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บทคัดยอ
โครงการสงน้ำและบำรุงรักษาพระยาบรรลือจังหวัดนนทบุรี มีพื้นที่สงน้ำคลอบคลุมจังหวัดที่เปน

ปรมิณฑลของกรงุเทพมหานครฯ สภาพการใชทีด่นิเดมิทีเ่ปนเกษตรกรรม ปจจบุนัมกีารเปลีย่นแปลงจาก
การrโครงการสงน้ำและบำรงุรกัษาพระยาบรรลอื การดำเนนิงานเลอืกใชแบบจำลองหวงโซมารคอฟใน
การวิเคราะหความนาจะเปนของการเปลี่ยนแปลงการใชที่ดิน และเทคนิคเซลลูลาร-ออโตมาตาในการ
จำลองการเปลีย่นแปลงของพืน้ที ่จากปจจยัขบัเคลือ่น ผลการวเิคราะห พบวา ในอกี 30 ปขางหนานบั
จากป 2559 ซึง่เปนฐานในการคาดการณ พืน้ทีศ่กึษามพีืน้ทีท่ัง้หมด 509,053 ไร มพีืน้ทีเ่กษตรกรรม
364,000 ไร หรอืประมาณ 70% มพีืน้ทีช่มุชน 122,400 ไร หรอื 24% ของพืน้ทีศ่กึษา ผลการวเิคราะห
คาดวาในอนาคตอกี 30 ปขางหนา พืน้ทีเ่กษตรกรรมจะลดลงเหลอื 66% ของพืน้ทีศ่กึษา ในขณะทีพ่ืน้ที่
ชุมชนจะเพิ่มขึ้น 29% ของพื้นที่ ผลการศึกษาแสดงแนวโนมของพื้นที่เกษตรกรรมที่จะลดลงซึ่งชี้ให
เหน็ถงึความจำเปนในการพจิารณาปรบัภารกจิดานการบรหิารจดัการนำของโครงการสงน้ำและบำรงุรกัษา
ใหสอดคลองกบัสภาพพืน้ทีท่ีเ่ปลีย่นแปลง

คำสำคญั : การเปลีย่นแปลงการใชทีด่นิ,เกษตรกรรม ,การขยายตวัของเมอืง
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Abstract
The command area of the Phaya Bunlue Operation and Maintenance (O&M) Project

is located in the adjacent provinces of Bangkok Metropolitan. The past agricultural land have
transformed due to the growing of urban area. This research projected the future changes of
land use in the Phaya Bunlue O&M Project. The Markov chain model was used to estimate
the probability of change, and the Cellular Automata (CA) technique was used to simulate the
location of change based on driving factors. The next 30-year land use from the base year
(2007) was projected. The total area of the Project is 509,053 rai. From land use map in 2007,
the agriculture area covered 364,000 rai (70%), and the urban area 122,400 rai (24%). The 30-
year future projection showed the agricultural land would decrease about 66%, and urban
area would increase 29% in comparing with the base year (2007). The decreasing in
agricultural land revealed that the O&M Project required an adaptation in the water
management practice in order to match with the changing land use

KEY WORDS : Landuse change, Agriculture, Urbanization

คำนำ
โครงการสงน้ำและบำรงุรกัษาแตเดมิมลีกัษณะเปนพืน้ทีเ่กษตรกรรม แตตอมามีการขยายตวัของ

ทีอ่ยอูาศยัและเขตชมุชน ทำใหการใชประโยชนทีด่นิมกีารผสมกนัระหวางพืน้ทีช่มุชนกบัพืน้ทีเ่กษตรกรรม
โดยมพีืน้ทีช่มุชนกระจกุตวัอยใูนเขตอำเภอ เชน อำเภอเมอืง อำเภอสามโคก อำเภอลาดหลมุแกว จงัหวดั
ปทมุธาน ีอำเภอบางบวัทอง อำเภอไทรนอย จงัหวดันนทบรุี

การใชประโยชนทีด่นิ ป 2550 (กรมพฒันาทีด่นิ, 2550) แสดงใหเหน็วา พืน้ทีส่วนใหญของโครงการ
สงน้ำและบำรงุรกัษาพระยาบรรลอื เปนพืน้ทีเ่กษตรกรรม รวมแลวเปนพืน้ทีค่ดิเปน 79.94% ของพืน้ที่
ทั้งหมด โดยพื้นที่เกษตรสวนใหญเปนพื้นที่นา โดยพื้นที่นาคิดเปนรอยละ 66.65% ของพื้นที่ทั้งหมด
แตมขีอสงัเกตคอื มพีืน้ทีช่มุชน ในเขตพืน้ทีโ่ครงการมพีืน้ที ่20.06% ของพืน้ทีท่ัง้หมด หรอื 1/5 ของพืน้ที่
ของโครงการสงน้ำและบำรงุรกัษาพระยาบรรลอื ทำใหเหน็วาโครงการสงน้ำและบำรงุรกัษาพระยาบรรลอื
มลีกัษณะการเปนพืน้ทีเ่กษตรกรรมผสมกบัพืน้ทีช่มุชน เนีอ่งจากมพีืน้ทีช่มุชนอยใูนอตัราสวนสงู เมือ่เทยีบ
กบัพืน้ทีท่ัง้หมด และมแีนวโนมวาจะมพีืน้ทีช่มุชนเพิม่มากขึน้เนือ่งจากการขยายตวัของตวัเมอืง
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อตัราการเพิม่ขึน้ ของประชาชนซึง่ทำใหเกดิการขยายตวัของชมุชนทีอ่ยอูาศยัในเขตพืน้ทีจ่งัหวดั
โดยรอบของกรุงเทพฯ มากขึ้น ผลกระทบในการเปลี่ยนแปลงถิ่นที่อยูอาศัยของประชาชนสงผลใหมี
การขยายตัวของที่อยูอาศัยและชุมชนในพื้นที่โครงการสงน้ำและบำรุงรักษาพระยาบรรลือ โดยเปลี่ยน
แปลงพื้นที่เกษตรกรรมเดิมพื้นที่สวนมากเปนพื้นที่เกษตรกรรม เปลี่ยนแปลงเปนที่อยูอาศัยและชุมชน
เขามาแทนที่ พื้นที่ที่มีการเปลี่ยนแปลงมาก คือดานทิศตะวันออก อำเภอเมือง อำเภอสามโคก
อำเภอลาดหลุมแกว จังหวัดปทุมธานี ดานทิศใต อำเภอปากเกร็ด อำเภอบางบัวทอง อำเภอไทรนอย
จังหวัดนนทบุรี ทำใหบริบทในการใชน้ำในพื้นที่ดังกลาว เปลี่ยนแปลงไปคือ เปลี่ยนจากเดิมเปนการ
สงน้ำเพือ่การเกษตรกรรม เปนการสงน้ำเพือ่รกัษาระบบนเิวศ และเพือ่การระบายน้ำในเขตพืน้ทีช่มุชน

การทีเ่ราสามารถทราบการเปลีย่นแปลงการใชทีด่นิทีเ่ปลีย่นแปลงไปในพืน้ที ่จะทำใหเราสามารถ
กำหนดขอบเขตและหนาท่ี ในการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ รวมถึงการวางแผนโครงการตางๆ เพื่อท่ี
จะบรหิารจดัการน้ำตามกจิกรรมและพืน้ทีต่ามการใชประโยชนทีด่นิทีต่างออกไป เพือ่ในตอบสนองความ
ตองการการใชน้ำ ในกจิกรรมตางๆ ในพืน้ที่

วัตถุประสงค
1. เพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงการใชประโยชนที่ดินของพื้นที่โครงการจากอดีตถึงปจจุบันโดย

ใชขอมูลการใชประโยชนที่ดิน
2. สรางแบบจำลองคณติศาสตรสำหรบัประเมนิแนวโนม การใชประโยชนทีด่นิในอนาคตในเขต

พื้นที่ศึกษา
3. คาดการณแนวโนมการใชประโยชนทีด่นิในอนาคต

อุปกรณและวิธีการ
พื้นที่ศึกษา

พื้นที่ศึกษาคือ โครงการสงน้ำและบำรุงรักษาพระยาบรรลือ สังกัด สำนักชลประทานที่ 11
กรมชลประทาน การศึกษานี้เปนการศึกษาการเปลี่ยนแปลงการใชประโยชนที่ดินในเขตโครงการสงน้ำ
และบำรงุรกัษาพระยาบรรลอื โดยในการขัน้ตอนแรกขอบเขตการศกึษา  กำหนดใหมพีืน้ที ่ เปนระวาง
แผนทีท่หาร 1: 50,000 จำนวน 5x5 โดยรอบพืน้ทีโ่ครงการฯ เพือ่ศกึษาแนวโนมการเปลีย่นแปลงการใช
ที่ดิน เขตระหวางเมืองใหญโดยรอบ เพื่อใหไดการเปลี่ยนแปลงการใชประโยชนที่ดินที่ใกลเคียงกับการ
เติบโตของชุมชนในระหวางเมืองใหญโดยรอบ แลวจึงตัดพื้นที่ศึกษาเขตโครงการสงน้ำและบำรุงรักษา
พระยาบรรลอื  เฉพาะการศกึษานีใ้ชแผนทีก่ารใชประโยชนทีด่นิทีเ่ปลีย่นแปลงไปจากปอางองิ และคาด
การณแนวโนมการใชทีด่นิในอนาคต เพือ่ใชเปนฐานขอมลูในการวางแผนสงน้ำและวางโครงการรวมถงึ
รูปแบบลักษณะโครงการที่ตองเปลี่ยนแปลงตามความตองการการใชน้ำ เพื่อตอบสนองเกษตรกรและ
ราษฎรที่อยูในพื้นที่อยางมีประโยชนสูงสุด โดยทำการศึกษาการเปลี่ยนแปลงการใชที่ดินจากปอางอิง



66

แลวสรางแบบจำลองคณติศาสตรเพือ่ประเมนิแนวโนมการใชประโยชนทีด่นิในอนาคต จากนัน้ทำการคาด
การณแนวโนมการใชประโยชนที่ดินในอนาคต แลวประเมินการใชน้ำในอนาคตจากการเปลี่ยนแปลง
การใชทีด่นิดงักลาว โดยใชเครือ่งมอืระบบสารสนเทศภมูศิาสตรชวยในการว0ิเคราะห ตัง้สมมตุฐิานวา
มีการเปลี่ยนแปลงพื้นที่เกษตรเปนพื้นที่ชุมชนมากขึ้นการวิจัย

ภาพที่ 1 พืน้ทีศ่กึษาโครงการสงน้ำและบำรงุรกัษาพระยาบรรลอื

การเปลีย่นแปลงการใชทีด่นิดวยแบบจำลอง Cellular Automata-Markov
การฉายภาพอนาคตการใชทิ่ดินดวยแบบจำลอง CA-Markov ประกอบดวยขั้นตอน (1) การ

วิเคราะหความนาจะเปนของการเปลี่ยนแปลงการใชที่ดินดวยแบบจำลอง Markov (2) การจำลอง
ศกัยภาพการเปลีย่นผาน (transition potential modeling) โดยเลอืกเทคนคิการวเิคราะหการถดถอย
แบบโลจสิตกิส (logistic regression) (3) การจำลองการเปลีย่นแปลงดวย Cellular Automata (CA)

การวเิคราะหใชโปรแกรม QGIS ซึง่เปนระบบสารสนเทศภมูศิาสตรแบบรหสัเปด (Open source
GIS) QGIS สนับสนุนเทคนิคการวิเคราะหขอมูลลักษณะเชิงพื้นที่ (spatial analysis) และยังเปน
platform ใหผพูฒันาซอฟตแวรสามารถเขยีนโปรแกรมเสรมิ (plug-in) เพือ่ทำงานตามความตองการได
โดยในงานวจิยันีใ้ช MOLUSCE (Modules for Land Use Change Evaluation) ซึง่เปนโปรแกรมเสรมิ
(plug-in) ของ QGIS สำหรบัแบบจำลองการเปลีย่นแปลงการใชประโยชนทีด่นิในอนาคต โดยใชทฤษฎี
ความนาจะเปนแบบ Markov Chain หาความนาจะเปนของการเปลี่ยนสถานะ จากการใชประโยชน
ทีด่นิอยางนงึเปลีย่นไปเปนอกีอยางนงึ และยงันำหลกัการจำลองหนวยยอย แบบ Cellular Automata
(CA) มาเปนเทคนคิในการตดัสนิใจ คาดการณการเปลีย่นแปลงสถานะทีด่นิโดยพจิารณาทีด่นิรอบๆขาง
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การเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงการใชที่ดิน
การวเิคราะหเปรยีบเทยีบการเปลีย่นแปลงการใชทีด่นิ ใชหลกัการวเิคราะหรปูแบบเดยีวกบัการ

ประเมนิความแมนยำ (accuracy assessment) ของการจำแนกประเภทขอมลู คอื ตารางความคลาดเคลือ่น
(error matrix) และ คาสถติแิคปปา (Kappa Statistics)

ตารางความคลาดเคลือ่น (error matrix) เปนตารางทีแ่สดงจดุภาพทีก่ำหนดใหตามประเภทการ
ใชทีด่นิทีม่กีารตรวจสอบในสนาม (reference pixel) กบัจำนวนจดุภาพทีไ่ดจากการจำแนก (classified
pixel) เมทรกิซทีส่รางขึน้มาสามารถใชคำนวณความแมนยำของการจำแนกประเภทขอมลูได 3 คา คอื
(1) ความแมนรวม (overall accuracy) เปนอัตราสวนของจำนวนจุดภาพที่เครื่องจำแนกไดถูกตอง
ตอผลรวมจำนวนจดุภาพทัง้หมดทีน่ำมาจำแนกประเภท (2) ความผดิพลาดของขอมลูทีท่ำการจำแนกขาด
หายไป (omission error) เปน อตัราสวนของจำนวนจดุภาพทีเ่ครือ่งไมไดจำแนกเขากลมุตอจำนวนจดุ
ภาพทั้งหมดของชั้นขอมูลที่นำมาทดสอบ หรือ จำนวนจุดภาพที่จำแนกถูกตองของชั้นขอมูลหนึ่ง ๆ
หารดวยผลรวมจำนวนจดุภาพตามแนวตัง้ในตาราง (3) ความผดิพลาดของขอมลูทีท่ำการจำแนกเกนิมา
(commission error) เปนอตัราสวนของจำนวนจดุภาพจากขอมลูทีน่ำมาทดสอบตอจำนวนจดุภาพทีจ่ำแนก
ถกูตองทัง้หมดของชัน้ขอมลูนัน้

คาสถติแิคปปา (Kappa Statistics) (สมพร สงาวงศ, 2552) คำนวณไดตามสมการ

(1)

เมือ่ r เปนจำนวนแถวของเมตรกิซแสดงความคลาดเคลือ่น,    เปนผลรวมของจำนวนขอมลูที่
แถว i  และคอลมัน i,    เปนผลรวมของจำนวนขอมลูทีแ่ถว i (คอลมันขวาสดุของเมตรกิซ),    เปนผลรวม
ของจำนวนขอมลูทีค่อลมัน i (แถวลางสดุของเมตรกิซ), N เปนจำนวนขอมลูท้ังหมดของเมตรกิซ

ขอมลูทีใ่ช
ขอมลูทีใ่ชในการศกึษาเปนแผนทีก่ารใชประโยชนทีด่นิของกรมพฒันาทีด่นิ ประกอบดวย แผนทีก่าร

ใชประโยชนทีด่นิ พ.ศ.2549/2550, แผนทีก่ารใชประโยชนทีด่นิ 2551/2552, แผนทีก่ารใชประโยชนทีด่นิ
2553/2556, แผนทีก่ารใชประโยชนทีด่นิ 2558/2559

วิธีการ
1.จำแนกขอมูลแผนที่การใชประโยชนที่ดิน โดยจับกลุมขอมูลทั้งหมดแลวแบงเปน 6 กลุม คือ

พืน้ทีน่า, พชืไร, พชือืน่ๆ, พชืน้ำและสตัวน้ำ, พืน้ทีน่้ำ, พืน้ทีช่มุชน
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2. สรางแบบจำลองคณติศาสตร สำหรบัประเมนิแนวโนมการเปลีย่นแปลง การใชประโยชนทีด่นิ
ในอนาคต ดำเนนิการโดยใชแบบจำลองมาคอฟ (Markov model)  ทำนายการใชประโยชนทีด่นิ โดย
การจัดคูแผนที่การใชประโยชนที่ดินในชวงปตางๆ ซึ่งการทำนายจะเปนระยะหางของแผนที่การใช
ประโยชนที่ดินคูนั้นๆ

จากการวจิยัใชการจบัคแูผนทีก่ารใชประโยชนทีด่นิ ป 2551/2552 และ ป 2553/2556 ซึง่จะได
ผลการทำนายการเปลี่ยนแปลงการใชประโยชนที่ดินแลวนำมาเทียบกับแผนที่การใชประโยชนที่ดินป
2558/2559 ความถกูตองของขอมลู คา overall accuracy รอยละ 84.13 และคา Kappa statistic เทา
กบั 0.81 พบวามคีวามถกูตองของขอมลูสงู (ตารางที ่1) จงึใชแบบจำลองดงักลาวทำนายผลการเปลีย่นแปลง
การใชประโยชนที่ดินตอไป

การทำนายการเปลีย่นแปลงการใชทีด่นินัน้ เลอืกใชคขูอมลูแผนทีก่ารใชประโยชนที ่ป 2549/2551
กบั ป 2558/2559 ในการทำนาย การเปลีย่นแปลงการใชทีด่นิในอนาคต 30 ป เมือ่ไดผลการทำนาย
แลวนำขอมูลมาตัดเฉพาะพื้นที่ที่ตองการศึกษาคือ โครงการสงน้ำและบำรุงรักษาพระยาบรรลือ

ผลและวิจารณ
ในภาพที ่2 แสดงแผนทีก่ารใชประโยชนทีด่นิ จากกรมพฒันาทีด่นิ ในป พ.ศ. 2550 (ภาพที ่2ก)

และ พ.ศ. 2559 (ภาพที ่2ก)จำแนกเปน 6 กลมุ ประกอบดวย พืน้ทีน่าขาว (R, สเีหลอืง) พชืไร (U, สสีม),
พืชอืน่ๆ (C, สเีขยีว),พชืน้ำและสตัวน้ำ (WC, สฟีา), พืน้ทีน่้ำ (W, สนี้ำเงนิ),พืน้ทีช่มุชน (B, สแีดง) ภาพ
ที ่3 แสดงผลการฉายภาพในอนาคต 10 ป พ.ศ. 2569 (ภาพที ่3ก)20 ปพ.ศ. 2579(ภาพที ่3ข)30 ป พ.ศ.
2589 (ภาพที ่ 3ค)  สวนตารางที ่ 2 แสดงผลการเปรยีบเทยีบระหวางการใชทีด่นิ ป พ.ศ. 2559 และ
ผลการฉายภาพอนาคต 30 ป พ.ศ. 2589

พื้นที่ศึกษาโครงการสงน้ำและบำรุงรักษาพระยาบันลือมีพื้นที่รวม 509,053 ไร จากขอมูลการ
ใชทีด่นิป 2559 มพีืน้ทีเ่กษตรกรรมครอบคลมุพืน้ทีม่ากทีส่ดุรวม 364,000 ไร หรอืคดิเปน 70% ของพืน้ที่
ศกึษา พืน้ทีช่มุชน 122,400 ไร หรอื 24% ของพืน้ทีศ่กึษาผลการฉายภาพอนาคตอกี 30 ปขางหนานบั
จากป 2559 ซึง่เปนปฐานในการวเิคราะหคาดวาพืน้ทีเ่กษตรกรรมลดลงเหลอื 66% ของพืน้ทีศ่กึษา ใน
ขณะทีพ่ืน้ทีช่มุชนจะเพิม่ขึน้ 29% ของพืน้ที ่โดยพืน้ทีช่มุชนทีเ่พิม่ขึน้สวนใหญเปลีย่นแปลงจากพืน้ทีเ่ดมิ
ที่เปนพื้นที่เกษตรกรรม
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ตารางที ่1 Accuracy assessment ระหวาง ขอมลูคาดการณการใชทีด่นิ ป 2560
กบั ขอมลูการใชทีด่นิ ป 2559

ขอมลูคาดการณการใชทีด่นิ ป 2560 (pixels)

ตารางที ่2 การเปรยีบเทยีบการเปลีย่นแปลงการใชทีด่นิ ป พ.ศ. 2559
กบัผลการฉายภาพอนาคตป พ.ศ. 2589

คาดการณการใชทีด่นิ ป 2589 (ไร)
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(ก)
การใชทีด่นิ พ.ศ. 2550
(ขอมลูกรมพฒันาทีด่นิ)

(ก)
การใชทีด่นิ พ.ศ. 2569
(ภาพฉายอนาคตจากแบบจำลอง)

ภาพที ่2 การใชทีด่นิของ คบ.พระยาบรรลอื
จากขอมูลการใชประโยชนที่ดินของกรมพัฒนาที่ดิน

(ข)
การใชทีด่นิ พ.ศ. 2559
(ขอมลูกรมพฒันาทีด่นิ)

(ข)
การใชทีด่นิ พ.ศ. 2579
(ภาพฉายอนาคตจากแบบจำลอง)
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(ค)
การใชทีด่นิ พ.ศ. 2589
(ภาพฉายอนาคตจากแบบจำลอง)

อภิปรายและสรุปผลวิจัย
ผลการศกึษาการเปลีย่นแปลงการใชประโยชนทีด่นิ โดยใช แบบจำลอง Markov (วสนัต, 2555)

เปนทฤษฎทีีน่ยิมใชในการศกึษาเพือ่คาดการณการเปลีย่นแปลงในขอมลูทีจ่ะเกดิขึน้ในอนาคต  แบบจำลอง
Markov chain (ชตุพิงษ, 2551) เปนแบบจำลองคณติศาสตรทีน่ำหลกัของความนาจะเปนภายใตสมมตุฐิาน
วาแนวโนมการเปลีย่นแปลงทัง้ในอดตีและปจจบุนัจะมลีกัษณะเเชนเดยีวกบัการเปลีย่นแปลงในชวงเวลา
ทีเ่ลอืกมา นำขอมลูทีไ่ดมาสราง transition matrix แลวจงึนำ vector ทีเ่ปนคาของสดัสวนการใชทีด่นิที่
เกดิขึน้ในชวงอนาคต และ แบบจำลอง CA (ชตุพิงษ, 2551)  พืน้ทีก่ารใชทีด่นิและสิง่ปกคลมุดนิจะมี
แนวโนมเพิม่ขึน้และเปลีย่นแปลงไปตามพืน้ทีก่ารใชทีด่นิ และสิง่ปกคลมุดนิรอบขางทีม่ลีกัษณะเหมอืน
กนั แบบจำลอง CA Markov (วสนัต, 2555) คอืการนำหลกัการของ Markov chain และ Cellular
automata มาประยกุตใชรวมกนัเพือ่คาดการณการใชประโยชนทีด่นิ ผลทีไ่ดเปนการคาดการณการเปลีย่นแปลง
การใชประโยชนที่ดินในเขตพื้นที่โครงการสงน้ำและบำรุงรักษาพระยาบรรลือ แสดงใหเห็นวาพื้นที่
เกษตรกรรมมกีารเปลีย่นแปลงไปเปนพืน้ทีช่มุชนมากขึน้เปนอตัราสวนทีส่งูทางดานฝงตะวนัตกและทศิใต
ของโครงการฯ

ขอเสนอแนะ
การศกึษานีเ้ปนการศกึษาเพือ่เปนแนวทางในการปรบัเปลีย่นการบรหิารจดัการการวางโครงการ

พฒันาตางๆ ในเขตพืน้ทีโ่ครงการพระยาบรรลอืเพือ่ใหสอดคลองกบัพืน้ทีท่ีม่กีารเปลีย่นแปลงไป

กิตติกรรมประกาศ
คณะผวูจิยัขอขอบคณุทมีพฒันาซอฟตแวร Quantum GIS และ MOLUSCE ใหสทิธใินการใช

งานสำหรบังานวจิยันี ้  และขอขอบคณุกรมพฒันาทีด่นิทีใ่หความอนเุคราะหขอมลูการใชประโยชนทีด่นิ
สำหรับการศึกษานี้

ภาพที ่3 ภาพอนาคตการใชทีด่นิของ คบ.พระยาบรรลอื
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