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Abstract 

Over the past two decades the government has 

continuously supported a number of project development 

in Tung Kula Ronghai of which is to increase the farmer 

income. The objective of this study is to detect the 

landuse changes in the area with multi-temporal Landsat 

data. The result to be obtained can enhance and audit the 

development. The study area, Tung Kula Ronghai, covers 

a portion of five provinces of about 2.1 million rais. Multi-

temporal Landsat data acquired in 1990 1999 and 

2005 were used to identify landuse and its changes. The 

methodology includes visual interpretation on the screen 

display with arcview, field investigation, establishment of 

GIS database and overlay analysis of multi-temporal 

landuse. The results obtained indicate that the paddy rice 

areas cover about 82.99%, 83.71% and 87.35% of 

the total area for the years 1990, 1999 and 2005 

respectively. Apart from this there exists swamp and 

marsh with bush and shrub about 2-4%. The past 15 

years a non-significant change of paddy rice area 

between 1990-2005 but the development of irrigation 

canals, infrastructure and land remodeling are significant 

improved. In addition intensive farming for rice production 

can be distinctly observed as a result of rising price of 

Jasmine rice recently. The information  established can be 

queried and retrieved and available for sustainable 

development of resources.    
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ทุงกุลารองไหไดรับการสนับสนุนในการพัฒนาจากรัฐบาล 

เพื่อใชประโยชนที่ดินในการรองรับการเพิ่มรายไดของเกษตรกร 

มากกวา 2 ทศวรรษ ดังนั้นเพื่อตรวจวัดการเปลี่ยนแปลงของการใช

ประโยชนที่ดินในพื้นที่ทุงกุลารองไห การศึกษาครั้งนี้จึงมี

วัตถุประสงคเพื่อใหไดมาซ่ึงขอมูลการเปลี่ยนแปลงการใช

ประโยชนที่ดินของทุงกุลารองไห ซ่ึงเปนการสะทอนผลการพัฒนา

ทุงกุลารองไห ทุงกุลารองไหมีพื้นที่ประมาณ 2,107,690 ไรและ

ครอบคลุมพื้นที่ในบางสวนของ 5 จังหวัด การตรวจวัดการ

เปลี่ยนแปลงของการใชประโยชนที่ดินในทุงกุลารองไหใช

ขอมูลภาพถายจากดาวเทียม Landsat-5 TM หลายชวงเวลาไดแก

ภาพถายจากดาวเทียม ป พ.ศ. 2533 2542 และ 2548 และทําการ

จําแนกภาพโดยวิธีแปลตีความดวยสายตาบนจอภาพจากโปรแกรม 

Arcview  รวมกับการตรวจสอบภาคสนามและสรางฐานขอมูลของการ

ใชประโยชนที่ดินทั้งสามปดวยระบบสารสนเทศภูมิศาสตรและ

วิเคราะหการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ดวยการวิเคราะหแบบซอนทับ 

จากผลการวิเคราะหพบวาพื้นที่สวนใหญจะเปนการใชประโยชน

ที่ดินประเภทนาขาว ถึงรอยละ 82.99 83.71 และ 87.35 ของ

พื้นที่ทั้งหมด ในป พ.ศ. 2533 2542 และ 2548 ตามลําดับ 

นอกจากนี้ยังมีพื้นที่ลุมแฉะ ไมพุมเตี้ยประมาณ 2-4%  และป 

พ.ศ. 2533 ถึง ป 2542 ชวงเวลา 15 ป มีการเปลี่ยนแปลงพื้นที่

นาขาวไมมากนัก นอกจากนั้นพื้นที่ที่เปนปาบุงปาทามก็มีการ

เปลี่ยนแปลงไปกลายเปนนาขาว ซ่ึงปจจุบันพื้นที่ทุงกุลารองไหได

พัฒนาโครงสรางพื้นที่ไปมาก โดยเฉพาะ ถนน คลองชลประทาน 

และการจัดรูปที่ดิน เพื่อรองรับผลผลิตขาวหอมมะลิที่มีความ

ตองการของตลาด ดังนั้นสารสนเทศเชิงพื้นที่ในบริเวณทุงกุลา

รองไหที่ดําเนินการนี้ สามารถใหบริการสืบคน สอบถามขอมูลแก

นักวิชาการ นักวิจัย และนักพัฒนาที่สนใจ ทําใหเขาถึงสารสนเทศ

พื้นที่เพื่อการพัฒนาประเทศอยางยั่งยืน 

คําสําคัญ: ทุงกุลารองไห, Landsat-5 TM, การใชประโยชนที่ดิน 
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1. หลักการและเหตุผล 

     พื้นที่ทุงกุลารองไหมีการพัฒนามาตั้งแตป พ.ศ. 

2514 (สถานีพัฒนาที่ดินรอยเอ็ด, 2546) โดย

รัฐบาลเขาดําเนินการสํารวจดินและวางแผนการใช

ที่ดินเพื่อการพัฒนา เนื่องจากอดีตทุงกุลารองไหมี

ปญหาพื้นฐานที่คอนขางรุนแรงกลาวคือ ผลผลิต

ทางดานการเกษตรคอนขางต่ําเนื่องจากดินสวนใหญ

เปนดินทรายจัด ขาดธาตุอาหาร มีคุณสมบัติเปนกรด

ในบางพื้นที่ มีการแพรกระจายของดินเค็ม ฐานการ

ผลิตแคบ สวนใหญประกอบอาชีพทํานาอยางเดียว  

ประสบปญหาการขาดแคลนน้ําเนื่องจากฝนทิ้งชวงและ

ปญหาน้ําทวมในชวงตนและชวงปลายฤดูทํานา ทุง

หญาเลี้ยงสัตวเปนทุงหญาธรรมชาติ คุณภาพไมดี ทํา

ใหผลผลิตปศุสัตวต่ํา นอกจากนี้ เกษตรกรยังขาด

แรงจูงใจในการปรับปรุงบํารุงดินและใชเทคโนโลยีเพื่อ

เพิ่มผลผลิตเพราะไมมีกรรมสิทธิ์ในที่ดิน มีการบุกรุก

ทําลายปา ทําใหขาดความสมดุลทางดานนิเวศนวิทยา 

เร ง อัตราการแพรกระจายดินเค็ม  ขาดเสนทาง

คมนาคมที่ใชไดทุกฤดูกาลโดยเฉพาะในชวงฤดูฝน

เนื่องจากปญหาน้ําทวม นอกจากนี้ยังมีปญหาการเพิ่ม

ของประชากรอยูในอัตราสูง 

สืบเนื่องจากแผนแมบทโครงการพัฒนาทุงกุลา

รองไหกอใหเกิดการพัฒนาทุกดาน (ศรีศักร วัลลิโภ

ดม, 2546) เชน ดานกระจายสิทธิการถือครองที่ดิน

ในเขตปฏิรูปที่ดิน ดานแหลงน้ําไดดําเนินการขุดบอน้ํา

ตื้น บอ บอบาดาล สรางอางเก็บน้ํา ฝาย และงานขุด

ลอกในหมูบานตาง ๆ เพื่อใชในการอุปโภคบริโภค 

จํานวนมาก ดานปาไมมีการปลูกสรางสวนปา ซ่ึง

ดําเนินการไปแลว 27,735 ไร  ดานการบํารุงดูแล

รักษาระบบโครงสรางพื้นฐานทั้งหมดที่มีอยูในเขตทุง

กุลารองไหไดแก ระบบการคมนาคม ไฟฟา ใหมี

ประสิทธิภาพเพื่อเ อ้ืออํานวยตอการพัฒนาตาม

แผนงานตาง ๆ ไดอยางมีประสิทธิผล ตลอดจนการ

ขยายเสนทาง การคมนาคม ดานการปรับปรุง

ประสิทธิภาพการผลิตผล ขยายการผลิตของเกษตรกร

ใหกวางขวางมากยิ่งขึ้น ทั้งดานพืชหลัก พืชรอง การ

ประมง การปศุสัตว และอาชีพเสริมหลาย ๆ ดาน และ

ใหมีการพัฒนาระบบการตลาดเงินทุนเพื่อสนับสนุนให

เกษตรเปลี่ยนรูปการใชประโยชนที่ดินหลาย ๆ ดาน

ดังกลาว  ตลอดจนใหความสําคัญตอการคนควา

ทดลองวิจัย เพื่อใหสามารถใชประโยชนในพื้นที่ได

อยางเหมาะสมตอบสนองกับนโยบาย และสอดคลอง

กับความตองการของเกษตรกร โดยเฉพาะอยางยิ่งขาว

พันธุหลัก พันธุขาวดอกมะลิ 105 ผลการพัฒนาทุง

กุลารองไห จนถึงปจจุบันสําเร็จไปหลายดาน อยางไรก็

ตามปญหาอีกหลายอยางยังคงมีอยูและตองการแกไข

อยางจริงจังและตอเนื่องตอไป 

การพัฒนาพื้นที่ ใดก็ตามใหสัมฤทธิ์ ผลตาม

วัตถุประสงคที่วางไวนั่นควรสรางแผนการพัฒนาบน

พื้นฐานขอมูลขอสนเทศที่ทันสมัยและมากพอ เพราะ

ขอมูลเหลานี้ไดชวยสนับสนุนการตัดสินในการบริหาร

พื้นที่ไดเปนอยางดี การศึกษาการเปลี่ยนแปลงการใช

ประโยชนที่ดินก็นับวาเปนขอมูลสําคัญในการวาง

แผนการใชประโยชนที่ดินดวยเชนกัน การสรางแผน

จากขอมูลที่สะทอนจากพื้นที่จริงเปนหลัก แตการให

ไดมาซ่ึงขอมูลเหลานี้ ในอดีตที่ผานมา คอนขางยุงยาก

และซับซอน และยิ่งเปนพื้นที่หางไกลหรือเขาถึงพื้นที่

ไดลําบากก็ยิ่งตองใชเวลานาน ซ่ึงอาจจะไมทันกับ

สถานการณที่มีการแขงขันการใชประโยชนที่ดิน

คอนขางสูงในปจจุบันนี้ อาจทําใหไดแผนการใช

ประโยชนที่ดินที่ไมสอดคลองกับสถานการณปจจุบัน 

การใหไดมาซึ่งขอมูลประเภทการใชประโยชนที่ดินดวย

การตีความหมายจากภาพถายจากดาวเทียม นับวา

วิธีการนี้ไดรับความนิยม เนื่องจากขอมูลภาพถายจาก

ดาวเทียมใหรายละเอียดสภาพพื้นที่ศึกษาไดชัดเชน

มากยิ่งขึ้น และบันทึกขอมูลไดเปนบริเวณกวาง รวมทั้ง

พื้นที่ซ่ึงยากตอการเขาถึง นอกจากนี้สามารถบันทึก

ขอมูลซ้ําในพื้นที่เดิมโดยใชเวลาไมนานนัก และมีระบบ

บันทึกขอมูลทั้งแบบ Optic Sensor และ Active Sensor 

การบันทึกขอมูลก็สามารถบันทึกไดหลายชวงคลื่น 

(Multi-spectral) ห รื อ บั น ทึ ก ช ว ง ค ลื่ น เ ดี ย ว 

(Panchromatic) ทําใหมีขอมูลภาพถายจากดาวเทียม

หลายประเภทที่มีใหเลือกใชประโยชน  ฉะนั้นผลจาก

การพัฒนาที่ทําใหมีการเปลี่ยนแปลงสภาพการใชที่ดิน

อยางมากในพื้นที่ทุงกุลารองไหรวมถึงสภาพเศรษฐกิจ

และสังคมนี้หากนําขอมูลจากดาวเทียมที่บันทึกภาพ

ยอนหลังนาจะใหคําตอบการเปลี่ยนแปลงการใช

ประโยชนที่ดินไดเปนอยางดี  

 

2. วัตถุประสงค 

เพื่อใหไดมาซึ่งขอมูลความเปลี่ยนแปลงการใช

ประโยชนที่ดินของทุงกุลารองไห 
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3. ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

     3.1 ทราบผลการพัฒนาทุงกุลารองไหในเชิงพื้นที่ 

     3.2 มีระบบฐานขอมูลการเปลี่ยนแปลงการใช

ประโยชนที่ดินสําหรับวางแผนการพัฒนาพื้นที่ใน

อนาคต 

3.3 เปนแนวทางในการติดตามการเปลี่ยนแปลง

ที่ทําไดสะดวกรวดเร็ว 

 

4. ผลงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

     ขอมูลและฐานขอมูลที่รวบรวมไดประกอบดวย

ขอบเขตพื้นที่ทุงกุลารองไห ขอบเขตการปกครอง ถนน 

ขอมูลสวนนี้ไดจากศูนยภูมิสารสนเทศเพื่อการพัฒนา

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นอกจากนี้ยังมีสวนของ

ขอมูลดินเค็ม จากการศึกษาของ (Chulalongkorn 

University Social Research Institute, ม.ป.ป.) พบวา

พื้นที่ทุงกุลารองไหมีพื้นที่ที่มีเปอรเซ็นตคราบเกลือปก

คลุม >30%, 10%-30%, 1%-10% และพื้นที่ไมมี

คราบเกลือ คิดเปนพื้นที่รอยละ 1, 22, 67 และ 8 

ตามลําดับ สวนขอมูลการใชประโยชนที่ดิน ป 2525 

(Thai-Australia, 1983) พบวามีพื้นที่นาขาวอยู

ประมาณรอยละ 65 พื้นที่นาขาวผสมไมยืนตนหรือไม

พุมและทุงหญาประมาณรอยละ 28 พืชไรประมาณ

รอยละ 1.2 พื้นที่ปาไมมีประมาณรอยละ 2 แหลง

ชุมชนประมาณรอยละ 1 และพื้นที่ดินเค็มประมาณ

รอยละ 0.06 พื้นที่แหลงน้ําประมาณ 1.2 

     จากแผนที่ดินในพื้นที่ทุงกุลารองไหพบวาดินสวน

ใหญเปนชุดดินทาตูม กุลารองไห รอยเอ็ด ซ่ึงใชในการ

ทํานาขาว นากจากนี้ตามริมฝงแมน้ํามูลเปนดิน

ตะกอนเชิงซอน (Alluvial complex) ในสวนริมฝงลําพัง

ชู ลําพลับพลา ลําเสียวใหญ ลําเสียวนอย ลําเตา พบ

ชุดดินพิมาย สวนในพื้นที่ตอนบนของทุงกุลารองไห 

เปนพื้นที่ดอนสลับกับที่ลุม ในที่ดอนพบชุดหินโคราช 

โพนพิสัยและน้ําพอง นอกจากนี้มีดินอ่ืนๆ ที่พบทั่วไป

เปนหยอมๆ เชนดินชุดอุบล (Soil Survey Division, 

1974)   

     จากการวิเคราะหขอมูลภาพถายจากดาวเทียม 

Landsat ในป พ.ศ. 2519 ครอบคลุมพื้นที่ 3 ลานไร 

ซ่ึงครอบคลุมในพื้นที่ทุงกุลารองไห และพื้นที่รอบ ทั้ง

การใชที่ดินในพื้นที่มีพื้นที่นาขาว ปาไม ปาเสื่อมโทรม

และพืชไร ปาบุงปาทาม  แหลงน้ํา คิดเปนเนื้อที่ 

79.44% 1.76% 12.04% 4.30% และ 0.10% 

ตามลําดับ และแบงนาขาวในทุงกุลารองไหตามปรากฎ

ของปริมาณตนไมในนาขาว และการระบายน้ําของดิน 

(Mongkolsawat, 1984) 

 

5. พื้นที่ศึกษา 

     ทุงกุลารองไหมีพื้นที่ประมาณ 2.1 ลานไร สภาพ

ภูมิประเทศเปนแองกระทะขนาดใหญ รอบ ๆ ขอบเขต

จะเปนพื้นที่สูงและคอย ๆ ลาดต่ําลงสูตอนกลางของ

พื้นที่ ครอบคลุมพื้นที่ 5 จังหวัด (ดังแสดงในตารางที่ 

1) ลักษณะพื้นที่ทอดวางไปตามลําน้ํามูล โดยความ

ยาวสุดของพื้นที่วัดไดประมาณ 150 กิโลเมตร และ

สวนกวางสุดประมาณ 50 กิโลเมตร มีแมน้ําสําคัญ

หลายสาย ดังนี้  

     แมน้ํามูล: อยูทางทิศใตของทุงกุลารองไห เปนแนว

เสนเขตตลอดจนความยาวของพื้นที่ 

     ลําพังชู: อยูทางทิศตะวันตก เปนเสนแนวเขต 

     ลําพลับพลา: อยูตอนกลางของทุงกุลารองไห 

     ลําเสียวใหญ: ตนกําเนิดจากอําเภอบรบือ ผาน

ตอนบนของทุงกุลารองไห 

     ลําเสียวนอย: อยูทางตอนเหนือของทุงกุลารองไห 

ไหลมาบรรจบกับลําเสียวใหญ 

     ลําเตา: มาจากทางตะวันตกของทุงกุลารองไห ไหล

มาบรรจบกับลําเสียวใหญ 

 

ตารางที่ 1 พื้นที่จังหวัด อําเภอ ในบริเวณทุงกุลารองไห 

พื้นท่ี 
จังหวดั อําเภอ 

ไร            % 

รอยเอ็ด 
เกษตรวิสัย สุวรรณภูมิ 

ปทุมรัตต โพนทราย 
986,807 46.8 

สุรินทร ทาตูม ชุมพลบุรี 575,993 27.3 

ศรีสะเกษ 
ราษีไศล  

กิ่ง อ. ศิลาลาด 
287,000 13.6 

มหาสารคาม พยัคฆภูมิพิสัย 193,890 9.2 

ยโสธร 
มหาชนะชัย คอวัง 

64,000 3.1 

รวม 2,107,690 100 

 

     ทุงกุลารองไหซ่ึงตั้งอยูตอนกลางของแองโคราชมี

พื้นที่ราบเรียบในกลางทุง มีปริมาณน้ําฝนเฉลี่ย 

1,100 – 1,300 มิลลิเมตรตอป มีความชื้นสัมพัทธ

สูงสุด 78% ในชวงเดือนกันยายน และต่ําสุด 55% ใน

เดือนมกราคม 
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ภาพที่ 1 พื้นที่ศึกษา  

 

6. วิธีการศึกษา 

     6.1 แนวคิดของการศึกษา 

           ใชขอมูลเชิงเลขของภาพถายจากดาวเทียมซึ่ง

บันทึกภาพนับแตมีการพัฒนาพื้นที่ทุงกุลารองไหอยาง

นอย 3 ชวงเวลา ที่ครอบคลุมพื้นที่ศึกษามาตีความ 

หมายถึงการใชประโยชนที่ดินแตละประเภท ตาม

ระบบการจําแนกการใชประโยชนที่ดินของกรมพัฒนา

ที่ดินที่ไดเสนอไว รวมถึงวิเคราะหการเปลี่ยนแปลงการ

ใชประโยชนที่ดินของแตละชวงเวลา พรอมทั้งสํารวจ

ภาคสนาม เพื่อตรวจสอบความถูกตอง 

     6.2 ขั้นตอนการศึกษา 

           ขั้นตอนและวิธีการศึกษาแสดงดังภาพที่ 2 ซ่ึง

มีรายละเอียดของแตละขั้นตอนดังนี้ 

(1) รวบรวมขอมูลพื้นฐานตางๆ ในพื้นที่ศึกษา 

ไดแก ขอบเขตของพื้นที่ ขอบเขตการปกครอง ถนน 

และอื่นๆ ของทุงกุลารองไห และสรางหรือจัดเก็บ

ขอมูลไวในรูปแบบฐานขอมูลเชิงพื้นที่ 

(2) ขอมูล เชิ ง เลขภาพถายจากดาวเทียมที่
บันทึกภาพนับ แตมีการพัฒนาพื้นที่ทุงกุลารองไหโดย

การศึกษาครั้งนี้ใชภาพถายจากดาวเทียม Landsat 5 

TM ถายภาพ 3 ชวงเวลา ไดแก 

ป 2533: 12749 ถายภาพเมื่อวันที่ 19 ธันวาคม  

            12849 ถายภาพเมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 

ป 2542: 12749 ถายภาพเมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 

            12849 ถายภาพเมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 

ป 2548: 12749 ถายภาพเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ 

            12849 ถายภาพเมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 2 ภาพจากดาวเทียม Landsat 5 TM  

 

(3) การเตรียมขอมูลภาพกอนการวิเคราะห  

 ทําการแกไขความคลาดเคลื่อนเชิงเลขาคณิต 

โดยแปลงพิกัดอางอิงแผนที่ภูมิประเทศ 1:50,000 

และทําการประมาณคา (Resampling) ดวยวิธี 

Nearest neighbor สําหรับภาพถายดาวเทียม ป 2533 

สําหรับภาพถายดาวเทียมป 2542 และ ป 2548 ได

แปลงคาพิกัดโดยวิธี Image to Image และ 

Resampling เชนเดียวกันและภาพทั้งหมดไดทําการ

กําหนดขนาดของ Pixel เทากัน 25 เมตร จากนั้นทํา

การตอภาพ (Mosaic) ครอบคลุมพื้นที่ศึกษา  

(4) แปลตีความการใชประโยชนที่ดิน  

      ใชโปรแกรม Arcview แสดงภาพสีผสมเท็จ 

บนจอภาพ และแปลตีความโดยตรงบนจอภาพ พรอม

กับเชื่อโยง Attribute class ตามระบบการจําแนกการ

ใชประโยชนที่ดินกรมพัฒนาที่ดินโดยดําเนินการกับ

ภาพทั้ง 3 วันที่ 
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(5) การสํารวจภาคสนาม  

ไดทํ าการสํ ารวจภาคสนามในพื้นที่  โดยใช

ภาพถายจากดาวเทียมสีผสมเท็จ รวมกับแผนที่ภูมิ

ประเทศ 1:50,000 และ GPS โดยไดทําการศึกษา

ความสัมพันธระหวางสีของภาพถายดาวเทียมกับการ

ใชประโยชนที่ดินที่เปนจริงในภาคสนาม โดยทําการ

สํารวจทั้งสิ้น 7 ตําแหนง 

(6) วิเคราะหการเปลี่ยนแปลงการใชประโยชน

ที่ดิน  

การวิเคราะหการเปลี่ยนแปลง โดยการวิเคราะห

แบบซอนทับระหวางการใชประโยชนที่ดิน  

- ป พ.ศ. 2533 กับ พ.ศ. 2542  

- ป พ.ศ.2533 กับ  พ.ศ. 2548 

- ป พ.ศ. 2542 กับ พ.ศ. 2548 

และคํานวณการใชประโยชนที่ดินแตละปพรอมทั้ง

รายงานผลความแตกตางของพื้นที่การใชประโยชน

ที่ดินดังกลาว ตลอดจนความสอดคลองในเชิงพื้นที่  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 3 แสดงขั้นตอนการศึกษา 

 

7. ผลการศึกษา 

 7.1 การใชประโยชนที่ดิน

     จากการศึกษาพื้นขอบเขตทุ ง กุลารองไห 

พบวาภาพที่ครอบคลุมพื้นที่มีสองภาพ (Scene) และ

ชวงเวลาของการถายภาพ 3 ชวง ดังรายการภาพถาย

จากดาวเทียม Landsat 5 TM นี้ 

     จากการจําแนกการใชประโยชนที่ดินดวย

สายตาของภาพถายจากดาวเทียมทั้ง 3 ชวงเวลา 

พบวาพื้นที่สวนใหญเปนนาขาวซึ่งมีอยูเกินรอยละ 80 

ของพื้นที่ทั้งหมด รองลงมาคือพื้นที่อยูอาศัยและกลุม

ของพื้นที่ลุมตาง ๆ รวมทั้งบริเวณไมพุมหรือไมพุมเต้ีย 

มีพื้นที่ปาไมรองลงมา แสดงสัดสวนประเภทการใช

ประโยชนที่ดินแตละประเภทของแตละชวงเวลาดัง

ตารางที่ 2 แสดงภาพแผนที่การใชประโยชนที่ดินของ

ทั้ง 3 ชวงเวลาดังภาพที่ 4 

ตารางที่ 2 แสดงพื้นที่การใชประโยชนที่ดินและการ

เปลี่ยนแปลงการใชประโยชนที่ดินของ 3  

ชวงเวลา 

หมายเหต ุพ้ืนที่รวม 2,107,690 ไร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การใชประโยชนที่ดิน (%) การเปลี่ยนแปลงการใช 

ประโยชนที่ดิน (%) 
ลําดับ ประเภทของพื้นที่ 

พ.ศ. 

2533 
พ.ศ. 

2542 
พ.ศ. 

2548 

2533-

2542 

2542-

2548 
2533-

2548 
นาขาว 

(Paddy field) 
82.99 83.71 87.35 0.72 3.64 1 4.36 

พืชไร 

(Field crop) 
0.54 0.36 0.32 -0.18 -0.05 -0.22 2 

3 หมอน (Mulberry) 0.00 0.09 0.09 0.09 0.00 0.09 

ปาผลัดใบ 
(Deciduous forest) 

0.87 0.71 0.63 -0.16 -0.08 4 -0.24 

ปาเบญจพรรณ 
(Mixed deciduous forest) 

0.03 0.02 0.02 -0.01 0.00 5 -0.01 

สวนปา 
(Forest plantation) 

0.68 0.77 0.62 0.09 -0.15 6 -0.06 

ปาริมนํ้า 

(Riverine forest) 
0.29 0.74 0.10 0.45 -0.64 -0.18 7 

ทุงหญา 
(Grass land) 

0.26 0.01 0.01 -0.26 0.00 8 -0.26 

ทุงหญาสลับไมพุมเตี้ย 

(Bush and shrub) 
0.33 0.11 0.11 -0.22 0.00 9 -0.22 

10 พื้นที่เกษตรกรรมอื่น 0.15 0.05 0.07 -0.10 0.02 -0.08 

พื้นที่ลุม 

(Low land) 4.04 2.50 2.39 -1.54 -0.11 11 -1.65 

พื้นที่ลุมชื้นแฉะ 

(Marsh) 
1.87 0.44 0.03 -1.43 -0.41 12 -1.84 

13 พุมไมเตีย้สลับอื่นๆ 2.03 3.50 2.56 1.47 -0.93 0.54 

พื้นที่อยูอาศัย 

(Urban) 
2.78 3.29 3.30 0.51 0.01 14 0.52 

15 หมูบาน (Village) 0.79 0.82 0.86 0.03 0.04 0.07 

แหลงนํ้าธรรมชาต ิ
(Natural water resources) 

2.10 2.48 1.24 0.37 -1.23 16 -0.86 

แหลงนํ้าทีส่รางข้ึน 
(Built-up water resources) 

0.26 0.42 0.31 0.17 -0.12 17 0.05 
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ภาพที่ 4 แผนที่การใชประโยชนที่ดิน ป 2533 2542     

และ 2548 บริเวณทุงกุลารองให 

 7.2 การเปลี่ยนแปลงการใชประโยชนที่ดิน

      เมื่ อทําการซอนทับเพื่ อวิ เคราะหความ

เปลี่ยนแปลงของแตละชวงป กลาวคือระหวาง 1) ป 

2533 และ ป 2542, 2) ป 2533 และ ป 2548, 3) 

ป 2542 และ ป 2548 ซ่ึงแสดงพื้นที่การเปลี่ยนแปลง

ดังตารางที่ 2 จากตารางจะเห็นวาพื้นที่สวนใหญไมมี

การเปลี่ยนแปลง สวนพื้นที่ที่มีการเปลี่ยนแปลงอยาง

เห็นไดชัดคือพื้นที่นาขาวและพื้นที่อยูอาศัยซึ่งเพิ่มขึ้น

ทุกชวงเวลา  

 7.3 วิเคราะหความถูกตอง

      ไดดําเนินการสุมสํารวจพื้นที่ในบริเวณทุงกุลา

รองไห ในระหวางวันที่ 17-19 มิถุนายน 2551  

พบวาการใชประโยชนที่ดินทุงกุลารองไหสวนใหญเปน

นาขาว ดังตัวอยางตําแหนงสํารวจดานลาง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 5 ตําแหนงตัวอยางจุดสํารวจในการออกภาคสนาม 

 

 7.4 วิจารณผล

            จากการทบทวนเอกสารพบวา สภาพพื้นที่ใน

อดีตริมฝงแมน้ํามูล ลําพังชู ลําพลับพลา ลําเสียวใหญ 

ลําเสียวนอย ลําเตา จะมีปาบุงปาทาม ซ่ึงเปนระบบ

นิเวศปาริมน้ําที่ มีแหลงเพาะพันธอนุบาลปลา แหลงท่ี

อยูอาศัยของสตัวเชนนก สัตวเล้ือยคลาน ไดสูญหายไป

เปนนาขาว ซ่ึงใชเปนแหลงปลูกขาวหอมมะลิ ซ่ึงเมื่อ

เปรียบเทียบดานเศรษฐกิจอาจจะไมคุมคากับการที่

ระบบนิเวศสูญเสียไป 

      ในการผลิตขาวหอมมะลิเพื่อหวังผลในการคา

มาก หากไมระมัดระวังในเรื่องของการใชประโยชนของ

ดินในเชิงอนุรักษ อาจจะทําใหมีตนทุนในการผลิต

สูงขึ้นเรื่อยๆ โดยเฉพาะการใสปุยเคมีอยางเดียวโดยไม

คํานึงถึงสภาพทางกายภาพของดินซ่ึงอาจจะตองมีการ

ปรับ 

ปรุงอยางสมํ่าเสมอเชน การปลูกพืชตะกูลถั่วบํารุงดิน 

การใสอินทรียวัตถุ การไถพรวนลึกเพื่อกําจัดดินดาน

อันเกิดจากการทําการเกษตรเปนเวลานาน เปนตน 

 

8. สรุปผลการศึกษา 

     ทุงกุลารองไหมีพื้นที่ทั้งหมด 2,107,690 ไรและ

พื้นที่สวนใหญ มีการใชประโยชนที่ดินประเภทนาขาว 

พื้นที่อยูอาศัย พุมไมเตี้ยสลับอื่นๆ ถึงรอยละ 82.99 

3.30 2.56 ของพื้นที่ทั้ งหมด ในป พ .ศ .  2548 

ตามลําดับ   

ภาพถายจากดาวเทียม ภาพถายพื้นท่ี 

ตําแหนงที่ 1 

นาขาว 

X: 363670 m. E. 

Y: 1726419 m. N. 

 

ตําแหนงที่ 2 

สวนปายูคาลิปตัส 

X: 362106 m. E. 

Y: 1723336 m. N. 

 

ตําแหนงที่ 3 

คลองดิน 

X: 356175 m. E. 

Y: 1717579 m. N. 

 

ตําแหนงที่ 4 

ทุงหญา 

X: 359130 m. E. 

Y: 1700860 m. N. 

 

ตําแหนงที่ 5 

นาขาว 

X: 368466 m. E. 

Y: 1703223 m. N. 

 

4

5 

 

จากการศึกษาความเปลี่ยนแปลงการใชประโยชน

ที่ดินจาก ป 2533 ถึง ป 2542 ชวงเวลา 15 ป มีการ

เปลี่ยนแปลงประเภทการใชประโยชนที่ดินที่ที่ชัดเจน

คือพื้นที่นาขาวและพื้นที่อยูอาศัยมีการเพิ่มขึ้นอยาง

ตอเนื่อง อาจจะเนื่องมาจากแนวทางการวางแผนการ

จัดการพื้นที่จากภาครัฐ ทําใหมีพื้นที่ตามธรรมชาติมี

พื้นที่ลดลงตามเวลาที่เปลี่ยนแปลงไป โดยเฉพาะปาไม

ที่เคยขึ้นกระจัดกระจายในนาขาวและปาทามที่อยูตาม

พื้นที่ลุมดังภาพที่ 6-8 

 พบวาในปจจุบันพื้นที่ทุงกุลารองไหไดพัฒนา

โครงสร า งพื้ น ไปมาก  โดย เฉพาะ  ถนน  คลอง

ชลประทาน  และการจั ดรู ปที่ ดิ นที่ ส ามารถให

เครื่องจักรกลเกษตรเขาถึงไดงาย และมีพื้นที่แปลงนา 

ขนาดใหญ ตลอดจนพันธุขาวและอุปกรณการผลิต 

เพื่อรองรับผลผลิตขาวหอมมะลิ ซ่ึงมีความตองการของ

ตลาดสูง และราคาสูงมาก  

ขอมูลภาพถายจากดาวเทียม สามารถติดตามการ

เปลี่ยนแปลงการใชที่ดินไดอยางมีประสิทธิภาพ และ

ใหขอมูลทันตอเหตุการ ตลอดจนความกาวหนาทาง

เทคโนโลยีระบบสารสนเทศภูมิศาสตร ทําใหสามารถ

จัดเก็บ รวบรวม สืบคน วิเคราะหขอมูลเชิงพื้นที่ได

อยางแมนยํา ดังนั้นสารสนเทศเชิงพื้นที่ในบริเวณทุง

กุลารองไหที่ดําเนินการนี้ สามารถใหบริการสืบคน 

สอบถามข อมู ล ให แกนั กวิ ชาการ  นักวิ จั ย  และ
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นักพัฒนาที่สนใจ ทําใหเขาถึงสารสนเทศพื้นที่เพื่อการ

พัฒนาประเทศอยางยั่งยืน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 6 แผนที่การเปลี่ยนแปลงการใชประโยชนที่ดิน 

ป 2533 และ 2542 บริเวณทุงกุลารองให 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 7 แผนที่การเปลี่ยนแปลงการใชประโยชนที่ดิน 

ป 2533 และ 2548 บริเวณทุงกุลารองให 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 8 แผนที่การเปลี่ยนแปลงการใชประโยชนที่ดิน 

ป 2542 และ 2548 บริเวณทุงกุลารองให 
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