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ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงการใช้ประโยชน์ท่ีดินต่อการลดลงของทรัพยากรป่าไม้ 
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บทคัดย่อ 

ในการศกึษาครัง้นี ้มีวตัถุประสงค์เพ่ือศกึษาการใช้ประโยชน์ท่ีดิน และผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง

การใช้ประโยชน์ท่ีดินตอ่การลดลงของป่าไม้ จงัหวดัภูเก็ต ในช่วงระยะเวลา 23 ปี โดยใช้ระบบรับรู้ระยะไกลและ

ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ โดยใช้ภาพถ่ายดาวเทียม Landsat 4 TM ปี พ.ศ. 2532 และภาพถ่ายดาวเทียม 

THEOS ปี พ.ศ. 2554 มาจําแนกการใช้ประโยชน์ท่ีดิน โดยแบ่งการใช้ประโยชน์ท่ีดินออกเป็น 12 ประเภท คือ 

พืน้ท่ีป่าไม้ ป่าชายเลน ยางพารา ปาล์มนํา้มัน สวนมะพร้าว นาข้าว สับปะรด เพาะเลีย้งสัตว์นํา้ ท่ีอยู่อาศัย 

ชายหาด แหลง่นํา้ และท่ีวา่งและอ่ืนๆ ผลการศกึษาพบวา่พืน้ท่ียางพารา ป่าไม้ สวนมะพร้าว ลดลงคิดเป็นร้อยละ 

7.60, 5.66, 3.02 ของพืน้ท่ีทัง้หมดตามลําดบั ในขณะท่ีพืน้ท่ีอยู่อาศยั ปาล์มนํา้มนั สบัปะรด เพ่ิมขึน้ คิดเป็นร้อย

ละ 10.83, 3.95, 3.53 ตามลําดบั พืน้ท่ีอยู่อาศยัเพ่ิมขึน้แทนท่ีพืน้ท่ีเกษตรกรรมโดยเฉพาะอย่างย่ิงพืน้ท่ีสวน

ยางพาราถึงร้อยละ 28.71 ส่งผลให้พืน้ท่ีสวนยางพาราขยายตวัเข้าไปในพืน้ท่ีป่าไม้ คิดเป็นร้อยละ 34.71 ของ

พืน้ท่ีป่าไม้ท่ีลดลง (19,312.50 ไร่) ดงันัน้การจดัการและการควบคมุดแูลการใช้ประโยชน์ท่ีดินอย่างเหมาะสมจึง

มีความสําคญัและมีความจําเป็นเพ่ือให้พืน้ท่ีป่าคงอยู่ตอ่ไปอย่างยัง่ยืน  

ABSTRACT  

 This study aimed to detect land-use and land-cover changes and their impacts on natural 

forest areas in Phuket from 1989 to 2011, based on data collected from the image satellite Landsat 4 

TM (1989) and THEOS (2011), using geographical information system. Twelve major land-use and 

land-cover classes: forest cover, mangrove forest, para rubber plantation, oil palm plantation, 

coconut trees, paddy field, pineapple, aquaculture, built-up land, bare land, beaches, water body, 

were discriminated. During this 23 - year period, para rubber plantation decreased by 7.60 % of the 

total area, followed by forest (5.66 %), and coconut trees (3.02 %) whereas built-up area increased by 

10.83 % of the total area, followed by oil palm plantation (3.95 %), and pineapple (3.53 %). Built-up 

areas have replaced agricultural lands, especially with para rubber plantation (28.71%). 

Subsequently, para rubber lands have expanded to forest area, accounting for 34.71% of the 

deforestation land (19,312.50 rai). This study suggests that monitoring and controlling land use and 

land cover are vital and necessary for sustainable forest protection.  

Key Word: Land use change, Change detection, Deforestation, Agriculture expansion, Remote sensing and GIS  
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คาํนํา 

 การศกึษาการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ท่ีดินเชิงพืน้ท่ีและหลายช่วงเวลานัน้มีความสําคญั เน่ืองจาก

สามารถใช้เป็นข้อมลูพืน้ฐานท่ีจะนํามาใช้สําหรับการวางแผนการใช้ท่ีดินในอนาคต ในอดีตนัน้เป็นการยากท่ีจะ

ได้มาซึ่งข้อมูลเหล่านีแ้ละมีความซับซ้อน แต่ปัจจุบันมีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเข้ามาใช้ใน

การศึกษา ทําให้สามารถตีความหมายของการใช้ประโยชน์ท่ีดินจากภาพถ่ายดาวเทียมซึ่งสามารถบนัทึกได้ใน

บริเวณกว้างรวมถึงพืน้ท่ีท่ีเข้าถึงได้ยาก เช่น การเปลี่ยนแปลงพืน้ท่ีป่าไม้ในบริเวณป่าสงวนแห่งชาติเขาพนม

เบญจาและอทุยานแห่งชาติเขาพนมเบญจา จงัหวดักระบ่ี (สกุฤดิ, 2551) การเปลี่ยนแปลงพืน้ท่ีป่าไม้และชนิด

ป่าต่างๆ ของประเทศไทยท่ีมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (จิรวรรณ, 2547) และการวิเคราะห์การ

เปลี่ยนแปลงของการกระจายพนัธุ์พืชในทวีปอเมริกาใต้ตัง้แตปี่ ค.ศ. 1995 ถงึ 2005 (Alexeev et al., 2009) 

จังหวัดภูเก็ต เดิมเป็นเมืองท่ีมีอุตสาหกรรมเหมืองแร่ดีบุกและมีทรัพยากรป่าไม้สมบูรณ์ แต่จาก

แผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมฉบบัท่ี 4 (พ.ศ.2520-2525) มีเป้าหมายเพ่ือพฒันาการท่องเท่ียวในจงัหวดัภูเก็ต 

ขึน้มาแทนท่ีการลดลงของอตุสาหกรรมเหมืองแร่ ซึ่งถือเป็นจุดเร่ิมต้นของการท่องเท่ียวในจงัหวดัภูเก็ต ต่อมา 

จงัหวดัภูเก็ตได้ยกระดบัให้เป็นศนูย์กลางการท่องเท่ียวทางทะเลท่ีสําคญัแห่งหนึ่งของภูมิภาคเอเชียตะวนัออก

เฉียงใต้ทางด้านทรัพยากรธรรมชาติทางทะเล (ณัฐชยั, 2549) และได้รับการขนานนามว่า “ไข่มกุแห่งอนัดามนั” 

ปัจจบุนัรายได้ของประชากรมาจากด้านธุรกิจการท่องเท่ียว การเกษตรกรรม และประมง อย่างไรก็ตาม แม้ว่าการ

พฒันาการท่องเท่ียวจะทําให้เศรษฐกิจในจงัหวดัภูเก็ตขยายตวัอย่างรวดเร็ว ประชากรมีรายได้ต่อหวัเพ่ิมมากขึน้ 

ในขณะเดียวกนัก็สง่ผลกระทบตอ่ทรัพยากรธรรมชาติท่ีมีอยู่เดิม คือ พืน้ท่ีป่าไม้และความหลากหลายทางชีวภาพ  

ในงานวิจยัครัง้นี ้มีวตัถปุระสงค์เพ่ือศกึษาการใช้ประโยชน์ท่ีดิน และผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงการ

ใช้ประโยชน์ท่ีดินตอ่การลดลงของป่าไม้ จงัหวดัภูเก็ตปี พ.ศ. 2532-2554 โดยใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ ซึง่จะ

ทําให้ทราบถงึการเปลี่ยนแปลงของพืน้ท่ีตัง้แต่อดีตจนถึงปัจจุบนั และเป็นข้อมลูพืน้ฐานสําหรับการวางแผนการ

ใช้ประโยชน์ท่ีดินในอนาคต โดยคํานงึถงึการสร้างสมดลุของระบบนิเวศท่ียัง่ยืนและรักษาไว้ซึง่ความหลากหลาย

ทางชีวภาพ  

วิธีการศึกษา 

พืน้ที่ศึกษา 

 พืน้ท่ีศกึษา คือ จงัหวดัภเูก็ต มีพืน้ท่ีทัง้สิน้ 543 ตารางกิโลเมตร (Figure 1) 

 
Figure 1 The study area of Phuket province, southern Thailand 
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ข้อมูลและวิธีการศึกษา 

ข้อมูลที่ใช้ในการศึกษา 

 ข้อมลูภาพดาวเทียม Landsat 4 TM ความละเอียดภาพ 30 เมตร ปี พ.ศ. 2532 ซึง่สามารถดาวน์โหลด

ได้จากทางเว็บไซด์ของ USGS Earth Resources Observation and Science Center และภาพถ่ายดาวเทียม 

THEOS ความละเอียดภาพ 15 เมตร ในปี พ.ศ. 2554 ซึ่งได้จากสํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิ

สารสนเทศ (องค์การมหาชน)  

ขัน้ตอนการศึกษา (Figure 2)  

 1. การปรับแก้ภาพถ่าย (Image pre-processing) ในขัน้ตอนนีจ้ะนําภาพดาวเทียมทัง้สองช่วงเวลามา

ทําการปรับแก้ความคลาดเคลื่อนท่ีเกิดมาจากอิทธิพลของบรรยากาศ (Atmospheric correction) ปรับปรุง

คุณภาพของภาพ (image enhancement) (สมพร, 2550) กําหนดพิกัดทัง้สองภาพให้มีความถูกต้องตรงกัน 

(Geometric correction) โดยใช้ระบบพิกดัอ้างอิง ระบบ UTM WGS 84 zone 47N จากนัน้ตดัเฉพาะขอบเขต

พืน้ท่ีศกึษา คือ จงัหวดัภเูก็ต 

 2. การจําแนกข้อมลู (Image classification) ในขัน้ตอนนีจ้ะจําแนกการใช้ประโยชน์ท่ีดินด้วยวิธีการไม่

กํากบัดแูล Unsupervised Classification โดยใช้วิธี K-mean เพ่ือทําการจดักลุ่มเบือ้งต้น จากนัน้ทําการจําแบบ

กํากับดูแล (supervised Classification) แบบการจัดกลุ่มโดยอาศัยการพิจารณาความน่าจะเป็นสูงสุด 

(Maximum likelihood) โดยคัดเลือกเกณฑ์ของการจําแนกประเภทข้อมูลและกําหนดสถิติของประเภทการ

จําแนกข้อมลู ท่ีทราบนยัสําคญัของวตัถ ุเพ่ือทําการคดัเลือก Training area และ Testing area วตัถุประสงค์เพ่ือ

กําหนดพืน้ท่ีฝึกและทดสอบความถูกต้องของข้อมูลค่าการสะท้อนท่ีสามารถนํามาใช้ในการจําแนกจุดภาพท่ี

ปรากฏอยู่ในภาพทัง้หมด (สมพร, 2543)  

 3. การประเมินความถูกต้อง (Accuracy assessment) ในขัน้ตอนนีจ้ะทําการทดสอบความถูกต้อง

โดยรวม (Overall Accuracy) และสมัประสิทธ์ิ Kappa (Kappa Coefficient) (สมพร, 2550) โดยใช้พืน้ท่ี testing 

area และการลงเก็บข้อมลูพืน้ท่ีจริง จากนัน้นําผลท่ีได้มาศกึษาการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ท่ีดิน (Change 

Detection) 

 

 

 

 

 

 

Figure 2 The study process. 
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ผลการศึกษาและวิจารณ์ผลการศึกษา 

ความถูกต้องในการจําแนกการใช้ประโยชน์ท่ีดินจากภาพถ่ายดาวเทียม Landsat 4 TM มีค่าความ

ถกูต้องรวมร้อยละ 89.14 และคา่ Kappa coefficient 0.85 เน่ืองจากบางสว่นของภาพมีเมฆและเงาเมฆปกคลมุ 

ภาพถ่ายดาวเทียม THEOS มีค่าความถูกต้องรวมร้อยละ 91.93 และค่า Kappa coefficient 0.87 ทําการแบ่ง

การใช้ประโยชน์ท่ีดินออกเป็น 9 ประเภทสําหรับปี พ.ศ. 2532 ประกอบไปด้วย พืน้ท่ีป่าไม้ ป่าชายเลน ยางพารา 

สวนมะพร้าว นาข้าว ท่ีอยู่อาศยั ชายหาด แหลง่นํา้ และท่ีวา่งและอ่ืนๆ ในสว่นของปี พ.ศ. 2554 มีการเพ่ิมขึน้ของ

การใช้ประโยชน์ท่ีดินอีก 3 ประเภทคือ พืน้ท่ีปาล์มนํา้มนั สบัปะรด และพืน้ท่ีเพาะเลีย้งสตัว์นํา้ รวมแบ่งการใช้

ประโยชน์ท่ีดินเป็น 12 ประเภท ในช่วงเวลา 23 ปี ผลการศกึษาพบวา่พืน้ท่ียางพารา ป่าไม้ สวนมะพร้าว แหลง่นํา้ 

ท่ีวา่ง และชายหาดลดลง ในขณะท่ีพืน้ท่ีอยู่อาศยั ปาล์มนํา้มนั สบัปะรด ป่าชายเลน พืน้ท่ีเพาะเลีย้งสตัว์นํา้ และ

นาข้าว เพ่ิมขึน้ (Table 2)  

Table 2 Land use all location in 1989 and 2011 (square kilometer) 

Land use/Year 1989 2011 Difference (%) 

Mangrove forest            24.01                42.45   18.44 (3.38)  

Forest          106.95                76.05   -30.9 (-5.66)  

Water body             20.82                14.16   -6.66 (-1.22)  

Paddy field            10.34                23.54   13.2 (2.42)  

Para rubber          223.32              181.84   -41.48 (-7.60)  

Bare land             14.81                13.17   -1.64 (-0.30)  

Beach              6.85                  5.62   -1.23 (-0.23)  

Coconut tree             49.46                32.96   -16.5 (-3.02)  

Built-up area            42.03              101.14   59.11 (10.83)  

Oil palm tree 

 

              21.56   21.56 (3.95)  

Aquaculture 

 

              13.94   13.94 (2.55)  

Pineapple 

 

              19.25   19.25 (3.53)  

Cloud            41.47  

 

 41.47 (7.65)  

Shadow              2.49     2.49 (0.46)  

ผลการศึกษาการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ท่ีดิน (Table 3, Figure 3) พบว่าพืน้ท่ีอยู่อาศยัมีการ

เปลี่ยนแปลงเพ่ิมขึน้สงูสดุเม่ือเปรียบเทียบกบัพืน้ท่ีประเภทอ่ืน โดยเปลี่ยนมาจากพืน้ท่ีชายหาดร้อยละ 37.2 สวน

มะพร้าวร้อยละ 27.35 นาข้าวร้อยละ 24.51 แหลง่นํา้ร้อยละ 17 ท่ีว่างและอ่ืนๆร้อยละ 15.92 สวนยางพาราร้อย

ละ 15.5 ป่าชายเลนร้อยละ 10.58 และป่าไม้ร้อยละ 1.95 เน่ืองจากการเพ่ิมขึน้ของประชากรทําให้ต้องการท่ีอยู่

อาศัยเพ่ิมมากขึน้ จากผลการศึกษาพบว่าขยายตวัเข้าไปในพืน้ท่ีเกษตรกรรมมากท่ีสุด ซึ่งสอดคล้องกับพืน้ท่ี

จงัหวดัเชียงใหม่ เชียงราย ลําพูน ท่ีพืน้ท่ีชุมชนและสิ่งปลกูสร้างมีการขยายตวัเข้าไปในพืน้ท่ีเกษตรกรรม (ชาญ

ชยั และคณะ, 2548) หรือการเปลี่ยนแปลงในเขตของกรุงเทพมหานครพบว่า พืน้ท่ีเกษตรกรรมเปลี่ยนเป็นย่าน

การค้าและตวัเมือง (พรทิวา, 2550) นอกจากนีก้ารพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจเป็นอีกปัจจัยหนึ่งท่ีมีผลต่อการ
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ขยายตวัของเมือง เช่น บริเวณสามเหลี่ยมปากแม่นํา้ Pearl ของสาธารณรัฐประชาชนจีนท่ีมีอตัราการเติบโตทาง

เศรษฐกิจอย่างอย่างรวดเร็ว เน่ืองจากการท่ีรัฐบาลเร่งพฒันาเศรษฐกิจในปี พ.ศ. 2513-2523 จึงส่งผลให้มีการ

เปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ท่ีดินอย่างมาก โดยเฉพาะพืน้ท่ีเมืองซึง่เพ่ิมขึน้มากกวา่ 300 เปอร์เซน็ต์ ในระหวา่งปี 

พ.ศ.2531 และ 2539 ล้วนแตเ่ปลี่ยนแปลงมาจากพืน้ท่ีเกษตรกรรม (Seto et al., 2002) การใช้ประโยชน์ท่ีดินใน

ดินดอนสามเหลี่ยมปากแม่นํา้ Zhujiang ของสาธารณรัฐประชาชนจีน มีการเพ่ิมพืน้ท่ีของเมือง ในขณะท่ีพืน้ท่ี

เพาะปลกูลดน้อยลง (Weng, 2002) ดงันัน้เม่ือพืน้ท่ีอยู่อาศยัขยายตวัเข้าไปในพืน้ท่ีเกษตรกรรม จึงก่อให้เกิดการ

บกุรุกพืน้ท่ีป่าไม้เพ่ือขยายพืน้ท่ีทางการเกษตร 

พืน้ท่ีป่าไม้ลดลง เน่ืองจากการขยายตวัของการเกษตร (agricultural expansion) โดยเฉพาะอย่างย่ิง

พืน้ท่ียางพาราร้อยละ 34.71 พืน้ท่ีปาล์มนํา้มนัร้อยละ 8.56 ทัง้นีเ้น่ืองเกษตรกรสว่นใหญ่มีอาชีพทําสวนยางพารา

และเร่ิมมีการปลกูปาล์มนํา้มนัเพ่ิมมากขึน้ ซึง่สอดคล้องกบังานวิจยัท่ีพืน้ท่ีป่าสงวนแห่งชาติเขาพนมเบญจาและ

อทุยานแห่งชาติเขาพนมเบญจา จงัหวดักระบ่ี ท่ีพบวา่มีการลดลงของพืน้ท่ีป่าดิบชืน้ เน่ืองจากประชากรในพืน้ท่ีมี

การบุกรุกพืน้ท่ีป่าเพ่ือปรับเปลี่ยนไปเป็นพืน้ท่ีทางการเกษตร คือ สวนปาล์มนํา้มนั ยางพารา (สุกฤดิ, 2551) 

เช่นเดียวกันกับลุ่มแม่นํา้ยมท่ีมีการเปลี่ยนแปลงของพืน้ท่ีป่าไม้ท่ีลดลง ส่วนใหญ่เปลี่ยนสภาพไปเป็นพืน้ท่ี

การเกษตรและพืน้ท่ีเมือง (สมเกียรติ, 2538) ซึง่จะคล้ายกับการศึกษาในประเทศซิมบบัเว (Kamusuko and  

Aniya, 2008) ประเทศออสเตเลีย (Zhang , et al., 2008) และพืน้ท่ีป่าสงวนโบดองโกประเทศยูกานดา (Mwavu, 

and Witkowski, 2008)  

Table 3 Comparison of land use changes between 1989 and 2011 in term of area percentage 

2011/1989 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1:Mangrove forest 40.31 8.8 4.78 1.78 4.5 4.39 10.27 3.05 1.43 

2:Forest 10.85 40.23 8.92 2.09 3.99 6.39 9.64 3.84 5.51 

3:Para rubber 9.93 34.71 42.83 24.51 27.35 24.83 19.09 16.87 43.41 

4:Paddy field  0.6 1.54 5.28 12.86 5.33 4.63 2.92 4.36 7.41 

5:Coconut tree 4.89 1.64 5.34 9.66 9.33 8.66 6.48 9.95 6.35 

6:Built-up area 10.58 1.95 15.15 28.71 31.8 33.04 17 37.2 15.92 

7:Water body 5.61 0.15 1.25 1.7 1.58 1.98 11.58 5.15 1.57 

8:Beach 0.56 0.12 1.02 2.56 1.31 1.18 0.93 1.42 1.62 

9:Bare land 1.26 0.4 2.63 5.6 3.56 2.72 2.14 3.72 3.89 

10:Aquaculture 5.42 0.14 1.74 2.95 2.6 4.07 4.73 6.33 2.2 

11:Pineapple 0.59 1.61 5.08 6.02 3.52 2.39 1.88 2.18 7.21 

12:Oil palm tree 0.43 8.56 4.14 0.91 1.15 2.58 1.53 0.72 2.78 

Change 59.69 59.78 57.17 87.14 90.67 66.96 88.42 98.58 96.11 

Difference 76.79 -26.74 -17.67 128.01 -32.65 140.57 -32.11 -17.9 -11.11 
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Figure 3:  Maps of land use classifications of Phuket province; (a) Land use 1989 and (b) Land use 

2011 

สรุป 
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เน่ืองจากในปัจจบุนัพืน้ท่ีสวนยางพาราเดิมสว่นหนึง่ได้ปรับเปลี่ยนเป็นพืน้ท่ีอยู่อาศยั จึงก่อให้เกิดการบุกรุกพืน้ท่ี
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