
บทที่  1 
 

บทนํา 
 

ความเปนมาของปญหา 
 

 ในชวง  1  ศตวรรษที่ผานมา  การเพิ่มข้ึนอยางรวดเร็วของประชากรและการขยายตัวของ

เมืองกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงขนาดและพื้นที่ของแหลงน้ําธรรมชาติประเภทบึง  หนอง และทะเลสาบ  

ทําใหแหลงน้ําธรรมชาติหลายแหงไดสูญหายไป  เชน  บึงเอเวอรเกลดส (Everglades) ในรัฐฟลอริดา 

ประเทศสหรัฐอเมริกา  ซึ่งเปนแหลงที่อยูของเสือดําฟลอริดาและจระเขพันธุอเมริกัน ไดถูกคุกคาม

อันเนื่องมาจากระบบชลประทานและการขุดคลองหลายสาย  ทําใหระบบหมุนเวียนน้ําในธรรมชาต ิ ถกู

กระทบกระเทือน กอใหเกิดมลพิษทางน้ําและไดทําลายถิ่นที่อยูอาศัยของสิ่งมีชีวิตในพื้นที่ หรือใน

ทะเลสาบน้ําจืดไบคาลของประเทศรัสเซีย   ซึ่งเปนทะเลสาบที่ลึกที่สุดในโลก คือ มีความลึกประมาณ 7 เทา

ของแกรนดแคนยอน  โดยทะเลสาบนี้รับน้ําจากแมน้ํา  300  สาย  แตมีการระบายน้ําออกเพียงสาย

เดียว น้ําในทะเลสาบตองใชเวลาอยางนอย  400  ป จึงถายเทน้ําออกไดหมด  ทะเลสาบแหงนี้จึง

เสี่ยงตอการไดรับมลพิษ  โดยเฉพาะของเสียจากโรงงานเยื่อกระดาษที่ต้ังอยูตลอดสองฟากฝง หรือ

แมกระทั่งในป 1958  ไดเกิดการคุกคามจากกิจกรรมมนุษยในทะเลสาบวิกตอเรียในแอฟริกา  ทําให

แหลงน้ําธรรมชาติไดถูกทําลายและสูญหายเปนจํานวนมาก  

 สวนในประเทศเดนมารค  หลังจากการใหสัตยาบันตามอนุสัญญาแรมซารในป 1977  ได

ใหความสําคัญในการอนุรักษพื้นที่ชุมน้ําใหถือปฏิบัติอยางเขมงวดมากขึ้น  เชน  การใหความ

คุมครอง  หนองน้ําเค็ม   บึงหญาน้ําจืด    แองน้ํา   แหลงซับน้ําหรือบริเวณที่ลุมชื้นแฉะมีน้ําแชขัง   

และบริเวณทุงโลงที่มีตนไมเล็กๆพุมเตี้ยปกคลุมดวยหญาที่เหมาะสมกับการเลี้ยงสัตว รวมถึงการ

คุมครองทะเลสาบและบึง อันเกิดจากกิจกรรมมนุษยและไดมีการปรับปรุงกฎหมายคุมครองธรรมชาติ

พื้นที่ชุมน้ํา  กลาวคือ  เจาของที่ดินเอกชนใด หรือหนวยงานรัฐใดจะไมสามารถเปลี่ยนแปลงพื้นที่ชุม

น้ําของตนได  ไมวาจะเปนการระบายน้ําออก  หรือการถมทะเลสาบ  แหลงน้ําซับหรือบึง  หรือ

เปลี่ยนแปลงทางน้ําโดยไมขออนุญาตลวงหนาจากหนวยงานที่รับผิดชอบในพื้นที่  รวมถึงการที่ไม

อนุญาตใหมีการสรางบานเรือนในระยะทาง  100  เมตรหางจากชายฝง  หรือในระยะทาง  150  เมตร  

หางจากแมน้ําลําธาร หรือในเขตทะเลสาบที่มีขนาดใหญกวา  3  เฮกแตร (สํานักงานนโยบายและ

แผนสิ่งแวดลอม, 2537. หนา 15) 
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 สําหรับในประเทศไทย  สันทัด  สมชีวิตา (พักตรวิมล  เพียรล้ําเลิศและคณะ, 2546. หนา 

2  อางอิงจาก สถานภาพพื้นที่ชุมน้ําของประเทศไทย, 2540 หนา 22-23)  ไดกลาวถึงพื้นที่ชุมน้ําใน

ประเทศไทยวา  ปญหาการคุกคามและทําลายพื้นที่สวนใหญเนื่องมาจากกิจกรรมตางๆของมนุษย และ

การขาดความรู ความเขาใจและความตระหนักถึงคุณคาของพื้นที่ชุมน้ําจากภาครัฐ  เอกชน รวมทั้ง

ประชาชนทั่วไป  จึงทําใหพื้นที่ชุมน้ําในประเทศไทยมีขนาดพื้นที่ลดลง  หรือผลการศึกษาของ  วิโรจน  

พิมมานโรจนากูร (พักตรวิมล  เพียรล้ําเลิศและคณะ, 2546. หนา 2  อางอิงจาก สถานภาพพื้นที่ชุม

น้ําของประเทศไทย, 2540 หนา 28-29)   พบวา การจัดการพื้นที่ชุมน้ํา  เขตหามลาสัตวปาทะเลนอย  

วาควรระมัดระวังน้ําเสียจากพื้นที่ตาง ๆ ทั้งจากภาคเกษตรกรรม และพื้นที่อยูอาศัยชุมชนที่จะ

ระบายลงสูพื้นที่ชุมน้ํา  เพราะปริมาณน้ําเสียเหลานี้จะมีผลกระทบตอการทําลายตอพืชและสัตว  

โดยเฉพาะอยางยิ่งสัตวตาง ๆ ซึ่งจะตองมีการดูแลเปนกรณีพิเศษ  กรณีที่จะมีการพัฒนาที่ดินทํา

กินเปนไปในลักษณะที่เกินกวาศักยภาพของพื้นที่นั้นๆจะทําใหเกิดความเสื่อมโทรมตอสภาพพื้นที่

นั้น  เพราะพื้นที่ชุมน้ําโดยระบบแลวคงอยูไดดวยตนเอง และมีการเคลื่อนไหวปรับตัวในตัวเอง  แต

การพัฒนาใดๆก็ตามที่มีการกระทําแบบขาดความระมัดระวัง ก็จะทําใหพื้นที่ชุมน้ําตาง ๆ ถูก

ทําลายโดยมนุษย  เพราะการพัฒนาใหดีที่จุดหนึ่ง แตก็จะไปทําลายจุดตาง ๆ ที่เราไมรูจึงเปนเรื่อง

ที่นาเสียใจ 

 นอกจากนี้การขยายตัวของชุมชนเมืองและการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรม ซึ่งไดมี

อัตราการขยายตัวเพิ่มสูงขึ้นเรื่อย ๆ  สวนหนึ่งเปนผลมาจากแผนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

ของประเทศ  ทําใหประชากรมีความตองการใชที่ดินเปนจํานวนมาก  การบุกรุกการใชที่ดินบริเวณ

พื้นที่ชุมน้ําจึงเกิดขึ้นอยางตอเนื่อง  ซึ่งกอใหเกิดผลกระทบทางดานสิ่งแวดลอมตามมา  อาทิเชน  การ

ขยายตัวของชุมชนเมือง การสรางพนังกั้นน้ํารอบกวานพะเยา  การสงเสริมการทองเที่ยวอยางไมมีการ

วางแผน และการใชสารเคมีปริมาณมากในภาคการเกษตรกรรมรอบ ๆ กวานพะเยา  หรือการที่

หนวยงานราชการและประชาชนในบริเวณพื้นที่บึงบอระเพ็ดไดมีการใชที่ดินเพื่อทําการเกษตรกรรม  

กสิกรรม  การประมง  อุตสาหกรรม  และสํานักงานสวนตาง ๆ ของภาครัฐ  ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลง

ของพื้นที่ชุมน้ําโดยรอบ  สงผลกระทบตอระบบนิเวศของพื้นที่ชุมน้ําที่มีความสําคัญระดับนานาชาติ  

 พื้นที่ชุมน้ําบึงสีไฟ  ซึ่งเปนพื้นที่ชุมน้ําธรรมชาติขนาดใหญเปนอันดับ  3  ของประเทศ
ไทย  รองจากบึงบอระเพ็ด  กวานพะเยา  และพื้นที่ชุมน้ําแหงนี้เปนอีกหลายแหงในประเทศไทยที่ไดมีการ
เปลี่ยนแปลงจากแผนการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ  ทําใหเกิดการขยายตัวของชุมชนเมืองและ
การขยายตัวดานการบริการของภาคอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม  ประชากรในพื้นที่ มีความ

ตองการที่ดินบริเวณนี้เปนจํานวนมาก  โดยในอดีตนั้น  พื้นที่ชุมน้ําบึงสีไฟมีลักษณะทางกายภาพ 
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เปนแหลงน้ําจืดธรรมชาติขนาดใหญ  รูปส่ีเหลี่ยมคางหมูบนพื้นที่ราบน้ําทวมถึงของแมน้ํานาน  มี

ขนาดพื้นที่ของบึงทั้งหมดประมาณ  17,596.57  ไร หรือคิดเปน  28.15  ตารางกิโลเมตร  แตในปจจุบันนี้  

บึงสีไฟมีพื้นที่ลดลงคงเหลือในปจจุบันประมาณ  5,390  ไร หรือคิดเปน  8.62  ตารางกิโลเมตร  สาเหตุที่

สําคัญที่ทําใหบึงสีไฟมีขนาดพื้นที่ลดลง  เนื่องมาจาก  การเพิ่มข้ึนอยางรวดเร็วของประชากรทําให

ประชากรมีความตองการในการใชที่ดินบริเวณพื้นที่ชุมน้ําบึงสีไฟในกิจกรรมตาง ๆ  รวมทั้งการทับถม

ของพืช  สัตวและพันธุไมน้ําภายในบึง 

 ในประเทศไทย  การศึกษาพื้นที่ชุมน้ํายังไมไดศึกษาทุกพื้นที่  สําหรับพื้นที่ชุมน้ําบางแหง

เชน  บึงบอระเพ็ด  กวานพะเยา  ทะเลนอย  ไดมีการศึกษาถึงการเปลี่ยนแปลงการใชที่ดินบริเวณ

พื้นที่เหลานี้กันบางแลว  แตการศึกษาเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงการใชที่ดินพื้นที่บึงสีไฟยังไมไดมี

การศึกษาอยางจริงจัง  ดังนั้น  ผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาสภาพการใชที่ดินในอดีตกับปจจุบัน  

ตลอดจนสาเหตุ  ลักษณะ  และผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงการใชที่ดินพื้นที่บึงสีไฟ  ซึ่งผลจาก

การศึกษาจะเปนประโยชนและเปนแนวทางในการวางแผนการจัดการพัฒนาพื้นที่บึงสีไฟอยางยั่งยืน 
       
จุดมุงหมายของการวิจยั 
 

 1.  เพื่อศึกษาสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงการใชที่ดินพืน้ที่บึงสีไฟ  จังหวัดพจิิตร 

 2.  เพื่อศึกษาลักษณะของการเปลี่ยนแปลงการใชที่ดินพื้นที่บึงสีไฟ  จากภาพถายทาง

อากาศขาว - ดํา และภาพถายทางอากาศสีเชิงตัวเลข  โดยไดทําการศึกษาการเปลี่ยนแปลงการใช

ที่ดินในแตละชวงปที่ไดมีการบันทึกภาพ  ไดแก  พ.ศ. 2496, 2517, 2535, 2538, และป พ.ศ.2545 

พรอมทั้งเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงการใชที่ดินในพื้นที่ดังกลาว ระหวางป พ.ศ. 2535, 2538 และ

ป พ.ศ.  2545 

 3.  เพื่อศึกษาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงการใชที่ดินพื้นที่บึงสีไฟ     

 
สมมติฐานของการวิจัย 
 

 1.  การเปลี่ยนแปลงประเภทการใชที่ดิน ทําใหสูญเสียพื้นที่บึงสีไฟ  จังหวัดพิจิตร 

 2.  สาเหต ุและลักษณะของการใชที่ดินพื้นทีบึ่งสีไฟ  กอใหเกิดผลกระทบทางกายภาพ  

เศรษฐกิจและสังคม และสิง่แวดลอม 
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ความสาํคัญของการวิจยั 
 

 1.  ทําใหทราบถึงพื้นที่การใชที่ดินแตละประเภทในพื้นที่บึงสีไฟ  จังหวัดพิจิตร  ในแตละ

ชวงป  พรอมทั้งทราบถึงผลกระทบจากการใชที่ดินพื้นที่บึงสีไฟในปจจุบัน 

 2.  เพื่อเปนขอมูลพื้นฐานสําหรับใชเปนแนวทางในการวางแผนพัฒนาพื้นที่บึงสีไฟอยาง

ยั่งยืน และยังสามารถนําผลการศึกษาครั้งนี้ไปใชอางอิงทางวิชาการ และเปนแนวทางในการศึกษา

พื้นที่ชุมน้ําแหลงอื่น ๆ ตอไปในอนาคต  

 3.  เพื่อแสดงใหเห็นวาหากไมมีการบริหารและการจัดการที่ดี จะมีโอกาสสูญเสียพื้นที่    

ชุมน้ําคุณภาพดี 

 
ขอบเขตของการวิจัย 
 

 ในการศึกษาครั้งนี้  ไดทําการศึกษาพื้นที่บึงสีไฟ และรัศมีโดยรอบ หางจากถนนกั้นขอบบึง  

1  กิโลเมตร  ซึ่งครอบคลุมพื้นที่ในตําบลในเมือง  ตําบลโรงชาง  ตําบลเมืองเกา  ตําบลทาหลวงและ

ตําบลคลองคะเชนทร  โดยในป พ.ศ. 2496 และ พ.ศ. 2517  บึงสไีฟมพีืน้ทีท่ัง้หมดประมาณ  17,596.57  ไร 

หรือประมาณ  28.15  ตารางกิโลเมตร (ขอบเขตพื้นที่ในปนี้ไดมาจากขอมูลเชิงสํารวจจากภาคสนาม 

และจากการสัมภาษณประชากรที่อาศัยอยูในบริเวณนี้มานานกวา 60 ปที่ผานมา และไดใช  GPS 

(Global Positioning System) เพื่อกําหนดตําแหนงพื้นที่บึงสีไฟ  เพื่อทําใหทราบตําแหนงที่แทจริงจาก

ขอบเขตพื้นที่บึงสีไฟในอดีต)  และในป พ.ศ. 2535, 2538 และ 2545  พื้นที่ภายในบึงสีไฟมีประมาณ  

5,390  ไร หรือประมาณ  8.62  ตารางกิโลเมตร (ขอบเขตในชวงป พ.ศ. 2535, 2538 และ 2545 ไดมา

จากแผนที่ภูมิประเทศและแผนที่แสดงแนวเขตจากหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวง)  สวนพื้นที่

ภายนอกบึงสีไฟ  รัศมีโดยรอบ หางจากถนนกั้นขอบบึง  1  กิโลเมตร  มีพื้นที่ประมาณ  8,940.66  ไร 

หรือประมาณ  14.31  ตารางกิโลเมตร  ประชากรในพื้นที่ที่ศึกษามีทั้งสิ้น  44,600  คน  จํานวน  

2,534  ครัวเรือน  โดยศึกษาเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงการใชที่ดินในป พ.ศ. 2496, 2517, 2535, 

2538 และ 2545    จากภาพถายทางอากาศ  และจากการสัมภาษณประชากร  ดังรายละเอียดตอไปนี้ 

 1.  สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงการใชที่ดินพื้นที่บึงสีไฟ 

     1.1  การบุกรุกพื้นที่บึงสีไฟ 

     1.2  การตื้นเขินของพื้นที่บึง 

     1.3  การพัฒนาโครงสรางขั้นพื้นฐาน และสาธารณูปการ 

     1.4  การเสื่อมโทรมของพื้นที่ 
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 2.  ลักษณะของการเปลี่ยนแปลงการใชที่ดินพื้นที่บึงสีไฟ 

 ลักษณะของการเปลี่ยนแปลงการใชที่ดินพื้นที่บึงสีไฟแบงตามชวงระยะเวลา  พรอมทั้ง

เปรียบเทียบลักษณะการเปลี่ยนแปลงพื้นที่บึงสีไฟในระหวางป พ.ศ. 2535 - 2545           

 3.  ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง 

     3.1  ผลกระทบทางกายภาพ 

     3.2  ผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคม 

      3.3  ผลกระทบทางดานสิ่งแวดลอม   

 
นิยามศัพทเฉพาะ 
 

 1.  พื้นที่ชุมน้ํา (Wetland)  หมายถึง  ที่ลุม  ที่ราบลุม  ที่ลุมชื้นแฉะ  พรุ  แหลงน้ํา  ทั้งที่

เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ และที่มนุษยสรางขึ้น  ทั้งที่มีน้ําขังหรือทวมอยูถาวรและชั่วครั้งชั่วคราว  ทั้ง

ที่เปนแหลงน้ํานิ่งและน้ําไหล  ทั้งที่เปนน้ําจืด  น้ํากรอย และน้ําเค็ม  รวมไปถึง  ที่ชายฝงทะเลและที่

ในทะเล  ในบริเวณซึ่งเมื่อน้ําลดลงต่ําสุด มีความลึกระดับน้ํา  ไมเกิน  6  เมตร อาจรวมถึงพื้นที่ริมฝงแมน้ํา

และชายฝงทะเล  ซึ่งมีเขตติดตอกับพื้นที่ชุมน้ําและเกาะ หรือเขตน้ําทะเลที่มีความลึกมากกวา  6  เมตร  

เมื่อน้ําลงต่ําสุดซึ่งอยูภายในขอบเขตของพื้นที่ชุมน้ํา (สํานักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดลอม, 2540  

หนา 7) 

 2.  พื้นที่บึง หรือ บึงสีไฟ  หมายถึง  บึงตามที่ไดประกาศในหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวง  

เลขที่ 47450  ที่ดินเลขที่ 1 ระวาง 223, 223, 223, 213, 213, 213, 233, 233, 11อ., 10อ., 12อ., 

10อ., 11อ., 12อ., 11อ., 12อ.  ซึ่งครอบคลุม  5  ตําบล  ไดแก  ตําบลในเมือง  ตําบลโรงชาง  ตําบล

เมืองเกา  ตําบลทาหลวง และตําบลคลองคะเชนทร  ลงวันที่  22  มีนาคม  2534  มขีนาดพืน้ทีท่ัง้หมด  

5,390  ไร  22 3/10  ตารางวา 

 3.  การใชที่ดิน  หมายถึง  การใชที่ดินใหเกิดประโยชนทางดานการเกษตรและอื่น ๆ อาจมี

การสํารวจและทําเปนแผนที่แสดงการใชที่ดินประเภทตาง ๆ เชน  ที่ที่เปนปาไม  เปนทุงหญา  เปนที่

เพาะปลูกตาง ๆ เปนที่ทําเหมืองแร และที่ที่ใชเปนบานเรือนที่อยูอาศัย  เปนตน (พจนานุกรมศัพท

ภูมิศาสตร, 2516. หนา 207) 

 4.  การเปลี่ยนแปลงการใชที่ดิน  หมายถงึ  สภาพการใชที่ดินที่แตกตางไปจากเดิมใน

พื้นที่บึงสีไฟ  อําเภอเมือง  จังหวัดพิจิตร  โดยจะรวมถึงสาเหตุของการเปลี่ยนแปลง  ลักษณะของ   การ

เปลี่ยนแปลง  และผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง 
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 5.  ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร (Geographic  Information  System : GIS)  หมายถึง  

ระบบเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในการเก็บรวบรวมขอมูลเชิงพื้นที่ และเชื่อมโยงและผสมผสานขอมูล

ทั้งขอมูลเชิงพื้นที่และขอมูลเชิงบรรยาย ที่เก็บไวในฐานขอมูล  สามารถดัดแปลงแกไข  วิเคราะห  

แสดงผลการวิเคราะห และการนําเสนอขอมูล  เพื่อใหเห็นมิติและความสัมพันธดานพื้นที่ของขอมูล  

ซึ่งมีสวนชวยใหเกิดความเขาใจปญหา และประกอบการตัดสินใจในการปญหาเกี่ยวกับการวางแผน    

การใชทรัพยากรเชิงพื้นที่ได 


