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7. สรุปผลการศึกษา 

 7.1 สรุปการวิเคราะห์สภาพการใช้ที�ดิน ปี พ.ศ. 2554 และการเปลี�ยนแปลงการใช้ที�ดิน 

ระหว่างปี พ.ศ. 2549 และ ปี พ.ศ. 2554 
7.1.1 สรุปสภาพการใชที้)ดินจงัหวดัชยัภูมิ ปี พ.ศ. 2554    

   1) จงัหวดัชัยภูมิมีเนื�อที)รวมทั�งสิ�น  7,986,429 ไร่ จากการดาํเนินการสํารวจ 
ในปี พ.ศ. 2554 พบวา่สภาพการใชที้)ดินจาํแนกตามประเภทการใชที้)ดิน มีรายละเอียดดงันี�  
    (1)  พื�นที)ชุมชนและสิ)งปลูกสร้าง  มีเนื�อที)รวม 265,836 ไร่ หรือร้อยละ 3.33 
ของเนื�อที)จงัหวดั ประกอบดว้ยพื�นที)หมู่บา้นมากที)สุด มีเนื�อที) 199,511 ไร่ รองลงมา ไดแ้ก่ ตวัเมือง
และยา่นการคา้ 27,375 ไร่  สถานที)ราชการและสถาบนัต่าง ๆ 22,879 ไร่ ตามลาํดบั 
    (2)  พื�นที)เกษตรกรรม เป็นประเภทการใช้ที)ดินที)มีเนื�อที)มากที)สุด คือ 
4,251,502 ไร่ หรือร้อยละ 53.22 ของเนื�อที)จงัหวดั พืชเศรษฐกิจที)สําคญัได้แก่ นาขา้ว 1,962,495 ไร่ 
มนัสําปะหลัง 983,844 ไร่ อ้อย 850,524 ไร่ ยูคาลิปตสั  103,214 ไร่ และยางพารา 101,813 ไร่ 
ตามลาํดบั 

  (3)  พื�นที)ป่าไม ้มีเนื�อที)รวม 2,892,467 ไร่ หรือร้อยละ 36.22 ของเนื�อที)
จงัหวดั โดยพื�นที)ป่าผลดัใบสมบรูณ์มีเนื�อที)มากที)สุด 1,202,881 ไร่ ป่าดิบสมบูรณ์ 1,092,751 ไร่ และ
สวนป่าสมบรูณ์ 149,812 ไร่ ตามลาํดบั 
 (4) พื�นที)นํ� า  มีเนื�อที)รวม 188,931 ไร่ หรือร้อยละ 2.38 ของเนื�อที)จงัหวดั 
ส่วนใหญ่เป็นแม่นํ� า ลาํคลอง มีเนื�อที) 70,110 ไร่ รองลงมา ไดแ้ก่ หนอง บึง 52,697 ไร่ และอ่างเก็บนํ� า 
41,101 ไร่ โดยมีเขื)อนจุฬาภรณ์เป็นแหล่งนํ�าที)สาํคญัของจงัหวดั  

  (5)  พื�นที)เบ็ดเตล็ด มีเนื�อที)รวม 387,693 ไร่ หรือร้อยละ 4.85 ของเนื�อที)
จงัหวดั ส่วนใหญ่เป็นไม้ละเมาะ 237,301 ไร่ ทุ่งหญ้า 61,314 ไร่ และพื�นที)หินโผล่ 59,632 ไร่ 
ตามลาํดบั     
   2) จากชั�นขอ้มูลแผนที)ป่าไมต้ามกฎหมาย พบว่า พื�นที)เพื)อการอนุรักษ์ของ
จงัหวดัชยัภูมิ ประกอบดว้ย เขตรักษาพนัธ์ุสัตวป่์า เขตอุทยานแห่งชาติ  และเขตพื�นที)ป่าเพื)อการอนุรักษ ์
(Zone C) มีเนื�อที)ทั�งหมด  2,463,200 ไร่ หรือร้อยละ 30.84 ของเนื�อที)จงัหวดั โดยพบวา่ พื�นที)ป่า 
เพื)อการอนุรักษ์ (Zone C) มีพื�นที)ป่าไมเ้หลือน้อยที)สุด จาํนวน 223,467 ไร่ ได้ถูกบุกรุกเป็นพื�นที)
เกษตรกรรม จาํนวน 182,716 ไร่ หรือร้อยละ 42.80 ของพื�นที)ป่าเพื)อการอนุรักษ ์(Zone C) ทั�งหมด  พื�นที)
ที)มีการบุกรุกส่วนใหญ่เป็นพื�นที)เกษตรกรรม โดยเป็นพื�นที)ปลูกมนัสําปะหลงัมากที)สุด รองลงมา ไดแ้ก่ 
พื�นที)ปลูกออ้ย และพื�นที)ปลูกยางพารา ตามลาํดบั  
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   3) พื�นที)ในเขตชลประทานจงัหวดัชัยภูมิมีเนื� อที)ทั� งหมด 195,789 ไร่ หรือ 
ร้อยละ 2.45 ของเนื�อที)จงัหวดั มีการใชที้)ดินเป็นพื�นที)เกษตรกรรม 166,354 ไร่ หรือร้อยละ 84.96 ของ
เนื�อที)เขตชลประทานทั�งหมด โดยเป็นพื�นที)นาขา้วมากที)สุด  132,457 ไร่ รองลงมาไดแ้ก่ พื�นที)ปลูกออ้ย 
มีเนื�อที) 24,200 ไร่ พื�นที)ชุมชนและสิ)งปลูกสร้าง มีเนื�อที) 12,224 ไร่ และพื�นที)เบ็ดเตล็ดอื)น ๆ ไดแ้ก่  
ทุง่หญา้ ไมล้ะเมาะ มีเนื�อที) 8,334 ไร่ ซึ) งเป็นพื�นที)ที)ถูกปล่อยทิ�งร้างไวไ้มมี่การใชป้ระโยชน์แต่อยา่งใด 
  7.1.2 สรุปการเปลี)ยนแปลงการใชที้)ดินจงัหวดัชยัภูมิ ระหวา่งปี พ.ศ. 2549 และ ปี พ.ศ. 2554   
       จากตารางเปรียบเทียบสภาพการใช้ที)ดิน ระหวา่งปี พ.ศ. 2549 และปี พ.ศ. 2554 
พบวา่ การใชที้)ดินมีการเปลี)ยนแปลงทั�งในลกัษณะเพิ)มขึ�นและลดลงที)สาํคญัคือ  
  1) พื�นที)ชุมชนและสิ)งปลูกสร้าง เพิ)มขึ�นจากปี พ.ศ. 2549 จาํนวน 9,329 ไร่ 
สาเหตุการเปลี)ยนแปลงอาจเนื)องจากจาํนวนประชากรที)เพิ)มขึ�น ทาํให้ชุมชนมีการขยายตวัเขา้ไปใน
พื�นที)เกษตรกรรม ไดแ้ก่ หมู่บา้น ตวัเมืองและยา่นการคา้ โรงงานอุตสาหกรรม ลานตากและแหล่งรับซื�อ
ทางการเกษตร และมีการขยายพื�นที)ของหน่วยงานราชการ องคก์รทอ้งถิ)น โดยเฉพาะองคก์ารบริหาร
ส่วนตาํบล  
   2) พื�นที)เกษตรกรรม มีเนื�อที)เพิ)มขึ�นจากปี พ.ศ. 2549 รวม 224,646 ไร่ เมื)อ
พิจารณาเป็นรายพืชที)สําคญั จะพบวา่พื�นที)ปลูกมนัสําปะหลงัเพิ)มขึ�นมากที)สุด 502,489 ไร่ รองลงมา
ไดแ้ก่ พื�นที)ปลูกออ้ย  398,110 ไร่ และพื�นที)ปลูกยางพารา 86,225 ไร่ ทั�งนี� เนื)องมาจากความแปรปรวนของ
ราคาผลผลิตที)เพิ)มขึ�น  
  3) พื�นที)ป่าไม ้มีเนื�อที)ลดลงจากปี พ.ศ. 2549 จาํนวน 132,209 ไร่ การลดลง
ของพื�นที)เกิดจากการจดัสรรพื�นที)ป่าให้แก่เกษตรกรสืบเนื)องมาจากการขยายตวัทางดา้นเศรษฐกิจทาํให้
ประชาชนใช้ประโยชน์จากป่าไมม้ากขึ�น  ทั�งในลกัษณะของการเป็นที)อยูอ่าศยั การตดัไมเ้พื)อการคา้ และ
การบุกถางป่าเพื)อการเกษตร  
  4) พื�นที)นํ� า เพิ)มขึ� นจากปี พ.ศ. 2549 จาํนวน 3,534 ไร่ เนื)องจากมีความ
ตอ้งการนํ� าใช้ในกิจกรรมต่าง ๆ ในปริมาณเพิ)มสูงขึ�น ไดแ้ก่ ใช้นํ� าเพื)อทาํนา ปลูกพืชไร่ ปลูกพืชผกั
และเพื)อการอุปโภคบริโภคของประชาชนในหมู่บา้น จึงมีการพฒันาแหล่งนํ� า เพิ)มพื�นที)ชลประทาน 
โดยเนน้การเพิ)มประสิทธิภาพการกระจายนํ�าสู่พื�นที)การเกษตร เพื)อแกไ้ขปัญหาการขาดแคลนนํ� า และ
การเพิ)มช่องทางระบายนํ�าเพื)อลดความรุนแรงจากนํ�าทว่ม 
  5) พื�นที)เบ็ดเตล็ด ลดลงจากปี พ.ศ. 2549 จาํนวน 105,300 ไร่ เป็นพื�นที)ทุ่งหญา้
ไมล้ะเมาะ ไผ ่พื�นที)ลุ่ม เหมืองเก่า บ่อขุดเก่า เหมืองแร่ บ่อลูกรัง บ่อดิน นาเกลือ ที)หินโผล่ ที)ทิ�งขยะ 
และพื�นที)ถม ที)เกิดจากเกษตรกรปล่อยพื�นที)ให้เป็นที)ทิ�งร้างมากขึ�น เนื)องจากมีการใช้พื�นที)แล้วได ้
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ผลผลิตทางการเกษตรไม่เพียงพอกบัความตอ้งการมากนกั แต่ทางจงัหวดัมีนโยบายส่งเสริมการปลูก
พืชพลงังานทดแทนในพื�นที)ทิ�งร้าง จึงมีการนาํพื�นที)กลบัมาใชป้ระโยชน์อีก 

8.  ข้อเสนอแนะ 

 1) การสํารวจสภาพการใช้ที)ดินโดยใช้เทคโนโลยีการสํารวจระยะไกลจากการใช้ขอ้มูล
ดาวเทียมรายละเอียดสูง ทาํให้การสํารวจทาํไดอ้ยา่งรวดเร็ว ทนัสมยั และสะดวกยิ)งขึ�นโดยเฉพาะ 
ในพื�นที)ที)การคมนาคมยงัไม่สะดวก ทาํให้สามารถสํารวจไดค้รอบคลุมพื�นที)มากยิ)งขึ�น แต่การใช้
ขอ้มูลดาวเทียมรายละเอียดสูงยงัมีขอ้จาํกดัเนื)องจากในบางครั� งระยะเวลาการถ่ายภาพที)ไดไ้ม่ตรงกบั
ฤดูกาลเพาะปลูก ทําให้การตีความโดยใช้ข้อมูลดาวเทียมเพียงอย่างเดียวจึงอาจทําให้เ กิด 
ความผิดพลาดได ้ดงันั�นจึงควรตรวจสอบความถูกตอ้งโดยการใช้แผนที)สภาพการใช้ที)ดินในอดีต 
ภาพถ่ายทางอากาศสี และการสํารวจภาคสนามร่วมกบัการสอบถามขอ้มูลจากคนในพื�นที) ทาํให้ได้
ขอ้มูลที)มีความถูกตอ้งและมีประสิทธิภาพยิ)งขึ�น 

2)  ผลของการศึกษาสภาพการใชที้)ดินและการเปลี)ยนแปลงการใชที้)ดินจงัหวดัชยัภูมิ ปี พ.ศ. 2554 
พบประเด็นที)เป็นปัญหา และมีขอ้เสนอแนะเพื)อเป็นแนวทางในการปฏิบติัใหมี้การใชที้)ดินอยา่งย ั)งยนื
ในอนาคต ดงันี�  
  (1)  การเปลี)ยนแปลงสภาพการใชที้)ดินจากพืชไร่ผสม ไปเป็นการปลูกพืชเชิงเดี)ยวมากขึ�น 
เช่น บริเวณอาํเภอเทพสถิต มีการเปลี)ยนแปลงการใชที้)ดินจากพืชไร่ผสมเป็นพื�นที)ปลูกมนัสําปะหลงั ออ้ย 
และยางพารามากที)สุด  ทาํให้มีผลผลิตออกสู่ตลาดเป็นจาํนวนมาก แต่การเพิ)มพื�นที)ปลูกของพืชเศรษฐกิจ
ทั�ง 3 ชนิด อาจจะส่งผลกระทบต่อราคาผลผลิตไดใ้นอนาคต ดงันั�นรัฐควรเร่งดาํเนินการสร้างความมั)นคง
ดา้นรายไดใ้หก้บัเกษตรกร โดยการปรับปรุงและพฒันาระบบการสร้างหลกัประกนัดา้นรายไดใ้ห้ครอบคลุม
เกษตรกรผูป้ลูกพืชเศรษฐกิจที)สาํคญัของประเทศ 
  (2)  พื�นที)ป่าในจงัหวดัชัยภูมิลดลงอย่างมากตั�งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนั เช่น บริเวณ
อาํเภอหนองบวัแดง มีการเปลี)ยนแปลงการใชที้)ดินจากพื�นที)ป่าเป็นพื�นที)ปลูกมนัสําปะหลงั ออ้ย และ
ยางพารามากที)สุด เนื)องมาจากการเพิ)มขึ�นของประชากร มีความตอ้งการพื�นที)เพื)อทาํการเพาะปลูกเพิ)มขึ�น
จึงมีการบุกรุกเขา้ไปทาํประโยชน์ในเขตพื�นที)ป่า ซึ) งอาจส่งผลกระทบต่อสมดุลธรรมชาติในระยะยาวได ้
รัฐควรมีกลไกป้องกนั และบริหารการใชท้รัพยากรธรรมชาติที)เหลืออยูใ่หมี้ประสิทธิภาพอยา่งสูงสุด  
  (3) สภาวะนํ� าท่วมในพื�นที) เขตอุตสาหกรรม บริเวณภาคกลางของประเทศไทย 
ในปี  พ.ศ. 2554 โดยเฉพาะอุตสาหกรรมชิ�นส่วนรถยนต ์ทาํให้การผลิตชิ�นส่วนรถยนต์ชะลอตวัลง 
และบางส่วนได้หันไปใช้ยางสังเคราะห์แทนเพราะราคาตํ)ากว่า รวมทั�งสภาวะเศรษฐกิจของกลุ่ม
ประเทศยุโรปซึ) งมีความผนัผวน อาจส่งผลทาํให้ราคายางพาราในอนาคตมีแนวโน้มลดตํ)าลงด้วย 
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รัฐบาลจึงควรมีการกาํหนดนโยบายที)แน่นอนในการผลิตยางพารา และหาตลาดรองรับผลผลิต
ยางพาราในอนาคตที)จะเพิ)มปริมาณขึ�นในอีก 4-5 ปีขา้งหน้า เพื)อป้องกนัราคาผลผลิตยางพาราตกตํ)า 
เนื)องจากพื�นที)ปลูกยางพาราในพื�นที)ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือส่วนใหญ่เป็นพื�นที)ปลูกใหม ่  
  (4)  การใช้ที)ดินไม่เหมาะสมกบัสมรรถนะของที)ดิน ทาํให้ผลผลิตได้ไม่ดีเท่าที)ควร 
และส่งผลทาํใหเ้กิดการเสื)อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติ รัฐบาลจึงควรมีมาตรการที)เขม้แข็งเพื)อให้
เกษตรกรเพาะปลูกพืชในเขตการใช้ที)ดินที)กาํหนดขึ�นและมีมาตรการจูงใจให้เกษตรกรทาํการผลิต
ตามศกัยภาพของพื�นที) เช่น การส่งเสริมให้มีการปลูกพืชในพื�นที)ทิ�งร้างในเขตชลประทาน โดยพื�นที)
เหล่านี�พบมากในกลุ่มชุดดินที) 33 ซึ) งมีศกัยภาพเหมาะสมในการปลูกพืชหลายชนิดทั�งขา้ว พืชไร่ ไมผ้ล 
และพืชผกัได ้ อีกทั�งกลุ่มชุดดินนี�อยูใ่นเขตพื�นที)ชลประทานทาํให้สามารถปลูกพืชไดท้ั�งฤดูฝนและ
ฤดูแล้ง ดังนั� นพื�นที)เหล่านี� สามารถที)จะนํามาพฒันาเพื)อใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อไปในอนาคตได ้
รวมทั�งควรมีการสนบัสนุนการใช้พระราชบญัญติัพฒันาที)ดิน พ.ศ.  2551 และเขตการใช้ที)ดินพืช
เศรษฐกิจ ให้สามารถมีผลบงัคบัใช้ได้อย่างเป็นรูปธรรม เพื)อคุ้มครองพื�นที)ที)รัฐได้ลงทุนพฒันา
โครงสร้างพื�นฐานดา้นการผลิตแลว้ใหเ้ป็นพื�นที)สาํหรับใชเ้พื)อการผลิตอยา่งย ั)งยนื 

9. ประโยชน์ที�ได้รับ 

 1) ไดท้ราบถึงสถานการณ์การใชที้)ดินของจงัหวดัชยัภูมิในปี พ.ศ. 2554 รวมทั�งปัจจยัที)ทาํให้
เกิดการเปลี)ยนแปลงการใชที้)ดิน ระหวา่งปี พ.ศ.  2549 และปี พ.ศ. 2554  
 2) สามารถใชเ้ป็นฐานขอ้มูลในการกาํหนดแผนการใชที้)ดิน เพื)อใหเ้กิดการพฒันาทางการเกษตร
อยา่งมีประสิทธิภาพและย ั)งยืน 
 3) หน่วยงานต่าง ๆ รวมทั�งสถาบนัการศึกษาสามารถนาํขอ้มูลแผนที)สภาพการใช้ที)ดินเชิงเลข 
ไปเป็นฐานขอ้มูลในการประกอบการวจิยัและคน้ควา้ 
 4) สามารถนาํขอ้มูลแผนที)สภาพการใชที้)ดินเชิงเลขไปใชใ้นการคาดการณ์ผลผลิตพืชเศรษฐกิจ
ล่วงหนา้ เพื)อวางแผนพฒันาพืชเศรษฐกิจในอนาคตไดเ้ป็นอยา่งดี 

 
 
 
 
 




