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 บทคดัย่อ
การศึึกษาการเปล่ี่�ยนแปลี่งการใช้้ประโยช้น์ 

ท่ี่�ดิินบนพ้ื้�นท่ี่�ล่ี่�มนำ�าสาขาห้้วยแม�ประจัันต์์ จัังห้วัดิ
เพื้ช้รบ่ร่ โดิยใช้้ข้อมูลี่ภาพื้ถ่�ายดิาวเท่ี่ยมในปี พื้.ศึ.2530  
2546 แลี่ะ 2560 เพ้ื้�อห้าการเปลี่่�ยนแปลี่งพ้ื้�นท่ี่�ป่า
โดิยเฉพื้าะในเขต์พ้ื้�นท่ี่�ป่าไม้ต์ามกฎห้มายแลี่ะเสนอ
แนะแนวที่างการฟ้ื้�นค้ืนสภาพื้ป่า เพ้ื้�อให้้สอดิคืล้ี่อง
แลี่ะเป็นไปต์ามนโยบายของรัฐที่่�จัะม่พ้ื้�นที่่�ป่าไม้ 
ร้อยลี่ะ 40 ของประเที่ศึในปี พื้.ศึ.2567 พื้บว�า ในช้�วง 
ปี พื้.ศึ.2530-2560 พื้้�นที่่�ป่าไม้ลี่ดิลี่งถ่ึงร้อยลี่ะ 6.93 
ในขณะท่ี่�พ้ื้�นท่ี่�เกษต์รกรรม พ้ื้�นที่่�ช้่มช้น พ้ื้�นท่ี่�แห้ลี่�ง
นำ�าแลี่ะพื้้�นที่่�เบ็ดิเต์ล็ี่ดิอ้�นๆ ม่สัดิส�วนการใช้้ท่ี่�ดิินเพิื้�ม
มากขึ�น ร้อยลี่ะ 5.15 0.64 0.98 แลี่ะ 0.16 ต์าม
ลี่ำาดิับ เม้�อพื้ิจัารณาต์ามเขต์ป่าไม้ต์ามกฎห้มาย พื้บ
ว�า พ้ื้�นท่ี่�ป่าไม้ถ่าวรทัี่บป่าสงวนที่่�อยู�นอกอ่ที่ยาน
แห้�งช้าต์ิม่การเปลี่่�ยนแปลี่งพื้้�นที่่�มากที่่�ส่ดิ คื้อ 80.99 
ต์ร.กม. เน้�องจัากเป็นพ้ื้�นที่่�ส�วนให้ญ่� ขอบเขต์พ้ื้�นท่ี่�
แลี่ะกฎระเบ่ยบไม�ชั้ดิเจัน เม้�อเที่่ยบกับพ้ื้�นที่่�อ่ที่ยาน
แห้�งช้าต์ิในช้�วงเวลี่า 30 ปี ท่ี่�ไม�ม่การเปลี่่�ยนแปลี่ง
การใช้ป้ระโยช้น์จัากพ้ื้�นที่่�ป่าไมเ้ลี่ย ดิงันั�น เพ้ื้�อฟ้ื้�นคืน้
สภาพื้พ้ื้�นที่่�ป่าที่่�ถู่กบ่กร่ก จัึงคืวรดิำาเนินการกำาห้นดิ
ขอบเขต์ร�วมกับการจััดิที่ำาข้อมูลี่การใช้้ประโยช้น์
ที่่�ดิินให้้ชั้ดิเจัน ประกอบกับการประช้าสัมพื้ันธ์์ให้้
คืวามรู้แลี่ะสนับสน่นการสร้างป่าช้่มช้นเพ้ื้�อป้องกัน
การบ่กร่กพ้ื้�นท่ี่�ป่าไม้เพิื้�ม เพ้ื้�อให้้ประช้าช้นในพ้ื้�นท่ี่�ม ่
คืวามต์ระห้นักรู้ถึ่งค่ืณคื�าของป่าไม้แลี่ะให้้คืวามร�วมม้อ 
ในการฟื้้�นฟืู้พื้้�นที่่�ป่า 

คำำ�สำำ�คัำญ : ล่ี่�มนำ�า การใช้้ประโยช้น์ท่ี่�ดิิน ป่าไม้

Abstract 
 This research aims to study changes 

of land use in Huai Mae Prachan subwatershed in 

Phetchaburi Province based on satellite images  

taken in 1987, 2003 and 2017 in order to look for  

changes of forest areas especially, legal forest 

areas and to recommend forest reclamation 

guidelines to conform with government policies 

to increase forest areas to 40% of the country 

area within 2024. The study found that during 

1977-2017, forest areas have been decreased 

by 6.93% while agricultural, community, water  

resources and other miscellaneous areas have been  

increased by 5.15, 0.64, 0.98 and 0.16 respectively. 

When considering legal forest areas, it was found 

that permanent forest areas overlapping with 

reserved forests outside national parks have the 

highest changes of 80.99 km2. It was due to large 

areas having unclear borders and regulations 

compared to the national park’s area which has 

not any changes of land use in the past 30 years.  

Therefore, to achieve reforestation in the invaded 

forest areas, boundaries should be clearly specified  

along with land use information management. 

Moreover, knowledge and support of community 

forestry should be promoted to prevent forest  

invasion in the future in order to build aware-

ness of the value of forest to the locals and gain  

cooperation in reforestation.

Keywords : Watershed, Land use, Forest



บทนำำ�
จากอดีีตจนถึึงปััจจบุันัจะเห็็นได้ีว่่าพ้ื้ �นทีี่�ป่ัาไม้้ของไที่ยจดัีอย่่ในสภาว่ะว่ิกฤต เน้�องจากมี้ปัริิม้าณ

ลดีลงอย่างต่อเน้�อง จากข้อม้ล่การิสำาริว่จของกริะที่ริว่งม้ห็าดีไที่ยใน พื้.ศ.2551 พื้บัว่่า มี้ผู้่้บักุรุิกทีี่�ดีินของรัิฐ
ที่ั�ว่ปัริะเที่ศริว่ม้ 58,000 ริาย เน้ �อทีี่�ปัริะม้าณ 6 ล้านไร่ิ ซึ่ึ�งแผู้นแม้่บัที่แก้ไขปััญห็าการิที่ำาลายที่รัิพื้ยากริป่ัาไม้้  
การิบักุรุิกทีี่�ดีินของรัิฐ และการิบัริิห็าริจดัีการิที่รัิพื้ยากริธริริม้ชาติอยา่งยั�งย้น กลา่ว่ว่า่ พ้ื้ �นทีี่�ป่ัาไม้้ในภาคเห็น้อ 
เป็ันพ้ื้ �นทีี่�ทีี่�มี้การิบักุรุิกม้ากทีี่�สดุี ริองลงม้าค้อ ภาคตะว่นัออกเฉีียงเห็น้อ ภาคใต้ และภาคกลาง โดียพ้ื้ �นทีี่�
ทีี่�ถึก่บัุกรุิกรุินแริงทีี่�สดุี ค้อ จงัห็ว่ดัีเพื้ชริบั่ริณ์ พิื้ษณุโลก สโุขที่ยั น่าน ลำาปัาง อบุัลริาชธานี นคริริาชสีม้า  
เลย กริะบีั� เชียงให็ม้่ ตาก และแม้่ฮ่่องสอน (Commission for Natural Resources and Environment 
Legislative Assembly, 2015) จงัห็ว่ดัีเพื้ชริบัรีุิเป็ันจงัห็ว่ดัีทีี่�มี้เน้ �อทีี่�ป่ัาไม้้ปักคลมุ้ร้ิอยละ 50-70 ของพ้ื้ �นทีี่� 
พ้ื้ �นทีี่�ลุม่้นำ �าสาขาห้็ว่ยแม้่ปัริะจนัต์เป็ันห็นึ�งในลุม่้นำ �าย่อยของลุม่้นำ �าเพื้ชริบัรีุิทีี่�ปัริะสบักบััปััญห็าการิลดีลงของ
พ้ื้ �นทีี่�ป่ัาไม้้เช่นกนั ปััญห็าการิบักุรุิกพ้ื้ �นทีี่�ป่ัานั �นมี้สาเห็ตหุ็ลายปัริะการิ ได้ีแก่ 1) สภาพื้ทีี่�ดีินของรัิฐในปััจจบุันั
มี้ขอบัเขตไม้่ชดัีเจน 2) เจ้าห็น้าทีี่�ของรัิฐขาดีคว่าม้ร้่ิคว่าม้เชี�ยว่ชาญในการิปัฏิิบัตัิห็น้าทีี่�ในการิวิ่นิจฉียัสถึานะ
ทีี่�ดีินสาธาริณปัริะโยชน์ 3) นโยบัายของรัิฐในการิแก้ไขปััญห็าการิบักุรุิกทีี่�ไม้่ชดัีเจน ไม้่มี้คว่าม้แน่นอนและ
ไม้่เดี็ดีขาดี เปัลี�ยนแปัลงไปัตาม้เห็ตผุู้ลที่างการิเม้้อง ห็ร้ิอเปัลี�ยนแปัลงไปัตาม้นโยบัายของรัิฐบัาลแตล่ะสม้ยั 
และการิพื้ฒันาปัริะเที่ศทีี่�มี้ผู้ลให้็เกิดีการิแย่งชิงที่รัิพื้ยากริทีี่�ดีิน 4) ปัริะชาชนขาดีจิตสำานึกสาธาริณะในการิ
ดีแ่ลรัิกษาและปัอ้งกนัทีี่�ดีินสาธาริณสม้บัตัิของแผู้น่ดีิน 5) การิใช้อำานาจของผู้่้ปักคริองท้ี่องถิึ�นและผู้่้ มี้อิที่ธิพื้ล
ท้ี่องถิึ�น และ 6) การิให้็สมั้ปัที่านที่ำาปัริะโยชน์ในทีี่�ดีินของรัิฐ (Soisermsap, 2009) เพ้ื้�อแก้ไขปััญห็าการิบักุรุิก
ที่ำาลายที่รัิพื้ยากริป่ัาไม้้ดีงัทีี่�กลา่ว่ม้าที่ำาให้็รัิฐบัาลปััจจบุันัได้ีมี้การิกำาห็นดีนโยบัายในการิบัริิห็าริจดัีการิทีี่�ดีิน
ของชาติ ตาม้คำาสั�งคณะรัิกษาคว่าม้สงบัแห็่งชาติ ทีี่� 64/2557 เร้ิ�อง การิปัริาบัปัริาม้และห็ยดุียั �งการิบักุรุิก
ที่ำาลายที่รัิพื้ยากริป่ัาไม้้ ห็ร้ิอนโยบัายที่ว่งค้นผู้้นป่ัา เพ้ื้�อมุ้่งห็ว่งัให้็มี้พ้ื้ �นทีี่�ป่ัาไม้้เพิื้�ม้ขึ �นและสร้ิางคว่าม้สม้ดีลุ
ที่างธริริม้ชาติกลบััค้นม้า ดีงันั �นการิศกึษาครัิ �งนี �มุ้่งห็ว่งัเพ้ื้�อว่ิเคริาะห์็การิเปัลี�ยนแปัลงการิใช้ปัริะโยชน์ทีี่�ดีิน
ในบัริิเว่ณพ้ื้ �นทีี่�ป่ัาโดียเฉีพื้าะในเขตพ้ื้ �นทีี่�ป่ัาไม้้ตาม้กฎห็ม้ายพื้ร้ิอม้ที่ั �งเสนอแนะแนว่ที่างการิฟ้ื้�นค้นสภาพื้ป่ัา 
เพ้ื้�อให้็สอดีคล้องและเป็ันไปัตาม้นโยบัายของรัิฐทีี่�มี้เปั้าห็ม้ายการิมี้พ้ื้ �นทีี่�ป่ัาไม้้ร้ิอยละ 40 ของพ้ื้ �นทีี่�ปัริะเที่ศ

วิิธีีดำ�เนิำนำก�รวิิจััย
การิศกึษานี �เป็ันการิวิ่เคริาะห์็การิเปัลี�ยนแปัลงการิใช้ปัริะโยชน์ทีี่�ดีนิโดียการิแปัลภาพื้ถ่ึายดีาว่เทีี่ยม้  

และว่ิเคริาะห์็ข้อม้ล่ที่ตุิยภมิ่้เพ้ื้�อห็าการิเปัลี�ยนแปัลงพ้ื้ �นทีี่�ป่ัาโดียเฉีพื้าะในเขตพ้ื้ �นทีี่�ป่ัาไม้้ตาม้กฎห็ม้ายและ
เสนอแนะแนว่ที่างการิฟ้ื้�นค้นสภาพื้ป่ัาโดียมี้ขั �นตอนการิศกึษาดีงันี �

1. ริว่บัริว่ม้ข้อม้ล่ทีุ่ติยภ่มิ้จากห็น่ว่ยงานและบัที่คว่าม้ต่างๆ ปัริะกอบัด้ีว่ย ข้อม้ล่สภาพื้ที่ั�ว่ไปั
ของพ้ื้ �นทีี่�ศึกษา ข้อม้ล่นโยบัายในการิบัริิห็าริจดัีการิทีี่�ดีินของชาติ ตาม้คำาสั�งคณะรัิกษาคว่าม้สงบัแห็่งชาต ิ 
ทีี่� 64/2557 เร้ิ�อง การิปัริาบัปัริาม้และห็ยดุียั �งการิบัุกรุิกที่ำาลายที่รัิพื้ยากริป่ัาไม้้ ห็ร้ิอนโยบัายที่ว่งค้นผู้้นป่ัา 
ตลอดีจนข้อม้ล่การิใช้ปัริะโยชน์ทีี่�ดีิน ได้ีแก่ แผู้นทีี่�ภมิ่้ปัริะเที่ศ ลำาดีบััชดุี L7018 ม้าตริาส่ว่น 1: 50,000 ของ
กริม้แผู้นทีี่�ที่ห็าริและภาพื้ถึ่ายดีาว่เทีี่ยม้ Landsat-5 Landsat-7 และ Landsat-8 พื้.ศ.2530 พื้.ศ.2546 
และ พื้.ศ.2560

2. จัดีที่ำาแผู้นทีี่�การิใช้ปัริะโยชน์ทีี่�ดีินพ้ื้ �นทีี่�ลุ่ม้นำ �าสาขาห้็ว่ยแม้่ปัริะจันต์ ในช่ว่งปีั พื้.ศ.2530 
พื้.ศ.2546 และ พื้.ศ.2560 โดียการิแปัลภาพื้ถ่ึายด้ีว่ยสายตาร่ิว่ม้กับัโปัริแกริม้สาริสนเที่ศภ่มิ้ศาสตร์ิ  

ขอบเขตพื้้�นที่่�ป่่าตามกฎหมายที่่�ส่่งผลต่อการเป่ล่�ยนแป่ลงการใช้้ป่ระโยช้น์ที่่�ดิินกรณี่ศึึกษาล่่มนำ�าส่าขาห้วยแม่ป่ระจัันต์ จัังหวัดิเพื้ช้รบ่รี
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ซึ่ึ�งมี้การิจำาแนกการิใช้ปัริะโยชน์ทีี่�ดีินออกเป็ัน 5 ปัริะเภที่ ได้ีแก่ พ้ื้ �นทีี่�ป่ัาไม้้ พ้ื้ �นทีี่�เกษตริกริริม้ พ้ื้ �นทีี่�ชุม้ชน
และสิ�งปัล่กสร้ิาง พ้ื้ �นทีี่�แห็ล่งนำ �า และพ้ื้ �นทีี่�เบั็ดีเตล็ดีอ้�นๆ ให้็อย่่ในร่ิปัแบับัเชิงพ้ื้ �นทีี่�และตัว่เลขในริะบับั
สาริสนเที่ศภ่มิ้ศาสตร์ิ ซึ่ึ�งเก็บัข้อม้ล่ในร่ิปัแบับั จุดี (point) เส้น (line) และพ้ื้ �นทีี่� (polygon) ทีี่�มี้การิจดัีเก็บั
ไว้่เป็ันลกัษณะชั �นข้อม้ล่ (layer) 

3. ที่ำาการิตริว่จสอบัคว่าม้ถึก่ต้องภาคพ้ื้ �นดิีน (Ground Check) โดียการิลงพ้ื้ �นทีี่�เม้้�อว่นัทีี่� 21-22 
ธันว่าคม้ พื้.ศ. 2562 เพ้ื้�อสำาริว่จการิใช้ปัริะโยชน์ทีี่�ดีินในพ้ื้ �นทีี่�ลุ่ม้นำ �าสาขาห้็ว่ยแม้่ปัริะจนัต์ และนำาข้อม้ล่ทีี่�
ได้ีม้าวิ่เคริาะห์็เปัรีิยบัเทีี่ยบักบััข้อม้ล่จากการิแปัลภาพื้ถึ่ายด้ีว่ยสายตา เพ้ื้�อคว่าม้ถึก่ต้องแม้่นยำาของข้อม้ล่
ในการิจำาแนกการิใช้ปัริะโยชน์ทีี่�ดีินในพ้ื้ �นทีี่�ศึกษา

4. ว่ิเคริาะห์็ข้อม้ล่การิเปัลี�ยนแปัลงการิใช้ปัริะโยชน์ทีี่�ดีินในพ้ื้ �นทีี่�ลุ่ม้นำ �าสาขาห้็ว่ยแม้่ปัริะจนัต์ 
ในช่ว่งเว่ลา 3 ปีั ค้อ ปีัพื้.ศ.2530 พื้.ศ.2546 และ พื้.ศ.2560 เพ้ื้�อเปัรีิยบัเทีี่ยบัการิเปัลี�ยนแปัลงการิใช้
ปัริะโยชน์ทีี่�ดีิน โดียแบั่งการิวิ่เคริาะห์็ข้อม้ล่พ้ื้ �นทีี่�ศึกษาเป็ัน 2 ลกัษณะ ค้อ ลกัษณะการิใช้ปัริะโยชน์ทีี่�ดีิน
ตาม้การิแบั่งขอบัเขตพ้ื้ �นทีี่�รัิบันำ �าของลุ่ม้นำ �าสาขาห้็ว่ยแม้่ปัริะจนัต์ และลกัษณะการิใช้ปัริะโยชน์ทีี่�ดีินตาม้
ขอบัเขตพ้ื้ �นทีี่�ป่ัาไม้้ตาม้กฎห็ม้าย 

5. ว่ิเคริาะห์็ห็าสาเห็ตกุาริเปัลี�ยนแปัลงการิใช้ปัริะโยชน์ทีี่�ดีิน ผู้ลกริะที่บัของการิเปัลี�ยนแปัลง
การิใช้ปัริะโยชน์ทีี่�ดีินต่อพ้ื้ �นทีี่�ป่ัาไม้้ และเสนอแนะแนว่ที่างในการิเพิื้�ม้พ้ื้ �นทีี่�ป่ัาไม้้ เพ้ื้�อให้็ชุม้ชนมี้ส่ว่นร่ิว่ม้
ห็ร้ิอร้่ิสึกถึึงคว่าม้เป็ันเจ้าของผู้้นป่ัา ก่อให้็เกิดีการิอนรัุิกษ์และร่ิว่ม้ม้้อกนัฟ้ื้�นฟื้่พ้ื้ �นทีี่�ป่ัาไม้้

ผลก�รศึึกษ�และวิิจั�รณ์์
1. พื้้�นำที�ล่่มนำำ��ส�ข�ห้้วิยแม่ประจัันำต์์
พ้ื้ �นทีี่�ลุ่ม้นำ �าสาขาห้็ว่ยแม้่ปัริะจันต์เป็ันห็นึ�งในลุ่ม้นำ �าย่อยของลุ่ม้นำ �าเพื้ชริบัุรีิ มี้เน้ �อทีี่�ปัริะม้าณ 

1,130.77 ตริ.กม้. ห็ร้ิอ 706,731.25 ไร่ิ คิดีเป็ันร้ิอยละ 18.30 ของพ้ื้ �นทีี่�ลุม่้นำ �าเพื้ชริบัรีุิ คริอบัคลมุ้พ้ื้ �นทีี่�อำาเภอ
ห็นองห็ญ้าปัล้อง อำาเภอแก่งกริะจาน อำาเภอบ้ัานลาดี และอำาเภอที่่ายาง จงัห็ว่ดัีเพื้ชริบัุรีิ ริว่ม้ไปัถึึงอำาเภอ
ปัากที่่อ และอำาเภอบ้ัานคา จงัห็ว่ดัีริาชบัุรีิ (Ratanasuwan, 2013) (ภาพื้ทีี่� 1) โดียมี้พ้ื้ �นทีี่�ส่ว่นให็ญ่อย่่ใน
อำาเภอห็นองห็ญ้าปัล้อง จงัห็ว่ดัีเพื้ชริบัุรีิ ปัริากฏิอย่่ในแผู้นทีี่�ลกัษณะภมิ่้ปัริะเที่ศ ชุดี L7018 ม้าตริาส่ว่น 1: 
50,000 ริะว่าง 4835I 4835II 4934I 4934IV 4935II 4935III และ 4935IV ลุ่ม้นำ �าสาขาห้็ว่ยแม้่ปัริะจนัต์  
มี้ร่ิปัร่ิางลุ่ม้นำ �าเป็ันแบับั Rectangular – shaped basin ค้อ ลกัษณะร่ิปัร่ิางเป็ันแบับัสี�เห็ลี�ยม้มี้ลกัษณะ
ลำาธาริสั �นๆ แจกจ่ายอย่่ม้าก และการิแจกจ่ายนำ �านี �ก็จะไห็ลส่่ลำาธาริห็ลกัโดียตริงอย่างริว่ดีเร็ิว่ (Chunkao, 
2008) โดียมี้ลำานำ �าสายห็ลกั ค้อ แม้่นำ �าห้็ว่ยแม้่ปัริะจนัต์ มี้คว่าม้ยาว่ 56 กิโลเม้ตริ สภาพื้ภ่มิ้ปัริะเที่ศตอน
บันเป็ันเขตพ้ื้ �นทีี่�สง่ชนั มี้ริะดีบััคว่าม้สง่เฉีลี�ย 614 ม้.ริที่ก. ส่ว่นพ้ื้ �นทีี่�ตอนล่างเป็ันพ้ื้ �นทีี่�ริาบั มี้ริะดีบััคว่าม้
สง่เฉีลี�ย 444 ม้.ริที่ก. 

2. การิใช้ปัริะโยชน์ทีี่�ดีินตาม้การิแบั่งขอบัเขตพ้ื้ �นทีี่�รัิบันำ �าของลุ่ม้นำ �าสาขาห้็ว่ยแม้่ปัริะจนัต์
การิเปัลี�ยนแปัลงการิใช้ปัริะโยชน์ทีี่�ดีินในพ้ื้ �นทีี่�ลุ่ม้นำ �าสาขาห้็ว่ยแม้่ปัริะจนัต์ จากข้อม้ล่ภาพื้ถ่ึาย

ดีาว่เทีี่ยม้ พื้.ศ.2530 2546 และ พื้.ศ.2560 ม้าที่ำาการิแปัลภาพื้ถึ่ายด้ีว่ยว่ิธีการิริะบับัสาริสนเที่ศภม่้ิศาสตร์ิ
โดียการิแปัลภาพื้ถ่ึายที่างสายตา ปัริะกอบักบััการิลงพ้ื้ �นทีี่�สำาริว่จภาคพ้ื้ �นดิีน ม้าจำาแนกการิใช้ปัริะโยชน์ทีี่�ดีิน
ออกเป็ัน 5 ปัริะเภที่ ปัริะกอบัไปัด้ีว่ย พ้ื้ �นทีี่�ป่ัาไม้้ พ้ื้ �นทีี่�เกษตริกริริม้ พ้ื้ �นที่ี�ชุม้ชนและสิ�งปัลก่สร้ิาง พ้ื้ �นทีี่�แห็ล่ง
นำ �า และพ้ื้ �นทีี่�เบั็ดีเตล็ดีอ้�นๆ (ภาพื้ทีี่� 2) พื้บัว่่า การิใช้ปัริะโยชน์ทีี่�ดีินของพ้ื้ �นทีี่�ลุ่ม้นำ �าสาขาห้็ว่ยแม้่ปัริะจนัต์ใน
ช่ว่ง พื้.ศ.2530 2546 และ พื้.ศ.2560 มี้พ้ื้ �นทีี่�ป่ัาไม้้จากร้ิอยละ 61.69 ใน พื้.ศ.2530 ลดีลงเป็ันร้ิอยละ 54.76 
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ใน พื้.ศ.2560 ลดีลงร้ิอยละ 6.93 ซึ่ึ�งสอดีคล้องกบััข้อม้ล่การิบักุรุิกพ้ื้ �นทีี่�ป่ัาไม้้ในพ้ื้ �นทีี่�อำาเภอห็นองห็ญ้าปัล้อง 
จงัห็ว่ดัีเพื้ชริบัุรีิ ใน พื้.ศ.2553 – พื้.ศ.2560 ทีี่�มี้การิบัุกรุิกพ้ื้ �นทีี่�ป่ัาไม้้จำานว่น 34 ครัิ �ง คิดีเป็ันพ้ื้ �นทีี่�ปัริะม้าณ 
0.74 ตริ.กม้. และในพ้ื้ �นทีี่�อำาเภอปัากที่่อและอำาเภอบ้ัานคา จงัห็ว่ดัีริาชบัรีุิ ใน พื้.ศ.2552 – พื้.ศ.2560 มี้การิ
บักุรุิกพ้ื้ �นทีี่�ป่ัาไม้้จำานว่น 34 ครัิ �ง คิดีเป็ันพ้ื้ �นทีี่�ปัริะม้าณ 0.45 ตริ.กม้. (Royal Forest Department, 2017) 
สำาห็รัิบัพ้ื้ �นทีี่�เกษตริกริริม้ พ้ื้ �นทีี่�ชมุ้ชน พ้ื้ �นทีี่�แห็ลง่นำ �าและพ้ื้ �นทีี่�เบั็ดีเตล็ดีอ้�นๆ มี้สดัีสว่่นการิใช้ทีี่�ดีินเพิื้�ม้ม้ากขึ �น 
จาก พื้.ศ.2530-2560 ร้ิอยละ 5.15 0.64 0.98 และ 0.16 ตาม้ลำาดีบัั (ตาริางทีี่� 1)

ภ�พื้ที� 1: ขอบุเขตพิ้�นที�ลุ�มนำ�าห้วยแม�ปรีะจันต์

ขอบเขตพื้้�นที่่�ป่่าตามกฎหมายที่่�ส่่งผลต่อการเป่ล่�ยนแป่ลงการใช้้ป่ระโยช้น์ที่่�ดิินกรณี่ศึึกษาล่่มนำ�าส่าขาห้วยแม่ป่ระจัันต์ จัังหวัดิเพื้ช้รบ่รี
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เม้้�อพิื้จาริณาคว่าม้สมั้พื้นัธ์ของพ้ื้ �นทีี่�กบััโคริงการิพื้ฒันาและการิว่ดัีปัริิม้าณนำ �าในลำาธาริ สาม้าริถึ
แบั่งพ้ื้ �นทีี่�ลุ่ม้นำ �าย่อยออกได้ีเป็ัน 3 ส่ว่น ค้อ พ้ื้ �นทีี่�ส่ว่นบันมี้จดุีนำ �าออก (outlet) ทีี่�เข้�อนแม้่ปัริะจนัต์ พ้ื้ �นทีี่�ส่ว่น
กลาง และพ้ื้ �นทีี่�ส่ว่นล่าง (ภาพื้ทีี่� 1) ที่ั �งนี �การิเปัลี�ยนแปัลงการิใช้ปัริะโยชน์ทีี่�ดีินจะส่งผู้ลกริะที่บัต่อปัริิม้าณ
นำ �าที่า่ในพ้ื้ �นทีี่�ลุม่้นำ �าด้ีว่ย ซึ่ึ�งพื้บัว่า่ การิเปัลี�ยนแปัลงการิใช้ปัริะโยชน์ทีี่�ดีินของพ้ื้ �นทีี่�สว่่นบัน ในช่ว่ง พื้.ศ.2530 
– พื้.ศ.2560 มี้พ้ื้ �นทีี่�ป่ัาไม้้จากร้ิอยละ 78.37 ในปีั พื้.ศ.2530 ลดีลงเป็ันร้ิอยละ 69.75 ในปีั พื้.ศ.2560 คิดี
เป็ันร้ิอยละ 8.62 สำาห็รัิบัพ้ื้ �นทีี่�เกษตริกริริม้ พ้ื้ �นทีี่�ชมุ้ชน พ้ื้ �นทีี่�แห็ล่งนำ �าและพ้ื้ �นทีี่�เบั็ดีเตล็ดีอ้�นๆ มี้สดัีส่ว่นการิ
ใช้ทีี่�ดีินเพิื้�ม้ม้ากขึ �น จาก พื้.ศ.2530 – พื้.ศ.2560 ร้ิอยละ 7.38 0.27 0.13 และ 0.84 ตาม้ลำาดีบัั (ตาริางทีี่� 
2) พ้ื้ �นทีี่�เกษตริกริริม้ ได้ีแก่ สว่นม้ะนาว่ สว่นกล้ว่ย ปัาล์ม้ และเลี �ยงสตัว์่ เป็ันต้น

สำาห็รัิบัลกัษณะการิใช้ปัริะโยชน์ทีี่�ดีินของพ้ื้ �นทีี่�ส่ว่นกลาง ในช่ว่งปีั พื้.ศ.2530 – พื้.ศ.2560 มี้
พ้ื้ �นทีี่�ป่ัาไม้้จากร้ิอยละ 55.71 ในปีั พื้.ศ.2530 ลดีลงเป็ันร้ิอยละ 51.53 ในปีั พื้.ศ.2560 คิดีเป็ันร้ิอยละ 4.18 
สำาห็รัิบัพ้ื้ �นทีี่�เกษตริกริริม้ พ้ื้ �นทีี่�ชมุ้ชน พ้ื้ �นทีี่�แห็ลง่นำ �าและพ้ื้ �นทีี่�เบัด็ีเตลด็ีอ้�นๆ มี้สดัีสว่่นการิใช้ทีี่�ดีินเพิื้�ม้ม้ากขึ �น 
จาก พื้.ศ.2530 – พื้.ศ.2560 ร้ิอยละ 3.55 0.12 0.43 และ 0.08 ตาม้ลำาดีบัั (ตาริางทีี่� 3) พ้ื้ �นทีี่�เกษตริกริริม้ 
ได้ีแก่ พ้ื้ �นทีี่�นา สว่นม้ะนาว่ สว่นกล้ว่ย ปัาล์ม้ พื้ริิก ม้ะเข้อ ไร่ิข้าว่โพื้ดี ขนนุ และเลี �ยงสตัว์่ เป็ันต้น

ในส่ว่นของลกัษณะการิใช้ปัริะโยชน์ทีี่�ดีินของพ้ื้ �นทีี่�ส่ว่นล่างในช่ว่ง พื้.ศ.2530 - พื้.ศ.2560 มี้
พ้ื้ �นทีี่�ป่ัาไม้้จากร้ิอยละ 32.36 ในปีั พื้.ศ.2530 ลดีลงเป็ันร้ิอยละ 27.61 ในปีั พื้.ศ.2560 คิดีเป็ันร้ิอยละ 
14.75 สำาห็รัิบัพ้ื้ �นทีี่�เกษตริกริริม้ พ้ื้ �นทีี่�ชมุ้ชน พ้ื้ �นทีี่�แห็ลง่นำ �าและพ้ื้ �นทีี่�เบั็ดีเตล็ดีอ้�นๆ มี้สดัีสว่่นการิใช้ทีี่�ดีินเพิื้�ม้
ม้ากขึ �น จาก พื้.ศ.2530 – พื้.ศ.2560 ร้ิอยละ 5.36 0.84 6.31 และ 2.23 ตาม้ลำาดีบัั (ตาริางทีี่� 4) พ้ื้ �นทีี่�
เกษตริกริริม้ ได้ีแก่ พ้ื้ �นทีี่�นา และเลี �ยงสตัว์่ เป็ันต้น

จากการิแปัลภาพื้ถ่ึายจะเห็็นได้ีว่่าพ้ื้ �นทีี่�เกษตริกริริม้มี้สดัีส่ว่นการิใช้ปัริะโยชน์ทีี่�ดีินเพิื้�ม้ม้าก
ขึ �นในบัริิเว่ณพ้ื้ �นทีี่�อำาเภอห็นองห็ญ้าปัล้อง จังห็ว่ัดีเพื้ชริบัุรีิ สอดีคล้องกับัจำานว่นปัริะชากริ ในอำาเภอ
ห็นองห็ญ้าปัล้องตั �งแต่ พื้.ศ.2536 – พื้.ศ.2560 มี้การิเพิื้�ม้ขึ �นอย่างต่อเน้�อง (Department Of Provincial 
Administration, 2018) โดียเพิื้�ม้ขึ �นจาก 11,712 คน ใน พื้.ศ.2536 เป็ัน 16,039 คน ใน พื้.ศ.2560 ห็ร้ิอ
เพิื้�ม้ขึ �นปัริะม้าณร้ิอยละ 36.95 
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ภ�พื้ที� 2 : แผนที�กิารีเปลี�ยนแปลงกิารีใช้ปรีะโยชน์ที�ดินพิ้�นที�ลุ�มนำ�าสิ่าขาห้วยแม�ปรีะจันต์  

ในปี พิ.ศ.2530 พิ.ศ. 2546 และ พิ.ศ. 2560

ขอบเขตพื้้�นที่่�ป่่าตามกฎหมายที่่�ส่่งผลต่อการเป่ล่�ยนแป่ลงการใช้้ป่ระโยช้น์ที่่�ดิินกรณี่ศึึกษาล่่มนำ�าส่าขาห้วยแม่ป่ระจัันต์ จัังหวัดิเพื้ช้รบ่รี
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ต์�ร�งที� 1: สิ่ัดสิ่�วนกิารีใช้ปรีะโยชน์ที�ดินในพิ้�นที�ลุ�มนำ�าสิ่าขาห้วยแม�ปรีะจันต์ จังหวัดเพิชรีบุุรีี พิ.ศ.2530 2546 และ 2560

ประเภทการ
ใช้้ประโยช้น์์ที่ดิน์

พ.ศ. 2530 พ.ศ. 2546 พ.ศ. 2560
การเพ่่มขึ้้้น์ (+)

และการลดลง (-)
พ.ศ.2530-2560

ตร.กม. ร้อยละ ตร.กม. ร้อยละ ตร.กม. ร้อยละ ร้อยละ

1.พ้้น์ที่ป่าไม้ 697.52 61.69 632.97 55.98 619.25 54.76 -6.93

2.พ้้น์ที่เกษตรกรรม 292.35 25.85 344.85 30.50 350.56 31.00 +5.15

3.พ้้น์ที่ชุ้มช้น์และ
สิ�งปลูกสร้าง

28.48 2.52 29.64 2.62 35.68 3.16 +0.64

4.พ้้น์ที่เบ็ดเตล็ดอ่่น์ๆ 91.69 8.11 101.88 9.01 102.75 9.09 +0.98

5.พ้้น์ที่แหล่งน์ำ้า 20.73 1.83 21.43 1.90 22.53 1.99 +0.16

รวม 1,130.77 100.00 1,130.77 100.00 1,130.77 100.00 -

ต์�ร�งที� 2: สิ่ัดสิ่�วนกิารีใช้ปรีะโยชน์ที�ดินในพิ้�นที�ลุ�มนำ�าย�อยบุรีิเวณ์พิ้�นที�สิ่�วนบุน ในปี พิ.ศ.2530-2560

ประเภทการใช้้ประโยช้น์์
ที่ดิน์

พ้้น์ที่ลุ ่มน์ำ้าย่อยบริเวณพ้้น์ที่ส่วน์บน์
การเพ่่มขึ้้้น์ (+)  

และการลดลง (-)

พ.ศ.2530 พ.ศ.2560 พ.ศ.2530-2560

ตร.กม. ร้อยละ ตร.กม. ร้อยละ ร้อยละ

1. พ้้น์ที่ป่าไม้ 360.26 78.37 320.62 69.75 -8.62

2. พ้้น์ที่เกษตรกรรม 58.64 12.76 92.58 20.14 +7.38

3. พ้้น์ที่ชุ้มช้น์และสิ�งปลูก
สร้าง

7.36 1.60 8.61 1.87
+0.27

4. พ้้น์ที่เบ็ดเตล็ดอ่่น์ๆ 24.06 5.23 24.62 5.36 +0.13

5. พ้้น์ที่แหล่งน์ำ้า 9.36 2.04 13.26 2.88 +0.84

รวม 459.69 100.00 459.69 100.00 -

ขอบเขตพื้้�นที่่�ป่่าตามกฎหมายที่่�ส่่งผลต่อการเป่ล่�ยนแป่ลงการใช้้ป่ระโยช้น์ที่่�ดิินกรณี่ศึึกษาล่่มนำ�าส่าขาห้วยแม่ป่ระจัันต์ จัังหวัดิเพื้ช้รบ่รี ชวนพิิศ ศรีีบุุญเรีือง  กิิตติชัย ดวงมาลย์  และอลงกิรีณ์์ อินทรีักิษา
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ต์�ร�งที� 3: สิ่ัดสิ่�วนกิารีใช้ปรีะโยชน์ที�ดินในพิ้�นที�ลุ�มนำ�าย�อยบุรีิเวณ์พิ้�นที�สิ่�วนกิลาง ในปี พิ.ศ.2530-2560

ประเภทการใช้้ประโยช้น์์ที่ดิน์

พ้้น์ที่ลุ ่มน์ำ้าย่อยบริเวณพ้้น์ที่ส่วน์กลาง
การเพ่่มขึ้้้น์ (+)  

และการลดลง (-)

พ.ศ.2530 พ.ศ.2560 พ.ศ.2530-2560

ตร.กม. ร้อยละ ตร.กม. ร้อยละ ร้อยละ

1. พ้้น์ที่ป่าไม้ 286.53 55.71 265.02 51.53 -4.18

2. พ้้น์ที่เกษตรกรรม 166.12 32.30 184.37 35.85 +3.55

3. พ้้น์ที่ชุ้มช้น์และสิ�งปลูกสร้าง 9.91 1.93 10.54 2.05 +0.12

4. พ้้น์ที่เบ็ดเตล็ดอ่่น์ๆ 43.54 8.47 45.78 8.90 +0.43

5. พ้้น์ที่แหล่งน์ำ้า 8.20 1.59 8.60 1.67 +0.08

รวม 514.30 100.00 514.30 100.00 -

ต์�ร�งที� 4: สิ่ัดสิ่�วนกิารีใช้ปรีะโยชน์ที�ดินในพิ้�นที�ลุ�มนำ�าย�อยบุรีิเวณ์พิ้�นที�สิ่�วนล�าง ในปี พิ.ศ.2530-2560

ประเภทการใช้้ประโยช้น์์ที่ดิน์

พ้้น์ที่ลุ ่มน์ำ้าย่อยบริเวณพ้้น์ที่ส่วน์ล่าง
การเพ่่มขึ้้้น์ (+)  

และการลดลง (-)

พ.ศ.2530 พ.ศ.2560 พ.ศ.2530-2560

ตร.กม. ร้อยละ ตร.กม. ร้อยละ ร้อยละ

1. พ้้น์ที่ป่าไม้ 50.73 32.36 27.61 17.61 -14.75

2. พ้้น์ที่เกษตรกรรม 67.58 43.10 75.98 48.46 +5.36

3. พ้้น์ที่ชุ้มช้น์และสิ�งปลูกสร้าง 11.21 7.15 12.53 7.99 +0.84

4. พ้้น์ที่เบ็ดเตล็ดอ่่น์ๆ 24.08 15.36 33.98 21.67 +6.31

5. พ้้น์ที่แหล่งน์ำ้า 3.18 2.03 6.68 4.26 +2.23

รวม 156.78 100 156.78 100 -

ขอบเขตพื้้�นที่่�ป่่าตามกฎหมายที่่�ส่่งผลต่อการเป่ล่�ยนแป่ลงการใช้้ป่ระโยช้น์ที่่�ดิินกรณี่ศึึกษาล่่มนำ�าส่าขาห้วยแม่ป่ระจัันต์ จัังหวัดิเพื้ช้รบ่รี
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3. ก�รใช้้ประโยช้นำที์�ดินำกบัขอบเขต์พ้ื้�นำที�ป�่ไมต้์�มกฎห้ม�ยของล่ม่นำำ��ส�ข�ห้ว้ิยแมป่ระจันัำต์์
พ้ื้ �นทีี่�ป่ัาไม้้ในลุม่้นำ �าสาขาห้็ว่ยแม้ป่ัริะจนัต์ปัริะกอบัด้ีว่ยพ้ื้ �นทีี่�ป่ัาไม้้ตาม้กฎห็ม้าย 3 สว่่น ค้อ ป่ัาไม้้

ถึาว่ริ ป่ัาสงว่นแห็ง่ชาตแิละอทุี่ยานแห็ง่ชาต ิซึ่ึ�งมี้พ้ื้ �นทีี่�ซ้ึ่อนที่บัักนัในบัางสว่่น โดียลุม่้นำ �าสาขาห้็ว่ยแม้ป่ัริะจนัต์ 
มี้พ้ื้ �นทีี่�ที่ั �งสิ �น 1,130.77 ตริ.กม้. มี้พ้ื้ �นทีี่�ป่ัาไม้้ตาม้กฎห็ม้ายคริอบัคลมุ้พ้ื้ �นทีี่�ลุ่ม้นำ �า 1,007.30 ตริ.กม้. ห็ร้ิอ
ร้ิอยละ 89.08 โดียพื้บัว่่า ป่ัาไม้้ถึาว่ริมี้พ้ื้ �นทีี่�ม้ากทีี่�สดุี ค้อ 990.00 ตริ.กม้. (ร้ิอยละ 87.55) ริองลงม้าเป็ัน 
ป่ัาสงว่นแห็ง่ชาติ 836.07 ตริ.กม้. (ร้ิอยละ 73.94) และพ้ื้ �นทีี่�อทุี่ยานแห็ง่ชาติ 216.51 ตริ.กม้. (ร้ิอยละ 19.15) 
โดียพ้ื้ �นทีี่�ป่ัาไม้้แตล่ะปัริะเภที่มี้การิซ้ึ่อนที่บัักนัมี้ริายละเอียดีดีงัตาริางทีี่� 5 ดีงันั �น เพ้ื้�อให้็เห็็นภาพื้ริว่ม้พ้ื้ �นทีี่�ป่ัา
ไม้้ในลุ่ม้นำ �าสาขาห้็ว่ยแม้่ปัริะจนัต์ จึงได้ีที่ำาการิแบั่งเขตพ้ื้ �นทีี่�ป่ัาไม้้ในลุ่ม้นำ �าสาขาห้็ว่ยแม้่ปัริะจนัต์ออกเป็ัน  
4 พ้ื้ �นทีี่�ให็ญ่ ค้อ 1) พ้ื้ �นทีี่�อทุี่ยานแห็่งชาติ 2) พ้ื้ �นทีี่�ป่ัาไม้้ถึาว่ริไม้่ที่บััพ้ื้ �นทีี่�ป่ัาไม้้อ้�น 3) พ้ื้ �นทีี่�ป่ัาสงว่นแห็่งชาติ
ไม้่ที่บััพ้ื้ �นทีี่�ป่ัาอ้�น และ 4) พ้ื้ �นทีี่�ป่ัาไม้้ถึาว่ริที่บััพ้ื้ �นทีี่�ป่ัาสงว่นแห็่งชาติทีี่�อย่่นอกพ้ื้ �นทีี่�อทุี่ยานแห็่งชาติ (ภาพื้
ทีี่� 3) จากนั �นที่ำาการิแปัลภาพื้ถึ่ายการิเปัลี�ยนแปัลงพ้ื้ �นทีี่�ป่ัาไม้้และพ้ื้ �นทีี่�เกษตริกริริม้ในเขตพ้ื้ �นทีี่�ป่ัาไม้้แต่ละ
ปัริะเภที่ เพ้ื้�อดี่แนว่โน้ม้การิเปัลี�ยนแปัลงการิใช้ปัริะโยชน์ทีี่�ดีินของพ้ื้ �นทีี่�และเสนอแนะแนว่ที่างการิฟ้ื้�นฟื้่
พ้ื้ �นทีี่�ป่ัาไม้้ พื้บัว่่า ในภาพื้ริว่ม้มี้ป่ัาไม้้ปักคลมุ้พ้ื้ �นทีี่�ป่ัาไม้้ตาม้กฎห็ม้าย 719.33 ตริ.กม้. (ร้ิอยละ 71.41) 
ในปีั พื้.ศ.2530 และลดีลงเห็ล้อ 642.33 ตริ.กม้. (ร้ิอยละ 63.77) ในปีั พื้.ศ.2560 ในที่างตริงข้าม้พ้ื้ �นทีี่�
เกษตริกริริม้เพิื้�ม้ขึ �นจาก 181.15 ตริ.กม้. (ร้ิอยละ 17.99) เป็ัน 277.22 ตริ.กม้. (ร้ิอยละ 27.52) ตาม้ลำาดีบัั 
ริายละเอียดีในตาริางทีี่� 6

ต์�ร�งที� 5: พิ้�นที�ป่าไม้ตามกิฎหมายในเขตพิ้�นที�ลุ�มนำ�าสิ่าขาห้วยแม�ปรีะจันต์

พ้้น์ที่ป่าตามกฎหมาย พ้้น์ที่ (ตร.กม.) ร้อยละขึ้องพ้้น์ที่ลุ ่มน์ำ้า

พ้้น์ที่ป่าไม้ถาวร 990.00 87.55

พ้้น์ที่ป่าสงวน์แห่งช้าติ 836.07 73.94

พ้้น์ที่อุทยาน์แห่งช้าติ 216.51 19.15

พ้้น์ที่ป่าไม้ถาวรไม่ทับเขึ้ตป่าอ่่น์ 152.00 13.44

พ้้น์ที่ป่าสงวน์แห่งช้าติไม่ทับเขึ้ตป่าอ่่น์ 17.32 1.53

พ้้น์ที่ป่าสงวน์แห่งช้าติทับพ้้น์ที่ป่าไม้ถาวร 818.75 72.41

พ้้น์ที่อุทยาน์แห่งช้าติทับพ้้น์ที่ป่าสงวน์แห่งช้าติ 215.74 19.08

พ้้น์ที่อุทยาน์แห่งช้าติทับพ้้น์ที่ป่าไม้ถาวร 216.51 19.15

พ้้น์ที่อุทยาน์แห่งช้าติทับพ้้น์ที่ป่าไม้ถาวรน์อกพ้้น์ที่ป่า
สงวน์แห่งช้าติ

0.77
0.07

พ้้น์ที่ป่าไม้ถาวรทับพ้้น์ที่ป่าสงวน์แห่งช้าติน์อกพ้้น์ที่
อุทยาน์แห่งช้าติ

621.49
54.96

ขอบเขตพื้้�นที่่�ป่่าตามกฎหมายที่่�ส่่งผลต่อการเป่ล่�ยนแป่ลงการใช้้ป่ระโยช้น์ที่่�ดิินกรณี่ศึึกษาล่่มนำ�าส่าขาห้วยแม่ป่ระจัันต์ จัังหวัดิเพื้ช้รบ่รี ชวนพิิศ ศรีีบุุญเรีือง  กิิตติชัย ดวงมาลย์  และอลงกิรีณ์์ อินทรีักิษา
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จากการิแบั่งเขตปัริะเภที่พ้ื้ �นทีี่�ป่ัาไม้้ปักคลมุ้ในลุ่ม้นำ �า พื้บัว่่า พ้ื้ �นทีี่�ป่ัาไม้้ในเขตอทุี่ยานแห็่งชาติ
มี้คว่าม้สม้บัร่ิณ์ตั �งแต่ พื้.ศ.2530-2560 ค้อ ไม้่มี้กาเปัลี�ยนแปัลงการิใช้ทีี่�ดีินเป็ันเกษตริกริริม้เลย ด้ีว่ยเห็ตุ
ทีี่�เป็ันเขตอทุี่ยานแห็่งชาติ มี้กฎริะเบีัยบั และพ้ื้ �นทีี่�ค่อนข้างชดัีเจน ในขณะทีี่�พ้ื้ �นทีี่�ป่ัาไม้้ส่ว่นให็ญ่ของลุ่ม้
นำ �า ค้อ พ้ื้ �นทีี่�ป่ัาไม้้ถึาว่ริที่บััพ้ื้ �นทีี่�ป่ัาสงว่นแห็่งชาติทีี่�อย่่นอกเขตอทุี่ยานแห็่งชาติ ทีี่�มี้พ้ื้ �นทีี่�ปัริะม้าณ 621.49 
ตริ.กม้. มี้พ้ื้ �นทีี่�ป่ัาไม้้ใน พื้.ศ.2530 จำานว่น 412.49 ตริ.กม้. (ร้ิอยละ 66.37) ที่ั �งนี �เน้�องจากพ้ื้ �นทีี่�กว้่างให็ญ่ 
มี้ส่ว่นทีี่�เป็ันป่ัาเส้�อม้โที่ริม้ไม้่แสดีงคว่าม้เป็ันป่ัาในภาพื้ถ่ึายดีาว่เทีี่ยม้ และเม้้�อริะยะเว่ลาผู้่านไปั 30 ปีั  
พื้บัว่่า พ้ื้ �นทีี่�ป่ัาไม้้ลดีลง 51.00 ตริ.กม้. ในขณะทีี่�มี้การิเปัลี�ยนแปัลงพ้ื้ �นทีี่�การิเกษตริเพิื้�ม้ขึ �น 80.99 ตริ.กม้. 
(จาก 114.01 ตริ.กม้. เป็ัน 195.00 ตริ.กม้.) ในส่ว่นพ้ื้ �นทีี่�ป่ัาสงว่นแห็่งชาติทีี่�ไม้่ที่ับักับัเขตป่ัาส่ว่นอ้�น  
มี้พ้ื้ �นทีี่� 17.32 ตริ.กม้. ในปีั พื้.ศ.2530 มี้ป่ัาไม้้ปักคลมุ้ 7.33 ตริ.กม้. (ร้ิอยละ 42.32) และลดีลงเห็ล้อ  
6.33 ตริ.กม้. (ร้ิอยละ 36.55) ในปีัพื้.ศ.2560 โดียมี้พ้ื้ �นทีี่�เกษตริกริริม้เพิื้�ม้ขึ �นปัริะม้าณ 1.55 ตริ.กม้. ในริอบั 
30 ปีั ส่ว่นพ้ื้ �นทีี่�ป่ัาไม้้ถึาว่ริทีี่�ไม้่ที่บัักบััเขตป่ัาอ้�น ในปีั พื้.ศ.2530 มี้พ้ื้ �นทีี่�ป่ัาไม้้ 83.00 ตริ.กม้. (ร้ิอยละ 54.61) 
และลดีลง 25 ตริ.กม้. ในริะยะเว่ลา 30 ปีั มี้การิเปัลี�ยนแปัลงเป็ันพ้ื้ �นทีี่�เกษตริกริริม้ 13.53 ตริ.กม้. (ตาริางทีี่� 6)

เม้้�อพิื้จาริณาจากขอบัเขตปัริะเภที่พ้ื้ �นทีี่�ป่ัาไม้้ต่างๆ พื้บัว่่า มี้ผู้ลต่อการิเปัลี�ยนแปัลงการิใช้
ปัริะโยชน์ทีี่�ดีิน จากพ้ื้ �นทีี่�ป่ัาไม้้ไปัเป็ันพ้ื้ �นทีี่�เกษตริกริริม้ ในเขตพ้ื้ �นทีี่�ป่ัาไม้้ถึาว่ริซ้ึ่อนที่บััพ้ื้ �นทีี่�ป่ัาสงว่นแห็่งชาติ
ทีี่�อย่น่อกเขตอทุี่ยานแห็ง่ชาตมีิ้การิเปัลี�ยนแปัลงจากพ้ื้ �นทีี่�ป่ัาไม้้ไปัเป็ันพ้ื้ �นทีี่�เกษตริกริริม้ม้ากถึงึ 80.99 ตริ.กม้. 
และพื้บัว่่าตำาแห็น่งการิเปัลี�ยนแปัลงการิใช้ทีี่�ดีินเป็ันพ้ื้ �นทีี่�เกษตริกริริม้อย่างชดัีเจนบัริิเว่ณพ้ื้ �นทีี่�ส่ว่นบันของ
ลุ่ม้นำ �าเห็น้อพ้ื้ �นทีี่�เข้�อนแม้่ปัริะจนัต์ เน้�องจากมี้โคริงการิพื้ฒันาแห็ล่งนำ �าในปีั พื้.ศ.2546 โดียสาเห็ตหุ็ลกัของ
การิบักุรุิกพ้ื้ �นทีี่�ป่ัา ค้อ เพ้ื้�อห็าทีี่�ดีินที่ำากิน และขายให้็กบัันายที่นุท้ี่องถิึ�นเพ้ื้�อปัลก่พ้ื้ชเกษตริทีี่�กำาลงัเป็ันทีี่�นิยม้ 
เช่น ยางพื้าริา และปัาล์ม้นำ �าม้นั จะเห็็นได้ีว่่าพ้ื้ �นทีี่�ทีี่�มี้การิบัุกรุิกรุินแริงอย่่ในพ้ื้ �นทีี่�อำาเภอห็นองห็ญ้าปัล้อง 
อำาเภอแก่งกริะจาน และอำาเภอบ้ัานลาดี (Phetchaburi Provincial Office of Natural Resources and 
Environment, 2008) โดียจากข้อม้ล่ภาพื้ถ่ึายดีาว่เทีี่ยม้พื้บัว่่า มี้การิเพิื้�ม้ขึ �นของพ้ื้ �นทีี่�เกษตริกริริม้ 29.99 
ตริ.กม้. ในช่ว่งปีั 2530-2546 ในขณะทีี่�จากปีั พื้.ศ.2546-2560 มี้การิเพิื้�ม้ขึ �นของพ้ื้ �นทีี่�เกษตริกริริม้ถึึง 51.00 
ตริ.กม้. (ตาริางทีี่� 6) สอดีคล้องกบััการิศึกษาโคริงการิพื้ฒันาต่างๆ ของรัิฐทีี่�ส่งเสริิม้ให้็มี้การิเปัลี�ยนแปัลง
พ้ื้ �นทีี่�ป่ัาไม้้ไปัเป็ันพ้ื้ �นทีี่�เกษตริกริริม้เพิื้�ม้ขึ �น เช่น ในพ้ื้ �นทีี่�ลุ่ม้นำ �าสาขาห้็ว่ยแม้่ปัริะจนัต์มี้การิก่อสร้ิางอ่างเก็บั
นำ �าห้็ว่ยแม้่ปัริะจนัต์ขึ �น ใน พื้.ศ.2546 ที่ำาให้็ปัริะชาชนเข้าไปัใช้ปัริะโยชน์ในพ้ื้ �นทีี่�เพ้ื้�อที่ำาการิเกษตริเพิื้�ม้ม้าก
ขึ �น (Wiroon et al., 2019) ซึ่ึ�งสถึานการิณ์ดีงักล่าว่ล้ว่นมี้สาเห็ตมุ้าจากขาดีการิบัร่ิณาการิ ไม้่มี้นโยบัายทีี่�
ชดัีเจน ริว่ม้ที่ั �งขอบัเขต/แผู้นทีี่�ไม้่ชดัีเจน มี้พ้ื้ �นทีี่�ที่บััซ้ึ่อน ริว่ม้ถึึงกฎห็ม้ายทีี่�ล้าสม้ยั จึงเป็ันผู้ลที่ำาให้็รัิฐบัาลมี้
การิกำาห็นดีนโยบัายในการิบัริิห็าริจดัีการิทีี่�ดีินของชาติขึ �น โดียมี้เปั้าห็ม้ายที่ว่งค้นผู้้นป่ัาให้็เพิื้�ม้กลบััม้าเป็ัน
อย่างน้อยร้ิอยละ 40 ภายในริะยะเว่ลา 10 ปีั (National Council for Peace and Order, 2014)

ขอบเขตพื้้�นที่่�ป่่าตามกฎหมายที่่�ส่่งผลต่อการเป่ล่�ยนแป่ลงการใช้้ป่ระโยช้น์ที่่�ดิินกรณี่ศึึกษาล่่มนำ�าส่าขาห้วยแม่ป่ระจัันต์ จัังหวัดิเพื้ช้รบ่รี
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ภ�พื้ที� 3: ขอบุเขตพิ้�นที�ป่าไม้แต�ละปรีะเภทในลุ�มนำ�าสิ่าขาห้วยแม�ปรีะจันต์

ขอบเขตพื้้�นที่่�ป่่าตามกฎหมายที่่�ส่่งผลต่อการเป่ล่�ยนแป่ลงการใช้้ป่ระโยช้น์ที่่�ดิินกรณี่ศึึกษาล่่มนำ�าส่าขาห้วยแม่ป่ระจัันต์ จัังหวัดิเพื้ช้รบ่รี ชวนพิิศ ศรีีบุุญเรีือง  กิิตติชัย ดวงมาลย์  และอลงกิรีณ์์ อินทรีักิษา
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ต์�ร�งที� 6: กิารีเปลี�ยนแปลงพิ้�นที�ปา่ไมแ้ละพิ้�นที�เกิษตรีกิรีรีมในขอบุเขตพิ้�นที�ปา่แต�ละปรีะเภทของลุ�มนำ�าสิ่าขาหว้ยแม�ปรีะจนัต์

ประเภทพ้้น์ที่ป่าไม้
พ้้น์ที่ 

(ตร.กม.)

พ้้น์ที่ป่าไม้ (ตร.กม.) พ้้น์ที่เกษตรกรรม (ตร.กม.)

2530 2546 2560 2530 2546 2560

พ้้น์ที่อุทยาน์แห่งช้าติ 216.51 216.51 216.51 216.51 0.00 0.00 0.00

พ้้น์ที่ป่าไม้ถาวรไม่ทับเขึ้ตป่าอ่่น์ 152.00 83.00 67.58 58.00 59.71 65.00 73.24

พ้้น์ที่ป่าสงวน์แห่งช้าติไม่ทับเขึ้ตป่าอ่่น์ 17.32 7.33 7.21 6.33 7.43 8.91 8.98

พ้้น์ที่ป่าไม้ถาวรทับพ้้น์ที่ป่าสงวน์แห่ง
ช้าติน์อกพ้้น์ที่อุทยาน์แห่งช้าติ

621.49 412.49 398.60 361.49 114.01 144.00 195.00

รวม 1,007.32 719.33 689.9 642.33 181.15 217.91 277.22

จากข้อม้ล่ดีงักล่าว่พื้บัว่่า ปััญห็าห็นึ�งทีี่�ที่ำาให้็เกิดีการิเปัลี�ยนแปัลงการิใช้ปัริะโยชน์ทีี่�ดีินจากป่ัา
ไม้้ไปัเป็ันพ้ื้ �นทีี่�เกษตริกริริม้ ค้อ คว่าม้ไม้่ชดัีเจนของขอบัเขตพ้ื้ �นทีี่�และกฎริะเบีัยบัตา่งๆ ดีงัจะเห็็นได้ีจากพ้ื้ �นทีี่�
อทุี่ยานแห็่งชาติไม้่มี้การิบักุรุิกเพ้ื้�อที่ำาการิเกษตริกริริม้ ดีงันั �น จึงเสนอแนว่ที่างในการิจดัีที่ำาฐานข้อม้ล่พ้ื้ �นทีี่�
ปัริะเภที่ป่ัาต่างๆ ให้็ชดัีเจน ปัริะกอบักบััการิปัริะชาสมั้พื้นัธ์ข้อม้ล่ กฎ/ริะเบีัยบัของพ้ื้ �นทีี่�ป่ัาแต่ละปัริะเภที่
ให้็ปัริะชาชนทีี่�อย่่ติดีห็ร้ิออย่่ในเขตพ้ื้ �นทีี่�ป่ัาต่างๆ ได้ีที่ริาบั นอกจากนี �สาม้าริถึอาศยัการิดีำาเนินการิจดัีตั �ง
ป่ัาชมุ้ชน ทีี่�ดีำาเนินการิโดียกริม้ป่ัาไม้้ โดียได้ีเริิ�ม้มี้การิจดัีตั �งขึ �นเม้้�อปีั พื้.ศ.2542 เพ้ื้�อให้็ชมุ้ชนได้ีร่ิว่ม้กบััรัิฐ
ในการิอนรัุิกษ์ ฟ้ื้�นฟื้ ่จดัีการิ บัำารุิงรัิกษาและใช้ปัริะโยชน์จากที่รัิพื้ยากริป่ัาไม้้ สิ�งแว่ดีล้อม้และคว่าม้ห็ลาก
ห็ลายที่างชีว่ภาพื้อย่างสม้ดีลุและยั�งย้นในร่ิปัแบับัของป่ัาชมุ้ เพ้ื้�อให้็ชมุ้ชนสาม้าริถึจดัีการิป่ัาชมุ้ชนและได้ี
ปัริะโยชน์จากป่ัาชุม้ชน ซึ่ึ�งจะส่งผู้ลให้็ชุม้ชนดีแ่ลรัิกษาที่รัิพื้ยากริธริริม้ชาติ สิ�งแว่ดีล้อม้ และคว่าม้ห็ลาก
ห็ลายที่างชีว่ภาพื้ของปัริะเที่ศให้็มี้คว่าม้สม้บั่ริณ์และยั�งย้น โดียปีั พื้.ศ.2563 ปัริะเที่ศไที่ยมี้โคริงการิป่ัา
ชมุ้ชนที่ั �งห็ม้ดี 11,008 โคริงการิ ใน 10,422 ห็ม้่่บ้ัาน ซึ่ึ�งมี้พ้ื้ �นทีี่�ป่ัาชมุ้ชนที่ั �งห็ม้ดี 5,543,157 ไร่ิ 1 งาน 80.8 
ตาริางว่า สำาห็รัิบัพ้ื้ �นทีี่�จงัห็ว่ดัีเพื้ชริบัรีุิมี้โคริงการิป่ัาชมุ้ชนที่ั �งห็ม้ดี 114 โคริงการิ ใน 105 ห็ม้่่บ้ัาน มี้พ้ื้ �นทีี่�ป่ัา
ชมุ้ชนที่ั �งห็ม้ดี 69,210 ไร่ิ 2 งาน 40 ตาริางว่า โดียในปีั พื้.ศ. 2556 ป่ัาชมุ้ชนบ้ัานโค้งตาบัาง จงัห็ว่ดัีเพื้ชริบัรีุิ 
ได้ีรัิบัริางว่ลัริองชนะเลิศริะดีบััปัริะเที่ศ จากโคริงการิ “คนรัิกป่ัา ป่ัารัิกชมุ้ชน” และในปีั พื้.ศ. 2558 ป่ัาชมุ้ชน
บ้ัานพื้ตุม่้ จงัห็ว่ดัีเพื้ชริบัรีุิ ได้ีรัิบัริางว่ลัริองชนะเลิศป่ัาชมุ้ชนดีีเดี่น ด้ีานเยาว่ชนคนรัิกษ์ป่ัา (Royal Forest 
Department, 2020) ซึ่ึ�งโคริงการิดีงักล่าว่สาม้าริถึนำาม้าเป็ันแนว่ที่างและต้นแบับัในการิฟ้ื้�นค้นสภาพื้พ้ื้ �นทีี่�
ป่ัาไม้้ในพ้ื้ �นทีี่�ลุ่ม้นำ �าสาขาห้็ว่ยแม้่ปัริะจนัต์ได้ี

ขอบเขตพื้้�นที่่�ป่่าตามกฎหมายที่่�ส่่งผลต่อการเป่ล่�ยนแป่ลงการใช้้ป่ระโยช้น์ที่่�ดิินกรณี่ศึึกษาล่่มนำ�าส่าขาห้วยแม่ป่ระจัันต์ จัังหวัดิเพื้ช้รบ่รี
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สร่ปและข้อเสนำอแนำะ
การิศกึษาขอบัเขตพ้ื้ �นทีี่�ป่ัาตาม้กฎห็ม้ายทีี่�ส่งผู้ลต่อการิเปัลี�ยนแปัลงการิใช้ปัริะโยชน์ทีี่�ดีิน กริณี

ศึกษาลุ่ม้นำ �าสาขาห้็ว่ยแม้่ปัริะจันต์ จังห็ว่ัดีเพื้ชริบัุรีิ ผู้ลการิศึกษาสาม้าริถึสรุิปัได้ีว่่า พ้ื้ �นทีี่�ลุ่ม้นำ �าห้็ว่ยแม้่
ปัริะจนัต์มี้เน้ �อทีี่�ปัริะม้าณ 1,130.77 ตริ.กม้. จากการิแปัลภาพื้ถ่ึายดีาว่เทีี่ยม้ โดียการิเปัรีิยบัเทีี่ยบัการิใช้
ปัริะโยชน์ทีี่�ดีินในช่ว่งปีั พื้.ศ.2530 – พื้.ศ.2560 พื้บัว่่า พ้ื้ �นทีี่�ป่ัาไม้้มี้พ้ื้ �นทีี่�ลดีลงถึึงร้ิอยละ 6.93 ในขณะทีี่� 
พ้ื้ �นทีี่�เกษตริกริริม้ พ้ื้ �นทีี่�ชุม้ชน พ้ื้ �นทีี่�แห็ล่งนำ �าและพ้ื้ �นทีี่�เบั็ดีเตล็ดีอ้�นๆ มี้สัดีส่ว่นการิใช้ทีี่�ดีินเพิื้�ม้ม้ากขึ �น  
ร้ิอยละ 5.15 0.64 0.98 และ 0.16 ตาม้ลำาดีบัั และเม้้�อแบัง่พ้ื้ �นทีี่�ป่ัาไม้้ตาม้ปัริะเภที่ป่ัาไม้้ตาม้กฎห็ม้าย ออกเป็ัน  
4 พ้ื้ �นทีี่�ให็ญ่ ค้อ 1) พ้ื้ �นทีี่�อทุี่ยานแห็่งชาติ 2) พ้ื้ �นทีี่�ป่ัาไม้้ถึาว่ริไม้่ที่บััพ้ื้ �นทีี่�ป่ัาไม้้อ้�น 3) พ้ื้ �นทีี่�ป่ัาสงว่นแห็่งชาติ
ไม้่ที่บััพ้ื้ �นทีี่�ป่ัาอ้�น และ 4) พ้ื้ �นทีี่�ป่ัาไม้้ถึาว่ริที่บััพ้ื้ �นทีี่�ป่ัาสงว่นแห็่งชาติทีี่�อย่่นอกพ้ื้ �นทีี่�อทุี่ยานแห็่งชาติ พื้บัว่่า 
พ้ื้ �นทีี่�ป่ัาไม้้ถึาว่ริที่บััพ้ื้ �นทีี่�ป่ัาสงว่นแห็่งชาติทีี่�อย่่นอกพ้ื้ �นทีี่�อทุี่ยานแห็่งชาติ ซึ่ึ�งเป็ันพ้ื้ �นทีี่�ป่ัาไม้้สว่่นให็ญ่ของลุม่้
นำ �า (ร้ิอยละ 61.70) มี้การิเปัลี�ยนแปัลงไปัเป็ันพ้ื้ �นทีี่�เกษตริกริริม้สง่สดุี ปัริะม้าณ 80.99 ตริ.กม้. เม้้�อเทีี่ยบักบัั
พ้ื้ �นทีี่�อทุี่ยานแห็่งชาติ ทีี่�ไม้่มี้การิเปัลี�ยนแปัลงเป็ันพ้ื้ �นทีี่�เกษตริกริริม้ ที่ั �งนี �เน้�องจากคว่าม้ชดัีเจนของพ้ื้ �นทีี่� กฎ/
ริะเบีัยบัทีี่�ชดัีเจน เม้้�อว่ิเคริาะห์็ข้อม้ล่ปััจจยัทีี่�ส่งเสริิม้ให้็มี้การิเปัลี�ยนแปัลงพ้ื้ �นทีี่�ไปัเป็ันพ้ื้ �นทีี่�เกษตริกริริม้ยงั
มี้ผู้ลม้าจากโคริงการิพื้ฒันาแห็ล่งนำ �าในพ้ื้ �นทีี่�โดียเฉีพื้าะอ่างเก็บันำ �าห้็ว่ยแม้่ปัริะจนัต์ ทีี่�แสดีงให้็เห็็นถึึงพ้ื้ �นทีี่�
สว่่นบันของอ่างเก็บันำ �ามี้การิเปัลี�ยนแปัลงการิใช้ปัริะโยชน์ทีี่�ดีินในพ้ื้ �นทีี่�สว่่นบันและสว่่นลา่งเห็็นได้ีว่่ามี้พ้ื้ �นทีี่�
ป่ัาไม้้ลดีลงร้ิอยละ 8.62 ในขณะทีี่�พ้ื้ �นทีี่�เกษตริกริริม้ พ้ื้ �นทีี่�ชมุ้ชน พ้ื้ �นทีี่�แห็ล่งนำ �าและพ้ื้ �นทีี่�เบั็ดีเตล็ดีอ้�นๆ มี้
สดัีส่ว่นการิใช้ทีี่�ดีินเพิื้�ม้ม้ากขึ �นร้ิอยละ 7.38 0.27 0.13 และ 0.84 ตาม้ลำาดีบัั ปัริะกอบักบััการิขาดีทีี่�ดีินที่ำา
กิน การิห็าทีี่�ดีินเพ้ื้�อขายต่อให้็กบัันายที่นุจึงที่ำาให้็มี้การิบักุรุิกพ้ื้ �นทีี่�ป่ัาไม้้โดียเฉีพื้าะแนว่ขอบัพ้ื้ �นที่ี�เขตป่ัาไม้้
ตาม้กฎห็ม้ายและพ้ื้ �นทีี่�ทีี่�สะดีว่กต่อการิเข้าถึึง

ดีงันั �น แนว่ที่างในการิฟ้ื้�นฟื้ป่่ัาไม้้ โดียเฉีพื้าะในพ้ื้ �นทีี่�ป่ัาไม้้ตาม้กฎห็ม้าย จึงคว่ริจดัีที่ำาฐานข้อม้ล่
แสดีงตำาแห็น่ง ขอบัเขตพ้ื้ �นทีี่� และกฎ/ริะเบีัยบัให้็ชดัีเจน พื้ร้ิอม้ที่ั �งปัริะชาสมั้พื้นัธ์ให้็คว่าม้ร้่ิสร้ิางคว่าม้เข้าใจ
กบััปัริะชาชนทีี่�อย่่ใกล้ห็ร้ิออย่่ในพ้ื้ �นทีี่�ป่ัาไม้้ตาม้กฎห็ม้ายได้ีที่ริาบั และตริะห็นกัถึึงผู้ลกริะที่บัทีี่�จะเกิดีขึ �น โดีย
สาม้าริถึอาศยักลไกการิมี้ส่ว่นร่ิว่ม้ของปัริะชาชน ผู้่านการิจดัีตั �งป่ัาชมุ้ชนของกริม้ป่ัาไม้้ เพ้ื้�อให้็ปัริะชาชนได้ี
ร้่ิสกึถึึงคว่าม้เป็ันเจ้าของ และช่ว่ยอนรัุิกษ์ ฟ้ื้�นฟื้่พ้ื้ �นทีี่�ป่ัาไม้้ และสาม้าริถึเพิื้�ม้พ้ื้ �นทีี่�ป่ัาให้็ได้ีตาม้นโยบัายร้ิอย
ละ 40 ของพ้ื้ �นทีี่�ปัริะเที่ศได้ี
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