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บทคัดย่อ  
 งานวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินบริเวณเขตรักษา
พันธุ์สัตว์ปุาโตนงาช้าง ในช่วง พ.ศ. 2534 – 2558 โดยใช้ข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียม LANDSAT 5 TM 

พ.ศ. 2534 และ LANDSAT 8 OLI พ.ศ. 2558 จ าแนกประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดินด้วยวิธี Maximum 
Likelihood Classification โดยแบ่งการใช้ประโยชน์ที่ดินออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่ พ้ืนที่ชุมชนและ
ปลูกสร้าง พ้ืนที่เกษตรกรรม พ้ืนที่ปุาไม้ และพ้ืนที่อ่ืน ๆ ผลการศึกษาพบว่า พ้ืนที่ปุาไม้มีพ้ืนที่ลดลงมาก
ที่สุด โดยพ้ืนที่ปุาไม้ถูกเปลี่ยนเป็นพ้ืนที่เกษตรกรรม 13.26 ตร.กม. (คิดเป็นร้อยละ 9.41) ผลการศึกษา
ครั้งนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน รวมถึงประชาชนสามารถน าไปใช้เพ่ือสนับสนุนการ
วางแผนปูองกันและรักษาพ้ืนที่ปุาไม้ให้เกิดความยั่งยืนต่อไป 
ค าส าคัญ: การใช้ประโยชน์ที่ดินและสิ่งปกคลุมดิน  ปุาไม้  เขตรักษาพันธุ์สัตว์ปุาโตนงาช้าง 
 
Abstract  
 This study aimed to investigate land use changes in Tonenga Chang wildlife 
sanctuary, 1991-2015, based on data collected from the satellite images of Landsat 5 TM 
in 1991 and Landsat 8 OLI in 2015. Four land use classes; including urban and built-up, 
agriculture, forest and others were classified using Maximum Likelihood Classification 
technique. The results show that forest area the largest decrease. Forested areas were 
transformed into agriculture area 13.26 sq.km (9.41 %). The results are the basic planning 
for land use in the future. 
Keywords: Land use and land cover, Forest, Tonenga Chang Wildlife Sanctuary 
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บทน า  
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ปุาโตนงาช้าง ในอดีตเป็นพ้ืนที่ที่ถูกปิดกั้นเนื่องจากการผันผวนทางการเมือง 

เกิดการต่อสู้ระหว่างลัทธิจนท าให้ไม่สามารถเข้าสู่พื้นที่ได้ จนกระทั่ง พ.ศ.2519 กรมปุาไม้โดยกองอนุรักษ์
สัตว์ปุาได้ท าการส ารวจพ้ืนที่และพิจารณาเห็นว่าปุาโตนงาช้างเป็นปุาผืนใหญ่ที่มีความอุดมสมบูรณ์ เป็นที่
อยู่อาศัยของสัตว์ปุานานาชนิด อีกทั้งยังเป็นปุาต้นน้ าล าธารหลายสายที่หล่อเลี้ยงพ้ืนที่ราบลุ่มทะเลสาบ
สงขลาและพ้ืนที่ใกล้เคียง ดังนั้น เพื่อควบคุมดูแลรักษาธรรมชาติด้านสัตว์ปุา ปุาไม้ แหล่งน้ า แหล่งอาหาร 
ตลอดจนสภาพธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอันมีความส าคัญของสัตว์ปุา กรมปุาไม้โดยกองอนุรักษ์สัตว์ปุา  
จึงได้ประกาศจัดตั้งตามพระราชกฤษฎีกาก าหนดบริเวณที่ดินปุาโตนงาช้าง ในท้องที่ต าบลท่าชะมวง 
อ าเภอรัตภูมิ ต าบลฉลุง ต าบลทุ่งต าเสา อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา และต าบลทุ่งนุ้ย อ าเภอควน
กาหลง จังหวัดสตูล (ภาพประกอบที่ 1) ให้เป็นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ปุาโตนงาช้าง ณ วันที่ 2 กรกฎาคม 
พ.ศ.2521 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 95 ตอนที่ 71 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ.2521 (ส านัก
อนุรักษ์สัตว์ปุา กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ปุา และพันธุ์พืช, 2559 ข)  

 

ภาพประกอบที่ 1 เขตรักษาพันธุ์สัตว์ปุาโตนงาช้าง 

 
อย่างไรก็ตามจากข้อมูลของสวนอนุรักษ์และปูองกันทรัพยากร ส านักบริหารพ้ืนที่อนุรักษ์ที่ 6 

สงขลา พ.ศ.2557 พบว่าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ปุาโตนงาช้างก าลังถูกบุกรุกท าลายพ้ืนที่ปุาไม้เพ่ือเป็นพ้ืนที่ท า
กิน เช่น การแผ้วถางเพ่ือปลูกยางพารา ลองกอง มังคุด สะตอ เป็นต้น (สวนอนุรักษ์และปูองกันทรัพยากร 
ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ท่ี 6 สงขลา, 2559) ปัญหาดังกล่าวหากไม่มีการตรวจสอบและมีมาตรการในการ
ปูองกันและแก้ไข ก็จะส่งผลให้พ้ืนที่ปุาไม้ถูกท าลายเพ่ิมมากขึ้น และส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของระบบ
นิเวศ ในอดีตการศึกษาหรือตรวจสอบการบุกรุกพ้ืนที่ปุาไม้เป็นการเดินส ารวจภาคสนาม วิธีการนี้มี
ข้อจ ากัดหลายด้าน เช่น ใช้เจ้าหน้าที่จ านวนมาก ใช้เวลาในการส ารวจนาน และรวมทั้งใช้งบประมาณมาก
ตามไปด้วย แต่ปัจจุบันเทคโนโลยีมีความก้าวหน้าเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะเทคโนโลยีการส ารวจระยะไกล
ด้วยดาวเทียม เป็นการได้มาซึ่งข้อมูลเกี่ยวกับวัตถุ พ้ืนที่ และปรากฏการณ์บนพ้ืนโลก จากเครื่องรับรู้ 
(sensor) ปราศจากการเข้าไปสัมผัสวัตถุเปูาหมาย โดยอาศัยพลังงานของคลื่นแม่เหล็กไฟฟูา 
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(electromagnetic energy) เป็นสื่อในการได้มาของข้อมูล ซึ่งข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมสามารถแสดง
พ้ืนผิวโลกครอบคลุมอาณาบริเวณกว้างภายในเวลาอันรวดเร็ว และการบันทึกภาพตามเวลาการโคจรที่
ก าหนด ท าให้ได้รับข้อมูลที่ทันสมัยตามช่วงเวลา สามารถน าไปประยุกตใ์ช้ในการส ารวจและตรวจสอบการ
เปลี่ยนแปลงของพ้ืนที่ปุาไม้ เพ่ือการบริหารจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพและการ
พัฒนาแบบยั่งยืน (ส านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ, 2552) 

การศึกษาครั้งนี้จึงใช้ข้อมูลการส ารวจจากระยะไกลร่วมกับการส ารวจภาคสนาม เพ่ือศึกษาการ
เปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ปุาโตนงาช้าง เพ่ือเป็นข้อมูลส าหรับการวางแผน
ปูองกันและรักษาพ้ืนที่ปุาไม้ให้เกิดความยั่งยืนต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย  

เพ่ือศึกษาการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินบริเวณเขตรักษาพันธุ์สัตว์ปุาโตนงาช้าง ในช่วง 
พ.ศ. 2534 – 2558  

 
แนวคิด ทฤษฎี  

1) เขตรักษาพันธ์สัตว์ป่า 
ส านักอนุรักษ์สัตว์ปุา กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ปุา และพันธุ์พืช (2559 ก) ได้ให้ความหมายของ

เขตรักษาพันธ์สัตว์ปุาไว้ว่า หมายถึง พ้ืนที่ที่ก าหนดขึ้นเพ่ือให้เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ปุาโดยปลอดภัย 
เพ่ือให้สัตว์ปุาในพ้ืนที่ได้มีโอกาสสืบพันธุ์และขยายพันธุ์ตามธรรมชาติได้มากขึ้น ท าให้สัตว์ปุาบางส่วนได้มี
โอกาสกระจายจ านวนออกไปในท้องที่อ่ืน ๆ ที่อยู่ใกล้เคียงกับเขตรักษาพันธุ์สัตว์ปุา การก าหนดให้มีเขต
รักษาพันธุ์สัตว์ปุา สืบเนื่องมาจากการที่สัตว์ปุาสามารถด ารงชีพและสืบเชื้อสายต่อไปได้ จ าเป็นต้องอาศัย
ปัจจัยที่ส าคัญ ได้แก่ แหล่งน้ า แหล่งอาหาร แหล่งหลบภัย ปุาไม้เป็นแหล่งก าเนิดปัจจัยดังกล่าวที่จ าเป็น
อย่างยิ่งต่อสัตว์ปุา เมื่อปุาไม้ถูกท าลาย สัตว์ปุาต้องแก่งแย่งแหล่งน้ า แหล่งอาหารที่มีจ ากัด ท าให้สัตว์ปุามี
สุขภาพอ่อนแอและล้มตายไป ขณะที่มนุษย์มีการพัฒนาอาวุธปืนและอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ใช้ส าหรับการล่า
สัตว์ปุาให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นเป็นสาเหตุให้สัตว์ปุาถูกท าลายไปได้ง่ายขึ้น ท าให้สัตว์ปุาบางชนิดปริมาณ
ลดลงอย่างรวดเร็ว จนบางชนิดเกือบสูญพันธุ์หรือบางชนิดได้สูญพันธุ์ไปแล้ว ด้วยเหตุนี้จึงได้มีการพยายาม
สงวนและรักษาปุาไม้ไว้ เพ่ือเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์ปุา ในรูปแบบของเขตรักษาพันธุ์สัตว์ปุา 

การพิจารณาเลือกพ้ืนที่เพ่ือการจัดตั้งเขตรักษาพันธุ์สัตว์ปุา อาศัยหลักการที่ส าคัญในการ
พิจารณาดังนี้ 

1. เป็นบริเวณท่ีมีสัตว์ปุาชุกชุมและมีสัตว์ปุาชนิดที่หาได้ยากหรือก าลังจะสูญพันธุ์อาศัยอยู ่
2. เป็นบริเวณท่ีมีแหล่งน้ า แหล่งอาหาร และท่ีหลบภัยของสัตว์ปุาเพียงพอ 
3. เป็นพื้นที่ปุาไม้ที่อยู่ห่างไกลจากชุมชนพอสมควร 
4. มีสภาพปุาหลายลักษณะอยู่ในผืนเดียวกัน เช่น มีทั้งปุาดงดิบ ปุาเบญจพรรณ ทุ่งหญ้า ฯลฯ ซึ่ง

จะท าให้มีความหลากหลายทางพืชและสัตว์ปุาสูง 
5. เป็นพื้นที่ท่ีไม่อยู่ในกรรมสิทธิ์หรือครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมายของบุคคลใด 
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2) การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินและสิ่งปกคลุมดิน 
สิ่งปกคุลมดิน (land cover) หมายถึง ลักษณะทางกายภาพของพ้ืนที่หรือลักษณะของวัตถุสิ่งของ

หรือพืชพรรณที่เกิด หรือ ตั้งปกคลุมผิวดินอยู่ เช่น ปุาไม้ ทุ่งหญ้า แหล่งน้ า คอนกรีต เป็นต้น  ส่วนการใช้
ประโยชน์ที่ดิน (land use) หมายถึง กิจกรรมของมนุษย์ที่ท าการเปลี่ยนแปลงลักษณะทางกายภาพของ
พ้ืนที่ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ เช่น เพ่ือที่อยู่อาศัย กิจกรรมทางธุรกิจการค้า  การอุตสาหกรรม สถานที่
ราชการ โรงเรียน ถนน หรือสาธารณสถานต่าง ๆ เราสามารถแยกศึกษาเรื่องสิ่งปกคลุมดินและการใช้
ประโยชน์ที่ดินออกจากกันได้ เช่น ในทุ่งนาแห่งหนึ่ งมีสิ่งปกคลุมดินคือต้นข้าวเป็นหลัก ส่วนการใช้
ประโยชน์ที่ดินคือการท าการเกษตร เป็นต้น ส าหรับในขอบเขตของบ้านหลังหนึ่ง อาจมีสิ่งปกคลุมดินพวก 
ต้นไม้ พ้ืนปูน สนามหญ้า หลังคาบ้าน แต่ลักษณะของการใช้ประโยชน์ที่ดินคือการเป็นที่พักอาศัย เป็นต้น 
(ทรงกต ทศานนท์, 2550 ; สมพร สง่าวงค์, 2552 ; สุวิทย์ อ๋องสมหวัง, 2554 ; Charles Abrams, 1971 
อ้างถึงใน นิพันธ์ วิเชียรน้อย, 2558) และเม่ือเวลาผ่านไปการใช้ที่ดินและสิ่งปกคลุมดินบางพ้ืนที่ก็จะมีการ
เปลี่ยนแปลง โดยเป็นการแทนที่ของการใช้ที่ดินหรือสิ่งปกคลุมดินชนิดใดชนิดหนึ่งแทนการใช้ที่ดินหรือสิ่ง
ปกคลุมดินชนิดเดิม ซึ่งการแทนที่นี้ส่วนใหญ่เกิดมาจากความต้องการใช้พ้ืนที่และทรัพยากรธรรมชาติ 
เพ่ือตอบสนองความต้องการพ้ืนฐานของตนเองเป็นหลัก (คมสัน คีรีวงศ์วัฒนา , 2550) แต่หากกิจกรรม
ของมนุษย์ที่ท าการเปลี่ยนแปลงลักษณะทางกายภาพของพ้ืนที่นั้นไม่เหมาะสมตามที่ควรจะเป็นอาจส่งผล
กระทบต่อพ้ืนที่นั้น ๆ เช่น การลดลงของทรัพยากรปุาไม้ การเสื่อมโทรมของสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการ
เปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ โดยเฉพาะการเสียสมดุลของวัฏจักรน้ า ส่งผลให้เกิดปัญหาน้ าท่วม 
ปัญหาภัยแล้ง เป็นต้น (เบญจวรรณ พงส์สุวากร และคณะ, 2541 ; สมพร สง่าวงศ์, 2552) ดังนั้น
การศึกษาการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินและสิ่งปกคลุมดินในแต่ละพ้ืนที่นั้นนับว่ามีประโยชน์อย่างยิ่งในการ
ที่จะน าไปใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนการใช้ที่ดินอย่างเหมาะสมกับการขยายตัวของประชากร ขยายตัว
ทางด้านเศรษฐกิจ และเป็นการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

3) การรับรู้จากระยะไกล 
 การรับรู้จากระยะไกลเป็นเทคโนโลยีที่ส าคัญที่หลายหน่วยงานได้น ามาพัฒนาประเทศใน
หลากหลายด้าน เช่น การจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เกษตรกรรม ผังเมือง 
การจราจรและการขนส่ง ความมั่นคงทางการทหาร ภัยธรรมชาติ และการค้าเชิงธุรกิจ ผลการวิเคราะห์
สามารถน ามาประกอบการวางแผนการตัดสินใจในเรื่องต่าง  ๆ ได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว (ส านักงาน
พัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ, 2552) โดยการรับรู้จากระยะไกลนั้น เป็นวิทยาศาสตร์และ
ศิลปะของการได้มาซึ่งข้อมูลเกี่ยวกับวัตถุ พ้ืนที่ และปรากฏการณ์บนพ้ืนโลก จากเครื่องรับรู้ (sensor) 
โดยปราศจากการเข้าไปสัมผัสวัตถุเปูาหมาย อาศัยพลังงานของคลื่นแม่เหล็กไฟฟูา (electromagnetic 
energy) เป็นสื่อในการได้มาของข้อมูล พลังงานอาจมาจากแหล่งก าเนิดจากดวงอาทิตย์หรือพลังงานที่
สร้างขึ้น (ส านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศ และภูมิสารสนเทศ, 2552 ; สมพร สง่าวงศ์, 2552 ; สุวิทย์ 
อ๋องสมหวัง, 2554)  
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4) งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
ภัทรพร พิมดี และรัศมี สุวรรณวีระก าธร (2554) ได้จ าแนกการใช้ประโยชน์ที่ดินและตรวจสอบ

การเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินบริเวณเขตรักษาพันธุ์สัตว์ปุาภูหลวง เพ่ือก าหนดพ้ืนที่เสี่ยงต่อการบุกรุกปุาไม้
เพ่ือใช้เป็นพ้ืนที่เกษตรกรรม จากปัจจัยทางกายภาพ เศรษฐกิจและสังคม โดยใช้ข้อมูลภาพถ่ายจาก
ดาวเทียม LANDSAT พ.ศ. 2537, 2541, 2544 และ 2548 ภาพถ่ายดาวเทียม THEOS พ.ศ. 2553 
ผลการศึกษาพบว่า ในปี 2537, 2541, 2544, 2548 และ 2553 มีพ้ืนที่เสี่ยงต่อการบุกรุกปุาไม้เพ่ือใช้เป็น
พ้ืนที่เกษตรกรรมคิดเป็นร้อยละ 23.49, 26.30, 30.15, 11.80 และ 8.26 ตามล าดับปัจจัยทางเศรษฐกิจ
และสังคมที่มีผลต่อการเพ่ิมขึ้นของพ้ืนที่ถือครองด้านเกษตรกรรม ได้แก่ อาชีพหลัก  รายได้สุทธิมากกว่า 
60,000 บาท/ปี เอกสารสิทธิถือครอง และการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ปุาไม้ ข้อมูลจากการศึกษาครั้งนี้
สามารถน าไปใช้ในการจัดการและสร้างความตระหนักถึงการอนุรักษ์เขตรักษาพันธุ์สัตว์ปุาภูหลวงและ
พ้ืนที่อ่ืน ๆ 

นฤนาถ  พยัคฆา (2555) ศึกษาการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินและปัจจัยที่ส่งผลต่อการลดลงของ
พ้ืนที่ปุาไม้ จังหวัดภูเก็ต ในช่วงระยะเวลา 23 ปี ระหว่าง พ.ศ. 2532 ถึง 2554 โดยใช้ข้อมูลภาพถ่าย
ดาวเทียม LANDSAT 4 TM พ.ศ. 2532 LANDSAT 7 ETM+ พ.ศ. 2543 และภาพถ่ายดาวเทียม  
THEOS พ.ศ. 2554  จ าแนกข้อมูลภาพด้วยวิธี Maximum likelihood Classification ผลการศึกษา
พบว่าพ้ืนที่ปุาไม้และเกษตรกรรมลดลงในขณะที่พ้ืนที่เมืองเพ่ิมขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณพ้ืนที่ชายฝั่ง
ตะวันตกของจังหวัด ปัจจัยหลักที่ส่งผลให้พ้ืนที่ปุาไม้ลดลง คือการเพ่ิมข้ึนของพ้ืนที่เกษตรกรรม โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งการเพ่ิมขึ้นของพ้ืนสวนยางพารา  ซึ่งผลการศึกษาครั้งนี้สามารถใช้เป็นข้อมูลพ้ืนฐานในการวาง
แผนการใช้ที่ดินในอนาคตจังหวัดภูเก็ตให้มีความเหมาะสมกับการพัฒนาการท่องเที่ยวและการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม 

 
วิธีด าเนินการวิจัย  
 ข้อมูลที่ใช้ในการศึกษา 

1) ข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียม LANDSAT 5 TM วันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2534 ความละเอียดภาพ 
30x30 เมตร ระวาง 128/055 และภาพถ่ายดาวเทียม LANDSAT 8 OLI วันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2558 
ความละเอียดภาพ 30x30 เมตร ระวาง 128/055 ข้อมูลจาก USGS/EROS ซึ่งอยู่ภายใต้   การดูแลของ 
U.S. Department of the Interior U.S. Geological Survey 

2) แผนที่ภูมิประเทศ L7018 มาตราส่วน 1:50,000 ระวาง 5022 I 5022 IV 5023 II และ5023 
III ครอบคลุมพ้ืนทีเ่ขตรักษาพันธุ์สัตว์ปุาโตนงาช้าง จากกรมแผนที่ทหาร 

3) ข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดินและข้อมูลขอบเขตการปกครองของจังหวัดสงขลา และจังหวัดสตูล 
จากศูนย์ภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศภาคใต้ 

วิธีด าเนินการวิจัย 
การศึกษาการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินบริเวณเขตรักษาพันธุ์สัตว์ปุาโตนงาช้าง มีวิธีการ

ศึกษาแบ่งออกเปน็ 3 ขั้นตอนดังนี้ 
1) จัดเตรียมภาพถ่ายจากดาวเทียม  

1.1) การตรวจแก้คลื่นรังสี (Radiometric correction) เมื่อต้องการใช้ข้อมูลหลายช่วงเวลา
เพ่ือการศึกษาการเปลี่ยนแปลงของปรากฏการณ์ใดปรากฏการณ์หนึ่ง  จ าเป็นต้องก าหนดเงื่อนไขการ
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ปรับแก้ เช่น ช่วงเวลาที่ถ่ายภาพ มุมของดาวเทียม วัน เดือนปีของภาพถ่าย ชนิดของดาวเทียมที่ใช้ส าหรับ
การศึกษาวิจัย เป็นต้น (ส านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ, 2552) 

1.2) การตรวจแก้เชิงเรขาคณิต (Geometric correction) ตรวจแก้เชิงเรขาคณิตมีความจ า
เป็นมากเม่ือต้องการน าข้อมูลจากระยะไกลมาวิเคราะห์ร่วมกับข้อมูลเชิงพ้ืนที่อ่ืนๆ เพ่ือให้สามารถซ้อนทับ
กันได้ โดยใช้แผนที่ลักษณะภูมิประเทศ มาตราส่วน 1:50,000 จากกรมแผนที่ทหารเป็น based map 
หรือเป็นจุดควบคุมภาคพ้ืนดินในการปรับแก้ และมีค่า Root Mean Square Error (RMS Error) เป็นค่า
ความผิดพลาดที่ยอมรับไม่เกิน 1 จุดภาพ (Pixel) (ส านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ , 
2552) 

2) การจ าแนกประเภทข้อมูลภาพ  
การศึกษาครั้งนี้ใช้วิธีการจ าแนกข้อมูลแบบควบคุมด้วยวิธี Maximum Likelihood Classification 

ซึ่งเป็นวิธีที่มีความถูกต้องมากที่สุดแต่ใช้เวลาในการค านวณมากเมื่อเปรียบเทียบกับวิธีอ่ืน  ๆ (Curran, 
1985 อ้างถึงใน ส านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ, 2552) หลักการท างานคือ ครั้งแรก
จะต้องมีการค านวณเวกเตอร์เฉลี่ย ค่าแปรปรวน และค่าสหสัมพันธ์ของช่วงคลื่นที่น ามาใช้ในการจ าแนก
ประเภทของชั้นข้อมูลจากข้อมูลตัวอย่าง โดยตั้งอยู่บนสมมติฐานที่ว่าแต่ละชั้นข้อมูลจะต้องมีการกระจาย
ตัวเป็นแบบปกติ (Normal distribute) การกระจายตัวของจุดภาพรอบ ๆ ค่าเฉลี่ย อธิบายได้โดยทฤษฎี
ของความน่าจะเป็นหรือ “Probability Function” (ส านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ
, 2552) โดยการจ าแนกประเภทข้อมูลภาพมีข้ันตอนดังต่อไปนี้ 

ขั้นตอนที่ 1 ผสมสีเท็จเพื่อเน้นค่าสะท้อนให้มองเห็นวัตถุท่ีต้องการศึกษาได้ชัดเจนขึ้น 
ขั้นตอนที่ 2 ก าหนดพ้ืนที่ฝึกหัด (Training area) ออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่ พ้ืนที่ชุมชน

และสิ่งปลูกสร้าง พ้ืนที่เกษตรกรรม พ้ืนที่ปุาไม้ และพ้ืนที่อ่ืนๆ (การศึกษาครั้งนี้ไม่สามารถจ าแนกพ้ืนที่
แหล่งน้ าได้เนื่องจากพ้ืนที่แหล่งน้ ามีขนาดเล็กกว่า 30 x 30 เมตร) โดยยึดจากค่าการสะท้อนที่แตกต่างกัน
ของแต่ละวัตถุ เปรียบเทียบกับภาพถ่ายดาวเทียมความละเอียดสูงใน Google map แผนที่การใช้ที่ดิน 
และการส ารวจภาคสนาม  

ขั้นตอนที่ 3 น าข้อมูลพ้ืนที่ฝึกหัดไปท าการจ าแนกข้อมูล ด้วยวิธีการจ าแนกข้อมูลแบบ
ควบคุมด้วยวิธี Maximum Likelihood Classification 

ขั้นตอนที่ 4 ทดสอบการจ าแนกข้อมูลของภาพที่จ าแนกในแต่ละปี ด้วยข้อมูลพ้ืนที่ทดสอบ 
(Testing areas) โดยทั่วไปจุดภาพที่น ามาเป็นพ้ืนที่ทดสอบมักจะได้จากการออกภาคสนาม หรือจาก
ภาพถ่ายดาวเทียมรายละเอียดสูง การศึกษาครั้งนี้ใช้จุดภาพที่ได้จากการสุ่มโดยคอมพิวเตอร์ด้วยวิธี Using 
Ground Truth Classification Image เป็นวิธีที่มีความเอนเอียงน้อยที่สุด แล้วเลือกกลุ่มตัวอย่างจ านวน 
10 เท่าของจ านวนแบนด์ที่ใช้ส าหรับการจ าแนกประเภทข้อมูล กระจายทั่วพ้ืนที่ศึกษา (คณะทรัพยากร  
ธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2557) เนื่องจากใช้ภาพถ่ายดาวเทียม LANDSAT จ านวน 7 
แบนด์ ในการจ าแนกประเภทข้อมูล ดังนั้น ตัวอย่างพ้ืนที่ทดสอบจึงมีจ านวน 70 ตัวอย่างต่อประเภท
ข้อมลูดังตารางที่ 1 

ขั้นตอนที่ 5 การทดสอบความถูกต้องของการจ าแนกด้วยการวิธี Confusion Matrix โดย
พิจารณาค่าความถูกต้องของภาพจากค่า Overall Accuracy และ Kappa Coefficient  
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ตารางท่ี 1 กลุ่มตัวอย่างข้อมูลพื้นที่ทดสอบ (Testing areas) จากการเก็บข้อมูลพิกัดภาคสนาม 
ล าดับท่ี พื้นที่ จ านวนกลุ่มตัวอย่าง 

1 พ้ืนที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง 70 
2 พ้ืนที่เกษตรกรรม 70 

3 พ้ืนที่ปุาไม้ 70 

4 พ้ืนที่อ่ืนๆ ได้แก่ พ้ืนที่เปิดโล่ง พ้ืนที่ถม และบริเวณท่ีมีหินโผล่ เป็นต้น 70 

 รวม 280 

 
3) การตรวจสอบการเปลี่ยนแปลง  
การตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ใช้วิธีการวิเคราะห์หลังการจ าแนกประเภทข้อมูล (Post-

Classification) เนื่องจากต้องการตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงผลการจ าแนกข้อมูลใน 2 ช่วงเวลา คือช่วง
ก่อนการเปลี่ยนแปลงและหลังการเปลี่ยนแปลง   

 
ผลการวิจัย 

การศึกษาการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินบริเวณเขตรักษาพันธุ์สัตว์ปุาโตนงาช้าง ช่วงปี 
2534 - 2558 โดยใช้ข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียม LANDSAT 5 TM พ.ศ. 2534 และ LANDSAT 8 OLI พ.ศ.
2558 จ าแนกประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดินด้วยวิธี Maximum Likelihood Classification โดยค่าความ
ถูกต้องของการจ าแนกการใช้ประโยชน์ที่ดิน ดังนี้ ภาพถ่ายดาวเทียม LANDSAT 5 TM พ.ศ.2534 มีค่า
ความถูกต้องของการจ าแนก (Overall accuracy) 92.98 % และค่าสัมประสิทธิ์ Kappa Coefficient 
0.88 และภาพถ่ายดาวเทียม LANDSAT 8 OLI  พ.ศ. 2558 มีค่าความถูกต้องของการจ าแนก (Overall 
accuracy)  93.90 % และค่าสัมประสิทธิ์ Kappa Coefficient  0.90 

ผลการศึกษาพบว่า การใช้ประโยชน์ที่ดิน พ.ศ. 2534 (ภาพประกอบที่ 2) แบ่งตามการใช้
ประโยชน์ที่ดินออกเป็น 4 ประเภท พบการใช้ประโยชน์ที่ดิน ดังนี้ พ้ืนที่ปุาไม้ 141.15 ตร.กม. พ้ืนที่
เกษตรกรรม 25.49 ตร.กม. พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง 1.09 ตร.กม. และพ้ืนที่อ่ืนๆ 14.01 ตร.กม. ส่วน
การใช้ประโยชน์ที่ดิน พ.ศ. 2558 (ภาพประกอบที่ 2) แบ่งการใช้ประโยชน์ที่ดินออกเป็น 4 ประเภท 
พบการใช้ประโยชน์ที่ดิน ดังนี้ พ้ืนที่ปุาไม้ 131.50 ตร.กม. พ้ืนที่เกษตรกรรม 41.43 ตร.กม. พ้ืนที่ชุมชน
และสิ่งปลูกสร้าง 4.19 ตร.กม. และพ้ืนที่อ่ืน ๆ 4.63 ตร.กม. 
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ภาพประกอบที่ 2 การใช้ประโยชน์ที่ดิน พ.ศ. 2534 และ พ.ศ. 2558 

 
การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินช่วง พ.ศ. 2534 – 2558 (ตารางที่ 2 และตารางที่ 3) 

พบว่า พ้ืนที่ปุาไมถู้กเปลี่ยนเป็นพ้ืนที่เกษตรกรรม 13.26 ตร.กม. คิดเป็นร้อยละ 9.41 ถูกเปลี่ยนเป็นพ้ืนที่
อ่ืน ๆ 1.28 ตร.กม. คิดเป็นร้อยละ 1.81 และถูกเปลี่ยนเป็นพ้ืนที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง 0.49 ตร.กม. 
คิดเป็นร้อยละ 0.69 ตามล าดับ พ้ืนที่เกษตรกรรมถูกเปลี่ยนเป็นพ้ืนที่ปุาไม้ 3.34 ตร.กม. คิดเป็นร้อยละ 
13.12 ถูกเปลี่ยนเป็นพ้ืนที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง 2.51 ตร.กม. คิดเป็นร้อยละ 9.85 และถูกเปลี่ยนเป็น
พ้ืนที่อ่ืน ๆ 0.70 ตร.กม. คิดเป็นร้อยละ 2.76 ตามล าดับ พ้ืนที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้างถูกเปลี่ยนเป็นพ้ืนที่
เกษตรกรรม 0.78 ตร.กม. คิดเป็นร้อยละ 64.52 ถูกเปลี่ยนเป็นพ้ืนที่อ่ืน ๆ 0.13 ตร.กม. คิดเป็นร้อยละ 
10.44 และถูกเปลี่ยนเป็นพ้ืนที่ปุาไม้ 0.01 ตร.กม. คิดเป็นร้อยละ 0.89 ตามล าดับ และพ้ืนที่อ่ืน ๆ ถูก
เปลี่ยนเป็นพ้ืนที่เกษตรกรรม 8.37 ตร.กม. คิดเป็นร้อยละ 6.37 ถูกเปลี่ยนเป็นพ้ืนที่ปุาไม้ 2.68 ตร.กม. 
คิดเป็นร้อยละ 2.04 และถูกเปลี่ยนเป็นพ้ืนที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง 1.15 ตร.กม. คิดเป็นร้อยละ 0.88 
ตามล าดับ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

พ.ศ. 2534 พ.ศ. 2558 
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ตารางท่ี 2 การเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินระหว่าง พ.ศ. 2534-2558 (ตร.กม.) 

2558/2534 (1) (2) (3) (4) 
Row 
Total 

Class 
Total 

พ้ืนที่อ่ืนๆ (1) 119.26 1.81 0.70 0.13 121.90 121.90 
พ้ืนที่ปุาไม ้(2) 2.68 125.17 3.34 0.01 131.20 131.20 
พ้ืนที่เกษตรกรรม (3) 8.37 13.26 18.89 0.78 41.31 41.31 
พ้ืนที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง (4) 1.15 0.69 2.51 0.29 4.64 4.64 
Class Total 131.47 140.94 25.44 1.22 0 0 
Class Changes 12.21 15.76 6.55 0.92 0 0 
Image Difference -9.57 -9.73 15.87 3.43 0 0 

 
ตารางท่ี 3 การเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินระหว่าง พ.ศ. 2534-2558 (ร้อยละ) 

2558/2534 (1) (2) (3) (4) 
Row 
Total 

Class 
Total 

พ้ืนที่อ่ืนๆ (1) 90.71 1.28 2.76 10.44 100 100 
พ้ืนที่ปุาไม ้(2) 2.04 88.82 13.12 0.89 100 100 
พ้ืนที่เกษตรกรรม (3) 6.37 9.41 74.27 64.52 100 100 
พ้ืนที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง (4) 0.88 0.49 9.85 24.15 100 100 
Class Total 100 100 100 100 0 0 
Class Changes 9.29 11.18 25.73 75.85 0 0 
Image Difference -7.28 -6.91 62.40 282.30 0 0 

 
สรุปและอภิปรายผล  
 การศึกษาการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินบริเวณเขตรักษาพันธุ์สัตว์ปุาโตนงาช้าง ช่วงปี 
2534 – 2558 พบว่าพ้ืนที่การใช้ประโยชน์ที่ดิน พ.ศ. 2534 ส่วนใหญ่เป็นพ้ืนที่ปุาไม้ 141.15 ตร.กม. 
รองลงมาเป็นพ้ืนที่เกษตรกรรม 25.49 ตร.กม. พ้ืนที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง 1.09 ตร.กม. และพ้ืนที่อ่ืน ๆ 
14.01 ตร.กม. ตามล าดับ ส่วนการใช้ประโยชน์ที่ดิน พ.ศ. 2558 พบว่าพ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นพ้ืนที่ปุาไม้ 
131.50 ตร.กม. รองลงมาเป็นพ้ืนที่เกษตรกรรม 41.43 ตร.กม. พ้ืนที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง 4.19 ตร.กม. 
และพ้ืนที่อ่ืน ๆ 4.63 ตร.กม. ตามล าดับ และการตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินช่วงปี 
2534-2558  พบว่าพ้ืนที่ปุาไม้มีพ้ืนที่ลดลงมากที่สุด โดยพ้ืนที่ปุาไม้ถูกเปลี่ยนเป็นพ้ืนที่เกษตรกรรม  
13.26 ตร.กม. คิดเป็นร้อยละ 9.41 รองลงมาพ้ืนที่อ่ืน ๆ ถูกเปลี่ยนเป็นพ้ืนที่เกษตรกรรม 8.37 ตร.กม. 
คิดเป็นร้อยละ 6.37 และพ้ืนที่เกษตรกรรมถูกเปลี่ยนเป็นพ้ืนที่ปุาไม้ 3.34 ตร.กม. คิดเป็นร้อยละ 13.12 
ตามล าดับ   
 จากผลการศึกษาครั้งนี้การการลดลงของพ้ืนที่ปุาไม้บริเวณเขตรักษาพันธุ์สัตว์ปุาโตนงาช้าง 
มีความสอดคล้องกับข้อมูลของสวนอนุรักษ์และปูองกันทรัพยากร ส านักบริหารพ้ืนที่อนุรักษ์ที่ 6 สงขลา 
ที่ระบุว่าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ปุาโตนงาช้างก าลังถูกบุกรุกท าลายพ้ืนที่ปุาไม้เพ่ือเป็นที่ท ากิน เช่น การแผ้ว
ถางเพ่ือปลูกยางพารา ลองกอง มังคุด สะตอ เป็นต้น (สวนอนุรักษ์และปูองกันทรัพยากร ส านักบริหาร
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พ้ืนที่อนุรักษ์ที่ 6 สงขลา, 2559) นอกจากนี้ผลการศึกษายังสอดคล้องกับการศึกษาในพ้ืนที่อ่ืน ๆ เช่น 
การศึกษาการใช้ประโยชน์ที่ดินและตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินบริเวณเขตรักษาพันธุ์สัตว์ปุาภู
หลวง ของภัทรพร พิมดี และรัศมี สุวรรณวีระก าธร (2554) ที่พบว่าพ้ืนที่ปุาไม้เสี่ยงต่อการบุกรุกเพ่ือใช้
เป็นพ้ืนที่เกษตรกรรม รวมทั้งการศึกษาของ นฤนาถ พยัคฆา (2555) ที่พบว่าพ้ืนที่ปุาไม้และเกษตรกรรม
ลดลง ปัจจัยหลักที่ส่งผลให้พ้ืนที่ปุาไม้ลดลง คือการเพ่ิมขึ้นของพ้ืนที่เกษตรกรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งสวน
ยางพารา  
 การลดลงของพ้ืนที่ปุาไม้บริเวณเขตรักษาพันธุ์สัตว์ปุาโตนงาช้างและพ้ืนที่อ่ืน ๆ นั้น จะเห็นได้ว่า
เกิดจากความต้องการใช้พ้ืนที่เพ่ือท าเกษตรกรรม ซึ่งอาจจะมีปัจจัยมาจากการเพ่ิมขึ้นของจ านวน
ประชากร ท าให้มีการขยายพื้นท่ีท ากินเพ่ิมขึ้น ปัญหาดังกล่าวหากไม่มีแนวทางการปูองกันและแก้ไข ก็จะ
ส่งผลกระทบต่อแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์ปุา ทั้งแหล่งน้ า แหล่งอาหาร แหล่งหลบภัย และท าให้สัตว์ปุา
แก่งแย่งแหล่งน้ า แหล่งอาหารที่มีจ ากัด สุขภาพอ่อนแอและล้มตาย และสัตว์ปุาบางชนิดปริมาณลดลง
อย่างรวดเร็ว จนบางชนิดอาจสูญพันธุ์ได้ ด้วยเหตุนี้จึงได้มีการพยายามสงวนและรักษาปุาไม้ไว้ เพ่ือเป็น
แหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์ปุา โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน ต้องบริหาร
จัดการทรัพยากรร่วมกันเพื่อการวางแผนปูองกันและรักษาพ้ืนที่ปุาไม้ให้เกิดความยั่งยืนต่อไป 
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