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บทคัดย่อ
การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประยุกต์ใช้ระบบภูมิสารสนเทศในการศึกษาการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์
ที่ดินและสิ่งปกคลุมดิน บริเวณลุ่มน้้าคลองกุย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และการคาดการณ์การใช้ประโยชน์ที่ดินและสิ่ง
ปกคลุมดินในอนาคต โดยจ้าแนกการใช้ประโยชน์ที่ดินและสิ่งปกคลุมดินในปี พ.ศ. 2531, 2542 และ 2554 จาก
ภาพถ่ายดาวเทียม Landsat-5 ระบบ TM และ Landsat-7 ระบบ ETM+ ด้วยเทคนิคการจ้าแนกข้อมูลภาพเชิงวัตถุ
(Object-based classification) และแบ่งการใช้ประโยชน์ที่ดินและสิ่งปกคลุมดินออกเป็น 7 ประเภท คือ ที่อยู่อาศัย
และสิ่งปลูกสร้าง พื้นทีเ่ กษตรกรรม พื้นที่ป่าไม้ ทุ่งหญ้าและไม้ละเมาะ พื้นทีเ่ พาะเลี้ยงสัตว์น้า แหล่งน้้า และพื้นที่อื่นๆ
ผลการศึกษาพบว่า การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินและสิ่งปกคลุม ดินในช่วงปี พ.ศ. 2531-2542 ที่อยู่
อาศัยและสิ่งปลูกสร้าง พื้นที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้า และแหล่งน้้า มีพื้นที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 88.43, 81.65 และ 15.58 ตามล้าดับ
ส่วนพื้นที่อื่นๆ ทุ่งหญ้าและไม้ละเมาะ พื้นที่เกษตรกรรม และพื้นทีป่ า่ ไม้ มีพื้นที่ลดลงร้อยละ 25.55, 6.26, 3.19 และ 2.11
ตามล้าดับ ขณะที่การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินและสิ่งปกคลุมดินในช่วงปี พ.ศ. 2542-2554 ที่อยู่อาศัยและสิ่ง
ปลูกสร้าง พื้นที่อื่นๆ แหล่งน้้า พื้นที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้า และพื้นที่เกษตรกรรม มีพื้นที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 29.84, 12.99,
11.75, 6.80 และ 0.65 ตามล้าดับ ส่วนทุ่งหญ้าและไม้ละเมาะ และพื้นที่ป่าไม้ มีพื้นที่ลดลงร้อยละ 33.11 และ 0.46
ตามล้าดับ โดยพื้นที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้า และที่อยู่อาศัยและสิ่งปลูกสร้างมีพื้นที่เพิ่มขึ้นอย่างมาก ส่วนใหญ่เปลี่ยนแปลง
มาจากพื้นที่เกษตรกรรม และผลจากการคาดการณ์การใช้ประโยชน์ ที่ดินและสิ่งปกคลุม ดิน ในปี พ.ศ. 2566 ด้วย
แบบจ้าลอง Land Change Modeler (LCM) โดยใช้ข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดินและสิ่งปกคลุม ดินของปี พ.ศ. 2542
และ 2554 เป็นปีฐานในการค้านวณ พบว่า ในช่วงระหว่างปี พ.ศ. 2554-2566 ที่อยู่อาศัยและสิ่งปลูกสร้าง พื้นที่
เพาะเลี้ยงสัตว์น้า และพื้นที่ป่าไม้ มีพื้ นที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 38.26, 34.05 และ 0.56 ตามล้าดับ ส่วนทุ่งหญ้าและไม้
ละเมาะ แหล่งน้้า พื้นที่อื่นๆ และพื้นทีเ่ กษตรกรรม มีพื้นที่ลดลงร้อยละ 42.47, 13.94, 10.97 และ 4.04 ตามล้าดับ
ส้าหรับการประเมินความถูกต้องการคาดการณ์การใช้ประโยชน์ที่ดินและสิ่งปกคลุมดินจากแบบจ้าลอง ได้ท้า
การคาดการณ์การใช้ประโยชน์ที่ดินและสิ่งปกคลุมดินในปี พ.ศ. 2554 โดยใช้ข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดินและสิ่งปก
คลุมดินของปี พ.ศ. 2531 และ 2543 เป็นข้อมูลฐาน และน้าผลที่ได้จากการคาดการณ์มาเปรียบเทียบกับข้อมูลการใช้
ประโยชน์ที่ดินและสิ่งปกคลุมดินในปี พ.ศ. 2554 ที่ได้จากการแปลความหมายด้วยภาพดาวเทียม พบว่า มีค่าความ
ถูกต้องโดยรวม (Overall Accuracy) เท่ากับร้อยละ 85 และ ค่า Kappa index of Agreement (KIA) เท่ากับ 0.56
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ABSTRACT
This study aims to apply Geo-informatics for change analysis and prediction the
land use and land cover at Khlong Kui watershed, Prachuap Khiri Khan province. The
object-based classification technique was introduced to classify the land use and land
cover in 1988, 1999 and 2011 using Landsat-5 TM and Landsat-7 ETM+. The prediction
of changing was also done by using Land Change Modeler (LCM).
The study of changes in land use and land cover in the year from 1988 to 1999
found that urban and buit-up land, aquacultural land and water bodies increased by
88.43%, 81.65% and 15.58% respectively. Other areas, rangeland, agricultural land and
forest land decreased 25.55%, 6.26%, 3.19% and 2.11% respectively. Compared with the
changes in land use and land cover in the years 1999-2011 found that urban and buitup land, Other areas, water bodies, aquacultural land and agricultural land increased
29.84%, 12.99%, 11.75%, 6.80% and 0.65%, respectively, while rangeland and forest land
decreased 33.11% and 0.46% respectively. Mostly the increasing in the area of
aquacultural land and urban and buit-up land were converted from agricultural land.
The prediction of land use and land cover in 2023 with using Land Change
Modeler (LCM) and the land use and land cover in 1999 and 2011 as the base data, the
result presented that during 2011-2023 the urban and buit-up land, aquacultural land,
forest land increased 38.26%, 34.05% and 0.56% respectively while rangeland, water
bodies, other areas, and agricultural land decreased 42.47%, 13.94%, 10.97% and 4.04%
respectively.
The accuracy assessment from the LCM model was done by prediction of land
use and land cover in 2011 with using the land use and land cover in 1988 and 1999 as
the base data. The predicted result in 2011 was compared to the land use and land
cover analyzed from satellite image in 2011. The overall accuracy was 85% and Kappa
index of Agreement (KIA) was 0.56%.
Key word: land use and land cover, change detection, GIS, land use modeling
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1. บทน้า
การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินและสิ่งปกคลุมดิน เป็นกระบวนการที่เปลี่ยนแปลงอย่างเป็นพลวัตโดย
เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ และจากกิจกรรมของมนุษย์ การพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมเป็นปัจจัยขับเคลื่อนทีช่ ่วยเร่ง
ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่างๆ เช่น การเพิ่มขึ้นของจ้านวนประชากร การขยายตัวของเมือง การเจริญเติบ โตทาง
ภาคอุตสาหกรรม และความต้องการอาหาร/สินค้าการเกษตรที่มากขึ้น สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นปัจจัยให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
การใช้ประโยชน์ที่ดินและสิ่งปกคลุมดิน (Turner et al., 1995) [12] และ (Lambin et al., 2001) [9]
พื้นที่ลุ่มน้้าคลองกุยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เป็นส่วนหนึ่งของลุ่มน้้าหลักชายฝั่งทะเลประจวบคีรีขันธ์ ลักษณะ
ภูมิประเทศด้านตะวันตกของลุ่มน้้าประกอบด้วยภูเขาสูงและมีความลาดชันค่อนสูง-สูงชันปานกลาง พื้นที่ส่วนใหญ่เป็น
พื้นที่ป่าไม้ รองลงมาเป็นพื้นที่เกษตรกรรม พืชเศรษฐกิจที่ส้าคัญ ได้แก่ สัปปะรด และมะพร้าว (กรมทรัพยากรน้้า, 2549)
[1] การขยายตัวทางเศรษฐกิจและสังคมที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน ท้าให้มีการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินและสิ่งปก
คลุมดินในพื้นที่ลุ่มน้้าไปจากเดิม
แนวทางในการศึกษาติดตามการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินและสิ่งปกคลุมดิน ได้ประยุกต์ใช้ระบบภูมิ
สารสนเทศ โดยข้อมูลภาพถ่ายจากดาวเทียม Landsat สามารถติดตามการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินและสิ่งปกคลุมดิน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีข้อมูลที่ครอบคลุมพื้นที่ในช่วงที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันประกอบกับการวิเคราะห์ด้วยวิธกี าร
จ้าแนกข้อมูลภาพเชิงวัตถุ (Object-based classification) ท้าให้สามารถวิเคราะห์ข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
รวดเร็ว (Tewolde, 2011) [11] นอกจากนี้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ สามารถจัดเก็บ รวบรวม สืบค้น วิเคราะห์
ข้อมูลเชิงพื้นที่ ท้าให้วิเคราะห์ข้อมูลการเปลี่ยนแปลงในเชิงพื้นที่ และปริมาณได้ส้าหรับการคาดการณ์การใช้ประโยชน์
ที่ ดิ น และสิ่ งปกคลุ ม ดิ น ในอนาคต มี ห ลายแบบจ้ า ลองที่ ใ ช้ ค าดการการใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น และสิ่ ง ปกคลุ ม ดิ น ซึ่ ง
แบบจ้าลอง Land Change Modeler (LCM) เป็นส่วนหนึ่งในโปรแกรม IDRISI ที่สามารถคาดการณ์แนวโน้มที่จ ะ
เกิดขึ้นในอนาคตได้ โดยอาศัยข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดินและสิ่งปกคลุมดินสองช่วงปี และปัจจัยขับเคลื่อนต่างๆ ใน
การวิเคราะห์ผล (Clark Labs, 2013) [6]
ดังนั้นการศึกษาครั้งนี้จึงได้ประยุกต์ใช้ระบบภูมิสารสนเทศในการศึกษาการเปลี่ยนแปลงและการคาดการณ์
การใช้ประโยชน์ที่ดินและสิ่งปกคลุมดิน บริเวณลุ่มน้้าคลองกุย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ท้าให้ทราบการเปลี่ยนแปลงที่
เกิดขึ้น และแนวโน้มการใช้ประโยชน์ที่ดิน ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต รวมถึงเป็นประโยชน์ในการการวางแผนการจัดการ
ทรัพยากร และการจัดสรรการใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่ลุ่มน้้า ตามนโยบายการใช้ที่ดินที่เหมาะสมต่อไป
2. วัตถุประสงค์
1) เพื่อศึกษาวิเคราะห์การใช้ประโยชน์ที่ดินและสิ่งปกคลุมดิน บริเวณลุม่ น้้าคลองกุย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
โดยประยุกต์ใช้ระบบภูมสิ ารสนเทศ
2) เพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงและคาดการณ์การใช้ประโยชน์ที่ดินและสิ่งปกคลุมดิน
3. อุปกรณ์และวิธีการศึกษา
3.1พืนที่ศึกษา
ลุ่มน้้าคลองกุย เป็นลุ่มน้้าสาขาของลุ่มน้้าหลักชายฝั่งทะเลตะวันตก (ลุ่มน้้าหลักชายฝั่งทะเลประจวบคีรีขันธ์) มีพื้นที่
ประมาณ 738.95 ตารางกิโลเมตร พื้นที่ลุ่มน้้าส่วนใหญ่อยู่ในอ้าเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ดังภาพที่ 1 ลักษณะภูมิ
ประเทศ มีความสูงจากระดับน้้าทะเลปานกลางสูงสุดประมาณ 945 เมตร ล้าน้้าสายส้าคัญ ได้แก่ คลองกุย เกิดจากเทือกเขา
ตะนาวศรี และไหลจากทิศตะวันตกและทิศเหนือมาทางทิศตะวันออก ความยาวของล้าน้้าคลองกุยประมาณ 62 กม. ความจุล้าน้้า
ประมาณ 280-300 ลบ.ม./วินาที (ที่สถานี KY.3) และมีความลาดชันเฉลี่ยของล้าน้้าประมาณ 1 : 210 มีอ่างเก็บน้้าขนาดกลาง 2
แห่ง คือ อ่างเก็บน้้ายางชุม และอ่างเก็บน้้าห้วยวังเต็น
ลุ่มน้้าคลองกุยได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือในช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนกุมภาพันธ์ ท้าให้สภาพ
อากาศหนาวเย็นและแห้งแล้ง และได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ในช่วงเดือนพฤษภาคมถึงตุลาคม ท้าให้สภาพ
ภูมิอากาศมีเมฆมากและฝนตกชุก มีปริมาณน้้าฝนรายปีเฉลี่ย 972.8 มม. โดยมีปริมาณน้้าฝนมากในช่วงเดือน กันยายน ถึง
พฤศจิกายน (กรมทรัพยากรน้้า, 2549) [1]
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ภาพที่ 1 ลักษณะบริเวณพื้นที่ศึกษา
3.2 การรวบรวมข้อมูล
ข้อมูลที่ใช้ในการศึกษา ประกอบด้วยข้อมูล
1) ข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียม Landsat-5 ระบบ TM (วันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2531, 20 เมษายน พ.ศ. 2554)
และ Landsat-7 ระบบ ETM+ (วันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2542) ระวาง Path/Row คือ 129/52 จากส้านักงานพัฒนา
เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) และเว็บไซต์ http://earthexplorer.usgs.gov/ ของส้านักงาน
ส้ารวจทางธรณีวิทยาของสหรัฐ (The U.S. Geological Survey: USGS) โดยคัดเลือกภาพในช่วงฤดูแล้ง และภาพที่
ปลอดเมฆ
2) ข้อมูลระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) ได้แก่ ขอบเขตการปกครอง ของกรมการปกครอง, ขอบเขตลุ่มน้้า
ของกรมทรัพยากรน้้า, เส้นล้าน้้า เส้นทางคมนาคม และแผนที่ภูมิประเทศ มาตราส่วน 1:50,000 ของกรมแผนที่ทหาร,
แผนที่ภาพถ่ายออร์โธสีเชิงเลข มาตราส่วน 1:4,000 ของกรมพัฒนาที่ดิน และข้อมูล แบบจ้าลองระดับสูงเชิงเลข ของ
ASTER GDEM ขนาดความละเอียดจุดภาพ 30 เมตร จากเว็บไซต์ https://reverb.echo.nasa.gov
3.3 วิธีด้าเนินการศึกษา
วิธีการด้าเนินการศึกษา ประกอบด้วยขั้นตอนและกระบวนการศึกษาต่างๆ ดังภาพที่ 2 และมีรายละเอียด
ขั้นตอนดังต่อไปนี้
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ภาพที่ 2 ขั้นตอนการด้าเนินการศึกษา
3.3.1 การประมวลผลและการจ้าแนกข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดินและสิ่งปกคลุมจากข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียม
1) การปรั บ แก้ ข้ อ มู ล เชิ งเรขาคณิ ต (Geometric Correction) ท้ า การปรั บ แก้ ข้ อ มู ล ภาพถ่ า ยดาวเที ย ม
Landsat ให้มีความถูกต้องด้านทิศทาง และอ้างอิงได้กับข้อมูลแผนที่ภูมิประเทศ มาตราส่วน 1:50,000 ของกรมแผนที่
ทหาร แล้วก้าหนดจุดบังคับภาคพื้นดิน (Ground Control Point: GCP) ให้กระจายทั่วทั้งภาพและเลือกจุดที่ปรากฏ
ชัดเจนทั้งบนข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมและบนแผนที่ภูมิประเทศ
การค้านวณการปรับแก้ข้อมูลเชิงเรขาคณิต ประกอบด้วยการค้านวณ 2 ขั้นตอน คือ 1.การประมาณค่าเชิง
พื้นที่ (Spatial interpolation) เป็นการแปลงพิกัดระหว่างข้อมูลภาพเริ่มต้น และพิกัดภูมิศาสตร์ มีการตรวจแก้เชิง
เรขาคณิตโดยใช้สูตรของสมการเชิงเส้นหาต้าแหน่งพิกัดใหม่ 2. การประมาณค่าของจุดภาพ คือ ประมาณค่าของ
จุดภาพหรือค่าความสว่างของจุดภาพใหม่ โดยมีการประมาณค่าใหม่ (Intensity interpolation) (ส้านักงานพัฒนา
เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน), 2552) [4] ในครั้งนี้ได้ใช้วิธีการประมาณค่าจากต้าแหน่งใกล้
ที่สุด (Nearest Neighbor interpolation: NN) และมีค่าเฉลี่ยของความคลาดเคลื่อนจากแต่ละจุดควบคุมภาคพื้นดิน
(root mean square error: RMSerror) ไม่ เ กิ น หนึ่ ง จุ ด ภาพ หรื อ 30 เมตร โดยใช้ พื้ น หลั ก ฐาน World Geodetic
System 1984 (WGS84) ระบบพิกัด UTM Zone 47
2) การจ้ า แนกข้ อ มู ล ภาพถ่ า ยดาวเที ย ม (Image Classification) ด้ ว ยวิ ธี ก ารจ้ า แนกข้ อ มู ล ภาพเชิ งวั ต ถุ
(Object-based classification) ได้ใช้โปรแกรม eCognition Developer และแสดงผลข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมแบนด์
4 5 และ 3 (Red Green Blue) โดยเลือกใช้ขั้นตอนวิธี (Algorithm) ในการแบ่งส่วน (Segmentation) แบบความ
ละเอียดหลายระดับ (multiresolution) ซึ่งค่าพารามิเตอร์ที่ใช้ คือ มาตราส่วน (Scale) เท่ากับ 30 รูปร่าง (Shape)
เท่ากับ 0.3 และ ความอัดแน่น (Compactness) เท่ากับ 0.4 ส้าหรับวิธีการที่ใช้ในการจ้าแนกข้อมูลเลือกใช้วิธีการแบบ
Nearest neighbor classifier
3) การก้าหนดพื้นที่ตัวอย่าง (Training Area) ของการใช้ประโยชน์ที่ดินและสิ่งปกคลุมดินในแต่ละประเภท
เพื่อใช้ส้าหรับการจ้าแนกประเภทข้อมูล ในการศึกษาครั้งนี้ได้ท้าการจ้าแนกการใช้ประโยชน์ที่ดินและสิ่งปกคลุมดิน
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ออกเป็น 7 ประเภท ได้แก่ ที่อยู่อาศัยและสิ่งปลูกสร้าง พื้นที่เกษตรกรรม พื้นที่ป่าไม้ ทุ่งหญ้าและไม้ละเมาะ พื้นที่
เพาะเลี้ยงสัตว์น้า แหล่งน้้า และ พื้นที่อื่นๆ
4) การส่งออกข้อมูลในรูปของข้อมูล GIS หลังจากการประมวลผลและการจ้าแนกข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดิน
และสิ่งปกคลุมจากภาพถ่ายดาวเทียม
3.3.2 การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินและสิ่งปกคลุมดิน ในแต่ละช่วงเวลา และการคาดการณ์การใช้
ประโยชน์ที่ดินและสิ่งปกคลุมในอนาคต
การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินและสิ่งปกคลุมดิน และการคาดการณ์การใช้ประโยชน์ที่ดินและสิ่งปก
คลุมในอนาคตในครั้งนี้ได้ประยุกต์ใช้ แบบจ้าลอง Land Change Modeler (LCM) for Ecological Sustainability
เป็นส่วนหนึ่งในโปรแกรม IDRISI Selva (Clark Labs, 2013) [6] ซึ่งเป็นแบบจ้าลองที่มีความสามารถในการวิเคราะห์
การเปลี่ยนแปลง (Change Analysis) ศักยภาพในการเปลี่ยนแปลง (Transition Potential) และการคาดการณ์การ
เปลี่ยนแปลง (Change Prediction) โดยวิเคราะห์จากข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดินและสิ่งปกคลุมดินสองช่วงเวลา เพื่อ
ใช้ในคาดการณ์การเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต (Eastman, 2012) [7]
1) การวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงแบ่งออกเป็นสองช่วงเวลา คือ ในช่วงระหว่างปี พ.ศ.2531-2542 และ
2542-2554 โดยศึกษาวิเคราะห์พื้นที่ที่มีการเปลี่ยนแปลงของการใช้ประโยชน์ที่ดินและสิ่งปกคลุมดินในแต่ละประเภท
ในแต่ละช่วงปี
2) ศักยภาพในการเปลี่ยนแปลง ในขั้นตอนนี้จะใช้ปัจจัยหรือตัวแปรที่มีผลเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงที่จะ
เกิดขึ้นในอนาคต โดยใช้ วิธีการโครงข่ายประสาทเทียมแบบ Multi-Layer Perceptron (MLP) ในการพิจารณาถึง
ศักยภาพในการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นของการใช้ประเภทที่ดินและสิ่งปกคลุมดินในแต่ละประเภทซึ่ง MLP จะท้าการ
สร้างแผนที่ศักยภาพส้าหรับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น
โดยทั่วไปแล้วแบบจ้าลองการคาดการณ์การใช้ประโยชน์ที่ดินและสิ่งปกคลุมดิน ควรใช้ทั้งตัวแปรทางด้าน
สิ่งแวดล้อม และสภาพสังคม-เศรษฐกิจ อย่างไรก็ตามปัจจัยทางด้านสภาพสังคม-เศรษฐกิจเป็นปัจจัยจ้ากัด เนื่องจาก
ขาดข้อมูลเชิงพื้นที่และยากต่อการบูรณาการของข้อมูลทั้งสอง (Leh, 2011) [10] อ้างจาก (Veldkamp and Lambin,
2001) [13] จากการศึกษาของ Araya เรื่องการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่เมือง โดยใช้แบบจ้าลอง CA-Markov ใช้ข้อจ้ากัด
และปัจจัย (constraints and factor) ในการพิจารณา ได้แก่ ระยะห่างจากถนน ความลาดชัน แหล่งน้้า พื้นที่เมือง
ปัจ จุบั น และพื้ น ที่อุ ท ยานแห่ งชาติ (Araya and Cabral, 2010) [5] ส้ า หรั บ การศึ ก ษาในครั้ งนี้ ใช้ เ พีย งปัจ จั ยด้ า น
สิ่งแวดล้อมเป็นตัวแปรขับเคลื่อน (driver variable) ได้แก่ ระดับความสูง ความลาดชัน ชั้นคุณภาพลุ่มน้้า ขอบเขต
พื้นที่ที่อยู่อาศัยฯ และพื้นที่แหล่งน้้า ซึ่งก้าหนดให้เป็นปัจจัยคงที่ (Static)
3) การคาดการณ์การเปลี่ยนแปลงในอนาคต ใช้หลักการ Markov Chain ในการก้าหนดปีที่ต้องการทราบ
เพื่อหารูปแบบ และอัตราการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินและสิ่งปกคลุมดินซึ่งกระบวนการของ Markov Chain ต้องทราบ
สัดส่วนของการใช้ที่ดิน (land-use proportion, V) อย่างน้อย 2 ช่วงระยะห่างกันพอประมาณ แล้วพิจารณาความ
น่าจะเป็นของการเปลี่ยนแปลง (probability , P) ของการใช้ที่ดินรูปแบบต่างๆ จากเวลาหนึ่งไปอีกช่วงหนึ่ง (นิพนธ์,
2549) [3] และ (Eastman, 2012) [7] และใช้ข้อมูลแผนที่ศักยภาพส้าหรับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นที่ได้จาก MLP
มาใช้ในการค้านวณ เป็นแผนที่ คาดการณ์การเปลี่ยนแปลงในอนาคต ซึ่งในการศึกษาครั้งนี้ท้าการคาดการณ์ การใช้
ประโยชน์ที่ดินและสิ่งปกคลุมดินใน 2 เวลา คือ พ.ศ. 2554 และ 2566
3.4.3 การประเมินความถูกต้องจากการคาดการณ์การใช้ประโยชน์ที่ดินและสิ่งปกคลุมดิน พ.ศ. 2554
การประเมินความถูกต้องจากการคาดการณ์การใช้ประโยชน์ที่ดินและสิ่งปกคลุมดิน ใช้ วิเคราะห์ด้วยวิธีการ
ทางสถิติแคปป้า (Kappa Statistic; KHAT หรือ KAPPA Index of Agreement; KIA) ในการหาค่าสัมประสิทธิ์ที่จะท้า
การบ่งชี้ข้อมูลในแต่ละประเภททั้งหมดว่ามีความเข้ากันได้ หรือมีความถูกต้องระหว่างข้อมูลจากการจ้าแนกในงาน
ส้ารวจระยะไกลและข้อมูลที่ใช้ในการอ้างอิงที่บ่งชี้ค่าหลักในแนวทแยงและและการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดในแถวและ
คอลัมน์ (ธีระ, 2550) [2] ดังสมการที่ 1
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จ้านวนแถว
จ้านวนทั้งหมดที่ท้าการจ้าแนก
จ้านวนค่าจุดภาพในแต่ละแถว i และคอลัมน์ i ของการจ้าแนกแต่ละประเภท
จ้านวนเศษค่าจุดภาพในแต่ละแถว i และคอลัมน์ i ของการจ้าแนกแต่ละประเภท

4. ผลการศึกษา
4.1 การจ้าแนกและการวิเคราะห์ข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดินและสิ่งปกคลุมดินจากภาพถ่ายดาวเทียม
ผลการวิเคราะห์การใช้ประโยชน์ที่ดินและสิ่งปกคลุม ดินจากข้อมูลดาวเทียม Landsat 5 และ 7 ในปี พ.ศ.
2531, 2542 และ 2554 บริเวณลุ่มน้้าคลองกุยด้วยเทคนิคการจ้าแนกข้อมูลภาพเชิงวัตถุ ดังภาพที่ 3 และตารางที่ 1
จากข้อมูลในตารางพบว่า ในปี พ.ศ. 2531 ลุ่มน้้าคลองกุยมีพื้นทีป่ ่าไม้มากที่สุด คิดเป็นพื้นที่ 404.24 ตารางกิโลเมตร
หรือ ร้อยละ 54.70 ของพื้นทีศ่ ึกษา รองลงมาได้แก่ พื้นทีเ่ กษตรกรรม ทุ่งหญ้าและไม้ละเมาะ แหล่งน้้า พื้นทีเ่ พาะเลี้ยง
สัตว์น้า พื้นที่อื่นๆ และที่อยู่อาศัยและสิ่งปลูกสร้าง คิดเป็นพื้นที่ 301.58, 23.42, 4.06, 2.58, 2.12 และ 0.95 ตาราง
กิโลเมตร หรือ ร้อยละ 40.81, 3.17, 0.55, 0.35, 0.29 และ 0.13 ของพื้นทีศ่ ึกษา ตามล้าดับ
ปี พ.ศ. 2542 มีพื้นที่ป่าไม้มากที่สุด คิดเป็นพื้นที่ 395.90 ตารางกิโลเมตร หรือ ร้อยละ 53.58 ของพื้นที่
ศึกษา รองลงมาได้แก่ พื้นที่เกษตรกรรม ทุ่งหญ้าและไม้ละเมาะ พื้นที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้า ที่อยู่อาศัยและสิ่งปลูกสร้าง
แหล่งน้้า และพื้นที่อื่นๆ คิดเป็นพื้นที่ 292.25, 22.04, 14.07, 8.19, 4.81 และ 1.69 ตารางกิโลเมตร หรือ ร้อยละ
39.55, 2.98, 1.90, 1.11, 0.65 และ 0.23 ของพื้นทีศ่ ึกษา ตามล้าดับ
ปี พ.ศ. 2554 มีพื้นที่ป่าไม้มากที่สุด คิดเป็นพื้นที่ 394.08 ตารางกิโลเมตร หรือ ร้อยละ 53.33 ของพื้นที่
ศึกษา รองลงมาได้แก่ พื้นที่เกษตรกรรม ทุ่งหญ้าและไม้ละเมาะ พื้นที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้า ที่อยู่อาศัยและสิ่งปลูกสร้าง
แหล่งน้้า และพื้นที่อื่นๆ คิดเป็นพื้นที่ 294.15, 16.56, 15.09, 11.68, 5.45 และ 1.94 ตารางกิโลเมตร หรือ ร้อยละ
39.81, 2.24, 2.04, 1.58, 0.74 และ 0.26 ของพื้นทีศ่ ึกษา ตามล้าดับ

ภาพที่ 3 การใช้ประโยชน์ที่ดินและสิ่งปกคลุมดินจากดาวเทียม Landsat บริเวณลุ่มน้้าคลองกุย ในปี พ.ศ. 2531, 2542 และ 2554
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ตารางที่ 1 พื้นที่การใช้ประโยชน์ที่ดินและสิ่งปกคลุมดิน ในปี พ.ศ. 2531, 2542 และ 2554
ประเภท
การใช้ประโยชน์ที่ดินฯ
ที่อยู่อาศัยและสิ่งปลูกสร้าง
พื้นทีเ่ กษตรกรรม
พื้นทีป่ ่าไม้
ทุ่งหญ้าและไม้ละเมาะ
พื้นทีเ่ พาะเลี้ยงสัตว์น้า
แหล่งน้้า
พื้นที่อื่นๆ
รวม

ปี พ.ศ. 2531
พืนที่
(ตร.กม.)
0.95
301.58
404.24
23.42
2.58
4.06
2.12
738.95

ร้อยละ
0.13
40.81
54.70
3.17
0.35
0.55
0.29
100.00

ปี พ.ศ. 2542
พืนที่
(ตร.กม.)
8.19
292.25
395.90
22.04
14.07
4.81
1.69
738.95

ร้อยละ
1.11
39.55
53.58
2.98
1.90
0.65
0.23
100.00

ปี พ.ศ. 2554
พืนที่
(ตร.กม.)
11.68
294.15
394.08
16.56
15.09
5.45
1.94
738.95

ร้อยละ
1.58
39.81
53.33
2.24
2.04
0.74
0.26
100.00

4.2 การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินและสิ่งปกคลุมดิน
การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินและสิ่งปกคลุม ดินแบ่งออกเป็น 2 ช่วงเวลา คือ ในช่วงปี พ.ศ. 25312542 กับ ในช่วงปี พ.ศ. 2542-2554 ผลการศึกษาพบว่า การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินและสิ่งปกคลุมในช่วงปี
พ.ศ. 2531-2542 ที่อยู่อาศัยและสิ่งปลูกสร้าง พื้นที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้า และแหล่งน้้า มีพื้นที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 88.43,
81.65 และ 15.58 ตามล้าดับ ส่วนพื้นที่อื่นๆ ทุ่งหญ้าและไม้ละเมาะ พื้นที่เกษตรกรรม และพื้นที่ป่าไม้ มีพื้นที่ลดลง
ร้อยละ 25.55, 6.26, 3.19 และ 2.11 ตามล้าดับ ขณะที่การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินและสิ่งปกคลุมดินในช่วง
ปี พ.ศ. 2542-2554 ที่อยู่อาศัยและสิ่งปลูกสร้าง พื้นที่อื่นๆ แหล่งน้้า พื้นที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้า และพื้นที่เกษตรกรรม มี
พื้นที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 29.84, 12.99, 11.75, 6.80 และ 0.65 ตามล้าดับ ส่วนทุ่งหญ้าและไม้ละเมาะ และพื้นที่ป่าไม้ มีพื้นที่
ลดลงร้อยละ 33.11 และ 0.46 ตามล้าดับดังภาพที่ 4

ภาพที่ 4 ร้อยละการเปลี่ยนแปลงของการใช้ประโยชน์ที่ดินฯ ในช่วงปี พ.ศ. 2531-2542 และ 2542-2554
โดยพบว่า ในช่วงระหว่างปี พ.ศ. 2531-2542 พื้นที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้า ที่อยู่อาศัยและสิ่งปลูกสร้าง และแหล่ง
น้้า ที่เพิ่มขึ้นส่วนใหญ่เปลี่ยนแปลงมาจากพื้นที่เกษตรกรรม คิดเป็นพื้นที่ที่เปลี่ยนแปลงจากพื้นที่เกษตรกรรม 10.97,
7.48 และ 0.92 ตร.กม. ตามล้าดับ ในขณะเดียวกันการใช้ประโยชน์ที่ดินและสิ่งปกคลุมดินที่มีพื้นที่ลดลง คือ พื้นทีป่ ่า
ไม้ ซึ่งส่วนใหญ่เปลี่ยนแปลงไปเป็น พื้นที่เกษตรกรรม 17.28 ตร.กม. และทุ่งหญ้าและไม้ละเมาะ 5 ตร.กม. พื้นที่
เกษตรกรรมส่วนใหญ่เปลี่ยนแปลงไปเป็น ทุ่งหญ้าและไม้ละเมาะ 14.27 ตร.กม. พื้นที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้า 10.97 ตร.กม.
พื้นทีป่ ่าไม้ 8.02 ตร.กม. และที่อยู่อาศัยและสิ่งปลูกสร้าง 7.48 ตร.กม. ทุ่งหญ้าและไม้ละเมาะส่วนใหญ่เปลี่ยนแปลงไป
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เป็นพื้นที่เกษตรกรรม 14.42 ตร.กม. และพื้น ที่ป่าไม้ 6.23 ตร.กม. พื้ นที่อื่นๆ ส่วนใหญ่เปลี่ยนแปลงไปเป็น พื้น ที่
เพาะเลี้ยงสัตว์น้า 0.42 ตร.กม. และพื้นที่เกษตรกรรม 0.21 ตร.กม. ดังแสดงตารางที่ 2 และแสดงพื้นที่การเปลี่ยนแปลง
การใช้ประโยชน์ที่ดินและสิ่งปกคลุมดินในช่วงปี พ.ศ. 2531-2542 ดังภาพที่ 5 (ก)
ส่วนในช่วงระหว่างปี พ.ศ. 2542-2554 พบว่า พื้นที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้า ที่อยู่อาศัยและสิ่งปลูกสร้าง แหล่งน้้า
และพื้ น ที่ อื่ น ๆ ที่ เ พิ่ ม ขึ้ น ส่ ว นใหญ่ เ ปลี่ ย นแปลงมาจากพื้ น ที่ เ กษตรกรรม คิ ด เป็ น พื้ น ที่ ที่ เ ปลี่ ย นแปลงจากพื้ น ที่
เกษตรกรรม 7.74, 7.18, 1.64 และ 0.10 ตร.กม. ตามล้าดับ ส้าหรับพื้นที่เกษตรกรรม ส่วนใหญ่เปลี่ยนแปลงมาจาก
พื้นทีป่ ่าไม้ 11.21 ตร.กม. ในขณะเดียวกันการใช้ประโยชน์ที่ดินและสิ่งปกคลุมดินที่มีพื้นที่ลดลง คือ พื้นทีป่ ่าไม้ และทุ่ง
หญ้าและไม้ละเมาะ ส่วนใหญ่เปลี่ยนแปลงไปเป็นพื้นทีเ่ กษตรกรรม 11.21 และ 6.44 ตร.กม. ตามล้าดับ ดังแสดงตาราง
ที่ 3 และแสดงพื้นที่การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินและสิ่งปกคลุมดินในช่วงปี พ.ศ. 2542-2554 ดังภาพที่ 5 (ข)
ตารางที่ 2 เมตริกซ์ของการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินและสิ่งปกคลุมดิน ระหว่างปี พ.ศ. 2531-2542
หน่วย: ตร.กม.
ปี 2542

ที่อยู่อาศัยและ
สิ่งปลูกสร้าง

พืนที่
เกษตรกรรม

พืนที่
ป่าไม้

ทุ่งหญ้าและ
ไม้ละเมาะ

พืนทีเ่ พาะเลียง
สัตว์น้า

แหล่งน้า

พืนที่
อื่นๆ

รวม
ปี 2531

0.55

0.32

0.01

0.04

0.00

0.01

0.00

0.95

7.48

259.69

8.02

14.27

10.97

0.92

0.24

301.58

พืนทีป่ ่าไม้

0.06

17.28

381.53

5.00

0.12

0.25

0.00

404.24

ทุ่งหญ้าและ
ไม้ละเมาะ
พืนทีเ่ พาะเลียง
สัตว์น้า
แหล่งน้า

0.00

14.42

6.23

2.73

0.00

0.05

0.00

23.42

0.03

0.10

0.10

0.00

2.34

0.00

0.02

2.58

0.01

0.23

0.02

0.00

0.22

3.58

0.01

4.06

พืนที่อื่นๆ

0.06

0.21

0.00

0.00

0.42

0.00

1.42

2.12

รวม ปี 2542

8.19

292.25

395.90

22.04

14.07

4.81

1.69

ปี 2531
ที่อยู่อาศัยและ
สิ่งปลูกสร้าง
พืนทีเ่ กษตรกรรม

ตารางที่ 3 เมตริกซ์ของการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินและสิ่งปกคลุมดิน ระหว่างปี พ.ศ. 2542-2554
หน่วย: ตร.กม.
ปี 2554
ปี 2542
ที่อยู่อาศัยและ
สิ่งปลูกสร้าง
พืนทีเ่ กษตรกรรม

ที่อยู่อาศัยและ
สิ่งปลูกสร้าง

พืนที่
เกษตรกรรม

พืนที่
ป่าไม้

ทุ่งหญ้าและ
ไม้ละเมาะ

พืนทีเ่ พาะเลียง
สัตว์น้า

แหล่งน้า

พืนที่
อื่นๆ

รวม
ปี 2542

3.35

4.31

0.02

0.00

0.50

0.00

0.00

8.19

7.18

265.02

8.63

1.95

7.74

1.64

0.10

292.25

พืนทีป่ ่าไม้

0.16

11.21

382.49

2.01

0.01

0.02

0.00

395.90

ทุ่งหญ้าและ
ไม้ละเมาะ
พืนทีเ่ พาะเลียง
สัตว์น้า
แหล่งน้า

0.30

6.44

2.76

12.45

0.01

0.10

0.00

22.04

0.66

6.09

0.13

0.00

6.78

0.01

0.40

14.07

0.00

0.92

0.05

0.15

0.01

3.67

0.01

4.81

พืนที่อื่นๆ

0.03

0.17

0.00

0.00

0.05

0.01

1.43

1.69

รวม ปี 2554

11.68

294.15

394.08

16.56

15.09

5.45

1.94
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(ก) พ.ศ. 2531-2542

(ข) พ.ศ. 2542-2554

ภาพที่ 5 การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดนิ และสิ่งปกคลุมดิน ระหว่างปี พ.ศ. 2531-2542 และ 2542-2554
และสามารถน้ารูปแบบการกระจายตัวของประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดินและสิ่งปกคลุม ดินตามระดับความ
ลาดชันในแต่ละช่วงเวลา (พ.ศ. 2531, 2542 และ 2554) มาเปรียบเทียบเพื่อตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ดัง
ภาพที่ 6

(ก) พ.ศ. 2531

(ข) พ.ศ. 2542

(ค) พ.ศ. 2554
ภาพที่ 6 การใช้ประโยชน์ที่ดินและสิ่งปกคลุมดินตามระดับความลาดชันในปี พ.ศ. 2531, 2542 และ 2554
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จากภาพที่ 6 พบว่า พื้นที่ป่าไม้ส่วนใหญ่กระจายตัวอยู่ในระดับความลาดชันร้อยละ 12-20 และร้อยละ 2035 ซึ่งไม่ค่อยเปลี่ยนแปลงมากนัก แต่ในระดับความลาดชันร้อยละ 2-5 และ 5-12 มีพื้นที่ลดลงเนื่องจากเปลี่ยนแปลง
ไปเป็นเกษตรกรรม ส่วนพื้นที่เกษตรกรรมส่วนใหญ่กระจายตัวอยู่ในระดับความลาดชันร้อยละ 0-2 และ 2-5 แต่ที่ใน
ระดับความลาดชันร้อยละ 5-12 และ 12-20 มีพื้นที่เพิ่มขึ้น ส้าหรับพื้นทีเ่ พาะเลี้ยงสัตว์น้า ที่อยู่อาศัยและสิ่งปลูกสร้าง
และพื้นที่อื่นๆ ส่วนใหญ่กระจายตัวอยู่ในระดับความลาดชันร้อยละ 0-2
4.3 การคาดการณ์การใช้ประโยชน์ที่ดินและสิ่งปกคลุมในอนาคต
การคาดการณ์ การใช้ประโยชน์ที่ดินและสิ่งปกคลุมในอนาคตด้วยแบบจ้าลอง Land Change Modeler
(LCM) ใช้ข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดินและสิ่งปกคลุมของปี พ.ศ. 2542 และ 2554 โดยมีปัจจัยที่ใช้ในการวิเคราะห์การ
เปลี่ยนแปลง (Transition) ได้แก่ ระดับความสูง (มีค่าระหว่าง 0-945 ม.), ความลาดชัน (มีค่าระหว่าง 0-89), ชั้น
คุณภาพลุ่มน้้า (ก้าหนดเฉพาะชั้นคุณภาพลุ่มน้้า 1A โดยใช้เป็นข้อจ้ากัดไม่ให้มีการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์พื้นที่
ป่าที่อยู่ในชั้นคุณภาพลุ่มน้้า 1A ไปเป็นการใช้ประโยชน์ที่ดินและสิ่งปกคลุมดินประเภทต่างๆ), ที่อยู่อาศัยและสิ่งปลูก
สร้าง (เป็นข้อมูลที่ได้จากการจ้าแนกจากภาพถ่ายดาวเทียมในปี พ.ศ.2554) และแหล่งน้้า เช่น เขื่อน (เป็นข้อมูลที่ได้
จากการจ้าแนกจากภาพถ่ายดาวเทียมในปี พ.ศ.2554) และก้าหนดการคาดการณ์การใช้ประโยชน์ที่ดินและสิ่งปกคลุม
ด้วยวิธี Markov Chain ในแบบจ้าลอง LCM เป็นปี พ.ศ.2566
ผลการคาดการณ์การใช้ประโยชน์ที่ดินและสิ่งปกคลุมดินในปี พ.ศ. 2566 ดังภาพที่ 7 พบว่า มีพื้นที่ป่าไม้มาก
ที่สุด คิดเป็นพื้นที่ 396.28 ตร.กม. หรือ ร้อยละ 53.63 ของพื้นที่ศึกษา รองลงมาได้แก่ พื้นที่เกษตรกรรม พื้นที่
เพาะเลี้ยงสัตว์น้า ที่อยู่อาศัยและสิ่งปลูกสร้าง ทุ่งหญ้าและไม้ละเมาะ แหล่งน้้า และพื้นที่อื่นๆ คิดเป็นพื้นที่ 282.72,
22.89, 18.91 11.62, 4.79 และ 1.75 ตร.กม. หรือ ร้อยละ 38.26, 3.10, 2.56, 1.57, 0.65 และ 0.24 ของพื้นทีศ่ ึกษา
ตามล้าดับ ดังภาพที่ 8

ภาพที่ 7 แผนทีก่ ารคาดการณ์การใช้ประโยชน์ที่ดินและสิ่งปกคลุมดิน พ.ศ. 2566

ภาพที่ 8 กราฟแสดงการคาดการณ์พื้นที่การใช้ประโยชน์ที่ดินและสิ่งปกคลุมดิน ในปี พ.ศ. 2566
การประชุมวิชาการ เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศแห่งชาติ ประจาปี 2556
25-27 ธันวาคม 2556 ณ อิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี

ส้าหรับการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินและสิ่งปกคลุมดิน ในช่วงปี พ.ศ. 2554-2566 พบว่า ที่อยู่อาศัย
และสิ่งปลูกสร้าง พื้นที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้า และพื้นที่ป่าไม้ มีพื้นที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 38.26, 34.05 และ 0.56 ตามล้าดับ
ส่วนทุ่งหญ้าและไม้ละเมาะ แหล่งน้้า พื้นที่อื่นๆ และพื้นที่เกษตรกรรม มีพื้นที่ลดลงร้อยละ 42.47, 13.94, 10.97 และ
4.04 ตามล้าดับ ดังภาพที่ 9

ภาพที่ 9 ร้อยละการเปลี่ยนแปลงของการใช้ประโยชน์ที่ดินและสิ่งปกคลุมดิน ในช่วงปี พ.ศ. 2554-2566
พื้นที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้า ที่อยู่อาศัยและสิ่งปลูกสร้าง และพื้นที่ป่าไม้ที่เพิ่มขึ้นส่วนใหญ่เปลี่ยนแปลงมาจาก
พื้นที่เกษตรกรรม คิดเป็นพื้นที่ที่เปลี่ยนแปลงจากเกษตรกรรม 7.79, 7.24 และ 8.87 ตร.กม. ตามล้าดับส้าหรับพื้นที่
เกษตรกรรม ส่วนใหญ่เปลี่ยนแปลงมาจากพื้นที่ป่าไม้ 8.74 ตร.กม. และทุ่งหญ้าและไม้ละเมาะ 4.84 ตร.กม. ใน
ขณะเดียวกันการใช้ประโยชน์ที่ดินและสิ่งปกคลุมดินที่มีพื้นที่ลดลง คือ พื้นทีเ่ กษตรกรรม ส่วนใหญ่เปลี่ยนแปลงไปเป็น
พื้นที่ป่าไม้ 8.87 ตร.กม. ส้าหรับทุ่งหญ้าและไม้ละเมาะ พื้นที่อื่นๆ และแหล่งน้้า ส่วนใหญ่เปลี่ยนแปลงไปเป็น พื้นที่
เกษตรกรรม 4.84, 0.19 และ 0.67 ตร.กม.ตามล้าดับ โดยพื้นที่การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินและสิ่งปกคลุม
ดินในช่วงปี พ.ศ. 2554-2566 แสดงไว้ในภาพที่ 10

ภาพที่ 10 การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินและสิ่งปกคลุมดินในอนาคต ระหว่างปี พ.ศ. 2554-2566
4.4 การประเมินความถูกต้องจากการคาดการณ์การใช้ประโยชน์ที่ดินและสิ่งปกคลุมในอนาคต
การประเมินความถูกต้องการคาดการณ์การใช้ประโยชน์ที่ดินและสิ่งปกคลุมดิน จากแบบจ้าลอง LCM ในปี
พ.ศ. 2554 ที่ได้จากข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดินและสิ่งปกคลุมดินของปี พ.ศ. 2531 และ 2543 เป็นข้อมูลฐาน เทียบ
กับ ข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดินและสิ่งปกคลุมดินในปี พ.ศ. 2554 ที่ได้จากการแปลความหมายจากภาพดาวเทียม
พบว่า มีค่ าความถู กต้อ งโดยรวม (Overall Accuracy) เท่า กับร้ อยละ 85 และ ค่า Kappa index of Agreement
(KIA) เท่ากับ 0.56 มีความถูกต้องอยู่ในเกณฑ์ปานกลาง (Gwet, 2012) [8]
การประชุมวิชาการ เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศแห่งชาติ ประจาปี 2556
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5. วิจารณ์ผล
จากผลการศึกษาข้างต้น พบว่า การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินและสิ่งปกคลุม ดินในช่วงระหว่างปี
พ.ศ. 2531-2554 พื้นทีป่ ่าไม้ ทุ่งหญ้าและไม้ละเมาะ และพื้นที่อื่นๆ มีแนวโน้มลดลง ส่วนใหญ่เปลี่ยนแปลงไปเป็นพื้นที่
เกษตรกรรม ส่วนพื้นที่แหล่งน้้า พื้นที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้า และที่อยู่อาศัยและสิ่งปลูกสร้างมีพื้นที่เพิ่มขึ้น ส่วนใหญ่
เปลี่ยนแปลงมาจากพื้นที่เกษตรกรรม เมื่อพิจารณาถึงการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ตามระดับความลาดชัน พบว่า พื้นที่
เกษตรกรรมที่ระดับความชันร้อยละ 5-12 (ลาดชันเล็กน้อย) และ 12-20 (ลาดชันสูง) มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเนื่องจากการ
บุกรุกพื้นที่ป่าไม้เพื่อท้าการเกษตรกรรม
ส่วนแหล่งน้้ามีพื้นที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากในช่วงแรกมีเพียงอ่างเก็บน้้าขนาดกลางเพียงแห่ งเดียว คืออ่างเก็บน้้า
ยางชุม สร้างเสร็จในปี 2523 ต่อมาจึงมีการสร้างอ่างเก็บน้้าห้วยวังเต็นขึ้นมา ก่อสร้างแล้วเสร็จในปี 2549 ซึ่งใน
ปัจจุบันลุ่มน้้าคลองกุยมีอ่างเก็บน้้าขนาดกลาง 2 แห่ง คือ อ่างเก็บน้้ายางชุม และอ่างเก็บน้้าห้วยวังเต็น โครงการขนาด
เล็ก 11 โครงการ มีความจุเก็บกักรวมทั้งสิ้น 55.04 ล้าน ลบ.ม. โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อแหล่งน้้าต้นทุน ช่วยเหลือ
พื้นที่เพาะปลูก พร้อมทั้งอุปโภค บริโภค ทั้งในฤดูฝนและฤดูแล้ง (กรมทรัพยากรน้้า, 2549) [1]
ขณะทีท่ ี่อยู่อาศัยและสิ่งปลูกสร้าง และพื้นที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้า มีพื้นที่เพิ่มขึ้นอย่างมากนั้น ทั้งนี้เมื่อพิจารณา
ในช่วงที่ผ่านมาและแนวโน้มในอนาคตนั้น พบว่าสอดคล้องกับ ข้อมูลสถิติของจ้านวนประชากร ความหนาแน่นของ
ประชากร และจ้านวนบ้านจากการทะเบียน ใน อ.กุยบุรี ทีม่ ีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ดังภาพที่ 11 และเมื่อพิจารณาจากข้อมูล
การพื้นที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้าชายฝั่งจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พบว่าผลผลิตสัตว์น้า: กุ้ง ก็มีแนวโน้มสูงขึ้นเช่นเดียวกัน ดัง
ภาพที่ 12

(ก)
(ข)
ภาพที่ 11 ความหนาแน่นของประชากร และจ้านวนบ้านจากการทะเบียน ของอ้าเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ที่มา: กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
แหล่งข้อมูล: http://pchkkhan.nso.go.th/nso/project/search_option/index.jsp?province_id=31

ภาพที่ 12 กราฟแสดงผลผลิตสัตว์น้า (กุ้ง) จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ระหว่างปี พ.ศ. 2542-2553
ที่มา: ศูนย์สารสนเทศ กรมประมง (2555)
แหล่งข้อมูล: http://www.fisheries.go.th/it-stat/yearbook/data_2553/menu_2553.htm
การประชุมวิชาการ เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศแห่งชาติ ประจาปี 2556
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6. สรุปผลการศึกษา
ผลการจ้าแนกและการวิเคราะห์ข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดินและสิ่งปกคลุมดินจากภาพถ่ายดาวเทียม บริเวณ
ลุ่มน้้าคลองกุย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ในช่วงปี พ.ศ. 2531, 2542 และ 2554 พบว่า การใช้ประโยชน์ที่ดินและสิ่งปก
คลุมดินส่วนใหญ่ของลุ่มน้้า คือ พื้นที่ป่าไม้ พื้นที่เกษตรกรรม และทุ่งหญ้าและไม้ละเมาะ ตามล้าดับ ส้าหรับการ
เปลี่ย นแปลงการใช้ประโยชน์ที่ ดินและสิ่ งปกคลุม ดินในช่ว งปี พ.ศ. 2531-2542 ที่อยู่อาศัยและสิ่งปลูกสร้าง พื้น ที่
เพาะเลี้ยงสัตว์น้า และแหล่งน้้า มีพื้นที่เพิ่มขึ้น ส่วนพื้นที่อื่นๆ ทุ่งหญ้าและไม้ละเมาะ พื้นที่เกษตรกรรม และพื้นที่ป่าไม้ มี
พื้นที่ลดลง ขณะที่การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินและสิ่งปกคลุมดินในช่วงปี พ.ศ. 2542-2554 ที่อยู่อาศัยและสิ่ง
ปลูกสร้าง พื้นที่อื่นๆ แหล่งน้้า พื้นที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้า และพื้นที่เกษตรกรรม มีพื้นที่เพิ่มขึ้น ส่วนพื้นที่ทุ่งหญ้าและไม้
ละเมาะ และพื้นทีป่ ่าไม้ มีพื้นที่ลดลง พื้นที่ที่มีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นมาก คือ พื้นที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้า และที่อยู่อาศัย
และสิ่งปลูกสร้าง ส่วนใหญ่เปลี่ยนแปลงมาจากพื้นที่เกษตรกรรม และผลจากการคาดการณ์การใช้ประโยชน์ที่ดินและ
สิ่งปกคลุมดิน ในปี พ.ศ. 2566 พบว่า ในช่วงระหว่างปี พ.ศ. 2554-2566 ที่อยู่อาศัยและสิ่งปลูกสร้าง พื้นทีเ่ พาะเลี้ยง
สัตว์น้า และพื้นที่ป่าไม้ มีพื้นที่เพิ่มขึ้น ส่วนพื้นที่ทุ่งหญ้าและไม้ละเมาะ แหล่งน้้า พื้นที่อื่นๆ และพื้นที่เกษตรกรรม มี
พื้นที่ลดลง
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