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การเปลี่ยนแปลงสังคมพืชและการใช้ประโยชน์ที่ดินในอุทยานแห่งชาติกุยบุร ี

ภายหลังการขึ้นทะเบียนมรดกอาเซียน
Land use change in Kuiburi national park after being inscribed onto ASEAN heritage sites list
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บทคัดย่อ

 การเปลี่ยนแปลงพื้นที่ป่าไม้ในอุทยานแห่งชาติกุยบุรี ภายหลังการขึ้นทะเบียนมรดกอาเซียน ด�าเนิน

การโดยการแปลภาพถ่ายดาวเทียมจ�าแนกสังคมพืชและการใช้ประโยชน์ที่ดินรูปแบบต่าง ๆ  เปรียบเทียบระหว่าง 

ปี พ.ศ. 2546 ซึ่งเป็นปีที่ได้รับการประกาศเป็นมรดกอาเซียน และปี พ.ศ. 2558 ท�าการตรวจสอบความถูกต้อง 

ทางภาคสนาม วิเคราะห์ข้อมูลความเปลี่ยนแปลง และคาดการณ์ความเปลี่ยนแปลงในอนาคตด้วยระบบสารสนเทศ 

ภูมิศาสตร์ เพื่อน�าข้อมูลไปใช้ในการวางแผนป้องกันและการจัดการพื้นที่

 ผลการศึกษา พบว่าพื้นที่อุทยานแห่งชาติกุยบุรี มีการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ป่าไม้ไปเป็นพื้นที่เกษตรกรรม

ในหลายบริเวณ โดยเฉพาะไร่สับปะรด รวมทั้งที่อยู่อาศัย โดยเฉพาะการขยายตัวของชุมชนที่ตั้งอยู่ภายในพื้นที่ 

และพื้นที่โดยรอบแนวเขต มีการบุกรุกพื้นที่ป่าเป็นจ�านวนมาก ซึ่งอาจเกิดจากการขาดการดูแลเนื่องจากเป็น

พื้นที่ทับซ้อนกับเขตอนุญาตอื่นของทางราชการ โดยภาพฉายในอนาคตอีก 30 ปีข้างหน้า พบว่าหากยังคงจัดการ

พื้นที่ด้วยวิธีการเดิมในรอบ 12 ปีที่ผ่านมา แนวโน้มของพื้นที่ป่าจะยังคงลดลงอย่างต่อเนื่อง จึงจ�าเป็นต้องมีการ

ปรับเปลี่ยนวิธีการในการจัดการโดยเพิ่มกลยุทธ์ใหม่ โดยอาศัยข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์ครั้งนี้ประกอบการ

พิจารณามาตรการและพื้นที่เป้าหมาย นอกจากนี้แล้วยังแสดงให้เห็นว่าชุมชนโดยรอบและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ

งานทั้งจากกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และหน่วยงานอื่น ๆ ที่ตั้งอยู่ภายในพื้นที่และนอกพื้นที ่

ไม่ได้ตระหนักหรือให้ความสนใจต่อการเป็นมรดกอาเซียนมากนัก จึงควรมีแผนงานส่งเสริมความตระหนักถึง

ความส�าคัญของพื้นที่อนุรักษ์ในระดับสากลให้มากกว่านี้

ค�าส�าคัญ : การใช้ประโยชน์ที่ดิน  กลุ่มป่าแก่งกระจาน  มรดกอาเซียน  อุทยานแห่งชาติกุยบุรี

Abstract

 A land use change study was carried out in Kuiburi national park after becoming an 

ASEAN heritage site. Satellite images for two time periods, 2003 and 2015, were classified and the 

change in land use analysed; ground-truth activities were conducted as well.

 The spatial analyses show that Kuiburi national park has been affected by a change in 

land use in many areas, especially those next to the boundary of the protected area, which 

have been affected by agriculture conversion and urbanization. The converted areas identified 

during this study, partially overlap areas whom change in use was already been authorized by 
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the government. This proximity has made easier the un-detection of the ongoing change in 

land use.

 Projections for the next 30 years, show that if a business as usual scenario is applied, 

the loss of forest will dramatically continue. The results from this study can inform a much-needed 

change in the management strategy. The lack of interest or awareness of Kuiburi national park 

being an ASEAN heritage site has been observed among the local communities, the staff of the 

DNP (Department of National Park, Wildlife and Plant Conservation) as well as of other agencies 

operating in the area. This situation should be addressed through awareness raising campaigns, 

also at the international level.

Keywords : Land use change, ASEAN heritage site, Kuiburi national park

กลุ่มป่าแก่งกระจาน (Kaeng Krachan Forest 

Complex) ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกแห่งอาเซียน 

เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2546 มีอาณาเขตพื้นที่ป่า

ติดต่อกันเป็นป่าผืนใหญ่ ยังคงความอุดมสมบูรณ์ด้วย

ทรัพยากรธรรมชาติที่หลากหลาย ประกอบไปด้วยพื้นที่

ป่าอนุรักษ์ที่มีความโดดเด่นทางธรรมชาติ 4 แห่ง คือ 

อุทยานแห่งชาติกุยบุรี อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน 

อุทยานแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติไทยประจัน และเขต

รักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่น�้าภาชี รวมถึงพื้นที่ป่าที่เป็นแนว 

เช่ือมต่อทางระบบนิเวศระหว่างอุทยานแห่งชาติแก่ง

กระจานและอุทยานแห่งชาติกุยบุรี ซึ่งอยู่ระหว่างเตรียม

การผนวกเป็นอุทยานแห่งชาติกุยบุรี ในท้องที่จังหวัด

ประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดเพชรบุรี และจังหวัดราชบุรี

แต่ด้วยสถานการณ์หลายด้านที่เป็นภัยคุกคาม

ต่อพื้นที่ เช่น การลักลอบตัดไม้ และการบุกรุกพื้นที่ใน

บางบริเวณของกลุ่มป่าเพื่อท�าการเกษตรและที่อยู่อาศัย 

ท�าให้เกิดข้อกังวลว่าการเปลี่ยนแปลงระบบนิเวศดัง

กล่าวจะส่งผลกระทบต่อคุณค่าความโดดเด่นของแหล่ง

มรดกอาเซียนแห่งนี้ และภายหลังการขึ้นทะเบียนเป็น

แหล่งมรดกแห่งอาเซียน เมื่อปี พ.ศ. 2546 แล้ว กลุ่มป่า

แก่งกระจาน มีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางใด เพื่อจะ

ได้น�าผลการศึกษามาใช้ในการก�าหนดพื้นที่ยุทธศาสตร์

ในการป้องกันและการจัดการต่อไป

ค�าน�า

การจ�าแนกสังคมพืชป่าไม้และการใช้ประโยชน์ที่ดิน

ใช้ข้อมูลผลการแปลภาพถ่ายดาวเทียมจ�าแนก

การใช้ประโยชน์ที่ดินในกลุ่มป่าแก่งกระจาน โดย 

ธรรมนูญ และคณะ (2554) น�ามาปรับปรุงโดยท�าการ

แปลตีความภาพถ่ายจากดาวเทียม ปี พ.ศ. 2546 ซึ่ง

เป็นปีที่กลุ่มป่าแก่งกระจานได้รับการขึ้นทะเบียนเป็น

มรดกอาเซียน และปี พ.ศ. 2558 โดยใช้ภาพถ่ายจาก

ดาวเทียมแลนด์แซท และจัดท�าเป็น 2 ชั้นข้อมูล (layer) 

วิธีการศึกษา

คือ ชั้นข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดินปี พ.ศ. 2546 และ

ชั้นข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดินปี พ.ศ. 2558 

การวิเคราะห์ความเปลี่ยนแปลงของการใช้ประโยชน์

ที่ดิน

การศึกษาครั้งน้ีใช้แบบจ�าลองการเปลี่ยนแปลง

การใช้ประโยชน์ที่ดิน (Land Change Modeler) ซึ่ง

เป็นโปรแกรมในชุด เทอร์เซต (TerrSet) พัฒนาโดย
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1. การปกคลุมของสังคมพืชป่าไม้และการใช้ประโยชน์ที่ดินอื่น ๆ

พื้นที่ปกคลุมของแต่ละสังคมพืชและการใช้ประโยชน์ที่ดินในปี พ.ศ. 2546 และ พ.ศ. 2558 แสดงดังภาพที่ 1 

และตารางที่ 1

ภาพที่ 1  สังคมพืชและการใช้ประโยชน์ที่ดินอื่น ๆ ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติกุยบุรี พ.ศ. 2546 (ภาพซ้าย) 

             และ พ.ศ. 2558 (ภาพขวา)

คลาร์คแลบ (Clark Lab) มหาวิทยาลัยคลาร์ค (Clark 

University) ซ่ึงแบบจ�าลองนี้สามารถใช้ได้ดีในการ

วิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงและการสร้างภาพฉาย

อนาคตส�าหรับประเมินสถานการณ์ในอนาคตได้เป็น

อย่างดี (Eastman, 2015) ส่วนการสร้างภาพอนาคต 

(Scenario) ของการใช้ประโยชน์ที่ดิน โดยการก�าหนด

ปัจจัยที่คาดว่ามีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของพ้ืนท่ี 

ได้แก่ ความลาดชันของพื้นที่ (slope) ระดับความสูง

ของพื้นที่ (elevation) การอยู่ติดพื้นที่เกษตรกรรมใน

ปีปัจจุบัน ระยะห่างจากที่ท�าการอุทยานแห่งชาติและ

หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติที่มีอยู่เดิม โดยท�าการ

ทดสอบความสัมพันธ์ของปัจจัยดังกล่าว ด้วยสถิติ 

เครมเมอร์วี (Cramer’s V)

ระยะเวลาด�าเนินการ

ตุลาคม 2557 – กันยายน 2558

พื้นที่ท�าการศึกษา

แปลภาพถ่ายดาวเทียมเพื่อจ�าแนกสังคมพืชและ

การใช้ประโยชน์ที่ดินอื่น ๆ  ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติกุยบุร ี

ผลการศึกษาและวิจารณ์
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ตารางที่ 1  สังคมพืชและการใช้ประโยชน์ที่ดินอื่น ๆ ในอุทยานแห่งชาติกุยบุรี ปี พ.ศ. 2546 และ 2558

สังคมพืช/การใช้
ประโยชน์ที่ดิน

พ.ศ. 2546 พ.ศ. 2558

เฮกตาร์ ไร่ ร้อยละ เฮกตาร์ ไร่ ร้อยละ

ป่าดิบเขา 3.78 23.63 0.004 3.78 23.63 0.004

ป่าดิบชื้น 15,596.37 97,477.31 14.88 15,596.37 97,477.31 14.88

ป่าดิบชื้นผสมไผ่ 6,739.83 42,123.94 6.43 7,011.18 43,819.88 6.69

ป่าดิบแล้งระดับสูง 17,973.27 112,332.94 17.15 17,973.27 112,332.94 17.15

ป่าดิบแล้งระดับกลาง 14,448.60 90,303.75 13.79 14,416.47 90,102.94 13.76

ป่าดิบแล้งระดับต�่า 39,869.82 249,186.38 38.04 39,159.36 244,746.00 37.36

ป่าเบญจพรรณ 551.61 3,447.56 0.53 552.15 3,450.94 0.53

ป่าดิบแล้งผสม

เบญจพรรณ

2,901.87 18,136.69 2.77 3,436.11 21,475.69 3.28

ป่าเต็งรัง 0.45 2.81 0.0004 0.45 2.81 0.0004

ป่ารุ่นสอง 4,287.78 26,798.63 4.09 3,460.95 21,630.94 3.30

สวนป่า 10.71 66.94 0.01 9.45 59.06 0.0086

ป่าไผ่ 98.37 614.81 0.09 98.37 614.81 0.09

ไร่ร้าง/ไร่หมุนเวียน 106.74 667.13 0.10 106.74 667.13 0.10

เกษตรกรรมและที่อยู่

อาศัย

2,196.63 13,728.94 2.10 2,958.75 18,492.19 2.82

พื้นที่เปิดโล่ง 6.39 39.94 0.01 6.39 39.94 0.006

อ่างเก็บน�้า 18.63 116.44 0.02 21.06 131.63 0.02

หมายเหตุ  ค�านวณจากแนวเขตพื้นที่อุทยานแห่งชาติกุยบุรีที่ปรับปรุงใหม่ส�าหรับใช้ในการศึกษาครั้งนี้  
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2. การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินภายหลัง

การขึ้นทะเบียนเป็นมรดกอาเซียน

การศึกษาการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน

ภายหลังการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกอาเซียน โดยท�าการ

แปลภาพถ่ายจากดาวเทียม 2 ช่วงเวลา คือ ปี พ.ศ. 

2546 และ พ.ศ. 2558 ซึ่งได้จัดท�าขึ้นโดยปรับปรุงจาก

ข้อมูลของ ธรรมนูญ และคณะ (2554) น�ามาเปรียบ

เทียบกัน ผลการเปรียบเทียบ มีดังนี้

2.1 การเพิ่มขึ้นและลดลงของสังคมพืชและ

การใช้ประโยชน์ที่ดิน

• ป่าดิบเขา ป่าดิบชื้น ป่าดิบแล้งระดับสูง ป่าไผ่ 

และป่าเต็งรัง ไม่มีการเปลี่ยนแปลง 

• ป่าดิบชื้นผสมไผ่ เพิ่มขึ้นมาจากป่ารุ่นสองที่

ทดแทนตามธรรมชาติ 271 เฮกตาร์

• ป่าดิบแล้งระดับกลาง ลดลง 32 เฮกตาร์ โดย

เปลี่ยนเป็นพื้นที่เกษตรกรรมและที่อยู่อาศัย 30 เฮกตาร์ 

เป็นป่าดิบแล้งผสมเบญจพรรณ 2 เฮกตาร์

• ป่าดิบแล้งระดับต�่่า มีส่วนที่ลดลง 1,080 เฮกตาร์ 

แต่มีส่วนที่เพิ่มขึ้น 369 เฮกตาร์ โดยเปลี่ยนมาจากพื้นที่

ป่ารุ่นสอง 254 เฮกตาร์ และกลายเป็นพื้นที่เกษตรกรรม

และที่อยู่อาศัย 299 เฮกตาร์ เป็นป่าดิบแล้งผสม-

เบญจพรรณ 663 เฮกตาร์

• ป่าเบญจพรรณ ลดลง 15 เฮกตาร์ แต่มีส่วนที่

เพิ่มขึ้น 15 เฮกตาร์ โดยเปลี่ยนมาจากพื้นที่ป่ารุ่นสอง 

15 เฮกตาร์ และกลายเป็นพื้นที่เกษตรกรรมและที่อยู่

อาศัย 1 เฮกตาร์ เป็นป่าดิบแล้งผสมเบญจพรรณ 14 

เฮกตาร์

• ป่าดิบแล้งผสมเบญจพรรณ มีส่วนท่ีลดลง 163 

เฮกตาร์ แต่มีส่วนที่เพิ่มขึ้น 698 เฮกตาร์ เปลี่ยนมาจาก

พื้นที่ป่าดิบแล้งระดับต�่า 663 เฮกตาร์ ป่าเบญจพรรณ 

1 เฮกตาร์ ป่ารุ่นสอง 1 เฮกตาร์ และกลายเป็นพื้นที่

เกษตรกรรมและที่อยู่อาศัย 161 เฮกตาร์

• ป่ารุ่นสอง มีส่วนที่ลดลง 947 เฮกตาร์ แต่มี

ส่วนที่เพิ่มขึ้น 120 เฮกตาร์ โดยเปลี่ยนเป็นพื้นที่ป่าดิบ

ชื้นผสมไผ่ 271 เฮกตาร์ ป่าดิบแล้งระดับต�่า 254 

เฮกตาร์ ป่าเบญจพรรณ 15 เฮกตาร์ ป่าดิบแล้งผสม

เบญจพรรณ 16 เฮกตาร์ และพื้นที่เกษตรกรรมและที่

อยู่อาศัย 270 เฮกตาร์

• สวนป่า มีส่วนที่ลดลง 2 เฮกตาร์ แต่มีส่วน

ที่เพิ่มขึ้น 1 เฮกตาร์ โดยส่วนที่ลดลงกลายเป็นพื้นที่

เกษตรกรรมและที่อยู่อาศัย 1 เฮกตาร์

•  ไร่ร้างและไร่หมุนเวียน ไม่มีการเปลี่ยนแปลง

• พื้นที่เกษตรกรรมและที่อยู่อาศัย เพิ่มขึ้น 768 

เฮกตาร์ โดยเปลี่ยนมาจากพื้นที่ป่าดิบแล้งระดับกลาง 30 

เฮกตาร์ ป่าดิบแล้งระดับต�่า 299 เฮกตาร์ ป่าเบญจพรรณ 

1 เฮกตาร์ ป่าดิบแล้งผสมเบญจพรรณ 161 เฮกตาร์ และ

ป่ารุ่นสอง 270 เฮกตาร์ เปลี่ยนเป็นสวนป่า 1 เฮกตาร์

•  พื้นที่เปิดโล่ง ไม่มีการเปลี่ยนแปลง

• อ่างเก็บน�้า เพิ่มขึ้น 2 เฮกตาร์ มาจากพื้นที่

ป่าดิบแล้งระดับต�่า

รายละเอียดแสดงดังภาพที่ 2 ถึงภาพที่ 3 และ

ตารางที่ 2

ในส่วนของการเปลี่ยนแปลงในทางลบต่อระบบ

นิเวศที่มีปรากฏบ้างในบางบริเวณ เช่น พื้นที่ใกล้เคียง

กับแปลงพิสูจน์สิทธิ์ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 30 

มิถุนายน 2541 ทางบริเวณทิศตะวันตกเฉียงใต้ของ

อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ พบว่ามีการขยายพื้นที่ท�ากิน

เพิ่มเติมเข้ามาในพื้นที่ป่ารุ่นสองและพื้นที่ปลูกป่าของ

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช นอกจาก

นี้ยังมีการรุกพื้นที่ป่าตามบริเวณชายขอบเป็นแปลง

ขนาดเล็กกระจายเล็กน้อยทางด้านทิศเหนือและทิศ

ตะวันออกเฉียงใต้ของพื้นที่
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ภาพที่ 2  การเพิ่มขึ้น (กราฟสีเขียว) และลดลง (กราฟสีม่วง) ของพื้นที่การใช้ประโยชน์ที่ดิน 

             ในอุทยานแห่งชาติกุยบุรี ระหว่างปี พ.ศ. 2546 – 2558

ภาพที่ 3  รูปแบบการเปลี่ยนแปลงของการใช้ประโยชน์ที่ดินบางประการ กราฟด้านซ้ายของแกนหมายถึงการ 

             เปลี่ยนรูปแบบเป็นระบบนิเวศนั้น ๆ ส่วนกราฟด้านขวาหมายถึงการเปลี่ยนมาจากระบบนิเวศนั้น
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ภาพที่ 4  แผนที่สังคมพืชและการใช้ประโยชน์ที่ดินอื่น ๆ ในอุทยานแห่งชาติกุยบุรี พ.ศ. 2558 

             สีม่วงในภาพแสดงพื้นที่เกษตรกรรมที่เกิดขึ้นในระหว่าง พ.ศ. 2546 – 2558

สัญลักษณ์
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ตารางที่ 2  การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินในอุทยานแห่งชาติกุยบุรี ระหว่างปี พ.ศ. 2546 – พ.ศ. 2558 

การเปลี่ยนแปลงจากปี พ.ศ. 2546 ไป พ.ศ. 2558
         พื้นที่ที่เปลี่ยนแปลง ทิศทางการ

เปลี่ยนแปลงเฮกตาร์ ไร่

ป่าดิบแล้งระดับต�่า

เป
ลี่ย

นเ
ป็น

ป่าดิบแล้งผสมเบญจพรรณ 663.03 4,143.94 -

ป่ารุ่นสอง ป่าดิบแล้งระดับต�่า 368.46 2,302.88 บวก

ป่าดิบแล้งระดับต�่า เกษตรกรรมและที่อยู่ 300.42 1,877.63 ลบ

ป่ารุ่นสอง เกษตรกรรมและที่อยู่ 273.51 1,709.44 ลบ

ป่ารุ่นสอง ป่าดิบชื้นผสมไผ่ 271.35 1,695.94 บวก

ป่าดิบแล้งผสมเบญจพรรณ เกษตรกรรมและที่อยู่ 160.74 1,004.63 ลบ

ป่าดิบแล้งระดับต�่า ป่ารุ่นสอง 114.03 712.69 ลบ

ป่าดิบแล้งระดับกลาง เกษตรกรรมและที่อยู่ 30.15 188.44 ลบ

ป่ารุ่นสอง ป่าดิบแล้งผสมเบญจพรรณ 18.45 115.31 บวก

ป่ารุ่นสอง ป่าเบญจพรรณ 15.48 96.75 บวก

ป่าเบญจพรรณ ป่าดิบแล้งผสมเบญจพรรณ 14.13 88.31 -

เกษตรกรรมและที่อยู่อาศัย ป่ารุ่นสอง 3.78 23.63 บวก

ป่าดิบแล้งผสมเบญจพรรณ ป่ารุ่นสอง 2.61 16.31 ลบ

ป่าดิบแล้งระดับต�่า อ่างเก็บน�้า 2.43 15.19 ลบ

ป่าดิบแล้งระดับกลาง ป่าดิบแล้งผสมเบญจพรรณ 1.98 12.38 -

สวนป่า เกษตรกรรมและที่อยู่อาศัย 1.98 12.38 ลบ

เกษตรกรรมและที่อยู่อาศัย ป่าดิบแล้งระดับต�่า 0.99 6.19 บวก

ป่าเบญจพรรณ เกษตรกรรมและที่อยู่อาศัย 0.81 5.06 ลบ

เกษตรกรรมและที่อยู่อาศัย สวนป่า 0.72 4.50 บวก

รวมพื้นที่ที่มีการเปลี่ยนแปลง 2,245.05 14,031.60

รวมการเปลี่ยนแปลงในทิศทางบวก 679.23 4,245.20

รวมการเปลี่ยนแปลงในทิศทางลบ 886.68 5,541.77

รวมพื้นที่ที่ไม่สามารถระบุทิศทางการเปลี่ยนแปลง 679.14 4,244.63

3. การคาดคะเนภาพอนาคตการใช้ประโยชน์ที่ดิน 

ผลการศึกษาแนวโน้มความเปลี่ยนแปลงของ

การใช้ประโยชน์ที่ดินในอุทยานแห่งชาติกุยบุรีในอีก 

30 ปขี้างหน้า (พ.ศ. 2588) ภายใต้รูปแบบการบริหาร

จัดการในรอบ 12 ปีที่ผ่านมา มีดังนี้

• ป่าดิบชื้น จะมีพื้นที่คงที่เท่าเดิม ถึงแม้ว่าในปี 

พ.ศ. 2558 จะมีพื้นที่เพิ่มขึ้นมามากกว่าปี พ.ศ. 2546 

ก็ตาม

• ป่าดิบชื้นผสมไผ่ จะมีพื้นที่เพิ่มขึ้นอีกเล็กน้อย 

ซึ่งเป็นส่วนของไร่ร้างที่ทดแทนเป็นป่ารุ่นสองและฟื้น
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4. พื้นที่เสี่ยงต่อการเปลี่ยนแปลงในทิศทางลบต่อ

ระบบนิเวศ

เมื่อวิเคราะห์แนวโน้มการใช้ประโยชน์ที่ดินใน

อนาคตพ้ืนท่ีเส่ียงต่อการถูกเปล่ียนแปลง โดยเฉพาะ

การเปลี่ยนจากพื้นที่ป่าไม้เป็นพื้นที่เกษตรกรรม มีพื้นที่

ที่จ�าเป็นต้องให้ความส�าคัญและเข้มงวดในการจัดการ 

ดังนี้

4.1 บรเิวณทางด้านทศิตะวันออกเฉยีงเหนอื ถงึแม้ 

จะมีหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเฝ้าดูแลอยู ่แล้ว

ก็ตาม แต่พบว่าปัญหาที่เกิดจากการขาดความชัดเจน 

เรื่องแนวเขตอุทยานแห่งชาติที่ทับซ้อนกับพื้นท่ีที่ดิน

บริเวณที่ได้ประกาศให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน ภายใต้การ

ดูแลของส�านักงานการปฏิรูปท่ีดินเพื่อเกษตรกรรม 

(ส.ป.ก.) ยังเป็นประเด็นที่ท�าให้เจ้าหน้าที่อุทยานแห่ง

ชาติท�างานได้ล�าบาก หรืออาจยังขาดแนวทางปฏิบัติที่

ชัดเจน อีกทั้งพื้นที่บริเวณนี้เป็นแหล่งปลูกสับปะรดที่

ส�าคัญของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ราคาสับปะรดที่มี

แนวโน้มดีขึ้นย่อมเป็นแรงผลักดันส�าคัญให้มีการขยาย

พื้นที่ทีละเล็กทีละน้อย โดยเจ้าหน้าที่อาจละเลยจน

กลายเป็นพื้นที่บุกรุกสะสม ยากต่อการด�าเนินคดี

4.2 บริเวณรอบเส้นทางที่เชื่อมไปยังบ้านป่าหมาก ยัง

ขาดการดูแลอย่างทั่วถึง เนื่องจากไม่มีหน่วยพิทักษ์ในเส้น

ทางนี ้ ประกอบกับเป็นพื้นที่ชุมชนที่มีหลายหน่วยงาน 

เข้าไปบริหารจัดการ บางครั้งการด�าเนินการของบาง

หน่วยงานอาจขาดความเข้าใจด้านการอนุรักษ์ ท�าให้

เป็นปัญหาตามมาภายหลัง นอกจากนี้แล้วพื้นที่บริเวณ

นี้ยังมีอิทธิพลของการเมืองท้องถิ่นเข้ามาเกี่ยวข้องจน

ท�าให้เจ้าหน้าที่ท�างานได้ยาก ซึ่งทางอุทยานแห่งชาติ 

ควรจัดท�าแผนเชิงรุกท้ังด้านการป้องกันปราบปราม

และงานมวลชนสัมพันธ์ควบคู่กัน 

4.3 บริเวณตอนล่างของพื้นที่ เห็นควรจัดตั้งหน่วย

พิทักษ์อุทยานแห่งชาติเพิ่มเติมต่อไป

สภาพเป็นป่าดิบชื้นผสมไผ่

• ป่าดิบแล้งระดับต�่า จะมีจ�านวนพื้นที่ลดลง

อย่างต่อเนื่องจากการเปลี่ยนเป็นพ้ืนที่เกษตรกรรม

และถูกรุกรานโดยป่าไผ่ท�าให้เปลี่ยนเป็นป่าดิบแล้ง

ผสมเบญจพรรณ

• ป่าดิบแล้งผสมเบญจพรรณ จะมีพื้นที่เพิ่มขึ้น

อีกอย่างต่อเนื่อง

• ป่ารุ่นสอง มีแนวโน้มค่อย ๆ ลดลง บางส่วน

ทดแทนต่อเป็นป่าที่สมบูรณ์และบางส่วนถูกบุกรุกเป็น

พื้นที่เกษตรกรรม

• ไร่ร้าง จะคงที่เท่าเดิม ถึงแม้บางส่วนจะเปลี่ยน 

สภาพกลับเป็นป่ารุ่นสอง แต่ยังมีพื้นที่บุกรุกบางส่วนที่

จะถูกทิ้งร้างเป็นไร่ร้างตามความหมายนี้

• พื้นที่เกษตรกรรมและที่อยู่อาศัย มีเพิ่มขึ้น 

อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะบริเวณทางด้านทิศตะวันออก 

เฉียงเหนือ และบริเวณรอบเส้นทางที่เชื่อมไปยังบ้านป่าหมาก 

ภายในอุทยานแห่งชาติกุยบุรี โดยเฉพาะบริเวณที่เรียก

ว่าโป่งไผ่

• แหล่งน�า้ จะมพ้ืีนทีเ่พ่ิมขึน้อกีเลก็น้อย   (เฉพาะที่

อยู่ภายในเขตอุทยานแห่งชาติ)

• ป่าดิบเขา ป่าดิบแล้งระดับสูง ป่าเบญจพรรณ 

ป่าเต็งรัง (ซึ่งมีเพียงเล็กน้อย) และสวนป่า จะมขีนาด

พื้นที่คงเดิม ส่วนถนนจะมีพื้นที่คงที่เท่าเดิม แต่มี

การเปลี่ยนสภาพผิวถนนจากทางลูกรังเป็นคอนกรีต

หรือทางลาดยาง

แผนที่การใช้ประโยชน์ที่ดินในอุทยานแห่งชาติ

กุยบุรี คาดคะเนอนาคต ปี พ.ศ. 2588 แสดงดังภาพที่ 5
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ภาพที่ 5  การใช้ประโยชน์ที่ดินในอุทยานแห่งชาติกุยบุรี คาดคะเนปี พ.ศ. 2588 สีน�้าเงินในภาพแสดง 

            บริเวณพื้นที่เกษตรกรรมที่มีโอกาสเกิดขึ้นในอนาคต ซึ่งหมายถึงพื้นที่ต้องเข้มงวดในการดูแล

สัญลักษณ์
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ผลการศึกษาความเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์

ที่ดินในพ้ืนที่อุทยานแห่งชาติกุยบุรี ระหว่างปี พ.ศ. 

2546 ซึ่งเป็นปีที่พื้นที่แห่งนี้ได้รับการประกาศเป็นมรดก

แห่งอาเซียน จนถึงปี พ.ศ. 2558 สรุปได้ดังนี้

1. ถึงแม้จะประกาศให้พื้นท่ีป่าบริเวณอุทยาน 

แห่งชาติกุยบุรีเป็นมรดกแห่งอาเซียน ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2546 

แต่แนวโน้มความเปล่ียนแปลงของการใช้ประโยชน์

ที่ดิน โดยเฉพาะการแผ้วถางพื้นที่ป่าไม้เพื่อท�าการ

เกษตรกรรม ยังคงมีแนวโน้มที่เพิ่มขึ้น ซึ่งหมายความว่า 

ชุมชนโดยรอบและกลุ่มทุนที่เข้ามาสนับสนุนการท�า

เกษตรกรรม ไม่ได้ตระหนักถึงคุณค่าของความเปน็

มรดกอาเซียน ดังนั้นการประชาสัมพันธ์และให้ความรู้

ความตระหนักถึงคุณค่าในระดับสากลจึงเป็นสิ่งที่ต้อง

ด�าเนินการโดยเร่งด่วน

2. พื้นที่ที่มีการเปลี่ยนแปลงจากสังคมพืชป่าไม้ไป 

เป็นพื้นที่เกษตรกรรม ที่เพิ่มขึ้นระหว่างปี พ.ศ. 2546 

ถึง พ.ศ. 2558 คือพื้นที่ที่หน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบ

ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และ

กรมป่าไม้ จะต้องเข้าไปตรวจสอบการถือครอง เพราะ

แน่นอนว่าเป็นพื้นที่ที่ได้มาภายหลังมติคณะรัฐมนตรี

เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2541 

3. รูปแบบการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ป่าไม้เป็นพื้นที ่

เกษตรกรรม ที่พบว่าน่าสนใจและท�าให้พื้นที่ป่าสูญหาย

ไป คือการค่อย ๆ ตัดไม้ยืนต้นออกจนกลายเป็นป่า

เสื่อมสภาพคล้ายเป็นไร่เก่า จากนั้นจึงแผ้วถางเพื่อปลูก 

พืชเกษตรโดยค่อย ๆ ขยายวงจากพื้นที่แปลงเกษตรที่ท�า

กินอยู่เดิมทั้งที่เป็นแปลงมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 30 

มิถุนายน พ.ศ. 2541 และพื้นที่ ส.ป.ก. โดยวิธีการนี ้

เจ้าหน้าท่ีจึงมักสับสนและเห็นว่าเป็นการท�ากินในพื้นท่ี

ท�ากินเดิม แต่ในความเป็นจริงคือมีการขยายวงกว้าง

ออกแต่จะมองเห็นเมื่อใช้เวลาระยะยาวเท่านั้น

4. พื้นที่ป่าไม้ที่มีโอกาสเปลี่ยนแปลงเป็นพื้นที ่

เกษตรกรรมในอนาคต คือพื้นที่ที่จะต้องมีการเฝ้าระวัง

สูง และควรมีงานมวลชนสัมพันธ์ในชุมชนนั้นให้มาก

5. ควรมีการจัดตั้งหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติ

เพิ่มเติมใน 2 บริเวณหลัก คือบริเวณหน่วยฯ ชั่วคราว

เข็ดกา และที่หมู่บ้านป่าหมาก 

6. การบุกรุกพื้นที่ป่าไม้เป็นพื้นที่เกษตรกรรมยังคง 

มีอยู่ แต่ไม่สัมพันธ์กับที่ตั้งหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาต ิ

ที่มีอยู่เดิม นั่นหมายความว่าการมีอยู่ของหน่วยพิทักษ์

อุทยานแห่งชาติในระยะเวลาที่ผ่านมา ยังไม่สามารถ

ตอบสนองการป้องกันการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่

ป่าได้ตามนัยทางสถิติ ซึ่งอาจมองในด้านความด้อย

ประสิทธิภาพของบุคลากร แต่ในความเป็นจริง คือ

อัตราก�าลังของหน่วยฯ ไม่เพียงพอและอัตราก�าลังบาง

ส่วนอาจขาดประสิทธิภาพหรือขาดอุดมการณ์ จึงควร

จัดสรรอัตราก�าลังเพิ่มเติมและเพิ่มความเข้มงวดใน

การบริหารจัดการมากกว่าเดิม

สรุปและข้อเสนอแนะ
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