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บทคัดยอ 

 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงการใชที่ดินพื้นที่บึงสีไฟ  ในชวงป 

พ.ศ. 2496, 2517, 2535, 2538 และ 2545  ศึกษาเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงการใชที่ดินพื้นที่  

บึงสีไฟ ระหวางป พ.ศ. 2535 – 2545  พรอมทั้งศึกษาสาเหตุ  ลักษณะและผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง

การใชที่ดิน โดยแบงการวิเคราะหออกเปน  3  สวน  คือ  วิเคราะหสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงการใช

ที่ดินจากการสัมภาษณ  วิเคราะหลักษณะของการเปลี่ยนแปลงการใชที่ดินจากภาพถายทางอากาศ 

ในชวงปพ.ศ. 2496, 2517, 2535, 2538 และ 2545  และวิเคราะหผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง

การใชที่ดินจากการสัมภาษณ  สถิติที่ใชในการวิเคราะห  คือ  รอยละ   
 ผลการวิจัย  พบวา 
 สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงการใชที่ดินพื้นที่บึงสีไฟ  จังหวัดพิจิตร  มีสาเหตุสําคัญ คือ 

การบุกรุกเขาไปครอบครองและทํากินในพื้นที่  โดยจากประชาชนและหนวยงานราชการ 

 ลักษณะของการเปลี่ยนแปลงการใชที่ดินพื้นที่บึงสีไฟ  ระหวางปพ.ศ. 2496 – 2545 ไดมี

การเปลี่ยนแปลงอยางเห็นไดชัด  โดยสังเกตจากการเปลี่ยนแปลงการใชที่ดินประเภทพื้นที่ชุมน้ําไป

เปนพื้นที่นา  พื้นที่เกษตร  ที่อยูอาศัย  สถานที่ราชการ  สถาบันการศึกษา  ศาสนสถาน  เปนตน  

ทั้งนี้เนื่องมาจากไดมีการขยายตัวของชุมชนเมืองมาสูชุมชนชนบท 

 จากการศึกษาเปรียบเทียบการใชที่ดินพื้นที่บึงสีไฟ  ระหวางป พ.ศ. 2535 – 2545  พบวา  

ประเภทของการใชที่ดิน  จําแนกได  11  ประเภท  คือ  พื้นที่ชุมน้ํา  พื้นที่น้ําทวมถึง  พื้นที่นา  พื้นที่นาบัว  

สวนสาธารณะ  ส่ิงปลูกสราง  ที่อยูอาศัย  โรงเรียน  ศาสนสถาน  สถานที่ราชการ  สนามไดรฟกอลฟและ

โรงแรม  ปรากฏวา  การใชที่ดินทั้ง  11  ประเภทมีการใชที่ดินที่แตกตางกันไป  โดยในชวงระหวางป  

พ.ศ. 2535 – 2538  การใชที่ดินประเภทสวนสาธารณะเพิ่มข้ึน  50  ไร และการใชที่ดินภายนอกพื้นที่

บึงสีไฟที่เพิ่มข้ึนคือ  ที่อยูอาศัยเพิ่มข้ึน  201.41  ไร  สวนการใชที่ดินภายในพื้นที่บึงสีไฟที่ลดลง  ระหวาง



ป พ.ศ. 2535 – 2538  คือ  บริเวณพื้นที่ชุมน้ํา  และพื้นที่นา ลดลง  235.88, 221.88  ไร  สวนการใชที่ดิน

ภายในพื้นที่บึงสีไฟ  ลดลง  ระหวางป พ.ศ. 2538 - 2545  คือ  พื้นที่ชุมน้ําและพื้นที่นา เพิ่มข้ึน  207.38 

และ 1,130.68  ไร และลดลงคือ พื้นที่น้ําทวมถึง และพื้นที่นาบัว  153.78 และ 1,252.15  ไร  การใช

ที่ดินระหวางป พ.ศ. 2535 – 2545  การใชที่ดินพื้นที่นาและนาบัวลดลง  292.89 และ 1,355.79  ไร   

 สําหรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงการใชที่ดินพื้นที่บึงสีไฟ  พบวา  ผลกระทบทาง

กายภาพ  มีผลมาจากการทับถมของตะกอนดินและซากสัตวและวัชพืช  รวมทั้งจากพืชพันธุไมน้ํา  

การสรางถนนลอมรอบบึง  กอใหเกิดการตื้นเขินของพื้นที่  ทําใหขนาดและพื้นที่บึงสีไฟลดลง  สวน

ผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคม  ทําใหเกิดการขัดแยงพิพาท  มีการตอตานการปฏิบัติงานของ

เจาหนาที่ ทําใหถูกจับและดําเนินคดี สงผลกระทบตอครอบครัว และผลกระทบทางดาน

ส่ิงแวดลอม  ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทางดานคุณภาพของน้ําในบึงสีไฟ  คุณภาพของดิน  ระบบ

นิเวศภายในบึงสีไฟ  และปริมาณขยะเพิ่มข้ึน 
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Abstract 

 

 The research  attempts  to  investigate  the  transformation  of  land  using  in  

Bueng  Si Fai  area  in  1953, 1974, 1992, 1995 and 2002, the  land  use  resulting  

compares  between  1992 – 2002  and  the  causes, characteristics  and  impact  of  

change.The analysis is devided into three parts : first is the analysis of causes the land 

use change area in Bueng Si Fai from interview ; second, the analysis of characteristics 

the land use change area in Bueng Si Fai from Arial photo in 1953, 1974, 1992, 1995 and 

2002 ; and third, the analysis of impact the land use change from interview. Results are 

Presented in Percentages.       

 The  Result  of  research  we  found  that: 

 The causes of change land using area in Bueng Si Fai such as the Penetration  

and we get benefit in area from people and Government Organization.  

 The characteristics of change land using area in Bueng Si Fai between 1953 – 

2002. By the change of land using from Wetland to Paddy Fields, Lotus gradan, Parks, 

Residential areas, School areas, Religions areas, Institutional land and Drive goft. 

     It was found that these was slightly change land use pattern in 1992 – 1995. To 

notice clearly that : Parks  areas  and  residential area increased at the rate of  50 and 

201.41 field and reduced areas from 1992 – 2002 from Wetland and Paddy Fields 

reduce 235.88, 221.88 field.   



  It was found that these was slightly change land use pattern in 1995 – 2002. To 

notice clearly that : Wetland  and  Paddy Fields  increased at the rate of 207.38 and 

1,130.68  field and reduced areas from 1995 – 2002 from Flood area  and  Lotus gradan  

292.89 and 1,355.79  field  

 It was found that these was slightly change land use pattern in 1992 – 2002. To 

notice clearly that : Paddy Fields  and  Lotus gradan  reduced  at the rate of 292.89  and  

1,355.79  field  

 It was found that impact the land use change from Environmental Impact    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


