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Abstract 
This study explores the combined application of remote 
sensing, Exploratory Spatial Data Analysis (ESDA) and 
Land Transformation Model (LTM) couples with 
geographic information systems (GIS) to the analysis 
and modeling of urban growth pattern in Nakhon 
Ratchasima district, Nakhon Ratchasima. The 
investigation was based on a 10-year time series data 
set compiled from interpreted historical satellite 
imagery. The LTM urban growth was calibrated using 
multi-temporal data sets for the entire study area while 
ESDA was used to visually explore how factors such 
as highways, roads, existing urban area and village 
centers could influence urbanization patterns. Finally, a 
grid-based GIS was used to perform spatial analysis on 
the results that illustrate the amount and spatial pattern 
of urban growth and land use changes to the year 
2015. The study showed that concrete road was the 
strongest predictor variable and the most vulnerable 
land use lost was horticulture. However, the forecast of 
urban growth pattern remains problematic because the 
model performed with a relatively moderate predictive 
ability (40 %) at a resolution of 25 x 25 m.  This 
application of the LTM model demonstrated an ability 
to address a range of local planning issue, but spatial 
acurracy and variable selection were among the factors 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
that must be further considered for practical 
application. 
 

Keywords: Urban Growth, Spatial Modeling, 
Geographic Information System 
 
บทคัดยอ 

การศึกษาครั้งนี้เปนการประยุกตใชวิทยาการ
ทางดานการรับรูจากระยะไกล, วิธีการวิเคราะห
ความสัมพันธของตัวแปรเชิงพื้นที่แบบ Exploratory 
Spatial Data Analysis (ESDA) และแบบจําลองการ
ขยายตัวของพื้นที่ชุมชนเมือง Land Transformation 
Model (LTM) รวมกับระบบสารสนเทศภูมิศาสตร (GIS) 
ในการวิเคราะหและจําลองรูปแบบการขยายตัวของพื้นที่
ชุมชนเมืองภายในอําเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัด
นครราชสีมา กระบวนการศึกษาความสัมพันธอางอิง
ขอมูลจากการแปลภาพถายดาวเทียมยอนหลังเปนเวลา 
10 ป โดยรูปแบบการขยายตัวของชุมชนเมืองในอดีตที่
ไดจากการจําลองแบบดวย LTM จะถูกนําไปสรางคา
เทียบวัดดวยการเปรียบเทียบความสัมพันธระหวางตัว
แปรกับการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ชุมชนเมืองตาง
ช ว ง เ ว ล า  ใ น ขณะ เ ดี ย ว กั น ก็ ทํ า ก า รต ร ว จสอบ
ความสัมพันธของตัวแปรที่มีตอรูปแบบการขยายตัวของ
ชุมชนเมือง เชน ทางหลวงแผนดิน, ถนนสายหลัก, พื้นที่
เมืองเดิม หรือศูนยกลางหมูบาน ดวยวิธีการของ ESDA 
เพื่อกําหนดระดับความสําคัญระหวางตัวแปร และใน
ทายที่สุด ระบบสารสนเทศภูมิศาสตรไดถูกนํามาใชใน
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กระบวนการวิเคราะหขอมูลเชิงพื้นที่ ซ่ึงอยู ในรูปแบบ
ตารางกริด พรอมทั้งแสดงผลลัพธในเชิงรูปแบบและปริมาณ
ของการขยายตัวของพื้นที่ชุมชนเมืองและการเปลี่ยนแปลง
การใชประโยชนที่ดินคาดการณในป พ.ศ. 2557ผล
การศึกษาแสดงใหเห็นวาถนนคอนกรีต เปนปจจัยที่มีผลตอ
รูปแบบการขยายตัวของชุมชนเมืองมากที่สุด ในขณะที่พื้นที่
ปลูกพืชผัก พบวาเปนการใชประโยชนที่ดินมีสัดสวนการ
เปลี่ยนแปลงของพื้นที่มากที่สุด อยางไรก็ตามจากการศึกษา
พบปญหาเรื่องความถูกตองในการคาดการณรูปแบบการ
ขยายตัว จากการตรวจสอบความถูกตองเชิงตําแหนงพบวา
มีความถูกตองในระดับปานกลาง (40 %) ภายใตความแยก
ชัดของตารางกริดขนาด 25 x 25 ม. จากการประยุกตใช 
LTM แสดงใหเห็นวาแบบจําลองมีความสามารถในการ
วางแผนจัดการชุมชนไดในระดับหนึ่ง แตควรใหความสนใจ
ในเรื่องของคาความถูกตองและการคัดเลือกปจจัยที่ใชใน
การจําลองแบบ ทั้งนี้เพื่อใหแบบจําลองมีความเปนไปไดใน
การใชงานมากยิ่งขึ้น 
 

คําสําคัญ :  การขยายตัวของชุมชน การจําลองแบบเชิงพื้นที่ 
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร   
 
1.  ความสําคัญของปญหา 

    ในปจจุบัน การใชประโยชนที่ดินของประเทศ
ไทยมีการเปลี่ยนแปลงสภาพในดานตางๆ อยางรวดเร็ว 
โดยเฉพาะบริเวณพื้นที่เกษตรกรรมโดยรอบชานเมือง ซ่ึงใน
ระยะเวลาที่ผานมาพื้นที่เกษตรกรรมไมมีการเปลี่ยนแปลง
มากนัก แตจากการพัฒนาทางดานอุตสาหกรรมการ
ทองเท่ียวและนันทนาการที่มีเพิ่มขึ้น ไดสงผลใหการใชพื้นที่
เกษตรกรรมมีปริมาณลดลง พื้นที่เกษตรกรรมที่อุดม
สมบูรณถูกเปลี่ยนเปนยานที่พักอาศัย กอใหเกิดปญหา
สิ่งแวดลอมชุมชน แตเปนที่เขาใจกันโดยทั่วไปวาชุมชนเมือง 
เปนระบบทางกายภาพขนาดใหญที่มีความซับซอนทั้งทาง
กายภาพของตั ว ร ะบบ เอ งและมี ค ว ามสั มพั นธ กั บ
องคประกอบยอยตางๆ ภายในระบบ ทั้งนี้การทําความ
เขาใจกับระบบที่ซับซอนนี้สามารถกระทําไดโดยการสราง
แบบจําลอง (Model) เพื่ออธิบายรูปแบบการขยายตัวของ
ชุมชนเมือง ทั้งนี้ Wu (2000) ไดกลาววาการจําลองแบบคือ 
กระบวนการทําซ้ํารูปแบบจากการสังเกตภายใตตัวแปรที่
ทราบคา (Known Factors) เพื่อคาดการณรูปแบบการใช
ที่ดินในอนาคต โดยที่ Ward (1999) พบวาขั้นตอนของการ
กําหนดเงื่อนไข (Transition Rules) มีความสําคัญมากที่สุด
ในกระบวนการสรางแบบจําลอง โดยที่ Jantz (2003) 

สรุปวาขั้นตอนของการคาดการณแนวโนมโดยทั่วไป
แบงเปน 2 ขั้นตอน คือ 1) ขั้นตอนของการสรางมาตรวัด 
(Calibration) โดยศึกษาและจําลองสถานการณ
เปรียบเทียบจากขอมูลยอนหลัง   และ 2) ขั้นตอนของ
การคาดการณแนวโนม (Prediction)  
ทั้งนี้ในปจจุบัน แบบจําลองมีพัฒนาการที่รวดเร็วและได
กลายเปนเครื่องมือที่ใชในการตัดสินใจที่สําคัญ สวน
หนึ่งเนื่องมาจากพัฒนาการดานขอมูลเชิงพื้นที่ เชน 
ขอมูลการรับรูจากระยะไกล (Remote Sensing) และ
เ ท ค โ น โ ล ยี ส า ร ส น เ ท ศ ภู มิ ศ า ส ต ร  (GIS) ที่ มี
ความสามารถสูง สงผลใหแบบจําลองการขยายตัวของ
ชุมชนเปนที่ยอมรับกันอยางกวางขวางในการวิเคราะห
และวางแผนเพื่อแกปญหาเชิงพื้นที่ Jantz (2003) 
จํ าแนกข อมู ลพื้ นที่ เ มื อ งจากภาพถ ายดาว เที ยม 
LANDSAT ระบบ TM เพื่อจําลองแบบการขยายตัวของ
เมือง Herold (2003) ประยุกตทฤษฎี Cellular 
Automation (CA) ในแบบจําลองการขยายตัวของเมือง 
ภายใตหลักการพื้นฐานการวิเคราะหแบบตารางกริดซึ่ง
ไดจากการจําแนกขอมูลเชิงพื้นที่จากภาพถายดาวเทียม 
LANDSAT ระบบ TM Wu (2000) วิเคราะหขอมูลพื้นที่
เมืองยอนหลังจากขอมูลภาพถายดาวเทียมเพื่อศึกษา
ขีดจํากัดการขยายตัวของพื้นที่เมืองที่ยอมใหเกิดขึ้นได
ดวยการคํานวณ Pixel ภาพดวย Kernel3x3 Wu (2002) 
ยังไดจําแนกขอมูลการรับรูจากระยะไกลมาประยุกตใช
กับทฤษฎี Cellular Automation (CA) โดยวิเคราะห
รวมกับทฤษฎีทางสถิติแบบStochastic เพื่อหา
ความสัมพันธของการเปลี่ยนแปลงเชิงพื้นที่จากการ
วิเคราะห Pixel รอบขางที่มีผลตอ Pixel กลาง 

แบบจําลอง Land Transformation Model 
(LTM) ไดถูกนํามาใชในการจําลองแบบเพื่ออธิบาย
ผลกระทบทางดานสิ่งแวดลอมอันเนื่องมาจากการ
เปลี่ยนแปลงการใชที่ดินบริเวณแหลงทรัพยากรทาง
ธรรมชาติที่สําคัญของรัฐ Michigan ประเทศ
สหรัฐอเมริกาในงานวิจัยหลายชิ้น เนื่องจาก
ความสามารถในประยุกตใชไดกับตัวแปรเชิงพื้นที่
ภายใตระบบสารสนเทศภูมิศาสตร Pijanowski และ
คณะ (1997) ประยุกตใชแบบจําลอง LTM เพื่อศึกษา
การเปลี่ยนแปลงการใชประโยชนที่ดินจากการขยายตัว
ของพื้นที่ชุมชนเมือง Pijanowski และคณะ (2001) 
ประยุกตใชแบบจําลองรวมกับ Artificial Neural 
Network (ANN) ในการทํานายรูปแบบการเปลี่ยนแปลง 
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ของการใชที่ดิน Pijanowski และคณะ (2002) ไดเสนอ
การศึกษาเรื่องผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงพื้นที่รับน้ํา
ตามแนวชายฝงจากแนวโนมการขยายตัวของพื้นที่ชุมชน
เมืองที่มีลักษณะไมเปนระเบียบ ทั้งนี้ขั้นตอนในการ
ประมวลผลค าทางสถิติ ของตั วแปรที่ เ กี่ ยวข อง เปน
กระบวนการวิเคราะหแบบ Multi-Criteria Evaluation โดย
เปนการประมวลผลหาความนาจะเปนของการเปลี่ยนแปลง
เชิงพื้นที่จากการกําหนดเงื่อนไขของตัวแปรหลายชนิดผาน
โปรแกรมสารสนเทศภูมิศาสตรภายใตฟงกชันวิเคราะห
ขอมูลเชิงพื้นที่ (Spatial Analysis) ในรูปแบบราสเตอร 
(Raster) ความนาจะเปนของการเปลี่ยนแปลงเชิงพื้นที่เปน
ผลรวมของคาน้ําหนักภายในตัวแปรคูณดวยคาน้ําหนัก
ระหวางตัวแปรหรือระดับความสําคัญของตัวแปรซึ่งมีวิธีการ
วิเคราะหหลายวิธี โดยในวิธีหนึ่งของการวิเคราะหระดับ
ความสําคัญระหวางตัวแปรที่มีการใชในงานวิจัยการ
ขยายตัวของเมือง Wuhan ประเทศจีน คือ Exploratory 
Spatial Data Analysis (ESDA) โดย Cheng (2002) พบวา
ความสัมพันธระหวางปจจัยในรูปของความหนาแนนเชิง
พื้นที่ (Density) สามารถเปลี่ยนไปเปนความนาจะเปนใน
การเปลี่ยนแปลงเชิงพื้นที่ได (Probability of Change) 
ภายใตการแปลงคาความสัมพันธดังนี้ 
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f(x) = ความหนาแนนเชิงพื้นที่ ณ ตําแหนงใดๆ 
p(x) = ความนาจะเปนในการเปลี่ยนแปลง 
∆p = ความนาจะเปนในการเปลี่ยนแปลงภายใตชวง ∆x 
CH(∆x) = ปริมาณพื้นเมืองที่มีการเปลี่ยนแปลง 
NCH(x) = ปริมาณพื้นเมืองที่ไมมีการเปลี่ยนแปลง 
          ทั้ งนี้ ภายหลั งจากกระบวนการแปลงค าแบบ
ลอการิทึม (Logarithmically Transforming) จะสามารถ
คํานวณคาระดับความหนาแนนเชิงพื้นที่ (x) ซ่ึงใชในการวัด
ระดับความสัมพันธของปจจัยที่มีผลตอการขยายตัวเชิงพื้นที่
ไดโดยมีรูปแบบ )Plog(∆  = X)log( λ+β     
ซ่ึงจากสมการสามารถสรุปลักษณะของความสัมพันธเชิง
พื้นที่ไดโดยการสราง Scatter Plot (log (∆p), x) ซ่ึงคา
ความชันของสมการที่เปนตัวแทนของชุดขอมูลจะแสดงให
เห็นถึงระดับความสําคัญของปจจัยที่มีผลตอการขยายตัวคือ 

ปจจัยที่ความสัมพันธของขอมูลใหคาความชันมากกวา
หมายถึงปจจัยมีความสําคัญมากตอรูปแบบการขยายตัว
ที่มากกวาเชนเดียวกัน   

จากแผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสั งคม
แหงชาติ ฉบับที่ 8 กําหนดบทบาทในจังหวัด
นครราชสีมาเปนเมืองหลักในการกระจายความเจริญ
ไ ป สู ภู มิ ภ า ค แ ล ะ เ ป น เ มื อ ง หลั ก ใ น ก า รพั ฒน า
อุตสาหกรรม   รวมทั้งเปนศูนยกลางทางดานพาณิชย- 
กรรม การบริการและการปกครอง อยางไรก็ตามใน
ปจจุบัน จังหวัดนครราชสีมาไดประสบปญหาดาน
สิ่งแวดลอมในดานตางๆ เชน การลดลงของพื้นที่ปาไม 
ปญหาดินเค็ม การขาดแคลนน้ําเพื่อการอุปโภคและ
การเกษตร โดยมีสาเหตุเนื่องมาจากการพัฒนาเมือง
และการพัฒนาทางเศรษฐกิจที่เติบโตขึ้นโดยขาดการ
จัดการและการวางแผนที่เหมาะสม (คณิต สงวนตระกูล, 
2545) ผลลัพธจากการศึกษาจึงเปนสวนสําคัญที่ชวยให
ทราบกระบวนการจัดการการใชประโยชนที่ดินใหเกิด
ความสมดุลระหวางการพัฒนาทางเศรษฐกิจ การตั้งถิ่น
ฐานของชุมชนและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมตอไป 
 

2. วัตถุประสงค 
2.1 เพื่อจําลองรูปแบบการขยายตัวของชุม 

ชนดวยการประยุกตใชขอมูลการรับรูจากระยะไกล ใน
การวิเคราะหรวมกับปจจัยที่เกี่ยวของ ตลอดจนวิเคราะห
ระดับความสําคัญของปจจัยตางๆ 

2.2 เพื่อประเมินแนวโนมการเปลี่ยนแปลง 
การใชประโยชนที่ดินจากการขยายตัวของพื้นที่ชุมชน
เมืองภายใตขอบเขตอําเภอเมืองนครราชสีมา 
 

3. วิธีดําเนินการวิจัย 
 พื้นที่ศึกษา 
                  อําเภอเมืองนครราชสีมามีพื้นที่ประมาณ 
755.50 ตารางกิโลเมตร ประกอบไปดวยชุมชนยอย
จํานวน 22 ชุมชน ไดแก ชุมชนในเมือง ชุมชนหนอง
กระทุม ชุมชนบานใหม ชุมชนปรุใหญ ชุมชนหมื่นไวย 
ชุมชนบานเกาะ ชุมชนหัวทะเล ชุมชนมะเริง ชุมชน
หนองบัวศาลา และชุมชนโพธิ์กลาง ชุมชนหนองจะบก 
ชุมชนสุรนารี ชุมชนโคกกรวด ชุมชนสีมุม ชุมชนพลกรัง 
ชุมชนพุดซา ชุมชนจอหอ ชุมชนโคกสูง ชุมชนตลาด 
ชุมชนบานโพธิ์ ชุมชนพะเนา และชุมชนหนองระเวียง 
(ภาพที่ 1) 
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ภาพที่ 1 ชุมชนในเขตอําเภอเมืองนครราชสีมา 

 
 หลักการดําเนินการวิจัย 

3.2.1) การสรางคาเทียบมาตรา 
ฐาน เปนการประมวลคาสถิติภายในชุดขอมูลของตัวแปรที่
เกี่ยวของกับการขยายตัว (Spatial Driving Variables) ซ่ึง
สามารถใหผลลัพธของการจํ าลองรูปแบบที่มีความ
คลายคลึงกับรูปแบบของพื้นที่เมืองที่เกิดขึ้นจริงในอดีตให
มากที่สุด ทางผูวิจัยไดเลือกกระบวนการวิเคราะหที่เรียกวา 
Exploratory Spatial Data Analysis (Cheng, 2002) 

3.2.2) การคาดการณแนวโนม 
เปนการนําเอาคาเทียบมาตรฐานจากการจําลองรูปแบบ
การขยายตัวในอดีต มาใชในการคาดการณรูปแบบการ
ขยายตัวในอนาคต  ผานกระบวนการซอนทับแบบใหคา
น้ําหนัก (Weighting Overlay) ซ่ึงไดถูกนํามาใชในขั้นตอน
ของการจําลองแบบทั้ง 2 ขั้นตอน โดยมีความสัมพันธของ        
 
 
 
 

ขอมูลดัง ----- (1) ทั้งนี้คาน้ําหนักสามารถแบงออกได
เปน 2 ลักษณะคือ คาน้ําหนักระหวางชั้นขอมูล (คา
น้ําหนักชั้นที่, 1คาน้ําหนักชั้นที่ 2...) ไดจากการ
เปรียบเทียบระดับความสําคัญของปจจัยที่มีผลตอการ
ขยายตัวและคาน้ําหนักภายในชั้นขอมูล (คาขอมูลในชั้น
ที่ 1, คาขอมูลในชั้นที่ 2...) ไดจากกระบวนการแปลงคา
ขอมูลในแตละปจจัยตามความสัมพันธแบบลอการิทึม 
โดยคาขอมูลผลลัพธภายหลังกระบวนการซอนทับที่ได
คือ ขอมูลเชิงพื้นที่ที่แสดงระดับความเปนไปไดของการ
เปลี่ยนแปลงเปนพื้นที่เมือง ทั้งนี้การแสดงรูปแบบการ
ขยายตัวของพื้นที่เมือง ณ เวลาหนึ่งๆ คํานวณไดจาก
ขอมูลเชิงพื้นที่ที่แสดงระดับความเปนไปไดของการ
เปลี่ยนแปลงเปนพื้นที่เมือง ภายใตการกําหนดขอบเขต
ของระดับความเปนไปไดของการเปลี่ยนแปลงในแตละ
ชวงเวลา โดยขอมูลตารางกริดที่มีระดับของความนาจะ
เปนเชิงพื้นที่ที่มากกวา ถูกเปลี่ยนคาขอมูลพื้นที่เมือง
กอนขอมูลตารางกริดที่มีระดับความนาจะเปนที่นอย
กวา งานวิจัยนี้ไดเลือกวิธีการกําหนดขอบเขตจากพื้นที่
เมืองที่เพิ่มขึ้นในแตละชวงเวลาของการคาดการณ ซ่ึง
คํานวณไดจากขอมูลแนวโนมจํานวนประชากรในแตละ
ชวงปคูณกับสัดสวนพื้นที่ตอประชากร 
 

3.3 ข้ันตอนการดําเนินการวิจัย 
ขั้นตอนการดําเนินการวิจัยแบงออก 

ไดเปน 6 ขั้นตอน (ภาพที่ 2) โดยมีรายละเอียดในแตละ
ขั้นตอนดังนี้ 

3.3.1) การวิเคราะหปจจัยเพื่อ 
แบบจาํลองการขยายตัวของชุมชน   

3.3.2) การกําหนดปจจัยที่เกี่ยว 
ของกับการขยายตัว ปจจัยที่เกี่ยวของกับการขยายตัวของ
ชุมชนเมืองในงานวิจัยนี้ประกอบดวย ศูนยกลางหมูบาน 
เปนปจจัยทางดานเศรษฐกิจและสังคม ใชเปนตัวแทน
ของการเขาถึงแหลงงานทั้งทางภาคการเกษตรและ
อุตสาหกรรม พื้นที่ชุมชนเมืองเดิม เปนปจจัยทางดาน
เศรษฐกิจและสังคม ใชเปนตัวแทนของการเขาถึงระบบ
สาธารณูปการและสาธารณูปโภคที่จําเปนตางๆ ระบบ 
 
 
 
 
 
 

คาขอมูลผลลัพธ = (คาน้ําหนักชัน้ที่ 1 * คาขอมูลในชั้นที่ 1) + (คาน้าํหนักชั้นที่ 2 * คาขอมูลในชั้นที่ 2) +…)    -------- (1) 
คาน้ําหนักชั้นที่ 1 + คาน้ําหนักชั้นที ่2 +… 
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คมนาคม เปนปจจัยทางดานเศรษฐกิจและสังคม ใชเปน
ตัวแทนของการเขาถึงระบบการบริการของภาครัฐและ
เอกชน และ พื้นที่ที่ถูกจํากัดในการขยายตัว ประกอบดวย
ขอจํากัดทางกายภาพ หรือสภาพแวดลอมที่ไมสามารถทํา
การกอสรางได คือ พื้นที่แหลงน้ําและแมน้ํา รวมถึงพื้นที่
เมืองที่มีอยูเดิม และขอกําหนดการใชประโยชนที่ดิน ซ่ึงเปน
ปจจัยทางดานเศรษฐกิจและสังคมที่กอใหเกิดรูปแบบที่
แตกตางกันของแตละชุมชนเมืองจากนโยบายการวางแผน
ของภาครัฐ ไดแก การใชประโยชนที่ดินประเภทชนบทและ
เกษตรกรรม  

3.3.3) การสรางฐานขอมูล 
ขอมูลนําเขาแบงเปน 2 ประเภท 

ดังนี้ คือ ขอมูลปฐมภูมิและขอมูลทุติยภูมิ ขอมูลปฐมภูมิ
ประกอบดวยขอมูลภาพถายดาวเทียมใน 2 ชวงเวลาคือ 
พ.ศ. 2537 และ พ.ศ. 2546 โดยขอมูลภาพถายดาวเทียมใน 
พ.ศ. 2537 นํามาใชในการสรางชั้นขอมูลแสดงพื้นที่ชุมชน
เมืองเดิมในป พ.ศ. 2537 ในขณะที่ขอมูลภาพถายดาวเทียม
ในป พ.ศ. 2546 ใชในการสรางชั้นขอมูลแสดงการใช
ประโยชนที่ดินในป พ.ศ. 2546 ขอมูลทุติยภูมิ ประกอบดวย
ขอมูลสารสนเทศภูมิศาสตร ที่ไดจากการนําเขาขอมูล
โดยตรงจากฐานขอมูลสารสนเทศภูมิศาสตร โดยเลือกชั้น
ขอมูลที่ตรงตามเงื่อนไขของปจจัยที่เกี่ยวของ ซ่ึงอยูใน
รูปแบบฐานขอมูลแบบ Shapefiles 

ขอมูลภาพถายดาวเทียมในป 
 พ.ศ. 2537  จะถูกนํามาแปลงคาขอมูลใหอยูในรูปแบบ
นามสกุล .Tif จากนั้นนําเขาสูโปรแกรมสารสนเทศ
ภูมิศาสตร ArcView 3.1 เพื่อใชเปน Base Map ในการ
ปรับแกชั้นขอมูลขอมูลสารสนเทศภูมิศาสตร (ขอมูลทุติย
ภูมิ) ของพื้นที่ชุมชนเมืองในป พ.ศ. 2547 เพื่อปรับแก
ขอบเขตพื้นที่ชุมชนเมือง (โดยการปรับลดพื้นที่) ให
สอดคลองกับสภาพความเปนจริง แลวจึงบันทึกคาขอมูลให
อยูในรูปแบบ Shapefiles แสดงชั้นขอมูลพื้นที่ชุมชนเมือง
เดิมในป พ.ศ. 2537 ขอมูลภาพถายดาวเทียมในป พ.ศ. 
2546 ถูกนํามาใชในการตรวจสอบความถูกตองของชั้น
ขอมูลการใชประโยชนที่ดิน โดยการนําเขาขอมูลภาพถาย
ดาวเทียมในป พ.ศ. 2546  เพื่อใชเปน Base Map ในการ
ปรับแกชั้นขอมลูขอมูลสารสนเทศ โดยการซอนทับชั้นขอมูล
สารสนเทศการใชประโยชนที่ดิน ในป พ.ศ. 2543 มาตรา
สวน 1 : 50,000 เพื่อปรับแกขอบเขตการใชประโยชนที่ดิน
ใหสอดคลองกับความเปนจริงในป พ.ศ. 2546 ชั้นขอมูลเชิง
พื้นที่ที่ใชในการจําลองแบบประกอบดวยชั้นขอมูลตัวแปร

จาํนวน 4 ชั้นขอมูล รายละเอียดแสดงไว ตารางที่ 1 และ
ภาพที่ 3 

3.3.4) การจําลองแบบ 
การสรางแบบจําลองเปน 

การประยุกตใชขั้นตอนในการวิเคราะหแนวโนมการ
ขยายตัวของแบบจําลอง Land Transformation Model 
(LTM) (Pijankowski, 1997) โดยมีขั้นตอนทั้งหมด 6 
ขั้นตอนดังนี้ (ภาพที่ 2)  ขั้นตอนที่ 1 นําเขาชั้นขอมูลตัว
แปรทั้งหมดซึ่งอยูในรูปแบบเวกเตอรและทําการแปลง
คาชั้นขอมูลทั้งหมดใหอยูในรูปแบบราสเตอร จากนั้น
คํานวณคาปฏิสัมพันธที่เกิดขึ้นภายในตารางกริดแบบ 
Euclidian Distance นําขอมูลที่ไดไปซอนทับกับขอมูลพื้นที่
เมืองที่เกิดขึ้นใหมเพื่อตรวจสอบความสัมพันธชั้นขอมูล
ทั้งสองโดยกําหนดใหชวงระยะทางในการวิเคราะห
เทากับ 250 เมตร ผลลัพธที่ไดคือแผนภูมิแทงที่แสดง
ปริมาณความถี่ของจุดภาพที่คํานวณไดในแตละชวง
ระยะทางภายใตชั้นขอมูลพื้นที่ เมืองที่ เกิดขึ้นใหม 
จากนั้นสรางความสัมพันธเชิงเสนดวยการวิเคราะห
ขอมูลตัวเลขทางสถิติในโปรแกรม Excel และนํา
ความสัมพันธเชิงเสนที่ไดนั้นไปทําการแปลงคาขอมูล
เชิงพื้นทีโดยการแทนคาภายใตสมการที่คํานวณได 
จากนั้นวิเคราะหคาน้ําหนักระหวางปจจัยของตัวแปร
ดวยวิธีการแบบ Exploratory Spatial Data Analysis 
ขั้นตอนที ่2 สรางชั้นขอมูลตัวแปรรวมดวยวิธีการซอนทับ
แบบใหคาน้ําหนัก ขั้นตอนที่ 3 รวมชั้นขอมูลพื้นที่ที่ไม
สามารถทําการกอสรางทั้ งหมด  ดวยวิธีการแบบ 
Boolean Operation (Union) ขั้นตอนที่ 4 รวมชั้นขอมูล
พื้นที่สวนที่ไมใชพื้นที่เมือง (Non-Urban) ดวยวิธีการแบบ 
Boolean Operation (Union) ขั้นตอนที่ 5 คํานวณ
ปริมาณประชากรในปที่ตองการคาดการณ จากสมการ
คาดการณแนวโนม แสดงไวดัง ตารางที่ 2 และคํานวณ
คาขอบเขตความเปนไปไดในการเปลี่ยนแปลงเปนพื้นที่
เมืองของตารางกริดใดๆ จากการคูณจํานวนประชากร
สวนที่เพิ่มขึ้น ณ เวลาคาดการณนั้นๆ กับความตองการ
พื้นที่ตอประชากร ขั้นตอนที่ 6 นําขอมูลเชิงพื้นที่ที่แสดง
ระดับความเปนไปไดของการเปลี่ยนแปลงเปนพื้นที่เมือง
มาทําการกําหนดขอบเขตของระดับความเปนไปไดของ
การเปลี่ยนแปลงในแตละชวงเวลา 
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ตารางที่ 1  สรปุปจจัยเชิงพื้นที่ที่ใชในการจําลองแบบการ
ขยายตัวของชุมชนเมือง 
ลําดับ ชื่อชั้นขอมูล มาตราสวนนําเขา 

1 พื้นที่ชุมชนเมืองเดิม  
 พื้นที่ชุมชนเมืองเดิม พ.ศ. 2537 1 : 50,000 
 พื้นที่ชุมชนเมืองเดิม พ.ศ. 2547 1 : 4,000 
2 ขอบเขตการปกครอง  
 ศูนยกลางหมูบาน 1 : 50,000 
3 ระบบคมนาคม  
 ทางหลวงแผนดิน 1 : 4,000 
 ถนนคอนกรีต 1 : 4,000 
 ถนนลาดยาง 1 : 4,000 
 ถนนดินลูกรัง 1 : 4,000 
4 ขอจํากัดในการขยายตัว  
 แหลงนํ้า 1 : 50,000 
 แมนํ้า 1 : 50,000 
 ผังเมืองรวม 1 : 4,000 

 

 

 

 

 
ตารางที่ 2  สมการในการคาดการณจํานวนประชากร 
ของชุมชนที่ทําการศึกษา (คณิต สงวนตระกูล,2545) 
 
สมการ Pt=211,735.0+2,411.50(t-2538) 

 
เม่ือ P = จํานวนประชากรในปคาดการณ 

t = ปคาดการณ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 2 ขั้นตอนการดําเนินการวิจัย (ซาย) และขั้นตอนของการจําลองแบบ (ขวา) 
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ภาพที่ 3 ชั้นขอมูลตัวแปรเชิงพื้นที่จํานวน 4 ชั้นขอมูล (จากภาพบนซายวนตามเข็มนาฬิกา) ประกอบดวย 
         พืน้ที่ชุมชนเมืองเดิม, ศูนยกลางหมูบาน, ขอจํากัดในการขยายตัว และเสนทางคมนาคม 

แผนที่ประเทศไทย 

สัญลักษณ 
       ขอบเขตอําเภอเมือง 
       ขอบเขตตําบล 
       ศูนยกลางชุมชน 
 

พ้ืนที่ชุมชนเมืองเดิม 
       พ.ศ. 2537 
       พ.ศ. 2547 จังหวัดนครราชสีมา 

แผนที่ประเทศไทย จังหวัดนครราชสีมา 

สัญลักษณ 
       ขอบเขตอําเภอเมือง 
       ศูนยกลางชุมชน 
 

พ้ืนที่ชุมชนเมืองเดิม 
       พ.ศ. 2537 
       พ.ศ. 2547 

ระบบคมนาคม
       ทางหลวงแผนดิน 
       ถนนคอนกรีต 
        ถนนลาดยาง 
        ถนนดินลูกรัง 
       แผนที่ประเทศไทย จังหวัดนครราชสีมา 

สัญลักษณ 
       ขอบเขตอําเภอเมือง 
       ศูนยกลางชุมชน 
 

ขอจํากัดในการขยายตัว 
       ขอบเขตการใชที่ดินชนบทและเกษตรกรรม 
       แหลงนํ้าและแมนํ้า 

แผนที่ประเทศไทย จังหวัดนครราชสีมา 

สัญลักษณ 
       ขอบเขตอําเภอเมือง 
       ขอบเขตตําบล 
       ศูนยกลางชุมชน 
 #    ศูนยกลางหมูบาน 
 

ขอบเขตการปกครอง 
       จอหอ             หมื่นไวย         สุรนารี 
       ตลาด             หัวทะเล          หนองกระทุม 
       บานเกาะ         โคกกรวด        หนองจะบก 
       บานโพธิ์          โคกสูง           หนองบัวศาลา 
       บานใหม         พุทรา             หนองระเวียง 
       ปรุใหญ           มะเริง            โพธิ์กลาง 
       พลกรัง           สาํโรง             ในเมือง 
       พะเนา            สี่มุม 
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3.3.5) การตรวจสอบความถูกตองเชิง 
พื้นที่ กระทําโดยการนําชั้นขอมูลจากการจําลองแบบที่
ได มาซอนทับกับชั้นขอมูลพื้นที่เมืองสวนขยายตัวที่เกิดขึ้น
จริง โดยเปรียบเทียบตําแหนงของจุดภาพจากการจําลอง
แบบกับขอมูลพื้นที่ชุมชนเมืองที่เกิดขึ้นจริง  

3.3.6) การประเมินแนวโนมการเปลี่ยน 
แปลงการใชประโยชนที่ดิน ไดใชวิธีการบรรยายจากผลลัพธ
การซอนทับระหวางแผนที่แสดงแนวโนมการขยายตัวของ
ชุมชนเมืองที่ ไดจากการจําลองแบบและแผนที่การใช
ประโยชนที่ดิน ใน 2 ลักษณะคือ การเปลี่ยนแปลงเชิง
ปริมาณ และแนวโนมการเปลี่ยนแปลงเชิงสัดสวน  
 
4.  ผลการวิจัยและอภิปรายผล 

4.1 รูปแบบการขยายตัวของชุมชน 
                  ผลลัพธจากการคาดการณจํานวนในขณะที่
ประชากรและปริมาณพื้นที่ชุมชนเมืองสวนขยายตัวที่คาดวา
มีเพิ่มขึ้นในป พ.ศ. 2557 (ตารางที่ 3) รูปแบบการขยายตัว
ของพื้นที่ชุมชนเมืองในป พ.ศ. 2557 แสดงไวดังภาพที ่5 
ตารางที ่3 แสดงผลลัพธจากการคาดการณ 
จํานวนประชากรระหวางปพ.ศ. 2547-2557 

ป พ.ศ. 
จํานวนประชากร 
คาดการณ (คน) 

พื้นที่ชุมชนสวน 
ขยายตัว (ตร.กม.) 

2537 209,324 39.78 
2547 230,327 16.06 
2557 254,442 15.80 

 
4.2 ระดับความสําคัญของปจจัยที่เกี่ยวของกับ

การขยายตัว 
       จากผลการศึกษาสรุปไดวา ถนน คอนกรีต 

เปนปจจัยที่มีผลตอรูปแบบการขยายตัวมากที่สุด เนื่องจาก
ถนนคอนกรีตเปนปจจัยที่มีคาน้ําหนักของตัวแปรมากเปน
ลําดับที่ 1 และยังพบวามีจํานวนครั้งของการเปนปจจัยที่มี
ผลตอรูปแบบการขยายตัวในแตละชุมชนในอันดับแรกมาก
ครั้งที่สุด (9 ครั้ง) ตารางที่ 4 แสดงคาน้ําหนักของปจัยที่
เกี่ยวของกับการขยายตัวและความถี่ของการเปนปจจัยใน
อันดับแรกของปจจัยแตละประเภท เรียงลําดับตามระดับ
ความสําคัญของปจจัยที่เกี่ยวของกับการขยายตัว 

4.3 แนวโนมการเปลี่ยนแปลงการใชประโยชน
ที่ดิน 

                   จากผลการศึกษาพบวาพื้นที่นาดํา มี
แนวโนมการเปลี่ยนแปลงเชิงปริมาณไปเปนพื้นที่ชุมชน
เมืองมากที่สุด (4,180 ไร) ในขณะที่พื้นที่ปลูกพืชผัก มี

แนวโนมการเปลี่ยนแปลงเชิงสัดสวนมากที่สุด (28.74 %) 
ตารางที่5 แสดงปริมาณพื้นที่และสัดสวนการ
เปลี่ยนแปลงของการใชประโยชนที่ดินคาดการณภายใน
เขตอําเภอเมือง เรียงลําดับตามสัดสวนการเปลี่ยนแปลง
จากมากไปหานอย  

4.4 ความถูกต องของการจํ าลองแบบ
ผลลัพธจากการตรวจสอบความถูกตอง 

เชิงตําแหนง โดยใชคาเทียบวัดที่ไดจากตารางที่ 4 และ
แสดงรูปแบบไวดังภาพที่ 4 พื้นที่สีเขียวแสดงจํานวน
จุดภาพที่เกิดจากการจําลองแบบและมีตําแหนงตรงตาม
การขยายตัวที่เกิดขึ้นจริง (Agreement) พบวามีจํานวน
จุดภาพทั้งหมด 21,230 จากจํานวนจุดภาพทั้งหมด 
63,128 คิดเปนสัดสวนความถูกตองทั้งหมดประมาณ 
40.4 % ในขณะที่พื้นที่สีแดง (Commission) แสดงพื้นที่ที่
แบบจําลองระบุตําแหนงที่มีการขยายตัวเกิดขึ้น แตไม
เกิดขึ้นในความเปนจริง พบวามีจํานวนจุดภาพทั้งหมด 
42,416 จากจํานวนจุดภาพทั้งหมด 63,649 หรือคิดเปน
สัดสวนประมาณ 66.6 % สวนพื้นที่สีน้ําเงิน (Omission) 
แสดงพื้นที่ที่มีการขยายตัวเกิดขึ้นจริงแตไมปรากฏใน
ผลลัพธจากการจําลองแบบ พบวามีจํานวนจุดภาพ
ทั้งหมด 32,406 จากจํานวนจุดภาพทั้งหมด 63,649 หรือ
คิดเปนสัดสวนประมาณ 50.9 %  
 

 
ภาพที่ 4 ผลลัพธความถูกตองเชิงตําแหนง 
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ตารางที ่4 แสดงลําดับความสําคัญของปจจัย คาน้ําหนัก และความถี่ของการเปนปจจัยในอันดับแรก 
ลําดับ ปจจัย ความสัมพันธของคาน้ําหนักภายในชั้นขอมูล คาน้ําหนักของปจจัย ความถี่ของปจจัย 

1 ถนนคอนกรีต y = -12545Ln(x) + 95111 10 9 
2 พื้นที่ชุมชนเมืองเดิม y = -16187Ln(x) + 119881 4.8 7 
3 ถนนลาดยาง y = -6150.1Ln(x) + 49824 3.5 4 
4 ศูนยกลางหมูบาน y = -6115.7Ln(x) + 48996 3.3 - 
6 ทางหลวงแผนดิน y = -4411Ln(x) + 36472 2.7 - 
5 ถนนดินลูกรัง y = -1434.4Ln(x) + 13295 0.4 2 

 
ตารางที่ 5 ปริมาณและสัดสวนการใชประโยชนที่ดินที่คาดวาจะมีการเปลี่ยนแปลงไปเปนพื้นที่ชุมชนเมือง ในเขตอําเภอ
เมือง จังหวัดนครราชสีมา ระหวางป พ.ศ. 2547 ถึงป พ.ศ. 2557 
 

ลําดับ การใชประโยชนที่ดิน การเปลี่ยนแปลงภายในเขตอําเภอเมือง 

พื้นที่เกษตรกรรม พื้นที่ทั้งหมด (ไร) จํานวนลดลง  
A 

ระดับ 2 ระดับ 3 2547 2557 ไร % 
1 พืชไร   3,309 3,294 -15 -0.45 
2 ไมผล   6,151 5,897 -254 -4.13 
3 ไมยืนตน   176 176 0 0.00 
4   นาดํา 167,827 163,647 -4,180 -2.49 
5   มันสําปะหลัง 154,344 151,463 -2,881 -1.87 
6   มะมวง 2,768 2,709 -59 -2.12 
7   พืชผัก 2,190 1,561 -629 -28.74 
8   มะพราว 546 141 -405 -8.23 
9   ออย 384 384 0 0.00 
10 โรงเรือนเลี้ยงสัตว   343 343 0 0.00 

พื้นที่ปาไม พื้นที่ทั้งหมด (ไร) ลด  
F 

ระดับ 2 ระดับ 3 2547 2557 ไร % 
11 สวนปา   141 133 -8 -5.82 
12   สวนปาผสม 4,718 4,700 -18 -0.38 
13   ยูคาลปิตัส 19,023 19,004 -19 -0.10 

พื้นที่อยูอาศัย พื้นที่ทั้งหมด (ไร) ลด  
U 

ระดับ 2 ระดับ 3 2547 2557 ไร % 
14 สถานที่ราชการ   23,148 22,743 -405 -1.75 
15 สถานที่พักผอน   717 716 -1 -0.11 

พื้นที่อื่นๆ พื้นที่ทั้งหมด (ไร) ลด  
M 

ระดับ 2 ระดับ 3 2547 2557 ไร % 
16 พื้นที่ลุม   4,490 3,292 -1,198 -26.67 
17 ไมพุม   1,277 1,276 -1 -0.09 
18   ทุงหญา 254 202 -52 -20.49 
 รวม 391,806 381,681 -10,125 -2.70 
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4.5 อภิปรายผลการวิจัย 
ผลลัพธจากการจําลองแบบเพื่อคาดการณ 

แนวโนมการขยายตัวของชุมชน สามารถแบงประเด็นในการ
อภิปรายไดเปน 2 ลักษณะดังนี ้คือ  

4.5.1  ปจจัยที่เกี่ยวของกับการขยายตัว จากผล
การศึกษารูปแบบการขยายตัวของชุมชนเมืองในอดีตแสดง
ใหเห็นวา เสนทางคมนาคม ยังคงเปนปจจัยที่สงผลตอ
รูปแบบการขยายตัวที่สําคัญที่สุด ซ่ึงจากการศึกษาพบวา 
ถนนคอนกรีต เปนปจจัยที่มีผลตอรูปแบบการขยายตัวมาก
ที่สุด โดยสรุปไดจากคาน้ําหนักเฉลี่ยของปจจัยจากทุกชุมชน
ที่ทําการศึกษาและคาความถี่ของการเปนปจจัยที่มีผลตอ
การขยายตัวมากที่สุดในแตละชุมชน (9 ชุมชน) ในขณะที่
ปจจัยที่ เกี่ยวของกับเสนทางคมนาคมอื่นๆ แมจะมีคา
น้ําหนักที่คอนขางนอย แตเมื่อพิจารณาถึงความถี่ของการ
เปนปจจัยที่มีผลตอการขยายตัวมากที่สุดในแตละชุมชนแลว
พบวา ถนนลาดยาง (4 ชุมชน) และถนนดินลูกรัง (2 ชุมชน) 
ยังมีคาความถี่มากกวาปจจัยที่ เกี่ยวของกับศูนยกลาง
หมูบานซึ่งไมเคยเปนปจจัยที่มีผลตอการขยายตัวในลําดับ
แรกเลย จึงเปนเหตุในการสนับสนุนผลสรุปที่วา เสนทาง
คมนาคม เปนปจจัยที่มีผลตอรูปแบบการขยายตัวมากที่สุด
ในงานวิจัยชิ้นนี้ ทั้งนี้สาเหตุที่สงผลให ถนนคอนกรีต เปน
ปจจัยที่มีผลตอการขยายตัวที่มากที่สุด นาจะมาจาก
ความสามารถในการเขาถึงที่มีมากกวาปจจัยประเภทอื่นๆ 
ทั้ งจากสภาพความสมบูรณของถนนและปริมาณการ
กระจายตัวที่ครอบคลุมพื้นที่ศึกษามากกวา ในขณะที่ 2 
ปจจัยในลําดับสุดทาย คือ ถนนดินลูกรังและทางหลวง
แผนดิน พบวามีมูลเหตุในการวิเคราะหความสัมพันธที่
แตกตางกัน ในขณะที่ระดับความสัมพันธของถนนดินลูกรัง
ที่มีคานอย นาจะเกิดจากความไมสมบูรณของสภาพถนน 
รวมถึงปริมาณของเสนทางคมนาคมที่มีคอนขางนอย แตกับ
ปจจัยที่เกี่ยวของกับทางหลวงแผนดิน นาจะมาจากคาความ
หนาแนนเชิงพื้นที่ที่นอยเกินไปของชั้นขอมูล ประกอบกับ
ขอบเขตชั้นขอมูลดังกลาวมีลักษณะที่ไปซอนทับกับบริเวณที่
มีขอกําหนดการใชประโยชนที่ดินในเขตผังเมืองรวม (พื้นที่
ชนบทและเกษตรกรรม) สงผลใหปจจัยทางหลวงแผนดินจึง
มีคาความสัมพันธในระดับต่ํา เนื่องจากมีการขยายตัวที่นอย
กวาความเปนจริง 

4.5.2  ความถูกตองของแบบจําลอง จากการ
ทดลองจําลองรูปแบบการขยายตัวของพื้นที่ชุมชนเมืองใน
อดีต แสดงใหเห็นวาแบบจําลองไมประสบความสําเร็จใน
การคาดการณแนวโนมเชิงตําแหนงมากนัก (40.4 %) 
อยางไรก็ตาม โดยภาพรวมแบบจําลองสามารถแสดง

แนวโนมของทิศทางการขยายตัวที่มีความใกลเคียง
สภาพความเปนจริง โดยเฉพาะแนวโนมบริเวณโดยรอบ
พื้นที่ชุมชนศูนยกลาง ที่มีการขยายตัวออกมาตามแนว
เสนทางคมนาคมสายหลัก ซ่ึงเมื่อเปรียบเทียบคาความ
ถูกตองแลวพบวา บริเวณโดยรอบพื้นที่ชุมชนศูนยกลาง
มีคาความถูกตองเฉลี่ยมากกวาพื้นที่ชุมชนในบริเวณท่ี
อยูหางออกไป ซ่ึงนาจะมีสาเหตุมาจากปจจัยดานความ
หนาแนนของตัวแปรที่มีมากกวา  

5. สรุปและขอเสนอแนะ 
5.1 บทสรุป 

การจําลองรูปแบบการขยายตัวของชุมชน 
ภายในเขตอําเภอเมืองนครราชสีมาในงานวิจัยนี้ได
บูรณาการขอมูลการรับรู จากระยะไกลและระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร โดยประยุกตใชกระบวนการ
วิเคราะหของแบบจําลอง Land Transformation Model 
ตลอดจนการวิเคราะหระดับความสําคัญของปจจัยที่
เกี่ยวของกับการขยายตัวซ่ึงมีทั้งหมด 6 ปจจัย ดวย
วิธีการเปรียบเทียบคาน้ําหนักระหวางปจจัยแบบ 
Exploratory Spatial Data Analysis ผลลัพธของการ
จําลองแบบใหคาความถูกตองเชิงตําแหนงประมาณ 
40% ภายใตคาความแยกชัด(Resolusion) ของภาพถาย
ดาวเทียมขนาด 25 X 25 เมตร และจากการวิเคราะหคา
น้ําหนักเฉล่ียของปจจัยในแตละชุมชนที่ทําการศึกษา
พบวา ถนนคอนกรีต เปนปจจัยที่มีผลตอรูปแบบการ
ขยายตัวของชุมชนมากที่สุด และเมื่อทําการซอนทับแผน
ที่การใชประโยชนที่ดินในป พ.ศ. 2543 กับขอมูลพื้นที่
ชุมชนเมืองสวนขยายตัวคาดการณในป พ.ศ. 2557 ซ่ึง
ไดจากการจําลองแบบแสดงใหเห็นวา พื้นที่ทํานาดํา 
เปนการใชประโยชนที่ดินที่มีแนวโนมการเปลี่ยนแปลง
ในเชิงปริมาณมากที่สุด โดยคาดวามีพื้นที่ประมาณ 6.69 
ตร.กม. ที่จะถูกเปลี่ยนแปลงไปเปนพื้นที่ชุมชนเมืองใน
อนาคต ในขณะเดียวกัน การใชประโยชนที่ดินที่มี
แนวโนมการเปลี่ยนแปลงเชิงสัดสวน(ปริมาณการ
เปลี่ยนแปลงเมื่อเทียบกับการใชประโยชนที่ดินชนิด
เดียวกัน) ที่มากที่สุดคือ พื้นที่ปลูกพืชผัก โดยมีแนวโนม
การเปลี่ยนแปลงไปเปนพื้นที่ชุมชนเมืองประมาณ 28.74 
% อยางไรก็ตาม งานวิจัยชิ้นนี้มีขอกําหนดเงื่อนไขบาง
ประการเพื่อใหกระบวนการจําลองแบบเพื่อคาดการณ
แนวโนมมีความเรี ยบง ายมากขึ้ น  ประการแรก 
กระบวนการจําลองแบบกระทําภายใตเง่ือนไขของคา
น้ําหนักตัวแปรที่มีคาคงที่ (Constant) ซ่ึงประกอบดวย 
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คาน้ําหนักภายในชั้นขอมูลและคาน้ําหนักระหวางขอมูล 
ประการที่สอง ปจจัยที่นํามาใชวิเคราะหสมมติใหมีรูปแบบ
และปริ มาณที่ ค งที่  เนื่ อ งป จ จั ยบางประ เภทมี กา ร
เปลี่ยนแปลงในระดับนโยบายไดงาย โดยเฉพาะปจจัยที่
เกี่ยวของกับเสนทางคมนาคมและประการสุดทาย รูปแบบ
การขยายตัวของพื้นที่ชุมชนเมืองในป พ.ศ. 2557 คํานวณ
จากสมการแนวโนมการเพิ่มขึ้นของจํานวนประชากร ภายใต
ความสัมพันธที่มีลักษณะคงที่แบบเสนตรง 

5.2 ขอเสนอแนะ 
1) กระบวนการคัดเลือกปจจัยที่เกี่ยว 

ของกับการขยายตัว ควรเนนความถูกตองและรายละเอียด
ของปจจัยที่ เกี่ ยวของกับระบบคมนาคมใหมากที่ สุด 
เนื่องจากระบบคมนาคมเปนปจจัยที่มีผลตอรูปแบบการ
ขยายตัวของชุมชนในระดับสูง ทั้งนี้หากเปนไปไดควรศึกษา
ขอมูลที่เกี่ยวของกับแนวเสนทางของโครงการกอสราง
เสนทางคมนาคมในอนาคตของระบบคมนาคมสายหลัก 
โดยเฉพาะถนนคอนกรีต 

            2) การศึกษาความสัมพันธระหวาง
ปจจัยที่เกี่ยวของกับการขยายตัวกับพื้นที่ชุมชนเมืองในอดีต
เพื่อสรางคาเทียบมาตรฐาน ควรศึกษาการเปลี่ยนแปลงของ
ชุมชนเมืองมากกวา 2 ชวงเวลาเพื่อใหเห็นถึงแนวโนมการ
เปลี่ยนแปลงของความสัมพันธระหวางปจจัยที่เกี่ยวของใน
ภาพรวม ซ่ึงแนวโนมการเปลี่ยนแปลงที่ไดสามารถใชในการ
ปรับแกคาน้ําหนักระหวางปจจัยใหมีความใกลเคียงกับ
สภาพความเปนจริงมากยิ่งขึ้น 

              3) การอ างอิ งผลจากงานวิจั ยชิ้นนี้
สามารถใชอางอิงไดเฉพาะพื้นที่ศึกษาท่ีมีลักษณะคลายคลึง
กันในแงของลักษณะทางภูมิประเทศ (Topography) เทานั้น 
โดยมีลักษณะเปนพื้นที่ราบ ซ่ึงใหคาความชันเชิงพื้นที่ที่มีคา
ใกลเคียงกัน 
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