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7.

สรุปผลการศึกษา

7.1 สรุ ปการวิเคราะห์ ส ภาพการใช้ ทีดิน ปี พ.ศ. 2554 และการเปลียนแปลงการใช้ ทีดิ น
ระหว่างปี พ.ศ. 2549 และ ปี พ.ศ. 2554
7.1.1 สรุ ปสภาพการใช้ที)ดินจังหวัดชัยภูมิ ปี พ.ศ. 2554
1) จังหวัดชัยภูมิมีเนื อที)รวมทังสิ น 7,986,429 ไร่ จากการดําเนิ นการสํารวจ
ในปี พ.ศ. 2554 พบว่าสภาพการใช้ที)ดินจําแนกตามประเภทการใช้ที)ดิน มีรายละเอียดดังนี
(1) พืนที)ชุมชนและสิ) งปลูกสร้าง มีเนือที)รวม 265,836 ไร่ หรื อร้อยละ 3.33
ของเนื อที)จงั หวัด ประกอบด้วยพืนที)หมู่บา้ นมากที)สุด มีเนือที) 199,511 ไร่ รองลงมา ได้แก่ ตัวเมือง
และย่านการค้า 27,375 ไร่ สถานที)ราชการและสถาบันต่าง ๆ 22,879 ไร่ ตามลําดับ
(2) พืนที)เกษตรกรรม เป็ นประเภทการใช้ที)ดินที)มีเนื อที)มากที)สุด คื อ
4,251,502 ไร่ หรื อร้อยละ 53.22 ของเนื อที)จงั หวัด พืชเศรษฐกิ จที)สําคัญได้แก่ นาข้าว 1,962,495 ไร่
มัน สํา ปะหลัง 983,844 ไร่ อ้อย 850,524 ไร่ ยูค าลิ ป ตัส 103,214 ไร่ และยางพารา 101,813 ไร่
ตามลําดับ
(3) พืนที)ป่าไม้ มีเนื อที)รวม 2,892,467 ไร่ หรื อร้อยละ 36.22 ของเนื อที)
จังหวัด โดยพืนที)ป่าผลัดใบสมบรู ณ์มีเนือที)มากที)สุด 1,202,881 ไร่ ป่ าดิบสมบูรณ์ 1,092,751 ไร่ และ
สวนป่ าสมบรู ณ์ 149,812 ไร่ ตามลําดับ
(4) พืนที)น าํ มีเนื อที)รวม 188,931 ไร่ หรื อร้ อยละ 2.38 ของเนื อที)จงั หวัด
ส่ วนใหญ่เป็ นแม่น าํ ลําคลอง มีเนื อที) 70,110 ไร่ รองลงมา ได้แก่ หนอง บึง 52,697 ไร่ และอ่างเก็บนํา
41,101 ไร่ โดยมีเขื)อนจุฬาภรณ์เป็ นแหล่งนําที)สาํ คัญของจังหวัด
(5) พืนที)เบ็ดเตล็ด มีเนื อที)รวม 387,693 ไร่ หรื อร้อยละ 4.85 ของเนื อที)
จัง หวัด ส่ วนใหญ่เ ป็ นไม้ล ะเมาะ 237,301 ไร่ ทุ่ง หญ้า 61,314 ไร่ และพื นที) หิน โผล่ 59,632 ไร่
ตามลําดับ
2) จากชันข้อมูลแผนที)ป่าไม้ตามกฎหมาย พบว่า พืนที)เพื)อการอนุ รักษ์ของ
จังหวัดชัยภูมิ ประกอบด้วย เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า เขตอุทยานแห่งชาติ และเขตพืนที)ป่าเพื)อการอนุรักษ์
(Zone C) มีเนือที)ท งั หมด 2,463,200 ไร่ หรื อร้อยละ 30.84 ของเนื อที)จงั หวัด โดยพบว่า พืนที)ป่า
เพื)อการอนุ รัก ษ์ (Zone C) มีพืนที)ป่าไม้เหลื อน้อยที)สุ ด จํานวน 223,467 ไร่ ได้ถูกบุกรุ กเป็ นพืนที)
เกษตรกรรม จํานวน 182,716 ไร่ หรื อร้อยละ 42.80 ของพืนที)ป่าเพื)อการอนุรักษ์ (Zone C) ทังหมด พืนที)
ที)มีการบุกรุ กส่ วนใหญ่เป็ นพืนที)เกษตรกรรม โดยเป็ นพืนที)ปลูกมันสําปะหลังมากที)สุด รองลงมา ได้แก่
พืนที)ปลูกอ้อย และพืนที)ปลูกยางพารา ตามลําดับ
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3) พืนที) ใ นเขตชลประทานจัง หวัด ชัย ภูมิ มี เนื อที) ท งั หมด 195,789 ไร่ หรื อ
ร้อยละ 2.45 ของเนือที)จงั หวัด มีการใช้ที)ดินเป็ นพืนที)เกษตรกรรม 166,354 ไร่ หรื อร้อยละ 84.96 ของ
เนือที)เขตชลประทานทังหมด โดยเป็ นพืนที)นาข้าวมากที)สุด 132,457 ไร่ รองลงมาได้แก่ พืนที)ปลูกอ้อย
มีเนื อที) 24,200 ไร่ พืนที)ชุมชนและสิ) งปลูกสร้าง มีเนื อที) 12,224 ไร่ และพืนที)เบ็ดเตล็ดอื)น ๆ ได้แก่
ทุง่ หญ้า ไม้ละเมาะ มีเนือที) 8,334 ไร่ ซึ)งเป็ นพืนที)ที)ถูกปล่อยทิง ร้างไว้ไม่มีการใช้ประโยชน์แต่อย่างใด
7.1.2 สรุ ปการเปลี)ยนแปลงการใช้ที)ดินจังหวัดชัยภูมิ ระหว่างปี พ.ศ. 2549 และ ปี พ.ศ. 2554
จากตารางเปรี ยบเทียบสภาพการใช้ที)ดิน ระหว่างปี พ.ศ. 2549 และปี พ.ศ. 2554
พบว่า การใช้ที)ดินมีการเปลี)ยนแปลงทังในลักษณะเพิม) ขึนและลดลงที)สาํ คัญคือ
1) พืนที)ชุมชนและสิ) งปลูกสร้าง เพิ)มขึนจากปี พ.ศ. 2549 จํานวน 9,329 ไร่
สาเหตุการเปลี)ยนแปลงอาจเนื) องจากจํานวนประชากรที)เพิ)มขึน ทําให้ชุมชนมีการขยายตัวเข้าไปใน
พืนที)เกษตรกรรม ได้แก่ หมู่บา้ น ตัวเมืองและย่านการค้า โรงงานอุตสาหกรรม ลานตากและแหล่งรับซื อ
ทางการเกษตร และมีการขยายพืนที)ของหน่วยงานราชการ องค์กรท้องถิ)น โดยเฉพาะองค์การบริ หาร
ส่ วนตําบล
2) พืนที)เกษตรกรรม มีเนื อที)เพิ)มขึ นจากปี พ.ศ. 2549 รวม 224,646 ไร่ เมื) อ
พิจารณาเป็ นรายพืชที)สําคัญ จะพบว่าพืนที)ปลูกมันสําปะหลังเพิ)มขึนมากที)สุด 502,489 ไร่ รองลงมา
ได้แก่ พืนที)ปลูกอ้อย 398,110 ไร่ และพืนที)ปลูกยางพารา 86,225 ไร่ ทังนีเนื)องมาจากความแปรปรวนของ
ราคาผลผลิตที)เพิม) ขึน
3) พืนที)ป่าไม้ มีเนือที)ลดลงจากปี พ.ศ. 2549 จํานวน 132,209 ไร่ การลดลง
ของพืนที)เกิดจากการจัดสรรพืนที)ป่าให้แก่เกษตรกรสื บเนื)องมาจากการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจทําให้
ประชาชนใช้ประโยชน์จากป่ าไม้มากขึน ทังในลักษณะของการเป็ นที)อยูอ่ าศัย การตัดไม้เพื)อการค้า และ
การบุกถางป่ าเพื)อการเกษตร
4) พืนที) น าํ เพิ)ม ขึ นจากปี พ.ศ. 2549 จํา นวน 3,534 ไร่ เนื) องจากมี ค วาม
ต้องการนําใช้ในกิจกรรมต่าง ๆ ในปริ มาณเพิ)มสู งขึน ได้แก่ ใช้น าํ เพื)อทํานา ปลูกพืชไร่ ปลูกพืชผัก
และเพื)อการอุปโภคบริ โภคของประชาชนในหมู่บา้ น จึงมีการพัฒนาแหล่งนํา เพิ)มพืนที)ชลประทาน
โดยเน้นการเพิม) ประสิ ทธิภาพการกระจายนําสู่ พนื ที)การเกษตร เพื)อแก้ไขปั ญหาการขาดแคลนนํา และ
การเพิม) ช่องทางระบายนําเพื)อลดความรุ นแรงจากนําท่วม
5) พืนที)เบ็ดเตล็ด ลดลงจากปี พ.ศ. 2549 จํานวน 105,300 ไร่ เป็ นพืนที)ทุ่งหญ้า
ไม้ละเมาะ ไผ่ พืนที)ลุ่ม เหมืองเก่า บ่อขุดเก่า เหมืองแร่ บ่อลูกรัง บ่อดิน นาเกลือ ที)หินโผล่ ที)ทิงขยะ
และพืนที)ถม ที)เกิ ดจากเกษตรกรปล่อยพืนที)ให้เป็ นที)ทิงร้างมากขึน เนื) องจากมีการใช้พืนที)แล้วได้
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ผลผลิตทางการเกษตรไม่เพียงพอกับความต้องการมากนัก แต่ทางจังหวัดมีนโยบายส่ งเสริ มการปลูก
พืชพลังงานทดแทนในพืนที)ทิง ร้าง จึงมีการนําพืนที)กลับมาใช้ประโยชน์อีก

8.

ข้ อเสนอแนะ

1) การสํารวจสภาพการใช้ที)ดินโดยใช้เทคโนโลยีการสํารวจระยะไกลจากการใช้ขอ้ มูล
ดาวเทียมรายละเอียดสู ง ทําให้การสํารวจทําได้อย่างรวดเร็ ว ทันสมัย และสะดวกยิ)งขึนโดยเฉพาะ
ในพืนที)ที)การคมนาคมยังไม่สะดวก ทําให้สามารถสํารวจได้ครอบคลุมพืนที)มากยิ)งขึน แต่การใช้
ข้อมูลดาวเทียมรายละเอียดสู งยังมีขอ้ จํากัดเนื)องจากในบางครังระยะเวลาการถ่ายภาพที)ได้ไม่ตรงกับ
ฤดู ก าลเพาะปลู ก ทํา ให้ ก ารตี ค วามโดยใช้ ข ้อ มู ล ดาวเที ย มเพี ย งอย่ า งเดี ย วจึ ง อาจทํา ให้ เ กิ ด
ความผิดพลาดได้ ดังนันจึงควรตรวจสอบความถูกต้องโดยการใช้แผนที)สภาพการใช้ที)ดินในอดี ต
ภาพถ่ายทางอากาศสี และการสํารวจภาคสนามร่ วมกับการสอบถามข้อมูลจากคนในพืนที) ทําให้ได้
ข้อมูลที)มีความถูกต้องและมีประสิ ทธิภาพยิง) ขึน
2) ผลของการศึกษาสภาพการใช้ที)ดินและการเปลี)ยนแปลงการใช้ที)ดินจังหวัดชัยภูมิ ปี พ.ศ. 2554
พบประเด็นที)เป็ นปั ญหา และมีขอ้ เสนอแนะเพื)อเป็ นแนวทางในการปฏิบตั ิให้มีการใช้ที)ดินอย่างยัง) ยืน
ในอนาคต ดังนี
(1) การเปลี)ยนแปลงสภาพการใช้ที)ดินจากพืชไร่ ผสม ไปเป็ นการปลูกพืชเชิงเดี)ยวมากขึน
เช่น บริ เวณอําเภอเทพสถิต มีการเปลี)ยนแปลงการใช้ที)ดินจากพืชไร่ ผสมเป็ นพืนที)ปลูกมันสําปะหลัง อ้อย
และยางพารามากที)สุด ทําให้มีผลผลิตออกสู่ ตลาดเป็ นจํานวนมาก แต่การเพิ)มพืนที)ปลูกของพืชเศรษฐกิจ
ทัง 3 ชนิด อาจจะส่ งผลกระทบต่อราคาผลผลิตได้ในอนาคต ดังนันรัฐควรเร่ งดําเนินการสร้างความมัน) คง
ด้านรายได้ให้กบั เกษตรกร โดยการปรับปรุ งและพัฒนาระบบการสร้างหลักประกันด้านรายได้ให้ครอบคลุม
เกษตรกรผูป้ ลูกพืชเศรษฐกิจที)สาํ คัญของประเทศ
(2) พืนที) ป่ าในจัง หวัดชัย ภูมิ ล ดลงอย่า งมากตัง แต่อดี ตจนถึ ง ปั จจุ บ นั เช่ น บริ เวณ
อําเภอหนองบัวแดง มีการเปลี)ยนแปลงการใช้ที)ดินจากพืนที)ป่าเป็ นพืนที)ปลูกมันสําปะหลัง อ้อย และ
ยางพารามากที)สุด เนื) องมาจากการเพิ)มขึนของประชากร มีความต้องการพืนที)เพื)อทําการเพาะปลูกเพิ)มขึน
จึงมีการบุกรุ กเข้าไปทําประโยชน์ในเขตพืนที)ป่า ซึ) งอาจส่ งผลกระทบต่อสมดุลธรรมชาติในระยะยาวได้
รัฐควรมีกลไกป้ องกัน และบริ หารการใช้ทรัพยากรธรรมชาติที)เหลืออยูใ่ ห้มีประสิ ทธิภาพอย่างสู งสุ ด
(3) สภาวะนํา ท่ ว มในพื น ที) เ ขตอุ ต สาหกรรม บริ เ วณภาคกลางของประเทศไทย
ในปี พ.ศ. 2554 โดยเฉพาะอุตสาหกรรมชินส่ วนรถยนต์ ทําให้การผลิตชินส่ วนรถยนต์ชะลอตัวลง
และบางส่ วนได้หันไปใช้ยางสังเคราะห์ แทนเพราะราคาตํ)ากว่า รวมทัง สภาวะเศรษฐกิ จของกลุ่ ม
ประเทศยุโรปซึ) งมีค วามผันผวน อาจส่ งผลทํา ให้ราคายางพาราในอนาคตมีแนวโน้ม ลดตํ)า ลงด้วย
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รั ฐบาลจึ ง ควรมี ก ารกํา หนดนโยบายที) แน่ น อนในการผลิ ตยางพารา และหาตลาดรองรั บ ผลผลิ ต
ยางพาราในอนาคตที)จะเพิ)มปริ มาณขึนในอีก 4-5 ปี ข้างหน้า เพื)อป้ องกันราคาผลผลิตยางพาราตกตํ)า
เนื)องจากพืนที)ปลูกยางพาราในพืนที)ภาคตะวันออกเฉียงเหนือส่ วนใหญ่เป็ นพืนที)ปลูกใหม่
(4) การใช้ที)ดินไม่เหมาะสมกับสมรรถนะของที)ดิน ทําให้ผลผลิตได้ไม่ดีเท่าที)ควร
และส่ งผลทําให้เกิดการเสื) อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติ รัฐบาลจึงควรมีมาตรการที)เข้มแข็งเพื)อให้
เกษตรกรเพาะปลูกพืชในเขตการใช้ที)ดินที)กาํ หนดขึนและมีมาตรการจูงใจให้เกษตรกรทําการผลิ ต
ตามศักยภาพของพืนที) เช่น การส่ งเสริ มให้มีการปลูกพืชในพืนที)ทิงร้างในเขตชลประทาน โดยพืนที)
เหล่านี พบมากในกลุ่มชุ ดดินที) 33 ซึ) งมีศกั ยภาพเหมาะสมในการปลูกพืชหลายชนิ ดทังข้าว พืชไร่ ไม้ผล
และพืชผักได้ อีกทังกลุ่มชุ ดดินนีอยูใ่ นเขตพืนที)ชลประทานทําให้สามารถปลูกพืชได้ท งั ฤดูฝนและ
ฤดู แ ล้ง ดัง นันพืน ที) เ หล่ า นี ส ามารถที) จ ะนํา มาพัฒนาเพื) อใช้ใ ห้เกิ ด ประโยชน์ต่ อไปในอนาคตได้
รวมทังควรมีการสนับสนุนการใช้พระราชบัญญัติพฒั นาที)ดิน พ.ศ. 2551 และเขตการใช้ที)ดินพืช
เศรษฐกิ จ ให้ส ามารถมี ผ ลบัง คับ ใช้ไ ด้อย่า งเป็ นรู ป ธรรม เพื)อคุ ้ม ครองพืนที) ที) รัฐได้ล งทุ นพัฒนา
โครงสร้างพืนฐานด้านการผลิตแล้วให้เป็ นพืนที)สาํ หรับใช้เพื)อการผลิตอย่างยัง) ยืน

9.

ประโยชน์ ทไี ด้ รับ

1) ได้ทราบถึงสถานการณ์การใช้ที)ดินของจังหวัดชัยภูมิในปี พ.ศ. 2554 รวมทังปั จจัยที)ทาํ ให้
เกิดการเปลี)ยนแปลงการใช้ที)ดิน ระหว่างปี พ.ศ. 2549 และปี พ.ศ. 2554
2) สามารถใช้เป็ นฐานข้อมูลในการกําหนดแผนการใช้ที)ดิน เพื)อให้เกิดการพัฒนาทางการเกษตร
อย่างมีประสิ ทธิภาพและยัง) ยืน
3) หน่วยงานต่าง ๆ รวมทังสถาบันการศึกษาสามารถนําข้อมูลแผนที)สภาพการใช้ที)ดินเชิงเลข
ไปเป็ นฐานข้อมูลในการประกอบการวิจยั และค้นคว้า
4) สามารถนําข้อมูลแผนที)สภาพการใช้ที)ดินเชิงเลขไปใช้ในการคาดการณ์ผลผลิตพืชเศรษฐกิจ
ล่วงหน้า เพื)อวางแผนพัฒนาพืชเศรษฐกิจในอนาคตได้เป็ นอย่างดี

