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ผลการศึกษา พบว่า มีพื้นที่ป่าไม้ 51.55, 47.47, 46.75,
45.67 และ 45.04% ในปี 2537, 2541, 2544, 2548 และ
บทคัดย่อ
2553 ตามลาดับ พื้นที่เสี่ยงต่อการบุกรุกป่าไม้เพื่อใช้เป็น
จากการเพิ่ ม ขึ้ น ของประชากรท าให้ มี ค วาม
พื้นที่เกษตรกร รมคิดเป็น 23.49, 26.30, 30.15, 11.80
ต้องการขยายพื้นที่ทากิน และก่อให้เกิดปัญหาการบุกรุก
และ 8.26 % ตามลาดับ ปัจจัยทางเศรษฐกิจและสังคมที่มี
อย่างต่อเนื่อง แม้ว่าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวงจะมีการ
ผลต่อการเพิ่มขึ้นของพื้นที่ถือครองด้านเกษตรกรรม ได้แก่
ควบคุมและบังคับใช้มาตรการป้องกันเพื่อลดการบุกรุกป่า
อาชีพหลัก (X2) รายได้สุทธิมากกว่า 60,000 บาท/ปี (X7)
ไม้อย่างเคร่งครัด แต่การยึดครองพื้นที่ ทากินที่ไม่ถูกต้อง
เอกสารสิทธิถือครอง (X10) และการมีส่วนร่วมในการ
ตามกฎหมายยังคงก่อให้เกิดปัญหาร้ายแรง วัตถุประสงค์
อนุรักษ์ป่าไม้ (X13) ข้อมูลจากการศึกษาครั้งนี้ สามารถ
ของการศึกษาครั้งนี้เพื่อจาแนกการใช้ประโยชน์ที่ดินและ
น าไปใช้ ใ นการจั ด การและสร้ า งความตระหนั ก ถึ ง การ
ตรวจสอบการเปลี่ ย นแปลงการใช้ ที่ ดิ น โดยใช้ ข้ อ มู ล
อนุรักษ์เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวงและพื้นที่อื่นๆ
ภาพถ่ายจากดาวเทียมหลายช่วงเวลา เพื่อกาหนดพื้นที่
Abstract
เสี่ยงต่อการบุกรุกป่าไม้เพื่อใช้เป็นพื้นที่ เกษตรกรรมจาก
With increasing demand of land and
ปัจจัยทางกายภาพ เศรษฐกิจและสังคม พื้นที่ศึกษา คือ
continuing increase of population, the forest reserve
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวงและระยะกันชน 2 กิโลเมตร
is progressively encroached on. In the area of the
ครอบคลุ ม พื้ น ที่ ป ระมาณ 1,299 ตารางกิ โ ลเมตร ของ
Phu Luang Wildlife Sanctuary (PLWS) where the
จังหวั ดเลยในภาคตะวั นออกเฉีย งเหนือ ข้อมู ลภาพถ่า ย
control and preventive measures are rigidly
ดาวเทียม LANDSAT 4 ช่วงเวลา ในปี พ.ศ. 2537, 2541,
enforced, illegal occupation of land still poses a
2544, 2548 และภาพถ่ายดาวเทียม THEOS 2 ช่วงเวลา
serious problem. This study aims at classifying land
ในปีพ.ศ. 2553 ถูกนามาใช้ผลิตแผนที่การใช้ประโยชน์ที่ดิน
use, identifying continuous land use change
หลายช่วงเวลาในพื้นที่ศึกษา การวิเคราะห์ข้อมูลภาพถ่าย
detection using multi-temporal satellite data and
จากดาวเทียมเบื้องต้นเริ่มจาการปรับแก้ความถูกต้องของ
determining forest areas at risk of agricultural
พิกัดตาแหน่ง การเน้นและการเชื่อมต่อข้อมูลภาพ แล้วทา
encroachment as results of physical and socioการจาแนกประเภทการใช้ที่ดินโดยแปลตีความภาพถ่ายสี

economic factors. The study area, the PLWS and 2
km. buffer, covers an area of about 1,299 sq.km. and
is located in Loei province, Northeast Thailand. Four
dates of LANDSAT data acquired in 1994, 1997,
2001, 2005 and two data of THEOS data acquired in
2010 were used to produce multi-temporal land use
maps in the study area. Preprocessing of satellite
data was digitally performed, including geometric
correction, enhancement and mosaicking. The visual
interpretation of the RGB images was carried out to
classify land use for each image. The obtained maps
were digitally encoded in GIS database for further
analysis. The overlay operation was digitally
undertaken to identify the land use change. The
forest areas at risk of agricultural encroachment was
identified, based on the encroachment risk factor
(ERF) which could be identified by the Coincided
Value (CV) analysis. The analysis was performed
using the overlaying process of the encroached
areas and physical factors (topography, village,
water body, elevation and slope gradient). The
percentage of CV was used as coefficients in the
Simple Additive Weighting (SAW) equation to identify
the severity of the encroachment. The socioeconomic factors on the agricultural encroachment
on the forest areas were collected, based on the
information gathered from villagers in the buffer
areas. The obtained data could be used for
identifying logistic regression equation. The results
indicated that the forest areas accounted for 51.55,
47.47, 46.75, 45.67 and 45.04 % for the years 1994,
1997, 2001, 2005 and 2010 respectively. The forest
areas at risk of the agricultural encroachment
covered about 23.49, 26.30, 30.15, 11.80 and 8.26%
respectively. The socio-economic factors affecting
on the forest depletion included agricultural career

(X2), net income more than 60,000 baht/year (X7),
land title owner (X10) and participatory extension
program (X13). The obtained information can be
used for the management of the PLWS and
conservation awareness.
Key words: Encroachment, Forest Reserve, Phu
Luang Wildlife Sanctuary
1. ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวงมีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ
897 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 560,593 ไร่ และแม้ว่า
จะได้รับการประกาศในราชกิจจานุเบกษาให้เป็นเขตรักษา
พันธุ์สัตว์ป่ามาแล้ว 34 ปี (18 ธันวาคม พ.ศ. 2517) แต่ก็
ยังประสบปัญหาต่างๆ เนื่องจากกิจกรรมการพัฒนาของรัฐ
อย่างต่อเนื่อง โดยพยายามส่งเสริมการผลิตทางการเกษตร
การเปิดตลาดการเกษตรสู่โลกภายนอก การสร้างถนนและ
กิ จ กรรมการพั ฒ นาอื่ น ๆ ประกอบกั บ การเพิ่ ม ขึ้ น ของ
ประชากรอย่างรวดเร็ว (ส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า กรมป่าไม้และ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น , 2543) แต่พื้นที่ทากินที่มีการ
ครอบครองอยู่นั้นมี อยู่อย่างจากัด ประชาชนจึงมีความ
ต้ อ งการที่ จ ะขยายพื้ น ที่ ท ากิ น เพื่ อ ให้ เ พี ย งพอต่ อ ความ
ต้องการในการดารงชีวิต นามาซึ่งการตัดไม้ทาลายป่าและ
การบุกรุกจับจองที่ดินเพื่ อใช้เป็นพื้นที่เกษตรกรรมโดยไม่
ถู ก ต้ อ ง ต า ม ก ฎ หม า ย อ ย่ า ง ต่ อ เ นื่ อ ง ก า ร พึ่ ง พ า
ทรั พ ยากรธรรมชาติ ที่ ม ากขึ้ น นี้ ท าให้ ป ระชาชนขาด
จิตสานึกต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ เป็นเหตุให้ความ
อุดมสมบูรณ์ของป่าไม้ลดลง และแม้ว่ารัฐจะได้ประกาศ
ยกเลิกสัมปทานป่าไม้ทั่วประเทศ ซึ่งมีผลทาให้เนื้อที่ป่าไม้
ลดลงในอัตราที่น้อยลงได้บ้าง แต่การแก้ไขปัญหาเหล่านี้ก็
ยั ง ไม่ ส ามารถท าได้ อ ย่ า งทั่ ว ถึ ง เนื่ อ งจากขาดก าลั ง
บุคลากร เครื่องมือสื่อสาร อาวุธ และเส้นทางการการ
สารวจของเจ้าหน้าที่ที่ยังไม่ครอบคลุมทั่วทุกพื้นที่ และที่
สาคัญยังขาดข้อมูลพื้นฐานที่ใช้ในการวางแผนการจัดการ
เชิงพื้นที่ที่มีประสิทธิภาพ
การดาเนินกิจกรรมทางการเกษตรนั้น จะต้องพึ่งพา
ปัจจัยด้านต่างๆ ประกอบไปด้วย ปัจจัยทางด้านกายภาพ

ปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจ ปัจจัยทางด้านสังคม และปัจจัย
ทางด้านเทคโนโลยี (Singh and Dhillon, 2004) ปัจจัย
ทางด้ า นเศรษฐกิ จ มี ผ ลกระทบโดยตรงต่ อ รู ป แบบของ
กิจกรรมทางการเกษตรและระบบฟาร์ ม การผลิต ของ
เกษตรกรนั้นจะอ้างอิงจากตลาดและความต้องการบริโภค
ผลผลิตทางการเกษตรของผู้บริโภค นอกจากนี้ปัจจัยการ
ผลิตด้านทุน แรงงาน ที่ดิน ยังเป็นปัจจัยที่สาคัญต่อการ
ผลิตของเกษตรกรเป็นอย่างมาก (Grigg, 1995)
จากเหตุ ผ ลดั ง กล่ า วข้ า งต้ น จึ ง ได้ ป ระยุ ก ต์
เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ ซึ่งมีองค์ประกอบหลักที่สาคัญ
3 เทคโนโลยี หรือที่เรียกว่า เทคโนโลยีสามเอ็ส (3S) คือ RS
(Remote Sensing : เทคโนโลยีสารวจข้อมูลระยะไกลหรือ
การรับรู้จากระยะไกล) เข้ามาช่วยสารวจตรวจสอบการใช้
ประโยชน์ที่ดินได้หลายช่วงเวลา ทาให้สามารถวิเคราะห์
การเปลี่ยนแปลงของทรัพยากรต่างๆได้ (ธงชัย จารุพพัฒน์,
2541) เทคโนโลยีการรับรู้จากระยะไกลเป็นการใช้ข้อมูล
จากภาพถ่ายดาวเทียม ซึ่งเป็นข้อมูลที่มีความต่อเนื่องทั้ง
ในเชิงเวลาและเชิงพื้นที่ เนื่องจากมีการบันทึก ภาพซ้าเป็น
ช่วงเวลา ทาให้ได้ข้อมูลที่มีความต่อเนื่อง บันทึกภาพได้
เป็นบริเวณกว้าง ข้อมูลที่ได้จึงมีความครอบคลุมทั่วพื้นที่
และมีรูปแบบเชิงพื้นที่และเวลาสอดคล้องตามสภาวะของ
พื้นผิว (GU, Brown, Verdin and Wardlow, 2007)
คุณสมบัติของข้อมูลการรับรู้จากระยะไกลที่กล่าวมาล้วนมี
ความเหมาะสมสาหรับการติดตามการเปลี่ยนแปลงพื้นที่
ป่าไม้ที่เกิดขึ้นกับพื้นที่ได้อย่างชัดเจน (ชรัตน์ มงคลสวัสดิ์,
2540)
GIS (Geographic Information System : ระบบ
สาระสนเทศภูมิศาสตร์) และ GPS (Global Positioning
System : ระบบก าหนดต าแหน่ ง โลก) มาช่ ว ยในการ
จัดเก็บ การจัดการฐานข้อมูลรวมทั้งการวิเคราะห์ข้อมูลได้
อย่างถูกต้องและรวดเร็ว เพื่อให้การใช้ข้อมูลที่มีอยู่ให้เกิด
ประโยชน์มากที่สุด และการนาข้อมูลมาวิเคราะห์และ
นาไปประยุกต์ใช้กับพื้นที่ที่เหมาะสม เพื่อการพัฒนาพื้นที่
ให้ ป ระชาชนใช้ พื้ น ที่ ได้ ป ระโยชน์ สูง สุ ด (สถาบั น วิ จั ย
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย, 2535)

2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อจาแนกการใช้ประโยชน์ที่ดินและวิเคราะห์การ
เปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินด้วยภาพถ่ายดาวเทียม
หลายช่วงเวลา
2.2 เพื่อวิเคราะห์ระดับความเสี่ยงต่อการบุกรุกป่าไม้
เพื่อใช้เป็นพื้นที่เกษตรกรรม จากปัจจัย ด้านกายภาพ ด้วย
วิธีการ Encroachment Risk Factor (ERF), Coincided
Value (CV) และ Simple Additive Weighting (SAW)
2.3 เพื่อวิเคราะห์ปัจจัยด้านเศรษฐกิจและสังคมที่มี
ผลต่อการเพิ่มขึ้นของพื้นที่ถือครองด้านเกษตรกรรมของ
ครัวเรือนที่คาดว่าเป็นปัจจัยสาคัญต่อการบุกรุกป่าไม้เพื่อ
ใช้เป็นพื้นที่เกษตรกรรมด้วยวิธีการ Logistic Regression
Analysis
3. ขอบเขตและข้อจากัดการวิจัย
3.1 พื้นที่ศึกษาบริเวณเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวง
จังหวัดเลย และบริเวณรอบๆ ที่ระยะกันชน 2 กิโลเมตร รวม
เป็นเนื้อที่ 1,299 ตารางกิโลเมตร
3.2 ใช้ข้อมูลภาพถ่ายจากดาวเทียม Landsat 5-TM
ปี พ.ศ. 2537 2541 และ 2548 ภาพถ่ า ยดาวเที ย ม
Landsat-7 TM ปี พ.ศ.2544 ความแยกชัดเชิงพื้นที่ 30
เมตร และภาพถ่ายจากดาวเทียม THEOS ความแยกชัด
เชิงพื้นที่ 15 เมตร ถ่ายภาพเมื่อวันที่ 6 และ 11 มีนาคม ปี
พ.ศ. 2553
3.3 การวิ เคราะห์ ปั จจั ย ด้า นกายภาพใช้ทั้ ง หมด 5
ปัจจัย ได้แก่ ระยะห่างจากหมู่บ้าน ระยะห่างจากเส้นทาง
คมนาคม ระยะห่ า งทางน้ าสายหลั ก ความสู ง จาก
ระดับน้าทะเลปานกลางและความลาดเอียงของพื้นที่ การ
วิเคราะห์ปัจจัยด้านเศรษฐกิจและสังคม ใช้ทั้งหมด 13 ตัว
แปร ที่ มี ผ ลต่ อ การเพิ่ ม ขึ้ น ขอ งพื้ น ที่ ถื อ ครองด้ า น
เกษตรกรรม และคาดว่าน่าจะเป็นปัจจัยสาคัญที่ทาให้เกิด
การบุกรุกพื้นที่ป่าไม้เป็นพื้นที่เกษตรกรรม
4. วรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
4.1 การบุกรุกป่า
4.1.1 ความหมายของการบุกรุกป่า

การฝ่ า ฝื น มาตรการหรื อ วิ ธี ก ารใดๆ ที่
กฎหมายป่าไม้ได้กาหนดไว้เพื่อการหวงกันหรือกีดกันพื้นที่
ป่าและทรัพยากรธรรมชาติในป่าเป็นการบุกรุกทาลายป่า
ทั้งสิ้น (เจิมศักดิ์ ปิ่นทอง, 2543)
4.1.2 สาเหตุของการบุกรุกป่า
ประชากรไทยคาดประมาณ ณ กลางปี
พ.ศ. 2554 (1 กรกฎาคม) เพิ่มขึ้นเป็น 63.8 ล้านคน จากปี
พ.ศ. 2551 ที่ มี จ านวนประชากร 63.3 ล้ า นคน โดยมี
ประชากรวัย แรงงาน (15 -59 ปี ) ถึง 43.0 ล้านคน
รองลงมา คือ สตรีวัยเจริญพันธุ์ (15 – 19 ปี) จานวน 17.7
ล้า นคน ส่ ว นใหญ่ อ ยู่ ใ นภาคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ คื อ มี
จานวน 21.2 ล้านคน รองลงมา คือ ภาคกลาง มีจานวน
15.7 ล้านคน (สถาบันวิจัยประชากรและสังคม, 2554)
(สถาบันวิจัยประชากรและสังคม, 2549) การกาหนดเขต
พื้นที่ป่ายังกระทาไม่ชัดเจนหรือไม่กระทาเลยในหลายๆ ป่า
ทาให้เกิดการพิพาทในเรื่องที่ดินทากินและที่ ดินป่าไม้อยู่
ตลอดเวลา และมั ก เกิ ด การร้ อ งเรี ย นต่ อ ต้ า นในเรื่ อ ง
กรรมสิทธิ์ที่ดิน (สรรเสริญ อัจจุตมานัส, 2544) กาหนด
แผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ ง ชาติ ส่ ง ผลให้ ทิ ศ
ทางการใช้ท รัพยากรธรรมชาติข องประเทศไทยมุ่งไปใน
ทิศทางของการนาทรัพยากรมาใช้ให้เกิดประโยชน์มากทีส่ ดุ
ด้ ว ยการส่ ง เสริ ม ให้ มี ก ารใช้ ท รั พ ยากรธรรมชาติ เ พื่ อ ท า
การเกษตรเพื่อการส่งออก (ศยามล ไกยูรวงศ์, 2538 ) การ
ออกกฎหมายป่ า ไม้ ต่ า งๆ ไม่ ส อดคล้ อ งกั บ วิ ถี ชี วิ ต ของ
ประชาชน (Way of Life) รวมทั้งการขาดการจัดการที่ดีของ
รั ฐ จึ ง ท าให้ ก ฎหมายการป่ า ไม้ ก ลายเป็ น กฎหมายที่ มี
ราษฎรล่ ว งละเมิ ด หรื อ ฝ่ า ฝื น เป็ น จ านวนมากและท าให้
เกิดผลกระทบเป็นปัญหาสาคัญของสังคมไทยจนทุกวันนี้
(สรรเสริญ อัจจุตมานัส, 2544)
4.1.3 แนวทางการแก้ไขปัญหาการบุกรุกป่า
การศึกษาข้อมูลและการจัดการชุมชนได้อย่าง
ถูกวิธีย่อมเป็นการบรรเทาปัญหาป่าไม้ รวมทั้งสามารถ
ปรั บ ปรุ ง คุ ณ ภาพชี วิ ต ของประชาชนในชุ ม ชนส่ ง ผลให้
สามารถลดกิ จ กรรมการบุ ก รุ ก ท าลายพื้ น ที่ ป่ า ลงไปได้
(Byron and Amold, 1997) ให้ประชากรในพื้นที่มีส่วน
ร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ การประชาสัมพันธ์ เพื่อ

สร้างความรู้ ความเข้าใจอันดี ให้กั บประชาชนในพื้น ที่
รวมทั้งมีการก่อตั้งป่าชุมชนขึ้นด้วย (บรรณรักษ์ เสริมทอง,
2543) ให้ ป ระชาชนเข้ า มามี ส่ ว นร่ ว มเกี่ ย วข้ อ งในการ
ดาเนินงานพัฒนา ร่วมคิด ร่วมตัดสินใจและแก้ไขปัญหา
ของตนเองร่วมใช้ความคิดสร้างสรรค์ ความรู้และความ
ชานาญร่วมกับวิทยาการที่เหมาะสม และสนับสนุนติดตาม
ผลการปฏิ บัติงานขององค์ การและเจ้าหน้าที่ที่ เกี่ย วข้อ ง
(Erwin, 1976)
4.2 การใช้ประโยชน์ที่ดินและการเปลี่ยนแปลง
การใช้ประโยชน์ที่ดิน
ระยะเวลา 22 ปี จากปี พ.ศ. 2519 – 2541 ใน
พื้ น ที่ เ ขตรั ก ษาพั น ธุ์ สั ต ว์ ป่ า ภู ห ลวง พื้ น ที่ ป่ า ลดลงเป็ น
จานวนมาก โดยป่าดิบแล้งลดลงมากที่สุด เท่ากับ 197.86
ตร.กม.(อัตราการลดลง 9.00 ตร.กม./ปี) รองลงมา คือ ป่า
ดิบเขาสูญหายไป 42.16 ตร.กม. (อัตราการลดลง 1.9 ตร.
กม./ปี) ขณะที่มีพื้นที่เกษตรกรรมเพิ่มขึ้นถึง 165.88 ตร.
กม.(อัตราเพิ่ม 7.5 ตร.กม./ปี) ขณะเดียวกันก็มีการรณรงค์
ปลูกสวนป่าเป็นพื้นที่ 72.34 ตร.กม. ส่วนการเปลี่ยนแปลง
ในบริ เ วณระยะกั น ชน 5 กิ โ ลเมตร พบว่ า พื้ น ที่ ป่ า เต็ ง รั ง
ลดลงเป็นจานวนมากที่สุด โดยสูญหายไป 191.03 ตร.กม.
(อัตราการลดลง 8.69 ตร.กม./ปี) รองลงมา คือ ป่าดิบแล้ง
พื้นที่ป่าหายไป 141.37 ตร.กม. (อัตราการลดลง 6.43 ตร.
กม./ปี ) ขณะที่ พ บว่ า การเกษตรมี ข ยายตั ว มากขึ้ น ถึ ง
320.28 ตร.กม. (อัตราการเพิ่ม 14.56 ตร.กม./ปี) สาหรับ
การเปลี่ยนแปลงในช่วงปี พ.ศ. 2541 – 2548 พบว่า การ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นค่อนข้างต่าเมื่อเทียบกับช่วงระยะแรก
(ระหว่าง พ.ศ. 2519 -2541) การลดลงของเนื้อที่ป่าแต่ละ
ประเภทมีอัตราการลดลงไม่ถึง 1.5 ตร.กม./ปี โดยประเภท
ป่าดิบเขามีอัตราการลดลงมากที่สุดเท่ากับ 5.8 ตร.กม.
(อัตราการลดลง 1.21 ตร.กม./ปี) ทาให้การเพิ่มขึ้นของ
พื้นที่เกษตรกรรมมีน้อยลง คือ เพียง 20.99 ตร.กม. (อัตรา
การเพิ่ม 3.00 ตร.กม./ปี) (Mongkolsawat, Putklang,
Suwanweerakamtorn , and Ratanasermpong, 2005)
บริ เวณพื้ นที่ เขตรั กษาพั นธุ์ สัต ว์ป่ าภู หลวง มีพื้ นที่ ป่า ไม้
เปลี่ยนแปลงเป็นพื้นที่เกษตรกรรมในอัตราที่เพิ่มขึ้นจาก
30.22 % ในปี ค.ศ. 1994 เป็น 36.77 % ในปี ค.ศ. 2010

ทาให้มีพื้นที่เกษตรกรรมเพิ่มเป็น 32,986 เฮกแตร์ ในปีค.ศ.
2010 มีพื้นที่ป่าไม้ทั้งสิ้น 68.08, 64.60,63.27,61.89 และ
61.12 % ในปี ค.ศ. 1994, 1998, 2001, 2005 และ 2010
ตามลาดับ ส่วนใหญ่เป็นป่าดิบเขาและป่าดิบแล้งถึง 70
เปอร์เซ็นต์ของพื้นที่ป่าไม้ทั้งหมด อัตราการเปลี่ยนแปลง
ของพื้นที่ป่าไม้ ในช่วงปี ค.ศ. 1994- 1998, 1998-2001,
2001-2005 และ 2005-2010 คิดเป็น - 3.48%, -1.33%, 1.38% และ -0.77% ตามลาดับ และมีอัตราการสูญเสีย
รวมจากปี ค.ศ. 1994-2010 เป็น 6.96% นัยสาคัญของการ
เปลี่ยนแปลงจะพบในช่วงปี ค.ศ.1994 -1998 และจะการ
เปลี่ยนแปลงจะค่อยๆ ลดลงในปี ค.ศ. 1998 โดยมีพื้นที่
เกษตรกรรมครบคลุมทั้งหมดประมาณ 5,779 เฮคแตร์
(6.44%) ในปี ค.ศ. 1994-2010 (Suwanwerakamtorn,
Pimdee, Mongkolsawat, and Sritoomkaew, 2010)
4.3 ปัจจัยด้านกายภาพ
การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อ
กาหนดพื้นที่เสี่ยงต่อการบุกรุกของเขตรักษาพันธุ์ป่าห้วย
ขาแข้ง พบว่า พื้นที่ป่าที่เสี่ยงต่อการถูกบุกรุกในระดับสูง
นั้นจะพบใกล้แหล่งชุมชน และอยู่ในบริเวณแนวกันชนของ
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งทางด้านทิศตะวันออก
ของพื้นที่ศึกษา (จรัญธร บุญญานุภาพ, 2541) การ
ประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อกาหนดพื้นที่
เสี่ ย งต่ อ การบุ ก รุ ก ของอุ ท ยานแห่ ง ชาติ ภู พ าน จั ง หวั ด
สกลนคร พบว่ า ปั จ จั ย ด้ า นกายภาพที่ มี ผ ลต่ อ การ
เปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินป่าไม้ ได้แก่ ความ
เหมาะสมต่อการปลูกพืช เส้นชั้นความสูง ระยะห่างจาก
ถนน ระยะห่างจากหมู่บ้านและความลาดชัน (นรินทร์
จักรจุ้, 2547) ปัจจัยที่เป็นตัวกาหนดในการเปลี่ยนแปลง
สภาพป่า ประกอบด้วย ความลาดชัน ความสูง ระยะห่าง
จากหมู่บ้าน ระยะห่างจากลาห้วย และระยะห่างจากถนน
(Nualchawee, Miller, Tom, Christenson, and Williams,
1981)
4.4 ปัจจัยด้านเศรษฐกิจและสังคม
Logistic Regression เป็ น การศึ ก ษา
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรตามกับตัวแปรอิสระ พร้อมทั้ง
ศึกษาระดับความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระแต่ละตัวกับ

ตัวแปรตาม หรือศึกษาว่าตัวแปรอิสระตัวใดบ้างที่อิทธิพล
ต่อตัวแปรตาม และยังเป็นการพยากรณ์ โอกาสที่จะเกิ ด
เหตุการณ์ที่สนใจ (กัลยา วานิชย์บัญชา, 2551) การ
เปลี่ยนแปลงพื้นที่ป่าไม้โดยใช้ สมการ Multiple Linear
Regression โดยใช้ปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจและสังคม เช่น
จานวนประชากร อัตราการเกิด รายได้ ฯลฯ คาดการณ์
พื้นที่ป่าไม้ของประเทศไทยในปี พ.ศ. 2560 จะลดลงเหลือ
ร้อยละ 22.5 ของพื้นที่ประเทศ (Thai Forestry Sector
Master Plan, 1992) การวิเคราะห์การบุกรุกทาลายป่าใน
อุทยานแห่งชาติ Cordillera Nombre De Dios ประเทศ
Honduras โดยใช้วิธีการ Logistic Regression และ GIS
ซึ่งมีตัวแปรอิสระ (Independent Variable) ประกอบด้วย
ข้อมูลทางกายภาพและสังคม จานวน 14 ตัวแปร จาก
ผลการวิจัย พบว่า มีปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการบุกรุกทาลาย
ป่าอย่างมีนัยสาคัญจานวน 8 ตัวแปร ที่สาคัญ เช่น ที่ตั้ง
ของชุมชน การเข้าถึงพื้นที่ การใช้ประโยชน์ที่ดิน เป็นต้น
Ludeke, Maggio, and Reid (1990)
5. พื้นที่ศึกษา
บริ เ วณเขตรั ก ษาพั น ธุ์ สัต ว์ ป่ า ภูห ลวง ซึ่ ง อยู่ ระหว่ า ง
ละติจูดที่ 17 องศา 3 ลิปดา ถึง 17 องศา 24 ลิปดาเหนือ
และลองจิจูดที่ 101 องศา 16 ลิปดา ถึง 101 องศา 21
ลิปดาตะวันออก ครอบคลุมเนื้อที่ประมาณ 897 ตาราง
กิโลเมตร และบริเวณรอบๆ ที่ระยะกันชน 2 กิโลเมตร รวม
เป็นพื้นที่ 1,299 ตารางกิโลเมตร ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ป่าดิบ
เขา รองลงมา คือ ป่าดิบแล้ง

ประเทศไทย
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวง
ภาพที่ 1 แสดงตาแหน่งที่ตั้งของพื้นที่ศึกษา

6. วิธีดาเนินการวิจัย
6.1 เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้
6.1.1 ประชากร
จ านวนหมู่ บ้ า นที่ ตั้ ง อยู่ ทั้ ง ภายในและ
ภายนอกเขตรั ก ษาพั น ธุ์ สั ต ว์ ป่ า ภู ห ลวงที่ ร ะยะกั น ชน 2
กิโลเมตร รวมทั้งหมด 44 หมู่บ้าน ที่ปรากฏในแผนที่ภูมิ
ประเทศมาตราส่วน 1:50,000
6.1.2 กลุ่มตัวอย่าง
ท าการเก็ บ แบบสอบถามทั้ ง หมด 10
หมู่บ้าน จานวนผู้ให้ข้อมูล 200 ครัวเรือน ส่วนข้อมูลทั่วไป
ด้านประชากรของหมู่บ้านจะใช้การสัมภาษณ์ผู้ใหญ่บ้าน
หรือกานันในหมู่บ้าน
6.1.3 เครื่องมือ
6.1.3.1 ข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมและ
แผนที่ที่ครอบคลุมพื้นที่ศึกษา
(1)
ข้ อ มู ล ภาพถ่ า ยจาก
ดาวเทียม Landsat 5- TM ปี พ.ศ. 2537 และ Landsat7TM ปีพ.ศ. 2544 ความแยกชัดเชิงพื้นที่ 30 เมตรจากศูนย์
ภูมิสารสนเทศเพื่อการพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
(2) ภาพถ่ า ยจากดาวเที ย ม
THEOS ความแยกชัดเชิงพื้นที่ 15 เมตร ถ่ายภาพเมื่อวันที่
6 และ 11 มีนาคม ปีพ.ศ. 2553 จากสานักงานพัฒนา
เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)
(3) แผนที่ ภู มิ ป ระเทศ มาตรา
ส่วน 1:50,000 ของกรมแผนที่ทหาร
(4) แผนที่การใช้ประโยชน์ที่ดิ น
ปีพ.ศ. 2541 และ ปีพ.ศ. 2548 เพื่อใช้ในการอ้างอิง จาก
ศู น ย์ ภู มิ ส า ร ส น เ ท ศ เ พื่ อ ก า ร พั ฒ น า ภ า ค
ตะวันออกเฉียงเหนือ
6.1.3.2
ระบบคอมพิ ว เตอร์ พ ร้ อ ม
โปรแกรมสาเร็จรูป ประกอบด้วยอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และ
โปรแกรมที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ดังต่อไปนี้
(1) โปรแกรมระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์ Arc view , ArcGis
(2) โปรแกรมประมวลผลข้อมูล
จากดาวเที ย ม PCI Geomatica, Erdas Imagine

(3) โปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูลทาง
สถิติ SPSS
(4) เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อม
ระบบปฏิบัติการ Window 2003
(5) โปรแกรมนาเข้าข้อมูล GPS
สู่ระบบพิกัดภูมิศาสตร์ DNR Garmin
6.1.3.3 อุปกรณ์การสารวจภาคสนาม
ประกอบด้วยเครื่องมือที่ใช้เก็บข้อมูล ดังต่อไปนี้
(1) กล้องถ่ายรูป
(2) เ ค รื่ อ ง ก า ห น ด พิ กั ด
ภูมิศาสตร์ด้วยดาวเทียม (GPS) แบบพกพา
(3) แผนที่ ภ าพถ่ า ย
ดาวเทียม Landsat-5 TM ปีพ.ศ. 2547
(4) แผนที่การใช้ประโยชน์
ที่ ดิ น จ า แ น ก ข้ อ มู ล แ บ บ ค ว บ คุ ม ( Supervised
Classification) จากภาพถ่ายดาวเทียม Landsat-5 TM ปี
พ.ศ. 2547
6.2 การวิเคราะห์ข้อมูล
6.2.1 การวิเคราะห์การใช้ประโยชน์ที่ดินและ
การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน
6.2.1.1 การวิเคราะห์ภาพถ่ายเบื้องต้น
(Preprocessing of the Imagery)
น า เ ข้ า ข้ อ มู ล ภ า พ ถ่ า ย จ า ก
ดาวเที ย มและแผนที่ ภู มิ ป ระเทศมาตราส่ ว น 1:50,000
ด้วยโปรแกรม PCI Geometica เพื่อตรวจสอบระบบพิกัด
แล้ว พบว่าแผนที่ภูมิประเทศและภาพถ่ายจากดาวเทียม
Theos, Landsat- 5 และ Landsat- 7 มีระบบพิกัด
ภูมิศาสตร์แตกต่างกัน จึงทาการปรับแก้พิกัดและความ
คลาดเคลื่ อ นทางภู มิ ศ าสตร์ ใ ห้ ต รงกั น โดยใช้ วิ ธี ก าร
Image to Map Registration ด้วยโปรแกรม Erdas
Imagine โดยกาหนดระบบพิกัดตาแหน่งเป็นแบบ UTM
(Universal Transverse Mercator) WGS84 Zone 48
โดยใช้แผนที่ภูมิประเทศมาตราส่วน 1:50,000 เป็นข้อมูล
อ้ า งอิ ง ระบบพิ กั ด ไปสู่ ภ าพถ่ า ยจากดาวเที ย ม Theos,
Landsat-5 และ Landsat-7 โดยจุดควบคุมภาคพื้นดิน
กระจายทั่วพื้นที่ศึกษา ซึ่งเป็นจุดเดียวกันทั้งจากภาพถ่าย
ดาวเทียมและแผนที่ภูมิประเทศ

จากนั้ น ท าการประมาณค่ า ของจุ ด ภาพด้ ว ย
วิธีการ Nearest Neighbor และสร้างสีผสมเท็จจากช่วง
คลื่น 4-2-3 (แดง-เขียว-น้าเงิน) ของภาพถ่ายดาวเทียม
THEOS และช่วงคลื่น 4-5-3 (แดง-เขียว-น้าเงิน ) ของ
ภาพถ่ายดาวเทียม Landsat-5 และ Landsat-7 แล้วเน้น
ข้อมูลภาพ (Image Enhancement) โดยพิจารณาจากค่า
ระดับสีเทาของกราฟแท่งที่ แสดงการกระจายของข้อมูล
หรื อ Histogram ด้ ว ยวิ ธี Histogram Equalization
Stretch ให้มีการกระจายของข้อมูลในแต่ละค่าความเข้ม
ระดั บ สี เ ทาและมี จ านวนประชากรใกล้ เ คี ย งกั น เพื่ อ ให้
ภาพถ่ า ยจากดาวเที ยมมี ค วามง่า ยต่ อ การตี ค วามด้ ว ย
สายตา
6.2.1.2 การจาแนกการใช้ประโยชน์ที่ดิน
(1) นาภาพถ่ายจากดาวเทียม THEOS
ที่ บั น ทึ ก ภาพเมื่ อ ปี พ .ศ. 2553 และภาพถ่ า ยดาวเที ย ม
Landsat ที่บันทึกภาพเมื่อปีพ.ศ. 2537 และ 2544 มา
วิเคราะห์การใช้ประโยชน์ที่ดิน โดยใช้การใช้ประโยชน์ที่ดิน
ปีพ.ศ. 2541 และ 2548 ของ ชรัตน์ มงคลสวัสดิ์และคณะ
(2550) เป็นตัวอ้างอิง แล้วทาการแปลที่ระดับมาตราส่วน
1:50,000 โดยทาการลากขอบเขตการใช้ที่ดิน จากที่เห็นใน
จอภาพด้วยสายตาด้วยโปรแกรม ArcGis ในการจาแนก
ประเภทของการใช้ประโยชน์ที่ดินได้ยึดหลักการจาแนกของ
กรมพัฒนาที่ดิน ซึ่งเป็นระบบการจาแนกประเภทการใช้
ที่ดินที่เป็นมาตรฐานของการตีความภาพถ่ายจากดาวเทียม
โดยจาแนกประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดินที่เห็นได้ชัดเจน
ก่อน เช่น แหล่งน้า ป่าไม้ ก่อนด้วยการพิจารณาสีของภาพ
ความหยาบ ความละเอียดของภาพและรูปแบบลักษณะ
ของการใช้ประโยชน์ที่ดินหรือ Pattern ของภาพ เป็นต้น
(2) จัดทาฐานข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดิน
จากการตีความโดยจาแนกการใช้ประโยชน์ที่ดิน ออกเป็น
12 ประเภท ได้ แ ก่ ป่ า ดิ บ เขา ป่ า ดิ บ แล้ ง ป่ า สนเขา ป่ า
เบญจพรรณ ป่าเต็งรัง ป่าไผ่ สวนป่า ทุ่งหญ้า พื้นที่หินโผล่
พื้นที่เกษตรกรรม ที่อยู่อาศัย และแหล่งน้า
(3) ตรวจสอบความถู ก ต้ อ งในภาคสนาม
และปรับปรุงแก้ไขข้อมูลให้มีความถูกต้อง

(4) แสดงผลการวิ เ คราะห์ ใ นรู ป แบบของ
แผนที่และสรุปพื้นที่การใช้ประโยชน์ที่ดินที่ได้จากการแปล
ตีความจากภาพถ่ายดาวเทียม
6.2.1.3
การตรวจสอบความถู ก ต้ อ ง
(Accuracy Assessment)
ตรวจสอบความถูกต้องของการจาแนก
การใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น จากภาพถ่ า ยดาวเที ย มและออก
สารวจภาพสนามในพื้นที่จริง และทาการเก็บค่าพิกัดทาง
ภูมิศาสตร์ด้วย GPS ถ่ายภาพลักษณะของพื้นที่จริง และ
จดรายละเอียดของพื้นที่ทั่วไป เช่น ประเภทป่า ประเภท
การใช้ประโยชน์ที่ดิน ลักษณะภูมิสัณฐาน เป็นต้น จากนั้น
นาผลการสารวจที่ได้ในพื้นที่จริงมาทาการตรวจสอบความ
ถูกต้อง (Accuracy Assessment) กับผลการจาแนกการใช้
ประโยชน์ที่ดินด้วยค่าสัมประสิทธิ์ Kappa
(1)
เมื่อ n คือ จานวนรวมของข้อมูลอ้างอิง
ทั้งหมดในเมทริกซ์
k คือ จานวนแถวในเมทริกซ์
nii คือ ตัวเลขในแถว i และคอลัมน์ i
ni+ คือ ผลรวมของแถว i
n +j คือ ผลรวมของคอลัมน์ i
6.2.1.4 การวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลง
การใช้ประโยชน์ที่ดิน (Land use Change Analysis)
นาเข้าข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดินปี
พ.ศ. 2537 2541 2544 2548 และ 2553 ในโปรแกรม
ระบบสารสนเทศภู มิ ศ าสตร์ ArcGis โดยข้ อ มู ล การใช้
ประโยชน์ที่ดินจากปี พ.ศ. 2541 และ 2548 จะเป็นข้อมูล
พื้นฐานอ้างอิงในการตรวจสอบการเปลี่ยนแปลง แล้วทา
การซ้อนทับ (Overlay) เพื่อหาพื้นที่การใช้ประโยชน์ที่ดินที่
มีการเปลี่ยนแปลง โดยทาการซ้อนทับข้อมูลทีละ 2 ชั้น
(Layer) เพื่อวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงจากช่วงเวลาหนึ่งถึง
อีกช่วงเวลาหนึ่ง

6.2.2 การวิเคราะห์ปัจจัยทางด้านกายภาพ
ก า ห น ด ปั จ จั ย ด้ า น ก า ย ภ า พ ไ ด้ แ ก่
ระยะห่างจากถนน ระยะห่างจากหมู่บ้าน ระยะห่างจาก
ทางน้าสายหลัก ความสูงจากระดับน้าทะเลปานกลาง และ
ความลาดเอียงของพื้นที่ โดยทาการแบ่งระดับชั้นข้อมูลแต่
ละปัจจัยออกเป็น 5 ระดับชั้น ดังแสดงในตารางที่ 1
ตารางที่ 1 แสดงแต่ละระดับช่วงชั้นและข้อมูลที่ใช้

จากนั้นใช้วิธีการคานวณโดยใช้เทคนิคการ
ซ้ อ นทั บ ข้ อ มู ล และก าหนดค่ า น้ าหนั ก ของข้ อ มู ล โดย
พิ จ ารณาจากความสั ม พั น ธ์ กั บ พื้ น ที่ ป่ า ไม้ ที่ เ กิ ด การ
เปลี่ยนแปลงด้วยวิธีถ่วงน้าหนัก (Weighting) ให้กับชั้น
ข้อมูลแต่ประเภท ศูนย์วิจัยป่าไม้ (2537) ได้กาหนดพื้นที่
เสี่ยงต่อการเกิดแผ่นดินถล่มบริเวณลุ่มน้าย่อย 4 ลุ่มน้า ใน
พื้นที่ภาคใต้ โดยใช้ค่าผลรวมของ Landslide Risk Factor
(LRF) หาความสั ม พัน ธ์ ร ะหว่ างจ านวนจุด ที่ เกิ ด แผ่ น ดิ น
ถล่มของแต่ ละปัจจัย ซึ่ งในการศึ กษาครั้งนี้ได้นาสมการ
Encroachment Risk Factor (ERF) ของนรินทร์ จักรจุ้ม
(2547) มาใช้ ซึ่งถูกดัดแปลงมาจากสมการ LRF คือ
Encroachment Risk Factor (ERF) =
สัดส่วนพื้นที่บุกรุกป่าไม้ในแต่ละระดับ x 10
สัดส่วนพื้นที่บุกรุกป่าไม้ทั้งหมด

(2)

สัดส่วนพื้นที่บุกรุกป่าไม้ =
พื้นที่บุกรุกป่าไม้ในแต่ละระดับ x 100
พื้นที่ป่าไม้ในแต่ละระดับ
เปอร์เซ็นต์พื้นที่ =

พื้นที่ของแต่ละระดับ x 100
พื้นที่ทั้งหมด

เพื่อให้ได้ความสาคัญของแต่ละปัจจัย จะ
กาหนดค่าความสาคัญของแต่ละปัจจัยจากค่า ERF ที่ได้
เป็นค่าจานวนเต็ม เพื่อให้ง่ายต่อการคานวณที่สัดส่วน
เท่ากันทุกตัวแปรย่อย โดยการศึกษาครั้งนี้กาหนดไว้ที่ 10
หน่วย เมื่อได้ค่าความสัมพันธ์กันของแต่ละปัจจัยจากการ
วิเคราะห์ด้วยวิธี ERF แล้ว นาข้อมูลความเสี่ยงของแต่ละ
ปั จ จั ย มาให้ ค่ า น้ าหนั ก ความส าคั ญ (Weight) เพื่ อ หา
ความสัมพันธ์ของพื้นที่ที่เสี่ยงต่อการถูกบุกรุกป่าไม้เพื่อใช้
เป็นพื้นที่เกษตรกรรม ในช่วงปี พ.ศ. 2537 กับปี พ.ศ. 2553
เพื่ อ หาบริ เ วณที่ เ ป็ น ต าแหน่ ง เดี ย วกั น หรื อ มี ค วาม
สอดคล้องกันในรูปของค่า Coincided Value (CV) (สราวุธ
, 2539; นรินทร์ จักรจุ้ม, 2547) ซึ่งสามารถคานวณได้จาก
สมการดังนี้
CV = (2 x S x 100)
(3)
(R + F)
เมื่อ CV คือ ความสอดคล้องของพื้นที่เสี่ยงต่อการถูก
บุกรุก เมื่อเปรียบเทียบกับพื้นที่บุกรุกป่า
ไม้ที่เกิดขึ้นจริง มีค่าตั้งแต่ 0 – 100
เปอร์เซ็นต์ (Coincided Value, %)
R คือ พื้นที่บุกรุกที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมดในพื้นที่
ศึกษา
F คือ พื้นที่ทั้งหมดที่เสี่ยงต่อการบุกรุกป่าไม้ใน
ระดับต่างๆ ที่ได้จากค่าความสาคัญของ
แต่ละระดับชั้นของแต่ละปัจจัย
S คือ พื้นที่เสี่ยงต่อการถูกบุกรุกในระดับต่างๆ
ที่ ไ ด้ จ ากค่ า ความส าคั ญ ของแต่ ล ะ
ระดับชั้นของแต่ละปัจจัยที่มีตาแหน่งตรง
กับพื้นที่บุกรุกที่เกิดขึ้นจริง
ในข้ อ มู ล แต่ ล ะปั จ จั ย ท าการก าหนด
คะแนนในแต่ละปัจจัย (Rating Value) และกาหนดค่าถ่วง
น้าหนัก (Weighing Value) ของทุกปัจจัยเป็น 1 เท่ากัน
โดยอาศั ย การวิ เ คราะห์ โดยวิ ธี ก ารถ่ ว งน้าหนั ก แบบง่ า ย
(Simple Additive Weighting: SAW) ที่คานวณจาก
สมการ

(4)
เมื่อ S คือ ระดับคะแนนรวมของปัจจัยที่ทา
ให้เกิดความเสี่ยงต่อการบุกรุก
R คือ ค่าคะแนนของปัจจัย i
W คือ ค่าน้าหนักมาตรฐานของปัจจัย i
ในการก าหนดค่า คะแนนในแต่ละปั จจั ย มีค ะ
แนะตั้งแต่ 1-5 คะแนน คะแนนมากมี่สุด คือ 5 หมายถึง
การพิจารณาทางเลือก โดยปัจจัยนั้นๆ มีความเสี่ยงต่อการ
เกิ ด สู ง มาก ส่ ว นคะแนนต่ าที่ สุ ด คื อ 1 หมายถึ ง การ
พิจารณาทางเลือก โดยปัจจัยนั้นๆ มีความเสี่ยงต่อการเกิด
ต่าสุด ซึ่งค่าคะแนนของแต่ ละปัจจัย การกาหนดค่าถ่ว ง
น้าหนัก ความสาคัญ จะพิจ ารณาจากค่า CV ที่ได้ และ
ดั ด แปลงจากเกณฑ์ ก ารจั ด ประเภทข้ อ มู ล ตามล าดั บ
ความสาคัญ ในการกาหนดเขตภัยแล้งของ ศูนย์ภูมิภาค
เทคโนโลยี อ วกาศและภู มิ ส ารสนเทศ ภาคตะวั น ออก
มหาวิทยาลัยบูรพา (2552) ผลที่ได้จะแสดงระดับการบุก
รุกพื้นที่ป่าไม้เป็นพื้นที่เกษตรกรรมสู งมาก สูง ปานกลาง
ต่า และต่ามาก
6.2.3 การวิเคราะห์ปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจ
และสังคม
วิเคราะห์ด้วยวิธีการ Logistic Regression
Analysis จะเริ่มจากการตรวจสอบความเหมาะสมของ
สมการความถดถอยโลจิสติค (Goodness of Fit Rest)
โดยทาการวิเคราะห์ทั้งการใช้ฟังก์ชันความน่าจะเป็น กรณี
ที่มีตัวแปรอิสระ p ตัว และการทดสอบความเหมาะสมของ
Hosmer และ Lemeshow (Hosmoer and Lemeshow’s
Goodmess of Fit Test) จากนั้นทาการทดสอบสมมติฐาน
เกี่ยวกับสัมประสิทธิ์ความถดถอยโลจิสติคของตัวแปรอิสระ
แต่ละตัวด้วยสถิติทดสอบวอลด์ (Wald Test) และสถิติ
ทดสอบอั ตราส่วนความน่าจะเป็น แล้วจึงทาการการวัด
ระดับความสัมพันธ์ด้วยวิธีการ Cox & Snell R2 (R2cs)
และ Nagelkeri’s R2(R2N) เพื่อให้ได้สมการถดถอยโล
จิสติก คือ

E{Y=1} = p = eβ0 + β1X1 + … βpX p

(5)

1 + eβ0 + β1X 1 + … βp X p

=

ew
1+ ew

ค่าที่ได้จากสมการการถดถอยโลจิสติคนั้น
จะเป็นความน่าจะเป็นที่อยู่ในช่วง 0-1 ค่าระดับนัยสาคัญ
ของปัจจัยต่างๆ ที่วิเคราะห์ได้ จะเป็นตัวบอกให้ทราบว่า
ปัจจัยต่างๆ ที่นามาศึกษานั้นมีความสัมพันธ์กันในทิศทาง
ใด และมากน้อยแค่ไหน ปัจจัยใดที่ไม่มีนัยสาคัญที่ยอมรับ
ได้สามารถตัดออกจากตัวแบบจาลองหรือสมการได้ โดยใช้
โปรแกรมสาเร็จรูปทางสถิติสาหรับการวิเคราะห์ ซึ่งในการ
พิจารณาเลือกตัวแปรอิสระเข้าสู่สมการความถดถอยโลจิ
สติคในการศึกษาครั้งนี้ ได้ใช้วิธีการ Enter ซึ่งเป็นเทคนิค
การเลือกตัวแปรโดยที่ผู้ใช้เป็นผู้ตัดสินใจเองว่าตัวแปรอิสระ
ใดบ้างที่มีความสั มพันธ์กับตัวแปรตาม หรือควรอยู่ใ น
สมการความถดถอยโลจิสติค โดยพิจ ารณาจากค่า สถิ ติ
ทดสอบ หรือค่า Significance ของสถิติทดสอบ การแทน
ค่าของตัวแปร แสดงดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 การแทนค่าตัวแปร และข้อมูลที่ใช้ในการศึกษา

6.2.4 การวิเคราะห์ความเสี่ยงต่อการถูกบุก
ป่าไม้เพื่อใช้เป็นพื้นที่เกษตรกรรม
นาค่าถ่วงน้าหนักความสาคัญที่ได้จากค่า
ERF และ CV ของการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินที่
ได้ จ ากปี พ.ศ. 2537 - 2553 ร่ ว มกั บ ปั จ จั ย ทางด้ า น
กายภาพ นามาวิเคราะห์ความเสี่ยงต่อการบุกรุกป่าไม้เพื่อ
ใช้เป็นพื้นที่เกษตรกรรม แผนที่ได้แบ่งออกเป็น 5 ระดับ คือ
พื้นที่เสี่ยงต่อการถูกบุกรุกไม้เพื่อใช้เป็นพื้นที่เกษตรกรรมสูง
มาก สูง ปานกลาง ต่า และต่ามาก ซึ่งแผนที่ได้แบ่งเป็น

พื้นที่เกษตรกรรมสูงมาก สูง ปานกลางต่า และต่ามาก โดย
มี ผ ลการวิ เ คราะห์ ด้ า นเศรษฐกิ จ และวิ เ คราะห์ ค วาม
ออกเป็น 5 ระดับ คือ พื้นที่เสี่ยงต่อการถูกบุกรุกไม้เพื่อใช้
เสี่ย งต่ อการถู กบุ กรุก ป่า ไม้ เพื่อ ใช้ เป็น พื้น ที่ โดยมี ผลการ
วิเคราะห์ด้านเศรษฐกิจและสังคมเป็นปัจจัยสนับสนุนใน
การเกษตรกรรมให้มีความถูกต้องและสอดคล้องมากยิ่งขึ้น
สังคมเป็นปัจจัยสนับสนุนในการวิเคราะห์ความเสี่ยงต่ การ
ถู ก บุ ก รุ ก ป่ า ไม้ เ พื่ อ ใช้ เ ป็ น พื้ น ที่ เ กษตรกรรมให้ มี ค วาม
ถู ก ต้ อ งและสอดคล้ อ งมากยิ่ ง ขึ้ น แสดงขั้ น ตอนการ
วิเคราะห์ดังรูปที่ 2

ภาพที่ 2 แสดงขั้นตอนการวิเคราะห์พื้นที่และปัจจัยเสี่ยงต่อการถูกบุกรุกป่าไม้เพื่อใช้เป็นพื้นที่เกษตรกรรม

7. ผลการวิจัยและอภิปรายผล
7.1 การจาแนกการใช้ประโยชน์ที่ดินและการ
เปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน
7.1.1 การจาแนกประเภทการใช้ประโยชน์
ที่ดนิ
ในปี พ.ศ. 2537, 2541, 2544, 2548 และ
ปี พ.ศ. 2553 ทั้งในและนอกพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า
ภูหลวง มีพื้นที่ป่าไม้ 670.03, 616.88, 604.33, 591.60
และ 584.47 ตารางกิโลเมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 51.55,
47.47, 46.75, 45.67 และ 45.04 ของพื้นที่ทั้งหมด

ตามลาดั บ ส่ ว นใหญ่ พบบริ เ วณตอนกลางของพื้ น ที่ เ ขต
รักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวง มีพื้นที่เกษตรกรรม 607.65,
660.14, 670.27, 682.76 และ 688.78 ตารางกิโลเมตร
หรือคิดเป็นร้อยละ 46.75, 50.79, 51.34, 52.37 และ
52.93 ของพื้นที่ทั้งหมด ตามลาดับ ซึ่งกระจายอยู่ บริเวณ
รอบๆ ของพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวง มีพื้นที่อยู่
อาศัยกระจายอยู่ 7.27, 7.69, 8.01, 8.19 และ 8.53 ตาราง
กิโลเมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 0.57, 0.59, 0.61, 0.63 และ
0.65 ของพื้นที่ทั้งหมด ตามลาดับ แสดงดังตารางที่ 3 และ
ภาพที่ 3

ภาพที่ 3 แสดงแผนที่การจาแนกประเภทการใช้ประโยชน์ทดี่ ินปี พ.ศ. 2537 – 2553
ที่มา : ข้อมูล พ.ศ. 2541 และ 2548 ดัดแปลงจาก Mongkolsawat et al. (2005)

ตารางที่ 3 แสดงการจาแนกประเภทการใชประโยชนที่ดินทั้งในและภายนอกเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวงระยะกันชน 2
กิโลเมตร ปี พ.ศ. 2537 - 2553

ที่มา : ข้อมูล พ.ศ. 2541 และ 2548 ดัดแปลงจาก Mongkolsawat et al. (2005)
7.1.2 การตรวจสอบความสอดคล้องของแผนที่กับ
ภาคสนาม
จากการจาแนกประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดินออกเป็น 12
ประเภท ทาการตรวจสอบความถูกต้ องโดยการสุ่มสารวจ
ในภาคสนามได้ 9 ประเภทการใช้ที่ดิน ได้แก่ ป่าดิบแล้ง ป่า
เบญจพรรณ ป่ า เต็ ง รั ง ป่ า ไผ่ สวนป่ า ทุ่ ง หญ้ า พื้ น ที่
เกษตรกรรม ที่อยู่อาศัย และแหล่งน้า โดยการใช้ประโยชน์
ที่ดินประเภทป่าดิบเขา ป่าสนเขา และพื้นที่หินโผล่ ไม่ได้ทา
การตรวจสอบเนื่องจากผู้เก็บข้อมูลได้เก็บข้อมูลในพื้นที่ที่
คาดว่ า จะมี ผลต่ อ การเปลี่ ย นแปลงพื้ น ที่ ป่ า ไม้ เ ป็ น พื้ น ที่
เกษตรกรรมเป็นหลัก ซึ่ งส่วนใหญ่เป็นพื้นที่รอบๆ เขตรัก
ษรพั น ธุ์ สั ต ว์ ป่ า ภู ห ลวง ซึ่ ง การใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น ทั้ ง 3
ประเภทมีพื้นที่ส่วนใหญ่อยู่ตอนกลางของพื้นที่ เขตรักษา
พันธุ์สัตว์ป่าภูหลวง จากการสุ่มสารวจในภาคสนามกับ
ประเภทการใช้ที่ดินทั้ง 9 ประเภท รวม 184 ตาแหน่ง ทา
การวิเคราะห์ความสอดคล้องกับผลการจาแนกภาพถ่าย
ดาวเที ย ม THEOS ปี พ.ศ. 2553 ด้ ว ยค่ า สัม ประสิ ท ธิ์
Kappa ซึ่งผลการวิเคราะห์ พบว่า ความถูกต้องของการ
จาแนกการใช้ประโยชน์ที่ดินจากภาพถ่ายดาวเทียม

THEOS มีค่าสัมประสิทธิ์ Kappa เท่ากับ 0.554451 และ
ความถู ก ต้ อ งทั้ ง หมด (Overall Accuracy) เท่ า กั บ
0.793478 แสดงให้เห็นว่าการจาแนกการใช้ประโยชน์ที่ดิน
จากภาพถ่ า ยดาวเที ย ม THEOS เที ย บกั บ การสารวจ
ภาคสนามนั้นมีความถูกต้องในการจาแนกในระดับพอใช้
เนื่ อ งจากยั ง มี ค วามคลาดเคลื่ อ นในการจ าแนกอยู่ บ้ า ง
แสดงดังตารางที่ 4

ตารางที่ 4 Error Matrix ระหว่างการจาแนกการใช้ประโยชน์ที่ดินจากภาพถ่ายดาวเทียม THEOS ปี พ.ศ. 2553 และการ
สารวจในภาคสนาม ด้วยวิธีการ Kappa

Overall Accuracy = 0.793478, Kappa Statistics = 0.554451
หมายเหตุ : A = พื้นที่เกษตรกรรม, F1.2 = ป่าดิบแล้ง, F2.1 = ป่าเบญจพรรณ, F2.2 = ป่าเต็งรัง, F2.3 = ป่าไผ่, F3 = สวนป่า,
G1 = ทุ่งหญ้า, U = พื้นที่อยู่อาศัย, W = แหล่งน้า

ตารางที่ 5 การเปรียบเทียบภาพถ่ายดาวเทียม Landsat ปีพ.ศ. 2544 และ 2548 และภาพถ่ายTHEOS ปีพ.ศ. 2553

ตารางที่ 6 ค่าสถิติและภาพตัวอย่างการเลือก Training Area ของแต่ละประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดิน

7.1.3 การวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงพื้นที่ป่าไม้
เป็นพื้นที่เกษตรกรรม
ผลการวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงพื้นที่ป่าไม้
เป็นพื้นที่เกษตรกรรมทั้งในและนอกเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภู
หลวง พบว่า จากปี พ.ศ. 2537 - 2553 พื้นที่ป่ าไม้ทุ ก
ประเภทมีการเปลี่ยนแปลง 85.56 ตารางกิโลเมตร หรือคิด
เป็น อัต ราการเปลี่ ยนแปลงลดลงร้อ ยละ 6.58 ของพื้น ที่
ทั้งหมด มีพื้นที่ป่าไม้เปลี่ยนแปลงเป็นพื้นที่เกษตรกรรม
82.59 ตารางกิโลเมตร หรือคิดเป็นอัตราการเปลี่ยนแปลง
ลดลงร้อยละ 6.35 ของพื้นที่ทั้งหมด โดยพื้นที่ป่าดิบแล้งจึง
มี ก ารเปลี่ ย นแปลงเป็ น พื้ น ที่ เ กษตรกรรมมากที่ สุ ด คื อ
25.82 ตารางกิโลเมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 1.99 ของพื้นที่
ทั้งหมด ในช่วงปี พ.ศ. 2537 - 2541 พื้นที่ป่าดิบแล้งมีการ
เปลี่ ย นแปลงเป็ น พื้ น ที่ เ กษตรกรรมมากที่ สุด คื อ 24.74
ตารางกิโลเมตร หรือคิดเป็นอัตราการเปลี่ยนแปลงลดลง
ร้อยละ 1.91 ของพื้นที่ทั้งหมด ในปี พ.ศ. 2541 - 2544,
พ.ศ. 2544 - 2548 และ พ.ศ. 2548- 2553 พื้นที่สวนป่ามี
การเปลี่ยนแปลงเป็นพื้นที่เกษตรกรรมมากที่สุด คือ 6.04,

7.82 และ 3.49 ตารางกิโลเมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 0.11,
0.60 และ 0.26 ของพื้นที่ทั้งหมด ตามลาดับ แสดงดังภาพ
ที่ 4 และตารางที่ 7

ภาพที่ 4 แผนที่การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินทั้งในและนอกเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวงปี
พ.ศ. 2537- 2553

ตารางที่ 7 การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินในและนอกเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวง ปี พ.ศ. 2537 - 2553

หมายเหตุ : * ค่าอัตราการเปลี่ยนแปลงของป่าไม้ (+) แสดงอัตราการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้น, (-) แสดงอัตราการ
เปลี่ยนแปลงลดลง

7.2 การวิเคราะห์ปัจจัยทางด้านกายภาพ
7.2.1 ปัจจัยระยะห่างจากเส้นทางคมนาคม
ระดับชั้นที่มีความเสี่ยงต่อการบุ กรุกป่า
ไม้เพื่อใช้เป็นพื้นที่เกษตรกรรมสูงมาก สูง ปานกลาง ต่า
และต่ามาก คือ ระยะห่างจากเส้นทางคมนาคม 0.41-1.00,
1.01-1.50, 0.00-0.40, 1.51-2.00 และ >2.00 กิโลเมตร
คิดเป็นพื้นที่ 24.27, 10.19, 44.64, 3.01 และ 0.48 ตาราง
กิโลเมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 29.32, 12.34, 54.05, 3.64
และ0.59 ของพื้นที่ทั้งหมด ตามลาดับ มีค่า ERF เท่ากับ
2.94, 2.90, 2.83, 1.27 และ 0.06 จากค่า ERF ทั้งหมด
เต็ม 10 หน่วย และมีค่า CV รวมทุกระดับชั้นคิดเป็นร้อย
ละ 41.57 ผลที่ได้จากการวิเคราะห์ปัจจัยระยะห่างจาก
เส้นทางคมนาคม พบว่า มีความสอดคล้องกับผลการศึกษา
ของ จรัณธร บุญญานุภาพ (2541) ซึ่งพบว่าระยะห่างจาก
เส้นทางคมนาคมกับพื้นที่ที่เสี่ยงต่อการบุกรุกนั้น พื้นที่ที่อยู่
ในแนวรัศมีของเส้นทางคมนาคมมีพื้นที่ที่ถูกบุกรุกมากกว่า
พื้นที่ที่อยู่นอกรัศมีเส้นทางคมนาคม

7.2.2 ปัจจัยระยะห่างจากหมู่บ้าน
ระดับชั้นที่มีความเสี่ยงต่อการบุกรุกป่าไม้เพื่อ
ใช้เป็นพื้นที่เกษตรกรรมสูงมาก สูง ปานกลาง ต่า และต่า
มาก คือ ระยะห่างจากหมู่บ้าน 3.01-4.50, 1.51 -3.00, >
6.00, 4.51 และ 0.00-1.50 กิโลเมตร คิดเป็นพื้นที่ 18.32,
24.56, 20.62, 8.27 และ 10.82 ตารางกิโลเมตร หรือคิด
เป็นร้อยละ 22.18, 29.74, 24.95, 10.03 และ 13.10 ของ
พื้นที่ทั้งหมด ตามลาดับ มีค่า ERF เท่ากับ 2.54, 2.07,
2.04, 1.92 และ 1.43 จากค่า ERF ทั้งหมดเต็ม 10 หน่วย
และมีค่า CV รวมทุกระดับชั้นคิดเป็นร้อยละ 29.62 ผล
การศึกษาสอดคล้องกับค่าคะแนนของผลการวิเคราะห์ของ
การศึกษาของนรินทร์ จักรจุ้ม (2547) ศึกษาพบว่า พื้นที่ที่มี
การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินมาก ได้แก่ บริเวณที่
เป็ น ขอบพื้ น ที่ อุ ท ยานแห่ ง ชาติ โดยเฉพาะในบริ เ วณ
ทางด้ า นที่ ติ ด กั บ ชุ ม ชน ซึ่ ง ในการศึ ก ษาครั้ ง นี้ ก็ พ บการ
เปลี่ ย นแปลงของพื้ น ที่ ป่ า ไม้ ม ากบริ เ วณรอบๆ ขอบเขต
รักษาพันธุ์สัตว์ป่า ภูหลวง ซึ่งส่วนใหญ่อยู่ห่างจากหมู่บ้าน
ประมาณ 3.01-4.50 กิโลเมตร เช่นเดียวกัน

7.2.3 ปัจจัยระยะห่างจากทางน้าสายหลัก
ระดับชั้นที่มีความเสี่ยงต่อการบุกรุกป่า
ไม้เพื่อใช้เป็นพื้นที่เกษตรกรรมสูงมาก สูง ปานกลาง ต่า
และต่ ามาก คื อ ระยะห่ างจากทางน้ าสายหลั ก >4.50,
0.51-1.50, 3.01-4.50, 1.51-3.00 และ 0.00-1.50
กิโลเมตร คิดเป็นพื้นที่ 10.44, 24.22, 15.46, 20.45 และ
10.82 ตารางกิโลเมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 12.64, 29.33,
18.71, 24.76 และ 14.56 ของพื้นที่ทั้งหมด ตามลาดับ มี
ค่า ERF เท่ากับ 2.32, 2.12, 2.10, 1.76 และ 1.70 จากค่า
ERF ทั้งหมดเต็ม 10 หน่วย และมีค่า CV รวมทุกระดับชั้น
คิดเป็นร้อยละ 47.69
7.2.4 ความสูงจากระดับน้าทะเลปานกลาง
ระดับชั้นที่มีความเสี่ยงต่อการบุกรุกป่า
ไม้เพื่อใช้เป็นพื้นที่เกษตรกรรมสูงมาก สูง ปานกลาง ต่า
และต่ามาก คือ ช่วงความสูงจากระดับน้าทะเล 421-620,
220-420, 621-820, 821-1020 และ 1,021-1,580 เมตร
คิดเป็นพื้นที่ 24.25, 21.20, 17.78, 13.17 และ 6.19
ตารางกิโลเมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 29.36, 25.67, 21.53,
15.95 และ 7.49 ของพื้นที่ทั้งหมด ตามลาดับ มี ค่า ERF
เท่ากับ 2.33, 2.31, 2.13, 1.94 และ 1.29 จากค่า ERF
ทั้งหมดเต็ม 10 หน่วย และมีค่า CV รวมทุกระดับชั้นคิด
เป็นร้อยละ 46.16
7.2.5 ความลาดเอียงของพื้นที่
ระดับชั้นที่มีความเสี่ยงต่อการบุกรุกป่า
ไม้เพื่อใช้เป็นพื้นที่เกษตรกรรมสูงมาก สูง ปานกลาง ต่า
และต่ามาก คือ ช่วงความลาดเอียง 20-30, 10-20, 0-10,
30-35 และ >35 เปอร์เซ็นต์ คิดเป็นพื้นที่ 19.74, 28.42,
26.03, 3.80 และ 4.60 ตารางกิโลเมตร หรือคิดเป็นร้อยละ
23.91, 34.41, 31.52, 4.60 และ 5.56 ของพื้นที่ทั้งหมด
ตามลาดับ มีค่า ERF เท่ากับ 2.78, 2.71, 1.92, 1.57 และ
1.02 จากค่า ERF ทั้งหมดเต็ม 10 หน่วย และมีค่ารวมทุก
ระดับชั้นคิดเป็นร้อยละ 43.11
7.2.6 ความเสี่ยงต่อการบุกรุกของพื้นที่
จากข้อมูลการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ป่าไม้เป็น
พื้นที่เกษตรกรรมปี พ.ศ. 2537 - 2553 วิเคราะห์ร่วมกับตัว
แปรด้ า นกายภาพทั้ ง 5 ตั ว แปร ก าหนดค่ า ถ่ ว งน้ าหนั ก
(Weighing Value) ทุกปัจจัยเป็น 1 และค่าคะแนนแต่ละ

ชั้นข้อมูล โดยพิจารณาระดับชั้นจากค่า ERF และ CV ที่ได้
ถ้าค่าที่ได้มีค่ามาก จะให้ค่าน้าหนักสูงสุด คือ 5 และค่าที่
น้อยจะให้ค่าเป็น 4,3,2,1 ตามลาดับ แล้วทาการวิเคราะห์
โดยวิ ธี ก ารถ่ ว งน้ าหนั ก แบบง่ า ย (Simple Additive
Weighting: SAW)ของแต่ละชั้นข้อมูลย่อย เพื่อหาพื้นที่
เสี่ยงต่อการบุกรุกพื้นที่ป่าไม้ เพื่อใช้เป็นพื้นที่เกษตรกรรม
ผลการวิ เคราะห์ ค วามเสี่ ย งต่อ การบุ ก รุก พื้ น ที่ เ ขต
รักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวง พบว่า มีความเสี่ยงต่อการบุกรุก
สูงมาก สูง ปานกลาง ต่า และต่ามาก คิดเป็นพื้นที่ 19.40,
21.72, 24.91, 9.74 และ 6.82 ตารางกิโลเมตร หรือคิดเป็น
ร้อยละ 23.49, 26.30, 31.15, 11.80 และ 8.26 ของพื้นที่
ทั้งหมด โดยพื้นที่ที่เสี่ยงต่อการบุกรุกพื้นที่ป่าไม้เพื่อใช้ เป็น
พื้ น ที่ เ กษตรกรรมส่ ว นใหญ่ นั้ น จะอยู่ ใ กล้ กั บ แหล่ ง
เกษตรกรรมเดิม ซึ่ งพื้น ที่บุก รุกนั้ นจะขยายตัว ไปเรื่อยๆ
ตามการเข้าถึงของประชากรในพื้นที่ ดังตารางที่ 8 และ
ภาพที่ 5
ตารางที่ 8 แสดงความเสี่ยงและพื้นที่เสี่ยงต่อการบุกรุก
ของพื้นที่

1.ระยะห่างจากเส้นทางคมนาคม

4. ความสูงจากระดับน้าทะเล

2.ระยะห่างจากหมู่บ้าน

5. ความลาดเอียงของพื้นที่

2.ระยะห่างจากทางน้าสายหลัก

6. พื้นที่เสี่ยงต่อการบุกรุกรวมทุกปัจจัย

ภาพที่ 5 แสดงพื้นที่เสี่ยงต่อการบุกรุกป่าไม้เพื่อใช้เป็น พื้นที่เกษตรกรรมบริเวณเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวง
ปี พ.ศ. 2537 - 2553
7.3 การวิเคราะห์ปัจจัยด้านเศรษฐกิจและสังคม
ในการศึกษาปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจและสังคม
ได้ ท าการเก็ บ ข้ อ มู ล แบบสอบถาม 200 ครั ว เรื อ น แล้ ว
วิเคราะห์แต่ละปัจจัยย่อยทั้งหมด 13 ปัจจัย ในปัจจัยด้าน
เศรษฐกิจและสังคมที่มีผลต่อการเพิ่ม ขึ้นของพื้นที่ถือครอง
ด้านเกษตรกรรม ที่คาดว่าน่าจะเป็นปัจจัยสาคัญต่อการบุก
รุกพื้นที่ ป่าไม้ เพื่อใช้เป็นพื้ นที่เกษตรกรรม โดยใช้ วิธีการ
วิ เ คราะห์ ท างสถิ ติ ด้ ว ยวิ ธี ก าร Logistic Regression
Analysis ซึ่งเป็นการวิเคราะห์เพื่อมุ่งอธิบายความสัมพันธ์

ระหว่างตัวแปรและเพื่อทานายโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์
โดยในการศึ ก ษาครั้ ง นี้ จ ะก าหนดให้ พื้ น ที่ ถื อ ครองด้ า น
เกษตรกรรม เป็นตัวแปรตาม (Y) ที่กาหนดให้เป็นรูปแบบ
ของข้อมูลเชิงคุณภาพ ที่มีได้เพียง 2 ค่า คือ ที่มีค่าเท่ากับ 1
ถ้ามีการเพิ่มขึ้นของพื้นที่ถือครองด้านเกษตรกรรม และมี
ค่ า เท่ า กั บ 0 ถ้ า ไม่ มี ก ารเพิ่ ม ขึ้ น ของพื้ น ที่ ถื อ ครองด้ า น
เกษตรกรรม ส่ ว นตั ว แปรอิ สระ (X) จะมี ทั้ ง ข้ อ มู ลเชิ ง
ปริมาณและข้อมูลเชิงคุณภาพ แล้วทาการวิเคราะห์ข้อมูล
ด้ ว ยโปรแกรมส าเร็ จ รู ป ทางสถิ ติ SPSS
เพื่ อ หา

ความสัมพันธ์และทานายเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นเมื่อตั วแปร
อิสระมีการเปลี่ยนแปลง
7.3.1 นาตัวแปรอิสระ 13 ตัวเข้าสมการ
ได้ค่าสถิติทดสอบ Chi – Square = 7.859
ได้ค่า p – value หรือ Sig = .447 จึงไม่สามารถปฏิเสธ
H0 ที่ระดับนัยสาคัญ 0.05 ค่า Cox & Snell R Square =
R2cs = .569 หรือ R2cs = 56.9% หรือตัวแปรอิสระ 13
ตั ว สามารถอธิ บ ายการเพิ่ ม ขึ้ น ของพื้ น ที่ ถื อ ครองด้ า น
เกษตรกรรมของครัวเรือนร้อยละ 56.9, ค่า Nagelkerke R
Square = R2N = .772 หรือ R2N = 77.2% หรือตัวแปร
อิสระทั้ง 13 ตัว สามารถอธิบายการเพิ่มขึ้นของพื้นที่ถือ
ครองด้านเกษตรกรรมของครัวเรือนร้อยละ 77.2
จากข้อมูลตัวอย่างมีครัวเรือนที่ไม่มีการเพิ่มขึ้นของ
พื้นที่ถือครองด้านเกษตรกรรม 76 ครัวเรือน และมีครัวเรือน
ที่ มี ก ารเพิ่ ม ขึ้ น ของพื้ น ที่ ถื อ ครองด้ า นเกษตรกรรม 120
ครัวเรือน แต่เมื่อใช้สมการที่ 4 พยากรณ์ว่าไม่มีการเพิ่มขึ้น
ของพื้นที่ถือครองด้านเกษตรกรรม 65 ครัวเรือน จึงทาให้
การพยากรณ์ถูกต้องร้อยละ 83.3 และจากข้อมูลตัวอย่าง
มี ค รั ว เ รื อ นที่ มี ก ารเพิ่ ม ขึ้ น ขอ งพื้ น ที่ ถื อ ครอง ด้ า น
เกษตรกรรม 120 ครัวเรือน เมื่อใช้สมการที่ 4 พยากรณ์ว่า
มี ก ารเพิ่ ม ขึ้ น ของพื้ น ที่ ถื อ ครองด้ า นเกษตรกรรม 115
ครัวเรือน จึงทาให้การพยากรณ์ถูกต้องร้อยละ 94.3 ดังนั้น
ร้อยละของการพยากรณ์ถูกต้องเฉลี่ยเท่ากับ 90.0 โดยที่
90.3 = {(65+115) /200}× 100 แสดงดังตารางที่ 9-11
ตารางที่ 9 Hosmer and Lemeshow Test

ตารางที่ 11 Classification Table (a)

ค่า B หมายถึง ค่าสัมประสิทธิ์ความถดถอยโลจิสติค
(b0, b1,… b13) โดยสมการที่ 4 ได้
P {พื้นที่ถือครองด้านเกษตรกรรม } = 1 / 1 + e – w
โดยที่
W = -4.944 - .409×(X1) + 2.272×(X2) - .898×(X3)
+ .001×(X4) -1.118×(X5) + .722×(X6) + 4.195×(X7) .290×(X8) + .220×(X9) + 4.717×(X10) - .493×(X11) +
.466×(X12) + 2.794×(X13)
ตัวอย่างเช่น e2.272*(X2) = 9.696 หมายความว่า
ครัวเรือนที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นอาชีพหลักจะมี
โอกาสที่พื้นที่ถือครองด้านเกษตรกรรมเพิ่มขึ้น 9.696 เท่า
ของการที่พื้นที่ถือครองด้านเกษตรกรรมจะไม่เพิ่มขึ้น เมื่อ
เทียบกับครัวเรือนที่ไม่ได้ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็น
อาชีพหลัก จากผลการทดสอบด้วยวิธี Enter พบว่า จาก
ตัวแปรอิสระ 13 ตัว มีเพียง 4 ตัวแปรเท่านั้นที่มีผลต่อการ
เพิ่มขึ้นของพื้นที่ถือครองด้านเกษตรกรรม คือ X2,X7, X10
และ X13 จึงทาการวิเคราะห์อีกครั้งโดยนาตัวแปรอิสระ 4
ตัวข้างต้นเข้าสมการ ดังแสดงในตารางที่ 12
ตารางที่ 12 Variables in the Equation

ตารางที่ 10 Summary Model

7.3.2 นาตัวแปรอิสระ 4 ตัวเข้าสมการ

สถิติทดสอบ คือ Chi – Square = 1.391
ได้ค่า p – value หรือ Sig. = .925 ได้ค่า Cox & Snell R
Square = 55.9% นั้นคือ ตัวแปรอิสระ 4 ตัว สามารถ
อธิบายโอกาสที่พื้นที่ถือครองด้านเกษตรกรรมจะเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 55.9 ในขณะที่ Nagelkerke R Square = 75.8%
ตารางที่ 16 ตัวแปร X2, X7, X10 และ X13 ได้ค่า Wald
= 9.393, 9.999, 15.903, 12.459 และค่า p – value หรือ
Sig. = .002, .002, .000 และ .000 จึงปฏิเสธ H0 นั้นคือ
ตัวแปร X2, X7, X10, X13 มีผลต่อการเพิ่มขึ้นของพื้นที่ถือ
ครองด้านเกษตรกรรม สัมประสิทธิ์ความถดถอยโลจิสติค
คือ b0 = -7.620, b1 = 1.951, b2 = 4.071, b3 = 4.820,
b4 = 2.517 ซึ่งทาให้ - 2LL = 103.598 จะได้ P{พื้นที่ถือ
ครองด้านเกษตรกรรม } = 1 / 1 + e – w โดยที่
W = -7.620 + 1.951×X2 + 4.071×X7 +
4.820×X10 + 2.517×X13

ตารางที่ 16 Variables in the Equation

ดังนั้นสมการที่ 5 ทาให้พยากรณ์ได้ถูกต้องร้อยละ
90.0 โดยในกลุ่มที่ครัวเรือนที่ไม่มีการเพิ่มขึ้นของพื้นที่ถือ
ครองด้ า นเกษตรกรรม พยากรณ์ ถู ก ต้ อ งร้ อ ยละ 84.6
ในขณะกลุ่มครัวเรือนที่มีการเพิ่มขึ้นของพื้นที่ถือครองด้าน
เกษตรกรรม พยากรณ์ถูกต้องร้อยละ 93.4 การตรวจสอบ
ความน่าเชื่อถือได้ในตารางที่ 17 เป็นการใช้ข้อมูลทั้งหมด
ของตัวอย่างผู้ให้ข้อมูลซึ่งเป็นตัวแทนของครัวเรือน 200 คน
สร้างสมการแล้วนาสมการที่สร้างได้มาพยากรณ์
ตารางที่ 17 Classification Table(a)

ตารางที่ 13 Iteration History(a,b,c,d)

ตารางที่ 14 Hosmer and Lemeshow Test

ตารางที่ 15 Summary Model

จากผลการวิเคราะห์ปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจ
และสังคมทั้งหมดจาก 13 ตัวแปร ซึ่งพบว่า มีอยู่ 4 ตัวแปร
ที่มีผลต่อการเพิ่มขึ้นของพื้นที่ถือครองด้านเกษตรกรรม ซึ่ง
คาดว่าน่าจะเป็นปัจจัยสาคัญที่ส่งผลต่อการเกิดการบุกรุก
พื้ น ที่ ป่ า ไม้ เ ป็ น พื้ น ที่ เ กษตรกรรม คื อ ตั ว แปรอาชี พ หลั ก
(X2), รายได้จากอาชีพหลักมากกว่า 60,000 บาท (X7),
การมีเอกสารสิทธิ์ถือครอง (X10) และการมีส่วนร่วมในการ
อนุรักษ์ป่าไม้ (X13) ซึ่งส่วนใหญ่จากกลุ่มตัวอย่างที่เลือก
มา 200 ตัวอย่าง พบว่า ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ
เกษตรกรรมเป็นอาชีพหลัก หลายครัวเรือนยังไม่มีเอกสาร
สิทธิถือครอง และการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ป่าไม้ยังมี
น้ อ ย ซึ่ ง ผลการวิ จั ย มี ส่ ว นคล้ า ยคลึ ง ในบางประเด็ น กั บ
การศึกษาของสมใจ ธาระพุฒ (2543) ที่ศึกษาการ

เปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินในอุทยานแห่งชาติภูพาน จังหวัด
สกลนคร พบว่าปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจและสั งคม ได้แก่
รูปแบบของการถือครองที่ดิน รูปแบบการใช้ที่ดินเพื่อการ
เกษตรกรรม ขนาดการถือครองที่ดิน มีนัยสาคัญทางสถิติ
ต่ อ การเปลี่ ย นแปลงการใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น ป่ า ไม้ ใ นเขต
อุทยานแห่งชาติภูพาน
8. สรุป
8.1
การเปลี่ ย นแปลงพื้ น ที่ ป่ า ไม้ เ ป็ น พื้ น ที่
เกษตรกรรม
จากการวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงพื้นที่ป่าไม้เป็น
พื้ น ที่ เ กษตรกรรม ตั้ ง แต่ ปี พ.ศ. 2537 ถึ ง ปี พ.ศ. 2553
พบว่า ทั้งในและนอกเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวง มีพื้นที่
ป่า ไม้ เ ปลี่ ย นแปลงเป็ น พื้ น ที่ เ กษตรกรรม 82.59 ตาราง
กิโลเมตร หรื อคิ ด เป็น ร้ อ ยละ 6.35 ของพื้ น ที่ทั้ ง หมด มี
พื้นที่ ป่า ไม้ที่ เปลี่ยนแปลงเป็น พื้น ที่เกษตรกรรม 51.76,
11.53, 12.05 และ 7.03 ตารางกิโลเมตร หรือคิดเป็นร้อย
ละ 3.98, 0.89, 0.93 และ 0.54 ของพื้นทั้งหมด ตามลาดับ
ส่ ว นใหญ่ จ ะพบการเปลี่ ย นแปลงพื้ น ที่ ป่ า ไม้ เ ป็ น พื้ น ที่
เกษตรกรรมในบริเวณรอบๆ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่ าภูหลวง
แม้ ว่ า หลั ง จากปี พ.ศ. 2541 เป็ น ต้ น มา อั ต ราการ
เปลี่ ย นแปลงพื้ น ที่ ป่ า ไม้ เ ป็ น พื้ น ที่ เ กษตรกรรมจะลดลง
โดยเฉพาะในช่วง ปี พ.ศ. 2548 – 2553 จะเปลี่ยนแปลง
น้อยมาก เมื่อเทียบกับช่วงปีอื่นๆ ทั้งนี้เนื่องจากเจ้าหน้าที่
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่ามีการควบคุมดูแล กาหนดแนวเขต
แดนของเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า และป้องกันการบุกรุกพื้นที่
ป่าไม้ได้รัดกุมและครอบคลุมพื้นที่เขตรักษาพันธ์สัตว์ป่า
มากขึ้น ส่วนบริเวณนอกพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวง
ที่ระยะกันชน 2 กิโลเมตร ถือว่ามีการเปลี่ยนแปลงน้อยมาก
เนื่องจากส่วนใหญ่เป็นพื้นที่เกษตรกรรมแล้ว
เมื่อพิจารณาผลการตรวจสอบความสอดคล้อง
ของภาพถ่ า ยจากดาวเที ย ม THEOS กั บ การส ารวจ
ภาคสนามด้ว ยการวิเ คราะห์ สถิ ติ Kappa พบว่ า มี ค่ า
เท่ า กั บ 0.554451 และมี ค วามถู ก ต้ อ งเฉลี่ ย (Overall
Accuracy) เท่ากับ 0.793478 แสดงให้เห็นว่าการจาแนก
การใช้ประโยชน์ที่ดินจากภาพถ่ายดาวเทียม THEOS นั้นมี

ความถูกต้องในการจาแนกในระดับพอดี แต่ก็ยังมีความ
คลาดเคลื่อนในการจาแนกอยู่บ้าง
8.2 ปัจจัยด้านกายภาพ
ผลการวิ เคราะห์ความเสี่ยงต่ อการบุ กรุกพื้น ที่
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวง ทั้ง 5 ปัจจัย พบว่า มีความ
เสี่ยงต่อการบุกรุกสูงมาก สูง ปานกลาง ต่า และต่ามาก คิด
เป็นพื้นที่ 19.40, 21.72, 24.91, 9.74 และ 6.82 ตาราง
กิโลเมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 23.49, 26.30, 30.15, 11.80
และ 8.26 ของพื้นที่ทั้งหมด โดยพื้นที่ที่เสี่ยงต่อการบุกรุก
พื้นที่ป่าไม้เพื่อใช้เป็นพื้นที่เกษตรกรรมส่วนใหญ่นั้นจะอยู่
ใกล้กับแหล่งเกษตรกรรมเดิม ซึ่งพื้นที่บุกรุกนั้นจะขยายตัว
ไปเรื่อยๆ ตามการเข้าถึงของประชากรในพื้นที่
8.3 ปัจจัยด้านเศรษฐกิจและสังคม
จากาการวิ เ คราะห์ ปั จ จั ย ด้ า นเศรษฐกิ จ
และสั ง คมที่ มี ผ ลต่ อ การเพิ่ ม ขึ้ น ของพื้ น ที่ ถื อ ครองด้ า น
เกษตรกรรม ซึ่งคาดว่าน่าจะเป็นปัจจัยหลักที่ส่ งผลต่อการ
บุ ก รุ ก พื้ น ที่ ป่ า ไม้ เพื่ อ ใช้ เ ป็ น พื้ น ที่ เ กษตรกรรมนั้ น ได้ ใ ช้
วิธีการวิเคราะห์ทางสถิติด้วยวิธีการ Logistic Regression
Analysis พบว่า เมื่อนาตัวแปรทั้ง 13 ตัว เข้าสมการพบว่า
มี 4 ตั วแปร ที่มี ผลต่อ การเพิ่ มขึ้ นของพื้นที่ ถือ ครองด้า น
เกษตรกรรม ได้แก่ ตัวแปรอาชีพหลักของตัวแทนครัวเรือน
(X2), ตัวแปรรายได้จากอาชีพหลักมากกว่า 60,000 บาท
ต่อปี (X7), ตัวแปรการมีเอกสารสิทธิ์ถือครอง (X10) และ
การมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ป่าไม้ (X13) ได้สมการการ
ถดถอยโลจิสติค คือ
W = -7.620 + 1.951×X2 + 4.071×X7 +
4.820×X10 + 2.517×X13
โดยที่ W คือ พื้นที่ถือครองด้านเกษตรกรรมเพิ่มขึ้น
(พ.ศ.2538-2553) (ไร่)
X2 คือ อาชีพหลักของตัวแทนครัวเรือน
X7 คือ รายได้จากอาชีพหลักมากกว่า 60,000
บาทต่อปี
X10 คือ การมีเอกสารสิทธิ์ถือครอง
X13 คือ การมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ป่าไม้

4 ตัวแปร จากทั้งหมด 13 ตัวแปร ให้พยากรณ์ได้
ถูกต้องร้อยละ 90.0 โดยในกลุ่มที่ครัวเรือนไม่มีการเพิ่มขึ้น
ของพื้ น ที่ ถื อ ครองด้ า นเกษตรกรรมถู ก ต้ อ งร้ อ ยละ 84.6
ในขณะกลุ่มครัวเรือนที่มีการเพิ่มขึ้นของพื้นที่ถือครองด้าน
เกษตรกรรม พยากรณ์ถูกต้องร้อยละ 93.4
9. ข้อเสนอแนะ
9.1 การศึกษาพื้นที่เสี่ยงต่อการถูกบุกรุก ป่าไม้
เพื่ อ ใช้ เ ป็ น พื้ น ที่ เ กษตรกรรมและปั จ จั ย ที่ ใ ช้ ใ น
การศึกษา
การศึ ก ษาครั้ ง นี้ เป็ น การน าเอาปั จ จั ย ทาง
กายภาพ เศรษฐกิ จ และสั ง คมบางประการมาใช้ ใ น
การศึ ก ษา หากน าไปศึ ก ษาในพื้ น ที่ ที่ มี ลั ก ษณะทาง
กายภาพ เศรษฐกิ จ และสั ง คมของพื้ น ที่ ที่ แ ตกต่ า งกั น
ออกไป ควรปรับข้อมูลด้านกายภาพ เศรษฐกิจและสังคม
ใหม่ เพื่อให้ผลการวิเคราะห์มีความถูกต้องมากยิ่งขึ้น
การบุ ก รุ ก พื้ น ที่ ป่ า ส่ ว นใหญ่ นั้ น เป็ น การกระท า
ของมนุษย์ ซึ่งเป็นสาเหตุที่ซับซ้อนยากต่อการคาดการณ์
ซึ่งในการศึกษาครั้งนี้ เป็นการเลือกตัวแปรที่คาดว่าจะมีผล
ต่อการบุกรุกป่าไม้เพื่อใช้เป็นพื้นที่เกษตรกรรม ด้วย การ
วิเคราะห์ด้วยวิธีการ Logistic Regression โดยใช้พื้นที่ป่า
ไม้ ที่ เ ปลี่ ย นแปลงเป็ น พื้ น ที่ เ กษตรกรรมเดิ ม เป็ น ข้ อ มู ล
อ้างอิง ซึ่งเป็นเพียงปัจจัยบางส่วนเท่านั้น นอกจากนี้ยังมี
ปัจจัยที่เกี่ยวข้องอีกหลายปัจจัย ทั้งที่มีผลทางตรงและ
ทางอ้อม เช่น การบังคับใช้กฎหมาย ความรุนแรงของ
กฎหมาย ความถี่และการเข้าถึงพื้นที่เป็นต้น ที่จะต้อง
นามาพิจารณาประกอบด้วย
9.2 การนาผลการศึกษาไปประยุกต์ใช้งาน
ผลการศึกษาที่ได้นั้นสามารถนาไปประยุกต์ใช้กับ
พื้น ที่ ที่ มี ลัก ษณะทางกายภาพ เศรษฐกิจ และสั ง คมที่
ใกล้เคียงกับพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวงได้ โดย
สามารถอ้างอิงการศึกษาครั้งนี้ การนาเอาเทคโนโลยีภูมิ
สารสนเทศมาช่วยในการวิเคราะห์ร่วมกับการสารวจพื้นที่
ศึกษาจริงจะทาให้วิเคราะห์ข้อมูลเชิงพื้นที่ได้ประสิทธิภาพ
มากขึ้น โดยเฉพาะการศึกษาสภาพการเปลี่ยนแปลงการใช้
ประโยชน์ที่ดิน แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ป่าไม้เป็น
พื้นที่เกษตรกรรมในอนาคต ทาให้สามารถรู้ทิศทางและ

แนวทางการวางแผนในการติดตามตรวจสอบและเฝ้าระวัง
(Monitoring) บริเวณที่มีความเสี่ยงต่อการถูกบุกรุกป่าไม้
สูงได้ นอกจากนี้ควรมีการเฝ้าระวังในเขตพื้นที่เสี่ยงต่อการ
บุกรุก การเพิ่มมาตรการในการเข้าใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่า
ไม้ การเผยแพร่ความรู้และความเข้าใจในเรื่องทรัพยากรป่า
ไม้ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ เพื่อตระหนักถึงความสาคัญของ
ป่าไม้ รวมทั้งปัจจัยที่ใช้ในการศึกษาควรมีความสัมพันธ์กับ
พื้นที่ด้วย
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