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ลักษณะทางกายภาพ ประเภท ขนาด และร้อยละของการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน 
ในพืน้ที่ลุ่มน้ าย่อยโป่งน้ าร้อน อ าเภอคลองลาน จังหวัดก าแพงเพชร 
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บทคัดย่อ 

 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาลักษณะทางกายภาพ ประเภท ขนาด และร้อยละของการเปลี่ยนแปลง
การใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่ลุ่มน้ าย่อยโป่งน้ าร้อน อ าเภอคลองลาน จังหวัดก าแพงเพชร โดยการประยุกต์ ระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร์ร่วมกับชุดข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดิน ในช่วงปี พ.ศ.2559 ปี และ พ.ศ.2563 จากการศึกษา 
พบว่า ในปี พ.ศ.2563 ลุ่มน้ าย่อยโป่งน้ าร้อนมีขนาดพื้นที่ เท่ากับ 554.87 ตารางกิโลเมตร แบ่งประเภทการใช้
ประโยชน์ที่ดินออกเป็น    9 ประเภท ได้แก่ พืชไร่ พื้นที่นา พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง พื้นที่น้ า พื้นที่เบ็ดเตล็ด 
พื้นที่ป่าไม้ ไม้ผล ไม้ยืนต้น และไร่หมุนเวียน ตามล าดับ เมื่อเปรียบเทียบประเภท ขนาด และร้อยละของการ
เปลี่ยนแปลงพื้นที่การใช้ประโยชน์ที่ดิน พบว่า พื้นที่พืชไร่ พื้นที่ไร่หมุนเวียน และพื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง มีการ
เปลี่ยนแปลงขนาดของพื้นที่เพิ่มขึ้นสูงสุด เท่ากับ 1.50 0.12, และ 0.11 ตารางกิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ 0.27, 0.02 
และ 0.02 ตามล าดับ ส่วนพื้นที่ป่าไม้ พื้นที่ไม้ยืนต้น และพื้นที่เบ็ดเตล็ด มีการเปลี่ยนแปลงขนาดของพื้ นที่ลดลง
สูงสุด เท่ากับ 1.47, 0.14, และ 0.07 ตารางกิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ 0.26, 0.03 และ 0.01 ตามล าดับ 
ค าส าคัญ :  ลักษณะทางกายภาพ/ประเภท ขนาด และร้อยละ/การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน 
 

Abstract 
This research aimed to study the physical characteristics, type, size and percentage of land 

use change in Pong Nam Ron Sub- Watershed ( PNRSW) , Khlong Lan District, Kamphaeng Phet 
Province by geographic information system with the land use data sets during in 2016 and 2020. 
The results showed that PNRSW area was 554.87 square kilometers. The land use classified into 9 
types were field crops, paddy fields, urban and built- up land, water bodies, miscellaneous area, 
forest areas, fruit trees, perennial plants and relational cultivation, respectively. The comparing the 
types, sizes and percentage of land use areas found that the field crops, relational cultivation and 
urban and built-up land were increasing as 1.50 1.40, and 0.16 square kilometers or 0.27, 0.02 and 
0. 02 percentages, respectively.   In the other hand, the land use area of forest area, perennial 
plants and miscellaneous area were decreasing as 1.47, 0.14, and 0.07 square kilometers or 0 .26 , 
0.03 and 0.01 percentages, respectively. 
Keywords :  Physical Characteristics/Type Size and Percentage/Land Use Change 
 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 การใช้ที่ดินของประเทศไทยได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน อันเนื่องมาจากการ
เพิ่มข้ึนของจ านวนประชากร รวมทั้งการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศ ซึ่งท าให้มีการใช้ทรัพยากรธรรมชาติมาก
ขึ้น ส่งผลให้เกิดปัญหาและผลกระทบกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เช่น ทรัพยากรดิน ทรัพยากรน้ า 
ทรัพยากรป่าไม้ และสิ่งมีชีวิตต่างๆ เป็นต้น ซึ่ง การเพิ่มจ านวนของที่อยู่อาศัยและการขยายตัวของชุมชนที่ขยายตัว
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ตามเส้นทางคมนาคมเข้าไปในพื้นที่ป่าไม้มีแนวโน้มเกิดการเปลี่ยนแปลงเป็นพื้นที่เกษตรกรรม และไม้ผลผสม 
(มัณฑนา และคณะ, 2559)นอกจากนี้ สาเหตุส าคัญของการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน คือ การเพิ่มขึ้นของ
สถานประกอบการ ที่พักตากอากาศ รวมถึงสถานที่ท่องเที่ยว (สไบทอง กันนะ, 2556) ลุ่มน้ าย่อยโป่งน้ าร้อน ตั้งอยู่
ต าบลโป่งน้ าร้อน อ าเภอคลองลาน จังหวัดก าแพงเพชร เป็นลุ่มน้ าที่มีการใช้ประโยชน์ที่ดินหลากหลายประเภท เช่น 
ป่าไม้ เกษตรกรรม ไม้ผล ไร่หมุนเวียน พืชไร่ ชุมชนชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง เป็นต้น และเป็นพื้นที่ที่ได้รับอิทธิพลมา
จากสถานที่ท่องเที่ยวแหล่งใหม่ที่ก าลังได้รับความนิยมมากในปัจจุบัน เช่น แก่งเกาะร้อย น้ าตกวุ้งกระสัง แก่งตาลิ 
เป็นต้น จากกิจกรรมดังกล่าวหากปราศจากการดูแล ควบคุม หรือวางแผนการใช้ประโยชน์ที่ดินที่เหมาะสมอาจ
ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและการขยายตัวของประเภทและขนาดพื้นที่การใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างรวดเร็ว  (นภสร 
หนูไฝ และคณะ, 2561) ปัจจัยส าคัญที่มีความสัมพันธ์กับการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน ได้แก่ ปัจจัย
ทางด้านสังคม และเศรษฐกิจ ประกอบด้วย ภูมิล าเนา ระดับการศึกษา อาชีพ และขนาดพื้นที่ถือครอง ตามล าดับ 
ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ลุ่มน้ าย่อยโป่งน้ าร้อน อ าเภอคลองลาน 
จังหวัดก าแพงเพชร  
 การศึกษาลักษณะกายภาพ ประเภท ขนาดของการใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่ลุ่มน้ าย่อยโป่งน้ าร้อนจะเป็น
ประโยชน์ต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงประชาชนในพื้นที่สามารถใช้เป็นฐานข้อมูลส าหรับการวางแผนการใช้
ประโยชน์ที่ดินให้เกิดความเหมาะสม 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1.  เพื่อศึกษาลักษณะกายภาพของพื้นที่ลุ่มน้ าย่อยโป่งน้ าร้อน อ าเภอคลองลาน จังหวัดก าแพงเพชร 
2.  เพื่อศึกษาประเภท ขนาด และร้อยละของการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่ลุ่มน้ าย่อยโป่ง

น้ าร้อน อ าเภอคลองลาน จังหวัดก าแพงเพชร 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 อุปกรณ์หลักที่ ใช้ส าหรับการศึกษาวิจัยประกอบด้วย เครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล ( Personal 
Computer) โดยติดตั้งระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows 11, โปรแกรมระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ESRI 
ArcGIS 10.8, ข้อมูลชุดดิน (Soil Data), ข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดิน (Land Use Data) (กรมพัฒนาที่ดิน, 2543) 
และกล้องถ่ายภาพดิจิตอล (Digital Camera) โดยมีกรอบแนวคิด วิธีการ และขั้นตอนการด าเนินงานของการ
ศึกษาวิจัยที่ส าคัญแสดงดังภาพที่ 1 
 การรวบรวมข้อมูล 
  ศึกษาและรวบรวมข้อมูลเกี่ ยวข้องกับการใช้ประโย ชน์ที่ดินจากแหล่งข้อมูลต่างๆ เช่น 
สถาบันการศึกษา หน่วยงานราชการ องค์กรเอกชน ข้อมูลสารสนเทศจากเครือข่ายอินเตอร์เน็ต งานวิจัย เป็นต้น 
เพื่อน าไปสร้างฐานข้อมูลต่างๆ ในลักษณะของ จุด เส้น และพื้นที่ ซึ่งข้อมูลเหล่านี้จัดเก็บเป็นลักษณะชั้นข้อมูล 
(Layer) โดยก าหนดเป็นชื่อแฟ้มข้อมูลตามประเภทของข้อมูลนั้นๆ 
 วิเคราะห์ลักษณะกายภาพ ประเภท ขนาด และร้อยละของการใช้ประโยชน์ที่ดิน 
  1. ก าหนดขนาดของพื้นที่ลุ่มน้ าย่อยโป่งน้ าร้อน โดยการก าหนดจุดออกของน้ า (Outlet) เพื่อลาก
ขอบเขตพื้นที่ (Boundary Area) ตามเส้นสันปันน้ า (Topographic Divide) 
  2. ตัดข้อมูลให้เท่ากับขอบเขตพื้นที่ลุ่มน้ าย่อยโป่งน้ าร้อน โดยใช้เทคนิคการซ้อนทับแผนที่ (Overlay 
Analysis) ระหว่างข้อมูลขอบเขตพื้นที่ลุ่มน้ าย่อยโป่งน้ าร้อนและข้อมูลสภาพการใช้ประโยชน์ที่ดินปี พ.ศ.2559 
รวมถึงข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ข้อมูลกลุ่มชุดดิน ข้อมูลแบบจ าลองความสูงภูมิประเทศเชิงตัวเลข เส้นทางน้ า 
เป็นต้น 
  3. ลงพื้นที่ส ารวจข้อมูลภาคสนาม ในช่วง ปี พ.ศ.2563 พร้อมทั้งจัดกลุ่มประเภทการใช้ประโยชน์
ที่ดินที่มีความเหมือนและคล้ายคลึงกันให้อยู่ในกลุ่มหรือชนิดเดียวกันตามระบบจ าแนกการใช้ประโยชน์ที่ดิ น (กรม
พัฒนาที่ดิน, 2543) ด้วยวิธีการส ารวจร่วมกับการประยุกต์ใช้โปรแกรม ESRI ArcGIS 10.8 
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ภาพที่ 1  กรอบแนวคิดของการศึกษา 
 

  4. วิเคราะห์ลักษณะกายภาพ ประเภท ขนาด และร้อยละของการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน
แต่ละช่วงปี (ปี พ.ศ.2559 และ ปี พ.ศ.2563) โดยการวิเคราะห์เชิงพื้นที่ด้วยเทคนิคการวิเคราะห์สถิติเชิงพื้นที่ 
(Spatial statistical analysis) เช่น การวิเคราะห์ข้อมูลปฏิบัติการ การวิเคราะห์ชั้นข้อมูลปฐมภูมิ การวิเคราะห์
ผลลัพธ์จากการค านวนการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ในตารางข้อมูล เป็นต้น  การต่อแผนที่ (Mosaic) หรือการเทียบขอบ 
(Edge-matching) รวมทั้ งการตีความข้อมูล  ( Interpretation)  และการเปรี ยบเที ยบข้อมูล  (Constant 
comparison) 
  5. เพื่อเสนอแนะแนวทางแผนการจัดการการใช้ประโยชน์ที่ดินที่เหมาะสมภายในพื้นที่ลุ่มน้ าย่อยโป่ง
น้ าร้อน อ าเภอคลองลาน จังหวัดก าแพงเพชร 
 

ผลการวิจัย 
 1. ลักษณะทางกายภาพของลุ่มน้ าย่อยโป่งน้ าร้อน 
  การศึกษาลักษณะทางกายภาพของลุ่มน้ าย่อยโป่งน้ าร้อนใช้ข้อมูลแบบจ าลองความสูงภูมิประเทศ
เชิงเลข (Digital Elevation Model; DEM) จาก Earth Explorer แปลงค่าให้มีขนาดความละเอียดเท่ากับ 30 x 30 
เมตร ในการก าหนดขอบเขตพื้นที่ศึกษา พบว่า ลุ่มน้ าย่อยโป่งน้ าร้อนมีขนาดพื้นที่เท่ากับ 554.87 ตารางกิโลเมตร มี
ความสูงจากระดับน้ าทะเลปานกลาง เท่ากับ 2,118 เมตร และต่ าสุดซึ่งอยู่ทางทิศตะวันออกของพื้นที่ลุ่มน้ าบริเวณ
จุดออกของน้ า (Outlet) เท่ากับ 127 เมตร ลักษณะภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ป่าไม้ แบ่งประเภทการใช้
ประโยชน์ที่ดิน ปี พ.ศ.2559 ออกเป็น 9 ประเภท ได้แก่ 1) พื้นที่พืชไร่ 2) พื้นที่นา 3) พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง 
4) พื้นที่น้ า 5) พื้นที่เบ็ดเตล็ด 6) พื้นที่ป่าไม้ 7) พื้นที่ไม้ผล 8) พื้นที่ไม้ยืนต้น และ 9) พื้นที่ไร่หมุนเวียน (กรมพัฒนา
ที่ดิน, 2543) ประกอบด้วยกลุ่มชุดดิน 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มชุดดินที่ 2 และ กลุ่มชุดดินที่ 20 มีเส้นทางน้ ากระจายตัว
ทั่วพื้นที่ลุ่มน้ าและมีความยาวของเส้นทางน้ ารวมตลอดทุกเส้นล าน้ า เท่ากับ 403.28 กิโลเมตร ดังภาพที่ 2 
 
 
 
 
 

รวบรวมข้อมูล 
 - ข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดิน   - ข้อมูลลักษณะกายภาพของลุ่มน้ า 
 - ข้อมูลขอบเขตการปกครอง   - ข้อมูลชุดดินและสมบัติดิน 

ลงพื้นที่ส ารวจลักษณะภูมิประเทศ ประเภท ขนาดและร้อยละของพื้นที่ 
การใช้ประโยชน์ที่ดินในพ้ืนที่ลุ่มน้ าย่อยโป่งน้ าร้อน 

วิเคราะห์ สังเคราะห์ และจัดท าฐานข้อมูล ESRI ArcGIS 10.8 

แผนที่การใช้ประโยชน์ที่ดิน และแผนที่ลักษณะทางกายภาพ 
ของลุ่มน้ าย่อยโป่งน้ าร้อน 

ปี พ.ศ.2559 และ ปี พ.ศ.2563 

เปรียบเทียบประเภทและขนาดของพ้ืนที่  
การการใช้ประโยชน์ที่ดิน ปี พ.ศ.2559 และ ปี พ.ศ.2563 

เสนอแนะแนวทางแผนการจัดการการใช้ประโยชน์ที่ดิน 
และแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมภายในพื้นที่ลุ่มน้ าย่อยโป่งน้ าร้อน 
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ภาพที่ 2  (A) แผนที่ขอบเขตลุ่มน้ าและจุดออกของน้ า (Outlet)  (B) แผนที่การใช้ประโยชน์ที่ดิน ปี พ.ศ.2559 
             (C) แผนที่กลุ่มชุดดิน    (D) แผนที่เส้นทางน้ า 
 
 2. การใช้ประโยชน์ที่ดินปี พ.ศ.2559 และการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินปี พ.ศ.2563 
  จากการศึกษาประเภท ขนาด และร้อยละของการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่ลุ่ม
น้ าย่อยโป่งน้ าร้อน ในช่วงปี พ.ศ.2559 พบว่า ลุ่มน้ าย่อยโป่งน้ าร้อนมีขนาดของพื้นที่ป่าไม้สูงสุด เท่ากับ 509.23 
ตารางกิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ 91.77 ของพื้นที่ทั้งหมด รองลงมา ได้แก่ พื้นที่พืชไร่ พื้นที่ไร่หมุนเวียน และพื้นที่นา 
เท่ากับ 32.32, 3.25 และ 3.00 ตารางกิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ 5.83, 0.59 และ 0.54 ของพื้นที่ทั้งหมด ตามล าดับ 
ส่วนพื้นที่การใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทพื้นที่เบ็ดเตล็ดมีขนาดพื้นที่ต่ าสุด เท่ากับ 0.66 ตารางกิโลเมตร คิดเป็นร้อย
ละ 0.12 ของพื้นที่ทั้งหมด จากการลงพื้นที่ส ารวจและตรวจสอบความถูกต้องของประเภทและขนาดของพื้นที่การใช้
ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่ลุ่มน้ าย่อยโป่งน้ าร้อน พบว่า การใช้ประโยชน์ที่ดินมีการเปลี่ยนไปจากเดิม โดยพื้นที่ป่าไม้มี
ขนาดพื้นที่สูงสุด เท่ากับ 507.76 ตารางกิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ 91.51 ของพื้นที่ทั้งหมด รองลงมาได้แก่ พื้นที่พืช
ไร่ พื้นที่ไร่หมุนเวียน และพื้นที่นา เท่ากับ 33.82, 3.37 และ 2.93 ตารางโลเมตร คิดเป็นร้อยละ 6.09 , 0.61 และ 
0.53 ของพื้นที่ทั้งหมด ตามล าดับ ส่วนพื้นที่การใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทพื้นที่เบ็ดเตล็ดมีขนาดพื้นที่ต่ าสุด เท่ากับ 
0.59 ตารางกิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ 0.11 ของพื้นที่ทั้งหมดดังตารางที่ 1 และ ดังภาพที่ 3 เมื่อเปรียบเทียบประเภท 
ขนาด และร้อยละของการเปลี่ยนแปลงพื้นที่การใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่ลุ่มน้ าย่อยโป่งน้ าร้อน ในช่วงปี พ.ศ.2559 
และ ปี พ.ศ.2563 พบว่า พื้นที่พืชไร่มีการเปลี่ยนแปลงขนาดของพื้นที่เพิ่มขึ้นสูงสุด เท่ากับ 1.50 ตารางกิโลเมตร 
คิดเป็นร้อยละ 0.27 ของพื้นที่ทั้งหมด รองลงมา ได้แก่ พื้นที่ไร่หมุนเวียน พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง และพื้นที่ไม้
ผล เท่ากับ 0.12, 0.11 และ 0.03 ตารางกิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ 0.02, 0.02 และ 0.01 ตามล าดับ ส่วนพื้นที่ป่าไม้
มีการเปลี่ยนแปลงขนาดของพื้นที่ลดลงสูงสุด เท่ากับ 1.47 ตารางกิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ 0.27 ของพื้นที่ทั้งหมด 
รองลงมา ได้แก่ พื้นที่ไม้ยืนต้น พื้นที่เบ็ดเตล็ด และพื้นที่นาข้าว เท่ากับ 0.14, 0.07 และ 0.07 ตารางกิโลเมตร คิด
เป็นร้อยละ 0.03, 0.01 และ 0.01 ตามล าดับ 
 
 
 
 

(A) (B) 

(C) (D) 
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ตารางที่ 1 ประเภท ขนาด และร้อยละของการเปลี่ยนแปลงพื้นที่การใช้ประโยชน์ที่ดิน  ในช่วงปี พ.ศ.2559       
และ ปี พ.ศ.2563 

ล าดับ 
ประเภท 

การใช้ประโยชน์ที่ดิน 

ปี พ.ศ.2559 ปี พ.ศ.2563 อัตราการ 
เปลี่ยนแปลง 

ขนาดของพื้นที่ ร้อยละ 
ขนาดของ

พื้นที่ 
ร้อยละ 

(ตร.กม.) (%) (ตร.กม.) (%) 
1 พืชไร่ 32.32 5.83 33.82 6.09  0.27 
2 พื้นที่นา 3.00 0.54 2.93 0.53 - 0.01 
3 พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง 1.81 0.33 1.92 0.35   0.02 
4 พื้นที่น้ า 1.78 0.32 1.78 0.32   0.00 
5 พื้นที่เบ็ดเตล็ด 0.66 0.12 0.59 0.11 - 0.01 
6 พื้นที่ป่าไม้ 509.23 91.77 507.76 91.51 - 0.27 
7 ไม้ผล 0.85 0.15 0.88 0.16   0.01 
8 ไม้ยืนต้น 1.96 0.35 1.82 0.33 - 0.03 
9 ไร่หมุนเวียน 3.25 0.59 3.37 0.61   0.02 

รวม 554.87 100.00 554.87 100.00 - 

 

 
ภาพที่ 3 แผนที่การใช้ประโยชน์ที่ดิน ปี พ.ศ.2563 

 
สรุปและอภิปรายผล 

การศึกษากลักษณะกายภาพ ประเภท ขนาดและร้อยละของการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่
ลุ่มน้ าย่อยโป่งน้ าร้อน อ าเภอคลองลาน จังหวัดก าแพงเพชร ในช่วงปี พ.ศ.2559 และ ปี พ.ศ.2563 พบว่า แนวโน้ม
การเพิ่มขึ้นของประเภทและขนาดพื้นที่การใช้ประโยชน์ที่ดินสูงสุด ได้แก่ พื้นที่พืชไร่ เท่ากับ 1.50 ตารางกิโลเมตร 
คิดเป็นร้อยละ 0.27 ของพื้นที่ทั้งหมด ส่วนพื้นที่ป่าไม้มีการเปลี่ยนแปลงขนาดของพื้นที่ลดลงสูงสุด เท่ากับ 1.47 
ตารางกิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ 0.27 ของพื้นที่ทั้งหมด เนื่องจากประชาชนมีความต้องการในการใช้ประโยชน์ที่ดิน
เพิ่มสูงขึ้น ซ่ึงพื้นที่ป่าไม้ พื้นที่ไม้ยืนต้น และพื้นที่เบ็ดเตล็ดอยู่ใกล้กับพื้นที่พืชไร่และพื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้างจึง
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ท าให้เกิดการขยายตัวของพื้นที่ดังกล่าวเพิ่มขึ้น รวมทั้งมีสถานที่ท่องเที่ยวภายในพื้นที่ลุ่มน้ าย่อยโป่งน้ าร้อนที่ส าคัญ
เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยว เช่น แก่งเกาะร้อย น้ าตกวุ้งกะสัง แก่งตาลิ น้ าตกเต่าด า เป็นต้น การเข้าถึงข้อมูลการจอง
สถานที่พัก การให้บริการ และสิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ ท าให้นักท่องเที่ยวรู้จัก สามารถเข้าถึงสถานที่ และแหล่ง
ท่องเที่ยวได้ง่ายมากขึ้น เป็นผลท าให้ชุมชนท้องถิ่นภายในพื้นที่ลุ่มน้ าย่อยโป่งน้ าร้อน จากผลการศึกษาของ สินีภา 
บัวสรวง และคณะ (2559) และ วทัญญุตา ไพโรจน์ (2558) และ ณัฐกิตติ์ เสงี่ยม และคณะ (2561) พบว่า การลดลง
ของพื้นที่ป่าไม้และพื้นที่เบ็ดเตล็ดมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในอนาคตเนื่องจากการขยายตัวของสิ่งปลูกสร้างและการเกษตร
ซึ่งได้รับผลมาจากการพัฒนาเศรษฐกิจ และการลดลงของพื้นที่ป่าไม้ยังเสี่ยงต่อการเกิดปัญหาทางสิ่งแวดล้อม เช่น 
ปัญหาอุทกภัย ปัญหาการพังทลายของดิน เป็นต้น จึงควรมีการวางแผนจัดการการใช้ประโยชน์ที่ดินให้เกิดความ
เหมาะสม โดยภาครัฐต้องเข้ามาช่วยเหลืออย่างจริงจังในการพัฒนาพื้นที่ รณรงค์และส่งเสริมให้ชุมชนท้องถิ่นและ
กลุ่มผู้มีส่วนได้เสียให้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาการท่องเที่ยวในเชิงอนุรักษ์ มีการจัดตั้ งกลุ่มภาคีเครือข่ายในการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รักษาและส่งเสริมความหลากหลายทางธรรมชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
พื้นที่ป่าไม้ซึ่งเป็นแหล่งต้นน้ าล าธาร หากปราศจากการวางแผนการจัดการที่เหมาะสมอาจส่งผลกระทบต่อ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สอดคล้องกับผลการศึกษาของ บรรจงศักดิ์ ฟักสมบูรณ์ และคณะ (2562) และ 
แสงดาว วงค์สาย และคณะ (2561) พบว่า พื้นที่ป่าไม้ที่เสี่ยงต่อการถูกบุกรุกปัจจัยหลักคือการขยายตัวของพื้นที่อยู่
อาศัยเพื่อพัฒนาเป็นแหล่งที่ท่องเที่ยวและเกษตรกรรม  
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