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บทคัดยอ 

 

อำเภอศรีราชาตั้งอยูในพื้นที่จังหวัดชลบุรีและเปนหนึ่งในพื้นที่สำคัญสำหรับการพัฒนา

เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) โดยเฉพาะดานการเปนศูนยกลางการขนสงตอเนื่องหลาย

รูปแบบที่เนนการพัฒนาดานอุตสาหกรรมและโครงสรางพื้นฐานดานการขนสง ซึ่งอาจทำใหเกิดการ

ขยายตัวของเมืองตามเสนทางการคมนาคมขนสงไปรุกล้ำพื้นที่สีเขียว การศึกษานี้มีวัตถุประสงค 

อยู3 ประการ คือ ประการแรกเพื่อนำเสนอการจำลองพลวัตการพัฒนาที่ดินในอำเภอศรีราชาและ 

การคาดการณรูปแบบการเปลี่ยนแปลงการใชที่ดิน พ.ศ. 2569 ถึง พ.ศ. 2579 และภายใตสถานการณ 

ที่แตกตางกันนั่นคือการเปลี่ยนแปลงในอดีตตั้งแต พ.ศ. 2549 ถึง พ.ศ. 2559 โดยใชแบบจำลอง 

CA-Markov ผลการเปลี่ยนแปลงการใชที่ดินตั้งแต พ.ศ. 2549 ถึง พ.ศ. 2559 แสดงใหเห็นวาพื้นที่

เมืองที่เพิ ่มขึ้นสวนใหญใน พ.ศ. 2559 เปลี่ยนจากพื้นที่เกษตรกรรมและพื้นที่เบ็ดเตล็ด ผลการ

คาดการณการเปลี่ยนแปลงการใชที ่ดินโดยมีคาความแมนยำ (Overall Accuracy) อยูที ่รอยละ 

89.97 และคาสัมประสิทธ์ิแคปปา (Overall Kappa) เทากับรอยละ 92.28 พบวาประเภทของการ

เปลี่ยนแปลงการใชที่ดินมีความแตกตางกันทั้งในดานขนาดและที่ตั้งโดยเฉพาะในเขตเมืองและพื้นที่

เกษตรกรรม ในขณะเดียวกันการขยายตัวของเมืองอยางรวดเร็ว ไดสงผลกระทบอยางมีนัยสำคัญตอ

โครงสรางพื ้นที ่ส ีเขียว ซึ ่งสามารถทำไดโดยการทำแผนที ่ซ อนทับของพื ้นที ่เมืองจำลองและ

องคประกอบโครงสรางสีเขียว อันประกอบดวย ขนาดพื้นที่ของพื้นที่สีเขียว ความยาวรวมของขอบ

ของพื้นที่สีเขียว ดัชนีรูปราง อัตราสวนของความยาวขอบตอพื้นที่ และมิติเศษสวน การศึกษานี้พบวา

พื้นที่สีเขียวไดรับผลกระทบจากการกลายเปนเมืองไมเพียงแตรูปแบบเชิงพื้นที่ของขนาดของพื้นที่ 

สีเขียวเทาน้ัน แตยังรวมถึงภูมิทัศนของเมืองดวย ซึ่งในทางกลับกันก็มีอิทธิพลตอโครงสรางสีเขียวดวย 

ผลในทายที่สุดแสดงใหเห็นวาแผนพัฒนา EEC จะมีความยั่งยืนมากขึ้นภายใตขอจำกัดของการปองกัน

ระบบนิเวศและการเพาะปลูก นอกจากนี้การระบุโครงสรางพื้นฐานสีเขียวที่ออนไหวตอการขยายตัว
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ของเมืองเปนสิ่งที่สำคัญสำหรับการจัดทำกลยุทธของแผนพัฒนา EEC ในการวางผังเมืองในอนาคต 

ในอำเภอศรีราชา 

 

คำสำคญั: การเปลี่ยนแปลงการใชประโยชนที่ดิน, รูปแบบของชวงเวลาในเชิงพ้ืนที่, แบบจำลอง  

CA-Markov, โครงสรางพ้ืนที่สีเขียว, อำเภอศรีราชา 
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 ABSTRACT 

 

Si Racha district is located on Chonburi province, and it is the one of 

important areas for the development of the Eastern Economic Corridor (EEC), 

especially as a multimodal transportation hub that focuses on industrial development 

and transportation infrastructure. The above developments may the cause of urban 

expansion effect along the transportation routes to disturb the green areas. This study 

can be divided into three main objectives. Firstly, to present the simulating of land 

development dynamics in Si Racha district and predicting the land-use change patterns 

from 2026 to 2036, and under distinct scenario — history change from 2006 to 2016, 

by using CA-Markov model. Land use change from 2006 to 2016 showed that most of 

the increased urban areas in 2016 were shifted from agricultural and miscellaneous 

areas. The results of predicting land use changes with the accuracy value at 8 9 . 9 7 

percent and the Kappa's coefficient equal to 92.28 percent found that types of land 

use changes are different, in terms of size and location, especially in urban and 

agricultural areas. Meanwhile, rapid urban expansion has had a significant impact on 

green area structure, which can be achieved through the overlay mapping of the 

simulated urban areas and green structure elements including; patch area, edge length, 

shape index, perimeter-area ratio and fractal dimensions. This study found that green 

areas have been affected by urbanization not only the spatial pattern of the size of 
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green patch but also the urban landscape itself, which, in turn, influences its green 

structure. The final result show that the EEC development plan will be more 

sustainable under the constraints of ecological and cultivated protection. Furthermore, 

identifying green infrastructure that are susceptible to urbanization is of value for the 

EEC strategy of future urban planning in Si Racha district. 

 

Keywords: Land use change, Spatio-temporal pattern, CA-Markov model, green area 

structure, Si Racha district 
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1 

 

บทที่ 1 

บทนำ 

 

1.1 ที่มาและความสำคญั 

 

ป จจุ บั นหลาย พ้ืนที่ ทั่ ว โลกกำลั งเผ ชิญ กับสถานการณ ของการกลายเป น เมื อง 

(Urbanization) อันมีสาเหตุมาจากการเปลี่ยนแปลงของประชากรโลก จากรายงานของสหประชาชาติ 

(United Nations: UN) ในเรื่องการทบทวนการกลายเปนเมืองของโลกในป 2018 พบวา ทุกวันน้ี 

มีประชากรโลกที่อาศัยอยูในเขตเมืองคิดเปนรอยละ 55 ของประชากรทั้งหมด และคาดวาจะเพ่ิมขึ้นเปน

รอยละ 68 ในป 2050 หรือการคาดการณ น้ีจะแสดงใหเห็นวา ประชากรทั่วโลกที่อาศัยในชนบท 

จะเขาสูเมืองเพ่ิมขึ้นประมาณ 2.5 พันลานคน ภายในป 2050 และการเพ่ิมขึ้นน้ี กวารอยละ 90 จะเกิดขึ้น

ในทวีปเอเชียและทวีปแอฟริกา เน่ืองจากในหลายประเทศใน 2 ภูมิภาคน้ีเปนประเทศกำลังพัฒนา 

จึงมีการขยายตัวของเมืองและประชากรมากเปนพิเศษ ประเทศไทยเปนหน่ึงในประเทศที่กำลังพัฒนา 

ที่ต้ังอยูในทวีปเอเชีย และกำลังประสบปญหาการขยายตัวของเมืองอยางรวดเร็ว โดยเฉพาะเมืองขนาดใหญ

อยางกรุงเทพมหานคร ที่เปนเมืองหลวงของประเทศ จึงเปนศูนยกลางความเจริญหลายดาน ทั้งการบริหาร

ประเทศ ศูนยกลางเศรษฐกิจ การศึกษา สาธารณสุข และอ่ืน ๆ อีกมายมาย และดวยการพัฒนาเมือง 

ในแตละดานอยางรวดเร็วผานนโยบายและโครงการพัฒนาพ้ืนที่ของภาครัฐ สงผลใหเมืองมีความเปน

แหลงงาน และโครงสรางพ้ืนฐานตาง ๆ ที่คอยอำนวยความสะดวก เปนเหตุใหกรุงเทพฯ มีการดึงดูดคน

จากชนบทใหการยายถิ่นฐานเขาสูพ้ืนที่มากย่ิงขึ้น เมื่อประชากรที่เขาสูเมืองมีมากขึ้น เมืองจึงมีความ

จำเปนตองขยายตัวในแนวด่ิงหรืออาคารที่อยูอาศัยสูง ๆ และแนวราบหรือที่อยูอาศัยนอยช้ันที่สราง 

ตามแนวโครงสรางพ้ืนฐานของเมือง ออกไปสูพ้ืนที่ชานเมืองหรือสวนตอขยายของเมือง เพ่ือรองรับ

ประชากรที่เพ่ิมขึ้น ซึ่งการขยายตัวของพ้ืนที่เมืองในแนวราบจะเปนการรุกล้ำพ้ืนที่สีเขียว ไมวาจะเปน

พ้ืนที่ปาไม พ้ืนที่เกษตรกรรม พ้ืนที่สวนสาธารณะ อันเปนปอดของเมือง แหลงผลิตอาหาร พ้ืนที่สำหรับ

กิจกรรมนันทนาการ พักผอนหยอนใจ เน่ืองดวยพ้ืนที่ เหลาน้ีไมสามารถสรางมูลคาที่ เปนเม็ดเงิน 

ทางเศรษฐกิจไดเทียบเทาพ้ืนที่เมือง เชน อาคารอยูอาศัย ยานการคา พ้ืนที่อุตสาหกรรม เปนตน จึงเปน

เหตุใหพ้ืนที่เหลาน้ีคอย ๆ ลดลง และเปลี่ยนรูปแบบการใชประโยชนพ้ืนที่เปนเมือง โดยใน ภาพที่ 1.1 

แสดงการขยายตัวของเมืองกรุงเทพฯ ต้ังแตชวงกอน พ.ศ. 2450 ถึงชวงกอน พ.ศ. 2540 พ้ืนที่เมืองของ

กรุงเทพฯ มีการขยายตัวในแนวราบออกไปทุกทิศทาง โดยเฉพาะตามแนวเสนทางคมนาคม 
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ภาพที่ 1.1 การขยายตัวของกรุงเทพมหานคร. สืบคนจาก http://www.uddc.net/th/project, 2562. 

 

การขยายตัวของกรุงเทพฯ สงผลใหจังหวัดที่มีอาณาเขตติดตอโดยรอบ 5 จังหวัด ไดแก 

จังหวัดนครปฐม จังหวัดนนทบุรี จังหวัดปทุมธานี จังหวัดสมุทรปราการ และจังหวัดสมุทรสาคร  

ไดรับผลกระทบโดยตรงคือ รูปแบบการใชประโยชนที่ดินในพ้ืนที่รอบตอของแตละจังหวัดมีการเปลี่ยนเปน

พ้ืนที่เมืองและคอย ๆ ขยายตัวตามแนวเสนทางคมนาคมเช่ือมไปยังตัวเมืองของแตละจังหวัดจนกลายเปน

เน้ือเมืองเดียวกัน แตปจจุบันประเทศไทยไมไดมีเพียงพ้ืนที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลเทาน้ัน 

ที่มีแนวโนมที่เมืองจะขยายตัว ยังมีพ้ืนที่พัฒนาพิเศษของประเทศทีร่ัฐบาลกำลังใหความสำคัญเปนอยางมาก 

อยางโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก หรือ EEC (Eastern Economic Corridor)

อันเปนแผนยุทธศาสตรภายใตนโยบายไทยแลนด 4.0  มีเปาหมายคือ ยกระดับอุตสาหกรรม 
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เพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแขงขันใหกับเศรษฐกิจของประเทศ  ซึ่ง EEC จะครอบคลุมพ้ืนที่ 3 จังหวัด 

ไดแก จังหวัดฉะเชิงเทรา ชลบุรี และระยอง โดยมีโครงการนำรองหรือโครงการหลักที่ตองดำเนินการ 

ในขั้นตน อยางเชน โครงการรถไฟความเร็วสูงเช่ือม 3 สนามบิน (ดอนเมือง สุวรรณภูมิ อูตะเภา) 

โครงการรถไฟทางคูเช่ือมแหลงอุตสาหกรรมกับทาเรือ โครงการสรางมอเตอรเวย 3 เสนทาง โครงการ

พัฒนาเขตนวัตกรรมดานเทคโนโลยีและลงทุนกับอุตสาหกรรมเปาหมาย เปนตน ดังแสดงในภาพที ่1.2 

 

 
ภาพที่ 1.2 โครงการหลักภายใตระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก.  

สืบคนจาก https://www.matichon.co.th/economy/eco-report/news_675087, 2562. 

 

ดวยเหตุน้ี พ้ืนที่โครงการ EEC จึงมีแนวโนมที่จะเกิดการขยายตัวของเมืองคอนขางมาก  

ทั้งบริเวณตามแนวโครงสรางพ้ืนฐานขนาดใหญ เสนทางคมนาคม หรือพ้ืนที่ที่จะพัฒนาเปนนิคมอุตสาหกรรม 

แมวาจะสงผลกระทบตอพ้ืนที่สีเขียวเล็กนอย แตอยางไรก็ตาม การเพ่ิมขึ้นของพ้ืนที่เหลาน้ียังคงเปนการ

ลดจำนวนพ้ืนที่สีเขียวของเมืองลง ผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาการขยายตัวของเมืองในพ้ืนที่โครงการ

ดังกลาว จึงไดทำการพิจารณาเลือกพ้ืนที่ศึกษาโดยใชขนาดของประชากรอันเปนปจจัยสำคัญที่บงบอกถึง

ความเปนเมืองมาใช เปนปจจัยแรก ผลที่ ไดคือ ในป  2559 จังหวัดชลบุรีมีจำนวนมากที่สุดคือ  

1,483,049 คน และไดทำการศึกษาประชากรขนาดและการเปลี่ยนแปลงของประชากรรายอำเภอ 

ภายในจังหวัดชลบุรีพบวา อำเภอศรีราชาเปนพ้ืนที่ซึ่งแมวาไมไดมีจำนวนประชากรมากที่สุด แตเปน

อำเภอที่มีการเปลี่ยนแปลงของประชากรสูงที่สุดในชวง 10 ป (พ.ศ. 2549 - พ.ศ. 2559) คือ เพ่ิมขึ้น 

รอยละ 3.94 โดยจำนวนประชากรชวง 10 ป รายอำเภอ จังหวัดชลบุรีแสดงดังในภาพที่ 1.3  
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ภาพที่ 1.3 จำนวนประชากรชวง 10 ป (พ.ศ. 2549 - พ.ศ. 2559) รายอำเภอ จังหวัดชลบุร.ี โดยผูวิจัย, 2562. 

 

นอกเหนือจากการใชจำนวนประชากรมาพิจารณาแลว ตองพิจารณาถึงโครงสรางพ้ืนฐาน 

นโยบายการพัฒนาพ้ืนที่ และขอกำหนดการใชประโยชนที่ดิน ทั้งน้ี พบวา อำเภอศรีราชา เปนหน่ึงใน

พ้ืนที่เปาหมายของการพัฒนาตามโครงการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ที่ไดกำหนดให

เปนศูนยกลางของอุตสาหกรรมสมัยใหมของอาเซียน และกำหนดใหมีเขตสงเสริมอุตสาหกรรมเปาหมาย 

อาทิ อุตสาหกรรมเทคโนโลยีดานหุนยนต อิเล็กทรอนิกส ยานยนตสมัยใหม มากถึง 8 เขต จาก 12 เขต 

ของจังหวัดชลบุรี รวมถึงมีโครงสรางพ้ืนฐานดานการคมนาคมขนสงที่สำคัญอยางทาเรือแหลมฉบังที่เปน

ทาเรือน้ำลึกหลักในการขนสงสินคาระหวางประเทศ สงผลใหผังการใชประโยชนที่ดินของพ้ืนที่อำเภอ 

มีการจัดสรรใหมีทั้งพ้ืนที่พัฒนาดานอุตสาหกรรมและโครงสรางพ้ืนฐานดานการขนสง ที่กลาวมาขางตนน้ี

ลวนเปนปจจัยสำคัญในการขยายตัวของเมือง ทางผูวิจัยจึงเลือกอำเภอศรีราชามาเปนพ้ืนที่ศึกษา 

ในงานวิจัย โดยใชแบบจำลองการใชประโยชนที่ดินมาเปนเครื่องมือในการศึกษาแนวโนมการขยายตัว 

ของเมือง และวิเคราะหรูปแบบของโครงสรางพ้ืนที่สีเขียวที่ไดรับผลกระทบจากการขยายตัวของเมือง 

ซึ่งผลการศึกษาวิเคราะหในครั้งน้ีจะสามารถนำไปใชในการวางแผนรองรับการขยายตัวของเมือง และ

แนวทางหรือมาตรการในการปองกันพ้ืนที่สีเขียว โดยการกำหนดรูปแบบที่สามารถคงอยูไดจาก 

การขยายตัวของเมือง 
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1.2 คำถามวิจัย 

 

แนวโนมและทิศทางการขยายตัวของเมืองของอำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรีในอนาคต 

จะเปนอยางไร และการขยายตัวของเมืองน้ีจะสงผลกระทบตอโครงสรางพ้ืนที่สีเขียวในรูปแบบใด 

 

1.3 จุดประสงคของการวิจัย 

1. ศึกษาและวิเคราะหการเปลี่ยนแปลงการใชประโยชนที่ดินชวง พ.ศ. 2549 ถึง พ.ศ. 2559 

และคาดการณการขยายตัวของพ้ืนที่เมืองในอนาคต พ.ศ. 2569 และ พ.ศ. 2579 

2. ศึกษาและจำแนกพ้ืนที่สีเขียวตามองคประกอบเชิงโครงสราง และวิเคราะหรูปแบบของ

พ้ืนที่สีเขียวที่ไดรับผลกระทบจากการขยายตัวของเมือง 

3. เสนอแนะแนวทางและมาตรการปองกันพ้ืนที่สีเขียวจากการถูกรบกวนจากการขยายตัว

ของเมือง และกำหนดรูปแบบของโครงสรางพ้ืนที่สีเขียวที่เหมาะกับเมือง 

 

1.4 ขอบเขตการวิจัย 

 

1.4.1 ขอบเขตดานเนื้อหา 

 ศึกษาวิเคราะหรูปแบบการเปลี่ยนแปลงการใชประโยชนที่ดินในอดีต ปจจุบัน และ

คาดการณการใชประโยชนที่ดินในอนาคตเพ่ือดูแนวโนมและทิศทางการขยายตัวของเมืองในอนาคต 

ศึกษารูปแบบโครงสรางพ้ืนที่สีเขียวที่ไดรับผลกระทบจากการขยายตัวของเมือง และเสนอแนะแนวทาง 

ในปองกันและกำหนดรูปแบบโครงสรางของพ้ืนที่สีเขียวของเมือง  

1.4.2 ขอบเขตดานพืน้ที ่

 การกำหนดพ้ืนที่ศึกษาอยูภายใตการทบทวนวรรณกรรมของผูจัดทำ น่ันคือ  

การวิเคราะหจากปจจัยที่สงผลตอการกลายเปนเมืองหรือการขยายตัวของเมือง เชน การเพ่ิมขึ้นของ

จำนวนประชากร นโยบายที่สงเสริมการพัฒนาพ้ืนที่ และโครงการพัฒนาที่สำคัญตาง ๆ ซึ่งพบวา 

อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ซึ่งเปน 1 ในพ้ืนที่ภายใตโครงการ EEC ที่มีความเหมาะสมที่สุดที่จะนำมา

เปนกรณีศึกษา โดยมีขอบเขตแสดงดังภาพที่ 1.4 
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ภาพที่ 1.4 แผนที่แสดงขอบเขตพ้ืนที่ศึกษาอำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี. โดยผูวิจัย, 2563. 

 

1.5 ขั้นตอนการวิจัย 

 

1. ทบทวนวรรณกรรม แนวคิด ทฤษฎีที่เก่ียวของกับการกลายเปนเมอืง การขยายตัวของเมอืง 

โครงสรางพ้ืนที่สีเขียว เครื่องมือและแบบจำลองที่นำมาใชในการคาดการณการขยายตัวของเมืองในอนาคต 

2. รวบรวมขอมูลดานภูมิศาสตรสารสนเทศของพ้ืนที่ศึกษา ขอมูลการใชประโยชนที่ดินจาก

กรมพัฒนาที่ดิน (LDD) พ.ศ. 2549 พ.ศ. 2554 และ พ.ศ. 2559 และขอมูลที่เกี่ยวของกับการพัฒนาเมือง

เชิงพ้ืนที่ในพ้ืนที่ศึกษา เชน กฎหมาย กฎระเบียบ นโยบายหรือโครงการในการพัฒนา ที่มีผลตอการพัฒนา

พ้ืนที่ทั้งปจจุบันและในอนาคต 

3. นำขอมูลการใชประโยชนที่ดิน พ.ศ. 2549 และ พ.ศ. 2559 มาศึกษาการเปลี่ยนแปลง

การใชประโยชนที่ดินและแนวโนมการขยายตัวของอำเภอศรีราชา และใชขอมูลการใชประโยชนที่ดิน  

พ.ศ. 2549 พ.ศ. 2554 มาปรับแกความถูกตอง และกำหนดเง่ือนไขการเปลี่ยนแปลงการใชประโยชนที่ดิน

ในแตละประเภท แลวนำไปคาดการณการขยายตัวของเมืองในชวงระยะเวลา 10 ป และ 20 ป คือ 

พ.ศ. 2569 และ พ.ศ. 2579 

4. นำผลการคาดการณการขยายตัวของเมืองจากแบบจำลองมาวิเคราะหรูปการเปลี่ยนแปลง

การใชประโยชนที่ดินและรูปแบบของพ้ืนที่เมืองทั้งในอดีต ปจจุบัน และอนาคต 
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5. การใชประโยชนที่ ดินจากกรมพัฒนาที่ ดิน (LDD) พ.ศ. 2559 ในบริเวณพ้ืนที่ศึกษา 

มาจำแนกประเภทของพ้ืนที่ และระบุโครงสรางของพ้ืนที่สีเขียวของแตละประเภท ไดแก ขนาด รูปราง  

ของพ้ืนที่สีเขียว 

6. นำผลการคาดการณการขยายตัวของพ้ืนที่เมืองมาทำการซอนทับกับขอมูลโครงสรางพ้ืนที่

สีเขียว เพ่ือวิเคราะหและหาความสัมพันธของโครงสรางพ้ืนที่สีเขียวที่ไดรับผลกระทบจากการขยายตัว 

ของเมือง และเสนอแนะเปนแนวทางในการพัฒนาเมือง 

 

1.6 ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

 

ผูวิจัยมีความคาดหวังวาในการศึกษาผลจากกระทบจากการขยายตัวของเมืองตอโครงสราง

พ้ืนที่สีเขียว จะเปนประโยชนตอผูที่สนใจศึกษา หนวยงานหรือองคกรทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 

ที่เก่ียวของกับการพัฒนาเมือง เชน สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด องคกรปกครองสวนทองถิ่น

และหนวยงานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวของในจังหวัดชลบุรี สามารถนำแนวโนมการเปลี่ยนแปลงการใชประโยชนที่ดิน 

ของพ้ืนที่ ทิศทางการขยายตัวของเมืองในอนาคต และรูปแบบของโครงสรางพ้ืนที่สีเขียวที่เหมาะสม 

กับเมือง ไปใชในการวางแผนการใชประโยชนพ้ืนที่เมือง และเปนแนวทางในการจัดการพ้ืนที่สีเขียวเมือง 

 

1.7 นิยามและคำสำคัญ 

 

การขยายตัวของเมือง หมายถึง เปนลักษณะของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากการขยายตัว

ของเมือง เมื่อชานเมืองมีประชากรเคลื่อนยายเขาไปต้ังถิ่นฐานหนาแนนมากขึ้น และเกิดความเจริญ 

มากขึ้นในทุก ๆ ดาน 

พื้นที่สีเขียว หมายถึง พ้ืนที่ใด ๆ ก็ตามที่มีพืชพรรณขึ้นปกคลุม ทั้งในเขตเมืองและนอกเมือง 

ที่ประชาชนสามารถเขาไปใชประโยชนได พ้ืนที่สีเขียวอาจมีหลายรูปแบบ ไดแก พ้ืนที่ธรรมชาติ  

พ้ืนที่สี เขียวเพ่ือบริการ พ้ืนที่สี เขียวเพ่ือสิ่งแวดลอม พ้ืนที่สี เขียวริมทางสัญจร และพ้ืนที่สี เขียว 

เพ่ือเศรษฐกิจชุมชน 

โครงสรางพื้นที่สีเขียว หมายถึง องคประกอบเชิงโครงสรางของพ้ืนที่สีเขียว อันประกอบดวย 

ขนาด รูปราง และใจกลางของพ้ืนที่สีเขียว 
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บทที่ 2 

วรรณกรรมและงานวิจัยทีเ่ก่ียวของ 

 

การศึกษาเรื่องผลจากกระทบจากการขยายตัวของเมืองตอโครงสรางพ้ืนที่สีเขียว ในพ้ืนที่

จังหวัดชลบุรี เปนการศึกษาในรูปแบบการคาดการณความสัมพันธเชิงพ้ืนที่ เชิงพ้ืนที่กับเวลา  

และผลกระทบเชิงโครงสรางตอพ้ืนที่สีเขียว ซึ่งผูวิจัยไดศึกษาและทบทวนวรรณกรรม แนวคิดทฤษฎี 

ตลอดจนงานวิจัยที่มีความเกี่ยวของกับการศึกษา เพ่ือใหเกิดความรูความเขาใจที่จะนำมาปรับใช 

ในการศึกษา โดยมีเน้ือหาดังตอไปน้ี 

 2.1  แนวคิดความเปนเมือง 

  2.1.1 นิยามและความหมายของเมืองและชนบท 

  2.1.2 ความเปนเมืองและรูปแบบการขยายตัวของเมือง 

  2.1.3 ลักษณะการต้ังถิ่นฐานและรูปแบบของเมือง 

  2.1.4 รูปแบบของการพัฒนาเปนพ้ืนที่เมือง 

 2.2 แบบจำลองการเปลี่ยนแปลงการใชประโยชนที่ดิน 

  2.2.1 ประเภทแบบจำลองการเปลี่ยนแปลงการใชประโยชนที่ดิน 

  2.2.2 ปจจัยขบัเคลื่อนการเจริญเติบโตของเมือง 

  2.2.3 การเปรียบเทียบและการเลือกใชแบบจำลอง 

 2.3 นิยามและความหมายพ้ืนที่สีเขียว 

  2.3.1 นิยามและความหมายพ้ืนที่สีเขียว 

 2.3.2 โครงสรางของพ้ืนที่สีเขียว 

  2.3.3 ประเภทของพ้ืนที่สีเขียว 

  2.3.4 แนวทางการปองกันและอนุรักษพ้ืนที่สีเขียว 

2.4 งานวิจัยที่เกี่ยวของ 
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2.1 แนวคิดความเปนเมือง 

 

 ในการศึกษาน้ีเปนการศึกษาการผลกระทบจากการขยายตัวของเมือง ดังน้ัน กอนที่จะทราบ

ถึงรูปแบบการขยายตัวจำเปนตองทราบวานิยามของเมืองและชนบทเปนอยางไร เพ่ือใหเกิดความเขาใจ 

ในความแตกตางของทั้งสองพ้ืนที่ชัดเจนมากขึ้น 

 

 2.1.1 นิยามและความหมายของเมืองและชนบท 

   เบรียนและแฟรงค (Brian J.L. Berry and Frank E. Horton, 1970 อางถึงใน กฤช 

เพ่ิมทันจิตต, 2536, น. 17) กลาววา ปรากฏการณที่ เรียกวา “เมือง” น้ันไดเกิดขึ้นมานานแลว  

ตลอดระยะเวลาเทาที่ไดมีการบันทึกประวัติศาสตรในภาษาลาติน คำวา urb มีความหมายเก่ียวของ 

กับ orbis ซึ่ งมีความหมายวาวงกลม (circle) ซึ่ งเหมือนกับคำวา town ในภาษาอังกฤษ หรือ 

ในภาษาสลาฟ (Slavic) คำวา gorod ซึ่งมีความหมายถึง สนาม (yard) และวงกลม (girdle) สิ่งเหลาน้ี

เปนเครื่องหมายที่ใชสัญลักษณพ้ืนฐานของปรากฏการณที่เรียกวา “เมือง” ซึ่งหมายถึงพ้ืนที่ที่ถูกลอมรอบ

รั้วหรือกำแพงเปนพ้ืนที่ในเขตรัศมีที่แยกตัวจากพ้ืนที่ชนบทและมีแบบแผนของการจัดองคกรภายใน 

ที่แนนอน 

  ในเลมรายงานการศึกษาแนวทางการพัฒนาคำนิยามเมืองและชนบทของประเทศไทย

ของสำนักงานสถิติแหงชาติ กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมไดมีการทบทวนนิยามของเมือง ดังน้ี 

   1 )  United Nations Centre for Human Settlements (1 9 9 5 ) อ ธิ บ าย ว า  

เขตเมือง (urban area) หมายถึง city หรือ town รวมถึง ชานเมือง หรือดินแดนที่มีประชากรต้ังถิ่นฐาน

อยางหนาแนน 

   2) Cromantle and Swanson (1996) ไดกลาววา เมืองและชนบทจำแนกไดจาก

จำนวนประชากรความหนาแนนของประชากร รูปแบบการเดินทาง และการอยูใกลกัน   

   3) Hugo (2003) ไดกลาววา ประชาชนที่อาศัยอยูในเมืองมีสิทธิในการเขาถึงการ

บริการทางการศึกษา การดูแลสุขภาพ และการขนสงดีกวาประชาชนในชนบท รวมถึงมีความหนาแนน

ของประชากรและรายไดเฉลี่ยตอคนตอปสูงกวาชนบท อยางไรก็ตามการเปรียบเทียบเมืองและชนบท

ระหวางประเทศเปนเรื่องที่เปนไปไดยาก เน่ืองจากคำนิยามเมืองและชนบทมีความแตกตางกัน 

   4) Bettencourt (2007) ไดกลาววา เมือง คือ จุดศูนยกลางของการเจริญเติบโต 

ทางเศรษฐกิจ นวัตกรรม และการจางงาน 
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    สรุปไดวา เมือง (Urban Area) คือ พ้ืนที่ที่มีประชากรอยูรวมกันเปนจำนวนมาก

และอยูอยางหนาแนนเปนชุมชน มีการแบงงานกันทำและมีความชำนาญเฉพาะอยาง ประชากร 

สวนใหญมิไดประกอบอาชีพเกษตรกรรม โดยมีเกณฑทั่วไปที่ใชในการพิจารณา ไดแก จำนวนประชากร 

ความหนาแนนของประชากร และปจจัยอ่ืน ๆ เชน ปจจัยทางประวัติศาสตร ปจจัยดานกฎหมาย  

ปจจัยดานกายภาพ ปจจัยดานการดำรงชีพ และปจจัยความเปนศูนยกลาง เปนตน 

   ราชบัณฑิตยสถาน (2524, น. 316, 408) อธิบายวา ชนบท หมายถึง สวนที่อยู 

นอกเขตเมืองหรือเขตเทศบาล มีประชากรที่เลี้ยงชีพดวยการเกษตรกรรมเปนสำคัญ มีระเบียบสังคม 

ที่สอดคลองกับลักษณะชุมชนแบบหมูบาน ต้ังบานเรือนเปนกลุมกอน หรือกระจัดกระจายตามลักษณะ 

ภูมิประเทศหรือตามประเพณีนิยม 

   Roger and Burdge (1972) กลาววา ชนบทเปนพ้ืนที่ที่มีความหนาแนนของ

ประชากรนอย สังคมมีความจำกัดกวาเขตเมือง 

   Sander (1977) กลาววา การกำหนดวาจะเรียกพ้ืนที่ใดเปนเขตชนบท (Rural) หรือ

เขตเมือง (urban) ในแตละประเทศ สามารถพิจารณาไดจากเกณฑที่แตกตางกัน เชน อาจใชจำนวน

ประชากร ความหนาแนนของประชากร เปนจุดแบงความแตกตางระหวางเมืองและชนบท หรือความ 

ใกล - ไกลของระยะทางเดินทางเขาสูตัวเมือง 

   สัญญา สัญญาวิวัฒน (2530) ใหความหมายชนบท คือ ขอบเขตที่อยูนอกตัวเมือง

ออกไป เปนทองที่ที่อยูนอกเขตเทศบาล จึงพอสรุปไดวา ชนบท คือ อาณาเขตนอกเขตเทศบาล 

ทั่วประเทศไทย 

   สรุปไดวา ชนบท (Rural area) คือ พ้ืนที่ที่อยูนอกเมือง โดยทั่วไปมีการต้ังถิ่นฐาน

เบาบาง ความหนาแนนของประชากรนอย มีความเปนอยูในลักษณะของสังคมแบบชนบทการเกษตร 

หางไกลจากศูนยกลางการบริหารและการบริการ การใชที่ดินสวนใหญเปนการใชที่ดินเพ่ือการเกษตร เชน 

ที่นา ที่ปลูกพืชไร ที่ปลูกไมผล และไมยืนตน เปนตน 

 2.1.2 ความเปนเมืองและรปูแบบการขยายตัวของเมือง 

   ในงานวิจัยน้ีไดมีการศึกษาการขยายตัวของเมืองในอนาคต จึงตองมีการศึกษา

แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวของกับการขยายตัวของเมือง เพ่ือใหสามารถอธิบายรูปแบบของการขยายตัว 

ของเมืองได มีเน้ือหาดังน้ี 
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   ราชบัณฑิตยสถาน (2524 , หนา 409) อธิบายวา ความเปนเมือง หมายถึง

กระบวนการที่ชุมชนกลายเปนเมือง หรือการเคลื่อนยายของผูคนหรือการดำเนินกิจการงานเขาสูบริเวณ

เมืองหรือการขยายตัวของเมืองออกไปทางพ้ืนที่ การเพ่ิมจำนวนประชากร หรือในการดำเนินกิจการงาน

ตาง ๆ มากขึ้น 

   สถิตย นิยมญาติ (2526, หนา 2) อธิบายวา ความเปนเมือง เปนกระบวนการ 

ของ “การกลายสภาพ” (a process of becoming) อยางหน่ึง กลาวคือ เปนการเปลี่ยนสภาพจาก

สภาวะที่ไรความเปนเมืองไปสูสภาวะของความเปนเมือง หรือไมก็เปลี่ยนสภาวะจากการกระจุกที่มี 

ความหนาแนนมาก 

   Gould and Kobb (1964 อางใน ชัยรัตน โตศิลา, 2559) อธิบายความหมายของ

ความเปนเมือง ซึ่งมีหลายความหมาย ดังน้ี 

    1) ความเปนเมืองอาจหมายถึง การกระจาย (diffused) ของอิทธิพลสังคมเมือง

ไปสูสังคมชนบท คำวา “อิทธิพล” ที่ไดกระจายไปน้ันหมายถึงขนบธรรมเนียมและลักษณะ (trait)  

ของเมือง     

    2) ความเปนเมือง หมายถึง ปรากฏการณของลักษณะสังคมเมืองที่เกิดขึ้น หรือ

ลักษณะของสังคมเมืองในแงประชากร คำนิยามน้ีพบเสมอ ๆ ในหนังสือของสังคมวิทยาชนบท กลาวคือ

การปฏิวัติทางดานวัฒนธรรมในเขตชนบทไดกลายเปนวัฒนธรรมแบบสังคมเมือง 

    3) นักประชากรศาสตร เขาใจความเปนเมืองวาเปนกระบวนการของประชากร

ที่มารวมกันอยูอยางหนาแนน มีความหมายสำคัญที่วาเปนกระบวนการหน่ึงของการเคลื่อนไหวจากที่ไมใช

สังคมเมืองไปเพ่ือใหดึงความสมบูรณของลักษณะเมืองของประชาชนที่มารวมอยูอยางหนาแนน 

   John Palen (1987) อธิบายวา ความเปนเมือง เปนเรื่องที่เก่ียวกับการเปลี่ยนแปลง

สัดสวนประชากรของประเทศที่อาศัยอยูในเขตเมือง อันเปนผลมาจากการที่ประชาชนเคลื่อนยายถิ่นฐาน

เขาสู เมืองหรือไปต้ังถิ่นฐานอยูกันหนาแนนบริเวณใดบริเวณหน่ึง หรืออาจกลาวอีกนัยหน่ึงวา  

เปนขบวนการซึ่งชนบทเปลี่ยนรูปแบบมาเปนเมือง 

   ความเปนเมืองเปนกระบวนการทางนิเวศวิทยาอยางหน่ึงที่มีรูปแบบการใชที่ดิน 

และการขยายตัวของเมืองแตกตางกันออกไป รูปแบบของกระบวนการทางนิเวศวิทยาที่นิยมนำมาใช

อธิบายการขยายตัวของความเปนเมืองมี 4 ทฤษฎีหลักดังน้ี (Wilson and Schulz, 1978, น. 42-47) 

    1) ทฤษฎีรูปดาว (star theory) ริชารด เอ็ม ฮูลด (Richard M. Huld) อธิบาย

วาการขยายตัวของเมืองน้ัน เกิดมาจากบริเวณศูนยกลางของเมืองที่เปนที่รวมของเสนทางคมนาคม 
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สายหลักของเมือง อิทธิพลของเสนทางคมนาคม จะมีผลทำใหเมืองขยายตัวออกไปตามเสนทางรถยนต  

รถใต ดิน และรถไฟ ประชาชนสวนใหญจะนิยมอาศัยอยูกันอยางหนาแนนบริเวณใกลเคียงกับ  

เสนทางคมนาคมดังกลาว ในระยะที่สามารถเดินไปถึงไดสะดวก ตอมาภายในเมืองไดมีการพัฒนา 

เสนทางคมนาคมดีขึ้น ประชาชนภายในเมืองนิยมใชรถยนตกันมากขึ้น พ้ืนที่ วางที่อยูระหวาง  

เสนทางคมนาคมก็จะมีประชาชนเขาไปอาศัยอยูกันหนาแนนมากขึ้น พ้ืนที่วางดังกลาวก็เช่ือมตอกัน  

เปนพ้ืนที่เดียวกัน 

 

 
ภาพที่ 2.1 รูปแบบทฤษฎีรูปดาว (star theory). สืบคนจาก http://cronodon.com/PlanetTech/ 

Cities_Structure.html, ปรับปรุงโดยผูวิจัย, 2562. 

 

    2) ทฤษฎีวงแหวน (concentric zone theory) เออรเนสต ดับบิว. บูรเกสส 

(Ernest W. Burgess) อธิบายวา การขยายตัวของเมืองจะมีลักษณะเปนรูปแบบวงแหวน เปนรัศมีวงกลม

ตอเน่ืองจากเขตศูนยกลาง และแบงพ้ืนที่ของเมืองออกเปน 5 เขต ดังแสดงในภาพที่ 2.2 

 
 

 
 

ภาพที่ 2.2 รูปแบบทฤษฎีวงแหวน (concentric zone theory). สืบคนจาก http://www.bennett. 

karoo.net/topics/landuse.html#model, ปรับปรุงโดยผูวิจัย, 2562. 
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     (1) เขตที่ 1 เปนเขตศูนยกลางธุรกิจ (the central business district: C.B.D.)

ประกอบดวยรานคา หางสรรพสินคา โรงภาพยนตร โรงแรม ธนาคาร และสำนักงานทางเศรษฐกิจ 

การปกครอง กฎหมาย เปนตน เปนเขตที่มีคนหนาแนนเวลากลางวันเพ่ือทาธุรกิจและงานตามหนวยงาน 

ตาง ๆ มีคนจำนวนนอยที่ต้ังบานเรือนอยูอยางถาวร เพราะสวนใหญจะเปนการเดินทางไปพักอาศัยอยูที่

เขตรอบนอก 

     (2) เขตที่ 2 เปนเขตศูนยกลางการขนสง (the zone in transition) หรือ

บางครัง้อาจเรียกวาเปนเขตขายสงและอุตสาหกรรมเบา (wholesale and light manufacturing zone) 

รวมทั้งเปนยานโรงงานอุตสาหกรรมเกา ๆ เปนเขตที่มีปญหาสังคมจำนวนมาก เชน มีอัตราของการกอ

อาชญากรรมสูง เปนบริเวณของกลุมคนที่มีฐานะทางเศรษฐกิจตางที่อพยพมาจากชนบท พักอาศัยอยูใน

บานราคาถูกและทรุดโทรมใกล ๆ โรงงานอุตสาหกรรม เพ่ือประหยัดคาใชจายในการเดินทางไปทำงาน 

แตเมื่อคนกลุมน้ีมีฐานะทางเศรษฐกิจดีขึ้น ก็จะยายออกไปอยูในที่แหงใหม กรรมสิทธ์ิในการครอบครอง

ที่ดินในเขตน้ีจะเปนของชนช้ันสูงที่ดำเนินกิจการในลักษณะของการใหผู อ่ืนเชา ผูพักอาศัยในเขตน้ี 

มีจำนวนนอยที่มีที่ดินเปนของตนเอง 

     (3) เขตที่ 3 เปนเขตที่อยูอาศัยของกรรมกรและผูใชแรงงาน (the zone of 

workingmen’s homes) ที่ยายออกมาจากเขตศูนยกลางการขนสง สภาพที่อยูอาศัยของคนในเขตน้ี 

จะมีสภาพดีกวาคนที่อาศัยอยูในเขตศูนยกลางการขนสง บานเรือนจะปลูกอยูในระยะหางกันไมชิดติดกัน

เหมือนกับสลัม และเมื่อครอบครัวใดมีฐานะดีขึ้นก็จะยายออกไปอยูในเขตชนช้ันกลางตอไป 

     (4) เขตที่ 4 เปนเขตชนช้ันกลาง (the middle class zone) มีที่พักอาศัย

ประเภทหองชุด โรงแรม บานเด่ียวสำหรับครอบครัวเด่ียว ผูอาศัยอยูในเขตน้ีสวนใหญเปนชนช้ันกลาง 

เจาของธุรกิจขนาดเล็ก ผูประกอบวิชาชีพอิสระ พอคา และรวมถึงชนช้ันผูบริหารระดับกลาง 

     (5) เขตที่  5  เป น เขตที่ พั กอาศั ยชาน เมือง (the commuter’s zone)  

มีเสนทางคมนาคมที่สะดวกในการเดินทางเขาไปทำงานหรือประกอบธุรกิจในเมือง เขตน้ีจะมีทั้งชนช้ัน

กลางคอนขางสูง และชนช้ันสูง ที่เดินทางดวยรถประจำทางและรถสวนตัวเขาไปทำงานเมืองและกลับ

ออกมาพักอาศัยในเขตน้ี 

    3) ทฤษฎีเสี้ยววงกลม (sector theory) โฮเมอร ฮอยต (Homer Hoyt) อธิบายวา 

รูปแบบของการขยายตัวของเมืองจะเหมือนกับเสี้ยววงกลมหรือรูปขนมพาย (pie-shaped) และในแตละ

เมืองจะพบวา การขยายตัวของเมืองออกไปยังพ้ืนที่ดานนอกจะเปนรูปเสี้ยววงกลมหน่ึงเสี้ยววงกลม หรือ

มากกวาหน่ึงเสี้ยววงกลม แสดงในภาพที่ 2.3 และการขยายตัวของเมืองจะมีลักษณะ ดังน้ี 
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     (1) การขยายตัวของเมืองจะขยายออกไปตามเสนทางการคมนาคมขนสง  

ที่เช่ือมไปยังศูนยกลางทางการคาและที่อยูอาศัยบริเวณอ่ืน ๆ 

     (2) การขยายตัวของเมืองจะขยายออกไปตามพ้ืนที่สูงและแมน้ำ ลำคลอง 

ในเขตพัฒนาอุตสาหกรรม 

     (3) การขยายตัวของเมืองจะขยายออกไปตามที่อยูอาศัยของชุมชนช้ันสูง 

ของสังคมหองพักอาศัยราคาสูงมักจะเกิดขึ้นบริเวณยานธุรกิจใกล ๆ กับเขตที่อยูอาศัยเกา 

     (4) เขตที่อยูอาศัยคาเชาราคาสูงจะต้ังอยู ติดกับเขตที่อยูอาศัยคาเชา 

ราคาปานกลาง 

 

 
ภาพที่ 2.3 รูปแบบทฤษฎีเสีย้ววงกลม (sector theory). สืบคนจาก http://www.bennett.karoo.net/ 

topics/landuse.html#model, ปรับปรุงโดยผูวิจัย, 2562. 

 

    4) ทฤษฎีหลายจุดศูนยกลาง (multiple-nuclei theory) ชวนซี่ ดี. แฮรรีส  

และเอ็ดวารด แอล. อัลลแมน (Chauncy D. Harris and Edward L. Ullman) อธิบายวา การขยายตัว

ของเมืองเกิดมาจากหลายจุดศูนยกลาง ไมไดเกิดมาจากศูนยกลางที่ใดที่หน่ึงเพียงแหงเดียว เพราะในยุค

ปจจุบันเมืองอุตสาหกรรม มีการพัฒนาศูนยกลางดานธุรกิจ ศูนยกลางดานอุตสาหกรรม และศูนยกลาง

ดานที่อยูอาศัยเกิดขึ้นจากหลายแหงในภาพที่ 2.4 แฮรรีสและอัลลแมน ไดเสนอแนวความคิดการขยายตัว

ของเมืองวาเกิดจากหลายจุดศูนยกลางมี 4 ประการดังน้ี 
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ภาพที่ 2.4 รูปแบบทฤษฎีหลายจุดศูนยกลาง (multiple-nuclei theory). สืบคนจาก http://cronodon.com 

/PlanetTech/Cities_Structure.html, ปรับปรุงโดยผูวิจัย, 2562. 

 

     (1) ธุรกิจแตละประเภท มีความตองการใชทรัพยากรและสิ่งอำนวยความ

สะดวกที่แตกตางกัน ธุรกิจที่ตองการใชทรัพยากรและสิ่งอำนวยความสะดวกเหมือนกัน จะมารวมตัวอยู

บริเวณที่มีทรัพยากรและสิ่งอำนวยความสะดวกใหใชเหมือนกัน เชน เขตคาปลีกจะต้ังอยูในทำเลที่ลูกคา

สามารถเดินทางเขามาซื้อสินคาไดงายและสะดวกจากทุกทิศทางของเมือง เปนตน 

     (2) ธุรกิจที่ เหมือนกันมักจะมีการรวมตัวอยูบริเวณเดียวกัน เพ่ือใหเกิด

ประโยชนในเชิงการคาจากการเปรียบเทียบและเลือกซื้อสินคาของลูกคา เชน ตัวแทนจำหนายรถยนต 

จะไปรวมกลุมเปนยานขายรถยนต ทำใหผูซื้อสามารถเปรียบเทียบคุณสมบัติและราคากับผูคารายอ่ืน ๆ  

ไดงาย 

     (3) การใชที่ ดินของธุรกิจที่แตกตางกันทำใหเกิดความขัดแยงตอกันและ 

ไมสามารถอยูรวมกันได เชน พ้ืนที่สำหรับอยูอาศัยไมสามารถอยูในบริเวณเดียวกับเขตอุตสาหกรรม 

เพราะพ้ืนที่สำหรับอยูอาศัยตองการความสงบ มีการขนสงที่ดี และไมมีปญหามลภาวะ แตเขตอุตสาหกรรม

เปนเขตที่มีเสียงดัง มีการขนสงและใชยานพาหนะทั้งวัน และมีปญหามลภาวะ 

     (4) บริเวณที่มีราคาที่ ดินสูงมากเปนอุปสรรคทำให ธุรกิจบางประเภท 

ไมสามารถเขาไปทำธุรกิจได เพราะตองเสียคาใชจายเปนคาที่ดินในราคาแพงทำใหไมคุมกับการลงทุนและ

ผลกำไรที่ไดรับ นักลงทุนจึงตองหาทำเลที่ต้ังแหลงใหมที่เหมาะสมกับธุรกิจของที่จะดำเนินการ 
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 2.1.3 ลักษณะการต้ังถ่ินฐานและรปูแบบของเมือง 

   ฉัตรชัย พงศประยูร (2536: 40) กลาวถึงการต้ังถิ่นฐานไววา เปนการบุกเบิกเขาไป

อยูอาศัยครอบครองพ้ืนที่สวนหน่ึงสวนใดของผิวโลก รูปแบบและขนาดการต้ังถิ่นฐานมีความซับซอน

แตกตางกันไป ต้ังแตการต้ังถิ่นฐานเพียงครอบครัวเดียวแบบโดด ๆ จนกลายเปนหมูบานใหญนอย  

เปนชุมชนทั้งในชนบทและชุมชนเมือง การต้ังถิ่นฐานเปนการแสดงออกถึงการจัดการพ้ืนที่ของมนุษย 

ในรูปแบบของอาคารบานเรือน ถนน การใชที่ดิน รวมไปถึงผลกระทบตาง ๆ ตอสิ่งแวดลอม 

   ฉัตรชัย พงศประยูร (2536: 165-166) ไดแบงรูปแบบของการต้ังถิ่นฐานออกเปน 

4 รูปแบบ ตามภาพที่ 2.5 ดังน้ี 

   1. การต้ังถิ่นฐานแบบแนวยาว (linear settlement) การต้ังถิ่นฐานแบบแนวยาว

หรือตามแนวเสนทางคมนาคม ปรากฏในบริเวณที่ราบเปนสวนใหญ โดยยึดเสนทางคมนาคมเปน  

หลักในการต้ังบานเรือน และดานหลังของที่อยูอาศัยมักใชเปนพ้ืนที่เกษตร บริเวณจุดตัดหรือทางแยก 

มักมีการกระจุกตัวของบานเรือนที่ใชเปนเขตการคาของชุมชน สวนบริเวณที่ไกลออกไปการต้ังบานเรือน

มักอยูหางกัน ลักษณะการต้ังถิ่นฐานแบบแนวยาวหรือตามเสนทางคมนาคม ไดแก 

    1) แม น้ำลำคลอง (river linear settlement) การต้ังถิ่นฐานริมฝ ง แม น้ำ 

ลำคลองเปนการเลือกพ้ืนที่ของมนุษยชาติมาต้ังแตโบราณกาล เพราะแหลงน้ำเปนตนกำเนิดของ  

ความอุดมสมบูรณ เปนแหลงอาหาร แหลงเพาะปลูก และใชเปนเสนทางคมนาคมขนสง  

    2) ถนน (road linear settlement) เปนการต้ังถิ่นฐานตามเสนทาง คมนาคม

ทางบกทั้ง ทางรถไฟ และทางรถยนต แนวถนนมักเปนบริเวณที่มีการกระจุกตัวของอาคาร บานเรือน 

ในปจจุบัน เพราะเปนเสนทางที่ใหความสะดวกและรวดเร็วกวาเสนทางน้ำ 

   2. การต้ังถิ่นฐานแบบกระจุกตัว (cluster settlement) เปนการต้ังถิ่นฐานตาม 

ปจจัยธรรมชาติหรือปจจัยกายภาพ เชน จุดตัดของเสนทางคมนาคม แหลงแรธาตุ ที่ราบลุมแมน้ำ เปนตน 

ลักษณะการต้ังถิ่นฐานมักอยูรวมกันเปนกลุม ระยะแรกมักเปนกลุมบานขนาดเล็กแลวขยายใหญขึ้น  

เปนหมูบาน เปนชุมชน การกระจุกตัวของชุมชนมักใชพ้ืนที่โดยรอบเปนพ้ืนที่เกษตร สวนขนาดของชุมชน

น้ันขึ้นอยูกับระยะเวลาและการเพ่ิมขึ้นของประชากร  

   3. การต้ังถิ่นฐานแบบกระจาย (scatter settlement) เปนการต้ังถิ่นฐานที่บานเรือน

อยูในพ้ืนที่เกษตรกรรมของตนเอง โดยบานเรือนมักอยูหาง ๆ กันตามขนาดของที่ดินแตละครอบครัวมี

ศูนยกลางรวมกัน เชน วัด โรงเรียน และตลาด เปนตน ลักษณะการต้ังถิ่นฐานแบบกระจายตัวน้ีสงผลดี
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ทางดานเศรษฐกิจ เน่ืองจากเกษตรกรที่ อาศัยอยู ใน พ้ืนที่ เกษตรของตนเอง ไมตองเสียเวลา 

ในการเดินทางไปกลับระกวางพ้ืนที่เกษตรกรรมกับบาน ดังน้ันจึงมีเวลาดูและผลผลิตอยางเต็มที่  

   4. การต้ังถิ่นฐานแบบเปนระเบียบ (Uniform Settlement) เปนการต้ังถิ่นฐานแบบ

ที่มีการวางแผนลวงหนา เพ่ือใหการใชที่ดินเปนระเบียบและกอใหเกิดประโยชนสูงสุดทางดานเศรษฐกิจ 

 

 

ภาพที่ 2.5 รูปแบบของการต้ังถิ่นฐาน. สืบคนจาก http://www.eresearch.ssru.ac.th/xmlui/bitstream/ 

handle/123456789/1135/NNI_ch2.pdf?sequence=8, โดย ฉัตรชัย พงศประยูร.หนา 165-166 

กรุงเทพฯ: ภาควิชาภูมิศาสตร คณะอักษรศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2536 
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 2.1.4 รูปแบบของการพัฒนาเปนพื้นที่เมือง 

   ในการศึกษาการเปลี่ยนแปลงการใชพ้ืนที่เมืองจำเปนตองมีการศึกษารูปแบบของการ

พัฒนาพ้ืนที่เมืองเพ่ือใหทราบถึงบริเวณที่จะถูกพัฒนาเปนเมือง โดยใชลักษณะของพ้ืนที่เปนตัวกำหนด 

สามารถแบงพ้ืนที่เหลาน้ีไดเปน 2 ประเภทตามแนวคิดการพัฒนาพ้ืนที่ Greenfield และ Brownfield  

ในบริบทของของการพัฒนาพ้ืนที่เมือง 

   1) Greenfield เปนการพัฒนาพ้ืนที่บริเวณใดบริเวณหน่ึงใหเปนพ้ืนที่เมือง โดยที่

พ้ืนที่บริเวณน้ันไมไดเปนเมืองมากอน หรืออาจมีการใชประโยชนเปนประเภทอ่ืนมากอน เชน เปนพ้ืนที่

เกษตรกรรม พ้ืนที่ปาไม เปนตน  

   2) Brownfield เปนการพัฒนาพ้ืนที่บริเวณใดบริเวณหน่ึงใหเปนพ้ืนที่เมือง โดยที่

พ้ืนที่บริเวณน้ันเดิมเปนพ้ืนที่เมืองซึ่งอาจเปนพ้ืนที่เมืองที่เสื่อมโทรม หรือมีการกำหนดพัฒนาเปนพ้ืนที่

เมืองแลว จึงมีการเขาไปพัฒนาตอ เชน การพัฒนาพ้ืนที่เมืองในแนวด่ิง หรือการพัฒนาอาคารสูงช้ันใน

พ้ืนที่ที่เปนเมืองอยูแลว เปนตน 

 

2.2 แบบจำลองการเปลี่ยนแปลงการใชประโยชนที่ดิน 

  

 การคาดการณขยายตัวของเมืองในอนาคต จำเปนตองมีการศึกษาแบบจำลองการ

เปลี่ยนแปลงการใชประโยชนที่ดิน เพ่ือใหทราบถึงพ้ืนที่เมืองที่เพ่ิมขึ้น อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงมาจาก

การใชพ้ืนที่ประเภทอ่ืน ๆ โดยมีเน้ือหาสาระ ดังน้ี 

 ชูเดช โลศิริ (2559) ไดอธิบายถึง การเปลี่ยนแปลงการใชประโยชนที่ดิน เปนสวนหน่ึงของ

การติดตามการเปลี่ยนแปลงของโลกที่มีอิทธิพลอยางมากตอความสมดุลของระบบนิเวศและความเปนอยู

ของมนุษย (Agarwal et al., 2002) และเปนปจจัยเรงตัวหน่ึงที่สงผลตอการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศของ

โลก โดยการเปลี่ยนแปลงการใชประโยชนที่ดินเปนกระบวนการที่ซับซอน มีความเปนพลวัตที่เกี่ยวของกับ

พ้ืนที่ (space) กระบวนการทางชีวกายภาพ (biophysical process) เวลา (time) และการตัดสินใจ 

ของมนุษย (human decision making) (ภาพที่ 1) ดังน้ัน การพิจารณาแบบจำลอง เพ่ือคาดการณ 

การใชประโยชนที่ดินและพ้ืนที่เมืองในอนาคต ผูศึกษาควรพิจารณาถึงกรอบแนวคิดและลักษณะที่สำคัญ

ของแบบจำลองตาง ๆ (สมพร สงาวงศ, 2554 และ Verburg et al., 2004) ดังน้ี 
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ภาพที่ 2.6 แนวความคิดสำหรับแบบจำลองการเปลี่ยนแปลงการใชประโยชนที่ดิน.  

สืบคนจาก http://hero.geog.psu.edu/archives/AgarwalEtALInPress.pdf. 

 

 2.2.1 ประเภทแบบจำลองการเปลี่ยนแปลงการใชประโยชนที่ดิน 

   ชูเดช โลศิริ (2559) ไดมีการศึกษาทบทวนประเภทของแบบจำลองการเปลี่ยนแปลง

การใชประโยชนที่ดิน ซึ่งไดกลาวถึงวิธีการจำแนกประเภทของแบบจำลองตามวิธีการประยุกตของ Silva 

and Wu (2012) โดยมีรายละเอียด ดังน้ี 

   1. แบบจำลองปฏิสัมพันธเชิงพ้ืนที่ (spatial interaction model) เปนแบบจำลอง

พ้ืนฐานที่อยูบนหลักการของปฏิสัมพันธเชิงพ้ืนที่ ที่นำมาใชอยางมากในสาขาภูมิภาคศึกษาและปริมาณ

วิเคราะหทางภูมิศาสตร เพ่ือการบงช้ีถึงการเคลื่อนยายของ (gravity model) ที่ประยุกตกฎของนิวตัน 

ในการอธิบายความสัมพันธเชิงพ้ืนที่ของวัตถุ 2 ชนิด ที่มีขนาดและระยะทางที่แตกตางกัน สิ่งตาง ๆ  

บนพ้ืนที่ที่เปนผลจากการกระทำของมนุษย ตัวอยางเชน แบบจำลองแรงโนมถวง 

   2. แบบจำลองที่ ใชสมการทางคณิ ตศาสตรและสถิ ติ  (mathematical and 

statistical model) เปนแบบจำลองที่อาศัยสมการพ้ืนฐานทางคณิตศาสตรและสถิติในการหาคำตอบ 

ที่คงที่จากวิเคราะหความสัมพันธขององคประกอบตาง ๆ ในการคาดการณ เชน การเพ่ิมขึ้นของจำนวน

ประชากร และการกระจายของการเปลี่ยนแปลงการใชประโยชนที่ดินตามเวลา นอกจากน้ี ยังมีการใช

ทฤษฎีทางเศรษฐศาสตรในการจำลองที่มีความซับซอน ดวยสมการจากการวิเคราะหการถดถอยเชิงเสน 

ซึ่งผลลัพธที่ไดจากแบบจำลองจะอยูในรูปของขอมูลเชิงปริมาณที่ยากตอการเช่ือมโยงกับขอมูลเชิงพ้ืนที่ 
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   3. แบบจำลองระบบพลวัต (system dynamic model) เปนแบบจำลองเชิงปริมาณ

ที่พัฒนาโดย Prof. Jay Forrester ในการวิเคราะหกระบวนการทางอุตสาหกรรมและมีการพัฒนาเพ่ือใช

ศึกษาพลวัตของพ้ืนที่เมือง ที่องคประกอบของระบบมีความสัมพันธกับแบบมิใชเสนตรง โดยอาศัย 

วงจรยอนกลับ สต็อก และโฟลว การแสดงความสัมพันธขององคประกอบหรือปจจัยตาง ๆ ของระบบ 

เพ่ือใหเกิดการตอบสนองในชวงเวลาที่แตกตางกันของมนุษยและสิ่งแวดลอม ในการคาดการณ  

การเปลี่ยนแปลงการใชประโยชนที่ดิน ถึงแมวาความสัมพันธในเชิงพ้ืนที่ของแบบจำลองน้ีจะเปนไปได

คอนขางยาก (สมพร สงาวงศ, 2554 และ Losiri et al., 2016) 

   4 . แบบจำลองระบบผู เ ช่ี ยวชาญ  (expert model) เป นแบบจำลองที่ รวม 

การพิจารณาความเช่ียวชาญกับเทคนิคความนาจะเปนไวดวยกัน เชน ความนาจะเปนแบบเบย 

(Bayesian) ทฤษฎีฟงก ชันความนาเช่ือถือของ เดมพสเตอร และ เชเฟอร (Dempster-Schaefer 

theory) หรือวิธีการทางตรรกศาสตรและกฎตาง ๆ (logic based and rule based) ในการแปลงความรู

เชิงคุณภาพใหเปนขอมูลเชิงปริมาณ เพ่ือใชในการจำลองการเปลี่ยนแปลงการใชประโยชนที่ดิน 

   5. แบบจำลองวิวัฒนาการ (evolutionary model) เปนแบบจำลองที่อาศัยเทคนิค

และวิธีการของปญญาประดิษฐ (artificial intelligence) เขามาใชในการจำลองการเปลี่ยนแปลงการใช

ประโยชนที่ดิน ซึ่งแบบจำลองที่นิยมนำมาใช คือ แบบจำลองโครงขายประสาทเทียม (artificial neural 

network: ANN) พัฒนาขึ้นเพ่ือปรับแกตัวแปรของแบบจำลองอยางอัตโนมัติ โดยจัดเปนแบบจำลอง

คณิตศาสตร ที่ประกอบดวยกลุมของโครงขายใยประสาทที่เช่ือมโยงกัน และสามารถประมวลผลขอมูล

โดยใชกระบวนการเช่ือมโยงกับระบบคำนวณได แบบจำลอง ANN มีโครงสรางคลายกับสมองของมนุษย 

ซึ่งประกอบดวยเซลลตาง ๆ โดยแตละเซลลจะมีคาเบ่ียงเบน (bias) และระหวางเซลลตาง ๆ จะมีการ

เช่ือมโยงถึงกันโดยมีคาถวงน้ำหนัก ซึ่งทั้งสองคาน้ีสามารถปรับเปลี่ยนไดตามกระบวนการเรียนรู 

ของแบบจำลอง นอกจากน้ี ยังมีการประยุกตแบบจำลองวิธีเชิงพันธุกรรม (genetic algorithm: GA)  

ที่ เปนการเลียนแบบการคัดเลือกพันธุกรรมตามธรรมชาติ ดวยกระบวนที่สำคัญ  3 ขั้นตอน คือ  

การคัดเลือกสายพันธุ ปฏิบัติการทางสายพันธุ และการแทนที่ วัฏจักรของ GA มีการทำงานคลายคลึงกับ

การอยูรอดของสิ่งมีชีวิตในธรรมชาติ โดยสิ่งมีชีวิตที่มีการปรับตัวใหเขากับสภาพแวดลอมไดดีกวา 

จะสามารถอยูรอดได ในขณะที่สิ่งมีชีวิตอ่ืน ๆ ที่ไมสามารถปรับตัวไดก็จะตองสูญพันธุไป GA อาศัยการ

จำลองวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตในระบบธรรมชาติกลาวคือ กระบวนการภายในของ GA ทำใหคำตอบ 

ของระบบที่มีอยูเกิดวิวัฒนาการในตัวเอง อันจะนำไปสูการปรับตัวใหกลายเปนคำตอบที่ดีกวาและดีที่สุด 

(Liu, 2009 และ Liu, Feng, Pontius, 2014) 
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   6. แบบจำลองมารคอฟเซลลูลารออรโตมาตา (Markov Cellular Automata: MCA) 

เปนแบบจำลองที่ประกอบดวยเซลลูลารออโตมาตา (CA) และ มารคอฟ (Markov) ที่ประสาน 

ความรวมมือ เพ่ือการจำลองการเปลี่ ยนแปลงการใชประโยชนที่ ดินในรูปแบบของแรสเตอร   

ใน CA แตละกริดเซลล (grid cell) จะมีสถานภาพ (state) เปนของตัวเอง โดยสถานภาพในอนาคต 

จะขึ้นอยูกับกฎของการเปลี่ยนแปลง (transition rule) เชิงพ้ืนที่และเวลา (time) ของกริดเซลลเพ่ือนบาน

ที่อยูขางเคียง (neighborhood) ซึ่งเซลลเพ่ือนบานที่นิยมใชกันในการจำลองของ CA มีอยู 2 แบบ คือ 

แบบ Von Neumann neighborhood ที่ประกอบดวยเซลลเพ่ือนบานจำนวน 4 เซลล และ Moore 

neighborhood ที่ประกอบดวยเซลลเพ่ือนบานจำนวน 8 เซลล  แบบจำลอง MCA เปนแบบจำลองชนิด

เพ่ือนบานที่ มิ ใช เชิงตรรกะ (non logical neighborhood) ที่ อาศัยโครงขายของกราฟ เน่ืองจาก

แบบจำลอง MCA มีลักษณะโครงสรางที่คลายคลึงกับขอมูลของระบบสารสนเทศภูมิศาสตร (GIS)  

จึงสามารถทำงานรวมกันไดโดยสะดวก (Santé et al., 2010) แบบจำลองน้ีนับวาเปนจุดเริ่มตนของ 

การพัฒนาแบบจำลองเชิงพ้ืนที่อีกหลายประเภท โดยเฉพาะอยางย่ิงแบบจำลองการใชประโยชนที่ดิน 

ในพ้ืนที่เมืองในชวงเวลาตอมา (สมพร สงาวงศ, 2554)  

   7. แบบจำลองตัวแทน (Agent Based Model: ABM) เปนแบบจำลองที่ถูกพัฒนา

ต้ังแตในชวง ค.ศ. 1980 แบบจำลองน้ีอาศัยตัวแทน (agent) ของวัตถุและประชากรที่สามารถสะทอน

พฤติกรรมในดานของการตัดสินใจของตัวแทนในระบบผานพ้ืนที่และเวลา (Batty, 2009) ดวยกฎของ 

การตัดสินใจ (rule) ตาง ๆ ที่จะสงผลตอองคประกอบทั้งหมด การทำงานของแบบจำลองตัวแทน  

ประกอบไปดวย 3 ขั้นตอน คือ 1) เปนการพยากรณการตัดสินใจจากปจจัยตาง ๆ ของแตละตัวแทน 

ในระบบ ซึ่งตัวแทนจะเปนผูที่มีบทบาทในการแสดงกระบวนการ ทั้งน้ี ตัวแทนอาจหมายรวมถึง อะตอม 

เซลลของสิ่งมี ชีวิต สัตว มนุษย และองคกร 2) เปนการพยากรณผลลัพธที่จะเกิดกับระบบ และ  

3) เปนการวนซ้ำ เพ่ือใหไดปจจัยที่ดีที่สุดที่สงกระทบตอการตัดสินใจของแตละตัวแทนแบบจำลอง ABM 

จึงเปนแบบจำลองที่มีความยืดหยุนสูงในการตัดสินใจของหลายตัวแทนภายใตระบบที่ความความซับซอน 

ซึ่งพฤติกรรมของระบบที่เปลี่ยนแปลงจะถูกควบคุมโดยกฎของการกระทำระหวางผูกระทำกับกลุม

ผูถูกกระทำที่ทำงานอยางเปนอิสระ 

   8. แบบจำลองผสม (hybrid model) เปนแบบจำลองที่ เกิดจากการบูรณาการ

เทคนิคตาง ๆ ที่ ไดกลาวมาแลวขางตน เพ่ือเพ่ิมประสิท ธิภาพในการจำลองการเปลี่ยนแปลง 

การใชประโยชนที่ดิน เชน การเช่ือมโยงแบบจำลอง CA กับแบบจำลอง ABM โดยแบบจำลองแบบ MCA 
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จะเปนแบบจำลองที่แสดงถึงการเปลี่ยนแปลงการใชประโยชนที่ดิน ในขณะที่แบบจำลอง ABM จะแสดง

พฤติกรรมและบทบาทของของมนุษยที่สงผลตอการเปลี่ยนแปลงพ้ืนที่ 

 2.2.2 ปจจัยขบัเคลื่อนการเจริญเติบโตของเมือง 

   ปจจัยขับเคลื่อนการเจริญเติบโตของเมือง เปนขอมูลที่สำคัญอยางหน่ึงตอการเลือก

แบบจำลองที่เหมาะตอการคาดการณพ้ืนที่เมือง ซึ่งในการเลือกแบบจำลองน้ันจะตองมีการศึกษา 

และเลือกใชขอมูลปจจัยเหลาน้ี เพ่ือนำไปใชวิเคราะหรวมกับการศึกษา โดยผูวิจัยไดมีการทบทวน 

ดังตารางที่ 2.1    

 

ตารางที่ 2.1  

ปจจัยขับเคลื่อนการเจริญเติบโตของเมือง 

ผูศึกษา ปจจัย 

Wahyudi และ Liu (2013) 1. ลักษณะภูมิประเทศ (ความสูง ความชัน ความสูงต่ำเชิงเงา) 

2. ความเช่ือมโยง (ถนนสายหลัก/รอง จุดตัดของถนน ดานเก็บเงิน 

ทางน้ำ ทางรถไฟ) 

3. สิ่งอำนวยความสะดวก (สถานีรถประเภทตาง ๆ ทาอากาศยาน 

ศูนยการคา ยานธุรกิจ แหลงอุตสาหกรรม พ้ืนที่ที่ไดรับการพัฒนา 

โรงเรียน โรงพยาบาล สถานที่พักผอนหยอนใจ) 

4. สิ่งแวดลอม (พ้ืนที่สีเขียว) 

5. นโยบายของรัฐบาล (การจัดเขตในบริเวณตาง ๆ) 

6. ขอจำกัดของพ้ืนที่ (แหลงน้ำ พ้ืนที่ชุมน้ำ ปาไม อุทยานแหงชาติ 

พ้ืนที่ปองกันการบุกรุก) 

7. ประชากร (จำนวนประชากร ความหนาแนน อัตราการ

เจริญเติบโต การยายถิ่น) 

8. เศรษฐกิจ (รายไดประชาชาติ มูลคาที่ดิน การเจริญเติบโตทาง

เศรษฐกิจ) 

9. ที่ดิน (การใชประโยชนทีดิ่น) 
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ตารางที่ 2.1 (ตอ) 

ปจจัยขับเคลื่อนการเจริญเติบโตของเมือง 

ผูศึกษา ปจจัย 

Herspergerand Bürgi (2008) 1. Political (การเมือง) 

- Municipal networks of power (โครงขายอำนาจของเทศบาล) 

- Nature protection policy (นโยบายปองกันธรรมชาติ) 

- Local land-use planning (การวางแผนการใชที่ดินในทองถิ่น) 

- Development policy (นโยบายการพัฒนา) 

- Regional competition (การแขงขันในระดับภูมิภาค) 

- Transportation and Infrastructure policy (นโยบายการขนสง

และโครงสรางพ้ืนฐาน) 

2. Economic (เศรษฐกิจ) 

- Property market (ตลาดอสังหาริมทรัพย) 

- Taxes and subsidies (ภาษีและเงินอุดหนุน) 

- Financial strength of the municipalities (ความแขง็แกรงทาง

การเงินของเทศบาล) 

3. Cultural (วัฒนธรรม) 

- Demand for recreational, tourism and cultural facilities 

(ความตองการสำหรับสถานทีพั่กผอนหยอนใจการทองเที่ยว และ 

สิ่งอำนวยความสะดวกทางวัฒนธรรม) 

- Previous development of society (การพัฒนาที่ชัดเจนของสังคม) 

- Demography (ประชากรศาสตร) 

4. Natural and spatial (ธรรมชาติและพ้ืนที่) 

- Topography (ภูมิประเทศ) 

- Soil conditions (สภาพดิน) 

- Spatial configuration (การกำหนดคาเชิงพ้ืนที่) 

หมายเหตุ. โดยผูวิจัย, 2563. 
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   จากการทบทวนปจจัยที่ใชในการขับเคลื่อนการเจริญเติบโตของเมือง ทำใหทราบถึง

ตัวแปรที่สงผลตอการเปลี่ยนแปลงการใชประโยชนที่ดิน ซึ่งปจจัยที่จะถูกนำไปวิเคราะหรวมกับผล 

การจำลองการใชประโยชนที่ดินการใชประโยชนที่ดินหลัก ๆ ประกอบดวย เสนทางคมนาคมจำพวกถนน  

ทางรถไฟ แหลงน้ำ ความหนาแนนประชากรและการต้ังถิ่นฐาน รวมถึงนโยบายการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ 

 2.2.3 การเปรยีบเทียบและการเลือกใชแบบจำลอง 

   ในงานวิจัยน้ีจำเปนตองมีการเปรียบเทียบแบบจำลองเพ่ือเลือกแบบจำลองที่มีความ

เหมาะสมกับประเด็นการศึกษา พ้ืนที่ และขอมูลสนับสนุน จากการทบทวนวรรณกรรมไดมีงานวิจัย 

ที่มีการทบทวนเปรียบเทียบแบบจำลองหลายงานวิจัย แตในที่น้ีจะเลือกงานวิจัยของ ชูเดช โลศิริ (2559)  

ซึ่งมีการยกตัวอยางแบบจำลองการเปลี่ยนแปลงการใชประโยชนที่ดิน ที่นำมาใชคาดการณพ้ืนที่เมือง 

ในอนาคต และเปนที่นิยมใชในการคาดการณการใชประโยชนที่ ดินและพ้ืนที่เมืองในประเทศไทย  

ดวยการสืบคนงานวิจัยและปริญญานิพนธในระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยตาง ๆ พบวา 

มีแบบจำลองที่ นิยมใชถึง 6 แบบจำลอง ไดแก  CA-MARKOV CLUE-S SLEUTH LCM LTM และ 

URBANSIM ตามลำดับ ดังแสดงในตารางที่  2.2 ประกอบดวยขอมูลของผู พัฒนา วัตถุประสงค 

ตลอดจนจุดแข็งและจุดออนของแตละแบบจำลอง เพ่ือใหผูที่จะนำแบบจำลองไปใชสามารถตัดสินใจ 

เลือกแบบจำลองที่เหมาะสมกับการศึกษา 

 

ตารางที่ 2.2 

เปรียบเทียบแบบจำลองการเปลี่ยนแปลงการใชประโยชนที่ดิน 

แบบจำลอง ผูพัฒนา/วัตถุประสงค จุดแข็ง จุดออน 

CA-MARKOV พัฒนาขึ้นโดย

หองปฏิบัติการ 

คลารกเพ่ือจำลองการ

เปลี่ยนแปลงการใช 

ประโยชนที่ดินจากการ 

ทำงานของ CA และ 

Markov Chain 

- เหมาะสมกับขอมูล 

 ที่มีโครงสรางแบบแรสเตอร 

- ทำงานกับขอมูลเชิง 

 พ้ืนที่ไดดี 

- เหมาะสมกับการ

เลียนแบบการเปลี่ยนแปลง

ดานกายภาพ 

- ขาดมิติการตัดสินใจ 

 ของมนุษย 

- ขาดตัวแปรทางดาน 

 ชีวภาพ 

- กฎของการเปลี่ยนแปลง

ถูกกำหนดดวยมาตราสวน

ระดับทองถิ่น 

 

 

Ref. code: 25626116031151VDN



25 
 

ตารางที่ 2.2 (ตอ) 

เปรียบเทียบแบบจำลองการเปลี่ยนแปลงการใชประโยชนที่ดิน 

แบบจำลอง ผูพัฒนา/วัตถุประสงค จุดแข็ง จุดออน 

CLUE-S พัฒนาขึ้นโดย

มหาวิทยาลัย 

Wageningen เพ่ือ 

สรางสถานการณ 

จำลองของการ

เปลี่ยนแปลงการใชที่ดิน 

ที่เปนไปตามแรง

ขับเคลื่อน โดยใช 

ขอมูลเชิงประจักษ 

- เหมาะสมในการวิเคราะห

กับสถานการณตาง ๆ 

- สามารถแสดงการ

เปลี่ยนแปลงระดับทองถิ่นที่

สงผลกระทบตอการ

เปลี่ยนแปลงในระดับ

ภูมิภาค 

- สามารถบูรณาการรวมกับ

การวางแผนในเชิงนโยบาย

ได 

- ไมสามารถจำลองพลวัต

ของการใชที่ดินไดหากไมมี

การเปลี่ยนแปลงการใช

ที่ดินในอดีต 

- จำลองบนพ้ืนฐานของ

การวิเคราะหทางสถิติดวย

การถดถอยเพียงอยาง

เดียว 

LTM พัฒนาขึ้นโดยหอง 

ปฏิบัติการคลารก 

เพ่ือจำลองการ 

เปลี่ยนแปลงการใช 

ประโยชนที่ดินจากการ 

ทำงานของ CA และ 

Markov Chain 

- ใหผลลัพธในรูปแบบที่

เขาใจงาย 

- บูรณาการ GIS ANN 

และสถิติเชิงพ้ืนที่ใน 

การคาดการณ 

- ใชกับแบบจำลอง 

มาตราสวนระดับ 

ภูมิภาคไดเปนอยางดี 

- คำนวณความตองการ

ของที่ดินจากจำนวน

ประชากรที่เปลี่ยนแปลง

ไปเพียงอยางเดียว 

- ไมสามารถจำลอง 

 ความเปนพลวัตของ 

 แรงขับเคลื่อนของ 

 ปจจัยตาง ๆ 

SLEUTH พัฒนาโดย Clarke 

et al. (1997) แหง 

มหาวิทยาลัย 

California, Santa 

Barbara เพ่ือจำลอง 

การขยายตัวของพ้ืนที ่

- จำลองการขยายตัว 

 ของเมือง 4 รปูแบบ 

- ใหผลลัพธทั้งรูปภาพ 

 และสถิติ 

- ถูกออกแบบใหสามารถ

ปรับคาไดเอง 

- ไมใชการตัดสินใจ 

 ของมนุษยที่มผีลตอ 

 การขยายตัวของ 

 เมืองและสิ่งกอสราง 

- ไมไดนำปจจยัทาง 

 ดานชีวภาพ เศรษฐกิจ 
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ตารางที่ 2.2 (ตอ) 

เปรียบเทียบแบบจำลองการเปลี่ยนแปลงการใชประโยชนที่ดิน 

แบบจำลอง ผูพัฒนา/วัตถุประสงค จุดแข็ง จุดออน 

SLEUTH (ตอ) เมืองและตรวจสอบ 

แหลงชุมชนเมอืงที่ 

เกิดใหม ที่อาจจะม ี

ผลกระทบตอ 

สิ่งแวดลอม 

โดยการใชคาตัวคูณ 

 (threshold multiplier) 

- เปนซอฟตแวรรหัส 

 เปด ติดต้ังงาย 

- เช่ือมโยงกับขอมูล 

 GIS ที่มีโครงสราง 

 แบบแรสเตอรไดงาย 

และสังคมมาพิจารณา 

- ใชขอมลูปริมาณมาก 

 ใชเวลาเตรียมขอมูลนาน 

- ใชคอมพิวเตอร 

 ที่มีความเร็วสงูใน 

 กระบวนการจำลอง 

 สงผลใหมีคาใชจายสูง 

URBANSIM พัฒนาโดย Paul 

Waddell เพ่ือศึกษา 

ปฏิสัมพันธระหวางการ 

ใชที่ดิน การคมนาคม 

และนโยบายสาธารณะ 

ที่กำหนดแนวโนมของ 

การขยายตัวของชุมชน 

ที่สงผลกระทบตอสิ่ง 

แวดลอมทางธรรมชาติ 

สะทอนใหเห็นถึง

กระบวนการของการ 

 เปลี่ยนแปลงโลกกับ 

 การจำลองสิ่งแวดลอม 

- สามารถจำลองความ 

 ซับซอนของระบบเมืองไดดี 

- เปนซอฟตแวรรหัสเปด 

- แบบจำลองมคีวามซับ 

 ซอนสูง 

- ใชขอมลูมาก ตองเสีย 

 เวลาและงบประมาณ 

 ในการเตรียมขอมูล 

 กอนการจำลอง 

- การสอบเทียบและ 

 ตรวจสอบความถูก 

 ตองของแบบจำลองม ี

 ความซับซอนและใช 

 เวลานาน 

หมายเหตุ. จาก วารสารสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปที่ 19 ฉบับเดือนมกราคม-ธันวาคม, 

ชูเดช โลศิริ, 2559. 

 

 จากการเปรียบเทียบแบบจำลองการเปลี่ยนแปลงการใชประโยชนที่ดิน พบวา แบบจำลอง 

CLUE-S เปนแบบจำลองที่สามารถกำหนดนโยบายเชิงพ้ืนที่ได เชน กำหนดพ้ืนที่อุทยาน พ้ืนที่ควบคุม 

หรือโซนการพัฒนาตาง ๆ ได และยังสามารถสถานการณจำลองได แตเปนแบบจำลองที่มีความซับซอน 

ทางผูวิจัยจึงเลือก CA-MARKOV แมวาจะไมสามารถนำเขาปจจัยขับเคลื่อนการเติบโตของเมืองได 
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แตสามารถใชขอมูลการใชประโยชนที่ดิน 2 ชวงป ซึ่งเปนการเปลี่ยนแปลงเชิงพ้ืนที่ที่เปนความจริง 

กลาวคือ เปนแบบจำลองที่แสดงถึงการเปลี่ยนแปลงขอมูลเชิงกายภาพของพ้ืนที่อยางตอเน่ือง และยังเปน

แบบจำลองที่ทำงานกับขอมูลเชิงพ้ืนที่ไดดี และใชงานไดงาย จึงมีความเหมาะสมกับการศึกษาครั้งน้ี 

มากที่สุด 

 

2.3 นิยามและความหมายพื้นทีส่ีเขียว 

 

2.3.1 นิยามและความหมายพื้นทีส่ีเขียว 

  พ้ืนที่สีเขียว (green space) หมายถึง พ้ืนที่กลางแจง และกึ่งกลางแจงที่มีขอบเขต

ที่ดินทั้งหมดหรือบางสวนปกคลุมดวยพรรณพืชบนดินที่ซึมน้ำไดหรืออาจมีสิ่งกอสรางอยูดวย ทั้งในพ้ืนที่ 

สีเขียวในเขตเมืองและนอกเขตเมือง อาจเปนพ้ืนที่สาธารณะหรือเอกชนที่สาธารณชนสามารถ 

เข าไปใชประโยชน ได  ประกอบดวย พ้ืนที่ สี เขียวเพ่ือนันทนาการและความงามทางภูมิทั ศน   

พ้ืนที่อรรถประโยชน เชน พ้ืนที่เกษตรกรรมและพ้ืนที่สาธารณูปการ พ้ืนที่แนวกันชน พ้ืนที่สีเขียว 

ในสถาบันตาง ๆ พ้ืนที่ธรรมชาติและกึ่งธรรมชาติอันเปนถิ่นที่อยูของสิ่งมีชีวิต ไดแก พ้ืนที่ปาไม  

พ้ืนที่ชุมน้ำ รวมถึงพ้ืนที่ชายหาด พ้ืนที่ริมน้ำ พ้ืนที่ที่เปนริ้วยาวตามแนวเสนทางคมนาคมทางบก ทางน้ำ 

และแนวสาธารณูปการตาง ๆ หรือพ้ืนที่อ่ืน ๆ เชน พ้ืนที่สีเขียวที่ปลอยรกราง พ้ืนที่สีเขียวที่ถูกรบกวน

สภาพธรรมชาติ และพ้ืนที่ สี เขียวที่ มีการใชประโยชนผสมผสานกัน (สำนักงานนโยบายและ 

แผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม [สผ.ทส.], 2548) 

 แตในทางวนวัฒนวิทยา พ้ืนที่สีเขียวในเมือง (city green space) หมายถึงที่ โลง 

ในเขตชุมชน (เทศบาล) ซึ่งมีพืชพรรณเปนองคประกอบหลัก ไดรับการจัดการตามหลักวิชาวนวัฒนวิทยา

และภูมิสถาปตย เพ่ือเสริมสรางภูมิทัศนใหเอ้ืออำนวยตอการพักผอนหยอนใจ และทำหนาที่เปนปอดของ

เมืองอยางย่ังยืน อันจะทำใหชุมชนเมืองเปนเมืองสีเขียวที่นาอยูตลอดไป พ้ืนที่สีเขียวในเขตชุมชนจะเปน

ที่ดินของรัฐ ที่ดินของเอกชน หรือที่ดินประเภทพิเศษ อันไดแก ที่ดินทรัพยสินสวนพระองค ที่ดินศาสนสถาน

ก็ได จุดที่สำคัญไมไดอยูที่ความเปนเจาของ แตอยูที่หนาที่หลัก (บุญวงศ, 2554) ในขณะที่พ้ืนที่สีเขียวใน

เขตชุมชนเมือง หมายถึง พ้ืนที่ในเขตเทศบาล ซึ่งมีพืชพรรณเปนองคประกอบหลัก โดยพ้ืนที่เหลาน้ันตอง

ไดรับการจัดการตามหลักวิชาวนวัฒนวิทยาและภูมิสถาปตย ใหเกิดความรมรื่นสวยงามเพ่ือประชาชน 

จะไดรับประโยชน  ทั้ งโดยทางตรงเพ่ือการพักผอนหยอนใจ และ/หรือโดยทางออมเพ่ือรักษา

สภาพแวดลอม พ้ืนที่สีเขียวที่ยั่งยืนควรมีไมยืนตนเปนองคประกอบหลัก (สมพร, 2548) นอกจากน้ี  
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คณะวนศาสตร (2547) ไดใหนิยามของ พ้ืนที่สีเขียวที่ ย่ังยืนหมายถึงพ้ืนที่สีเขียวที่มีไมใหญขนาดวัด

โดยรอบไมต่ำกวา 20 เซนติเมตร เปนองคประกอบหลักจำนวนของตนไมไมนอยกวา 16 ตนตอไร 

ซึ่งจะทำใหความเปนสีเขียวของพ้ืนที่น้ันอยูไดยาวนานเปนพ้ืนที่เปาหมายของการพัฒนาพ้ืนที่สีเขียว 

ในเขตชุมชนอยางย่ังยืน 

 สรุปไดวา พื้นที่สีเขียว คือ พ้ืนที่ใด ๆ ก็ตามที่มีพืชพรรณขึ้นปกคลุม ทั้งในเขตเมือง

และนอกเมือง ที่ประชาชนสามารถเขาไปใชประโยชนได สวนพ้ืนที่สีเขียวในเขตเมืองน้ันเปนสวนหน่ึงของ

พ้ืนที่สีเขียว โดยพ้ืนที่สีเขียวในเขตเมืองจะอยูในเขตเมือง เทศบาล ซึ่งมีพรรณไมเปนองคประกอบหลัก  

มีการจัดการตามหลักวนวัฒนวิทยาและภูมิสถาปตย เพ่ือใหเกิดประโยชนแกประชาชนทั้งทางตรงและ

ทางออม ทั้งในดานการพักผอนหยอนใจ และ/หรือปรับปรุงคุณภาพสิ่งแวดลอมของชุมชนเมือง  

พ้ืนที่สีเขียวอาจมีไดหลากหลายรูปแบบ ไดแก พ้ืนที่ธรรมชาติ พ้ืนที่สีเขียวเพ่ือบริการ พ้ืนที่สีเขียว 

เพ่ือสิ่งแวดลอมพ้ืนที่สีเขียวริมเสนทางสัญจร และพ้ืนที่สีเขียวเพ่ือเศรษฐกิจชุมชน 

2.3.2 โครงสรางของพื้นทีส่ีเขียว 

  การศึกษาผลกระทบจากการขยายตัวของเมือง ตอโครงสรางพ้ืนที่สีเขียวน้ัน คำวา 

“โครงสรางพ้ืนที่สีเขียว” ในความหมายของผูวิจัย หมายถึง องคประกอบเชิงโครงสรางของพ้ืนที่สีเขียว 

อันประกอบดวย ขนาด รูปราง และใจกลางของพ้ืนที่สีเขียว ซึ่งเปนโครงสรางที่เหมาะสำหรับนำมาศึกษา

ผลกระทบเชิงโครงสรางตอพ้ืนที่สีเขียว  โดยผูวิจัยไดมีการศึกษารูปแบบเชิงโครงสรางดังกลาวจากการวัด

ภูมิทัศน (landscape metrics) 

  McGarrigle และ Marks (1995) และ Gustafson (1998) ใหความหมายของ การวัด 

ภูมิทัศน หมายถึง เฉพาะดัชนีที่พัฒนาขึ้นสำหรับ รูปแบบแผนที่หมวดหมู ตัวช้ีวัดภูมิทัศนเปนอัลกอริทึม 

ที่ระบุลักษณะเชิงพ้ืนที่เฉพาะของแพทชคลาสของแพทชหรือโมเสคภูมิทัศนทั้งหมด มีการพัฒนาตัวช้ีวัด

มากมายเพ่ือจัดทำรูปแบบแผนที่เชิงหมวดหมู ดังน้ันการตรวจสอบอยางละเอียดของตัวช้ีวัดที่เผยแพร

ทั้งหมดจึงอยูนอกเหนือขอบเขตของบทน้ี ตัวช้ีวัดเหลาน้ีแบงออกเปนสองหมวดหมูทั่วไป: กลุมที่ระบุ

จำนวนองคประกอบของแผนที่โดยไมมีการอางอิงถึงคุณลักษณะเชิงพ้ืนที่และกลุมที่กำหนดปริมาณ 

การกำหนดคาเชิงพ้ืนที่ของแผนที่ตองการขอมูลเชิงพ้ืนที่สำหรับการคำนวณ 

  ผู วิจัยไดมีการทบทวนดัชนีที่ ใชในการวัดภูมิทัศน ที่ เหมาะสำหรับการนำมาใช 

แสดงดังตารางที่ 2.3 
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ตารางที่ 2.3  

ดัชนีการวัดภูมิทัศน 

งานวิจัย ผูวิจัย ดัชนีทีใ่ช 

Spatial patterns of 

greenspace cool islands and 

their relationship to cooling 

effectiveness in the tropical 

city of Chiang Mai, Thailand 

Manat Srivanit, 

Pawinee Iamtrakul 

(2019) 

Size 

  - Patch area (PA; PA >0, no limit) 

  - Edge length (TE; TE>0, no limit) 

Shape 

  - Shape index (SI; SI=(P/2√PA), SI≥1,  

no limit) 

  - Perimeter-area ratio (PAR; PAR=P/PA 

, PAR>0 , no limit) 

  - Fractal dimension (FD; 

FD=2ln(0.25P)/ln(PA), 1≤FD≤2) 

Core 

  - Core area (CA; CA>0, no limit) 

  - Core index (CI; (CA/PA)×100, 

(0≤CI≤100)) 

Impact of rapid urban 

expansion on green space 

structure 

Amal Najihah 

M.Norab, 

Ron Corstanjea, 

Jim A.Harrisa, 

Tim Brewer 

(2017) 

 

- percentage area (PAREA; %) 

- patch density (PD; patches/100 ha)  

- mean patch area (MPA; ha) 

- largest patch index (LPI; %) 

- landscape shape index (LSI; m/ha)  

- Euclidean nearest neighbour (MNN; m) 
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ตารางที่ 2.3 (ตอ) 

ดัชนีการวัดภูมิทัศน  

งานวิจัย ผูวิจัย ดัชนีทีใ่ช 

Differences in Pattern and 

Driving Forces between 

Urban and Rural Settlements 

in the Coastal Region of 

Ningbo, China 

Mingxing Chen, 

Chao Ye (2014) 

Shape Metrics 

- AWMSI (Area weighted mean shape I) 

- MPAR (Mean perimeter-area Ratio) 

- AWMPFD (Area weighted mean patch 

fractal dimension) 

Edge Metrics 

- TE (Total edge) 

- MPE (Mean patch edge) 

Patch Density & Size Metrics 

- MPS (Mean patch size) 

- NumP (Number of patches)  

- MedPS (Median patch size) 

- CA (Total core area) 

Comparison of Landscape 

Metrics for Three Different 

Level Land Cover/Land Use 

Maps 

Elif Sertel, Raziye 

Hale Topaloglu, 

Betül¸ Sallı, Irmak 

Yay Algan and Gül 

Aslı Aksu (2018) 

- Percentage of Landscape (PLAND) 

- Number of Patches (NP) 

- Patch Density (PD) 

- Largest Patch Index (LPI) 

- Total Edge (TE) 

- Edge Density (ED) 

- Landscape Shape Index (LSI) 

- Area-Weighted Mean Shape Index 

(SHAPE_AM) 

- Total Core Area (TCA) 
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ตารางที่ 2.3 (ตอ) 

ดัชนีการวัดภูมิทัศน  

งานวิจัย ผูวิจัย ดัชนีทีใ่ช 

   - Euclidean Nearest Neighbor Distance 

Area-Weighted Mean (ENN_AM) 

- Splitting Index (SPLIT) 

- Aggregation Index (AI) 

หมายเหตุ. โดยผูวิจัย, 2563. 

 

   จากการทบทวนดัชนีภูมิทัศนผู วิจัยไดทำการเลือกดัชนีที่ใชในการวัดและจำแนก 

พ้ืนที่สีเขียวตามโครงสราง ประกอบดวย 1) ขนาด (พ้ืนที่ และความยาวขอบ) 2) รูปราง (ดัชนีรูปราง สัดสวน

เสนรอบตอพ้ืนที่  และมิติเศษสวน) และ 3) ใจกลางของพ้ืนที่ (พ้ืนที่ ใจกลาง และดัชนีของใจกลาง)  

เพ่ือนำไปใชในการนำมาศึกษาผลกระทบจากการขยายตัวตอโครงสรางพ้ืนที่สีเขียวที่กลาวมาขางตน 

2.3.3 ประเภทของพืน้ทีส่ีเขียว 

  ประเภทของพ้ืนที่สีเขียวตามที่สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ 

และสิ่งแวดลอมไดมีการกำหนดไว แบงออกเปน 5 ประเภท ดังน้ี 

   (1) พื้นที่สีเขียวธรรมชาติ 

    คำจำกัดความ: พ้ืนที่ที่มีอยูตามธรรมชาติด้ังเดิม เปนพ้ืนที่ที่มีความสำคัญตอ 

ระบบนิเวศสูง เปนแหลงรวมของระบบนิเวศที่จำเปนตองอนุรักษใหคงอยูในสภาพที่สมบูรณตลอดไป 

โดยมีการจัดการที่เหมาะสม 

    รูปแบบ: แมน้ำ ลำธาร คลอง ทะเลสาบ พรุ ภูเขา และปาไม 

   (2) พื้นที่สีเขียวเพื่อบริการ 

    คำจำกัดความ: พ้ืนที่สีเขียวที่ประชาชนสามารถเขาไปใชบริการเพ่ือคุณภาพชีวิต 

ของชุมชน ทั้งการพักผอนหยอนใจ ออกกำลังกาย และเสริมสรางทัศนียภาพที่สวยงามใหกับเมือง 

    รูปแบบ: พ้ืนที่สีเขียวที่ประชาชนสามารถเขาไปใชบริการเพ่ือคุณภาพชีวิตของ

ชุมชน ทั้งการพักผอนหยอนใจ ออกกำลังกาย และเสริมสรางทัศนียภาพที่สวยงามใหกับเมือง 
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   (3) พื้นที่สีเขียวเพื่อสิ่งแวดลอม 

    คำจำกัดความ: พ้ืนที่สีเขียวที่เสริมสรางคุณคาดานสิ่งแวดลอมใหแกบริเวณ 

และชุมชน เชน ชวยเพ่ิมกาซออกซิเจนหรือลดกาซคารบอนไดออกไซด ลดอุณหภูมิความรอนในเขตเมือง

กรองฝุนละออง และลดมลพิษ เปนตน แมประชาชนอาจจะไมสามารถเขาไปใชบริการไดโดยตรง 

เหมือนพ้ืนที่สี เขียวเพ่ือบริการ แตมีคุณคาดานสิ่งแวดลอมแกชุมชน และเกิดประโยชนใชสอย 

แกผูที่เกี่ยวของ 

    รูปแบบ: พ้ืนที่สีเขียวที่ประชาชนสามารถเขาไปใชบริการเพ่ือคุณภาพชีวิตของ

ชุมชน ทั้งการพักผอนหยอนใจ ออกกำลังกาย และเสริมสรางทัศนียภาพที่สวยงามใหกับเมือง 

   (4) พื้นที่สีเขียวบริเวณเสนทางสัญจร 

    คำจำกัดความ: พ้ืนที่สีเขียวที่อยูในแนวเสนทางสัญจรสาธารณะ มีรูปรางลักษณะ

พ้ืนที่ที่เปนริ้วยาวขนานกับบริเวณเสนทางสัญจร ซึ่งมีบทบาททั้งการเสริมสรางคุณคาดานสิ่งแวดลอม 

และพักผอนหยอนใจ 

    รูปแบบ: พ้ืนที่บริเวณริมทางเดิน บริเวณเกาะกลางถนน บริเวณทางสัญจรทาง

บก ริมถนน ริมทางหลวง หรือริมทางรถไฟเปนตน และบริเวณเสนทางสัญจรทางน้ำ เชนริมแมน้ำ  

และริมลำคลอง เปนตน 

   (5) พื้นที่สีเขียวเพื่อเศรษฐกิจชุมชน 

    คำจำกัดความ: พ้ืนที่สีเขียวเพ่ือสิ่งแวดลอมที่สรางมูลคาทางเศรษฐกิจใหแก 

ผูเปนเจาของ สวนมากหมายถึงพ้ืนที่สีเขียวในพ้ืนที่วางของเอกชน 

    รูปแบบ: พ้ืนที่เกษตร เชน นาขาว พืชไร เปนตน พ้ืนที่ปลูกไมยืนตน เชน สวนไมผล

ยืนตน และสวนปาเศรษฐกิจ เปนตน 

   จากประเภทของพ้ืนที่สีเขียว 5 ประเภทขางตน ทางผูวิจัยไดมีการพิจารณาเลือก

ประเภทของพ้ืนที่สีเขียวที่เหมาะกับกับการศึกษาผลกระทบจากการขยายตัวของเมืองตอโครงสราง 

พ้ืนที่สีเขียว ในระดับอำเภอ โดยไดเลือกพื้นที่สีเขียวธรรมชาติ และ พื้นที่สีเขียวเพื่อเศรษฐกิจชุมชน 

เน่ืองจากเปนพ้ืนที่สีเขียวที่มีสัดสวนคอนขางมาก และมีขนาดของพ้ืนที่ไมเล็กกวาขนาดของเซลล 

ในแบบจำลองที่ ใชมากจนเกินไป และขอมูล พ้ืนที่ สี เขียวดังกลาวยังมีการจำแนกไวในขอมูล 

การใชประโยชนที่ดินของกรมพัฒนาที่ดินอีกดวย 
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 2.3.4 แนวทางการปองกันและอนุรักษพื้นที่สีเขียว 

   ในการกำหนดมาตรการและแนวทางการปองกันและอนุรักษพ้ืนที่สีเขียวในพ้ืนที่

ศึกษาน้ันจำเปนจะตองมีการทบทวนกฎหมาย หรือแนวทางจากพ้ืนที่ศึกษาและพ้ืนที่อ่ืน ๆ เพ่ือนำมา

เปรียบเทียบและปรับใชใหมีประสิทธิภาพมากที่สุด โดยการทบทวนน้ีประกอบดวย 1) ประกาศ

คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก เรื่อง แผนผังการใชประโยชนในที่ดิน และแผนผัง

การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและระบบสาธารณูปโภค เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ. 2562 ซึ่งเปน

ผังที่ กำหนดการใชประโยชนที่ ดินในพ้ืนที่ศึกษา 2) Farm/Forest (FF) Zoning District in Polk 

County Comprehensive Plan หรือผังเมืองรวมใน  Polk County ของรัฐ Oregon ของประเทศ

สหรัฐอเมริกา และ 3) Zoning Ordinance Emmet County, Michigan หรือขอกำหนดการใช

ประโยชนที่ ดินใน Emmet County ของรัฐ Michigan ของประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งแตละพ้ืนที่มี

ลักษณะของการกำหนดการใชประโยชนที่ดินที่แตกตางกัน ดังสรุปในตารางที่ 2.4 

 

ตารางที่ 2.4  

ทบทวนกฎหมาย หรือมาตรการและแนวทางที่เกี่ยวของกับพ้ืนที่สีเขียว  

กฎหมาย ประเทศ ประเด็นที่เก่ียวของกับพ้ืนที่สีเขียว (เกษตร/ปาไม) 

ประกาศคณะกรรมการนโยบายเขต

พัฒนาพิเศษภาคตะวันออก เรื่อง 

แผนผังการใชประโยชนในท่ีดิน และ

แผนผังการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

และระบบสาธารณูปโภค เขตพัฒนา

พิเศษภาคตะวันออก พ.ศ. 2562 

(ฉะเชิงเทรา 

ชลบุรี ระยอง) 

ไทย 

- กำหนดการใชประโยชนพ้ืนท่ีเปนให/ให (มีเงื่อนไข) และ

หามการใชประโยชนท่ีดินแตไมไดมีการกำหนดละเอียดมาก 

- ไมมีการกำหนดใหมีการอนุรักษกิจกรรมท่ีเกี่ยวของกับ

เกษตรกรรม 

- ไมมีระยะถอยรนจากพ้ืนท่ีเกษตรหรือปาไม ท้ังในพ้ืนท่ีท่ี

อยูในความครอบครองและพ้ืนท่ีท่ีเปนของรัฐ มีเพียงระยะ

ถอยรนจาแหลงน้ำโดยมีระยะมานอยตามขนาดและ

ความสำคัญของแหลงน้ำนั้น ๆ  

Farm/Forest (FF) Zoning 

District in Polk County 

Comprehensive Plan. 

Polk County, 

Oregon,  

United States 

- กำหนดการใชประโยชนพ้ืนท่ีเปนให/ให (มีเงื่อนไข) และ

หามการใชประโยชนท่ีดิน เพ่ิมเติมคือมีการประเมินศักยภาพ

ของพ้ืนท่ีจากความเปนจริง เชน ถามีพ้ืนท่ีเกษตร ปาไม ใน

ครอบครองและดำเนินกิจกรรมท่ีสอดคลองกับศักยภาพ 

ใหเกิดประโยชนสูงสุด และจะไดรับสิทธิประโยชนทางภาษี

ทรัพยสิน 
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ตารางที่ 2.4 (ตอ) 

ทบทวนกฎหมาย หรือมาตรการและแนวทางที่เกี่ยวของกับพ้ืนที่สีเขียว  

กฎหมาย ประเทศ ประเด็นที่เก่ียวของกับพ้ืนที่สีเขียว (เกษตร/ปาไม) 

  - มีการกำหนดระยะถอยรนจากสิ่งปลูกสรางกับพ้ืนท่ี

เกษตร/ปาไม เชน โรงงานซีเมนต อยูหางจากไรองุน 

 2 ไมล ท้ังนี้ขึ้นอยูกับการประมวลของมาตรฐานการ 

กำกับดูแลท่ีเกี่ยวของ 

Zoning Ordinance 

Emmet County, Michigan 

Emmet County, 

Michigan, 

United States 

- มีการกำหนดขนาด ความกวางของพ้ืนท่ีขั้นต่ำของ 

การใชประโยชนท่ีดินแตละประเภท เชน ในพ้ืนท่ีเกษตร/

ปา ตองมีขนาดพ้ืนท่ี 1 เอเคอร และกวาง 150 ฟุต 

- มีการกำหนดขนาดของสิ่งปลูกสรางหรือกิจกรรมในแปลง

ท่ีดินท่ีอยูในยานการใชประโยชนตาง ๆ เชน ในยาน 

เกษตร/ปา สามารถสรางท่ีอยูอาศัยชั้นพ้ืนดินไดไมเกิน

ขนาด 1,200 ตร.ฟุต และยังมีการกำหนดความกวางยาว 

ความสูง และระยะถอยรนในพ้ืนท่ี 

หมายเหตุ. โดยผูวิจัย, 2563. 

 

2.4 งานวิจัยทีเ่ก่ียวของ 

 

 2.4.1 การประยุกตใชเชลลลูารออโตมาตาศึกษาการเปลี่ยนแปลงการใชที่ดินของพืน้ที่

อำเภอศรรีาชา จังหวัดชลบรุ ี

   นายพนรัตน มะโน (2560) ไดมีการศึกษาการเปลี่ยนแปลงการใชประโยชนที่ดิน 

ในอำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ชวง พ.ศ . 2539 ถึง พ.ศ. 2559 โดยใชแบบจำลอง CA-Markov  

ในการวิเคราะหผลการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานตอการเปลี่ยนแปลงการใชประโยชนที่ดินจากอดีตจนถึง

ปจจุบัน และวางแผนการใชที่ดินในอนาคต 

   ผลการศึกษาพบวา พ้ืนที่บริเวณทาเรือแหลมฉบัง และทางหลวงพิเศษหมายเลข 7  

มีลักษณะของการเปลี่ยนแปลงเชิงพ้ืนที่มากที่สุด โดยการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐานจะสงผลใหเกิด 

การเปลี่ยนแปลงการใชประโยชนที่ ดินประเภทสิ่งปลูกสรางอ่ืน ๆ ที่ ต้ังอยูในพ้ืนที่ เมืองให เปน 

การใชประโยชนที่ ดินประเภทอุตสาหกรรมมากที่สุด และในการศึกษายังพบอีกวา การคาดการณ 
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การเปลี่ยนแปลการใชประโยชนที่ดินในอนาคตระยะสั้นไมเหมาะสมกับพ้ืนที่เน่ืองจากมีพลวัตของการ

เปลี่ยนแปลงที่สูง จึงเหมาะสมกับการคาดการณการใชประโยชนที่ดินในระยะยาว 

 2.4.2 รูปแบบการขยายตัวของพื้นทีเ่มืองและการกระทบตอพื้นทีเ่ปราะบางในจังหวัด 

สุราษฎรธาน ี

   นางสาวชลิตา เถยศิริ (2560) ไดมีการศึกษาการเปลี่ยนแปลงการใชประโยชนที่ดิน

และคาดการณการขยายตัวของเมืองในอนาคตในพ้ืนที่อำเภอเมือง อำเภอกำญจนดิษฐ และอำเภอพุนพิน 

ของจังหวัดสุราษฎรธานี และศึกษาความเปราะบางของพ้ืนที ่

   งานวิจัยน้ีไดมีการประยุกตแบบจำลอง CA-Markov มาใชในการศึกษาการขยายตัว

ของพ้ืนที่เมืองและนำมาซอนทับกับพ้ืนที่เปราะบางที่ไดศึกษาไว โดยผลของการศึกษาแสดงใหเห็นถึงพ้ืนที่

ที่มีการขยายตัวของเมืองที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่เพราะบาง รวมถึงสามารถบอกไดวาเมืองที่ขยายตัวไปน้ันอยูใน

พ้ืนที่เปราะบางประเภทใดบาง และอยูในระดับใด เชน อบต. มะขามเต้ีย เปนพ้ืนที่ที่ไดรับผลกระทบ

ความเปราะบางจากภัยน้ำทวม ในความเปราะบางระดับปานกลาง เปนตน 

 2.4.3 การประยุกตใชภูมิสารสนเทศเพื่อประเมินการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ป าไมและ 

การใชที่ดินในพื้นที่ระบบนิเวศภูเขาจังหวัดเชียงใหม 

   สุระ พัฒนเกียรติ และ ปรัช กองสมบัติ (2556) การศึกษาโดยการประเมินการ

เปลี่ยนแปลง พ้ืนที่ปาไมและการใชที่ดิน ในพ้ืนที่ระบบนิเวศภูเขาจังหวัดเชียงใหม โดยใชขอมูลดาวเทียม 

Landsat และคาดการณการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นใน พ.ศ. 2565 โดยใชแบบจําลอง CA-Markov 

   ผลการศึกษาการเปลี่ยนแปลงการใชพ้ืนที่ปาไมระหวาง พ.ศ. 2543 ถึง พ.ศ. 2554 

พบวา การเปลี่ยนแปลงของพ้ืนที่ปาไมแตละประเภทมีความแตกตางกัน โดยพ้ืนที่ปาดิบเขาเพ่ิมขึ้นมาก

ที่สุด และพ้ืนที่ปาเบญจพรรณลดลงมากที่สุด และผลการคาดการณการใชพ้ืนที่ปาไมใน พ.ศ. 2565 

พบวาสอดคลองการการเปลี่ยนแปลงในอดีต ทั้งน้ีการเปลี่ยนแปลงน้ีเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทาง

สภาพแวดลอมของพ้ืนที่ที่เหมาะสมกับพืชแตละประเภทมีการเปลี่ยนแปลง สงผลใหเกิดการเปลี่ยนแปลง

การใชประโยชนพ้ืนที่ปาดังกลาว 

 2.4.4 Predicting Urban Land Use Changes Using a CA - Markov Model 

   Jafar Nouri, Alireza Gharagozlou, Reza Arjmandi, Shahrzad Faryadi และ 

Mahsa Adl (2557) ไดศึกษาการเปลี่ยนแปลงการใชที่ดิน พ.ศ. 2532 - พ.ศ. 2554 ใน Anzali ซึ่งต้ังอยู

ในจังหวัด Gilan ทางตะวันตกเฉียงเหนือของอิหราน และจำลองการกระจายเชิงพ้ืนที่ของการใชที่ดิน 

ในเมืองใน พ.ศ. 2564 โดยใชแบบจำลอง CA – Markov มาสนับสนุนการวางแผนสำหรับการวิเคราะห 
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   ผลการศึกษาการเปลี่ยนแปลงการใชที่ดิน พบวา พ้ืนที่ปาไม พ้ืนที่ชุมน้ำและพ้ืนที่

แหงแลง มีสัดสวนลดลงในชวง พ.ศ. 2532 - พ.ศ. 2554 สวนพ้ืนที่ เมืองมีสัดสวนเพ่ิมขึ้น ในชวง 

พ.ศ. 2532 - พ.ศ. 2564 ซึ่งผลการศึกษาน้ีจะเปนการกำหนดแนวทางและใชกลยุทธสำหรับการจัดการ

สิ่งแวดลอมของการใชที่ดินเพ่ือสรางความสมดุลระหวางการพัฒนาเมืองและการปกปองทรัพยากร

สิ่งแวดลอมในระบบนิเวศของพ้ืนที่จังหวัด Gilan ตอไป 

 2.4.5 การประยุกตใชแบบจำลอง CLUE – S model และ GLOBIO 3 model ในการ

ประเมินการเปลี่ยนแปลงการใชที่ดิน ตอความหลากหลายทางชีวภาพ 

   สุภาพรรณ พุมจันทร, ยงยุทธ ไตรสุรัตน และ ดำรง พิพัฒนวัฒนากุล (2555)  

ไดศึกษาแนวโนมการเปลี่ยนแปลงการใชที่ดิน และผลกระทบตอความหลากหลายทางชีวภาพในภาคใต

ของประเทศไทย จาก พ.ศ. 2551 ถึง พ.ศ. 2563  

   งานวิจัยไดใชแบบจำลอง CLUE-S Model เพ่ือกำหนดพ้ืนที่ รูปแบบของการ

เปลี่ยนแปลงการใชที่ดินที่ดินสำหรับ 3 ทางเลือก 1) การใชที่ดินในอนาคตเหมือนกับการเปลี่ยนแปลง 

การใชที่ดินในอดีต 2) เพ่ิมพ้ืนที่ปลูกปาลมน้ำมันเพ่ือใชเปนพลังงานทางเลือกตามนโยบายของรัฐบาล 

และ 3) เพ่ิมพ้ืนที่ปลูกปาลมน้ำมันและยางพารา เฉพาะในพ้ืนที่ที่เหมาะสม ไมมีการบุกรุกในพ้ืนที่อนุรักษ 

และแบบจำลอง GLOBIO 3 Model เพ่ือประเมินความหลากหลายทางชีวภาพ โดยใชดัชนีความชุกชุม

เฉลี่ยของสิ่งมีชีวิต (Mean Species Abundance: MSA)  

   ผลการศึกษา พบวา รูปแบบการใชที่ดินทั้ง 3 ทางเลือกมีรูปแบบการเปลี่ยนแปลง

ใกลเคียงกัน คือ พ้ืนที่ปาไมชุมชนและสวนปาลมน้ำมัน มีแนวโนมเพ่ิมสูงขึ้น พ้ืนที่ปาที่ถูกบุกรุกอยูบริเวณ

ที่อยูติดกับพ้ืนที่ปาเดิมซึ่งเปนพ้ืนที่อนุรักษกระจายทั่วทั้งภาค ในขณะที่พ้ืนที่ปลูกปาลมน้ำมันจะ แทนที่ใน

บริเวณพ้ืนที่ปาที่ถูกบุกรุกใกลเคียงพ้ืนที่เกษตรและพ้ืนที่สวนยางพารา สำหรับคา MSA ในป พ.ศ. 2551 

เทากับ 0.226 และ ในป พ.ศ. 2563 เทากับ 0.229, 0.224, และ 0.230 ตามลำดับ โดยในการ

เปลี่ยนแปลงการใชที่ดินตามทางเลือกที่ 2 ที่มีคา MSA ต่ำที่สุด แสดถึงความหลากหลายทางชีวภาพใน

พ้ืนที่ภาคใตลดลง เน่ืองจากมีการบุกรุกพ้ืนที่ปาเพ่ือปลูกปาลมน้ำมัน โดยเฉพาะในพ้ืนที่อนุรักษ ซึ่งมีความ

หลากหลายทางชีวภาพสูงกวาพ้ืนที่อ่ืน ๆ 
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 2.4.6 การคาดการณการใชประโยชนที่ดินโดยแบบจำลองคลูเอส (CLUE-S) กรณีศึกษา 

บริเวณพื้นที่โดยรอบกวานพะเยา จังหวัดพะเยา 

   นิติ เอ่ียมช่ืน, สุวิทย อองสมหวัง (2556) ไดการศึกษาการใชประโยชนที่ดินโดยรอบ

กวานพะเยา มีวัตถุประสงคเพ่ือพิจารณาผลกระทบตอตอระบบนิเวศและวิถีชีวิตของคนในพ้ืนที่   

โดยศึกษาปจจัยขับเคลื่อนที่สงผลตอประเภทการใชประโยชนที่ดินประกอบดวย พ้ืนที่ชุมชน พ้ืนที่

เกษตรกรรม พ้ืนที่ปาไม แหลงน้ำ และพ้ืนที่อ่ืน ๆ รอบกวานพะเยา และคาดการณการใชประโยชนที่ดิน

ในป  พ.ศ. 2559 โดยใชแบบจำลอง CLUE-S จำลองสถานการณ  3 ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต คือ  

1) แนวโนมในอดีต 2) มุงเนนทางเศรษฐกิจ และ 3) เนนการอนุรักษปาไม  

   ผลการศึกษาพบวา ปจจัยขับเคลื่อนที่สงผลตอการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการใช

ประโยชนที่ดินแตละประเภทมีความแตกตางกัน และขึ้นกับประเภทการใชประโยชนที่ดินแตละประเภท

เปนหลัก สวนรูปแบบการใชประโยชนที่ดินในป พ.ศ. 2559 ตามสถานการณทั้ง 3 ที่จำลองมีความ

แตกตางกันมากในสวนของเกษตรกรรมและปาไม ทั้งขนาดและตำแหนงที่ปรากฏบนพ้ืนที่ 

 2.4.7 Urban expansion dynamics and modes in metropolitan Guangzhou, 

China 

   Jianzhou Gong, Zhiren Hu, Wenli Chen, YansuiLiu, Jieyong Wang (2560) 

ไดศึกษาเก่ียวกับพลวัตและโหมดการขยายตัวของเมืองในเมืองกวางโจว ประเทศจีน หรือเปนการศึกษา

รูปแบบและทิศทางการขยายตัวของเมือง ต้ังแตป  2533 ถึง 2563 เพ่ือที่จะแกปญหารูปแบบ 

การเปลี่ยนแปลงภูมิทัศนเมืองและปญหาระบบนิเวศและสิ่งแวดลอม ที่ไดรับผลกระทบจากการขยายตัว 

ของเมือง  ในงานวิจัยน้ีไดมีการใชแบบจำลอง Dyna-CLUE ซึ่งเปนแบบจำลองที่ดัดแปลงมาจาก CLUE-S 

เพ่ื อ ให มี ค วาม เหมาะสมกั บ พ้ื นที่  ม าใช ในการศึ กษ าการใช ป ระโยชน ที่ ดิ น  โดยแบ ง เป น  

3 สถานการณจำลอง คือ 1) การใชที่ดินในอดีต โดยไมมีนโยบายการจำกัดเชิงพ้ืนที่ 2) การใชที่ดิน 

ที่วางแผนไว โดยไมมีนโยบายการจำกัดเชิงพ้ืนที่ และ 3) การใชที่ ดินที่วางแผนไว พรอมนโยบาย  

จำกัดพ้ืนที่ 

   ผลการศึกษา พบวา การขยายตัวของพ้ืนที่เมืองในสถานการณจำลองที่ 1 ที่ไมได 

มีการกำหนดนโยบายจำกัดเชิงพ้ืน การพัฒนาพ้ืนที่สวนใหญของเมืองจะเกิดขึ้นในพ้ืนที่ใกลกับพ้ืนที่ 

ที่พัฒนาแลว สวนในสถานการณจำลองที่ 2 และ 3 ไมไดแตกตางกันอยางมากในแงของพ้ืนที่รอยละของ

การใชที่ดินแตละประเภท กลาวคือ สัดสวนการใชพ้ืนที่แตละประเภทใกลเคียง ตางกันเพียงบริเวณ 

การใชพ้ืนที่ที่เปลี่ยนแปลงไป 
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  โดยสรุปแลว จากการทบทวนงานวิจัยที่เก่ียวของพบวา งานวิจัยสวนใหญมีการศึกษา

การเปลี่ยนแปลงการใชประโยชนที่ดินและคาดการณการใชประโยชนที่ดินในอนาคต โดยเนนการศึกษา

ประเภทของพ้ืนที่การใชประโยชนตามแตละผู วิจัยมีความสนใจ ซึ่งมีทั้งการเนนการศึกษาเฉพาะ 

พ้ืนที่ปาไม พ้ืนที่เมือง หรือศึกษาในภาพรวมทั้งหมด เพ่ือที่จะนำผลการศึกษาไปใชวิเคราะหหาแนวทาง 

ในการรักษาสมดุลของการพัฒนาพ้ืนที่เมืองและพ้ืนที่สีเขียว หรือเพ่ือที่ปองกันพ้ืนที่ที่มีความออนไหวตาง ๆ  

จากการถูกรบกวนจากพ้ืนที่อ่ืน ทั้งน้ีในวิจัยน้ีผูวิจัยไดมีการศึกษาการเปลี่ยนแปลงการใชประโยชนที่ดิน

และมุงเนนการคาดการณการใชพ้ืนที่เมือง เพ่ือวิเคราะหหาทิศทางการขยายตัวของเมืองที่ไปรบกวน 

การใชพ้ืนที่สีเขียว และศึกษารูปแบบขององคประกอบเชิงโครงสรางของพ้ืนที่สีเขียวที่ไดรับผลกระทบจาก

การขยายตัวของเมือง เพ่ือที่จะหาแนวทางหรือมาตรการที่เหมาะสมสำหรับการปองกันและอนุรักษ 

พ้ืนที่สีเขียว ซึ่งจะมีการอธิบายวิธีการศึกษาน้ีในสวนถัดไป 
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บทที่ 3 

ระเบยีบวิธวิีจัย 

 

งานวิจัยเรื่องผลจากกระทบจากการขยายตัวของเมืองตอโครงสรางพ้ืนที่สีเขียว ในพ้ืนที่

จังหวัดชลบุรี ทางผูวิจัยไดมีระเบียบวิธีวิจัยในการศึกษาประกอบดวย 1) กรอบแนวคิดในการศึกษา  

2) การเก็บรวบรวมขอมูล 3) เครื่องมือที่ใชในงานวิจัย และ 4) การวิเคราะหขอมูล ดังน้ี 

 

3.1 กรอบแนวคิดในการศึกษา 

 

 งานวิจัยน้ีเปนการศึกษารูปแบบของการการขยายตัวของเมืองทั้งในอดีต ปจจุบัน และ

คาดการณแนวโนมทิศทางการขยายตัวของเมือง และผลกระทบตอโครงสรางพ้ืนที่สีเขียว ในพ้ืนที่ 

จังหวัดชลบุรี โดยการศึกษาน้ีไดมีการรวบรวม สืบคนขอมูลทั้งทางกายภาพ นโยบาย ยุทธศาสตร 

การพัฒนาพ้ืนที่ที่ เกี่ยวของมาตัดสินใจเลือกพ้ืนที่ศึกษาประเด็นการวิจัย มีการทบทวนวรรณกรรม 

ที่เก่ียวของเพ่ือเปนแนวทางการศึกษา และขอมูลสารสนเทศทางภูมิศาสตรสำหรับการวิเคราะหขอมูล 

เชิงพ้ืนที่ เพ่ือใหผลการวิเคราะหออกมามีประสิทธิภาพและสามารถนำไปใชในการวางแผนพัฒนา 

พ้ืนที่จริงได โดยจากกรอบแนวคิดในภาพที่ 3.1 สามารถสรุปเปนขั้นตอนโดยสรุปได ดังน้ี 

 1) ทบทวนวรรณกรรม แนวคิด ทฤษฎีที่เก่ียวของ เครื่องมือและแบบจำลองที่นำมาใช 

ในงานวิจัย 

 2) การเตรียมขอมูล โดยรวบรวมขอมูลดานภูมิศาสตรสารสนเทศของพ้ืนที่ศึกษา ขอมูล 

การใชประโยชนที่ดิน พรอมปรับปรุงขอมูลใหพรอมสำหรับการนำไปวิเคราะห 

 3) การวิเคราะหขอมูล เปนขั้นตอนการจำลองการใชประโยชนที่ดินในอนาคต พรอมนำไป

วิเคราะหรวมกับโครงสรางพ้ืนที่สีเขียว 

 4) การเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาเมือง ในงานวิจัยน้ีจะแบงเปน 2 สวน คือ แนวทาง

ในการปองกันการถูกรุกล้ำจากการขยายตัวของเมือง และแนวทางในการกำหนดรูปแบบของพ้ืนที่สีเขียวที่

เหมาะสมสำหรับเมือง 
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ภาพที่ 3.1 กรอบแนวคิดการศึกษา. โดยผูวิจัย, 2563.   
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3.2 การเก็บรวบรวมขอมูล 

 

 การวิจัยน้ีไดมีการรวบรวมขอมูลประดวยดวยขอมูลทุ ติยภูมิและขอมูลสารสนเทศ 

ทางภูมิศาสตร ดังน้ี 

 1) ขอมูลทุติยภูมิ ไดแก นโยบาย ยุทธศาสตร โครงการพัฒนาพ้ืนที่ และขอมูลทางกายภาพ

ของพ้ืนที่ศึกษา ที่สงผลตอการขยายตัวของเมือง รวมถึงแนวคิดทฤษฎีตาง ๆ ที่เก่ียวของกับการขยายตัว

ของเมือง และการพัฒนาพ้ืนที่สีเขียวของเมือง เปนตน โดยรวบรวบขอมูลจากการทบทวนงานวิจัย 

รายงานการศึกษาตาง ๆ และการสืบคนขอมูลจากทางอินเทอรเน็ต 

 2) ขอมูลสารสนเทศทางภูมิศาสตร  ไดแก ขอมูลการใชประโยชนที่ดินจากกรมพัฒนาที่ดิน  

(Land Development Department, LDD) พ.ศ. 2549 พ.ศ. 2554 และ พ.ศ. 2559 สำหรับนำมาใช

ศึกษาและจำลองการใชประโยชนที่ดิน และจำแนกประเภทพ้ืนที่สีเขียว 

 

3.3 เครื่องมือในการวิจัย 

 

 การศึกษาแนวโนมการการขยายตัวของเมืองชลบุรีและวิเคราะหผลกระทบที่ตอพ้ืนที่สีเขียว 

ไดมีการใชเครื่องมือในการวิเคราะหขอมูล ดังน้ี 

 1) แบบจำลองมารคอฟเซลลูลารออรโตมาตา (Markov Cellular Automata, MCA)  

เปนแบบจำลองที่ประยุกตใชรวมกับระหวางแบบจำลอง Cellular Automata และ Markov Chain  

ผานโปรแกรมทางภูมิศาสตรสารสนเทศ ซึ่งเปนซอฟตแวรทางดานการรับรูจากระยะไกลสำหรับ 

การวิเคราะห เชิงพ้ืนที่  ซึ่ งใชในการคาดการณการใชประโยชนที่ ดินในอนาคต โดยแบบจำลอง  

Markov Chain ทำหนาที่เปนเครื่องมือในการวิเคราะหการเปลี่ยนแปลงในเชิงปริมาณ โดยแสดงใหเห็นถึง

ความนาจะเปนของการเปลี่ยนแปลงการใชที่ดินจากชวงเวลาหน่ึง (t1) ไปยังชวงเวลาถัดไป (t2) โดยการ

สรางเมทริกซโอกาสในการเปลี่ยนแปลงระหวาง t1 และ t2 ซึ่งองคประกอบของเมทริกซจะแสดงถึง 

ความนาจะเปนของการเปลี่ยนแปลงจากหมวดหมูหน่ึงไปอีกหมวดหมูหน่ึง (Tajbakhsh, 2016 อางถึงใน 

Markov, 1971) และแบบจำลอง Cellular Automata ทำหนาที่วิเคราะหหาความสัมพันธระหวางเซลล

รอบขางที่มีผลตอสถานะของเซลลตรงกลาง ซึ่ง CA filter จะเคลื่อนทับขอมูลในปที่เริ่มศึกษาไปที่ละเซลล

จนครบพ้ืนที่ศึกษา จากน้ันจะเริ่มเคลื่อนที่ซอนทับทีละเซลลอีกครั้ง และเคลื่อนที่วนเซลลไปจนครบ 

ตามจำนวนรอบเทากับชวงเวลาที่ตองการศึกษา กระบวนการพิจารณาจะทำการวนซ้ำจนครบรอบ
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กำหนดการเปลี่ยนแปลงตามทฤษฎี Game of Life โดยสรุปคือ Markov Chain จะทำหนาที่วิเคราะห

การเปลี่ยนแปลงการใชพ้ืนที่ และ Cellular Automata ทำการแบงสรรพ้ืนที่เหลาน้ันในตำแหนงตาง ๆ 

 2) เครื่องมือในการประเมินความถูกตองของแบบจำลอง เพ่ือใหผลการจำลองมีความแมนยำ 

ที่สามารถยอมรับได โดยงานวิจัยน้ีไดใช 2 วิธีจาก กาญจนเขจร ชูชีพ (2018) ดังน้ี 

  2.1) ความถูกตองโดยรวม (Overall Accuracy) เปนการแสดงความถูกตองของ 

การจําแนกขอมูลที่มีความสอดคลองตรงกันระหวางจุดตรวจสอบกับขอมูลอางอิงคิดเปนเปอรเซ็นตของ 

จุดตรวจสอบทั้งหมดโดยไมคำนึงถึงลักษณะของความผิดพลาด กลาวคือพิจารณาโดยรวมของทุกช้ันขอมูล

ที่จําแนกไดแสดงเปนคาความถูกตองเดียว 

  2.2) คาสถิติแค็ปปา (Kappa Statistics) เปนการแสดงความถูกตองโดยรวมเชนกัน 

แตมีการพิจารณาลักษณะของความผิดพลาดที่เกิดขึ้นใน Error Matrix ดวย การใชสถิติแค็ปปาเปนการ

ประเมินความถูกตองที่ถือวามีการพิจารณาทั้งความสอดคลองกันระหวางขอมูลตรวจสอบกับขอมูลอางอิง

ที่เปนไปตามโอกาส (Change Agreement) และที่เปนไปตามจริง (Actual Agreement) มักวิเคราะห

เพ่ือแสดงควบคูไปกับคาความถูกตองโดยรวม โดยหากคาทั้งสองมีคาที่ใกลเคียงกันไปในทิศทางสูงก็ถือวา

ผลการจําแนกขอมูลน้ันดีกลาวคือ การที่ความถูกตองโดยรวมมีคา (%) ที่สูง ไมไดหมายความวา 

ผลการจําแนกครั้งน้ันดีหากคาสถิติแค็ปปามีคาที่ต่ำ เพราะน่ันแสดงวาความถูกตองที่สูงเปนไปโดยบังเอิญ 

หากพิจารณาในตารางแจกแจงความผิดพลาดก็จะพบวามีคาที่ไมอยูในแนวทแยงบนซาย - ลางขวา

กระจายอยูมาก แสดงวาการจําแนกมีลักษณะผันผวนอยู 

  ในการคำนวณหาคาความถูกตองโดยรวมและคาสถิติแค็ปปา โดยสูตรคำนวณอางจาก

ตารางแจกแจงความผิดพลาด (ตารางที่ 3.1) มีดังน้ี 

 

ความถูกตองโดยรวม 𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂 𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝑂𝑂𝑂𝑂𝐴𝐴𝐴𝐴 =  ∑ 𝑛𝑛𝑖𝑖𝑖𝑖𝑘𝑘
𝑖𝑖=1
n

 

 

Kappa Statistics    𝐾𝐾� = 𝑛𝑛∑ 𝑛𝑛𝑖𝑖𝑖𝑖𝐾𝐾
𝑖𝑖=1 − ∑ 𝑛𝑛𝑖𝑖+𝐾𝐾

𝑖𝑖=1  𝑛𝑛+𝑖𝑖
𝑛𝑛2− ∑ 𝑛𝑛𝑖𝑖+ 𝑛𝑛+𝑖𝑖𝐾𝐾

𝑖𝑖=1
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ตารางที่ 3.1 

การแจกแจงความผิดพลาด 

   Commission Errors 

   Reference Data (Ex. Class form field) 

   Class 1 Class 2 Class k Sum 

O
m

iss
io

n 
Er

ro
rs

 

Cl
as

sif
ie

d 
Da

ta
 Class 1 n11 n12 n1k n1+ 

Class 2 n21 n22 n2k n2+ 

. . . . . 

Class k nk1 nk2 nkk nk+ 

Sum n+1 n+2 n+k n 

หมายเหตุ. จาก กาญจนเขจร ชูชีพ, 2562. 

 

 3) โปรแกรมทางภูมิสารสนเทศ (Geographic Information System: GIS) เปนเครื่องที่ใช

ในการจัดการขอมูลการใชประโยชนที่ดิน และจัดทำแผนทีต่าง 

 

3.4 วิธีการวิเคราะหขอมูล 

 

 ในการศึกษาการคาดการณแนวโนมการขยายตัวของเมืองชลบุรี และการศึกษาผลกระทบ

ตอโครงสรางพ้ืนที่สีเขียว มีวิธีการวิเคราะหขอมูล ดังน้ี 

 1. จัดเตรียมขอมูลการใชประโยชนที่ดินจากกรมพัฒนาที่ดิน (LDD) ป พ.ศ. 2549 พ.ศ. 

2554 และ พ.ศ. 2559 โดยจำแนกในระดับที่  1 ออกเปน 5 ประเภทหลักคือ พ้ืนที่ เกษตรกรรม 

(Agriculture land, A) พ้ื นที่ ป าไม  (Forest land, F) เบ็ ด เตล็ด อ่ืน  ๆ  (Miscellaneous land, M)  

พ้ืนที่เมือง (Urban area, U) และพ้ืนที่แหลงน้ำ (Water body, W)  

 2. กำหนดเง่ือนไขการเปลี่ยนแปลงการใชประโยชนที่ดินในแตละประเภท โดยกำหนดให

พ้ืนที่เกษตรกรรม พ้ืนที่ปาไม และพ้ืนที่เบ็ดเตล็ด สามารถเปลี่ยนแปลงไปเปนการใชประโยชนที่ดินอ่ืน ๆ 

ไดทุกประเภท สวนพ้ืนที่เมืองและพ้ืนที่แหลงน้ำไมสามารถเปลี่ยนแปลงเปนพ้ืนที่อ่ืน ๆ ดังตารางที่ 3.2 
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ตารางที่ 3.2 

การกำหนดเง่ือนไขการเปลี่ยนแปลงการใชประโยชนที่ดิน 

 พ้ืนท่ีเกษตรกรรม พ้ืนท่ีปาไม พ้ืนท่ีเมือง พ้ืนท่ีแหลงน้ำ 

พ้ืนท่ีเกษตรกรรม     

พ้ืนท่ีปาไม     

เบ็ดเตล็ดอ่ืน ๆ     

พ้ืนท่ีเมือง     

พ้ืนท่ีแหลงน้ำ     

หมายเหตุ. โดยผูวิจัย, 2563. 

 

 3. กำหนด Code ใหกับ Land Use เพ่ือนำไปใชในการตรวจสอบความถูกตองของเง่ือนไข

การเปลี่ยนแปลงประโยชนที่ดิน โดยกำหนดให Code 1 คือ พ้ืนที่เกษตรกรรม (A) Code 2 คือ พ้ืนที่ปาไม (F) 

Code 3 คือ พ้ืนที่เบ็ดเตล็ด (M) Code 4 คือ พ้ืนที่เมือง (U) และ Code 5 คือ พ้ืนที่แหลงน้ำ (W) 

 4. ใชเครื่องมือเครื่องมือทางระบบสารสนเทศภูมิศาสตรในการแปลงขอมูลการใชประโยชน

ที่ดิน พ.ศ. 2549 พ.ศ. 2554 และ พ.ศ. 2559 ใหอยูในรูปแบบขอมูล raster โดยมีขนาดของเซลล 40*40 

เมตร (1 ไร) และแปลงขอมูลใหอยูในรูปแบบรูปภาพหรือ IMG Data 

 5. นำขอมูลการใชประโยชนที่ดิน พ.ศ. 2549 และ พ.ศ. 2554 มาจำลองการใชประโยชนที่ดิน 

พ.ศ. 2559 ผานแบบจำลอง CA – Markov แลวใชขอมูลการใชประโยชนที่ดินจากกรมพัฒนาที่ดิน  

พ.ศ. 2559 มาทำการพิจารณาความถูกตอง โดยตองมีคาความถูกตองหรือคาสัมประสิทธ์ิ Kappa 

มากกวารอยละ 80 จากน้ันนำขอมูลการใชประโยชนที่ดินจากแบบจำลองมาคาดการณอีกครั้งในอีก 10 ป 

(พ.ศ. 2569) และ 20 ป (พ.ศ. 2579) ขางหนา  

 6. นำขอมูลการใชประโยชนที่ ดินจากกรมพัฒนาที่ ดิน (LDD) พ.ศ. 2559 มาจำแนก 

พ้ืนที่สีเขียวออกเปนประเภทตามที่สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

ไดมีการกำหนดไว แลวพิจารณาเลือกประเภทพ้ืนที่สีเขียวประเภทที่มีความเหมาะสมตอการศึกษา 

หลังจากน้ันนำพ้ืนที่เหลาน้ันมาจำแนกตามการวัดภูมิทัศนเมือง (Landscape matric) โดยมีโครงสราง

หรือรูปแบบของพ้ืนที่ประกอบดวย ขนาด (พ้ืนที่ และความยาวขอบ) และรูปราง (ดัชนีรูปราง สัดสวน 

เสนรอบตอพ้ืนที่ และมิติเศษสวน) 
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 7. นำขอมูลผลการคาดการณการใชประโยชนที่ ดิน พ.ศ. 2569 และ พ.ศ. 2579  

โดยนำพ้ืนที่ เมืองที่มีการเปลี่ยนแปลง มาซอนทับกับพ้ืนที่สีเขียวแตละประเภทที่ไดจำแนกไวตาม

โครงสรางหรือรูปแบบแลว เพ่ือวิเคราะหหารูปแบบของโครงสรางพ้ืนที่สีเขียวที่ไดรับผลกระทบจากการ

ขยายตัวของเมือง 

 8. สรุปรูปแบบของโครงสรางพ้ืนที่สีเขียวแตละประเภทที่ไดรับผลกระทบจากการขยายตัว

ของเมือง เพ่ือมาเสนอแนะมาตรการและแนวทางในการปองกันการถูกรุกล้ำจากการขยายตัว 

ของเมือง และการกำหนดรูปแบบของพ้ืนที่สีเขียวที่เหมาะสมสำหรับเมือง 
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บทที่ 4 

การเปลี่ยนแปลงการใชประโยชนที่ดินและคาดการณการใชพืน้ที่เมือง 

 

การศึกษาผลจากกระทบจากการขยายตัวของเมืองตอโครงสรางพ้ืนที่สีเขียว ในพ้ืนที่ 

อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ทางผูวิจัยไดมีศึกษาการเปลี่ยนแปลงการใชประโยชนที่ ดินเพ่ือนำมา

วิเคราะหแนวโนมและคาดการณการใชประโยชนที่ ดินในอนาคต อีก 10 ป  โดยใชแบบจำลอง  

CA – Markov เพ่ือศึกษารูปแบบและทิศทางการขยายตัวของพ้ืนที่เมืองสำหรับนำไปประกอบการวางแผน  

มีผลการศึกษาแบงตามหัวขอหลัก ดังน้ี 

 4.1  ขอมูลพ้ืนที่ศึกษา 

  4.1.1 นโยบายและยุทธศาสตรที่เกี่ยวของกับพ้ืนที่ศึกษา 

  4.1.2 ผังเมืองในพ้ืนที่ศึกษา 

  4.1.3 ลักษณะทางภูมิศาสตร 

  4.1.4 การต้ังถิ่นฐานและประชากร   

  4.1.5 โครงสรางพ้ืนฐาน 

  4.1.6 ภูมหิลังการใชพ้ืนที่เมือง 

 4.2 การเปลี่ยนแปลงการใชประโยชนที่ดิน 

  4.2.1 การเปลีย่นแปลงการใชประโยชนที่ดินระยะสั้น (5 ป) 

  4.2.2 การเปลีย่นแปลงการใชประโยชนที่ดินระยะยาว (10 ป) 

 4.3 คาดการณการใชประโยชนที่ดินในอนาคตและการใชพ้ืนที่เมือง 

  4.3.1 การคาดการณการใชประโยชนที่ดิน พ.ศ. 2559  

  4.3.2 การคาดการณการใชประโยชนที่ดิน พ.ศ. 2569 และ พ.ศ. 2579 

  4.3.3 การใชพ้ืนที่เมืองและทศิทางการขยายตัวของเมือง 
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4.1 ขอมูลพืน้ที่ศึกษา 

  

 4.1.1 นโยบายและยุทธศาสตรที่เก่ียวของกับพื้นที่ศึกษา 

   1) ยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ. 2561-2580) 

    ยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ. 2561-2580) เปนยุทธศาสตรชาติฉบับแรกของ

ประเทศไทยตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ซึ่งจะตองนำไปปฏิบัติเพ่ือใหประเทศไทยบรรลุ

วิสัยทัศน“ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ย่ังยืน เปนประเทศพัฒนาแลว ดวยการพัฒนาตามหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” โดยเปาหมายของยุทธศาสตรชาติ 20 ป คือกรอบระยะเวลาในการ

ดำเนินงานของแผนยุทธศาสตรชาติ ซึ่งจะมีตองมีการบรรลุเปาหมายในดานตาง ๆ ทุก ๆ 5 ป เพ่ือใหเห็น

การพัฒนาของประเทศ  

    ปจจุบันมีหลายสาเหตุและปจจัยที่อาจสงผลตอการพัฒนาประเทศไทยในอนาคต 

ประเด็นแรก คือ ตำแหนงที่ต้ังของประเทศไทยที่เปนศูนยกลางในการเช่ือมโยงในภูมิภาค และมีอาณาเขต

ติดกับประเทศเพ่ือนบานหลายประเทศ ประเด็นที่สอง คือ การเปลี่ยนแปลงขั้วของอำนาจทางเศรษฐกิจ

อาจสงผลกระทบตอเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของประเทศในอนาคต ประเด็นที่สาม คือ ความกาวหนา

ทางวิทยาศาสตร อาทิ เทคโนโลยีปญญาประดิษฐ การวิเคราะหขอมูลขนาดใหญ หุนยนตและโดรน  

เปนตน ปจจัยน้ีอาจเขามาเปนปจจัยสนับสนุนหลักที่ชวยทำใหเศรษฐกิจของไทยขยายตัวไดดีย่ิงขึ้น

ประเด็นที่สี่  คือ การเขาสูสังคมสูงวัยระดับสุดยอดในป 2574 ประเด็นน้ีอาจทำใหเกิดความตองการของ

กลุมผูบริโภควันสูงอายุเพ่ิมขึ้น และอาจเกิดปญหาความตองการแรงงานตางชาติเขามาทดแทน 

แรงงานไทย ประเด็นสุดทาย คือ ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ที่จะสรางความเสียหาย

ตอชีวิตและทรัพยสิน รวมถึงระบบนิเวศอาจเสื่อมโทรมจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ซึ่งเปนผล

มาจากการใชทรัพยากรอยางสิ้นเปลือง จึงควรใชพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก เพ่ือสรางสมดุล

ความมั่นคงดานพลังงานและอาหารตามเปาหมายการพัฒนาที่ย่ังยืน นอกจากน้ีสถานการณปจจุบัน  

(ป 2563) ทั่วโลกไดเผชิญกับโรค Covid-19 ทำใหมีผูติดเช้ือทั่วโลกกวา 10 ลานคน และเสียชีวิตกวา 

5 แสนคน สงผลใหสภาพเศรษฐกิจทั่วโลกหยุดชะงัก และตองมีการพัฒนาดานสาธารณสุขเพ่ือมารองรับ

สถานการณที่เลวรายเชนน้ี ซึ่งสถานการณ Covid-19 ดังกลาวน้ัน ยังคงไมไดระบุลงไปในยุทธศาสตรชาติ

ฉบับน้ี คาดวาจะมีการปรับปรุงยุทธศาสตรฉบับน้ีในชวงเวลาอันใกล ทางผูวิจัยจึงคัดเลือกประเด็น

ยุทธศาสตรที่ 2 ยุทธศาสตรชาติดานการสรางความสามารถในการแขงขัน ซึ่งเปนยุทธศาสตร 

การพัฒนาในเชิงพ้ืนที่ที่อาจสงผลกับการขยายตัวของเมืองในพ้ืนที่ศึกษาอำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรีมากที่สุด 
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โดยมุงเนนการยกระดับศักยภาพของประเทศเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแขงขัน โดยเฉพาะการเพ่ิม

มูลคาใหกับสินคาเกษตร การพัฒนาอุตสาหกรรมและการบริการแหงอนาคตดวยการผนวกนวัตกรรมและ

เทคโนโลยีเขาไป สรางความหลากหลายทางการทองเที่ยว โดยพัฒนาธุรกิจดานการทองเที่ยวใหมีมูลคา

สูงขึ้นดวยอัตลักษณและวัฒนธรรมไทย และนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมเขามาใชรวมดวย สุดทายคือ 

การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน เช่ือมไทย เช่ือมโลก โดยมองวาเปนการพัฒนาที่เนนดานคมนาคมขนสง

เช่ือมโยงระหวางพ้ืนที่ในประเทศ และเปนศูนยกลางการเช่ือมตอระหวางประเทศ ซึ่งการพัฒนาตาง ๆ 

โดยเฉพาะดานคมนาคมขนสง ไมวาจะเปนเสนทางคมนาคมอยางมอเตอรเวย รถไฟความเร็วสูง รถไฟรางคู 

ลวนสงผลใหพ้ืนที่เมืองที่มีศักยภาพมีการขยายตัวอยางรวดเร็วทั้งสิ้น 

   2) ไทยแลนด 4.0 

    “ไทยแลนด 4.0” หรือ “ประเทศไทย 4.0” เปนวิสัยทัศนเชิงนโยบายการพัฒนา

เศรษฐกิจของประเทศไทย เพ่ือรับมือมือกับโอกาสและภัยคุกคามรูปแบบใหม ๆ ที่เปลี่ยนแปลงอยางเร็ว 

รุนแรงในศตวรรษที่ 21 ซึ่ง “ประเทศไทย 4.0” ไดมีการกำหนดแนวทางพัฒนาประเทศใหเปนประเทศ

เศรษฐกิจใหม (New Engines of Growth) ประเทศและประชากรมีรายไดสูง ดวยการนำนวัตกรรม 

มาปรับเปลี่ยนโครงสรางและขับคลื่อนเศรษฐกิจ โดยเปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศดวย

ภาคอุตสาหกรรมไปสูการขับเคลื่อนดวยเทคโนโลยี ความคิดสรางสรรคและนวัตกรรม ซึ่งจะมีการพัฒนา

และตอยอดในกลุมเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมเปาหมาย ไดแก  1) กลุมอาหาร เกษตร และ

เทคโนโลยีชีวภาพ 2) กลุมสาธารณสุข สุขภาพ และเทคโนโลยีทางการแพทย 3) กลุมเครื่องมือ อุปกรณ

อัจฉริยะ หุนยนต และระบบเครื่องกลที่ใชระบบอิเล็กทรอนิกสควบคุม 4) กลุมดิจิตอล เทคโนโลยี

อินเตอรเน็ตที่เช่ือมตอและบังคับอุปกรณตาง ๆ ปญญาประดิษฐและเทคโนโลยีสมองกลฝงตัว และ  

5) กลุมอุตสาหกรรมสรางสรรค วัฒนธรรม และบริการที่มีมูลคาสูง 

       การพัฒนาและตอยอดขางตน โดยเฉพาะ กลุมที่ 4 กลุมเครื่องมือ อุปกรณ

อัจฉริยะ หุนยนต และระบบเครื่องกลที่ใชระบบอิเล็กทรอนิกสควบคุม จะถูกนำเขามาใชมากเปนพิเศษ 

ไมวาจะเปนเครื่องจักร หุนยนต และเทคโนโลยีดานการเงิน อุปกรณเช่ือมตอออนไลนโดยไมตองใชคน 

ที่จะเขามาทดแทนแรงงาน เทคโนโลยีการศึกษา อี–มารเก็ตเพลส อี–คอมเมิรซ อาจสงผลใหหลาย

กิจกรรมที่เกิดขึ้นหยุดไป ผูคนสามารถทำกิจกรรมผานเทคโนโลยีไดทางไกล ไมวาจะเปนการซื้อของ

ออนไลน การติดตอสื่อสารโดยไมตองเดินทางไปดวยตัวเอง อยางไรก็ตาม เมืองยังคงตองมีการพัฒนา 

ดานคมนาคมขนสงมารองรับทั้งการเคลื่อนยายของทั้งคนและสิ่งของ สงผลใหเกิดการขยายตัวของเมือง 

ไดเชนกัน 
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   3) แผนพัฒนาภาคตะวันออก ในชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 

ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) 

    เน่ืองจากภาคตะวันออกพ้ืนที่ฐานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมหลัก (Industrial 

heartland) และเปนที่ ต้ังของทาเรือน้ำลึกและทาอากาศยานนานาชาติ เช่ือมโยงกับเศรษฐกิจโลก  

ยังเปนพ้ืนที่ในแนวระเบียงเศรษฐกิจตอนใตของอนุภูมิภาคลุมน้ำโขง (Southern Economic Corridor 

และ Southern Coastal Economic Corridor ) ที่เช่ือมโยงเมียนมา-ไทย-กัมพูชา-เวียดนาม ซึ่งเปน

เสนทางลัดโลจิสติกส (Land bridge) เช่ือมโยงภูมิภาคอาเซียนกับโลกตะวันตกและโลกตะวันออก 

นอกจากน้ี ภาคตะวันออกยังเปนแหลงผลิตอาหารสำคัญของประเทศ ไดแก สุกร กุง ไก ขาว และผลไม 

รวมถึงเปนแหลงทองเที่ยวระดับนานาชาติ เน่ืองจากมีทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ จึงทำให 

ภาคตะวันออกมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาประเทศเปนอยางมาก ดังน้ัน การพัฒนาภาคตะวันออก 

จึงเนนพัฒนาตอยอดฐานเศรษฐกิจที่มีอยูของพ้ืนที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) โดยใช

นวัตกรรม เทคโนโลยี และความคิดสรางสรรคและการคาบริการ ควบคูไปกับการใชศักยภาพความอุดม

สมบูรณของดินและน้ำและความพรอมของสถาบันการศึกษาวิจัย ยกระดับสินคาการเกษตรและบริการ 

ใหมีมูลคาสูง ใหมีความสอดคลองกับการพัฒนาตามยุทธศาสตรชาติ 20 ป และเพ่ือใหภาคตะวันออกเปน

พ้ืนที่ยุทธศาสตรในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศใหหลุดพนกับดัก “ประเทศรายไดปานกลาง”  

    แผนพัฒนาภาคตะวันออก ในชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  

ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) น้ี ไดมียุทธศาสตรที่สงผลใหเกิดการขยายตัวของเมือง คือ ยุทธศาสตรที่ 1 

พัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกใหเปนเขตเศรษฐกิจพิเศษที่มีความทันสมัยที่สุด 

ในภูมิภาคอาเซียน โดยมีแนวทางคือ พัฒนาโครงขายความเช่ือมโยงดานการคมนาคมขนสงหลัก 

ใหเอ้ือประโยชนตอการพัฒนาอุตสาหกรรมและเมืองในอนาคต ไดแก สนามบินอูตะเภา รถไฟความเร็วสูง

เช่ือม 3 สนามบิน ทาเรือแหลมฉบังระยะ 3 ทาเรือมาบตาพุตระยะ 3 ทาเรือสัตหีบ รถไฟทางคูเช่ือม 

3 ทาเรือ และทางหลวงพิเศษระหวางเมือง ชวงพัทยา - มาบตาพุด สงเสริมการพัฒนากลุมอุตสาหกรรม 

ที่ใชเทคโนโลยีขั้นสูงและอุตสาหกรรมแหงอนาคตในพ้ืนที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก  

ซึ่งการพัฒนาดานอุตสาหกรรมและโครงสรางพ้ืนฐานดานคมนาคมขนสงน้ัน เปนการเพ่ิมพ้ืนที่ของ 

สิ่งปลูกสรางใหกับเมือง หรือทำใหเมืองเกิดการขยาตัวน่ันเอง 

   4) การพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor: EEC) 

    การพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor: EEC)

เปนแผนยุทธศาสตรของชาติภายใตไทยแลนด 4.0 ดวยการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ที่ตอยอดความสำเร็จมาจาก
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แผนพัฒนาเศรษฐกิจภาคตะวันออก (Eastern Seaboard) มีเปาหมายหลักในการเติมเต็มภาพรวมในการ

สงเสริมการลงทุน ซึ่งจะเปนการยกระดับอุตสาหกรรมของประเทศเพ่ิมความสามารถในการแขงขันและ

ทำใหเศรษฐกิจของไทยเติบโตไดในระยะยาว โดยในระยะแรกจะเปนการยกระดับพ้ืนที่ในเขต 3 จังหวัด 

คือ ชลบุรี ระยอง และฉะเชิงเทรา ใหเปนพ้ืนที่ เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกเพ่ือรองรับการ

ขับเคลื่อนเศรษฐกิจอยางเปนระบบ และมีประสิทธิภาพ ซึ่งในปจจุบันพ้ืนที่ชลบุรี ระยอง และฉะเชิงเทรา

เปนฐานการผลิตอุตสาหกรรมหลักของประเทศ โดยเฉพาะอุตสาหกรรมปโตรเคมี พลังงาน และยานยนต 

ซึ่งมีผลิตภัณฑมวลรวมคิดเปนสัดสวน 1 ใน 5 ของประเทศ ประกอบกับมีความพรอมของระบบ 

โครงสรางพ้ืนฐาน ทั้งทางถนน รถไฟ ทาเรือ และนิคมอุตสาหกรรม และยังเปนศูนยกลางการขนสง 

ทางเรือของอาเซียน ซึ่งสามารถเช่ือมโยงไปยังทาเรือน้ำลึกทวายของเมียนมาร ทาเรือสีหนุวิลลของกัมพูชา 

และทาเรือวังเตาของเวียดนาม รวมทั้งเปนที่รูจักของนักลงทุนทั่วโลก โดยการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษ 

ภาคตะวันออกมีการกำหนดวิสัยทัศน ดังภาพที่ 4.1 

 

 
ภาพที่ 4.1 วิสัยทัศนและเปาหมายการพัฒนาพ้ืนที่โครงการ EEC. กรมโยธาธิการและผังเมือง, 2562. 

 

    นอกจากน้ีในแผนยังไดมีการกำหนดเปาหมายการพัฒนาพ้ืนที่หลักในโครงการ 

EEC โดยกำหนดใหพ้ืนที่แหลมฉบังและศรีราชา ซึ่งเปนพ้ืนที่ศึกษาของการศึกษาน้ี มีเปาหมายการพัฒนา

คือศูนยกลางของอุตสาหกรรมสมัยใหมของอาเซียน โดยมุงเนนการลงทุนในอุตสาหกรรมผลิตขั้นสูง เชน 

อุตสาหกรรมเทคโนโลยีดานหุนยนต อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส และคอมพิวเตอรขั้นสูง อุตสาหกรรม
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ยานยนตสมัยใหม นอกจากน้ี ยังมีการลงทุนระบบโลจิสติกสยุคดิจิทัล เพ่ือเช่ือมโยงการขนสงทางบก  

ทางทะเล และทางอากาศ เพ่ือยกระดับเปนประตูสูกลุมประเทศ GMS อันจะกอใหเกิดกลุมธุรกิจ 

ที่เก่ียวของ เชน ธุรกิจการจัดเก็บและกระจายสินคาสมัยใหม ธุรกิจเรือขนสงสินคาและบริการทาเรือ  

ซึ่งการพัฒนาตามเปาหมายเหลาน้ีลวนสงผลตอการขยายตัวของเมืองทั้งสิ้น 

 4.1.2 ผังเมืองในพื้นที่ศึกษา 

   ผังเมืองเปนหน่ึงในเรื่องที่มีความเกี่ยวของกับการใชที่ ดินของพ้ืนเปนอยางมาก 

น่ันหมายถึงใชที่ดินประเภทเมือง โดยผังเมืองแตละระดับจะมีการวางแผนทั้งในเชิงนโยบาย และเชิงกาพ

เพ่ือสงเสริมหรือควบคุมการใชพ้ืนที่ น้ัน ๆ ดังน้ัน จึงตองมีการศึกษาทบทวนผังเมืองในพ้ืนที่ศึกษา  

เพ่ือนำมาประกอบการวิเคราะหการใชพ้ืนที่เมืองตอไป โดยพ้ืนที่ศึกษามีผังเมืองที่เก่ียวของ 3 ผัง ไดแก  

1) ผังภาคตะวันออก ป พ.ศ. 2600 ที่เปนผังนโยบายซึ่งตาม พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518 ยัง

ไมไดมีกำหนดไว ผังนโยบายฉบับน้ีจึงเปนเพียงการวางนโยบายใหกับพ้ืนที่ของภาค โดยที่เปนการศึกษา

เพ่ือใหหนวยงานอ่ืนนำไปใชในการจัดการการใชพ้ืนที่ตอไป 2) แผนผังการใชประโยชนในที่ดินเขตพัฒนา

พิเศษภาคตะวันออก เปนผังเมืองที่อยูในระดับผังเมืองรวมเมืองที่มีการกำหนดการใชประโยชนที่ดิน 

อยางชัดเจน และมีความครอบคลุมพ้ืนที่ทั้ง 3 จังหวัด (ฉะเชิงเทรา ชลบุรี และระยอง) ซึ่งแตเดิมแลวน้ัน 

ผังในระดับผังเมืองรวมน้ันจะมีการวางเฉพาะในพ้ืนที่ที่มีความสำคัญและมีความเปนเมืองเทาน้ัน ซึ่งใน

อดีตในพ้ืนที่ศึกษาอำเภอศรีราชา มีเพียงกฎกระทรวงใหใชบังคับผังเมืองรวมบริเวณอุตสาหกรรมและ

ชุมชนแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี พ.ศ. 2555 ซึ่งเปนผังเมืองรวมเมืองที่ครอบคลุมพ้ืนที่ในอำเภอศรีราชา

มากที่สุดแลว อยางไรก็ตามก็ยังไมครอบคลุมการใชพ้ืนที่ทั้งจังหวัด จึงสงผลใหการขาดควบคุมการใช

ประโยชนที่ดินอยางรัดกุม การใชประโยชนที่ดินแตละประเภทจึงขึ้นอยูกับหนวยที่เกี่ยวของกับการใช

ประโยชนที่ดินประเภทน้ัน ๆ เชน การอนุรักษพ้ืนที่ปาไม ขึ้นอยูกับกรมปาไมวามีการกำหนดอนุรักษ

บริเวณใดบาง การพัฒนาเสนทางคมนาคมขึ้นอยูกับกระทรวงคมนาคม เปนตน ซึ่งเมื่อมีแผนผังการใช

ประโยชนในที่ดินเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกเกิดขึ้นจึงมีการควบคุมการใชประโยชนที่ดินในพ้ืนที่ไดมี

ประสิทธิภาพมาขึ้น และ 3) ผังเมืองรวมจังหวัดชลบุรี เปนผังนโยบายที่มีขนาดเล็กที่สุด ที่ไดรับถายทอด

นโยบายมาจากผังนโยบายระดับประเทศผังนโยบายระดับภาค ทั้งน้ี ผังในระดับนโยบายที่เก่ียวของกับ

พ้ืนที่ศึกษาทั้งผังภาคตะวันออก ป พ.ศ. 2600 และผังเมืองรวมจังหวัดชลบุรี ยังขาดประสิทธิภาพในการ

นำไปช้ีนำการพัฒนาพ้ืนที่ไดอยางชัดเจน จนกระทั่งเมื่อมี พ.ร.บ.การผังเมือง พ.ศ. 2562 ฉบับใหมเกิดขึ้น 

ซึ่งเปนการกำหนดใหผังเมืองถึงแมจะเกาแตไมมีวันหมดอายุการควบคุมหรือช้ีนำการพัฒนา และนำผังเมือง
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ระดับนโยบายไปบังคับใชหนวยงานที่เกี่ยวของใหมีการดำเนินตามดวย โดยผังเมืองที่เกี่ยวของกับ 

พ้ืนที่ศึกษามีรายละเอียด ดังน้ี 

   1) ผังภาคตะวันออก ป พ.ศ. 2600 

    ผังนโยบายระดับ เปนผังระดับนโยบายซึ่งผังในระดับน้ีจะเปนการนำประเด็น 

การพัฒนาตามยุทธศาสตรชาติ แผนพัฒนาประเทศตาง ๆ ของแตละหนวยงานมากำหนดเปนนโยบาย 

ลงในเช่ิงพ้ืนที่ แมวาผังภาคฉบับปจจุบันจะใชป พ.ศ. 2600 หรือวางแผนไวเมื่อประมาณ 10 ที่แลว  

แตก็ยังมีเน้ือหาสาระที่สอดรับกับการพัฒนาในปจจุบัน สวนผังนโยบายระดับภาคในปจจุบันน้ัน กำลังอยู

ระหวางการดำเนินการ ซึ่งในผังภาคตะวันออก ป พ.ศ. 2600 ไดมีการกำหนดนโยบายที่มุงเนนการพัฒนา

เปนฐานอุตสาหกรรมหลักของประเทศที่เช่ือมโยงกับทาเรือน้ำลึกแหลมฉบัง และสนามบินสุวรรณภูมิ 

แหลงผลิตผลไมเพ่ือการสงออก เปนแหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศและทางทะเลระดับนานาชาติ และเปนประตู

การคาเช่ือมโยงกับประเทศเพ่ือนบาน วางระบบโครงขายคมนาคมหลายรูปแบบใหเช่ือมโยงกัน  

เพ่ือเปนศูนยกลางการคมนาคมขนสงและโลจิสติกสของภูมิภาคเอเชีย โดยเมื่อมาพิจารณาขอมูลนโยบาย 

ในเชิงพ้ืนที่ของการพัฒนาเมืองที่เกี่ยวของกับพ้ืนที่ศึกษา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ดังน้ี (ภาพที่ 4.2) 

 
 

 
ภาพที่ 4.2 ผังนโยบายการพัฒนาภาคตะวันออกป พ.ศ. 2600. กรมโยธาธิการและผังเมือง, 2562. 
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    โดยในผังภาคตะวันออก ป พ.ศ. 2600 ไดมีการกำหนดบทบาทของพ้ืนที่ศึกษา ดังน้ี 

    - กำหนดใหกลุมจังหวัดชลบุรี ระยองเมือง เปนศูนยกลางการพัฒนาอุตสาหกรรม

แหลงผลิตพลังงาน แหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติ และบันเทิงระดับโลก พัฒนาใหเปนเขตอุตสาหกรรม 

และเมืองทาเต็มรูปแบบและเปนศูนยกลางการคมนาคมขนสงโลจิสติกสของภูมิภาค 

    - กำหนดใหพัฒนาทาเรือแหลมฉบังและพื้นที่ตอนใน ใหเปนเมืองทาอุตสาหกรรม

เต็มรูปแบบ มีโครงสรางพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกสรองรับการพัฒนา รวมทั้งเปนศูนยบริการทางดาน

เทคโนโลยีสารสนเทศของอุตสาหกรรมและการคาของภาคตะวันออก 

   2) การใชประโยชนในที่ดินเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก  

    แผนผังการใชประโยชนในที่ดินเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก เปนผังที่อยูใน

“ประกาศคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก เรื่อง แผนผังการใชประโยชนในที่ดิน 

และแผนผังการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและระบบสาธารณูปโภคเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก  

พ.ศ. 2562” ซึ่งเปนผังที่จัดวางขึ้นเพ่ือรองรับและควบคุมการใชประโยชนที่ดินของเขตพัฒนาพิเศษภาค

ตะวันออกที่จะมีการพัฒนาเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันใหกับประเทศ 

 

 
ภาพที่ 4.3 แผนผังการใชประโยชนในที่ดินเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก. กรมโยธาธิการและผงัเมอืง, 

ปรับปรุงโดยผูวิจัย, 2562. 
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    จากภาพที่ 4.3 ผังการใชประโยชนที่ดินของ EEC พ.ศ. 2562 ไดแสดงถึงการ

วางแผนใหพ้ืนที่อำเภอศรีราชา ในชวง 20 ป มีการใชประโยชนที่ดินอยางหลากหลายทั้งศูนยกลางพาณิช

ยกรรม ศูนยกลางชุมชนเมือง รองรับการพัฒนาเมือง เขตสงเสริมเขตเศรษฐกิจพิเศษเพ่ือกิจการ

อุตสาหกรรม พัฒนาอุตสาหกรรม เปนตน 

   3) ผังเมืองรวมจังหวัดชลบุรี 

    ผังเมืองรวมจังหวัดชลบุรี ป 2560 หรือ กฎกระทรวงใหใชบังคับผังเมืองรวม

จังหวัดชลบุรี พ.ศ. 2560 เปนผังนโยบายระดับจังหวัดโดยมีแนวคิด หรือแนวทางการวางผังที่ไดรับการ

ถายทอดประเด็นการพัฒนาพ้ืนที่มาจากผังนโยบายระดับประเทศ ภาค ซึ่งทายที่สุดแลวประเด็นเหลาน้ีจะ

สอดคลองกับยุทธศาสตร และแผนการพัฒนาระดับประเทศที่ไดมีการวางไวอยาง แผนพัฒนาเศรษฐกิจ

และสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) โดยพบวาการวางนโยบายการใชที่ดินของผังเมือง

รวมจังหวัดชลบุรี ในอำเภอศรีราชา สวนใหญกำหนดไวเปนที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) แสดงดังภาพที่ 4.4

โดยที่ ดินประเภทน้ี จะกำหนดใหใชประโยชนที่ ดินเพ่ือการอยูอาศัย พาณิชยกรรม เกษตรกรรม 

สถาบันการศึกษา สถาบันศาสนา สถาบันราชการ การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ นอกเหนือจากที่

กลาวมาขางตน บางกรณีสามารถสรางได แตมีเง่ือนไขเฉพาะพ้ืนที่ไป จากขอมูลขางตนพอจะสรุปไดวาผัง

เมืองรวมชลบุรี ในอำเภอศรีราชา สวนใหญของอำเภอถูกกำหนดเปนพ้ืนที่เมือง น่ันหมายถึงการบอกวา

เมืองในอนาคตจะมีขอบเขตอยูในบริเวณที่กำหนดไว ทั้งน้ีตองพิจารณาผังเมืองรวมเมืองประกอบดวย 

 

 
ภาพที่ 4.4 ผังรวมเมืองจังหวัดชลบุรี พ.ศ. 2560. กรมโยธาธิการและผังเมือง, ปรับปรุงโดยผูวิจัย, 2562. 
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 4.1.3 ลักษณะทางภูมิศาสตร 

   1) ที่ต้ังและอาณาเขต 

    อำเภอศรีราชามีเน้ือที่ประมาณ 643.558 ตารางกิโลเมตร (402,223.75 ไร) 

ต้ังอยูตอนกลางของจังหวัดชลบุรี และอยูติดชายฝงทะเลตะวันออกของอาวไทย พ้ืนที่สวนใหญมีภูเขา

ลอมรอบและเปนที่ลาดเนิน ที่ พ้ืนที่ในการปกครองของอำเภอมีอาณาเขตติดตอกับอำเภอขางเคียง

ดังตอไปน้ี 

    ทิศเหนือ  ติดตอกับอำเภอเมืองชลบุรีและอำเภอบานบึง 

    ทิศตะวันออก  ติดตอกับอำเภอหนองใหญ และอำเภอปลวกแดง (จังหวัดระยอง) 

    ทิศใต  ติดตอกับอำเภอบางละมุง 

    ทิศตะวันตก  จรดอาวไทยและเขตอำเภอเกาะสีชัง 

   2) ที่ขอบเขตการปกครอง 

    อำเภอศรีราชามีการแบงการปกครองตาม พ.ร.บ. ลักษณะการปกครองทองที่ 

พ.ศ. 2457 เปน 8 ตำบล คือ 1. ตำบลศรีราชา 2. ตำบลแหลมฉบัง (ทุงสุขลา) 3. ตำบลบอวิน 4. ตำบลบึง 

5. ตำบลเขาคันทรง 6. ตำบลสุรศักด์ิ 7. ตำบลหนองขาม 8. ตำบลบางพระ เมื่อแบงตามองคกรสวน

ทองถิ่นได จำนวน 8 แหง คือ เทศบาล 4 แหง และองคการบริหารสวนตำบล 4 แหง ดังน้ี 

    (1) เทศบาลนครแหลมฉบัง ครอบคลุมบางสวนของตำบลสุรศักด์ิและตำบล 

หนองขาม ตำบลทุงสุขลาทั้งตำบล รวมถึงบางสวนของตำบลบางละมุงในเขตอำเภอบางละมุง 

    (2) เทศบาลนครเจาพระยาสุรศักด์ิ ครอบคลุมพ้ืนที่ บางสวนของตำบลสุรศักด์ิ 

ตำบลบึง ตำบลหนองขาม ตำบลเขาคันทรง และตำบลบอวิน 

    (3) เทศบาลเมืองศรีราชา ครอบคลุมพ้ืนที่ตำบลศรีราชาทั้งตำบล 

    (4) เทศบาลตำบลบางพระ ครอบคลุมพ้ืนที่บางสวนของตำบลบางพระ 

    (5) องคการบริหารสวนตำบลหนองขาม ครอบคลุมพ้ืนที่บางสวนของตำบล 

หนองขาม (นอกเขตเทศบาลนครแหลมฉบังและเทศบาลนครเจาพระยาสุรศักด์ิ) 

    (6) องคการบริหารสวนตำบลเขาคันทรง ครอบคลุมพ้ืนที่บางสวนของตำบลเขา

คันทรง (นอกเขตเทศบาลนครเจาพระยาสุรศักด์ิ) 

    (7) องคการบริหารสวนตำบลบางพระ ครอบคลุมพ้ืนที่บางสวนของตำบล

บางพระ (นอกเขตเทศบาลตำบลบางพระ) 
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    (8) องคการบริหารสวนตำบลบอวิน ครอบคลุมพ้ืนที่บางสวนของตำบลบอวิน 

(นอกเขตเทศบาลนครเจาพระยาสุรศักด์ิ) 

    โดยขอบเขตการปกครองและอาณาเขตติดตอกับพ้ืนที่อ่ืน แสดงดังภาพที่ 4.5 

 

 
ภาพที่ 4.5 แผนที่ขอบเขตพ้ืนที่ศึกษา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี. โดยผูวิจัย, 2563. 

 

 4.1.4 การต้ังถ่ินฐานและประชากร 

   การต้ังถิ่นฐานของเมืองโดยทั่วไปมักจะมองที่สิ่งปลูกสราง หรือประชากร ดังน้ัน 

หากจะพิจารณาวาบริเวณหรือพ้ืนที่ใดที่มีการต้ังถิ่นฐานอยูหรือมีความเปนเมืองอยู จึงตองนำขอมูล

ประชากรมาพิจารณาประกอบ ในที่น้ีจะใชขอบเขตการปกครองตามองคการบริหารสวนทองถิ่น (อปท.) 

ของพ้ืนที่อำเภอศรีราชา ซึ่งจะเปนขอบเขตการปกครองที่ใชขนาดประชากรมากำหนดลำดับศักด์ิของเมือง 

   ประชากรของอำเภอศรีราชา พ.ศ. 2549 มีจำนวน 213,050 คน ประชากรสวนใหญ

อยูอาศัยอยูในเทศบาลนครเจาพระยาสุรศักด์ิ โดยมีจำนวน 89,300 หรือคิดเปน รอยละ 41.92 

ของประชากรทั้งอำเภอ รองลงมาคือ เทศบาลนครแหลมฉบัง มีประชากร 61,801 คน คิดเปนรอยละ 

29.00 ซึ่งทั้งสองเทศบาลน้ีเปนพ้ืนที่ที่มีสัดสวนประชากรมากที่สุดใน พ.ศ. 2549 เมื่อมาพิจารณา
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ประชากรพ.ศ. 2559 พบวา ทั้งสองเทศบาลน้ีมีสัดสวนประชากรมากที่สุด เชนเดิมคือ เทศบาลนคร

เจาพระยาสุรศักด์ิ มีประชากร 128,664 คนคิดเปน รอยละ 43.32 ของประชากรทั้งอำเภอ เทศบาลนคร

แหลมฉบัง มีประชากร 82,960 คน คิดเปนรอยละ 27.94  สวนการเปลี่ยนแปลงของประชากรทั้งสอง

เทศบาลน้ันถือวามากที่สุด เน่ืองจากพ้ืนฐานเดิมของพ้ืนที่น้ันมีการใชประโยชนที่ดินเปนทั้งพ้ืนที่สำหรับ 

อยูอาศัยและกลุมนิคมอุตสาหกรรมต้ังอยู และมีองคการบริหารสวนตำบลบอวินที่การเปลี่ยนแปลงมาเปน

ลำดับที่ 3 นอกจากน้ี เมื่อพิจารณารอยละการเปลี่ยนแปลงของประชากรตอปของ อ.ศรีราชา พบวา 

อบต.บอวิน ถือวามีรอยละการเปลี่ยนแปลงประชากรมากที่สุด ซึ่งที่มีสาเหตุมาจากการมีนโยบายกำหนด

พ้ืนที่น้ีใหมีการพัฒนาดานอุตสาหกรรม โดยอางอิงจากกฎกระทรวงใหใชบังคับผังเมืองรวมจังหวัดชลบุรี 

พ.ศ. 2560 หรือผังเมืองรวมจังหวัดชลบุรี ป 2560 ที่ไดกำหนดพ้ืนที่ทางทิศตะวันออกของ อบต.บอวิน  

เปนพ้ืนที่เขตสีขาวมีกรอบและเสนทแยงสีมวง หรือ ที่ดินประเภทอุตสาหกรรมทั่วไปที่ไมเปนมลพิษ 

ตอชุมชนหรือสิ่งแวดลอมและคลังสินคา โดยขอมูลการเปลี่ยนแปลงของรายองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

ในอำเภอศรีราชา พ.ศ. 2549 และ พ.ศ. 2559 แสดงดังภาพที่ 4.6 และตารางที่ 4.1 

   ขอมูลการจำนวนประชากรและการเปลี่ยนแปลงพ้ืนที่อำเภอศรีราชาขางตน สามารถ

อนุมานไดวาประชากรสวนใหญของอำเภอมีการต้ังถิ่นฐานอยูในพ้ืนที่เทศบาลนครเจาพระยาสุรศักด์ิ และ

เทศบาลนครแหลมฉบัง อยางไรก็ตาม การที่จะบอกไดวาประชากรน้ันกระจุกอยูในพ้ืนที่ใดน้ันจำเปนตอง 

มีการมองถึงความหนาแนนของประชากรรวมดวย พบวา เทศบาลเมืองศรีราชา มีความหนาแนนของ

ประชากรมากที่สุดที ่5,863.48 คนตอตารางกิโลเมตร รองลงมาคือ องคการบริหารสวนตำบลบอวินและ

เทศบาลตำบลบางพระ ที่มีความหนาแนนประชากรอยูที่  1,841.64 และ 1,141.38 คนตอ ตร.กม. 

ตามลำดับ ดังแสดงในตารางที่ 4.2 ซึ่งผิดจากพ้ืนที่เทศบาลที่มีจำนวนประชากรมากที่สุด น่ันแสดงถึง 

ประชากรไปกระจุกตัวหรืออาศัยอยูใน ทม.ศรีราชา อบต.บอวิน และ ทต.บางพระ อยางหนาแนน 
 

 
ภาพที่ 4.6 จำนวนประชากรในอำเภอศรีราชา พ.ศ. 2549 และ พ.ศ. 2559. โดยผูวิจัย, 2563. 
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ตารางที่ 4.1 

การเปลี่ยนแปลงประชากรรายองคกรปกครองสวนทองถิ่นในอำเภอศรีราชา พ.ศ. 2549 และ พ.ศ. 2559 

เขตปกครอง 
ประชากร  (คน) การเปลี่ยนแปลง

ประชากร 

รอยละการเปลี่ยนแปลง

ประชากร (ตอป) พ.ศ. 2549 พ.ศ. 2559 

อำเภอศรีราชา 213,050 296,948 83,898 3.94 

ทน.แหลมฉบัง 61,801 82,960 21,159 3.42 

ทน.เจาพระยาสุรศักดิ์ 89,300 128,664 39,364 4.41 

ทม.ศรีราชา 19,154 23,794 4,640 2.42 

ทต.บางพระ 13,561 13,345 -216 -0.16 

อบต.เขาคันทรง 5,470 6,010 540 0.99 

อบต.บอวิน 7,185 20,258 13,073 18.19 

อบต.บางพระ 15,124 16,860 1,736 1.15 

อบต.หนองขาม 1,455 5,057 3,602 24.76 

หมายเหตุ. สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย. ปรับปรุงโดยผูวิจัย, 2563.  

 

ตารางที่ 4.2 

ประชากรรายองคกรปกครองสวนทองถิ่นอำเภอศรีราชา พ.ศ. 2559 

เขตปกครอง 
พ้ืนที่ 

(ตร.กม) 

ประชากร 

(คน) 
ครัวเรือน 

ความหนาแนน 

(คน:ตร.กม.) 

ขนาดครัวเรือนเฉลี่ย 

(คน:ครัวเรือน) 

อำเภอศรีราชา 697.68 296,948 213,117 425.62 1.39 

ทน.แหลมฉบัง 106.95 82,960 73,201 775.69 1.13 

ทน.เจาพระยาสุรศักดิ์ 276.98 128,664 86,120 464.52 1.49 

ทม.ศรีราชา 4.06 23,794 7,360 5,863.48 3.23 

ทต.บางพระ 11.69 13,345 7,166 1,141.38 1.86 

อบต.เขาคันทรง 90.00 6,010 4,241 66.78 1.42 

อบต.บอวิน 11.00 20,258 22,862 1,841.64 0.89 

อบต.บางพระ 152.00 16,860 9,989 110.92 1.69 

อบต.หนองขาม 45.00 5,057 2,178 112.38 2.32 

หมายเหตุ. สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย. ปรับปรุงโดยผูวิจัย, 2563. 
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   นอกจากการศึกษาจำนวนประชากรปจจุบันแลว จึงตองมาวิเคราะหคาดการณ

จำนวนประชากรในอนาคต เพ่ือนำมามาวิเคราะหรวมกับพ้ืนที่เมืองที่กำลังจะมีการคาดการณ โดยในพ้ืนที่

อำเภอศรีราชา พบวา ทน.เจาพระยาสุรศักด์ิ มีจำนวนประชากรเพ่ิมขึ้นมามากที่สุดในชวง 10 ป (59-70) 

คือเพ่ิมขึ้น 32,058 คน แตในระยะยาว อบต.บอวิน มีจำนวนประชากรเพ่ิมขึ้นมามากที่สุดในชวง  

20 ป (59-80) คือ 62,833 คน ในขณะที่บางพ้ืนที่มีจำนวนประชากรคอย ๆ ลดลง ไดแก อบต.บางพระ

อบต.เขาคันทรง และ ทต.บางพระ ดังแสดงในตารางที่ 4.3 

 

ตารางที่ 4.3 

ผลการคาดการณประชากรรายองคกรปกครองสวนทองถิน่อำเภอศรรีาชา พ.ศ. 2570 และ พ.ศ. 2580 

เขตปกครอง 
ประชากรป 

2559 (คน) 

ประชากรป 

2570 (คน) 

ประชากรป 

2580 (คน) 

การเปลี่ยนแปลง 

ชวง 2559-2570 

การเปลี่ยนแปลง 

ชวง 2559-2580 

อำเภอศรีราชา 296,948 374,549 462,854 77,601 165,906 

ทน.แหลมฉบัง 82,960 97,685 107,330 14,725 24,370 

อำเภอศรีราชา 296,948 374,549 462,854 77,601 165,906 

ทน.แหลมฉบัง 82,960 97,685 107,330 14,725 24,370 

ทน.เจาพระยาสุรศักดิ ์ 128,664 160,722 184,291 32,058 55,627 

ทม.ศรีราชา 23,794 26,420 27,756 2,626 3,962 

ทต.บางพระ 13,345 12,466 11,714 -879 -1,631 

อบต.เขาคันทรง 6,010 5,541 4,607 -469 -1,403 

อบต.บอวิน 20,258 43,128 83,091 22,870 62,833 

อบต.บางพระ 16,860 15,450 13,040 -1,410 -3,820 

อบต.หนองขาม 5,057 13,138 31,025 8,081 25,968 

หมายเหตุ. เลมรายงานการศึกษาโครงการวางผังพัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกจิกลุมจังหวัด ชลบุรี ระยอง และ

ฉะเชิงเทรา. กรมโยธาธิการและผังเมือง, 2563. 
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4.1.5 โครงสรางพืน้ฐาน 

   การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานน้ัน เปนการพัฒนาที่มุงเนนเพ่ือมารองรับการใชงาน 

ของประชาชน โดยโครงสรางพ้ืนฐานปจจุบันและโครงการในอนาคต ลวนถูกพัฒนาเพ่ืออำนวย 

ความสะดวกใหกับประชาชนตามความตองการ และความเหมาะสม พิจารณาจากสภาพทางเศรษฐกิจ

สังคม และสิ่งแวดลอม รวมถึงศักยภาพในการพัฒนาของพ้ืนที่ โดยทั่วไปแลวโครงสรางพ้ืนฐานมักจะ

หมายถึงสาธารณูปโภคในเชิงกายภาพ เชน การคมนาคมขนสง อยางถนน ทางดวน รถไฟ ทาเรือ และ 

ทาอากาศยาน หรือการโทรคมนาคมทั้งในดานไปรษณีย โทรศัพท และเครือขายอินเทอรเน็ต หรือดาน

พลังงานอยางระบบไฟฟา ระบบประปา เปนตน นอกจากน้ีอาจหมายถึงโครงสรางพ้ืนฐานเชิงกายภาพ 

ที่เปนสาธารณูปการ เชน สวนสาธารณะ โรงเรียน โรงพยาบาล เปนตน ทั้งน้ี ในงานวิจัยไดพิจารณาเลือก

โครงสรางพ้ืนที่ฐานทางดานคมนาคมขนสง อันเปนปจจัยหลักที่คาดวามีผลตอการขยายตัวของเมือง 

มากที่สุด โดยโครงสรางพ้ืนที่ฐานทางดานคมนาคมขนสง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี มีดังน้ี (ภาพที่ 4.7) 

  1) โครงสรางพื้นที่ฐานประเภทถนน มีความสำคัญเปนอยางมากเน่ืองจากเปนรูปแบบ

การเดินทางที่มีการใชมากที่สุด ในพ้ืนที่ศึกษาประกอบดวย ถนนสายประธาน ไดแก ทางหลวงแผนดิน

หมายเลข 3 หรือ ถนนสุขุมวิท เปนถนนที่เช่ือมไปยังกรุงเทพมหานคร และทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 

ชวงชลบุรี – พัทยา ถนนสายรอง ไดแก ทางหลวงแผนดินหมายเลข 331 หรือถนนสายยุทธศาสตร 

นอกจากน้ียังมีทางหลวงชนบทที่เปนเสนทางที่เช่ือมตอกับถนนสายประธานและสายรอง เพ่ือใหรองรับ

การจราจรครอบคลุมมากย่ิงขึ้น ไดแก ทางหลวงแผนดินหมายเลข 3013, 3027, 3241 และ 3574 

  2) โครงสรางพื้นที่ฐานประเภทราง เปนอีกเสนทางคมนาคมขนสงที่มีความสำคัญ คือ

ใชสำหรับขนสงทั้งคนและสินคาที่สงออกและนำเขาจากตางประเทศ โดยในพ้ืนที่มีเสนทางรถไฟผานชวง

ทางตะวันตกของพ้ืนที่ (กรุงเทพมหานคร – จังหวัดระยอง) มีทางแยกเช่ือมตอกับทาเรือแหลมฉบัง 

และพ้ืนที่ศึกษายังเปนทางผานของรถไฟฟาความเร็วสูงซึ่งอยูแนวเดียวกับทางรถไฟดวย 

  3) โครงสรางพื้นที่ฐานประเภททาเรือ ในพ้ืนที่ศึกษามีทาเรือแหลมฉบัง ซึ่งเปน

ทาเรือน้ำลึกหลักในการขนสงสินคาระหวางประเทศ 
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ภาพที่ 4.7 โครงขายคมนาคมในอำเภอศรีราชา. โดยผูวิจัย, 2563. 

 

 4.1.6 ภูมิหลังการใชพื้นที่เมือง 

   ต้ังแตอดีตมาจนถึงปจจุบันอำเภอศรีราชา เดิมศรีราชามีการเติบโตของพ้ืนที่เมือง 

ตามแนวชายฝงทะเลอาวไทย และทางหลวงแผนดินหมายเลข 3 (ถนนสุขุมวิท) ซึ่งเปนถนนที่เช่ือมตอกับ

เมืองชลบุรีและพัทยา และก็อยูในแนวเดียวกับทางรถไฟดวยเชนกัน จนในชวง พ.ศ. 2520 เปนตนมา 

จึงมีการพัฒนาดานอุตสาหกรรมมาโดยตลอด มีการกอต้ังทาเรือแหลมฉบัง ซึ่งเปนทาเรือน้ำลึกหลัก 

ในการขนสงสินคาระหวางประเทศ และมีเหลานิคมอุตสาหกรรม สวนอุตสาหกรรมตาง ๆ ไดกอต้ัง เชน 

นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง นิคมุตสาหกรรมปนทอง นิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ และสวน

อุตสาหกรรมในเครือสหพัฒน เกิดขึ้นบริเวณใกลเคียงกับทาเรือแหลมฉบัง และตามแนวทางหลวงพิเศษ

หมายเลข 7 ชวงทาเรือแหลมฉบัง – หนองขาม เช่ือมไปยังทางหลวงแผนดินหมายเลข 331 (ถนนสาย

ยุทธศาสตร) ดวยการเติบโตของภาคอุตสาหกรรมน้ีสงผลใหเกิดความตองการแรงงาน จึงดึงดูดคนเขามา

ในพ้ืนที่และมาต้ังถิ่นฐานอยูบริเวณใกลเคียงกับนิคมอุตสาหกรรม และเสนทางคมนาคม ในพ้ืนที่ 
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เทศบาลนครเจาพระยาสุรศักด์ิ และเทศบาลนครแหลมฉบัง ทำใหพ้ืนที่เมืองของอำเภอศรีราชาน้ันมีการ

ขยายตัวอยางรวดเร็ว โดยเฉพาะบริเวณใกลเคียงกับพ้ืนที่อุตสาหกรรมและเสนทางคมนาคม โดยแสดง 

ดังภาพที่ 4.8 

 

 
ภาพที่ 4.8 ภูมิหลังการใชพ้ืนที่เมือง อำเภอศรีราชา. โดยผูวิจัย, 2563. 

 

4.2 การเปลี่ยนแปลงการใชประโยชนที่ดิน 

 

 ต้ังแตชวง พ.ศ. 2560 เปนตนมา ไดมีโครงการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) 

เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันใหกับประเทศ โดยยกระดับอุตสาหกรรมและการขนสงเช่ือมโยง

กลุมธุรกิจในตางประเทศและทวีปอ่ืน ๆ ซึ่งจะเปนการพัฒนาในเชิงกายภาพที่สงผลตอการเปลี่ยนแปลง

การใชประโยชนที่ดิน จึงจำเปนตองมีการศึกษาขอมูลการใชประโยชนที่ดินของชวงเวลาในอดีต เพ่ือนำไป

วิเคราะหแนวโนมและคาดการณการใชประโยชนที่ดินในอนาคตสำหรับนำไปประกอบการวางแผน  

ซึ่งชวงเวลาที่เหมาะสมที่นำมาใชศึกษาการเปลี่ยนแปลงเชิงพ้ืนที่ไดอยางชัดเจน คือ ชวงระยะ 5 ป  

และ 10 ป ดังน้ัน ชวงเวลาสำหรับนำมาใชศึกษาแนวโนมในอดีตจึงอยูในชวง พ.ศ. 2549 - พ.ศ. 2559  

แบงเปนขอมูลการใชประโยชนที่ดิน 3 ป คือ พ.ศ. 2549 พ.ศ. 2554 และ พ.ศ. 2559 แสดงดังภาพที่ 4.9 

ถึง 4.11 ดังน้ี 
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ภาพที่ 4.9 การใชประโยชนที่ดินอำเภอศรีราชา พ.ศ. 2549. โดยผูวิจัย, 2563. 

 
 

 
ภาพที่ 4.10 การใชประโยชนที่ดินอำเภอศรีราชา พ.ศ. 2554. โดยผูวิจัย, 2563. 
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ภาพที่ 4.11 การใชประโยชนที่ดินอำเภอศรีราชา พ.ศ. 2559. โดยผูวิจัย, 2563. 

 

 โดยการศึกษาการเปลี่ยนแปลงการใชประโยชนที่ ดินไดมีการแบงการเปลี่ยนเชิงพ้ืนที่

ออกเปน 2 ระยะ ไดแก การเปลี่ยนแปลงการใชประโยชนที่ดินระยะสั้น (5 ป) และการเปลี่ยนแปลง 

การใชประโยชนที่ดินระยะยาว (10 ป) ดังน้ี 

 

 4.2.1 การเปลีย่นแปลงการใชประโยชนทีดิ่นระยะสัน้ (5 ป) 

   การเปลี่ยนแปลงการใชประโยชนที่ ดินที่ ดินระยะสั้น หรือชวง 5 ป ในชวงแรก  

พ.ศ. 2549 ถึง พ.ศ. 2554 พบวา ในเชิงขนาดพ้ืนที่น้ัน ประเภทพ้ืนที่เมืองมีการเปลี่ยนแปลงมากที่สุด คือ 

เพ่ิมขึ้น 32,250 ไร หรือ คิดเปน เพ่ิมขึ้นรอยละ 27.97 รองลงมาคือ ประเภทพ้ืนที่เบ็ดเตล็ด ลดลง 

15,233 ไร หรือ ลดลงรอยละ 36.63 และประเภทพ้ืนที่เกษตรกรรมที่ ลดลง 14,962 ไร หรือ ลดลง 

รอยละ 9.59 ดังแสดงในตารางที่ 4.4  
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ตารางที่ 4.4 

การเปลี่ยนแปลงการใชประโยชนที่ดิน พ.ศ. 2549 - พ.ศ. 2554 

การใชประโยชนท่ีดิน พ.ศ. 2549 (ไร) พ.ศ. 2554 (ไร) การเปลี่ยนแปลง (ไร) การเปลี่ยนแปลง (%) 

พ้ืนท่ีเกษตรกรรม 156,022 141,060 -14,962 -9.59 

พ้ืนท่ีปาไม 57,885 54,509 -3,376 -5.83 

พ้ืนท่ีเบ็ดเตล็ด 41,555 26,332 -15,223 -36.63 

พ้ืนท่ีเมือง 115,288 147,539 32,250 27.97 

พ้ืนท่ีแหลงน้ำ 19,083 20,393 1,310 6.86 

หมายเหตุ. โดยผูวิจัย, 2563. 
 

   หลังจากไดทราบถึงสัดสวนของการเปลี่ยนแปลงการใชพ้ืนที่แลว จึงมาวิเคราะหตอ 

ถึงการเปลี่ยนแปลงการใชประโยชนในเชิงพ้ืนที่ (ตารางที่ 4.5) พบวา พ้ืนที่เมืองและพ้ืนที่แหลงน้ำ  

ไมไดมีการเปลี่ยนเปนพ้ืนที่ประเภทอ่ืน และพ้ืนที่เมืองที่เพ่ิมขึ้น 32,250 ไร เปนการเปลี่ยนแปลงมาจาก

พ้ืนที่เกษตรกรรม 20,210 ไร พ้ืนที่ปาไม 2,105 ไร และพ้ืนที่เบ็ดเตล็ด 9,936 ไร แสดงถึง การรุกล้ำ 

ของพ้ืนที่เมืองไปในพ้ืนที่เกษตร โดยพ้ืนที่ที่ไปรุกล้ำน้ันมักจะเปนพ้ืนที่อุตสาหกรรมที่กอต้ังขึ้นมาใหมและ

พ้ืนที่ อุตสาหกรรมที่มีมาต้ังแตอดีตมีการขยายตัว  โดยเฉพาะอยางย่ิงในพ้ืนที่ตำบลเขาคันทรง  

บริเวณริมทางหลวงแผนดินหมายเลข 3574 ที่เช่ือมตอกับอำเภอปลวกแดงจังหวัดระยอง 

 

ตารางที่ 4.5 

ผลเปรียบเทียบการใชประโยชนที่ดิน พ.ศ. 2549 (แถว) และ พ.ศ. 2554 (คอลมัน) ของกรมพัฒนาที่ดิน 

ประเภท 
การใชประโยชนท่ีดิน พ.ศ. 2554 

รวม 
พ้ืนท่ีเกษตรกรรม พ้ืนท่ีปาไม พ้ืนท่ีเบ็ดเตล็ด พ้ืนท่ีเมือง พ้ืนท่ีแหลงน้ำ 

พ้ืนท่ีเกษตรกรรม 128,546 445 6,293 20,210 528 156,022 

พ้ืนท่ีปาไม 2700 52,484 556 2105 40 57,885 

พ้ืนท่ีเบ็ดเตล็ด 9,814 1580 19,483 9936 742 41,555 

พ้ืนท่ีเมือง 0 0 0 115,288 0 111,289 

พ้ืนท่ีแหลงน้ำ 0 0 0 0 19,083 19,083 

รวม 141,060 54,509 29,332 147,539 20,393 389,833 

หมายเหตุ. โดยผูวิจัย, 2563. 
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   การเปลี่ยนแปลงการใชประโยชนที่ดินที่ดินระยะสั้น หรือชวง 5 ป ในชวงสอง คือ  

พ.ศ. 2554 ถึง พ.ศ. 2559 พบวา ในเชิงขนาดพ้ืนที่น้ัน พ้ืนที่เมืองยังคงมีการเปลี่ยนแปลงมากที่สุด

เชนเดิม คือ เพ่ิมขึ้น 26,550 ไร หรือ คิดเปน เพ่ิมขึ้นรอยละ 18 รองลงมาคือ พ้ืนที่เกษตรกรรม ที่ลดลง 

15,668 ไร หรือลดลงรอยละ 11.11 และพ้ืนที่เบ็ดเตล็ดที่ลดลง 7,780 ไร หรือลดลง รอยละ 29.55  

ดังแสดงในตารางที่ 4.6 เมื่อเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงการใชประโยชนที่ดินของพ้ืนที่เมืองในระยะแรก 

(พ.ศ. 2549 - พ.ศ. 2554) พบวา การเปลี่ยนแปลงของพ้ืนที่เมืองในชวงที่สองน้ีมีการเปลี่ยนแปลงนอยกวา 

 

ตารางที่ 4.6 

การเปลี่ยนแปลงการใชประโยชนที่ดิน พ.ศ. 2554 - พ.ศ. 2559 

การใชประโยชนท่ีดิน พ.ศ. 2554 (ไร) พ.ศ. 2559 (ไร) การเปลี่ยนแปลง (ไร) การเปลี่ยนแปลง (%) 

พ้ืนท่ีเกษตรกรรม 141,060 125,392 -15,668 -11.11 

พ้ืนท่ีปาไม 54,509 50,855 -3,654 -6.70 

พ้ืนท่ีเบ็ดเตล็ด 26,332 18,552 -7,780 -29.55 

พ้ืนท่ีเมือง 147,539 174,089 26,550 18.00 

พ้ืนท่ีแหลงน้ำ 20,393 20,991 598 2.93 

หมายเหตุ. โดยผูวิจัย, 2563. 

 

   เมื่อทราบสัดสวนการใชประโยชนที่ดินระยะสั้น ชวงที่สองแลว จึงนำมาวิเคราะห 

การเปลี่ยนแปลงในเชิงพ้ืน (ตารางที่ 4.7) พบวา พ้ืนที่ เมืองและพ้ืนที่แหลงน้ำไมไดเปลี่ยนไปเปน 

การใชประโยชนที่ที่ดินประเภทอ่ืน และพ้ืนที่ที่เพ่ิมขึ้นมา 26,550 ไร น้ัน ยังคงเปลี่ยนแปลงมาจาก 

พ้ืนที่เกษตรกรรมมากที่สุดคือ 18,248 ไร รองลงมาคือ พ้ืนที่เบ็ดเตล็ด 6,425 ไร และ พ้ืนที่ปา 1,877 ไร

โดยการเปลี่ยนแปลงของพ้ืนที่เมืองชวงน้ีจะเปนการเปลี่ยนแปลงของเมืองที่ขยายตัวออกตามขอบ 

ของเมืองเดิม และสวนใหญมักจะอยูรูปแบบของที่อยูอาศัยจำพวกหมูบาน หรือบานจัดสรรที่เกิดขึ้นเพ่ือ

มารองรับแรงงานในภาคอุตสาหกรรม ซึ่งจะเกิดขึ้นในบริเวณใกลเคียงกับพ้ืนที่ อุตสาหกรรมเดิม  

โดยขยายตัวตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข 3241 ที่เช่ือมระหวางทางหลวงแผนดินหมายเลข 3 หรือ 

ถนนสุขุมวิท เปนถนนที่เช่ือมไปยังกรุงเทพมหานคร และทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 (ชวงชลบุรี – พัทยา) 

และตามแนวทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 (ชวงทาเรือแหลมฉบัง – หนองขาม) เช่ือมไปยังทางหลวง

แผนดินหมายเลข 331 (ถนนสายยุทธศาสตร) 
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ตารางที่ 4.7 

ผลเปรียบเทียบการใชประโยชนที่ดิน พ.ศ. 2554 (แถว) และ พ.ศ. 2559 (คอลมัน) ของกรมพัฒนาที่ดิน 

ประเภท 
การใชประโยชนท่ีดิน พ.ศ. 2559 

รวม 
พ้ืนท่ีเกษตรกรรม พ้ืนท่ีปาไม พ้ืนท่ีเบ็ดเตล็ด พ้ืนท่ีเมือง พ้ืนท่ีแหลงน้ำ 

พ้ืนท่ีเกษตรกรรม 112,754 0 25 18248 33 141,060 

พ้ืนท่ีปาไม 1942 50,690 0 1877 0 54,509 

พ้ืนท่ีเบ็ดเตล็ด 696 165 18,527 6425 519 26,332 

พ้ืนท่ีเมือง 0 0 0 147,539 0 147,539 

พ้ืนท่ีแหลงน้ำ 0 0 0 0 20,393 20,393 

รวม 125,392 50,855 18,552 174,089 20,991 389,833 

หมายเหตุ. โดยผูวิจัย, 2563. 

 

 4.2.2 การเปลี่ยนแปลงการใชประโยชนที่ดินระยะยาว (10 ป) 

   การเปลี่ยนแปลงการใชประโยชนที่ ดินที่ ดิน อำเภอศรีราชา พ.ศ. 2549 และ  

พ.ศ. 2559 แสดงใหเห็นวาการใชประโยชนที่ดินสวนใหญ ป 49 คือพ้ืนที่เกษตรกรรม (รอยละ 40) 

รองลงมาคือพ้ืนที่เมือง (รอยละ 29.5) แตใน ป 59 พ้ืนที่เกษตรกรรม (รอยละ 33) พ้ืนที่เมือง (รอยละ 41) 

แสดงถึงสัดสวนของการใชพ้ืนที่เมืองที่เปลี่ยนแปลงไป 

  การเปลี่ยนแปลงการใชประโยชนที่ดินที่ดินระยะยาว หรือชวง 10 ป (พ.ศ. 2549 ถึง 

พ.ศ. 2559) พบวา พ้ืนที่ที่มีสัดสวนการเปลี่ยนแปลงมากที่สุดคือพ้ืนที่เมืองที่เพ่ิมขึ้นคิดเปนรอยละ 39.40 

หรือเพ่ิมขึ้นประมาณ 45,419 ไร อันเน่ืองมาจากในชวงเวลาดังกลาวพ้ืนที่ศึกษามีการขยายตัวของพ้ืนที่

เมือง ทั้งในภาคภาคอุตสาหกรรม และภาคเศรษฐกิจอ่ืน ๆ อยางเชน การทองเที่ยว สงผลใหทำใหเกิด 

ความตองการดานที่อยูอาศัย และโครงสรางพ้ืนฐานมารองรับการพัฒนามากขึ้น พ้ืนที่ที่มีการเปลี่ยนแปลง

รองลงมาคื อพ้ื นที่ เบ็ ดเตล็ ดที่ มี การลดลง 16,036 ไร  หรื อลดลงประมาณรอยละ 38.59 โดย 

การใชประโยชนที่ ดินสวนใหญ ในพ้ืนที่ เบ็ดเตล็ดจะเปนพ้ืนที่ เกษตรกรรม และพ้ืนที่ ชุมชนเมือง 

ที่มีความหนาแนนนอยโดยสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงคือมีการพัฒนาพ้ืนที่สวนน้ีใหกลายเปนพ้ืนที่เมือง 

ที่มีความเขมขนของการพัฒนามากย่ิงขึ้น  เชน พัฒนาเปนที่ อยูอาศัยที่ มีความหนาแนนของ 

จำนวนอาคารมากขึ้น พัฒนาเปนพ้ืนที่ อุตสาหกรรมมากขึ้น เปนตน ถัดมาคือพ้ืนที่ เกษตรกรรม 
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มีการเปลี่ยนแปลงโดยมีพ้ืนที่ลดลง 27,228 ไร หรือลดลงประมาณรอยละ 17.45 ซึ่งพ้ืนที่เกษตรกรรม 

ที่ลดลงน้ัน มีสาเหตุมาจากการเปลี่ยนการใชประโยชนที่ ดินเปนพ้ืนที่ เมืองที่สามารถสรางมูลคา 

ทางเศรษฐกิจไดมากกวา ซึ่งผลการเปลี่ยนแปลงใชประโยชนที่ดิน พ.ศ. 2549 - พ.ศ. 2559 ของอำเภอศรีราชา 

แสดงดังตารางที่ 4.8 และภาพที่ 4.12 

 

ตารางที่ 4.8 

การเปลี่ยนแปลงการใชประโยชนที่ดิน พ.ศ. 2549 - พ.ศ. 2559 

การใชประโยชนท่ีดิน พ.ศ. 2549 (ไร) พ.ศ. 2559 (ไร) การเปลี่ยนแปลง (ไร) การเปลี่ยนแปลง (%) 

พ้ืนท่ีเกษตรกรรม 156,022 128,794 -27,228 -17.45 

พ้ืนท่ีปาไม 57,885 54,365 -3,520 -6.08 

พ้ืนท่ีเบ็ดเตล็ด 41,555 25,519 -16,036 -38.59 

พ้ืนท่ีเมือง 115,289 160,708 45,419 39.40 

พ้ืนท่ีแหลงน้ำ 19,083 20,448 1,365 7.15 

หมายเหตุ. โดยผูวิจัย, 2563. 

 

 
ภาพที่ 4.12 การเปลี่ยนแปลงการใชประโยชนที่ดิน พ.ศ. 2549 - พ.ศ. 2559. โดยผูวิจัย, 2563. 
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   จากสัดสวนการเปลี่ยนแปลงการใชประโยชนที่ดินชวง 10 ป เมื่อนำขอมูลเชิงพ้ืนที่ 

มาเปรียบเทียบ เพ่ือใหเห็นการเปลี่ยนแปลงในเชิงพ้ืนที่ (ตารางที่ 4.9) พบวา พ้ืนที่เมืองและพ้ืนที่แหลงน้ำ 

ไมไดมีการเปลี่ยนเปนพ้ืนที่ประเภทอ่ืน และพ้ืนที่เมืองที่เพ่ิมขึ้น 45,419 ไร เปนการเปลี่ยนแปลงมาจาก

พ้ืนที่เกษตรกรรม 30,834 ไร พ้ืนที่ปาไม 2,192 ไร และพ้ืนที่เบ็ดเตล็ด 12,393 ไร กลาวโดยสรุปคือ  

พ้ืนที่เมืองรุกล้ำเขาไปในพ้ืนที่เกษตรและพ้ืนที่เบ็ดเตล็ด ซึ่งเมืองที่ขยายตัวออกไปน้ีสวนใหญเปนพ้ืนที่

อุตสาหกรรมที่มีการขยายตัว และการเพ่ิมขึ้นของการใชประโยชนที่ ดินสำหรับสรางอยูอาศัย เชน  

หมูบานตาง ๆ และบานจัดสรร ที่สรางขึ้นรองรับจำนวนแรงงานภาคอุตสาหกรรม 

 

ตารางที่ 4.9 

ผลเปรียบเทียบการใชประโยชนที่ดิน พ.ศ. 2549 (แถว) และ พ.ศ. 2559 (คอลมัน) ของกรมพัฒนาที่ดิน 

ประเภท 
การใชประโยชนท่ีดิน พ.ศ. 2559 

รวม 
พ้ืนท่ีเกษตรกรรม พ้ืนท่ีปาไม พ้ืนท่ีเบ็ดเตล็ด พ้ืนท่ีเมือง พ้ืนท่ีแหลงน้ำ 

พ้ืนท่ีเกษตรกรรม 117,095 470 7,014 30834 609 156,022 

พ้ืนท่ีปาไม 2738 52,374 540 2192 41 57,885 

พ้ืนท่ีเบ็ดเตล็ด 8,961 1521 17,965 12393 715 41,555 

พ้ืนท่ีเมือง 0 0 0 115,289 0 115,289 

พ้ืนท่ีแหลงน้ำ 0 0 0 0 19,083 19,083 

รวม 128,794 54,365 25,519 160,708 20,448 389,834 

หมายเหตุ. โดยผูวิจัย, 2563. 

 

   จากขอมูลการเปลี่ยนแปลงการใชประโยชนที่ดิน พ.ศ. 2549 และ พ.ศ. 2559 พบวา 

พ้ืนที่เมือง และพ้ืนที่เกษตรกรรม มีการเปลี่ยนแปลงอยางมีนัยสำคัญ โดยพ้ืนที่เมืองในชวงระยะเวลา 10 ปน้ัน 

มีการเพ่ิมขึ้นอยางเห็นได ชัด โดยมีความชัดเจนวาพ้ืนที่ เมืองที่ เพ่ิมขึ้นมาน้ันถูกเปลี่ยนมาจาก 

พ้ืนที่เกษตรกรรมเปนสวนใหญ และพ้ืนที่เมืองจะเพ่ิมขึ้นในบริเวณที่เช่ือมกับพ้ืนที่เมืองเดิม เสนทาง

คมนาคม  โดยเฉพาะตอนกลางของอำเภอ นอกจากน้ีจะเพ่ิมขึ้น ใน พ้ืนที่ ที่ ถูกกำหนดไว เปน 

พ้ืนที่อุตสาหกรรม ตามผังเมืองรวมจังหวัดชลบุรี บริเวณทางทิศตะวันออกของอำเภอศรีราชา หรือ  

พ้ืนที่ตำบลเขาคันทรง บริเวณริมทางหลวงแผนดินหมายเลข 3574 ที่เช่ือมตอกับอำเภอปลวกแดง 
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จังหวัดระยอง และบริเวณริมทางหลวงแผนดินหมายเลข 331 และ 3138 ที่เช่ือมกับอำเภอบานบึง 

จังหวัดชลบุรี  ดังภาพที่ 4.13 

 
 

 
ภาพที่ 4.13 การเปลี่ยนแปลงพ้ืนที่เมือง ชวง พ.ศ. 2549 ถึง พ.ศ. 2559. โดยผูวิจัย, 2563. 

 

   พ้ืนที่เกษตรกรรมในชวงระยะเวลา 10 ป มีการเปลี่ยนแปลงอยางชัดเจนเชนเดียวกัน 

ซึ่งการเปลี่ยนแปลงของพ้ืนที่คอนขางมีความสอดคลอง โดยแปรผกผันกับพ้ืนที่ เมือง กลาวคือ  

พ้ืนที่เกษตรกรรมมีขนาดลดลง ในขณะที่พ้ืนที่เมืองเพ่ิมขึ้น และเกิดขึ้นในพ้ืนที่ที่มีความใกลเคียงกัน  

หรือพ้ืนที่ที่ถูกเปลี่ยนเปนพ้ืนที่เมือง การเปลี่ยนแปลงพ้ืนที่เกษตรกรรมชวง 10 ป แสดงดังภาพที่ 4.14 
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ภาพที่ 4.14 การเปลี่ยนแปลงพ้ืนที่เกษตรกรรม ชวง พ.ศ. 2549 ถึง พ.ศ. 2559. โดยผูวิจัย, 2563. 

 

  นอกจากน้ี ทางผูวิจัยไดมีการนำการใชประโยชนที่ดินประเภทพ้ืนที่เมืองที่เพ่ิมขึ้นใน 

พ.ศ. 2559 มาซอนทับกับพ้ืนที่เกษตรกรรมที่ลดลง หรือเปลี่ยนแปลงพ้ืนที่ประเภทอ่ืนใน พ.ศ. 2559 

พบวา พ้ืนที่เกษตรกรรมที่ลดลงน้ัน กวารอยละ 80 ไดถูกเปลี่ยนเปนพ้ืนที่เมืองทั้งสิ้น ดังภาพที่ 4.15 

แสดงใหเห็นวาพ้ืนที่เมืองน้ันไดรุกล้ำเขามาแทนที่พ้ืนที่เกษตรกรรม ดวยปจจัยหลักคือ การพัฒนาที่สงผล

ตอพ้ืนที่ ต้ังแตระดับนโยบาย ยุทธศาสตรที่สงตอลงมายังผังเมืองรวมจังหวัดที่มีการกำหนดการใช

ประโยชนที่ดินประเภทอุตสาหกรรม หรือพ้ืนที่พาณิชยกรรมอยางแหลงทองเที่ยวในพ้ืนที่อำเภอศรีราชา 

หรือโครงสรางพ้ืนฐานพ้ืนที่ประเภทถนน ทั้งน้ี เพ่ือใหสามารถวางแผนปองกันและอนุรักษพ้ืนที่สีเขียว

โดยเฉพาะพ้ืนที่ เกษตรกรรมที่ เปนแหลงอาหารของเมืองไดอยางมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น จึงได 

มีการศึกษาการใชประโยชนที่ดินในอนาคตอีก 10 ป และ 20 ป ขางหนาตอไป 
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ภาพที่ 4.15 การเปลี่ยนแปลงพ้ืนที่เกษตรกรรมเปนพ้ืนที่เมือง ชวง พ.ศ. 2549 ถึง พ.ศ. 2559.  

โดยผูวิจัย, 2563. 

 

4.3 คาดการณการใชประโยชนที่ดินในอนาคตและการใชพืน้ที่เมือง 

 

 4.3.1 การคาดการณการใชประโยชนที่ดิน พ.ศ. 2559 

   การศึกษาน้ีไดมีการนำผลจากการจำลองการคาดการณการใชประโยชนที่ ดิน  

พ.ศ. 2559 (ภาพที่ 4.16) มาเปรียบเทียบกับขอมูลการใชประโยชนที่ดินในปเดียวกันจากกรมพัฒนาที่ดิน 

เพ่ือตรวจสอบความถูกตองของแบบจำลอง โดยกำหนดคาความถูกตองรวมของแบบจำลองใหมีคามากกวา

รอยละ 80 เพ่ือใหนำผลไปคาดการณการใชประโยชนที่ ดิน พ.ศ. 2569 และ พ.ศ. 2579 เมื่อนำผล 

การเปรียบเทียบ ดังตารางที่ 4.10 มาคำนวณพบวา มีความถูกตองโดยรวม (Overall Accuracy) เทากับ 

รอยละ 89.967 และคาสัมประสิทธ์ิแคปปา (Overall Kappa) เทากับรอยละ 92.28  
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ภาพที่ 4.16 การใชประโยชนที่ดินอำเภอศรีราชา พ.ศ. 2559 (แบบจำลอง). โดยผูวิจัย, 2563. 

 

ตารางที่ 4.10 

ผลเปรียบเทียบการใชประโยชนที่ดิน พ.ศ. 2559 ระหวางแบบจำลอง CA-Markov (แถว) และกรมพัฒนาที่ดิน 

(คอลัมน) 

ประเภท 
การใชประโยชนท่ีดินจากกรมพัฒนาท่ีดิน 

รวม 
พ้ืนท่ีเกษตรกรรม พ้ืนท่ีปาไม พ้ืนท่ีเบ็ดเตล็ด พ้ืนท่ีเมือง พ้ืนท่ีแหลงน้ำ 

พ้ืนท่ีเกษตรกรรม 112,222 1,932 2,107 9,035 96 125,392 

พ้ืนท่ีปาไม 109 50,519 166 61 - 50,855 

พ้ืนท่ีเบ็ดเตล็ด 235 - 17,181 1,101 35 18,552 

พ้ืนท่ีเมือง 16,186 1,914 5,489 150,491 9 174,089 

พ้ืนท่ีแหลงน้ำ 42 - 576 19 20,308 20,991 

รวม 128,794 54,365 25,519 160,708 20,448 389,833 

หมายเหตุ. โดยผูวิจัย, 2563. 
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  นอกจากน้ีไดแสดงผลในรูปของแผนที่  เพ่ือให เห็นถึงความเหมือนหรือแตกตาง 

ของการใชประโยชนที่ดินในปที่มีการตรวจสอบ พบวา ตำแหนงหรือรูปแบบของการใชประโยชนที่ดิน 

พ.ศ. 2559 ระหวางระหวางแบบจำลอง CA-Markov และกรมพัฒนาที่ดิน มีความใกลเคียงกัน ดังภาพที่ 4.17  

 

 
ภาพที่ 4.17 การเปรียบเทียบการใชประโยชนที่ดิน พ.ศ. 2559 ระหวางกรมพัฒนาที่ดิน (ซาย)  

และแบบจำลอง CA-Markov (ขวา). โดยผูวิจัย, 2563. 

 

 4.3.2 การคาดการณการใชประโยชนที่ดิน พ.ศ. 2569 และ พ.ศ. 2579 

   หลังจากมีการตรวจสอบความถูกตองของแบบจำลอง และนำผลไปคาดการณ  

การใชประโยชนที่ดินอีก 10 ป (พ.ศ. 2569) พบวา ผลการคาดการณการใชประโยชนที่ดินที่ไดจำลองแสดง

ใหเห็นถึงการเปลี่ยนแปลงการใชประโยชนที่ดิน โดยพ้ืนที่ที่มีสัดสวนการเปลี่ยนแปลงมากที่สุดยังคงเปน

พ้ืนที่เบ็ดเตล็ด ที่มีพ้ืนที่ลดลง 8,180 ไร หรือลดลงประมาณรอยละ 32.05 รองลงมาคือ พ้ืนที่เมืองที่มีพ้ืนที่

เพ่ิมขึ้น 35,120 ไร หรือเพ่ิมขึ้นประมาณรอยละ 21.85 และพ้ืนที่เกษตรกรรมที่มีพ้ืนที่ลดลง 23,667 ไร

หรือลดลงประมาณรอยละ 18.38 ดังตารางที่ 4.11 และภาพที่ 4.18 และคาดการณการใชประโยชนที่ดิน 

ตอไปอีก 20 ป (พ.ศ. 2579) โดยคำนวณการเปลี่ยนแปลงอางอิงจากป พ.ศ. 2559 พบวา พ้ืนที่เมืองมีการ

เปลี่ยนแปลงดานขนาดมากที่สุด คือ เพ่ิมขึ้น 62,900 ไร หรือเพ่ิมขึ้น 39.14 รองลงมาคือ พ้ืนที่เกษตรกรรม 

ที่ลดลง 44,059 ไร หรือลงรอยละ 34.21 และพ้ืนที่เบ็ดเตล็ด มีขนาดการเปลี่ยนแปลงลดลง 12,850 ไร  

แตมีสวนลดของการเปลี่ยนแปลงมากที่สุดคือ ลดลงรอยละ 50.35 หรือก็คือ ในชวง 20 ป พ้ืนที่เบ็ดเตล็ด 

กวาครึ่งประเภทน้ีถูกเปลี่ยนเปนพ้ืนที่ประเภทอ่ืน ดังตารางที่ 4.11 และภาพที่ 4.19 
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ตารางที่ 4.11 

ผลการคาดการณการใชประโยชนที่ดิน พ.ศ. 2569 และ พ.ศ. 2579 เปรียบเทียบกับการใชประโยชนที่ดิน 

พ.ศ. 2559 

การใชประโยชนท่ีดิน พ้ืนท่ีเกษตรกรรม พ้ืนท่ีปาไม พ้ืนท่ีเบ็ดเตล็ด พ้ืนท่ีเมือง พ้ืนท่ีแหลงน้ำ รวม 

พ.ศ. 2559 128,794 54,365 25,519 160,708 20,448 389,834 

พ.ศ. 2569 (คาดการณ) 105,127 50,532 17,339 195,828 21,008 389,834 

การเปลี่ยนแปลง (ไร) -23,667 -3,833 -8,180 35,120 560  

การเปลี่ยนแปลง (%) -18.38 -7.05 -32.05 21.85 2.74  

พ.ศ. 2579 (คาดการณ) 84,735 46,725 12,669 223,608 22,107 389,834 

การเปลี่ยนแปลง (ไร) -44,059 -7,640 -12,850 62,900 1,659  

การเปลี่ยนแปลง (%) -34.21 -14.05 -50.35 39.14 8.11  

หมายเหตุ. โดยผูวิจัย, 2563. 

 

 
ภาพที่ 4.18 การใชประโยชนที่ดินอำเภอศรีราชา พ.ศ. 2569 (แบบจำลอง). โดยผูวิจัย, 2563. 
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ภาพที่ 4.19 การใชประโยชนที่ดินอำเภอศรีราชา พ.ศ. 2579 (แบบจำลอง). โดยผูวิจัย, 2563. 

 

 จากการคาดการณการใชประโยชนที่ดิน พ.ศ. 2579 แลวนำผลการคาดการณมาพิจารณา

รวมกับแผนผังการใชประโยชนในที่ดินเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกในพ้ืนที่อำเภอศรีราชา (ภาพที่ 4.20) 

ซึ่งเปนผังการใชประโยชนที่ดินที่มีปเปาหมายของการพัฒนาอยูที่ 20 ป (พ.ศ. 2580) ซึ่งมีความใกลเคียงกับ

ปคาดการณจากแบบจำลอง (พ.ศ. 2579) ผลการเปรียบเทียบ พบจุดสังเกตที่เห็นไดชัด 3 จุด ไดแก จุดที่ 1 

บริเวณพ้ืนที่ทางตอนเหนือของอำเภอศรีราชา (ตำบลบางพระ) โดยทางทิศตะวันออกของทางหลวงพิเศษ

หมายเลข 7 ชวงชลบุรี – พัทยา เปนพ้ืนที่ที่ไดคาดการณไวเปนพ้ืนที่เมือง ซึ่งไมสอดคลองกับผังการใช

ประโยชนในที่ดินเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกที่กำหนดบริเวณดังกลาวเปนพ้ืนที่ประเภทชุมชนชนบท 

โดยพ้ืนที่ประเภทน้ีจะมีลักษณะเปนบริเวณที่มีสิ่งปลูกสรางคอนขางนอย และพ้ืนที่สวนใหญจะเปนพ้ืนที่

เกษตรกรรม จุดที่ 2 ตอนกลางของอำเภอศรีราชา (ตำบลหนองขาม) หรือพ้ืนที่ที่ติดกับทางหลวงแผนดิน

หมายเลข 331 หรือถนนสายยุทธศาสตร ทั้งสองฝงถนน แบบจำลองคาดการณไวเปนพ้ืนที่เมือง แตในผัง

ทางตอนใตของถนนกำหนดไวเปนพ้ืนที่ประเภทเขตสงเสริมเศรษฐกิจพิเศษเพ่ืออุตสาหกรรมที่ลอมรอบ 

ดวยพ้ืนที่ชุมชนชนบท และทางตอนเหนือกำหนดไวเปนพ้ืนที่ชุมชนชนบทเชนเดียวกัน เมื่อมองจาก 
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สภาพความเปนจริงแลวน้ัน พ้ืนที่บริเวณน้ีปจจุบัน เปนพ้ืนที่นิคมอุตสาหกรรมบางสวนแลว จึงมีแนวโนม 

ที่จะขยายตัวออกออกไป ทั้งน้ีการที่ผังไดกำหนดไวเชนน้ัน เน่ืองจากเพ่ือเปนการควบคุมมิใหเมืองขยายตัว

ออกไปมากจรเกินไปจนสงผลกระทบกับพ้ืนที่อ่ืน อยางเชนพ้ืนที่เกษตรกรรม สวนในจุดที่ 3 ทิศตะวันออก

ของอำเภอศรีราชา (ตำบลเขาคันทรง) บริเวณที่เช่ือมตอกับพ้ืนที่ 3 อำเภอ คือ อำเภอบานบึงและอำเภอ

หนองใหญ จังหวัดชลบุรี และอำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง ผลการคาดการณน้ันไมไดแสดงถึงความ 

เปนเมืองทั้งพ้ืนที่ แตในผังกำหนดเปนพ้ืนที่ประเภทเขตสงเสริมเศรษฐกิจพิเศษเพ่ืออุตสาหกรรม และพ้ืนที่

พัฒนาอุตสาหกรรม กลาวคือในอีก 20 พ้ืนที่บริเวณดังกลาวจะเปนพ้ืนที่เมืองหรือพ้ืนที่อุตสาหกรรม  

ซึ่งในผังมีการศึกษาทั้งศักยภาพของพ้ืนที่และแนวโนมการพัฒนาไวแลว จึงมีความเปนไปที่เมืองจะขยาย

เต็มบริเวณที่ผังกำหนด 

 

 
ภาพที ่4.20 เปรียบเทียบผลการคาดการณการใชประโยชนที่ดินพ.ศ. 2579 (แบบจำลอง) และแผนผัง 

การใชประโยชนในที่ดินเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ของอำเภอศรีราชา. โดยผูวิจัย, 2563. 
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 4.3.3 การใชพื้นทีเ่มืองและทิศทางการขยายตัวของเมือง 

   การเปลี่ยนแปลงพ้ืนที่เมือง อำเภอศรีราชา ชวง พ.ศ. 2549 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2569 

และ พ.ศ. 2579 ดังภาพที่ 4.21 พบวา การเติบของของพ้ืนที่ในชวงเวลา พ.ศ. 2549 ถึง พ.ศ. 2559  

มีการเติบโตมากที่สุด เน่ืองจากเปนชวงที่มีการขยายตัวและต้ังใหมของพ้ืนที่อุตสาหกรรม และที่อยูอาศัย

ที่มารองรับ โดยพ้ืนที่เมืองจะขยายตัวในพ้ืนที่เมืองบริเวณเดิมที่ยังไมไดมีการพัฒนาโดยเฉพาะบริเวณ

เทศบาลนครแหลมฉบัง และบริเวณใกลเคียงที่มีการต้ังอยูของสวนและนิคมอุตสาหกรรมทั้งในและ 

นอกพ้ืนที่อำเภอ บริเวณที่สังเกตเห็นไดชัดคือตอนกลางอำเภอศรีราชา และทิศตะวันออกของอำเภอ 

ศรีราชา (ตำบลเขาคันทรง) เปนบริเวณที่เช่ือมตอกับพ้ืนที่อุตสาหกรรมตางอำเภอ สวนการเปลี่ยนแปลง

ของพ้ืนที่เมืองที่คาดการณขึ้นมาใน พ.ศ. 2569 และ พ.ศ. 2579 เปนผลมาจากการใชแนวโนมของ 

การเปลี่ยนแปลงพ้ืนที่ในชวง พ.ศ. 2549  ถึง พ.ศ. 2559 สงผลใหทิศทางการขยายตัวของเมืองมีความ 

ใกลเคียงกัน โดยพ้ืนที่เมืองที่เพ่ิมขึ้นมาน้ันจะขยายตัวออกจากพ้ืนที่เมืองในบริเวณที่ใกลเคียงกับเสนทาง

คมนาคมขนสง 

 

 
ภาพที่ 4.21 การเปลี่ยนแปลงพ้ืนที่เมือง ชวง พ.ศ. 2549 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2569 และ พ.ศ. 2579.  

โดยผูวิจัย, 2563. 
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   นอกจากน้ีเมื่อสังเกตการเปลี่ยนแปลงของพ้ืนที่เมืองต้ังแต พ.ศ. 2549 จนถึง พ.ศ. 2579  

พบวา รูปแบบของเมืองที่ขยายตัวออกไปน้ันสามารถตีความไปสองรูปแบบคือ  

    1) พ้ืนที่เมืองของอำเภอศรีราชามีการเติบโตแบบตามขอบของพ้ืนที่เมืองและตาม

แนวเสนทางคมนาคม ซึง่จะสอดคลองกับลักษณะของการต้ังถิ่นฐานแบบแนวยาว (linear settlement)  

    2) พ้ืนที่เมืองของอำเภอศรีราชามีการเติบโตตามกลุมของพ้ืนที่อุตสาหกรรมไมวา

จะเปนสวนหรือนิคมอุตสาหกรรม และมีพ้ืนที่สำหรับที่อยูอาศัยอยูรอบพ้ืนที่เหลาน้ี ซึ่งจะสอดคลองกับ 

การต้ังถิ่นฐานแบบกระจุกตัว (cluster settlement) ที่มีการเติบโตตามกลุมของพ้ืนที่อุตสาหกรรม 
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บทที่ 5 

ผลกระทบเชิงโครงสรางตอพื้นทีส่ีเขียว 

 

การศึกษาผลจากกระทบจากการขยายตัวของเมืองตอโครงสรางพ้ืนที่สีเขียว ในพ้ืนที่ 

อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี นอกจากการศึกษาการเปลี่ยนแปลงการใชประโยชนที่ดินเพ่ือนำมาวิเคราะห

แนวโนมและคาดการณการใชประโยชนที่ดินในอนาคตแลว ทางผูวิจัยไดศึกษาวิเคราะหองคประกอบ 

เชิงโครงสรางของพ้ืนที่สีเขียว เพ่ือศึกษาหารูปแบบหรือโครงสรางของพ้ืนที่สีเขียวที่ที่มีความเหมะสม 

กับเมือง และไดรับผลกระทบจากการขยายตัวของเมืองนอยที่สุด โดยมีผลการศึกษาแบงตามหัวขอหลัก 

ดังน้ี 

 5.1  วิเคราะหและจำแนกพ้ืนที่สีเขยีว 

  5.1.1 ประเภทและการวิเคราะหเลือกใชพ้ืนที่สีเขียว 

  5.1.2 วิเคราะหองคประกอบเชิงโครงสรางของพ้ืนที่สีเขียว 

  5.1.3 การกระจายตัวขององคประกอบเชิงโครงสรางของพ้ืนที่สีเขียวในพ้ืนที่ศึกษา 

 5.2 ผลกระทบจากการขยายตัวของเมืองตอโครงสรางพ้ืนที่สีเขียว 

  5.2.1 ภาพรวมผลกระทบจากเชิงโครงสรางตอพ้ืนที่สีเขียว 

  5.2.2 การกระจายตัวเชิงพ้ืนที่ของผลกระทบจากเชิงโครงสรางตอพ้ืนที่สีเขียว 

 

5.1 วิเคราะหและจำแนกพืน้ที่สเีขียว 

  

 5.1.1 ประเภทและการวิเคราะหเลือกใชพื้นที่สีเขียว 

   การเลือกประเภทของพ้ืนที่สีเขียวที่เหมาะกับกับการศึกษาผลกระทบจากการขยายตัว

ของเมืองตอโครงสรางพ้ืนที่สีเขียวน้ัน ผูวิจัยพิจารณาจากประเภทของพ้ืนที่สีเขียวที่สำนักงานนโยบายและ

แผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (สผ.) ช้ันขอมูลประเภทที่ เกี่ยวของกับพ้ืนที่สีเขียวของ 

การใชประโชนที่ดินจากกรมพัฒนาที่ดิน พ.ศ. 2559 (Land Development Department, LDD) และ

ขอจำกัดของงานวิจัยครั้งน้ี ดังแสดงในตารางที่ 5.1 
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ตารางที่ 5.1 

การพิจารณาและวิเคราะหเลือกใชขอมูลพ้ืนที่สีเขียว 

ประเภทของพ้ืนท่ีสีเขียว (สผ.) ขอมูลการใชประโยชนท่ีดิน (LDD) ผลการเลือกขอจำกัดของงานวิจัย 

1. พ้ืนที่สีเขียวธรรมชาติ 

เชน แมน้ำ ลำธาร คลอง ทะเลสาบ

พรุ ภูเขา และปาไม 

 

มีการจัดเก็บพ้ืนท่ีปาไมตาง ๆ  และ

แหลงน้ำไวอยางละเอียดถึงระดับท่ี 3 

มี การเลื อก ใช ข อ มู ล พ้ื น ท่ี ป า ไม

ท้ังหมด เชน ปาผลัดใบ ปาชายเลน

ปาพรุ เปนตนรวมถึงพ้ืนท่ีเบ็ดเตล็ด 

เชน พ้ืนท่ีทุงหญา ไผปา ไผหนาม

เปนตน ยกเวน พ้ืนท่ีน้ำท่ีไมไดทำ

ก าร เลื อ ก ม า ใช  เนื่ อ งจ าก ก าร

คาดการณการใชประโยชนท่ีดินนั้น 

ทางผูวิจัยไมไดกำหนดเงื่อนไขให

พ้ืนท่ีเมืองท่ีมีการขยายตัวออกไป  

ไม ส ามารถขยาย ตั วลงใน พ้ื น ท่ี  

แหลงน้ำได 

2. พ้ืนที่สีเขียวเพ่ือบริการ 

เชน สวนสาธารณะตาง ๆ 

มีการจัดเก็บละเอียดถึงบริเวณท่ีเปน

พ้ืนท่ีสีเขียวประเภทสวน หรือพ้ืนท่ี 

สี เขียวเพ่ื อใชประโยชน ของเมือง  

บ างป ระ เภ ท  เช น  สุ ส าน  ป าช า  

สนามกอลฟ ลานตาง ๆ 

พ้ืนท่ีสีเขียวท้ัง 3 ประเภทนี้ ในสวน

ท่ี มีการจัดเก็บ จะถูกจัดใหอยู ใน

ประเภทของพ้ืนท่ีเมือง ซ่ึงทางผูวิจัย

มีการรวมพ้ืนท่ีสวนนี้ ให เปนพ้ืนท่ี

เมืองสำหรับการนำไปคาดการณการ

ใชประโยชนท่ีดินในอนาคต จึงไมได

เลือกมาใช 

3. พ้ืนที่สีเขียวเพ่ือสิ่งแวดลอม 

เชน สวนสาธารณะตาง ๆ คลายกับ 

พ้ืนท่ีสีเขียวเพ่ือบริการ ตางกันตรง

วัตถุประสงค เชน เพ่ือดูดซับมลพิษ 

และลดอุณหภูมิในเมือง 

4. พ้ืนที่ สี เขียวบริ เวณ เสนทาง

สัญจร 

เชน พ้ืนท่ีสีเขียวบริเวณริมทางเดิน 

บริเวณเกาะกลางถนน 

5. พ้ืนที่สีเขียวเพ่ือเศรษฐกิจชุมชน 

ส วน ใหญ เป น พ้ื น ท่ี เกษตร เช น  

นาขาว พืชไร เปนตน 

มีการจัดเก็บ พ้ืน ท่ี เกษตรกรรมไว 

อยางละเอียดถึงระดับท่ี 3  

มีการเลือกใชขอ มูล พ้ืน ท่ี เกษตร

ท้ังหมด เชนพ้ืนท่ีนา พืชไร ไมยืนตน 

เปนตน ยกเวน พ้ืนท่ีเกษตรท่ีเปน

ประเภทโรงเรือนตาง ๆ 

หมายเหตุ.  โดยผูวิจัย, 2563. 
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  จากตารางที่  5.1 แสดงถึงผลการวิเคราะหเลือกประเภทของขอมูลพ้ืนที่สีเขียว 

ที่นำมาใชในงานวิจัย ซึ่งผูวิจัยจึงไดลือกพ้ืนที่สีเขียวประเภทที่พ้ืนที่สีเขียวธรรมชาติ และพ้ืนที่สีเขียว 

เพ่ือเศรษฐกิจชุมชนมาใชในการศึกษาผลกระทบจากการขยายตัวของเมืองตอโครงสรางพ้ืนที่สีเขียว 

เน่ืองจากพ้ืนที่ทั้งสองประเภทน้ีไดมีการจำแนกไวอยางละเอียดโดยกรมพัฒนาที่ดิน และเมื่อนำขอมูล 

พ้ืนที่สีเขียวที่ไดมีการคัดเลือกไวแลว ซึ่งประกอบดวย พ้ืนที่เกษตรกรรม (Agricultural land) ทกุประเภท 

ยกเวน พ้ืนที่โรงเรือนที่เปนสิ่งปลูกสราง พ้ืนที่ปาไม (Forest land) ทุกประเภท และพ้ืนที่เบ็ดเตล็ด 

(Miscellaneous land) ประเภท ทุงหญาธรรมชาติ ทุงหญาสลับไมพุม/ไมละเมาะ ไผปา ไผหนาม  

ซึ่งขอบเขตของการเลือกพ้ืนที่ไมไดใชขอบเขตของพ้ืนที่ศึกษาหรืออำเภอศรีราชามาเปนเกณฑในการตัด

ขอบเขตพ้ืนที่สีเขียว แตจะใชขอบเขตอำเภอมากำหนดพ้ืนที่สีเขียวตามแปลงของที่ดินที่กรมพัฒนาที่ดิน

เปนผูจัดเก็บ และพ้ืนที่สีเขียวตองไมโดนถนนตัดผาน จะสังเกตเห็นวาพ้ืนที่ปาไมทางตอนเหนือของ 

พ้ืนที่ศึกษามีขอบเขตออกนอกเขตอำเภอ ทั้งน้ีเพ่ือใหการศึกษาโครงสรางของพ้ืนที่เกิดความผิดพลาดนอย

ที่สุดจึงไดใชวิธีการดังกลาวในการกำหนดขอบเขต โดยนำพ้ืนที่สีเขียวดังกลาวมาแสดงในรูปแบบแผนที่ 

ดังภาพที่ 5.1 

 

 
ภาพที่ 5.1 ประเภทขนาดของพ้ืนที่สีเขียวที่ใชในงานวิจัยที่จัดเก็บตามกรมพัฒนาที่ดิน. โดยผูวิจัย, 2563. 

Ref. code: 25626116031151VDN
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 5.1.2 วิเคราะหองคประกอบเชิงโครงสรางของพื้นที่สีเขียว 

   การวิเคราะหเลือกองคประกอบเชิงโครงสรางที่เหมาะสมกับการศึกษาไดมีการ

พิจารณาถึงประเภทของพ้ืนที่สีเขียวที่สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

(สผ.) แบงไวเชนกัน โดยไดมีการพิจารณาเลือกดัชนีการวัดภูมิทัศน หรือองคประกอบเชิงโครงสรางของ

พ้ืนที่สีเขียวไว ดังตารางที่ 5.2 

 

ตารางที่ 5.2 

การพิจารณาและวิเคราะหเลือกใชดัชนีการวัดภูมิทัศน หรือองคประกอบเชิงโครงสรางของพ้ืนที่สีเขียว 

รูปแบบ  ดัชนี คำนิยาม ผลการพิจารณา 

ขนาด (Size) Patch area ขนาดพ้ืนท่ีของพ้ืนท่ีสีเขียว เลือกใช 

Edge length ความยาวรวมของขอบของพ้ืนท่ีสีเขียว เลือกใช 

รูปราง (Shape) Shape index อัตราสวนปกติของเสนรอบวงรอบตอพ้ืนท่ี เลือกใช 

Perimeter-area ratio อัตราสวนอยางงายของความยาวขอบตอพ้ืนท่ี เลือกใช 

Fractal dimension ดัชนีรูปรางปกติอ่ืน ๆ ขึ้นอยูกับความสัมพันธ

ของความยาวขอบและพ้ืนท่ี 

เลือกใช 

ใจกลาง (Core) Core area พ้ืนท่ีใจกลางของพ้ืนท่ีสีเขียว ไมเลือกใช 

Core index อัตราสวนรอยละของพ้ืนท่ีใจกลางตอพ้ืนท่ี

ท้ังหมด 

ไมเลือกใช 

หมายเหตุ. โดยผูวิจัย, 2563. 

 

  จากตารางที่ 5.2 สาเหตุของการพิจารณาไมเลือกใชพ้ืนที่ใจกลาง (Core) ของพ้ืนที่ 

สีเขียว เน่ืองจากโดยทั่วไปพ้ืนที่ใจกลางน้ันคือพ้ืนที่ที่เปนแกนหลัก หรือเปนพ้ืนที่ที่มีความหลากหลาย 

ความอุดมสมบูรณในเชิงของพ้ืนที่สีเขียว และมักมีการกำหนดระหางจากขอบเขตทุกดานถึงพ้ืนที่ใจกลาง 

เปนระยะ 5 กิโลเมตร หรือระยะอ่ืน ๆ ตามวัตถุประสงคของการศึกษา ทั้งน้ีขอมูลที่ผูวิจัยนำมาใชมีขอมูล 

การใชประโยชนที่ดินประเภทพ้ืนที่เกษตรกรรมรวมอยู ซึ่งการกำหนใจกลางใหกับพ้ืนที่เกษตรกรรมน้ี  

อาจไมเหมาะสม เน่ืองจากการบอกระดับความสมบูรณ หรือ ใจกลาพ้ืนที่ เกษตรน้ันเปนเรื่องยาก  

ความสมบูรณหรือใจกลางพ้ืนที่ เกษตรน้ันจะขึ้นอยูกับปจจัยอ่ืน ๆ เชน การดูแลใสใจกับบริเวณ 

พ้ืนที่เกษตรของแตละตัวบุคคลน้ันไมเทากัน กลาวคือ มีความเปนไปไดที่ใจกลาง หรือความสมบูรณ 
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ของพ้ืนที่อาจอยูบริเวณชายขอบ ไมไดอยูบริเวณตรงกลางของพ้ืนที่เสมอไป ดวยเหตุน้ีผูวิจัยจึงพิจารณา 

ไมเลือกดัชนีประเภทใจกลางพ้ืนที่มาใชในการพิจารณาผลกระทบ 

  ในการวิเคราะหองคประกอบเชิงโครงสรางของพ้ืนที่สีเขียว โดยใชดัชนีที่ไดเลือกไวน้ัน 

มีการกำหนดสมการเมื่อมาใชในการกำหนดคาดัชนี เพ่ือใชในการวิเคราะห ดังตารางที่ 5.3 

 

ตารางที่ 5.3 

สมการและวิธีการวิเคราะหดัชนีการวัดภูมิทัศน หรือองคประกอบเชิงโครงสรางของพ้ืนที่สีเขียว 

รูปแบบ  ดัชนี ตัวยอ สมการ 

ขนาด (Size) Patch area PA PA; PA >0, no limit 

Edge length TE TE; TE>0, no limit 

รูปราง (Shape) Shape index SI SI; SI=(P/2√PA), SI≥1, no limit 

Perimeter-area ratio PAR PAR; PAR=P/PA , PAR>0 , no limit 

Fractal dimension FD D; FD=2ln(0.25P)/ln(PA), 1≤FD≤2 

หมายเหตุ. โดยผูวิจัย, 2563. 

 

  ในการตีความคาดัชนีการวัดภูมิทัศนหรือองคประกอบเชิงโครงสรางของพ้ืนที่สีเขียว 

สามารถอธิบายไดดังภาพที่ 5.2   

 

 
ภาพที่ 5.2 เปรียบเทียบลักษณะในเชิงพ้ืนที่ของดัชนีการวัดภูมิทัศน. โดยผูวิจัย, 2563. 

Ref. code: 25626116031151VDN
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  จากภาพที่  5 .2  เป นลักษณ ะใน เชิ งพ้ืนที่ เมื่ อนำค าดัช นีแตละ ตัวมาจำลอง  

โดยกำหนดใหดัชนีดานพ้ืนที่ (Patch area) มีขนาดเทากันทั้งหมด และคอย ๆ เพ่ิมความยาวของเสนรอบ

รูป (Edge length) เพ่ือกำหนดใหเปนตัวแปรหลักในการวิเคราะห และเน่ืองจากดัชนีทั้งสองตัวน้ีสามารถ 

รับรูไดในเชิงประจักษ จากการจำลองโดยแบงออกเปน 3 กลุม สามารถอธิบายไดดังน้ี 

  1) กลุมที่ 1 (ภาพทางซาย) เปนกลุมที่กำหนดใหพ้ืนที่มีขนาดและความยาวเสนรอบรูป

ที่เทากัน จะเห็นวาคาดัชนีรูปราง (Shape index: SI) มีคาเทากับ 2 คาอัตราสวนพ้ืนที่ตอเสนรอบรูป

(Perimeter-area ratio: PAR) เทากับ 1 และคามิติเศษสวน (Fractal dimension: FD) เทากับ 1 

  2) กลุมที่ 2 (ภาพตรงกลาง) เปนกลุมที่กำหนดใหพ้ืนที่มีขนาดเทาเดิมแตเพ่ิมความยาว

เสนรอบรูปขึ้นมาพอประมาณ พบวา คาดัชนีดานรูปรางทั้ง 3 ดัชนี มีคาเพ่ิมขึ้น 

  3) กลุมที่ 3 (ภาพทางขวา) เปนกลุมที่กำหนดใหพ้ืนที่มีขนาดเทาเดิมแตเพ่ิมความยาว

เสนรอบรูปขึ้นอีกกวาเทาตัวของตัวเลขคาขนาดพ้ืนที่ พบวา คาดัชนีดานรูปรางทั้ง 3 ดัชนี มีคาเพ่ิมขึ้น

คอนขางมาก 

  โดยสรุปในการอานคาดัชนีดานรูปรางทั้ง 3 ดัชนี พบวา คาดัชนีรูปราง (Shape 

index: SI) ย่ิงมีคาออกหางจาก 2 มากเทาไร รูปรางจะย่ิงเปนแนวยาวหรือหยิกไปหยิกมา ในขณะคา

อัตราสวนพ้ืนที่ตอเสนรอบรูป (Perimeter-area ratio: PAR) และคามิติเศษสวน (Fractal dimension: FD) 

ย่ิงมีคาออกหางจาก 1 มากเทาไร ย่ิงมีรูปรางจะยิ่งเปนแนวยาวหรือหยิกไปหยิกมา เชนเดียวกัน 

  ผลการวิเคราะหดัชนีการวัดภูมิทัศน หรือองคประกอบเชิงโครงสรางของพ้ืนที่สีเขียว 

ในพ้ืนที่ศึกษาที่มีจำนวนพ้ืนที่สีเขียวทั้งหมด 4,586 พ้ืนที่ พบวา ขนาดของพ้ืนที่สีเขียว เฉลี่ยเทากับ 

0.0960 ตารางกิโลเมตร ความยาวขอบรวมหรือเสนความยาวรอบรูป เฉลี่ยเทากับ 1.2679 กิโลเมตร 

ดัชนีของรูปราง เฉลี่ยเทากับ 2.6481 อัตราสวนความยาวขอบตอพ้ืนที่ เฉลี่ย 0.0326 และมิติเศษสวน

เฉลี่ยเทากับ 1.0460 และผลการพิจารณาตามองคประกอบโครงสรางของพ้ืนที่สีเขียวรวมกับประเภทของ

พ้ืนที่สีเขียว มีดังน้ี 

   1) ขนาดของพ้ืนที่สีเขียว พบวา พ้ืนที่สีเขียวธรรมชาติจำพวกพ้ืนที่ปา มีขนาดเฉลี่ย

ใหญกวาพ้ืนที่สีเขียวเพ่ือเศรษฐกิจชุมชนที่เปนพวกพ้ืนที่เกษตรกรรม 

   2) ความยาวขอบรวมหรือเสนความยาวรอบรูป พบวา พ้ืนที่สีเขียวธรรมชาติ  

มีความยาวรอบพ้ืนที่เฉลี่ยมากกวาพ้ืนที่สีเขียวเพ่ือเศรษฐกิจชุมชน 

   3) ดัชนีของรูปราง พบวา พ้ืนที่สีเขียวธรรมชาติมีคาเฉลี่ยมากกวา 
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   4) อัตราสวนความยาวขอบตอพ้ืนที่ พบวา พ้ืนที่สีเขียวธรรมชาติมีอัตราสวนใกลเคียง

กับพ้ืนที่สีเขียวเพ่ือเศรษฐกิจชุมชน แสดงถึงพ้ืนที่สีเขียวทั้งสองประเภทเปนพ้ืนที่ที่มีอัตราสวนความยาว

ขอบเฉลี่ยเมื่อเทียบกับขนาดพ้ืนที่เฉลี่ย มีความใกลเคียงกัน 

   5) มิติเศษสวนเฉลี่ย พบวา พ้ืนที่สีเขียวทั้งสองประเภทมีคาใกลเคียงกัน 

  ขอมูลแสดงการวิเคราะหขางตน แสดงดังตารางที่ 5.4 และภาพที่ 5.3 - 5.7 

 

ตารางที่ 5.4 

ประเภทและการวิเคราะหคาเฉลี่ยองคประกอบเชิงโครงสรางของพ้ืนที่สีเขียวในพ้ืนที่ศึกษาอำเภอศรีราชา 

ประเภทของพ้ืนท่ีสีเขียว 
จำนวน

(Count) 

ขนาด (Size) รูปราง (Shape) 

PA (km.2) TE (km.) SI PAR FD 

พ้ืนท่ีสีเขียวเพ่ือเศรษฐกิจชุมชน 4,015 0.0599 1.1483 2.5588 0.0318 1.0415 

พ้ืนท่ีสีเขียวธรรมชาต ิ 571 0.3497 2.1085 3.2756 0.0380 1.0780 

รวม 4,586 0.0960 1.2679 2.6481 0.0326 1.0460 

หมายเหตุ. โดยผูวิจัย, 2563. 

 

 
ภาพที่ 5.3 แผนที่ชวงคาดัชนีการวัดภูมิทัศนประเภทขนาดของพ้ืนที่สีเขียว. โดยผูวิจัย, 2563. 

Ref. code: 25626116031151VDN



87 
 

 
ภาพที่ 5.4 แผนที่ชวงคาดัชนีการวัดภูมิทัศนประเภทเสนความยาวรอบรูป. โดยผูวิจัย, 2563. 

 

 
ภาพที่ 5.5 แผนที่ชวงคาดัชนีการวัดภูมิทัศนประเภทดัชนีของรูปราง. โดยผูวิจัย, 2563. 
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ภาพที่ 5.6 แผนที่ชวงคาดัชนีการวัดภูมิทัศนประเภทอัตราสวนความยาวขอบตอพ้ืนที่. โดยผูวิจัย, 2563. 

 

 
ภาพที่ 5.7 แผนที่ชวงคาดัชนีการวัดภูมิทัศนประเภทมิติเศษสวน. โดยผูวิจัย, 2563. 
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 5.1.3 การกระจายตัวขององคประกอบเชงิโครงสรางของพืน้ทีส่ีเขียวในพืน้ที่ศึกษา 

   การระจายตัวของพ้ืนที่สีเขียวในอำเภอศรีราชารายตำบลเปนการใชขอบเขตของตำบล

มาเลือกพ้ืนที่สีเขียวที่อยูในบริเวณตำบล เพ่ือไมใหเปนการเปลี่ยนแปลงโครงสรางของพ้ืนที่สีเขียวทั้งพ้ืนที่ 

และไดมีการตัดพ้ืนที่สีเขียวที่คาบเก่ียวระหวางสองตำบลบางแหงที่สงผลตอความผิดพลาดของการแสดงผล

ใหอยูในตำบลเดียว ซึ่งจะเห็นวาจำนวนพ้ืนที่สีเขียวสวนใหญอยูในตำบลเขาคันทรง ตำบลบางพระ  

ตำบลหนองขาม และตำบลบอวิน โดยมีจำนวนพ้ืนที่ 1,100, 937, 913 และ 911 แหง ตามลำดับ และเมื่อ

พิจารณาองคประกอบเชิงโครงสรางทั้งขนาดและรูปราง พบวา พ้ืนที่สีเขียวแตละตำบลจะมีคาเฉลี่ยของ

ขนาดพ้ืนที่และความยาวเสนขอบแตกตางกัน สวนเมื่อพิจารณาคาเฉลี่ยดานรูปรางของพ้ืนที่น้ันคอนขาง 

จะมีรูปแบบที่ใกลเคียงกัน ขอมูลดังตารางที่ 5.5 

 

ตารางที่ 5.5 

การกระจายตัวขององคประกอบเชิงโครงสรางของพ้ืนที่สีเขียวรายตำบล 

ขอบเขตการปกครอง 
จำนวน

(Count) 

ขนาด (Size) รูปราง (Shape) 

PA (km.2) TE (km.) SI PAR FD 

ตำบลศรีราชา 5 0.0281 0.7319 2.2201 0.0288 1.0197 

ตำบลแหลมฉบัง (ทุงสุขลา) 81 0.1477 1.4899 2.6351 0.0337 1.0467 

ตำบลบอวิน 911 0.0670 1.2656 2.6582 0.0313 1.0463 

ตำบลบึง 576 0.0764 1.3159 2.6212 0.0305 1.0439 

ตำบลเขาคันทรง 1,100 0.1050 1.2296 2.6485 0.0340 1.0470 

ตำบลสุรศักด์ิ 318 0.0753 1.2727 2.6468 0.0314 1.0454 

ตำบลหนองขาม 913 0.1228 1.3339 2.6414 0.0317 1.0451 

ตำบลบางพระ 937 0.1712 1.4853 2.7403 0.0329 1.0504 

หมายเหตุ. โดยผูวิจัย, 2563. 
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5.2 ผลกระทบจากการขยายตัวของเมืองตอโครงสรางพื้นทีส่ีเขียว 

 

 5.2.1 ภาพรวมผลกระทบจากเชิงโครงสรางตอพืน้ที่สเีขยีว 

   การศึกษาผลกระทบจากการขยายตัวของเมืองตอโครงสรางพ้ืนที่สีเขียวในงานวิจัยน้ี 

จัดทำโดยใชพ้ืนที่เมืองที่ไดคาดการณไวในชวง 10 ป (พ.ศ. 2569) และ 20 ปขางหนา (พ.ศ. 2579)  

มาซอนทับกับพ้ืนที่สีเขียวที่ไดมีการวิเคราะหดัชนีการวัดภูมิทัศน หรือองคประกอบเชิงโครงสรางแลว  

เพ่ือหารูปแบบของพ้ืนที่สีเขียวที่ไดรับและไมไดรับผลกระทบจากการขยายตัวของเมือง ผลการซอนทับ

พ้ืนที่เพ่ือหาวาพ้ืนที่สีเขียวพ้ืนที่ใดบางไดรับผลกระทบ สวนใหญจะเกิดขึ้นบริเวณเสนทางคมนาคม 

ทางถนน แสดงดังภาพที ่5.8 

 

 
ภาพที่ 5.8 แผนที่แสดงพ้ืนทีส่ีเขียวที่ไดรับผลกระทบจากการขยายตัวของเมือง. โดยผูวิจัย, 2563. 

 

  เมื่อซอนทับพ้ืนที่เมืองป 2569 และพ้ืนที่สีเขียว เพ่ือนำไปสูการเลือกพ้ืนที่ที่ไดรับ 

และไม ได รับผลกระทบแลว พบวา ใน พ้ืนที่ ศึกษามีจำนวนพ้ืนที่ สี เขียวทั้ งหมด 4 ,586 พ้ืนที่   

เปนพ้ืนที่ที่ไดรับผลจากการขยายตัวของเมือง จำนวน 3,569 พ้ืนที่ และไมไดรับผลกระทบอีก 1,017 พ้ืนที่ 
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เมื่อมาพิจารณาองคประกอบเชิงโครงสรางของพ้ืนที่สีเขียวที่ไดรับผลกระทบ (ตารางที่ 5.6) พบวา 

คาเฉลี่ยของขนาดพ้ืนที่ที่ไดรับผลกระทบน้ัน มีขนาดใหญกวา และมีเสนรอบพ้ืนที่ยาวกวาพ้ืนที่ที่ไมไดรับ

ผลกระทบ แตมีคาดัชนีรูปรางที่ เสนความยาวรอบรูป และมิติเศษสวนใกลเคียงกับพ้ืนที่ที่ไมไดรับ

ผลกระทบ แสดงใหเห็นวาพ้ืนที่สีเขียวสวนใหญที่ไดรับผลกระทบจากการขยายตัวของเมืองในป 2569  

จะเปนพ้ืนที่ขนาดใหญเปนหลัก เน่ืองจากพ้ืนที่ที่ไมไดรับผลกระทบมีคาดัชนีรูปรางที่ใกลเคียงกับพ้ืนที่ที่

ไดรับผลกระทบทั้งสิ้น กลาวคือลักษณะของรูปรางของพ้ืนที่ทั้งสองน้ันใกลเคียงกัน มีเพียงขนาดของพ้ืนที่

เทาน้ันที่ตางกัน และซอนทับพ้ืนที่เมืองป 2579 และพ้ืนที่สีเขียว พบวา มีพ้ืนที่สีเขียวที่ไดรับผลกระทบ

เพ่ิมขึ้นจำนวน 194 พ้ืนที่ ซึ่งเมื่อพิจารณาลักษณะของพ้ืนที่สีเขียวที่ไดรับและไมไดรับผลกระทบจากการ

ขยายตัวของเมืองของป 2579 พบวามีลักษณะเชนเดียวกับป 2569 คือ พ้ืนที่ที่ไดรับผลกระทบจะเปน

พ้ืนที่ที่มีขนาดใหญมากกวาพ้ืนที่ที่มีขนาดเล็ก 

 

ตารางที่ 5.6 

ผลกระทบจากการขยายตัวของเมืองตอคาเฉลี่ยองคประกอบเชิงโครงสรางของพ้ืนที่สีเขียวในพ้ืนที่ศึกษา 

ประเภทของพ้ืนท่ีสีเขียว 
จำนวน

(Count) 

ขนาด (Size) รูปราง (Shape) 

PA (km.2) TE (km.) SI PAR FD 

พ้ืนที่สีเขียวป 2569 4,586      

พ้ืนท่ีไมไดรับผลกระทบ 1,017 0.0412 0.9422 2.5071 0.0347 1.0393 

พ้ืนท่ีไดรับผลกระทบ 3,569 0.1116 1.3607 2.6883 0.0320 1.0479 

พ้ืนที่สีเขียวป 2579 4,586      

พ้ืนท่ีไมไดรับผลกระทบ 823 0.0458 0.9993 2.5311 0.0345 1.0405 

พ้ืนท่ีไดรับผลกระทบ 3,763 0.1070 1.3266 2.6737 0.0321 1.0472 

หมายเหตุ. โดยผูวิจัย, 2563. 

 

  เมื่อพิจารณาผลกระทบจากการขยายตัวของเมืองป 2569 ตอคาเฉลี่ยองคประกอบ 

เชิงโครงสรางโดยจำแนกตามประเภทพ้ืนที่สีเขียวในพ้ืนที่ศึกษาแลว (ตารางที่ 5.7) พบวา พ้ืนที่สีเขียว 

เพ่ือเศรษฐกิจชุมชน ที่ไดรับผลกระทบจะมีพ้ืนที่ขนาดใหญกวา มีเสนรอบรูปยาวกวาพ้ืนที่ที่ไมไดรับ

ผลกระทบแตทั้งพ้ืนที่ที่ไดรับและไมไดรับผลกระทบมีคาดัชนีรูปรางทั้ง 3 ดัชนีที่ใกลเคียงกัน แสดงถึงพ้ืนที่

ประเภทน้ีย่ิงมีขนาดใหญ ย่ิงไดรับผลกระทบ สวนพ้ืนที่สีเขียวธรรมชาติที่ไดรับผลกระทบสวนใหญมักจะ 
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มีขนาดใหญมาก และมีเสนรอบรูปที่ยาวกวาพ้ืนที่ที่ไมไดรับผลกระทบมาก แตกลับมีดัชนีรูปรางที่

ใกลเคียงกัน แสดงถึงการที่พ้ืนที่ทั้งสองมีรูปรางที่คลายกัน แตเมื่อพิจารณาอัตราสวนเสนรอบรูปตอพ้ืนที่

แลว พ้ืนที่ที่ไมไดรับผลกระทบมีสัดสวนที่มากกวา แสดงถึงพ้ืนที่สีเขียวธรรมชาติที่ไมไดรับผลกระทบจะมี

ลักษณะเปนพ้ืนที่ขนาดเล็กและเปนแนวยาว ซึ่งจะตางจากพ้ืนที่ที่ไดรับผลกระทบที่เปนพ้ืนที่ขนาดใหญละ

เปนแนวยาว  

 

ตารางที่ 5.7 

ผลกระทบจากการขยายตัวของเมืองในป 2569 ตอคาเฉลี่ยองคประกอบเชิงโครงสรางโดยจำแนกตาม

ประเภทพ้ืนที่สีเขียวในพ้ืนที่ศึกษา  

ประเภทของพ้ืนท่ีสีเขียว 
จำนวน

(Count) 

ขนาด (Size) รูปราง (Shape) 

PA (km.2) TE (km.) SI PAR FD 

พ้ืนที่สีเขียวเพ่ือเศรษฐกิจชมุชน 4,015      

- พ้ืนท่ีไมไดรับผลกระทบ 939 0.0404 0.9093 2.4442 0.0338 1.0356 

- พ้ืนท่ีไดรับผลกระทบ 3,076 0.0659 1.2213 2.5938 0.0312 1.0433 

พ้ืนที่สีเขียวธรรมชาติ 571      

- พ้ืนท่ีไมไดรับผลกระทบ 78 0.0505 1.3384 3.2636 0.0454 1.0848 

- พ้ืนท่ีไดรับผลกระทบ 493 0.3970 2.2304 3.2775 0.0368 1.0770 

หมายเหตุ. โดยผูวิจัย, 2563. 

 

  เมื่อพิจารณาผลกระทบจากการขยายตัวของเมืองป 2579 ตอคาเฉลี่ยองคประกอบเชิง

โครงสรางพ้ืนที่สีเขียวในพ้ืนที่ศึกษาแลว (ตารางที่ 5.8) พบวา นอกจากจำนวนของพ้ืนที่ที่ไดรับผลกระทบ

เพ่ิมขึ้นจากป 2569 แลว รูปแบบเชิงโครงสรางของพ้ืนที่สีเขียวทั้งพ้ืนที่ที่ไดรับผลกระทบและไมไดรับ

ผลกระทบมีลักษณะเชนเดียวกับพ้ืนที่สีเขียวในป 2569 คือ พ้ืนที่สีเขียวเพ่ือเศรษฐกิจชุมชนที่ไดรับ

ผลกระทบจากการขยายตัวของเมืองจะมีขนาดที่ใหญกวาพ้ืนที่ที่ไมไดรับผลกระทบในขณะที่รูปรางของ

พ้ืนที่ทั้งสองมีลักษณะเดียวกัน สวนพ้ืนที่สีเขียวธรรมชาติที่ไดรับผลกระทบจะมีลักษณะเปนแนวยาวและมี

ขนาดใหญกวาพ้ืนที่ที่ไมไดรับผลกระทบมาก 
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ตารางที่ 5.8 

ผลกระทบจากการขยายตัวของเมืองในป 2579 ตอคาเฉลี่ยองคประกอบเชิงโครงสรางโดยจำแนกตาม

ประเภทพ้ืนที่สีเขียวในพ้ืนที่ศึกษา  

ประเภทของพ้ืนท่ีสีเขียว 
จำนวน

(Count) 

ขนาด (Size) รูปราง (Shape) 

PA (km.2) TE (km.) SI PAR FD 

พ้ืนที่สีเขียวเพ่ือเศรษฐกิจชมุชน 4,015      

- พ้ืนท่ีไมไดรับผลกระทบ 753 0.0426 0.9383 2.4582 0.0335 1.0363 

- พ้ืนท่ีไดรับผลกระทบ 3,262 0.0640 1.1968 2.5821 0.0314 1.0427 

พ้ืนที่สีเขียวธรรมชาติ 571      

- พ้ืนท่ีไมไดรับผลกระทบ 70 0.0812 1.6555 3.3152 0.0451 1.0857 

- พ้ืนท่ีไดรับผลกระทบ 501 0.3872 2.1718 3.2701 0.0370 1.0770 

หมายเหตุ. โดยผูวิจัย, 2563. 

 

 5.2.2 การกระจายตัวเชิงพื้นที่ของผลกระทบจากเชิงโครงสรางตอพื้นที่สีเขียว 

   การศึกษาผลกระทบจากการขยายตัวของเมืองตอพ้ืนที่สีเขียวอำเภอศรีราชาไดมีการ

นำเสนอขอมูลลงในเชิงพ้ืนที่โดยกระจายลงในแตละขอบเขตเขตการปกครองระดับตำบล โดยแบง 

ตามประเภทของพ้ืนที่สีเขียว และผลกระทบที่ไดรับจากการขยายตัวของเมือง 2 ชวงป ไดแก ป 2569  

(ตารางที่ 5.9) และป 2579 (ตารางที่ 5.10) 

 

ตารางที่ 5.9 

การกระจายตัวของผลกระทบจากการขยายตัวของเมืองในป 2569 ตอคาเฉลี่ยองคประกอบเชิงโครงสราง

โดยจำแนกตามประเภทพ้ืนที่สีเขียวรายตำบล  

ประเภทของพ้ืนท่ีสีเขียว 
จำนวน

(Count) 

ขนาด (Size) รูปราง (Shape) 

PA (km.2) TE (km.) SI PAR FD 

ตำบลเขาคันทรง 1,100      

พ้ืนท่ีสีเขียวเพ่ือเศรษฐกิจชุมชน 1,023      

 - พ้ืนท่ีไมไดรับผลกระทบ 335 0.0463 0.9800 2.4820 0.0329 1.0383 
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ตารางที่ 5.9 (ตอ) 

การกระจายตัวของผลกระทบจากการขยายตัวของเมืองในป 2569 ตอคาเฉลี่ยองคประกอบเชิงโครงสราง

โดยจำแนกตามประเภทพ้ืนที่สีเขียวรายตำบล 

ประเภทของพ้ืนท่ีสีเขียว 
จำนวน

(Count) 

ขนาด (Size) รูปราง (Shape) 

PA (km.2) TE (km.) SI PAR FD 

 - พ้ืนท่ีไดรับผลกระทบ 688 0.0660 1.2008 2.6270 0.0336 1.0463 

พ้ืนท่ีสีเขียวธรรมชาต ิ 77      

 - พ้ืนท่ีไมไดรับผลกระทบ 21 0.0650 1.6308 3.3986 0.0393 1.0895 

 - พ้ืนท่ีไดรับผลกระทบ 56 0.9511 2.9267 3.6268 0.0432 1.0922 

ตำบลบอวิน 911      

พ้ืนท่ีสีเขียวเพ่ือเศรษฐกิจชุมชน 818      

 - พ้ืนท่ีไมไดรับผลกระทบ 203 0.0369 0.8686 2.4344 0.0357 1.0357 

 - พ้ืนท่ีไดรับผลกระทบ 615 0.0741 1.2999 2.5805 0.0286 1.0422 

พ้ืนท่ีสีเขียวธรรมชาติ 93      

 - พ้ืนท่ีไมไดรับผลกระทบ 10 0.0508 1.8707 4.0877 0.0492 1.1182 

 - พ้ืนท่ีไดรับผลกระทบ 83 0.0904 1.9090 3.6094 0.0386 1.0938 

ตำบลบางพระ 937      

พ้ืนท่ีสีเขียวเพ่ือเศรษฐกิจชุมชน 812      

 - พ้ืนท่ีไมไดรับผลกระทบ 204 0.0338 0.8667 2.4733 0.0341 1.0378 

 - พ้ืนท่ีไดรับผลกระทบ 608 0.0698 1.3074 2.6592 0.0313 1.0465 

พ้ืนท่ีสีเขียวธรรมชาต ิ 125      

 - พ้ืนท่ีไมไดรับผลกระทบ 28 0.0316 0.9662 3.1074 0.0495 1.0820 

 - พ้ืนท่ีไดรับผลกระทบ 97 1.1360 4.0509 3.7040 0.0362 1.0922 

ตำบลบึง 576      

พ้ืนท่ีสีเขียวเพ่ือเศรษฐกิจชุมชน 496      

 - พ้ืนท่ีไมไดรับผลกระทบ 89 0.0501 1.0020 2.3830 0.0312 1.0283 

 - พ้ืนท่ีไดรับผลกระทบ 407 0.0790 1.3332 2.6011 0.0298 1.0431 

พ้ืนท่ีสีเขียวธรรมชาติ 80      

 - พ้ืนท่ีไมไดรับผลกระทบ 6 0.0359 1.2395 3.3009 0.0504 1.0905 

 - พ้ืนท่ีไดรับผลกระทบ 74 0.0972 1.6048 2.9626 0.0320 1.0636 
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ตารางที่ 5.9 (ตอ) 

การกระจายตัวของผลกระทบจากการขยายตัวของเมืองในป 2569 ตอคาเฉลี่ยองคประกอบเชิงโครงสราง

โดยจำแนกตามประเภทพ้ืนที่สีเขียวรายตำบล  

ประเภทของพ้ืนท่ีสีเขียว 
จำนวน

(Count) 

ขนาด (Size) รูปราง (Shape) 

PA (km.2) TE (km.) SI PAR FD 

ตำบลศรีราชา 5      

พ้ืนท่ีสีเขียวเพ่ือเศรษฐกิจชุมชน 4      

 - พ้ืนท่ีไดรับผลกระทบ 4 0.0229 0.6404 2.1554 0.0304 1.0147 

พ้ืนท่ีสีเขียวธรรมชาต ิ 1      

 - พ้ืนท่ีไดรับผลกระทบ 1 0.0490 1.0976 2.4790 0.0224 1.0398 

ตำบลสุรศักด์ิ 318      

พ้ืนท่ีสีเขียวเพ่ือเศรษฐกิจชุมชน 260      

 - พ้ืนท่ีไมไดรับผลกระทบ 19 0.0219 0.6840 2.4273 0.0384 1.0321 

 - พ้ืนท่ีไดรับผลกระทบ 241 0.0624 1.2329 2.6174 0.0306 1.0437 

พ้ืนท่ีสีเขียวธรรมชาติ 58      

 - พ้ืนท่ีไมไดรับผลกระทบ 1 0.2057 1.9461 2.1455 0.0095 1.0115 

 - พ้ืนท่ีไดรับผลกระทบ 57 0.1452 1.6256 2.8530 0.0327 1.0576 

ตำบลหนองขาม 913      

พ้ืนท่ีสีเขียวเพ่ือเศรษฐกิจชุมชน 789      

 - พ้ืนท่ีไมไดรับผลกระทบ 105 0.0337 0.8220 2.3868 0.0335 1.0315 

 - พ้ืนท่ีไดรับผลกระทบ 684 0.0676 1.2410 2.5724 0.0306 1.0413 

พ้ืนท่ีสีเขียวธรรมชาต ิ 124      

 - พ้ืนท่ีไมไดรับผลกระทบ 12 0.0413 1.0017 2.8128 0.0457 1.0620 

 - พ้ืนท่ีไดรับผลกระทบ 112 0.5523 2.4166 3.2833 0.0356 1.0786 

ตำบลแหลมฉบัง 81      

พ้ืนท่ีสีเขียวเพ่ือเศรษฐกิจชุมชน 35      

 - พ้ืนท่ีไดรับผลกระทบ 35 0.0436 0.9592 2.4489 0.0299 1.0351 

พ้ืนท่ีสีเขียวธรรมชาต ิ 46      

 - พ้ืนท่ีไดรับผลกระทบ 46 0.2269 1.8936 2.7768 0.0366 1.0555 

หมายเหตุ. โดยผูวิจัย, 2563. 
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ตารางที่ 5.10 

การกระจายตัวของผลกระทบจากการขยายตัวของเมืองในป 2579 ตอคาเฉลี่ยองคประกอบเชิงโครงสราง

โดยจำแนกตามประเภทพ้ืนที่สีเขียวรายตำบล 

ประเภทของพ้ืนท่ีสีเขียว 
จำนวน

(Count) 

ขนาด (Size) รูปราง (Shape) 

PA (km.2) TE (km.) SI PAR FD 

ตำบลเขาคันทรง 1100      

พ้ืนท่ีสีเขียวเพ่ือเศรษฐกิจชุมชน 1023      

 - พ้ืนท่ีไมไดรับผลกระทบ 276 0.0490 1.0089 2.4844 0.0327 1.0380 

 - พ้ืนท่ีไดรับผลกระทบ 747 0.0634 1.1726 2.6147 0.0336 1.0457 

พ้ืนท่ีสีเขียวธรรมชาติ 77      

  - พ้ืนท่ีไมไดรับผลกระทบ 17 0.0699 1.6437 3.3140 0.0386 1.0836 

  - พ้ืนท่ีไดรับผลกระทบ 60 0.8907 2.8367 3.6356 0.0432 1.0937 

ตำบลบอวิน 911      

พ้ืนท่ีสีเขียวเพ่ือเศรษฐกิจชุมชน 818      

  - พ้ืนท่ีไมไดรับผลกระทบ 159 0.0380 0.8858 2.4406 0.0353 1.0364 

  - พ้ืนท่ีไดรับผลกระทบ 659 0.0713 1.2670 2.5693 0.0292 1.0416 

พ้ืนท่ีสีเขียวธรรมชาต ิ 93      

  - พ้ืนท่ีไมไดรับผลกระทบ 9 0.0508 1.9749 4.3124 0.0527 1.1306 

  - พ้ืนท่ีไดรับผลกระทบ 84 0.0899 1.8974 3.5910 0.0384 1.0927 

ตำบลบางพระ 937      

พ้ืนท่ีสีเขียวเพ่ือเศรษฐกิจชุมชน 812      

  - พ้ืนท่ีไมไดรับผลกระทบ 161 0.0347 0.8983 2.5225 0.0343 1.0410 

  - พ้ืนท่ีไดรับผลกระทบ 651 0.0672 1.2705 2.6347 0.0314 1.0452 

พ้ืนท่ีสีเขียวธรรมชาติ 125      

  - พ้ืนท่ีไมไดรับผลกระทบ 28 0.1124 1.7884 3.1940 0.0449 1.0815 

  - พ้ืนท่ีไดรับผลกระทบ 97 1.1127 3.8136 3.6790 0.0375 1.0923 
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ตารางที่ 5.10 (ตอ) 

การกระจายตัวของผลกระทบจากการขยายตัวของเมืองในป 2579 ตอคาเฉลี่ยองคประกอบเชิงโครงสราง

โดยจำแนกตามประเภทพ้ืนที่สีเขียวรายตำบล  

ประเภทของพ้ืนท่ีสีเขียว 
จำนวน

(Count) 

ขนาด (Size) รูปราง (Shape) 

PA (km.2) TE (km.) SI PAR FD 

ตำบลบึง 576      

พ้ืนท่ีสีเขียวเพ่ือเศรษฐกิจชุมชน 496      

  - พ้ืนท่ีไมไดรับผลกระทบ 78 0.0537 1.0475 2.4051 0.0312 1.0296 

  - พ้ืนท่ีไดรับผลกระทบ 418 0.0776 1.3160 2.5913 0.0298 1.0425 

พ้ืนท่ีสีเขียวธรรมชาติ 80      

  - พ้ืนท่ีไมไดรับผลกระทบ 5 0.0342 1.1983 3.2731 0.0539 1.0884 

  - พ้ืนท่ีไดรับผลกระทบ 75 0.0965 1.6027 2.9690 0.0320 1.0641 

ตำบลศรีราชา 5      

พ้ืนท่ีสีเขียวเพ่ือเศรษฐกิจชุมชน 4      

  - พ้ืนท่ีไดรับผลกระทบ 4 0.0229 0.6404 2.1554 0.0304 1.0147 

พ้ืนท่ีสีเขียวธรรมชาติ 1      

  - พ้ืนท่ีไดรับผลกระทบ 1 0.0490 1.0976 2.4790 0.0224 1.0398 

ตำบลสุรศักด์ิ 318      

พ้ืนท่ีสีเขียวเพ่ือเศรษฐกิจชุมชน 260      

  - พ้ืนท่ีไมไดรับผลกระทบ 8 0.0282 0.8660 2.7578 0.0409 1.0510 

  - พ้ืนท่ีไดรับผลกระทบ 252 0.0605 1.2032 2.5986 0.0308 1.0426 

พ้ืนท่ีสีเขียวธรรมชาต ิ 58      

  - พ้ืนท่ีไดรับผลกระทบ 58 0.1462 1.6311 2.8408 0.0323 1.0568 

ตำบลหนองขาม 913      

พ้ืนท่ีสีเขียวเพ่ือเศรษฐกิจชุมชน 789      

  - พ้ืนท่ีไมไดรับผลกระทบ 84 0.0332 0.8113 2.3531 0.0324 1.0287 

  - พ้ืนท่ีไดรับผลกระทบ 705 0.0666 1.2298 2.5709 0.0308 1.0414 

พ้ืนท่ีสีเขียวธรรมชาต ิ 124      

  - พ้ืนท่ีไมไดรับผลกระทบ 10 0.0410 0.9670 2.8077 0.0494 1.0622 

  - พ้ืนท่ีไดรับผลกระทบ 114 0.5434 2.3948 3.2755 0.0354 1.0782 
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ตารางที่ 5.10 (ตอ) 

การกระจายตัวของผลกระทบจากการขยายตัวของเมืองในป 2579 ตอคาเฉลี่ยองคประกอบเชิงโครงสราง

โดยจำแนกตามประเภทพ้ืนที่สีเขียวรายตำบล 

ประเภทของพ้ืนท่ีสีเขียว 
จำนวน

(Count) 

ขนาด (Size) รูปราง (Shape) 

PA (km.2) TE (km.) SI PAR FD 

ตำบลแหลมฉบัง 81      

พ้ืนท่ีสีเขียวเพ่ือเศรษฐกิจชุมชน 35      

  - พ้ืนท่ีไดรับผลกระทบ 35 0.0436 0.9592 2.4489 0.0299 1.0351 

พ้ืนท่ีสีเขียวธรรมชาต ิ 46      

  - พ้ืนท่ีไดรับผลกระทบ 46 0.2269 1.8936 2.7768 0.0366 1.0555 

หมายเหตุ. โดยผูวิจัย, 2563. 

 

  จากตารางการกระจายตัวของผลกระทบจากการขยายตัวของเมืองในป 2569 และ  

ป 2579 ตอคาเฉลี่ยองคประกอบเชิงโครงสรางโดยจำแนกตามประเภทพ้ืนที่สีเขียวรายตำบล เมื่อมีการ

พิจารณาคาดัชนีทั้งสองชวงปแลว พบวา มีความใกลเคียงกันเรื่องจากพ้ืนที่เมืองที่ขยายตัวเพ่ิมขึ้นมา 

ในป 2579 น้ัน เปนการขยายตัวในรูปแบบที่เพ่ิมขึ้นในบริเวณพ้ืนที่เมืองเดิม ป 2569 พ้ืนที่เมืองที่ขยายตัว

ไปจึงรุกล้ำพ้ืนที่สีเขียวในพ้ืนที่แปลงเดิมและพ้ืนที่แปลงใหม โดยจากพ้ืนที่สีเขียวทั้งหมด 4,586 แหง  

ในป 2569 มีพ้ืนที่ที่ไดรับผลกระทบจากการขยายตัวของเมือง 3,569 แหง และเพ่ิมขึ้นในป 2579 

อีก 3,763 แหง หรือ ชวง 10 ป มีพ้ืนที่ที่ไดรับผลกระทบเพ่ิมขึ้น 394 แหง ซึ่ง ณ ที่น้ีสามารถอธิบาย

ผลกระทบโครงสรางของพ้ืนที่สีเขียวโดยแบงตามประเภทของพ้ืนที่สีเขียวได ดังตารางที่ 5.11 

 

ตารางที่ 5.11 

ลักษณะของพ้ืนที่สีเขียวที่ไดรับผลกระทบจากการขยายตัวของเมืองรายตำบล 

ขอบเขตการปกครอง 
ลักษณะของพ้ืนท่ีสีเขียวท่ีไดรับผลกระทบจากการขยายตัวของเมือง 

พ้ืนท่ีสีเขียวเพ่ือเศรษฐกิจชุมชน พ้ืนท่ีสีเขียวธรรมชาต ิ

ตำบลเขาคันทรง พ้ืนท่ี ท่ีไดรับและไมไดรับผลกระทบมี

ลักษณะใกลเคียงกัน เพียงแตในพ้ืนท่ีท่ี

ใดรับผลกระทบมีขนาดใหญกวาท้ังขนาด

และความยาวของเสนรอบพ้ืนท่ี 

พ้ืนท่ีท่ีไดรับผลกระทบจะเปนพ้ืนท่ีท่ีมี

ขนาดใหญ และมีเสนรอบพ้ืนท่ียาวมาก

พ้ืนท่ีท่ีไดรับผลกระทบจะเปนพ้ืนท่ีท่ีมี

ขนาดใหญ และมีเสนรอบพ้ืนท่ียาวมาก 
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ตารางที่ 5.11 (ตอ) 

ลักษณะของพ้ืนที่สีเขียวที่ไดรับผลกระทบจากการขยายตัวของเมืองรายตำบล  

ขอบเขตการปกครอง 
ลักษณะของพ้ืนท่ีสีเขียวท่ีไดรับผลกระทบจากการขยายตัวของเมือง 

พ้ืนท่ีสีเขียวเพ่ือเศรษฐกิจชุมชน พ้ืนท่ีสีเขียวธรรมชาต ิ

ตำบลบอวิน พ้ืนท่ี ท่ีไดรับและไมไดรับผลกระทบมี

ลั กษณ ะใกล เคี ยงกั น  พ้ื น ท่ี ท่ี ได รับ

ผลกระทบมีสัดสวนของขนาดและความ

ยาวรอบพ้ืนท่ีใหญกวา 

พ้ืนท่ีท่ีไดรับผลกระทบเปนพ้ืนท่ีท่ีมีขนาด

ใหญกวา แตความยาวรอบพ้ืนท่ีนอยกวา 

หรือมีรูปทรงท่ีมีความหยุกหยิกนอยกวา 

หรือแปลงท่ีดินสวยกวา 

ตำบลบางพระ พ้ืนท่ี ท่ีไดรับและไมไดรับผลกระทบมี

ลักษณะใกลเคียงกัน แต พ้ืนท่ี ท่ีไดรับ

ผลกระทบมีสัดสวนของขนาดและความ

ยาวรอบพ้ืนท่ีใหญกวาเชนเดียวกัน 

พ้ืน ท่ี ท่ี ได รับผลกระทบมีขนาดใหญ

มากกวาพ้ืนท่ีไมไดรับผลกระทบ แตก็มี

ความยาวรอบพ้ืนท่ีนอยกวา โดยพ้ืนท่ีท่ี

ไมไดรับผลกระทบจะมีลักษณะเปนพ้ืนท่ี

เล็ก ๆ เปนแนวยาวๆ 

ตำบลบึง ลักษณะของพ้ืนท่ีใกลเคียงกัน แตพ้ืนท่ีท่ี

ไดรับผลกระทบมีสัดสวนของขนาดและ

ความยาวรอบพ้ืนท่ีมากกวา 

พ้ืนท่ีท่ีไดรับผลกระทบจะมีลักษณะของ

พ้ืนท่ีท่ีใหญกวา แตมีความยาวรอบพ้ืนท่ี

นอยกวา กลาวคือ มีลักษณะเปนแปลง

ท่ีดินท่ีสวยกวา 

ตำบลศรีราชา เนื่องจากมีจำนวนพ้ืนท่ีสีเขียวนอย พ้ืนท่ี

ท้ังหมด 4 แหง ในประเภทนี้ ประกอบ

กับเปนพ้ืนท่ีสวนใหญเปนเมืองจึงไดรับ

ผลกระทบท้ังหมด โดยลักษณะของพ้ืนท่ี

สีเขียวคือเปนแปลงขนาดเล็กท่ีมีแนวยาว

หรือหยุกหยิก 

ใน พ้ื น ท่ี มี เพี ยงแค  1  แห ง จึ งได รับ

ผลกระทบดวย โดยมีลักษณะเปนพ้ืนท่ี

ขนาดเล็กท่ีมีเสนรอบพ้ืนท่ียาว ทำให

รูปรางมีลักษณะหยุกหยิก หรือแปลง

ท่ีดินไมสวย 

ตำบลสุรศักดิ ์ เปนอีกตำบลท่ีมีพ้ืนท่ีสวนใหญเปนเมือง 

ทำใหพ้ืนท่ีสีเขียวไดรับผลกระทบเกือบ

ท้ังพ้ืนท่ี โดยพ้ืนท่ีท่ีไดรับผลกระทบจะมี

ขนาดใหญกวา แตมีอัตราสวนเสนรอบ

รูป พ้ื น ท่ีต อ พ้ื น ท่ีน อยกว า แสดงถึ ง 

ลั ก ษ ณ ะ ข อ ง พ้ื น ท่ี มี พ้ื น ท่ี ท่ี ได รั บ

ผลกระทบจะเปนพ้ืนท่ี ท่ี มีขนาดใหญ  

และมีเสนรอบพ้ืนท่ียาวมาก 

พ้ืนท่ีประเภทนี้ไดรับผลกระทบท้ังหมด 

โดยเปนพ้ืนท่ีขนาดคอนขางใหญ แตมี

ลักษณะเปนแปลงท่ีไมยาวมาก 
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ตารางที่ 5.11 (ตอ) 

ลักษณะของพ้ืนที่สีเขียวที่ไดรับผลกระทบจากการขยายตัวของเมืองรายตำบล  

ขอบเขตการปกครอง 
ลักษณะของพ้ืนท่ีสีเขียวท่ีไดรับผลกระทบจากการขยายตัวของเมือง 

พ้ืนท่ีสีเขียวเพ่ือเศรษฐกิจชุมชน พ้ืนท่ีสีเขียวธรรมชาต ิ

ตำบลหนองขาม พ้ืนท่ี ท่ีไดรับและไมไดรับผลกระทบมี

ลักษณะใกลเคียงกัน แต พ้ืนท่ี ท่ีไดรับ

ผลกระทบมีสัดสวนของขนาดและความ

ยาวรอบพ้ืนท่ีใหญกวาพ้ืนท่ีท่ีไมไดรับ

ผลกระทบ 

พ้ืนท่ี ท่ีไดรับผลกระทบมีลักษณะเปน

พ้ืน ท่ีขนาดใหญ  ท่ี มีรูปรางเสนขอบ

หยุกหยิก แตไมมาก  

ตำบลแหลมฉบัง เปนตำบลท่ีเปนพ้ืนท่ีเมืองเกือบท้ังหมด 

ส งผล ให พ้ื น ท่ี สี เขี ยว ท้ั งหมดได รั บ

ผลกระทบ โดยพ้ืนท่ีท่ีไดรับผลจะมีขนาด

เล็ก แต มี เสนรอบพ้ืนท่ียาว หรือเปน

แปลงยาว ๆ  

พ้ืนท่ีสีเขียวประเภทก็ไดรับผลกระทบ

ท้ั งห ม ด เช น กั น  โด ย พ้ื น ท่ี ท่ี ได รั บ

ผลกระทบนี้มีลักษณะเปนพ้ืนท่ีขนาดเล็ก

มาก และมีเสนรอบพ้ืนท่ีคอนขางยาว 

หมายเหตุ. โดยผูวิจัย, 2563. 
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บทที่ 6 

สรุปผลการศึกษา 

 

การศึกษาผลจากกระทบจากการขยายตัวของเมืองตอโครงสรางพ้ืนที่สีเขียว ในพ้ืนที่ 

อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ผูวิจัยไดมีการศึกษาและวิเคราะหการเปลี่ยนแปลงการใชประโยชนที่ดินชวง 

พ.ศ. 2549 ถึง พ.ศ. 2559 และคาดการณการขยายตัวของพ้ืนที่ เมืองในอนาคต พ.ศ. 2569 และ  

พ.ศ. 2579 เพ่ือนำไปวิเคราะหรวมกับองคประกอบเชิงโครงสรางของพ้ืนที่สีเขียวที่ไดรับผลกระทบจาก

การขยายตัวของเมือง และเพ่ือเสนอแนะแนวทางและมาตรการปองกันพ้ืนที่สีเขียวจากการถูกรบกวนจาก

การขยายตัวของเมือง และกำหนดรูปแบบของโครงสรางพ้ืนที่สีเขียวที่เหมาะกับเมือง จากการศึกษาและ

วิเคราะหสามารถสรุปผลได ดังน้ี 

 

6.1 สรปุผลการเปลี่ยนแปลงการใชประโยชนที่ดินและคาดการณการใชพื้นที่เมือง 

  

 6.1.1 การเปลี่ยนแปลงการใชประโยชนที่ดิน 

   การศึกษาการเปลี่ยนแปลงการใชประโยชนที่ดินในชวง พ.ศ. 2549 - พ.ศ. 2559  

โดยการแบงการเปลี่ยนเชิงพ้ืนที่ออกเปน 2 ระยะ ไดแก การเปลี่ยนแปลงการใชประโยชนที่ดินระยะสั้น 

(5 ป) และการเปลี่ยนแปลงการใชประโยชนที่ ดินระยะยาว (10 ป) พบวา การเปลี่ยนแปลงของ 

การใชประโยชนที่ดินแตละประเภทสวนใหญ มักจะถูกเปลี่ยนเปนการใชประโยชนที่ดินประเภทพ้ืนที่เมือง 

และสามารถสรุปผลไดดังตารางที่ 6.1 

 

ตารางที่ 6.1 

ผลการศึกษาการเปลี่ยนแปลงการใชประโยชนที่ดิน 

ชวงระยะเวลาการเปลี่ยนแปลง ผลการเปลี่ยนแปลงการใชประโยชนท่ีดิน 

ระยะสั้น (5 ป) 

ชวงท่ี 1  พ.ศ. 2549 - พ.ศ. 2554 เปนชวงท่ีพ้ืนท่ีเมืองมีการเติบโตมากท่ีสุดเม่ือเทียบกับระยะเวลา พบวา

พ้ืนท่ีเมืองท่ีเพ่ิมข้ึนมานั้นถูกเปลี่ยนมาจากพ้ืนท่ีเกษตรกรรมประมาณ 

รอยละ 62.6 ซ่ึงพ้ืนท่ีท่ีเปลี่ยนเปนพ้ืนท่ีเมืองนี้พ้ืนท่ีอุตสาหกรรมท่ีกอต้ัง

ขึ้นมาใหมและพ้ืนท่ีอุตสาหกรรมท่ีมีมาตั้งแตอดีตมีการขยายตัว 
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ตารางที่ 6.1 (ตอ) 

ผลการศึกษาการเปลี่ยนแปลงการใชประโยชนที่ดิน 

ชวงระยะเวลาการเปลี่ยนแปลง ผลการเปลี่ยนแปลงการใชประโยชนท่ีดิน 

ชวงท่ี 1  พ.ศ. 2549 - พ.ศ. 2554 (ตอ) โดยเฉพาะพ้ืนท่ีตำบลเขาคันทรง ริมทางหลวงแผนดินหมายเลข 3574  

ท่ี เชื่อมตอกับอำเภอปลวงแดงจังหวัดระยอง ซ่ึงเปนพ้ืนท่ี ท่ี มีนิคม

อุตสาหกรรมต้ังอยู 

ชวงท่ี 2  พ.ศ. 2554 - พ.ศ. 2559 เปนชวงระยะเวลาท่ีพ้ืนท่ีมีการเปลี่ยนแปลงพ้ืนท่ีเมืองนอยกวาชวงท่ี 1 

โดยพ้ืนท่ีเมืองจะขยายตัวออกตามขอบของเมืองเดิม พ้ืนท่ีเมืองสวนนี้ 

จะอยูในลักษณะอาศัยจำพวกหมูบาน หรือบานจัดสรรท่ีเกิดข้ึนเพ่ือมา

รองรับแรงงานในภาคอุตสาหกรรม โดยเมืองจะขยายตัวตามแนวทาง

หลวงแผนดินหมายเลข 3241 ท่ีเชื่อมระหวางทางหลวงแผนดินหมายเลข 

3 และทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 (ชวงชลบุรี – พัทยา) และตามแนวทาง

หลวงพิเศษหมายเลข 7 (ชวงทาเรือแหลมฉบัง – หนองขาม) เชื่อมไปยัง

ทางหลวงแผนดินหมายเลข 331 

ระยะยาว (10 ป) 

ชวงท่ี พ.ศ. 2549 - พ.ศ. 2559 เปนชวงเวลาของการเปลี่ยนแปลงระยะสั้นชวงท่ี 1 และ 2 รวมกัน  

โดยการเปลี่ยนแปลงของการใชพ้ืนท่ีจะเห็นไดอยางชัดเจน และเมือง 

ท่ีเพ่ิมข้ึนมานั้นมาจากการเปลี่ยนแปลงพ้ืนท่ีเกษตรและพ้ืนท่ีเบ็ดเตล็ด ซ่ึง

พ้ืน ท่ี เมืองท่ีขยายตัวออกไปคือ พ้ืน ท่ี อุตสาหกรรมและท่ีอยูอาศัย 

นอกจากนี้ในชวงเวลาดังกลาว พ้ืนท่ีเมืองและพ้ืนท่ีแหลงน้ำไมไดมีการ

เปลี่ยนแปลงเปนพ้ืนท่ีอ่ืน 

หมายเหตุ. โดยผูวิจัย, 2563. 

 

 6.1.2 การคาดการณการใชพื้นที่เมือง 

   การคาดการณการใชประโยชนที่ดินในอนาคตของงานวิจัยน้ี ไดอาศัยแบบจำลอง 

CA-Markov มาใชการคาดการณการใชประโยชนที่ดิน พ.ศ. 2559 เพ่ือนำมาตรวจสอบความถูกตอง 

ของแบบจำลอง และคาดการณไปในอนาคตชวง 10 ป (พ.ศ. 2569) และ 20 ป (พ.ศ. 2579) สามารถ 

สรุปผลไดดังตารางที่ 6.2 
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ตารางที่ 6.2 

ผลการศึกษาการคาดการณการใชพ้ืนที่เมือง 

ชวงระยะเวลาของการจำลอง ผลการจำลองการใชประโยชนท่ีดิน 

การใชประโยชนท่ีดิน พ.ศ. 2559 

 

การคาดการณใน พ.ศ. 2559 นี้เพ่ือเปนการตรวจสอบความถูกตองของแบบำ

จำลอง โดยตองมีคาความถูกตองมากกวารอยละ 80 ผลการตรวจสอบ พบวา 

แบบจำลองมีความถูกตองโดยรวม (Overall Accuracy) เทากับรอยละ 

89.967 และคาสัมประสิทธ์ิแคปปา (Overall Kappa) เทากับรอยละ 92.28 

ซ่ึงสามารถยอมรับได 

การใชประโยชนท่ีดิน พ.ศ. 2569 

และ พ.ศ. 2579 

 

 

ผลการคาดการณการใชพ้ืนท่ีเมืองของท้ัง 2 ชวง ป แสดงใหเห็นวาพ้ืนท่ีท่ีมี

การเปลี่ยนแปลงเชิงพ้ืนท่ีมากท่ีสุด คือ พ้ืนท่ีเมือง ซ่ึงสวนใหญ เปนการ

เปลี่ยนแปลงมาจากการใชประโยชนท่ีดินประเภทพ้ืนท่ีเกษตรกรรม และพ้ืนท่ี

เบ็ดเตล็ด และพ้ืนท่ีเมือง แสดงถึงพ้ืนท่ีเมืองนั้นไดรุกล้ำไปยังพ้ืนท่ีเกษตรกรรม

หรือพ้ืนท่ีสีเขียว โดยท่ีขยายตัวออกมานี้จะเกิดขึ้นบริเวณพ้ืนท่ีท่ีเชื่อมกับเนื้อ

เมืองเดิม และตามแนวเสนทางคมนาคมขนสง 

เม่ือพิจารณารูปแบบของการขยายตัวของเมือง พบวา พ้ืนท่ีอำเภอศรีราชามี

ลักษณะของการต้ังถ่ินฐานแบบแนวยาว (linear settlement) กลาวคือตาม

แนวเสนถนน แหลงน้ำ เปนตน และลักษณะของการต้ังถ่ินฐานของพ้ืนท่ี 

พบวา มีการต้ังถ่ินฐานแบบกระจุกตัว (cluster settlement) ท่ีมีการเติบโต

ตามกลุมของพ้ืนท่ีอุตสาหกรรม และ ชายฝงทะเล 

หมายเหตุ. โดยผูวิจัย, 2563. 

  

6.2 ผลกระทบเชิงโครงสรางตอพื้นทีส่เีขยีว 

 

 6.2.1 การวิเคราะหองคประกอบเชิงโครงสรางของพื้นที่สีเขียว 

   ผลการวิเคราะหองคประกอบเชิงโครงสรางของพ้ืนที่สีเขียวในพ้ืนที่ศึกษาที่มีจำนวน

พ้ืนที่สีเขียวทั้งหมด 4,586 พ้ืนที่ พบวา ขนาดของพ้ืนที่สีเขียว เฉลี่ยเทากับ 0.0960 ตารางกิโลเมตร 

ความยาวขอบรวมหรือเสนความยาวรอบรูป เฉลี่ยเทากับ 1.2679 กิโลเมตร ดัชนีของรูปราง เฉลี่ยเทากับ 

2.6481 อัตราสวนความยาวขอบตอพ้ืนที่ เฉลี่ย 0.0326 และมิติเศษสวนเฉลี่ยเทากับ 1.0460 และ 

เมื่อพิจารณาจากดัชนีแตละตัว พบวา รูปรางของพ้ืนที่โดยรวม มีลักษณะหยิกไปหยิกมา หรือเปนแนวยาว 
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ไรระเบียบ ไมไดเปนแปลงสวย นอกจากน้ี เมื่อแบงพ้ืนที่สีเขียวออกเปนสองประเภท คือ พ้ืนที่สีเขียว 

เพ่ือเศรษฐกิจชุมชนหรือพ้ืนที่จำพวกเกษตรกรรมและพ้ืนที่สีเขียวธรรมชาติหรือพ้ืนที่ปาไม แลวพิจารณา

องคประกอบเชิงโครงสราง พบวา ขนาดพ้ืนที่เฉลี่ยของพ้ืนที่สีเขียวธรรมชาติ มีขนาดใหญกวาพ้ืนที่สีเขียว

เพ่ือเศรษฐกิจชุมชน เน่ืองจากในพ้ืนที่ศึกษามีพ้ืนที่ปาไมขนาดใหญอยูทางตอนเหนือของพ้ืนที่ศึกษา เชน  

ปาเขาเขียว ปาเขาชมพู ปาเขาพุ ปาเขาเรือแตก นอกจากน้ียังมีลักษณะของพ้ืนที่เปนแนวยาวขนาดใหญ 

ซึ่งจะตางจากพ้ืนที่สีเขียวเพ่ือเศรษฐกิจชุมชน ที่มีขนาดเล็กและความยาวเสนรอบพ้ืนที่พอประมาณ 

รูปรางของพ้ืนที่ประเภทน้ีจึงมีลักษณะเปนแนวยาวหรือมีความเปนแปลงที่ถือไมแปลกประหลาดมาก 

   การกระจายตัวของของพ้ืนที่สีเขียวในพ้ืนที่ศึกษา พบวา จำนวนของพ้ืนที่สีเขียว ซึ่ง

ใชวิธีการนับซ้ำพ้ืนที่ที่ครอมระหวางขอบเขตของตำบล โดยถือวาเปนสวนหน่ึงของพ้ืนที่ตำบลเอง พบวา 

สวนใหญ ตำบลเขาคันทรง ตำบลบางพระ ตำบลหนองขาม และตำบลบอวิน โดยมีจำนวนพ้ืนที่ 1,100, 

937, 913 และ 911 แหง ตามลำดับ และตำบลที่มีพ้ืนที่สีเขียวนอยที่สุด คือ ตำบลศรีราชาที่มีจำนวน

พ้ืนที่สีเขียวเพียง 5 แหง เน่ืองจากพ้ืนที่สวนใหญของตำบลเปนพ้ืนที่เมือง รองลงมาคือ ตำบลแหลมฉบัง 

(ทุงสุขลา) ที่มีจำนวน 81 แหง ซึ่งตำบลน้ีก็เชนเดียวกับตำบลศรีราชา สวนใหญเปนพ้ืนที่เมือง เชน นิคม

อุตสาหกรรม และทาเรือขนาดใหญ 

 6.2.2 ผลกระทบจากการขยายตัวของเมืองตอโครงสรางของพื้นที่สีเขียว 

   การศึกษาผลกระทบจากการขยายตัวของเมืองตอโครงสรางพ้ืนที่สีเขียว จะใชวิธีการ

นำพ้ืนที่เมืองมาซอนซับเพ่ือหาพ้ืนที่สีเขียวที่ไดรับผลกระทบ พบวา ในป 2569 พ้ืนที่ศึกษามีจำนวน 

พ้ืนที่สีเขียวทั้งหมด 4,586 แหง เปนพ้ืนที่ที่ไดรับผลจากการขยายตัวของเมือง จำนวน 3,569 แหง และ

ไมไดรับผลกระทบอีก 1,017 แหง และในป 2579 มีพ้ืนที่สีเขียวที่ไดรับผลกระทบเพ่ิมขึ้นจำนวน 194 แหง 

เมื่อพิจารณาลักษะของพ้ืนที่ที่ไดรับผลกระทบ ของทั้ง 2 ชวงป พบวามีความใกลเคียงกัน โดยพ้ืนที่ที่ไดรับ

ผลกระทบมีสัดสวนของขนาด และมีเสนรอบพ้ืนที่ที่มากกวาพ้ืนที่ที่ไมไดรับผลกระทบ แตมีคาดัชนีรูปราง

เสนความยาวรอบรูป และมิติเศษสวนใกลเคียงกับพ้ืนที่ที่ไมไดรับผลกระทบ แสดงใหเห็นวาพ้ืนที่ 

ที่ไดรับผลกระทบจะเปนพ้ืนที่ขนาดใหญเปนหลัก ในขณะที่คาดัชนีรูปราง แสดงใหเห็นถึงลักณะของ

รูปรางที่ใกลเคียงกันทั้งพ้ืนที่ที่ไดรับแลไมไดรับผลกระทบ 

  เมื่อพิจารณาผลกระทบจากการขยายตัวของเมืองป 2569 และ ป 2579 ตอคาเฉลี่ย

องคประกอบเชิงโครงสรางโดยจำแนกตามประเภทพ้ืนที่สีเขียวในพ้ืนที่ศึกษา พบวา พ้ืนที่สีเขียว 

เพ่ือเศรษฐกิจชุมชน ที่ไดรับผลกระทบจะมีพ้ืนที่ขนาดใหญกวา มีเสนรอบรูปยาวกวาพ้ืนที่ที่ไมไดรับ

ผลกระทบ ทั้งน้ีพบวาพ้ืนที่ทั้งที่ไดรับและไมไดรับผลกระทบพบวามีคาดัชนีรูปรางทั้ง 3 ดัชนีที่ใกลเคียงกัน 
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แสดงถึงพ้ืนที่ย่ิงมีขนาดใหญ ย่ิงไดรับผลกระทบ สวนพ้ืนที่สีเขียวธรรมชาติ ที่ไดรับผลกระทบสวนใหญ

มักจะมีขนาดใหญมาก และมีเสนรอบรูปที่ยาวกวาพ้ืนที่ที่ไมไดรับผลกระทบมาก ในขณะที่พ้ืนที่ที่ไมไดรับ

ผลกระทบจะสวนใหญจะมีขนาดเล็ก 

  นอกจากน้ี ไดมีการพิจารณาลักษณะของพ้ืนที่สีเขียวที่ไดรับผลกระทบจากการ

ขยายตัวของเมืองของ 2 ชวงป ในพ้ืนที่พ้ืนที่สีเขียวเพ่ือเศรษฐกิจชุมชนหรือพ้ืนที่เกษตรกรรมในแตละ

พ้ืนที่ตำบล พบวา พ้ืนที่ที่ไดรับผลกระทบทั้ง 2 ชวงปมีลักษณะใกลเคียงกัน โดยพ้ืนที่ที่ไดรับผลกระทบ

สวนใหญจะเปนพ้ืนที่ที่มีขนาดใหญกวาพ้ืนที่ที่ไมไดรับผลกระทบ แตก็มีความยาวของเสนรอบพ้ืนที่ที่นอย

กวา จึงมีลักษณะเปนแปลงใหญและสวยกวา จึงมักจะไดรับผลกระทบจากการขยายตัวของเมือง อาจเปน

เพราะพ้ืนที่น้ีเปนผืนหรือเปนแปลงสวยมีความเหมาะสมกับการปลูกสิ่งปลูกสรางมากกวาพ้ืนที่ที่แปลง 

ไมสวย ไมนาลงทุน พ้ืนที่ที่ไมไดรับผลกระทบที่มีขนาดพ้ืนที่เล็กและมีลักษณะเปนแปลงยาว ๆ หรือ

หยุกหยิก น่ันหมายถึง ดัชนีดานเสนรอบรูปอาจไมมีผลกับการที่พ้ืนที่เมืองจะขยายตัวมารุกล้ำ แตเปน

ขนาดพ้ืนที่ และรูปรางของพ้ืนที่สีเขียวประเภทน้ีมากกวา สวนพ้ืนที่สีเขียวธรรมชาติหรือพ้ืนที่ปาไม  

ที่ไดรับผลกระทบมีกจะมีลักษณะเปนพ้ืนที่ขนาดใหญ และมีความยาวรอบพ้ืนที่ไมมาก โดยพ้ืนที่เหลาน้ีจะ

อยูทางตอนเหนือของพ้ืนที่ศึกษา สาเหตุที่ไดรับผลกระทบหลัก คือขนาดของพ้ืนที่ ไดรับผลกระทบจาก

การขยายตัวมากกวา ทั้งน้ีอาจเปนเพราะธรรมชาติของพ้ืนที่สีเขียวประเภทน้ีในพ้ืนที่ศึกษามีขนาด

คอนขางใหญ (แปลงใหญ) จำนวนแปลงนอย และเปนแนวยาวมาก จึงมีโอกาสที่จะไดรับผลกระทบจาก

การขยายตัวของเมืองมากกวาพ้ืนที่เกษตรที่มีลักษณะของแปลงเล็ก สวนพ้ืนที่ที่ไดรับผลกระทบนอยจะมี

ขนาดพ้ืนที่ที่เล็กกวา มีความยาวรอบพ้ืนที่มาก และลักษณะรูปรางเรียวๆ หยักไปหยักมา ทั้งน้ี ไมวาจะ

เปนพ้ืนที่สีเขียวเพ่ือเศรษฐกิจชุมชนหรือพ้ืนที่สีเขยวธรรมชาติ หากต้ังอยูใกลเคียงกับพ้ืนที่เมือง หรือตาม

แนวเสนทางคมนาคมก็อาจไดรับผลกระทบจากการขยายตัวของเมืองทั้งสิ้น 

 6.2.3 แนวทางและมาตรการปองกันพื้นทีส่ีเขยีว 

   จากการศึกษาผลกระทบจากการขยายตัวของเมืองตอโครงสรางพ้ืนที่สีเขียวทำให

ทราบถึงบริเวณที่เมืองไดมีการขยายตัวออกไปรุกล้ำพ้ืนที่สีเขียว และลักษณะโครงสรางพ้ืนที่สีเขียวที่ไดรับ

ผลกระทบจากที่เปลี่ยนการใชประโยชนที่ดินเปนพ้ืนที่เมือง เพ่ือใหเกิดการปองกันพ้ืนที่สีเขียวจากการถูก

รุกล้ำจากพ้ืนที่เมือง จึงควรกำหนดแนวทางและมาตรการทางผังเมืองสำหรับนำมาใช โดยสามารแบงได

เปน 2 กลุม ดังตอไปน้ี 

 

 

Ref. code: 25626116031151VDN



106 
 

   1) มาตรการสงเสริม 

    1.1) การสงเสริมการพัฒนาพื้นที่เมืองใหเต็มประสิทธิภาพ 

      การสงเสริมการใชพ้ืนที่เมืองใหเต็มประสิทธิภาพ สามารถทำไดโดยการ

วิเคราะหศักยภาพของพ้ืนที่เมือง โดยนอกเหนือจากการคำนึงถึงมูลคาทางเศรษฐกิจความคุมทุนแลว  

ยังตองคำนึงถึงคุณภาพชีวิตของคนนพ้ืนที่น้ัน ๆ ดวย กลาวคือ ใหมีการคำนึงถึงการเก็บรักษาพ้ืนที่สีเขียว

อันเปนปอด สถานที่พักผอน และแหลงอาหารของคนดวย ซึ่งควรมีการกำหนดใหอยูในปจจัยในการวิเคราะห

ศักยภาพของการใชพ้ืนที่เมือง ไมใชมีแตนโยบายสนับสนุนใหเมืองเกิดการพัฒนาและขยายตัวออกไปเพียง

อยางเดียว ซึ่งในปจจุบันน้ีนโยบายสนับสนุนใหเมืองเติบโตน้ันมีมากมาย เชน ตองการใหเมือง A เปนแหลง

ดึงดูดนักทองเที่ยว ใหเมือง B เปนแหลงศูนยการคาและบริการ เปนตน ซึ่งเพ่ือปองกันมิใหเมืองขยายตัว

ออกไปผานการกำหนดนยโยบายน้ันมีหลายวิธี เชน การสนับสนุนใหเกิดการพัฒนาในเมืองที่เมืองเดิมใน

แนวด่ิงในเขตเมือง การกำหนดขอบเขตของพ้ืนที่เมือง และชนบทที่ชัดเจน เพ่ือใหสามารถปองกันพ้ืนที่สีเขียว

ที่ควรจะปองกันไวได เปนตน     

      แนวทางของมาตรการการสงเสริมการพัฒนาพ้ืนที่เมืองใหเต็มประสิทธิภาพ

คือ สงเสริมใหมีการพัฒนาเมืองในพ้ืนที่ Brownfield หรือก็คือพัฒนาพ้ืนที่เมืองเดิมใหเต็มศักยภาพและ

เต็มพ้ืนที่ และพัฒนาในแนวด่ิง โดยกำหนดแนวทางน้ีใหอยูในรูปของนโยบายเพ่ือนำไปกำหนดใชใน 

ผังนโยบายระดับภาคและผงันโยบายระดับจังหวัด 

    1.2) การสนับสนุนการใชประโยชนกิจกรรมในที่ดินที่สอดคลองกับวัตถุประสงค

และเปาหมายทางผังเมือง 

      มาตรการน้ีสามารถทำไดโดยใหสิทธิประโยชนสำหรับผูที่ดำเนินกิจกรรมตาม

ผังเมือง เชน เก็บรักษาปาไมในพ้ืนที่ของตน ในบริเวณที่มีลักษณะทางกายภาพใกลเคียงกับปา หรือจัดทำ

การเกษตรในพ้ืนที่ศักยภาพทางเกษตรกรรมที่ผังเมืองกำหนด  

      แนวทางการนำมาตรการน้ีไปใช คือ ใหมีการกำหนดสิทธิประโยชนจากการ

ดำเนินกิจกรรมในที่ ดินที่สอดคลองกับวัตถุประสงคและเปาหมายทางผังเมือง ใหมีความชัดเจน 

ตัวอยางเชน ในที่ดินสวนบุคคลที่ต้ังอยูในพ้ืนที่ศักยภาพทางการเกษตร หากเจาของที่ดินดำเนินการทำ

การเกษตรที่สอดคลองจะไดรับสวนลดหยอนภาษี โดยการกำหนดแนวทางน้ีอาจนำมาตรการทางผังเมือง

อยางเชน FAR bonus มาแนวทางการปรับใช ซึ่งแนวทางน้ีควรกำหนดใหอยูในผังในระดับเมืองหรือผัง

เมืองรวมเมืองที่มีการกำหนดการใชประโยชนที่ดินอยางชัดเจน 
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   2) มาตรการควบคุม 

    2.1) การกำหนดและควบคุมการใชพื้นที่เมือง 

      การกำหนดและควบคุมการใชพ้ืนที่ เมือง หากนำผลจากการศึกษามา

วิเคราะหรวม จะเห็นไดวาพ้ืนที่ที่ควรจะมีการควบคุมการใชพ้ืนที่เมือง คือ พ้ืนที่ที่อยูตามแนวบริเวณ

เสนทางคมนาคมขนสง ชายขอบของพ้ืนที่เมืองเดิม และพ้ืนที่ที่ถูกปดลอมดวยเมือง ซึ่งพ้ืนที่เหลาน้ี

สามารถควบคุมได โดยในปจจุบันน้ีมีกฎหมายมากมายที่เขามาชวยในการควบคุมการใชพ้ืนที่เมืองเพ่ือ

ปองกันและอนุรักษพ้ืนที่สีเขียว ซึ่งจะเนนไปที่การกำหนดพ้ืนที่สีเขียวของประเทศ เชน ยุทธศศาสตรชาติ

ที่มีเปาหมายกำหนดใหพ้ืนที่ปาไม ซึ่งเปนพ้ืนที่สีเขียวของประเทศมีอยูรอยละ 40 อยางไรก็ตามพ้ืนที่ปาไม

ตาง ๆ เหลาน้ีมักจะเปนพ้ืนที่ของภาครัฐ สามารถควบคุมไดงายกวา พ้ืนที่เกษตรกรรมที่อยูในการ

ครอบครองของภาคเอกชนหรือประชาชน ที่กฎหมายไมสามารถเขาไปควบคุมหรือบังคับใหใชประโยชน

ที่ดินประเภทน้ีไวได โดยแนวทางในการแกปญหาเหลาน้ีคือ ควรมีนโยบายที่เพ่ิมมูลคาของสินคาเกษตร 

อันเปนอาหารของคน เพ่ือใหที่ ดินประเภทเกษตรกรรมมีมูลคาสูงขึ้นและเพ่ือใหคนตระหนักถึง

ความสำคัญของพ้ืนที่เกษตรกรรม 

      แนวทางของมาตรการการกำหนดและควบคุมการใชพ้ืนที่เมืองไมใหรุกล้ำ

พ้ืนที่สีเขียว ประกอบดวย 3 แนวทางดังตอไปน้ี 

      2.1.1) ควบคุมการใชพ้ืนที่เมือง โดยกำหนดขอบเขตของเมือง ชานเมือง 

และชนบทที่ชัดเจน โดยควรกำหนดแนวทางน้ีใหอยูในรูปของนโยบายเพ่ือนำไปกำหนดในผังนโยบาย

ระดับจังหวัด ทั้งน้ี แนวทางน้ีไมสามารถกำหนดไดอยางชัดเจนในผังเมืองรวมเน่ืองจาก อาจเปนการ

ลิดรอนสิทธิของเจาของที่ดินมากจนเกินไปโดยการไปกำหนดวาพ้ืนที่น้ัน ๆ เปนพ้ืนที่ชนบท 

      2.1.2) เพ่ิมเติมการกำหนดขนาดพ้ืนที่/สัดสวนของอาคารหรือสิ่งปลูกสราง

ตอที่ดินประเภทเกษตรกรรมหรือพ้ืนที่สีเขียวตามที่ผังเมืองกำหนด รวมถึงกำหนดระยะถอยรนจากพ้ืนที่

เกษตรกรรมและพ้ืนที่ปาไมหรือพ้ืนที่สีเขียว แนวทางน้ีควรถูกกำหนดในผังเมืองระดับผังเมืองรวมเมือง  

    2.2) การกำหนดรูปแบบของพื้นที่สีเขียว 

      การกำหนดรูปแบบของพ้ืนที่สีเขียวจำเปนตองทราบถึงองคประกอบเชิง

โครงสรางของพ้ืนที่สีเขียวที่ไดรับผลกระทบจากการขยายตัวของเมืองกอนจึงจะมากำหนดวาพ้ืนที่สีเขียว

รูปแบบใด ที่มีความคงทนตอการรุกล้ำจากพ้ืนที่เมืองได อยางไรก็ตามเราควรเรียนรูจากความผิดพลาด 

ในอดีต เพ่ือนำมาปรับปรุงแกไขปจจุบันใหดีย่ิงขึ้น การกำหนดรูปแบบของพ้ืนที่สีเขียวที่เหมาะสม มีดังน้ี 
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      2.2.1) พ้ืนที่สีเขียวเพ่ือเศรษฐกิจชุมชน หรือพ้ืนที่เกษตรกรรมตองมีขนาดที่

พอเหมาะ ไมใหญมาก แตตองมีความยาวของขอบพ้ืนที่เยอะ และรูปแปลงไมจำเปนตองสวย 

      2.2.2) พ้ืนที่สี เขียวธรรมชาติหรือพ้ืนที่ปาไม ตองมีลักษณะเปนพ้ืนที่ 

ที่ไมใหญมากจนเกินไป และตองมีเสนรอบพ้ืนที่ไมเยอะ เน่ืองจากหากมีความยาวขอบเยอะและเปนพ้ืนที่

ใหญ ย่ิงมีโอกาสไดรับผลกระทบจากการขยายตัวของเมือง อยางไรก็ตาม สวนใหญพ้ืนที่ประเภทสีเขียว

ธรรมชาติหรือพ้ืนที่ปาไม มักจะถูกเปลี่ยนเปนพ้ืนที่เกษตรกรรมกอน แลวจึงเปลี่ยนเปนเมืองภายหลัง 

      แนวทางของการกำหนดรูปแบบของพ้ืนที่สีเขียวน้ี อาจจะมีความแตกตางกัน

ในแตละพ้ืนที่ เน่ืองจากขนาดและรูปรางของพ้ืนที่สีเขียวแตละพ้ืนที่ตางกัน และพ้ืนที่เมืองแตละเมืองมี

รูปแบบการขยายตัวไปรุกล้ำพ้ืนที่สีเขียวตางกัน การกำหนดขนาดและรูปรางของพ้ืนที่สีเขียวจึงอาจตอง

กำหนดใหมีความแตกตางกันตามความเหมาะสมของพ้ืนที่น้ัน ๆ ซึ่งอาจใชคาเฉลี่ยของพ้ืนที่ที่ไมไดรับ

ผลกระทบมากำหนดขนาดพ้ืนที่ขั้นต่ำที่เหมาะสมกับพ้ืนที่สีเขียวในเมือง และแนวทางน้ีควรถูกกำหนดให

อยูในผังระดับผังเมืองรวมที่มีการกำหนดการใชพ้ืนที่อยางละเอียด 

   นอกจากการกำหนดแนวทางและมาตรการสงเสริมและควบคุมสำหรับนำไปใชใน 

การปองกันและอนุรักษพ้ืนที่สีเขียวในอนาคตแลว สิ่งที่ตองพิจารณากอนจะดำเนินไปถึงจุดน้ันคือ  

การพิจารณาขอกำหนดที่ไดกำหนดไวในประกาศคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 

เรื่อง แผนผังการใชประโยชนในที่ดิน และแผนผังการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและระบบสาธารณูปโภค 

เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ. 2562 โดยเฉพาะแผนผังการใชประโยชนในที่ดินของ EEC ในพ้ืนที่

อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี เมื่อนำมาเปรียบเทียบกับผลการจำลองการใชประโยชนที่ดินในป 2579  

ซึ่งใกลเคียงกับป เปาหมายของผังการใชประโยชนที่ ดินของผัง EEC พบวาในพ้ืนที่ทั้ ง 3 บริเวณ  

ดังภาพที่ 6.1 พ้ืนที่เมืองที่ไดจำลองไปยังอนาคตมีการขยายตัวออกไปยังพ้ืนที่เกษตรกรรม โดยเฉพาะ

บริเวณหมายเลข 1 และ 2 ซึ่งควรจะตองมีการพิจารณาเพ่ิมความเขมขนของการกำหนดการใชประโยชน

ที่ดินในพ้ืนที่สีเขียวที่อาจถูกเปลี่ยนเปนพ้ืนที่เมืองดวยหรือไม และควรมีแนวทางหรือมาตรการอยางไร 

ในการกำหนดหรือแกไขเพ่ือใหผังสามารถควบคุมและช้ีนำการพัฒนาพ้ืนที่ไดอยางมีประสิทธิภาพ 

มากที่สุด ซึ่งกรณีน้ีที่ผังไดถูกประกาศออกไปแลวน้ันอาจเปนเรื่องยากที่จะแกไขใหมีการปรับใชไดในระยะ 

อันสั้น แตสามารถปรับปรุงไดโดยผังเมืองที่ไดประกาศไปแลวน้ันจะถูกปรับปรุงในชวงทุกระยะ 5 ป 

เพ่ือใหผังมีความทันสถานการณการพัฒนาพ้ืนที่ อยางไรก็ตาม เมื่อถึงเวลาที่ตองปรับปรุงผังอาจจะตอง

พิจารณาในประเด็นดังดลาวเขาไปดวย 
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ภาพที่ 6.1 เปรียบเทียบผลการคาดการณการใชประโยชนที่ดิน พ.ศ. 2579 (แบบจำลอง) และแผนผัง 

การใชประโยชนในที่ดินในพ้ืนที่ EEC ของอำเภอศรีราชา. โดยผูวิจัย, 2563. 

 

6.3 ขอจำกัดและขอเสนอแนะของงานวิจัย 

 

 6.3.1 ดานการศึกษาการคาดการณการใชประโยชนที่ดิน 

   ในการศึกษาการจำลองพลวัตชวงเวลาในเชิงพ้ืนที่ของการใชประโยชนที่ดินและการ

คาดการณการเปลี่ยนแปลงของอำเภอศรีราชา โดยใชแบบจำลอง CA-Markov ยังพบขอจำกัดของ

การศึกษา โดยแบงเปนประเด็นพรอมขอเสนอแนะ ดังน้ี 

   1) แบบจำลอง CA-Markov ไมสามารถนำเขาปจจัยอ่ืน ๆ ที่เปนปจจัยขับเคลื่อนการ

เติบโตของเมืองหรือเปนตัวแปรในการเปลี่ยนแปลงการใชประโยชนที่ดินมาใชในวิเคราะห จึงไมสามารถ

อธิบายไดอยางชัดเจนวาปจจัยใดที่สงผลตอเปลี่ยนแปลงการใชประโยชนที่ ดิน หากตองการผล 

การวิเคราะหที่มีความละเอียดย่ิงขึ้น จะตองเพ่ิมประเภทของการใชประโยชนที่ดินใหมากย่ิงขึ้น โดย

การศึกษาน้ีใชในระดับที่ 1 ซึ่งมีความละเอียดนอยที่สุด มีเพียง 5 ประเภทเทาน้ัน นอกจากน้ี อาจนำ

แบบจำลองอ่ืน ๆ มาประยุกตใชรวมดวย เพ่ือใหสามารถอธิบายถึงปจจัยที่สงผลตอการเปลี่ยนแปลงการ

ใชประโยชนที่ดินได 

   2) การกำหนดขนาดของเซลลที่ใชในการประมวลผลและแสดงผลขอมูล อยูที่ขนาด 

1,600 ตารางเมตร หรือ 1 ไร สงผลใหเกิดการแสดงผลการใชประโยชนที่ดินที่มีความหลากหลายในพ้ืนที่

เซลลมีความละเอียดนอย เน่ืองจาก 1 เซลลแสดงไดเพียง 1 ประเภทการใชประโยชนเทาน้ัน ซึ่งสามารถ

แกไขไดโดย ปรับขนาดของเซลลใหมีขนาดเล็กลงหรือใหมีความละเอียดมากย่ิงขึ้น 
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 6.3.2 ดานการศึกษาองคประกอบเชิงโครงสรางของโครงสรางพื้นที่สีเขียว 

   ขอจำกัดและขอเสนอแนะดานการการศึกษาองคประกอบเชิงโครงสรางของพ้ืนที่ 

สีเขียวโครงสราง แบงออกเปน 3 ประเด็น 

   1) การเลือกพ้ืนที่สีเขียว ในงานวิจัยน้ีใชขอมูลจากกรมพัฒนาที่ดินมาเปนขอมูล

พิจารณาเลือกพ้ืนที่สีเขียว โดยพบวาขอมูลที่ตามที่มีการจำแนกไวน้ัน ไมครอบคลุมประเภทของพ้ืนที่ 

สีเขียวทุกประเภท โดยเฉพาะพ้ืนที่สีเขียวประเภทสวนสาธารณะตาง ๆ อน่ึงสืบเน่ืองมาจากการกำหนด

ขนาดของเซลลที่ใชในการวิเคราะหขอมูลที่มีขนาดใหญมากจนไมสามารถนำมาวิเคราะหรวมกับพ้ืนที่ 

สีเขียวที่มีขนาดเล็กได อยางไรก็ตามพ้ืนที่สีเขียวขนาดเล็กน้ีทางกรมพัฒนาที่ดินมิไดจัดเก็บไวโดยละเอียด 

พ้ืนที่น้ีจึงถูกรวมอยูในพ้ืนที่ประเภทพ้ืนที่เมือง 

    แนวทางการแกไขปญหาสวนน้ีคือ หากมีการใชขนาดของเซลลที่ ใชในการ

วิเคราะหขอมูลที่เล็กลง รวมถึงใชภาพถายดาวเทียมที่มีความละเอียดสูงมาจำแนกพ้ืนที่สีเขียวในเมือง 

โดยนำมาตัดออกจากพ้ืนที่เมืองที่ทางกรมพัฒนาที่ดินจัดเก็บไว จะไดพ้ืนที่สีเขียวที่อยูในพ้ืนที่เมือง และได

พ้ืนที่เมืองที่แทจริงดวย 

   2) การเลือกองคประกอบเชิงโครงสรางของโครงสรางพ้ืนที่สีเขียว ในงานวิจัยน้ี ไดมี

การกำหนดเลือกดัชนีขององคประกอบเชิงโครงสรางมาเพียง 2 ดัชนีหลัก คือดานรูปรางและขนาดเทาน้ัน 

เพ่ือใหเหมาะกับขอมูลที่มีการจัดเก็บและขอจำกัดดานการศึกษาการคาดการณการใชประโยชนที่ดิน  

ซึ่งหากวามีการปรับเปลี่ยนรูปแบบของขอมูลที่นำมาใช และปรับกระบวนการบางอยางอาจชวยให

สามารถเลือกใชคาดัชนีอ่ืน ๆ ที่อาจเกี่ยวของเพ่ิมขึ้นมาได 

   3) ในการศึกษาผลกระทบจากการขยายตัวของเมืองตอองคประกอบเชิงโครงสราง

ของโครงสรางพ้ืนที่สีเขียวเปนการศึกษาผลกระทบตอหยอมสีเขียว เพ่ือหาแนวทางในการปองกันพ้ืนที่ 

สีเขียวจากการกำหนดองคประกอบเทาน้ัน ไมไดรวมถึงการรักษาหรือปองกันพ้ืนที่สีเขียวในรูปแบบของ

ความเช่ือมตอของพ้ืนที่สีเขียว ซึ่งการศึกษาในอนาคตอาจตองคำนึงถึงผลกระทบตอการเช่ือมโยงของพ้ืนที่

สีเขียว เพ่ือใหสามารถกำหนดลักษณะและความเช่ือมโยงของพ้ืนที่สีเขียวที่ทนทานตอถูกเปลี่ยนเปน 

พ้ืนที่เมืองไดชัดเจนมากย่ิงขึ้น 
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ประวตัิผูเขียน 

 

ช่ือ นายชวณัฐร เกลี้ยงแกว 

วันเดือนปเกิด 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2537 

วุฒิการศึกษา ปการศึกษา 2559: การผังเมอืงบัณฑิต 

มหาวิยาลัยธรรมศาสตร 

ตำแหนง พนักงานวางผังเมือง  

สำนักผังประเทศและผังภาค กรมโยธาธิการและผังเมือง 

ทุนการศึกษา พ.ศ. 2563: ทุนคลัสเตอรวิจัยหองปฏิบัติการออกแบบ

สถาปตยกรรมเพื ่อสภาพแวดลอมนาอยู  (Livable 

Environment & Architectural Design Laboratory, 

LEAD-Lab) 

 

ผลงานทางวิชาการ 

 

 

การจำลองพลวัตชวงเวลาในเชิงพ้ืนที่ของการใชประโยชนที่ดินและการคาดการณการเปลี่ยนแปลง

ของอำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี นำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 11.  

วันที่ 25 พฤษภาคม 2563, คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการผังเมือง, 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร.  

 

ประสบการณทำงาน พ.ศ. 2561 – ปจจุบัน: พนักงานวางผังเมือง 

สำนักผังประเทศและผังภาค กรมโยธาธิการและ 

ผังเมือง 

 พ.ศ. 2560 – 2561: นักผังเมือง 

บริษัท ทมี คอนซัลต้ิง เอนจิเนียริ่ง แอนด แมเนจเมนท 

จำกัด 
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