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1 คานา
เอกสารชุดนี้เป็ นคูม
่ ือสาหรับการเรียนรูแ
้ บบจาลอง CLUMondo เพือ
่
วิเคราะห์ การเปลีย่ นแปลงการใช้ประโยชน์ ทด
ี่ ิน ด้วยตนเอง เพือ
่ ใช้งานกับ
แบบจาลอง CLUMondo ร่วมกับซอฟแวร์ Geonamica ดังนัน
้ มีสว่ นต่อ
ประสานกับผู้ใช้ และชุดคาสั่งทีเ่ หมือนกัน คูม
่ ือฉบับนี้ ประกอบด้วย 4 ส่วน
ดังนี้
ส่วนแรก
ส่วนประกอบจ่าง ๆ

เป็ นการอธิบายโครงสร้างหลักของแบบจาลองและ

ส่วนทีส่ อง เป็ นกรณีศึกษาจากสาธารณประชาติไตยประชาชนลาว
ส่วนทีส่ าม อธิบายข้อมูลพื้นฐานและวิธก
ี ารใช้ GIDS ก่อนและหลังการ
จาลองของข้อมูลนาเข้า (input) และข้อมูลทีไ่ ด้รบั (output)
ส่วนทีส่ ี่ ประกอบด้วยแบบฝึ กหัด เพือ
่ ให้ผู้ใช้แบบจาลองใช้สว่ นต่อ
ประสานกับผู้ใช้ และคาสั่ง ในแต่ละขั้นตอนการทางาน ซึ่งมีระดับความยาก
เพิ่มขึ้นเรือ่ ย ๆ ดังนัน
้ แนะนาให้ทาแบบฝึ กหัดทัง้ หมดตามลาดับ

2 The CLUMondo Model
ความเป็ นมา
CLUMondo model เป็ นแบบจาลองการเปลีย่ นแปลงการใช้ประโยชน์
ทีด
่ ินแบบพลวัตเชิงพื้นที่ และเป็ นรุ่น (version) ล่าสุด ของแบบจาลอง
การศึกษาการเปลีย่ นแปลงและผลกระทบการใช้ประโยชน์ทด
ี่ ิน (Conversion
of Land Use and its Effects modelling framework or CLUE)
(Verburg et al., 1999) โดยทั่วไป แบบจาลองการใช้ประโยชน์ ทด
ี่ ิน จะ
คาดคะเนการเปลีย่ นแปลงปะเภทของสิง่ ปกคลุมดิน
เช่น
ป่ าไม้
พื้นที่
เกษตรกรรม และสิง่ ปลูกสร้างทีม
่ นุษย์สร้างขึ้น แต่อย่างไรก็ ตามแบบจาลอง
การเปลีย่ นแปลงการใช้ประโยชน์ทด
ี่ ินจานวนมาก ไม่ได้พิจารณาปัจจัยด้าน
ความเหมาะสมของพื้นที่ และความเข้มข้นของการใช้ทด
ี่ ิน เช่น การใช้พื้นที่
การเกษตรแบบเบาบางกับการใช้พื้นทีอ
่ ย่างเข้มข้น
ทีอ่ ยู่อาศัย ทีม
่ ีความ
หนาแน่ นน้อยกับทีอ
่ ยูอ
่ าศัยแออัด (อพาทเม้นต์) ในการใช้ประโยชน์ทด
ี่ ินหลาย
แห่ง ไม่ใช่เป็ นการใช้ประโยชน์หรือ ลักษณะปกคลุมดินเพียงประเภทเดียว เช่น
บ้านเรือนในชนบทส่วนใหญ่ม ก
ั มีพื้นทีเ่ กษตรกรรม
และ/หรือพื้นทีเ่ ลีย้ งปศุ
สัตว์ปะปน เป็ นต้น ดังนั้น การจาแนกการใช้ประโยชน์ทด
ี่ ินออกเป็ นแต่ละ
ประเภท จึงไม่สอดคล้องกับความเป็ นจริง
1

แบบจาลอง
CLUMondo
ได้ถูกออกแบบให้สามารถจาลองการ
เปลีย่ นแปลงการใช้ประโยชน์ ทด
ี่ ิน ความเข้มข้นของการใช้ทด
ี่ ิน และสามารถ
สะท้อนบทบาทหน้าทีข
่ องทีด
่ ินได้ ในขั้นตอนทางาน แบบจาลองจะวิเคราะห์
การเปลีย่ นแปลงตามความเหมาะสมของศักยภาพพื้นทีซ
่ ึ่งเป็ นพลวัต
รายละเอียดการพัฒนาแบบจาลอง CLUE และ CLUEMondo สามารถศึกษา
เพิ่มเติมได้จาก Eitelberg et al., 2015; van Asselen and Verburg,
2013; Verburg et al., 2002; Verburg and Veldkamp, 2004.

โครงสร้างของแบบจาลอง CLUMondo
แบบจาลอง CLUMondo ประกอบด้วย 2 ส่วน ส่วนแรกไม่เกีย่ วข้องกับ
พื้นที่ (non-spatial demand modules) และส่วนทีส่ องเกีย่ วข้องกับพื้นที่
(spatially explicit allocation modules) ดังภาพที่ 1 องค์ประกอบทีไ่ ม่
เกีย่ วกับพื้นที่ ประกอบด้วยความต้องการการใช้ทด
ี่ ินในภาพรวมครอบคลุม
พื้นทีศ
่ ึกษา ซึ่งอาจเป็ นขนาดของการใช้ทด
ี่ ินแต่ละประเภท หรือปริมาณสินค้า
และบริการ (goods and services) เช่น ขนาดของพื้นทีอ่ ยู่อาศัย (แฮคแตร์)
และความต้องการปริมาณอาหาร (ตัน) ตามลาดับ ในขั้นตอนการจาลองการ
เปลีย่ นแปลงการใช้ทด
ี่ ิน ความต้องการดังกล่าว จะถูกจัดสรรไปยังพื้นทีต
่ ่าง ๆ
ตามความเหมาะสมของทีด
่ ิน ในแผนทีต
่ ารางกริด
การกาหนดความต้องการการใช้ทด
ี่ ิน สามารถดาเนินการได้ทีส
่ ว่ นต่อ
ประสานกับผู้ใช้ (user interface) ซึ่งข้อมูลดังกล่าว โดยข้อมูลดังกล่าว อาจ
ได้มาจากการวิเคราะห์ อย่างง่าย ๆ เช่น แนวโน้มการเปลีย่ นแปลงการใช้ทด
ี่ ิน
เหมือนในอดีต
หรือการวิเคราะห์ ทซ
ี่ บ
ั ซ้อน
เช่น
การวิเคราะห์ทาง
เศรษฐศาสตร์ เป็ นต้น โดยความต้องการจะระบุเป็ นรายปี ทัง้ นี้ ขึ้นอยูก
่ บ
ั
ลักษณะของพื้นทีศ
่ ึกษา หรือภาพเหตุการณ์ ในอนาคต

2

ภาพที1
่ . ขัน
้ ตอนแบบจาลองเบื้องต้น
การจัดสรรความต้องการการใช้ประโยชน์ทด
ี่ ิน ขึ้นอยูก
่ บ
ั หลายปัจจัย ดัง
ภาพที่ 2 ซึ่งสามารถแบ่งออกได้เป็ น 4 ปัจจัย คือ 1) นโยบายทีด
่ ินและพื้นที่
หวงห้าม (spatial policies and restrictions) 2) ความยากง่ายในการ
เปลีย่ นแปลงการใช้ทด
ี่ ินแต่ละประเภท (land use type specific
conversion settings) 3) ความต้องการการใช้ประโยชน์ทด
ี่ ิน (land use
requirements or demand) และ 4) คุณลักษณะของพื้นที(่ location
characteristics) ปัจจัยแต่ละตัว สามารถอธิบายได้ ดังนี้

ภาพที2
่ . ปัจจัยทีใ่ ช้ในการจาลองการเปลีย่ นแปลงการใช้ประโยชน์ทด
ี่ ิน
3

2.2.1 นโยบายด้านพื้นทีแ
่ ละเขตหวงห้าม
นโยบายด้านพื้นทีแ
่ ละเขตหวงห้าม เป็ นการกาหนดว่าการช้ประโยชน์
ทีด
่ ินประเภทใด หรือพื้นทีใ่ ดเป็ นพื้นทีห
่ วงห้าม ยกตัวอย่างเช่น นโยบายการ
แบ่งเขตการใช้ทด
ี่ ิน
หรือสิทธิกกรครอบครองทีด
่ ิน
ซึ่งในแบบจาลอง
Clumodo
จะแสดงขอบเขตพื้นทีต
่ ามตามนโยบายเหล่านี้ไว้ในแผนที่
นโยบายด้านพื้นทีบ
่ างครัง้ อาจครอบคลุมการใช้ประโยชน์ทด
ี่ ินทุกประเภทใน
พื้นทีใ่ ดพื้นทีห
่ นึ่ง เช่น การกาหนดเขตห้ามทาไม้ในพื้นทีป
่ ่ าสงวนแห่งชาติ
เป็ นต้น ซึ่จะถูกกาหนดไว้ในแผนที่ ในบางกรณี นโยบายการช้ทด
ี่ ิน ครอบคลุม
เฉพาะการใช้ทด
ี่ ินบางประเภท เช่น พื้นทีอ
่ ยูอ
่ าศัยสามารถดาเนินการได้เ ฉพาะ
ในพื้นทีเ่ กษตรกรรม หรือพื้นทีเ่ กษตรกรรมสามารถขยายพื้นทีได้เฉพาะแนว
กันชนในป่ าสงวนแห่งชาติ
เป็ นต้น
ซึ่งการกาหนดเงือ
่ นไขบางประเภท
สามารถดาเนินการได้ในตารางการเปลีย่ นแปลงการใช้ทด
ี่ ิน
(conversion
matrix)

2.2.2 การกาหนดค่าการเปลีย่ นแปลงการใช้ประโยชน์ทด
ี่ น
ิ
การกาหนดค่าการเปลีย่ นแปลงการใช้ประโยชน์ ทด
ี่ ิน แสดงพฤติกรรม
ของการใช้ประโยชน์ ทด
ี่ ินแต่ละประเภท ขึ้นอยูก
่ บ
ั 2 ปัจจัย ประกอบด้วย ความ
ยากง่ายต่อการเปลีย่ นแปลง (conversion resistance) และ ลาดับการ
เปลีย่ นแปลงการใช้ทด
ี่ ิน (land-use transition sequences) ความยากง่าย
ต่อการเปลีย่ นแปลงเกีย่ วข้องกับความสมารถในการฟื้ นฟู
การใช้ประโยชน์
ทีด
่ ินบางประเภท เปลีย่ นแปลงยาก ยกเว้นมีความต้องการอย่างมาก เนือ
่ งจาก
ใช้เงินในการลงทุนสูง ยกตัวอย่างเช่น ทีอ
่ ยูอ
่ าศัยและไม้ยน
ื ต้นรือไม้ผลทาง
เกษตร
แต่การใช่ประโยชน์ทด
ี่ ินบางประเภท สามารถเปลีย่ นแปลงได้ง่าย
เนือ
่ งจากมีความเหมาะสมของทีด
่ ินและมีความต้องการ ยกตัวอย่างเช่น พื้น ที่
เกษตรกรรม สามารถเปลีย่ นเป็ นทีอ่ ยูอ
่ าศัย และพื้นทีเ่ กษตรกรรม มีการขยาย
ไปยังพื้นทีป
่ ่ ากันชน หรือไร่เ ลือ่ นลอย โดยทั่วไปมีการใช้ประโยชนืไม่เกิน 2
ครัง้ เนือ
่ งจากขดธาตุอาหาร เป็ นต้น ซึ่งพฤติกรรมการใช้ทด
ี่ ินแต่ละประเภท
มักเกีย่ วข้องกับค่าใช้จ่าย ทัง้ นี้ ความยากง่ายต่อการเปลีย่ นแปลง มีคา่ ระหว่าง
0 (เปลีย่ นแปลงได้ง่าย) และ 1 (ไม่สามารถเปลีย่ นแปลงได) ซึ่งการกาหนดค่า
เหล่านี้ จะกาหนดโดยใช้ประสบการณ์ ของผู้เชีย่ วชาญ หรือการสังเกตในพื้นที่
จริง
ปัจจัยทีส่ องเกีย่ วข้องลาดับการเปลีย่ นของการใช้ทด
ี่ ินแต่ละประเภท ซึ่ง
จะระบุไว้นตารางลาดับการเปลีย่ นแปลง ดังนี้


การใช้ประโยชน์ทด
ี่ ินประเภทใด สามารถเปลีย่ นแปลงได้ ประเภทใด
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ไม่สามารถเปลีย่ นแปลงได้ (ภาพที่ 3)


บริเวณใดของพื้นทีศ
่ ึกษา
สามารถเปลีย่ นแปลงการใช้ทด
ี่ ินได้
บริเวณใดห้ามมีการเปลีย่ นแปลง (เขตหวงห้าม)

ต้องใช้เวลากีป
่ ี (ช่วงเวลา) ทีก
่ ารใช้ประโยชน์ ทด
ี่ ินประเภทใดประเภท
หนึ่ง
ในทีใ่ ดทีห
่ นึ่งจะเหมือนเดิม
ก่อนเปลีย่ นเป็ นประเภทอืน
่
ยกตัวอย่างเช่น การเปลีย่ นแปลงจากทีโ่ ล่งเ ไม่สามารถเปลีย่ นเป็ นป่ า
สมบูรณ์ ได้ในเวลา 1 ปี แต่ใช้เวลาในการทดแทนหลายปี จากทีโ่ ล่ง
เป็ นป่ ารุ่นสอง และป่ าสมบูรณ์ ตามลาดับ
 จานวนปี มากทีส
่ ด
ุ ทีส่ ามารถใช้ประโยชน์ทด
ี่ ินประเภทใดประเภท
หนึ่งในพื้นทีเ่ ดิม ยกตัวอย่างเช่น การทาการเกษตรแบบไร่เ ลือ่ นลอย
ไม่สามารถดาเนินการในพื้นทีเ่ ดิมได้ตลอด เนือ
่ งจากการสูญเสียธาตุ
อาหารในดิน และการรุกรานของวัชพืช เป็ นต้น
การระบุจานวนปี น้อยทีส
่ ด
ุ หรือมากทีส่ ด
ุ สามารถดาเนินการได้ทต
ี่ าราง
กาหนดการเปลีย่ นแปลง (conversion matrix) ซึ่งในการจาลองการเปลีย่ น
ประเภทของการใช้ประโยชน์ทด
ี่ ิน ปัจจัยต่าง ๆ เช่น จานวนปี การแข่งขัน
ระหว่างการใช้ประโยชน์ ทด
ี่ ิน และความเหมาะสมของการใช้ทด
ี่ ินแต่ละ
ประเภท ถูกนามาพิจารณาด้วยกัน ดังภาพที่ 3 ซึ่งแสดงการเปลีย่ นแปลงการ
ใช้ทด
ี่ ิน 3 ประเภท


ภาพที3
่ . แสดงขัน
้ ตอนการเปลีย่ นแปลงการใช้ทด
ี่ ิน

2.2.3 ความต้องการใช้ประโยชน์ทด
ี่ น
ิ
ความต้องการใช้ทด
ี่ ิน จะระบุเป็ นภาพรวมของพื้นทีศ
่ ึกษา แยกตามแต่
ละภาพเหตุการณ์ (scenario) สาหรับแบบจาลอง CLUMondo จะกาหนดแต่
ละประเภทของการใช้ประโยชน์ ทด
ี่ ิน เช่น จานวนกริด เฮคแตร์ หรือตาราง
5

กิโลเมตร หรือจานวนตัน จานวนตัวของปศุสตั ว์ จานวนหลังคาเรือน เป็ นต้น
ความต้องการใช้ทด
ี่ ิน เป็ นปัจจัยสาคัญของแบบจาลอง เนือ
่ งจากจะกาหนดว่า
การเปลีย่ นแปลงการใช้ทด
ี่ ินสามารถเกิดขึ้นได้มากน้อยเพียงใด
โดยการ
ประเมินแยกอิสระจากแบบจาลอง CLUMondo ซึ่งสามารถคานวณได้หลาย
วิธี ขึ้นอยูก
่ บ
ั พื้นทีศ
่ ึกษาและภาพเหตุการณ์ ยกตัวอย่างเช่น การประเมินจาก
อัตราการเปลีย่ นแปลงการใช้ทด
ี่ ินในอดีต การเพิ่มขึ้นของประชากร และหรือ
ความต้องการใช้ทรัพยากร หรือการวิเคราะห์เศรษฐกิจในระดับมหาภาค เพือ
่
กาหนดเป้ าหมายการใช้ทด
ี่ ิน เป็ นต้น

2.2.4 ลักษณะของพื้นที่ หรือท
่ เหมาะสมของทีด
่ น
ิ
้ ในพื้นทีท
การเปลีย่ นแปลงการใช้ทด
ี่ ิน จะเกิดขึน
่ เี่ หมาะสมมากทีส่ ด
ุ ของ
แต่ละประเภทการใช้ทด
ี่ ิน ซึ่งสามารถประมินได้จากปัจจัยทีเ่ กี่ยวข้อง โดยใช้
สมการ ดังนี้

Rki =C + akX1i + bkX2i + .....
โดย

Rki

= พื้นทีท
่ เี่ หมาะสมสาหรับ การใช้ประโยชน์ ทด
ี่ ิน ประเภท k

C = ค่าคงที่
X1, 2,… = ตัวแปรทางด้านกายภาพชีวภาพ เศรษฐกิจและสังคม
ak และ bk = ค่าสัมประสิทธิข์ องตัวแปร สาหรับการใช้ประโยชน์
ทีด
่ ิน ประเภท k
ทัง้ นี้ การเปลีย่ นแปลงการใช้ทด
ี่ ินข้างต้น สามารถใช้สมการทางสถิติ
ถดถอยโลจิสติค ในการวิเคราะห์ วา่ ณ พื้นที่ I เหมาะสมหรือไม่เหมาะสมใน
การเปลีย่ นเป็ นการใช้ประโยชน์ ทด
ี่ ิน k โดยพิจารณาจากค่า Rki แต่อย่างไรก็
ตาม ค่า Rki ไม่สามารถสารวจหรือวัดได้โดยตรง แต่เป็ นค่าความน่ าจะเป็ นที่
ได้จากการคานวณ ทีไ่ ด้จากความสัมพันธ์ระหว่างการปรากฏของการใช้ทด
ี่ ิน
กับปัจจัยด้านกายภาพ ชีวภาพ เศรฐกิจ และสังคม ซึ่งสามารถเขียนได้ ดังนี้
 P
Log  i
 1  Pi


   0   1 X 1,i   2 X 2,i ......   n X n ,i


Pi = ความน่ าจะเป็ นของการใช้ทด
ี่ ินในตารางกริด I
Xi =ปัจจัยด้านพื้นที่

  0   1 X 1,i   2 X 2,i ......   n X =
n ,i

ค่าสหสัมพันธ์ ซึ่งได้จากการวิเคราะห์ถดถอยโลจิสติค
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การวิเคราะห์สมการถดถอยโลจิสติค
คล้ายกับวิธีทางเศรษฐศาสตร์
(Econometric analysis) ทั่วไป เพือ
่ ประเมินการเปลีย่ นแปลงการใช้ทด
ี่ ิน
และการทาลายป่ า กล่าวคือ เป็ นการวิเคราะห์ผลตอบแทนสูงสุด ในการเลือกใช้
ทีด
่ ินเพือ
่ การเกษตร โดพิจารณาจากปัจจัยต่าง ๆ
ในพื้นทีศ
่ ึกษา
แบบจาลองจะวิเคราะห์ว่าพื้นทีใ่ ดพื้นทีห
่ นึ่งเหมาะสม
(suitable)
กับการใช้ประโยชน์ทด
ี่ ินมากทีส่ ด
ุ
โดยปัจจัยทีบ
่ ่งบอกความ
เหมาะสม ประกอบด้วย ผลตอบแทนด้านการเงิน วัฒนธรรม ความคุน
้ เคย และ
ปัจจัยด้านคุณลักษณะของทิด
่ ินอืน
่ ๆ ในการจัดสรรทีด
่ ิน
ปัจจัยด้านพื้นทีห
่ ลายปัจจัย มีความสัมพันธ์หรือแตกต่างกันในภูมิทศั น์
เช่น คุณลักษณะของดิน ความสูง แต่อย่างไรก็ตาม การตัดสินใจการจัดการ
หรือการใช้ทด
ี่ ิน ณ ทีใ่ ดทีห
่ นึ่ง ไม่ได้พิจารณาเฉพาะปัจจัยด้านพื้นทีอ่ ย่างเดียว
แต่พิจารณาเงือนไขอืน
่ ๆ ควบคูไ่ ปด้วย เช่น ทีต
่ ง้ ั ของครังเรือน บทบาทชุมชน
และระบบการปกครองในท้องถิ่น ทัง้ นี้ เพราะปัจจัยดังกล่าว มีผลต่อการเข้าถึง
พื้นที่ ความใกล้- ไกลจากตลาด รวมทัง้ ความความต้องการใช้ทด
ี่ ินเพือ
่ การอยู่
อาศัย หากมีประชากรหนาแน่ น พื้นทีจ่ ะมีจาเป็ นต่อการอยูอ
่ าศัยมากกว่าการ
ใช้ทด
ี่ ินเพือ
่ การเกษตร
ถึงแม้ว่าจะมีความเหมาะสมทางศักยภาพของทีด
่ ินก็
ตาม

2.2.5
กระบวนการจัดสรรทีด
่ น
ิ ตามความต้องการ (Allocation
procedure)
เมือ
่ จัดเตรียมข้อมูลเรียบร้อย แบบจาลอง CLUMondo จะดาเนินการ
ประเมินการเปลีย่ นแปลงการใช้ทด
ี่ ินในแต่ละช่วงเวลา) รายปี (ดังภาพที่ 4 โดย
รายละเอียดของแต่ละขัน
้ ตอน สรุปได้ ดังนี้




ขัน
้ ตอนที่ 1 แบบจาลองจะพิจารณาว่า พื้นทีใ่ ด (ตารางกริด) สามารถ
เปลีย่ นแปลงได้ ทัง้ นี้เนือ
่ งจาก บางตารางกริดตัง้ อยู่ในพื้นทีอ่ นุรกั ษ์
หรือพื้นทีห
่ วงห้ามทีถ
่ ูกกาหนดว่าไม่มีการเปลีย่ นแปลง ตามนโยบาย
ด้านพื้นที่ (spatial policy) หรือการใช้ประโยชน์ ทด
ี่ ินบางประเภท ที่
ได้ระบุในตารางการเปลีย่ นแปลง (conversion matrix) ว่าไม่
สามารถเปลีย่ นแปลงได้
ในแต่ละตารางกริด (i) ณ เวลา t แบบจาลองคานวณความน่ าจะเป็ น
ในการเปลีย่ นแปลง (Ptrant,i,LU) ของแต่ละการใช้ประโยชน์ทด
ี่ ิน
(LU) ซึ่งสามารถเขียนเป็ นสูตร ดังนี้
Ptrant,i,LU = Ploct,i,LU + PresLU + Pcompt,LU

โดย Ploct,i,LU คือความเหมาะสมของการใช้ประโยชน์ทด
ี่ ิน (LU) ณ
ตาแหน่ ง i (ได้จากสมการถดถอย), Pres LU คือ ความต้านทานต่อการ
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เปลีย่ นแปลง (conversion resistance) เป็ นการใช้ประโยชน์ทด
ี่ ินประเภท
LU และ Pcomp t,LU ค่าปัจจัยการทาซ้า (iteration variable) ของการใช้
ทีด
่ ินแต่ละประเภท ซึ่งบ่งบอกค่าความทนทานสัมพัทธ์ของการใช้ทด
ี่ ิน โดยค่า
Pres LU จะพิจารณาเฉพาะ ตารางกริดทีเ่ ป็ นการใช้ประโยชน์ ทด
ี่ ิน ประเภท
LU ในปี ทีค
่ านวณการเปลีย่ นแปลง.
การจัดสรรทีด
่ ิน จะเกิดขึ้นเมือ
่
ค่าปัจจัยการทาซ้า (iteration
variable) ของการใช้ทด
ี่ ินทุกประเภท Pcomp t,LU) เท่ากัน และ
ดาเนินการในตารางกริดทีม
่ ีค่าความน่ าจะเป็ นต่อการเปลีย่ นแปลง
มากทีส
่ ด
ุ แต่ไม่สามารถเปลีย่ นแปลงได้ในตารางกิรด หรือการใช้
ประโยชน์ทด
ี่ ินทีก
่ าหนดห้ามเปลีย่ นแปลง.
 พื้นที่ หรือสินค้าและบริการ (goods and services) ทีม
่ ีการ
เปลีย่ นแปลงทัง้ หมด
จะนาไปเปรียบเทียบกับความต้องการทีด
่ ิน
(land-use demand) หากยังมีปริมาณน้อยหว่าความต้องการ ค่า
ปัจจัยการทาซ้า (iteration variable) จะมีคา่ สูงขึ้นเพือ
่ ให้มีโอกาส
หรือความเหมาะสมต่อการเปลีย่ นแปลงสูงขึ้น ในทางตรงข้าม ค่า
ปัจจัยการทาซ้า (iteration variable) จะน้อยลง เมือ
่ มีพื้นทีใ่ กล้เคียง
กับความต้องการ ดังนัน
้ ในระหว่างการวิเคราะห์ข้อมูล อาจเป็ นไปได้
ว่า ค่าปัจจัยการทาซ้า (iteration variable) มีความสาคัญในการ
จัดสรรทีด
่ ินมากกว่าค่าความเหมาะสมของทีด
่ ิน
ซึ่งได้จากสมการ
ถดถอย
ซึ่งถูกกาหนดโดยความต้องการการใช้ทด
ี่ ิน
ดังนัน
้
กระบวนการจาลองการเปลีย่ นแปลงการใช้ทด
ี่ ิน จะพิจารณาทัง้ จาก
ล่างขึ้นบน (bottom-up) โดยความเหมาะสมทีด
่ ิน และจากบนลงล่าง
(top-down) ตามความต้องการทีด
่ ิน
ขัน
้ ตอนที่ 2- 4 จะดาเนินการซ้า ๆ จนกระทั่ง การจัดสรรทีด
่ ิน ครบตาม
ความต้องการใช้ทด
ี่ ิน สินค้าและบริการ แผนทีก
่ ารใช้ทด
ี่ ินจะถูกบันทึก และ
นามาคานวณเพิ่มเติมในขั้นตอนต่อไป อนึ่ง พื้นทีก
่ ารใช้ทด
ี่ ินบางประเภท ทีไ่ ด้
จัดสรรให้มีการเปลีย่ นแปลง ไม่สามารถฟื้ นฟูหรือกลับมาเหมือนเดิมได้อก
ี แต่
บางประเภทสามารถเปลีย่ นกลับมาได้ ทัง้ นี้ กระบวนการจัดสรรทีด
่ ิน มีความ
ซับซ้อน และมีความสัมพันธ์ไม่เป็ นเส้นตรง
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ภาพที4
่ . กระบวนการจัดสรรทีด
่ ินโดยแบบจาลอง CLUMondo

3 กรณี ศก
ึ ษา
แผนทีก
่ ารใช้ประโยชน์ทด
ี่ น
ิ
ในแบบฝึ กหัด ได้นาแบบจาลอง CLUMOndo จาลองการเปลีย่ นแปลง
การใช้พื้นทีป
่ ระเทศลาว ใน ปี คศ. 2010 ซึ่งจาแนกการใช้ประโยชน์ทด
ี่ ิ น
ออกเป็ น 10 ประเภท ดังภาพที่ 5

9

ภาพที5
่ . แผนทีก
่ ารใช้ประโยชน์ ทด
ี่ ินประเทศลาว ปี คศ. 2010

ปัจยั ด้านพื้นที่ (Location Factors) ใช้ปัจจัยต่างๆในพื้นที่
นอกจากแผนทีก
่ ารใช้ประโยชน์ทด
ี่ ิน
ตามข้างต้น
ได้ดาเนินการ
จัดเตรียมข้อมูลแผนทีศ
่ ึกษาหลายชั้นข้อมูล) ตารางที่ 1) ซึ่งใช้เป็ นปัจจัยในการ
วิเคราะห์บความเหมาะสมของการใช้ทด
ี่ ินแต่ละประเภท
โดยข้อมูลแผนที่
ดังกล่าว จะบันทึกเป็ น sc1gr*.fil files และจัดเก็บในแฟ้ มข้อมูล (simulation
directory) โดย * หมายถึงหมายเลขของปัจจัยด้านพื้นที่
ตารางที1
่ . ปัจจัยด้านพื้นทีท
่ ใี่ ช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล Cat หมายถึงปัจจัยเชิง
คุณภาพ (categorical variables ( เช่น การพบ หรอไม่พบ) และ
Num หมายถึง ปัจจัยเชิงปริมาณหรือตัวเลข (numerical

variables).

รห ัส

ประเภ ชื่อปัจจ ัย
ทType

คาอธิบาย

0

Cat

ระยะทางจากแหล่งน้า มากกว่า 2 km

w_3_ab2k

10

1

Num

access

ระยะทางถึงหมูบ
่ า้ น

2

Num

access_do
m

ระยะทางถึงตลาดในท้องถิน
่

3

Num

access_int

ระยะทางถึงตลาดต่างประเทศ
ชายแดน)

4

Cat

contractp

หมูบ
่ า้ นทีท
่ าสัญญาข้อตกลงด้านการค้า (contract
farming)

5

Num

popdensity

ความหนาแหน่นของประชากร

6

Num

slope

ความลาดชันเฉลีย่ (2x2 km)

7

Num

elevation

ความสlงเฉลีย่ (mean of 2x2 km)

8

Num

precipitatio
n

ปริมาณน้าฝนรายปี เฉลีย่

9

Num

temperatur
e

อุณหภูมเิ ฉลีย่ รายปี

10

Cat

awc_1

ความสามารถในการดูดยึดน้าของดิน (FAO class
1: 150 mm/m)

11

Cat

awc_4

ความสามารถในการดูดยึดน้าของดิน (FAO class
4: 75 mm/m)

12

Cat

awc_5

ความสามารถในการดูดยึดน้าของดิน (FAO class
5: 50 mm/m)

13

Cat

drain4

การระบายน้าของดิน (soil drainage FAO class
4: moderately well)

14

Num

t_clay

ปริมาณอนุภาคดินเหนียวในชัน
้ ดินบน (%)

15

Num

s_clay

ปริมาณอนุภาคดินเหนียวในชัน
้ ดินล่าง (%)

16

Num

t_gravel

ปริมาณกรวดในชัน
้ ดินบน (%)%

17

Num

toc_4

ปริมาณอินทรีย์คาร์บอนในชัน
้ ดินบน (FAO class
4: 1.2 – 2.0 %)

18

Cat

w_2_un2k

ระยะทางถึงแหล่งน้าน้อยกว่า 2 km

(สนามบิน

ด่าน

ภาพเหตุการณ์ อนาคต (Scenario data)
กาหนดความต้องการการใช้ประโยชน์ ทด
ี่ ินในอนาคต ของกรณีศึกษา
ประเทศลาว ตามภาพเหตุการณ์ อนาคต ซึ่งสัมพันธ์กบ
ั การใช้ประโยชน์ทด
ี่ ิ น
4 ประเภท ดังนี้ 1) เพิ่มพื้นทีอ่ ยู่อาศัย 2) ทีด
่ ินสาหรับปลูกพืชผลทางการเกษตร
หลัก (นาข้าว) 3) เพิ่มพื้นทีเ่ พาะปลูกพืชไร่ และ 4) ทีด
่ ินปลูกไม้ยน
ื ต้น โดย
ภาพเหตุการณ์ ในอนาคต ได้คาดการณ์ ว่า ทีอ
่ ยูอ
่ าศัยและทีด
่ ินพืชผลทาง
11

้ ของพื้นทีเ่ พาะปลูกพืชไร่
การเกษตรหลักเพิ่มขึ้นระดับกลาง ส่วนการเพิ่มขึน
และไม้ยน
ื ต้น ขึ้นอยู่กบ
ั ความต้องการของต่างประเทศ
กาหนดพื้นทีห
่ วงห้าม ซึง่ จะไม่มีการเปลีย่ นแปลงในขัน
้ ตอนการจาลอง
2
ประเภท
คือ
พื้นทีอ่ ท
ุ ยานแห่งชาติ
ตามขอบเขตในแฟ้ มข้อมูล
region_park.fil’ และพื้นทีท
่ ม
ี่ ีระดับความสูงจากน้าทะเลปานกลางมากกว่า
1,000 เมตร ซึ่งบันทึกในแฟ้ มข้อมูล region_1000.fil’ รายละเอียดเพิ่มเติม
เกีย่ วกับการกาหนดนโยบายด้านพื้นที่ (spatial policies) เพื่อกาหนดเป็ นที่
หวงห้าม ศึกษาเพิ่มเติมในหัวข้อ 0
ข้อสังเกต การกาหนดภาพเหตุการณ์ ในอนาคตในแบบฝึ กหัดนี้ เป็ นการ
สมมติเหตุการณ์ ในการจาลองการเปลีย่ นแปลงการใช้ทด
ี่ ิน
ซึ่งสามารถ
ปรับเปลีย่ นได้
ไม่ได้เป็ นภาพเหตุการณ์ จริงในสาธาณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว ดังนั้น ให้พึง ระวังในการแปลตีความ

4 การเตรียมคอมพิวเตอร์ และการใช้ GIS
เตรียมคอมพิวเตอร์
ในการใช้แบบจาลอง CLUMondo ผู้ใช้ต้องจัดเตรียมข้อมูลและตัง้ ค่า
ของระบบคอมพิวเตอร์ ก่อนการใช้งาน กล่าวคือ กาหนดสัญญลักษณ์ จด
ุ (.)
แทนค่าทศนิยม
ไม่ใช่เครือ่ งหมายจุลภาค
(,)
ซึ่งชุดข้อมูลตัวอย่างใน
แบบฝึ กหัด ได้ดาเนินการจัดทาให้เหมาะสมแล้ว แต่เพือ
่ ความมั่นใจ ให้
ผู้ใช้งานทุกคน ดาเนินการตรวจสอบ/ตัง้ ค่า คอมพิวเตอร์ให้ถูกต้อง โดย
ดาเนินการ ดังนี้


ในระบบปฏิบตั ิการ Windows, เข้าไปที่ Control Panel/Clock,
Language, and Region เลือก ‘Region and Language’.



ในเมนู ‘Format’ เลือก, ‘English (United States)’ (ภาพที่
Error! Reference source not found.) กด ‘Additional
ettings’ เพือ
่ ตรวจสอบว่า สัญญลักษณ์ หมายถึงเครือ
่ งหมายทศนิยม
หรือไม่
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ภาพที6
่ . การตัง้ ค่า Region และ ภาษา สาหรับแบบจาลอง CLUMondo

GIS Software
ก่อนทีจ่ ะจาลองการเปลีย่ นแปลงการใช้ทด
ี่ ิน
ผู้ใช้อาจจาเป็ นต้อง
จัดเตรียมข้อมูลด้านพื้นที่ เช่น แผนทีก
่ ารใช้ ประธยชน์ ทด
ี่ ิน หรือแผนทีค
่ วาม
เหมาะสมทีด
่ ิน ซึ่งการดาเนินการดังกล่าว ไม่สามารถทาดโดยแบบจาลอง
CLUMondo ดังนัน
้ ผู้ใช้ต้องมีโปรแกรมระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS)
เพือ
่ ใช้ในการดาเนินการต่าง ๆ ดังนี้



จัดเตรียมหรือแก้ไขข้อมูล เพือ
่ ใช้ในแบบจาลอง Clumodo เช่น การ
นาเข้าข้อมูล การแปลงข้อมูลจากระบบ vector เป็ นระบบ raster
การกาหนดพื้นทีห
่ วงห้าม และจัดเตรียมข้อมูลด้านพื้นที่ เป็ นต้น
ดาเนินการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพื้นที่ หากจาเป็ น



การจัดทาแผนที่ สัญญลักษณ์ และคาบรรยายต่างๆ เพือ
่ เผยแพร่.



โปรแกรม GIS ทีไ่ ด้รบั ความนิยมในการใช้งาน ได้แก่ ArcGIS ผลิต
โดย บริษัท ESRI (www.esri.com/ software/arcgis) และโปรแกรม
IDRISI ผลิตโดย Clark Labs (www.clarklabs.org/products/idrisigis.cfm). แต่อย่างไรก็ตาม มีโปรแกรม GS จานวนมากทีไ่ ม่มีลข
ิ สิทธิด์ ้าน
การค้า ผู้ใช้สามารถ download ได้ฟรี ทีน
่ ิยม ได้แก่
13



QGIS http://www.qgis.org



GRASS GIS http://grass.osgeo.org



SAGA GIShttp://www.saga-gis.org



ILWIS http://52north.org/downloads/category/10-ilwis

โปรแกรม GIS ข้างต้น ส่วนมากมีชุดคาสั่งในการใช้งานครบถ้วน
์ างการค้าได้ กล่าวคือ สามารถแสดงผล
สามารถชดเชยโปรแกรมทีม
่ ีลข
ิ สิทธิท
ข้อมูลแผนที่ วิเคราะห์ข้อมูลเชิงพื้นที่ เป็ นต้น

ติดตัง้ โปรแกรม Map Comparison Kit
ในแบบฝึ กหัด ผู้ใช้สามารถใช้โปรแกรม Map Comparison Kit
(MCM) ในการวิเคราะห์การเปลีย่ นแปลง ของการใช้ประโยชน์ ทด
ี่ ิน ซึ่งบันทึก
โดยตารางกริด โปรแกรมนี้ใช้งานง่าย และใช้เวลาในการศึกษาน้อย สิง่ ที่
โปรแกรม สามารถทาได้ มีดงั นี้


สาหรับการเปรียบเทียบความแตกต่างของพื้นที่



แสดงผลความแตกต่างการกระจายเชิงพื้นที่



การเปรียบเทียบความแตกต่างของการใช้ประโยชน์ประเภทใด
ประเภทหนึ่ง



ตรวจวัดมาตราส่วน
หรือขนาดขอวข้อมูลแผนที่
Ordinal, Interval, Ratio)

(Nominal,

โปรแกรม MCM สามารถดาวน์ โหลดได้ฟรีจากเวปไซด์ http://mck.riks.nl/.
หลังจากติดตัง้ โปรแกรมและสั่งดาเนินการ (run) จะขึ้นหน้าต่างสาหรับใช้งาน
ดังภาพที่ 7 โปรแกรม จะถามหา log file ซึ่งในการทางานครัง้ แรก ไฟลฺนี้ยงั
ไม่ได้มีการจัดทา ดังนั้น ให้กด ยกเลิก (cancel)
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ภาพที7
่ . MCK user interface
ท่านสามารถออกจากโปรแกรม MCK software ในหัวข้อแสดงผลการ
จาลอง (Displaying simulation results) ในแบบฝึ กหัดที่ 1 มีคาแนะนาใน
การใช้โปรแกรม MCM อย่างละเอียด
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5 ข้อมูลพื้นฐานสาหรับส่วนต่อประสานกับผูใ้ ช้งาน
(แบบฝึ กหัด)

CLUMondo

วัตถุประสงค์ของแบบฝึ กหัดนี้มีขึ้นเพือ
่ ทีจ่ ะสร้างความคุ้นเคยเกีย่ วกับ
ส่วนต่อประสานผู้ใช้ง าน CLUMondo โดยในก่อนหน้านี้ ท่านคุณได้ทราบ
เกีย่ วกับองค์ประกอบของแบบจาลองบางส่วนไปบ้างแล้ว
แต่สาหรับ
รายละเอียดเพิ่มเติมของแต่ละองค์ประกอบ และแฟ้ มข้อมูลนาเข้าสาหรับเพือ
่
ใช้งานในแบบฝึ กหัดอืน
่ ๆจะอธิบายทีหลัง
หรือ รวบรวมอยู่ในคูม
่ ือพื้นฐาน
สาหรับผู้ใช้งาน

เริ่มใช้งาน CLUMondo
ในส่วนของ CLUMondo นัน
้ แบบจาลองจะถูกแยกออกจากโปรแกรม
ประยุกต์ (โครงการและชุดข้อมูล) ทีใ่ ช้ในการสร้างแบบจาลอง (model
application) ซึ่งทางานคล้ายกับ Microsoft word กล่าวคือ เอกสารจะแยก
ออกมาจากตัวซอฟท์แวร์ต่างหาก ดังนัน
้
หลังจากการติดตัง้ ทัง้ โปรแกรม
แบบจาลอง และโปรแกรมประยุกต์ (โครงการ/ชุดข้อมูล) จะถูกติดตัง้ แยกจาก
กัน
ภายหลัง ท าการติ ด ตั้ง CLUMondo สามารถสั่ง เ ริ่ ม การท าง า น ที่
Start.All Program/CLUMondo เหมือนกับการทางานของโปรแกรมทั่ว ไป
หรือไปเปิ ดโปรแกรมโดยตรงจากแฟ้ มข้อมูล CLUMondo ทีถ
่ ูกติดตัง้ โดยใช้
Windows Explorer แล้วดับเบิ้ลคลิกทีไ่ ฟล์ “Geonamica.exe”
ภายหลัง การเปิ ดโปรแกรมแล้ว CLUMondo จะพร้อมสาหรับการเริ่ม
project file โดย project file เป็ นไฟล์ ที่ป ระกอบด้ ว ย ชุ ด ข้ อ มู ล และการ
ก าหนดค่ า ต่ า ง ๆ (โปรแกรมแบบจ าลองประยุ ก ต์ ) ในแบบฝึ กหัด นี้ ใช้
โปรแกรมแบบจ าลองประยุก ต์ ท าด าเนิ น การในประเทศลาว (Laos) ซึ่ ง ได้
จัดทาไว้เรียบร้อยแล้ว โดยในระหว่างการติดตัง้ โปรแกรม ให้เลือก Laos ซึ่ง
จัดเก็ บไว้ใน Documents\CLUMondo\Laos) จากนั้นส่วนต่อประสานกับ
ผู้ใช้งานจะปรากฎขึ้นบนหน้าจอ

ส่วนต่อประสานกับผูใ้ ช้งานและฟังก์ชน
ั่ หลัก
ส่วนต่อประสานกับผู้ใช้ง าน ช่วยให้ทา่ นสามารถเข้าไปแก้ไขและเข้ า ถึง
ดูไฟล์นาเข้าข้อมูลหลัก (main input files) และตัวแปรต่าง ๆ และอนุญาตให้
ผู้ใช้งานสามารถเลือกภาพเหตุการณ์ ในอนาคต (scenario conditions) โดย
ในโปรแกรมประยุ ก ต์ Laos ค่ า ตัว แปรทั้ง หมดของแบบจ าลองได้ มี ก าร
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กาหนดไว้แล้ว ดังนัน
้ สามารถทีจ่ ะทาการประมวลผลการจาลอง (simulation)
โดยการคลิก
๊ ทีป
่ ม
ุ่ Run หรือไปที่ Simulation/Run ขณะที่แ บบจ าลองอยู่
ในขั้นตอนการประมวลผล ปุ่ มเมนูทง้ ั หมดจะไม่ส ามารถใช้ง านได้ (โดยจะ
ปรากฏเ ป็ นสี เ ทา ดัง นั้น จึ ง ไม่ ส ามารถเ ริ่ ม ก ารป ระม วลผ ล ใหม่ ไ ด้ ใ น
ขณะเดียวกัน) และสามารถมองเห็ นแถบสีเ ขีย วทีม
่ ุมขวาล่าง ซึ่ง แสดงความ
คืบหน้าของการท างาน จนกระทัง้ ดาเนิ น การการประมวลผล ครอบ 100%
ผลการจาลอง (simulation) จะถูกจัดเก็บไว้ทไี่ ฟล์ผลลัพธ์ (output file)
(แผนทีม
่ ีการจัดเก็บข้อมูลแบบ ASCII) ซึ่งสามารถนาเข้าโดยใช้ GIS สาหรับ
การแสดงผลและวิเคราะห์ แผนทีท
่ ง้ ั หมดทีผ
่ ่านการประมวลผลในแต่ละครัง้ จะ
ถูกเก็บภายในโฟลเดอร์เดียว และเมือ
่ มีการประมวลผลอีกครัง้ แผนทีก
่ ็จะถูก
จัดเก็บในโฟลเดอร์ใหม่ ดังนัน
้ ผลทีไ่ ด้จากแบบจาลองจะไม่สญ
ู หายไปด้วย
โดยโฟลเดอร์ จดั เก็บข้อมูลผลลัพธ์
จะจัดเก็บอยู่ใน
CLUMondo/Laos/CLUMondoWorkingDir และถูกจาแนกโดยวันทีแ
่ ละ
เวลา ทีเ่ ริม
่ สั่งประเมวลผล (Start) ซึ่งวิธน
ี ี้ช่วยให้สามารถทราบการใช้ง านครัง้
ล่าสุดได้

5.2.1
ลักษณะโดยทั่วไปของโปรแกรมประยุกต์ (Applications
characteristics)
เมนูแรกของส่วนประสานกับผู้ใช้งาน CLUMondo คือ “Application
characteristics” ซึ่งผู้ใช้งานสามารถเพิ่ม (add) ลบ (remove) และแสดง
(display) ชัน
้ ข้อมูลแผนทีค
่ วามเหมาะสมของทีด
่ ิน ประเภทการใช้ทด
ี่ ิน และ
ชัน
้ ข้อมูลแผนทีท
่ ไี่ ม่ต้องการแสดง (exclusion layers) (ภาพที่ 8) ชัน
้ ข้อมูล
แผนทีค
่ วามเหมาะสมของทีด
่ ิน และปัจจัยต่างๆของพื้นที่ เช่น ความสามารถใน
การเข้าถึงพื้นที,่ ความหนาแน่ นของประชากร, แผนทีแ
่ สดงระดับความสูง และ
ปริมาณน้าฝน โดยสามารถเพิ่มข้อมูลเหล่านี้ได้โดยการคลิก
๊ “Add suitability
layer” ส่วนข้อมูลบริการของการใช้ทด
ี่ ิ “Land use services” หรือประเภท
การชั้นทีด
่ ิน
สามารถแสดงผลและแก้ไขได้
ขณะเดียวกันในส่วนของ
“Exclusion layers” นัน
้ หมายถึง ชัน
้ ข้อมูลแผนที่ ซึ่งไม่ได้นามาใช้ในจาลอง
แต่สามารถแสดงข้อมูลโดยใช้คาสั่ง “Add exclusion layer” ข้อมูลแผนที่
ทัง้ หมด (suitability และ exclusion layers) สามารถแสดงผลได้โดยการกด
“Show” ซึ่งเป็ นเมนูทอ
ี่ ยูถ
่ ดั จาก file description

17

ภาพที8
่ . Application characteristics ของส่วนต่อประสานกับผู้ใช้งาน
CLUMondo model

5.2.2 การวิเคราะห์การถดถอย (Regression analysis)
ในส่วนทีส่ อง คือ “การวิเคราะห์การถดถอย (Regression analysis)”
ผู้ใช้สามารถทาการวิเคราะห์ทางสถิติ
ซุ้งต้องดาเนินการทุกครัง้ สาหรับ
โปรแกรมประยุกต์ (โครงการ) ใหม่ (ภาพที่ 9) แต่ในกรณีทม
ี่ ีโปรแกรม
ประยุกต์นี้อยูแ
่ ล้ว ก็ ไม่จาเป็ นทีจ่ ะต้องวิเคราะห์การถดถอย (Regression
analysis) อีก
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ภาพที่9. หน้ า จอแสดงการวิเ คราะห์ ก ารถดถอย (Regression analysis)
โดยใช้ CLUMondo

5.2.3 พารามิเตอร์ของแบบจาลอง (Model parameters)
ในส่วนนี้ ผู้ใช้สามารถทีจ่ ะกาหนดปัจจัยต่าง ๆ ของแบบจาลอง เช่น
ปัจจัยสมการถดถอย (regression parameter) ลาดับการเปลีย่ นแปลง
(conversion order) และ ความต้านทานต่อการเปลีย่ นแปลง การปรับแก้
ตารางการเปลีย่ นแปลง (conversion matrix) และ ลักษณะของพื้นที่
ใกล้เคียง ตลอดจนภาพตุการณ์ ในอนาคต (scenario) ดังภาพที่ 10 ปัจจัยต่าง
ๆ เหล่านี้ มีความสาคัญอย่างมากสาหับโปแกรมประยุกต์หรือโครงการใหม่ ซึ่ง
มีคาอธิบายเพิ่มเติมในแบบฝึ กหัดที่ 2 ภาพเหตุการณ์ การเหลีย่ นแปลงการใช้
ทีด
่ ิน (Land use change scenarios)
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ภาพที1
่ 0. หน้าจอแสดงการแปลงค่าพารามิเ ตอร์ข องแบบจ าลอง (model
parameters) ใน CLUMondo

เริ่มต้นการจาลอง (Start of a simulation)
แบบจาลองสามารถประมวลผลได้ เมือ
่ มีการเตรียมปัจจัยและข้อมูลต่ างๆ
เรียบร้อยแล้ว ซึ่ง ในแบบฝึ กหัดนี้ ข้อมูลนาเข้าทัง้ หมดได้ดาเนินการแล้ว ใน
working directory
กด “Run” และแบบจาลองจะเริม
่ ต้นประมวลผล
หลังจากทีแ
่ บบจาลองได้ทาการประมวลผลเสร็จสิน
้ ไฟล์ ผลลัพธ์จะถูก
จัดเก็บในแฟ้ มข้อมูล (ตัวอย่างเช่น
\CLUMondo\Laos\CLUMondoWorking\ และแฟ้ มย่อยจะแสดงวันที่
และเวลาทีแ
่ บบจาลองประมวลผล) แบบจาลองสามารถประมวลผลได้อก
ี ครัง้
โดยการเพิ่มชัน
้ ข้อมูลแผนที่ ชัน
้ ข้อมูลทีไ่ ม่ใช้ในการจาลอง (exclusion
layers) หรืออาจจะเปลีย่ นแปลงค่าพารามิเตอร์ต่าง ๆ ผ่านทางส่วนต่อ
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ประสานกับผู้ใช้งาน (user interface) (ตัวอย่างเช่น คาสั่งการแปลงค่า, การ
ทนทานต่อการเปลีย่ นแปลง รวมทัง้ ลักษณะพื้นทีใ่ กล้เคียง เป็ นต้น)

เสร็จสิน
้ การจาลอง (End of the simulation)
เมื่อเสร็จสิ้นการประมวลผลแล้ว CLUMondo จะมีข้อความแจ้งเตื อ น
(ภาพ 11) และแถบแสดงความก้ า วหน้ า จะไม่ แ สดงการท างานใด ๆ ไฟล์
ผลลัพ ธ์ ต่ า ง ที่ไ ด้ จ ากการประมวลผล จะถู ก จัด เก็ บ ไว้ใ นสาระบบโครงการ
(project directory) ประกอบด้วย ส่วนแรก คือ log file แสดงข้อมูลนาเข้า
(input files) และช่วงเวลาการประมวลผลในแต่ละครัง้ หรือข้อผิดพลาด และ
ผลลัพ ธ์ ที่ไ ม่ ไ ด้ ค าดหมาย ส่ว นที่ส อง คือ การใช้ ป ระโยชน์ ที่ดิ น แต่ ล ะปี ซึ่ ง
บันทึกเป็ น cov_all.* โดย * หมายถึงปี ทีไ่ ด้จากการจ าลอง โดยบันทึก เป็ น
ไฟล์ ASCII และสามารถน าเ ข้ า เพื่ อ แสดงผลได้ โ ดยใช้ GIS package
(ArcGis, Idrisi, QGIS) และโปรแกรม MCM ส่วนทีส
่ าม คือ age* โดย *
หมายถึงปี ทีท
่ าการจาลอง ซึ่งไฟล์นี้ แสดงจานวนปี ทีใ่ นแต่ละตารางกริด (grid
cell) มีการเปลีย่ นแปลงรูปแบบการใช้ประโยชน์ทด
ี่ ินในพื้นทีน
่ ้น
ั ๆ นอกจากนี้
แบบจ าลอง ยัง ส า ม า รถ ส ร้ า ง ไฟ ล์ ที่ มี ชื่ อ ว่ า landarea.txt ซึ่ ง ไฟ ล์ นี้ จ ะ
ประกอบด้วย ข้อมูลการจัดสรรพื้นทีใ่ นแต่ละปี (ยกเว้นปี ที่ 0 – ปี เริม
่ ต้น) ของ
แต่ละประเภทการใช้ประโยชน์ ทด
ี่ ิน (จานวนตารากริด * ขนาดของตารากริด )
ส่วนไฟล์ผลลัพธ์อน
ื่ ๆ มีการอธิบายไว้แล้วในคูม
่ ือ สามารถดูได้จาก Help ซึ่ง
รวมอยูใ่ นโปรแกรม

ภาพที1
่ 1. หน้าจอแสดงเมือ
่ สิ้นสุดการจาลอง

การแสดงและเปรียบเทียบผลการจาลอง
compare simulation results)

(

Display

and

ผลทีไ่ ด้จากการประมวลผลโดย CLUMondo จะถูกจัดเก็ บในสาระบบ
CLUMondo\Laos\ CLUMondoWorking ผ ล ลั พ ธ์ เ ห ล่ า นี้ ส า ม า ร ถ
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แสดงผลโดยใช้ส่วนต่อประสานกับผู้ใช้ (user interface) ผ่านของโปรแกรม
CLUMondo โดยแสดงผลเบื้อ งต้น และแผนที่แ บบจ าลองการใช้ ประโยชน์
ทีด
่ ิน โดยใช้เมนู “Results” และ Postprocessing หากต้องการแสดงผลใน
รายละเอี ย ด และวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล เชิ ง พื้ น ที่ จ าเป็ นต้ อ งใช้ โ ปรแกรม GIS
package ในการด าเ นิ น ก าร ในหัว ข้ อ นี้ จะอธิ บ าย ก าร แ สดง ผ ล แ ล ะ
เปรียบเทียบข้อมูลแผนที่ โดยใช้โปรแกรม Map Comparison Kit (MCK)
โดย ดาเนินการ ดังนี้




เริม
่ การใช้งาน MCK (ศึกษาคาแนะนาในการติดตัง้ ในหัวข้อ 3 การ
ใช้ระบบข้อมูลทางภูมิศาสตร์)
หลังจากเปิ ดโปรแกรม มีคาถามว่าจะเปิ ด log file หรือไม่ ให้กด
ยกเลิก (cancle) เพราะยังไม่ได้มีการสร้าง log file
เลือก “File/New” จากนัน
้ หน้าต่าง “Edit log file” (แก้ไข log file)
จะปรากฏขึ้น (ภาพที่ 12)

ภาพที1
่ 2. หน้าจอแสดงการ “Edit log file” ใน MCK


เลือก “Import” และเรียกดูแฟ้ มข้อมูล Simulation results folder
(CLUMondo\Laos\ CLUMondoWorking, ซึ่งมีแฟ้ มข้อมูลย่อย
ระบุวน
ั และเวลาทีม
่ ีการแสดงผลการจาลอง) เลือกชนิดไฟล์เป็ น “All
Files (*)” ผลการจาลอง (แผนทีก
่ ารใช้ประโยชน์ ทด
ี่ ิน) จะถูกจัดเก็บ
ในไฟล์ชอ
ื่ ว่า cov_all.* โดยเครือ่ งหมาย * หมายถึงปี ทีด
่ าเนินการ
ประมวลผลของแบบจาลอง



เลือกไฟล์ทต
ี่ ้องการเปรียบเทียบข้อมูล เช่น หากต้องการเปรียบเทียบ
แผนทีก
่ ารใช้ประโยชน์ ทด
ี่ ิน ปี ทีเ่ ริม
่ ต้น (ปี ที่ 0) และแผนทีก
่ ารใช้
22

ประโยชน์ทด
ี่ ินปี สุดท้าย (ปี ที่ 10) ให้เลือกไฟล์ cov_all.0 และ
cov_all.10 จากนั้นคลิก
๊ ที่ “OK”


ไฟล์จะถูกเพิ่มเข้าไปใน “Edit log file” กด “OK” จากนัน
้ โปรแกรม
จะให้ทาการตัง้ ชือ
่ และบันทึก log file ทาการบันทึกโดยใช้ชอ
ื่ ที่
ต้องการ จากนั้นโปรแกรมจะเริม
่ ดาเนินการเปรียบเทียบข้อมูลแผนที่



แผนทีจ่ ะถูกแสดงในหน้าต่างหลักของ MCK โดยรูปแบบสีอตั โนมัติ
และเพือ
่ ช่วยให้เปรียบเทียบแผนทีไ่ ด้ง่ายยิง่ ขึ้น
แนะนาให้ทาการ
เปลีย่ นสีแผนที่ โดยการดับเบิ้ลคลิกทีส
่ ญ
ั ลักษณ์ ของแผนที่ (legend)
ซึ่งอยูท
่ างด้านซ้ายของหน้าต่างจากนั้น “Legends editor” จะเปิ ด
ขึ้น (ภาพที่ 13) ท่านสามารถปรับเปลีย่ นสีและชือ
่ ประเภทการใช้
ประโยชน์ทด
ี่ ิน ตามความต้องการ (เช่น ชุมชนเมือง, ป่ าทึบ เป็ นต้น)
ซึ่งการเปลีย่ นแปลงชือ
่
จะช่วยให้สามารถทาการเปรียบเทียบได้ง่าย
ยิง่ ขึ้น



เลือกสีทเี่ หมาะสมกับประเภทการใช้ประโยชร์ทด
ี่ ิน
และสามารถ
จาแนกความแตกต่างได้อย่างชัดเจน สั่ง apply ดังแสดงในภาพที่ 14
ซึ่งพร้อมต่อการวิเคราะห์ ในขัน
้ ตอนต่อไป โดย MCK



ท่านสามารถทาการปรับเปลีย่ นแผนทีก
่ ารใช้ประโยชน์ ทด
ี่ ิน ปี เริม
่ ต้น
และปี อืน
่ ๆ ทีไ่ ด้จากการจาลอง โดยคลิก
๊ ทีป
่ ม
ุ่
หรือ

ภาพที1
่ 3. หน้าจอแสดงการแก้ไขรูปแบบนาเสนอทางกราฟิ คของแผนทีก
่ าร
ใช้ประโยชน์ทด
ี่ ินใน MCK
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ภาพที1
่ 4. การแสดงแผนทีก
่ ารใช้ประโยชน์ทด
ี่ ินใน MCK

ภาพที1
่ 5. ตัวอย่างสัญญลักษณ์ แผนทีก
่ ารใช้ประโยชน์ ทด
ี่ ินของประเทศลาว

เราสามารถเริม
่ ต้นเปรียบเทียบแผนทีไ่ ด้ โดยในขั้นแรกทาการเปรียบเทียบ
แผนทีป
่ ี เริม
่ ต้น กับแผนทีซ
่ ึ่ง ได้จากการจาลองเสร็จสิน
้ ท้ายสุด โดยใช้คาสั่ง
“Per comparison” ใน MCK คาสั่งนี้ จะทาการเปรียบเทียบการใช้
ประโยชน์ทด
ี่ ินซึ่งได้ทาการเลือกไว้แล้ว ในแต่ละตารางกริดว่าต่างกันหรือไม่
โดยดาเนินการ ดังนี้
24



เลือก “Options/Comparison algorithm” หรือคลิก
๊ ที่
Comparison algorithm
เลือก “Per category”



เลือก “Options/Algorithm settings” หรือคลิก
๊ ที่ ปุ่ ม Algorithm
settings



เลือกประเภทการใช้ประโยชน์ ทด
ี่ ินอันแรกทีต
่ ้องการเปรียบเทียบ
เช่น รหัส 6 ซึ่งหมายถึงป่ าทึบ เป็ นต้น เราสามารถสังเกตการ
เปลีย่ นแปลงของพื้นทีป
่ ่ า ระหว่างปี เริม
่ ต้นและปี ท้ายสุด (ภาพที่ 16)
โดยสามารถทราบว่า พื้นทีใ่ ดยังมีพื้นทีป
่ ่ าคงเหลือ พื้นทีใ่ ดทีม
่ ีการ
ทาลายป่ า และพื้นทีใ่ ดมีพื้นทีป
่ ่ าเพิ่มขึ้น หากต้องการเปรียบเทียการ
เปลีย่ นแปลงของพื้นทีใ่ ห้มีความชัดเจนมากยิง่ ขึ้น ให้กดดับเบิ้ลคลิกที่
สัญญลักษณ์ ของแผนทีท
่ างด้านซ้ายมือ และกาหนดสัญญลักษณ์ “in
none of the maps” ให้เป็ นสีเ ทา



หากต้องการแสดงผลลัพธ์ทางสถิติ
ใก้กด
“Options/Result
statistics”, หรือกดปุ่ ม ”) เพือ
่ เปรียบเทียบการเปลีย่ นแปลง การ
ใช้ประโยชน์ทด
ี่ ินประเภทใดประเภทหนึ่ง ของ 2 ช่วงเวลา ในเชิง
ปริมาณ



ดาเนินการเปรียบเทียบ ประเภทการใช้ประโยชน์ทด
ี่ ินอืน
่ ๆ ทัง้ หมด
โดยการเลือกประเภทการใช้ประโยชน์ทด
ี่ ิน
ใน
“Algorithm
settings”
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ปุ่ ม

ภาพที1
่ 6. แสดงการเปรียบเทียบการใช้ประโยชน์ ทด
ี่ ิน แต่ละประเภทใน
MCK
ลาดับถัดไป ทาการเปรียบเทียบแผนที่ 2 ภาพโดยใช้ Kappa
algorithm ซึ่ง algorithm นี้จะทาการเปรียบเทียบแผนทีใ่ นแต่ละตารางกริด
เพือ
่ ประเมินดูว่าข้อมูลในแต่ละคูข
่ องตารางกริด ทีไ่ ด้จากแผนทีท
่ ง้ ั สองมีคา่
เท่ากันหรือไม่ โดยดาเนินการ ดังนี้


เลือกเมนู Kappa ซึ่งแสดงในหน้าต่าง “Select comparison
algorithm” ผลการวิเคราะห์ จะแสดงให้เห็นความแตกต่าง ของ
แผนทีก
่ ารใช้ประโยชน์ ทด
ี่ ิน ในสองช่วงเวลา (ภาพที่ 17)

เลือก “Options/Result statistics” หรือคลิก
๊ ทีป
่ ม
ุ่
เพือ
่ วิเคราะห์
ความแตกต่าง ของแต่ละประเภทการใช้ประโยชน์ ทด
ี่ ิน และตาราง
เปรียบเทียบการเปลีย่ นแปลงการใช้ทด
ี่ ินแต่ละคู่
(contingency
table) พร้อมค่าตัวแปรต่าง ๆ ของ Kappa algorithm
โดยในตารางแสดงแต่ ล ะประเภทการใช้ ที่ดิน ท่านสามารถเห็ น ความ
แตกต่างทีเ่ กิดจากแผนทีท
่ ง้ ั สอง ว่าการใช้ประโยชน์ ทด
ี่ ิ น แต่ ละประเภท ว่ามี
การเปลี่ย นแปลงไปมากน้ อ ยเพี ย งใด โดยมี KLoc values อธิ บ ายความ
คล้ายคลึงระหว่างแผนทีท
่ ง้ ั สองในเชิงพื้นที่ และมี KHisto values อธิบายความ
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คล้ายคลึงกันในเชิงปริมาณ โดยถ้ามีคา่ เข้าใกล้ 1 หมายความว่า แผนทีท
่ ง้ ั สอง
มีความคล้ายคลึง กันมาก ทัง้ ในเชิงพื้นทีแ
่ ละปริมาณ เราสามารถคาดการณ์ ได้
ว่า การใช้ประโยชน์ ทด
ี่ ิน ประเภทหิน และน้า มีการเปลีย่ นแปลงน้อย ดังนั้น
จึง มีค่าใกล้เ คียง 1 ในทางตรงข้า การใช้ประโยชน์ ทด
ี่ ินประเภท ป่ าทึบและ
ประเภทอืน
่ ๆ จะมีคา่ ต่า เนือ
่ งจากมีการเปลีย่ นแปลงเป็ นการใช้ประโยชน์ ทด
ี่ ิ น
ประเภทอืน
่ มาก เมื่อนามาเปรียบเทียบกับข้ อมู ล ปี ทีเ่ ริ่มต้ น ก่อนดาเนิ น การ
จาลอง

ภาพที1
่ 7. การเปรียบเทียบแผนที่ 2 ชัน
้ ข้อมูล โดยใช้ Kappa algorithm
ตาราง contigency table แสดงรายละเอีย ดขนาดพื้ น ที่ข องการใช้
ประโยชน์ แ ต่ ล ะคู่ ระบุ เ ป็ นจ านวนตารางกริด ที่ไ ด้ จ ากแผนที่ 2 ชั้น ข้ อ มู ล
ดัง นั้น ทาให้ เ ราทราบว่า การใช้ป ระโยชน์ ที่ดิ น ประเภทหนึ่ ง ในปี เริมต้ น ได้
เปลีย่ นไปเป็ น การใช้ประโยชน์ ทด
ี่ ิน ประเภทอืน
่ ในช่วงเวลาดังกล่าวมากน้อย
เพียงใด แนะนาให้ท่านใช้เ วลาในการศึกษาและพิจารณาว่า การเปลีย่ นแปลง
ประเภทใด มีการเปลีย่ นแปลงมากทีส่ ด
ุ
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6 การจาลองสถานการณ์ การใช้ประโยชน์ทด
ี่ น
ิ (Simulating land
use change scenarios; แบบฝึ กหัด)
ในแบบฝึ กหัดนี้ จะช่วยให้ ท่านคุ้นเคยกับ CLUMondo ในการจ าลอง
ภาพเหตุการณ์ ต่าง ๆ (scenarios) โยเฉพาะอย่างยิ่ง ท่านจะสามารถปรับ แก้
ตัวแปรต่าง ๆ ของแบบจาลอง เพือ
่ ให้สอดคล้องกับภาพเหตุการณ์ และทาการ
เปรียบเทียบผลลัพธ์ทไี่ ด้ในแต่ละภาพเหตุการณ์
6.1 ปัจจัยทีเ่ กีย่ วข้องกับการกาหนดภาพเหตุการณ์ การเปลีย่ นแปลงรูปแบบ
การใช้ประโยชน์ ทด
ี่ ิน
แบบจาลอง CLUMondo มีตวั แปรจ านวนมาก ทีจ่ าเป็ นจะต้ องมี ก าร
กาหนดค่าให้เ รียบร้อย ก่อนการประมลผล ซึ่งการตัง้ ค่าตัวแปรเหล่านี้ ขึ้นอยู่
กับสมมติฐานทีเ่ กีย่ วข้องกับแต่ละภาพเหตุการณ์ ตัวแปรของแบบจาลองทีต
่ ้ อง
มีการปรับแก้ มีดงั ต่อไปนี้


ค่าความทนทานต่อการเปลีย่ นแปลง
parameters)

(Conversion



ตารางการเปลีย่ นแปลง (Conversion matrix)

resistance

ตัวแปรของภาพเหตุการณ์ (Scenario parameters)
ภาพเหตุ การณ์ (scenarios) สามารถเปรียบเทียบความแตกต่ า งของ
การพัฒ นา และช่ ว ยอธิบ ายหรือ สามารถสร้า งเข้ า ใจ ในการวิเ คราะห์ ค วาม
อ่อนไหวต่อการเปลีย่ นแปลงของแบบจาลอง ตัวอย่าง การวิเ คราะห์ อย่างง่า ย
ได้แก่การเปรียบเทียบโดยใช้สายตา หรือ การคานวณความแตกต่างทีไ่ ด้จาก
ภาพเหตุการณ์ ต่าง ๆ โดยใช้ GIS หรือโปรแกรม MCK
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6.1.1
ค่าความทนทานต่อการเปลีย่ นแปลง
resistance parameters)

(Conversion

ค่าความทนทานต่อการเปี่ ลีย่ นแปลง
เป็ นตัวแปรทีส่ าคัญอย่างหนึ่งใน
การจาลองการเปลีย่ นแปลงการใช้ประโยชน์ ทด
ี่ ินอย่างพลวัต
(temporal
dynamics)
ค่าความทนทานต่อการเปลีย่ นแปลง
มีความสัมพันธ์กบ
ั
ความสามารถในการเปลีย่ นแปลงการใช้ประโยชน์ ทด
ี่ ินได้หรือไม่ (ภาพที่ 18)
โดยประเภทการใช้ประโยชน์ ทด
ี่ ิน ทีม
่ ีการลงทุนสูง โดยมากมีการเปลีย่ นแปลง
ไปเป็ นการใช้ประโยชน์ทด
ี่ ินประเภทอืน
่ ยาก นอกจากว่า มีความต้องการใช้
ทีด
่ ินในพื้นทีน
่ ้น
ั อย่างมาก ดัง นัน
้ จะอยูค
่ งที่ (static) เช่น ทีอ่ ยู่อาศัยหรือพื้นที่
เกษตรกรรมถาวร
(พืชทีม
่ ีการเจริญเติบโตช้า
หรือไม้ผลทีม
่ ีคณ
ุ ค่าทาง
เศรษฐกิจ) ในขณะทีป
่ ระเภทการใช้ประโยชน์ ทด
ี่ ินประเภทอืน
่
ๆ สามารถ
เปลีย่ นแปลงค่าได้ง่าย หากพื้นทีน
่ ้น
ั มีความเหมาะสมมากต่อการใช้ประโยชน์
ทีด
่ ินประเภทอืน
่ พื้นทีเ่ กษตรกรรม สามารถเปลีย่ นเป็ นพื้นทีเ่ มือง พื้นทีเ่ มือ งไม่
เปลีย่ นเป็ นพื้นทีเ่ กษตรกรรม แต่การขยายตัวของพื้นทีเ่ กษตรกรรม สามารถ
เกิดขึ้นได้บริเ วณรอบๆ ขอบป่ า อีกตัวอย่าง คือ การใช้ประโยชน์ทด
ี่ ินเพือ
่ ทาไร่
เลือ่ นลอย โดยมากจะระยะเวลาไม่เกิน 2 ฤดูกาล เนื่องจากหลังจากนี้ การขาด
แคลนธาตุอาหารในดิน

ภาพที1
่ 8. ค่าความทนทานต่อการเปลีย่ นแปลง (conversion resistance
parameters)
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ความแตกต่างกันของพฤติกรรมของการเปลีย่ นแปลงการใช้ประโยชน์
ทีด
่ ินประเภทต่าง ๆ สามารถสะท้อนได้ด้วยค่า ใช้จ่ายในการแปลง อย่างไรก็
ตาม ค่ า ใช้ จ่ า ย ไม่ ส ามารถเ ป็ นตัว แทนได้ ทุ ก ปั จ จัย ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ การ
เปลีย่ นแปลงรูปแบบการใช้ประโยชน์ พื้นที่ เช่น การขาดแคลนธาตุอาหารใน
ดิน, มูลค่าทีเ่ กิดจากความสวยงามของพื้นที่ เป็ นต้น ดังนัน
้ ในแบบจาลอง การ
กาหนดความยืดหยุ่นของการเปลีย่ นแปลง (conversion elasticity) การใช้
ทีด
่ ินในแต่ละประเภท ไม่มีรูปแบบตายตัวแต่มีความสัมพัทธ์หรือเปรียบเทียว
ระหว่ า งการใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น ต่ า ง ๆ ในพื้ น ที่ ศึ ก ษา โดยมี ค่ า ตั้ง แต่ 0
(เปลีย่ นแปลงได้ง่ า ย) ไปจนถึง 1 (ไม่สามารถเปลีย่ นแปลงได้) ดังนั้น ผู้ใ ช้
แบบจ าลอง ควรก าหนดค่ า ตัว แปรนี้ โดยความรู้ และประสบการณ์ ของ
ผู้ เ ชี่ย วชาญ หรือ สัง เกตพฤติ กรรมการใช้ ป ระโยชน์ ที่ดิ น ในอดี ต ค าอธิบ าย
เพิ่มเติม ในการกาหนดค่าความยืดหนุ่นต่อการเปลีย่ นแปลง ของค่าประมาณ
ความเป็ นไปได้ในการปรับเปลีย่ นค่า ความยืดหยุ่นต่ อการเปลี่ยนแปลง และ
พฤติกรรมของการใช้ทด
ี่ ิน เมือ
่ มีความต้องการใช้ประโยชน์ ทเี่ ดินเพิ่มขึ้ นหรือ
ลดลง สาสรถสรุป ได้ดงั นี้
0 : หมายถึง การใช้ประโยชน์ ทด
ี่ ินสามารถเปลีย่ นแปลงได้ง่าย และ
สามารถเปลีย่ นแปลงได้ทง้ ั หมด
เกิดขึ้นโดยอิสระทุกพื้นทีข
่ องการใช้
ประโยชน์ทด
ี่ ินประเภทนี้ กล่าวคือ การใช้ประโยชน์ทด
ี่ ินสามารถทดแทนได้
โดยการใช้ประโยชน์ประเภทอืน
่ ในขณะเดียวกัน สามารถเกิดได้ในพื้นที่
อืน
่ ๆ ด้วย เช่น การทาไร่เลือ่ นลอย
>0...<1: หมายถึง สามารถเปลีย่ นแปลงได้ หากมีคา่ สูง แสดงว่า
เปลีย่ นแปลงยาก หรือยังมีการใช้ประโยชน์ ทด
ี่ ินรูปแบบเดิม ในพื้นที่
เดียวกัน โดยทั่วไปใช้ค่าใช้จา่ ยในการลงทุน มาใช้พิจารณา
1: หมายถึง การใช้ประโยชน์ทด
ี่ ิน ณ ตารางกริดใดตารางกริดหนึ่ง ไม่
สามารถเปลีย่ นแปลงได้ ในแต่ละช่วงเวลาของการจาลอง โดยทั่วไป ใช้
กับการใช้ประโยชน์ ทด
ี่ ิน ทีม
่ ีการเปลีย่ นแปลงยาก การตัง้ ถิ่นชุมชนและ
เมือง และพื้นทีป
่ ่ าสมบูรณ์ สามารถนาไปใช้ในการกาหนดการป้ องกัน
การทาลายป่ า หรือการฟื้ นฟูป่า เป็ นต้น
ส าหรับ ในแบบฝึ กหัด นี้ ท่ า นสามารถเพิ่ ม ค่ า ความทนทานของการ
เปลีย่ นแปลง ของการใช้ ประโยชน์ ทด
ี่ ิ น ประเภท “ป่ าทึบ (ป่ าสมบูรณ์ ) ” ซึ่ง
หมายถึง ป่ ามีโอกาสเปลีย่ นแปลงน้อยมาก หากดาเนินการตามภพเหตุการณ์ นี้
ทีก
่ าหนดนโยบายลดการขยายพื้นทีเ่ กษตรและพื้นทีอ่ ยูอ
่ าศัยเข้ าไปในพื้ น ทีป
่ ่า
แต่การใช้ประโยชน์ประเภทอืน
่ ๆ สามารถเปลีย่ นแปลงได้ง่าย
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ก่อนดาเนินเปลีย่ นแปลงค่าปัจยั ต่าง ๆ แนะนาให้ทาการประมวลผล
แบบจาลองอย่างน้อยครัง้ หนึ่งก่อน ทัง้ นี้ เพือ
่ จะได้ใช้เป็ นเป็ นข้อมูล
อ้างอิง (reference scenario) และใช้ในการเปรียบเทียบกับข้อมูลที่
ได้จากภาพเหตุการณ์ ต่าง ๆ ในอนาคต



ในส่วนต่อประสานกับผู้ใช้งาน (user interface) ของแบบจาลอง
CLUMondo
ให้ทาการเลือกเมนู
Model
parameter/Conversion resistance และปรับเปลีย่ นค่าความยืด
หนุ่นในการเปลีย่ นแปลง (Conversion resistance) ของรการใช้
ประโยชน์ทด
ี่ ิน ประเภท “Forest – SC Mosaic” ให้เท่ากับ 0.8
หลังจากนั้นคลิ๊กทีป
่ ม
ุ่ “Run” เพือ
่ ทีเ่ ริม
่ การประมวลผล.



เมือ
่ แบบจาลองประมวลผลเสร็จสิน
้ แล้ว ทาการเปรียบเทียบผลทีไ่ ด้
กับผลทีไ่ ด้การประมวลอ้างอิง (reference scenario) โดยใช้
โปรแกรม MCK โดยการนาเข้าแผนทีป
่ ระมวลผลขั้นท้ายสุด (ปี ที่
10) ใน MCK log file ทีไ่ ด้สร้างไว้ก่อนหน้านี้



ทาการเปรียบเทียบผลลัพธ์ทไี่ ด้จากการประมวลผล
ระหว่างปี เพริ่
มต้อนและปี สุดท้าย ของการใช้ประโยชน์ทด
ี่ ินในรูปแบบ Forest –
SC Mosceic (โดยการใช้ “Per category”) ท่านสังเกตเห็น
อะไรบ้าง



เปรียบเทียบผลลัพธ์ทไี่ ด้จากการประมวลผลอ้างอิง
(referenc
scenario)
และภาพเหตุการณ์ ทไี่ ด้เปลีย่ นค่าความยืดหยุ่นต่อการ
เปลีย่ นแปลง สาหรับ Forest – SC (โดยการใช้ “Per category”)

ขัน
้ ท้ายสุด
ตรวจสอบความแตกต่างของการใช้ประโยชน์ทด
ี่ ิน
ประเภทอืน
่ ๆ
ท่านว่าสามารถสังเกตเห็นการเปลีย่ นแปลง
หรือ
ผลกระทบ ซึ่งเป็ นผลจากการปรับค่า conversion resistance
หรือไม่ (โดยการใช้ “Per category” หรือ kappa)
ท่ า นสามารถจ าลอง ภาพเ หตุ ก ารณ์ อื่ น ๆ โดยการ ปรับ เ ปลี่ ย นค่ า
conversion resistance parameter ตัว อย่ า งเ ช่ น การลด conversion
resistance ของป่ าให้มีค่าต่ าเท่ากับ 0 ซึ่ง หมายถึง ในการจาลองจะไม่ ก าร
ป้ องกันพื้นทีป
่ ่ าเลย


6.1.2 เมตริกซ์ (ตาราง) การเปลีย่ นแปลง (Conversion matrix)
เมตริก ซ์ ก ารเปลี่ย นแปลง ใช้ ใ นการก าหนดว่า การใช้ ป ระโยชน์ ที่ดิ น
ประเ ภทใด ที่ ส ามารถท าได้ ใ นแบบจ า ลอง (ภาพที่ 19) เ มตริ ก ซ์ การ
เปลีย่ นแปลง จะบันทึกอยู่ในรูปไฟล์ข้อความ (text file) ทีส
่ ามารถแก้ไขโดย
ใช้ โ ปรแกรมทั่ว ไป หรื อ ใช้ ส่ ว นต่ อ ประสานกับ ผู้ ใ ช้ โดยแถว (row) ของ
เ มตริ ก ซ์ แสดง ประเ ภทรู ป การใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น ในปั จ จุ บ ัน และ แนว
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(column) แสดงประเภทการใช้ประโยชน์ ทด
ี่ ินในอนาคต ในการปรับแก้ ก าร
เปลีย่ นแปลงการใช้ทด
ี่ ิน 2 ประเภท ท่านสามารถแก้ไขข้อมูลในเมตริกซ์ ดังนี้
0: หมายถึง ไม่สามารถเปลีย่ นแปลงได้
1: หมายถึง สามารถเปลีย่ นแปลงได้

10X : หมายถึ ง สามารถเปลี่ย นแปลงได้ ภายหลัง จ านวนปี ที่ ร ะบุ
ตัวอย่างเช่น 104 หมายถึง การใช้ประโยชน์ สามารถเปลีย่ นแปลงได้ ภายหลัง
เวลาผ่านไป 4 ปี และ 110 หมายถึง สามารถเปลีย่ นแปลงได้ ภายหลัง เวลา
ผ่ า นไป 10 ปี เป็ นต้ น ตัว อย่า งเช่ น การท าไร่เ ลื่อ นลอยสามารถเปลี่ย นเป็ น
พื้นทีเ่ พาะปลูก ภายในระยะเวลา 4 ปี ข้อสังเกต การกาหนดข้อมูลในลักษณะนี้
ใช้กบ
ั การเปลีย่ นแปลงการใช้ทด
ี่ ิน จากประเภทหนึ่ง เป็ นการใช้ประโยชน์ ทด
ี่ ิ น
อีกประเภทหนึ่ง ผู้ใช้ ไม่สามารถใส่คา่ เหล่านี้ในแนวทแยง
- ค่า 10X สามารถใช้ได้ในแนวทแยงเท่านัน
้ ซึ่งบ่งบอกว่า สามารถใช้
ประโยชน์ทด
ี่ ินในพื้นทีห
่ นึ่งๆ ได้นานมากทีส
่ ด
ุ เท่าไหร หรือ ไม่สามารถคงอยู่
ประเภทเดิมได้ในพื้นทีเ่ ดียว หากเวลามากกว่า X ปี ตัวอย่างเช่น กาหนดค่า 103 สาหรับ การใช้ประโยชน์ ทด
ี่ ิน ประเภทไร่เลือ่ นลอย หมายความว่า
สามารถใช้ประโยชน์ ทด
ี่ ินเพือ
่ ทาไร่เลือ
่ นลอยได้มากทีส่ ด
ุ 3 ปี (หากไม่มีการ
เปลีย่ นแปลง) ในปี ถัดไป (ปี ที่ 4) ทต้องมีการเปลีย่ นไปเป็ นการใช้ประโยชน์
ทีด
่ ินประเภทอืน
่
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ภาพที1
่ 9. เมตริกซ์การเปลีย่ นแปลง
หลัง จากการปรับ แก้ เ มตริ ก ซ์ ให้ ด าเนิ น การประมวลผลแบบจ าลอง
ภายใต้เ งื่อนไข ไม่สามารถเปลีย่ นจากป่ าธรรมชาติ เป็ นพื้นทีส
่ วนป่ าได้ แต่
การปลูก สร้า งสวนป่ า สามารถเกิ ด ขึ้ น ได้ ใ นพื้ น ที่อื่น ที่ไ ม่ ใ ช่ พื้ น ที่ป่ า โดย
ดาเนินการ ดังนี้


ใช้เมนู “Model parameters/Conversion matrix” ในการ
ปรับแก้เมตริกซ์ การเปลีย่ นแปลง เลือกข้อมูลแถว (row) ทีเ่ ป็ นป่ าทึบ
และแนว (column) ทีเ่ ป็ นพื้นทีส่ วนป่ า แล้วกาหนดค่าให้เท่ากับ 0

Run แบบจาลอง หลังจากปรับ แก้ข้อมูลในเมตริกซ์เสร็จแล้ว เมือ
่
แบบจาลองประมวลผลเสร็จ ใช้โปรแกรม MCM แสดงข้อมูลแผนที่
และเปรียบเทียบผล
 ในโปรแกรม MCK ทาการเพิ่มแผนทีก
่ ารใช้ประโยชน์ ทด
ี่ ิน ทีไ่ ด้จาก
แบบจาลองปี สุดท้าย ใน log file ซึ่งได้ดาเนินการแล้วตามข้อ 4.5
จากนั้นไปทีเ่ มนู “Display and compare simulation results”
เปรียบเทียบผลลัพธ์กบ
ั ปี แรกเริม
่ และข้อมูลปี อืน
่ ๆ
เพือ
่ เป็ นการแสดงถึงศักยภาพเพิ่มเติมของเมตริกซ์การเปลีย่ นแปลง ให้
ดาเนินการจาลองการใช้ประโยชน์ ทด
ี่ ินใหม่ โดยกาหนดให้การใช้ประโยชน์
ทีด
่ ินเพื่อให้สม
ั ปทานทาเหมือง ต้องสิ้นสุดภายในเวลา 5 ปี ภาพเหตการณ์ นี้
สามารถอธิ บ ายแนวโน้ ม เหตุ ก ารณ์ การใช้ ป ระโยชน์ ที่ดิ น ในอนาคต ได้
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กล่าวคือ: พื้ทีส
่ ม
ั ปทานเหมืองขนาดใหญ่กาลังจะปิ ดตัวลง เนื่องจากคยามกังก
ลดปัญหาด้นสิง่ แวดล้อม โดยดาเนินการ ดังนี้




ใช้เมนู “Model parameters/Conversion matrix” ในการ
ปรับแก้เมตริกซ์ การเปลีย่ นแปลง เลือกข้อมูลแถว (row) และแนว
(column)
ทีเ่ ป็ นพื้นทีส่ มั ปทานแหมืองแร่
(Mining
concessions/Mining concessions) แล้วกาหนดค่าให้เท่ากับ 105 ซึ่งค่านี้แสดงให้เห็นว่าพื้นทีม
่ ีความจาเป็ นในการเปลีย่ นแปลง
รูปแบบการใช้ประโยชน์ทด
ี่ ินหลังจากนี้เป็ นเวลา 5 ปี
้ ในพื้นที่
อย่างไรก็ตาม หากการทาสัมปทานเหมือง ไม่สามารถเกิดขึน
ได้ ภายหลังระยะเวลา ระยะเวลา 5 ปี ดังนัน
้ ต้องเปลีย่ นเป็ นการใช้
ประโยชน์ทด
ี่ ินประเภทอืน
่ ๆอย่างน้อย 1 ประเภท มิฉะนั้นแล้ว
แบบจาลอง จะไม่สามารถประมวลผลได้เสร็จสิน
้ ดังนั้น ให้ปรับแก้
ข้อมูลจากพื้นทีส่ มั ปทานเหมือง เป็ น พื้นทีป
่ ่ าทึบ เดิมมีคา่ เท่ากับ 0 ให้
เป็ นค่าเท่ากับ 1

.

หมายเหตุ : ในตอนเริ่ ม ประมวลผลโดยแบบจ าลอง CLUMondo แต่ ล ะ
ตารางกริด จะถูก กาหนดระยะเวลาต่ าง ๆ จากการสุ่ม โดยทีบ
่ างตารางกริด
อาจจะถู ก ก าหนดให้ มี ค่ า 3 ปี หมายความว่ า ตารางกริ ด นั้น จะมี ก าร
เปลีย่ นแปลงได้ ภายหลังช่วงระยะเวลา 2 ปี
 Run
แบบจาลองภายหลังจากปรับเปลีย่ นค่าในเมตริกซ์
เมือ
่
แบบจาลองประมวลผลเสร็จ
ดาเนินการแสดงผลและเปรียบเทียบ
ผลลัพธ์ใ โดยใช้โปรแกรม MCK
 ในโปรแกรม MCK ทาการเพิ่มแผนทีก
่ ารใช้ประโยชน์ ทด
ี่ ิน ทีไ่ ด้จาก
แบบจาลองปี สุดท้าย ใน log file ซึ่งได้ดาเนินการแล้วตามข้อ 4.5
จากนั้นไปทีเ่ มนู “Display and compare simulation results”
เปรียบเทียบผลลัพธ์กบ
ั ปี แรกเริม
่ และข้อมูลปี อืน
่ ๆ


แทนทีก
่ ารเปรียบเทียบข้อมูลกับปี ท้ายสุดใน MCK ท่านสามารถ
นาเข้าข้อมูลปี อืน
่ ๆได้ทง้ ั หมดและทาการเปรียบเทียบกับ ภาพ
เหตุการณ์ ป่าฐาน ใช้ “Per category” และเลือก Mining จากนั้น
ท่านจะเห็นพื้นทีท
่ าเหมืองซึ่งจะค่อย ๆ หายไปในแต่ละปี

6.1.3 ภาพเหตุการณ์ (Scenario parameters)
ในส่วนของภาพเหตุการณ์ (ภาพที่ 20) ท่านสามารถระบุช่วงเวลาของ
การจาลอง ซึ่งมีหน่ วยเป็ นปี ได้ (เช่น 10 ปี นับจากการใช้ประโยชน์ ทด
ี่ ินใน
ปัจจุบน
ั ) และยังสามารถกาหนดความต้องการใช้ทด
ี่ ินรายในปี ในการจาลอง
ส่วนความต้องการใช้ประโยชน์ ทด
ี่ ิน เป็ นปัจจัยนาเข้าทีส่ าคัญ และสามารถ
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แก้ไขได้ในไฟล์
demand.in*
ทีถ
่ ูกจัดเก็บไว้ในแฟ้ มข้อมูล
CLUMondo\Laos\CLUMondoWorking โดยกาหนดเป็ นขนาดพื้นทีร่ วม
ของการใช้ประโยชน์ ทด
ี่ ินในแต่ละประเภท
เพือ
่ นามาใช้ในการจัดสรรทีด
่ ิน
ของการจาลองแต่ละปี โดยขั้นตอนในการทาซ้า จะช่วยสร้างความมั่นใจว่ามี
ความแตกต่างเล็กน้อย
ระหว่างประเภทของการใช้ประโยชน์ ทด
ี่ ินและความ
ต้องการในการใช้ประโยชน์ทด
ี่ ิน
ความต้องการใช้ประโยชน์ ทด
ี่ ิน
จะคานวณแยกจากโปรแกรม
CLUMondo เพือ
่ แสดงจัดสรรการใช้ประโยชน์ ทด
ี่ ินทีม
่ ีการเปลีย่ นแปลงไป
เท่านั้น ซึ่งสามารถได้จากการประเมินหลายวิธี ขึ้นอยูก
่ บ
ั พื้นทีศ
่ ึกษา และภาพ
เหตุการณ์ ในอนาคต
ยกตัวอย่างเช่น การคาดการณ์ แนวโน้มในอนาคตโดยใช้ข้อมูลในอดีต
เป็ นเทคนิคทีม
่ ก
ั พบได้บ่อย ในบางครัง้ สามารถทานายได้จากการเพิ่มขึ้นของ
จายวนประชากร และ/หรือ การลดน้อยลงของทรัพยากรทีด
่ ิน หรือการ
วิเคราะห์ นโยบาย เช่น การวิเคราะห์ เศรษฐศาสตร์ระดับมหภาค เพือ
่ กาหนด
ความต้องการใช้ประโยชน์ ทด
ี่ ิน ซึ่งสามารถแสดงให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่าง
เป้ าหมายเชิงนโยบาย กับการเปลีย่ นแปลงการใช้ประโยชน์ทด
ี่ ิน เป็ นต้น

ภาพที2
่ 0. การกาหนดภาพเหตุการณ์ อนาคต
ขั้น ตอนตอนต่ อ ไป ด าเนิ น กาปรับ แก้ ค วามต้ อ งการ ของโครงการ
ประเทศลาว โดยเพิมขนาดพื้นที่ ชุมชนเมือง ภาพเหตุการณ์ นี้ มีสมมติฐานว่า
ในอนาคตอัน ใกล้ ประชากรที่อ าศัย ในเมื องมีก ารเพิ่ม ปริม าณอย่างรวดเร็ ว
ดัง นั้น จึง มีความจ าเป็ นในการขยายตัวพื้ น ทีเ่ มือ ง เช่น โครงสร้างพื้ น ฐาน
และพื้ น ที่อุต สาหกรรม เป็ นต้ น กว่า วคือ พื้ น ที่ชุ ม ชนเมื อ ง มี ก ารขยายตัว
มากกว่า 10% ต่อปี ระหว่างปี ค.ศ. 2010 - 2020 ถึง แม้ว่าภาคเหตุการณ์ นี้
35

อ า จ จ ะ ดู รุ น แ ร ง แ ต่ เ ร า ก็ ส า ม า ร ถ ใ ช้ ศึ ก ษ า ผล ก ร ะ ท บที่ จ ะ เ กิ ดขึ้ นต่ อ
สภาพแวดล้อม จากการพัฒนาได้ โดยดาเนินการ ดังนี้


ไปที่ Model parameters / scenario parameters



ดาเนินการสร้างภาพเหตุการณ์ สมมติ
โดยการเปลีย่ นแปลงความ
ต้องการใช้ประโยชน์ ทด
ี่ ินใน “Model parameters/Scenario
parameters” ซึ่งในกรณี นี้ ให้เพิ่มขนาดพื้นทีอ่ ยู่อาศัย (Built – up
area) ในแต่ละปี
กรอกข้อมูลข้างล่างนี้ ไว้ในตาราง
“Scenario parameters”
(สามารถคัดลอกได้จากตารางไฟล์ excel โดยใช้คาสั่ง Ctrl + c และ
Ctrl + v)



year

Built-up areas [ha]
44800

2010

53000

2011

57000

2012

64600

2013

73000

2014

80000

2015

87000

2016

93000

2017

100000

2018

110000

2019

120000

2020



สั่ง Run แบบจาลองภายหลังจากปรับ แก้ความต้องการใช้ทด
ี่ ินแล้ว
เมือ
่ แบบจาลองประมวลผลเสร็จ
แสดงผลและทาการเปรียบเทียบ
ผลลัพธ์ โดยใช้โปรแกรม MCK



ในโปรแกรม MCK ทาการเพิ่มแผนทีก
่ ารใช้ประโยชน์ ทด
ี่ ิน ทีไ่ ด้จาก
การจาลองในปี สุดท้าย ใน log file ทีไ่ ด้ดาเนินแล้วตามข้อ 4.5
จากนั้นไปที่ “Display and compare simulation results”
เปรียบเทียบผลลัพธ์กบ
ั ปี เริม
่ ต้น กับข้อมูลทีไ่ ด้จากแบบจาลองในปี อืน
่
36

ๆ
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7 การจาลองนโยบายเชิงพื้นที่ (Simulating Spatial policies)
เครือ
่ งมือการวางแผนและนโยบายหลายอย่าง สามารถนามาใช้ ในการ
กาหนดการจาลองการเปลีย่ นแปลงการใช้ทด
ี่ ินในอนาคตได้ ในแบบฝึ กหัดนี้
ท่านจะได้เรียนรูก
้ ารนามาตรการเหล่านี้ ไปใช้ในแบบจาลองสถานการณ์ ของ
CLUMondo ในการดาเนินการ ต้องจัดเตรียมแผนทีท
่ ก
ี่ าหนดขอบเขตทีจ่ ะ
ดาเนินการนโยบายเชิงพื้นที่ นโยบายเชิงพื้นทีบ
่ างอย่าง กาหนดให้ไม่มีการ
เปลีย่ นแปลงการใช้ทด
ี่ ินทุกประเภทในพื้นทีใ่ ดพื้นทีห
่ นึ่ง เช่น ในพื้นทีป
่ ่ าสงวน
แห่งชาติห้ามมีการทาไม้
บางนโยบายห้ามไม่หมีการเปลีย่ นแปลงการใช้
ประโยชน์ทด
ี่ ินบางประเภท เช่น การก่อสร้างทีอ่ ยู่อาศัยในพื้นทีก
่ ารเกษตร ใน
แบบฝึ กหัดนี้ ทา่ นจะได้ฝึกหัดกาหนดนโยบาย ทีห
่ ้ามการเปลีย่ นแปลงการใช้
ทีด
่ ินทุกประเภท ในพื้นทีท
่ ก
ี่ าหนด

การเพิม
่ ชัน
้ ข้อมูลพื้นทีห
่ วงห้าม (Exclusion layers)
ไฟล์ข้อมูลพื้นทีห
่ วงห้าม (area restriction) เป็ นข้อมูลทีน
่ ามาในการ
กาหนด พื้นทีท
่ ไี่ ม่อนุญาตให้มีการเปลีย่ นแปลงการใช้ประโยชน์ ทด
ี่ ิน ตัวอย่าง
แผนที่ต วั ที่ใ ช้ ใ นแบบฝึ กหัด นี้ สามารถเลือ กได้ จ าก ส่ว นประสานกับ ผู้ ใ ช้
(user interface) ทีเ่ มนู 'Application characteristics' ในหัวข้อ section
'Exclusion layers'
ไฟล์ 'region_park.fil' เป็ นชัน
้ ข้อมูลแผนทีพ
่ ื้นทีค
่ ม
ุ้ ครอง ซึ่งภายใน
พื้นทีน
่ ี้ ไม่อนุญาตให้มีการเปลีย่ นแปลงการใช้ประโยชน์ ทด
ี่ ิน ดังภาพที่ 21 ซึ่ง
สามารถนาเข้ามาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ เนือ
่ งจากจัดเก็บข้อมูลเป็ นไฟล์
ASCII raster การดาเนินงานมีข้น
ั ตอนเหมือนกับ การนาเข้าข้อมูลอืน
่ ๆ ใน
การจาลอง ไฟล์ตวั อย่างทีแ
่ สดงพื้นทีแ
่ หล่งธรรมชาติทถ
ี่ ูกสงวนไว้ เป็ นพื้นทีท
่ ี่
ไม่อนุญาตให้มีการเปลีย่ นแปลงการใช้ทด
ี่ ิน
การดาเนินงาน มีขน
้ ั ตอนดังนี้
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ภาพที2
่ 1. ตัวอย่างพื้นทีห
่ วงห้าม







เปิ ดการใช้งานโปแกรม CLUMondo (หากยังไม่ได้เปิ ดโปรแกรม)
จากนั้นให้เปิ ดโครงการ Laos application
ไปทีเ่ มนู 'Exclusion layers' ซึ่งซ่อนอยู่ในแท็บ Application
characteristics ท่านจะเห็นว่า Normal region map (ไม่มีพื้นที่
หวงห้าม) ถูกเลือกใช้งานอยู่ ให้เปลีย่ นเป็ น Region_park
exclusion layer โดยการคลิกทีป
่ มตั
ุ่ วเลือกด้านหน้าของมัน
Run แบบจาลอง โดยไม่ต้องเปลีย่ นค่าปัจจัยอืน
่ ๆ หลังจากเสร็จสิ้น
การประมวลผล แสดงผลและเปรียบเทียบผลลัพธ์ โดยใช้โปรแกรม
Map Comparison Kit (MCK)
ในโปรแกรม MCK ให้เพิ่มแผนทีไ่ ด้จากแบบจาลองในปี สุดท้ายไป
ยัง .log file ซึ่งได้ดาเนินการไว้แล้วใน (ขั้นตอน) ส่วน 4. 5
'Display and compare simulation results' เปรียบเทียบผลกับ
ปี เริม
่ ต้น และผลการจาลองปี อืน
่ ๆ
-

พื้นทีห
่ วงห้ามอืน
่ ๆ (Other exclusion areas)
นอกจากอุทยานแห่งชาติ สามารถกาหนดพื้นทีม
่ ีอน
ื่ ๆ เป็ นพื้นทีห
่ วงห้าม
ได้ เช่น พื้นทีแ
่ หล่ง น้า พื้นทีล่ าดชันทีเ่ สีย่ งต่อการกัดเซาะดิน หรือพื้นทีส่ งู เป็ น
ต้น ในแบบฝึ กหัด ท่านจะได้กาหนดพื้นที่ทท
ี่ ม
ี่ ีระดับความสูงของมากกว่า
1,000 เมตร เป็ นพื้นทีห
่ วงห้าม ซึ่งนโยบายเชิงพื้นทีน
่ ี้ จะช่วยปกป้ องกัน ไม่ให้
เกิดความเสือ่ มโทรมของสิง่ แวดล้อม อันผลมาจากการเปลีย่ นแปลงการใช้ทด
ี่ ิน
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เช่น การทาลายป่ า หรือการขยายพท้นทีเ่ มือง ในพื้นทีส
่ งู ชัน เป็ นต้น โดย
ดาเนินการ ดังนี้




ไปที่ 'Exclusion layers' ซึ่งอยูใ่ นส่วนของแท็บ Application
characteristics จากนัน
้ เลือก 'region_1000.asc' เพือ
่ กาหนด
เป็ นชัน
้ ข้อมูลเขตหวงห้าม
Run แบบจาลอง โดยไม่ต้องเปลีย่ นค่าปัจจัยอืน
่ ๆ หลังจากประมวล
ผงเสร็จสิ้น แสดงผลและเปรียบเทียบผลลัพธ์ โดยใช้โปรแกรม Map
Comparison Kit (MCK)

ในโปรแกรม MCK เพิ่มแผนทีก
่ ารใช้ประโยชน์ ทด
ี่ ิน ทีไ่ ด้จากแบบปี
สุดท้าย ไปยังแฟ้ ม .log file ซึ่งได้ดาเนินการจัดทาไว้แล้ว ในขั้นตอน
4.5 'Display and comparison simulation results' แสดงผล
และเปรียบเทียบผลลัพธ์ ทีไ่ ด้จากการจาอลงในปี อืน
่ ๆ
หมายเหตุ: ท่านสามารถใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ในการจัดทาพื้นทีห
่ วง
ห้ามได้ เช่น เราสามารถกาหนดพื้นทีท
่ อ
ี่ ยูห
่ ่างแหล่งน้า, พื้นทีท
่ ีม
่ ีความลากชัน
มากกว่าทีก
่ าหนด พื้นทีท
่ ห
ี่ ่างไกลจากถนน ท่าสามารถนาพื้นทีห
่ วงห้าม เข้าสู่
แบบจาลอง โดยการคลิกทีเ่ มนู 'add exclusion layer' หมายเหตุ ชัน
้ ข้อมูล
เหจตหวงห้าม ต้องมีระบบค่าพิกดั ทางภูมิศาสตร์ และขอบเขตเหมือนกับ แผนที่
การใช้ทด
ี่ ิน รายละเอียดเพิ่มเติม สามารถศึกษาได้จากคูม
่ ือการใช้งาน


8 การวิเคราะห์สมการถดถอยโลจิสติก
analysis) (แบบฝึ กหัด)

(Logistic

regression

ในแบบฝึ กหัดบทนี้ ท่านจะได้วเิ คราะห์ ว่า ปัจจัยใดมีนยั สาคัญ ต่อการใช้
ประโยชน์ทด
ี่ ิน โดยการดาเนินการวิเคราะห์ สมการถดถอยโลจิสติก (Logistic
regression analysis) ซึ่งเป็ นการวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร
อิสระ (explanatory or indepent variables) หนึ่ง หรือมากกว่าหนึ่งตัว
แปร (เช่น ชนิดดิน ความสูง และการเข้าถึง) และตัวแปรตาม (depent
variables) คือ การใช้ประโยชน์ ทด
ี่ ินแต่ละประเภท โดยดาเนินการ ดังนี้



เปิ ดแบบจาลอง CLUMondo (หากยังไม่ได้เปิ ด) เปิ ดโครงการ
Laos application อย่าเปลีย่ นแปลงค่าปัจจัยใด ๆ ของแบบจาลอง
ในขั้นตอนแรก คานวณหาค่าความสัมพันธ์ ระหว่างปัจจัยอิสระ โดย
การคลิกทีป
่ ม
ุ่
‘Update correlation matrix' ใน section
'Regression analysis/Sampling' แบบจาลอง CLUMondo ผล
การคานวณ ดังภาพที่ 22
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เมือ
่ คานวณเสร็จแล้ว ท่านจะเห็นค่า multicollinearity ในตาราง
ผลลัพธ์ ซึ่งค่าบ่งบอกว่า ปัจจัยอิสระมีความสัมพันธ์มากน้อยเพียงใด
ซึ่งการวิเคราะห์ทเี่ หมาะสมนั้น ปัจจัยอิสระ ต้องมีความแตกต่างกัน
พอสมควร (ไม่มีความสัมพันธ์กน
ั )



การเลือกชั้นข้อมูลแผนที่ ปัจจัยอิสระ ทีม
่ ีค่าความสัมพันธ์ น้อยกว่า
0.8 หากชัน
้ ข้อมูลแผนทีค
่ ห
ู่ นึ่งคูใ่ ด มีความสัมพันธ์มากกว่า 0.8 ให้
พิจารณาเลือกเพียงชั้นข้อมูลเดียว
หลังจากเลือกชั้นข้อมูลแผนทีท
่ ี่
กาหนดเป็ นปัจจัยอิสระเรียบร้อยแล้ว ให้คลิกทีเ่ มนู 'Take sample'

ภาพที2
่ 2. การคานวณ Correlation matrix


คานวณค่าสัมประสิทธิ ์ ได้ทเี่ มนู 'Parameter selection' (ภาพที่
23) เลือกประเภทการใช้ประโยชน์ ทด
ี่ ิน และคานวณค่าสัมประสิทธิ ์
โดยการเลือกชั้นความเหมาะสม (ทัง้ หมด) และคลิกที่ 'Calculate
coefficients'

ดาเนินการวิเคราะห์ข้อมูลว่า
ปัจจัยความเหมาะสมหรือปัจจัยอิสระ
(suitable layers or independent variables) ใดบ้าง มีนยั สาคัญต่อการ
เลือกใช้ประโยชน์ ทด
ี่ ินแต่ละประเภท ดังนี้น ค่าสัมประสิทธิค์ วรมีค่าน้อยกว่า
0.05 ถ้าให้ดีควรน้อยกว่า 0.01 ค่าสัมประสิทธิ ์ ขึ้นอยู่กบ
ั จานวนของชัน
้ มูล
ปัจจัยอิสะทีใ่ ห้ในการวิเคราะห์หาความเหมาะสม
ดังนั้น
ในขั้นตอนการ
ประมวลผล
แบบจาลองจะมีวเิ คราะห์ ซ้าๆ
จนกระทั่งได้ช้น
ั ข้อมูลเพือ
่ มา
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วิเคราะห์ความเหมาะสมของการใช้ประโยชน์ทด
ี่ ิน (suitability layers) โดย
ดาเนินการ ดังนี้





ไม่เลือกชั้นข้อมูลความเหมาะสมทีม
่ ีคา่ สัมประสิทธิ ์ > 0.05 แล้ว
ดาเนินการคานวณใหม่ โดยการคลิก 'Calculate coefficients'
ทาซ้า ๆ จนกระทั่งได้ช้น
ั ความเหมาะสมทีม
่ ีนยั สาคัญ (ค่าสัมประสิทธิ ์
< 0.05) และมีจานวนน้อยกว่า 7 ชั้นข้อมูล
ในบางกรณี CLUMondo จะมีข้อความเตือนว่า 'ไม่สามารถหา
คาตอบได้ (Could not find a stable solution) ให้ตรวจสอบค่า
parameters'. ในกรณีนี้ให้ยกเลิกการเลือกชัน
้ ความเหมาะสมหนึ่ง
บางชัน
้ ข้อมูล แล้วดาเนินการวิเคราะห์ข้อมูลใหม่

หลังจากเลือกชั้นข้อมูลความเหมาะสม จานวนสูงสุด ไม่เกิน 7 ชัน
้
ข้อมูล คานวณค่าสัมประสิทธิ ์ โดยคลิกที่ ' Use this coefficients’
ค่าตัวแปรต่าง
ๆ
ในสมการถดถอยโลจิสติก
(Regression
parameters matrix') ในเมนู Model parameters’ จะถูกปรับแก้
ตามผลลัพธ์ทไี่ ด้จากการวิเคราะห์
 ดาเนินการตามขั้นตอนข้างต้น
กับประเภทการใช้ประโยชน์ ทด
ี่ ินที่
เหลือ
หมายเหตุ: ทีด
่ ้านล่างของหน้าต่าง 'Parameter selection' มีข้อมูลเกีย่ วกับ
ค่าพื้นทีใ่ ต้เส้นโค้ง (area under curve: 'AUC') ซึ่งค่านี้บอกค่า “ความ
ถูกต้อง” ของสมการถดถอยโลจิสติก โดยมีค่าระหว่าง 0 ถึง 1 ถ้าค่ามากกว่า
0.9 หมายถึง ดีเยีย่ ม ค่าระหว่าง 0.8 และ 0.9 ดี และค่าระหว่าง 0.7 และ 0.8
พอใช้ ส่วนค่าตากว่า 0.7 หมายถึง มีความถูกต้องน้อย และค่าต่ากว่า 0.6 อยู่
ในระดับความถูกต้องน้อยมาก การทาตามวิธก
ี ารข้างต้น ท่านสามารถ คัดเลือก
ชัน
้ ข้อมูลและค่าสัมประสิทธิ ์ ในการประเมินความเหมาะสมของทีด
่ ิน โดย
สมการถดถอย ในแบบจาลอง CLUMondo ในเวลาเดียวกัน
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ภาพที2
่ 3. การคานวณคาสัมประสิทธิส์ มการถดถอย Regression
coefficients

9 การสร้างโครงการหรือ Application ใหม่ (แบบฝึ กหัด)
ในแบบฝึ กหัดก่อนหน้านี้ ท่านได้ศึกษาโมเดล CLUMondo และได้
เรียนรูว้ ธิ ีการปรับแก้ข้อมูลของข้อมูลนาเข้า และภาพเหตการณ์ ในอนาคต ใน
แบบฝึ กหัดนี้
ท่านจะได้รบั แนะนาแต่ละขั้นตอนในการสร้างโครงการใหม่
หรือ new application สาหรับกรณีศึกษาในประเทศลาว กล่าวคือ ท่านจะได้
กาหนดค่าปัจจัยต่าง ๆ ในการจาลองการเปลีย่ นแปลงใช้ทด
ี่ ิน ระหว่างปี ค.ศ.
2010 ถึงปี ค.ศ. 2020 โดยใช้ข้อมูลชุดเดิม ทีไ่ ด้ใช้ในโครงการ Laos โดย
ดาเนินการ ตามขั้นตอน ดังนี้

ขัน
้ ตอนที1
่ :
เริม
่ ต้นทีก
่ ารสร้างโครงการใหม่
CLUMondo simulation project)


(a

new

เปิ ดโปรแกรม CLUMondo แต่ไม่โครงการทีม
่ ีอยู่ แต่เริม
่ สร้าง
Project ใหม่ ทีเ่ มนู File / New project ตัง้ ชือ
่ ทีเ่ หมาะสมตามความ
ต้องการ เช่น 'New Laos application' และกาหนด directory ที่
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ต้องการบันทึกผลลัพธ์ทไี่ ด้จากการจาลอง (ภาพรที่ 24) แล้วคลิก
'Next'

ภาพที2
่ 4. สร้างโครงการใหม่ ของแบบจาลอง


ระบุการใช้ประโยชน์ ทด
ี่ ินปี เริม
่ ต้น และแผนที่ Region map ท่าน
สามารถค้นหาข้อมูลเหล่านีไ้ ด้ในแฟ้ มข้อมูล Laos/Data กาหนดให้
'cov_all.0.asc'
เป็ นแผนทีก
่ ารใช้ทด
ี่ ินปี เริม
่ ต้น
และ
'region1.asc'เป็ นแผนที่ ขอบเขตการศึกษา (ภาพที่ 25)

โปรแกรม สามารถทราบจานวนประเภของการใช้ทด
ี่ ินโดยอัตโนมัติ
แต่จะไม่ทราบชือ
่ หรือสัญลักษณ์ ทีแ
่ สดง ดังนัน
้ ให้ดาเนินการกาหนด
กาหนดชื่อและปรับแก้สี (สัญญลักษณ์ ) ของประเภทการใช้ทด
ี่ ินตาม
ความเหมาะสม ดังภาพที่ 26
หมายเหตุ : หลัง จากที่ไ ด้ ส ร้า งโครงการใหม่ เ รียบร้อ ยแล้ว ท่า นไม่ ส ามารถ
เปลี่ย นชื่ อ โครงการหรื อ ค าอธิ บ ายสัญ ญลัก ษณ์ ได้ อี ก ดัง นั้น แนะน าให้
ดาเนินการอย่างครบถ้วน ดีกว่าการรีบร้อนดาเนินการให้เสร็จ
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ภาพที2
่ 5. การเลือกแผนทีก
่ ารใช้ทด
ี่ ินปี เริม
่ ต้น และ Region map

ภาพที่ 26. ตัวอย่างการกาหนดชือ
่ ประเภทการใช้ประโยชน์ทด
ี่ ิน และสีของ
สัญญลักษณ์






คลิก 'Next' เมือ
่ กาหนดชือ
่ ประเภทการใช้ประโยชน์ทด
ี่ ิน และสีของ
สัญญลักษณ์ ทัง้ หมดแล้ว
กาหนดปี เริม
่ ต้นของการจาลอง ทัง้ ปี ทีก
่ าหนดควรสอดคล้องกับปี ของ
แผนทีก
่ ารใช้ทด
ี่ ินเริม
่ ต้น สาหรับโครงการประเทศลาว คือปี ค.ศ.
2010
กาหนดประเภทบริการทีไ่ ด้รบั จากการใช้ประโยชน์ทด
ี่ ิน (land use
services) เช่น สินค้าหรือบริการ ตามทีไ่ ด้ดาเนินการในส่วนความ
ต้องการการใช้ทด
ี่ ิน (land demand) ในแบบจาลอง เพือ
่ แสดง
ความสัมพันธ์ระหว่างการใช้ทด
ี่ ิน
และบริการ
ในแบบฝึ กหัดนี้
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กาหนดความต้องการทีอ่ ยูอ
่ าศัย (Built-up area [km2]) และ
ผลผลิตการเกษตร (Staple crops [ตัน]) เพือ
่ อานวยความสะดวก
ในการแปลตีความ แนะนาให้กาหนดหน่ วยวัดเรียบร้อยในขัน
้ ตอนนี้
ด้วย (ภาพที่ 27)
หมายเหตุ หน่ วยวัด ทีก
่ าหนดในแบบฝึ กหัดนี้ แตกต่างจากตัวอย่างใน
แบบฝึ กหัด (โครงการ application) ก่อนหน้านี้

ภาพที2
่ 7. การกาหนดปี เริม
่ ต้นของแบบจาลอง และการเพิ่มความต้องการการ
ใช้ทด
ี่ ิน


คลิกที่ 'Finish' เมือ
่ ตัง้ ค่าต่าง ๆ เรียบร้อยแล้ว



ถึงแม้ว่า ได้มีการสร้างโครงการใหม่แล้ว แต่ท่านยังไม่สามารถสั่ง
ประมวลผลแบบจาลอง (Run) ได้ เนือ
่ งจากยังไม่ได้มีการกาหนด
ปัจจัย หรือไม่มีการป้ อนข้อมูล เพือ
่ ใช้ในการจาลองการเปลีย่ นแปลง
ในขั้นตอนต่อไป ท่านจะดาเนินการปรับ แก้รายละเอียดข้อมูลต่าง ๆ
ภายใต้โครงการ



เราสามารถบันทึกการเปลีย่ นแปลงระหว่างการทางานได้ตลอดเวลา
โดยการคลิกปุ่ ม 'Save' หรือ File / Save project แนะนาให้ทา่ น
สั่งบันทึกข้อมูลทุกครัง้ ทีม
่ ีการปรับแก้ข้อมูล เพือ
่ ป้ องกันการสูญหาย

ขัน
้ ตอนที2
่ : การแก้ไขรายละเอียดของโครงการ (Application
characteristics)
ขัน
้ ตอนต่อไป คือ การกรอกข้อมูลโครงการให้สมบูรณ์ โดย เริ่มต้นจาก
การเพิ่มชั้นข้อมูลแผนทีท
่ ใี่ ช้เป็ นปัจจัยอิสะ ในการประเมินความเหมาะสมของ
การใช้ประโยชน์ทด
ี่ ิน
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ในเมนู Application characteristics/ suitability layers ให้คลิก
'Add ' เพือ
่ เพิ่มชัน
้ ข้อมูล และเลือก 'sc1gr0.fil' ตัง้ ชือ
่ เป็ น
'w_3_ab2k' เลือก 'Create a new legend' และคลิกที่ 'Edit
legend'
แผนทีน
่ ี้เป็ นข้อมูลเชิงคุณภาพ
ท่านสามารถแสดง
สัญญลักษณ์ ของแผนทีอ่ ตั โนมัติ โดยการเลือก 'Categoric' legend
type และคลิกที่ 'Derive from map' (ภาพที่ 29) ท่านสามารถ
เปลีย่ นสีสญ
ั ญลักษณ์ ตามต้องการ คลิกที่ 'Ok' หากต้องการบันทึก
สัญญลักษณ์ ทไี่ ด้ปรับแก้ ให้โดยพิมพ์ชอ
ื่ ในช่อง 'Create new
legend'



คาอธิบายรายละเอียดของแต่ละชั้นข้อมูลแผนที่ ดูได้ที่ 'Section 2
กรณีศึกษา (Case study)

ภาพที2
่ 8. ตัวอย่าง Suitability layers
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ภาพที2
่ 9. การแก้ไขสัญญาลักษณ์ (Legend editor) สาหรับ Categorical
map

เพิ่มชัน
้ ข้อมูลแผนที่ 'sc1gr1.fil' และชือ
่ กาหนดชือ
่ เป็ น 'access'
(การเข้าถึงพื้นที)่ ชัน
้ ข้อมูลแผนทีน
่ ี้ เป็ นข้อมูลเชิงตัวเลข ดังนัน
้
สัญญลักษณ์ ทใี่ ช้จะแตกต่างกับแผนทีข
่ ้างต้น
ดังนัน
้
ให้สร้าง
สัญญลักษณ์ หใม่ โดยเลือก 'numeric' legend type (สัญญลักษณ์
เชิงตัวเลข) และเลือก 10 classes (ช่วงชัน
้ ) ใน section 'Number
of classes' หลังจากนัน
้ ให้คลิกที่ 'Generate class bounds'
เลือก 'Choose automatically' (เลือกอัตตโนมัติ) และคลิกทีป
่ ม
ุ่
'Find best scale' (แบ่งช่วงชัน
้ ทีเ่ หมาะสมทีส่ ด
ุ ) (ภาพที่ 30) ปิ ด
หน้าต่างโดยการคลิก 'Ok' และคลิกที่ 'Generate labels' (สร้าง
สัญญลักษณ์ ) สุดท้ายให้คลิกที่ 'Generate colors' (สร้างสี
สัญญลักษณ์ ) และเลือกระดับความเข้มข้นของสี (color gradient)
ปิ ดหน้าต่างและตัง้ ชือ
่ ในช่องว่างทีใ่ ห้มา ('Create new legend')
ดาเนินการขัน
้ ตอนต่าง ๆ สาหรับแผนทีเ่ ชิงตัวเลขทัง้ หมด
หมายเหตุ: ท่านสามารถนาเข้าสัญญลักษณ์ ทม
ี่ ีอยูแ
่ ล้ว สาหรับ การใช้งานใน
อนาคต ดัง นัน
้ จึง ไม่จาเป็ นต้องดาเนินการแก้ไข Legend ทุกครัง้ หลังจาก
กาหนดชื่อของชัน
้ ข้อมูลความเหมาะสม และนาเข้าข้อมูลแผนที่ เลือก
'Create new legend' (สร้างสัญญลักษณ์ ใหม่) แล้วเรียกใช้สญ
ั ญลักษณ์
โดยการคลิก 'Edit legend / import' พิมพ์ชอ
ื่ สัญญลักษณ์ ทต
ี่ ้องการใช้งาน
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หลังจากทีเ่ พิ่มชัน
้ ความเหมาะสมสาเร็จ เมนู 'Suitability layers' มี
ลักษณะคล้ายกับภาพที่ 28 หากต้องการแสดงผล คลิกทีป
่ ม
ุ่ 'Show'

ภาพที3
่ 0. การกาหนดช่วงชัน
้ ของแผนทีเ่ ชิงตัวเลข
ในขั้นตอนต่อไป
เป็ นการกาหนดบริการของการใช้ประโยชน์ทด
ี่ ิ น
('Land-use services') เพือ
่ บ่งบอกศักยภาพของตารางกริดใดตารางกริด
หนึ่ง ของแต่ละประเภทการใช้ทด
ี่ ินในการผลิต เช่น ทีอ่ ยูส
่ กั ยภาพในการเป็ นที่
อาศัยต่อตารางกิโลเมตร หรือผลผลิตทางการเกษตร ซึ่งตัวเลขประมาณการ
เหล่านี้ ได้จากข้อมูล และรูปแบการใช้ประโยชน์ ทด
ี่ ิน
ตัวอย่างเช่น
ความต้องการทีอ่ ยูอ
่ าศัย
มักแสดงไว้ในหน่ วยตาราง
กิโลเมตร หากชัน
้ ข้อมูลแผนทีค
่ วามละเอียดของตารางกริด กว้าง/ยาว 2 กม.
ดังนัน
้ หนึ่งตารางกริดมีขนาดพื้นทีเ่ ท่ากับ 4 ตารางกิโลเมตร แต่อย่องไรก็ตาม
ท่านอจามีข้อโต้แย้งว่า ทีอ
่ ยูอ
่ าศัย สามารถพบได้ในพื้นทีเ่ กษตรกรรมถาวรได้
เช่นเดียวกัน หรือมีอยู่ในหมู่บ้าน
ในทานองเดียวกัน ผลผลิตทางเกษตรสามารถได้จากการใช้ประโยชน์
ทีด
่ ินหลายระบบและหใผลผลิตแตกต่างกัน เช่น นาข้าว ในประเทศลาว ขนาด
1 เฮกแตร์ สามารถผลิตประมาณ 4,000 กก. ต่อปี แต่ในความเป็ นจริง พื้นที่
ทัง้ หมด ไม่ได้เป็ นพื้นทีถ
่ าวรหรือใช้สาหรับการผลิตข้าวทัง้ หมด ดังนัน
้ หาก
คาดคะเนว่า ใน 1 ตารางกริด ใช้ปลูกข้าว ประมาณ 75% ของพื้นทีต
่ ารางกริด

49

ดังนัน
้ สามารถผลิตข้าวได้ 0.75 * 4 [ตัน / ไร่] * 400 [เฮกตาร์ / เซลล์] =
1,200 ตัน


ป้ อนข้อมูลลงในเมตริกซ์บริการของการใช้ทด
ี่ ิน ดังภาพที่ 31

ภาพที3
่ 0. เมตริกซ์บริการของการใช้ประโยชน์ทด
ี่ ิน (Land-use services
matrix)
หมายเหตุ: เมือ
่ ท่านใช้ข้อมูลในพื้นทีศ
่ ึกษาของท่านเอง การกาหนดค่าเหล่านี้
ต้องตัง้ อยูบ
่ นพื้นฐานของการวิเคราะห์ระบบการใช้ ทด
ี่ ินทีใ่ นพื้นทีศ
่ ึกษา
โดยทั่วไปใช้ค่าเฉลีย่ ของบริการทีไ่ ด้รบั ประเภทการใช้ประโยชน์ทด
ี่ ินประเภท
ใดประเภทหนึ่งในพื้นทีศ
่ ึกษา ซึ่งสามารถหาข้อมูลจากหลายแหล่ง เช่น แผนที่
การใช้ประโยชน์ทด
ี่ ิน สถิติทางการเกษตร สัมปทาน และความคิดเห็นของ
ผู้เชีย่ วชาญ เป็ นต้น




ขัน
้ ตอนสุดท้ายของการกาหนดรายละเอียดโครงการ คือ การกาหนด
พื้นทีห
่ วงห้าม (Exclusion layers) ในแบบฝึ กหัดนี้ สามารถใช้แผน
ทีข
่ อบเขตอุทยานแห่งชาติ ในประเทศลาวได้
คลิกที่ 'Add exculsion layers' และเพิ่มแผนที่ park.fil กาหนด
สัญญลักษณ์ สาหรับแผนทีเ่ ชิงคุณภาพ
ตามทีไ่ ด้อธิบายในห้วข้อ
นโยบายเชิงพื้นที่ (Spatial policies)

ขัน
้ ตอนที3
่ : การวิเคราะห์สมการถดถอยโลจิสติก
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ขัน
้ ตอนต่อไปในการสร้างโครงการใหม่ คือ การวิเคราะห์ สมการถดถอยโลจิ
สติก ให้ไปอ่านรายละเอียดของการวิเคราะห์ซึ่งได้กล่าวไว้แล้ว ในแบบฝึ กหัด
ก่อนหน้านี้ หมายเหตุ ต้องดาเนินการวิเคราะห์สมการถดถอยโลจิสติก สาหรับ
การใช้ประโยชน์ทด
ี่ ินทุกประเภท

ขัน
้ ตอนที4
่ : การกาหนดปัจจัยต่าง ๆ ของแบบจาลอง และภาพ
เหตุการณ์ ในอนาคต (model parameters and scenarios)
หลังจากเสร็จสิ้นการดาเนินการวิเคราะห์การถดถอย ขั้นตอนต่อไป เป็ น
การกาหนดรายละเอียดของแบบจาลอง
ในบางกรณี
ท่านสามารถใช้ค่า
default (ค่าทีก
่ าหนดเบื้องต้นโดยแบบจาลอง) เพือ
่ ลองประมวลผลแบบจาลอง
หากสามารถ Run แบบจาลองได้ ค่อยปรับแก้รายละเอียดต่อไป สามารถดู
รายละเอียดของ 'Model parameters' ได้ในแบบฝึ กหัด 'Land use
change scenarios modeling' ขัน
้ ตอนที่ 4 ดาเนินการ ดังนี้
ขัน
้ แรก กาหนดลาดับความสาคัญของการเปลีย่ นแปลงการใช้ประโยชน์
ทีด
่ ิน (conversion order) ซึ่งเป็ นข้อมูลทางวิชาการ ทีบ
่ ่งบอกว่า การเปลีย่ น
การใช้ประโยชน์ทด
ี่ ินประเภทใด สามารถตอบสนองความต้องการ หรือบริการ
ของระบบนิเวศ โดยมีคา่ เป็ นจานวนเต็มจากน้อยไปมาก ค่ามากแสดงว่า
สามารถตอบสนองความต้องการหรือมีอป
ุ ทาน (supply) มาก หากไม่สามารถ
ตอบสนองความต้องการได้ ให้กาหนดค่าเป็ น 0 แต่ถ้าสามารถตอบสนอง
ความต้องการได้ ให้กาหนดค่าตัง้ แต่ 1 ขึ้นไป


ตัวอย่าง ลาดับความสาคัญของการใช้ประโยชน์ทด
ี่ ิน เพือ
่ ตอบสนอง
ความต้องการ แสดงไว้ในภาพที่ 32

ภาพที3
่ 2. ค่าลาดับการเปลีย่ นแปลงการใช้ประโยชน์ ทด
ี่ ิน
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ขัน
้ ตอนทีส่ อง กาหนดความความทนทาน หรือความยืดหยุ่นต่อการ
เปลีย่ นแปลง (conservation resistance factor) ตามทีอ่ ธิบายไว้
ในแบบฝึ กหัดที่ 2 ความความทนทาน มีคา่ ระหว่าง 0 และ 1 ภาพที่
33
แสดงตัวอย่างค่าความทนทานต่อการเปลีย่ นแปลง
สาหรับ
โครงการนี้

ภาพที3
่ 3. ค่าความทนทาน (วามยืดหยุ่น) ต่อการเปลีย่ นแปลง (Conversion
resistance)




ขัน
้ ตอนทีส่ าม ของจัดทาข้อมูลรายละเอียดของแบบจาลอง (model
parameters) คือ การกาหนดเมตริกซ์การแปลง (conversion
matrix) โดยกาหนดว่า การใช้ประโยชน์ทด
ี่ ินประเภทใดสามารถ
เปลีย่ นแปลงได้ หรือเปลีย่ นไม่ได้ ทัง้ นี้ ต้องพิจารณามิติด้านเวลาละ
ข้อจากัดด้านพื้นทีด
่ ้วย ให้ดูรายละเอียดวิธก
ี ารกาหนด ตามทีไ่ ด้
อธิบายในหัวข้อ Conversion matrix ของแบบฝึ กหัดที่ 2
ภาพที่ 34 แสดงตัวอย่างเมตริกซ์การเปลีย่ นแปลง (conversion
matrix) สาหรับ โครงการประเทศลาว
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ภาพที3
่ 4. ตัวอย่าง Conversion matrix
หมายเหตุ : ท่า นสามารถคัด ลอกข้ อ มู ล จากโปรแกรม spreadsheet เช่ น
Excel แล้วมาวางในแบบจาลอง CLUEMondo ได้

ขัน
้ ตอนสุดท้ายในการจัดเตรียมรายละเอียดของแบบจาลอง
(model
parameters)
คือการจัดทาภาพเหตุการณ์ ในอนาคต
(scenario
parameters) ขัน
้ แรก คือ การคานวณบริการของระบบนิเวศ ทีไ่ ด้จากแผนที่
การใช้ประโยชน์ทด
ี่ ิน ในปี เริม
่ ต้น ทัง้ นี้ขึ้นอยูก
่ บ
ั ประเภทของบริการนิเ วศ ที่
ได้กาหนดไว้ข้างต้น และจานวนตารางกริด (ขนาดพื้นที)่
ของการใช้
ประโยชน์ทด
ี่ ินแต่ละประเภท ของแผนทีป
่ ี เริม
่ ต้น
ยกตัวอย่าง เช่น แต่ละตารางกริดมีขนาดพื้นที่ 4km2 ถ้าหากเป็ นการใช้
ประโยชน์ทด
ี่ ินประเภทพื้นทีเ่ มือง
สามารถใช้ประโยชน์เป็ นทีอ่ ยูอ
่ าศัยได้
100% แต่หากจาแนกเป็ นพื้นทีเ่ กษตรกรรมถาวร สามารถใช้เป็ นทีอ่ ยูอ
่ าสัย
ได้ ประมาณ 0.02 km2 ทีเ่ หลือเป็ นพื้นทีเ่ กษตรกรรม หากแผนทีก
่ ารใช้
ประโยชน์ทด
ี่ ินปี เริม
่ ต้น มีพื้นทีเมือง ครอบคลุม 112 ตารางกริด และเป็ นพื้นที่
เกษตรกรรมถาวร จานวน 14,290 กริด ดังนัน
้ สามารถใช้เป็ นทีอ่ ยูอ
่ าศัยได้
เท่ากับ (4 * 112) + (0.02 * 14,290) = 448 + 285.8 = 733.8 km2
ในทานองเดียวกัน ท่านสามารถคานวณผลผลิตทางการเกษตร (อาหาร)
ในปี ค.ศ. 2010 ได้เท่ากับ 27,565,600 ตัน หากใช้ตวั เลขทีไ่ ด้เสนอไว้ตาม

53

ข้างต้น หมายเหตุ การคานวรหาขนาดพื้นที่ หรือตารางกริด สามารถ
ดาเนินการโดยง่าย โดยใช้โปรแกรม Map Comparison Kit (MCK)
ท่านสามารถกาหนดความต้องการใช้ทด
ี่ ินในอนาคต ได้ตามต้องการ
เช่น ร้อยละต่อปี เป็ นต้น




กาหนดจานวนปี ทีต
่ ้องการจาลองการเปลีย่ นแปลงการใช้ประโยชน์
ทีด
่ ิน
และระบุความต้องการบริการของระบบนิเวศรายปี
ใน
แบบฝึ กหัดนี้ กาหนดระยะเวลา 15 ปี ใน 'Simulation duration'
จากนั้น
ระบุความต้องการบริการของระบบนิเวศ
จากการใช้
ประโยชน์ทด
ี่ ินในปี ค.ศ. 2010 ดังตารางที่ 2 ซึ่งกาหนดให้เ พิ่มขึ้น
ร้อยละ 2% ต่อปี

ตารางที2
่ . ความต้องการบริการของระบบนิเวศ (Demand for land use
services)
built-up
staple crops
[ha]
[tons]
2010 734
27565600
2011 748
28116912
2012 763
28679250
2013 779
29252835
2014 794
29837892
2015 810
30434650
2016 826
31043343
2017 843
31664210
2018 860
32297494
2019 877
32943444
2020 894
33602313
2021 912
34274359
2022 931
34959846
2023 949
35659043
2024 968
36372224
2025 988
37099668

ขัน
้ ตอนที่ 5: การประมวลผล (Run) แบบจาลองและการแสดงผล
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หลังจาก
ได้นาเข้าข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ดาเนินการวิเคราะห์ทางสถิติ
กาหนดรายละเอียดของแบบจาลอง
และภาพเหตุการณ์ ในอนาคต
ท่าน
สามารถสังประมวลผลแบบจาลอง โดยการกดปุ่ ม 'Run'


หลังจากแบบจาลองประมวลผลเสร็จสิน
้ แล้ว
เปรียบเทียบผลลัพธ์โดยใช้โปรแกรม Map
(MCK)

ให้แสดงผลและ
Comparison Kit

ในโปรแกรม MCK ให้เพิ่มชัน
้ ข้อมูลแผนทีไ่ ด้จากแบบจาลองปี
สุดท้าย ในไฟล์ .log file ซึ่งได้ดาเนินการแล้วใน section 4.5
'Display and compare simulation results' เปรียบเทียบกับอ
ผนทีป
่ ี เริม
่ ต้น และทีไ่ ด้จากการจาลองปี อืน
่ ๆ
ขอแสดงความยินดี ท่านได้จดั เตรียมข้อมูลและประมวลผลแบบจาลอง
CLUMondo สาหรับโครงการใหม่ ทีเ่ ริม
่ จากศูนย์เรียบร้อยแล้ว โปรดศึกษา
และสร้างความคุ้นเคยกับแบบจาลองเพิ่มเติม โดยการปรับเปลีย่ นค่าปัจจัยและ
ภาพเหตุการณ์ ในอนาคต
และตรวจสอบผลกระทบของการเปลีย่ นแปลงค่า
ปัจจัยและภาพเหตุการณ์ ต่อแผนทีก
่ ารใช้ประโยชน์ ทด
ี่ ินและบริหารของระบบ
นิเวศ
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