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บทสรุปสํ าหรับผู้บริหาร
รายงานสภาพการใช้ ที่ดนิ และการเปลีย่ นแปลงการใช้ ทดี่ นิ
จังหวัดเชียงใหม่ พ.ศ. 2553
จังหวัดเชี ยงใหม่เป็ นจังหวัดที่มีพ้ืนที่ขนาดใหญ่เป็ นอันดับสองของประเทศ รองจากจังหวัด
นครราชสี มา เป็ นเมืองหลักของภาคเหนื อตอนบนซึ่ งได้รับการสนับสนุ นให้พฒั นาจากภาครัฐอย่าง
ต่อเนื่ องเพื่อให้เป็ นศูนย์กลางทั้งทางด้านเกษตรกรรม อุตสาหกรรม ธุ รกิจการค้า และการคมนาคม
ประชากรส่ วนใหญ่ประกอบอาชี พเกษตรกรรม โดยมีพืชเศรษฐกิ จหลายชนิ ด เช่น ข้าว ลําไย ลิ้นจี่
ส้มเขียวหวาน ตลอดจนพืชผัก แต่การผลิตภาคนอกการเกษตรก็มีความสําคัญเช่นกันโดยเฉพาะใน
ภาคบริ การ ทําให้การขยายตัวทางเศรษฐกิจของจังหวัดเชียงใหม่เป็ นไปอย่างรวดเร็ ว และค่อนข้างมี
เสถียรภาพ จากการขยายตัวทางเศรษฐกิจที่เพิม่ มากขึ้นในทุกปี ซึ่ งส่ งผลให้จงั หวัดเชียงใหม่มีประเภท
การใช้ที่ดินที่หลากหลาย และเปลี่ยนแปลงรวดเร็ ว เช่น การขยายตัวอย่างรวดเร็ วของตัวเมือง และย่าน
อุตสาหกรรม รวมทั้งการขยายพื้นที่ และการเปลี่ ยนชนิ ดพืชในพื้นที่ เกษตรกรรม จึ งควรกําหนด
นโยบายและแผนยุทธศาสตร์ต่างๆ รองรับการพัฒนาอย่างรวดเร็ วของจังหวัด และทันกับการแข่งขัน
ทางการตลาดทั้งภายใน และภายนอก โดยต้องสอดคล้องกับสิ่ งแวดล้อม เศรษฐกิจ และสังคม ดังนั้น
ข้อมูลสภาพการใช้ที่ดินที่เป็ นปั จจุบนั จึงถือได้ว่าเป็ นข้อมูลพื้นฐานที่สาํ คัญ กรมพัฒนาที่ดินจึงนําการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศภู มิศาสตร์ เข้ามาช่ วยในการจัด ทําฐานข้อมูลสภาพการใช้ที่ดิ น จัง หวัด
เชียงใหม่ ร่ วมกับการสํารวจภาคสนาม ซึ่ งได้เริ่ มดําเนินการตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2552 – 30 กันยายน 2553
ผลการดําเนินการดังนี้
1. สภาพการใช้ที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ ปี พ.ศ. 2553 ซึ่งเนื้อที่รวมทั้งสิ้ น 12,566,911 ไร่ พบว่ามี
การใช้ที่ดินจําแนกตามประเภท มีรายละเอียดดังนี้
1)

พื้นที่ป่าไม้ เป็ นประเภทการใช้ที่ดินที่มีเนื้อที่มากที่สุด คือ 8,941,623 ไร่ หรื อร้อย

ละ 71.15 ของเนื้อที่จงั หวัด โดยพื้นที่ป่าผลัดใบสมบูรณ์ มีเนื้อที่มากที่สุด 6,168,452 ไร่ รองลงมาได้แก่
ป่ าดิบสมบูรณ์ 2,501,808 ไร่ และ ป่ าผลัดใบรอสภาพฟื้ นฟู 169,138 ไร่ ตามลําดับ
2)

พื้นที่เกษตรกรรม มีเนื้ อที่ 2,823,623ไร่ หรื อร้อยละ 22.45 ของเนื้ อที่จงั หวัด พืช

เศรษฐกิจที่สาํ คัญได้แก่ ไร่ หมุนเวียน 832,557 ไร่ นาข้าว 577,789 ไร่ ลําไย 452,118 ไร่ และลิ้นจี่
125,531ไร่ เป็ นต้น
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3)

พื้นที่ชุมชนและสิ่ งปลูกสร้าง มีเนื้อที่ 465,189 ไร่ หรื อร้อยละ 3.71 ของเนื้อที่จงั หวัด

พื้นที่ส่วนใหญ่เป็ นพื้นที่หมู่บา้ น 252,822 ไร่ รองลงมาได้แก่ พื้นที่สถานที่ราชการและสถาบันต่างๆ
83,781 ไร่ เป็ นต้น
4)

พื้ น ที่ เ บ็ ด เตล็ ด มี เ นื้ อ ที่ 205,648

ไร่ หรื อร้ อ ยละ 1.64 ของเนื้ อ ที่ จ ังหวัด

ส่ ว นใหญ่ เ ป็ นไม้ละเมาะ 130,687ไร่ และทุ่งหญ้า 41,299 ไร่ ตามลําดับ
5)

พื้นที่ แหล่ งนํ้า มี เนื้ อที่ รวม 130,828

ไร่ หรื อร้ อยละ 1.05 ของเนื้ อที่ จงั หวัด

ส่ วนใหญ่เป็ นพื้นที่หนอง บึง 59,622 ไร่ รองลงมาได้แก่ อ่างเก็บนํ้า 30,882 ไร่ และแม่น้ าํ ลําคลอง
24,595 ไร่ เป็ นต้น
2.

การเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินจังหวัดเชี ยงใหม่ ระหว่างปี พ.ศ. 2549 และ ปี พ.ศ. 2553

ที่สาํ คัญได้แก่
1)

พื้นที่ชุมชนและสิ่ งปลูกสร้าง มีเนื้อที่เพิ่มขึ้น 87,251 ไร่ เนื่ องมาจากการขยายตัวของ

ชุมชน ซึ่งเกิดจากการขยายพื้นที่ของตัวเมืองและชุมชน นอกจากนี้ยงั มีสถานที่ราชการที่สร้างขึ้นใหม่และ
ขยายพื้นที่ เพิ่มขึ้น เช่ น โครงการตัวอย่างผลิตพลังงานไฟฟ้ าด้วยพลังแสงอาทิ ตย์ ศูนย์อุทกวิทยาที่ 1
อุทกวิทยาอมก๋ อย โครงการไฟฟ้ าพลังนํ้าแม่ตื่น สถานี วนวิจยั ปอแก้ว องค์การบริ หารส่ วนตําบล
ปางหิ นฝน องค์การบริ หารส่ วนตําบลสบเกี๊ยะ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่วิทยา เขตสะลวง-ขี้เหล็ก
รวมทั้งโรงงานอุตสาหกรรมสร้างขึ้นใหม่ เช่น โรงงานอําไพวรรณการเกษตร บริ ษทั สยามคาร์ เพน
เตอร์ บริ ษทั แมทเทคอินเตอร์เนชัลแนล บริ ษทั เชียงใหม่แพนคาร์โก้ จํากัด และสถานที่พกั ผ่อนหย่อน
ใจที่เกิดขึ้นใหม่ ได้แก่ สนามกีฬา และรี สอร์ทต่าง ๆ
2)

พื้นที่เกษตรกรรม มีเนื้อที่เพิ่มขึ้นจากปี พ.ศ. 2549 รวม 516,345 ไร่ เมื่อพิจารณาเป็ น

รายพืชที่สาํ คัญ จะพบว่าไร่ หมุนเวียนมีพ้ืนที่เพิ่มมากที่สุด 412,319 ไร่ รองลงมาได้แก่พ้ืนที่ปลูกข้าวโพด
เพิ่มขึ้น 110,365 ไร่ เนื่องจากความต้องการใช้ขา้ วโพดเลี้ยงสัตว์ในอุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรม
อาหารสัตว์ อุตสาหกรรมเอทานอล ที่เพิ่มมากขึ้น เนื่องจากโรงงานอาหารสัตว์ที่ใช้มนั สําปะหลังใน
สู ตรอาหารสัตว์บางส่ วนต้องปรับเปลี่ยนมาใช้ขา้ วโพดเลี้ยงสัตว์ ซึ่ งเป็ นผลจากมันสําปะหลังเกิดเพลี้ย
แป้ งระบาดทําให้ผลผลิตลดลง นอกจากนี้ ยงั พบว่ามีพ้ืนที่ปลูกไม้ผลเพิ่มขึ้นด้วย โดยพื้นที่ปลูกลําไย
เพิ่มขึ้นมากที่สุด รองลงมาได้แก่ พื้นที่ปลูกส้ม และลิ้นจี่ ตามลําดับ อันเนื่ องมาจากราคาของผลไม้ที่เพิ่ม
สูงขึ้น
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3)

พื้นที่ป่าไม้ โดยภาพรวมพื้นที่ป่าไม้ลดลง 693,139 ไร่ แต่เมื่อพิจารณาใน

รายละเอียด พบว่า ป่ าสมบูรณ์มีเนื้อที่ลดลง 668,496 ไร่ ในขณะที่ป่ารอสภาพฟื้ นฟูมีเนื้อที่ลดลง 24,643
ไร่ โดยเปลี่ยนแปลงไปเป็ นพื้นที่ไร่ หมุนเวียน ซึ่ งมีสาเหตุหลักคือการเพิ่มจํานวนของประชากรในจังหวัด
จึงมีความต้องการพื้นที่ทาํ กินเพิ่มมากขึ้น รวมทั้งทัศนคติและความเชื่อของเกษตรกร
4) พื้นที่แหล่งนํ้า มีเนื้อที่เพิ่มขึ้น 16,334 ไร่ เป็ นบ่อนํ้าในไร่ นา และคลองชลประทาน
5) พื้นที่เบ็ดเตล็ด มีเนื้ อที่เพิ่มขึ้น 73,209 ไร่ โดยพบว่าเปลี่ยนแปลงมาจากพื้นที่
เกษตรกรรมที่ถูกทิ้งร้าง
6) เมื่อพิจารณาถึงศักยภาพของดินพบว่า พื้นที่ปลูกพืชบนพื้นที่ดอน เป็ นพื้นที่ที่มีการ
เปลี่ ย นแปลงชนิ ด พื ช มากที่ สุ ด โดยมี ก ารเปลี่ ย นแปลงในกลุ่ ม ของพื ช ไร่ ไม้ผ ล และไม้ยื น ต้น
นอกจากนี้ ยงั พบว่านาข้าวในกลุ่มชุดดินที่ 5 ซึ่ งเป็ นดินนา มีการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ปลูกไม้ผล โดย
เปลี่ยนเป็ นลําไยมากที่สุด
3. ข้อเสนอแนะ
1) ในปี การผลิต 2553 ผลผลิตไม้ผล เช่น ลําไย ส้ม ลิ้นจี่ มีราคาค่อนข้างสู ง ทําให้มี
แนวโน้มขยายพื้นที่ปลูกเพิม่ มากขึ้น แต่การเพิม่ พื้นที่ปลูกของพืชเศรษฐกิจทั้ง 3 ชนิด อาจจะส่ งผลต่อ
ราคาผลผลิ ตได้ในภายหลัง แต่ เ นื่ องจากมี การนําเข้าผลผลิ ตมาจากต่ างประเทศ ซึ่ งมี ราคาตํ่ากว่า
ผลผลิตภายในประเทศ และมีแนวโน้มปริ มาณการนําเข้าที่เพิ่มขึ้นเรื่ อย ๆ โดยเฉพาะ ส้มชนิ ดต่างๆ
รัฐบาลจึงควรกําหนดนโยบายในการผลิตไม้ผล เช่น ยุทธศาสตร์พฒั นาผลไม้ไทย พ.ศ. 2553-2557 ให้
เป็ นรู ปธรรมเพื่อป้ องกันการเกิดปั ญหาราคาผลผลิตทางการเกษตรตกตํ่า ขยายตลาดทั้งภายใน และ
ภายนอกประเทศ เพื่อสร้างเสถียรภาพราคาผลไม้ให้แก่ เกษตรกร
2) พื้นที่ป่าในจังหวัดเชียงใหม่ลดลงอย่างต่อเนื่องในระยะเวลา 4 ปี เนื่ องมาจากการ
เพิ่มขึ้นของจํานวนประชากร ที่ตอ้ งการเพิ่มพื้นที่ทาํ กิน จึงมีการบุกรุ กเข้าไปทําประโยชน์ในเขตพื้นที่
ป่ า ซึ่ ง อาจส่ ง ผลต่ อ สมดุ ล ธรรมชาติ ใ นระยะยาวได้ รั ฐ ควรมี ก ลไกป้ องกัน และบริ ห ารการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติที่เหลืออยู่ให้มีประสิ ทธิ ภาพอย่างสู งสุ ด รัฐบาลจึงควรมีมาตรการที่เข้มงวด เพื่อ
รักษาพื้นที่ป่าไม้ ที่เป็ นป่ าสมบูรณ์ให้คงสภาพอยู่เพื่อรักษาความสมดุลในระบบนิ เวศวิทยาภายใน
พื้นที่
3) พื้นที่นาข้าวเป็ นแหล่งผลิตอาหารที่สาํ คัญของประเทศไทย มีแนวโน้มลดลงเนื่อง
เปลี่ยนแปลงไปเป็ นพื้นที่ปลูกพืชเศรษฐกิ จที่ให้ผลตอบแทนที่มากกว่าการผลิตข้าว หรื อเป็ นพื้นที่
ชุมชนหรื อสิ่ งปลูกสร้าง จึงส่ งผลให้ผลผลิตข้าวลดลงอย่างต่อเนื่องสวนทางกับจํานวนประชากรที่เพิ่ม
มากขึ้น ซึ่ งอาจจะส่ งผลกระทบต่อความมัน่ คงทางอาหารของประเทศได้ในอนาคต รัฐบาลจึงควรมี
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การติดตามการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถกําหนดนโยบายสําหรับป้ องกัน
และแก้ไขปั ญหาที่อาจเกิดขึ้นได้ในอนาคต
4) การศึ ก ษาครั้ งนี้ หน่ ว ยงานต่ า ง ๆ สามารถนํา ข้อ มู ล ไปพิ จ ารณาเพื่ อ กํา หนด
แนวทางนโยบายการใช้ประโยชน์ที่ดินให้มีประสิ ทธิ ภาพ และสามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างยัง่ ยืน
ต่อไป

