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บทคัดยอ 
 

การวิจัยนีๅมีวัตถุประสงคพืไอศึกษาการปลีไยนปลงพืๅนทีไการ฿ชຌประยชนทีไดินอุทยานหงชาติขาสก จังห วัดสุ
ราษฎรธานี ละรอบพืๅนทีไจากขอบขตอุทยานฯ ระยะรัศมี ใ กิลมตร ฿นตละชัๅนคุณภาพลุมนๅ้า ภาย฿นชวงวลา แเ ป 
ระหวางป พ.ศ. โ5ไใ ละ ป พ.ศ. โ55โ ดยการ฿ชຌขຌอมูลจากการจ้านกการ฿ชຌประยชนทีไดิน จากขຌอมูลภาพถายดาวทียม 
Landsatู5 TM ฿นป พ.ศ. โ5ไใ ละป พ.ศ. โ55โ ละการประยุกต฿ชຌระบบสารสนทศภูมิศาสตร ิGeographic 
Information System : GISี ปนครืไองมือ฿นการรวบรวม กใบบันทึก ละวิคราะหหาพืๅนทีไ฿นการ฿ชຌประยชนทีไดินตละ
ประภทของอุทยานหงชาติขาสก ฿นตละชัๅนคุณภาพลุมนๅ้า ผลการศึกษา พบวามีพืๅนทีไชัๅนคุณภาพลุมนๅ้าทัๅงหมด ประมาณ 
แุเ5ใ.้ๆ ตารางกิลมตร หรือ ๆ5ุ่็โๆ.โใ เร จากจ้านวนพืๅนทีไศึกษาทัๅงหมด แุ5็่.ๆ่ ตารางกิลมตร หรือ ้่ๆุๆ็5.่ใ 
เร พืๅนทีไสวน฿หญรຌอยละ ไ็.ไโ ของพืๅนทีไทัๅงหมด หรือประมาณ ็ไ่.ๆ่ ตารางกิลมตร อยู฿นชัๅนคุณภาพลุมนๅ้าทีไ แA 
รองลงมา เดຌก ชัๅนคุณภาพลุมนๅ้าทีไ โุ แBุ แAMุ แAR ละชัๅนคุณภาพลุมนๅ้าทีไ แBR รຌอยละ แ็.5ใุ เ.ๆ5ุ เ.55ุ เ.5ใละ 
เ.เ่ของพืๅนทีไทัๅงหมด หรือประมาณ โ็ๆ.็เุ แเ.โเุ ่.ๆไุ ่.ใ่ ละ แ.ใๆ ตารางกิลมตร ตามล้าดับ ละสามารถจ้านก
พืๅนทีไการ฿ชຌประยชนทีไดินอุทยานหงชาติขาสกเดຌ ๆ ประภท คือ ปຆาดงดิบ ปຆาดงดิบบนขาหินปูนพืๅนทีไกษตร พืๅนทีไหลงนๅ้า 
พืๅนทีไรกรຌางวางปลา ละพืๅนทีไอยูอาศัย การปลีไยนปลงการ฿ชຌทีไดิน฿นชวงป พ.ศ. โ5ไใ ู พ.ศ. โ55โ ของพืๅนทีไศึกษา มี
ทัๅงสิๅน แเเ.เแ ตารางกิลมตร หรือ ๆโุ5เ5.ไ้ เร ดยมีพืๅนทีไปຆาดงดิบปลีไยนปลงมากทีไสุด คือ ลดลง ไ็.็้ ตาราง
กิลมตร หรือ โุ้่็ใ.้่ เร คิดปนรຌอยละ ไ็.็้ ฿นขณะดียวกันมีการพิไมขึๅนของพืๅนทีไการกษตร ถึงรຌอยละ ใใ.แ่ หรือ
คิดปนนืๅอทีไประมาณ ใใ.แ้ ตารางกิลมตร หรือ โเุ็ไเ.็้ เร จากผลการศึกษามีการปลีไยนปลงการ฿ชຌประยชนทีไดิน฿น
ทุกชัๅนคุณภาพลุมนๅ้า ซึไงปຆาดงดิบมีการปลีไยนปลงมากทีไสุด ละการ฿ชຌประยชนทีไดิน฿นชัๅนคุณภาพลุมนๅ้าทีไ แA มีการ
ปลีไยนปลงมากทีไสุด มืไอปรียบทียบกับทุกชัๅนคุณภาพลุมนๅ้า สดง฿หຌหในวา ความตຌองการพืๅนทีไ฿นการท้าการกษตรของ
ประชากรยังคงมีสูงมาก ละมีการ฿ชຌประยชนทีไดินพืไอการกษตรละทีไอยูอาศัย฿นพืๅนทีไชัๅนคุณภาพนๅ้าทีไ  แ ละ โ ซึไงผิด
หลักการอนุรักษดินละนๅ้า ทีไพึงสงวนรักษาเวຌ พืไอปนหลงตຌนนๅ้าล้าธาร ดังนัๅนอุทยานหงชาติขาสกจึงควรมีการทบทวน
มาตรการ฿นการปງองกัน ปราบปราม ละบริหารจัดการอุทยานอยางมีสวนรวมกับประชาชน฿นพืๅนทีไ฿หຌชัดจนมากยิไงขึๅน พืไอ
การจัดการทีไสมดุลทัๅงความตຌองการของประชาชน฿นพืๅนทีไ ความสมดุลของปຆา ละควรก้าหนดทิสทางการ฿ชຌทีไดิน฿นตละชัๅน
คุณภาพลุมนๅ้า฿หຌถูกตຌองตามหลักการอนุรักษดินละนๅ้าพืไอ฿หຌพืๅนทีไลุมนๅ้าสามารถ฿ชຌประยชนละมีการพัมนาทีไยัไงยืนยิไงขึๅน฿น
อนาคต 
คําสําคัญ :การปลีไยนปลงการ฿ชຌประยชนทีไดิน ชัๅนคุณภาพลุมนๅ้า อุทยานหงชาติขาสก ระบบสารสนทศภูมิศาสตร 
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STUDY OF CHANGING OF 6 TYPES OF LAND USE CHANGE IN WATERSHED CLASSES CLASSIFICATION 
IN KHAOSOK NATIONAIL PARK AREAุ SURAT THANI PROVINCE 

 
 

ABSTRACT 
 

The aim of this research as to study the land use change in atershed classes classification in 
KhaoSok National Parkุ SuratThani proinceุ and area around the National Park here a radius can be 
measured to ใ kilometers. During a แเ years period ิโเเเ – โเเ้ีere from the classification of land used 
as from the satellite’s photographs: Landsatู5 TM in โเเเ and โเเ้ and the application of Geographic 
Information System: GIS is a collection of tools to record and analye the area of use each type in 
atershed classesof land KhaoSok National Park. The results of the study reeal shoed that 
theatershed classes classification in KhaoSoknational park area during โเเูโเเ้has been totally to 
แุเ5ใ.้ๆsquare kilometers orๆ5ุ่็โๆ.โใ Rai from the most area study is แุ5็่.ๆ่square kilometers or 
้่ๆุๆ็5.่ใ Rai.Watershed class แ is ็ไ่.ๆ่square kilometersorabout ไ็.ไโ percent of the total areas. 
Subordinate is atershedโุ แBุ แAMุ แAR andแBR about แ็.5ใุ เ.ๆ5ุ เ.55ุ เ.5ใ and เ.เ่ percent of the 
total areasor about โ็ๆ.็เุ แเ.โเุ ่.ๆไุ ่.ใ่and แ.ใๆ square kilometersุ respectiely. And can be classify 
to ๆ types such as rainforest areasุ rainforest on limestone areasุ agricultural areasุ ater source areaุ idle 
lands and residential areas. A change in land used beteen โเเเ – โเเ้ has been totally to แเเ.เแ 
square kilometers or about ๆโุ5เ5.ไ้Rai. Thedecreased of rainforest areas the most to ไ็.็้ square 
kilometers or about โุ้่็ใ.้่ Rai or about ไ็.็้ percent. Meanhileุ there is an increasing in farmingุ it 
leads to ใใ.แ่ percent or it could calculate to โเุ็ไเ.็้ Rai. The results land use change in atershed 
classesุ land use change in atershed class แA has changed the most. Shoed that the demand of 
agriculture in people still high. And the land use for agriculture and housing in the atershed class แ and 
โุ hich is against the soil and ater conseration principles. Thereforeุthe staffs in National Park should 
ork together in order to protect and manage the area in National Park ith local people for creating the 
balance beteen enironment and creaturesุ and appears necessary to define a proper direction on land 
use of the atershed classes based on potential of each area according to soil and ater conseration 
principles so that it ould enhance the sustainable use and deelopment of the atershed classes in the 
future. 
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บทนํา  
 ปญหาการ฿ชຌทีไดินปนปญหาส้าคัญยิไงตอสภาพ
ทางศรษฐกิจละสังคม นืไองจากประทศเทยซึไงปน
ประทศกษตรกรรม ประชากรรຌอยละ ็เ ประกอบอาชีพ
ทางการกษตร สวน฿หญด้านินการผลิตดย฿ชຌรงงานสูง
งินทุนละทคนลยีตไ้า การพิไมผลผลิตจึงปนเปดย
การขยายพืๅนทีไพาะปลูกมากกวาทีไจะปรับปรุงทคนิค฿น
การผลิต ประกอบกับการพิไมขึๅนของประชากรอยางรวดรใว 
ท้า฿หຌมีทีไดินเมพียงพอกความตຌองการ ิธารารัตนุ โ5ใๆี 
ปจจุบันจึงมีการบุกรุกท้าลายปຆาซึไงปนปญหาส้าคัญของ
ประทศ จากการส้ารวจพืๅนทีไปຆาเมຌทัไวประทศดยอาศัย
ภาพถายดาวทียมมืไอป พ.ศ. โ5ไแ พบวาพืๅนทีไปຆาเมຌของ
ประทศเทยลดลงหลือพียงรຌอยละ โ5.โ่ ของพืๅนทีไทัๅง
ประทศจากทีไคยมีถึงรຌอยละ 5ใ.ใใ มืไอป พ.ศ. โ5เไ 
นอกจากนีๅมีการบุกรุกผຌวถางปຆาละด้านินกิจกรรมทาง
ธุรกิจ฿นขตพืๅนทีไอุทยานหงชาติมากยิไงขึๅนิสม฿จุ โ5ไใี
ปຆาขตรຌอนทัไวลกมีกระบวนการปลีไยนปลงอยางรวดรใว 
นืไ องจากการพิไ มขึๅ นของประชากรมนุษย ละการ
ปลีไยนปลงการ฿ชຌประยชนทีไดิน ิMondalet al.,โเแเี 
ซึไงสอดคลຌองกับ Wakeelet al. ิโเเ5ี ทีไท้าการศึกษาดຌาน
การบริหารจัดการปຆาละการปลีไยนปลงการ฿ชຌประยชน
ทีไดิน ฿น Himalaya ประทศอินดีย พบวา ระหวางป แ้ๆ็ 
–แ้้็ พืๅนทีไปຆากิดการปลีไยนปลงอยางรวดรใว นืไองจาก
การพิไมขึๅนของประชากร กิจกรรมดຌานการกษตร การตัด
เมຌ ดยฉพาะการขยายตัวทางการกษตร มีผลท้า฿หຌพืๅนทีไ
ปຆาเมຌกิดการปลีไยนปลงดนชัดทีไสุด 
 อุท ย า น  ห ง ช า ติ  ป น พืๅ น ทีไ คุຌ ม ค ร อ ง ทีไ มี
ความส้าคัญยิไง฿นการรักษาสมดุลทางธรรมชาติ ละการ
นันทนาการ รวมทัๅงการศึกษา คຌนควຌา วิจัย ทัๅงนีๅนืไองจาก
พืๅนทีไดังกลาวครอบคลุมระบบนิวศทีไอืๅออ้านวยตอการ
ปງองกันรักษาตຌนนๅ้าล้าธาร ปງองกันการชะลຌางการพังทลาย
ของหนຌาดิน ปนหลงสงวนพันธุพืช ปนทีไอยูอาศัยของ
สัตวปຆา พืๅนทีไอุทยานหงชาติจึงอาจท้าหนຌาทีไรองรับการ
฿ชຌประยชน฿นรูปบบตาง โ ทัๅงกิจกรรมของชุมชนทีไ
ตัๅงอยู฿นพืๅนทีไละนอกขตพืๅนทีไอุทยานหงชาติ จนกิน
สมรรถนะ฿นการรองรับเดຌ ิcarrying capacityี ของพืๅนทีไ 
ดยฉพาะการปลีไยนปลงการ฿ชຌประยชนทีไดินิสัมฤทธ่ิุ 
โ5ใ5ี 

อุทยานหงชาติขาสก ครอบคลุมพืๅนทีไ ๆไ5.5โ 
ตารางกิลมตร หรือไเใุไ5เ เร ปนอุทยานหงชาติ
ล้าดับทีไ โโ ของประทศเทย ตอมาเดຌมีการปรับปรุงนว
ขตหลายครัๅง ละเดຌท้าการผนวกพืๅนทีไนๅ้าหนืออางกใบ
นๅ้าขืไอนรัชชประภาขຌาปนอุทยานหงชาติขาสก รวมมี

นืๅอทีไทัๅงหมด ็ใ่.็ไ ตารางกิลมตร หรือประมาณ
ไๆแุ็แโ.5 เรสภาพพืๅนทีไปกคลุมดຌวยปຆาดิบชืๅน ประกอบเป
ดຌวยพันธุเมຌละสัตวปຆานานาชนิด พืๅนทีไสวน฿หญปนภูขา
สูงตไ้ าสลับซับซຌอน ดຌวยความมีชืไอ สีย ง฿นดຌานการ
ทองทีไยวของอุทยานหงชาติขาสก ยังผล฿หຌปจจุบันกิด
การปลีไยนปลงการ฿ชຌประยชนทีไดินทัๅง฿นพืๅนทีไอุทยาน
ละบริวณ฿กลຌคียงดยรอบอุทยานมากยิไงขึๅน ชน การ
กอสรຌางทีไพักรองรับนักทองทีไยว ตลอดจนการพัฒนา
พืๅนทีไดຌานนันทนาการภาย฿นอุทยาน การท้าธุรกิจประภท
รีสอรท ละการขยายพืๅนทีไ฿นการท้าการกษตรของชุมชน
ดยรอบอุทยานฯ ปนตຌนการ฿ชຌประยชนทีไดิน฿นปจจุบัน
จึงมีผลกระทบตอชัๅนคุณภาพลุมนๅ้า฿นอุทยานหงชาติ ซึไง
พืๅนทีไสวนมากอยู฿นชัๅนคุณภาพลุมนๅ้าทีไ แ ละ โ ทีไสงวน
เวຌพืไอการอนุรักษปนตຌนนๅ้าล้าธาร ละการ฿ชຌทีไดินทีไผิด
หลักการอนุรักษดินละนๅ้านัๅน ยังผล฿หຌกิดผลกระทบตอ
ทรัพยากรธรรมชาติละสิไงวดลຌอมตามมา 

ดังนัๅนการศึกษานีๅ จึงมีวัตถุประสงคพืไอศึกษาการ
ปลีไยนปลงการ฿ชຌประยชนทีไดิน฿นพืๅนทีไอุทยานหงชาติ
ขาสก ละรอบพืๅนทีไจากขอบขตอุทยาน ระยะรัศมี ใ 
กิลมตร ฿นตละชัๅนคุณภาพลุมนๅ้า ภาย฿นชวงวลา แเ 
ป ระหวางป พ.ศ. โ5ไใ ละ ป พ.ศ. โ55โ ดยการ
ประยุกต฿ชຌขຌอมูลจากการส้ารวจระยะเกลละระบบ
สาร สน ทศภู มิศ าสต ร  ิ GISี   พืไ อต ร วจสอบการ
ปลีไยนปลงการ฿ชຌประยชนทีไดิน฿นตละชัๅนคุณภาพลุม
นๅ้า ดยอุทยานหงชาติขาสกสามารถน้าผลการศึกษาทีไ
เดຌเปประยุกต฿ชຌ฿นการวางผนการจัดการ ละก้าหนด
นวทางทีไหมาะสม฿นการ฿ชຌประยชนทีไดิน฿นตละชัๅน
คุณภาพลุมนๅ้ าของพืๅนทีไ อุทยานหงชาติ ขาสก฿หຌ มี
ประสิทธิภาพมากยิไงขึๅนตอเป 

ระบียบวิธีการศึกษาวิจัย 

แ. ขอบขตการวิจัยละกรอบนวคิดการวิจัย 
ขอบขตการวิ จัยครัๅ ง นีๅ ป นการศึ กษาการ

ปลีไยนปลงพืๅนทีไการ฿ชຌประยชนทีไดินของอุทยานหงชาติ
ขาสก จังหวัดสุราษฎรธานี ละรอบพืๅนทีไจากขอบขต
อุทยาน ระยะรัศมี ใ กิลมตร฿นตละชัๅนคุณภาพลุมนๅ้า  
การศึกษาจะท้าการส้ารวจดยด้านินการ฿นลักษณะการ
รวบรวมขຌอมูลทุติยภูมิทีไกีไยวขຌองกับการ฿ชຌทีไดิน ศึกษา
ขຌอมูลจากภาพถายดาวทียม ละระบบสารสนทศ
ภูมิศาสตร ิGISี ฿นการปรียบทียบการปลีไยนปลงการ฿ชຌ
ประยชนทีไดิน฿นชวงป โ5ไใ ู โ55โ มีการตรวจสอบ
ลักษณะการ฿ชຌทีไดิน฿นภาคสนาม พืไอยืนยันความถูกตຌอง พืไอ
น้าผลการศึกษาทีไเดຌเปประยุกต฿ชຌ฿นการวางผนการ
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จัดการละก้าหนดนวทางทีไหมาะสม฿นการ฿ชຌประยชน
ทีไดินของพืๅนทีไอุทยานหงชาติขาสก฿หຌมีประสิทธิภาพ
ตอเป 

 
อุปกรณ 
 แ.ผนทีไทุติยภูมิบืๅองตຌน ิขอบขตอุทยาน  ุสຌนชัๅน
ความสูง  ุลักษณะทางธรณีวิทยา  ุลักษณะทางปฐพีวิทยา  ุสຌน
ชัๅนคุณภาพลุมนๅ้า  ุการ฿ชຌทีไดิน  ุสຌนทางคมนาคม ปนตຌน  ี

โ. ผนทีไภูมิประทศ มาตราสวน แ: 5เุเเเ จาก
กรมผนทีไทหาร 

ใ.ขຌอมูลภาพถายดาวทียม Landsatู5 TM ป 
พ.ศ. โ5ไใ ละ ป พ.ศ. โ55โ 

ไ.ครืไองมือคอมพิวตอร PC  ุ Notebook ละ
ครืไอง GPS ทีไ฿ชຌ฿นงานวิจัย ละออกภาคสนาม 

5.ปรกรมประมวลผลระบบสารสนทศภูมิศาสตร  

วิธีดํานินการวิจัย 

แ.การปรับกຌความคลาดคลืไอนชิงรขาคณิต 
ท้าการปรับกຌความคลาดคลืไอนชิงรขาคณิต

หรือความคลาดคลืไอนชิงต้าหนงของขຌอมูลภาพถาย
จากดาวทียม Landsat พ.ศ. โ5ไใ ละขຌอมูลป พ.ศ. 
โ55โ ดຌวยวิธีการภาพริไมตຌนเปยังผนทีไอຌางอิง ิImage 
to mapี฿นขัๅนตอนการปรับกຌขຌอมูลภาพ อาศัยการ
ก้าหนดจุดอຌางอิงบนพืๅนลก ิGround Control Points: 
GCPี  มา฿ชຌ฿นการปรับกຌความคาดคลืไอนชิงต้าหนง 
฿นสวนของการลือกจุดอຌางอิงบนขຌอมูลภาพถายจาก
ดาวทียมกับขຌอมูลอຌางอิงตຌองปนต้าหนงดียวกันบน
พืๅนผิวลก ฿นการศึกษาครัๅงนีๅลือก฿ชຌขຌอมูลภาพถายออ
ทรสี ของกระทรวงกษตรละสหกรณมาตรสวน แ: 
ไเเเ ซึไงถือวาปนขຌอมูลอຌางอิงทีไมีความละอียดสูง 
ถูกตຌองมนย้า  ละนาชืไอถือทีไ สุด ละ฿นการลือก
จุดอຌางอิงภาคพืๅนดินตຌองลือก฿หຌกระจายทัไวทัๅงภาพ
การศึกษาครัๅ ง นีๅ  ฿ชຌระบบพิ กัดอຌางอิง  ระบบ UTM 
WGS่ไ one ไ็ ฿นการปรับกຌความคาดคลืไอนชิง
ต้าหนง อาศัยสมการค้านวณการปรับกຌความคาด
คลืไอนชิงรขาคณิตบบ Second Order Polynomials 
ทีไก้าหนด฿หຌคาความคลาดคลืไอนฉลีไย ิroot mean 

square errorี เมกิน แ จุดภาพ ิโ5ี มตร ละก้าหนด
วิธีการหรือปลงคาระดับสีทา฿หม ิresamplingี บบ 
Nearest Neighbor ทีไมีขนาดจุดภาพ฿หมทากับ โ5xโ5 
มตร 

โ.การปรับกຌความคลาดคลืไอนชิงสี 
 ฿นขัๅนตอนนีๅจะปนการปรับปรุงขຌอมูลภาพถาย
จากดาวทียมทัๅงสองชวงวลา฿หຌมีมาตรฐานของการ
สะทຌอนหมือนกัน ิnormalied image dataี ดยอาศัย
ทฤษฎี DarkูObjected Subtraction ฿นหลักการ คือ 
การลือกขຌอมูลภาพถายจากดาวทียมชวงวลา฿ดวลา
หนึไงทีไผูຌศึกษาหในวามีความถูกตຌองชิงรังสีปนขຌอมูล
อຌางอิง จากนัๅน฿หຌพิจารณาจุดภาพทีไเมมีการปลีไยนปลง
กิดขึๅน฿นระหวางสองชวงวลาทีไท้าการศึกษา ซึไงควรลือก
ขຌอมูลจุดภาพทีไมีการสะทຌอนสงปนศูนย หรือมีคาการ
สะทຌอนสงนຌอย พืไอน้าเปปรียบทียบกับขຌอมูลจุดภาพ 
ณ ต้าหนงดียวกัน พืไอหาความตกตางของคาการ
สะทຌอน฿นสองชวงวลา จากนัๅน น้าผลตางนัๅนเปลบออก
จากคาการสะทຌอนของขຌอมูลภาพถายจากดาวทียม฿น
ชวงวลาทีไ โ ซึไงจะท้า฿หຌขຌอมูลภาพดาวทียมทัๅงสอง
ชวงวลามีมาตรฐานของคาการสะทຌอนทีไหมือนกันหรือ
฿กลຌคียงกันมากทีไสุด 

ใ.การจํานกการ฿ชຌประยชนทีไดินละสิไงปก
คลุมดิน 
 ฿นการจ้านกการ฿ชຌประยชนทีไดินละสิไงปก
คลุมดิน พืไอ฿หຌทราบถึงลักษณะการ฿ชຌพืๅนทีไทีไปรากฏ
ส้าหรับ฿ชຌ฿นการศึกษาการปลีไยนปลงทีไกิดขึๅน ฿นการ
จ้านกจะบงประภทการ฿ชຌทีไดินละสิไงปกคลุมดิน 
ิประยุกตตามระบบการจ้านกการ฿ชຌประยชนทีไดินละ
สิไ งปกค ลุมดินของกรมพัฒนาทีไ ดินละกรมปຆ าเมຌ ี 
ประกอบดຌวย พืๅนทีไปຆาเมຌ พืๅนทีไกษตร พืๅนทีไหลงนๅ้า พืๅนทีไ
รกรຌางวางปลา ละ พืๅนทีไอยูอาศัย 
 แ. พืๅนทีไปาเมຌ หมายถึง พืๅนทีไปຆาธรรมชาติ คือ
ปຆาผลัด฿บ เดຌก ปຆาตใงรัง ปຆาบญจพรรณ ปຆาละมาะปຆา
ประภทเมผลัด฿บ เดຌก ปຆาดิบลຌง ละพืๅนทีไปຆาทีไมนุษย
ปลูก เดຌกปຆาชุมชนิต฿นกรณีศึกษาอุทยานหงชาติขา
สก บงพืๅนทีไปຆาเมຌออกปน โ ประภท คือ ปຆาดงดิบ กับ
ปຆาดงดิบบนขาหินปูนี 

 โ.พืๅนทีไ กษตรกรรม หมายถึง พืๅนทีไทีไ มีการ฿ชຌ
ประยชนทีไดินพืไอการพาะปลูก พืๅนทีไเรหรือนา พืๅนทีไสวน
ผสม ชน เรมันส้าปะหลัง เรอຌอย ปลงยูคาลิปตัส สวน
ผลเมຌ รวมเปถึงปลงกษตรทีไเถพรวนตรียมอาเวຌตยังเมมี
การปลูกพืช ละพืๅนทีไปศุสัตว 

 ใ. พืๅนทีไหลงนๅํา หมายถึง หลงนๅ้าผิวดินทัๅงทีไปน
หลงนๅ้าผิวดิน ละหลงนๅ้าทีไมนุษยขึๅน  

  ไ. พืๅนทีไรกรຌางวางปลา หมายถึง พืๅนทีไปຂดลง 
พืๅนทีไรกรຌางวางปลา ละ พืๅนทีไทีไเมเดຌรวมอยู฿นการ฿ชຌทีไดิน
ประภทอืไน โ 
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  5. พืๅนทีไอยูอาศัย หมายถึง ขตชุมชน อาคาร 
บຌานรือน กลุมของทีไพักอาศัย สถานทีไราชการ 

ไ. การตรวจสอบการปลีไยนปลงดยทคนิคตรวจสอบ
การปลีไยนปลงชิงลข 

 ไ.แ. การตรวจสอบการปลีไยนปลงจากผลการ
จํานกขຌอมูล฿น โ ชวงวลา ิPostูclassification 
comparisonี 

฿นขัๅนตอนการท้างาน จะตຌองท้าการจ้านกขຌอมูล
การ฿ชຌประยชนทีไดินละสิไงปกคลุมดินจากการจ้านก
ขຌอมูลภาพถายจากดาวทียมทัๅงสองชวงวลา ป พ.ศ. โ5ไใ 
ละป พ.ศ. โ55โ ดยลือก฿ชຌบนด ไใโ ินຌนความปน
พืๅนทีไปຆาเมຌ ี ละท้าการจ้านกบบผสม ิจ้านกบบ
คอมพิวตอร ละ ปลตีความดຌวยสายตาี พืไอจ้านก
ประภทการ฿ชຌประยชนทีไดินละสิไงปกคลุมดินออกปน ๆ 
ประภท เดຌก  ปຆาดงดิบ ปຆาดงดิบบนขาหินปูน พืๅนทีไกษตร 
หลงนๅ้า พืๅนทีไรกรຌางวางปลา ละ พืๅนทีไอยูอาศัย ละน้ามา
ผานกระบวนการกรองขຌอมูลดຌวยหนຌาตางขนาด 5 x 5 ฿ชຌ
ฟงกชันบบ Majority ลຌวน้าผลทีไเดຌรับมาท้าการปรียบทียบ
฿นรูปของตารางมตริกซตรวจสอบการปลีไยนปลง พืไอ
ตรวจสอบการปลีไยนปลงของการ฿ชຌประยชนทีไดินละสิไงปก
คลุมดินทีไกิดขึๅน฿นระหวางป พ.ศ. โ5ไใ ละป พ.ศ. โ55โ ดัง
สดง฿นรูปทีไ แ 

5. นําสนอผลการศึกษาการปลีไยนปลงพืๅนทีไการ฿ชຌทีไดิน
฿นตละชัๅนคุณภาพลุมนๅํา ตออุทยานหงชาติขาสก พืไอ
ประกอบการวางมาตรการละจัดการอุทยานหงชาติขา
สกตอเป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพทีไ แขัๅนตอนการตรวจสอบการปลีไยนปลงการ฿ชຌ
ประยชนทีไดินละสิไงปกคลุมดิน 

ผลละวิจารณ 

ลักษณะการ฿ชຌทีไดิน 

ขຌอมูลภาพถายดาวทียม พ.ศ. โ5ไใ ละ พ.ศ. 
โ55โ ฿นอุทยานหงชาติขาสก ละรอบพืๅนทีไจากขอบขต
อุทยานระยะรัศมี ใ กิลมตร ครอบคลุมพืๅนทีไ ้่ๆุๆ็5.่ใ 
เร ดย฿ชຌการวิคราะหขຌอมูลจากดาวทียม LANDSAT ู5 
ระบบ TM ซึไงสามารถจ้านกลักษณะประภทการ฿ชຌพืๅนทีไ
อุทยานหงชาติขาสก ออกปน ๆ ประภท ดังตารางทีไ แ
ละภาพทีไ โ ละ ใ 

 

Change Detection Image 

Filtering 5x5 

Filtering 5x5 

Post-Classification Comparison 

LULC Map 2000 LULC Map 2009 

Hybrid Classification (Visual/Computer) 

Band 4-3-2 Band 4-3-2 

Landsat 2000 Landsat 2009 



 
 

Oral presentation หนຌา 6 

ตารางทีไ แ ลักษณะการ฿ชຌทีไดินอุทยานหงชาติขาสก ฿น ป โ5ไใ ละ ป โ55โ 

ประภทการ฿ชຌทีไดนิ ป โ5ไใ ป โ55โ 
เร ปอรซในต เร ปอรซในต 

พืๅนทีไกษตร                           โเุ้ๆใ.เ5 โ.แโ ไแุ็เใ.่ไ ไ.โใ 
พืๅนทีไอยูอาศัย                         แุ็5่.5็ เ.แ่ ไุใ่ๆ.่ใ เ.ไไ 
พืๅนทีไปຆาดงดิบ                       ็็5ุเใใ.โ่ ็่.55 ็ไ5ุแ5้.ใเ ็5.5โ 
พืๅนทีไปຆาดงดิบบนขาหินปูน        ็ุ้โเ้.เแ ่.เใ ็็ุ่ใเ.โไ ็.่้ 
พืๅนทีไรกรຌาง                            ่ไ่.ๆๆ เ.้เ แุใโแ.ๆ้ เ.แใ 
พืๅนทีไหลงนๅ้า                       แเุ่่ๆใ.โ็ แแ.เใ แแๆุโ็ใ.้ใ แแ.็่ 

รวม ้่6ุ6็5.่ไ แเเ.เเ ้่6ุ6็5.่ใ แเเ.เเ 
 

พืๅนทีไกษตร  
ผลจากการจ้านกขຌอมูลภาพถายจากดาวทียมทัๅง 

โ ป พบวา พืๅนทีไกษตร พ.ศ. โ5ไใ มีประมาณ โเุ้ๆใ.เ5 
เร คิดปนรຌอยละ โ.แโ ฿นป พ.ศ. โ55โ มีนืๅอทีไประมาณ 
ไแุ็เใ.่ไ เร คิดปนรຌอยละ ไ.โใ การศึกษาพบวา พืๅนทีไ
กษตรมีนวนຌมพิไมขึๅนทุกป จาก พ.ศ. โ5ไใ – โ55โ 

พืๅนทีไอยูอาศัย 
ผลจากการจ้านกขຌอมูลภาพถายจากดาวทียมทัๅง 

โ ป พบวา พืๅนทีไอยูอาศัย พ.ศ. โ5ไใ มีประมาณ แุ็5่.5็ 
เร คิดปนรຌอยละ เ.แ่ ฿นป พ.ศ. โ55โ มีนืๅอทีไประมาณ 
ไุใ่ๆ.่ใ เร คิดปนรຌอยละ เ.ไไ การศึกษาพบวา พืๅนทีไอยู
อาศัยมีนวนຌมพิไมขึๅนทุกป จาก พ.ศ. โ5ไใ – โ55โ 
นืไองจากมีการอพยพ หรือการยຌายถิไนฐาน ละขยายพืๅนทีไ
ท้ากินพิไมมากขึๅน 

พืๅนทีไปาดงดิบ 
ผลจากการจ้านกขຌอมูลภาพถายจากดาวทียมทัๅง 

โ ป พบวา พืๅนทีไปຆาดงดิบ พ.ศ. โ5ไใ มีประมาณ 
็็5ุเใใ.โ่ เร คิดปนรຌอยละ ็่.55 ฿นป พ.ศ. โ55โ มี
นืๅอทีไประมาณ ็ไ5ุแ5้.ใเ เร คิดปนรຌอยละ ็5.5โ 
การศึกษาพบวา พืๅนทีไปຆาดงดิบมีนวนຌมลดลงทุกป จาก 
พ.ศ. โ5ไใ – โ55โ นืไองจากมีการปลีไยนปลงการ฿ชຌทีไดิน
฿นรูปบบอืไนพิไมมากขึๅน 
 
 
 
 

พืๅนทีไปาดงดิบบนขาหินปูน 
ผลจากการจ้านกขຌอมูลภาพถายจากดาวทียมทัๅง 

โ ป พบวา พืๅนทีไปຆาดงดิบบนขาหินปูน พ.ศ. โ5ไใ มี
ประมาณ ็ุ้โเ้.เแ เร คิดปนรຌอยละ ่.เใ ฿นป พ.ศ. 
โ55โ มีนืๅอทีไประมาณ ็็ุ่ใเ.โไ เร คิดปนรຌอยละ ็.่้ 
การศึกษาพบวา พืๅนทีไปຆาดงดิบบนขาหินปูนมีนวนຌมลดลง 
จาก พ.ศ. โ5ไใ – โ55โ นืไองจากมีการปลีไยนปลงการ฿ชຌ
ทีไดิน฿นรูปบบอืไนพิไมมากขึๅน 

  พืๅนทีไรกรຌางวางปลา  
ผลจากการจ้านกขຌอมูลภาพถายจากดาวทียมทัๅง 

โ ป พบวา พืๅนทีไปຆาดงดิบ พ.ศ. โ5ไใ มีประมาณ ่ไ่.ๆๆ เร 
คิดปนรຌอยละ เ.เ้ ฿นป พ.ศ. โ55โ มีนืๅอทีไประมาณ
แุใโแ.ๆ้ เร คิดปนรຌอยละ เ.แใ การศึกษาพบวา พืๅนทีไรก
รຌางมีนวนຌมพิไมขึๅน จาก พ.ศ. โ5ไใ – โ55โ นืไองจากมี
การปลีไยนปลงการ฿ชຌทีไดิน฿นรูปบบอืไนพิไมมากขึๅน ละ
อาจมีการบังคับ฿ชຌมาตรการตางโ ของอุทยานหงชาต ิ

พืๅนทีไหลงนๅํา 
ผลจากการจ้านกขຌอมูลภาพถายจากดาวทียมทัๅง 

โ ป พบวา พืๅนทีไหลงนๅ้า พ.ศ. โ5ไใ มีประมาณ
แเุ่่ๆใ.โ็ เร คิดปนรຌอยละ แแ.เใ ฿นป พ.ศ. โ55โ มี
นืๅอทีไประมาณ แแๆุโ็ใ.้ใ เร คิดปนรຌอยละ แแ.็่ 
การศึกษาพบวา พืๅนทีไหลงนๅ้ามีนวนຌมพิไมขึๅนลใกนຌอย
฿นชวงป พ.ศ. โ5ไใูโ55โ 

 
 
 



 
 

Oral presentation หนຌา ็ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
ภาพทีไ โ ผนทีไการ฿ชຌทีไดนิอุทยานหงชาติขาสก ละรอบขอบขตพืๅนทีไอทุยานฯ ระยะรัศมี ใ กิลมตร พ.ศ. โ5ไใ 



 
 

Oral presentation หนຌา ่ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

ภาพทีไ ใผนทีไการ฿ชຌทีไดนิอุทยานหงชาติขาสก ละรอบขอบขตพืๅนทีไอทุยานฯ ระยะรัศมี ใ กิลมตร พ.ศ. โ55โ 

 
 



 
 

Oral presentation หนຌา ้ 

ตารางทีไ โ การปลีไยนปลงการ฿ชຌทีไดินอทุยาน หงชาติขาสก ระหวาง ป โ5ไใ – โ55โ 
 

 
ประภทการ฿ชຌทีไดนิ 

พืๅนทีไิเรี การปลีไยนปลง      
ิัี ป โ5ไใ ป โ55โ การปลีไยนปลง 

พืๅนทีไกษตร                           โเุ้ๆใ.เ5 ไแุ็เใ.่ไ ืโเุ็ไเ.็้ ืใใ.แ่ 
พืๅนทีไอยูอาศัย                         แุ็5่.5็ ไุใ่ๆ.่ใ ืโุๆโ่.โๆ ืไ.โเ 
พืๅนทีไปຆาดงดิบ                       ็็5ุเใใ.โ่ ็ไ5ุแ5้.ใเ ูโุ้่็ใ.้่ ูไ็.็้ 
พืๅนทีไปຆาดงดิบบนขาหินปูน        ็ุ้โเ้.เแ ็็ุ่ใเ.โไ ูแุใ็่.็็ ูโ.โแ 
พืๅนทีไรกรຌาง                            ่ไ่.ๆๆ แุใโแ.ๆ้ ืไ็ใ.เใ ืเ.็ๆ 
พืๅนทีไหลงนๅ้า                       แเุ่่ๆใ.โ็ แแๆุโ็ใ.้ใ ื็ุไแเ.ๆๆ ืแแ.่ๆ 

พืๅนทีไรวม ้่6ุ6็5.่ไ แแ6ุโ็ใ.้ใ 6โุ5เ5.ไ้ แเเ.เเ 

 หมายหตุ :ครืไองหมาย  ิ ื ี  สดงถึง  การพิไมขึๅนของพืๅนทีไ    ครืไองหมาย  ิ ู ี   สดงถึง  การลดลงของพืๅนทีไ

การปลีไยนปลงพืๅนทีไการ฿ชຌทีไดินอุทยานหงชาติขาสก 
฿นตละชัๅนคุณภาพลุมนๅํา 

ชัๅนคุณภาพลุมนๅํา฿นพืๅนทีไศึกษา 

 จากการศึกษาชัๅนคุณภาพลุมนๅ้า฿นพืๅนทีไศึกษา 
พบวาชัๅนคุณภาพลุมนๅ้าอุทยานหงชาติ ขาสก ละ
ครอบคลุมระยะรัศมี ใ กิลมตรจากขอบขตอุทยานฯ 
ิตารางทีไ ใ ละภาพทีไ ไี  มีพืๅนทีไประมาณ แุเ5ใ.้ๆ 
ตารางกิลมตร หรือ ๆ5ุ่็โๆ.โใ เร จากจ้านวนพืๅนทีไ
ศึกษาทัๅงหมดแุ5็่.ๆ่ ตารางกิลมตร หรือ้่ๆุๆ็5.่ใ 
เร 

พืๅนทีไสวน฿หญรຌอยละ ไ็.ไโ ของพืๅนทีไทัๅงหมด 
หรือประมาณ ็ไ่.ๆ่ ตารางกิลมตร อยู฿นชัๅนคุณภาพ
ลุมนๅ้าทีไ  แA รองลงมา เดຌก ชัๅนคุณภาพลุมนๅ้ าทีไ  โุ 
แBุแAMุ แAR ละชัๅนคุณภาพลุมนๅ้าทีไ แBR รຌอยละ 
แ็.5ใุ เ.ๆ5ุ เ.55ุ เ.5ใุ ละ เ.เ่ ของพืๅนทีไทัๅงหมด 
หรือประมาณ โ็ๆ.็เุ แเ.โเุ ่.ๆไุ ่.ใ่ ละ แ.ใๆ 
ตารางกิลมตร ตามล้าดับทัๅงนีๅพราะพืๅนทีไศึกษาปนพืๅนทีไ
ปຆาพืไอการอนุรักษทัๅงอุทยานหงชาต ิ

ตารางทีไ ใชัๅนคุณภาพลุมนๅํา฿นพืๅนทีไศึกษาอุทยานหงชาติขาสก 

  

 

ชัๅน 
คุณภาพลุมนๅํา 

พืๅนทีไ 
ิเรี 

พืๅนทีไ 
ิตารางกิลมตรี 

รຌอยละ 
ิของพืๅนทีไทัๅงหมดี 

แA ไๆ็ุ้โใ.ใไ ็ไ่.ๆ่ ไ็.ไโ 
แAM 5ุไเเ.ไ้ ่.ๆไ เ.55 
แAR 5ุโใไ.5่ ่.ใ่ เ.5ใ 
แB ๆุใ็5.5ๆ แเ.โเ เ.ๆ5 
แBR ่5โ.็โ แ.ใๆ เ.เ่ 
โ แ็โุ้ใ้.5ไ โ็ๆ.็เ แ็.5ใ 

เมมีขຌอมูล ใโ็ุ้ไ้.ๆเ 5โไ.็โ ใใ.โไ 
รวมพืๅนทีไทัๅงหมด ้่6ุ6็5.่ใ แุ5็่.6่ แเเ.เเ 



 
 

Oral presentation หนຌา แเ 

การปลีไยนปลงการ฿ชຌทีไดินอุทยานหงชาติ
ขาสก ละพืๅนทีไดยรอบอุทยานฯ ระยะรัศมี ใ 
กิลมตร ฿นตละชัๅนคณุภาพลุมนๅํา 

จากตารางทีไ ไ ละภาพทีไ 5 สามารถจ้านก
การ฿ชຌทีไดิน฿นตละชัๅนคุณภาพลุมนๅ้า เดຌดังนีๅ 

ชัๅนคุณภาพลุมนๅําทีไ แA 

 ชัๅนคุณภาพลุมนๅ้าทีไ แA ของอุทยานหงชาติขา
สก  มีพืๅ นทีไ ทัๅ ง สิๅ น  ็ไ่.ๆ่ ต าร า ง กิ  ล  มต ร  ห รื อ 
ไๆ็ุ้โใ.ใไ เร คิดปนรຌอยละ ็แ.เ5 ของพืๅนทีไ ลุมนๅ้า
ทัๅงหมด ิคิดทียบฉพาะทีไมีขຌอมูลี ฿นชัๅนคุณภาพลุมนๅ้าทีไ 
แA พบวา มีพืๅนทีไปຆาดงดิบละปຆาดงดิบบนขาหินปูนมาก
ทีไ สุ ด  จ้ านวนพืๅ นทีไ  ๆใเ.ใๆ ต าราง กิ ล มตร  หรื อ 
ใ้ใุ้็็.โ่ เร ละ แเ็.5ไ ตารางกิลมตร หรือ 
ๆ็ุโแใ.ๆเ เร คิดปนรຌอยละ 5้.่แ ละ แเ.โเ ของ
พืๅนทีไทัๅ งหมด ตามล้าดับมีพืๅนทีไ กษตร เ.ไ5 ตาราง
กิลมตร หรือ โ็่.่ใ เร คิดปนรຌอยละ เ.เไ ของพืๅนทีไ
ทัๅงหมด พืๅนทีไ กษตรปลีไยนปนพืๅนทีไปຆาดงดิบ เ.เไ 
ตารางกิลมตร หรือ โ5.โ่ เร พืๅนทีไปຆาดงดิบปลีไยนปน
พืๅนทีไอยูอาศัย จ้านวน ใ.เใ ตารางกิลมตร หรือ 
แุ่้ไ.แ5 เรคิดปนรຌอยละ เ.โ้ ละปຆาดงดิบปลีไยนปน
พืๅนทีไรกรຌาง จ้านวน เ.เแ ตารางกิลมตร หรือ ๆ.ไ่ เร 
ปຆาดงดิบบนขาหินปูนปลีไยนปนหลงนๅ้า จ้านวน แ.็5 
ตารางกิลมตร หรือ แุแไ5.ๆ็ เร คิดปนรຌอยละ เ.แ็ 
พืๅนทีไหลงนๅ้ า  จ้ านวน ใ.เโ ตาราง กิล มตร  หรื อ 
แุ่่ๆ.้็ เร คิดปนรຌอยละ เ.โ้ ของพืๅนทีไทัๅงหมด หลง
นๅ้าทีไ ปลีไยนสภาพปนพืๅนทีไปຆาดงดิบละพืๅนทีไรกรຌาง 
จ้านวน เ.แ่ ตารางกิลมตร หรือ แแเ.ไโ เร ละ เ.เ5 
ตารางกิลมตร หรือ ใไ.เแ เร คิดปนรຌอยละ เ.เโ ละ 
เ.เแ ตามล้าดับ 

ชัๅนคุณภาพลุมนๅําทีไ แAM 

ชัๅนคุณภาพลุมนๅ้าทีไ แAM ของอุทยานหงชาติ
ขาสก มีพืๅนทีไทัๅงสิๅน ่.ๆไ ตารางกิลมตร หรือ 5ุไเเ.ไ้ 
เร คิดปนรຌอยละ เ.่โ ของพืๅนทีไทัๅงหมด ฿นชัๅนคุณภาพ
ลุมนๅ้าทีไ แ AM พบวา มีพืๅนทีไปຆาดงดิบละปຆาดงดิบบน
หินปูนมากทีไสุด จ้านวนพืๅนทีไ 5.ใเ ตารางกิลมตร หรือ 
ใุใแโ.็ๆ เร ละ โ.็่ ตารางกิลมตร หรือ แุ็ใ็.5็ 
เร คิด ปนรຌอยละ เ.5เ ละ เ.โๆ ของพืๅนทีไทัๅงหมด 
ตามล้าดับมีพืๅนทีไ กษตร เ.เ็ ตารางกิลมตร หรือ 
ไไ.็่ เร คิดปน เ.เแ ของพืๅนทีไทัๅงหมด พืๅนทีไกษตร
ปลีไยนสภาพปนพืๅนทีไอยูอาศัย จ้านวน เ.เ่ เร ปຆาดงดิบ

ปลีไยนปนพืๅนทีไอยูอาศัย จ้านวน เ.โเ ตารางกิลมตร 
หรือ แโ5.แไ เร คิด ปนรຌอยละ เ.เโ พืๅนทีไรกรຌาง
ปลีไยนปนพืๅนทีไปຆาดงดิบ จ้านวน เ.โ้ ตารางกิลมตร 
หรือ แ่เ.แๆ เร คิดปนรຌอยละ เ.เใ ของพืๅนทีไทัๅงหมด 

ชัๅนคุณภาพลุมนๅําทีไ แAR 

ชัๅนคุณภาพลุมนๅ้าทีไ แAR ของอุทยานหงชาติ
ขาสก มีพืๅนทีไทัๅงสิๅน ่.ใ่ ตารางกิลมตร หรือ 5ุโใไ.5่ 
เร คิดปนรຌอยละ เ.็้ ของพืๅนทีไทัๅงหมด ฿นชัๅนคุณภาพ
ลุมนๅ้าทีไ แAR พบวา มีพืๅนทีไปຆาดงดิบละปຆาดงดิบบนขา
หินปูนมากทีไสุด จ้านวนพืๅนทีไ 5.แ5 ตารางกิลมตร หรือ 
ใุโแ็.เโ เร ละ โ.ๆ5 ตารางกิลมตร หรือ แุๆ5ไ.่แ 
เร คิด ปนรຌอยละ เ.ไ้ ละ เ.โ5 ของพืๅนทีไทัๅงหมด 
ตามล้าดับ มีพืๅนทีไกษตร จ้านวน เ.เโ ตารางกิลมตร 
หรือ แไ.5ใ เร ของพืๅนทีไทัๅงหมด ปຆาดงดิบปลีไยนปน
พืๅนทีไอยูอาศัยละหลงนๅ้า จ้านวน เ.ใแ ตารางกิลมตร 
หรือ แ้แ.ไ้ เร ละ เ.เ็ ตารางกิลมตร หรือ ไไ.5ๆ 
เร คิดปนรຌอยละ เ.ไ้ ละ เ.เแ ตามล้าดับ 

ชัๅนคุณภาพลุมนๅําทีไ แB 

ชัๅนคุณภาพลุมนๅ้าทีไ แB ของอุทยานหงชาติขา
สก มีพืๅนทีไทัๅงสิๅน แเ.โเ ตารางกิลมตร หรือ ๆุใ็5.5ๆ 
เร คิดปนรຌอยละ เ.้็ ของพืๅนทีไทัๅงหมด ฿นชัๅนคุณภาพ
ลุมนๅ้าทีไ แB พบวา มีพืๅนทีไปຆาดงดิบละปຆาดงดิบบนขา
หินปูนมากทีไสุด จ้านวนพืๅนทีไ ็.โใ ตารางกิลมตร หรือ 
ไุ5แ5.ๆใ เร ละ โ.ไแ ตารางกิลมตร หรือ แุ5เๆ.ไ5 
เร คิด ปนรຌอยละ เ.ๆ้ ละ เ.โใ ของพืๅนทีไทัๅงหมด 
ตามล้าดับ พืๅนทีไกษตร จ้านวน เ.เ5 ตารางกิลมตร 
หรือ โ้.ๆ้ เร ปลีไยนปนพืๅนทีไปຆาดงดิบ เ.เแ ตาราง
กิลมตร หรือ ้.โ็ เร พืๅนทีไอยูอาศัย มีจ้านวน เ.เโ 
ตารางกิลมตร หรือ แ5.เไ เร  พืๅนทีไปຆาดงดิบปลีไยนปน
พืๅนทีไอยูอาศัย จ้านวน เ.ใ็ ตารางกิลมตรหรือ โใเ.ใใ 
เร คิดปนรຌอยละ เ.เใ พืๅนทีไปຆาดงดิบบนขาหินปูน
ปลีไยนปนหลงนๅ้า เ.เใ ตารางกิลมตร หรือ โเ.5โ เร 
พืๅนทีไรกรຌางปลีไยนปนพืๅนทีไปຆาดงดิบ จ้านวน เ.5้ เร 
พืๅนทีไหลงนๅ้า มีจ้านวน เ.เ็ ตารางกิลมตร หรือ ไโ.่แ 
เร คิดปนรຌอยละ เ.เแ ของพืๅนทีไทัๅงหมด พืๅนทีไหลงนๅ้า
ปลีไยนปนพืๅนทีไปຆาดงดิบ เ.เแ ตารางกิลมตร หรือ 5.โใ 
เร 

 

 



 
 

Oral presentation หนຌา แแ 

ชัๅนคุณภาพลุมนๅําทีไ แBR 

ชัๅนคุณภาพลุมนๅ้าทีไ แBR ของอุทยานหงชาติ
ขาสก มีพืๅนทีไทัๅงสิๅน แ.ใๆตารางกิลมตร หรือ ่5โ.็โ เร 
คิดปนรຌอยละ เ.แใ ของพืๅนทีไทัๅงหมด ฿นชัๅนคุณภาพลุม
นๅ้าทีไ แBR พบวา มีพืๅนทีไปຆาดงดิบบนขาหินปูนมากทีไสุด 
จ้านวนพืๅนทีไ แ.โ่ ตารางกิลมตร หรือ ็้โ.ไใเร คิด
ปนรຌอยละ เ.แโ ของพืๅนทีไทัๅงหมด 

ชัๅนคุณภาพลุมนๅําทีไ โ 

ชัๅนคุณภาพลุมนๅ้าทีไ โของอุทยานหงชาติขา
สก มีพืๅนทีไทัๅ ง สิๅน โ็ๆ.็เ ตารางกิลมตร หรื อ 
แ็โุ้ใ้.5ไ เร คิดปนรຌอยละ โๆ.โ5 ของพืๅนทีไทัๅงหมด ฿น
ชัๅนคุณภาพลุมนๅ้าทีไ โ พบวา มีพืๅนทีไปຆาดงดิบมากทีไสุด 
จ้านวนพืๅนทีไ โ5็.ๆ่ ตารางกิลมตร หรือ แๆแุเไ่.็็
เร พืๅนทีไ กษตร จ้านวน เ.้ๆ ตารางกิลมตร หรือ 

ๆเเ.แเ เร พืๅนทีไกษตรปลีไยนสภาพพืๅนทีไปนปຆาดงดิบ
ละพืๅนทีไอยูอาศัย จ้านวน เ.เๆ ตารางกิลมตร หรือ 
ใ5.่เ เร ละ แ.ไ่ เร  ตามล้าดับ พืๅนทีไปຆ าดงดิบ
ปลีไยนปนพืๅนทีไหลงนๅ้า ทีไอยูอาศัย ละพืๅนทีไรกรຌาง 
จ้านวน โ.5แ ตารางกิลมตร หรือ แุ5ๆๆ.่5 เร ่.เๆ 
ตารางกิลมตร หรือ 5ุเใๆ.ใ้ เร ละ เ.5็ ตาราง
กิลมตร หรือ ใ5ใ.แไ เร คิดปนรຌอยละ เ.โไุ เ.็ๆ 
ละ เ.เ5 ตามล้าดับ พืๅนทีไรกรຌาง จ้านวน เ.5เ เร 
ปลีไยนปนสภาพพืๅนทีไปຆาดงดิบ ละพืๅนทีไอยูอาศัย 
จ้านวน เ.ไเ ตารางกิลมตร หรือ ใ.แโ เร ละ เ.่ๆ เร 
ตามล้าดับ  
 
 
 
 
 

ตารางทีไ ไ ลักษณะการปลีไยนปลงพืๅนทีไการ฿ชຌทีไดนิอุทยานหงชาติขาสก฿นตละชัๅนคุณภาพลุมนๅําระหวาง 
ป พ.ศ. โ5ไใ ู พ.ศ. โ55โ 

 
ชัๅนคุณภาพลุมนๅําละการปลีไยนปลงการ฿ชຌทีไดิน พืๅนทีไ 

ิเรี 
พืๅนทีไ 

ิตารางกิลมตรี 

 รຌอยละ 
ิของพืๅนทีไ
ทัๅงหมดีึ 

ชัๅนคุณภาพลุมนๅําทีไ แA ไ6็ุ้โใ.ใไ ็ไ่.6่  ็แ.เใ 
พืๅนทีไกษตรปลีไยนปนพืๅนทีไกษตร โ็่.่ใ เ.ไ5  เ.เไ 
พืๅนทีไกษตรปลีไยนปนพืๅนทีไปຆาดงดิบ โ5.โ่ เ.เไ  เ.เเ 
พืๅนทีไปຆาดงดิบขาหินปูนปลีไยนปนพืๅนทีไปຆาดงดิบขาหินปูน ๆ็ุโแใ.ๆเ แเ็.5ไ  แเ.โเ 
พืๅนทีไปຆาดงดิบขาหินปูนปลีไยนปนพืๅนทีไหลงนๅ้า แุแไ5.ๆ็ แ.่ใ  เ.แ็ 
พืๅนทีไปຆาดงดิบปลีไยนปนพืๅนทีไขตมือง แุ่้ไ.แ5 ใ.เใ  เ.โ้ 
พืๅนทีไปຆาดงดิบปลีไยนปนพืๅนทีไปຆาดงดิบ ใ้ใุ้็็.โ่ ๆใเ.ใๆ  5้.่แ 
พืๅนทีไปຆาดงดิบปลีไยนปนพืๅนทีไรกรຌาง ๆ.ไ่ เ.เแ  เ.เเ 
พืๅนทีไปຆาดงดิบปลีไยนปนพืๅนทีไหลงนๅ้า แุเ้เ.ๆ่ แ.็5  เ.แ็ 
พืๅนทีไรกรຌางปลีไยนปนพืๅนทีไปຆาดงดิบ ็ใ.่โ เ.แโ  เ.เแ 
พืๅนทีไรกรຌางปลีไยนปนพืๅนทีไรกรຌาง แ่ๆ.แ5 เ.ใเ  เ.เใ 
พืๅนทีไหลงนๅ้าปลีไยนปนพืๅนทีไปຆาดงดิบ แแเ.ไโ เ.แ่  เ.เโ 
พืๅนทีไหลงนๅ้าปลีไยนปนพืๅนทีไรกรຌาง ใไ.เแ เ.เ5  เ.เแ 
พืๅนทีไหลงนๅ้าปลีไยนปนพืๅนทีไหลงนๅ้า แุ่่ๆ.้็ ใ.เโ  เ.โ้ 

 
 
 

 



 
 

Oral presentation หนຌา แโ 

ตารางทีไ ไ ลักษณะการปลีไยนปลงพืๅนทีไการ฿ชຌทีไดนิอุทยานหงชาติขาสก฿นตละชัๅนคุณภาพลุมนๅําระหวาง 
ป พ.ศ. โ5ไใ ู พ.ศ. โ55โิตอี 

 
ชัๅนคุณภาพลุมนๅําละการปลีไยนปลงการ฿ชຌทีไดิน พืๅนทีไ 

ิเรี 

พืๅนทีไ 
ิตาราง

กิลมตรี 

 รຌอยละ 
ิของพืๅนทีไ
ทัๅงหมดีึ 

ชัๅนคุณภาพลุมนๅําทีไ โ แ็โุ้ใ้.5ไ โ็6.็เ  โ6.โ5 
พืๅนทีไกษตรปลีไยนปนพืๅนทีไกษตร ๆเเ.แเ เ.้ๆ  เ.เ้ 
พืๅนทีไกษตรปลีไยนปนพืๅนทีไขตมือง แ.ไ่ เ.เเ  เ.เเ 
พืๅนทีไกษตรปลีไยนปนพืๅนทีไปຆาดงดิบ ใ5.่เ เ.เๆ  เ.เแ 
พืๅนทีไปຆาดงดิบขาหินปูนปลีไยนปนพืๅนทีไปຆาดงดิบขาหินปูน 5็้.โๆ เ.้ใ  เ.เ้ 
พืๅนทีไปຆาดงดิบปลีไยนปนพืๅนทีไขตมือง 5ุเใๆ.ใ้ ่.เๆ  เ.็ๆ 
พืๅนทีไปຆาดงดิบปลีไยนปนพืๅนทีไปຆาดงดิบ แๆแุเไ่.็็ โ5็.ๆ่  โไ.ไ5 
พืๅนทีไปຆาดงดิบปลีไยนปนพืๅนทีไรกรຌาง ใ5ใ.แไ เ.5็  เ.เ5 
พืๅนทีไปຆาดงดิบปลีไยนปนพืๅนทีไหลงนๅ้า แุ5ๆๆ.่5 โ.5แ  เ.โไ 
พืๅนทีไรกรຌางปลีไยนปนพืๅนทีไขตมือง เ.่ๆ เ.เเ  เ.เเ 
พืๅนทีไรกรຌางปลีไยนปนพืๅนทีไปຆาดงดิบ ใ.แโ เ.เเ  เ.เเ 
พืๅนทีไรกรຌางปลีไยนปนพืๅนทีไรกรຌาง เ.5เ เ.เเ  เ.เเ 
พืๅนทีไหลงนๅ้าปลีไยนปนพืๅนทีไปຆาดงดิบ โ5ไ.เโ เ.ไเ  เ.เไ 

      พืๅนทีไหลงนๅ้าปลีไยนปนพืๅนทีไหลงนๅ้า ใุไ5้.โ5 5.5ใ  เ.5ใ 
รวมพืๅนทีไทัๅงหมด 65ุ่็โ6.โใ แุเ5ใ.้6  แเเ.เเ 

หมายหตุ: ึรຌอยละของพืๅนทีไลุมนๅ้าทัๅงหมด ิคิดทียบฉพาะทีไมีขຌอมูลี

จากการศึกษาการปลีไยนปลงพืๅนทีไการ฿ชຌทีไดิน
อุทยานหงชาติขาสก ฿นตละชัๅนคุณภาพลุมนๅ้า พบวา 
฿นชัๅนคุณภาพลุมนๅ้าทีไ แAุ แAMุ แARุ แB ละ โ นัๅน ปน
ทีไนาสังกตวา มีพืๅนทีไกษตร ละพืๅนทีไอยูอาศัยปรากฏอยู
฿นตละชัๅนคุณภาพลุมนๅ้าดังกลาว ซึไงผิดหลักการอนุรักษ
ดินละนๅ้า ซึไงการก้าหนดชัๅนคุณภาพลุมนๅ้า ปนการบง
ขตลุมนๅ้าตามลักษณะละศักยภาพทางอุทกวิทยา ละ
ทรัพยากรธรรมชาติ พืไอประยชน฿นการด้านินการจัดการ
อยางมีประสิทธิภาพตอลุมนๅ้านัๅน โ การก้าหนดชัๅนคุณภาพ

ลุมนๅ้า มีความคลຌายคลึงกับการวางผนการ฿ชຌทีไดินปน
อยางมาก กลาวคือ ปนการจ้านกสมรรถนะทีไดิน ละ
ความหมาะสมของพืๅนทีไ นัๅน โ ดยนຌนศักยภาพการ
พังทลายของดินปนส้าคัญ ละ฿ชຌตัวปรดิน ความสูง 
ความลาดชัน ลักษณะดิน ลักษณะหิน ละลักษณะภูมิ
ประทศ ิlandformี มาผสมผสานกัน ทัๅงนีๅพืไอทีไจะเดຌ
นวขตพืๅนทีไตละประภท฿หຌถูกตຌองตามหลักการอนุรักษ
ดินละนๅ้า ิครงการก้าหนดชัๅนคุณภาพลุมนๅ้าทีไส้าคัญของ
ประทศเทยุ โ5ใแอຌางถึง฿น สุรชัย อจลบุญุ โ5ไใี 

 



 
 

Oral presentation หนຌา แไ 

 

ภาพทีไ ไผนทีไสดงชัๅนคณุภาพลุมนๅํา฿นขอบขตพืๅนทีไศกึษา ิอุทยานหงชาติขาสกี 



 
 

Oral presentation หนຌา แ5 

 

 
ภาพทีไ 5 ผนทีไการปลีไยนปลงการ฿ชຌทีไดินอทุยานหงชาติขาสก ละพืๅนทีไดยรอบจากขอบขตอุทยานฯ 

ระยะรัศมี ใ กิลมตร ฿นตละชัๅนคณุภาพลุมนๅํา ระหวาง ป พ.ศ. โ5ไใ ละป พ.ศ. โ55โ
 
 

 

 

 



 
 

Oral presentation หนຌา แ6 

สรุปละขຌอสนอนะ 

การ ศึ กษาการ  ป ลีไ ย นปลงพืๅ นทีไ กา ร ฿ ชຌ
ประยชนทีไดินอุทยานหงชาติขาสก จังหวัดสุราษฎรธานี 
ละรอบพืๅนทีไ จากขอบขตอุทยานฯ ระยะรัศ มี ใ 
กิลมตร ฿นตละชัๅนคุณภาพลุมนๅ้า ภาย฿นชวงวลา แเ 
ป ระหวางป พ.ศ. โ5ไใ ละ ป พ.ศ. โ55โ ดยการ฿ชຌ
ขຌอมูลจากการจ้านกการ฿ชຌประยชนทีไดิน จากขຌอมูล
ภาพถายดาวทียม Landsatู5 TM ฿นป พ.ศ. โ5ไใ ละ
ป พ.ศ. โ55โ ละการประยุกต฿ชຌระบบสารสนทศ
ภูมิศาสตร ิGISี พบวา อุทยานหงชาติขาสกมีพืๅนทีไชัๅน
คุณภาพลุ มนๅ้ าทัๅ งหมด  ประมาณ แุเ5ใ.้ๆ ตาราง
กิลมตร หรือ ๆ5ุ่็โๆ.โใ เร จากจ้านวนพืๅนทีไศึกษา
ทัๅงหมด แุ5็่.ๆ่ ตารางกิลมตร หรือ ้่ๆุๆ็5.่ใ เร
พืๅนทีไสวน฿หญอยู฿นชัๅนคุณภาพลุมนๅ้าทีไ  แA รองลงมา 
เดຌก ชัๅนคุณภาพลุมนๅ้าทีไ โุ แBุ แAMุ แAR ละชัๅน
คุณภาพลุมนๅ้าทีไ แBR ตามล้าดับสามารถจ้านกพืๅนทีไการ
฿ชຌประยชนทีไดินอุทยานหงชาติขาสกเดຌ ๆ ประภท คือ 
ปຆาดงดิบ ปຆาดงดิบบนขาหินปูนพืๅนทีไกษตร พืๅนทีไหลง
นๅ้า พืๅนทีไรกรຌางวางปลา ละพืๅนทีไอยูอาศัย จากผล
การศึกษามีการปลีไยนปลงการ฿ชຌประยชนทีไดิน฿นทุก
ชัๅนคุณภาพลุมนๅ้า ซึไงปຆาดงดิบมีการปลีไยนปลงมากทีไสุด 
ละการ฿ชຌประยชนทีไดิน฿นชัๅนคุณภาพลุมนๅ้าทีไ แA มีการ
ปลีไยนปลงมากทีไสุด มืไอปรียบทียบกับทุกชัๅนคุณภาพ
ลุมนๅ้า สดง฿หຌหในวา ความตຌองการพืๅนทีไ ฿นการท้า
การกษตรของประชากรยังคงมีสูงมาก ละมีการ฿ชຌ
ประยชนทีไดินพืไอการกษตรละทีไอยูอาศัย฿นพืๅนทีไชัๅน
คุณภาพนๅ้าทีไ แ ละ โ ซึไงผิดหลักการอนุรักษดินละนๅ้า 
ทีไพึงสงวนรักษาเวຌ พืไอปนหลงตຌนนๅ้าล้าธาร  
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