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บทสรุปสําหรับผู้บริหาร 

รายงานสภาพการใช้ที่ดนิ และการเปลีย่นแปลงการใช้ทีด่นิ 

จังหวดัเชียงใหม่ พ.ศ. 2553 

 จงัหวดัเชียงใหม่เป็นจงัหวดัท่ีมีพื้นท่ีขนาดใหญ่เป็นอนัดบัสองของประเทศ รองจากจงัหวดั
นครราชสีมา เป็นเมืองหลกัของภาคเหนือตอนบนซ่ึงไดรั้บการสนบัสนุนให้พฒันาจากภาครัฐอย่าง
ต่อเน่ืองเพ่ือให้เป็นศูนยก์ลางทั้งทางดา้นเกษตรกรรม อุตสาหกรรม ธุรกิจการคา้ และการคมนาคม    
ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม โดยมีพืชเศรษฐกิจหลายชนิด เช่น ขา้ว ลาํไย ล้ินจ่ี 
ส้มเขียวหวาน ตลอดจนพืชผกั   แต่การผลิตภาคนอกการเกษตรก็มีความสาํคญัเช่นกนัโดยเฉพาะใน
ภาคบริการ ทาํให้การขยายตวัทางเศรษฐกิจของจงัหวดัเชียงใหม่เป็นไปอย่างรวดเร็ว และค่อนขา้งมี
เสถียรภาพ จากการขยายตวัทางเศรษฐกิจท่ีเพิ่มมากข้ึนในทุกปี ซ่ึงส่งผลใหจ้งัหวดัเชียงใหม่มีประเภท
การใชท่ี้ดินท่ีหลากหลาย และเปล่ียนแปลงรวดเร็ว เช่น การขยายตวัอยา่งรวดเร็วของตวัเมือง และยา่น
อุตสาหกรรม รวมทั้งการขยายพื้นท่ี และการเปล่ียนชนิดพืชในพ้ืนท่ีเกษตรกรรม จึงควรกาํหนด
นโยบายและแผนยทุธศาสตร์ต่างๆ รองรับการพฒันาอยา่งรวดเร็วของจงัหวดั และทนักบัการแข่งขนั
ทางการตลาดทั้งภายใน และภายนอก โดยตอ้งสอดคลอ้งกบัส่ิงแวดลอ้ม เศรษฐกิจ และสังคม ดงันั้น
ขอ้มูลสภาพการใชท่ี้ดินท่ีเป็นปัจจุบนัจึงถือไดว้่าเป็นขอ้มูลพื้นฐานท่ีสาํคญั กรมพฒันาท่ีดินจึงนาํการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศภูมิศาสตร์ เขา้มาช่วยในการจดัทาํฐานขอ้มูลสภาพการใช้ท่ีดินจงัหวดั
เชียงใหม่ ร่วมกบัการสาํรวจภาคสนาม ซ่ึงไดเ้ร่ิมดาํเนินการตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2552 – 30 กนัยายน 2553
ผลการดาํเนินการดงัน้ี 
 1.  สภาพการใชท่ี้ดินจงัหวดัเชียงใหม่ ปี พ.ศ. 2553 ซ่ึงเน้ือท่ีรวมทั้งส้ิน 12,566,911  ไร่ พบว่ามี

การใชท่ี้ดินจาํแนกตามประเภท มีรายละเอียดดงัน้ี 

  1)  พื้นท่ีป่าไม ้เป็นประเภทการใชท่ี้ดินท่ีมีเน้ือท่ีมากท่ีสุด คือ 8,941,623 ไร่ หรือร้อย

ละ 71.15 ของเน้ือท่ีจงัหวดั โดยพ้ืนท่ีป่าผลดัใบสมบูรณ์ มีเน้ือท่ีมากท่ีสุด 6,168,452 ไร่ รองลงมาไดแ้ก่ 

ป่าดิบสมบูรณ์ 2,501,808 ไร่ และ ป่าผลดัใบรอสภาพฟ้ืนฟ ู169,138 ไร่ ตามลาํดบั 

  2)  พื้นท่ีเกษตรกรรม มีเน้ือท่ี 2,823,623ไร่ หรือร้อยละ 22.45 ของเน้ือท่ีจงัหวดั พืช

เศรษฐกิจท่ีสาํคญัไดแ้ก่ ไร่หมุนเวียน 832,557 ไร่ นาขา้ว 577,789 ไร่ ลาํไย  452,118  ไร่ และล้ินจ่ี 

125,531ไร่ เป็นตน้ 
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  3)  พื้นท่ีชุมชนและส่ิงปลูกสร้าง มีเน้ือท่ี 465,189 ไร่ หรือร้อยละ 3.71 ของเน้ือท่ีจงัหวดั 

พื้นท่ีส่วนใหญ่เป็นพื้นท่ีหมู่บา้น 252,822 ไร่ รองลงมาไดแ้ก่ พื้นท่ีสถานท่ีราชการและสถาบนัต่างๆ 

83,781 ไร่ เป็นตน้ 

  4) พื้นท่ีเบ็ดเตล็ดมีเน้ือท่ี 205,648 ไร่  หรือร้อยละ 1.64 ของเน้ือท่ีจังหวัด  

ส่วนใหญ่เป็นไมล้ะเมาะ 130,687ไร่ และทุ่งหญา้ 41,299 ไร่ ตามลาํดบั 

  5)  พื้นท่ีแหล่งนํ้ า มีเน้ือท่ีรวม 130,828 ไร่ หรือร้อยละ 1.05 ของเน้ือท่ีจงัหวดั  

ส่วนใหญ่เป็นพื้นท่ีหนอง บึง  59,622 ไร่ รองลงมาไดแ้ก่ อ่างเก็บนํ้ า 30,882 ไร่ และแม่นํ้ า ลาํคลอง 

24,595 ไร่ เป็นตน้ 

 2. การเปล่ียนแปลงการใชท่ี้ดินจงัหวดัเชียงใหม่ ระหว่างปี พ.ศ. 2549 และ ปี พ.ศ. 2553   

ท่ีสาํคญัไดแ้ก่ 

  1)  พื้นท่ีชุมชนและส่ิงปลูกสร้าง มีเน้ือท่ีเพิ่มข้ึน 87,251 ไร่ เน่ืองมาจากการขยายตวัของ

ชุมชน ซ่ึงเกิดจากการขยายพ้ืนท่ีของตวัเมืองและชุมชน นอกจากน้ียงัมีสถานท่ีราชการท่ีสร้างข้ึนใหม่และ

ขยายพื้นท่ีเพิ่มข้ึน เช่น โครงการตวัอย่างผลิตพลงังานไฟฟ้าด้วยพลงัแสงอาทิตย ์ศูนยอุ์ทกวิทยาท่ี 1  

อุทกวิทยาอมก๋อย โครงการไฟฟ้าพลงันํ้ าแม่ต่ืน สถานีวนวิจยัปอแก้ว องค์การบริหารส่วนตาํบล 

ปางหินฝน องคก์ารบริหารส่วนตาํบลสบเก๊ียะ มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม่วิทยา  เขตสะลวง-ข้ีเหลก็

รวมทั้งโรงงานอุตสาหกรรมสร้างข้ึนใหม่ เช่น โรงงานอาํไพวรรณการเกษตร  บริษทัสยามคาร์เพน

เตอร์ บริษทั แมทเทคอินเตอร์เนชลัแนล บริษทั เชียงใหม่แพนคาร์โก ้จาํกดั และสถานท่ีพกัผอ่นหยอ่น

ใจท่ีเกิดข้ึนใหม่ ไดแ้ก่ สนามกีฬา  และรีสอร์ทต่าง ๆ 

  2)  พื้นท่ีเกษตรกรรม มีเน้ือท่ีเพิ่มข้ึนจากปี พ.ศ. 2549 รวม 516,345 ไร่ เม่ือพิจารณาเป็น

รายพืชท่ีสาํคญั จะพบว่าไร่หมุนเวียนมีพื้นท่ีเพิ่มมากท่ีสุด 412,319 ไร่ รองลงมาไดแ้ก่พื้นท่ีปลูกขา้วโพด

เพิ่มข้ึน 110,365 ไร่ เน่ืองจากความตอ้งการใชข้า้วโพดเล้ียงสัตวใ์นอุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรม

อาหารสัตว ์ อุตสาหกรรมเอทานอล ท่ีเพิ่มมากข้ึน  เน่ืองจากโรงงานอาหารสัตวท่ี์ใชม้นัสาํปะหลงัใน

สูตรอาหารสตัวบ์างส่วนตอ้งปรับเปล่ียนมาใชข้า้วโพดเล้ียงสัตว ์ซ่ึงเป็นผลจากมนัสาํปะหลงัเกิดเพล้ีย

แป้งระบาดทาํให้ผลผลิตลดลง นอกจากน้ียงัพบว่ามีพื้นท่ีปลูกไมผ้ลเพ่ิมข้ึนดว้ย โดยพ้ืนท่ีปลูกลาํไย

เพิ่มข้ึนมากท่ีสุด รองลงมาไดแ้ก่ พื้นท่ีปลูกส้ม และล้ินจ่ี ตามลาํดบั อนัเน่ืองมาจากราคาของผลไมท่ี้เพิ่ม

สูงข้ึน 
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  3)  พื้นท่ีป่าไม ้โดยภาพรวมพื้นท่ีป่าไมล้ดลง 693,139 ไร่ แต่เม่ือพิจารณาใน

รายละเอียด พบว่า ป่าสมบูรณ์มีเน้ือท่ีลดลง 668,496 ไร่ ในขณะท่ีป่ารอสภาพฟ้ืนฟูมีเน้ือท่ีลดลง 24,643

ไร่ โดยเปล่ียนแปลงไปเป็นพื้นท่ีไร่หมุนเวียน  ซ่ึงมีสาเหตุหลกัคือการเพ่ิมจาํนวนของประชากรในจงัหวดั 

จึงมีความตอ้งการพื้นท่ีทาํกินเพิ่มมากข้ึน รวมทั้งทศันคติและความเช่ือของเกษตรกร 

  4) พื้นท่ีแหล่งนํ้ า มีเน้ือท่ีเพิ่มข้ึน 16,334 ไร่ เป็นบ่อนํ้ าในไร่นา และคลองชลประทาน
  5) พื้นท่ีเบด็เตล็ด มีเน้ือท่ีเพิ่มข้ึน 73,209 ไร่ โดยพบว่าเปล่ียนแปลงมาจากพ้ืนท่ี
เกษตรกรรมท่ีถูกท้ิงร้าง 
  6)  เม่ือพิจารณาถึงศกัยภาพของดินพบว่า พื้นท่ีปลูกพืชบนพื้นท่ีดอน เป็นพื้นท่ีท่ีมีการ
เปล่ียนแปลงชนิดพืชมากท่ีสุด โดยมีการเปล่ียนแปลงในกลุ่มของพืชไร่ ไม้ผล และไม้ยืนต้น 
นอกจากน้ียงัพบว่านาขา้วในกลุ่มชุดดินท่ี 5 ซ่ึงเป็นดินนา มีการเปล่ียนแปลงพื้นท่ีปลูกไมผ้ล โดย
เปล่ียนเป็นลาํไยมากท่ีสุด 
  3. ขอ้เสนอแนะ 

  1)  ในปีการผลิต 2553 ผลผลิตไมผ้ล เช่น ลาํไย ส้ม ล้ินจ่ี มีราคาค่อนขา้งสูง ทาํให้มี
แนวโนม้ขยายพ้ืนท่ีปลูกเพิ่มมากข้ึน แต่การเพิ่มพื้นท่ีปลูกของพืชเศรษฐกิจทั้ง 3 ชนิด อาจจะส่งผลต่อ
ราคาผลผลิตได้ในภายหลงั แต่เน่ืองจากมีการนําเขา้ผลผลิตมาจากต่างประเทศ ซ่ึงมีราคาตํ่ากว่า
ผลผลิตภายในประเทศ และมีแนวโนม้ปริมาณการนาํเขา้ท่ีเพิ่มข้ึนเร่ือย ๆ โดยเฉพาะ ส้มชนิดต่างๆ 
รัฐบาลจึงควรกาํหนดนโยบายในการผลิตไมผ้ล เช่น ยทุธศาสตร์พฒันาผลไมไ้ทย พ.ศ. 2553-2557 ให้
เป็นรูปธรรมเพื่อป้องกนัการเกิดปัญหาราคาผลผลิตทางการเกษตรตกตํ่า ขยายตลาดทั้งภายใน และ
ภายนอกประเทศ เพื่อสร้างเสถียรภาพราคาผลไมใ้หแ้ก่ เกษตรกร 
  2)  พื้นท่ีป่าในจงัหวดัเชียงใหม่ลดลงอยา่งต่อเน่ืองในระยะเวลา 4 ปี เน่ืองมาจากการ
เพิ่มข้ึนของจาํนวนประชากร ท่ีตอ้งการเพิ่มพื้นท่ีทาํกิน จึงมีการบุกรุกเขา้ไปทาํประโยชน์ในเขตพื้นท่ี
ป่า ซ่ึงอาจส่งผลต่อสมดุลธรรมชาติในระยะยาวได้ รัฐควรมีกลไกป้องกัน และบริหารการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติท่ีเหลืออยู่ให้มีประสิทธิภาพอย่างสูงสุด รัฐบาลจึงควรมีมาตรการท่ีเขม้งวด เพื่อ
รักษาพื้นท่ีป่าไม ้ ท่ีเป็นป่าสมบูรณ์ให้คงสภาพอยู่เพื่อรักษาความสมดุลในระบบนิเวศวิทยาภายใน
พื้นท่ี 
  3)  พื้นท่ีนาขา้วเป็นแหล่งผลิตอาหารท่ีสาํคญัของประเทศไทย มีแนวโนม้ลดลงเน่ือง
เปล่ียนแปลงไปเป็นพื้นท่ีปลูกพืชเศรษฐกิจท่ีให้ผลตอบแทนท่ีมากกว่าการผลิตขา้ว หรือเป็นพื้นท่ี
ชุมชนหรือส่ิงปลูกสร้าง จึงส่งผลใหผ้ลผลิตขา้วลดลงอยา่งต่อเน่ืองสวนทางกบัจาํนวนประชากรท่ีเพิ่ม
มากข้ึน ซ่ึงอาจจะส่งผลกระทบต่อความมัน่คงทางอาหารของประเทศไดใ้นอนาคต รัฐบาลจึงควรมี



viii 

 

การติดตามการเปล่ียนแปลงการใชท่ี้ดินอยา่งต่อเน่ือง เพื่อใหส้ามารถกาํหนดนโยบายสาํหรับป้องกนั
และแกไ้ขปัญหาท่ีอาจเกิดข้ึนไดใ้นอนาคต 
  4)  การศึกษาคร้ังน้ี หน่วยงานต่าง ๆ สามารถนําข้อมูลไปพิจารณาเพื่อกําหนด
แนวทางนโยบายการใชป้ระโยชน์ท่ีดินให้มีประสิทธิภาพ และสามารถใชป้ระโยชน์ไดอ้ย่างย ัง่ยืน
ต่อไป 
 
 




