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บทคัดย่ อ
การศึกษาในครั5งนี5มีวตั ถุประสงค์เพือคาดการณ์การปริ มาณขยะจากข้อมูลของการขยายตัวของพื5นทีเมือง
ในเขตเทศบาลตําบลเจ้า พระยาสุ รศักดิ9 จัง หวัดชลบุ รี โดยการหาขนาดของเมื องที เปลี ยนแปลงไปนั5น จะใช้
การศึ กษาการเปลี ยนแปลงการใช้ประโยชน์ทีดินปี ตั5งแต่ พ.ศ.2546 ถึ งปี พ.ศ.2570 ด้วยแบบจําลอง Cellular
Automata Markov และนําข้อมูลขนาดของเมืองทีได้มาทําการคาดการณ์ปริ มาณขยะทีเกิดขึ5น และเปรี ยบเทียบกับ
การคาดการณ์ ก ารปริ ม าณขยะที คาํ นวณจากการเพิ มของประชากร เพือ ทําการวิเ คราะห์ แ ละสรุ ปถึ ง ผลของ
คาดการณ์การปริ มาณขยะทีจะเกิดขึ5นในอนาคต โดยผลการศึกษาการเปลียนแปลงการใช้ประโยชน์ทีดินแสดงให้
เห็นว่าพื5นทีเมืองมีขนาดเพิมขึ5น คือในปี พ.ศ.2546 พื5นทีเมืองมีขนาดอยูป่ ระมาณ 27.10 ตารางกิโลเมตร และในปี
ในปี พ.ศ.2570 มีขนาดเพิมขึ5นเป็ นประมาณ 69.55 ตารางกิโลเมตร โดยผลจากการคาดการณ์ปริ มาณขยะจากการ
คํานวณทั5งจากการเปลียนแปลงของประชากรและจากการขยายตัวของเมือง โดยปริ มาณขยะจากการคาดการณ์ท5 งั
2 แบบนั5นไม่แตกต่างกันมากนักและมีทิศทางทีเพิมขึ5นทุกปี จากผลการศึกษาสามารถสรุ ปได้วา่ ปริ มาณขยะจาก
การคาดการณ์ดว้ ยจากการเปลียนแปลงของประชากรและจากการขยายตัวของเมืองนั5นมีความใกล้เคียงกัน ซึ ง
สามารถนําเอาผลจากการคาดการณ์ปริ มาณขยะจากทั5ง 2 วิธีไปใช้ในการกําหนดนโยบายและแผนในการจัดการ
ขยะมูลฝอยของเทศบาลตําบลเจ้าพระยาสุรศักดิ9ในอนาคตได้
คําสําคัญ: การคาดการณ์ปริ มาณขยะ การขยายตัวของเมือง ระบบภูมิสารสนเทศ
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Abstract
This study aimed to predict quantities of solid waste through urban expansion data in
Chaoprayasurasak municipality, Chonburi province. The land use changes from 2003 to 2027 were analyzed to
predict the urban expansion through Cellular Automata Markov model. The quantities of solid waste were
calculated and compared using the urban expansion and population growth data, to summarize the results of the
predicted quantity of solid waste that will occur in the future. The results from land use changes showed that the
urban areas from 2003 to 2027 are expanded, which in 2003 urban areas approximately 27.10 km2, and in 2027
urban areas approximately 69.55 km2. The results from predicable quantities of solid waste between population
growth and urban expansion data which showed these predicable results were not different and seem to increase
every year. Based on these results, it can be concluded about quantities of solid waste that calculated from urban
expansion and population growth data were similar, so the results from these 2 methods can support planning
and policy determination for managing solid waste in Chaoprayasurasak municipality in the future.
Keyword: solid waste prediction, urban expansion, geo-information System
ในการวางแผนการจัดการขยะที เหมาะสม
จํา เป็ นจะต้อ งทราบถึ ง ปริ ม าณขยะที จ ะเกิ ด ขึ5 น ใน
อนาคต โดยทัวไปในการคาดการณ์ ปริ มาณขยะใน
อนาคต จะใช้ข ้อ มู ล ประชากรในการคํา นวณ ซึ ง
อาจจะเกิดความไม่แน่นอนหรื อความผิดพลาดของผล
การคาดการณ์ข5 ึนมาได้ ดังนั5นจําเป็ นจะต้องพัฒนาการ
คาดการณ์ปริ มาณขยะจากการขยายตัวของเมืองขึ5นมา
โดยเป็ นการเปรี ยบเทียบผลการคาดการณ์ทีได้ เพือให้
ได้ขอ้ มูล ที มีถูกต้องและมี ความเป็ นไปได้มากที สุ ด
สําหรับการนําไปใช้ในการวางแผนการจัดการขยะให้
เหมาะสมกับพื5นที ของเทศบาลตําบลเจ้าพระยาสุ รศักดิ9

1. บทนํา
ปั ญ หาขยะเป็ นปั ญ หาที สํา คัญ ในจัง หวัด
ชลบุรี โดยในปี พ.ศ. 2550 จังหวัดชลบุรีมีประชากร
ตามทะเบียนราษฎรอยูป่ ระมาณ 1,233,446 คน และมี
ประชากรแฝงประมาณ 3,349,000 คน และมีปริ มาณ
ขยะมูลฝอยประมาณ 1,321.61 ตัน/วัน [1] และมี
แนวโน้มที จะเพิมขึ5 นทุ กๆปี โดยการจัดการขยะมูล
ฝอยและสิ งปฏิกลู ในพื5นทีเขตจังหวัดชลบุรีเป็ นหน้าที
ของการปกครองส่ วนท้องถินในการกํากับดู แลและ
จั ด การขยะมู ล ฝอยในพื5 น ที โดยเทศบาลตํา บล
เจ้าพระยาสุรศักดิ9เป็ นเทศบาลทีต5 งั อยูใ่ นเขตอําเภอศรี
ราชา จังหวัดชลบุ รี ซึ งเป็ นเมื องอุตสาหกรรม และ
เมืองเศรษฐกิจที สําคัญของจังหวัดชลบุรี เป็ นสาเหตุ
ให้เกิดการขยายตัวของเมืองและเพิมขึ5นของประชากร
อยู่ต ลอดเวลา จึ ง ทํา ให้ เ กิ ด ปั ญ หาต่ า งๆตามมา
โดยเฉพาะปั ญหาขยะมูลฝอยและสิ งปฏิกูล จึงจําเป็ น
จะต้องได้รับการจัดการทีเหมาะสม

2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื อ ศึ ก ษาการเปลี ย นแปลงการใช้
ประโยชน์ทีดินของเทศบาลตําบลเจ้าพระยาสุรศักดิ9
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ราบลุ่ม ลาดลงสู่ ทะเลพื5นทีส่วนใหญ่จึงเหมาะแก่การ
เกษตรกรรม การพาณิ ช ยกรรมและอุ ต สาหกรรม
แสดงในรู ปที 1
ในปี 2550 เทศบาลตําบลเจ้าพระยาสุ รศักดิ9
มีจาํ นวนหลังคาเรื อนทั5งสิ5 น 52,006 หลัง ประชากร
รวม 93,306 คน แยกเป็ น ชาย 45,603 คน หญิ ง
47,703 คน จํานวนโรงงานในเขตเทศบาล มีจาํ นวน
105 แห่ง และจํานวนแหล่งท่องเทียว 1 แห่ ง คือ สวน
เสื อศรี ราชา [3]

2.2 เพือคาดการณ์การปริ มาณขยะในอนาคต
ของเทศบาลตําบลเจ้าพระยาสุรศักดิ9

3. วิธีดําเนินการวิจัย
3.1 พืนP ทีศ ึกษา
เทศบาลตําบลเจ้าพระยาสุ รศักดิ9 มี พ5ืนที ใน
เขตความรั บ ผิ ด ชอบประมาณ 191,525 ไร่ หรื อ
306.44 ตร.กม คิ ด เป็ นพื5 น ที 6.83 เปอร์ เ ซ็ น ต์ข อง
จังหวัดชลบุรี โดยลักษณะภูมิประเทศโดยทัว ไปของ
เทศบาลตําบลเจ้าพระยาสุรศักดิ9เป็ นเนิ นเชิงเขาสลับที

จังหวัดชลบุรี

เทศบาลตําบล
เจ้าพระยาสุรศักดิ

RGB : 453
รู ปที 1 พื5นทีศึกษาจากภาพดาวเทียม LANDSAT-5 TM ปี พ.ศ.2550
เกษตรกรรม (A), พื5นทีป่าไม้ (F), พื5นทีเบ็ดเตล็ด (M),
พื5นทีเมือง (U) และ พื5นทีแหล่งนํ5า (W)[4]
การศึกษาการเปลียนแปลงการใช้ประโยชน์
ทีดินได้สาํ รวจพื5นทีร่วมกับการแปลภาพเพือให้ขอ้ มูล
การใช้ป ระโยชน์ ที ดิ น ในแต่ ล ะประเภทที มี ค วาม
ถู ก ต้อ งมากที สุ ด โดยประยุ ก ต์ ใ ช้ ข ้อ มู ล ภาพจาก
ดาวเทียมทีมีรายละเอียดทีสูงเพือให้มีความแม่นยําสูง

3.2 การคาดการณ์ การเปลียนแปลงการใช้
ประโยชน์ ทดี นิ
โดยการใช้ประโยชน์ทีดินได้จากการจําแนก
ประเภทข้อมู ลภาพดาวเที ยมด้ว ยโปรแกรมร่ วมกับ
การตีความด้วยสายตาจากภาพดาวเทียม LANDSAT5 TM ปี พ.ศ.2546 และปี พ.ศ.2550 โดยการจําแนกการ
ใช้ ป ระโยชน์ ที ดิ น 5 ประเภทหลั ก ๆ ได้ แ ก่ พ5ื น ที
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การคาดการณ์ ก ารเปลี ย นแปลงการใช้
ประโยชน์ทีดินจะใช้แบบจําลอง Cellular Automata
Markov (CA-Markov) โดยการคาดการณ์ จ ะได้เป็ น
ช่วงเวลา โดยนําข้อมูลการใช้ประโยชน์ทีดินปี พ.ศ.
2546 และ พ.ศ.2550 มาหาค่าความน่าจะเป็ นของการ
เปลียนแปลง (transition probability, P) ซึ งอยู่ในรู ป
ของเมตริ กซ์เพือจะนําไปคาดการณ์การใช้ประโยชน์
ทีดินในช่วงเวลาถัดไปในอนาคต ดังสมการ [5] [6]
การใช้ประโยชน์ทีดินในอนาคต = Vj x Pjk
หรื อ
Vj x Pjk = V1, V2, V3, Vm 2 x P1,1 P1,2 … P1,m

และพ.ศ.2550 ซึ งจะได้อตั ราการเกิ ดขยะต่อวันต่อ
ตารางกิโลเมตรของทั5ง 2 ปี ออกมา ดังนี5
Rwun = Qwun / un
เมือ
Rwun = อัตราการเกิดขยะต่อวันต่อตารางกิโลเมตร
ในปี ที n
Qwun = ปริ มาณขยะต่อวันในพื5นทีเทศบาลในปี ที n
un = ขนาดของพื5นทีเมืองในปี ที n
หาค่าเฉลี ยของอัตราการเกิ ดขยะต่อวันต่อ
ตารางกิโลเมตร โดยนําข้อมูลอัตราการเกิดขยะต่อวัน
ต่อตารางกิโลเมตรในปี พ.ศ.2546 และพ.ศ.2550 มา
คํานวณ ดังนี5
ARwu = Rwu1+...+ Rwun / Y
เมือ
ARwu = ค่าเฉลียของอัตราการเกิ ดขยะต่อวันต่อ
ตารางกิโลเมตร
Rwu(1,....,n)= อัตราการเกิดขยะต่อวันต่อตารางกิโลเมตร
ในปี ที 1 ถึง n
Y
= จํานวนปี ทีใช้ในการคํานวณ
ปริ มาณขยะในอนาคตหาได้จากนําค่าเฉลีย
ของอัต ราการเกิ ดขยะต่อ วันต่ อตารางกิ โลเมตร มา
คํานวณร่ วมกับขนาดของพื5นที เมืองในอนาคต จะได้
ปริ มาณขยะจากการขยายตัวของเมือง ดังนี5
Qwun = ARwu × Un
โดย
Qwun = ปริ มาณขยะต่อวันในพื5นทีเทศบาลในปี ที n
ARwu = ค่ าเฉลี ย ของอัต ราการเกิ ดขยะต่ อ วัน ต่ อ
ตารางกิโลเมตร
Un
= ขนาดของพื5นทีเมืองในปี ที n
3.3.2 การคาดการณ์ ป ริ ม าณขยะจาก
ประชากร

P2,1 P2,2 … P2,m
... …

...

= V1, V2, V3, Vm 3

เมือ
Vj = การใช้ประโยชน์ทีดินปี ต่างๆ
Pjk = ความน่าจะเป็ นของการเปลียนแปลง
ในการคาดการณ์การใช้ประโยชน์ทีดินใน
อนาคตนั5น จะใช้ตวั กรองขนาด 5 × 5 ในการวิเคราะห์
การเปลียนแปลงของทุกจุดภาพตามกฎของ Cellular
Automata โดยจะทําการคาดการณ์ ไปในอนาคตอี ก
20 ปี ซึ งผลทีได้คือปี พ.ศ.2554, 2558, 2562, 2566
และปี 2570
3.3 การคาดการณ์ ปริมาณขยะ
3.3.1 การคาดการณ์ ปริ มาณขยะจากการ
ขยายตัวของเมือง
การคาดการณ์ปริ มาณขยะจากการขยายตัว
ของเมื อ งนั5น จะใช้ข ้อ มู ล การเปลี ย นแปลงการใช้
ประโยชน์ทีดินในปี พ.ศ.2546 และพ.ศ.2550 โดยใช้
ขนาดของพื5 น ที เ มื อ งในการคํา นวณร่ ว มกับ ข้อ มู ล
ปริ มาณขยะในพื5นที โดยทําการคํานวณในปี พ.ศ.2546
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โดยการใช้ขอ้ มูลประชากรในเขตเทศบาล
Rwp = อัตราการเกิดขยะต่อคนต่อวัน
ตั5งแต่ปี พ.ศ. 2546 ถึง พ.ศ. 2550 เพือหาอัตราการเพิม
ของประชากรในพื5นที เพือทําการคาดการณ์จาํ นวน
4 ผลการวิจัย
ประชากรในปี ต่อไป [7] ดังนี5
4.1 การใช้ ประโยชน์ ทีดินในเขตเทศบาล
n
Pm = Po {(1+r) }
ตําบลเจ้ าพระยาสุ รศั กดิWในปี พ.ศ.2546 และปี พ.ศ.
เมือ
2550
Pm = จํานวนประชากรในปี ทีคาดการณ์
สรุ ปข้อมูลการจําแนกการใช้ประโยชน์ทีดิน
Po = จํานวนประชากรในปี ปั จจุบนั
ในเขตเทศบาลตําบลเจ้าพระยาสุ รศักดิ9 จากการแปล
r = อัตราการขยายตัวของประชากรเฉลีย
ภาพจากดาวเที ย ม โดยในปี พ.ศ.2546, พื5 น ที
n = จํานวนปี ทีคาดการณ์
เกษตรกรรม (A) มีขนาดพื5นที 90.82 ตารางกิโลเมตร
โดยหาค่ าอัต ราการเพิ ม ของประชากรเฉลี ย
(29.60%), พื5นทีป่าไม้ (F) มีขนาดพื5นที 37.16 ตาราง
จากสูตร
กิโลเมตร(12.11%), พื5นทีเบ็ดเตล็ด (M) มีขนาดพื5นที
x
r = √(Po/Pv)-1
144.05 ตารางกิโลเมตร (46.95%), พื5นทีเมือง (U) มี
เมือ
ขนาดพื5นที 27.10 ตารางกิโลเมตร (8.83%) และ พื5นที
r = อัตราการขยายตัวของประชากรเฉลีย
แหล่งนํ5า (W) มีขนาดพื5นที 7.65 ตารางกิโลเมตร
x = ระยะห่างระหว่างปี อดีตกับปี ปัจจุบนั (ปี )
(2.49%)
Po = จํานวนประชากรในปี ปั จจุบนั
ในปี พ.ศ.2550, พื5นที เกษตรกรรม (A) มี
Pv = จํานวนประชากรในปี อดีต
ขนาดพื5นที 91.94 ตารางกิโลเมตร (29.96%), พื5นทีป่า
นําข้อมูลจํานวนประชากรในอนาคตมาทํา
ไม้ (F) มีขนาดพื5นที 36.80 ตารางกิโลเมตร(11.99%),
การคํานวณร่ วมกับอัตราการเกิดขยะต่อคนต่อวันใน
พื5นที เบ็ดเตล็ด (M) มี ขนาดพื5นที 135.59 ตาราง
พื5นทีเทศบาล เพือหาปริ มาณขยะจากข้อมูลประชากร
กิโลเมตร (44.19%), พื5นทีเมือง (U) มีขนาดพื5นที
ในอนาคต
34.52 ตารางกิโลเมตร (11.25%) และ พื5นทีแหล่งนํ5า
Qwpn = Popn x Rwp
(W) มีขนาดพื5นที 7.94 ตารางกิโลเมตร (2.58%) โดย
เมือ
แสดงในตารางที 1 และรู ปที 2
Qwpn = ปริ มาณขยะต่อวันในปี n
Popn
= จํานวนประชากรในปี n
ตารางที 1 สัดส่วนการใช้ประโยชน์ทีดินของเทศบาลตําบลเจ้าพระยาสุรศักดิ9ปี พ.ศ. 2546 และ 2550
การใช้ประโยชน์ทีดิน
พื5นทีเกษตรกรรม (A)
พื5นทีป่า (F)
พื5นทีเบ็ดเตล็ด (M)
พื5นทีเมือง (U)
พื5นทีแหล่งนํ5า (W)
รวม

2546
ตารางกิโลเมตร
90.82
37.16
144.05
27.10
7.65
306.78
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%
29.61
12.11
46.95
8.83
2.49
100.00

2550
ตารางกิโลเมตร
91.94
36.80
135.59
34.52
7.94
306.78

%
29.97
12.00
44.20
11.25
2.59
100.00
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แผนทีก ารใช้ประโยชน์ทดี นิ ปี พ.ศ.2546

แผนทีก ารใช้ประโยชน์ทดี นิ ปี พ.ศ.2550

รู ปที 2 แผนทีการใช้ประโยชน์ทีดินในเขตเทศบาลตําบลเจ้าพระยาสุรศักดิ9ในปี พ.ศ. 2546 และ 2550
สําหรับการจําแนกการใช้ประโยชน์ทีดินใน
4.2 ความน่ าจะเป็ นของการเปลียนแปลง
เขตเทศบาลตํา บลเจ้ า พระยาสุ ร ศั ก ดิ9 นั5 นจะต้ อ ง
ของการใช้ ประโยชน์ ทีดินจาก พ.ศ.2546 ถึง พ.ศ.
ประเมินความถูกต้องในการจําแนกการใช้ประโยชน์
2550
ที ดิ น ก่ อ นที จ ะนํา ไปใช้ง าน โดยทํา การตรวจสอบ
ในการหาค่ า ความน่ าจะเป็ นของการ
ความถูกต้องโดยใช้การสํารวจภาคพื5นดินโดยเป็ นการ
เปลียนแปลงของการใช้ประโยชน์ทีดินจาก พ.ศ.2546
สํารวจข้อมูลทีการใช้ประโยชน์ทีดินทีเป็ นจริ ง เทียบ
ถึ ง พ.ศ.2550 สามารถคํา นวณได้จากแบบจําลอง
กับข้อมูลทีเกิดจากการจําแนก ด้วย Confusion Matrix
Markov ซึ งผลที ได้จะอยู่ในรู ปของเมตริ กซ์ โดยจะ
โดยได้ทาํ การสํารวจข้อมูลที การใช้ประโยชน์ทีดิน
นํา ไปใช้ร่ ว มกับ แบบจํา ลอง Cellular Automata
จํานวน 44 จุด โดยผลการตรวจสอบแสดงให้เห็นว่า
Markov เพื อ คาดการณ์ ก ารเปลี ย นแปลงการใช้
ค่าความถูกต้องโดยรวม (overall accuracy) เท่ ากับ
ประโยชน์ทีดินในช่ วงเวลาถัดไปในอนาคต โดยค่า
93.18% และค่า Overall Kappa เท่ากับ 0.91% ซึ งอยู่
ของความน่ าจะเป็ นของการเปลี ย นแปลงแสดงใน
ในระดับทีผา่ นการยอมรับในความถูกต้อง [8]
ตารางที 2
ตารางที 2 ความน่าจะเป็ นของการเปลียนแปลงของการใช้ประโยชน์ทีดินตั5งแต่ พ.ศ.2546 ถึง พ.ศ.2550
การใช้ประโยชน์ทีดิน

(A)

(F)

(M)

(U)

(W)

พื5นทีเกษตรกรรม (A)
พื5นทีป่า (F)
พื5นทีเบ็ดเตล็ด (M)
พื5นทีเมือง (U)
พื5นทีแหล่งนํ5า (W)

0.986
0.008
0.015
0.000
0.000

0.000
0.990
0.000
0.000
0.000

0.000
0.000
0.941
0.000
0.000

0.014
0.001
0.042
1.000
0.000

0.001
0.000
0.002
0.000
1.000
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โดยความน่ า จะเป็ นของการเปลี ย นแปลง
และพื5นที แหล่งนํ5า (W) ไม่มีความน่ าจะเป็ นที จะ
การใช้ประโยชน์ทีดินรู ปแบบต่างๆปี พ.ศ.2546 ถึงปี
เปลียนแปลงไปเป็ นพื5นทีประเภทอืนเลย
พ.ศ.2550 โดยพื5นทีเกษตรกรรม (A) มีความน่าจะเป็ น
4.3 การคาดการณ์ การเปลียนแปลงการใช้
ที จะเปลี ยนแปลงไปเป็ นพื5นที เมือง (U) อยู่ที 1.4%
ประโยชน์ ทดี นิ ในเขตเทศบาลตําบลเจ้ าพระยาสุ รศักดิW
และเปลี ยนแปลงไปเป็ นพื5นที แหล่ง นํ5า (W) อยู่ที
ผลจากการคาดการณ์การเปลี ยนแปลงการ
0.1%, พื5 นที พ5ืน ที ป่ าไม้ (F) มี ความน่ า จะเป็ นที จ ะ
ใช้ประโยชน์ทีดินในเขตเทศบาลตําบลเจ้าพระยาสุ ร
เปลียนแปลงไปเป็ นพื5นทีเกษตรกรรม (A) อยูท่ ี 0.8%
ศักดิ9 โดยใช้ขอ้ มูลการใช้ประโยชน์ทีดินจาก ปี พ.ศ.
และเปลียนแปลงไปเป็ นพื5นที เมือง (U) อยู่ที 0.1%,
2546 และ พ.ศ.2550 มาทํา การคาดการณ์ ก ารด้ว ย
พื5นทีเบ็ดเตล็ด (M) มีความน่าจะเป็ นทีจะเปลียนแปลง
แบบจําลอง CA-Markov ซึ งผลการคาดการณ์ทีได้จะ
ไปเป็ นพื5นทีเกษตรกรรม (A) อยูท่ ี 1.5% เปลียนแปลง
เป็ นช่วงทุกระยะ 4 ปี คือ พ.ศ.2554, 2558, 2562,
ไปเป็ นพื5นทีเมือง (U) อยูท่ ี 4.2% และเปลียนแปลงไป
2566 และ 2570 โดยแสดงในตารางที 3, รู ปที 3 และ
เป็ นพื5นที แหล่งนํ5า (W) อยู่ที 0.2%, พื5นทีเมือง (U)
รู ปที 4
ตารางที 3 สัดส่ วนการใช้ประโยชน์ทีดินในเขตเทศบาลตําบลเจ้าพระยาสุ รศักดิ9 จากการการคาดการณ์ ดว้ ย
แบบจําลอง CA-Markov
สัดส่ วนการใช้ประโยชน์ทีดิน
พื5นทีเกษตรกรรม
(A)
ตร.กม.
%

พื5นทีป่า
(F)
ตร.กม.
%

พื5นทีเบ็ดเตล็ด
(M)
ตร.กม.
%

พื5นทีเมือง
(U)
ตร.กม.
%

2546

90.82

29.61

37.16

12.11

144.05

46.95

27.10

8.83

7.65

2.49

2550
2554

91.94
92.86

29.97
30.27

36.80
36.45

12.00
11.88

135.59
127.71

44.20
41.63

34.52
41.54

11.25
13.54

7.94
8.19

2.59
2.67

2558

93.81

30.58

36.11

11.77

119.86

39.07

48.56

15.83

8.47

2.76

2562

94.73

30.88

35.77

11.66

112.04

36.52

55.56

18.11

8.71

2.84

2566

95.65

31.18

35.43

11.55

104.21

33.97

62.55

20.39

8.93

2.91

2570

96.57

31.48

35.10

11.44

96.42

31.43

69.55

22.67

9.14

2.98

ปี

รู ปที 3 แสดงแนวโน้มของการเปลียนแปลงการใช้ประโยชน์ทีดิน
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พื5นทีแหล่งนํ5า
(W)
ตร.กม.
%
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แผนทีก ารใช้ประโยชน์ทดี นิ ปี พ.ศ.2554

แผนทีก ารใช้ประโยชน์ทดี นิ ปี พ.ศ.2558

แผนทีก ารใช้ประโยชน์ทดี นิ ปี พ.ศ.2562

แผนทีก ารใช้ประโยชน์ทดี นิ ปี พ.ศ.2566

แผนทีก ารใช้ประโยชน์ทดี นิ ปี พ.ศ.2570
รู ปที 4 แสดงแผนทีการใช้ประโยชน์ทีดินในเขตเทศบาลตําบลเจ้าพระยาสุรศักดิ9ในปี พ.ศ.2554, 2558, 2562, 2566
และ 2570 ตามลําดับ
58
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การคาดการณ์ปริ มาณขยะจากการขยายตัว
4.4 ผลการคาดการณ์ ปริมาณขยะ
ของเมืองคํานวณได้จากการนําข้อมูลขนาดพื5นทีเมือง
ก า ร ค า ด ก า ร ณ์ ป ริ ม า ณ ข ย ะ จ า ก ก า ร
ในเขตเทศบาลมาคํานวณร่ วมกับอัตราการเกิดขยะต่อ
เปลี ย นแปลงของประชากรคํา นวณได้จ ากการนํา
ตารางกิ โลเมตรเพือหาปริ มาณขยะที เกิ ดขึ5 น โดยใช้
ข้อ มู ล ประชากรในเขตเทศบาลมาคํา นวณร่ ว มกับ
ข้อมูลในปี พ.ศ.2546 และ พ.ศ.2550 ในการคํานวณ
อัตราการเกิ ดขยะต่อคนเพือหาปริ มาณขยะที เกิ ดขึ5 น
ซึ งผลที ได้ในปี พ.ศ.2554 มีปริ มาณขยะอยู่ที 132.38
โดยใช้ขอ้ มูลในปี พ.ศ.2546 และ พ.ศ.2550 ในการ
ตันต่อวัน, พ.ศ.2558 มีปริ มาณขยะอยูท่ ี 154.77 ตันต่อ
คํานวณ ซึ งผลทีได้ในปี พ.ศ.2554 มีปริ มาณขยะอยู่ที
วัน, พ.ศ.2562 มีปริ มาณขยะอยูท่ ี 177.06 ตันต่อวัน,
129.03 ตันต่ อวัน, พ.ศ.2558 มี ปริ ม าณขยะอยู่ที
พ.ศ.2566 มีปริ มาณขยะอยูท่ ี 199.35 ตันต่อวัน, และ
150.02 ตันต่อวัน, พ.ศ.2562 มี ปริ มาณขยะอยู่ที
พ.ศ.2570 มีปริ มาณขยะอยู่ที 221.64 ตันต่อวัน โดย
174.44 ตัน ต่ อ วัน , พ.ศ.2566 มี ป ริ ม าณขยะอยู่ ที
แสดงในตารางที 4 และรู ปที 5
202.82 ตันต่อวัน, และพ.ศ.2570 มีปริ มาณขยะอยู่ที
235.82 ตันต่อวัน
ตารางที 4 ปริ มาณขยะโดยการคํานวณจากการเปลียนแปลงของประชากรและการขยายตัวของเมืองในเขตพื5นที
เทศบาลตําบลเจ้าพระยาสุรศักดิ9
ปี
2546*
2550*
2554
2558
2562
2566
2570

จํานวนประชากร
79,441
92,361
107,390
124,865
145,184
168,809
196,278

ปริ มาณขยะ(ตัน/
วัน)
47.50
110.00
129.03
150.02
174.44
202.82
235.82

ปริ มาณขยะ
(ตัน/ปี )
17,337.50
40,150.00
47,094.88
54,758.37
63,669.08
74,029.60
86,075.88

พื5นทีเมือง
(ตร.กม.)
27.10
34.52
41.54
48.56
55.56
62.55
69.55

* ข้อมูลจากเทศบาลตําบลเจ้าพระยาสุ รศักดิ9

รู ปที 5 ปริ มาณขยะจากการเปลียนแปลงประชากรและการขยายตัวของเมือง
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ปริ มาณขยะ(ตัน/
วัน)
47.50
110.00
132.38
154.77
177.06
199.35
221.64

ปริ มาณขยะ
(ตัน/ปี )
17,337.50
40,150.00
48,317.03
56,489.87
64,625.49
72,762.28
80,897.90
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โดยผลจากการคาดการณ์ ปริ ม าณขยะจาก
การคํานวณทั5งจากการเปลียนแปลงของประชากรและ
จากการขยายตัวของเมืองนั5นมีทิศทางที เพิมขึ5นทุกปี
โดยปริ มาณขยะจากการคาดการณ์ท5 งั 2 แบบนั5นไม่
แตกต่างกันมากนัก คือ ในช่วงปี พ.ศ.2554, 2558 และ
2562 ปริ มาณขยะที ไ ด้จ ากการคํานวณการขยายตัว
ของเมื อ งจะให้ป ริ ม าณขยะที ม ากกว่า ที ไ ด้จ ากการ
เปลี ยนแปลงของประชากร ส่ วนในช่วงปี พ.ศ.2566
และ 2570 ปริ ม าณขยะที ไ ด้จ ากการคํา นวณการ
เปลี ย นแปลงของประชากรจะให้ ป ริ มาณขยะที
มากกว่าทีได้จากการขยายตัวของเมือง ซึ งอาจจะสรุ ป
ได้ว่ า ในเขตเทศบาลตํา บลเจ้า พระยาสุ ร ศัก ดิ9 นั5 น
สาม าร ถ ใ ช้ ก าร คํ า น วณป ริ ม าณขย ะ จ ากการ
เปลียนแปลงของประชากรและจากการขยายตัวของ
เมื อ งได้ ซึ งสามารถนํ า เอาผลจากการคาดการณ์
ปริ มาณขยะจากทั5 งสองวิ ธี ไ ปใช้ ใ นการกํ า หนด
นโยบายและแผนในการจัดการขยะมูลฝอยในอนาคต
ได้

5. สรุ ป
5.1 สรุ ปผลการคาดการณ์ การเปลียนแปลง
การใช้ ประโยชน์ ทีดินในเขตเทศบาลตําบลเจ้ าพระยา
สุ รศักดิW
จากการศึกษาเปลียนแปลงการใช้ประโยชน์
ที ดินในเขตเทศบาลตําบลเจ้าพระยาสุ รศักดิ9 ตั5งแต่ปี
พ.ศ. 2546 ถึงปี พ.ศ. 2570 แสดงให้เห็นได้วา่ พื5นที
เกษตรกรรม (A) มี ข นาดพื5 น ที เ พิ ม ขึ5 น จาก 90.82
ตารางกิโลเมตร เป็ น 96.57ตารางกิโลเมตร และพื5นที
เมือง (U) มีขนาดพื5นที เพิมขึ5 นจาก 27.10 ตาราง
กิ โลเมตร เป็ น 69.55 ตารางกิ โลเมตร ทั5งนี5 อาจจะ
เนื องมาจากการเพิมขึ5นของประชากรในพื5นที จึ งทํา
ให้เกิดความต้องการในการหาทีอยูอ่ าศัย การประกอบ
อาชี พ และการบริ โ ภค ทําให้พ5ืน ที เกษตรกรรมและ
พื5 น ที เ มื อ งขยายตัว เพิ ม มากขึ5 น ดัง นั5น จึ ง ส่ ง ผลให้
พื5นทีป่าไม้ (F) มีขนาดพื5นทีลดลงจาก 37.16 ตาราง
กิ โ ลเมตร เป็ น 35.10 ตารางกิ โ ลเมตร และพื5 น ที
เบ็ดเตล็ด (M) มีขนาดพื5นทีลดลงจาก 144.05 ตาราง
กิโลเมตร เป็ น 96.42 ตารางกิโลเมตร และในส่วนของ
พื5นที แหล่งนํ5า (W) มี ขนาดพื5นที เพิ มขึ5 น จาก 7.65
ตารางกิ โลเมตร เป็ น 9.14 ตารางกิ โลเมตร อาจจะ
เนื องมาจากสาเหตุอยู่ 2 ประการ คือสาเหตุแรกจาก
ความต้องการในการใช้น5 าํ ทีสูงขึ5นจากการเพิมขึ5นของ
พื5นทีเกษตรกรรมและพื5นทีเมืองจึงทําให้พ5ืนที แหล่ง
นํ5ามี ขนาดเพิมขึ5 นหรื ออีกสาเหตุอาจจะเนื องมาจาก
ความแตกต่ า งของช่ ว งเวลาทํา ให้แ สดงระดับ นํ5า ที
แตกต่างกันทําให้การจําแนกพื5นที แหล่งนํ5าและพื5นที
บริ เวณริ มนํ5าหรื อพื5นที เบ็ดเตล็ดมีความคลาดเคลือน
จึงอาจส่งผลต่อการคาดการณ์ก็เป็ นได้
5.2 ผลการคาดการณ์ ปริ มาณขยะจากการ
เปลียนแปลงของประชากรและจากการขยายตัวของ
เมือง

6. ข้ อเสนอแนะ
6.1 การคาดการณ์ ป ริ ม าณขยะจากการ
ขยายตัวของเมื อง ควรทําการจําแนกรู ปแบบการใช้
ประโยชน์ทีดินประเภทเมืองออกเป็ นกิ จกรรมต่างๆ
และใช้แบบสอบถามในการสํารวจปริ มาณการกําเนิ ด
ขยะในแต่ละกิ จกรรม เพือให้การคาดการณ์ ปริ มาณ
ขยะมีความถูกต้องและใกล้เคียงกับความเป็ นจริ งมาก
ทีสุด
6.2 ควรทําการคาดการณ์ปริ มาณขยะจาก
การเพิมขึ5นของประชากรและการขยายตัวของเมืองใน
พื5นทีอืนๆ เพือทําการเปรี ยบเทียบ วิเคราะห์และสรุ ป
ถึ ง ความเป็ นไปได้ใ นการนํา เอาวิ ธี ก ารคาดการณ์
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ปริ มาณขยะจากขยายตัวของเมืองไปช่ วยในการวาง
แผนการจัดการขยะของประเทศในอนาคต

[4]

7. กิตติกรรมประกาศ

[5]

ขอขอบคุณคณะสิ งแวดล้อมและทรัพยากร
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิ ดล ดร.วนารัตน์ กรอิสรานุ
กูล ภาควิชาเทคโนโลยีชนบท คณะวิทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เทศบาลตําบล
เจ้าพระยาสุรศักดิ9 ทีให้สนับสนุนการทําการศึกษาครั5ง
นี5สาํ เร็ จลุล่วงไปด้วยดี

[6]

[7]

8. เอกสารอ้ างอิง
[1]

[2]

[3]

สํานักงานสิ งแวดล้อมภาคที 13 ชลบุรี, ข้อมูล
คุณภาพสิ งแวดล้อม: ขยะมูลฝอย, Retrieved
October 12, 2008. [ออนไลน์], เข้าถึงได้จาก:
http://www.reo13.go.th/datamain_wast.html,
2548.
จังหวัดชลบุ รี, เขตการปกครอง, Retrieved
March 14, 2010. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก:
http://www.chonburi.go.th. 2550.
เทศบาลตําบลเจ้าพระยาสุรศักดิ9, ข้อมูลทัว ไป,
Retrieved September 15, 2549. [ออนไลน์],
เข้าถึงได้จาก: http://www.chaoprayasurasak.
go.th/index.php?option=com_content&task=
view&id=2&Itemid=11. 2550.

[8]

61

Ross S., Lunetta. and John G. Lyon. Remote
Sensing and GIS Accuracy Assessment.
Boca Raton: CRC Press, 2004
Eastman, J.R. IDRISI Andes, Guide to GIS
and Image Processing, Miami: Clark Lab,
2006.
Keith R. McCloy, Resource Management
Information Systems: Remote Sensing, GIS
and Modeling (2nd ed.), Florida: CRC Press,
2006
ศู น ย์ ป ฏิ บั ติ ก ารวิ ศ วกรรมพลั ง งานและ
สิ ง แ ว ด ล้ อ ม ค ณ ะ วิ ศ ว ก ร ร ม ศ า ส ต ร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ . โครงการติดตาม
ตรวจสอบสถานทีบาํ บัดและกําจัดขยะมูลฝอย
ขององค์กรปกครองส่ วนท้อ งถิ นจํานวน 98
แห่ ง ในพื5นที จังหวัดชลบุ รี ระยอง จันทบุ รี
ตราด ฉะเชิงเทรา และสระแก้ว: รายงานฉบับ
สมบูรณ์ . กรุ งเทพฯ: คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. 2548.
Congalton R. and Mead R. A Quantitative
Method to Test for Consistency and
Correctness of Photointerpretation, Journal
of Photogrammetric Engineering & Remote
Sensing, Vol. 49 (1), pp. 69-74, 1983.

