บทสรุ ปผู้บริหาร
รายงานสภาพการใช้ ท่ ีดนิ และการเปลี่ยนแปลงการใช้ ท่ ีดนิ
จังหวัดลาพูน พ.ศ. 2553
จังหวัดลาพูนเป็ นจังหวัดที่เก่าแก่ที่สดุ แต่ก็มีเนื ้อที่ที่เล็กที่สดุ ของภาคเหนือ มีพื ้นที่ 4,506 ตาราง
กิโลเมตร หรื อประมาณ 2,816,176 ไร่ คิดเป็ นร้ อยละ 4.85 ของพื ้นที่ภาคเหนือตอนบน บริเวณที่กว้ าง
ที่สดุ คือ 73 กิโลเมตร และยาวจากเหนือจดใต้ 136 กิโลเมตร ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ
เกษตรกรรม รองลงมาได้ แก่ รับจ้ าง เลี ้ยงสัตว์ อุตสาหกรรมในครัวเรื อน และหัตถกรรม สถาน
ประกอบการและอุตสาหกรรมในท้ องถิ่น การท่องเที่ยวและประมงน ้าจืด เป็ นต้ น จากการสารวจสภาพการ
ใช้ ที่ดนิ ใน ปี พ.ศ.2552 พบว่าสภาพการใช้ ที่ดนิ จาแนกตามประเภทการใช้ ที่ดนิ มีรายละเอียดดังนี ้
1. พื ้นที่ป่าไม้ เป็ นประเภทการใช้ ที่ดนิ ที่มีเนื ้อที่มากที่สดุ คือ 1,750,688 ไร่ หรื อ ร้ อยละ 62.16
ของเนื ้อที่ทงจั
ั ้ งหวัด โดยป่ าผลัดใบสมบูรณ์มีเนื ้อที่มากที่สดุ 1,685,527 ไร่ ลาดับรองลงมาคือ ป่ าผลัดใบ
รอสภาพฟื น้ ฟู 50,976 ไร่ และสวนป่ าสมบูรณ์ 8,802 ไร่ ตามลาดับ
2. พื ้นที่เกษตรกรรม เป็ นประเภทการใช้ ที่ดนิ ที่มีเนื ้อที่รองจากพื น้ ที่ป่าไม้ คือ มีเนื ้อที่รวม 797,199
ไร่ หรื อ ร้ อยละ 28.31 ของเนื ้อที่ทงจั
ั ้ งหวัด โดยพืชเศรษฐกิจที่สาคัญ ได้ แก่ ลาไย 362,604 ไร่ ข้ าวโพด
154,555 ไร่ นาข้ าว 125,776 ไร่ มะม่วง 39,613 ไร่ และ นาข้ าว+พืชผัก 39,613 ไร่ ตามลาดับ
3. พื ้นที่ชมุ ชน และสิ่งปลูกสร้ าง นีเนื ้อที่รวม 119,505 ไร่ หรื อ ร้ อยละ 4.24 ของเนื ้อที่ทงจั
ั ้ งหวัด
พื ้นที่สว่ นใหญ่เป็ นหมูบ่ ้ าน 87,018 ไร่ รองลงมาได้ แก่ ตัวเมืองและย่านการค้ า 4,303 ไร่ และ โรงงาน
อุตสาหกรรม 3,729 ไร่ ตามลาดับ
4. พื ้นที่เบ็ดเตล็ด มีเนื ้อที่ร วม 114,724 ไร่ หรื อ ร้ อยละ 4.07 ของเนื ้อที่ทงจั
ั ้ งหวัด ซึง่ พื ้นที่โดย
ส่วนใหญ่ได้ แก่ ไม้ ละเมาะ 84,721 ไร่ ทุง่ หญ้ า 17,745 ไร่ และ เหมืองแร่ 8,689 ไร่
5. พื ้นที่แหล่งน ้า มีเนื ้อที่รวม 34,060 ไร่ หรื อ ร้ อยละ 1.21 ของเนื ้อที่ทงจั
ั ้ งหวัด ส่วนใหญ่เป็ น
พื ้นที่อา่ งเก็บน ้า 18,353 ไร่ รองลงมา ได้ แก่ แม่น ้าลาคลอง 10,109 ไร่ และ บ่อน ้าในไร่นา 4,617 ไร่
ตามลาดับ
สภาพการใช้ ที่ดนิ ส่วนใหญ่ในจังหวัดลาพูนปี พ .ศ. 2551-2553 โดยภาพรวมนันไม่
้ คอ่ ยมีการ
เปลี่ยนแปลง สภาพการใช้ ที่ดนิ มีการเปลี่ยนแปลง จานวน 71,438 ไร่ (ร้ อยละ 2.54) แต่เมื่อพิจารณาการ
เปลี่ยนแปลงสภาพการใช้ ที่ดนิ เป็ นประเภทการใช้ ที่ดนิ และ รายชนิดพืชจะเห็นได้ วา่ ในการเปลี่ยนแปลงนันมี
้
ทังแบบเพิ
้
่มขึ ้น และลดลง เช่น พื ้นที่ป่าผลัดใบรอสภาพฟื น้ ฟูมีพื ้นที่ลดลง 8,381 ไร่ แต่พื ้นที่ทาการเกษตร
เพิ่มขึ ้น เช่น มีมะม่วงเพิ่มขึ ้น 7,849 ไร่ นาข้ าวลดลง 6,733 ไร่ นาข้ าว+พืชผัก เพิ่มขึ ้น 5,740 ไร่
นาร้ างลดลง 5,139 ไร่ และ ยางพารา เพิ่มขึ ้น 4,130 ไร่ และร้ อยละ ตามลาดับ

เมื่อพิจารณารายละเอียดของข้ อมูลปรากฏว่าการเปลี่ยนแปลงการใช้ ที่ดนิ ทางการเกษตรนัน้
สามารถแบ่งออกได้ เป็ น 3 กลุม่ คือ
1. กลุม่ พืชที่มีการขยายพื ้นที่การปลูกเล็กน้ อย ได้ แก่ ข้ าวโพด ลาไย และพืชผัก
2. กลุม่ พืชที่มีการขยายพื ้นที่การปลูกปานกลาง ได้ แก่ มะม่วง
3. กลุม่ พืชที่มีการขยายพื ้นที่การปลูกมาก ได้ แก่ มันสาปะหลัง อ้ อย ยูคาลิปตัส และ
ยางพารา
จากการวิเคราะห์สภาพการใช้ ที่ดนิ ในจังหวัดลาพูน ปรากฏว่า
ปั จจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลง
สภาพการใช้ ที่ดนิ ได้ แก่
1. ปั จจัยทางกายภาพ เช่น ทรัพยากรดิน และการใช้ ที่ดนิ ที่มีผลต่อการผลิตทางการเกษตร
(ปั ญหาการชะล้ างพังทลายของดิน ปั ญหาการใช้ ที่ดินไม่เหมาะสมกับศักยภาพที่ดนิ และปั ญหาการไม่มี
ที่ดนิ ทากิน) ทรัพยากรน ้า (ปั ญหาความแห้ งแล้ ง และการขาดแคลนน ้า ปั ญหาการพัฒนาแหล่งน ้า) และ
ปั ญหาความเสื่อมโทรม และการลดลงของทรัพยากรป่ าไม้ ฯลฯ เช่น การที่เกษตรกรอาเภอ บ้ านโฮ่งบุกรุก
พื ้นที่ป่าเพื่อทาการเกษตรต่างๆ (กล้ วย ลาไย ยางพารา) เป็ นต้ น
2. ปั จจัยทางเศรษฐกิจและสังคม เช่น สถานการณ์ของโลกเรามีแนวโน้ มเกิดวิกฤตทังอาหาร
้
และพลังงาน หรื อ การขยายตัวของประชากรเพิ่มขึ ้น ราคาผลผลิตทางการเกษตรมีแนวโน้ ม ปรับตัวสูงขึ ้น
อย่างต่อเนื่อง หรื อ ปั ญหา การบุกรุกป่ าเพื่อขยายที่ทากินทางการเกษตรของเกษตรกร ฯลฯ เช่น การที่
เกษตรกรอาเภอลี ้บุกรุกพื ้นที่ป่าเพื่อทาการเกษตรต่างๆ (ยางพารา) เป็ นต้ น
3. ปั จจัยทางการเมือง และนโยบายภาครัฐ คือ นโยบายจากภาครัฐ เช่น มาตรการช่วยเหลือ
การส่งออก หรื อการแข่งขันเพื่อการส่งออกของประเทศไทยสูงขึ ้น ฯลฯ ปั ญหาเสถียรภาพทางการเมือง
วิสยั ทัศน์และยุทธศาสตร์ ของจังหวัด
4. ปั จจัยด้ านอื่นๆ เช่น ปั ญหาภัยธรรมชาติ หรื อปั ญหาความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงิน
บาท เป็ นต้ น

ข้ อเสนอแนะ
1. ควร พัฒนาระบบคลังข้ อมูล ให้ มีคณ
ุ ภาพและทันสมัยยิ่งขึ ้น เพราะในปั จจุบนั นี ้เป็ นยุค
โลกาภิวฒ
ั น์ การรับส่งข้ อมูลข่าวสารเป็ นไปด้ วยความรวดเร็ว แต่ต้องมีความถูกต้ อง และแม่นยาสูง ดังนัน้
จึงควรมีการนาเทคโนโลยีที่ทนั สมัยมาช่วยพัฒนาระบบการจัดเก็บข้ อมูล เช่น การใช้ ระบบ Server จัดเก็บ
ข้ อมูล เป็ นต้ น ทังนี
้ ้การมี ระบบคลังข้ อมูล ที่ทนั สมัยจะส่งผลดีในหลายด้ าน เช่น ลดงบประมาณในการซื ้อ
วัสดุและอุปกรณ์ในการจัดเก็บ ลดความซ ้าซ้ อนในการจัดเก็บข้ อมูลของแต่ละหน่วยงาน หรื อเพิ่ม
ประสิทธิภาพ และความรวดเร็วการรับส่งข้ อมูลของบุคลากรภายในกรมพัฒนาที่ดนิ เป็ นต้ น

2. ควรปรับปรุงฐานข้ อมูลสภาพการใช้ ที่ดนิ ให้ มีคณ
ุ ภาพ และทันสมัยอยูเ่ สมอ เช่น ภาพถ่าย
ดาวเทียมฯ เพราะการปรับปรุงฐานข้ อมูลให้ ทนั สมัย และมีคณ
ุ ภาพนันจะส่
้ งผลให้ การวิเคราะห์แผนที่สภาพ
การใช้ ที่ดนิ มีความถูกต้ องและแม่นยายิ่งขึ ้น นอกจากนี ้ยังเป็ น ประโยชน์สาหรับงานด้ านอื่นๆ เพราะข้ อมูล
และแผนที่แสดงสภาพการใช้ ที่ดนิ นันส่
้ วนใหญ่จะใช้ เป็ นข้ อมูลพื ้นฐาน เช่น งานวางแผนการใช้ ที่ดนิ ฯ
3. ควรเพิ่มช่วงเวลาในการวิเคราะห์ให้ มากขึ ้น เพื่อให้ สามารถวิเคราะห์แนวโน้ ม หรื อปั จจัยในการ
เปลี่ยนแปลสภาพการใช้ ที่ดนิ ได้ ถกู ต้ อง และแม่นยายิ่งขึ ้น
4. ควรมีการสร้ างมาตรฐานในการจาแนกประเภทการใช้ ที่ดนิ หรื อการกาหนดชนิดของหน่วยแผนที่
(Mapping Unit) เพราะหากผู้สารวจมีมาตรฐานในการกาหนดประเภทการใช้ ที่ดนิ ที่แตกต่างกันจะส่งผลต่อ
การวิเคราะห์เพื่อจัดทาแผนที่สภาพการใช้ ที่ดนิ ให้ ผิดพลาด หรื อคลาดเคลื่อนไปได้

ประโยชน์ ท่ ีคาดว่ าจะได้ รับ
1. ได้ ทราบสถานการณ์การใช้ ที่ดนิ ของจังหวัดลาพูนในปี พ.ศ. 2553 รวมทังปั
้ จจัยที่ทาให้ เกิดการ
เปลี่ยนแปลงการใช้ ที่ดนิ ระหว่างปี พ.ศ. 2551 – พ.ศ. 2553
2. สามารถใช้ เป็ นฐานข้ อมูลในการกาหนดแผนการใช้ ที่ดนิ เพื่อให้ เกิ ดการพัฒนาทางการเกษตร
อย่างมีประสิทธิภาพและยัง่ ยืน
3. สามารถนาข้ อมูลแผนที่สภาพการใช้ ที่ดนิ เชิงเลขไปใช้ ในการคาดการณ์ผลผลิตพืชเศรษฐกิจ
ล่วงหน้ าเพื่อวางแผนพัฒนาพืชเศรษฐกิจในอนาคตได้
4. หน่วยงานต่างๆ รวมทังสถาบั
้
นการศึกษาสามารถนาข้ อมูลแผนที่สภาพการใช้ ที่ดนิ เชิงเลขไป
เป็ นฐานข้ อมูลในการประกอบการค้ นคว้ า หรื อวิจยั ได้

