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คือ เจา้หนา้ท่ีพิทกัษป่์ามีจ านวนนอ้ย เม่ือเทียบกบัพื้นท่ีท่ีตอ้งรับผิดชอบท าให้ดูแลไม่ทัว่ถึง ในขณะ
ท่ีประชาชนส่วนใหญ่นั้นรับทราบแนวเขตแค่บางช่วง และมีความเห็นว่าสาเหตุส าคญัท่ีท าให้
ประชาชนใชป้ระโยชน์ท่ีดินมากท่ีสุดคือ แนวเขตพื้นท่ีป่าอนุรักษย์งัไม่มีความชดัเจน  เม่ือน าขอ้มูล
ทั้งหมดมาพิจารณาแลว้ สามารถเสนอแนะแนวทางในการพฒันาและการป้องกนัได ้ดงัน้ี 1) พฒันา
ศกัยภาพในการท างานของเจา้หนา้ท่ี  2)  แบ่งโซนพื้นท่ีตามระดบัความเส่ียง  3) ตรวจสอบ พิสูจน์
สิทธิพื้นท่ีถือครองของประชาชนรอบพื้นท่ีอุทยานฯ  4) พฒันาระบบการจดัการทรัพยากรร่วมกนั
ระหว่างหน่วยงานและประชาชนในพื้นท่ี 5) พัฒนาระบบการท างานให้มีความรวดเร็ว 
มีประสิทธิภาพ โปร่งใสตรวจสอบได ้  
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This study aims to 1) Define land use in Huai Yang National Park in 1994 and in 2015  
2) Analyse land use change factors in study area 3) Study economic and social data of 
surrounding communities and 4) Establish recommendations and guideline to manage and protect 
forest areas in Huai Yang waterfall national park. The study are composed of 2 parts which are 
social aspect and physical aspect. Physic alaspect includes visual interpretation of aerial photos 
and satellite images to classify the land use, ground check in the field, land use change analysis 
and risk area of forest changes. The second aspect is related to socio-economic. Questionnaires 
are collected from related officers and communities in the study area (in the national park and 5 
km around national park boundary). 

The study finds that the most change areas are a decrease in forest and an increase in 
agriculture. Forest area changes to agricultural area, forest to water body, forest to urban and 
forest to roads covering 9,780, 668, 94 and 77 rai, respectively. The factors for the changes are 
the distance from roads, water body and from urban area, and the slope of the area. The most 
effective factors are roads and river, respectively. For socio-economic aspects, it is found that 
related officers know the boundary of the national park, in contrary; the people living in 
neighborhoods do not know the boundary of it. Moreover, the study questionnaires show that the 
number of officers who monitor and protect the forest are not adequate as the national park cover 
large area.  
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        Study recommendations for forest protection guidelines include 1) Capacity building of 
related officers. 2) Area management related to risk zoning. 3) Completing the examination of 
land occupation.  4) Developing public participatory system to manage the forest. 5) Developing 
accountable, effective and prompt management.  
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บทที ่1 

 

บทน า 
 

1.1  ทีม่าและความส าคญั 
 
 จากการส ารวจขอ้มูลพื้นท่ีป่าไมใ้นประเทศไทย ปีพ.ศ. 2504 โดยวิธีการแปลภาพถ่าย
ดาวเทียม พบว่า มีพื้นท่ีป่าทั้งส้ิน 273,629.00 ตารางกิโลเมตร หรือร้อยละ 53.33 ต่อมาในปี พ.ศ. 
2556 ไดมี้การส ารวจพื้นท่ีป่าไมอี้กคร้ัง พบว่า พื้นท่ีป่าไมท้ั้งหมดมี 163,391.26 ตารางกิโลเมตร
หรือร้อยละ 31.57 ซ่ึงลดลง 110,237.74 ตารางกิโลเมตร หรือ ร้อยละ 21.76 ของพื้นท่ีป่าไมใ้นปี
พ.ศ. 2504 (มูลนิธิสืบ นาคะเสถียร, 2557) และสถิติคดีการกระท าผดิกฎหมายเก่ียวกบัการป่าไมข้อง
กรมป่าไม ้ใน ปีพ.ศ. 2557 ท่ีมีการบุกรุกพื้นท่ีป่าเพิ่มข้ึนจาก ปี พ.ศ. 2552 ประมาณ 50,988 ไร่ (กรม
ป่าไม,้ 2558) แมว้า่ประเทศไทยมีหน่วยงานท่ีคอยปกป้องและดูแลผืนป่าอยูห่ลายหน่วยงาน แต่ดว้ย
ขอ้จ ากดัหลายอยา่งท่ีท าใหก้ารอนุรักษพ์ื้นท่ีป่าไมไ้ม่ประสบความส าเร็จเท่าท่ีควร ไม่วา่เป็นจ านวน
เจา้หนา้ท่ีพิทกัษป่์ามีจ านวนนอ้ย  เคร่ืองมือท่ีเก่ียวขอ้งกบัการส ารวจภาคสนามไม่ทนัสมยั  แนวเขต
พื้นท่ีป่าตามกฎหมายท่ีไม่ชดัเจน ซ่ึงปัญหาเหล่าน้ีเป็นส่วนหน่ึงท่ีส่งผลใหพ้ื้นท่ีป่าถูกท าลายมากข้ึน 
 การจดัการเพื่อลดปัญหาการใชป้ระโยชน์ท่ีดินในพื้นท่ีป่าไมน้ั้น สามารถน าเทคโนโลยีภูมิ
สารสนเทศมาประยกุตใ์ชใ้นการจดัเก็บ วเิคราะห์ และแสดงผล  ท าใหไ้ดข้อ้มูลท่ีมีความถูกตอ้งตรง
ตามสภาพพื้นท่ีจริง และพฒันาระบบการจ าแนกการใชป้ระโยชน์ท่ีดินให้มีความทนัสมยัมากยิ่งข้ึน 
ซ่ึงเป็นผลดีต่อผูบ้ริหารหรือผูท่ี้มีส่วนเก่ียวข้องในการน าข้อมูลท่ีได้มาประกอบการตดัสินใจ  
วางแผนพฒันาการจดัการพื้นท่ีป่าไมไ้ดอ้ยา่งเป็นรูปธรรม เพื่อใหเ้กิดการบริหารจดัการป่าไมอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพ อย่างไรก็ตาม การบริหารจดัการพื้นท่ีป่าไมใ้ห้เกิดความย ัง่ยืนและลดปัญหาการใช้
ประโยชน์ท่ีดินในพื้นท่ีป่าไมน้ั้น ตอ้งอาศยัความร่วมมือของทุกคน  โดยเฉพาะประชาชนในพื้นท่ี
ใกลเ้คียงและแนวทางในการบริหารดงักล่าวควรมีความสอดคลอ้งกบันโยบายของรัฐ  ความเป็นอยู่
ของคนในชุมชน  สภาพของแต่ละพื้นท่ี  ปัญหาท่ีเผชิญอยูใ่นปัจจุบนั และตอ้งไม่ไปลิดรอนสิทธิ
ของประชาชน ให้ประชาชนสามารถใช้ประโยชน์จากป่าไม้ได้ ภายใต้ข้อจ ากัดท่ีคนส่วนใหญ่
ยอมรับ ทั้งน้ี นอกจากเป็นการแก้ไขปัญหาการใช้ประโยชน์ท่ีดินในพื้นท่ีป่าไมแ้ล้ว ยงัเป็นการ
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แกไ้ขปัญหาความยากจนของประชาชนในอีกทางหน่ึง รวมถึงการสร้างจิตส านึกให้เกิดการหวง
แหนทรัพยากรและเห็นความส าคญัของทรัพยากรป่าไมท้ั้งทางตรงและทางออ้ม 

ส าหรับการศึกษาในคร้ัง น้ีผู ้วิจ ัยได้เ ลือกอุทยานแห่งชาติน ้ าตกห้วยยาง จังหวัด
ประจวบคีรีขนัธ์เป็นพื้นท่ีศึกษา เน่ืองจากพื้นท่ีดงักล่าวประสบปัญหาการใชป้ระโยชน์ท่ีดินในพื้นท่ี
ป่าไม ้ ขาดขอ้มูลท่ีเป็นปัจจุบนัและเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีผลต่อการเปล่ียนแปลงการใชป้ระโยชน์ท่ีดิน 
ส าหรับการบริหารจดัการในพื้นท่ี  ซ่ึงการใชท่ี้ดินในพื้นท่ีป่าไมน้ั้นเกิดจากปัจจยัหลกั สองปัจจยั คือ 
ปัจจยัทางดา้นกายภาพ ท่ีพบวา่พื้นท่ีราบท่ีอยูใ่กลแ้หล่งชุมชน  ถนนเขา้ถึงสะดวก ใกลแ้หล่งน ้ า หรือมี
แนวเขตท่ีท ากินเดิมอยู่ติดกบัแนวเขตอุทยานมีโอกาสในการถูกใช้ประโยชน์ท่ีดินมากกวา่พื้นท่ีอ่ืน ๆ 
และปัจจยัทางเศรษฐกิจ เป็นอีกปัจจยัหน่ึงท่ีท าให้เกิดการใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่ป่าไมม้ากข้ึน  
โดยเฉพาะนโยบายของรัฐ เช่น  การประกนัราคาขา้ว  การรับซ้ือยางพาราราคาสูง เป็นตน้ ท าให้
เกษตรกรมีความต้องการพื้นท่ีในการเพาะปลูกเพิ่มข้ึน  ผูว้ิจ ัยจึงเล็งเห็นว่า ควรศึกษาการใช้
ประโยชน์ท่ีดิน  การเปล่ียนแปลงการใช้ท่ีดิน  ปัจจยัทางกายภาพ เศรษฐกิจ และสังคม ท่ีมีผลต่อ
การเปล่ียนแปลงการใช้ท่ีดินในพื้นท่ีศึกษา  เพื่อน าขอ้มูลท่ีได้มาประกอบการตดัสินใจในการ
วางแผนพฒันาและป้องกนัการใช้ประโยชน์ท่ีดินในพื้นท่ีป่าไมเ้พื่อความย ัง่ยืนของทรัพยากรใน
พื้นท่ีต่อไป 
   

1.2  วตัถุประสงค์ 
 
 1) เพื่อศึกษาการเปล่ียนแปลงการใช้ประโยชน์ท่ีดินใน ปี  พ.ศ. 2537 และปี พ.ศ. 2558 
และเพื่อวเิคราะห์พื้นท่ีเส่ียงต่อการเปล่ียนแปลงการใชป้ระโยชน์ท่ีดิน 
 2) เพื่อจดัท าแผนท่ีการใชป้ระโยชน์ท่ีดินใน ปี พ.ศ. 2537 และปี พ.ศ. 2558 

3) เพื่อศึกษาขอ้มูลทางดา้นเศรษฐกิจและสังคมท่ีมีผลต่อการเปล่ียนแปลงการใชป้ระโยชน์

ท่ีดินในพื้นท่ีศึกษา   

4) เพื่อน าเสนอแนวทางการพฒันาและป้องกันการใช้ประโยชน์ท่ีดินในพื้นท่ีอุทยาน

แห่งชาติน ้าตกหว้ยยาง จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ 
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 1.3  กรอบแนวคดิในการศึกษา 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
ภาพที ่1.1  กรอบแนวคิดในการศึกษา 
 

1.4 ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 
 
 1) ไดท้ราบการเปล่ียนแปลงการใชป้ระโยชน์ท่ีดินใน ปี พ.ศ. 2537 และ ปี พ.ศ. 2558 และ

เพื่อวเิคราะห์พื้นท่ีเส่ียงต่อการเปล่ียนแปลงการใชป้ระโยชน์ท่ีดิน 

 2) ไดแ้ผนท่ีการใชป้ระโยชน์ท่ีดินใน ปี พ.ศ. 2537 และ ปี พ.ศ. 2558 

3) ไดท้ราบขอ้มูลทางดา้นเศรษฐกิจและสังคมจากประชาชนท่ีมีผลต่อการเปล่ียนแปลงการ

ใชป้ระโยชน์ท่ีดินในพื้นท่ีศึกษา   

 4) ไดท้ราบแนวทางการพฒันาและป้องกนัการใชป้ระโยชน์ท่ีดินในพื้นท่ีอุทยานแห่งชาติ

น ้าตกหว้ยยาง จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์  

 

 

การศึกษาขอ้มูลดา้นกายภาพ 

- การใชป้ระโยชน์ท่ีดิน ปีพ.ศ. 2537 

- การใชป้ระโยชน์ท่ีดิน ปีพ.ศ. 2558 

 

การศึกษาขอ้มูลดา้นเศรษฐกิจและสงัคม 

- แบบสอบถามส าหรับเจา้หนา้ท่ี 

- แบบสอบถามส าหรับประชาชน
ในพ้ืนท่ี 

 
วเิคราะห์การเปล่ียนแปลงการใชป้ระโยชน์ท่ีดิน 

- พ้ืนท่ีเส่ียงต่อการใชป้ระโยชน์ท่ีดินป่าไม ้

- ปัจจยัท่ีมีผลต่อการเปล่ียนแปลงการใช้
ประโยชน์ท่ีดิน 

 

แนวทางในการพฒันาและการป้องกนั
การใชป้ระโยชน์ท่ีดินในพ้ืนท่ีอุทยาน
แห่งชาติน ้ าตกหว้ยยาง 
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1.5  ขอบเขตการศึกษา 
 

1.5.1 ขอบเขตด้านเนือ้หา 
  1.5.1.1 ศึกษาการเปล่ียนแปลงการใชป้ระโยชนท่ี์ดิน  โดยใชปั้จจยัทางดา้นกายภาพ   
5 ปัจจยั ไดแ้ก่ พื้นท่ีป่าไม ้ (Forest) พื้นท่ีเกษตรกรรม (Agriculture) แหล่งน ้ า (Water Body) ส่ิง
ปลูกสร้าง (Buildings) และถนน (Road) ซ่ึงเป็นประเภทการใชป้ระโยชน์ท่ีดินท่ีมีการจ าแนกตาม
กรมพฒันาท่ีดิน  แต่ไดเ้วน้พื้นท่ี (Miscellaneous Land) อ่ืน ๆ ไป เน่ืองจากในพื้นท่ีศึกษาไม่พบการ
ใชป้ระโยชน์ท่ีดินประเภทน้ี ร่วมกบัการแปลตีความภาพถ่ายทางอากาศ ปี พ.ศ. 2537 และภาพถ่าย
ดาวเทียม Spot ปี พ.ศ. 2558 ดว้ยวิธีการแปลภาพถ่ายดว้ยสายตา เพื่อเปรียบเทียบการเปล่ียนแปลง
การใชป้ระโยชน์ท่ีดิน  
  1.5.1.2 ศึกษาปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจและสังคม โดยการใช้แบบสอบถามใน       
การเก็บรวบรวมขอ้มูลจากประชาชนในพื้นท่ีใกลเ้คียงและเจา้หนา้ท่ีในพื้นท่ี  
  1.5.1.3 ศึกษาแนวทางในการพฒันาอุทยานแห่งชาติน ้ าตกห้วยยาง และการป้องกนั
การใชป้ระโยชน์ท่ีดินท่ีอยูใ่นเขตความรับผดิชอบของอุทยานแห่งชาติน ้าตกหว้ยยาง 
 
 1.5.2 ขอบเขตด้านประชากร 
  1.5.2.1 เจา้หนา้ท่ีอุทยานแห่งชาติน ้าตกหว้ยยาง 
  1.5.2.2 ประชาชนในพื้นท่ีใกล้เคียงเขตอุทยานแห่งชาติน ้ าตกห้วยยางท่ีได้ท า       
การขยายแนวเขตออกไป 5 กิโลเมตร จ านวน 14,008 คน 27 หมู่บา้น 7 ต าบล 3 อ าเภอ 1 จงัหวดั 
ขอ้มูลเม่ือ ปี พ.ศ. 2558 จากการสัมภาษณ์เจา้หนา้ท่ีองคก์ารบริหารส่วนต าบล  
 
 1.5.3 ขอบเขตด้านพืน้ที่   
 อุทยานแห่งชาติน ้ าตกห้วยยาง ซ่ึงครอบคลุมพื้นท่ี 100,625 ไร่ ในทอ้งท่ีต าบลห้วยยาง 
ต าบลเขาลา้น ต าบลแสงอรุณ ต าบลนาหูกวาง ต าบลอ่างทอง อ าเภอทบัสะแก และต าบลชยัเกษม 
อ าเภอบางสะพาน จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ 
  

1.5.4 ขอบเขตด้านเวลา   
กนัยายน 2558-สิงหาคม 2559  

 
 



5 

1.6  นิยามศัพท์เฉพาะ 

  
 1) การเปล่ียนแปลงการใชป้ระโยชน์ท่ีดิน หมายถึง การใชป้ระโยชน์ท่ีดินประเภทหน่ึงไป
เป็นอีกประเภทหน่ึง เช่น การเปล่ียนแปลงการใช้ประโยชน์ท่ีดินจากพื้นท่ีป่าไม้ไปเป็นพื้นท่ี
เกษตรกรรม หรือส่ิงปลูกสร้าง เป็นตน้ 

2) ขอ้มูลดา้นเศรษฐกิจ หมายถึง ขอ้มูลต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัเศรษฐกิจของประชาชนใน
พื้นท่ีใกลเ้คียง เช่น อาชีพ รายได ้ท่ีท ากิน เป็นตน้ ซ่ึงมีผลต่อการใช้ประโยชน์ท่ีดินในพื้นท่ีป่าไม้
และเป็นขอ้มูลท่ีไดจ้ากแบบสอบถามส าหรับเจา้หน้าท่ีท่ีเก่ียวขอ้งในพื้นท่ี และประชาชนในพื้นท่ี
ใกลเ้คียง 

3) ขอ้มูลดา้นสังคม หมายถึง ขอ้มูลดา้นสังคมต่าง ๆ เช่น การตั้งถ่ินฐาน การมีส่วนร่วมใน
การอนุรักษ์ เป็นต้น ซ่ึงมีผลต่อการใช้ประโยชน์ท่ีดินในพื้นท่ีป่าไม้และเป็นข้อมูลท่ีได้จาก
แบบสอบถามส าหรับเจา้หนา้ท่ีท่ีเก่ียวขอ้งในพื้นท่ี และประชาชนในพื้นท่ีใกลเ้คียง 

 
 
 

ภาพท่ี 1.1  ขอบเขตพืน้ท่ีศกึษา 



 
บทที ่ 2 

 

แนวคดิ ทฤษฎ ีและงานวจิยัที่เกีย่วข้อง 
 

 ส าหรับบทน้ีได้น าเสนอองค์ประกอบของแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกับ
ลกัษณะทางกายภาพ เศรษฐกิจและสังคม แนวทางการพฒันาและการป้องกนัการใชป้ระโยชน์ท่ีดิน
ในพื้นท่ีอุทยานแห่งชาติน ้ าตกห้วยยาง โดยระบุนิยาม รายละเอียดท่ีน าสู่ประเด็นงานวิจยั เพื่อเป็น
การเช่ือมโยงองคค์วามรู้ต่างๆ ใหเ้ป็นรูปธรรม ดงัประเด็นต่อไปน้ี  

2.1  อุทยานแห่งชาติน ้าตกห้วยยาง 
2.2  ระบบภูมิสารสนเทศ 

 2.3  การใชป้ระโยชน์ท่ีดิน 
2.4  การใชป้ระโยชน์ท่ีดินในพื้นท่ีอนุรักษ ์
2.5  นโยบาย แนวทางพฒันาและป้องกนัการใชป้ระโยชน์ท่ีดินพื้นท่ีอนุรักษใ์นปัจจุบนั 

2.6  งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
 
 

2.1  อทุยานแห่งชาติน า้ตกห้วยยาง 
 
 อุทยานแห่งชาติน ้ าตกห้วยยาง มีพื้นท่ีในทอ้งท่ีอ าเภอบางสะพาน  อ าเภอทบัสะแก และอ าเภอ
เมืองจงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ ซ่ึงครอบคลุมส่วนท่ีแคบท่ีสุดของประเทศ มีแหล่งท่องเท่ียวท่ีสวยงาม
และทรัพยากรสัตวป่์าหลากหลายชนิด จึงไดมี้การส ารวจพื้นท่ีและด าเนินการผนวกพื้นท่ีในบริเวณ
ใกล้เคียง ได้แก่ ป่าน ้ าตกขาอ่อน น ้ าตกห้วยหินดาษและวนอุทยานน ้ าตกห้วยยางในป่าทบัสะแก 
ทอ้งท่ีต าบลธงไชย อ าเภอบางสะพาน ต าบลอ่างทอง อ าเภอทบัสะแก จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์และ
ป่าวงัดว้น ป่าห้วยยาง (หาดวนกร) ทอ้งท่ีต าบลห้วยทราย อ าเภอเมืองและต าบลห้วยยาง อ าเภอ
ทบัสะแก จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ รวมเน้ือท่ีทั้งหมดประมาณ 124,300 ไร่ หรือ 198.88 ตาราง
กิโลเมตร (ทั้งน้ีรวมท่ีเป็นพื้นน ้า 15.36 ตารางกิโลเมตร) ใหเ้ป็นอุทยานแห่งชาติตามพระราชบญัญติั
อุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 ต่อมาไดมี้การแบ่งพื้นท่ีดงักล่าวออกเป็น 2 ส่วน เพื่อความสะดวกในการ
ท างานของเจ้าหน้าท่ีในการดูแลรักษาและควบคุม คือ อุทยานแห่งชาติน ้ าตกห้วยยาง และอุทยาน
แห่งชาติหาดวนกร  
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ปัจจุบนัอุทยานแห่งชาติน ้ าตกห้วยยาง ได้รับการประกาศให้เป็นอุทยานแห่งชาติตาม
พระราชบญัญติัอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2504  ซ่ึงประกอบดว้ยพื้นท่ีทั้งหมด 100,625 ไร่ โดยไดต้รา 
พระราชกฤษฎีกาก าหนดท่ีดินป่าทบัสะแก ในทอ้งท่ีต าบลห้วยยาง ต าบลเขาลา้น ต าบลแสงอรุณ 
ต าบลนาหูกวาง  ต าบลอ่างทอง อ า เภอทับสะแกและต าบลชัย เกษม อ า เภอบางสะพาน  
จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 108 ตอนท่ี 215 ลงวนัท่ี 8 ธันวาคม 2534 
เป็นอุทยานแห่งชาติล าดับท่ี 70 ของประเทศไทย (กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพนัธ์ุพืช.  
ส านกัอนุรักษส์ัตวป่์า, 2559) 

พื้นท่ีท่ีจะไดรั้บการประกาศเป็นพื้นท่ีอนุรักษน์ั้นตอ้งมีป่าไมท่ี้อุดมสมบูรณ์ มีสัตวป่์าท่ีควร
ค่าแก่การอนุรักษ์ และต้องมีการตราพระราชกฤษฎีกาส าหรับการประกาศท่ีจัดเจน เพื่อให้
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องสามารถถือปฏิบัติให้ตรงกัน และยงัเป็นประโยชน์ส าหรับการก าหนด
บทลงโทษแก่ผูก้ระท าผดิในพื้นท่ีอนุรักษด์งักล่าว 

 

2.2  ระบบภูมสิารสนเทศ 
 
 ระบบภูมิสารสนเทศ เป็นเทคโนโลยท่ีีเก่ียวขอ้งกบัการบริหารจดัการดา้นพื้นท่ีและสามารถ
ระบุค่าพิกัดโดยอา้งอิงจากต าแหน่งจริงบนพื้นโลกได้ การท างานของระบบภูมิสารสนเทศนั้น         
มีเทคโนโลยีท่ีเก่ียวขอ้งหลายประเภท เรียกโดยรวมว่า เทคโนโลยี 3S ประเภทท่ีหน่ึง คือ ระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร์ (Geographic Information System : GIS) มีองคป์ระกอบส าคญั 5 ประการ 
ได้แก่ ฮาร์ดแวร์ (Hardware) ซอฟต์แวร์ (Software) ข้อมูล (Data) กระบวนการวิเคราะห์ 
(Application Procedure) และบุคลากร (People Ware) ประเภทท่ีสอง คือ การรับรู้จากระยะไกล 
(Remote Sensing : RS) เป็นการไดม้าของขอ้มูลโดยไม่มีการเขา้ไปสัมผสักบัขอ้มูลโดยตรง แต่
อาศยัเคร่ืองมือท่ีมีคุณสมบติัคล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้าเป็นส่ือกลาง และประเภทท่ีสาม คือ ระบบก าหนด
ต าแหน่งบนพื้นโลก (Global Positioning System : GPS) เป็นระบบน าร่องท่ีท างานโดยอาศยั
คล่ืนวิทยุและรหัสท่ีส่งมาจากดาวเทียม  เทคโนโลยีท่ีกล่าวมาทั้งหมดนั้นสามารถน ามาเช่ือมโยง
หรือท างานอิสระจากกนัได ้ข้ึนอยูก่บัวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายของงานนั้นๆ   
 ส าหรับขอ้มูลของระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์นั้น มี 2 ประเภท ได้แก่ ขอ้มูลเชิงพื้นท่ี 
(Spatial Data) เป็นขอ้มูลท่ีสามารถระบุต าแหน่งจริงบนพื้นผวิโลกและสามารถบอกขนาดของพื้นท่ี 
ความยาว และเน้ือท่ีได ้ ขอ้มูลดงักล่าวแบ่งออกเป็น 3 รูปแบบ ไดแ้ก่ จุด (Point) ใชแ้สดงต าแหน่ง
ท่ีตั้งในลกัษณะท่ีเป็นแค่ค่าพิกดั แต่ไม่สามารถบอกขนาดพื้นท่ี หรือขนาดความยาวได้ เช่น ท่ีตั้ง
หน่วยงานราชการ ท่ีตั้งหมู่บา้น เป็นตน้ รูปแบบต่อมาเป็นขอ้มูลท่ีแสดงอยู่ในรูปของ เส้น (Line) 
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เป็นขอ้มูลท่ีอยูใ่นรูปของความยาว มีจุดเร่ิมตน้และจุดจบของเส้น ท่ีเรียกวา่ Node หรือ End Point 
และมีจุดเปล่ียนทิศทางของเส้นท่ีเรียกว่า Vertex หรือ Vertices ขอ้มูลเส้นน้ีมกัจะใช้แสดง ถนน 
ทางรถไฟ แนวสายไฟ แม่น ้าล าคลอง เป็นตน้  และขอ้มูลในรูปแบบท่ีสาม คือ พื้นท่ี (Polygon) เป็น
ข้อมูลท่ีอยู่ในรูปของความยาวเส้นรอบวงท่ีสามารถค านวณเน้ือท่ีได้ ข้อมูลประเภทน้ีใช้แสดง
ขอบเขตท่ีดิน ขอบเขตการปกครอง เป็นตน้ ขอ้มูลประเภทท่ีสอง คือ ขอ้มูลตาราง หรือขอ้มูลอธิบาย
คุณลกัษณะ (Attribute Data) เป็นขอ้มูลท่ีอธิบายลกัษณะของข้อมูลเชิงพื้นท่ีนั้นๆ ซ่ึงอาจอยูใ่นรูป
ของขอ้มูลเชิงคุณภาพ (Qualitative) ท่ีมีลกัษณะขอ้มูลท่ีไม่ต่อเน่ืองและมีการใช้รหัสก าหนดแทน
สัญลกัษณ์ เช่น รหสั 1 แทนถนนสายหลกั รหสั 2 แทนถนนสายรอง รหสั 3 แทนถนนชนบท เป็น
ตน้ หรืออยู่ในรูปของขอ้มูลเชิงปริมาณ (Quantitative) ท่ีมีความต่อเน่ืองกนั เช่น ลกัษณะของเส้น
ชั้นความสูง เส้นชั้นขอ้มูลท่ีแสดงปริมาณน ้าฝนเฉล่ีย เป็นตน้  
 การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์แบ่งออกเป็น 3 รูปแบบ ได้แก่ การ
วิเคราะห์ขอ้มูลเชิงพื้นท่ี (Analysis of Spatial Data) ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการแปลงระบบพิกดัทาง
ภูมิศาสตร์ เพื่อเปล่ียนจากระบบหน่ึงไปเป็นอีกระบบหน่ึง การต่อแผนท่ีหรือการเทียบขอบ เป็นการ
เช่ือมต่อแผนท่ีหลาย ๆ แผน่เขา้ดว้ยกนั ในกรณีท่ีเป็นแผนท่ีท่ีอยูใ่นบริเวณเดียวกนั แต่เช่ือมต่อกนั
ไม่สนิทจ าเป็นตอ้งท าการต่อหรือเทียบขอบแผนท่ี  การค านวณพื้นท่ีเส้นรอบวงและระยะทาง การ
วิเคราะห์ขอ้มูลตารางหรือขอ้มูลอธิบายคุณลกัษณะ (Analysis of Attribute Data) การวิเคราะห์ใน
รูปแบบท่ีสองน้ีอาศยักระบวนการฐานขอ้มูลและสถิติมาเป็นองคป์ระกอบหลกั ท าให้ผูใ้ชท้ราบถึง
ลักษณะทั่วไปของข้อมูลเชิงพื้นท่ี  ประกอบด้วยการแก้ไขข้อมูลตารางหรือข้อมูลอธิบาย
คุณลกัษณะ  รวมถึงการเช่ือมต่อตารางและรวมให้เป็นตารางเดียวกนัได ้การสอบถามขอ้มูลเชิง
บรรยาย เป็นการเรียกคน้ฐานขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้ง โดยการใชเ้ง่ือนไขต่าง ๆ และค าสั่งท่ีปรากฏอยูใ่น
โปรแกรม  การวเิคราะห์ขอ้มูลในรูปแบบสุดทา้ยเป็นการการวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงพื้นท่ีร่วมกบัขอ้มูล
ตารางหรือขอ้มูลอธิบายคุณลกัษณะ (Integrated Analysis of Spatial and Attribute Data) การ
วเิคราะห์ในลกัษณะน้ีสามารถใชง้านร่วมกบัโปรแกรมประยุกตอ่ื์นๆ ได ้การวิเคราะห์ในขั้นตอนน้ี 
ประกอบดว้ย การเรียกคน้ขอ้มูลพื้นท่ีบริเวณท่ีตอ้งการและแสดงผลลพัธ์ของการสืบคน้ในรูปแบบ
ขอ้มูลตารางหรือขอ้มูลอธิบายคุณลกัษณะในแต่ละ Record หรือผลลพัธ์จากการสอบถามจากแผนท่ี
ท่ีถูกเลือกในฐานขอ้มูลการแบ่งกลุ่มขอ้มูลเป็นการจดัการขอ้มูลท่ีมีลกัษณะเดียวกนัให้อยูด่ว้ยกนั 
หรือท่ีเรียกว่าการ Classification  ซ่ึงมกัจะใช้ขอ้มูลขอ้มูลตารางหรือขอ้มูลอธิบายคุณลกัษณะใน
การท างานเป็นส่วนใหญ่และสุดทา้ย คือ การวดั เก่ียวขอ้งกบัการวดัระยะทาง หรือเส้นรอบรูปของ
ขอ้มูลเชิงพื้นท่ีผลของการวดัสามารถแสดงเป็นขอ้มูลในรูปแบบกราฟฟิกหรือเก็บไวใ้นฐานขอ้มูล 
ข้ึนอยู่กับวตัถุประสงค์ของงานและความต้องการของบุคลากรเป็นหลัก ระบบภูมิสารสนเทศ  
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นอกจากจะมีประสิทธิภาพในการจดัการข้อมูลเชิงพื้นท่ีแล้วยงัแสดงข้อมูลในรูปของแผนท่ีท่ี
สามารถอธิบายปรากฏการณ์ท่ีเกิดข้ึนและน าไปใชป้ระกอบการตดัสินใจในการบริหารจดัการเชิง
พื้นท่ีไดอี้กดว้ย  (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั.  ศูนยว์ิจยัภูมิสารสนเทศเพื่อประเทศไทย, 2542; สุเพชร  
จิรขจรกุล, 2551; ส านกังานพฒันาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องคก์ารมหาชน), 2558; 
ส านกังานปลดักระทรวงมหาดไทย.  ศูนยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร, 2559) 
 ระบบภูมิสารสนเทศนั้นเป็นเคร่ืองมือท่ีมีประโยชน์อยา่งยิ่งส าหรับการจดัการขอ้มูลท่ีมีจ  านวน
มาก สามารถปรับปรุงแกไ้ขขอ้มูลให้เป็นปัจจุบนัสอดคลอ้งกบัลกัษณะในพื้นท่ีจริง และพบว่า
ปัจจุบนัน้ีระบบภูมิสารสนเทศไดรั้บการพฒันาทั้งทางดา้นฮาร์ดแวร์และซอฟทแ์วร์ เพื่อรองรับการ
จดัการขอ้มูลให้มีความถูกตอ้งและทนัสมยั อีกทั้งยงัสามารถประยุกต์ใช้ร่วมกบัโปรแกรมประยุกต ์ 
อ่ืน ๆ และบูรณาการขอ้มูลหลายรูปแบบเขา้ดว้ยกนั เพื่อสร้างแบบจ าลองเปรียบเทียบส่ิงท่ีเป็นใน
อดีตและปัจจุบนั ส าหรับการคาดการณ์แนวโนม้ของการเปล่ียนแปลงในดา้นต่าง ๆ ท าให้มีการน า
ระบบภูมิสารสนเทศมาใชง้านกนัอยา่งแพร่หลาย ซ่ึงนอกจากการจดัการขอ้มูลดา้นพื้นท่ีแลว้ยงัช่วย
ใหก้ารพิจารณาตดัสินใจในการบริหารจดัการแต่ละพื้นท่ีมีประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึนไดอี้กดว้ย 
 

2.3  การใช้ประโยชน์ทีด่ิน 
 
 การใช้ประโยชน์ท่ีดิน หมายถึง การเปล่ียนแปลงท่ีดินจากสภาพเดิมท่ีเป็นอยู่ไปเป็นอีก
สภาพหน่ึง เพื่อตอบสนองความตอ้งการในการด าเนินชีวิตและสัมพนัธ์กบัการพฒันาเศรษฐกิจและ
สังคมซ่ึงสามารถศึกษาการเปล่ียนแปลงการใช้ประโยชน์ได้   โดยน าภาพถ่ายทางอากาศหรือ
ภาพถ่ายดาวเทียมยอ้นหลงัมาเปรียบเทียบกบัภาพถ่ายปีปัจจุบนั  (นิพนธ์ ตั้งธรรม, 2525: 7; นิรุตม ์
ใจช้ืน, 2544: 19; สไบทอง กนันะ, 2556: 14) 

การขยายตวัทางเศรษฐกิจ โดยเฉพาะนโยบายส่งเสริมการปลูกพืชเศรษฐกิจ การเพิ่มข้ึน
ของจ านวนสมาชิกในครัวเรือน  การขยายตวัของชุมชนรวมถึงการประกอบอาชีพต่างเป็นสาเหตุท่ี
ก่อใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงการใชป้ระโยชน์ท่ีดินและการบุกรุกพื้นท่ีอนุรักษ ์ปัญหาเหล่าน้ีแตกต่าง
กนัออกไปในแต่ละพื้นท่ี การเปล่ียนแปลงการใช้ประโยชน์ท่ีดินดงักล่าว เกิดข้ึนเพื่อตอบสนอง
ความต้องการกิจกรรมการใช้ท่ีดินของมนุษย์ ทั้ งทางด้านเศรษฐกิจและสังคม ข้อมูลท่ีได้จาก
การศึกษาการใชป้ระโยชน์ท่ีดินมีความแตกต่างกนัในแต่ละช่วงเวลา การเปล่ียนแปลงดงักล่าวอาจ
มองเห็นได้อย่างชดัเจน เช่น การเปล่ียนจากชุมชนชนบทไปเป็นชุมชนเมืองท่ีมีขนาดใหญ่และมี
ความทนัสมยัความแตกต่างดงักล่าวจะมีทั้งทางดา้นขนาดของพื้นท่ี ลกัษณะการตั้งถ่ินฐาน อาคาร
บา้นเรือนและจ านวนราษฎร การเปล่ียนแปลงของส่ิงปกคลุมดิน เช่น การเปล่ียนแปลงจากพื้นท่ีป่า

http://www.gistda.or.th/main/th
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ไมท่ี้อุดมสมบูรณ์มาเป็นทุ่งหญา้ เน่ืองจากการตดัไมท้  าลายป่าเป็นตน้ (สุภาพรรณ พุ่มจนัทร์, 2557: 
92; เอกราช ปรีชาชน, 2547: 8) 
 การใชป้ระโยชน์ท่ีดินเป็นการเปล่ียนแปลงสภาพท่ีดินจากสภาพหน่ึงไปเป็นอีกสภาพหน่ึง 
ซ่ึงเกิดได้จากหลายปัจจยั ไม่ว่าจะเป็นปัจจยัทางด้านกายภาพท่ีเหมาะสมหรือการเจริญเติบโต
ทางดา้นเศรษฐกิจท าให้ประชาชนตอ้งการพื้นท่ีใชส้อยเพิ่มข้ึน เม่ือความตอ้งการใชป้ระโยชน์ท่ีดิน
มีมากกวา่จ านวนท่ีดินท ากินท่ีมีอยู ่พื้นท่ีป่าไมบ้างส่วนจึงถูกเปล่ียนสภาพไปเป็นพื้นท่ีเกษตรกรรม
และแหล่งน ้ าเพื่อการอุปโภคบริโภค และการสร้างท่ีอยู่อาศัย เพื่อตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนในแต่ละพื้นท่ี   
 

2.4  การใช้ประโยชน์ทีด่ินในพืน้ทีอ่นุรักษ์ 
 

การบุกรุกพื้นท่ีอนุรักษ์ในแต่ละแห่งนั้นสะทอ้นถึงลกัษณะทางเศรษฐกิจสังคม และการ
ด ารงชีวิตของราษฎรโดยรอบ ซ่ึงการบุกรุกท่ีพบโดยทัว่ไปไดแ้ก่ การบุกรุกเพื่อท าการเกษตร การเก็บ
หาของป่า การล่าสัตว ์การลกัลอบตดัไม ้การสร้างท่ีอยูอ่าศยั หรือการสร้างบา้นพกัตากอากาศ การ
บุกรุกท่ีดินเป็นปัญหาท่ียืดเยื้อยาวนานมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนั หากปล่อยให้ปัญหาดังกล่าว
เกิดข้ึนอยา่งต่อเน่ืองจะส่งผลใหเ้กิดความเสียหายอยา่งมาก โดยเฉพาะพื้นท่ีป่าไมต้ามธรรมชาติท่ีจะ
ลดลงจนไม่เหลือใหรั้ฐและราษฎรไดใ้ชป้ระโยชน์ร่วมกนั ถึงแมว้า่ในแต่ละพื้นท่ีจะมีปัจจยัท่ีส่งผล
ต่อการบุกรุกท่ีเหมือนหรือคลา้ยคลึงกนัมากเพียงไร แต่ระดบัความรุนแรงของแต่ละปัจจยันั้นจะไม่
เท่ากนัเสมอไปส าหรับการศึกษาเก่ียวกบัการบุกรุกในพื้นท่ีอนุรักษ์นั้นนิยมน าระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์มาใชร่้วมกบัการก าหนดปัจจยัต่าง ๆ ท่ีมีผลต่อการบุกรุก แต่ละปัจจยัท่ีน ามาใชจ้ะข้ึนอยู่
กบัวตัถุประสงค์ของงานวิจยัในแต่ละเร่ือง ซ่ึงมีการก าหนดออกเป็น 3 ปัจจยัใหญ่ คือ ปัจจยัด้าน
กายภาพประกอบดว้ยปัจจยัย่อยต่าง ๆ เช่น ระยะห่างของแนวเขตจากเส้นทางคมนาคมท่ีท าให้การ
เขา้ถึง และการขนส่งส าเลียงมีความสะดวก ระยะห่างของแนวเขตจากแหล่งน ้ า พื้นท่ีใดท่ีอยู่ใกล้
แหล่งน ้าจะมีแนวโนม้ถูกบุกรุกไดง่้าย เพราะน ้ าเป็นส่ิงจ าเป็นอยา่งยิ่งส าหรับการเพาะปลูก ระยะห่าง
ของแนวเขตจากหมู่บา้นโดยรอบ ซ่ึงพื้นท่ีป่าท่ีอยูใ่กลห้มู่บา้นท่ีสุดมีโอกาสถูกใชป้ระโยชน์มากกวา่
พื้นท่ีท่ีอยู่ห่างออกไป ความลาดชนั เป็นอีกปัจจยัหน่ึงท่ีมีผลต่อการบุกรุกพื้นท่ี หากพื้นท่ีใดมีร้อยละ
ความลาดชันน้อยจะถูกบุกรุกมากกว่าพื้นท่ีท่ีมีร้อยละความลาดชันสูง ปัจจัยทางด้านชีวภาพ
ประกอบดว้ย ประเภทและชนิดพืช/สัตวใ์นพื้นท่ีนั้นๆ และเป็นปัจจยัท่ีเปล่ียนแปลงตลอดเวลา มีการ
แปรผนัไปตามปัจจยัดา้นกายภาพ อยา่งไรก็ตามการศึกษาการบุกรุกพื้นท่ีนั้นจะใช้แค่ปัจจยัทางดา้น
กายภาพหรือชีวภาพอย่างใดอย่างหน่ึงอาจไม่เพียงพอ ดงันั้น เพื่อให้การวิเคราะห์ขอ้มูลมีความ



11 

 

ถูกตอ้งและครอบคลุมในทุก ๆ ดา้น จึงควรน าปัจจยัทางดา้นเศรษฐกิจและสังคมมาศึกษาร่วมดว้ย 
ซ่ึงจะท าให้สามารถมองเห็นถึงปัญหาความตอ้งการและความเป็นอยูข่องราษฎรในพื้นท่ีโดยรอบ 
เพื่อน าไปสู่การวางแผนแกไ้ขปัญหาไดอ้ยา่งตรงจุด และเหมาะสมกบัแต่ละพื้นท่ี ปัจจยัยอ่ยทางดา้น
เศรษฐกิจและสังคมท่ีนิยมน ามาศึกษาไดแ้ก่ การเพิ่มข้ึนของจ านวนราษฎร หากจ านวนราษฎรในแต่
ละพื้นท่ีเพิ่มมากข้ึน ความตอ้งการในการใชท้รัพยากรก็มากข้ึนตามไปดว้ย อาชีพหลกัของราษฎร
ในพื้นท่ี เป็นอีกปัจจยัหน่ึงท่ีนิยมน ามาศึกษา เน่ืองจากการประกอบอาชีพมีผลต่อการบุกรุกแผว้ถาง
พื้นท่ีป่าโดยตรง โดยเฉพาะอาชีพเกษตรกรรมจากการศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อการบุกรุกท่ีดินราช
พสัดุ บริเวณท่ีดินแปลงเรือนจ ากลางคลองไผ ่จงัหวดันครราชสีมา พบวา่ในปี พ.ศ. 2510 ราษฎรใน
พื้นท่ีใกลเ้คียงไดข้ยายท่ีอยูอ่าศยัและพื้นท่ีเกษตรกรรมเขา้ไปในพื้นท่ีป่าไม ้ซ่ึงเป็นท่ีดินราชพสัดุ 
เน้ือท่ี 51.29 ตารางกิโลเมตร หรือร้อยละ 27.10 ของท่ีดินราชพสัดุทั้งหมด ต่อมาในปี พ.ศ. 2517 มี
การบุกรุกท่ีดินเพิ่มข้ึนจาก ปี พ.ศ. 2510 เป็นเน้ือท่ี 65.16 ตารางกิโลเมตร หรือร้อยละ 127.04  
ส าหรับปี พ.ศ. 2545 ปรากฏวา่พื้นท่ีป่าไมถู้กราษฎรบุกรุก เพื่อใชป้ระโยชน์เป็นท่ีอยูอ่าศยัและพื้นท่ี
เกษตรกรรม เพิ่มข้ึนจากปี 2517 เป็นเน้ือท่ี 38.28 ตารางกิโลเมตร หรือร้อยละ 32.87 ของท่ีดินราช
พสัดุทั้งหมด (สุรพล รุจิระชุณห์, 2552: 49) ส าหรับปัจจยัดา้นเศรษฐกิจอ่ืนๆ ท่ีนิยมน ามาใช้ใน
การศึกษาการเปล่ียนแปลง เช่น ระยะเวลาท่ีเขา้มาตั้งถ่ินฐาน ภูมิล าเนาเดิม รวมไปถึงค่านิยม ความ
เช่ือต่างๆ เป็นตน้ (นรินทร์ จกัรจุม้, 2547: 12; ธนวฒัน์ ประไพ, 2551: 8; สมศกัด์ิ โตรักษา, 2552: 
16; มงคล ตะ๊อุ่น และคณะ, 2553: 7)  
 การศึกษาเก่ียวกบัการบุกรุกพื้นอนุรักษน์ั้น จ าเป็นตอ้งศึกษาปัจจยัต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งควบคู่
กนั ไม่ว่าจะเป็นปัจจยัทางด้านกายภาพท่ีแสดงให้เห็นถึงการเปล่ียนแปลงการใช้ประโยชน์ท่ีดิน 
ซ่ึงปัจจยัปลีกย่อยต่าง ๆ จะท าให้เห็นสภาพการบุกรุกง่ายข้ึน เช่น ถนน แม่น ้ า ความลาดชนัของ
พื้นท่ี เป็นตน้ และปัจจยัทางดา้นเศรษฐกิจและสังคมเป็นปัจจยัท่ีบ่งบอกให้ทราบถึงสภาพเศรษฐกิจ
ของชุมชนในพื้นท่ีใกลเ้คียงไม่วา่จะเป็นการประกอบอาชีพ จ านวนราษฎร หรือแมแ้ต่นโยบายของ
รัฐ โดยเฉพาะการสนับสนุนการเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจท่ีท าให้ราษฎรแสวงหาพื้นท่ีในการ
เพาะปลูกเพิ่มข้ึน ท าใหพ้ื้นท่ีอนุรักษท่ี์มีแนวเขตติดต่อกบัท่ีดินท ากินเดิมของราษฎรมีโอกาสถูกบุก
รุก แผว้ถางมากกวา่พื้นท่ีอ่ืน ๆ เน่ืองจากปัจจุบนัน้ีการท าหมายแนวเขตท่ีดินของรัฐเองยงัไม่มีความ
ชดัเจน ประกอบกบัราษฎรมีความตอ้งการใช้ประโยชน์ท่ีดินในพื้นท่ีป่าอนุรักษเ์พิ่มมากข้ึน ท าให้
พื้นท่ีป่าไมแ้ละทรัพยากรสัตวป่์าในปัจจุบนัลดจ านวนลงอยา่งมาก  จึงตอ้งน าทุกปัจจยัมาวิเคราะห์
ร่วมกนั  เพื่อให้สามารถคาดการณ์แนวโน้มหรือวิเคราะห์หาพื้นท่ีท่ีมีการบุกรุกได้อย่างถูกตอ้ง 
ครอบคลุม และน าไปสู่การหาแนวทางในการพฒันาและการป้องกนัการบุกรุกต่อไป 
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2.5  นโยบาย แนวทางพฒันา และป้องกนัการใช้ประโยชน์ทีด่ินพืน้ทีอ่นุรักษ์ในปัจจุบัน 
 

นโยบายบริหารประเทศในปัจจุบนัได้ให้ความส าคญักบัการรักษาความมัน่คงของฐาน
ทรัพยากร และการสร้างสมดุลระหวา่งการอนุรักษก์บัการใชป้ระโยชน์อยา่งย ัง่ยืนมากข้ึน ไม่วา่จะ
เป็นการเร่งป้องกนัและฟ้ืนฟูทรัพยากรในพื้นท่ีอนุรักษ ์ การปรับปรุงกฎหมายการบงัคบัใช้อยา่งมี
ประสิทธิภาพและเป็นธรรม การก าหนดพื้นท่ีแนวกนัชน  รวมถึงการส่งเสริมการปลูกไมเ้ศรษฐกิจ
ในพื้นท่ี การประเมินระบบนิเวศในแง่ของเศรษฐศาสตร์และเพิ่มการสร้างรายได้ท่ีเกิดจากการ
อนุรักษ์อย่างมีส่วนร่วม ควบคู่กับการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรและความ
หลากหลายทางชีวภาพอย่างย ัง่ยืน การเสริมสร้างเศรษฐกิจและความปลอดภยัทางชีวภาพ  การ
พฒันาระบบบริหารจดัการท่ีดินและแก้ไขการบุกรุกท่ีดินของรัฐตามแนวพระราชด าริให้คนอยู่
ร่วมกบัป่าได ้  

นอกจากนโยบายบริหารประเทศดงักล่าวแลว้ หน่วยงานอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริหาร
จดัการดา้นป่าไมไ้ดมี้การก าหนดมาตรการและแนวทางแกไ้ขปัญหาไวไ้ม่วา่จะเป็นการจ าแนกพื้นท่ี
ป่า ส าหรับการแกไ้ขปัญหาการใชป้ระโยชน์ท่ีดินในพื้นท่ีป่าของรัฐ การจดัท าแนวเขตท่ีดินป่าไม้
และแนวเขตท่ีดินท ากินของราษฎรท่ีอยูใ่นพื้นท่ีป่าใหมี้ความชดัเจน เพื่อใหห้น่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบั
การจดัการท่ีดินเพื่อเกษตรกรรม สามารถน าไปก าหนดเป็นเง่ือนไขในการใช้ท่ีดินในเขตป่าไม้
ให้แก่ราษฎรต่อไป ซ่ึงการก าหนดเง่ือนไขดงักล่าวตอ้งเป็นไปตามรูปแบบของการอนุรักษท่ี์ย ัง่ยืน  
เพื่อใหเ้กิดผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มนอ้ยท่ีสุด  

อยา่งไรก็ตาม ปัญหาเก่ียวกบัการบุกรุกท่ีดินของรัฐท่ีเกิดข้ึนในปัจจุบนัส่งผลต่อเศรษฐกิจ 
สังคม การเมืองและการปกครอง จนอาจก่อให้เกิดผลกระทบท่ีทวีความรุนแรง หากไม่มีการแกไ้ข
ให้ทนัท่วงทีและบางคร้ังหน่วยงานท่ีรับผิดชอบไม่อาจแก้ไขปัญหาได้โดยล าพงั รัฐบาลจึงได้
แต่งตั้งคณะกรรมการแก้ไขปัญหาการบุกรุกท่ีดินของรัฐ หรือท่ีเรียกว่า กบร. ซ่ึงมีหน้าท่ีดูแลให้
หน่วยงานราชการต่าง ๆ สามารถด าเนินการตามมาตรการแกไ้ขปัญหาท่ีไดก้ าหนดไวอ้ย่างเต็มท่ี
และมีประสิทธิภาพ (ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี,  2535: 10; ส านักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม, 2555: 98; กองอ านวยการรักษาความมัน่คงภายในราชอาณาจกัร 
และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม, 2557: 20; ส านกัเลขาธิการคณะรัฐมนตรี, 2557: 15) 

ส่ิงหน่ึงท่ีทุกหน่วยงานให้ความส าคญัไม่ว่าจะเป็นการก าหนดนโยบาย  หรือแนวทางในการ
พฒันาและการป้องกนั  คือ การมีส่วนร่วม แสดงให้เห็นว่าการบริหารจดัการท่ีเก่ียวขอ้งกบัทรัพยากร
นั้น ไม่มีใครหรือฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงท่ีจะสามารถท าให้ประสบผลส าเร็จได ้หากไม่อาศยัความร่วมมือ
กนั หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งโดยเฉพาะภาครัฐนั้นจะเป็นผูอ้อกกฎ ระเบียบ เพื่อบริหารจดัการ ปกป้อง 
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คุม้ครอง ดูแล ทรัพยากรป่าไมไ้ม่ให้เกิดการใชป้ระโยชน์ท่ีเกินขีดความสามารถและส่งผลกระทบ
ต่อส่ิงแวดลอ้ม  มาตรการต่างๆ ท่ีก าหนดข้ึนควรค านึงถึงการแกไ้ขปัญหาความยากจนควบคู่กนัไป
และส่งเสริมการพฒันาคุณภาพชีวิตของประชนชนท่ีอาศยัอยู่ในพื้นท่ีป่าไมแ้ละพื้นท่ีโดยรอบ 
เพื่อใหร้าษฎรสามารถอยูร่่วมกนักบัป่าไดโ้ดยการพึ่งพาอาศยัซ่ึงกนัและกนั  ส าหรับนโยบายท่ีดีนั้น
ตอ้งไม่ใช่แนวทางท่ีมุ่งเนน้แค่ผลงานขององคก์ร แต่ควรให้ความส าคญักบัผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งนอก
องคก์รดว้ย โดยเฉพาะนโยบายดา้นทรัพยากร ท่ีมีคนทั้งประเทศเป็นเจา้ของร่วมกนั  

 

2.6  งานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 
 

สมบติั อยู่เมือง (2559) ศึกษาเก่ียวกบัโครงการพฒันาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ เพื่อ
สนบัสนุนการตดัสินใจในการบริหารจดัการและการใชป้ระโยชน์ท่ีดิน: กรณีศึกษาในเขตพื้นท่ีสูง
บริเวณอ าเภอเขาคอ้และอ าเภอหล่มสัก จงัหวดัเพชรบูรณ์ กล่าววา่ การใชป้ระโยชน์ในพื้นท่ีเดียวกนั
ของรัฐมีการซ้อนทบักนัหลายหน่วยงาน เช่น กรมป่าไม ้กรมอุทยานแห่งชาติ สัตวป่์าและพนัธ์ุพืช
กรมธนารักษ์ กรมพฒันาท่ีดิน เป็นตน้ ซ่ึงแต่ละพื้นท่ีนั้นต่างประสบปัญหาการบุกรุกท่ีดินของ
ราษฎร เพื่อเป็นท่ีอยู่อาศยัหรือเขา้ใช้ประโยชน์ท่ีดินในรูปแบบอ่ืนๆ โดยไม่ถูกตอ้งตามกฎหมาย 
การบุกรุกดงักล่าวมาจากหลายสาเหตุ อาทิ การขยายท่ีดินท ากิน เน่ืองจากการเพิ่มข้ึนของจ านวน
ราษฎรการพฒันาทางเศรษฐกิจท่ีมุ่งเนน้ในเร่ืองของการส่งออกผลผลิตทางการเกษตร ท าให้มีการ
ขยายพื้นท่ีเพาะปลูกอยา่งกวา้งขวาง นโยบายต่างๆ ท่ีไดมี้การผอ่นผนัในเร่ืองของการท ากินในท่ีดิน
ของรัฐแก่ราษฎร หรือแมแ้ต่การออกกฎหมายท่ีเขม้งวดแต่ไม่สามารถบงัคบัใชไ้ดจ้ริงหรือไม่เต็ม
ประสิทธิภาพ  ตลอดระยะเวลาท่ีผา่นมารัฐไดอ้อกกฎหมายและการบริหารจดัการ เพื่อแกไ้ขปัญหา
เก่ียวกับการบุกรุกท่ีดินในพื้นท่ีของรัฐมาอย่างต่อเน่ือง ไม่ว่าจะเป็นการให้กรมป่าไม้และกรม
อุทยานแห่งชาติ สัตวป่์าและพนัธ์ุพืช ท าเคร่ืองหมายแสดงแนวเขตป่าให้มีความชดัเจน การออก
หนงัสือส าคญัส าหรับท่ีหลวงท่ีเป็นพื้นท่ีสาธารณะในทอ้งท่ีต่างๆ การกนัออกพื้นท่ีท ากินท่ีอยู่ใน
แนวเขตอนุรักษ์ในกรณีท่ีราษฎรมีการท ากินมาก่อนการประกาศให้พื้นท่ีดงักล่าวเป็นของรัฐ ซ่ึง
ราษฎรสามารถน าท่ีดินแปลงดงักล่าวไปออกเอกสารสิทธ์ิหรือปฏิรูปท่ีดินได ้หากมีการพิสูจน์สิทธ์ิ
แล้วพบว่า ท่ีดินแปลงดงักล่าวมีการท าประโยชน์มาก่อนการประกาศจริง นอกจากน้ียงัไดมี้การ
จดัตั้งคณะกรรมการแกไ้ขปัญหาการบุกรุกท่ีดินของรัฐและออกระเบียบส านกันายกรัฐมนตรีวา่ดว้ย
การแก้ไขปัญหาการบุกรุกท่ีดินของรัฐ แม้รัฐมีนโยบายแก้ไขปัญหาการบุกรุกแต่พื้นท่ีอนุรักษ์
บางส่วนยงัถูกใชป้ระโยชน์ในทางท่ีผิด ส่วนหน่ึงมาจากการเปล่ียนแปลงของทรัพยากรธรรมชาติ 
สภาพเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 
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 รังสรรค ์เกตุออ๊ต (2553: 7) ศึกษาเก่ียวกบัพื้นท่ีเส่ียงต่อการบุกรุกในพื้นท่ีวนอุทยานภูลงักา 
จงัหวดัพะเยา ผลการศึกษา พบวา่ พื้นท่ีเส่ียงต่อการบุกรุกในพื้นท่ีศึกษาคิดเป็นร้อยละ 20.85 ส่วน
ใหญ่เป็นพื้นท่ีท่ีมีแนวเขตใกลแ้หล่งชุมชน เส้นทางคมนาคม และมีความลาดชนันอ้ย ส่วนต าบลท่ี
ไม่มีชุมชนและเส้นทางคมนาคมในพื้นท่ีจะไม่พบพื้นท่ีท่ีถูกบุกรุก พื้นท่ีเส่ียงต่อการถูกบุกรุกปาน
กลาง คิดเป็นร้อยละ 60 และพื้นท่ีท่ีเส่ียงต่อการถูกบุกรุกนอ้ย คิดเป็นร้อยละ 18.51 ของพื้นท่ีศึกษา
ทั้งหมด ผลการศึกษาดงักล่าว สามารถน าไปใชป้ระกอบการวางแผน การเตรียมการ และมาตรการ
ป้องกนัพื้นท่ีเส่ียงต่อการบุกรุกในพื้นท่ีวนอุทยานภูลงักาต่อไปในอนาคต 
 ศิริรัชช์  สุวรรณมงคล (2554: 62-63) ศึกษาเก่ียวกับการประยุกต์ระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์ เพื่อวเิคราะห์การเปล่ียนแปลงการใชป้ระโยชนท่ี์ดินและพื้นท่ีเส่ียงต่อการถูกบุรุก ในเขต
อุทยานแห่งชาติทบัลาน อ าเภอวงัน ้าเขียว จงัหวดันครราชสีมา ผลปรากฏวา่ ในปี พ.ศ. 2533 มีพื้นท่ี
ป่าไมจ้  านวน 155,006.62 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 58.88 และพื้นท่ีท่ีไม่ใช่ป่าไม ้108,261.57 ไร่ คิดเป็น
ร้อยละ 41.12 ส าหรับปี พ.ศ. 2552 นั้น มีพื้นท่ีป่าไม ้115,046.03 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 43.70 และพื้นท่ีท่ี
ไม่ใช่ป่าไม1้48,222.15 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 56.30 จากผลการเปรียบเทียบการใช้ประโยชน์ท่ีดินทั้ง
สองปี พบว่า พื้นท่ีป่าไม้มีจ  านวนลดลง 39,960.59 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 25.78 ของพื้นท่ีทั้ งหมด 
หมายความวา่พื้นท่ีท่ีไม่ใช่ป่าไมมี้จ านวนเพิ่มข้ึนเป็น 39,960.58 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 36.91 ของพื้นท่ี
ทั้งหมด ส าหรับการวเิคราะห์พื้นท่ีเส่ียงถูกบุกรุกจากปัจจยัทางดา้นกายภาพ สรุปไดว้า่  พื้นท่ีท่ีมีความ
ลาดชนันอ้ยจะถูกบุกรุกมากกวา่พื้นท่ีท่ีมีความลาดชนัมาก  เน่ืองจากพื้นท่ีท่ีมีความลาดชนัมากส่วน
ใหญ่เป็นภูเขาสูง ส่วนพื้นท่ีราบท่ีมีโอกาสถูกบุกรุกมากกว่านั้น ส่วนใหญ่จะเป็นท่ีตั้งของแหล่ง
ชุมชนท่ีอยูใ่กลก้บัแนวเขตของอุทยานแห่งชาติทบัลาน พื้นท่ีท่ีอยูห่่างจากเส้นทางคมนาคมนอ้ยกวา่ 
500 เมตร จะถูกบุกรุกน้อยกว่า พื้นท่ีท่ีอยู่บริเวณริมขอบของแนวเขตอุทยานแห่งชาติทบัลาน ซ่ึง
เป็นท่ีตั้งของชุมชนโดยรอบอุทยานท่ีมีระยะห่างจากเส้นทางคมนาคมมากกว่า 2,000 เมตร ความ
รุนแรงของการถูกบุกรุกจากปัจจยัระยะห่างจากท่ีตั้ งชุมชนนั้น เรียงล าดับความรุนแรงไปตาม
ระยะห่างจากชุมชน กล่าวคือ ถา้ระยะห่างจากชุมชนนอ้ย พื้นท่ีดงักล่าวจะถูกบุกรุกน้อย แต่หากมี
ระยะห่างจากชุมชนมากก็จะถูกบุกรุกมากตามไปดว้ย  ส่วนปัจจยัระยะห่างจากสถานท่ีท่องเท่ียวนั้น 
พื้นท่ีท่ีอยู่ห่างจากสถานท่ีท่องเท่ียวมากจะมีการบุกรุกมากกว่าพื้นท่ีท่ีอยูห่่างจากสถานท่ีท่องเท่ียว
นอ้ย   
 เลิศฤทธ์ิ  ตั้งชูวงษ ์(2557: 111-114) ไดศึ้กษาเก่ียวกบัการใชร้ะบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ใน
การวเิคราะห์พื้นท่ีเส่ียงต่อการบุกรุกในเขตอุทยานแห่งชาติภูแลนคา จงัหวดัชยัภูมิ ในปี พ.ศ. 2545 
กบั ปี พ.ศ. 2554 ผลปรากฏวา่ ในปีพ.ศ. 2545 มีพื้นท่ีป่า 104,081.25 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 83.36 พื้นท่ี
ท่ีไม่ใช่ป่าไม ้20,475.13 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 16.44 และในปีพ.ศ. 2554 นั้น มีพื้นท่ีป่าไม ้106,296.15 
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ไร่ คิดเป็นร้อยละ 85.33 พื้นท่ี ท่ีไม่ใช่ป่าไม้ 18,281.23ไร่ คิดเป็นร้อยละ 14.67 จากผลการ
เปรียบเทียบ พบวา่มีพื้นท่ีป่าไมเ้พิ่มข้ึน  2,139.75 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 10.71 ของพื้นท่ีทั้งหมด  โดยใช้
การวิเคราะห์ระดบัความเส่ียงดว้ยวิธีการ Encroachment Risk Factor : ERF และใชก้ารวิเคราะห์ความ
สอดคลอ้งของขอ้มูลจากค่า Coincided Value (CV) พบว่า ปัจจยัดา้นระยะห่างจากเส้นทางคมนาคม
และปัจจยัดา้นอาชีพของราษฎรในหมู่บา้น เป็นปัจจยัท่ีมีความสอดคลอ้งของขอ้มูลอยูใ่นระดบัสูง 
ปัจจยัดา้นความลาดเอียงของพื้นท่ี ปัจจยัดา้นระดบัความสูงจากระดบัน ้ าทะเลปานกลาง  ปัจจยัดา้น
ระยะห่างจากทางน ้ าหลกั ปัจจยัดา้นระยะห่างจากพื้นท่ีการเกษตรและปัจจยัดา้นระยะห่างจากท่ีตั้ง
หมู่บา้น เป็นปัจจยัท่ีมีความสอดคลอ้งของขอ้มูลอยูใ่นระดบัปานกลาง  ปัจจยัดา้นความหนาแน่น
ของราษฎรในหมู่บา้น ปัจจยัดา้นรายไดเ้ฉล่ียต่อคนต่อปีของราษฎรในหมู่บา้นและปัจจยัดา้นภาระ
หน้ีสินของราษฎรในหมู่บา้นเป็นปัจจยัท่ีมีความสอดคลอ้งของขอ้มูลอยูใ่นระดบัต ่า 
 คนึงนิจ  กิจฟองสา (2553: 50-51, 144)  ศึกษาเก่ียวกบัการใช้ประโยชน์และการจดัการ
ทรัพยากรป่าไมใ้นชุมชน หมู่บา้นแม่แมะ ต าบลแม่นะ อ าเภอเชียงดาว จงัหวดัเชียงใหม่ ผลการศึกษา 
พบวา่ หมู่บา้นแม่แมะไดจ้  าแนกพื้นท่ีการใชป้ระโยชน์ท่ีดินออกเป็น 3 เขต คือ พื้นท่ีใชส้อย พื้นท่ีท า
กิน และพื้นท่ีป่าอนุรักษแ์ละแบ่งการใช้ประโยชน์ทรัพยากรป่าไมอ้อกเป็น 2 ประเภท คือการ
ใช้ประโยชน์ผลิตภณัฑ์ในรูปแบบของเน้ือไมแ้ละไม่ใช่เน้ือไม ้ซ่ึงราษฎรไดมี้การใชป้ระโยชน์
ทรัพยากรป่าไม้ควบคู่ไปกับการจัดการท่ีส่วนใหญ่เป็นการใช้ประโยชน์เพื่อการด ารงชีพ 
ในชีวิตประจ าวนัและใช้ประโยชน์อย่างพอเพียง ในแง่ของการจดัการนั้นมีความสอดคล้องกับ
ขนบธรรมเนียม ประเพณีของหมู่บา้นและไดมี้การจดัตั้งคณะกรรมการราษฎรอาสาสมคัรพิทกัษป่์า
ข้ึน  เพื่อท าหน้าท่ีดูแลและจดัการป่าชุมชนโดยราษฎรไดมี้การออกกฎขอ้บงัคบัในการจดัการและ
การอนุรักษพ์ื้นท่ีป่าไมร่้วมกนั  
 สุคนธ์  แก้วนันตา (2545: 74) ศึกษาเก่ียวกับการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันรักษา
ทรัพยากรป่าไมอ้ยา่งมีส่วนร่วมของชุมชนในเขตรักษาพนัธ์ุสัตวป่์าสาละวนิ จงัหวดัแม่ฮ่องสอน ผล
การศึกษาพบวา่ พฤติกรรมการกระท าผิดส่วนใหญ่ท ากนัเป็นขบวนการ มีราษฎรในพื้นท่ีให้ความ
ร่วมมือในการกระท าผิดและมีผลประโยชน์ร่วมกนัอย่างมหาศาล อีกทั้งการกระท าผิดดงักล่าวไม่
สามารถควบคุมสถานการณ์ไดโ้ดยเจา้หน้าท่ีป่าไมเ้พียงฝ่ายเดียว ซ่ึงพบว่าในปัจจุบนัน้ีไม่พบการ
กระท าผิดแบบเป็นขบวนการในเขตรักษาพนัธ์ุสัตวป่์าสาละวิน แต่ยงัพบการกระท าผิดโดยการบุก
รุกแผว้ถางป่าเพื่อท าการเกษตรจากผูล้ี้ภยัการสู้รบท่ีมาอาศยัอยูใ่นเขตรักษาพนัธ์ุสัตวป่์าสาละวินบริ
เวณริมแม่น ้ าสาละวินและพื้นท่ีใกลเ้คียง การสู้รบดงักล่าวท าให้การปฏิบติังานของเจา้หน้าท่ีไม่
ปลอดภยั ประชาชนในพื้นท่ีต่างไม่ให้ความร่วมมือในการแจง้ขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัการกระท าผิด 
อีกทั้งเส้นทางคมนาคมและเคร่ืองมือไม่เอ้ืออ านวยให้แก่เจา้หน้าท่ีในการปฏิบติังาน ผูว้ิจยัจึงได้
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เสนอแนวทางในการป้องกันรักษาป่าไม้แบบมีส่วนร่วม 4 แผนงาน คือ แผนงานป้องกันและ
ปราบปราม แผนงานสร้างจิตส านึก แผนงานส ารวจรังวดัท่ีอยูอ่าศยัและท่ีท ากิน และแผนงานผนวก
พื้นท่ีเพิ่มเติม แผนงานดงักล่าวเป็นแผนงานท่ีมีไวใ้หเ้ป็นแนวทางในการปฏิบติังานของเจา้หนา้ท่ี 
 นรินทร์  จกัรจุม้ (2547: 53-56) ศึกษาเก่ียวกบัการประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 
เพื่อก าหนดพื้นท่ีเส่ียงต่อการบุกรุกบริเวณอุทยานแห่งชาติภูพาน จงัหวดัสกลนคร ผลการศึกษา พบวา่ 
ปัจจยัดา้นความลาดชนัมีผลโดยตรงท าใหป้ระชาชนบุกรุกพื้นท่ี เพื่อการใชป้ระโยชน์ในพื้นท่ีป่าไม ้
ซ่ึงพื้นท่ีของอุทยานแห่งชาติภูพานมีความลาดชนัต ่า และพื้นท่ีป่าไมท่ี้เกิดการเปล่ียนแปลงนั้นจะอยู่
ในช่วงความลาดชนั 0-5 เปอร์เซ็นต ์พื้นท่ีท่ีมีการเปล่ียนแปลงคิดเป็น 74.48 ตารางกิโลเมตร ในช่วง
ความลาดชนัน้ีครอบคลุมพื้นท่ีอุทยานแห่งชาติภูพาน 603.80 ตารางกิโลเมตร คิดเป็นสัดส่วนพื้นท่ี
เท่ากบั 12.34 และพบวา่พื้นท่ีอุทยานท่ีอยูใ่นช่วงความลาดชนัต ่า จะมีการเปล่ียนแปลงมาก และเม่ือ
มีความลาดชนัเพิ่มข้ึน การเปล่ียนแปลงของพื้นท่ีป่าไมจ้ะลดลง ส าหรับการเปล่ียนแปลงการใช้
ประโยชน์ท่ีดินจากระยะห่างของถนน พบวา่ บริเวณท่ีมีการเปล่ียนแปลงการใชป้ระโยชน์ท่ีดินมาก
ท่ีสุดเป็นพื้นท่ีท่ีอยูใ่กลถ้นนมากท่ีสุด ในช่วง 0-500 เมตร 
 ปรีชา หลา้บา้นโพน (2549: 64) ศึกษาเก่ียวกบัการประยุกตใ์ชร้ะบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 
เพื่อหาพื้นท่ีท่ีเหมาะสมต่อการก าหนดให้เป็นพื้นท่ีใช้ประโยชน์ของราษฎรในพื้นท่ีอนุรักษ ์
กรณีศึกษา: ลุ่มน ้ าห้วยหละ อ าเภออมก๋อย จงัหวดัเชียงใหม่ ผลการศึกษาพบวา่ การประกอบอาชีพ
ของคนในชุมชนแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ไดแ้ก่ เกษตรกรรม คา้ขาย และรับจา้ง ซ่ึงประชาชนส่วน
ใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมท่ีแต่เดิมเป็นการท าเกษตรกรรมแบบยงัชีพ และบริโภคภายใน
ครัวเรือนประกอบกบัการล่าสัตวแ์ละหาของป่าเป็นหลกั แต่สภาพเศรษฐกิจในปัจจุบนัท าให้ชาวบา้น
หนัมาท าเกษตรเชิงพาณิชย์ และเป็นรายได้หลกัของชุมชน ส่วนครอบครัวท่ีไม่มีท่ีดินท ากินเป็น
ของตวัเองจะประกอบอาชีพรับจา้งทั้งในภาคเกษตรกรรมและออกไปรับจา้งนอกพื้นท่ี หลงัจากการ
เก็บเก่ียวผลผลิตในฤดูกาลจะมีการประกอบอาชีพเสริม คือ การทอผา้ รับจา้ง หาของป่า เล้ียงสัตว ์
ส าหรับกลุ่มประชากรวยัแรงงานท่ีเรียนจบแลว้หรือไม่ไดเ้รียนต่อจะเขา้ไปหางานท าในตวัเมือง  
 โชคชยั  สันทสันะโชค (2548: 47) ศึกษาเก่ียวกบัผลกระทบท่ีเกิดจากประชาชนบุกรุกท่ีดิน
ของรัฐในเขตอ าเภอโป่งน ้ าร้อน จงัหวดัจนัทบุรี ผลการศึกษาพบว่า แนวทางการแก้ไขและการ
ป้องกันการบุกรุกท่ีดินนั้น ผูใ้ห้ข้อมูลทั้ งหมดมีความเห็นเป็นไปในทางเดียวกัน คือ การให้
หน่วยงานของรัฐร่วมมือกับประชาชนในพื้นท่ีจดัท าแนวเขตให้มีความชัดเจน จดัท าแผ่นป้าย
ติดตามแนวเขตใหท้ัว่ถึง รวมถึงการเร่งรัดประชาสัมพนัธ์ใหช้าวบา้นรับทราบแนวเขต และท าความ
เขา้ใจใหป้ระชาชนเกิดความรัก หวงแหนในท่ีดินของรัฐและใหป้ระชาชนร่วมกนัป้องกนัการบุกรุก 
หากพบการบุกรุกตอ้งมีการด าเนินคดีทางกฎหมายอยา่งเขม้งวดและเฉียบขาด 
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 การศึกษาเก่ียวกบัการเปล่ียนแปลงการใช้ประโยชน์ท่ีดินในพื้นท่ีอนุรักษ์นั้น ไดมี้การน า
ระบบภูมิสารสนเทศมาประยุกต์ใช้อย่างแพร่หลาย เน่ืองจากเทคโนโลยีดงักล่าวสามารถน ามา
ประกอบการวเิคราะห์การใชป้ระโยชน์ท่ีดินและการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนซ่ึงจะน าไปสู่การวางแผน
ในการหาวิธีป้องกันและแก้ไขปัญหาการบุกรุก ซ่ึงการประยุกต์ใช้ระบบภูมิสารสนเทศให้มี
ประสิทธิภาพนั้นตอ้งน าปัจจยัต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งมาศึกษาร่วมดว้ย เพื่อใหไ้ดผ้ลการวเิคราะห์ท่ีถูกตอ้ง
แม่นย  า  ส าหรับการทบทวนวรรณกรรมท่ีผ่านมาท าให้ผูว้ิจยัมองเห็นถึงความเช่ือมโยงของปัจจยั
ดา้นต่าง ๆ และการใหค้วามส าคญักบัการมีส่วนร่วมของราษฎรในพื้นท่ี ซ่ึงผูว้จิยัสามารถน าความรู้
ที่ได ้ไปต่อยอดและพฒันางานวิจยัจนน าไปสู่การเสนอแนวทางพฒันาและป้องกนัการใช้
ประโยชน์ท่ีดินท่ีเหมาะสมกบัพื้นท่ีและเป็นทางเลือกให้แก่เจา้หน้าที่ในอุทยานแห่งชาติน ้ าตก
ห้วยยางน าไปใช้เป็นแนวทางในการบริหารจดัการพื้นท่ีใหเ้กิดประโยชน์ต่อไปในอนาคต   
  



 
บทที ่3 

 

วธีิด าเนินการวจิยั 
 

 การศึกษาในคร้ังน้ี มีวตัถุประสงค ์เพื่อศึกษาการเปล่ียนแปลงการใชป้ระโยชน์ท่ีดิน  จดัท า

แผนท่ีการใชป้ระโยชน์ท่ีดิน  ศึกษาขอ้มูลทางดา้นเศรษฐกิจ สังคม และเสนอแนวทางการพฒันาและ

ป้องกนัการใชป้ระโยชน์ท่ีดินในอุทยานแห่งชาติน ้าตกหว้ยยาง  เพื่อใหก้ารศึกษาในคร้ังน้ี บรรลุตาม

วตัถุประสงค ์จึงไดก้ าหนดเคร่ืองมือและขั้นตอนวธีิการศึกษา ดงัน้ี 

 

3.1  เคร่ืองมอืทีใ่ช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 
 3.1.1 ฮาร์ดแวร์ 
  3.1.1.1 เคร่ืองมือระบุต าแหน่งบนพื้นโลก (Global Positioning System: GPS) 
  3.1.1.2 กลอ้งดิจิตอล 
  3.1.1.3 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล 
 
 3.1.2 ซอฟต์แวร์ 
  3.1.2.1 โปรแกรมเก่ียวกบัการวิเคราะห์ดา้นระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ไดแ้ก่  
ArcMap, QGIS 
  3.1.2.2 โปรแกรมเก่ียวกบัการวิเคราะห์ขอ้มูลทางสถิติ ไดแ้ก่ SPSS, Microsoft Excel 
 
 3.1.3 ข้อมูลทุติยภูมิ 
  3.1.3.1 ภาพถ่ายดาวเทียม Spot ปี พ.ศ. 2558 
  3.1.3.2 ภาพถ่ายทางอากาศ ปี พ.ศ. 2537   
  3.1.3.3 แผนท่ีแสดงลกัษณะภูมิประเทศ ของกรมแผนท่ีทหาร L 7018 มาตราส่วน  
1: 50,000 
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 3.1.4 ข้อมูลปฐมภูมิ ไดแ้ก่ แบบสอบถามส าหรับเจา้หนา้ท่ีพิทกัษป่์าในพื้นท่ีอุทยาน
แห่งชาติน ้าตกหว้ยยาง และประชาชนในพื้นท่ีใกลเ้คียง 
 

3.2  ขอบเขตการศึกษา 
 
 ขอบเขตการศึกษาดา้นพื้นท่ีในคร้ังน้ีครอบคลุมอุทยานแห่งชาติน ้ าตกห้วยยางบริเวณพื้นท่ี
แนวกนัชน (Buffer) จากเขตอุทยานแห่งชาติฯออกไป 2 กิโลเมตร  ซ่ึงอยูใ่นพื้นท่ีเขตการปกครอง
ของอ าเภอทบัสะแก และอ าเภอบางสะพาน จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ และขอบเขตดา้นประชากร
ประกอบดว้ยเจา้หนา้ท่ีพิทกัษป่์าของอุทยานแห่งชาติน ้ าตกห้วยยางและประชาชนในพื้นท่ีแนวกนั
ชน (Buffer) จากเขตอุทยานแห่งชาติฯออกไป 5 กิโลเมตร ดงัภาพท่ี 3.1 
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ภาพที ่3.1  ขอบเขตพื้นท่ีศึกษา 
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3.3  วธิีการศึกษา 
 
 3.3.1 การศึกษาข้อมูลกายภาพ  

โดยการรวบรวมขอ้มูลภาพถ่ายทางอากาศ  ปี พ.ศ. 2537 และภาพถ่ายดาวเทียม Spot  ปี พ.ศ. 
2558 ส าหรับน ามาวเิคราะห์ดว้ยการแปลตีความภาพทั้งสองปีดว้ยสายตา  พร้อมขยายแนวเขต พื้นท่ี
ศึกษาออกไปจากแนวเขตอุทยานแห่งชาติน ้ าตกห้วยยาง 2 กิโลเมตร ซ่ึงการศึกษาในคร้ังน้ีใชปั้จจยั
ทางกายภาพ 5 ด้าน ได้แก่ พื้นท่ีป่าไม ้  พื้นท่ีเกษตรกรรม  แหล่งน ้ า  ส่ิงปลูกสร้าง และถนน  
เน่ืองจากสภาพทัว่ไปของพื้นท่ีศึกษาท่ีมีลกัษณะเอ้ือต่อการใช้ประโยชน์ท่ีดินนั้นส่วนใหญ่เป็น
บริเวณท่ีมีความลาดชนัต ่า ใกลแ้หล่งน ้า ถนน และส่ิงปลูกสร้าง  จากการศึกษาในเบ้ืองตน้บริเวณท่ี
มีความสูงจากระดบัน ้ าทะเลมาก ๆ นั้น พบว่ายงัเป็นพื้นท่ีป่าสมบูรณ์ เน่ืองจากเป็นบริเวณท่ีอยู่ติด
ชายแดนประเทศพม่าและเป็นพื้นท่ีท่ียากต่อการเขา้ถึง จึงไม่ไดน้ าระดบัความสูง (Elevation) มา
พิจารณา 

หลงัจากท าการแปลตีความภาพดว้ยสายตาเรียบร้อยแลว้ จึงเป็นการส ารวจขอ้มูลภาคสนาม
เพื่อตรวจสอบความถูกตอ้งในการแปลภาพ โดยการค านวณจุดในการสุ่มตรวจรอบพื้นท่ีศึกษาให้
ครอบคลุมทุกปัจจยัทั้งหมด 142 จุด เพื่อหาค่าความถูกตอ้งโดยรวม (Overall Accuracy) และค่า
ความผดิพลาดท่ียอมรับได ้(Kappa Index) จากนั้นจึงเปรียบเทียบการใชป้ระโยชน์ท่ีดินทั้งสองปีวา่
การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนเป็นไปในทิศทางใด  และน าขอ้มูลดงักล่าวมาวิเคราะห์เพื่อหาพื้นท่ีเส่ียง  
โดยใหผู้เ้ช่ียวชาญ 3 ท่าน ท าการใหค้่าคะแนนความเส่ียงของแต่ละปัจจยั  ไดแ้ก่  ระยะห่างจากแหล่ง
น ้า  ระยะห่างจากส่ิงปลูกสร้าง  ระยะห่างจากถนน และความลาดชนัของพื้นท่ี  ส าหรับน ามาก าหนด
ช่วงชั้นระดบัความเส่ียง  ซ่ึงแบ่งออกเป็น 5 ระดบั คือ พื้นท่ีท่ีมีความเส่ียงมากท่ีสุด เส่ียงมากเส่ียง
ปานกลาง  เส่ียงน้อย  และเส่ียงน้อยท่ีสุด และแสดงผลขอ้มูลการวิเคราะห์ทุกประเภทในรูปของ
แผนท่ี  โดยมีค านิยามของการใช ้ประโยชน์ท่ีดินและส่ิงปกคลุมดินแต่ละประเภท ดงัน้ี 
 3.3.1.1 พื้นท่ีป่าไม ้หมายถึง พื้นท่ีป่าไม ้ทุกประเภทในพื้นท่ีศึกษา ทั้งท่ีเกิดข้ึนเอง
ตามธรรมชาติและท่ีมนุษยป์ลูก 
 3.3.1.2 พื้นท่ีเกษตรกรรม หมายถึง พื้นท่ีท่ีมีการเพาะปลูกทุกประเภท รวมถึง 
การเพาะปลูกพืชไร่ พืชสวน พื้นท่ีนา 
 3.3.1.3 แหล่งน ้า หมายถึง แหล่งน ้าทั้งท่ีเกิดข้ึนเองตามธรรมชาติ และท่ีมนุษยส์ร้าง
ข้ึน 
 3.3.1.4 ส่ิงปลูกสร้าง หมายถึง ท่ีอยูอ่าศยั สถานท่ีราชการ ศาสนสถาน และอาคาร
หรือส่ิงปลูกสร้างอ่ืน ๆ 
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 3.3.1.5 ถนน หมายถึง ถนนท่ีมีการใช้ประโยชน์ร่วมกัน ทั้งท่ีเป็นถนนสายหลัก 
ถนนสายรอง ถนนลาดยาง ถนนคอนกรีต และถนนลูกรัง ยกเวน้ถนนท่ีใชส้ัญจรในพื้นท่ีส่วนบุคคล 
เช่น ถนนในไร่สับปะรด เป็นตน้ 
 
 3.3.2 การศึกษาข้อมูลด้านเศรษฐกจิและสังคม 
    ส าหรับปัจจยัทางด้านเศรษฐกิจและสังคมนั้น เป็นการศึกษาร่วมกับปัจจยัด้านกายภาพ 
เพื่อเสนอแนวทางในการพฒันาและการป้องกนั   จึงก าหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่งท่ีระดบัความเช่ือมัน่
ร้อยละ 10 หรือ 0.10 และการเลือกตวัแปรจากชุดแบบสอบถามท่ีคาดว่ามีความสัมพนัธ์กบัการใช้
ประโยชน์ท่ีดินของประชากรในพื้นท่ีศึกษา โดยแบ่งกลุ่มเป้าหมายออกเป็น 2 กลุ่ม คือ เจา้หนา้ท่ี 
ท่ีเก่ียวขอ้งในพื้นท่ี และประชาชนท่ีอาศยัอยูโ่ดยรอบอุทยานแห่งชาติน ้ าตกห้วยยาง ซ่ึงประกอบดว้ย
ประเด็นหลกัต่าง ๆ  ดงัน้ี  
 3.3.2.1 เจา้หนา้ท่ีท่ีเก่ียวขอ้งในพื้นท่ี 
  1)  ขอ้มูลส่วนบุคคล 
  2)  สภาพทัว่ไปของพื้นท่ี 

  3)  ปัจจยัท่ีมีผลต่อการใชป้ระโยชน์ท่ีดินในพื้นท่ีป่าอนุรักษ ์
  4)  ความพร้อมในการปฏิบติังานและการอนุรักษ ์

 3.3.2.2 ประชาชนท่ีอาศยัอยูโ่ดยรอบ 
 1)  ขอ้มูลส่วนบุคคล 
 2)  สภาพทัว่ไปของพื้นท่ี 
 3)  ปัจจยัท่ีมีผลต่อการใชป้ระโยชน์ท่ีดินในพื้นท่ีป่าอนุรักษ ์
 4)  ความคิดเห็นเก่ียวกบัการบริหารจดัการพื้นท่ีอนุรักษ ์

 

3.4  กรอบแนวคดิในการศึกษา  
 
 การศึกษาในคร้ังน้ีแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ การเปล่ียนแปลงการใช้ประโยชน์ท่ีดินใน
อุทยานแห่งชาติน ้ าตกห้วยยาง ด้วยการแปลตีความภาพถ่ายทางอากาศ ปี พ.ศ. 2537 และภาพถ่าย
ดาวเทียม  Spot  ปี พ.ศ. 2558 ดว้ยสายตา และแบ่งลกัษณะการใชป้ระโยชน์ท่ีดินออกเป็น 5 ประเภท 
ได้แก่ พื้นท่ีป่าไม ้พื้นท่ีเกษตรกรรม แหล่งน ้ า ส่ิงปลูกสร้าง และถนน ร่วมกบัการส ารวจขอ้มูล
ภาคสนาม เพื่อตรวจสอบความถูกตอ้งในการแปลตีความภาพดว้ยสายตา และท าการประเมินความ
ถูกตอ้งจากการแปล โดยการค่าความถูกตอ้งโดยรวม และค่าความถูกตอ้งท่ียอมรับได ้จากนั้นน าผล
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การใช้ท่ีดินทั้ งสองปีมาศึกษาและวิเคราะห์การเปล่ียนแปลงการใช้ท่ีดิน รวมทั้งการวิเคราะห์
อิทธิพลของปัจจยัท่ีมีผลต่อการเปล่ียนแปลงการใชท่ี้ดินทางกายภาพ 
 ส าหรับการศึกษาในส่วนท่ีสองนั้นเป็นการศึกษาข้อมูลทางด้านเศรษฐกิจและสังคม 
โดยการเก็บแบบสอบถามจากเจา้หนา้ท่ีในพื้นท่ี และประชาชนในพื้นท่ีใกลเ้คียงท่ีไดท้  าการขยาย
แนวเขต ออกไปจากอุทยานแห่งชาติน ้ าตกห้วยยาง 5 กิโลเมตร และน าผลท่ีได้จากการศึกษา 
การเปล่ียนแปลงการใชป้ระโยชน์ท่ีดิน และขอ้มูลเศรษฐกิจและสังคม เช่น อาชีพ รายได ้การตั้งถ่ินฐาน 
สาเหตุท่ีท าให้เกิดการเปล่ียนแปลงการใช้ประโยชน์ท่ีดิน เป็นตน้ จากเจา้หน้าท่ีและประชาชน 
ในพื้นท่ีใกล้เคียงมาวิเคราะห์ เพื่อใช้เป็นขอ้มูลส าหรับการเสนอแนวทางในการพฒันาและการ
ป้องกนัการใชป้ระโยชน์ท่ีดินในเขตอุทยานแห่งชาติน ้าตกหว้ยยาง จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ต่อไป 
 

3.5  กลุ่มเป้าหมาย 
 
 กลุ่มเป้าหมายหลกัของการศึกษาในคร้ังน้ี ประกอบดว้ยเจา้หน้าท่ีในพื้นท่ีท่ีเก่ียวขอ้งและ
ประชาชนท่ีอาศยัอยู่ในหมู่บา้นโดยรอบในรัศมีของพื้นท่ีท่ีได้ท  าการสร้างแนวกันชน จากเขต
อุทยานแห่งชาติฯ ออกไป 5 กิโลเมตร และค านวณหากลุ่มตวัอย่างโดยใช้สูตรของ Taro Yamane 
(สุวิมล ติรกานนัท,์ 2548: 176 อา้งถึงใน วิสาขา ภู่จินดา, 2555: 97) ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ ร้อยละ 10 
หรือ 0.10  ดงัน้ี 
     
 

n    = 
 
 

 3.5.1 เจา้หน้าท่ีในพื้นท่ีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการดูแลรักษาพื้นท่ีอุทยานแห่งชาติน ้ าตกห้วยยาง  
ซ่ึงเป็นกลุ่มคนท่ีมีความใกล้ชิดกับการจดัการและการแก้ไขปัญหาการใช้ประโยชน์ท่ีดินในพื้นท่ี
โดยตรง จ านวน 15 คนโดยการเก็บขอ้มูลทั้งหมด 
 3.5.2 ประชาชนท่ีอาศยัอยูใ่นพื้นท่ีใกลเ้คียง ซ่ึงเป็นผลโดยตรงของการใช้ประโยชน์ท่ีดิน
ในพื้นท่ีบริเวณดังกล่าวจ านวนประชากรท่ีอยู่ในรัศมีท่ีท าการสร้างแนวกันชนจากเขตอุทยาน
แห่งชาติฯ ออกไป 5 กิโลเมตร นั้นมีจ านวน 14,008 คนจาก 27 หมู่บา้น 7 ต าบล 3 อ าเภอ 1 จงัหวดั
และเม่ือค านวณหาขนาดกลุ่มตวัอย่างโดยการใช้สูตรของ Taro Yamane ท่ีระดบัความเช่ือมัน่      
ร้อยละ 10 หรือ 0.10  ไดก้ลุ่มตวัอยา่ง ดงัน้ี  

N 

1 + Ne2 
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    N    =   
 
      =     100 
 ทั้งน้ี  ผูว้จิยัไดท้  าการสุ่มตวัอยา่งแบบบงัเอิญจากประชาชนท่ีอาศยัอยูใ่นพื้นท่ีใกลเ้คียง
ทั้งหมด จ านวน 117 คน   
 

3.6  เคร่ืองมอืเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 
 3.6.1 แบบสอบถามเจา้หนา้ท่ีท่ีเก่ียวขอ้งในพื้นท่ี แบ่งออกเป็น 4 ส่วน ไดแ้ก่ 
 ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลส่วนบุคคล เป็นค าถามปลายปิด (Close Ended Questions) แบบให้
เลือกตอบ ไดแ้ก่ ภูมิล าเนาเดิม  ระยะเวลาท่ีเขา้มาตั้งถ่ินฐานในพื้นท่ี และระยะเวลาท่ีท างานในพื้นท่ี   
 ส่วนท่ี 2 ความคิดเห็นเก่ียวกบัสภาพทัว่ไปของพื้นท่ี เป็นค าถามปลายปิด (Close 
Ended Questions) ท่ีเก่ียวกบัการรับทราบแนวเขตของพื้นท่ีอุทยานแห่งชาติน ้ าตกห้วยยาง  สาเหตุท่ี
ท าใหป่้าไมใ้นพื้นท่ีเกิดความเส่ือมโทรม ซ่ึงเป็นค าถามท่ีให้เลือกตอบไดห้ลายขอ้ (Multi Response 
Choices) และระดบัสถานการณ์ความรุนแรงของการใช้ประโยชน์ท่ีดินในพื้นท่ีศึกษา ซ่ึงเป็นขอ้
ค าถามใหม้าตรการประเมิน (Rating Scale Questions)   
 ส่วนท่ี 3 ปัจจยัท่ีมีผลต่อการใช้ประโยชน์ท่ีดินในพื้นท่ีป่าอนุรักษ์ เป็นขอ้มูลปลาย
ปิด (Close Ended Questions) เก่ียวกบัความสัมพนัธ์ระหวา่งการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ  การ
เพิ่มข้ึนของจ านวนประชากรกับการใช้ประโยชน์ท่ีดินในพื้นท่ี  และสาเหตุท่ีท าให้เกิดการใช้
ประโยชน์ที่ดิน ซ่ึงเป็นขอ้ค าถามแบบให้มาตรการประเมิน (Rating Scale Questions)  ส าหรับ
ส่วนท่ี 3 นั้นมีขอ้ค าถามเก่ียวกบัทศันคติ ดา้นสาเหตุท่ีท าใหเ้กิดการใชป้ระโยชน์ท่ีดิน จ านวน 5 ขอ้ 
เป็นลักษณะค าถามแบบประเมินค่า 3 ค าตอบ ให้เลือกตอบตามความคิดเห็นของผู ้ตอบ
แบบสอบถาม ดงัน้ี 
 
   มาก  ใหค้ะแนน 3 
   ปานกลาง ใหค้ะแนน 2 
   นอ้ย  ใหค้ะแนน 1 
 
 

14,008 

1 +14,008 (0.01) 
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 เกณฑ์การให้คะแนนของค่าเฉล่ียเก่ียวกบัการวดัระดบัทศันคตินั้น สามารถค านวณ
ได ้ดงัน้ี   
  
ช่วงความกวา้งของขอ้มูลในแต่ละชั้น  =  
  
       
 
     =        
  
     =                 0.67 
 
 จากการค านวณอนัตรภาคชั้น  ประเมินค่าการใหค้ะแนน  ดงัน้ี 
 
   ระดบัคะแนน 3.00-2.33 หมายถึง มีทศันคติในระดบัมาก 
    ระดบัคะแนน 2.32-1.65 หมายถึง มีทศันคติในระดบัปานกลาง 
    ระดบัคะแนน 1.67-1.00 หมายถึง มีทศันคติในระดบันอ้ย 
 
  ส่วนท่ี 4 ความพร้อมในการปฏิบติังานและการอนุรักษ ์เป็นข้อค าถามท่ีให้เลือกตอบ
ได้หลายขอ้ (Multi Response Choices) ขอ้ค าถามเก่ียวกบัความพร้อมของหน่วยงานในการ
ด าเนินงาน เป็นค าถามท่ีให้เลือกตอบไดห้ลายขอ้ (Multi Response Choices) ขอ้ค าถามเก่ียวกบั
ความเพียงพอของจ านวนเจา้หน้าท่ี การมีส่วนร่วมของประชาชน และขอ้ค าถามปลายเปิด (Open 

Ended Questions) เก่ียวกบัแนวทางในการพฒันา การป้องกนั และขอ้เสนอแนะ 
  
 3.6.2 แบบสอบถามประชาชนท่ีอาศยัอยูใ่นพื้นท่ีโดยรอบ แบ่งออกเป็น 4 ส่วน ไดแ้ก่ 
 ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลส่วนบุคคล เป็นค าถามปลายปิด (Close Ended Questions) แบบให้
เลือกตอบ ไดแ้ก่ ภูมิล าเนาเดิม  ระยะเวลาท่ีเขา้มาตั้งถ่ินฐานในพื้นท่ี อาชีพหลกัและรายได ้  
 ส่วนท่ี 2 สภาพทัว่ไปของพื้นท่ี เป็นค าถามปลายปิด (Close Ended Questions) 
เก่ียวกบัการรับทราบแนวเขตของพื้นท่ีอุทยานแห่งชาติน ้าตกห้วยยาง   
 ส่วนท่ี 3 ปัจจยัท่ีมีผลต่อการใชป้ระโยชน์ท่ีดินในพื้นท่ีป่าอนุรักษ ์เป็นค าถามปลาย
ปิด (Close Ended Questions) เก่ียวกบัการมีพื้นท่ีถือครองด้านเกษตรกรรม ความเพียงพอของ

คะแนนสูงสุด – คะแนนต ่าสุด 

จ านวนชั้น 

3 – 1 

3 
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จ านวนท่ีดินท ากิน  สาเหตุของการใช้ประโยชน์ท่ีดินท่ีประกอบดว้ยค าถามแบบปลายปิดและขอ้
ค าถามแบบใหม้าตรการประเมิน (Rating Scale Questions) ค าถามเก่ียวกบัการใชป้ระโยชน์และการ
เก็บหาของป่าในพื้นท่ีอนุรักษ ์เป็นค าถามท่ีใหเ้ลือกตอบไดห้ลายขอ้ (Multi Response Choices) 
 ส่วนท่ี 4 ความคิดเห็นเก่ียวกับการบริหารจดัการพื้นท่ีอนุรักษ์ เป็นค าถามเก่ียวกับการ
พฒันา การปรับปรุงกระบวนการท างานของหน่วยงานในพื้นท่ี  ความตอ้งการในการสนบัสนุนจาก
หน่วยงานของรัฐเก่ียวกบัดา้นป่าไม ้ซ่ึงเป็นขอ้ค าถามท่ีให้เลือกตอบไดห้ลายขอ้ (Multi Response 
Choices) ขอ้ค าถามเก่ียวกบัการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์  ความพึงพอใจในการบริหารจดัการ  
ความพร้อมในการให้ความร่วมมือกบัเจา้หน้าท่ี ซ่ึงเป็นค าถามปลายปิด (Close Ended Questions) 
แบบใหเ้ลือกตอบ  และขอ้ค าถามปลายเปิด (Open Ended Questions) เก่ียวกบัแนวทางในการพฒันา  
การป้องกนั และขอ้เสนอแนะ 
 

3.7  การตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมอืการเกบ็รวมรวบข้อมูล 
  
 3.7.1 การประเมินความตรงเชิงเน้ือหา (Content Validity) แบบสอบถามท่ีไดอ้อกแบบไวใ้ห้
ผูเ้ช่ียวชาญ 3 ท่าน ท าการประเมินวา่มีความตรงเชิงเน้ือหา (Content Validity) ท่ีสามารถบอกถึง
สภาพท่ีแทจ้ริงและการพยากรณ์ท่ีถูกตอ้งแม่นย  าโดยใช้วิธี IOC (Item-Objective Congruence 
Index) ซ่ึงใชสู้ตรในการค านวณ ดงัน้ี   
 
 

     IOC= ∑R/n 
 
 

เม่ือ  R  =  ผลคูณของคะแนนกบัจ านวนผูเ้ช่ียวชาญในแต่ละระดบัความสอดคลอ้ง 
   n  =  จ  านวนผูเ้ช่ียวชาญทั้งหมด 
 
 หากขอ้ค าถามมีความสอดคล้องกบัวตัถุประสงค์คะแนนท่ีได้เท่ากบั 1 คะแนน หากไม่
แน่ใจ 0 คะแนน และหากขอ้ค าถามนั้นไม่สอดคล้องกับวตัถุประสงค์คะแนนท่ีได้เท่ากบั – 1 
คะแนน  (ตารางท่ี 3.1 และ ตารางท่ี 3.2)   ดังนั้ นค่าคะแนน IOC จึงอยู่ระหว่าง – 1 ถึง 1 
ถา้ขอ้ค าถามแต่ละขอ้อยู่ในช่วง 0.5 ถึง 1 ค  าถามนั้นมีความตรงท่ีสามารถน าไปใช้ได ้ค าถามท่ีดี 
ควรมีค่า IOC ใกล ้1 แต่หากค่า IOC มีน้อยกว่า 0.5 ขอ้ค าถามนั้นควรมีการปรับปรุงแกไ้ขก่อน
น าไปทดลองใช ้(Try Out) (สุวิมล ติรกานนัท์, 2548: 146 อา้งถึงใน วิสาขา ภู่จินดา, 2555: 186) 
ส าหรับการศึกษาคร้ังน้ีไดน้ าแบบสอบถามไปทดลองใชก้บัประชาชนท่ีอาศยัอยูใ่กลอุ้ทยานแห่งชาติ
ขุนขานท่ีก าลงัประสบปัญหาการใช้ประโยชน์ท่ีดินในพื้นท่ีอนุรักษ์เช่นเดียวกบัพื้นท่ีศึกษา โดย
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ก าหนดจ านวนแบบสอบถามท่ีน าไปทดลองใชจ้  านวน (Try Out) 30 ชุด เพื่อท าการทดสอบความ
เท่ียงของแบบสอบถาม 
 
 3.7.2 การค่าความเท่ียง (Reliability) น าขอ้มูลท่ีไดจ้ากการทดลองใช ้(Try Out) ส าหรับขอ้
ค าถามท่ีเก่ียวกบัทศันคติ ความคิดเห็นต่างๆ ในหวัขอ้สาเหตุส าคญัท่ีท าให้ราษฎรใชป้ระโยชน์ท่ีดิน
ในพื้นท่ีอนุรักษน์ั้นสามารถพิจารณาไดจ้ากค่าสัมประสิทธ์ิ ครอนบาร์ค แอลฟ่า ซ่ึงเป็นการวดัความ
เท่ียงของขอ้ค าถามท่ีไม่ใช่การให้คะแนนแบบ 0,1 ซ่ึงค่าท่ีค  านวณไดอ้ยู่ระหว่าง 0 ถึง 1 หากค่า
สัมประสิทธ์ิแอลฟามีค่าเขา้ใกล ้1 แสดงวา่แบบ สอบถามมีความเช่ือมัน่สูง โดยใชสู้ตร (วิสาขา ภู่จินดา, 
2555) 
 
 








 










 2

2

i1
1 tS

S

n

n  

     
  α   คือ  สัมประสิทธ์ิความเท่ียงของเคร่ืองมือ 
  

2

iS  คือ  ความแปรปรวนของคะแนนค าถามแต่ละขอ้ 
  

2

tS  คือ  ความแปรปรวนของคะแนนรวมของผูต้อบทั้งหมด 
   n    คือ  จ  านวนขอ้ในแบบทดสอบ 
 
 ผลจากการน าแบบสอบถามไปหาค่าความเช่ือมัน่ (Reliability) โดยใช้ค่าสัมประสิทธ์ิ 
แอลฟ่าของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) ปรากฏวา่ ค่าความเช่ือมัน่ท่ีไดจ้ากขอ้ค าถาม
สาเหตุส าคญัท่ีท าใหป้ระชาชนให้ประโยชน์ท่ีดินในพื้นท่ีอนุรักษใ์นส่วนของเจา้หนา้ท่ี มีค่าเท่ากบั 
0.68 และค่าความเช่ือมัน่ในขอ้ค าถามเดียวกนัในส่วนของประชาชนในพื้นท่ี มีค่าเท่ากบั 0.61 แสดงวา่
ขอ้ค าถามเก่ียวกบัสาเหตุส าคญัท่ีท าให้ประชาชนให้ประโยชน์ท่ีดินในพื้นท่ีอนุรักษ์ทั้งสองชุดมี
ความน่าเช่ือถือค่อนขา้งสูง  หากค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟ่าสูงหรือใกลเ้คียงกบั  +1 แสดงวา่เคร่ืองมือนั้น
มีความเช่ือมัน่สูง (ยทุธ ไกยวรรณ์, 2552: 79 ) ซ่ึงมีเกณฑก์ารพิจารณา ดงัน้ี 
 

  0.80 – 1.00  หมายถึง  เคร่ืองมือมีความน่าเช่ือมัน่สูงมาก 
  0.60 – 0.79 หมายถึง  เคร่ืองมือมีความน่าเช่ือถือค่อนขา้งสูง 
  0.40 – 0.59 หมายถึง  เคร่ืองมือมีความน่าเช่ือถือปานกลาง 
  0.20 – 0.39 หมายถึง  เคร่ืองมือมีความน่าเช่ือมัน่ต ่า 
  0.10 – 0.19 หมายถึง  เคร่ืองมือมีความน่าเช่ือถือต ่ามาก 

α  = 
n 

n – 1  
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ตารางที ่3.1 ค่าดัชนีความสอดคล้องของข้อค าถาม ส าหรับเจ้าหน้าท่ีพิทักษ์ป่าในพื้นท่ีจาก
ผูเ้ช่ียวชาญ (IOC) 

 

ข้อที่ 
คะแนนจากผู้เช่ียวชาญ ผลรวมของ

คะแนน 

R  

IOC =
N
∑R

  
ผลการ
พจิารณา คนที ่1 คนที ่2 คนที ่3 

ส่วนที ่1 
      

 1 +1 0 +1 2 0.67 ใชไ้ด ้

2 +1 +1 0 2 0.67 ใชไ้ด ้

3 +1 0 +1 2 0.67 ใชไ้ด ้

ส่วนที ่2 
      

1 +1 0 +1 2 0.67 ใชไ้ด ้

2 +1 +1 +1 3 1 ใชไ้ด ้

3 0 +1 +1 2 0.67 ใชไ้ด ้

ส่วนที ่3 
      

1 +1 +1 +1 3 1 ใชไ้ด ้

2 0 +1 +1 2 0.67 ใชไ้ด ้

3 +1 +1 +1 3 1 ใชไ้ด ้

ส่วนที ่4 
      

1 +1 0 +1 2 0.67 ใชไ้ด ้

2 +1 +1 0 2 0.67 ใชไ้ด ้

3 +1 +1 0 2 0.67 ใชไ้ด ้

4 +1 +1 +1 3 1 ใชไ้ด ้

5 0 +1 +1 2 0.67 ใชไ้ด ้

6 +1 +1 +1 3 1 ใชไ้ด ้

7 +1 +1 +1 3 1 ใชไ้ด ้

8 +1 +1 +1 3 1 ใชไ้ด ้
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ตารางที ่3.2 ค่าดัชนีความสอดคล้องของข้อค าถาม ส าหรับประชาชนในพื้นท่ีใกล้เคียงจาก
ผูเ้ช่ียวชาญ (IOC)  

ขอ้ท่ี 
คะแนนจากผูเ้ชียวชาญ ผลรวมของ

คะแนน 

R  
IOC =

N
∑R   ผลการ

พิจารณา คนท่ี 1 คนท่ี 2 คนท่ี 3 

ส่วนที ่1 
      

 1 +1 +1 +1 3 1 ใชไ้ด ้

2 +1 0 +1 2 0.67 ใชไ้ด ้

3 +1 +1 +1 3 1 ใชไ้ด ้

4 +1 0 +1 2 0.67 ใชไ้ด ้

ส่วนที ่2       

1 +1 +1 +1 3 1 ใชไ้ด ้
 
 

ส่วนที ่3 
      

1 +1 +1 +1 3 1 ใชไ้ด ้

2 +1 0 +1 2 0.67 ใชไ้ด ้

3 +1 +1 0 2 0.67 ใชไ้ด ้

4 +1 +1 +1 3 1 ใชไ้ด ้

5 +1 +1 0 2 0.67 ใชไ้ด ้

6 +1 0 +1 2 0.67 ใชไ้ด ้

ส่วนที ่4       

1 +1 0 +1 2 0.67 ใชไ้ด ้

2 +1 +1 +1 3 1 ใชไ้ด ้

3 +1 +1 +1 3 1 ใชไ้ด ้

4 +1 +1 +1 3 1 ใชไ้ด ้

5 +1 +1 +1 3 1 ใชไ้ด ้
6 +1 +1 +1 3 1 ใชไ้ด ้
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3.8  การวเิคราะห์ข้อมูล 
 
 3.8.1 การเปรียบเทียบการใช้ประโยชน์ท่ีดิน โดยการแปลภาพดว้ยสายตา และน าขอ้มูล
ทางกายภาพมาวเิคราะห์โดยใชร้ะบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ เพื่อหาพื้นท่ีท่ีมีการเปล่ียนแปลงการใช้
ประโยชน์ท่ีดินแต่ละประเภทตามท่ีก าหนดไวใ้นเบ้ืองตน้   
 3.8.2 การตรวจสอบความถูกตอ้งในการแปลภาพถ่าย โดยการเปรียบเทียบระหวา่งขอ้มูลท่ี
ไดจ้ากการแปลภาพดว้ยสายตากบัขอ้มูลจากการตรวจสอบภาคสนาม ส าหรับการประมาณจุดภาพท่ี
น ามาใชใ้นการตรวจสอบในคร้ังน้ีค านวณไดจ้ากสูตร (กรมป่าไม.้  ส านกัจดัการท่ีดินป่าไม,้ 2559)  
 
                    

    n  =     

   
  เม่ือ n  =  จ านวนจุดภาพอยา่งนอ้ยท่ีสุดท่ีควรใชสุ่้มเป็นตวัอยา่ง  
    p  = โอกาสความน่าจะเป็นท่ีจุดภาพนั้นถูกตอ้ง  
    q  = ค่าความแตกต่างระหวา่ง 100 – p  
    E  = ร้อยละของความผดิพลาดท่ียอมรับได ้ 
    Z = ค่ามาตรฐานตามการแจกแจงปกติ ณ ระดบัความเช่ือมัน่ท่ีก าหนด (95%)  
    
 
จากการค านวณไดจ้  านวนจุดตรวจสอบนอ้ยท่ีสุดท่ีควรใชสุ่้มเท่ากบั        n   =    
               

                   
                   =   64  จุด   
  
 3.8.3 ประเมินความถูกตอ้ง (Accuracy Assessment) โดยการหาค่าความถูกตอ้งโดยรวม   
ซ่ึงเป็นอตัราส่วนของการแปลภาพท่ีถูกตอ้ง (ปรากฏตามแนวทแยงของตารางหลกั) ต่อผลรวมของ
การแปลภาพท่ีน ามาจ าแนกประเภทและค านวณออกมาเป็นร้อยละ (วสันต ์ออวฒันา, 2555)   
 
 
 
 

Z2 (p)(q) 
    E2 

4(80)(20)     

    100 
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ตารางที ่3.3  การตรวจสอบค่าความถูกตอ้ง 
 

Reference data 
  1 2 3 k Row Total 

Classification data   
 

      

1 n11 n12 n13 n1k n1+ 

2 n21 n22 n23 n2k n2+ 

3 n31 n32 n33 n3k n3+ 

k nk1 nk2 nk3 nkk nk+ 
Colum total n+1 n+2 n+3 n+k n 

   
แหล่งทีม่า: Congalton and Green (1999 อา้งถึงใน วสันต ์ ออวฒันา, 2555: 44). 
 
 

 
 
 
 

เม่ือ i      คือ  แถว (Row) และ  j  คือ  แนวตั้ง (Column)  
            n ii คือ  แถวท่ี i แนวตั้งท่ี i  หรือ แถวท่ี j แนวนอนท่ี j    
            n คือ  ผลรวมทั้งหมด  
 
 นอกจากน้ี ค่าความถูกตอ้งโดยรวม  ยงัเป็นขอ้มูลท่ีแสดงใหเ้ห็นถึงความผิดพลาดท่ีเกิดจาก
การจ าแนกเกินมา (Commission Error หรือ User’s Accuracy) ท่ีมกัเกิดข้ึนเม่ือมีขอ้มูลอ่ืนปะปนอยู ่
และค่าความผิดพลาดของขอ้มูลท่ีท าการจ าแนกขาดหายไป (Omission Error หรือ Producer’s 
Accuracy) ซ่ึงเป็นอตัราส่วนของจ านวนพื้นท่ีท่ีไม่ไดจ้  าแนกต่อพื้นท่ีทั้งหมดของชั้นขอ้มูลท่ีน ามา
ตรวจสอบ 

Overall  Accuracy   = 
 n 

k 
∑ 
i=1 

n ii 
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 3.8.4 การหาค่าความถูกตอ้งท่ียอมรับได ้  ซ่ึงระดบัค่าความถูกตอ้งท่ียอมรับได ้ควรมีโอกาส
ความถูกตอ้ง (p) อยู่ที่ร้อยละ 80 และความผิดพลาดที่ยอมรับได้ (E) อยู่ที่ร้อยละ 20 ส าหรับ
การประมาณจุดภาพท่ีน ามาใชใ้นการตรวจสอบในคร้ังน้ีค านวณไดจ้ากสูตร (วรวทิย ์อคันิพชัร, 2557) 
 
 
 

 
 

 
เม่ือ r      =  จ  านวนแถว (Row) และแนว (Column) ในตารางความคลาดเคล่ือน  

            (Error matrix) 
  N     =  จ านวนท่ีสังเกตทั้งหมด 

  x ii  =  ค่าสังเกตในแถว (Row i) และแนว (Column i) 

  x i    =  จ  านวนขอบเขตทั้งหมดของแถว (Row i) 

  x i+ =  จ านวนขอบเขตทั้งหมดของแนว (column i)  
โดยสามารถแบ่งระดบัการยอมรับ (Degree of agreement) (พบพร รัตนสุวรรณ, 2556) ได้

ดงัน้ี 
 นอ้ยกวา่ 0  การยอมรับระดบันอ้ยมาก (Less than Chance Agreement) 
 0.01 - 0.20  การยอมรับระดบันอ้ย (Slight Agreement)  

0.21 - 0.40  การยอมรับระดบัพอใช ้(Fair Agreement)  
 0.41 - 0.60  การยอมรับระดบัปานกลาง (Moderate Agreement)  
 0.61 - 0.80  การยอมรับระดบัมาก (Substantial Agreement)  
 0.81 - 0.99  การยอมรับระดบัมากท่ีสุด (Almost Perfect Agreement)  
 
 3.8.5 วิเคราะห์ขอ้มูลการเปล่ียนแปลงการใช้ประโยชน์ท่ีดิน โดยการใช้ขอ้มูลท่ีได้จาก  
การแปลตีความทั้งสองเวลามาท าการวิเคราะห์เชิงพื้นท่ี (Spatial Analysis) โดยวิธีการซ้อนทบั
ขอ้มูล (Overlay) ซ่ึงท าให้ทราบความสัมพนัธ์ของการใช้ประโยชน์ท่ีดินว่าพื้นท่ีการใช้ท่ีดิน         
แต่ละประเภทเพิ่มข้ึนหรือลดลงอย่างไร ในกรณีท่ีเพิ่มนั้น เป็นการเพิ่มข้ึนของการใช้ประโยชน์
ท่ีดินมาจากประเภทใด ส าหรับการลดลงนั้นเป็นการใชป้ระโยชน์ท่ีลดลงจากการใช้ท่ีดินประเภท
หน่ึงไปเป็นอีกประเภทหน่ึง สามารถแสดงผลออกมาในรูปของตารางการปะปนระหว่างประเภท

K  = 

xii (xi+ X x+i) 

(xi+ X x+i) N2 __ 



33 

ขอ้มูล (Confusion Matrix) และแผนท่ีแสดงการเปล่ียนแปลงการใชป้ระโยชน์ท่ีดิน ท่ีแสดงให้เห็น
การใช้ท่ีดินท่ีเปล่ียนไปของสองเวลา แสดงในตารางลกัษณะการใช้ประโยชน์ท่ีดินทั้งสองเวลา 
(วสันต ์ออวฒันา, 2555)  
 

ตารางที ่3.4  ลกัษณะการใชป้ระโยชน์ท่ีดินทั้งสองเวลา 
 

  
 3.8.6 การวเิคราะห์พื้นท่ีเส่ียง โดยการแบ่งระยะห่างของขอ้มูลดา้นกายภาพแต่ละประเภท
ตามความเหมาะสม  ธนวฒัน์  ประไพ (2551: 43) ศึกษาเก่ียวกบัการประยกุตใ์ชร้ะบบภูมิสารสนเทศ
ในการวิเคราะห์พื้นท่ีเส่ียงต่อการบุกรุกพื้นท่ีป่าอนุรักษ์และพื้นท่ีโดยรอบของอุทยานแห่งชาติ    
แก่งกระจาน โดยแบ่งช่วงระยะห่างของแต่ละปัจจยั เพื่อศึกษาพื้นท่ีเส่ียง ดงัน้ี ระยะห่างจากแหล่ง
น ้ า 300 เมตร ระยะห่างจากเส้นทางคมนาคม 500 เมตร และระยะห่างจากชุมชน 1 กิโลเมตร 
รังสรรค ์ เกตุอ๊อต (2553: 3-4) ศึกษาเก่ียวกบัการวิเคราะห์พื้นท่ีเส่ียงต่อการบุกรุกวนอุทยานภูลงักา 
จงัหวดัพะเยาโดยแบ่งช่วงระยะห่างของแต่ละปัจจยัเพื่อศึกษาพื้นท่ีเส่ียง ดงัน้ี ระยะห่างจากแหล่งน ้ า 
249 เมตร และ 349 เมตร  ระยะห่างจากเส้นทางคมนาคม 500 เมตร และระยะห่างจากชุมชน 500 
เมตร เลิศฤทธ์ิ ตั้งชูวงษ ์(2557: 112) ศึกษาเก่ียวกบัการประยุกตใ์ชร้ะบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ เพื่อ
วิเคราะห์พื้นท่ีเส่ียงต่อการถูกบุกรุกในเขตอุทยานแห่งชาติภูแลนคา จงัหวดัชัยภูมิ โดยแบ่งช่วง
ระยะห่างของแต่ละปัจจยัเพื่อศึกษาพื้นท่ีเส่ียง ดงัน้ี ระยะห่างจากทางน ้ า 3,000 เมตร ระยะห่างจาก
เส้นทางคมนาคม 7,000 เมตร และระยะห่างจากท่ีตั้ งหมู่บ้าน 1,000 เมตร จากการทบทวน
วรรณกรรม พบวา่ การหาระยะห่างจากแต่ละปัจจยันั้นข้ึนอยูก่บัสภาพแวดลอ้มและลกัษณะทาง

การใช้ประโยชน์ทีด่ินในปีหลัง 

กา
รใ
ช้ป

ระ
โย
ชน์

ทีด่
ินใ
นปี

ก่อ
นห

น้า
 ประเภท 1 2 3 4 5 

1 คงท่ี         

2   คงท่ี       

3     คงท่ี     

4       คงท่ี   

5         คงท่ี 
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กายภาพของแต่ละพื้นท่ีท าใหก้ารก าหนดระยะห่างแตกต่างกนัออกไป ส าหรับการศึกษาในคร้ังน้ีได้
ก าหนดระยะห่าง  โดยการวดัระยะจากแนวเขตไปยงัจุดท่ีไกลท่ีสุดของแต่ละปัจจยั เพื่อท าการเฉล่ีย
หาระยะห่างแต่ละช่วง  ซ่ึงท าให้ไดร้ะยะห่างจากแต่ละปัจจยั ดงัน้ี แหล่งน ้ าและถนน มีระยะห่าง
ช่วงละ 300 เมตรเท่ากนัและส่ิงปลูกสร้างมีระยะห่างช่วงละ 500 เมตร 

 3.8.6.1 ระยะห่างจากแหล่งน ้ า แหล่งน ้ านบัเป็นปัจจยัส าคญัต่อการใช้ประโยชน์
ท่ีดิน และมีผลต่อการท าการเกษตร หากพื้นท่ีอยูห่่างไกลแหล่งน ้ าผลผลิตท่ีไดมี้คุณภาพไม่ดี และตอ้งมี
การลงทุนเพิ่ม เพื่อน าน ้ ามาใช้ประโยชน์ ซ่ึงระยะห่างจากแหล่งน ้ าเป็นขอ้มูลท่ีไดจ้ากการแปลแผนท่ี 
ภูมิประเทศ  ล าดบัชุด L7018 มาตราส่วน 1 : 50,000 ของกรมแผนท่ีทหารร่วมกบัภาพถ่ายดาวเทียม
และการส ารวจขอ้มูลภาคสนาม  ส าหรับการศึกษาในคร้ังน้ี ไดก้  าหนดช่วงชั้นระยะห่างของแหล่งน ้ า 
โดยการสร้างแนวกนัชนทุก 300  เมตร จ านวน 6 ช่วง คือ 0 – 300  301 – 600  601 – 900  901 – 1200  
1,201 – 1,500 และมากกวา่ 1,500 เมตร  
  3.8.6.2 ระยะห่างจากส่ิงปลูกสร้าง ระยะห่างของแนวเขตพื้นท่ีจากส่ิงปลูกสร้าง   
เป็นอีกปัจจยัหน่ึงท่ีมีผลต่อการใช้ประโยชน์พื้นท่ีอนุรักษ์ ขอ้มูลดงักล่าวไดจ้ากการแปลภาพถ่าย
ดาวเทียม Spot ร่วมกบัการส ารวจขอ้มูลภาคสนาม และได้ท าการแบ่งช่วงชั้นระยะห่างของส่ิงปลูก   
สร้างจากแนวเขตอุทยานแห่งชาติน ้ าตกห้วยยางทุก  500  เมตร จ านวน 6 ช่วง คือ 0 – 500  501 – 1,000 
1,001 – 1,500  1,501 – 2,000  2,001 –  2,500 และมากกวา่ 2,500 เมตร   

 3.8.6.3 ระยะห่างจากถนน เป็นปัจจยัท่ีมีความส าคญัต่อการเดินทางเขา้ถึงพื้นท่ี และ
เป็นปัจจยัหน่ึงท่ีท าใหมี้การใชป้ระโยชน์ท่ีดินในพื้นท่ีป่าอนุรักษไ์ดง่้าย  ส าหรับการวิเคราะห์ปัจจยั
ระยะห่างจากถนน ในคร้ังน้ี ใช้ขอ้มูลท่ีได้จากแผนท่ีภูมิประเทศล าดบัชุด L7018 มาตราส่วน 
1:50,000  ของกรมแผนท่ีทหารร่วมกบัภาพถ่ายดาวเทียมและการส ารวจขอ้มูลภาคสนาม โดยท าการ
แบ่งช่วงชั้นระยะห่างของถนน  จากแนวเขตอุทยานแห่งชาติน ้ าตกห้วยยางโดยการสร้างแนวกนัชน 
ทุก 300  เมตร จ านวน 6 ช่วง คือ 0 – 300  301 – 600  601 – 900  901 – 1200  1,201 – 1,500 และ มากกวา่ 
1,500 เมตร 

 3.8.6.4 ความลาดชัน ของพื้นท่ีได้จากการน าข้อมูลความสูงเชิงเลข (Digital 
Elevation Model : DEM) ไปแปลงเป็นความลาดชนัและแบ่งชั้นความลาดชนัออกเป็น 5 ระดบั 
สอดคล้องกบักิจกรรมทางการเกษตร ส านักงานคณะกรรมการวิจยัแห่งชาติ (2525 อ้างถึงใน 
ธนวฒัน์  ประไพ, 2551: 38) ซ่ึงไดแ้บ่งช่วงความลาดชนัสอดคลอ้งตามกิจกรรมทางการเกษตรเป็น 
5 ช่วง ดงัน้ี ร้อยละ 0 – 8 ร้อยละ 8 - 16 ร้อยละ 16 – 35 ร้อยละ 35 - 60 และมากกวา่ ร้อยละ 60 คือ  

 1) พื้ น ท่ี ท่ี มี ความลาดชันต ่ ากว่ า ร้ อยละ8 ไม่ ว่ า ดิน ลึ กหรือดินต้ืน 
ใชป้ระกอบการเกษตรไดทุ้กประเภท โดยไม่ตอ้งมีมาตรการการอนุรักษดิ์นและน ้าท่ีซบัซอ้น 
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 2) พื้นท่ีท่ีมีความลาดชัน ร้อยละ 8 แต่ไม่เกิน ร้อยละ 16 ถา้เป็นดินลึก
สามารถใช้ประโยชน์เพื่อการเกษตรได้ โดยมีมาตรการการอนุรักษ์ดิน และน ้ าท่ีเหมาะสม เช่น 
ท าคนัดินหรือคูรับน ้าขอบเขา ท าขั้นบนัได ถา้ดินต้ืนก าหนดใหเ้ป็นทุ่งหญา้เล้ียงสัตว ์

 3) พื้นท่ีท่ีมีความลาดชนัร้อยละ 16  แต่ไม่เกินร้อยละ 35 การจ าแนกตอ้งใช้
มาตรการอนุรักษดิ์นและน ้ าท่ีซับซ้อน เช่น ท าขั้นบนัได หรือลุ่มปลูกตน้ไม ้ ถา้ดินลึกพอก็ควรใช้
ปลูกไมผ้ลยนืตน้  

 4) พื้นท่ีท่ีมีความลาดชนัร้อยละ 35 แต่ไม่เกินร้อยละ 60 ไม่ว่าดินลึกหรือ
ต้ืน ให้เป็นพื้นท่ีปลูกป่า หรือปลูกไมส้ าหรับใช้สอย อนุญาตให้มีการน าไมอ้อก โดยมีมาตรการ   
การปลูกป่าทดแทนอยา่งฉบัพลนั  
 5) พื้นท่ี ท่ีมีความลาดชันมากกว่า ร้อยละ 60 ไม่ว่าดินลึกหรือดินต้ืน 
ตอ้งสงวนไวเ้ป็นพื้นท่ีป่าไม ้เพื่อการอนุรักษต์น้น ้าล าธาร และเพื่อสภาพแวดลอ้ม 
 
 3.8.7 การก าหนดปัจจยัและการจดัล าดบัความรุนแรง การก าหนดค่าน ้าหนกัของแต่ละปัจจยั  
 3.8.7.1 การก าหนดปัจจยัและการจดัล าดบัความรุนแรงของพื้นท่ีท่ีมีความเส่ียงต่อ
การใช้ประโยชน์ท่ีดิน จ านวน 4 ปัจจยั ไดแ้ก่ ระยะห่างจากแหล่งน ้ า ระยะห่างจากส่ิงปลูกสร้าง  
ระยะห่างจากถนน และความลาดชนั จากนั้นจึงก าหนดระดบัคะแนนในแต่ละปัจจยัท่ีแสดงความ
เส่ียงของพื้นท่ีต่อการใช้ประโยชน์ท่ีดิน โดยก าหนดไว ้6 ระดับ ซ่ึงมีค่าตั้งแต่ 2-12 คะแนน 
หมายความวา่ พื้นท่ีท่ีมีค่าคะแนนสูงสุดเท่ากบั 12 มีความเส่ียงในการใช้ประโยชน์มากท่ีสุด และ
พื้นท่ีท่ีมีค่าคะแนนน้อยสุดเท่ากบั 2 มีความเส่ียงในการใช้ประโยชน์ต ่าท่ีสุด (รังสรรค์  เกตุอ๊อด, 
2553)  ยกเวน้ความลาดชนัท่ีไดก้ าหนดระดบัความรุนแรงไว ้5 ระดบั คือ 2-10 คะแนน หมายความ
วา่ พื้นท่ีท่ีมีค่าคะแนนสูงสุดเท่ากบั 10 มีความเส่ียงในการใช้ประโยชน์มากท่ีสุด ส าหรับพื้นท่ีท่ีมี
คะแนนนอ้ยท่ีสุดเท่ากบั 2 มีความเส่ียงในการใชป้ระโยชน์ต ่าท่ีสุด  
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ตารางที ่3.5  ปัจจยัและการจดัล าดบัความรุนแรง     
 

ปัจจัย ล าดับช้ัน ระดับคะแนน 

1. ระยะห่างจากแหล่งน ้า  (X1) ร้อยละ 0 - 8 
ร้อยละ 8 - 16 
ร้อยละ 16 - 35 
ร้อยละ 35 - 60 
มากกวา่ 60 

12 
10 
8 
6 
4 

2. ระยะห่างจากส่ิงปลูกสร้าง (X2) 0 – 500 เมตร 
501 – 1,000 เมตร 

1,001 – 1,500 เมตร 
1,501 –2,000 เมตร 
2,001 – 2,500 เมตร 
มากกวา่ 2,500 เมตร 

12 
10 
8 
6 
4 
2 

3. ระยะห่างจากถนน (X3) 0 – 300 เมตร 
301 – 600 เมตร 
601 – 900 เมตร 

901 – 1,200 เมตร 
1,201 – 1,500 เมตร 
มากกวา่ 1,500 เมตร 

12 
10 
8 
6 
4 
2 

4. ความลาดชนั (X4) 0 – 8% 
8 – 16% 

16 – 35% 
35 – 60% 

มากกวา่ 60% 

10 
8 
6 
4 
2  
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 3.8.7.2  การก าหนดค่าน ้ าหนกัของแต่ละปัจจยั โดยให้ผูเ้ช่ียวชาญดา้นทรัพยากรป่า

ไมจ้  านวน 3 ท่าน ท าการก าหนดค่าน ้ าหนักโดยการเปรียบเทียบความส าคญัทุกปัจจยั และได้

ค่าเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั (Weighting Factor) จากผูเ้ช่ียวชาญทั้ง 3 ท่าน ดงัแสดงในตารางท่ี 3.6 

 

ตารางที ่3.6  ค่าน ้าหนกัเฉล่ียของแต่ละปัจจยัจากผูเ้ช่ียวชาญดา้นป่าไม ้

 
 

ปัจจัย 
ผู้เช่ียวชาญ  

ค่าน า้หนักเฉลีย่ 
คนที ่1 คนที ่2 คนที ่3 

ระยะทางจากแหล่งน ้า ( X 1 ) 0.25 0.12 0.25 0.21 

ระยะทางจากส่ิงปลูกสร้าง (X2) 0.16 0.26 0.16 0.19 

ระยะทางจากถนน (X3) 0.54 0.56 0.54 0.55 

ความลาดชนั (X4) 0.05 0.06 0.05 0.05 

รวม 1 

 
 3.8.7.3 การจ าแนกระดบัความเส่ียง 
 1) วธีิการค านวณค่าคะแนนความเหมาะสม  
 

F = 0.05*X1 + 0.21*X2 + 0.55*X3 + 0.19*X4  
เม่ือ   F   =  ค่าคะแนนรวม 
 0.05, 0.21, 0.55, 0.19 =  ค่าน ้าหนกัของทั้ง 4 ปัจจยั 
 X1, X2, X3, X4  =  ค่าคะแนนของทั้ง 4 ปัจจยั 
 
จากสมการดงักล่าว น ามาจ าแนกระดบัความเหมาะสมใหม่ ตามค่าคะแนนรวม (F)  ดงัน้ี  

 
ช่วงระยะห่างของชั้นความเหมาะสม   =   

 
 

ค่าความเหมาะสมสูงสุด  – ค่าความเหมาะสมต ่าสุด 

จ านวนระดบัความเหมาะสม 
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โดยพบวา่ ค่าความเส่ียงสูงสุด   =  11.9 
  ค่าความเส่ียงต ่าสุด   = 2 
  จ านวนระดบัความเหมาะสมท่ีตอ้งการ =  (11.9 - 2) / 5 
  ดงันั้น  ช่วงห่างของชั้นความเหมาะสม = 1.98 
 
 3.8.7.4 การจ าแนกระดับความเ ส่ียงซ ้ า  (Reclassification)  โดยการจัดล าดับ

ความส าคญัของพื้นท่ีเส่ียง จากค่าคะแนนรวมของผลคูณระหวา่งค่าน ้ าหนกัและคะแนนแต่ละปัจจยั  
จากนั้นจึงน ามาจ าแนกระดบัความเหมาะสมใหม่เป็น 5 ระดบั คือ พื้นท่ีท่ีมีความเส่ียงน้อยท่ีสุด  
ความเส่ียงน้อย ความเส่ียงปานกลาง ความเส่ียงมาก และมีความเส่ียงมากท่ีสุด ซ่ึงวิธีการจ าแนก
ประเภทและการแบ่งช่วงขอ้มูลให้แต่ละช่วงมีระยะห่างเท่ากนั (Equal Interval) ดงัแสดงในตาราง 
ท่ี 3.7 
 
ตารางที ่3.7  ช่วงระดบัความเส่ียง 
 

ช่วงคะแนน ระดับความเส่ียง 

2.00 – 3.98 นอ้ยท่ีสุด 

3.99 – 5.97 นอ้ย 

5.98 – 7.96 ปานกลาง 

7.97 – 9.95 มาก 

9.96 – 12.00 มากท่ีสุด 

 
 3.8.8 จดัท าแผนท่ีการใช้ประโยชน์ท่ีดิน แผนท่ีความเส่ียง แผนท่ีความสอดคล้องกับ   
ความเส่ียงและการเปล่ียนแปลงการใชป้ระโยชน์ท่ีดิน 
 3.8.9 น าข้อมูลท่ีได้จากการวิเคราะห์ปัจจัยทางกายภาพ เศรษฐกิจและสังคมมาใช้
ประกอบการน าเสนอแนวทางในการพฒันาและการป้องกนัการใชป้ระโยชน์ท่ีดินในพื้นท่ีอุทยาน
แห่งชาติน ้าตกหว้ยยาง เพื่อเป็นแนวทางในการจดัการพื้นท่ีต่อไป  
 



บทที ่4 
 

ผลการศึกษา 
 

 การศึกษาน้ีไดพ้ิจารณาผลการศึกษาออกเป็น 2 ดา้น คือ ดา้นกายภาพ ประกอบดว้ยการใช้
ประโยชน์ท่ีดินในปี พ.ศ. 2537 และในปี พ.ศ. 2558 การเปล่ียนแปลงการใชป้ระโยชน์ท่ีดินในช่วง
ระยะเวลาดงักล่าว และการศึกษาหาพื้นท่ีเส่ียงต่อการเปล่ียนการใชป้ระโยชน์ท่ีดินจากพื้นท่ีป่าไม ้
และดา้นเศรษฐกิจและสังคม ซ่ึงเป็นขอ้มูลท่ีไดจ้ากแบบสอบถาม โดยเก็บขอ้มูลจากเจา้หน้าท่ีท่ี
เก่ียวขอ้งในพื้นท่ีและประชาชนในพื้นท่ีใกลเ้คียง สามารถสรุปรายละเอียดได ้ดงัน้ี 
 

4.1  ผลการวเิคราะห์ข้อมูลด้านกายภาพ 
 
 4.1.1 การใช้ประโยชน์ทีด่ินในพืน้ทีศึ่กษา 

 ข้อมูลการใช้ประโยชน์ท่ีดินในการศึกษาน้ีได้การแปลตีความภาพด้วยสายตา (Visual 
Interpretation) ใน 2 เวลา โดยได้จ  าแนกการใช้ประโยชน์ท่ีดินเป็น 5 ประเภท ได้แก่ 
ป่าไม ้เกษตรกรรม แหล่งน ้า ส่ิงปลูกสร้าง และถนน  

พื้นท่ีศึกษาซ่ึงอยู่ในอุทยานแห่งชาติน ้ าตกห้วยยางนั้น ครอบคลุมเน้ือท่ี 175,692 ไร่ จาก
การแปลตีความภาพดว้ยสายตาจากภาพถ่ายทางอากาศ ปี พ.ศ. 2537 ของกรมพฒันาท่ีดิน พบวา่ การ
ใชป้ระโยชน์ส่วนใหญ่เป็นพื้นท่ีป่าไม ้123,517 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 70.30  พื้นท่ีเกษตรกรรม 49,214 
ไร่ คิดเป็นร้อยละ 28.01 และแหล่งน ้ า 1,535 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 0.87 ตามล าดบั (ตารางท่ี 4.1 และ
ภาพท่ี 4.1) 
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ตารางที ่4.1  การใชป้ระโยชน์ท่ีดินในปี พ.ศ. 2537 ของพื้นท่ีศึกษา 

 

ประเภท เนือ้ที ่(ไร่) ร้อยละ 

ป่าไม ้ 123,517 70.30 

เกษตรกรรม 49,214 28.01 

แหล่งน ้า 1,535 0.87 

ส่ิงปลูกสร้าง 991 0.56 

ถนน 437 0.25 

รวม 175,694 100.00 
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ภาพที ่4.1  การใชป้ระโยชน์ท่ีดิน ปีพ.ศ. 2537 
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การใช้ประโยชน์ท่ีดินของพื้นท่ีศึกษา ในปี พ.ศ. 2558 จากการแปลภาพด้วยสายตาจาก
ภาพถ่ายดาวเทียม Spot ปี พ.ศ. 2558 พบวา่ การใชป้ระโยชน์ส่วนใหญ่เป็นการใชป้ระโยชน์ส่วน
ใหญ่เป็นพื้นท่ีป่าไม ้115,325 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 65.64  พื้นท่ีเกษตรกรรม 55,032 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 
31.32 และแหล่งน ้า 2,639 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 1.50 ตามล าดบั (ตารางท่ี 4.2 และภาพท่ี 4.2) 

 
ตารางที ่4.2  การใชป้ระโยชน์ท่ีดินในปี พ.ศ. 2558 ของพื้นท่ีศึกษา 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประเภท เนือ้ที ่(ไร่) ร้อยละ 

ป่าไม ้ 115,325 65.64 

เกษตรกรรม 55,032 31.32 

แหล่งน ้า 2,639 1.50 

ส่ิงปลูกสร้าง 2,128 1.21 

ถนน 570 0.32 

รวม 175,694 100.00 
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ภาพที ่4.2  การใชป้ระโยชน์ท่ีดิน ปี พ.ศ. 2558 
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 การแปลตีความภาพด้วยสายตา  (Visual Interpretation) ของการศึกษาในคร้ังน้ีได้
ตรวจสอบความถูกตอ้ง โดยการส ารวจขอ้มูลการใช้ประโยชน์ท่ีดินภาคสนาม และน าขอ้มูลท่ีได้
จากการแปลภาพร่วมกบัการส ารวจภาคสนามมาประเมินความถูกตอ้ง (Accuracy Assessment) โดย
ใชร้ะดบัค่าความถูกตอ้งท่ียอมรับได ้80% (วรวิทย ์ อคันิพชัร, 2557) และท าการสุ่มตวัอยา่งอยา่ง
นอ้ยท่ีสุดท่ีจ านวน 64 จุด ทั้งน้ีผูว้จิยัไดสุ่้มต าแหน่งตรวจสอบความถูกตอ้งทั้งหมด 142 จุด กระจาย
ต าแหน่งตวัอย่างโดยวิธี Stratified Random Sampling เป็นวิธีการสุ่มจุดตรวจสอบในการใช้
ประโยชน์ท่ีดินใหค้รอบคลุมทั้ง 5 ประเภท คือ พื้นท่ีป่าไม ้ พื้นท่ีเกษตรกรรม  แหล่งน ้ า  ปลูกสร้าง 
และถนน เพื่อใหไ้ดข้อ้มูลท่ีมีการกระจายทัว่ทุกประเภทขอ้มูล ซ่ึงต าแหน่งจุดท่ีใชใ้นการตรวจสอบ
แสดงในภาพท่ี 4.3    
 ผลการตรวจสอบความถูกตอ้งภาคสนามท่ีแสดงในตารางการปะปนระหวา่งประเภทขอ้มูล 
(Confusion Matrix) เพื่อหาค่าความถูกตอ้งโดยรวมหรือ Overall Accuracy โดยจ าแนกเป็นพื้นท่ีป่า
ไม ้เกษตรกรรม แหล่งน ้ า ส่ิงปลูกสร้าง และถนน (ตารางท่ี 4.3) พบว่า การส ารวจพื้นท่ีป่าไมใ้น
ภาคสนามจ านวน 67 จุด เป็นพื้นท่ีป่าไมต้รงกนั 62 จุด แต่ผลท่ีไดจ้ากการแปลภาพเป็นส่ิงปลูกสร้าง
จ านวน 5 จุด  การส ารวจพื้นท่ีเกษตรกรรมในภาคสนามจ านวน 8 จุด เป็นพื้นท่ีเกษตรกรรมตรงกนั 
3 จุด แต่ผลท่ีไดจ้ากการแปลภาพเป็นส่ิงปลูกสร้างจ านวน 5 จุด การส ารวจแหล่งน ้ าในภาคสนาม
จ านวน 37 จุด เป็นแหล่งน ้าตรงกนั 35 จุด แต่ผลท่ีไดจ้ากการแปลภาพเป็นส่ิงปลูกสร้างจ านวน 2 จุด   
การส ารวจส่ิงปลูกสร้างในภาคสนามจ านวน 18 จุด เป็นส่ิงปลูกสร้างตรงกนั 11 จุด แต่ผลท่ีไดจ้าก
การแปลภาพเป็นป่าไม ้1 จุด เกษตรกรรม 2 จุด และถนน 4 จุด และการส ารวจถนนในภาคสนาม
จ านวน 12 จุดเป็นถนนตรงกนัทั้ง 12 จุด  จากผลการตรวจสอบขอ้มูลภาคสนามร่วมกบัการแปล
ภาพถ่ายท าให้ได้ค่าความถูกตอ้งโดยรวมหรือ Overall Accuracy เท่ากบั 0.866 หรือ 86.62%  
ส าหรับค่าความถูกตอ้งท่ียอมรับได ้หรือ Kappa Index มีค่าเท่ากบั 0.81 ซ่ึงอยูใ่นการยอมรับระดบั
มากท่ีสุด (Almost Perfect Agreement) โดยพื้นท่ีท่ีพบวา่มีความถูกตอ้งในการแปลภาพมากท่ีสุด 
ไดแ้ก่ พื้นท่ีป่าไม ้ แหล่งน ้า และถนน ความถูกตอ้งคิดเป็นร้อยละ 43.66  24.65 และ 8.45 ตามล าดบั 
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ภาพที ่4.3  ต าแหน่งจุดตรวจสอบความถูกตอ้ง 
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 ตารางที ่4.3 การปะปนระหวา่งประเภทขอ้มูลตรวจสอบความถูกตอ้งของการแปลตีความ 
 ภาพถ่ายดาวเทียม 

                                                                                                                   

ข้อ
มูล

ทีไ่
ด้จ

าก
กา
รแ
ปล

ภา
พ 
ปีพ

.ศ
. 2

55
8 

การใช้ประโยชน์ทีด่ินจากจุดตรวจสอบในภาคสนาม 

ประเภท ป่าไม้ เกษตรกรรม แหล่งน า้ ส่ิงปลูกสร้าง ถนน ผลรวม 

ป่าไม้ 62 0 0 1 0 63 

เกษตรกรรม 0 3 0 2 0 5 

แหล่งน า้ 0 0 35 0 0 35 

ส่ิงปลูกสร้าง 5 5 2 11 0 23 

ถนน 0 0 0 4 12 16 

ผลรวม 67 8 37 18 12 142 

หน่วย : ไร่     

หมายเหตุ:  Producer's Accuracy (Omission Error) 
Forest             =   12/13   =   92%          8% Omission Error 
Agriculture    =   11/18   =  61%          35% Omission Error 
Water body      =   35/37   =   95%          5% Omission Error 

 Building        =   62/67   =   42%          58% Omission Error 
Road              =   3/8      =  37%          63% Omission Error 
 

   User's Accuracy (Commission Error)  
 

Forest           =  12/16   =   75%          25% Commission Error 
Agriculture   =  11/23       =  48%          52% Commission Error 
Water body      =  35/35   =   100%        0% Commission Error 

 Building       =   62/63   =   98%          2% Commission Error     
Road             =   3/5           =   60%          40% Commission Error 

    

Overall Accuracy = 123/142 = 0.866   =  86.62 %   
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4.1.2 การเปล่ียนแปลงการใชป้ระโยชน์ท่ีดินในพื้นท่ีอุทยานแห่งชาติน ้ าตกห้วยยางใน ปี 
พ.ศ. 2537 และปี พ.ศ. 2558 พบว่า พื้นท่ีป่าไมป้ระเภทเดียวท่ีเน้ือท่ีลดลง นอกจากนั้นการใช้
ประโยชน์ท่ีดินประเภทอ่ืนมีเน้ือท่ีเพิ่มข้ึน (ตารางท่ี 4.4) การเปล่ียนแปลงการใชป้ระโยชน์ท่ีดิน
ดงักล่าว มีรายละเอียดดงัน้ี  
 4.1.2.1 พื้นท่ีป่าไม ้  พบว่า ในปี พ.ศ. 2537 พื้นท่ีป่าไมค้รอบคลุมเน้ือท่ีทั้งหมด 
123,517 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 70.30 ของพื้นท่ีทั้งหมด และในปี พ.ศ. 2558 พื้นท่ีป่าไมล้ดลงเหลือ 
115,325 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 65.64 ของพื้นท่ีทั้งหมด พื้นท่ีป่าไมจึ้งเน้ือท่ีลดลง 8,192 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 
4.66 ของพื้นท่ีทั้งหมด 
 4.1.2.2 พื้นท่ีเกษตรกรรม พบว่า ในปี พ.ศ. 2537 พื้นท่ีเกษตรกรรม ครอบคลุมเน้ือ
ท่ีทั้งหมด 49,214 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 28.01 ของพื้นท่ีทั้งหมด และในปี พ.ศ. 2558 พื้นท่ีเกษตรกรรม
เพิ่มข้ึนเป็น 55,032 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 31.32 ของพื้นท่ีทั้งหมด พื้นท่ีเกษตรกรรมจึงมีพื้นท่ีเพิ่มข้ึน 
5,818 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 3.31 ของพื้นท่ีทั้งหมด 

 4.1.2.3 แหล่งน ้ า พบวา่ ในปี พ.ศ. 2537 แหล่งน ้ าครอบคลุมเน้ือท่ีทั้งหมด 1,535 ไร่ 
คิดเป็นร้อยละ 0.87 ของพื้นท่ีทั้งหมด และปี พ.ศ. 2558 แหล่งน ้ าเพิ่มข้ึนเป็น 2,639 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 
1.50 ของพื้นท่ีทั้งหมด แหล่งน ้าจึงเพิ่มข้ึน 1,104 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 0.63 

 4.1.2.4 ส่ิงปลูกสร้าง พบว่า ในปี พ.ศ. 2537 ส่ิงปลูกสร้างครอบคลุมเน้ือท่ีทั้งหมด 
991 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 0.56 ของพื้นท่ีทั้งหมด และปี พ.ศ. 2558 ส่ิงปลูกสร้างเพิ่มข้ึนเป็น 2,128 ไร่ 
คิดเป็นร้อยละ 1.21 ของพื้นท่ีทั้งหมด ส่ิงปลูกสร้างจึงเพิ่มข้ึน 1,137 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 0.65  

 4.1.2.5 ถนน พบวา่ ในปี พ.ศ. 2537 ถนนครอบคลุมเน้ือท่ีทั้งหมด 437 ไร่ คิดเป็น
ร้อยละ 0.25 ของพื้นท่ีทั้งหมด และในปี พ.ศ. 2558 ถนนเพิ่มข้ึนเป็น 570 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 0.32 
ของพื้นท่ีทั้งหมด ถนน จึงมีพื้นท่ีเพิ่มข้ึน 133 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 0.07 ของพื้นท่ีทั้งหมด 
   
ตารางที ่4.4 การเปล่ียนแปลงการใชป้ระโยชน์ท่ีดินในพื้นท่ีอุทยานแห่งชาติน ้ าตกห้วยยาง ระหวา่ง

ปี พ.ศ. 2537 และ ปี พ.ศ. 2558 
 

ประเภทการใช้
ประโยชน์ทีด่ิน 

ปี 2537 ปี 2558 การเปลีย่นแปลง 

ไร่ ร้อยละ ไร่ ร้อยละ ไร่ ร้อยละ 
ป่าไม ้ 123,517 70.30 115,325 65.64 -8,192 -4.66 
เกษตรกรรม 49,214 28.01 55,032 31.32 5,818 3.31 
แหล่งน ้า 1,535 0.87 2,639 1.50 1,104 0.63 
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ตารางที ่4.4 (ต่อ)  

 
ประเภทการใช้
ประโยชน์ทีด่ิน 

ปี 2537 ปี 2558 การเปลีย่นแปลง 

ไร่ ร้อยละ ไร่ ร้อยละ ไร่ ร้อยละ 
ส่ิงปลูกสร้าง 991 0.56 2,128 1.21 1,137 0.65 
ถนน 437 0.25 570 0.32 133 0.08 

รวม 175,694 100.00 175,694 100.00 - - 
 

นอกจากการเปล่ียนแปลงการใช้ประโยชน์ ท่ี ดินภาพรวมท่ีกล่าวไปข้างต้นแล้ว                
การเปล่ียนแปลงการใช้ประโยชน์ท่ีดินจากประเภทหน่ึงเป็นอีกประเภทหน่ึงยงัมีความส าคญัใน
ศึกษาสาเหตุของการเปล่ียนแปลงดงักล่าว ซ่ึงการวเิคราะห์สามารถด าเนินการไดจ้ากขอ้มูลเชิงพื้นท่ี
ร่วมกบัตารางการปะปนระหว่างประเภทขอ้มูล (Confusion Matrix) (ตารางท่ี 4.5) มีรายละเอียด
ดงัน้ี 

 4.1.2.6 พื้นท่ีป่าไม้ พบว่า ในปี พ.ศ. 2537 พื้นท่ีป่าไม้ครอบคลุมเน้ือท่ีทั้ งหมด 
123,517 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 70.30 ของพื้นท่ีทั้งหมด ซ่ึงยงัคงเป็นพื้นท่ีป่าไมอ้ยู ่112,878 ไร่ คิดเป็น
ร้อยละ 91.39 โดยเปล่ียนเป็น พื้นท่ีเกษตรกรรม 9,780 ไร่ คิดเป็นร้อยละ7.92 เปล่ียนเป็นแหล่งน ้ า 
688 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 0.56 เปล่ียนเป็นส่ิงปลูกสร้าง 94 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 0.08 และเปล่ียนเป็นถนน 
77 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 0.06   

 4.1.2.7 พื้นท่ีเกษตรกรรม พบวา่ ในปี พ.ศ. 2537 พื้นท่ีเกษตรกรรมครอบคลุมเน้ือท่ี
ทั้งหมด 49,214 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 28.01 ของพื้นท่ีทั้งหมด ซ่ึงยงัคงเป็นพื้นท่ีเกษตรกรรมอยู ่44,576 
ไร่ คิดเป็นร้อยละ 90.58 โดยเปล่ียนเป็นพื้นท่ีป่าไม ้2,288 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 4.65 เปล่ียนเป็นแหล่ง
น ้ า 817 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 1.66 เปล่ียนเป็นส่ิงปลูกสร้าง 1,395 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 2.83 และ
เปล่ียนเป็นถนน 138 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 0.28 
 4.1.2.8 แหล่งน ้า พบวา่ ในปี พ.ศ. 2537 แหล่งน ้ าครอบคลุมเน้ือท่ีทั้งหมด 1,535 ไร่ 
คิดเป็นร้อยละ 0.87 ของพื้นท่ีทั้งหมด  ซ่ึงยงัคงเป็นแหล่งน ้ าอยู ่1,118 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 72.83 โดย 
เปล่ียนเป็นพื้นท่ีป่าไม ้106 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 6.91 เปล่ียนเป็นพื้นท่ีเกษตรกรรม 295 ไร่ คิดเป็นร้อย
ละ 19.22 เปล่ียนเป็นส่ิงปลูกสร้าง 11 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 0.72 และเปล่ียนเป็นถนน 5 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 
0.33 
 4.1.2.9 ส่ิงปลูกสร้าง พบวา่ ในปี พ.ศ. 2537 ส่ิงปลูกสร้างครอบคลุมเน้ือท่ีทั้งหมด 
991 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 0.56 ของพื้นท่ีทั้ งหมด ซ่ึงยงัคงเป็นส่ิงปลูกสร้างอยู่ 622 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 
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62.76 เปล่ียนเป็นพื้นท่ีป่าไม ้32 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 3.23 เปล่ียนเป็นพื้นท่ีเกษตรกรรม 323 ไร่ คิดเป็น
ร้อยละ 32.59 เปล่ียนเป็นแหล่งน ้า 10 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 1.01 และ เปล่ียนเป็นถนน 4 ไร่ คิดเป็นร้อย
ละ 0.04 
 4.1.2.10 ถนน พบวา่ ในปี พ.ศ. 2537 ถนนครอบคลุมเน้ือท่ีทั้งหมด 437 ไร่ คิดเป็น
ร้ อ ย ล ะ  0.25 ขอ งพื้ น ท่ี ทั้ ง ห มด  ซ่ึ ง ย ัง ค ง เ ป็ น ถนนอ ยู่  347 ไ ร่  คิ ด เ ป็ น ร้ อ ย ล ะ 79.41 

โดยเปล่ียนเป็นพื้นท่ีป่าไม ้20 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 4.58 เปล่ียนเป็นพื้นท่ีเกษตรกรรม 58 ไร่ คิดเป็น
ร้อยละ 13.27 เปล่ียนเป็นแหล่งน ้ า 6 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 1.37 และเปล่ียนเป็นส่ิงปลูกสร้าง 6 ไร่ คิดเป็น
ร้อยละ 1.37 
 
ตารางที ่4.5 การปะปนระหวา่งประเภทขอ้มูลของการใชป้ระโยชน์ท่ีดิน ปี พ.ศ. 2537 และ 
 ปี พ.ศ. 2558 
 

กา
รใ
ช้ท

ีด่ิน
ใน
 ปี
พ.
ศ.
 25

58
 

การใช้ทีด่ินใน ปีพ.ศ. 2537 

ประเภท ป่าไม ้ เกษตรกรรม แหล่งน ้า ส่ิงปลูกสร้าง ถนน ผลรวม 

ป่าไม ้ 112,878 2,288 106 32 20 115,325 

เกษตรกรรม 9,780 44,576 295 323 58 55,032 

แหล่งน ้า 688 817 1,118 10 6 2,639 

ส่ิงปลูกสร้าง 94 1,395 11 622 6 2,128 

ถนน 77 138 5 4 347 570 

ผลรวม 123,517 49,214 1,535 991 437 175,694 

 
 4.1.3 การวเิคราะห์พื้นท่ีเส่ียงต่อการเปล่ียนแปลงการใชป้ระโยชน์ท่ีดินประเภทป่าไม ้
 เป็นการวิเคราะห์ท่ีจ  าเป็นต่อการจดัล าดบัความส าคญัของการป้องกนั  ซ่ึงจากการศึกษา
วิเคราะห์พื้นท่ีเส่ียง พบว่า มีปัจจยัท่ีส าคญัในการเปล่ียนแปลงพื้นท่ีป่าไม ้ได้แก่ ความลาดชัน 
ระยะห่างจากแหล่งน ้ า ระยะห่างจากเส้นทางคมนาคม ระยะห่างจากแหล่งชุมชน การใชป้ระโยชน์
ท่ีดินและระดบัความสูงจากระดบัน ้ าทะเล (รังสรรค ์เกตุอ๊อด, 2553; พงศธร ธารบุญ และพงศพ์ล 
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ปลอดภยั, 2558)  โดยในการศึกษาคร้ังน้ีไดเ้ลือกใช้เฉพาะความลาดชัน ระยะห่างจากแหล่งน ้ า 
ระยะห่างจากเส้นทางคมนาคม และระยะห่างจากชุมชน เน่ืองจากพื้นท่ีมีขนาดเล็กอยู่ใน
ช่วงความสูงจากระดบัน ้าทะเลไม่แตกต่างกนัมากนกั 
 4.1.3.1 การก าหนดระดบัคะแนนในแต่ละปัจจยั  
 เพื่อแสดงถึงความเส่ียงต่อการเปล่ียนแปลงการใช้ประโยชน์ท่ีดินของป่าไม้โดย
ก าหนดระดบัช่วงชั้นไว ้6 ระดบั มีค่าตั้งแต่ 2-12 คะแนน ซ่ึงคะแนนสูงสุดเท่ากบั 12 คะแนน หมายถึงมี
ความเส่ียงต่อการเปล่ียนแปลงของพื้นท่ีป่าไม้มากท่ีสุด และคะแนนต ่าสุด (2 คะแนน) หมายถึง 
มีความเส่ียงต่อการเปล่ียนแปลงของพื้นท่ีป่าไมน้อ้ยท่ีสุด รายละเอียดในการจดัระดบัช่วงชั้นในแต่ละ
ปัจจยั ดงัน้ี 
  1)  ระยะห่างจากแหล่งน ้ า พบว่า พื้นท่ีท่ีมีความเส่ียงต่อการเปล่ียนแปลง 
การใชป้ระโยชน์ท่ีดินมากท่ีสุด คือ ช่วงระยะห่าง 0 - 300 เมตร มีเน้ือท่ี 113,863 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 
64.81 รองลงมา คือ ช่วงระยะห่าง 301-600 เมตร มีเน้ือท่ี 41,950 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 23.88 และช่วง
ระยะห่างมากกวา่ 1,500 เมตร มีเน้ือท่ีนอ้ยท่ีสุด 5 ไร่ ตามล าดบั (ตารางท่ี 4.6 และภาพท่ี 4.4) 
 
ตารางที ่4.6  ช่วงระยะห่างจากแหล่งน ้า  
 

ช่วงระยะห่าง                         คะแนน เนือ้ที ่(ไร่) ร้อยละ 

0 - 300 เมตร                      (12 คะแนน) 113,863 64.81 

301 - 600 เมตร                  (10 คะแนน) 41,950 23.88 

601 - 900 เมตร                   (8 คะแนน) 14,430 8.21 

901 - 1,200 เมตร                (6 คะแนน) 4,547 2.59 

1,201 - 1,500 เมตร             (4 คะแนน) 896 0.51 

มากกวา่ 1,500 เมตร           (2 คะแนน) 5 0.00 

รวม 175,694 100.00 
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ภาพที ่4.4  ช่วงระยะห่างจากแหล่งน ้า  

แผนที่แสดงช่วงระยะห่างจากแหล่งน า้ทุก 300 เมตร 
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 2) ระยะห่างจากส่ิงปลูกสร้าง พบวา่ พื้นท่ีท่ีมีความเส่ียงต่อการเปล่ียนแปลง
การใชป้ระโยชน์ท่ีดินมากท่ีสุด คือ ช่วงระยะห่าง 0-500 เมตร มีเน้ือท่ี 70,773 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 40.28 
รองลงมา คือ ช่วงระยะห่าง 501-1,000 เมตร มีเน้ือท่ี 29,633 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 16.87 และช่วง
ระยะห่างจากส่ิงปลูกสร้างท่ีครอบคลุมพื้นท่ีน้อยท่ีสุด คือ ช่วงระยะห่าง 2,001-2,500 เมตร มีเน้ือท่ี 
13,611 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 7.75 ตามล าดบั (ตารางท่ี 4.7 และภาพท่ี 4.5) 
 
ตารางที ่4.7  ช่วงระยะห่างจากส่ิงปลูกสร้าง  
 

ช่วงระยะห่าง                           คะแนน เนือ้ที ่(ไร่) ร้อยละ 

0 - 500 เมตร                          (12 คะแนน) 70,773 40.28 

501 – 1,000 เมตร                  (10 คะแนน) 29,633 16.87 

1001 – 1,500 เมตร                 (8 คะแนน) 21,980 12.51 

1,501 – 2,000 เมตร                (6 คะแนน) 17,381 9.89 

2,001 – 2,500  เมตร               (4 คะแนน) 13,611 7.75 

มากกวา่ 2,500  เมตร              (2 คะแนน) 22,316 12.70 

รวม 175,694 100.00 
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ภาพที ่4.5  ระยะห่างจากส่ิงปลูกสร้าง  

แผนที่แสดงช่วงระยะห่างจากส่ิงปลูกสร้างทุก  500  เมตร 
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 3) ช่วงระยะห่างจากจากถนน พบวา่ พื้นท่ีท่ีมีความเส่ียงต่อการเปล่ียนแปลง
การใช้ประโยชน์ท่ีดินมากท่ีสุด คือ ช่วงระยะห่าง 0-300 เมตร  มีเน้ือท่ี 74,356 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 
42.32 ช่วงระยะห่างท่ีครอบคลุมเน้ือท่ีมากเป็นอนัดบัรองลงมา ไดแ้ก่ ช่วงระยะห่างมากกวา่ 1,500 
เมตร มีเน้ือท่ี 37,764 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 21.49 และช่วงท่ีครอบคลุมพื้นท่ีน้อยท่ีสุด ได้แก่ ช่วง    
1,201-1,500 เมตร มีเน้ือท่ี 10,390 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 5.91 ตามล าดบั (ตารางท่ี 4.8 และภาพท่ี 4.6) 
 
ตารางที ่4.8  ช่วงระยะห่างจากถนน  
 
 

ช่วงระยะห่าง                           คะแนน เนือ้ที ่(ไร่) ร้อยละ 

0 - 300 เมตร                             (12 คะแนน) 74,356 42.32 

301 - 600 เมตร                         (10 คะแนน) 25,915 14.75 

601 - 900 เมตร                          (8 คะแนน) 15,065 8.57 

901 - 1,200 เมตร                       (6 คะแนน) 12,204 6.95 

1,201 - 1,500 เมตร                    (4 คะแนน) 10,389 5.91 

มากกวา่ 1,500 เมตร                  (2 คะแนน) 37,764 21.49 

รวม 175,694 100.00 
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ภาพที ่4.6  ช่วงระยะห่างจากถนน   

 

แผนที่แสดงช่วงระยะห่างจากถนนทุก 300 เมตร 
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 4) ความลาดชัน พบว่า พื้นท่ีท่ีมีความเส่ียงต่อการเปล่ียนแปลงการใช้
ประโยชน์ท่ีดินมากท่ีสุด คือ ความลาดชนัร้อยละ 0-8 มีเน้ือท่ี 54,509 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 31.02
รองลงมา คือ ความลาดชันร้อยละ 8-16 มีเน้ือท่ี 25,297 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 14.40 และช่วงท่ี
ครอบคลุมเน้ือท่ีนอ้ยท่ีสุดคือ ความลาดชนัมากกวา่ร้อยละ 60 มีเน้ือท่ี 3,137 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 1.79 
(ตารางท่ี 4.9 และภาพท่ี 4.7) 
 
ตารางที ่4.9  ช่วงระดบัชั้นความลาดชนั 
 

ช่วงระยะห่าง                         คะแนน เนือ้ที ่(ไร่) ร้อยละ 

0 – 8                                   (12 คะแนน) 54,509 31.02 

8 – 16                                 (10 คะแนน) 25,297 14.40 

16 – 35                                (8 คะแนน) 58,755 33.44 

35 – 60                                (6 คะแนน) 33,997 19.35 

มากกวา่ 60                          (4 คะแนน) 3,137 1.79 

รวม 175,694 100.00 
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ภาพที ่4.7  แผนท่ีแสดงความลาดชนั  

 

แผนทีแ่สดงความลาดชัน 
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 4.1.3.2 ผลการวิเคราะห์พื้นท่ีเส่ียง จากการก าหนดระดบัความเส่ียงออกเป็น 5 ระดบั 
แต่ละระดบัมีช่วงคะแนน เท่ากบั 1.98 พบวา่ พื้นท่ีท่ีมีความเส่ียงจากการใชป้ระโยชน์ท่ีดินมากท่ีสุด
อยูใ่นช่วงคะแนน 9.96-12.00  มีเน้ือท่ีทั้งหมด 113,935 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 64.85 พื้นท่ีดงักล่าวส่วน
ใหญ่จะอยูใ่กลปั้จจยัต่าง ๆ ไดแ้ก่ ถนน  แหล่งน ้า ส่ิงปลูกสร้าง และมีความลาดชนัต ่า สาเหตุท่ีพื้นท่ี
บริเวณดังกล่าวมีระดับความเส่ียงมากกว่าพื้นท่ีบริเวณอ่ืน เน่ืองจาก การใช้ประโยชน์ท่ีดินทุก
ประเภทจ าเป็นตอ้งใกลถ้นน เพื่อความสะดวกในการเดินทางและการขนส่ง อยู่ใกลแ้หล่งน ้ าเพื่อ
การอุปโภค บริโภค โดยเฉพาะเพื่อการเกษตรกรรม ปัจจยัดา้นแหล่งน ้ าจึงเป็นอีกปัจจยัท่ีท าให้พื้นท่ี
บริเวณดงักล่าวมีความเส่ียงต่อการใช้ประโยชน์ท่ีดินมากท่ีสุด  พื้นท่ีท่ีอยู่ใกลส่ิ้งปลูกสร้างเป็นอีก
พื้นท่ีหน่ึงท่ีส่งผลใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงการใชป้ระโยชน์ท่ีดิน เน่ืองจาก พื้นท่ีท่ีมีการใชป้ระโยชน์
ท่ีดินอยู่ใกลส่ิ้งปลูกสร้างจะประหยดัเวลาในการเดินทาง มีเวลาท างานมากข้ึน และจากการส ารวจ
ข้อมูลภาคสนามพบว่า ส่ิงปลูกสร้างบางส่วนโดยเฉพาะท่ีอยู่อาศัยมักเป็นต าแหน่งท่ีมีพื้นท่ี
เกษตรกรรมล้อมรอบและมีถนนเข้าถึง มีการขุดบ่อน ้ าขนาดเล็กเพื่อกักเก็บน ้ าในส่วนของ 
ความลาดชนันั้น พบว่า พื้นท่ีท่ีมีความลาดชันต ่าจะมีโอกาสเปล่ียนแปลงการใช้ประโยชน์ท่ีดิน
มากกวา่พื้นท่ีท่ีมีความลาดชนัสูง 
  พื้นท่ีท่ีมีความเส่ียงรองลงมาอยูใ่นช่วงคะแนน 7.97-9.95 มีเน้ือท่ีทั้งหมด 46,084 ไร่ 
คิดเป็นร้อยละ 26.23 แมว้า่พื้นท่ีดงักล่าวจะอยูไ่กลจากปัจจยัท่ีอ านวยความสะดวกดา้นต่าง ๆ แต่ยงั
มีความเส่ียงในการเปล่ียนแปลงการใชป้ระโยชน์ท่ีดิน เน่ืองจาก พื้นท่ีบริเวณดงักล่าวมีโอกาสถูก
พฒันาและสร้างปัจจยัท่ีส่งผลให้เกิดการเปล่ียนแปลงการใช้ท่ีดินได้ไม่ยาก เช่น การสร้างถนน  
แหล่งน ้ า หรือท่ีอยูอ่าศยั เน่ืองจากพื้นท่ีดงักล่าวอยูไ่ม่ไกลจากปัจจยัเหล่านั้นมากนกั และพื้นท่ีท่ีมี
ความเส่ียงนอ้ยท่ีสุดอยูใ่นช่วงคะแนน 2.00-3.98 มีเน้ือท่ีทั้งหมด 92 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 0.05 สาเหตุท่ี
พื้นท่ีดงักล่าวมีความเส่ียงต่อการบุกรุกน้อยท่ีสุด เน่ืองจากเป็นพื้นท่ีท่ีอยู่ห่างไกลจากถนน และ
บางส่วนเป็นพื้นท่ีรอยต่อระหว่างประเทศไทยและประเทศพม่า มีสภาพเป็นป่ารกทึบยากแก่การ
เขา้ถึง (ตารางท่ี 4.10  และภาพท่ี 4.8) 
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ตารางที ่4.10  พื้นท่ีเส่ียงจากการใชป้ระโยชน์ท่ีดิน 
 

ช่วงคะแนน ระดับความเส่ียง เนือ้ที ่(ไร่) ร้อยละ 

2.00 – 3.98 นอ้ยท่ีสุด 92 0.05 

3.99 – 5.97 นอ้ย 2,993 1.70 

5.98 – 7.96 ปานกลาง 12,591 7.17 

7.97 – 9.95 มาก 46,084 26.23 

9.96 – 12.00 มากท่ีสุด 113,935 64.85 

 รวม 175,694 100.00 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



60 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพที ่4.8  พื้นท่ีเส่ียงต่อการเปล่ียนแปลงการใชป้ระโยชน์ท่ีดินป่าไม ้

แผนทีแ่สดงพืน้ทีเ่ส่ียงต่อการเปลีย่นแปลงการใช้ประโยชน์ทีด่ินป่าไม้ 
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 4.1.3.3 ผลการวิ เคราะห์การเปล่ียนแปลงการใช้ประโยชน์ ท่ี ดินจากป่าไม้             
เป็นเกษตรกรรมท่ีมีระยะห่างจากแหล่งน ้ า 0-300 เมตร มีเน้ือท่ี 6,862 ไร่ ระยะห่าง 301-600 เมตร มี 
เน้ือท่ี 1,349 ไร่ และระยะห่าง 601-900 เมตร มีเน้ือท่ี 206 ไร่ ตามล าดบั ระยะห่างจากถนน 0-300 เมตร มี
เน้ือท่ี 7,600 ไร่ ระยะห่าง 301-600 เมตร มีเน้ือท่ี 1,769 ไร่ และระยะห่าง 601-900 เมตร มีเน้ือท่ี 324 
ไร่ ตามล าดบั และระยะห่างจากส่ิงปลูกสร้าง 0 – 500 เมตร มีเน้ือท่ี 7,333 ไร่ ระยะห่าง 501-1,000 
ไร่ มีเน้ือท่ี 2,324 ไร่ และระยะห่าง 1,001-1,500 ไร่ มีเน้ือท่ี 123 ไร่ ตามล าดบั (ตารางท่ี 4.11 และภาพ
ท่ี 4.9) ซ่ึงพื้นท่ีป่าไมท่ี้อยูใ่กลแ้หล่งน ้ามีโอกาสถูกใชป้ระโยชน์เป็นพื้นท่ีเกษตรกรรมมากกวา่พื้นท่ี
ป่าไมท่ี้อยู่ห่างจากแหล่งน ้ าออกไป เน่ืองจาก การท าเกษตรกรรมนั้นมีความจ าเป็นตอ้งใช้น ้ าใน
ปริมาณมาก หากพื้นท่ีเกษตรกรรมอยูไ่กลแหล่งน ้ ามากเกินไป เกษตรกรตอ้งลงทุนเพิ่มส าหรับการ
จดัหาน ้ามาใชใ้นการเพาะปลูก ดงันั้น เพื่อเป็นการประหยดัค่าใชจ่้าย และเพิ่มผลผลิตพื้นท่ีป่าไมท่ี้อยู่
ใกลแ้หล่งน ้า จึงมีแนวโนม้ถูกใชป้ระโยชน์เป็นพื้นท่ีเกษตรกรรมมากกวา่พื้นท่ีห่างออกไป  
 ส าหรับพื้นท่ีป่าไมท่ี้เปล่ียนเป็นเกษตรกรรมและอยูใ่กลถ้นนมีการใชป้ระโยชน์มาก
ท่ีสุดและเป็นการใชป้ระโยชน์มากกวา่พื้นท่ีป่าไมท่ี้ยูใ่กลแ้หล่งน ้าในระยะห่างเท่ากนั  ซ่ึงสอดคลอ้ง
กับการให้ค่าน ้ าหนักของแต่ละปัจจัยจากผูเ้ช่ียวชาญท่ีพบว่า ระยะห่างจากถนนเป็นปัจจัยท่ีมี
ความส าคญัต่อการใช้ประโยชน์มากท่ีสุด  เน่ืองจากพื้นท่ีป่าไมท่ี้อยู่ใกล้ถนนจะมีการเขา้ถึงง่าย 
มีความสะดวก ในดา้นการคมนาคม และยงัเป็นการลดตน้ทุนในการขนส่ง ท าให้เกษตรกรลงทุนใน
การขนส่งนอ้ยลง พื้นท่ีป่าไมท่ี้อยูใ่กลถ้นนจึงเป็นอีกพื้นท่ีหน่ึงท่ีตอ้งเฝ้าระวงัการเปล่ียนแปลงการ
ใชป้ระโยชน์ท่ีอาจเกิดข้ึนในอนาคต ส าหรับการเปล่ียนแปลงของพื้นท่ีป่าไมไ้ปเป็นเกษตรกรรมท่ีมี
ระยะห่างจากส่ิงปลูกสร้างนั้น พบวา่ เป็นไปในทิศทางเดียวกบัพื้นท่ีท่ีอยูใ่กลแ้หล่งน ้ าและถนน คือ 
พื้นท่ีท่ีอยู่ใกล้ส่ิงปลูกสร้างมีการใช้ประโยชน์มากกว่าพื้นท่ีท่ีอยู่ไกลออกไป สอดคล้องกับ 
ค่าน ้ าหนกัเฉล่ียท่ีผูเ้ช่ียวชาญดา้นป่าไมท้ั้งสามท่านไดใ้ห้คะแนนไว ้นัน่คือ ปัจจยัท่ีมีความเส่ียงให้
เกิดการใช้ประโยชน์ท่ีดินมากท่ีสุด คือ ถนน มีค่าน ้ าหนกัเฉล่ียเท่ากบั 0.55 แหล่งน ้ ามีค่าน ้ าหนกั
เฉล่ียเท่ากบั 0.21 ส่ิงปลูกสร้าง 0.19 และความลาดชนั 0.05 ตามล าดบั ซ่ึงการเปล่ียนแปลงการใช้
ประโยชน์ท่ีดินท่ีเกิดข้ึนนั้นส่วนใหญ่กระจุกตวัอยูใ่นบริเวณท่ีใกลถ้นนและแหล่งน ้ า ท าให้ปัจจยั
ดงักล่าวมีผลต่อการเปล่ียนแปลงการใช้ประโยชน์ท่ีดินมากกว่าปัจจยัดา้นส่ิงปลูกสร้าง เน่ืองจาก
ประชาชนสามารถเดินทางเข้าพื้นท่ีเกษตรได้อย่างสะดวก ระยะทางจากส่ิงปลูกสร้างจึงไม่ใช่
อุปสรรคในการท าการเกษตร 
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ตารางที ่4.11  ระยะห่างของพื้นท่ีท่ีเปล่ียนแปลงจากป่าไมเ้ป็นเกษตรกรรม 
 

พืน้ที่พืน้ที่ป่าไม้
เปลีย่นเป็น
เกษตรกรรม 
 (หน่วย : ไร่) 

0 - 300 
เมตร  

301 - 600 
เมตร  

601 - 900 
เมตร  

901 - 1,200 
เมตร  

1,201 - 
1,500 เมตร  

มากกว่า 
1,500 เมตร 

ระยะห่างจาก
แหล่งน ้ า 

6,862 1,349 206 75 -  -  

ระยะห่างจาก
ถนน 

7,600 1,769 324 -  - -  

พืน้ที่พืน้ที่ป่าไม้
เปลีย่นเป็น
เกษตรกรรม 
 (หน่วย : ไร่) 

0 - 500 
เมตร  

501 - 1,000 
เมตร  

1,001 - 
1,500 เมตร  

1,501 - 
2,000 เมตร  

2,001 - 
2,500 เมตร  

มากกว่า 
2,500 เมตร 

ระยะห่างจาก 
ส่ิงปลูกสร้าง 

7,333 2,324 123  - -  - 
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ภาพที ่4.9  พื้นท่ีป่าไมเ้ปล่ียนเป็นเกษตรกรรม 



64 
 

 เม่ือน าพื้นท่ีป่าไมท่ี้เปล่ียนเป็นเกษตรกรรมซ้อนทบักบัพื้นท่ีความเส่ียงแต่ละระดบั 
พบวา่ พื้นท่ีป่าไมท่ี้เปล่ียนเป็นเกษตรกรรมส่วนใหญ่อยูใ่นระดบัพื้นท่ีเส่ียงมากท่ีสุด มีเน้ือท่ี 9,112 ไร่ 
คิดเป็นร้อยละ 93.17 เน่ืองจากพื้นท่ีบริเวณดงักล่าวมีความพร้อมทั้งในดา้นของความสะดวกในการ
เข้าถึงมีแหล่งน ้ าเหมาะสมส าหรับการอุปโภคบริโภค และมีความลาดชันต ่ า พื้นท่ีป่าไม้ท่ี
เปล่ียนเป็นเกษตรกรรมรองลงมาอยูใ่นระดบัพื้นท่ีเส่ียงมาก มีเน้ือท่ี 583 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 5.96 และ
พื้นท่ีป่าไมท่ี้เปล่ียนเป็นเกษตรกรรมมีพื้นท่ีอยูใ่นระดบัพื้นท่ีเส่ียงปานกลาง มีเน้ือท่ี 85 ไร่ คิดเป็น
ร้อยละ 0.87 (ตารางท่ี 4.12 และ ภาพท่ี 4.10) 
 
ตารางที ่4.12  การซอ้นทบัของขอ้มูลพื้นท่ีป่าไมเ้ปล่ียนเป็นเกษตรกรรม  
 

พืน้ทีเ่ส่ียง เนือ้ที ่(ไร่) ร้อยละ 

ท่ีเส่ียงมากท่ีสุด  9,112 93.17 

พื้นท่ีเส่ียงมาก 583 5.96 

ท่ีเส่ียงปานกลาง 85 0.87 

รวม  9,780 100.00  
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ภาพที ่4.10  พื้นท่ีป่าไมเ้ปล่ียนเป็นเกษตรกรรมตามระดบัความเส่ียง 
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4.2  ผลการวเิคราะห์ข้อมูลด้านเศรษฐกจิและสังคม 
 
 4.2.1 แบบสอบถามในส่วนของเจ้าหน้าที่ทีเ่กี่ยวข้อง 
 4.2.1.1 ส่วนท่ี 1 ข้อมูลส่วนบุคคล ของกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 15 คน พบว่า 
กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นคนในพื้นท่ี จ  านวน 11 ราย คิดเป็นร้อยละ 73.33 ท่ีเหลือ 4 ราย ยา้ยมา
จากท่ีอ่ืน คิดเป็นร้อยละ 26.67 ซ่ึงมีระยะเวลาตั้งถ่ินฐานมากกวา่ 20 ปี จ  านวน 11 ราย คิดเป็นร้อยละ 
73.34 ท่ีเหลือมีระยะเวลาตั้งถ่ินฐาน 6- 10 ปี และ 11-15 ปี จ  านวนเท่ากนั อยา่งละ 2 รายคิดเป็นร้อย
ละ 13.33 เท่ากนั โดยมีระยะเวลาในการท างานในพื้นท่ีมากท่ีสุด มากกวา่ 20 ปี จ  านวน 6 ราย คิด
เป็นร้อยละ 40.00 รองลงมามีระยะเวลาในการท างาน  11- 15 ปี จ  านวน 4 ราย คิดเป็นร้อยละ 26.67 
และมีระยะเวลาการท างานในพื้นท่ีน้อยท่ีสุด จ านวน 1- 5 ปี จ  านวน 2 ราย คิดเป็นร้อยละ 13.33 
ตามล าดบั ดงัรายละเอียดในตารางท่ี 4.13  
 
ตารางที ่4.13  ขอ้มูลส่วนบุคคล 
 

ข้อมูล จ านวน ร้อยละ 

ภูมิล าเนาเดิม   
 1)   เป็นคนในพื้นท่ี 
 2)   ยา้ยมาจากท่ีอ่ืน        

11 
4 

73.33   
26.67 

รวม 15 100.00 

ระยะเวลาทีเ่ข้ามาตั้งถิ่นฐานในพืน้ที่   
1)   6 – 10 ปี 2 13.33 
2).   11 – 15 ปี  2 13.33 
3)   มากกวา่ 20 ปี 11 73.34 

รวม 15 100.00 
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ตารางที ่4.13  (ต่อ) 

 
ข้อมูล จ านวน ร้อยละ 

ระยะเวลาที่ท างานในพืน้ที่   
1)  1 – 5 ปี 2 13.33 
2)  11 – 15 ปี  4 26.67 
3)  16 – 20 ปี 3 20.00 
4)  มากกวา่ 20 ปี 6 40.00 

รวม 15 100.00 

  
 4.2.1.2 ส่วนท่ี 2 สภาพทัว่ไปของพื้นท่ี พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งทั้งหมดรับทราบแนวเขต 
และเกินกว่าก่ึงหน่ึงรับทราบตลอดแนว จ านวน 8 ราย คิดเป็นร้อยละ 53.33 และกลุ่มตวัอย่างท่ี
รับทราบแนวเขตบางช่วงมีจ านวน 7 ราย คิดเป็นร้อยละ 46.67 ส าหรับประเด็นความเส่ือมโทรมของ
พื้นท่ีป่าไมน้ั้น กลุ่มตวัอยา่งมีความเห็นวา่มาจากการล่าสัตวม์ากท่ีสุด จ านวน 9 ราย คิดเป็นร้อยละ 
60.00 รองลงมาเป็นการท าการเกษตร  มีนายทุนเขา้มากวา้นซ้ือ เพื่อท าประโยชน์ และเส่ือมโทรม
เองตามธรรมชาติและภยัพิบติั จ านวนเท่ากนัอย่างละ 3 ราย คิดเป็นร้อยละ 20.00 ประเด็น
สถานการณ์การใช้ประโยชน์ท่ีดิน พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความเห็นว่าสถานการณ์ 
ความรุนแรงอยูใ่นระดบัปานกลาง จ านวน 12 ราย คิดเป็นร้อยละ 80.00 รองลงมามีความเห็นวา่รุนแรง
นอ้ยจ านวน 2 ราย คิดเป็นร้อยละ 13.33 และกลุ่มตวัอยา่งจ านวน 1 ราย มีความเห็นวา่สถานการณ์มี
ความรุนแรงมาก คิดเป็นร้อยละ 6.67 ตามล าดบั ดงัรายละเอียดในตารางท่ี 4.14 
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ตารางที ่4.14  สภาพทัว่ไปของพื้นท่ี   

 

ข้อมูล จ านวน ร้อยละ 

การรับทราบแนวเขต   
1) ทราบ 
    (1)  ทราบตลอดทั้งแนวเขต 
    (2)  ทราบแนวเขตบางช่วง                          

15 
8 
7 

100 
53.33 
46.67  

รวม 15.00 100.00 

ข้อมูล เลอืก ไม่เลอืก 

ความเส่ือมโทรมของพืน้ทีป่่าไม้   
1)  สร้างท่ีอยูอ่าศยั      1 

(6.67) 
14 

(93.33) 
2)  ท าการเกษตร 3 

(20.00) 
12 

(80.00) 
3)  ล่าสัตว ์ 9 

(60.00) 
6 

(40.00) 
4)  มีนายทุนเขา้มากวา้นซ้ือ เพื่อท าประโยชน์ 3 

(20.00) 
12 

(80.00) 
5)  เส่ือมโทรมเองตามธรรมชาติและภยัพิบติั 

 
3 

(20.00) 
12 

(80.00) 
 

ข้อมูล รุนแรงมาก รุนแรงปานกลาง รุนแรงน้อย 

สถานการณ์การใช้ประโยชน์ทีด่ิน     1 
(6.67) 

       12 
    (80.00) 

         2 
(13.33) 
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 4.2.1.3 ส่วนท่ี 3 ปัจจยัท่ีมีผลต่อการใช้ประโยชน์ท่ีดิน พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งเกินกว่า
ก่ึงหน่ึงมีความเห็นวา่การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจไม่มีผลต่อการใชป้ระโยชน์ท่ีดิน จ านวน 8 ราย 
คิดเป็นร้อยละ 53.33 ประเด็นการเพิ่มข้ึนของประชาชนมีผลต่อการใชป้ระโยชน์ท่ีดิน พบวา่ กลุ่ม
ตวัอยา่งเกินกวา่ก่ึงหน่ึง มีความเห็นวา่มีผลจ านวน 8 ราย คิดเป็นร้อยละ 53.33 และกลุ่มตวัอยา่งท่ีมี
ความเห็นวา่ไม่มีผล มีจ านวน 7 ราย คิดเป็นร้อยละ 46.64 และส าหรับประเด็นสาเหตุส าคญัท่ีท าให้
ประชาชนใชป้ระโยชน์ท่ีดินรายขอ้นั้น พบวา่ ขอ้ท่ี 1 แนวเขตพื้นท่ีป่าอนุรักษย์งัไม่มีความชดัเจนมี
ค่าเฉล่ียความคิดเห็นมากท่ีสุด เท่ากบั 2.47 รองลงมา คือ ขอ้ท่ี 2 ประชาชนยงัขาดความรู้ความเขา้ใจ
ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดความย ัง่ยืน และข้อท่ี 5 แนวทางการพฒันาและการ
ป้องกนัพื้นท่ีอนุรักษย์งัไม่เปิดโอกาสให้ประชาชนและผูมี้ส่วนไดเ้สียเขา้มามีส่วนร่วมเท่าท่ีควร มี
ค่าเฉล่ียความคิดเห็นเท่ากนั 2.30 และขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียความคิดเห็นนอ้ยท่ีสุด คือ ขอ้ท่ี 4 ขาดแคลน
เคร่ืองมือและบุคลากรท่ีมีความสามารถในการประยุกตใ์ช้เทคโนโลยีท่ีเหมาะสม มีค่าเฉล่ียความ
คิดเห็นสูงท่ีสุด เท่ากบั 2.15 ตามล าดบั ดงัรายละเอียดในตารางท่ี 4.15 
 
ตารางที ่4.15  ปัจจยัท่ีมีผลต่อการใชป้ระโยชน์ท่ีดิน 
 

ข้อมูล   มีผล  ไม่มีผล 

การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจมีผลต่อ 
การใช้ประโยชน์ทีด่ิน  

       7 
   (46.67) 

 8 
  (53.33) 

 
การเพิม่ขึน้ของประชาชนมีผลต่อการใช้ประโยชน์ทีด่ิน 

 
 8 

  (53.33) 

             
7 

(46.67) 
 

ข้อมูล มาก ปานกลาง น้อย ค่าเฉลีย่ 

สาเหตุส าคัญที่ท าให้ประชาชนใช้ประโยชน์
ทีด่ิน 

    

1)  แนวเขตพื้นท่ีป่าอนุรักษย์งัไม่มีความชดัเจน 2 10 3 2.47 
     (13.33) 

0.13 
(66.67) 

0.67 
(20.00) 

0.20 
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ตารางที ่4.15 (ต่อ) 
 

ข้อมูล มาก ปานกลาง น้อย ค่าเฉลีย่ 

2)  ประชาชนในพื้นท่ียงัขาดความรู้ ความเขา้ใจ
ในการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติใหเ้กิดความ
ย ัง่ยนื 

3 
(20.00) 

 

8 
(53.33) 

 

4 
(26.67) 

 

2.30 

3)  เจา้หนา้ท่ีพิทกัษป่์ามีจ านวนนอ้ย เม่ือเทียบ
กบัพื้นท่ีท่ีตอ้งรับผดิชอบท าใหดู้แลไม่ทัว่ถึง 

6 
(40.00) 

 

5 
(33.33) 

4 
(26.67) 

2.28 

4)  ขาดแคลนเคร่ืองมือและบุคลากรท่ีมี
ความสามารถในการประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยท่ีี
เหมาะสม 

5 
(33.33) 

7 
(46.67) 

3 
(20.00) 

2.15 

5)  แนวทางพฒันาและป้องกนัการบุกรุกพื้นท่ี
อนุรักษย์งัไม่ เปิดโอกาสใหป้ระชาชนและผูมี้
ส่วนไดส่้วนเสียเขา้มามีส่วนร่วมเท่าท่ีควร 

1 
(6.67) 

12 
(80.00) 

2 
(13.33) 

2.30 

 
 4.2.1.4 ส่วนท่ี 4 ความพร้อมในการปฏิบติังานและการอนุรักษ์ พบวา่ กลุ่มตวัอยา่ง
ส่วนใหญ่มีความเห็นวา่หน่วยงานขาดความพร้อมในการด าเนินงานดา้นอุปกรณ์ป้องกนัและรักษา
ความปลอดภยัมากท่ีสุด จ านวน 13 ราย คิดเป็นร้อยละ 86.67 รองลงมา คือ ดา้นเคร่ืองมือในการ
ส ารวจภาคสนามท่ีทนัสมยั จ านวน 11 ราย คิดเป็นร้อยละ 73.33 และขาดความพร้อมในด้าน
เจา้หนา้ท่ีท่ีมีความรู้ทางดา้นการส ารวจและการใชเ้คร่ืองมือเฉพาะทางนอ้ยท่ีสุด จ านวน 6 ราย คิด
เป็นร้อยละ 40.00 ตามล าดบั ประเด็นการมีส่วนร่วมของประชาชนมีผลต่อความส าเร็จในการพฒันา
และการป้องกนันั้น ส่วนใหญ่เห็นวา่การมีส่วนร่วมของประชาชนมีผลต่อความส าเร็จในการพฒันา
และการป้องกนั จ านวน 10 ราย คิดเป็นร้อยละ 66.67 และคิดวา่ไม่มีผลจ านวน 5 ราย คิดเป็นร้อยละ 
33.33 ประเด็นขั้นตอนท่ีเหมาะสมใหป้ระชาชนเขา้มามีส่วนร่วมในการพฒันาและการป้องกนั ส่วน
ใหญ่เห็นว่าขั้นตอนการก าหนดรูปแบบในการพฒันาและการป้องกันมีความเหมาะสมท่ีจะให้
ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม จ านวน 11 ราย คิดเป็นร้อยละ 73.33 รองลงมา คือ การก าหนด
บทลงโทษส าหรับผูก้ระท าผิด จ านวน 10 ราย คิดเป็นร้อยละ  66.67 และขั้นตอนการเสนอแนะ
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แนวทางและแก้ไขรูปแบบวิธีการน้อยท่ีสุด จ านวน 6 ราย คิดเป็นร้อยละ 40.00 ตามล าดับ 
ดงัรายละเอียดในตารางท่ี 4.16 
 
ตารางที ่4.16  ความพร้อมในการปฏิบติังานและการอนุรักษ ์
 

ข้อมูล    เลอืก ไม่เลอืก 

หน่วยงานขาดความพร้อมในการด าเนินงานในด้าน   

1)  เจา้หนา้ท่ีท่ีมีความรู้ทางดา้นการส ารวจและ 
     การใชเ้คร่ืองมือเฉพาะทาง 

6 

(40.00) 

9 

(60.00) 

2)  จ านวนเจา้หนา้ท่ีไม่เพียงพอ 8 
(53.33) 

7 
(46.67) 

3)  เคร่ืองมือในการส ารวจภาคสนามท่ีทนัสมยั 11 
(73.33) 

4 
(26.67) 

4)  อุปกรณ์ป้องกนัและรักษาความปลอดภยั 13 
(86.67) 

2 
(13.33) 

5)  ยานพาหนะท่ีพร้อมใชง้าน 
 

9 
(60.00) 

6 
(40.00) 

 

ข้อมูล  มีผล ไม่มีผล 

การมีส่วนร่วมของประชาชนมีผลต่อความส าเร็จ 
ในการพฒันาและการป้องกนั 

10 
(66.67) 

5 
(33.33) 

 

ข้อมูล   เหมาะสม ไม่เหมาะสม 

ขั้นตอนที่เหมาะสมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม 
ในการพฒันาและการป้องกนั 
1)  ขั้นตอนการวางแผน 
        
     

 
 

8 
(53.33) 

 

 
 

7 
(46.67) 
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ตารางที ่4.16  (ต่อ) 
 

ข้อมูล   เหมาะสม ไม่เหมาะสม 

2)  ขั้นตอนการก าหนดรูปแบบในการพฒันาและการ        
     ป้องกนั 
     
3)  ขั้นตอนการด าเนินงาน 
       
4)  การเสนอแนะแนวทางและแกไ้ขรูปแบบวธีิการ 
      

5)  การติดตามตรวจสอบ 
       

6)  การก าหนดบทลงโทษส าหรับผูก้ระท าผดิ 

11 
(73.33) 

 

8 
(53.33) 

6 
(40.00) 

8 
(53.33) 

10 
(66.67) 

4 
(26.67) 

 

7 
(46.67) 

9 
(60.00) 

7 
(46.67) 

5 
(33.33) 

 

ข้อมูล เต็มใจ ไม่เต็มใจ 

ความเต็มใจในการให้ความร่วมมือ 6 
(40.00) 

9 
(60.00) 

 

 

ส าหรับประเด็นการพฒันา  การป้องกนั และขอ้เสนอแนะ  ซ่ึงเป็นขอ้ค าถามปลายเปิดนั้น 
กลุ่มตวัอยา่งไดแ้สดงความคิดเห็นออกเป็นขอ้ ๆ ดงัน้ี   

 

       การพฒันา        (1)  ใหค้วามรู้แก่ประชาชนในพื้นท่ี (4) 
 (2)  ใหป้ระชาชนท่ีมีพื้นท่ีติดอุทยานเขา้มา  

       มีส่วนร่วมในการวางมาตรการป้องกนั 
       การบุกรุก (2) 
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ตารางที ่4.16  (ต่อ) 
 

ข้อมูล เต็มใจ ไม่เต็มใจ 

ความเต็มใจในการให้ความร่วมมือ 6 
(40.00) 

9 
(60.00) 

 

 

ส าหรับประเด็นการพฒันา  การป้องกนั และขอ้เสนอแนะ  ซ่ึงเป็นขอ้ค าถามปลายเปิดนั้น 
กลุ่มตวัอยา่งไดแ้สดงความคิดเห็นออกเป็นขอ้ ๆ ดงัน้ี   

 

       การพฒันา        (1)  ใหค้วามรู้แก่ประชาชนในพื้นท่ี (4) 
        (2)  ใหป้ระชาชนท่ีมีพื้นท่ีติดอุทยานเขา้มา   

              มีส่วนร่วมในการวางมาตรการป้องกนั   
              การบุกรุก (2) 

       การป้องกนั        (3)  จดัท าแนวเขตใหช้ดัเจน (3) 
        (1)  ออกตรวจพื้นท่ีแนวเขต และ 

              การลกัลอบล่าสัตว ์(2) 

       ข้อเสนอแนะ 
       (2)  ใหเ้จา้หนา้ท่ีจดัท าแนวเขตจาก           
              ส่วนกลางมาใหค้วามรู้ ช้ีแจงชาวบา้น  
              ท่ีมีพื้นท่ีติดอุทยานโดยตรง (1) 

 
 4.2.2 แบบสอบถามในส่วนของประชาชนในพืน้ทีท่ีเ่กีย่วข้อง 
 4.2.2.1 ส่วนท่ี 1 ข้อมูลส่วนบุคคล ของกลุ่มตัวอย่าง จ  านวน 117 คน พบว่า 
ส่วนใหญ่มีภูมิล าเนาในพื้นท่ี จ  านวน 92 ราย คิดเป็นร้อยละ 78.6 ท่ีเหลือ 25 ราย คิดเป็นร้อยละ 21.4 
ยา้ยมาจากท่ีอ่ืน ไดแ้ก่ ยา้ยมาจากจงัหวดัสงขลามากท่ีสุด 5 ราย รองลงมาเป็นกรุงเทพมหานครและ
พทัลุง จงัหวดัละ 3 รายเท่ากนั และยา้ยมาจากจงัหวดัสุรินทร์ มหาสารคาม  นครพนม  สุราษฎร์ธานี  
ภูเก็ต พงังา นครศรีธรรมราช กระบ่ีและสระแกว้ นอ้ยท่ีสุด จงัหวดัละ 1 ราย กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่
เป็นประชาชนในพื้นท่ีท่ีมีระยะเวลาเขา้มาตั้งถ่ินฐานมากกว่า 20 ปี จ  านวน 99 ราย คิดเป็นร้อยละ 
84.6 รองลงมาคือ เขา้มาตั้งถ่ินฐานอยูใ่นช่วง 6-10 ปี และกลุ่มตวัอยา่งท่ีมีระยะเวลายา้ยเขา้มาอยูใ่น
พื้นท่ีน้อยท่ีสุด คือ 1-5 ปี และ11-15 ปี อยา่งละ 1 ราย คิดเป็นร้อยละ 0.9 ตามล าดบั ในดา้นการ
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ประกอบอาชีพหลกันั้น กลุ่มตวัอยา่งมากท่ีสุดประกอบอาชีพเกษตรกรรม จ านวน 43 ราย คิดเป็น
ร้อยละ 36.8 รองลงมา เป็นอาชีพรับราชการ จ านวน 31 ราย คิดเป็นร้อยละ 26.5 และการประกอบ
อาชีพท่ีมีน้อยท่ีสุด คือ การประกอบอาชีพอ่ืน ๆ จ านวน  20 ราย คิดเป็นร้อยละ 17.1 โดยแบ่ง
ออกเป็น ประกอบอาชีพประมง 9 ราย  รับจา้งทัว่ไป 11 ราย ส าหรับประเด็นรายได ้พบว่า กลุ่ม
ตวัอย่างมีรายไดม้ากกว่า 100,000 บาทต่อปีมากท่ีสุด จ านวน 41 ราย คิดเป็นร้อยละ 35 รองลงมา 
คือ 40,001-60,000 บาท จ านวน 22 ราย คิดเป็นร้อยละ 18.8 และกลุ่มตวัอยา่งมีรายไดน้อ้ยท่ีสุดอยูท่ี่ 
20,001-40,000 บาท จ านวน 13 ราย คิดเป็นร้อยละ 11.1 ตามล าดบั ดงัรายละเอียดในตารางท่ี 4.17  
 
ตารางที ่4.17  ขอ้มูลส่วนบุคคล 

 
ข้อมูล จ านวน ร้อยละ 

ภูมิล าเนาเดิม   
1)  เป็นคนในพื้นท่ี 
2)  ยา้ยมาจากท่ีอ่ืน 
      (1)  จงัหวดัสงขลา 
      (2)  กรุงเทพมหานคร  
      (3)  พทัลุง 
      (4)  สตูล 
      (5)  ยะลา 
      (6)  อุบลราชธานี 
      (7)  สุรินทร์ 
      (8)  มหาสารคาม 

92 
25 
5 
3 
3 
2 
2 
1 
1 
1  

78.63 
21.37 
0.20 
0.12 
0.12 
0.08 
0.08 
0.04 
0.04 
0.04 

      (9)  นครพนม   
      (10)  สุราษฎร์ธานี   
      (11)  ภูเก็ต   
      (12)  พงังา   
      (13)  นครศรีธรรมราช   
      (14)  กระบ่ี 
 
 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
 

0.04 
0.04 
0.04 
0.04 
0.04 
0.04 
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ตารางที ่4.17  (ต่อ) 
   

ข้อมูล จ านวน ร้อยละ 
       (15)  สระแกว้ 1  0.04 

รวม 117 100.00 

ระยะเวลาทีเ่ข้ามาตั้งถิ่นฐานในพืน้ที่     
1)  ต ่ากวา่ 1 ปี 2 1.71 
2)  1 – 5 ปี 1 0.85 
3)  6 – 10 ปี 9 7.69 
4)  11 – 15ปี  1 0.85 
5)  16 – 20 ปี 5 4.27 
6)  มากกวา่ 20 ปี 99 84.62 

รวม 117 100.00 
อาชีพหลกั 
1)  เกษตรกรรม  
2)  รับราชการ 
3)  ธุรกิจส่วนตวั 

 
43 
31 
23 

 
36.75 
26.50 
19.66 

4)  อ่ืน ๆ  
     (1) รับจา้งทัว่ไป 
     (2) ประมง 

20 
11 
9 

   17.09 
     0.55 
     0.45 

รวม 117 100.00 
รายได้ต่อปี   
1)  นอ้ยกวา่ 20,000  บาทต่อปี 
2)  20,001 – 40,000  บาทต่อปี 
3)  40,001 – 60,000  บาทต่อปี 

4)  60,001 – 80,000  บาทต่อปี 

5)  80,001 – 100,000  บาทต่อปี  

6)  มากกวา่ 100,001 บาทต่อปี   

13 
13 
22 
14 
14 
41 

11.11 
11.11 
18.80 
11.97 
11.97 
35.04 

รวม 117 100.00 
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 4.2.2.2 แบบสอบถามส่วนท่ี 2 สภาพทัว่ไปของพื้นท่ี พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่
ทราบว่าแนวเขตอุทยานแห่งชาติฯ อยู่บริเวณใด จ านวน 77 ราย คิดเป็นร้อยละ 65.8 โดยกลุ่ม
ตวัอยา่งท่ีรับทราบตลอดทั้งแนวเขตมีทั้งหมด 6 ราย และทราบเฉพาะบางช่วง มีจ  านวน 71 รายและ
มีจ านวน 2 ราย ท่ีระบุว่าแนวเขตอุทยานฯ อยู่บริเวณท่ีท ากินของตน  ส าหรับกลุ่มตวัอย่างท่ีไม่
ทราบแนวเขตนั้น มีจ  านวน 40 ราย คิดเป็นร้อยละ 34.02 ซ่ึงสาเหตุส่วนใหญ่ท่ีกลุ่มตวัอย่างท่ีไม่
ทราบแนวเขต เน่ืองจากไม่มีการแสดงหมายแนวเขตท่ีชัดเจน จ าวน 25 รายและไม่มีการ
ประชาสัมพนัธ์หรือช้ีแจงรายละเอียดจากหน่วยงานส่วนกลาง จ านวน 15 ราย  ดงัรายละเอียดใน
ตารางท่ี 4.18 
 
ตารางที ่4.18  สภาพทัว่ไปของพื้นท่ี 

 

ข้อมูล จ านวน ร้อยละ 

การรับทราบแนวเขต   
1)  ทราบ 
     (1)  ทราบตลอดทั้งแนวเขต 
     (2)  ทราบแนวเขตบางช่วง ระบุ 
            ก)  บริเวณท่ีท ากินตวัเอง                             
 

2) ไม่ทราบ 
      (1)  ไม่มีการประชาสัมพนัธ์หรือช้ีแจงรายละเอียด   
           จากหน่วยงานส่วนกลาง 
     (2)  ไม่มีการแสดงหมายแนวเขตท่ีชดัเจน                            

77 
6 

71 
2 
 

40 
15 

 
25 

65.81 
7.79 

92.21 
0.02 

 

34.19 
37.5 

 
62.5 

รวม 117.00 100.00 

 
 4.2.2.3  แบบสอบถามส่วนท่ี 3 ปัจจยัท่ีมีผลต่อการใช้ประโยชน์ท่ีดิน พบว่า กลุ่ม
ตวัอยา่งท่ีไม่มีพื้นท่ีท ากินเป็นของตวัเองมีจ านวน 38 ราย หรือร้อยละ 32.48 และกลุ่มตวัอยา่งท่ีมี
พื้นท่ีท ากินเป็นของตวัเองมี จ  านวน 79 ราย คิดเป็นร้อยละ 67.52 แบ่งเป็นแปลงท่ีดินท่ีไม่มีเอกสาร
สิทธิจ านวน 24 แปลง มีเน้ือท่ี 166 ไร่ มีเอกสารสิทธิ จ านวน 105 แปลง เน้ือท่ีรวม 1,013 ไร่ 
ประเภทเอกสารสิทธิท่ีมี ไดแ้ก่ น.ส. 3 จ  านวน 15 แปลงเน้ือท่ี 68 ไร่ เอกสารสิทธิประเภท น.ส.3 ก. 
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จ านวน 53 แปลง 540 ไร่ เอกสารสิทธิประเภท ส.ค.1 จ  านวน 7 แปลง เน้ือท่ี 95 ไร่ และเอกสารสิทธิ
ประเภทโฉนด จ านวน 30 แปลง เน้ือท่ี 310 ไร่ กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่คิดว่าท่ีดินท ากินท่ีมีอยู่
เพียงพอกับการประกอบอาชีพเพื่อสร้างรายได้ จ  านวน 90 ราย คิดเป็นร้อยละ 76.9 ส่วนกลุ่ม
ตวัอยา่งท่ีคิดว่าท่ีดินท ากินท่ีมีอยูไ่ม่เพียงพอกบัประกอบอาชีพเพื่อสร้างรายได ้จ  านวน 27 ราย คิด
เป็นร้อยละ 23.1 ประเด็นการส่งเสริมใหป้ลูกพืชเศรษฐกิจของภาครัฐ พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งเกินกวา่ก่ึง
หน่ึงมีความเห็นว่า การส่งเสริมให้ปลูกพืชเศรษฐกิจดังกล่าวเป็นสาเหตุหน่ึงท่ีท าให้เกิดการใช้
ประโยชน์ท่ีดิน จ านวน 67 คิดเป็นร้อยละ 57.3 และกลุ่มตวัอยา่งท่ีมีความเห็นวา่การส่งเสริมให้ปลูก
พืชเศรษฐกิจดงักล่าวไม่มีผล มีจ านวน 50 ราย คิดเป็นร้อยละ 42.7 ประเด็นสาเหตุส าคญัท่ีท าให้
ประชาชนใชป้ระโยชน์ท่ีดินรายขอ้นั้น พบวา่ ขอ้ท่ี 3 เจา้หนา้ท่ีพิทกัษป่์ามีจ านวนนอ้ย เม่ือเทียบกบั
พื้นท่ีท่ีต้องรับผิดชอบ และข้อท่ี 4 ขาดแคลนเคร่ืองมือและบุคลากรท่ีมีความสามารถในการ
ประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยท่ีีเหมาะสม มีค่าเฉล่ียความคิดเห็นสูงท่ีสุด เท่ากนั 2.13 รองลงมา คือ ขอ้ท่ี 1 
แนวเขตพื้นท่ีป่าอนุรักษไ์ม่มีความชดัเจน ขอ้ท่ี 2 ประชาชนในพื้นท่ียงัขาดความรู้ความเขา้ใจในการ
อนุรักษท์รัพยากร และขอ้ท่ี 5 แนวทางการพฒันาและการป้องกนัพื้นท่ีอนุรักษย์งัไม่เปิดโอกาสให้
ประชาชนและผูมี้ส่วนไดเ้สียเขา้มามีส่วนร่วมเท่าท่ีควร มีค่าเฉล่ียความคิดเห็นเท่ากนั 1.93 ประเด็น
การใชป้ระโยชน์จากไมใ้นพื้นท่ีอนุรักษ ์พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ เกินกวา่ก่ึงหน่ึง จ านวน 60 
ราย คิดเป็น 51.3 ไม่เคยใชป้ระโยชน์จากไมใ้นพื้นท่ีอนุรักษ ์และกลุ่มตวัอย่างท่ีเคยใชป้ระโยชน์มี 
57 ราย คิดเป็นร้อยละ 48.7 ซ่ึงการใชป้ระโยชน์ดงักล่าวกลุ่มตวัอยา่งเกินกว่าก่ึงหน่ึงน าไมแ้ปรรูป
ไปใชเ้อง 31 ราย ร้อยละ 54.39 รองลงมาเป็นการใชเ้ป็นส่ิงปลูกสร้าง 26 ราย ร้อยละ 45.61 และมี
การใช้เป็นเช้ือเพลิงน้อยท่ีสุด 24 ราย ร้อยละ 42.11 ตามล าดบั ส าหรับการใช้ประโยชน์เพื่อการ
จ าหน่ายนั้นมีการน าไมไ้ปแปรรูปมากท่ีสุด จ านวน 17 ราย ร้อยละ 28.33 รองลงมาเป็นการจ าหน่าย
เป็นเช้ือเพลิง 8 ราย ร้อยละ 13.33 และมีการจ าหน่ายเป็นส่ิงปลูกสร้างนอ้ยท่ีสุด จ านวน 6 ราย ร้อยละ 
10 ตามล าดบั  ประเด็นการเก็บหาของป่าในพื้นท่ีอนุรักษ ์พบวา่ กลุ่มตวัอยา่ง จ  านวน 49 ราย คิดเป็น
ร้อยละ 41.88 ไม่เคยเก็บหาของป่าในพื้นท่ีอนุรักษ ์และกลุ่มตวัอยา่งจ านวน  68 ราย คิดเป็นร้อยละ 
58.12 เคยเก็บหาของป่าในพื้นท่ีอนุรักษ ์ซ่ึงประเภทของป่าท่ีไดรั้บความนิยมน ามาใชเ้องมากท่ีสุด 
คือ หน่อไม ้จ านวน 58 ราย ร้อยละ 49.57 รองลงมาเป็นการหาเห็ด จ านวน 48 ราย  ร้อยละ 41.25 
และมีการหาแมลงป่านอ้ยท่ีสุด จ านวน 3 ราย ร้อยละ 2.56 ตามล าดบั  ส าหรับการหาของป่าเพื่อการ
จ าหน่ายท่ีมีมากท่ีสุด คือ หน่อไม ้จ านวน 29 ราย ร้อยละ 24.79 รองลงมาเป็นการจ าหน่ายเห็ด 
จ านวน 21 ราย  ร้อยละ 17.95 และมีการจ าหน่ายแมลงป่าและชนัยางนอ้ยท่ีสุด จ านวน 2 ราย ร้อย
ละ 1.71 ตามล าดบั ดงัรายละเอียดในตารางท่ี 4.19 
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  ตารางที ่4.19  ปัจจยัท่ีมีผลต่อการใชป้ระโยชน์ท่ีดิน 
 

ข้อมูล จ านวน ร้อยละ 

พืน้ทีถ่ือครองทีด่ินด้านเกษตรกรรม   
1)  ไม่มีท่ีดินเป็นของตวัเอง 38 32.48 
2)  มีท่ีดินเป็นของตวัเอง 79 67.52 

รวม 117.00 100.00 
      (1)  แปลง 129  
             ก)  ไม่มีเอกสารสิทธิ                 24 18.60 
             ข)  มีเอกสารสิทธิ                  105 81.40 
                   ประเภทเอกสารสิทธิ   
                   (ก)  น.ส.3  15 14.29 
                   (ข)  น.ส.3 ก. 53 50.48 
                   (ค)  ส.ค.1 7 6.67 
                   (ง)  โฉนด 30 28.57 
       (2)  ไร่ 1,179  
               ก)  ไม่มีเอกสารสิทธิ                 166 14.08 
               ข)  มีเอกสารสิทธิ                  1,013 85.92 
                      ประเภทเอกสารสิทธิ   
                      (1) น.ส.3  68 6.71 
                      (2) น.ส.3 ก. 540 53.31 
                      (3) ส.ค.1 95 9.38 
                      (4) โฉนด 310 30.60 

ความเพยีงพอของทีด่ินท ากิน   
1)  เพียงพอ 
2) ไม่เพียงพอ             

                               รวม 

90 
27 

117.00 

76.9 
23.1 

100.00 
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ตารางที ่4.19 (ต่อ) 
 

ข้อมูล จ านวน ร้อยละ 

การส่งเสริมให้ปลูกพชืเศรษฐกจิของภาครัฐ  
เป็นสาเหตุหน่ึงของการใช้ประโยชน์ทีด่ินในพืน้ที่ป่าอนุรักษ์ 

  

1)  ใช่ 67 57.3 
2)  ไม่ใช่   50 42.7 

รวม 117.00 100.00 

ข้อมูล มาก ปานกลาง น้อย ค่าเฉลีย่ 

สาเหตุส าคัญที่ท าให้ประชาชนใช้ประโยชน์ทีด่ิน     

1)  แนวเขตพื้นท่ีป่าอนุรักษย์งัไม่มีความชดัเจน 71 30 16 1.93 
     (60.7) (25.6) (13.7)  

2)  ประชาชนในพื้นท่ียงัขาดความรู้ ความเขา้ใจ
ในการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติใหเ้กิดความ
ย ัง่ยนื 

54 
(46.2) 

44 
(37.6) 

19 
(16.2) 

1.93 

3)  เจา้หนา้ท่ีพิทกัษป่์ามีจ านวนนอ้ย เม่ือเทียบกบั
พื้นท่ีท่ีตอ้งรับผดิชอบท าใหดู้แลไม่ทัว่ถึง 

54 
(46.2) 

42 
(35.9) 

21 
(17.9) 

2.13 

4)  ขาดแคลนเคร่ืองมือและบุคลากรท่ีมี
ความสามารถในการประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยท่ีี
เหมาะสม 

  45 
(38.46) 

       45 
(38.46) 

        27 
(23.07) 

                                                      
2.13 

5)   แนวทางพฒันาและป้องกนัการบุกรุกพื้นท่ี
อนุรักษย์งัไม่เปิดโอกาสใหป้ระชาชนและผูมี้
ส่วนไดส่้วนเสียเขา้มามี ส่วนร่วมเท่าท่ีควร 
 

56 
(47.86) 

40 
(34.18) 

21 
(17.94) 

  1.93 

ข้อมูล เคย ไม่เคย 

การใช้ประโยชน์จากไม้ในพืน้ทีอ่นุรักษ์ 57 
(48.72) 

60 
(51.28) 
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ตารางที ่4.19 (ต่อ) 
 

ข้อมูล เคย ไม่เคย 
ลกัษณะการใช้ประโยชน์ ใช้เอง จ าหน่าย 
1)  ไมแ้ปรรูป 31 

(54.39) 
17 

(28.33) 
2)  เช้ือเพลิง 24 

(42.11) 
8 

(13.33) 
3)  ส่ิงปลกูสร้าง 26 

(54.61) 
6 

(10.00)  
ข้อมูล เคย ไม่เคย 

การเกบ็หาของป่าในพืน้ที่อนุรักษ์ 68 
(58.12) 

49 
(41.88) 

ลกัษณะการใช้ประโยชน์ ใช้เอง จ าหน่าย 
1)  หวาย 10 

(8.55) 
5 

(4.27) 
2)  ไผ ่ 17 

(14.53) 
8 

(6.84) 
3)  เห็ด 48 

(41.25) 
21 

(17.95) 
4)  หน่อไม ้ 58 

(49.57) 
29 

(24.79) 
5)  เปลือกไม ้ 7 

(5.98) 
5 

(4.27) 
6)  แมลงป่า 3 

(2.56) 
2 

(1.71) 
7)  ชนั ยาง 7 

(5.98) 
2 

(1.71) 
8)  สมุนไพร 21 

(17.95) 
 

10 
(8.55) 
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 4.2.2.4 แบบสอบถามส่วนท่ี 4 ความคิดเห็นเก่ียวกบัการบริหารจดัการพื้นท่ีอนุรักษ ์
พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งเห็นวา่หน่วยงานท่ีดูแลพื้นท่ีป่าไมค้วรมีการพฒันา ปรับปรุงกระบวนการท างาน
ใหมี้คุณภาพท่ีดีข้ึนในดา้นการท างานท่ีรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด จ านวน 58 ราย คิดเป็น
ร้อยละ 49.57 รองลงมาเป็นขั้นตอนการท างานท่ีชดัเจนและเป็นระบบ จ านวน 57 ราย คิดเป็นร้อย
ละ 48.72 ส าหรับความคิดเห็นเก่ียวกบัการพฒันา ปรับปรุงกระบวนการท างานในดา้นการเผยแพร่
ขอ้มูลข่าวสารท่ีถูกต้อง รวดเร็ว ทนัเหตุการณ์ น้อยท่ีสุด จ านวน 40 ราย   คิดเป็นร้อยละ 34.19 
ตามล าดบั ประเด็นความตอ้งการการสนับสนุนจากหน่วยงานของรัฐด้านป่าไม้นั้น พบว่า กลุ่ม
ตวัอยา่งเกินกวา่ก่ึงหน่ึงตอ้งการการสนบัสนุนในดา้นการส่งเสริมความรู้ดา้นการอนุรักษพ์ื้นท่ีป่าไม ้
จ านวน 61 ราย คิดเป็นร้อยละ 52.14 รองลงมาเป็นการสร้างความเขา้ใจระหวา่งเจา้หนา้ท่ีท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัประชาชน จ านวน 50 ราย จ านวน 42.74 และตอ้งการการสนบัสนุนในดา้นการจดัสรรพื้นท่ีท า
กินแก่ประชาชนนอ้ยท่ีสุด จ านวน 3 ราย คิดเป็นร้อยละ 2.56 ตามล าดบั ส าหรับประเด็นการมีส่วนร่วม
ในการอนุรักษ์พื้นท่ีป่าไมใ้นชุมชนนั้น พบว่า กลุ่มตวัอย่างเกินกว่าก่ึงหน่ึงไม่เคยมีส่วนร่วมใน    
การอนุรักษพ์ื้นท่ีป่าไมใ้นชุมชน จ านวน 67 ราย คิดเป็นร้อยละ 57.26 และกลุ่มตวัอยา่งท่ีเคยมีส่วน
ร่วมในการอนุรักษ์ จ  านวน 50 ราย คิดเป็นร้อยละ 42.74  ซ่ึงมีส่วนร่วมในการปลูกป่ามากท่ีสุด 
จ านวน 44 ราย คิดเป็นร้อยละ 37.61 รองลงมาเป็นการดบัไฟป่า จ านวน 4 ราย คิดเป็นร้อยละ 3.42 
และมีส่วนร่วมในการ แจง้เบาะแสการบุกรุกและท าแนวกนัไฟนอ้ยท่ีสุดอยา่งละ 1 ราย คิดเป็นร้อย
ละ 0.85 ประเด็นความพึงพอใจกบัระบบการบริหารจดัการพื้นท่ีป่าไม ้พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งมีความ
พึงพอใจในระดบัปานกลางมากท่ีสุด ร้อยละ 45.30  ส าหรับประเด็นความพร้อมในการให้ความ
ร่วมมือกบัเจา้หนา้ท่ีในการอนุรักษพ์ื้นท่ีป่าไม ้พบวา่ กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่พร้อมให้ความร่วมมือ 
จ านวน 108 ราย คิดเป็นร้อยละ 92.31 และกลุ่มตวัอยา่งท่ีไม่พร้อมให้ความร่วมมือมีจ านวน 9 ราย 
คิดเป็นร้อยละ 7.69 โดยมีสองรายท่ีระบุสาเหตุท่ีไม่พร้อมให้ความร่วมมือวา่ไม่มีเวลา ประเด็นการ
พฒันาและการป้องกนั ซ่ึงเป็นขอ้ค าถามปลายเปิดนั้น กลุ่มตวัอย่างไดแ้สดงความคิดเห็นออกเป็น
ขอ้ ๆ ดงัรายละเอียดในตารางท่ี 4.20 
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ตารางที ่4.20  ความคิดเห็นเก่ียวกบัการบริหารจดัการพื้นท่ีอนุรักษ ์
 

ข้อมูล เลอืก ไม่เลอืก 

หน่วยงานทีดู่แลพืน้ที่ป่าไม้ควรมีการพฒันาและปรับปรุง        
กระบวนการท างานให้มีคุณภาพทีด่ีขึน้ 

  

1)  ขั้นตอนการท างานท่ีชดัเจนและเป็นระบบ 57 

(48.72) 

60 

(51.28) 

2)  มีความโปร่งใสตรวจสอบได ้ 45 
(38.46) 

72 
(61.54) 

 

ข้อมูล    เลอืก    ไม่เลอืก 
3)  การท างานท่ีรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 58 

(49.57) 
59 

(50.43) 
4)  มีการรับฟังความคิดเห็น และพร้อมจะปฏิบติัตาม 
     ค  าแนะน าท่ีมีประโยชน์ของประชาชน 

49 
(41.88) 

58 
(49.57) 

5)  มีการเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารถูกตอ้ง รวดเร็ว ทนั เหตุการณ์ 
         

40 
(34.19) 

77 
(65.81) 

6)  เปิดโอกาสใหป้ระชาชนมีส่วนร่วม 41 
(35.04) 

76 
(64.96) 

การสนับสนุนจากหน่วยงานของรัฐเกีย่วกบัด้านป่าไม้ 
  

1)  การส่งเสริมและพฒันาชุมชนโดยรอบพื้นท่ีป่าอนุรักษใ์หเ้ป็น  
      ชุมชนเชิงนิเวศ 

43 
(36.75) 

74 
(63.25) 

2)  การส่งเสริมความรู้ดา้นการอนุรักษ ์ 
พื้นท่ีป่าไม ้

61 
(52.14) 

56 
(47.86) 

3)  การสร้างความเขา้ใจระหวา่ง  
      เจา้หนา้ท่ีท่ีเก่ียวขอ้งกบัประชาชนในพื้นท่ี   

50 
(42.74) 

67 
(57.26) 

4)  อ่ืน ๆ 
     จดัสรรพื้นท่ีท ากินใหแ้ก่ประชาชน  

3 
(2.56) 

114 
(97.44) 
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ตารางที ่4.20  (ต่อ) 

 

  

ข้อมูล เคยมีส่วนร่วม ไม่เคยมีส่วนร่วม 

การมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์พืน้ทีป่่าไม้ในชุมชน 50 

(42.74) 

67 

(57.26) 
1)  แจง้เบาะแสการบุกรุก 1 

(0.85) 
 

2)  ดบัไฟป่า 4 
(3.42) 

 

3)  ปลูกป่า 44 
(37.61) 

 

4)  ท าแนวกนัไฟ 1 
(0.85) 

 
 
 

ข้อมูล พอใจมาก พอใจปานกลาง พอใจน้อย 

15)  ความพงึพอใจกบัระบบการ
บริหารจัดการพืน้ทีป่่าไม้ 

49 
(41.88) 

53 
(45.30) 

15 
(12.82) 

16)  ความพร้อมส าหรับการให้ความร่วมมือกบัเจ้าหน้าที่
ในการอนุรักษ์พืน้ทีป่่าไม้ 

พร้อม ไม่พร้อม 

 108 
(92.31) 

9 
(7.69) 

  
ไม่มีเวลา 

2 
(1.7) 

 

ส าหรับประเด็นการพฒันา  การป้องกนั และขอ้เสนอแนะ  ซ่ึงเป็นขอ้ค าถามปลายเปิดนั้น 

กลุ่มตวัอยา่งไดแ้สดงความคิดเห็นออกเป็นขอ้ ๆ ดงัน้ี   
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 1) การพฒันา 

  (1)  การบริการและการปรับปรุงบา้นพกั (1) 

  (2)  การปฏิบติังานของเจ้าหน้าท่ีตอ้งมีความโปร่งใส มีจิตส านึกของ

ขา้ราชการท่ีดี (3) 

  (3)  ความเขา้ใจของประชาชน (2)  

  (4)  จดัท าค่ายเยาวชนใหรู้้จกัการพฒันาพื้นท่ี (2) 

  (5)  ท าถนนรอบเขตอุทยาน (1)  

 2) การป้องกนั 

  (1)  การท างานของเจา้หนา้ท่ีควรเขา้ถึง ชาวบา้น (2)  

  (2)  การป้องกนัไม่ใหน้ายทุนเขา้ไปใชป้ระโยชน์ในพื้นท่ี (1)   

  (3)  จดัรณรงคเ์ก่ียวกบัความส าคญัของป่าไมแ้ก่เด็กและเยาวชน (3)   

  (4)  ใหเ้จา้หนา้ท่ีงานป้องกนัจดัท าค่ายอนุรักษ ์(2) 

 3) ขอ้เสนอแนะ 

  (1)  จดัการใหช้าวบา้นมีสิทธิในท่ีดินอยา่งถูกตอ้ง (4) 

  (2)  เจา้หนา้ท่ีควรใหค้วามส าคญักบัการประชาสัมพนัธ์เก่ียวกบัป่าไมใ้น

ทุก ๆ ดา้น (2)  

  (3)  จดัรณรงคเ์ก่ียวกบัความส าคญัของป่าไมแ้ก่เด็กและเยาวชน (3)   

เพิ่มบทลงโทษในการกระท าผดิ (1) 

  (4)  ใหผู้น้  าทอ้งถ่ินมีส่วนร่วมในการป้องกนัและประชาสัมพนัธ์เก่ียวกบั

การรักษาทรัพยากรธรรมชาติ  

  (5)  เจา้หนา้ท่ีงานป้องกนัมีนอ้ยเกินไป 
 

4.3  แนวทางในการพฒันาและการป้องกนั 
 

 จากการศึกษาขอ้มูลทางกายภาพ พบว่า พื้นท่ีป่าไม้บริเวณอุทยานแห่งชาติน ้ าตกห้วยยาง
เปล่ียนเป็นเกษตรกรรมมากท่ีสุด รองลงมาเป็นส่ิงปลูกสร้าง แหล่งน ้ า และถนน ตามล าดับ 
โดยพื้นท่ีท่ีมีระยะห่างจากปัจจัยน้อยท่ีสุดเป็นพื้นท่ีท่ีมีความเส่ียงต่อการเปล่ียนแปลงการใช้
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ประโยชน์ท่ีดินมากท่ีสุด เน่ืองจากพื้นท่ีดงักล่าวมีความพร้อมทั้งทางดา้นการเขา้ถึง การขนส่ง แหล่ง
น ้ าส าหรับการอุปโภคบริโภค และท่ีอยูอ่าศยั  ส าหรับการศึกษาขอ้มูลทางดา้นเศรษฐกิจและสังคม
นั้น เจา้หน้าท่ีท่ีเก่ียวขอ้งมีความเห็นว่าสาเหตุท่ีท าให้ประชาชนใช้ประโยชน์ท่ีดินมากท่ีสุด คือ 
เจา้หน้าท่ีพิทกัษ์ป่ามีจ านวนน้อย เม่ือเทียบกบัพื้นท่ีท่ีตอ้งรับผิดชอบท าให้ดูแลไม่ทัว่ถึง และได้
เสนอแนวทางในการพฒันาโดยการให้ความรู้แก่ประชาชนในพื้นท่ี และส่วนใหญ่เสนอให้มีการ
จดัท าแนวเขตให้ชดัเจน  อีกทั้งยงัไดเ้สนอแนะเพิ่มเติมให้เจา้หนา้ท่ีจดัท าแนวเขตจากส่วนกลางมา
ให้ความรู้ ช้ีแจงชาวบา้นท่ีมีพื้นท่ีติดอุทยานโดยตรง  ส าหรับประชาชนในพื้นท่ีนั้นมีความเห็นว่า
แนวเขตพื้นท่ีป่าอนุรักษ์ยงัไม่มีความชัดเจนเป็นสาเหตุท่ีท าให้ประชาชนใช้ประโยชน์ท่ีดินมาก
ท่ีสุด และเสนอแนวทางการพฒันาใหเ้จา้หนา้ท่ีมีความโปร่งใสและมีจิตส านึกของขา้ราชการท่ีดีใน
การปฏิบติังานดา้นการป้องกนันั้นประชาชนมีความเห็นวา่ควรจดัรณรงค์เก่ียวกบัความส าคญัของ
ป่าไมแ้ก่เด็กและเยาวชน  นอกจากน้ียงัไดเ้สนอแนะเพิ่มเติมให้มีการจดัการให้ชาวบา้นมีสิทธิใน
ท่ีดินอยา่งถูกตอ้งอีกดว้ย 

 
ตารางที ่4.21  แนวทางการการพฒันาและการป้องกนัพื้นท่ีป่าไมใ้นพื้นท่ีศึกษา 
 
แนวทางการการพฒันาและ
การป้องกนัพืน้ทีป่่าไม้ใน

พืน้ทีศึ่กษา 

สาเหตุทีไ่ด้จากการศึกษา 

ทางกายภาพ ทางเศรษฐกจิและสังคม 

1) พฒันาศกัยภาพใน 
การท างานของเจา้หนา้ท่ี  

การเปล่ียนแปลงการใช้
ประโยชน์ท่ีดิน โดยเฉพาะ
บริเวณใกลเ้คียงกบัแนวเขต
อุทยานฯ ซ่ึงเป็นพื้นท่ีท่ีมีการ
เปล่ียนแปลงจากพื้นท่ีป่าไม้
เป็นเกษตรกรรมและอ่ืน ๆ  

ขาดแคลนเคร่ืองมือและ
บุคลากรท่ีมีความสามารถใน
การประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยท่ีี
เหมาะสม 

2) จดัการพื้นท่ีตามความเส่ียง
ท่ีจะเกิดการเปล่ียนแปลงการ
ใชป้ระโยชน์ท่ีดินป่าไม ้

1) พื้นท่ีเส่ียงทั้ง 5 ระดบั 
ไดแ้ก่ พื้นท่ีท่ีมีความเส่ียงมาก
ท่ีสุด  เส่ียงมาก   
 

1) แนวเขตพื้นท่ีป่าอนุรักษไ์ม่มี
ความชดัเจน  
2) ประชาชนยงัขาดความรู้ 
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ตารางที ่4.21  (ต่อ) 
 
แนวทางการการพฒันาและ
การป้องกนัพืน้ทีป่่าไม้ใน

พืน้ทีศึ่กษา 

สาเหตุทีไ่ด้จากการศึกษา 

ทางกายภาพ ทางเศรษฐกจิและสังคม 

 
เ ส่ียงปานกลาง  เ ส่ียงน้อย 
และเส่ียงนอ้ยท่ีสุด 

ความ เข้า ใจในการอนุ รักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติใหเ้กิด 

3)  ตรวจสอบ พิสูจน์สิทธิ
พื้นท่ีถือครองของประชาชน
รอบพื้นท่ีอุทยานฯ   

1)  พื้นท่ีป่าไมเ้ปล่ียนเป็น
พื้นท่ีเกษตรกรรม 
2)  การเปล่ียนแปลงการใช้
ประโยชน์ท่ีดินก่อนการ
ประกาศและหลงัการ
ประกาศพื้นท่ีเป็นอุทยาน
แห่งชาติ 

1)  แนวเขตพื้นท่ีป่าอนุรักษไ์ม่
ความชดัเจน 
2)  จ  านวนเจา้หนา้ท่ีไม่เพียงพอ 
3)  จดัสรรพื้นท่ีท ากินแก่
ประชาชน 
4)  จดัการใหช้าวบา้นมีสิทธิใน
ท่ีดินอยา่งถูกตอ้ง 
5)  ประชาชนมีท่ีดินท ากินเป็น
ของตวัเองทั้งท่ีมีเอกสารสิทธิ
และไม่มีเอกสารสิทธิ 

4) พฒันาระบบการจดัการ
ทรัพยากรร่วมกนัระหวา่ง
หน่วยงานและประชาชนใน
พื้นท่ี   

1) การเปล่ียนแปลงการใช้
ประโยชน์ท่ีดินท่ีมีผลท าให้
พื้นท่ีป่าไมล้ดลงและ
เปล่ียนเป็นการใชป้ระโยชน์
ท่ีดินประเภทต่าง ๆ 

1) จ านวนเจา้หนา้ท่ีไม่เพียงพอ
2) แนวเขตพื้นท่ีป่าอนุรักษไ์ม่
ความชดัเจน  
3) แนวทางพฒันาและป้องกนั
การบุกรุกพื้นท่ีอนุรักษย์งัไม่ 
เปิดโอกาสใหป้ระชาชนและผูมี้
ส่วนไดส่้วนเสียเขา้มามีส่วน
ร่วมเท่าท่ีควร  
4) การเพิ่มบทลงโทษในการ
กระท าผดิ 
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ตารางที ่4.21  (ต่อ) 
 
แนวทางการการพฒันาและ
การป้องกนัพืน้ทีป่่าไม้ใน

พืน้ทีศึ่กษา 

สาเหตุทีไ่ด้จากการศึกษา 

ทางกายภาพ ทางเศรษฐกจิและสังคม 

5)  พฒันาระบบ 
การท างานใหมี้ 
ความรวดเร็ว   
มีประสิทธิภาพ  
โปร่งใสตรวจสอบ 
ได ้

1)  พื้นท่ีป่าไมท่ี้เปล่ียน 
เป็นพื้นท่ีเกษตรกรรม 
หรือการใชป้ระโยชน์ 
ท่ีดินประเภทอ่ืน ๆ ท่ี 
ยงัไม่ไดรั้บการจดัการ 
หรือการตรวจสอบ 

1)  การเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสาร
ถูกตอ้ง รวดเร็ว ทนัเหตุการณ์ 
2)  หน่วยงานยงัขาด
ยานพาหนะท่ีพร้อมใชง้าน 
3)  หน่วยงานท่ีดูแลพื้นท่ีป่าไม้
ควรมีการพฒันาและปรับปรุง 
ก ร ะ บ วน ก า รท า ง า น ใ ห้ มี
คุณภาพท่ีดีข้ึน มีความโปร่งใส
ตรวจสอบได ้
 

 
จากตารางท่ี 4.21 สามารถสรุปแนวทางในการพฒันาและการป้องกนัท่ีส าคญั ดงัน้ี 
 
 1) พฒันาศกัยภาพในการท างานของเจ้าหน้าท่ี  โดยเฉพาะการท างานด้านการ

ส ารวจภาคสนาม ร่วมกบัการใชเ้คร่ืองมือต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัส ารวจ 

 2) จดัการพื้นท่ีตามความเส่ียงท่ีจะเกิดการเปล่ียนแปลงการใช้ประโยชน์ท่ีดินป่า
ไม้ เป็นการจัดการป่าไม้ให้มีความสอดคล้องกับพื้นท่ีเส่ียง โดยให้ความส าคัญกับการออก
ลาดตระเวน และการเฝ้าระวงัโดยเฉพาะพื้นท่ีท่ีอยู่ใกลถ้นน แหล่งน ้ า ส่ิงปลูกสร้าง พื้นท่ีท่ีมีความ
ลาดชนัต ่า และพื้นท่ีใกลเ้คียง เน่ืองจากพื้นท่ีดงักล่าวมีความเส่ียงต่อการใชป้ระโยชน์ท่ีดินมากกวา่
พื้นท่ีอ่ืน ๆ  
 3) ตรวจสอบ พิสูจน์สิทธิพื้นท่ีถือครองของประชาชนรอบพื้นท่ีอุทยานฯ  โดย
เน้นพื้นท่ีท่ีอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติฯ และพื้นท่ีใกล้เคียงท่ีมีโอกาสจะถูกใช้ประโยชน์ท่ีดิน 
ส าหรับตรวจสอบความถูกตอ้งในการออกเอกสารสิทธิและข้ึนทะเบียนผูมี้แปลงท่ีดินท ากินในเขต
อุทยาน เพื่อความสะดวกในการบริหารจดัการในพื้นท่ี และลดปัญหาการลิดรอนสิทธิท่ีท ากินของ
ประชาชนท่ีท ากินมาก่อนการประกาศอุทยาน แต่ไม่มีเอกสารสิทธิ หากพิสูจน์สิทธิแลว้ พบว่า 
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มีการท ากินมาก่อนประกาศจริงควรน าเสนอกันออกพื้นท่ีดังกล่าวออกจากเขตอุทยานแห่งชาติ 
เพื่อใหป้ระชาชนสามารถน าพื้นท่ีนั้นไปแปลงสินทรัพยเ์ป็นทุนตามความตอ้งการ  อีกทั้งยงัเป็นการ
สร้างรายได ้และปรับเปล่ียนทศันคติท่ีดีระหวา่งหน่วยงานในพื้นท่ีและประชาชน น ามาซ่ึงการให้
ความร่วมมือในการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติในพื้นท่ี แต่หากท าการตรวจสอบแลว้พบวา่ มีการ
ท ากินหลงัการประกาศและออกเอกสารสิทธิโดยมิชอบตอ้งด าเนินการทางกฎหมายตามระเบียบ
ขั้นตอนอยา่งเขม้งวด 

 4) พฒันาระบบการจดัการทรัพยากรร่วมกนัระหว่างหน่วยงานและประชาชนใน
พื้นท่ี โดยเร่ิมตั้งแต่การจดัการขอบเขตให้มีความชัดเจน ทั้งขอบเขตของพื้นท่ีและผูท่ี้มีสิทธิใช้
ประโยชน์ทรัพยากรและท่ีดินในพื้นท่ีมีการก าหนดกติกาท่ีสอดคลอ้งระหวา่งการใชป้ระโยชน์และ
การฟ้ืนฟูหรือบ ารุงรักษา รวมถึงการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในขั้นตอนการ
ก าหนดรูปแบบในการพฒันาและการป้องกนั  การให้สิทธ์ิในการตดัสินใจและปรับปรุงกฎกติกาใน
การจดัการทรัพยากร  การร่วมมือกนัสอดส่องดูแลการใช้ประโยชน์ และมีการก าหนดบทลงโทษ
อย่างค่อยเป็นค่อยไป เร่ิมจากการลงโทษสถานเบาไปหาโทษสถานหนัก ทั้งน้ีให้ข้ึนอยู่กบัการ
กระท าผิดนั้น ๆ และหากมีขอ้ขดัแยง้เกิดข้ึน ทั้งสองฝ่ายตอ้งหนัมาจดัการกบัความขดัแยง้ดงักล่าว
ดว้ยความรวดเร็วและรอบคอบ 

 5) พฒันาระบบการท างานให้มีความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ โปร่งใสตรวจสอบ
ได ้และพร้อมท่ีจะปฏิบติัตามค าแนะน าของประชาชนท่ีจะก่อใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดแก่ส่วนรวม   
 

 



 
บทที ่5 

 

สรุป อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 
  
 การศึกษาเร่ือง ปัจจัยการเปล่ียนแปลงการใช้ประโยชน์ท่ีดิน และแนวทางการพฒันา 
การป้องกนัพื้นท่ีป่าไมใ้นอุทยานแห่งชาติน ้าตกหว้ยยาง จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ เป็นการศึกษาแบบ
ผสมผสาน (Mixed Research) ระหว่างการศึกษาเชิงปริมาณและการส ารวจ มีวตัถุประสงค์ เพื่อ
ศึกษาการเปล่ียนแปลงการใช้ประโยชน์ท่ีดิน  การจดัท าแผนท่ีการใช้ประโยชน์ท่ีดิน  การศึกษา
ขอ้มูลทางดา้นเศรษฐกิจและสังคมท่ีมีผลต่อการเปล่ียนแปลงการใชป้ระโยชน์ท่ีดิน และการน าเสนอ
แนวทางการพฒันาและป้องกนั โดยแบ่งการศึกษาออกเป็น 2 ส่วน คือ การศึกษาทางดา้นกายภาพ 
ดว้ยการแปลภาพถ่ายทางอากาศ และภาพถ่ายดาวเทียมดว้ยสายตา และการศึกษาขอ้มูลเศรษฐกิจ 
และสังคม  โดยใช้แบบสอบถามท่ีแบ่ง เ ป็นแบบสอบถามส าหรับเจ้าหน้า ท่ี ท่ี เ ก่ี ยวข้อง 
และแบบสอบถามส าหรับประชาชนในพื้นท่ีใกลเ้คียง สามารถสรุปผลการศึกษาได ้ดงัน้ี 
  

5.1  สรุปผลการศึกษาจากลกัษณะทางกายภาพ 
 
 5.1.1 การเปล่ียนแปลงการใชป้ระโยชน์ท่ีดิน การจ าแนกประเภทการใช้ ประโยชน์ท่ีดิน ปี 
พ.ศ. 2537 พบวา่ พื้นท่ีป่าไม ้คิดเป็นเน้ือท่ี 123,517 ไร่ หรือร้อยละ 70.30 พื้นท่ีเกษตรกรรม 49,214 
ไร่ คิดเป็นร้อยละ 28.01 แหล่งน ้า 1,535 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 0.87 ส่ิงปลูกสร้าง 991 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 
0.56 และถนน 437 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 0.25 ของพื้นท่ีศึกษาทั้งหมด 175,694 ไร่ ส าหรับผลการ
จ าแนกประเภทการใช ้ประโยชน์ท่ีดิน ปี พ.ศ. 2558 ไดผ้ลการจ าแนกประเภทการใช ้ประโยชน์ท่ีดิน 
ดงัน้ี พื้นท่ีป่าไม้ คิดเป็นเน้ือท่ี 115,325 ไร่หรือร้อยละ 65.64 พื้นท่ีเกษตรกรรม 55,032 ไร่ 
คิดเป็นร้อยละ 31.32 แหล่งน ้ า 2,639 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 1.50 ส่ิงปลูกสร้าง 2,128 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 
1.21 และถนน 570 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 0.32 ของพื้นท่ีศึกษาทั้งหมด 175,694 ไร่  โดยพื้นท่ีป่าไมใ้น 
ปี พ.ศ. 2558 ลดลงจาก ปี พ.ศ. 2537 จ านวน 8,192 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 4.66 พื้นท่ีเกษตรกรรมเพิ่มข้ึน
จาก ปี พ.ศ. 2537 จ  านวน 5,818 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 3.31 แหล่งน ้ า เพิ่มข้ึนจาก ปี พ.ศ. 2537 จ  านวน 
1,104 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 0.63  ส่ิงปลูกสร้างเพิ่มข้ึน 1,137 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 0.65 และถนนเพิ่มข้ึน
จาก ปี พ.ศ. 2537 จ  านวน 133 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 0.08   
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 5.1.2 ปัจจยัท่ีมีผลต่อการเปล่ียนแปลงการใช้ประโยชน์ท่ีดิน พบว่า ผูเ้ช่ียวชาญไดใ้ห้ค่า
น ้ าหนกัเฉล่ียกบัปัจจยัดา้นถนนมากท่ีสุด รองลงมา คือ แหล่งน ้ า ส่ิงปลูกสร้าง และความลาดชัน  
เน่ืองจากการเปล่ียนแปลงการใชป้ระโยชน์ท่ีดินในพื้นท่ีอุทยานแห่งชาติน ้าตกหว้ยยางนั้นส่วนใหญ่
มีการเปล่ียนแปลงจากพื้นท่ีป่าไมเ้ป็นเกษตรกรรมบริเวณท่ีมีการขนส่งสะดวก เป็นท่ีดินใกลแ้หล่งน ้ า
และชุมชน  ซ่ึงพื้นท่ีบริเวณดงักล่าวจะสามารถท าการเกษตรไดเ้ป็นอยา่งดี และจากผลการวิเคราะห์
เชิงพื้นท่ีของการเปล่ียนแปลงพื้นท่ีป่าไมเ้ป็นเกษตรกรรมร่วมกบัระยะห่างแต่ละช่วงของแต่ละ
ปัจจยั (ตารางท่ี 4.11) พบว่า กิจกรรมทางการเกษตรส่วนใหญ่จะพบในพื้นท่ีท่ีอยู่ใกล้ถนนและ
แหล่งน ้ า ส าหรับปัจจยัดา้นส่ิงปลูกสร้างนั้นมีผลน้อยกว่าสองปัจจยัแรกอย่างเห็นได้ชดั และการ
วิเคราะห์พื้นท่ีเส่ียงต่อการเปล่ียนแปลงการใช้ประโยชน์ท่ีดินประเภทป่าไม  ้ ท่ีไดท้  าการแบ่งชั้น
ความเส่ียงออกเป็น 5 ระดบั ไดแ้ก่ พื้นท่ีท่ีมีความเส่ียงนอ้ยท่ีสุด พื้นท่ีท่ีความเส่ียงนอ้ย พื้นท่ีท่ีมีความ
เส่ียงปานกลาง พื้นท่ีท่ีมีความเส่ียงมาก และพื้นท่ีท่ีมีความเส่ียงมากท่ีสุด พบวา่ พื้นท่ีท่ีมีความเส่ียง
มากท่ีสุดเป็นพื้นท่ีท่ีอยูใ่กล ้ถนน แหล่งน ้ า ส่ิงปลูกสร้าง และมีความลาดชนัน้อยท่ีสุด สอดคลอ้ง
กบัการให้ค่าน ้ าหนกัเฉล่ียของผูเ้ช่ียวชาญดา้นป่าไมท้ั้งสามท่านท่ีมีความเห็นวา่ถนนเป็นปัจจยัท่ีมี
ผลต่อการเปล่ียนแปลงการใชป้ระโยชน์ท่ีดินมากกวา่ปัจจยัอ่ืน  ซ่ึงมีน ้ าหนกัเฉล่ียมากท่ีสุดเท่ากบั 
0.55 ค่าน ้าหนกัเฉล่ียรองลงมา คือ แหล่งน ้า 0.21 และส่ิงปลูกสร้าง 0.19 ตามล าดบั  
 

5.2  สรุปผลการศึกษาข้อมูลด้านเศรษฐกจิและสังคม 
 
 5.2.1  เจ้าหน้าทีท่ีเ่กีย่วข้องในพืน้ที ่
 เจา้หนา้ท่ีส่วนใหญ่เป็นคนในพื้นท่ี จ  านวน 11 ราย คิดเป็นร้อยละ 73.33  มีระยะเวลาตั้งถ่ินฐาน
มากกวา่ 20 ปี จ  านวน 11 ราย คิดเป็นร้อยละ 73.34 และ มีระยะเวลาในการท างานในพื้นท่ีมากท่ีสุด 
มากกวา่ 20 ปี จ  านวน 6 ราย คิดเป็นร้อยละ 40.00  
 ประเด็นสภาพทัว่ไปของพื้นท่ี พบว่า เจา้หน้าท่ีทั้งหมดรับทราบแนวเขต และส่วนใหญ่
รับทราบตลอดแนว จ านวน 8 ราย คิดเป็นร้อยละ 53.33 และเจา้หนา้ท่ีส่วนใหญ่มีความเห็นวา่ความ
เส่ือมโทรมของพื้นท่ีป่าไมน้ั้นมาจากการล่าสัตวม์ากท่ีสุด จ านวน 9 ราย คิดเป็นร้อยละ 60.00 ซ่ึง
สถานการณ์ความรุนแรงภายในพื้นท่ีอยูใ่นระดบัปานกลางจ านวน 12 ราย คิดเป็นร้อยละ 80.00  
 การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจไม่มีผลต่อการใชป้ระโยชน์ท่ีดิน จ านวน 8 ราย คิดเป็นร้อยละ 
53.33 และกลุ่มตวัอย่างเกินกว่าก่ึงหน่ึง จ านวน 8 ราย คิดเป็นร้อยละ 53.33 มีความเห็นว่าการ
เพิ่มข้ึนของประชาชนมีผลต่อการใช้ประโยชน์ท่ีดิน สาเหตุส าคญัท่ีท าให้ประชาชนใชป้ระโยชน์
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ท่ีดินรายขอ้นั้น พบวา่ ขอ้ท่ี 3 เจา้หนา้ท่ีพิทกัษป่์ามีจ านวนนอ้ย เม่ือเทียบกบัพื้นท่ีท่ีตอ้งรับผิดชอบ
ท าใหดู้แลไม่ทัว่ถึง มีค่าเฉล่ียคะแนนทศันคติสูงท่ีสุด เท่ากบั 2.47  
 เจา้หนา้ท่ีส่วนใหญ่มีความเห็นวา่หน่วยงานขาดความพร้อมในการด าเนินงานดา้นอุปกรณ์
ป้องกันและรักษาความปลอดภัยมากท่ีสุด จ านวน 13 ราย คิดเป็นร้อยละ 86.67 และจ านวน
เจา้หน้าท่ีพิทกัษ์ป่าไม่เพียงพอกบัการด าเนินงานมากท่ีสุด จ านวน 11 ราย คิดเป็นร้อยละ 73.33 
กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เห็นวา่การมีส่วนร่วมของประชาชนมีผลต่อความส าเร็จในการพฒันาและการ
ป้องกนัมากท่ีสุด จ านวน 10 ราย คิดเป็นร้อยละ 66.67 และขั้นตอนการก าหนดรูปแบบในการ
พฒันาและการป้องกนัมีความเหมาะสมท่ีจะใหป้ระชาชนเขา้มามีส่วนร่วมมากท่ีสุด จ านวน 11 ราย 
คิดเป็นร้อยละ 73.33  
 
 5.2.2 ประชาชนในพืน้ทีใ่กล้เคียง 
 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีภูมิล าเนาในพื้นท่ี จ  านวน 92 ราย คิดเป็นร้อยละ 78.6 เป็น
ประชาชนในพื้นท่ีท่ีมีระยะเวลาเขา้มาตั้งถ่ินฐานมากกวา่ 20 ปี  จ  านวน 99 ราย คิดเป็นร้อยละ 84.6 
ประกอบอาชีพเกษตรกรรม จ านวน 43 ราย คิดเป็นร้อยละ 36.8 และประชาชนมีรายไดต่้อปีมากกวา่ 
100,000 บาท มากท่ีสุด จ านวน 41 ราย คิดเป็นร้อยละ 35  
 กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ทราบว่าแนวเขตอุทยานแห่งชาติฯ อยู่บริเวณใด จ านวน 77 ราย 
คิดเป็นร้อยละ 65.8 ส่วนสาเหตุท่ีไม่ทราบแนวเขตนั้นมากจาก ไม่มีการแสดงหมายแนวเขตท่ี
ชดัเจน   
 ปัจจยัท่ีมีผลต่อการบุกรุกพื้นท่ีป่าอนุรักษน์ั้น กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีพื้นท่ีท ากิน จ านวน 
79 ราย คิดเป็นร้อยละ  67.52 เป็นท่ีดินท่ีมีเอกสารสิทธ์ิ จ  านวน 105 แปลง เน้ือท่ี 1,013 ไร่ 
เป็นเอกสารสิทธิประเภท น.ส.3 ก. จ านวน   53 แปลง   540 ไร่ โดยกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ 
มีความเห็นว่าท่ีดินท ากินท่ีมีอยู่เพียงพอกบัการประกอบอาชีพเพื่อสร้างรายได้ จ  านวน 90 ราย 
คิดเป็นร้อยละ 76.9 และเห็นวา่การส่งเสริมให้ปลูกพืชเศรษฐกิจดงักล่าวเป็นสาเหตุหน่ึงท่ีท าให้เกิด
การใชป้ระโยชน์ท่ีดินในพื้นท่ีอนุรักษ ์จ านวน 67 ราย คิดเป็นร้อยละ 57.3 ประชาชนส่วนใหญ่เห็น
ว่าแนวเขตพื้นท่ีป่าอนุรักษ์ท่ียงัไม่มีความชดัเจนเป็นสาเหตุส าคญัท่ีท าให้ประชาชนใช้ประโยชน์
ท่ีดินมีค่าเฉล่ียคะแนนทศันคติสูงท่ีสุด เท่ากบั 2.47 กลุ่มตวัอยา่งเกินกวา่ก่ึงหน่ึงไม่เคยใชป้ระโยชน์
จากไมใ้นพื้นท่ีอนุรักษ์ จ านวน 60 ราย คิดเป็นร้อยละ 51.3 และมีกลุ่มตวัอย่างจ านวน 49 ราย 
คิดเป็นร้อยละ 41.88 ไม่เคยเก็บหาของป่าในพื้นท่ีอนุรักษ ์และกลุ่มตวัอยา่งจ านวน  68 ราย คิดเป็น
ร้อยละ 58.12 เคยเก็บหาของป่าในพื้นท่ีอนุรักษ ์ ซ่ึงประเภทของป่าท่ีไดรั้บความนิยมน ามาใชเ้อง
มากท่ีสุด คือ หน่อไม ้จ านวน 58 ราย มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 0.85  



92 
 

 การพฒันา ปรับปรุงกระบวนการท างานของหน่วยงานนั้น กลุ่มตวัอย่างเห็นวา่ควรพฒันา 
ปรับปรุงดา้นการท างานท่ีรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด จ านวน 58 ราย คิดเป็นร้อยละ 49.57 
และในดา้นความตอ้งการการสนบัสนุนจากหน่วยงานของรัฐดา้นป่าไมน้ั้น พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งเกิน
กวา่ก่ึงหน่ึงตอ้งการการสนบัสนุนในดา้นการส่งเสริมความรู้ดา้นการอนุรักษพ์ื้นท่ีป่าไม ้จ  านวน 61 ราย 
คิดเป็นร้อยละ 52.14 และกลุ่มตวัอยา่งเกินกวา่ก่ึงหน่ึงไม่เคยมีส่วนร่วมในการอนุรักษพ์ื้นท่ีป่าไมใ้น
ชุมชน จ านวน 67 ราย คิดเป็นร้อยละ 57.26 และมีความพึงพอใจกบัระบบการบริหารจดัการพื้นท่ี
ป่าไม ้ในระดบัปานกลาง มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.29 นอกจากน้ีกลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มีความพร้อม
ส าหรับการให้ความร่วมมือกบัเจา้หนา้ท่ีในการอนุรักษพ์ื้นท่ีป่าไม ้จ านวน 108 ราย คิดเป็นร้อยละ 
92.31 ส าหรับขอ้ค าถามปลายเปิดในดา้นการพฒันานั้น กลุ่มตวัอยา่งไดเ้สนอแนะเป็นขอ้ ๆ เช่น การ
บริการและการปรับปรุงบ้านพัก  การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีต้องมีความโปร่งใส 
มีจิตส านึกของขา้ราชการท่ีดี และมีความเขา้ใจประชาชน เป็นตน้ ส าหรับดา้นการการป้องกนันั้น 
มีขอ้เสนอ เช่น การท างานของเจา้หน้าท่ีควรเขา้ถึงชาวบา้น   การป้องกนัไม่ให้นายทุนเขา้ไปใช้
ประโยชน์ในพื้นท่ี  จดัรณรงคเ์ก่ียวความส าคญัของป่าแก่เด็กและเยาวชน และขอ้เสนอแนะ เช่น 
จดัการให้ชาวบา้นมีสิทธิในท่ีดินอยา่งถูกตอ้ง เจา้หนา้ท่ีควรให้ความส าคญักบัการประชาสัมพนัธ์
เก่ียวกบัป่าไมใ้นทุก ๆ ดา้น จดัท าแนวเขตใหช้ดัเจน 
 

5.3  แนวทางในการพฒันาและการป้องกนั 
                                                                                             
 ข้อมูลพื้นท่ีเส่ียงต่อการเปล่ียนแปลงการใช้ประโยชน์ท่ีดิน สามารถน ามาประยุกต์ใช้
ร่วมกบัการวิเคราะห์ขอ้มูลทางด้านเศรษฐกิจและสังคม เพื่อหาแนวทางในการพฒันาและการ
ป้องกนัท่ีเหมาะสมได ้ส าหรับการพฒันานั้นควรพฒันาศกัยภาพในการท างานของเจา้หนา้ท่ี รวมถึง
ระบบการท างานท่ีมีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ โดยไม่มองขา้มการจดัการทรัพยากรร่วมกนั
ระหวา่งหน่วยงานกบัประชาชนในพื้นท่ีและการก าหนดบทลงโทษท่ีเหมาะสม 
 ดา้นการป้องกนั เร่ิมดว้ยการตรวจสอบ พิสูจน์สิทธิพื้นท่ีถือครองของประชาชนรอบพื้นท่ี
อุทยานฯ  โดยเนน้พื้นท่ีท่ีอยูใ่นเขตอุทยานแห่งชาติฯ และพื้นท่ีใกลเ้คียงท่ีมีโอกาสถูกใชป้ระโยชน์
เป็นพื้นท่ีอ่ืน ๆ นอกเหนือจากพื้นท่ีป่าไม้เป็นล าดับแรก  การแบ่งโซนตามระดับความเส่ียง 
เพื่อก าหนดพื้นท่ีท่ีควรใหค้วามส าคญัมากเป็นพิเศษ การเพิ่มจ านวนเจา้หนา้ท่ีในการตรวจสอบ ดูแล
พื้นท่ีและสอดส่องการกระท าผิด รวมทั้งการจดัท าแนวเขตให้มีความชดัเจนโดยความร่วมมือกนั
ระหวา่งเจา้หนา้ท่ีท่ีเก่ียวขอ้งและประชาชนในพื้นท่ี 
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ภาพที ่5.1  แนวทางในการพฒันาและการป้องกนั 
 
5.4  อภิปรายผล   
 
 จากผลการวิเคราะห์การเปล่ียนแปลงการใชป้ระโยชน์ท่ีดินในพื้นท่ีอุทยานแห่งชาติน ้ าตก
หว้ยยางใน ปี พ.ศ. 2537 และปี พ.ศ. 2558 พบวา่ พื้นท่ีป่าไมล้ดลง 8,192 ไร่  ในขณะท่ีพื้นท่ีเกษตรกรรม  
แหล่งน ้า  ส่ิงปลูกสร้าง และถนน มีเน้ือท่ีเพิ่มข้ึน 5,818 ไร่  1,104 ไร่ 1,137 ไร่ และ 133 ไร่ ตามล าดบั 
สอดคล้องกบังานวิจยัของ ศิริรัชน์ สุวรรณมงคล (2554) เร่ือง การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์การเปล่ียนแปลงการใช้ประโยชน์ท่ีดินและพื้นท่ีเส่ียงต่อการบุกรุก ในเขต
อุทยานแห่งชาติทบัลาน อ าเภอวงัน ้ าเขียว จงัหวดันครราชสีมาท่ีศึกษาการเปล่ียนแปลงการใช้
ประโยชน์ท่ีดินใน ปี พ.ศ. 2533 กบั ปี พ.ศ. 2552 พบวา่ พื้นท่ีป่าไมล้ดจ านวนลง พื้นท่ีท่ีไม่ใช่ป่ามี
จ านวนเพิ่มข้ึน ส าหรับพื้นท่ีป่าไม้ในอุทยานแห่งชาติน ้ าตกห้วยยางท่ีลดลงนั้นส่วนใหญ่ถูก
เปล่ียนเป็นพื้นท่ีเกษตรกรรมมากกวา่การใชป้ระโยชน์ท่ีดินประเภทอ่ืน ซ่ึงพื้นท่ีป่าไมท่ี้อยูใ่กลถ้นน  
แหล่งน ้ า และส่ิงปลูกสร้าง เป็นพื้นท่ีท่ีมีโอกาสถูกใช้ประโยชน์มากกว่าพื้นท่ีอยู่ห่างออกไป  

แนวทางในการพฒันาและการป้องกนั 

ขอ้มูลการเปล่ียนแปลงการใชป้ระโยชน์ท่ีดิน ขอ้มูลทางดา้นเศรษฐกิจและสงัคม 

การพฒันา 
1) พฒันาศกัยภาพในการท างาน

ของเจา้หนา้ท่ี 

2) ระบบการท างานท่ีมีความ
รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ   

3) การจดัการทรัพยากรร่วมกนั
ระหวา่งหน่วยงานกบั
ประชาชน 

4) การก าหนดบทลงโทษท่ี
เหมาะสม 

การป้องกนั 
1) การตรวจสอบ พิสูจน์สิทธิ

พ้ืนท่ีถือครองของประชาชน
รอบพ้ืนท่ีอุทยานฯ 

2) การแบ่งโซนตามระดบัความ
เส่ียง 

3) การเพ่ิมจ านวนเจา้หนา้ท่ี 

4) การจดัท าแนวเขตใหมี้ความ
ชดัเจน 
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เน่ืองจากพื้นท่ีท่ีอยูใ่กลปั้จจยัดงักล่าวสะดวกต่อการเขา้ถึง การขนส่ง มีแหล่งน ้ าเพียงพอส าหรับการ
เพาะปลูก และใกลส่ิ้งปลูกสร้างท าให้ประหยดัเวลาในการเดินทาง สอดคลอ้งกบัการให้ค่าคะแนน
ของผูเ้ช่ียวชาญท่ีไดใ้ห้ค่าคะแนนเฉล่ียกบัปัจจยัดา้นถนนมากกว่าปัจจยัอ่ืน ๆ รองลงมาเป็นแหล่งน ้ า 
และส่ิงปลูกสร้าง ตามล าดบั  
 นอกจากน้ีพื้นท่ีเกษตรกรรมท่ีอยูใ่กลแ้นวเขตอุทยานแห่งชาติ  ติดท่ีท ากินเดิมและมีความลาด
ชันต ่าเป็นพื้นท่ีท่ีมีการใช้ประโยชน์ท่ีดินมากกว่าพื้นท่ีท่ีอยู่ไกลออกไป และเน่ืองจากอุทยาน
แห่งชาติน ้ าตกห้วยยางมีพื้นท่ีส่วนหน่ึงติดชายแดนประเทศพม่า ซ่ึงเป็นพื้นท่ีท่ีเขา้ถึงล าบากจึงไม่
พบการเปล่ียนแปลงการใชป้ระโยชน์ท่ีดินบริเวณดงักล่าว และเม่ือวเิคราะห์ระยะห่างจากถนน พบวา่ 
พื้นท่ีท่ีอยู่ใกล้ถนนมีการใช้ประโยชน์มากกว่าพื้นท่ีท่ีอยู่ห่างไกลออกไป เน่ืองจากสามารถขยาย
พื้นท่ี เพื่อการเกษตรกรรมหรือส่ิงปลูกสร้างบริเวณดังกล่าวได้ง่าย ระยะห่างจากถนนจึง
เปรียบเสมือนตวัช้ีวดัความสะดวกอยา่งหน่ึงท่ีคนส่วนใหญ่มกัจะเลือกใชป้ระโยชน์ท่ีดินบริเวณท่ี
เข้าถึงได้ง่าย สอดคล้องกับงานวิจยัของนรินทร์ จกัรจุ้ม เร่ือง การประยุกต์ระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์เพื่อก าหนดพื้นท่ีเส่ียงต่อการบุกรุกบริเวณอุทยานแห่งชาติภูพาน จงัหวดัสกลนคร 
 ผลจากแบบสอบถามส าหรับประชาชนในพื้นท่ี  พบว่า  ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ
เกษตรกรรม ซ่ึงเป็นอาชีพสุ่มเส่ียงต่อการใชท่ี้ดินในพื้นท่ีอนุรักษม์ากกวา่อาชีพอ่ืน ๆ เน่ืองจากการ
ขยายพื้นท่ีเกษตรกรรมท าไดง่้ายกวา่การประกอบอาชีพใหม่  และการประกอบอาชีพของประชาชน
ในพื้นท่ีใกลเ้คียงกบัอุทยานแห่งชาติน ้ าตกห้วยยางนั้นเป็นไปในทิศทางเดียวกบัการเปล่ียนแปลง
พื้นท่ีป่าไม้เป็นเกษตรกรรม สอดคล้องกับงานวิจัยของปรีชา หล้าบ้านโพน (2545) เร่ือง การ
ประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อหาพื้นท่ีท่ีเหมาะสมต่อการก าหนดให้เป็นพื้นท่ีใช้
ประโยชน์ของประชาชนในพื้นท่ีอนุรักษ ์กรณีศึกษา: ลุ่มน ้ าห้วยหละ อ าเภออมก๋อย จงัหวดัเชียงใหม่ 
พบวา่ ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมท่ีแต่เดิมเป็นการท าเกษตรกรรมแบบยงัชีพ 
และบริโภคภายในครัวเรือนประกอบกบัการล่าสัตวแ์ละหาของป่าเป็นหลกั แต่สภาพเศรษฐกิจใน
ปัจจุบนัท าใหช้าวบา้นหนัมาท าเกษตรเชิงพาณิชยแ์ละเป็นรายไดห้ลกัเพิ่มมากข้ึน  
 

5.5  ข้อเสนอแนะ 
 

ขอ้เสนอแนะส าหรับการบริหารจดัการเชิงปฏิบติัการและเชิงนโยบาย 
 1) ควรมีการสนับสนุนให้ประชาชนในพื้นท่ีมีส่วนร่วมในการดูแลทรัพยากร และการ
พฒันาต่าง ๆ ในอุทยานแห่งชาติใหม้ากกวา่ท่ีเป็นอยูใ่นปัจจุบนั 
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 2) การวางแผนพัฒนาต้องมีความสอดคล้องและสามารถด าเนินการควบคู่ไปกับ              
การอนุรักษท์รัพยากร และใหค้วามส าคญักบัผลประโยชน์ของประชาชนโดยรวม 
 3) การพฒันาในแต่ละดา้นควรผา่นกระบวนการการมีส่วนร่วมจากหลาย ๆ ฝ่าย เพื่อน าขอ้ดี
ขอ้เสียมาเปรียบเทียบ พร้อมกบัการหาแนวทางในการป้องกนัผลกระทบจากการพฒันา แล้วจึง
พิจารณาเลือกวธีิท่ีดีท่ีสุด ซ่ึงสามารถปรับเปล่ียนใหเ้ขา้กบัสถานการณ์ปัจจุบนัได ้
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ภาคผนวก ก 

 

แบบสอบถาม 
ปัจจยัการเปลีย่นแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดนิและแนวทางการพฒันา  

การป้องกนัพืน้ที่ป่าไม้ในอุทยานแห่งชาตนิ า้ตกห้วยยาง  
จงัหวดัประจวบครีีขนัธ์ ส าหรับเจ้าหน้าที่พทิกัษ์ป่า 
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ภาคผนวก ก 

 

แบบสอบถาม 
ปัจจัยการเปลีย่นแปลงการใช้ประโยชน์ทีด่ินและแนวทางการพฒันา  

การป้องกนัพืน้ทีป่่าไม้ในอทุยานแห่งชาติน า้ตกห้วยยาง  
จังหวดัประจวบครีีขนัธ์ ส าหรับเจ้าหน้าทีพ่ทิกัษ์ป่า 

 

 
 

ค าช้ีแจง แบบสอบถามชุดน้ี เป็นส่วนหน่ึงของการศึกษาในระดับปริญญาโท คณะบริหารการ
พฒันาส่ิงแวดลอ้มสถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ ในงานวิจยัเก่ียวกบัการเปล่ียนแปลงการใช้
ประโยชน์ท่ีดินและแนวทางการพฒันา  การป้องกนัพื้นท่ีป่าไมใ้นอุทยานแห่งชาติน ้ าตกห้วยยาง 
จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์  โดยการวิเคราะห์ปัจจยัทางกายภาพและพื้นท่ีเส่ียง เพื่อหาแนวทางการ
พฒันาและป้องกนัพื้นท่ีอุทยานแห่งชาติน ้าตกหว้ยยาง  และตอ้งใชแ้บบสอบถามในการวิเคราะห์หา
ปัจจยัทางดา้นเศรษฐกิจและสังคมร่วมดว้ย  ค  าตอบของท่านจะไม่มีผลใด ๆ ต่อท่านและครอบครัว 
ขอ้มูลท่ีไดจ้ะน ามาวเิคราะห์ โดยรวมเพื่อประโยชน์ในการวจิยัเท่านั้นจึงใคร่ขอความกรุณาจากท่าน
ช่วยตอบใหค้รบทุกขอ้และตรงความเป็นจริงของท่าน ทั้งน้ี เพื่อให้ผลการวิเคราะห์ และวิจยัออกมา
อยา่งถูกตอ้งท่ีสุด และเป็นประโยชน์ส าหรับการวจิยัอ่ืนต่อไป 
 

แบบสอบถามน้ีมี 4 ส่วน 5 หนา้ 

1) ขอ้มูลส่วนบุคคล 

2) สภาพทัว่ไปของพื้นท่ี 

3)  ปัจจยัท่ีมีผลต่อการใชป้ระโยชน์ท่ีดินในพื้นท่ีป่าอนุรักษ ์
4) ความพร้อมในการปฏิบติังานและการอนุรักษ  ์

 

ผู ้วิจ ัยหวัง เป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือจากท่านในการตอบค าถาม และ
ขอขอบพระคุณท่านเป็นอยา่งยิง่ท่ีเสียสละเวลาในการตอบแบบสอบถามในคร้ังน้ี 
 
 
 

สุนี ล าสา 
                                                                                ผูว้จิยั 

 
 

หมายเลขแบบสอบถาม................ 
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ส่วนที ่1 ข้อมูลส่วนบุคคล 

 ค ำชี้แจง : โปรดใส่เคร่ืองหมำยถกู (/) ลงในช่องท่ีตรงกับควำมเป็นจริงมำกท่ีสุด 
1)  ภูมิล าเนาเดิม   

(1)  เป็นคนในพื้นท่ี        (2)  ยา้ยมาจากท่ีอ่ืน ระบุ............................. 

2)  ระยะเวลาท่ีเขา้มาตั้งถ่ินฐานในพื้นท่ี 

(1) นอ้ยกวา่ 1 ปี           (2)  1 – 5 ปี  (3)  6 – 10 ปี 

 (4) 11 – 15 ปี           (5)  16 – 20 ปี  (6)  มากกวา่ 20 ปี 

3)  ระยะเวลาท่ีท างานในพื้นท่ี 

(1) นอ้ยกวา่ 1 ปี           (2)  1 – 5 ปี  (3)  6 – 10 ปี 

 (4) 11 – 15 ปี           (5)  16 – 20 ปี  (6)  มากกวา่ 20 ปี 

ส่วนที ่2 สภาพทัว่ไปของพืน้ที่ 
 ค ำชี้แจง : โปรดใส่เคร่ืองหมำยถกู (/) ลงในช่องท่ีตรงกับควำมคิดเห็นของท่ำนมำกท่ีสุด 
4)  ท่านทราบหรือไม่วา่แนวเขตของอุทยานแห่งชาติน ้าตกหว้ยยางอยูบ่ริเวณใด 

ทราบ        

   (1) ทราบตลอดทั้งแนวเขต  
    

   (2) ทราบแนวเขตบางช่วง (ระบุ)............................................................... 

  ไม่ทราบ 

   (1) ไม่มีการประชาสัมพนัธ์หรือช้ีแจงรายละเอียดจากหน่วยงานส่วนกลาง 

   (2) ไม่มีการแสดงหมายแนวเขตท่ีชดัเจน 

   (3) อ่ืน ๆ (ระบุ)........................................................................................... 

กรุณาตอบแบบสอบถามตามความเป็นจริง ข้อมลูของท่านจะใช้เพ่ือการศกึษาวิจยัเทา่นัน้
และข้อมลูจะถกูเก็บเป็นความลบัไม่มีผลใดๆ ตอ่ท่านและครอบครัว 
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5) ปัจจุบนัพื้นท่ีป่าไมใ้นอุทยานแห่งชาติน ้าตกหว้ยยางมีความเส่ือมโทรมเน่ืองจาก  
     (ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้) 
 
   (1)  สร้างท่ีอยูอ่าศยั 

   (2)   ท าการเกษตร 

   (3)  ล่าสัตว ์ 

   (4)  มีนายทุนเขา้มากวา้นซ้ือ เพื่อท าประโยชน์ 

   (5)  อ่ืน ๆ (ระบุ)......................................................................................... 
 

6)  ท่านคิดวา่สถานการณ์การใชป้ระโยชน์ท่ีดินในพื้นท่ีอุทยานแห่งชาติน ้าตกหว้ยยางในปัจจุบนัมี      
      ความรุนแรงอยูใ่นระดบัใด 
 

 (1)  รุนแรงนอ้ย     (2)  รุนแรงปานกลาง   (3)  รุนแรงมาก 

 

ส่วนที ่3 ปัจจัยทีม่ีผลต่อการการใช้ประโยชน์ทีด่ินในพืน้ทีป่่าอนุรักษ์ 
 ค ำชี้แจง : โปรดใส่เคร่ืองหมำยถกู (/) ลงในช่องท่ีตรงกับควำมคิดเห็นของท่ำนมำกท่ีสุด 
7)  ท่านคิดวา่การเจริญเติบโตทางดา้นเศรษฐกิจ โดยเฉพาะราคาพืชผลทางการเกษตรและความ   
      ตอ้งการของตลาดท่ีสูงข้ึนมีผลต่อการใชป้ระโยชน์ท่ีดินในพื้นท่ีอนุรักษห์รือไม่ 
 
  (1)  มีผล  

อยา่งไร……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………… 

 
  (2)  ไม่มีผล 
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8)  ท่านคิดวา่การเพิ่มข้ึนของจ านวนประชาชนในชุมชนมีผลต่อการการใชป้ระโยชน์ท่ีดินในพื้นท่ี 
      อนุรักษ ์เพื่อการเกษตรและการสร้างท่ีอยูอ่าศยั หรือไม่ 
 
              (1)  มีผล  

อยา่งไร……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………… 
 

  (2)  ไม่มีผล 
 

9)  สาเหตุส าคญัท่ีท าให้ประชาชนใชป้ระโยชน์ท่ีดินในพื้นท่ีอนุรักษ ์
 

 

สาเหตุ น้อย 
ปาน 
กลาง 

มาก 

(1)  ความชดัเจนของแนวเขตพื้นท่ีอนุรักษ ์    

(2)  ประชาชนในพื้นท่ียงัขาดความรู้ ความเขา้ใจในการอนุรักษ ์   
       ทรัพยากรธรรมชาติใหเ้กิดความย ัง่ยนื 

   

(3)  เจา้หนา้ท่ีพิทกัษป่์ามีจ านวนนอ้ย เม่ือเทียบกบัพื้นท่ี 
       ท่ีตอ้งรับผดิชอบท าใหดู้แลไม่ทัว่ถึง 

   

(4)  ขาดแคลนเคร่ืองมือและบุคลากรท่ีมีความสามารถ 
       ในการประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยท่ีีเหมาะสม 

   

(5)  แนวทางพฒันาและป้องกนัการใชป้ระโยชน์ท่ีดิน 
       ในพื้นท่ีอนุรักษย์งัไม่เปิดโอกาสใหป้ระชาชนและ 
       ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียเขา้มามีส่วนร่วมเท่าท่ีควร 

   

(6)  อ่ืน ๆ (ระบุ)    
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ส่วนที ่4 ความพร้อมในการปฏิบัติงานและการอนุรักษ์   
 ค ำชี้แจง : โปรดใส่เคร่ืองหมำยถกู (/) ลงในช่องท่ีตรงกับควำมคิดเห็นของท่ำนมำกท่ีสุด 

10)  ท่านคิดวา่หน่วยงานของท่านขาดความพร้อมในการด าเนินงานเก่ียวกบัการป้องกนัการใช ้  
       ประโยชน์ท่ีดินในดา้นใดบา้ง (ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้) 
 

  (1) เจา้หนา้ท่ีท่ีมีความรู้ทางดา้นการส ารวจและการใชเ้คร่ืองมือเฉพาะทาง 

  (2) จ  านวนเจา้หนา้ท่ีไม่เพียงพอ 

  (3) เคร่ืองมือในการส ารวจภาคสนามท่ีทนัสมยั 

  (4) อุปกรณ์ป้องกนัและรักษาความปลอดภยั 

  (5) ยานพาหนะท่ีพร้อมใชง้าน 

  (6) อ่ืนๆ  .................................................................................................................. 

11)  ท่านคิดวา่การมีส่วนร่วมของประชาชนมีผลต่อความส าเร็จในการพฒันาและการป้องกนั 
        การใชป้ระโยชน์ท่ีดินในพื้นท่ีหรือไม่ 
  (1) มีผล    (2) ไม่มีผล 

12)  ท่านคิดวา่ขั้นตอนใดท่ีเหมาะสมต่อการใหป้ระชาชนในพื้นท่ีเขา้มามีส่วนร่วมในการพฒันา 
        และการป้องกนัการใชป้ระโยชน์ท่ีดินในพื้นท่ี 
 

ขั้นตอนการมีส่วนร่วม เหมาะสม ไม่เหมาะสม 
(1)  ขั้นตอนการวางแผน   
(2)  ขั้นตอนการก าหนดรูปแบบในการพฒันาและ 
       การป้องกนั 

  

(3)  ขั้นตอนการด าเนินการ   
(4)  การเสนอแนะแนวทาง และแกไ้ขรูปแบบวธีิการ   
(5)  การติดตามตรวจสอบ   
(6)  การก าหนดบทลงโทษส าหรับผูก้ระท าผิด   

 

(7)  อ่ืน ๆ ระบุ.......................................................................................................................... 
………………………………………………………………………………………………. 
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13)  ท่านคิดวา่ประชาชนในพื้นท่ีโดยรอบพื้นท่ีป่าอนุรักษใ์หค้วามร่วมมืออยา่งเตม็ใจใน 
        การอนุรักษพ์ื้นท่ีป่าไมห้รือไม่ 
 
  (1)  เตม็ใจ   (2)  ไม่เตม็ใจ 
 

14)  ท่านคิดวา่การพฒันาและการป้องกนัการใชป้ระโยชน์ท่ีดินในพื้นท่ีอุทยานแห่งชาติน ้าตก 
        หว้ยยางใหป้ระสบผลส าเร็จนั้น ควรมีแนวทางอยา่งไร 
 

การพฒันา…………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………..……
………………………………………………………………………………………………..…… 
………………………………………………………………………………………………..…… 
………………………………………………………………………………………………..…… 
………………………………………………………………………………………………..…… 
………………………………………………………………………………………………..…… 
 

การป้องกนั………………………………………………………………………………………... 
………………………………………………………………………………………………..……
………………………………………………………………………………………………..…… 
………………………………………………………………………………………………..…… 
………………………………………………………………………………………………..…… 
………………………………………………………………………………………………..…… 
………………………………………………………………………………………………..…… 
 

15)  ขอ้เสนอแนะ…………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………..…… 
………………………………………………………………………………………………..…… 
………………………………………………………………………………………………..…… 
………………………………………………………………………………………………..…… 
………………………………………………………………………………………………..…… 
………………………………………………………………………………………………..…… 
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หมายเหตุ : ค าอธิบายประกอบค าถามสาเหตุส าคญัท่ีท าใหป้ระชาชนใชป้ระโยชน์ท่ีดินในพื้นท่ี  
                    อนุรักษ ์ในขอ้ท่ี 9 ใชเ้กณฑ ์ดงัน้ี 
   

 1) นอ้ย  หมายถึง  สาเหตุท่ีท าให้ประชาชนใช้ประโยชน์ท่ีดินในพื้นท่ีอนุรักษ์
นอ้ย โดยมีระดบัคะแนนอยูร่ะหวา่ง 1.67-1.00 

 2) ปานกลาง หมายถึง สาเหตุท่ีท าให้ประชาชนใช้ประโยชน์ท่ีดินในพื้นท่ีอนุรักษ์
ปานกลางโดยมีระดบัคะแนนระหวา่ง 2.32-1.65 

 3) มาก  หมายถึง  สาเหตุท่ีท าให้ประชาชนใช้ประโยชน์ท่ีดินในพื้นท่ีอนุรักษ์
มาก โดยมีระดบัคะแนนอยูร่ะหวา่ง 3.00-2.33 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข 
 

แบบสอบถามทศิทางการพฒันาและการป้องกนัการบุกรุก 
พืน้ที่ในอทุยานแห่งชาตนิ า้ตกห้วยยาง 
ส าหรับประชาชนในพืน้ที่ใกล้เคยีง 
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ภาคผนวก ข 

 

แบบสอบถามทศิทางการพฒันาและการป้องกนัการบุกรุก 
พืน้ทีใ่นอทุยานแห่งชาติน า้ตกห้วยยาง 
ส าหรับประชาชนในพืน้ที่ใกล้เคยีง 

 

ค าช้ีแจง  แบบสอบถามน้ีมีวตัถุประสงค ์เพื่อศึกษาการเปล่ียนแปลงการใชป้ระโยชน์ท่ีดินและแนว
ทางการพฒันา  การป้องกนัพื้นท่ีป่าไมใ้นอุทยานแห่งชาติน ้ าตกห้วยยาง จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์  

โดยการวิเคราะห์ปัจจยัทางกายภาพและพื้นท่ีเส่ียง เพื่อหาแนวทางการพฒันาและป้องกนัพื้นท่ี
อุทยานแห่งชาติน ้าตกหว้ยยาง  และตอ้งใชแ้บบสอบถามในการวเิคราะห์หาปัจจยัทางดา้นเศรษฐกิจ
และสังคมร่วมด้วย ค าตอบของท่านจะไม่มีผลใด ๆ ต่อท่านและครอบครัว ขอ้มูลท่ีได้จะน ามา
วิเคราะห์ โดยรวมเพื่อประโยชน์ในการวิจยัเท่านั้นจึงใคร่ขอความกรุณาจากท่านช่วยตอบให้ครบ
ทุกขอ้และตรงความเป็นจริงของท่าน ทั้งน้ี เพื่อให้ผลการวิเคราะห์ และวิจยัออกมาอย่างถูกตอ้ง
ท่ีสุด และเป็นประโยชน์ส าหรับการวจิยัอ่ืนต่อไป 
  
แบบสอบถามน้ีมี 4 ส่วน 5 หนา้ 

1) ขอ้มูลส่วนบุคคล 

2) สภาพทัว่ไปของพื้นท่ี 

3) ปัจจยัท่ีมีผลต่อการใชป้ระโยชน์ท่ีดิน 
4) ความคิดเห็นเก่ียวกบัการบริหารจดัการพื้นท่ีอนุรักษ ์

 
ผู ้วิจ ัยหวัง เป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือจากท่านในการตอบค าถาม และ

ขอขอบพระคุณท่านเป็นอยา่งยิง่ท่ีเสียสละเวลาในการตอบแบบสอบถามในคร้ังน้ี 
 
 

สุนี  ล าสา 
     ผูว้จิยั 

 
 

หมายเลขแบบสอบถาม................ 
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ส่วนที ่1 ข้อมูลส่วนบุคคล 

ค ำชี้แจง : โปรดใส่เคร่ืองหมำยถกู (/) ลงในช่องท่ีตรงกับควำมคิดเห็นของท่ำนมำกท่ีสุด 
 

1)  ภูมิล าเนาเดิม   

(1)  เป็นคนในพื้นท่ี        (2)  ยา้ยมาจากท่ีอ่ืน ระบุ............................. 

 

2)  ระยะเวลาท่ีเขา้มาตั้งถ่ินฐานในพื้นท่ี 

(1) นอ้ยกวา่ 1 ปี           (2)  1 – 5 ปี  (3)  6 – 10 ปี 

 (4) 11 – 15 ปี           (5)  16 – 20 ปี  (6)  มากกวา่ 20 ปี 

 

3)  อาชีพหลกั 

(1) เกษตรกรรม           (2)  รับราชการ  (3)  ธุรกิจส่วนตวั

 (4) อ่ืน ๆ (ระบุ)................................................................................................ 

 

4)  รายไดต่้อปีของท่าน คือ 

  (1)  นอ้ยกวา่ 20,000  บาทต่อปี          (2)  20,001 – 40,000  บาทต่อปี 

  (3)  40,001 – 60,000  บาทต่อปี          (4)  60,001 – 80,000  บาทต่อปี 
 

  (5)  80,001 – 100,000  บาทต่อปี          (6)  มากกวา่ 100,001 บาทต่อปี 
 

 

 

 

 

 

กรุณาตอบแบบสอบถามตามความเป็นจริงข้อมลูของทา่นจะใช้เพ่ือการศกึษาวิจยัเท่านัน้
และข้อมลูจะถกูเก็บเป็นความลบัไมมี่ผลใด ๆ ตอ่ทา่นและครอบครัว 
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ส่วนที ่2  สภาพทัว่ไปของพืน้ที่ 
ค ำชี้แจง : โปรดใส่เคร่ืองหมำยถกู (/) ลงในช่องท่ีตรงกับควำมคิดเห็นของท่ำนมำกท่ีสุด 
 

 

5)  ท่านทราบหรือไม่วา่แนวเขตของอุทยานแห่งชาติน ้าตกหว้ยยางอยูบ่ริเวณใด 
 

ทราบ        

   (1) ทราบตลอดทั้งแนวเขต  
    

   (2) ทราบแนวเขตบางช่วง (ระบุ)............................................................... 

  ไม่ทราบ 

   (1) ไม่มีการประชาสัมพนัธ์หรือช้ีแจงรายละเอียดจากหน่วยงานส่วนกลาง 

   (2) ไม่มีการแสดงหมายแนวเขตท่ีชดัเจน 

   (3) อ่ืน ๆ (ระบุ)........................................................................................... 

 
ส่วนที ่3 ปัจจัยทีม่ีผลต่อการใช้ประโยชน์ทีด่ินพืน้ทีป่่าอนุรักษ์ 

ค ำชี้แจง : โปรดใส่เคร่ืองหมำยถกู (/) ลงในช่องว่ำงท่ีตรงกับควำมเป็นจริงมำกท่ีสุด 
 

6)  พื้นท่ีถือครองท่ีดินดา้นเกษตรกรรม 
 

  ไม่มีท่ีดินท ากินเป็นของตนเอง แต่มีการเช่าท่ีดินท ากิน  

จ านวน______ไร่______แปลง (โปรดใส่รายละเอียดในตารางดา้นล่าง) 

  มีท่ีดินท ากินเป็นของตนเอง จ านวน แปลง______ ไร่  

(โปรดใส่รายละเอียดในตารางดา้นล่าง) 
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แปลงท่ี 
 

จ านวน (ไร่) ประเภทท่ีดิน 

มีเอกสารสิทธ์ิ (ระบุ) ไม่มีเอกสารสิทธ์ิ 

    

    

    

    

    

    
 

 

หมายเหตุ:  กรณีท่ีดินมีเอกสารสิทธ์ิ โปรดระบุประเภทของเอกสารสิทธ์ินั้นดว้ย เช่น นส ๓  
                   หรือ นส ๓ก หรือ นส ๓ข หรือโฉนดท่ีดินหรือ สปก. 

 

7)  ท่านคิดวา่ท่ีดินท ากินของท่านเพียงพอกบัการประกอบอาชีพเพื่อสร้างรายไดห้รือไม่ 

  (1)  เพียงพอ    (2)  ไม่เพียงพอ  
  
8)  ท่านคิดวา่การส่งเสริมให้ปลูกพืชเศรษฐกิจของภาครัฐ เช่น ขา้ว  ขา้วโพด ยางพารา เป็นตน้  
      เป็นสาเหตุหน่ึงของการใชป้ระโยชน์ท่ีดินในพื้นท่ีป่าอนุรักษห์รือไม่ 
 

  (1)  ใช่     (2)  ไม่ใช่ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



114 

 

9)  สาเหตุส าคญัท่ีท าให้ประชาชนใชป้ระโยชน์ท่ีดินในพื้นท่ีอนุรักษ ์
 

 
 

10)  ท่านเคยใชป้ระโยชน์จากไมใ้นพื้นท่ีอนุรักษห์รือไม่ (ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้) 
 

  (1)  เคย (โปรดใส่รายละเอียดในตารางดา้นล่าง)  (2)  ไม่เคย 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

สาเหตุ มาก 
ปาน 
กลาง 

น้อย 

(1) แนวเขตพื้นท่ีป่าอนุรักษย์งัไม่มีความชดัเจน    

(2) ประชาชนในพื้นท่ียงัขาดความรู้ ความเขา้ใจ 
ในการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติใหเ้กิดความย ัง่ยนื 

   

(3) เจา้หนา้ท่ีพิทกัษป่์ามีจ านวนนอ้ย เม่ือเทียบกบัพื้นท่ี 
ท่ีตอ้งรับผดิชอบท าใหดู้แลไม่ทัว่ถึง 

   

(4)ขาดแคลนเคร่ืองมือและบุคลากรท่ีมีความสามารถ 
ในการประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยท่ีีเหมาะสม 

   

(5) แนวทางพฒันาและป้องกนัการใชป้ระโยชน์ท่ีดิน 
ในพื้นท่ีอนุรักษย์งัไม่เปิดโอกาสใหป้ระชาชนและ 
ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียเขา้มามีส่วนร่วมเท่าท่ีควร 

   

(6) อ่ืน ๆ (ระบุ)    

การน าไปใช้ประโยชน์ 
ลกัษณะการใช้ประโยชน์ 

ใช้เอง จ าหน่าย 

(1)  ไมแ้ปรรูป เช่น ท าโตะ๊ เกา้อ้ี เป็นตน้   

(2)  เช้ือเพลิง   

(3)  ส่ิงปลูกสร้าง   

(4)  อ่ืน ๆ (1)   
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11)  ท่านเคยเก็บหาของป่าในพื้นท่ีอนุรักษห์รือไม่ (ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้)  

             เคย  (โปรดใส่รายละเอียดในตารางดา้นล่าง)                ไม่เคย  

 

ชนิดของป่าท่ีเขา้ไปเก็บในพื้นท่ี 
ใชป้ระโยชน์โดย 

ใชเ้อง จ าหน่าย 

(1)  หวาย   

(2)  ไผ ่   

(3)  เห็ด   

(4)  หน่อไม ้   

(5)  เปลือกไม ้   

(6)  แมลงป่า   

(7)  ชนั ยาง   

(8)  สมุนไพร   

(9)  น ้าผึ้ง   

(10)  อ่ืนๆ (1)   

(2)   

(3)   
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ส่วนที ่4 ความคิดเห็นเกีย่วกับการบริหารจัดการพืน้ทีอ่นุรักษ์ 

 ค ำชี้แจง : โปรดใส่เคร่ืองหมำยถกู (/) ลงในช่องท่ีตรงกับควำมคิดเห็นของท่ำนมำกท่ีสุด 

12)  ท่านคิดวา่หน่วยงานท่ีดูแลพื้นท่ีป่าไมค้วรมีการพฒันา ปรับปรุงกระบวนการท างาน 
        ใหมี้คุณภาพท่ีดีข้ึนในดา้นใดบา้ง (เลือกตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้) 
 
  (1)   ขั้นตอนการท างานท่ีชดัเจน และเป็นระบบ 

(2)   มีความโปร่งใสตรวจสอบได ้

(3)   การท างานท่ีรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 

(4)   มีการรับฟังความคิดเห็น และพร้อมจะปฏิบติัตามค าแนะน าท่ีมีประโยชน์ 

       ของประชาชน 

(5)   มีการเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารถูกตอ้ง รวดเร็ว ทนัเหตุการณ์ 

  (6)   เปิดโอกาสใหป้ระชาชนส่วนร่วม 

  (7)   อ่ืนๆ โปรดระบุ.............................................................................................. 
 

13)  ท่านตอ้งการการสนบัสนุนจากหน่วยงานของรัฐเก่ียวกบัดา้นป่าไมใ้นดา้นใดบา้ง   
        (เลือกตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้) 
 
  (1)   การส่งเสริมและพฒันาชุมชนโดยรอบพื้นท่ีป่าอนุรักษใ์หเ้ป็นชุมชนเชิงนิเวศ 

  (2)   การส่งเสริมความรู้ดา้นการอนุรักษพ์ื้นท่ีป่าไม ้

  (3)   การสร้างความเขา้ใจระหวา่งเจา้หนา้ท่ีท่ีเก่ียวขอ้งกบัประชาชนในพื้นท่ี 

(4)   อ่ืนๆ  ............................................................................................................. 
………………………………………………………………………………………………..……
………………………………………………………………………………………………..…… 
………………………………………………………………………………………………..…… 
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14)   ท่านเคยมีส่วนร่วมในการอนุรักษพ์ื้นท่ีป่าไมใ้นชุมชนหรือไม่ 

  (1)   เคยมีส่วนร่วมระบุ…………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………..……
………………………………………………………………………………………………..…… 
………………………………………………………………………………………………..…… 
………………………………………………………………………………………………..…… 
………………………………………………………………………………………………..……
………………………………………………………………………………………………..…… 
 
 

  (2)   ไม่เคยมีส่วนร่วม 

 

15. ท่านมีความพึงพอใจกบัระบบการบริหารจดัการพื้นท่ีป่าไมข้องเจา้หนา้ท่ีในพื้นท่ีหรือไม่ 

  (1)   พอใจมาก             (2)   พอใจปานกลาง        (3)   พอใจนอ้ย 

 

16. ท่านพร้อมจะใหค้วามร่วมมือกบัเจา้หนา้ท่ีในการอนุรักษพ์ื้นท่ีป่าไมห้รือไม่ 

  (1)   พร้อม     

(2)   ไม่พร้อม เพราะ ……………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………..……
………………………………………………………………………………………………..…… 
………………………………………………………………………………………………..…… 
………………………………………………………………………………………………..…… 
………………………………………………………………………………………………..…… 
………………………………………………………………………………………………..…… 
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17)  ท่านคิดวา่การพฒันาและการป้องกนัการใชป้ระโยชน์ท่ีดินในพื้นท่ีอุทยานแห่งชาติน ้าตก 
        หว้ยยางใหป้ระสบผลส าเร็จนั้น ควรมีแนวทางอยา่งไร 
 
การพฒันา…………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………..……
………………………………………………………………………………………………..…… 
………………………………………………………………………………………………..…… 
………………………………………………………………………………………………..…… 
………………………………………………………………………………………………..…… 
………………………………………………………………………………………………..…… 
………………………………………………………………………………………………..…… 
 
 

การป้องกนั………………………………………………………………………………………... 
………………………………………………………………………………………………..……
………………………………………………………………………………………………..…… 
………………………………………………………………………………………………..…… 
………………………………………………………………………………………………..…… 
………………………………………………………………………………………………..…… 
………………………………………………………………………………………………..…… 
………………………………………………………………………………………………..…… 
 
 

15)  ขอ้เสนอแนะ…………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………..…… 
………………………………………………………………………………………………..…… 
………………………………………………………………………………………………..…… 
………………………………………………………………………………………………..…… 
………………………………………………………………………………………………..…… 
………………………………………………………………………………………………..…… 
………………………………………………………………………………………………..…… 
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หมายเหตุ : ค าอธิบายประกอบค าถามสาเหตุส าคญัท่ีท าใหป้ระชาชนใชป้ระโยชน์ท่ีดินในพื้นท่ี  
                    อนุรักษ ์ในขอ้ท่ี 9 ใชเ้กณฑ ์ดงัน้ี 
   

 1) นอ้ย  หมายถึง  สาเหตุท่ีท าให้ประชาชนใช้ประโยชน์ท่ีดินในพื้นท่ีอนุรักษ์
นอ้ย โดยมีระดบัคะแนนอยูร่ะหวา่ง 1.67-1.00 

 2) ปานกลาง หมายถึง สาเหตุท่ีท าให้ประชาชนใช้ประโยชน์ท่ีดินในพื้นท่ีอนุรักษ์
ปานกลางโดยมีระดบัคะแนนระหวา่ง 2.32-1.65 

 3) มาก  หมายถึง  สาเหตุท่ีท าให้ประชาชนใช้ประโยชน์ท่ีดินในพื้นท่ีอนุรักษ์
มาก โดยมีระดบัคะแนนอยูร่ะหวา่ง 3.00-2.33 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาคผนวก ค 

 

รายช่ือผู้เช่ียวชาญด้านป่าไม้ 
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ภาคผนวก ค 

 

รายช่ือผู้เช่ียวชาญด้านป่าไม้ 

 
 1) ช่ือ ช่ือสกุล   นายไชยยนัต ์อินทรสุวรรณ  

       ต าแหน่ง   นายช่างส ารวจช านาญงาน ฝ่ายรังวดัแนวเขตท่ีดินป่าไม ้ 

           ส านกัฟ้ืนฟูและพฒันาพื้นท่ีอนุรักษ ์ 

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตวป่์าและพนัธ์ุพืช 

 

 2) ช่ือ ช่ือสกุล   นายวรีพนัธ์ แสนใหม่ 

       ต าแหน่ง   นายช่างส ารวจช านาญงาน ฝ่ายรังวดัแนวเขตท่ีดินป่าไม ้ 

ส านกัฟ้ืนฟูและพฒันาพื้นท่ีอนุรักษ ์ 

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตวป่์าและพนัธ์ุพืช 

 

 3) ช่ือ ช่ือสกุล   นายพิศิษฐ ์เจริญสุข 

       ต าแหน่ง   นายช่างส ารวจช านาญงาน  

ส านกับริหารพื้นท่ีอนุรักษท่ี์ 3 สาขาเพชรบุรี 
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