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บทคัดยอ 
วัตถุประสงคของการศึกษา เพ่ือที่จะทําการตรวจวัด

ความเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ปาไม และจําแนกประเภทของพืช
พรรณในเขตรักษาพันธุสัตวปาภูเขียว จากภาพถายดาวเทียม 
Landsat - TM หลายชวงเวลานับต้ังแตป พ.ศ.2538 ถึงป พ.ศ.
2548 ในการทําแผนที่การใชประโยชที่ดินในเขตรักษาพันธุ
สัตวปาภูเขียว และแนวกันชน 2 กิโลเมตร โดยใชวิธีการตีความ
ภาพดวยสายตา และสํารวจพื้นที่เพ่ือตรวจสอบความถูกตอง 
รวมไปถึงการจําแนกประเภทปาไม พันธุไมในเขตรักษาพันธุ
สัตวปาภูเขียว และทําการเปรียบเทียบความเปลี่ยนแปลงของ
พ้ืนที่การใชประโยชนที่ดินในเขตรักษาพันธุสัตวปา ในพื้นที่
เขตรักษาพันธุสัตวปาภูเขียว มีปาไมที่สําคัญ 4 ประเภท ไดแก 
ปาดิบเขา ปาดิบแลง ปาเต็งรังหรือปาเบญจพรรณ และปาไผ ซึ่ง
มีเนื้อที่ประมาณ 50% 20% 17% และ 4% ตามลําดับ สวนการ
เปลี่ยนแปลงของพื้นที่ปาไมระหวางป พ.ศ.2538 ถึง ป พ.ศ.
2548 น้ัน มีการเปลี่ยนแปลงไมมากนักโดยพื้นที่ปาบางสวน
เปลี่ยนสภาพกลายเปนทุงหญา และ พ้ืนที่เกษตรกรรม รวม
เทากับ 22.57 ตร.กม. สวนมากพื้นที่ที่มีการเปลี่ยนแปลงจะอยู
นอกเขตรักษาพันธุสัตวปาซึ่ งพบการขยายตัวของพื้นที่
เกษตรกรรมประเภท พืชไร เทากับ 81.17 ตร.กม และพื้นที่
สวนปาเพิ่มขึ้น เทากับ 4.01 ตร.กม. 
คําสําคัญ: ทรัพยากรปาไมและการตรวจวัดความเปลี่ยนแปลง ,
ขอมูลดาวเทียมหลายวันที่, เขตรักษาพันธุสัตวปาภูเขียว 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
ผลสืบเนื่องจากกิจกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคมของประเทศไทย  ทําใหเศรษฐกิจของประเทศได
พัฒนากาวหนาตามลําดับ ผลกระทบจากการพัฒนาก็คือ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมไดเสื่อมโทรมลงเปน
ลําดับ ทรัพยากรปาไมที่เคยมีอยางอุดมสมบูรณไดลดลง
อยางรวดเร็ว (ธงชัย 2537) ประเทศไทยเคยมีปาไมที่อุดม
สมบูรณ ซึ่งถูกใชเพ่ือเพิ่มพ้ืนที่เกษตรกรรมและใชทรัพยากร
เพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ พ้ืนที่ปาไมที่เคยอุดมสมบูรณ 
ซึ่งมีมากถึง 50% ของเนื้อที่ทั้งประเทศในป พ.ศ.2504 และ
ลดลงเหลือเพียง 25% ในป พ.ศ.2541  

เพ่ือลดวิกฤตความเสื่อมโทรมของปาไมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ รัฐบาลจึงมีการกําหนดแนวทางการ
อนุรักษและปองกันการบุกรุกทําลายพื้นที่ปา โดยการจัดต้ัง
อุทยานแหงชาติ และเขตรักษาพันธุสัตวปาเพิ่มขึ้น แตก็ยังมี
การบุกรุกทําลายปา และเกิดไฟปาอยูเปนประจํา เขตรักษา
พันธุสัตวปาภูเขียว เปนแนวทางการอนุรักษพ้ืนที่ปา เพ่ือเปน
แหลงที่อยูอาศัยของสัตวปา มีมาตรการปองกันและควบคุม
พ้ืนที่ในเขตฯ อยางเขมงวด เพ่ือลดอัตราการบุกรุกพ้ืนที่ปาไม  
และติดตามการเปลี่ยนแปลงการใชที่ดินในเขตฯ ซึ่งมีความ
จําเปนตอการดํารงชีวิตของสตัวปา  

ในป พ. ศ. 2538 มหาวิทยาลัยขอนแกนไดดําเนินการ
ศึกษาเรื่อง Integrated Information System for Management 
of The Phu Khieo Wildlife Sanctuary ซึ่งเปนโครงการ

ทรัพยากรปาไมและการตรวจวัดความเปลี่ยนแปลง ดวยขอมูลดาวเทียม 
หลายวันที่ในเขตรักษาพันธุสัตวปาภูเขียว 

Forest Resource and Change Detection Using Multi-temporal Satellite Data 
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สืบเนื่องที่ไดรับการสนับสนุนจาก CIDA เปนโครงการรวมมือ
ระหวางศูนยคอมพิวเตอรมหาวิทยาลัยขอนแกน กับเขตรักษา
พันธุปาภูเขียว กรมปาไม มีวัตถุประสงคหลักของโครงการ คือ 
การนําเอาเทคโนโลยีสารสนเทศภูมิศาสตรเปนเครื่องมือเพื่อ
สนับสนุนการตัดสินใจการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม และถายทอดเทคโนโลยีและการแลกเปลี่ยน
ความรูความเขาใจในการประยุกต เทคโนโลยีสารสนเทศ
ภูมิศาสตรเพื่อการจัดการเขตรักษาพันธุสัตวปาภูเขียว จากสถิติ
ทรัพยากรปาไมในประเทศไทยมีอัตราการเปลี่ยนแปลงลดลงใน
ทุกๆป การพัฒนาวิธีการปฏิบัติงานใหทันตอการเปลี่ยนแปลงนั้นๆ
โดยนําเอาขอมูลจากการสํารวจระยะไกล (Remote Sensing) 

และเทคโนโลยีระบบสารสนเทศภูมิศาสตร (GIS) มาประยุกต
ชวยติดตามสํารวจตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงของการใช
ประโยชนที่ดินปาไมในเขตรักษาพันธุสัตวปาซึ่งจะเปนขอมูล
พ้ืนฐานอันสําคัญในการวางแผนการจัดการพื้นที่เขตรักษาพันธุ
สัตวปา และแกไขปญหาตาง ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นตอไปในอนาคต 

การตรวจวัดความเปลี่ยนแปลงของทรัพยากรปาไมดวย
ภาพถายดาวเทียมมีแนวทาง มี Algorithms หลายชนิดดวยกัน  
เชน  ความแตกตางของภาพ  (Image differencing) อัตราสวน
ของภาพ (Image rationing)การเปรียบเทียบภาพ (Classification 

comparison)การเปรียบเทียบขอมูลที่ปรับแกแลว  (Comparison 

of preprocessed imagery) และการวิเคราะหความเปลี่ยนแปลง
เวกเตอร (Change vector analysis) (Howarth and Wickware 
1981, Gordon 1980 , Millingtonetal 1986, Nelson 1982)  

Bruneau et al  (1987)ไดรายงานการประยุกตขอมูลดาวเทียม
หลายชวงเวลาโดยวิธีการจําแบบ interactive โดยในปจจุบัน
ขอมูลแผนที่แตละชวงเวลาซึ่งจัดเก็บเปนช้ันขอมูลแตละช้ัน
สามารถที่จะวิเคราะหแบบซอนทับกันซึ่งสามารถแสดงความ
เปลี่ยนแปลงไดดีตามเงื่อนไขที่กําหนด  แมวาใชเวลาในการ
จําแนกคอนขางมากก็ตามในการที่จะแปลงภาพการตรวจวัดความ
เปลี่ยนแปลงการเปลี่ยนแปลงการใชที่ดิน และการเปลี่ยนแปลง
พ้ืนที่ปาไม เปนสารสนเทศที่ เปนประโยชนตอการติดตาม 
ปองกัน และควบคุมเพื่อการอนุรักษวางแผนการใชที่ดินรวมทั้ง
กําหนดนโยบายทั้งระยะสั้น และระยะยาว 
3. วัตถุประสงค 

วัตถุประสงคหลักของการวิจัยเพื่อใชเทคโนโลยีการ
รับรูระยะไกล ตรวจสอบความเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ปาไม 

และการใชประโยชนที่ดินภายในเขตรักษาพันธุสัตวปาภู
เขียว รวมไปจนถึงการจําแนกชนิดปาไม ในเขตรักษาพันธุ
สัตวปาภูเขียว 

 

4. พื้นที่ศึกษา 
เขตรักษาพันธุสัตวปาภูเขียวเดิมเปนพื้นที่ปา

สงวนแหงชาติ ที่ถูกกําหนดใหเปนโครงการไมกระยาเลยภู
เขี ยวหมวดที่  4  ในป  พ .ศ .  2 4 9 8  ขึ้ นกับป าไม เ ขต
นครราชสีมา ตอมามีการบุกรุกพื้นที่ทําลายปา และลักลอบ
ฆาสัตว เปนจํานวนมาก ดังนั้นรัฐบาลจึงประกาศพื้นที่ปาภู
เขียวเปน “เขตรักษาพันธุสัตวปาภูเขียว” ในป 2515 ตาม
ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 154 ลงวันที่ 24 พ.ค. 2515 
และตอมาไดมีพระราชกษฎีกาลงวันที่ 26 กุมภาพันธ พ.ศ. 
2522 ออกตาม พ.ร.บ. สงวนและคุมครองสัตวปา โดยได
เพิ่มพื้นที่เขตรักษาพันธุสัตวปาอีกบางสวนเปนเนื้อที่ทั้งสิ้น  
975,000 ไร  ต้ังอยูในจังหวัดชัยภูมิ อยูระหวางเสนรุงที่ 16  ํ 

5′ ถึง 16  ํ 35′ เหนือ และเสนแวงที่ 101  ํ 20′ ถึง 101  ํ 55′ 
ตะวันออก รวมอยูในพื้นที่ตําบลหวยยาง อําเภอ คอนสาร 
ตําบลบานยาง ตําบลบานขา ตําบลกุดเลาะ อําเภอเกษตร
สมบูรณ ตําบลนางแดด ตําบลหนองแวง ตําบลหนองบัว
แดง อําเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ (รูปที่ 1) พ้ืนที่เขต
มีความสูงจากระดับน้ําทะเลปานกลางตั้งแต 540 เมตร ถึง 
1,300 เมตร ประกอบดวยภูเขาใหญ นอย จํานวนมาก ซึ่ง
เปนสวนหนึ่งของเทือกเขาเพชรบูรณ ลําน้ําที่สําคํญ เชน ลํา
น้ําพรม ลําน้ําสะพุง และลําน้ําชี  พ้ืนที่สวนใหญจะมีความ
ลาดชันของพื้นที่สูง มีหินโผล ( rock outcrop ) เปนหยอม
ทั่วไปและมีดินปนหินและตื้น ลักษณะทางธรณีวิทยา 
พ้ืนที่สวนใหญรองรับดวยชุดหินโคราช ซึ่งประกอบดวย
หนวยหินพระวิหาร น้ําดุก และภูกระดึง ประมาณ 43 % 
เปนหนวยหินพระวิหาร ปริมาณน้ําฝนประมาณ 589.81 ถึง 
1,525.5 ม.ม./ป หนวยดินสวนใหญเปน slope complex 

ซึ่งสวนใหญเปนดินที่เกิดกับที่(residual material ) ใน
พ้ืนที่ความลาดชันสูงสวนใหญจะพบบริเวณปาเต็งรังตน
ขนาดเล็กเพราะมีเนื้อดินนอย สวนบริเวณที่ดินมีการพัฒนาตัวดี
จะมีตนไมขนาดใหญและมีไมหลายช้ัน สภาพปาไมทั่วไปปกคลุม
ดวย ปาดิบเขา ปาดิบแลง และปาเต็งรัง 
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                             รูปที่ 1 พ้ืนที่ศึกษา 
 
 
5. วิธีการศึกษา 
     วิธีการศึกษาวิจัยมี 6 ขั้นตอนคือ การรวบรวมขอมูล การ
ประมวลภาพถายดาวเทียมเบื้องตน นําภาพถายดาวเทียมที่
ไดมาตีความดวยสายตา ไดขอมูลเชิงพื้นที่และทําการสํารวจ
ภาคสนาม สรางฐานขอมูลสารสนเทศภูมิศาสตร และ วิเคราะห
ความเปลี่ยนแปลง ดังรูปที่ 2 

 5.1 รวบรวมขอมูลท่ีใชในการวิเคราะห  
(data collection) 
 -  แผนที่ภูมิประเทศ 1:50,000 กรมแผนที่ทหาร 
 - ภาพถายจากดาวเทียม Landsat - TM หลายชวงเวลา เดือน 

ตุลาคม ป พ.ศ. 2538 และ วันที่ 25 เดือนกุมภาพันธุ ป พ.ศ. 
2548 

 5.2 การประมวลผลภาพเบื้องตน   ( Preprocessing of the 
imagery) 
         ภาพถายดาวเทียม Landsat – TM ป พ.ศ. 2538 ทําการ
แปลงคาพิกัด และปรับแกเชิงเรขาคณิต โดยใชจุดควบคุมเลือก
จากแผนที่ภูมิประเทศ 1:50,000 เพื่อประมาณคาดวยวิธี 
Nearest Neighbor ภาพถายดาวเทียม ป พ.ศ. 2548 โดยแปลง
คาพิกัดดวยวิธี image to image ซึ่งมีภาพป 2538 เปนภาพ

อางอิงในการศึกษานี้ไดใชภาพสีผสมเท็จ สีผสมแบนด 
453/สีน้ําเงิน เขียว และแดง ทั้ง 2 ภาพ ภาพที่ไดเนนความ
ชัดเจนและงายตอการตีความ 

5.3 การตีความภาพดวยสายตา 
  เพื่ อจํ าแนกประ เภทการใชที่ ดิน  ภาพถ าย
ดาวเทียมทั้ง 2 ภาพ จากการตีความดวยสายตา มีขั้นตอน
ดังนี้ 
  - จําแนกประเภทที่สังเกตเห็นไดโดยตรงกอน 
เชน ถนน พ้ืนที่น้ํา แหลงชุมชน เปนตน 

- แบงพื้นที่ที่มีลักษณะคลายคลึงกันของพื้นที่ 
(Stratification) โดยใชสีภาพความหยาบ ความละเอียด
ของภาพ และรูปแบบของภาพในขั้นตอนนี้จะรวมถึงการ
กําหนดตําแหนงเพื่อการสํารวจ 

- จําแนกประเภทของการใชที่ดินตามระบบการ
จําแนกประเภทการใชที่ดินที่เปนมาตรฐาน ในขั้นตอนนี้
จะไดหนวยแผนที่การใชที่ดินในขั้นตน  หลังจากการ
สํารวจจะมีการปรับแกใหถูกตองอีกครั้ง 
 5.4  การสํารวจภาคสนาม (Ground Survey) 

 ในการสํารวจ ลงพื้นที่จริง เพื่อจะสรางลักษณะ
สัมพันธระหวางภาพถายดาวเทียมและพื้นที่ศึกษาที่กําหนด
รวมไปจนถึงการแกไขปรับแกแผนที่ขั้นตนที่จัดทําใหมี
ความถูกตองมากยิ่งขึ้น สําหรับการสํารวจภาคสนามมี
ขั้นตอน และวิธีการ ดังนี ้
           1) สํารวจพื้นที่จริง โดยอาศัยแผนที่ภูมิประเทศ 
มาตราสวน 1:50,000 ของกรมแผนที่ทหาร และเครื่องวัด
หาตําแหนง (GPS) ชวยในการกําหนดตําแหนงที่
ตรวจสอบ โดยทําการบันทึกชนิดพรรณไมที่พบในแตละ
ชนิดของปาไม 
 2) ทําการเลือกตัวอยางพื้นที่ชนิดปาไมแตละชนิด 
จากวิธีการสุมตัวอยางแบบ Stratified Random Sampling 
โดยอาศัยการพิจารณาจากลักษณะที่ปรากฏในภาพถายจาก
ดาวเทียมใหมีสีเดียวกันและมีความสม่ําเสมอและเปนปา
ธรรมชาติที่ถูกบุกรุกหรือรบกวนจากกิจกรรมของมนุษย
นอยที่สุดโดยการสังเกตในภาคพื้นดิน 
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 วิเคราะหภาพถาย
ดาวเทียมดวยสายตา 
จําแนกประเภทการใช
ี่ ิ  

 
รูปที่ 2  ขั้นตอนการดําเนินการวิจัย 

 

ตารางที่  1   การใชที่ดินในเขตรักษาพันธุสัตวปาภูเขียว และแนวกันชนสองกิโลเมตร ป 2538 
พื้นที่ในเขตฯ และ 

แนวกันชน 
พื้นที่เฉพาะในเขตฯ พื้นที่เฉพาะนอกเขตฯ 

ประเภทการใชที่ดิน 

พื้นที่(ตร.กม.) รอยละ พื้นที่(ตร.กม.) รอยละ พื้นที่(ตร.กม.) รอยละ 
ปาดบิเขา  932.70 47.00 851.58 54.13 81.12 19.73 
ปาดบิแลง 354.87 17.89 320.69 20.39 34.18 8.31 
ปาเต็งรัง หรือปาเบญจพรรณ  391.80 19.75 265.04 16.85 126.76 30.82 
ปาไผ 70.87 3.57 64.50 4.10 6.37 1.55 
ปาริมน้ํา 1.35 0.07 - - 1.35 0.33 
สวนปา 33.70 1.70 22.68 1.44 11.02 2.68 
นาขาว 57.28 2.89 - - 57.28 13.93 
พืชไร 15.37 0.76 - - 15.37 3.74 
นาขาวมีตนไม 55.19 2.78 - - 55.19 13.42 
พืชไรมีตนไม 1.94 0.10 - - 1.94 0.47 
หมูบาน 5.03 0.25 - - 5.03 1.22 
ทุงหญา 47.36 2.39 46.44 2.95 0.92 0.22 
แหลงน้ํา  16.75 0.84 2.17 0.14 14.58 3.55 
ที่รกรางวางเปลา 0.12 0.01 - - 0.12 0.03 

รวม 1,4.33 100 1,573.10 100 411.23 100 
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5.5 สรางฐานขอมูลสารสนเทศภูมิศาสตร (Establishment of 
GIS Database) 
ในขั้นตอนนี้เปนขั้นตอนการปรับแกขอมูลใหถูกตองเปนไป
ตามการสํารวจภาคสนามไดแก แผนที่การใชที่ดินป พ.ศ.2538 
และ  2548 นําเขาในระบบฐานขอมูลระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร พรอมทั้งขอมูลลักษณะสัมพันธ(Attribute data) 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.6 การวิเคราะหความเปลี่ยนแปลง (Change Analysis) 
 กระบวนการวิเคราะหการเปลี่ยนแปลงการใช
ที่ดินประกอบดวยการเปรียบเทียบช้ันขอมูลการใชที่ดินทั้ง 
2 ช้ันที่จัดสรรขึ้น จากนั้นคํานวณสถิติการเปลี่ยนแปลง
ระหวางปที่ศึกษา และประเมินการเปลี่ยนแปลงแตละ
ประเภทการใชที่ ดิน  เ พ่ือตอบสนองวา พ้ืนที่ป าไมที่
เปลี่ยนแปลงไปใชประโยชนประเภทใด 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตารางที่  2   การใชที่ดินในเขตรักษาพันธุสัตวปาภูเขียว และแนวกันชนสองกิโลเมตร ป 2548 
พื้นที่เขตฯ และแนวกันชน พื้นที่เฉพาะในเขตฯ พื้นที่เฉพาะนอกเขตฯ 

ประเภทการใชที่ดิน 
พื้นที่(ตร.กม.) รอยละ พื้นที่(ตร.กม.) รอยละ พื้นที่(ตร.กม.) รอยละ 

ปาดบิเขา  913.03 46.01 835.07 53.08 77.96 18.96 

ปาดบิแลง 336.72 16.97 319 20.28 17.72 4.31 

ปาเต็งรัง หรือปาเบญจพรรณ  318.40 19.22 259.86 16.52 121.54 29.56 

ปาเต็งรัง 1.00 0.05 - - 1.00 0.24 

ปาไผ 72.08 3.63 64.53 4.10 7.55 1.84 

ปาริมน้ํา 2.38 0.12 0.27 0.02 2.11 0.51 

สวนปา 37.05 1.87 22.02 1.40 15.03 3.65 

นาขาว 48.55 2.45 0.59 0.04 47.96 11.66 

พืชไร 99.90 5.03 3.36 0.21 96.54 23.48 

นาขาวมีตนไม 0.12 0.01 - - 0.12 0.03 

พืชไรมีตนไม 0.53 0.03 - - 0.53 0.13 

พืชไรหรือนาขาว 0.11 0.01 - - 0.11 0.03 

หมูบาน 4.24 0.21 0.46 0.03 3.78 0.92 

ทุงหญา 69.51 3.50 65.06 4.14 4.45 1.08 

พื้นทีลุ่ม 5.77 0.29 1.17 0.07 4.60 1.12 

แหลงน้ํา  11.94 0.60 1.71 0.11 10.23 2.49 

รวม 1,984.33 100 1,573.10 100 411.23 100 
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ตารางที่  3  การเปลี่ยนแปลงการใชที่ดินเขตรักษาพันธุสัตวปาภูเขียว และแนวกันชนสองกิโลเมตรระหวาง  ป พ.ศ. 2538 และ ป  
 พ.ศ. 2548 

การเปลี่ยนแปลงพื้นที่เขต
ฯ และแนวกันชน  2  

กิโลเมตร 

การเปลี่ยนแปลงเฉพาะพื้นที่ใน
เขตฯ รักษาพันธุสัตวปา 

การเปลี่ยนแปลงเฉพาะนอกเขตฯ
รักษาพันธุสตัวปา  
(แนวกันชัน 2 กม.) ประเภทการใชที่ดิน 

พื้นที่(ตร.
กม.) 

รอยละ* พื้นที่(ตร.กม.) รอยละ พื้นที่(ตร.กม.) รอยละ* 

ปาดบิเขา  -19.67 -1.97 -16.51 -1.65 -3.16 -0.32 

ปาดบิแลง -18.15 -1.82 -1.69 -0.17 -16.46 -1.65 
ปาเต็งรังหรือเบญจพรรณ  -10.40 -1.04 -5.18 -0.52 -5.22 -0.52 

ปาเต็งรัง 1.00 0.10 0.00 0.00 1.00 0.10 

ปาไผ 1.21 0.12 0.03 0.00 1.18 0.12 

ปาริมน้ํา 1.03 0.10 0.27 0.03 0.76 0.08 

สวนปา 3.35 0.33 -0.66 -0.07 4.01 0.40 

นาขาว -8.73 -0.87 0.59 0.06 -9.32 -0.93 

พืชไร 84.53 8.45 3.36 0.34 81.17 8.12 

นาขาวมีตนไม -55.07 -5.51 0.00 0.00 -55.07 -5.51 

พืชไรมีตนไม -1.41 -0.14 0.00 0.00 -1.41 -0.14 

พืชไรหรือนาขาว 0.11 0.01 0.00 0.00 0.11 0.01 

หมูบาน -0.79 -0.08 0.46 0.05 -1.25 -0.13 

ทุงหญา 22.15 2.22 18.62 1.86 3.53 0.35 

พื้นทีลุ่ม 5.77 0.58 1.17 0.12 4.60 0.46 

แหลงน้ํา  -4.81 -0.48 -0.46 -0.05 -4.35 -0.44 

ที่รกรางวางเปลา -0.12 -0.01 0.00 0.00 -0.12 -0.01 

หมายเหตุ : * อัตราการเปลี่ยนแปลงคิดจาก (พ้ืนที่ที่เปลี่ยน/ ระยะเวลา) ถือวาเปนอัตราที่เปลี่ยน  
(ปละ/ ตร.ม.)คํานวณการเปลี่ยนแปลงจาก ป พ.ศ. 2538-2548(ระยะเวลารวม 10 ป)  
  * คาอัตราการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่การใชที่ดิน    ( + )  คืออัตราการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้น 
                 ( - )  คืออัตราการเปลี่ยนแปลงลดลง 
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6. ผลการวิจัย 

 

รูปท่ี 5 แผนที่การเปลี่ยนแปลงการใชประโยชนที่ดินระหวางป พ.ศ. 2538 และปพ.ศ. 2548 



ทรัพยากรปาไมและการตรวจวัดความเปลี่ยนแปลง ดวยขอมูลดาวเทียม 
หลายวันท่ีในเขตรักษาพันธุสัตวปาภูเขียว 

วารสารสมาคมสํารวจขอมูลระยะไกลและสารสนเทศภูมิศาสตรแหงประเทศไทย 

 

45 

 ผลการตรวจวัดความเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ปาไม
ภายในเขตรักษาพันธุสัตวปาภูเขียว และแนวกันชน 2 กิโลเมตร 
ป พ.ศ. 2538 และป พ.ศ. 2548 โดยใชขอมูลจากภาพถาย
ดาวเทียม Landsat - TM บันทึกภาพเมื่อ เดือนตุลาคม 2538 
และวันที่ 25 กุมภาพันธ 2548 ตามลําดับโดยทําการศึกษาที่
มาตราสวน   1:50,000 ไดผลการศึกษา ดังนี้ 
 - การใชประโยชนที่ดินในเขตรักษาพันธุสัตวปา
และแนวกันชน 2 กิโลเมตร ปพ.ศ. 2538 มีรายละเอียดของ
พ้ืนที่ประเภทการใชที่ดิน และแผนที่ตามตารางที่ 1 และรูปที่ 3  

จากตารางที่ 1 พบวาการใชประโยชนที่ดินภายในเขต
รักษาพันธุสัตวปา พ.ศ. 2538 มีพ้ืนที่ปาดิบเขามากที่สุด คิดเปน
พ้ืนที่ 851.58 ตร.กม. หรือรอยละ 54.13 พ้ืนที่ปาดิบแลง 320.69 
ตร.กม. หรือรอยละ 20.39 และพื้นที่ปาเบญจพรรณหรือปาเต็ง
รัง 265.04 ตร.กม. รอยละ 16.85 พ้ืนที่ปาไมในเขตรักษาพันธุ
สัตวปารวมกันเทากับ 96.91 % ของพื้นที่ทั้งหมด เมื่อพิจารณา
พ้ืนที่เฉพาะนอกเขตรักษาพันธุสัตวปา โดยสรางเปนระยะกัน
ชน 2 กิโลเมตร พบวา มีพ้ืนที่ปาประเภทปาเบญจพรรณหรือปา
เต็งรังปรากฏอยูมากที่สุด คิดเปนพ้ืนที่ 126.76 ตร.กม. ซึ่งพ้ืนที่
ในระยะกันชน 2 กิโลเมตรนี้มีการทําการเกษตรกรรม 129.78 
ตร.กม. สวนใหญ เปนพ้ืนที่นาขาว พืชไร   

- การใชประโยชนที่ดินในเขตรักษาพันธุสัตวปาและ
แนวกันชน 2 กิโลเมตร ปพ.ศ. 2548 มีรายละเอียดของพื้นที่
ประเภทการใชที่ดิน และแผนที่ตามตารางที่ 2 และรูปที่ 4 
 จากตารางที่ 2 ซึ่งเปนพ้ืนที่ประเภทการใชที่ดิน ป 
พ.ศ. 2548 พบวาในป พ.ศ. 2548 ปรากฏพื้นที่ปาไมในเขต
รักษาพันธุสัตวปา 1,500.75 ตร.กม หรือรอยละ 95.40 ของ
พ้ืนที่ทั้งหมด ในจํานวนนี้เปนพ้ืนที่ปาดิบเขา ปาดิบแลง และ 
ปาเต็งรังหรือปาเบญพรรณ รอยละ 53.08, 20.28 และ16.52 
ตามลําดับ พบพ้ืนที่ทุงหญา 65.06 ตร.กม. หรือรอยละ 4.14  
เมื่อพิจารณาพื้นที่เฉพาะนอกเขตรักษาพันธุสัตวปา ซึ่งเปนแนว
กันชน 2 กิโลเมตร พบวา มีพ้ืนที่พืชไร และนาขาว เทากับ 
96.54 และ 47.96 ตร.กม. ตามลําดับ 
 - การเปลี่ยนแปลงการใชที่ดิน ป พ.ศ. 2538 และป 
พ.ศ. 2548   
 จากขอมูลการวิเคราะหการซอนทับขอมูลการใช
ที่ ดินป พ.ศ. 2538 และป  พ.ศ. 2548 ประเมินออกมาเปน

ประเภทของการใชที่ดิน และพื้นที่การเปลี่ยนแปลงการใช
ที่ ดิน  ตามตารางที่  3  พบว าภายในเขตมีอั ตราการ
เปลี่ยนแปลงคอนขางนอย พ้ืนที่ปาเปลี่ยนเปนทุงหญาเปน
สวนใหญ และพบวานอกเขตฯ มีการเปลี่ยนแปลงพื้นที่
เปนพ้ืนที่ เกษตรกรรมมากขึ้น  จากการวิ เคราะหการ
เปลี่ยนแปลงในชวง 10 ป ไดแสดงแผนที่การเปลี่ยนแปลง 
ดังรูปที่ 5 
 
ทรัพยากรปาไม 
 จากการวิเคราะหภาพถายดาวเทียม Landsat-TM 
สีผสมแบนด 453 /สีนํ้าเงิน เขียว และแดง     มาตราสวน 
1:50,000 บันทึกภาพ เดือนตุลาคม 2538 และวันที่ 25 
กุมภาพันธุ 2548  สามารถจําแนกชนิดปาไมที่สําคัญในเขต
รักษาพันธุสัตวปาภูเขียวได 5    ประเภท คือ 

1.  ปาดิบเขา (Hill Evergreen Forest) ปาชนิดนี้
มักพบในพื้นที่ที่มีอากาศหนาวเย็นกวาปกติ ดังนั้น ในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ จึงพบปาประเภทนี้ในพื้นที่ที่มีความ
สูงกวาระดับน้ําทะเลปานกลาง 800 เมตร มีเนื้อดินลึก มี
ความชุมช้ืนสูง และมักพบในที่ความลาดชันไมมากนัก 
ปจจัยแวดลอมเหลานี้เปนตัวกําหนดชนิดของพันธุพืชใน
ปา ซึ่งมีการแบงกลุมตามชั้นเรือนยอด ช้ันบน (สูงกวา 30 
เมตร) ช้ันกลาง (20-30 เมตร) และช้ันลาง (4-20 เมตร) 
พรรณไมที่สําคัญไดแก สะตือ (Altingia excelsa) ยมหอม 
(Toona ciliate) ปรก (Altingia siamensis) สนสามพันป 
(Dacrydium elatum) กอใบเลื่อม (Castanopsis tribuloides) 
กอหมวก (Quercus auricoma) หวา (Eugenia sp.) ชาสาน 
(Fahrenheitia pendula) ชอขาวสุก (Listsea semecarpifolia) 
กฤษณา (Aquilaria crassna) แมงเมานก (Eurya nitida) 
เลือดควาย (Knema sp.) เหมือดคนดง (Helicia formosana) 
เปลา (Croton argyratus) หวาเขา (Cleistocalyx 
operculatus) อีแปะ (Vitex quinata) เปนตน 
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ปาเต็งรัง 

 

ปาไผ 

 

ทุงหญาเขตรอน 

 

ปาดิบแลง 

 

    ปาเต็งรังผสมสน 

 

   สวนปา 

 

ปาสนเขา 

ภาพที่ 6 แสดงประเภทปาไมในเขตรักษาพันธุสัตวปาภูเขียว 



ทรัพยากรปาไมและการตรวจวัดความเปลี่ยนแปลง ดวยขอมูลดาวเทียม 
หลายวันท่ีในเขตรักษาพันธุสัตวปาภูเขียว 

วารสารสมาคมสํารวจขอมูลระยะไกลและสารสนเทศภูมิศาสตรแหงประเทศไทย 

 

47 

2. ปาดิบแลง (Dry Evergreen Forest) ปาชนิดนี้ พบ
ในพื้นที่ที่มีอุณหภูมิคอนขางรอน และมีความชื้นในอากาศ
ในชวงฤดูแลงตํ่า จะอยูที่ระดับตํ่ากวาปาดิบเขา มีความลึกของ
ดินต้ังแตลึกมากถึงปานกลาง แบงกลุมช้ันเรือนยอดได 3 กลุม
ไดแก เรือนยอดช้ันบน มักพบพืชช้ันนนี้สูง ระหวาง 27-35 
เมตร  เรือนยอดช้ันกลางมักพบพืชสูงประมาณ 15-20 เมตร 
เรือนยอดช้ันลางพบพืชสูงไมเกิน 15 เมตร พันธพืชที่พบไดแก 
ตะเคียนหิน (Hopea ferrea) ตะแบกเปลือกบาง (Lagerstroemia 
duperreana) มะคาโมง (Afzelia xylocarpa) ประดู (Pterocarpus 
macrocarpus) กระบก (Irvingia malayana) สมพง (Tetrameles 
nudiflora) พลองใบเล็ก (Memecylon geddesianum) มะกล่ําตน 
(Adenanthera pavonina) กะหนานปลิง (Pterospermum 
acerifolium) มะแฟน (Protium serratum) พลับพลา (Grewia 
paniculata) ฝนตน (Linociera microstigma) หมากเล็กหมาก
นอย (Vitex sp.) เสี้ยว (Bauhinia sp.) ต้ิว (Cratoxylum sp.) 
กลวยไม (Polyalthia sp.) มะไฟ (Baccaurea sapida) ไผหนาม 
(Bambusa arundinacea) ไผซาง (Dendrocalamus strictus) เปน
ตน 
  3. ปาเต็งรัง (Dipterocarp Forest) พบในพื้นที่ที่เปน
เนินหรือ ลาดเขาระดับตํ่า ลักษณะดินเปนดินทรายจัดมีลูกรังอยู
ภายใตผิวดิน มีชวงการแหงแลงยาวนาน ผลจากการผลัดใบ
และหญาในชวงฤดูรอนทําใหเกิดไฟปารุนแรงทุกป ซึ่งถือเปน
ปจจัยควบคุมหลักของปาชนิดนี้ ในเขตรักษาพันธุสัตวปาภู
เขียวมีปาเต็งรังสองประเภทไดแกปาเต็งรังแท และปาเต็งรัง
ผสมสน (คณะวนศาสตร  2532) 

3.1 ปาเต็งรังแท (True deciduous dipterocarp forests) 
ปาเต็งรังแทขึ้นอยูบนที่ลาดเขาบริเวณภูเขาที่ระดับตํ่ามักขึ้นอยู
บนดินปนหิน (skeletal soil) สภาพอากาศคอนขางแหงแลง มี
ชวงแหงแลงที่ยาวนาน ในแตละปจะมีไฟปาเพราะมีการผลัด
ใบของพรรณไม ลักษณะโครงสรางจะมี 2 ช้ันเรือนยอด ไดแก 
เรือนยอดชั้นบนสูง 12-20 เมตรและเรือนยอดช้ันรองสูง
ประมาณ 8 เมตร รวมทั้งพืชคลุมดินขึ้นหนาแนน เนื่องจาก
เรือนยอดของปาประเภทนี้เปนแบบเปด พรรณไมที่สําคัญ
ไดแก ไมเต็ง (Shorea obtusa Wall.)    ไมรัง (Shorea siamensis Miq.) 
ไมกอแดง (Quercus kingiana)  ไมตุมกวาว (Mitragyna brunonis) เหียง 
(Dipterocarpus obtusifolius) มะขามปอม (Phyllantus emblica) ฯลฯ 

  3.2  ปาเต็งรังผสมสน (Deciduous dipterocarp 
forest with pine) ปาเต็งรังผสมสนพบในระดับความสูง
ต้ังแต 720 - 900 เมตร จากระดับน้ําทะเลปานกลาง ดินเปน
ดินปนหิน (Skeletal soils) มีความลาดชันของพื้นที่ใน
ระดับปานกลางมีช้ันหนาดินลึก พ้ืนที่ระบายน้ําดี ลักษณะ
โดยทั่วไปคลายปาเต็งรังแตมีไมสนปะปนเปนหยอมๆ 
โครงสรางจะมี3ช้ันเรือนยอดดวยกันไดแก เรือนยอดชั้น
บนสูง 35 - 40 เมตร เรือนยอดชั้นกลางสูง 20 - 25 เมตร 
และเรือนยอดชั้นลางสูง 4 - 12 เมตร พรรณไมที่สําคัญ
ไดแก สนสามใบ(Pinus kesiya)เหียง (Dipterocarpus 
obtusifolius) พลวง(Dipterocarpus tuberculatus) กอแพะ 
(Quercus kerrii) กอผัวะ (Lithocarpus dealbatus) ฯลฯ 

4. ปาสน (Pine forests) พบทางตอนเหนือที่
บริเวณเขตติดกับอุทยานแหงชาตินํ้าหนาวเปนบริเวณพื้นที่
ไมกวางนัก สนที่พบเปนสนสามใบ 

5. ปาไผ (Bamboo forests)  สวนใหญพบทาง
ตะวันตกของเขตฯกระจายอยูเปนหยอมเล็กๆ ปะปนอยูใน 
พ้ืนที่ปาดิบเขา  
  6.สวนปา (Plantation forests) พ้ืนที่ไมกวางนัก 
ทางตอนเหนือของเขตรักษาพันธุสัตวปา 

7. ทุงหญา (Range land) ทุงหญาที่พบในพื้นที่
เขตรักษาพันธุสัตวปาภูเขียวมีสองประเภทดวยกัน คือ ทุง
หญาธรรมชาติ และทุงหญาที่เกิดจากการกระทําของมนุษย 
  ทุงหญาธรรมชาติมักพบในบริเวณดินต้ืนมีหินโผล
ลักษณะดินไมเอื้ออํานวยตอการเจริญเติบโตของไมขนาด
ใหญ ชนิดของหญาและพืชคลุมดินที่พบ ไดแก หญาคา 
เอนอาขน สาวสนม ฯลฯ 
 ทุงหญาที่เกิดจากการกระทําของมนุษยเดิมเปนปาที่
ถูกมนุษยบุกรุกแลวถางเพื่อทําไรและนาขาวหลังจากนั้นได
ปลอยทิ้งพ้ืนที่ พืชที่พบในทุงหญาประเภทนี้  ไดแก  หญา
คา หญาแพรก หญาหวาย ฯลฯ 
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7. สรุปผลการวิจัย 
จากการศึกษาการใชที่ดินและติดตามความเปลี่ยนแปลง

ของพื้นที่ปาไม ในเขตรักษาพันธุสัตวปาภูเขียว ระหวางป พ.ศ. 
2538 และป พ.ศ. 2548 โดยใชภาพถายดาวเทียม Landsat – TM 
พบวาพ้ืนที่ปาไมในเขตรักษาพันธุสัตวปาที่สําคัญ คือ ปาดิบเขา 
พ้ืนที่มากกวา 50 % ปาดิบแลง ปาเต็งรังหรือเบญจพรรณ และ
ปาไผ พ้ืนที่ประมาณ 20% 17% และ 4% ตามลําดับ และยังพบ
สวนปาพ้ืนที่ 22 ตร.กม. ซึ่งสภาพพื้นที่ปาไมในเขตรักษาพันธุ
สัตวปายังคงอยูในสภาพที่สมบูรณ  สวนการติดตามการ
เปลี่ ยนแปลงการใชที่ ดินนั้ น  พบว า  พ้ืนที่ ป า ไม มี ก าร
เปลี่ยนแปลงไมมากนัก โดยพ้ืนที่ปาไมบางสวนเปลี่ยนสภาพ
กลายเปนทุงหญา และพื้นที่เกษตรกรรม รวมเทากับ 22.57 ตร.
กม. สวนพ้ืนที่นอกเขตฯ หรือพ้ืนที่แนวกันชน 2 กม. มีการ
เปลี่ยนแปลงการใชที่ ดินประเภทพืชไร ในอัตราที่ เพ่ิมขึ้น 
เทากับ 81.17 ตร.กม. และพบพื้นที่การปลูกปาเพิ่มขึ้นเทากับ 
4.01 ตร.กม.  

การตรวจวัดความเปลี่ยนแปลงการใชที่ ดิน  และการ
เปลี่ยนแปลงของพื้นที่ปาไม เปนเทคโนโลยีสารสนเทศที่เปน
ประโยชนตอการติดตามปองกัน และควบคุมเพื่ออนุรักษณ วาง
แผนการใชที่ดิน รวมทั้งการกําหนดนโยบายทั้งระยะสั้นและ
ระยะยาว 
8. ขอเสนอแนะ 

แมวาพ้ืนที่ปาไมในเขตรักษาพันธุสัตวปาจะมีอัตราการ
เปลี่ยนแปลงไมมากนัก แตจะเห็นวาพ้ืนที่นอกเขตรักษาพันธุ
สัตวปาหรือแนวกันชน 2 กิโลเมตร ยังมีการบุกรุกปาไมเพ่ือทํา
เกษตรกรรมอยู ซึ่งในสภาพที่เปนอยูแมวา สํานักงานเขตรักษา
พันธุสัตวปาภูเขียวไดมีการวางแผนและดําเนินการอยูแลวก็
ตามที ดังนั้นในการปองกันและแกไขการบุกรุกทําลายปา ดวย
วิธีการอยางยั่งยืนนั้นเปนสิ่งสําคัญที่จะสามารถรักษาผืนปาอัน
เปนอยูอาศัยของสัตวปาไวได วิธีที่จะสงผลในระยะยาว ก็คือ
การสรางจิตสํานึก เพ่ือใหเกิดการอนุรักษ ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม กับ ชุมชน องคกร ตางๆรวมไปจนถึงการใช
ทรัพยากรอยางรูคุณคา ซึ่งแนวทางที่จะสามารถดําเนินการได 
คือ  

1) การจัดทําโครงการยุวชนในชุมชนเพื่อการอนุรักษและ
ฟนฟูทรัพยากรปาไม ที่รวมมือกับโรงเรียน ชุมชนบริเวณ

ใกลเคียงกับเขตรักษาพันธุสัตวปาใหมีกิจกรรมการอนุรักษ 
เชน การศึกษาลักษณะชีววิทยาของปาไมในเชิงอนุรักษณ 
เปนตน 

2)  กรมปาไมควรจัดการฝกอบรมให กับ  ชุมชน 
องคกร ใหมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับเทคนิคการอนุรักษ
และฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติอยางถูกตอง 

3 )  กรมป าไมควรมีการ ติดตามตรวจสอบการ
เปลี่ยนแปลงของพื้นที่ปาไม การใชที่ดิน ในเขตรักษาพันธุ
สัตวปา ในทุกๆ ปโดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศภูมิศาสตร 
เพ่ือประเมิณสถานการณและการรักษาพื้นที่ปาไมอยาง
ย่ังยืนตอไป 
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