
บทสรุปผู้บริหาร 
รายงานสภาพการใช้ที่ดนิและการเปล่ียนแปลงการใช้ที่ดนิ  

จังหวัดล าพูน พ.ศ. 2553 
 
 จงัหวดัล าพนูเป็นจงัหวดัท่ีเก่าแก่ท่ีสดุแตก็่มีเนือ้ท่ีท่ีเล็กท่ีสดุของภาคเหนือ มีพืน้ท่ี 4,506  ตาราง
กิโลเมตร  หรือประมาณ  2,816,176  ไร่  คดิเป็นร้อยละ  4.85  ของพืน้ท่ีภาคเหนือตอนบน  บริเวณท่ีกว้าง
ท่ีสดุคือ  73  กิโลเมตร  และยาวจากเหนือจดใต้  136  กิโลเมตร  ประชากรสว่นใหญ่ประกอบอาชีพ
เกษตรกรรม  รองลงมาได้แก่ รับจ้าง  เลีย้งสตัว์  อตุสาหกรรมในครัวเรือน และหตัถกรรม  สถาน
ประกอบการและอตุสาหกรรมในท้องถ่ิน  การทอ่งเท่ียวและประมงน า้จืด   เป็นต้น  จากการส ารวจสภาพการ
ใช้ท่ีดนิ ใน ปี พ.ศ.2552 พบวา่สภาพการใช้ท่ีดนิจ าแนกตามประเภทการใช้ท่ีดนิมีรายละเอียดดงันี  ้

1.  พืน้ท่ีป่าไม้  เป็นประเภทการใช้ท่ีดนิท่ีมีเนือ้ท่ีมากท่ีสดุ คือ 1,750,688 ไร่ หรือ ร้อยละ 62.16 
ของเนือ้ท่ีทัง้จงัหวดั  โดยป่าผลดัใบสมบรูณ์มีเนือ้ท่ีมากท่ีสดุ  1,685,527  ไร่  ล าดบัรองลงมาคือ ป่าผลดัใบ
รอสภาพฟืน้ฟ ู 50,976  ไร่  และสวนป่าสมบรูณ์  8,802 ไร่ ตามล าดบั 

2.   พืน้ท่ีเกษตรกรรม  เป็นประเภทการใช้ท่ีดนิท่ีมีเนือ้ท่ีรองจากพื น้ท่ีป่าไม้ คือ มีเนือ้ท่ีรวม 797,199  
ไร่ หรือ ร้อยละ 28.31 ของเนือ้ท่ีทัง้จงัหวดั  โดยพืชเศรษฐกิจท่ีส าคญั ได้แก่ ล าไย  362,604 ไร่   ข้าวโพด  
154,555  ไร่   นาข้าว  125,776  ไร่  มะมว่ง  39,613  ไร่  และ นาข้าว+พืชผกั  39,613  ไร่  ตามล าดบั 

3.  พืน้ท่ีชมุชน และสิ่งปลกูสร้าง นีเนือ้ท่ีรวม  119,505  ไร่ หรือ ร้อยละ 4.24  ของเนือ้ท่ีทัง้จงัหวดั  
พืน้ท่ีสว่นใหญ่เป็นหมูบ้่าน  87,018  ไร่  รองลงมาได้แก่ ตวัเมืองและยา่นการค้า  4,303 ไร่ และ โรงงาน
อตุสาหกรรม  3,729  ไร่  ตามล าดบั 

4.  พืน้ท่ีเบด็เตล็ด มีเนือ้ท่ีร วม  114,724  ไร่  หรือ ร้อยละ 4.07 ของเนือ้ท่ีทัง้จงัหวดั  ซึง่พืน้ท่ีโดย
สว่นใหญ่ได้แก่ ไม้ละเมาะ 84,721 ไร่   ทุง่หญ้า  17,745  ไร่ และ เหมืองแร่  8,689  ไร่ 

5.  พืน้ท่ีแหลง่น า้  มีเนือ้ท่ีรวม  34,060  ไร่ หรือ ร้อยละ 1.21  ของเนือ้ท่ีทัง้จงัหวดั  สว่นใหญ่เป็น
พืน้ท่ีอา่งเก็บน า้  18,353  ไร่  รองลงมา ได้แก่ แมน่ า้ล าคลอง  10,109  ไร่ และ บอ่น า้ในไร่นา  4,617  ไร่ 
ตามล าดบั 

สภาพการใช้ท่ีดนิสว่นใหญ่ในจงัหวดัล าพนูปี พ .ศ. 2551-2553  โดยภาพรวมนัน้ไมค่อ่ยมีการ
เปล่ียนแปลง  สภาพการใช้ท่ีดนิมีการเปล่ียนแปลง จ านวน 71,438 ไร่ (ร้อยละ 2.54) แตเ่ม่ือพิจารณาการ
เปล่ียนแปลงสภาพการใช้ท่ีดนิเป็นประเภทการใช้ท่ีดนิ และ รายชนิดพืชจะเห็นได้วา่ในการเปล่ียนแปลงนัน้มี
ทัง้แบบเพิ่มขึน้ และลดลง เชน่ พืน้ท่ีป่าผลดัใบรอสภาพฟืน้ฟมีูพืน้ท่ีลดลง 8,381 ไร่ แตพื่น้ท่ีท าการเกษตร
เพิ่มขึน้ เชน่ มีมะมว่งเพิ่มขึน้  7,849  ไร่   นาข้าวลดลง  6,733  ไร่    นาข้าว+พืชผกั เพิ่มขึน้ 5,740  ไร่    
นาร้างลดลง  5,139  ไร่  และ ยางพารา เพิ่มขึน้  4,130  ไร่ และร้อยละ ตามล าดบั   



เม่ือพิจารณารายละเอียดของข้อมลูปรากฏวา่การเปล่ียนแปลงการใช้ท่ีดนิทางการเกษตรนัน้
สามารถแบง่ออกได้เป็น 3 กลุม่ คือ 

 
1. กลุม่พืชท่ีมีการขยายพืน้ท่ีการปลกูเล็กน้อย  ได้แก่  ข้าวโพด  ล าไย และพืชผกั  
2. กลุม่พืชท่ีมีการขยายพืน้ท่ีการปลกูปานกลาง  ได้แก่  มะมว่ง   
3. กลุม่พืชท่ีมีการขยายพืน้ท่ีการปลกูมาก  ได้แก่  มนัส าปะหลงั  อ้อย  ยคูาลิปตสั  และ 

ยางพารา 
จากการวิเคราะห์สภาพการใช้ท่ีดนิในจงัหวดัล าพนู ปรากฏวา่ ปัจจยัท่ีมีผลตอ่การเปล่ียนแปลง

สภาพการใช้ท่ีดนิ ได้แก่ 
1. ปัจจยัทางกายภาพ เชน่ ทรัพยากรดนิ และการใช้ท่ีดนิท่ีมีผลตอ่การผลิตทางการเกษตร   

(ปัญหาการชะล้างพงัทลายของดนิ   ปัญหาการใช้ท่ีดินไมเ่หมาะสมกบัศกัยภาพท่ีดนิ และปัญหาการไมมี่
ท่ีดนิท ากิน)   ทรัพยากรน า้ (ปัญหาความแห้งแล้ง และการขาดแคลนน า้  ปัญหาการพฒันาแหลง่น า้) และ
ปัญหาความเส่ือมโทรม และการลดลงของทรัพยากรป่าไม้   ฯลฯ เชน่ การท่ีเกษตรกรอ าเภอ บ้านโฮง่บกุรุก
พืน้ท่ีป่าเพ่ือท าการเกษตรตา่งๆ (กล้วย  ล าไย  ยางพารา)  เป็นต้น 

2. ปัจจยัทางเศรษฐกิจและสงัคม เชน่ สถานการณ์ของโลกเรามีแนวโน้มเกิดวิกฤตทัง้อาหาร  
และพลงังาน  หรือ การขยายตวัของประชากรเพิ่มขึน้  ราคาผลผลิตทางการเกษตรมีแนวโน้ม ปรับตวัสงูขึน้
อยา่งตอ่เน่ือง หรือ ปัญหา การบกุรุกป่าเพ่ือขยายท่ีท ากินทางการเกษตรของเกษตรกร  ฯลฯ เชน่ การท่ี
เกษตรกรอ าเภอลีบ้กุรุกพืน้ท่ีป่าเพ่ือท าการเกษตรตา่งๆ (ยางพารา)  เป็นต้น 

      3.  ปัจจยัทางการเมือง และนโยบายภาครัฐ คือ นโยบายจากภาครัฐ เชน่ มาตรการชว่ยเหลือ
การสง่ออก หรือการแขง่ขนัเพ่ือการสง่ออกของประเทศไทยสงูขึน้ ฯลฯ ปัญหาเสถียรภาพทางการเมือง  
วิสยัทศัน์และยทุธศาสตร์ของจงัหวดั 

4. ปัจจยัด้านอ่ืนๆ เชน่ ปัญหาภยัธรรมชาต ิ หรือปัญหาความผนัผวนของอตัราแลกเปล่ียนเงิน
บาท เป็นต้น 

ข้อเสนอแนะ 

 1. ควร พฒันาระบบคลงัข้อมลู ให้มีคณุภาพและทนัสมยัย่ิงขึน้  เพราะในปัจจบุนันีเ้ป็นยคุ
โลกาภิวฒัน์  การรับสง่ข้อมลูขา่วสารเป็นไปด้วยความรวดเร็ว แตต้่องมีความถกูต้อง และแมน่ย าสงู  ดงันัน้
จงึควรมีการน าเทคโนโลยีท่ีทนัสมยัมาชว่ยพฒันาระบบการจดัเก็บข้อมลู เชน่ การใช้ระบบ Server จดัเก็บ
ข้อมลู เป็นต้น  ทัง้นีก้ารมี ระบบคลงัข้อมลู ท่ีทนัสมยัจะสง่ผลดีในหลายด้าน เชน่ ลดงบประมาณในการซือ้
วสัดแุละอปุกรณ์ในการจดัเก็บ  ลดความซ า้ซ้อนในการจดัเก็บข้อมลูของแตล่ะหนว่ยงาน  หรือเพิ่ม
ประสิทธิภาพ และความรวดเร็วการรับสง่ข้อมลูของบคุลากรภายในกรมพฒันาท่ีดนิ เป็นต้น 



 2.  ควรปรับปรุงฐานข้อมลูสภาพการใช้ท่ีดนิให้มีคณุภาพ และทนัสมยัอยูเ่สมอ เชน่ ภาพถ่าย
ดาวเทียมฯ  เพราะการปรับปรุงฐานข้อมลูให้ทนัสมยั และมีคณุภาพนัน้จะสง่ผลให้การวิเคราะห์แผนท่ีสภาพ
การใช้ท่ีดนิมีความถกูต้องและแมน่ย ายิ่งขึน้  นอกจากนีย้งัเป็น ประโยชน์ส าหรับงานด้านอ่ืนๆ เพราะข้อมลู
และแผนท่ีแสดงสภาพการใช้ท่ีดนินัน้สว่นใหญ่จะใช้เป็นข้อมลูพืน้ฐาน เชน่ งานวางแผนการใช้ท่ีดนิ ฯ  
 3.  ควรเพิ่มชว่งเวลาในการวิเคราะห์ให้มากขึน้ เพ่ือให้สามารถวิเคราะห์แนวโน้ม หรือปัจจยัในการ
เปล่ียนแปลสภาพการใช้ท่ีดนิได้ถกูต้อง และแมน่ย ายิ่งขึน้ 
 4.  ควรมีการสร้างมาตรฐานในการจ าแนกประเภทการใช้ท่ีดนิ หรือการก าหนดชนิดของหนว่ยแผนท่ี 
(Mapping Unit) เพราะหากผู้ส ารวจมีมาตรฐานในการก าหนดประเภทการใช้ท่ีดนิท่ีแตกตา่งกนัจะสง่ผลตอ่
การวิเคราะห์เพ่ือจดัท าแผนท่ีสภาพการใช้ท่ีดนิให้ผิดพลาด หรือคลาดเคล่ือนไปได้ 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1. ได้ทราบสถานการณ์การใช้ท่ีดนิของจงัหวดัล าพนูในปี พ .ศ. 2553  รวมทัง้ปัจจยัท่ีท าให้เกิดการ
เปล่ียนแปลงการใช้ท่ีดนิ ระหวา่งปี พ.ศ. 2551 – พ.ศ. 2553 

2. สามารถใช้เป็นฐานข้อมลูในการก าหนดแผนการใช้ท่ีดนิเพ่ือให้เกิดการพฒันาทางการเกษตร
อยา่งมีประสิทธิภาพและยัง่ยืน 

3. สามารถน าข้อมลูแผนท่ีสภาพการใช้ท่ีดนิเชิงเลขไปใช้ในการคาดการณ์ผลผลิตพืชเศรษฐกิจ
ลว่งหน้าเพ่ือวางแผนพฒันาพืชเศรษฐกิจในอนาคตได้ 

4. หนว่ยงานตา่งๆ รวมทัง้สถาบนัการศกึษาสามารถน าข้อมลูแผนท่ีสภาพการใช้ท่ีดนิเชิงเลขไป
เป็นฐานข้อมลูในการประกอบการค้นคว้า หรือวิจยัได้  
 

 


