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 The objective of this study was to predict the land use trends in Chachoengsao 
Province using the Geographic Information System to analyze the change of land use 
during 2013 - 2018 and to apply CA - Markov Model to predict the land use in 2028. 
Land use was classified into 6 types including urban and built - up area, industrial area, 
agricultural area, forest area, water area, and miscellaneous area.     
 Study results showed that the majority of land use in 2018 was for agricultural 
area, 69.65%, followed by forest area, urban and built – up area, miscellaneous area,          
water area, and industrial area, accounted for 16 .18 , 6 .73 , 3 .08 , 2 .95 , and 1 .41% 
respectively. Regarding the change of land use during 2013 - 2018 , it could be seen 
that the urban and built – up area, industrial area, agricultural area, and water area 
increased 0 . 3 9 , 0 . 2 3 , 0 . 0 7 , and 0 . 0 5 %  of the study area respectively while                                   
the miscellaneous and forest area decreased 0 . 5 0  and 0 . 2 4%  of the study area. 
Furthermore, the prediction results of the change of land use during  2018 - 2028         
using CA - Markov indicated that urban and built – up, industrial, miscellaneous,                
and water area increased 1.50, 1.14, 0.39, and 0.07% of the study area respectively.                
On the other hand, the agricultural and forest area decreased 2.02 and 1.08%                      
of the study area. Additionally, the overall accuracy of the model was  95 .09%             
and Kappa coefficient was 0.90 Therefore, the study results might be used as           
the support information to set the guidelines and planning for the land use of 
Chachoengsao Province appropriately and efficiently.   

Key words: Land Use, CA – Markov model , Chachoengsao Province 
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บทท่ี 1 

บทนำ 

1.1 ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา 
การใช้ที่ดินของประเทศไทยมีการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน จากอดีตที ่เดิม            

มีการใช้ที ่ด ินเพื ่อตอบสนองความต้องการปัจจัยสี ่ในการดำรงชีว ิต แต่ปัจจุบันมีการใช้ที ่ดิน                
เพื่อประโยชน์ด้านต่าง ๆ เช่น เกษตรกรรมเชิงพาณิชย์ อุตสาหกรรมการผลิต ธุรกิจการท่องเที่ยว 
อสังหาริมทรัพย์ กิจกรรมสันทนากรรมต่าง ๆ เป็นต้น (อภิวัฒน์ รัตนวราหะ, 2558) จากการเปรียบเทียบ 
การใช้ที ่ด ินของประเทศไทยระหว่างปี พ.ศ. 2544 และ พ.ศ. 2561 พบว่า พื ้นที ่เกษตรกรรม          
และพื้นที่ป่าไม้มีเนื้อที ่ลดลง โดยพื้นที่เกษตรกรรมมีเนื้อที่ลดลง 1,060,994 ไร่ และพื้นที่ป่าไม้               
มีเนื ้อที่ลดลง 9,997,766 ไร่ ในขณะที ่พื ้นที ่ชุมชนและสิ ่งปลูกสร้างมีการขยายตัวเพิ ่มมากขึ้น          
โดยมีเนื้อที่เพ่ิมข้ึน 7,340,513 ไร่ (กรมพัฒนาที่ดิน, 2562) จะเห็นได้ว่า ในระยะเวลา 17 ปีที่ผ่านมา             
ประเทศไทยมีการเปลี ่ยนแปลงสภาพการใช้ที ่ดินเป็นอย่างมาก ที ่เห็นได้ชัดเจนคือการเพิ ่มขึ้น        
ของพื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง ทำให้เกิดการขยายตัวของเมือง ซึ่งประเทศไทยเป็นประเทศหนึ่ง         
ที ่กำลังประสบปัญหาการขยายตัวของพื ้นที ่เมืองอย่างรวดเร็ว  โดยเฉพาะในเมืองขนาดใหญ่          
ของภูมิภาคต่าง ๆ โดยมีสาเหตุมาจากการเพิ ่มขึ ้นของจำนวนประชากร และการเจริญเติบโต            
ทางด้านเศรษฐกิจ (ชลิตา เถยศิริ, 2560) 

จังหวัดฉะเชิงเทราเป็นจังหวัดหนึ่งที่ได้รับอิทธิพลจากการขยายตัวของเมืองและการเปลี่ยนแปลง
จากการผลิตภาคเกษตรกรรมไปสู่ภาคอุตสาหกรรม (สำนักงานสถิติจังหวัดฉะเชิงเทรา, 2557) เนื่องด้วย
เป็นจังหวัดที ่มีการเพิ ่มของประชากรอย่างต่อเนื ่อง โดยในปี พ.ศ. 2555 มีจำนวนประชากรทั ้งสิ้น             
685,721 คน ความหนาแน่นของประชากร 128.2 คนต่อตารางกิโลเมตร และในปี พ.ศ. 2562 มีจำนวน
ประชากรทั้งสิ้น 720,113 คน ความหนาแน่นของประชากร 134.6 คนต่อตารางกิโลเมตร จะเห็นได้ว่า
ในช่วงระยะเวลา 8 ปี จังหวัดฉะเชิงเทรามีประชากรเพิ ่มขึ้น 34,392 คน และมีความหนาแน่น         
ของประชากรเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจน นอกจากนั้นยังมีการเพิ่มขึ้นของจำนวนบ้านเรือนโดยมีแนวโน้ม 
เพิ ่มสูงขึ ้นเรื ่อย ๆ โดยในปี พ.ศ. 2555 มีจำนวนบ้านเรือน 248,437 หลัง และในปี พ.ศ. 2562         
มีจำนวนบ้านเรือน 305,121 หลัง ในช่วงระยะเวลา 8 ปี มีจำนวนบ้านเรือนเพิ่มขึ้น 56,684 หลัง         
ซึ่งสอดคล้องกับการเพิ่มขึ้นของจำนวนประชากร (กรมการปกครอง, 2564)  และจากการสำรวจ           
โดยสำนักงานสถิติแห่งชาติ ในปี พ.ศ. 2560 พบว่า จังหวัดฉะเชิงเทรามีประชากรแฝงที ่อาศัย          
อยู ่ในพื ้นที่จำนวน 204,286 คน โดยเคลื ่อนย้ายเข้ามาเพื ่อประกอบอาชีพ (สำนักงานจังหวัด
ฉะเชิงเทรา, 2564) 
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จากนโยบายการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจ  กำหนดให้จ ังหวัดฉะเชิงเทราเป็นจังหวัด            
ที ่อยู ่ในโครงการพัฒนาพื ้นที ่ชายฝั ่งทะเลภาคตะวันออก (Eastern Seaboard Development 
Program: ESB) เกิดขึ ้นในปี พ.ศ. 2524 ภายใต้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 5   
(พ.ศ. 2525 - 2529)  และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่  6 (พ .ศ . 2530 - 2534)           
เป็นการกระจายกิจกรรมด้านเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมออกสู่ภูมิภาค ลดการแออัดและกระจุกตัว
ของเขตอุตสาหกรรมในพื้นที ่กรุงเทพมหานครและจังหวัดใกล้เคียง  ผลักดันให้เกิดการพัฒนา
ฐานเศรษฐกิจและฐานการผลิตอุตสาหกรรมแหล่งใหม่ของประเทศ รวมทั้งมีการพัฒนาระบบ
โครงสร้างพื้นฐานต่าง ๆ เพื่อรองรับการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรม ผลจากโครงการพัฒนาพื้นที่
ชายฝั ่งทะเลภาคตะวันออกได้กลายเป็นจุดเปลี ่ยนแปลงครั ้งสำคัญที ่ส ่งผลให้ทั ้งเศรษฐกิจ                      
และภาคอุตสาหกรรมสามารถเติบโตได้อย่างก้าวกระโดด ทั้งยังดึงดูดนักลงทุนต่างชาติให้เข้ามาลงทุน 
ทำให้เกิดการสร้างงานและสร้างรายได้ รวมทั้งยังเป็นการยกระดับภาคตะวันออกให้กลายเป็น          
พื้นที่เศรษฐกิจที่สำคัญของไทย สะท้อนจากสัดส่วนผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (Gross Provincial 
Product: GPP) ที ่ส ูงขึ ้น (ณัชพล จรูญพิพัฒน์กุล , 2562) โดยจังหวัดฉะเชิงเทรามีผลิตภัณฑ์           
มวลรวมจังหวัด พ.ศ. 2560 เท่ากับ 341,116 ล้านบาท มีมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดต่อคน 
(GPP per capita) เท่ากับ 427,409 บาทต่อปี ซึ ่งเป็นอันดับที่ 6 ของประเทศ และเป็นอันดับ 3      
ของภาคตะวันออก โดยรายได้ส่วนใหญ่ขึ ้นอยู ่ก ับสาขาอุตสาหกรรม  (สำนักงานสภาพัฒนา           
การเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2560) และในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 
ได้บรรจุยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและฟื้นฟูบริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออกให้เป็นฐานการผลิต
อุตสาหกรรมหลักของประเทศ รวมถึงการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ระบบสนับสนุนการดำเนิน
โครงการอื ่น ๆ ให้ม ีประสิทธิภาพและเกิดความยั่ งยืนทางด้านเศรษฐกิจ โดยในการประชุม                    
ของคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2559 มีมติเห็นชอบหลักการโครงการระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ
ภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor Development: EEC) เพ่ือผลักดันให้ภาคตะวันออก   
ของประเทศไทยเป็นเขตเศรษฐกิจชั้นนําของภูมิภาคอาเซียน และส่งเสริมให้เป็นที่รู้จักของนักลงทุน
ทั่วโลก (สุปรีชญา บุญมาก และคณะ, 2562) ซึ่งจากยุทธศาสตร์ของ EEC กำหนดเป้าหมายการพัฒนา     
ภายในปี พ.ศ. 2571 ให้จังหวัดฉะเชิงเทราเป็นเมืองน่าอยู ่และศูนย์กลางโลจิสติกส์  โดยเป็นเมือง           
ที่รองรับการขยายตัวของกรุงเทพมหานคร มุ่งเน้นการพัฒนาเป็นเมืองอยู่อาศัยที่ตอบสนองความต้องการ 
ของผู้มีรายได้ระดับกลาง และรองรับการขยายหรือเคลื่อนย้ายหน่วยงานรัฐจากในพื้นที่กรุงเทพมหานคร 
รวมไปถึงการเป็นศูนย์กลางโลจิสติกส์เชื่อมโยงภาคตะวันออกกับประเทศเพ่ือนบ้าน เนื่องจากสามารถ
เชื่อมต่อกับจังหวัดชายแดนได้อย่างรวดเร็วโดยเส้นทางคมนาคมทางบก (สำนักงานคณะกรรมการ 
นโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก, 2561) ด้วยสาเหตุของการเพิ่มขึ้นของประชากรอย่างรวดเร็ว
และนโยบายของภาครัฐในการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจ เป็นปัจจัยที ่ก่อให้เกิดผลกระทบต่ อ     
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ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงสภาพการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างรวดเร็ว                  
ดังนั ้นการศึกษาลักษณะการใช้ประโยชน์ที ่ด ินและแนวโน้มการใช้ประโยชน์ที ่ด ินในอนาคต                     
จึงมีความสำคัญ เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการดำเนินการวางแผนการใช้ประโยชน์ที่ดินได้อย่างเหมาะสม 

การศึกษานี ้จ ึงสนใจศึกษาการเปลี ่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที ่ด ินในจังหวัดฉะเชิงเทรา              
โดยใช้แบบจำลองด้านการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินเป็นเครื่องมือเพื่อคาดการณ์แนวโน้ม          
การเปลี ่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที ่ดิน ซึ ่ง CA – Markov เป็นหนึ่งในแบบจำลองที ่ถูกนำมาใช้             
โดยนำหลักการของเซลลูลาร์ออโตมาตาและลูกโซ่มาร์คอฟมาประยุกต์ร่วมกันเพื่อคาดการณ์รูปแบบ
การใช้ประโยชน์ที่ดินด้วยโปรแกรม IDRISI ซึ่งแบบจำลอง CA – Markov เป็นแบบจำลองที่นิยม           
ใช ้ก ันมากในประเทศไทย (ช ูเดช โลศิริ , 2559) ทั ้งการใช้แบบจำลอง CA – Markov ศึกษา               
การคาดการณ์การใช้ที่ดินลุ่มน้ำลำตะคอง (ธีรเวทย์ ลิมโกมลวิลาศ, 2557) นอกจากนั้นในต่างประเทศ
ได้มีการใช้แบบจำลอง CA – Markov เพื่อคาดการณ์การใช้ประโยชน์ที่ดิน เช่น Yingchun Huang 
และคณะ (2020) ได้ใช้แบบจำลองศึกษาการคาดการณ์การใช้ประโยชน์ที่ดินเมืองปักกิ่ง 

การศึกษาครั ้งนี ้ ได้นำระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์มาใช้ในการศึกษาการเปลี ่ยนแปลง            
การใช้ประโยชน์ที่ดินของจังหวัดฉะเชิงเทรา เพ่ือให้สามารถเปรียบเทียบข้อมูลเชิงพ้ืนที่ได้อย่างถูกต้อง 
โดยใช้ข้อมูลของกรมพัฒนาที่ด ิน ปี พ .ศ. 2556 2559 และ พ.ศ. 2561 ในการศึกษา เนื ่องจาก            
เป็นช่วงเวลาที่มีการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินซึ่งเป็นผลมาจากนโยบายโครงการพัฒนาพื้นที่
ชายฝั่งทะเลภาคตะวันออกในอดีต และนโยบายโครงการระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก        
ร่วมกับการประยุกต์ใช้แบบจำลอง CA - Markov ทำให้สามารถคาดการณ์แนวโน้มการใช้ประโยชน์ที่ดิน    
ในอนาคตที่สามารถนำไปใช้ในการวางแผนจัดการการใช้ที่ดินให้เกิดความยั่งยืน  การพัฒนาในพื้นที่
ดังกล่าว และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป 

1.2 วัตถุประสงค์การวิจัย 
1.2.1 เพื ่อศึกษาลักษณะการใช้ประโยชน์ที ่ด ินของจังหวัดฉะเชิงเทรา ใน พ .ศ. 2556         

พ.ศ. 2559 และ พ.ศ. 2561 
1.2.2 เพื ่อเปรียบเทียบและหาการเปลี ่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที ่ด ินแต่ละประเภท        

ของจังหวัดฉะเชิงเทรา ใน พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2559 และ พ.ศ. 2561 
1.2.3 เพ่ือคาดการณ์แนวโน้มการใช้ประโยชน์ที่ดินของจังหวัดฉะเชิงเทรา ใน พ.ศ. 2571 
1.2.4 เพ่ือเสนอแนวทางการใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือให้สอดคล้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม 

และสิ่งแวดล้อม 
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1.3 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 1.3.1 ทำให้ทราบถึงลักษณะการใช้ประโยชน์ที่ดินและการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน
ของจังหวัดฉะเชิงเทรา ใน พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2559 และ พ.ศ. 2561 

1.3.2 ทำให้ทราบถึงแนวโน้มการเปลี ่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที ่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา           
ในอนาคต 
 1.3.3 ผลจากการศึกษาสามารถใช้ในการวางแผนการใช้ประโยชน์ที่ดินในพ้ืนที่จังหวัดฉะเชิงเทรา 

1.4 ขอบเขตของการวิจัย 

1.4.1 ขอบเขตด้านพื้นที่ 
 ศึกษาในพื ้นท ี ่จ ังหว ัดฉะเช ิงเทรา  ครอบคลุมเน ื ้อท ี ่ประมาณ 3,231,034 ไร่  

ประกอบด้วย 11 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา อำเภอบางคล้า อำเภอบางน้ำเปรี ้ยว                   
อำเภอบางปะกง อำเภอบ้านโพธิ ์ อำเภอพนมสารคาม อำเภอราชสาส์น อำเภอสนามชัยเขต            
อำเภอแปลงยาว อำเภอท่าตะเกียบ และอำเภอคลองเขื่อน 

1.4.2 ขอบเขตด้านเนื้อหาและข้อมูล 
 1) การนำข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2559 และ         

พ.ศ. 2561 ของกรมพัฒนาที่ดิน เพ่ือศึกษาลักษณะการใช้ประโยชน์ที่ดินของจังหวัดฉะเชิงเทรา 
2) การนำแบบจำลอง CA - Markov มาใช้ในการคาดการณ์แนวโน้มการใช้ประโยชน์ที่ดิน

จังหวัดฉะเชิงเทราใน พ.ศ. 2571 

1.4.3 ขอบเขตด้านเวลา 
 ผู้ว ิจ ัยได ้ใช ้ระยะเวลาในการดำเน ินงานรวมทั ้งส ิ ้น 8 เด ือน โดยเร ิ ่มต ั ้งแต่               

เดือนมกราคม – เดือนกันยายน พ.ศ. 2564 

1.5 นิยามศัพท์เฉพาะ 
ในการศึกษานี้เป็นการใช้ประโยชน์ที่ดินในจังหวัดฉะเชิงเทราทั้งในช่วงปี พ.ศ. 2556 

พ.ศ. 2559 และ พ.ศ. 2561 รวมถึงการคาดการณ์ในปี พ.ศ. 2571 
แบบจำลอง CA – Markov หมายถึง แบบจำลองการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน             

ซ่ึงใช้คาดการณ์แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินในอนาคต 
 
 
 



บทท่ี 2 

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

การศึกษาครั ้งนี ้ผู ้ศึกษาได้ทำการศึกษาค้นคว้าเอกสารและงานวิจัยที ่เกี ่ยวข้องต่าง ๆ  
โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

2.1 ความรู้เกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ที่ดิน 
2.2 ความรู้เกี่ยวกับโครงการพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งทะเลภาคตะวันออก (ESB) และโครงการ

ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) 
2.3 ความรู้เกี่ยวกับระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 
2.4 ลักษณะทั่วไปของพ้ืนที่ศึกษา 
2.5 แบบจำลองการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน 
2.6 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

2.1 ความรู้เกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ที่ดิน 
2.1.1 นิยามและความหมาย 

  องค ์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาต ิ (1999) ได ้ให้ความหมาย 
ของการใช้ประโยชน์ที ่ดิน หมายถึง ลักษณะของพื้นที ่ที ่มนุษย์เข้าไปครอบครองแล้วมีการจัดการ
เปลี่ยนแปลงพ้ืนทีห่รือมีการทำกิจกรรมตา่ง ๆ เพ่ือสนองความต้องการของมนุษย์ เช่น การใช้พ้ืนที่เป็น
พ้ืนที่เกษตรกรรม พ้ืนที่กักเก็บน้ำ ใช้เป็นที่ตัง้บ้านเรือนที่อยู่อาศัย หรือเป็นที่ตั้งเขตอุตสาหกรรม 

   ราชบ ัณฑ ิตยสถาน (2523) ให ้ความหมายของการใช้ประโยชน์ท ี ่ด ิน หมายถึ ง                  
การใช้ประโยชน์ที่ดินให้เกิดประโยชน์ทางด้านการเกษตรและทางด้านอื่น ๆ เช่น ป่าไม้ ทุ่งหญ้า         
ที่เพาะปลูกพืชต่าง ๆ ที่ทำเหมืองแร่ บ้านเรือนที่อยู่อาศัย เป็นต้น 

  Charles Abrams (1971 อ้างถึงใน นิพันธ์ ว ิเชียรน้อย, 2552) ได้ให้ความหมาย 
การใช้ประโยชน์ที ่ด ิน คือ การใช้ประโยชน์จากที ่ด ินเพื ่อประกอบกิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่ง            
เช่น เพื่อที่อยู่อาศัย กิจกรรมทางธุรกิจการค้า การอุตสาหกรรม สถานที่ราชการ โรงเรียน ถนน            
หรือสาธารณสถานต่าง ๆ 
  กรมโยธาธิการและผังเมือง (2556) ได้ให้ความหมายของการใช้ประโยชน์ที ่ดิน 
หมายถึง บริเวณที ่มีกิจกรรมทุกชนิดที ่มีการกระทำในลักษณะเป็นประจำ ไม่ว ่ากิจกรรมนั้น                      
จะประกอบอยู่บนพื้นที่ดินเหนือพื้นดินหรือใต้พื้นดิน และไม่ว่าจะอยู่ภายในอาคารหรือนอกอาคาร 
ที่ตั้งอยู่บนพื้นที่ดินแปลงนั้น 
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  ในการศึกษาครั ้งนี ้ การใช้ประโยชน์ที ่ด ิน หมายถึง การใช้ประโยชน์จากที ่ดิน          
เพื่อตอบสนองความต้องการของมนุษย์ โดยมีการประกอบกิจกรรมประเภทต่าง ๆ ในพื้นที่นั ้น ๆ             
เช่น เกษตรกรรม อุตสาหกรรม ที่อยู่อาศัย ป่าไม้ แหล่งน้ำ เป็นต้น โดยยึดข้อมูลการใช้ประโยชน์ที ่ดิน        
ของกรมพัฒนาที่ดินเป็นหลัก 

2.1.2 ระบบจำแนกการใช้ที่ดิน 
ระบบจำแนกการใช้ประโยชน์ที ่ด ินของกรมพัฒนาที ่ด ิน ซึ ่งเป็นหน่วยงานหลัก            

ของประเทศไทยที่ได้ศึกษาและพัฒนาระบบการจำแนกประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดินเข้าสู่ระบบสากล 
สอดคล้องกับการใช้ประโยชน์ที่ดินของประเทศไทย ซึ่งได้จำแนกแบ่งเป็น 3 ระดับ (อนุสรณ์, 2542) 
ดังนี้ 

1) ระดับท่ี 1 (Level 1) แบ่งออกเป็น 5 กลุ่มใหญ่ ได้แก่ 
- พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง (Urban and Built–up land) เป็นการจำแนกที่ดิน 

เพื่อใช้ประโยชน์เป็นที่อยู่อาศัย แหล่งชุมชนตัวเมืองและย่านการค้า หรือสิ่งปลูกสร้างที่เกี่ยวข้อง         
กับเมืองและชุมชน เช่น สถานที่ราชการ สถาบันต่าง ๆ ถนน สนามบิน สถานีรถไฟ สถานที่พักผ่อน
หย่อนใจ สนามกอล์ฟ พ้ืนที่อุตสาหกรรม เป็นต้น 

- พื้นที่เกษตรกรรม (Agricultural land) เป็นการจำแนกที่ดินเพื่อใช้ในการปลูกพืช 
เช่น นาข้าว พืชไร่ ไม้ยืนต้น ไม้ผล พืชสวน ไร่หมุนเวียน ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์และโรงเรือนเลี้ยงสัตว์          
พืชน้ำ สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ เกษตรผสมผสาน ไร่นาสวนผสม เป็นต้น 

- พื้นที่ป่าไม้ (Forest land) เป็นการจำแนกตามลักษณะของป่า เช่น ป่าดิบรอสภาพ
ฟื้นฟู ป่าดิบสมบูรณ์ ป่าผลัดใบรอสภาพฟื้นฟู ป่าผลัดใบสมบูรณ์ สวนป่ารอสภาพฟื้นฟู  สวนป่า
สมบูรณ์ เป็นต้น 

- พื้นที ่น้ำ (Water body) เป็นการจำแนกบริเวณพื้นที ่ที ่เป็นน้ำ เช่น แม่น้ำ         
ลำคลอง หนอง บึง อ่างเก็บน้ำ บ่อนำ้ในไร่นา คลองชลประทาน เป็นต้น 

- พ้ืนที่เบ็ดเตล็ด (Miscellaneous) เป็นการจำแนกพ้ืนที่ประเภทอ่ืน ๆ เช่น พ้ืนที่ลุ่ม 
ทุ่งหญ้า ไม้พุ่ม หรือทุ่งหญ้าสลับไม้พุ่ม เหมืองเก่า บ่อขุดเก่า เหมืองแร่ บ่อลูกรัง บ่อทราย บ่อดิน         
ที่หินโผล่ ที่ทิ้งขยะ พ้ืนที่ถม เป็นต้น 

2) ระดับท่ี 2 (Level 2) แบ่งเป็นกลุ่มย่อยแยกจากกลุ่มใหญ่ในระดับที่ 1 ได้แก่ 
- พ้ืนที่ชุมชนสิ่งปลูกสร้าง (U) จำแนกเป็น ตัวเมืองย่านการค้า (U1) หมู่บ้าน (U2) 

สถานที่ราชการ (U3) สถานีคมนาคม (U4) พ้ืนที่อุตสาหกรรม (U5) และอ่ืนๆ (U6) 
- พื้นที่เกษตรกรรม (A) จำแนกเป็น พื้นที่นา (A1) พืชไร่ (A2) ไม้ยืนต้น (A3)        

ไม้ผล (A4)  พืชสวน (A5) ไร่หมุนเวียน (A6) ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์และโรงเรือนเลี้ยงสัตว์ (A7) พืชน้ำ (A8) 
สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (A9) และเกษตรผสมผสาน/ไร่นาสวนผสม (A0) 

- พื้นที่ป่าไม้ (F) จำแนกเป็น ป่าไม่ผลัดใบ (F1) ป่าผลัดใบ (F2) ป่าชายเลน (F3) 
ป่าพรุ (F4) ป่าปลูก (F5) วนเกษตร (F6) และป่าชายหาด (F7) 
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- พื้นที่เบ็ดเตล็ด (M) จำแนกเป็น ทุ่งหญ้าและไม้ละเมาะ (M1) พื้นที่ลุ่ม (M2) 
เหมืองแร่หรือบ่อขุด (M3) พื้นที่เบ็ดเตล็ดอ่ืน ๆ (M4) นาเกลือ (M5) หาดทราย (M6) และที่ทิ้งขยะ (M7) 

- พ้ืนที่น้ำ (W) จำแนกเป็น แหล่งน้ำธรรมชาติ (W1) และแหล่งน้ำที่สร้างขึ้น (W2) 
3) ระดับท่ี 3 (Level 3) เป็นการจำแนกละเอียดลงถึงชนิดพืชหรือพ้ืนที่เจาะจงชัดเจน 

แยกจากระดับท่ี 2 โดยมีตัวอย่าง เช่น 
- พ้ืนที่นา (A1) จำแนกเป็น นาร้าง (A100) นาข้าว (A101) เป็นต้น 
- พืชไร่ (A2) จำแนกเป็น ข้าวโพด (A202) อ้อย (A203) มันสำปะหลัง (A204) 

สับปะรด (A205) เป็นต้น 
- ไม้ยืนต้น (A3) จำแนกเป็น ยางพารา (A302) ปาล์มน้ำมัน (A303) ยูคาลิปตัส 

(A304) เป็นต้น 
- ไม้ผล (A4) จำแนกเป็น ทุเรียน (A403) เงาะ (A404) มะม่วง (A407) มังคุด 

(A419) เป็นต้น 
- ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์และโรงเรือนเลี้ยงสัตว์ (A7) จำแนกเป็น ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์ 

(A701) โรงเรือนเลี้ยงสัตว์ปีก (A703) โรงเรือนเลี้ยงสุกร (A704) เป็นต้น 
- แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น (W201) จำแนกเป็น อ่างเก็บน้ำ (W101) บ่อน้ำในไร่นา 

(W202) คลองชลประทาน (W203) เป็นต้น 
- เหมืองแร่หรือบ่อขุด (M3) จำแนกเป็น เหมืองแร่ (M301) บ่อลูกรัง (M302)  

บ่อดิน (M304) เป็นต้น 

 

ภาพที ่2.1 การจำแนกการใช้ที่ดินประเภทต่าง ๆ ระดับ 1 โดยซ้อนทับภาพดาวเทียม 
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2.2 ความรู้เกี่ยวกับโครงการพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งทะเลภาคตะวันออก (ESB) และโครงการระเบียง
เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) 
 2.2.1 โครงการพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งทะเลภาคตะวันออก (ESB) 

โครงการพัฒนาพื ้นที ่บร ิเวณชายฝั ่งทะเลตะว ันออกหรือ Eastern Seaboard 
Development Program (ESB) เกิดขึ ้นใน พ.ศ. 2525 ภายใต้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2525 - 2529) เพื่อให้เป็นเขตอุตสาหกรรมที่ทันสมัยในระดับนานาชาติ         
มีพื ้นที ่เป้าหมาย ได้แก่ บริเวณแหลมฉบัง จั งหวัดชลบุรี เพื ่อพัฒนาให้เป็นแหล่งอุตสาหกรรม               
เพื่อการส่งออก อุตสาหกรรมขนาดย่อมและขนาดกลางที่ไม่มีปัญหาสิ่งแวดล้อม บริเวณมาบตาพุด 
จังหวัดระยอง เพื่อพัฒนาให้เป็นแหล่งอุตสาหกรรมหลักและพัฒนาให้เป็นเมืองอุตสาหกรรมใหม่  
และพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อพัฒนาให้เป็นพื้นที่เกษตรเพื่ออุตสาหกรรมที่มีการปรับใช้เทคโนโลยี
ทางการผลิต เพื่อให้เป็นเขตเกษตรก้าวหน้า ใช้ทุนสูง มีการจ้างแรงงานที่มีฝีมือ และผู้เชี่ยวชาญ
ชำนาญการ และเกษตรขนาดใหญ่ครบวงจร (สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและ           
สังคมแห่งชาติ, 2554) 

โครงการพัฒนาพ้ืนที่ชายฝั ่งทะเลตะวันออก เป็นการพัฒนาพ้ืนที ่อุตสาหกรรม          
ในเขตพ้ืนที่ 3 จังหวัด เพ่ือเป็นการกระจายกิจกรรมทางด้านเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมออกสู่ภูมิภาค
เพ่ือลดความแออัดและการกระจุกตัวของเขตอุตสาหกรรมในพื้นที่ กรุงเทพและจังหวัดใกล้เคียง          
และผลักดันให้เกิดการพัฒนาฐานเศรษฐกิจและฐานการผลิตอุตสาหกรรมแห่งใหม่ของประเทศ           
รวมทั้งมุ่งเน้นอุตสาหกรรมผลิตสินค้าสําเร็จรูปเพื่อส่งออกมากขึ้น ซึ่งนําไปสู่แผนการปรับโครงสร้าง
อุตสาหกรรม และการกระจายอุตสาหกรรมไปสู่ส่วนภูมิภาค ซึ่งผลจากการดําเนินงานการพัฒนา           
ทั้งการผลักดันการลงทุนให้ประเทศไทยไปสู่การพัฒนาภาคอุตสาหกรรม รวมถึงการพัฒนาระบบ           
ต่าง ๆ ได้แก่ การพัฒนาท่าเรือน้ำลึก ระบบการขนส่งทางถนน การขนส่งทางราง นิคมอุตสาหกรรม 
ระบบประปา ไฟฟ้า ระบบการสื่อสารโทรคมนาคม รวมทั้งการพัฒนาด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม         
ที ่มีการพัฒนาควบคู่กันมาจนทำให้พื ้นที่ชายฝั่งทะเลภาคตะวันออกของประเทศไทยกลายเป็น        
จุดยุทธศาสตร์ที่สำคัญต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของไทยมาจนถึงปัจจุบัน (สุปรีชญา บุญมาก และ
คณะ, 2562) 

โครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออกถือเป็นกลไกสำคัญในการยกระดับ
เศรษฐกิจของภาคตะวันออก และเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศตลอดระยะเวลาที ่ผ ่านมา               
โดยเป็นตัวเร่งในการผลักดันการลงทุนให้ประเทศก้าวเข้าสู่การพัฒนาภาคอุตสาหกรรมอย่างแท้จริง              
ตั ้งแต่อุตสาหกรรมผลิตแบบเบา เช่น อุตสาหกรรมเสื ้อผ้าและสิ ่งทอ จนถึงอุตสาหกรรมหนัก          
เช่น อุตสาหกรรมยานยนต์ อิเล็กทรอนิกส์ ปิโตรเคมี ที่มีการพัฒนามากขึ้นเป็นลำดับ (สำนักงาน
คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก, 2561) 
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2.2.2 โครงการระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC)  
โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor: 

EEC) เป็นแผนยุทธศาสตร์ภายใต้นโยบายไทยแลนด์ 4.0 ด้วยการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ที่ต่อยอดความสำเร็จ
มาจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจภาคตะวันออก หรือ Eastern Seaboard ซึ่งดำเนินมาแล้วกว่า 30 ปี       
มีเป้าหมายในการยกระดับพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจภาคตะวันออกให้กลายเป็น World - Class Economic 
Zone รองรับการลงทุนอุตสาหกรรม Super Cluster และอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ         
เพื่อเป็นกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจในอีก 20 ปีข้างหน้า โดยโครงการ EEC มุ่งสู ่การเป็นศูนย์กลาง
เศรษฐกิจระดับโลกด้วยการพัฒนา 4 ด้านหลัก ได้แก่ โครงสร้างพื ้นฐาน ธุรกิจอุตสาหกรรม          
การท่องเที ่ยว เมืองใหม่และชุมชน  โดย 5 ปีแรก มีเป้าหมายการลงทุนในโครงสร้างพื ้นฐาน              
และการลงทุนสนับสนุน 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย ซึ ่งประกอบด้วย 5 อุตสาหกรรมเดิมที ่ไทย         
มีศักยภาพต่อยอด (First S - Curve) คือ ยานยนต์สมัยใหม่ อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ การท่องเที่ยว
กลุ ่มรายได้ดีและเชิงสุขภาพ การเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ และการแปรรูปอาหาร และ                      
5 อุตสาหกรรมอนาคต (New S - Curve) คือ หุ่นยนต์เพื่อการอุตสาหกรรม การบินและโลจิสติกส์
เชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวิภาพ ดิจิทัล และการแพทย์ครบวงจร (กรมพัฒนาธุรกิจการค้า, 2560) 

สาระสำคัญของแผนภาพรวมโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก             
มีดังนี้ (สำนักงานเพื่อการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก, 2561) 

1) วิสัยทัศน์  
“เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก เป็นต้นแบบการพัฒนาเชิงพื้นที่ที่สมบูรณ์แบบ 

ช่วยผลักดันการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภายใต้นโยบายไทยแลนด์ 4.0 และให้ประเทศไทยก้าวขึ้น 
สู่ระดับประเทศพัฒนาโดยเร็วที่สุด”  

2) วัตถุประสงค์  
-  เพื ่อส ่งเสร ิมการพัฒนาก ิจกรรมทางเศรษฐกิจท ี ่ท ันสมัยและเป ็นม ิตร                      

กับสิ่งแวดล้อม เพ่ือเป็นฐานการสะสมเทคโนโลยี เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
-  เพื ่อเพิ ่มศักยภาพโครงสร้างพื ้นฐานและระบบสาธารณูปโภคให้เชื ่อมโยง            

อย่างเป็นระบบ สมบูรณ์มีประสิทธิภาพ มีความต่อเนื่อง ประชาชนสามารถเข้าถึงได้โดยสะดวก 
-  เพื ่อพัฒนาเมืองให้น่าอยู ่และมีความทันสมัยระดับนานาชาติที ่เหมาะสม                 

ต่อการอยู่อาศัยอย่างสะดวกปลอดภัย เข้าถึงได้โดยทั่วหน้า และสามารถประกอบกิจการอย่างมีคุณภาพ 
และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นท่ีเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 

-  เพ่ือเสริมสร้างบทบาทของประเทศไทยในฐานะประตูของภูมิภาคเอเชียในบริบทโลก 
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3) เป้าหมายการพัฒนา ประกอบด้วย 3 ระดับ 
-  เป้าหมายระดับประเทศ 

▪ เป็นพื้นที่แรกที่มีการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นระบบ มีกฎหมาย 
องค์กรดำเนินการ และมีภารกิจชัดเจน เป็นตัวอย่างของการพัฒนาพ้ืนที่อ่ืน ๆ ในอนาคต 

▪ รายได้ประชาชาติขยายตัวไม่ต่ำกว่าร้อยละ 5 ต่อปี 

▪ สะสมและนำเทคโนโลยีมาใช้ประโยชน์ในการสร้างรายได้และสร้างความสะดวก 
ให้กับคนไทยทุกคนทุกระดับ 

-  เป้าหมายระดับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก คือ การยกระดับการลงทุน        
ในทุกด้านไม่ต่ำกว่า 1.5 ล้านล้านบาท ใน 5 ปีแรก เพื ่อให้เกิดฐานเทคโนโลยีใหม่ของประเทศ          
และเกิดการพัฒนาคน ความรู้และเทคโนโลยี ให้ก้าวทันโลกอนาคต 

-  เป้าหมายระดับจังหวัด ภายใน 10 ปี 
▪ ฉะเชิงเทรา เป็นที่อยู่อาศัยชั้นดีเป็นศูนย์กลางโลจิสติกส์ ( logistics hub) 

เชื่อมโยงภาคตะวันออกกับประเทศเพ่ือนบ้าน เช่น กัมพูชา ลาว และจีน  
▪ ชลบุรี เป็นเมืองท่องเที ่ยวเชิงคุณภาพและการศึกษา เป็นศูนย์กลาง          

ทางการเงินและการวิจัยและพัฒนา 
▪ ระยอง เป็นเมืองนวัตกรรม การวิจัยและพัฒนา และการท่องเที่ยวเกษตร 

 

 
 

ภาพที ่2.2 กรอบแนวคิดแผนภาพรวมเพ่ือการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 
ที่มา: สำนักงานเพ่ือการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก, 2561 
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การเชื่อมต่อ EEC ของจังหวัดฉะเชิงเทรา สามารถสรุปภาพรวม ดังนี้ (สำนักงาน
จังหวัดฉะเชิงเทรา, 2564) 

การแบ่งเขตการพัฒนาเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) กำหนดให้จังหวัดฉะเชิงเทรา
พัฒนาเป็นเมืองที่อยู่อาศัยชั้นดีที่ทันสมัยรองรับการขยายตัวของกรุงเทพฯ และ EEC ซึ่งจะประกอบด้วย 
Super Cluster/Cluster เป็นอุตสาหกรรมไทยมีศักยภาพในการแข่งขัน และสามารถพัฒนาหรือ        
ต่อยอดการใช้เทคโนโลยีที่สูงขึ ้นเพื ่อสร้างมูลค่าเพิ ่ม ได้ ความโดดเด่นของกลุ ่มจังหวัด EEC คือ          
การเป็นฐานที่ตั ้งสำคัญของภาคอุตสาหกรรมโดยเฉพาะกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรม
อิเล็กทรอนิกส์ และอุตสาหกรรมปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ รวมถึงอุตสาหกรรมอ่ืน ๆ โดยจังหวัดฉะเชิงเทรา
มีนิคมอุตสาหกรรมที่พัฒนาแล้ว ได้แก่ นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์ นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์          
นิคมอุตสาหกรรม ที เอฟ ดี และนิคมอุตสาหกรรม 304 ปาร์ค 2 ฉะเชิงเทรา และจากยุทธศาสตร์ 
ของ EEC กำหนดให้จังหวัดฉะเชิงเทรามีทิศทางการพัฒนาเป็นเมืองใหม่ รองรับการขยายตัวของเมือง
สมาร์ทซิตี ้ (Smart City) เมืองอัจฉริยะในรูปแบบเมืองพักอาศัยที ่ทันสมัยตามมาตรฐานโลก            
รองรับการขยายตัวของกรุงเทพ โดยเปิดพื้นที่ใหม่รอบสถานีรถไฟฟ้าความเร็วสูงและรถไฟรางคู่         
ซึ่งเป็นพื้นที่รอยต่อระหว่างเมืองฉะเชิงเทรากับจังหวัดชลบุรี ทำให้นักลงทุนในพื้นที่สามารถเดินทาง
จากที่อยู ่อาศัยไปยังแหล่งทำงานได้อย่างสะดวกสบาย รวดเร็ว รวมถึงการขนส่งสินค้าทางราง              
ที่จะมคีวามสำคัญต่อไปสำหรับจังหวัดฉะเชิงเทรา 
  การลงทุนในจังหวัดฉะเชิงเทราถือว่าเป็นทำเลที ่มีศักยภาพและความเหมาะสม
เนื่องจากอยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพ อยู่ใกล้แหล่งอุตสาหกรรม ได้แก่ ชลบุรี ระยอง และสมุทรปราการ 
และอยู่ใกล้ศูนย์กลางการคมนาคมทางอากาศระดับนานาชาติ ได้แก่ สนามบินสุวรรณภูมิ สนามบิน       
อู่ตะเภา รวมทั้งศูนย์กลางการคมนาคมทางน้ำ ได้แก่ แหลมฉบังและมาบตาพุด 
  สำหรับทิศทางการพัฒนาเมือง มีหลักการพัฒนาพื ้นที ่รองรับบทบาทเมือง               
ตามนโยบาย EEC ประกอบด้วย ปรับปรุงฟื้นฟูเมืองเดิม พัฒนาพื้นที่เมืองใหม่ในรูปแบบสมาร์ท ซิตี้ 
(Smart City) และพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน โดยมีการพัฒนาเมืองใหม่ 4 แห่ง ได้แก่ ฉะเชิงเทรา 
พัทยา อู่ตะเภา และระยอง ซึ่งจะได้รับการพัฒนาเอื้อต่อภาคธุรกิจเป็นศูนย์การวิจัยและพัฒนา           
และกระจายความแออัดจากกรุงเทพ ในส่วนของจังหวัดฉะเชิงเทราจะมีการพัฒนาเมืองใหม่            
เมืองสมาร์ทซิตี ้ (Smart City) ตามนโยบายรัฐบาล เพื ่อรองรับการพัฒนาของพื ้นที ่ EEC และ         
การขยายตัวของกรุงเทพ เป็นเมืองน่าอยู ่มาตรฐานระดับโลก และนโยบายรัฐบาลกำหนดให้          
จังหวัดฉะเชิงเทราเป็นพ้ืนที่ต้นแบบอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Industry) ซึ่งเอ้ือให้เกิดการขยายผล 
การพัฒนาภาคอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น อีกทั้งการพัฒนาศูนย์ขนส่งระบบราง 
อุตสาหกรรมยานยนต์ โครงการจัดตั้งศูนย์ทดสอบยานยนต์ยางล้อแห่งชาติ การพัฒนารถไฟความเร็วสูง 
และการขยายทางหลวงสายหลัก เช่น ทางหลวงหมายเลข 304 314 และ 315 มีถนนวงแหวน 
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มอเตอร์เวย์ใหม่ช่วยสนับสนุนประสิทธิภาพ และลดต้นทุนของการขนส่งโลจิสติกส์ ให้กับภาคอุตสาหกรรม 
ซึ่งสรุปภาพของจังหวัดฉะเชิงเทราเป็น 3 ด้าน ได้แก่ 

1) เมืองและชุมชนรองรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก มุ ่งเน้นการเชื ่อมโยง          
เมืองหลักด้านการท่องเที่ยว การเดินทางคมนาคมขนส่งหลายรูปแบบ และย่านอุตสาหกรรมหลัก       
ของ EEC และพัฒนาผังเมืองในการรองรับกลุ ่มประชากรอนาคตจากชุมชนเมืองและแหล่งงาน        
ในอนาคตอย่างมีประสิทธิภาพ 

2) เมืองและชุมชนอยู่อาศัยชั้นดี โดยส่งเสริมการพัฒนาเป็นเมืองที่อยู่อาศัยชั้นดี       
ที่ทันสมัย รองรับการขยายตัวของกรุงเทพฯ และ EEC 

3) การพัฒนาเมืองเกษตรกรรมอย่างยั ่งยืน มุ่งเน้นการอนุรักษ์แหล่งทรัพยากร       
ที ่มีความสำคัญ โดยเฉพาะพื ้นที ่ป่าไม้ แหล่งน้ำ และพื ้นที ่โล่งว่าง เพื ่อการพัฒนาเมืองและ               
คุณภาพชีวิตของประชากรในอนาคตได้อย่างเหมาะสมและได้มาตรฐาน ภายใต้กรอบการพัฒนา       
ที่ยั่งยืน รวมถึงการป้องกันบรรเทาสาธารณภัยต่าง ๆ ได ้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

 
 

ภาพที่ 2.3 เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก จังหวัดฉะเชิงเทรา ชลบุรี และจังหวัดระยอง 
ที่มา: สำนักงานเพ่ือการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก, 2561 
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2.3 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 
2.3.1 นิยามและความหมายของระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์  

สำนักพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (2558) ให้คำจำกัดความไว ้ว่า       
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เป็นระบบสารสนเทศที่นำเอาข้อมูลมารวบรวม จัดเก็บ และวิเคราะห์  
อย่างเป็นระบบ สามารถทำการสืบค้นข้อมูลและปรับปรุงข้อมูล รวมไปถึงการนำเอาข้อมูล                
ที ่ได้จากการวิเคราะห์เพื ่อช่วยประกอบการตัดสินใจในเรื ่องต่าง ๆ ได้ ข้อมูลที ่นำมารวบ รวม         
และจัดเก็บในระบบที่สามารถนำไปจัดการ และวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพื้นที่ (Spatial data) โดยข้อมูล
เชิงพื ้นที ่ยังมีการเชื ่อมโยงกับข้อมูลลักษณะประจำ (Attribute data) ที่ใช้อธิบายรายละเอียด         
ของปรากฏการณ์และคุณลักษณะของข้อมูลเช ิงพื ้นที ่น ั ้น ๆ ซึ ่งจ ะทำให้การนำข้อมูลไปใช้                 
มีความถูกต้องและแม่นยำมากยิ่งขึ้น 

สรรค์ใจ กลิ่นดาว (2542) กล่าวว่า ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เป็นระบบสารสนเทศ 
ที ่ออกแบบมาเพื ่อใช ้รวบรวม จัดเก็บ  วิเคราะห์ข้อมูลภูมิศาสตร ์ รวมทั ้งการสืบค้นข ้อมูล                 
และการแสดงผล ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เป็นทั้งระบบฐานข้อมูลที่มีความสามารถในการจัดการ
ข้อมูลเช ิงพื ้นที ่ของแผนที ่เช ิงเลข และข้อมูลเช ิงคุณลักษณะเพื ่อว ิเคราะห์ข้อมูลเหล ่านั้น                        
ให้ได้ผลออกมาเป็นข้อสนเทศและนำไปใช้ประโยชน์ในการตัดสินใจ 

ศูนย์วิจัยภูมิสารสนเทศเพื่อประเทศไทย (ม.ป.ป.) ให้ความหมาย ระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์ คือ กระบวนการทำงานเกี่ยวกับข้อมูลในเชิงพ้ืนที่ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ที่ใช้กำหนดข้อมูล
และสารสนเทศที่มีความสัมพันธ์กับตำแหน่งในเชิงพื้นที่และสัมพันธ์กับตำแหน่งในแผนที่ โดยข้อมูล
และแผนที ่ใน GIS เป็นระบบข้อมูลสารสนเทศที่อยู ่ในรูปของตารางข้อมูล และฐานข้อมูลที ่มี                 
ส่วนสัมพันธ์กับข้อมูลเชิงพ้ืนที่ (Spatial Data)  

สุพรรณิกา โกยสิน (2563) ให้ความหมาย ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ คือ ระบบ           
ในการจัดการข้อมูลเชิงพื้นที่ (Spatial data) และข้อมูลอรรถาธิบาย (Attribute data) มีความสามารถ  
ในการเก็บรวบรวม นำเข้า ปรับแก้ สืบค้น จัดการข้อมูลอย่างเป็นระเบียบ วิเคราะห์ข้อมูล และ
แสดงผลข้อมูลภูมิศาสตร์ได้ นอกจากนั้นยังสามารถแสดงความสัมพันธ์  แบบรูป และแนวโน้ม        
ของสิ่งต่าง ๆ ที่ต้องการศึกษาในรูปแบบของแผนที่เป็นหลัก ที่อาจจะประกอบด้วยรูปภาพ แผนภูมิ 
รายงาน เพ่ือให้เข้าใจพื้นที่ทางภูมิศาสตร์มากขึ้น 

โดยสรุประบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ คือ ระบบสารสนเทศที่ออกแบบมาเพื ่อใช้          
ในการรวบรวม นำเข้า ปรับแก้ สืบค้น จัดเก็บ วิเคราะห์ และแสดงผลข้อมูลเชิงพื้นที่ (Spatial data) 
โดยข้อมูลเชิงพ้ืนที่มีการเชื่อมโยงกับข้อมูลลักษณะประจำ (Attribute data) ที่ใช้อธิบายรายละเอยีด
ของปรากฏการณ์และคุณลักษณะของข้อมูลเชิงพื้นที่นั ้น ๆ ซึ่งนำไปใช้ประโยชน์ในการตัดสินใจ
เกี่ยวกับการจัดการในด้านต่าง ๆ 
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2.3.2 องค์ประกอบของระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 
องค์ประกอบของระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ประกอบด้วย 5 ส่วนหลัก ดังนี้ (สุพรรณิกา 

โกยสิน, 2563) 
1)  อุปกรณ์ (Hardware) คือ คอมพิวเตอร์ เครื่องมือ และอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ

ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ช่วยในการนำเข้าข้อมูล ประมวลผลข้อมูล แสดงผลข้อมูลทั้งในรูปแบบ 
Digital และ Hard copy สามารถแบ่งตามหน้าที่การใช้งานได้ ดังนี้ 

-  หน่วยรับข้อมูลหรือนำเข้าข้อมูล (Input unit) คือ อุปกรณ์ที่ทำหน้าที่รับข้อมูล 
จากผู้ใช้เข้าสู่ระบบ เช่น Keyboard, Scanner เป็นต้น ซึ่งเป็นส่วนในการแปลงข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบ 
Digital 

-  หน่วยประมวลผลกลาง (Central Processing Unit) คือ อุปกรณ์ในการประมวลผล
ข้อมูลที ่ได้ร ับข้อมูลผ่านชุดคำสั ่งหรือโปรแกรมต่าง ๆ เปรียบเสมือนกับสมองของคอมพิวเตอร์  
ซึ ่งจะประกอบด้วยหน่วยควบคุม (Control unit) และหน่วยคำนวณ (Arithmetic & logical unit) 
ในการประมวลผลข้อมูล ซึ่งประสิทธิภาพในการทำงานของระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์จะขึ้นอยู ่กับ
ความเร็วในการประมวลผลด้วย 

-  หน่วยความจำหลัก (Main memory หรือ Random Access Memory [RAM]) คือ 
อุปกรณ์ที ่ทำหน้าที ่เก็บบันทึกข้อมูลหลักที ่ได้จากการประมวลผล รวมถึงการจัดเก็บชุดคำสั ่งที ่ใช้  
ในการประมวลผลด้วย 

-  หน ่วยความจำสำรอง (Secondary storage unit) ค ือ อ ุปกรณ์ท ี ่ทำหน ้ าที่  
เก็บบันทึกข้อมูลเพื่อใช้ในการประมวลผลครั้งต่อไป ซึ่งอุปกรณ์ที่ใช้สำรองข้อมูลมีด้วยกันหลายประเภท 
เช ่น Hard disk, External Hard disk, Flash drive เป ็นต ้น การเล ือกหน่วยความจำสำรองจะต ้อง
สอดคล้องกับความต้องการและขนาดของข้อมูลเป็นหลัก 

-  หน่วยแสดงผล (Output unit) คือ อุปกรณ์ที่แสดงข้อมูลที่ได้จากการประมวลผล 
ทั ้งในร ูปแบบ Digital โดยแสดงผลผ่านจอภาพ (Monitor) และรูปแบบ Hard copy โดยแสดงผล         
ผ่านเครื่อง Printer หรือ Plotter 

-  หน่วยติดต่อสื่อสาร (Communication unit) คือ อุปกรณ์ในการเชื่อมโยง ถ่ายโอน
ข้อมูลไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์อื่น ๆ โดยผ่านระบบเครือข่ายที่มีอุปกรณ์ติดต่อสื่อสารต่าง ๆ 

2) ซอฟต์แวร์ (Software) คือ ชุดคำสั่งสำเร็จรูป เพื่อใช้ในการจัดการข้อมูล รวมทั้ง        
การนำเข้าข้อมูล การปรับแก้ข้อมูล การสืบค้นข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล และการนำเสนอข้อมูล  
ตัวอย ่างซอฟต์แวร์ เช ่น ArcGIS, Mapinfo, QGIS เป ็นต ้น ซ ึ ่งในปัจจ ุบ ันโปรแกรมทางด้าน GIS                   
ได้มีการพัฒนาเพ่ือตอบสนองความต้องการของผู้ใช้มากยิ่งขึ้น 
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3) ข้อมูล (Data) คือ รายละเอียดของส ิ ่งต ่าง ๆ ที ่จะถูกเก ็บรวบรวมในร ูปแบบ 
ของฐานข้อมูล หรือแฟ้มข้อมูลที่สามารถเชื่อมโยงหรืออ้างอิงตำแหน่งทางภูมิศาสตร์ได้ 

4) บุคลากร (People) คือ บุคคลที ่ปฏิบัติงานในส่วนต่าง ๆ ที ่เกี ่ยวข้องกับระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร์ทั้งหมด เช่น ผู้นำเข้าข้อมูล ผู้วิเคราะห์ข้อมูล ผู้เขียนโปรแกรม รวมถึงผู้ใช้ด้วย 

5) วิธีการ (Method)  คือ การกำหนดขั้นตอนการทำงานด้วยระบบ GIS ให้ได้ผลลัพธ์
ตามที ่ต ้องการ นอกจากนี ้ย ังรวมถึงวิธ ีการของหน่วยงานต่าง ๆ ที ่นำ GIS ไปใช้จัดการกับข้อมูล           
หรือวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสมให้แก่หน่วยงานนั้น ๆ 

2.3.3 ข้อมูลระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 
ข้อมูลระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ประกอบด้วยข้อมูลเชิงพื้นที่  (Spatial data) และ

ข้อมูลอรรถาธิบาย (Attribute data) โดยมีรายละเอียดดังนี้ (สุพรรณิกา โกยสิน, 2563) 
1) ข้อมูลเชิงพ้ืนที่ 

ข้อมูลเชิงพื ้นที ่ เป็นตัวแทนของสิ ่งต่าง ๆ บนพื ้นโลกที ่สามารถอ้างอิงพิกัด  
หรือตำแหน่งทางภูมิศาสตร์ได้ โดยจำแนกตามลักษณะของการจัดเก็บข้อมูลเชิงพื้นที่แบ่งเป็น 2 
ประเภท ดังนี้ 

- ข้อมูลเวกเตอร์ (Vector data) 
ข้อมูลเชิงพื้นที่ที ่จัดเก็บค่าพิกัดในรูปแบบจุด (Point) เส้น (Line) และพื้นที่ 

(Polygon) 
ก. จุด (Point) เป็นข้อมูลที่เป็นตัวแทนแสดงที่ตั้งหรือตำแหน่งของสิ่งต่าง ๆ 

ข้อมูลจุดเก็บตำแหน่งพิกัดแบบ X และ Y ไม่สามารถบอกทิศทาง ระยะทาง และขนาดได้ เช่น ที่ตั้ง
โรงเรียน ที่ตั้งมหาวิทยาลัย ที่ตั้งโรงพยาบาล เป็นต้น 

ข. เส้น (Line) เป็นข้อมูลที ่เป็นตัวแทนของสิ ่งต่าง ๆ ที ่มีลักษณะเป็นเส้น 
ประกอบด้วยจุดพิกัดสองจุดขึ้นไป สามารถแสดงเฉพาะทิศทางและระยะทาง โดยมีจุดเริ่มต้น ไปยัง
จุดระหว่างทาง จนถึงจุดสิ้นสุด ข้อมูลเส้นเป็นได้ทั้งเส้นตรงและเส้นโค้ง เช่น ถนน คลอง ทางรถไฟ 
เป็นต้น 

ค. พื้นที่ (Polygon) เป็นข้อมูลที่เป็นตัวแทนของสิ่งต่าง ๆ ที่มีขอบเขตชัดเจน 
ประกอบด้วยจุดพิกัดตั้งแต่สามจุดขึ้นไป โดยที่จุดเริ ่มต้นและจุดสิ้นสุดต้องเป็นจุดพิกัดเดียวกัน 
สามารถแสดงได้ทั้งทิศทาง ระยะทาง และขนาด เช่น พ้ืนที่เกษตรกรรม พ้ืนที่ป่าไม้ พ้ืนที่เมือง เป็นต้น 
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ภาพที ่2.4 โครงสร้างของข้อมูลเชิงพ้ืนที่ที่จัดเก็บค่าพิกัดในรูปแบบ Point Line และ Polygon 
ที่มา: สำนักงานวิจัยแห่งชาติ, 2558 

- ข้อมูลแรสเตอร์ (Raster data) 
ข้อมูลเชิงพื ้นที ่ที ่จ ัดเก็บในรูปแบบตารางกริด (Grid) แต่ละกริดมีร ูปร่าง 

เป็นสี่เหลี่ยม เรียกว่า เซลล์ (Cell) หรือจุดภาพ (Pixel) แต่ละจุดภาพสามารถเก็บข้อมูลได้เพียง 1 ค่า
เท่านั้น เมื่อนำจุดมาเรียงต่อกันในแนวนอนและแนวตั้งเพื่อแสดงข้อมูลที่ต้องการ ความละเอียด 
ขึ ้นอยู ่กับขนาดของจุดภาพ ข้อมูลที ่มีความละเอียดยิ ่งมาก ขนาดของจุดภาพจะยิ่ งมีขนาดเล็ก               
ตัวอย่างข้อมูลแรสเตอร์ เช่น ภาพถ่ายทางอากาศ ภาพดาวเทียม เป็นต้น 

2) ข้อมูลเชิงบรรยาย 
ข้อมูลที่อธิบายถึงคุณสมบัติรายละเอียด หรือคุณลักษณะที่เกี ่ยวข้องกับข้อมูล    

ทางภูมิศาสตร์ที ่ได้ทำการรวบรวมมา ณ ช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง เช่น การสำรวจหรือเก็บข้อมูล
ภาคสนามโดยการรังวัดในพื ้นที ่จริงหรือใช้แบบสอบถาม ข้อมูลเชิงคุณลักษณะจะถูกจัดเก็บ            
อยู ่ในรูปแบบของตาราง สามารถเป็นได้ทั ้งข้อมูลเชิงปริมาณ (Quantitative) และเชิงคุณภาพ 
(Qualitative) แล้วแต่รูปแบบหรือวิธีในการเก็บรวบรวมข้อมูล 

 

ภาพที่ 2.5 เปรียบเทียบโครงสร้างของข้อมูล Raster และ Vector 
ที่มา: www.gis.stackexchange.com, 2562 

http://www.gis.stackexchange.com/
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2.3.4 กระบวนการทำงานของระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 
กระบวนการทำงานของระบบสารสนเทศภูม ิศาสตร์  คือ การกำหนดขั ้นตอน 

การทำงานด้วย GIS ให้ได้ผลลัพธ์ตามที่ต้องการ โดยมีขั้นตอน ดังนี้ (สุเพชร จิรขจรกุล, 2560) 
1) การนำเข ้าข ้อม ูลและการตรวจสอบข้อม ูล (Data Input and Verification)       

เป็นการเปลี ่ยนข้อมูลจากแผนที ่ต้นแบบ ภาพดาวเทียม และภาพถ่ายทางอากาศ ให้อยู ่ในรูป                
ของข้อมูลเชิงเลข (Digital) โดยผ่านอุปกรณ์ที่ใช้ในการนำเข้า เช่น Scanner, Keyboard เป็นต้น 
ในขณะนำข้อมูลเข้าทั้งข้อมูลเชิงพื้นที่ (Spatial data ) และข้อมูลอรรถาธิบาย (Attribute data)    
จะมีระบบตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล เพ่ือลดความผิดพลาดของการนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ 
เช่น มีคำสั่งในการป้องกันการนำเข้าข้อมูลที่ซ้ำซ้อนกัน ป้องกันการนำเข้าข้อมูลผิดประเภทข้อมูล 

2) การเก ็บข ้อม ูลและการจ ัดการฐานข ้อม ูล (Data manipulation and Data 
storage) เป็นการจัดเก็บข้อมูลเชิงพื้นที่ที่เกี่ยวข้องกับจุด เส้น หรือพื้นที่ ให้มีโครงสร้างที่สามารถ
จัดเก็บไว้ในคอมพิวเตอร์ และผู้ใช้สามารถเรียกมาใช้ได้โดยสะดวก ซึ่งจะมีโครงสร้างหรือรูปแบบ    
ในการจัดเก็บข้อมูลต่างกัน อีกทั้งการจัดการฐานข้อมูลให้ทันสมัยจะต้องมีการปรับแก้ฐานข้อมูล     
อยู่เสมอ 

3) การเรียกค้นและการวิเคราะห์ข้อมูล (Query and analysis) การเรียกค้นข้อมูล 
ในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์สามารถเรียกค้นโดยเลือกพ้ืนที่ที่ต้องการและแสดงผลลัพธ์จากที่สืบค้น 
จากตารางข้อมูลเช ิงบรรยาย โดยใช ้ภาษา SQL ในการใส ่เง ื ่อนไขซึ ่ งเป ็นภาษามาตรฐาน                        
ที่ใช้ในฐานข้อมูลที่เชื่อมโยงกัน และระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์มีความสามารถในการนำเข้าข้อมูล 
เชิงพื้นที่หลาย ๆ ชั้นข้อมูลมาซ้อนทับกันเพื่อวิเคราะห์และกำหนดเงื่อนไขต่าง ๆ ตามวัตถุประสงค์ 
หร ือตามแบบจำลอง (Model) เช ่น แบบจำลองทางสถิต ิหร ือแบบจำลองทางคณิตศาสตร์               
โดยการวิเคราะห์ข้อมูลในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์มีหลายวิธีการ เช่น การสร้างแนวกันชน 
(Buffer) การซ้อนทับข้อมูล (Overlay) การวิเคราะห์โครงข่าย (Network analysis) การวิเคราะห์
พ้ืนผิว (Surface analysis) เป็นต้น 

4) การแสดงผลแผนที่และรายงานข้อมูลผลลัพธ์ (Data display and data output) 
เป็นวิธีการแสดงข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์ โดยผลที่ได้อยู่ในรูปของแผนที่ ตาราง กราฟ เป็นต้น 
และพิมพ์รายงานผลโดยแสดงผลผ่านหน้าจอคอมพิวเตอร์ Plotter หรือ Printer หรืออาจเชื่อมโยง
กับโปรแกรมอ่ืน ๆ ในการรายงานผลได้อย่างสมบูรณ์ 
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2.3.5 การประยุกต์ใช้งานระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 
การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ของประเทศไทยในปัจจุบันถูกใช้งานอย่าง

กว้างขวางในหลาย ๆ ด้านทั้งในหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน เนื่องจากโปรแกรม
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ได้ถูกพัฒนาให้ใช้งานง่าย สะดวก และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ ้นกว่า          
ในอดีตโดยตัวอย่างของการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ สามารถสรุปได้ดังนี้  (สำนักพัฒนา
เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ, 2558) 

1) ด้านป่าไม้ เช่น ประยุกต์ใช้งานร่วมกับการรับรู ้จากระยะไกลเพื ่อสำรวจและ            
จัดทำฐานข้อมูลทรัพยากรป่าไม้ของประเทศ ตรวจสอบการบุกรุกทำลายป่าในเขตอุทยานแห่งชาติ  
เป็นต้น 

2) ด้านการเกษตร เช่น ประยุกต์ใช้ร่วมกับภาพดาวเทียมสำหรับการกำหนดศักยภาพ
พ้ืนที่เพ่ือการเกษตร หรือเขตเศรษฐกิจพืชที่สำคัญของประเทศ เป็นต้น 

3) ด้านการใช้ประโยชน์ที ่ด ิน เช่น การจัดทำฐานข้อมูลการใช้ประโยชน์ที ่ดิน  
การเปลี ่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที ่ด ิน เพื ่อประกอบการวิเคราะห์ต ัดสินใจวางแผนจัดการ               
การใช้ประโยชน์ที่ดินให้มีความเหมาะสมกับศักยภาพของพ้ืนที่ เป็นต้น 

4) ด้านการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม เช่น ใช้ประกอบการวิเคราะห์เพื่อประเมินผล
กระทบสิ ่งแวดล้อม (EIA) การวิเคราะห์พื ้นที ่เสี ่ยงต่อการเกิดมลพิษด้านต่าง ๆ เพื ่อประกอบ         
การวางแผนเพ่ือป้องกันมลพิษท่ีจะเกิดข้ึน เป็นต้น 

5) ด้านการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น การจัดทำระบบแผนที่
ภาษีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ของเทศบาลองค์การบริหารส่วนตำบลและ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด เป็นต้น 

6) ด้านการจัดการสาธารณภัย เช่น การวิเคราะห์พ้ืนที่เสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัย ภัยแล้ง 
อุทกภัย และดินโคลนถล่ม เพื ่อประกอบการวางแผนป้องกัน และเตือนภัยแก่ประชาชนที่                       
อยู่ในพื้นท่ีเสี่ยงภัยนั้น ๆ เป็นต้น 

7) ด้านอาชญากรรม เช ่น การว ิเคราะห์ความสัมพันธ ์ในเช ิงพื ้นที ่และเวลา  
ต่อการเกิดอาชญากรรม รวมถึงการวิเคราะห์พื ้นที่ เสี ่ยงต่อการเกิดอาชญากรรมแต่ละประเภท           
เพ่ือนำไปใช้ในการวางแผนป้องกันและปราบปราม เป็นต้น 

8) ด้านสาธารณสุข เช่น การวิเคราะห์พื ้นที ่เสี ่ยงต่อการเกิดโรคระบาด รวมถึง          
การว ิเคราะห ์ขอบเขตและศักยภาพของระบบการให้บร ิการด้านส ุขภาพและสาธารณสุข                         
ที ่เป็นประโยชน์ต่อการตัดสินวางแผนเฝ้าระวัง เตือนภัยโรคระบาด  รวมถึงเพิ ่มประสิทธิภาพ               
ในการบริหารจัดการด้านการให้บริการ เป็นต้น 
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9) ด้านการบริหารจัดการสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ เช ่น ใช ้ประกอบ  
การวางแผนเพื่อซ่อมบำรุง จัดทำ และขยายเครือข่ายการให้บริการโครงสร้างพื้นฐานต่าง ๆ เช่น  
โครงข่ายถนน โทรศัพท์ ไฟฟ้า ประปา เป็นต้น 

10) ด้านธุรกิจ สามารถใช้เป็นประโยชน์สำหรับการพัฒนาคุณภาพด้านการให้บริการ   
ขององค์กรในภาคธุรกิจให้มีความทันสมัย อำนวยความสะดวกในด้านการจัดจำหน่ายสินค้า           
การติดตามลูกค้า และการลดความซ้ำซ้อนในพื้นที่ปฏิบัติงาน เช่น ประยุกต์ใช้งานแผนที่ร่วมกับ               
การกำหนดตำแหน่งบนพื ้นโลกด้วยดาวเทียม (GPS) และระบบลูกค้าสัมพันธ์ (Call Center)                
ที่ทำให้ทราบถึงตำแหน่งของลูกค้าที่ติดต่อเข้ามา เพื่อให้ผู้ให้บริการหรือเจ้าของธุรกิจ สามารถทราบ
ถึงพ้ืนที่ที่เกิดปัญหาของลูกค้าได้ทันทีเช่น ธุรกิจการประกันภัย การให้บริการระบบมือถือ เป็นต้น 

2.4 ลักษณะทั่วไปของพ้ืนที่ศึกษา 

 ลักษณะทั่วไปของพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราโดยแบ่งออกเป็นที่ตั้งและอาณาเขต ลักษณะภูมิ
ประเทศ สภาพการพัฒนาตามกายภาพ ลักษณะภูมิอากาศและฤดูกาล การปกครอง และสภาพ
เศรษฐกิจ มีดังนี ้(สำนักงานจังหวัดฉะเชิงเทรา, 2561) 

 2.4.1 ที่ตัง้และอาณาเขต 
 จังหวัดฉะเชิงเทรา ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของประเทศประมาณละติจูดที่ 13 องศาเหนือ 
และลองติจูดที่ 100 องศาตะวันออก มีเนื้อที่ประมาณ 3,231,034 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 13 ของพื้นที่
ทั้งหมดของภาคตะวันออก อยู่ห่างจากกรุงเทพฯ ประมาณ 75 กิโลเมตร โดยมีอาณาเขตติดต่อกับ
จังหวัดใกล้เคียง ดังนี้ 

 ทิศเหนือ  ติดต่อกับ  จังหวัดนครนายก และจังหวัดปราจีนบุรี  
 ทิศใต้  ติดต่อกับ  จังหวัดชลบุรี จังหวัดจันทบุรี และอ่าวไทย 
 ทิศตะวันออก  ติดต่อกับ  จังหวัดปราจีนบุรี และจังหวัดสระแก้ว 
 ทิศตะวันตก     ติดต่อกับ   จังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดปทุมธานี และกรุงเทพฯ 

 2.4.2 ลักษณะภูมิประเทศ 
 ลักษณะภูมิประเทศของจังหวัดฉะเชิงเทรา สามารถจำแนกลักษณะภูมิประเทศ          
ออกได้ 3 เขตใหญ่ ๆ คือ 

1)   เขตที่ราบลุ่มแม่น้ำ เป็นบริเวณที่มีความสำคัญมากที่สุดของจังหวัดฉะเชิงเทรา 
เพราะเป็นพื้นที่ราบเรียบ ดินอุดมสมบูรณ์ และมีน้ำเพื่อการชลประทานอย่างเพียงพอ เขตพื้นที่         
ราบลุ่มแม่น้ำจะครอบคลุมพื้นที่ประมาณร้อยละ 37.7 ของพื้นที่จังหวัด หรือประมาณ 2,042.7 
ตารางกิโลเมตร ซึ ่งอยู ่ในเขตพื ้นที ่อำเภอบางปะกง อำเภอบ้านโพธิ ์ อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา              
อำเภอบางน้ำเปรี้ยว อำเภอบางคล้า อำเภอราชสาส์น อำเภอคลองเขื่อน และบางส่วนของอำเภอ
แปลงยาวและอำเภอพนมสารคาม ที ่ราบลุ ่มบริเวณนี้มีชื ่อเรียกอีกอย่างว่า “ที ่ราบฉนวนไทย”             
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ซึ่งถือได้ว่าเป็นเขตเศรษฐกิจที่สำคัญของจังหวัดฉะเชิงเทรา เพราะที่ราบลุ่มผืนนี้เป็นแหล่งผลิตข้าว
เพ่ือการค้าที่สำคัญของภาคตะวันออกของประเทศไทย 

2) เขตที่ดอนหรือที่ราบลูกฟูก เขตพื้นที่นี้อยู่ในบริเวณตอนกลางค่อนไปทางตะวันตก
และทางเหนือที่ติดต่อกับจังหวัดปราจีนบุรี โดยครอบคลุมพื้นที่ส่วนใหญ่ของจังหวัด คือ ประมาณ 
ร้อยละ 51.1 หรือ ประมาณ 2,205.6 ตารางกิโลเมตร ซึ ่งกระจายอยู ่ในเขตอำเภอสนามชัยเขต           
อำเภอท่าตะเกียบ และบางส่วนของอำเภอพนมสารคามและอำเภอแปลงยาว ความสูงเหนือระดับน้ำทะเล            
เฉลี่ย 4.2 เมตร ไม่เหมาะแก่การทำนา พื้นที่ส่วนใหญ่ใช้ในการทำไร่ ได้แก่ มันสำปะหลัง อ้อย 
ข้าวโพด เลี้ยงสัตว์ และสับปะรด 

3) เขตที ่ราบสูงและภูเขาเทือกเขา ที ่ปรากฏทางตะวันออกเฉียงใต้ซึ ่งไปสิ ้นสุด             
ในเขตท้องที ่ของจังหวัดชลบุรี ครอบคลุมพื ้นที ่ประมาณร้อยละ 11.2 หรือประมาณ 1,174.7            
ตารางกิโลเมตร ซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่ของอำเภอสนามชัยเขต อำเภอพนมสารคาม อำเภอท่าตะเกียบ 
และบางส่วนของอำเภอแปลงยาว 

 
ภาพที ่2.6 สภาพภูมิประเทศของจังหวัดฉะเชิงเทรา  

ที่มา : www.mitrearth.org, 2564 

 

 

http://www.mitrearth.org/
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 2.4.3 สภาพการพัฒนาตามกายภาพของพื้นที่ 
 จังหวัดฉะเชิงเทรา สามารถแบ่งสภาพการพัฒนาตามกายภาพของพื้นที ่ออกเป็น              

3 ส่วน ดังนี้  
1) พื้นที ่ส่วนที ่ 1 เป็นพื ้นที ่ทางทิศตะวันตกและทางทิศใต้ของจังหวัด ติดต่อกับ

กรุงเทพมหานคร จังหวัดสมุทรปราการ และจังหวัดชลบุรี มีสภาพเป็นที่ลุ่ม ได้แก่ พื้นที่อำเภอเมือง
ฉะเชิงเทรา อำเภอบางปะกง อำเภอบ้านโพธิ์ และอำเภอบางน้ำเปรี ้ยว ด้านทิศตะวันตกได้รับ        
อิทธิพลการเจริญเติบโตของกรุงเทพมหานคร และโครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณชายฝั่งตะวันออก   
พื ้นที ่ส่วนนี ้มีแนวโน้มจะกลายเป็นย่านอุตสาหกรรม ชุมชนเมือง การบริการ  และที่อยู ่อาศัย           
และอยู่ใกล้สนามบินสุวรรณภูมิ ซ่ึงจะเป็นตัวเร่งขยายความเจริญเติบโตของจังหวัดฉะเชิงเทรา 

2) พื้นที่ส่วนที่ 2 เป็นพื้นที่ฝั่งแม่น้ำบางปะกงซึ่งอยู่ทางตอนกลางของจังหวัด พื้นที่
บริเวณนี้อยู่ในเขตพ้ืนที่อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา บางส่วนของอำเภอบางคล้า อำเภอคลองเขื่อน อำเภอ
บ้านโพธิ์ด้านตะวันออก อำเภอบางน้ำเปรี้ยวด้านตะวันออก อำเภอพนมสารคาม อำเภอราชสาส์น 
อำเภอแปลงยาว และอำเภอสนามชัยเขต ส่วนใหญ่พื ้นที ่บริเวณนี้มีการทำเกษตรกรรม ได้แก่         
การทำนาข้าว การปลูกผลไม้ การทำพืชไร่ และการเลี้ยงสัตว์ สำหรับอำเภอแปลงยาวมีบางส่วน      
เป็นเขตพ้ืนที่อุตสาหกรรม 

3) พื้นที่ส่วนที่ 3 เป็นที่ราบสลับภูเขา มีป่าไม้ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า และแหล่งต้นน้ำ 
ลำธาร มีแหล่งน้ำขนาดใหญ่ ได้แก่ อ่างเก็บน้ำคลองสียัด มีความจุ 420 ล้านลูกบาศก์เมตร              
โดยเป็นแหล่งน้ำต้นทุนในการพัฒนาภาคอุตสาหกรรม เกษตรกรรม การบริการ และกิจการประปา
ของชุมชน 

 2.4.4 ลักษณะภูมิอากาศและฤดูกาล 
 จังหวัดฉะเชิงเทราอยู่ภายใต้อิทธิพลของมรสุมที่พัดปกคลุมประเทศไทย 2 ชนิด คือ 
มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ ่งเป็นลมที่พัดพาความหนาวเย็นจากประเทศจีนมาสู ่ประเทศไทย            
ในช่วงฤดูหนาว อิทธิพลของลมนี้จะทำให้จังหวัดประสบกับสภาวะอากาศหนาวเย็นและแห้งแล้ง        
กับลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ซึ่งพัดปกคลุมในช่วงฤดูฝนซึ่งทำให้อากาศชุ่มชื้นและมีฝนทั่วไป แบ่งออก
ตามฤดูกาลได้ 3 ฤดู ดังนี้ 

1) ฤดูร้อน เริ ่มตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนพฤษภาคม โดยมีลมตะวันออกและ        
ลมใต้พัดปกคลุม ทำให้มีอากาศร้อนอบอ้าวและอากาศร้อนจัดเป็นบางวัน บางครั้งอาจมีพายุฤดูร้อน 
ลักษณะเป็นฝนฟ้าคะนองและลมกรรโชกแรง อุณหภูมิอากาศสูงสุดเฉลี่ย 35 - 38 องศาเซลเซียส 
ปริมาณฝนรวมเฉลี่ย 200 – 300 มิลลิเมตร 

2) ฤดูฝน เริ ่มตั ้งแต่กลางเดือนพฤษภาคมถึงกลางเดือนตุลาคม โดยมีลมมรสุม
ตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุม ประกอบกับมีร่องความกดอากาศต่ำพาดผ่าน ทำให้มีฝนฟ้าคะนอง         
เกือบทั ่วไปและตกหนักบางพื ้นที ่ อาจก่อให้เกิดน้ ำท่วมฉับพลันในที ่ราบลุ ่มแม่น้ำบางปะกง                
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โดยมีปริมาณฝนเฉลี่ย 1,000 – 1,200 มิลลิเมตร ฝนส่วนใหญ่ที ่ตกลงมาเป็นฝนที่ได้รับอิทธิพล       
ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ โดยมีความชื้นใกล้เคียงกับจังหวัดชายฝั่งทะเลตะวันออก 

3) ฤดูหนาว เร ิ ่มตั ้งแต่กลางเดือนตุลาคมถึงเดือนกุมภาพันธ์ โดยมีลมมรสุม
ตะวันออกเฉียงเหนือพัดปกคลุม ประกอบกับบริเวณความกดอากาศสูงพัดผ่านทำให้ท้องฟ้าโปร่ง 
อุณหภูมิอากาศต่ำสุดเฉลี่ย 18 – 21 องศาเซลเซียส ปริมาณฝนรวมเฉลี่ย 50 - 100 มิลลิเมตร 

  2.4.5 การปกครอง 
 จังหวัดฉะเชิงเทราแบ่งเขตการปกครองออกเป็น 11 อำเภอ 93 ตำบล 892 หมู่บ้าน 
โดยมีจำนวนประชากรทั ้งสิ ้น 713,260 คน แยกเป็นชาย 349,706 คน เป็นหญิง 363,554 คน                 
มีครัวเรือนทั้งสิ้น 286,027 ครัวเรือน ดังตารางที ่2.1 

ตารางที ่2.1 จำนวนอำเภอ ตำบล และหมู่บ้าน จังหวัดฉะเชิงเทรา 

อำเภอ 
ตำบล 

(ปกครองท้องท่ี) 
ตำบล 

(ในเขตเทศบาล) 
หมู่บ้าน 

เมืองฉะเชิงเทรา 18 1 192 

บางคล้า 8 1 56 

แปลงยาว 4 - 48 

บางน้ำเปรี้ยว 10 - 148 

บางปะกง 12 - 108 

บ้านโพธ์ิ 17 - 73 

พนมสารคาม 8 - 87 

ราชสาส์น 3 - 31 

สนามชัยเขต 4 - 70 

ท่าตะเกียบ 2 - 47 

คลองเขื่อน 5 - 32 

รวม 91 2 892 

ที่มา: ที่ทำการปกครอง จังหวัดฉะเชิงเทรา, 2561 
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ภาพที ่2.7 การแบ่งเขตการปกครองของจังหวัดฉะเชิงเทรา 

2.3.7 สภาพเศรษฐกิจ 
 จังหวัดฉะเชิงเทราเป็นแหล่งผลิตอาหารเพื ่อเล ี ้ยงประชากรในภูม ิภาค  และ
กรุงเทพมหานคร โดยประชาชนมีการประกอบอาชีพเกษตรกรรม ผลผลิตที่สำคัญ เช่น ข้าว          
มันสำปะหลัง อ้อยโรงงาน มะพร้าว มะม่วง และหมาก เป็นต้น ด้านปศุสัตว์ เช่น ไข่ไก่ สุกร ไก่เนื้อ 
เป็ด โคเนื้อ เป็นต้น ด้านประมงมีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ เช่น กุ้งกุลาดำ ปลาน้ำจืด ปลาน้ำกร่อย        
และกิจการประมงทะเล สำหรับในด้านอุตสาหกรรมนับได้ว่ามีศักยภาพค่อนข้างสูง มีนักลงทุน           
ให้ความสนใจลงทุนเป็นจำนวนมาก มีการเคลื่อนย้ายฐานการผลิตจากกรุงเทพมหานคร และจังหวัด
ใกล้เคียงมาลงทุนตั้งโรงงานอุตสาหกรรมในเขตจังหวัดฉะเชิงเทรา ปัจจุบันมีโรงงานอุตสาหกรรม
มากกว่า 1,600 โรงงาน ส่วนใหญ่เป็นอุตสาหกรรมเกี ่ยวเนื ่องทางการเกษตร อุปกรณ์ไฟฟ้า             
และอิเล ็กทรอนิกส์  ช ิ ้นส ่วนรถยนต์และประกอบรถยนต์ พลาสติก  และผลิตภ ัณฑ์จากไม้                     
โรงงานส่วนใหญ่ตั ้งอยู ่ในเขตอำเภอบางปะกง อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา อำเภอพนมสารคาม              
อำเภอบ้านโพธิ์ อำเภอบางน้ำเปรี้ยว และอำเภอแปลงยาว โดยมีนิคมอุตสาหกรรมจำนวน 3 แห่ง 
สำหรับผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดฉะเชิงเทรา (GPP) ในปี 2560 เท่ากับ 341,116  ล้านบาท มีมูลค่า
ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดต่อคนเท่ากับ 427,409 บาทต่อปี ซึ ่งเป็นอันดับที่ 6 ของประเทศ และ          
เป็นอันดับ 3 ของภาคตะวันออกโดยรายได้ส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับสาขาอุตสาหกรรม 
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2.5 แบบจำลองการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดิน  

 สุระ พัฒนเกียรติ (2546) ได้ให้ความหมายของแบบจำลองไว้ว่า เป็นรูปแบบการคัดเลือก 
หรือการจำแนกลักษณะต่าง ๆ เพื่อใช้เป็นตัวแทนในการอธิบายปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่เกิดขึ้น 
โดยส่วนใหญ่จะพิจารณาถึงลักษณะเชิงปริมาณ (Quantitation Model) โดยใช้หลักการทางคณิตศาสตร์
แสดงความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูล ซึ่งสามารถนำแบบจำลองไปประยุกต์ในด้านการจัดการ การตัดสินใจ 
และการจำแนกความเหมาะสมในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 

 ธีรเวทย์ ลิมโกมลวิลาศ (2557) กล่าวว่า แบบจำลองคาดการณ์การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์
ที่ดิน คือ แบบจำลองในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื ่อใช้ในการวางแผนการใช้ประโยชน์ที ่ดิน        
ในอนาคตจากข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดินในอดีตร่วมกับความต้องการใช้ประโยชน์ที่ดินในอนาคต 
เพ่ือหาสัดส่วนการใช้ประโยชน์ที่ดินที่เหมาะสมที่สุด 

 แบบจำลองการใช้ที่ดินเพ่ือคาดการณ์การเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคตมีประโยชน์ ดังนี้ 
(Briassoulis, 2000 อ้างถึงใน กรมป่าไม,้ 2561) 

- แบบจำลองสามารถสนับสนุนการตัดสินใจโดยทำให้ทราบถึงปัญหาของการวางแผน       
การใช้ที ่ดิน เพื ่อทำการคาดการณ์ผลกระทบที่จะเกิดขึ ้นจากการเปลี ่ยนแปลงการใช้ที ่ดินและ               
หามาตรการต่าง ๆ เพื่อรองรับผลกระทบนั้น ๆ 

- แบบจำลองสามารถใช้อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยที ่มีผลต่อการเปลี ่ยนแปลง          
กับการเปลี ่ยนแปลงการใช้ที ่ด ิน แบบจำลองทำให้สามารถเข้าใจว่าปัจจัยใดที ่ม ีอ ิทธิพลต่อ                    
การเปลี ่ยนแปลงการใช้ที ่ดินและการวางแผนการใช้ที ่ดิน แบบจำลองจะช่วยให้สามารถเข้าใจ           
ความซับซ้อนของสังคมและธรรมชาติในพื้นที่ที่ทำการศึกษา และสามารถตัดสินใจได้อย่างมีหลักการ 
ในการวางแผนการใช้ที่ดิน 

- แบบจำลองสามารถใช้ในการทำนายหรือคาดการณ์การเปลี ่ยนแปลงการใช้ท ี ่ดิน           
และสามารถอธิบายถึงลักษณะพื้นที่ที่ศึกษาเพื่อกำหนดนโยบายรองรับการเปลี่ ยนแปลงการใช้ที่ดิน
และผลกระทบที่จะตามมา 

- แบบจำลองสามารถใช้เป็นเครื ่องมือในการวิเคราะห์ผลกระทบจากการเปลี ่ยนแปลง           
การใช้ที่ดิน ซึ่งสามารถวิเคราะห์ผลกระทบได้สองแนวทาง คือ วิเคราะห์ผลกระทบจากการวางแผน
และวิเคราะห์ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติหรือสังคม 

- แบบจำลองสามารถกำหนดความเหมาะสมตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดขึ้น โดยผลลัพธ์ที่ได้
จะช่วยให้นักวางแผนการใช้ที่ดินสามารถตัดสินใจในการวางแผนใช้ที ่ดินในแต่ละประเภท  และ            
แต่ละพ้ืนที่ศึกษาได้ 
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 2.5.1 แบบจำลอง Markov Chain 
 แบบจำลองล ูกโซ ่มาร ์คอฟ (Markov Chain) เป ็นแบบจำลองทางคณิตศาสตร์             
ซึ่งได้มีการประยุกต์เอาทฤษฎีความน่าจะเป็นมาใช้ในการวิเคราะห์พฤติกรรมของตัวแปรที่สนใจ            
เพื่อพยากรณ์พฤติกรรมหรือความเป็นไปได้ในอนาคตของสถานการณ์ตัวแปรนั้น ๆ โดยอาศัยข้อมูล
ปัจจุบันเป็นพ้ืนฐานในการวิเคราะห์เหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้น โดยแบบจำลองลูกโซ่มาร์คอฟถูกพัฒนาขึ้นโดย 
Andrei A. Markov นักคณิตศาสตร์ชาวรัสเซีย และต่อมาได้มีการใช้แบบจำลองลูกโซ่มาร์ คอฟ           
ในการอธิบายปัญหาต่าง ๆ เช่น เศรษฐศาสตร์ ประชากรศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ เป็นต้น            
โดยแบบจำลองลูกโซ่มาร์คอฟมีสมมติฐานที่สำคัญ ดังนี้ (กรมป่าไม,้ 2561) 

- แบบจำลองลูกโซ่มาร์คอฟจะเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงสถานะจากสถานะหนึ่ง
เป็นสถานะอ่ืน ๆ ในช่วงเวลาหนึ่งและในระยะยาว 

- ปัญหาที่จะใช้แบบจำลองลูกโซ่มาร์คอฟจะต้องสามารถแจกแจงสถานะ (State) 
ของบุคคลหรือสิ่งที่กำลังศึกษาได ้

- ความนา่จะเป็นของสถานะ (State probability) อาจเปลี่ยนแปลงได้ตำมช่วงเวลา
ซึ ่งความน่าจะเป็นของการเปลี ่ยนสถานะจะมีค่าคงที ่ตลอดเวลา ยกเว้นมีปัจจัยอื ่นมากระทบ           
ทำให้ความนา่จะเป็นของการเปลี่ยนสถานะเปลี่ยนแปลง 

- ต้องมีข้อมูลความน่าจะเป็นในการเกิดเหตุการณ์ในอนาคตเกี ่ยวกับการคงอยู่        
ในสถานะเดิมหรือเปลี ่ยนแปลงสถานะใหม่ เร ียกความน่าจะเป็นนี ้ว่า ความน่าจะเป็นของ             
การเปลี่ยนแปลง (Transition probability) 

แบบจำลองลูกโซ่มาร์คอฟ (Markov Chain) เป็นแบบจำลองที่คำนึงถึงการเปลี่ยนแปลง 
เช ิงพ ื ้นท ี ่และเวลาท ี ่สร ้างข ึ ้นบนพื ้นฐานของกระบวนการ Markov (Markovian process) 
กระบวนการ Markov กำหนดว่าการเปลี่ยนแปลงสถานะของพ้ืนที่ หนึ่ง ๆ ในอนาคต (ช่วงเวลา t+1) 
ขึ้นอยู่กับลักษณะของพื้นที่นั้น ๆ ในช่วงเวลาปัจจุบัน (ช่วงเวลา t) โดยใช้ตารางความน่าจะเป็นของ
การเปลี่ยนแปลงจากช่วงเวลาหนึ่งไปยังอีกช่วงเวลาหนึ่ง (Transition probability matrix) ดังนั้น
กระบวนการ Markov จึงสามารถนำมาใช้คาดการณ์การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินในอนาคต
จากการใช้ที่ดินในปัจจุบันได้ (Hyandye & Martz, 2017 อ้างถึงใน สุธีอนันต์ สุขสมศรี ดิชพงษ์           
ภูมิเกียรติศักดิ ์และนิจ ตันติศิรินทร์, 2560) 
 แบบจำลองล ูกโซ ่มาร ์คอฟ (Markov Chain) เป ็นทฤษฎีท ี ่น ิยมใช ้ในการศึกษา          
เพื่อคาดการณ์การเปลี่ยนแปลงของข้อมูลที่เกิดขึ้นในอนาคต โดยการวิเคราะห์ต้องทราบสัดส่วน          
ของการใช ้ท ี ่ด ิน (Land Use Proportion : V) ใน 2 ช ่วงระยะเวลาท ี ่ห ่ างก ันพอประมาณ              
แล้วพิจารณาความน่าจะเป็นของการเปลี่ยนแปลง (Probability : P) ของการใช้ที่ดินรูปแบบต่าง ๆ 
จากเวลาหนึ่งไปอีกช่วงเวลาหนึ่ง โดยนำเอาความน่าจะเป็นของการเปลีย่นแปลง (P) ซึ่งอยู่ในรูปของ Matrix 
คูณกับสัดส่วน (V) ของเนื้อที่ของการใช้ที่ดินในระยะที่ 2 จะได้เนื้อที่การใช้ที่ดินในรูปแบบต่าง ๆ      
ในระยะที่ 3 ซึ ่งมีเวลาห่างกับระยะที่ 2 เท่ากับระยะที่ 2 ห่างกับระยะที่ 1 ปฏิบัติเช่นนี ้ต่อไป          
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จะได้ระยะที่ 4, 5 จนถึงช่วงเวลาที่ต้องการ โดยมีรูปแบบทางคณิตศาสตร์ ดังนี้ (สถิตย์ วัชรกิตติ, 
2523 อ้างถึงใน วสันต์ ออวัฒนา, 2555) 
 

สัดส่วนของการใช้ที่ดินในช่วงเวลาถัดไป = (Vj) x (Pjk) 
 

 

(Vjx) x (Pjk) = [V1 V2 V3…Vm]2  x  

   P1,1 P1,2 P1,3…P1,m 
  P2,1 P2,2 P2,3…P2,m 
  P3,1 P3,2 P3,3…P3,m 
  ………………………… 
  ………………………… 
  Pm,1 Pm,2 Pm,3…Pm,m 

 

=    [V1 V2 V3 …Vm]1 

 
 
เมื่อ (Vjx) × (Pjk)  =  สัดส่วนของการใช้ที่ดินในช่วงเวลาถัดไป  

Pjk  =  ความน่าจะเป็นของการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดิน จากระยะที่ 1 
       ไปเป็นระยะที่ 2 ซึ่งอยู่ในรูปของ matrix 
Vj  =  สัดส่วนของการใช้ที่ดินในระยะที่ 2 ซึ่งอยู่ในรูปของ Vector  
 j  =  ชนิดของการใช้ที่ดินระยะท่ี 1 
K  =  ชนิดของการใช้ที่ดินระยะท่ี 2 

 

กระบวนการในแบบจำลองล ูกโซ ่มาร ์คอฟ (Markov Chain) มิต ิของเวลาเป็น
องค์ประกอบที่สำคัญของแบบจำลอง และการศึกษาการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินในเวลาหนึ่ง  ๆ นั้น 
ขึ้นอยู่กับการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินในอดีตซึ่งจำเป็นต้องมีข้อมูลการใช้ที่ดินอย่างน้อย 2 ช่วงเวลา
จึงจะสามารถใช้แบบจำลอง Markov ได้ (สุธี อนันต์ส ุขสมศรี ด ิชพงษ์ ภ ูม ิเก ียรติศักดิ์  และ                   
นิจ ตันติศิรินทร์, 2560) 

2.5.2 แบบจำลอง Cellular Automata (CA) 
ชลิตา เถาศิริ (2560) กล่าวว่า แบบจำลอง Cellular Automata เป็นแบบจำลอง         

ที่มีลักษณะเป็นกริดหรือเซลล์ที่อยู่อย่างอิสระ สามารถเปลี่ยนรูปแบบได้โดยใช้ทฤษฎีเกมส์ชีวิต 
(game of life theory) มีกระบวนการคาดการณ์แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงโดยใช้ความน่าจะเป็น
ร่วมกับข้อมูลสภาวะแวดล้อมที ่สามารถแสดงผลเชิงพื ้นที ่ โดยทำการกำหนดพื ้นที ่ใกล้เคียง 
(Neighborhood) ในการกำหนดเซลล์แวดล้อมเพ่ือเข้าสู่การจำลอง 
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การทำงานของแบบจำลอง Cellular Automata เป็นแบบจำลองพลวัตรที่มีลักษณะ
เชิงพื้นที่และมิติของเวลา โดยมีองค์ประกอบของการทำงาน 5 ส่วน ดังนี้ (Singh, 2003 อ้างถึงใน 
วสันต์ ออวัฒนา, 2555) 

- พื้นที่เซลล์ (Cell space) ประกอบด้วยด้านสองด้านเป็นรูปเซลล์สี ่เหลี่ยมจัตุรัส         
โดยที่ความละเอียด (Resolution) ของเซลล์นั้นขึ้นอยู่กับความเหมาะสมกับแบบจำลอง รวมไปถึง
ความต้องการเพื่อให้ผลลัพธ์ที่ดีด้วย ซึ่งจะต้องเลือกความละเอียดของเซลล์ที่เหมาะสม 

- สถานะเซลล์ (Cell states) จะแสดงถึงสถานภาพของแต่ละพ้ืนที่ในแต่ละเซลล์ เช่น 
ความหลากหลายของพื ้นที ่การใช้ที ่ด ินในแต่ละประเภท ซึ ่งจะแทนด้วยรหัสในแต่ละเซลล์ว่า             
มีการใช้ที่ดินประเภทใด 

- ช่วงเวลา (Time steps) จะแสดงถึงช่วงเวลาระหว่างเหตุการณ์ในแต่ละช่วงเวลา      
ที ่ใช้ในการวิเคราะห์การเปลี ่ยนแปลง ซึ ่งในการกำหนดช่วงเวลานั ้นอยู ่ที ่ผ ู ้ใช ้งานจะกำหนด              
และจะทำงานไปพร้อมกับกฎการเปลี่ยนแปลง 

- กฎการเปลี่ยนแปลง (A transition rule) เป็นองค์ประกอบที่สำคัญที่สุดในการใช้
แบบจำลอง Cellular Automata ในการว ิเคราะห์ความเปลี ่ยนแปลงเพื ่อที ่กำหนดลักษณะ               
การเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นพลวัต กฎการเปลี่ยนแปลงนี้โดยปกติจะรู้ถึงสถานะของเซลล์ก่อนและหลัง
การเปลี่ยนแปลงซึ่งได้รับอิทธิพลจากเซลล์รอบข้าง 

- เซลล์รอบข้าง (Neighborhood) แบบจำลอง Cellular Automata มี 2 แนวคิด          
ที ่ได้กล่างถึงเซลล์รอบข้าง โดย Neumann ได้เสนอไว้ว่ามี 4 เซลล์รอบข้างล้อมรอบ ในขณะที่ 
Moore เสนอไว้ว่ามี 8 เซลล์รอบข้างล้อมรอบ 

2.5.3 แบบจำลอง CA - Markov 
ชูเดช โลศิริ (2559) กล่าวว่า แบบจำลอง CA - Markov เป็นแบบจำลองที่ประกอบด้วย

เซลลูลาร์ออโตมาตา (CA) และ มาร์คอฟ (Markov) ที ่ประสานความร ่วมมือกันเพื ่อจำลอง                    
การเปลี ่ยนแปลงการใช ้ท ี ่ด ินในร ูปแบบของแรสเตอร ์ ใน CA แต่ละกร ิดเซลล์ (Grid cell)                
จะมีสถานภาพ (State) เป็นของตัวเอง โดยสถานภาพในอนาคตจะขึ้นอยู่กับกฎของการเปลี่ยนแปลง 
(Transition rule) เชิงพ้ืนที่ และเวลา (Time) ของกริดเซลล์อยู่ข้างเคียง (Neighborhood) 

CA - Markov คือ การนำหลักการของเซลลูลาร์ออโตมาตาและลูกโซ่มาร์คอฟ        
มาประยุกต์ร่วมกันเพ่ือคาดการณ์รูปแบบการใช้ที่ดินด้วยโปรแกรมประมวลผลข้อมูลระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์ รูปแบบของการเปลี่ยนแปลงในแต่ละกริดจะพิจารณาจากโอกาสของการเปลี่ยนแปลง 
(The transition areas) ที่ได้จากการวิเคราะห์ด้วยกระบวนการลูกโซ่มาร์คอฟร่วมกับ CA Filter            
ของพ้ืนที่ขา้งเคียงท่ีอยู่ติดกันหลักการทำงานของ CA - Markov มีดังนี้ (กรมป่าไม้, 2561) 
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- กระบวนการวิเคราะห์ข้อมูลของ CA - Markov ใช้ข้อมูลโอกาสของการเปลี่ยนแปลง
ที่ได้จากการวิเคราะห์ด้วยลูกโซ่มาร์คอฟร่วมกับ CA Filter เพื่อหาความน่าจะเป็นของประเภท          
สิ่งปกคลุมดินในช่วงเวลาที่ต้องการศึกษา 

- CA Filter จะเคลื่อนที่ซ้อนทับกับข้อมูลของปีที่เริ่มทำการศึกษาไปทีละกริดจนครบ 
ทั้งพื้นที่ศึกษา จากนั้นจะเริ่มเคลื่อนที่ซ้อนทับทีละกริดอีกครั้ง และจะเคลื่อนที่วนซ้ำไปเรื่อย ๆ             
เป็นจำนวนรอบเท่ากับช่วงระยะเวลาที่ต้องการศึกษา เช่น ต้องการคาดการณ์ในระยะเวลา 10 ปี
ข้างหนา้ กระบวนการพิจารณาจะเริ่มและทำการวนซ้ำจนครบ 10 รอบ 

- ในการวนซ้ำแต่ละครั้ง ประเภทของสิ่งปกคลุมดินจะมีการเปลี่ยนแปลงหรือคงสภาพ
เดิมนั้น ขึ้นอยู่กับประเภทสิ่งปกคลุมดินของพื้นที่โดยรอบตามทฤษฎี “The Game of Life” และ
โอกาสของการเปลี่ยนแปลงที่ได้จากการวิเคราะห์ด้วยลูกโซ่มาร์คอฟ 

- เมื่อสิ้นสุดกระบวนการผลลัพธ์ที่ได้ คือ แผนที่สิ่งปกคลุมดิน ซึ่งประกอบด้วยพื้นที่  
ที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงและพื้นที่ที่มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบสิ่งปกคลุมดิน ซึ่งสามารถบอกลักษณะ
การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน ทำให้สามารถวางแผนการใช้ประโยชน์ที่ดินในอนาคตได ้

ข้อดีของการใช้แบบจำลอง CA - Markov ในการศึกษาการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดิน
และสิ่งปกคลุมดิน คือ ความเรียบง่ายและสะดวกในการสร้างแบบจำลอง CA-Markov จากข้อมูล         
แรสเตอร์ เนื่องจากแบบจำลองต้องการข้อมูลอย่างน้อยเพียงแค่ 2 ช่วงเวลา ประกอบกับประสิทธิภาพ
ในการว ิเคราะห์การใช ้ท ี ่ด ินและสิ ่งปกคลุมด ินที่ ส ูง ซ ึ ่งข ้อด ีของ CA-Markov อีกประการหนึ่ ง                      
คือ ความสามารถในการจำลองการใช้ประโยชน์ที่ดิน  และสิ่งคลุมดินอย่างครอบคลุมที่มากกว่า
แบบจำลองแบบอ่ืน ๆ (สุธี อนันต์สุขสมศรี ดิชพงษ์ ภูมิเกียรติศักดิ์ และนิจ ตันติศิรินทร์, 2560) 

แบบจำลอง CA - Markov มีการนำมาใช้งานอย่างแพร่หลาย สามารถนำมาวิเคราะห์ 
ในโปรแกรมภูมิสารสนเทศได้ มีคุณสมบัติสามารถนำมาใช้เป็นเครื่องมือในการศึกษาการคาดการณ์
การใช้ที ่ดิน โครงสร้างแบบจำลองสามารถใช้ได้ในพื ้นที ่ที ่ม ีขนาดหลากหลาย มีการวิเคราะห์                 
ที่ไม่ซับซ้อนและสามารถประยุกต์ใช้ร่วมกับแบบจำลองอ่ืน ๆ (ชลิตา เถาศิริ, 2560) 

2.6 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
สุวิมล ต้นศิริ วันชัย อรุณประภารัตน์ และวีระภาส คุณรัตนสิริ (2561) ทำการศึกษา

การคาดการณ์การเปลี ่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที ่ด ินด้วยแบบจำลอง CA - Markov บริเวณ             
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาสอยดาว จังหวัดจันทบุรี พบว่า แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน
ในช่วงปี พ.ศ. 2555 - 2566 พื้นที่ป่าไม้ พืชไร่ และพื้นที่อื ่นๆ มีพื้นที่ลดลง ในขณะที่พื ้นที่ปลูก         
ไม้ยืนต้นและสวนผลไม้จะมีเนื้อที่เพิ่มขึ้น การเปรียบเทียบผลการคาดการณ์การใช้ประโยชน์ที่ดิน                    
ปี  พ.ศ. 2566 จากฐานการเปล ี ่ยนแปลงป ี พ.ศ. 2533 -2544 และฐานการเปล ี ่ยนแปลง                    
ปี พ.ศ. 2544 -2555 พบว่าพื้นที่ป่าไม้มีแนวโน้มจะลดลงอย่างต่อเนื่องทั้งสองฐาน แต่การเปลี่ยนแปลง
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การใช้ประโยชน์ที่ดินจากฐานปี พ.ศ. 2544 - 2555 จะมีอัตราการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ป่าไม้ลดลง
น้อยกว่าฐานการเปลี่ยนแปลงปี พ.ศ. 2533 - 2544 

วีระภาส คุณรัตนสิริ (2563) ทำการศึกษาเปรียบเทียบแบบจำลอง CA-Markov และ
แบบจำลอง CLUE-S เพื่อคาดการณ์การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ 
จังหวัดน่าน พบว่า แบบจำลอง CA-Markov มีผลการคาดการณ์การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์
ที่ดินในปี พ.ศ. 2563 พื้นที่ป่าไม้มีพื้นที่เท่ากับ 4,239,462.91 ไร่ พื้นที่เกษตรกรรมมีพื้นที่เท่ากับ
2,237,124.78 ไร่ พื้นที่แหล่งน้ำมีพื้นที่เท่ากับ 21,949.00 ไร่ พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้างมีพื ้นที่
เท่ากับ 19,193.07 ไร่ และพื้นที่เบ็ดเตล็ดมีพื้นที่เท่ากับ 610.87 ไร่ โดยผลการคาดการณ์มีร้อยละ
ความถูกต้องของการจำแนกโดยรวมเท่ากับ 90.95 

ประสาร อินทเจริญ ภัทราวุธ ไทยพิชิตบูรพา อนุกูล บูรณประทีปรัตน์ และธวัชชัย  
นาอุดม (2563) ทำการศึกษาเรื่องการประยุกต์เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพื่อประเมินความสัมพันธ์            
เช ิงพื ้นที ่ของการใช ้ประโยชน ์ท ี ่ด ินและคุณภาพน้ ำบร ิเวณล ุ ่มน้ำประแสร์  จ ังหว ัดระยอง                 
โดยผลการวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงของกิจกรรมการใช้ประโยชน์ที่ดินที่เปลี่ยนแปลงไปตามช่วงเวลา
โดยใช้แบบจำลอง CA - Markov พบว่า ผลของการเปลี่ยนแปลงในช่วง 5 ปี ย้อนหลังมีการเปลี่ยนแปลง          
ที่แตกต่างกันอย่างชัดเจนโดยเฉพาะในช่วง พ.ศ.2556 ถึง 2561 เนื่องจากมีการขยายตัวของชุมชน
และมีการขยายตัวทางเศรษฐกิจ โดยพบว่าพื้นที่ชุมชนหรือสิ่งปลูกสร้างและพื้นที่ว่างเปล่ามีโอกาส          
ที่จะมีการเปลี่ยนแปลงไป ส่วนกิจกรรมการใช้ที่ดินที่มีความคงที่มากท่ีสุดคือแหล่งน้ำและพืชพรรณ 

ติณณ์ ถ ิรก ุลโตมร ว ิลาว ัณย์ ประสมทรัพย ์ และอธ ิว ัฒน์  ภ ิญโญยาง (2563)                 
ได้ทำการศึกษาการเปลี ่ยนแปลงและการคาดการณ์การใช้ประโยชน์ที ่ด ินและสิ ่งปกคลุมดิน                  
อำเภอปักธงชัยและอำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา โดยใช้แบบจำลอง CA-MARKOV พบว่า         
ในปี พ.ศ. 2562 - 2563 พื้นที่เกษตรกรรม พื้นที่แหล่งน้ำ พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง และพื้นที่
เบ็ดเตล็ด มีพื้นที่เพิ่มขึ้น 33.93, 9.31, 9.14 และ 4.70 ตารางกิโลเมตร ตามลำดับ ส่วนพื้นที่ป่าไม้        
มีพ้ืนที่ลดลง 57.07 ตารางกิโลเมตร ทั้งนี้ผลการศึกษายังพบว่า การใช้แบบจำลอง CA - Markov และ
การตรวจสอบการเปลี่ยนแปลง ได้แก่ เทคนิคการตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงจากผลการจำแนกข้อมูล
ใน 2 ช่วงเวลา เป็นวิธีการดำเนินงานอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ ซึ่งใช้งบประมาณ แรงงาน  
และเวลาน้อย ผลการคาดการณ์มีความถูกต้องสูง มีความถูกต้องโดยรวม  ร้อยละ 80.46 ผลลัพธ์ที่ได้
ยังมีความเป็นปัจจุบันและมีความแม่นยำ 

ธีรเวทย์ ลิมโกมลวิลาศ (2557) ได้ทำการศึกษาการคาดการณ์การใช้ที่ดินลุ่มน้ำลำตะคอง 
พ.ศ. 2567 ด้วยแบบจำลอง CA – Markov พบว่า มีการใช้ที่ดินที่อยู่อาศัย และพ้ืนที่ป่าไม้เพ่ิมข้ึนร้อย
ละ 9.71 และ 24.99 ตามลำดับ ในขณะที่พื้นที่เกษตรกรรม พื้นที่แหล่งน้ำและพื้นที่อื่น ๆ มีแนวโน้ม
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ลดลงร้อยละ 60.90, 2.27 และ 2.12 โดยความถูกต้องของแบบจำลอง CA-MARKOV เท่ากับ       
ร้อยละ 70 

จุฬาลักษณ์ สุทธิรอด และเนตรนภา กาดวิเศษ (2556) ได้ทำการศึกษาการคาดการณ์
แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดิน จังหวัดชลบุรี ระหว่าง พ.ศ. 2556 และ พ.ศ. 2566 พบว่า          
มีแนวโน้มการเปลี ่ยนแปลง ดังนี ้ พื ้นที ่ที ่ม ีแนวโน้มเพิ ่มมากขึ ้น ได้แก่  ยางพารา พืชไร่อื ่น ๆ              
ปาล์มน้ำมัน สับปะรด มีพื้นที่เพิ่มขึ้นเท่ากับ 122,428 ไร่ 50,964 ไร่ 42,262 ไร่ และ 13,855 ไร่ 
ตามลำดับ พื้นที่ที่มีแนวโน้มลดลง ได้แก่ มันสำปะหลัง ป่าไม้ อ้อย พื้นที่นา ไม้ผล พื้นที่เบ็ดเตล็ด 
พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง พื้นที่ลดลงเท่ากับ 49,650 ไร่ 44,982 ไร่ 44,560 ไร่ 29,720 ไร่ 27,281 ไร่ 
10,994 ไร่ ตามลำดับ โดยความถูกต้องของแบบจำลอง CA-MARKOV เท่ากับร้อยละ 75.32 

ชลิตา เถยศิร ิ  (2560) ได้ทำการศึกษาแนวโน้มและทิศทางการขยายต ัวของ                
เมืองสุราษฎร์ธานี โดยใช้แบบจำลอง CA - Markov พบว่า ในปี พ.ศ. 2579 พื ้นที ่เมืองยังคง            
มีการเติบโตอย่างต่อเนื่องจากจุดศูนย์กลางเมือง มีพื้นที่เมืองทั้งหมด 115,108 ไร่ โดยพบว่าพื้นที่
เมืองอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานีมีพ้ืนที่ใหญ่ที่สุด คือ 51,765.38 ไร่ รองลงมาคือพ้ืนที่เมืองอำเภอพุนพิน 
48,909 ไร่ และอำเภอกาญจนดิษฐ์มีพ้ืนที่ 48,785 ไร่ 

วสันต์ ออวัฒนา (2555) ได้ทำการศึกษาการคาดการณ์แนวโน้มการเปลี่ยนแปลง           
การใช้ที่ดิน พ.ศ. 2554 – 2564 มีแนวโน้มว่าพื้นที่อื่น ๆ และพื้นที่ป่าไม้ จะมีพื้นที่เพิ่มขึ้นเท่ากับ 
10,113,125 ไร ่ (38.73 %) และ 2,943,125 ไร ่ (11.27 %) ตามลำดับ ส ่วนพื ้นที ่ช ุมชน พื ้นที่            
สวนผลไม้ พื้นที่ป่าชายเลน พื้นที่สวนยางพารา พื้นที่นาข้าว พื้นที่แหล่งน้ำ และพื้นที่นากุ้งและ          
บ่อเล ี ้ยงปลา มีแนวโน้มว่าจะลดลง เท่ากับ 5,835,625 ไร่ (22.35%) 5,630,625 ไร่ (21.56%) 
443,125 ไร่  (1.70%) 375,000 ไร่  (1.44%) 304,375 ไร่  (1.16) 235,625 ไร่  (0.90%) และ 231,875 ไร่  
(0.89%) ตามลำดับ และพบว่าแบบจำลองมีค่าความถูกต้อง เท่ากับ ร้อยละ 54.37 

 
 
 

 



บทท่ี 3 

วิธีการดำเนินงาน 

3.1 กรอบแนวคิดในการศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่3.1 กรอบแนวคิดในการศึกษา 

การเพ่ิมข้ึนของจำนวนประชากรและนโยบายภาครัฐ 
ในการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจ 

(โครงการพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งทะเลภาคตะวันออก 
และโครงการระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก) 

การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน                   
พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2559 และ พ.ศ. 2561 

แนวโน้มการเปลี่ยนแปลง 
การใช้ประโยชน์ที่ดิน 

แนวทางการใช้ประโยชน์ที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา                     
เพ่ือให้สอดคล้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม 

การคาดการณ์ 
การใช้ประโยชน์ที่ดิน 
จังหวัดฉะเชิงเทรา 

พ.ศ. 2571 



 
 

32 
 

3.2 ข้อมูลที่ใช้ในการศึกษาและการเก็บรวบรวมข้อมูล 

ข้อมูลที ่ใช ้ในการศึกษาการคาดการณ์การเปลี ่ยนแปลงการใช้ ประโยชน์ที ่ดิน         
จังหวัดฉะเชิงเทรา มีข้อมูลที่ใช้ในการศึกษาและเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ดังตารางที ่3.1 และ 3.2 

ตารางที ่3.1 ข้อมูลที่ใช้ในการศึกษา 

ข้อมูลที่ใช้ ประเภทข้อมูล แหล่งที่มา 
ข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดิน 
 

ข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ 
ประเภท Vector รูปแบบ Polygon 

กรมพัฒนาที่ดิน      
ปี พ.ศ. 2556, 
2559, 2561  

ข้อมูลขอบเขตการปกครอง ข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ 
ประเภท Vector รูปแบบ Polygon 

กรมการปกครอง 
ปี พ.ศ. 2556 

ข้อมูลแหล่งน้ำ ข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ 
ประเภท Vector รูปแบบ Polygon 

กรมทรัพยากรน้ำ 
ปี พ.ศ. 2558 

ข้อมูลถนน ข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ 
ประเภท Vector รูปแบบ Line 

กระทรวงคมนาคม 
ปี พ.ศ. 2554 

 

ตารางที ่3.2 อุปกรณ์ท่ีใช้ในการศึกษา 

อุปกรณ์ที่ใช้ รายละเอียด 
โปรแกรม ArcGIS 10.2 ใช้ในการแสดงผลข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลเชิงพ้ืนที่ 

คำนวณพื้นที่ และจัดทำแผนที่ เพ่ือประกอบ           
ผลการศึกษา  

โปรแกรม IDRISI 17.0 The Selva Edition ใช้ในการคาดการณ์การใช้ประโยชน์ที่ดินในอนาคต               
ด้วยแบบจำลอง CA – Markov 

โปรแกรม Microsoft Excel ใช้ในการจัดทำตารางแสดงผลการเปลี่ยนแปลง
สภาพการใช้ประโยชน์ที่ดิน (Confusion matrix) 
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3.3 วิธีการศึกษา 

3.3.1 จัดเตรียมข้อมูล 
ผู้ศึกษาได้ทำการจำแนกสภาพการใช้ประโยชน์ที่ดินในพ้ืนที่ศึกษา โดยจำแนกออกเป็น                 

6 ประเภท ได้แก่  พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง พื้นที่อุตสาหกรรม พื้นที่เกษตรกรรม พื้นที่ป่าไม้  
พ้ืนที่น้ำ และพ้ืนที่เบ็ดเตล็ด ดังตารางที ่3.3 

ตารางที ่3.3 การจำแนกสภาพการใช้ประโยชน์ที่ดิน 6 ประเภท 

สภาพการใชป้ระโยชน์ที่ดิน รายละเอียด 
พ้ืนที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง 
 

เป็นการจำแนกที่ดินเพื่อใช้ประโยชน์เป็นที่อยู่อาศัย แหล่งชุมชน 
ตัวเมืองและย่านการค้า หรือสิ ่งปลูกสร้างที ่เกี ่ยวข้องกับเมือง 
และชุมชน เช่น สถานที่ราชการ สถาบันต่าง ๆ ถนน สถานีรถไฟ 
สนามกอล์ฟ เป็นต้น 
 

พ้ืนที่อุตสาหกรรม 
 

เป็นการจำแนกที่ดินเพื่อใช้ประโยชน์ในการทำอุตสาหกรรม ทั้งเป็น
แหล่งรับซื้อวัสดุเบื้องต้น รวมถึงดำเนินการผลิตจนครบวงจร เช่น 
นิคมอุตสาหกรรม โรงงานอุตสาหกรรม ลานตากและแหล่งรับซื้อ
ทางเกษตร เป็นต้น 
 

พ้ืนที่เกษตรกรรม 
 

เป็นการจำแนกที ่ด ินเพื ่อใช้ในการปลูกพืช เช่น นาข้าว พืชไร่  
ไม้ยืนต้น ไม้ผล พืชสวน ไร่หมุนเวียน ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์และโรงเรือน
เลี้ยงสัตว์ พืชน้ำ สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ เกษตรผสมผสาน ไร่นา
สวนผสม เป็นต้น 
 

พ้ืนทีป่่าไม ้
 

เป็นการจำแนกตามลักษณะของป่า เช่น ป่าดิบรอสภาพฟื ้นฟู 
ป่าดิบสมบูรณ์ ป่าผลัดใบรอสภาพฟื้นฟู ป่าผลัดใบสมบูรณ์ สวนป่า
รอสภาพฟ้ืนฟ ูสวนป่าสมบูรณ ์เป็นต้น 
 

พ้ืนที่น้ำ 
 

เป็นการจำแนกบริเวณพื้นที่ที่เป็นน้ำ เช่น แม่น้ำลำคลอง หนอง บึง 
อ่างเก็บน้ำ บ่อนำ้ในไร่นา คลองชลประทาน เป็นต้น 
 

พ้ืนที่เบ็ดเตล็ด 
 

เป็นการจำแนกพื้นที่ประเภทอื่น ๆ เช่น พื้นที่ลุ่ม ทุ่งหญ้า ไม้พุ่ม 
หรือทุ่งหญ้าสลับไม้พุ่ม เหมืองเก่า บ่อขุดเก่า เหมืองแร่ บ่อลูกรัง 
บ่อทราย บ่อดิน ที่หินโผล่ ที่ทิ้งขยะ พ้ืนที่ถม เป็นต้น 

 



 
 

34 
 

3.3.2 วิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ทีด่ิน 
โดยขั้นตอนการวิเคราะห์ข้อมูลการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินมีดังนี้ 
1) นำเข้าข้อมูลสภาพการใช้ประโยชน์ที ่ด ินทั ้ง 3 ช่วงเวลา ได้แก่ สภาพการใช้

ประโยชน์ที่ดิน พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2559 และ พ.ศ. 2561 เนื่องจากเป็นช่วงเวลาที่มีการเปลี่ยนแปลง
การใช้ประโยชน์ที่ดินที่มีผลมาจากโครงการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจต่าง ๆ ที่สำคัญ ได้แก่ โครงการ
พัฒนาพื้นที่บริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออก และโครงการระเบียงเขตเศรษฐกิจภาคตะวันออก 

2) ทำการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพื้นที่โดยวิธีการซ้อนทับข้อมูล (Overlay) ด้วยโปรแกรม 
ArcGIS 10.2 เพ่ือหาความสัมพันธ ์ระหว ่างประเภทการใช้ ประโยชน์ท ี ่ด ินว ่าแต่ละประเภท                
มีการเปลี่ยนแปลงสภาพการใช้ประโยชน์ที่ดินเป็นประเภทอ่ืนอย่างไร 

3) จัดทำตารางแสดงผลการเปลี ่ยนแปลงสภาพการใช้ที ่ดิน (Confusion matrix) 
ด้วยโปรแกรม Microsoft Excel เพื่อทราบถึงลักษณะการเปลี่ยนแปลงสภาพการใช้ที่ดินแต่ละช่วงเวลา 
โดยจำนวนลักษณะการเปลี่ยนแปลงที ่เป็นไปได้ เท่ากับ (จำนวนประเภทการใช้ที ่ดิน)จำนวนช่วงเวลา 
ซึ่งในการศึกษาครั้งนี้ ได้จำแนกการใช้ที่ดินออกเป็น 6 ประเภท จาก 2 ช่วงเวลา ทำให้การเปลี่ยนแปลง     
ที่เป็นไปได้ท้ังหมด 36 ลักษณะ ดังตารางที่ 3.4 

ตารางที่ 3.4 แสดงผลการเปลี่ยนแปลงสภาพการใช้ประโยชน์ที่ดิน 

กา
รใ

ช้ท
ี่ดิน

 ป
ีก่อ

นห
น้า

 

การใช้ที่ดิน ปีหลัง 
ประเภท 1 2 3 4 5 6 รวม 

1 คงท่ี             
2   คงท่ี           
3     คงท่ี         
4       คงท่ี       
5         คงท่ี     
6           คงท่ี   

รวม               

ประเภทพื้นที ่ไม่มีการเปลี ่ยนแปลง (คงที่) โดยจะเป็นแนวทแยงจากซ้ายไปขวา        
ในตารางซึ่งบอกให้ทราบถึงพ้ืนที่ของการใช้ประโยชน์ที่ดินที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงหรือคงท่ี 

ประเภทพื้นที่ลดลง โดยดูข้อมูลได้จากแกนแนวนอน ซึ่งบอกให้ทราบถึงพื้นที่ของ       
การใช้ประโยชน์ที่ดินในปีก่อนหน้าที่ลดลงนั้น เปลี่ยนแปลงไปเป็นประเภทใด และมีจำนวนเนื้อที่        
ที่เปลี่ยนแปลงไปเท่าใด 

ประเภทพื ้นที ่เพิ ่มขึ ้น โดยดูข้อมูลได้จากแกนแนวตั ้ง ซึ ่งบอกให้ทราบถึงพื ้นที่          
ของการใช้ประโยชน์ที่ดินในปีก่อนหน้าที่เพิ่มขึ้นนั้น เปลี่ยนแปลงไปเป็นประเภทใด และมีจำนวน       
เนื้อที่ที่เปลี่ยนแปลงไปเท่าใด 
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4) สร ุปผลการว ิเคราะห์และจัดทำแผนที่ เปล ี ่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ท ี ่ดิน              
พ.ศ. 2556 – 2559 พ.ศ. 2559 – 2561 และ พ.ศ. 2556 – 2561 

3.3.3 คาดการณ์แนวโน้มการใช้ประโยชน์ที่ดินโดยแบบจำลอง CA - Markov 
การคาดการณ์แนวโน้มการใช้ประโยชน์ที่ดินโดยแบบจำลอง CA - Markov โดยใช้

โปรแกรม IDRISI 17.0 The Selva Edition มีการดำเนินการศึกษา 2 ส่วน ได้แก่ 1) การตรวจสอบ
ค่าความถูกต้องของแบบจำลอง CA - Markov และ 2) การคาดการณ์แนวโน้มการใช้ประโยชน์ที่ดิน 
จังหวัดฉะเชิงเทรา พ.ศ. 2571 โดยมีขั้นตอนดังนี้ 

1)  การตรวจสอบค่าความถูกต้องของแบบจำลอง CA - Markov 
- นำเข้าข้อมูลสภาพการใช้ประโยชน์ที่ดิน พ.ศ. 2556 และ พ.ศ. 2559 เพื่อหา

แนวโน้มการใช้ประโยชน์ที ่ดินของปี พ.ศ. 2561 ด้วยแบบจำลอง Markov โดยโปรแกรม IDRISI 
ผลลัพธ์ที่ได้ คือ ค่าความน่าจะเป็นของการเปลี่ยนแปลง (Probability of changing) และค่าสัดส่วน
ของการเปลี่ยนแปลง (Transition of changing) 

- ค่าความน่าจะเป็นของการเปลี่ยนแปลงและค่าสัดส่วนของการเปลี่ยนแปลง       
ที่ได้จากการวิเคราะห์มาสร้างแบบจำลองการใช้ประโยชน์ที ่ด ิน พ.ศ. 2561 ด้วยแบบจำลอง            
CA - Markov 

- นำแผนที่ การใช้ประโยชน์ท ี ่ ด ิน  พ.ศ.  2561 ท ี ่ ได ้จากการคาดการณ์                       
ด้วยแบบจำลอง CA - Markov ซ้อนทับกับแผนที ่สภาพการใช้ประโยชน์ที ่ดิน พ.ศ. 2561 ของ         
กรมพัฒนาที่ดิน เพ่ือเปรียบเทียบข้อมูลสภาพการใช้ประโยชน์ที่ดินของแผนที่ทั้งสอง 

- นำผลการเปรียบเทียบที ่ได ้มาตรวจสอบค่าความถูกต้องของแบบจำลอง           
CA - Markov โดยใช้ตารางคำนวณค่าความผิดพลาด (Error Matrix) เพื่อใช้คำนวณค่าความถูกต้อง
ทั้งหมด (Overall Accuracy) 

2) การคาดการณ์แนวโน้มการใช้ประโยชน์ที่ดิน จังหวัดฉะเชิงเทรา พ.ศ. 2571 
- หาค่าความน่าจะเป็นของการเปลี่ยนแปลง และค่าสัดส่วนของการเปลี่ยนแปลง 

ด้วยแบบจำลอง Markov โดยใช้ข้อมูล 2 ช่วงเวลา คือ พ.ศ. 2556 และ พ.ศ. 2559 ในการดำเนินการ
วิเคราะห์ 

- นำค่าความน่าจะเป็นของการเปลี่ยนแปลงและค่าสัดส่วนของการเปลี่ยนแปลง   
ที ่ได้จากการวิเคราะห์มาสร้างแบบจำลองการใช้ประโยชน์ที ่ดิน ด้วยแบบจำลอง CA - Markov            
เพ่ือคาดการณ์การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน พ.ศ. 2571 

- คำนวณพื้นที่การใช้ประโยชน์ที่ดินแต่ละประเภทใน พ.ศ. 2571 และวิเคราะห์
แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ทีด่ินในช่วงระยะเวลา พ.ศ. 2561 - 2571 
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ภาพที่ 3.2 ขั้นตอนการวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน 

 

 

 

 

 

 

 

ข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดิน 
พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2559 และ พ.ศ. 2561 

วิเคราะห์ข้อมูลการเปลี่ยนแปลง             
การใช้ประโยชน์ที่ดิน 

ด้วยวิธีซ้อนทับข้อมูล (Overlay)                                                       
ในระบบสารสนเทศภูมศิาสตร ์

 

 
การเปลีย่นแปลงการใช้ประโยชนท์ี่ดิน 

พ.ศ. 2556 – 2559 พ.ศ. 2559 – 2561                                            
และ พ.ศ. 2556 – 2561 

 

ผลการวิเคราะห ์
การเปลีย่นแปลงการใช้ประโยชนท์ี่ดิน                            
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ภาพที่ 3.3 ขั้นตอนการคาดการณ์แนวโน้มการใช้ประโยชน์ที่ดินโดยแบบจำลอง CA - Markov 

 

 

แผนที่สภาพการใช้ที่ดิน 
พ.ศ. 2556 

แผนที่สภาพการใช้ที่ดิน 
พ.ศ. 2559 

แผนที่สภาพการใช้ที่ดิน 
พ.ศ. 2561 

CA - Markov 

แผนทีค่าดการณ์      
การใช้ที่ดิน 
พ.ศ. 2561 

 
พ.ศ. 2549 

 

แผนทีค่าดการณ์     
การใช้ที่ดิน 
พ.ศ. 2571 

 
พ.ศ. 2549 

 

คำนวณค่าความถกูต้อง 
 

ค่าความถูกต้อง 
ของแบบจำลอง 

ผลการวิเคราะห์แนวโนม้                       
การเปลีย่นแปลงการใช้ที่ดิน 

พ.ศ. 2561 - 2571 

 
 

 



บทท่ี 4 

ผลการศึกษา 

การศึกษาครั้งนี้ได้นำข้อมูลมาวิเคราะห์ในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์  และแบบจำลอง        
CA - Markov เพื ่อศึกษาสภาพการใช้ประโยชน์ที ่ด ิน การเปลี ่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที ่ดิน                      
การคาดการณ์แนวโน้มการใช้ประโยชน์ที่ดินในอนาคต และแนวทางการวางแผนการใช้ประโยชน์ที่ดิน
ของจังหวัดฉะเชิงเทรา โดยมีรายละเอียดของผลการศึกษา ดังนี้ 

4.1 สภาพการใช้ประโยชน์ที่ดินของจังหวัดฉะเชิงเทรา 
4.2 การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินของจังหวัดฉะเชิงเทรา 
4.3 การศึกษาความเหมาะสมของแบบจำลองสำหรับคาดการณ์การใช้ประโยชน์ที่ดนิ 
4.4 การคาดการณ์แนวโน้มการใช้ประโยชน์ที่ดินในอนาคตของจังหวัดฉะเชิงเทรา 
4.5 การวิเคราะห์สาเหตุการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน 
4.6 การคาดการณ์การใช้ประโยชน์ที่ดินกับแผนผังการใช้ประโยชน์ในที่ดิน 
4.7 แนวทางการวางแผนการใช้ประโยชน์ที่ดินของจังหวัดฉะเชิงเทรา 

4.1 สภาพการใช้ประโยชน์ที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา 
จากการศึกษาการใช้ประโยชน์ที่ดินของจังหวัดฉะเชิงเทรา ในปี พ .ศ. 2556 พ.ศ. 2559   

และ พ.ศ. 2561 มีรายละเอียด ดังนี้ 
 4.1.1 พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง 
 พื ้นที ่ช ุมชนและสิ ่งปลูกสร้าง เช่น พื ้นที ่ต ัวเมือง หมู ่บ้าน สถานที ่ราชการต่าง ๆ          
สนามกอล์ฟ เป็นต้น มีสัดส่วนพื้นที ่มากเป็นอันดับ 3 ของจังหวัด รองจากพื ้นที ่เกษตรกรรม              
และพื้นที่ป่าไม้ โดยพื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้างส่วนใหญ่กระจุกตัวอยู่ในบริเวณศูนย์กลางของอำเภอ       
ต่าง ๆ และกระจายตัวไปตามเส้นทางคมนาคมสายหลัก ในปี พ.ศ. 2556 พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลกูสร้าง          
มีเนื้อที่ 204,787 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 6.34 ของพื้นที่ศึกษา พ.ศ. 2559 มีเนื้อที่ 213,419 ไร่ คิดเป็น
ร้อยละ 6.61 ของพ้ืนที่ศึกษา และ พ.ศ. 2561 มีเนื้อที่ 217,418 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 6.73 ของพ้ืนที่ศึกษา                       

4.1.2 พื้นที่อุตสาหกรรม 
 พื้นที่อุตสาหกรรม ประกอบด้วย นิคมอุตสาหกรรม โรงงานอุตสาหกรรม ลานตาก 
และแหล่งรับซื้อทางเกษตร โดยจังหวัดฉะเชิงเทรามีนิคมอุตสาหกรรมที่สำคัญ ได้แก่ นิคมอุตสาหกรรม 
เวลโกรว์ นิคมอุตสาหกรรมทีเอฟดี ตั ้งอยู ่ในอำเภอบางปะกง และนิคมอุสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้           
ตั้งอยู่ในอำเภอแปลงยาว มีจำนวนโรงงานในนิคมอุตสาหกรรม 307 โรงงาน ส่วนโรงงานอุตสาหกรรม
ที่กระจายอยู่ในอำเภอต่าง ๆ มีจำนวน 1,866 โรงงาน โดยอำเภอบางปะกงมีโรงงานอุตสาหกรรม
กระจุกตัวมากที่สุด รองลงมาคืออำเภอเมืองฉะเชิงเทรา และอำเภอพนมสารคาม  อุตสาหกรรม          
ส่วนใหญ่ในพื ้นที ่เป็นอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ ้นส่วนรถยนต์ อุตสาหกรรม เครื ่องใช้ไฟฟ้า           
และอิเล็กทรอนิกส์ และอุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร รวมทั ้งอุตสาหกรรมที ่มีความสำคัญ           
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และมีศักยภาพ ได้แก่ อุตสาหกรรมผลิตเหล็กและเหล็กกล้า อุตสาหกรรมพลาสติก อุตสาหกรรม
เครื่องจักรกล และอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ ในปี พ.ศ. 2556 พื้นที่อุตสาหกรรมมีเนื้อที่ 38,219 ไร่ 
คิดเป็นร้อยละ 1.18 ของพื้นที่ศึกษา พ.ศ. 2559 มีเนื้อที่ 43,514 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 1.35 ของพื้นที่ศึกษา 
และ พ.ศ. 2561 มีเนื้อที่ 45,576 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 1.41 ของพ้ืนที่ศึกษา 

4.1.3 พื้นที่เกษตรกรรม 
 พ้ืนที่เกษตรกรรม ประกอบด้วย นาข้าว พืชไร่ ไม้ผล ไม้ยืนต้น ปศุสัตว์ และการเพาะเลี้ยง
สัตว์น้ำ ซึ ่งมีสัดส่วนพื ้นที ่มากที ่ส ุดของจังหวัด โดยนาข้าวปลูกมากทางตะวันตกของจังหวัด              
ในอำเภอบางน้ำเปรี้ยวและอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา พืชไร่ ได้แก่ มันสำปะหลังและอ้อยโรงงาน ปลูกมาก        
ในอำเภอสนามชัยเขตและอำเภอท่าตะเกียบ ไม้ผล ได้แก่ มะม่วง มะพร้าว และหมาก ปลูกมาก         
ในอำเภอท่าตะเกียบ บางคล้า และอำเภอสนามชัยเขต ไม้ยืนต้น ได้แก่ ยางพารา ยูคาลิปตัส               
สัก และไม้เศรษฐกิจอื่น ๆ ปลูกมากในอำเภออำเภอสนามชัยเขต ท่าตะเกียบ และอำเภอพนมสารคาม 
สำหรับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำต่าง ๆ มีการเพาะเลี้ยงใกล้ริมฝั่งแม่น้ำบางปะกง ได้แก่ กุ้งขาวแวนนาไมท์   
กุ ้งกุลาดำ ปลาน้ำจืด และปลาน้ำกร่อย และการทำปศุส ัตว์ ได้แก่ ฟาร์มไก่เนื ้อ ฟาร์มไก ่ไข่               
และฟาร์มสุกร พบมากในอำเภอบ้านโพธิ์และอำเภอพนมสารคาม ในปี พ.ศ. 2556 พ้ืนที่เกษตรกรรม 
มีเนื้อที่ 2,248,154 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 69.58 ของพื้นที่ศึกษา พ.ศ. 2559 มีเนื้อที่ 2,248,526 ไร่      
คิดเป็นร้อยละ 69.59 ของพื้นที่ศึกษา และ พ.ศ. 2561 มีเนื้อที่ 2,250,421 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 69.65 
ของพ้ืนที่ศึกษา 

4.1.4 พื้นที่ป่าไม้ 
พื ้นที ่ป่าไม้ ประกอบด้วย ป่าดิบแล้ง ป่าเบญจพรรณ ป่าชายเลน และป่าฟื ้นฟู        

ตามธรรมชาติ โดยมีส ัดส่วนพื ้นที ่มากเป็นอันดับ 2 ของจังหวัดรองจากพื ้นที ่ เกษตรกรรม                          
มีแหล่งทรัพยากรป่าไม้ที ่สำคัญ ได้แก่  เขตรักษาพันธุ ์ส ัตว์ป่าเขาอ่างฤาไน ป่าสงวนแห่งชาติ                
ป่าแควระบม – สียัด และป่าสงวนแห่งชาติป่าท่าบุญมีและป่าบ่อทอง ซึ่งตั้งอยู่ในอำเภอท่าตะเกียบ 
ทางตะวันออกของจังหวัด สำหรับป่าชายเลนพบอยู่บริเวณริมแม่น้ำบางปะกงในอำเภอบางปะกง    
บ้านโพธิ์ และอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา ในปี พ.ศ. 2556 พ้ืนที่ป่าไมม้ีเนื้อที่ 530,664 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 
16.42 ของพื ้นที ่ศึกษา พ.ศ. 2559 มีเนื ้อที ่ 525,515 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 16.26 ของพื ้นที ่ศึกษา            
และ พ.ศ. 2561 มีเนื้อที่ 522,909 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 16.18 

4.1.5 พื้นที่น้ำ 
พื้นที่น้ำ ประกอบด้วย แหล่งน้ำตามธรรมชาติและแหล่งน้ำที่สร้างขึ้น เช่น  แม่น้ำ          

ลำคลอง หนอง บึง คลองชลประทาน อ่างเก็บน้ำ เป็นต้น แหล่งน้ำที่สำคัญ ได้แก่ แม่น้ำบางปะกง       
มีความยาว 122 กิโลเมตร ไหลผ่านอำเภอบางคล้า คลองเขื่อน เมืองฉะเชิงเทรา บ้านโพธิ์ และ           
อำเภอบางปะกง อ่างเก็บน้ำคลองสียัด ตั้งอยู่ในตำบลคลองตะเกรา อำเภอท่าตะเกียบ มีความจุ          
420 ล้าน ลบ.ม. และอ่างเก็บน้ำคลองระบม ตั้งอยู่ในตำบลทุ่งพญา อำเภอสนามชัยเขต มีความจุ 
55.50 ล้าน ลบ.ม. ในปี พ.ศ. 2556 พื้นที่น้ำมีเนื้อที่ 93,685 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 2.90 ของพื้นที่ศึกษา 
พ.ศ. 2559 มีเนื้อที่ 94,757 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 2.93 ของพ้ืนที่ศึกษา และ พ.ศ. 2561 มีเนื้อที่ 95,324 ไร่ 
คิดเป็นร้อยละ 2.95 ของพ้ืนที่ศึกษา 
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4.1.6 พื้นที่เบ็ดเตล็ด 
 พ้ืนที ่เบ็ดเตล็ด ประกอบด้วย นาเกลือ พื ้นที ่ลุ ่ม ทุ ่งหญ้า บ่อดิน และที่ทิ ้งขยะ          

โดยมีการทำนาเกลือบริเวณริมชายฝั่งทะเลในอำเภอบางปะกง ส่วนพื้นที่ลุ่ม ทุ่งหญ้า และบ่อดิน         
พบกระจายทั่วไปในทุกอำเภอ และที่ทิ้งขยะมีจำนวนทั้งสิ้น 17 แห่ง ตั้งอยู่ใน 4 อำเภอ ซึ่งดำเนินการ
โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นและเอกชน ประกอบด้วย อำเภอพนมสารคาม 2 แห่ง อำเภอ           
เมืองฉะเชิงเทรา 1 แห่ง อำเภอบางคล้า 1 แห่ง และอำเภอบางน้ำเปรี้ยว 3 แห่ง ในปี พ.ศ. 2556 
พื้นที่เบ็ดเตล็ดมีเนื้อที่ 115,525 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 3.58 ของพื้นที่ศึกษา พ.ศ. 2559 มีเนื้อที่ 105,303 ไร่ 
คิดเป็นร้อยละ 3.26 ของพื้นที่ศึกษา และ พ.ศ. 2561 มีเนื้อที่ 99,386 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 3.08           
ของพ้ืนที่ศึกษา 

ตารางที ่4.1 สภาพการใช้ประโยชน์ที่ดินของจังหวัดฉะเชิงเทรา พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2559 และ พ.ศ. 2561 

ประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดิน 
พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2561 

ไร ่ ร้อยละ ไร ่ ร้อยละ ไร ่ ร้อยละ 
พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง 204,787 6.34 213,419 6.61 217,418 6.73 
พื้นที่อุตสาหกรรม 38,219 1.18 43,514 1.35 45,576 1.41 
พื้นที่เกษตรกรรม 2,248,154 69.58 2,248,526 69.59 2,250,421 69.65 
พื้นที่ป่าไม ้ 530,664 16.42 525,515 16.26 522,909 16.18 
พื้นที่น้ำ 93,685 2.90 94,757 2.93 95,324 2.95 
พื้นทีเบ็ดเตล็ด 115,525 3.58 105,303 3.26 99,386 3.08 

รวม 3,231,034 100 3,231,034 100 3,231,034 100 

ที่มา: กรมพัฒนาที่ดิน, 2556 5559 และ 2561 

ตารางที่ 4.2 สภาพการใช้ประโยชน์ที่ดินของจังหวัดฉะเชิงเทรา พ.ศ. 2556 จำแนกรายอำเภอ 

อำเภอ 
สภาพการใช้ประโยชนท์ี่ดนิ พ.ศ. 2556 (ไร)่ 

พื้นที่ชมุชนฯ พื้นทีอุ่ตสาหกรรม พื้นที่เกษตรกรรม พื้นที่ป่าไม ้ พื้นทีน่้ำ พื้นที่เบ็ดเตล็ด รวม 
อ.คลองเขือ่น 2,052 10 57,557 433 3,342 3,588 66,980 
อ.ท่าตะเกียบ 15,421 318 386,741 449,423 29,854 7,147 888,904 
อ.บางคล้า 15,636 908 120,600 820 4,721 4,554 147,240 
อ.บางน้ำเปรี้ยว 22,132 2,671 264,467 0 6,992 14,337 310,599 
อ.บางปะกง 21,948 12,258 95,578 11,647 9,037 12,180 162,648 
อ.บ้านโพธิ ์ 14,076 3,461 99,269 1,977 6,008 8,202 132,994 
อ.แปลงยาว 18,877 6,625 167,782 1,153 2,092 8,357 204,885 
อ.พนมสารคาม 38,001 4,905 244,381 3,609 6,090 22,523 319,509 
อ.เมอืงฉะเชิงเทรา 29,186 5,670 179,594 962 8,247 17,015 240,674 
อ.ราชสาส์น 6,599 233 80,676 4 2,052 908 90,472 
อ.สนามชัยเขต 20,852 1,159 551,512 60,641 15,248 16,717 666,129 

รวม 204,780 38,219 2,248,157 530,669 93,682 115,527 3,231,034 

ที่มา: กรมพัฒนาที่ดิน, 2556 
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ตารางที่ 4.3 สภาพการใช้ประโยชน์ที่ดินของจังหวัดฉะเชิงเทรา พ.ศ. 2559 จำแนกรายอำเภอ 

อำเภอ 
สภาพการใช้ประโยชนท์ี่ดนิ พ.ศ. 2559 (ไร)่ 

พื้นที่ชมุชนฯ พื้นทีอุ่ตสาหกรรม พื้นที่เกษตรกรรม พื้นที่ป่าไม ้ พื้นทีน่้ำ พื้นที่เบ็ดเตล็ด รวม 
อ.คลองเขือ่น 2,676 23 57,585 433 3,342 2,921 66,980 
อ.ท่าตะเกียบ 16,738 353 387,542 447,694 30,065 6,512 888,904 
อ.บางคล้า 15,833 1,344 119,607 644 4,807 5,005 147,240 
อ.บางน้ำเปรี้ยว 23,264 3,498 264,646 0 6,993 12,198 310,599 
อ.บางปะกง 22,703 12,538 94,572 10,874 9,036 12,926 162,648 
อ.บ้านโพธิ ์ 14,724 4,364 98,239 1,898 6,003 7,765 132,994 
อ.แปลงยาว 19,287 7,352 167,674 1,085 2,251 7,236 204,885 
อ.พนมสารคาม 38,901 6,195 244,625 3,301 6,122 20,365 319,509 
อ.เมอืงฉะเชิงเทรา 30,551 6,440 178,361 929 8,246 16,148 240,674 
อ.ราชสาส์น 6,360 293 80,678 4 2,048 1,089 90,472 
อ.สนามชัยเขต 22,386 1,114 555,003 58,658 15,841 13,127 666,129 

รวม  213,422   43,514   2,248,532   525,520   94,755   105,291   3,231,034  

ที่มา: กรมพัฒนาที่ดิน, 2559 

ตารางที่ 4.4 สภาพการใช้ประโยชน์ที่ดินของจังหวัดฉะเชิงเทรา พ.ศ. 2561 จำแนกรายอำเภอ 

อำเภอ 
สภาพการใช้ประโยชนท์ี่ดนิ พ.ศ. 2561 (ไร)่ 

พื้นที่ชมุชนฯ พื้นทีอุ่ตสาหกรรม พื้นที่เกษตรกรรม พื้นที่ป่าไม ้ พื้นทีน่้ำ พื้นที่เบ็ดเตล็ด รวม 
อ.คลองเขือ่น 2,600 26 57,684 395 3,368 2,906 66,980 
อ.ท่าตะเกียบ 16,480 363 388,190 447,471 29,951 6,449 888,904 
อ.บางคล้า 15,718 1,276 119,680 547 4,750 5,270 147,240 
อ.บางน้ำเปรี้ยว 23,775 3,814 263,621 0 7,185 12,204 310,599 
อ.บางปะกง 23,709 13,162 96,034 9,646 9,377 10,721 162,648 
อ.บ้านโพธิ ์ 14,952 4,565 98,810 1,888 5,943 6,836 132,994 
อ.แปลงยาว 19,518 7,647 166,879 1,108 2,415 7,317 204,885 
อ.พนมสารคาม 40,272 6,646 242,388 3,306 6,122 20,775 319,509 
อ.เมอืงฉะเชิงเทรา 31,967 6,514 179,345 610 8,696 13,542 240,674 
อ.ราชสาส์น 6,373 447 80,467 5 2,094 1,085 90,472 
อ.สนามชัยเขต 22,062 1,121 557,322 57,935 15,418 12,272 666,129 

รวม  217,425   45,580   2,250,420   522,911   95,320   99,378   3,231,034  

ที่มา: กรมพัฒนาที่ดิน, 2561 



 
 

42 
 

ภาพที่ 4.1 สภาพการใช้ประโยชน์ที่ดินของจังหวัดฉะเชิงเทรา พ.ศ. 2556 
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ภาพที่ 4.2 สภาพการใช้ประโยชน์ที่ดินของจังหวัดฉะเชิงเทรา พ.ศ. 2559 
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ภาพที่ 4.3 สภาพการใช้ประโยชน์ที่ดินของจังหวัดฉะเชิงเทรา พ.ศ. 2561 
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4.2 การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินของจังหวัดฉะเชิงเทรา 
  จากการวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินของจังหวัดฉะเชิงเทรา ระหว่าง  
พ.ศ. 2556 - 2559 พ.ศ. 2559 - 2561 และ พ.ศ. 2556 - 2561 ด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
พบว่ามีการเปลี่ยนแปลง ดังนี้ 
  4.2.1 การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินระหว่าง พ.ศ. 2556 - พ.ศ. 2559 
  การเปลี ่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที ่ด ินในช่วง พ.ศ. 2556 - พ.ศ. 2559 พบว่า         
พื้นที่เบ็ดเตล็ด พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง และพื้นที่อุตสาหกรรม มีการเปลี่ยนแปลงมากที่สุด ดังนี้ 
ลดลง 10,222 ไร่ เพิ ่มขึ้น 8,632 ไร่ และเพิ ่มขึ ้น 5,295 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 0.32 0.27 และ 0.16         
ของพ้ืนทีศ่ึกษา ตามลำดับ 
 1) พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง ในปี พ.ศ. 2556 มีเนื้อที่ 204,787 ไร่ เพิ่มขึ้นเป็น  
213,419 ไร่ ในปี พ.ศ. 2559 เพ่ิมข้ึนโดยรวม 8,632 ไร่ หรือร้อยละ 0.27 ของพ้ืนที่ศึกษา 
   หากพิจารณารายละเอียดการเปลี่ยนแปลง พบว่า พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง            
เปลี่ยนมาจากพื้นที่เกษตรกรรม 8,707 ไร่ พื้นที่เบ็ดเตล็ด 2,338 ไร่ พื้นที่อุตสาหกรรม 817 ไร่          
พ้ืนที่น้ำ 124 ไร่ และพ้ืนที่ป่าไม้ 109 ไร่ และพ้ืนที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้างเปลี่ยนเป็นพ้ืนที่เกษตรกรรม 
2,515 ไร่ พ้ืนที่เบ็ดเตล็ด 504 ไร่ พ้ืนที่อุตสาหกรรม 404 ไร่ และพ้ืนที่น้ำ 40 ไร่ 

2) พื้นที่อุตสาหกรรม ในปี พ.ศ. 2556 มีเนื้อที่ 38,219 ไร่ เพิ่มขึ้นเป็น 43,514 ไร่          
ในปี พ.ศ. 2559 เพ่ิมข้ึนโดยรวม 5,295 ไร่ หรือร้อยละ 0.16 ของพ้ืนที่ศึกษา 

หากพิจารณารายละเอียดการเปลี่ยนแปลง พบว่า พื้นที่อุตสาหกรรมเปลี่ยนมาจาก 
พ้ืนที่เกษตรกรรม 4,882 ไร่ พ้ืนที่เบ็ดเตล็ด 1,347 ไร่ พ้ืนทีชุ่มชนและสิ่งปลูกสร้าง 404 ไร่ พ้ืนที่ป่าไม้ 
107 ไร่ และพื้นที่น้ำ 18 ไร่ และมีเนื้อที่ลดลงโดยเปลี่ยนไปเป็นพื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง 817 ไร่ 
พ้ืนที่เกษตรกรรม 528 ไร่ และพ้ืนที่เบ็ดเตล็ด 118 ไร่ 

3) พื้นที่เกษตรกรรม ในปี พ.ศ. 2556 มีเนื้อที่ 2,248,154 ไร่ เพิ่มขึ้นเป็น 2,248,526 ไร่ 
ในปี พ.ศ. 2559 เพ่ิมข้ึนโดยรวม 372 ไร่ หรือร้อยละ 0.01 ของพ้ืนที่ศึกษา 

หากพ ิจารณารายละเอ ียดการเปล ี ่ยนแปลง พบว ่า  พื ้นท ี ่ เกษตรกรรม                  
เปลี่ยนมาจากพ้ืนที่เบ็ดเตล็ด 13,688 ไร่ พ้ืนทีป่่าไม ้5,778 ไร่ พ้ืนทีชุ่มชนและสิ่งปลูกสร้าง 2,515 ไร่ 
พื้นที่น้ำ 689 ไร่ และพื้นที่อุตสาหกรรม 528 ไร่ และมีเนื้อที่ลดลงโดยเปลี่ยนไปเป็นพื้นที่ชุมชน        
และสิ่งปลูกสร้าง 8,707 ไร่ พ้ืนที่เบ็ดเตล็ด 6,746 ไร่ พ้ืนที่อุตสาหกรรม 4,882 ไร่ พ้ืนที่น้ำ 1,359 ไร่ 
และพ้ืนที่ป่าไม ้1,132 ไร่ 

4) พื ้นท ี ่ป ่าไม้  ในปี พ .ศ . 2556 มีเน ื ้อท ี ่  530,664 ไร ่ ลดลงเป ็น 525,515 ไร่                 
ในปี พ.ศ. 2559 โดยมีเนื้อท่ีลดลงโดยรวม 5,149 ไร่ หรือร้อยละ 0.16 ของพ้ืนที่ศึกษา 

หากพิจารณารายละเอียดการเปลี ่ยนแปลง พบว่า  พื ้นที ่ป่าไม้เปลี ่ยนไปเป็น        
พื ้นที ่เกษตรกรรม 5,778 ไร่ พื ้นที ่เบ็ดเตล็ด 705 ไร่ พื ้นที ่ช ุมชนและสิ ่งปลูกสร้าง 109 ไร ่ และ                     
พื้นที่อุตสาหกรรม 107 ไร่ และมีเนื้อที่เพิ่มขึ้นโดยเปลี่ยนมาจากพื้นที่เกษตรกรรม 1,132 ไร่ และ           
พ้ืนที่เบ็ดเตล็ด 418 ไร่ 
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5) พื้นที่น้ำ ในปี พ.ศ. 2556 มีเนื้อที่ 93,685 ไร่ เพิ่มขึ้นเป็น 94,757 ไร่ ในปี พ.ศ. 2559 
เพ่ิมข้ึนโดยรวม 1,072 ไร่ หรือร้อยละ 0.03 ของพ้ืนที่ศึกษา 

 หากพิจารณารายละเอียดการเปลี ่ยนแปลง พบว่า  พื ้นที่น ้ำเปลี ่ยนมาจาก         
พื ้นที ่เกษตรกรรม 1,359 ไร่ พื ้นที ่เบ็ดเตล็ด 535 ไร่ พื ้นที่ชุมชนและสิ ่งปลูกสร้าง 40 ไร่ และ            
มีเนื้อที่ลดลงโดยเปลี ่ยนไปเป็นพื้นที่เกษตรกรรม 689 ไร่ พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง 124 ไร่             
พ้ืนที่เบ็ดเตล็ด 31 ไร่ และพ้ืนที่อุตสาหกรรม 18 ไร่ 

6) พื้นที ่เบ็ดเตล็ด ในปี พ.ศ. 2556 มีเนื ้อที ่ 115,525 ไร่ ลดลงเป็น 105,303 ไร่        
ในปี พ.ศ. 2559 โดยมีเนื้อที่ลดลงโดยรวม 10,222 ไร่ หรือร้อยละ 0.32 ของพ้ืนที่ศึกษา 

หากพ ิจารณารายละเอ ี ยดการ เปล ี ่ ยนแปลง พบว ่ า  พ ื ้ นท ี ่ เบ ็ ด เ ตล็ ด                      
เปลี่ยนไปเป็นพื้นที่เกษตรกรรม 13,688 ไร่ พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง 2,338 ไร่ พื้นที่น้ำ 535 ไร่                          
พื ้นที ่อุตสาหกรรม 1,347 ไร่ และพื ้นที ่ป่าไม้ 418 ไร่ และมีเนื ้อที ่เพิ ่มขึ ้นโดยเปลี ่ยนมาจาก           
พื้นที่เกษตรกรรม 6,746 ไร่ พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง 504 ไร่ พื้นที่อุตสาหกรรม 118 ไร่ พื้นที่ป่าไม้ 
705 ไร่ และพ้ืนที่น้ำ 31 ไร่ 

ตารางที่ 4.5 การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินของจังหวัดฉะเชิงเทรา ระหว่าง พ.ศ. 2556 - 2559 

ประเภทการใช้ที่ดิน 
สภาพการใช้ที่ดิน (ไร่) ร้อยละ           

การเปลี่ยนแปลง 
ของพื้นที่ศึกษา พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2559 การเปลีย่นแปลง 

พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง              204,787               213,419  8,632 0.27 
พื้นที่อุตสาหกรรม               38,219                43,514  5,295 0.16 
พื้นที่เกษตรกรรม           2,248,154            2,248,526  372 0.01 
พื้นที่ป่าไม ้              530,664               525,515  -5,149 -0.16 
พื้นที่น้ำ               93,685                94,757  1,072 0.03 
พื้นทีเบ็ดเตล็ด              115,525               105,303  -10,222 -0.32 

รวม           3,231,034            3,231,034      

ที่มา: กรมพัฒนาที่ดิน, 2556 และ 2559 

ตารางที ่4.6 รายละเอียดการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินของจังหวัดฉะเชิงเทรา ระหว่าง พ.ศ. 2556 – 2559 

พ.ศ. 2556 
พ.ศ. 2559 

พื้นที่ชมุชนฯ พื้นทีอุ่ตสาหกรรม พื้นที่เกษตรกรรม พื้นที่ป่าไม ้ พื้นทีน่้ำ พื้นที่เบ็ดเตล็ด รวม 

พื้นที่ชมุชนฯ 201,324 404 2,515  40 504 204,787 

พื้นทีอุ่ตสาหกรรม 817 36,756 528   118 38,219 

พื้นที่เกษตรกรรม 8,707 4,882 2,225,328 1,132 1,359 6,746 2,248,154 

พื้นที่ป่าไม ้ 109 107 5,778 523,965  705 530,664 

พื้นทีน่้ำ 124 18 689  92,823 31 93,685 

พื้นทีเบ็ดเตล็ด 2,338 1,347 13,688 418 535 97,199 115,525 

รวม 213,419 43,514 2,248,526 525,515 94,757 105,303 3,231,034 

ที่มา: กรมพัฒนาที่ดิน, 2556 และ 2559 
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  4.2.2 การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินระหว่าง พ.ศ. 2559 - พ.ศ. 2561 
  การเปลี ่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที ่ด ินในช่วง พ.ศ. 2559 - พ.ศ. 2561 พบว่า       
พื้นที่เบ็ดเตล็ด พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง และพื้นที่ป่าไม้ มีการเปลี่ยนแปลงมากที่สุด ดังนี้        
ลดลง 5,917 ไร ่ เพิ ่มขึ ้น 3,999 ไร ่ และลดลง 2,606 ไร ่ คิดเป็นร้อยละ 0.18 0.12 และ 0.08            
ของพ้ืนที่ศึกษา ตามลำดับ 
  1) พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง ในปี พ.ศ. 2559 มีเนื้อที่ 213,419 ไร่ เพิ่มขึ้นเป็น 
217,277 ไร่ ในปี พ.ศ. 2561 เพ่ิมข้ึนโดยรวม 3,999 ไร่ หรือร้อยละ 0.12 ของพ้ืนที่ศึกษา 
  หากพิจารณารายละเอียดการเปลี่ยนแปลง พบว่า พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง         
เปลี่ยนมาจากพื้นที่เกษตรกรรม 11,510 ไร่ พื้นที่เบ็ดเตล็ด 1,833 ไร่ พื้นที่น้ำ 606 ไร่ พื้นที่อุตสาหกรรม 
562 ไร่ และพื้นที่ป่าไม้ 263 ไร่ และพื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้างเปลี่ยนไปเป็นพื้นที่เกษตรกรรม 
8,630 ไร่ พ้ืนที่เบ็ดเตล็ด 823 ไร่ พ้ืนที่น้ำ 740 ไร่ พ้ืนที่อุตสาหกรรม 415 ไร่ และพ้ืนที่ป่าไม้ 167 ไร่ 

2) พื้นที่อุตสาหกรรม ในปี พ.ศ. 2559 มีเนื้อที่ 43,514 ไร่ เพิ่มขึ้นเป็น 45,576 ไร่  
ในปี พ.ศ. 2561 เพ่ิมข้ึนโดยรวม 2,062 ไร่ หรือร้อยละ 0.06 ของพ้ืนที่ศึกษา 

หากพิจารณารายละเอียดการเปลี่ยนแปลง พบว่า พ้ืนที่อุตสาหกรรมเปลี่ยนมาจาก
พื้นที่เกษตรกรรม 2,317 ไร่ พื้นที่เบ็ดเตล็ด 644 ไร่ พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง 415 ไร่ พื้นที่ป่าไม้ 
178 ไร่ และพื ้นที ่น ้ำ 50 ไร่ และพื ้นที ่อุตสาหกรรมเปลี ่ยนไปเป็นพื ้นที ่ เกษตรกรรม 644 ไร่          
พ้ืนทีชุ่มชนและสิ่งปลูกสร้าง 562 ไร่ พ้ืนที่เบ็ดเตล็ด 181 ไร่ พ้ืนที่น้ำ 83 ไร่ และพ้ืนที่ป่าไม้ 72 ไร่  

3) พื้นที่เกษตรกรรม ในปี พ.ศ. 2559 มีเนื้อที่ 2,248,526 ไร่ เพิ่มขึ้นเป็น 2,250,421 ไร่ 
ในปี พ.ศ. 2561 เพ่ิมข้ึนโดยรวม 1,895 ไร่ หรือร้อยละ 0.06 ของพ้ืนที่ศึกษา 

หากพิจารณารายละเ อียดการ เปลี่ ยนแปลง พบว ่ า  พ้ืนที่ เ กษตรกรรม                 
เปลี่ยนมาจากพ้ืนที่เบ็ดเตล็ด 11,128 ไร่ พ้ืนที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง 8,630 ไร่ พ้ืนที่ป่าไม้ 2,905 ไร่ 
พื้นที่น้ำ 2,487 ไร่ และพื้นที่อุตสาหกรรม 644 ไร่ และพื้นที่เกษตรกรรมเปลี่ยนไปเป็นพื้นที่ชุมชน 
และสิ่งปลูกสร้าง 11,510 ไร่ พื้นที่เบ็ดเตล็ด 6,766 ไร่ พื้นที่อุตสาหกรรม 2,317 ไร่ พื้นที่น้ำ 2,297 ไร่ 
และพ้ืนที่ป่าไม ้1,009 ไร่ 

4) พื ้นท ี ่ป ่าไม้  ในปี พ .ศ . 2559 มีเน ื ้อท ี ่  525,515 ไร ่ ลดลงเป ็น 522,909 ไร่                
ในปี พ.ศ. 2561 โดยมีเนื้อที่ลดลงโดยรวม 2,606 ไร่ หรือร้อยละ 0.08 ของพ้ืนที่ศึกษา 

หากพิจารณารายละเอียดการเปลี ่ยนแปลง พบว่า พื ้นที ่ป่าไม้เปลี ่ยนไปเป็น         
พื้นที่เกษตรกรรม  2,905 ไร่ พื้นที่เบ็ดเตล็ด 653 ไร่ พื้นที่น้ำ 293 ไร่ พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง 
263 ไร่ และพื้นที่อุตสาหกรรม 178 ไร่ และพื้นที่ป่าไม้เปลี่ยนมาจากพื้นที่เกษตรกรรม 1,009 ไร่ 
พื้นที่เบ็ดเตล็ด 329 ไร่ พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง 167 ไร่ พื้นที่น้ำ 109 ไร่ และพื้นที่อุตสาหกรรม 
72 ไร่ 
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5) พื้นที่น้ำ ในปี พ.ศ. 2559 มีเนื้อที่ 94,757 ไร่ เพิ่มขึ้นเป็น 95,324 ไร่ ในปี พ.ศ. 2561 
เพ่ิมข้ึนโดยรวม 567 ไร่ หรือร้อยละ 0.02 ของพ้ืนที่ศึกษา 

 หากพิจารณารายละเอียดการเปลี ่ยนแปลง พบว่า  พื ้นที ่น ้ำเปลี ่ยนมาจาก        
พื ้นที ่เกษตรกรรม 2,297 ไร่ พื ้นที ่ช ุมชนและสิ ่งปลูกสร้าง 740 ไร่ พื ้นที ่เบ็ดเตล็ด 695 ไร่             
พื้นที่ป่าไม้ 293 ไร่ และพื้นที่อุตสาหกรรม 83 ไร่ และพื้นที่น้ำเปลี ่ยนไปเป็นพื้นที่เกษตรกรรม          
2,487 ไร่ พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง 606 ไร่ พื้นที่เบ็ดเตล็ด 289 ไร่ พื้นที่ป่าไม้ 109 ไร่ และพื้นที่
อุตสาหกรรม 50 ไร่ 

6) พื ้นที ่เบ็ดเตล็ด ในปี พ.ศ. 2559 มีเนื ้อที ่ 105,303 ไร่ ลดลงเป็น 99,386 ไร่          
ในปี พ.ศ. 2561 โดยมีเนื้อที่ลดลงโดยรวม 5,917 ไร่ หรือร้อยละ 0.18 ของพ้ืนที่ศึกษา 

หากพิจารณารายละเอียดการเปลี ่ยนแปลง พบว่า พื ้นที ่เบ็ดเตล็ดเปลี ่ยนไปเป็น           
พื้นที่เกษตรกรรม 11,128 ไร่ พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง 1,833 ไร่ พื้นที่น้ำ 695 ไร่ พื้นที่อุตสาหกรรม 
644 ไร่ และพื้นที ่ป่าไม้ 329 ไร่ และพื้นที ่เบ็ดเตล็ดเปลี ่ยนมาจากพื้นที่เกษตรกรรม 6,766 ไร่           
พ้ืนที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง 823 ไร่ พ้ืนที่ป่าไม้ 653 ไร่ พ้ืนทีน่้ำ 289 ไร่ และพ้ืนทีอุ่ตสาหกรรม  181 ไร่ 

ตารางที่ 4.7 การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินของจังหวัดฉะเชิงเทรา ระหว่าง พ.ศ. 2559 - 2561 

ประเภทการใช้ที่ดิน 
สภาพการใช้ที่ดิน (ไร่) ร้อยละการ

เปลี่ยนแปลง 
ของพื้นที่ศึกษา พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2561 การเปลีย่นแปลง 

พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง              213,419               217,418  3,999 0.12 
พื้นที่อุตสาหกรรม               43,514                45,576  2,062 0.06 
พื้นที่เกษตรกรรม           2,248,526            2,250,421  1,895 0.06 
พื้นที่ป่าไม ้              525,515               522,909  -2,606 -0.08 
พื้นที่น้ำ               94,757                95,324  567 0.02 
พื้นทีเบ็ดเตล็ด              105,303                99,386  -5,917 -0.18 

รวม           3,231,034            3,231,034      

ที่มา: กรมพัฒนาที่ดิน, 2559 และ 2561 

ตารางที ่4.8 รายละเอียดการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินของจังหวัดฉะเชิงเทรา ระหว่าง พ.ศ. 2559 - 2561 

พ.ศ. 2559 
พ.ศ. 2561 

พื้นที่ชมุชนฯ พื้นทีอุ่ตสาหกรรม พื้นที่เกษตรกรรม พื้นที่ป่าไม ้ พื้นทีน่้ำ พื้นที่เบ็ดเตล็ด รวม 

พื้นที่ชมุชนฯ  202,644   415   8,630   167   740   823   213,419  

พื้นทีอุ่ตสาหกรรม  562   41,972   644   72   83   181   43,514  

พื้นที่เกษตรกรรม  11,510   2,317   2,224,627   1,009   2,297   6,766   2,248,526  

พื้นที่ป่าไม ้  263   178   2,905   521,223   293   653   525,515  

พื้นทีน่้ำ  606   50   2,487   109   91,216   289   94,757  

พื้นทีเบ็ดเตล็ด  1,833   644   11,128   329   695   90,674   105,303  

รวม  217,418   45,576   2,250,421   522,909   95,324   99,386   3,231,034  

ที่มา: กรมพัฒนาที่ดิน, 2559 และ 2561 



 
 

49 
 

 4.2.3 การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินระหว่าง พ.ศ. 2556 - พ.ศ. 2561 
  การเปลี ่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที ่ด ินในช่วง พ.ศ. 2556 - พ.ศ. 2561 พบว่า          
พื้นที่เบ็ดเตล็ด พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง และพื้นที่ป่าไม้ มีการเปลี่ยนแปลงมากที่สุด ดังนี้         
ลดลง 16,139 ไร่ เพิ ่มขึ ้น 12,631 ไร่ และลดลง 7,755 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 0.50 0.39 และ 0.24       
ของพ้ืนที่ศึกษา ตามลำดับ 
 1) พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง ในปี พ.ศ. 2556 มีเนื้อที่ 204,787 ไร่ เพิ่มขึ้นเป็น 
217,418 ไร่ ในปี พ.ศ. 2561 เพ่ิมข้ึนโดยรวม 12,631 ไร่ หรือร้อยละ 0.39 ของพ้ืนที่ศึกษา 
  หากพิจารณารายละเอียดการเปลี่ยนแปลง พบว่า พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง                  
เปลี่ยนมาจากพื้นที่เกษตรกรรม 18,702 ไร่ พื้นที่เบ็ดเตล็ด 4,012 ไร่ พื้นที่อุตสาหกรรม 1,258 ไร่          
พื ้นที ่น ้ำ 654 ไร ่ และพื ้นที ่ป ่าไม้ 397 ไร่ และพื ้นที ่ช ุมชนและสิ ่งปลูกสร้าง เปลี ่ยนไปเป็น              
พื้นที่เกษตรกรรม 9,718 ไร่ พื้นที่เบ็ดเตล็ด 1,229 ไร่ พื้นที่อุตสาหกรรม 609 ไร่ พื้นที่น้ำ 680 ไร่ 
และพ้ืนที่ป่าไม้ 156 ไร่ 

2) พื้นที่อุตสาหกรรม ในปี พ.ศ. 2556 มีเนื้อที่ 38,219 ไร่ เพิ่มขึ้นเป็น 45,576 ไร่  
ในปี พ.ศ. 2561 เพ่ิมข้ึนโดยรวม 7,357 ไร่ หรือร้อยละ 0.23 ของพ้ืนที่ศึกษา 

หากพิจารณารายละเอียดการเปลี่ยนแปลง พบว่า พ้ืนที่อุตสาหกรรมเปลี่ยนมาจาก
พ้ืนที่เกษตรกรรม 6,957 ไร่ พ้ืนที่เบ็ดเตล็ด 1,940 ไร่ พ้ืนทีชุ่มชนและสิ่งปลูกสร้าง 609 ไร่ พ้ืนที่ป่าไม้ 
281 ไร่ และพื้นที ่น้ำ 61 ไร่ และพื้นที ่อุตสาหกรรมเปลี ่ยนไปเป็นพื้นที่ชุมชนและสิ ่งปลูกสร้าง             
1,258 ไร่ พ้ืนที่เกษตรกรรม 832 ไร่ พ้ืนที่เบ็ดเตล็ด 239 ไร่ พ้ืนที่ป่าไม้ 83 ไร่ และพ้ืนที่น้ำ 79 ไร่ 

3) พื้นที่เกษตรกรรม ในปี พ.ศ. 2556 มีเนื้อที่ 2,248,154 ไร่ เพิ่มขึ้นเป็น 2,250,421 ไร่ 
ในปี พ.ศ. 2561 เพ่ิมข้ึนโดยรวม 2,267 ไร่ หรือร้อยละ 0.07 ของพ้ืนที่ศึกษา 
   หากพิจารณารายละเอียดการเปลี่ยนแปลง พบว่า พื้นที่เกษตรกรรมเปลี่ยนมาจาก
พื้นที่เบ็ดเตล็ด 23,652 ไร่ พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง 9,718 ไร่ พื้นที่ป่าไม้ 8,332 ไร่ พื้นที่น้ำ 
2,877 ไร่ และพื ้นที ่อ ุตสาหกรรม 832 ไร่ และพื ้นที ่ เกษตรกรรมเปลี ่ยนไปเป็นพื ้นที่ช ุมชน                   
และสิ่งปลูกสร้าง 18,702 ไร่ พื้นที่เบ็ดเตล็ด 12,381 ไร่ พื้นที่อุตสาหกรรม 6,957 ไร่ พื้นที่น้ำ 3,306 ไร่ 
และพ้ืนที่ป่าไม ้1,798 ไร่ 

4) พื ้นท ี ่ป ่าไม้  ในปี พ .ศ . 2556 มีเน ื ้อท ี ่  530,664 ไร ่ ลดลงเป ็น 522,909 ไร่                    
ในปี พ.ศ. 2561 โดยมีเนื้อที่ลดลงโดยรวม 7,755 ไร่ หรือร้อยละ 0.24 ของพ้ืนที่ศึกษา 
  หากพิจารณารายละเอียดการเปลี ่ยนแปลง พบว่า พื ้นที ่ป่าไม้เปลี ่ยนไปเป็น       
พื้นที่เกษตรกรรม 8,332 ไร่ พื้นที่เบ็ดเตล็ด 1,332 ไร่ พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง 397 ไร่ พื้นที่น้ำ 
301 ไร่ และพื้นที่อุตสาหกรรม 281 ไร่ และพื้นที่ป่าไม้เปลี่ยนมาจากพื้นที่เกษตรกรรม 1,798 ไร่ 
พื้นที่เบ็ดเตล็ด 742 ไร่ พ้ืนที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง 156 ไร่ พื้นที่น้ำ 109 ไร่ และพื้นที่อุตสาหกรรม 
83 ไร่ 
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5) พื้นที่น้ำ ในปี พ.ศ. 2556 มีเนื้อที่ 93,685 ไร่ เพิ่มขึ้นเป็น 95,324 ไร่ ในปี พ.ศ. 2561 
เพ่ิมข้ึนโดยรวม 1,639 ไร่ หรือร้อยละ 0.05 ของพ้ืนที่ศึกษา 

 หากพิจารณารายละเอียดการเปลี ่ยนแปลง พบว่า  พื ้นที ่น ้ำเปลี ่ยนมาจาก        
พ้ืนที่เกษตรกรรม 3,306 ไร่ พ้ืนที่เบ็ดเตล็ด 1,251 ไร่ พ้ืนที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง 680 ไร่ พ้ืนที่ป่าไม้ 
301 ไร่ และพื้นที ่อุตสาหกรรม 79 ไร่ และพื้นที ่น้ำเปลี ่ยนไปเป็นพื ้นที ่เกษตรกรรม 2,877 ไร่          
พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง 654 ไร่ พื้นที่เบ็ดเตล็ด 277 ไร่ พื้นที่ป่าไม้ 109 ไร่ และพื้นที่อุตสาหกรรม 
61 ไร่ 

6) พื ้นที ่เบ็ดเตล็ด ในปี พ.ศ. 2556 มีเนื ้อที ่ 115,525 ไร่ ลดลงเป็น 99,386 ไร่             
ในปี พ.ศ. 2561 โดยมีเนื้อที่ลดลงโดยรวม 16,139 ไร่ หรือร้อยละ 0.50 ของพ้ืนที่ศึกษา 

หากพิจารณารายละเอียดการเปลี ่ยนแปลง พบว่า พื ้นที ่เบ็ดเตล็ดเปลี ่ยนไปเป็น        
พื้นที่เกษตรกรรม 23,652 ไร่ พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง 4,012 ไร่ พื้นที่น้ำ 1,251 ไร่ พื้นที่อุตสาหกรรม 
1,940 ไร่ และพื้นที่ป่าไม้ 742 ไร่ และพื้นที่เบ็ดเตล็ดเปลี่ยนมาจากพื้นที่เกษตรกรรม 12,381 ไร่  
พ้ืนที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง 1,229 ไร่ พ้ืนที่ป่าไม้ 1,332 ไร่ พ้ืนที่อุตสาหกรรม 239 ไร่ และพ้ืนที่น้ำ 277 ไร่ 

ตารางที ่4.9 การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินของจังหวัดฉะเชิงเทรา ระหว่าง พ.ศ. 2556 - 2561 

ประเภทการใช้ที่ดิน 
สภาพการใช้ที่ดิน (ไร่) ร้อยละ                  

การเปลี่ยนแปลง 
ของพื้นที่ศึกษา พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2561 การเปลีย่นแปลง 

พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง 204,787 217,418 12,631 0.39 
พื้นที่อุตสาหกรรม 38,219 45,576 7,357 0.23 
พื้นที่เกษตรกรรม 2,248,154 2,250,421 2,267 0.07 
พื้นที่ป่าไม ้ 530,664 522,909 -7,755 -0.24 
พื้นที่น้ำ 93,685 95,324 1,639 0.05 
พื้นทีเบ็ดเตล็ด 115,525 99,386 -16,139 -0.50 

รวม 3,231,034 3,231,034   

ที่มา: กรมพัฒนาที่ดิน, 2556 และ 2561 

ตารางที ่4.10 รายละเอียดการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินของจังหวัดฉะเชิงเทรา ระหว่าง พ.ศ. 2556 - 2561 

พ.ศ. 2556 
พ.ศ. 2561 

พื้นที่ชมุชนฯ พื้นทีอุ่ตสาหกรรม พื้นที่เกษตรกรรม พื้นที่ป่าไม ้ พื้นทีน่้ำ พื้นที่เบ็ดเตล็ด รวม 

พื้นที่ชมุชนฯ 192,395 609 9,718 156 680 1,229 204,787 

พื้นทีอุ่ตสาหกรรม 1,258 35,728 832 83 79 239 38,219 

พื้นที่เกษตรกรรม 18,702 6,957 2,205,010 1,798 3,306 12,381 2,248,154 

พื้นที่ป่าไม ้ 397 281 8,332 520,021 301 1,332 530,664 

พื้นทีน่้ำ 654 61 2,877 109 89,707 277 93,685 

พื้นทีเบ็ดเตล็ด 4,012 1,940 23,652 742 1,251 83,928 115,525 

รวม 217,418 45,576 2,250,421 522,909 95,324 99,386 3,231,034 

ที่มา: กรมพัฒนาที่ดิน, 2556 และ 2561 
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4.3 การศึกษาความเหมาะสมของแบบจำลองสำหรับคาดการณ์การใช้ประโยชน์ที่ดิน 
4.3.1 การคาดการณ์การใช้ประโยชน์ที่ดิน 2561 จากแบบจำลอง 

 การคาดการณ์แนวโน้มการใช้ประโยชน์ที่ดิน พ.ศ. 2561 ด้วยแบบจำลอง CA - Markov            
โดยใช ้ข ้อม ูลการใช้ประโยชน์ที่ด ิน 2 ช่วงเวลา ค ือ พ .ศ . ระหว ่าง 2556 – 2559 เป ็นข้อมูล               
ในการวิเคราะห์ ได้ผลลัพธ์เป็นแบบจำลองสำหรับคาดการณ์การใช้ประโยชน์ที่ดิน พ.ศ. 2561 
 จากการคาดการณ์การใช้ประโยชน์ที่ดิน พ.ศ. 2561 ด้วยแบบจำลอง CA - Markov 
พบว่า จังหวัดฉะเชิงเทรามีพ้ืนที่เกษตรกรรมมากที่สุดโดยมีเนื้อที่ 2,171,266 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 67.20 
รองลงมาคือพื ้นที ่ป่าไม้ มีเนื ้อที ่ 513,407 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 15.89 นอกจากนั้นมีพื ้นที่ช ุมชน          
และสิ่งปลูกสร้าง 254,128  ไร่  คิดเป็นร้อยละ 7.87  พื้นที่เบ็ดเตล็ด 145,231 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 
4.49 พ้ืนที ่น ้ำ 90,167  ไร่  ค ิดเป ็นร ้อยละ 2.79 และพ้ืนที่อ ุตสาหกรรม 56,835 ไร ่ ค ิดเป็น             
ร้อยละ 1.76 

ตารางที่ 4.11 ความน่าจะเป็นของการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน ระหว่าง พ.ศ. 2559 - 2561 

การใช้ที่ดิน 
พ.ศ. 2559 

ความน่าจะเป็นของการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดิน พ.ศ. 2561 

พื้นที่ชุมชนฯ พื้นที่อุตสาหกรรม พื้นที่เกษตรกรรม พื้นที่ป่าไม้ พื้นที่น้ำ พื้นที่เบ็ดเตล็ด 
พื้นที่ชุมชนฯ 0.841 0.0193 0.1136 0 0.0015 0.0246 
พื้นที่อุตสาหกรรม 0.0964 0.8282 0.0612 0 0 0.0142 
พื้นที่เกษตรกรรม 0.0605 0.0349 0.8379 0.0078 0.0094 0.0495 
พื้นที่ป่าไม้ 0.0023 0.0024 0.1354 0.8429 0 0.0171 
พื้นที่น้ำ 0.022 0.0033 0.1247 0 0.8451 0.005 
พื้นทีเบ็ดเตล็ด 0.0306 0.0179 0.1818 0.0055 0.007 0.7571 

ตารางที ่4.12 การใช้ประโยชน์ที่ดินของจังหวัดฉะเชิงเทรา พ.ศ. 2561 จากแบบจำลอง CA - Markov   

ประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดิน พ.ศ. 2561          
จากแบบจำลอง 

เนื้อท่ี (ไร่) ร้อยละ 

พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง  254,128  7.87 
พื้นที่อุตสาหกรรม  56,835  1.76 
พื้นที่เกษตรกรรม  2,171,266  67.20 
พื้นที่ป่าไม ้  513,407  15.89 
พื้นที่น้ำ  90,167  2.79 
พื้นทีเ่บ็ดเตล็ด  145,231  4.49 

รวม  3,231,034  100.00 
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4.3.2 ตรวจสอบค่าความถูกต้องของแบบจำลอง CA - Markov 
 การตรวจสอบค่าความถูกต้องของแบบจำลองการใช้ประโยชน์ที ่ด ิน พ.ศ. 2561     
โดยใช้เทคนิคการซ้อนทับระหว่างแผนที ่การใช้ประโยชน์ที ่ด ินที ่ได้จากแบบจำลองกับแผนที่                   
การใช้ประโยชน์ที่ดินของกรมพัฒนาที่ดิน นำผลลัพธ์ที่ ได้มาคำนวณความถูกต้องโดยรวม (overall 
accuracy) และค่าสัมประสิทธิ์ Kappa 
 ความถูกต้องโดยรวม (overall accuracy) เป็นการแสดงความถูกต้องของข้อมูล          
ที่มีความสอดคล้องตรงกันระหว่างจุดตรวจสอบกับข้อมูลอ้างอิงคิดเป็นร้อยละของจุดตรวจสอบ
ทั้งหมด สามารถคำนวณได้ดังนี้ (Congalton and Green, 1999 อ้างถึงใน วีระภาส คุณรัตนสิริ, 
2563) โดยการศึกษานี ้ได้เป็น Raster จำนวนทั ้งหมด 3,231,034 เซลล์ (ตามภาพที่ 4.1 และ            
ตารางที่ 4.13) 

Overall accuracy   =      ผลรวมของจำนวนจุดตรวจสอบที่ถูกต้อง x 100 
                                                        จำนวนจุดที่ตรวจสอบทั้งหมด 

= (203,277+ 42,390+ 2,139,514+ 509,707+ 86,526+ 90,952) x 100 
                                                   3,231,034 

=       95.09 

สัมประสิทธิ์ Kappa เป็นการแสดงความถูกต้องโดยรวม แต่มีการพิจารณาลักษณะ
ของความผิดพลาดที่เกิดขึ้นใน error matrix ด้วยการใช้สัมประสิทธิ์ Kappa มาประเมินความถูกต้อง       
ที่พิจารณาทั้งความสอดคล้องกันระหว่างข้อมูลตรวจสอบกับข้อมูลที่ใช้อ้างอิงที่เป็นไปตามโอกาส 
(change agreement) และที ่เป ็นไปตามจริง (actual agreement) โดยวิเคราะห์ควบคู ่ ไปกับ       
ค่าความถูกต้องโดยรวม สามารถคำนวณได้ด ังนี้  (Lillesand et al, 2015 อ้างถึงใน ว ีระภาส           
คุณรัตนสิริ, 2563) 
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K    =   [3,231,034 * (203,277+ 42,390+ 2,139,514+ 509,707+ 86,526+ 90,952)] -         
[(254,128 * 217,418) + (56,835 * 45,576) + (2,171,266 * 2,250,421) +    
(513,407 * 522,909) + (90,167 * 95,324) + (145,231 * 99,386)] 
3,231,0342 – [(254,128 * 217,418) + (56,835 * 45,576) +                           
(2,171,266 * 2,250,421) + (513,407 *  522,909) + (90,167 * 95,324) + 
(145,231 * 99,386)] 
 
=    0.90 
 
ค่าความถูกต้องการใช้ประโยชน์ที่ดิน พ.ศ. 2561 ที่ได้จากแบบจำลอง CA – Markov         

มีร้อยละความถูกต้องโดยรวม เท่ากับ 94.40 และมีค่าสัมประสิทธิ์ Kappa เท่ากับ 0.90  ซึ่งมีค่า
มากกว่า 0.80 แสดงถึงมีค่าความถูกต้องสูง (พนรัตน์ มะโน, 2560) 

ตารางที่ 4.13  ค่าความถูกต ้องของแบบจำลอง พ .ศ . 2561 และข้อมูลการใช ้ประโยชน์ท ี ่ดิน               
พ.ศ. 2561 จากกรมพัฒนาที่ดิน 

การใชท้ี่ดิน 
พ.ศ. 2561 

จากแบบจำลอง 

การใชท้ี่ดิน พ.ศ. 2561 จากกรมพัฒนาที่ดนิ 

พื้นที่ชมุชนฯ พื้นทีอุ่ตสาหกรรม พื้นที่เกษตรกรรม พื้นที่ป่าไม ้ พื้นทีน่้ำ พื้นที่เบ็ดเตล็ด รวม 

พื้นที่ชมุชนฯ  203,277   523   46,319   296   2,711   1,002   254,128  

พื้นทีอุ่ตสาหกรรม  1,044   42,390   11,795   141   212   1,253   56,835  

พื้นที่เกษตรกรรม  8,836   1,846   2,139,514   11,037   4,773   5,260   2,171,266  

พื้นที่ป่าไม ้  232   170   2,523   509,707   212   563   513,407  

พื้นทีน่้ำ  570   35   2,542   138   86,526   356   90,167  

พื้นทีเบ็ดเตล็ด  3,459   612   47,728   1,590   890   90,952   145,231  

รวม  217,418   45,576   2,250,421   522,909   95,324   99,386   3,231,034  
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ภาพที ่4.4 ภาพเปรียบเทียบการคาดการณ์การใช้ประโยชน์ที่ดินของจังหวัดฉะเชิงเทรา พ.ศ. 2561           
กับสภาพการใช้ประโยชน์ที่ดินของจังหวัดฉะเชิงเทรา พ.ศ. 2561 

4.4 การคาดการณ์แนวโน้มการใช้ประโยชน์ที่ดินในอนาคตของจังหวัดฉะเชิงเทรา 
 การคาดการณ์แนวโน้มการใช้ประโยชน์ที ่ด ินของจังหวัดฉะเชิงเทราในปี พ.ศ. 2571                      
ด้วยแบบจำลอง CA - Markov โดยใช้ข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดิน 2 ช่วงเวลา คือ ระหว่าง พ.ศ. 2556 – 2559         
เป็นข้อมูลในการวิเคราะห์ ได้ผลลัพธ์เป็นแบบจำลองสำหรับคาดการณ์แนวโน้มการใช้ประโยชน์ที่ดิน 
พ.ศ. 2571 

4.4.1 การคาดการณ์แนวโนม้การใช้ประโยชน์ที่ดิน 2571 ด้วยแบบจำลอง 
การคาดการณ์การใช้ประโยชน์ที ่ด ินด้วยแบบจำลอง พบว่า ในปี พ.ศ. 2571                          

จังหวัดฉะเชิงเทรา มีการใช้ประโยชน์ที่ดิน ดังนี้ พ้ืนที่เกษตรกรรมพบมากท่ีสุด มีเนื้อที่ 2,185,134 ไร่ 
หรือร้อยละ 67.63 รองลงมา ได้แก่ พื้นที่ป่าไม้ มีเนื้อที่ 488,028 ไร่ หรือร้อยละ 15.10 พื้นที่ชุมชน
และสิ่งปลูกสร้าง 265,791 ไร่ หรือร้อยละ 8.23 พื้นที่เบ็ดเตล็ด มีเนื้อที่ 112,093 ไร่ หรือร้อยละ 
3.47 พื้นที่น้ำ มีเนื้อที ่ 97,501 ไร่ หรือร้อยละ 3.02 และพื้นที ่อุตสาหกรรม มีเนื้อที ่ 82,487 ไร่         
หรือร้อยละ 2.55 
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4.4.2 การคาดการณ์แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน จังหวัดฉะเชิงเทรา 
ระหว่าง พ.ศ. 2561 – 2571 

1) พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง 
 จากการคาดการณ์การใช้ประโยชน์ที่ดินปี พ.ศ. 2571 พบว่า พื้นที่ชุมชนและ        
สิ่งปลูกสร้างจะมีเนื้อที่ 265,791 ไร่ เพิ่มขึ้นจากปี พ.ศ. 2561 โดยรวม 48,373 ไร่ หรือร้อยละ 1.50 
ของพื ้นที ่ศึกษา และหากพิจารณาแนวโน้มการใช้ประโยชน์ที ่ดิน ในปี พ.ศ. 2571  พื ้นที ่ชุมชน         
และสิ่งปลูกสร้างมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น โดยส่วนใหญ่เปลี่ยนมาจากพื้นที่เกษตรกรรม  พื้นที่เบ็ดเตล็ด 
และพ้ืนที่อุตสาหกรรม จำนวน 54,527 ไร่ 1,260 ไร่ 1,143 ไร่ ตามลำดับ การเพ่ิมข้ึนของพ้ืนที่ชุมชน        
และสิ่งปลูกสร้างพบกระจายอยู่ในทุกอำเภอของจังหวัดฉะเชิงเทรา ส่วนมากมักขยายตัวบริเวณ        
ใกล้พ้ืนที่ชุมชนเดิมและขยายตัวไปตามเส้นทางคมนาคมหลัก 

2) พื้นที่อุตสาหกรรม 
จากการคาดการณ์การใช้ประโยชน์ที่ดินปี พ.ศ. 2571 พบว่า พื้นที่อุตสาหกรรม          

จะมีเนื้อที่ 82,487 ไร่ เพิ่มขึ้นจากปี พ.ศ. 2561 โดยรวม 36,911 ไร่ หรือร้อยละ 1.14 ของพื้นที่ศึกษา 
และหากพิจารณาแนวโน้มการใช้ประโยชน์ที ่ดิน ในปี พ.ศ. 2571 พื ้นที ่อุตสาหกรรมมีแนวโน้ม        
เพิ ่มส ูงขึ ้น โดยส่วนใหญ่เปลี ่ยนมาจากพื ้นที ่ เกษตรกรรม พื ้นที่ เบ ็ดเตล็ด และพื ้นที่ช ุมชน                      
และสิ่งปลูกสร้าง จำนวน 36,860 ไร่ 2,107 ไร่ 1,009 ไร่ ตามลำดับ การเพิ่มขึ้นของพื้นที่อุตสาหกรรม
ส่วนใหญพ่บในอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา บ้านโพธิ์ พนมสารคาม และอำเภอบางปะกง 

3) พื้นที่ป่าไม้ 
จากการคาดการณ์การใช้ประโยชน์ที่ดินปี พ.ศ. 2571 พบว่า พื้นที่ป่าไม้จะมีเนื้อที่ 

488,028 ไร่ ลดลงจากปี พ.ศ. 2561 โดยรวม 34,881 ไร่ หรือร้อยละ 1.08 ของพื ้นที ่ศึกษา           
และหากพิจารณาแนวโน้มการใช้ประโยชน์ที่ดิน ในปี พ.ศ. 2571 พื้นที่ป่าไม้มีแนวโน้มลดน้อยลง  
โดยส่วนใหญ่เปลี ่ยนไปเป็นพื้นที ่เกษตรกรรม พื้นที่เบ็ดเตล็ด และพื้นที ่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง  
จำนวน 30,895 ไร่ 5,079 ไร่ 651 ไร่ ตามลำดับ 

4) พื้นที่เกษตรกรรม 
จากการคาดการณ์การใช้ประโยชน์ที่ดินปี พ.ศ. 2571 พบว่า พื้นที่ เกษตรกรรม       

จะมีเนื้อที่ 2,185,134 ไร่ ลดลงจากปี พ.ศ. 2561 โดยรวม 65,287 ไร่ หรือร้อยละ 2.02 ของพื้นที่ศึกษา 
และหากพิจารณาแนวโน้มการใช้ประโยชน์ที ่ดิน ในปี พ.ศ. 2571 พื ้นที่ เกษตรกรรมมีแนวโน้ม            
ลดน้อยลง โดยส่วนใหญ่เปลี ่ยนไปเป็นพื ้นที่ช ุมชนและสิ ่งปลูกสร้าง พื ้นที่อุตสาหกรรมและ                
พ้ืนทีเ่บ็ดเตล็ด จำนวน 54,527 ไร่ 36,860 ไร่ 23,546 ไร่ ตามลำดับ 

5) พื้นที่น้ำ 
จากการคาดการณ์การใช้ประโยชน์ที่ดินปี พ.ศ. 2571 พบว่า พื้นที่ น้ำจะมีเนื้อที่ 

97,501 ไร่ เพิ ่มขึ ้นจากปี พ.ศ. 2561 โดยรวม 2,177 ไร่ หรือร้อยละ 0.07 ของพื ้นที ่ศึกษา            
และหากพิจารณาแนวโน้มการใช้ประโยชน์ที่ดิน ในปี พ.ศ. 2571 พื้นที่ น้ำมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น            
โดยส่วนใหญ่เปลี่ยนมาจากพื้นที่เกษตรกรรม พื้นที่เบ็ดเตล็ด และพื้นที ่ชุมชนและสิ ่งปลูกสร้าง         
จำนวน 2,461 ไร่ 699 ไร่ 508 ไร่ ตามลำดับ 
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6) พื้นที่เบ็ดเตล็ด 
จากการคาดการณ์การใช้ประโยชน์ที ่ดินปี พ.ศ. 2571 พบว่า พื ้นที ่เ บ็ดเตล็ด         

จะมีเนื้อที่ 112,093 ไร่ เพิ่มขึ้นจากปี พ.ศ. 2561 โดยรวม 12,707 ไร่ หรือร้อยละ 0.39 ของพื้นที่ศึกษา 
และหากพิจารณาแนวโน้มการใช้ประโยชน์ที่ดิน ในปี พ.ศ. 2571 พื้นที่เบ็ดเตล็ดมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น 
โดยส่วนใหญ่เปลี ่ยนมาจากพื ้นที ่เกษตรกรรม พื ้นที ่ป่าไม้ และพื ้นที ่ช ุมชนและสิ ่งปลูกสร้าง          
จำนวน 23,546 ไร่ 5,079 ไร่ 1,990 ไร่ ตามลำดับ 

ตารางที ่4.14 ความน่าจะเป็นของการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน ระหว่าง พ.ศ. 2561 - 2571 

การใช้ที่ดิน 
พ.ศ. 2561 

ความน่าจะเป็นของการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดิน พ.ศ. 2571 

พื้นที่ชุมชนฯ พื้นที่อุตสาหกรรม พื้นที่เกษตรกรรม พื้นที่ป่าไม้ พื้นที่น้ำ พื้นที่เบ็ดเตล็ด 
พื้นที่ชุมชนฯ 0.8234 0.0217 0.1279 0.0001 0.0018 0.0251 
พื้นที่อุตสาหกรรม 0.1195 0.7866 0.0776 0.0001 0.0001 0.0162 

พื้นที่เกษตรกรรม 0.0718 0.0405 0.8154 0.0092 0.0112 0.052 

พื้นที่ป่าไม้ 0.0036 0.0032 0.1472 0.8288 0.0001 0.0172 
พื้นที่น้ำ 0.024 0.0039 0.1314 0.0001 0.8354 0.0053 
พื้นทีเบ็ดเตล็ด 0.0519 0.0296 0.2945 0.0092 0.0117 0.6031 

ตารางที ่4.15 การใช้ประโยชน์ที่ดินของจังหวัดฉะเชิงเทรา พ.ศ. 2571 จากแบบจำลอง CA - Markov   

ประเภทการใช้ประโยชน์ท่ีดิน พ.ศ. 2571          
จากแบบจำลอง 

เนื้อท่ี (ไร่) ร้อยละ 

พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง 265,791 8.23 
พื้นที่อุตสาหกรรม 82,487 2.55 
พื้นที่เกษตรกรรม 2,185,134 67.63 
พื้นที่ป่าไม ้ 488,028 15.10 
พื้นที่น้ำ 97,501 3.02 
พื้นทีเบ็ดเตล็ด 112,093 3.47 

รวม 3,231,034 100.00 

ตารางที ่4.16 การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินของจังหวัดฉะเชิงเทรา ระหว่าง พ.ศ. 2561 - 2571 

ประเภทการใช้ที่ดิน 
สภาพการใช้ประโยชน์ที่ดิน (ไร่) ร้อยละ                  

การเปลี่ยนแปลง 
ของพื้นที่ศกึษา 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2571 
(จากแบบจำลอง) 

การเปลีย่นแปลง 

พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง 217,418 265,791 48,373 1.50 
พื้นที่อุตสาหกรรม 45,576 82,487 36,911 1.14 
พื้นที่เกษตรกรรม 2,250,421 2,185,134 -65,287 2.02 
พื้นที่ป่าไม ้ 522,909 488,028 -34,881 1.08 
พื้นที่น้ำ 95,324 97,501 2,177 0.07 
พื้นทีเบ็ดเตล็ด 99,386 112,093 12,707 0.39 

รวม 3,231,034 3,231,034   
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ตารางที่ 4.17 รายละเอียดการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินของจังหวัดฉะเชิงเทรา ระหว่าง พ.ศ. 2561 - 2571 

พ.ศ. 2561 
การใช้ประโยชนท์ี่ดิน พ.ศ. 2571 จากแบบจำลอง 

พื้นที่ชมุชนฯ พื้นทีอุ่ตสาหกรรม พื้นที่เกษตรกรรม พื้นที่ป่าไม ้ พื้นทีน่้ำ พื้นที่เบ็ดเตล็ด รวม 

พื้นที่ชมุชนฯ 207,160 1,009 6,621 130 508 1,990 217,418 

พื้นทีอุ่ตสาหกรรม 1,143 42,171 1,547 124 44 547 45,576 

พื้นที่เกษตรกรรม 54,527 36,860 2,131,541 1,486 2,461 23,546 2,250,421 

พื้นที่ป่าไม ้ 651 278 30,895 485,869 137 5,079 522,909 

พื้นทีน่้ำ 1,050 62 415 15 93,652 130 95,324 

พื้นทีเบ็ดเตล็ด 1,260 2,107 14,115 404 699 80,801 99,386 

รวม 265,791 82,487 2,185,134 488,028 97,501 112,093 3,231,034 

ตารางที่ 4.18 คาดการณ์สภาพการใช้ประโยชน์ที่ดินของจังหวดัฉะเชิงเทรา พ.ศ. 2571 จำแนกรายอำเภอ 

อำเภอ 
คาดการณ์สภาพการใช้ประโยชน์ทีด่ิน พ.ศ. 2571 (ไร่) 

พื้นที่ชมุชนฯ พื้นทีอุ่ตสาหกรรม พื้นที่เกษตรกรรม พื้นที่ป่าไม ้ พื้นทีน่้ำ พื้นที่เบ็ดเตล็ด รวม 
อ.คลองเขือ่น 3,270 462 55,633 0 3,555 4,060 66,980 
อ.ท่าตะเกียบ 21,882 1,222 397,984 429,569 30,324 7,922 888,904 
อ.บางคล้า 19,518 3,185 114,857 0 4,893 4,786 147,240 
อ.บางน้ำเปรี้ยว 29,890 9,683 248,677 0 7,081 15,267 310,599 
อ.บางปะกง 28,415 16,613 90,225 7,675 9,292 10,429 162,648 
อ.บ้านโพธิ ์ 18,775 8,749 90,960 758 6,133 7,619 132,994 
อ.แปลงยาว 24,222 10,239 161,080 794 2,563 5,987 204,885 
อ.พนมสารคาม 45,747 13,657 230,071 1,213 6,234 22,587 319,509 
อ.เมอืงฉะเชิงเทรา 37,327 14,077 163,948 108 8,937 16,278 240,674 
อ.ราชสาส์น 7,520 662 79,282 0 2,090 918 90,472 
อ.สนามชัยเขต 29,228 3,936 552,414 47,911 16,396 16,244 666,129 

รวม  265,794   82,486   2,185,130   488,028   97,499   112,097   3,231,034  
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ภาพที ่4.5 สภาพการใช้ประโยชน์ที่ดินของจังหวัดฉะเชิงเทรา พ.ศ. 2571 จากแบบจำลอง 
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4.5 การวิเคราะห์สาเหตุการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน 
 4.5.1 การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน พ.ศ. 2556 – 2559 

จากการศึกษา พบว่า ประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดินที่มีเนื้อที่เพ่ิมข้ึน ได้แก่ พ้ืนที่ชุมชน
และสิ่งปลูก พื้นที่อุตสาหกรรม พื้นที่น้ำ และพื้นที่เกษตรกรรม โดยพื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง      
และพื้นที่อุตสาหกรรมส่วนใหญ่เปลี่ยนมาจากพื้นที่นาข้าวเดิม ซึ่งเป็นผลมาจากโครงการพัฒนา         
พ้ืนที่บริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออก และแผนพัฒนาจังหวัดฉะเชิงเทรา พ.ศ. 2557 – 2560 กำหนดให้
มีการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม
เพ่ือเตรียมเข้าสู่ AEC ในปี พ.ศ. 2558 ส่งผลให้เกิดการพัฒนาด้านที่อยู่อาศัยและการขยายการลงทุน
ภาคอุตสาหกรรม โดยเคลื่อนย้ายฐานการผลิตจากจังหวัดใกล้เคียงมาลงทุนตั้งโรงงานอุตสาหกรรม     
ในจังหวัดฉะเชิงเทรา (สำนักงานจังหวัดฉะเชิงเทรา , 2558) สำหรับพื ้นที ่น้ำมีการเปลี่ยนแปลง      
เพิ่มขึ้นมาจากพื้นที่เกษตรกรรม โดยส่วนมากเป็นการขุดบ่อน้ำในพื้นที่นาข้าว สอดคล้องกับโครงการ
ขุดสระเก็บน้ำในพื้นที่ประสบภัยพิบัติด้านภัยแล้งของจังหวัดฉะเชิงเทราที่ดำเนินการในอำเภอต่าง ๆ 
(สำนักงานจังหวัดฉะเชิงเทรา, 2558) และพื้นที่เกษตรกรรมที่เพิ่มขึ้นมาจากพื้นที่ป่าไม้และพื้นที่
เบ็ดเตล็ด ซึ ่งส่วนใหญ่มีการหันมาปลูกมันสำปะหลังเนื ่องจากความต้องการใช้มันสำปะหลัง
ภายในประเทศที่เพิ่มมากขึ้น โดยใช้เพื่อผลิตเอทานอลจากนโยบายยกเลิกน้ำมันเบนซิน 91 และ         
มีความต้องการนำมาเป็นวัตถุดิบอุตสาหกรรมต่อเนื่องได้อย่างหลากหลาย (สถาบันอาหาร, 2559) 

4.5.2 การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน พ.ศ. 2559 – 2561 
 จากการศึกษา พบว่า ประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดินที่มีเนื้อที่เพ่ิมขึ้น ได้แก่ พ้ืนที่ชุมชน

และสิ่งปลูก พื้นที่อุตสาหกรรม พื้นที่น้ำ และพื้นที่เกษตรกรรม โดยพื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง          
และพื้นที่อุตสาหกรรมส่วนใหญ่เปลี่ยนมาจากพื้นที่นาข้าวและพื้นที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเดิม เกิดจาก 
การได้รับอิทธิพลจากพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออกที่เป็นฐานการผลิต
อุตสาหกรรมหลักของประเทศไทย ประกอบกับนโยบายของประเทศที่จะต่อยอดการพัฒนา ESB  
ไปสู่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก โดยคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบหลักการโครงการพัฒนา
ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก ในปี พ.ศ.2559 ส่งผลให้มีอัตราขยายตัวของภาคอุตสาหกรรม       
เพ่ิมสูงขึ้น โดยในปี พ.ศ.2561 อำเภอบางปะกง มีโรงงานอุตสาหกรรมขยายตัวมากที่สุด รองลงมาคือ
อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา และอำเภอพนมสารคาม โดยนักลงทุนนิยมลงทุนจัดตั้งโรงงานอุตสาหกรรม 
ในอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา และอำเภอบางปะกง เนื ่องจากเป็นพื ้นที ่ใกล้กับแหล่งขนถ่ายสินค้า       
และวัตถุดิบในการผลิต มีการคมนาคมที่สะดวกและรวดเร็ว และเริ่มมีนักลงทุนเริ่มย้ายฐานการผลิต
มายังอำเภอบ้านโพธิ์มากขึ้น เนื่องจากมีความสะดวกและรวดเร็วในการนำเข้าและส่งออกสินค้า       
โดยเชื่อมโยงไปยังท่าเรือแหลมฉบัง (สำนักงานจังหวัดฉะเชิงเทรา, 2563) นอกจากนั้นยังส่งผลให้
ผู ้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เกิดความเชื่อมั ่น และเปิดตัวโครงการใหม่ ๆ  เพื ่อรองรับการขยายตัว       
ของชุมชนเมืองและการเติบโตทางเศรษฐกิจ (ธนาคารออมสิน, 2562) สำหรับพื้นที่น้ำมีการเปลี่ยนแปลง
เพ่ิมขึ้นมาจากพ้ืนที่เกษตรกรรม โดยเฉพาะพ้ืนที่นาข้าวเดิม สอดคล้องกับการขับเคลื่อนโครงการ 
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แหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน โดยการขุดสระน้ำในไร่นา (บ่อจิ๋ว) เพื่อเป็นการบรรเทาสภาพ
ปัญหาภัยแล้ง การขาดแคลนน้ำ และเพิ ่มประสิทธิภาพการเก็บกักน้ำในพื ้นที ่ทำการเกษตร          
ของเกษตรกร (กรมพัฒนาที่ดิน, 2564) ส่วนพื้นที ่เกษตรกรรมที่เพิ ่มขึ ้นมาจากพื้นที ่ป่าไม้และ         
พ้ืนที ่ เบ ็ดเตล็ด ซ ึ ่งส ่วนใหญ่ม ีการหันมาปลูกมันสำปะหลัง เพิ ่มข ึ ้นคล ้ายสถานการณ์ในช่วงปี                 
พ.ศ. 2556 – 2559 แต่ปัจจัยที ่ส ่งเสริมให้มีการปลูกเพิ ่มมากขึ ้นเนื ่องจากแผนพัฒนาจังหวัด
ฉะเชิงเทรา 4 ปี (พ.ศ. 2558 - 2561) มันสำปะหลังถูกเลือกให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่สำคัญทางเศรษฐกิจ
ของจังหวัดฉะเชิงเทรา ในยุทธศาสตร์การเพิ ่มประสิทธิภาพและยกระดับขีดความสามารถ                      
ในการแข่งขันของภาคเกษตรปลอดภัย จึงมีการหันมาปลูกมันสำปะหลังเพิ่มมากขึ้น นอกจากนั้น        
ยังมีการปรับเปลี่ยนพื้นที่มาเป็นสถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำมากขึ้น โดยเฉพาะปลากะพงขาว เนื่องจาก
ตลาดในประเทศมีความต้องการบริโภคปลากะพงขาวในปริมาณมาก (กรมประมง, 2562)  

4.5.2 การคาดการณ์แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน พ.ศ. 2561 – 2571 
จากการศึกษา พบว่า ประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดินที่มีเนื้อที่เพ่ิมขึ้น ได้แก่ พ้ืนที่ชุมชน

และสิ่งปลูกสร้าง พื้นที่อุตสาหกรรม พื้นที่น้ำ และพื้นที่เบ็ดเตล็ด โดยพื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง 
และพื้นที่อุตสาหกรรมส่วนมากจะเปลี่ยนมาจากพื้นที่เกษตรกรรมและพื้นที่เบ็ดเตล็ด โดยสาเหตุ           
ที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ คือ นโยบายการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC)          
ที่ส่งเสริมการลงทุน ยกระดับอุตสาหกรรม และเพิ ่มความสามารถในการแข่งขันกิจการ โดยมี           
การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับภาคอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม  ได้แก่ โครงการ
รถไฟฟ้าความเร็วสูงเชื่อมต่อ 3 สนามบิน การพัฒนาและปรับปรุงเส้นทางสายหลัก สายรอง สายย่อย 
รวมถึงขยายเขตประปาให้ครอบคลุม และดึงดูดนักลงทุนโดยจะได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี เช่น 
ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล ยกเว้นอากรขาเข้า เครื่องจักร วัตถุดิบ  และสิทธิประโยชน์ด้านอื่น ๆ 
รวมถึงการอำนวยความสะดวกในการดำเนินการ ส่งผลให้นักลงทุนให้ความสนใจมาลงทุนในพื้นที่ 
เพิ ่มมากขึ ้น (สำนักงานเพื ่อการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก , 2561) สำหรับ                  
ที่อยู่อาศัย จากการขยายตัวของพื้นที่อุตสาหกรรม และจากยุทธศาสตร์การพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษ
ภาคตะวันออกกำหนดให้จังหวัดฉะเชิงเทราเป็นเมืองที่อยู่อาศัยชั้นดีที่ทันสมัยรองรับการขยายตัว         
ของกรุงเทพฯ ส่งผลให้ผู้ประกอบสนใจเข้าไปพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา 
(สำนักงานจังหวัดฉะเชิงเทรา, 2564) เพื่อตอบสนองความต้องการด้านที่อยู่อาศัยของผู้ที่ต้องการ      
เข้ามาอาศัยในพื้นที่และรองรับแรงงานที่จะเพิ่มขึ้นในอนาคต สำหรับพื้นที่เกษตรกรรมที่มีแนวโน้ม
ลดลง เนื่องจากผู้ประกอบการสนใจซื้อที่ดินเพื่อพัฒนาเป็นโครงการที่อยู่อาศัยโดยเฉพาะพื้นที่นา  
(ปรียา เทศนอก, 2562) จึงส่งผลให้พ้ืนที่เกษตรกรรมมีแนวโน้มลดลง 
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4.6 การคาดการณ์การใช้ประโยชน์ที่ดินกับแผนผังการใช้ประโยชน์ในที่ดิน 
ปัจจุบันจังหวัดฉะเชิงเทรามีมาตรการทางด้านผังเมืองที่สำคัญ คือ ประกาศคณะกรรมการ 

นโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก เรื่อง แผนผังการใช้ประโยชน์ในที่ดิน และแผนผังการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ. 2562  ประกาศ             
ในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2562 เพื่อใช้บังคับแผนผังการใช้ประโยชน์ในที่ดิน 
และแผนผังการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก         
ในท้องที่จังหวัดฉะเชิงเทรา กรุงเทพมหานคร จังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดชลบุรี และจังหวัดระยอง  

จากมาตรการทางด้านผังเมืองดังกล่าว และการศึกษาการคาดการณ์การใช้ประโยชน์ที่ดิน 
ของจังหวัดฉะเชิงเทราในปี พ.ศ. 2571 พบว่า พ้ืนที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง รวมทั้งพ้ืนที่อุตสาหกรรม
มีแนวโน้มการขยายตัวของพื ้นที ่เพิ ่มขึ ้น หากพิจารณาร่วมกับแผนผังการใช้ประโยชน์ในที ่ดิน        
เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก มีการขยายตัวของพ้ืนที่ดังกล่าวในที่ดินประเภทต่าง ๆ ดังนี้ 

4.6.1 การขยายตัวของพ้ืนที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง  
1) การขยายตัวในที ่ด ินประเภทรองร ับการพัฒนาเมือง  (ที ่ด ินประเภท รม. )                       

ที ่กำหนดไว้เป็นสีส้มอ่อนมีจุดสีขาว มีว ัตถุประสงค์เพื ่อรองรับการขยายตัวของการอยู ่อาศัย                    
ที ่มีสภาพแวดล้อมที ่ด ีบริเวณชานเมือง จากการศึกษา พบว่า มีการขยายตัวของพื ้นที ่ช ุมชน            
และสิ่งปลูกสร้างในที่ดินประเภทรองรับการพัฒนาเมือง บริเวณถนนสุขุมวิทและถนนจรัญยานนท์           
อำเภอบางปะกง บร ิ เวณสถาน ีรถไฟฟ้าความเร ็วส ูงฉะเช ิงเทราและสถาน ีรถไฟบางพร ะ                  
อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา และบริเวณใกล้กับที ่ด ินประเภทชุมชนเมืองในอำเภอบางน้ำเปรี ้ยว               
บางคล้า ราชสาส์น และอำเภอพนมสารคาม ตามแผนผังการใช้ประโยชน์ในที่ดินสามารถพัฒนา       
เพื่อการอยู่อาศัย ได้แก่ บ้านเดี่ยว บ้านแฝด ทาวน์เฮาส์ เป็นต้น โดยห้ามพัฒนาเพื่อการอยู่อาศัย      
หรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทอาคารขนาดใหญ่พิเศษ (พื้นที่รวมตั้งแต่ 10,000 ตร.ม. ขึ้นไป) 
ยกเว้นทีต่ั้งอยู่ริมถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทางไม่น้อยกว่า 16 เมตร เช่น คอนโดมีเนียม ศูนย์การค้า 
โรงแรม เป็นต้น 

2) การขยายตัวในที่ดินประเภทพัฒนาอุตสาหกรรม (ที่ดินประเภท อ.) ที่กำหนดไว้
เป็นสีม่วงอ่อนมีจุดสีขาว มีวัตถุประสงค์เพื่อรองรับพื้นที่ต่อเนื่องจากเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษ         
สำหรับอุตสาหกรรมเป้าหมายพิเศษ หรือเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการผลิต อุตสาหกรรมบริการ  
และคลังสินค้า จากการศึกษา พบว่า มีการขยายตัวของพื ้นที ่ช ุมชนและสิ ่งปลูกสร้างในที ่ดิน         
ประเภทพัฒนาอุตสาหกรรม ได้แก่ บริเวณใกล้กับนิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี ้ อำเภอแปลงยาว        
นิคมอุตสาหกรรมเวลโกลว์ นิคมอุตสาหกรรม ที เอฟ ดี อำเภอบางปะกง ตามแผนผังการใช้ประโยชน์
ในที ่ดินสามารถพัฒนาเพื ่อการอยู ่อาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมได้โดยต้องไม่เป็นอาคารสูง      
หรืออาคารขนาดใหญ่พิเศษ 

3) การขยายตัวของชุมชนหรือสิ ่งปลูกสร ้างในพื ้นที ่ส ่งเสริมการเกษตรกรรม                
(ที่ดินประเภท สก.) ที่กำหนดไว้ เป็นสี เขียวอ่อน มีวัตถุประสงค์เพ่ือรักษาพ้ืนที่เกษตรกรรม        
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ที่เป็นแหล่งอาหารของพื้นที่ ส่งเสริมเศรษฐกิจ การเกษตร และสงวนรักษาสภาพทางธรรมชาติ                 
จากการศึกษา พบว่า มีการขยายตัวของพื ้นที ่ชุมชนและสิ ่งปลูกสร้างในที ่ดินประเภทส่งเสริม 
การเกษตรกรรมโดยขยายตัวไปตามแนวถนนสายหลัก เช่น ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 304          
ในอำเภอบางคล้า ราชสาส ์น และอำเภอพนมสารคาม  ทางหลวงแผ่นด ินหมายเลข 3481                
ในอำเภอบางน้ำเปรี้ยว ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3259 เชื ่อมระหว่างอำเภอสนามชัยเขตและ             
อำเภอท่าตะเกียบ เป็นต้น ตามแผนผังการใช้ประโยชน์ในที ่ดินสามารถพัฒนาเพื่อการอยู่อาศัย       
หรือประกอบพาณิชยกรรม รวมถึงการประกอบกิจการโรงแรม โดยไม่ใช่อาคารขนาดสูง (ความสูง
ตั้งแต่ 23 ม. ขึ้นไป) หรืออาคารขนาดใหญ่พิเศษ 

4) การขยายตัวในที่ดินประเภทชุมชนชนบท (ที่ดินประเภท ชบ.) ที่กำหนดไว้เป็น        
สีเหลืองอ่อน มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นชุมชนและศูนย์กลางการให้บริการทางสังคมและการส่งเสริม
เศรษฐกิจชุมชนในพื้นที่ชนบทและเกษตรกรรม จากการศึกษา พบว่า มีการขยายตัวของพื้นที่ชุมชน
และสิ่งปลูกสร้างในที่ดินประเภทชุมชนชนบทโดยขยายตัวไปตามแนวถนนสายหลัก เช่น ทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข 3481 ในอำเภอพนมสารคาม ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3481 ในอำเภอ          
แปลงยาว ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 314 ในอำเภอบ้านโพธิ์ และบริเวณถนนสุขุมวิทซึ่งถัดจาก 
ที่ดินประเภทรองรับการพัฒนาเมืองในอำเภอบางปะกง เป็นต้น ตามแผนผังการใช้ประโยชน์ในที่ดิน
สามารถพัฒนาเพื่อการอยู่อาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมที่ไม่ใช่ประเภทอาคารสูงหรืออาคาร          
ขนาดใหญ่พิเศษ ได้แก่ บ้านเดี่ยว บ้านแฝด ทาวน์เฮาส์ เป็นต้น 

5) การขยายต ัวในท ี ่ด ินประเภทท ี ่ โล ่ ง เพ ื ่อการร ักษาค ุณภาพส ิ ่ งแวดล ้อม                     
(ที ่ด ินประเภท ล.) ที ่กำหนดไว้เป็นสีเขียวมีเส ้นทแยงสีฟ้า มีว ัตถุประสงค์เพื ่อนันทนาการ                      
และการสงวนรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมในบริเวณแหล่งน้ำ ชายฝั่งทะเล พื้นที่ต้นน้ำ  จากการศึกษา 
พบว่า มีการขยายตัวของพื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้างในที่ดินประเภทที่โล่งเพื่อการรักษาคุณภาพ
สิ ่งแวดล้อมบริเวณสองฝั ่งแม่น ้ำบางปะกง ในอำเภอบางปะกง  เมืองฉะเชิงเทรา บางคล้า                    
และอำเภอคลองเขื่อน นอกจากนั้นยังพบบริเวณสองฝั่งคลองท่าลาดในอำเภอราชสาส์น คลองระบม
ในอำเภอพนมสารคามและอำเภอสนามชัยเขต และคลองสียัดในอำเภอท่าตะเกียบ ตามแผนผัง          
การใช้ประโยชน์ในที่ดินสามารถพัฒนาเพื่อการอยู่อาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรม ยกเว้นที่ดิน
จัดสรรเพื่อการอยู่อาศัยและประกอบพาณิชยกรรมตามกฎหมายว่าด้วยการจัดสรรที่ดิน และสามารถ
พัฒนาเป็นโรงแรมได้เฉพาะโรงแรมประเภท 1 (ให้บริการเฉพาะห้องพัก) และประเภท 2 (ให้บริการ
ห้องพักและห้องอาหาร) โดยต้องไม่เป็นอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่พิเศษ  

4.6.2 การขยายตัวของพ้ืนที่อุตสาหกรรม 
1) การขยายตัวในที่ดินประเภทพัฒนาอุตสาหกรรม (ที่ดินประเภท อ.) ที่กำหนดไว้

เป็นสีม่วงอ่อนมีจุดสีขาว มีวัตถุประสงค์เพื่อรองรับพื้นที่ต่อเนื่องจากเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษ         
สำหรับอุตสาหกรรมเป้าหมายพิเศษ หรือเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการผลิต อุตสาหกรรมบริการ   
และคลังสินค้า จากการศึกษา พบว่า มีการขยายตัวของพ้ืนที่ อุตสาหกรรมในที่ดินประเภท                        
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พัฒนาอุตสาหกรรม ได้แก่ บริเวณใกล้กับนิคมอุตสาหกรรมเวลโกลว์ อำเภอเมืองบางปะกง         
นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้  อำเภอแปลงยาว นิคมอุตสาหกรรม 304 อำเภอพนมสารคาม               
และขยายตัวไปตามแนวถนนทางหลวงแผ่นด ินหมายเลข 304 เช ื ่อมระหว่างกร ุงเทพฯ กับ              
อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา ตามแผนผังการใช้ประโยชน์ในที่ดินสามารถพัฒนาเพื่ออุตสาหกรรมหรือ
เกี่ยวข้อง กับอุตสาหกรรม หรือคลังสินค้า โดยให้มีระยะห่างจากริมฝั่งตามสภาพธรรมชาติของแมน่้ำ
ไม่น้อยกว่า 200 เมตร หรือให้มีระยะห่างจากริมฝั่งตามสภาพธรรมชาติของคลองไม่น้อยกว่า 50 เมตร 

2) การขยายตัวในพื้นที่ส่งเสริมการเกษตรกรรม (ที่ดินประเภท สก.) ที่กำหนดไว้เป็น 
สีเขียวอ่อน มีวัตถุประสงค์เพื่อรักษาพื้นที่เกษตรกรรมที่เป็นแหล่งอาหารของพื้นที่ ส่งเสริมเศรษฐกิจ
การเกษตร และสงวนรักษาสภาพทางธรรมชาติ จากการศึกษา พบว่า มีการขยายตัวของพื ้นที่
อุตสาหกรรมในที่ดินประเภทส่งเสริมการเกษตรกรรมในพื้นที่อำเภอบางน้ำเปรี้ยว ได้แก่ บริเวณ          
ถนนเทศบาล 1 เชื่อมระหว่างจังหวัดปทุมธานีกับอำเภอบางน้ำเปรี้ยว บริเวณทางหลวงชนบท 3001 
เชื่อมระหว่างอำเภอบางน้ำเปรี้ยวกับจังหวัดนครนายก นอกจากนั้นยังพบบริเวณใกล้สถานีรถไฟเปรง 
อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา ตามแผนผังการใช้ประโยชน์ในที่ดินไม่สามารถสร้างโรงงานตามกฎหมาย      
ว่าด้วยโรงงาน ยกเว้นสามารถพัฒนาเป็นโรงงานที่ใช้วัตถุดิบจากผลิตผลการเกษตรหรือโรงงาน        
ที่ประกอบกิจการเกี ่ยวกับอุตสาหกรรมบริการ หรืออุตสาหกรรมที่ให้บริการแก่ชุมชน โดยให้มี
ระยะห่างจากริมฝั่งตามสภาพธรรมชาติของคลองไม่น้อยกว่า 50 เมตร 

3) การขยายตัวในที ่ด ินประเภทชุมชนชนบท (ที ่ดินประเภท ชบ.) ที ่กำหนดไว้             
เป็นสีเหลืองอ่อน มีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นชุมชนและศูนย์กลางการให้บริการทางสังคม และการส่งเสริม
เศรษฐกิจชุมชนในพื้นที ่ชนบทและเกษตรกรรม จากการศึกษา พบว่า มีการขยายตัวของพื ้นที่
อุตสาหกรรมในที่ดินประเภทชุมชนชนบท ได้แก่ บริเวณทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 319 อำเภอ          
พนมสารคาม บริเวณทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 331 ตรงข้ามนิคมอุตสาหกรรมเกตเวย ์ซ ิตี้                
อำเภอแปลงยาว และบริเวณทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3604 อำเภอสนามชัยเขต ตามแผนผัง           
การใช้ประโยชน์ในที่ดินห้ามประกอบอุตสาหกรรมที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรง        
ทั ้งทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ และสุขภาพ ตามประกาศของกระทรวง
อุตสาหกรรม 

4) การขยายต ัวในท ี ่ด ินประเภทท ี ่ โล ่ ง เพ ื ่อการร ักษาค ุณภาพส ิ ่ งแวดล ้อม                     
(ที่ดินประเภท ล.) ที่กำหนดไว้เป็นสีเขียวมีเส้นทแยงสีฟ้า มีวัตถุประสงค์เพื ่อนันทนาการและ        
การสงวนรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมในบริเวณแหล่งน้ำ ชายฝั่งทะเล พ้ืนที่ต้นน้ำ จากการศึกษา พบว่า 
มีการขยายตัวของพื ้นที ่อุตสาหกรรมในที่ด ินประเภทที่โล่งเพื ่อการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม          
บริเวณสองฝั่งแม่น้ำบางปะกงในอำเภอบางปะกงและอำเภอบ้านโพธิ์ นอกจากนั้นยังพบบริเวณ        
ริมคลองระบมในอำเภอพนมสารคาม ตามแผนผังการใช้ประโยชน์ในที่ดินห้ามประกอบกิจการโรงงาน
ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน เว้นแต่โรงงานเกี่ยวกับการบรรจุสินค้าในภาชนะและโรงงานเกี่ยวกับ          
การประกอบชิ้นส่วนต่าง ๆ โดยไม่มีการผลิต และต้องมีระยะห่างจากริมฝั่งตามสภาพธรรมชาติของ
แม่น้ำหรือลำคลอง ไม่น้อยกว่า 200 เมตร 



 
 

64 
 

 

ภาพที่ 4.6 สภาพการใช้ประโยชน์ที่ดินของจังหวัดฉะเชิงเทรา พ.ศ. 2571 จากแบบจำลอง 

 

ภาพที่ 4.7 แผนผังการใช้ประโยชน์ในที่ดินเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 
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4.7 แนวทางการวางแผนการใช้ประโยชน์ที่ดิน 
แนวทางการใช้ประโยชน์ที ่ด ินของจังหวัดฉะเชิงเทราเพื ่อให้สอดคล้องกับการพัฒนา 

เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม มีดังนี ้ 
4.7.1 พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง 

1) นำแนวคิดหรือมาตรการต่าง ๆ มาใช้ในการวางแผนการใช้ประโยชน์ที ่ดิน             
ในพ้ืนที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง ดังนี้ 

- นำมาตรการ Greenbelt หรือพื้นที่สีเขียวรอบเมืองมาใช้บริเวณรอยต่อระหว่าง
พื ้นที ่เขตเมืองกับพื ้นที ่ชนบทของอำเภอต่าง ๆ  ซึ ่งเป็นมาตรการเพื ่อการวางแผนการใช้ที ่ดิน               
ของภาครัฐ มีการกำหนดพ้ืนที่โล่งสีเขียวรอบนอกตัวเมืองที่กันไว้ให้เป็นธรรมชาต ิปลอดจากการพัฒนา 
การก่อสร้างอาคารใหญ่ หมู่บ้านจัดสรร การค้า และอุตสาหกรรม เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาการแผ่ขยายตัว
ของเมืองหรือชานเมืองอย่างไม่เป็นระเบียบ (Urban sprawl) มีวัตถุประสงค์หลัก คือ เพื่อใช้ควบคุม 
การขยายตัวของเมือง ช่วยรักษาลักษณะเฉพาะและรูปร่างของเมืองไว้ แยกเมืองที ่ตั ้งอยู ่ใกล้กัน          
ไม่ให้ขยายตัวมาชนกัน และยังเป็นการรักษาสภาพแวดล้อม เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจสำหรับชาวเมือง 

- วางแผนพัฒนาเมืองพร้อมระบบขนส่งมวลชน (Transit Oriented Development: 
TOD) โดยสามารถนำแนวคิด TOD มาใช้ในการวางแผนพัฒนาเมืองฉะเชิงเทราบริเวณสถานีรถไฟฟ้า
ความเร็วสูงที่จะก่อสร้างในอนาคต ซึ่งตั้งอยู่ด้านข้างของถนนทางหลวงหมายเลข 304 ตำบลหน้าเมือง 
อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา ห่างจากสถานีรถไฟชุมทางฉะเชิงเทราประมาณ 1.5 กิโลเมตร ทำให้เกิด        
การพัฒนาพื้นที่โดยรอบสถานีขนส่งมวลชน ซึ่งเป็นกระบวนการจัดการพื้นที่เมืองให้เกิดความกระชับ 
(Compact city) ส่งเสริมการใช้ประโยชน์ที่ดินแบบผสมผสาน (Mixed land use) ได้แก่ แหล่งพาณิชยกรรม 
แหล่งที่พักอาศัย แหล่งที่ทำงาน ระบบบริการของเมือง และพื้นที่สาธารณะรอบสถานีขนส่งมวลชน 
โดยการสร้างสรรค์สภาพแวดล้อมที่ดี ปรับปรุงสิ่งอํานวยความสะดวกและทางเดินเท้าให้มีคุณภาพสูง             
เน้นการเดินทางที่ไม่ใช้เครื่องยนต์ และส่งเสริมการเชื่อมต่อระบบขนส่งมวลชน 

- ส่งเสริมการพัฒนาเมืองโดยใช้แนวทางการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ (Smart city)         
เพื ่อพัฒนาการจัดการเมืองและชุมชน ให้ประชาชนมีคุณภาพชีว ิตที ่ด ีข ึ ้น มีความอยู ่ด ีก ินดี                     
ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เหมาะสมสอดคล้องกับบริบทของพื้นที่ รวมทั้งมีการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่
อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมุ่งเน้นพัฒนาเมืองอัจฉริยะ 7 ด้าน ประกอบด้วย Smart Mobility, Smart 
Environment, Smart Energy, Smart Living, Smart Economy, Smart People, และSmart 
Governance ปัจจุบันจังหวัดฉะเชิงเทราอยู่ระหว่างดำเนินการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ โดยความร่วมมือ
ระหว่างจังหวัดฉะเชิงเทรา ภาคธุรกิจ และภาคประชาชนในการพัฒนามีระยะเวลาดำเนินการ         
ปี พ.ศ. 2564 – 2568 

2) จัดให้มีพื้นที่สีเขียวเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะในเขตเมืองฉะเชิงเทรา เนื่องจากพื้นที่สีเขียว
มีประโยชน์และคุณค่าต่อคุณภาพชีว ิตของประชาชน และช่วยเสริมสร้างความน่าอยู ่แก่ เมือง                
ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ปัจจุบันเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรามีสัดส่วนพ้ืนที่สีเขียวต่อ
พื ้นที ่เมืองร้อยละ 7.35 ซึ ่งถือได้ว่ามีสัดส่วนน้อยเมื ่อเทียบกับมาตรฐานอัตราส่วนพื้นที่สีเขียว             
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สำหรับชุมชนเมืองในประเทศโดยสำนักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ ่งแวดล้อม 
กำหนดให้พ้ืนทีชุ่มชนเมืองขนาดกลางควรมีสัดส่วนพื้นที่สีเขียวร้อยละ 20 ของพ้ืนที่เมือง 

3) รักษาเอกลักษณ์ ภูมิทัศน์ และการฟื้นฟูเขตเมืองเก่าฉะเชิงเทรา บริเวณถนน             
มรุพงษ์ ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา ครอบคลุมป้อมและกำแพงเมืองฉะเชิงเทรา             
ริมฝั่งแม่น้ำบางปะกง วัดโสธรวรารามวรวิหาร ศาลหลักเมือง ตำหนักกรมหมื่นมรุพงษ์ศิริพัฒน์ 
อนุสาวรีย์พระยาศรีสุนทรโวหาร อาคารไม้สัก 100 ปี ย่านการค้าตลาดสดทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ 
รวมทั้งย่านชุมชนทั้งที่เป็นชุมชนริมน้ำและชุมชนชาติพันธุ์  เป็นการสะท้อนให้เห็นถึงอัตลักษณ์           
ทางวัฒนธรรมของท้องถิ ่น และส่งเสริมให้เป็นแหล่งเรียนรู ้ของชุมชน รวมถึงพัฒนาให้เป็น             
แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่ก่อให้เกิดมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ 

4.7.2 พื้นที่อุตสาหกรรม 
1) ส่งเสริมการขยายพื้นที่อุตสาหกรรมในรูปแบบนิคมอุตสาหกรรม เขตอุตสาหกรรม 

ชุมชนอุตสาหกรรม หรือสวนอุตสาหกรรม เช่น นิคมอุตสาหกรรมทีเอฟดี ในตำบลท่าสะอ้าน              
อำเภอบางปะกง นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้ ในตำบลหัวสำโรง อำเภอแปลงยาว สวนอุตสาหกรรม 
304 อินดัสเตรียล ปาร์ค 2 ในตำบลเขาหินซ้อน อำเภอพนมสารคาม และยังมีนิคมอุตสาหกรรม      
ที่กำลังดำเนินการจัดตั้งใหม่ คือ บลูเทค ซิตี้ ในตำบลเขาดิน อำเภอบางปะกง ซ่ึงเป็นการจัดสรรพ้ืนที่           
สำหรับโรงงานอุตสาหกรรมให้เข้าไปอยู่ร่วมกันเป็นระบบและมีระเบียบ ไม่ให้ตั้งอยู่กระจัดกระจาย      
ในพื้นที่ทั่วไป เกิดการรวมกลุ่มอุตสาหกรรม (Cluster) เป็นการสนับสนุนมาตรการทางด้านผังเมือง
และควบคุมผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมที่จะเกิดขึ้น 

2) กำหนดให้ม ีแนวป้องก ัน (Protection strip) และแนวกันชน (Buffer zone)                  
เพื่อเป็นพื้นที่กันชนระหว่างพื้นที่อุตสาหกรรมกับพื้นที่ชุมชน ในการป้องกันผลกระทบจากมลพิษ
อุตสาหกรรมต่อชุมชนและพื้นที ่ใกล้เคียง เช่น พื ้นที ่โดยรอบบริเวณนิคมอุตสาหกรรมทีเอฟดี               
ในตำบลท่าสะอ้าน อำเภอบางปะกง และพื้นที่บริเวณนิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์ ในตำบลบางสมัคร  
อำเภอบางปะกง เนื ่องจากอยู ่ใกล้เคียงกับพื ้นที ่ชุมชน โดยแนวเขตป้องกัน (Protec Strip) คือ           
การจัดระยะและคุณภาพพื้นที่ในเขตของอุตสาหกรรมด้านที่ติดกับชุมชน โดยการปลูกต้นไม้เป็นแนว
เพื ่อใช้เป็นแนวป้องกัน ส่วนแนวกันชน (Buffer Zone) คือ ระยะห่างระหว่างย่านอุตสาหกรรม          
กับย่านชุมชน โดยเป็นแนวที ่อยู ่นอกพื ้นที ่อ ุตสาหกรรม เพื ่อเป็นมาตรการสำหรับป้องกัน                     
และลดผลกระทบต่อความปลอดภัยของสุขภาพ ชีวิต ทรัพย์สิน และสิ่งแวดล้อม 

3) ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco industrial 
town) ที่เน้นสร้างการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจพร้อมกับความเจริญของชุมชนและการรักษา
สภาพแวดล้อมที ่ด ีอย่างสมดุล รวมทั ้งกำหนดให้มีกลไกการสื ่อสารกับทุกภาคส่วนในพื ้นที่                  
และสร้างความเข้าใจกับชุมชนให้เกิดการยอมรับร่วมกันก่อนจะมีการจัดตั้งหรือพัฒนาพื้นที่เมือง
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 
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4.7.3 พื้นที่เกษตรกรรม 
1) คุ้ มครอง พ้ืนที่ เกษตรกรรมให ้คงอยู่ และป ้องก ันการขยายต ัวของ พ้ื นที่                       

หรือกิจกรรมทางเศรษฐกิจต่าง ๆ ไม่ให้รุกล้ำเข้าไปในพื้นที ่เกษตรกรรมที่สำคัญด้วยมาตรการ                    
ทางกฎหมาย โดยกำหนดพื้นที่ที่มีศักยภาพสูงในการทำการเกษตร โดยเฉพาะพื้นที่บริเวณตะวันตก
ของจังหวัด ได้แก่ อำเภอบางน้ำเปรี้ยว บางคล้า ราชสาส์น และอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา เนื่องจาก        
เป็นพื ้นที ่ที ่ม ีความเหมาะสมสำหรับทำเกษตรกรรม และอยู ่ในเขตชลประทานที ่ร ัฐได้ลงทุน            
สร้างโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการเกษตรไว้แล้ว รวมทั้งเป็นพื้นที่ที่มีการผลิตสินค้าเกษตรที่สำคัญ ได้แก่ 
สินค้าเกษตรที่ได้รับรองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (Geographical Indications: GI) ซึ่งจังหวัดฉะเชิงเทรา    
มีสินค้า GI จำนวน 2 รายการ ได้แก่ มะม่วงน้ำดอกไม้สีทองบางคล้าและมะพร้าวน้ำหอมบางคล้า  
สามารถสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรจากการขายทั ้งในประเทศและส่งออกไปยังต่างประเทศ                    
จึงมีความจําเป็นที่จะต้องคุ้มครองพ้ืนที่เกษตรกรรมให้คงอยู่เพื่อความม่ันคงทางอาหาร 

2) ส่งเสริมการปลูกพืชเศรษฐกิจที ่เหมาะสมกับศักยภาพของพื้นที่ตามนโยบาย       
บริหารจัดการพื ้นที ่เกษตรกรรม (Zoning) เพื ่อเป็นเครื ่องมือบริหารจัดการพื ้นที ่เกษตรกรรม         
อย่างมีประสิทธิภาพ ฟื ้นฟูและปรับปรุงคุณภาพดินที่ เสื่อมโทรมเพื ่อเพิ ่มผลผลิตต่อหน่วย                       
ในการทำการเกษตร รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนการปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิตจากพืชเชิงเดี่ยว
ไปสู่ ร ูปแบบเกษตรกรรมยั่งย ืนท ี ่ เป ็นม ิตรก ับส ิ ่งแวดล้อม เช ่น วนเกษตร เกษตรอ ินทร ีย์                        
เกษตรผสมผสาน เกษตรทฤษฎีใหม่  เป็นต้น เพ่ือลดความเสี่ยงความไม่แน่นอนของรายได้                
ส่งผลให้เกษตรกรมีรายไดท้ีม่ั่นคง ไม่มีการบุกรุกพ้ืนที่ป่าไม้เพ่ือขยายพ้ืนที่ดินทำกิน 

4.7.4 พื้นที่ป่าไม้ 
1) ห้ามใช้ประโยชน์พื ้นที่ต้นน้ำลำธารหรือพื้นที่ชั ้นคุณภาพลุ่มชั ้นที่ 1 เนื่องจาก        

เป็นพื้นที่ลุ่มน้ำที่ควรสงวนไว้เป็นพื้นที่ต้นน้ำลำธารโดยเฉพาะ เพราะอาจมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
จากการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินได้ง่ายและรุนแรง ในจังหวัดฉะเชิงเทราพื้นที่ชั้นคุณภาพลุ่มชั้นที่ 1 
พบอยู่บริเวณเขาใหญ่ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤาไน ตำบลคลองตระเกรา อำเภอท่าตะเกียบ 
ซึ่งเป็นต้นน้ำลำธารที่ไหลเข้าอ่างเก็บน้ำคลองสียัด และพบบริเวณเขาตะแบก เขาตลาด และเขาแหลม 
ในป่าสงวนแห่งชาติคลองระบม - สียัด ตำบลท่าตะเกียบ อำเภอท่าตะเกียบ 

2) แก้ไขปัญหาการบุกรุกป่าไม้ โดยดำเนินการภายใต้กรอบของกฎหมาย ดำเนินการ
เคลื ่อนย้ายราษฎรออกจากพ้ืนที ่บุกรุกและอาจมีมาตรการชดเชยที่เหมาะสม หากไม่สามารถ
ดำเนินการเคลื่อนย้ายออกจากพื้นที่ป่าไม้ได้ ให้ทำการควบคุมขอบเขตเพื่อไม่มีการขยายพื้นที่บุกรุก
เพิ่มเติม และเมื่อดำเนินการเคลื่อนย้ายออกแล้ว ให้ฟื้นฟูสภาพตามธรรมชาติและป้องกันการกลับ         
เข้ามาบุกรุกซ้ำโดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน การบุกรุกพ้ืนที่ป่าไม้ในจังหวัดฉะเชิงเทรา
โดยเฉพาะในอำเภอสนามชัยเขตบริเวณเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤาไน และป่าแควระบม - สียัด 
เกิดจากการบุกรุกเพื ่อขยายที่ทำกิน โดยมีการปลูกต้นยางพารา ยูคาลิปตัส หรือปาล์มน้ำมัน        
แทนพ้ืนที่ป่าเดิม รวมทั้งมีการลักลอบตัดไม้โดยเฉพาะไม้พะยูงซึ่งแหล่งสำคัญอยู่ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า
เขาอ่างฤาไน 
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3) ต ิดตามสถานการณ์การบ ุกร ุกป ่าไม ้ด ้วย ระบบต ิดตามที ่ม ีประส ิทธ ิภาพ                   
มีการนำเครื่องมือหรือเทคโนโลยีต่าง ๆ มาช่วยในการติดตาม เช่น ภาพดาวเทียมรายละเอียดสูง 
ภาพถ่ายทางอากาศของกรมแผนที่ทหาร อากาศยานไร้คนขับ เป็นต้น เพื่อยับยั้งการบุกรุกทำลายป่าไม้ 
และแก้ไขสถานการณ์ได้อย่างทันท่วงที นอกจากนั้นควรส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน
และภาคประชาชนในการเฝ้าระวัง ติดตาม และแจ้งเตือนการบุกรุกพ้ืนที่ป่า 

4.7.5 พื้นที่น้ำ 
1)   จัดหาและพัฒนาแหล่งน้ำเพ่ิมเติมเพ่ือเพ่ิมแหล่งน้ำต้นทุน ปรับปรุงฟ้ืนฟู แหล่งน้ำเดิม

ให้สามารถเก็บกักน้ำได้เพิ ่มขึ ้น รวมทั ้งพัฒนาระบบส่งน้ำเพื ่อกระจายทรัพยากรน้ำให้ทั ่วถึง           
โดยจังหวัดฉะเชิงเทรามีพื้นที่ที่ได้รับประโยชน์จากโครงการชลประทาน 1,142,826 ไร่ หรือร้อยละ 
35 ของพื้นที่จังหวัด สำหรับปัญหาการขาดแคลนน้ำพบในพื้นที่ทางตะวันออกของจังหวัด ได้แก่ 
อำเภอสนามชัยเขต อำเภอพนมสารคาม และอำเภอท่าตะเกียบ เนื่องจากเป็นพื้นที่นอกเขตชลประทาน 
ส่งผลให้ในฤดูแล้งมีปริมาณน้ำไม่เพียงพอสำหรับการเกษตร อุปโภคบริโภค และการผลิตน้ำประปา 

2) บริหารจัดการน้ำให้เหมาะสมเพียงพอกับความต้องการอย่างทั่วถึง เนื ่องจาก       
ม ีความต ้องการน้ ำมากขึ้นท ี ่ เก ิดจากการขยายต ัวของพ้ืนที่ช ุมชนและส ิ ่ งปล ูกสร ้าง  และ                      
พื้นที่อุตสาหกรรม ข้อมูลจากกรมชลประทาน พบว่า ในปี พ.ศ. 2560 จังหวัดฉะเชิงเทรามีความต้องการ 
ใช้น้ำเพื่ออุปโภคบริโภคและเพื่ออุตสาหกรรม เท่ากับ 38.87 ล้าน ลบ.ม. และ 70.99 ล้าน ลบ.ม. 
และจากการคาดการณ์ความต้องการใช้น้ำในปี พ.ศ. 2570 จะมีความต้องการใช้น้ำเพิ่มขึ้นเป็น  
41.80 ล้าน ลบ.ม. และ 81.09 ล้าน ลบ.ม. ดังนั้นจึงต้องบริหารจัดการน้ำให้เพียงพอกับความต้องการ
เพ่ือป้องกันปัญหาการขาดแคลนน้ำในอนาคต 

3) บริหารจัดการด้านอุทกภัยด้วยการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ การจัดระบบ
ป้องกันน้ำท่วมชุมชนเมือง การจัดการพื้นที่น้ำท่วมและพื้นที่ชะลอน้ำ รวมทั้งการบรรเทาอุทกภัย          
ที่เกิดขึ้น โดยลักษณะการเกิดน้ำท่วมในจังหวัดฉะเชิงเทรา สามารถแบ่งได้ 2 ลักษณะ คือ สภาวะ         
น้ำท่วมฉับพลัน (Flash Flood) และน้ำท่วมล้นตลิ่งสองฝั่งลำน้ำ (River Flood) โดยสภาวะน้ำท่วม
ฉับพลันเก ิดจากสภาวะฝนตกหนักอย่างต ่อเน ื ่อง  จากนั ้นฝนที่ตกสะสมในบริเวณพื ้นที่สูง                 
ในจังหวัดปราจีนบุรี และเปลี่ยนเป็นน้ำท่าไหลบ่าเข้าสู่จังหวัดฉะเชิงเทราในเขตอำเภอพนมสารคาม 
คลองเขื่อน และอำเภอบางคล้า ตามลำดับ สำหรับน้ำท่วมล้นตลิ่งสองฝั่งลำน้ำเกิดจากสภาวะน้ำทะเล
หนุนบริเวณปากแม่น้ำบางปะกงทำให้น้ำที่ไหลบ่าลงมาไม่สามารถออกสู่ทะเลได้สะดวก ก่อให้เกิด         
น้ำท่วมขังในพื้นที่เป็นเวลานาน บริเวณที่ประสบปัญหาจะอยู่ในเขตอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา บางคล้า 
บางน้ำเปรี้ยว บางปะกง และอำเภอบ้านโพธิ์ 

4.7.6 พื้นที่เบ็ดเตล็ด 
 นำมาตรการทางภาษีมาใช้ในการควบคุมพื ้นที่ที่ ไม ่ม ีการทำประโยชน์ในที่ดิน        
หรือพ้ืนทีท่ี่มีสภาพรกร้างว่างเปล่า ซึ่งพ้ืนที่ดังกล่าวเจ้าของที่ดินต้องเสียภาษีในอัตราที่ค่อนข้างสูงกว่า
พ้ืนที่ที่ใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทอ่ืน สำหรับพื้นที่ท่ีไม่มีการทำประโยชน์ในจังหวัดฉะเชิงเทราส่วนมาก
มีลักษณะเป็นทุ่งหญ้าสลับไม้พุ่ม ไม้ละเมาะ ทุ่งหญ้าธรรมชาติ และพ้ืนที่ลุ่ม หากนำมาตรการทางภาษี 
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มาบังคับใช้เคร่งคัดจะเป็นการกระตุ้นให้เกิดการใช้ประโยชน์ในที่ดินที่ถูกปล่อยให้รกร้างว่างเปล่า         
เพิ ่มมากขึ ้น รวมทั้งเป็นการควบคุมและบริหารจัดการที ่ดินให้เกิดการใช้ประโยชน์อย่างคุ ้มค่า        
และมีประสิทธิภาพ 

 

ภาพที ่4.8 การนำมาตรการ Greenbelt มาใช้ควบคุมการขยายตัวของเมือง ในประเทศอังกฤษ 
ที่มา: https://www.theguardian.com, 2564 

 
ภาพที่ 4.9 แนวทางการวางแผนพัฒนาเมืองพร้อมระบบขนส่งมวลชน 

ที่มา: http://thailandtod.com, 2564 

https://www.theguardian.com/
http://thailandtod.com/Whatistod.html
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ภาพที ่4.10 ตัวอย่างการใช้แนว Protection strip ของบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด จังหวัดระยอง 
ที่มา: http://eia.onep.go.th, 2564 

 

 

ภาพที่ 4.11 พ้ืนที่เหมาะสมสำหรับปลูกข้าว จังหวัดฉะเชิงเทรา 
ซึ่งเป็นพ้ืนที่ที่มีศักยภาพสูงในการทำการเกษตร 

ที่มา: https://agri-map-online.moac.go.th, 2564 

 

https://agri-map-online.moac.go.th/
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ภาพที ่4.12 พ้ืนที่ชลประทาน จังหวัดฉะเชิงเทราซึ่งเป็นพ้ืนที่ที่มีศักยภาพสูงในการทำการเกษตร 
ที่มา: https://agri-map-online.moac.go.th, 2564 

 

https://agri-map-online.moac.go.th/


บทท่ี 5 

สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

การประยุกต์ใช้แบบจำลองเพื่อคาดการณ์แนวโน้มการใช้ประโยชน์ที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา
โดยใช้ข้อมูลสภาพการใช้ประโยชน์ที่ดิน 3 ช่วงเวลา ได้แก่ พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2559 และ พ.ศ. 2561 
เพื่อศึกษาสภาพการใช้ประโยชน์ที่ดิน การเปลี่ยนแปลงสภาพการใช้ประโยชน์ที่ดิน และการนำแบบจำลอง 
CA – Markov มาใช้ในการคาดการณ์แนวโน้มการใช้ประโยชน์ที่ดินในอนาคต สรุปผลการศึกษา        
ได้ดังนี ้

5.1 สภาพการใช้ประโยชน์ที่ดิน 
จังหวัดฉะเชิงเทรามีเนื้อที่ทั้งหมด 3,231,034 ไร่ จากการศึกษาได้จำแนกการใช้ประโยชน์ที่ดิน

ออกเป็น 6 ประเภท ได้แก่  พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง พื้นที่อุตสาหกรรม พื้นที่เกษตรกรรม             
พื้นที่ป่าไม้ พื้นที่น้ำ และพื้นที่เบ็ดเตล็ด ในปี พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2559 และ พ.ศ. 2561 สรุปสภาพ  
การใช้ประโยชน์ที่ดินได้ดั้งนี้ 

5.1.1 สภาพการใช้ประโยชน์ที่ดิน พ.ศ. 2556  
สภาพการใช้ประโยชน์ที ่ดินของจังหวัดฉะเชิงเทรา พ.ศ. 2556  มีประเภทพื ้นที่

เกษตรกรรมมากที่สุด โดยมีเนื้อที่ 2,248,154 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 69.58 ของพื้นที่ศึกษา รองลงมา        
เป็นพ้ืนที่ป่าไม้ มีเนื้อที่ 530,664 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 16.42 ของพ้ืนที่ศึกษา พ้ืนที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง  
มีเนื ้อที ่ 204,787 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 6.34 ของพื้นที ่ศึกษา พื ้นที ่เบ็ดเตล็ดมีเนื ้อที ่ 115 ,525 ไร่                
คิดเป็นร้อยละ 3.58 พื้นที่น้ำ มีเนื้อที่ 93,685 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 2.90 ของพื้นที่ศึกษา และพื้นที่
อุตสาหกรรม มีเนื้อที่ 38,219 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 1.18 ของพ้ืนที่ศึกษา 

5.1.2 สภาพการใช้ประโยชน์ที่ดิน พ.ศ. 2559 
  สภาพการใช้ประโยชน์ที ่ด ินของจังหวัดฉะเชิงเทรา พ.ศ. 2559 มีประเภทพื ้นที่

เกษตรกรรมมากที่สุด โดยมีเนื้อที่ 2,248,526 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 69.59 ของพื้นที่ศึกษา รองลงมา        
เป็นพื้นที่ป่าไม้ มีเนื้อที่ 525,515 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 16.26 ของพื้นที่ศึกษา พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง  
มีเนื้อที่ 213,419 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 6.61 ของพื้นที่ศึกษา พื้นที่เบ็ดเตล็ด มีเนื้อที่ 105,303 ไร่                
คิดเป็นร้อยละ 3.26 พื้นที่น้ำ มีเนื้อที่ 94,757 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 2.93 ของพื้นที่ศึกษา และพื้นที่
อุตสาหกรรมมีเนื้อที่ 43,514 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 1.35 ของพ้ืนที่ศึกษา 

5.1.3 สภาพการใช้ประโยชน์ที่ดิน พ.ศ. 2561 
สภาพการใช้ประโยชน์ที ่ด ินของจังหวัดฉะเชิงเทรา พ.ศ. 2561 มีประเภทพื ้นที่

เกษตรกรรมมากที่สุด โดยมีเนื้อที่ 2,250,421 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 69.65 ของพื้นที่ศึกษา รองลงมา        
เป็นพื้นที่ป่าไม้ มีเนื้อที่ 522,909 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 16.18 ของพื้นที่ศึกษา พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง  
มีเนื ้อที ่ 217,418 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 6.73 ของพื้นที ่ศึกษา พื ้นที ่เบ็ดเตล็ด มีเนื ้อที ่ 99,386 ไร่                
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คิดเป็นร้อยละ 3.08 พื้นที่น้ำ มีเนื้อที่ 95,324 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 2.95 ของพื้นที่ศึกษา และพื้นที่
อุตสาหกรรมมีเนื้อที่ 45,576 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 1.41 ของพ้ืนที่ศึกษา 

5.2 การเปลี่ยนแปลงสภาพการใช้ประโยชน์ที่ดิน 
การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา ระหว่าง  ปี พ.ศ. 2556 – 2559  

พ.ศ. 2559 – 2561 และ พ.ศ. 2556 – 2561 พบว่า มีการเปลี่ยนแปลง ดังนี้ 
5.2.1 การเปลี่ยนแปลงสภาพการใช้ประโยชน์ที่ดิน ระหว่าง พ.ศ. 2556 – 2559 

1) ประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดินที่มีเนื้อที่เพิ่มขึ้น ได้แก่ พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง 
โดยมีเนื้อที่เพิ่มขึ้นโดยรวม 8,632 ไร่ หรือร้อยละ 0.27 ของพื้นที่ศึกษา พื้นที่อุตสาหกรรม มีเนื้อที่
เพิ่มขึ้นโดยรวม 5,295 ไร่ หรือร้อยละ 0.16 ของพื้นที่ศึกษา พื้นที่น้ำ มีเนื้อที่เพิ่มขึ้นโดยรวม 1,072 ไร่ 
หรือร้อยละ 0.03 ของพื้นที่ศึกษา และพื้นที่เกษตรกรรม มีเนื้อที่เพิ่มขึ้นโดยรวม 372 ไร่ หรือร้อยละ 
0.01 ของพ้ืนที่ศึกษา 

2) ประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดินที่มีเนื ้อที่ลดลง ได้แก่ พื้นที่เบ็ดเตล็ด โดยมีเนื้อที่
ลดลงโดยรวม 10,222 ไร่ หรือร้อยละ 0.32 ของพื้นที่ศึกษา และพื้นที่ป่าไม้ มีเนื้อที่ลดลงโดยรวม 
5,149 ไร่ หรือร้อยละ 0.16 ของพ้ืนที่ศึกษา 

5.2.2 การเปลี่ยนแปลงสภาพการใช้ประโยชน์ที่ดิน ระหว่าง พ.ศ. 2559 – 2561                     
1) ประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดินที่มีเนื้อที่เพิ่มขึ้น ได้แก่ พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง 

โดยมีเนื้อที่เพิ่มขึ้นโดยรวม 3,999 ไร่ หรือร้อยละ 0.12 ของพื้นที่ศึกษา พื้นที่อุตสาหกรรม มีเนื้อที่
เพิ่มขึ้นโดยรวม 2,062 ไร่ หรือร้อยละ 0.06 ของพื้นที่ศึกษา พื้นที่เกษตรกรรม มีเนื้อที่เพิ่มขึ้นโดยรวม 
1,895 ไร่ หรือร้อยละ 0.06 ของพื้นที่ศึกษา และพื้นที่น้ำ มีเนื้อที่เพิ่มขึ้นโดยรวม 567 ไร่ หรือร้อยละ 
0.02 ของพ้ืนที่ศึกษา 

2) ประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดินที่มีเนื้อที่ลดลง ได้แก่ พื้นที่เบ็ดเตล็ด มีเนื้อที่ลดลง
โดยรวม 5,917 ไร่ หรือร้อยละ 0.18 ของพื้นที่ศึกษา และพื้นที่ป่าไม้ มีเนื้อที่ลดลงโดยรวม 2,606 ไร่ 
หรือร้อยละ 0.08 ของพ้ืนที่ศึกษา 

5.2.3 การเปลี่ยนแปลงสภาพการใช้ประโยชน์ที่ดิน ระหว่าง พ.ศ. 2556 – 2561 
1) ประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดินที่มีเนื้อที่เพิ่มขึ้น ได้แก่ พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง 

โดยมีเนื้อที่เพิ่มขึ้นโดยรวม 12,631 ไร่ หรือร้อยละ 0.39 ของพื้นที่ศึกษา พื้นที่อุตสาหกรรม มีเนื้อที่
เพ่ิมข้ึนโดยรวม 7,357 ไร่ หรือร้อยละ 0.23 ของพ้ืนที่ศึกษา พ้ืนที่เกษตรกรรม มีเนื้อที่เพ่ิมข้ึนโดยรวม 
2,267 ไร่ หรือร้อยละ 0.07 ของพื้นที่ศึกษา และพื้นที่น้ำ มีเนื้อที่เพิ่มขึ้นโดยรวม 1,639 ไร่ หรือร้อยละ 
0.05 ของพ้ืนที่ศึกษา 

2) ประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดินที่มีเนื้อที่ลดลง ได้แก่ พื้นที่เบ็ดเตล็ด มีเนื้อที่ลดลง
โดยรวม 16,139 ไร่ หรือร้อยละ 0.50 ของพ้ืนที่ศึกษา และพ้ืนที่ป่าไม ้มีเนื้อที่ลดลงโดยรวม 7,755 ไร่ 
หรือร้อยละ 0.24 ของพ้ืนที่ศึกษา 
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ภาพที่ 5.1 การใช้ประโยชน์ที่ดินของจังหวัดฉะเชิงเทราในช่วงปี พ.ศ. 2556 - 2561 

5.3 การศึกษาความเหมาะสมของแบบจำลองสำหรับคาดการณ์การใช้ประโยชน์ที่ดิน 
จากการศึกษาความเหมาะสมของแบบจำลองสำหรับคาดการณ์การใช้ประโยชน์ที ่ดิน           

โดยการเปรียบเทียบสภาพการใช้ประโยชน์ที่ดิน พ.ศ.2561 จากกรมพัฒนาที่ดิน กับการใช้ประโยชน์ที่ดิน         
ที่ได้จากการคาดการณ์ด้วยแบบจำลอง CA – Markov พบว่า แบบจำลอง CA - Markov มีร้อยละ
ความถูกต้องโดยรวม (overall accuracy)  เท่ากับ 95.09 และมีค่าสัมประสิทธิ์ Kappa เท่ากับ 0.90 
แสดงถึงมีค่าความถูกต้องสูง โดยค่าความถูกต้องโดยรวม (overall accuracy) เป็นการแสดง          
ความถูกต้องของข้อมูลที่มีความสอดคล้องตรงกันระหว่างจุดตรวจสอบกับข้อมูลอ้างอิงคิดเป็นร้อยละ
ของจุดตรวจสอบทั้งหมด และค่าสัมประสิทธิ์ Kappa เป็นการแสดงความถูกต้องโดยรวมเช่นกัน           
แต่มีการพิจารณาลักษณะของความผิดพลาดที่เกิดขึ้นใน error matrix ด้วย 

5.4 การคาดการณ์แนวโน้มการใช้ประโยชน์ที่ดินในอนาคตของจังหวัดฉะเชิงเทรา 
การคาดการณ์แนวโน้มการใช้ประโยชน์ที่ดินในอนาคตของจังหวัดฉะเชิงเทรา ในปี พ.ศ. 2571 

ด ้วยแบบจำลอง CA – Markov โดยใช ้ข ้อม ูลสภาพการใช ้ประโยชน์ท ี ่ด ิน พ .ศ . 2556 และ             
พ.ศ. 2559 เป็นข้อมูลพื้นฐาน สรุปได้ดังนี้ 
  5.4.1 การคาดการณ์การใช้ประโยชน์ที ่ด ินของจังหวัดฉะเชิงเทรา พ .ศ. 2571        
ด้วยแบบจำลอง CA – Markov พบว่า มีประเภทพื้นที่เกษตรกรรมมากที่สุด โดยมีเนื้อที่ 2,185,134 ไร่ 
คิดเป็นร้อยละ 67.63 ของพื้นที่ศึกษา รองลงมาเป็นพื้นที่ป่าไม้ มีเนื้อที่ 488,028 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 
15.10 ของพื ้นที ่ศึกษา พื ้นที ่ชุมชนและสิ ่งปลูกสร้าง มีเนื ้อที ่ 265,791 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 8.23            
ของพ้ืนที่ศึกษา พ้ืนที่เบ็ดเตล็ด มีเนื้อที่ 112,093 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 3.47 พ้ืนที่น้ำ มีเนื้อที่ 97,501 ไร่ 
คิดเป็นร้อยละ 3.02 ของพื้นที่ศึกษา และพื้นที่อุตสาหกรรมมีเนื้อที่ 82,487 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 2.55 
ของพ้ืนที่ศึกษา 
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5.4.2 การคาดการณ์แนวโน ้มการเปล ี ่ยนแปลงการใช ้ประโยชน ์ท ี ่ด ินของ              
จังหวัดฉะเชิงเทรา ระหว่าง พ.ศ. 2561 – 2571 พบว่า ประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดินที่มีแนวโน้ม
ของเนื้อที่เพิ่มขึ้น ได้แก่ พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง โดยมีพื้นที่เพิ่มขึ้น 48,373 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 
1.50 ของพื้นที่ศึกษา พื้นที่อุตสาหกรรม มีพื้นที่เพิ่มขึ้น 36,911 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 1.14 ของพื้นที่
ศึกษา พื้นที่เบ็ดเตล็ด มีพื้นที่เพิ่มขึ้น 12,707 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 0.39 ของพื้นที่ศึกษา และพื้นที่น้ำ          
มีพ้ืนที่เพ่ิมข้ึน 2,177 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 0.07 ของพ้ืนที่ศึกษา ในขณะทีป่ระเภทการใช้ประโยชน์ที่ดิน
ที่มีแนวโน้มของเนื้อที่ลดลงขึ้น ได้แก่ พื้นที่เกษตรกรรม โดยมีพื้นที่ลดลง 65,287 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 
2.02 ของพ้ืนที่ศึกษา และพ้ืนที่ป่าไม ้มีเนื้อที่ลดลง 34,881 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 0.39 ของพ้ืนที่ศึกษา 

5.5 การคาดการณ์การใช้ประโยชน์ที่ดินกับแผนผังการใช้ประโยชน์ในที่ดิน 
การศึกษาการคาดการณ์การใช้ประโยชน์ที่ดินของจังหวัดฉะเชิงเทราในปี พ.ศ. 2571 

พบว่า พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง รวมทั้งพื้นที่อุตสาหกรรมมีแนวโน้มการขยายตัวของพื้นที่เพิ่มมากขึ้น 
หากพิจารณาร่วมกับแผนผังการใช้ประโยชน์ในที่ดินเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก มีการขยายตั ว
ของพ้ืนที่ดังกล่าวในที่ดินประเภทต่าง ๆ ดังนี้ 

5.5.1 การขยายตัวของพ้ืนที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง 
1) ที่ดินประเภทรองรับการพัฒนาเมือง (ที่ดินประเภท รม.) ตามแผนผังการใช้ประโยชน์

ในที่ดินสามารถพัฒนาเพื่อการอยู่อาศัย โดยห้ามพัฒนาเพื่อการอยู่อาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรม
ประเภทอาคารขนาดใหญ่พิเศษ ยกเว้นที่ตั้งอยู่ริมถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทางไม่น้อยกว่า 16 เมตร 

2) ที่ดินประเภทพัฒนาอุตสาหกรรม (ที่ดินประเภท อ.) ตามแผนผังการใช้ประโยชน์
ในที่ดินสามารถพัฒนาเพื่อการอยู่อาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมได้โดยต้องไม่เป็นอาคารสูงหรือ
อาคารขนาดใหญ่พิเศษ 

3) ที ่ด ินประเภทส ่งเสร ิมการเกษตรกรรม (ที ่ด ินประเภท สก. ) ตามแผนผัง                
การใช้ประโยชน์ในที ่ด ินสามารถพัฒนาเพื ่อการอยู ่อาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรม รวมถึง           
การประกอบกิจการโรงแรม โดยไม่ใช่อาคารขนาดสูงหรืออาคารขนาดใหญ่พิเศษ 

4) ที่ดินประเภทชุมชนชนบท (ท่ีดินประเภท ชบ.) ตามแผนผังการใช้ประโยชน์ในที่ดิน
สามารถพัฒนาเพื่อการอยู่อาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมที่ไม่ใช่ประเภทอาคารสูงหรืออาคาร          
ขนาดใหญ่พิเศษ 

5) ที ่ด ินประเภทที ่โล ่งเพื ่อการรักษาคุณภาพสิ ่งแวดล้อม  (ที ่ด ินประเภท ล.)           
ตามแผนผังการใช้ประโยชน์ในที่ดินสามารถพัฒนาเพื่อการอยู่อาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรม 
ยกเว้นที่ดินจัดสรรเพื่อการอยู่อาศัยและประกอบพาณิชยกรรมตามกฎหมายว่าด้วยการจัดสรรที่ดิน  
และสามารถพัฒนาเป็นโรงแรมได้เฉพาะโรงแรมประเภท 1 และประเภท 2 โดยต้องไม่เป็นอาคารสูง
หรืออาคารขนาดใหญ่พิเศษ 
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5.5.2 การขยายตัวของพ้ืนที่อุตสาหกรรม 
1) ที่ดินประเภทพัฒนาอุตสาหกรรม (ที่ดินประเภท อ.) ตามแผนผังการใช้ประโยชน์ 

ในที่ดินสามารถพัฒนาเพื่ออุตสาหกรรมหรือเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรม หรือคลังสินค้า โดยให้มีระยะห่าง
จากริมฝั่งตามสภาพธรรมชาติของแม่น้ำไม่น้อยกว่า 200 เมตร หรือให้มีระยะห่างจากริมฝั่งตามสภาพ
ธรรมชาติของคลองไม่น้อยกว่า 50 เมตร 

2) ที ่ด ินประเภทส ่งเสร ิมการเกษตรกรรม (ที ่ด ินประเภท สก. ) ตามแผนผัง                    
การใช้ประโยชน์ในที่ดินไม่สามารถสร้างโรงงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน ยกเว้นสามารถพัฒนา  
เป็นโรงงานที่ใช้วัตถุดิบจากผลิตผลการเกษตรหรือโรงงานที่ประกอบกิจการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
บริการ หรืออุตสาหกรรมที่ให้บริการแก่ชุมชน โดยให้มีระยะห่างจากริมฝั่งตามสภาพธรรมชาติ           
ของคลองไม่น้อยกว่า 50 เมตร 

3) ที่ดินประเภทชุมชนชนบท (ที่ดินประเภท ชบ.) ตามแผนผังการใช้ประโยชน์ในที่ดิน
ห้ามประกอบอุตสาหกรรมที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรง ทั้งทางด้านคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ และสุขภาพ ตามประกาศของกระทรวงอุตสาหกรรม 

4) ที ่ด ินประเภทที ่โล ่งเพื ่อการร ักษาคุณภาพสิ ่งแวดล้อม (ที ่ด ินประเภท ล.)             
ตามแผนผังการใช้ประโยชน์ในที่ดินห้ามประกอบกิจการโรงงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน เว้นแต่
โรงงานเกี่ยวกับการบรรจุสินค้าในภาชนะและโรงงานเกี่ยวกับการประกอบชิ้นส่วนต่าง ๆ โดยไม่มี   
การผลิต และต้องมีระยะห่างจากริมฝั่งตามสภาพธรรมชาติของแม่น้ำหรือลำคลอง ไม่น้อยกว่า 200 เมตร 

5.6 แนวทางการวางแผนการใช้ประโยชน์ที่ดิน 
แนวทางการใช้ประโยชน์ที ่ด ินของจังหวัดฉะเชิงเทราเพื ่อให้สอดคล้องกับการพัฒนา 

เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม มีดังนี ้
5.6.1 พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง  

1) นำแนวคิดหรือมาตรการต่าง ๆ มาใช้ในการวางแผนการใช้ประโยชน์ที่ดิน ได้แก่ 
มาตรการ Greenbelt หรือพ้ืนที่สีเขียวรอบเมือง (บริเวณรอยต่อระหว่างพ้ืนที่เขตเมืองกับพ้ืนที่ชนบท
ของอำเภอต่าง ๆ) แนวคิด TOD หรือการวางแผนพัฒนาเมืองพร้อมระบบขนส่งมวลชน (บริเวณพ้ืนที่
สถานีรถไฟฟ้าความเร็วสูงซึ ่งตั ้งอยู ่ด้านข้างของถนนทางหลวงหมายเลข 304 ตำบลหน้าเมือง         
อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา) และแนวคิด Smart city หรือแนวทางการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ เพื่อเป็น          
การป้องกันการแผ่ขยายตัวของเมืองอย่างไม่เป็นระเบียบ การใช้ประโยชน์จากพื้นที ่สูงสุด และ          
การจัดการเมืองและชุมชนให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 

2) จัดให้มีพื้นที่สีเขียวเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะในพื้นที่เมืองฉะเชิงเทรา เนื่องจากพื้นที่              
สีเขียวมีประโยชน์และคุณค่าต่อคุณภาพชีวิตของประชาชน และช่วยเสริมสร้างความน่าอยู่แก่เมือง 
ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม 

3) รักษาเอกลักษณ์ ภูมิทัศน์ และการฟื้นฟูเขตเมืองเก่าฉะเชิงเทรา รวมทั้งสถานที่
สำคัญทางประวัติศาสตร์ต่าง ๆ บริเวณถนนมรุพงษ์ ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา           
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เพื่อเป็นการสะท้อนให้เห็นถึงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของท้องถิ่น และส่งเสริมให้เป็นแหล่งเรียนรู้  
ของชุมชน รวมถึงพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่ก่อให้เกิดมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ 

5.6.2 พื้นที่อุตสาหกรรม 
1) ส่งเสริมการขยายพื้นที่อุตสาหกรรมในรูปแบบนิคมอุตสาหกรรม เขตอุตสาหกรรม 

ชุมชนอุตสาหกรรม หรือสวนอุตสาหกรรม เช่น นิคมอุตสาหกรรมทีเอฟดี ในตำบลท่าสะอ้าน         
อำเภอบางปะกง นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้ ในตำบลหัวสำโรง อำเภอแปลงยาว สวนอุตสาหกรรม 
304 อินดัสเตรียล ปาร์ค 2 ในตำบลเขาหินซ้อน อำเภอพนมสารคาม และยังมีนิคมอุตสาหกรรม       
ที่กำลังดำเนินการจัดตั้งใหม่ คือ บลูเทค ซิตี้ ใน ต.เขาดิน อ.บางปะกง ซึ่งเป็นการจัดสรรพ้ืนที่สำหรับ
โรงงานอุตสาหกรรมให้เข้าไปอยู่ร่วมกัน ไม่ให้ตั้งอยู่กระจัดกระจายในพื้นที่ทั่วไป เกิดการรวมกลุ่ม
อุตสาหกรรม เป็นการสนับสนุนมาตรการทางด้านผังเมืองและควบคุมผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม          
ที่จะเกิดข้ึน 

2) กำหนดให้มีแนวป้องกัน (Protec strip) และแนวกันชน (Buffer zone) เพ่ือเป็นพ้ืนที่กันชน
ระหว่างพื้นที่อุตสาหกรรมกับพื้นที่ชุมชน ในการป้องกันผลกระทบจากมลพิษอุตสาหกรรมต่อชุมชน
และพื้นที่ใกล้เคียง เช่น พื้นที่โดยรอบบริเวณนิคมอุตสาหกรรมทีเอฟดีในตำบลท่าสะอ้าน อำเภอ            
บางปะกง และพ้ืนที่บริเวณนิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์ ในตำบลบางสมัคร  อำเภอบางปะกง เนื่องจาก
อยู่ใกล้เคียงกับพ้ืนที่ชุมชน 

3) ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco industrial 
town) ที่เน้นสร้างการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจพร้อมกับความเจริญของชุมชนและการรักษา
สภาพแวดล้อมที่ดีอย่างสมดุล 

5.6.3 พื้นที่เกษตรกรรม 
1) คุ้มครองพื้นที่เกษตรกรรมให้คงอยู่และป้องกันการขยายตัวของพื้นที่หรือกิจกรรม

ทางเศรษฐกิจต่าง ๆ ไม่ให้รุกล้ำเข้าไปในพื้นที ่เกษตรกรรมที่สำคัญด้วยมาตรการทางกฎหมาย             
โดยกำหนดพื้นที่ที่มีศักยภาพสูงในการทำการเกษตร โดยเฉพาะพื้นที่บริเวณตะวันตกของจังหวัด 
ได้แก่ อำเภอบางน้ำเปรี้ยว บางคล้า ราชสาส์น และอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา เนื่องจากเป็นพื ้นที่               
ที่มีความเหมาะสมสำหรับทำเกษตรกรรม และอยู่ในเขตชลประทานที่รัฐได้ลงทุนสร้างโครงสร้าง
พ้ืนฐานเพื่อการเกษตรไว้แล้ว 

2) ส่งเสริมการปลูกพืชเศรษฐกิจที ่เหมาะสมกับศักยภาพของพื้นที ่ตามนโยบาย             
บริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรม (Zoning) เพื่อเป็นเครื่องมือบริหารจัดการการพื้นที่เกษตรกรรม                  
อย่างมีประสิทธิภาพ ฟื ้นฟูและปรับปรุงคุณภาพดินที ่เส ื ่อมโทรมเพ่ือเพ่ิมผลผลิตต่อหน่วย                       
ในการทำการเกษตร รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนการปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิตจากพืชเชิงเดี่ยว
ไปสู่รูปแบบเกษตรกรรมยั่งยืนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

 

 



 
 

78 
 

5.6.4 พื้นที่ป่าไม้ 
1) ห้ามใช้ประโยชน์พื้นที่ต้นน้ำลำธารหรือพื้นที ่ชั ้นคุณภาพลุ่มชั้นที่ 1 เนื่องจาก           

เป็นพื้นที่ลุ่มน้ำที่ควรสงวนไว้เป็นพื้นที่ต้นน้ำลำธารโดยเฉพาะ เพราะอาจมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
จากการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินได้ง่ายและรุนแรง ในจังหวัดฉะเชิงเทราพื้นที่ชั้นคุณภาพลุ่มชั้นที่ 1 
พบอยู่บริเวณเขาใหญ่ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤาไน ตำบลคลองตระเกรา อำเภอท่าตะเกียบ 
ซึ่งเป็นต้นน้ำลำธารที่ไหลเข้าอ่างเก็บน้ำคลองสียัด และพบบริเวณเขาตะแบก เขาตลาด และเขาแหลม 
ในป่าสงวนแห่งชาติคลองระบม - สียัด ตำบลท่าตะเกียบ อำเภอท่าตะเกียบ 

2) แก้ไขปัญหาการบุกรุกป่าไม้โดยดำเนินการภายใต้กรอบของกฎหมาย ดำเนินการ
เคลื ่อนย้ายราษฎรออกจากพื้นที ่บุกรุก หากไม่สามารถดำเนินการเคลื ่อนย้ายราษฎรออกจาก            
พื้นที่ป่าไม้ได้ให้ทำการควบคุมขอบเขตเพื่อไม่มีการขยายพื้นที่บุกรุกเพิ่มเติม และเมื่อดำเนินการ
เคลื ่อนย้ายผู ้บุกรุกออกแล้ว ให้ฟื ้นฟูสภาพตามธรรมชาติและป้องกันการกลับเข้ามาบุกรุกซ้ำ                
โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 

3) ต ิดตามสถานการณ์การบ ุกร ุกป ่าไม ้ด ้วยระบบติดตามที ่ม ีประส ิทธ ิภาพ                   
มีการนำเครื่องมือหรือเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาช่วยในการติดตาม 

5.6.5 พื้นที่น้ำ 
1) จัดหาและพัฒนาแหล่งน้ำเพ่ิมเติมเพ่ือเพ่ิมแหล่งน้ำต้นทุน ปรับปรุงฟ้ืนฟู แหล่งน้ำเดิม

ให้สามารถเก็บกักน้ำได้เพ่ิมข้ึน รวมทั้งพัฒนาระบบส่งน้ำเพ่ือกระจายทรัพยากรน้ำให้ทั่วถึง 
2) บริหารจัดการน้ำให้เหมาะสมเพียงพอกับความต้องการอย่างทั่วถึง  เนื ่องจาก               

มีความต้องการน้ำมากขึ้นที่เกิดจากการขยายตัวของพ้ืนที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง และพ้ืนที่อุตสาหกรรม 
3) บริหารจัดการด้านอุทกภัยด้วยการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ การจัดระบบ

ป้องกันน้ำท่วมชุมชนเมือง การจัดการพื้นที่น้ำท่วมและพื้นที่ชะลอน้ำ รวมทั้งการบรรเทาอุทกภัย         
ที่เกิดขึ้น 

5.6.6 พื้นที่เบ็ดเตล็ด 
นำมาตรการทางภาษีมาใช้ในการควบคุมพื ้นที ่ท ี ่ไม่มีการทำประโยชน์ ในที ่ดิน        

หรือพื้นที่ที ่มีสภาพรกร้างว่างเปล่า จะเป็นการกระตุ้นให้เกิดการใช้ประโยชน์ในที่ดินที่ถูกปล่อย             
ให้รกร้างว่างเปล่าเพิ่มมากขึ้น รวมทั้งเป็นการควบคุมและบริหารจัดการที่ดินให้เกิดการใช้ประโยชน์
อย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ 
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5.7 อภิปรายผลการศึกษา 
การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที ่ดินในช่วง พ.ศ. 2556 – 2561 จากการศึกษา พบว่า  

พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง พื้นที่อุตสาหกรรม พื้นที่เกษตรกรรม และพื้นที่น้ำ มีเนื้อที่เพิ่มขึ้น  
ในขณะที ่พ ื ้นที ่ เบ ็ดเตล็ดและพื ้นที ่ป ่าไม้ ม ีเน ื ้อท ี ่ลดลง โดยพื ้นที ่ช ุมชนและสิ ่งปลูกสร้าง                    
และพื้นที ่อุตสาหกรรมส่วนใหญ่เปลี ่ยนมาจากพื้นที ่เกษตรกรรมและพื้นที ่เบ็ดเตล็ด เนื ่องจาก      
ได้รับอิทธิพลจากพื้นที ่โครงการพัฒนาพื้นที ่บริเวณชายฝั ่งทะเลตะวันออกที่เป็นฐานการผลิต
อุตสาหกรรมหลักของประเทศไทย  ประกอบกับนโยบายของประเทศที ่จะต่อยอดการพัฒนา           
พื้นที่บริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออกไปสู่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก และแผนพัฒนาจังหวัด
ฉะเชิงเทรา พ.ศ. 2557 – 2560 กำหนดให้มีการพัฒนาระบบโครงสร้างพื ้นฐานเพื ่อรองรับ           
การขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรมเพื ่อเตรียมเข้าสู ่ AEC ส่งผลให้มีการขยาย            
การลงทุนภาคอุตสาหกรรม โดยมีการเคลื ่อนย้ายฐานการผลิตจากจังหวัดใกล้เคียงมาลงทุน              
ตั้งโรงงานอุตสาหกรรมในจังหวัดฉะเชิงเทรา สอดคล้องกับจำนวนโรงงานอุตสาหกรรมที่เพิ่มขึ้น           
โดยในปี พ .ศ . 2558 มีโรงงานที ่ ได ้ร ับอนุญาตประกอบกิจการจำนวน 1,920 โรงงาน และ                 
ในปี พ.ศ. 2561 มีโรงงานที ่ได้ร ับอนุญาตเพิ ่มขึ ้นเป็น 2,173 โรงงาน (สำนักงานอุตสาหกรรม              
จังหวัดฉะเชิงเทรา , 2561) และมีการพัฒนาด้านที ่อยู ่อาศัย เนื ่องจากผู ้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์         
เกิดความเชื ่อมั ่นและมีการเปิดตัวโครงการใหม่ ๆ เพื ่อรองรับการขยายตัวของชุมชนเมืองและ         
การเติบโตทางเศรษฐกิจ (ธนาคารออมสิน, 2562) สำหรับพื้นที่เกษตรกรรมที่เปลี่ยนมาจากพื้นที่ป่าไม้
และพื้นที ่เบ็ดเตล็ด ซึ ่งส่วนใหญ่มีการหันมาปลูกมันสำปะหลังเพิ ่มขึ ้น  เนื ่องจากความต้องการ          
ใช้มันสำปะหลังที ่เพิ ่มมากขึ ้น โดยใช้เพื ่อผลิตเอทานอลจากนโยบายยกเลิกน้ำมันเบนซิน 91                
และมีความต้องการนำมาเป็นวัตถุดิบอุตสาหกรรมต่อเนื่องได้อย่างหลากหลาย (สถาบันอาหาร, 
2559) ประกอบกับนโยบายของจังหวัดฉะเชิงเทราที ่เลือกมันสำปะหลังเป็นผลิตภัณฑ์ที ่สำคัญ          
ทางเศรษฐกิจของจังหวัด นอกจากนั้น ยังมีการปรับเปลี่ยนพื้นที่มาเป็นสถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ           
มากขึ้น โดยเฉพาะปลากะพงขาว เนื่องจากตลาดในประเทศมีความต้องการบริโภคปลากะพงขาว        
ในปริมาณมาก (กรมประมง, 2562) 

การคาดการณ์การใช้ประโยชน์ที ่ดินของจังหวัดฉะเชิงเทรา ปี พ .ศ. 2571 ด้วยแบบจำลอง      
CA – Markov พบว่า พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง พื้นที่อุตสาหกรรม พื้นที่เบ็ดเตล็ด และพื้นที่น้ำ            
มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะพื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง และพื้นที่อุตสาหกรรม มีการขยายตัว          
เพิ่มมากขึ้น เนื่องจากนโยบายการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ที่ส่งเสริมการลงทุน 
ยกระดับอุตสาหกรรม และเพิ่มความสามารถในการแข่งขันกิจการ โดยมีการพัฒนาระบบโครงสร้าง
พ้ืนฐานเพื่อรองรับภาคอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม ได้แก่ โครงการรถไฟฟ้าความเร็วสูงเชื่อมต่อ 3 
สนามบิน การพัฒนาและปรับปรุงเส้นทางคมนาคม และดึงดูดนักลงทุนโดยจะได้รับสิทธิประโยชน์ 
ทางภาษี รวมถึงการอำนวยความสะดวกในการดำเนินการ ส่งผลให้นักลงทุนให้ความสนใจมาลงทุน 
ในพื ้นที ่เพิ ่มมากขึ ้น (สำนักงานเพื ่อการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก , 2561)            
สำหรับที่อยู่อาศัยจากการขยายตัวของพื้นที่อุตสาหกรรม และจากยุทธศาสตร์การพัฒนาเขตพัฒนา
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พิเศษภาคตะวันออกกำหนดให้จังหวัดฉะเชิงเทราเป็นเมืองที ่อยู ่อาศัยชั ้นดีที ่ทันสมัยรองรับ            
การขยายตัวของกรุงเทพฯ ส่งผลให้ผู้ประกอบสนใจเข้าไปพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยในพื้นที่จังหวัด
ฉะเชิงเทรา (สำนักงานจังหวัดฉะเชิงเทรา, 2564) สอดคล้องกับรายงานการคาดประมาณประชากร
ของประเทศไทย พ.ศ. 2553 – 2583 ซึ่งการคาดประมาณประชากรระดับจังหวัดใช้ “วิธีอัตราส่วน” 
(Ratio method) เป็นการกระจายประชากรที่ได้จากการคาดประมาณระดับภาคออกไปตามสัดส่วน
ประชากรแต่ละจังหวัด (สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ , 2562) พบว่า         
ในปี พ.ศ. 2571 จังหวัดฉะเชิงเทราจะมีจำนวนประชากรเพิ่มขึ้นเป็น 1,054,007 คน โดยมีประชากร
เพิ่มขึ้นจากปี พ.ศ. 2561 จำนวน 338,998 คน หรือประมาณร้อยละ 47 ของจำนวนประชากรเดิม 
นอกจากนั้นยังสอดคล้องกับ วิชัย วิรัตกพันธ์ กล่าวว่า การลงทุนในภาคอสังหาริมทรัพย์มีอัตราการ
ขยายตัว เนื่องจากผู้ประกอบการพยายามพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยแนวราบมากยิ่งขึ้น  เพื่อขยาย
โอกาสในตลาดที่อยู่อาศัยไปยังจังหวัดต่าง ๆ โดยจังหวัดฉะเชิงเทราเป็นจังหวัดหนึ่งที่มีศักยภาพ      
ในการเติบโตเป็นอย่างมาก ทำให้ผู ้ประกอบการสนใจพัฒนาโครงการที ่อยู ่อาศัยพื ้นที ่นี้ และ           
พุทธชาด ลุนคำ กล่าวว ่า จากการพัฒนาโครงการ EEC คาดว่าความต้องการซื ้อหร ือเช ่าท ี ่ดิน                
เพื ่อการลงทุนของเอกชนในภาคอุตสาหกรรมจะมีมากขึ ้น  โดยมีแนวโน้มการขยายตัวเพิ ่มขึ้น 
เนื ่องจากการลงทุนในโครงสร้างพื ้นฐานเพื ่อสนับสนุนโครงการ EEC และมีการขนส่งสะดวก           
ทั้งทางถนน ทางอากาศ ทางน้ำ และมีระยะทางไม่ไกลจากกรุงเทพ 

หากพิจารณาถึงแผนและนโยบายการพัฒนาที่ เกี ่ยวข้องในระดับต่าง ๆ ประกอบด้วย          
1) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี พ.ศ. 2561 – 2580 โดยมียุทธศาสตร์ที่สำคัญ ได้แก่ 
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  ในประเด็นอุตสาหกรรมและบริการ          
แห่งอนาคต โดยสร้างอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคตที่ขับเคลื่อนประเทศไทยไปสู่ประเทศ           
ที่พัฒนาแล้วด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีแห่งอนาคต และในประเด็นโครงสร้างพ้ืนฐาน โดยเชื่อมโยง
โครงข่ายคมนาคมไร้รอยต่อ สร้างและพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยี
สมัยใหม่ รักษาและเสริมสร้างเสถียรภาพทางเศรษฐกิจมหภาค นอกจากนั ้นยังเกี ่ยวข้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ในประเด็นพัฒนา
พื้นที่เมือง ชนบท เกษตรกรรม และอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ โดยจัดทำแผนผังภูมินิเวศเพื่อการพัฒนา
ของแต่ละพ้ืนที ่พัฒนาพื้นที่ตามแผนผังภูมินิเวศอย่างยั่งยืน จัดการมลพิษที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
และสารเคมีในภาคเกษตร และสงวน รักษา อนุรักษ์ ฟื้นฟู และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ มรดก        
ทางสถาปัตยกรรมและศิลปวัฒนธรรม 2) แผนภาพรวมเพ่ือการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 
โดยเป้าหมายการพัฒนาระดับจังหวัดกำหนดให้จังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นเมืองน่าอยู่ และศูนย์กลาง         
โลจิสติกส์ (logistics hub) เชื ่อมโยงภาคตะวันออกกับประเทศเพื่อนบ้าน สำหรับแนวทางการพัฒนา 
ได้แก่ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบสาธารณูปโภค การพัฒนาอุตสาหกรรมเป้าหมาย          
การพัฒนาเมืองใหม่อัจฉริยะน่าอยู่และศูนย์กลางการเงิน และการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านดิจิทัล 
3) แผนพัฒนาภาคตะวันออก พ.ศ. 2560 – 2565 มียุทธศาสตร์สำคัญท่ีเกี่ยวข้อง คือ ยุทธศาสตร์ที่ 1 
พัฒนาพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกให้เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษท่ีมีความทันสมัยที่สุดในภูมิภาค
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อาเซียน แนวทางการพัฒนาที่สำคัญ ได้แก่ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่ง และต่อยอด
โครงสร้างพื ้นฐานทุกระบบให้เชื่อมโยงเข้าสู ่พื ้นที ่เศรษฐกิจ ส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรม
เป้าหมายพิเศษ พัฒนาบุคลากร การศึกษา การวิจัย และเทคโนโลยี เพื่อผลิตกำลังคนให้ตรงกับ        
ความต้องการ พัฒนาสภาพแวดล้อมเมืองสำคัญของจังหวัดให้เป็นเมืองใหม่อัจฉริยะน่าอยู่              
เอื้อต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างมีสมดุล 4) แผนสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษ
ภาคตะวันออก พ.ศ. 2561 – 2564 ยุทธศาสตร์การดำเนินงานด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมในพื้นที่        
ที่สำคัญ คือ ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดี แนวทางการจัดการ ให้ความสำคัญ     
ในการลดมลพิษโดยเน้นการบำบัด การจัดของเสีย และควบคุมมลพิษจากแหล่งกำเนิด รวมทั้ง          
การจัดหาและการเพิ่มประสิทธิภาพระบบการจัดการของเสียทั้งจากภาคชุมชนและอุตสาหกรรม                
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมเมืองและชุมชนอย่างน่าอยู่ 
แนวทางการจัดการมุ ่งเน้นส่งเสริมการเพิ ่มพื ้นที ่สีเขียวในเขตเมืองเพื ่อเพิ ่มพื ้นที ่ดูดซับมลพิษ          
ทางอากาศ สนับสนุนการพัฒนาเมืองในรูปแบบที ่เป็นมิตรกับสิ ่งแวดล้อม ได้แก่  การพัฒนา          
เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ  Smart Park และการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ (Smart City) และยุทธศาสตร์ที่ 4 
การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพ แนวทางการจัดการเร่งฟ้ืนฟูพ้ืนที่ป่าต้นน้ำ
ลำธาร ทรัพยากรดิน และความหลากหลายทางชีวภาพ บริหารจัดการทรัพยากรน้ ำเพื ่อสร้าง          
ความมั ่นคงของน้ำ รวมทั ้งลดการรุกล้ำพื ้นที ่ เกษตรกรรม 4) แผนพัฒนาจังหวัดฉะเชิงเทรา          
พ.ศ. 2561 - 2565 ประเด็นการพัฒนาที่สำคัญ คือ ประเด็นการพัฒนาศักยภาพการผลิตการบริหาร
จัดการภาคอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรมให้มีข ีดความสามารถในการแข่งขันและเป็นมิตร                  
กับสิ่งแวดล้อม สำหรับแนวทางการพัฒนา ได้แก่ พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน พัฒนาการวางผังเมือง 
พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการและพัฒนาผลิตภัณฑ์รวมทั้งกระบวนการผลิต และประเด็นการพัฒนาที่ 5 
อนุรักษ์ ฟื้นฟู และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างบูรณาการ มีประสิทธภิาพ 
และเป็นธรรม ตอบสนองต่อการพัฒนาที่ยั่งยืน สำหรับแนวทางการพัฒนา ได้แก่ การเพิ่มพื้นที่ป่า            
เพื่อให้เกิดความสมดุลต่อระบบนิเวศ การสร้างองค์ความรู้ในการบริหารจัดการขยะ และการสร้าง
จิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ 5) แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนา
อุตสาหกรรม จังหวัดฉะเชิงเทรา ปี 2565 มีแผนงานหรือโครงการที่สำคัญ ได้แก่ โครงการศึกษา  
ความเหมาะสมของปัจจัยแวดล้อมและโครงสร้างพื ้นฐาน  เพื ่อรองรับโรงงานอุตสาหกรรม
กลุ ่มเป ้าหมาย New S - Curve ซึ ่งเป ็นแนวทางพัฒนาอ ุตสาหกรรมที ่ ใช ้ เทคโนโลย ีข ั ้นสูง                
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที ่ และดำเนินการควบคู่ไปกับการเร่งรัด              
การแก้ปัญหามลพิษและสิ่งแวดล้อมในพื้นที ่เพื ่อลดผลกระทบ  นอกจากนั้นยังมีโครงการเร่งรัด          
การยกระดับสถานประกอบการอุตสาหกรรมในพื ้นที ่ EEC เข้าส ู ่ระบบมาตรฐานการจัดการ
สิ่งแวดล้อม (อุตสาหกรรมสีเขียว ระดับที่ 3) โดยนำหลักอุตสาหกรรมสีเขียว (Green Industry)         
มาเป็นแนวทางส่งเสริมภาคอุตสาหกรรมให้มีการประกอบการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  รวมทั้ง         
เป็นการสนับสนุนให้ภาคอุตสาหกรรมประกอบกิจการให้มีความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน              
และสิ่งแวดล้อม 
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จากการขยายตัวของพื ้นที ่ชุมชนและสิ ่งปลูกสร้าง และพื ้นที ่อุตสาหกรรม ก่อให้เกิด         
การเปลี่ยนแปลงของทรัพยากรธรรมชาติและสภาพการใช้ประโยชน์ที่ดิน รวมถึงก่อให้เกิดมลพิษ        
ต่าง ๆ ที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม จึงมีความจำเป็นในการวางแผนการใช้ที่ดินเพื่อให้ความยั่งยืน 
ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยการวางแผนการใช้ประโยชน์ที่ดินมีเป้าหมาย          
เพื่อให้เกิดการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ป้องกันหรือหลีกเลี่ยงการเกิดมลพิษ 
รวมทั้งให้มีการใช้ทรัพยากรที ่ดินอย่างยั ่งยืน  ซึ ่งการวางแผนการใช้ประโยชน์ที ่ดินเพื ่อรองรับ        
การเปลี ่ยนแปลงที ่เกิดขึ ้นจากนโยบาย ควรสร้างการมีส่วนร่วมโดยเปิดโอกาสให้ภาคเอกชน         
และประชาชนมีส่วนในการดำเนินการ เพื่อกำหนดแนวทางและพัฒนาไปสู่การใช้ประโยชน์ที่ดิน          
อย่างยั่งยืน (สุดารัตน์ อุทธารัตน์ และมานัส ศรีวานิช, 2562) 

5.8 ข้อเสนอแนะ 
1) การศึกษานี้เป็นการคาดการณ์การใช้ประโยชน์ที่ดิน ด้วยแบบจำลอง CA – Markov 

โดยเป็นการนำข้อมูลสภาพการใช้ประโยชน์ที่ดินมาวิเคราะห์เท่านั้น ไม่ได้มีการนำปัจจัยอื่น ๆ            
เข้ามาวิเคราะห์ในแบบจำลอง หากนำปัจจัยด้านต่าง ๆ  เช่น ปัจจัยทางด้านกายภาพ ด้านเศรษฐกิจ 
และด้านสังคม มาวิเคราะห์ร่วมด้วย จะทำให้ผลที ่ได้จากแบบจำลองมีความถูกต้ องมากยิ ่งขึ้น             
โดยอาจพิจารณาใช้แบบจำลองอ่ืน ๆ ในการศึกษาครั้งต่อไป 

2) การศึกษาครั ้งนี้ มีการแปลงข้อมูลประเภท Vector เป็นข้อมูลประเภท Raster            
เพื่อใช้ในการคาดการณ์การใช้ประโยชน์ที่ดิน ด้วยแบบจำลอง CA – Markov โดยโปรแกรม IDRISI 17 
อาจมีความคลาดเคลื่อนของข้อมูลได้ เนื่องจากข้อมูลประเภท Raster เป็นข้อมูลที่จัดเก็บในรูปแบบ
ตารางกริด ข้อมูลจึงไม่สามารถเป็นตัวแทนของข้อมูลในพื้นที่ที่มีรูปทรงต่าง ๆ ได้ทั้งหมด จึงทำให้
รายละเอียดของข้อมูลในบางพื้นที่หายไป ดังนั้นต้องทำการตรวจสอบข้อมูลทุกครั้งในการวิเคราะห์
เพ่ือความถูกต้องของข้อมูล 

3) มีการลงภาคสนามเพื่อสำรวจ ศึกษา และเก็บรวบรวมข้อมูลปัจจัยต่าง ๆ ที่ส่งผล         
ต่อการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่ เพื่อให้สามารถนำมาวิเคราะห์ได้อย่างถูกต้อง       
มากยิ่งขึ้น และสอดคล้องกับความเป็นจริง 
 4) มีการคาดการณ์ปัจจัยที่อาจส่งผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน             
ในอนาคต และเสนอแนวทางในการรองรับการเปลี่ยนแปลง 
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ภาคผนวก ก 

ตัวอย่างการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินของจังหวัดฉะเชิงทรา                                    
ระหว่างปี พ.ศ. 2556 -2561 

 

 

 

การเปลี่ยนแปลงจากพ้ืนที่เกษตรกรรมเป็นพ้ืนที่อุตสาหกรรม 
บริเวณตำบลพิมพา อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 

ที่มา: โปรแกรม Google Earth, 2556 และ 2561 
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การเปลี่ยนแปลงจากพ้ืนที่ป่าไม้เป็นพ้ืนที่เกษตรกรรมโดยปลูกยางพารา 
บริเวณตำบลท่ากระดาน อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา 

ที่มา: โปรแกรม Google Earth, 2556 และ 2561 
 

 
 
 
 



 
 

89 
 

 

 

 
 

   การเปลี่ยนแปลงจากพ้ืนที่เกษตรกรรมซึ่งมีการทำนาข้าวและเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ                    
เป็นพื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง บริเวณตำบลท่าสะอ้าน อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 

ที่มา: โปรแกรม Google Earth, 2556 และ 2561 
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การเปลี่ยนแปลงจากพ้ืนที่เกษตรกรรมเป็นพ้ืนที่แหล่งน้ำ 
บริเวณตำบลท่ากระดาน อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา 

ที่มา: โปรแกรม Google Earth, 2556 และ 2561 
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การเปลี่ยนแปลงจากพ้ืนที่เบ็ดเตล็ดเป็นพ้ืนที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง 
บริเวณตำบลท่าไข่ อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา 

ที่มา: โปรแกรม Google Earth, 2556 และ 2561 
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ภาคผนวก ข 

รายละเอียดการจําแนกประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดินของกรมพัฒนาที่ดิน 

ในการสํารวจการใช้ประโยชน์ที่ดินของกรมพัฒนาที่ดินในปัจจุบัน ได้มีการจําแนกประเภท
การใช้ประโยชน์ที่ดิน (Land Use Classification) ออกเป็น 3 ระดับ คือ ระดับการใช้ประโยชน์ที่ดิน
หลักซึ่งแบ่งออกเป็น 5 ประเภท คือ พ้ืนที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง (U) พ้ืนที่เกษตรกรรม (A) พ้ืนที่ป่าไม้ (F) 
พื้นที่น้ำ (W) และพื้นที่เบ็ดเตล็ด (M) ในระดับที่ 2 และ 3 จะเป็นรายละเอียดการใช้ประโยชน์ที่ดินหลัก  
5 ประเภท โดยมีรายละเอียดในการจําแนกการใช้ประโยชน์ที่ดินแต่ละประเภท ดังนี้ 

 

 
 

 
 

 



 
 

93 
 

 
 
 
 

 



 
 

94 
 



 
 

95 
 



 
 

96 
 



 
 

97 
 

 
ที่มา: กรมพัฒนาที่ดิน, 2552 
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ภาคผนวก ค 
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ประวัติผู้เขียน 
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