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บทคดัย่อ 
 
ช่ือรายงานการค้นคว้าอสิระ การจดัเตรียมร่างแผนท่ีป่าอนุรักษแ์ละการศึกษาความเป็นไปได ้
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ปีการศึกษา 2564 

 
การศึกษาเร่ือง การจดัเตรียมร่างแผนท่ีป่าอนุรักษ์และการศึกษาความเป็นไปได้ในการ

ประกาศเขตห้ามล่าสัตว์ป่าฮอด จงัหวดัเชียงใหม่ มีวตัถุประสงค์ในการจดัเตรียมร่างแผนท่ีป่า
อนุรักษเ์พื่อประกาศเขตห้ามล่าสัตวป่์าฮอด ศึกษาความเป็นไปไดข้องการประกาศเขตห้ามล่าสัตว์
ป่าฮอด และเสนอแนะแนวทางในการเตรียมประกาศเขตห้ามล่าสัตวป่์า วิธีการศึกษาแบ่งเป็นสอง
ส่วน ส่วนแรกเป็นการจดัเตรียมร่างแผนท่ีป่าอนุรักษ ์เพื่อประกาศเขตห้ามล่าสัตวป่์าฮอด จงัหวดั
เชียงใหม่ ได้ด าเนินการส ารวจ ตรวจสอบและสอบทานร่างแผนท่ีฯ โดยก าหนดท่ีหมายส าคัญ
จ านวน 203 จุด ส่วนท่ีสองเป็นการศึกษาความเป็นไดข้องการประกาศเขตพื้นท่ีห้ามล่าสัตวป่์าฯ ใช้
วิธีการสัมภาษณ์ผูใ้หข้อ้มูลส าคญั คือ หวัหนา้หน่วยควบคุมพื้นท่ีเตรียมการประกาศฯ 

ผลการศึกษาพบว่า การส ารวจภาคสนามในการตรวจสอบ สอบทานฯ สามารถจ าแนกท่ี
หมายส าคญั ไดด้งัน้ี 1) จ าแนกตามเขตการปกครอง 9 ลกัษณะท่ีหมายส าคญั ปรากฏอยู่ใน 7 ต าบล 
4อ าเภอ 2 จังหวดัคือจังหวดัเชียงใหม่และตาก 2) จ าแนกตามลักษณะท่ีหมายส าคัญในจังหวดั
เชียงใหม่เป็นจุดตดัถนนมากท่ีสุด 96 จุด ในจงัหวดัตากเป็นจุดตดัถนน 1 จุด  3) จ าแนกตามค่าความ
ถูกต้องตามต าแหน่ง (Accuracy) มากท่ีสุด 6 เมตร น้อยท่ีสุด 1 เมตร 4) จ าแนกตามจ านวนการ
เปล่ียนแปลงท่ีหมายส าคญั 2 จุด (โรงเรียนร้าง)  5) จ าแนกตามระดบัความสูงเหนือระดบัน ้ าทะเล
ปานกลาง(MSL) มากท่ีสุด 63 จุดคือระดบั 200-299 เมตร นอ้ยท่ีสุด 2 จุดคือระดบั 400-499 เมตร 6)
จ าแนกตามระวางแผนท่ีภูมิประเทศ มากท่ีสุด 86 จุด คือ ระวาง 4644 I น้อยท่ีสุด 7 จุด คือระวาง 
4744 IV จากขอ้มูลดงักล่าวจดัไดว้่ามีความละเอียดถูกตอ้งครอบคลุมพื้นท่ีศึกษาและเป็นปัจจุบนั
สามารถน าไปใชใ้นการจดัเตรียมร่างแผนท่ีป่าอนุรักษแ์ละมีความเป็นไปไดใ้นการประกาศเขตห้าม
ล่าสัตวป่์าฮอดต่อไป ส าหรับาความเป็นไปไดข้องการประกาศเขตห้ามล่าฯ ยงัขึ้นอยู่กบัประเด็น
เก่ียวกบัการใชป้ระโยชน์ของคนในพื้นท่ีท่ีอาจขดัแยง้กบัพระราชบญัญติัสงวนและคุม้ครองสัตวป่์า 



(ii) 

พ.ศ. 2562 น ามาซ่ึงความขดัแยง้ในพื้นท่ีก่อนการประกาศเขตหา้มล่าสัตวป่์า ไดแ้ก่ การบุกรุกท าลาย
ป่า การเป็นเส้นทางผา่นของกลุ่มการคา้ท่ีผิดกฎหมาย และการประสานความร่วมมือในพื้นท่ี  

ความทา้ทายของการประกาศเขตห้ามล่าสัตวป่์าจึงมีอย่างน้อย 3 ประการ ไดแ้ก่ ความทา้
ทายดา้นการใชป้ระโยชน์ท่ีดินอย่างอ่ืนท่ีไดรั้บผลกระทบจากการประกาศเขตห้ามล่าสัตวป่์า ความ
ท้าทายด้านการประสานความร่วมมือในการปฏิบัติงาน และความท้าทายด้านการขาดแคลน
ทรัพยากรท่ีสนบัสนุนการปฏิบติังานให้เกิดความต่อเน่ือง ดงันั้น  แนวทางการประกาศเขตห้ามล่า
สัตว์ป่าฮอดนั้ นจ าต้องอาศัยความร่วมมือจากองค์การท่ีรัฐบาลจัดตั้ งขึ้ นมาเพื่อแก้ไขปัญหา
ระดบัชาติ ไดแ้ก่ ศูนยอ์  านวยการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดแห่งชาติ (ศตส.) และการจดัตั้งหน่วย
ควบคุมพื้นท่ีเขตห้ามล่าสัตวป่์าฯ โดยการจา้งประชาชนในพื้นท่ีให้ปฏิบติัหนา้ท่ีร่วมกนั นอกจากน้ี 
ควรมีการปรับปรุงขอ้มูลแผนท่ีทุก 5 ปี และก าหนดจุดหมายส าคญัควรให้ครอบคลุมพื้นท่ีศึกษาให้
มากท่ีสุด เพื่อลดความคลาดเคล่ือนท่ีเกิดขึ้นจริงเน่ืองจากพื้นท่ีมีการเปล่ียนแปลงเกิดขึ้นอย่าง
รวดเร็ว  
 
ค าส าคัญ: การอนุรักษ์; ทรัพยากรสัตว์ป่า; เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า ; พระราชบัญญัติสงวนและ
คุม้ครองสัตวป่์า พ.ศ. 2562; เชียงใหม่ 
  



(iii) 

กติติกรรมประกาศ 
 

รายงานการคน้ควา้อิสระเร่ือง การจดัเตรียมร่างแผนท่ีป่าอนุรักษแ์ละการศึกษาความเป็นไป
ไดใ้นการประกาศเขตห้ามล่าสัตวป่์าฮอด จงัหวดัเชียงใหม่  ส าเร็จลุล่วงไปดว้ยดีดว้ยค าปรึกษา การ
ถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์จากอาจารยท่ี์ปรึกษา คือ ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร. ฆริกา คนัธา  ท่ี
ได้กรุณาให้ขอ้คิดเห็นต่างๆ อนัมีคุณค่ายิ่ง รวมทั้งตรวจสอบแก้ไขขอ้บกพร่องของรายงานการ
คน้ควา้อิสระเล่มน้ี ผูเ้ขียนถือโอกาสน้ีขอบพระคุณ  หัวหนา้หน่วยควบคุมพื้นท่ีเตรียมการประกาศ
เป็นเขตห้ามล่าสัตวป่์าฮอด จงัหวดัเชียงใหม่  ผูอ้  านวยการส่วนฟ้ืนฟูและพฒันาฯ ผูอ้  านวยการส่วน
อนุรักษ์สัตว์ป่า ส านักบริหารพื้นท่ีอนุรักษ์ท่ี16 (เชียงใหม่) ท่ีได้สละเวลาให้ข้อมูลเพื่อน ามา
ศึกษาวิจยัในคร้ังน้ี 

ขอขอบคุณคณาจารย์ คณะบริหารการพฒันาส่ิงแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพฒันบริหาร
ศาสตร์ ทุกท่านท่ีถ่ายทอดความรู้วิทยาการอนัมีค่ายิ่ง ซ่ึงเป็นประโยชน์ต่อการวิจยัและด าเนินชีวิต
ของผูเ้ขียน ขอบคุณเจา้หนา้ท่ีการศึกษาทุกท่าน ตลอดจนเพื่อนพอ้งนอ้งพี่ จส. รุ่น 18 พี่จิ พี่อฐั พี่ตน้ 
น้องอ๋ิว น้องฟองเบียร์ น้องแหวน น้องตองและคุณแม่น้องตอง ท่ีคอยช่วยเหลือผูเ้ขียนตลอด
ระยะเวลาสองปีท่ีผา่นมา  

ขอขอบคุณศิษยพ์ี่คือ พี่หนุ่มและนอ้งออ้ย (ท่ีท างานเดียวกนั) ซ่ึงทั้งสองเป็นแรงบนัดาลใจ
ให้มาเรียนท่ีนิดา้และคณะบริหารการพฒันาส่ิงแวดลอ้มแห่งน้ี ในวนัแรกไดพ้ามาสมคัรเรียนและ
ลงนามรับรองในใบสมคัรเรียนท่ีคณะฯ จนส าเร็จไดใ้นวนัน้ี 

ขอขอบคุณนอ้งตอ้งท่ีให้การช่วยเหลือ หาวสัดุอุปกรณ์การเรียน หาอาหาร หาท่ีนัง่ท างาน 
จดัสรรดา้นเวลาและค่าใชจ่้าย ท่ีส าคญัเป็นแรงเชียร์แรงใจอย่างดี ใหผ้า่นอุปสรรคปัญหา จนผลงาน
ช้ินน้ีส าเร็จลุล่วงไดเ้ป็นอยา่งดี 
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บทที ่1 
บทน า 

1.1 ที่มาและความส าคัญของปัญหา 
สัตวป่์าอ านวยประโยชน์นานาประการให้แก่มนุษยแ์ละทรัพยากรธรรมชาติอ่ืน ๆ มากมาย 

อย่างไรก็ตามประโยชน์ส่วนใหญ่เป็นไปในทางออ้มมากกว่าทางตรง จึงท าให้มองไม่ค่อยเห็น
คุณค่าของสัตวป่์าเท่าที่ควร เมื่อเทียบกบัทรัพยากรธรรมชาติอื่น  ๆ เช่น ป่าไม ้น ้ า และแร่ธาตุ 
เป็นตน้ 

ในปัจจุบนัสัตวป่์ามีจ านวนลดนอ้ยลงมากจึงตอ้งมีวิธีการป้องกนัและแกไ้ข ไม่ใหส้ัตว์ป่า
ลดจ านวนหรือสูญพนัธุ์ดว้ยการอนุรักษ์สัตวป่์า โดยการตราพระราชบญัญติัสงวนและคุม้ครอง
สัตวป่์า พ.ศ. 2562 บญัญติัไว ้เพื่อการสงวน อนุรักษ ์คุม้ครอง และบ ารุงรักษา เขตรักษาพนัธุ์สัตวป่์า 
และเขตห้ามล่าสัตวป่์า และการบริหารจดัการสัตวป่์า ทรัพยากรธรรมชาติ ระบบนิเวศและความ
หลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่ดงักล่าว ให้เกิดประโยชน์อย่างสมดุลและยัง่ยืน ซ่ึงตามหมวด 6 
เขตหา้มล่าสัตวป่์า มาตรา 62 บริเวณพื้นท่ีใดท่ีมิไดเ้ป็นท่ีดินท่ีมีหนงัสือแสดงกรรมสิทธ์ิหรือสิทธิ
ครอบครองตามประมวลกฎหมายท่ีดินหรือกฎหมายอ่ืนของบุคคลใด เว้นแต่เป็นท่ีดินของ
หน่วยงานของรัฐสมควรอนุรักษ์ไวใ้ห้เป็นแหล่งท่ีอยู่อาศยัหรือแหล่งหากินของสัตวป่์าชนิดใด
หรือประเภทใด รัฐมนตรีโดยเห็นชอบของคณะกรรมการจะก าหนดให้เป็น เขตห้ามล่าสัตว์ป่า
ชนิดหรือประเภทนั้นได ้โดยท าเป็นประกาศในราชกิจจานุเบกษา และให้มีแผนท่ีแสดงแนวเขต
นั้นดว้ย  

การจดัท าแผนท่ีแสดงแนวเขต เขตหา้มล่าสัตวป่์าตามพระราชบญัญติัสงวนและคุม้ครอง
สัตว์ป่า พ.ศ. 2562 จะต้องจัดท าเป็นแผนท่ีท้ายประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงมีการจดัท าแผนท่ีแนบทา้ยฯ อยู่ 2 ลกัษณะ คือ ท าการรังวดัแนวเขตก่อนประกาศ 
และประกาศโดยก าหนดขอบเขตลงบนแผนที่ภูมิประเทศของกรมแผนที่ทหาร มาตราส่วน 
1 : 50,000 แต่การรังวดัแนวเขตก่อนการประกาศนั้น อาจมีความคลาดเคล่ือน เน่ืองจากความไม่
ทนัสมยัของเคร่ืองมือ อุปกรณ์ เทคโนโลย ีอีกทั้งเจา้หนา้ท่ียงัไม่สามารถเดินส ารวจรังวดับนพื้นท่ี
จริงไดอ้ยา่งทัว่ถึง ตลอดจนการท าแผนท่ีแนบทา้ยประกาศกระทรวงฯ จะตอ้งจดัท าลงบนกระดาษ 
ขนาด A4 , A3 ซ่ึงเป็นขอ้ก าหนดของคณะกรรมการกฤษฎีกาท าให้แผนท่ีท่ีไดมี้มาตราส่วนขนาด
เล็ก เช่น 1 : 250,000 , 1 : 600,000 ซ่ึงไม่สามารถแสดงรายละเอียดของแผนท่ีไดอ้ย่างชดัเจน เม่ือ
ประกาศเป็นแผนท่ีตามกฎหมาย และถ่ายทอดกลบัลงบนแผนท่ีภูมิประเทศ เพื่อน าไปใช้ในการ



2 

การปฏิบติังานท าให้เกิดปัญหาในการน าไปใชข้องหน่วยงานราชการต่างๆ เน่ืองจากการใช้แผนท่ี
ต่างมาตราส่วนกัน จากการถ่ายทอดแผนท่ีไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน เกิดแนวเขตหลายแนว
คลาดเคล่ือนไม่สอดคลอ้งกบัสภาพภูมิประเทศจริง และตามเจตนารมณ์ของการประกาศเขตป่า
อนุรักษ์ จึงไดมี้การส ารวจ ตรวจสอบ สอบทานตน้ร่างแผนท่ีป่าอนุรักษ์ เตรียมประกาศ เขตป่า
อนุรักษต์ามกฎหมาย 

ส าหรับการศึกษาในคร้ังน้ีผูวิ้จัยได้ศึกษา เขตห้ามล้าสัตว์ป่าฮอด  จังหวดัเชียงใหม่  
เป็นพื้นท่ีศึกษา เน่ืองจากพื้นท่ีดงักล่าว เป็นท่ีอยู่อาศยัของสัตวป่์าท่ีส าคญั เช่น สัตวเ์ล้ียงลูกดว้ย
นม สัตวส์ะเทินน ้าสะเทินบก สัตวเ์ล้ือยคลาน ปลา แมลง และนก ซ่ึงมีนกยงู สายพนัธุ์ไทย ซ่ึงเป็น
สัตวป่์าประจ าถ่ินท่ีส าคญั มีสถานภาพเส่ียงต่อการสูญพนัธุ์ และเพื่อเป็นการเพิ่มพื้นท่ีป่าอนุรักษ์
และการดูแลรักษาพื้นที่ให้เป็นที่อยู่อาศยัของสัตวป่์า ท าให้พื้นที่หากินของสัตวป่์ามีอาณาเขต
กวา้งขวาง สัตวป่์าชนิดต่างๆ สามารถหากินในพื้นท่ีป่าไดอ้ยา่งปลอดภยั ซ่ึงเป็นประโยชน์ต่อการ
ขยายจ านวนประชากรสัตวป่์าและเพิ่มความหลากหลายของชนิดพนัธุ์สัตวป่์า ในพื้นท่ีอีกทั้งยงั
เป็นการเพิ่มมาตรการในการป้องกันการลกัลอบตดัไม ้และบุกรุกพื้นท่ีป่าไม ้เพื่อให้เกิดความ
ยัง่ยนืของทรัพยากรธรรมชาติในพื้นท่ีต่อไป 

 

1.2 วัตถุประสงค์ 
 1.2.1  จดัเตรียมร่างแผนท่ีป่าอนุรักษเ์พื่อประกาศเขตหา้มล่าสัตวป่์าฮอด 
 1.2.2  ศึกษาความเป็นไปไดข้องการประกาศเขตหา้มล่าสัตวป่์าฮอด 
 1.2.3  เสนอแนะแนวทางในการเตรียมประกาศเขตหา้มล่าสัตวป่์า 

 

1.3 ขอบเขตการวิจัย  
1.3.1 ขอบเขตด้านพื้นท่ี 
พื้นท่ีเขตหา้มล่าสัตวป่์าฮอด จงัหวดัเชียงใหม่ และจุดยดึโยง ดงัน้ี อ าเภอดอยเต่า  อ าเภอฮอด  

อ าเภออมก๋อย  จงัหวดัเชียงใหม่  และอ าเภอสามเงา  จงัหวดัตาก 
 
1.3.2 ขอบเขตด้านเน้ือหา 
เน้ือหาขอ้มูลท่ีตอ้งศึกษาในการจดัเตรียมร่างแผนท่ีป่าอนุรักษแ์ละการศึกษาความเป็นไป

ไดใ้นการประกาศเขตห้ามล่าสัตวป่์าฮอดโดยท าการตรวจสอบสอบทานฯท่ีหมายส าคญัคือ จุดตดั
ถนน จุดตดัทางน ้ า กลางสะพาน จุดตดัทางล าลอง-ทางน ้ า บา้น-หมู่บา้น เขื่อน-อ่างเก็บน ้ า สถานท่ี
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ประกอบพิธีทางศาสนา สถานศึกษา สถานท่ีราชการ ครอบคลุมรอบๆพื้นท่ีเตรียมประกาศเขตรักษา
พนัธุ์สัตวป่์าฮอด จงัหวดเชียงใหม่และตาก 

ส่วนเน้ือหาขอ้มูลท่ีไม่ไดศึ้กษาไดแ้ก่ การส ารวจทรพยากรป่าไม ้และการส ารวจทรัพยากร
สัตวป่์าเน่ืองจากหัวหนา้หน่วยควบคุมพื้นท่ีฯ จะตอ้งเก็บรวบรวมขอ้มูลในเบ้ืองตน้ก่อนท่ีจะมีการ
จดัเตรียมร่างแผนท่ีป่าอนุรักษแ์ละการศึกษาความเป็นไปไดใ้นการประกาศเขตหา้มล่าสัตวป่์าฮอด 

 

1.3.3 ขอบเขตด้านเวลา 
 เดือนมกราคม  2565-มิถุนายน 2565 
 

1.4 นิยามศัพท์เฉพาะ 
1.4.1 ร่างแผนท่ีป่าอนุรักษ ์หมายถึง แผนท่ีตน้ร่างท่ีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตวป่์า และพนัธุ์พืช ได้
จดัท าจากแผนท่ีภูมิประเทศ มาตราส่วน 1 : 50,000 ซ่ึงจะตอ้งมีการตรวจสอบจากการส ารวจภูมิ
ประเทศก่อนน ามาปรับปรุงเป็นแผนท่ีตน้ฉบบัท่ีใชป้ระกาศเป็นกฎกระทรวงตามพระราชบญัญติั
สงวนและคุม้ครองสัตวป่์า พ.ศ. 2562 ต่อไป  
1.4.2  เขตหา้มล่าสัตวป่์า หมายถึง พื้นท่ีป่าอนุรักษท่ี์ก าหนดตามพระราชบญัญติัสงวนและ
คุม้ครองสัตวป่์า พ.ศ. 2562 เพื่อคุม้ครองทั้งชนิดพนัธุ์สัตวป่์าและถ่ินอาศยัของสัตวป่์าควบคู่กนัไป 
ซ่ึงโดยทัว่ไปจะแตกต่างจากเขตรักษาพนัธุ์สัตวป่์า คือ ขนาดพื้นท่ีจะเลก็กวา่ และมีการอนุญาตให้
หน่วยงานราชการหรือประชาชนเขา้ใชป้ระโยชน์ได้ 
  

1.5 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
  1.5.1 กรมอุทยานแห่งชาติฯ สามารถก าหนดแผนท่ีแนบท้ายประกาศกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม ท่ีถูกตอ้งตรงกบัสภาพภูมิประเทศปัจจุบนั 
 1.5.2  หน่วยงานรัฐท่ีเก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่ ส านกังานการปฏิรูปท่ีดินเพื่อเกษตรกรรม กรมป่าไม ้
กรมท่ีดิน และอ่ืนๆ สามารถใชแ้ผนท่ีน้ีเป็นแนวทางในการก าหนดขอบเขตพื้นท่ีรับผิดชอบของแต่
ละหน่วยงาน เพื่อลดขอ้พิพาทระหวา่งหน่วยงานรัฐในการบริหารจดัการพื้นท่ี 
 
 



 

บทที ่2 
ทบทวนวรรณกรรม 

ในการศึกษา เร่ือง การศึกษา การส ารวจ ตรวจสอบ สอบทานตน้ร่างแผนท่ีป่าอนุรักษ ์เพื่อ
เตรียมประกาศ เขตห้ามล่าสัตว์ป่าฮอด จงัหวดัเชียงใหม่ ผูศึ้กษาได้แบ่งการทบทวนวรรณกรรม
ออกเป็นหวัขอ้ ดงัต่อไปน้ี 

2.1 แนวคิดและท่ีมาของป่าอนุรักษ ์
2.2 พระราชบญัญติัสงวนและคุม้ครองสัตวป่์า พ.ศ. 2562 
2.3 การส ารวจเบ้ืองตน้ 
2.4 วิธีการและแนวทางการจดัท าแผนท่ี 
2.5 การใชเ้คร่ืองมือรับค่าพิกดัดาวเทียม GPS, GNSS 

 

2.1 แนวคิดและท่ีมาของป่าอนุรักษ์ 
2.1.1 ความหมายและท่ีมา 
ป่าอนุรักษ์ หมายถึง พื้นท่ีป่าท่ีไดรั้บการคุม้ครองถูกตอ้งตามกฎหมายซ่ึงพื้นท่ีเหล่าน้ีอาจ

เป็นพื้นท่ีป่าไม ้ชายฝ่ังทะเลหรือลกัษณะอ่ืนๆ ท่ีมีระบบนิเวศดั้งเดิมหรืออาจมีการเปล่ียนแปลง
เลก็นอ้ยเพื่อใหป้ระโยชน์ในการอนุรักษ ์เช่น การท่องเท่ียว  นนัทนาการ  การศึกษาวิจยั 

ในการประชุม   The World Congress on National Parksand protected Areas คร้ังที่ 4 ณ 
กรุง Caracas ประเทศ Venezuela เม่ือปี ค.ศ. 1992 IUCN ไดใ้ห้ค  าจ ากดัความของพื้นท่ีคุม้ครองหรือ
พื้นท่ีอนุรักษ ์(protectedareas) ในลกัษณะรวมว่า “เป็นพื้นท่ีบกและ/หรือพื้นท่ีทางทะเลท่ีจดัตั้งขึ้น
โดยเฉพาะเพื่อการคุม้ครองและบ ารุงรักษาความหลากหลายทางชีวภาพและทรัพยากรธรรมชาติ 
รวมทั้งทรัพยากรทางวฒันธรรม พร้อมมีระบบการจดัการท่ีตั้งอยู่บนฐานของกฎหมายหรือวิธีการ
อ่ืนใดท่ีมีประสิทธิภาพ”  

มาตรา 2 ของอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ ไดใ้ห้ความหมายของ พื้นท่ี
คุม้ครอง วา่หมายถึง“พื้นท่ีซ่ึงไดรั้บการก าหนดขอบเขตทางภูมิศาสตร์ซ่ึงถูกระบุใหห้รือวางระเบียบ
ใหแ้ละจดัการใหบ้รรลุวตัถุประสงคพ์ิเศษเฉพาะการอนุรักษ”์  

ส่วนสหภาพสากลวา่ดว้ยการอนุรักษใ์ห้ค  าจ ากดัความ“พื้นท่ีคุม้ครอง”วา่หมายถึง พื้นท่ีบน
แผน่ดินและ/หรือในทะเลท่ีมีความส าคญัเป็นพิเศษต่อการคุม้ครองและธ ารงรักษาความหลากหลาย
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ทางชีวภาพและทรัพยากรทางธรรมชาติและวฒันธรรม และได้รับการจัดการโดยวิธีการทาง
กฎหมายหรือ วิธีการอ่ืนๆ ท่ีมีประสิทธิภาพ 

สถาบันทรัพยากรแห่งโลก (World Resources Institute-WRI) ให้ค  าจ ากัดความว่า พื้นท่ี
คุม้ครอง หมายถึง 'พื้นท่ีทางบกหรือทางทะเลท่ีไดรั้บการจดัตั้งตามกฎหมายภายใตค้วามเป็นเจา้ของ
ของสาธารณชนหรือเอกชน ซ่ึงถูกวางระเบียบให้และจดัการให้บรรลุวตัถุประสงคพ์ิเศษเฉพาะการ
อนุรักษ ์ (กรมชลประทาน, 2559) 

 
2.1.2 แนวความคิดพื้นท่ีคุ้มครอง 
แนวความคิดเก่ียวกับพื้นท่ีคุม้ครอง (Protected Area) สมยัโบราณเกิดขึ้นในหลายแหล่ง

ด้วยกัน คือ ในอินเดีย เมื่อปี 291 จดัตั้ง “เขตอภยัทาน” เพื ่อเป็นพื้นที่หวงห้ามหรือสถานท่ี
ศกัด์ิสิทธ์ิทางศาสนาหรือเขตสงวนส าหรับล่าสัตวป่์าเพื่อคุม้ครองสัตว ์ปลา และป่านบัไดว้่าเป็น
วิธีการคุม้ครองสัตวป่์ายุคแรกเร่ิม ต่อมาองักฤษ ปี 1627 กษตัริยว์ิลเลียมท่ี 1 แห่งองักฤษ ให้ส ารวจ
การถือครองท่ีดิน ปศุสัตว์ ป่า แหล่งจบัปลาพื้นท่ีเกษตรกรรม เขตสงวนส าหรับการล่าสัตวแ์ละ
ทรัพยากรทัว่ราชอาณาจกัร (DomesdayBook) ในท านองเดียวกนักบัการส ารวจส ามะโนประชากร
ซ่ึงเป็นพื้นฐานส าหรับการจดัท าแผนจดัการและการพฒันาประเทศในปัจจุบนั พื้นท่ีคุม้ครองหรือ
พื้นท่ีอนุรักษ์ (Protected area) ถือก าเนิดมากว่า 100 ปีในดินแดนตะวนัตกของทวีปอเมริกาเหนือ
เม่ือชนเผ่าดั้งเดิมหรืออินเดียนแดงถูกบุกรุกขบัไล่โดยผูอ้พยพจากทวีปยุโรป ซ่ึงมองว่าดินแดน
ดงักล่าวเป็น(Wilderness) ท่ีตอ้งพิชิตและครอบครองให้ไดรั้ฐบาลกลางของอเมริกาจึงไดป้ระกาศ
จดัตั้งพื้นท่ี Yellowstone เป็นอุทยานแห่งชาติเม่ือ ค. ศ. 1872  

แนวความคิดเก่ียวกับพื้นท่ีคุม้ครองสมยัใหม่คือ “การอนุรักษ์ (Conservation)” หมายถึง 
การดูแลรักษาและการใช้ประโยชน์ทรัพยากรอย่างฉลาดเป็นการผสมผสานแนวความคิดสมยั
โบราณจากขา้งตน้เขา้ดว้ยกนัซ่ึงจะตอ้งมีการวางแผนจดัการทรัพยากรบนพื้นฐานจากการส ารวจท่ี
แม่นย  าและมีการวางมาตรการปกป้องกนัเพื่อใหแ้น่ใจไดว้า่ทรัพยากรจะไม่ถูกใชใ้หห้มดส้ินไป 

 บางคร้ังค าว่า “การอนุรักษ์” เป็นการเก็บทรัพยากรไวโ้ดยชนชั้นสูงท่ีมีเวลาช่ืนชมความ
งามธรรมชาติเป็นกิจกรรมเห็นแก่ตวัท่ีขาดเสียมิไดแ้ละขดัขวางการพฒันา แต่ในทางกลบักนัเป็นท่ี
ยอมรับกันว่าพื้นท่ีคุม้ครองท่ีมีการวางแผนและการจดัการอย่างเหมาะสมได้ให้ประโยชน์อย่าง
ย ัง่ยืนแก่สังคมมีบทบาทส าคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมชนบทและสนับสนุนความ
เจริญรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตของผูอ้าศัยในเมือง การจัดตั้ งและการจัดการพื้นท่ี
คุม้ครองเป็นวิธีการส าคญัอยา่งหน่ึงท่ีทรัพยากรธรรมชาติของโลกจะไดรั้บการอนุรักษไ์วเ้พื่อสนอง
ความตอ้งการทางวตัถุและทางวฒันธรรมของมนุษยท์ั้งในปัจจุบนัและอนาคต 
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เม่ือปี พ.ศ. 2524 องคก์รดา้นการอนุรักษท่ี์ส าคญัของโลก 4 องคก์ร ไดแ้ก่ 
1. สหภาพระหวา่งประเทศเพื่อการอนุรักษธ์รรมชาติและทรัพยากรธรรมชาติ (International Union 

for Conservation of Nature and Natural Resources – IUCN ปัจจุบนั คือ Conservation Union) 
2. กองทุนสัตวป่์าโลก (World Wildlife Fund – WWF ) 
3. องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาติ (Food and Agriculture Organisation of 

the United Nations – FAO) 
4. โครงการส่ิงแวดลอ้มแห่งสหประชาติ (United Nations Environment Programme –UNEP) 

ซ่ึง 4 องคก์รน้ีไดร่้วมกนัจดัท า “ยุทธศาสตร์การอนุรักษโ์ลก”(World Conservation Strategy –WCS) 
โดยก าหนดวตัถุประสงค์ในการอนุรักษ์ทรัพยากรซ่ึงมีความจ าเป็นส าหรับการค ้าจุนการพฒันาไว้
ดงัน้ี  

- การบ ารุงรักษากระบวนการนิเวศวิทยาและระบบเก้ือหนุนชีวิตซ่ึงความอยู่รอดและการ
พฒันาของมนุษยชาติตอ้งพึ่งพา 

- การสงวนรักษาความหลากหลายทางพนัธุกรรมซ่ึงพึ่งพาโครงการเพาะพันธุ์ท่ีจ าเป็น
ส าหรับการคุม้ครองและการปรับปรุงพนัธุ์พืชและสัตวเ์ล้ียงชีวิต 

- การท าให้มัน่ใจว่าการใช้ประโยชน์ชนิดพนัธุ์พืชหรือสัตว(์Species) และระบบนิเวศของ
มนุษยซ่ึ์งเก้ือหนุนประชาชน 

 

พื้นท่ีธรรมชาติท่ีได้รับการคุ ้มครองมีความจ าเป็นต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรมีชีวิตของ
ประเทศเพราะท าใหแ้น่ใจไดว้า่ 

- ตวัอยา่งท่ีเป็นตวัแทนของภูมิภาคธรรมชาติส าคญัไดรั้บการรักษาไวต้ลอดไป 
- ความหลากหลายทางชีวภาพและทางกายภาพไดรั้บการบ ารุงรักษา 
- วตัถุพนัธุกรรมดั้งเดิมไดรั้บการเก็บรักษาพื้นท่ีคุม้ครองเก้ือหนุนการอนุรักษท์รัพยากรท่ีมี

ชีวิตและการพฒันาอยา่งย ัง่ยนืโดย 
- การบ ารุงรักษาเสถียรภาพดา้นส่ิงแวดลอ้มของภูมิภาคโดยรอบซ่ึงเป็นการลดความรุนแรงของ

อุทกภยัและความแหง้แลง้ คุม้ครองดินจากการพงัทลายและจ ากดัความรุนแรงของภูมิอากาศทอ้งถ่ิน 
- การบ ารุงรักษาความสามารถเชิงการผลิตของระบบนิเวศเช่นการท าใหแ้น่ใจไดว้่าจะมีน ้า

และผลิตผลจากพืชและสัตวใ์หใ้ชป้ระโยชน์อยา่งต่อเน่ือง 
- การให้โอกาสด้านการวิจัยและการติดตามชนิดพันธุ์ดั้ งเดิมและระบบนิเวศและ

ความสัมพนัธ์ระหวา่งชนิดพนัธุ์ดั้งเดิมและระบบนิเวศกบัการพฒันาของมนุษยชาติ 
- การใหโ้อกาสดา้นการศึกษาหาความรู้เก่ียวกบัการอนุรักษแ์ก่ประชาชนและผูก้  าหนดนโยบาย 
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- การให้โอกาสดา้นการพฒันาชนบทอย่างครบถว้นและการใชป้ระโยชน์พื้นท่ีรกร้างอยา่ง
เหมาะสม 

- เป็นพื้นฐานส าหรับนนัทนาการและการท่องเท่ียว 
(กรมชลประทาน, 2559) 
 

2.1.3 แนวคิดเกีย่วกบัการอนุรักษ์ระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพในประเทศ
ไทย 

ไดเ้ร่ิมมาเป็นเวลานานแลว้แต่แนวคิดดงักล่าวไดถู้กน ามาปฏิบติัเป็นรูปธรรม ในปี พ.ศ. 2501 
เม่ือสมยัจอมพลสฤษฎ์ ธนะรัชต ์นายกรัฐมนตรีไดมี้บญัชาให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ และกระทรวงมหาดไทย จดัตั้งอุทยานแห่งชาติและพื้นท่ีอนุรักษ์ประเภทต่างๆ และร่าง
กฎหมายขึ้นรองรับ ต่อมาในปี พ.ศ. 2502 คณะรัฐมนตรีไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการสงวนและคุม้ครอง
สัตวป่์าแห่งชาติและโดยความช่วยเหลือทางดา้นวิชาการจาก World Conservation Union (IUCN) 
และ U.S. National Park Services พื้นท่ี 14 แห่งได้ถูกคดัเลือกท่ีจะประกาศอุทยานแห่งชาติ ในปี 
พ.ศ. 2503 ได้มีการตราพระราชบัญญัติสงวนและคุ ้มครองสัตว์ป่า และในปี พ.ศ. 2504 มี  
พระราชบญัญติัอุทยานแห่งชาติ และปี พ.ศ. 2505 อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ไดรั้บการประกาศเป็น
อุทยานแห่งชาติแห่งแรกในประเทศไทย (กรมชลประทาน, 2559) 

ปัจจุบนัอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ไดรั้บสมญานามว่าเป็น "อุทยานมรดกของกลุ่มประเทศ
อาเซียน”  มีเน้ือท่ีปกคลุม 2,215.42 ตารางกิโลเมตร ประกอบดว้ย ป่าเบญจพรรณ ป่าดงดิบแลง้ ป่า
ดงดิบช้ืน ป่าดิบเขา ทุ่งหญา้ และป่ารุ่นสอง ป่าดงดิบช้ืน ลกัษณะป่าชนิดน้ีเป็นป่าท่ีอยู่ในระดบั
ความสูง 400-1,000 เมตรจากระดบัน ้ าทะเลปานกลาง พืชพรรณมี 3,000 ชนิด, มีผีเส้ืออยู่กว่า 189 
ชนิด, นกป่ามากมายกว่า 350 ชนิดและสัตวเ์ล้ียงลูกดว้ยนม 71 ชนิด ซ่ึงไดแ้ก่ ช้าง เสือ ชะนี กวาง 
และหมูป่า พบอยูต่ามทุ่งหญา้กวา้งทัว่ ๆ ไป อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ มีพื้นท่ีใหญ่เป็นล าดบัท่ี 3 ของ
ประเทศไทย (กรมอุทยานแห่งชาติ สัตวป่์า และพนัธุ์พืช, 2564). 

 

2.1.4 วัตถุประสงค์ของพื้นท่ีอนุรักษ์ประเทศไทย 
1.   ระบบนิเวศตัวอย่าง (sample ecosystem) เพื่อคงไว้ซ่ึงพื้นท่ีขนาดใหญ่ในสภาพ

ธรรมชาติท่ีไม่ถูกเปลี่ยนแปลงใหเ้ป็นตวัแทนของมณฑลชีวภาพท่ีส าคญัของประเทศ 
2.   ความหลากหลายทางนิเวศวิทยา (ecological diversity) เพื่อคงไวซ่ึ้งลกัษณะต่าง ๆ กนั

ของสังคมธรรมชาติภูมิทศัน์ และรูปลกัษณ์ของแผน่ดิน เพื่อคุม้ครองความหลากหลายท่ีเป็นตวัแทน
และมีความเป็นเอกลกัษณ์ของประเทศ 
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3.   ทรัพยากรพนัธุกรรม (genetic resource) เพื่อคงไวซ่ึ้งมวลทรัพยากรพนัธุกรรมท่ีเป็น
องคป์ระกอบของสังคมธรรมชาติและการป้องกนัการสูญเสียชนิดพนัธุ์นานาชนิดทั้งพืชและสัตว ์

4.   การศึกษาวิจยั (education and research) เพื่อจดัใหมี้ส่ิงอ านวยสะดวกและเปิดโอกาสให้
มีการเรียนรู้ศึกษาวิจยัและติดตามสภาพแวดลอ้ม 

5.   การอนุรักษ์น ้ าและดิน (water and soil conservation) เพื่อคงไวแ้ละจดัการตน้น ้ าให้ได้
คุณภาพท่ีเหมาะสมและปริมาณการไหลของน ้ าตลอดจนการควบคุมและป้องกนัการกัดชะ การ
พงัทลายของดินและการตกตะกอน 

6.   การจดัการสัตว์ป่า (wildlife management) เพื่อคงไวแ้ละจดัการทรัพยากรทรัพยากร
ประมงและสัตว์ป่าเพื่อให้มีบทบาทในการควบคุมสภาวะแวดล้อมเป็นทรัพยากรเพื่อการ
อุตสาหกรรม การกีฬา และนนัทนาการ/การท่องเท่ียว 

7.   นันทนาการและการท่องเท่ียว (recreation and tourism) เพื่อเปิดโอกาสให้เป็นแหล่ง
นนัทนาการและท่องเท่ียวแบบสร้างสรรคส์ าหรับประชาชน 

8.   ไมใ้ชส้อย (timber) เพื่อจดัการและพฒันาทรัพยากรไมส้ าหรับใชเ้ป็นแหล่งผลิตไมใ้ช้
สอยในการก่อสร้างและกิจการอ่ืนๆ ท่ีจ าเป็นอยา่งย ัง่ยนื 

9.   มรดกทางวฒันธรรม (cultural heritage) เพื่อคุม้ครองวตัถุโครงสร้างและสถานท่ีทาง
วฒันธรรมประวติัศาสตร์และมานุษยวิทยาของประเทศ 

10. ความงดงามด้านทัศนียภาพ (scenic beauty) เพื่อคุ ้มครองและจัดการทรัพยากร
ทศันียภาพเพื่อรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม 

11.  ทางเลือกส าหรับอนาคต (options for the future) เพื่อคงไวแ้ละจดัการพื้นท่ีขนาดใหญ่
ภายใตว้ิธีการใช้ประโยชน์ท่ีดิน ซ่ึงสามารถอนุรักษ์กระบวนการทางธรรมชาติและเป็นทางเลือก
ส าหรับการเปล่ียนแปลงในอนาคตด้านการใช้ประโยชน์ท่ีดินเพื่อสนองตอบความต้องการของ
สังคม 

12.  การพัฒนาแบบผสมผสาน ( integrated development) เพื่อให้กิจกรรมอนุรักษ์ช่วย
สนบัสนุนกิจกรรมการพฒันาชนบท โดยเฉพาะอย่างยิง่การกระจายรายไดแ้ละการจา้งงานหรือการ
มีงานท าของคนทอ้งถ่ินและภูมิภาค 

(กรมอุทยานแห่งชาติ สัตวป่์า และพนัธุ์พืช, 2557) 
 

โดยสรุปแลว้บทบาทของพื้นท่ีคุม้ครองหรือพื้นท่ีอนุรักษ ์ประกอบดว้ย 
 (1) คุม้ครององค์ประกอบโครงสร้างและหน้าท่ีของระบบนิเวศและสนับสนุนการฟ้ืนฟู

สภาพของระบบนิเวศหลงัจากไดรั้บความเสียหาย 
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(2) คุ ้มครองความหลากหลายทางพันธุกรรมของชนิดพันธุ์ ท่ีมีการเก็บเก่ียวหรือใช้
ประโยชน ์

 (3) เพิ่มผลผลิตดา้นการประมงและป่าไมเ้ช่น จากการคุม้ครองปริมาณสัตวน์ ้ าท่ีวางไข่ ลด
ปริมาณการเก็บเก่ียวชนิดพนัธุ์ท่ีมีความเส่ียงหรืออยู่ในภาวะใกลสู้ญพนัธุ์ลดปัญหาความขัดแยง้
ระหวา่งผูใ้ชท้รัพยากร และคุม้ครองแหล่งท่ีอยูอ่าศยัท่ีส าคญั 

(4) ประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคมในดา้นอ่ืนๆเช่น จากการท่องเท่ียว การใชท้รัพยากร
ชีวภาพในรูปแบบดั้งเดิมและพื้นท่ีธรรมชาติท่ีมีคุณค่าพิเศษเฉพาะ เป็นตน้ 

(5) เพิ่มความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับระบบกลไก และองค์ประกอบต่างๆ ของความ
หลากหลายทางชีวภาพ 

(6) การพกัผ่อนหย่อนใจความงามของสภาพธรรมชาติรวมทั้งไดรั้บความรู้เก่ียวกบัระบบ
นิเวศ และผลกระทบจากกิจกรรมของมนุษยท่ี์มีต่อระบบนิเวศ 

(กรมชลประทาน, 2559) 
 

ในประเทศไทยพบพื้นท่ีอนุรักษห์ลายรูปแบบ ดงัน้ี 
1) อุทยานแห่งชาติ คือ พื้นท่ีคุม้ครองรักษาทรัพยากรธรรมชาติ มีความโดดเด่นของวิว

ทิวทศัน์ อยูภ่ายใตพ้ระราชบญัญติัอุทยานแห่งชาติ มีพื้นท่ีไม่นอ้ยกวา่ 10 ตารางกิโลเมตร  
2) วนอุทยาน คือ พื้นท่ีท่ีมีทิวทศัน์ธรรมชาติท่ีมีความเด่นในระดบัทอ้งถ่ิน มีพื้นท่ีประมาณ 

500-5,000 ไร่ 
3) เขตรักษาพนัธุ์สัตวป่์า หมายถึง พื้นท่ีท่ีก าหนดขึ้นเพื่อให้เป็นท่ีอยู่อาศยัของสัตวป่์าหา

ยากและใกลสู้ญพนัธุ์อย่างปลอดภยั เพื่อให้สัตวป่์าในพื้นท่ีไดมี้โอกาสสืบพนัธุ์และขยายพนัธุ์ตาม
ธรรมชาติไดม้ากขึ้น ก ากบัโดยพระราชบญัญติัสงวนและคุม้ครองสัตวป่์า ซ่ึงทุ่งใหญ่นเรศวร ก็อยู่
ในส่วนน้ี 

4) เขตห้ามล่าสัตวป่์า คือ พื้นท่ีท่ีทางราชการไดก้ าหนดไดก้ าหนดไวใ้ห้เป็นท่ีท่ีสัตวป่์าได้
อยูอ่าศยัในพื้นท่ีนั้นไดอ้ยา่งปลอดภยั  มีการเจาะจงชนิดพนัธุ์ของสัตวท่ี์หา้มล่าในบริเวณนั้น ๆ 

5) สวนพฤษศาสตร์ คือ สวนท่ีรวบรวมพันธุ์ไม้ทั้ งไทยและต่างประเทศ มีคุณค่าทาง
เศรษฐกิจและความสวยงาม 

6) สวนรุกขชาติ หมายถึง สวนเลก็ ๆ มีพื้นท่ีนอ้ยกวา่สวนพฤกษศาสตร์ สร้างขึ้นเพื่อ

รวบรวมพนัธุ์ไมท้อ้งถ่ินต่างๆ ไว ้

(สถาบนัวิจยัเพื่อการพฒันาประเทศ, 2561)   
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2.2 พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2562 
พระราชบญัญติัสงวนและคุม้ครองสัตวป่์า (2562) ท่ีเป็นกฎหมายหลกัท่ีก าหนดพื้นท่ีและ

แนวทางสงวนและคุม้ครองสัตวป่์าของประเทศไทยมีเน้ือความดงัน้ี  
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกลา้เจา้อยู่หัว 

มีพระบรมราชโองการโปรดเกลา้ฯ ใหป้ระกาศวา่ 
โดย ท่ีสมควรปรับปรุงกฎหมายว่ าด้วยการสงวนและคุ ้มครองสัตว์ป่ า

พระราชบญัญติัน้ี มีบทบญัญติับางประการเก่ียวกบัการจ ากดัสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซ่ึงมาตรา 
26  ประกอบกบัมาตรา 28 มาตรา 33 มาตรา 37 และมาตรา 40 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัร
ไทย บญัญติัให้กระท าไดโ้ดยอาศยัอ านาจตามบทบญัญติัแห่งกฎหมาย เหตุผล และความจ าเป็นใน
การจ ากดัสิทธิและเสริภาพของบุคคลตามพระราชบญัญติัน้ี 

เพื่อให้การสงวน อนุรักษ์ คุม้ครอง และบ ารุงรักษาเขตรักษาพนัธุ์สัตวป่์า และ
เขตห้ามล่าสัตว์ป่า และการบริหารจัดการสัตว์ป่า ทรัพยากรธรรมชาติ ระบบนิเวศ และความ
หลากหลายทางชีวภาพในพื้นท่ีดงักล่าวให้เกิดประโยชน์อย่างสมดุลและยัง่ยืน จึงทรงพระกรุณา
โปรดเกลา้ฯ ให้ตราพระราชบญัญติัขึ้นไวโ้ดยค าแนะน าและยินยอมของสภานิติบญัญติัแห่งชาติ 
ดงัต่อไปน้ี 

1. ใหย้กเลิกพระราชบญัญติัสงวนและคุม้ครองสัตวป่์าฉบบัเดิมทั้งหมด 
2. ก าหนดค านิยามใหม่ดงัน้ี 

2.1 "สัตว์ป่าสงวน" หมายความว่า สัตว์ป่าหายากหรือสัตว์ป่าท่ีใกล้สูญพันธุ์ 
จ าเป็นตอ้งสงวนและอนุรักษไ์วอ้ยา่งเขม้งวดตามท่ีก าหนดไวใ้นพระราชบญัญติัน้ี 

 2.2 "สัตวป่์าคุม้ครอง" หมายความว่า สัตวป่์าท่ีมีความส าคญัต่อระบบนิเวศหรือ
จ านวนประชากรของสัตวป่์าชนิดนั้น มีแนวโน้มลดลงอนัอาจส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศตามท่ี
ก าหนดไวใ้นพระราชบญัญติั 

2.3 "สัตวป่์าควบคุม" หมายความว่า สัตวป่์าท่ีไดรั้บการคุม้ครองตามอนุสัญญาว่า
ด้วยการค้าระหว่างประเทศซ่ึงชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าท่ีใกล้สูญพันธุ์ และสัตว์ป่าอ่ืนท่ีต้องมี
มาตรการควบคุมท่ีเหมาะสมตามท่ีก าหนดไวใ้นพระราชบญัญติัน้ี 

2.4 "สัตวป่์าอนัตราย" หมายความว่า สัตวป่์าท่ีอาจก่อให้เกิดอนัตรายหรือเป็นพิษ
ต่อมนุษย์หรือสัตว์ป่าอ่ืน หรือมีผลคุกคามให้สัตว์ป่า พืชป่า ส่ิงแวดล้อม หรือระบบนิเวศ
เปล่ียนแปลงเสียหายอย่างรวดเร็ว หรือเป็นพาหะน าโรคหรือแมลงศัตรูพืชตามท่ีก าหนดไว้ใน
พระราชบญัญติัน้ี 
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2.5 "ซากสัตวป่์า" หมายความว่า ร่างกายหรือส่วนของร่างกายสัตว์ป่าท่ีตายแลว้
หรือเน้ือของสัตวป่์า ไม่ว่าจะไดป้ิ้ง ตม้ รม ย่าง ตากแห้ง หมกั ดอง หรือท าอย่างอ่ืนเพื่อไม่ให้เน่า
เป่ือย และไม่รว่าจะช าแหละ แยกออก หรืออยู่ในร่างของสัตวป่์านั้น และให้หมายความรวมถึงเขา 
หนงั กระดูก กะโหลก ฟัน งา ขนาย นอ ขน เกลด็ เลบ็ กระดอง เปลือก เลือด น ้าเหลือง น ้าเช้ือ หรือ
ส่วนต่าง ๆ ของสัตวป่์าท่ีแยกออกจากร่างของสัตวป่์าไม่วา่จะยงัมีชีวิตหรือตายแลว้ 

3. ระบุใหว้าฬบรูดา้ วาฬโอมูระ เต่ามะเฟือง และปลาฉลามวาฬ เป็นสัตวป่์าสงวนของไทย 
(กรมอุทยานแห่งชาติ สัตวป่์า และพนัธุ์พืช, มปป) 
 

2.3 การส ารวจเบ้ืองต้น 
การส ารวจท่ีดินน้ีสามารถแบ่งออกเป็น 5 ชนิดการส ารวจ ได้แก่ การส ารวจท่ีดิน การ

ส ารวจเพื่อการก่อสร้าง การส ารวจเพื่อทราบรายละเอียด การส ารวจพื้นราบ และการส ารวจขั้นสูง 
ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี (บี.ที.ซี.เซอร์เวย,์ มปป). 

 
2.3.1 การส ารวจที่ดิน  
การส ารวจท่ีดิน (Land Surveying) เป็นการส ารวจเพื่อก าหนดขอบเขตท่ีแน่นอนของท่ีดินท่ี

มีผูถื้อกรรมสิทธ์ิอยู ่การค านวณพื้นท่ี การส ารวจวิธีน้ีเป็นวิธีเก่าแก่ชนิดหน่ึง 
-  การรังวดัเพื่อออกโฉนดท่ีดิน (Cadastral Surveying) หรือการส ารวจเฉพาะแปลง

ท่ีมีรายละเอียดเก่ียวกบัการส ารวจท่ีดินในเมืองและในท่ีชนบท เพื่อวตัถุประสงคใ์นการก าหนดแนว
เขตและรายละเอียดต่าง ๆ ท่ีมีอยู่อย่างถูกตอ้ง ตามสิทธิการครอบครอง เพื่อออกหนังสือส าคัญ
ส าหรับท่ีดิน งานดา้นการส ารวจน้ีหมายถึง การส ารวจท่ีดินของรัฐ เขตของเทศบาล การท่ีรัฐจะออก
โฉนดท่ีดินใหไ้ดน้ั้น จะตอ้งเก่ียวขอ้งกบักระบวนการทางกฎหมายอยูม่าก 

-  การส ารวจเพื่อวางผงัเมือง (City Surveying) เป็นการส ารวจเพื่อวางผงัส่ิงต่างๆ 
ในบริเวณเมือง เช่น การจดัแบ่งที่ดินออกเป็นเขต (zone) ต่าง ๆ การวางถนน การวางท่อประปา 
ท่อระบายน ้า ฯลฯ  

-  ในปัจจุบนัค าว่า city surveying มีความหมายกวา้งออกไปรวมถึงการรังวดัพื้นท่ี
ในตวัเมืองหรือใกล้ตัวเมือง เพื่อวางหมุดหลกัเขตท่ีแน่นอน ก าหนดเขตท่ีแน่อนและหารูปร่าง
ลักษณะของพื้นดินศึกษาการใช้ประโยชน์ท่ีดิน (land use) ซ่ึงส่ิงเหล่าน้ีเป็นประโยชน์อย่าง
กวา้งขวางต่อการวางผงัเมือง 

 
2.3.2 การส ารวจเพ่ือการก่อสร้าง  
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การส ารวจเพื่อการก่อสร้าง (Construction Surveying) เป็นการส ารวจท่ีเก่ียวกับงาน
วิศวกรรม และสถาปัตยกรรม ในขอ้น้ีรวมหมายถึงงานส ารวจชนิดต่าง ๆ ท่ีวิศวกรและสถาปนิก
เก่ียวขอ้งดว้ย 

-  การส ารวจเส้นทาง (Route Surveying) เป็นการส ารวจเพื่อวางแนวทางส าหรับ
งานดา้นวิศวกรรม และสถาปัตยกรรม เพื่อประโยชน์ทางดา้นขนส่งหรือการคมนาคม เส้นทางใน
ท่ีน้ีหมายถึงทางหลวงแผน่ดิน ทางรถไฟ คลองทางระบายน ้า ท่อประปา และการวางสายศกัยส่์งสูง 

-  การส ารวจเหมืองแร่ (Mine Surveying) มีความจ าเป็นต่อการก าหนดต าแหน่ง
ของงานท าเหมืองใตดิ้น หรือบนดินทั้งหมด โดยอาศยัหลกัการของการส ารวจท่ีดิน ส ารวจภูมิ
ประเทศ ส ารวจแนวทาง ทั้งน้ีเพื่อก าหนดต าแหน่งและทิศทางของอุโมงค ์ปล่อง และก าหนดอาณา
เขตท่ีแน่นอน ตามสิทธิครอบครอง ตามค าขอเพื่อประกอบกิจการ 

 
2.3.3 การส ารวจเพ่ือทราบรายละเอยีด  
การส ารวจเพื่อทราบรายละเอียด (Information Surveying) ส่วนมากมีความมุ่งหมายเพื่อท า

แผนท่ีและแผนภูมิ โดยเฉพาะก าหนดหมุดบงัคบัต่าง ๆ ซ่ึงแยกกนัอยูบ่นผิวดิน การส ารวจดงักลา่ว 
อ านวยประโยชน์ไดอ้ย่างกวา้งขวางในหลาย ๆ ดา้น คือ การจดัที่ดินของรัฐ  การจดัท าแผนท่ี
บริเวณป่าสงวน การท าแผนท่ีจ าแนกประเภทท่ีดินป่าไม้ การท าแผนท่ีเส้นทางเดินเรือบริเวณ
ชายฝั่งทะเล แม่น ้ า  การท าแผนที่แสดงทรัพยากรธรณีในที่ต่างๆ ทัว่ทั้งประเทศ ท าแผนท่ี
ประเทศ 

-  การส ารวจภูมิประเทศ (Topographic Surveying) เป็นการส ารวจลกัษณะของภูมิ
ประเทศเพื่อท าแผนท่ีภูมิประเทศ (topographic map) ซ่ึงการส ารวจชนิดน้ีเป็นการหาลกัษณะความ
กวา้งยาวและสูงต ่า (3 มิติ) ของภูมิประเทศ ทั้งส่ิงท่ีเกิดขึ้นตามธรรมชาติและมนุษยส์ร้างขึ้นแลว้
แทนความสูงต ่าของภูมิประเทศเหล่านั้นด้วยเคร่ืองหมายแทนความสูง (relief representation) คือ
เส้นชั้นความสูง(contour) เส้นลายขวานสับ (hachures) การแรเงา (shading) การเน้นเส้นให้หนัก 
(form lines) การแยกสี (coloring) และภาพจ าลอง (models) 

-  การส ารวจทางอุทกศาสตร์ (Hydrographic Surveying) มีความจ าเป็นต่อการท า
แผนท่ีชายฝ่ังทะเล พื้นท่ีเบ้ืองล่างของทอ้งคลอง ทะเลสาบ ท่าเรือ ลกัษณะบนริมฝ่ังทะเล วดัความเร็ว
ของกระแสน ้า ปริมาณของน ้าท่ีไหลมาต่อเวลาหน่ึง ๆ ระดบัน ้าสูงขึ้นสูงสุดหรือลงต ่าสุด ฯลฯ ทั้งน้ี
เพื่อประโยชน์ในการเดินเรือ การประปา แหล่งน ้ าธรรมชาติ หรือการก่อสร้างเขื่อน ฝายขวางล าน ้า 
เป็นตน้ 
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-  การส ารวจท าแผนท่ีจากรูปถ่ายทางอากาศ (Aerial Surveying or Photogrammetry) 
เป็นการท าแผนที่จากรูปถ่ายทางอากาศ วิธีการแบบน้ีนับเป็นก้าวใหม่ในการส ารวจท าแผนที่ 
ซ่ึงอ านวยประโยชน์ให้หลายประการและหลาย ๆ ดา้นของการส ารวจท่ีกล่าวมาแลว้ สามารถท า
แผนท่ีไดอ้ย่างรวดเร็ว และในบริเวณกวา้ง วิธีการแบบน้ีท าได้โดยการถ่ายภาพด้วยกลอ้งชนิดท่ี
ออกแบบพิเศษ โดยถ่ายจากเคร่ืองบินหรือจากจุดหน่ึงจุดใดบนพื้นดิน เม่ือไดรู้ปถ่ายมาแลว้ก็น ารูป
ถ่ายนั้นมาท าเป็นภาพถ่ายต่อ (mosaic) หรือน าภาพถ่ายเหล่าน้ีมาเขียนเป็นแผนท่ี โดยใชเ้คร่ืองเขียน
แผนท่ีจากภาพถ่ายหรือใชใ้นการแปลภาพถ่ายก็ได ้

 
2.3.4 การส ารวจพื้นราบ   
การส ารวจพื้นราบ (Plane Surveying) จะสมมติให้พื้นผิวเฉล่ียของผิวโลกเป็นแผ่นราบ จะ

ไม่คิดวา่โลกเป็นรูป Spheroid เส้นระดบั (Level line) สมมติใหเ้ป็นเส้นตรง ทิศทางของเส้นด่ิงจะตั้ง
ได้ฉากกับ Level line ทุกจุดและทุกมุมนั้นถือว่าเป็น Plane Angle หมด การส ารวจเพื่อก าหนด
เส้นทางและเพื่อการก่อสร้างถนนหลวง ทางรถไฟ คลอง และงานส ารวจท่ีจ าเป็นส าหรับ
ชีวิตประจ าวนัของมนุษย์อ่ืน ๆ เป็นการส ารวจแบบ plane surveying แทบทั้งส้ิน อย่างเช่น การ
ส ารวจเพื่อก าหนดขอบเขตท่ีดินหรือทรัพยสิ์น เป็นตน้ 

 
2.3.5 การส ารวจข้ันสูง 
การส ารวจขั้นสูง หรือ Geodetic Surveying  การส ารวจขั้นสูงน้ี เป็นการส ารวจเพื่อให้ได้

รูปร่างจริงของโลก ซ่ึงการส ารวจจะใช้หลกัการของวิชา Geodesy ให้ความถูกตอ้งสูง การส ารวจ
ขั้นน้ีจะเป็นการส ารวจครอบคลุมพื้นท่ีกวา้งขวางทัว่ประเทศ ซ่ึงตอ้งคิดรูปโลกเป็นรูป Spheroid แต่
ถา้พื้นท่ีเลก็ ๆ จะคิดวา่โลกเป็นรูปทรงกลม (Sphere) วตัถุประสงคข์องการส ารวจขั้นน้ีก็เพื่อท่ีจะหา
จุดท่ีถูกต้องท่ีสุดบนพื้นโลก ซ่ึงมีความส าคัญในการท่ีจะใช้เป็นจุดอ้างอิงท่ีมีความละเอียดสูง 
ส าหรับงานส ารวจท่ีต ่ารองลงไป หรือกล่าวอีกนยัหน่ึงว่า การส ารวจชั้นน้ีจะคิดความโคง้ของโลก
ดว้ย เช่น ถา้วดัระยะตามความโคง้ของโลกไดย้าว 18.5 กิโลเมตร ความโคง้จะยาวกวา่คอร์ดเท่ากบัท 
0.007 เมตรเท่านั้น และผลต่างระหว่างผลรวมมุมภายในสามเหล่ียมราบกบัผลรวมของมุมภายใน
สามเหล่ียมโคง้ซ่ึงมีเน้ือท่ี 196 ตารางกิโลเมตร จะเท่ากับ 1 ฟิลิปดา ค่าระดับหรือ Elevation จะ
อา้งอิงจากผิว Spheroid เพราะเราสมมติให้ผิว Spheroid แทนดว้ยระดบัน ้ าทะเลปานกลาง การท า
แผนท่ีจะตอ้งทอนระยะลงบนผิวของ Spheroid เพื่อให้ไดแ้ผนท่ีต่อเน่ืองกนัไปได้ (วิไลลกัษณ์ ชาติ
เจริญ, 2555). 
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ในการศึกษาคร้ังน้ีเป็นการส ารวจแบบ การส ารวจเพื่อทราบรายละเอียด (Information 
Surveying) การส ารวจส่วนมากมีความมุ่งหมายเพื่อท าแผนท่ีและแผนภูมิ โดยเฉพาะก าหนดหมุด
บงัคบัต่าง ๆ ซ่ึงแยกกนัอยู่บนผิวดิน การส ารวจดงักล่าว อ านวยประโยชน์ไดอ้ย่างกวา้งขวางใน
หลาย ๆ ดา้น โดยมีวตัถุประสงค ์เพื่อเป็นขอ้มูลในการปรับปรุงและจดัท าแผนท่ีประกาศกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม ให้ถูกตอ้ง  

 

2.4 วิธีการและแนวทางการจัดท าแผนที่ 
แผนท่ี  เป็นรูปภาพอยา่งง่ายซ่ึงจ าลองบริเวณบริเวณหน่ึง และมีการแสดงความสัมพนัธ์

ระหวา่งองคป์ระกอบต่าง ๆ เช่น วตัถุ หรือบริเวณยอ่ย ๆ ท่ีอยูใ่นบริเวณนั้น แผนท่ีมกัเป็นรูปสอง
มิติซ่ึงแสดงระยะห่างระหวา่งจุดสองจุดในบริเวณใดบริเวณหน่ึงไดอ้ยา่งถูกตอ้งตามหลกัเรขาคณิต 
ยกตวัอยา่งเช่น แผนท่ีทางภูมิศาสตร์ นอกจากน้ีเรายงัสามารถวาดแผนท่ีแสดงคุณสมบติัของบริเวณ
ต่าง ๆ บนพื้นโลก เช่น ความหนาแน่นของประชากร ความสูง เป็นตน้ หรือของบริเวณอ่ืน ๆ อาทิ
สมองของมนุษย ์ไดอี้กดว้ย (พีระศกัด์ิ บุญธรรม, มปป). 

 
2.4.1 องค์ประกอบของแผนท่ี  
สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภทใหญ่ ๆ ได้แก่ ส่ิงท่ีเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ เช่น ภูมิ

ประเทศแบบต่าง ๆ  ป่าไม ้ปริมาณน ้ าฝน และส่ิงท่ีมนุษยส์ร้างขึ้น เช่น ท่ีตั้งของเมือง เส้นทางคมนาคม 
พื้นท่ีเพาะปลูก โดยมีองคป์ระกอบท่ีส าคญั ดงัน้ี  

1) ช่ือแผนท่ี เป็นส่ิงท่ีมีความจ าเป็นส าหรับใหผู้ใ้ชไ้ดท้ราบวา่เป็นแผนท่ีเร่ืองอะไร 
แสดงรายละเอียดอะไรบา้ง เพื่อใหผู้ใ้ชใ้ชไ้ดอ้ย่างถูกต้อง และตรงความตอ้งการ โดยปกติช่ือแผนท่ี
จะมีค าอธิบายเพิ่มเติมแสดงไวด้้วย เช่น แผนท่ีประเทศไทยแสดงเน้ือท่ีป่าไม ้แผนท่ีระเทศไทย
แสดงการแบ่งภาคและเขตจงัหวดัเป็นตน้ 

2) ขอบระวาง แผนท่ีทุกชนิดจะมีขอบระวาง ซ่ึงเป็นขอบเขตของพื้นท่ีในภูมิประเทศ
ที่แสดงบนแผนที่แผ่นนั้น มกัจะแสดงดว้ยเส้นขนานเพื่อแสดงต าแหน่งละติจูดกบัเส้นเมริเดียน
เพื่อแสดง ต าแหน่งลองจิจูด และจะแสดงตวัเลขเพื่อบอกค่าพิกดัภูมิศาสตร์ของต าแหน่งต่าง ๆ 

3) ทิศทาง มีความส าคญัต่อการคน้หาต าแหน่งท่ีตั้งของส่ิงต่าง ๆ โดยในสมยัโบราณ
ใชว้ิธีดูทิศทางตามการขึ้นและตกของดวงอาทิตยใ์นเวลากลางวนั และการดูทิศทางของดาวเหนือ
ในเวลากลางคืน ต่อมามีการประดิษฐ์เขม็ทิศ ซ่ึงเป็นเคร่ืองมือช่วยในการหาทิศขึ้น เน่ืองจากเขม็ของ
เข็มทิศจะช้ีไปทางทิศเหนือตลอดเวลา การใชทิ้ศทางในแผนท่ีประกอบกบัเข็มทิศ หรือการสังเกต
ดวงอาทิตยแ์ละดาวเหนือจึงช่วยให้เราสามารถเดินทางไปยงัสถานท่ี ท่ีเราตอ้งการได้ ในแผนท่ี
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จะตอ้งมีภาพเข็มทิศหรือลูกศรช้ีไปทางทิศเหนือเสมอ ถา้หากแผนท่ีใดไม่ไดก้  าหนดภาพเข็มทิศ
หรือลูกศรไว ้ก็ใหใ้จวา่ดา้นบานของแผนท่ีคือทิศเหนือ 

4) สัญลกัษณ์ เป็นเคร่ืองหมายท่ีใช้แทนส่ิงต่าง ๆ ในภูมิประเทศจริง เพื่อช่วยให้
ผูใ้ช้สามารถอ่าและแปลความหมายจากแผนท่ีได้อย่างถูกตอ้ง ทั้งน้ีในแผนท่ีจะตอ้งมีค าอธิบาย
สัญลกัษณ์ประกอบไวด้ว้ยเสมอ (คาร์แทรค เทคโนโลย ีไทยแลนด,์ 2560) 

 

2.4.2 การท าแผนท่ี  
สัญลกัษณ์แผนท่ี  
การท าแผนท่ีเป็นการรวบรวมข้อมูลภูมิศาสตร์ซ่ึงเป็นข้อมูลท่ีเก่ียวข้องกับพื้นท่ีบน

พื้นผิวโลก มาแสดงโดยสร้างเป็นสัญลกัษณ์ในแผนท่ี จึงตอ้งจ าแนกลกัษณะขอ้มูลภูมิศาสตร์ท่ี
น ามาท าแผนท่ีโดยแบ่งเป็นขอ้มูลเชิงคุณภาพ (Qualitative data) และขอ้มูลเชิงปริมาณ (Quantitative data) 
แลว้เลือกใชส้ัญลกัษณ์ใหเ้หมาะสมกบัขอ้มูล 

-  ขอ้มูลเชิงคุณภาพ ท่ีใช้ในการท าแผนท่ี หมายถึง ขอ้มูลท่ีระบุลกัษณะซ่ึงจัด
จ าแนกเป็นกลุ่มได้ อยู่ในระดับการวดันามมาตรา (Nominal) เช่น แผนท่ีการใช้ท่ีดิน แสดงการ
จ าแนกประเภทการใชท่ี้ดินเป็นชนิดต่างๆตามมาตรฐานการจ าแนกท่ีดิน 

-  ขอ้มูลเชิงปริมาณท่ีใชใ้นการท าแผนท่ี หมายถึง ขอ้มูลท่ีมีคุณสมบติัเชิงปริมาณ 
และเชิงเรียงล าดบั (Ordinal) เช่น ขอ้มูลปริมาณน ้ าฝน จ านวนประชากร ความหนาแน่นของประชากร
ต่อหน่วยพื้นท่ี เป็นตน้ 

-  เม่ือคดัเลือกขอ้มูลภูมิศาสตร์ท่ีตรงกบัวตัถุประสงคข์องแผนท่ีแลว้ ท าการวิเคราะห์
เพื่อจ าแนกขอ้มูลเป็นขอ้มูลเชิงคุณภาพและขอ้มูลเชิงปริมาณ  

-  สัญลักษณ์แผนท่ีจ าแนกได้เป็น 3 ประเภท คือ สัญลักษณ์จุด (Point symbol) 
สัญลกัษณ์เส้น (Line symbol) และสัญลกัษณ์พื้นท่ี (Area symbol)  

การออกแบบแผนท่ี  
เร่ิมจากการก าหนดขนาดแผนท่ีแลว้วางองค์ประกอบของแผนท่ีคลา้ยกบัการวางแบบจดั

หน้าของหนังสือพิมพ ์จึงมกัเรียกว่า การวางแบบแผนท่ี (Map layout) ขั้นตอนของการออกแบบ
แผนท่ีมีขั้นตอนดงัต่อไปน้ี 

1. ก าหนดส่ือท่ีจะใชน้ าเสนอ เช่น แผนท่ีบนส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ หรือส่ือส่ิงพิมพ ์วิธีการผลิต
มีผลกบัวิธีการออกแบบแผนท่ี 

2. เลือกมาตราส่วน และชนิดของเส้นโครงแผนท่ีใหเ้หมาะสมกบัวตัถุประสงคแ์ผนท่ี 
3. วิเคราะห์เน้ือหาแผนท่ี และการใหส้ัญลกัษณ์ 
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4. ก าหนดการวางแบบและองค์ประกอบแผนท่ี ตามหลกัการและวิธีการออกแบบแผนท่ี
โดยหลกัการการวางองคป์ระกอบแผนท่ีตอ้งพิจารณาองคป์ระกอบของแผนท่ีวา่เหมาะสมกบัแผนท่ี
ชนิดนั้นแลว้หรือไม่ ในบางกรณีอาจยกเวน้ไม่จ าเป็นตอ้งแสดงให้ครบถว้น การวางองคป์ระกอบ
แผนท่ีมีรายละเอียด ดงัน้ี 

 -  เน้ือหาของแผนท่ี (Map content) ส่วนน้ีเป็นส่วนท่ีส าคญัท่ีสุด เพราะคือขอ้มูล
หลกัของแผนท่ีจดัอยู่ในความส าคญัอนัดบัแรก เน้ือหาแผนท่ีมกัวางไวต้รงกลางจุดศูนยก์ลางเชิงทศัน์ 
(Visual center) ของระวางแผนท่ีหรือขอบเขตกระดาษท าแผนท่ี เน้ือหาแผนท่ีตอ้งโดดเด่นมากท่ีสุด
และครอบคลุมพื้นท่ีแผนท่ีมากท่ีสุด 

-  ขอบระวางแผนท่ี (Neat line) มกัเป็นเส้นบาง และอาจมีเส้นขอบนอกลอ้มรอบ
ซ่ึงมีลกัษณะเป็นเส้นหนากว่าขอบระวาง เรียกวา่ เส้นขอบระวาง (Border line) ขอ้มูลตวัเลขค่าพิกดั
แผนท่ีบอกเน้ือหาแผนท่ี โดยวางอยูร่ะหวา่งขอบระวางและเส้นขอบระวาง เส้นขอบเขตเน้ือหาแผน
ท่ีไม่จ าเป็นตอ้งเป็นรูปส่ีเหล่ียมเรขาคณิต อาจเป็นขอบเขตพื้นท่ีศึกษาวิจยั  

-  ช่ือแผนท่ี (Title) มีความส าคญัอยู่ในล าดบั 2 รองจากเน้ือหาแผนท่ี การตั้งช่ือ
แผนท่ีควรกระชบัและไดค้วามหมายตามเน้ือหาของแผนท่ี ไม่ใชค้  าฟุ่ มเฟือย  

-  ค  าอธิบายสัญลักษณ์ (Legend) ประกอบด้วยรูปสัญลักษณ์ และค าอธิบาย
ความหมายของสัญลกัษณ์ สัญลกัษณ์ท่ีอยูใ่นเน้ือหาแผนท่ีตอ้งปรากฏค าอธิบายสัญลกัษณ์ดว้ยเสมอ 
และมีรูปร่างลกัษณะเหมือนกนัทุกประการ  

-  แหล่งท่ีมาของขอ้มูล (Data source) ผูจ้ดัท าแผนท่ี และวนัท่ีท าแผนท่ี ควรแสดง
ไวเ้พราะท าใหส้ามารถอา้งอิงท่ีมาของขอ้มูลได ้วางไวท่ี้ขอบระวางแผนท่ี และตวัอกัษรมีขนาดเลก็ 
เพราะมีความส าคญัอนัดบัรอง 

-  มาตราส่วนแผนท่ีท าได้โดยระบุเป็นตวัเลข และกราฟิกของมาตราส่วนเส้น
บรรทดั แต่ควรใชม้าตราส่วนกราฟิกประกอบดว้ยเสมอ  

-  เคร่ืองหมายทิศ ถ้าแผนท่ีนั้นไม่มีเคร่ืองหมายทิศก ากับ แสดงว่านักแผนท่ี
ก าหนดให้แผนท่ีนั้นวางตวัช้ีไปทางทิศเหนือ แต่ถา้ขนาดของเน้ือหาแผนท่ีไม่เหมาะสมกับการ
วางตวัในทิศเหนือก็เปล่ียนไปทิศอ่ืนๆ ได ้แต่ตอ้งมีเคร่ืองหมายทิศเหนือก ากบัดว้ยเสมอ  

การแสดงข้อมูลประกอบแผนท่ี 
ช่ือทางภูมิศาสตร์ (Geographic name) ท่ีปรากฏในเน้ือหาแผนท่ีบางชนิด เช่น แผนท่ีภูมิประเทศ

มีรายละเอียดของช่ือมากมาย การวางช่ือทางภูมิศาสตร์เพื่อก ากับสัญลกัษณ์จุด เส้น และพื้นท่ี
ในแผนท่ีใหเ้หมาะสมมีล าดบัขั้นตอนท่ีควรพิจารณา ดงัน้ี 
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1. ล าดับแรกให้วางช่ือที่อยู่ในต าแหน่งที่คงที่ หรือต าแหน่งที่เปลี่ยนแปลงยาก เช่น  
จุดความสูง  (Spot height) 

2. ล าดับท่ี 2 วางช่ือท่ีก ากับสัญลักษณ์จุด เช่น ช่ือเมือง ซ่ึงหากมีส่ิงกีดขวางอาจพอจะ
เคล่ือนยา้ยได้บา้งในต าแหน่งรอบๆ จุดนั้น  

3. ช่ือของขอ้มูลชนิดเส้น เช่น ถนน แม่น ้า เส้นโครงภูมิศาสตร์ ใหว้างขนานไปกบัแนวเส้น
นั้นและหากเส้นมีความกวา้งมากพอใหเ้ขียนช่ือลงไปในระหวา่งเส้นนั้น 

4. ช่ือของขอ้มูลพื้นท่ี ใหว้างตามรูปร่างของพื้นท่ี และวางตรงก่ึงกลางพื้นท่ี 
เมื่อวางชื่อเรียบร้อยแลว้ ให้ตรวจสอบความเหมาะสมโดยรวมของแผนที่ ให้ชื่อต่างๆ  

อยู่ในบริเวณพื้นท่ีว่าง ไม่ควรกระจุกอยู่ในบริเวณใดบริเวณหน่ึง เพื่อให้เกิดความสมดุล หลีกเล่ียง
วางช่ือต่างๆ เหล่ือมซ้อนกันและควรหลีกเล่ียงการวางช่ือในบริเวณท่ีซ้อนทับกับข้อมูลส าคญั 
ตวัอกัษรมีขนาดเหมาะสม และไม่ควรให้สีของพื้นขา้งหลงัคลา้ยคลึงกบัสีของช่ือ หากจ าเป็นตอ้ง
วางช่ือซ้อนทบักบัรูปสัญลกัษณ์ควรใช้ลกัษณะสีพื้นรอบตวัอกัษร (Halo) เพื่ออ่านช่ือได้ชดัเจน 
และท่ีส าคญัคือช่ือท่ีใชจ้ะตอ้งชดัเจนสะกดถูกตอ้งตามหลกัภาษา และส่ือความหมายถูกตอ้ง 

ความส าคัญของการออกแบบแผนท่ี 
การท าแผนที่เป็นขั้นตอนสุดทา้ยของกระบวนการวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงพื้นที่ แผนท่ีคือส่ือ

น าเสนอข้อมูลเชิงพื้นท่ี จึงเป็นเอกสารท่ีมีความส าค ัญทางวิชาการ สามารถน าไปใช้เ ป็น
เคร่ืองมือในการท าวิจ ัยแสดงผลการวิจ ัยและใช้ส่ือสารขอ้มูลภูมิศาสตร์ การออกแบบแผนท่ี
ประกอบด้วยหลกัการออกแบบ คือ  

1.  ภาพ-พื้น หมายถึง การเนน้ภาพหลกัซ่ึงออกแบบมาเป็นจุดสนใจหลกั ให้แตกต่างออกจาก
พื้นหลงัซ่ึงเป็นฉากประกอบ ภาพหลกัตอ้งดูส าคญักว่าและโดดเด่นออกจากพื้นหลงั โดยการใช้
ความแตกต่างของสีความสวา่ง หรือความเขม้ ลวดลาย ความหมายของภาพในแผนท่ี คือ ตวัเน้ือหาหลกั
แผนท่ี ส่วนพื้น คือ เน้ือหาประกอบเพื่อใหเ้กิดความเขา้ใจเน้ือหาหลกั โดยไม่รบกวนเน้ือหาหลกั 

2.  ความสมดุลเชิงทศัน์ หมายถึง เม่ือการวางองคป์ระกอบแผนท่ีทั้งหมด แลว้น ้ าหนกัของ
ภาพรวมทั้งแผนที่ไม่เอียงไปทางใดทางหน่ึงของพื้นที่แผนที่ แต่กระจายทั่วทั้ งพื้นที่แผนที่ 
โดยรักษาระยะพื้นท่ีว่างให้สม ่าเสมอกนั การวางองคป์ระกอบแผนท่ีให้สมดุลมีรูปแบบของความ
สมดุลสองประเภทคือ ความสมดุลเป็นทางการ(Formal balance) การวางองคป์ระกอบแผนท่ีให้อยู่
ก่ึงกลางแผนท่ี และวางให้สมมาตรกนั และความสมดุลไม่เป็นทางการ (Non-formal balance) การ
วางองคป์ระกอบแผนท่ีให้อยูก่ระจายตามบริเวณท่ีวา่งท่ีมีอยู ่แต่เม่ือวางทุกองคป์ระกอบแลว้ แผนท่ี
นั้นยงัมีความสมดุล 
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3.  ความเปรียบต่าง หมายถึง การตดักนัของรูปลกัษณ์แผนท่ีหน่ึงกบัรูปลกัษณ์อ่ืน ท าให้
เห็นความแตกต่างของแต่ละรูปลกัษณ์ ซ่ึงท าโดยการออกแบบลกัษณะของสัญลกัษณ์ หรือตวัแปร
เชิงทศัน์  

4. ล าดบัเชิงทศัน์ เป็นการวางสัญลกัษณ์ และองคป์ระกอบแผนท่ีใหเ้ป็นไปตามความส าคญั
ในบริเวณที่มองเห็นเด่นชัดที่สุดเป็นล าดับไป ขอ้มูลแผนที่จึงควรวางตามล าดับความส าคญั
ซ่ึงมี 2 องคป์ระกอบ คือ ล าดบัขององคป์ระกอบแผนท่ี และล าดบัของเน้ือหาแผนท่ี 

-  ล าดบัขององค์ประกอบแผนท่ี โดยปกติแลว้ความสนใจของสายตาท่ีมองพื้นท่ี
หน่ึง มีล าดบัความสนใจพื้นท่ีในส่วนท่ีมองไดช้ดัเจนท่ีสุด จุดดึงดูดสายตาท่ีสุด คือ จุดศูนยก์ลาง
ของการมองเห็นข้อมูลทันที เรียกว่าจุดศูนย์กลางเชิงทัศน์อยู่บริเวณเกือบก่ึงกลางพื้นท่ีแผนท่ี 
(ประมาณ 5 เปอร์เซ็นตข์องความสูง และอยู่เหนือจุดศูนยก์ลางเรขาคณิต) ล าดบัเชิงทศัน์จึงเป็นการ
วางสัญลกัษณ์และองค์ประกอบแผนท่ีให้เป็นล าดับตามความส าคญัในบริเวณท่ีมองเห็นเด่นชดั
ท่ีสุดเป็นล าดบัไป  

-  การจดัล าดบัของเน้ือหาแผนท่ี (Hierarchical organization) ส่วนของเน้ือหาแผนท่ี 
ก็มีระดับความส าคญัแตกต่างกนั โดยเฉพาะแผนท่ีเฉพาะเร่ืองมีเน้ือหาหลกั หรือหัวเร่ืองหลกัท่ี
น ามาแสดงบนแผนท่ีซ่ึงอาจเนน้เป็นขอ้มูลเชิงคุณภาพ และขอ้มูลเชิงปริมาณ ประกอบเป็นพื้นหลงั 
ซ่ึงคือขอ้มูลอ่ืนๆ ท่ีประกอบเป็นฉากหลงั อาจเป็นแผนท่ีลายเส้นหรือเป็นขอ้มูลจากดาวเทียม และ
รูปถ่ายทางอากาศก็ได ้แต่ตอ้งออกแบบใหภ้าพประกอบพื้นหลงัไม่รบกวนประเด็นท่ีน ามาแสดง  
 

2.5 การใช้เคร่ืองมือรับค่าพกิัดดาวเทียม GPS, GNSS 
2.5.1 ความรู้ท่ัวไปเกี่ยวกบั GPS  
GPS คือ ระบบระบุต าแหน่งบนพื้นโลก ยอ่มาจากค าวา่ Global Positioning System ซ่ึง

ระบบ GPS ประกอบไปดว้ย 3 ส่วนหลกั 
1.  ส่วนอวกาศ ประกอบดว้ยเครือข่ายดาวเทียม ซ่ึงในโลกเราน้ีมีใชง้านอยู ่คือ 

-  อเมริกา ชื่อ NAVSTAR (Navigation Satellite Timing and Ranging GPS) มีดาวเทียม 
28 ดวง ใช้งานจริง 24 ดวง อีก 4 ดวงเป็นตัวส ารอง บริหารงานโดย Department of Defenses 
ดาวเทียมแต่ละดวงใช ้เวลาในการโคจรรอบโลก 12 ชัว่โมง  

ในขณะน้ีประชาชนทัว่โลกสามารถใชข้อ้มูลจากดาวเทียมของทางอเมริกา (NAVSTAR) ไดฟ้รี
เน่ืองจาก นโยบายสิทธิการเขา้ถึงขอ้มูลและข่าวสารส าหรับประชาชนของรัฐบาลสหรัฐ จึงเปิดให้
ประชาชนสามารถใชข้อ้มูลในระดบัความแม่นย  าท่ีไม่เป็นภยัต่อความมัน่คงของรัฐกล่าวคือมีความ
แม่นย าในระดบับวก/ลบ10เมตร 
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2. ส่วนควบคุม ประกอบด้วยสถานีภาคพื้นดิน สถานีใหญ่อยู่ท่ี Falcon Air Force Base 
ประเทศอเมริกา และศูนยค์วบคุมยอ่ยอีก 5 จุด กระจายไปยงัภูมิภาคต่าง ๆ ทัว่โลก 

3. ส่วนผูใ้ชง้านผูใ้ชง้านตอ้งมีเคร่ืองรับสัญญาณท่ีสามารถรับคลื่นและแปรรหสัจากดาวเทียม
เพื่อน ามาประมวลผลใหเ้หมาะสมกบัการใชง้านในรูปแบบต่าง ๆ 

การท างานของระบบ GPS 
ดาวเทียม GPS (Navstar) ประกอบดว้ยดาวเทียม 24 ดวง โดยแบ่งเป็น 6 รอบวงโคจร 

การโคจรจะเอียงท ามุมเอียง 55 องศากบัเส้นศูนยสู์ตร (Equator) ในลกัษณะสานกนัคลา้ย ลูกตะกร้อ
แต่ละวงโคจรมี ดาวเทียม 4 ดวง รัศมีวงโคจรจากพื้นโลก 20,162.81 กม. หรือ 12,600 ไมล ์ดาวเทียม
แต่ละดวงใช ้เวลาในการโคจรรอบโลก 12 ชัว่โม GPS ท างานโดยการรับสัญญาณจากดาวเทียม
แต่ละดวง โดยสัญญาณดาวเทียมน้ี ประกอบไปดว้ยขอ้มูลท่ีระบุต าแหน่งและเวลาขณะส่งสัญญาณ 
ตวัเคร่ืองรับสัญญาณ GPS จะตอ้งประมวลผลความแตกต่างของเวลาในการรับสัญญาณเทียบกับ
เวลาจริง ณ ปัจจุบนัเพื่อแปรเป็นระยะทางระหว่างเคร่ืองรับสัญญาณกบัดาวเทียมแต่ละดวง ซ่ึงได้
ระบุมีต าแหน่งของมนัมากบัสัญญาณ ดงักล่าวขา้งตน้ 

เพื่อใหเ้กิดความแม่นย  าในการคน้หาต าแหน่งดว้ยดาวเทียม ตอ้งมีดาวเทียมอยา่งนอ้ย 4 ดวง 
เพื่อบอกต าแหน่งบนผิวโลก ซ่ึงระยะห่างจากดาวเทียมทั้ง 3 กบัเคร่ือง GPS (ท่ีจุดสีแดง) จะสามารถ
ระบุต าแหน่งบนผิวโลกไดห้ากพื้นโลกอยู่ในแนวระนาบแต่ในความเป็นจริงพื้นโลกมีความโคง้
เน่ืองจากสัณฐานของโลกมีลกัษณะกลมดงันั้นดาวเทียมดวงท่ี 4 จะท าใหส้ามารถค านวณเร่ืองความ
สูงเพื่อท าให้ไดต้ าแหน่งท่ีถูกตอ้งมากขึ้น การวดัระยะห่างระหว่างดาวเทียมกบัเคร่ืองรับท าได้โดย
ใช้สูตรค านวณ ระยะทาง = ความเร็ว * ระยะเวลา วดัระยะเวลาท่ีคล่ืนวิทยุส่งจากดาวเทียมมายงั
เคร่ืองรับ GPS คูณดว้ยความเร็วของคล่ืนวิทยุจะเท่ากบัระยะทางท่ีเคร่ืองรับอยู่ห่างจากดาวเทียม 
โดยเวลาท่ีวดัได้มาจากนาฬิกาของดาวเทียมท่ีมีความแม่นย  าสูงมีความละเอียดถึง 3 นาโนวินาที
(nanoseconds) หรือมีความเท่ียงตรง 0.000000003 ของวินาที หรือ 3e-9 และมีการสอบทวน
สัญญาณเสมอๆกบัสถานีภาคพื้นดิน องคป์ระกอบสุดทา้ยก็คือต าแหน่งของดาวเทียมแต่ละดวงใน
ขณะท่ีส่งสัญญาณมาวา่อยูท่ี่ใด (Almanac) มายงัเคร่ืองรับ GPS (โกลบอลไฟฟ์ ไทยแลนด,์ มปป). 

ในการศึกษาน้ีใช ้GPS ในการหาต าแหน่งท่ีตั้งของแหล่งขอ้มูลต่างๆ เช่นต าแหน่งหมู่บา้น 
ต าแหน่งสถานท่ีประกอบพิธีทางศาสนา ต าแหน่งสถานท่ีราชการ และใช้ในการน าทางเขา้พื้นท่ี
ต าแหน่งต่าง ๆได ้ 

 

2.5.2 ความรู้ท่ัวไปเกี่ยวกบั GNSS 
GNSS ย่อมาจาก Global Navigation Satellites System คือ ระบบเครือข่ายดาวเทียมน าทาง

ท่ีโคจรรอบโลกซ่ึงให้บริการส าหรับระบุต าแหน่งหรือค่าพิกัดบนพื้นผิวโลก ดว้ยการใช้อุปกรณ์



20 

อิเล็กทรอนิกส์เป็นตวัรับสัญญาณคล่ืนวิทยุจากดาวเทียมท่ีส่งมาอย่างต่อเน่ือง จึงสามารถใชง้านได้
ครอบคลุมทัว่โลกตลอด 24 ชัว่โมง โดยมีระบบดาวเทียม GPS ท่ีเราคุน้เคยเป็นส่วนหน่ึงในระบบ
ดาวเทียม GNSS น้ีดว้ย (นูแมพ, 2561) ในปัจจุบนัไดมี้ระบบดาวเทียมของประเทศอ่ืนๆท่ีโคจรและ
ใหบ้ริการอยูเ่ช่นกนั ประกอบดว้ย 

1) GPS (Global Positioning System) ของสหรัฐอเมริกา ประกอบด้วยดาวเทียม 31 ดวง 
โคจรอยูใ่น 6 ระนาบ ท่ีระดบัความสูงประมาณ 20,200 กิโลเมตร  

2) GLONASS ของสหพนัธรัฐรัสเซีย ประกอบด้วยดาวเทียม 24 ดวงและส ารองอีก 2 ดวง 
โคจรอยูใ่น 3 ระนาบ ท่ีระดบัความสูงประมาณ 19,100 กิโลเมตร 

3) Galileo ของสหภาพยโุรป ประกอบดว้ยดาวเทียม 24 ดวงและส ารองอีก 6 ดวง โดยโคจร
อยูใ่น 3 ระนาบ ท่ีระดบัความสูงประมาณ 23,000 กิโลเมตร 

4) BeiDou หรือ BDS ของสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยปัจจุบนัก าลงัขยายระบบดาวเทียม
ให้ครอบคลุมทัว่โลกให้มีจ านวนดาวเทียม 35 ดวงภายในปี 2020 โคจรท่ีระดบัความสูงประมาณ 
21,100 กิโลเมตร 

5) IRNSS (Regional navigation Satellite System) ของประเทศอินเดีย เป็นระบบดาวเทียม
ระดับภูมิภาคซ่ึงให้บริการเฉพาะประเทศอินเดียและพื้นท่ีใกล้เคียงในระยะ 1,500 กิโลเมตร 
ประกอบดว้ยดาวเทียม 7 ดวง 

6) Quasi-Zenith Satellite System (QZSS) ของประเทศญ่ีปุ่ น เป็นระบบดาวเทียมระดับ
ภูมิภาค ท่ีครอบคลุมในภูมิภาคเอเชียตะวนัออกและโอเชียเนีย (Oceania) ขณะน้ีมีดาวเทียม 4 ดวงท่ี
โคจรอยูเ่หนือพื้นโลก และมีแผนจะเพิ่มเป็น 7 ดวงภายในปี 2024 (ยนิูเวอร์แซล คอร์ป, 2563). 

          โดยสรุป GNSS คือ ระบบดาวเทียมน าทางซ่ึงใช้ระบุพิกัดต าแหน่งของผูใ้ช้งาน
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์บนพื้นโลก ซ่ึงบริเวณพื้นท่ีใดรับสัญญาณดาวเทียมไดม้ากก็ยิ่งเพิ่มโอกาสท่ี
ต าแหน่งมีความถูกตอ้งมากขึ้น ดงัค ากล่าวท่ีว่า  ‘More Satellites means more accuracy’ ท าให้ใน
ปัจจุบนัหน่วยงานท่ีดูแลระบบดาวเทียมต่างๆยงัพยายามพฒันาดาวเทียมและส่งขึ้นสู่อวกาศอย่าง
ต่อเน่ือง เพื่อให้การใช้งานระบบดาวเทียม GNSS มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น การระบุค่าพิกดัด้วย 
GNSS หรือท่ีเรียกกนัวา่ RTK GNSS Network (สถาบนัสารสนเทศทรัพยากรน ้า, 2562). 

ในการศึกษา ใช้ระบบ GNSS ในการเก็บขอ้มูล และการระบุค่าพิกัดทางภูมิศาสตร์ ใน
ต าแหน่งท่ีท าการส ารวจ รวบรวมขอ้มูล 

 

2.5.3 ระบบโครงข่ายการรังวัด 
ระบบโครงข่ายการรังวัดด้วยดาวเทียมแบบจลน์ (RTK GNSS Network) 
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RTK GNSS Network เ ป็นการส ารวจรังวัดด้วยดาวเทียมแบบจลน์  หรือ Real Time 
Kinematic คือ การระบุค่าพิกดัทางภูมิศาสตร์ ณ เวลาท าการส ารวจรังวดัดว้ยดาวเทียม ถูกคิดคน้ในปี 
ค.ศ. 1990 ปัจจุบนัการส ารวจรังวดัแบบ RTK ถูกท าให้ใชง้านไดง้่ายขึ้นโดยการใช้ระบบเครือข่าย
สถานีรับสัญญาณดาวเทียมถาวร (Continuous Operating Reference Station : CORS) หลกัการของ
ทั้งสองแบบยงัคงเหมือนเดิม แต่ต่างกนัที่ตอ้งขอรหัสผูใ้ช้ (user name) จากผูใ้ห้บริการเครือข่าย 
เพื่อเข้าถึงข้อมูล ซ่ึงเรียกว่า การส ารวจรังวดัด้วยระบบโครงข่ายดาวเทียมแบบจลน์ หรือ 
RTK GNSS Network (กรมท่ีดิน, มปป) 

 
RTK GNSS Network มีส่วนประกอบ 3 ส่วน ดงัน้ี 
1. สถานีรับสัญญาณดาวเทียมถาวร (Continuous Operating Reference Station : CORS) 
2. ศูนยค์วบคุม (Control Center) 
3. เคร่ืองรับสัญญาณดาวเทียมแบบเคล่ือนท่ี (Rover) 
 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

ภาพ 2-1 การท างานของ KTK GNSS Network 
ท่ีมา: https://intrend.trueid.net/article/rtk-gnss-network-คืออะไร-ไหนเล่าซิ-trueidintrend_244263 
 
หลกัการท างานของ RTK GNSS Network  
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 1. สถานีรับสัญญาณดาวเทียมอา้งอิง (CORS) จะรับสัญญาณดาวเทียมตลอด 24 ชั่วโมง
จากนั้นจะส่งขอ้มูลท่ีไดก้ลบัไปยงัศูนยค์วบคุม (Control Center) 

2. ผูใ้ช้งานท าการเช่ือมต่อระบบโดยเขา้รหัสจากผูใ้ห้บริการเครือข่าย จากนั้นเคร่ืองรับ
สัญญาณ (Rover) จะส่งค่าพิกดัโดยประมาณไปยงัศูนยค์วบคุม (Control Center) 

3. ระบบจะสร้างต าแหน่งสถานีอา้งอิงเสมือน (Virtual Reference Station : VRS) มาให้ใกล ้ๆ 
กบัต าแหน่งเคร่ืองรับสัญญาณดาวเทียมของผูใ้ชง้าน (Rover) 

4. การท างานจะเหมือนการรังวดัดาวเทียมแบบจลน์ คือ มีเส้นฐานสั้น ๆ จากสถานีอา้งอิง
เสมือน ท าให้ผูใ้ช้งานจะไดค้่าพิกดัท่ีมีความถูกตอ้งสูง ณ เวลานั้น หากผูใ้ช้งานเคล่ือนท่ีออกห่าง
จากสถานีอา้งอิงเสมือนมากเกินไป ระบบก็จะท าการค านวณและสร้างสถานีอา้งอิงเสมือนให้ใหม่ 
ณ ต าแหน่งใกลเ้คียงกบัเคร่ืองรับ 
 

ขอ้ดีในการใชง้านระบบ RTK GNSS Network  
1.  สามารถรับสัญญาณและประมวลผลจากดาวเทียมไดทุ้กระบบ 
2.  ความถูกตอ้งแม่นย  าสูง (คลาดเคล่ือนไม่เกิน 4 เซนติเมตร) 
3.  เคร่ืองรับสัญญาณดาวเทียมเพียงเคร่ืองเดียวก็สามารถท างานได ้ท าให้มีความสะดวก 

รวดเร็ว และไดค้่าพิกดัในทนัที 
4.  ช่วยลดตน้ทุน ลดระยะเวลาและขั้นตอนในการท างานลงไปไดม้าก 
 

RTK GNSS Network ใชใ้นงานประเภท การส ารวจ ในการอนุรักษพ์ื้นท่ีป่าไมน้ั้นสามารถใช้
ในการท าแผนท่ี เพื่อให้ขอบเขตป่ามีค่าพิกดัภูมิศาสตร์ท่ีถูกตอ้ง สามารถตรวจสอบต าแหน่งของ
หลกัเขต หรือแนวเขต ในกรณีสูญหายถูกท าลาย หรือถูกเคล่ือนยา้ย ไดอ้ย่างถูกตอ้ง แม่นย  าและ
รวดเร็วซ่ึงเทคโนโลยีการรังวดัน้ีเป็นเทคโนโลยีการรังวดัท่ีทนัสมยั มีความละเอียดถูกตอ้งสูงตาม
มาตรฐานเป็นท่ียอมรับในระดบัสากล (กรมท่ีดิน, 2558) 
 

 
 
 
 
 
 



 

บทที ่3 
วธีิการศึกษา 

วิธีการศึกษาของงานวิจยัน้ีมี 2 กระบวนการหลกั ไดแ้ก่ การจดัเตรียมร่างแผนท่ีอนุรักษ ์
และการศึกษาความเป็นไปไดข้องการประกาศเขตหา้มล่าสัตวป่์า ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 

 

3.1 การจัดเตรียมร่างแผนที่ป่าอนุรักษ์ 
การจดัเตรียมร่างแผนท่ีป่าอนุรักษ์ เพื่อประกาศเขตห้ามล่าสัตวป่์าฮอด จงัหวดัเชียงใหม่ 

จะตอ้งด าเนินการโดยการส ารวจ ตรวจสอบและสอบทานร่างแผนท่ีฯ มีการด าเนินการดงัน้ี 
ขั้นตอนในการจดัท าแผนท่ี 
1) จดัเตรียม SHAPE FILE  บริเวณเขตหา้มล่าสัตวป่์าฮอด 

 2) จดัเตรียมขอ้มูล Land mark ก่อนออกพื้นท่ีการส ารวจเขตหา้มล่าสัตวป่์าฮอด 
 3) ด าเนินการส ารวจ ตามขอ้มูลท่ีก าหนดไว ้ในเขตหา้มล่าสัตวป่์าฮอด 
 4) น าขอ้มูลท่ีท าการส ารวจแลว้เสร็จมาตรวจสอบความถูกตอ้ง 
 5) จดัท าร่างแผนท่ีเขตหา้มล่าสัตวป่์าฮอด 

 

3.1.1 การเตรียมข้อมูลพื้นฐาน  
การเก็บรวบรวมขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่ ขอ้มูลของพื้นท่ีป่าอนุรักษท่ี์ด าเนินการ รวมถึง 

SHAPE FILE แผนท่ีภูมิประเทศ มาตราส่วน 1 : 50,000 ของบริเวณพื้นท่ีป่าอนุรักษท่ี์ด าเนินการ และ
แผนท่ีอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น ภาพถ่ายทางอากาศเชิงเลขสี ภาพถ่ายดาวเทียม 

 

3.1.2 การก าหนดจุดเป้าหมายท่ีจะใช้การตรวจสอบท่ีหมายส าคัญ (Land Mark)  
การตรวจสอบจุดท่ีหมายส าคญัท่ีปรากฏในแผนท่ีแนบทา้ยฯ แผนท่ีภูมิประเทศ มาตราส่วน 1 

: 50,000 และ/หรือแผนท่ีอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น ภาพถ่ายทางอากาศเชิงเลขสี ภาพถ่ายดาวเทียม เพื่อ
ก าหนดให้เป็นจุดเป้าหมายท่ีจะใชใ้นการตรวจสอบในภูมิประเทศจริง โดยมีขอ้ก าหนดว่า ปริมาณ
ของจุดท่ีหมายส าคญั ตอ้งสัมพนัธ์กบัเน้ือท่ีของพื้นท่ีป่าอนุรักษท่ี์ด าเนินการ เฉล่ียในอตัรา 625 ไร่
ต่อจุด แต่ตอ้งไม่นอ้ยกวา่ 5 จุด  

ในการศึกษาน้ี พื้นท่ีป่าอนุรักษเ์ตรียมการประกาศ เขตหา้มล่าสัตวป่์าฮอด จงัหวดัเชียงใหม่ 
ครอบคลุมพื้นท่ี 129,553  ไร่  ดังนั้นจึงตอ้งตรวจสอบจุดหมายส าคัญ จ านวนอย่างน้อย 203 จุด 
สอดคลอ้งตามภาพท่ี   ( แผนท่ี ) โดยมีเกณฑใ์นการเลือกจุดเป้าหมาย ดงัน้ี 
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1.  รหสัจุดเป้าหมาย  มีค่าตั้งแต่ 0001 – 9999  ก าหนดไดด้ว้ยตวัเอง 
 2.  รหสัจุดส ารวจ      มีค่าตั้งแต่ 0001 – 9999  ก าหนดตามล าดบัการปฏิบติังาน 
 3.  รหสัลกัษณะท่ีหมายส าคญั (LMC_ID)       เป็นลกัษณะฯ ท่ีตรวจสอบพบในแผนท่ีฯ  
จากขั้นตอนการเตรียมการ มีค่าตามตาราง 

4.  เดือนท่ีด าเนินการ  :  เดือนและปีงบประมาณท่ีปฏิบติังานส ารวจ ตรวจสอบฯ 
5.  หมายเหต ุ         :  รายละเอียดของจุดเป้าหมายท่ีตรวจพบในแผนท่ีในขั้นตอนเตรียมการ 
 

เม่ือก าหนดจุดเป้าหมายแล้ว ผูศึ้กษาได้น าเข้าข้อมูลจุดดังกล่าว ในระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์ ในรูปแบบ shape file และก าหนดพื้นหลกัฐานเส้นโครงแผนท่ี (Map Projection) ของ 
shape file ใหเ้ป็นไปตามแผนท่ีภูมิประเทศมาตราส่วน 1 : 50,000 ท่ีใชด้ าเนินการ ไดแ้ก ้WGS 1984  
ฐานขอ้มูลจุดท่ีหมายส าคญัท่ีจะใชใ้นการตรวจสอบนั้นจะมีโครงสร้างขอ้มูลตาม ตาราง 3-1 
 
ตาราง 3-1 โครงสร้างข้อมูลจุดท่ีหมายส าคัญท่ีจะใช้ในการตรวจสอบ 

Field Name Field Description Field Type Size Example 

LMT_ID รหสัจุดเป้าหมาย Text or string 4 0001 -9999 

LMS_ID รหสัจุดส ารวจ Text or string 4 0001-9999 

LMC_ID รหสัลกัษณะท่ีหมายส าคญั Text or string 2 

01  จุดตดัถนน 

02  สบห้วย 

03  กลางสะพาน 

04  จุดตดัทางล าลอง - ทางน ้า 

05  หมู่บา้น , บา้น 

06  เขตปกครองตดักบัแนวเขตป่า 

07  สันเขื่อน , สันอ่างเก็บน ้า 

08  คลองชลประทาน 

09  ต าแหน่งแนวล าน ้าท่ีเปล่ียนไป 

10  ต าแหน่งแนวถนนท่ีเปล่ียนไป 

11  สถานท่ีประกอบพิธีทางศาสนา 

12  สถานศึกษา 

13  สนามบิน 

14  สถานท่ีราชการ 
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Field Name Field Description Field Type Size Example 

99  อื่นๆ 

Month_W เดือนท่ีด าเนินการ Text or string 8 Apr_2565 

Remark หมายเหต ุ Text or string 32 บา้นใหม ่
 

 
3.1.3 การวิเคราะห์และตรวจสอบจุดท่ีหมายส าคัญ 

 การด าเนินการตรวจสอบ โดยน าขอ้มูลการส ารวจ Land mark ขึ้นค่าพิกดัทางภูมิศาสตร์ 
แลว้ตรวจสอบตามภาพถ่ายทางอากาศ ORTHO หรือ GOOGLE EARTH ว่าต าแหน่งท่ีด าเนินการ
ส ารวจมากสอดคลอ้งกบัสภาพพื้นท่ีหรือไม่  ถา้สอดคลอ้งใหด้ าเนินการท าแผนท่ีตามก าหนด 
 

3.2 การศึกษาความเป็นไปได้ของการประกาศเขตห้ามล่าสัตว์ป่า 
ในการศึกษาความเป็นไปไดข้องการประกาศเขตห้ามล่าสัตวป่์าฮอด จะอาศยัแนวทางการ

วิจัยเชิงคุณภาพ เก็บข้อมูลโดยอาศยัวิธีการศึกษาเอกสารราชการ อาทิ หนังสือราชการ บันทึก
ขอ้ความ รายงานส ารวจพื้นท่ี ฯลฯ และการสัมภาษณ์ผูใ้ห้ขอ้มูลส าคญั คือ หัวหน้าหน่วยควบคุม
พื้นท่ีเตรียมการประกาศเป็นเขตห้ามล่าสัตวป่์าฮอด จงัหวดัเชียงใหม่  โดยเป็นการสัมภาษณ์เชิงลึก
ตามแนวค าถามดงัต่อไปน้ี 

-  ความเป็นมาของการเตรียมการประกาศเขตหา้มล่าสัตวป่์าฮอด 
+  รายละเอียดของแต่ละช่วงเวลา 
+  ตวัอยา่งเหตุการณ์ 

-  กระบวนการปฏิบติังานในพื้นท่ีในการเตรียมการประกาศเขตหา้มล่าสัตวป่์าฮอด 
-  ปัญหาอุปสรรคในการด าเนินการในพื้นท่ี 
 + ตวัอยา่งเหตุการณ์ท่ีสะทอ้นปัญหาและอุปสรรค 
 + การอธิบายสาเหตุของปัญหาและอุปสรรค 
ขอ้มูลเอกสารและการสัมภาษณ์เชิงคุณภาพท่ีเก็บไดจ้ะน ามาวิเคราะห์เน้ือหา และน าเสนอ

เป็นผลการศึกษาในบทท่ี 4



 

บทที ่4 
ผลการศึกษา 

 

การจดัเตรียมร่างแผนท่ีป่าอนุรักษ์เพื่อประกาศ เขตห้ามล่าสัตวป่์าฮอด จงัหวดัเชียงใหม่ มี
ผลการศึกษา ดงัต่อไปน้ี 

 

4.1 การจัดเตรียมร่างแผนที่เขตห้ามล่าสัตว์ป่าฮอด 
ในการจดัเตรียมร่างแผนท่ีเขตห้ามล่าสัตวป่์าฮอด จงัหวดัเชียงใหม่  เร่ิมตน้จากการศึกษา

แผนท่ีตน้ร่างมาตราส่วน 1:50,000 ของหน่วยงานในพื้นท่ี การส ารวจภาคสนามเพื่อประเมินความ
ถูกตอ้งแม่นย  าของแผนท่ีตน้ร่าง และการวิเคราะห์ความคลาดเคล่ือนระหว่างแผนท่ีตน้ร่างกบัสภาพ
พื้นท่ีท่ีปรากฎในปัจจุบนั ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 
 

4.1.1 การจัดท าแผนท่ีต้นร่าง  
การจดัท าแผนท่ีตน้ร่างไดม้าจากแผนท่ีเบ้ืองตน้ท่ีหน่วยควบคุมพื้นท่ีเตรียมการประกาศเขต

ห้ามล่าสัตวป่์าฮอดเสนอมา แผนท่ีเบ้ืองตน้ไดม้าจากการน าแผนท่ีภูมิประเทศ มาตราส่วน 1:50,000 
ของกรมแผนท่ีทหาร และเดินส ารวจแนวเขต โดยใชเ้คร่ืองรับสัญญาณดาวเทียมจบัค่าพิกดัถ่ายทอด
ลงเป็นเส้นแนวเขต ดงัภาพท่ี 4-1 และ 4-2 ตามล าดบั 

 
4.1.2 การส ารวจภาคสนามเพ่ือประเมินความถูกต้องแม่นย าของแผนท่ีต้นร่าง 
การส ารวจภาคสนามในการตรวจสอบสอบทานฯ ประกอบดว้ยท่ีหมายส าคญัจ านวน 203 

จุด จ าแนกตามขอบเขตการปกครองไดด้งัภาพ 4-3 และตาราง 4-1  
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ภาพ 4-1 แผนท่ีเบื้องต้นท่ีได้จากการเดินส ารวจและลงแนวเขตบนแผนท่ีภูมิประเทศ  
ท่ีมา: หน่วยควบคุมพื้นท่ีเตรียมการประกาศเขตหา้มล่าสัตวป่์าฮอด 



 

 
 

ภาพ 4-2 แผนท่ีเบื้องต้นแสดงแนวเขตบนภาพถ่ายทางอากาศ  
ท่ีมา: หน่วยควบคุมพื้นท่ีเตรียมการประกาศเขตหา้มล่าสัตวป่์าฮอด 
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ภาพ 4-3 แผนท่ีแสดงท่ีหมายส าคัญ 203 จุด 
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ตาราง 4-1 ท่ีหมายส าคัญจ าแนกตามขอบเขตการปกครอง 

รหัส รหัสลกัษณะที่หมายส าคัญ ต าบล อ าเภอ จังหวัด ผลรวม 

01 จุดตดัถนน 

ท่าเด่ือ ดอยเต่า เชียงใหม่ 2 
นาคอเรือ ฮอด เชียงใหม่ 33 
บ่อหลวง ฮอด เชียงใหม่ 11 
บา้นนา สามเงา ตาก 1 
ยางเปียง อมก๋อย เชียงใหม่ 15 
อมก๋อย อมก๋อย เชียงใหม่ 26 
ฮอด ฮอด เชียงใหม่ 9 

02 จุดตดัทางน ้า บ่อหลวง ฮอด เชียงใหม่ 1 

03 กลางสะพาน 

ท่าเด่ือ ดอยเต่า เชียงใหม่ 1 
นาคอเรือ ฮอด เชียงใหม่ 9 
บ่อหลวง ฮอด เชียงใหม่ 4 
ยางเปียง อมก๋อย เชียงใหม่ 5 
อมก๋อย อมก๋อย เชียงใหม่ 9 
ฮอด ฮอด เชียงใหม่ 2 

04 จุดตดัทางล าลองน ้า 
บ่อหลวง ฮอด เชียงใหม่ 1 
อมก๋อย อมก๋อย เชียงใหม่ 2 

05 บา้น,หมู่บา้น 

นาคอเรือ ฮอด เชียงใหม่ 5 
บ่อหลวง ฮอด เชียงใหม่ 5 
ยางเปียง อมก๋อย เชียงใหม่ 3 
อมก๋อย อมก๋อย เชียงใหม่ 9 

07 เขื่อน,อ่างเก็บน ้า 
ยางเปียง อมก๋อย เชียงใหม่ 1 
อมก๋อย อมก๋อย เชียงใหม่ 1 

11 สถานท่ีประกอบพิธีทางศาสนา 

ท่าเด่ือ ดอยเต่า เชียงใหม่ 1 
นาคอเรือ ฮอด เชียงใหม่ 7 
บ่อหลวง ฮอด เชียงใหม่ 5 
ยางเปียง อมก๋อย เชียงใหม่ 3 
อมก๋อย อมก๋อย เชียงใหม่ 4 
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รหัส รหัสลกัษณะที่หมายส าคัญ ต าบล อ าเภอ จังหวัด ผลรวม 
ฮอด ฮอด เชียงใหม่ 2 

12 สถานศึกษา 

นาคอเรือ ฮอด เชียงใหม่ 7 
บ่อหลวง ฮอด เชียงใหม่ 5 
ยางเปียง อมก๋อย เชียงใหม่ 3 
อมก๋อย อมก๋อย เชียงใหม่ 8 
ฮอด ฮอด เชียงใหม่ 1 

14 สถานท่ีราชการ อมก๋อย อมก๋อย เชียงใหม่ 2 
ผลรวมทั้งหมด 203 

 

ทั้งน้ี การตรวจสอบสอบทานเขตหา้มล่าสัตวป่์าฮอดมีลกัษณะท่ีหมายส าคญั 9 ลกัษณะ 
ปรากฏอยูใ่นทอ้งท่ี 2 จงัหวดั 4 อ าเภอ 7 ต าบล  โดยจุดลกัษณะท่ีหมายส าคญัอยูใ่นจงัหวดัเชียงใหม่ 
และจงัหวดัตาก รวมทั้งหมด 203 จุด  
หมายเหตุ  เพื่อใหเ้กิดความแม่นย  าในการเก็บขอ้มูลและครอบคลุมพื้นท่ีส ารวจทั้งหมดจึงมีเก็บ
ขอ้มูลนอกเหนือจากจงัหวดัเชียงใหม่1จุด คือ จุดตดัถนน ต.บา้นนา อ.สามเงา จ.ตาก 
 

ท่ีหมายส าคญัในทอ้งท่ีจงัหวดัเชียงใหม่และในทอ้งท่ีจงัหวดัตาก สามารถจ าแนกไดต้าม
ลกัษณะท่ีหมายส าคญัไดด้งัตาราง 4-2 และ 4-3 ตามล าดบั โดยในทอ้งท่ีจงัหวดัเชียงใหม่ มีลกัษณะ
ท่ีหมายส าคญั 9 ลกัษณะ เป็นจุดตดัถนน มากท่ีสุด จ านวน 96 จุด และจุดท่ีนอ้ยท่ีสุด คือ จุดตดัทาง
น ้า มี 1 จุด มีจุดทั้งหมด 202 จุด และในทอ้งท่ีจงัหวดัตาก มีลกัษณะท่ีหมายส าคญั 1 ลกัษณะ เป็น
จุดตดัถนน มีทั้งหมด 1 จุด 
 
ตาราง 4-2 ผลการตรวจสอบสอบทานฯ จ าแนกตามลกัษณะท่ีหมายส าคัญ (จังหวัดเชียงใหม่) 

ล าดบัท่ี รหสั ลกัษณะท่ีหมายส าคญั ผลรวม 
1 01 จุดตดัถนน 96 
2 02 จุดตดัทางน ้า 1 
3 03 กลางสะพาน 30 
4 04 จุดตดัทางล าลอง-ทางน ้า 3 
5 05 หมู่บา้น,บา้น 22 
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ล าดบัท่ี รหสั ลกัษณะท่ีหมายส าคญั ผลรวม 
6 07 เขื่อน,อ่างเก็บน ้า 2 
7 11 สถานท่ีประกอบพิธีทางศาสนา 22 
8 12 สถานศึกษา 24 
9 14 สถานท่ีราชการ 2 

รวมทั้งส้ิน 202 
 
 

ตาราง 4-3 ผลการตรวจสอบสอบทานฯ จ าแนกตามลกัษณะท่ีหมายส าคัญ (จังหวัดตาก) 

ล าดบัท่ี รหสั ลกัษณะท่ีหมายส าคญั ผลรวม 
1 01 จุดตดัถนน 01 

รวมทั้งส้ิน 1 
 

4.1.3 ความคลาดเคล่ือนระหว่างแผนท่ีต้นร่างกบัสภาพพื้นท่ีท่ีปรากฎในปัจจุบัน 
ผลการตรวจสอบสอบทานฯ ท่ีหมายส าคญัจ านวน 203 จุด พบค่าความถูกตอ้งทางต าแหน่ง

ดงัตาราง 4-4  

ตาราง 4-4 ผลการตรวจสอบสอบทานฯ จ าแนกตามค่าความถูกต้องทางต าแหน่ง 

ค่าความถูกตอ้งทางต าแหน่ง ค่า
PDOP (เมตร.) 

จ านวนจุด 

1 62 
2 107 
3 21 
4 4 
5 8 
6 1 

รวมทั้งส้ิน 203 
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ค่าความถูกตอ้งทางต าแหน่ง มีจ านวน 6 ค่า ดงัน้ี 
ค่าความถูกตอ้งทางต าแหน่ง 1 เมตร มีจ านวน 62 จุด 
ค่าความถูกตอ้งทางต าแหน่ง 2 เมตร มีจ านวน 107 จุด 
 ค่าความถูกตอ้งทางต าแหน่ง 3 เมตร มีจ านวน 21 จุด 
ค่าความถูกตอ้งทางต าแหน่ง 4 เมตร มีจ านวน 4 จุด 
ค่าความถูกตอ้งทางต าแหน่ง 5 เมตร มีจ านวน 8 จุด 
ค่าความถูกตอ้งทางต าแหน่ง 6 เมตร มีจ านวน 1 จุด 

 
จากการตรวจสอบสอบทานฯ จ านวนการเปล่ียนแปลงของพื้นท่ี พบว่า มีลกัษณะท่ีมีการ

เปล่ียนแปลงเพียง 2 จุด คือ โรงเรียนบ้านหลังท่อ และโรงเรียนบ้านทรายแก้ว ซ่ึงปัจจุบันเป็น
โรงเรียนร้าง ดงัตาราง 4-5 
 
ตาราง 4-5 จ านวนการเปลี่ยนแปลงจ าแนกตามที่หมายส าคัญ 

รหสั ลกัษณะท่ีหมายส าคญั การเปลี่ยนแปลง จ านวนจุด 
  ลกัษณะท่ีหมายส าคญั จุดท่ีท่ีไม่มีการเปล่ียนแปลง 201 

12 สถานศึกษา 
โรงเรียนบา้นหลงัท่อ(ร้าง) 
โรงเรียนบา้นทรายแกว้(ร้าง) 

2 

ผลรวมทั้งหมด 203 
 

ในการตรวจสอบระดบัความสูงของพื้นท่ีจ าแนกตามท่ีหมายส าคญั พบวา่ อยูใ่น
ช่วงความสูง 200-299 มากท่ีสุด มีจ านวน 63 จุด และในช่วงความสูงท่ีนอ้ยท่ีสุด คือ 400-499 มี
จ านวน 2 จุด ดงัตาราง 4-6 
 
ตาราง 4-6 ผลการตรวจสอบสอบทานฯ จ าแนกระดับความสูงเหนือระดับน ้าทะเลปานกลาง 

ล าดบัท่ี ระดบัความสูง จ านวนจุด 
1 200-299 63 
2 300-399 9 
3 400-499 2 
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ล าดบัท่ี ระดบัความสูง จ านวนจุด 
4 700-799 30 
5 800-899 14 
6 900-999 39 
7 1000-1099 43 
8 1100-1200 3 

รวมทั้งส้ิน 203 
 

การตรวจสอบสอบทานฯ จ าแนกตามระวางแผนท่ีภูมิประเทศมาตราส่วน 1:50,000  พบวา่ 
ในระวางแผนท่ีภูมิประเทศ L7018 มีจ านวนจุดท่ีอยูใ่นระวาง 4644 I มากท่ีสุด จ านวน 86 จุด และอยู่
ระวาง 4744 IV นอ้ยท่ีสุด มีจ านวน 7 จุด ดงัตาราง 4-7 
 
ตาราง 4-7 ผลการตรวจสอบสอบทานฯ จ าแนกตามระวางแผนท่ีภูมิประเทศ 

ล าดบั เลขระวางแผนท่ี จ านวนจุด 
1 4644 I 86 
2 4645 II 46 
3 4744 IV 7 
4 4745 III 64 

ผลรวมทั้งหมด 203 
 
 จากการตรวจสอบสอบทานฯ น ามาสู่การปรับปรุงแผนท่ีท่ีสามารถน าไปใชใ้นการประกาศ
เขตหา้มล่าสัตวป่์าฮอด ดงัภาพ 4-4 
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ภาพ 4-4 ร่างแผนท่ีเขตห้ามล่าสัตว์ฮอด เพ่ือแนบท้ายประกาศกระทรวงฯ 
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4.2 ความเป็นไปได้ในการประกาศเขตห้ามล่าสัตว์ป่าฮอด 
ความเป็นไปไดใ้นการประกาศเขตห้ามล่าสัตวป่์าฮอด จงัหวดัเชียงใหม่ นอกจากจะเป็นไป

ตามร่างแผนท่ีแลว้ยงัขึ้นอยู่กบัประเด็นเก่ียวกบัการใช้ประโยชน์ของคนในพื้นท่ีท่ีอาจขดัแยง้กับ
พระราชบัญญัติสงวนและคุ ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2562 น ามาซ่ึงความขัดแยง้ในพื้นท่ีก่อนการ
ประกาศเขตหา้มล่าสัตวป่์า ดงัต่อไปน้ี 

การบุกรุกท าลายป่า 
การประกาศเขตห้ามล่าสัตวป่์าจะมีผลกระทบต่ออาชีพการท าไร่หมุนเวียนของชนเผ่าและ

ชาวฮอดท่ีตอ้งประกอบอาชีพเกษตรกรรม โดยเฉพาะในช่วงเขา้สู่ภยัแลง้ท่ีมีความเส่ียงต่อการถูกบุก
รุกตดัไม่ท าลายป่าและไฟป่าในพื้นท่ีค่อนขา้งสูง ดงัเห็นไดจ้ากการท่ีหน่วยควบคุมพื้นท่ีเตรียมการ
ประกาศเป็นเขตหา้มล่าสัตวฮ์อด ขอก าลงัสนบัสนุนเพื่อช่วยปฏิบติังานดา้นการป้องกนัและรักษาป่า 
ดงัภาพท่ี 4-5 
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ภาพ 4-5 ส าเนาบันทึกขอก าลงัสนับสนุนเพ่ือช่วยปฏิบัติงานด้านการป้องกนัรักษาป่า 
 
นอกจากน้ี พื้นท่ีอ าเภอฮอดเป็นพื้นท่ีป่ารอยต่อ 3 อ าเภอ การเป็นพื้นท่ีป่ารอยต่อน้ี ท าให้

พื้นท่ีน้ีเป็นเส้นทางผา่นเดินทางไปยงัชายแดนประเทศไทยและประเทศเมียนมาร์ เพื่อหลบเล่ียงการ
ตรวจสอบจากเจา้หนา้ท่ีของรัฐ ดงัจะไดก้ล่าวถึงในหวัขอ้ถดัไป 

การเป็นเส้นทางผ่านของกลุ่มการค้าท่ีผิดกฎหมาย 
การประกาศเขตห้ามล่าสัตว์ป่าฮอดจะมีผลกระทบต่อการน าเขา้แรงงานต่างด้าวท่ีอาศยั

เส้นทางเดินเทา้ ผา่นไปยงัสามอ าเภอ ไดแ้ก่ อ าเภออมก๋อย อ าเภอดอยเต่า และอ าเภอท่าสองยางโดย
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จากการใหข้อ้มูลของหวัหนา้หน่วยควบคุมพื้นท่ีเตรียมประกาศฯ กลุ่มธุรกิจคา้แรงงานต่างดา้ว กลุ่ม
คา้ยาเสพติด จะใชเ้ส้นทางน้ีเพื่อสะดวกในการเล่ียงด่านตรวจฯ ตามเส้นทางหลกั การประกาศเขต
ห้ามล่าสัตว์ป่าฮอดจ าเป็นต้องมีการตั้ งด่านจุดสกัดเพื่อตรวจค้นและควบคุมผูก้ระท าผิดด้าน
กฎหมายสัตวป่์า ชาวบา้นและผูส้ัญจรผ่านเส้นทางท่ีมีจุดสกดัจะเกิดความไม่สะดวกในการเดินทาง
และเสียเวลาในการตรวจคน้ โดยเฉพาะการคา้ท่ีผิดกฎหมาย ก็จะถูกส่งด าเนินคดี หากมีการตรวจ
พบ 

การประสานความร่วมมือในพื้นท่ี  
การประกาศเขตห้ามล่าสัตวป่์าฮอดจ าเป็นตอ้งผ่านการประชาพิจารณ์ ซ่ึงเป็นขั้นตอนหน่ึง

ในกระบวนการประกาศจัดตั้งเขตห้ามล่าสัตว์ป่า แต่ในพื้นท่ีฮอดน้ีมีการใช้ประโยชน์ท่ีขัดต่อ
กฎหมายสงวนและคุม้ครองสัตวป่์า ไดแ้ก่ การพกพาอาวุธ การล่าสัตว ์การเก็บหาของป่า เป็นตน้ จึง
ยากท่ีจะผ่านความเห็นชอบจากชาวบ้าน ดังเห็นได้ตั้ งแต่การเร่ิมจัดตั้ งสถานีอนุบาลสัตว์ป่าท่ี
บาดเจ็บจากการถูกล่า ท่ีไม่ไดรั้บความร่วมมือจากชาวบา้นในการเฝ้าเล้ียงและอนุบาลสัตว ์การเฝ้า
ระวงัไฟป่าท่ีอาจจะเกิดขึ้นในบริเวณสถานี การจดัหาแหล่งน ้าเพื่อใชใ้นการอุปโภคบริโภค การลาก
สายไฟต่อจากชุมชนท่ีอยูบ่ริเวณใกลเ้คียง เป็นตน้ ทั้งน้ี สืบเน่ืองจากสถานีอนุบาลสัตวป่์าน้ีตั้งอยู่ใน
พื้นท่ีภูเขาสูง เจา้หนา้ท่ีจึงตอ้งอาศยัความร่วมมือจากผูน้ าชุมชนเพื่ออ านวยความสะดวก  

นอกจากน้ี หวัหนา้ควบคุมพื้นท่ีเตรียมประกาศฯ ยงัใหค้วามเห็นว่าการประกาศเขตห้ามล่า
สัตวป่์าฮอดน้ีมีแนวโน้มสูงท่ีจะไม่ผ่านประชาพิจารณ์ เช่นเดียวกนักบัโครงการผนัน ้ าแม่ยวมลง
แม่ปิง ท่ีมีบริษ ทท่ีปรึกษาจดัท ารายงานผลกระทบส่ิงแวดลอ้มมาด าเนินการเม่ือสามสิบกว่าปีท่ีแลว้ 
ท่ีไดรั้บการต่อตา้นอยา่งรุนแรงจากองคก์ารภาคประชาชนและชาวบา้น รวมถึงกลุ่มผูเ้สียประโยชน์
ในพื้นท่ี
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บทที ่5 
บทสรุป 

 

5.1 สรุปผลการศึกษา 
รายงานการศึกษาคน้ควา้อิสระน้ีประกอบดว้ยการศึกษาสองส่วน คือ การจดัเตรียมร่างแผนท่ีป่า

อนุรักษแ์ละการศึกษาความเป็นไปได้ของการประกาศเขตห้ามล่าสัตวป่์าฮอด จงัหวดัเชียงใหม่ โดยสรุปผล
การศึกษาดงัน้ี 

การส ารวจภาคสนามในการตรวจสอบ สอบทานฯ จ าแนกตามลักษณะท่ีหมายต่างๆ ได้ข้อมูล
แบ่งเป็น 6 ประเภท คือ 1. การจ าแนกตามเขตการปกครอง 9 ลกัษณะท่ีหมายส าคญั ปรากฏอยู่ใน 7 ต าบล 4
อ าเภอ 2 จงัหวดัคือจงัหวดัเชียงใหม่และตาก 2. จ าแนกตามท่ีหมายส าคญัในจงัหวดัเชียงใหม่ มากท่ีสุด 96จุด 
เป็นจุดตดัถนน นอ้ยท่ีสุด1จุดคือ จุดตดัทางน ้ า  3. จ าแนกตามท่ีหมายส าคญัในจงัหวดัตาก จุดตดัถนน 1 จุด 
4.จ าแนกตามค่าความถูกตอ้งตามต าแหน่ง(Accuracy) มากท่ีสุด 6เมตร น้อยท่ีสุด 1 เมตร 5. จ าแนกตาม
จ านวนการเปล่ียนแปลงท่ีหมายส าคญั 2 จุด (โรงเรียนร้าง)  6.จ าแนกตามระดบัความสูงเหนือระดบัน ้ าทะเล
ปานกลาง(MSL) มากท่ีสุด 63 จุดคือระดับ 200-299 เมตร น้อยท่ีสุด2จุดคือระดับ400-499 เมตร 7.จ าแนก
ตามระวางแผนท่ีภูมิประเทศ มากท่ีสุด86จุด คือ ระวาง 4644 I นอ้ยท่ีสุด7จุด คือระวาง 4744 IV  จากขอ้มูล
ดังกล่าวจัดได้ว่ามีความละเอียดถูกต้องครอบคลุมพื้นท่ีศึกษาและเป็นปัจจุบันสามารถน าไปใช้ในการ
จดัเตรียมร่างแผนท่ีป่าอนุรักษแ์ละมีความเป็นไปไดใ้นการประกาศเขตหา้มล่าสัตวป่์าฮอดต่อไป  

ส าหรับการศึกษาความเป็นไปไดข้องการประกาศเขตหา้มล่าฯ จากการเดินส ารวจ ควบคุมพื้นท่ีและ
ด าเนินการตามขั้นตอนกระบวนการเพื่อเตรียมประกาศเขตหา้มล่าสัตวป่์าฮอดแต่ก็ยงัพบปัญหาและอุปสรรค
ด้านอ่ืนๆอีกเช่น สถานท่ีตั้ งส านักงาน เส้นทางคมนาคม การประสานขอความร่วมมือกับหน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้ง เน่ืองจากหากพื้นท่ีน้ีไดรั้บความเห็นชอบจากคณะกรรมการสงวนและคุ ้มครองสัตวป่์าแห่งชาติ
ประกาศราชกิจจานุเบกษาถือเป็นกฎหมายท่ีสมบูรณ์แลว้ หวัหนา้หน่วยควบคุมพื้นท่ีก็ตอ้งปฏิบติัหนา้ท่ีตาม
พระราชบญัญติัสงวนและคูม้ครองสัตวป่์า พ.ศ. 2562 อย่างเขม้งวดก็จะเกิดปัญหากบักลุ่มผูมี้อิทธิพลท่ีเคย
ไดใ้ชป้ระโยชน์ในพื้นท่ีอย่างผิดกฎหมายเช่น การคา้แรงงานต่างดา้วขา้มชาติ การขนผ่านการคา้ยาเสพติด 
การคา้และล่าสัตวป่์า เป็นตน้  

 

5.2 การอภิปรายผลการศึกษา 
แมว้่าการจดัเตรียมร่างแผนท่ีป่าอนุรักษ์จะสามารถด าเนินการได้ตามขั้นตอนท่ีวางแผนไว ้แต่การ

ประกาศเขตห้ามล่าสัตวป่์าฮอด จงัหวดัเชียงใหม่ ยงัตอ้งเผชิญกบัความทา้ทายอีกมาก ท่ีมีความแตกต่างจาก
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การประกาศเขตห้ามล่าสัตวป่์าในพื้นท่ีอ่ืน อย่างน้อย 3 ประการ ไดแ้ก่ ความทา้ทายดา้นการใช้ประโยชน์
ท่ีดินอย่างอ่ืนท่ีได้รับผลกระทบจากการประกาศเขตห้ามล่าสัตว์ป่า  ความทา้ทายด้านการประสานความ
ร่วมมือในการปฏิบติังาน และความทา้ทายดา้นการขาดแคลนทรัพยากรท่ีสนับสนุนการปฏิบติังานให้เกิด
ความต่อเน่ือง ซ่ึงจะกล่าวถึงในรายละเอียดดงัน้ี 

ประการแรกคือ เขตห้ามล่าสัตวป่์าส่วนใหญ่จะประกาศบนพื้นท่ีป่าท่ีมีสภาพสมบูรณ์ เช่นเขตห้าม
ล่าสัตวป่์าโฮ่ง อ าเภอบา้นโฮ่ง จงัหวดัล าพูนซ่ึงใชร้ะยะเวลาไม่นานก็สามารถประกาศควบคุมพื้นท่ีไดส้ าเร็จ 
แต่พื้นท่ีเตรียมประกาศเขตห้ามล่าสัตว์ป่าฮอดนั้นมีการใช้ประโยชน์ท่ีดินท่ีหลากหลายกว่าช่ึงจะได้รับ
ผลกระทบจากการประกาศเขตห้ามล่าสัตว์ป่า ได้แก่ ธุรกิจคา้แรงงานต่างด้าว การขนส่งยาเสพติด และ
กิจกรรมท่ีผิดกฎหมายอ่ืนๆ ท่ีไดใ้ชพ้ื้นท่ีเป็นเส้นทางผ่านมาอย่างยาวนานถึงปัจจุบนั การใชป้ระโยชน์ท่ีดิน
เหล่าน้ีมีกลุ่มผูมี้อิทธิพลและเจา้หนา้ท่ีรัฐในหลายหน่วยงานเขา้มาเก่ียวขอ้ง 

ประการท่ีสองคือ การด าเนินการประกาศเขตหา้มล่าสัตวป่์านั้นจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อชาวบา้น
ท่ีจ าเป็นตอ้งล่าสัตวป่์าในการด ารงชีวิต ท าใหไ้ม่ไดรั้บการสนบัสนุนจากประชาชน แต่เน่ืองจากในพื้นท่ีเขต
ห้ามล่าสัตวป่์าฮอดนั้นมีงบประมาณท่ีจ ากดั จึงจ าเป็นตอ้งอาศยัความร่วมมือจากชุมชนในการปฏิบติังาน 
การท่ีไม่ไดรั้บความร่วมมือจากชาวบา้นก่อให้เกิดอุปสรรคในการปฏิบติังาน เช่น การสนบัสนุนก าลงัคนใน
การเฝ้าระวงัและอนุบาลสัตวป่์าท่ีเจ็บป่วยจากการถูกล่า การจดัตั้งส านกังานในพื้นท่ีติดกบัชุมชน เป็นตน้  

ประการสุดทา้ยท่ีสืบเน่ืองจากการขาดแคลนก าลงัคนและงบประมาณในการปฏิบติังานนั้น ท าให้
การปฏิบัติงานในพื้นท่ีขาดความต่อเน่ือง หากแต่การเตรียมการประกาศเขตห้ามล่ าสัตว์ป่าฮอดนั้ น
จ าเป็นตอ้งอาศยัความต่อเน่ืองโดยเฉพาะในช่วงเร่ิมตน้ การด าเนินการท่ีขาดความต่อเน่ืองจึงอาจท าให้การ
ด าเนินการท่ีผา่นมาเสียไปโดยเปล่าประโยชน ์ 

นอกจากน้ี หากการประกาศเขตพื้นท่ีล่าสัตวป่์าฮอดมีความล่าช้าจะส่งผลกระทบต่อความทนัสมยั
ของข้อมูลรวมถึงร่างแผนท่ีท่ีได้จัดเตรียมการไว้แล้ว เน่ืองจากในพื้นท่ีจะเกิดการเปล่ียนแปลงการใช้
ประโยชน์ท่ีดิน เพราะสถานะของพื้นท่ีในปัจจุบนัยงัคงเป็นพื้นท่ีป่าสงวน ซ่ึงมีความยืดหยุน่ในการอนุญาต
การใช้ประโยชน์ ยิ่งไปกว่าน้ี นโยบายของรัฐบาลต่อพื้นท่ีป่าสงวนยงัเอ้ือต่อการอนุญาตการใช้ประโยชน์
มากกวา่การอนุรักษ ์ท าใหก้ารขออนุญาตเขา้ใชป้ระโยชน์ในพื้นท่ีเตรียมการประกาศเขตหา้มล่าสัตวป่์าฮอด
ยงัคงมีอยูอ่ยา่งต่อเน่ือง 
 

5.3 ข้อเสนอแนะ 
5.3.1 ข้อเสนอแนะในการเตรียมประกาศเขตห้ามล่าสัตว์ป่า 
การประกาศเขตห้ามล่าสัตวป่์าฮอดนั้นจะเป็นไปได ้ก็ต่อเม่ือสามารถจดัการกบัการใช้ประโยชน์

อย่างอ่ืนในพื้นท่ี กบัการสร้างความร่วมมือและการสนับสนุนจากภาคประชาชน โดยมีแนวทางปฏิบัติท่ี
เป็นไปได ้คือ หลงัจากท่ีไดมี้การประกาศเขตห้ามล่าสัตวป่์าฮอดแลว้ปัญหาในพื้นท่ีสามารถแกไ้ขได้โดย
อาศยัความร่วมมือจากองคก์รท่ีรัฐบาลจดัตั้งขึ้นมาเพื่อแกไ้ขปัญหาระดบัชาติ ไดแ้ก่ ศูนยอ์  านวยการต่อสู้เพื่อ
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เอาชนะยาเสพติดแห่งชาติ(ศตส .)ซ่ึงมีหน้าท่ีแก้ไขปัญหายาเสพติดปราบปรามผู ้มี อิทธิพล โดยมี
วตัถุประสงค์ แกไ้ขปัญหาในพื้นท่ี การบุกรุกท่ีสาธารณะและท าลายทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 
จดัตั้งศูนยเ์ฉพาะกิจเพื่อด าเนินการตามนโยบายของรัฐบาล ส่งเสริมสนบัสนุนภารกิจใหเ้ขตห้ามล่าสัตวป่์าฮ
ฮดไดอ้นุรักษ์และฟ้ืนฟูสภาพพื้นท่ีไดอ้ย่างประสิทธิภาพ และในการจดัเจา้หน้าท่ีลงไปเป็นหัวหน้าหน่วย
ควบคุมพื้นท่ีไม่ควรมอบหมายให้ผูห้ญิงซ่ึงภารกิจน้ีมีความเส่ียงอันตรายต่อความปลอดภยัทั้งชีวิตและ
ทรัพยสิ์นของผูป้ฏิบติัและของทางราชการ 

5.3.2 ข้อเสนอแนะในการศึกษาคร้ังต่อไป 
จากการศึกษาในคร้ังน้ีพบว่ายงัมีขอ้มูลบางชนิดท่ีมีการเปล่ียนแปลงจึงตอ้งมีการตรวจสอบและท า

การแกไ้ขให้เป็นปัจจุบนัเสียก่อนจึงจะสามารน าขอ้มูลน้ีไปใชแ้ละสามารถน าไปเป็นแนวทางปฏิบติัในการ
วางแผนการจดัเตรียมร่างแผนท่ีป่าอนุรักษ์และศึกษาความเป็นไปไดใ้นการประกาศเขตห้ามล่าสัตว์ป่าใน
คร้ังต่อไป 
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