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บทคัดยอ 

การศึกษาคร้ังนี้ไดนําขอมูลจากการสํารวจระยะไกล มาประยุกตใชรวมกับ

ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร และแบบจําลอง Markov Chain และ Cellular Automata 

เพ่ือศึกษาลักษณะการใชที่ดิน การเปลี่ยนแปลงการใชที่ดิน ป พ.ศ. 2544 - 2554 และ

คาดการณรูปแบบการใชที่ดินในอีก 10 ป ขางหนาคือ ป พ.ศ. 2564  

ผลการศึกษา พบวา การใชที่ดินของพื้นที่ศึกษา ในป พ.ศ. 2554 มีพื้นที่

ทั้งหมดประมาณ 513,821 ตารางกิโลเมตร (321,138,125 ไร) มีรูปแบบการใชที่ดิน           

9 ประเภท ไดแก พื้นที่สวนยางพารา รอยละ 37.12 ของพ้ืนที่ศึกษา พ้ืนที่ชุมชน              

รอยละ 25.10 พื้นที่สวนผลไม รอยละ 21.09 พ้ืนที่ปาไม รอยละ 6.33 พื้นที่ปาชายเลน 

รอยละ 3.69 พ้ืนที่นากุงและบอเลี้ยงปลา รอยละ 3.41 พื้นที่อ่ืนๆ รอยละ 1.52 พื้นที่          

นาขาว รอยละ 0.97 และพื้นที่แหลงน้ํารอยละ 0.77 ตามลําดับ 

 ผลการศึกษาสภาพการเปลี่ยนแปลงการใชที่ดินระหวาง ป พ.ศ. 2544-

2554 พบวา พ้ืนที่ชุมชนมีพื้นที่เพ่ิมขึ้น 52,724,375 ไร รอยละ 40.31 พ้ืนที่สวนผลไม            

มีพื้นที่เพิ่มขึ้น 11,448,125 ไร รอยละ 8.75 และพื้นที่ปาชายเลนมีพ้ืนที่เพิ่มขึ้น 

1,219,375 ไร รอยละ 0.93 ตามลําดับ สวนพื้นที่ปาไมมีพ้ืนที่ลดลง 37,088,125 ไร 

รอยละ 28.36 พ้ืนที่นาขาวมีพื้นที่ลดลง 11,224,375 ไร รอยละ 8.58 พื้นที่อ่ืนๆ 
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มีพ้ืนที่ลดลง 7,761,875 ไร รอยละ 5.93 พื้นที่สวนยางพารามีพ้ืนที่ลดลง 6,040,000 ไร 

รอยละ 4.62 พื้นที่นากุงและบอเลี้ยงปลามีพ้ืนที่ลดลง 1,695,000 ไร รอยละ 1.31             

พื้นที่แหลงน้ํามีพื้นที่ลดลง 1,582,500 ไร รอยละ 1.21ตามลําดับ 

 การคาดการณแนวโนมการเปลี่ยนแปลงการใชที่ดินในชวงป พ.ศ.2554-

2564 มีแนวโนมวาพื้นที่อ่ืนๆ และพื้นที่ปาไม จะมีพื้นที่เพิ่มขึ้น เทากับ 10,113,125 ไร 

รอยละ38.73 และ 2,943,125 ไร รอยละ 11.27 ตามลําดับ สวนพ้ืนที่ชุมชน พื้นที่                

สวนผลไม พื้นที่ปาชายเลน พื้นที่สวนยางพารา พื้นที่นาขาว พื้นที่แหลงน้ํา และพื้นที่นากุง

และบอเลี้ยงปลา มีแนวโนมวาจะลดลง เทากับ 5,835,625 ไร รอยละ 22.35 

5,630,625 ไร รอยละ 21.56, 443,125 ไร รอยละ 1.70, 375,000 ไร รอยละ1.44, 

304,375 ไร รอยละ 1.16, 235,625 ไร รอยละ 0.90 และ 231,875 ไร รอยละ 0.89 

ตามลําดับ พบวา แบบจําลองมีคาความถูกตองรวม เทากับ รอยละ 54.37 เศรษฐกิจ, 

ดานสังคม และดานภัยธรรมชาติ เปนตน เขามาทําการวิเคราะห จะทําใหผลลัพธของ

แบบจําลองมีความถูกตองมากยิ่งขึ้น 

 

คําสําคัญ :  การคาดการณแนวโนม การเปลี่ยนแปลงการใชที่ดิน แบบจําลอง 

CA_MARKOV 

 
Abstract 

 The information from Remote Sensing were used and analysed by 

Geographic Information System and the Markov Chain Model Cellular 

Automata Model. The research studied the land use and change  from 2001 to 

2011 and to predict the land use in next 10 years (2021). 

 The result showed that the entire land use in 2001 is 513,821 square 

kilometers. (321,138,125 rai) The land use could be classified to 9 types 

including the rubber plantation area (37.12%), the urban area (25,10%), the 

orchard plantation area (21.09%), the forest area (6.33%), the mangrove forest 
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area (3.69%), the shrimp and fish farm area (3.41%), others area (1.52%), the 

rice field area (0.97%) and the water bodies (0.77%), respectively. 

 Also the result is shown that during this period the urban area, the 

orchard area and the mangrove forest area were increased approximately 

52,724,375 rai (40.31%) and 11,448,125 rai (8.75%) and rubber plantation 

12,129,375 rai (0.93%), respectively. However, the forest area, the rice field 

area, the others area, the fish area and the shrimp farming area and the water 

bodies area were decreased approximately 37,088,125 rai (28.36%), 

11,224,375 rai (8.58%), 7,761,875 rai (5.93%), 6,040,000 rai (4.62%), 

1,695,000 rai (1.31%) and 1,582,500 rai (1.21%), respectively. 

 The tendency of land use changes in 2021 showed that others and 

forest tend was increased approximately 10,113,125 rai (38.73%) and 

2,943,125 rai (11.27%), respectively. The urban area, the orchard area, the 

mangrove forest area, the rubber plantation area, the rice field area, the fish 

and shrimp farming area and the water bodies area were be decreased 

approximately 5,835,625 rai (22.35%), 5,630,625 rai (21.56%), 443,125 rai 

(1.70%), 375,000 rai (1.44%), 304,375 rai (1.16), 235,625 rai (0.90%) and 

231,875 rai (0.89%), respectively. It was found that the accuracy was 54.37%. 

The model would be more accurate if the physical factors and socio-economic 

factors were used in the analysis. 
 
Keywords :  prediction, land use change, CA_MARKOV model 
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บทนํา 
 การใชที่ดินของประเทศไดเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็วต้ังแตอดีตจนถึง

ปจจุบัน  เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของประชากร  และการขยายตัวทางเศรษฐกิจของกระแส

โลกในปจจุบันทําใหมีการใชทรัพยากรธรรมชาติมากขึ้น พิจารณาจากจํานวน

เปรียบเทียบประชากรในประเทศ พ.ศ. 2542 ซ่ึงมีประชากรจํานวน 61,661,701 คน 

และ พ.ศ.2554 มีประชากรจํานวน 63,891,000 คน (กรมการปกครอง, 2554 : 

ออนไลน) ซึ่งมีการเพิ่มขึ้นของจํานวนประชากรทั้งสิ้น 2,229,299 คน คิดเปนรอยละ 

3.49 ของจํานวนประชากรท่ีเพิ่มขึ้นจะเห็นไดวาในระยะเวลา 12 ป จํานวนประชากร

เฉลี่ยในประเทศไทยเพ่ิมขึ้นถึงปละ 247,700 คน คิดเปนรอยละ 11.11 ของจํานวน

ประชากรที่เพิ่มขึ้นในแตละป และทิศทางแนวโนมเพิ่มขึ้นทุกป เนื่องจากสาเหตุดังกลาว

เปนผลทําใหทรัพยากรธรรมชาติลดลงไปอยางรวดเร็ว   และทําให เกิดปญหา                   

ดานสิ่งแวดลอมที่เสื่อมโทรมลง   

 จังหวัดภูเก็ตเปนพื้นที่ซึ่งมีการใชที่ ดินหลากหลาย เชน แหลงชุมชน  

เกษตรกรรม และ  ปาไม  เปนตน  เนื่องจากจังหวัดภูเก็ตมีสภาพเปนเกาะท่ีต้ังอยู              

ทางชายฝงทะเลตะวันตกของประเทศไทย   ซ่ึงติดกับทะเลอันดามันจึงทําใหมี                

แหลงทองเท่ียวระดับโลกที่ไดรับการยอมรับโดยท่ัวไป  เปนแหลงทองเที่ยวท่ีสรางรายได

ใหกับประเทศ มีอัตราการเติบโตของอุตสาหกรรมการทองเที่ยวอยางรวดเร็ว กอใหเกิด

ธุรกิจการทองเที่ยวหลายประเภท ไดแก โรงแรม บานเชา และสถานบันเทิงเปน            

จํานวนมาก รวมถึงจังหวัดภูเก็ตมีคาจางงานขั้นตํ่าตอวันสูงที่สุดในประเทศ (กระทรวง

แรงงาน, 2554 : ออนไลน) ทําใหเกิดการหลั่งไหลเขามาของประชากรจํานวนมาก           

เพื่อการทองเที่ยวการลงทุนในธุรกิจการทองเท่ียว  รวมถึงการเขามาหางานทําและ           

การยายถ่ินที่อยูอาศัยเพ่ือมาแสวงโชคในจังหวัดภูเก็ตมากย่ิงขึ้น ดังรายงานสถิติ  

จํานวนการยายเขา-การยายออกของจังหวัดภูเก็ต จํานวนประชากรและบานของ

กรมการปกครอง ต้ังแต พ.ศ. 2542 จนถึง พ.ศ. 2554   

 การศึกษาขอมูลประชากร (ตาราง 1 และตาราง 2) พบวาการเพ่ิมขึ้นของ

ประชากรจังหวัดภูเก็ตมีแนวโนมที่สูงขึ้นเร่ือยๆ จาก พ.ศ. 2542 มีจํานวนประชากรรวม

ประมาณ  241,489 คน  จนถึง  พ .ศ .  2554  มี จํานวนประชากรรวมประมาณ                
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352,297 คน ในระยะเวลา 12 ป จังหวัดภูเก็ตมีจํานวนประชากรรวมเพิ่มขึ้นถึง 

110,808 คน มีอัตราการเปลี่ยนแปลงของประชากรเพิ่มขึ้นถึงรอยละ 45.88 และยังมี

การเพ่ิมขึ้นของจํานวนบานเรือนที่มีแนวโนมที่สูงขึ้นเร่ือยๆ เชนกัน ดูไดจาก พ.ศ. 2542 

มีจํานวนบานเรือนรวม85,162 หลัง จนถึง พ.ศ. 2554 มีจํานวนบานเรือนประมาณ 

186,998 หลัง ในระยะเวลา 12 ป จังหวัดภูเก็ตมีจํานวนบานเรือนรวมเพิ่มขึ้นถึง 101,836 

หลัง มีอัตราการเปลี่ยนแปลง ประมาณ ของบานเพิ่มขึ้นถึงรอยละ  119.5 
 
ตาราง 1 ขอมูลจํานวนประชากรการยายเขายายออกและบานจังหวัดภูเก็ต 

ป พ.ศ. จํานวนประชากร จํานวนบาน จํานวนการยายเขา จํานวนการยายออก 

2542 241,489 85,162 28,803 19,663 

2545 270,438 101,965 33,306 27,039 

2548 292,245 128,110 34,216 31,825 

2551 327,006 157,360 40,437 32,737 

2554 354,297 186,998 40,520 34,837 

ที่มา :  กรมการปกครอง ป 2554 

 

ตาราง 2 อัตราการเปลี่ยนแปลงของประชากรและบานจังหวัดภูเก็ต 

     ป พ.ศ.                         อัตราการเปลี่ยนแปลง                 อัตราการเปลี่ยนแปลง 

                                              ของประชากร (%)                         ของบาน (%) 

   2542-2545                                11.98                                      19.73 

   2542-2548                                 21.01                                     50.43 

   2542-2551                                 35.41                                     84.77 

   2542-2554                                 45.88                                    119.57 

ที่มา :  คาคํานวณจากตาราง 1 
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  จะเห็นไดวาอัตราการเพิ่มขึ้นของประชากรจะสอดคลองและไปในทิศทาง

เดียวกันกับอัตราการเพ่ิมขึ้นของจํานวนบานเรือน  ซึ่งเปนอัตราการเพิ่มขึ้นที่สูงมากและ

มีทิศทางแนวโนมจะเพิ่มขึ้นเร่ือยๆ ซ่ึงปญหาการเพิ่มขึ้นของประชากรกอใหเกิด               

การเปลี่ยนแปลงของทรัพยากรธรรมชาติและสภาพการใชประโยชนที่ดินอยางรวดเร็ว  

เพ่ือตอบสนองความตองการดานเศรษฐกิจ  สังคม และสิ่งแวดลอม  

 แบบจําลองทางดานการเปล่ียนแปลงการใชที่ดิน เปนเคร่ืองมือที่นิยมใชใน

การศึกษาเพื่อคาดการณแนวโนมการเปลี่ยนแปลงการใชที่ดิน แบบจําลองที่นิยมใชใน

ปจจุบันมีอยูดวยกัน 2 กลุมใหญ คือ 1) แบบจําลองการเปลี่ยนแปลงการใชที่ดินที่

สามารถคาดการณอัตราการเปลี่ยนแปลงการใชที่ดินซึ่งในประเทศไทยแบบจําลอง

ประเภทน้ีไดรับความนิยมในการนํามาใชในศึกษาการเปลี่ยนแปลงการใชที่ ดิน                 

แต ข อ จํา กัดของแบบจํ าลองประ เภทนี้ คื อ  ไม สามารถแสดงตํ าแหน งของ                         

การเปลี่ยนแปลงการใชที่ดินไดทําใหการวางแผนจัดการตางๆ ไมสามารถกําหนด

แผนงานใหเฉพาะเจาะจงลงไปได 2) แบบจําลองการเปลี่ยนแปลงการใชที่ดินที่สามารถ

แสดงตําแหนงของการเปลี่ยนแปลงและอัตราการเปลี่ยนแปลงการใชที่ ดิน                       

ซึ่งในปจจุบันมีการนําแบบจําลอง Cellular Automata มาใชในการศึกษา                        

การเปลี่ยนแปลงการใชที่ดินและสิ่งปกคลุมดินอยางแพรหลาย โดยนํามาพัฒนาเปน

แบบโปรแกรมแบบจําลอง CA_MARKOV (Cellular Automata – Markov Chain)             

เปนโปรแกรมยอยในโปรแกรม IDRISI โดยแบบจําลองน้ีมีความสามารถใน                     

การคาดการณการเปลี่ยนแปลงการใชที่ดินและสิ่งปกคลุมดินเชิงพื้นที่และเชิงปริมาณ                         

ซึ่งในตางประเทศมีผู ศึกษาการคาดการณการเปลี่ยนแปลงการใชที่ ดินโดยใช

แบบจําลอง CA_MARKOV อยางแพรหลาย เชน เพนนา, โบเน็ต และซานเชซ                

(Pena, Bonet,& Sanchez, 2005) ไดใชแบบจําลอง CA_MARKOV ศึกษาแนวโนม

และปจจัยในการเปล่ียนแปลงการใชที่ดินที่เมืองมารินา ไบซา ประเทศสเปน อยางไรก็ตาม              

ในประเทศเร่ิมมีผูศึกษา เชน ฐานิตย (2548 : บทคัดยอ) ไดใชแบบจําลอง CA_MARKOV ศึกษา

การคาดการณการเปล่ียนแปลงการใชประโยชนท่ีดินบริเวณชายฝงทะเลอําเภอบานแหลม 

จังหวัดเพชรบุรี  
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การศึกษาคร้ังนี้ไดนําขอมูลการสํารวจระยะไกล (Remote Sensing : RS)           

มาใชศึกษาการเปลี่ยนแปลงการใชที่ดินเพราะเปนขอมูลที่ทันตอเหตุการณ โดยใช

ขอมูลที่บันทึกบริเวณเดียวกันในชวงเวลาท่ีตางกัน (อนุกรมเวลา) มาตีความดานการใช

ที่ดิน ซ่ึงสามารถแสดงการจําแนกการใชประโยชนที่ดินในแตละชวงเวลาได และใช

ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร (Geographic Information System) เพ่ือมาวิเคราะห           

การเปลี่ยนแปลงการใชที่ดินซึ่งจะชวยใหสามารถเปรียบเทียบขอมูลเชิงพ้ืนที่ได              

อยางถูกตองมาประยุกตใชรวมกับแบบจําลอง CA_MARKOV เพื่อใชคาดการณ

แนวโนมการใชประโยชนที่ดินในอนาคต ซึ่งจะทําใหสามารถนําไปใชในการวางแผน

จัดการการใชที่ดินใหเกิดความยั่งยืนและเกิดประโยชนสูงสุดตอไป 
 
วัตถุประสงค 
 1. เพื่อศึกษาลักษณะการใชที่ดินจังหวัดภูเก็ต ใน พ.ศ. 2544 พ.ศ. 2549 และ 

พ.ศ. 2554  

2. เพื่อวิเคราะหการเปลี่ยนแปลงการใชที ่ดินที่เกิดขึ้นในระยะเวลา 10 ป 

โดยแบงการศึกษาออกเปนสามชวงเวลาระหวาง พ.ศ. 2544-2554  

3. เพื่อคาดการณแนวโนมการใชที่ดินจังหวัดภูเก็ตในอนาคตอีก 10 ป 

ขางหนา ใน พ.ศ. 2564 และวิเคราะหแนวโนมการเปลี่ยนแปลงการใชที่ดินในชวงเวลา

ระหวาง พ.ศ. 2554-2564 

 
วิธีการวิจัย 
 1. ขั้นตอนการแปลความหมายและจําแนกขอมูลภาพถายดาวเทียมโดยใช            

ชุดโปรแกรมทางรีโมทเซนซิง โดยใชจัดการขอมูลภาพถายดาวเทียมทั้ง 3 ชวงเวลา              

มีขั้นตอนดังนี้  

1.1 การนําเขาขอมูลภาพถายดาวเทียมบริเวณพ้ืนที่ศึกษาในชวงเวลา              

ที่ไมมีเมฆในชวงคลื่นตางๆ มาทําการผสมภาพโดยใชชวงคลื่นที่ 3 ใหแสงเปนสีน้ําเงิน 

ชวงคลื่นที่ 4 ใหแสงเปนสีแดง และชวงคลื่นที่ 5 ใหแสงเปนสีเขียว 
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1.2 การปรับแกความคลาดเคลื่อนเชิงเรขาคณิต (Geometric correction) 

เพ่ือใหไดตําแหนงที่ถูกตองกับพื้นที่จริงและอางอิงกับแผนที่ภูมิประเทศ L7018 

1.3 นําขอมูลที่ผานการผสมของชวงคลื่นเปนภาพสีผสมแลวมาทํา                

การจําแนกประเภทขอมูลโดยวิธี การจําแนกขอมูลภาพถายดาวเทียมแบบมีการกํากับ

ดูแล (Supervised classification)     

1.4 ทําการสํารวจขอมูลภาคสนามเพื่อศึกษาสภาพพื้นที่จริงในภูมิประเทศ  

เพื่อตรวจสอบความผิดพลาดหลังจากมีการจําแนกขอมูลภาพถายดาวเทียม                   

และทําการตกแตงขอมูลภายหลังจากการจําแนกประเภทขอมูลแลว   

 2.ขั้นตอนการวิ เคราะหขอมูลการเปลี่ยนแปลงการใชที่ ดินดวยระบบ

สารสนเทศภูมิศาสตร โดยมีขั้นตอนดังนี้   

2.1  การนําเขาขอมูลเชิงพ้ืนที่ โดยการนําภาพดาวเทียมที่ผานการจําแนก

ขอมูลซ่ึงเปนขอมูลแบบราสเตอรใหอยูในรูปของขอมูลแบบเวกเตอร แตละประเภท

ขอมูลการใชที่ดิน  

2.2 การปรับแตงขอมูลการใชที่ดินแตละประเภทใหมีความถูกตอง                

โดยการแกไขความคลาดเคลื่อนเน่ืองจากการลอกลายแผนท่ี และการทับกันของ               

จุดหรือเสน 

2.3 การจัดการขอมูลการใชที่ดินแตละประเภท โดยสรางแฟมจัดเก็บ

ขอมูลในรูปแบบตารางคุณลักษณะ การแบงหมวดหมูประเภทการใชที่ดินอยางเปน

ระบบ  

2.4 การวิเคราะหขอมูลการเปลี่ยนแปลงการใชที่ดิน โดยนําเขามูลการใช

ที่ดินป พ.ศ. 2544 ถึง 2554 มาทําการวิเคราะหเชิงพื้นที่ (Spatial analysis) โดยใช

วิธีการซอนทับขอมูล (Overlay) 

3. การคาดการณแนวโนมการเปลี่ยนแปลงการใชที่ดินดวยแบบจําลอง 

CA_MARKOV มีการดําเนินการศึกษา 2 สวน โดยมีขั้นตอนดังนี้ 

3.1 การตรวจสอบคาความถูกตองของแบบจําลอง CA_MAKOV 
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           3.1.1 นําเขาขอมูลการใชที่ดิน พ.ศ. 2544 และ 2549 เพื่อคาดการณ

แนวโนมการใชที่ดินของ พ.ศ. 2554 แบบจําลองมารคอฟ ดวยโปรแกรมIDRISI ผลลัพธ

ที่ได คือ คาความนาจะเปนของการเปลี่ยนแปลง (Probability of changing) และ                

คาสัดสวนของการเปลี่ยนแปลง (Transition of changing) 

           3.1.2 นําคาสัดสวนของการเปลี่ยนแปลงการใชที่ดินที่ไดจาก              

การวิเคราะหตาม มาสรางแบบจําลองการใชประโยชนที่ ดิน พ.ศ. 2554 ดวยแบบจําลอง 

CA_MARKOV  

           3.1.3 นําแผนที่การใชที่ดิน พ.ศ. 2554 ที่ไดจากการคาดการณดวย

แบบจําลอง CA_MAKOV มาซอนทับกับแผนที่การใชที่ดิน พ.ศ. 2554 ที่ไดจาก              

การจําแนกประเภทขอมูลดาวเทียม เพื่อตรวจสอบคาความถูกตองของแบบจําลอง 

CA_MAKOV โดยใชตารางคํานวณคาความผิดพลาด (Error matrix) เพื่อใชคํานวณ 

คาความถูกตองทั้งหมด (Overall accuracy) ของการจําแนกประเภทขอมูล  

           3.1.4 วิ เคราะหและคํานวณพื้นที่ การใชที่ ดินแตละประเภท              

และเปรียบเทียบขอมูลการใชที่ดินที่ไดจากแบบจําลองกับขอมูลที่ไดจากการจําแนก

ประเภทขอมูลดาวเทียม 

3.2 การคาดการณการเปลี่ยนแปลงการใชที่ดิน จังหวัดภูเก็ต ใน พ.ศ. 2564 

3.2.1 หาคาความนาจะเปนของการเปลี่ยนแปลง และสัดสวนของ            

การเปลี่ยนแปลงการใชที่ดินโดยใชแบบจําลองมารคอฟ โดยใชขอมูลการใชที่ดิน              

2 ชวงเวลา ใน พ.ศ. 2544 และ พ.ศ.2549 เปนฐานดําเนินการวิเคราะห  

3.2.2  นําคาสัดสวนของการเปลี่ยนแปลงการใชที่ดินที่ไดจาก        

การวิเคราะหตาม ดวยแบบจําลอง CA_MARKOV เพ่ือคาดการณการเปลี่ยนแปลงการ

ใชที่ดิน อีก 10 ป ขางหนา คือ พ.ศ. 2564 

3.2.2 คํานวณพื้นที่การใชที่ดินแตละประเภทใน พ.ศ. 2564 และ

วิเคราะหแนวโนมการเปลี่ยนแปลงการใชประโยชนที่ดินในชวงระยะเวลาต้ังแต              

พ.ศ. 2554 - 2564 
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ผลการศึกษา 
 1. การใชที่ดิน พ.ศ. 2544, พ.ศ. 2549, พ.ศ. 2554  

 พื้นที่เกาะภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 513,821 ตาราง

กิโลเมตร (321,138,125 ไร) มีรูปแบบการใชที่ดินจําแนกได 9 ประเภท ไดแก                   

1)พื้นที่ชุมชน 2)พื้นที่ปาไม 3)พื้นที่ปาชายเลน 4)พื้นที่สวนยางพารามาก 5)พื้นที่                

สวนผลไม 6)พ้ืนที่นาขาว 7)พื้นที่นากุงและบอเลี้ยงปลา  8)พ้ืนที่แหลงน้ํา และ 9)พื้นที่

อื่นๆ ดังภาพ 1 
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ภาพ 1  ลักษณะการใชที่ดินในจังหวัดภูเก็ต ใน พ.ศ. 2544 พ.ศ. 2549  และ พ.ศ.2554 

   

 1.2 การใชที่ดินจังหวัดภูเก็ต ใน พ.ศ. 2544 มีลักษณะการใชที่ดินดังนี้  

พื้นที่สวนยางพารา ซ่ึงมีพื้นที่มากที่สุด 125,250,625 ไร (รอยละ 39.00) รองลงมาคือ 

พื้นที่ปาไม 57,402,500 ไร (รอยละ 17.87) พ้ืนที่สวนผลไม 56,270,000 ไร                      

(รอยละ 17.53) พ้ืนที่ชุมชน 27,894,375 ไร (รอยละ 8.69) พ้ืนที่นาขาว 14,340,000 ไร 

(รอยละ 4.47) พ้ืนที่นากุงและบอเลื้ยงปลา 12,654,375 ไร (รอยละ 3.94) พื้นที่อ่ืนๆ 
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12,627,500 ไร (รอยละ 3.93) พ้ืนที่ปาชายเลน 10,640,625 ไร (รอยละ 3.31) และ

พื้นที่แหลงน้ํา 4,058,125 ไร (รอยละ 1.26) ตามลําดับ 

 1.3 การใชที่ดินจังหวัดภูเก็ต ใน พ.ศ. 2549 มีลักษณะการใชที่ดินดังนี้       

พื้นที่สวนยางพารา ซึ่งมีพื้นที่มากที่สุด 104,840,625 ไร (รอยละ 32.65) รองลงมาคือ              

พื้นที่สวนผลไม 78,253,125 ไร (รอยละ 24.37) พื้นที่ชุมชน 50,406,250 ไร              

(รอยละ 15.70) พ้ืนที่ปาไม 46,323,750 ไร (รอยละ 14.42) พ้ืนที่นากุงและบอเลื้ยง

ปลา 15,093,750 ไร (รอยละ 4.70) พื้นที่ปาชายเลน 11,483,750 ไร (รอยละ 3.58) 

พื้นที่นาขาว 7,610,000 ไร (รอยละ 2.37) พ้ืนที่อื่นๆ 4,084,375 ไร (รอยละ 1.27) และ

พื้นที่แหลงน้ํา 3,042,500 ไร (รอยละ 0.95) ตามลําดับ 

   

 
ภาพ 2  แผนที่การใชที่ดินจังหวัดภูเก็ต พ.ศ. 2554 
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 1.4 การใชที่ดินจังหวัดภูเก็ต พ.ศ. 2554 (ภาพ 2) มีลักษณะการใชที่ดินดังนี้ 

พื้นที่สวนยางพารา ซ่ึงมีพื้นที่มากที่สุด 119,210,625 ไร รอยละ 37.12 รองลงมาคือ 

พ้ืนท่ีชุมชน 80,618,750 ไร (รอยละ 25.10) พ้ืนท่ีสวนผลไม 67,718,125 ไร (รอยละ 21.09) 

พื้นที่ปาไม 20,314,375 ไร (รอยละ 6.33) พื้นที่ปาชายเลน 11,860,000 ไร                  

(รอยละ 3.69) พ้ืนที่นากุงและบอเลี้ยงปลา 10,959,375 ไร (รอยละ 3.41) พ้ืนที่อ่ืนๆ 

4,865,625 ไร (รอยละ 1.52) พ้ืนที่นาขาว 3,115,625 ไร (รอยละ 0.97) และพื้นที่             

แหลงน้ํา 2,475,625 ไร (รอยละ 0.77) ตามลําดับ 

 2. การเปล่ียนแปลงการใชที่ดิน ระหวาง พ.ศ.2544-2554  

2.1 การเปล่ียนแปลงการใชที่ดินจังหวัดภูเก็ต ระหวาง พ.ศ. 2544-2554 

พบวา พื้นที่ชุมชนมีพื้นที่เพิ่มขึ้น 52,724,375 ไร คิดเปนรอยละ 40.31 ของพื้นที่

เปลี่ยนแปลงทั้งหมด พื้นที่สวนผลไมมีพ้ืนที่เพิ่มขึ้น 11,448,125 ไร คิดเปนรอยละ 8.75 

ของพื้นที่เปลี่ยนแปลงทั้งหมด และพื้นที่ปาชายเลนมีพื้นที่เพิ่มขึ้น 1,219,375 ไร                  

คิดเปนรอยละ 0.93 ของพื้นที่เปลี่ยนแปลงทั้งหมด ตามลําดับ สวนพื้นที่ปามีพื้นที่ลดลง 

37,088,125 ไร คิดเปนรอยละ 28.36 ของพื้นที่เปลี่ยนแปลงทั้งหมด พื้นที่นาขาวมี 

พื้นที่ลดลง 11,224,375 ไร คิดเปนรอยละ 8.85 ของพื้นที่เปลี่ยนแปลงทั้งหมด  

พื้นที่อื่นๆมีพื้นที่ลดลง 7,761,875 ไร คิดเปนรอยละ 5.93 ของพ้ืนที่เปลี่ยนแปลง

ทั้งหมด พ้ืนที่สวนยางพารามีพื้นที่ลดลง 6,040,000 ไร คิดเปนรอยละ 4.62 ของพ้ืนที่

เปลี่ยนแปลงทั้ งหมด  พื้นที่นากุ งและบอเลี้ยงปลามีพื้นที่ลดลง  1,695,000 ไร                     

คิดเปนรอยละ 1.31 ของพื้นที่เปลี่ยนแปลงท้ังหมด พ้ืนที่แหลงน้ํามีพ้ืนที่ลดลง 

1,582,500 ไร คิดเปนรอยละ 1.21 ของพ้ืนที่เปลี่ยนแปลงทั้งหมด ตามลําดับ                        

ดังตาราง 3 
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ตาราง 3  การเปลี่ยนแปลงการใชที่ดินระหวาง พ.ศ. 2544-2554 

พ้ืนที่ (ไร) 

ประเภทของการใชท่ีดิน พ.ศ. 

2544 

พ.ศ. 

2554 

เปลี่ยนแปลง 

รอยละ 

การเปล่ียนแปลง 

 

พ้ืนท่ีชุมชน 27,894,375 80,618,750 +52,724,375         +40.31 

พ้ืนท่ีปาไม 57,402,500 20,314,375 -37,088,125         -28.36 

พ้ืนท่ีปาชายเลน 10,640,625 11,860,000 +1,219,375          +0.93 

พ้ืนท่ีสวนยางพารา 125,250,625 119,210,625 -6,040,000          -4.62 

พ้ืนท่ีสวนผลไม 56,270,000 67,718,125 +11,448,125          +8.75 

พ้ืนท่ีนาขาว 14,340,000 3,115,625 -11,224,375          -8.58 

พ้ืนท่ีนากุงและบอเลี้ยงปลา 12,654,375 10,959,375 -1,695,000          -1.31 

พ้ืนท่ีแหลงน้ํา 4,058,125 2,475,625 -1,582,500          -1.21 

พ้ืนท่ีอื่นๆ 12,627,500 4,865,625 -7,761,875          -5.93 

พ้ืนท่ีรวม 321,138,125 321,138,125 130,783,750        100.00 

 

 3. ศึกษาความเหมาะสมของแบบจําลองสําหรับคาดการณการใชที่ดิน 

3.1 แบบจําลองสําหรับคาดการณการใชที่ดิน พ.ศ. 2554 

การคาดการณการใชที่ดิน พ.ศ. 2554 ดวยแบบจําลอง พบวา              

มีพื้นที่สวนยางพารามากท่ีสุดประมาณ 143,879,514 ไร หรือรอยละ 44.80 รองลงมา

คือ พื้นที่สวนผลไม มีพ้ืนที่ประมาณ 46,793,264 ไร หรือรอยละ 14.57 และพื้นที่ชุมชน 

45,259,514 ไร หรือรอยละ 14.09 โดยมีพื้นที่ปาไม 24,978,264 ไรหรือรอยละ 14.09 

พื้นที่อ่ืนๆ 21,490,139 ไร หรือรอยละ 6.69 พื้นที่นากุงและบอเลี้ยงปลา 17,892,638 ไร 

หรือรอยละ 5.57 พื้นที่ปาชายเลน 12,770,139 ไร หรือรอยละ 3.98 พื้นที่นาขาว 

5,987,014 ไร หรือรอยละ 1.86 และพื้นที่แหลงน้ํา 2,087,639 ไร หรือรอยละ 0.65 

ตามลําดับ 
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3.2 การตรวจสอบคาความถูกตองของแบบจําลอง  

การตรวจสอบคาความถูกตองของแบบจําลอง พบวา แบบจําลองมี

คาความถูกตองรวม เทากับ รอยละ 54.37 เมื่อนําขอมูลการใชที่ดิน พ.ศ. 2554 ที่ได

จากแบบจําลอง กับขอมูลการใชที่ดิน พ.ศ. 2554 ที่ไดจากการจําแนกประเภทขอมูล

ดาวเทียม มาเปรียบเทียบกัน พบวา พื้นที่ชุมชนมีพ้ืนที่ตางกัน 35,359,236 ไร หรือ             

รอยละ 34.01 ของความแตกตางทั้งหมด พ้ืนที่สวนผลไมตางกัน 20,924,861 ไร หรือ

รอยละ 20.13 พื้นที่อ่ืนๆ ตางกัน 16,624,514 ไร หรือรอยละ 15.99 พ้ืนที่สวนยางพารา 

ต า ง กั น  15,297,653 ไ ร  ห รื อ ร อ ย ล ะ  14.72  พ้ื น ที่ น า กุ ง แ ล ะบ อ เ ลี้ ย ง ปล า                         

ตางกัน 6,933,263 หรือรอยละ 6.67  พ้ืนที่ปาไมตางกัน 4,663,889 หรือรอยละ 4.48  

พื้นที่นาขาว ตางกัน 2,871,389 ไร หรือรอยละ 2.76  พื้นที่ปาชายเลน ตางกัน 910,139 

หรือรอยละ 0.87 และพื้นที่แหลงน้ํา ตางกัน 48.21 ไร หรือรอยละ 0.54 (ตาราง 4 และ

ภาพ 3) ทั้งนี้ คาความแตกตางของขอมูลพื้นที่ชุมชนมีความแตกตางกันมากเนื่องจาก

แบบจําลอง CA_Markov เปนแบบจําลองที่ใชหลักการของกฎการมีชีวิตและการตาย

ของเซลลแวดลอม ตามทฤษฏี “The game of life” มาใชในการวิเคราะหรวม                    

ซึ่งสามารถคาดการณแนวโนมการใชที่ดินไดอยางมี ประสิทธิภาพในพ้ืนที่ของสิ่งที่มี

ชีวิต เชน พื้นที่ปาไม และพ้ืนที่ปาชายเลน เปนตน จึงสงผลใหการคาดการณแนวโนม

การใชที่ ดินในพ้ืนที่ของสิ่ งที่ ไมมี ชีวิต  เชน  พ้ืนที่ ชุมชน  และพื้นที่ อ่ืนๆ  เปนตน                         

มีคาความผิดพลาดหรือคาความแตกตางของพื้นที่มาก ทําใหคาความถูกตองของ

แบบจําลองลดนอยลง 

3.3 การคาดการณการใชที่ดิน พ.ศ. 2564 ที่ไดจากแบบจําลอง (ภาพ 3) 

พบวา มีพื้นที่สวนยางพารามากที่สุด 118,835,625 ไร (รอยละ 37.00) รองลงมาคือ 

พื้นที่ชุมชน 74,783,125 ไร (รอยละ 23.29) สวนพื้นที่สวนผลไม 62,087,500 ไร                  

(รอยละ 19.33) พื้นที่ปาไม 23,257,500 ไร (รอยละ 7.24) พ้ืนที่อ่ืนๆ 14,978,750 ไร               

(รอยละ 4.66) พื้นที่ปาชายเลย 11,416,875 ไร (รอยละ 3.56) พื้นที่นากุงและบอเลี้ยงปลา 

10,727,500 ไร (รอยละ 3.35) พ้ืนที่นาขาว 2,811,250 ไร (รอยละ 0.87) และพื้นที่แหลงน้ํา 

2,240,000 ไร (รอยละ 0.70) ตามลําดับ 
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ตาราง 4 ความแตกตางระหวางขอมูลจากแบบจําลอง กับ ขอมูลการจําแนกขอมูล

ดาวเทียม พ.ศ. 2554 

พ้ืนที่ (ไร) 

ประเภทของการใชท่ีดิน การจําแนก แบบจําลอง 

 

ความ 

แตกตาง 

ความแตกตาง 

(%) 

 

พ้ืนท่ีชุมชน 80,618,750 45,259,514 -35,359,236 -34.01 

พ้ืนท่ีปาไม 20,314,375 24,978,264 +4,663,889 +4.48 

พ้ืนท่ีปาชายเลน 11,860,000 12,770,139 +910,139 +0.87 

พ้ืนท่ีสวนยางพารา 119,210,625 143,879,514 +15,297,653 +14.72 

พ้ืนท่ีสวนผลไม 67,718,125 46,793,264 -20,924,861 -20.13 

พ้ืนท่ีนาขาว 3,115,625 5,987,014 +2,871,389 +2.76 

พ้ืนท่ีนากุงและบอเลี้ยงปลา 10,959,375 17,892,638 +6,933,263 +6.67 

พ้ืนท่ีแหลงน้ํา 2,475,625 2,087,639 -387,986 -0.37 

พ้ืนท่ีอื่นๆ 4,865,625 21,490,139 +16,624,514 +15.99 

พ้ืนท่ีรวม 321,138,125 321,138,125 103,972,930 100.00 

   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพ 3 แผนที่การคาดแนวโนมการณการใชที่ดิน พ.ศ. 2564 
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  3.4 การศึกษาการณคาดการณแนวโนมการเปลี่ยนแปลงการใชที่ดิน

จังหวัดภูเก็ต ระหวาง พ.ศ. 2554-2564 (ตาราง 5) พบวา พื้นที่อ่ืนๆ มีพ้ืนที่เพ่ิมขึ้น 

10,113,125 ไร คิดเปนรอยละ 38.73 ของพ้ืนที่เปลี่ยนแปลงท้ังหมด สวนพื้นที่ปาไมมี

พื้นที่เพิ่มขึ้น 2,943,125 ไร คิดเปนรอยละ 11.27 ของพื้นที่เปลี่ยนแปลงท้ังหมด 

ตามลําดับ สวนพ้ืนที่ชุมชนมีพื้นที่ลดลง 5,835,625 ไร คิดเปนรอยละ 22.35 ของพื้นที่

เปลี่ยนแปลงทั้งหมด พื้นที่สวนผลไมมีพ้ืนที่ลดลง 5,630,625 ไร คิดเปนรอยละ 21.56 

ของพื้นที่เปลี่ยนแปลงท้ังหมด พื้นที่ปาชายเลนมีพื้นที่ลดลง 443,125 ไร คิดเปน                  

รอยละ 1.70 ของพ้ืนที่เปลี่ยนแปลงทั้งหมด พื้นที่สวนยางพารามีพื้นที่ลดลง 375,000 

ไร คิดเปนรอยละ 1.44 ของพื้นที่เปลี่ยนแปลงทั้งหมด พื้นที่นาขาวมีพ้ืนที่ลดลง 

304,375 ไร คิดเปนรอยละ 1.16 ของพื้นที่เปลี่ยนแปลงทั้งหมด พื้นที่แหลงน้ํามีพ้ืนที่

ลดลง 235,625 ไร คิดเปนรอยละ 0.90 ของพื้นที่เปลี่ยนแปลงทั้งหมด และพื้นที่นากุง

และบอเลี้ยงปลามีพ้ืนที่ลดลง 231,875 ไร คิดเปนรอยละ 0.89 ของพื้นที่เปลี่ยนแปลง

ทั้งหมด ตามลําดับ 
 
ตาราง 5 การเปลี่ยนแปลงการใชที่ดินระหวาง พ.ศ. 2554-2564 

พ้ืนท่ี (ไร) 

ประเภทของการใชท่ีดิน  พ.ศ. 

2554 

พ.ศ. 

2564 

เปลี่ยนแปลง 

รอยละ 

การเปล่ียนแปลง 

 

พ้ืนท่ีสิ่งปลูกสราง 80,618,750 74,783,125 -5,835,625           -22.35 

พ้ืนท่ีปาไม 20,314,375 23,257,500 +2,943,125           +11.27 

พ้ืนท่ีปาชายเลน 11,860,000 11,416,875 -443,125            -1.70 

พ้ืนท่ีสวนยางพารา 119,210,625 118,835,625 -375,000            -1.44 

พ้ืนท่ีสวนผลไม 67,718,125 62,087,500 -5,630,625           -21.56 

พ้ืนท่ีนาขาว 3,115,625 2,811,250 -304,375            -1.16 

พ้ืนท่ีนากุงและบอเลี้ยงปลา 10,959,375 10,727,500 -231,875           - 0.89 

พ้ืนท่ีแหลงนํ้า 2,475,625 2,240,000 -235,625            -0.90 

พ้ืนท่ีอื่นๆ 4,865,625 14,978,750 +10,113,125          +38.73 

พ้ืนท่ีรวม 321,138,125 321,138,125 26,112,500          100.00 
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สรุปและอภิปรายผล 
 การใชที่ดินที่เกิดขึ้นในระยะเวลา 10 ป ต้ังแต พ.ศ. 2544 – 2554 จะเห็นได

วาพ้ืนที่ ชุมชนมีการเปลี่ยนแปลงเพ่ิมขึ้น  จาก  พ .ศ. 2544 มีจํานวนพื้นที่ ชุมชน 

27,894,375 ไร จนถึง ป พ.ศ. 2554 มีจํานวนพื้นที่ชุมชน 80,618,750 ไร มีการเพิ่มขึ้น

ของพื้นที่ชุมชนในระยะ 10 ป เปนจํานวน 52,724,375 ไร เนื่องจากจังหวัดภูเก็ต              

เปนเมืองทองเที่ยวที่ไดรับความนิยมทั้งจากประชากรในประเทศและชาวตางชาติ              

มีการเจริญเติบโตของธุรกิจการทองเที่ยว และจังหวัดภูเก็ตเปนจังหวัดที่มีคาแรงขั้นตํ่า

สูงที่สุดในประเทศ ทําใหเกิดการอพยพยายถิ่นเขามาเพื่อการทองเที่ยว เพื่อการลงทุน

ในธุรกิจการทองเที่ยว รวมถึงการเขามาหางานทําของแรงงานทั้งประชากรในประเทศ

และชาวตางชาติ จึงทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ชุมชนเปนจํานวนมาก เชน 

บานจัดสรร  คอนโดมิ เนียม  อาคารพาณิชย  และโรมแรม  เปนตน  สงผลใหม ี             

การเปลี่ยนแปลงการใชที่ดินอยางรวดเร็วเพื่อตอบสนองความตองการกิจกรรมการใช

ที่ดินของมนุษยทางดาน เศรษฐกิจและสังคม จากแปลภาพถายและการสํารวจ

ภาคสนามมีการเพ่ิมขึ้นของพื้นที่ชุมชนในบริเวณที่เปนแหลงทองเที่ยวทางทะเล               

ตามอาวตางๆ ทั่วเกาะภูเก็ต ไดแก อาวปาตอง อาวกะตะ อาวกะรน และอาวฉลอง เปนตน  

 การเปลี่ยนแปลงการใชที่ดินของพื้นที่ชุมชนที่เพิ่มขึ้นนั้น มีการเพ่ิมขึ้นใน

พื้นที่เกษตรกรรมเปนสวนใหญ ใน พ.ศ. 2544-2554 มีพื้นที่สวนผลไมเปลี่ยนสภาพ 

เปนพ้ืนที่ชุมชนมากที่สุด 20,690,625 ไร รองลงมาคือ พื้นที่สวนยางพาราเปลี่ยนสภาพ

เปนพื้นที่ชุมชน 19,668,750 ไร และพื้นที่นาขาวเปลี่ยนสภาพเปนพื้นที่ชุมชน 

5,083,125 ไร ตามลําดับ แสดงใหเห็นวามีการทําเกษตรในจังหวัดภูเก็ตลดนอยลง

เนื่องจากการขยายตัวทางเศรษฐกิจและสังคม จากการออกสํารวจภาคสนามและ              

การสอบถามประชาชนในพื้นที่ พบวา ที่ดินในจังหวัดภูเก็ตมูลคาทางเศรษฐกิจสูงและ

เพิ่มขึ้นตามสภาพพ้ืนที่บริเวณแหลงทองเท่ียวตางๆ เนื่องจากในแตละปสามารถสราง

รายไดใหกับเจาของที่ ดินได เปนจํานวนมากจากธุรกิจการทองเที่ยว ทั้งนี้ พ้ืนที่

เกษตรกรรมในจังหวัดภูเก็ตสรางมูลคาทางเศรษฐกิจไดนอย ไมคุมกับมูลคาของที่ดิน               

จึงทําใหประชากรในจังหวัดภูเก็ตนิยมประกอบอาชีพทางดานการทองเท่ียว สงผลใหมี



วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 

ปท่ี 8 ฉบับท่ี 2 กรกฎาคม  –  ธันวาคม  2555 

 

76 

การเปลี่ยนแปลงจากพื้นที่เกษตรกรรมเปนพื้นที่ชุมชนเปนจํานวนมากและอยางรวดเร็ว 

ในระยะเวลา 10 ปที่ผานมา 

 แบบจําลอง CA_MARKOV สามารถคาดการณแนวโนมการเปลี่ยนแปลง

การใชที่ดินได จาก  การตรวจสอบแบบจําลอง พบวา มีคาความถูกตองรวม เทากับ 

รอยละ 54.37 ทั้งนี้เนื่องจากการคาดการณแนวโนมการใชที่ดินในพื้นที่ของสิ่งที่มีชีวิต 

เชน พื้นที่ปาไม และพ้ืนที่ปาชายเลน เปนตน สวนการคาดการณแนวโนมการใชที่ดินใน

พื้นที่ของสิ่งที่ไมมีชีวิต เชน พื้นที่ชุมชน และพื้นที่อ่ืนๆ เปนตน มีคาความถูกตองของ

แบบจําลองนอย รวมถึงการเปลี่ยนแปลงการใชที่ดินอยางรวดเร็วในจังหวัดภูเก็ตมี            

อิทธิผลมาจากการขยายตัวของเศรษฐกิจดานทองเที่ยวเปนปจจัยสําคัญ แตใน

การศึกษาครั้ งนี้ เปนการนําปจจัยการใชที่ ดินมาใช ในการคาดการณ เทานั้น                     

ไมไดนําปจจัยอ่ืนๆ ที่ เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงการใชที่ ดินของพ้ืนที่ เขารวมใน                   

การวิเคราะหดวยดวย เชน ปจจัยทางดานกายภาพของพ้ืนที่ ปจจัยทางดานเศรษฐกิจ

และสังคม และภัยธรรมชาติ เปนตน จึงทําใหผลลัพธที่ไดจากแบบจําลอง                         

มีประสิทธิภาพลดนอยลง 
 
ขอเสนอแนะ 
 1. ขอจํากัดจากการวิเคราะหขอมูลภาพถายจากดาวเทียม พ.ศ. 2544, 

พ.ศ. 2549 และ พ.ศ. 2554 นั้น เนื่องจาก คาการสะทอนของพื้นที่นากุงและบอเลี้ยง

ปลา และพื้นแหลงน้ํา มีคาใกลเคียงกัน ทําใหการจําแนกตองขึ้นอยูกับการตัดสินใจของ

ผูวิจัย ซ่ึงมีผลตอความถูกตองของแผนท่ีการใชที่ดิน ดังนั้นการตรวจสอบความถูกตอง

ของการใชที่ดินในพื้นที่จริง ตองใชเวลาในการแปลภาพและการสํารวจภาคสนาม               

มากขึ้น  

 2. ขอมูลภาพถายจากดาวเทียมบริเวณพื้นที่ศึกษาและชวงปที่ศึกษา                

ภาพท่ีปลอดเมฆมีนอย และการแปลภาพถายดาวเทียมในพื้นที่ศึกษาครอบคลุมพ้ืนที่

ทั้งเกาะภูเก็ตซึ่งมีพ้ืนที่เปนจํานวนมากทําใหตองใชเวลาในการแปลภาพและการสํารวจ

ภาคสนามมากขึ้น 
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 3. เนื่องจากขั้นตอนของการวิเคราะหขอมูล มีการแปลงขอมูลระหวางขอมูล

ที่เปนเวคเตอร (Vector) และราสเตอร (Raster) อาจเกิดความคลาดเคลื่อนของขอมูล

ได เนื่องจากขอมูลเวคเตอรมีเสนขอบเขตท่ีมีลักษณะราบเรียบสม่ําเสมอตามลักษณะ

พื้นที่จริง เมื่อแปลงเปนขอมูลราสเตอรที่มีลักษณะเปนกริด เสนขอบเขตจะมีลักษณะ

เปนเสนหยักไปตามขนาดของจุดภาพ (Pixel) ดังนั้นอาจทําใหพื้นที่บางสวนหายไป

เชนเดียวกับการวิเคราะหขอมูลโดยการซอนทับของ 2 ช้ันขอมูลที่เปนเวคเตอร ขอมูล

ใหมซึ่งเปนผลจากการซอนทับนั้น มักเกิดขอผิดพลาดในเร่ืองการเกิดพื้นที่เล็กๆ 

(polygon) ทําใหพ้ืนที่การศึกษาไมเทาเดิม ดังนั้นตองทําการตรวจสอบขอมูลทุกคร้ัง            

ในการวิเคราะหแตละขั้นตอน เพ่ือหาจุดผิดพลาดและแกไขใหถูกตองกอนดําเนินการ 

ในขั้นตอไป 

 4. การศึกษาวิจัยคร้ังตอไปควรมีการนําปจจัยอ่ืน ๆ เชน ดานกายภาพของ

พื้นที่ ดานภัยธรรมชาติ ดานเศรษฐกิจและสังคม เขามารวมในการวิเคราะหดวย              

จะทําใหแบบจําลองที่ออกมามีความถูกตองมากยิ่งขึ้น 
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