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การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อวิเคราะห์พื้นท่ีเส่ียงต่อการถูกบุกรุก 

กรณีศึกษา อุทยานแห่งชาติทบัลาน ทอ้งท่ี อ าเภอนาดี จงัหวดัปราจีนบุรี มีพื้นท่ีท าการศึกษาทั้งหมด 
178,159.32 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 13.21 ของพื้นท่ีทั้ งหมดของอุทยานแห่งชาติทับลาน โดยได้
ท าการศึกษาการใช้ประโยชน์ท่ีดินของอุทยานแห่งชาติทบัลาน อ าเภอนาดี จงัหวดัปราจีนบุรี ใน 3 
ช่วงเวลา ได้แก่ ปี พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2554 และ พ.ศ. 2561 ผลการศึกษาการใช้ประโยชน์ท่ีดิน 
แบ่งออกเป็น 5 ประเภท ได้แก่ พื้นท่ีป่า แหล่งน ้ า พื้นท่ีเกษตรกรรม พื้นท่ีโล่ง และส่ิงก่อสร้าง  
เม่ือน าการใช้ประโยชน์ท่ีดินในช่วงปีท่ีท าการศึกษามาเปรียบเทียบกนั พบว่า พื้นท่ีป่ามีแนวโน้ม
เพิ่มข้ึน ส าหรับพื้นท่ีเกษตรกรรมพื้นท่ีโล่ง และพื้นท่ีก่อสร้าง โดยรวมมีแนวโนม้ท่ีลดลง 

การวิเคราะห์พื้นท่ีเส่ียงถูกบุกรุก ไดก้ าหนดปัจจยั 4 ประเภท ไดแ้ก่ การใชป้ระโยชน์ท่ีดิน 
ความลาดชนั ระยะห่างจากชุมชน และระยะห่างจากถนนสายหลกั ผลการศึกษาพบว่า พื้นท่ีเส่ียง 
ถูกบุกรุกน้อย พื้นท่ีเส่ียงถูกบุกรุกปานกลาง พื้นท่ีเส่ียงถูกบุกรุกมาก และพื้นท่ีเส่ียงถูกบุกรุก 
มากท่ีสุด มีพื้นท่ีคิดเป็น ร้อยละ 0.36 76.24 21.68 และ 1.72 ตามล าดบั โดยพื้นท่ีเส่ียงถูกบุกรุกนอ้ย 
และพื้นท่ีเส่ียงถูกบุกรุกปานกลาง อยู่ในพื้นท่ีป่า พื้นท่ีเส่ียงถูกบุกรุกมาก และพื้นท่ีเส่ียงถูกบุกรุก
มากท่ีสุด อยูใ่นพื้นท่ีการใชป้ระโยชน์ในดา้นต่าง ๆ ท่ีไม่ใช่พื้นท่ีป่า 
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Application of Geographic Information System for Risk Forest Area Encroachment 

Assessment, Thap Lan National Park, Na Di District, Prachinburi Province. The study area of  about 
178,159.32 rai, accounting for 13.21 percent of the total area of Thap Lan National Park. According 
to the comparison of land use data in 2008, 2011, and 2018, it’s found that land use can be divided 
into 5 types which include forest area, water source, agricultural area, open area and construction 
area. The results also show that the forest area is the most increasing area while the most decreasing 
areas is agriculture area, followed by open area and construction area respectively.  

In order to analyses the risk of forest encroachment depends on 4 factors, include land use, 
land slope, the distance from the community and the distance from the main road. The results found 
that the largest area is the moderate risk encroachment area which there is 76.24 percent. Following 
by high risk encroachment area, the highest risk encroachment area, and lowest risk encroachment 
area,  which there are  21.68 , 1.72 ,and 0.36 percent respectively. Moreover, the study found that 
The lowest risk encroachment area and moderate risk encroachment area are in forest while high 
risk encroachment area and the highest risk encroachment area are in other various types of land 
use. 
 
 



 


