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1 บทที่ 1 บทน ำ 

บทท่ี 1 
บทน ำ 

 
1.1 หลักกำรและเหตุผล 
 

 ปัจจุบันประเทศไทยมีพื้นที่ป่ำไม้ 102.49 ล้ำนไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 31.68 ของพื้นที่ประเทศ (กรมป่ำไม้, 
2562) ซึ่งพื้นที่ป่ำไม้ส่วนใหญ่อยู่ในพื้นที่รับผิดชอบของกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม จ ำนวน 93.88 
ล้ำนไร่ แบ่งเป็นพื้นที่ป่ำอนุรักษ์ในควำมรับผิดชอบของกรมอุทยำนแห่งชำติ สัตว์ป่ำ และพันธุ์พืช จ ำนวน 61.07  
ล้ำนไร่ พื้นที่ป่ำสงวนแห่งชำติในควำมรับผิดชอบของกรมป่ำไม้ จ ำนวน 33.67 ล้ำนไร่ พื้นที่อนุรักษ์ป่ำชำยเลน  
ในควำมรับผิดชอบของกรมทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่ง จ ำนวน 1.14 ล้ำนไร่ และยังมีพื้นที่อีกจ ำนวน 74.06  
ล้ำนไร่ ที่ไม่มีสภำพเป็นป่ำไม้ในกำรดูแลของกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
 

 กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม มีพื้นที่ที่ต้องรับผิดชอบดูแลประมำณ 167 ล้ำนไร่ จำกพื้นที่
ของประเทศไทยทั้งสิ้น 323.53 ล้ำนไร่ ดังนั้นเพื่อให้กำรบริหำรจัดกำรพื้นที่ในควำมรับผิดชอบของกระทรวง
ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมมีประสิทธิภำพ สำมำรถเพิ่มพื้นที่ป่ำไม้ในภำพรวมของประเทศใ ห้ได้ร้อยละ 40 
ตำมที่ก ำหนดไว้ในนโยบำยป่ำไม้แห่งชำติ พ.ศ. 2528 โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งพื้นที่ป่ำสงวนแห่งชำติในควำมรับผิดชอบของ
กรมป่ำไม้ กำรบริหำรจัดกำรพื้นที่ซึ่งมีกำรใช้ประโยชน์ที่ดินในรูปแบบที่หลำกหลำย จ ำเป็นอย่ำงยิ่งที่จะต้องรวบรวม
และจัดเก็บข้อมูลกำรจ ำแนกเขตกำรใช้ประโยชน์ที่ดินให้เป็นระบบและมีมำตรฐำนสำกล แนวคิดของระบบสำรสนเทศ
ที่ดิน (Land Information System: LIS) จึงถูกหยิบยกขึ้นมำส ำหรับตอบสนองภำรกิจดังกล่ำว เพื่อให้กำรบริหำร
จัดกำรพื้นที่ป่ำสงวนแห่งชำติเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ แต่เนื่องจำกในปัจจุบัน กำรได้มำซึ่งข้อมูลและกำรจัดเก็บ
ข้อมูลต่ำง ๆ ที่เก่ียวข้อง ยังไม่เป็นมำตรฐำนเดียวกัน ข้อมูลส่วนใหญ่ยังไม่ถูกจัดเก็บในระบบดิจิทัล ระบบแผนที่ที่มีอยู่
ยังมีควำมหลำกหลำย ทั้งที่มำของกำรจัดท ำและมำตรำส่วนของแผนที่ 
 

 ดังนั้นเพื่อให้กำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม้ในพื้นที่ป่ำสงวนแห่งชำติตอบสนองภำรกิจของกรมป่ำไม้   
ทั้งในปัจจุบันและอนำคต จ ำเป็นต้องมีกำรจัดท ำระบบสำรสนเทศที่ดินในพื้นที่ป่ำสงวนแห่งชำติขึ้น เพื่อให้หน่วยงำน
ในสังกัดของกรมป่ำไม้สำมำรถใช้ประโยชน์ข้อมูลที่มีอยู่ในระบบดังกล่ำวในกำรบริหำรจัดกำรพื้นที่ป่ำสงวนแห่งช ำติ 
และยังสำมำรถให้บริกำรข้อมูลแก่หน่วยงำนภำครัฐ สถำบันกำรศึกษำ และบุคคลทั่วไปในวงกว้ำง อันจะท ำให้เกิดกำร
บริหำรจัดกำรพื้นที่ป่ำสงวนแห่งชำติจำกควำมร่วมมือของทุกภำคส่วนต่อไป 
 
1.2 วัตถุประสงค์กำรด ำเนินงำน 
 

1.2.1 เพื่อศึกษำกรอบแนวคิดของระบบสำรสนเทศที่ดินพร้อมทั้งเปรียบเทียบระบบกำรจ ำแนกที่ดินในพื้นที่
ป่ำไม้ที่มีกำรด ำเนินกำรในแต่ละประเทศ 

 
1.2.2 เพื่อศึกษำรูปแบบและโครงสร้ำงของข้อมูลที่จ ำเป็นและเกี่ยวข้องกับระบบสำรสนเทศที่ดินในพื้นที ่

ป่ำสงวนแห่งชำติ 
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2 โครงกำรจดัท ำข้อมูลกำรจ ำแนกเขตกำรใช้ประโยชน์ที่ดินป่ำสงวนแห่งชำติ 

 

1.2.3 เพื่อจัดท ำข้อมูลกำรจ ำแนกเขตกำรใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่ป่ำสงวนแห่งชำติ จังหวัดน่ำน ในระบบ
สำรสนเทศภูมิศำสตร์ที่เป็นมำตรฐำน 
 

1.2.4 เพื่อน ำเสนอแนวทำงกำรบูรณำกำรข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกำรบริหำรจัดกำรพื้นที่ป่ำสงวนแห่งชำติ และ
รำยละเอียดกรอบแนวคิดของกำรจัดท ำระบบสำรสนเทศที่ดินในพื้นที่ป่ำสงวนแห่งชำติ จังหวัดน่ำน 
 
1.3 ขอบเขตกำรด ำเนินงำน 
 

1.3.1 ศึกษำกรอบแนวคิดของระบบสำรสนเทศที่ดิน พร้อมทั้งเปรียบเทียบระบบกำรจ ำแนกที่ดินในพื้นที่ 
ป่ำไม้ที่มีกำรด ำเนินกำรในแต่ละประเทศที่มีปรำกฏในเอกสำร รำยงำน งำนวิจัย จำกฐำนข้อมูลที่เป็นที่ยอมรับ 
 

 1.3.2 จ ำแนกเขตกำรใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่ป่ำสงวนแห่งชำติ จังหวัดน่ำน จำกข้อมูลภำพดำวเทียม 
Landsat ปี พ.ศ. 2550  2555 และ 2560 
 

 1.3.3 จัดท ำเอกสำรแสดงรำยละเอียดกรอบแนวคิดของกำรจัดท ำระบบสำรสนเทศที่ดินในพื้นที่ป่ำสงวน
แห่งชำติ จังหวัดน่ำน 
 
1.4 ระยะเวลำในกำรด ำเนินงำน 
 

 ก ำหนดระยะเวลำด ำเนินกำร 210 วัน โดยเร่ิมนับถัดจำกวันที่ลงนำมในสัญญำ (ลงนำมในสัญญำเมื่อวันที่ 29 
สิงหำคม พ.ศ. 2561) 
 
1.5 งบประมำณ 
 

 วงเงินงบประมำณ จ ำนวน 500,000 บำท (ห้ำแสนบำทถ้วน) 
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3 บทที่ 2 วิธีกำรศึกษำและวิเครำะห์ข้อมูล 

บทท่ี 2 
วิธีการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล 

 
เพื่อให้กำรด ำเนินงำนโครงกำรจัดท ำข้อมูลกำรจ ำแนกเขตกำรใช้ประโยชน์ที่ดินป่ำสงวนแห่งชำติ ในครั้งนี้ 

เป็นไปตำมวัตถุประสงค์และเป้ำหมำยที่ได้ก ำหนดไว้ ที่ปรึกษำจึงแสดงรำยละเอียดวิธีกำรศึกษำและวิเครำะห์ข้อมูล
ดังต่อไปนี้ 
 
2.1 การศึกษาและรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 
 

บริบทที่ เกี่ยวข้องกับระบบสำรสนเทศที่ดิน  (Land Information System: LIS) นั้นนับได้ว่ำมีควำม
กว้ำงขวำง ประกอบไปด้วยองค์ประกอบต่ำง ๆ มำกมำย และหลำกหลำย ดังนั้นหำกจะพัฒนำ LIS ส ำหรับใช้เป็น
ข้อมูลสนับสนุนกำรบริหำรจัดกำรพื้นที่ป่ำสงวนแห่งชำติในควำมรับผิดชอบของกรมป่ำไม้ให้ได้นั้น จ ำเป็นอย่ำงยิ่งที่
จะต้องมีควำมเข้ำใจในบริบทต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดควำมเข้ำใจในกำรด ำเนินงำน เพรำะกำรจัดท ำ  LIS นั้น 
ไม่อำจส ำเร็จได้ในเชิงเทคโนโลยีสำรสนเทศและวิทยำกำรคอมพิวเตอร์เพียงอย่ำงเดียว  แต่ต้องมีควำมเข้ำใจใน
ธรรมชำติและกำรได้มำซึ่งข้อมูลด้วย จึงจ ำเป็นอย่ำงยิ่งที่จะต้องทบทวนเนื้อหำต่ำง ๆ ที่เก่ียวข้องกับ LIS ให้ครอบคลุม
เนื้อหำในประเด็นต่ำง ๆ ได้แก่ ควำมหมำยของ LIS ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับ LIS องค์ประกอบของ LIS ประวัติและ
แนวคิดของกำรพัฒนำและจัดท ำ LIS และสุดท้ำยคือกำรใช้งำน LIS ในระดับสำกล โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งในส่วน 
ที่เก่ียวข้องกับภำคป่ำไม้ ทั้งนี้เพื่อให้ได้มำซึ่งรำยละเอียดในหัวข้อต่ำง ๆ ที่ปรึกษำได้ด ำเนินกำร ดังนี้ 
 

2.1.1 รวบรวมเอกสำร งำนวิจัย สื่อสิ่งพิมพ์ ที่เกี่ยวข้องกับทฤษฎีและกรอบแนวคิดของ LIS ทั้งในและ
ต่ำงประเทศ จำกฐำนข้อมูลวำรสำรอิเล็กทรอนิกส์ของส ำนักหอสมุด มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ ได้แก่ 
 

  1) Science Direct เป็นฐำนข้อมูลบรรณำนุกรมและเอกสำรฉบับเต็ม (Full-text) จำกวำรสำรของ
ส ำนักพิมพ์ในเครือ Elsevier ในรูปแบบวำรสำรอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Journals) ประกอบด้วย วำรสำรสำขำ
วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี สังคมศำสตร์ และมนุษยศำสตร์ โดยผู้ใช้บริกำรในเครือข่ำยมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ 
สำมำรถสืบค้นและเรียกดูเอกสำรฉบับเต็มจำกวำรสำรประมำณ 1,700 ชื่อ ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2538 - ปัจจุบัน (เป็น
ฐำนข้อมูลที่ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำบอกรับ) นอกจำกนี้ส ำนักหอสมุดยังได้บอกรับ Science Direct 
Backfiles เป็นวำรสำรฉบับย้อนหลัง ในสำขำ Agricultural and Biological Sciences 
 

  2) Scopus ฐำนข้อมูลบรรณำนุกรมและสำระสังเขป ครอบคลุมเนื้อหำทุกสำขำวิชำ รูปแบบ 
กำรสืบค้นคล้ำยกับฐำนข้อมูล Science Direct เนื่องจำกเป็นฐำนข้อมูลของ Elsevier Science เช่นกัน เพียงแต่ 
Scopus จะไม่มีเอกสำรฉบับเต็ม แต่จะมีกำรเชื่อมโยงให้ หำกวำรสำรที่ค้นพบใน Scopus เป็นวำรสำรที่ส ำนกัหอสมดุ
บอกรับในรูปวำรสำรอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งอำจเป็น Science Direct  Springer Link หรือ Blackwell เป็นต้น 
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4 โครงกำรจดัท ำข้อมูลกำรจ ำแนกเขตกำรใช้ประโยชน์ที่ดินป่ำสงวนแห่งชำติ 

2.1.2 ศึกษำและจัดระเบียบข้อมูลที่จ ำเป็นส ำหรับน ำมำใช้ในกำรบริหำรจัดกำรพื้นที่ปำ่สงวนแห่งชำต ิภำยใต้
ข้อก ำหนดข้อมูลภูมิสำรสนเทศพื้นฐำน (Fundamental Geographic Data Set: FGDS) ซึ่ งคณะกรรมกำร 
ภูมิสำรสนเทศแห่งชำติ ได้มีกำรก ำหนดไว้จ ำนวน 13 ชั้นข้อมูล ได้แก่ 

1) ชั้นข้อมูลแปลงที่ดิน 
2) ชั้นข้อมูลเขตกำรปกครอง 
3) ชั้นข้อมูลเส้นทำงคมนำคม 
4) ชั้นข้อมูลเขตชุมชน/อำคำร 
5) ชั้นข้อมูลป่ำไม้ 
6) ชั้นข้อมูลกำรใช้ประโยชน์ที่ดิน 
7) ชั้นข้อมูลแหล่งน้ ำ 
8) ชั้นข้อมูลอุทกศำสตร์ 
9) ชั้นข้อมูลหมุดหลักฐำนแผนที่ 
10) ชั้นข้อมูลควำมสูงภูมิประเทศเชิงเลข 
11) ชั้นข้อมูลภำพแผนที่ภูมิประเทศ 
12) ชั้นข้อมูลแผนที่ภำพถ่ำยทำงอำกำศ 
13) ชั้นข้อมูลภำพดำวเทียมดัดแก้ 

โดยกรมป่ำไม้เป็นผู้ด ำเนินกำรประสำนข้อมูลจำกหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องเพื่อรวบรวมและส่งมอบ
ให้กับที่ปรึกษำด ำเนินกำรในขั้นตอนต่อไป 
 
2.2 การประชุมเริ่มงานโครงการ 
 

 ภำยหลังจำกที่ปรึกษำได้ด ำเนินกำรศึกษำและรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ LIS เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ได้จัดให้
มีกำรประชุมเร่ิมงำนโครงกำร โดยเชิญเจ้ำหน้ำที่ที่เก่ียวข้องกับกำรจัดกำรพื้นที่ป่ำสงวนแห่งชำต ิจังหวัดน่ำน พร้อมทั้ง
เจ้ำหน้ำที่ส่วนภูมิสำรสนเทศป่ำไม้ ส ำนักจัดกำรที่ดินป่ำไม้ กรมป่ำไม้ มำร่วมรับฟังกรอบแนวคิดในกำรด ำเนินงำน
โครงกำรฯ กำรน ำเสนอแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับ LIS องค์ประกอบของ LIS และกำรน ำ LIS มำใช้ในภำคส่วน
ป่ำไม้ในประเทศต่ำง ๆ ที่น่ำสนใจ พร้อมทั้งรับฟังควำมคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพื่อน ำมำใช้ประกอบกำรด ำเนินงำน 
ทั้งนี้ได้มีกำรพิจำรณำในประเด็นต่ำง ๆ ร่วมกัน เพื่อจัดท ำเป็นข้อคิดเห็นภำยหลังกำรประชุม ส ำหรับน ำมำใช้เป็น
กรอบกำรด ำเนินงำน 
 
2.3 การวิเคราะห์และจ าแนกเขตการใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ 
 

 2.3.1 กำรจัดหำข้อมูลภำพดำวเทียม 
 

  ในกำรจ ำแนกเขตกำรใช้ประโยชน์ที ่ดินในพื้นที่ป่ำสงวนแห่งชำติ  จังหวัดน่ำน ที่ปรึกษำได้
พิจำรณำเลือกใช้ข้อมูลภำพดำวเทียมที่บันทึกภำพด้วยระบบ Passive เนื่องจำกภำพดำวเทียมดังกล่ำวสำมำรถ
น ำมำแปลตีควำมและจ ำแนกประเภทข้อมูลด้วยสำยตำได้เป็นอย่ำงดี รองรับกำรผสมแถบควำมถี่เพื่อสร้ำง  
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ภำพผสมสีเท็จ (False Color Composite) และรองรับกำรจ ำแนกประเภทข้อมูลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์  
ส ำหรับกำรด ำเนินงำนในคร้ังนี้ได้เลือกใช้ข้อมูลภำพดำวเทียม Landsat 5 ระบบบันทึกภำพ Thematic Mapper (TM) 
บันทึกภำพ ปี พ.ศ. 2550 (ภำพที่ 1) ข้อมูลภำพดำวเทียม Landsat 7 ระบบบันทึกภำพ Enhanced Thematic 
Mapper Plus (ETM+) บันทึกภำพ ปี พ.ศ. 2555 (ภำพที่ 2) และข้อมูลภำพดำวเทียม Landsat 8 ระบบบันทึกภำพ 
Operational Land Imager (OLI) บันทึกภำพ ปี พ.ศ. 2560 (ภำพที่ 3) ควำมละเอียดจุดภำพเท่ำกันทั้ง 3 ดำวเทียม
เท่ำกับ 30 เมตร ในแต่ละดำวเทียมใช้ข้อมูลภำพดำวเทียมจ ำนวนดำวเทียมละ 4 ภำพ ได้แก่ ภำพดำวเทียม Path 129 
Row 47 ภำพดำวเทียม Path 129 Row 48 ภำพดำวเทียม Path 130 Row 46 และภำพดำวเทียม Path 130  
Row 47 คิดเป็นจ ำนวนภำพดำวเทียมที่น ำมำใช้ในกำรปฏิบัติงำนทั้งหมด 12 ภำพ 
 

 2.3.2 กำรปรับแก้ควำมคลำดเคลื่อนเชิงเรขำคณิต (Geometric Correction) 
 

ขั้นตอนกำรด ำเนินกำรปรับแก้ควำมคลำดเคลื่อนเชิงเรขำคณิตให้กับข้อมูลภำพดำวเทียม  
Landsat 5 และข้อมูลภำพดำวเทียม Landsat 7 แบบ Image to Image โดยด ำเนินกำรคัดเลือกจุดควบคุม
ภำคพื้นดิน (Ground Control Point: GCP) จำกข้อมูลภำพดำวเทียม Landsat 8 จ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 15 จุดต่อหนึ่ง
ภำพดำวเทียม เพื่อใช้ในกำรสร้ำงสมกำรพหุนำม (Polynomial Equation) ล ำดับที่ 4 ก ำหนดค่ำควำมคลำดเคลื่อนทำง
ต ำแหน่งรำบเฉลี่ยรวมไม่เกิน 1 จุดภำพหรือเท่ำกับ 30 เมตร ข้อมูลไฟล์ภำพผลลัพธ์ถูกก ำหนดให้มีค่ำเส้นโครงแผนที่ 
(Map Projection) แบบ UTM (Universal Transverse Mercator) สเฟี ยรอยด์  (Spheroid) และพื้ นหลั กฐำน 
(Datum) เป็น WGS84 เขตโซน 47 เหนือ และก ำหนดวิธีกำร Resampling หรือกระบวนกำรค ำนวณค่ำของจุดภำพ
ใหม่ เมื่อมีกำรแปลงข้อมูลภำพไปยังระบบพิกัดใหม่ด้วยวิธีกำร Nearest Neighbor 
 

 2.3.3 กำรจ ำแนกเขตกำรใช้ประโยชน์ที่ดนิในพื้นทีป่่ำสงวนแห่งชำติ 
 

ด ำเนินกำรโดยใช้ เทคนิคกำรแปลตีควำมด้วยสำยตำ (Visual Interpretation) ร่วมกับกำรใช้
โปรแกรมส ำเร็จรูปช่วยสนับสนุนกำรวิเครำะห์ข้อมูล  โดยก ำหนดรูปแบบของข้อมูลส ำหรับด ำเนินกำรจ ำแนก 
ได้แก่ พื้นที่เกษตรกรรม (A) พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้ำง (U) พื้นที่น้ ำ (W) พื้นที่เบ็ดเตล็ด (M) และพื้นที่ป่ำไม้ (F) 
ส ำหรับพื้นที่ป่ำไม้ จะได้ด ำเนินกำรแปลตีควำมแบ่งย่อยเป็น ป่ำไม่ผลัดใบ (F1) ป่ำผลัดใบ (F2) และสวนป่ำ (F3)  
 

ส ำหรับพื้นที่ป่ำสงวนแห่งชำติภำยในจังหวัดน่ำน มีทั้งหมด 16 แห่ง ได้แก่ ป่ำสงวนแห่งชำติ 
ป่ำเขำน้อย ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำสำลีก ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำถ้ ำผำตูบ ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำนำซำวฝั่งซ้ำย ถนนสำย
แพร่-น่ำน ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำนำซำว ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำน้ ำสำและป่ำแม่สำครฝั่งซ้ำย  ป่ำสงวนแห่งชำติ 
ป่ำแม่สำครฝั่งขวำ ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำห้วยแม่ขะนิง ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำน้ ำว้ำและป่ำแม่จริม ป่ำสงวนแห่งชำติ 
ป่ำน้ ำว้ำและป่ำห้วยสำลี่ ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำห้วยงวงและป่ำห้วยสำลี่  ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำน้ ำสำฝั่งขวำตอนขุน 
ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำฝั ่งขวำแม่น้ ำน่ำนตอนใต้  ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำแม่น้ ำน่ำนฝั่งตะวันออกตอนใต้  ป่ำสงวน
แห่งชำติป่ำน้ ำยำวและป่ำน้ ำสวด และป่ำสงวนแห่งชำติป่ำดอยภูคำและป่ำผำแดง 



 

ส ำนักจัดกำรที่ดินป่ำไม้ กรมปำ่ไม้ 
 

กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 

 

6 โครงกำรจดัท ำข้อมูลกำรจ ำแนกเขตกำรใช้ประโยชน์ที่ดินป่ำสงวนแห่งชำติ 

 
 
ภาพที่ 1  ข้อมูลภำพดำวเทียม Landsat 5 ระบบบันทึกภำพ TM บันทึกภำพ ปี พ.ศ. 2550 ครอบคลุมพื้นที่
   จังหวัดน่ำน 
 



 

ส ำนักจัดกำรที่ดินป่ำไม้ กรมปำ่ไม้ 
 

กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 

 

7 บทที่ 2 วิธีกำรศึกษำและวิเครำะห์ข้อมูล 

 
 
ภาพที่ 2  ข้อมูลภำพดำวเทียม Landsat 7 ระบบบันทึกภำพ ETM+ บันทึกภำพ ปี พ.ศ. 2555 ครอบคลุมพื้นที่
   จังหวัดน่ำน 



 

ส ำนักจัดกำรที่ดินป่ำไม้ กรมปำ่ไม้ 
 

กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 

 

8 โครงกำรจดัท ำข้อมูลกำรจ ำแนกเขตกำรใช้ประโยชน์ที่ดินป่ำสงวนแห่งชำติ 

 
 
ภาพที่ 3  ข้อมูลภำพดำวเทียม Landsat 8 ระบบบันทึกภำพ OLI บันทึกภำพ ปี พ.ศ. 2560 ครอบคลุมพื้นที่
   จังหวัดน่ำน 
 
 



 

ส ำนักจัดกำรที่ดินป่ำไม้ กรมปำ่ไม้ 
 

กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 

 

9 บทที่ 2 วิธีกำรศึกษำและวิเครำะห์ข้อมูล 

 2.3.3 กำรประเมินควำมถูกต้องของกำรจ ำแนกเขตกำรใช้ประโยชน์ที่ดนิ 
 

เมื่อได้ข้อมูลกำรจ ำแนกเขตกำรใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่ป่ำสงวนแห่งชำติของจังหวัดน่ำน จัดเก็บ
ในระบบสำรสนเทศภูมิศำสตร์เป็นที่เรียบร้อย ขั้นตอนต่อมำคือกำรส ำรวจข้อมูลภำคสนำมเพื่อตรวจสอบควำม
ถูกต้องของกำรจ ำแนกเขตกำรใช้ประโยชน์ที่ดิน ส ำหรับผลกำรจ ำแนกเขตกำรใช้ประโยชน์ที่ดิน ปี พ.ศ. 2560 ได้
ก ำหนดจุดที่ใช้ในกำรตรวจสอบภำคสนำมไม่น้อยกว่ำ 50 จุด กระจำยลงในพื้นที่ที่ได้รับด ำเนินกำรจ ำแนกเขต 
กำรใช้ประโยชน์ที่ดิน และส ำหรับผลกำรจ ำแนกเขตกำรใช้ประโยชน์ที ่ดิน ปี พ.ศ. 2550 และ 2555 ได้ท ำกำร
ตรวจสอบควำมถูกต้องของกำรจ ำแนกเขตจำกข้อมูลอ้ำงอิงอื่น  ๆ ในระบบสำรสนเทศภูมิศำสตร์ที่กรมป่ำไม้มีอยู่ 
ไม่น้อยกว่ำ 50 จุด ของแต่ละชุดข้อมูล ก ำหนดร้อยละควำมถูกต้องของกำรจ ำแนกเขตกำรใช้ประโยชน์ที่ดิน  
ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 80 ของจุดตรวจสอบข้อมูลทั้งหมด 
 

 2.3.4 กำรวิเครำะห์กำรเปลี่ยนแปลงกำรใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่ป่ำสงวนแห่งชำติ  
 

  ท ำกำรวิเครำะห์ข้อมูลเชิงพื้นที ่ (Spatial Analysis) โดยใช้วิธีกำรซ้อนทับข้อมูล (Overlay) 
กำรจ ำแนกเขตกำรใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่ป่ำสงวนแห่งชำติของจังหวัดน่ำน ปี พ.ศ. 2550 กับ 2555 และ ปี พ.ศ. 
2555 กับ 2560 ท ำให้ได้ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงรูปแบบกำรใช้ประโยชน์ที่ดิน  เพื่อให้ทรำบว่ำพื้นที่แต่ละรูปแบบ 
มีกำรเปลี่ยนแปลงในทิศทำงเพิ่มขึ้นหรือลดลงอย่ำงไร ในกรณีที่มีกำรเปลี่ยนแปลงกำรใช้ประโยชน์ที่ดินที่เพิ่มขึ้น 
เป็นกำรเปลี่ยนแปลงมำจำกกำรใช้ประโยชน์ที่ดินรูปแบบใด และในกรณีที ่ลดลง เป็นกำรเปลี่ยนแปลงกำรใช้
ประโยชน์ที่ดินไปสู่กำรใช้ประโยชน์ที่ดินรูปแบบใด โดยแสดงผลกำรศึกษำในรูปของตำรำงกำรปะปนระหว่ำง
ประเภทข้อมูล (Confusion Matrix) 
 
2.4 การประชุมเพื่อน าเสนอผลการศึกษาขั้นกลาง 
 

 ภำยหลังจำกเสร็จสิ้นกำรศึกษำกรอบแนวคิดและทฤษฎีของ LIS กำรใช้งำน LIS ในประเทศต่ำง ๆ และ
ได้ผลกำรวิเครำะห์กำรเปลี่ยนแปลงกำรใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่ป่ำสงวนแห่งชำติของจังหวัดน่ำน ปี พ.ศ. 2550 
กับ 2555 และ ปี พ.ศ. 2555 กับ 2560 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ได้จัดให้มีกำรน ำเสนอรำยละเอียดของรำยงำนขั้นกลำง 
ให้แก่เจ้ำหน้ำที่ของกรมป่ำไม้ หรือหน่วยงำนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ เพื่อรับฟังควำมคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
ส ำหรับน ำมำใช้ประกอบกำรจัดท ำรำยงำนฉบับสมบูรณ์ โดยแบ่งช่วงกำรน ำเสนอรำยงำนออกเป็น 1) แนวคิดและ
ทฤษฎีที่เก่ียวข้องกับ LIS 2) ข้อมูลกำรจ ำแนกเขตกำรใช้ประโยชน์ที่ดินป่ำไม้ในระบบสำรสนเทศภูมิศำสตร์ของพื้นที่
ป่ำสงวนแห่งชำติ จังหวัดน่ำน และ 3) ผลกำรเปลี่ยนแปลงกำรใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่ป่ำสงวนแห่งชำติของจังหวัด
น่ำน จำกข้อมูลภำพดำวเทียม ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2550 - 2560 
 
2.5 การจัดท ารายงานฉบับสมบูรณ์ 
 

 น ำเสนอรำยละเอียดข้อก ำหนดและเงื่อนไขกำรใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่ป่ำสงวนแห่งชำติ จังหวัดน่ำน  
ในรูปแบบของรำยงำนฉบับสมบูรณ์โครงกำรจัดท ำข้อมูลกำรจ ำแนกเขตกำรใช้ประโยชน์ที่ดินป่ำสงวนแห่งชำติ  โดยมี
เนื้อหำหลักที่ปรำกฏในรำยงำน ได้แก่ รำยละเอียดโครงกำร ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน ผลกำรศึกษำระบบสำรสนเทศทีด่นิ 



 

ส ำนักจัดกำรที่ดินป่ำไม้ กรมปำ่ไม้ 
 

กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 

 

10 โครงกำรจดัท ำข้อมูลกำรจ ำแนกเขตกำรใช้ประโยชน์ที่ดินป่ำสงวนแห่งชำติ 

ผลกำรจ ำแนกเขตกำรใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่ป่ำสงวนแห่งชำติ ปี พ.ศ. 2550  2555 และ 2560 ผลกำรวิเครำะห์
กำรเปลี่ยนแปลงกำรใช้ประโยชน์ที่ดิน ปี พ.ศ. 2550 – 2560 ผลกำรจัดระเบียบข้อมูลที่จ ำเป็นส ำหรับน ำมำใช้ในกำร
บริหำรจัดกำรพื้นที่ป่ำสงวนแห่งชำติ ภำยใต้ข้อก ำหนดข้อมูลภูมิสำรสนเทศพื้นฐำน แบบจ ำลอง (Model) และเงื่อนไข 
(Criteria) ของชั้นข้อมูลที่ใช้ในกำรจ ำแนกเขตกำรใช้ที่ดินในพื้นที่ป่ำสงวนแห่งชำติ  และสุดท้ำยคือกรอบแนวคิดของ 
กำรจัดท ำ LIS ในพื้นที่ป่ำสงวนแห่งชำติ 



 

ส ำนักจัดกำรที่ดินป่ำไม้ กรมปำ่ไม้ 
 

กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 

 

11 บทที่ 3 ผลกำรศึกษำ 

บทท่ี 3 
ผลการศึกษา 

 
ผลกำรศึกษำโครงกำรจัดท ำข้อมูลกำรจ ำแนกเขตกำรใช้ประโยชนท์ี่ดินป่ำสงวนแห่งชำติ ที่ปรึกษำขอน ำเสนอ

รำยละเอียดทั้งหมดในแต่ละกิจกรรม ดังนี้ 
 
3.1 การศึกษาและรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 
 

จำกกำรศึกษำรวบรวมเอกสำร งำนวิจัย สื่อสิ่งพิมพ์ ที่เกี่ยวข้องกับทฤษฎีและกรอบแนวคิดของระบบสำรสนเทศ
ที่ดิน (Land Information System: LIS) ทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ จำกฐำนข้อมูลวำรสำรอิเล็กทรอนิกส์ของ
ส ำนักหอสมุด มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ มีรำยละเอียด ดังนี้ 
 

3.1.1 ความหมายของ LIS 
 

  ในกำรประชุมของสหพันธ์นักส ำรวจนำนำชำติ ( International Federation of Surveyors) เมื่อ 
ปี พ.ศ. 2525 ได้ให้ค ำจ ำกัดควำมของ LIS ดังนี้ 
 

  Land Information System comprises the systematic compilation of all relevant of a 
region with respect to soil and ground as basis for legal actions administration and economy and as 
aids in planning and development for the maintenance and improvement of the standard of living. 
 

  Hamilton and Williamson (1984) ได้กล่ำวว่ำ LIS เป็นเครื่องมือที่ ใช้ส ำหรับกำรตัดสินใจ
ทำงด้ำนกฎหมำย กำรบริหำรงำน และเศรษฐกิจ และมีเป้ำหมำยส ำหรับกำรวำงแผนและพัฒนำ LIS ประกอบด้วย
ฐำนข้อมูลที่อ้ำงอิงกับข้อมูลเชิงพื้นที่ส ำหรับใช้ในกำรอธิบำยพื้นที่แต่ละแห่ง เทคนิคหรือกระบวนกำรส ำหรับ 
กำรจัดเก็บข้อมูล กำรอัปเดตข้อมูล และกำรกระจำยข้อมูลอย่ำงเป็นระบบ 
 

  Kennedy and Kelly (1986) กล่ำวว่ำ LIS คือ กลไกที่ช่วยให้บริกำรข้อมูลเกี่ยวกับที่ดินแก่
ผู้บริหำรและผู้ปฏิบัติงำน ส ำหรับองค์ประกอบของ LIS นั้นยังไม่มีข้อสรุปว่ำจะต้องประกอบด้วยอะไรบ้ำง เนื่องจำก
กำรจัดท ำ LIS ในแต่ละพื้นที่ มีควำมแตกต่ำงกันทั้งในเรื่องของวัตถุประสงค์และสภำพกำรใช้งำน ขึ้นอยู่กับสภำพ
เศรษฐกิจ สังคม และกำรเมือง โดยทั่วไปแล้ว LIS คือ ระบบที่รวบรวมและจัดเก็บข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน มีกำร
ประมวลผลและน ำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับที่ดิน ทั้งในเร่ืองของกำรจัดเก็บภำษีที่ดิน กำรรับรองกรรมสิทธิ์ และข้อมูลอ่ืน ๆ 
ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งข้อมูลดังกล่ำวนี้สำมำรถน ำมำเชื่อมโยงท ำให้เกิดควำมสัมพันธ์ร่วมกันกับข้อมูลที่เกี่ยวกับที่ดินในระบบ
กำรจ ำแนกเขตกำรใช้ประโยชน์ที่ดินของหน่วยงำนอ่ืน ๆ ได้โดยอำศัยปัจจัยที่เชื่อมโยงหรือปัจจัยบ่งชี้ (Identifiers) 
 

  LIS เกิดขึ้นจำกกำรรวบรวมข้อมูลในพื้นที่บริเวณหนึ่งอย่ำงเป็นระบบ โดยข้อมูลต่ำง ๆ เหล่ำนี้มี
ควำมสัมพันธ์กับดินและพื้นที่อันเป็นพื้นฐำนส ำหรับข้อบัญญัติในทำงกฎหมำย กำรปกครองและเศรษฐกิจ โดยมี
จุดมุ่งหมำยเพื่อวำงแผนและพัฒนำส ำหรับกำรปรับปรุงและรักษำไว้ซึ่งมำตรฐำนกำรด ำรงชีวิต (สันติพงศ์, 2529)  
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  สุรศักดิ์ (2530) กล่ำวว่ำ ระบบสำรสนเทศภูมิศำสตร์ (Geographic Information System: GIS) 
ใช้กับระบบที่มีหน่วยเชิงพื้นที่พื้นฐำน (Basic Spatial Unit) แตกต่ำงกัน เช่น โซนชนิดดิน (Soil Zone) ขอบเขต 
กำรปกครอง (Administrative Area) พื้นที่รับน้ ำ (Water Catchment Area) ซึ่งพื้นที่ เหล่ำนี้ประกอบไปด้วย  
จุด (Point) เส้น (Line) โครงข่ำย ตำรำงจัตุรัสย่อย ข้อมูลประกอบที่เก่ียวข้องกับทรัพยำกรธรรมชำติ นิเวศวิทยำ และ
สถิติต่ำง ๆ โดยระบบสำรสนเทศที่ดินเป็นส่วนประกอบย่อยของระบบสำรสนเทศภูมิศำสตร์ 
 

  LIS GIS และ ระบบทะเบียนที่ดินอเนกประสงค์ (Multi-purpose Cadaster: MPC) หมำยถึง 
ระบบที่ช่วยสนับสนุนกำรวำงแผนปฏิบัติงำนที่สัมพันธ์กับเรื่องของที่ดิน ซึ่งโดยทั่วไปแล้วกำรจ ำแนกเขตกำรใช้
ประโยชน์ที่ดินและระบบทะเบียนที่ดินอเนกประสงค์มีควำมหมำยที่สอดคล้องไปในทำงเดียวกัน กล่ำวคือ มีแปลงที่ดนิ
เป็นหน่วยเชิงพื้นที่พื้นฐำน โดยมีข้อมูลลักษณะประจ ำ (Attribute Data) คล้ำยคลึงกัน เช่น เลขที่ดิน เจ้ำของ
กรรมสิทธิ์ รำคำประเมิน ฯลฯ นอกจำกนี้ในเรื่องของวัตถุประสงค์หลักยังมีควำมหมำยคล้ำยกัน คือ เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภำพของงำนทะเบียนที่ดินในส่วนที่เกี่ยวกับกำรจดทะเบียนที่ดิน กำรจัดเก็บภำษี และกำรท ำระวำงแผนที่
แปลงกรรมสิทธิ์ที่ดิน (สุรศักดิ์, 2530) 
 

  Barnes (1990) กล่ำวว่ำ LIS จะคล้ำยกับ GIS แต่มุ่งเน้นในส่วนของกำรบันทึกข้อมูลดิน โดยรวมถึง 
กำรเก็บข้อมูล กำรวิเครำะห์ข้อมูล และกำรตัดสินใจ เป็นต้น สำรสนเทศที่ดิน (Land Information) เป็นส่วนหนึ่งที่
ช่วยท ำให้กำรตัดสินใจใช้ทรัพยำกรธรรมชำติมีประสิทธิภำพมำกข้ึน 
 

  United Nations Economic Commission for Europe (1996) กล่ ำวว่ ำ  LIS คือ  เครื่ อ งมื อ
ส ำหรับกำรตัดสินใจทั้งในด้ำนกฎหมำย กำรบริหำรงำน เศรษฐกิจ และกำรวำงแผน กำรพัฒนำ LIS ประกอบด้วย
ข้อมูลเกี่ยวกับที่ดิน กำรอ้ำงอิงต ำแหน่ง และขนำดพื้นที่ มีขั้นตอนในกำรจัดเก็บรวบรวมข้อมูลและข้อมูลเป็นปัจจุบัน 
กำรประมวลผลและกำรเผยแพร่ข้อมูลใช้ระบบกำรอ้ำงอิงเชิงพื้นที่ จึงท ำให้ช่วยลดควำมยุ่งยำกในกำรเชื่อมโยงข้อมูล
ภำยในระบบกับระบบสำรสนเทศอ่ืน ๆ และข้อมูลเกี่ยวกับที่ดินอ่ืน ๆ 
 

  Steudler (2004) อธิบำยว่ำ LIS ประกอบด้วยข้อมูลเชิงพื้นที่และข้อมูลลักษณะประจ ำ ข้อมูล 
เชิงพื้นที่ เช่น ขอบเขตรูปแปลงที่ดิน สถำนที่ ฯลฯ และข้อมูลลักษณะประจ ำ เช่น เจ้ำของสิทธิ พื้นที่ ฯลฯ ซึ่งจะ
จัดเก็บอยู่ในฐำนข้อมูล ข้อมูลเชิงพื้นที่จะได้จำกกำรส ำรวจที่ดินซึ่งเกี่ยวข้องกับข้อมูลทำงเรขำคณิตของแปลงที่ดิน 
กำรท ำแผนที่ที่สมบูรณ์จะขึ้นอยู่กับกำรส ำรวจเก่ียวกับที่ดิน 
 

  Hallett (2017) กล่ำวว่ำ LIS เป็นข้อมูลพื้นฐำนที่ช่วยตัดสินใจในกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกร 
ธรรมชำติ ไม่ว่ำจะเป็นในด้ำนปฐพี วิศวกรรม หรือสิ่งแวดล้อม เพื่อประโยชน์ของชุมชน โดย LIS ถูกสร้ำงขึ้นเพื่อใช้
ส ำหรับจัดเก็บข้อมูลในรูปแบบของระบบฐำนข้อมูล มีกำรรวมรวมข้อมูลอยู่ในหน่วยแผนที่  (Mapping Unit) เช่น 
ข้อมูลภำพดำวเทียม ข้อมูลอุตุนิยมวิทยำ ข้อมูลกำรคำดกำรณ์ปรำกฏกำรณ์ในอนำคต และข้อมูลภำพแผนที่ ควบคู่ไป
กับข้อมูลภูมิสำรสนเทศที่มีกำรเชื่อมโยงกับข้อมูลเชิงพื้นที่และข้อมูลลักษณะประจ ำ 
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13 บทที่ 3 ผลกำรศึกษำ 

3.1.2 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับ LIS 
 

  Chevallier (1984) ได้จ ำแนก LIS ออกเป็นระบบสำรสนเทศเชิงสถิติ (Statistical Information 
Systems)  และ ระบบสำรสนเทศแบบอ้ำงอิงกับวัตถุ  (Object-related Information Systems)  โดยระบบ
สำรสนเทศเชิงสถิติไม่ได้ด ำเนินกำรเก็บรำยละเอียดของข้อมูลโดยอ้ำงอิงกับวัตถุต่ำง ๆ แต่จะจัดเก็บข้อมูลไว้อยู่ใน
รูปแบบของตำรำงจัตุรัสย่อย (Grid Cell) เพื่อใช้ประโยชน์ในด้ำนกำรวำงแผนกำรใช้ประโยชน์ที่ดิน ส่วนระบบ
สำรสนเทศแบบอ้ำงอิงกับวัตถุจะด ำเนินกำรจัดเก็บรำยละเอียดของข้อมูลโดยอ้ำงอิงกับวัตถุต่ำง ๆ เช่น อำคำร ถนน 
แปลงที่ดิน แหล่งน้ ำ ฯลฯ โดยผลผลิตของระบบจะอยู่ในรูปแบบของข้อมูลลำยเส้น 
 

  Jones (1981) ได้จ ำแนก LIS ออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ 

 ระบบข้อมูลที่ใช้ในกำรปฏิบัติ (Faction-oriented LIS) ข้อมูลที่ผลิตออกมำจำก LIS 
รูปแบบนี้ สำมำรถน ำไปใช้งำนได้ทันที ได้แก ่
o ระบบกำรเงิน  (Fiscal Systems)  ใช้ส ำหรับกำรค ำนวณภำษีที่ ดิน  

กำรประเมินรำคำที่ดิน 
o ระบบจดทะเบียนที่ดิน (Land Registration Systems) 
o ระบบจัดกำรสำธำรณูปโภค (Utilities Management Systems) ใช้ใน 

กำรจัดกำร กำรวำงแผน กำรก่อสร้ำง และกำรให้บริกำรที่เพียงพอส ำหรับ
ผู้บริโภค ไม่ว่ำจะเป็น สถำนศึกษำ โรงพยำบำล เป็นต้น 

o ระบบโครงข่ำยกำรจัดกำรสำธำรณูปโภค (Utility Network Management 
Systems)  ใช้ ในกำรออกแบบกำรก่อสร้ ำ ง  กำรบ ำรุ งรักษำ  และ 
กำรให้บริกำรที่เกี่ยวข้อง เช่น ไฟฟ้ำ ประปำ และโทรศัพท์ ให้เพียงพอต่อ
ควำมต้องกำร 

o ระบบข้อมู ลกฎหมำยที่ ดิ น  ( Juridical Land Data Systems)  ใช้ ใน 
กำรแสดงกฎหมำย พระรำชบัญญัติต่ำง ๆ ที่เก่ียวข้องกับที่ดิน 

o ระบบควบคุมกำรพัฒนำ (Development Control Systems) ระบบนี้ใช้
ในกำรควบคุมแผนงำน กำรพัฒนำของพื้นที่ ต่ำง ๆ เช่น กำรควบคุม
แผนงำนกำรก่อสร้ำงอำคำร อำยุกำรใช้งำนของอำคำรต่ำง ๆ ซึ่งระบบนี้
สำมำรถช่วยในเรื่องกำรปฏิบัติงำนโดยเฉพำะ โดยระบบสำมำรถแสดง
รำยละเอียดของข้อมูล อำทิ ระบบทะเบียนที่ดินจะแสดงข้อมูลผู้ถือครอง
กรรมสิทธิ์ที่ดิน สำมำรถตรวจสอบควำมถูกต้องของข้อมูล และสำมำรถ
เปลี่ยนแปลงข้อมูลในระบบฐำนข้อมูลได้ทันที 

 ระบบข้อมูลที่สนับสนุนงำนประเภทอ่ืน ๆ (Provision-oriented LIS) เป็นระบบ
ข้อมูลที่ผลิตออกมำจำก LIS ใช้น ำมำเป็นข้อมูลในขั้นตอนกำรเตรียมกำรปฏิบัติงำน 
ได้แก่  ระบบข้อมูลกำรวำงผังเมือง หรือผั งชนบท ( Urban/Rural Planning 
Information Systems) ฐำนข้อมูลแผนที่เชิงเลข (Digital Map Database) และ
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14 โครงกำรจดัท ำข้อมูลกำรจ ำแนกเขตกำรใช้ประโยชน์ที่ดินป่ำสงวนแห่งชำติ 

คลังข้อมูลส ำหรับพื้นที่ขนำดเล็ก (Small Area Data Bank)  ซึ่งระบบนี้จะให้ข้อมูล
ที่เป็นประโยชน์ส ำหรับกำรวำงแผนของผู้ใช้งำน หรือส ำหรับผู้บริหำรในกำรวำงแผน
ที่จ ำเป็นต้องมีภำพรวมของโครงกำร (สันติพงศ์, 2529) 

 

  Holstein (1987) ได้อธิบำยองค์ประกอบของระบบสำรสนเทศ ตำมภำพที่ 4 ซึ่ง LIS ถือเป็น
ส่วนย่อยของ GIS โดย GIS จะมีหน่วยข้อมูลเชิงพื้นที่ที่แตกต่ำงกันออกไป เช่น โซนชนิดดิน ขอบเขตกำรปกครอง 
พื้นที่สถิติ (Statistical Districts) พื้นที่รับน้ ำ ฯลฯ ซึ่งจะท ำกำรเก็บข้อมูลเป็นแบบ จุด  เส้น และพื้นที่รูปปิด 
(Polygon) โดยมีข้อมูลลักษณะประจ ำที่เกี่ยวกับทรัพยำกรธรรมชำติ และข้อมูลทำงนิเวศวิทยำ โดยสำมำรถแบ่ง
ข้อมูลออกเป็น 3 ลักษณะ ดังนี้ 

 ลักษณะเชิงพื้นที่หรือเชิงภำพ (Spatial or Graphical Characteristic) ได้แก่ สิ่งที่
แสดงถึงต ำแหน่ง (Location) รูปร่ำง (Geometric) บอกข้อมูลในรูปแบบ จุด เส้น 
วงกลม เส้นโค้ง รูปเหลี่ยม โทโปโลจี (Topology) บอกควำมสัมพันธ์ว่ำอะไรใกล้เคียง
กับอะไร อยู่ทำงซ้ำยหรือทำงขวำ เป็นต้น และกำรเขียนแผนที่ (Cartographic) บอก
ถึงรูปแบบกำรน ำเสนอเชิงภำพ เช่น ควำมหนำของเส้น ลักษณะของเส้นว่ำเป็น
เส้นประ เส้นทึบ เส้นคู่ สี และสัญลักษณ์ต่ำง ๆ 

 ลักษณะเชิงอักษร (Textural or Written or Non-graphical Characteristic) ใช้
อธิบำยถึงสภำพของวัตถุนั้น โดยที่ไม่เกี่ยวข้องกับลักษณะเชิงพื้นที่หรือเชิงภำพ เช่น 
แปลงที่ดินแปลงหนึ่ง ข้อมูลที่ใช้อธิบำยข้อมูลที่ดินแปลงนั้นคือ ชื่อเจ้ำของผู้ถือครอง
กรรมสิทธิ์ ขนำดของแปลง รำคำประเมิน ภำษี ฯลฯ ซึ่งข้อมูลเหล่ำนี้  คือ ข้อมูล
ตัวอักษร 

 ลักษณะเชิงเวลำ (Temporal Characteristic) คือ ข้อมูลที่บ่งบอกถึงควำมเป็น
ปัจจุบัน หรือเวลำที่ถูกบันทึกข้อมูลนั้น ๆ 

 
  Bogaerts (1981) ได้ออกแบบหลักกำรเบื้องต้นของ LIS ไว้ตำมภำพที่ 5 เพื่อใช้ส ำหรับเก็บรวบรวม
ข้อมูลที่ดินให้เป็นระบบและมีประสิทธิภำพในกำรเข้ำถึงข้อมูลได้อย่ำงรวดเร็ว สำมำรถแก้ไขข้อมูลให้ทันสมัยได้ง่ำย 
โดยลักษณะข้อมูลที่ดินจะประกอบไปด้วยข้อมูล 2 ลักษณะ คือ ข้อมูลเชิงภำพ (Graphic) และข้อมูลเชิงบริหำร 
(Administrative) โดยทั้งสองข้อมูลจะรวมอยู่ในหน่วยทำงภูมิศำสตร์ (Geographic Unit) และจะแบ่งออกได้เป็น 2 
ประเภทใหญ่ ๆ คือ สำรสนเทศที่เกี่ยวกับลักษณะภูมิประเทศ (Topographic Information) ข้อมูลนี้จะขึ้นอยู่กับ
มำตรำส่วนที่ต้องกำร คือ มำตรำส่วนเล็ก (Small Scale) หรือ มำตรำส่วนใหญ่ (Large Scale) อีกประเภทหนึ่งคือ 
สำรสนเทศเฉพำะเรื่อง (Thematic Information) โดยจะแบ่งไปตำมวัตถุประสงค์ของกำรใช้งำน คือ ใช้เป็น
สำรสนเทศที่เกี่ยวกับกำรจดทะเบียน (Registration Information) หรือ ใช้เป็นสำรสนเทศทำงสถิติ (Statistical 
Information) ข้อมูลต่ำง ๆ เช่น ข้อมูลรังวัดที่ดิน โฉนดและรำยละเอียดกรรมสิทธิ์ รำคำที่ดิน พระรำชบัญญัติ 
กำรใช้ประโยชน์ที่ดิน รำยละเอียดทำงวิศวกรรมและสำธำรณูปโภค กำรจ ำแนกลักษณะดินและพืช แหล่งทรัพยำกร 
ข้อมูลลักษณะทำงภูมิประเทศ ข้อมูลทำงสถิติอ่ืน ๆ จะถูกรวบรวมและจัดเก็บ 
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ภาพที่ 4  องค์ประกอบของระบบสำรสนเทศ 
ที่มา: Holstein (1987) 

 

 
 
ภาพที่ 5  โครงสร้ำงพื้นฐำนของ LIS 
ที่มา: Bogaerts (1981) 

 
 

ระบบสำรสนเทศ
(Information Systems)

ข้อมูลลักษณะประจ ำ
(Non-spatial Information Systems)

ข้อมูลเชิงพื้นที่
(Spatial Information Systems)

ระบบสำรสนเทศภูมิศำสตร์
(Geographic Information System: GIS)

ระบบสำรสนเทศที่ดิน
(Land Information System: LIS)

ระบบสำรสนเทศแปลงที่ดิน
(Parcel-Based Information System)

ระบบสำรสนเทศที่ดินอื่น ๆ
(Other Land Information Systems)

ระบบสำรสนเทศที่ดินอื่น ๆ
(Other Land Information Systems)

ระบบข้อมูลสำรสนเทศอื่น ๆ
(Other Spatial Information Systems)

ข้อมูลที่ดิน
(Land Information)

ข้อมูลเชิงภำพ
(Graphic)

ข้อมูลเชิงบริหำร
(Administrative)

หน่วยทำงภูมิศำสตร์
(Geographic Unit)

สำรสนเทศที่เกี่ยวกับลักษณะภูมิประเทศ
(Topographic Information)

มำตรำส่วนใหญ่
(Large Scale) 

มำตรำส่วนเล็ก
(Small Scale)

สำรสนเทศเฉพำะเรื่อง
(Thematic Information)

สำรสนเทศที่เกี่ยวกับกำรจดทะเบียน
(Registrative Information) 

สำรสนเทศทำงสถิติ
(Statistical Information)
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16 โครงกำรจดัท ำข้อมูลกำรจ ำแนกเขตกำรใช้ประโยชน์ที่ดินป่ำสงวนแห่งชำติ 

3.1.3 องค์ประกอบของ LIS 
 

LIS ประกอบไปด้วย แผนที่และรำยละเอียดที่เกี่ยวข้องกับแผนที่ ดังนั้นส่วนส ำคัญของ LIS คือ 
ควำมถูกต้องของข้อมูลและควำมเป็นปัจจุบัน เพรำะกำรใช้ข้อมูลที่มีควำมผิดพลำดอำจส่งผลให้กำรด ำเนินงำน
ผิดพลำดตำมไปด้วย หรืออำจท ำให้ต้องเสียค่ำใช้จ่ำยมำกเกินควำมจ ำเป็นส ำหรับกำรจัดท ำข้อมูลขึ้นใหม่ ในปัจจุบันมี
กำรน ำ LIS เข้ำมำช่วยในกำรจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับที่ดิน เช่น ในกำรจัดเก็บข้อมูลงำนทะเบียนที่ดิน งำนประเมินรำคำ
ทรัพย์สิน รวมไปถึงงำนทำงด้ำนแผนที่ สันติพงศ์ (2529) กล่ำวว่ำ LIS จะประกอบไปด้วยส่วนต่ำง ๆ ดังนี้ 
 

1) กำรรวบรวมข้อมูล (Data Acquisition) ในกำรรวบรวมข้อมูลนั้น สำมำรถจ ำแนกออก
ได้ 2 ประเภท คือ ลักษณะข้อมูล และกำรจัดข้อมูล โดยลักษณะข้อมูลจะมีทั้งข้อมูลเชิงรูปภำพ (Graphic Data) 
ได้แก่ ข้อมูลที่มีอยู่ตำมธรรมชำติสำมำรถมองหรือสังเกตเห็นได้ เช่น สิ่งปลูกสร้ำงต่ำง ๆ แปลงที่ดิน ถนน ฯลฯ และ
ข้อมูลที่ไม่ใช่รูปภำพ (Non-graphic Data) ได้แก่ รำยละเอียด หรือคุณสมบัติของข้อมูลเชิงรูปภำพ เช่น รำยชื่อ
เจ้ำของแปลงที่ดิน ชื่ออำคำรสถำนที่ หรือข้อมูลทำงสถิติ ฯลฯ โดยข้อมูลต่ำง ๆ เหล่ำนี้สำมำรถรวบรวมได้จำกข้อมูล
ภำพถ่ำยทำงอำกำศ แผนที่เดิมที่มีอยู่ กำรส ำรวจข้อมูลภำคสนำม หรือข้อมูลแฟ้มเอกสำรที่ไม่ใช่เชิงรูปภำพ และ 
กำรจัดข้อมูล เป็นกำรจัดเก็บทั้งข้อมูลเชิงรูปภำพ และไม่ใช่ข้อมูลเชิงรูปภำพ โดยท ำกำรเก็บอย่ำงเป็นระบบ เพื่อง่ำย
ต่อกำรจัดเก็บข้อมูล กำรน ำข้อมูลออกมำใช้และกำรแก้ไขข้อมูลให้ทันสมัยเป็นปัจจุบัน โดยลักษณะกำรน ำเข้ำข้อมูล
นั้นสำมำรถน ำเข้ำได้หลำยวิธีกำร เช่น กำรแปลงข้อมูลเชิงภำพให้เป็นข้อมูลเชิงตัวเลข (Analog to Digital 
Conversion) และฐำนข้อมูล (Database) 

 

2) กำรประมวลผลข้อมูล (Data Processing) กำรประมวลผลข้อมูลจะประกอบด้วย  
กำรแก้ไขข้อมูลให้ทันสมัย กำรค ำนวณหำค่ำทำงสถิติ กำรค ำนวณค่ำพิกัดเพื่อใช้ในกำรเขียนแผนที่ ฯลฯ ซึ่งกำรท ำงำน
จะอำศัยโปรแกรม (Software) ด้วย ดังนั้นจึงกล่ำวได้ว่ำโปรแกรมเป็นหัวใจของ LIS 

 

3) กำรแสดงผลข้อมูล (Data Output) คือ ผลของข้อมูลที่ได้จำกกำรประมวลผลข้อมูล 
อำจอยู่ในรูปแบบของข้อมูลเชิงรูปภำพ เช่น แผนผัง แผนที่ หรือข้อควำมที่แสดงรำยละเอียดของข้อมูลเชิงรูปภำพ 
หรือผลกำรค ำนวณต่ำง ๆ 
 

3.1.4 ประวัติการพัฒนา LIS 
 

LIS ถูกพัฒนำมำจำก GIS ซึ่งมำจำกค ำว่ำ ระบบสำรสนเทศ ( Information System) และค ำว่ำ 
ภูมิศำสตร์ (Geographic) โดยระบบสำรสนเทศเป็นกำรปฏิบัติกำรรวบรวม จัดเก็บ และวิเครำะห์ข้อมูล สำมำรถ
สืบค้นข้อมูลที่ต้องกำรได้อย่ำงเป็นระบบและรวดเร็ว และยังสำมำรถน ำสำรสนเทศที่ได้จำกกำรวิเครำะห์ ไปใช้ใน
กระบวนกำรตัดสินใจของกำรบริหำรจัดกำรและเป็นเครื่องมือที่อ ำนวยควำมสะดวกให้กับผู้บริหำร ได้เป็นอย่ำงดี 
ภูมิศำสตร์ หรือ Geography มำจำกค ำว่ำ Geo ซึ่งหมำยถึง โลก และ Graphy ที่หมำยถึง กำรเขียน เม่ือน ำมำรวมกัน 
จะหมำยถึง กำรเขียนเร่ืองรำวเก่ียวกับโลก 
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  นอกจำกกำรพัฒนำกำรผลิตแผนที่อัตโนมัติ (Automate Mapping) ที่ประสบควำมส ำเร็จแล้วนั้น 
เมื่อประมำณ 100 ปีที่ผ่ำนมำ ได้น ำแนวคิดกำรวำงซ้อน (Overlay) ซึ่งเป็นวิธีกำรหนึ่งในสำขำภูมิสถำปัตยกรรม 
มำช่วยให้กำรพัฒนำ GIS เช่น กำรวิเครำะห์ควำมเหมำะสมและควำมสำมำรถของที่ดิน (Land Suitability/Land 
Capability) เป็นกำรเปรียบเทียบที่ดินกับพืชพรรณด้วยแบบจ ำลอง (Model) โดยวิเครำะห์เปรียบเทียบแผน 
กำรใช้ประโยชน์ที่ดิน และข้อจ ำกัดของกำรใช้ประโยชน์ที่ดินทั้งจำกวัฒนธรรมและธรรมชำติ เทคนิคนี้เป็นกำรน ำเอำ
แนวคิดกำรวำงซ้อน หรือแผนที่มำใช้ในกระบวนกำรวิเครำะห์ (Barnes, 1990) 
 

  GIS ถูกพัฒนำขึ้นครั้งแรกในโลก เมื่อ ปี  พ.ศ. 2507 ที่ประเทศแคนำดำ โดยใช้ชื่อว่ำ ระบบ
สำรสนเทศภูมิศำสตร์แห่งแคนำดำ (The Canada Geographic Information System) ถูกพัฒนำขึ้นเพื่อกำร
ปรับปรุงและพัฒนำกำรเกษตร มีจุดประสงค์หลักคือ รวบรวมและวิเครำะห์ข้อมูลที่ดิน เพื่อหำที่ดินที่ไม่เหมำะสมต่อ
กำรท ำกำรเกษตร จำกนั้น 3 ปีต่อมำ รัฐนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกำ ได้น ำระบบสำรสนเทศที่ดินและ
ทรัพยำกรธรรมชำติแห่งรัฐนิวยอร์ก (The New York Land Use and Natural Resources Information System) 
มำใช้ในกำรปฏิบัติงำน และใน ปี พ.ศ. 2512 รัฐมินนิโซตำได้น ำระบบสำรสนเทศกำรจัดกำรที่ดิน (The Minnesota 
Land Management Information System) มำใช้ในกำรปฏิบัติงำน ซึ่งที่กล่ำวมำทั้งหมดนั้นจะเห็นได้ว่ำ GIS มี
จุดประสงค์เพื่อกำรวำงแผนเก่ียวกับกำรจัดกำรที่ดิน (Suwarnarat, 1993) 
 

  ในช่วง 2 ทศวรรษที่ผ่ำนมำ มีควำมต้องกำรจัดระบบกำรใช้ทรัพยำกรธรรมชำติ ส่งผลให้เกิด 
กำรพัฒนำระบบในกำรประมวลผลข้อมูลเชิงพื้นที ่เช่น กรมสำธำรณสุขชุมชนของประเทศสหรัฐอเมริกำ (U.S. Public 
Health Service) ได้พัฒนำระบบ STORET เพื่อใช้ในกำรจัดเก็บและวิเครำะห์ข้อมูลเกี่ยวกับคุณภำพน้ ำ กรมป่ำไม้
ของประเทศสหรัฐอเมริกำ (U.S. Forest Service) ได้พัฒนำระบบ MIADS เพื่อจัดเก็บและวิเครำะห์ข้อมูลพื้นที่ที่ควร
ก ำหนดเป็นสถำนที่ส ำหรับกำรพักผ่อน 
 

 ในประเทศไทย ส ำนักนโยบำยและแผนกรุงเทพมหำนคร เริ่มใช้ LIS ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2528 โดยเริ่มจำกข้อมูล
ประชำกร ข้อมูลส ำรวจแผนที่ ได้รับกำรสนับสนุนจำกองค์กรท้องถิ่นของรัฐบำลประเทศแคนำดำและออสเตรเลีย กอง
สำรสนเทศที่ดิน ส ำนักนโยบำยและแผนกรุงเทพมหำนคร ได้พัฒนำงำนข้อมูล GIS บนแผนที่ 1:1,000 โดยมีรูปแบบ
กำรใช้งำนด้ำนกำรบริหำรสำธำรณูปโภค (Facility Management) ในช่วงเริ่มต้นกรุงเทพมหำนครได้ร่วมกับกำร
ประปำนครหลวง กำรไฟฟ้ำนครหลวง องค์กำรโทรศัพท์แห่งประเทศไทย และกรมที่ดิน ท ำโครงกำรน ำร่อง Bangkok 
Land Information System (BLIS) ด้วยควำมช่วยเหลือทำงวิชำกำรจำกประเทศออสเตรเลีย (Williamson and 
Mathieson, 1993) 
 

3.1.5 การใช้งาน LIS ในต่างประเทศ 
 

  ในต่ำงประเทศได้มีกำรน ำ LIS มำใช้ส ำหรับกำรบริหำรจัดกำรที่ดินให้เกิดประสิทธิภำพ แนวทำง
ปฏิบัติที่ดีในกำรบริหำรจัดกำรที่ดินโดยให้เห็นถึงวิธีกำรปฏิบัติที่ชุมชน รัฐบำล และภำคเอกชนร่วมกันท ำงำนเพื่อ
ปรับปรุงกำรให้บริกำรโดยกำรเพิ่มประสิทธิภำพ (หรือปรับปรุงระบบ) ของรูปแบบและบริกำรด้ำนกำรบริหำรที่ดิน 
Laarakker et al. (2002) ได้เน้นไปถึงรูปแบบกำรจัดกำรระบบที่ดินที่ดีขึ้นและกำรส่งมอบบริกำรอำจส่งผลดีต่อควำม



 

ส ำนักจัดกำรที่ดินป่ำไม้ กรมปำ่ไม้ 
 

กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 

 

18 โครงกำรจดัท ำข้อมูลกำรจ ำแนกเขตกำรใช้ประโยชน์ที่ดินป่ำสงวนแห่งชำติ 

ต้องกำรของรัฐบำลและชุมชนในกำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจนให้บริกำรพื้นฐำนกำรปกป้องสิ่งแวดล้อมและ  
กำรสนับสนุนกำรพัฒนำทำงเศรษฐกิจ 
 

  ประเทศอังกฤษ 
   LIS ของประเทศอังกฤษ ชื่อว่ำ “Landis” (http://www.landis.org.uk/) เป็นระบบ
ข้อมูลด้ำนสิ่งแวดล้อมที่ส ำคัญที่ด ำเนินกำรโดยมหำวิทยำลัย Cranfield ได้รับกำรออกแบบเพื่อรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับ
ที่ดิน ดิน และข้อมูลทำงกำรเกษตร Landis เป็นระบบที่ใหญ่ที่สุดในยุโรปและได้รับกำรยอมรับว่ำเป็นแหล่งข้อมูล
ที่ดินแห่งชำติ มหำวิทยำลัย Cranfield ได้เก็บรวบรวมข้อมูลที่ดินไว้ในช่วงระยะเวลำ 60 - 70 ปี ที่ผ่ำนมำ และมี
หลำกหลำยวิธีในกำรเข้ำถึงข้อมูล (Cranfield University, 2017) 
 

  ประเทศออสเตรเลียตอนใต ้
   LIS แบบบูรณำกำรของออสเตรเลียตอนใต้  (South Australian Integrated Land 
Information System) (https://www.sailis.sa.gov.au/) เป็นหน่วยงำนที่ให้บริกำรตำมควำมต้องกำรของผู้ใช้งำน 
เช่น ใช้ประกอบกำรรังวัด ผู้ประเมินสินทรัพย์ ตัวแทนฝ่ำยอสังหำริมทรัพย์ ฝ่ำยรัฐบำลท้องถิ่นและรัฐบำลกลำง  
เป็นต้น โดยผู้ใช้ต้องสมัครและสร้ำงบัญชีลูกค้ำกับทำงเว็บไซต์ จึงจะสำมำรถเข้ำถึงข้อมูลที่ดินและผลิตภัณฑ์อ่ืน ๆ ได้ 
(Department of Planning Transport and Infrastructure, 2018) 
 

  ประเทศออสเตรเลียตอนเหนือ 
   LIS ของประเทศออสเตรเลียตอนเหนือ (Northern Territory Land Information Systems: 
NTLIS) (https://transport.nt.gov.au/lands-and-planning /northern-territory-land-information-systems-ntlis) 
เป็นข้อตกลงร่วมกันระหว่ำงหน่วยงำนรัฐ  ที่ออกแบบ LIS ขึ้นมำพัฒนำกำรใช้ทรัพยำกรข้อมูลเชิงพื้นที่ให้มี
ประสิทธิภำพมำกขึ้นส ำหรับรัฐบำล ชุมชน และอุตสำหกรรม ข้อมูลเชิงพื้นที่และกำรจัดกำรข้อมูลมุ่งเน้นไปที่
หน่วยงำนของรัฐหรือองค์กรอุตสำหกรรม เพื่อท ำหน้ำที่หลักในกำรด ำเนินธุรกิจและท ำให้เกิดผลประโยชน์สูงสุด 
ต่อชุมชน โดยรวบรวมข้อมูลกำรจัดกำรและกำรใช้ข้อมูลเชิงพื้นที่ ที่เกี่ยวกับสิ่งต่ำง ๆ ได้แก่ ทรัพยำกรธรรมชำติ  
กำรใช้ประโยชน์ที่ดิน กำรขนส่ง กำรคมนำคม กำรท ำแผนที่ ประชำกรศำสตร์ และปัจจัยทำงเศรษฐกิจและสังคม  
ซึ่งข้อมูลดังกล่ำวจะเกี่ยวข้องกับที่ตั้งทำงภูมิศำสตร์ โดยหน้ำที่ของ NTLIS คือ ท ำให้แน่ใจว่ำข้อมูลเชิงพื้นที่ที่มี
คุณภำพสูงมีให้ใช้งำนได้ในรูปแบบที่สำมำรถใช้งำนได้ เพื่อสนับสนุนกำรใช้งำนแบบดั้งเดิมและที่เกิดขึ้นใหม่ในภำครัฐ 
อุตสำหกรรม สถำบันกำรศึกษำ และชุมชน (Department of Infrastructure, Planning and Logistics, 2017) 
 

  สาธารณรัฐไซปรัส 
   กรมที่ดินและส ำรวจ สำธำรณรัฐไซปรัส (The Department of Lands and Surveys, 
2016) ได้จัดท ำ LIS ทั้งในแบบของคู่มือและโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เพื่อจัดท ำแผนที่อเนกประสงค์ มีกำรบันทึกข้อมูล
เกี่ยวกับที่ดินและแผนผังที่ดินเป็นจ ำนวนมำก ซึ่งเกี่ยวกับกำรพัฒนำระบบสำธำรณูปโภค กำรใช้ประโยชน์ที่ดิน  
แหล่งน้ ำ ธรณีวิทยำ ข้อมูลทำงสถิติส ำหรับประชำกร อุตสำหกรรม เกษตรกรรม และกำรวำงแผน 
 
 
 



 

ส ำนักจัดกำรที่ดินป่ำไม้ กรมปำ่ไม้ 
 

กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 

 

19 บทที่ 3 ผลกำรศึกษำ 

  ประเทศนิวซีแลนด์ 
ประเทศนิวซีแลนด์ได้มีกำรจัดท ำระบบ Land Information New Zealand (LINZ) 

(https://www.linz.govt.nz/) ส ำหรับให้บริกำรข้อมูลออนไลน์เกี่ยวกับข้อมูลที่ดินที่ทันสมัยที่สุดในนิวซีแลนด์ 
สำมำรถค้นหำ แสดงผล และดำวน์โหลดข้อมูลได้ที่ LINZ Data Service (LDS) โดยข้อมูลมีควำมน่ำเชื่อถือและได้รับ
กำรปรับปรุงข้อมูลเป็นประจ ำ ข้อมูลที่ให้บริกำรประกอบด้วย ข้อมูลแผนที่ภูมิประเทศ ข้อมูลอุทกศำสตร์ และแผนภมูิ 
ข้อมูลทรัพย์สิน เช่น ขอบเขตแปลงที่ดิน ควำมเป็นเจ้ำของที่ดิน ชื่อที่อยู่ ถนน และภำพถ่ำยทำงอำกำศ  (Land 
Information New Zealand, 2018) 
 

  เขตบริหารพิเศษฮ่องกง 
   กรมที่ดินของเขตบริหำรพิเศษฮ่องกง ได้จัดท ำระบบ LIS (https://www.landsd. 
gov.hk/) โดยมีข้อมูลจ ำเพำะของแผนที่ฐำน มำตรำส่วน 1:1,000 แผนที่มำตรำส่วน 1:5,000 และข้อมูลแปลงที่ดิน 
พร้อมทั้งมีระบบให้ค ำแนะน ำและให้ควำมช่วยเหลือแก่หน่วยงำนต่ำง ๆ ของรัฐบำล ในเรื่องที่เกี่ยวกับข้อมูลที่ดิน 
(Land Department, 2012) 
 

  องค์การบริหารการบินและอวกาศแห่งชาติ 
   องค์กำรบริหำรกำรบินและอวกำศแห่งชำติ  (National Aeronautics and Space 
Administration: NASA) ได้กล่ำวถึง LIS ว่ำเป็นแบบจ ำลองพื้นผิวดินที่มีกำรเปลี่ยนแปลงได้ง่ำย และกรอบของ 
กำรจ ำแนกข้อมูลที่ออกแบบนั้น ต้องใช้หลักกำรวิศวกรรมซอฟต์แวร์ขั้นสูงเพื่อกำรใช้งำนร่วมกันของชุมชนและกำรใช้
เครื่องมือกำรสร้ำงแบบจ ำลองแหล่งข้อมูลและอัลกอริทึมกำรจ ำแนกข้อมูลโครงสร้ำงพื้นฐำน LIS มีเครื่องมือใน 
กำรสร้ำงแบบจ ำลองเพื่อรวมผลิตภัณฑ์ข้อมูลสังเกตกำรณ์จำกดำวเทียมและพื้นผิว และเทคนิคกำรสร้ำงแบบจ ำลอง
พื้นผิวขั้นสูงเพื่อสร้ำงเขตพื้นผิวที่เหมำะสมที่สุดและสอดคล้องกัน (NASA, 2007) 
 

3.2 การประชุมเริ่มงานโครงการ 
 

ที่ปรึกษำได้จัดให้มีกำรประชุมเริ่มงำนโครงกำร เมื่อวันศุกร์  ที่ 16 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2561 ระหว่ำงเวลำ 
08.30 – 16.00 น. ณ ห้องประชุมวอร์รูม ศูนย์ป่ำไม้น่ำน จังหวัดน่ำน (ภำพที่ 6) เพื่อประชุมรับควำมควำมคิดเห็น 
กำรจัดท ำข้อมูลกำรจ ำแนกเขตกำรใช้ประโยชน์ที่ดินป่ำสงวนแห่งชำติ  โดยมีผู้อ ำนวยกำรส ำนักจัดกำรที่ดินป่ำไม้ 
กรมป่ำไม้ เป็นประธำนกำรประชุม มีผู้เข้ำร่วมประชุมทั้งสิ้น 16 ท่ำน ได้แก่ 
 

นำยธีรยุทธ สมตน ผู้อ ำนวยกำรส ำนักจัดกำรที่ดินป่ำไม้ 
นำยกรต์ มนสัศรีสุขใส ผู้อ ำนวยกำรส่วนภูมิสำรสนเทศป่ำไม้ 

ส ำนักจัดกำรที่ดินป่ำไม ้
นำงสกุณำ วิสทุธิรัตนกุล ผู้อ ำนวยกำรส่วนอ ำนวยกำร 

ส ำนักจัดกำรที่ดินป่ำไม ้
นำยณัฐภูมิ อมรโชต ิ ผู้อ ำนวยกำรส่วนก ำหนดเขตที่ดนิป่ำไม้ (แทน) 

ส ำนักจัดกำรที่ดินป่ำไม ้



 

ส ำนักจัดกำรที่ดินป่ำไม้ กรมปำ่ไม้ 
 

กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 

 

20 โครงกำรจดัท ำข้อมูลกำรจ ำแนกเขตกำรใช้ประโยชน์ที่ดินป่ำสงวนแห่งชำติ 

นำยพิทยำ จ ำปำแก้ว ผู้อ ำนวยกำรส่วนทรัพยำกรธรรมชำติ 
ส ำนักงำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม
จังหวัดน่ำน 

นำยวลัลภ หอมสุวรรณ์ ผู้อ ำนวยกำรส่วนฟืน้ฟูและพัฒนำพืน้ที่อนุรักษ์ 
ส ำนักบริหำรพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 

นำงจรรฑณำ โพธิแท่น นักวิชำกำรป่ำไม้ช ำนำญกำร 
นำยทัศนัย จิตตผ์่อง นักวิชำกำรป่ำไม้ช ำนำญกำร 
นำยประสงค์ วงศ์วนำรัตน ์ นักวิชำกำรป่ำไม้ช ำนำญกำร 
นำงสำวภัสรำสร พรหมโชต ิ นักวิชำกำรป่ำไม้ปฏบิัติกำร 
นำยปวศิลป์ มบีุญ นำยช่ำงส ำรวจปฏิบัติงำน 
นำยสพุิน อนบุุตร นำยช่ำงส ำรวจปฏิบัติงำน 
นำยเอกลักษณ์ แช่มช ู นำยช่ำงส ำรวจปฏิบัติงำน 
นำงสำวเบญจมำศ สสีุจำรย ์ นักวิชำกำรภูมิสำรสนเทศ 
นำงสำวสุวิมล ตน้ศิริ นักวิชำกำรภูมิสำรสนเทศ 
นำยเอกรัฐ คุ้มเนตร นักวิชำกำรภูมิสำรสนเทศ 

 

  สรุปข้อคิดเห็นที่ได้รับจำกกำรประชุมมีดังนี้ 
 

   1) กำรจ ำแนกกำรใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่ป่ำสงวนแห่งชำติจังหวัดน่ำน ควรด ำเนินกำร
ให้ครอบคลุมในส่วนของพื้นที่อนุรักษ์ด้วย และควรมีกำรน ำข้อมูลจำกหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องมำช่วยสนับสนุนกำร
ปฏิบัติงำน อำทิ ข้อมูลกำรจ ำแนกเขตกำรใช้ประโยชน์ที่ดินของกรมพัฒนำที่ดิน เพื่อไม่ให้มีกำรจัดท ำข้อมูลกำรใช้
ประโยชน์ที่ดินซ้ ำซ้อนกันระหว่ำงหน่วยงำน 
 

   2) ควรมีกำรนิยำมหรือให้ค ำจ ำกัดควำมของพื้นที่แหล่งน้ ำและพื้นที่ปำ่ไม้ดว้ย เพื่อง่ำยต่อ
กำรจัดท ำข้อมูลกำรใช้ประโยชน์ที่ดินในอนำคต 
 

   3) พื้นที่ สปก. ของจังหวัดน่ำน จะถือรวมเข้ำกับพื้นที่ป่ำสงวนแห่งชำติในกำรจัดท ำข้อมูล
กำรใช้ประโยชนท์ี่ดินในครั้งนี้ดว้ยหรือไม่ 
 

   4) มีกำรสอบถำมถึงข้อมูลภำพดำวเทียมที่ใช้ส ำหรับจ ำแนกเขตกำรใช้ประโยชน์ที่ดิน โดย
ที่ปรึกษำได้น ำเสนอว่ำ ในกำรปฏิบัติงำนคร้ังนี้เลือกใช้ข้อมูลภำพจำกดำวเทียม Landsat 5 Landsat 7 และ Landsat 
8 เนื่องจำกมีควำมละเอียดจุดภำพเท่ำกับ 30 เมตร โดยที่ปรึกษำมิได้น ำข้อมูลภำพดำวเทียม Sentinel-2 มำใช้ใน 
กำรปฏิบัติงำนเนื่องจำกมีควำมละเอียดจุดภำพ 10 เมตร และเร่ิมบันทึกภำพตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2558 ซึ่งไม่ครอบคลุมกับ
ระยะเวลำที่ระบุไว้ในข้อก ำหนดกำรจ้ำงที่ปรึกษำ 
 
 



 

ส ำนักจัดกำรที่ดินป่ำไม้ กรมปำ่ไม้ 
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   5) กำรใช้ข้อมูลภำพดำวเทียมจ ำแนกเขตกำรใช้ประโยชน์ที่ดินอำจก่อให้เกิดผลกระทบ
ระหว่ำงพื้นที่เกษตรกรรมและพื้นที่ป่ำไม้ได้ เนื่องจำกปัจจุบันมีกำรส่งเสริมเกษตรกรให้มีกำรปลูกไม้ผล เช่น ล ำไย 
ทุเรียน เป็นต้น และสำเหตุที่ท ำให้พื้นที่ป่ำไม้ในจังหวัดน่ำนทรงตัวหรือเพิ่มขึ้นเล็กน้อย เป็นผลมำจำกกำรสนับสนุนให้
เกษตรกรปรับเปลี่ยนจำกกำรปลูกข้ำวโพดและหันมำสร้ำงรำยได้ในรูปแบบอ่ืน เช่น กำรปลูกสร้ำงสวนป่ำไม้สัก ประดู่ 
พะยูง และกฤษณำ เป็นต้น โดยให้มีควำมหลำกหลำยในเร่ืองของชนิดพันธุ์ในสวนป่ำมำกกว่ำ 5 ชนิด อีกทั้งหน่วยงำน
อ่ืน ๆ ยังได้ช่วยหำทำงสร้ำงรำยได้เสริมให้กับเกษตรกรเพื่อทดแทนกำรลดพื้นที่กำรปลูกข้ำวโพด เช่น กรมปศุสัตว์  
มีกำรเลี้ยงวัวแลกป่ำ และกรมประมงส่งเสริมให้มีกำรเลี้ยงปลำ 
 

   6) กำรจัดท ำข้อมูลกำรจ ำแนกเขตกำรใช้ประโยชน์ที่ดินป่ำสงวนแห่งชำติครั้งนี้ เป็น
ต้นแบบในกำรจ ำแนกข้อมูลกำรใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่ อ่ืน ๆ โดยแนวคิดหรือเทคนิคกำรจ ำแนกกำรใช้ประโยชน์
ที่ดินนั้นยังอยู่ในขั้นตอนกำรศึกษำเชิงวิชำกำรและอยู่ในช่วงกำรหำรือกันระหว่ำงกำรประชุมเท่ำนั้น 
 

7) กำรใช้ข้อมูลภำพดำวเทียม Landsat ที่มีควำมละเอียดจุดภำพเท่ำกับ 30 เมตร  
จะสำมำรถจ ำแนกพื้นที่ที่เป็นพืชสวน เช่น ยำงพำรำ ให้มีควำมถูกต้องได้มำกน้อยเพียงใดและมีวิธีใดที่จะสำมำรถแยก
พืชสวนออกจำกพื้นที่ป่ำไม้ได้ดีที่สุด โดยที่ปรึกษำได้ตอบข้อหำรือดังกล่ำวว่ำในกำรปฏิบัติงำนจัดท ำข้อมูล สำมำรถ
จ ำแนกพื้นที่ปลูกยำงพำรำออกจำกพื้นที่ป่ำได้ ดังนั้นพื้นที่ที่ปลูกยำงพำรำจึงไม่นับรวมเป็นพื้นที่ป่ำไม้ แต่ในบำงกรณีที่
มีกำรปลูกยำงพำรำไว้นำนหลำยปี ท ำให้มีลักษณะเรือนยอดใกล้เคียงพื้นที่ป่ำธรรมชำติ จ ำเป็นต้องน ำข้อมูลจำก
หน่วยงำนอ่ืนมำเทียบเคียงด้วย เพื่อให้สำมำรถแยกพื้นที่ปลูกยำงพำรำได้อย่ำงถูกต้อง 
 

   8) ขอบเขตกำรจ ำแนกกำรใช้ประโยชน์ที่ดินในคร้ังนี้ พื้นที่ป่ำสงวนแห่งชำติได้ใช้แนวเขต
ตำมโครงกำรปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณำกำร มำตรำส่วน 1 :4,000 หรือ One Map หรือไม่ เพื่อ
ไม่ให้แนวเขตของแต่ละหน่วยงำนทับซ้อนกัน เช่น แนวเขตอุทยำนแห่งชำติ แนวเขตป่ำสงวนแห่งชำติ ฯลฯ อีกทั้งใน
บำงพื้นที่มีกำรส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกพืชเศรษฐกิจเป็นจ ำนวนมำก เช่น ไผ่ สัก ฯลฯ  จึงจ ำเป็นต้องมีเส้นแนวเขต 
เส้นเดียวกันที่เป็นที่ยอมรับของทุกหน่วยงำน 
 

  
 
ภาพที่ 6  กำรประชุมเร่ิมงำนโครงกำร 
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22 โครงกำรจดัท ำข้อมูลกำรจ ำแนกเขตกำรใช้ประโยชน์ที่ดินป่ำสงวนแห่งชำติ 

  
  

  
 
ภาพที่ 6  (ต่อ) 
 
3.3 มาตรฐานข้อก าหนดข้อมูลภูมิสารสนเทศพื้นฐาน 
 

 มำตรฐำนข้อก ำหนดข้อมูลภูมิสำรสนเทศพื้นฐำน เกิดจำกกำรที่คณะกรรมกำรภูมิสำรสนเทศแห่งชำติ (กภช.) 
ได้มีมติเห็นชอบให้ประเทศไทยมีกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรพัฒนำภูมิสำรสนเทศของชำติตำมกรอบของระบบโครงสร้ำง
พื้ นฐำนภูมิสำรสนเทศของประเทศ ( National Spatial Data Infrastructure: NSID) โดยที่ คณะกรรมกำร 
ภูมิสำรสนเทศแห่งชำติ ได้มีนโยบำยที่จะส่งเสริมให้มีกำรใช้ข้อมูลร่วมกัน ซึ่งได้ก ำหนดให้มีกำรศึกษำพัฒนำมำตรฐำน
โครงสร้ำง เนื้อหำ คุณลักษณะ คุณภำพ ของข้อมูลภูมิสำรสนเทศ และได้จัดท ำขึ้นภำยใต้ชื่อ “โครงกำรจัดท ำ
ข้อก ำหนดของมำตรฐำนโครงสร้ำง เนื้อหำ คุณลักษณะ คุณภำพ ของชุดข้อมูลภูมิศำสตร์พื้นฐำน (Fundamental 
Geographic Data Set: FGDS) ตำมมำตรฐำนส่วนหลักของประเทศ” เพื่อเป็นข้อก ำหนดส ำหรับใช้ในกำรจัดท ำ 
ชั้นข้อมูลภูมิสำรสนเทศพื้นฐำน ที่มีควำมหลำกหลำยของมำตรฐำน และเพื่อให้มีควำมสอดคล้องกันส ำหรับกำรใช้งำน
ระดับประเทศ รวบรวมโดยส ำนักงำนพัฒนำเทคโนโลยีอวกำศและภูมิสำรสนเทศ (องค์กำรมหำชน) (2556) ได้จัดท ำ
เป็นเอกสำรกำรก ำหนดในแต่ละชั้นข้อมูลทั้งสิ้น 13 ฉบับ โดยมีหน่วยงำนหลักในกำรเป็นผู้รับผิดชอบหลักในกำรจัดท ำ
และบ ำรุงข้อมูลให้มีควำมทันสมัยพร้อมให้บริกำรแก่หน่วยงำนและผู้ใช้งำนทั่วไป เพื่อกำรพัฒนำหรือใช้ศึกษำเพิ่มพูน
ควำมรู้ ซึ่งโครงกำรฯ ดังกล่ำวได้ด ำเนินกำรแล้วเสร็จและในกำรประชุมคณะกรรมกำรภูมิสำรสนเทศแห่งชำติ ครั้งที่ 
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23 บทที่ 3 ผลกำรศึกษำ 

1/2560 เมื่อวันที่ 30 มีนำคม พ.ศ. 2560 ได้มีมติเห็นชอบต่อมำตรฐำนดังกล่ำว และมอบหมำยให้ฝ่ำยเลขำนุกำร 
น ำเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อประกำศใช้เป็นมำตรฐำนภูมิสำรสนเทศของประเทศต่อไป 
 

เอกสำรมำตรฐำนข้อก ำหนดข้อมูลภูมิสำรสนเทศพื้นฐำนทั้ง 13 ฉบับ จะอยู่ในชุดของมำตรฐำนข้อก ำหนด
ข้อมูล FGDS โดยถูกก ำหนดจำกคณะกรรมกำรภูมิสำรสนเทศแห่งชำติได้ก ำหนดไว้จ ำนวน 13 ชั้นข้อมูล ได้แก่ 

 มำตรฐำนข้อก ำหนดชั้นข้อมูลแปลงที่ดนิ 

 มำตรฐำนข้อก ำหนดชั้นข้อมูลเขตกำรปกครอง 

 มำตรฐำนข้อก ำหนดชั้นข้อมูลเสน้ทำงคมนำคม 

 มำตรฐำนข้อก ำหนดชั้นข้อมูลเขตชุมชน/อำคำร 

 มำตรฐำนข้อก ำหนดชั้นข้อมูลปำ่ไม้ 

 มำตรฐำนข้อก ำหนดชั้นข้อมูลกำรใช้ประโยชน์ที่ดิน 

 มำตรฐำนข้อก ำหนดชั้นข้อมูลแหล่งน้ ำ 

 มำตรฐำนข้อก ำหนดชั้นข้อมูลอทุกศำสตร ์

 มำตรฐำนข้อก ำหนดชั้นข้อมูลหมุดหลักฐำนแผนที ่

 มำตรฐำนข้อก ำหนดชั้นข้อมูลควำมสูงภูมปิระเทศเชิงเลข 

 มำตรฐำนข้อก ำหนดชั้นข้อมูลภำพแผนที่ภูมิประเทศ 

 มำตรฐำนข้อก ำหนดชั้นข้อมูลแผนที่ภำพถ่ำยทำงอำกำศ 

 มำตรฐำนข้อก ำหนดชั้นข้อมูลภำพดำวเทียมดดัแก้ 
 

 คณะกรรมกำรภูมิสำรสนเทศแห่งชำติ ได้ก ำหนดให้มีหน่วยงำนหลักที่รับผิดชอบกำรบูรณำกำรและพัฒนำชดุ
ข้อมูลพื้นฐำนภูมิสำรสนเทศ โดยมีหน่วยงำนที่รับผิดชอบแต่ละชั้นข้อมูล ดังนี้ 

 กรมแผนที่ทหำร รับผิดชอบ ชัน้ข้อมูลหมุดหลักฐำน ชั้นข้อมูลควำมสูงภูมปิระเทศเชิงเลข 
ชั้นข้อมูลภำพแผนที่ภูมปิระเทศ และชัน้ข้อมูลภำพแผนที่ภำพถำ่ยทำงอำกำศ 

 ส ำนักงำนปลัดกระทรวงคมนำคม รับผิดชอบ ชั้นข้อมูลเสน้ทำงคมนำคม 

 กรมทรัพยำกรน้ ำ รับผิดชอบ ชัน้ข้อมูลแหล่งน้ ำ 

 กรมโยธำธิกำรและผังเมือง รับผดิชอบ ชัน้ข้อมูลเขตชุมชน/อำคำร 

 กรมอุทกศำสตร์ รับผิดชอบ ชั้นข้อมูลอุทกศำสตร์ทำงทะเล 

 ส ำนักงำนพฒันำเทคโนโลยีอวกำศและภูมิสำรสนเทศ (องค์กำรมหำชน) รบัผิดชอบ 
ชั้นข้อมูลภำพดำวเทียมดัดแก้ 

 กรมกำรปกครอง รับผิดชอบ ชัน้ข้อมูลเขตกำรปกครอง 

 กรมพัฒนำที่ดนิ รับผิดชอบ ชั้นข้อมูลกำรใช้ประโยชน์ที่ดนิ 

 กรมป่ำไม้ รับผิดชอบ ชั้นข้อมูลป่ำไม้ 

 กรมที่ดิน รับผิดชอบ ชัน้ข้อมูลแปลงที่ดนิ 
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24 โครงกำรจดัท ำข้อมูลกำรจ ำแนกเขตกำรใช้ประโยชน์ที่ดินป่ำสงวนแห่งชำติ 

จำกผลกำรศึกษำมำตรฐำนข้อก ำหนดข้อมูลภูมิสำรสนเทศพื้นฐำน พบว่ำชั้นข้อมูลป่ำไม้ได้ถูกก ำหนดให้  
กรมป่ำไม้เป็นผู้รับผิดชอบ โดยมำตรฐำนข้อก ำหนดชั้นข้อมูลป่ำไม้ มีโครงสร้ำงเนื้อหำที่เกี่ยวกับข้อก ำหนด
ลักษณะเฉพำะ (Characteristics) ด้ำนต่ำง ๆ ตำมกรอบหลักกำรของเอกสำรข้อก ำหนดข้อมูลที่ก ำหนดในมำตรฐำน
ระหว่ำงประเทศ ISO19131 Geographic information – Data Product Specifications ดังนี้ 

 ป่ำสงวนแห่งชำติ (National Reserved Forest: NRF) หมำยถึง พื้นที่ป่ำที่ถูกก ำหนดขึ้น
เพื่อรักษำสภำพป่ำ ของป่ำ หรือทรัพยำกรธรรมชำติอ่ืน ๆ โดยพิจำรณำจำกกำรคงสภำพ
ของป่ำธรรมชำติที่มีไม้เศรษฐกิจ เช่น ยำง สัก แดง เต็ง ฯลฯ ในพื้นที่นั้น  ๆ และใน 
กำรก ำหนดเขตป่ำสงวนแห่งชำติอำศัยกำรออกกฎกระทรวงภำยใต้พระรำชบัญญัติ  
ป่ำสงวนแห่งชำติ พ.ศ. 2507 พร้อมจัดท ำแผนที่แสดงแนวเขตป่ำสงวนแห่งชำติ 

 FGDS ของชั้นข้อมูลป่ำไม้ ประกอบด้วยข้อมูลสำรสนเทศ คือ พื้นที่ป่ำไม้ตำมกฎหมำย 
(Legal Forest Area) และ พื้นที่ป่ำไม้ตำมสภำพ (Existing Forest Area) ที่ได้จำกกำร
วิเครำะห์และแปลตีควำมข้อมูลภำพดำวเทียม ภำพถ่ำยทำงอำกำศ หรือกำรส ำรวจข้อมูล
ภำคสนำม 

 ข้อมูลพื้นที่ป่ำไม้ตำมกฎหมำย ได้แก่ อุทยำนแห่งชำติ เขตรักษำพันธุ์สัตว์ป่ำ และป่ำสงวน
แห่งชำติ ข้อมูลอุทยำนแห่งชำติน ำเข้ำจำกแผนที่แนบท้ำยพระรำชกฤษฎีกำที่ประกำศ
ภำยใต้พระรำชบัญญัติอุทยำนแห่งชำติ พ.ศ. 2504 ข้อมูลเขตรักษำพันธุ์สัตว์ป่ำน ำเข้ำจำก
แผนที่แนบท้ำยพระรำชกฤษฎีกำที่ประกำศภำยใต้พระรำชบัญญัติสงวนและคุ้มครอง 
สัตว์ป่ำ พ.ศ. 2503 และ พ.ศ. 2535 และข้อมูลป่ำสงวนแห่งชำติน ำเข้ำจำกแผนที่แนบ
ท้ำยกฎกระทรวงที่ก ำหนดภำยใต้พระรำชบัญญัติป่ำสงวนแห่งชำติ พ.ศ. 2507 โดยใช้
ควำมละเอียดเชิงพื้นที่อ้ำงอิงตำมแผนที่ฐำน แผนที่ภูมิประเทศ มำตรำส่วน 1:50,000 

 พื้นที่ป่ำไม้ตำมสภำพ ได้แก่ พื้นที่ป่ำปกคลุม มีควำมละเอียดเชิงพื้นที่สัมพันธ์โดยตรงกับ
ข้อมูลภำพดำวเทียมหรือภำพถ่ำยทำงอำกำศที่ใช้ในกำรวิเครำะห์และแปลตีควำม เช่น  
1:250,000 และ 1:50,000 ข้อมูลพื้นที่ป่ำปกคลุมน ำเข้ำจำกกำรวิเครำะห์และแปลตีควำม
ข้อมูลภำพถ่ำยจำกดำวเทียม ภำพถ่ำยทำงอำกำศ หรือกำรส ำรวจภำคสนำม 

 

ควำมหมำยของค ำย่อที่ส ำคัญ ที่มีกำรกล่ำวถึงในเอกสำรมำตรฐำน FGDS ของชั้นข้อมูลป่ำไม้ อธิบำยไว้ใน
ตำรำงที่ 1 
 
ตารางที ่1  ควำมหมำยของอักษรย่อในมำตรฐำนชั้นข้อมูลป่ำไม้ 
 

อักษรย่อ ควำมหมำย 
NPRK อุทยำนแห่งชำติ (National Park) 
WLDS เขตรักษำพันธุ์สัตวป์่ำ (Wildlife Sanctuary) 
NRF ป่ำสงวนแห่งชำติ (National Reserved Forest) 
FCA พื้นที่ปำ่ปกคลุม (Forest Cover Area) 



 

ส ำนักจัดกำรที่ดินป่ำไม้ กรมปำ่ไม้ 
 

กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 

 

25 บทที่ 3 ผลกำรศึกษำ 

ตารางที ่1  (ต่อ) 
 

อักษรย่อ ควำมหมำย 
RWA พื้นที่กันออกหรือพื้นที่เพิกถอน (Revoked or Withdrawn Area) 
LNP อุทยำนแห่งชำติทำงบก (Land National Park) 
MNP อุทยำนแห่งชำติทำงทะเล (Marine National Park) 

 
โครงสร้ำงข้อมูลในชั้นข้อมูลป่ำไม้ สำมำรถอธิบำยในรูปแบบของพจนำนุกรม ซึ่งประกอบด้วยตำรำง

โครงสร้ำงรำยกำรและลักษณะเฉพำะของข้อมูลลักษณะประจ ำส ำหรับรูปลักษณ์ทำงภูมิศำสตร์  (Geographic 
Feature) ของชั้นข้อมูลป่ำไม้ ซึ่งประกอบด้วย อุทยำนแห่งชำติ เขตรักษำพันธุ์สัตว์ป่ำ ป่ำสงวนแห่งชำติ และพื้นที ่
ป่ำปกคลุม ในรูปของตำรำงข้อมูลลักษณะประจ ำ ดังแสดงในตำรำงที่ 2 ถึง ตำรำงที่ 9 
 
ตารางที ่2  ข้อมูลลักษณะประจ ำของอุทยำนแห่งชำติ 
 

Field 
Name 

Definition 
Data 
Type 

Domain (Value) 
Obligation/ 
Condition 

NPRK_ID รหัสระบุถึงล ำดบัของกำร
ประกำศจัดตั้งอุทยำน
แห่งชำต ิรวมถึงพื้นที่กัน
ออกและพื้นที่เพิกถอน  

Text ล ำดับของกำรประกำศจัดตั้งอุทยำน
แห่งชำติมีค่ำอยู่ระหว่ำง 1 ถึง 900 
ส ำหรับรหัส 901 หมำยถึงพื้นทีก่ันออก 
902 หมำยถึง พื้นที่เพิกถอน  

Mandatory 

NPRK_TYPE ประเภทอุทยำนแห่งชำติ  Text NPRK_TYPE.LUT  Mandatory 
NAME_TH ชื่อเขตป่ำไม้ตำมกฎหมำย

ภำษำไทย  
Text Free Text  Mandatory 

NAME_EN ชื่อเขตป่ำไม้ตำมกฎหมำย
ภำษำอังกฤษ  

Text Free Text  Obligation 

DATE_INIT วันเดือนปีทีป่ระกำศจัดตัง้
เขตป่ำไม้ตำมกฎหมำยใน
คร้ังแรก  

Date Free Text  Mandatory 

AREA_INIT เนื้อที่ตำมที่ประกำศไว้คร้ัง
แรกในรำชกิจจำนุเบกษำ 
(ไร)่  

Integer Free Text  Mandatory 

DATE_LAST วันเดือนปีทีป่ระกำศจัดตัง้
เขตป่ำไม้ตำมกฎหมำยครั้ง
ล่ำสุด  

Date   

 



 

ส ำนักจัดกำรที่ดินป่ำไม้ กรมปำ่ไม้ 
 

กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 

 

26 โครงกำรจดัท ำข้อมูลกำรจ ำแนกเขตกำรใช้ประโยชน์ที่ดินป่ำสงวนแห่งชำติ 

ตารางที ่2  (ต่อ) 
 

Field 
Name 

Definition 
Data 
Type 

Domain (Value) 
Obligation/ 
Condition 

AREA_PRES เนื้อที่ปัจจุบนัในกรณีที่มี
กำรประกำศเพิ่มเติมหรือ
เพิกถอนตำมประกำศไว้ใน
รำชกิจจำนุเบกษำ (ไร)่  

Integer Free Text  Mandatory 

AREA_GIS เนื้อที่ที่ค ำนวณโดย
โปรแกรมส ำเร็จรูป (ไร)่  

Integer Unrestricted  Optional 

 
ตารางที ่3  ข้อมูลค่ำโดเมนส ำหรับ NPRK_TYPE 
 

NPRK_TYPE DESC_TH DESC_EN 
LNP พื้นที่อุทยำนแห่งชำติทำงบก  Land National Park  
MNP พื้นที่อุทยำนแห่งชำติทำงทะเล  Marine National Park  
RWA พื้นที่กันออกหรือพื้นที่เพิกถอนในพื้นที่อุทยำนฯ  Revoked or Withdrawn Area  

 
ตารางที ่4  ข้อมูลลักษณะประจ ำของเขตรักษำพันธุ์สัตวป์่ำ 
 

Field Name Definition 
Data 
Type 

Domain (Value) 
Obligation 
/Condition 

WLDS_ID รหัสระบุถึงล ำดบัของกำรประกำศ
จัดตั้งเขตรักษำพันธุ์สตัว์ปำ่ รวมถึง
พื้นที่กันออกและพื้นที่เพิกถอน 

Text ล ำดับของกำรประกำศจัดตั้ง
เขตรักษำพันธุ์สัตวป์่ำมีค่ำอยู่
ระหว่ำง 1 ถึง 900  
ส ำหรับรหัส 901 หมำยถึง
พื้นที่กันออก 902 หมำยถึง 
พื้นที่เพิกถอน 

Mandatory 

WLDS_TYPE ประเภทพื้นที่เขตรักษำพนัธุ์สัตว์ป่ำ Text WLDS _TYPE.LUT Mandatory 
NAME_TH ชื่อเขตป่ำไม้ตำมกฎหมำยภำษำไทย Text Free Text Mandatory 
NAME_EN ชื่อเขตป่ำไม้ตำมกฎหมำย

ภำษำอังกฤษ 
Text Free Text Obligation 

DATE_INIT วันเดือนปีทีป่ระกำศจัดตัง้เขตปำ่ไม้
ตำมกฎหมำยในคร้ังแรก 

Date Free Text Mandatory 

AREA_INIT เนื้อที่ตำมที่ประกำศไว้คร้ังแรกในรำช
กิจจำนุเบกษำ (ไร)่ 

Integer Free Text Mandatory 



 

ส ำนักจัดกำรที่ดินป่ำไม้ กรมปำ่ไม้ 
 

กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 

 

27 บทที่ 3 ผลกำรศึกษำ 

ตารางที ่4  (ต่อ) 
 

Field 
Name 

Definition 
Data 
Type 

Domain 
(Value) 

Obligation 
/Condition 

DATE_LAST วันเดือนปีทีป่ระกำศจัดตัง้เขตปำ่ไม้ตำมกฎหมำย
คร้ังล่ำสุด 

Date   

AREA_PRES เนื้อที่ปัจจุบนัในกรณีที่มีกำรประกำศเพิ่มเติมหรือ
เพิกถอนตำมประกำศไว้ในรำชกจิจำนุเบกษำ (ไร)่ 

Integer Free Text Mandatory 

AREA_GIS เนื้อที่ที่ค ำนวณโดยโปรแกรมส ำเร็จรูป (ไร)่ Integer Unrestricted Optional 
 
ตารางที ่5  ข้อมูลค่ำโดเมนส ำหรับ WLDS_TYPE 
 

WLDS_TYPE DESC_TH DESC_EN 
WSA พื้นที่เขตรักษำพันธุส์ัตว์ปำ่ Wildlife Sanctuary Area  
RWA พื้นที่กันออกหรือพื้นที่เพิกถอนในพื้นที่เขตรักษำพนัธุ์สัตวป์่ำ Revoked or Withdrawn Area 

 
ตารางที ่6  ข้อมูลลักษณะประจ ำของป่ำสงวนแห่งชำติ 
 

Field Name Definition Data Type Domain (Value) 
Obligation/ 
Condition 

NRF_ID รหัสระบุถึงล ำดบัของกำร
ประกำศเขตป่ำสงวน
แห่งชำต ิรวมถึงพื้นที่กัน
ออกและพื้นที่เพิกถอน 

Text ล ำดับของกำรประกำศปำ่สงวน
แห่งชำติมีค่ำอยู่ระหว่ำง 1 ถึง 
1900 โดยที่รหัส 1901 
หมำยถึงพื้นที่กันออกและรหัส 
1902 หมำยถึง พื้นที่เพิกถอน 

Mandatory 

NRF_CODE รหัสป่ำสงวนแห่งชำติ  Text รหัสป่ำสงวนแห่งชำติ
ประกอบด้วย (1) รหัสของ
ส ำนักงำนป่ำไม้เขต 21 เขต (2) 
ล ำดับของจังหวัดในส ำนักงำน
ป่ำไม้เขต (3) จุด (.) และ (4-6) 
ล ำดับของป่ำสงวนแห่งชำติใน
แต่ละจังหวัด ตัวอย่ำงเช่น 
U1.001 หมำยถึง ป่ำสงวน
แห่งชำติล ำดับที ่1 ของจังหวัด
ปัตตำนีในส ำนักงำนป่ำไม้เขต
ปัตตำน ี

Mandatory 



 

ส ำนักจัดกำรที่ดินป่ำไม้ กรมปำ่ไม้ 
 

กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 

 

28 โครงกำรจดัท ำข้อมูลกำรจ ำแนกเขตกำรใช้ประโยชน์ที่ดินป่ำสงวนแห่งชำติ 

ตารางที ่6  (ต่อ) 
 

Field Name Definition Data Type Domain (Value) 
Obligation/ 
Condition 

NRF_TYPE ประเภทพื้นทีป่่ำสงวน
แห่งชำต ิ

Text NRF_TYPE.LUT Mandatory 

NAME_TH ชื่อเขตป่ำไม้ตำมกฎหมำย
ภำษำไทย 

Text Free Text Mandatory 

NAME_EN ชื่อเขตป่ำไม้ตำมกฎหมำย
ภำษำอังกฤษ 

Text Free Text Obligation 

DATE_INIT วันเดือนปีทีป่ระกำศจัดตัง้
เขตป่ำไม้ตำมกฎหมำยใน
คร้ังแรก 

Date Free Text Mandatory 

AREA_INIT เนื้อที่ตำมที่ประกำศไว้คร้ัง
แรกในรำชกิจจำนุเบกษำ 
(ไร)่ 

Integer Free Text Mandatory 

DATE_LAST วันเดือนปีทีป่ระกำศจัดตัง้
เขตป่ำไม้ตำมกฎหมำยครั้ง
ล่ำสุด 

Date   

AREA_PRES เนื้อที่ปัจจุบนัในกรณีที่ม ี
กำรประกำศเพิ่มเติมหรือ 
เพิกถอนตำมประกำศไว้ใน
รำชกิจจำนุเบกษำ (ไร)่ 

Integer Free Text Mandatory 

AREA_GIS เนื้อที่ที่ค ำนวณโดยโปรแกรม
ส ำเร็จรูป (ไร)่ 

Integer Unrestricted Optional 

 
ตารางที ่7  ข้อมูลค่ำโดเมนส ำหรับ NRF_TYPE 
 

NRF_TYPE DESC_TH DESC_EN 
NRF พื้นที่ปำ่สงวนแห่งชำติ National Reserve Forest Area 
RWA พื้นที่กันออกหรือพื้นที่เพิกถอนในพื้นทีป่่ำสงวนฯ Revoked or Withdrawn Area 

 
 
 
 
 



 

ส ำนักจัดกำรที่ดินป่ำไม้ กรมปำ่ไม้ 
 

กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 

 

29 บทที่ 3 ผลกำรศึกษำ 

ตารางที ่8  ข้อมูลลักษณะประจ ำของพื้นทีป่่ำปกคลุม 
 

Field 
Name 

Definition 
Data 
Type 

Domain 
(Value) 

Obligation/ 
Condition 

FCA_TYPE รหัสประเภทกำรปกคลุมปำ่ไม้ของพื้นที่ Text FCA_TYPE Mandatory 
 
ตารางที ่9  ข้อมูลค่ำโดเมนส ำหรับ FCA_TYPE 
 

FCA_TYPE DESC_TH DESC_EN 
10 พื้นที่ที่มปี่ำไม้ปกคลุม ซึ่งรวมทั้งป่ำธรรมชำติและพืน้ทีป่ลูกสร้ำง 

สวนปำ่ 
Forest Cover Area 

50 แหล่งน้ ำ Water Body 
90 พื้นที่ทีไ่ม่มีปำ่ปกคลุม Non-forest Cover Area 

 
ส ำหรับกำรด ำเนินงำนโครงกำรในครั้งนี้ ได้มีกำรวิเครำะห์และจัดท ำข้อมูลกำรใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่  

ป่ำสงวนแห่งชำติ จึงจ ำเป็นที่จะต้องศึกษำมำตรฐำนข้อก ำหนดข้อมูลภูมิสำรสนเทศพื้นฐำน ชั้นข้อมูลกำรใช้ประโยชน์
ที่ดินเพิ่มเติมด้วย โดยมำตรฐำนดังกล่ำวประกอบด้วยประเภทกำรใช้ประโยชน์ที่ดินในระดับที่ 1 และ ระดับที่ 2 
(ตำรำงที่ 10) ที่จ ำแนกตำมระบบกำรจ ำแนกกำรใช้ประโยชน์ที่ดินมำตรฐำน โดยอำศัยกำรวิเครำะห์และแปลตีควำม
ข้อมูลภำพดำวเทียมหรือภำพถ่ำยทำงอำกำศ ร่วมกับกำรส ำรวจข้อมูลภำคสนำม ในกำรน ำเข้ำข้อมูลอำศัย
กระบวนกำรแปลงให้เป็นข้อมูลเชิงเลข (Digitization) 

 กำรใช้ประโยชน์ที่ดิน หมำยถึง ลักษณะของพื้นที่ที่มนุษย์เข้ำไปครอบครอง แล้วมี 
กำรจัดกำรเปลี่ยนแปลงพื้นที่ หรือมีกำรท ำกิจกรรมต่ำง ๆ เพื่อสนองควำมต้องกำรของ
มนุษย์ เช่น กำรใช้พื้นที่เป็นพื้นที่เกษตรกรรม พื้นที่กักเก็บน้ ำ ใช้เป็นที่ตั้งบ้ำนเรือนที่อยู่
อำศัย หรือเป็นที่ตั้งเขตอุตสำหกรรม (FAO, 1999) 

 ค ำศัพท์ที่มีใช้เฉพำะในมำตรฐำนของชั้นข้อมูลกำรใช้ประโยชน์ที่ดินนี้ แสดงรำยกำร 
นิยำมศัพท์ของประเภทกำรใช้ประโยชน์ที่ดินในระดับที่ 1 ของ 5 ประเภทหลัก ได้แก่ 
พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้ำง (Urban and Built-up Land: U) หมำยถึง พื้นที่ที่มีกำรใช้
ประโยชน์เพื่อกำรตั้งถิ่นฐำนกำรอยู่อำศัย และกำรประกอบกิจกำรและกิจกรรมของมนุษย์ 
พื้นที่ เกษตรกรรม (Agricultural Land: A) หมำยถึง พื้นที่ที่มีกำรใช้ประโยชน์เพื่อ
เกษตรกรรมและกำรเลี้ยงสัตว์ พื้นที่ป่ำไม้ (Forest Land: F) หมำยถึง บริเวณที่มีต้นไม้
นำนำชนิดปกคลุมมีต้นไม้ขนำดต่ำง ๆ ขึ้นอยู่อย่ำงหนำแน่นและกว้ำงใหญ่ พื้นที่แหล่งน้ ำ 
(Water Body: W) หมำยถึง แหล่งน้ ำที่เกิดขึ้นเองตำมธรรมชำติ และที่มนุษย์สร้ำงขึ้น 
และพื้นที่เบ็ดเตล็ด (Miscellaneous Land: M) หมำยถึง พื้นที่อ่ืน ๆ นอกเหนือจำกพื้นที่
ดังกล่ำวข้ำงต้น 
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30 โครงกำรจดัท ำข้อมูลกำรจ ำแนกเขตกำรใช้ประโยชน์ที่ดินป่ำสงวนแห่งชำติ 

 มำตรฐำนข้อก ำหนด FGDS ของชั้นข้อมูลกำรใช้ประโยชน์ที่ดิน อธิบำยคุณสมบัติข้อมูลเชิงพื้นที่ (Spatial 
Data) และคุณสมบัติของข้อมูลลักษณะประจ ำ หลักกำรของระบบกำรจ ำแนกกำรใช้ประโยชน์ที่ดินในระดับที่ 1 และ 
2 สำมำรถวิเครำะห์และแปลตีควำมจำกข้อมูลภำพดำวเทียมและข้อมูลภำพถ่ำยทำงอำกำศ ที่มีมำตรำส่วน 1:4,000  
1:10,000  1:25,000  1:50,000 หรือกำรส ำรวจภำคสนำม โดยข้อมูลประเภทกำรใช้ประโยชน์ที่ดินจัดเก็บเป็นรูปของ
แผนที่ลำยเส้น (Vector Map) ในรูปแบบข้อมูลดิจิทัล 
 
ตารางที่ 10  ระบบกำรจ ำแนกกำรใช้ประโยชนท์ี่ดิน ระดบัที่ 1 และ 2 
 

Level I Code Level II Code 

พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้ำง 
(Urban and Built-up Land) 

U 

เมืองและย่ำนกำรค้ำ (Urban and Commercial Area) U1 
ที่อยู่อำศัย (Residential Area) U2 
สถำนท่ีรำชกำรและสถำบัน (Governmental and 
Institutional Land) 

U3 

สถำนีคมนำคม กำรสื่อสำร และสำธำรณูปโภค 
(Transportation, Communications and Utilities) 

U4 

ย่ำนอุตสำหกรรม (Industrial Land) U5 
สิ่งปลูกสร้ำงอื่น ๆ (Other Built-up Land) U6 
สนำมกอล์ฟ (Golf Course) U7 

พื้นที่เกษตรกรรม 
(Agricultural Land) 

A 

พื้นที่นำ (Paddy Field) A1 
พืชไร่ (Field Crop) A2 
ไม้ยืนต้น (Perennial) A3 
ไม้ผล (Orchard) A4 
พืชสวน (Horticulture) A5 
ไร่หมุนเวียน (Swidden Cultivation) A6 
ทุ่งหญ้ำเลี้ยงสัตว์และโรงเรือน (Pasture and Farm House) A7 
พืชน้ ำ (Aquatic Plant) A8 
สถำนท่ีเพำะเลี้ยงสตัว์น้ ำ (Aquacultural Land) A9 
เกษตรผสมผสำน (Integrated Farm) A0 

พื้นที่ป่ำไม ้
(Forest Land) 

F 

ป่ำไมผ่ลดัใบ (Evergreen Forest) F1 
ป่ำผลดัใบ (Deciduous Forest) F2 
ป่ำชำยเลน (Mangrove Forest) F3 
ป่ำพร ุ(Swamp Forest) F4 
ป่ำปลูก (Forest Plantation) F5 
วนเกษตร (Agro–forestry) F6 
ป่ำชำยหำด (Beach Forest) F7 

พื้นที่แหล่งน้ ำ 
(Water Body) 

W 
แหล่งน้ ำตำมธรรมชำติ (Natural Water Body) W1 
แหล่งน้ ำท่ีมนุษย์สร้ำงขึ้น (Artificial Water Body) W2 
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ตารางที่ 10  (ต่อ) 
 

Level I Code Level II Code 

พื้นที่เบ็ดเตล็ด 
(Miscellaneous Land) 

M 

ทุ่งหญ้ำและไมล้ะเมำะ (Rangeland and Scrub) M1 
พื้นที่ลุ่มชื้นแฉะและพื้นท่ีน้ ำขัง (Marsh and Swamp) M2 
เหมืองและบ่อขุด (Mine and Pit) M3 
พื้นที่เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ (Other Miscellaneous Land) M4 
นำเกลือ (Salt Flat) M5 
หำดทรำย (Beach) M6 
ที่ท้ิงขยะ (Garbage Dump) M7 

 
ส ำหรับกำรจ ำแนกกำรใช้ประโยชน์ที่ดินในระดับที่ 3 หรือระดับที่ 4 จะให้อิสระกับทุกหน่วยงำนของรัฐหรือ

เอกชน สำมำรถเพิ่มเติมระบบกำรจ ำแนกกำรใช้ประโยชน์ที่ดินได้ด้วยตนเอง 
 

 ค ำศัพท์ที่มีใช้เฉพำะในมำตรฐำนของชั้นข้อมูลกำรใช้ประโยชน์ที่ดิน  แสดงรำยกำรนิยำมศัพท์ของประเภท
กำรใช้ประโยชน์ที่ดินในระดับที่ 1 ของ 5 ประเภทหลักและนิยำมศัพท์ของประเภทกำรใช้ประโยชน์ที่ดินในระดับที่ 2 
ของพื้นที่เกษตรกรรม ดังต่อไปนี้ 

 พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้ำง หมำยถึง พื้นที่ที่มีกำรใช้ประโยชน์เพื่อกำรตั้งถิ่นฐำนกำรอยู่อำศัย 
และกำรประกอบกิจกำรและกิจกรรมของมนุษย์ ประกอบด้วย เมืองและย่ำนกำรค้ำ ที่อยู่
อำศัย สถำนที่รำชกำรและสถำบัน สถำนีคมนำคม กำรสื่อสำร และสำธำรณูปโภค ย่ำน
อุตสำหกรรม สิ่งปลูกสร้ำงอ่ืน ๆ เช่น สถำนที่ร้ำง สถำนที่พักผ่อนหย่อนใจ รีสอร์ท สุสำน  
ป่ำช้ำ ศูนย์อพยพ สถำนีบริกำรน้ ำมัน และสนำมกอล์ฟ 

 พื้นที่เกษตรกรรม หมำยถึง พื้นที่ที่มีกำรใช้ประโยชน์เพื่อเกษตรกรรมและกำรเลี้ยงสัตว์  
ประกอบด้วย 

o พื้นที่นำ หมำยถึง พื้นที่ที่ใช้ในกำรเพำะปลูกข้ำวและรวมบำงส่วนของที่นำ  เช่น 
คันนำ จอมปลวก ไม้พุ่มและไม้ยืนต้นที่ปลูกกระจำยอยู่ในที่นำ 

o พืชไร่ หมำยถึง พื้นที่ที่น้ ำไม่ท่วมขัง ส่วนใหญ่เป็นที่ดอนใช้ในกำรปลูกพืชไร่ โดยให้
รวมพื้นที่ที่มีลักษณะเตรียมแปลงเพื่อปลูก แปลงที่ปลูก และแปลงที่เก็บเก่ียวผลผลิต
ไปแล้ว เช่น ข้ำวโพด อ้อย มันส ำปะหลัง ฯลฯ รวมทั้งพื้นที่ปลูกพืชหมุนเวียน 

o ไม้ยืนต้น หมำยถึง พื้นที่ที่ใช้ในกำรปลูกไม้ยืนต้น เช่น ยำงพำรำ ยูคำลิปตัส สัก  
สนประดิพัทธ์ เป็นต้น 

o ไม้ผล  หมำยถึง  พื้นที่ที่ ใช้ ในกำรปลูกไม้ผล  เช่น  ส้ม  มะม่วง  ล ำไย  มะพร้ำว 
กล้วย เป็นต้น 

o พืชสวน หมำยถึง พื้นที่ที่ใช้ปลูกพืชผัก เช่น แตงกวำ ผักชี ผักกำดขำว และที่ดินที่ใช้
ปลูกไม้ดอกไม้ประดับ เช่น มะลิ กล้วยไม้ เบญจมำศ พืชสมุนไพร และเกษตร
ผสมผสำน 
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32 โครงกำรจดัท ำข้อมูลกำรจ ำแนกเขตกำรใช้ประโยชน์ที่ดินป่ำสงวนแห่งชำติ 

o ไร่หมุนเวียน หมำยถึง พื้นที่ที่ใช้ในกำรปลูกพืชไร่ โดยอำศัยกำรสสับพื้นที่ปลูกตำม
รอบหมุนเวียนที่ก ำหนด 

o ทุ่งหญ้ำเลี้ยงสัตว์และโรงเรือน หมำยถึง พื้นที่ที่มีกำรปลูกหญ้ำส ำหรับเลี้ยงสัตว์และ
สิ่งปลูกสร้ำงประเภทโรงเรือนส ำหรับเลี้ยงสัตว์บก เช่น โค กระบือ ม้ำ เป็นต้น รวมทั้ง
โรงเรือนส ำหรับเลี้ยงสุกร ไก ่เป็ด เป็นต้น 

o พืชน้ ำ หมำยถึง พื้นที่เพำะปลูกพืชน้ ำ เช่น ผักกระเฉด บัว กก กระจับ แห้ว เป็นต้น 
o สถำนที่เพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำ หมำยถึง พื้นที่เพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำที่จัดสร้ำงขึ้นรวมทั้ง

โรงเรือนซึ่งอำจเป็นประมงน้ ำจืด หรือประมงน้ ำกร่อย หรือกำรเพำะเลี้ยงในทะเล 
o เกษตรผสมผสำน คือ ระบบเกษตรที่มีกำรปลูกพืชและมีกำรเลี้ยงสัตว์หลำกหลำย

ชนิดในพื้นที่เดียวกัน โดยที่กิจกรรมกำรผลิตแต่ละชนิด เกื้อกูลประโยชน์ต่อกันได้
อย่ำงมีประสิทธิภำพ มีกำรใช้ทรัพยำกรที่มีอยู่ในไร่นำอย่ำงเหมำะสม เกิดประโยชน์
สูงสุด มีควำมสมดุลต่อสิ่ งแวดล้อมอย่ำงต่อเนื่อง  และเกิดกำรเพิ่มพูนควำม 
อุดมสมบูรณ์ของทรัพยำกรธรรมชำติ กำรเกื้อกูลกันระหว่ำงพืชและสัตว์ เศษซำก
และผลพลอยได้จำกกำรปลูกพืชจะเป็นประโยชน์ต่อกิจกรรมกำรเลี้ยงสัตว์ ในทำง
ตรงกันข้ำม ผลที่ได้จำกกำรเลี้ยงสัตว์ก็จะเป็นประโยชน์ต่อพืชด้วยเช่นกัน (ส ำนักงำน
เศรษฐกิจกำรเกษตร, 2554) 

 พื้นที่ป่ำไม้ หมำยถึง บริเวณที่มีต้นไม้นำนำชนิดปกคลุมมีต้นไม้ขนำดต่ำง ๆ ขึ้นอยู่อย่ำง
หนำแน่นและกว้ำงใหญ่ นอกจำกนี้พื้นที่ที่ได้ถูกตัดฟันหรือแผ้วถำง หรือโค่นเผำไม้ลงและ 
มีเป้ำหมำยที่จะปลูกป่ำขึ้นในอนำคต หรือพื้นที่ป่ำที่ชุมชนปลูกและ/หรืออนุรักษ์ไว้ก็นับรวม
เป็นพื้นที่ป่ำไม้ด้วย ประกอบด้วย ป่ำไม่ผลัดใบ (ป่ำดิบชื้น ป่ำดิบแล้ง ป่ำดิบเขำ ป่ำสนเขำ)  
ป่ำผลัดใบ (ป่ำเบญจพรรณและป่ำเต็งรัง ) ป่ำชำยเลน ป่ำพรุ ป่ำปลูก วนเกษตร และ 
ป่ำชำยหำด แต่ไม่ได้นับเอำป่ำละเมำะ หรือต้นไม้สองข้ำงทำงคมนำคม หรือที่ยืนต้นอยู่ตำม 
หัวไร่ปลำยนำ หรือที่ขึ้นอยู่ในสวนสำธำรณะให้นับรวมเป็นป่ำด้วย 

 พื้นที่แหล่งน้ ำ หมำยถึง แหล่งน้ ำที่เกิดขึ้นเองตำมธรรมชำติ ได้แก่ แม่น้ ำ ล ำคลอง หนองน้ ำ 
บึง และทะเลสำบ รวมทั้งแหล่งน้ ำที่มนุษย์สร้ำงขึ้น ได้แก่ อ่ำงเก็บน้ ำ บ่อน้ ำในไร่นำ คลอง
ชลประทำน เป็นต้น 

 พื้นที่เบ็ดเตล็ด หมำยถึง พื้นที่อ่ืน ๆ นอกเหนือจำกพื้นที่ดังกล่ำวข้ำงต้น ประกอบด้วย ทุ่งหญ้ำ
ธรรมชำติ และไม้ละเมำะ พื้นที่ลุ่มชื้นแฉะและพื้นที่น้ ำขัง เหมืองและบ่อขุด พื้นที่เบ็ดเตล็ด 
อ่ืน ๆ เช่น พื้นที่กองวัสดุ พื้นที่ดินถล่ม พื้นที่หินโผล่ พื้นที่ขุดเจำะน้ ำมัน พื้นที่ถม นำเกลือ 
หำดทรำย และที่ทิ้งขยะ 

 

  โครงสร้ำงข้อมูลในชั้นข้อมูลกำรใช้ประโยชน์ที่ดิน  ประกอบด้วยตำรำงโครงสร้ำงรำยกำรและ
ลักษณะเฉพำะของข้อมูลลักษณะประจ ำส ำหรับรูปลักษณ์ทำงภูมิศำสตร์ (Geographic Feature) ของชั้นข้อมูลกำรใช้
ประโยชน์ที่ดิน ซึ่งประกอบด้วย ประเภทกำรใช้ประโยชน์ที่ดินในระดับที่  1 และ 2 ของระบบกำรจ ำแนกกำรใช้
ประโยชน์ที่ดิน มีโครงสร้ำงเนื้อหำที่อธิบำยในรูปของตำรำงข้อมูลลักษณะประจ ำ แสดงไว้ในตำรำงที่ 11 ถึง ตำรำงที่ 13 
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33 บทที่ 3 ผลกำรศึกษำ 

ตารางที ่11  ข้อมูลลักษณะประจ ำของกำรใช้ประโยชน์ที่ดนิ 
 

Field Name Definition 
Data 
Type 

Length Domain (Value) 
Obligation/ 
Condition 

LUL1_CODE  รหัสประเภทกำรใช้ประโยชนท์ีด่ิน 
ระดับที ่1 

TEXT 1 ดูตำรำงคน้หำ 
LUL1_CODE.LUT 

Mandatory 

LUL2_CODE  รหัสประเภทกำรใช้ประโยชนท์ีด่ิน 
ระดับที ่2 

TEXT 2 ดูตำรำงคน้หำ 
LUL2_CODE.LUT 

Mandatory 

 
ตารางที ่12  ข้อมูลค่ำโดเมนส ำหรับ LUL1_CODE 
 

LUL1_CODE LUL1_TH LUL1_EN 

U พื้นที่ชุมชนและสิง่ปลูกสร้ำง Urban and Built-up Land 
A พื้นที่เกษตรกรรม Agricultural Land 
F พื้นที่ปำ่ไม ้ Forest Land 
W พื้นที่แหล่งน้ ำ Water Body 
M พื้นที่เบ็ดเตล็ด Miscellaneous Land 

 
ตารางที ่13  ข้อมูลค่ำโดเมนส ำหรับ LUL2_CODE 
 

LUL2_CODE LUL2_TH LUL2_EN 

U1 เมืองและย่ำนกำรคำ้ Urban and Commercial Area 
U2 ที่อยู่อำศัย Residential Area 
U3 สถำนที่รำชกำรและสถำบัน Governmental and Institutional Land 
U4 สถำนีคมนำคม กำรสื่อสำร และ

สำธำรณปูโภค 
Transportation Communications and 
Utilities 

U5 ย่ำนอุตสำหกรรม Industrial Land 
U6 สิ่งปลูกสร้ำงอ่ืน ๆ Other Built-up Area 
U7 สนำมกอล์ฟ Golf Course 
A1 พื้นที่นำ Paddy Field 
A2 พืชไร ่ Field Crop 
A3 ไม้ยืนตน้ Perennial 
A4 ไม้ผล Orchard 
A5 พืชสวน Horticulture 
A6 ไร่หมุนเวียน Swidden Cultivation 



 

ส ำนักจัดกำรที่ดินป่ำไม้ กรมปำ่ไม้ 
 

กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 

 

34 โครงกำรจดัท ำข้อมูลกำรจ ำแนกเขตกำรใช้ประโยชน์ที่ดินป่ำสงวนแห่งชำติ 

ตารางที ่13  (ต่อ) 
 

LUL2_CODE LUL2_TH LUL2_EN 

A7 ทุ่งหญ้ำเลี้ยงสตัว์และโรงเรือน Pasture and Farm House 
A8 พืชน้ ำ Aquatic Plant 
A9 สถำนที่เพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำ Aquacultural Land 
A0 เกษตรผสมผสำน Integrated Farm 
F1 ป่ำไมผ่ลัดใบ Evergreen Forest 
F2 ป่ำผลัดใบ Deciduous Forest 
F3 ป่ำชำยเลน Mangrove Forest 
F4 ป่ำพร ุ Swamp Forest 
F5 ป่ำปลูก Forest Plantation 
F6 วนเกษตร Agro–forestry 
F7 ป่ำชำยหำด Beach Forest 
W1 แหล่งน้ ำตำมธรรมชำติ Natural Water Body 
W2 แหล่งน้ ำที่มนุษยส์ร้ำงขึ้น Artificial Water Body 
M1 ทุ่งหญ้ำและไม้ละเมำะ Rangeland 
M2 พื้นที่ลุ่มชื้นแฉะและพืน้ที่น้ ำขัง Mash and Swamp 
M3 เหมืองและบ่อขุด Mine and Pit 
M4 พื้นที่เบ็ดเตล็ดอ่ืน ๆ Other Miscellaneous Land 
M5 นำเกลือ Salt Flat 
M6 หำดทรำย Beach 
M7 ที่ทิ้งขยะ Garbage Dump 

 
3.4 ผลการวิเคราะห์และจ าแนกรูปแบบการใชป้ระโยชน์ทีด่ินในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ 
 

 3.4.1 การจัดหาข้อมูลภาพดาวเทียม 
 

  ข้อมูลภำพดำวเทียมที่ใช้ในกำรด ำเนินกำร ที่ปรึกษำได้คัดเลือกและดำวน์โหลดจำกเว็บไซต์  
https://earthexplorer.usgs.gov/ ของส ำนักงำนส ำรวจทำงธรณีวิทยำของสหรัฐอเมริกำ (The United States 
Geological Survey: USGS) ได้แก่ ข้อมูลภำพดำวเทียม Landsat 5 ระบบบันทึกภำพ Thematic Mapper (TM) 
บันทึกภำพ ปี พ.ศ. 2550 ข้อมูลภำพดำวเทียม Landsat 7 ระบบบันทึกภำพ Enhanced Thematic Mapper Plus 
(ETM+) บันทึกภำพ ปี พ.ศ. 2555 และข้อมูลภำพดำวเทียม Landsat 8 ระบบบันทึกภำพ Operational Land 
Imager (OLI) บันทึกภำพ ปี พ.ศ. 2560 โดยใช้ภำพดำวเทียม Landsat จ ำนวนทั้งสิ้นปลีะ 4 ภำพ ครอบคลุมขอบเขต
จังหวัดน่ำน ได้แก่ ภำพดำวเทียม Path 129 Row 47  Path 129 Row 48  Path 130 Row 46 และ Path 130 
Row 47 รำยละเอียด วัน/เดือน/ปี ที่บันทึกภำพ และร้อยละกำรปกคลุมของเมฆ แสดงตำมตำรำงที่ 14 



 

ส ำนักจัดกำรที่ดินป่ำไม้ กรมปำ่ไม้ 
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35 บทที่ 3 ผลกำรศึกษำ 

ตารางที่ 14  รำยละเอียดของข้อมูลภำพดำวเทียม Landsat ที่ใช้ในกำรจ ำแนกกำรใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่ป่ำสงวน
       แห่งชำติของจังหวัดน่ำน 
 

รำยละเอียด 
วัน/เดือน/ปี  
ที่บันทึกภำพ 

ร้อยละกำรปกคลุม 
ของเมฆ 

ข้อมูลภำพดำวเทียม Landsat 5 ระบบบนัทึกภำพ TM 
Path 129 Row 47 30 มกรำคม 2550 4.00 
Path 129 Row 48 14 มกรำคม 2550 0.00 
Path 130 Row 46 22 กุมภำพันธ์ 2550 0.00 
Path 130 Row 47 6 กุมภำพันธ์ 2550 0.00 

ข้อมูลภำพดำวเทียม Landsat 7 ระบบบนัทึกภำพ ETM+ 
Path 129 Row 47 8 มีนำคม 2555 8.00 
Path 129 Row 48 8 มีนำคม 2555 24.00 
Path 130 Row 46 28 กุมภำพันธ์ 2555 1.00 
Path 130 Row 47 28 กุมภำพันธ์ 2555 0.00 

ข้อมูลภำพดำวเทียม Landsat 8 ระบบบนัทึกภำพ OLI 
Path 129 Row 47 14 มีนำคม 2560 0.32 
Path 129 Row 48 10 กุมภำพันธ์ 2560 0.59 
Path 130 Row 46 5 มีนำคม 2560 0.03 
Path 130 Row 47 16 มกรำคม 2560 0.10 

 
  ทั้งนี้ได้ก ำหนดรูปแบบของข้อมูลที่ด ำเนินกำรจ ำแนก ได้แก่ พื้นที่เกษตรกรรม (A) พื้นที่ชุมชน
และสิ่งปลูกสร้ำง (U) พื้นที่น้ ำ (W) พื้นที่เบ็ดเตล็ด (M) และพื้นที่ป่ำไม้ (F) ส ำหรับพื้นที่ป่ำไม้ ได้ด ำเนินกำรแปล
ตีควำมแบ่งย่อยเป็น ป่ำไม่ผลัดใบ (F1) ป่ำผลัดใบ (F2) และสวนป่ำ (F3) 
 

 3.4.2 ผลการจ าแนกรูปแบบการใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติของจังหวัดน่าน จากภาพ
ดาวเทียม Landsat 5 ระบบบันทึกภาพ TM บันทึกภาพปี พ.ศ. 2550 
 

  ผลกำรศึกษำพบว่ำรูปแบบกำรใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่ป่ำสงวนแห่งชำติ เมื่อ ปี พ.ศ. 2550 พบ
พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ป่ำไม่ผลัดใบ 2,524,723.76 ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 38.72 ของพื้นที่ป่ำสงวนแห่งชำติใน
จังหวัดน่ำน รองลงมำ ได้แก่ พื้นที่ป่ำผลัดใบ จ ำนวน 2,009,016.02 ไร่ หรือร้อยละ 30.81 พื้นที่เกษตรกรรม 
1,926,333.09 ไร่ หรือร้อยละ 29.54 พื้นที่สวนป่ำ 22,858.19 ไร่ หรือร้อยละ 0.35 พื้นที่น้ ำ 20,556.30 ไร่ หรือ 
ร้อยละ 0.32 พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้ำง 16,915.61 ไร่ หรือร้อยละ 0.26 และพื้นที่เบ็ดเตล็ด 367.23 ไร่ หรือ 
ร้อยละ 0.01 (ตำรำงที่ 15 และภำพที่ 7) 
 
 



 

ส ำนักจัดกำรที่ดินป่ำไม้ กรมปำ่ไม้ 
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36 โครงกำรจดัท ำข้อมูลกำรจ ำแนกเขตกำรใช้ประโยชน์ที่ดินป่ำสงวนแห่งชำติ 

ตารางที่ 15  รูปแบบกำรใชป้ระโยชน์ที่ดนิในพืน้ที่ปำ่สงวนแห่งชำติของจังหวัดน่ำน ปี พ.ศ. 2550 
 

รูปแบบกำรใชป้ระโยชนท์ี่ดิน พื้นที่ (ไร่) ร้อยละ 
พื้นที่เกษตรกรรม 1,926,333.09 29.54 
พื้นที่ชุมชนและสิง่ปลูกสร้ำง 16,915.61 0.26 
พื้นที่น้ ำ 20,556.30 0.32 
พื้นที่เบ็ดเตล็ด 367.23 0.01 
พื้นที่ปำ่ผลัดใบ 2,009,016.02 30.81 
พื้นที่ปำ่ไมผ่ลัดใบ 2,524,723.76 38.72 
พื้นที่สวนปำ่ 22,858.19 0.35 

รวม 6,520,770.20 100.00 
 
 3.4.3 ผลการจ าแนกรูปแบบการใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติของจังหวัดน่าน จากภาพ
ดาวเทียม Landsat 7 ระบบบันทึกภาพ ETM+ ปี พ.ศ. 2555 
 

  ผลกำรศึกษำพบว่ำรูปแบบกำรใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่ป่ำสงวนแห่งชำติ เมื่อ ปี พ.ศ. 2555 พบ
พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ป่ำไม่ผลัดใบ 2,459,391.69 ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 37.72 ของพื้นที่ป่ำสงวนแห่งชำติใน
จังหวัดน่ำน รองลงมำ ได้แก่ พื้นที่ เกษตรกรรม จ ำนวน 2,041,079.97 ไร่ หรือร้อยละ 31.30 พื้นที่ป่ำผลัดใบ 
1,957,390.48 ไร่ หรือร้อยละ 30.02 พื้นที่สวนป่ำ 23,430.85 ไร่ หรือร้อยละ 0.36 พื้นที่น้ ำ 21,030.34 ไร่ หรือ 
ร้อยละ 0.32 พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้ำง 17,825.31 ไร่ หรือร้อยละ 0.27 และพื้นที่เบ็ดเตล็ด 621.56 ไร่ หรือ 
ร้อยละ 0.01 (ตำรำงที่ 16 และภำพที่ 8) 
 
ตารางที่ 16  รูปแบบกำรใชป้ระโยชน์ที่ดนิในพืน้ที่ปำ่สงวนแห่งชำติของจังหวัดน่ำน ปี พ.ศ. 2555 
 

รูปแบบกำรใชป้ระโยชนท์ี่ดิน พื้นที่ (ไร่) ร้อยละ 
พื้นที่เกษตรกรรม 2,041,079.97 31.30 
พื้นที่ชุมชนและสิง่ปลูกสร้ำง 17,825.31 0.27 
พื้นที่น้ ำ 21,030.34 0.32 
พื้นที่เบ็ดเตล็ด 621.56 0.01 
พื้นที่ปำ่ผลัดใบ 1,957,390.48 30.02 
พื้นที่ปำ่ไมผ่ลัดใบ 2,459,391.69 37.72 
พื้นที่สวนปำ่ 23,430.85 0.36 

รวม 6,520,770.20 100.00 
 
 



 

ส ำนักจัดกำรที่ดินป่ำไม้ กรมปำ่ไม้ 
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37 บทที่ 3 ผลกำรศึกษำ 

 3.4.4 ผลการจ าแนกรูปแบบการใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติของจังหวัดน่าน จากภาพ
ดาวเทียม Landsat 8 ระบบบันทึกภาพ OLI ปี พ.ศ. 2560 
 

ผลกำรศึกษำพบว่ำรูปแบบกำรใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่ป่ำสงวนแห่งชำติ  เมื่อ ปี พ.ศ. 2560 พบ
พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ป่ำไม่ผลัดใบ 2,416,086.56 ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 37.05 ของพื้นที่ป่ำสงวนแห่งชำติใน
จังหวัดน่ำน รองลงมำ ได้แก่ พื้นที่ เกษตรกรรม จ ำนวน 2,092,147.71 ไร่ หรือร้อยละ 32.08 พื้นที่ป่ำผลัดใบ 
1,949,575.16 ไร่ หรือร้อยละ 29.90 พื้นที่สวนป่ำ 23,025.85 ไร่ หรือร้อยละ 0.35 พื้นที่น้ ำ 21,345.93 ไร่ หรือ 
ร้อยละ 0.33 พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้ำง 18,212.54 ไร่ หรือร้อยละ 0.28 และพื้นที่เบ็ดเตล็ด 376.45 ไร่ หรือ 
ร้อยละ 0.01 (ตำรำงที่ 17 และภำพที่ 9) 
 
ตารางที่ 17  รูปแบบกำรใชป้ระโยชน์ที่ดนิในพืน้ที่ปำ่สงวนแห่งชำติของจังหวัดน่ำน ปี พ.ศ. 2560 
 

รูปแบบกำรใชป้ระโยชนท์ี่ดิน พื้นที่ (ไร่) ร้อยละ 
พื้นที่เกษตรกรรม 2,092,147.71 32.08 
พื้นที่ชุมชนและสิง่ปลูกสร้ำง 18,212.54 0.28 
พื้นที่น้ ำ 21,345.93 0.33 
พื้นที่เบ็ดเตล็ด 376.45 0.01 
พื้นที่ปำ่ผลัดใบ 1,949,575.16 29.90 
พื้นที่ปำ่ไมผ่ลัดใบ 2,416,086.56 37.05 
พื้นที่สวนปำ่ 23,025.85 0.35 

รวม 6,520,770.20 100.00 
 
  หำกเปรียบเทียบกำรเปลี่ยนแปลงรูปแบบกำรใช้ประโยชน์ที่ดินระหว่ำง ปี พ.ศ. 2550 และ 2555 
ในภำพรวม พบว่ำพื้นที่ป่ำไม่ผลัดใบลดลง 65,332.07 ไร่ พื้นที่ป่ำผลัดใบลดลง 51,625.54 ไร่ ในขณะที่พื้นที่
เกษตรกรรมเพิ่มขึ้น 114,746.88 ไร่ พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้ำงเพิ่มขึ้น 909.70 ไร่ พื้นที่สวนป่ำเพิ่มขึ้น 572.66 ไร่ 
พื้นที่แหล่งน้ ำเพิ่มข้ึน 474.04 ไร ่และพื้นที่เบ็ดเตล็ดเพิ่มข้ึนเพียง 254.33 ไร ่
 

  เมื่อท ำกำรเปรียบเทียบกำรเปลี่ยนแปลงรูปแบบกำรใช้ประโยชน์ที่ดินระหว่ำง ปี พ.ศ. 2555 และ 
2560 ในภำพรวม พบว่ำพื้นที่ป่ำไม่ผลัดใบลดลง 43,305.13 ไร่ พื้นที่ป่ำผลัดใบลดลง 7,815.32 ไร่ พื้นที่สวนป่ำลดลง 
405.00 ไร่ พื้นที่เบ็ดเตล็ดลดลง 245.11 ไร่ ในขณะที่พื้นที่เกษตรกรรมเพิ่มขึ้น 51,067.74 ไร่ พื้นที่ชุมชนและ 
สิ่งปลูกสร้ำงเพิ่มข้ึน 387.23 ไร ่และพื้นที่แหล่งน้ ำเพิ่มข้ึน 315.59 ไร ่
 

  เมื่อเปรียบเทียบกำรเปลี่ยนแปลงรูปแบบกำรใช้ประโยชน์ที่ดินระหว่ำง ปี พ.ศ. 2550 และ 2560 
ในภำพรวม พบว่ำพื้นที่ป่ำไม่ผลัดใบลดลง 108,637.20 ไร่ พื้นที่ป่ำผลัดใบลดลง 59,440.86 ไร่ ในขณะที่พื้นที่
เกษตรกรรมเพิ่มขึ้น 165,814.62 ไร่ พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้ำงเพิ่มขึ้น 1,296.93 ไร่ พื้นที่แหล่งน้ ำเพิ่มขึ้น  
789.63 ไร ่พื้นที่สวนป่ำเพิ่มข้ึน 167.66 ไร่ และพื้นที่เบ็ดเตล็ดเพิ่มข้ึน 9.22 ไร ่
 



 

ส ำนักจัดกำรที่ดินป่ำไม้ กรมปำ่ไม้ 
 

กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 

 

38 โครงกำรจดัท ำข้อมูลกำรจ ำแนกเขตกำรใช้ประโยชน์ที่ดินป่ำสงวนแห่งชำติ 

 
 
ภาพที่ 7  รูปแบบกำรใช้ประโยชน์ที่ดนิในพืน้ที่ปำ่สงวนแห่งชำติของจังหวัดน่ำน ปี พ.ศ. 2550 



 

ส ำนักจัดกำรที่ดินป่ำไม้ กรมปำ่ไม้ 
 

กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 

 

39 บทที่ 3 ผลกำรศึกษำ 

 
 
ภาพที่ 8  รูปแบบกำรใช้ประโยชน์ที่ดนิในพืน้ที่ปำ่สงวนแห่งชำติของจังหวัดน่ำน ปี พ.ศ. 2555 



 

ส ำนักจัดกำรที่ดินป่ำไม้ กรมปำ่ไม้ 
 

กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 

 

40 โครงกำรจดัท ำข้อมูลกำรจ ำแนกเขตกำรใช้ประโยชน์ที่ดินป่ำสงวนแห่งชำติ 

 
 
ภาพที่ 9  รูปแบบกำรใช้ประโยชน์ที่ดนิในพืน้ที่ปำ่สงวนแห่งชำติของจังหวัดน่ำน ปี พ.ศ. 2560 
 



 

ส ำนักจัดกำรที่ดินป่ำไม้ กรมปำ่ไม้ 
 

กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 

 

41 บทที่ 3 ผลกำรศึกษำ 

3.5 ผลการประเมินความถูกต้องของการจ าแนกรูปแบบการใช้ประโยชน์ที่ดิน 
 

เมื่อได้ข้อมูลกำรจ ำแนกรูปแบบกำรใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่ป่ำสงวนแห่งชำติของจังหวัดน่ำน ปี พ.ศ. 2550  
ปี พ.ศ. 2555 และ ปี พ.ศ. 2560 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ที่ปรึกษำได้ด ำเนินกำรตรวจสอบควำมถูกต้องของกำรจ ำแนก
รูปแบบกำรใช้ประโยชน์ที่ดิน โดยแบ่งกำรด ำเนินกำรเป็น 3 ส่วน คือ 1) กำรตรวจสอบควำมถูกต้องของข้อมูล 
กำรจ ำแนกรูปแบบกำรใช้ประโยชน์ที่ดิน ปี พ.ศ. 2550 โดยใช้จุดตรวจสอบจ ำนวน 60 จุด กระจำยภำยในพื้นที่ป่ำสงวน
แห่งชำติของจังหวัดน่ำน โดยน ำข้อมูลภำพถ่ำยออร์โธสีเชิงเลข มำตรำส่วน 1:4,000 ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
มำตรวจสอบข้อมูลด้วยสำยตำ ผลกำรตรวจสอบปรำกฏตำมตำรำงที่ 18 และมีกำรกระจำยของจุดตำมภำพที่ 10 สรุปได้
ว่ำค่ำควำมถูกต้องรวมของกำรจัดท ำข้อมูลกำรใช้ประโยชน์ที่ดิน ปี พ.ศ. 2550 เท่ำกับร้อยละ 88.33 สัมประสิทธิ์แคปปำ 
เท่ำกับ 0.79 2) กำรตรวจสอบควำมถูกต้องของข้อมูลกำรจ ำแนกรูปแบบกำรใช้ประโยชน์ที่ดิน ปี พ.ศ. 2555 โดยใช้จุด
ตรวจสอบจ ำนวน 60 จุด กระจำยภำยในพื้นที่ป่ำสงวนแห่งชำติของจังหวัดน่ำน โดยน ำข้อมูลภำพดำวเทียมในโปรแกรม 
Google Earth Pro มำตรวจสอบข้อมูลด้วยสำยตำ โดยคัดเลือกเฉพำะข้อมูลภำพดำวเทียมที่ระบุไว้ว่ำมีกำรถ่ำยท ำใน  
ปี พ.ศ. 2555 หรือช่วงเวลำที่ใกล้เคียง ผลกำรตรวจสอบปรำกฏตำมตำรำงที่ 19 และมีกำรกระจำยของจุดตำมภำพที่ 11 
สรุปได้ว่ำค่ำควำมถูกต้องรวมของกำรจัดท ำข้อมูลกำรใช้ประโยชน์ที่ดิน ปี พ.ศ. 2555 เท่ำกับร้อยละ 93.33 สัมประสิทธิ์
แคปปำ เท่ำกับ 0.88 และ 3) กำรตรวจสอบควำมถูกต้องของข้อมูลกำรจ ำแนกรูปแบบกำรใช้ประโยชน์ที่ดิน ปี พ.ศ. 2560 
ได้ด ำเนินกำรตรวจสอบข้อมูลภำคสนำม ระหว่ำงวันที่ 16 – 20 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2561 โดยใช้จุดตรวจสอบทั้งสิ้น 59 จุด 
กระจำยภำยในพื้นที่ป่ำสงวนแห่งชำติของจังหวัดน่ำน ผลกำรตรวจสอบปรำกฏตำมตำรำงที่ 20 มีกำรกระจำยของจุดตำม
ภำพที่ 12 และในภำคผนวกได้แสดงตัวอย่ำงรำยละเอียดจุดตรวจสอบควำมถูกต้องภำคสนำม สรุปได้ว่ำค่ำควำมถูกต้อง
รวมของกำรจัดท ำข้อมูลกำรใช้ประโยชน์ที่ดิน ปี พ.ศ. 2560 เท่ำกับร้อยละ 98.31 สัมประสิทธิ์แคปปำ เท่ำกับ 0.97 
 

ตารางที่ 18  ผลกำรตรวจสอบควำมถูกต้องของข้อมูลรูปแบบกำรใช้ประโยชน์ที่ดิน ปี พ.ศ. 2550 
 

รูปแบบกำรใช้ประโยชน์ท่ีดิน 
จำกกำรตรวจสอบภำคสนำม 

รูปแบบกำรใช้ประโยชน์ท่ีดินจำกภำพดำวเทียม Producer’s 
Accuracy A F M U W รวม 

A 12 3 1   16 75.00 
F 3 33    36 91.67 
M   2   2 100.00 
U    3  3 100.00 
W     3 3 100.00 

รวม 15 36 3 3 3 60  
User’s Accuracy 80.00 91.67 66.67 100.00 100.00   

 

หมำยเหต:ุ  A หมำยถึง พื้นที่เกษตรกรรม (Agricultural Land) 
F หมำยถึง พื้นที่ป่ำไม้ (Forest Land) 
M หมำยถึง พื้นที่เบ็ดเตล็ด (Miscellaneous Land) 
U หมำยถึง พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้ำง (Urban and Built-up Land) 
W หมำยถึง พื้นที่แหล่งน้ ำ (Water Body) 



 

ส ำนักจัดกำรที่ดินป่ำไม้ กรมปำ่ไม้ 
 

กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 

 

42 โครงกำรจดัท ำข้อมูลกำรจ ำแนกเขตกำรใช้ประโยชน์ที่ดินป่ำสงวนแห่งชำติ 

ตารางที่ 19  ผลกำรตรวจสอบควำมถูกต้องของข้อมูลรูปแบบกำรใช้ประโยชน์ที่ดิน ปี พ.ศ. 2555 
 

รูปแบบกำรใช้ประโยชน์ท่ีดิน 
จำกกำรตรวจสอบภำคสนำม 

รูปแบบกำรใช้ประโยชน์ท่ีดินจำกภำพดำวเทียม Producer’s 
Accuracy A F M U W รวม 

A 14 1    15 93.33 
F 1 35 1 1  38 92.11 
M   2   2 100.00 
U    2  2 100.00 
W     3 3 100.00 

รวม 15 36 3 3 3 60  
User’s Accuracy 93.33 97.22 66.67 66.67 100.00   

 

หมำยเหตุ:  A หมำยถึง พื้นที่เกษตรกรรม (Agricultural Land) 
F หมำยถึง พื้นที่ป่ำไม้ (Forest Land) 
M หมำยถึง พื้นที่เบ็ดเตล็ด (Miscellaneous Land) 
U หมำยถึง พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้ำง (Urban and Built-up Land) 
W หมำยถึง พื้นที่แหล่งน้ ำ (Water Body) 

 
ตารางที่ 20  ผลกำรตรวจสอบควำมถูกต้องของข้อมูลรูปแบบกำรใช้ประโยชน์ที่ดิน ปี พ.ศ. 2560 
 

รูปแบบกำรใช้ประโยชน์ท่ีดิน 
จำกกำรตรวจสอบภำคสนำม 

รูปแบบกำรใช้ประโยชน์ท่ีดินจำกภำพดำวเทียม Producer’s 
Accuracy A F M U W รวม 

A 16     16 100.00 
F 1 33    34 97.06 
M   3   3 100.00 
U    3  3 100.00 
W     3 3 100.00 

รวม 17 33 3 3 3 59  
User’s Accuracy 94.12 100.00 100.00 100.00 100.00    

 

หมำยเหตุ:  A หมำยถึง พื้นที่เกษตรกรรม (Agricultural Land) 
F หมำยถึง พื้นที่ป่ำไม้ (Forest Land) 
M หมำยถึง พื้นที่เบ็ดเตล็ด (Miscellaneous Land) 
U หมำยถึง พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้ำง (Urban and Built-up Land) 
W หมำยถึง พื้นที่แหล่งน้ ำ (Water Body) 

 



 

ส ำนักจัดกำรที่ดินป่ำไม้ กรมปำ่ไม้ 
 

กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 

 

43 บทที่ 3 ผลกำรศึกษำ 

 
 

ภาพที่ 10  จุดตรวจสอบข้อมูลกำรใช้ประโยชนท์ี่ดินในพื้นทีป่่ำสงวนแห่งชำติของจังหวัดนำ่น ปี พ.ศ. 2550 



 

ส ำนักจัดกำรที่ดินป่ำไม้ กรมปำ่ไม้ 
 

กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 

 

44 โครงกำรจดัท ำข้อมูลกำรจ ำแนกเขตกำรใช้ประโยชน์ที่ดินป่ำสงวนแห่งชำติ 

 
 

ภาพที่ 11  จุดตรวจสอบข้อมูลกำรใช้ประโยชนท์ี่ดินในพื้นทีป่่ำสงวนแห่งชำติของจังหวัดนำ่น ปี พ.ศ. 2555 



 

ส ำนักจัดกำรที่ดินป่ำไม้ กรมปำ่ไม้ 
 

กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 

 

45 บทที่ 3 ผลกำรศึกษำ 

 
 

ภาพที่ 12  จุดตรวจสอบข้อมูลกำรใช้ประโยชนท์ี่ดินในพื้นทีป่่ำสงวนแห่งชำติของจังหวัดนำ่น ปี พ.ศ. 2560 
 
 



 

ส ำนักจัดกำรที่ดินป่ำไม้ กรมปำ่ไม้ 
 

กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 

 

46 โครงกำรจดัท ำข้อมูลกำรจ ำแนกเขตกำรใช้ประโยชน์ที่ดินป่ำสงวนแห่งชำติ 

3.6 การประชุมเพื่อน าเสนอผลการศึกษาขั้นกลาง 
 

ที่ปรึกษำได้จัดให้มีกำรประชุมเพื่อน ำเสนอผลงำนขั้นกลำงโครงกำร เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 14 กุมภำพันธ์  
พ.ศ. 2562 ระหว่ำงเวลำ 10.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมวอร์รูม ศูนย์ป่ำไม้น่ำน จังหวัดน่ำน (ภำพที่ 13) เพื่อ
ประชุมรับฟังควำมควำมคิดเห็นกำรจัดท ำข้อมูลกำรจ ำแนกเขตกำรใช้ประโยชน์ที่ดินป่ำสงวนแห่งชำติ โดยมี
ผู้อ ำนวยกำรส ำนักจัดกำรที่ดินป่ำไม้ กรมป่ำไม้ เป็นประธำนกำรประชุม มีผู้เข้ำร่วมประชุมทั้งสิ้น 16 ท่ำน ได้แก่ 
 

นำยธีรยุทธ สมตน ผู้อ ำนวยกำรส ำนักจัดกำรที่ดินป่ำไม้ 
ส ำนักจัดกำรที่ดินป่ำไม ้

นำยณัฐภูม ิอมรโชต ิ ผู้แทนผู้อ ำนวยกำรส่วนก ำหนดเขตที่ดินปำ่ไม้ 
ส ำนักจัดกำรที่ดินป่ำไม ้

นำยวีรวฒัน ์แสงกระจ่ำง ผู้อ ำนวยกำรส่วนจัดกำรป่ำสงวนแห่งชำติ 
ส ำนักจัดกำรที่ดินป่ำไม ้

นำงสกุณำ วิสุทธิรัตนกุล ผู้อ ำนวยกำรส่วนอ ำนวยกำร  
ส ำนักจัดกำรที่ดินป่ำไม ้

นำยกรต ์มนัสศรีสุขใส ผู้อ ำนวยกำรส่วนภูมิสำรสนเทศป่ำไม้  
ส ำนักจัดกำรที่ดินป่ำไม ้

นำยพิทยำ จ ำปำแก้ว ผู้อ ำนวยกำรส่วนทรัพยำกรธรรมชำติ 
ส ำนักงำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนำ่น 

นำงสำวภัสรำสร พรหมโชติ นักวิชำกำรป่ำไม้ปฏบิัติกำร 
ส ำนักจัดกำรที่ดินป่ำไม ้

นำงนิโลบล กัณหำ นักวิชำกำรป่ำไม้ปฏิบัติกำร 
ส ำนักจัดกำรที่ดินป่ำไม ้

นำยปวศิลป ์มีบุญ นำยช่ำงส ำรวจปฏิบัติงำน 
ส ำนักจัดกำรที่ดินป่ำไม ้

นำยเอกลักษณ ์แช่มชู นำยช่ำงส ำรวจ 
ส ำนักจัดกำรที่ดินป่ำไม ้

นำงจรรฑณำ โพธิแท่น นักวิชำกำรป่ำไม้ช ำนำญกำร 
ส ำนักจัดกำรที่ดินป่ำไม ้

นำยสพุิน อนุบุตร นำยช่ำงส ำรวจช ำนำญงำน 
ส ำนักบริหำรพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 (แพร่) 

นำยยุทธศำสตร์ แผลงศำสตรำ ผู้แทนส ำนักงำนพฒันำเศรษฐกิจจำกฐำนชีวภำพ 
ส ำนักงำนพฒันำเศรษฐกิจจำกฐำนชวีภำพ 

นำยปริญ สมอด ี เจ้ำหน้ำทีบ่ริหำรงำนทั่วไป 
ส ำนักจัดกำรที่ดินป่ำไม ้
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นำงสำวโนรี โพธิ์กระเจน เจ้ำหน้ำทีบ่ริหำรงำนทั่วไป 
ส ำนักจัดกำรที่ดินป่ำไม ้

นำยทัศนัย จิตต์ผ่อง นักวิชำกำรป่ำไม้ช ำนำญกำร 
ส ำนักจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม้ที ่3 สำขำแพร ่

 

  
  

  
  

  
 
ภาพที่ 13  กำรประชุมเพื่อน ำเสนอผลกำรศึกษำขั้นกลำง 
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  สรุปข้อคิดเห็นที่ได้รับจำกกำรประชุมมีดังนี้ 
 

   1) น ำแนวคิดที่ได้จำกโครงกำรฯ นี้ เป็นต้นแบบไปใช้กับพื้นที่อ่ืน ๆ โดยเน้นพื้นที่ที่เสี่ยง
ต่อกำรถูกท ำลำยทรัพยำกรป่ำไม้ เช่น พื้นที่ลุ่มน้ ำชั้นที่ 1 และ 2 และจังหวัดที่มีแนวโน้มของกำรลดลงของพื้นที่ป่ำไม้ 
เพื่อให้เจ้ำหน้ำที่ในหน่วยงำนทรำบสถำนกำรณ์ในพื้นที่ตนเองว่ำอยู่ในสถำนะใด โดยส ำนักจัดกำรที่ดินป่ำไม้ท ำหน้ำที่
ถ่ำยทอดองค์ควำมรู้ให้แก่ส ำนักจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม้ท้องที่ในพื้นที่เสี่ยงต่อกำรถูกท ำลำยทรัพยำกรป่ำไม้ ได้แก่  
กำรสำธิต กำรฝึกอบรม ฯลฯ 
 

   2) เพิ่มกำรวิเครำะห์ปัจจัยทำงสังคม นโยบำย และกฎหมำยที่เกี่ยวข้องหรือเชื่อมโยงกับ
กำรเปลี่ยนแปลงกำรใช้ประโยชน์ที่ดินที่เกิดขึ้นในแต่ละช่วงเวลำ เพื่อใช้เป็นข้อเสนอแนะแก่รัฐบำล หรือผู้บริหำรใน
กำรออกนโยบำย/กฎหมำยต่อไป 
 

   3) หำกระบวนกำรที่จะติดอำวุธทำงปัญญำให้แก่เจ้ำหน้ำที่ป่ำไม้ ท ำให้คนในพื้นที่สำมำรถ
จัดท ำข้อมูลกำรคำดกำรณ์กำรใช้ประโยชน์ที่ดินในอนำคตในพื้นที่ที่ตนเองดูแลได้ 
 
3.7 แบบจ าลองที่ใช้ในการคาดการณ์การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน 
 

นิพนธ์ (2549) ได้กล่ำวว่ำ แบบจ ำลองเป็นเครื่องมือทำงคณิตศำสตร์ที่ช่วยบอกกระบวนกำรต่ำง ๆ ที่เกิดขึ้น
ภำยในระบบได้ มีปัจจัยที่ส ำคัญต่อกำรเกิดกระบวนกำรนั้น ๆ สำมำรถเข้ำใจระบบได้ดีขึ้น และใช้คำดกำรณ์ว่ำอะไร
จะเกิดขึ้นเมื่อภำวะภำยนอกระบบผันแปรเปลี่ยนไปจำกเดิม อีกทั้งยังช่วยให้เชื่อมควำมเข้ำใจในโครงสร้ำง และระบบ 
กำรท ำงำนย่อยในกลุ่มผู้ที่ศึกษำเก่ียวกับระบบแบบเดียวกัน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อบอกข้อเท็จจริงเก่ียวกับระบบ บอก
แนวคิดของผู้สร้ำงและใช้แบบจ ำลอง ตลอดจนใช้คำดกำรณ์ว่ำระบบจะแสดงพฤติกรรมออกมำอย่ำงไร ถ้ำหำกสิ่งหนึ่ง
สิ่งใดหรือหลำย ๆ สิ่งในระบบแปรผันเปลี่ยนไป และใช้เป็นเครื่องมือบ่งบอกว่ำอะไรเป็นสำเหตุที่ท ำให้ระบบนั้น
เปลี่ยนแปลงไปลักษณะต่ำง ๆ ที่บอกได้ถึงนัยของแนวทำงกำรจัดกำร 
 

 แบบจ ำลอง หมำยถึง รูปแบบกำรคัดเลือกหรือกำรจ ำแนกลักษณะต่ำง ๆ เพื่อใช้เป็นตัวแทนในกำรอธิบำย
ปรำกฏกำรณ์ทำงธรรมชำติที่เกิดขึ้น โดยส่วนใหญ่จะพิจำรณำถึงลักษณะเชิงปริมำณ (Quantitation Model) ซึ่งใช้
หลักกำรทำงคณิตศำสตร์ในกำรแสดงควำมสัมพันธ์ระหว่ำงข้อมูลที่ต้องกำร สำมำรถน ำแบบจ ำลองไปประยุกต์ในด้ำน
กำรจัดกำร กำรตัดสินใจ กำรจ ำแนกควำมเหมำะสม ในระบบสำรสนเทศภูมิศำสตร์ (สุระ, 2546) 
 

 3.7.1 ประเภทของแบบจ าลอง 
 

  แบบจ ำลองในระบบสำรสนเทศภูมิศำสตร์ที่ใช้ส ำหรับศึกษำกำรเปลี่ยนแปลงกำรใช้ประโยชน์ที่ดิน 
แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้ 

 แบบจ ำลองเชิ งปริมำณ (Non-spatial Model) เป็นแบบจ ำลองที่ ใช้ส ำหรับ 
กำรคำดกำรณ์กำรเปลี่ยนแปลงกำรใช้ประโยชน์ที่ดินในเชิงปริมำณ แต่ไม่สำมำรถหำ
ต ำแหน่งของพื้นที่ที่เกิดกำรเปลี่ยนแปลงกำรใช้ประโยชน์ที่ดินได้ เช่น แบบจ ำลอง 
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Markov Chain ซึ่ งแบบจ ำลองนี้ เป็นแบบจ ำลองที่ ใช้หำควำมน่ำจะเป็นของ 
กำรเปลี่ยนแปลงกำรใช้ประโยชน์ที่ดิน โดยอำศัยข้อมูลจำกกำรใช้ประโยชน์ที่ดิน 2 
ช่วงเวลำ (Eastman, 2006) 

 แบบจ ำลองเชิงพื้นที่ (Spatial Model) เป็นแบบจ ำลองที่พัฒนำมำจำกแบบจ ำลอง
เชิงปริมำณที่ไม่สำมำรถตอบสนองถึงควำมต้องกำรของข้อมูลกำรแสดงต ำแหน่ง  
กำรเปลี่ยนแปลงกำรใช้ประโยชน์ที่ดินได้ โดยแบบจ ำลองเชิงพื้นที่นั้น สำมำรถแบ่ง
ประเภทตำมองค์ประกอบในกำรสร้ำงแบบจ ำลองได้ดังนี้ 
o แบบจ ำลองพลวั ต  (Dynamic System Model)  เป็ นแบบจ ำลองที่

ประกอบด้วยแบบจ ำลองระบบสิ่งแวดล้อมย่อย ๆ ภำยใน เช่น แบบจ ำลอง
กำรสูญเสียธำตุอำหำร แบบจ ำลองอุทกวิทยำ เป็นต้น สำมำรถคำดกำรณ์
กำรเปลี่ยนแปลงกำรใช้ประโยชน์ที่ดินในอนำคต รวมทั้งผลกระทบที่เกิดขึ้น
ได้ โดยอำศัยข้อมูลกำรเปลี่ยนแปลงกำรใช้ประโยชน์ที่ดินจำกอดีตในกำร
คำดกำรณ์ เช่น Patuxent Landscape Model และ General Ecosystem 
Model เป็นต้น 

o แบบจ ำลองเชิงเศรษฐกิจ - สังคม (Economic Model) ภำยในแบบจ ำลอง
ประกอบด้วยสมกำรทำงเศรษฐศำสตร์ โดยมีจุดประสงค์หลักในกำรศึกษำ
ผลกระทบในเชิงธุรกิจจำกกำรเปลี่ยนแปลงกำรใช้ประโยชน์ที่ดินและ 
สิ่งปกคลุมดิน 

 แบบจ ำลองกำรก ำหนดต ำแหน่งใช้ที่ดิน (LULCC Model) แบบจ ำลองประเภทนี้ 
มีวัตถุประสงค์เพื่อกำรก ำหนดต ำแหน่ง และจ ำลองแบบกำรใช้ประโยชน์ที่ดินเท่ำนั้น 
ภำยในจะประกอบไปด้วยสมกำรที่เกี่ยวข้องกับกำรก ำหนดต ำแหน่งกำรใช้ประโยชน์
ที่ดินและสิ่งปกคลุมดิน ซึ่งสำมำรถแบ่งออกตำมวิธีกำรก ำหนดต ำแหน่งกำรใช้
ประโยชน์ที่ดินและสิ่งปกคลุมดิน ดังนี้ 
o แบบจ ำลองตรรกศำสตร์ (Logic Model) เป็นแบบจ ำลองที่อำศัยสมกำร

ถดถอยโลจิสติก (Logistic Regression) มำช่วยในกำรวิเครำะห์ควำมน่ำจะ
เป็นในกำรเปลี่ยนแปลงกำรใช้ประโยชน์ที่ดิน ซึ่งหำได้จำกควำมสัมพันธ์
ระหว่ำงกำรใช้ประโยชน์ที่ดินในอดีตกับปัจจัยต่ำง ๆ ที่มีผลต่อกำร
เปลี่ยนแปลงกำรใช้ประโยชน์ที่ดิน 

o แบบจ ำลอง CA (Cellular Automata Model) เป็นแบบจ ำลองที่อำศัย
หลักกำรก ำหนดต ำแหน่งด้วยวิธีกำรวิเครำะห์กริดข้ำงเคียง เพื่อวิเครำะห์
ควำมน่ำจะเป็นของกำรเปลี่ยนแปลงกำรใช้ประโยชน์ที่ดิน 
 

  กำรสร้ำงแบบจ ำลองกำรใช้ประโยชน์ที่ดินและสิ่งปกคลุมดินเพื่อคำดกำรณ์กำรเปลี่ยนแปลงที่จะ
เกิดข้ึนอนำคตมีประโยชน์สรุปได้ดังนี้ (Briassoulis, 2000) 
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 กำรสนับสนุนกำรตัดสินใจ (Decision Support) กำรใช้งำนโดยทั่วไปของแบบจ ำลอง
กำรเปลี่ยนแปลงกำรใช้ประโยชน์ที่ดินและสิ่งปกคลุมดินใช้เพื่อสนับสนนุกำรตัดสนิใจ 
แบบจ ำลองสำมำรถท ำให้ทรำบถึงปัญหำของกำรวำงแผนกำรใช้ประโยชน์ที่ดินได้
มำกขึ้น เนื่องจำกกำรจ ำลองสถำนกำรณ์ในแบบจ ำลองท ำให้ช่วยในกำรตัดสินใจ 
กำรวำงแผนกำรใช้ประโยชน์ที่ดินได้ดีขึ้น โดยทั่วไปแบบจ ำลองประเภทนี้ยังสำมำรถ
แบ่งออกได้เป็นสองแบบ คือ แบบจ ำลองเชิงพรรณนำ (Descriptive Model) และ 
แบบจ ำลองที่มีกำรก ำหนดเงื่อนไข (Prescriptive Model) โดยที่แบบจ ำลองเชิง
พรรณนำเป็นแบบจ ำลองที่ท ำกำรจ ำลองแบบกำรเปลี่ยนแปลงกำรใช้ประโยชน์ที่ดิน
และสิ่งปกคลุมดินตำมควำมเป็นจริงหรือตำมข้อมูลที่มีอยู่และน ำผลลัพธ์นั้นมำใช้ใน
กำรวำงแผนกำรใช้ประโยชนท์ี่ดินและสิ่งปกคลุมดิน นักวำงแผนกำรใช้ประโยชนท์ีด่นิ
สำมำรถน ำผลที่ได้จำกกำรจ ำลองแบบกำรเปลี่ยนแปลงกำรใช้ประโยชน์ที่ดินและ  
สิ่งปกคลุมดินมำเพื่อท ำกำรคำดกำรณ์ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจำกกำรเปลี่ยนแปลง  
กำรใช้ประโยชน์ที่ดินและสิ่งปกคลุมดินเพื่อหำมำตรกำรรองรับผลกระทบนั้น  ๆ  
ส่วนแบบจ ำลองที่มีกำรก ำหนดเงื่อนไขนั้นเป็นแบบจ ำลองที่ผู้ใช้สำมำรถก ำหนด
เงื่อนไขหรือวัตถุประสงค์ของกำรจ ำลองแบบกำรใช้ประโยชน์ที่ดินได้ กำรท ำงำนของ
แบบจ ำลองชนิดนี้จะวิเครำะห์บนพื้นฐำนของวัตถุประสงค์ที่ผู้ใช้ก ำหนดขึ้นและ 
จะแสดงผลกำรวิเครำะห์ที่เหมำะสมที่สุดกับวัตถุประสงค์ที่ผู้ใช้ก ำหนดขึ้น 

 กำรอธิบำย (Explanation) แบบจ ำลองสำมำรถใช้อธิบำยควำมสัมพันธ์ระหว่ำง
ปัจจัยที่มีผลต่อกำรเปลี่ยนแปลงกับกำรเปลี่ยนแปลงกำรใช้ประโยชน์ที่ดินและ  
สิ่งปกคลุมดิน แบบจ ำลองท ำให้สำมำรถเข้ำใจว่ำปัจจัยใดที่มีอิทธิพลต่อกำร
เปลี่ยนแปลงกำรใช้ประโยชน์ที่ดินและกำรวำงแผนกำรใช้ประโยชน์ที่ดิน แบบจ ำลอง
จะช่วยให้สำมำรถเข้ำใจควำมซับซ้อนของสังคมและธรรมชำติในพื้นที่ที่ท ำกำรศึกษำ
และสำมำรถตัดสินใจได้อย่ำงมีหลักกำรในกำรวำงแผนกำรใช้ประโยชน์ที่ดิน 

 กำรท ำนำยหรือคำดกำรณ์ (Prediction) แบบจ ำลองกำรใช้ประโยชน์ที่ดินและ 
สิ่งปกคลุมดินส่วนใหญ่ ใช้เพื่อกำรคำดกำรณ์กำรเปลี่ยนแปลงกำรใช้ประโยชน์ที่ดิน
และสิ่งปกคลุมดิน และสำมำรถอธิบำยถึงพื้นที่ที่มีควำมเป็นไปได้สูงสุดที่จะมี  
กำรเปลี่ยนแปลงกำรใช้ประโยชน์ที่ดินซึ่งเรียกว่ำ “Hot Spot” โดยบริเวณดังกล่ำว 
มีควำมส ำคัญในกำรวำงแผนกำรใช้ประโยชน์ที่ดินและสิ่งปกคลุมดินมำก เนื่องจำก 
เป็นบริเวณที่ต้องให้ควำมส ำคัญในกำรศึกษำในรำยละเอียดของพื้นที่นั้น  ๆ เพื่อ 
ก ำหนดนโยบำยรองรับกำรเปลี่ยนแปลงกำรใช้ประโยชน์ที่ดินและสิ่งปกคลุมดิน 
และผลกระทบที่จะเกิดตำมมำจำกกำรเปลี่ยนแปลงกำรใช้ประโยชน์ที่ดินและ 
สิ่งปกคลุมดิน 

 กำรวิเครำะห์ผลกระทบ (Impact Assessment) แบบจ ำลองกำรเปลี่ยนแปลงกำรใช้
ประโยชน์ที่ดินและสิ่งปกคลุมดินเป็นเครื่องมือที่ ใช้วิ เครำะห์ผลกระทบจำก 
กำรเปลี่ยนแปลงกำรใช้ประโยชน์ที่ดินและสิ่งปกคลุมดินทั้งในอดีตและอนำคต ซึ่ง
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แบบจ ำลองนี้สำมำรถวิเครำะห์ผลกระทบจำกกำรเปลี่ยนแปลงกำรใช้ประโยชน์ที่ดิน
และสิ่งปกคลุมดินได้สองแนวทำง คือ กำรวิเครำะห์ผลกระทบจำกกำรวำงแผน 
กำรใช้ประโยชน์ที่ดินและสิ่งปกคลุมดินและผลกระทบจำกกำรเปลี่ยนแปลงทำง
ธรรมชำติและทำงสังคมในพื้นที่ที่ท ำกำรศึกษำ 

 กำรก ำหนดควำมเหมำะสม (Prescribe Optimum) แบบจ ำลองนี้สำมำรถวิเครำะห์
ตำมวัตถุประสงค์ที่ก ำหนดขึ้น จนกระทั่งได้ผลลัพธ์ที่เหมำะสมกับวัตถุประสงค์มำก
ที่สุด กำรก ำหนดวัตถุประสงค์ในกำรวิเครำะห์แตกต่ำงกันก็จะท ำให้ผลลัพธ์ที่ได้
แตกต่ำงกันไปซึ่งสำมำรถแสดงควำมแตกต่ำงได้ด้วยข้อมูลเชิงพื้นที่ที่ ได้จำก 
กำรวิเครำะห์ ผลลัพธ์ที่ได้นี้จะช่วยให้นักวำงแผนกำรใช้ประโยชน์ที่ดินและสิ่งปกคลุม
ดินสำมำรถตัดสินใจในกำรวำงแผนใช้ที่ดินและสิ่งปกคลุมดินในแต่ละประเภทและแต่
ละบริเวณที่ท ำกำรศึกษำได้ 

 
 3.7.2 แบบจ าลอง Markov Chain 
 

  แบบจ ำลองลูกโซ่มำร์คอฟ (Markov Chain Model) เป็นแบบจ ำลองทำงคณิตศำสตร์ที่ประยุกต์
เอำทฤษฎีควำมน่ำจะเป็นมำใช้วิเครำะห์พฤติกรรมของตัวแปรที่สนใจในปัจจุบัน เพื่อพยำกรณ์พฤติกรรมหรือควำม
เป็นไปของกำรด ำเนินงำนของสถำนกำรณ์ของตัวแปรนั้นในอนำคต โดยอำศัยข้อมูลในปัจจุบันเป็นพื้นฐำนใน  
กำรวิเครำะห์เหตุกำรณ์ที่จะเกิดขึ้นและมีควำมต่อเนื่องกันว่ำได้มีกำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงไร แบบจ ำลองลูกโซ่  
มำร์คอฟถูกพัฒนำขึ้นโดย Andrei A. Markov นักคณิตศำสตร์ชำวรัสเซีย เพื่ออธิบำยและพยำกรณ์พฤติกรรมของก๊ำซ
ในถังปิด ต่อมำได้มีผู้น ำแบบจ ำลองลูกโซ่มำร์คอฟมำใช้อธิบำยปัญหำต่ำง ๆ เช่น เศรษฐศำสตร์ ประชำกรศำสตร์ 
สำธำรณสุข วิศวกรรมศำสตร์ แบบจ ำลองลูกโซ่มำร์คอฟมีสมมติฐำนที่ส ำคัญ ดังนี้ 

 แบบจ ำลองลูกโซ่มำร์คอฟจะเกี่ยวข้องกับกำรเปลี่ยนแปลงสถำนะจำกสถำนะหนึ่ง
เป็นสถำนะอ่ืน ๆ ในช่วงเวลำหนึ่งและในระยะยำว 

 ปัญหำที่จะใช้แบบจ ำลองลูกโซ่มำร์คอฟจะต้องสำมำรถแจกแจงสถำนะ (State) ของ
บุคคลหรือสิ่งที่ก ำลังศึกษำได้ 

 ควำมน่ำจะเป็นของสถำนะ (State Probability) อำจเปลี่ยนแปลงได้ตำมช่วงเวลำซึง่
ควำมน่ำจะเป็นของกำรเปลี่ยนสถำนะจะมีค่ำคงที่ตลอดเวลำ ยกเว้นมีปัจจัยอ่ืนมำ
กระทบท ำให้ควำมน่ำจะเป็นของกำรเปลี่ยนสถำนะเปลี่ยนแปลง 

 ต้องมีข้อมูลควำมน่ำจะเป็นในกำรเกิดเหตุกำรณ์ในอนำคตเกี่ยวกับกำรคงอยู่ใน
สถำนะเดิมหรือเปลี่ยนแปลงสถำนะใหม่ เรียกควำมน่ำจะเป็นนี้ว่ำ ควำมน่ำจะเป็น
ของกำรเปลี่ยนแปลง (Transition Probability) 

 

  แบบจ ำลองลูกโซ่มำร์คอฟให้ควำมสนใจกับโอกำสในกำรเปลี่ยนสถำนะของระบบที่ก ำลังศึกษำว่ำ
จะมีกำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงไรในแต่ละช่วงเวลำ โดยสำมำรถที่จะแจกแจงสถำนะของระบบที่ก ำลังศึกษำจำกข้อมูลที่มี
อยู่ในปัจจุบัน อำศัยหลักสถิติและควำมน่ำจะเป็นมำประยุกต์ ในกำรบ่งบอกถึงสถำนภำพว่ำจะมีกำรเปลี่ยนแปลงไป
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52 โครงกำรจดัท ำข้อมูลกำรจ ำแนกเขตกำรใช้ประโยชน์ที่ดินป่ำสงวนแห่งชำติ 

อย่ำงไร เพื่อพยำกรณ์อนำคตที่จะเกิดให้มีควำมน่ำเชื่อถือมำกยิ่งขึ้น ช่วยให้ผู้พยำกรณ์สำมำรถคำดกำรณ์ล่วงหน้ำได้ 
แบบจ ำลองลูกโซ่มำร์คอฟจะมิใช่แบบจ ำลองส ำหรับกำรตัดสินใจโดยตรง แต่เป็นเครื่องมือส ำคัญในกำรวิเครำะห์  
กำรเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนำคต เพื่อประกอบกำรวำงแผนรองรับต่อเหตุกำรณ์ที่เกิดขึ้น 
 

  ส ำหรับกำรประเมินหำกำรใช้ประโยชน์ที่ดินรูปแบบต่ำง ๆ วิธีกำรของแบบจ ำลองลูกโซ่มำร์คอฟ มี
รูปแบบทำงคณิตศำสตร์ ดังนี้ 
 

สัดส่วนของกำรใชป้ระโยชนท์ี่ดนิในช่วงเวลำถัดไป = (Vj) x (Pjk) 
 
 เมื่อ Vj    คือ สัดส่วนของกำรใช้ประโยชน์ที่ดินในระยะที่  2 ซึ่งอยู่ ในรูปของเวกเตอร์ 

   (V1, V2, V3, … Vm) โดยที่ j เท่ำกับ 1, 2, 3, … m 
  Pjk คือ โอกำสของกำรเปลี่ยนแปลงกำรใช้ประโยชน์ที่ดิน จำกระยะที่  1 ไปเป็น 
    ระยะที่ 2 ซึ่งอยู่ในรูปของเมทริกซ์ โดยที่ j และ k เท่ำกับ 1, 2, 3, … m 
 
  ดังนั้นผลคูณของเมทริกซ์และเวกเตอร์จะเป็น 
 

Vj x Pjk = [V1, V2, V3, …Vm]   =    
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กำรหำรูปแบบและอัตรำกำรเปลี่ยนแปลงกำรใช้ประโยชน์ที่ดิน หรือที่เรียกว่ำ  วิวัฒนำกำรของ 

กำรใช้ประโยชน์ที่ดินนั้น สำมำรถท ำได้หลำยลักษณะ ซึ่งกำรใช้วิธีนี้จะต้องทรำบสัดส่วนของกำรใช้ประโยชน์ที่ดิน 
(Land Use Proportion; V) อย่ำงน้อยสองช่วงระยะห่ำงกันพอประมำณ แล้วพิจำรณำโอกำสของกำรเปลี่ยนแปลง 
(Probability; P) ของกำรใช้ประโยชน์ที่ดินรูปแบบต่ำง ๆ จำกเวลำหนึ่งไปอีกช่วงหนึ่ง โดยน ำโอกำสของกำร
เปลี่ยนแปลง (P) ซึ่งอยู่ในรูปของเมทริกซ์คูณกับสัดส่วน (V) ของพื้นที่ของกำรใช้ประโยชน์ที่ดินในระยะที่ 2 จะได้
พื้นที่กำรใช้ประโยชน์ที่ดินรูปแบบต่ำง ๆ ในระยะที่ 3 ซึ่งมีเวลำห่ำงกับระยะที่ 2 เท่ำกับระยะที่ 2 ห่ำงกับระยะที่ 1 
ปฏิบัติเช่นนี้ต่อไปจะได้ระยะที่ 4 และ 5 จนถึงช่วงเวลำที่ต้องกำร 
 

  Miller et al. (1978) ได้ประยุกต์แบบจ ำลองลูกโซ่มำร์คอฟ ศึกษำเกี่ยวกับกำรลดลงของ 
ป่ำเขตร้อนในบริเวณพื้นที่ทำงตอนเหนือของประเทศไทยพบว่ำ แบบจ ำลองนี้สำมำรถชี้ให้เห็นถึงทิศทำง  
กำรเปลี่ยนแปลงกำรใช้ประโยชนท์ี่ดินทัว่ไป แต่ไม่ให้รำยละเอียดข้อมูลเชิงพื้นที่ โดยแบบจ ำลองนี้ไม่สำมำรถแยกพืน้ที่
ที่มีสัดส่วนของกำรลดลงของพื้นที่ป่ำได้มำกนัก และไม่สำมำรถใช้ท ำนำยรูปแบบกำรลดลงของป่ำในระยะยำวได้ 
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  Wacharakitti et al. (1979) กล่ำวว่ำ กลไกของแบบจ ำลองลูกโซ่มำร์คอฟ คือ กำรศึกษำควำม
เป็นไปได้ (Pij) ซึ่งหมำยถึง กำรเปลี่ยนแปลงไปในค่ำใกล้เคียงหรือกำรเคลื่อนที่จำกสถำนะหนึ่ง (i) ไปอีกสถำนะหนึ่ง (j) 
ในเวลำต่อมำ ในต ำแหน่ง i และ j เดียวกัน ในกำรศึกษำจ ำเป็นต้องทรำบกำรใช้ประโยชน์ที่ดินสองช่วงเวลำห่ำงกัน
พอประมำณ เพื่อใช้ในกำรพิจำรณำโอกำสของกำรเปลี่ยนแปลงของกำรใช้ประโยชน์ที่ดินรูปแบบ ต่ำง ๆ จำก
ระยะเวลำหนึ่งไปอีกระยะเวลำหนึ่ง โดยน ำโอกำสของกำรเปลี่ยนแปลงซึ่งอยู่ ในรูปของเมทริกซ์คูณกับสัดส่วน 
(Proportion) ของพื้นที่กำรใช้ประโยชน์ที่ดินระยะที่ 2 เท่ำกับระยะห่ำงจำกระยะที่ 1 ปฏิบัติเช่นนี้ ต่อไปจะได้ระยะที่ 
4 และ 5 จนถึงช่วงเวลำที่ต้องกำร 
 

  ดรรชนี (2531) กล่ำวว่ำ กำรศึกษำกำรเปลี่ยนแปลงกำรใช้ประโยชน์ที่ดิน โดยรูปแบบแบบจ ำลอง
ลูกโซ่มำร์คอฟ ท ำให้ทรำบถึงกำรเปลี่ยนแปลงกำรใช้ประโยชน์ที่ดินจำกประเภทหนึ่งไปเป็นอีกประเภทหนึ่ง และ
สำมำรถน ำไปใช้เป็นข้อมูลพื้นฐำนในกำรคำดคะเนกำรใช้ประโยชน์ที่ดินในอนำคต ส ำหรับกำรวำงแผนกำรจัดกำร
ที่ดินโดยเฉพำะในพื้นที่ที่มีขอบเขตกำรใช้ประโยชน์ที่ดินชัดเจน 
 

สุพรรณี (2546) กล่ำวว่ำ แบบจ ำลองลูกโซ่มำร์คอฟเป็นแบบจ ำลองทำงคณิตศำสตร์ที่เป็นตัวบอก
แนวโน้มกำรเปลี่ยนแปลงกำรใช้ประโยชน์ที่ดินในอนำคต โดยกลไกของแบบจ ำลองลูกโซ่มำร์คอฟ คือ กำรศึกษำควำม
เป็นไปได้จำกสถำนะหนึ่งไปอีกสถำนะหนึ่งในเวลำต่อมำ โดยต้องทรำบกำรใช้ประโยชน์ที่ดินสองช่วงระยะเวลำห่ำงกนั
พอประมำณ เพื่อใช้ค ำนวณกำรใช้ประโยชน์ที่ดินในช่วงเวลำที่ต้องกำร 
 

  นิลอุบล (2549) ได้ศึกษำแนวโน้มกำรเปลี่ยนแปลงกำรใช้ประโยชน์ที่ดิน และกำรคำดกำรณ์ 
กำรเปลี่ยนแปลงกำรใช้ประโยชน์ที่ดินในอนำคต บริเวณลุ่มน้ ำนครนำยก พบว่ำ พื้นที่ป่ำไม้ และพื้นที่ อ่ืน ๆ มีแนวโน้ม
ลดลง ในขณะที่พื้นที่กำรเกษตรกรรม พื้นที่ชุมชน และพื้นที่แหล่งน้ ำ มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น อย่ำงไรก็ตำมข้อมูลที่ใช้ใน
กำรคำดกำรณ์แนวโน้มกำรเปลี่ยนแปลงกำรใช้ประโยชน์ที่ดิน ควรใช้ข้อมูลกำรใช้ประโยชน์ที่ดินที่มำจำกแหล่ง
เดียวกัน หรือถูกแปลจำกข้อมูลกำรส ำรวจระยะไกลด้วยตนเอง เพื่อให้ข้อมูลมีควำมถูกต้องมำกยิ่งขึ้น 
 
 3.7.3 แบบจ าลองมาร์คอฟเซลลูลาร์ออโตมาตา (Markov Cellular Automata Model) 
 

เซลลูลำร์ออโตมำตำเป็นแบบจ ำลองในกลุ่มของแบบจ ำลองซึ่งตัวแปรหลักมีกำรเปลี่ยนแปลงเป็น  
ครั้งครำว (Discrete Model) แบบจ ำลองประกอบเป็นตำรำงกริด (Cells) ที่มีจ ำนวนหนึ่งค่ำของแต่ละช่องมีกำร
เปลี่ยนแปลง (States) ตำมค่ำของช่องที่อยู่ใกล้ ๆ กัน Toffoli and Margolus (1987) กล่ำวว่ำ เซลลูลำร์ออโตมำตำ
เป็นกำรประยุกต์องค์ควำมรู้ด้ำนวิทยำกำรคอมพิวเตอร์ร่วมกับแนวควำมคิดทำงด้ำนฟิสิกส์เป็นหลักในกำรปฏิบัติ งำน 
และให้ค ำจ ำกัดควำมว่ำเป็นกริดย่อย ๆ ที่อยู่ร่วมกัน แสดงพื้นที่ในรูปของตำรำงสี่ เหลี่ยมเรียกว่ำ กริดหรือเซลล์ 
แต่ละกริด คือ หนึ่งหน่วยข้อมูล สำมำรถเปลี่ยนรูปแบบได้ รูปแบบของกริดใหม่จะถูกก ำหนดจำกกริดข้ำงเคียง ซึ่งจะ
เคลื่อนที่ไปทีละกริดจนครบทั้งพื้นที่ และจะค ำนวณซ้ ำตำมจ ำนวนระยะเวลำที่ก ำหนด จำกลักษณะกำรท ำงำน
ดังกล่ำว เซลลูลำร์ออโตมำตำจึงถูกน ำมำประยุกต์เป็นทฤษฎีในกำรคำดกำรณ์กำรเปลี่ยนแปลงกำรใช้ประโยชน์ที่ดิน
ของพื้นที่ในอนำคต ในขณะที่ Pontius (2000) กล่ำวว่ำ เซลลูลำร์ออโตมำตำคือกริดที่อยู่อย่ำงอิสระสำมำรถเปลี่ยน
รูปแบบได้ ปัจจัยที่ท ำให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลง คือ กริดข้ำงเคียงตำมกฎ “The Game of Life” ที่สร้ำงโดย John 
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54 โครงกำรจดัท ำข้อมูลกำรจ ำแนกเขตกำรใช้ประโยชน์ที่ดินป่ำสงวนแห่งชำติ 

Conway ใน ปี พ.ศ. 2513 กำรคำดกำรณ์ตำมหลักเซลลูลำร์ออโตมำตำใช้โอกำสของกำรเปลี่ยนแปลง (Transition 
Rule) เช่นเดียวกับกระบวนกำรลูกโซ่มำร์คอฟแตกต่ำงกันตรงที่เซลลูลำร์ออโตมำตำคำดกำรณ์กำรเปลี่ยนแปลงโดยใช้
โอกำสของกำรเปลี่ยนแปลงร่วมกับข้อมูลของพื้นที่แวดล้อมด้วย และสำมำรถแสดงผลลัพธ์ในรูปแผนที่หรือ
แบบจ ำลองได้ ทฤษฎี “The Game of Life” ถูกน ำไปประยุกต์ร่วมกับเซลลูลำร์ออโตมำตำเพื่อคำดกำรณ์รูปแบบ 
กำรเปลี่ยนแปลงกำรใช้ประโยชน์ที่ดิน เรียกว่ำ “CA Markov” 
 

CA Markov คือ กำรน ำหลักกำรของเซลลูลำร์ออโตมำตำและลูกโซ่มำร์คอฟมำประยุกต์ร่วมกัน เพื่อ
คำดกำรณ์รูปแบบกำรใช้ประโยชน์ที่ดินด้วยโปรแกรมประมวลผลข้อมูลระบบสำรสนเทศภูมิศำสตร์ รูปแบบของ  
กำรเปลี่ยนแปลงในแต่ละกริดจะพิจำรณำจำกโอกำสของกำรเปลี่ยนแปลง (The Transition Areas) ที่ได้จำก 
กำรวิเครำะห์ด้วยกระบวนกำรลูกโซ่มำร์คอฟร่วมกับ CA Filter ของพื้นที่ข้ำงเคียงที่อยู่ติดกัน หลักกำรท ำงำนของ CA 
Markov สำมำรถสรุปได้ดังนี้ 

 กระบวนกำรวิเครำะห์ข้อมูลของ CA Markov ใช้ข้อมูลโอกำสของกำรเปลี่ยนแปลง 
ที่ได้จำกกำรวิเครำะห์ด้วยลูกโซ่มำร์คอฟร่วมกับ CA Filter เพื่อหำควำมน่ำจะเป็น
ของประเภทสิ่งปกคลุมดินในช่วงเวลำที่ต้องกำรศึกษำ 

 CA Filter จะเคลื่อนที่ซ้อนทับกับข้อมูลของปีที่เริ่มท ำกำรศึกษำไปทีละกริดจนครบ
ทั้งพื้นที่ศึกษำ จำกนั้นจะเริ่มเคลื่อนที่ซ้อนทับทีละกริดอีกครั้ง และจะเคลื่อนที่วนซ้ ำ
ไปเรื่อย ๆ เป็นจ ำนวนรอบเท่ำกับช่วงระยะเวลำที่ต้องกำรศึกษำ เช่น ต้องกำร
คำดกำรณ์ในระยะเวลำ 10 ปีข้ำงหน้ำ กระบวนกำรพิจำรณำจะเริ่มและท ำกำรวนซ้ ำ
จนครบ 10 รอบ 

 ในกำรวนซ้ ำแต่ละคร้ัง ประเภทของสิ่งปกคลุมดินจะมีกำรเปลี่ยนแปลง หรือคงสภำพ
เดิมนั้น ขึ้นอยู่กับประเภทสิ่งปกคลุมดินของพื้นที่โดยรอบตำมทฤษฎี “The Game 
of Life” และโอกำสของกำรเปลี่ยนแปลงที่ได้จำกกำรวิเครำะห์ด้วยลูกโซ่มำร์คอฟ 

 เมื่อสิ้นสุดกระบวนกำรผลลัพธ์ที่ได้ คือ แผนที่สิ่งปกคลุมดิน ซึ่งประกอบด้วยพื้นที่  
ที่ไม่มีกำรเปลี่ยนแปลง และพื้นที่ที่มีกำรเปลี่ยนแปลงรูปแบบสิ่งปกคลุมดิน  ซึ่ง
สำมำรถบอกลักษณะกำรเปลี่ยนแปลงกำรใช้ประโยชน์ที่ดิน ท ำให้สำมำรถวำง
แผนกำรใช้ประโยชน์ที่ดินในอนำคตได้ 

 
 3.7.4 แบบจ าลอง CLUE และ CLUE-S 
 

แบบจ ำลอง CLUE ซึ่งมีชื่อเต็มคือ Conversion of Land Use and its Effect (Verburg et al., 1999) 
เป็นแบบจ ำลองที่สร้ำงและพัฒนำขึ้นเพื่อกำรจ ำลองกำรเปลี่ยนแปลงกำรใช้ประโยชน์ที่ดินและสิ่งปกคลุมดิน โดยใช้
สมกำรเชิงปริมำณ และควำมสัมพันธ์ของกำรใช้ประโยชน์ที่ดินและปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ  กำรเปลี่ยนแปลงกำรใช้
ประโยชน์ที่ดินร่วมกับแบบจ ำลองพลวัต (Dynamic Model) ของกำรเปลี่ยนแปลงรูปแบบกำรใช้ประโยชน์ที่ดินและ
สิ่งปกคลุมดิน แบบจ ำลองนี้ถูกพัฒนำขึ้นเพื่อใช้ท ำกำรศึกษำในระดับนำนำชำติและระดับภำคพื้น ซึ่งน ำไปประยุกต์ใน
กำรศึกษำในแถบอเมริกำกลำง ประเทศเอกวำดอร์ ประเทศจีน และบริเวณเกำะชวำในประเทศอินโดนีเซีย ซึ่ง  
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55 บทที่ 3 ผลกำรศึกษำ 

ส่วนใหญ่ท ำกำรศึกษำในพื้นที่ขนำดใหญ่ รำยละเอียดและควำมถูกต้องของผลลัพธ์ที่ได้อยู่ในรูปของจุดภำพ (Pixel) 
ซึ่งมีควำมละเอียดต่ ำ แต่เนื่องจำกข้อมูลส่วนใหญ่ที่ใช้ในกำรศึกษำกำรเปลี่ยนแปลงกำรใช้ประโยชน์ที่ดินและสิ่งปก
คลุมดินอยู่ในรูปของแผนที่หรือภำพดำวเทียม และแสดงรูปแบบกำรใช้ประโยชน์ที่ดินในลักษณะรูปหลำยเหลี่ยม 
(Polygon) หรือจุดภำพซึ่งข้อมูลลักษณะนี้เหมำะสมกับกำรท ำกำรศึกษำระดับภูมิภำคและพื้นที่ขนำดเล็ก เช่น พื้นที่
ลุ่มน้ ำ หรือระดับจังหวัด ในขณะที่ CLUE ไม่ได้ถูกออกแบบมำเพื่อใช้ในกำรศึกษำในระดับภูมิภำคหรือพื้นที่ขนำดเล็ก
โดยตรง ดังนั้นจึงได้พัฒนำแบบจ ำลองนี้ เพื่อศึกษำกำรใช้ประโยชน์ที่ดินและสิ่งปกคลุมดินในพื้นที่ขนำดเล็กและเรียก
แบบจ ำลองที่พัฒนำขึ้นใหม่นี้ว่ำ CLUE-S (Conversion of Land Use and its Effects at Small Regional Extent) 
แบบจ ำลอง CLUE-S พัฒนำขึ้นเพื่อจ ำลองกำรเปลี่ยนแปลงกำรใช้ประโยชน์ที่ดินโดยอำศัยกำรวิเครำะห์ทำงที่ตั้ง 
ที่เหมำะสมผนวกกับกำรจ ำลองแบบแบบพลวัต (Dynamic) ของกำรเปลี่ยนแปลงกำรใช้ประโยชน์ที่ดินและ 
สิ่งปกคลุมดินที่มีผลกระทบซึ่งกันและกันในพื้นที่ (Verburg et al. 2002) 
 

แบบจ ำลอง CLUE-S ประกอบด้วยองค์ประกอบหลัก 2 ส่วน ได้แก่ ส่วนคุณลักษณะ (Non-spatial 
Module) และส่วนเชิงพื้นที่ (Spatial Module) ดังภำพที่ 14 โดยส่วนคุณลักษณะเป็นส่วนของกำรก ำหนดปริมำณ
กำรใช้ประโยชน์ที่ดินและสิ่งปกคลุมดิน (Demand) และส่วนเชิงพื้นที่เป็นส่วนของกำรก ำหนดต ำแหน่งกำรใช้
ประโยชน์ที่ดินและสิ่งปกคลุมดิน ซึ่งส่วนเชิงพื้นที่ ประกอบด้วยส่วนย่อย 3 ส่วน ได้แก่ กำรก ำหนดควำมน่ำจะเป็น
ของกำรใช้ประโยชน์ที่ดินและสิ่งปกคลุมดิน (Probability) กำรก ำหนดกฎของกำรเปลี่ยนแปลงกำรใช้ประโยชน์ที่ดิน
และสิ่งปกคลุมดิน (Decision Rules) และกำรก ำหนดต ำแหน่งของกำรเปลี่ยนแปลงกำรใช้ประโยชน์ที่ดินและ 
สิ่งปกคลุมดิน (Allocation) ซึ่งมีรำยละเอียด ดังนี้ 

 กำรก ำหนดปริมำณควำมต้องกำรกำรใช้ประโยชน์ที่ดินและสิ่งปกคลุมดิน และกำร
ก ำหนดต ำแหน่งกำรใช้ประโยชน์ที่ดินและสิ่งปกคลุมดิน  เป็นส่วนจ ำเป็นที่ต้อง
ก ำหนดปริมำณควำมต้องกำร เพื่อใช้ในกำรก ำหนดต ำแหน่งในพื้นที่ศึกษำด้วย
แบบจ ำลอง ซึ่งวิธีกำรค ำนวณควำมต้องกำรกำรใช้ประโยชน์ที่ดินและสิ่งปกคลุมดิน  
มีควำมแตกต่ำงกันไปตำมสถำนที่ที่ศึกษำและวิธีกำร เช่น กำรค ำนวณตำมแนวโน้ม
กำรเปลี่ยนแปลงกำรใช้ประโยชน์ที่ดินและสิ่งปกคลุมดินในอดีต กำรก ำหนดควำม
ต้องกำรกำรใช้ที่ดินและสิ่งปกคลุมดินตำมนโยบำยหรือแผนพัฒนำของพื้นที่นั้น ๆ 

 ควำมน่ำจะเป็นของกำรใช้ประโยชน์ที่ดินและสิ่งปกคลุมดิน กำรเปลี่ยนแปลงกำรใช้
ประโยชน์ที่ดินและสิ่งปกคลุมดิน เป็นกำรเข้ำไปใช้พื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งด้วยควำม
ต้องกำรใช้พื้นที่และเปลี่ยนแปลงรูปแบบกำรใช้ประโยชน์ที่ดินและสิ่งปกคลุมดินใน
ขณะนั้นเป็นรูปแบบอ่ืน ควำมต้องกำรกำรใช้ประโยชน์ที่ดินและสิ่งปกคลุมดินมี
สำเหตุมำจำกหลำยปัจจัย ทั้งด้ำนกำยภำพ เศรษฐกิจ และสังคม ซึ่งปัจจัยดังกล่ำวมี
ทั้งปัจจัยเร่งให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงและปัจจัยที่เป็นข้อจ ำกัดกำรเปลี่ยนแปลง โดย
ปัจจัยดังกล่ำวจะขึ้นอยู่กับลักษณะเฉพำะของพื้นที่ศึกษำนั้น ๆ ควำมต้องกำรกำรใช้
ประโยชน์ที่ดินและสิ่งปกคลุมดินดังกล่ำวสำมำรถคำดกำรณ์ได้จำกสมกำร ดังนี้ 
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56 โครงกำรจดัท ำข้อมูลกำรจ ำแนกเขตกำรใช้ประโยชน์ที่ดินป่ำสงวนแห่งชำติ 

Rki = akX1i + bkX2i + … 
 
 เมื่อ R  คือ ควำมต้องกำรกำรใช้ประโยชน์ที่ดินและสิ่งปกคลุมดิน 
  i  คือ พื้นที่ศึกษำ 
  k  คือ รูปแบบกำรใช้ประโยชน์ที่ดินและสิ่งปกคลุมดิน 
  X1, X2, ... คือ ลักษณะทำงกำยภำพ เศรษฐกิจ สังคม ของพื้นที่ 
  ak, bk, … คือ ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงรูปแบบกำรใชที่ดินและสิ่งปกคลุมดินและปัจจัย 
     ต่ำง ๆ 
 
  อย่ำงไรก็ตำมควำมต้องกำรกำรใช้ประโยชน์ที่ดินและสิ่งปกคลุมดินนั้นไม่สำมำรถคำดกำรณ์ได้
โดยตรง แต่สำมำรถคำดกำรณ์ควำมน่ำจะเป็นของกำรเปลี่ยนแปลงกำรใช้ประโยชน์ที่ดินและสิ่งปกคลุมดินได้ ดังนั้น
จึงใช้วิธีกำรทำงสถิติมำใช้ในกำรคำดกำรณ์ควำมน่ำจะเป็นของกำรเปลี่ยนแปลงกำรใช้ประโยชน์ที่ดินและ  
สิ่งปกคลุมดิน วิธีกำรดังกล่ำวเรียกว่ำ Logistic Regression ซึ่งเป็นวิธีกำรศึกษำควำมสัมพันธ์ระหว่ำงกำรใช้ประโยชน์
ที่ดินและสิ่งปกคลุมแต่ละประเภทและปัจจัยต่ำง ๆ ที่มีผลต่อกำรเปลี่ยนแปลงกำรใช้ประโยชน์ที่ดินและสิ่งปกคลุมดิน 
โดยค่ำสัมประสิทธิ์ที่ได้จำกควำมสัมพันธ์ดังกล่ำวจะใช้ในกำรค ำนวณควำมน่ำจะเป็นของกำรเปลี่ยนแปลงกำรใช้
ประโยชน์ที่ดินและสิ่งปกคลุมดิน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 14  ภำพรวมของส่วนประกอบภำยในแบบจ ำลอง CLUE-S 
ที่มา: คมสัน (2550) 
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57 บทที่ 3 ผลกำรศึกษำ 

  กฎของกำรเปลี่ยนแปลงกำรใช้ประโยชน์ที่ดินและสิ่งปกคลุมดินเป็นกำรก ำหนดว่ำกำรใช้ประโยชน์
ที่ดินและสิ่งปกคลุมดินชนิดใดสำมำรถเปลี่ยนแปลงได้หรือไม่ และหำกมีกำรเปลี่ยนแปลงจะเปลี่ยนแปลงไปเป็นพื้นที่
ใดได้บ้ำงและมีควำมยำกง่ำยในกำรเปลี่ยนแปลงเท่ำใด โดยมีกำรก ำหนดกฎทั้งหมด 3 ข้อ คือ เสถียรภำพ (Stability) 
ล ำดับกำรเปลี่ยนแปลง (Conversion Sequence) และพื้นที่คุ้มครอง (Restriction Area) โดยมีรำยละเอียด ดังนี้ 

 เสถียรภำพกำรเปลี่ยนแปลงกำรใช้ประโยชน์ที่ดินและสิ่งปกคลุมดิน เป็นกำรก ำหนด
ระดับควำมยำกง่ำยในกำรเปลี่ยนแปลงกำรใช้ประโยชน์ที่ดินและสิ่งปกคลุมดิน โดย
ก ำหนดค่ำระหว่ำง 0 ถึง 1 ซึ่งก ำหนดกำรใช้ประโยชน์ที่ดินและสิ่งปกคลุมดินที่ยำก
ต่อกำรเปลี่ยนแปลงไปเป็นรูปแบบอ่ืนให้มีค่ำเท่ำกับ 1 เช่น พื้นที่ชุมชนไม่สำมำรถ
เปลี่ยนไปเป็นพื้นที่ป่ำไม้ได้ ในขณะที่กำรใช้ประโยชน์ที่ดินและสิ่งปกคลุมดินที่ง่ำยตอ่
กำรเปลี่ยนแปลงจะก ำหนดให้มีค่ำเท่ำกับ 0 เช่น พื้นที่ป่ำไม้มีควำมง่ำยต่อกำร
เปลี่ยนแปลงเป็นพื้นที่เกษตรกรรม อย่ำงไรก็ตำมกำรก ำหนดเสถียรภำพกำร
เปลี่ยนแปลงกำรใช้ประโยชน์ที่ดินและสิ่งปกคลุมดินจะแตกต่ำงกันไปตำมพื้นที่ศึกษำ
และแตกตำงไปตำมแนวโน้มกำรใช้ประโยชน์ที่ดินและสิ่งปกคลุมดินในอดีตเป็น
ส ำคัญ 

 ล ำดับของกำรเปลี่ยนแปลงกำรใช้ประโยชน์ที่ดินและสิ่งปกคลุมเป็นกำรก ำหนดล ำดับ
กำรเปลี่ยนแปลงให้สอดคล้องกับพฤติกรรมกำรใช้ประโยชน์ที่ดินที่เกิดขึ้นจริงในพื้นที่ 
ดังแสดงในภำพที่ 15 
 

 
 

ภาพที่ 15  กำรก ำหนดล ำดับกำรเปลี่ยนแปลงรปูแบบกำรใช้ประโยชน์ที่ดินและสิง่ปกคลุมดนิ 
ที่มา: Verburg et al. (2002) 
 

 กำรก ำหนดพื้นที่คุ้มครองหรือพื้นที่สงวน คือ กำรก ำหนดให้พื้นที่บำงแห่งที่มี 
กำรคุ้มครองอย่ำงเข้มข้นยำกต่อกำรเปลี่ยนแปลงไปเป็นพื้นที่กำรใช้ประโยชน์ที่ดิน
อ่ืน ๆ ได้ ซึ่งพื้นที่เหล่ำนี้เมื่อมีกำรคำดกำรณ์กำรใช้ประโยชน์ที่ดินและสิ่งปกคลุมดิน
ด้วยแบบจ ำลองจะไม่มีกำรเปลี่ยนแปลง เช่น พื้นที่อุทยำนแห่งชำติหรือเขตรักษำ
พันธุ์สัตว์ป่ำ พื้นที่ชั้นคุณภำพลุ่มน้ ำชั้นที่ 1 
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58 โครงกำรจดัท ำข้อมูลกำรจ ำแนกเขตกำรใช้ประโยชน์ที่ดินป่ำสงวนแห่งชำติ 

 กำรก ำหนดต ำแหน่งกำรเปลี่ยนแปลงกำรใช้ประโยชน์ที่ดินและสิ่งปกคลุมดิน (Allocation) เป็นกำรก ำหนด
ต ำแหน่งกำรเปลี่ยนแปลงกำรใช้ประโยชนท์ี่ดินและสิ่งปกคลุมดิน ประกอบไปด้วยชุดสมกำรกำรวิเครำะห์เชิงพื้นทีแ่ละ
แบบจ ำลองแบบพลวัต (Dynamic Model) เมื่อน ำเข้ำข้อมูลที่จ ำเป็นทั้งหมดในแบบจ ำลอง CLUE-S แล้ว แบบจ ำลอง
จะก ำหนดต ำแหน่งกำรเปลี่ยนแปลงกำรใช้ประโยชน์ที่ดินและสิ่งปกคลุมดินดังแสดงในภำพที่ 16 โดยมีล ำดับกำร
ก ำหนดต ำแหน่ง ดังนี้ 

 ขั้นตอนที่ 1 กำรรวบรวมชุดปัจจัยที่จ ำเป็นในกำรก ำหนดต ำแหน่งกำรใช้ประโยชน์
ที่ดินและสิ่งปกคลุมดิน 

 ขั้นตอนที่ 2 กำรคำดกำรณ์ควำมน่ำจะเป็นของเแต่ละกริด โดยค ำนวณแต่ละรูปแบบ
กำรใช้ประโยชน์ที่ดินและสิ่งปกคลุมดินด้วยสมกำร ดังนี้ 

 
TPROPi,u = Pi,u + ELASu + ITERu 

 
  เมื่อ TPROPi,u คือ  ควำมนำจะเปนของกำรใชที่ดินและสิ่งปกคลุมดิน 
   Pi,u  คือ พื้นที่ที่เหมำะสมของรูปแบบกำรใชที่ดิน (บนพืน้ฐำนของ
      แบบจ ำลอง Logistic Regression) 
   ELASu  คือ กำรเปลี่ยนแปลงทีไ่ม่แนน่อนของรูปแบบกำรใช้ประโยชน์
      ที่ดิน 
   ITERu  คือ กำรค ำนวณซ้ ำของแต่ละรูปแบบกำรใช้ประโยชน์ที่ดนิซึ่ง 
      สัมพันธ์กันกบัแต่ละรปูแบบกำรใช้ประโยชนท์ี่ดิน 
 

 ขั้นตอนที่  3 กำรก ำหนดต ำแหน่งกำรเปลี่ยนแปลงกำรใช้ประโยชน์ที่ดินและ 
สิ่งปกคลุมดินเบื้องต้นด้วยกำรค ำนวณซ้ ำค่ำตัวแปรต่ำง ๆ ของแต่ละรูปแบบกำรใช้
ประโยชน์ที่ดินและสิ่งปกคลุมดิน โดยจะท ำกำรก ำหนดรูปแบบกำรใช้ประโยชน์ที่ดิน
ด้วยค่ำควำมน่ำจะเป็นสูงสุดของแต่ละกริด 

 ขั้นตอนที่ 4 กำรก ำหนดต ำแหนงของแตละรูปแบบกำรใชที่ดินและสิ่งปกคลุมดินจะ
ถูกเปรียบเทียบกับปริมำณควำมตองกำรกำรใชที่ดินและสิ่งปกคลุมดินที่ก ำหนด 
ส ำหรับรูปแบบกำรใชที่ดินและสิ่งปกคลุมดินประเภทใดที่ก ำหนดต ำแหนงแลวมี
พื้นที่นอยกวำปริมำณควำมตองกำรที่ก ำหนดก็จะถูกท ำกำรค ำนวณซ้ ำเพื่อเพิ่มพื้นที่
ขึ้นอีก ในลักษณะเดียวกันหำกรูปแบบกำรใชที่ดินและสิ่งปกคลุมดินประเภทใดที่
ก ำหนดต ำแหนงแลวมีพื้นที่มำกกวำปริมำณควำมตองกำรกำรใชที่ดินและสิ่งปกคลุม
ดินที่ก ำหนดก็จะถูกค ำนวณซ้ ำใหมอีกครั้งเพื่อลดพื้นที่ลง 

 

ในขั้นตอนที่ 2 ถึง 4 จะค ำนวณซ้ ำจนกว่ำจะมีค่ำเท่ำกับปริมำณควำมต้องกำรกำรใช้ประโยชน์ที่ดิน
และสิ่งปกคลุมดินที่ก ำหนด และเมื่อท ำกำรค ำนวณเสร็จแล้วแบบจ ำลองจะสร้ำงข้อมูลแผนที่กำรใช้ประโยชน์ที่ดิน
และสิ่งปกคลุมดิน จำกนั้นแบบจ ำลองจะค ำนวณในช่วงเวลำต่อไปจนกว่ำจะค ำนวณถึงปีสุดท้ำย 
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59 บทที่ 3 ผลกำรศึกษำ 

 ซอฟแวร์ Clue-s Model สำมำรถดำวน์โหลดได้จำกเว็บไซต์ของ Department of the Institute for 
Environment Studies, VU University Amsterdam (https://www.environmentalgeography.nl/site/data-
models/data/clue-model/)  มีขนำดไฟล์ เท่ำกับ 688 กิโลบิต (Killobit) ผลลัพธ์จำกกำรประมวลผลของ
แบบจ ำลองได้เป็นไฟล์นำมสกุล ASCII (.asc) โปรแกรมมีข้อจ ำกัดในกำรใช้งำน คือ ไฟล์ข้อมูลที่ใช้ส ำหรับกำร
ประมวลผลควรมีรูปแบบตรงกับที่แบบจ ำลองก ำหนด และข้อมูลผลลัพธ์หำกมีกำรประมวลผลข้อมูลเพิ่มเติมข้อมูล
ผลลัพธ์เดิมจะถูกแทนที่ด้วยผลลัพธ์ใหม่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 16  แผนผังกำรท ำงำนของสวนก ำหนดต ำแหนงกำรใชประโยชน์ที่ดินและสิ่งปกคลุมดินในแบบจ ำลอง CLUE-S 
ที่มา: Verburg et al. (2002) 

 
 3.7.5 แบบจ าลอง CLUMondo 
 

  แบบจ ำลอง CLUMondo เป็นแบบจ ำลองกำรเปลี่ยนแปลงกำรใช้ประโยชน์ที่ดินแบบพลวัต 
เชิงพื้นที่ (Verburg et al., 1999) โดยทั่วไปแบบจ ำลองกำรใช้ประโยชน์ที่ดิน จะคำดคะเนกำรเปลี่ยนแปลงประเภท
ของสิ่งปกคลุมดิน เช่น พื้นที่ป่ำไม้ พื้นที่เกษตรกรรม และสิ่งปลูกสร้ำงที่มนุษย์สร้ำงขึ้น แต่อย่ำงไรก็ตำมแบบจ ำลอง
กำรเปลี่ยนแปลงกำรใช้ประโยชน์ที่ดินจ ำนวนมำก ไม่ได้พิจำรณำปัจจัยด้ำนควำมเหมำะสมของพื้นที่ และควำมเข้มข้น
ของกำรใช้ประโยชน์ที่ดิน เช่น กำรใช้พื้นที่กำรเกษตรแบบเบำบำงกับกำรใช้พื้นที่อย่ำงเข้มข้น ที่อยู่อ ำศัยที่มี 
ควำมหนำแน่นน้อยกับที่อยู่อำศัยแออัด ในกำรใช้ประโยชน์ที่ดินหลำยแห่งไม่ได้เป็นกำรใช้ประโยชน์หรือลักษณะ 
ปกคลุมดินเพียงประเภทเดียว เช่น บ้ำนเรือนในชนบทส่วนใหญ่มักมีพื้นที่เกษตรกรรมหรือพื้นที่เลี้ยงปศุสัตว์ปะปน 
ดังนั้นกำรจ ำแนกกำรใช้ประโยชน์ที่ดินออกเป็นแต่ละประเภทจึงไม่สอดคล้องกับควำมเป็นจริง 
 

no 
Is the total land use 
area equal to the 

demand? 

Land Use Type Specific Setting 

Conversion 
Elasticity 

ELASu 

Allowed 
Conversions 

Competative 
Strength 

ITERu 

Grid Cell Specific Setting 

Location 
Suitability  

Pi,u 

Spatial 
Policies 

Land Use (1) Calculation of 
Change 

Regional 
Demand 

Land Use (t+1) 

yes 

Update Competitive Strength  



 

ส ำนักจัดกำรที่ดินป่ำไม้ กรมปำ่ไม้ 
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60 โครงกำรจดัท ำข้อมูลกำรจ ำแนกเขตกำรใช้ประโยชน์ที่ดินป่ำสงวนแห่งชำติ 

  แบบจ ำลอง CLUMondo ได้ถูกออกแบบให้สำมำรถจ ำลองกำรเปลี่ยนแปลงกำรใช้ประโยชน์ที่ดิน 
ควำมเข้มข้นของกำรใช้ประโยชน์ที่ดิน และสำมำรถสะท้อนบทบำทหน้ำที่ของที่ดินได้ ในขั้นตอนท ำงำน แบบจ ำลอง
จะวิเครำะห์กำรเปลี่ยนแปลงตำมควำมเหมำะสมของศักยภำพพื้นที่ซึ่งเป็นพลวัต  ทั้งนี้รำยละเอียดกำรพัฒนำ
แบบจ ำลอง CLUE และ CLUEMondo สำมำรถศึกษำเพิ่มเติมได้จำกกำรศึกษำของ Verburg et al. (2002) และ 
Verburg and Veldkamp (2004) 
 

  แบบจ ำลอง CLUMondo ประกอบด้วย 2 ส่วน โดยส่วนแรกไม่เกี่ยวข้องกับพื้นที่ (Non-spatial 
Demand Modules) และส่วนที่สองเกี่ยวข้องกับพื้นที่ (Spatially Explicit Allocation Modules) ดังภำพที่ 17 
องค์ประกอบที่ไม่เกี่ยวกับพื้นที่ ประกอบด้วยควำมต้องกำรกำรใช้ประโยชน์ที่ ดินในภำพรวมครอบคลุมพื้นที่ศึกษำ 
ซึ่งอำจเป็นขนำดของกำรใช้ประโยชน์ที่ดินแต่ละประเภท หรือปริมำณสินค้ำและบริกำร (Goods and Services) เช่น 
ขนำดของพื้นที่อยู่อำศัย (เฮกตำร์) และควำมต้องกำรปริมำณอำหำร (ตัน) ตำมล ำดับ ในขั้นตอนกำรจ ำลอง  
กำรเปลี่ยนแปลงกำรใช้ประโยชน์ที่ดิน ควำมต้องกำรดังกล่ำว จะถูกจัดสรรไปยังพื้นที่ต่ำง ๆ ตำมควำมเหมำะสมของ
ที่ดิน ในแผนที่ตำรำงกริด 
 

  กำรก ำหนดควำมต้องกำรกำรใช้ประโยชน์ที่ดิน สำมำรถด ำเนินกำรได้ที่ส่วนต่อประสำนกับผู้ใช้ 
(User Interface) ซึ่งข้อมูลดังกล่ำว โดยข้อมูลดังกล่ำวอำจได้มำจำกกำรวิเครำะห์อย่ำงง่ำย ๆ เช่น แนวโ น้ม 
กำรเปลี่ยนแปลงกำรใช้ประโยชน์ที่ดินเหมือนในอดีตหรือกำรวิเครำะห์ที่ซับซ้อน เช่น กำรวิเครำะห์ทำงเศรษฐศำสตร์ 
โดยควำมต้องกำรจะระบุเป็นรำยปี ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับลักษณะของพื้นที่ศึกษำหรือภำพเหตุกำรณ์ในอนำคต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 17  ขั้นตอนของแบบจ ำลอง CLUMondo เบื้องต้น 
ที่มา: ยงยุทธ (2558) 

 
  กำรจัดสรรควำมต้องกำรกำรใช้ประโยชน์ที่ดิน ขึ้นอยู่กับหลำยปัจจัยดัง ภำพที่ 18 ซึ่งสำมำรถแบ่ง
ออกได้เป็น 4 ปัจจัย คือ 1) นโยบำยที่ดินและพื้นที่หวงห้ำม (Spatial Policies and Restrictions) 2) ควำมยำกง่ำย
ในกำรเปลี่ยนแปลงกำรใช้ประโยชน์ที่ดินแต่ละประเภท (Land Use Type Specific Conversion Settings)  
3) ควำมต้องกำรกำรใช้ประโยชน์ที่ดิน (Land Use Requirements or Demand) และ 4) คุณลักษณะของพื้นที่ 
(Location Characteristics) ปัจจัยแต่ละตัว สำมำรถอธิบำยได้ ดังนี้ 

Non-spatial Analysis 

Driving Factors 
of Change 

Land Use Demand 

Driving Factors 
of Location 

Land Use Allocation 

Spatial Analysis 



 

ส ำนักจัดกำรที่ดินป่ำไม้ กรมปำ่ไม้ 
 

กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 

 

61 บทที่ 3 ผลกำรศึกษำ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 18  ปัจจัยที่ใช้ในกำรจ ำลองกำรเปลี่ยนแปลงกำรใช้ประโยชน์ที่ดินของแบบจ ำลอง CLUMondo 
ที่มา: ยงยุทธ (2558) 
 

 นโยบำยด้ำนพื้นที่และเขตหวงห้ำม เป็นกำรก ำหนดว่ำกำรใช้ประโยชน์ที่ดิน
ประเภทใด หรือพื้นที่ใดเป็นพื้นที่หวงห้ำม ยกตัวอย่ำงเช่น นโยบำยกำรแบ่ง
เขตกำรใช้ประโยชน์ที่ดิน หรือสิทธิ์กำรครอบครองที่ดิน ซึ่งในแบบจ ำลอง 
CLUMondo จะแสดงขอบเขตพื้นที่ตำมตำมนโยบำยเหล่ำนี้ไว้ในแผนที่
นโยบำยด้ำนพื้นที่บำงครั้งอำจครอบคลุมกำรใช้ประโยชน์ที่ดินทุกประเภท
ในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่ง เช่น กำรก ำหนดเขตห้ำมท ำไม้ในพื้นที่ป่ำสงวนแห่งชำติ
เป็นต้น ซึ่งจะถูกก ำหนดไว้ในแผนที่ ในบำงกรณีนโยบำยกำรใช้ประโยชน์
ที่ดิน ครอบคลุมเฉพำะกำรใช้ประโยชน์ที่ดินบำงประเภท เช่น พื้นที่อยู่
อำศัยสำมำรถด ำเนินกำรได้ เฉพำะในพื้นที่ เกษตรกรรม หรือพื้นที่
เกษตรกรรมสำมำรถขยำยพื้นที่ได้เฉพำะแนวกันชนในป่ำสงวนแห่งชำติ ซึ่ง
กำรก ำหนดเงื่อนไขบำงประเภทสำมำรถด ำเนินกำรได้ในตำรำงกำร
เปลี่ยนแปลงกำรใช้ประโยชน์ที่ดิน (Conversion Matrix) 

 กำรก ำหนดค่ำกำรเปลี่ยนแปลงกำรใช้ประโยชน์ที่ดิน แสดงพฤติกรรมของ
กำรใช้ประโยชน์ที่ดินแต่ละประเภท ขึ้นอยู่กับ 2 ปัจจัย ประกอบด้วย ควำม
ยำกง่ำยต่อกำรเปลี่ยนแปลง (Conversion Resistance) และ ล ำดับกำร
เปลี่ยนแปลงกำรใช้ประโยชน์ที่ดิน (Land Use Transition Sequences) 
ควำมยำกง่ำยต่อกำรเปลี่ยนแปลงเกี่ยวข้องกับควำมสำมำรถในกำรฟื้นฟู 
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62 โครงกำรจดัท ำข้อมูลกำรจ ำแนกเขตกำรใช้ประโยชน์ที่ดินป่ำสงวนแห่งชำติ 

กำรใช้ประโยชน์ที่ดินบำงประเภทเปลี่ยนแปลงยำก ยกเว้นมีควำมต้องกำร
อย่ำงมำก เนื่องจำกใช้เงินในกำรลงทุนสูง ยกตัวอย่ำงเช่น ที่อยู่อำศัยและ 
ไม้ยืนต้นหรือไม้ผลทำงกำรเกษตร แต่กำรใช้ประโยชน์ที่ดินบำงประเภท
สำมำรถเปลี่ยนแปลงได้ง่ำยเนื่องจำกมีควำมเหมำะสมของที่ดินและมีควำม
ต้องกำร ยกตัวอย่ำงเช่น พื้นที่เกษตรกรรมสำมำรถเปลี่ยนเป็นที่อยู่อำศัย 
และพื้นที่เกษตรกรรมมีกำรขยำยไปยังพื้นที่ป่ำกันชนหรือไร่เลื่อนลอย 
โดยทั่วไปมีกำรใช้ประโยชน์ไม่เกิน 2 ครั้ง เนื่องจำกขำดธำตุอำหำร 
ซึ่งพฤติกรรมกำรใช้ประโยชน์ที่ดินแต่ละประเภทมักเกี่ยวข้องกับค่ำใช้จ่ำย 
ทั้งนี้ ควำมยำกง่ำยต่อกำรเปลี่ยนแปลง มีค่ำระหว่ำง 0 (เปลี่ยนแปลงได้
ง่ำย) และ 1 (ไม่สำมำรถเปลี่ยนแปลงได้ ) ซึ่งกำรก ำหนดค่ำเหล่ำนี้ 
จะก ำหนดโดยใช้ประสบกำรณ์ของผู้เชี่ยวชำญหรือกำรสังเกตในพื้นที่จริง 

 ควำมต้องกำรใช้ประโยชน์ที่ดินจะระบุเป็นภำพรวมของพื้นที่ศึกษำ แยก
ตำมแต่ละภำพเหตุกำรณ์ (Scenario) ส ำหรับแบบจ ำลอง CLUMondo 
จะก ำหนดแต่ละประเภทของกำรใช้ประโยชน์ที่ดิน เช่น จ ำนวนกริด เฮกตำร์ 
ตำรำงกิโลเมตร หรือจ ำนวนตัน จ ำนวนตัวของปศุสัตว์ จ ำนวนหลังคำเรือน 
ควำมต้องกำรใช้ประโยชน์ที่ดินเป็นปัจจัยส ำคัญของแบบจ ำลอง เนื่องจำกจะ
ก ำหนดว่ำกำรเปลี่ยนแปลงกำรใช้ประโยชน์ที่ดินสำมำรถเกิดขึ้นได้มำกน้อย
เพียงใด โดยกำรประเมินแยกอิสระจำกแบบจ ำลอง CLUMondo ซึ่งสำมำรถ
ค ำนวณได้หลำยวิธี ขึ้นอยู่กับพื้นที่ศึกษำและภำพเหตุกำรณ์ ยกตัวอย่ำงเช่น 
กำรประเมินจำกอัตรำกำรเปลี่ยนแปลงกำรใช้ประโยชน์ที่ดินในอดีต กำร
เพิ่มขึ้นของประชำกร หรือควำมต้องกำรใช้ทรัพยำกร 

 คุณลักษณะของพื้นที่ กำรเปลี่ยนแปลงกำรใช้ประโยชน์ที่ดิน จะเกิดขึ้น 
ในพื้นที่ที่ เหมำะสมมำกที่สุด ของแต่ละประเภทกำรใช้ประโยชน์ที่ดิน 
ซึ่งสำมำรถประเมินได้จำกปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ปัจจัยด้ำนพื้นที่หลำยปัจจัย 
มีควำมสัมพันธ์หรือแตกต่ำงกันในภูมิทัศน์ เช่น คุณลักษณะของดิน ควำม
สูง แต่อย่ำงไรก็ตำม กำรตัดสินใจกำรจัดกำร หรือกำรใช้ประโยชน์ที่ดิน ณ 
ที่ใดที่หนึ่งไม่ได้พิจำรณำเฉพำะปัจจัยด้ำนพื้นที่อย่ำงเดียว แต่พิจำรณำ
เงื่อนไขอ่ืน ๆ ควบคู่ไปด้วย เช่น ที่ตั้งของครัวเรือน บทบำทชุมชน และ
ระบบกำรปกครองในท้องถิ่น ทั้งนี้ เพรำะปัจจัยดังกล่ำว มีผลต่อกำรเข้ำถึง
พื้นที่ ควำมใกล้ - ไกลจำกตลำด รวมทั้งควำมควำมต้องกำรใช้ประโยชน์
ที่ดินเพื่อกำรอยู่อำศัย หำกมีประชำกรหนำแน่น พื้นที่จะมีควำมจ ำเป็นต่อ
กำรอยู่อำศัยมำกกว่ำกำรใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกำรเกษตร ถึงแม้ว่ำจะมี
ควำมเหมำะสมทำงศักยภำพของที่ดินก็ตำม 

 กระบวนกำรจัดสรรที่ดินตำมควำมต้องกำร (Allocation Procedure) 
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63 บทที่ 3 ผลกำรศึกษำ 

  เมื่อจัดเตรียมข้อมูลเรียบร้อย แบบจ ำลอง CLUMondo จะประเมินกำรเปลี่ยนแปลงกำรใช้
ประโยชน์ที่ดินในแต่ละช่วงเวลำ (รำยปี) ดังภำพที่ 19 โดยรำยละเอียดของแต่ละขั้นตอน สรุปได้ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 19  กระบวนกำรจัดสรรที่ดินโดยแบบจ ำลอง CLUMondo 
ที่มา: ยงยุทธ (2558) 

 

 ขั้นตอนที่ 1 แบบจ ำลองจะพิจำรณำว่ำ พื้นที่ใด (ตำรำงกริด) สำมำรถเปลี่ยนแปลงได้ 
ทั้งนี้เนื่องจำกบำงตำรำงกริดตั้งอยู่ในพื้นที่อนุรักษ์ หรือพื้นที่หวงห้ำมที่ถูกก ำหนดว่ำ
ไม่มีกำรเปลี่ยนแปลง ตำมนโยบำยด้ำนพื้นที่ (Spatial Policy) หรือกำรใช้ประโยชน์
ที่ดินบำงประเภท ที่ได้ระบุในตำรำงกำรเปลี่ยนแปลง (Conversion Matrix) ว่ำไม่
สำมำรถเปลี่ยนแปลงได้ 

 ขั้นตอนที่ 2 ในแต่ละตำรำงกริด (i) ณ เวลำ t แบบจ ำลองจะค ำนวณควำมน่ำจะเป็น
ในกำรเปลี่ยนแปลง (Ptrant, i, LU) ของแต่ละกำรใช้ประโยชน์ที่ดิน 

 ขั้นตอนที่ 3 กำรจัดสรรที่ดิน จะเกิดขึ้นเมื่อค่ำปัจจัยกำรท ำซ้ ำ ( Iteration Variable) 
เท่ำกัน และด ำเนินกำรในตำรำงกริดที่มีค่ำควำมน่ำจะเป็นต่อกำรเปลี่ยนแปลงมำก
ที่สุด แต่ไม่สำมำรถเปลี่ยนแปลงได้ในตำรำงกริด หรือกำรใช้ประโยชน์ที่ดินที่ก ำหนด
ห้ำมเปลี่ยนแปลง 

 ขั้นตอนที่ 4 พื้นที่หรือสินค้ำและบริกำร (Goods and Services) ที่มีกำรปลี่ยนแปลง
ทั้งหมด จะน ำไปเปรียบเทียบกับควำมต้องกำรที่ดิน (Land Use Demand) หำกยังมี
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64 โครงกำรจดัท ำข้อมูลกำรจ ำแนกเขตกำรใช้ประโยชน์ที่ดินป่ำสงวนแห่งชำติ 

ปริมำณน้อยกว่ำควำมต้องกำร ค่ำปัจจัยกำรท ำซ้ ำ ( Iteration Variable) จะมี 
ค่ำสูงขึ้นเพื่อให้มีโอกำส หรือควำมเหมำะสมต่อกำรเปลี่ยนแปลงสูงขึ้น ในทำงตรง
ข้ำมค่ำปัจจัยกำรท ำซ้ ำ ( Iteration Variable) จะน้อยลง เมื่อมีพื้นที่ใกล้เคียงกับ
ควำมต้องกำร ดังนั้น ในระหว่ำงกำรวิเครำะห์ข้อมูล อำจเป็นไปได้ว่ำค่ำปัจจัยกำร
ท ำซ้ ำ ( Iteration Variable) มีควำมส ำคัญในกำรจัดสรรที่ดินมำกกว่ำค่ำควำม
เหมำะสมของที่ดิน ซึ่งได้จำกสมกำรถดถอย ซึ่งถูกก ำหนดโดยควำมต้องกำรกำรใช้
ประโยชน์ที่ดิน ดังนั้น กระบวนกำรจ ำลองกำรเปลี่ยนแปลงกำรใช้ประโยชน์ที่ดินจะ
พิจำรณำทั้งจำกล่ำงขึ้นบน (Bottom - up) โดยควำมเหมำะสมที่ดินและจำกบนลง
ล่ำง (Top - down) ตำมควำมต้องกำรที่ดิน 

 

  ขั้นตอนที่ 2 - 4 จะด ำเนินกำรซ้ ำ ๆ จนกระทั่งกำรจัดสรรที่ดินได้ครบตำมควำมต้องกำรใช้
ประโยชน์ที่ดิน สินค้ำและบริกำร แผนที่กำรใช้ประโยชน์ที่ดินจะถูกบันทึกและน ำมำค ำนวณเพิ่มเติมในขั้นตอนต่อไป 
ทั้งนี้พื้นที่กำรใช้ประโยชน์ที่ดินบำงประเภทที่ได้จัดสรรให้มีกำรเปลี่ยนแปลงจะไม่สำมำรถฟื้นฟูหรือกลับมำเหมือนเดิม
ได้อีก แต่บำงประเภทสำมำรถเปลี่ยนกลับมำได้ เนื่องจำกกระบวนกำรจัดสรรที่ดินมีควำมซับซ้อนและมีควำมสัมพันธ์
ไม่เป็นเส้นตรง 
 

จำกผลกำรศึกษำแบบจ ำลองในรูปแบบต่ำง ๆ ที่นิยมน ำมำใช้ในกำรศึกษำกำรเปลี่ยนแปลงกำรใช้ประโยชน์
ที่ดินในระดับสำกล พบว่ำ แบบจ ำลอง CLUE และ CLUE-S มีกำรน ำไปใช้ประโยชน์ในงำนวิจัยอย่ำงกว้ำงขวำง แต่
ถึงแม้ว่ำแบบจ ำลอง CLUE จะสำมำรถน ำมำใช้วิเครำะห์กำรเปลี่ยนแปลงกำรใช้ที่ดินได้ในหลำยระดับชั้นและสำมำรถ
เชื่อมกับข้อมูลในระบบสำรสนเทศภูมิศำสตร์เพื่อกำรวิเครำะห์ข้อมูลเชิงพื้นที่ได้ แต่แบบจ ำลอง CLUE ยังไม่สำมำรถ
สะท้อนควำมต้องกำรในกำรใช้ที่ดินในระดับมหภำคในสถำนกำรณ์ต่ำง ๆ ได้ดีเท่ำใดนัก ส ำหรับกำรวิเครำะห์ในระดับ
ภำยในภูมิภำคที่ต้องกำรควำมละเอียดและควำมแม่นย ำในด้ำนควำมเหมำะสมในกำรใช้ที่ดินแต่ละประเภท  ได้มีกำร
พัฒนำแบบจ ำลอง CLUE-S สำมำรถสร้ำงแบบจ ำลองที่มีควำมชัดเจนเชิงพื้นที่และค ำนึงถึงควำมเหมำะสมในกำรใช้
ที่ดินประเภทต่ำง ๆ และกำรแข่งขันระหว่ำงกำรใช้ที่ดินแต่ละประเภทแต่หลักกำรพื้นฐำนยังคงเป็นไปตำมแบบจ ำลอง 
CLUE ในกำรศึกษำครั้งนี้มีกำรก ำหนดขอบเขตพื้นที่ศึกษำเป็นพื้นที่ป่ำสงวนแห่งชำติของจังหวัดน่ำน ดังนั้นที่ปรึกษำ
จึงเลือกใช้แบบจ ำลอง CLUE-S ส ำหรับน ำมำใช้ในกำรติดตำมกำรเปลี่ยนแปลงกำรใช้ประโยชน์ที่ดิน ปี พ.ศ. 2565 
 
3.8 ปัจจัยท่ีมีผลต่อการปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน 
 

 เพื่อให้กำรศึกษำจ ำนวนและรำยละเอียดของปัจจัยต่ำง ๆ ที่มีผลต่อกำรเปลี่ยนแปลงกำรใช้ประโยชน์ที่ดินใน
พื้นที่ป่ำสงวนแห่งชำติของจังหวัดน่ำนครอบคลุมและมีประสิทธิภำพ ที่ปรึกษำได้ด ำเนินทบทวนวรรณกรรมจำก
ฐำนข้อมูลวำรสำรอิเล็กทรอนิกส์ของส ำนักหอสมุด มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ โดยมีรำยละเอียด ดังนี้ 
 

 คมสัน และคณะ (2550) ได้ศึกษำกำรประยุกตแบบจ ำลอง CLUE-S เพื่อคำดกำรณกำรเปลี่ยนแปลงกำรใช
ที่ดินและสิ่งปกคลุมดิน ในพื้นที่ลุมน้ ำแมหยอด อ ำเภอแมแจม จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทดสอบควำม
ถูกต้องของ CLUE-S และใช้แบบจ ำลองเพื่อคำดกำรณ์กำรใช้ที่ดินและสิ่งปกคลุมดินตำมภำพเหตุกำรณ์กำรจัดกำรที่
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65 บทที่ 3 ผลกำรศึกษำ 

แตกต่ำงกัน จำก ปี พ.ศ. 2531 - 2540 จ ำแนกกำรใช้ที่ดินและสิ่งปกคลุมดินออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ พื้นที่ป่ำไม้ 
พื้นที่เกษตรกรรม และพื้นที่ชุมชน ปัจจัยที่น ำมำใช้ ได้แก ่ทิศด้ำนลำด ควำมสูง ลักษณะทำงธรณีวิทยำ ปริมำณน้ ำฝน
เฉลี่ยรำยปี ระยะห่ำงจำกถนน ควำมลำดชัน ลักษณะทำงปฐพีวิทยำ ระยะห่ำงจำกล ำน้ ำ ระยะห่ำงจำกชุมชน และ 
ชั้นคุณภำพลุ่มน้ ำ โดยใช้สมกำรถดถอยโลจิสติกเพียงปีเดียว คือ ปี พ.ศ. 2531 คำดกำรณ์กำรเปลี่ยนแปลงกำรใช้
ประโยชน์ที่ดินและสิ่งปกคลุมดิน ปี พ.ศ. 2532 - 2540 พบว่ำ ปี พ.ศ. 2532 มีค่ำถูกต้องมำกที่สุด คือ ประมำณ 
ร้อยละ 94 และค่ำควำมถูกต้องจะลดลงเมื่อประเมินในปีถัดมำ และเมื่อถึง ปี พ.ศ. 2540 พบว่ำมีค่ำควำมถูกต้องเพียง 
ร้อยละ 64 ในขณะที่กำรใช้สมกำรถดถอยโลจิสติกปีต่อปี คือ สมกำรถดถอยโลจิสติก ปี พ.ศ. 2531 คำดกำรณ์กำร
เปลี่ยนแปลงกำรใช้ประโยชน์ที่ดินและสิ่งปกคลุมดิน ปี พ.ศ. 2532 และ สมกำรถดถอยโลจิสติก ปี พ.ศ. 2532 
คำดกำรณ์กำรเปลี่ยนแปลงกำรใช้ประโยชน์ที่ดินและสิ่งปกคลุมดิน ปี พ.ศ. 2533 ท ำแบบนี้ไปจนถึง ปี พ.ศ. 2540 
พบว่ำมีค่ำควำมถูกต้องอยู่ระหว่ำงร้อยละ 87 – 97 ซึ่งมีค่ำควำมถูกต้องมำกกว่ำกำรใช้สมกำรเพียงปีเดียว 
 

 ฉัตรชัย และคณะ (2555) ได้ศึกษำกำรใช้แบบจ ำลอง CLUE-S เพื่อคำดคะเนกำรเปลี่ยนแปลงกำรใช้ที่ดินใน
พื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดท ำแผนที่กำรใช้ที่ดิน ปี พ.ศ. 2553 และคำดกำรณ์กำรใช้ที่ดินใน
อนำคตตำมภำพเหตุกำรณ์ 2 เหตุกำรณ์ คือ กำรเปลี่ยนแปลงกำรใช้ที่ดินเหมือนในอดีต และกำรเปลี่ยนแปลงกำรใช้
ที่ดินตำมแผนพัฒนำจังหวัด 4 ปี จ ำแนกกำรใช้ที่ดินออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่ พื้นที่ป่ำไม้ พื้นที่เกษตรกรรม พื้นที่
ชุมชน และพื้นที่น้ ำ ปัจจัยที่ใช้ ได้แก่ ควำมสูง ควำมลำดชัน ทิศด้ำนลำด ปริมำณน้ ำฝนเฉลี่ยรำยปี ระยะห่ำงจำก
แหล่งน้ ำ ระยะห่ำงจำกหมู่บ้ำน ดินร่วนปนทรำย ดินร่วนเหนียว ดินเหนียว ดินผสม ที่อยู่อำศัย แหล่งน้ ำ จ ำนวน
ประชำกรเฉลี่ยต่อครัวเรือน ปี พ.ศ. 2552 รำยได้เฉลี่ยต่อครัวเรือน ปี พ.ศ. 2553 หินชั้นและหินแปร หินตะกอน  
หินอัคนี และระยะห่ำงจำกถนน จำกกำรจ ำแนกกำรใช้ที่ดินใน ปี พ.ศ. 2553 มีพื้นที่ป่ำไม้ร้อยละ 13.35 ผลกำร
คำดกำรณ์กำรใช้ที่ดินใน ปี พ.ศ. 2554 - 2560 พื้นที่เกษตรกรรม พื้นที่ชุมชน และพื้นที่น้ ำ มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกปี 
กำรคำดกำรณ์พื้นที่ป่ำไม้ใน ปี พ.ศ. 2560 ทั้ง 2 เหตุกำรณ์มีพื้นที่ลดลง คือ กำรเปลี่ยนแปลงกำรใช้ที่ดินเหมือนใน
อดีตมีพื้นที่ป่ำไม้ลดลงเหลือร้อยละ 9.85 และกำรเปลี่ยนแปลงกำรใช้ที่ดินตำมแผนพัฒนำจังหวัด 4 ปีจะมีพื้นที่ป่ำไม้
ลดลงเหลือร้อยละ 13.19 
 

 ภควรรษ และ ยงยุทธ (2555) ได้ศึกษำกำรวำงแผนกำรใช้ที่ดินเพื่อกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรป่ำไม้ในพื้นที่
จังหวัดพิษณุโลก ใน ปี พ.ศ. 2560 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษำกำรเปลี่ยนแปลงขนำดพื้นที่ของกำรใช้ที่ดินแต่ละ
ประเภทในจังหวัดพิษณุโลก พ.ศ. 2552 - 2560 และเพื่อก ำหนดเขตกำรใช้ที่ดินทำงกำรเกษตรและพื้นที่ป่ำไม้ พร้อม
ทั้งจัดท ำแผนที่เพื่อเสนอแนวทำงกำรใช้ที่ดินและกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรป่ำไม้ของจังหวัดพิษณุโลก จ ำแนกกำรใช้ที่ดิน
ออกเป็น 6 ประเภท ได้แก่ พื้นที่ป่ำไม้ พื้นที่นำข้ำว พื้นที่เกษตร ไม้ผลและไม้ยืนต้น ชุมชนและแหล่งน้ ำ และพื้นที ่
อ่ืน ๆ ปัจจัยที่ใช้ ได้แก ่ควำมลำดชัน ระยะห่ำงจำกแหล่งน้ ำ ระยะห่ำงจำกหมู่บ้ำน ระยะห่ำงจำกถนน ปริมำณน้ ำฝน
เฉลี่ยรำยปี หินแกรนิต หินชนิดอ่ืน ดินเหนียว ดินร่วน ควำมลึกของดินปำนกลำง ดินทรำย ดินตื้น ควำมลำดชันของ
พื้นที่ และควำมซับซ้อนของพื้นที่ ผลกำรศึกษำพบว่ำ 1) กำรเปลี่ยนแปลงกำรใช้ที่ดินเหมือนในอดีต คือ พื้นที่ป่ำไม้  
มีพื้นที่เพิ่มขึ้น และพื้นที่ อ่ืน ๆ มีพื้นที่เพิ่มขึ้น พื้นที่นำข้ำว พื้นที่เกษตร และไม้ผลและไม้ยืนต้น มีพื้นที่ลดลง  
2) กำรเปลี่ยนแปลงเมื่อมีกำรใช้ที่ดินพื้นที่นำข้ำวเพิ่มขึ้นจำกแนวโน้มเดิมร้อยละ 5 พบว่ำพื้นที่ป่ำไม้  และพื้นที่นำข้ำว 
มีพื้นที่เพิ่มขึ้น ส่วนพื้นที่ เกษตร ไม้ผลและไม้ยืนต้น ชุมชนและแหล่งน้ ำ และพื้นที่ อ่ืน ๆ มีพื้นที่ลดลง 3) กำร
เปลี่ยนแปลงเมื่อมีกำรใช้ที่ดินพื้นที่นำข้ำวเพิ่มขึ้นจำกแนวโน้มเดิมร้อยละ 5 และถึงแม้จะมีกำรก ำหนดพื้นที่ลุ่มน้ ำชั้น 
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66 โครงกำรจดัท ำข้อมูลกำรจ ำแนกเขตกำรใช้ประโยชน์ที่ดินป่ำสงวนแห่งชำติ 

1A และ 1B เป็นพื้นที่คุ้มครอง พบว่ำพื้นที่ป่ำไม้ และนำข้ำว มีพื้นที่เพิ่มขึ้น พื้นที่เกษตร ไม้ผลและไม้ยืนต้น และพื้นที่
อ่ืน ๆ มีพื้นที่ลดลง ในขณะที่พื้นที่ชุมชนและแหล่งน้ ำไม่มีกำรเปลี่ยนแปลง 
 

 สุภำพรรณ และคณะ (2555) ได้ศึกษำกำรประยุกต์แบบจ ำลอง CLUE- S และแบบจ ำลอง GLOBIO 3 ใน
กำรประเมินกำรเปลี่ยนแปลงกำรใช้ที่ดินต่อควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ เพื่อวิเครำะห์แนวโน้มกำรเปลี่ยนแปลง 
กำรใช้ที่ดิน และผลกระทบต่อควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ จ ำแนกกำรใช้ที่ดินออกเป็น 10 ประเภท ได้แก ่
ป่ำสมบูรณ์ ป่ำเสื่อมโทรม สวนป่ำ นำข้ำว พื้นที่เกษตร เมือง แหล่งน้ ำ ยำงพำรำ ปำล์มน้ ำมัน และอ่ืน ๆ ใช้ปัจจัยที่
น ำมำใช้ ได้แก่ ระยะห่ำงจำกถนน ควำมสูง ควำมลำดชัน ควำมหนำแน่นของประชำกร ระดับควำมลึกของดิน และ
ชนิดดิน (ดินเหนียว ดินร่วน ดินร่วนปนทรำย ดินทรำย) ผลกำรศึกษำพบว่ำ พื้นที่ปลูกปำล์มน้ ำมันเพิ่มขึ้นทดแทน
พื้นที่เกษตรและสวนยำงพำรำบำงส่วน รูปแบบกำรใช้ที่ดิน คล้ำยกับผลกำรศึกษำกำรใช้ที่ดินในอนำคตเหมือนกับกำร
เปลี่ยนแปลงกำรใช้ที่ดินในอดีต แต่จะมีพื้นที่ปลูกปำล์มน้ ำมัน เพิ่มขึ้นอย่ำงชัดเจนในจังหวัดชุมพร และจังหวัด
ใกล้เคียง เนื่องจำกมีปัจจัยแวดล้อมที่เหมำะสมต่อกำรปลูกปำล์มน้ ำมัน 
 

 นิติ และ สุวิทย์ (2556) ได้ศึกษำกำรคำดกำรณ์กำรใช้ประโยชน์ที่ดินโดยแบบจ ำลอง CLUE-S กรณีศึกษำ 
บริเวณพื้นที่โดยรอบกว๊ำนพะเยำ จังหวัดพะเยำ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพิจำรณำผลกระทบของกำรใช้ประโยชน์ที่ดิน 
ที่ส่งผลต่อระบบนิเวศและวิถีชีวิตของคนในพื้นที่ และคำดกำรณ์กำรใช้ประโยชน์ที่ดินใน  ปี พ.ศ. 2559 โดยอำศัย
แบบจ ำลอง CLUE-S จ ำแนกกำรใช้ที่ดินออกเป็น 5 ประเภท ได้แก่ พื้นที่ชุมชน พื้นที่เกษตรกรรม พื้นที่ป่ำไม้  
แหล่งน้ ำ และพื้นที่อ่ืน ๆ โดยปัจจัยที่น ำมำใช้ ได้แก่ ควำมสูง ควำมลำดชัน ทิศด้ำนลำด ปริมำณน้ ำฝนเฉลี่ยรำยปี  
ชั้นคุณภำพลุ่มน้ ำ กำรระบำยน้ ำ ชนิดหิน ระยะห่ำงจำกถนน ระยะห่ำงจำกแหล่งน้ ำ ระยะห่ำงจำกชุมชน ควำม
หนำแน่นประชำกร และกำรใช้ประโยชน์ที่ดิน ผลกำรศึกษำพบว่ำ กำรใช้ประโยชน์ที่ดินที่ได้จำกแบบจ ำลองมีกำร
เปลี่ยนแปลงสภำพพื้นที่ในอนำคตที่ต่ำงกันไป โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งเมื่อพิจำรณำเปรียบเทียบระหว่ำงภำพเหตุกำรณ์ที่
มุ่งเน้นทำงเศรษฐกิจกับกำรอนุรักษ์ป่ำไม้ พบว่ำ พื้นที่ป่ำทำงด้ำนตะวันตกจะกลำยเป็นพื้นที่เกษตรกรรมเป็นจ ำนวน
มำก ในขณะเดียวกันจะพบว่ำ ภำพเหตุกำรณ์ที่มุ่งเน้นกำรอนุรักษ์ป่ำไม้จะมีกำรรวมกลุ่มของพื้นที่ป่ำไม้มำกขึ้นและ
พื้นที่ป่ำไม้จะเข้ำไปแทนที่พื้นที่อ่ืน ๆ ทั้งทำงตอนบนของพื้นที่ศึกษำและตอนล่ำงบริเวณใกล้กว๊ำนพะเยำ 
 

 Luo et al. (2010) ได้ศึกษำกำรรวมตัวแบบไดนำมิกของระบบเข้ำกับแบบจ ำลอง CLUE-S เพื่อวิเครำะห์
สถำนกำรณ์กำรใช้ประโยชน์ที่ดินในระดับภูมิภำค กรณีศึกษำลุ่มน้ ำ Sangong ในซินเจียงประเทศจีน เป็นกำรใช้
แบบจ ำลอง System Dynamics (SD) ร่วมกับ CLUE-S ในกำรคำดกำรณ์ภำพเหตุกำรณ์ในระดับภูมิภำค มี
วัตถุประสงค์เพื่อประเมินผลกระทบของกำรเปลี่ยนแปลงกำรใช้ประโยชน์ที่ดินในระบบนิเวศ และเพื่อน ำไปช่วยในกำร
วำงแผน/นโยบำยกำรใช้ประโยชน์ทีด่ิน จ ำแนกกำรใช้ที่ดินออกเป็น 5 ประเภท ได้แก ่พื้นที่เกษตร พื้นที่ป่ำไม้ ทุ่งหญ้ำ 
พื้นที่ชุมชน และพื้นที่ที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ ปัจจัยที่น ำมำใช้ ได้แก่ ควำมหนำแน่นของประชำกร ชนิดดิน ระดับน้ ำใต้ดิน 
ควำมสูง ควำมลำดชัน ควำมหนำแน่นของปศุสัตว์ และคุณภำพน้ ำใต้ดิน กำรคำดกำรณ์กำรใช้ที่ดินใน ปี พ.ศ. 2530 ปี 
พ.ศ. 2541 และ ปี พ.ศ. 2547 ใช้ค่ำสถิติ Kappa เพื่อประเมินควำมถูกต้องมีค่ำเท่ำกับ 0.83 0.84 และ 0.81 
ตำมล ำดับ กำรใช้ที่ดินในอนำคตขึ้นอยู่กับสถำนกำรณ์ที่ก ำหนดจ ำลองขึ้น รูปแบบกำรใช้ที่ดินส ำหรับใน ป ีพ.ศ. 2553 
2563 และ 2573 มีผลกำรคำดกำรณ์กำรใช้ที่ดินจำกแบบจ ำลอง CLUE-S และแบบจ ำลอง SD แตกต่ำงกัน ร้อยละ 
0.35 – 3 
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67 บทที่ 3 ผลกำรศึกษำ 

 Ongsomwang and Lamchuen (2015) ได้ศึกษำกำรบูรณำกำรของแบบจ ำลองทำงภูมิศำสตร์ส ำหรับ 
กำรจัดสรรที่ดินที่เหมำะสมเพื่อใช้ในสถำนกำรณ์ที่แตกต่ำงกัน 3 สถำนกำรณ์ โดยมีวัตถุประสงค์ คือ 1) เพื่อประเมิน
ประวัติศำสตร์และกำรเปลี่ยนแปลงของกำรใช้ประโยชน์ทีด่ินและสิ่งปกคลุมดินล่ำสุด 2) เพื่อจ ำลองสถำนกำรณ์กำรใช้
ประโยชน์ที่ดินและสิ่งปกคลุมดินที่แตกต่ำงกัน 3 สถำนกำรณ์โดยใช้แบบจ ำลอง CLUE-S 3) กำรประเมินกำรพังทลำย
ของดิน/น้ ำ ผลผลิต และมูลค่ำทำงเศรษฐกิจและกำรเปลี่ยนแปลง 4) เพื่อจัดสรรกำรใช้ประโยชน์ที่ดินให้เหมำะสม
ที่สุดส ำหรับ 3 ประเภทที่แตกต่ำงกันตำมสถำนกำรณ์ โดยจ ำแนกกำรใช้ประโยชน์ที่ดิน ออกเป็น 9 ประเภท ได้แก่ 
ชุมชนเมืองและสิ่งปลูกสร้ำง นำข้ำว มันส ำปะหลัง ข้ำวโพด อ้อย ไม้ยืนต้น/ไม้ผล พื้นที่ป่ำไม้ แหล่งน้ ำ และพื้นที่
เบ็ดเตล็ด ปัจจัยที่น ำมำใช้ ได้แก่ ควำมสูง ควำมลำดชัน ทิศด้ำนลำด ระยะห่ำงจำกแหล่งน้ ำ ปริมำณน้ ำฝนเฉลี่ยรำยปี 
กำรระบำยน้ ำของดิน ควำมหนำแน่นของประชำกร และระยะห่ำงจำกถนน ข้อมูลกำรใช้ที่ดินและสิ่งปกคลุมดินใน ปี 
พ.ศ. 2546 และ ปี พ.ศ. 2556 กำรใช้ที่ดินและสิ่งปกคลุมดินประเภทอ้อย และชุมชนเมืองและสิ่งปลูกสร้ำง มีพื้นที่
เพิ่มข้ึน เท่ำกับ 171 และ 66.5 เฮกตำร์ ตำมล ำดับ กำรใช้ที่ดินและสิ่งปกคลุมดินที่ลดลง คือ ต้นไม้ยืนต้น/ไม้ผล และ
ข้ำวโพดเลี้ยงสัตว์มีพื้นที่ เท่ำกับ 128.5 และ 108.9 เฮกตำร์ ตำมล ำดับ ควำมถูกต้องโดยรวมของกำรใช้ที่ดินและ 
สิ่งปกคลุมดินใน ปี พ.ศ. 2556 มีค่ำสัมประสิทธิ์ Kappa เท่ำกับ 0.87 กำรคำดกำรณ์กำรเปลี่ยนแปลงของกำรใช้ที่ดิน
และสิ่งปกคลุมดินโดยกำรก ำหนดกำรเพิ่มขึ้นและลดลงตำมนโยบำย พบว่ำมีพื้นที่ป่ำไม้เพิ่มขึ้นจำก 25,970 เฮกตำร์ 
ใน ป ีพ.ศ. 2556 เป็น 32,601 เฮกตำร์ ใน ป ีพ.ศ. 2566 
 

 Markandu et al. (2016) ได้ศึกษำกำรสร้ำงแบบจ ำลองเชิงพื้นที่ในกำรจ ำลองกำรใช้ประโยชน์ที่ดิน โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อก ำหนดรูปแบบกำรใช้ที่ดินที่เหมำะสมที่น ำไปสู่กำรเปลี่ยนแปลงที่มีผลประโยชน์ที่ดีที่สุดของชุมชน  
ซึ่งจ ำแนกกำรใช้ประโยชน์ที่ดินออกเป็น 6 ประเภท ได้แก ่กำรเพำะปลูก ฟำร์มปศุสัตว์ ป่ำและเทือกเขำ ทุ่งหญ้ำเลี้ยง
สัตว์ อำหำรสัตว์ และที่อยู่อำศัย/พื้นที่ก่อสร้ำง ปัจจัยที่น ำมำใช้ ได้แก่ ระยะห่ำงทำงถนน ระยะห่ำงจำกชุมชน ทิศ 
ด้ำนลำด ควำมลำดชัน ดินทรำย ระดับน้ ำใต้ดิน ระยะห่ำงจำกล ำน้ ำ ระยะห่ำงจำกแหล่งน้ ำในเขตกันชน และ
ระยะห่ำงจำกทะเลสำบและอ่ำงเก็บน้ ำ ควำมสัมพันธ์เชิงพื้นที่พบว่ำทุกกำรใช้ประโยชน์ที่ดินมีพื้นที่เพิ่มขึ้นยกเว้น
ฟำร์มปศุสัตว์ที่มีพื้นที่ลดลง 
 

 Trisurat et al. (2016) ได้ศึกษำกำรบูรณำกำรสถำนกำรณ์กำรใช้ที่ดิน กำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ 
และแบบจ ำลองในกำรประเมินกำรบริกำรของพื้นที่ป่ำในภำคใต้ของประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อคำดกำรณ์
กำรเปลี่ยนแปลงกำรใช้ประโยชน์ที่ดินและสิ่งปกคลุมดิน ในช่วง ป ีพ.ศ. 2552 - 2563 และเพื่อคำดกำรณ์กำรปริมำณ
น้ ำฝนและปริมำณตะกอนในแม่น้ ำ จ ำแนกกำรใช้ที่ดินออกเป็น 5 ประเภท ได้แก่ ป่ำไม้ที่สมบูรณ์ ป่ำเสื่อมโทรม 
ยำงพำรำ สวนสมรม ไม้ผล และอ่ืน ๆ ปัจจัยที่น ำมำใช้ ได้แก่ ควำมสูง ระยะห่ำงจำกแหล่งน้ ำ ระยะห่ำงจำกถนน 
ระยะห่ำงจำกชุมชน ระดับควำมลึกของดิน ชนิดดิน และปริมำณน้ ำฝนเฉลี่ยรำยปี ผลกำรคำดกำรณ์พบว่ำ พื้นที่ลุ่มน้ ำ
ตอนบน ร้อยละ 90 มีแนวโน้มที่จะรักษำไว้เป็นป่ำที่สมบูรณ์จนถึง ปี พ.ศ. 2563 แต่พื้นที่ลุ่มน้ ำย่อยบริเวณตอนกลำง
ลุ่มน้ ำและลุ่มน้ ำตอนล่ำงจะกลำยเป็นพื้นที่กำรเกษตร (เช่น สวนยำงพำรำ และสวนผลไม้) เพิ่มมำกขึ้น และ
สถำนกำรณ์กำรอนุรักษ์ป่ำเสื่อมโทรมทั้งหมดในตอนบนของลุ่มน้ ำ จะมีกำรเปลี่ยนแปลงเป็นพื้นที่ป่ำสมบูรณ์จำก  
กำรอนุรักษ์และฟื้นฟูตำมธรรมชำติ 
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68 โครงกำรจดัท ำข้อมูลกำรจ ำแนกเขตกำรใช้ประโยชน์ที่ดินป่ำสงวนแห่งชำติ 

 Liang et al. (2017) ได้ศึกษำกำรใช้แบบจ ำลอง SD ร่วมกับ CLUE-S และแบบจ ำลอง Integrated 
Valuation of Environmemtal Sevices and Tradeoffs (InVEST) ในกำรจ ำลองและท ำนำยผลกระทบกำร
เปลี่ยนแปลงกำรใช้ที่ดิน จ ำแนกกำรใช้ที่ดินออกเป็น 5 ประเภท ได้แก ่พื้นที่ทุ่งหญ้ำ พื้นที่ป่ำไม้ แหล่งน้ ำ พื้นที่ชุมชน 
และพื้นที่ที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ ปัจจัยที่น ำมำใช้ ได้แก่ Normalized Difference Vegetation Index (NDVI) ชนิดดิน 
ควำมสูง ควำมลำดชันของพื้นที่ และเส้นทำงคมนำคม ผลกำรคำดกำรณ์กำรเปลี่ยนแปลงกำรใช้ที่ดินตำม 
ควำมต้องกำรที่อัตรำของกำรเปลี่ยนแปลงกำรใช้ที่ดินและกำรกระจำยตัวของพื้นที่ได้รับผลกระทบจำกสถำนกำรณ์
ควำมต้องกำรที่ดินที่แตกต่ำงกัน ในพื้นที่โอเอซิส (ป่ำไม้ ทุ่งหญ้ำ และน้ ำ) มีกำรขยำยตัวเพิ่มขึ้นจำก ป ีพ.ศ. 2543 ถึง 
ปี พ.ศ. 2552 ร้อยละ 12.5 ภำพจ ำลองแสดงให้เห็นว่ำพื้นที่สิ่งปลูกสร้ำงขยำยตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 49.75 จำก ปี พ.ศ. 
2552 ถึง ป ีพ.ศ. 2561 ท ำให้พื้นที่อ่ืน ๆ ลดลง 
 

 Liu et al. (2017) ได้ศึกษำกำรใช้ข้อมูลกำรส ำรวจระยะไกล และแบบจ ำลอง CLUE-S เพื่อวิเครำะห์ปัจจัยที่มี
ผลกระทบต่อนโยบำยในลุ่มน้ ำลี่เจียง ประเทศจีน มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษำควำมสัมพันธ์ระหว่ำงนโยบำยของรัฐ 
กับกำรเปลี่ยนแปลงกำรใช้ที่ดินเพื่อให้มีควำมเข้ำใจที่เหมำะสมกับกำรก ำหนดยุทธศำสตร์เพื่อกำรใช้ที่ดินอย่ำงยั่งยืน  
ลุ่มน้ ำลี่เจียงในเขตปกครองตนเองกวำงสีจ้วงทำงตอนใต้ของจีน จ ำแนกกำรใช้ประโยชน์ที่ดินออกเป็น 5 ประเภท ได้แก่ 
กำรก่อสร้ำง ไม้พุ่ม แหล่งน้ ำ ที่ดินท ำกิน และพื้นที่ป่ำไม้ ปัจจัยน ำมำที่ใช้ ได้แก่ ทิศด้ำนลำด ควำมสูง ลักษณะทำง
ธรณีวิทยำ ปริมำณน้ ำฝนเฉลี่ยรำยปี ระยะห่ำงจำกถนน ควำมลำดชัน ลักษณะทำงปฐพีวิทยำ ระยะห่ำงจำกแหล่งน้ ำ 
ระยะห่ำงจำกชุมชน และชั้นคุณภำพลุ่มน้ ำ โดยจ ำลองแนวโน้มของกำรเปลี่ยนแปลงกำรใช้ที่ดินจำก ปี พ.ศ. 2536 ถึง  
ปี พ.ศ. 2563 ภำยใต้ 2 สถำนกำรณ์ คือ สถำนกำรณ์กำรเติบโตตำมธรรมชำติและกำรแทรกแซงของรัฐบำลใช้แบบจ ำลอง 
CLUE-S ใช้เพื่อท ำนำยรูปแบบกำรใช้ที่ดิน ส ำหรับ ปี พ.ศ. 2563 แสดงให้เห็นว่ำภำยใต้กำรแทรกแซงของรัฐบำล พื้นที่
กำรก่อสร้ำงและพื้นที่เพำะปลูกเพิ่มขึ้นในขณะที่พื้นที่ของกำรใช้ที่ดินอ่ืนลดลง พื้นที่ป่ำลดลงส ำหรับทุกมณฑลภำยใต้
สถำนกำรณ์กำรเติบโตตำมธรรมชำติ  ภำยใต้กฎอัยกำรศึกมีกำรปลูกสร้ำงป่ำไม้เพิ่มขึ้น จึงท ำให้สถำนกำรณ์ที่มี 
กำรแทรกแซงของรัฐบำล มีพื้นที่ป่ำไม้เพิ่มขึ้น ซึ่งถือได้ว่ำโครงกำรคืนพื้นที่เพำะปลูกเพื่อเป็นพื้นที่ป่ำประสบควำมส ำเร็จ 
นอกเหนือจำกนโยบำยด้ำนสิ่งแวดล้อมที่น ำมำใช้ในลุ่มน้ ำลี่เจียง 
 

 Wu and Li (2018) ได้ศึกษำกำรจ ำลองกำรเปลี่ยนแปลงกำรใช้ที่ดิน โดยผสมผสำนมิติ ควำมสัมพันธ์
อัตโนมัติและกำรจัดกำรตนเองในกำรสร้ำงแบบจ ำลอง CLUE-S กรณีศึกษำในเขตเซิงเฉิงกวำงโจว สำธำรณรัฐ
ประชำชนจีน  ข้อมูลกำรใช้ที่ ดิน ใน  ปี  พ .ศ .  2544 2548 และ 2552 เพื่ อคำดกำรณ์กำรใช้ที่ ดิน ใน  
ปี พ.ศ. 2563 สถำนกำรณ์กำรเติบโตตำมธรรมชำติของระบบนิเวศ จ ำแนกกำรใช้ที่ดินออกเป็น 5 ประเภท ได้แก่ 
พื้นที่ป่ำไม้ กำรจรำจรทำงบก ที่อยู่อำศัย/ที่ดินอุตสำหกรรม พื้นที่น้ ำ และที่ดินที่ไม่ได้ใช้ประโยชน ์จ ำลองแนวโน้มของ
กำรเปลี่ยนแปลงกำรใช้ที่ดินจำก ปี พ.ศ. 2536 ถึง ปี พ.ศ. 2563 ภำยใต้ 3 สถำนกำรณ์ ได้แก ่สถำนกำรณ์กำรเติบโต
ตำมธรรมชำติ สถำนกำรณ์ที่มีกำรดูแลรักษำระบบนิเวศ และสถำนกำรณ์ที่มีกำรควบคุมเกี่ยวกับกำรพัฒนำเศรษฐกิจ 
กำรจรำจรทำงบกและที่อยู่อำศัย/ที่ดินอุตสำหกรรมจะเพิ่มขึ้น พื้นที่ป่ำไม้และพื้นที่น้ ำจะลดลงภำยใต้สถำนกำรณ ์
กำรเติบโตตำมธรรมชำติ และกำรควบคุมเกี่ยวกับกำรพัฒนำเศรษฐกิจ แต่จะเพิ่มขึ้นเล็กน้อยภำยใต้สถำนกำรณ์ที่มี
กำรดูแลรักษำระบบนิเวศ 
 



 

ส ำนักจัดกำรที่ดินป่ำไม้ กรมปำ่ไม้ 
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69 บทที่ 3 ผลกำรศึกษำ 

 จำกผลกำรทบทวนวรรณกรรมทั้งในและต่ำงประเทศ พบว่ำมีปัจจัยที่นิยมน ำมำใช้ส ำหรับคำดกำรณ์กำรใช้
ประโยชน์ที่ดินโดยใช้แบบจ ำลอง CLUE-S จ ำนวน 12 ปัจจัย คือ ควำมสูงของพื้นที่ ควำมลำดชันของพื้นที่ ระยะห่ำง
จำกเส้นทำงคมนำคม ระยะห่ำงจำกล ำน้ ำ ควำมหนำแน่นของประชำกร ทิศด้ำนลำด ระยะห่ำงจำกต ำแหน่งหมู่บ้ำน 
ลักษณะของเนื้อดิน ระดับน้ ำใต้ดิน ปริมำณน้ ำฝนเฉลี่ยรำยปี กำรระบำยน้ ำของดิน และรำยได้เฉลี่ยต่อครัวเรือน 
(ตำรำงที่ 21) 
 

ตารางที่ 21  ปัจจัยที่นิยมน ำมำใช้ส ำหรับคำดกำรณ์กำรใช้ประโยชน์ที่ดินโดยใช้แบบจ ำลอง CLUE-S 
 

ปัจจัย 
จ ำนวนบทควำม/งำนวิจัยที่มีกำรอ้ำงถึง 

พื้นที่เกษตรกรรม พื้นที่ชุมชนและสิง่ก่อสร้ำง พื้นที่น้ ำ พื้นที่ปำ่ไม ้
ควำมสูงของพื้นที ่ 10 7 6 16 
ควำมลำดชันของพืน้ที ่ 8 5 2 16 
ระยะห่ำงจำกเส้นทำงคมนำคม 6 4 1 9 
ระยะห่ำงจำกล ำน้ ำ 9 3 3 8 
ควำมหนำแนน่ของประชำกร 9 8 5 7 
ทิศด้ำนลำด 6 8 2 6 
ระยะห่ำงจำกต ำแหน่งหมู่บำ้น 4 4 3 6 
ลักษณะของเนื้อดิน 4 4 1 4 
ระดับน้ ำใต้ดิน 0 0 0 4 
ปริมำณน้ ำฝนเฉลี่ยรำยป ี 6 4 0 4 
กำรระบำยน้ ำของดิน 0 2 0 0 
รำยได้เฉลี่ยต่อครัวเรือน 0 0 1 0 

 

 ที่ปรึกษำได้น ำปัจจัยที่กล่ำวถึงทั้ง 12 ปัจจัย มำพิจำรณำรำยละเอียดทีละปัจจัย โดยทุกปัจจัยต้องเป็นข้อมูล
ที่ได้รับกำรจัดท ำขึ้นจำกหน่วยงำนที่มีควำมน่ำเชื่อถือ สำมำรถเข้ำถึงและดำวน์โหลดข้อมูลได้ และมีกำรจัดเก็บใน
ระบบสำรสนเทศภูมิศำสตร์ เพื่อสะดวกต่อกำรวิเครำะห์ข้อมูลและก ำหนดค่ำระดับคะแนน เพื่อใช้ส ำหรับศึกษำ 
กำรเปลี่ยนแปลงกำรใช้ประโยชน์ที่ดิน ทั้งนี้ได้ท ำกำรคัดเลือกปัจจัยจ ำนวน 11 ปัจจัย น ำมำใช้ในกำรด ำเนินงำนของ
โครงกำรฯ มีรำยละเอียด ดังนี้ 

 ควำมสูงของพื้นที่ ใช้ข้อมูลแบบจ ำลองควำมสูงเชิงเลข (Digital Elevation Model: DEM) ของ
ส ำนักงำนส ำรวจทำงธรณีวิทยำของสหรัฐอเมริกำ (The United States Geological Survey: 
USGS) โดยแบ่งข้อมูลออกเป็น 5 ระดับ ได้แก่ พื้นที่ที่มีระดับควำมสูงตั้งแต่ 2,001 เมตร ขึ้นไป 
มีระดับคะแนน เท่ำกับ 1 พื้นที่ที่มีระดับควำมสูงระหว่ำง 1,501 – 2,000 เมตร มีระดับคะแนน 
เท่ำกับ 2 พื้นที่ที่มีระดับควำมสูงระหว่ำง 1,001 – 1,500 เมตร มีระดับคะแนน เท่ำกับ 3 พื้นที่
ที่มีระดับควำมสูงระหว่ำง 501 – 1,000 เมตร มีระดับคะแนน เท่ำกับ 4 และพื้นที่ที่มีระดับ
ควำมสูง น้อยกว่ำ 500 เมตร มีระดับคะแนน เท่ำกับ 5 
 



 

ส ำนักจัดกำรที่ดินป่ำไม้ กรมปำ่ไม้ 
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70 โครงกำรจดัท ำข้อมูลกำรจ ำแนกเขตกำรใช้ประโยชน์ที่ดินป่ำสงวนแห่งชำติ 

 ควำมลำดชันของพื้นที่ จัดท ำขึ้นจำกข้อมูลแบบจ ำลองควำมสูงเชิงเลขของ USGS โดยแบ่ง
ข้อมูลออกเป็น 5 ระดับ ได้แก่ พื้นที่ที่มีควำมลำดชัน ตั้งแต่ ร้อยละ 80.1 ขึ้นไป มีระดับคะแนน 
เท่ำกับ 1 พื้นที่ที่มีควำมลำดชันระหว่ำง ร้อยละ 60.1 – 80.0 มีระดับคะแนน เท่ำกับ 2 พื้นที ่
ที่มีควำมลำดชันระหว่ำง ร้อยละ 40.1 – 60.0 มีระดับคะแนน เท่ำกับ 3 พื้นที่ที่มีควำมลำดชัน
ระหว่ำง ร้อยละ 20.1 – 40.0 มีระดับคะแนน เท่ำกับ 4 และพื้นที่ที่มีควำมลำดชันน้อยกว่ำ 
ร้อยละ 20.0 เมตร มีระดับคะแนนเท่ำกับ 5 

 ระยะห่ำงจำกเส้นทำงคมนำคม จัดท ำขึ้นจำกข้อมูลเส้นทำงคมนำคมที่จัดเก็บเป็นข้อมูลในระบบ
สำรสนเทศภูมิศำสตร์ ของส่วนภูมิสำรสนเทศป่ำไม้ ส ำนักจัดกำรที่ดินป่ำไม้ กรมป่ำไม้ โดยแบ่ง
ข้อมูลออกเป็น 5 ระดับ ได้แก่  ระยะห่ำงจำกเส้นทำงคมนำคมตั้ งแต่  2,001 เมตร  
ขึ้นไป มีระดับคะแนน เท่ำกับ 1 ระยะห่ำงจำกเส้นทำงคมนำคมระหว่ำง 1,501 – 2,000 เมตร 
มีระดับคะแนน เท่ำกับ 2 ระยะห่ำงจำกเส้นทำงคมนำคมระหว่ำง 1,001 – 1,500 เมตร มีระดับ
คะแนน เท่ำกับ 3 ระยะห่ำงจำกเส้นทำงคมนำคมระหว่ำง 501 – 1,000 เมตร มีระดับคะแนน 
เท่ำกับ 4 และระยะห่ำงจำกเส้นทำงคมนำคม น้อยกว่ำ 500 เมตร มีระดับคะแนนเท่ำกับ 5 

 ระยะห่ำงจำกล ำน้ ำ จัดท ำขึ้นจำกข้อมูลเส้นล ำน้ ำที่จัดเก็บเป็นข้อมูลในระบบสำรสนเทศ
ภูมิศำสตร์ ของส่วนภูมิสำรสนเทศป่ำไม้ ส ำนักจัดกำรที่ดินป่ำไม้ กรมป่ำไม้ โดยแบ่งข้อมูล
ออกเป็น 5 ระดับ ได้แก่ ระยะห่ำงจำกเส้นล ำน้ ำตั้งแต่ 2,001 เมตรขึ้นไป มีระดับคะแนน 
เท่ำกับ 1 ระยะห่ำงจำกเส้นล ำน้ ำระหว่ำง 1,501 – 2,000 เมตร มีระดับคะแนนเท่ำกับ 2 
ระยะห่ำงจำกเส้นล ำน้ ำระหว่ำง 1,001 – 1,500 เมตร มีระดับคะแนนเท่ำกับ 3 ระยะห่ำงจำก
เส้นล ำน้ ำระหว่ำง 501 – 1,000 เมตร มีระดับคะแนนเท่ำกับ 4 และระยะห่ำงจำกเส้นล ำน้ ำ
น้อยกว่ำ 500 เมตร มีระดับคะแนนเท่ำกับ 5 

 ควำมหนำแน่นของประชำกร จัดท ำขึ้นจำกข้อมูลจ ำนวนประชำกร ของกรมกำรปกครอง 

 ทิศด้ำนลำด จัดท ำข้ึนจำกข้อมูลแบบจ ำลองควำมสูงเชิงเลขของ USGS โดยแบ่งข้อมูลออกเป็น 8 
ระดับ ได้แก่ พื้นที่ที่ทิศด้ำนลำดมีมุมอะซิมุท (Azimuth) ตั้งแต่ 315.1 องศำ ขึ้นไป มีระดับ
คะแนน เท่ำกับ 1 พื้นที่ที่ทิศด้ำนลำดมีมุมอะซิมุท ระหว่ำง 270.1 – 315 องศำ มีระดับคะแนน 
เท่ำกับ 2 พื้นที่ที่ทิศด้ำนลำดมีมุมอะซิมุท ระหว่ำง 225.1 – 270 องศำ มีระดับคะแนน เท่ำกับ 3 
พื้นที่ที่ทิศด้ำนลำดมีมุมอะซิมุท ระหว่ำง 180.1 – 225 องศำ มีระดับคะแนน เท่ำกับ 4 พื้นที ่
ที่ทิศด้ำนลำดมีมุมอะซิมุท ระหว่ำง 135.1 – 180 องศำ มีระดับคะแนน เท่ำกับ 5 พื้นที ่
ที่ทิศด้ำนลำดมีมุมอะซิมุท ระหว่ำง 90.1 – 135 องศำ มีระดับคะแนน เท่ำกับ 6 พื้นที ่
ที่ทิศด้ำนลำดมีมุมอะซิมุท ระหว่ำง 45.1 – 90 องศำ มีระดับคะแนน เท่ำกับ 7 และพื้นที ่
ที่ทิศด้ำนลำดมีมุมอะซิมุท น้อยกว่ำ 45 องศำ มีระดับคะแนน เท่ำกับ 8 

 ระยะห่ำงจำกต ำแหน่งหมู่บ้ำน จัดท ำขึ้นจำกข้อมูลต ำแหน่งหมู่บ้ำนที่จัดเก็บเป็นข้อมูลในระบบ
สำรสนเทศภูมิศำสตร์ ของส่วนภูมิสำรสนเทศป่ำไม้ ส ำนักจัดกำรที่ดินป่ำไม้ กรมป่ำไม้ โดยแบ่ง
ข้อมูลออกเป็น 5 ระดับ ได้แก่ ระยะห่ำงจำกต ำแหน่งหมู่บ้ำนตั้งแต่ 2,001 เมตรขึ้นไป มีระดับ
คะแนนเท่ำกับ 1 ระยะห่ำงจำกต ำแหน่งหมู่บ้ำนระหว่ำง 1,501 – 2,000 เมตร มีระดับคะแนน
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เท่ำกับ 2 ระยะห่ำงจำกต ำแหน่งหมู่บ้ำนระหว่ำง 1,001 – 1,500 เมตร มีระดับคะแนนเท่ำกับ 
3 ระยะห่ำงจำกต ำแหน่งหมู่บ้ำนระหว่ำง 501 – 1,000 เมตร มีระดับคะแนนเท่ำกับ 4 และ
ระยะห่ำงต ำแหน่งหมู่บ้ำนน้อยกว่ำ 500 เมตร มีระดับคะแนนเท่ำกับ 5 

 ลักษณะของเนื้อดิน จัดท ำขึ้นจำกข้อมูลชุดดินที่จัดเก็บเป็นข้อมูลในระบบสำรสนเทศภูมิศำสตร์ 
ของกรมพัฒนำที่ดิน 

 กำรระบำยน้ ำของดิน จัดท ำขึ้นจำกข้อมูลชุดดินที่จัดเก็บเป็นข้อมูลในระบบสำรสนเทศ
ภูมิศำสตร์ ของกรมพัฒนำที่ดิน 

 ปริมำณน้ ำฝนเฉลี่ยรำยปี จัดท ำขึ้นจำกข้อมูลปริมำณน้ ำฝน ของกรมอุตุนิยมวิทยำ 

 รำยได้เฉลี่ยต่อครัวเรือน จัดท ำขึ้นจำกข้อมูลรำยได้เฉลี่ยในครัวเรือน ของส ำนักงำนพัฒนำชุมชน
จังหวัดน่ำน 

 

ทั้งนี้ปัจจัยทั้งหมดที่ได้จัดท ำขึ้นจะจัดเก็บข้อมูลไว้ในระบบสำรสนเทศภูมิศำสตร์ รูปแบบข้อมูลรำสเตอร์ 
(Raster) โดยก ำหนดขนำดกริดเท่ำกับ 50 เมตร 
 
3.9 ผลการคาดการณ์รูปแบบการใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติของจังหวัดน่าน 
 

 เนื่องจำกกำรวิเครำะห์กำรเปลี่ยนแปลงกำรใช้ประโยชนท์ี่ดินด้วยแบบจ ำลอง CLUE-S มีข้อจ ำกัดในเร่ืองของ
ขนำดไฟล์ผลลัพธ์ เนื่องจำกหำกมีกำรก ำหนดขนำดกริดของปัจจัยต่ำง ๆ ที่น ำมำใช้ในวิเครำะห์ด้วยระบบสำรสนเทศ
ภูมิศำสตร์ให้มีควำมละเอียดมำกจนเกินไป จะท ำให้ไฟล์ผลลัพธ์มีขนำดใหญ่จนไม่สำมำรถประมวลผลได้ ดังนั้นใน
กำรศึกษำคร้ังนี้จึงได้แบ่งกลุ่มพื้นที่ป่ำสงวนแห่งชำติของจังหวัดน่ำนออกเป็น 4 กลุ่ม ข้อมูล ได้แก ่
 

  กลุ่มที่ 1 ประกอบด้วยป่ำสงวนแห่งชำติ จ ำนวน 2 แห่ง ได้แก่ ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำถ้ ำผำตูบ และ
ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำน้ ำยำวและป่ำน้ ำสวด 
 

  กลุ่มที่ 2 ประกอบด้วยป่ำสงวนแห่งชำติ จ ำนวน 1 แห่ง คือ ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำดอยภูคำและป่ำผำแดง 
 

  กลุ่มที่ 3 ประกอบด้วยป่ำสงวนแห่งชำติ จ ำนวน 9 แห่ง ได้แก่ ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำเขำน้อย  
ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำสำลีก ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำนำซำว ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำนำซำวฝั่งซ้ำย ถนนสำยแพร่-น่ำน ป่ำสงวน
แห่งชำติป่ำน้ ำสำและป่ำแม่สำครฝั่งซ้ำย ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำแม่สำครฝั่งขวำ ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำห้วยแม่ขะนิง  
ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำน้ ำสำฝั่งขวำตอนขุน และป่ำสงวนแห่งชำติป่ำฝั่งขวำแม่น้ ำน่ำนตอนใต้ 
 

  กลุ่มที่ 4 ประกอบด้วยป่ำสงวนแห่งชำติ จ ำนวน 4 แห่ง ได้แก่ ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำน้ ำว้ำและ 
ป่ำแม่จริม ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำน้ ำว้ำและป่ำห้วยสำลี่  ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำห้วยงวงและป่ำห้วยสำลี่  และป่ำสงวน
แห่งชำติป่ำแม่น้ ำน่ำนฝั่งตะวันออกตอนใต้ 
 

 ทั้งนี้ได้ก ำหนดขนำดของข้อมูลกริด เท่ำกับ 50 เมตร ทั้งนี้ข้อมูลผลลัพธ์จำกกำรคำดกำรณ์กำรใช้ประโยชน์
ที่ดินป่ำสงวนแห่งชำติทั้ง 4 กลุ่ม ได้ถูกน ำมำรวมเป็นข้อมูลเป็นไฟล์ผลลัพธ์สุดท้ำย 
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กำรคำดกำรณ์กำรเปลี่ยนแปลงกำรใช้ประโยชน์ที่ดินแต่ละรูปแบบ ระหว่ำง ปี พ.ศ. 2560 และ ปี พ.ศ. 
2565 พบว่ำพื้นที่เกษตรกรรมมีพื้นที่เพิ่มขึ้น 43,576.34 ไร่ พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้ำงมีพื้นที่เพิ่มขึ้น 3,964.35 ไร่ 
ในขณะที่พื้นที่น้ ำมีพื้นที่ลดลง 833.70 ไร่ พื้นที่เบ็ดเตล็ดมีพื้นที่ลดลง 254.91 ไร่ และพื้นที่ป่ำไม้มีพื้นที่ลดลง 
52,581.22 ไร่ (ตำรำงที่ 22 และภำพที่ 20) 
 
ตารางที่ 22  รูปแบบกำรใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่ป่ำสงวนแห่งชำติของจังหวัดน่ำน ระหว่ำง ปี พ.ศ. 2560 และ 

2565 
 

รูปแบบกำรใชป้ระโยชนท์ี่ดิน 
พื้นที่ (ไร่) 

ปี พ.ศ. 2560 ปี พ.ศ. 2565 ผลตำ่ง 
พื้นที่เกษตรกรรม 2,092,147.71 2,135,724.05 +43,576.34 
พื้นทีชุ่มชนและสิ่งปลกูสรำ้ง 18,212.54 22,176.89 +3,964.35 
พื้นทีน่้ ำ 21,345.93 20,512.23 -833.70 
พื้นที่เบ็ดเตล็ด 376.45 121.54 -254.91 
พื้นทีป่ำ่ไม ้ 4,388,687.57 4,336,106.35 -52,581.22 

 

หมำยเหตุ: 1. ขนำดของพื้นที่ ปี พ.ศ. 2560 ได้จำกกำรวิเครำะห์ข้อมูลในระบบสำรสนเทศภูมิศำสตร์ ค ำนวณจำกข้อมูลเชฟไฟล์ (Shapefile) 
2. ขนำดของพื้นที่ ปี พ.ศ. 2565 ได้จำกกำรวิเครำะห์ข้อมูลในระบบสำรสนเทศภูมิศำสตร์ ค ำนวณจำกข้อมูลรำสเตอร์ 

 

  

 

พื้นที่เกษตรกรรม 

พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้ำง 

พื้นที่น้ ำ 

พื้นที่เบ็ดเตล็ด 

พื้นที่ป่ำไม้ 

 
ภาพที่ 20  รูปแบบกำรใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่ป่ำสงวนแห่งชำติของจังหวัดน่ำน ระหว่ำง ปี พ.ศ. 2560 และ 2565 

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2565 

1 
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3.10 กฎหมายที่มีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติของจังหวัด
น่าน จากอดีตถึงปัจจุบัน 
 

 เมื่อน ำเอำข้อมูลผลกำรศึกษำรูปแบบกำรใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่ป่ำสงวนแห่งชำติของจังหวัดน่ำน ปี พ.ศ. 
2550 2555 และ 2560 มำพิจำรณำร่วมกับข้อมูลสภำพพื้นที่ป่ำไม้ของจังหวัดน่ำน ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2550 เป็นต้นมำ 
พร้อมทั้งศึกษำกฎหมำยหรือนโยบำยต่ำง ๆ ของรัฐบำลที่ได้ถูกก ำหนดขึ้นระหว่ำง ปี พ.ศ. 2550 – 2561 สำมำรถน ำ
แสดงได้ตำมภำพที่ 21 ทั้งนี้ที่ปรึกษำได้จัดแบ่งกลุ่มของกฎหมำยหรือนโยบำยที่เกี่ยวข้องตำม ปี พ.ศ. ได้ 2 ช่วงเวลำ 
ดังนี้ 
 

 
 

ภาพที่ 21  กฎหมำยที่มีผลกระทบต่อกำรเปลี่ยนแปลงกำรใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่ปำ่สงวนแห่งชำติของจังหวัดนำ่น 
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 3.10.1 กฎหมำยและนโยบำยทีเ่กิดขึ้น ในช่วง ปี พ.ศ. 2550 - 2556 
 

1) มติคณะรัฐมนตรี 24 กรกฎำคม พ.ศ. 2550 
 

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักกำรตำมที่กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมเสนอร่ำง
พระรำชบัญญัติป่ำสงวนแห่งชำติ มีสำระส ำคัญคือ ปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมพระรำชบัญญัติป่ำสงวนแห่งชำติ พ.ศ. 2507 
โดยกำรเปิดโอกำสให้ชุมชนท้องถิ่นเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรดูแลรักษำป่ำ ปรั บปรุงบัญชีอัตรำค่ำธรรมเนียม 
ค่ำภำคหลวง และค่ำบ ำรุงป่ำให้สอดคล้องกับสภำวกำรณ์ปัจจุบัน และให้ส่งส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำตรวจ
พิจำรณำ แล้วส่งให้คณะกรรมกำรประสำนงำนสภำนิติบัญญัติแห่งชำติพิจำรณำ ก่อนเสนอสภำนิติบัญญัติแห่งชำติ
พิจำรณำต่อไป โดยให้รับควำมเห็นของส่วนรำชกำรที่เกี่ยวข้องและข้อสังเกตของคณะรัฐมนตรี ที่เห็นควรก ำหนด
รำยละเอียด และวิธีกำรคัดเลือกผู้ที่เป็นผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะร่วมเป็นคณะกรรมกำรควบคุมและ
รักษำป่ำสงวนแห่งชำติให้ชัดเจน และก ำหนดมำตรกำรป้องกันกำรท ำลำยทรัพยำกรธรรมชำติในเขตป่ำสงวนแห่งชำติ
ที่รัดกุม เนื่องจำกบำงกรณีอำจเป็นกำรกระท ำหรือมีส่วนร่วมของพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ 
 

2) แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 10 พ.ศ. 2550 - 2554 
 

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำบนฐำนควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพและกำรสร้ำงควำมมั่นคงของฐำน
ทรัพยำกรและสิ่งแวดล้อม โดยมีเป้ำหมำย เพื่อกำรรักษำควำมอุดมสมบูรณ์ของทรัพยำกรธรรมชำติ คุ้มครองพื้นที่ป่ำ
ให้คงควำมอุดมสมบูรณ์ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 33 พื้นที่ป่ำอนุรักษ์ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 18 ของพื้นที่ประเทศ ฟื้นฟูป่ำอนุรักษ์ 
2.9 ล้ำนไร่ และเพื่อวำงรำกฐำนด้ำนกำรปรับโครงสร้ำงเศรษฐกิจไปสู่กำรพัฒนำบนฐำนควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ 
โดยมีระบบฐำนข้อมูล 1 ระบบ และเกิดเครือข่ำยชุมชนพึ่งตนเอง ไม่น้อยกว่ำ 1 ,500 ชุมชน แนวทำงกำรพัฒนำ
ประกอบด้วย ด้ำนกำรรักษำฐำนทรัพยำกรและควำมสมดุลของระบบนิเวศ โดยกำรพัฒนำระบบฐำนข้อมูลและสร้ำง
องค์ควำมรู้ ส่งเสริมสิทธิชุมชนและกำรมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรทรัพยำกร ด้ำนกำรพัฒนำคุณค่ำควำมหลำกหลำยทำง
ชีวภำพ และภูมิปัญญำท้องถิ่น โดยกำรจัดองค์ควำมรู้และสร้ำงภูมิคุ้มกัน ส่งเสริมกำรใช้ควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ
ในกำรสร้ำงควำมมั่นคงของภำคเศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชน  
 

3) แผนจัดกำรคุณภำพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2550 - 2554 
 

กรอบแนวคิด ตั้งอยู่บนพื้นฐำนปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง ที่เน้นควำมสมดุล ควำมพอประมำณ 
ควำมมีเหตุผล และสร้ำงภูมิคุ้มกันให้กับทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งเน้นเรื่อง กำรสร้ำงสังคมที่มีควำมสุข
อย่ำงยั่งยืน โดยยังคงให้ควำมส ำคัญกับกระบวนกำรมีส่วนร่วมของประชำชนในกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติ
และสิ่งแวดล้อม และใช้แนวทำงกำรจัดกำรแบบบูรณำกำรที่สอดคล้องตำมระบบนิเวศ (Ecological Approach) ของ
แต่ละพื้นที่ โดยมีเป้ำหมำยเพื่อรักษำฐำนทรัพยำกรธรรมชำติและควำมสมบูรณ์ทำงระบบนิเวศเพื่อเป็นฐำนกำรพัฒนำ
ที่ยั่งยืน อนุรักษ์พื้นที่ป่ำไม้ไม่ให้ลดลงและควรเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่ำร้อยละ 0.5 ใน 5 ปี ป้องกันและลดอัตรำกำรสูญเสีย
ควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ โดยเฉพำะด้ำนกำรคุ้มครองสัตว์ป่ำและกำรปอ้งกันกำรค้ำสัตวป์่ำที่ผิดกฎหมำย รวมทั้งมี
ศูนย์ข้อมูลระดับชำติด้ำนควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ  
 



 

ส ำนักจัดกำรที่ดินป่ำไม้ กรมปำ่ไม้ 
 

กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 

 

75 บทที่ 3 ผลกำรศึกษำ 

4) มติคณะรัฐมนตรี 9 มีนำคม พ.ศ. 2553 
 

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักกำรยุทธกำรแก้ไขปัญหำวิกฤตป่ำไม้ของชำติ ซึ่งมีวัตถุประสงค์
เพื่อเป็นแนวทำงในกำรแก้ไขปัญหำกำรบุกรุกท ำลำยป่ำในพื้นที่วิกฤต และกำรติดตำมเฝ้ำระวังไม่ให้มีกำรบุกรุก
ท ำลำยในพื้นที่ป่ำอนุรักษ์และป่ำสงวนแห่งชำติทั่วไป โดยมีพื้นที่เป้ำหมำยคือ พื้นที่ทั่วไป ประกอบด้วย พื้นที่อุทยำน
แห่งชำติ เขตรักษำพันธุ์สัตว์ป่ำ ป่ำสงวนแห่งชำติ และป่ำชำยเลน และพื้นที่วิกฤต ประกอบด้วย พื้นที่อุทยำนแห่งชำติ 
เขตรักษำพันธุ์สัตว์ป่ำ ป่ำสงวนแห่งชำติ และป่ำชำยเลน ที่ประสบภำวะวิกฤตและล่อแหลมต่อกำรถูกบุกรุกท ำลำย 
ควรเพิ่มยุทธกำรในแผนงำนฟื้นฟูสภำพป่ำกิจกรรมควบคุมมิให้มีกำรขยำยพื้นที่บุกรุกและป้องกันรักษำป่ำ โดยเร่งรัด
กำรด ำเนินโครงกำรปรับปรุงเขตพื้นที่ป่ำไม้ (Reshape) ให้เกิดควำมต่อเนื่องและเสร็จสิ้นโดยเร็ว เพื่อจัดกำรแผนที่
แสดงขอบเขตที่ดินทุกประเภทของประเทศให้ชัดเจนสอดคล้องกับข้อเท็จจริงไม่ทับซ้อนกัน และช่วยแก้ไขปัญหำ  
ข้อขัดแย้งเร่ืองแนวเขตที่ดินระหว่ำงรัฐต่อรัฐ หรือรัฐกับเอกชน  
 

5) แผนกลยุทธ์กรมป่ำไม้ และแผนปฏิบัติรำชกำร 4 ปี พ.ศ. 2555 - 2558 
 

กำรจัดท ำยุทธศำสตร์กรมป่ำไม้ โดยให้มีควำมสอดคล้องกับนโยบำย ยุทธศำสตร์ แผนงำนต่ำง ๆ 
ที่เก่ียวข้อง ดังนี้ ในระยะเฉพำะหน้ำ เร่งปกป้องและฟื้นฟูพื้นที่อนุรักษ์ ทรัพยำกรป่ำไม้และสัตว์ป่ำ โดยให้ควำมส ำคัญ
ในกำรแก้ไขปัญหำกำรบุกรุกที่ดินของรัฐ จัดท ำแนวเขตที่ดินของรัฐให้ชัดเจน ปรับปรุงกฎหมำยให้ทันสมัยและสร้ำง
บรรทัดฐำนในกำรบังคับใช้กฎหมำยอย่ำงมีประสิทธิภำพและเป็นธรรม โดยเฉพำะในพื้นที่ป่ำต้นน้ ำและพื้นที่อนุรักษ์ที่
มีควำมส ำคัญเชิงนิเวศ ก ำหนดพื้นที่แนวกันชนและที่รำบเชิงเขำให้เป็นพื้นที่ยุทธศำสตร์กำรปลูกป่ำ เพื่อป้องกัน 
ภัยพิบัติและป้องกันกำรบุกรุกป่ำ ขยำยป่ำชุมชน และส่งเสริมกำรปลูกไม้มีค่ำทำงเศรษฐกิจในพื้นที่เอกชนเพื่อลดแรง
กดดันในกำรตัดไม้จำกป่ำธรรมชำติ ส่วนในระยะต่อไป พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรที่ดิน และแก้ไขกำรบุกรุกที่ดินของ
รัฐโดยยึดแนวพระรำชด ำริที่ให้ประชำชนสำมำรถอยู่ร่วมกับป่ำได้ ทั้งจะให้เชื่อมโยงกับกำรส่งเสริมกำรมีอำชีพและ
รำยได้อื่นอันเป็นบ่อเกิดของเศรษฐกิจชุมชนที่ต่อเนื่อง และก ำหนดรูปแบบที่เหมำะสมของธนำคำรที่ดินเพื่อเป็นกลไก
ในกำรน ำทรัพยำกรที่ดินมำใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
 

6) แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 11 พ.ศ. 2555 - 2559 
 

ยุทธศำสตร์กำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมอย่ำงยั่งยืน โดยมีเป้ำหมำย เพื่อเพิ่ม
ควำมอุดมสมบูรณ์ของฐำนทรัพยำกรธรรมชำติและควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพโดยรักษำพื้นที่อนุรักษ์ไว้ไม่น้อยกว่ำ
ร้อยละ 19 เพิ่มพื้นที่ป่ำไม้ให้ได้ร้อยละ 40 ของพื้นที่ประเทศ และเพิ่มพื้นที่ป่ำชำยเลนไม่น้อยกว่ำปีละ 5,000 ไร่ เพิ่ม
ประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรน้ ำทั้งระบบเพื่อลดปัญหำกำรขำดแคลนน้ ำและกำรบรรเทำอุทกภัย รวมทั้งเพิ่มพื้นที่
ชลประทำนเฉลี่ยปีละ 200,000 ไร่ เพื่อสนับสนุนควำมมั่นคงด้ำนอำหำร สร้ำงคุณภำพสิ่งแวดล้อมที่ดี ลดมลพิษและ
ผลกระทบต่อสุขภำพของประชำชนจำกกำรพัฒนำ ฟื้นฟูคุณภำพน้ ำทะเลชำยฝั่งโดยเฉพำะบริเวณอ่ำวไทยตอนใน
ไม่ให้อยู่ในเกณฑ์เสื่อมโทรมมำก คุณภำพอำกำศในเขตเมืองและเขตอุตสำหกรรมอยู่ในเกณฑ์มำตรฐำน กำรจัดกำร
ขยะชุมชนถูกหลักสุขำภิบำลเพิ่มขึ้นมำกกว่ำร้อยละ 50 ของปริมำณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้น และมีกำรน ำขยะกลับมำใช้
ใหม่ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 30 เพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรปรับตัวเพื่อรองรับผลกระทบจำกกำรเปลี่ยนแปลงสภำพ
ภูมิอำกำศและภัยพิบัติให้มีควำมพร้อมทั้งระดับประเทศ พื้นที่ และชุมชน 



 

ส ำนักจัดกำรที่ดินป่ำไม้ กรมปำ่ไม้ 
 

กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 

 

76 โครงกำรจดัท ำข้อมูลกำรจ ำแนกเขตกำรใช้ประโยชน์ที่ดินป่ำสงวนแห่งชำติ 

 3.10.2 กฎหมำยและนโยบำยที่เกิดขึ้น ในช่วง ปี พ.ศ. 2556 - 2561 
 

1) โครงกำรรักษ์ป่ำน่ำน ปี พ.ศ. 2556 - 2560 
 

มูลนิธิแม่ฟ้ำหลวงในพระบรมรำชูปถัมภ์ด ำเนินกำร “ปลูกป่ำ” อย่ำงเข้มข้นในพื้นที่โครงกำร 
ปิดทองหลังพระฯ จังหวัดน่ำน ภำยใต้แผนงำนที่จะด ำเนินกำรระหว่ำงปี พ.ศ. 2556 – 2560 โครงกำรปลูกป่ำ จังหวัด
น่ำน ซึ่งครอบคลุมพื้นที่ 250,000 ไร่ จึงได้ก ำหนดพื้นที่กำรปลูกและดูแลป่ำ แบ่งเป็นป่ำอนุรักษ์ 150,000 ไร่ โดยใช้
วิธีปลูกป่ำแบบปลูกเสริมด้วยไม้โตช้ำและไม้โตเร็วบนพื้นที่ 42,894 ไร่ และปลูกป่ำแบบไม่ต้องปลูกในพื้นที่ที่เหลือ  
อีกส่วนคือ ป่ำใช้สอย 20,000 ไร่ จะส่งเสริมให้มีกำรปลูกป่ำเพิ่มอีก 17,717 ไร่ จำกพื้นที่ป่ำใช้สอยที่มีอยู่แล้วบำงสว่น 
ส่วนป่ำเศรษฐกิจ 50,000 ไร่ จะเน้นพันธุ์ไม้ที่มีผลผลิตเนื่องจำกสำมำรถสร้ำงรำยได้สูง โดยมีเป้ำหมำยที่จะ  
เพำะกล้ำไม้ 107 ชนิด 11 ล้ำนกล้ำ เพื่อใช้ในกำรปลูกป่ำอนุรักษ์ 44 ต้นต่อไร่ ทั้งไม้โตช้ำและไม้โตเร็ว ป่ำเศรษฐกิจ 
164 ต้นต่อไร่ และป่ำใช้สอย 22 ต้นต่อไร่ กำรเพำะกล้ำ 5 ล้ำนกล้ำในปีแรก ส่วนกำรปลูกป่ำนั้นก ำหนดให้มีกำรปลูก
ป่ำในพื้นที่บ้ำนยอด 22,800 ไร่ บ้ำนน้ ำป้ำก 14,700 ไร่ และต ำบลขุนน่ำน จะท ำกำรปลูกป่ำ 73,100 ไร่ เนื่องจำก
เป็นพื้นที่ที่ป่ำถูกท ำลำยมำกที่สุด อีกทั้งเป็นพื้นที่ป่ำต้นน้ ำข้ำงบน 
 

2) ค ำสั่งคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ ที่ 64/2557 
 

เร่ือง กำรปรำบปรำมและหยุดยั้งกำรบุกรุกท ำลำยทรัพยำกรป่ำไม้ เพื่อให้กำรบริหำรรำชกำรของ
คณะรักษำควำมสงบแห่งชำติในกำรปรำบปรำมและหยุดยั้ง กำรบุกรุกท ำลำยทรัพยำกรป่ำไม้ในพื้นที่ต่ำง ๆ เป็นไป
อย่ำงมีประสิทธิภำพสำมำรถลดผลกระทบที่จะก่อให้เกิดควำมเสียหำยต่อระบบเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม  
ของประเทศโดยรวม คณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ จึงมีค ำสั่ง ให้กระทรวงกลำโหม กระทรวงมหำดไทย ส ำนักงำน
ต ำรวจแห่งชำติ กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม กองก ำลังรักษำควำมสงบเรียบร้อย กองก ำลังป้องกัน
ชำยแดนของกองทัพบก และกองทัพเรือ ตลอดจนหน่วยงำนที่มีภำรกิจและอ ำนำจหน้ำที่ที่เกี่ยวข้อง ด ำเนินกำร
ปรำบปรำมและจับกุมผู้บุกรุก ยึดถือ ครอบครอง ท ำลำย หรือกระท ำด้วยประกำรใด ๆ อันเป็นกำรท ำให้เสื่อมเสียแก่ 
สภำพป่ำ รวมทั้งผู้สมคบและสนับสนุนช่วยเหลือ ให้ได้ผลอย่ำงจริงจังในทุกพื้นที่รวมทั้งสกัดกั้นกำรลักลอบตัดไม้มีค่ำ
หรือไม้หวงห้ำม กำรน ำเข้ำและส่งออกไม้ที่ผิดกฎหมำยตลอดแนวชำยแดน ตลอดจนปรำบปรำมเครือข่ำยขบวนกำร
ตัดไม้ท ำลำยป่ำในทุกหมู่บ้ำนและชุมชนทั่วประเทศ และให้หน่วยงำนที่รับผิดชอบ ติดตำมผลคดีป่ำไม้และด ำเนินกำร
ฟื้นฟูพื้นที่ป่ำที่ถูกบุกรุกท ำลำย ให้คืนสภำพป่ำไม้ที่สมบูรณ์ดังเดิม โดยประสำนกับทุกหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง
ภำคประชำชน และองค์กรชุมชนได้เข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรด ำเนินกำรดังกล่ำวอย่ำงจริงจัง  
 

3) ค ำสั่งคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ ที่ 66/2557 
 

เรื่อง เพิ่มเติมหน่วยงำนส ำหรับกำรปรำบปรำม หยุดยั้งกำรบุกรุกท ำลำยทรัพยำกรป่ำไม้ และ
นโยบำยกำรปฏิบัติงำนเป็นกำรชั่วครำวในสภำวกำรณ์ปัจจุบัน  เพื่อให้กำรด ำเนินกำรและกำรประสำนงำนใน 
กำรปรำบปรำมและหยุดยั้งกำรบุกรุกท ำลำย ทรัพยำกรป่ำไม้ในพื้นที่ต่ำง ๆ เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพยิ่งขึ้น สำมำรถ
ลดผลกระทบที่จะก่อให้เกิด ควำมเสียหำยต่อระบบเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ของประเทศโดยรวม จึงให้ทุก
หน่วยที่เกี่ยวข้อง ยึดถือนโยบำยกำรปฏิบัติงำนเป็นกำรชั่วครำวในสภำวกำรณ์ปัจจุบัน ดังนี้  กำรด ำเนินกำรใด ๆ  



 

ส ำนักจัดกำรที่ดินป่ำไม้ กรมปำ่ไม้ 
 

กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 

 

77 บทที่ 3 ผลกำรศึกษำ 

ต้องไม่ส่งผลกระทบต่อประชำชนผู้ยำกไร้ ผู้ที่มีรำยได้น้อย และผู้ไร้ที่ดินท ำกิน ซึ่งได้อำศัยอยู่ในพื้นที่เดิมนั้ น ๆ ก่อน
ค ำสั่งนี้มีผลบังคับใช้ ยกเว้นผู้ที่บุกรุกใหม่ จะต้องด ำเนินกำรสอบสวน และพิสูจน์ทรำบ เพื่อก ำหนดวิธีปฏิบัติ  
ที่เหมำะสมและด ำเนินกำร ตำมขั้นตอนต่อไป กำรด ำเนินกำรเร่งด่วนในปัจจุบัน คือ กำรป้องกันไม่ให้มีกำรบุกรุก
เพิ่มเติม ด้วยกำรบังคับใช้กฎหมำยอย่ำงเข้มงวดและเด็ดขำด กำรด ำเนินกำรแก้ไขปัญหำที่สั่งสมมำตั้งแต่เดิม ให้หน่วย
ที่เก่ียวข้องร่วมกันพิจำรณำก ำหนดมำตรกำรและวิธีด ำเนินกำรอย่ำงเป็นระบบ 
 

4) ค ำสั่งคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ ที่ 106/2557 
 

เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมกฎหมำยว่ำด้วยป่ำไม้ โดยที่เป็นกำรสมควรแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมำยว่ำด้วยป่ำไม้ 
เพื่อปรับปรุงให้เหมำะสมกับสถำนกำรณ์ปัจจุบัน คณะรักษำควำมสงบแห่งชำติจึงมีประกำศ ดังต่อไปนี้  ให้ยกเลิก 
ควำมในวรรคหนึ่งของมำตรำ 7 และ 48 แห่งพระรำชบัญญัติป่ำไม้ พ.ศ. 2484 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชบัญญัติป่ำไม้ 
(ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2518 ให้ยกเลิกควำมในวรรคสองของมำตรำ 69 แห่งพระรำชบัญญัติป่ำไม้ พ.ศ. 2484 ซึ่งแก้ไข
เพิ่มเติมโดยพระรำชบัญญัติป่ำไม้ (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2525 ให้ยกเลิกควำมในวรรคสองของมำตรำ 72 ทวิ แห่ง
พระรำชบัญญัติป่ำไม้ พ.ศ. 2484 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชบัญญัติป่ำไม้ (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2522 ให้ยกเลิกควำมใน
วรรคสองของมำตรำ 73 แห่งพระรำชบัญญัติป่ำไม้ พ.ศ. 2484 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชบัญญัติป่ำไม้ (ฉบับที่ 7) 
พ.ศ. 2525 และให้ยกเลิกควำมในล ำดับที่ 53 ในช่องประเภท ก. ไม้หวงห้ำมธรรมดำ ของบัญชีท้ำยพระรำชกฤษฎีกำ
ก ำหนดไม้หวงห้ำม พ.ศ. 2530 
 

5) แผนแม่บทแก้ไขปัญหำกำรท ำลำยทรัพยำกรป่ำไม้ กำรบุกรุกที่ดินของรัฐ และกำรบริหำร 
จัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติอย่ำงยั่งยืน พ.ศ. 2557 
 

จำกกำรวิเครำะห์สถำนกำรณ์กำรบุกรุกท ำลำยทรัพยำกรป่ำไม้ของประเทศไทยในปัจจุบันที่
นับวันจะขยำยตัวเพิ่มขึ้นอย่ำงรวดเร็วจำกปัจจัยหลำยอย่ำง ท ำให้ปริมำณของพื้นที่ป่ำไม้ของประเทศมีจ ำนวนลดลง
อย่ำงมำก คณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ (คสช.) จึงมอบให้ กองอ ำนวยกำรรักษำควำมมั่นคงภำยในรำชอำณำจักร 
(กอ.รมน.) กับกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมวำงยุทธศำสตร์ “พิทักษ์ทรัพยำกรป่ำไม้ของชำติ” โดยให้
หน่วยงำนที่เก่ียวข้องน ำไปวำงแผนปฏิบัติกำรภำยใต้ภำรกิจของหน่วยงำนให้สอดคล้องกับยุทธศำสตร์ โดยมีเป้ำหมำย 
เพื่อพิทักษ์รักษำป่ำไม้ของประเทศให้มีควำมสมบูรณ์โดยให้มีพื้นที่ป่ำ อย่ำงน้อยร้อยละ 40 ของพื้นที่ประเทศ ภำยใน 
10 ปี โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อหยุดยั้งกำรตัดไม้ท ำลำยป่ำและทวงคืนผืนป่ำจำกผู้บกุรุกครอบครองให้ได้ตำมที่เป้ำหมำย
ก ำหนดไว้ภำยใน 1 ปี เพื่อให้มีระบบบริหำรจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ประสิทธิผล และยั่งยืน 
ภำยใน 2 ปี และเพื่อฟื้นฟูสภำพป่ำในพื้นที่ป่ำเป้ำหมำยทั่วทั้งประเทศให้มีสภำพที่สมบูรณ์ ภำยใน 2 – 10 ปี 
 

6) แผนพัฒนำจังหวัดน่ำน พ.ศ. 2557 - 2560 
 

ยุทธศำสตร์บริหำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม โดยกำรมีส่วนร่วมของภำคประชำชน
สรุปผลกำรด ำเนินงำนปงีบประมำณ พ.ศ. 2558 สรุปปัญหำอุปสรรคของกำรด ำเนินงำนที่ผ่ำนมำและหำแนวทำงแกไ้ข 
ดังนี้ ปัญหำกำรบุกรุกท ำลำยป่ำในพื้นที่ต้นน้ ำ ท ำไร่เลื่อนลอยบนพื้นที่สูง ขยำยพื้นที่ปลูกพืชเกษตรเชิงเดี่ยวเพื่อ  
กำรพำณิชย์ กำรลักลอบตัดไม้ในพื้นที่ป่ำสงวนแห่งชำติและป่ำอนุรักษ์ ส่งผลกระทบต่อสภำพแวดล้อม แนวทำงแก้ไข 



 

ส ำนักจัดกำรที่ดินป่ำไม้ กรมปำ่ไม้ 
 

กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 

 

78 โครงกำรจดัท ำข้อมูลกำรจ ำแนกเขตกำรใช้ประโยชน์ที่ดินป่ำสงวนแห่งชำติ 

กำรเพิ่มพื้นที่ป่ำไม้ โดยกำรปลูกป่ำเพิ่ม และฟื้นฟูสภำพป่ำ โดยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรบุกรุกท ำลำยป่ำในเขต
พื้นที่ป่ำอนุรักษ์ กำรสร้ำงเครือข่ำยอนุรักษ์ รวมถึงสร้ำงจิตส ำนึกให้แก่เยำวชนและชุมชน กำรป้องกันและแก้ไขปัญหำ
หมอกควันและไฟป่ำ อนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม ปัญหำกำรอ้ำงสิทธิ์ในขอบเขตที่ดินท ำกินที่ไม่
แน่นอนส่งผลให้มีกำรบุกรุกและท ำลำยป่ำเพิ่มขึ้นแนวทำงแก้ไข ให้หน่วยงำนรับผิดชอบต้องเร่งรัดด ำเนินกำรส ำรวจ
ตรวจสอบและรับรองสิทธิกำรถือครองที่ดินของรำษฎร และจัดให้มีหน่วยงำนที่มีหน้ำที่โดยตรงให้ชัดเจนและ 
มีเอกภำพในกำรจัดกำรในระดับพื้นที่  
 

7) มติคณะรัฐมนตรี 10 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2558 
 

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักกำรร่ำงพระรำชบัญญัติป่ำสงวนแห่งชำติ มีสำระส ำคัญเป็น 
กำรปรับปรุงแก้ไขพระรำชบัญญัติป่ำสงวนแห่งชำติ พ.ศ. 2507 โดยก ำหนดให้มีคณะกรรมกำรควบคุมและรักษำ  
ป่ำสงวนแห่งชำติประจ ำจังหวัด คณะกรรมกำรพิจำรณำกำรใช้ประโยชน์ในเขตป่ำสงวนแห่งชำติ และก ำหนดให้
พนักงำนเจ้ำหน้ำที่มีอ ำนำจยึดหรืออำยัดทรัพย์สินหรือของกลำงที่ได้มำหรือได้ใช้ในกำรกระท ำควำมผิด รวมทั้ง
ปรับปรุงบทบัญญัติเก่ียวกับบทก ำหนดโทษให้มีอัตรำโทษสูงขึ้น โดยให้กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมไป
ชี้แจงในประเด็นกระบวนกำรบริหำรจัดกำรในกำรใช้ประโยชน์ทรัพยำกรธรรมชำติในพื้นที่เขตป่ำสงวนแห่งชำติ 
 

8) มติคณะรัฐมนตรี 3 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2558 
 

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่ำงพระรำชบัญญัติป่ำสงวนแห่งชำติ ที่ส ำนักงำนคณะกรรมกำร
กฤษฎีกำตรวจพิจำรณำแล้ว มีสำระส ำคัญเป็นกำรก ำหนดมำตรกำรในกำรคุ้มครอง ป้องกัน และบ ำรุงรั กษำไว้ซึ่ง
ทรัพยำกรธรรมชำติ และก ำหนดให้มีกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติอย่ำงเป็นระบบและเกิดประโยชน์ต่อ
ส่วนรวม โดยก ำหนดให้มีคณะกรรมกำรควบคุมและรักษำป่ำสงวนแห่งชำติประจ ำจังหวัด เพื่อก ำหนดมำตรกำร  
ที่จ ำเป็นในกำรควบคุม ดูแล กำรส่งเสริมกำรปลูกป่ำ และกำรฟื้นฟูสภำพป่ำสงวนแห่งชำติ และก ำหนดให้มี
คณะกรรมกำรพิจำรณำกำรใช้ประโยชน์ในเขตป่ำสงวนแห่งชำติ เพื่อเสนอแนะมำตรกำรและแนวทำงในกำรใช้
ประโยชน์ในเขตป่ำสงวนแห่งชำติ รวมทั้งก ำหนดให้พนักงำนเจ้ำหน้ำที่มีอ ำนำจยึดหรืออำยัดทรัพย์สินที่ได้มำหรือได้ใช้
ในกำรกระท ำควำมผิดหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่ำได้ใช้ในกำรกระท ำควำมผิด และปรับปรุงบทบัญญัติเกี่ยวกับ  
บทก ำหนดโทษ อัตรำค่ำธรรมเนียม ค่ำภำคหลวง และค่ำบ ำรุงป่ำ 
 

9) มติคณะรัฐมนตรี 31 พฤษภำคม พ.ศ. 2559 
 

เรื่อง ร่ำงพระรำชกฤษฎีกำก ำหนดบริเวณที่ดินป่ำฝั่งขวำแม่น้ ำน่ำนตอนใต้ ในท้องที่ต ำบลน้ ำตก 
ต ำบลบัวใหญ่ ต ำบลสันทะ อ ำเภอนำน้อย และต ำบลเมืองลี ต ำบลบ่อแก้ว ต ำบลนำทะนุง ต ำบลปิงหลวง อ ำเภอนำหมื่น 
จังหวัดน่ำน ให้เป็นอุทยำนแห่งชำติ (อุทยำนแห่งชำติขุนสถำน)  คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้  อนุมัติหลักกำรร่ำง
กฎกระทรวงเพิกถอนป่ำสงวนแห่งชำติ ป่ำล ำน้ ำน่ำนฝั่งขวำ บำงส่วน ในท้องที่ต ำบลน้ ำหมัน ต ำบลจริม ต ำบลท่ำปลำ 
ต ำบลร่วมจิต อ ำเภอท่ำปลำ และต ำบลขุนฝำง อ ำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์มีสำระส ำคัญให้เพิกถอน  
ป่ำล ำน้ ำน่ำนฝั่งขวำบำงส่วน ในท้องที่ต ำบลน้ ำหมัน ต ำบลจริม ต ำบลท่ำปลำ ต ำบลร่วมจิต อ ำเภอท่ำปลำ และต ำบล



 

ส ำนักจัดกำรที่ดินป่ำไม้ กรมปำ่ไม้ 
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79 บทที่ 3 ผลกำรศึกษำ 

ขุนฝำง อ ำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ ซึ่งเป็นป่ำสงวนแห่งชำติตำมกฎกระทรวง ฉบับที่ 862 (พ.ศ. 2522) 
ออกตำมควำมในพระรำชบัญญัติป่ำสงวนแห่งชำติ พ.ศ. 2507 ออกจำกกำรเป็นป่ำสงวนแห่งชำติ 
 

10) ค ำสั่งคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ ที่ 31/2559 
 

เรื่อง กำรแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมำยว่ำด้วยป่ำไม้ โดยที่เป็นกำรสมควรแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมำย 
ว่ำด้วยป่ำไม้ เพื่อประโยชน์ในกำรป้องกัน ระงับ และปรำบปรำมกำรลักลอบท ำไม้หวงห้ำม รวมทั้งกำรด ำเนินกำร  
ที่เกี่ยวข้องกับไม้หวงห้ำม ซึ่งเป็นทรัพยำกรป่ำไม้ที่มีควำมส ำคัญต่อเศรษฐกิจของประเทศให้มีควำมเหมำะสมยิ่งขึ้น 
อำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ 44 ของรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย (ฉบับชั่วครำว) พ.ศ. 2557 หัวหน้ำ  
คณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ โดยควำมเห็นชอบของคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ จึงมีค ำสั่งให้ยกเลิกควำมใน (4) 
ของมำตรำ 4 แห่งพระรำชบัญญัติป่ำไม้ พ.ศ. 2484 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกำศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 116 ลงวันที่ 
10 เมษำยน พ.ศ. 2515 ให้ยกเลิกควำมในมำตรำ 14 ทวิ แห่งพระรำชบัญญัติป่ำไม้ พ.ศ 2484 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย
พระรำชบัญญัติป่ำไม้ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2518 และให้ยกเลิกควำมในมำตรำ 39 ตรี แห่งพระรำชบัญญัติป่ำไม้ พ.ศ. 
2484 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกำศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 116 ลงวันที่ 10 เมษำยน พ.ศ. 2515 
 

11) ยุทธศำสตร์กรมป่ำไม้ พ.ศ. 2559 - 2564 
 

จำกสถำนกำรณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน สภำพกำรเปลี่ยนแปลงพื้นที่ป่ำไม้ กระแสกำรอนุรักษ์
ทรัพยำกรป่ำไม้ที่สังคมได้เห็นถึงควำมส ำคัญและควำมจ ำเป็นของทรัพยำกรป่ำไม้ที่เหลืออยู่รวมถึงกำรฟื้นฟูพื้นที่ให้มี
สภำพควำมเป็นป่ำไม้ที่ควำมหลำกหลำยทำงชีวิตและควำมสมบูรณ์ของระบบนิเวศตลอดจนควำมสมดุลระหว่ำง  
กำรใช้ประโยชน์และกำรอนุรักษ์จึงน ำมำประกอบกำรจัดท ำแผนยุทธศำสตร์กรมป่ำไม้ พ.ศ. 2559 - 2564 โดยมี
เป้ำหมำยเพื่อให้ทรัพยำกรธรรมชำติได้รับกำรจัดกำรอย่ำงสมดุลและยั่งยืน โดยให้มีพื้นที่ป่ำไม้อย่ำงน้อยร้อยละ 35 
ของพื้นที่ประเทศภำยใน 6 ปี หรือ 113.21 ไร่ แบ่งเป็นรักษำพื้นที่ป่ำให้ได้ 102.12 ล้ำนไร่ คิดเป็นร้อยละ 31.57 และ 
ฟื้นฟูป่ำไม้ ปลูกป่ำ อีก 11.09 ล้ำนไร่ คิดเป็นร้อยละ 4.43 
 

12) พระรำชบัญญัติป่ำสงวนแห่งชำติ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2559 
 

สมควรแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมำยว่ำด้วยป่ำสงวนแห่งชำติ จึงทรงพระกรุณำโปรดเกล้ำฯ ให้ตรำ
พระรำชบัญญัติขึ้นไว้โดยค ำแนะน ำและยินยอมของ สภำนิติบัญญัติแห่งชำติ ดังต่อไปนี้ มำตรำ 1 พระรำชบัญญัตินี้
เรียกว่ำ “พระรำชบัญญัติป่ำสงวนแห่งชำติ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2559” มำตรำ 2 พระรำชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถดั
จำกวันประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ เป็นต้นไป มำตรำ 3 ให้เพิ่มควำมต่อไปนี้เป็นวรรคสองของมำตรำ 8 แห่ง
พระรำชบัญญัติป่ำสงวนแห่งชำติ พ.ศ. 2507 “กำรจัดให้มีหลักเขตและป้ำยหรือเครื่องหมำยอ่ืนตำมวรรคหนึ่ง ให้
รวมถึงกำรจัดกำรซ่อมแซม หลักเขตและป้ำยหรือเครื่องหมำยอ่ืนที่ช ำรุดเสียหำยหรือสูญหำยด้วย และในกำร
ด ำเนินกำรของพนักงำน เจ้ำหน้ำที่ให้มีหนังสือแจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ก ำนัน และผู้ใหญ่บ้ำนในท้องที่ 
ที่เขตป่ำสงวนแห่งชำตินั้น ตั้งอยู่เพื่อทรำบแนวเขตป่ำสงวนแห่งชำติด้วย” 
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80 โครงกำรจดัท ำข้อมูลกำรจ ำแนกเขตกำรใช้ประโยชน์ที่ดินป่ำสงวนแห่งชำติ 

13) แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560 - 2564 
 

ยุทธศำสตร์กำรเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน โดยมีเป้ำหมำย 
สัดส่วนพื้นที่ป่ำไม้เป็นร้อยละ 40 ของพื้นที่ประเทศ แบ่งเป็นพื้นที่ป่ำเพื่อกำรอนุรักษ์ร้อยละ 25 และพื้นที่ป่ำเศรษฐกจิ 
ร้อยละ 15 พื้นที่ป่ำชำยเลนเพิ่มจำก 1.53 ล้ำนไร่ เป็น 1.58 ล้ำนไร่ พื้นที่ปลูกและฟื้นฟูป่ำต้นน้ ำเพิ่มขึ้น  จ ำนวน 
ชนิดพันธุ์และประชำกรของสิ่งมีชีวิตที่อยู่ในภำวะถูกคุกคำม หรือใกล้สูญพันธุ์  และแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐ 
(โครงกำร One Map) ที่แล้วเสร็จมีกำรประกำศใช้ และจ ำนวนพื้นที่จัดที่ดินท ำกินให้ชุมชน สร้ำงคุณภำพสิ่งแวดล้อม
ที่ดี และลดผลกระทบต่อสุขภำพของประชำชนและระบบนิเวศ และแก้ไขปัญหำวิกฤตหมอกควัน  เพิ่มประสิทธิภำพ
กำรลดก๊ำซเรือนกระจกและขีดควำมสำมำรถในกำรปรับตัวต่อกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ มีกลไกจัดกำร  
เพื่อลดผลกระทบจำกกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศในด้ำนต่ำง ๆ หรือในพื้นที่หรือสำขำที่มีควำมเสี่ยงจะได้รับ
ผลกระทบสูง 
 

14) ยุทธศำสตร์ชำติ (พ.ศ. 2561 - 2580) 
 

ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมซึ่งเป็นปัจจัยที่มีอยู่อย่ำงจ ำกัด ถือว่ำเป็นองค์ประกอบ
ส ำคัญในกำรด ำรงชีพของมนุษย์ และส่งผลต่อกำรพัฒนำประเทศให้เจริญก้ำวหน้ำ และเพื่อให้สำมำรถบรรลุเป้ำหมำย
กำรพัฒนำประเทศในระยะ 20 ปี ได้อย่ำงยั่งยืน จึงจ ำเป็นต้องก ำหนดให้มียุทธศำสตร์ชำติด้ำนกำรสร้ำงกำรเติบโต 
บนคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มีเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ส ำคัญเพื่ออนุรักษ์และรักษำทรัพยำกรธรรมชำติ 
สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม ให้คนรุ่นต่อไปได้ใช้อย่ำงยั่งยืน มีสมดุล ฟื้นฟูและสร้ำงใหม่ เพื่อลดผลกระทบทำงลบ 
จำกกำรพัฒนำสังคมเศรษฐกิจของประเทศ ใช้ประโยชน์และสร้ำงกำรเติบโต บนฐำนทรัพยำกรธรรมชำติและ
สิ่งแวดล้อมให้สมดุล ภำยในขีดควำมสำมำรถของระบบนิเวศ และยกระดับกระบวนทัศน์ เพื่อก ำหนดอนำคตประเทศ
ด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติสิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม บนหลักของกำรมีส่วนร่วม และธรรมำภิบำล 
 
3.11 รายละเอียดกรอบแนวคิดของการจัดท า LIS ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ จังหวัดน่าน 
 

 จำกผลกำรด ำเนินงำนโครงกำรจัดท ำข้อมูลกำรจ ำแนกเขตกำรใช้ประโยชน์ที่ดินป่ำสงวนแห่งชำติในครั้งนี้  
ที่ปรึกษำขอน ำเสนอรำยละเอียดกรอบแนวคิดของจัดท ำ LIS ในพื้นที่ป่ำสงวนแห่งชำติ จังหวัดน่ำน เพื่อที่กรมป่ำไม้จะ
สำมำรถน ำไปใช้ในกำรจัดท ำ LIS ในพื้นที่อื่น ๆ ได้ต่อไป ดังนี้ 
 

 3.11.1 กำรจัดเตรียมข้อมูล 
 

1) ข้อมูลพื้นที่ป่ำสงวนแห่งชำติ 
 

ส่วนภูมิสำรสนเทศป่ำไม้ ส ำนักจัดกำรที่ดินป่ำไม้ กรมป่ำไม้ ในฐำนะของหน่วยงำนจัดท ำข้อมูล
ในระบบสำรสนเทศภูมิศำสตร์ ควรด ำเนินกำรจัดท ำข้อมูลพื้นที่ป่ำสงวนแห่งชำติทุกแห่งตำมมำตรฐำนข้อก ำหนดชั้น
ข้อมูลป่ำไม้ ตำมกรอบหลักกำรของเอกสำรข้อก ำหนดข้อมูลที่ก ำหนดในมำตรฐำนระหว่ำงประเทศ ISO19131 
Geographic Information – Data Product Specifications โดยข้อมูลจะถูกก ำหนดค่ำโดเมนเป็นพื้นที่ป่ำสงวน
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81 บทที่ 3 ผลกำรศึกษำ 

แห่งชำติ (National Reserve Forest Area) และพื้นที่กันออกหรือพื้นที่เพิกถอนในพื้นที่ป่ำสงวนแห่งชำติ (Revoked 
or Withdrawn Area) และส ำหรับข้อมูลพื้นที่ป่ำสงวนแห่งชำติ จะต้องด ำเนินกำรจัดท ำข้อมูล ดังนี้ รหัสระบุถึงล ำดับ
ของกำรประกำศเขตป่ำสงวนแห่งชำติ รวมถึงพื้นที่กันออกและพื้นที่เพิกถอน (NRF_ID) รหัสป่ำสงวนแห่งชำติ 
(NRF_CODE) ประเภทพื้นที่ป่ำสงวนแห่งชำติ (NRF_TYPE) ชื่อเขตป่ำไม้ตำมกฎหมำยภำษำไทย (NAME_TH) ชื่อเขต
ป่ำไม้ตำมกฎหมำยภำษำอังกฤษ (NAME_EN) วันเดือนปีที่ประกำศจัดตั้งเขตป่ำไม้ตำมกฎหมำยในครั้งแรก 
(DATE_INIT) เนื้อที่ตำมที่ประกำศไว้ครั้งแรกในรำชกิจจำนุเบกษำ (ไร่) (AREA_INIT) วันเดือนปีที่ประกำศจัดตั้งเขต
ป่ำไม้ตำมกฎหมำยครั้งล่ำสุด (DATE_LAST) เนื้อที่ปัจจุบันในกรณีที่มีกำรประกำศเพิ่มเติมหรือเพิกถอนตำมประกำศ
ไว้ในรำชกิจจำนุเบกษำ (ไร่) (AREA_PRES) และเนื้อที่ที่ค ำนวณโดยโปรแกรมส ำเร็จรูป (ไร่) (AREA_GIS) 

 

2) ข้อมูลภำพดำวเทียม Landsat 
 

ด ำเนินกำรจัดเตรียมข้อมูลภำพดำวเทียม Landsat 5 ระบบบันทึกภำพ TM ควำมละเอียด
จุดภำพ 30 เมตร ข้อมูลภำพดำวเทียม Landsat 7 ระบบบันทึกภำพ ETM+ ควำมละเอียดจุดภำพ 30 เมตร และ
ข้อมูลภำพดำวเทียม Landsat 8 ระบบบันทึกภำพ OLI ควำมละเอียดจุดภำพ 30 เมตร ระดับกำรปรับแก้ 
ข้อมูล  L1TP (Level-1 Precision and Terrain Corrected) โดยสำมำรถดำวน์ โหลดข้อมูลได้ จำก เว็บไซต์  
https://earthexplorer.usgs.gov/ ของ USGS เพื่อน ำมำใช้ส ำหรับจัดท ำข้อมูลรูปแบบกำรใช้ประโยชน์ที่ดินใน
ระบบสำรสนเทศภูมิศำสตร์ 
 

 3.11.2 กำรวิเครำะห์ข้อมูลกำรใช้ประโยชน์ที่ดินปัจจุบัน 
 

น ำข้อมูลภำพดำวเทียมมำแปลตีควำมวัตถุด้วยสำยตำโดยใช้โปรแกรมระบบสำรสนเทศภูมิศำสตร์
ช่วยในกำรด ำเนินงำน ทั้งนี้โครงสร้ำงของข้อมูลรูปแบบกำรใช้ประโยชน์ที่ดินจะประกอบด้วย  รหัสประเภทกำรใช้
ประโยชน์ที่ดิน ระดับที่ 1 (LUL1_CODE) รหัสประเภทกำรใช้ประโยชน์ที่ดิน ระดับที่ 2 (LUL2_CODE) ส ำหรับรหัส
ประเภทกำรใช้ประโยชน์ที่ดิน ระดับที่ 1 สำมำรถจ ำแนกออกเป็น A พื้นที่เกษตรกรรม (Agricultural Land) F พื้นที่
ป่ำไม้ (Forest Land) M พื้นที่เบ็ดเตล็ด (Miscellaneous Land) U พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้ำง (Urban and Built-
up Land) และ W พื้นที่แหล่งน้ ำ (Water Body) ในส่วนของพื้นที่ป่ำไม้ให้ด ำเนินกำรจัดท ำรหัสประเภทกำรใช้
ประโยชน์ที่ดิน ระดับที่ 2 ประกอบด้วย F1 ป่ำไม่ผลัดใบ (Evergreen Forest) F2 ป่ำผลัดใบ (Deciduous Forest) 
F3 ป่ำชำยเลน (Mangrove Forest) F4 ป่ำพรุ (Swamp Forest) F5 ป่ำปลูก (Forest Plantation) F6 วนเกษตร 
(Agro–forestry) F7 ป่ำชำยหำด (Beach Forest) 
 

 3.11.3 กำรคำดกำรณ์รูปแบบกำรใช้ประโยชน์ที่ดินในอนำคต 5 ปี ด้วยแบบจ ำลอง CLUE-S 
 

ส ำหรับแบบจ ำลอง CLUE-S ใช้เพื่อจ ำลองกำรเปลี่ยนแปลงรูปแบบกำรใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่ 
ป่ำสงวนแห่งชำติ โดยมีข้อมูลที่จ ำเป็นส ำหรับกำรวิเครำะห์ด้วยแบบจ ำลอง CLUE-S ดังนี้ 

 แผนที่กำรใช้ประโยชน์ที่ดินปีเริ่มต้นที่ต้องกำรคำดกำรณ์และแผนที่ของปัจจัยต่ำง ๆ 
ที่มีผลต่อกำรใช้ที่ดินบริเวณที่ต้องกำรศึกษำ โดยข้อมูลในส่วนนี้ได้มำจำกกำรแปล
ตีควำมรูปแบบกำรใช้ประโยชน์ที่ดินที่ปรำกฏบนภำพดำวเทียม Landsat 
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 ค่ำสัมประสิทธิ์ของสมกำร Logistic Regression ของปัจจัยต่ำง ๆ ที่มีผลต่อกำร
เปลี่ยนแปลงกำรใช้ที่ดิน ซึ่งจะแสดงถึงควำมเหมำะสมของกำรใช้ที่ดินแต่ละประเภท 
ส ำหรับกำรประยุกต์ในแบบจ ำลองกำรเปลี่ยนแปลงกำรใช้ ประโยชน์ที่ดินได้
ก ำหนดให้ตัวแปรตำม คือ ควำมน่ำจะเป็นของกำรใช้ที่ดินแต่ละชนิดโดยมีค่ำเป็น 1 
และ 0 ซึ่งแทนกำรปรำกฏและไม่ปรำกฏกำรใช้ที่ดินประเภทนั้น  ๆ ตำมล ำดับ 
จำกนั้นจึงหำควำมสัมพันธ์ของประเภทกำรใช้ที่ดินแต่ละประเภทกับปัจจัยต่ำง ๆ ที่
เตรียมไว้เพื่อสร้ำงเป็นสมกำรในกำรคำดคะเนกำรเปลี่ยนแปลงกำรใช้ที่ดิน 

 

 3.11.4 กำรน ำผลกำรคำดกำรณ์แนวโน้มกำรใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่ป่ำสงวนแห่งชำติไปใช้ในกำรก ำหนด
นโยบำยและแผนงำนทั้งในระดับพื้นที่หรือในระดับจังหวัดต่อไป 



 

ส ำนักจัดกำรที่ดินป่ำไม้ กรมปำ่ไม้ 
 

กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 

 

83 บทที่ 4 เอกสำรและสิ่งอ้ำงอิง 

บทท่ี 4 
เอกสารและสิ่งอ้างอิง 

 
กรมป่ำไม้. 2562. โครงการจัดท าข้อมูลสภาพพื้นที่ป่าไม้ ปี พ.ศ. 2560 - 2561. ส ำนักจัดกำรที่ดินปำ่ไม้ กรมปำ่ไม้, 
 กรุงเทพฯ. 
 

คมสัน คีรีวงศ์วัฒนำ. 2550. การประยุกต์แบบจ าลอง CLUE-S เพื่อคาดการณ์การเปลี่ยนแปลงการใช้ทีด่ินและ
 สิ่งปกคลุมดินในพื้นที่ลุ่มน้ าแม่หยอด อ าเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่. วิทยำนิพนธป์ริญญำโท, 
 มหำวิทยำลยัเกษตรศำสตร์. 
 

คมสัน คีรีวงศ์วัฒนำ วนัชัย อรุณประภำรัตน์ ชัชชัย ตนัตสิรินทร์ และประสงค์ สงวนธรรม. 2550. การประยุกต
 แบบจ าลอง CLUE-S เพื่อคาดการณการเปลี่ยนแปลง การใชที่ดินและสิ่งปกคลุมดิน ในพื้นที่ลุมน้ า 
 แมหยอด อ าเภอแมแจม จังหวัดเชียงใหม่. วทิยำนิพนธป์ริญญำโท, มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์. 
 

ฉัตรชัย โคตพันธ์ ยงยุทธ ไตรสุรตัน์ และพสุธำ สุนทรห้ำว. 2555. การใช้แบบจ าลอง CLUE-S เพื่อคาดคะเนการ
 เปลี่ยนแปลงการใช้ทีด่ินในพื้นที่จังหวัดศรีษะเกษ. วทิยำนิพนธ์ปริญญำโท, มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์. 
 

ดรรชนี เอมพันธุ์. 2531. หลักการใช้ที่ดินเบื้องต้น. คณะวนศำสตร์ มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์, กรุงเทพฯ. 
 

นิติ เอ่ียมชื่น และสุวิทย์ อ๋องสมหวัง. 2556. กำรคำดกำรณ์กำรใช้ประโยชนท์ี่ดินโดยแบบจ ำลองคลูเอส (CLUE-S) 
 กรณีศึกษำ บริเวณพื้นที่โดยรอบกว๊ำนพะเยำ จังหวัดพะเยำ. ใน รายงานการประชุมวิชาการด้าน 
 ภูมสิารสนเทศ ส าหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษาและนักวิจัยรุ่นใหม่ คร้ังที่ 1. มหำวิทยำลัยเทคโนโลยสีุรนำรี, 
 นครรำชสีมำ. 
 

นิพนธ์ ตัง้ธรรม. 2549. การจ าลองแบบการจัดการลุ่มน้ าและระบบสิ่งแวดล้อม. ศนูย์วิจัยป่ำไม้ คณะวนศำสตร
 มหำวิทยำลยัเกษตรศำสตร, กรุงเทพฯ. 588 น. 
 

นิลอุบล ไวปรชีี. 2549. การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อคาดการณ์แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงการ
 ใช้ประโยชน์ที่ดินในลุ่มน้ านครนายก. วิทยำนิพนธป์ริญญำโท, มหำวิทยำลยัเกษตรศำสตร์. 
 

ภควรรษ จันทร์ทอง และยงยทุธ ไตรสุรัตน์. 2555. การวางแผนการใช้ที่ดินเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ในพื้นที่
 จังหวัดพิษณุโลก ในปี พ.ศ. 2560. วิทยำนิพนธ์ปริญญำโท, มหำวิทยำลยัเกษตรศำสตร์. 
 

ยงยุทธ ไตรสุรัตน์. 2558. The CLUMomdo Land Use Change Model คู่มือการใช้โปรแกรมและแบบฝึกหัด. 
 คณะวนศำสตร์ มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์, กรุงเทพฯ 
 

สันติพงศ์ วิถียภัณฑ์. 2529. ระบบข้อมูลที่ดินส าหรบัพื้นที่มหาวิทยาลัย. วิทยำนพินธป์ริญญำโท, จุฬำลงกรณ์
 มหำวิทยำลยั. 



 

ส ำนักจัดกำรที่ดินป่ำไม้ กรมปำ่ไม้ 
 

กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 

 

84 โครงกำรจดัท ำข้อมูลกำรจ ำแนกเขตกำรใช้ประโยชน์ที่ดินป่ำสงวนแห่งชำติ 

ส ำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตร. 2554. รายงานการใช้ประโยชน์ที่ดินเชิงพื้นที่รายแปลง มาตราส่วน 1:4,000 
 จังหวัดนครราชสีมา เสนอต่อ ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร. สำขำวิชำกำรรับรู้จำกระยะไกล  
 ส ำนักวชิำวทิยำศำสตร์ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสุรนำรี. 89 หน้ำ 
 

ส ำนักงำนพฒันำเทคโนโลยีอวกำศและภูมิสำรสนเทศ (องค์กำรมหำชน). 2556. รายงานมาตรฐานข้อก าหนดข้อมูล
 ภูมิสารสนเทศพ้ืนฐาน (FGDS) 13 ชั้นข้อมูล. 526 หน้ำ 
 

สุพรรณี ทักษิณสัมพันธ์. 2546. กำรใช้ Markov Chain Model ในกำรท ำนำยกำรเปลี่ยนแปลงกำรใช้ประโยชน์ที่ดิน. 
 ใน รายงานการสัมมนา สาขาการจัดการลุ่มน้ าและสิ่งแวดล้อม ภาควิชาอนุรักษ์วิทยา คณะวนศาสตร์. 
 มหำวิทยำลยัเกษตรศำสตร,์ กรุงเทพฯ. 
 

สุภำพรรณ พุ่มจันทร์ ยงยุทธ ไตรสุรัตน์ และด ำรง พิพฒันวฒันำกุล. 2555. การประยุกต์ใช้แบบจ าลอง CLUE-S 
 model และ GLOBIO 3 model ในการประเมินการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินต่อความหลากหลายทาง
 ชีวภาพ. วิทยำนิพนธป์ริญญำโท, มหำวิทยำลยัเกษตรศำสตร์. 
 

สุรศักดิ์ เธียรวณิชพันธุ.์ 2530. ระบบข้อมูลทีด่ินส าหรับพื้นที่ชมุชนขนาดเล็ก. วิทยำนพินธป์ริญญำโท, จุฬำลงกรณ์
 มหำวิทยำลยั. 
 

สุระ พัฒนเกียรติ. 2546. ระบบภูมิสารสนเทศในทางนิเวศวิทยาและสิ่งแวดล้อม. โรงพิมพ์ยูไนเต็ดโปรดักชัน่, 
 กรุงเทพฯ. 
 

Barnes, G. 1990. The Evolution of the Cadaster Concept: From Domesday Book To LIS/GIS 
 Network. Surveying and Land Information Journal 50: 5-9. 
 

Bogaerts M. J. M. 1981. Theoretical Development with Land Information Systems. FIG XVI 
 International Congress, pp. 301.3/1-304.3/14, Montreux, Switzerland. 
 

Briassoulis, H. 2000. Analysis of Land Use Change: Theoretical and Modeling Approaches. 
 Available Source: http://www.rri.wvu.edu/WebBook/Briassoulis/contents.htm, October, 
 2018. 
 

Chevallier, J. 1984. System Approach to LIS: A Means to Coordinate the Researches and 
 Development in the Area of LIS. In International Symposium on Land Information 
 System. FIG Commission 3, Edmonton Canada. 
 

Cranfield University. 2017. LandIS Accessible Soil Information for England and Wales. Available 
 Source: https://www.cranfield.ac.uk/%20themes/environment-and-agrifood/landis, October, 
 2018. 
 



 

ส ำนักจัดกำรที่ดินป่ำไม้ กรมปำ่ไม้ 
 

กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 

 

85 บทที่ 4 เอกสำรและสิ่งอ้ำงอิง 

Department of Infrastructure, Planning and Logistics, Northern Territory Government of  Australia. 
 2017. About NTLIS & Spatial Data and Information Management. Available Source: 
 https://dipl.nt.gov.au/lands-and-planning/northern-territory-land-information-systems-
 ntlis/about-ntlis, October, 2018. 
 

Department of Land and Surveys, Ministry of Interior, Republic of Cyprus. 2016. Land Information 
 System. Available Source: http://portal.dls.moi.gov.cy/en-us/land-information-
 system/Pages/default.aspx, October, 2018. 
 

Department of Planning Transport and Infrastructure, Government of South Australia. 2018. South 
 Australian Integrated Land Information System (SAILIS). Available Source: 
 https://www.sailis.sa.gov.au/home/auth/login, October, 2018. 
 

Eastman, J. R. 2006. IDRISI Andes Guide to GIS and Image Processing. Clark Labs, Clark University, 
 USA. 
 

Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO). 1999. The Future of Our Land – 
 Facing the Challenge. Land and Water Development Division, Italy. 
 

Hallett, S. H. 2017. Developments in Land Information Systems: Examples Demonstrating Land 
 Resource Management Capabilities and Options. Soil Use and Management 33: 514-529. 
 

Hamilton, A. C. and I. P Williamson. 1984. A Critique of the FIG Definition of Land Information 
 System. In International Symposium on Land Information System. FIG Commission 3, 
 Edmonton. 
 

Holstein, L. C. 1987. Land Information System Lecture Notes. Land Titling Project Report. 
 Department of Land, Bangkok. 
 

Jones, K. 1981. Land Information System for Different Purposes. FIG XVI International Congress, 
 pp. 304.3/1-304.3/9, Montreux, Switzerland. 
 

Kennedy, W. and P. Kelly. 1986. Land Information Systems Preliminary Study. Land Titling 
 Project Report. Department of Lands, Bangkok. 
 
Laarakker, P., R. Mahaney, and R. Mansberger. 2002. Land Information Management for 
 Sustainable Development of Cities: Best Practice Guidelines in City Wide Land 



 

ส ำนักจัดกำรที่ดินป่ำไม้ กรมปำ่ไม้ 
 

กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 

 

86 โครงกำรจดัท ำข้อมูลกำรจ ำแนกเขตกำรใช้ประโยชน์ที่ดินป่ำสงวนแห่งชำติ 

 Information Management?. FIG publication; 31. the International Federation of 
 Surveyors (FIG), Frederiksberg, 44p. 
 

Land Department, The Government of the Hong Kong Special Administrative Region of the 
 People’s Republic China. 2012. Vision and Mission. Available Source: https://www.landsd.  
gov.hk/en/about/vision.htm, November, 2018. 

 

Land Information New Zealand. 2018. Which Web Service Should I Use? Available Source: 
 https:// www.linz.govt.nz/data/linz-data-service/guides-and-documentation/which-web-
 service- should-i-use, October, 2018. 
 

Liang, Y., L. Liu and J. Huang. 2017. Integrating the SD-CLUE-S and InVEST models into assessment 
 of oasis carbon storage in northwestern China. PLoS ONE. 12 (2): e0172494. 
 

Liu, G., Q. Jin, J. Li, L. Li, C. He, Y. Huang and Y. Yao. 2017. Policy factors impact analysis based on 
 remote sensing data and the CLUE-S model in the Lijiang River Basin, China. Catena. 158 
 (2017): 286–297. 
 

Luo, G., C. Yin, X. Chen, W. Xu and L. Lu. 2010. Combining system dynamic model and CLUE-S 
 model to improve land use scenario analyses at regional scale: A case  study of Sangong 
 watershed in Xinjiang, China. Ecological Complexity 7 (2010): 198–207. 
 

Markandu, A., A.J. Johannus, F.N. Craig and W. Xiaohua. 2016. Modelling spatial association in 
 pattern based land use simulation models. Journal of Environmental Management  
 181 (2016): 465-476.  
 

Miller, L. D., K. Nualchwee, and C. Tom. 1978. Analysis of the Dynamics of Shifting Cultivation in 
 the Topical Forest of Northern Thailand Using Landscape Modeling and Classification of 
 Landsat Imagery. pp. 1167-1185. In Proceedings of the 20th International Symposium on 
 Remote Sensing of Environment. 20-26 April 1978. ERIM, Ann Arbor, MI.  
 

National Aeronautics and Space Administration (NASA). 2007. Land Information System. 
 Available Source: https://lis.gsfc.nasa.gov/software, November, 2018.  
 

Ongsomwang, S. and N. Iamchuen. 2015. Integrated Geospatial Models for Optimum Land use 
 Allocation. Suranaree journal of science & technology 22(4): 377-396. 
 



 

ส ำนักจัดกำรที่ดินป่ำไม้ กรมปำ่ไม้ 
 

กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 

 

87 บทที่ 4 เอกสำรและสิ่งอ้ำงอิง 

Pontius, R. G. 2000. Quantification Error Versus Location Error Comparison of Categorical Map. 
 Photogrammetric Engineering and Remote Sensing 66 (8): 1011-1016.  
 

Steudler, D. 2004. A Framework for the Evaluation of Land Administration Systems. PhD Thesis, 
University of Melbourne. 

 

Suwarnarat, K. 1993. "BLIS, A New Tool for The Urban Development" Paper presented at The 
 First International Conference and Exhibition in Thailand on CAD-CAM-CAE-CIM-AEC-GIS 
 Technologies and Applications, July 1991. 
 

Toffoli, T. and N. Margolus. 1987. Cellular Automata Machines: A New Environment for 
 Modeling. The MIT Press Cambridge. Massachusetts Landon, England. 
 

Trisurat, Y., P. Eawpanich and R. Kalliola. 2016. Integrating land use and climate change scenarios 
 and models into assessment of forested watershed services in Southern Thailand. 
 Environmental Research 147 (2016): 611–620.  
 

United Nations Economic Commission for Europe, 1996. Land Administration Guidelines. 
 United National Publication, New York and Geneva. 
 

Verburg, P. H., G. H. J. de Koning, K. Kok, A. Veldkamp, and J. Bouma. 1999. A Spatial Explicit 
 Allocation Procedure for Modelling the Pattern of Land Use Change Based Upon 
 Actual Land Use. Ecological Modelling 116: 45–61. 
 

Verburg, P.H., W. Soepboer, A. Veldkamp, R. Limpiada, V. Espaldon, and S. S. A. Mastura. 2002. 
 Modeling the Spatial Dynamics of Regional Land Use: The CLUE-S Model. Environmental 
 Management 30 (3): 391–405. 
 

Verburg, P. H. and A. Veldkamp. 2004. Projecting Land Use Transitions at Forest Fringes in the 
 Philippines at Two Spatial Scales. Landscape Ecology 19: 77–98. 
 

Wacharakitti, S. K. Eadkeo, P. Interchandra, N. Ruangpanit, U. Kutintara and A. Pattaratuma. 1979. 
 Nampong Environmental Management Research Project. Interim Committee for 
 Coordination of Investigation of the Lower Mekong Basin. A Project Supported by the Ford 
 Foundation, Kasetsart University. P. 68. 
 

Williamson, I. and G. Mathieson. 1993. The Bangkok Land Information System Project Past and 
 Future. The Australian Surveyor 38 (4): 298-309. 
 



 

ส ำนักจัดกำรที่ดินป่ำไม้ กรมปำ่ไม้ 
 

กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 

 

88 โครงกำรจดัท ำข้อมูลกำรจ ำแนกเขตกำรใช้ประโยชน์ที่ดินป่ำสงวนแห่งชำติ 

Wu, H. and S. Li. 2018. Simulating land-use changes by incorporating spatial autocorrelation and 
 self-organization in CLUE-S modeling: a case study in Zengcheng District, Guangzhou, China. 
 Frontiers of Earth Science 12 (2): 299–310. 



 

ส ำนักจัดกำรที่ดินป่ำไม้ กรมปำ่ไม้ 
 

กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 

 

89 ภำคผนวก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ส ำนักจัดกำรที่ดินป่ำไม้ กรมปำ่ไม้ 
 

กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 

 

90 โครงกำรจดัท ำข้อมูลกำรจ ำแนกเขตกำรใช้ประโยชน์ที่ดินป่ำสงวนแห่งชำติ 

ภาคผนวก 1 ตัวอย่ำงรำยละเอียดจุดตรวจสอบควำมถูกต้องของกำรจ ำแนกเขตกำรใช้ประโยชน์ที่ดินป่ำสงวน  
       แห่งชำติ จังหวัดน่ำน ปี พ.ศ. 2560 
 
 

ต ำบล อ ำเภอ 
พิกัดยูทีเอ็ม 

ผลกำรจ ำแนก ผลกำรตรวจสอบ 
ตะวันออก เหนือ 

เปือ เชียงกลำง 693613 2135865 พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้ำง หมู่บ้ำน 
ภำพดำวเทียม Landsat 8 ภำพถ่ำยจำกสถำนท่ีจริง 

  
 

 
 
 

ต ำบล อ ำเภอ 
พิกัดยูทีเอ็ม 

ผลกำรจ ำแนก ผลกำรตรวจสอบ 
ตะวันออก เหนือ 

ดู่พงษ ์ สันติสุข 708432 2088592 พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้ำง หมู่บ้ำน 
ภำพดำวเทียม Landsat 8 ภำพถ่ำยจำกสถำนท่ีจริง 
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ผลกำรจ ำแนก ผลกำรตรวจสอบ 
ตะวันออก เหนือ 

บ่อ เมืองน่ำน 685864 2093067 พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้ำง หมู่บ้ำน 
ภำพดำวเทียม Landsat 8 ภำพถ่ำยจำกสถำนท่ีจริง 
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พิกัดยูทีเอ็ม 

ผลกำรจ ำแนก ผลกำรตรวจสอบ 
ตะวันออก เหนือ 

อ่ำยนำไลย เวียงสำ 675122 2050188 พื้นที่เกษตรกรรม ไร่ข้ำวโพด 
ภำพดำวเทียม Landsat 8 ภำพถ่ำยจำกสถำนท่ีจริง 
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ผลกำรจ ำแนก ผลกำรตรวจสอบ 
ตะวันออก เหนือ 

เรือง เมืองน่ำน 676437 2078258 พื้นที่เกษตรกรรม ไร่ข้ำวโพด 
ภำพดำวเทียม Landsat 8 ภำพถ่ำยจำกสถำนท่ีจริง 
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พิกัดยูทีเอ็ม 

ผลกำรจ ำแนก ผลกำรตรวจสอบ 
ตะวันออก เหนือ 

บ่อ เมืองน่ำน 686297 2096492 พื้นที่เกษตรกรรม สวนยำงพำรำ 
ภำพดำวเทียม Landsat 8 ภำพถ่ำยจำกสถำนท่ีจริง 
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พิกัดยูทีเอ็ม 

ผลกำรจ ำแนก ผลกำรตรวจสอบ 
ตะวันออก เหนือ 

ผำทอง ท่ำวังผำ 684454 2122250 พื้นที่เกษตรกรรม สวนยำงพำและสวนล ำไย 
ภำพดำวเทียม Landsat 8 ภำพถ่ำยจำกสถำนท่ีจริง 
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พิกัดยูทีเอ็ม 

ผลกำรจ ำแนก ผลกำรตรวจสอบ 
ตะวันออก เหนือ 

และ ทุ่งช้ำง 697092 2149314 พื้นที่เกษตรกรรม ทุ่งปอเทือง 
ภำพดำวเทียม Landsat 8 ภำพถ่ำยจำกสถำนท่ีจริง 
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ผลกำรจ ำแนก ผลกำรตรวจสอบ 
ตะวันออก เหนือ 

ห้วยโก๋น เฉลิมพระเกียรต ิ 713132 2165973 พื้นที่เกษตรกรรม ไร่มันส ำปะหลัง 
ภำพดำวเทียม Landsat 8 ภำพถ่ำยจำกสถำนท่ีจริง 
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ผลกำรจ ำแนก ผลกำรตรวจสอบ 
ตะวันออก เหนือ 

ขุนน่ำน เฉลิมพระเกียรต ิ 725127 2154711 พื้นที่เกษตรกรรม ไร่ข้ำวโพด 
ภำพดำวเทียม Landsat 8 ภำพถ่ำยจำกสถำนท่ีจริง 
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ต ำบล อ ำเภอ 
พิกัดยูทีเอ็ม 

ผลกำรจ ำแนก ผลกำรตรวจสอบ 
ตะวันออก เหนือ 

ภูฟ้ำ บ่อเกลือ 725142 2099083 พื้นที่เกษตรกรรม ข้ำวไร่และข้ำวโพด 
ภำพดำวเทียม Landsat 8 ภำพถ่ำยจำกสถำนท่ีจริง 
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ผลกำรจ ำแนก ผลกำรตรวจสอบ 
ตะวันออก เหนือ 

ป่ำแลวหลวง สันติสุข 706970 2099402 พื้นที่เกษตรกรรม ไร่ข้ำวโพด 
ภำพดำวเทียม Landsat 8 ภำพถ่ำยจำกสถำนท่ีจริง 
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หนองแดง แม่จริม 710913 2075634 พื้นที่เกษตรกรรม สวนยำงพำรำ 
ภำพดำวเทียม Landsat 8 ภำพถ่ำยจำกสถำนท่ีจริง 
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ไหล่น่ำน เวียงสำ 704393 2055589 พื้นที่เกษตรกรรม สวนยำงพำรำ 
ภำพดำวเทียม Landsat 8 ภำพถ่ำยจำกสถำนท่ีจริง 
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นำทะนุง นำหมื่น 675719 2001916 พื้นที่เกษตรกรรม ไร่ข้ำวโพด 
ภำพดำวเทียม Landsat 8 ภำพถ่ำยจำกสถำนท่ีจริง 
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นำทะนุง นำหมื่น 674169 2010202 พื้นที่เกษตรกรรม นำข้ำว 
ภำพดำวเทียม Landsat 8 ภำพถ่ำยจำกสถำนท่ีจริง 
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สถำน นำน้อย 679195 2018899 พื้นที่เกษตรกรรม ไร่ข้ำวโพดและนำข้ำว 
ภำพดำวเทียม Landsat 8 ภำพถ่ำยจำกสถำนท่ีจริง 
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จอมจันทร ์ เวียงสำ 695919 2061455 พื้นที่เกษตรกรรม สวนมะม่วง 
ภำพดำวเทียม Landsat 8 ภำพถ่ำยจำกสถำนท่ีจริง 
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ส้ำนนำหนองใหม ่ เวียงสำ 705162 2047990 พื้นที่เกษตรกรรม ไร่ข้ำวโพด 
ภำพดำวเทียม Landsat 8 ภำพถ่ำยจำกสถำนท่ีจริง 
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บ่อเกลือเหนือ บ่อเกลือ 729126 2134427 พื้นที่เกษตรกรรม ป่ำดิบแล้ง 
ภำพดำวเทียม Landsat 8 ภำพถ่ำยจำกสถำนท่ีจริง 
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อ่ำยนำไลย เวียงสำ 662830 2047830 พื้นที่ป่ำไม ้ สวนป่ำสัก 
ภำพดำวเทียม Landsat 8 ภำพถ่ำยจำกสถำนท่ีจริง 
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บ่อสวก เมืองน่ำน 670848 2070459 พื้นที่ป่ำไม ้ ป่ำเต็งรัง 
ภำพดำวเทียม Landsat 8 ภำพถ่ำยจำกสถำนท่ีจริง 
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