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บทคัดย่ อ
กำรศึ กษำนี้ เป็ นส่ วนหนึ่ งของโครงกำรตรวจสอบกำรเติบโตของเมือง จังหวัดนครรำชสี มำ ระหว่ำงปี ค.ศ.
2007-2012 โดยใช้เทคนิ คทำงระบบสำรสนเทศภูมิศำสตร์ ในกำรจำแนกประเภทกำรเติบโตของเมืองจำกข้อมูลกำรสำรวจ
ระยะไกลในบริ เวณ 3 พื้นที่ คือ กำรเติบโตไปตำมถนนสำยหลัก กำรเติบโตในศูนย์กลำงเมือง และกำรเติบโตไปตำม
บริ เวณนอกเมือง และจำแนกประเภทกำรเติบโตของเมืองได้เป็ น 3 ประเภท คือ กำรเติบโตของชุมชนที่เกิดขึ้นใหม่อยูใ่ น
เขตพื้นที่ ชุมชนเดิ ม กำรเติบโตของชุมชนที่ เกิ ดขึ้นใหม่ที่มีขอบเขตบำงส่ วนติดกับพื้นที่ ชุมชนเดิม และกำรเติบโตของ
ชุมชนโดยที่ไม่มีส่วนใดส่ วนหนึ่งติดต่อกับเขตชุมชนเดิม ผลกำรศึกษำพบว่ำประเภทกำรเติบโตที่เกิดขึ้นใหม่ที่ไม่มีส่วน
ใดส่ วนหนึ่ งติ ดต่อกับเขตชุ มชนเดิ มเป็ นประเภทที่ โดดเด่ น โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งบริ เวณนอกเมื อง มี พ้ืนที่ มำกที่ สุด คื อ
158.09 ไร่ และบริ เวณตำมแนวถนนสำยหลัก มีพ้ืนที่ 85.42 ไร่ ประเภทกำรเติบโตของชุมชนที่เกิดขึ้นใหม่ที่มีขอบเขต
บำงส่ วนติดกับพื้นที่ ชุมชนเดิ ม ส่ วนใหญ่เกิ ดขึ้นบริ เวณนอกเมื อง มีพ้ืนที่ 43.64 ไร่ และกำรเติบโตของชุ มชนไปตำม
ศูนย์กลำงเมืองพบประเภทกำรเติบโตของชุมชนที่เกิดขึ้นใหม่อยูใ่ นเขตพื้นที่ชุมชนเดิมมีพ้ืนที่มำกที่สุด คือ 5.17 ไร่ ผล
กำรศึกษำแสดงให้เห็นถึงควำมเข้ำใจที่ดีข้ ึนเกี่ยวกับกำรเติบโตของเมืองและสำมำรถนำมำใช้ในกำรวำงแผนพัฒนำเส้นทำง
กำรคมนำคมขนส่งใหม่ กำรวำงแผนพัฒนำเมืองและวำงผังเมืองที่เป็ นระบบเพื่อให้เกิดกำรพัฒนำเมืองอย่ำงยัง่ ยืนต่อไป
ABSTRACT
In this study, time series remote sensing data couples with GIS techniques was used to identify three urban
growth types namely: Infilling growth, Outlying growth and Edge-expansion growth. As part of the whole project of
urban growth monitoring in Amphoe Mueang Nakhon Ratchasima between 2007-2012, 3 different sample sites were
initially tested including urban growth along the major roads, urban growth at the city center and urban growth in sub
urban - rural area. Result shows that Outlying growth was the dominant expansion type, especially at sub urban-rural
areas with the maximum of 158.09 rai and along the major roads with 85.42 rai. Edge-Expansion growth mainly occurs
relatively far from the urban core with 43.64 rai. While in the city center area, Infilling growth with the maximum of
5.17 rai, was found due to high density of buildings within the urban core. The study shows an improved understanding
of urban growth and raises serious concern on planning for new transportation routes. Further investigations will help
to provide an effective way for future environmental impact assessment within the city area.
คาสาคัญ: ลักษณะกำรเป็ นเมือง ประเภทกำรเติบโตของเมือง ระบบสำรสนเทศภูมิศำสตร์
Keywords: Urbanization, Urban growth types, GIS
* นักศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการรั บรู้ จากระยะไกลและระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่ น
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PMP6-2
บทนา

วิธีดาเนินการวิจัย

จังหวัดนครรำชสี มำเป็ นชุ มชนโบรำณแห่ ง
หนึ่ งที่ มีกำรขยำยตัวเรื่ อยมำจนถึงปั จจุบัน เป็ นจังหวัด
ขนำดใหญ่อนั ดับ 1 ของประเทศ มีพ้ืนที่ 20,493 ตำรำง
กิ โลเมตร หรื อ 12.8 ล้ำนไร่ มี ประชำกร 2.6 ล้ำนคน
(สำนักงำนจังหวัดนครรำชสี มำ, 2557) และถื อเป็ นหัว
เมืองสำคัญบนเส้นทำงสำยมิตรภำพสู่ที่รำบสูงภำคอีสำน
คื อเป็ นเมื องศู นย์ ก ลำงที่ เชื่ อมระหว่ ำ งภู มิ ภำค
ตะวัน ออกเฉี ย งเหนื อ และพื้ น ที่ ภ ำคกลำง และภำค
ตะวันออก ซึ่ งล้วนแล้วแต่เป็ นภูมิภำคที่มีควำมสำคัญใน
เชิ งอุ ตสำหกรรมและกำรค้ำระหว่ำงประเทศจึ งทำให้
จังหวัดนครรำชสี มำเกิ ดกำรขยำยตัวทำงด้ำนเศรษฐกิ จ
และสังคม ส่ งผลท ำให้เกิ ดกำรเติ บโตของเมื องอย่ำง
รวดเร็ ว โดยเฉพำะอย่ำงยิง่ ในอำเภอเมืองที่เป็ นศูนย์กลำง
ควำมเจริ ญของจังหวัด
กำรขยำยตัวของเมืองนครรำชสี มำเป็ นลักษณะ
แบบก้ำวกระโดด (ธนิชำ, 2551) ที่มีท้ งั กระ จำยอยูอ่ ย่ำง
หนำแน่ นและกระจำยอยู่เป็ นหย่อมๆ ทุ กทิ ศทำง กำร
เติ บโตเหล่ำนี้ ได้กินพื้นที่ เกษตรกรรมเป็ นจำนวนมำก
เกิ ด กำรใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น ที่ ไ ม่ เ หมำะสมและไม่ มี
ประสิ ท ธิ ภ ำพในหลำยพื้ น ที่ นอกจำกนี้ ยัง มี ค วำม
ต้องกำรใช้พลังงำนเพิ่ มขึ้ น ส่ งผลให้เกิ ดผลกระทบที่
สำคัญต่อสิ่ งแวดล้อม (su et al, 2011)
ดังนั้นในกำรวิ จัยนี้ จึ งใช้กำรวิ เครำะห์ ด้ว ย
เครื่ องมือประยุกต์ในกำรหำประเภทกำรเติบโตของเมือง
เพื่อทำให้ควำมไม่แน่ใจในรู ปแบบกำรเติบโตของเมือง
ให้ มี รู ปแบบที่ แ น่ น อน และน ำผลที่ ไ ด้ ม ำใช้ เ ป็ น
เครื่ องมื อในกำรกำหนดนโยบำยทั้งภำครัฐและเอกชน
ส ำหรั บพัฒนำเส้ นทำงกำรคมนำคมขนส่ ง ใหม่ กำร
สำธำรณู ปโภคในอนำคต กำรวำงแผนพัฒนำเมื องและ
วำงผังเมืองที่ เป็ นระบบเพื่อให้เกิดกำรพัฒนำเมืองอย่ำง
ยัง่ ยืนต่อไป

พื้นทีก่ ารศึกษา
พื้ น ที่ ศึ ก ษำเป็ นส่ วนหนึ่ งของโครงกำร
ตรวจสอบกำรเติ บโตของเมื องระหว่ำงปี 2007 และปี
2012 ในบริ เ วณ 3 พื้ น ที่ ที่ แ ตกต่ ำ งกัน ในอ ำเภอเมื อง
จังหวัดนครรำชสี มำ คือ บริ เวณถนนสำยหลัก บริ เวณ
ศูนย์กลำงเมือง และบริ เวณนอกเมือง อยูร่ ะหว่ำงเส้นรุ ้ง
ที่ 15-16 องศำเหนื อ และเส้ น แวงที่ 102-103 องศำ
ตะวัน ออก สู ง จำกระดับ น้ ำ ทะเลประมำณ 180-210
เมตร อยูร่ ะหว่ำง 6 ตำบล ได้แก่ ตำบลโคกกรวด ตำบล
สุรนำรี ตำบลบ้ำนเกำะ ตำบลไผ่ลอ้ ม ตำบลหัวทะเล และ
ตำบลหนองระเวียง

ภาพที่ 1 แผนที่ขอบเขตอำเภอเมือง จังหวัดนครรำชสี มำ
หลักการดาเนินการวิจยั
กำรวิจัยครั้ งนี้ ได้ศึกษำประเภทกำรเติ บโตของ
เมืองในพื้นที่ที่แตกต่ำงกัน 3 พื้นที่ คือ บริ เวณถนนสำยหลัก
บริ เวณศูนย์กลำงเมือง และบริ เวณนอกเมือง โดยใช้เทคนิค
ทำงระบบสำรสนเทศภูมิศำสตร์ ในกำรจำแนกประเภทกำร
เติบโตของเมือง

วัตถุประสงค์
เพื่อวิเครำะห์หำประเภทกำรเติบโตของเมือง
ภำยในอำเภอเมือง จังหวัดนครรำชสี มำด้วยข้อมูลจำก
ระยะไกลสองช่วงเวลำคือช่วง ปี 2007 และปี 2012
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PMP6-3
ใดส่ วนหนึ่ งติดต่อกับเขตชุมชนเดิ ม มีค่ำ R= 0 หมำยถึง
กำรเติบโตของชุมชนที่ไม่มีกำรเชื่อมต่อกับชุมชนเดิม
4. นำข้อมูลกำรใช้ประโยชน์ที่ดินมำซ้อนทับ
แผนที่ประเภทกำรเติบโตของเมือง

ขั้นตอนการวิจยั
ขั้นตอนในกำรวิจยั มีดงั นี้
1. Digitize ข้อ มู ล สิ่ ง ปลู ก สร้ ำ ง จำกข้อ มู ล
ดำวเทียม Quick Bird ควำมละเอียด 0.6 เมตร และภำพ
ดำวเทียม World View ควำมละเอียด 0.5 เมตร ปี 2007
และปี 2012 ด้วยโปรแกรม Arc GIS10
2. Overlay ข้อมูลสิ่ งปลูกสร้ำง ปี 2007 และ
ปี 2012 เพื่อประมวลผลสิ่ งปลูกสร้ำงที่เกิดขึ้นใหม่
3. จำแนกประเภทกำรเติบโตของเมืองเป็ น 3
ประเภท ดังนี้ 1. Infilling คื อ กำรเติ บโตของชุ มชนที่
เกิดขึ้นใหม่อยูใ่ นเขตพื้นที่ชุมชนเดิม 2. Edge-expansion
คื อ กำรเติ บ โตของชุ ม ชนที่ เ กิ ด ขึ้ น ใหม่ ที่ มี ข อบเขต
บำงส่ วนติ ดกับพื้นที่ ชุ มชนเดิ ม และ 3. Outlying คื อ
กำรเติบโตของชุมชนโดยที่ไม่มีส่วนใดส่ วนหนึ่งติดต่อ
กับเขตชุ มชนเดิ ม ดังภำพที่ 2 (Hoffhine Wilson et al.,
2003; Xu et al., 2007) โดยก ำหนดตัว ชี้ วัด R ในกำร
คำนวณอัตรำส่ วนระหว่ำงควำมยำวของขอบที่ร่วมกัน
ระหว่ำงชุมชนที่ขยำยขึ้นใหม่และชุมชนที่มีอยูแ่ ล้ว กับ
ควำมยำวของเส้นรอบวงทั้งหมดของชุมชนที่พฒั นำขึ้น
ใหม่ ดังสูตรนี้
R=

𝑙𝑐
𝑙

ภาพที่ 2 แสดงประเภทกำรเติบโตของเมือง
Dat
a

Digitize

Urban2007

Land use

Urban2012

Overlay

(1)

โดย
𝑙𝑐 คื อ ควำมยำวของขอบที่ ร่ ว มกันระหว่ำง
ชุมชนที่พฒั นำขึ้นใหม่กบั ชุมชนที่มีอยู่
𝑙 คื อ ควำมยำวของเส้ น รอบวงทั้ง หมดของ
ชุมชนที่พฒั นำขึ้นใหม่
ค่ำของ R อยูร่ ะหว่ำง 0 ถึง 1
ประเภทกำรเติบโตของชุมชนที่เกิดขึ้นใหม่อยู่
ในเขตพื้นที่ ชุมชนเดิ มมีค่ำ R>0.5 หมำยถึงกำรเติ บโต
ของชุมชนโดยมีชุมชนเดิมล้อมรอบอย่ำงน้อย 50%
ประเภทกำรเติบโตของชุมชนที่เกิดขึ้นใหม่
ที่ มี ข อบเขตบำงส่ ว นติ ด กั บ พื้ น ที่ ชุ ม ชนเดิ ม มี ค่ ำ
0<R<0.5 หมำยถึ งกำรเติบโตของชุ มชนโดยมี ชุมชน
เดิมล้อมรอบมำกกว่ำ 0 แต่นอ้ ยกว่ำ 50%
ประเภทกำรเติบโตของชุมชนโดยที่ไม่มีส่วน

Urban Change

Set rule of urban
growth type

Infilling
R>0.5
Overlay

Edge-Expansion
0<R<0.5

Urban growth type

ภาพที่ 3 แสดงแผนผังกำรดำเนินงำน

- 224 -

Outlying
R=0

PMP6-4
โตมำกที่สุด บริ เวณที่มีกำรเติบโตรองลงมำคือบริ เวณ

ผลการวิจยั และอภิปรายผล
ผลการศึกษา
การเปลีย่ นแปลงของสิ่ งปลูกสร้ าง
จำกกำรศึ กษำสิ่ งปลูกสร้ำงในปี 2007 และปี

ถนนสำยหลัก มีพ้ืนที่ 546.99 ไร่ ในปี 2007 และมีพ้นื ที่
640.32 ไร่ ในปี 2012
ตารางที่ 1 แสดงพื้นที่สิ่งปลูกสร้ำงปี 2007 และปี 2012

2012 มี พ้ืนที่ ท้ ังหมด 7,973.23 ไร่ พบว่ำสิ่ งปลูกสร้ำง
ในศู น ย์ ก ลำงเมื อ งมี พ้ื น ที่ ม ำกที่ สุ ด ทั้ งสองปี คื อ

พื้นทีก่ ารเติบโต

2,670.95 ไร่ ในปี 2007 และมี พ้ืนที่ 2,682.14 ไร่ ในปี

ศูนย์กลำงเมือง
ถนนสำยหลัก
นอกเมือง
รวมทั้งหมด

2012 แต่ มี ก ำรเติ บ โตน้อ ยที่ สุ ด เนื่ อ งจำกมี พ้ื น ที่ ว่ำ ง
สำหรับกำรเติบโตเพียงเล็กน้อย รองมำคือบริ เวณนอก
เมืองมีพ้ืนที่ สิ่งปลูกสร้ำง 615.55 ไร่ ในปี 2007 และมี
พื้นที่ 817.28 ไร่ ในปี 2012 ซึ่งเป็ นบริ เวณที่มีกำรเติบ

ปี 2007 ปี 2012 จานวน
(ไร่ )
(ไร่ )
เพิม่ (ไร่ )
2,670.95 2,682.14 11.19
546.99 640.32
93.33
615.55 817.28 201.73
3,833.49 4,139.74 306.25

B

A

ประเภทการเติบโตของเมือง

กำรเติบโตของชุมชนที่เกิดขึน้ ใหม่อยู่ในเขตพื้นที่ชุมชนเดิม
กำรเติบโตของชุมชนที่เกิดขึน้ ใหม่ที่มขี อบเขตบำงส่วนติดกับ
่่ งปลู
สิ
กกสสร้
รางเดิ
้ ำงทีม
สิงป
่มีอยูเ่ ดิม
่ ลู
สิงป
ลูบกโตของชุ
สรางเดิ
้ ม
กำรเติ
ม
ชนโดยที
่ไม่มีสว่ นใดส่วนหนึ่ งติดต่อกับเข
่
่
สิงป
ลูกสรางที
้ เกิ
ขึน้้ ใหม่
่ ่ งปลู
่ ่เด
สิสิงป
ลูกส
ร
างที
้ ำงที
เกิ
ด
ขึ
น
ให
ม่
ก
สร้
กิ
ด
ขึ
น
ใหม่
้
สิถง่ น
ปลูนกสร้ำงที่มอี ยู่เดิ ม (Oldurban)
ถนน
ถนน
ถนน

C

A
B
C

ภาพที่ 4 แสดงกำรเปลี่ยนแปลงของสิ่ งปลูกสร้ำงปี 2007 และ ปี 2012
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PMP6-5
เด่ น คื อ Outlying มี พ้ื น ที่ 158.09 ไร่ คิ ด เป็ น 78.37%
รองลงมำคื อ Edge-Expansion มี พื้ น ที ่ 43.64 ไร่
คิ ด เ ป็ น 21.63% โ ด ย บ ริ เ ว ณ น อ ก เ มื อ ง ไ ม่พ บ
ประเภทกำรเติ บโตแบบ Infilling
จำกกำรศึ ก ษำพบว่ำ ประเภทกำรเติ บ โต
แบบ Outlying เป็ นประเภทที ่ พ บมำกที ่ ส ุ ด ใ น
บริ เ วณนอกเมื อ งและบริ เ วณถนนสำยหลัก กำร
ขยำยตัว โดยส่ ว นใหญ่พ บเป็ นลัก ษณะของอำคำรที่
อยู ่อ ำศัย อยู ่อ ย่ำ งกระจัด กระจำย หมู ่บ ้ำ นและ
หมู ่บ ้ำ นจัด สรร (ภำพที ่ 6c) ประเภทกำรเติบ โต
แบบ Edge-Expansion พบมำกที ่ สุ ด บริ เ วณนอก
เมื อง ส่ วนใหญ่เป็ นลักษณะกำรขยำยตัวของอำคำร
พำณิ ช ย์ห รื อ โรงงำนขนำดเล็ก ไม่ใ ช่ ล กั ษณะกำร
ขยำยตัว ของที่ อ ยู่อ ำศัย (ภำพที่ 6b)ส่ ว นประ เภท
กำรเติ บ โต แบบ Infilling พบมำกที ่ ส ุ ด บริ เ วณ
ศู น ย์ก ลำงเมื อ ง ซึ่ ง เต็ม ไปด้ว ยสิ่ ง ปลู ก สร้ ำ ง ส่ ว น
ใหญ่พ บลักษณะกำรขยำยตัว ของบ้ำ นเดี่ ย ว อำคำร
พำณิ ชย์ ตึ กหรื ออำคำรขนำดใหญ่ เช่ น ตึ กแถวหรื อ
ห้ำงสรรพสิ นค้ำ เป็ นต้น (ภำพที่ 6a)

ประเภทการเติ บโตของเมื อง
จำกกำรวิเ ครำะห์ ป ระเภทกำรเติ บ โตของ
เมื อ งตำมสมกำร (1) แสดงให้เ ห็ น ถึ ง กำรเปลี ่ ย น
แปลงในพื้ น ที ่ บ ริ เ วณถนนสำยหลัก บริ เ วณศู น ย์
กลำงเมื อ ง และบริ เ วณนอก เมื อ ง อ ำเภอเมื อ ง
จัง หวัด นครรำชสี ม ำ ในช่ ว งปี 2007-2012 พื้ น ที่
ทั้ ง หมดของประเภทกำรเติ บ โตใน 3 พื ้ น ที ่ มี
306.25 ไร่ โดยพื้นที่ ประเภทกำรเติ บ โตของบริ เ วณ
ศู นย์กลำงเมื องมี ท้ ังหมด 11.19 ไร่ พบประเภทกำร
เติ บ โตที่ โ ดดเด่ น คื อ Infilling มี พื้ น ที่ 5.17 ไร่ คิ ด
เป็ น 46.20% รองลงมำคื อ Edge-Expansion และ
Outlying มี พ้ืนที่ 3.58 และ 2.44 ไร่ คิ ดเป็ น 31.99%
และ 21.81% ตำมลำดับ พื้ น ที่ ป ระเภทกำรเติ บ โต
ของบริ เ วณถนนสำยหลัก มี ท้ ัง หมด 93.33 ไร่ พบ
ประเภทกำรเติ บโตที่ โดดเด่ น คื อ Outlying มี พ้ืนที่
85.42 ไ ร่ คิ ด เ ป็ น 91.52% ร อ ง ล ง ม ำ คื อ EdgeExpansion และ Infilling มี พ้ืนที่ 5.97 และ 1.94 ไร่
คิ ด เป็ น 6.40% และ 2.08% ตำมล ำดับ และพื้ น ที่
ประเภทกำรเติ บ โตของบริ เ วณนอกเมื อ งทั้ง หมดมี
201.73 ไร่ พบประเภทกำรเติ บโตที่โดด
ตารางที่ 2 แสดงพื้นที่ของประเภทกำรเติบโต 3 ประเภท
ถนนสายหล ัก (A)

ศูนย์กลางเมือง (B)

นอกเมือง (C )

้ ที่
พืน

้ ที่
พืน

้ ที่
พืน

ประเภทการเติบโต
ไร่

%

Infilling

1.94

Edge -expansion

%

ไร่

%

2.08

ไร่
5.17

46.20

-

-

5.97

6.40

3.58

31.99

43.64

21.63

Outlying

85.42

91.52

2.44

21.81

158.09

78.37

รวมทงหมด
ั้

93.33

100.00

11.19

100.00

201.73

100.00
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PMP6-6
A

B

C

ประเภทการเติบโตของเมือง

กำรเติบโตของชุมชนที่เกิดขึน้ ใหม่อยู่ในเขตพื้นที่ชุมชนเดิม (Infilling)
กำรเติบโตของชุมชนที่เกิดขึน้ ใหม่ที่มขี อบเขตบำงส่วนติดกับพื้นที่ชุมชนเดิม (Edge-expansi
กำรเติบโตของชุมชนโดยที่ไม่มีสว่ นใดส่วนหนึ่ งติดต่อกับเขตชุมชนเดิ ม (Outlying)
สิง่ ปลูกสร้ำงที่มอี ยู่เดิ ม (Oldurban)
ถนน
Infilling
Edge-expansion
Outlying
สิง่ ปลูกสร้ำงที่มอี ยู่เดิ ม
ถนน

A
B
C

ภาพที่ 5 แสดงประเภทกำรเติบโตของเมือง
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PMP6-7
(a)

(b)

(c)

ภาพที่ 6 แสดงตัวอย่ำงภำพขยำยของแต่ละประเภทกำรเติบโตของเมือง
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PMP6-8
การเปลีย่ นแปลงการใช้ ประโยชน์ ที่ดิน
กำรใช้ประโยชน์ที่ดินบริ เวณถนนสำยหลัก
บริ เวณศู นย์กลำงเมื อง และบริ เวณนอกเมื อง อำเภอ
เมือง จังหวัดนครรำชสี มำ ในช่วงปี 2007-2012 มีพ้ืนที่
ทั้ง หมด 15,728.99 ไร่ โดยบริ เ วณนอกเมื อ ง มี พ้ื น ที่
5,287.22 ไร่ ประกอบด้ว ย พื้ น ที่ ชุ ม ชนและสิ่ ง ปลู ก
สร้ำง พื้นที่ เกษตรกรรม ไม้ละเมำะ ที่ รกร้ำง ที่ ลุ่ม ที่
หิ นโผล่ บ่อดิ น บ่อลูกรัง แหล่งน้ ำ และพื้นที่ ป่ำไม้ มี
พื้นที่ 2,723.68 , 2,103.13 , 360.46 , 54.97 , 39.38 และ
5.60 ไร่ ตำมล ำดับ บริ เ วณศู น ย์ก ลำงเมื อ ง มี พ้ื น ที่
5,255.77 ไร่ ประกอบด้ว ย พื้ น ที่ ชุ ม ชนและสิ่ ง ปลู ก
สร้ ำง แหล่งน้ ำ ไม้ละเมำะ ที่ รกร้ ำง ที่ ลุ่ม และพื้นที่
เกษตรกรรม มี พ้ื น ที่ 5,064.94 , 114.29 , 42.15 และ
34.39 ไร่ ตำมลำดับ และบริ เวณถนนสำยหลัก มีพ้ืนที่

ทั้ง หมด 5,186 ไร่ ประกอบด้ว ย พื้ น ที่ ชุ ม ชนและสิ่ ง
ปลูกสร้ำง พื้นที่เกษตรกรรม ไม้ละเมำะ ที่รกร้ำง ที่ล่มุ
พื้นที่ ป่ำไม้ และแหล่งน้ ำ มีพ้ืนที่ 2,556.33 , 1,245.14
1,240 , 132.98 และ 11.55 ตำมลำดับ
ผ ลกำร ป ระ ยุ ก ต์ ใ ช้ ร ะบบ สำรสนเทศ
ภูมิศำสตร์ศึกษำกำรเปลี่ยนแปลงกำรใช้ประโยชน์ที่ดิน
ระหว่ำงปี 2007-2012 พบว่ำบริ เวณศูนย์กลำงเมืองและ
บริ เวณถนนสำยหลักมีกำรเติบโตในพื้นที่ ชุมชนและ
สิ่ ง ปลู ก สร้ ำ งเดิ ม มำกที่ สุ ด รองลงมำคื อ เติ บ โตใน
บริ เวณพื้นที่เกษตรกรรมและพื้นที่ไม้ละเมำะ ที่รกร้ำง
ที่ ลุ่ม ตำมลำดับ บริ เวณนอกเมื องพบกำรเติบโตใน
พื้ น ที่ เ กษตรกรรมมำกที่ สุ ด รองลงมำคื อ เติ บ โตใน
พื้นที่ ชุมชนและสิ่ งปลูกสร้ำงเดิมและพื้นที่ ไม้ละเมำะ
ที่รกร้ำง ที่ล่มุ ตำมลำดับ

ตารางที3่ แสดงพื้นที่กำรเปลี่ยนแปลงกำรใช้ประโยชน์ที่ดิน
บริ เวณถนนสายหลัก (A)
ลาดับ

การใช้ ประโยชน์ ที่ดิน

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ประเภทการใช้ ที่ดิน
11 Infilling
12 Edge-Expansion
13 Outlying
รวมทั้งหมด

บริ เวณนอกเมือ ง ©

พื้ นที่ปี 2007 การเปลี่ ยนแปลงของพื้ นที่ พื้ นที่ปี 2007 การเปลี่ ยนแปลงของพื้ นที่ พื้ นที่ปี 2007 การเปลี่ ยนแปลงของพื้ นที่
(ไร่ )

พื้นที่เกษตรกรรม
พืชผัก
พื้นทีน่ าข้าว
พืชไร่
ไม้ผล
ไม้ยืนต้น
พื้นที่ป่าไม้
พื้นทีป่ ่ าไม้
พื้นที่อ ยู่อ าศัย
พื้นทีช่ มุ ชนและสิ่งปลูกสร้าง
พื้นที่แหล่ งนา้
แหล่งน้ า
พื้นที่อื่ นๆ
ทีห่ ิ นโผล่ บ่อดิน บ่อลูกรัง
ไม้ละเมาะ ทีร่ กร้าง ทีล่ มุ่

บริ เวณศูนย์กลางเมือ ง (B)

คงเหลื อ (ไร่ ) ลดลง (ไร่ )

(ไร่ )

คงเหลื อ (ไร่ ) ลดลง (ไร่ )

684.53
479.58
46.57
34.46

671.22
465.77
30
34.46

16.12
13.31
13.81
16.57
0

-

132.98

127.51

5.47

-

2,556.33

2,531.79

24.54

5,064.94

5058.91

11.55

11.5

0.05

114.29

114.22

-

-

1240

1,220.41

5,186.00

1.94
5.97
85.42
5,185.99

13.34

คงเหลื อ (ไร่ ) ลดลง (ไร่ )

-

1,847.37
199.79
55.97

1,762.62
194.19
54.88

-

5.6

5.6

6.03

2,723.68

2,636.51

0.07

39.38

39.38

-

47.19
345.11

7.78

1.87

54.97
360.46

11.19

5,287.22

18.27

17.83

19.59

42.15

40.28

93.34

5,255.77

5.17
3.58
2.44
5,255.77
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2.78

(ไร่ )

0.44

84.75
5.60
1.09
87.17

15.35

43.64
158.09
5,287.21

201.74

PMP6-9
อภิปรายและสรุ ปผลการวิจยั

เอกสารอ้ างอิง

จำกกำรศึ กษำในบริ เวณ 3 พื้นที่ ที่แตกต่ำง
กัน คื อ กำรเติ บ โตของชุ ม ชนไปตำมถนนสำยหลัก
กำรเติบโตของชุมชนในศูนย์กลำงเมือง และกำรเติบโต
ของชุ ม ชนไปตำมบริ เ วณนอกเมื อ ง ในอ ำเภอเมื อ ง
จังหวัดนครรำชสี มำ ในช่วงระยะเวลำ 5 ปี คือ ปี 20072012 พบว่ำ กำรขยำยตัวของชุมชนบริ เวณนอกเมืองมี
กำรขยำยตัวมำกที่สุด ซึ่ งส่ วนใหญ่เป็ นกำรขยำยตัวบน
พื้ น ที่ เ กษตรกรรมโดยพบประเภทกำรเติ บ โตแบบ
Outlying เป็ นประเภทที่โดดเด่น ทั้งนี้ เนื่ องจำกบริ เวณ
นอกเมืองมีพ้ืนที่เอื้อต่อกำรขยำยตัวทั้งชุมชนและนิคม
อุตสำหกรรมอีกทั้งมีค่ำใช้จ่ำยในกำรสร้ำงและพัฒนำ
ต่ำกว่ำในเมือง
กำรขยำยตัวของเมื องอย่ำงรวดเร็ วนี้ ส่งผลให้
ที่ ดิ นเพื่ อกำรเกษตรลดลง (Li and Yeh, 2004) สิ่ งที่ น่ ำ
กังวลคื อ บริ เวณกำรเกษตรได้เปลี่ ยนเป็ นพื้นที่ สิ่งปลูก
สร้ ำง และมี กำรเพิ่ มขึ้ นของชุ มชน ซึ่ งหำกขำดกำรวำง
แผนผังเมืองที่ ดีแล้วอำจส่ งผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อมซึ่ ง
จำกหลักฐำนกำรศึ กษำของนักวิชำกำร พบว่ำปั ญหำสิ่ ง
แวดล้อมทั้งหลำยล้วนมีสำเหตุมำจำกมนุษย์และกิจกรรม
ของมนุ ษย์โดยเฉพำะบริ เวณหรื อพื้นที่ ที่มนุ ษย์จำนวน
มำกมำรวมกันนั่นคื อ “เมื อง” ดังนั้นในกำรแก้ปั ญหำ
สิ่ งแวดล้อมจึ งมุ่งตรงมำยังเมื องและคำดหวังมำตรกำร
ด้ำนผังเมืองจะเป็ นแนวทำงในกำรแก้ปัญหำสิ่ งแวดล้อม
ได้ในระยะยำว (ธงชัย, 2551)
ดังนั้นควรนำผลกำรศึกษำประเภทกำรเติบโต
ของเมื องมำใช้ในกำรกำหนดนโยบำยของทั้งภำครัฐ
และเอกชน สำหรับกำรพัฒนำและกำรวำงผังเมื องที่
เป็ นระบบ เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบหรื อส่ งผลกระทบ
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