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This study aimed to; study land use changes between year 2009 and 2016 and 

risk of its in Kuankisian and Kuankreng peat swamp forests; study current land use 

measures; and propose management guidelines of the study area. Both secondary and 

primary data were collected by literature review, semi structured interview of related 

stakeholders and spatial analysis. 

The study presented that the most increased land use were palm oil, rubber and 

agricultural area, respectively. In contrast, the most decreased land use were rice 

paddy, peat swamp forests and miscellaneous area, respectively. Most of decreased 

land use were converted to oil palm and agriculture areas. Therefore, the oil palm 

cultivation is an important factor for land use changes. There were 9 major factors 

effected the land use change in these peat swamp forests. From the study, three top 

prioritized factors were roads, palm oil income and land ownership, respectively. Areas 

with high risk of land use change were in Suan Luand Sub-district, Choloemprokiat 

District; Mae Chaoyuhua Sub-district, Chian Yai District; and Kreng Sub-district, Cha Uat 

District, respectively. 

 



 ง 

Presently, operating measures are canals around peat swamp forests, quality 

control patrol and legal enforcement measures. The study provided initial guidelines 

for the management in high risk areas such as pushforward measures of land 

accreditation, strict monitoring of oil palm cultivation, roundtable on sustainable plam 

oil, environmental impact study prior to any operation in the area and legal 

amendment to preserve peat swamp forests, including regulation improvement for 

construction in study area. In low and medium risk of land use change, key 

recommended guidelines include promotion of people living in sustainable way, such 

as job creation, awareness/knowledge building for related communities and 

stakeholders, and biodiversity restoration. 

 

 



 จ 

กิตติกรรมประกาศ  

 

กิตติกรรมประกาศ 
  

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ มิอาจส้าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี หากขาดผู้มีพระคุณของผู้เขียน ดังต่อไปนี้ 
อันดับแรกผู้เขียนขอขอบพระคุณ บิดา มารดา และครอบครัวของผู้เขียนที่มอบโอกาส คอยให้ก้าลังใจ
และสนับสนุนทุนการศึกษา ให้ผู้เขียนได้มีโอกาสศึกษาต่อในระดับปริญญาโท 

กราบขอบพระคุณคณาจารย์สาขาการจัดการสิ่งแวดล้อม คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ที่ถ่ายทอดความรู้วิทยาการอันมีค่ายิ่ง ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการวิจัย
และการด้าเนินชีวิตของผู้วิจัย 

ขอขอบพระคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กอบศักดิ์ วันธงไชย ที่กรุณาให้เกียรติเป็นประธานใน
การสอบวิทยานิพนธ์ ขอขอบพระคุณ ดร.ฆริกา คันธา และ ดร.ศันสนีย์ อรัญวาสน์ ที่ให้เกียรติเป็น
กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ และได้ตรวจแก้ไขวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ให้ถูกต้องสมบูรณ์ยิ่งข้ึน 

และที่ขาดไม่ได้ ขอกราบขอบพระคุณ ดร.ฆริกา คันธา อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ซึ่งท่าน
อาจารย์ได้สละเวลาในการให้ความรู้ ความช่วยเหลือแนะน้าข้อคิดเห็น และแก้ไขร่างวิทยานิพนธ์มาโดย
ตลอด จนกระท่ังวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ส้าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี 

สุดท้ายนี้ ผู้เขียนขอขอบคุณเพ่ือนสนิท และคนใกล้ตัวผู้เขียนทุก ๆ ท่าน โดยเฉพาะนางสาวสุ
ชีลา นิลโคตร นางสาวกนกวรรณ สุวรรณมุข และนายเมธัส มีสมบัติ ตลอดจนผู้ที่ผู้เขียนไม่ได้เอ่ยชื่อใน
กิตติกรรมประกาศวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ ที่คอยสนับสนุนการศึกษาวิจัยของผู้เขียน ให้ค้าปรึกษา และคอย
ช่วยเหลือมาโดยตลอด ผู้เขียนขอขอบพระคุณจากใจจริง 

 
ภาวิณี จิตต์ศรัทธา 

ตุลาคม 2561 
 

 

 



สารบัญ 

  หน้า 
บทคัดย่อ ........................................................................................................................................... ก 

ABSTRACT ....................................................................................................................................... ค 

กิตติกรรมประกาศ............................................................................................................................. จ 

สารบัญ .............................................................................................................................................. ฉ 

สารบัญตาราง .................................................................................................................................... ซ 

สารบัญภาพ ..................................................................................................................................... ญ 

บทที่ 1 บทน้า ................................................................................................................................... 1 

1.1 ความเป็นมาและความส้าคัญ ................................................................................................. 1 

1.2 ค้าถามการวิจัย ...................................................................................................................... 3 

1.3 วัตถุประสงค์การวิจัย ............................................................................................................. 3 

1.4 ขอบเขตในการศึกษา ............................................................................................................. 4 

1.5 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ..................................................................................................... 6 

1.6 นิยามศัพท์เฉพาะ ................................................................................................................... 6 

บทที่ 2 แนวคดิทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ................................................................................... 8 

2.1 ป่าพรุ ระบบนิเวศและสภาพทั่วไปของป่าพรุ และการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินในป่า
พรุ…………………………………………………………………….. ............................................................ 9 

2.2 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (Geographic Information System : GIS) ........................... 17 

2.3 กระบวนการวิเคราะห์ตามล้าดับชั้น (Analytic Hierarchy Process: AHP) ........................ 26 

2.4 แนวคิดในการจัดการและมาตรการการใช้ที่ดินในป่าพรุ ....................................................... 32 

2.5 นโยบาย แผน และมาตรฐานที่เก่ียวข้องกับการปลูกปาล์มน้้ามัน ......................................... 44 

2.6 ข้อมูลทั่วไปของพ้ืนที่ศึกษา .................................................................................................. 48 

 



 ช 

2.7 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง .............................................................................................................. 69 

บทที่ 3 กรอบแนวคิดและวิธีการศึกษา ............................................................................................ 71 

3.1 กรอบแนวคิดในการศึกษา ................................................................................................... 72 

3.2 เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการศึกษา ................................................................................ 73 

3.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล ......................................................................................................... 73 

3.4 ปัจจัยที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ................................................................................................ 75 

3.5 วิธีในการศึกษา .................................................................................................................... 78 

บทที่ 4 ผลการศึกษา ....................................................................................................................... 85 

4.1 การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินในพ้ืนที่ป่าพรุควนขี้เสียนและป่าพรุ ควนเคร็ง ........... 85 

4.2 พ้ืนที่เสี่ยงต่อการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน ในพ้ืนที่ป่าพรุควนขี้เสียนและป่าพรุควน
เคร็ง………………………………………………………........................................................................ 97 

4.3 มาตรการการใช้ประโยชน์ที่ดิน และเสนอแนวทางส้าคัญเบื้องต้นที่สามารถน้าไปสู่การจัดการ
พ้ืนที่ป่าพรุควนขี้เสียนและป่าพรุควนเคร็ง ......................................................................... 104 

บทที่ 5 สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ .................................................................................. 109 

5.1 สรุปผลการศึกษา ............................................................................................................... 109 

5.2 อภิปรายผลการศึกษา ........................................................................................................ 114 

5.3 ข้อเสนอแนะ ...................................................................................................................... 119 

บรรณานุกรม ................................................................................................................................. 120 

ประวัติผู้เขียน ................................................................................................................................ 144

 



สารบัญตาราง 

หน้า 
ตารางท่ี 2.1 เมตริกเปรียบเทียบปัจจัยแบบทีละคู่ (pairwise comparison matrix) ..................... 28 

ตารางที่ 2.2 แสดงเกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ในการเปรียบเทียบความส้าคัญของปัจจัยในกระบวนการ 
AHP ................................................................................................................................................ 29 

ตารางท่ี 2.3 การค้านวณหาล้าดับความส้าคัญ (calculation of relative priority) ...................... 30 

ตารางท่ี 2.4 ดัชนีค่าสุ่มของความไม่สมเหตุสมผล (Random Inconsistency Index : R.I.) .......... 31 

ตารางท่ี 2.5 ขอบเขตการปกครองของจังหวัด อ้าเภอ และต้าบล ในพ้ืนที่ศึกษา............................. 49 

ตารางท่ี 2.6 แสดงจุดตรวจวัดระดับน้้าใต้ดิน และปริมาณน้้าใต้ดินในพ้ืนที่ศึกษา พ.ศ.2560 .......... 53 

ตารางที่ 2.7 แสดงสถานีตรวจวัดปริมาณน้้าฝนในพ้ืนที่ และปริมาณน้้าฝนเฉลี่ย 10 ปี (พ.ศ.2551–
2560) ในช่วงแล้ง (กุมภาพันธ์–กันยายน) ........................................................................................ 55 

ตารางท่ี 2.8 ค้าอธิบายกลุ่มชุดดินที่พบในพ้ืนที่ศึกษา ..................................................................... 57 

ตารางท่ี 2.9 รายชื่อถนนในพ้ืนที่ศึกษา ........................................................................................... 61 

ตารางที่ 2.10 แสดงจ้านวนประชากรรายต้าบลในพ้ืนที่ศึกษา และร้อยละการเปลี่ยนแปลงของ
จ้านวนประชากรระหว่าง ปี พ.ศ.2550-2559 .................................................................................. 63 

ตารางท่ี 2.11 พ้ืนที่ปลูกปาล์มน้้ามันรายต้าบล ในปี พ.ศ.2552-2559 ............................................ 65 

ตารางท่ี 2.12 รายได้จากภาคการเกษตรรายต้าบลในพ้ืนที่ศึกษา ................................................... 66 

ตารางที่  3.1 แสดงฐานข้อมูลระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์และข้อมูลเอกสารประกอบที่ ใช้
ประกอบการศึกษาวิจัย .................................................................................................................... 73 

ตารางท่ี 3.2 เมตริกเปรียบเทียบปัจจัยแบบทีละคู่ (pairwise comparison matrix) ..................... 83 

ตารางท่ี 3.3 การค้านวณน้้าหนักเกณฑ์ปัจจัย (normalized pairwise comparison matrix) ...... 84 

ตารางที่ 4.1 การใช้ที่ดิน ในพ้ืนที่ป่าพรุควนขี้เสียนและป่าพรุควนเคร็ง จังหวัดนครศรีธรรมราช 
จังหวัดพัทลุง และจังหวัดสงขลา ปี พ.ศ.2552 ................................................................................ 88 



ฌ 

ตารางที่ 4.2 การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน ในพ้ืนที่ป่าพรุควนขี้เสียนและป่าพรุควนเคร็ง 
จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดพัทลุง และจังหวัดสงขลา ปี พ.ศ.2552 และปี พ.ศ.2559 ............... 94 

ตารางที่ 4.3  ตาราง Confusion matrix ของการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินระหว่างปี 
2552-2559 ในพ้ืนที่ป่าพรุควนขี้เสียนและป่าพรุควนเคร็ง ............................................................... 95 

ตารางที่ 4.4 ปัจจัยค่าถ่วงน้้าหนักและค่าคะแนนของข้อมูลที่ใช้ในการศึกษาพ้ืนที่เสี่ยงต่อการ
เปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินของพื้นที่ป่าพรุควนเคร็งและป่าพรุควนขี้เสียน โดยวิธี AHP ..... 100 

ตารางท่ี 4.5 แสดงระดับความเสี่ยงต่อการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินในพ้ืนที่ศึกษา ......... 102 

ตารางท่ี 4.6 แสดงพื้นที่ที่มีความเสี่ยงต่อการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินระดับสูง ............. 102 



สารบัญภาพ 

หน้า 
ภาพที่ 1.1 แผนที่แสดงที่ตั้งของพ้ืนที่ศึกษา ...................................................................................... 5 

ภาพที่ 2.1 ดินในป่าพรุ ................................................................................................................... 14 

ภาพที่ 2.2 น้้าในป่าพรุ ................................................................................................................... 14 

ภาพที่ 2.3 องค์ประกอบของระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (components of GIS) ......................... 20 

ภาพที่ 2.4 ข้อมูลเวกเตอร์ และข้อมูลแรสเตอร์ .............................................................................. 21 

ภาพที่ 2.5 การเรียกค้นข้อมูลในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ .......................................................... 23 

ภาพที่ 2.6 การจัดกลุ่มใหม่ในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ .............................................................. 23 

ภาพที่ 2.7 การสร้างกรอบของขอบเขตใหม่ ด้วยค้าสั่ง clip............................................................ 24 

ภาพที่ 2.8 การสร้างกรอบของขอบเขตใหม่ ด้วยค้าสั่ง erase ........................................................ 24 

ภาพที่ 2.9 การท้าบัฟเฟอร์ในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ .............................................................. 25 

ภาพที่ 2.10 แสดงแผนภูมิล้าดับชั้น ................................................................................................ 27 

ภาพที่ 2.11 ขอบเขตพ้ืนที่อนุรักษ์ในพ้ืนที่ศึกษา ............................................................................. 35 

ภาพที่ 2.12 แผนที่แสดงแหล่งน้้าในพ้ืนที่ศึกษา .............................................................................. 52 

ภาพที่ 2.13 แผนที่แสดงชั้นน้้าฝนเท่าปริมาณน้้าฝนรายปี (Annual rainfall) ในช่วงฝนตกน้อย .... 56 

ภาพที่ 2.14 แผนที่แสดงกลุ่มชุดดินในพื้นท่ีศึกษา .......................................................................... 60 

ภาพที่ 2.15 แผนที่แสดงเส้นทางคมนาคมในพ้ืนที่ศึกษา ................................................................. 62 

ภาพที่ 2.16 แผนที่แสดงการถือครองเอกสารสิทธิ์ในพ้ืนที่ศึกษา ..................................................... 67 

ภาพที่ 2.17 แผนที่แสดงการเกิดไฟไหม้ป่าในพ้ืนที่ศึกษา พ.ศ.2559 ............................................... 68 

ภาพที่ 3.1 กรอบแนวคิดในการวิจัย................................................................................................ 72 

ภาพที่ 4.1 แผนที่การใช้ประโยชน์ที่ดินในพ้ืนที่ป่าพรุควนขี้เสียนและป่าพรุควนเคร็ง ...................... 89 

file:///C:/file_word/thesis_final_edit2.docx%23_Toc528178352
file:///C:/file_word/thesis_final_edit2.docx%23_Toc528178353
file:///C:/file_word/thesis_final_edit2.docx%23_Toc528178362
file:///C:/file_word/thesis_final_edit2.docx%23_Toc528178369


ฎ 

ภาพที่ 4.2 แผนที่การใช้ประโยชน์ที่ดินในพ้ืนที่ป่าพรุควนขี้เสียนและป่าพรุควนเคร็ง ...................... 90 

ภาพที่ 4.3 แผนที่การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน ในพื้นที่ป่าพรุควนขี้เสียนและป่าพรุควนเคร็ง 
จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดพัทลุง และจังหวัดสงขลา พ.ศ.2552 และ พ.ศ.2559 ..................... 96 

ภาพที่ 4.4 แผนที่ระดับความเสี่ยงต่อการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินในพ้ืนที่ศึกษา ........... 103 

ภาพที่ 4.5 การขุดคูรอบพ้ืนที่ป่าพรุ .............................................................................................. 105 

ภาพที่ 4.6 กระบวนการพิสูจน์สิทธิ์การถือครองที่ดิน .................................................................... 106 

ภาพที่ 5.1 การใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นท่ีศึกษา ปี พ.ศ.2552 ........................................................ 110 

ภาพที่ 5.2 การใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นท่ีศึกษา ปี พ.ศ.2559 ........................................................ 110 

ภาพที่ 5.3 กราฟเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินในพ้ืนที่ศึกษา  ในปี พ.ศ.2552 
และ พ.ศ.2559 .............................................................................................................................. 111 

ภาพที่ 5.4 แผนที่แสดงการเปลี่ยนแปลงจากพ้ืนที่ปลูกปาล์มน้้ามันเป็นพื้นที่ป่าพรุ ....................... 116 

ภาพที่ 5.5 แผนที่แสดงระดับความเสี่ยงของเขตห้ามล่าสัตว์ป่าในพ้ืนที่ศึกษา ............................... 118 

file:///C:/file_word/thesis_final_edit2.docx%23_Toc528178375
file:///C:/file_word/thesis_final_edit2.docx%23_Toc528178378
file:///C:/file_word/thesis_final_edit2.docx%23_Toc528178378
file:///C:/file_word/thesis_final_edit2.docx%23_Toc528178379
file:///C:/file_word/thesis_final_edit2.docx%23_Toc528178380


บทท่ี 1 
บทน า 

1.1 ความเป็นมาและความส าคัญ 
 
 การพัฒนาและแนวโน้มการเพ่ิมขึ้นอย่างรวดเร็วของจ้านวนประชากร นับตั้งแต่ปี พ.ศ.2504 
ที่จ้านวนประชากรโลกครบ 3,000 ล้านคน จากนั้นยังคงเพ่ิมสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องจนถึง 7,000 ล้านคน
ในปี พ.ศ.2554 และยังมีการคาดการณ์ไว้ว่าจ้านวนประชากรโลกจะสูงถึง 15,000 ล้านคนในปี พ.ศ.
2643 (ไทยรัฐ, 2554) ซึ่งจากแนวโน้มของจ้านวนประชากรที่เพ่ิมสูงขึ้นนั้น ได้ส่งผลให้ความต้องการ
ในการอุปโภคบริโภคสูงขึ้นตามไปด้วย และเมื่อความต้องการซื้อ (demand) ของผู้บริโภคเพ่ิมขึ้น 
ย่อมเป็นปัจจัยในการกระตุ้นความต้องการขาย (supply) ของผู้ผลิตนั่นเอง ซึ่ งท้าให้การใช้
ทรัพยากรธรรมชาติในรูปแบบของปัจจัยการผลิต (factors of production) เป็นไปอย่างเข้มข้น 
ต่อเนื่อง และไม่เหมาะสม เช่น การบุกรุกพ้ืนที่ป่าสงวนในการเพาะปลูกวัตถุดิบ เพ่ือน้าเข้าสู่
กระบวนการผลิตที่มากขึ้น หรือการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างไม่เหมาะสมกับศักยภาพ
ของที่ดิน เป็นต้น ซ่ึงล้วนส่งผลให้ทรัพยากรธรรมชาติเสื่อมโทรมลงอย่างรวดเร็ว 

 การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินในประเทศไทยในปี พ.ศ.2523 พ.ศ.2529 พ.ศ.2541 
และพ.ศ.2544 พบว่า ในขณะที่พื้นที่ป่าไม้ลดลง พื้นที่เกษตรกรรมเพ่ิมข้ึน รวมทั้งพ้ืนที่ชุมชนที่เพ่ิมข้ึน
ประมาณ 8 เท่าตัว จาก พ.ศ.2523 อย่างไรก็ตาม เป็นที่น่าสังเกตว่าตั้งแต่ พ.ศ.2529-2541 พ้ืนที่นา
ได้ลดลงประมาณ 3.5 ล้านไร่ พ้ืนที่นาที่ลดลงนั้นถูกเปลี่ยนสภาพไปเป็นโรงงานอุตสาหกรรม ที่อยู่
อาศัย สนามกอล์ฟ รีสอร์ท หรือที่พักผ่อนหย่อนใจจ้านวนมาก (นิกร ศิรโรจนานนท์, 2555) แสดงให้
เห็นถึงความรุนแรงของการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินในประเทศไทย ซึ่งการเปลี่ยนแปลงการ
ใช้ประโยชน์ที่ดิน ได้ส่งผลกระทบหลายประการ ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม รวมถึงผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมโดยรอบ ทั้งทางตรงและทางอ้อม  

 การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน เช่น ในลักษณะของการเพ่ิมขึ้นของพ้ืนที่เกษตรกรรม 
จนมีการบุกรุกพ้ืนที่ที่มีทรัพยากรธรรมชาติสมบูรณ์ โดยเฉพาะบริเวณที่มีความเปราะบางด้านระบบ
นิเวศเช่น พ้ืนที่ป่า (forest) พ้ืนที่ชุ่มน้้า (wetland) พ้ืนที่ป่าพรุ (peat swamp forests) จะส่งผล
กระทบต่อความหลากหลายทางชีวภาพได้ เช่น เมื่อมีการบุกรุกเข้าสู่พ้ืนที่ป่า ซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยของ
สัตว์ป่าหลายชนิดและพันธุ์พืชป่าจ้านวนมาก อาจท้าให้สัตว์ป่ามีปริมาณลดลง เนื่องจากขาดแหล่งที่
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อยู่อาศัยที่เหมาะสมและปลอดภัย รวมถึงสามารถส่งผลกระทบต่อมนุษย์ในลักษณะของการขาดความ
มั่นคงทางด้านอาหารและยารักษาโรคอีกด้วย ทั้งนี้ความหลากหลายทางชีวภาพยังมีความส้าคัญใน
การสร้างความมั่นคงของระบบนิเวศ (ecological stability) ท้าให้เกิดความแน่นอนสูง ไม่ผันแปรไป
ตามการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อม (จ้าลอง โพธิ์บุญ, 2556) ส้าหรับบริเวณพ้ืนที่ป่าพรุ หากมีการ
เปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินจนน้าไปสู่การท้าลายสภาพทางธรรมชาติของพ้ืนที่ นอกเหนือจาก
จะเป็นการท้าลายความหลากหลายทางชีวภาพแล้ว ยังจะส่งผลกระทบอ่ืน ๆ หลายประการ เช่น ท้า
ให้ดินในพ้ืนที่ป่าพรุแปรสภาพเป็นกรดจัด รวมถึงดินและน้้าบริเวณใกล้เคียงอีกด้วย จนอาจไม่
สามารถประกอบการกสิกรรมหรือแม้แต่น้ามาดื่มกินได้ ยิ่งไปกว่านั้นอากาศจะร้อนและแห้งแล้งมาก
ขึ้น (ทิพย์วรรณ สุดปฐม, 2552) นอกจากนี้การทดน้้าออกจากพ้ืนที่ป่าพรุ ตลอดจนการตัดไม้ท้าลาย
ป่า อาจท้าใหเกิดไฟไหม้พ้ืนที่ป่าพรุได้ง่าย ซึ่งชั้นพีท (peat) ในพ้ืนที่ป่าพรุถือว่าเป็นแหล่งเก็บสาร
คาร์บอนขนาดใหญ่ ในทางกลับกันหากมีการท้าลายพ้ืนที่ป่าพรุจะเกิดการปลดปล่อยสารคาร์บอน
ออกมาจ้านวนมหาศาลออกมาสู่บรรยากาศเช่นกัน (Jauhiainen et al., 2005)  ฉะนั้นการ
เปลี่ยนแปลงสภาพของพ้ืนที่ป่าพรุจึงมีผลกระทบต่อปัญหาโลกร้อนด้วย 

 ในปัจจุบันพ้ืนที่ป่าพรุก้าลังประสบปัญหาการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างรุนแรง  
(ส้านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม , 2552) โดยที่ข้อมูลสถิติของพ้ืนที่
เขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลน้อยและเขตห้ามล่าสัตว์ป่าบ่อล้อ แสดงให้เห็นว่า รูปแบบการใช้ประโยชน์
ที่ดินในปี พ.ศ.2556 เปลี่ยนแปลงไปจากปี พ.ศ.2545 โดยเฉพาะอย่างยิ่งการลดลงของพ้ืนที่ป่าพรุ ซึ่ง
ในปี พ.ศ.2545 พ้ืนที่ป่าพรุมี 310,565.54 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 69.60 ของพ้ืนที่ทั้งหมด แต่ในปี พ.ศ.
2556 พ้ืนที่ป่าพรุลดลง 44,484.73 ไร่ เหลือเพียง 266,080.81 ไร่ คิดเป็นเป็นร้อยละ 59.63 ของ
พ้ืนที่ทั้งหมดเท่านั้น (ส้านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม , 2556) 
นอกจากนี้ในปี พ.ศ.2555 ยังมีรายงานถึงความกังวลว่าพ้ืนที่ป่าพรุควนขี้เสียน จังหวัดพัทลุง ซึ่งเป็น
ส่วนหนึ่งของพ้ืนที่ชุ่มน้้าเขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลน้อยก้าลังถูกบุกรุกท้าสวนปาล์มน้้ามันอย่างหนัก และ
ถูกจัดให้อยู่ในบัญชีภาวะคุกคามและอาจเสี่ยงต่อการถูกถอดชื่อออกจากอนุสัญญาแรมซาร์ (ไทยรัฐ
ออนไลน์, 2555) ดังนั้น การศึกษาครั้งนี้ผู้ศึกษาจึงสนใจประเด็นของการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์
ที่ดินบริเวณพ้ืนที่ป่าพรุ ซึ่งพ้ืนที่ป่าพรุในการศึกษาครั้งนี้คือ ป่าพรุควนขี้เสียน (Kuankisian peat 
swamp forests) และป่าพรุควนเคร็ง (Kuankreng peat swamp forests) ในอ้าเภอชะอวด 
อ้าเภอหัวไทร อ้าเภอเชียรใหญ่ อ้าเภอเฉลิมพระเกียรติ  อ้าเภอร่อนพิบูรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช 
อ้าเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง และอ้าเภอระโนด จังหวัดสงขลา  

 ดังนั้น งานวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษาการเปลี่ยนแปลง วิเคราะห์พ้ืนที่เสี่ยง รวมทั้ง
ศึกษามาตรการการใช้ประโยชน์ที่ดิน และเสนอแนวทางส้าคัญเบื้องต้นที่สามารถน้าไปสู่การจัดการ
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พ้ืนที่ป่าพรุควนขี้เสียนและป่าพรุควนเคร็ง จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดพัทลุง และจังหวัดสงขลา
อย่างยั่งยืน โดยการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (Geographic Information System : 
GIS) ร่วมกับกระบวนการวิเคราะห์ตามล้าดับชั้น (Analytic Hierarchy Process : AHP) และศึกษา
มาตราการการใช้ประโยชน์ที่ดินทั้งจากแหล่งข้อมูลระดับปฐมภูมิและทุติยภูมิ ทั้งนี้ การจัดการพ้ืนที่
ป่าพรุอย่างเหมาะสม ยังถือว่าเป็นการรับมือกับภาวะโลกร้อนได้อีกทางหนึ่ง ซึ่งเป็นไปตามเป้าหมาย
การพัฒนาที่ ยั่ งยืน  (Sustainable Development Goals : SDGs) ในเรื่องของการรับมือการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (climate action) อีกด้วย 
 

1.2 ค าถามการวิจัย 
 
 1.2.1 การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินในพ้ืนที่ป่าพรุควนขี้เสียนและป่าพรุควนเคร็ง 
จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดพัทลุง และจังหวัดสงขลาเป็นอย่างไร 

 1.2.2 ปัจจุบันพ้ืนที่ป่าพรุควนขี้เสียนและป่าพรุควนเคร็ง จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัด
พัทลุง และจังหวัดสงขลา บริเวณใดบ้างที่มีความเสี่ยงต่อการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน 

 1.2.3 มาตรการลักษณะอย่างไรที่เหมาะสมในการป้องกันพ้ืนที่ป่าพรุควนขี้เสียนและป่าพรุ
ควนเคร็ง จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดพัทลุง และจังหวัดสงขลา จากการเปลี่ยนแปลงการใช้
ประโยชน์ที่ดินได ้
 

1.3 วัตถุประสงค์การวิจัย 
 
 1.3.1 เพ่ือศึกษาการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินในพ้ืนที่ป่าพรุควนขี้เสียนและป่าพรุ
ควนเคร็ง จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดพัทลุง และจังหวัดสงขลา 

 1.3.2 เพ่ือวิเคราะห์พ้ืนที่เสี่ยงต่อการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน ในพ้ืนที่ป่าพรุ 
ควนขี้เสียนและป่าพรุควนเคร็ง จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดพัทลุง และจังหวัดสงขลา 

 1.3.3 เพ่ือศึกษามาตรการการใช้ประโยชน์ที่ดินในปัจจุบัน และเสนอแนวทางส้าคัญ
เบื้ องต้นที่ สามารถน้ าไปสู่ การจัดการพ้ืนที่ป่ าพรุควนขี้ เสียนและป่าพรุควนเคร็ง จั งหวัด
นครศรีธรรมราช จังหวัดพัทลุง และจังหวัดสงขลา  
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1.4 ขอบเขตในการศึกษา 

 1.4.1 ขอบเขตพ้ืนที่ศึกษา  

 ป่าพรุควนขี้เสียน (Kuankisian peat swamp forests) และป่าพรุควนเคร็ง (Kuankreng 
peat swamp forests) ในต้าบลชะอวด ต้าบลเคร็ง ต้าบลบ้านตูล ต้าบลขอนหาด ต้าบลนางหลง 
อ้าเภอชะอวด ต้าบลทรายขาว ต้าบลแหลม ต้าบลควนชะลิก อ้าเภอหัวไทร ต้าบลการะเกด ต้าบล 
เขาพระบาท ต้าบลแม่เจ้าอยู่หัว อ้าเภอเชียรใหญ่ ต้าบลสวนหลวง ต้าบลทางพูน อ้าเภอเฉลิมพระ
เกียรติ ต้าบลควนพัง อ้าเภอร่อนพิบูรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ต้าบลทะเลน้อย ต้าบลแหลมโตนด 
ต้าบลปันแต ต้าบลพนางตุง อ้าเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง และต้าบลบ้านขาว อ้าเภอระโนด จังหวัด
สงขลา (ภาพที่ 1.1) 

 1.4.2 ขอบเขตด้านเนื้อหา 

 (1) ศึกษาการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินในพ้ืนที่ป่าพรุควนขี้เสียนและป่าพรุควนเคร็ง 
จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดพัทลุง และจังหวัดสงขลา โดยใช้แผนที่การใช้ประโยชน์ที่ดินในปี พ.ศ.
2552 และ ปี พ.ศ.2559 จากกรมพัฒนาที่ดิน โดยการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 

 (2) วิเคราะห์พ้ืนที่เสี่ยงต่อการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน ในพ้ืนที่ป่าพรุควนขี้เสียน
และป่าพรุควนเคร็ง จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดพัทลุง และจังหวัดสงขลา โดยการก้าหนดปัจจัยที่
ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน ได้แก่ 
  ปัจจัยทางกายภาพ : ปริมาณน้้าฝน ความลึกของระดับน้้าใต้ดิน พ้ืนที่การเกิด 
ไฟไหม้ป่า ลักษณะการใช้ที่ดิน คุณสมบัติดิน เส้นทางคมนาคม โครงสร้างการระบายน้้า กรรมสิทธิ์
การใช้ที่ดิน  
  ปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจ : รายได้จากการปลูกปาล์มน้้ามัน ลานเทปาล์มน้้ามัน 
  ปัจจัยทางด้านสังคม : จ้านวนประชากร ความคิดเห็นเกี่ยวกับพ้ืนที่เพาะปลูกปาล์ม
น้้ามันบริเวณโดยรอบพ้ืนที่ป่าพรุ การบริหารจัดการ 
 (3) ศึกษามาตรการการใช้ประโยชน์ที่ดินที่เกี่ยวข้องกับการใช้ประโยชน์ที่ดินในพ้ืนที่ป่าพรุ 
ควนขี้เสียนและป่าพรุควนเคร็ง จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดพัทลุง และจังหวัดสงขลา โดยศึกษา
จากแหล่งข้อมูลปฐมภูมิ เช่น สอบถามผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับมาตรการการใช้ประโยชน์ที่ดิน รวมถึง
ศึกษาจากแหล่งข้อมูลทุติยภูมิ เช่น งานวิจัยที่เก่ียวข้อง อนุสัญญาแรมซาร์ และประยุกต์ใช้สารสนเทศ
ภูมิศาสตร์ 

 1.4.3 ขอบเขตด้านเวลา  

 ระยะเวลาในการศึกษาตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2560 – กันยายน 2561  
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ภาพที่ 1.1 แผนที่แสดงที่ตั้งของพ้ืนที่ศึกษา 
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1.5 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 
 1.5.1 ทราบถึงการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินในพ้ืนที่ป่าพรุควนขี้เสียนและป่าพรุ 
ควนเคร็ง จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดพัทลุง และจังหวัดสงขลา  

 1.5.2 ทราบถึงพ้ืนที่เสี่ยงต่อการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน ในพ้ืนที่ป่าพรุควนขี้เสียน
และป่าพรุควนเคร็ง จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดพัทลุง และจังหวัดสงขลา 

 1.5.3 ทราบถึงแนวทางส้าคัญเบื้องต้นของการก้าหนดมาตรการการใช้ประโยชน์ที่ดินในพ้ืนที่
ป่าพรุควนขี้เสียนและป่าพรุควนเคร็ง จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดพัทลุง และจังหวัดสงขลา และ
ส้าหรับพื้นที่ท่ีมีปัญหาลักษณะเดียวกันในพ้ืนที่อ่ืน ๆ 
 

1.6 นิยามศัพท์เฉพาะ 
 
 1.6.1 การเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดิน หมายถึง การใช้ประโยชน์ที่ดินจากอดีตและปัจจุบัน 
บริเวณโดยรอบพ้ืนที่ป่าพรุในอ้าเภอชะอวด อ้าเภอหัวไทร อ้าเภอเชียรใหญ่ อ้าเภอเฉลิมพระเกียรติ 
อ้าเภอร่อนพิบูรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช อ้าเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง และอ้าเภอระโนด จังหวัด
สงขลา 

 1.6.2 พื้นที่เสี่ยงต่อการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน หมายถึง พ้ืนที่ที่ได้จากการ
ซ้อนทับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินจ้านวน 9 ปัจจัย ได้แก่ ปริมาณ
น้้าฝน ความลึกของระดับน้้าใต้ดิน พ้ืนที่การเกิดไฟไหม้ป่า ลักษณะการใช้ที่ดิน คุณสมบัติดิน เส้นทาง
คมนาคม กรรมสิทธิ์การใช้ที่ดิน รายได้จากการปลูกปาล์มน้้ามัน และการบริหารจัดการ ซึ่งแสดงถึง
ระดับของโอกาส (สูง กลาง ต่้า) ต่อการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินในปัจจุบัน 

 1.6.3 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน หมายถึง ปัจจัยทาง
กายภาพ ได้แก่ ปริมาณน้้าฝน ความลึกของระดับน้้าใต้ดิน พ้ืนที่การเกิดไฟไหม้ป่า ลักษณะการใช้
ที่ดิน คุณสมบัติดิน เส้นทางคมนาคม โครงสร้างการระบายน้้า กรรมสิทธิ์การใช้ที่ดิน ปัจจัยทางด้าน
เศรษฐกิจ ได้แก่ รายได้จากการปลูกปาล์มน้้ามัน ลานเทปาล์มน้้ามัน ปัจจัยทางด้านสังคม ได้แก่ 
จ้านวนประชากร ความคิดเห็นเกี่ยวกับพ้ืนที่เพาะปลูกปาล์มน้้ามันบริเวณโดยรอบพ้ืนที่ป่าพรุ การ
บริหารจัดการ และประยุกต์ใช้สารสนเทศภูมิศาสตร์ 
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 1.6.4 พื้นที่ป่าพรุควนขี้เสียน และพื้นที่ป่าพรุควนเคร็ง หมายถึง พ้ืนที่ป่าพรุ ในต้าบล 
ชะอวด ต้าบลเคร็ง ต้าบลบ้านตูล ต้าบลขอนหาด ต้าบลนางหลง อ้าเภอชะอวด ต้าบลทรายขาว 
ต้าบลแหลม ต้าบลควนชะลิก อ้าเภอหัวไทร ต้าบลการะเกด ต้าบลเขาพระบาท ต้าบลแม่เจ้าอยู่หัว 
อ้าเภอเชียรใหญ่ ต้าบลสวนหลวง ต้าบลทางพูน อ้าเภอเฉลิมพระเกียรติ ต้าบลควนพัง อ้าเภอ 
ร่อนพิบูรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ต้าบลทะเลน้อย ต้าบลแหลมโตนด ต้าบลปันแต ต้าบลพนางตุง 
อ้าเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง และต้าบลบ้านขาว อ้าเภอระโนด จังหวัดสงขลา เท่านั้น 



บทท่ี 2 
แนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 ในการศึกษาการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงการ 
ใช้ประโยชน์ที่ดิน รวมทั้งท้าการศึกษามาตรการการใช้ประโยชน์ที่ดิน และเสนอแนวทางส้าคั ญ
เบื้องต้นที่สามารถน้าไปสู่การจัดการ พ้ืนที่ป่าพรุควนขี้ เสียนและป่าพรุควนเคร็ง ในจังหวัด
นครศรีธรรมราช จังหวัดพัทลุง และจังหวัดสงขลา ผู้ศึกษาได้ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง ซึ่ง
สามารถสรุปสาระส้าคัญโดยแบ่งออกเป็น 5 ส่วน ดังนี้ 
 
 2.1 ป่าพรุ ระบบนิเวศและสภาพทั่วไปของป่าพรุ และการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน
ในป่าพรุ 
 2.2 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) 
 2.3 กระบวนการวิเคราะห์ตามล้าดับชั้น (Analytic Hierarchy Process: AHP) 
 2.4 แนวคิดในการจัดการและมาตรการการใช้ที่ดินในป่าพรุ 
 2.5 นโยบายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับการปลูกปาล์มน้้ามัน 
 2.6 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
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2.1 ป่าพรุ ระบบนิเวศและสภาพทั่วไปของป่าพรุ และการเปลี่ยนแปลงการใช้
ประโยชน์ที่ดินในป่าพรุ…………………………………………………………………….. 

 
 2.1.1 ป่าพรุ (peat swamp forests) 
 
  2.1.1.1 ความหมายของป่าพรุ  
 
 ป่าพรุ หมายถึง สังคมพืชป่าที่ผลัดใบ (evergreen) แบบหนึ่ง ต้นไม้ในป่าพรุมีเรือนยอดชิด
ติดกันลดหลั่นลงมา ป่าพรุมักเกิดบนพ้ืนที่ ๆ เป็นแอ่งรูปกระทะได้รับน้้าจากปริมาณน้้าฝนเป็นส่วน
ใหญ่ มีการทับถมของซากพืชพรรณที่ไม่ค่อยผุสลาย (peat) ในช่วงฤดูน้้าหลากปริมาณน้้าส่วนเกินใน
พรุมักเอ่อล้น ไหลลงสู่ทะเลหรือลงสู่แม่น้้าล้าคลอง (เจริญ เจริญจ้ารัสชีพ และปัญญา พิชัยก้าจรวุฒิ , 
2534) 

 ป่าพรุ หมายถึง ป่าที่มีน้้าท่วมขังอยู่ชั้นบนของซากพืช จนมีความหนาถึง 20 เมตร เป็นป่าที่มี
ระบบนิเวศเฉพาะ โดยมีลักษณะที่โดดเด่นคือเป็นพ้ืนที่ที่มีน้้าท่วมขัง น้้ามีความเป็นกรด ซึ่งการที่น้้า
ท่วมขังในพ้ืนที่จะช่วยป้องกันไม่ให้ดินแห้งจนเชื้อเพลิงที่ติดไฟสัมผัสกับอากาศ และสภาพแวดล้อมที่มี
น้้าท่วมขังเช่นนี้ท้าให้สิ่งมีชีวิตต่าง ๆ มีวิวัฒนาการในการปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมดังกล่าว 
(United Nations Development Programme, 2006) 

 ป่าพรุ หมายถึง ป่าที่มีพ้ืนที่ลุ่มน้้าขัง ดินเป็นหล่มเลนและมีซากอินทรียวัตถุทับถมท้าให้ 
ดินยุบตัวลงได้ง่าย พืชที่ข้ึนในป่าพรุจึงมีการพัฒนาและมีความหลากหลาย ส่วนสัตว์ชนิดต่าง ๆ ก็ต้อง
มีการปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อม ป่าพรุเป็นป่าที่มีลักษณะเด่นแตกต่างไปจากป่าอ่ืน ๆ ไม่ว่าจะเป็น
สภาพป่าที่ขึ้นอยู่ลักษณะของดิน หรือองค์ประกอบต่าง ๆ ถ้าจะจ้าแนกประเภทของป่าพรุจะจัดได้ว่า
ป่าพรุเป็นป่าในเขตร้อนประเภทไม่ผลัดใบเช่นเดียวกับป่าดงดิบชื้น แต่สภาพป่านั้นแตกต่างจากป่า
ประเภทอ่ืน ๆ โดยสิ้นเชิง (ทิพย์วรรณ สุดปฐม, 2552) 

 ป่าพรุ หมายถึง สังคมพืชป่าไม้ที่มีเอกภาพในลักษณะโครงสร้างและความหลากหลายของ
ชนิดพรรณไม้ เกิดในภูมิประเทศที่เป็นที่ลุ่มต่้าหรือมีสภาพเป็นแอ่งน้้าจืดขังติดต่อกันตลอดปี และมี
การสะสมของชั้นอินทรียวัตถุหรือดินอินทรีย์อยู่เหนือชั้นดินแท้ การสะสมของซากพืชและอินทรียวัตถุ
จะเกิดขึ้นต่อเนื่องกันในสภาวะน้้าท่วมขัง พืชพรรณในป่าพรุส่วนใหญ่ จึงมีวิวัฒนาการในส่วนของ
โครงสร้างพิเศษ เพ่ือด้ารงชีพอยู่ในสภาพสิ่งแวดล้อมเช่นนี้ได้ เช่น โคนต้นมีพูพอน ระบบรากแก้วสั้น 
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แต่มีรากแขนงแผ่กว้างแข็งแรง มีระบบรากพิเศษหรือระบบรากเสริม ได้แก่ รากค้้ายัน หรือรากหายใจ 
เป็นต้น (องค์กรความร่วมมือเพ่ือการฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติอันดามัน, ม.ป.ป.)  

 จากที่กล่าวมาข้างต้นจึงสรุปได้ว่า ป่าพรุ หมายถึง สังคมพืชที่มีความหลากหลายของพืช
พรรณ ป่าพรุเกิดในพ้ืนที่ลุ่มหรือพ้ืนที่ที่มีสภาพเป็นแอ่ง มีน้้าท่วมขังติดต่อกันเป็นเวลานานและมีอัตรา
การไหลเวียนของน้้าในพ้ืนที่ต่้า มีการผุพังของซากพืชและซากสัตว์จนมีการสะสมเป็นชั้นของ
อินทรียวัตถุ (peat) ดินและน้้าในพ้ืนที่มีสภาพเป็นกรด จึงส่งผลให้พืชพรรณและสัตว์ต่าง ๆ ที่อาศัย
อยู่ในพ้ืนที่มีการพัฒนาและปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อม เช่น การมีระบบรากพิเศษหรือระบบ  
รากเสริม ได้แก่ รากค้้ายัน รากหายใจ พูพอน เป็นต้น  

 โดยที่พ้ืนที่ป่าพรุเกิดขึ้นได้ทั้งตามหุบเขาสูงและชายฝั่งทะเล และปกคลุมพ้ืนที่เพียงร้อยละ 
3-5 ของผิวโลกเท่านั้น (Center for International Forestry Research, 2017) ส้าหรับในประเทศ
ไทยพบป่าพรุได้ในแถบจังหวัดภาคใต้ ได้แก่ จังหวัดนครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา และนราธิวาส แต่
ป่าพรุที่สมบูรณ์และเหลืออยู่เป็นผืนสุดท้ายคือ ป่าพรุโต๊ะแดง อยู่ในพ้ืนที่อ้าเภอเมือง อ้าเภอตากใบ 
และอ้าเภอสุไหโกลก จังหวัดนราธิวาส ซึ่งครอบคลุมพ้ืนที่ประมาณ 165,000 ไร่ (ทิพย์วรรณ สุดปฐม, 
2552) 
 
  2.1.1.2 ประโยชน์ของป่าพรุ และโทษจากการท าลายป่าพรุ 
 
 ป่าพรุมีระบบนิเวศที่มีความสลับซับซ้อนและมีเอกลักษณ์ ทั้งยังมีความสามารถในการรักษา
สภาพทางอุทกวิทยาและสภาพภูมิอากาศย่อย (microclimate) ของพ้ืนที่ข้างเคียง และเป็นแหล่ง 
ที่อยู่อาศัยชั่วคราวส้าหรับชนิดพันธุ์ที่ใกล้สูญพันธุ์ จึงท้าให้ป่าพรุมีความส้าคัญในการอนุรักษ์ความ
หลากหลายทางชีวภาพทั้งในระดับสายพันธุ์ ชนิดพันธุ์ และระบบนิเวศระดับโลก (ส้านักงานนโยบาย
และแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, 2555) ซึ่งความหลากหลายทางชีวภาพมีความส้าคัญใน
การสร้างความมั่นคงของระบบนิเวศ (ecological stability) ท้าให้เกิความแน่นอนสูง ไม่ผันแปรไป
ตามการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสิ่งมีชีวิตต่าง  ๆ ภายในป่าพรุ และยัง
ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อมนุษย์ ในลักษณะของการสร้างความยั่งยืนของปัจจัย 4 ได้แก่ อาหาร เครื่อง
นุ่มห่ม ที่อยู่อาศัย และยารักษาโรค (จ้าลอง โพธิ์บุญ, 2556) 

 นอกจากนี้ป่าพรุยังสามารถให้ข้อมูลด้านการวิวัฒนาการของสังคมพืช การเปลี่ยนแปลงทาง
ธรณีวิทยาและการเปลี่ยนแปลงสภาพดินฟ้าอากาศของท้องถิ่นในอดีต ซึ่งข้อมูลเหล่านี้ได้จากการ
วิเคราะห์ซากเรณูดอกไม้ที่ถูกเก็บรักษาคงสภาพไว้อย่างดีปะปนอยู่ ในชั้นดินตะกอนและชั้น  
อินทรียวัตถุของพืช (สุภาพร สุทิน และ สุจารี แก้วคง, 2555) และป่าพรุยังสามารถบรรเทาความ
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เสียหายจากภัยธรรมชาติ เช่น น้้าท่วมและน้้าแล้ง (หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์, 2560) ในลักษณะของการ
เป็นพื้นที่เพ่ือรองรับน้้าตามธรรมชาติ  

 ทั้งนี้ป่าพรุยังเป็นระบบนิเวศที่มีความสามารถในการกักเก็บสารคาร์บอนที่มีประสิทธิภาพสูง 
ทั้งที่ป่าพรุครอบคลุมทั่วโลกเพียงร้อยละ 3 แต่ป่าพรุมีสารคาร์บอนสะสมอยู่อย่างน้อย 550 
Gigatonnes (Gt) ซึ่งเทียบเท่ากับ ร้อยละ 30 ของคาร์บอนในดิน ร้อยละ 75 ของปริมาณคาร์บอนใน
อากาศ ซึ่งเท่ากับปริมาณคาร์บอนของมวลชีวภาพป่าไม้ของโลก ท้าให้ ป่าพรุเป็นแหล่งกักเก็บ
คาร์บอนระยะยาวของชีวมณฑลบนบก ป่าพรุในบริเวณขั้วโลกมีการกักเก็บคาร์บอน 3.5 เท่า ในเขต
ซีกโลกเหนือเป็น 7 เท่า ในเขตร้อนชื้นกักเก็บได้ 10 เท่า ของปริมาณคาร์บอนในดินของระบบนิเวศ
อ่ืน ๆ โดยที่การกักเก็บคาร์บอนของป่าพรุมีสัดส่วนที่แตกต่างกันในระบบนิเวศเดียวกัน ขึ้นอยู่กับมวล
ชีวภาพ ชั้นของซากพืชซากสัตว์และแร่ธาตุในดิน ซึ่งแต่ละแห่งมีการเปลี่ยนแปลงและการหมุนเวียน
ตลอดเวลา (ส้านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, 2555) 

 แต่ในปัจจุบันป่าพรุได้ถูกท้าลายลงอย่างมาก จากพ้ืนที่ของป่าพรุในอดีต ประเทศไทยเคยมี
พ้ืนที่มากถึง 400,000 ไร่ โดยประมาณ แต่ในปัจจุบันพ้ืนที่ของป่าพรุสมบูรณ์เหลือไม่ถึง 60,000 ไร่ 
(หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์, 2560) ซึ่งป่าพรุอาจถูกท้าลายได้โดย การตัดไม้ท้าลายป่า การตัดถนนผ่าน
พ้ืนที่ที่เป็นป่าพรุ การพัฒนาโครงการต่าง ๆ การขยายตัวของเมือง การเกิดไฟไหม้ป่าเนื่องจากการ
ระบายน้้าออกจากป่าพรุ (องค์กรความร่วมมือเพ่ือการฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติอันดามัน , ม.ป.ป.) 
รวมถึงการใช้ประโยชน์ที่ดิน ซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงระบบนิเวศพ้ืนที่ชุ่มน้้าประเภทพรุ เป็นพ้ืนที่
เกษตรกรรม อุตสาหกรรม เป็นต้น (ส้านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม , 
2555) ซึ่งโทษของการท้าลายป่าพรุมีอยู่ด้วยกันหลายประการ เช่น ดินในพื้นที่ป่าพรุจะแปรสภาพเป็น
ดินเปรี้ยวจัด โดยที่อาจมีฤทธิ์เป็นกรดอย่างรุนแรงจนค่าความเป็นกรดเป็นด่างของดิน (pH) ประมาณ 
3-4 เท่านั้น (ชรินทร์ สมาธิ, 2536 อ้างถึงใน สุมาลี เลี่ยมทองและคณะ, 2555) และนอกจากจะท้าให้
ดินในพ้ืนที่ป่าพรุแปรสภาพเป็นกรดจัดแล้ว ยังรวมถึงดินและน้้าบริเวณใกล้เคียงอีกด้วย จนอาจไม่
สามารถประกอบการกสิกรรมหรือแม้แต่น้ามาดื่มกินได้ ยิ่งไปกว่านั้นอากาศร้อนจะแห้งแล้งมากขึ้น 
(ทิพย์วรรณ สุดปฐม, 2552) ทั้งนี้ชั้นดินจะเกิดการยุบตัวอย่างรวดเร็ว และหมดสภาพในการที่จะ 
อุ้มน้้า ดูดซับ และปลดปล่อยธาตุอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อพืช น้้าเค็มรุกล้้าเข้ามาในแผ่นดิน ระบบ
นิเวศของป่าถูกท้าลายซึ่งจะส่งผลกระทบต่อแหล่งอาหารและที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่า จนอาจน้าไปสู่
การสูญพันธุ์ของสัตว์บางชนิดได้ (ชรินทร์ สมาธิ, 2536 อ้างถึงใน สุมาลี เลี่ยมทองและคณะ, 2555) 
และอาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพและวิถีชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น  

 นอกจากนี้โทษอีกประการหนึ่งที่ส้าคัญจากการท้าลายพ้ืนที่ป่าพรุ คือ การสร้างแหล่ง
ปลดปล่อยสารคาร์บอนขนาดใหญ่ที่ส้าคัญ ซึ่งก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่ถูกปลดปล่อยจากป่าพรุที่มี
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การสูบน้้าออกหรือที่ เกิดไฟไหม้ และจากพ้ืนที่ที่ถูกท้าลาย เทียบเท่ากับการปลดปล่อยก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ร้อยละ 15 ของปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ในปี ค.ศ.1990 ของประเทศที่
อยู่ใน Annex I ของ UNFCCC (ส้านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม , 
2555) โดยที่การปลดปล่อยสารคาร์บอนในปริมาณมหาศาลเช่นนี้จะท้าให้สารคาร์บอนในบรรยากาศ
สะสมตัวมากขึ้น อันจะส่งผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) หรือ 
ภาวะโลกร้อน (Global Warming) ต่อไป จากความส้าคัญและโทษของการท้าลายพ้ืนที่ป่าพรุ ดังที่ได้
กล่าวไปข้างต้น จึงควรมีการร่วมมือกันทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชน เพ่ือด้าเนินการก้าหนด
นโยบาย และมาตรการ ในการป้องกันและอนุรักษ์ป่าพรุ ให้สามารถคงอยู่ได้อย่างยั่งยืน 
 

 2.1.2 ระบบนิเวศและสภาพทั่วไปของป่าพรุ 
 
 ระบบนิเวศของพ้ืนที่ป่าพรุมีบทบาทส้าคัญในวัฏจักรอุทกวิทยา และเสมือนตัวควบคุม
ภูมิอากาศ ซึ่งมีความจ้าเป็นต่อสมดุลทางสิ่งแวดล้อมที่มีอิทธิพลต่อสิ่งมีชีวิต พ้ืนที่ป่าพรุมีพรรณไม้
หลากหลายชนิด และทุกแห่งสามารถให้ผลประโยชน์หลายอย่าง ถ้าได้มีการจัดการนิเวศวิทยาของ  
สิ่งต่าง ๆ อย่างสัมพันธ์กัน (เจริญ เจริญจ้ารัสชีพ และ บรรเจิดลักษณ์ จินตฤทธิ์ , 2541) การอยู่ใน
ภาวะสมดุลต้องมีองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องและควบคุมกันเป็นโครงข่ายซับซ้อนท้าหน้าที่แตกต่างกันไป 
จ้าแนกองค์ประกอบต่าง ๆ ได้ 5 กลุ่มใหญ่ (สุมาลี เลี่ยมทองและคณะ, 2555) คือ 

  1) สิ่งไม่มีชีวิต (abiotic component) ได้แก่ ปัจจัยสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ ซึ่งควบคุม
การด้าเนินกิจกรรมของระบบนิเวศ เช่น อุณหภูมิของบรรยากาศรอบ ๆ ต้นพืช (microclimate 
temperature) อุณหภูมิของดินและน้้า (soil and water temperature) และ ระดับน้้าที่ปกคลุม 
พ้ืนป่า (water level) เป็นต้น  

  2) ผู้ผลิต (producer component) องค์ประกอบซึ่งท้าหน้าที่เป็นผู้สร้างผลผลิต
ให้กับระบบนิเวศป่าพรุ ได้แก่ พืชพรรณประเภทต่าง ๆ ที่ปะปนกันอยู่ในป่าพรุ โดยการรับพลังงาน
จากดวงอาทิตย์และกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง ซึ่งป่าพรุส่วนใหญ่ประกอบด้วยน้้าและดินพรุซึ่ง
ทับถมกันอยู่หลวม ๆ การด้ารงชีวิตอยู่ของพืชโดยเฉพาะต้นไม้ใหญ่จึงเป็นไปอย่างยากล้าบาก ท้าให้
สภาพทั่วไปของพืชพรรณภายในป่าพรุมีการพัฒนาระบบรากชนิดพิเศษแตกต่างไปจากระบบรากของ
พืชในพ้ืนที่ป่ าประเภทอ่ืน  ๆ พันธุ์ ไม้ที่พบในป่าพรุแต่ ไม่พบในป่าประเภทอ่ืน เช่น  มะฮัง 
(Macaranga griffithiana) สะเตียว (Ganua motleyana) หลุมพี (Eleiodoxa conferta) สาค ู
(Metroxylon sagu) หลาวชะโอน (Oncosperma tigillarium) กะพ้อแดง (Licuala paludosa) 
ตันหนใบใหญ่ (Calophyllum calaba L.) ช้างไห้ (Neesia altissima) เป็นต้น (ทิพย์วรรณ สุดปฐม
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, 2552) และเมื่อพืชพรรณต่าง ๆ ภายในป่าพรุตายลงจะกลายเป็นซากพืชทับถมกันอยู่บนพ้ืนป่า เมื่อ
เวลาผ่านไปหลาย ๆ ปีซากพืชที่ทับถมกันนานจะมีความหนาตั้งแต่หนึ่งถึง 1-10 เมตร และเนื่องจาก
อยู่ในสภาวะขาดอากาศจึงมีการสลายตัวช้ามาก 

  3) ผู้บริโภค (consumer component) องค์ประกอบที่ท้าหน้าที่เป็นผู้บริโภค
ภายในระบบนิเวศป่าพรุ ได้แก่ สัตว์น้้า สัตว์ป่า ที่อาศัยอยู่ภายในป่าพรุ ซึ่งสัตว์ที่เข้ามาอาศัยอยู่
เนื่องจากป่าพรุเป็นพ้ืนที่ลุ่มน้้าขัง ดังนั้นพ้ืนที่ป่าจึงเป็นพื้นน้้า ส่งผลให้มีสัตว์จ้าพวกปลาอาศัยอยู่มาก 
เช่น ปลาดุกล้าพัน ปลาช่อน ปลาชะโด สัตว์ครึ่งบกครึ่งน้้าพวก กบ เขียด สัตว์ปีกจ้าพวกนก  ได้แก่ 
นกเงือก นกแซงแซวหางบ่วงใหญ่ เป็นต้น สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่พบ เช่น ค่างแว่น ลิง เป็นต้น (ทิพย์
วรรณ สุดปฐม, 2552) ทั้งนี้ผู้บริโภคภายในระบบนิเวศป่าพรุยังรวมถึงมนุษย์ที่อาศัยอยู่รอบป่าพรุ ซึ่ง
จะด้ารงชีพด้วยการอาศัยพืชและสัตว์ที่อาศัยในป่าพรุเป็นแหล่งอาหาร 

  4) สิ่งมีชีวิตขนาดเล็กภายในดิน (soil microorganisms component) เป็น
องค์ประกอบ ซึ่งท้าหน้าที่ย่อยสลายซากพืชและสัตว์ที่ล้มตายลงให้กลับสู่ดินและบรรยากาศ ได้แก่ 
พวกแบคทีเรียต่าง ๆ ซึ่งมีจุลินทรีย์ประเภทที่ใช้ออกซิเจนในการหายใจ และประเภทที่ไม่ใช้ออกซิเจน
ในการหายใจ ท้าหน้าที่ย่อยสลายกิ่งไม้ใบไม้ หรือซากพืชซากสัตว์อย่างช้า ๆ จนเกิดการทับถมกันจน
มีความหนาเพ่ิมขึ้นเรื่อย ๆ เรียกว่า “พีท” (Peat) ชิ้นส่วนของพีทที่สลายตัวแล้วสมบูรณ์เรียกว่า 
“มัค” (Muck) ซึ่งเป็นส่วนส้าคัญส้าหรับสร้างอาหารของพืชในการสร้างผลผลิตให้กับระบบนิเวศ
ต่อไป 

  5) แร่ธาตุในดิน (soil mineral component) เป็นองค์ประกอบที่ท้าหน้าที่
ส่งเสริมการสร้างผลผลิตภายในระบบนิเวศ โดยที่ผู้ผลิตจะใช้ในการสร้างผลผลิตให้กับระบบนิเวศ
ต่อไป โดยทั่วไปอินทรียวัตถุที่ยังไม่สลายตัวและทับถมกันอยู่บนพ้ืนป่า (peat) จนมีความหนาตั้งแต่ 
1-5 เมตร ซึ่งด้านล่างของชั้นของพีท (peat) ลงไปเป็นชั้นของอินทรียวัตถุที่สลายตัวหมดแล้ว (muck) 
ซึ่งมีความหนาแน่นน้อยและปริมาณการอุ้มน้้าสูง ปกติมีสีด้า สีเทาหรือสีน้้าตาล มีกลิ่นของแก๊สไข่เน่า 
(H2S) เกิดจากปฏิกิริยาเคมีในการสลายตัว ดินชั้นล่างใต้ชั้นมัคลงไปเป็นตะกอนจากน้้าทะเลส่วนใหญ่
มีสารประกอบไพไรท์ (FeS2) ปะปนในปริมาณที่สูง (ภาพที่ 2.1) 

 ซึ่งจากลักษณะทั่วไปของแร่ธาตุในดินบริเวณป่าพรุดังที่ได้กล่าวไปในข้างต้น รวมถึงผลจาก
ภูมิประเทศของป่าพรุที่เป็นพ้ืนที่ลุ่มต่้าใกล้ชายฝั่งทะเล จึงท้าให้มีน้้าท่วมขังในพ้ืนดินตลอดปีหรือ
เกือบตลอดปี น้้าที่ท่วมขังจะมีการไหลอย่างช้า ๆ สีของน้้าในป่าพรุเป็นสีน้้าตาล ที่ได้จากการสลายตัว
ของซากพืชและอินทรียวัตถุ มีสภาพความเป็นกรด-ด่าง หรือค่า pH = 4.5-6.0 เป็นกรดอ่อน ๆ น้้าใน
ป่าพรุนับว่ามีบทบาทส้าคัญมากในการก้าหนดการอยู่รอดหรือการคงอยู่ของป่าพรุ ซ่ึงหมายถึงอิทธิพล
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 ภาพที่ 2.2 น้้าในป่าพรุ ภาพที่ 2.1 ดินในป่าพรุ 

ของน้้าทั้งในด้านปริมาณ คือ ระดับการท่วมขังของน้้า และในแง่ของคุณภาพน้้า ที่จะมีผลอย่างมาก
ต่อการอยู่รอด และการเจริญเติบโตของต้นไม้ รวมถึงควบคุมการเกิดไฟป่าได้ (ภาพที่ 2.2.) 

 แต่ละองค์ประกอบของระบบนิเวศป่าพรุ ดังที่ได้กล่าวไปในข้างต้นจะท้าหน้าที่ควบคุม
กิจกรรมต่าง ๆ ในระบบนิเวศของพ้ืนที่ป่าพรุ ซึ่งหากปัจจัยต่าง ๆ อยู่ในระดับที่เหมาะสม จะส่งผลให้
พืชและสิ่งมีชีวิตในพ้ืนที่ป่าพรุทั้งบนบกและในน้้าสามารถด้ารงชีพอยู่ได้ในภาวะสมดุล (อุษา ศรีใส, 
2557) อันจะท้าให้พ้ืนที่ป่าพรุสามารถก่อให้เกิดประโยชน์แก่สิ่งมีชีวิตและมนุษย์ได้อย่างยั่งยืน 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
ที่มา :  ภาพที่ 2.1 ดินในป่าพรุ : ส้านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม , 
2552 
 ภาพที่ 2.2 น้้าในป่าพรุ : อุษา ศรีใส, 2557  
 
 2.1.3 การใช้ประโยชน์ที่ดินในป่าพรุและการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน 
 
  2.1.3.1 ความหมายของการใช้ประโยชน์ที่ดิน 
 

 การใช้ประโยชน์ที่ดิน (land use) หมายถึง การน้าที่ดินมาใช้สนองความต้องการของมนุษย์
ในด้านต่าง ๆ เช่น เกษตรกรรม พาณิชยกรรม อุตสาหกรรม และที่อยู่อาศัย (บรรเจิด พลางกูร, 2523 
อ้างถึงใน สถิตย์ วัชรกิตติ, 2525) 

 การใช้ประโยชน์ที่ดิน (land use) หมายถึง การใช้ที่ดินในปัจจุบันหรืออนาคตเพ่ือการเกษตร 
การอุตสาหกรรมป่าไม้ หรือเปลี่ยนพ้ืนที่ป่าบางส่วนเป็นแหล่งน้้า เช่น การสร้างเขื่อน เป็นต้น 
(กาญจน์เขจร ชูชีพ, 2532) 
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 การใช้ประโยชน์ที่ดิน (land use) หมายถึง การใช้ที่ดินเพ่ือตอบสนองวัตถุประสงค์ของ
มนุษย์ หรือกิจกรรมทางเศรษฐกิจ เช่น อาคารบ้านเรือน อุตสาหกรรม การขนส่ง พักผ่อนหย่อนใจ 
ห รื อ พ้ื น ที่ คุ้ ม ค รอ งท างธร รม ช าติ  (The Organisation for Economic Co-operation and 
Development (OECD), 2005) 

 การใช้ประโยชน์ที่ดิน (land use) หมายถึง การใช้ที่ดินเพ่ือบ้าบัดความต้องการของมนุษย์ 
เช่น ท้าการเกษตร แหล่งน้้า ที่อยู่อาศัย และใช้พื้นที่ป่า โดยมีขนาดของที่ดินในการใช้ประโยชน์ต่าง ๆ 
กันไป (บุญยเกียรติ แสงวัณณ์, 2535 อ้างถึงใน สไบทอง กันนะ, 2556) 

 ดังนั้น การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน หมายถึง การใช้ประโยชน์จากที่ดินทั้งใน
ปัจจุบันและอนาคต เพ่ือตอบสนองความต้องการของมนุษย์อย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น เกษตรกรรม 
พาณิชยกรรม อุตสาหกรรม ที่อยู่อาศัย รวมถึงใช้ประโยชน์จากพ้ืนที่ป่าไม้ ซึ่งขนาดของการใช้
ประโยชน์ที่ดินแตกต่างกันไป และเมื่อความต้องการในด้านใดด้านหนึ่งชัดเจนขึ้น ขนาดของการใช้
ประโยชน์ด้านนั้นจะชัดเจนมากขึ้น โดยมีการเปลี่ยนแปลงประเภทการใช้ที่ดินโดยรอบ เช่น การบุก
รุกพ้ืนที่เพ่ือการเกษตรกรรม เป็นต้น 
 
  2.1.3.2 ลักษณะการใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าพรุในปัจจุบัน 
 
 การใช้ประโยชน์พ้ืนที่ป่าพรุเป็นไปอย่างไม่กว้างขวางนัก ทั้งนี้เนื่องจากมีปัญหาและอุปสรรค
มากมายหลายประการ ได้แก่ ปัญหาเรื่องการระบายน้้าออกจากพ้ืนที่ ดินพรุ (peat soil) เกิดจากการ
ทับถมของซากพืชที่ล้มตาย มีความสมบูรณ์ต่้า และมีสภาพเป็นกรด แต่อย่างไรก็ตาม ยังมีการใช้
ประโยชน์บริเวณโดยรอบพ้ืนที่ป่าพรุ และในบริเวณพ้ืนที่ป่าพรุที่มีระยะเวลาน้้าแห้งหลายเดือน ซึ่ง
รูปแบบการใช้ประโยชน์ที่ดินในปัจจุบันบริเวณพ้ืนที่ป่าพรุ มีรายละเอียดดังนี้ (ชรินทร์ สมาธิ, 2536 
อ้างถึงใน สุมาลี เลี่ยมทองและคณะ, 2555) 

  1. การเกษตร ชนิดของพืชที่ปลูกส่วนใหญ่ ได้แก่ ปาล์มน้้ามัน ยางพารา ข้าว 
ข้าวโพด มันเทศ มันส้าปะหลัง กล้วย ถั่วฝักยาว ถั่วเขียว และพืชผักต่าง ๆ พืชเหล่านี้จะให้ผลผลิต
พอใช้ได้ในระยะปีแรกและปีที่สอง หลังจากนั้นผลผลิตจะลดลงเรื่อย ๆ พืชจะแสดงอาการขาดธาตุ
อาหารปรากฏให้เห็นอยู่ทั่วไป ในบางปีได้รับความเสียหายจากน้้าท่วม ท้าให้ผลผลิตต่้าลงไปอีก จนใน
ที่สุดต้องปล่อยทิ้งร้างไป นอกจากนี้ยังมีการปลูกไม้ผลชนิดต่าง ๆ ได้แก่ มะพร้าว ขนุน เงาะ มะม่วง 
และมะละกอ เป็นต้น โดยปลูกในพ้ืนที่ป่าพรุที่มีระดับสูงกว่าระดับน้้าโดยทั่วไป แต่ส่วนมากมักมี 
ล้าต้นที่แคระเกร็น ต้นที่มีความสูงมาก ๆ ก็จะเอนล้ม ผลผลิตที่ได้ต่้ากว่าพ้ืนที่ดอนโดยทั่วไป 
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  2. ชลประทาน ได้แก่ การสร้างอาคาร สะพาน ถนน อ่างเก็บน้้า คลองส่งน้้า คันกั้น
น้้า ประตูควบคุมน้้า และคลองระบายน้้าในบริเวณพ้ืนที่ป่าพรุ แต่เนื่องจากดินในพ้ืนที่ดังกล่าวมีความ
อ่อนตัวสูง ไม่มีความสามารถในการรับน้้าหนัก มีเสถียรภาพต่้า อาคาร สะพาน และสิ่งก่อสร้างที่อยู่
บนดินเหล่านี้มักจะทรุดหรือแตกร้าว จึงไม่เหมาะที่จะใช้ในการก่อสร้าง 

  3. การประมง ได้แก่ การขุดบ่อเลี้ยงปลา การจับสัตว์น้้าตามธรรมชาติในบริเวณป่า
และตามพ้ืนที่ป่าในช่วงฤดูน้้าท่วม แต่จากการที่ดินและน้้าในบริเวณพ่ีที่ป่าพรุมีสภาพเป็นกรดจัด จึง
ท้าให้การเลี้ยงปลาไม่ประสบผลส้าเร็จนัก  

  4. ปศุสัตว์ ได้แก่ การใช้ทุ่งหญ้าธรรมชาติในบริเวณป่าพรุเป็นทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์ 
และการปลูกหญ้าเลี้ยงสัตว์ สัตว์ที่เลี้ยง ได้แก่ แพะ แกะ โค และกระบือ เป็นต้น แต่ในพ้ืนที่ซึ่งดิน
และน้้ามีฤทธิ์เป็นกรด สัตว์เหล่านี้ไม่สามารถใช้น้้าตามธรรมชาติดื่มกินได้และหญ้าที่ขึ้นอยู่ในพ้ืนที่
เช่นนี้สัตว์ก็ไม่ชอบกิน ผลผลิตที่ได้จึงต่้า 

  5. ที่อยู่อาศัย โดยการสร้างบ้านเรือนตั้งถิ่นฐานในบริเวณรอบ ๆ พื้นที่ป่าพรุ พร้อม
กับการปลูกพืชเกษตร แต่มีปัญหาเรื่องการใช้น้้า เนื่องจากน้้าในบริเวณพ้ืนที่ป่าพรุ โดยทั่วไปมีสีด้า
คล้้า มีรสฝาดหรือรสเปรี้ยวไม่เหมาะส้าหรับการบริโภค ส่วนใหญ่จึงมักตั้งบ้านเรือนตามบริเวณท่ีดอน
และใช้พ้ืนที่ป่าพรุในการท้านาและปลูกพืชผักสวนครัว ซึ่งอยู่แยกต่างหากจากบริเวณท่ีตั้งบ้านเรือน 

  6. การใช้ไม้จากป่าและการเก็บหาของป่า ไม้หลายชนิดจากพ้ืนที่ป่าพรุสามารถใช้
ในกิจการที่ต้องการความแข็งแรงได้อย่างดี เช่น น้าไปเป็นวัตถุดิบในการก่อสร้างเรือ โดยที่พืชพรรณที่
มีความแข็งแรงในพ้ืนที่ป่าพรุเช่น ตังหนใบใหญ่ ช้างไห้ สะเดียว เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีการเผาถ่าน
และการเก็บหาของป่า เช่น ผลหลุมพี หวายและน้้าผึ้ง เป็นต้น รวมถึง กระจูด ที่สามารถน้าไปใช้เป็น
วัสดุในการสานผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ต่าง ๆ และไม้เสม็ด ยังสามารถใช้เป็นยารักษาโรคได้  

  7. ป่าพรุเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าและสัตว์น้ า สัตว์ป่าที่พบ ได้แก่ หมี ลิง ค่าง ไก่ 
และนกนานาชนิดโดยที่สัตว์ป่าจะหาอาหารจากพืชน้้า สัตว์น้้า และพืชผลในป่า เนื่องจากน้้าบริเวณ
พ้ืนป่ามีระดับตื้น ตามบริเวณที่เป็นช่องว่างของป่า แสงอาทิตย์จึงส่องถึงพ้ืนป่า ท้าให้พืชน้้านานาชนิด
เจริญเติบโตดี จึงเป็นแหล่งอาหารของสัตว์น้้าประเภท ปลา ปู กุ้ง หอย เต่า และอ่ืน ๆ  

 การใช้ประโยชน์พ้ืนที่ป่าพรุในรูปแบบต่าง ๆ ที่ได้กล่าวไปข้างต้น อาจท้าให้เกิดการบุกรุก
พ้ืนที่และการใช้ประโยชน์ที่ดินที่ไม่เหมาะสม อันจะน้าไปสู่การท้าลายป่าพรุ โดยการเผาและแผ้วถาง
ให้เป็นพ้ืนที่ป่าเสื่อมโทรมเร็วขึ้น เพ่ือเป็นข้ออ้างในการครอบครองพ้ืนที่ได้ จากข้อมูลในวันที่ 1 
มีนาคม ถึง 24 เมษายน พ.ศ.2561 มีคดีบุกรุกป่าเกิดขึ้นในพ้ืนที่อ้าเภอขนอม อ้าเภอสิชล อ้าเภอ
นบพิต้า อ้าเภอทุ่งสง อ้าเภอร่อนพิบูลย์ อ้าเภอชะอวด และอ้าเภอลานสกา รวม 27 คดี พ้ืนที่
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ประมาณ 90 ไร่ และมีการลักลอบจุดไฟเผาป่า ในพ้ืนที่ป่าพรุควนเคร็ง 6 ครั้ง และเกิดโดยไม่ทราบ
สาเหตุ 2 ครั้ง เนื้อที่กว่า 300 ไร่ ในพ้ืนที่อ้าเภอเชียรใหญ่ อ้าเภอเฉลิมพระเกียรติ อ้าเภอร่อนพิบูลย์ 
ซึ่งเป็นการแสดงให้เห็นถึงความรุนแรงของการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินบริเวณป่าพรุอย่าง
ชัดเจน (สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดนครศรีธรรมราช, 2561) 
 

2.2 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (Geographic Information System : GIS) 
 
 2.2.1 ความหมายของระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 
 
 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ หมายถึง ระบบที่จัดเก็บ บันทึกข้อมูล น้าเข้าข้อมูล และ
ปรับปรุงข้อมูลให้มีความสามารถในการวิเคราะห์และแสดงข้อมูลในรูปแบบต่าง ๆ ได้ เป็นเครื่องมือที่
มีประสิทธิภาพในการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงพ้ืนที่และเชื่อมโยงผสมผสานทั้งข้อมูลพ้ืนที่และข้อมูล
คุณลักษณะ เก็บไว้เป็นฐานข้อมูล สามารถดัดแปลงแก้ไขและวิเคราะห์ แสดงผล รวมทั้งการน้าเสนอ
ข้อมูล เพ่ือแสดงให้เห็นมิติความสัมพันธ์ของข้อมูลพ้ืนที่ เพ่ือให้ระบบนี้เป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์
สภาพปัญหาที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่หนึ่ง ๆ ใช้ประกอบการตัดสินใจ น้าไปประยุกต์ใช้วางแผน การ
ด้าเนินงานตลอดจนใช้ในการติดตามผล ซึ่งมีส่วนช่วยให้เกิดความเข้าใจปัญหา ประกอบการตัดสินใจ
แก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการวางแผนการใช้ทรัพยากรเชิงพ้ืนที่ (วิเชียร ฝอยพิกุล, 2550) 

 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ หมายถึง กระบวนการท้างานเกี่ยวกับข้อมูลในเชิงพ้ืนที่ด้วย
ระบบคอมพิวเตอร์ ที่ใช้ก้าหนดข้อมูลและสารสนเทศ ที่มีความสัมพันธ์กับต้าแหน่งในเชิงพ้ืนที่ เช่น  
ที่อยู่ บ้านเลขที่ สัมพันธ์กับต้าแหน่งในแผนที่ ต้าแหน่ง เส้นรุ้ง เส้นแวง ข้อมูลและแผนที่ใน GIS เป็น
ระบบข้อมูลสารสนเทศที่อยู่ในรูปของตารางข้อมูล และฐานข้อมูลที่มีส่วนสัมพันธ์กับข้อมูลเชิงพ้ืนที่ 
(spatial data) ซึ่งรูปแบบและความสัมพันธ์ของข้อมูลเชิงพ้ืนที่ทั้งหลาย จะสามารถน้ามาวิเคราะห์
ด้วย GIS และท้าให้สื่อความหมายในเรื่องการเปลี่ยนแปลงที่สัมพันธ์กับเวลาได้ เช่น การแพร่ขยาย
ของโรคระบาด การเคลื่อนย้ายถิ่นฐาน การบุกรุกท้าลาย การเปลี่ยนแปลงการใช้พ้ืนที่ ฯลฯ ข้อมูล
เหล่านี้ เมื่อปรากฏบนแผนที่ท้าให้สามารถแปลและสื่อความหมาย ใช้งานได้ง่าย (ศูนย์วิจัยภูมิ
สารสนเทศเพ่ือประเทศไทย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2551 อ้างถึงใน จินตนา อมรสงวนสิน, 2554) 

 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ หมายถึง ระบบสารสนเทศระบบหนึ่งที่น้าเทคโนโลยีด้าน
คอมพิวเตอร์มาใช้ในการน้าเข้าข้อมูล การจัดเก็บ การสืบค้น การประมวลผล และแสดงผลข้อมูล  
แผนที่ (geographic data) โดยข้อมูลในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ทั้งข้อมูลเชิงพ้ืนที่ (spatial data) 
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และข้อมูลเชิงคุณลักษณะ (attribute data) สามารถอ้างอิงถึงต้าแหน่งที่มีอยู่จริงบนพ้ืนโลกได้ โดย
อาศัยระบบพิกัดทางภูมิศาสตร์ (geocode) (จินตนา อมรสงวนสิน, 2554) 

 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ หมายถึง ระบบในการจัดการข้อมูลเชิงพ้ืนที่ (spatial data) 
และข้อมูลอรรถาธิบาย (attribute data) มีความสามารถในการเก็บรวบรวม น้าเข้า ปรับแก้ สืบค้น 
จัดการข้อมูลอย่างเป็นระเบียบ วิเคราะห์ข้อมูล และแสดงผลข้อมูลภูมิศาสตร์ได้ GIS ยังสามารถแสดง
ความสัมพันธ์ แบบรูป และแนวโน้มของสิ่งต่าง ๆ ที่ต้องการศึกษาในรูปแบบของแผนที่เป็นหลัก ที่
อาจจะประกอบด้วยรูปภาพ แผนภูมิ รายงาน เพ่ือให้เข้าใจพ้ืนที่ทางภูมิศาสตร์มากขึ้น ดังนั้น GIS 
ช่วยให้เราสามารถแก้ปัญหา หรือตอบค้าถามจากข้อมูลที่มีอยู่ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 
นอกจากนี้ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีทางด้าน GIS ในการวิเคราะห์ข้อมูลที่มีการเปลี่ยนแปลง
ตลอดเวลา ช่วยสนับสนุนการตัดสินใจเกี่ยวกับการจัดการในด้านต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
(สุพรรณิกา โกยสิน และคณะ, 2559) 

 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ หมายถึง สิ่งที่สามารถบูรณาการ กักเก็บ แก้ไข วิเคราะห์ 
แบ่งปัน และแสดงข้อมูลทางภูมิศาสตร์ ซึ่งการใช้งานระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เป็นเครื่องมือที่ให้
ผู้ใช้สร้างการค้นหา การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพ้ืนที่ แก้ไขข้อมูลในแผนที่ และแสดงผลการด้าเนินการ
ทั้งหมดอย่างเป็นรูปธรรมได้ (New York University, 2016) 

 จากที่กล่าวมาข้างต้นจึงสรุปได้ว่า ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ หมายถึง กระบวนการท้างาน
เกี่ยวกับข้อมูลเชิงพ้ืนที่ (spatial data) ร่วมกับข้อมูลคุณลักษณะ (attribute data) โดยน้าระบบ
คอมพิวเตอร์มาใช้ในการ น้าเข้า จัดเก็บ บันทึก และปรับปรุงข้อมูล เพ่ือให้สามารถหาค้าตอบที่
เกี่ยวกับความสัมพันธ์เชิงพ้ืนที่ หรือสื่อความหมายในเรื่องการเปลี่ยนแปลงที่สัมพันธ์กับเวลา 
ตลอดจนสามารถวางแผนแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ เช่น การศึ กษาการ
เปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน และการวางแผนการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน เป็นต้น ทั้ง
ยังสามารถแสดงผลของข้อมูลในรูปแบบต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม เช่น รูปภาพ และแผนที่ เป็นต้น 
 
 2.2.2 องค์ประกอบของระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (components of GIS) 
 
 องค์ประกอบของระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ส่วนใหญ่ประกอบด้วย 5 ส่วนหลัก ๆ ได้แก่ 
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ (hardware) โปรแกรม (software) ข้อมูล (data) บุคลากร (people) วิธีการ 
(methods) รายละเอียดเพิ่มเติมแต่ละองค์ประกอบมีดังนี้ (สุพรรณิกา โกยสิน และคณะ, 2559) 
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  1. อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ (hardware) คือ คอมพิวเตอร์ เครื่องมือและอุปกรณ์ 
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสารสนเทศภูมิศาสตร์ เช่น digitizer, plotter, printer เป็นต้น ซึ่งจะช่วยในการ
น้าเข้าข้อมูล ประมวลข้อมูล แสดงผลข้อมูลทั้งในรูปแบบ digital และ hard copy  

  2. โปรแกรม (software) คือ ชุดค้าสั่งส้าเร็จรูป เพ่ือใช้ในการจัดการข้อมูล รวมทั้ง
การน้าเข้าข้อมูล การปรับแก้ข้อมูล การสืบค้นข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล และการน้าเสนอข้อมูล ชื่อ
ซอฟต์แวร์ต่าง ๆ ส้าหรับงานด้านสารสนเทศภูมิศาสตร์ เช่น ArcGIS MapInfo ILWIS เป็นต้น 

  3. ข้อมูล (data) คือ รายละเอียดของสิ่งต่าง ๆ ที่จะถูกเก็บรวบรวมในรูปแบบของ
ฐานข้อมูล หรือแฟ้มข้อมูลที่สามารถเชื่อมโยงหรืออ้างอิงต้าแหน่งทางภูมิศาสตร์ได้ 

  4. บุคลากร (people) คือ บุคคลที่ปฏิบัติงานในส่วนต่าง ๆ ที่ เกี่ยวข้องกับ
สารสนเทศภูมิศาสตร์ทั้งหมด เช่น ผู้น้าเข้าข้อมูล ผู้วิเคราะห์ข้อมูล ผู้บริหาร ผู้ท้าแผนที่ ผู้บ้ารุงรักษา 
ผู้เขียนโปรแกรม รวมถึงผู้ใช้ด้วย 

  5. วิธีการ (method) คือ การก้าหนดขั้นตอนการท้างานด้วยระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์ เพ่ือให้ได้ผลลัพธ์ตามที่ต้องการ นอกจากนี้  ยังรวมถึงวิธีการของหน่วยงานต่าง ๆ ที่น้า
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ไปใช้จัดการกับข้อมูล หรือวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม
ให้แก่หน่วยงานนั้น ๆ  

 ในอดีตข้อจ้ากัดที่ส้าคัญของระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เป็นเรื่องของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 
(hardware) ที่มีราคาค่อนข้างแพงเนื่องจากจ้าเป็นต้องใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่มีประสิทธิภาพสูง 
การพัฒนาของโปรแกรม (software) ก็ยังมีลักษณะไม่เหมาะสมกับการเก็บข้อมูล เพ่ือการใช้งานที่มี
ประสิทธิภาพตามวัตถุประสงค์ รวมถึงข้อมูลต่าง ๆ (data) ยังคงอยู่ในรูปของเอกสารซึ่งท้าให้วิธีการ
ในการวิเคราะห์ข้อมูลเป็นวิธีการท้าด้วยมือ เช่น การซ้อนทับแผนที่ ซึ่งส่งผลต่อประสิทธิภาพของการ
วิเคราะห์ข้อมูลด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ห้องปฏิบัติการด้านกราฟิกของมหาวิทยาลัยฮาวาร์ด 
จึงเป็นหน่วยงานหนึ่งที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์เพ่ือใช้ในการปฏิบัติงานด้านการ
วิเคราะห์แผนที่ โดยที่โปรแกรมที่พัฒนาขึ้น ได้แก่ SYMAP, GRID และ IMGRID ในปัจจุบันข้อจ้ากัด
ของระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์จึงอยู่ที่วิธีการ (method) ที่ยังคงมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เช่น การ
พัฒนาแบบจ้าลองต่าง ๆ เพ่ือตอบสนองการท้างานได้อย่างเหมาะสม ทั้งนี้ทุกองค์ประกอบต่างมี
ความส้าคัญต่อระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ จะขาดองค์ประกอบใดองค์ประกอบหนึ่งไม่ได้ มิฉะนั้น
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์จะไม่สามารถท้างานได้อย่างสมบูรณ์ (ภาพที่ 2.3) 
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ภาพที่ 2.3 องค์ประกอบของระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (components of GIS) 

ที่มา : ปรับปรุงจาก สุพรรณิกา โกยสิน และคณะ, 2559 
 
 2.2.3 ลักษณะของข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ 
 
 ข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ ต้องประกอบด้วย ข้อมูลเชิงพ้ืนที่ (spatial data) และข้อมูลเชิง
คุณลักษณะ (attribute data) ถ้ามีเฉพาะข้อมูลใดข้อมูลหนึ่งจะไม่เป็นข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ 
(จินตนา อมรสงวนสิน, 2554) 

 1) ข้อมูลเชิงพื้นที่ (spatial data) หมายถึง ข้อมูลหรือสารสนเทศ ซึ่งสามารถอ้างอิงกับ
ระบบพิกัดบนแผนที่ (coordinate system) เช่น ระบบพิกัดภูมิศาสตร์ (geographic coordinate) 
ที่ประกอบด้วยเส้นละติจูด (latitude) และลองจิจูด (longitude) หรือระบบพิกัด UTM (Universal 
Transverse Mercator Grid System) จ้าแนกออกเป็น 2 แบบ คือ แบบจ้าลองราสเตอร์ (raster 
model) และแบบจ้าลองเวกเตอร์ (vector model) โดยมีรายละเอียดดังนี้ (ภาพที่ 2.4) 

  (1) แบบจ้าลองข้อมูลเวกเตอร์ (vector data model) เป็นการจัดเก็บข้อมูลทีละ
จุดหรือต้าแหน่ง แต่ละต้าแหน่งประกอบด้วยพิกัดแกน X และ Y พร้อมข้อมูลทิศทาง ซึ่งมี 3 รูปแบบ 
คือ จุด (point) เส้น (line) และพ้ืนที่ (polygon)  

  (2) แบบจ้าลองข้อมูลแรสเตอร์ (raster data model) ข้อมูลเชิงพ้ืนที่ที่จัดเก็บใน
รูปแบบตารางกริด (grid) แต่ละกริดมีรูปร่างเป็นสี่เหลี่ยม เรียกว่า เซล (cell) หรือจุดภาพ (pixel) แต่
ละจุดภาพสามารถเก็บข้อมูลได้เพียง 1 ค่าเท่านั้น เมื่อน้าจุดภาพมาเรียงต่อกันในแนวนอนและแนวตั้ง 
เพ่ือแสดงข้อมูลที่ต้องการ ข้อมูลแรสเตอร์ เช่น ข้อมูลภาพถ่ายจากดาวเทียม เป็นต้น  
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Point 

 

Line 

 

Polygon 

 
 ข้อมูลเวกเตอร์ ข้อมูลแรสเตอร์ 

ภาพที่ 2.4 ข้อมูลเวกเตอร์ และข้อมูลแรสเตอร์ 
ที่มา : ปรับปรุงจาก สุพรรณิกา โกยสิน และคณะ, 2559 

 2) ข้อมูลเชิงคุณลักษณะ (attribute data) หมายถึง ข้อมูลที่บอกถึงลักษณะต่าง ๆ ของ
ข้อมูลเชิงพ้ืนที่ ซึ่งจะจัดเก็บในลักษณะของตาราง (table) ไม่ว่าข้อมูลเชิงพ้ืนที่จะเป็น จุด เส้น หรือ
พ้ืนที่ ตารางข้อมูลนี้จะเก็บข้อมูลลักษณะต่าง ๆ ของจุดแต่ละจุด เส้นแต่ละเส้น หรือพ้ืนที่แต่ละพ้ืนที่ 
โดยที่ข้อมูลเหล่านี้สามารถอ้างอิงถึงจุด เส้น หรือพ้ืนที่ ในข้อมูลเชิงพ้ืนที่หรือแผนที่ได้ (จินตนา อมร
สงวนสิน, 2554) ข้อมูลเชิงคุณลักษณะสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท คือ ข้อมูลเชิงคุณภาพ 
(qualitative data) และข้อมูลเชิงปริมาณ (quantitative data) การจ้าแนกข้อมูลได้ว่าเป็นข้อมูล
เชิงคุณภาพ หรือข้อมูลเชิงปริมาณ ท้าให้สามารถทราบขีดจ้ากัดในการเลือกข้อมูลมาน้าเสนอและ
วิเคราะห์ข้อมูล (สุพรรณิกา โกยสิน และคณะ, 2559) 
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 2.2.4 การวิเคราะห์ข้อมูลในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS data analysis) 
 
 การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ คือ การกลั่นกรองข้อมูลที่เป็นประโยชน์
เพ่ือสนองความต้องการของผู้ใช้ โดยการวิเคราะห์ข้อมูลพื้นที่ร่วมกับข้อมูลคุณลักษณะ ท้าให้สามารถ
วิเคราะห์เหตุการณ์ที่มีความซับซ้อน น้าไปประยุกต์ใช้ในแนวทางต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม ดังนั้นใน
กระบวนการจึงประกอบด้วย ค้าถามที่ว่า ข้อมูลที่ต้องการ การค้นคืนข้อมูลตามเงื่อนไข การ
คาดการณ์จากข้อมูลที่มีอยู่ กระบวนการเปลี่ยนแปลง การจัดข้อมูลภูมิศาสตร์เพ่ือการวิเคราะห์ และ
การแสดงผล 

 การวิเคราะห์ในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ แบ่งตามลักษณะการกระท้าได้ 3 กลุ่ม (วิเชียร 
ฝอยพิกุล, 2550) คือ 

  1. การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพ้ืนที่ (analysis of the spatial data) ได้แก่ การแปลง
ระบบพิกัดภูมิศาสตร์ (transformation or projection) ซึ่งเป็นการแปลงระบบพิกัด หรือแปลงเส้น
โครงแผนที่ การต่อแผนที่ (mosaic) เป็นการเชื่อมต่อแผนที่หลาย ๆ ระวางเข้าด้วยกัน การเทียบขอบ 
(edge-matching) เป็นวิธีการปรับรายละเอียดของแผนที่ 2 ระวางข้ึนไป ที่อยู่ต่อเนื่องกันแต่เชื่อมกัน
ไม่สนิท นอกจากนี้ยังมีเรื่องการค้านวณพ้ืนที่ เส้นรอบวง และค้านวณระยะทาง รวมทั้งการปรับแก้ไข
ข้อมูล feature ต่าง ๆ เช่น จุด เส้น พ้ืนที่รูปปิด ซึ่งเมื่อน้าข้อมูลมาซ้อนกันแล้วทับกันไม่สนิท 
สามารถเพ่ิม ลด แก้ไข เปลี่ยนต้าแหน่งได้ (เอกพล ฉิ้มพงษ์, ม.ป.ป.) 

  2. การวิเคราะห์ข้อมูลคุณลักษณะ (analysis of the attribute data) ได้แก่ การ
ปรับแก้ไขข้อมูลเชิงบรรยาย (attribute editing function) โดยการเพ่ิม ลบ เปลี่ยนแปลงข้อมูลใน
ฐานข้อมูล รวมทั้งการเชื่อมต่อหลาย ๆ ตารางเข้าด้วยกัน เพ่ือน้าข้อมูลไปใช้งานในการวิเคราะห์เรื่อง
อ่ืน ๆ ต่อไป การสอบถามข้อมูล (attribute query function) เป็นการเรียกค้นข้อมูลตามเงื่อนไขที่
ผู้ใช้ก้าหนด และการใช้วิธีการทางสถิติ (attribute statistic function) เป็นการค้านวณค่าทางสถิติ
จากตารางข้อมูล เช่น mean, Standard Deviation : SD, max, min (เอกพล ฉิ้มพงษ์, ม.ป.ป.) 

  3. การบูรณาการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพ้ืนที่ร่วมกับคุณลักษณะ (integrated analysis 
of the spatial and non-spatial data) เป็นการวิเคราะห์โดยใช้ทั้งข้อมูลเชิงพ้ืนที่และข้อมูลเชิง
คุณลักษณะร่วมกัน ซึ่งจะท้าให้ได้ผลลัพธ์ที่มีประสิทธิภาพและอาจน้าไปใช้งานร่วมกับโปรแกรม
ประยุกต์อ่ืน ๆ ยิ่งช่วยให้การท้างานของระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์มีความสมบูรณ์มากยิ่งข้ึน 
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 ซึ่งในงานวิจัยฉบับนี้เป็นการศึกษาที่ใช้การวิเคราะห์ข้อมูลแบบการบูรณาการวิเคราะห์ข้อมูล
เชิงพ้ืนที่ร่วมกับคุณลักษณะ (integrated analysis of the spatial and non-spatial data) โดยที่
ฟังก์ชั่นในกลุ่มนี้ ได้แก่ 

  (1) การเรียกค้นข้อมูล (retrieval) เป็นการค้นหาข้อมูลมาตรฐานด้วยภาษา SQL 
(Structured Query Language) ซึ่งเป็นมาตรฐานที่ใช้กันในฐานข้อมูลที่เชื่อมโยงกัน และใช้กับ
ข้อมูลในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ด้วย (ภาพที่ 2.5) 

 
ภาพที่ 2.5 การเรียกค้นข้อมูลในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 

  (2) การแบ่งกลุ่มข้อมูล (classification) เป็นกระบวนการในการจัดกลุ่มของสิ่งที่มี
ลักษณะเดียวกัน ซึ่งเรียกว่าการจ้าแนก หลังจากที่มีการแบ่งกลุ่มใหม่แล้ว ต้องมีการรวมแผนที่ที่มี
รายละเอียดในส่วนที่แบ่งเหมือนกันให้เป็นพ้ืนที่ชิ้นเดียวกัน เรียกกระบวนการนั้นว่า generalization 
หรือ map dissolve 

  (3) การจัดกลุ่มใหม่ เป็นการก้าหนดค่าใหม่หรือรหัสเฉพาะเรื่องของหน่วย
คุณลักษณะเชิงพ้ืนที่ ซึ่งเป็นผลมาจากการรวมของโพลีกอน โดยที่ค้าสั่งในกลุ่มของการจัดกลุ่มใหม่ 
เช่น reclassify, dissolve, merge เป็นต้น (ภาพที่ 2.6) 

 
ภาพที่ 2.6 การจัดกลุ่มใหม่ในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 

ระดับความเหมาะสม 
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  (4) การสร้างกรอบของขอบเขตใหม่ การปฏิบัติเกี่ยวกับการสร้างขอบเขตของชั้น
ข้อมูลใหม่ที่ถูกจ้าแนกและเลือกโดยผู้ใช้ ประกอบด้วย 6 ค้าสั่ง ดังนี้ clip, erase, update, split, 
append และ map join (ภาพที่ 2.7 และภาพที่ 2.8) 

 
ภาพที่ 2.7 การสร้างกรอบของขอบเขตใหม่ ด้วยค้าสั่ง clip 

ที่มา : Esri, 2017 

 
ภาพที่ 2.8 การสร้างกรอบของขอบเขตใหม่ ด้วยค้าสั่ง erase 

ที่มา : Esri, 2017 

  (5) การวัด (measurement) โดยปกติการวัดมักจะเกี่ยวข้องกับข้อมูลพ้ืนที่ แต่การ
แสดงผลของการวัดสามารถเก็บไว้ในฐานข้อมูลใหม่หรือกลุ่มใหม่ได้ โดยการสั่งให้ก้าหนดตามเงื่อนไข 
การวิเคราะห์และการวัดรูปร่างเป็นการวิเคราะห์ที่ส้าคัญมากของวัตถุเชิงพ้ืนที่ในระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์ 

  (6) การวิเคราะห์การเชื่อมโยง เป็นการท้างานเกี่ยวกับจุด เส้น และพ้ืนที่ ในรูปแบบ
ของการวิเคราะห์หาระยะทาง พ้ืนที่ เวลาในการเดินทาง หาเส้นทางที่ดีที่สุดของผลลัพธ์ เป็นต้น ซึ่ง
การวิเคราะห์การเชื่อมโยงประกอบด้วยการวิเคราะห์ประมาณค่า ที่เป็นการวัดระยะทางจากจุด เส้น 
และขอบเขตของโพลีกอน การประมาณค่าท่ีนิยมที่สุดคือ การท้าบัฟเฟอร์ (buffer) (ภาพที่ 2.9) 
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ภาพที่ 2.9 การท้าบัฟเฟอร์ในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 

ที่มา : Esri, 2017 

  (7) การซ้อนทับข้อมูล (overlay) เป็นวิธีการพื้นฐานทั่วไป ถือเป็นขั้นตอนส้าคัญที่ใช้
ในการวิเคราะห์ข้อมูลในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ โดยอาศัยหลักการคือการน้าข้อมูลจาก
แหล่งข้อมูลที่มีอยู่หลากหลายน้าเข้ามารวมกัน เพ่ือใช้ในการตัดสินแก้ปัญหา  
 
 2.2.5 ประโยชน์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์  
 
 การทีร่ะบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ช่วยให้สามารถจัดการกับข้อมูล และน้าเสนอข้อมูลออกเป็น
แผนที่ ภาพ หรือแผนภูมิ ซึ่งท้าให้เข้าใจภาพรวมของพ้ืนที่ต่าง ๆ ที่เราต้องการศึกษาได้ดียิ่งขึ้น 
ก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการตัดสินใจอย่างเหมาะสม เท่าทันสถานการณ์ รวมทั้งสามารถเก็บข้อมูล
ได้อย่างต่อเนื่องยาวนาน ด้วยต้นทุนที่ต่้า ปัจจุบันประเทศไทยจึงได้มีการน้าระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์มาใช้ในหลายหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 ในส่วนของหน่วยงานภาครัฐ เช่น ส้านักงานการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) มีการ
ประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในการจัดการทรัพยากรที่ดิน เพ่ือคัดเลือกพ้ืนที่ที่เหมาะสมใน
การน้ามาจัดการปฏิรูปที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน ประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในการวาง
แผนการใช้ที่ดิน ท้าให้การวางแผนการใช้ที่ดินสอดคล้องกับศักยภาพและรองรับการใช้ประโยชน์ที่ดิน
ในอนาคตได้อย่างยั่งยืน การไฟฟ้านครหลวง การประปานครหลวง ประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์ในการจัดการโครงสร้างพื้นฐานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด เป็นต้น 
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 ส่วนหน่วยงานเอกชนหลายแห่ง เช่น KFC 7-eleven ปั้มน้้ามัน ธนาคาร ร้านค้าต่าง ๆ 
ประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพ้ืนที่ เพ่ือหาท้าเลที่เหมาะสมในการ
ขยายสาขาส้านักงาน ธุรกิจการค้าที่เก่ียวข้องกับข้อมูลลูกค้า การตลาด การผลิต เป็นต้น  

 ซึ่งนอกจากระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์จะให้ประโยชน์แก่หน่วยงานภาครัฐ และเอกชนแล้ว 
ในส่วนของงานวิจัยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ก็ยังสามารถน้ามาประยุกต์ใช้ได้ในหลากหลายด้าน 
เช่น งานวิจัยด้านเศรษฐกิจ ด้านการคมนาคมขนส่ง ด้านสาธารณสุข ด้านการบังคับใช้กฎหมายและ
การป้องกันอาชญากรรม ด้านการวางแผนการใช้ประโยชน์ที่ดิน ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านการติดตาม
ทรัพยากรป่าไม้ และด้านการจัดการภาวะฉุกเฉินและภัยพิบัติ เป็นต้น (วรเดช จันทรศร, 2545 อ้างถึง
ใน สุเพชร จิรขจรกุล, 2555) โดยที่งานวิจัยฉบับนี้ได้มีการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ใน
การศึกษาการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน ในพ้ืนที่ป่าพรุควนขี้เสียนและป่าพรุควนเคร็ง ของ 2 
ช่วงเวลา (ปี พ.ศ.2552 และพ.ศ.2559) ซึ่งระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) จะช่วยแสดงถึงการ
เปลี่ยนแปลงประเภทของการใช้ประโยชน์ที่ดินในพ้ืนที่ดังกล่าว ให้ออกมาอยู่ในรูปแผนที่อย่างเป็น
รูปธรรม ทั้งนี้ยังสามารถช่วยระบุต้าแหน่งของการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน รวมทั้งช่วยให้
ทราบถึงจ้านวนการเปลี่ยนแปลงอีกด้วย 
 

2.3  กระบวนการวิเคราะห์ตามล าดับชั้น (Analytic Hierarchy Process: AHP) 
 
 AHP มาจากค้าว่า Analytic Hierarchy Process หรือในภาษาไทยเรียกว่า กระบวนการ
วิเคราะห์ตามล้าดับชั้น  ถูกคิดค้นโดยศาสตราจารย์ โทมัส สาตตี้  (Thomas Saaty) ซึ่ งเป็น
กระบวนการตัดสินใจ ที่ท้าการแบ่งองค์ประกอบของปัญหาออกเป็นส่วน ๆ ในรูปของแผนภูมิ
ตามล้าดับชั้นแล้วก้าหนดค่าของการวินิจฉัยเปรียบเทียบปัจจัยต่าง ๆ และน้าค่าเหล่านั้นมาค้านวณ 
เพ่ือดูว่าปัจจัยและทางเลือกอะไรมีค่าล้าดับความส้าคัญสูงที่สุด  (วิฑูรย์ ต้นศิริคงคล , 2542) ใน
ปัจจุบันกระบวนการดังกล่าวนี้ได้ถูกประยุกต์ใช้ในการศึกษาหลายลักษณะ รวมถึงการศึกษาเกี่ยวกับ
การใช้ประโยชน์ที่ดิน เช่น มุมตาส มีระมาน (2558) ที่ท้าการศึกษาเกี่ยวกับการวิเคราะห์ปัญหาและ
กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย รวมถึงประเมินความยั่งยืนของทรัพยากรที่ดินด้วยวิธีแบบมีส่วนร่วม ซึ่งในการ
ประเมินความยั่งยืนนั้น จ้าเป็นต้องอาศัยปัจจัย/ตัวชี้วัดทุกเกณฑ์เข้ามาประเมินร่วมกัน จึงต้องถ่วง
น้้าหนักของปัจจัย เพ่ือหาระดับความส้าคัญ เป็นต้น 
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 2.3.1 ขั้นตอนกระบวนการวิเคราะห์ตามล าดับชั้น (Analytic Hierarchy Process) 
 
 กระบวนการวิเคราะห์ตามล้าดับชั้น (Analytic Hierarchy Process : AHP) เป็นการน้าเอา
ความคิดความรู้สึกที่เป็นนามธรรมน้ามาให้ค่าน้้าหนัก โดยใช้ตัวเลขแทนค่า เพ่ือให้เห็นเป็นรูปธรรม 
ซ่ึงกระบวนการมีอยู่ 5 ขั้นตอน (สาธิต แสงโสภา, 2547 อ้างถึงใน สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ 
(องค์การมหาชน), 2554) ดังนี้ 
 1. การจัดโครงสร้างล้าดับชั้นของการตัดสินใจ ด้วยกระบวนการวิเคราะห์ตามล้าดับชั้น มี
โครงสร้างกระบวนการเลียนแบบความคิดมนุษย์ ดังนั้นจึงมีการสร้างแผนภูมิเป็นล้าดับชั้นเลียนแบบ
กระบวนการคิดเพ่ือตัดสินใจของมนุษย์ โดยแผนภูมิแบ่งออกเป็นหลายระดับชั้นขึ้นอยู่กับความ
ซับซ้อนของปัญหา ดังภาพที่ 2.10 

 
ภาพที่ 2.10 แสดงแผนภูมิล้าดับชั้น 

ที่มา : สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน), 2554 

 2. การวินิจฉัยเปรียบเทียบความส้าคัญของเกณฑ์ในการตัดสินใจ การเปรียบเทียบเกณฑ์ 
ต่าง ๆ เป็นการเปรียบเทียบเป็นรายคู่  (pairwise comparison) ซึ่งเป็นการเปรียบเทียบเพ่ือ
ก้าหนดค่าน้้าหนักความส้าคัญระหว่างเกณฑ์เป็นคู่ ๆ โดยใช้ตัวเลขแทนค่า เพ่ือน้าไปสู่การค้านวณค่า
คะแนนความส้าคัญรวมของแต่ละทางเลือก เครื่องมือที่เหมาะสมส้าหรับใช้ในการเปรียบเทียบเป็น
รายคู่ (pairwise comparison) ได้แก่ การใช้ตารางเมตริกซ์ (matrix) (ตารางท่ี 2.1) เพราะนอกจาก
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ตารางเมตริกซ์จะสามารถใช้ประโยชน์ในการอธิบายการเปรียบเทียบแล้วยังสามารถใช้การทดสอบ
ความสอดคล้องของการเหตุผล และความอ่อนไหวของล้าดับความส้าคัญของทางเลือกด้วย (อนุรัตน์ 
บรรจง, 2554 อ้างถึงใน สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน), 2554) โดยที่งานวิจัย
ฉบับนี้ เป็นการประยุกต์ใช้ AHP ในการเปรียบเทียบความส้าคัญของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการ
เปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน จ้านวน 9 ปัจจัย ดังนี้ ปริมาณน้้าฝน (F1) ความลึกของระดับน้้าใต้
ดิน (F2) พ้ืนที่การเกิดไฟไหม้ป่า (F3) ลักษณะการใช้ที่ดิน (F4) คุณสมบัติดิน (F5) เส้นทางคมนาคม 
(F6) กรรมสิทธิ์การใช้ที่ดิน (F7) รายได้จากการปลูกปาล์มน้้ามัน (F8) และการบริหารจัดการ (F9) 

ตารางท่ี 2.1 เมตริกเปรียบเทียบปัจจัยแบบทีละคู่ (pairwise comparison matrix) 
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ที่มา :  จิตราพร สวัสดี, 2554 

 ซึ่งสูตรที่ใช้ในการค้านวณหาจ้านวนครั้งในการวินิจฉัยเปรียบเทียบ มีดังนี้ 

2

2 nn
N

−
= ……………………………..สมการที่ 1 

 เมื่อ N = จ้านวนครั้งในการวินิจฉัยเปรียบเทียบ 
       n = จ้านวนปัจจัยที่ถูกน้ามาเปรียบเทียบเป็นคู่ ๆ 

 การวินิจฉัยเปรียบเทียบแต่ละคู่นั้น ผู้ท้าการตัดสินใจให้ค่าน้้าหนัก จะต้องทราบว่าแต่ละ
เกณฑ์ที่ท้าการพิจารณานั้นมีความส้าคัญ มีการส่งผล มีอิทธิพล หรือมีประโยชน์มากกว่าเกณฑ์อ่ืนที่
น้ามาเปรียบเทียบในระดับใด ซึ่งการเปรียบเทียบนั้นผู้ท้าการพิจารณาต้องแสดงออกในรูปของ
ความหมายที่เป็นค้าพูด เช่น น้อยที่สุด น้อย ปานกลาง มาก มากที่สุด และจึงท้าการใช้ตัวเลขแทนค่า 
เพ่ือให้การพิจารณานั้นมีความถูกต้องและแม่นย้ามากข้ึน ซึ่งในกระบวนการวิเคราะห์ตามล้าดับชั้นได้
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ก้าหนดเกณฑ์ตัวเลข 1-9 เพ่ือสะท้อนถึงระดับที่สามารถแยกแยะความสัมพันธ์ระหว่างเกณฑ์ได้ดี 
รายละเอียดดังตาราง 2.2 

ตารางที่ 2.2 แสดงเกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ในการเปรียบเทียบความส้าคัญของปัจจัยในกระบวนการ 
AHP 

ค่าความส าคัญ ความหมาย ค าอธิบาย 

1 ส้าคัญเท่ากัน (equal importance) ทั้ง 2 ปัจจัยส่งผลกระทบต่อเป้าหมาย* 
เท่ากัน 

3 ส้าคัญกว่าปานกลาง (moderate 
importance) 

ประสบการณ์และการพิจารณาแสดง
ถึงความพึงพอใจในปัจจัยหนึ่งมากกว่า
อีกปัจจัยหนึ่งปานกลาง 

5 ส้าคัญกว่ามาก (strong importance) ประสบการณ์และการพิจารณาแสดง
ถึงความพึงพอใจในปัจจัยหนึ่งมากกว่า
อีกปัจจัยหนึ่งมาก 

7 ส้าคัญกว่ามากท่ีสุด (very strongly 
importance ) 

ประสบการณ์และการพิจารณาแสดง
ถึงความพึงพอใจในปัจจัยหนึ่งมากกว่า
อีกปัจจัยหนึ่ง ในทางปฏิบัติ ปัจจัยนั้น
ไดมี้อิทธิพลเหนือกว่าอย่างเห็นได้ชัด 

9 ส้าคัญกว่าสูงสุด (extreme 
importance) 

ประสบการณ์และการพิจารณาแสดง
ถึงความพึงพอใจในปัจจัยหนึ่งมากกว่า
อีกปัจจัยหนึ่ง ระดับสูงสุดเท่าที่จะ
เป็นไปได ้

2,4,6,8 ส้าหรับในกรณีประนีประนอม เพื่อลด
ช่องว่างระหว่างระดับความรู้สึก 

บางครั้งผู้ตัดสินใจต้องการพิจารณาใน
ลักษณะที่ก้้ากึ่งกัน 

ที่มา : วิฑูรย์ ต้นศิริคงคล, 2557 

* เป้าหมาย หมายถึง การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน  

หมายเหตุ เมื่อเกณฑ์หรือทางเลือกทั้งสองที่เปรียบเทียบกันต้องการค่าความส้าคัญที่ละเอียดมากกว่า
ค่าความส้าคัญมาตรฐานที่แสดงไว้ข้างต้น อาจน้าค่าความส้าคัญที่เป็นค่า 1.1, 1.2... มาใช้ได้ทั้งนี้ 
เพ่ือให้ค่าท่ีได้จากการเปรียบเทียบเหมาะสมยิ่งขึ้น 
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 3. การค้านวณหาล้าดับความส้าคัญ (calculation of relative priority) เมื่อได้ค่าน้้าหนักที่
ผู้เชี่ยวชาญได้วินิจฉัยแล้ว โดยออกมาในรูปแบบของตัวเลขตามเกณฑ์ในตารางที่ 2.2 จากนั้นน้า
ตัวเลขที่ได้มาค้านวณหาน้้าหนักความส้าคัญในแต่ละชั้น แล้วท้าการวิเคราะห์ตามล้าดับชั้นจากชั้นบน
ลงสู่ชั้นล่างจนครบทุกชั้น 

 วิธีการค้านวณมีรายละเอียดคือ เริ่มจากท้าการเปรียบเทียบเกณฑ์แต่ละคู่ในรูปของตาราง
เมตริกซ์ ท้าได้โดยท้าการเปรียบเทียบทุก ๆ เกณฑ์ ทั้งในแถวแนวนอนและแนวตั้ง ค้านวณค่าน้้าหนัก 
(eigenvector) ของเมตริกซ์ในแต่ละแถว (normalized matrix) ซึ่งการหา normalized นี้ ท้าได้
จากการรวมผลรวมของแต่ละสดมภ์ในตารางเมตริกซ์ และปรับค่าให้ผลรวมของแต่ละสดมภ์ในตาราง
เมตริกซ์มีค่าเท่ากับ 1 จากนั้นหาค่าน้้าหนักในแต่ละแถว (eigenvector) โดยการหาค่าเฉลี่ย
ความส้าคัญในแต่ละแถว (ตารางท่ี 2.3) 

ตารางท่ี 2.3 การค้านวณหาล้าดับความส้าคัญ (calculation of relative priority) 
Normalized Criterion Weight Based On Pairwise 

Comparison (Wij) 
eigenvector 

(𝑊𝑖
̅̅ ̅) 

 W1 W2 W3 W4 
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ที่มา : จิตราพร สวัสดี, 2554 

 4. การตรวจสอบความสอดคล้องกันของเหตุผล (Consistency Ratio: C.R.) เป็นการ
ตรวจสอบผลการเปรียบเทียบที่ได้กระท้ามาในข้อที่ 2 นั้นมีความสอดคล้องกันของเหตุผลหรือไม่ 
ตรวจสอบโดยใช้การหาค่าดัชนีความสอดคล้องกันของเหตุผล (Consistency Index: C.I.) โดยมี
รายละเอียดดังนี้ 

 ค้านวณหาค่า max  เป็นค่าที่ค้านวณได้จากการน้าเอาผลรวมของค่าวินิจฉัยของแต่ละเกณฑ์
ในแต่ละแถว มาคูณด้วยผลรวมค่าเฉลี่ยในแนวนอนแต่ละแถว แล้วน้าเอาผลคูณที่ได้มารวมกัน และ
หารด้วยจ้านวนปัจจัยทั้ งหมดที่ใช้ในการศึกษา ( nvecteryconsistencsum /)(max = ) 
ผลลัพธ์ที่ได้จะเท่ากับจ้านวนปัจจัยทั้งหมดที่ใช้ในการศึกษา โดยถ้าการวินิจฉัยในเกณฑ์นั้นมีความ
สอดคล้องกันอย่างสมบูรณ์ จะท้าให้ n=max  
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 ค้านวณค่าดัชนีวัดความสอดคล้อง (Consistency Index: C.I.) หาไดด้ังสมการที่ 2 

( )
( )1
max

−

−
=

n

n
CI

 ……………………………..สมการที่ 2 

  เมื่อ n = ขนาดของสแควร์เมตริกซ์ 

 เปิดตารางค่าดัชนีความสอดคล้องเชิงสุ่ม (Random Consistency Index: R.I.) โดยที่ค่า R.I. 
เป็นค่าที่ข้ึนกับขนาดของเมตริกซ์ตั้งแต่ 1 x 1 จนถึง 15 x 15 ผลของ R.I. แสดงดังตาราง 2.4 

ตารางท่ี 2.4 ดัชนีค่าสุ่มของความไม่สมเหตุสมผล (Random Inconsistency Index : R.I.) 

N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
RI 0.00 0.00 0.58 0.90 1.12 1.24 1.32 1.41 1.46 1.49 1.51 1.48 1.56 1.57 1.59 

ที่มา : Saaty, 1980  

 ค้านวณค่าความสอดคล้องกันของเหตุผล (Consistency Ratio: C.R.) ค้านวณได้จาก
อัตราส่วนเปรียบเทียบระหว่างค่าดัชนีวัดความสอดคล้อง (Consistency Index: C.I.) ที่ค้านวณได้
จากตารางเมตริกซ์กับค่าดัชนีความสอดคล้องเชิงสุ่ม (Random Consistency Index: R.I) ที่ดูจาก
ตารางท่ี 2.4 ซึ่งสามารถเขียนเป็นสมการได้ดังนี้ 

RICICR = ……………………………..สมการที่ 3 

  เมื่อ  C.I. = ดัชนีความสมเหตุสมผล (Consistency Index) 
   C.R. = สัดส่วนความสมเหตุสมผล (Consistency Ratio) 
   R.I. = ดัชนีค่าสุ่มของความไม่สมเหตุสมผล (Random Consistency 
    Index) 

 ส้าหรับค่าของ C.R. ถ้าน้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.10 ถือว่ายอมรับได้ ถ้ามากกว่า 0.10 ถือว่า
ยอมนับไม่ได้ จะต้องท้าการทบทวนการให้ค่าคะแนนเปรียบเทียบในเกณฑ์นั้นกันใหม่ จนได้ค่า C.R. 
ที่สามารถยอมรับได ้
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2.4  แนวคิดในการจัดการและมาตรการการใช้ที่ดินในป่าพรุ 
 
 2.4.1 แนวคิดในการจัดการพื้นที่ป่าพรุ 
 
  2.4.1.1 แนวคิดในการพัฒนาพื้นที่ป่าพรุอย่างย่ังยืน 
 
 แนวคิดในการพัฒนาพ้ืนที่ป่าพรุอย่างยั่งยืน เป็นแนวคิดที่เน้นไปที่การพัฒนาประเทศ โดย
การน้าทรัพยากรธรรมชาติในประเทศมาใช้ประโยชน์อย่างชาญฉลาด (wise use) ซึ่งการใช้ประโยชน์
ทรัพยากรในพื้นที่ป่าพรุอย่างชาญฉลาด คือ การใช้ประโยชน์ในลักษณะที่ท้าให้พื้นที่ป่าพรุสามารถให้
ผลผลิตและประโยชน์สูงสุดอย่างต่อเนื่องและยาวนานแก่คนในรุ่นนี้ และท้าให้พ้ืนที่ป่าพรุยังสามารถ
รักษาศักยภาพในการให้ผลผลิตและประโยชน์ ทั้งทางตรงและทางอ้อม ตามความจ้าเป็นและความ
ต้องการของคนรุ่นหลังได้ โดยในวิถีทางซึ่งสอดคล้องกับการบ้ารุงรักษาคุณลักษณะทางธรรมชาติของ
ระบบนิเวศไว้ 

 ซึ่งจากแนวคิดเรื่องการพัฒนาอย่างยั่งยืนดังที่ได้กล่าวไปข้างต้น สามารถน้ามาใช้เป็นแนวทาง
ในการคุ้มครองและอนุรักษ์พ้ืนที่ป่าพรุได้ ดังนี้ 

  (1) ใช้ทรัพยากรธรรมชาติโดยไม่ท้าลายล้างต้นทุน เป็นการก้าหนดต้นทุนที่ห้ามการ
ใช้ประโยชน์ที่เกินธรรมชาติ เช่น การจ้ากัดจ้านวนหรือวิธีการหาประโยชน์ โดยไม่ให้ล่วงล้้าท้าลาย
ฐานทรัพยากรทางป่าไม้ ประมง เกษตรกรรม ไม่ให้เกิดภาวะท้าลายระบบนิเวศ พร้อมทั้งให้มีการ
บ้ารุงรักษาฐานทรัพยากรอยู่ตลอดเวลา ได้แก่ การไม่ท้าลายพ้ืนที่ป่าพรุเพ่ือเป็นพ้ืนที่การเกษตร หรือ
อ่ืน ๆ เป็นต้น 

  (2) ใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ้มค่า โดยมุ่งถึงความต้องการพ้ืนฐานในสังคมก่อน 
เช่น หลังก้าหนดพ้ืนที่อนุรักษ์เป็นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าหรือเขตอุทยานแห่งชาติแล้ว ที่ดินที่เหลือก็
ควรที่จ้าแนกให้เป็นพ้ืนที่เกษตรกรรม ป่าไม้ ที่อยู่อาศัย ให้ครบถ้วนเป็นหลักไว้ก่อน โดยจะต้อง
ค้านึงถึงคุณค่าของที่ดินควบคู่กันไป เช่น ในกรณีของพ้ืนที่ป่าพรุ พ้ืนที่ใดที่มีความพิเศษทางระบบ
นิเวศหรือมีความเปราะบางเป็นพิเศษก็ควรก้าหนดให้เป็นพ้ืนที่อนุรักษ์ เพ่ือป้องกันการบุกรุกท้าลาย 
และพ้ืนที่ใดที่เสื่อมโทรมไป เนื่องจากการบุกรุกท้าลายก็ควรที่จะได้รับการฟื้นฟูเพ่ือประโยชน์ต่อไปใน
ภายหน้า 

  (3) การจ้ากัดการผลิตหรือการบริโภค ภายใต้ข้อจ้ากัดที่จะต้องรักษาต้นทุน
ธรรมชาติและต้องสนองความต้องการพ้ืนฐานก่อน จึงเป็นที่แน่นอนว่าการผลิตหรือการบริโภคใน
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หลายกรณีจะต้องถูกจ้ากัด แต่ในกรณีของประเทศไทยที่เป็นประเทศประชาธิปไตย การที่รัฐเข้ามา
จ้ากัดการผลิตและการบริโภคดูจะเป็นสิ่งที่ขัดแย้งกับการปกครองของประเทศ 

  (4) การกระจายโอกาสในสังคม เมื่อมีขีดจ้ากัดในทางธรรมชาติเกิดขึ้น ปัญหาที่
ตามมาก็คือ ปัญหาในการกระจายโอกาสในการเข้าถึงทรัพยากรธรรมชาติและความขัดแย้งด้าน
ผลประโยชน์ ซึ่งในกรณีของพ้ืนที่ป่าพรุ หากรัฐมีการจัดสรรพ้ืนที่ป่าพรุที่เสื่อมโทรมก็ควรเป็นการ
จัดสรรให้ประชาชนในท้องที่ได้ท้าประโยชน์โดยเสมอภาคกัน เพื่อกันไม่ให้นายทุนเข้าท้าประโยชน์แต่
เพียงฝ่ายเดียว ซึ่งเป็นหลักการที่ส้าคัญประการหนึ่งของแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืน 

 
  2.4.1.2 แนวคิดในการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการพื้นที่ป่าพรุ 
 

 การมีส่วนร่วมของประชาชน ได้มีการน้ามาบัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษา
คุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535 มาตรา 7 ทั้งนี้ โดยแนวทางในการมีส่วนร่วมของประชาชน
ในการจัดการพ้ืนที่ป่าพรุมี 6 ระดับ ซึ่งสามารถน้ามาใช้ได้ ดังนี้ 

  ระดับที่ 1 ร่วมรับรู้ หมายถึง ในกรณีที่หน่วยงานภาครัฐมีโครงการที่จะด้าเนินการ
หรือกิจกรรมใด ๆ ที่มีผลกระทบต่อการด้ารงอยู่ของพ้ืนที่ป่าพรุ หรือเป็นการกระทบต่อวิถีชีวิต ความ
เป็นอยู่ของประชาชนในพ้ืนที่นั้น ก็ควรที่จะต้องมีการให้ข้อมูลข่าวสารนั้น ๆ แก่ประชาชนผู้ที่ ได้รับ
ผลกระทบรับทราบด้วย 

  ระดับที่ 2 ร่วมคิดร่วมแสดงความคิดเห็น หมายถึง กรณีที่ประชาชนที่อาศัยอยู่ใน
บริเวณโดยรอบของพ้ืนที่ป่าพรุนั้น เมื่อได้รับทราบข้อมูลข่าวสารของทางราชการเกี่ยวกับการจะ
ด้าเนินกิจการหรือกิจกรรมใด ๆ ในพื้นที่แล้ว ก็มีสิทธิที่จะร่วมแสดงความคิดเห็นต่อโครงการนั้น ๆ 

  ระดับท่ี 3 ร่วมพิจารณาร่วมตัดสินใจ หมายถึง การร่วมพิจารณาและแสดงความเห็น
ว่า เห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับโครงการหรือกิจการ การเลือกพ้ืนที่ตั้งโครงการ โดยเฉพาะประชาชนที่
อาศัยอยู่ในพ้ืนที่ที่ตั้งโครงการควรที่จะมีส่วนร่วมในการพิจารณาว่าจะรับหรือปฏิเสธว่าไม่ให้โครงการ
นั้นตั้งในพื้นที ่

  ระดับที่ 4 ร่วมด้าเนินการ หมายถึง มีส่วนร่วมในการลงทุน มีส่วนร่วมในการ
คัดเลือกผู้ปฏิบัติงานหรือร่วมปฏิบัติงานเอง ซึ่งระดับของการมีส่วนร่วมนี้ไม่สามารถที่จะท้าได้ในทุก
ประเภทของโครงการ เพราะในบางโครงการก็อาจต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ หรือต้องการผู้ช้านาญการ 
แต่หากเป็นโครงการหรือกิจการระดับท้องถิ่น เช่น การจัดการพ้ืนที่ป่าพรุหรือทรัพยากรอ่ืน ๆ ที่
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สามารถใช้ภูมิปัญญาของชาวบ้านได้ ชาวบ้านหรือประชาชนใน พ้ืนที่ป่าพรุก็สามารถเข้าร่วม
ด้าเนินการได ้

  ระดับที่ 5 ร่วมติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล หมายถึง การร่วมตรวจสอบและ
ติดตามการด้าเนินโครงการหรือกิจการนั้น ๆ ว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายหรือไม่ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากเป็นโครงการหรือกิจการที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ต้องตรวจสอบว่ามีการ
น้ามาตรการลดผลกระทบมาใช้หรือไม่ มีการใช้ระบบติดตามตรวจสอบเพ่ือป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้น
หรือไม่ ซึ่งการมีส่วนร่วมของประชาชนในระดับนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และระบบนิเวศของพ้ืนที่ป่าพรุเป็นอย่างมาก เพราะประชาชนจะท้าหน้าที่คอยเฝ้าระวังและเตือนภัย 
(watchdog) การด้าเนินงานโครงการ ท้าให้สามารถป้องกันและแก้ไขปัญหาได้ทันท่วงที 

  ระดับที่ 6 ร่วมรับผล หมายถึง การด้าเนินการโครงการหรือกิจการที่ด้าเนินไปแล้ว 
ในที่สุดย่อมน้ามาซึ่งผลประโยชน์และผลกระทบ ทั้งที่เป็นผลกระทบด้านบวกและผลกระทบด้านลบ 
ทั้งต่อประชาชนและต่อสิ่งแวดล้อม โดยที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ จึงเป็นเรื่องที่ประชาชนต้องยอมรับต่อ
ผลที่เกิดขึ้นมานั่นเอง 

 กล่าวโดยสรุปได้ว่า การมีส่วนร่วมของประชาชนทั้ง 6 ระดับ หากประชาชนได้มีโอกาสเข้าไป
มีส่วนร่วมด้วยทุกระดับแล้ว ย่อมถือได้ว่าเป็นรูปแบบของการมีส่วนร่วมที่สมบูรณ์ตามแนวคิดการมี
ส่วนร่วมของประชาชน อย่างไรก็ตาม การมีส่วนร่วมของประชาชนย่อมต้องค้านึงถึงประเภทโครงการ
หรือกิจการ กระบวนการด้าเนินงาน ช่วงเวลาในการเข้าไปมีส่วนร่วม ระดับของการมีส่วนร่วม องค์กร
หรือกลุ่มบุคคลหรือปัจเจกบุคคลที่มีส่วนร่วม และกฎหมายที่รองรับเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนประกอบด้วย 
 
 2.4.2 มาตรการทางกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์และคุ้มครองพื้นที่ป่าพรุ 
 
 พ้ืนที่ศึกษาในงานวิจัยฉบับนี้คือ พ้ืนที่ป่าพรุควนเคร็งและป่าพรุควนขี้ เสียน ซึ่งจิตรประภา 
นุ่มนวล (2554) และจิรารัตน์ พรเทวบัญชา (2555) ได้ท้าการรวบรวมและวิเคราะห์กฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์และคุ้มครองพ้ืนที่ป่าพรุ โดยมีรายละเอียดดังนี้  
 
  2.4.2.1 การก าหนดเขตเพื่อการอนุรักษ์และคุ้มครองพ้ืนที่ป่าพรุ 
 
 พ้ืนที่ป่าพรุควนเคร็งและป่าพรุควนขี้เสียนเป็นพ้ืนที่ที่มีการประกาศเป็นพ้ืนที่เพ่ืออนุรักษ์ใน
หลายลักษณะ กล่าวคือ ป่าพรุควนเคร็งถูกประกาศเป็น เขตห้ามล่าสัตว์ป่า เขตป่าสงวนแห่งชาติ และ
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เขตป่าไม้ถาวรตามมติคณะรัฐมนตรี ในขณะที่ป่าพรุควนขี้เสียนถูกประกาศเป็น เขตห้ามล่าสัตว์ป่า 
เขตป่าสงวนแห่งชาติ และเขตพ้ืนที่ตามอนุสัญญาแรมซาร์ (Ramsar Site) และเพ่ือความสะดวกใน
การวิเคราะห์มาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการอนุรักษ์และคุ้มครองพ้ืนที่ป่าพรุควนเคร็งและป่าพรุ
ควนขี้เสียนจึงขอแยกวิเคราะห์ตามลักษณะประเภทพ้ืนที่ ดังนี้ (ภาพที่ 2.11) 

 

  
ภาพที่ 2.11 ขอบเขตพ้ืนที่อนุรักษ์ในพ้ืนที่ศึกษา 
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 (1) พื้นที่ป่าพรุในเขตห้ามล่าสัตว์ป่า 

 เขตห้ามล่าสัตว์ป่าเป็นพ้ืนที่ที่ประกาศขึ้นตามความในพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์
ป่า พ.ศ.2535 มาตรา 42 เขตห้ามล่าสัตว์ป่านี้ หมายถึง อาณาบริเวณพ้ืนที่ที่ทางราชการได้ก้าหนดไว้
ให้เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าบางชนิดหรือเป็นที่ที่สัตว์จ้าเป็นต้องใช้ส้าหรับกิจกรรมบางอย่างในการ
ด้ารงชีวิต เช่น เป็นที่ผสมพันธุ์ เลี้ยงลูกอ่อน เป็นแหล่งอาหาร เป็นที่ลงพักในระหว่างการเดินทางย้าย
ถิ่นฐานและอ่ืน ๆ เพ่ือที่จะรักษาถิ่นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่า พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า 
พ.ศ.2535 จึงได้ก้าหนดมาตรการทางกฎหมายที่ก้าหนดขึ้นเพ่ืออนุรักษ์และคุ้มครองพ้ืนที่นั้น เช่น การ
ห้ามมิให้บุคคลใด ๆ ยึดถือครอบครองที่ดิน หรือตัด โค่น แผ้วถาง เผา ท้าลายต้นไม้ หรือพฤกษชาติ
อย่างอ่ืน หรือขุดหาแร่ ดิน หิน หรือเลี้ยงสัตว์ หรือเปลี่ยนแปลงทางน้้า หรือท้าให้น้้าในล้าห้วย หนอง 
บึง ท่วมท้น เหือดแห้ง เป็นพิษ หรือเป็นอันตรายต่อสัตว์ป่า เว้นแต่เป็นกรณีที่เข้าข้อยกเว้นตามที่
บัญญัติไว้ในกฎหมาย ทั้งนี้ได้มีการก้าหนดโทษส้าหรับผู้ที่ฝ่าฝืนมาตรการทางกฎหมายดังกล่าวไว้ด้วย 
ในมาตราที่ 54 ว่าถ้าผู้ใดฝ่าฝืนบทบัญญัติของมาตรา 42 จะต้องระวางโทษจ้าคุกไม่เกินเจ็ดปี หรือ
ปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาทหรือทั้งจ้าทั้งปรับ  

 พ้ืนที่ป่าพรุควนเคร็งและป่าพรุควนขี้เสียน ส่วนที่มีการประกาศให้เป็นเขตห้ามล่าสัตว์ป่า 
บ่อล้อและเขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลน้อย ตามล้าดับ จึงเป็นพ้ืนที่ที่ตกอยู่ภายใต้ข้อบังคับของ
พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.2535 ท้าให้บุคคลใด ๆ ไม่อาจมีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิ
ครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมายในพ้ืนที่ได้ ท้าให้กิจกรรมทั้งหลายของมนุษย์ที่ท้าบนที่ดินนั้นต้อง
ระงับไป  

 (2) พื้นที่ป่าพรุในเขตป่าสงวนแห่งชาติ 

 เขตป่าสงวนแห่งชาติในพ้ืนที่ศึกษา เช่น 1) ป่าสงวนแห่งชาติป่าบ้านกุมแป ป่าบ้านในลุ่ม 
และป่าพรุควนเคร็ง 2) ป่าสงวนแห่งชาติป่าท่าช้างข้าม 3) ป่าสงวนแห่งชาติป่าคลองค็อง 4) ป่าสงวน
แห่งชาติป่าดอนทรายและป่ากลอง เป็นต้น ซึ่งมีมาตรการทางกฎหมายตามพระราชบัญญัติป่าสงวน
แห่งชาติ พ.ศ.2507 มาตรา 6 ที่ก้าหนดให้เป็นพ้ืนที่เพ่ือการอนุรักษ์อย่างชัดเจน กล่าวคือ การที่
ประกาศให้พ้ืนที่ใดเป็นป่าสงวนแห่งชาตินั้นก็เพ่ือที่จะจ้ากัดการท้าลายป่าไม้ และสงวนพ้ืนที่ป่าไม้ที่มี
ความอุดมสมบู รณ์ ในทางระบบนิ เวศและเป็นแหล่ งต้นน้้ าล้ าธาร อัน เป็นต้นก้าเนิดของ
ทรัพยากรธรรมชาติต่าง ๆ และในการประกาศให้พ้ืนที่ใดเป็นป่าสงวนแห่งชาติก็จะต้องมีการจัดท้า
แนวเขตที่ชัดเจน มีการจัดท้าแผนที่แนบท้ายกฎกระทรวงที่ประกาศให้พ้ืนที่นั้นเป็นป่าสงวนแห่งชาติ
ด้วย ท้าให้ง่ายต่อการตรวจสอบการบุกรุกพ้ืนที่ นอกจากนี้ในพระราชบัญญัติฉบับดังกล่าวก็ได้มีการ
ก้าหนดมาตรการเพ่ือคุ้มครองพ้ืนที่ไว้ด้วย ในมาตรา 14 ท้าให้พ้ืนที่ป่าพรุควนเคร็งและป่าพรุ 
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ควนขี้เสียนที่อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติได้รับการคุ้มครองในระดับที่เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่ อย่างไร
ก็ตามแม้ว่าการประกาศให้เป็นเขตป่าสงวนแห่งชาตินั้น จะเป็นรูปแบบหนึ่งของมาตรการทาง
กฎหมายเกี่ยวกับการก้าหนดเขตพ้ืนที่เพ่ือการอนุรักษ์ แต่ในพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาตินั้นมีการอนุโลมให้
เข้าใช้ประโยชน์ในพื้นท่ีได้หลายกรณี ตามพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2507 

 (3) พื้นที่ป่าพรุในเขตป่าไม้ถาวรตามมติคณะรัฐมนตรี 

 พ้ืนที่ป่าพรุควนเคร็งที่อยู่ในเขตป่าไม้ถาวรตามมติคณะรัฐมนตรีไม่มีกฎหมายที่ใช้เฉพาะ แต่
ถือเป็นป่าตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ.2484 ท้าให้พ้ืนที่ในส่วนนี้ได้รับการคุ้มครองตามบทบัญญัติ
ของพระราชบัญญัติฉบับดังกล่าว อย่างไรก็ตามในบทบัญญัติของพระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ.2484 ไม่
พบมาตรการทางกฎหมายในการก้าหนดให้พ้ืนที่นั้นเป็นที่ที่ได้รับความคุ้มครองเป็นพิเศษ ดังนั้นจึง
ควรน้ามาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการประกาศเขตพ้ืนที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม จากพระราชบัญญัติ
ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535 ในมาตราที่ 43 ถึงมาตรา 45 มาบังคับใช้ 
เนื่องจากพ้ืนที่ป่าพรุเป็นลักษณะหนึ่งของพ้ืนที่ชุ่มน้้า ซึ่งเป็นพ้ืนที่ที่มีระบบนิเวศตามธรรมชาติที่มี
ลักษณะพิเศษกว่าพ้ืนที่อ่ืน ประกอบกับเป็นระบบนิเวศที่อาจถูกท้าลายหรือได้รับผลกระทบจาก
กิจกรรมต่าง ๆ ของมนุษย์ได้ 

 มาตรา 43 บัญญัติว่า “ในกรณีที่ปรากฏว่าพ้ืนที่ใดมีลักษณะเป็นพ้ืนที่ต้นน้้าล้าธาร หรือมี
ระบบนิเวศตามธรรมชาติที่แตกต่างจากพ้ืนที่อ่ืนโดยทั่วไป หรือมีระบบนิเวศตามธรรมชาติที่อาจถูก
ท้าลายหรืออาจได้รับผลกระทบกระเทือนจากกิจกรรมต่าง ๆ ของมนุษย์ได้โดยง่าย หรือเป็นพ้ืนที่ที่มี
คุณค่าทางธรรมชาติหรือศิลปกรรมอันควรแก่การอนุรักษ์ และพ้ืนที่นั้นยังมิได้ถูกประกาศก้าหนดให้
เป็นเขตอนุรักษ์ ให้รัฐมนตรีโดยค้าแนะน้าของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติมีอ้านาจออก
กฎกระทรวง ก้าหนดให้พ้ืนที่นั้นเป็นเขตพ้ืนที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม”  

 มาตรา 45 บัญญัติว่า “ในพ้ืนที่ใดที่ได้มีการก้าหนดให้เป็นเขตอนุรักษ์ เขตผังเมืองรวม เขต
ผังเมืองเฉพาะ เขตควบคุมอาคาร เขตนิคมอุตสาหกรรม ตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น หรือเขตควบคุม
มลพิษตามพระราชบัญญัตินี้ไว้แล้ว แต่ปรากฏว่ามีสภาพปัญหาคุณภาพสิ่งแวดล้อมรุนแรงเข้าขั้น
วิกฤตซึ่งจ้าเป็นจะต้องได้รับการแก้ไขโดยทันทีและส่วนราชการที่เกี่ยวข้องไม่มีอ้านาจตามกฎหมาย 
หรือไม่สามารถที่จะท้าการแก้ไขปัญหาได้ ให้รัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติเสนอต่อคณะรัฐมนตรีขออนุมัติเข้าด้าเนินการเพ่ือใช้มาตรการคุ้มครองอย่างใด
อย่างหนึ่ง หรือหลายอย่างตามมาตรา 44 ตามความจ้าเป็นและเหมาะสม เพ่ือควบคุมและแก้ไข
ปัญหาในพื้นที่นั้นได้”  
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 การกระท้าเช่นนี้จะท้าให้มีการก้าหนดมาตรการเพ่ือการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่จากการ
ท้าลายหรือได้รับผลกระทบกระเทือนจากกิจกรรมต่าง ๆ ของมนุษย์ได้  ตามพระราชบัญญัติส่งเสริม
และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535 มาตรา 44 ซึ่งบัญญัติว่า “ในการออกกฎกระทรวง
ตามมาตรา 43 ให้ก้าหนดมาตรการคุ้มครองอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างดังต่อไปนี้ไว้ใน
กฎกระทรวงด้วย 1) ก้ าหนดการใช้ประโยชน์ ในที่ ดิน เพ่ือรักษาสภาพธรรมชาติหรือมิ ให้
กระทบกระเทือนต่อระบบนิเวศตามธรรมชาติหรือคุณค่าของสิ่งแวดล้อมศิลปกรรม 2) ห้ามการ
กระท้าหรือกิจกรรมใด ๆ ที่อาจเป็นอันตรายหรือก่อให้เกิดผลกระทบในทางเปลี่ยนแปลงระบบนิเวศ
ของพ้ืนที่นั้นจากลักษณะตามธรรมชาติหรือเกิดผลกระทบต่อคุณค่าของสิ่งแวดล้อม ศิลปกรรม  
3) ก้าหนดประเภทและขนาดของโครงการหรือกิจการของส่วนราชการรัฐวิสาหกิจ หรือเอกชนที่จะท้า
การก่อสร้างหรือด้าเนินการในพ้ืนที่นั้น ให้มีหน้าที่ต้องเสนอรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม 4) ก้าหนดวิธีจัดการโดยเฉพาะส้าหรับพ้ืนที่นั้นรวมทั้งการก้าหนดขอบเขตหน้าที่และ
ความรับผิดชอบของส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเพ่ือประโยชน์ในการร่วมมือและประสานงานให้เกิด
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน เพ่ือรักษาสภาพธรรมชาติหรือระบบนิเวศตามธรรมชาติหรือคุณค่า
ของสิ่งแวดล้อม ศิลปกรรมในพ้ืนที่นั้น 5) ก้าหนดมาตรการคุ้มครองอ่ืน ๆ ตามที่เห็นสมควรและ
เหมาะสมแก่สภาพของพ้ืนที่นั้น” และส้าหรับป่าพรุควนขี้เสียนซึ่งเป็นเขตพ้ืนที่ตามอนุสัญญาแรมซาร์
ก็จะได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายดังกล่าวเช่นกัน 

 จากกฎหมายที่มีความเกี่ยวข้องกับพ้ืนที่ป่าพรุทั้งหมด ดังที่ได้กล่าวมาข้างต้น ในความเป็น
จริงยังพบปัญหาเกี่ยวกับการประกาศเขตต่าง ๆ ของทางราชการ เช่น เขตห้ามล่าสัตว์ป่า เขตป่า
สงวนแห่งชาติ ที่มักประกาศทับที่ดินของชาวบ้านที่ท้ากินกันมาตั้งแต่บรรพบุรุษ ท้าให้เกิดความ
ขัดแย้งระหว่างชาวบ้านในพ้ืนที่กับพนักงานของรัฐผู้ต้องปฏิบัติตามกฎหมายอยู่บ่อยครั้ง ท้าให้การ
บังคับใช้กฎหมายไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร ดังนั้นจึงควรมีการเร่งพิสูจน์สิทธิของประชาชน และ
หากเป็นกรณีที่ประชาชนมีสิทธิอันจะอ้างได้ก็ควรมีการก้าหนดมาตรการที่จะท้าให้การอยู่อาศัยของ
ประชาชนนั้นไม่กระทบกระเทือนต่อความสมบูรณ์ต่อป่าไม้อันเป็นถิ่นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่า 

 ประเภทของเอกสารสิทธิ์ที่ประชาชนในพ้ืนที่ถือครอง เช่น พ้ืนที่โฉนด พ้ืนที่นส.3 ก และ

พ้ืนที่ส.ป.ก. 4-01 เป็นต้น ซึ่งพ้ืนที่ฉโนดเป็นหนังสือที่แสดงกรรมสิทธิ์ในที่ดิน ออกให้แก่เจ้าของที่ดิน 

ผู้ที่มีชื่อในฉโนด มีกรรมสิทธ์ในที่ดิน สามารถใช้สอย ท้าประโยชน์ ซื้อขาย ให้เช่า และขับไล่ผู้บุกรุกได้ 

ในส่วนของพ้ืนที่นส.3 ก เป็นหนังสือแสดงการครอบครอง และท้าประโยชน์ในที่ดิน ออกให้แก่ผู้

ครอบครอง ผู้ที่มีชื่อในนส. 3 ก มีสิทธิครอบครอง สามารถใช้สอย ท้าประโยชน์ ซื้อขาย ท้าประโยชน์ 

ซื้อขาย ให้เช่า และขับไล่ผู้บุกรุกได้ และพ้ืนที่ส.ป.ก. 4-01 เป็นหนังสืออนุญาตให้เกษตรผู้มีชื่อ เข้าใช้

ประโยชน์ในที่ดินของรัฐ มีสิทธิอาศัย และท้าเกษตรกรรมบนที่ดิน ให้เช่าเพ่ือท้าเกษตรกรรมได้ แต่ซื้อ
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ขายไม่ได้ ซึ่งการถือครองเอกสารสิทธิ์ในแต่ละประเภท ส่งผลต่อการใช้ประโยชน์ที่ดินที่แตกต่างกัน 

กล่าวคือ ผู้ที่มีชื่อในฉโนด สามารถใช้ประโยชน์ในที่ดินได้ตามใจชอบ ทั้งนี้ ต้องไม่ละเมิดกฎหมาย

ท้องถิ่น เช่น ห้ามสร้างอาคารสูงเกินกว่ากฎหมายก้าหนด เป็นต้น ในขณะที่ผู้ที่มีชื่อในนส. 3 ก และ

ส.ป.ก. 4-01 ไม่สามารถท้าประโยชน์อ่ืนใดได้ นอกจากเกษตรกรรม เนื่องจากเป็นที่ดินที่มาจากการ

ปฏิรูปที่ดินของภาครัฐ 

 

  2.4.2.2 การป้องกันการท าลายพ้ืนที่ป่าพรุ 
 
 หลักการที่ส้าคัญของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนั้น นอกจากจะมีการ
สงวนรักษาและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติอย่างชาญฉลาดแล้ว การป้องกัน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจากการถูกท้าลาย ก็ถือเป็นหลักการที่ส้าคัญที่จะช่วยให้การ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมด้าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งมาตรการทางกฎหมายที่
ส้าคัญที่จะช่วยป้องกันพ้ืนที่ป่าพรุจากการถูกท้าลายอันเนื่องมาจากการด้าเนินโครงการหรือกิจการ  
ใด ๆ ที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม คือการจัดให้มีการท้ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
(Environmental Impact Assessment หรือ EIA) ซึ่งมีหลักการที่ส้าคัญ คือ เพ่ือเป็นการจ้าแนก 
ท้านาย และประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากโครงการหรือกิจการที่จะเกิดขึ้นในพ้ืนที่ โดยการ
เปรียบเทียบกับสภาพที่ไม่มีโครงการหรือกิจการกับสภาพที่มีโครงการหรือกิจการ และถือเป็นการลด
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมตั้งแต่ข้ันตอนการวางแผนโครงการหรือกิจการ  

 ดังนั้น มาตรการทางกฎหมายที่เก่ียวกับการป้องกันการท้าลายพื้นที่ป่าพรุควนเคร็งและป่าพรุ
ควนขี้เสียนในที่นี้จะกล่าวถึงเฉพาะการท้ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ
หรือกิจการที่จะด้าเนินการในพ้ืนที่ป่าพรุเท่านั้น แม้ว่าป่าพรุควนเคร็งและป่าพรุควนขี้เสียนจะตั้งอยู่
ในพ้ืนที่ที่ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายดังที่ได้กล่าวไปในหัวข้อ 2.4.2.1 แต่กฎหมายดังกล่าวก็เปิด
โอกาสให้มีการเข้าใช้ประโยชน์ในพ้ืนที่ได้ ฉะนั้นหากไม่มีการป้องกันการท้าลายพื้นที่ป่าพรุที่เหมาะสม 
อาจน้าไปสู่การท้าลายระบบนิเวศ จนเกิดความเสื่อมโทรมลงได้  

 ซึ่งในอนาคตหากพ้ืนที่ป่าพรุควนเคร็งได้ขึ้นทะเบียนเป็นพ้ืนที่ชุ่มน้้าที่มีความส้าคัญระดับชาติ
หรือนานาชาติ ดังเช่น พ้ืนที่ป่าพรุควนขี้เสียน ซึ่งตั้งอยู่ในพ้ืนที่ชุ่มน้้าเขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลน้อย และ
เป็นพื้นที่ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนตามอนุสัญญาแรมซาร์ จะท้าให้การด้าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ในพื้นที่นั้น
ต้องอยู่ภายใต้ข้อบังคับประกาศของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทั้งสองฉบับ ซึ่ง
ได้แก่ ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ก้าหนดประเภทและขนาด
โครงการ หรือกิจการซึ่งต้องจัดท้ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และหลักเกณฑ์ วิธีการ 
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ระเบียบปฏิบัติ และแนวทางการจัดท้ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ฉบับลงวันที่ 16 
มิถุนายน พ.ศ.2552 และประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ก้าหนด
หลักเกณฑ์ วิธีการ ระเบียบปฏิบัติและแนวทางในการจัดท้ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม ส้าหรับโครงการหรือกิจการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรง ทั้งทางด้าน
คุณภาพสิ่งแวดล้อมทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ ซึ่งประกาศกระทรวงทั้งสองฉบับดังกล่าวนี้น่าจะ
เป็นมาตรการทางกฎหมายที่จะช่วยลดผลกระทบที่เกิดจากการด้าเนินโครงการหรือกิจการในพ้ืนที่ป่า
พรุได้ดีในระดับหนึ่ง   

 นอกจากนี้ในปัจจุบันทุกภาคส่วนได้ตระหนักถึงความส้าคัญของพ้ืนที่ชุ่มน้้า จึงได้มีการ
ก้าหนดมาตรการต่าง ๆ เกี่ยวกับการอนุรักษ์และคุ้มครองพ้ืนที่ชุ่มน้้ า ดังจะเห็นได้จาก มติ
คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2552 การทบทวนมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 
2543 เรื่องทะเบียนรายนามพ้ืนที่ชุ่มน้้าที่มีความส้าคัญระดับนานาชาติและระดับชาติของประเทศไทย 
และมาตรการอนุรักษ์พ้ืนที่ชุ่มน้้า ซึ่งในมาตรการเพ่ือการอนุรักษ์พ้ืนที่ชุ่มน้้า ข้อ 10 ก้าหนดให้
หน่วยงานของรัฐเจ้าของโครงการต้องจัดให้มีการท้ารายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) 
ส้าหรับโครงการพัฒนาใด ๆ ที่มีแนวโน้มจะก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงระบบนิเวศของพ้ืนที่ชุ่มน้้าที่มี
ความส้าคัญระดับนานาชาติและระดับชาติ ถ้าหากพ้ืนที่ป่าพรุควนเคร็งมีการศึกษาและส้ารวจว่าเป็น
พ้ืนที่ชุ่มน้้าที่มีความส้าคัญระดับนานาชาติและได้ขึ้นทะเบียนแล้ว ก็จะท้าให้พ้ืนที่ป่าพรุควนเคร็งได้รับ
ความคุ้มครองตามมาตรการดังกล่าว เช่นเดียวกับพื้นที่ป่าพรุควนขี้เสียนที่ขึ้นทะเบียนเป็นพ้ืนที่ชุ่มน้้า
ที่มีความส้าคัญระดับนานาชาติ  

 ฉะนั้นถ้าหากพ้ืนที่ที่ได้ขึ้นทะเบียนแล้ว แม้โครงการหรือกิจการไม่เข้าลักษณะตามประกาศ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ก้าหนดประเภทและขนาดของโครงการ หรือ
กิจการซึ่งต้องจัดท้ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และหลักเกณฑ์ วิธีการ ระเบียบ
ปฏิบัติ และแนวทางการจัดท้ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ฉบับลงวันที่ 16 มิถุนายน 
พ.ศ.2552 แล้ว ก็ยังได้รับความคุ้มครองตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ.2552 
 
  2.4.2.3 กฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมการใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่ป่าพรุ 
 
 จากสภาพเศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนไปประกอบกับจ้านวนประชากรที่เพ่ิมขึ้น ท้าให้เกิด
ปัญหาในเรื่องของการใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ืออยู่อาศัยและท้ากินไม่เพียงพอกับจ้านวนประชากร จึงเกิด
การบุกรุกพ้ืนที่ป่าไม้เป็นจ้านวนมาก พ้ืนที่ป่าพรุควนเคร็งและพ้ืนที่ป่าพรุควนขี้เสียนก็เป็นพ้ืนที่หนึ่ง 
ที่ประสบกับปัญหาดังกล่าว และเพ่ือแก้ไขปัญหานี้จึงจ้าเป็นต้องมีการก้าหนดมาตรการทางกฎหมาย
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ขึ้นมาเพ่ือควบคุมการใช้ประโยชน์ที่ดิน ซึ่งใช้บังคับตามลักษณะของพ้ืนที่ดังที่ได้กล่าวมาแล้ว โดยมี
รายละเอียดดังนี้ 

 (1) พื้นที่ป่าพรุในเขตห้ามล่าสัตว์ป่า  

 เขตห้ามล่าสัตว์ป่า คือ พื้นที่ที่ก้าหนดขึ้นตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.
2535 มาตรา 42 โดยก้าหนดไว้ให้เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่า หรือเป็นที่ที่สัตว์ป่าต้องการใช้ส้าหรับ
กิจกรรมบางอย่างในการด้ารงชีวิต เช่น เป็นที่ผสมพันธุ์ วางไข่ เลี้ยงตัวอ่อน เป็นแหล่งอาหาร เป็นที่
ลงพักระหว่างเดินทางย้ายถิ่นฐาน เป็นต้น โดยเฉพาะสัตว์ป่าที่หายากหรือถูกคุกคามให้อยู่ อาศัยใน
พ้ืนที่นั้นได้อย่างปลอดภัย สามารถด้ารงพันธุ์ต่อไปได้ตามธรรมชาติ ดังนั้นในพ้ืนที่ดังกล่าวจึงมีการ
ก้าหนดมาตรการที่เกี่ยวกับการเข้าใช้ประโยชน์ที่ดินไว้อย่างเคร่งครัด โดยหลักแล้วจะเป็นการห้ามเข้า
ยึดถือ ครอบครอง หรือใช้ประโยชน์ในพ้ืนที่ แต่ก็อนุโลมให้เฉพาะในกรณีที่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือ
จากอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เป็นการเฉพาะ และต้องเป็นการอนุญาตเป็น
คราว ๆ ไป นอกจากนี้ยังอนุโลมในกรณีที่เจ้าหน้าที่ เจ้าพนักงานของรัฐอ่ืนใดมีความจ้าเป็นต้องปฏิบัติ
ตามกฎหมาย หรือเป็นการปฏิบัติการเพ่ือประโยชน์ในการศึกษาหรือวิจัยทางวิชาการ  

 การที่พ้ืนที่ป่าพรุควนเคร็งและป่าพรุควนขี้เสียนในส่วนที่เป็นเขตห้ามล่าสัตว์ป่ามีการก้าหนด
มาตรการเกี่ยวกับการควบคุมการเข้าใช้ประโยชน์ในที่ดินไว้อย่างเคร่งครัด ถือเป็นมาตรการที่ช่วยใน
การอนุรักษ์และคุ้มครองพ้ืนที่ รวมถึงยังมีผลต่อการคุ้มครองความหลากหลายทางชีวภาพในพ้ืนที่ป่า
พรุอีกด้วย 

 (2) พื้นที่ป่าพรุในเขตป่าสงวนแห่งชาติ 

 พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2507 แม้จะมีเจตนารมณ์เพ่ือการรักษาสภาพป่าไม้
หรือทรัพยากรธรรมชาติอ่ืน ๆ ในพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติ แต่พระราชบัญญัติฉบับดังกล่าวก็มีการ
อนุญาตให้เข้าใช้ประโยชน์ที่ดินในพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติได้ และมีมาตรการควบคุมการใช้ที่ดินในพ้ืนที่
หลายกรณีด้วยกัน เช่น กรณีที่ส่วนราชการและองค์กรของรัฐมีความประสงค์จะใช้พ้ืนที่บางแห่ง
ภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติเป็นสถานที่ปฏิบัติงานหรือเพ่ือประโยชน์ของรัฐอย่างอ่ืน ตามมาตรา 13 
ทวิหรือกรณีการอนุญาตให้เข้าท้าประโยชน์หรืออยู่อาศัยในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ตามมาตรา 16 เป็น
ต้น ท้าให้พ้ืนที่ป่าพรุควนเคร็งและป่าพรุควนขี้เสียนที่อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติต้องอยู่ภายใต้
ข้อบังคับของมาตรการทางกฎหมายดังกล่าวด้วย  

 (3) พื้นที่ป่าพรุในเขตป่าไม้ถาวรตามมติคณะรัฐมนตรี 

 พ้ืนที่ป่าพรุควนเคร็งที่อยู่ในเขตป่าไม้ถาวรตามมติคณะรัฐมนตรี แม้ถือว่าเป็น “ป่า” ตาม
ความหมายในมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ.2484 แต่การขออนุญาตเข้าท้าประโยชน์ใน
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พ้ืนที่ป่าตามมาตรา 54 แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ.2484 นั้น ใช้บังคับกับเฉพาะที่ดินที่ยังมิได้มี
บุคคลได้มาตามกฎหมายที่ดิน หรือที่ดินของรัฐที่รกร้างว่างเปล่า ที่มิใช่ป่าสงวนแห่งชาติหรือป่าไม้
ถาวรตามมติคณะรัฐมนตรี ดังนั้น การอนุญาตให้ท้าประโยชน์หรืออยู่อาศัยในพ้ืนที่ป่าพรุควนเคร็งที่
อยู่ในเขตป่าไม้ถาวรตามมติคณะรัฐมนตรีจึงต้องพิจารณาระเบียบกรมป่าไม้ว่าด้วยการอนุญาตให้เข้า
ท้าประโยชน์หรืออยู่อาศัยภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2539 
 
  2 .4 .2 .4  กฎ หมาย เกี่ ย วกั บ ก าร มี ส่ วน ร่ วมของชุ ม ชน ใน การจั ด ก าร
ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ป่าพรุ 
 
 มาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม ได้มีบทบัญญัติที่เก่ียวข้องอยู่หลายฉบับ ดังนี้   

 (1) รฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 

 รัฐธรรมนูญ พ.ศ.2550 นั้น ในส่วนที่เกี่ยวกับสิทธิของประชาชนในการมีส่วนร่วมจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนั้นมีหลักการแตกต่างไปจากกฎหมายเดิม ๆ คือ มีการยอมรับ
หลักการมีส่วนร่วมของประชาชนที่สามารถน้าไปเป็นแนวทางในการปฏิบัติได้ทันที ไม่จ้าเป็นต้องมี
การบัญญัติกฎหมายเพ่ือรองรับสิทธิดังกล่าว อีกทั้งยังมีการบัญญัติหลักการรับรองการใช้สิทธิไว้ด้วย 
กล่าวคือ หากมีการละเมิดการใช้สิทธิในการมีส่วนร่วม ประชาชนหรือชุมชนนั้นก็สามารถใช้สิทธิทาง
ศาลเพ่ือบังคับให้รัฐต้องปฏิบัติตามสิทธิที่ประชาชน หรือชุมชนนั้นมีได้โดยตรง  

 นอกจากสิทธิการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แล้ว ก็ได้มีบทบัญญัติเกี่ยวกับหน้าที่ในการเข้าจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไว้ด้วย แต่
หน้าที่ดังกล่าวนี้จะต้องเป็นไปตามที่มีกฎหมายบัญญัติไว้  

 (2) ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ.2548   

 ตามระเบียบส้านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ.2548 ได้
น้าหลักการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการด้าเนินโครงการของรัฐมาบัญญัติไว้ โดยยอมให้มีการรับฟัง
ความคิดเห็นของประชาชนในการด้าเนินโครงการของรัฐไว้ 2 กรณี คือ กรณีที่หน่วยงานรัฐเป็นผู้
ก้าหนด เช่น หน่วยงานของรัฐที่เป็นผู้รับผิดชอบโครงการของรัฐที่มีผลกระทบอย่างรุนแรงต่อ
ประชาชนส่วนรวมต้องจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนโดยวิธีหนึ่งหรือหลายวิธีก่อนเริ่ม
ด้าเนินการ และกรณีที่เกิดจากประชาชนผู้มีส่วนได้เสีย (stakeholder) ที่สามารถร้องขอให้มีการรับ
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ฟังความคิดเห็นของประชาชนก่อนที่หน่วยงานของรัฐที่เป็นผู้รับผิดชอบโครงการจะเริ่มด้าเนินการ
โครงการของรัฐได้  

 (3) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับท่ี 5) พ.ศ.2545 

 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2545 เป็นหลักในการพัฒนา
ระบบราชการที่เริ่มจากแนวคิดในการเปลี่ยนแปลงการบริหารราชการจากระบบเดิมที่มีรัฐบาลและ
ระบบราชการเป็นตัวน้ามาเป็นการบริหารราชการที่ต้องประกอบด้วยกลไก 3 ส่วน ที่ท้าหน้าที่
ขับเคลื่อนบ้านเมือง ได้แก่ ภาครัฐ ภาคประชาชน และภาคประชาสังคม ทั้งยังก้าหนดให้การปฏิบัติ
หน้าที่ของส่วนราชการต้องให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม  

 นอกจากกฎหมายทั้งสามฉบับแล้ว ในส่วนของการมีส่วนร่วมของประชาชนและชุมชนในการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมยังมีระเบียบกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ว่าด้วยอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน พ.ศ.2550 โดยอาสาสมัคร
พิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้านจัดตั้งขึ้น ซึ่งประกาศฉบับดังกล่าวมีการก้าหนด
รูปแบบของการมีส่วนร่วมของประชาชนในลักษณะที่มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
เป็นตัวแทนผู้น้า และเป็นผู้ประสานงานระหว่างประชาชน และทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้เกิดการ
บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นอย่างเหมาะสม 
 
 2.4.3 อนุสัญญาว่าด้วยพ้ืนที่ชุ่มน้ า หรืออนุสัญญาแรมซาร์ (Ramsar Convention) 
  

 อนุสัญญาแรมซาร์ ได้ถูกก้าหนดและตั้งชื่อตามสถานที่จัดการประชุมเพ่ือรับรองอนุสัญญาฯ 

เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2514 ณ เมืองแรมซาร์ ประเทศอิหร่าน อนุสัญญาฯดังกล่าวเป็นข้อตกลง

ระหว่างรัฐบาล ซึ่งก้าหนดกรอบการท้างานส้าหรับความร่วมมือระหว่างประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์

เพ่ือการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์พ้ืนที่ชุ่มน้้าอันเป็นการอนุรักษ์ถิ่นที่อยู่อาศัยของนกน้้า ต่อมา

ขอบเขตการด้าเนินการของอนุสัญญาฯ ได้ขยายครอบคลุมกว้างขึ้นโดยเน้นการอนุรักษ์และการใช้

ประโยชน์ของพ้ืนที่ชุ่มน้้าอย่างชาญฉลาดในทุก ๆ ด้าน ตลอดจนเพื่อยับยั้งการสูญหายของพ้ืนที่ชุ่มน้้า

ในโลก (World Wide Fund for Nature, 2017)  

 ส้าหรับประเทศไทยได้เข้าร่วมเป็นภาคีอนุสัญญาฯ ว่าด้วยพ้ืนที่ชุ่มน้้ า เมื่อวันที่  13 

พฤษภาคม พ.ศ.2541 เป็นประเทศล้าดับที่ 110 ซึ่งได้เสนอป่าพรุควนขี้เสียน ในเขตห้ามล่าสัตว์ป่า

ทะเลน้อย จังหวัดพัทลุง ขึ้นเป็นพ้ืนที่ตามอนุสัญญาแรมซาร์แห่งแรกของประเทศไทย และเป็นล้าดับ
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ที่ 948 ของโลก ส้าหรับประเทศไทยในปัจจุบันมีพ้ืนที่ตามอนุสัญญาแรมซาร์ จ้านวน 14 แห่ง พ้ืนที่

รวมประมาณ 2,498,211.5 ไร่ หรือ 399,713.84 เฮกแตร์ (ข้อมูล ณ เดือนมิถุนายน พ.ศ.2559) 

 การเป็นภาคีอนุสัญญาแรมซาร์ ท้าให้มีการอนุรักษ์และยับยั้งการสูญเสียของพ้ืนที่ชุ่มน้้าในแต่

ละภูมิภาคของโลก ลดปัญหาความขัดแย้งในการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์ในพ้ืนที่ชุ่มน้้าระหว่าง

ประเทศตลอดจนสิ่งมีชีวิตต่าง ๆ ในพ้ืนที่  เช่น ฝูงนกน้้าที่อพยพตามฤดูกาล ทั้งนี้  เนื่องจาก 

อนุสัญญา ฯ ระบุว่าภาคีจะต้องร่วมมือในการจัดการพื้นที่ชุ่มน้้าและสิ่งมีชีวิตในพ้ืนที่ และระบุหน้าที่ที่

ภาคีจะต้องกระท้า คือ ให้ค้านึงถึงการอนุรักษ์พ้ืนที่ชุ่มน้้าในการก้าหนดแผนการใช้ที่ดินและแผนการ

จัดการระดับชาติ ซึ่งเป็นการส่งเสริมให้เกิดการใช้ประโยชน์พ้ืนที่ชุ่มน้้าและสิ่งมีชีวิตในพ้ืนที่อย่าง

ฉลาด ตลอดจนท้าให้มีพ้ืนที่ชุ่มน้้าที่ต้องสงวนรักษาไว้มีการป้องกันการเสื่อมเสียสภาพของพ้ืนที่ชุ่มน้้า 

โดยเฉพาะที่ข้ึนทะเบียนไว้โดยมีการติดตามตรวจสอบอย่างสม่้าเสมอ 

 

2.5 นโยบาย แผน และมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับการปลกูปาล์มน้ ามัน 
 
 2.5.1 นโยบายและแผนที่เกี่ยวข้องกับการปลูกปาล์มน้ ามันของรัฐบาล 
 
  (1) ยุทธศาสตร์อุตสาหกรรมน้ ามันปาล์มปี พ.ศ.2547-2572 

 รัฐบาลได้มีการวางยุทธศาสตร์ปาล์มน้้ามันปี พ.ศ.2547-2572 เพ่ือมุ่งสู่การเป็นผู้ผลิตและ
ส่งออกน้้ามันปาล์มในระดับโลกอย่างประเทศมาเลเซียและประเทศอินโดนีเซีย รวมทั้งนโยบาย
ก้าหนดให้ปาล์มน้้ามันเป็นแหล่งพลังงานทดแทนของประเทศ ตั้งเป้าขยายพ้ืนที่ปลูกปาล์มน้้ามันให้ได้ 
10 ล้านไร่ ในปี พ.ศ.2572 โดยจะปลูกเพ่ิมปีละ 400,000 ไร่ แบ่งระยะเวลาด้าเนินการเป็น 5  
ระยะ ๆ ละ 5 ในช่วง 5 ปีแรก ตั้งเป้าขยายพ้ืนที่ปลูกปาล์มน้้ามันทั่วประเทศจาก 2.04 ล้านไร่ ในปี 
พ.ศ.2547 เป็น 3.67 ล้านไร่ ในปี พ.ศ.2552 คาดการณ์ผลปาล์มน้้ามันสดเพ่ิมขึ้นเป็น 6.54 ล้านตัน
หรือคิดเป็นน้้ามันปาล์มดิบ 1.18 ล้านตัน โดยจะด้าเนินการส่งเสริมการปลูกปาล์มน้้ามันพันธุ์ดีในเขต
นาร้าง 0.888 ล้านไร่ ไร่ร้าง 0.156 ล้านไร่ และปลูกปาล์มน้้ามันแทนยางพาราในเขตพ้ืนที่ที่ไม่
เหมาะสมในการปลูกยางพารา 0.462 ล้านไร่ นอกจากนี้จะเร่งพัฒนาสวนปาล์มน้้ามันเดิมให้มี
ประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้น ทั้งนี้เพ่ือเป็นการสนับสนุนให้เกิดอุตสาหกรรมจากการแปรรูปอย่างง่ายเป็นการ
แปรรูปมูลค่าสูง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการผลิตน้้ามันไบโอดีเซล นอกจากนี้มีการจัดตั้งคณะกรรมการ
ปาล์มน้้ามันและน้้ามันปาล์มแห่งชาติ เพ่ือก้ากับดูแลอุตสาหกรรมปาล์มน้้ามันและน้้ามันปาล์มแบบ
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ครบวงจร รวมทั้งศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดตั้งเมืองปาล์มน้้ามันเพ่ือเป็นศูนย์กลางของ
อุตสาหกรรมทั้งระบบ (วิชุตา สองเมือง, 2552) 

  (2) แผนพัฒนาอุตสาหกรรมปาล์มน้ ามันและน้ ามันปาล์มปี พ.ศ.2551-2555 

 รั ฐบ าลมี น โยบ ายส่ ง เส ริม และ พั ฒ น าป าล์ มน้้ ามั น ทั้ งระบ บ อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง  ซึ่ ง
คณะกรรมการนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร มีมติเมื่อวันที่ 6 กันยายน 
พ.ศ.2550 เห็นชอบแผนพัฒนาอุตสาหกรรมปาล์มน้้ามันและน้้ามันปาล์มปี พ.ศ.2551-2555 โดยมี
วัตถุประสงค์ที่จะมุ่งพัฒนาและสร้างสรรค์มูลค่าปาล์มน้้ามันและผลิตภัณฑ์น้้ามันปาล์มทั้งระบบอย่าง
ยั่งยืน ซึ่งแผนดังกล่าวมีเป้าหมายในการเพ่ิมพ้ืนที่ปลูกปาล์มน้้ามันในพ้ืนที่ที่มีความเหมาะสมตาม
ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยมีรายละเอียดดังนี้ ปลูกปาล์มน้้ามันในพ้ืนที่เหมาะสม 2.5 
ล้านไร่ แยกเป็นขยายพ้ืนที่ปลูกปาล์มน้้ามันใหม่ 2.5 ล้านไร่ ปลูกทดแทนสวนเก่าด้วยพันธุ์ดี 0.50 
ล้านไร่ เพ่ิมผลผลิตจาก 3.0 ตันต่อไร่ต่อปี เป็น 3.50 ตันต่อไร่ต่อปี อัตราน้้ามันจากร้อยละ 17 เป็น
ร้อยละ 18.5 ระยะเวลาด้าเนินการ 5 ปี (พ.ศ.2551-2555) (อาร์วายทีไนน์, 2550) 

 การด้าเนินการดังกล่าว ได้มีการวาง 5 ยุทธศาสตร์ ไว้รองรับ ได้แก่ 1) ยุทธศาสตร์เพ่ิม 
ผลิตภาพคุณค่าผลปาล์มน้้ามันและผลิตภัณฑ์ 2) ยุทธศาสตร์การเพ่ิมประสิทธิภาพการตลาด  
3) ยุทธศาสตร์การใช้พลังงานทดแทน 4) ยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนาบุคลากร และ 5) ยุทธศาสตร์
การบริหารและการจัดการ ซึ่งขับเคลื่อนโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์รวมถึงหน่วยงานที่เก่ียวข้อง  

 ทั้งนี้ สิ่งที่ต้องผลักดันอย่างจริงจัง คือ การถ่ายทอดความรู้ เทคโนโลยีที่เหมาะสมให้ชาวสวน
ปาล์มน้้ามันได้เรียนรู้ทั้งเชิงวิชาการและภาคปฏิบัติ รวมถึงการพัฒนาพ้ืนที่ปลูกเดิมที่มีอยู่ให้มี
ประสิทธิภาพ เช่น การส่งเสริมให้ตัดต้นปาล์มน้้ามันเก่าและปลูกปาล์มน้้ามันใหม่ทดแทนเพ่ือรักษา
ระดับผลผลิต และเร่งพัฒนาพันธุ์ปาล์มน้้ามันที่ให้ผลผลิตสูงสุด เนื่องจากการเพ่ิมพ้ืนที่ปลูกแม้ว่า
สามารถท้าได้แต่ก็ยังมีข้อจ้ากัดหลายประการ โดยที่ผ่านมาได้เข้าไปส่งเสริมในพ้ืนที่นาร้าง พื้นที่ขาด
แคลนน้้า หรือพ้ืนที่สวนผลไม้ที่ให้ผลไม่คุ้มค่า (ส้านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ , 
2553) 

  (3) แผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก พ.ศ.2555-2564  

 แผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกร้อยละ 25 ใน 10 ปี (พ.ศ.2555-2564) 
(Alternative Energy Development Plan: AEDP 2012-2021) เป็นแผนในการสนับสนุนให้มีการ
ใช้พลังงานทดแทนผลิตพลังงานแทนการใช้เชื้อเพลิงจากฟอสซิล แผนดังกล่าวนี้มีการสนับสนุน
พลังงานทดแทนหลายประเภท ซึ่งไบโอดีเซลเป็นหนึ่งในประเภทดังกล่าว เป้าหมายในการผลิต 
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ไบโอดีเซลในปี พ.ศ.2564 เพ่ิมเป็น 5.97 ล้านลิตรต่อวัน จากก้าลังการผลิตราว 1.62 ล้านลิตรต่อวัน 
โดยพัฒนาทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ 

  1) ด้านอุปทาน ส่งเสริมการปลูกปาล์มน้้ามันในพ้ืนที่ที่เหมาะสมโดยไม่แย่งพ้ืนที่พืช
อาหาร โดยการส่งเสริมให้มีพ้ืนที่ปลูกปาล์มน้้ามัน 5.5 ล้านไร่ และมีปาล์มน้้ามันให้ผลรวม 5.3 ล้านไร่ 
ภายในปี พ.ศ.2564 มีก้าลังการผลิตน้้ามันปาล์มดิบ ไม่น้อยกว่า 3.05 ล้านตันต่อปี ส่งเสริมให้
เป้าหมายผลิตภาพ หรือ yield ไม่น้อยกว่า 3.2 ตันต่อไร่ต่อปี มีอัตราสัดส่วนการให้น้้ามัน (oil 
content) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 18 

  2) ด้านอุปสงค์ บริหารจัดการสัดส่วนการผสมน้้ามันไบโอดีเซลให้สอดคล้องกับ
ปริมาณการผลิตน้้ามันปาล์มภายในประเทศ ทดลองน้าร่อง B10 หรือ B20 ใน fleet รถบรรทุก หรือ
เรือประมงเฉพาะ เตรียมพัฒนามาตรฐานไบโอดีเซลแบบ FAME ให้สามารถมีสัดส่วนผสมในน้้ามัน
ดีเซลถึงร้อยละ 7 (B7) 

  3) มีการบริหารจัดการแบบครบวงจร ตั้งแต่การปลูกปาล์มน้้ามัน การสกัดน้้ามัน 
การผลิตน้้ามันพืชบริโภค การผลิตไบโอดีเซลและอุตสาหกรรมต่อเนื่อง การน้าเข้า การส่งออกและ 
R&D เพ่ือลดต้นทุนและสร้างมูลค่าเพ่ิมแก่ประเทศสูงสุด (กระทรวงพลังงาน, 2555) 
 
 2.5.2 มาตรฐานการปลูกปาล์มน้ ามันอย่างย่ังยืน (Roundtable on Sustainable 
Palm Oil : RSPO) 
 
 RSPO (Roundtable on Sustainable Palm Oil) เป็นมาตรฐานการผลิตปาล์มน้้ามันอย่าง
ยั่งยืนที่ครอบคลุมมิติความยั่งยืนทั้งทางด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม และด้านสิ่งแวดล้อม (โครงการผลิต
ปาล์มน้้ามันและน้้ามันปาล์มเพ่ือพลังงานชีวภาพอย่างยั่งยืน , 2554) โดยเป็นความร่วมมือระหว่าง
องค์การกองทุนสัตว์ป่าโลกสากล (World Wide Fund for Nature : WWF) บริษัท Aarhus United 
Uk Ltd. (ประเทศอังกฤษ) บริษัท  Karlshamns AB (ประเทศสวี เดน ) Malaysian Palm Oil 
Association (MPOA) บริษัท Migros Genossenschafts Bund (สวิตเซอร์แลนด์ ) และ บริษัท 
Unilever NV (เนเธอร์แลนด์) ซึ่งมีจุดประสงค์เพ่ือป้องกันการบุกรุกพ้ืนที่ป่า การรุกรานพ้ืนที่ของคน
ในชนบท รักษาผืนป่าและความหลากหลายทางชีวภาพเพ่ือการผลิตน้้ามันปาล์มอย่างยั่งยืน  โดยมี
หลักการ (principles) 8 ข้อ ดังนี้  
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  1) ความมุ่งม่ันให้เกิดความโปร่งใสและตรวจสอบได้  
  2) การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบปฏิบัติ 
  3) การปฏิบัติตามแบบแผนในด้านเศรษฐกิจและการเงิน 
  4) การใช้วิธีปฏิบัติที่ดีที่สุดส้าหรับผู้ปลูกน้้ามันปาล์มและโรงงานสกัดน้้ามันปาล์ม 
  5) ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและความ
หลากหลายทางชีวภาพ 
  6) ความรับผิดชอบต่อบุคลากรและชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากผู้ปลูกปาล์มน้้ามัน
และโรงงานสกัดน้้ามันปาล์ม 
  7) ความรับผิดชอบต่อการพัฒนาการปลูกปาล์มน้้ามันในพ้ืนที่ใหม่ 
  8) การพัฒนาอย่างต่อเนื่องในกิจกรรมที่ส้าคัญ 

 ปัจจุบันประเทศที่ได้รับการรับรองเกณฑ์ก้าหนดและตัวชี้วัดตามกรอบ RSPO แล้ว ได้แก่ 
ประเทศมาเลเซียและประเทศอินโดนีเซีย ขณะที่ประเทศปาปัวนิวกินีอยู่ระหว่างการน้าเสนอหลักการ
ระดับชาติต่อ RSPO ส้าหรับประเทศไทย ได้เริ่มต้นให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการโรงงานสกัดน้้ามัน
ปาล์ม และกลุ่มเกษตรกรชาวสวนปาล์มน้้ามันที่มีการตั้งกลุ่มกันผ่านโรงงานรับซื้อปาล์มน้้ามัน โดยได้
จัดตั้งคณะท้างานหลังจากตีความหลักการและเกณฑ์ก้าหนด ตามกรอบ RSPO (Generic P&C) และ
ภาคเอกชนภายในประเทศก็ใช้หลักเกณฑ์ดังกล่าวในการขอใบรับรองว่าสินค้าของตนเป็นไปตาม
หลักการและเกณฑ์ก้าหนดของ RSPO โดยประเทศไทยได้รับการรับรองมาตรฐาน RSPO ในประเภท
กลุ่มผู้ประกอบการรายย่อยของโลกเป็นกลุ่มแรกในเดือนตุลาคม พ.ศ.2555 (ในประเทศอ่ืนเป็นการ
รวมกลุ่มผู้ประกอบการรายใหญ่ผ่านโรงงานอุตสาหกรรมสกัดน้้ามันขนาดใหญ่)  

 ผลของการส้ารวจเกษตรกรในประเทศไทยที่เข้าร่วมใน RSPO พบว่าเกษตรกรได้รับความรู้
เกี่ยวกับการปลูกปาล์มน้้ามันที่มีประโยชน์ เช่น วิธีการคัดเลือกพันธุ์ปาล์มน้้ามันให้เหมาะสมกับสภาพ
ดิน และการเพาะปลูกปาล์มน้้ามันต้นใหม่แทนที่ต้นเก่าเพ่ือเพ่ิมผลผลิตต่อหน่วยพ้ืนที่ ซึ่งสามารถลด
ต้นทุนการผลิตให้กับเกษตรกรบางรายได้ถึงร้อยละ 50 เนื่องจากไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการแก้ไข
ความเสียหายจากดินเสื่อมคุณภาพและพ้ืนที่เพาะปลูกที่ต้องเพ่ิมหรือเคลื่อนย้ายบ่อย (เทคโนโลยี
ชาวบ้าน, 2560) 
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2.6 ข้อมูลทั่วไปของพื้นที่ศึกษา 
 
 งานวิจัยฉบับนี้เป็นการศึกษาเพ่ือทราบถึงการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน วิเคราะห์
พ้ืนที่เสี่ยงต่อการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน รวมถึงศึกษามาตรการการใช้ประโยชน์ที่ดินใน
ปัจจุบัน และเสนอแนวทางส้าคัญเบื้องต้นที่สามารถน้าไปสู่การจัดการพ้ืนที่ป่าพรุควนขี้เสียนและป่า
พรุควนเคร็ง จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดพัทลุง และจังหวัดสงขลา ซึ่งข้อมูลที่ใช้ในการวิเคราะห์ 
ได้แก่ ขอบเขตการปกครอง ทรัพยากรน้้า ความลึกของระดับน้้าใต้ดิน ปริมาณน้้าฝน ทรัพยากรดิน 
เส้นทางคมนาคม จ้านวนประชากร การถือครองเอกสารสิทธิ์ พื้นที่การเกิดไฟไหม้ป่า และรายได้จาก
การปลูกปาล์มน้้ามัน เป็นต้น โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 
 2.6.1 ต าแหน่งที่ตั้งและขอบเขตการปกครองของพ้ืนที่ศึกษา 
 
  2.6.1.1 ต าแหน่งที่ตั้ง 

 พ้ืนที่ศึกษาของงานวิจัยฉบับนี้ ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของทะเลสาบสงขลา ระหว่างละติจูดที่ 99 
องศา 16 ลิปดา 36 ฟิลิปดา ถึง 100 องศา 15 ลิปดา 51 ฟิลิปดา ตะวันออก และลองติจูดที่ 7 องศา 
42 ลิปดา 48 ฟิลิปดา ถึง 8 องศา 16 ลิปดา 8 ฟิลิปดา เหนือ มีพ้ืนที่ประมาณ 1,406 ตาราง
กิ โล เมตร หรือประมาณ 878,477 ไร่  คลอบคลุม พ้ืนที่ บางส่วนของ 3 จังหวัด คือ จั งหวัด
นครศรีธรรมราช จังหวัดพัทลุง และจังหวัดสงขลา โดยมีอาณาเขตติดต่อ ดังนี้ 

  ทิศเหนือ ติดเขตอ้าเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช 
  ทิศตะวันออก  ติดเขตต้าบลหัวไทร ต้าบลเขาพังไกล ต้าบลรามแก้ว  
    อ้าเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรรมราช และต้าบลตะเครียะ  
    อ้าเภอระโนด จังหวัดสงขลา 
  ทิศตะวันตก ติดเขตอ้าเภอจุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช 
  ทิศใต้  อ้าเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง 
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  2.6.1.2 ขอบเขตการปกครอง 

 พ้ืนที่ศึกษาในงานวิจัยฉบับนี้ ประกอบด้วยพื้นที่บางส่วนของจังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัด
พัทลุง และจังหวัดสงขลา โดยจังหวัดนครศรีธรรมราชมีพ้ืนที่ประมาณ 1,031 ตารางกิโลเมตร จังหวัด
พัทลุงมีพ้ืนที่ประมาณ 308 ตารางกิโลเมตร และจังหวัดสงขลามีพ้ืนที่ประมาณ 67 ตารางกิโลเมตร 
ครอบคลุมบางส่วนใน 7 อ้าเภอ 19 ต้าบล ดังตารางท่ี 2.5 และภาพที่ 1.1 

ตารางท่ี 2.5 ขอบเขตการปกครองของจังหวัด อ้าเภอ และต้าบล ในพ้ืนที่ศึกษา 

จังหวัด อ าเภอ ต าบล เนื้อที่ (ไร่) 

นครศรีธรรมราช ร่อนพิบูลย์ ควนพัง 66,531 
 เฉลิมพระเกียรติ สวนหลวง 45,944 

  ทางพูน 29,275 
 เชียรใหญ่ การะเกด 44,216 

  เขาพระบาท 26,113 

  แม่เจ้าอยู่หัว 29,749 
 หัวไทร ทรายขาว 31,774 

  แหลม 51,887 

  ควนชะลิก 42,710 
 ชะอวด ชะอวด 44,702 

  เคร็ง 110,725 

  บ้านตูล 51,015 
  ขอนหาด 37,307 

  นางหลง 32,457 
พัทลุง ควนขนุน ทะเลน้อย 75,222 

  แหลมโตนด 26,706 

  ปันแต 27,359 
  พนางตุง 62,901 

สงขลา ระโนด บ้านขาว 41,884 
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 2.6.2 สภาพภูมิประเทศและแหล่งน้ า 
 
 สภาพภูมิประเทศของพ้ืนที่ศึกษาโดยทั่วไปเป็นพ้ืนที่ราบ และเป็นพ้ืนที่เนินทางด้านทิศ
ตะวันตก ค่อย ๆ ราบลงทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ และมีเนินบริเวณกึ่งกลางของพ้ืนที่ศึกษา ซึ่ง
พ้ืนที่ศึกษาโดยส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่มีสภาพภูมิประเทศแตกต่างกัน 2 ลักษณะ 
คือ (1) บริเวณเทือกเขาตอนกลาง ได้แก่ บริเวณเทือกเขานครศรีธรรมราช มีอาณาเขตตั้งแต่ตอน
เหนือของจังหวัดลงไปถึงตอนใต้สุด พ้ืนที่ศึกษาที่อยู่ในบริเวณนี้ คือ อ้าเภอร่อนพิบูลย์ อ้าเภอชะอวด 
(2) บริเวณที่ราบชายฝั่งด้านตะวันออก ได้แก่ บริเวณตั้งแต่เทือกเขาตอนกลางไปทางตะวันออกถึงฝั่ง
ทะเลอ่าวไทย ซึ่งเป็นบริเวณที่มีแม่น้้าล้าคลอง ที่เป็นต้นน้้าเกิดจากบริเวณเทือกเขาตอนกลางไหลลงสู่
อ่าวไทยหลายสาย พ้ืนที่ศึกษาท่ีอยู่ในบริเวณนี้ คือ อ้าเภอเชียรใหญ่ อ้าเภอหัวไทร และอ้าเภอชะอวด 

 นอกจากนี้ พ้ืนที่ศึกษาในงานวิจัยฉบับนี้ ครอบคลุมพ้ืนที่บางส่วนของ 3 ลุ่มน้้าสาขา คือ  
(1) ลุ่มน้้าสาขาภาคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ 4 (2107) (2) ลุ่มน้้าสาขาทะเลน้อย (2302) และ (3) ลุ่มน้้า
สาขาทะเลหลวง (2303) ซึ่งแหล่งน้้าในพ้ืนที่ศึกษาประกอบไปด้วยทะเลสาบน้้าจืด และล้าคลองสาย
อ่ืน ๆ หลายสาย โดยมีรายละเอียดดังนี้ (ภาพที่ 2.12)  

  ทะเลสาบน้้าจืดทะเลน้อย ตั้งอยู่ทางตอนล่างของลุ่มน้้าสาขาทะเลน้อย บริเวณ 
ต้าบลทะเลน้อย และต้าบลพนางตุง อ้าเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง ซึ่งเป็นทะเลสาบน้้าจืดที่แยกส่วน
จากทะเลสาบสงขลา โดยมีคลองเชื่อมต่อกับทะเลสาบตอนบน คือ คลองนางเรียม คลองญวน และ
คลองบ้านกลาง 

  คลองนางเรียม คลองญวน และคลองบ้านกลาง ตั้งอยู่บริเวณตอนล่างของลุ่มน้้า
สาขาทะเลน้อย โดยที่คลองนางเรียม อยู่ในต้าบลทะเลน้อย อ้าเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง มีความ
ยาวประมาณ 4 กิโลเมตร คลองญวน และคลองบ้านกลาง อยู่ ในต้าบลพนางตุง อ้าเภอควนขนุน 
จังหวัดพัทลุง มีความยาวประมาณ 3.5 และ 5.1 กิโลเมตร ตามล้าดับ ซึ่งทั้ง 3 คลองนี้ เป็นคลองที่
เชื่อมระหว่างทะเลน้อยกับแม่น้้าสายหลักทะเลหลวง 

  คลองปันแต ไหลผ่านพ้ืนที่ศึกษาตั้งแต่ต้าบลปันแต ต้าบลพนางตุง อ้าเภอควนขนุน 
จังหวัดพัทลุง และไหลมารวมกับคลองเคร็งในต้าบลทะเลน้อย อ้าเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง 

  คลองเคร็ง ตั้งอยู่บริเวณตอนล่างของลุ่มน้้าสาขาภาคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ 4 มี 
ต้นน้้าไหลจากควนเคร็ง ในพ้ืนที่ป่าพรุควนเคร็ง ต้าบลเคร็ง อ้าเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช 
ไหลลงสู่ทะเลน้อย ในต้าบลทะเลน้อย อ้าเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง มีความยาวประมาณ 16.3 
กิโลเมตร 
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  คลองค็อง ตั้งอยู่บริเวณตอนล่างของลุ่มน้้าสาขาภาคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ 4 ใน
ต้าบลควนพัง อ้าเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช และไหลมารวมกับคลองชะอวดที่ต้าบล 
แม่เจ้าอยู่หัว อ้าเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช มีความยาวประมาณ 47.9 กิโลเมตร 

  คลองชะอวด อยู่บริเวณตอนล่างของลุ่มน้้าสาขาภาคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ 4 ต้น
ก้าเนิดจากภูเขาสูงทางทิศตะวันตกของจังหวัดนครศรีธรรมราช มีล้าคลองหลายสายไหลมารวมกันที่
คลองชะอวด และไหลผ่านพ้ืนที่ศึกษาที่ต้าบลชะอวด ต้าบลเคร็ง อ้าเภอชะอวด ต้าบลแม่เจ้าอยู่หัว 
ต้าบลการะเกด อ้าเภอเชียรใหญ่ ลงสู่ทะเลที่อ้าเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช 

  คลองชะอวดแพรกเมือง อยู่บริเวณตอนล่างของลุ่มน้้าสาขาภาคใต้ฝั่งตะวันออกส่วน
ที่ 4 ต้นก้าเนิดเกิดจากการไหลแยกออกมาจากคลองชะอวดที่ต้าบลการะเกด อ้าเภอเชียรใหญ่ 
จังหวัดนครศรีธรรมราช ไหลผ่านพ้ืนที่ศึกษาในต้าบลเคร็ง อ้าเภอชะอวด ต้าบลแหลม และต้าบล
ทรายขาว อ้าเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช ตามล้าดับ และไหลลงสู่ทะเลอ่าวไทย 

  คลองบางกลม อยู่บริเวณตอนล่างของลุ่มน้้าสาขาภาคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ 4 ใน
ต้าบลบ้านตูล อ้าเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช และไหลมารวมกับคลองชะอวด ที่ต้าบลชะอวด 
อ้าเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช มีความยาวประมาณ 19.2 กิโลเมตร 

  ทะเลหลวง ตั้งอยู่บริเวณตอนบนของลุ่มน้้าสาขาทะเลหลวง ในต้าบลพนางตุง ต้าบล
ทะเลน้อย อ้าเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง และต้าบลบ้านขาว อ้าเภอระโนด จังหวัดสงขลา มีความ
ยาวประมาณ 14.3 กิโลเมตร ซึ่งเป็นทางน้้าสายหลักเพียงสายเดียวในพ้ืนที่ศึกษา 
 
 2.6.3 ความลึกของระดับน้ าใต้ดิน  
 
 ในพ้ืนที่ศึกษามีการเก็บข้อมูลเกี่ยวกับระดับน้้าผิวดินและระดับน้้าใต้ดิน โดยสถานีควบคุม  
ไฟป่าทะเลน้อย ซึ่งท้าการแบ่งพ้ืนที่เก็บข้อมูลออกเป็น 4 โซน คือ โซน A บริเวณป่าสงวนแห่งชาติ ป่า
คลองค็อง โซน B บริเวณป่าสงวนแห่งชาติ ป่าบ้านในลุ่ม ป่าบ้านกุมแป ป่าพรุควนเคร็ง (ทิศเหนือ) 
โซน C บริเวณป่าสงวนแห่งชาติ ป่าบ้านในลุ่ม ป่าบ้านกุมแป ป่าพรุควนเคร็ง (ทิศใต้)  และโซน D 
บริเวณป่าสงวนแห่งชาติ ป่าท่าช้างข้าม จ้านวนโซนละ 15 จุด รวมทั้งสิ้น 60 จุด ในงานวิจัยฉบับนี้
สนใจข้อมูลความลึกของระดับน้้าใต้ดิน ซึ่งสถานีที่มีข้อมูลน้้าใต้ดินมีจ้านวนทั้งสิ้น 17 สถานีเท่านั้น 
โดยอยู่ในโซน A จ้านวน 4 สถานี โซน B จ้านวน 6 สถานี โซน C จ้านวน 2 สถานี และโซน D 
จ้านวน 5 สถานี และมีปริมาณน้้าใต้ดินเฉลี่ยอยู่ในช่วง 2.33-18.17 เซนติเมตร รายละเอียดดังตาราง
ที่ 2.6   
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ภาพที่ 2.12 แผนที่แสดงแหล่งน้้าในพ้ืนที่ศึกษา 
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ตารางท่ี 2.6 แสดงจุดตรวจวัดระดับน้้าใต้ดิน และปริมาณน้้าใต้ดินในพ้ืนที่ศึกษา พ.ศ.2560 

สถานที่ตั้งจุดตรวจวัด จุดที่ 
พิกัดที่ตั้งจุดตรวจวัด ปริมาณน้ า 

ใต้ดินต่ าสุด 
(เซนติเมตร) 

ปริมาณน้ า 
ใต้ดินเฉลี่ย 
(เซนติเมตร) 

x y 

บ้านเนินธัมมัง ต.แม่เจ้าอยู่หัว  
อ.เชียรใหญ่ 

A4 0617792 0886693 23 18.17 

บ้านบางเนียน ต.แม่เจ้าอยู่หัว  
อ.เชียรใหญ่ 

A10 0621299 0891158 11 5.17 

บ้านบางกลม ต.ชะอวด   
อ.ชะอวด 

A14 0615235 0882985 19 15.67 

บ้านเกาะตะเคียน ต.สวน
หลวง  อ.เฉลิมพระเกียรติ 

A15 0618119 0893743 18 9.67 

บ้านสวนหลวง ต.สวนหลวง   
อ.เฉลิมพระเกียรติ 

B6 0617725 0894494 20 17.00 

บ้านทับแขก ต.สวนหลวง   
อ.เฉลิมพระเกียรติ 

B7 0615228 0892314 5 2.33 

บ้านทับแขก ต.สวนหลวง  
อ.เฉลิมพระเกียรติ 

B8 0615236 0892308 10 7.17 

บ้านทับแขก ต.สวนหลวง   
อ.เฉลิมพระเกียรติ 

B9 0616808 0893150 5 2.33 

บ้านหัวพรุ ต.สวนหลวง   
อ.เฉลิมพระเกียรติ 

B10 0613936 0892697 5 2.33 

บ้านกุมแป ต.บ้านตูล   
อ.ชะอวด 

B14 0612507 0893282 10 7.33 

บ้านโคกเลา ต.เคร็ง  
อ.ชะอวด 

C6 0620974 0886878 13 10.83 

บ้านควนชิง ต.เคร็ง  
อ.ชะอวด 

C9 0622896 0886205 9 5.17 

บ้านดอนโรง ต.การะเกด 
อ.เชียรใหญ่ 

D6 0628795 0888307 13 8.17 
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สถานที่ตั้งจุดตรวจวัด จุดที่ 
พิกัดที่ตั้งจุดตรวจวัด ปริมาณน้ า 

ใต้ดินต่ าสุด 
(เซนติเมตร) 

ปริมาณน้ า 
ใต้ดินเฉลี่ย 
(เซนติเมตร) 

x y 

บ้านท้ายทะเล ต.การะเกด   
อ.เชียรใหญ่ 

D9 0622033 0889631 14 8.33 

บ้านท้ายทะเล ต.การะเกด   
อ.เชียรใหญ่ 

D10 0624081 0886283 16 11.00 

บ้านศาลาตะเคียน 
ต.การะเกด  อ.เชียรใหญ่ 

D14 0625668 0884642 13 6.83 

บ้านเสม็ดงาม ต.เคร็ง  
อ.ชะอวด 

D15 0624606 0880627 18 11.33 

ที่มา : สถานีควบคุมไฟป่าทะเลน้อย, 2560 
 
 2.6.4 สภาพภูมิอากาศและปริมาณน้ าฝน 
 
 พ้ืนที่ศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของจังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดพัทลุง และจังหวัดสงขลา ซึ่งอยู่
ในบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออก มีสภาพภูมิอากาศไม่แตกต่างกันมากนักในแต่ละฤดูกาล เนื่องจาก
ตั้งอยู่ติดทะเล แบ่งออกเป็น 2 ฤดูกาล ได้แก่ ฤดูร้อน อยู่ในช่วงกลางเดือนกุมภาพันธ์ถึงกลางเดือน
พฤษภาคม ฤดูฝน อยู่ในช่วงกลางเดือนพฤษภาคมถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์ ซึ่งระยะที่มีฝนตกหนักใน
พ้ืนที่ศึกษาหรือบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกจะอยู่ในช่วงกลางเดือนตุลาคมถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์ 
(มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, ม.ป.ป.) โดยทั่วไปอุณหภูมิเฉลี่ยอยู่ในช่วง 27.2-28.1 องศาเซลเซียส 
เดือนที่มีอากาศร้อนอบอ้าวที่สุดคือเดือนเมษายน (กรมอุตุนิยมวิทยา, 2560) 

 ปริมาณน้้าฝนเฉลี่ยช่วง 10 ปี (พ.ศ.2551-2560) ในพ้ืนที่ศึกษามีปริมาณ 273 มิลลิเมตร 
ทั้งนี้ ในการศึกษาครั้งนี้สนใจประเด็นของการวิเคราะห์พ้ืนที่เสี่ยงต่อการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์
ที่ดินในพ้ืนที่ป่าพรุควนขี้เสียนและป่าพรุควนเคร็ง ซึ่งมีความสัมพันธ์กับปริมาณน้้าฝนในพ้ืนที่ เช่น 
พ้ืนที่ที่มีปริมาณน้้าฝนน้อยจะส่งผลถึงระดับน้้าในพ้ืนที่ป่าพรุ ที่หากลดปริมาณลงจะท้าให้พ้ืนที่นั้น  ๆ 
มีความเสี่ยงสูงขึ้นต่อเกิดการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน เป็นต้น ด้วยเหตุนี้จึงเลือกใช้ปริมาณ
น้้าฝนในช่วงแล้ง (เดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนกันยายน) ในการวิเคราะห์ดังกล่าว โดยมีสถานีตรวจวัด
ปริมาณน้้าฝนในพ้ืนที่จ้านวน 3 สถานี ประกอบด้วยสถานีของกรมอุตุนิยมวิทยาจ้านวน 1 สถานี 
ได้แก่ สถานีส้านักงานการเกษตรจังหวัดนครศรีธรรมราช และสถานีของส้านักงานควบคุมไฟป่า 
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ทะเลน้อยจ้านวน 2 สถานี ได้แก่ สถานีที่ท้าการทะเลน้อย และสถานีศาลหลวงต้นไทร รายละเอียดดัง
ตารางท่ี 2.7 และจากการประมาณค่า (interpolation) ด้วยวิธี topo to raster พบว่าปริมาณน้้าฝน
ต่้าสุดในพ้ืนที่ศึกษามีปริมาณ 90 มิลลิเมตร และปริมาณน้้าฝนสูงสุดในพ้ืนที่ศึกษามีปริมาณ 205 
มิลลิเมตร (ภาพที่ 2.13)  

ตารางที่ 2.7 แสดงสถานีตรวจวัดปริมาณน้้าฝนในพ้ืนที่ และปริมาณน้้าฝนเฉลี่ย 10 ปี (พ.ศ.2551–
2560) ในช่วงแล้ง (กุมภาพันธ์–กันยายน) 

ชื่อสถานี 
พิกัดสถาน ี ปริมาณน้ าฝนเฉลี่ย 

(มิลลิเมตร) ละติจดู ลองติจูด 
สถานีของกรมอุตุนิยมวิทยา 

นครศรีธรรมราช สถานีอากาศเกษตร  
จ.นครศรีธรรมราช 

8.21335 N 100.000 E 137.3 

สถานีของส านักงานควบคุมไฟป่าทะเลน้อย 
สถานีทีท่้าการทะเลน้อย 8.02474 N 100.1153522 E 197.2 

สถานีศาลหลวงตน้ไทร 8.024744 N 100.113955 E 98.6 

ที่มา : กรมอุตุนิยมวิทยา, 2560  
 สถานีควบคุมไฟป่าทะเลน้อย, 2560 
 
 2.6.5 ทรัพยากรดิน 
 
 กลุ่มชุดดิน เป็นหน่วยของแผนที่ดินที่กรมพัฒนาที่ดินพัฒนาขึ้นมา โดยการรวมชุดดินที่มี
ลักษณะ สมบัติ และศักยภาพในการเพาะปลูก รวมถึงการจัดการดินที่คล้ายคลึงกัน มาไว้เป็นกลุ่ม
เดียวกัน เพื่อประโยชน์ในการให้ค้าแนะน้า การตรวจสอบลักษณะดิน การใช้ที่ดิน และการจัดการดิน
ที่เหมาะสมให้แก่เกษตรกร และผู้สนใจทั่วไป จากชุดดินกว่า 300 ชุดดิน ได้จัดจ้าแนกใหม่เป็น 62 
กลุ่มชุดดินด้วยกัน (กรมพัฒนาที่ดิน, ม.ป.ป.) โดยกลุ่มชุดดินที่พบในพ้ืนที่ศึกษา สามารถจ้าแนกได้ 
ดังนี้ (ตารางท่ี 2.8) (ภาพที่ 2.14) 
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ภาพที่ 2.13 แผนที่แสดงชั้นน้้าฝนเท่าปริมาณน้้าฝนรายปี (Annual rainfall) ในช่วงฝนตกน้อย 

 เฉลี่ย 10 ปี (พ.ศ.2551-2560) ในพ้ืนที่ศึกษา 
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ตารางท่ี 2.8 ค้าอธิบายกลุ่มชุดดินที่พบในพ้ืนที่ศึกษา 
กลุ่มชุดดิน ลักษณะเด่นประจ ากลุ่มชุดดิน 

2 กลุ่มดินเหนียวลึกมาก ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดมาก อาจพบจุดประสีเหลืองฟางข้าวของ
สารประกอบก้ามะถันลึกกว่า 100 ซม. จากผิวดิน การระบายน้้าเลว ความอุดมสมบูรณ์
ปานกลาง ปัญหาหลักในการใช้ประโยชน์ที่ดินของหน่วยแผนที่นี้ ได้แก่ ดินค่อนข้างเป็น
กรดจัด ซึ่งอาจมีผลกระทบกระเทือนต่อผลผลิต 

3 กลุ่มดินเหนียวลึกมากที่เกิดจากตะกอนน้้ากร่อย อาจพบชั้นดินเลนของตะกอนน้้าทะเลที่
ไม่มีศักยภาพ ก่อให้เกิดเป็นดินกรดก้ามะถันภายในความลึก 150 ซม. จากผิวดิน 
ปฏิกิริยาดินเป็นกลางถึงเป็นด่าง การระบายน้้าเลว ความอุดมสมบูรณ์ปานกลางถึงสูง 

5 กลุ่มดินเหนียวลึกมากที่เกิดจากตะกอนล้าน้้า ปฏิกิริยาดินเป็นกลางหรือเป็นด่าง การ
ระบายน้้าเลว ความอุดมสมบูรณ์ต่้าถึงปานกลาง 

6 กลุ่มดินเหนียวลึกมากที่เกิดจากตะกอนล้าน้้า ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดมากถึงเป็นกรดจัด 
การระบายน้้าเลวถึงค่อนข้างเลว ความอุดมสมบูรณ์ต่้า ปัญหาส้าคัญในการใช้ประโยชน์
ที่ดินของหน่วยแผนที่นี้ได้แก่ดินมีความอุดมสมบูรณ์ค่อนข้างต่้า 

8 กลุ่มชุดดินที่มีการยกร่อง เพื่อเปลี่ยนสภาพการใช้ที่ดินจากนาข้าวเป็นพืชผักหรือ 
ไม้ผล 

10 กลุ่มดินเปรี้ยวจัดที่เกิดจากตะกอนน้้าทะเล ปฏิกิริยาดินเป็นกรดรุนแรงมาก การระบาย
น้้าเลว ความอุดมสมบูรณ์ต่้า ปัญหาส้าคัญในการใช้ประโยชน์ที่ดินของหน่วยแผนที่นี้ 
ได้แก่ ดินเป็นกรดจัดมาก มักขาดแร่ธาตุอาหารพืช พวกไนโตรเจนและฟอสฟอรัส ใน
ขณะเดียวกันจะมีสารละลาย พวกอะลูมินัมและเหล็กปริมาณมากจนเป็นพิษต่อพืชที่ปลูก 
ดินกลุ่มนี้จัดเป็นดินเปรี้ยวจัดหรือดินกรดก้ามะถัน 

14 กลุ่มดินเปรี้ยวจัดลึกปานกลางและมีชั้นดินเลนที่มีศักยภาพก่อให้เกิดเป็นดินเปรี้ยวจัดหรือ
ดินกรดก้ามะถันภายในความลึก 150 ซม. จากผิวดิน ดินบนปฏิกิริยาเป็นกรดจัดมากและ
ดินล่างมีปฏิกิริยาดินเป็นกรดเล็กน้อยถึงเป็นด่าง การระบายน้้าเลว ความอุดมสมบูรณ์ต่้า 
ปัญหาส้าคัญในการใช้ประโยชน์ที่ดิน ได้แก่ เป็นดินกรดก้ามะถันหรือดินเปรี้ยวจัด อีกทั้ง
จะเป็นกรดเพิ่มมากขึ้นอย่างรวดเร็ว ถ้าหากมีการท้าให้ดินแห้งเป็นระยะเวลานาน  ๆ 
ติดต่อกันหลาย ๆ ปี นอกจากนี้ในช่วงฤดูเพาะปลูกมักมีปัญหาเร่ืองน้้าท่วมเกิดขึ้นเสมอ ๆ 

17 กลุ่มดินร่วนละเอียดลึกมากที่เกิดจากตะกอนล้าน้้า ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดมาก การ
ระบายน้้าเลวถึงค่อนข้างเลว ความอุดมสมบูรณ์ต่้า ปัญหาส้าคัญในการใช้ประโยชน์ที่ดิน 
ได้แก่ ดินมีความอุดมสมบูรณ์ต่้าและมีเนื้อดินบนค่อนข้างเป็นทราย 

23 กลุ่มดินทรายลึกมากที่เกิดจากตะกอนทรายชายทะเล ปฏิกิริยาดินเป็นกรดเล็กน้อยถึงเป็น
กลาง การระบายน้้าเลว ความอุดมสมบูรณ์ต่้า ปัญหาส้าคัญในการใช้ประโยชน์ที่ดินของ
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กลุ่มชุดดิน ลักษณะเด่นประจ ากลุ่มชุดดิน 

หน่วยแผนที่นี้ได้แก่ เป็นดินทรายจัด มีความสามารถในการอุ้มน้้าต่้า มีความอุดมสมบูรณ์
ต่้า และมีน้้าท่วมอยู่เสมอ ๆ 

26 กลุ่มดินเหนียวลึกถึงลึกมากที่เกิดจากตะกอนล้าน้้าหรือวัตถุต้นก้าเนิด ดินเนื้อละเอียด 
ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดมาก การระบายน้้าดีถึงดีปานกลาง ความอุดมสมบูรณ์ต่้า ปัญหา
ส้าคัญในการใช้ประโยชน์ที่ดิน ได้แก่ ดินมีความอุดมสมบูรณ์ค่อนข้างต่้า ส่วนบริเวณหน้า
ดินมีทรายปน และมีความลาดชันสูงมีอัตราเสี่ยงต่อการชะล้างพังทลายของดินมากหากมี
การจัดการดินไม่เหมาะสม 

32 กลุ่มดินร่วนหรือดินทรายแป้งละเอียดลึกมากที่เกิดจากตะกอนริมแม่น้้า ปฏิกิริยาดินเป็น
กรดจัด การระบายน้้าดีถึงดีปานกลาง ความอุดมสมบูรณ์ปานกลาง 

34 กลุ่มดินร่วนละเอียดลึกถึงลึกมากที่เกิดจากตะกอนล้าน้้าหรือวัตถุต้นก้าเนิดดินเนื้อหยาบ 
ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัด การระบายน้้าดีถึงดีปานกลาง ความอุดมสมบูรณ์ต่้า ปัญหาส้าคัญ
ในการใช้ประโยชน์ที่ดิน ได้แก่ เนื้อดินค่อนข้างเป็นทรายและดินมีความอุดมสมบูรณ์ต่้า 
ในบริเวณที่มีความลาดชันสูงจะมีปัญหาเกี่ยวกับชะล้างพังทลายของหน้าดิน 

39 กลุ่มดินร่วนหยาบลึกถึงลึกมากที่เกิดจากตะกอนล้าน้้าหรือวัตถุต้นก้าเนิดเนื้อหยาบ 
ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัด การระบายน้้าดีถึงดีปานกลาง ความอุดมสมบูรณ์ต่้า ปัญหาส้าคัญ
ในการใช้ประโยชน์ที่ดิน ได้แก่ เนื้อดินค่อนข้างเป็นทราย มีความอุดมสมบูรณ์ต่้าและมี
ปัญหาเกี่ยวกับการชะล้างพังทลายของหน้าดินโดยเฉพาะบริเวณที่มีความลาดชันสูง 

42 กลุ่มดินทรายที่มีชั้นดานอินทรีย์ภายในความลึก 100 ซม. จากผิวดิน ปฏิกิริยาดินเป็นกรด
เล็กน้อยถึงเป็นกลาง การระบายน้้าค่อนข้างมาก อยู่บนชั้นดินที่มีการระบายน้้าดี  
ปานกลางถึงค่อนข้างเลว ความอุดมสมบูรณ์ต่้า ปัญหาส้าคัญในการใช้ประโยชน์ที่ดิน 
ได้แก่ เนื้อดินค่อนข้างเป็นทรายจัด และดินมีความอุดมสมบูรณ์ต่้ามาก พืชมักแสดงอาการ
ขาดธาตุอาหารให้เห็น ในช่วงฤดูแล้งชั้นดานจะแห้งและแข็งมาก รากพืชไม่สามารถ 
ไชชอนผ่านไปได้ ส่วนในช่วงฤดูฝนจะเปียกแฉะและมีน้้าแช่ขัง 

43 กลุ่มดินทรายลึกมากที่เกิดจากตะกอนล้าน้้าหรือสันทรายชายทะเล ปฏิกิริยาดินเป็นกรด
เล็กน้อยถึงเป็นด่าง การระบายน้้าค่อนข้างดีมาก ความอุดมสมบูรณ์ต่้า ปัญหาส้าคัญใน
การใช้ประโยชน์ที่ดิน ได้แก่ เนื้อดินเป็นทรายจัด ท้าให้มีความสามารถในการอุ้มน้้าได้นอ้ย 
พืชจะแสดงอาการขาดน้้าอยู่เสมอ นอกจากนี้ดินยังมีความอุดมสมบูรณ์ต่้ามาก 

45 กลุ่มดินตื้นถึงลูกรัง เศษหินหรือก้อนหิน ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัด การระบายน้้าของดินดี
ถึงดีปานกลาง ความอุดมสมบูรณ์ต่้า ปัญหาส้าคัญในการใช้ประโยชน์ที่ดินของหน่วย 
แผนที่นี้ได้แก่ เป็นดินตื้น มีความอุดมสมบูรณ์ต่้า บริเวณที่มีความลาดชันสูงจะมีปัญหา
เก่ียวกับการชะล้างพังทลายของหน้าดินได้ง่าย 
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กลุ่มชุดดิน ลักษณะเด่นประจ ากลุ่มชุดดิน 

50 กลุ่มดินร่วนลึกปานกลางถึงเศษหิน ก้อนหินหรือชั้นหินพื้น ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดมาก 
การระบายน้้าดี ความอุดมสมบูรณ์ต่้า ปัญหาส้าคัญในการใช้ประโยชน์ที่ดิน ได้แก่ ดินมี
ความอุดมสมบูรณ์ต่้า ปฏิกิริยาดินค่อนข้างเป็นทราย ถ้าพบบริเวณที่มีความลาดชันสูงจะ
เกิดการชะล้างพังทลายของหน้าดิน 

57 กลุ่มดินที่มีวัสดุอินทรีย์หนา 40-100 ซม. จากผิวดิน ทับอยู่บนตะกอนน้้าทะเล ปฏิกิริยา
ดินเป็นกรดจัดมาก การระบายน้้าเลวมาก ความอุดมสมบูรณ์ต่้า มีน้้าท่วมขังนานเกือบ
ตลอดปี 

58 กลุ่มดินที่มีวัสดุอินทรีย์หนามากกว่า 100 ซม. จากผิวดิน มีปฏิกิริยาดินเป็นกรดและมีการ
ระบายน้้าเลวมาก ความอุดมสมบูรณ์ต่้า มีน้้าท่วมขังนานเกือบตลอดปี ปัญหาส้าคัญใน
การใช้ประโยชน์ที่ดินของหน่วยแผนที่นี้ได้แก่ เป็นดินอินทรีย์ที่มีคุณภาพต่้า เป็นกรดจัด
มาก ขาดธาตุอาหารพืชต่าง ๆ อย่างรุนแรง และยากต่อการใช้เครื่องมือทางการเกษตร
เนื่องจากเป็นที่ลุ่มต่้าและดินยุบตัว หากมีการระบายน้้าออกเมื่อดินแห้งจะติดไฟได้ง่าย 

62 พื้นที่ลาดชันเชิงซ้อนที่มีความลาดชันมากกว่า 35 เปอร์เซ็นต์ พื้นที่บริเวณนี้ยังไม่มี
การศึกษาส้ารวจและจ้าแนกดิน เนื่องจากสภาพพื้นที่มีความลาดชันสูง ซึ่งถือว่ายากต่อ
การจัดการดูแลรักษาส้าหรับการเกษตร 

ที่มา : กรมพัฒนาที่ดิน, 2548 
 
 ในการศึกษาครั้งนี้ได้ท้าการจัดกลุ่ม (reclassify) ชุดดินใหม่ เพ่ือใช้ในการศึกษาระดับความ
เสี่ยงต่อการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินในพ้ืนที่ศึกษา และจากการศึกษาข้อมูลระดับทุติยภูมิ 
พบว่าพ้ืนที่ศึกษาส่วนใหญ่มีการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือเพาะปลูกปาล์มน้้ามัน จึงท้า
การจัดกลุ่มชุดดินออกเป็น 2 กลุ่ม (class) ได้แก่ 1) ชุดดินที่เหมาะสมแก่การปลูกปาล์มน้้ามัน และ 
2) ชุดดินที่ไม่เหมาะสมแก่การปลูกปาล์มน้้ามัน ซึ่งจากฐานข้อมูลของกรมพัฒนาที่ดิน (2561) แสดง
ให้เห็นว่าชุดดินที่เหมาะสมแก่การปลูกปาล์มน้้ามันคือกลุ่มชุดดินที่ 8, 26, 32, 34, 39 และ 50 
นอกจากนี้ชุดดินที่มีความเหมาะสมในการปลูกปาล์มน้้ามันน้อยหรือไม่เหมาะสม คือกลุ่มชุดดินที่ 2, 
3, 5, 6, 10, 14, 17, 23, 42, 43, 45, 57, 58 และ 62 
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ภาพที่ 2.14 แผนที่แสดงกลุ่มชุดดินในพื้นท่ีศึกษา 
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 2.6.6 เส้นทางคมนาคม 
 
 พ้ืนที่ศึกษามีเส้นทางคมนาคมตัดผ่านหลายสาย ทั้งถนนชนบท และทางหลวงแผ่นดิน ดัง
รายละเอียดในตารางท่ี 2.9 และภาพที ่2.15  

ตารางท่ี 2.9 รายชื่อถนนในพ้ืนที่ศึกษา 
ประเภทถนน ชื่อถนน 

ถนนชนบท ถนนโยธาธิการ นศ. 2009 

  ถนนโยธาธิการ นศ. 2017 
  ถนนโยธาธิการ นศ. 2026 

  ถนนโยธาธิการ นศ. 2051 

  ถนนโยธาธิการ นศ. 2099 
  ถนนรพช. นศ. 2070 

  ถนนรพช. นศ. 3030 

  ถนนรพช. นศ. 3034 
  ถนนรพช. นศ. 3035 

  ถนนรพช. นศ. 3039 
  ถนนรพช. นศ. 3066 

  ถนนรพช. นศ. 3087 

  ถนนรพช. นศ. 3098 
  ถนนรพช.  สข. 2041 

  ถนนรพช. พท. 3056 

  ถนนรพช. พท. 3058 
ทางหลวงแผ่นดิน 3 หลัก ถนนโยธาธิการ นศ. 2017 

ทางหลวงแผ่นดิน 4 หลัก ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 408 

  ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4018 
  ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4094 

  ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4151 
  ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4165 

 ที่มา : กระทรวงคมนาคม, 2554 
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ภาพที่ 2.15 แผนที่แสดงเส้นทางคมนาคมในพ้ืนที่ศึกษา 
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 2.6.7 จ านวนประชากร 
 
 จากข้อมูลของส้านักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง ในพ้ืนที่ศึกษาซึ่งครอบคลุมพ้ืนที่
บางส่วนของจังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดพัทลุง และจังหวัดสงขลา พบว่าการเปลี่ยนแปลงจ้านวน
ประชากรในพ้ืนที่ดังกล่าว ในช่วงปี พ.ศ.2550 ถึง พ.ศ.2559 โดยพิจารณาเป็นรายต้าบล พบว่าอยู่
ในช่วงลดลงร้อยละ 4 ถึงเพ่ิมข้ึนร้อยละ 5.57 รายละเอียดดังตารางท่ี 2.10  

ตารางที่ 2.10 แสดงจ้านวนประชากรรายต้าบลในพ้ืนที่ศึกษา และร้อยละการเปลี่ยนแปลงของ
จ้านวนประชากรระหว่าง ปี พ.ศ.2550-2559  

จังหวัด อ าเภอ ต าบล 
จ านวนประชากร (คน) ร้อยละ 

การเปลี่ยนแปลง ปี 2550 ปี 2559 
นครศรีธรรมราช ร่อนพิบูลย์ ควนพัง 12,465 12,809 +2.76 

 เฉลิมพระ
เกียรติ 

สวนหลวง 11,257 11,118 -1.23 
 ทางพูน 8,687 - - 

 เชียรใหญ่ การะเกด 7,078 7,053 -0.35 

  เขาพระบาท 6,358 6,379 +0.33 
  แม่เจ้าอยู่หัว 7,311 7,573 +3.58 

 หัวไทร ทรายขาว 7,842 7,797 -0.57 

  แหลม 6,198 6,158 -0.65 
  ควนชะลิก 5,196 4,988 -4 

 ชะอวด ชะอวด 9,408 9,932 +5.57 
  เคร็ง 7,534 7,434 -1.33 

  บ้านตูล 6,994 7,133 +1.99 

  ขอนหาด 6,055 5,908 -2.43 
  นางหลง 6,432 6,554 +1.9 

พัทลุง ควนขนุน ทะเลน้อย 6,627 6,596 -0.47 

  แหลมโตนด 4,881 4,958 +1.58 
  ปันแต 6,091 6,155 +1.05 

  พนางตุง 9,763 10,085 +3.3 

สงขลา ระโนด บ้านขาว 4,670 4,569 -2.16 
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หมายเหตุ : - หมายถึง การเปลี่ยนแปลงของประชากรระหว่างปี พ.ศ.2550-2559 ลดลง 
    + หมายถึง การเปลี่ยนแปลงของประชากรระหว่างปี พ.ศ.2550-2559 เพ่ิมข้ึน 
ที่มา : ส้านักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง, 2559 
 
 2.6.8 การถือครองเอกสารสิทธิ์ 
 
 พ้ืนที่ศึกษาครอบคลุมพ้ืนที่ทั้งนอกพ้ืนที่สงวนและในพ้ืนที่สงวน โดยพบว่ามีการถือครอง
เอกสารสิทธิ์ 2 ลักษณะ ได้แก่ (1) แปลงที่ดินส้านักงานการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม หรือ สปก. 
และ (2) แปลงที่ดินมติคณะรัฐมนตรี 30 มิถุนายน พ.ศ.2541 คิดเป็นเนื้อที่ 6,278.97 ไร่ และ 
26,011.87 ไร่ ตามล้าดับ ภาพที่ 2.16 (เขตห้ามล่าสัตว์ป่าบ่อล้อ, 2561; เขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเล
น้อย, 2561) ส้าหรับพ้ืนที่สงวน ประกอบด้วย เขตห้ามล่าสัตว์ป่าบ่อล้อและเขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเล
น้อย ซึ่งพบว่ามีการถือครองเอกสารสิทธิ์ในพ้ืนที่ดังกล่าวด้วย  
 
 2.6.9 การเกิดไฟไหม้ป่า 
 
 ในพ้ืนที่ศึกษาได้มีการเก็บพ้ืนที่ที่เสียหายจากการเกิดไฟไหม้ป่า โดยสถานีควบคุมไฟป่าทะเล
น้อย ซึ่งแสดงให้เห็นพ้ืนที่ความเสียหายที่เกิดจากไฟไหม้ป่าในปี พ.ศ.2559 ที่เกิดขึ้นจากหลายสาเหตุ 
เช่น เผาไร่ หาของป่า ลักลอบจุดไฟเผาป่า และไม่ทราบสาเหตุ เป็นต้น โดยจ้านวนที่เกิดไฟไหม้ป่าใน
ปี พ.ศ.2559 ทั้งสิ้น 54 ครั้ง ส่วนใหญ่เกิดในพ้ืนที่ต้าบลเคร็ง อ้าเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช 
รวมพ้ืนที่เสียหายทั้งสิ้น ประมาณ 4.24 ตารางกิโลเมตร หรือ คิดเป็น 2,652 ไร่ (สถานีควบคุมไฟป่า
ทะเลน้อย, 2559) โดยรายละเอียดแสดงดังภาพที่ 2.17  
 
 2.6.10 การปลูกปาล์มน้ ามันในพื้นที่ศึกษา  
 
 ในการศึกษาพบว่า การเปลี่ยนแปลงพ้ืนที่ป่าพรุส่วนใหญ่เปลี่ยนเป็นพ้ืนที่ปลูกปาล์มน้้ามัน 
การศึกษานี้จึงสนใจเกี่ยวกับอิทธิพลของการปลูกปาล์มน้้ามันในพ้ืนที่ป่าพรุ จากการศึกษาพบลานเท
ปาล์มน้้ามัน จ้านวน 1 แห่ง ซึ่งได้แก่ บริษัทนครน้้ามันปาล์ม จ้ากัด (กรมโรงงานอุตสาหกรรม, 2555) 
ตั้งอยู่ที่ 88/1 ม.8 ต้าบลแม่เจ้าอยู่หัว อ้าเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช (พิกัดละติจูดที่ 
8.103979 เหนือ ลองติจูดที่ 100.093162 ตะวันออก) นอกจากนี้ยังได้ศึกษาพ้ืนที่ปลูกปาล์มน้้ามัน
รายต้าบล พบว่า พื้นที่ปลูกปาล์มน้้ามันมีแนวโน้มเพ่ิมมากขึ้นในทุกต้าบลของพ้ืนที่ศึกษา โดยเพ่ิมขึ้น
ร้อยละ 0.59-10.52 (ตารางที่ 2.11) และรายได้จากการปลูกปาล์มน้้ามันในพ้ืนที่ศึกษา ซึ่งจากการ
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สัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้องในพ้ืนที่ พบว่า ไม่สามารถระบุข้อมูลเฉพาะเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้้ามัน อย่างไร
ก็ตามงานวิจัยนี้ได้ใช้ข้อมูลรายได้ภาคการเกษตรรายต้าบล ซึ่งเป็นข้อมูลจากส้านักงานเกษตรจังหวัด
นครศรีธรรมราช พ.ศ.2558 ส้านักงานพัฒนาชุมชนอ้าเภอควนขนุน พ.ศ.2561 ในการวิเคราะห์ถึง
รายได้จากการปลูกปาล์มน้้ามันรายต้าบล จากการวิเคราะห์แสดงให้เห็นว่ารายได้จากการปลูกปาล์ม
น้้ามันรายต้าบลในพ้ืนที่ศึกษาอยู่ระหว่าง 3,170.96-62,641.60 บาทต่อปี รายละเอียดดังตารางที่ 
2.12 

ตารางท่ี 2.11 พ้ืนที่ปลูกปาล์มน้้ามันรายต้าบล ในปี พ.ศ.2552-2559 

ต าบล 
พื้นที่ปลูกปาล์มฯ
รายต าบล ในปี 
พ.ศ.2552 (ไร่) 

พื้นที่ปลูกปาล์มฯ
รายต าบล ในปี 
พ.ศ.2559 (ไร่) 

การเปลี่ยนแปลงพื้นที่
การปลูกปาล์มฯ  
รายต าบล (ไร)่ 

ร้อยละการ
เปลี่ยนแปลง 

ควนพัง  12,861  22,017  9,156  +8.83 
สวนหลวง  11,658  18,765  7,107  +6.86 
ทางพนู  6,718  12,012  5,294  +5.11 

การะเกด  2,520  11,497  8,977  +8.66 
เขาพระบาท  1,239  8,125  6,886  +6.64 
แม่เจ้าอยู่หัว  4,567  11,452  6,885  +6.64 
ทรายขาว  2,439  8,728  6,289  +6.07 

แหลม  7,040  17,943  10,903  +10.52 
ควนชะลิก  4,172  10,853  6,681  +6.44 
ชะอวด  3,221  8,954  5,733  +5.53 
เคร็ง  8,440  17,288  8,848  +8.53 

บ้านตูล  2,044  6,430  4,386  +4.23 
ขอนหาด  1,590  3,506  1,916  +1.85 
นางหลง  261  868  607  +0.59 
ทะเลน้อย  972  4,034  3,062  +2.95 

แหลมโตนด  344  3,622  3,278  +3.16 
ปันแต  420  1,517  1,097  +1.06 

พนางตงุ  143  1,623  1,480  +1.43 
บ้านขาว  1,917  7,007  5,090  +4.91 
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หมายเหตุ : + หมายถึง การเปลี่ยนแปลงของพ้ืนที่ปลูกปาล์มน้้ามัน ในปี พ.ศ.2550-2559 เพ่ิมขึ้น 
ที่มา : กรมพัฒนาที่ดิน, 2552 
 กรมพัฒนาที่ดิน, 2559 

ตารางท่ี 2.12 รายได้จากภาคการเกษตรรายต้าบลในพ้ืนที่ศึกษา 

ต าบล 
พื้นที่

เกษตรกรรมราย
ต าบล (ไร่) 

รายได้ของเกษตรกร
ในภาคการเกษตร 

(บาท/ครัวเรือน/ปี) 

พื้นที่ปลูกปาล์มฯ
รายต าบล (ไร)่ 

รายได้จากการ 
ปลูกปาล์มฯ  

(บาท/ครัวเรือน/ปี) 
ควนพัง 35,434 85,615.71 22,017 53,197.52 

สวนหลวง 27,871 93,039.39 18,765 62,641.60 
ทางพนู 19,167 111,125.09 12,012 69,642.33 

การะเกด 24,084 94,693.53 11,497 45,203.93 
เขาพระบาท 22,251 73,661.92 8,125 26,897.81 

แม่เจ้าอยู่หัว 16,284 62,879.63 11,452 44,221.17 

ทรายขาว 24,744 73,002.47 8,728 25,750.31 
แหลม 38,550 101,003.22 17,943 47,011.69 

ควนชะลิก 33,542 109,773.99 10,853 35,518.96 
ชะอวด 20,567 88,819.02 8,954 38,668.04 

เคร็ง 33,144 94,862.16 17,288 49,480.36 
บ้านตูล 21,949 87,957.47 6,430 25,767.30 

ขอนหาด 29,146 88,680.36 3,506 10,667.44 
นางหลง 26,272 95,976.46 868 3,170.96 

ทะเลน้อย 9,931 130,667.83 4,034 53,077.64 
แหลมโตนด 23,872 127,664.47 3,622 19,370.00 

ปันแต 25,420 112,809.83 1,517 6,732.20 

พนางตงุ 21,775 119,533.60 1,623 8,909.44 
บ้านขาว 27,856 112,421.59 7,007 28,278.94 

ที่มา : ส้านักงานเกษตรจังหวัดนครศรีธรรมราช, 2558  
 ส้านักงานพัฒนาชุมชนอ้าเภอควนขนุน, 2561   
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ภาพที่ 2.16 แผนที่แสดงการถือครองเอกสารสิทธิ์ในพ้ืนที่ศึกษา 
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ภาพที่ 2.17 แผนที่แสดงการเกิดไฟไหม้ป่าในพ้ืนที่ศึกษา พ.ศ.2559 
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2.7 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 เนื่องจากงานวิจัยนี้มุ่งเน้นที่จะท้าการศึกษาเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน 
และวิเคราะห์พื้นที่เสี่ยงต่อการใช้ประโยชน์ที่ดิน ในพ้ืนที่ป่าพรุควนขี้เสียนและป่าพรุควนเคร็ง จังหวัด
นครศรีธรรมราช จังหวัดพัทลุง และจังหวัดสงขลา ดังนั้นงานวิจัยที่เกี่ยวข้องจะถูกแบ่งออกเป็น 3 
ส่วน ดังนี้ 1) การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินในพ้ืนที่ป่าพรุ 2) การประยุกต์ใช้สารสนเทศ
ภูมิศาสตร์ (Geographic Information System : GIS) ที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์พ้ืนที่เสี่ยง และ  
3) มาตรการการใช้ประโยชน์ที่ดิน โดยสามารถสรุปประเด็นที่เกี่ยวข้องหลัก ๆ ได้ดังนี้ 

 ปัจจุบันได้มีการศึกษาเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินในหลายลักษณะ เช่น 
ศึกษาการขยายตัวของชุมชน (อรรจภิษัช พิณตานนท์, 2557) ตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงการใช้
ประโยชน์ที่ดินป่าไม้ (วีรศักดิ์ เสียงหวาน, 2551) รวมถึงการติดตามการเปลี่ยนแปลงของพ้ืนที่ป่าพรุ 
(ศูนย์ภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (ภาคใต้) , 2554) ซึ่งการศึกษาต่าง ๆ ที่ได้กล่าวมา 
ล้วนแล้วแต่มีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการส้ารวจระยะไกล (Remote Sensing) และระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) เนื่องจากเทคโนโลยีการส้ารวจระยะไกลมีประโยชน์ในการท้าแผนที่ของ
การใช้ประโยชน์ที่ดิน และแสดงการเปลี่ยนแปลงได้เป็นอย่างดี เช่น พ้ืนที่ป่าไม้ถูกตัดท้าลาย แหล่งน้้า
ที่เกิดขึ้นใหม่ หรือชุมชนที่สร้างขึ้นใหม่ เป็นต้น ในขณะที่ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์มีประโยชน์อย่าง
มากต่อการวางแผน ติดตาม หรือการจัดการการใช้ประโยชน์ที่ดินในพ้ืนที่ต่าง ๆ ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ (นัฐวุฒิ เวชกามา, 2554) แต่ทั้งนี้การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการส้ารวจระยะไกล และ
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในบางครั้งอาจก่อให้เกิดความคลาดเคลื่อนในขั้นตอนการวิเคราะห์
ภาพถ่าย จึงมีการเสนอให้น้าปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินเข้ามา
วิเคราะห์ร่วมด้วยจะท้าให้การศึกษามีความถูกต้องยิ่งขึ้น เช่น ด้านกายภาพของพ้ืนที่ ด้านเศรษฐกิจ
และสังคม เป็นต้น (อรรจภิษัช พิณตานนท์, 2557) 

 นอกจากนี้ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการส้ารวจระยะไกล และระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ยัง
สามารถก้าหนดถึงพ้ืนที่ที่เสี่ยงต่อการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินได้อีกด้วย (วีรศักดิ์ เสียงหวาน
, 2551) โดยการศึกษาร่วมกับกระบวนการวิเคราะห์ตามล้าดับชั้น (Analytic Hierarchy Process: 
AHP) ในการหาค่าความส้าคัญหรือค่าน้้าหนัก (weighting) ของแต่ละปัจจัยที่ใช้ในการศึกษานั้น ๆ 
ซึ่งกระบวนการวิเคราะห์ตามล้าดับชั้น (AHP) เป็นกระบวนการที่ถูกน้ามาประยุกต์ใช้ในหลายสาขา 
เช่น ด้านธุรกิจ (ศุภลักษณ์ ใจสูง และ อภิศักดิ์ ธีรานุพัฒนา, 2555) ด้านสิ่งแวดล้อม (ประวิทย์ จันทร์
แฉ่ง, 2553) รวมถึงในด้านการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินอีกด้วย (ศูนย์ภูมิภาคเทคโนโลยี
อวกาศและภูมิสารสนเทศ (ภาคใต้), 2554) และส้าหรับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงการใช้
ประโยชน์ที่ดินนั้น ได้ท้าการแบ่งปัจจัยออกเป็น 3 ด้านหลัก ๆ ดังนี้ 1) ปัจจัยทางด้านกายภาพ เช่น 
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เส้นทางคมนาคม เส้นทางน้้า และแหล่งชุมชน เป็นต้น (รุ่งกานต์ จิตร์เกิด, 2546) 2) ปัจจัยทางด้าน
เศรษฐกิจ เช่น การมีเอกสารสิทธิ์ในการถือครองที่ดิน ขนาดการถือครองที่ดิน และรายได้เฉลี่ยของ
ครัวเรือน เป็นต้น และ 3) ปัจจัยทางด้านสังคม เช่น จ้านวนประชากร การอพยพย้ายถิ่นของราษฎร 
และระดับการศึกษา เป็นต้น (นิกร ศิรโรจนานนท์, 2555) 

 ซึ่งพ้ืนที่ศึกษาการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินมีหลายลักษณะ เช่น พ้ืนที่ภูเขา (สุกัลยา 
เชิญขวัญ และคณะ, 2558) บริเวณลุ่มแม่น้้า (นภาวรรณ นพรัตนราภรณ์ , 2542) หรือพ้ืนที่ป่าไม้ 
(ศศิวิมล เกตุศรี และ อนุชา ไตรพรมมา, 2557) โดยที่พ้ืนที่ป่าพรุ ก็ได้มีการศึกษาไว้เช่นกัน คือ พ้ืนที่
ป่าพรุโต๊ะแดง จังหวัดนราธิวาส (สยาม ไชยทิพย์, 2550) และส้าหรับงานวิจัยนี้เป็นการศึกษาการ
เปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ ดินใน พ้ืนที่ป่ าพรุควนขี้ เสียนและป่าพรุควนเคร็ง จั งหวัด
นครศรีธรรมราช จังหวัดพัทลุง และจังหวัดสงขลา ซึ่งพ้ืนที่ดังกล่าวได้มีความใกล้เคียงกับพ้ืนที่ศึกษา
ของ ศูนย์ภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (ภาคใต้) (2554) ที่ท้าการศึกษาการ
เปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินและวิเคราะห์พ้ืนที่เสี่ยงบริเวณพ้ืนที่ชุ่มน้้าทะเลน้อย ในปี พ.ศ.
2554 แต่งานวิจัยฉบับนี้ ผู้วิจัยได้ปรับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน โดย
การศึกษาปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจและสังคมรวมถึงการบริหารจัดการบริเวณพ้ืนที่ป่าพรุ ซึ่งเพ่ิมขึ้น
จากเดิมที่ศึกษาเพียงปัจจัยทางกายภาพเท่านั้น เพ่ือให้กระบวนการสร้างแผนที่แสดงพ้ืนที่เสี่ยงต่อการ
เปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดิน เกิดความถูกต้องและแม่นย้ายิ่งขึ้น 

 ทั้งนี้ งานวิจัยฉบับนี้ยังมุ่งเน้น ศึกษามาตรการที่เกี่ยวข้องกับการใช้ประโยชน์ที่ดิน พร้อม
เสนอแนวทางส้าคัญเบื้องต้นที่สามารถน้าไปสู่การจัดการพ้ืนที่ป่าพรุควนขี้เสียนและป่าพรุควนเคร็ง 
จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดพัทลุง และจังหวัดสงขลาอย่างเหมาะสม ซึ่งในเบื้องต้นพ้ืนที่ป่าพรุใน
ประเทศไทยถูกจัดเป็นพ้ืนที่สงวน และปัจจุบันมีการศึกษาในลักษณะที่เกี่ยวข้องกับมาตรการแล้ว
หลายฉบับ เช่น จิรารัตน์ พรเทวบัญชา (2555) ที่ท้าการศึกษาถึงนโยบายของรัฐและกฎหมายในการ
อนุรักษ์ควบคุมการใช้ประโยชน์ในพื้นที่ชุ่มน้้าเขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลน้อย จังหวัดพัทลุง เป็นต้น ทั้งนี้ 
Dohong A, Aziz A, and Dargusch P (2017) ได้อธิบายถึงสาเหตุที่ก่อให้เกิดความเสื่อมโทรมของ
พ้ืนที่ป่าพรุในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้คือ การตัดไม้ และการเปลี่ยนแปลงไปเป็นอุตสาหกรรม รวมถึง
สภาพเศรษฐกิจและสังคม นโยบาย และความสัมพันธ์กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และ
เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ต่าง ๆ ของงานวิจัย จึงจ้าเป็นต้องมีการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์ (GIS) กระบวนการวิเคราะห์ตามล้าดับชั้น (AHP) และการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับ
มาตรการการใช้ประโยชน์ที่ดินที่จะท้าให้การเสนอแนวทางที่เกี่ยวข้องกับมาตรการการใช้ประโยชน์
ที่ดินในพ้ืนที่ป่าพรุมีความถูกต้องและเหมาะสม อันน้าไปสู่ การป้องกัน จัดการ และอนุรักษ์ พ้ืนที่ป่า
พรุให้ด้ารงอยู่ได้อย่างยั่งยืน 



บทท่ี 3 
กรอบแนวคิดและวิธีการศึกษา 

 การศึกษาครั้งนี้ เป็นการศึกษาเชิงคุณภาพ (qualitative research) โดยศึกษาถึงการ
เปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน พร้อม
จัดท้าแผนที่แสดงพ้ืนที่เสี่ยง รวมทั้งศึกษามาตรการการใช้ประโยชน์ที่ดิน และเสนอแนวทาง ในการ
จัดการพ้ืนที่ป่าพรุควนขี้เสียนและป่าพรุควนเคร็ง จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดพัทลุง และจังหวัด
สงขลา ซึ่งจะเป็นแนวทางในการป้องกัน และอนุรักษ์ พ้ืนที่ป่าพรุดังกล่าวอย่างยั่งยืนต่อไป โดยที่ 
ผู้ศึกษาได้ก้าหนดวิธีการด้าเนินการศึกษา ดังนี้ 
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3.1 กรอบแนวคิดในการศึกษา 
 การศึกษาการเปลี่ยนแปลง วิเคราะห์พ้ืนที่เสี่ยง และศึกษามาตรการการใช้ประโยชน์ที่ดินใน
พ้ืนที่ป่าพรุควนขี้เสียนและป่าพรุควนเคร็ง มีกรอบแนวคิดในการศึกษา ดังนี้ 
  

การวิเคราะห์การเปลีย่นแปลงการใช้ประโยชน์ท่ีดินของพื้นที่ 
ป่าพรุควนเคร็งและป่าพรุควนขี้เสยีน พ.ศ.2552 และ พ.ศ.2559 

ภาพที่ 3.1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

วิเคราะหค์วามส้าคัญของปัจจัยหลักและ 
ปัจจัยย่อย โดยวิธี AHP ร่วมกับการประยุกต์ใช้ 

ระบบสารสนเทศภมูิศาสตร ์

ระดับของพื้นทีเ่สี่ยงต่อการเปลี่ยนแปลง 

การใช้ประโยชน์ท่ีดิน ในพื้นทีป่่าพรุควนเคร็ง 
และป่าพรคุวนข้ีเสียน 

แนวทางการใช้ประโยชน์ท่ีดินและมาตรการที่เหมาะสม  
สอดคล้องกับระดับความเสี่ยงและการเปลีย่นแปลงการใช้ประโยชนท์ี่ดิน 

ในพื้นทีป่่าพรุควนเคร็งและป่าพรคุวนข้ีเสียน 
 

       ศึกษาปัจจัยที่เสี่ยงต่อการเปลีย่นแปลงการใช้ประโยชน์
ที่ดิน ซ่ึงประกอบไปด้วย  
ปัจจัยทางกายภาพ : ปริมาณน้้าฝนในช่วงฝนตกน้อย ความลึก
ของระดับน้้าใต้ดิน พื้นที่การเกิดไฟไหม้ป่า ลักษณะการใช้ที่ดิน 
คุณสมบัติดิน  เส้นทางคมนาคม  โครงสร้างการระบายน้้า 
กรรมสิทธิ์การใช้ที่ดิน 
ปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจ : รายได้จากการปลูกปาล์มน้้ามัน ลาน
เทปาล์มน้้ามัน 
ปัจจัยทางด้านสังคม : จ้านวนประชากร ความคิดเห็นเกี่ยวกับ
พื้นที่ เพาะปลูกปาล์มน้้ามันบริเวณโดยรอบพื้นที่ ป่าพรุ การ
บริหารจัดการ 
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3.2 เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการศึกษา 
 3.2.1 เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ขนาด 32 บิท ขึ้นไป พร้อมระบบปฏิบัติการ Windows XP 
 3.2.2 เครื่องพิมพ์ผลลัพธ์ (printer) 
 3.2.3 โปรแกรมระบบเทคโนโลยีสารสนเทศภูมิศาสตร์  
 3.2.4 โปรแกรมปฏิบัติการพื้นฐาน เช่น Microsoft Office เป็นต้น 
 

3.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 3.3.1 รวบรวมความเห็นจากผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการการใช้ประโยชน์ที่ดินในพ้ืนที่ป่าพรุ 
โดยการสัมภาษณ์เชิงลึก และให้ค่าน้้าหนักปัจจัยที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน 
จากหน่วยงานต่าง ๆ จ้านวน 7 ท่าน ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้ 
 (1) นักวิชาการผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับการบริหารจัดการพ้ืนที่ป่าพรุ     จ้านวน 3 ท่าน 
 (2) ตัวแทนจากหน่วยงานทีด่้าเนินการในพ้ืนที่/ผู้ปฏิบัติ      จ้านวน 3 ท่าน 
 (3) ตัวแทนจากภาคนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการพ้ืนที่ป่าพรุ   จ้านวน 1 ท่าน 

 3.3.2 ฐานข้อมูลเชิงพ้ืนที่ และข้อมูลเอกสารที่ใช้ในงานวิจัยฉบับนี้ มีการรวบรวมข้อมูล 
ทุติยภูมิจากหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยแสดงรายละเอียดดังตารางท่ี 3.1 

ตารางที่  3.1 แสดงฐานข้อมูลระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์และข้อมูลเอกสารประกอบที่ ใช้
ประกอบการศึกษาวิจัย 

ประเภทข้อมูล ฐานข้อมูล แหล่งข้อมูล 

เขตการปกครอง ขอบเขตจังหวัด อ้าเภอ  แผนที่ภูมิประเทศ กรมแผนที่
ทหาร สถานวิจัยสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์ฯ 

ขอบเขตพ้ืนที่ป่าพรุควนขี้
เสียนและป่าพรุควนเคร็ง 

ขอบเขตพ้ืนที่ป่าพรุควนขี้เสียน
และป่าพรุควนเคร็ง 

เขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลน้อย
และเขตห้ามล่าสัตว์ป่าบ่อล้อ 
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า 
และพันธุ์พืช 

ปริมาณน้้าฝน  ปริมาณน้้าฝนรวมเฉลี่ยรายปี 
ในช่วงฝนตกน้อย (ก.พ.-ก.ย.) 
ช่วง 10 ปี 

กรมอุตุนิยมวิทยา และสถานี
ควบคุมไฟป่าทะเลน้อย  

น้้าใต้ดิน ความลึกของระดับน้้าใต้ดิน 
ในช่วงหน้าแล้ง พ.ศ.2560 

สถานีควบคุมไฟป่าทะเลน้อย 
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ประเภทข้อมูล ฐานข้อมูล แหล่งข้อมูล 

การเกิดไฟไหม้ในพ้ืนที่ป่าพรุ ต้าแหน่ง และขอบเขตการเกิด
ไฟไหมใ้นพ้ืนที่ป่าพรุ พ.ศ.2559 

สถานีควบคุมไฟป่าทะเลน้อย  

การใช้ประโยชน์ที่ดิน การใช้ประโยชน์ที่ดินในพ้ืนที่
ศึกษา ปี พ.ศ.2552 และปี พ.ศ.
2559 

กรมพัฒนาที่ดิน 

ทรัพยากรดิน ข้อมูลชุดดิน เนื้อดิน คุณสมบัติ
ดินในพื้นท่ีศึกษา 

กรมพัฒนาที่ดิน 

เส้นทางคมนาคม เส้นทางคมนาคมในพ้ืนที่ศึกษา 
พ.ศ. 2554 

กรมทางหลวง 

กรรมสิทธิ์การใช้ที่ดิน ข้อมูลการถือครองที่ดินในพ้ืนที่
ศึกษา 

เขตห้ามล่าสัตว์ป่าบ่อล้อ และ
เขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลน้อย 

รายได้ภาคการเกษตรราย
ต้าบล 

ข้อมูลรายได้ภาคการเกษตรราย
ต้าบลในพื้นที่ศึกษา 

เกษตรจังหวัดนครศรีธรรมราช 

และส้านักงานพัฒนาชุมชน

อ้าเภอควนขนุน  

 

จ้านวนประชากร จ้านวนประชากรรายต้าบล ปี 
พ.ศ.2550 และปี พ.ศ.2559 

ส่วนบริหารและพัฒนา
เทคโนโลยีการทะเบียน ส้านัก
บริหารการทะเบียน กรมการ
ปกครอง  

โครงสร้างการระบายน้้า ล้าน้้า คลอง ประตูระบายน้้า 
ในพ้ืนที่ศึกษา พ.ศ.2556 

กรมทรัพยากรน้้า 

ลานเทปาล์มน้้ามัน ต้าแหน่งของลานเทปาล์มน้้ามัน
ในพ้ืนที่ศึกษา 

กรมโรงงานอุตสาหกรรม 
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3.4 ปัจจัยที่ใช้ในการศึกษาคร้ังนี้ 
 
 งานวิจัยฉบับนี้ได้ศึกษาปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินที่มีความ
สอดคล้องกับงานวิจัยเรื่องการประยุกต์ใช้ภูมิสารสนเทศศึกษาการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินในพ้ืนที่ 
ชุ่มน้้าทะเลน้อย ของศูนย์ภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (ภาคใต้) (2554) ได้แก่ 
ปริมาณน้้าฝน ความลึกของระดับน้้าใต้ดิน พ้ืนที่การเกิดไฟไหม้ป่า การใช้ที่ดิน คุณสมบัติของดิน 
เส้นทางคมนาคม ชุมชนและหมู่บ้าน แหล่งน้้าธรรมชาติและเขตชลประทาน ซึ่งเป็นปัจจัยทาง
กายภาพเท่านั้น แต่จากข้อมูลในปี พ.ศ.2545 ถึงปี พ.ศ.2556 ในบริเวณพ้ืนที่เขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเล
น้อยและเขตห้ามล่าสัตว์ป่าบ่อล้อนั้น แสดงให้เห็นว่าพ้ืนที่ป่าพรุมีจ้านวนลดลงถึง 44,484.73 ไร่ หรือ
คิดเป็นร้อยละ 10 ในขณะที่พ้ืนที่ปลูกปาล์มน้้ามันมีแนวโน้มมากขึ้นถึง 46,569.63 ไร่ หรือคิดเป็น
ร้อยละ 9.64 ของการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทอ่ืน ๆ รองลงมาคือพ้ืนที่เพาะปลูก
ยางพาราที่เพ่ิมข้ึน 4,169.39 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 0.93 (ส้านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม, 2556) เป็นการชี้ให้เห็นว่ารายได้หรือผลตอบแทนจากผลผลิตทางการเกษตร 
โดยเฉพาะพืชเศรษฐกิจเป็นปัจจัยส้าคัญอีกด้านหนึ่งที่มีความส้าคัญต่อการเปลี่ยนแปลงการใช้
ประโยชน์ที่ดิน ทั้งนี้พ้ืนที่ป่าพรุหากกล่าวในแง่การใช้ประโยชน์ก็เป็นทรัพยากรธรรมชาติที่เรียกว่า 
“ทรัพยากรส่วนรวม” (common pool resource) การบริหารจัดการจึงนับว่าเป็นปัจจัยอีกด้านหนึ่ง
ทีม่ีอิทธิพลต่อความเสี่ยงในการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน กล่าวคือ หากมีการบริหารจัดการที่
เข้มงวด ความเสี่ยงในการเปลี่ยนแปลงพ้ืนที่ป่าพรุจะลดลง ผู้วิจัยจึงเห็นถึงความส้าคัญของปัจจัยใน
ด้านอ่ืน ๆ เช่น เศรษฐกิจ สังคม รวมถึงการบริหารจัดการ ผู้วิจัยได้ท้าการพิจารณาปัจจัยที่จะใช้ใน
การศึกษาครั้งนี้อีกครั้ง โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 1. ปัจจัยด้านกายภาพ  มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินใน พ้ืนที่ป่าพรุ 
โดยเฉพาะปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับปริมาณน้้า เนื่องจากเมื่อมีน้้าท่วมขังจะท้าให้ยากต่อการเปลี่ยนแปลง
การใช้ประโยชน์ที่ดิน และยังช่วยลดโอกาสที่สารคาร์บอนในดินพรุสัมผัสกับอากาศ ซึ่งเป็นการ
ป้องกันการเกิดไฟไหม้พ้ืนที่ป่าพรุได้อย่างมีประสิทธิภาพ ปัจจัยในด้านนี้จึงได้แก่ ปริมาณน้้าฝนในช่วง
ฝนตกน้อย ความลึกของระดับน้้าใต้ดิน พ้ืนที่การเกิดไฟไหม้ป่า การใช้ที่ดิน โดยที่แต่ละปัจจัยมี
รายละเอียดดังนี้ 

  1.1 ปริมาณน้ าฝน ในช่วงฝนตกน้อยหรือช่วงหน้าแล้ง แหล่งน้้าต่าง ๆ จะแห้งขอด 
ระดับน้้าในพ้ืนที่ป่าพรุมีน้อย ส่งผลให้โอกาสที่จะเข้าไปใช้ประโยชน์ในพ้ืนที่ป่าพรุมีมากขึ้น โดยที่ใน
งานวิจัยฉบับนี้จะใช้ปริมาณน้้าฝนในช่วงเดือน กุมภาพันธ์-กันยายน  



76 

  1.2 ความลึกของระดับน้ าใต้ดิน มีความสัมพันธ์กับปริมาณน้้าฝน โดยในช่วงหน้า
ฝนปริมาณน้้าในพ้ืนที่ป่าพรุค่อนข้างมาก ส่วนในช่วงฝนตกน้อย น้้าที่เคยมีในพ้ืนที่ป่าพรุก็จะแห้งขอด 
ซึ่งมักจะเกิดไฟไหม้ในพ้ืนที่ป่าพรุ ส่งผลให้พ้ืนที่ป่าพรุถูกท้าลายและเสื่อมโทรมลง ซึ่งจะเอ้ือต่อการ
เปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินมากยิ่งขึ้น  

  1.3 พื้นที่การเกิดไฟไหม้ป่า มีความสัมพันธ์กับระดับน้้าใต้ดินในพ้ืนที่ป่าพรุ ที่ลดลง
ในช่วงหน้าแล้ง ดินในพ้ืนที่ป่าพรุซึ่งมีปริมาณของซากพืชซากสัตว์ทับถมอยู่มากส่งผลให้มีปริมาณสาร
คาร์บอนในดินพรุสูงมากตามไปด้วย และจากสภาพพ้ืนที่ที่เป็นป่าหญ้า รกร้าง จึงเป็นเชื้อเพลิงอย่างดี
ของการเกิดไฟไหม้ป่าในช่วงหน้าแล้ง ซึ่งการเกิดไฟไหม้ป่าในพ้ืนที่ป่าพรุ เกิดจากการลักลอบจุดไฟเผา
ป่า เพ่ือให้เกิดป่าเสื่อมโทรม และเข้าไปจับจองพ้ืนที่ท้าการเกษตรได้ง่ายขึ้น (ศูนย์ภูมิภาคเทคโนโลยี
อวกาศและภูมิสารสนเทศ (ภาคใต้), 2554) 

  1.4 ลักษณะการใช้ที่ดิน ลักษณะโดยรอบพ้ืนที่ป่าพรุควนขี้ เสียนและป่าพรุ 
ควนเคร็ง ในจังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดพัทลุง และจังหวัดสงขลา ในปัจจุบัน ซึ่งจะมี
ความสัมพันธ์ต่อความเสี่ยงในการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินในอนาคต เช่น บริเวณที่มี
ลักษณะเป็นทุ่งหญ้า หรือป่าพรุเสื่อมโทรม จะมีความเสี่ยงต่อการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน
มากกว่าบริเวณท่ีเป็นพื้นที่ป่าพรุสมบูรณ์ เป็นต้น 

  1.5 คุณสมบัติดิน ความเหมาะสมของดินต่อการใช้ประโยชน์ มีอิทธิพลต่อความ
เสี่ยงในการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินใน พ้ืนที่ป่าพรุ เนื่องจากการที่คุณภาพดินมีความ
เหมาะสมต่อการท้าการเกษตรหรือการใช้ประโยชน์อ่ืน ๆ จะมีความเสี่ยงต่อการเปลี่ยนแปลงการใช้
ประโยชน์ที่ดินมากกว่า เช่น ดินที่มีความอุดมสมบูรณ์ ดินเปรี้ยว จะมีความเสี่ยงมากกว่าดินพรุ หรือ
ดินที่ลุ่มน้้าขังตลอดปี เป็นต้น 

  1.6 เส้นทางคมนาคมในพื้นที่ศึกษา เส้นทางคมนาคมมีความสัมพันธ์กับการ
เปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินในพ้ืนที่ป่าพรุ เนื่องจากในกรณีที่มีเส้นทางคมนาคมใกล้พ้ืนที่ป่าพรุ
ที่มีการท้าการเกษตร จะส่งผลให้มีความสะดวกสบายในการขนส่งวัตถุดิบ บริเวณดังกล่าวนี้จึงมีความ
เหมาะสมในการท้าการเกษตรส้าหรับเกษตรกร  

  1.7 โครงสร้างการระบายน้ า เส้นทางการระบายน้้าออกจากพ้ืนที่ป่าพรุมีอิทธิพล
ต่อการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินในพ้ืนที่ป่าพรุเป็นอย่างมาก เช่น เมื่อมีการระบายน้้าออก
จากพ้ืนที่ป่าพรุปริมาณมากจะท้าให้น้้าในป่าพรุแห้ง มีความเสี่ยงต่อการบุกรุกพ้ืนที่เพ่ือท้าประโยชน์
ของประชาชนในพื้นท่ี รวมถึงโอกาสของการเกิดไฟไหม้ในพ้ืนที่ป่าพรุจะสูงขึ้นอีกด้วย 
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  1.8 กรรมสิทธิ์การใช้ที่ดิน เป็นปัจจัยหนึ่งที่มีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงการใช้
ประโยชน์ที่ดินในพ้ืนที่ป่าพรุ เนื่องจากในบางกรณีขอบเขตของกรรมสิทธิ์การถือครองของชาวบ้าน
ขาดความชัดเจน และเมื่อชาวบ้านท้าการเกษตรจึงอาจบุกรุกเข้าสู่พ้ืนที่ใกล้เคียงซึ่งคือพ้ืนที่ป่าพรุได้  
ทั้งนี้อาจเกิดจากความตั้งใจหรือไม่ตั้งใจของชาวบ้านผู้ถือครองกรรมสิทธิ์  

 2. ปัจจัยทางเศรษฐกิจ นับว่าเป็นปัจจัยส้าคัญอีกประการหนึ่งที่ท้าให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
การใช้ประโยชน์ที่ดินในพ้ืนที่ป่าพรุได้ เนื่องจากค่าตอบแทนจากผลผลิตทางการเกษตร รวมถึง
นโยบายของรัฐที่ส่งเสริมผลผลิตจากพืชเศรษฐกิจ เช่น นโยบายประกันราคา ส่งผลให้เป็นแรงจูงใจใน
การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน ปัจจัยในด้านนี้ ได้แก่ รายได้จากการปลูกปาล์มน้้ามัน โดยที่ 
แต่ละปัจจัยมีรายละเอียดดังนี้ 

  2.1 รายได้จากการปลูกปาล์มน้ ามัน พ้ืนที่เพาะปลูกปาล์มน้้ามันโดยรอบพ้ืนที่ป่า
พรุมีความสัมพันธ์กับการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินของพ้ืนที่ป่าพรุ กล่าวคือบริเวณที่มีการ
เพาะปลูกปาล์มน้้ามันจ้านวนมากเป็นปัจจัยเสี่ยงต่อการบุกรุกพ้ืนที่บริเวณนั้นเพ่ือเพาะปลูกปาล์ม
น้้ามันเพ่ิมเติม เพ่ือผลผลิตที่มากข้ึน 

  2.2 ลานเทปาล์มน้ ามัน มีความสัมพันธ์กับการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน 
เนื่องจากพ้ืนที่ป่าพรุควนเคร็งและควนขี้เสียน มีแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือ
เป็นพ้ืนที่ปลูกปาล์มน้้ามันอย่างรุนแรง ดังนั้น หากมีลานเทปาล์มน้้ามันอยู่ใกล้พ้ืนที่ป่าพรุที่มีการท้า
การเกษตรจะท้าให้พ้ืนที่บริเวณนั้นมีความเหมาะสมในการเพาะปลูก และอาจท้าการบุกรุกพ้ืนที่ป่าพรุ
เพ่ิมเติม เมื่อต้องการผลผลิตที่มากขึ้น จึงนับว่าลานเทปาล์มน้้ามันเป็นปัจจัยส้าคัญที่ส่งผลต่อความ
เสี่ยงในการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินในพ้ืนที่ป่าพรุควนเคร็งและป่าพรุควนขี้เสียน 

 3. ปัจจัยทางสังคม จากผลของงานวิจัยของค้าโก้ ธรรมวงศ์ และคณะ (2554) ได้แสดงให้
เห็นว่า การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับปัจจัยทางสังคม โดยเฉพาะ
กับจ้านวนคนในครัวเรือน จ้านวนแรงงานภาคการเกษตร ฉะนั้นปัจจัยในด้านนี้ผู้วิจัยจึงท้าการศึกษา 
จ้านวนประชากร โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

  3.1 จ านวนประชากร และการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน มีความสัมพันธ์ที่
แปรผันตามกัน กล่าวคือบริเวณที่มีจ้านวนประชากรในพ้ืนที่มาก ส่งผลให้โอกาสที่จะมีการ
เปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินมากขึ้น เนื่องจากความต้องการที่ดินในการผลิตอาหารและที่อยู่
อาศัย ตามหลักการของปัจจัย 4 

  3.2 การบริหารจัดการ นับว่าเป็นปัจจัยอีกด้านหนึ่งที่มีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลง
การใช้ประโยชน์ที่ดินในพ้ืนที่ป่าพรุควนขี้เสียนและป่าพรุควนเคร็ง ซึ่งในบริเวณใดที่มีการบังคับใช้
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มาตรการที่เข้มงวดมากกว่าจะสามารถลดความเสี่ยงต่อการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินในพ้ืนที่
ป่าพรุได้ โดยที่มาตรการในที่นี้อาจมาจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน NGOs หรือกฎหมาย 

3.5 วิธีในการศึกษา 

 3.5.1 ศึกษาการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่ป่าพรุควนขี้เสียนและป่าพรุ
ควนเคร็ง จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดพัทลุง และจังหวัดสงขลา 

 ศึกษาการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินในพ้ืนที่ศึกษา โดยการประยุกต์ใช้สารสนเทศ
ภูมิศาสตร์ ในการประมวลผลข้อมูลแผนที่การใช้ประโยชน์ที่ดิน ปี พ.ศ.2552 และปี พ.ศ.2559 ซึ่งมี
ขั้นตอนดังนี้ 

  1) น้าแผนที่การใช้ประโยชน์ที่ดินในพ้ืนทีศ่ึกษา ปี พ.ศ.2552 และปี พ.ศ.2559 จาก
กรมพัฒนาที่ดิน  

  2) วิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดิน โดยวิธีการซ้อนทับข้อมูล (overlay) ด้วย 
โปรแกรมระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ โดยก้าหนดชั้นข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดินออกเป็น 11 ชั้น 
ได้แก่  

   (1) ที่อยู่อาศัยและสิ่งก่อสร้าง ได้แก่ พ้ืนที่ตัวเมืองและย่านการค้า หมู่บ้าน 
สถานที่ราชการและสถาบันต่าง ๆ สนามบิน สถานีรถไฟ ถนน โรงงานอุตสาหกรรม และสถานที่
พักผ่อนหย่อนใจ 
   (2) พ้ืนที่ป่า ได้แก่ พ้ืนที่ป่าดิบสมบูรณ์ ป่าดิบรอสภาพฟ้ืนฟู ป่าเลนสมบูรณ์ 
และป่าเลนรอสภาพฟ้ืนฟู 
   (3) พ้ืนที่ป่าพรุ ได้แก่ พ้ืนที่ป่าพรุสมบูรณ์  ป่าพรุรอสภาพฟ้ืนฟู และ 
พ้ืนที่ลุ่ม 
   (4) พ้ืนที่ปลูกยางพารา  
   (5) พ้ืนที่ปลูกปาล์มน้้ามัน  
   (6) พ้ืนที่เกษตรกรรม ได้แก่ พ้ืนที่ปลูกพืชไร่ พืชสวน ไม้ผล และไม้ยืนต้น 
   (7) พ้ืนที่นา ได้แก่ พ้ืนที่นาข้าว และนาร้าง 
   (8) สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้้า ได้แก่ สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้้า และสถานที่
เพาะเลี้ยงสัตว์น้้าร้าง 
   (9) พ้ืนที่แหล่งน้้า ได้แก่ แม่น้้าล้าคลอง หนอง บึง ทะเลสาบ ทะเล อ่าง 
เก็บน้้า บ่อน้้าในไร่นา และคลองชลประทาน 
   (10) พ้ืนที่ทุ่งหญ้าและโรงเรือนเลี้ยงสัตว์  
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   (11) พ้ืนที่เบ็ดเตล็ด ได้แก่ ไม้ละเมาะ เหมืองเก่า บ่อขุดเก่า เหมืองแร่ บ่อ
ลูกรัง หาดทราย และพ้ืนที่ถม   

  3) จัดท้าตารางแสดงการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน (Confusion matrix) 
ด้วยโปรแกรม Microsoft Excel และแผนที่แสดงการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินในพ้ืนที่ศึกษา 
ด้วยโปรแกรมระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์  

 3.5.2 ศึกษาพื้นที่ เสี่ยงต่อการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน  ใน พื้นที่ป่าพรุ 
ควนขี้เสียนและป่าพรุควนเคร็ง จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดพัทลุง และจังหวัดสงขลา 

 วิเคราะห์ พ้ืนที่ เสี่ยงต่อการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน ในพ้ืนที่ศึกษา โดยการ
ประยุกต์ใช้สารสนเทศภูมิศาสตร์ ร่วมกับกระบวนการวิเคราะห์ตามล้าดับชั้น (AHP) ซึ่งมีข้ันตอนดังนี้ 

  1) ตรวจสอบเอกสาร รวบรวมงานวิจัยและข้อมูลพ้ืนฐานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยเป็น
ข้อมูลทุติยภูมิ ได้แก่ ขอบเขตการปกครอง ขอบเขตพ้ืนที่ป่าพรุควนขี้เสียนและขอบเขตป่าพรุ 
ควนเคร็ง แผนที่ภูมิประเทศ แผนที่การใช้ประโยชน์ที่ดิน เป็นต้น รวมทั้งรวบรวมการศึกษา งานวิจัยที่
เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน 

  2) ก้าหนดปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินในพ้ืนที่ศึกษา 
ซึ่งปจัจัยที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้แบ่งออกเป็น 3 ด้าน คือ 

   (1) ด้านกายภาพ ได้แก่ ปริมาณน้้าฝน ความลึกของระดับน้้าใต้ดิน พ้ืนที่
การเกิดไฟไหม้ป่า ลักษณะการใช้ที่ดิน คุณสมบัติดิน เส้นทางคมนาคม โครงสร้างการระบายน้้า 
กรรมสิทธิ์การใช้ที่ดิน 
   (2) ด้านเศรษฐกิจ ได้แก่ รายได้จากการปลูกปาล์มน้้ามัน ลานเทปาล์ม
น้้ามัน 
   (3) ด้านสังคม ได้แก่ จ้านวนประชากร ความคิดเห็นเกี่ยวกับพ้ืนที่เพาะปลูก
ปาล์มน้้ามันบริเวณโดยรอบพ้ืนที่ป่าพรุ การบริหารจัดการ  

  ทั้งนี้ปัจจัยในการวิเคราะห์พ้ืนที่เสี่ยงต่อการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินใน
พ้ืนที่ศึกษาจะท้าการซ้อนทับปัจจัยจ้านวน 9 ปัจจัยเท่านั้น ได้แก่ ปริมาณน้้าฝน ความลึกของระดับ
น้้าใต้ดิน พ้ืนที่การเกิดไฟไหม้ป่า ลักษณะการใช้ที่ดิน คุณสมบัติดิน เส้นทางคมนาคม กรรมสิทธิ์การ
ใช้ที่ดิน รายได้จากการปลูกปาล์มน้้ามัน และการบริหารจัดการ เนื่องจากเป็นปัจจัยที่มีความสัมพันธ์
เชิงพ้ืนที่และมีข้อมูลส้าหรับน้ามาวิเคราะห์ได้อย่างเพียงพอ 
  3) ประยุกต์ใช้กระบวนการวิเคราะห์ตามล้าดับชั้น เพ่ือค้านวณหาค่าน้้าหนักของ
ปัจจัยต่าง ๆ ที่มีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน ซึ่งกระบวนการวิเคราะห์ตามล้าดับ
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ชั้น หรือ AHP นั้น เป็นวิธีที่จะได้ความส้าคัญของแต่ละเกณฑ์ตัดสินใจโดยใช้วิธีการเปรียบเทียบทีละคู่ 
(pairwise comparison) ช่วยในตัดสินใจ ร่วมกับความเห็นของผู้เชี่ยวชาญ โดยในขั้นตอนการ
วิเคราะห์มีดังนี้ 

   (1) สร้างเมตริกเปรียบเทียบปัจจัยแบบทีละคู่ (pairwise comparison 
matrix) โดยการให้ผู้เชี่ยวชาญแต่ละด้านให้ค่าคะแนน โดยพิจารณาปัจจัยทีละคู่จนครบทุกคู่ที่เป็นไป
ได้ แล้วให้ผู้ศึกษาพิจารณาสรุป เพ่ือน้ามาสร้างเมตริกเปรียบเทียบดังตารางท่ี 3.2 
   (2) สร้างตารางค้านวณน้้ าหนักเกณฑ์ปัจจัย (normalized pairwise 
comparison matrix) โดยสร้าง eigenvalue matrix และค้านวณค่าน้้าหนักสัมพัทธ์แต่ละปัจจัย
หลักดังสมการในตารางท่ี 3.3 

  4) วิเคราะห์ความสมเหตุสมผล (consistency) 
   ตรวจสอบความถูกต้องของค่าน้้ าหนัก (relative weight) โดยการ
ค้านวณหาเวกเตอร์ความสมเหตุสมผล (weight sum vectors) ซึ่งหากค่า Consistency Ratio : CR 
< 0.1 แสดงว่าค่าปัจจัย (Fij) มีความสอดคล้องกันสามารถน้า eigenvector ไปใช้เป็นค่าน้้าหนักได้ 
แต่หากค่า CR > 0.1 แสดงว่าค่าปัจจัย (Fij) ไม่มีความสอดคล้องกัน ต้องปรับหรือให้ค่าปัจจัยใหม่ 
เพ่ือค้านวณ CR < 0.1 ถึงจะน้าค่า eigenvector ไปใช้งานได้  

  5) จัดท้าแผนที่ตามปัจจัยที่ก้าหนดไว้รวม 9 ปัจจัย (ได้แก่ ปริมาณน้้าฝน ความลึก
ของระดับน้้าใต้ดิน พ้ืนที่การเกิดไฟไหม้ป่า ลักษณะการใช้ที่ดิน คุณสมบัติดิน เส้นทางคมนาคม 
กรรมสิทธิ์การใช้ที่ดิน รายได้จากการปลูกปาล์มน้้ามัน และการบริหารจัดการ) เพ่ือให้แต่ละปัจจัยมี
การจัดเก็บข้อมูลเชิงพ้ืนที่ ท้าการจัดรูปแบบของข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบเดียวกัน โดยก้าหนดข้อมูล  
แต่ละปัจจัยเป็นชั้นข้อมูลปัจจัยย่อยตามอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน น้าเข้า
ข้อมูลด้วยโปรแกรมระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ จากนั้นแบ่งชั้นข้อมูลของปัจจัยทั้งหมดที่จัดเตรียมไว้
และท้าการตรวจสอบความถูกต้องและแก้ไขปรับปรุง ให้อยู่ในรูปแบบและมาตรฐานเดียวกัน โดยใช้
พ้ืนหลักฐานอ้างอิง WGS 1984 UTM zone 47 (ภาณุวัสน์ เขียวสลับ และ ปิยพงษ์ ทองดีนอก , 
2558) 

  6) วิเคราะห์ความเสี่ยงต่อการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินในพ้ืนที่ศึกษา ซึ่ง
สามารถก้าหนดได้จากผลรวมของค่าน้้าหนักปัจจัยหลักคูณกับค่าคะแนนของปัจจัยย่อย ดังสมการ 
ที่ 4 
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( ) ( ) ( ) ( )nn RWRWRWRWS ++++= 332211  สมการที่ 4 

  เมื่อ  S = ผลรวมของคะแนนทั้งหมด 
   W = น้้าหนักของปัจจัยหลัก 
    R = คะแนนตามล้าดับความส้าคัญของรายละเอียดปัจจัยย่อย 
    N = จ้านวนปัจจัยที่ใช้ในการวิเคราะห์ 

 จากนั้นน้าค่าล้าดับความส้าคัญของรายละเอียดปัจจัยย่อย แทรกค่าคะแนนลงในตารางข้อมูล
เชิงคุณลักษณะ (attribute data) ของแต่ละกริด (grid) ท้าการคูณค่าล้าดับความส้าคัญกับค่าน้้าหนัก
ของแต่ละปัจจัย จะได้ผลรวมของคะแนนแต่ละปัจจัยในแต่ละกริด (grid) น้าผลรวมของคะแนนแต่ละ
ปัจจัยมาซ้อนทับกัน (overlay) ด้วยวิธี weight sum จะได้แผนที่แสดงพ้ืนที่เสี่ยงต่อการเปลี่ยนแปลง
การใช้ประโยชน์ที่ดินซึ่งมีค่าผลรวมของคะแนนทั้งหมดในแต่ละกริด (grid) ท้าการจัดชั้นข้อมูลใหม่ 
(reclassify) ตามระดับความเสี่ยงต่อการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน (ภาณุวัสน์ เขียวสลับ 
และ ปิยพงษ์ ทองดีนอก, 2558) 

  7) ท้าการแบ่งระดับของความเสี่ยงจากการใช้ผลรวมของคะแนนทั้งหมด  (S) 

ค่าเฉลี่ย (mean : x̄) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation: S.D.) โดยการจัดกลุ่ม 
(reclassify) ออกเป็น 3 ระดับ ซ่ึงเกณฑ์การจัดกลุ่มดังนี้ 

 ความเสี่ยงต่อการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินต่้า  S < x̄-S.D. 

 ความเสี่ยงต่อการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินปานกลาง  x̄-S.D ≤ S ≤ x̄+S.D. 

 ความเสี่ยงต่อการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินสูง  S > x̄+S.D. 

 3.5.3 ศึกษามาตรการการใช้ประโยชน์ที่ดิน และเสนอแนวทางส าคัญเบื้องต้นที่สามารถ
น าไปสู่การจัดการพื้นที่ป่าพรุควนขี้เสียนและป่าพรุควนเคร็ง  

 ศึกษามาตรการการใช้ประโยชน์ที่ดิน โดยการรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ ที่ เกี่ยวข้อง จาก
แหล่งข้อมูลปฐมภูมิและทุติยภูมิ ซึ่งมีข้ันตอนดังนี้ 

  1) ศึกษามาตรการการใช้ประโยชน์ที่ดิน โดยการศึกษาจากแหล่งข้อมูลทุติยภูมิ 
ต่าง ๆ เช่น งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งสัมภาษณ์ เชิงลึก (in-depth interview) ผู้เชี่ยวชาญทั้งใน
ระดับนโยบายและระดับปฏิบัติการ ที่เก่ียวข้องกับการบริหารจัดการพ้ืนที่ศึกษา 
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  2) เสนอแนวทางส้าคัญเบื้องต้นที่สามารถน้าไปสู่การจัดการการใช้ประโยชน์ที่ดินใน
พ้ืนที่ศึกษา โดยแบ่งมาตรการออกเป็น 2 ลักษณะ ได้แก่ 

(1) มาตรการส้าหรับการบริหารจัดการพ้ืนที่ที่มีระดับความเสี่ยงสูง  
(2) มาตรการส้าหรับการบริหารจัดการพื้นที่ที่มีระดับความเสี่ยงระดับกลาง

ถึงระดับต่้า 
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ตารางท่ี 3.2 เมตริกเปรียบเทียบปัจจัยแบบทีละคู่ (pairwise comparison matrix) 
            

j
i  

ปริมาณน้้าฝน 
ความลึกของ
ระดับน้้าใต้ดิน 

พื้นที่การเกิด
ไฟไหม้ป่า 

ลักษณะการใช้
ที่ดิน 

คุณสมบัติดิน เส้นทางคมนาคม 
กรรมสิทธิ์การใช้

ที่ดิน 
รายได้จากการ
ปลูกปาล์มฯ 

การบริหาร
จัดการ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 ปริมาณน้้าฝน 1 F12 F13 F14 F15 F16 F17 F18 F19 

2 
ความลึกของระดับ 

น้้าใต้ดิน 12

1

F
 1 F23 F24 F25 F26 F27 F28 F29 

3 
พื้นที่การเกิด 
ไฟไหม้ป่า 13

1

F
 

23

1

F
 1 F34 F35 F36 F37 F38 F39 

4 ลักษณะการใช้ที่ดิน 
14

1

F
 

24

1

F
 

34

1

F
 1 F45 F46 F47 F48 F49 

5 คุณสมบัติดิน 
15

1

F
 

25

1

F

 
35

1

F

 
45

1

F
 1 F56 F57 F58 F59 

6 เส้นทางคมนาคม 
16

1

F
 

26

1

F
 

36

1

F
 

46

1

F
 

56

1

F
 1 F67 F68 F69 

7 กรรมสิทธิ์การใช้ที่ดิน 
17

1

F
 

27

1

F
 

37

1

F
 

47

1

F

 
57

1

F

 
67

1

F
 1 F78 F79 

8 
รายได้จากการ 
ปลูกปาล์มฯ 18

1

F
 

28

1

F
 

38

1

F
 

48

1

F
 

58

1

F
 

68

1

F
 

78

1

F
 1 F89 

9 การบริหารจัดการ 
19

1

F
 

29

1

F
 

39

1

F
 

49

1

F
 

59

1

F
 

69

1

F
 

79

1

F
 

89

1

F
 1 

ผลรวมค่าน้ าหนัก 
=

9

1

1

i

iF  
=

9

1

2

i

iF  
=

9

1

3

i

iF  
=

9

1

4

i

iF  
=

9

1

5

i

iF  
=

9

1

6

i

iF  
=

9

1

7

i

iF  
=

9

1

8

i

iF  
=

9

1

9

i

iF  
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 ตารางท่ี 3.3 การค้านวณน้้าหนักเกณฑ์ปัจจัย (normalized pairwise comparison matrix) 

 
ปริมาณ
น้้าฝน 
(W1) 

ความลึก
ของระดับ
น้้าใต้ดิน
(W2) 

พื้นที่การ
เกิดไฟ
ไหม้ป่า
(W3) 

ลักษณะ 
การใช้

ที่ดิน(W4) 

คุณสมบัติ
ดิน (W5) 

เส้นทาง
คมนาคม 

(W6) 

กรรมสิทธิ์
การใช้
ที่ดิน 
(W7) 

รายได้
จากการ

ปลูก
ปาล์มฯ 
(W8) 

การ
บริหาร
จัดการ 
(W9) 

eigenvector 

(𝑊𝑖
̅̅ ̅) 

ปริมาณน้้าฝน (W1) 
 =

9

1 1

11

i iF

F  
 =

9

1 2

12

i iF

F  
 =

9

1 3

13

i iF

F  
 =

9

1 4

14

i iF

F  
 =

9

1 5

15

i iF

F  
 =

9

1 6

16

i iF

F  
 =

9

1 7

17

i iF

F  
 =

9

1 8

18

i iF

F  
 =

9

1 9

19

i iF

F  

9

9

1 1 =j jW  

ความลึกของระดับน้า้ใต้ดิน 
(W2)  =

9

1 1

21

i iF

F  
 =

9

1 2

22

i iF

F  
 =

9

1 3

23

i iF

F  
 =

9

1 4

24

i iF

F  
 =

9

1 5

25

i iF

F  
 =

9

1 6

26

i iF

F  
 =

9

1 7

27

i iF

F  
 =

9

1 8

28

i iF

F  
 =

9

1 9

29

i iF

F  

9

9

1 2 =j jW  

พื้นที่การเกิดไฟไหม้ป่า (W3) 
 =

9

1 1

31

i iF

F  
 =

9

1 2

32

i iF

F  
 =

9

1 3

33

i iF

F  
 =

9

1 4

34

i iF

F  
 =

9

1 5

35

i iF

F  
 =

9

1 6

36

i iF

F  
 =

9

1 7

37

i iF

F  

 =

9

1 8

38

i iF

F  
 =

9

1 9

39

i iF

F  

9

9

1 3 =j jW  

ลักษณะ 
การใช้ที่ดิน (W4)  =

9

1 1

41

i iF

F  
 =

9

1 2

42

i iF

F  

 =

9

1 3

43

i iF

F  

 =

9

1 4

44

i iF

F  

 =

9

1 5

45

i iF

F  
 =

9

1 6

46

i iF

F  

 =

9

1 7

47

i iF

F  

 =

9

1 8

48

i iF

F  
 =

9

1 9

49

i iF

F  

9

9

1 4 =j jW  

คุณสมบัติดิน (W5) 
 =

9

1 1

51

i iF

F  
 =

9

1 2

52

i iF

F  

 =

9

1 3

53

i iF

F  
 =

9

1 4

54

i iF

F  

 =

9

1 5

55

i iF

F  

 =

9

1 6

56

i iF

F  

 =

9

1 7

57

i iF

F  

 =

9

1 8

58

i iF

F  
 =

9

1 9

59

i iF

F  

9

9

1 5 =j jW  

เส้นทางคมนาคม (W6) 
 =

9

1 1

61

i iF

F  

 =

9

1 2

62

i iF

F  

 =

9

1 3

63

i iF

F  

 =

9

1 4

64

i iF

F  

 =

9

1 5

65

i iF

F  

 =

9

1 6

66

i iF

F  

 =

9

1 7

67

i iF

F  

 =

9

1 8

68

i iF

F  
 =

9

1 9

69

i iF

F  

9

9

1 6 =j jW  

กรรมสิทธิ์การใช้ที่ดิน (W7) 
 =

9

1 1

71

i iF

F  
 =

9

1 2

72

i iF

F  

 =

9

1 3

73

i iF

F  

 =

9

1 4

74

i iF

F  
 =

9

1 5

75

i iF

F  
 =

9

1 6

76
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บทท่ี 4 
ผลการศึกษา 

4.1 การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่ป่าพรุควนขี้ เสียนและป่าพร ุ
ควนเคร็ง  

 
 4.1.1 การใช้ประโยชน์ที่ดิน ในพื้นที่ป่าพรุควนขี้เสียนและป่าพรุควนเคร็ง  

 การศึกษานี้ได้ใช้ข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดินในปี พ.ศ.2552 และ ปีพ.ศ.2559 จากกรม
พัฒนาที่ดิน ซึ่งโดยปกติกรมพัฒนาที่ดินจะจัดกลุ่มการใช้ประโยชน์ที่ดินออกเป็น 3 ระดับ ได้แก่  
ระดับที่ 1 แบ่งเป็นพ้ืนที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง พ้ืนที่เกษตรกรรม พ้ืนที่ป่าไม้ พ้ืนที่น้้า และพ้ืนที่
เบ็ดเตล็ด ระดับที่ 2 จ้าแนกรายละเอียดพ้ืนที่แต่ละประเภทในระดับ 1 ตัวอย่างเช่น พื้นที่ชุมชน และ
สิ่งก่อสร้าง แบ่งย่อยเป็น ตัวเมืองและย่านการค้า หมู่บ้าน สถานที่ราชการ สถานีคมนาคม และระดับ
ที่ 3 จ้าแนกรายละเอียดพ้ืนที่แต่ละประเภทในระดับที่ 2 แต่ในการศึกษานี้สนใจประเด็นของการ
เปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินในพ้ืนที่ป่าพรุควนขี้เสียนและป่าพรุควนเคร็ง จึงได้จัดกลุ่มการใช้
ประโยชน์ที่ดินออกเป็น 11 กลุ่ม ที่ส้าคัญและเกี่ยวข้องกับการศึกษา ได้แก่ พ้ืนที่อยู่อาศัยและ
สิ่งก่อสร้าง พื้นที่ป่า พ้ืนที่ป่าพรุ พ้ืนที่ปลูกยางพารา พื้นที่ปลูกปาล์มน้้ามัน พื้นที่เกษตรกรรม พื้นที่นา 
พ้ืนที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้้า พ้ืนที่แหล่งน้้า พ้ืนที่ทุ่งหญ้าและโรงเรือนเลี้ยงสัตว์ และพ้ืนที่เบ็ดเตล็ด 
ครอบคลุมพ้ืนที่ศึกษา 878,477 ไร่ โดยมีรายละเอียดดังนี้ (ตารางท่ี 4.1 และ ภาพที่ 4.1 และภาพที่ 
4.2) 

 1. พ้ืนที่อยู่อาศัยและสิ่งก่อสร้าง ได้แก่ พ้ืนที่ตัวเมืองและย่านการค้า หมู่บ้าน สถานที่ราชการ
และสถาบันต่าง ๆ สนามบิน สถานีรถไฟ ถนน โรงงานอุตสาหกรรม และสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ มี
เนื้อที่ประมาณ 62,014 ไร่ หรือร้อยละ 7.06 ของพ้ืนที่ศึกษา ในปี พ.ศ.2552 และในปี พ.ศ.2559 
ลดลงเหลือ 51,492 ไร่ หรือร้อยละ 5.86 ของพ้ืนที่ศึกษา ซึ่งการศึกษาพบว่าพ้ืนที่อยู่อาศัยและ
สิ่งกอ่สร้างมีแนวโน้มลดลง จากปี พ.ศ.2552-2559 

 2. พ้ืนที่ป่า ได้แก่ พ้ืนที่ป่าดิบสมบูรณ์ ป่าดิบรอสภาพฟ้ืนฟู ป่าเลนสมบูรณ์ และป่าเลนรอ
สภาพฟ้ืนฟู มีเนื้อที่ประมาณ 2,179 ไร่ หรือร้อยละ 0.25 ของพ้ืนที่ศึกษา ในปี พ.ศ.2552 และในปี 
พ.ศ.2559 ลดลงเหลือ 895 ไร่ หรือร้อยละ 0.10 ของพ้ืนที่ศึกษา ซึ่งการศึกษาพบว่าพ้ืนที่ป่ามี
แนวโน้มลดลง จากปี พ.ศ.2552-2559 
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 3. พ้ืนที่ป่าพรุ ได้แก่ พื้นที่ป่าพรุสมบูรณ์ ป่าพรุรอสภาพฟ้ืนฟู และพ้ืนที่ลุ่ม มีเนื้อที่ประมาณ 
304,633 ไร่ หรือร้อยละ 34.68 ของพ้ืนที่ศึกษา ในปี พ.ศ.2552 และในปี พ.ศ.2559 ลดลงเหลือ 
261,306 ไร่ หรือร้อยละ 29.75 ของพ้ืนที่ศึกษา ซึ่งการศึกษาพบว่าพ้ืนที่ป่าพรุมีแนวโน้มลดลง จากปี 
พ.ศ.2552-2559 

 4. พื้นที่ปลูกยางพารา มีเนื้อที่ประมาณ 89,462 ไร่ หรือร้อยละ 10.19 ของพ้ืนที่ศึกษา ในปี 
พ.ศ.2552 และในปี พ.ศ.2559 พื้นที่ปลูกยางพาราเพ่ิมขึ้นเป็น 129,583 ไร่ หรือร้อยละ 14.76 ของ
พ้ืนที่ศึกษา ซึ่งการศึกษาพบว่าพ้ืนที่ปลูกยางพารามีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น จากปี พ.ศ.2552-2559 

 5. พื้นที่ปลูกปาล์มน้้ามัน มีเนื้อที่ประมาณ 72,567 ไร่ หรือร้อยละ 8.26 ของพ้ืนที่ศึกษา ใน
ปี พ.ศ.2552 และในปี พ.ศ.2559 พ้ืนที่ปลูกปาล์มน้้ามันเพ่ิมขึ้นเป็น 176,243 ไร่ หรือร้อยละ 20.06 
ของพ้ืนที่ศึกษา ซึ่งการศึกษาพบว่าพ้ืนที่ปลูกปาล์มน้้ามันมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น จากปี พ.ศ.2552-2559 

 6. พ้ืนที่เกษตรกรรม ได้แก่ พ้ืนที่ปลูกพืชไร่ พืชสวน ไม้ผล และไม้ยืนต้น มีเนื้อที่ประมาณ 
31,627 ไร่ หรือร้อยละ 3.60 ของพ้ืนที่ศึกษา ในปี พ.ศ.2552 และในปี พ.ศ.2559 พื้นที่เกษตรกรรม
เพ่ิมขึ้นเป็น 43,429 ไร่ หรือร้อยละ 4.94 ของพ้ืนที่ศึกษา ซึ่งการศึกษาพบว่าพ้ืนที่เกษตรกรรมมี
แนวโน้มเพ่ิมข้ึน จากปี พ.ศ.2552-2559 

 7. พื้นที่นา ได้แก่ พื้นที่นาข้าว และนาร้าง มีเนื้อที่ประมาณ 211,302 ไร่ หรือร้อยละ 24.05 
ของพ้ืนที่ศึกษา ในปี พ.ศ.2552 และในปี พ.ศ.2559 ลดลงเหลือ 132,609 ไร่ หรือร้อยละ 15.10 ของ
พ้ืนที่ศึกษา ซึ่งการศึกษาพบว่าพ้ืนที่นามีแนวโน้มลดลง จากปี พ.ศ.2552-2559 

 8. พ้ืนที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้้า ได้แก่ สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้้า และสถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้้าร้าง 
มีเนื้อที่ประมาณ 3,431 ไร่ หรือร้อยละ 0.39 ของพ้ืนที่ศึกษา ในปี พ.ศ.2552 และในปี พ.ศ.2559 
ลดลงเหลือ 1,701 ไร่ หรือร้อยละ 0.19 ของพ้ืนที่ศึกษา ซึ่งการศึกษาพบว่าพ้ืนที่เพาะเลี้ยงสั ตว์น้้ามี
แนวโน้มลดลง จากปี พ.ศ.2552-2559 

 9. พื้นที่แหล่งน้้า ได้แก่ แม่น้้าล้าคลอง หนอง บึง ทะเลสาบ ทะเล อ่างเก็บน้้า บ่อน้้าในไร่นา 
และคลองชลประทาน มีเนื้อที่ประมาณ 53,610 ไร่ หรือร้อยละ 6.10 ของพ้ืนที่ศึกษา ในปี พ.ศ.2552 
และในปี พ.ศ.2559 พ้ืนที่แหล่งน้้าเพ่ิมขึ้นเป็น 54,917 ไร่ หรือร้อยละ 6.25 ของพ้ืนที่ศึกษา ซึ่ง
การศึกษาพบว่าพ้ืนที่แหล่งน้้ามีแนวโน้มเพ่ิมข้ึน จากปี พ.ศ.2552-2559 

 10. พ้ืนที่ทุ่งหญ้าและโรงเรือนเลี้ยงสัตว์ มีเนื้อที่ประมาณ 213 ไร่ หรือร้อยละ 0.02 ของ
พ้ืนที่ศึกษา ในปี พ.ศ.2552 และในปี พ.ศ.2559 พ้ืนที่ทุ่งหญ้าและโรงเรือนเลี้ยงสัตว์เพ่ิมขึ้นเป็น 650 
ไร่ หรือร้อยละ 0.07 ของพื้นที่ศึกษา ซึ่งการศึกษาพบว่าพ้ืนที่ทุ่งหญ้าและโรงเรือนเลี้ยงสัตว์มีแนวโน้ม
เพ่ิมข้ึน จากปี พ.ศ.2552-2559 
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 11. พ้ืนที่เบ็ดเตล็ด ได้แก่ ไม้ละเมาะ เหมืองเก่า บ่อขุดเก่า เหมืองแร่ บ่อลูกรัง หาดทราย 
และพ้ืนที่ถม  มีเนื้อที่ประมาณ 47,439 ไร่  หรือร้อยละ 5.40 ของพ้ืนที่ศึกษา ในปี พ.ศ.2552  และ
ในปี  พ.ศ.2559  ลดลงเหลือ 25,652 ไร่  หรือร้อยละ 2.92 ของพ้ืนที่ศึกษา   ซึ่งการศึกษาพบว่า
พ้ืนที่เบ็ดเตล็ดมีแนวโน้มลดลง จากปี พ.ศ.2552-2559
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ตารางท่ี 4.1 การใช้ที่ดิน ในพ้ืนที่ป่าพรุควนขี้เสียนและป่าพรุควนเคร็ง จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดพัทลุง และจังหวัดสงขลา ปี พ.ศ.2552  
และ พ.ศ.2559 

ประเภทการใช้ท่ีดิน 
เนื้อที่ในปี พ.ศ.2552 เนื้อที่ในปี พ.ศ.2559 

 ไร่   ร้อยละ  ไร่  ร้อยละ 
พ้ืนที่อยู่อาศัยและสิ่งก่อสร้าง      62,014  7.06          51,492  5.86  
พ้ืนที่ป่า       2,179  0.25            895  0.10  
พ้ืนทีป่่าพรุ     304,633  34.68          261,306  29.75  
พ้ืนที่ปลูกยางพารา      89,462  10.19          129,583  14.76  
พ้ืนที่ปลูกปาล์มน้้ามัน       72,567  8.26          176,243  20.06  
พ้ืนที่เกษตรกรรม       31,627  3.60            43,429  4.94  
พ้ืนที่นา      211,302  24.05          132,609  15.10  
พ้ืนที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้้า       3,431  0.39            1,701  0.19  
พ้ืนที่แหล่งน้้า      53,610  6.10          54,917  6.25  
พ้ืนที่ทุ่งหญ้าและโรงเรือนเลี้ยงสัตว์         213  0.02              650  0.07  
พ้ืนที่เบ็ดเตล็ด       47,439  5.40            25,652  2.92  

พ้ืนที่รวม  878,477  100        878,477  100  

ที่มา : กรมพัฒนาที่ดิน, 2552  

 กรมพัฒนาที่ดิน, 2559  
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ภาพที่ 4.1 แผนที่การใช้ประโยชน์ที่ดินในพ้ืนที่ป่าพรุควนขี้เสียนและป่าพรุควนเคร็ง  

จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดพัทลุง และจังหวัดสงขลา ปี พ.ศ.2552 
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ภาพที่ 4.2 แผนที่การใช้ประโยชน์ที่ดินในพ้ืนที่ป่าพรุควนขี้เสียนและป่าพรุควนเคร็ง 

จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดพัทลุง และจังหวัดสงขลา ปี พ.ศ.2559 
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 4.1.2 การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน ในพื้นที่ป่าพรุควนขี้เสียนและป่าพรุ 
ควนเคร็ง  

 การศึกษาการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน ใน พ้ืนที่ป่าพรุควนขี้เสียนและป่าพรุ 
ควนเคร็ง จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดพัทลุง และจังหวัดสงขลา โดยใช้เทคนิคการซ้อนทับ 
(overlay) ระหว่างข้อมูลของแผนที่การใช้ประโยชน์ที่ดินในปี พ.ศ.2552 และ พ.ศ.2559 โดยใช้
โปรแกรมประมวลผลข้อมูลระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ผลของการวิเคราะห์ข้อมูลการเปลี่ยนแปลง
การใช้ที่ดิน (ตารางที่ 4.2) และการวิเคราะห์รูปแบบของการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน 
(Confusion metrix) (ตารางท่ี 4.3 ภาพที่ 4.3) ได้ผลการศึกษา ดังนี้  

 1. การเปลี่ยนแปลงของพ้ืนที่อยู่อาศัยและสิ่งก่อสร้าง พบว่า ลดลงประมาณ 10,522 ไร่ คิด
เป็นร้อยละ 3.34 ของการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดในพ้ืนที่ศึกษา โดยพ้ืนที่อยู่อาศัยและสิ่งก่อสร้างมีการ
แปรสภาพเป็น พื้นที่ปลูกยางพารา 7,068 ไร่ มากที่สุด รองลงมาคือ พ้ืนที่ปลูกปาล์มน้้ามัน 5,439 ไร่ 
พ้ืนที่ เกษตรกรรม 2,296 ไร่ และพ้ืนที่ อ่ืน ๆ 1,974 ไร่ ตามล้าดับ นอกจากนั้นพ้ืนที่ อ่ืน ๆ ยัง
เปลี่ยนเป็นพ้ืนที่อยู่อาศัยและสิ่งก่อสร้าง ดังนี้  จากพ้ืนที่เกษตรกรรม 1,580 ไร่ พ้ืนที่ปลูกยางพารา 
1,436 ไร่ พ้ืนที่นา 1,425 ไร่ และพ้ืนที่อ่ืน ๆ 1,814 ไร่ ตามล้าดับ  

 2. การเปลี่ยนแปลงของพ้ืนที่ป่า พบว่า ลดลงประมาณ 1,284 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 0.41 ของ
การเปลี่ยนแปลงทั้งหมดในพ้ืนที่ศึกษา โดยพ้ืนที่ป่ามีการแปรสภาพเป็น พื้นที่ปลูกยางพารา 1,002 ไร่ 
มากที่สุด รองลงมาคือ พ้ืนที่ปลูกปาล์มน้้ามัน 236 ไร่ พ้ืนที่เบ็ดเตล็ด 93 ไร่ และพ้ืนที่อ่ืน ๆ 107 ไร่ 
ตามล้าดับ นอกจากนั้นพื้นที่อ่ืน ๆ ยังเปลี่ยนเป็นพื้นที่ป่า ดังนี้ จากพ้ืนที่ปลูกยางพารา 90 ไร่ พ้ืนที่อยู่
อาศัยและสิ่งก่อสร้าง 62 ไร่ และพ้ืนที่อ่ืน ๆ 2 ไร่ ตามล้าดับ  

 3. การเปลี่ยนแปลงพ้ืนที่ป่าพรุซึ่งเป็นประเภทการใช้ที่ดินหลักของการศึกษาครั้งนี้ พบว่า 
ลดลงประมาณ 43,327 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 13.77 ของการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดในพ้ืนที่ศึกษา โดย
พ้ืนที่ป่าพรุมีการแปรสภาพเป็น พ้ืนที่ปลูกปาล์มน้้ามัน 31,595 ไร่ มากที่สุด รองลงมาคือ พ้ืนที่
เกษตรกรรม 9,082 ไร่ พ้ืนที่นา 3,031 ไร่ และพ้ืนที่อ่ืน ๆ 4,043 ไร่ ตามล้าดับ นอกจากนั้นพ้ืนที่ 
อ่ืน ๆ ยังเปลี่ยนเป็นพ้ืนที่ป่าพรุดังนี้ จากพ้ืนที่ปลูกปาล์มน้้ามัน 3,237 ไร่ พ้ืนที่นา 422 ไร่ พ้ืนที่
เบ็ดเตล็ด 368 ไร่ และพ้ืนที่อ่ืน ๆ 397 ไร่ ตามล้าดับ  

 4. การเปลี่ยนแปลงพ้ืนที่ปลูกยางพารา พบว่า เพ่ิมขึ้นประมาณ 40,121 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 
12.75 ของการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดในพ้ืนที่ศึกษา โดยพ้ืนที่ปลูกยางพารามีการแปรสภาพเป็น พื้นที่
ปลูกปาล์มน้้ามัน 6,352 ไร่ มากที่สุด รองลงมาคือ ที่อยู่อาศัยและสิ่งปลูกสร้าง 1,436 ไร่ พ้ืนที่นา 
1,220 ไร่ และพ้ืนที่ อ่ืน ๆ 2,793 ไร่ ตามล้าดับ นอกจากนั้นพ้ืนที่ อ่ืน ๆ ยังเปลี่ยนเป็นพ้ืนที่ปลูก
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ยางพารา ดังนี้ จากพ้ืนที่นา 26,784 ไร่ พ้ืนที่อยู่อาศัยและสิ่งก่อสร้าง 7,068 ไร่ พ้ืนที่เบ็ดเตล็ด 7,028 
ไร่ และพ้ืนที่อ่ืน ๆ 11,042 ไร่ ตามล้าดับ  

 5. การเปลี่ยนแปลงพ้ืนที่ปลูกปาล์มน้้ามัน พบว่า เพ่ิมขึ้นประมาณ 103,676 ไร่ คิดเป็น 
ร้อยละ 32.95 ของการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดในพ้ืนที่ศึกษา โดยพ้ืนที่ปลูกปาล์มน้้ามันมีการแปรสภาพ
เป็น พ้ืนที่เกษตรกรรม 7,295 ไร่ มากที่สุด รองลงมาคือ พ้ืนที่ป่าพรุ 3,237 ไร่ พ้ืนที่ปลูกยางพารา 
2,443 ไร่ และพ้ืนที่อ่ืน ๆ 2,080 ไร่ ตามล้าดับ นอกจากนั้นพ้ืนที่อ่ืน ๆ ยังเปลี่ยนเป็นพ้ืนที่ปลูกปาล์ม
น้้ามัน ดังนี้ จากพ้ืนที่นา 46,678 ไร่ พ้ืนที่ป่าพรุ 31,595 ไร่ พ้ืนที่เบ็ดเตล็ด 15,397 ไร่ และพ้ืนที่ 
อ่ืน ๆ 25,061 ไร่ ตามล้าดับ  

 6. การเปลี่ยนแปลงพ้ืนที่เกษตรกรรม พบว่า เพ่ิมขึ้นประมาณ 11,802 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 
3.75 ของการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดในพ้ืนที่ศึกษา โดยพื้นที่เกษตรกรรมมีการแปรสภาพเป็น พื้นที่ปลูก
ปาล์มน้้ามัน 11,445 ไร่ มากที่สุด รองลงมาคือ พ้ืนที่ปลูกยางพารา 5,186 ไร่ พื้นที่นา 1,600 ไร่ และ
พ้ืนที่อ่ืน ๆ 2,373 ไร่ ตามล้าดับ นอกจากนั้นพ้ืนที่อ่ืน ๆ ยังเปลี่ยนเป็นพ้ืนที่เกษตรกรรม ดังนี้ จาก
พ้ืนที่นา 9,490 ไร่ พ้ืนที่ป่าพรุ 9,082 ไร่ พ้ืนที่ปลูกปาล์มน้้ามัน 7,295 ไร่ และพ้ืนที่อ่ืน ๆ 6,539 ไร่ 
ตามล้าดับ  

 7. การเปลี่ยนแปลงพ้ืนที่นา พบว่า ลดลงประมาณ 78,693 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 25.01 ของ
การเปลี่ยนแปลงทั้งหมดในพ้ืนที่ศึกษา โดยพ้ืนที่นามีการแปรสภาพเป็น พ้ืนที่ปลูกปาล์มน้้ามัน 
46,678 ไร่ มากที่สุด รองลงมาคือ พ้ืนที่ปลูกยางพารา 26,784 ไร่ พ้ืนที่เกษตรกรรม 9,490 ไร่ และ
พ้ืนที่อ่ืน ๆ 4,886 ไร่ ตามล้าดับ นอกจากนั้นพ้ืนที่อ่ืน ๆ ยังเปลี่ยนเป็นพ้ืนที่นา ดังนี้ จากพ้ืนที่ป่าพรุ 
3,031 ไร่ พ้ืนที่เกษตรกรรม 1,600 ไร่ พ้ืนที่เบ็ดเตล็ด 1,363 ไร่ และพ้ืนที่อ่ืน ๆ 3,151 ไร่ ตามล้าดับ  

 8. การเปลี่ยนแปลงพ้ืนที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้้า พบว่า ลดลงประมาณ 1,730 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 
0.55 ของการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดในพื้นที่ศึกษา โดยพื้นที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้้ามีการแปรสภาพเป็น พื้นที่
ปลูกปาล์มน้้ามัน 1,365 ไร่ มากที่สุด รองลงมาคือ พ้ืนที่เกษตรกรรม 249 ไร่ พ้ืนที่นา 169 ไร่ และ
พ้ืนที่อ่ืน ๆ 330 ไร่ ตามล้าดับ นอกจากนั้นพ้ืนที่อ่ืน ๆ ยังเปลี่ยนเป็นพื้นที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้้า ดังนี้ จาก
พ้ืนที่นา 134 ไร่ พ้ืนที่เบ็ดเตล็ด 76 ไร่ พ้ืนทีป่่าพรุ 45 ไร่ และพ้ืนที่อ่ืน ๆ 128 ไร่ ตามล้าดับ  

 9. การเปลี่ยนแปลงพ้ืนที่แหล่งน้้า พบว่า เพ่ิมขึ้นประมาณ 1,307 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 0.41 
ของการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดในพ้ืนที่ศึกษา โดยพ้ืนที่แหล่งน้้ามีการแปรสภาพเป็น พ้ืนที่อยู่อาศัยและ
สิ่งก่อสร้าง 216 ไร่ มากท่ีสุด รองลงมาคือ พ้ืนที่ปลูกปาล์มน้้ามัน 161 ไร่ พ้ืนที่เบ็ดเตล็ด 126 ไร่ และ
พ้ืนที่อ่ืน ๆ 218 ไร่ ตามล้าดับ นอกจากนั้นพ้ืนที่อ่ืน ๆ ยังเปลี่ยนเป็นพ้ืนที่แหล่งน้้า ดังนี้ จากพ้ืนที่นา 
601 ไร่ พ้ืนทีป่่าพรุ 477 ไร่ พ้ืนที่เบ็ดเตล็ด 263 ไร่ และพ้ืนที่อ่ืน ๆ 687 ไร่ ตามล้าดับ  



93 

 10. การเปลี่ยนแปลงพ้ืนที่ทุ่งหญ้าและโรงเรือนเลี้ยงสัตว์ พบว่า เพิ่มข้ึนประมาณ 437 ไร่ คิด
เป็นร้อยละ 0.14 ของการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดในพ้ืนที่ศึกษา โดยพื้นที่ทุ่งหญ้าและโรงเรือนเลี้ยงสัตว์มี
การแปรสภาพเป็น พ้ืนที่ปลูกปาล์มน้้ามัน 53 ไร่ มากที่สุด รองลงมาคือ พ้ืนที่นา 53 ไร่ พ้ืนที่ปลูก
ยางพารา 32 ไร่ และพ้ืนที่อ่ืน ๆ 5 ไร่ ตามล้าดับ นอกจากนั้นพ้ืนที่อ่ืน ๆ ยังเปลี่ยนเป็นพ้ืนที่ทุ่งหญ้า
และโรงเรือนเลี้ยงสัตว์ ดังนี้ จากพ้ืนที่เบ็ดเตล็ด 202 ไร่ พ้ืนที่นา 188 ไร่ พ้ืนที่เกษตรกรรม 57 ไร่ 
และพ้ืนที่อ่ืน ๆ 143 ไร่ ตามล้าดับ  

 11. การเปลี่ยนแปลงพ้ืนที่เบ็ดเตล็ด พบว่า ลดลงประมาณ 21,787 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 6.92 
ของการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดในพ้ืนที่ศึกษา โดยพ้ืนที่เบ็ดเตล็ดมีการแปรสภาพเป็น พ้ืนที่ปลูกปาล์ม
น้้ามัน 15,397 ไร่ มากที่สุด รองลงมาเป็น พื้นที่ปลูกยางพารา 7,028 ไร่ พื้นที่เกษตรกรรม 2,749 ไร่ 
และพ้ืนที่อ่ืน ๆ 3,287 ไร่ ตามล้าดับ นอกจากนั้นพ้ืนที่อ่ืน ๆ ยังเปลี่ยนเป็นพ้ืนที่เบ็ดเตล็ด ดังนี้ จาก
พ้ืนที่นา 2,116 ไร่ พ้ืนที่ป่าพรุ 1,147 ไร่ พ้ืนที่ปลูกยางพารา 1,061 ไร่ และพ้ืนที่ อ่ืน ๆ 2,350 ไร่ 
ตามล้าดับ  
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ตารางที่ 4.2 การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน ในพ้ืนที่ป่าพรุควนขี้เสียนและป่าพรุควนเคร็ง จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดพัทลุง และจังหวัดสงขลา ปี 
พ.ศ.2552 และปี พ.ศ.2559 

ประเภทการใช้ท่ีดิน 
เนื้อที ่

การเปลี่ยนแปลง (%) 
ในปี  พ.ศ.2552 (ไร่)   ในปี  พ.ศ.2559 (ไร่)          เปลี่ยนแปลง (ไร่) 

พ้ืนที่อยู่อาศัยและสิ่งก่อสร้าง      62,014          51,492  - 10,522 - 3.34 
พ้ืนที่ป่า       2,179            895  - 1,284 - 0.41 
พ้ืนทีป่่าพรุ     304,633          261,306  - 43,327 - 13.77 
พ้ืนที่ปลูกยางพารา      89,462          129,583  + 40,121 + 12.75 
พ้ืนที่ปลูกปาล์มน้้ามัน       72,567          176,243  + 103,676 + 32.95 
พ้ืนที่เกษตรกรรม       31,627            43,429  + 11,802 + 3.75 
พ้ืนที่นา      211,302          132,609  - 78,693 - 25.01 
พ้ืนที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้้า       3,431            1,701  - 1,730 - 0.55 
พ้ืนที่แหล่งน้้า      53,610          54,917  + 1,307 + 0.41 
พ้ืนที่ทุ่งหญ้าและโรงเรือนเลี้ยงสัตว์         213              650  + 437 + 0.14 
พ้ืนที่เบ็ดเตล็ด       47,439            25,652  - 21,787 - 6.92 

พ้ืนที่รวม  878,477        878,477  - - 

ที่มา : กรมพัฒนาที่ดิน, 2552  

 กรมพัฒนาที่ดิน, 2559
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ตารางท่ี 4.3  ตาราง Confusion matrix ของการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินระหว่างปี 2552-2559 ในพ้ืนที่ป่าพรุควนขี้เสียนและป่าพรุควนเคร็ง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ Class 1  หมายถึง  ที่อยู่อาศัยและสิ่งก่อสร้าง Class 5  หมายถึง  พื้นที่ปลูกปาล์มน้า้มัน Class 9  หมายถึง  พื้นที่แหล่งน้้า 

  Class 2  หมายถึง  พื้นที่ปา่   Class 6  หมายถึง  พื้นที่เกษตรกรรม   Class 10 หมายถึง ทุ่งหญ้าโรงเรือน/เลี้ยงสัตว์ 

  Class 3  หมายถึง  พื้นที่ปา่พรุ  Class 7  หมายถึง  พื้นที่นา    Class 11 หมายถึง พื้นที่เบ็ดเตล็ด 

    Class 4  หมายถึง  พื้นที่ปลูกยางพารา     Class 8  หมายถึง  พื้นที่เพาะเลี้ยงสัตวน์้้า

 การใช้ที่ดิน พ.ศ.2559 
  Class 1 Class 2 Class 3 Class 4 Class 5 Class 6 Class 7 Class 8 Class 9 Class 10 Class 11 รวม 

กา
รใ

ช้ท
ี่ดิน

 พ
.ศ

.25
52

 

Class 1 45,237 62 50 7,068 5,439 2,296 732 33 230 45 822 62,014 
Class 2 62 741 - 1,002 236 5 - 10 30 - 93 2,179 
Class 3 224 - 256,882 2,119 31,595 9,082 3,031 45 477 31 1,147 304,633 
Class 4 1,436 90 178 77,661 6,352 1,199 1,220 18 207 40 1,061 89,462 
Class 5 202 - 3,237 2,443 57,512 7,295 945 9 121 7 796 72,567 
Class 6 1,580 - 134 5,186 11,445 11,023 1,600 36 83 57 483 31,627 
Class 7 1,425 - 422 26,784 46,678 9,490 123,464 134 601 188 2,116 211,302 
Class 8 93 1 1 174 1,365 249 169 1,318 14 17 30 3,431 
Class 9 216 - 34 86 161 41 32 22 52,889 3 126 53,610 

Class 10 3 - - 32 63 - 53 - 2 60 - 213 
Class 11 1,014 1 368 7,028 15,397 2,749 1,363 76 263 202 18,978 47,439 

 รวม 51,492 895 261,306 129,583 176,243 43,429 132,609 1,701 54,917 650 25,652 878,477 
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ภาพที่ 4.3 แผนที่การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน ในพ้ืนที่ป่าพรุควนขี้เสียนและป่าพรุควนเคร็ง 
จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดพัทลุง และจังหวัดสงขลา พ.ศ.2552 และ พ.ศ.2559 
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4.2 พื้นที่เสี่ยงต่อการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน ในพื้นที่ป่าพรุควนขี้เสียนและ
ป่าพรุควนเคร็ง………………………………………………………..  

 
 การศึกษาพ้ืนที่เสี่ยงต่อการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน ในพ้ืนที่ป่าพรุควนขี้เสียนและ
ป่าพรุควนเคร็ง จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดพัทลุง และจังหวัดสงขลา โดยพิจารณาปัจจัยที่ส่งผล
ต่อการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินจ้านวนทั้งสิ้น 9 ปัจจัย ได้แก่ ปริมาณน้้าฝนในช่วงฝนตก
น้อย ความลึกของระดับน้้าใต้ดิน พ้ืนที่การเกิดไฟไหม้ป่า ลักษณะการใช้ที่ดิน คุณสมบัติดิน เส้นทาง
คมนาคม กรรมสิทธิ์การใช้ที่ดิน รายได้จากการปลูกปาล์มน้้ามัน และการบริการจัดการ ซึ่งให้
ผู้เชี่ยวชาญจ้านวน 7 ท่าน จัดล้าดับความส้าคัญของปัจจัยตามกระบวนการวิเคราะห์ตามล้าดับชั้น 
จากการศึกษาพบว่า ปัจจัยที่มีความส้าคัญมากท่ีสุดคือ เส้นทางคมนาคม คิดเป็นร้อยละ 22 รองลงมา
คือ รายได้จากการปลูกปาล์มน้้ามัน ร้อยละ 15 กรรมสิทธิ์การใช้ที่ดิน ร้อยละ 15 การบริหารจัดการ 
ร้อยละ 12 ลักษณะการใช้ที่ดิน ร้อยละ 9 ความลึกของระดับน้้าใต้ดิน ร้อยละ 8 พ้ืนที่การเกิดไฟไหม้
ป่า ร้อยละ 6 และปริมาณน้้าฝน ร้อยละ 5 ตามล้าดับ รายละเอียดแสดงดังตารางท่ี 4.4 

 ปัจจัยปริมาณน้้าฝนในช่วงฝนตกน้อย หมายถึง ปริมาณน้้าฝนในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือน
กันยายน จากการเก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลพบว่าปริมาณฝนในช่วงฝนตกน้อยในพ้ืนที่
ศึกษา อยู่ในช่วง 90-205 มิลลิเมตร/เดือนในช่วงฤดูแล้ง เพ่ือใช้ในการวิเคราะห์ระดับพ้ืนที่เสี่ยงต่อ
การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน จึงท้าการแบ่งระดับของข้อมูลออกเป็น 3 ช่วงชั้น โดยใช้
หลักการทางสถิติ ได้แก่ 1) ปริมาณน้้าฝนน้อยกว่า 120 มิลลิเมตร/เดือนในช่วงฤดูแล้ง 2) ปริมาณ
น้้าฝนระหว่าง 120-180 มิลลิเมตร/เดือนในช่วงฤดูแล้ง 3) ปริมาณน้้าฝนมากกว่า 180 มิลลิเมตร/
เดือนในช่วงฤดูแล้ง ซึ่งส่งผลต่อระดับความเสี่ยงต่อการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินระดับสูง 
กลาง และต่้า ตามล้าดับ 

 ปัจจัยความลึกของระดับน้้าใต้ดิน มีความสัมพันธ์ต่อระดับความเสี่ยงต่อการเปลี่ยนแปลงการ
ใช้ประโยชน์ที่ดินในพ้ืนที่ศึกษา เช่น ในพ้ืนที่ที่มีความลึกของระดับน้้าใต้ดินต่้าสุด จะส่งผลให้หน้าดิน
ในบริเวณนั้นแห้งแล้ง ส่งผลให้โอกาสในการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินในพ้ืนที่สูงขึ้น ซึ่งจาก
การรวบรวมข้อมูล พบว่าความลึกของระดับน้้าใต้ดินอยู่ในช่วง 2.33-18.17 เซนติเมตร เพ่ือน้าไปสู่
การวิเคราะห์ระดับพ้ืนที่เสี่ยงต่อการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินในพ้ืนที่ศึกษา จึงท้าการแบ่ง
ความลึกของระดับน้้าใต้ดินออกเป็น 3 ช่วงชั้น โดยใช้หลักการทางสถิติ ได้แก่ 1) ความลึกของน้้า 
ใต้ดินมากกว่า 14 เซนติเมตร 2) ความลึกของน้้าใต้ดินระหว่าง 4-14 เซนติเมตร และ 3) ความลึก
ของน้้าใต้ดินระหว่าง 0-4 เซนติเมตร ซึ่งส่งผลต่อระดับความเสี่ยงต่อการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์
ที่ดินระดับสูง กลาง และต่้า ตามล้าดับ 
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 ปัจจัยการเกิดไฟไหม้ป่า หมายถึง การเกิดไฟไหม้ในพ้ืนที่ศึกษา ซึ่งพ้ืนที่การเกิดไฟไหม้มี
ความสัมพันธ์ต่อระดับความเสี่ยงต่อการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน เช่น ในพ้ืนที่ที่มีการเกิดไฟ
ไหม้ท้าให้ความอุดมสมบูรณ์บริเวณนั้นลดลง กลายเป็นพ้ืนที่รอสภาพฟ้ืนฟู ง่ายต่อการถูก
เปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน ในการวิเคราะห์ระดับความเสี่ยงต่อการเปลี่ยนแปลงการใช้
ประโยชน์ที่ดิน จึงท้าการแบ่งปัจจัยการเกิดไฟไหม้ออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ 1) พ้ืนที่ที่เกิดไฟไหม้ และ 
2) พ้ืนที่ที่ไม่เกิดไฟไหม้ โดยส่งผลต่อระดับความเสี่ยงสูง และต่้า ตามล้าดับ 

 ปัจจัยลักษณะการใช้ที่ดิน หมายถึง ประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดินในปัจจุบันที่มีความ
สอดคล้องกับระดับความเสี่ยงต่อการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินที่แตกต่างกัน เช่น พ้ืนที่ที่มี
ลักษณะเป็นที่ดอนจะมีความเสี่ยงต่อการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินมากกว่าที่ลุ่ม เนื่องจาก
ลักษณะของที่ดินง่ายต่อการเปลี่ยนแปลงมากกว่า  ซึ่งในการวิเคราะห์ระดับความเสี่ยงต่อการ
เปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินได้ท้าการแบ่งกลุ่มของปัจจัยลักษณะการใช้ที่ดิน 3 กลุ่ม ดังนี้  
1) พ้ืนที่ลุ่ม ทุ่งหญ้า ไม้พุ่ม 2) ป่าพรุรอสภาพฟ้ืนฟู และ 3) ป่าพรุสมบูรณ์ ส่งผลต่อระดับความเสี่ยง
ต่อการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินในพ้ืนที่ศึกษาสูง ปานกลาง และต่้า ตามล้าดับ 

 ปัจจัยคุณสมบัติของดิน หมายถึง ความเหมาะสมของดินต่อการใช้ประโยชน์  ซึ่งจาก
การศึกษาข้อมูลการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินในพ้ืนที่ พบว่าพ้ืนที่ที่มีการเปลี่ยนแปลงส่วน
ใหญ่มีการเปลี่ยนแปลงเป็นพ้ืนที่ปลูกปาล์มน้้ามัน เพ่ือน้าไปสู่การวิเคราะห์ระดับพ้ืนที่เสี่ยงต่อการ
เปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินในพ้ืนที่ศึกษา จึงท้าการจัดกลุ่มชุดดินออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ 1) ชุด
ดินที่เหมาะสมแก่การปลูกปาล์มน้้ามัน และ 2) ชุดดินที่ไม่เหมาะสมแก่การปลูกปาล์มน้้ามัน ซึ่งจาก
ฐานข้อมูลของกรมพัฒนาที่ดิน (2561) แสดงให้เห็นว่าชุดดินที่เหมาะสมแก่การปลูกปาล์มน้้ามันคือ
กลุ่มชุดดินล้าดับที่ 8, 26, 32, 34, 39 และ 50 ส่งผลต่อระดับความเสี่ยงต่อการเปลี่ยนแปลงการใช้
ประโยชน์ที่ดินในพ้ืนที่ศึกษาสูง และต่้า ตามล้าดับ 

 ปัจจัยเส้นทางคมนาคม หมายถึง เส้นทางคมนาคม ทั้งเส้นทางสายหลักและเส้นทางชนบทใน
พ้ืนที่ศึกษา ซึ่งมีความสัมพันธ์กับระดับความเสี่ยงต่อการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน เช่น 
บริเวณที่มีเส้นทางคมนาคมตัดผ่าน จะท้าให้บริเวณโดยรอบเส้นทางคมนาคมนั้น ๆ เสี่ยงต่อการ 
ถูกเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินสูงขึ้น เนื่องจากสามารถเข้าถึงพ้ืนที่ได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว
ยิ่งขึ้น ดังนั้นในการวิเคราะห์ถึงระดับความเสี่ยงต่อการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน จึงท้าการ
แบ่งข้อมูลออกเป็น 3 ช่วงชั้น 1) เส้นทางคมนาคมใกล้พ้ืนที่ป่าพรุ น้อยกว่า 500 เมตรและห่างจาก
เส้นทางคมนาคมน้อยกว่า 1,000 เมตร 2) เส้นทางคมนาคมใกล้พ้ืนที่ป่าพรุ 500-1,000 เมตร และ
ห่างจากเส้นทางคมนาคมน้อยกว่า 1,000 เมตร และ 3) เส้นทางคมนาคมใกล้พ้ืนที่ป่าพรุ มากกว่า 
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1,000 เมตร และห่างจากเส้นทางคมนาคมน้อยกว่า 1,000 เมตร ส่งผลต่อระดับความเสี่ยงต่อการ
เปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินในพ้ืนที่ศึกษาสูง ปานกลาง และต่้า ตามล้าดับ 

 ปัจจัยรายได้จากการปลูกปาล์มน้้ามัน ในงานวิจัยฉบับนี้จะใช้ข้อมูลรายได้จากภาคการเกษตร
ในแต่ละต้าบลในการวิเคราะห์ถึงรายได้จากการปลูกปาล์มน้้ามันรายต้าบล เนื่องจากไม่มีการเก็บ
ข้อมูลเฉพาะรายได้จากการปลูกปาล์มน้้ามันเท่านั้น ซึ่งจากการวิเคราะห์แสดงให้เห็นว่ารายได้จากการ
ปลูกปาล์มน้้ามันรายต้าบลในพ้ืนที่ศึกษาอยู่ระหว่าง 3,170.96-62,641.60 บาท/ปี ในการวิเคราะห์
ระดับการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน ได้ท้าการแบ่งข้อมูลออกเป็น 3 ช่วงชั้น โดยอาศัย
หลักการทางสถิติ ได้แก่ 1) มากกว่า 40,000 บาท/ต้าบล 2) 20,000-40,000 บาท/ต้าบล และ 
3) น้อยกว่า 20,000 บาท/ต้าบล ซึ่งส่งผลต่อระดับความเสี่ยงต่อการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์
ที่ดินระดับสูง กลาง และต่้า ตามล้าดับ  
 ปัจจัยการบริหารจัดการ หมายถึง มาตรการต่าง ๆ จากหน่วยงานภาครัฐ เอกชน NGOs 
รวมถึงมาตรการทางกฎหมาย จากการเก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์พบว่าในพ้ืนที่ศึกษามีหน่วยงานที่มี
อ้านาจหน้าที่ในการบริหารจัดการอยู่ 2 หน่วยงาน ได้แก่ เขตห้ามล่าสัตว์ป่าบ่อล้อ และเขตห้ามล่า
สัตว์ป่าทะเลน้อย ซึ่งหน่วยงานดังกล่าวมีการบังคับใช้มาตรการต่าง ๆ ในการด้าเนินการควบคุมการ
เปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินในพ้ืนที่ศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ ส้าหรับการวิเคราะห์ระดับความ
เสี่ยงต่อการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินในพ้ืนที่ศึกษา จึงท้าการแบ่งปัจจัยของการบริหาร
จัดการออกเป็น 2 ระดับ ได้แก่ 1) พ้ืนที่ที่ไม่มีความเข้มงวดด้านการบังคับใช้มาตรการ หมายถึง
บริเวณนอกเขตความรับผิดชอบของเขตห้ามล่าสัตว์ป่าทั้ง 2 หน่วยงาน และ 2) พ้ืนที่ที่มีความเข้มงวด
ด้านการบังคับใช้มาตรการ หมายถึงบริเวณที่อยู่ในเขตความรับผิดชอบของเขตห้ามล่าสัตว์ป่าทั้ง 2 
หน่วยงาน ซึ่งส่งผลต่อระดับความเสี่ยงต่อการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินในพ้ืนที่ศึกษาสูง และ
ต่้า ตามล้าดับ 

 ปัจจัยกรรมสิทธิ์ในการใช้ที่ดิน หมายถึง การถือครองที่ดินในพ้ืนที่ศึกษา ซึ่งมีความสัมพันธ์
กับระดับความเสี่ยงต่อการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน ในลักษณะของการถือครองเอกสารสิทธิ์
ทีม่ีขอบเขตไมช่ัดเจน อาจน้าไปสู่การเปลี่ยนแปลงพื้นที่โดยรอบเกินขอบเขตพ้ืนที่ถือครองตามเอกสาร
สิทธิ์ของตน ทั้งโดยตั้งใจและไม่ตั้งใจ ในงานวิจัยฉบับนี้จึงได้แบ่งข้อมูลออกเป็น 3 ช่วงชั้น เพ่ือ
วิเคราะห์ระดับความเสี่ยงต่อการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน ได้แก่ 1) การถือครองเอกสาร
สิทธิ์ใกล้พ้ืนที่ป่าพรุ น้อยกว่า 500 เมตร และห่างจากพ้ืนที่ที่มีเอกสารสิทธิ์น้อยกว่า 1,000 เมตร  
2) การถือครองเอกสารสิทธิ์ใกล้พ้ืนที่ป่าพรุ 500-1,000 เมตร และห่างจากพ้ืนที่ที่มีเอกสารสิทธิ์น้อย
กว่า 1,000 เมตร และ 3) การถือครองเอกสารสิทธิ์ใกล้พ้ืนที่ป่าพรุ มากกว่า 1,000 เมตร และห่าง



100 

จากพ้ืนที่ที่มีเอกสารสิทธิ์น้อยกว่า 1,000 เมตร ส่งผลต่อระดับความเสี่ยงต่อการเปลี่ยนแปลงการใช้
ประโยชน์ที่ดินในพ้ืนที่ศึกษาสูง ปานกลาง และต่้า ตามล้าดับ 

ตารางที่ 4.4 ปัจจัยค่าถ่วงน้้าหนักและค่าคะแนนของข้อมูลที่ใช้ในการศึกษาพ้ืนที่เสี่ยงต่อการ
เปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินของพ้ืนที่ป่าพรุควนเคร็งและป่าพรุควนขี้เสียน โดยวิธี AHP  

ปัจจัยท่ีใช้ในการศึกษา เกณฑ์ย่อย ค่าคะแนน ค่าถ่วงน้ าหนัก 

ปริมาณน้ าฝนในช่วงฝนตก
น้อย  

น้อยกว่า  120 มิลลิ เมตร/เดือน
ในช่วงฤดูแล้ง 

3 0.05 

120-180 มิลลิเมตร/เดือนในช่วง
ฤดูแล้ง 

2  

มากกว่า  180 มิ ลลิ เมตร/เดื อน
ในช่วงฤดูแล้ง 

1  

ความลึกของระดับน้ าใต้ดิน มากกว่า 14 เซนติเมตร 3 0.08 

4-14 เซนติเมตร 2  
0-4 เซนติเมตร 1  

การเกิดไฟไหม้ในพื้นที่ป่า
พรุ  

เกิดไฟไหม ้ 3 0.06 
ไม่เกิดไฟไหม ้ 1  

ลักษณะการใช้ท่ีดิน พ้ืนที่ลุ่ม ทุ่งหญ้า ไม้พุ่ม 3 0.09 

ป่าพรุรอสภาพฟ้ืนฟ ู 2  
ป่าพรุสมบูรณ ์ 1  

คุณสมบัติของดิน  ดินที่เหมาะสมกับการปลูกปาล์ม
น้้ามัน 

3 0.08 

ดินที่ไม่เหมาะสมกับการปลูกปาล์ม
น้้ามัน 

1  

เส้นทางคมนาคม ใกล้ พ้ื นที่ ป่ าพรุ  น้ อยกว่ า 500 
เมตรและห่างจากเส้นทางคมนาคม
น้อยกว่า 1,000 เมตร 

3 0.22 

ใกล้พ้ืนที่ป่าพรุ 500-1,000 เมตร 
และห่างจากเส้นทางคมนาคมน้อย
กว่า 1,000 เมตร 

2  

ใกล้ พ้ืนที่ป่ าพรุ มากกว่า 1 ,000 1  
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ปัจจัยท่ีใช้ในการศึกษา เกณฑ์ย่อย ค่าคะแนน ค่าถ่วงน้ าหนัก 

เม ต ร  แ ล ะ ห่ า งจ าก เส้ น ท า ง
คมนาคมน้อยกว่า 1,000 เมตร 

รายได้จากการปลูกปาล์ม
น้ ามัน  

มากกว่า 40,000 บาท/ต้าบล 3 0.15 

20,000-40,000 บาท/ต้าบล 2  
น้อยกว่า 20,000 บาท/ต้าบล 1  

การบริหารจัดการ  พ้ืนที่ที่ไม่มีความเข้มงวดด้านการ
บังคับใช้มาตรการ 

3 0.12 

พ้ืนที่ ที่ มีความเข้มงวดด้านการ
บังคับใช้มาตรการ 

1  

กรรมสิทธิ์ในการใช้ที่ดิน  ใกล้ พ้ื นที่ ป่ าพรุ  น้ อยกว่ า 500 
เมตร และห่างจากพ้ืนที่ที่มีเอกสาร
สิทธิ์น้อยกว่า 1,000 เมตร 

3 0.15 

ใกล้พ้ืนที่ป่าพรุ 500-1,000 เมตร 
และห่างจากพ้ืนที่ที่มีเอกสารสิทธิ์
น้อยกว่า 1,000 เมตร 

2  

ใกล้ พ้ืนที่ป่ าพรุ มากกว่า 1 ,000 
เมตร และห่างจากพ้ืนที่ที่มีเอกสาร
สิทธิ์น้อยกว่า 1,000 เมตร 

1  

 

 เมื่อน้าข้อมูลทั้งหมดมาวิเคราะห์ด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ พบว่า พ้ืนที่เสี่ยงต่อการ

เปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินในพ้ืนที่ศึกษา ส่วนใหญ่อยู่ในระดับความเสี่ยงต่อการเปลี่ยนแปลง

การใช้ประโยชน์ที่ดินระดับปานกลาง ร้อยละ 76 ของพื้นที่ศึกษา รองลงมาอยู่ในระดับต่้า ร้อยละ 22 

และระดับสูง ร้อยละ 2 ของพ้ืนที่ศึกษา ตามล้าดับ (ตารางที่ 4.5) โดยพ้ืนที่ที่มีความเสี่ยงต่อการ

เปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินระดับสูง ส่วนใหญ่อยู่ในต้าบลสวนหลวง อ้าเภอเฉลิมพระเกียรติ

มากที่สุดจ้านวน 4,588 ไร่ รองลงมาอยู่ในต้าบลแม่เจ้าอยู่หัว อ้าเภอเชียรใหญ่ และต้าบลเคร็ง อ้าเภอ

ชะอวด จ้านวน 3,042 ไร่ และ 2,570 ไร่ ตามล้าดับ (รายละเอียดดังตารางท่ี 4.6) (ภาพที่ 4.4) 
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ตารางท่ี 4.5 แสดงระดับความเสี่ยงต่อการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินในพ้ืนที่ศึกษา 

ระดับความเสี่ยง 
พื้นที่การเปลี่ยนแปลง 

ร้อยละ 
ตารางกิโลเมตร ไร ่

สูง 26.03 16,267 2 

ปานกลาง 1,070.11 668,819 76 

ต้่า 309.43 193,391 22 

รวม 1,405.57 878,477 100 

 

ตารางท่ี 4.6 แสดงพื้นที่ที่มีความเสี่ยงต่อการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินระดับสูง 

จังหวัด อ าเภอ ต าบล 
พื้นที่การเปลี่ยนแปลง 

ตารางกิโลเมตร ไร ่
นครศรีธรรมราช ร่อนพิบูลย์ ควนพัง 1.33 834 

 เฉลิมพระเกียรติ สวนหลวง 7.35 4,588 

  ทางพูน 1.13 708 
 เชียรใหญ่ การะเกด 2.31 1,446 

  เขาพระบาท 0.33 208 

  แม่เจ้าอยู่หัว 4.88 3,042 
 หัวไทร ทรายขาว 0.54 340 

  แหลม 0.35 218 

 ชะอวด ชะอวด 1.48 927 
  เคร็ง 4.11 2,570 

  บ้านตูล 0.81 498 
  นางหลง 0.21 134 

พัทลุง ควนขนุน ทะเลน้อย 0.86 539 

  พนางตุง 0.34 215 
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ภาพที่ 4.4 แผนที่ระดับความเสี่ยงต่อการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินในพ้ืนที่ศึกษา  
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4.3 มาตรการการใช้ประโยชน์ที่ดิน และเสนอแนวทางส าคัญเบื้องต้นที่สามารถน าไปสู่
การจัดการพื้นที่ป่าพรุควนข้ีเสียนและป่าพรุควนเคร็ง  

 
 การศึกษามาตรการการใช้ประโยชน์ที่ดินในพ้ืนที่ป่าพรุควนขี้เสียนและป่าพรุควนเคร็ง 
จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดพัทลุง และจังหวัดสงขลา โดยการสัมภาษณ์เชิงลึกหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง เช่น เจ้าหน้าที่ของเขตห้ามล่าสัตว์ป่าบ่อล้อ และเขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลน้อย เป็นต้น ท้าให้
ทราบถึงมาตรการปัจจุบัน รวมถึงปัญหาที่เกิดขึ้นในการด้าเนินการตามมาตรการต่าง ๆ ที่ใช้ในการ
จัดการการใช้ประโยชน์ในพื้นท่ีศึกษา โดยมีรายละเอียดดังนี้  
 
 4.3.1 มาตรการการใช้ประโยชน์ที่ดินในปัจจุบันของพื้นที่ป่าพรุควนขี้เสียนและป่าพรุ
ควนเคร็ง 

 ปัจจุบันพ้ืนที่ศึกษาอยู่ภายใต้การดูแลของหน่วยงานภาครัฐหลายหน่วยงาน ได้แก่ กรมป่าไม้ 
และกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช ที่มีหน่วยงานระดับปฏิบัติการ คือ เขตห้ามล่าสัตว์ ป่า
บ่อล้อ เขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลน้อย และสถานีควบคุมไฟป่าทะเลน้อย ซึ่งมาตรการของหน่วยงาน
ดังกล่าวในการจัดการการใช้ประโยชน์ในพ้ืนที่มีอยู่ด้วยกันหลายลักษณะ เช่น มาตรการทางกายภาพ 
และมาตรการทางกฎหมาย เป็นต้น โดยสามารถสรุปมาตรการที่ส้าคัญในพ้ืนที่ศึกษา รายละเอียดดังนี้ 

 1) การขุดคูรอบพื้นที่ป่าพรุ เป็นมาตรการที่มีการขุดลอกแพรกน้้า (คูคลอง) รอบแนวพ้ืนที่
ป่าพรุ เพ่ือรักษาระดับน้้าในพ้ืนที่ป่าพรุ และป้องกันการบุกรุก รวมทั้งเป็นเส้นทางในการลาดตระเวน
ของเจ้าหน้าที่ ทั้งนี้ หากมีการลักลอบจุดไฟเผาจะสามารถใช้เครื่องสูบน้้าขึ้นไปดับไฟได้อย่างทันท่วงที 
เจ้าหน้าที่ได้ด้าเนินการมาตรการดังกล่าว ในพ้ืนที่ป่าพรุควนเคร็งภายใต้การดูแลของเขตห้ามล่า 
สัตว์ป่าบ่อล้อ บริเวณอ้าเภอร่อนพิบูลย์ อ้าเภอเฉลิมพระเกียรติ อ้าเภอเชียรใหญ่ อ้าเภอชะอวด 
จังหวัดนครศรีธรรมราช เนื่องจากพ้ืนที่ดังกล่าวเป็นพ้ืนที่ผืนเล็ก ๆ จ้านวน 13 ผืน ซึ่งยากต่อการ
ควบคุมดูแลการใช้ประโยชน์ที่ดิน จากการด้าเนินการพบว่า มาตรการการขุดคู รอบพ้ืนที่ป่าพรุ
สามารถควบคุมการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินได้อย่างมีประสิทธิภาพ อย่างไรก็ตามยังคงมี
นักวิชาการหลายท่านที่กังวลถึงผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพของพ้ืนที่ป่าพรุ โดยปราศจาก
การศึกษาผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมของพ้ืนที่ เช่น การขุดคูรอบพ้ืนที่ป่าพรุอาจจะส่งผลให้น้้าไม่
สามารถกักเก็บในพ้ืนที่ป่าพรุได้ในช่วงหน้าแล้ง เนื่องจากน้้าในพ้ืนที่ป่าพรุจะไหลมารวมกันในคูและ
อาจมีการระบายออกสู่ล้าน้้าใกล้เคียงได้ เป็นต้น (ภาพที่ 4.5) 
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ภาพที่ 4.5 การขุดคูรอบพ้ืนที่ป่าพรุ 

 2) การลาดตระเวนเชิงคุณภาพ (smart partrol) เป็นมาตรการเพ่ือป้องกันมิให้มีการ
กระท้าผิดในพ้ืนที่ ซึ่งหน่วยงานระดับปฏิบัติการของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้แก่ 
เขตห้ามล่าสัตว์ป่าบ่อล้อ เขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลน้อย และสถานีควบคุมไฟป่าทะเลน้อย จะท้าการ
ออกตรวจพ้ืนที่ทุกวัน ทั้งทางบก โดยการเดินเท้า และทางน้้า โดยการใช้เรือ (กรณีของพ้ืนที่เขตห้าม
ล่าสัตว์ป่าบ่อล้อ ที่จะท้าการลาดตระเวนโดยรอบคูที่ท้าการขุดไว้) รวมถึงมีการเก็บข้อมูลเกี่ยวกับ  
สัตว์ป่าและพันธุ์พืชในพ้ืนที่ ซึ่งมาตรการการลาดตระเวนเชิงคุณภาพนี้มีประสิทธิภาพ  สามารถ 
เฝ้าระวังการเข้าไปใช้ประโยชน์ในพื้นท่ีอนุรักษ์ได้ 

 3) การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์ เพ่ือสร้างจิตส้านึกให้แก่ประชาชนในพ้ืนที่ โดยเฉพาะกลุ่ม
เยาวชน เช่น โครงการครูป่าไม้ เป็นต้น ทางหน่วยงานของเขตห้ามล่าสัตว์ป่าบ่อล้อ และเขตห้ามล่า
สัตว์ป่าทะเลน้อยจะท้าการชี้แจงให้ประชาชนในพ้ืนที่ได้ทราบถึงผลเสียของการบุกรุก การตัดไม้
ท้าลายป่าและการเกิดไฟป่า โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้อย่างยั่งยืน ทั้ง
ทางหอกระจายข่าวหมู่บ้านและสถานีวิทยุชุมชน แต่พบว่าในบางพ้ืนที่ประชาชนยังไม่ให้ความร่วมมือ 

 4) การบังคับใช้มาตรการทางกฎหมาย  กฎหมายที่ เกี่ยวข้องกับ พ้ืนที่ป่ าพรุ  เช่น 
พระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ.2584 พระราชบัญญัติสงวนคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.2535 เป็นต้น ซึ่งเป็น
มาตรการที่มีการบังคับใช้อย่างเข้มงวดและมีประสิทธิภาพสูง สามารถควบคุมการเปลี่ยนแปลงการใช้
ประโยชน์ที่ดินในพ้ืนที่ป่าพรุควนขี้เสียน จากมาตรการทางกฎหมายนี้ สามารถด้าเนินคดีกับ
ผู้ประกอบการรายใหญ่ที่บุกรุกพ้ืนที่เพ่ือท้าการเกษตรหลายราย แต่อย่างไรก็ตามปัญหาในเรื่องของ
ความถูกต้องของเอกสารสิทธิ์ในพ้ืนที่ ยังส่งผลกระทบต่อการบังคับใช้กฎหมาย เนื่องจากในพื้นที่มีการ
ออกเอกสารสิทธิ์โดยมิชอบและทับซ้อนกันหลายฉบับ ซึ่งเป็นผลมาจากนโยบายต่าง ๆ ของภาครัฐที่
ผ่านมา เช่น นโยบายปฏิรูปที่ดินเพ่ือการเกษตร เป็นต้น ในปัจจุบันพ้ืนที่เหล่านี้อยู่ในขั้นตอนการ
พิสูจน์สิทธิ์ จึงท้าให้เจ้าหน้าที่ขาดความแน่ชัดในการบังคับใช้กฎหมาย เช่น ในพ้ืนที่ป่าพรุปัจจุบันท้า
การเพาะปลูกปาล์มน้้ามันจ้านวนมากโดยอ้างว่าเป็นพื้นที่เอกสารสิทธิ์ เจ้าหน้าที่ไม่สามารถด้าเนินการ
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ตามกฎหมายได้อย่างเหมาะสม เนื่องจากพ้ืนที่ดังกล่าวยังอยู่ในขั้นตอนของการพิสูจน์สิทธิ์ เป็นต้น ซึ่ง
กระบวนการพิสูจน์สิทธิ์การถือครองที่ดิน มีรายละเอียดดังภาพที ่4.6  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที่มา : ปรับปรุงจาก ส้านักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี, 2553 

 4.3.2 ข้อเสนอแนะส าหรับแนวทางเบื้องต้นในการจัดการพื้นที่ป่าพรุควนขี้เสียน และป่า
พรุควนเคร็ง 

 การศึกษาระดับความเสี่ยงต่อการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินในพ้ืนที่ศึกษา โดยท้า
การแบ่งระดับของพ้ืนที่เสี่ยงออกเป็น 3 ระดับ ได้แก่ ระดับสูง ระดับปานกลาง ระดับต่้า และการ
สัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการพ้ืนที่ป่าพรุ จึงสามารถเสนอ
แนวทางส้าคัญเบื้องต้นต่อพ้ืนที่ที่มีระดับความเสี่ยงสูง และพ้ืนที่ที่มีระดับความเสี่ยงปานกลางถึง
ระดับต่้า ได้ดังนี ้

ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช
เป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

ด้าเนินการตรจสอบการถือครองพื้นที่ป่าพรุ
ของราษฎรที่มีการอ้าง สค.1 สปก.4-01  

นส.3 นส.3ก และฉโนดที่ดิน  

พิสูจน์ด้วยภาพถ่ายทางอากาศ 

ไม่มีการท้าประโยชน์มาก่อนให้ยกเลิก 
หรือเพิกถอนท้ังหมด 

พื้นที่ท่ีมีการบุกรุก 
ปลูกต้นปาล์มน้้ามัน ยางพารา 

สิ้นสุดกระบวนการ พิสูจน์ได้วา่มีการครอบครองพ้ืนท่ี 

โดยชอบด้วยกฎหมาย มิชอบด้วยกฎหมาย 

สิ้นสุดกระบวนการ - ด้าเนินคดีท้ังทางเพ่งและทางอาญา 
- ด้าเนินการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างและ
พืชผลออกให้หมด 
- ด้ าเนินการฟื้ นฟูสภาพพื้ น ท่ี ให้
กลับคืนเป็นป่าพรุดังเดิม 

ภาพที่ 4.6 กระบวนการพิสูจน์สิทธิ์การถือครองที่ดิน 
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  4.3.2.1 พื้นที่ที่มีความเสี่ยงต่อการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินระดับสูง 

  แนวทางเบื้องต้นที่ เหมาะสมในการบริหารจัดการพ้ืนที่ที่มีความเสี่ยงต่อการ
เปลี่ยนแปลงระดับสูง ได้แก่ 

   1) เร่งรัดการพิสูจน์สิทธิ์และจัดการเรื่องเอกสารสิทธิ์อย่างเป็นรูปธรรม 
เนื่องจากส่งผลต่อการบังคับใช้กฎหมายในพื้นท่ีได้อย่างเหมาะสม 

   2) ควรมีมาตรการควบคุมพื้นที่ปลูกปาล์มน้ ามันอย่างเคร่งครัด และมี
บทลงโทษที่สามารถบังคับใช้ได้อย่างจริงจัง เช่น การประกาศเขตป่าไม้ถาวรตามมติคณะรัฐมนตรี
ในพ้ืนที่ศึกษา ให้เป็นพ้ืนที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม พ.ศ.2535 ซึ่งการประกาศเขตคุ้มครองจะท้าให้มีมาตรการในการคุ้มครองพ้ืนที่ และ
บทลงโทษที่เหมาะสม (รายละเอียดในหัวข้อที่ 2.4.2) 

   3) สนับสนุนให้เกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ ามันในพื้นที่ปฏิบัติตามมาตรฐาน
การปลูกปาล์มน้ ามันอย่างยั่งยืน (Roundtable on Sustainable Palm Oil : RSPO) ซึ่งเป็น
มาตรฐานในการควบคุมการผลิตปาล์มน้้ามันตั้งแต่การคัดเลือกพันธุ์ เลือกพ้ืนที่ในการปลูกที่เหมาะสม 
เพ่ือน้าไปสู่การได้ผลผลิตที่มีคุณภาพในต้นทุนที่ต่้าลง  

   4) การบริหารจัดการพื้นที่ป่าพรุ ในลักษณะการเปลี่ยนแปลงสภาพทาง
ธรรมชาติของพื้นที่ป่าพรุ ควรมีการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Environmental Impact 
Assessment : EIA) โดยละเอียดก่อนด้าเนินโครงการ เนื่องจากพ้ืนที่ป่าพรุเป็นพ้ืนที่ที่มีระบบนิเวศ
ที่เปราะบาง ง่ายต่อการล่มสลาย เช่น การก่อสร้างหรือด้าเนินโครงการในพ้ืนที่ป่าพรุอาจส่งผลกระทบ
ต่อรูปแบบของทรัพยากรน้้า ซึ่งเป็นปัจจัยส้าคัญของการคงอยู่ของพ้ืนที่ป่าพรุ ฉะนั้นหากมีการศึกษา
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมก่อนการด้าเนินการใด ๆ จะท้าให้สามารถป้องกันผลกระทบต่าง ๆ ที่อาจจะ
เกิดข้ึนต่อพ้ืนที่ป่าพรุได้อย่างเป็นรูปธรรม   

   5) ปรับปรุงมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) ฉบับวันที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ.2552 
เรื่อง ทะเบียนรายนามพ้ืนที่ชุ่มน้้าที่มีความส้าคัญระดับนานาชาติ และระดับชาติของประเทศไทย 
และมาตรการอนุรักษ์พ้ืนที่ชุ่มน้้า ซึ่งในมติครม. ฉบับดังกล่าวมีการมอบอ้านาจหน้าที่ในการอนุรักษ์
พ้ืนที่ชุ่มน้้า ให้กับหน่วยงานระดับกระทรวงและในระดับกรม จึงควรมีการปรับปรุงให้มีการมอบ
อ้านาจหน้าที่แก่หน่วยงานระดับปฏิบัติการยิ่งขึ้น ซึ่งจะส่งผลให้การจัดการพ้ืนที่ป่าพรุควนขี้เสียนเป็น
รูปธรรมยิ่งขึ้น 
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   6) ควบคุมและป้องกันการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานต่าง ๆ ใกล้พื้นที่ 
ป่าพรุ เช่น การสร้างเส้นทางคมนาคม เป็นต้น เนื่องจากการให้ค่าน้้าหนักปัจจัยที่ส่งผลต่อการ
เปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินในพ้ืนที่ป่าพรุควนขี้เสียนและป่าพรุควนเคร็ง โดยผู้เชี่ยวชาญให้ค่า
น้้าหนักปัจจัยเส้นทางคมนาคมสูงสุด แสดงให้เห็นว่าเส้นทางคมนาคมใกล้พ้ืนที่ป่าพรุส่งผลต่อการ
เปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินในพ้ืนที่ป่าพรุควนขี้เสียนและป่าพรุควนเคร็ง จึงควรมีมาตรการเพื่อ
ควบคุมในเรื่องดังกล่าว 
 
  4.3.2.2 พื้นที่ที่มีความเสี่ยงต่อการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินระดับ 
ปานกลางถึงระดับต่ า 

  แนวทางเบื้องต้นที่ เหมาะสมในการบริหารจัดการพ้ืนที่ที่มีความเสี่ยงต่อการ
เปลี่ยนแปลงระดับกลางถึงระดับต่้า ได้แก่ 

   1) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการพื้นที่ป่าพรุ เพ่ือให้
ประชาชนเกิดความรู้สึกความเป็นเจ้าของ โดยการสร้างอาชีพและวิถีชีวิตที่พ่ึงพาทรัพยากรธรรมชาติ
ในพ้ืนที่ป่าพรุ เช่น สนับสนุนอาชีพการสานกระจูด หรือการหาของป่า เมื่อประชาชนได้ประโยชน์จาก
พ้ืนที่ป่าพรุก็จะดูแลรักษาแหล่งท้ากินเพ่ือให้มีแหล่งท้ากินอย่างยั่งยืนต่อไป 

   2) ปลูกฝังจิตส านึก/รณรงค์/ให้ความรู้ เพ่ือสร้างจิตส้านึกแก่ประชาชน 
โดยเน้นที่กลุ่มเยาวชนในพ้ืนที่รอบป่าพรุ ได้แก่ อ้าเภอชะอวด  อ้าเภอหัวไทร  อ้าเภอเชียรใหญ่  
อ้าเภอเฉลิมพระเกียรติ  อ้าเภอร่อนพิบูรณ์  จังหวัดนครศรีธรรมราช  อ้าเภอควนขนุน  จังหวัดพัทลุง  
และอ้าเภอระโนด  จังหวัดสงขลา 

   3) ฟื้นฟูความหลากหลายทางชีวภาพ เนื่องจากลักษณะโดยทั่วไปของ
พ้ืนที่ศึกษาเป็นพ้ืนที่ป่าพรุที่เสื่อมโทรมและมีไม้เสม็ดขึ้นโดยทั่วไป ซึ่งเกิดจากการถูกพายุไต้ฝุ่น 
แฮเรียตพัดท้าลาย ประกอบกับการเข้าครอบครองพ้ืนที่ เพ่ือการเกษตรและที่อยู่อาศัย ดังนั้นจึงควร
เร่งศึกษา วิจัย เพ่ือเพ่ิมความหลากหลายทางชีวภาพในพ้ืนที่ศึกษา โดยการสนับสนุนจากหน่วยงานที่
มีความเชี่ยวชาญ เช่น เขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลน้อย เขตห้ามล่าสัตว์ป่าบ่อล้อ รวมถึงสถาบันการศึกษา
ต่าง ๆ เช่น มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นต้น 



 

บทท่ี 5 
สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

5.1 สรุปผลการศึกษา 

5.1.1 การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่ป่าพรุควนขี้เสียนและป่าพรุควนเคร็ง  

 การวิเคราะห์การใช้ประโยชน์ที่ดินในพ้ืนที่ศึกษา โดยใช้ข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดิน ในปี 
พ.ศ.2552 และปี พ.ศ.2559 จากกรมพัฒนาที่ดิน และจ้าแนกประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดินได้ทั้งสิ้น 
11 ประเภท ได้แก่ (1) ที่อยู่อาศัยและสิ่งก่อสร้าง (2) พ้ืนที่ป่า (3) พ้ืนที่ป่าพรุ (4) พ้ืนที่ปลูกยางพารา 
(5) พ้ืนที่ปลูกปาล์มน้้ามัน (6) พื้นที่เกษตรกรรม (7) พ้ืนที่นา (8) สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้้า (9) พื้นที่
แหล่งน้้า (10) พ้ืนที่ทุ่งหญ้าและโรงเรือนเลี้ยงสัตว์ และ (11) พ้ืนที่เบ็ดเตล็ด พบว่า ผลการวิเคราะห์
การใช้ประโยชน์ที่ดิน ในปี พ.ศ.2552 และปี พ.ศ.2559 มีรายละเอียดดังนี้  

 1) การใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่ศึกษา ในปี พ.ศ.2552 

 ในปี พ.ศ.2552 พื้นที่ศึกษา มีพ้ืนที่ป่าพรุเป็นสัดส่วนมากท่ีสุด คิดเป็นพ้ืนที่ 304,633 ไร่ หรือ
ร้อยละ 34.68 ของพ้ืนที่ศึกษา รองลงมาได้แก่ พ้ืนที่นา พ้ืนที่ปลูกยางพารา พ้ืนที่ปลูกปาล์มน้้ามัน 
พ้ืนที่อยู่อาศัยและสิ่งก่อสร้าง พื้นที่แหล่งน้้า พ้ืนที่เบ็ดเตล็ด พ้ืนที่เกษตรกรรม พื้นที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้้า 
พ้ืนที่ป่า และพ้ืนที่ทุ่งหญ้าและโรงเรือนเลี้ยงสัตว์ คิดเป็นพ้ืนที่ 211,302  89,462  72,567  62,014  
53,610  47,439  31,627  3,431  2,179 และ 213 ไร่ หรือร้อยละ 24.05  10.19  8.26  7.06  
6.10  5.40  3.60  0.39  0.25 และ 0.02 ของพ้ืนที่ศึกษา ตามล้าดับ (ภาพที ่5.1) 

 2) การใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่ศึกษา ในปี พ.ศ.2559 

 ในปี พ.ศ.2559 พื้นที่ศึกษา มีพ้ืนที่ป่าพรุเป็นสัดส่วนมากท่ีสุด คิดเป็นพ้ืนที่ 261,306 ไร่ หรือ
ร้อยละ 29.75 ของพ้ืนที่ศึกษา รองลงมาได้แก่ พ้ืนที่ปลูกปาล์มน้้ามัน พ้ืนที่นา พ้ืนที่ปลูกยางพารา 
พ้ืนที่แหล่งน้้า พื้นที่อยู่อาศัยและสิ่งก่อสร้าง พ้ืนที่เกษตรกรรม พื้นที่เบ็ดเตล็ด พื้นที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้้า 
พ้ืนที่ป่า และพ้ืนที่ทุ่งหญ้าและโรงเรือนเลี้ยงสัตว์ คิดเป็นพ้ืนที่ 176,243  132,609  129,583  
54,917  51,492  43,429  25,652  1,701  895 และ 650 ไร่ หรือร้อยละ 20.06  15.10  14.76  
6.25  5.86  4.94  2.92  0.19  0.10 และ 0.07 ของพ้ืนที่ศึกษา ตามล้าดับ (ภาพที่ 5.2) 
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ภาพที่ 5.1 การใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นท่ีศึกษา ปี พ.ศ.2552  

 

 

 
ภาพที่ 5.2 การใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นท่ีศึกษา ปี พ.ศ.2559 
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พื้นท่ีเพาะเลี้ยงสัตว์น้้า

พื้นท่ีแหล่งน้้า

พื้นท่ีทุ่งหญ้าและโรงเรือนเลี้ยงสัตว์

พื้นท่ีเบ็ดเตล็ด
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ภาพที่ 5.3 กราฟเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินในพ้ืนที่ศึกษา  
ในปี พ.ศ.2552 และ พ.ศ.2559 

 3) การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่ศึกษา 

การศึกษาการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินของพ้ืนที่ศึกษา ในช่วงปี พ.ศ.2552 ถึง ปี 
พ.ศ.2559 โดยพ้ืนที่ที่มีการเปลี่ยนแปลงเพ่ิมขึ้นมากที่สุดคือ พ้ืนที่ปลูกปาล์มน้้ามัน คิดเป็นพ้ืนที่ 
103,676 ไร่ หรือร้อยละ 32.95 ของการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดในพ้ืนที่ศึกษา รองลงมาคือ พ้ืนที่ปลูก
ยางพารา พ้ืนที่เกษตรกรรม พ้ืนที่แหล่งน้้า และพ้ืนที่ทุ่งหญ้าและโรงเรือนเลี้ยงสัตว์ คิดเป็นพ้ืนที่ 
40,121  11,802  1,307 และ 437 ไร่  ห รือ ร้ อยละ 12.75  3.75  0.41 และ 0.14 ของการ
เปลี่ยนแปลงทั้งหมดในพ้ืนที่ศึกษา ตามล้าดับ ในขณะที่พ้ืนที่ที่มีการเปลี่ยนแปลงลดลงมากที่สุดคือ 
พ้ืนที่นา คิดเป็นพ้ืนที่ 78,693 ไร่ หรือร้อยละ 25.01 ของการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดในพ้ืนที่ศึกษา 
รองลงมาคือ พ้ืนที่ป่าพรุ พ้ืนที่เบ็ดเตล็ด พ้ืนที่อยู่อาศัยและสิ่งก่อสร้าง พ้ืนที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้้า และ
พ้ืนที่ป่า คิดเป็นพ้ืนที่ 43,327  21,787  10,522  1,730 และ 1,284 ไร่ หรือร้อยละ 13.77  6.92  
3.34  0.55 และ 0.41 ของการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดในพื้นที่ศึกษา ตามล้าดับ ภาพที่ 5.3 

 
 Class 1 หมายถึง ท่ีอยู่อาศัยและสิ่งก่อสร้าง   Class 2 หมายถึง พ้ืนที่ป่า                            
 Class 3 หมายถึง พ้ืนท่ีป่าพรุ                    Class 4 หมายถึง พ้ืนท่ีปลูกยางพารา                 
 Class 5 หมายถึง พ้ืนท่ีปลูกปาล์มน้้ามัน       Class 6 หมายถึง พ้ืนที่เกษตรกรรม               
 Class 7 หมายถึง พ้ืนท่ีนา                        Class 8 หมายถึง พ้ืนท่ีเพาะเลีย้งสัตว์น้้า      
 Class 9 หมายถึง พ้ืนท่ีแหล่งน้้า                 Class 10 หมายถึง ทุ่งหญ้า/โรงเรือนเลี้ยงสตัว ์
 Class 11 หมายถึง พ้ืนท่ีเบ็ดเตลด็ 
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การเปล่ียนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินในปี พ.ศ.2552 
และ ปี พ.ศ.2559

พ.ศ.2552 พ.ศ.2559
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เมื่อพิจารณาการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินในพ้ืนที่ป่าพรุพบว่า พ้ืนที่ป่าพรุลดลง 
43,327 ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 13.77 ของการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดในพ้ืนที่ศึกษา ซึ่งสอดคล้องกับ
สถิติของส้านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (2556) และ ศูนย์ภูมิภาค
เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (ภาคใต้) (2554) ที่แสดงให้ เห็นว่า พ้ืนที่ป่าพรุของเขต 
ห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลน้อยและเขตห้ามล่าสัตว์ป่าบ่อล้อ ในปี พ.ศ.2545 และ ปี พ.ศ.2556 มีพ้ืนที่ลดลง 
และจากการวิเคราะห์ด้วยตาราง Confusion matrix แสดงให้เห็นว่า พ้ืนที่ป่าพรุส่วนใหญ่ถูก
เปลี่ยนแปลงเป็นพ้ืนที่ปลูกปาล์มน้้ามันมากที่สุด คิดเป็นพ้ืนที่ 31,595 ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 66.17 
ของการเปลี่ยนแปลงจากพ้ืนที่ป่าพรุเป็นพ้ืนที่อ่ืน ๆ รองลงมาคือพ้ืนที่เกษตรกรรม และพ้ืนที่นา คิด
เป็นพ้ืนที่ 9,082 และ 3,031 ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 19.02 และ 6.35 ของการเปลี่ยนแปลงจากพ้ืนที่
ป่าพรุเป็นพ้ืนที่อ่ืน ๆ ตามล้าดับ แสดงให้เห็นว่าการปลูกปาล์มน้้ามันในพ้ืนที่เป็นปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลต่อ
การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินของพ้ืนที่ป่าพรุควนขี้เสียนและพ้ืนที่ป่าพรุควนเคร็ง  

 
5.1.2 พื้นที่เสี่ยงต่อการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน ในพื้นที่ป่าพรุควนขี้เสียนและป่า

พรุควนเคร็ง  

 1) ปัจจัยที่ใช้ในการวิเคราะห์ระดับความเสี่ยงต่อการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน
ในพืน้ที่ศึกษา 

การศึกษาระดับความเสี่ยงต่อการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่ศึกษา โดยปัจจัย
ที่ใช้ในการวิเคราะห์เชิงพ้ืนที่มีจ้านวน 9 ปัจจัย ได้แก่ ปริมาณน้้าฝนในช่วงฝนตกน้อย ความลึกของ
ระดับน้้าใต้ดิน การเกิดไฟไหม้ในพ้ืนที่ป่าพรุ ลักษณะการใช้ที่ดิน คุณสมบัติของดิน เส้นทางคมนาคม 
รายได้จากการปลูกปาล์มน้้ามัน การบริหารจัดการ กรรมสิทธิ์ในการใช้ที่ดิน และจากการให้ค่า
น้้าหนักปัจจัยที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน (AHP) ของผู้เชี่ยวชาญทั้ง 7 ท่าน ได้
ให้คา่น้้าหนักปัจจัยเส้นทางคมนาคม คิดเป็นร้อยละ 22 รองลงมาคือ รายได้จากการปลูกปาล์มน้้ามัน 
ร้อยละ 15 กรรมสิทธิ์การใช้ที่ดิน ร้อยละ 15 การบริหารจัดการ ร้อยละ 12 ตามล้าดับ สอดคล้องกับ
งานวิจัยของรังสรรค์ เกตุอ๊อต (2558) ที่ให้ค่าน้้าหนักปัจจัยเส้นทางคมนาคมเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อการ
บุกรุกพ้ืนที่อุทยานมากที่สุด ในขณะที่งานวิจัยของศูนย์ภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ 
(ภาคใต้) (2554) ให้ค่าปัจจัยปริมาณน้้าฝนในช่วงฝนตกน้อยเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงการ
ใช้ประโยชน์ที่ดินในพ้ืนที่ชุ่มน้้ามากที่สุด  
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 2) การวิเคราะห์ระดับความเสี่ยงต่อการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่ศึกษา 

 ผลของการวิเคราะห์พ้ืนที่เสี่ยงในพ้ืนที่ศึกษาพบว่า พ้ืนที่ศึกษาส่วนใหญ่อยู่ในระดับความ
เสี่ยงต่อการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินระดับปานกลาง ร้อยละ 76 ของพ้ืนที่ศึกษา รองลงมา
อยู่ในระดับต่้า ร้อยละ 22 และระดับสูง ร้อยละ 2 ของพ้ืนที่ศึกษา ตามล้าดับ เนื่องจากพ้ืนที่ศึกษา
ส่วนใหญ่มีเส้นทางคมนาคมตัดผ่าน ทั้งเส้นทางคมนาคมหลักและเส้นทางชนบท จึงส่งผลให้ความ
เสี่ยงต่อการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินอยู่ในระดับปานกลาง และในส่วนของพ้ืนที่ที่มีความ
เสี่ยงต่อการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินระดับต่้า เนื่องจากเป็นบริเวณที่มีเส้นทางคมนาคมตัด
ผ่านน้อย รวมถึงเป็นบริเวณที่มีการบริหารจัดการที่เข้มงวด โดยในบริเวณป่าพรุควนเคร็งจะอยู่ใน
ความรับผิดชอบของเขตห้ามล่าสัตว์ป่าบ่อล้อ มีการใช้มาตรการการขุดคูรอบพ้ืนที่ป่าพรุ และบริเวณ
ป่าพรุควนขี้เสียนจะเป็นความรับผิดชอบของเขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลน้อย ที่มีการใช้มาตรการทาง
กฎหมายอย่างเข้มงวด ซึ่งนับว่ามาตรการของทั้ง 2 หน่วยงานดังกล่าวเป็นมาตรการที่มีประสิทธิภาพ
ในการควบคุมการใช้ประโยชน์ที่ดินในพ้ืนที่ศึกษา รายละเอียดของมาตรการต่าง ๆ ได้อธิบายไว้ใน
หัวข้อที่ 4.3.1  

ส่วนพ้ืนที่ศึกษาที่มีความเสี่ยงต่อการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินระดับสูง ส่วนใหญ่อยู่
ในต้าบลสวนหลวง อ้าเภอเฉลิมพระเกียรติ  มากที่สุดจ้านวน 4,588 ไร่ รองลงมาอยู่ในต้าบล 
แม่เจ้าอยู่หัว อ้าเภอเชียรใหญ่ และต้าบลเคร็ง อ้าเภอชะอวด จ้านวน 3,042 ไร่ และ 2,570 ไร่ 
ตามล้าดับ ซึ่งพ้ืนที่ที่มีความเสี่ยงต่อการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินระดับสูง เป็นพ้ืนที่รอยต่อ
ระหว่างพ้ืนที่ที่ท้าการเกษตรและพ้ืนที่ป่าพรุ และเมื่อพิจารณาตามปัจจัยที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลง
การใช้ประโยชน์ที่ดินจะเห็นว่าพ้ืนที่ดังกล่าว เป็นบริเวณท่ีมีเส้นทางคมนาคมตัดผ่านหลายสาย รวมถึง
มีการถือครองเอกสารสิทธิ์อยู่โดยรอบ นอกจากนี้ยังมีพ้ืนที่และรายได้จากการปลูกปาล์มน้้ามันจ้านวน
มากเมื่อเทียบกับบริเวณอ่ืน ๆ ในพ้ืนที่ศึกษา และยังเป็นพ้ืนที่ที่มีการบริหารจัดการไม่เข้มงวด 
เนื่องจากอยู่นอกเขตห้ามล่าสัตว์ป่าบ่อล้อและเขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลน้อย  

 
5.1.3 มาตรการการใช้ประโยชน์ที่ดิน และเสนอแนวทางส าคัญเบื้องต้นที่สามารถน าไปสู่การ

จัดการพื้นที่ป่าพรุควนขี้เสียนและป่าพรุควนเคร็ง  

ในด้านมาตรการการใช้ประโยชน์ที่ดินในปัจจุบัน พบว่า มาตรการที่มีการบังคับใช้ในพ้ืนที่
ศึกษา ได้แก่ การขุดคูรอบพ้ืนที่ป่าพรุ  การลาดตระเวนเชิงคุณภาพ  การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์  
และการบังคับใช้มาตรการทางกฎหมาย  ซึ่งด้าเนินการโดยหน่วยงานระดับปฏิบัติการของกรมอุทยาน
แห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้แก่ เขตห้ามล่าสัตว์ป่าบ่อล้อ เขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลน้อย และสถานี
ควบคุมไฟป่าทะเลน้อย 
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แนวทางส้าคัญเบื้องต้นในการจัดการพ้ืนที่ศึกษาที่มีระดับความเสี่ยงสูง ได้แก่ เร่งพิสูจน์สิทธิ์
และจัดการเรื่องเอกสารสิทธิ์อย่างเป็นรูปธรรม ควรมีมาตรการควบคุมพ้ืนที่ปลูกปาล์มน้้ามันอย่าง
เคร่งครัด ควรสนับสนุนให้เกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้้ามันในพ้ืนที่ปฏิบัติตามมาตรฐานการปลูกปาล์ม
น้้ามันอย่างยั่งยืน ควรมีการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมก่อนการด้าเนินการใด ๆ ในพ้ืนที่ ควรมีการ
ปรับปรุงมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) รวมถึงควรควบคุมและป้องกันการก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐานต่าง ๆ 
ใกล้พ้ืนที่ป่าพรุ และส้าหรับแนวทางส้าคัญเบื้องต้นในการจัดการพ้ืนที่ศึกษาที่มีระดับความเสี่ยง 
ปานกลางถึงระดับต่้า ได้แก่ ส่งเสริมให้ประชาชนอยู่ร่วมกับพ้ืนที่อย่างยั่งยืน เช่น การสร้างอาชีพ เป็น
ต้น ปลูกฝังจิตส้านึก/รณรงค์/ให้ความรู้ และฟ้ืนฟูความหลากหลายทางชีวภาพ  

 

5.2 อภิปรายผลการศึกษา 

 1) การเพิ่มขึ้นของพื้นที่การปลูกปาล์มน้ ามันในพื้นที่ศึกษา  จากการวิเคราะห์การ
เปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินในพ้ืนที่ศึกษา ระหว่างปี พ.ศ.2552 และปี พ.ศ.2559 พบว่าพ้ืนที่
เพาะปลูกปาล์มน้้ามันเพ่ิมขึ้นมากที่สุดนั้น เนื่องจากในอดีตที่ผ่านมาราคาของปาล์มน้้ามันมีราคาดี 
เช่น ในปี พ.ศ.2554 ในช่วงเดือนมกราคม ราคาปาล์มน้้ามันทั้งทะลาย มีราคาสูงถึง 8.63 บาทต่อ
กิโลกรัม (ส้านักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2561) แม้ในปัจจุบันราคาปาล์มน้้ามันมีความผันผวน 
รัฐบาลก็มีการควบคุมราคาอย่างต่อเนื่อง นอกจากนั้นรัฐบาลยังส่งเสริมให้มีการผลิตพลังงานทดแทน 
โดยเฉพาะไบโอดีเซล (biodiesel) ส่งผลให้มีการสนับสนุนให้มีการขยายพ้ืนที่ปลูกปาล์มน้้ามันมาก
ยิ่ งขึ้น  สอดคล้องตามยุทธศาสตร์อุตสาหกรรมน้้ ามันปาล์มปี  พ .ศ.2547 – พ.ศ.2572 โดย
สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับการปลูกปาล์มน้้ามัน คือพ้ืนที่ที่มีฝนตกชุกและสม่้าเสมอตลอดทั้งปี มี
ความชื้นสูง และแสงแดดจัด ซึ่งตรงกับพ้ืนที่ส่วนใหญ่ของภาคใต้ (ส้านักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร
(องค์การมหาชน), ม.ป.ป.) ฉะนั้นพ้ืนที่ที่มีความเหมาะสมในการขยายพ้ืนที่เพาะปลูกปาล์มน้้ามันจึง
เกิดขึ้นอย่างมากในภาคใต้ โดยเฉพาะในบริเวณพ้ืนที่ป่าพรุจะถูกเปลี่ยนแปลงเพ่ือปลูกปาล์มน้้ามัน
จ้านวนมาก และเมื่อไม่มีการก้าหนดมาตรการในการควบคุมพ้ืนที่อย่างชัดเจนจึงน้าไปสู่การ
เปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินบริเวณรอบพ้ืนที่ป่าพรุได ้

นอกจากนี้แล้วจากผลการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับพ้ืนที่ป่าพรุ ได้ให้ความเห็นต่อ
การเพาะปลูกปาล์มน้้ามันของเกษตรกรในพ้ืนที่ไว้ว่า นอกจากเรื่องของราคาที่เป็นปัจจัยสนับสนุนการ
ปลูกปาล์มน้้ามันในพ้ืนที่แล้ว ยังมีปัจจัยอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น การดูแลรักษาไม่ยุ่งยาก ลงทุนครั้ง
เดียว แต่สามารถเก็บเกี่ยวได้ตลอด ซึ่งเป็นการลดต้นทุนด้านแรงงาน ทั้งนี้ยังเกี่ยวข้องกับการจับจอง
พ้ืนที่ทางการเกษตร เนื่องจากปาล์มน้้ามันเป็นพืชระยะยาว จึงสามารถจับจองพ้ืนที่ได้ แตกต่างจาก
พืชไร่พืชสวนอ่ืน ๆ ในส่วนของการปลูกใกล้พ้ืนที่ป่าพรุ หรือการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน
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บริเวณพ้ืนที่ป่าพรุเป็นการปลูกปาล์มน้้ามัน แม้ว่าผลผลิตของปาล์มน้้ามันจะมีคุณภาพไม่เท่าการปลูก
ในพ้ืนที่อ่ืน ๆ แต่หากยังไม่มีการควบคุมอย่างจริงจังเกษตรกรก็ยังจะปลูกปาล์มน้้ามันต่อไป 

 2) การเปลี่ยนแปลงจากพื้นที่ปลูกปาล์มน้ ามันเป็นพื้นที่ป่าพรุ จากการวิเคราะห์ข้อมูลการ
ใช้ประโยชน์ที่ดินในปี พ.ศ.2552-2559 โดยใช้ตาราง Confusion matrix พบว่า พ้ืนที่ปลูกปาล์ม
น้้ามัน ในปี พ.ศ.2552 มีการแปรสภาพเป็นพ้ืนที่ป่าพรุ ในปี พ.ศ.2559 จ้านวน 3,237 ไร่ (ภาพที่ 
5.4) ซึ่งบางส่วนเป็นผลมาจากการด้าเนินการตามมาตรการขุดคูรอบแนวพ้ืนที่ป่าพรุของเขตห้ามล่า
สัตว์ป่าบ่อล้อ ในปี พ.ศ.2555 จึงท้าให้บริเวณโดยรอบพ้ืนที่ป่าพรุไม่สามารถปลูกปาล์มน้้ามันได้ ใน
การส้ารวจพ้ืนที่ปี พ.ศ.2559 พ้ืนที่ดังกล่าวนี้จึงมีการเปลี่ยนแปลงกลับไปเป็นพ้ืนที่ป่าพรุ รวมถึงการ
บังคับใช้มาตรการทางกฎหมายของเขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลน้อยที่มีประสิทธิภาพอย่างมากต่อการ
ควบคุมการใช้ประโยชน์ที่ดินในพ้ืนที่ จึงท้าให้พ้ืนที่ปลูกปาล์มน้้ามันปี พ.ศ.2552 บริเวณเขตห้ามล่า
สัตว์ป่าทะเลน้อย ลดลงและมีการเปลี่ยนแปลงเป็นพื้นที่ป่าพรุ นอกจากนี้จากการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่
ที่เกี่ยวข้องพบว่าในระยะเวลาที่ผ่านมามีการด้าเนินการทางกฎหมายกับผู้ประกอบการหลายรายที่มี
การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินเป็นพ้ืนที่ปลูกปาล์มน้้ามัน เช่น ในปี พ.ศ.2555 ได้มีการยึดคืน
พ้ืนที่ที่ถูกบุกรุกเพ่ือท้าการปลูกปาล์มน้้ามัน บริเวณป่าสงวนแห่งชาติป่าท่าช้างข้าม ซึ่งเป็นพ้ืนที่ใน
ความดูแลของเขตห้ามล่าสัตว์ป่าบ่อล้อ (โพสต์ทูเดย์, 2555) และบริเวณเขตป่าสงวนของเขตห้ามล่า
สัตว์ป่าทะเลน้อย (ไทยพีบีเอส, 2555) มีเนื้อทีป่ระมาณ 20 ไร่ และ 120 ไร่ ตามล้าดับ เป็นต้น 

 3) กระบวนการวิเคราะห์ตามล าดับชั้น (AHP) การเก็บข้อมูลค่าน้้าหนักปัจจัยที่มีอิทธิพล
ต่อการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน โดยการให้ผู้เชี่ยวชาญให้ค่าคะแนนตามเกณฑ์ที่ก้าหนด 
ผู้วิจัยควรอธิบายถึงวิธีการและความหมายในการพิจารณาอย่างชัดเจนแก่ผู้เชี่ยวชาญ เพ่ือให้ผลการให้
คะแนนมีความถูกต้องมากที่สุด และในการค้านวณค่าน้้าหนักปัจจัยที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงการใช้
ประโยชน์ที่ดิน ต้องมีการตรวจสอบความสอดคล้องของค่าน้้าหนัก (C.R.) ซึ่งควรมีค่าน้อยกว่า 0.1 จึง
สามารถน้าค่าน้้ าหนักที่ค้านวณไปใช้ในการวิเคราะห์ ต่อไปได้ แต่หากค่า C.R. มากกว่า 0.1 
ผู้เชี่ยวชาญต้องให้คะแนนปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน ใหม่ อย่างไรก็
ตาม ในทางปฏิบัติเป็นไปได้ยากท่ีค่า C.R. น้อยกว่า 0.1 ในทุกการให้คะแนนของผู้เชี่ยวชาญ ทั้งนี้หาก
ค่า C.R. มากกว่า 0.1 สามารถลดค่าความสอดคล้องลงได้ โดยการตรวจสอบจ้านวนปัจจัยที่ใช้ในการ
ค้านวณควรอยู่ระหว่าง 5-9 ปัจจัย และการปรับค่าคะแนนเพิ่มหรือลดลง 1-2 ระดับ  
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ภาพที่ 5.4 แผนทีแ่สดงการเปลี่ยนแปลงจากพ้ืนที่ปลูกปาล์มน้้ามันเป็นพื้นที่ป่าพรุ 
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 4) ความสัมพันธ์ของการเพิ่มขึ้นของประชากรและพื้นที่ปลูกปาล์มน้ ามัน  จากการศึกษา
ข้อมูลการเปลี่ยนแปลงของจ้านวนประชากรรายต้าบลในพื้นท่ีศึกษา ระหว่างปี พ.ศ.2550-2559 พบว่า 
การเปลี่ยนแปลงจ้านวนประชากรอยู่ในช่วงลดลงร้อยละ 4 และเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.57 โดยต้าบลท่ีมี
จ้านวนประชากรเพิ่มขึ้นมากท่ีสุดคือ ต้าบลชะอวด รองลงมาคือต้าบลแม่เจ้าอยู่หัว และต้าบลพนางตุง 
ตามล้าดับ (ตารางที่ 2.10) ในขณะท่ีการเปลี่ยนแปลงพื้นท่ีการปลูกปาล์มน้้ามันในพื้นท่ีศึกษา ระหว่างปี 
พ.ศ.2552-2559 มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกต้าบลในพื้นที่ศึกษา โดยอยู่ในช่วงร้อยละ 0.59-10.52 ซึ่งต้าบลท่ีมี
การเปลี่ยนแปลงการปลูกปาล์มน้้ามันมากท่ีสุดคือ ต้าบลแหลม รองลงมาคือต้าบลควนพัง และต้าบล
การะเกด ตามล้าดับ (ตารางที่ 2.11) ซึ่งจากการท่ีจ้านวนประชากรในพื้นท่ีศึกษาไม่ความสัมพันธ์กับการ
เพิ่มจ้านวนพื้นท่ีปลูกปาล์มน้้ามันในพื้นท่ีศึกษา แสดงให้เห็นว่าการขยายพื้นท่ีในการปลูกปาล์มน้้ามันใน
พื้นที่ศึกษา อาจเกิดจากการเข้ามาของบุคคลภายนอกมากกว่าประชาชนในท้องถิ่น 

 5) พื้นที่เส่ียงบริเวณพื้นที่เขตห้ามล่าสัตว์ป่าในพื้นที่ศึกษา เนื่องจากพื้นท่ีเขตห้ามล่าสัตว์ป่า
เป็นพื้นท่ีอนุรักษ์ และมีหน่วยงานท่ีรับผิดชอบในการควบคุมการใช้ประโยชน์ท่ีดิน ได้แก่ เขตห้ามล่า  
สัตว์ป่าบ่อล้อ และเขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลน้อย ซึ่งหน่วยงานดังกล่าวสามารถก้าหนดมาตรการเพื่อ
ควบคุมการใช้ประโยชน์ท่ีดินให้สอดคล้องกับระดับความเสี่ยงในแต่ละบริเวณได้ จากการวิเคราะห์ระดับ
ความเสี่ยงของพื้นท่ีเขตห้ามล่าสัตว์ป่า พบว่า พื้นท่ีดังกล่าวมีความเสี่ยงอยู่ในระดับปานกลางมากท่ีสุด
ประมาณร้อยละ 53 รองลงมาอยู่ในความเสี่ยงระดับต้่าประมาณร้อยละ 46 และมีความเสี่ยงระดับสูง
ประมาณร้อยละ 1 โดยพื้นท่ีท่ีมีระดับความเสี่ยงสูงอยู่ในบริเวณต้าบลเคร็ง (ภาพที่ 5.5) ซึ่งข้อมูล
ดังกล่าวจะเป็นแนวทางให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบก้าหนดมาตรการตลอดจนบริหารจัดการทรัพยากรท่ี
หน่วยงานมีในการควบคุมการใช้ประโยชน์ท่ีดินอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป  

 6) ความแตกต่างของมาตรการในการควบคุมการใช้ประโยชน์ที่ดินของเขตห้ามล่าสัตว์ป่า
บ่อล้อ และเขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลน้อย จากการศึกษามาตรการการใช้ประโยชน์ในพื้นท่ีศึกษา พบว่ามี 
2 หน่วยงานหลัก ได้แก่ เขตห้ามล่าสัตว์ป่าบ่อล้อ และเขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลน้อย ท่ีมีหน้าท่ีในการ
ก้ากับดูแลการใช้ประโยชน์ท่ีดินในพื้นท่ีศึกษา ซึ่งท้ัง 2 หน่วยงานมีการด้าเนินมาตรการเพื่อควบคุมการ
ใช้ประโยชน์ท่ีดินอย่างมีประสิทธิภาพ โดยท่ีมาตรการท่ีมีประสิทธิภาพในการควบคุมการใช้ประโยชน์
ท่ีดินในเขตห้ามล่าสัตว์ป่าบ่อล้อ คือ มาตรการการขุดคูรอบแนวพื้นท่ีป่าพรุ เนื่องจากพื้นท่ีมีลักษณะเป็น
ผืนเล็ก ๆ จ้านวน 13 ผืน จึงท้าใหบ้ริเวณขอบรอบแนวพื้นท่ีง่ายต่อการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ท่ีดิน 
มาตรการท่ีมีประสิทธิภาพในพื้นท่ีนี้จึงเป็นมาตรการเชิงกายภาพ เช่น มาตรการการขุดคูรอบแนวพื้นท่ี 
ป่าพรุ เป็นต้น ในขณะท่ีลักษณะของเขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลน้อย เป็นพื้นท่ีป่าพรุผืนใหญ่และมีเอกสาร
สิทธิ์ในพื้นท่ีน้อย มาตรการท่ีมีประสิทธิภาพจึงเป็นมาตรการทางกฎหมายเนื่องจากบังคับใช้ได้เข้มงวด
มากกว่า   
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ภาพที่ 5.5 แผนที่แสดงระดับความเสี่ยงของเขตห้ามล่าสัตว์ป่าในพ้ืนที่ศึกษา 
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 7) ข้อจ ากัดในการบังคับใช้กฎหมายในพื้นที่ป่าพรุ จากการเสนอมาตรการส้าหรับพ้ืนที่ที่มี
ความเสี่ยงต่อการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินระดับสูง โดยการประกาศให้เป็นพ้ืนที่คุ้มครอง
สิ่งแวดล้อม ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2535 ในทางปฏิบัติ
เป็นไปได้ยากที่การกระท้าดังกล่าวจะมีประสิทธิภาพในการควบคุมการใช้ประโยชน์ที่ดิน เนื่องจาก
สภาพพ้ืนที่ทั่วไปของพ้ืนที่ศึกษา โดยเฉพาะบริเวณป่าพรุควนเคร็งมีประชาชนอาศัยอยู่จ้านวนมาก 
และมีวิถีชีวิตที่พ่ึงพาทรัพยากรในพ้ืนที่มาอย่างยาวนาน ประชาชนในพ้ืนที่จึงอาจจะไม่เห็นด้วย
ตลอดจนไม่ปฏิบัติตามข้อก้าหนดทางกฎหมาย ซึ่งในที่สุดอาจกลายเป็นข้อขัดแย้งระหว่างชาวบ้านกับ
เจ้าหน้าทีร่ัฐในพ้ืนที่ได้ 
 

5.3 ข้อเสนอแนะ 

จากการศึกษาการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ ดิน และวิเคราะห์ พ้ืนที่เสี่ยงต่อการ
เปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน รวมถึงเสนอแนวทางส้าคัญเบื้องต้นส้าหรับการบริหารจัดการป่าพรุ
ควนขี้เสียนและป่าพรุควนเคร็ง จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดพัทลุง และจังหวัดสงขลา มี
ข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

  1) ข้อมูลของปัจจัยที่ใช้ในการวิเคราะห์ระดับความเสี่ยงต่อการเปลี่ยนแปลงการใช้
ประโยชน์ที่ดิน บางครั้งไม่ทันสมัยและไม่ครบถ้วน เช่น ข้อมูลความลึกของระดับน้้าใต้ดินที่มีการเก็บ
ข้อมูลเฉพาะบางส่วนของพ้ืนที่ศึกษาเท่านั้น เป็นต้น  

  2) ปัจจัยลักษณะการใช้ประโยชน์ที่ดิน ที่ใช้ในการวิเคราะห์ระดับความเสี่ยงต่อการ
เปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน ควรมีการแบ่งเกณฑ์ย่อยให้ละเอียดยิ่งขึ้น เช่น ป่าพรุรอสภาพ
ฟ้ืนฟู ควรแบ่งเป็น เสม็ด และกระจูด เพ่ือให้การวิเคราะห์ระดับความเสี่ยงมีความแม่นย้ายิ่งขึ้น  

  3) ความคิดเห็นของเกษตรกร และชุมชนในพ้ืนที่มีความส้าคัญต่อการเปลี่ยนแปลง
การใช้ประโยชน์ที่ดิน ดังนั้นในการศึกษาครั้งต่อไปควรมีการเก็บข้อมูลความคิดเห็นของเกษตรกร
เพ่ิมเติมจะท้าให้งานวิจัยมีความสมบูรณ์ยิ่งข้ึน  
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onvension/ 
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ภาคผนวก ก  
แบบสัมภาษณ์และตารางการให้ค่าน้ าหนักตามกระบวนการวิเคราะห์ตามล าดับชั้น (AHP) 
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แบบสัมภาษณ์ (เจ้าหน้าที่/ผู้เกี่ยวข้อง) 

การศึกษาการเปลี่ยนแปลงและวิเคราะห์พื้นที่เสี่ยงต่อการใช้ประโยชน์ที่ดิน  
ในพื้นที่ป่าพรุควนขี้เสียนและป่าพรุควนเคร็ง  

 

 แบบสัมภาษณ์ฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของการท้าวิทยานิพนธ์ เรื่องการศึกษาการเปลี่ยนแปลง
และวิเคราะห์พ้ืนที่เสี่ยงต่อการใช้ประโยชน์ที่ดิน ในพ้ืนที่ป่าพรุควนขี้เสียนและป่าพรุควนเคร็ง ของ
นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการจัดการสิ่งแวดล้อม คณะบริหารการ
พัฒนาสิ่งแวดล้อม จัดท้าขึ้นเพ่ือรวบรวมข้อมูลและให้ค่าน้้าหนักปัจจัยที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงการ
ใช้ประโยชน์ที่ดินในพ้ืนที่ป่าพรุควนขี้เสียนและป่าพรุควนเคร็ง รวมถึงรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ
มาตรการการใช้ประโยชน์ที่ดินทั้งในภาพรวมของพ้ืนที่ป่าพรุ และมาตรการเฉพาะในพ้ืนที่ป่าพรุ 
ควนขี้เสียนและป่าพรุควนเคร็ง เพ่ือเสนอแนวทางส้าคัญเบื้องต้นที่สามารถน้าไปสู่การจัดการพ้ืนที ่
ป่าพรุควนขี้เสียนและป่าพรุควนเคร็งที่สอดคล้องกับระดับความเสี่ยงต่อไป  
 ซึ่งแบบสัมภาษณ์ประกอบไปด้วย 3 ส่วน ได้แก่  
  1) ข้อมูลผู้ให้สัมภาษณ์  
  2) ค้าถามสัมภาษณ์เกี่ยวกับมาตรการการใช้ประโยชน์ที่ดินในพ้ืนที่ป่าพรุในภาพรวม 
และมาตรการเฉพาะในพ้ืนที่ป่าพรุควนขี้เสียนและป่าพรุควนเคร็ง  
  3) ตารางเปรียบเทียบปัจจัยที่ใช้ในการวิเคราะห์พ้ืนที่เสี่ยงต่อการเปลี่ยนแปลงของ
พ้ืนที่ป่าพรุควนขี้เสียนและป่าพรุควนเคร็ง 
 จึงขอความร่วมมือจากท่านช่วยแสดงความคิดเห็นตามความเป็นจริง 
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ส่วนที่ 1 ข้อมูลผู้ให้สัมภาษณ์ 

1. ชื่อ..............................................................  นามสกุล.................................................................... 

2. ต้าแหน่ง..................................................... หน่วยงาน................................................................. . 

3. วันที่ให้สัมภาษณ์................................. 

ส่วนที่ 2 ค าถามสัมภาษณ์เกี่ยวกับมาตรการการใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่ป่าพรุควนขี้เสียนและ 
ป่าพรุควนเคร็ง 

 1. ปัจจุบันสภาพพ้ืนที่ป่าพรุควนขี้เสียนและป่าพรุควนเคร็งมีลักษณะเป็นอย่างไร ต่างจาก
อดีตหรือไม่ อย่างไร 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 2. ปัจจุบันนโยบายหรือมาตรการการใช้ประโยชน์ที่ดินบริเวณพ้ืนที่ป่าพรุควนขี้เสียนและ 
ป่าพรุควนเคร็ง เป็นอย่างไร มีประสิทธิภาพหรือไม่ นโยบายหรือมาตรการใดมีประสิทธิภาพสูงที่สุด 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 3. ในความคิดเห็นของท่านอะไรคือ อุปสรรค ปัญหา ในการด้าเนินมาตรการการใช้ประโยชน์
ที่ดินบริเวณพ้ืนที่ป่าพรุควนขี้เสียนและป่าพรุควนเคร็ง และควรมีปัจจัยในการสนับสนุนอย่างไร 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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 4. ในความคิดเห็นของท่านมาตรการที่เหมาะสม และแนวทางที่เหมาะสมในการด้าเนิน
มาตรการการใช้ประโยชน์ที่ดินบริเวณพ้ืนที่ป่าพรุควนขี้เสียนและป่าพรุควนเคร็ง ควรเป็นอย่างไร  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ส่วนที่ 3 การเปรียบเทียบปัจจัยท่ีใช้ในการวิเคราะห์พื้นที่เสี่ยงต่อการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ป่าพรุ
ควนขี้เสียนและป่าพรุควนเคร็ง 

 การให้ค่าน้้าหนักปัจจัยที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินใน พ้ืนที่ป่าพรุ 
ควนขี้เสียนและป่าพรุควนเคร็งเป็นการให้ค่าน้้าหนักของการเปรียบเทียบปัจจัยเป็นคู่ ๆ หรือท่ีเรียกว่า
กระบวนการวิเคราะห์ตามล้าดับชั้น (AHP) ซึ่งจะน้าไปสู่การสร้างแผนที่แสดงระดับความเสี่ยง (สูง 
ปานกลาง ต่้า) ต่อการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินในพ้ืนที่ป่าพรุควนขี้เสียนและป่าพรุควนเคร็ง
ต่อไป 

 วิธีการในการให้ค่าน้้าหนัก (ตารางภาคผนวกก-2) ท้าการให้ค่าน้้าหนักเฉพาะในช่องสีขาว
เท่านั้น โดยการพิจารณาให้ค่ามี 2 ลักษณะ คือ 
   (1) ค่าปัจจัยไหน (row หรือ column) มีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงการ
ใช้ที่ดินมากกว่าหรือน้อยหว่า 
   (2) มากกว่าหรือน้อยกว่า เป็นค่าตัวเลขเท่าไร 
    ถ้าปัจจัยทางด้านแถว (row) มีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงการใช้
ที่ดิน มากกว่า ปัจจัยทางด้านคอลัมน์ (column) ใส่ตัวเลข 2-9 
    ถ้าปัจจัยทางด้านแถว (row) มีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงการใช้
ที่ดินน้อยกว่า ปัจจัยทางด้านคอลัมน์ (column) ใส่ตัวเลข 1/9-1/2 (รายละเอียดแสดงดังตาราง
ภาคผนวกก-1) 
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ตารางภาคผนวก ก-1 แสดงเกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ในการเปรียบเทียบความส้าคัญของปัจจัยใน
กระบวนการ AHP 

ค่าความส าคัญ ความหมาย ค าอธิบาย 

1/9 ส้าคัญน้อยกว่าสูงสดุ ประสบการณ์และการพิจารณาแสดงถึงความพึง
พอใจในปัจจัยหนึ่ง(แถว) น้อยกว่าอีกปัจจัยหนึ่ง
(หลัก) ระดับต่ าสุดเท่าที่จะเป็นไปได้ 

1/7 ส้าคัญน้อยกว่ามากที่สุด ประสบการณ์และการพิจารณาแสดงถึงความพึง
พอใจในปัจจัยหนึ่ง(แถว) น้อยกว่าอีกปัจจัยหนึ่ง
(หลัก) ในทางปฏิบัติ ปัจจัยนั้นได้มีอิทธิพลต่ ากว่า
อย่างเห็นได้ชัด 

1/5 ส้าคัญน้อยกว่ามาก ประสบการณ์และการพิจารณาแสดงถึงความพึง
พอใจในปัจจัยหนึ่ง(แถว) น้อยกว่าอีกปัจจัยหนึ่ง
(หลัก) มาก 

1/3 ส้าคัญน้อยกว่าปานกลาง ประสบการณ์และการพิจารณาแสดงถึงความพึง
พอใจในปัจจัยหนึ่ง(แถว) น้อยกว่าอีกปัจจัยหนึ่ง
(หลัก) ปานกลาง 

1 ส้าคัญเท่ากัน ทั้ง 2 ปัจจัยสง่ผลกระทบต่อเป้าหมาย* เท่ากัน 

3 ส้าคัญกว่าปานกลาง ประสบการณ์และการพิจารณาแสดงถึงความพึง
พอใจในปัจจัยหนึ่ง(แถว) มากกว่าอีกปัจจัยหนึ่ง
(หลัก) ปานกลาง 

5 ส้าคัญกว่ามาก ประสบการณ์และการพิจารณาแสดงถึงความพึง
พอใจในปัจจัยหนึ่ง(แถว) มากกว่าอีกปัจจัยหนึ่ง
(หลัก) มาก 

7 ส้าคัญกว่ามากที่สุด ประสบการณ์และการพิจารณาแสดงถึงความพึง
พอใจในปัจจัยหนึ่ง(แถว) มากกว่าอีกปัจจัยหนึ่ง
(หลัก) ในทางปฏิบัติ ปัจจัยนั้นได้มีอิทธิพล
เหนือกว่าอย่างเห็นได้ชัด 

9 ส้าคัญกว่าสูงสุด ประสบการณ์และการพิจารณาแสดงถึงความพึง
พอใจในปัจจัยหนึ่ง(แถว) มากกว่าอีกปัจจัยหนึ่ง
(หลัก) ระดับสงูสุดเท่าที่จะเป็นไปได้ 

หมายเหตุ : 2,4,6,8 ส้าหรับในกรณีประนีประนอม เพื่อลดช่องว่างระหว่างระดับความรู้สึก  
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ตารางภาคผนวกก-2   เปรียบเทียบปัจจัยที่ใช้ในการวิเคราะห์พื้นที่เสี่ยงต่อการเปลี่ยนแปลงของพ้ืนที่ป่าพรุควนขี้เสียนและป่าพรุควนเคร็ง 

 

 

j
i  

ปริมาณน้้าฝน 
ความลึกของ
ระดับน้้าใตด้ิน 

พื้นทีก่ารเกิด 
ไฟไหม้ปา่ 

ลักษณะ 
การใช้ที่ดิน 

คุณสมบัติดิน 
เส้นทาง
คมนาคม 

กรรมสิทธ์ิการ
ใช้ที่ดิน 

รายได้จากการ
ปลูกปาลม์ฯ 

การบริหาร
จัดการ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 ปริมาณน้้าฝน 1         

2 ความลึกของระดับน้้าใต้ดิน  1        

3 พื้นที่การเกิดไฟไหม้ป่า   1       

4 ลักษณะการใช้ที่ดิน    1      

5 คุณสมบัติดิน     1     

6 เส้นทางคมนาคม      1    

7 กรรมสิทธ์ิการใช้ที่ดิน       1   

8 รายได้จากการปลูกปาล์มฯ        1  

9 การบริหารจัดการ         1 
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 นอกเหนือจากปัจจัยต่าง ๆ ที่ปรากฏอยู่ในกระบวนการ AHP ในความคิดเห็นของท่านมี
ปัจจัยอ่ืนอีกหรือไม่ ที่คาดว่ามีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินใน พ้ืนที่ป่าพรุ 
ควนขี้เสียนและป่าพรุควนเคร็ง 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ขอขอบพระคุณคะ 

 



 135 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ข 

 ผลการให้ค่าน้ าหนักปัจจัยท่ีส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน 
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 ตารางภาคผนวกข-1  แสดงค่าน้้าหนักการเปรียบเทียบปัจจัยที่ใช้ในการวิเคราะห์พ้ืนที่เสี่ยงต่อการเปลี่ยนแปลงของพ้ืนที่ป่าพรุควนขี้เสียนและ 
 ป่าพรุควนเคร็ง ของผู้เชี่ยวชาญท่านที่ 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Number of comparisons = 36 

  Consistency Ratio CR = 0.092 

  

j
i  1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 1 1.00 1.00 0.33 0.14 0.11 0.33 0.11 7.00 

2 1.00 1 1.00 0.33 0.20 0.11 0.33 0.50 7.00 
3 1.00 1.00 1 0.14 0.20 0.11 1.00 0.14 5.00 

4 3.00 3.00 7.00 1 1.00 1.00 3.00 1.00 7.00 

5 7.00 5.00 5.00 1.00 1 0.50 7.00 1.00 5.00 
6 9.00 9.00 9.00 1.00 2.00 1 3.00 3.00 9.00 

7 3.00 3.00 1.00 0.33 0.14 0.33 1 0.33 7.00 

8 9.00 2.00 7.00 1.00 1.00 0.33 3.00 1 7.00 
9 0.14 0.14 0.20 0.14 0.20 0.11 0.14 0.14 1 
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 ตารางภาคผนวกข-2 แสดงค่าน้้าหนักการเปรียบเทียบปัจจัยที่ใช้ในการวิเคราะห์พ้ืนที่เสี่ยงต่อการเปลี่ยนแปลงของพ้ืนที่ป่าพรุควนขี้เสียนและ 

 ป่าพรุควนเคร็ง ของผู้เชี่ยวชาญท่านที่ 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Number of comparisons = 36 

  Consistency Ratio CR = 0.089 

  

j
i  1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 1 1.00 0.11 0.20 2.00 0.14 0.11 0.11 0.11 

2 1.00 1 0.11 0.14 1.00 0.14 0.11 0.20 0.11 
3 9.00 9.00 1 1.00 7.00 1.00 0.14 1.00 0.11 

4 5.00 7.00 1.00 1 8.00 0.33 0.11 0.50 0.11 
5 0.50 1.00 0.14 0.12 1 0.11 0.14 0.14 0.11 

6 7.00 7.00 1.00 3.00 9.00 1 0.50 0.50 0.25 

7 9.00 9.00 7.00 9.00 7.00 2.00 1 2.00 1.00 
8 9.00 5.00 1.00 2.00 7.00 2.00 0.50 1 0.33 

9 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 4.00 1.00 3.00 1 
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 ตารางภาคผนวกข-3 แสดงค่าน้้าหนักการเปรียบเทียบปัจจัยที่ใช้ในการวิเคราะห์พ้ืนที่เสี่ยงต่อการเปลี่ยนแปลงของพ้ืนที่ป่าพรุควนขี้เสียนและ 

 ป่าพรุควนเคร็ง ของผู้เชี่ยวชาญท่านที่ 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Number of comparisons = 36 

  Consistency Ratio CR =  0.063 

 

j
i  1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 1 9.00 3.00 2.00 1.00 0.20 1.00 0.33 3.00 

2 0.11 1 0.33 0.20 0.14 0.11 0.14 0.12 0.50 
3 0.33 3.00 1 0.33 0.20 0.11 0.11 0.14 0.50 

4 0.50 5.00 3.00 1 0.33 0.11 1.00 0.20 2.00 

5 1.00 7.00 5.00 3.00 1 0.14 0.50 0.50 2.00 
6 5.00 9.00 9.00 9.00 7.00 1 5.00 3.00 5.00 

7 1.00 7.00 9.00 1.00 2.00 0.20 1 1.00 5.00 

8 3.00 8.00 7.00 5.00 2.00 0.33 1.00 1 3.00 
9 0.33 2.00 2.00 0.50 0.50 0.20 0.20 0.33 1 
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 ตารางภาคผนวกข-4 แสดงค่าน้้าหนักการเปรียบเทียบปัจจัยที่ใช้ในการวิเคราะห์พ้ืนที่เสี่ยงต่อการเปลี่ยนแปลงของพ้ืนที่ป่าพรุควนขี้เสียนและ 

 ป่าพรุควนเคร็ง ของผู้เชี่ยวชาญท่านที่ 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Number of comparisons = 36 

  Consistency Ratio CR =  0.083 

  

j
i  1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 1 0.33 0.14 0.11 0.50 0.11 0.11 0.20 1.00 

2 3.00 1 1.00 1.00 5.00 0.11 0.11 0.50 3.00 

3 7.00 1.00 1 0.50 2.00 0.25 0.50 1.00 3.00 
4 9.00 1.00 2.00 1 7.00 0.33 0.20 1.00 3.00 

5 2.00 0.20 0.50 0.14 1 0.14 0.14 0.14 3.00 

6 9.00 9.00 4.00 3.00 7.00 1 2.00 7.00 9.00 
7 9.00 9.00 2.00 5.00 7.00 0.50 1 5.00 7.00 

8 5.00 2.00 1.00 1.00 7.00 0.14 0.20 1 7.00 

9 1.00 0.33 0.33 0.33 0.33 0.11 0.14 0.14 1 
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 ตารางภาคผนวกข-5 แสดงค่าน้้าหนักการเปรียบเทียบปัจจัยที่ใช้ในการวิเคราะห์พ้ืนที่เสี่ยงต่อการเปลี่ยนแปลงของพ้ืนที่ป่าพรุควนขี้เสียนและ 

 ป่าพรุควนเคร็ง ของผู้เชี่ยวชาญท่านที่ 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Number of comparisons = 36 

  Consistency Ratio CR = 0.059 

 

j
i  1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 1 7.00 0.50 1.00 5.00 0.14 0.33 0.33 0.20 

2 0.14 1 0.14 0.14 1.00 0.11 0.11 0.20 0.11 

3 2.00 7.00 1 1.00 7.00 0.20 0.33 1.00 0.33 
4 1.00 7.00 1.00 1 5.00 0.33 0.33 1.00 0.33 

5 0.20 1.00 0.14 0.20 1 0.14 0.14 0.33 0.11 

6 7.00 9.00 5.00 3.00 7.00 1 3.00 1.00 0.50 
7 3.00 9.00 3.00 3.00 7.00 0.33 1 1.00 0.50 

8 3.00 5.00 1.00 1.00 3.00 1.00 1.00 1 0.33 

9 5.00 9.00 3.00 3.00 9.00 2.00 2.00 3.00 1 
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 ตารางภาคผนวกข-6 แสดงค่าน้้าหนักการเปรียบเทียบปัจจัยที่ใช้ในการวิเคราะห์พ้ืนที่เสี่ยงต่อการเปลี่ยนแปลงของพ้ืนที่ป่าพรุควนขี้เสียนและ 
 ป่าพรุควนเคร็ง ของผู้เชี่ยวชาญท่านที่ 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Number of comparisons = 36 

  Consistency Ratio CR = 0.081

j
i  1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 1 0.14 0.14 0.11 0.11 0.11 0.11 0.14 0.11 
2 7.00 1 0.33 1.00 1.00 0.33 0.33 0.20 0.20 

3 7.00 3.00 1 1.00 5.00 1.00 0.33 1.00 0.20 

4 9.00 1.00 1.00 1 5.00 1.00 1.00 0.33 0.14 
5 1.00 1.00 0.20 0.20 1 0.33 0.20 0.20 0.14 

6 9.00 3.00 1.00 1.00 3.00 1 1.00 0.20 0.14 
7 9.00 3.00 3.00 1.00 5.00 1.00 1 1.00 0.25 

8 7.00 5.00 1.00 3.00 5.00 5.00 1.00 1 0.33 

9 9.00 5.00 5.00 7.00 7.00 7.00 4.00 3.00 1 
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 ตารางภาคผนวกข-7 แสดงค่าน้้าหนักการเปรียบเทียบปัจจัยที่ใช้ในการวิเคราะห์พ้ืนที่เสี่ยงต่อการเปลี่ยนแปลงของพ้ืนที่ป่าพรุควนขี้เสียนและ 

 ป่าพรุควนเคร็ง ของผู้เชี่ยวชาญท่านที่ 7 

 

  Number of comparisons = 36 

  Consistency Ratio CR = 0.09 

 

j
i  1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 1 0.20 5.00 3.00 0.33 3.00 3.00 5.00 3.00 

2 5.00 1 5.00 5.00 3.00 5.00 5.00 7.00 9.00 

3 0.20 0.20 1 0.20 0.20 0.20 1.00 5.00 1.00 
4 0.33 0.20 5.00 1 1.00 1.00 2.00 5.00 3.00 

5 3.00 0.33 5.00 1.00 1 2.00 5.00 7.00 3.00 
6 0.33 0.20 5.00 1.00 0.50 1 3.00 5.00 3.00 

7 0.33 0.20 1.00 0.50 0.20 0.33 1 5.00 0.33 

8 0.20 0.14 0.20 0.20 0.14 0.20 0.20 1 0.33 
9 0.33 0.11 1.00 0.33 0.33 0.33 3.00 3.00 1 
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ตารางภาคผนวกข-8 ค่าเฉลี่ยของค่าน้้าหนักปัจจัยที่ใช้ในการวิเคราะห์พื้นที่เสี่ยงต่อการเปลี่ยนแปลงของพ้ืนที่ป่าพรุควนขี้เสียนและป่าพรุควนเคร็ง 

 

 

 

ผู้เชี่ยวชาญ 

ปัจจัย 
ท่านที่ 1 ท่านที่ 2 ท่านที่ 3 ท่านที่ 4 ท่านที่ 5 ท่านที่ 6 ท่านที่ 7 ผลรวมเฉลี่ย 

1 0.039 0.018 0.093 0.018 0.058 0.016 0.141 0.05 

2 0.046 0.017 0.017 0.063 0.017 0.048 0.349 0.08 

3 0.039 0.087 0.025 0.076 0.085 0.093 0.039 0.06 

4 0.163 0.065 0.059 0.102 0.078 0.082 0.099 0.09 

5 0.190 0.016 0.091 0.030 0.020 0.026 0.167 0.08 

6 0.275 0.104 0.383 0.328 0.234 0.084 0.095 0.22 

7 0.070 0.263 0.128 0.267 0.146 0.126 0.042 0.15 

8 0.163 0.114 0.165 0.095 0.109 0.167 0.019 0.12 

9 0.016 0.316 0.040 0.022 0.253 0.358 0.048 0.15 
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