
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

บทคัดย่อ  
จากการเพิ่มขึ้นของประชากรท าให้มีความ

ต้องการขยายพื้นที่ท ากิน และก่อให้เกิดปัญหาการบุกรุก
อย่างต่อเนื่อง แม้ว่าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวงจะมีการ
ควบคุมและบังคับใช้มาตรการป้องกันเพื่อลดการบุกรุกป่า
ไม้อย่างเคร่งครัด แต่การยึดครองพื้นที่ท ากินที่ไม่ถูกต้อง
ตามกฎหมายยังคงก่อให้เกิดปัญหาร้ายแรง วัตถุประสงค์
ของการศึกษาครั้งนี้เพื่อจ าแนกการใช้ประโยชน์ที่ดินและ
ตรวจสอบการเปล่ียนแปลงการใช้ที่ดินโดยใช้ข้อมูล
ภาพถ่ายจากดาวเทียมหลายช่วงเวลา เพื่อก าหนดพื้นที่
เส่ียงต่อการบุกรุกป่าไม้เพื่อใช้เป็นพื้นที่เกษตรกรรมจาก
ปัจจัยทางกายภาพ เศรษฐกิจและสังคม พื้นที่ศึกษา คือ 
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวงและระยะกันชน 2 กิโลเมตร 
ครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 1,299 ตารางกิโลเมตร ของ
จังหวัดเลยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ข้อมูลภาพถ่าย
ดาวเทียม LANDSAT 4 ช่วงเวลา ในปี พ.ศ. 2537, 2541, 
2544, 2548 และภาพถ่ายดาวเทียม THEOS 2 ช่วงเวลา 
ในปีพ.ศ. 2553 ถูกน ามาใช้ผลิตแผนที่การใช้ประโยชน์ท่ีดิน
หลายช่วงเวลาในพ้ืนท่ีศึกษา  การวิเคราะห์ข้อมูลภาพถ่าย
จากดาวเทียมเบื้องต้นเริ่มจาการปรับแก้ความถูกต้องของ
พิกัดต าแหน่ง การเน้นและการเชื่อมต่อข้อมูลภาพ แล้วท า
การจ าแนกประเภทการใช้ที่ดินโดยแปลตีความภาพถ่ายสี

ผสมเท็จ แผนท่ีการใช้ที่ดินหลายช่วงเวลาถูกน ามาซ้อนทับ
กันโดยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ เพื่อท าการวิเคราะห์การ
เปล่ียนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน วิ เคราะห์น้ าหนัก
ความส าคัญของปัจจัยกายภาพ (ระยะห่างจากถนน , 
ระยะห่างจากหมู่บ้าน, ระยะห่างจากทางน้ า, ความสูงจาก
ระดับน้ าทะเลปานกลาง และความลาดเอียงของพื้นที่ ) 
ด้วยวิธีการวิเคราะห์ระดับความเส่ียงของปัจจัย (ERF) และ
ความสอดคล้องของข้อมูล (CV) ค่าน้ าหนักของ CV ที่ได้จะ
ถูกน าไปวิเคราะห์พื้นที่เส่ียงต่อการบุกรุกป่าไม้เพื่อใช้เป็น
พื้นที่เกษตรกรรมด้วยวิธีการถ่วงน้ าหนักแบบง่าย (SAW) 
ปัจจัยทางเศรษฐกิจและสังคมที่คาดว่ามีผลต่อการเพิ่มขึ้น
ของพื้นที่ถือครองด้านเกษตรกรรมจากการเก็บข้อมูลของ
ครัวเรือน ท าการวิเคราะห์ด้วยสมการการถดถอยโลจิสติค 
ผลการศึกษา พบว่า มีพื้นที่ป่าไม้ 51.55, 47.47, 46.75, 
45.67 และ 45.04% ในปี 2537, 2541, 2544, 2548 และ 
2553 ตามล าดับ พื้นที่เส่ียงต่อการบุกรุกป่าไม้เพื่อใช้เป็น
พื้นที่เกษตรกร  รมคิดเป็น 23.49, 26.30, 30.15, 11.80 
และ 8.26 % ตามล าดับ ปัจจัยทางเศรษฐกิจและสังคมที่มี
ผลต่อการเพิ่มขึ้นของพื้นที่ถือครองด้านเกษตรกรรม ได้แก่ 
อาชีพหลัก (X2) รายได้สุทธิมากกว่า 60,000 บาท/ปี (X7) 
เอกสารสิทธิถือครอง (X10)  และการมีส่วนร่วมในการ
อนุรักษ์ป่าไม้ (X13) ข้อมูลจากการศึกษาครั้งนี้ สามารถ
น าไปใช้ในการจัดการและสร้างความตระหนักถึงการ
อนุรักษ์เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวงและพื้นที่อื่นๆ 
 

Abstract   
With increasing demand of land and 

continuing increase of population, the forest reserve 
is progressively encroached on. In the area of the 
Phu Luang Wildlife Sanctuary (PLWS) where the 
control and preventive measures are rigidly 
enforced, illegal occupation of land still poses a 
serious problem. This study aims at classifying land 
use, identifying continuous land use change 
detection using multi-temporal satellite data and 
determining forest areas at risk of agricultural 
encroachment as results of physical and socio-
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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 socio-
economic 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. ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
     เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวงมีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ 
897 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ  560,593 ไร่ และแม้ว่า
จะได้รับการประกาศในราชกิจจานุเบกษาให้เป็นเขตรักษา
พันธุ์สัตว์ป่ามาแล้ว 34 ปี (18 ธันวาคม พ.ศ. 2517)   แต่ก็
ยังประสบปัญหาต่างๆ เนื่องจากกิจกรรมการพัฒนาของรัฐ
อย่างต่อเนื่อง โดยพยายามส่งเสริมการผลิตทางการเกษตร 
การเปิดตลาดการเกษตรสู่โลกภายนอก การสร้างถนนและ
กิจกรรมการพัฒนาอื่นๆ  ประกอบกับการเพิ่มขึ้นของ
ประชากรอย่างรวดเร็ว (ส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า  กรมป่าไม้และ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2543)   แต่พื้นที่ท ากินที่มีการ
ครอบครองอยู่นั้นมีอยู่อย่างจ ากัด  ประชาชนจึงมีความ
ต้องการที่จะขยายพื้นที่ท ากินเพื่อให้เพียงพอต่อความ
ต้องการในการด ารงชีวิต  น ามาซึ่งการตัดไม้ท าลายป่าและ
การบุกรุกจับจองที่ดินเพื่อใช้เป็นพื้นที่เกษตรกรรมโดยไม่
ถู กต้ อ ง ตามกฎหมายอย่ า งต่ อ เ นื่ อ ง   ก า รพึ่ ง พ า
ทรัพยากรธรรมชาติที่มากขึ้นนี้   ท าให้ประชาชนขาด
จิตส านึกต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้  เป็นเหตุให้ความ
อุดมสมบูรณ์ของป่าไม้ลดลง  และแม้ว่ารัฐจะได้ประกาศ
ยกเลิกสัมปทานป่าไม้ทั่วประเทศ  ซึ่งมีผลท าให้เนื้อที่ป่าไม้
ลดลงในอัตราที่น้อยลงได้บ้าง  แต่การแก้ไขปัญหาเหล่านี้ก็
ยังไม่สามารถท าได้อย่างทั่วถึง   เนื่องจากขาดก าลัง
บุคลากร  เครื่องมือส่ือสาร  อาวุธ  และเส้นทางการการ
ส ารวจของเจ้าหน้าที่ที่ยังไม่ครอบคลุมทั่วทุกพื้นที่   และที่
ส าคัญยังขาดข้อมูลพื้นฐานที่ใช้ในการวางแผนการจัดการ
เชิงพื้นที่ท่ีมีประสิทธิภาพ 

การด าเนินกิจกรรมทางการเกษตรนั้น จะต้องพึ่งพา
ปัจจัยด้านต่างๆ ประกอบไปด้วย ปัจจัยทางด้านกายภาพ 



 

 

ปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจ ปัจจัยทางด้านสังคม และปัจจัย
ทางด้านเทคโนโลยี (Singh and Dhillon, 2004) ปัจจัย
ทางด้านเศรษฐกิจมีผลกระทบโดยตรงต่อรูปแบบของ
กิจกรรมทางการเกษตรและระบบฟาร์ม  การผลิตของ
เกษตรกรนั้นจะอ้างอิงจากตลาดและความต้องการบริโภค
ผลผลิตทางการเกษตรของผู้บริโภค นอกจากนี้ปัจจัยการ
ผลิตด้านทุน แรงงาน ที่ดิน ยังเป็นปัจจัยที่ส าคัญต่อการ
ผลิตของเกษตรกรเป็นอย่างมาก (Grigg, 1995)  

จากเหตุผลดั งก ล่าวข้างต้นจึ ง ได้ประยุกต์
เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ  ซึ่งมีองค์ประกอบหลักที่ส าคัญ  
3 เทคโนโลยี หรือที่เรียกว่า เทคโนโลยีสามเอ็ส (3S) คือ RS 
(Remote Sensing :  เทคโนโลยีส ารวจข้อมูลระยะไกลหรือ
การรับรู้จากระยะไกล) เข้ามาช่วยส ารวจตรวจสอบการใช้
ประโยชน์ที่ดินได้หลายช่วงเวลา  ท าให้สามารถวิเคราะห์
การเปล่ียนแปลงของทรัพยากรต่างๆได้ (ธงชัย จารุพพัฒน์, 
2541)  เทคโนโลยีการรับรู้จากระยะไกลเป็นการใช้ข้อมูล
จากภาพถ่ายดาวเทียม  ซึ่งเป็นข้อมูลที่มีความต่อเนื่องทั้ง
ในเชิงเวลาและเชิงพื้นที่  เนื่องจากมีการบันทึกภาพซ้ าเป็น
ช่วงเวลา  ท าให้ได้ข้อมูลที่มีความต่อเนื่อง  บันทึกภาพได้
เป็นบริเวณกว้าง ข้อมูลที่ได้จึงมีความครอบคลุมทั่วพื้นที่   
และมีรูปแบบเชิงพื้นที่และเวลาสอดคล้องตามสภาวะของ
พื้นผิว (GU, Brown, Verdin and Wardlow, 2007)  
คุณสมบัติของข้อมูลการรับรู้จากระยะไกลที่กล่าวมาล้วนมี
ความเหมาะสมส าหรับการติดตามการเปล่ียนแปลงพื้นที่
ป่าไม้ที่เกิดขึ้นกับพื้นท่ีได้อย่างชัดเจน (ชรัตน์  มงคลสวัสดิ์, 
2540)   

GIS (Geographic Information System  : ระบบ
สาระสนเทศภูมิศาสตร์) และ GPS (Global  Positioning  
System  : ระบบก าหนดต าแหน่งโลก) มาช่วยในการ
จัดเก็บ  การจัดการฐานข้อมูลรวมทั้งการวิเคราะห์ข้อมูลได้
อย่างถูกต้องและรวดเร็ว  เพื่อให้การใช้ข้อมูลที่มีอยู่ให้เกิด
ประโยชน์มากที่สุด  และการน าข้อมูลมาวิเคราะห์และ
น าไปประยุกต์ใช้กับพื้นที่ที่เหมาะสม  เพื่อการพัฒนาพื้นที่
ให้ประชาชนใช้พื้นที่ได้ประโยชน์สูงสุด (สถาบันวิจัย
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย, 2535) 
 

2. วัตถุประสงค์ 
 2.1  เพื่อจ าแนกการใช้ประโยชน์ท่ีดินและวิเคราะห์การ

เปล่ียนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินด้วยภาพถ่ายดาวเทียม
หลายช่วงเวลา 

   2.2  เพื่อวิเคราะห์ระดับความเส่ียงต่อการบุกรุกป่าไม้
เพื่อใช้เป็นพื้นที่เกษตรกรรม จากปัจจัยด้านกายภาพ ด้วย
วิธีการ Encroachment Risk Factor (ERF), Coincided 
Value (CV) และ Simple Additive Weighting (SAW) 

2.3  เพื่อวิเคราะห์ปัจจัยด้านเศรษฐกิจและสังคมที่มี
ผลต่อการเพิ่มขึ้นของพื้นที่ถือครองด้านเกษตรกรรมของ
ครัวเรือนที่คาดว่าเป็นปัจจัยส าคัญต่อการบุกรุกป่าไม้เพื่อ
ใช้เป็นพื้นที่เกษตรกรรมด้วยวิธีการ Logistic Regression 
Analysis 
 
3. ขอบเขตและข้อจ ากัดการวิจัย 

3.1  พื้นที่ศึกษาบริเวณเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวง 
จังหวัดเลย และบริเวณรอบๆ ที่ระยะกันชน 2 กิโลเมตร รวม
เป็นเนื้อท่ี 1,299 ตารางกิโลเมตร  

3.2  ใช้ข้อมูลภาพถ่ายจากดาวเทียม  Landsat 5-TM 
ปี พ.ศ. 2537 2541 และ 2548 ภาพถ่ายดาวเทียม 
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  การวิเคราะห์ปัจจัยด้านกายภาพใช้ทั้งหมด 5 
ปัจจัย ได้แก่ ระยะห่างจากหมู่บ้าน ระยะห่างจากเส้นทาง
คมนาคม ระยะห่างทางน้ าสายหลัก ความสูงจาก
ระดับน้ าทะเลปานกลางและความลาดเอียงของพื้นที่ การ
วิเคราะห์ปัจจัยด้านเศรษฐกิจและสังคม ใช้ทั้งหมด 13 ตัว
แปร  ที่ มี ผลต่ อการ เพิ่ มขึ้ นขอ งพื้ นที่ ถื อครองด้ า น
เกษตรกรรม และคาดว่าน่าจะเป็นปัจจัยส าคัญที่ท าให้เกิด
การบุกรุกพื้นท่ีป่าไม้เป็นพื้นที่เกษตรกรรม 
 
4. วรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
     4.1 การบุกรุกป่า 
              4.1.1  ความหมายของการบุกรุกป่า  



 

 

                         การฝ่าฝืนมาตรการหรือวิธีการใดๆ ที่
กฎหมายป่าไม้ได้ก าหนดไว้เพื่อการหวงกันหรือกีดกันพื้นที่
ป่าและทรัพยากรธรรมชาติในป่าเป็นการบุกรุกท าลายป่า
ทั้งสิ้น (เจิมศักดิ์  ปิ่นทอง, 2543)   
           4.1.2  สาเหตุของการบุกรุกป่า 
                          ประชากรไทยคาดประมาณ ณ กลางปี 
พ.ศ. 2554 (1 กรกฎาคม) เพิ่มขึ้นเป็น 63.8 ล้านคน จากปี 
พ.ศ. 2551 ที่มีจ านวนประชากร 63.3 ล้านคน โดยมี
ประชากรวัยแรงงาน (15 -59 ปี) ถึง 43.0 ล้านคน 
รองลงมา คือ สตรีวัยเจริญพันธุ์ (15 – 19 ปี) จ านวน 17.7 
ล้านคน ส่วนใหญ่อยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือคือ มี
จ านวน 21.2 ล้านคน รองลงมา คือ ภาคกลาง มีจ านวน
15.7 ล้านคน (สถาบันวิจัยประชากรและสังคม, 2554)  
(สถาบันวิจัยประชากรและสังคม, 2549) การก าหนดเขต
พื้นที่ป่ายังกระท าไม่ชัดเจนหรือไม่กระท าเลยในหลายๆ ป่า 
ท าให้เกิดการพิพาทในเรื่องที่ดินท ากินและที่ดินป่าไม้อยู่
ตลอดเวลา และมักเกิดการร้องเรียนต่อต้านในเรื่อง
กรรมสิทธิ์ที่ดิน  (สรรเสริญ อัจจุตมานัส, 2544) ก าหนด
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ส่งผลให้ทิศ
ทางการใช้ทรัพยากรธรรมชาติของประเทศไทยมุ่งไปใน
ทิศทางของการน าทรัพยากรมาใช้ให้เกิดประโยชนม์ากทีสุ่ด 
ด้วยการส่งเสริมให้มีการใช้ทรัพยากรธรรมชาติเพื่อท า
การเกษตรเพื่อการส่งออก (ศยามล ไกยูรวงศ์, 2538 ) การ
ออกกฎหมายป่าไม้ต่างๆ ไม่สอดคล้องกับวิถีชีวิตของ
ประชาชน (Way of Life) รวมทั้งการขาดการจัดการที่ดีของ
รัฐ จึงท าให้กฎหมายการป่าไม้กลายเป็นกฎหมายที่มี
ราษฎรล่วงละเมิดหรือฝ่าฝืนเป็นจ านวนมากและท าให้
เกิดผลกระทบเป็นปัญหาส าคัญของสังคมไทยจนทุกวันนี้  
(สรรเสริญ  อัจจุตมานัส, 2544) 
        4.1.3  แนวทางการแก้ไขปัญหาการบุกรุกป่า 

การศึกษาข้อมูลและการจัดการชุมชนไดอ้ยา่ง
ถูกวิธีย่อมเป็นการบรรเทาปัญหาป่าไม้ รวมทั้งสามารถ
ปรับปรุงคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชนส่งผลให้
สามารถลดกิจกรรมการบุกรุกท าลายพื้นที่ป่าลงไปได้ 
(Byron and Amold, 1997)  ให้ประชากรในพื้นที่มีส่วน
ร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ การประชาสัมพันธ์ เพื่อ

สร้างความรู้ความเข้าใจอันดี  ให้กับประชาชนในพื้นที่ 
รวมทั้งมีการก่อตั้งป่าชุมชนขึ้นด้วย (บรรณรักษ์ เสริมทอง,  
2543) ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมเกี่ยวข้องในการ
ด าเนินงานพัฒนา ร่วมคิด ร่วมตัดสินใจและแก้ไขปัญหา
ของตนเองร่วมใช้ความคิดสร้างสรรค์  ความรู้และความ
ช านาญร่วมกับวิทยาการท่ีเหมาะสม และสนับสนุนติดตาม
ผลการปฏิบัติงานขององค์การและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง 
(Erwin, 1976)   
     4.2  การใช้ประโยชน์ที่ดินและการเปลี่ยนแปลง
การใช้ประโยชน์ที่ดิน 

     ระยะเวลา 22 ปี จากปี พ.ศ. 2519 – 2541 ใน
พื้นที่ เขตรักษาพันธุ์ สัตว์ป่าภูหลวง พื้นที่ป่าลดลงเป็น
จ านวนมาก 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. ส่วนการเปล่ียนแปลง
ในบริเวณระยะกันชน 5 กิโลเมตร พบว่าพื้นที่ป่าเต็งรัง
ลดลงเป็นจ านวนมากที่สุด 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) ขณะที่พบว่าการเกษตรมีขยายตัวมากขึ้ นถึง 
320.28 ตร.กม. (อัตราการเพิ่ม 14.56 ตร.กม./ปี) ส าหรับ
การเปล่ียนแปลงในช่วงปี พ.ศ. 2541 – 2548 พบว่า การ
เปล่ียนแปลงที่เกิดขึ้นค่อนข้างต่ าเมื่อเทียบกับช่วงระยะแรก 
(ระหว่าง พ.ศ. 2519 -2541) การลดลงของเนื้อที่ป่าแต่ละ
ประเภทมีอัตราการลดลงไม่ถึง 1.5 ตร.กม./ปี โดยประเภท
ป่าดิบเขามีอัตราการลดลงมากที่สุดเท่ากับ 5.8      ตร.กม. 
(อัตราการลดลง 1.21 ตร.กม./ปี) ท าให้การเพิ่มขึ้นของ
พื้นที่เกษตรกรรมมีน้อยลง คือ เพียง 20.99  ตร.กม. (อัตรา
การเพิ่ม  3.00  ตร.กม./ปี) (Mongkolsawat, Putklang, 
Suwanweerakamtorn , and Ratanasermpong, 2005)  
บริเวณพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวง  มีพื้นที่ป่าไม้
เปล่ียนแปลงเป็นพื้นที่เกษตรกรรมในอัตราที่เพิ่มขึ้นจาก 
30.22 % ในปี ค.ศ. 1994 เป็น 36.77 % ในปี ค.ศ. 2010 



 

 

ท าให้มีพื้นท่ีเกษตรกรรมเพิ่มเป็น 32,986 เฮกแตร์ ในปีค.ศ.
2010 มีพื้นที่ป่าไม้ทั้งส้ิน 68.08, 64.60,63.27,61.89 และ 
61.12 % ในปี ค.ศ. 1994, 1998, 2001, 2005  และ 2010 
ตามล าดับ ส่วนใหญ่เป็นป่าดิบเขาและป่าดิบแล้งถึง 70 
เปอร์เซ็นต์ของพื้นที่ป่าไม้ทั้งหมด อัตราการเปล่ียนแปลง
ของพื้นที่ป่าไม้ ในช่วงปี ค.ศ. 1994- 1998, 1998-2001, 
2001-2005 และ 2005-2010 คิดเป็น - 3.48%, -1.33%, -
1.38% และ -0.77% ตามล าดับ และมีอัตราการสูญเสีย
รวมจากปี ค.ศ. 1994-2010 เป็น 6.96% นัยส าคัญของการ
เปล่ียนแปลงจะพบในช่วงปี ค.ศ.1994 -1998 และจะการ
เปล่ียนแปลงจะค่อยๆ 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

ก าหนดพื้นที่เส่ียงต่อการบุกรุกของเขตรักษาพันธุ์ป่าห้วย
ขาแข้ง พบว่า พื้นที่ป่าที่เส่ียงต่อการถูกบุกรุกในระดับสูง
นั้นจะพบใกล้แหล่งชุมชน  และอยู่ในบริเวณแนวกันชนของ
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งทางด้านทิศตะวันออก
ของพื้นที่ศึกษา (จรัญธร  บุญญานุภาพ,  2541)  การ
ประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อก าหนดพื้นที่
เ ส่ียงต่อการบุกรุกของอุทยานแห่งชาติภูพาน จังหวัด
สกลนคร พบว่า  ปัจจัยด้านกายภาพที่มีผลต่อการ
เปล่ียนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินป่าไม้ ได้แก่   ความ
เหมาะสมต่อการปลูกพืช เส้นชั้นความสูง ระยะห่างจาก
ถนน ระยะห่างจากหมู่บ้านและความลาดชัน  (นรินทร์  
จักรจุ้, 2547) ปัจจัยที่เป็นตัวก าหนดในการเปล่ียนแปลง
สภาพป่า ประกอบด้วย ความลาดชัน ความสูง ระยะห่าง
จากหมู่บ้าน ระยะห่างจากล าห้วย และระยะห่างจากถนน 
(Nualchawee, Miller, Tom, Christenson, and Williams, 
1981) 

4.4  ปัจจัยด้านเศรษฐกิจและสังคม 
      Logistic Regression เป็นการศึกษา

ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรตามกับตัวแปรอิสระ พร้อมทั้ง
ศึกษาระดับความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระแต่ละตัวกับ

ตัวแปรตาม  หรือศึกษาว่าตัวแปรอิสระตัวใดบ้างที่อิทธิพล
ต่อตัวแปรตาม และยังเป็นการพยากรณ์โอกาสที่จะเกิด
เหตุการณ์ที่สนใจ  (กัลยา วานิชย์บัญชา,  2551) การ
เปล่ียนแปลงพื้นที่ป่าไม้โดยใช้ สมการ Multiple Linear 
Regression โดยใช้ปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจและสังคม เช่น 
จ านวนประชากร อัตราการเกิด รายได้ ฯลฯ คาดการณ์
พื้นที่ป่าไม้ของประเทศไทยในปี พ.ศ. 2560 จะลดลงเหลือ
ร้อยละ 22.5 ของพื้นที่ประเทศ   (Thai Forestry Sector 
Master Plan, 1992) การวิเคราะห์การบุกรุกท าลายป่าใน
อุทยานแห่งชาติ Cordillera Nombre De Dios ประเทศ 
Honduras โดยใช้วิธีการ Logistic Regression และ GIS 
ซึ่งมีตัวแปรอิสระ (Independent Variable) ประกอบด้วย
ข้อมูลทางกายภาพและสังคม จ านวน 14 ตัวแปร จาก
ผลการวิจัย พบว่า  มีปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการบุกรุกท าลาย
ป่าอย่างมีนัยส าคัญจ านวน 8 ตัวแปร ที่ส าคัญ เช่น ที่ตั้ง
ของชุมชน  การเข้าถึงพื้นที่ การใช้ประโยชน์ที่ดิน เป็นต้น 
Ludeke, Maggio, and Reid  (1990) 
 
5.  พื้นที่ศึกษา 
     บริเวณเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวง ซึ่งอยู่ระหว่าง
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  แสดงต าแหน่งที่ตั้งของพื้นที่ศึกษา 
 



 

 

6.  วิธีด าเนินการวิจัย 
     6.1  เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ 
       6.1.1  ประชากร 
     จ านวนหมู่บ้านที่ตั้งอยู่ทั้งภายในและ
ภายนอกเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวงที่ระยะกันชน 2 
กิโลเมตร รวมทั้งหมด 44 หมู่บ้าน ที่ปรากฏในแผนที่ภูมิ
ประเทศมาตราส่วน 1:50,000  
             6.1.2  กลุ่มตัวอย่าง 
                    ท าการเก็บแบบสอบถามทั้ งหมด 10 
หมู่บ้าน จ านวนผู้ให้ข้อมูล 200 ครัวเรือน ส่วนข้อมูลทั่วไป
ด้านประชากรของหมู่บ้านจะใช้การสัมภาษณ์ผู้ใหญ่บ้าน
หรือก านันในหมู่บ้าน 
   6.1.3  เครื่องมือ 
            6.1.3.1   ข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมและ
แผนท่ีที่ครอบคลุมพื้นท่ีศึกษา 

  (1) ข้อมูลภาพถ่ายจาก
ดาวเทียม  Landsat 5- TM ปี พ.ศ. 2537  และ Landsat7-
TM ปีพ.ศ. 2544 ความแยกชัดเชิงพื้นที่ 30 เมตรจากศูนย์
ภูมิสารสนเทศเพื่อการพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

(2)  ภาพถ่ ายจากดาว เที ยม  
THEOS  ความแยกชัดเชิงพื้นที่ 15 เมตร ถ่ายภาพเมื่อวันที่ 
6 และ 11 มีนาคม ปีพ.ศ. 2553  จากส านักงานพัฒนา
เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) 

(3)  แผนที่ ภูมิประเทศ มาตรา
ส่วน 1:50,000 ของกรมแผนท่ีทหาร 

(4)  แผนที่การใช้ประโยชน์ที่ดิน 
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 ระบบคอมพิวเตอร์พร้อม
โปรแกรมส าเร็จรูป  ประกอบด้วยอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และ
โปรแกรมที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ดังต่อไปน้ี 

(1)  โปรแกรมระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์  Arc view , ArcGis 

(2)  โปรแกรมประมวลผลข้อมูล
จากดาวเทียม PCI Geomatica, Erdas Imagine

 (3)  โปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูลทาง
สถิติ  SPSS 

       (4)  เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อม 
ระบบปฏิบัติการ  Window 2003 

       (5)  โปรแกรมน าเข้าข้อมูล GPS 
สู่ระบบพิกัดภูมิศาสตร์ DNR Garmin 

6.1.3.3   อุปกรณ์การส ารวจภาคสนาม  
ประกอบด้วยเครื่องมือที่ใช้เก็บข้อมูล ดังต่อไปนี้ 

          (1)  กล้องถ่ายรูป 
                                          (2) เ ค รื่ อ ง ก า ห น ด พิ กั ด
ภูมิศาสตร์ด้วยดาวเทียม (GPS) แบบพกพา 
                                          (3)  แผนที่ภาพถ่าย
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
ดาวเทียมและแผนที่ภูมิประเทศมาตราส่วน 1:50,000  
ด้วยโปรแกรม PCI Geometica เพื่อตรวจสอบระบบพิกัด
แล้ว พบว่าแผนที่ภูมิประเทศและภาพถ่ายจากดาวเทียม 
Theos, Landsat- 5 และ Landsat- 7 มีระบบพิกัด
ภูมิศาสตร์แตกต่างกัน จึงท าการปรับแก้พิกัดและความ
คลาดเคล่ือนทางภูมิศาสตร์ให้ตรงกัน โดยใช้วิธีการ 
Image to Map Registration ด้วยโปรแกรม Erdas 
Imagine  โดยก าหนดระบบพิกัดต าแหน่งเป็นแบบ UTM  
(Universal Transverse Mercator) WGS84 Zone 48 
โดยใช้แผนท่ีภูมิประเทศมาตราส่วน 1:50,000  เป็นข้อมูล
อ้างอิงระบบพิกัดไปสู่ภาพถ่ายจากดาวเทียม Theos, 
Landsat-5 และ Landsat-7 โดยจุดควบคุมภาคพื้นดิน
กระจายทั่วพื้นที่ศึกษา ซึ่งเป็นจุดเดียวกันทั้งจากภาพถ่าย
ดาวเทียมและแผนท่ีภูมิประเทศ 



 

 

             จากนั้นท าการประมาณค่าของจุดภาพด้วย
วิธีการ Nearest Neighbor และสร้างสีผสมเท็จจากช่วง
คล่ืน 4-2-3 (แดง-เขียว-น้ าเงิน) ของภาพถ่ายดาวเทียม 
THEOS และช่วงคล่ืน 4-5-3 (แดง-เขียว-น้ าเงิน) ของ
ภาพถ่ายดาวเทียม Landsat-5 และ Landsat-7 แล้วเน้น
ข้อมูลภาพ (Image Enhancement) โดยพิจารณาจากค่า
ระดับสีเทาของกราฟแท่งที่แสดงการกระจายของข้อมูล 
หรือ Histogram ด้วยวิธี Histogram Equalization 
Stretch ให้มีการกระจายของข้อมูลในแต่ละค่าความเข้ม
ระดับสีเทาและมีจ านวนประชากรใกล้เคียงกันเพื่อให้
ภาพถ่ายจากดาวเทียมมีความง่ายต่อการตีความด้วย
สายตา 

6.2.1.2  การจ าแนกการใช้ประโยชน์ที่ดิน 
                 (1)  น าภาพถ่ายจากดาวเทียม THEOS 

ที่บันทึกภาพเมื่อปีพ.ศ. 2553 และภาพถ่ายดาวเทียม 
Landsat ที่บันทึกภาพเมื่อปีพ.ศ. 2537 และ 2544 มา
วิเคราะห์การใช้ประโยชน์ท่ีดิน โดยใช้การใช้ประโยชน์ที่ดิน
ปีพ.ศ. 2541  และ 2548 ของ ชรัตน์ มงคลสวัสดิ์และคณะ 
(2550) เป็นตัวอ้างอิง แล้วท าการแปลที่ระดับมาตราส่วน 
1:50,000 โดยท าการลากขอบเขตการใช้ที่ดิน จากที่เห็นใน
จอภาพด้วยสายตาด้วยโปรแกรม ArcGis ในการจ าแนก
ประเภทของการใช้ประโยชน์ท่ีดินได้ยึดหลักการจ าแนกของ
กรมพัฒนาที่ดิน  ซึ่งเป็นระบบการจ าแนกประเภทการใช้
ที่ดินท่ีเป็นมาตรฐานของการตีความภาพถ่ายจากดาวเทยีม  
โดยจ าแนกประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดินที่เห็นได้ชัดเจน
ก่อน เช่น แหล่งน้ า ป่าไม้ ก่อนด้วยการพิจารณาสีของภาพ 
ความหยาบ ความละเอียดของภาพและรูปแบบลักษณะ
ของการใช้ประโยชน์ท่ีดินหรือ Pattern ของภาพ  เป็นต้น 

(2)  จัดท าฐานข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดิน
จากการตีความโดยจ าแนกการใช้ประโยชน์ที่ดิน ออกเป็น 
12 ประเภท ได้แก่ ป่าดิบเขา ป่าดิบแล้ง ป่าสนเขา ป่า
เบญจพรรณ ป่าเต็งรัง ป่าไผ่ สวนป่า ทุ่งหญ้า พื้นที่หินโผล่ 
พื้นที่เกษตรกรรม ท่ีอยู่อาศัย และแหล่งน้ า  

(3)  ตรวจสอบความถูกต้องในภาคสนาม
และปรับปรุงแก้ไขข้อมูลให้มีความถูกต้อง 

(4)  แสดงผลการวิเคราะห์ในรูปแบบของ
แผนท่ีและสรุปพื้นที่การใช้ประโยชน์ที่ดินที่ได้จากการแปล
ตีความจากภาพถ่ายดาวเทียม 

6.2.1.3 การตรวจสอบความถูกต้อง 
(Accuracy Assessment) 

                ตรวจสอบความถูกต้องของการจ าแนก
การใช้ประโยชน์ที่ดินจากภาพถ่ายดาวเทียมและออก
ส ารวจภาพสนามในพื้นที่จริง และท าการเก็บค่าพิกัดทาง
ภูมิศาสตร์ด้วย GPS ถ่ายภาพลักษณะของพื้นที่จริง และ
จดรายละเอียดของพื้นที่ทั่วไป เช่น ประเภทป่า ประเภท
การใช้ประโยชน์ที่ดิน ลักษณะภูมิสัณฐาน เป็นต้น จากนั้น
น าผลการส ารวจที่ได้ในพ้ืนที่จริงมาท าการตรวจสอบความ
ถูกต้อง (Accuracy Assessment) กับผลการจ าแนกการใช้
ประโยชน์ท่ีดินด้วยค่าสัมประสิทธิ์ Kappa 

 
                                                                                                                                                                              

                                                                                             
 

เมื่อ   n   คือ  จ านวนรวมของข้อมูลอ้างองิ 
                     ทั้งหมดในเมทริกซ ์

k   คือ   จ านวนแถวในเมทริกซ ์
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) 
                น าเข้าข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดินปี 

พ.ศ. 2537 2541 2544 2548 และ 2553 ในโปรแกรม
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ArcGis โดยข้อมูลการใช้
ประโยชน์ที่ดินจากปี พ.ศ. 2541 และ 2548 จะเป็นข้อมูล
พื้นฐานอ้างอิงในการตรวจสอบการเปล่ียนแปลง แล้วท า
การซ้อนทับ (Overlay) เพื่อหาพื้นที่การใช้ประโยชน์ที่ดินที่
มีการเปล่ียนแปลง โดยท าการซ้อนทับข้อมูลทีละ 2 ชั้น 
(Layer) เพื่อวิเคราะห์การเปล่ียนแปลงจากช่วงเวลาหน่ึงถึง
อีกช่วงเวลาหน่ึง   

 

(1) 



 

 

          6.2.2  การวิเคราะห์ปัจจัยทางด้านกายภาพ   
                       ก า ห นดปั จ จั ย ด้ า น ก า ยภ าพ  ไ ด้ แ ก่ 
ระยะห่างจากถนน ระยะห่างจากหมู่บ้าน ระยะห่างจาก
ทางน้ าสายหลัก ความสูงจากระดับน้ าทะเลปานกลาง และ
ความลาดเอียงของพื้นที่ โดยท าการแบ่งระดับชั้นข้อมูลแต่
ละปัจจัยออกเป็น 5 ระดับชั้น ดังแสดงในตารางที่ 1 
ตารางที่ 1  แสดงแต่ละระดับช่วงชั้นและข้อมูลท่ีใช้ 

 
 
 
 

 
 
 
จากนั้นใช้วิธีการค านวณโดยใช้เทคนิคการ

ซ้อนทับข้อมูลและก าหนดค่าน้ าหนักของข้อมูล โดย
พิจารณาจากความสัมพันธ์กับพื้นที่ป่า ไม้ที่ เกิดการ
เปล่ียนแปลงด้วยวิธีถ่วงน้ าหนัก (Weighting)  ให้กับชั้น
ข้อมูลแต่ประเภท ศูนย์วิจัยป่าไม้ (2537) ได้ก าหนดพื้นที่
เส่ียงต่อการเกิดแผ่นดินถล่มบริเวณลุ่มน้ าย่อย 4 ลุ่มน้ า ใน
พื้นที่ภาคใต้ โดยใช้ค่าผลรวมของ Landslide Risk Factor 
(LRF) หาความสัมพันธ์ระหว่างจ านวนจุดที่เกิดแผ่นดิน
ถล่มของแต่ละปัจจัย ซึ่งในการศึกษาครั้งนี้ได้น าสมการ 
Encroachment Risk Factor (ERF) ของนรินทร์ จักรจุ้ม 
(2547) มาใช้ ซึ่งถูกดัดแปลงมาจากสมการ LRF คือ 
 
Encroachment Risk Factor (ERF)       =         
สัดส่วนพื้นท่ีบุกรุกป่าไม้ในแต่ละระดับ x 10                  (2)                                                                                                      
      สัดส่วนพื้นท่ีบุกรุกป่าไม้ทั้งหมด 
 
           สัดส่วนพื้นท่ีบุกรุกป่าไม้     =       
  พื้นที่บุกรุกป่าไม้ในแต่ละระดับ x 100 
       พื้นที่ป่าไม้ในแต่ละระดับ 
 
       เปอร์เซ็นต์พื้นที ่   =        พื้นที่ของแต่ละระดับ x 100                                                                     
                                                          พื้นที่ท้ังหมด 

เพื่อให้ได้ความส าคัญของแต่ละปัจจัย จะ
ก าหนดค่าความส าคัญของแต่ละปัจจัยจากค่า  ERF ที่ได้
เป็นค่าจ านวนเต็ม  เพื่อให้ง่ายต่อการค านวณที่สัดส่วน
เท่ากันทุกตัวแปรย่อย โดยการศึกษาครั้งนี้ก าหนดไว้ที่ 10 
หน่วย  เมื่อได้ค่าความสัมพันธ์กันของแต่ละปัจจัยจากการ
วิเคราะห์ด้วยวิธี ERF แล้ว น าข้อมูลความเส่ียงของแต่ละ
ปัจจัยมาให้ค่าน้ าหนักความส าคัญ (Weight) เพื่อหา
ความสัมพันธ์ของพื้นที่ที่เส่ียงต่อการถูกบุกรุกป่าไม้เพื่อใช้
เป็นพื้นที่เกษตรกรรม ในช่วงปี พ.ศ. 2537 กับปี พ.ศ. 2553  
เพื่อหาบริเวณที่เป็นต าแหน่งเดียวกัน  หรือมีความ
สอดคล้องกันในรูปของค่า Coincided Value (CV) (สราวุธ
, 2539; นรินทร์ จักรจุ้ม, 2547) ซึ่งสามารถค านวณได้จาก
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    พื้นที่ท้ังหมดที่เส่ียงต่อการบุกรุกป่าไม้ใน
ระดับต่างๆ ที่ได้จากค่าความส าคัญของ    

 แต่ละระดับชั้นของแต่ละปัจจัย 
S  คือ    พื้นที่เสี่ยงต่อการถูกบุกรุกในระดับต่างๆ 

ที่ ได้จากค่ าความส าคัญของแต่ละ
ระดับชั้นของแต่ละปัจจัยที่มีต าแหน่งตรง
กับพื้นท่ีบุกรุกที่เกิดขึ้นจริง  

 
ในข้อมูลแต่ละปัจจัยท าการก าหนด

คะแนนในแต่ละปัจจัย (Rating Value) และก าหนดค่าถ่วง
น้ าหนัก (Weighing Value) ของทุกปัจจัยเป็น 1 เท่ากัน 
โดยอาศัยการวิเคราะห์โดยวิธีการถ่วงน้ าหนักแบบง่าย 
(Simple Additive Weighting: SAW) ที่ค านวณจาก
สมการ 



 

 

 

                         

            

เมื่อ   S  คือ   ระดับคะแนนรวมของปัจจยัที่ท า
ให้เกดิความเส่ียงต่อการบุกรุก 

 R  คือ   ค่าคะแนนของปัจจัย  i  
W  คือ   ค่าน้ าหนักมาตรฐานของปัจจยั  i 
  

ในการก าหนดค่าคะแนนในแต่ละปัจจัย มีคะ
แนะตั้งแต่ 1-5 คะแนน คะแนนมากมี่สุด คือ 5 หมายถึง 
การพิจารณาทางเลือก โดยปัจจัยนั้นๆ มีความเส่ียงต่อการ
เกิดสูงมาก ส่วนคะแนนต่ าที่ สุด คือ 1 หมายถึง การ
พิจารณาทางเลือก โดยปัจจัยนั้นๆ มีความเส่ียงต่อการเกิด
ต่ าสุด ซึ่งค่าคะแนนของแต่ละปัจจัย การก าหนดค่าถ่วง
น้ าหนักความส าคัญ จะพิจารณาจากค่าCV ที่ได้ และ
ดัดแปลงจากเกณฑ์การจัดประเภทข้อมูลตามล าดับ
ความส าคัญ ในการก าหนดเขตภัยแล้งของ ศูนย์ภูมิภาค
เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ภาคตะวันออก 
มหาวิทยาลัยบูรพา (2552)  ผลที่ได้จะแสดงระดับการบุก
รุกพื้นที่ป่าไม้เป็นพื้นที่เกษตรกรรมสูงมาก สูง ปานกลาง 
ต่ า และต่ ามาก  

6.2.3  การวิเคราะห์ปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจ
และสังคม 

วิเคราะห์ด้วยวิธีการ Logistic Regression 
Analysis จะเริ่มจากการตรวจสอบความเหมาะสมของ
สมการความถดถอยโลจิสติค (Goodness of Fit Rest) 
โดยท าการวิเคราะห์ท้ังการใช้ฟังก์ชันความน่าจะเป็น กรณี
ที่มีตัวแปรอิสระ p ตัว และการทดสอบความเหมาะสมของ 
Hosmer และ Lemeshow (Hosmoer and Lemeshow’s 
Goodmess of Fit Test) จากนั้นท าการทดสอบสมมติฐาน
เกี่ยวกับสัมประสิทธิ์ความถดถอยโลจิสติคของตัวแปรอิสระ
แต่ละตัวด้วยสถิติทดสอบวอลด์ (Wald Test) และสถิติ
ทดสอบอัตราส่วนความน่าจะเป็น  แล้วจึงท าการการวัด

ระดับความสัมพันธ์ด้วยวิธีการ Cox & Snell  R2 (R2
cs)  

และ Nagelkeri’s  R2(R2
N) เพื่อให้ได้สมการถดถอยโล       

จิสติก คือ  

  E{Y=1}  =  p  =    eβ0 + β1X1 + … βpX p                (5)       

                             1 + eβ0 + β1X1 + … βpXp 

                       =      ew 

                            1+ ew 

 
ค่าที่ได้จากสมการการถดถอยโลจิสติคนั้น 

จะเป็นความน่าจะเป็นที่อยู่ในช่วง 0-1 ค่าระดับนัยส าคัญ
ของปัจจัยต่างๆ ที่วิเคราะห์ได้ จะเป็นตัวบอกให้ทราบว่า
ปัจจัยต่างๆ ที่น ามาศึกษานั้นมีความสัมพันธ์กันในทิศทาง
ใด และมากน้อยแค่ไหน ปัจจัยใดที่ไม่มีนัยส าคัญที่ยอมรับ
ได้สามารถตัดออกจากตัวแบบจ าลองหรือสมการได้ โดยใช้
โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติส าหรับการวิเคราะห์ ซึ่งในการ
พิจารณาเลือกตัวแปรอิสระเข้าสู่สมการความถดถอยโลจิ
สติคในการศึกษาครั้งนี้ ได้ใช้วิธีการ Enter ซึ่งเป็นเทคนิค
การเลือกตัวแปรโดยที่ผู้ใช้เป็นผู้ตัดสินใจเองว่าตัวแปรอสิระ
ใดบ้างที่มีความสัมพันธ์กับตัวแปรตาม  หรือควรอยู่ใน
สมการความถดถอยโลจิสติค โดยพิจารณาจากค่าสถิติ
ทดสอบ หรือค่า Significance ของสถิติทดสอบ การแทน
ค่าของตัวแปร แสดงดังตารางที่ 2 
 
ตารางที่ 2  การแทนค่าตัวแปร และข้อมูลท่ีใช้ในการศึกษา 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

(4) 



 

 

6.2.4  การวิเคราะห์ความเสี่ยงต่อการถูกบุก
ป่าไมเ้พื่อใช้เป็นพื้นที่เกษตรกรรม  
                        น าค่าถ่วงน้ าหนักความส าคัญที่ได้จากค่า 
ERF และ CV ของการเปล่ียนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินที่
ได้จากปี พ.ศ. 2537 - 2553 ร่วมกับปัจจัยทางด้าน
กายภาพ น ามาวิเคราะห์ความเส่ียงต่อการบุกรุกป่าไม้เพื่อ
ใช้เป็นพื้นที่เกษตรกรรม แผนที่ได้แบ่งออกเป็น 5 ระดับ คือ 
พื้นที่เสี่ยงต่อการถูกบุกรุกไม้เพื่อใช้เป็นพื้นที่เกษตรกรรมสูง
มาก สูง ปานกลาง ต่ า และต่ ามาก ซึ่งแผนท่ีได้แบ่งเป็น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พื้นที่เกษตรกรรมสูงมาก สูง ปานกลางต่ า และต่ ามาก โดย
มีผลการวิ เคราะห์ด้านเศรษฐกิจและวิ เคราะห์ความ
ออกเป็น 5 ระดับ คือ พื้นที่เส่ียงต่อการถูกบุกรุกไม้เพื่อใช้
เส่ียงต่อการถูกบุกรุกป่าไม้เพื่อใช้เป็นพื้นที่ โดยมีผลการ
วิเคราะห์ด้านเศรษฐกิจและสังคมเป็นปัจจัยสนับสนุนใน
การเกษตรกรรมให้มีความถูกต้องและสอดคล้องมากยิ่งขึ้น
สังคมเป็นปัจจัยสนับสนุนในการวิเคราะห์ความเส่ียงต่การ
ถูกบุกรุกป่าไม้เพื่อใช้เป็นพื้นที่เกษตรกรรมให้มีความ
ถูกต้องและสอดคล้องมากยิ่งขึ้น  แสดงขั้นตอนการ
วิเคราะห์ดังรูปที่ 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่2  แสดงขั้นตอนการวเิคราะห์พ้ืนท่ีและปัจจยัเส่ียงต่อการถูกบุกรุกปา่ไม้เพื่อใชเ้ป็นพื้นที่เกษตรกรรม 

 



 

 

7.  ผลการวิจัยและอภิปรายผล 
     7.1 การจ าแนกการใช้ประโยชน์ที่ดินและการ
เปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน 
          7.1.1  การจ าแนกประเภทการใช้ประโยชน์
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 ของพื้นที่ท้ังหมด  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตามล าดับ ส่วนใหญ่พบบริเวณตอนกลางของพื้นที่เขต
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 ตามล าดับ ซึ่งกระจายอยู่บริเวณ
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 ของพื้นที่ท้ังหมด ตามล าดับ แสดงดังตารางที่ 3 และ
ภาพท่ี 3   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่3  แสดงแผนท่ีการจ าแนกประเภทการใช้ประโยชน์ทีด่ินป ีพ.ศ. 2537 – 2553 
                ที่มา :  ข้อมูล พ.ศ. 2541 และ 2548 ดัดแปลงจาก Mongkolsawat et al. (2005) 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       
  7.1.2  การตรวจสอบความสอดคล้องของแผนที่กับ
ภาคสนาม 
   จากการจ าแนกประเภทการใช้ประโยชน์ท่ีดินออกเป็น 12 
ประเภท ท าการตรวจสอบความถูกต้องโดยการสุ่มส ารวจ
ในภาคสนามได้ 9 ประเภทการใช้ที่ดิน ได้แก่ ป่าดิบแล้ง ป่า
เบญจพรรณ ป่าเต็งรัง  ป่าไผ่ สวนป่า ทุ่งหญ้า พื้นที่
เกษตรกรรม ท่ีอยู่อาศัย และแหล่งน้ า โดยการใช้ประโยชน์
ที่ดินประเภทป่าดิบเขา ป่าสนเขา และพื้นที่หินโผล่ ไม่ได้ท า
การตรวจสอบเนื่องจากผู้เก็บข้อมูลได้เก็บข้อมูลในพื้นที่ที่
คาดว่าจะมีผลต่อการเปล่ียนแปลงพื้นที่ป่าไม้เป็นพื้นที่
เกษตรกรรมเป็นหลัก ซึ่งส่วนใหญ่เป็นพื้นที่รอบๆ  เขตรัก
ษรพันธุ์ สัตว์ป่าภูหลวง ซึ่งการใช้ประโยชน์ที่ดินทั้ง 3 
ประเภทมีพื้นที่ส่วนใหญ่อยู่ตอนกลางของพื้นที่ เขตรักษา
พันธุ์สัตว์ป่าภูหลวง  จากการสุ่มส ารวจในภาคสนามกับ
ประเภทการใช้ที่ดินทั้ง 9 ประเภท รวม 184 ต าแหน่ง ท า
การวิเคราะห์ความสอดคล้องกับผลการจ าแนกภาพถ่าย
ดาวเทียม THEOS ปี พ.ศ. 2553 ด้วยค่าสัมประสิทธิ์ 
Kappa ซึ่งผลการวิเคราะห์ พบว่า ความถูกต้องของการ
จ าแนกการใช้ประโยชน์ท่ีดินจากภาพถ่ายดาวเทียม 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 THEOS มีค่าสัมประสิทธิ์ Kappa  เท่ากับ 0.554451 และ
ความถูกต้องทั้งหมด (Overall Accuracy) เท่ากับ 
0.793478 แสดงให้เห็นว่าการจ าแนกการใช้ประโยชน์ที่ดิน
จากภาพถ่ายดาวเทียม THEOS เทียบกับการส ารวจ
ภาคสนามนั้นมีความถูกต้องในการจ าแนกในระดับพอใช้ 
เนื่องจากยังมีความคลาดเคล่ือนในการจ าแนกอยู่บ้าง 
แสดงดังตารางที่ 4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตารางที ่3  แสดงการจ าแนกประเภทการใชประโยชนที่ดินท้ังในและภายนอกเขตรักษาพันธุ์สัตวป์่าภูหลวงระยะกันชน 2  
                     กิโลเมตร ปี พ.ศ. 2537 - 2553 

 

ที่มา :  ข้อมูล พ.ศ. 2541 และ 2548 ดัดแปลงจาก Mongkolsawat et al. (2005) 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตารางที่ 4  Error Matrix ระหว่างการจ าแนกการใช้ประโยชน์ท่ีดินจากภาพถ่ายดาวเทียม THEOS ปี พ.ศ. 2553 และการ  
                    ส ารวจในภาคสนาม ด้วยวิธีการ Kappa 
 

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

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



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        7.1.3  การวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงพื้นที่ป่าไม้
เป็นพื้นที่เกษตรกรรม 

                      ผลการวิเคราะห์การเปล่ียนแปลงพื้นที่ป่าไม้
เป็นพื้นที่เกษตรกรรมทั้งในและนอกเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภู
หลวง พบว่า จากปี พ.ศ. 2537 - 2553 พื้นที่ป่าไม้ทุก
ประเภทมีการเปล่ียนแปลง 85.56 ตารางกิโลเมตร หรือคิด
เป็นอัตราการเปล่ียนแปลงลดลงร้อยละ 6.58 ของพื้นที่
ทั้งหมด มีพื้นที่ป่าไม้เปล่ียนแปลงเป็นพื้นที่เกษตรกรรม 
82.59 ตารางกิโลเมตร หรือคิดเป็นอัตราการเปล่ียนแปลง
ลดลงร้อยละ 6.35 ของพื้นที่ท้ังหมด โดยพื้นที่ป่าดิบแล้งจึง
มีการเปล่ียนแปลงเป็นพื้นที่เกษตรกรรมมากที่สุด คือ 
25.82 ตารางกิโลเมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 1.99 ของพื้นที่
ทั้งหมด ในช่วงปี พ.ศ. 2537 - 2541 พื้นที่ป่าดิบแล้งมีการ
เปล่ียนแปลงเป็นพื้นที่เกษตรกรรมมากที่สุด คือ 24.74 
ตารางกิโลเมตร หรือคิดเป็นอัตราการเปล่ียนแปลงลดลง
ร้อยละ 1.91 ของพื้นที่ทั้งหมด ในปี พ.ศ. 2541 - 2544, 
พ.ศ. 2544 - 2548 และ พ.ศ. 2548- 2553 พื้นที่สวนป่ามี
การเปล่ียนแปลงเป็นพื้นที่เกษตรกรรมมากที่สุด คือ 6.04,  

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

ตารางที่ 6  ค่าสถิติและภาพตัวอย่างการเลือก Training Area ของแต่ละประเภทการใช้ประโยชน์ท่ีดิน 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่  4  แผนท่ีการเปล่ียนแปลงการใช้ประโยชน์ท่ีดินทั้งในและนอกเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวงปี  
                  พ.ศ. 2537-  2553 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       7.2  การวิเคราะห์ปัจจัยทางด้านกายภาพ 
             7.2.1  ปัจจัยระยะห่างจากเส้นทางคมนาคม 

           ระดับชั้นที่มีความเส่ียงต่อการบุกรุกป่า
ไม้เพื่อใช้เป็นพื้นที่เกษตรกรรมสูงมาก สูง ปานกลาง ต่ า 
และต่ ามาก 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 ตามล าดับ 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
เส้นทางคมนาคมกับพ้ืนท่ีที่เสี่ยงต่อการบุกรุกนั้น พื้นที่ที่อยู่
ในแนวรัศมีของเส้นทางคมนาคมมีพื้นที่ท่ีถูกบุกรุกมากกว่า
พื้นที่ท่ีอยู่นอกรัศมีเส้นทางคมนาคม 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  7.2.2  ปัจจัยระยะห่างจากหมู่บ้าน 
ระดับชั้นที่มีความเส่ียงต่อการบุกรุกป่าไม้เพื่อ

ใช้เป็นพื้นที่เกษตรกรรมสูงมาก สูง ปานกลาง ต่ า และต่ า
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 ตามล าดับ 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 พื้นที่ท่ีมี
การเปล่ียนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินมาก ได้แก่ บริเวณที่
เป็นขอบพื้นที่อุทยานแห่งชาติ  โดยเฉพาะในบริ เวณ
ทางด้านที่ติดกับชุมชน ซึ่งในการศึกษาครั้งนี้ก็พบการ
เปล่ียนแปลงของพื้นที่ป่าไม้มากบริเวณรอบๆ ขอบเขต
รักษาพันธุ์สัตว์ป่า ภูหลวง  ซึ่งส่วนใหญ่อยู่ห่างจากหมู่บ้าน
ประมาณ 3.01-4.50 กิโลเมตร เช่นเดียวกัน 

ตารางที่  7  การเปล่ียนแปลงการใช้ประโยชน์ท่ีดินในและนอกเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวง ปี พ.ศ. 2537 - 2553 
 

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

เปลี่ยนแปลงลดลง 



 

 

7.2.3 ปัจจัยระยะห่างจากทางน้ าสายหลัก      
          ระดับชั้นที่มีความเส่ียงต่อการบุกรุกป่า

ไม้เพื่อใช้เป็นพื้นที่เกษตรกรรมสูงมาก สูง ปานกลาง ต่ า 
และต่ ามาก คือ ระยะห่างจากทางน้ าสายหลัก  >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 ตามล าดับ 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  ความสูงจากระดับน้ าทะเลปานกลาง 
           ระดับชั้นที่มีความเส่ียงต่อการบุกรุกป่า

ไม้เพื่อใช้เป็นพื้นที่เกษตรกรรมสูงมาก สูง ปานกลาง ต่ า 
และต่ ามาก คือ ช่วงความสูงจากระดับน้ าทะเล 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 ตามล าดับ มีค่า 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 
           ระดับชั้นที่มีความเส่ียงต่อการบุกรุกป่า

ไม้เพื่อใช้เป็นพื้นที่เกษตรกรรมสูงมาก สูง ปานกลาง  ต่ า 
และต่ ามาก 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 
ตามล าดับ 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 
       จากข้อมูลการเปล่ียนแปลงพื้นที่ป่าไม้เป็น

พื้นที่เกษตรกรรมปี พ.ศ. 2537 - 2553 วิเคราะห์ร่วมกับตัว
แปรด้านกายภาพทั้ง 5 ตัวแปร ก าหนดค่าถ่วงน้ าหนัก
(Weighing Value) ทุกปัจจัยเป็น 1 และค่าคะแนนแต่ละ

ชั้นข้อมูล โดยพิจารณาระดับชั้นจากค่า ERF และ CV ที่ได้
ถ้าค่าที่ได้มีค่ามาก จะให้ค่าน้ าหนักสูงสุด คือ 5 และค่าที่
น้อยจะให้ค่าเป็น 4,3,2,1 ตามล าดับ แล้วท าการวิเคราะห์
โดยวิธีการถ่วงน้ าหนักแบบง่าย (Simple Additive 
Weighting: SAW)ของแต่ละชั้นข้อมูลย่อย เพื่อหาพื้นที่
เส่ียงต่อการบุกรุกพื้นท่ีป่าไม้ เพื่อใช้เป็นพื้นที่เกษตรกรรม  
         ผลการวิเคราะห์ความเส่ียงต่อการบุกรุกพื้นที่เขต
รักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวง พบว่า  มีความเส่ียงต่อการบุกรุก
สูงมาก สูง ปานกลาง ต่ า และต่ ามาก 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 โดยพื้นที่ที่เส่ียงต่อการบุกรุกพื้นที่ป่าไม้เพื่อใช้เป็น
พื้นที่เกษตรกรรมส่วนใหญ่นั้นจะอยู่ใกล้กับ แหล่ง
เกษตรกรรมเดิม  ซึ่งพื้นที่บุกรุกนั้นจะขยายตัวไปเรื่อยๆ
ตามการเข้าถึงของประชากรในพื้นที่ ดังตารางที่ 8 และ
ภาพท่ี 5  
 

ตารางที่ 8  แสดงความเส่ียงและพื้นที่เสี่ยงต่อการบุกรุก 
                     ของพื้นที ่
 
 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
     7.3  การวิเคราะห์ปัจจัยด้านเศรษฐกิจและสังคม 

               ในการศึกษาปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจและสังคม 
ได้ท าการเก็บข้อมูลแบบสอบถาม 200 ครัวเรือน แล้ว
วิเคราะห์แต่ละปัจจัยย่อยทั้งหมด 13 ปัจจัย ในปัจจัยด้าน
เศรษฐกิจและสังคมที่มีผลต่อการเพิ่มขึ้นของพื้นที่ถือครอง
ด้านเกษตรกรรม ที่คาดว่าน่าจะเป็นปัจจัยส าคัญต่อการบุก
รุกพื้นที่ป่าไม้เพื่อใช้เป็นพื้นที่เกษตรกรรม โดยใช้วิธีการ
วิเคราะห์ทางสถิติด้วยวิธีการ Logistic Regression 
Analysis ซึ่งเป็นการวิเคราะห์เพื่อมุ่งอธิบายความสัมพันธ์ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ระหว่างตัวแปรและเพื่อท านายโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์
โดยในการศึกษาครั้งนี้จะก าหนดให้พื้นที่ถือครองด้าน
เกษตรกรรม เป็นตัวแปรตาม (Y) ที่ก าหนดให้เป็นรูปแบบ
ของข้อมูลเชิงคุณภาพ ที่มีได้เพียง 2 ค่า คือ ที่มีค่าเท่ากับ 1 
ถ้ามีการเพิ่มขึ้นของพื้นที่ถือครองด้านเกษตรกรรม และมี
ค่าเท่ากับ 0 ถ้าไม่มีการเพิ่มขึ้นของพื้นที่ถือครองด้าน
เกษตรกรรม ส่วนตัวแปรอิสระ (X) จะมีทั้งข้อมูลเชิง
ปริมาณและข้อมูลเชิงคุณภาพ แล้วท าการวิเคราะห์ข้อมูล
ด้วยโปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ  SPSS เพื่อหา

 4. ความสูงจากระดับน้ าทะเล 
 

 5. ความลาดเอียงของพื้นที ่
 

 6. พื้นที่เส่ียงต่อการบุกรุกรวมทุกปัจจัย 
 

ภาพที่  5  แสดงพื้นที่เสี่ยงต่อการบุกรุกป่าไม้เพื่อใช้เป็น พื้นที่เกษตรกรรมบริเวณเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวง   
                  ปี พ.ศ. 2537 -  2553 
 

1.ระยะห่างจากเส้นทางคมนาคม 
 

2.ระยะห่างจากหมู่บ้าน 
 

2.ระยะห่างจากทางน้ าสายหลัก 
 



 

 

ความสัมพันธ์และท านายเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นเมื่อตัวแปร
อิสระมีการเปล่ียนแปลง 
 

7.3.1  น าตัวแปรอิสระ 13 ตัวเข้าสมการ 
            ได้ค่าสถิติทดสอบ Chi – Square  =  7.859  

ได้ค่า  p – value หรือ Sig  = .447 จึงไม่สามารถปฏิเสธ  

H0 ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 ค่า Cox & Snell R Square  =  

R2
cs =  .569  หรือ R2

cs =  56.9%  หรือตัวแปรอิสระ 13 

ตัว สามารถอธิบายการเพิ่มขึ้นของพื้นที่ถือครองด้าน
เกษตรกรรมของครัวเรือนร้อยละ 56.9, ค่า Nagelkerke R 
Square =  R2

N  = .772   หรือ  R2
N =  77.2%  หรือตัวแปร

อิสระทั้ง 13 ตัว สามารถอธิบายการเพิ่มขึ้นของพื้นที่ถือ
ครองด้านเกษตรกรรมของครัวเรือนร้อยละ 77.2  

จากข้อมูลตัวอย่างมีครัวเรือนที่ไม่มีการเพิ่มขึ้นของ
พื้นที่ถือครองด้านเกษตรกรรม 76 ครัวเรือน และมีครัวเรือน
ที่มีการเพิ่มขึ้นของพื้นที่ถือครองด้านเกษตรกรรม 120  
ครัวเรือน แต่เมื่อใช้สมการท่ี 4 พยากรณ์ว่าไม่มีการเพิ่มขึ้น
ของพื้นที่ถือครองด้านเกษตรกรรม 65 ครัวเรือน จึงท าให้
การพยากรณ์ถูกต้องร้อยละ  83.3  และจากข้อมูลตัวอย่าง
มี ค รั ว เ รื อนที่ มี ก า ร เพิ่ มขึ้ น ขอ งพื้ นที่ ถื อครองด้ า น
เกษตรกรรม 120  ครัวเรือน เมื่อใช้สมการที่ 4 พยากรณ์ว่า 
มีการเพิ่มขึ้นของพื้นที่ถือครองด้านเกษตรกรรม  115 
ครัวเรือน จึงท าให้การพยากรณ์ถูกต้องร้อยละ 94.3 ดังนั้น 
ร้อยละของการพยากรณ์ถูกต้องเฉล่ียเท่ากับ 90.0 โดยที่  
90.3  = {(65+115) /200}× 100 แสดงดังตารางที่ 9-11 
ตารางที่ 9 Hosmer and Lemeshow Test 
 
 
 
ตารางที่ 10 Summary Model 
 
 
 
 
 
 
 

ตารางที่ 11 Classification Table (a) 
 
 
 

ค่า  B หมายถึง ค่าสัมประสิทธิ์ความถดถอยโลจิสติค  
(b0, b1,… b13) โดยสมการท่ี 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
เพิ่มขึ้นของพื้นท่ีถือครองด้านเกษตรกรรม  คือ X2,X7, X10 
และ X13 จึงท าการวิเคราะห์อีกครั้งโดยน าตัวแปรอิสระ 4 
ตัวข้างต้นเข้าสมการ ดังแสดงในตารางที่ 12 
ตารางที่ 12  Variables in the Equation 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
7.3.2  น าตัวแปรอิสระ 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  ในขณะท่ี 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  ซึ่งท าให้ - 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 13 Iteration History(a,b,c,d) 

 
 
 
 
 
 
 
ตารางที่ 14 Hosmer and Lemeshow Test 
 
 
 
ตารางที่ 15 Summary Model 
 
 
 
 
 
 
 

ตารางที่ 16 Variables in the Equation 
 
 

 
 

 
 

ดังนั้นสมการที่ 5 ท าให้พยากรณ์ได้ถูกต้องร้อยละ 
90.0 โดยในกลุ่มที่ครัวเรือนที่ไม่มีการเพิ่มขึ้นของพื้นที่ถือ
ครองด้านเกษตรกรรม  พยากรณ์ถูกต้องร้อยละ 84.6  
ในขณะกลุ่มครัวเรือนที่มีการเพิ่มขึ้นของพื้นที่ถือครองด้าน
เกษตรกรรม พยากรณ์ถูกต้องร้อยละ 93.4  การตรวจสอบ
ความน่าเชื่อถือได้ในตารางที่ 17 เป็นการใช้ข้อมูลทั้งหมด
ของตัวอย่างผู้ให้ข้อมูลซึ่งเป็นตัวแทนของครัวเรือน 200 คน 
สร้างสมการแล้วน าสมการท่ีสร้างได้มาพยากรณ์  
 
ตารางที่ 17 Classification Table(a) 
 
 
 
 
 
 
 

จากผลการวิเคราะห์ปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจ
และสังคมทั้งหมดจาก 13 ตัวแปร ซึ่งพบว่า มีอยู่ 4 ตัวแปร 
ที่มีผลต่อการเพิ่มขึ้นของพื้นที่ถือครองด้านเกษตรกรรม ซึ่ง
คาดว่าน่าจะเป็นปัจจัยส าคัญที่ส่งผลต่อการเกิดการบุกรุก
พื้นที่ป่าไม้เป็นพื้นที่เกษตรกรรม คือ ตัวแปรอาชีพหลัก 
(X2), รายได้จากอาชีพหลักมากกว่า 60,000 บาท (X7), 
การมีเอกสารสิทธิ์ถือครอง (X10) และการมีส่วนร่วมในการ
อนุรักษ์ป่าไม้ (X13) ซึ่งส่วนใหญ่จากกลุ่มตัวอย่างที่เลือก
มา 200 ตัวอย่าง พบว่า ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ
เกษตรกรรมเป็นอาชีพหลัก  หลายครัวเรือนยังไม่มีเอกสาร
สิทธิถือครอง และการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ป่าไม้ยังมี
น้อย ซึ่งผลการวิจัยมีส่วนคล้ายคลึงในบางประเด็นกับ
การศึกษาของสมใจ ธาระพุฒ (2543) ที่ศึกษาการ



 

 

เปล่ียนแปลงการใช้ที่ดินในอุทยานแห่งชาติภูพาน จังหวัด
สกลนคร พบว่าปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจและสังคม ได้แก่ 
รูปแบบของการถือครองที่ดิน รูปแบบการใช้ที่ดินเพื่อการ
เกษตรกรรม ขนาดการถือครองที่ดิน มีนัยส าคัญทางสถิติ
ต่อการเปล่ียนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินป่าไม้ในเขต
อุทยานแห่งชาติภูพาน 
 
8.  สรุป 
    8.1 การเปลี่ยนแปลงพื้นที่ป่าไม้เป็นพื้นที่
เกษตรกรรม 
           จากการวิเคราะห์การเปล่ียนแปลงพื้นที่ป่าไม้เป็น
พื้นที่เกษตรกรรม ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2537 ถึงปี พ.ศ. 2553  
พบว่า ทั้งในและนอกเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวง มีพื้นที่
ป่าไม้เปล่ียนแปลงเป็นพื้นที่เกษตรกรรม 82.59 ตาราง
กิโลเมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 6.35 ของพื้นที่ทั้งหมด  มี
พื้นที่ป่าไม้ที่เปล่ียนแปลงเป็นพื้นที่เกษตรกรรม  51.76, 
11.53, 12.05 และ 7.03 ตารางกิโลเมตร หรือคิดเป็นร้อย
ละ 3.98, 0.89, 0.93 และ 0.54 ของพื้นทั้งหมด ตามล าดับ 
ส่วนใหญ่จะพบการเปล่ียนแปลงพื้นที่ป่าไม้ เป็นพื้นที่
เกษตรกรรมในบริเวณรอบๆ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวง 
แม้ว่ าหลังจากปี  พ .ศ .  2541 เป็นต้นมา อัตราการ
เปล่ียนแปลงพื้นที่ป่าไม้เป็นพื้นที่เกษตรกรรมจะลดลง 
โดยเฉพาะในช่วง ปี พ.ศ. 2548 – 2553 จะเปล่ียนแปลง
น้อยมาก เมื่อเทียบกับช่วงปีอื่นๆ ทั้งนี้เนื่องจากเจ้าหน้าที่
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่ามีการควบคุมดูแล ก าหนดแนวเขต
แดนของเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า และป้องกันการบุกรุกพื้นที่
ป่าไม้ได้รัดกุมและครอบคลุมพื้นที่เขตรักษาพันธ์สัตว์ป่า
มากขึ้น ส่วนบริเวณนอกพื้นท่ีเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวง
ที่ระยะกันชน 2 กิโลเมตร ถือว่ามีการเปล่ียนแปลงน้อยมาก
เนื่องจากส่วนใหญ่เป็นพ้ืนท่ีเกษตรกรรมแล้ว  

เมื่อพิจารณาผลการตรวจสอบความสอดคล้อง
ของภาพถ่ายจากดาวเทียม THEOS กับการส ารวจ
ภาคสนามด้วยการวิเคราะห์สถิติ Kappa พบว่า มีค่า
เท่ากับ 0.554451 และมีความถูกต้องเฉล่ีย (Overall 
Accuracy) เท่ากับ 0.793478 แสดงให้เห็นว่าการจ าแนก
การใช้ประโยชน์ท่ีดินจากภาพถ่ายดาวเทียม THEOS นั้นมี

ความถูกต้องในการจ าแนกในระดับพอดี แต่ก็ยังมีความ
คลาดเคลื่อนในการจ าแนกอยู่บ้าง  

8.2  ปัจจัยด้านกายภาพ 
ผลการวิเคราะห์ความเส่ียงต่อการบุกรุกพื้นที่

เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวง ทั้ง 5 ปัจจัย พบว่า  มีความ
เส่ียงต่อการบุกรุกสูงมาก สูง ปานกลาง ต่ า และต่ ามาก 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 โดยพื้นที่ที่เส่ียงต่อการบุกรุก
พื้นที่ป่าไม้เพื่อใช้เป็นพื้นที่เกษตรกรรมส่วนใหญ่นั้นจะอยู่
ใกล้กับแหล่งเกษตรกรรมเดิม  ซึ่งพื้นที่บุกรุกนั้นจะขยายตัว
ไปเรื่อยๆ ตามการเข้าถึงของประชากรในพ้ืนท่ี  

8.3  ปัจจัยด้านเศรษฐกิจและสังคม 
      จากาการวิเคราะห์ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ

และสังคมที่มีผลต่อการเพิ่มขึ้นของพื้นที่ถือครองด้าน
เกษตรกรรม ซึ่งคาดว่าน่าจะเป็นปัจจัยหลักที่ส่งผลต่อการ
บุกรุกพื้นที่ป่าไม้ เพื่อใช้เป็นพื้นที่เกษตรกรรมนั้น ได้ใช้
วิธีการวิเคราะห์ทางสถิติด้วยวิธีการ Logistic Regression 
Analysis พบว่า เมื่อน าตัวแปรทั้ง 13 ตัว เข้าสมการพบว่า 
มี 4 ตัวแปร ที่มีผลต่อการเพิ่มขึ้นของพื้นที่ถือครองด้าน
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   
 
โดยที ่ W   คือ   พ้ืนท่ีถือครองด้านเกษตรกรรมเพิ่มขึ้น     
                          (พ.ศ.2538-2553) (ไร)่ 

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
ของพื้นที่ถือครองด้านเกษตรกรรมถูกต้องร้อยละ 84.6 
ในขณะกลุ่มครัวเรือนที่มีการเพิ่มขึ้นของพื้นที่ถือครองด้าน
เกษตรกรรม พยากรณ์ถูกต้องร้อยละ 93.4  
 
9. ข้อเสนอแนะ 
      9.1  การศึกษาพื้นที่เสี่ยงต่อการถูกบุกรุกป่าไม้ 
เพื่อใช้ เป็นพื้นที่ เกษตรกรรมและปัจจัยที่ ใช้ใน
การศึกษา 

การศึกษาครั้งนี้ เป็นการน าเอาปัจจัยทาง
กายภาพ เศรษฐกิจและสังคมบางประการมาใช้ ใ น
การศึกษา หากน าไปศึกษาในพื้นที่ที่มีลักษณะทาง
กายภาพ เศรษฐกิจและสังคมของพื้นที่ที่แตกต่างกัน
ออกไป ควรปรับข้อมูลด้านกายภาพ เศรษฐกิจและสังคม
ใหม่ เพื่อให้ผลการวิเคราะห์มีความถูกต้องมากยิ่งขึ้น 

การบุกรุกพื้นที่ป่าส่วนใหญ่นั้นเป็นการกระท า
ของมนุษย์ ซึ่งเป็นสาเหตุที่ซับซ้อนยากต่อการคาดการณ์ 
ซึ่งในการศึกษาครั้งนี้ เป็นการเลือกตัวแปรที่คาดว่าจะมีผล
ต่อการบุกรุกป่าไม้เพื่อใช้เป็นพื้นที่เกษตรกรรม  ด้วย การ
วิเคราะห์ด้วยวิธีการ Logistic Regression โดยใช้พื้นที่ป่า
ไม้ที่เปล่ียนแปลงเป็นพื้นที่ เกษตรกรรมเดิมเป็นข้อมูล
อ้างอิง ซึ่งเป็นเพียงปัจจัยบางส่วนเท่านั้น นอกจากนี้ยังมี
ปัจจัยที่เกี่ยวข้องอีกหลายปัจจัย ทั้งที่มีผลทางตรงและ
ทางอ้อม เช่น การบังคับใช้กฎหมาย ความรุนแรงของ
กฎหมาย ความถี่และการเข้าถึงพื้นที่เป็นต้น ที่จะต้อง
น ามาพิจารณาประกอบด้วย 
     9.2  การน าผลการศึกษาไปประยุกต์ใช้งาน 
              ผลการศึกษาที่ได้นั้นสามารถน าไปประยุกต์ใช้กับ
พื้นที่ที่มีลักษณะทางกายภาพ เศรษฐกิจและสังคมที่
ใกล้เคียงกับพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวงได้  โดย
สามารถอ้างอิงการศึกษาครั้งนี้ การน าเอาเทคโนโลยีภูมิ
สารสนเทศมาช่วยในการวิเคราะห์ร่วมกับการส ารวจพื้นที่
ศึกษาจริงจะท าให้วิเคราะห์ข้อมูลเชิงพื้นที่ได้ประสิทธิภาพ
มากขึ้น โดยเฉพาะการศึกษาสภาพการเปล่ียนแปลงการใช้
ประโยชน์ที่ดิน แนวโน้มการเปล่ียนแปลงพื้นที่ป่าไม้เป็น
พื้นที่เกษตรกรรมในอนาคต ท าให้สามารถรู้ทิศทางและ

แนวทางการวางแผนในการติดตามตรวจสอบและเฝ้าระวัง 
(Monitoring) บริเวณที่มีความเส่ียงต่อการถูกบุกรุกป่าไม้
สูงได้ นอกจากนี้ควรมีการเฝ้าระวังในเขตพื้นที่เส่ียงต่อการ
บุกรุก การเพิ่มมาตรการในการเข้าใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่า
ไม้ การเผยแพร่ความรู้และความเข้าใจในเรื่องทรัพยากรป่า
ไม้ให้แก่ประชาชนในพ้ืนท่ี เพื่อตระหนักถึงความส าคัญของ
ป่าไม้ รวมทั้งปัจจัยที่ใช้ในการศึกษาควรมีความสัมพันธ์กับ
พื้นที่ด้วย  
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