
(1) 
 

บทสรุปผู้บริหาร 
รายงานสภาพการใช้ที่ดนิและการเปล่ียนแปลงการใช้ที่ดนิ  

จังหวัดกาญจนบุรี พ.ศ. 2554 

 
 ประเทศไทย เป็นประเทศเกษตรกรรม  ท่ีมีประชากรประกอบอาชีพในภาคการเกษตรไมน้่อยกวา่ 
40 ล้านคน  ใช้พืน้ท่ีท าการเกษตรไมน้่อยกวา่ร้อยละ 62  ของเนือ้ท่ีทัง้ประเทศ ซึง่ในปัจจบุนัระบบการ-
เกษตรสว่นใหญ่มี 2 ประเภท คือ ระบบการเกษตรแบบยงัชีพแบบเข้ม หรือระบบการเกษตรกึ่งยงัชีพกึ่ง-
การค้า  และระบบการเกษตรแบบการค้า   ปัญหาตา่งๆ  ท่ีเกษตรกรไทยก าลงัประสบในการประกอบอาชีพ
ทางการเกษตรนอกเหนือจากภยัธรรมชาต ิเชน่ ฝนแล้ง หรือ น า้ทว่ม ฯลฯ   ได้แก่ ปัญหาเร่ืองท่ีดนิ  เน่ือง
ทรัพยากรดนิเป็นทรัพยากรท่ีมีความส าคญัเป็นอยา่งยิ่ง  สามารถสร้างความมัง่คั่ ง และกระจายความมัน่คง
แก่ประชาชนสว่นใหญ่ได้ ท่ีดนิเป็นทรัพย์สินท่ีเพิ่มมลูคา่ได้ถ้าได้รับการพฒันา  นอกจากนัน้ท่ีดนิยงัเป็น
ปัจจยัพืน้ฐานของการเกษตร  เป็นสิ่งท่ีจะน ามาซึง่ปัจจยัส าคญัตอ่การด ารงชีวิตของประชากร เชน่ อาหาร  
ท่ีอยูอ่าศยั  เคร่ืองนุง่หม่ และยารักษาโรค เป็นต้น     
 ท่ีดนิเป็นทรัพยากรท่ีมีปริมาณจ ากดั  คือ ประเทศไทยมีเนือ้ท่ีประมาณ 321 ล้านไร่  มีการใช้ท่ีดนิ
เพ่ือการเกษตรทกุประเภทมีจ านวนทัง้หมดประมาณ 133 ล้านไร่  (ประมาณร้อยละ 41.47 ของพืน้ท่ี
ทัง้หมด)  ท่ีดนิเป็นทรัพยากรท่ีไมส่ามารถเพิ่มได้  แตค่วามต้อ งการท่ีดนิมีเพิ่มขึน้เร่ือยๆ  โดยเฉพาะอยา่งยิ่ง
ท่ีดนิส าหรับใช้เพ่ือการเกษตร ซึง่นบัวนัจะมีอตัราสว่นน้อยลงเม่ือเทียบกบัจ านวนประชากร  ดงัจะเห็นได้
จากสดัสว่นของคนตอ่ท่ีดนิมีแนวโน้มลดต ่าลงเร่ือยๆ  ท าให้มีผลกระทบตอ่การถือครองท่ีดนิ และปัญหา
ท่ีดนิท ากินท่ีไมเ่พียงพอตอ่การครองชีพ  การเปล่ียนแปลงสภาพการใช้ท่ีดนิ ท าให้สิ่งปกคลมุดนิมีการ
เปล่ียนแปลง จะมากหรือน้อยขึน้อยูก่บัความต้องการของการใช้ประโยชน์พืน้ท่ี  การเพิ่มขึน้ หรือลดลงจะ
แปรผนัตามปัจจยัทางด้านกายภาพ  ชีวภาพ  เศรษฐกิจและสงัคมในแตล่ะชว่งเวลา เชน่ การขยายตวั- ของ
ชมุชน หรือตวัเมือง  สภาวะราคาของผลผลิต เป็นต้น  ซึง่วิธีการท่ีใช้ในการตรวจวดัความเปล่ียนแปลงท่ีนิยม
ใช้ในปัจจบุนั คือ การน าเอาข้อมลูการรับรู้จากระยะไกลท่ีบนัทกึไว้ 2 ชว่งเวลามาเปรียบเทียบกนั  
โดยเฉพาะข้อมลูภาพถ่ายดาวเทียม เพราะดาวเทียมสามารถบนัทกึข้อมลูซ า้ บริเวณเดียวกนัได้ในชว่งเวลาท่ี
ตา่งกนั  บนัทกึครอบคลมุได้ในบริเวณกว้างและสามารถบนัทกึการสะท้อนของชว่งคล่ืนท่ีตา่งกนัได้  ท าให้
สามารถแยกสิ่งท่ีแตกตา่งกนัของสิ่งปกคลมุดนิได้  ดงันัน้การตรวจวดัความเปล่ียนแปลงโดยใช้ข้อมลู
ภาพถ่ายดาวเทียมเชิงเลข จงึเป็นวิธีการของ การได้มาซึง่ข้อมลูเชิงพืน้ท่ีท่ีมีประสิทธิภาพท่ีสนบัสนนุให้แก่
หนว่ยงานท่ีจะน าไปพฒันาพืน้ท่ี หรือใช้ใช้ประกอบการวางแผนการใช้ประโยชน์ท่ีดนิ  
 กาญจนบรีุ เป็นจงัหวดัท่ีตัง้อยูบ่ริเวณภาคตะวนัตกของประเทศไทย  มีพืน้ท่ีประมาณ 12.18  ล้านไร่  
ภมูิประเทศสว่นใหญ่เป็นป่า  มีทัง้ป่าเบญจพรรณและป่าดงดบิ  มีแมน่ า้สายส าคญั 2 สาย คือ แมน่ า้แคว
ใหญ่ และแมน่ า้แควน้อยซึง่ไหลมาบรรจบกนัเป็นแมน่ า้แมก่ลองท่ีบริเวณอ าเภอเมืองกาญจนบรีุ  แบง่การ
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ปกครองเป็น 13 อ าเภอ ประชากรประมาณ 839,776 คน  พืชเศรษฐกิจท่ีส าคญั ได้แก่ ข้าว  อ้อย  สบัปะรด
มนัส าปะหลงั  ข้าวโพดเลีย้งสตัว์  ยางพารา ฯลฯ   สตัว์เศรษฐกิจท่ีส าคญั ได้แก่ โคเนือ้  โคนม  ไก่ไข ่ เป็ดไข ่ 
ไก่เนือ้ ฯลฯ  โดยปัญหาท่ีเกิดขึน้ในจงัหวดักาญจนบรีุก็เชน่เดียวกบัจงัหวดัอ่ืนๆ  คือ ปัญหาผลผลิตต ่าจาก
การใช้ท่ีดนิไมเ่หมาะสมกบัศกัยภาพของพืน้ท่ี  การบกุรุกพืน้ท่ีป่า  ปัญหาดนิเส่ือมโทรมจากการท า
เกษตรกรรมอยา่งตอ่เน่ืองของเกษตรกร ฯลฯ  ดงันัน้เพ่ือความ ถกูต้อง  และความ รวดเร็วในการแก้ไขปัญหา
จงึมีความจ าเป็นเป็นอยา่งยิ่งท่ีจะต้องใช้เทคโนโลยีสารสนเทศภมูิศาสตร์ ศกึษา และวิเคราะห์การ
เปล่ียนแปลงสภาพการใช้ท่ีดนิในชว่งเวลาตา่งๆ เป็นข้อมลูพืน้ฐานในงานวางแผนการใช้ท่ีดนิตอ่ไป 
 
   ตารางท่ี 1  แสดงการใช้ประโยชน์ท่ีดนิ  จงัหวดักาญจนบรีุ  ปี พ.ศ. 2551 – 2554 

 

สัญลักษณ์ ประเภทการใช้ที่ดนิ 
เนือ้ที่ (ไร่) 

 ปี 2551   ปี 2553   เปล่ียนแปลง 

  +เพิ่มขึน้ /  -ลดลง 

U พืน้ท่ีชมุชนและสิ่งปลกูสร้าง 284,907 288.366 3,459  

A พืน้ท่ีเกษตรกรรม 3,387,225 3,421,862 34,637  

A1     - นาข้าว 526.231 515,482 - 10,749  

A2     - พืชไร่ 2,008,571 2,008,313 - 258  

A3     - ไม้ยืนต้น 551,240 601,044 49,804  

A4     - ไม้ผล 208,152 203,765 - 4,387  

A5     - พืชสวน 75,918 76,081 163  
A7     - ทุ่งหญ้าเลีย้งสตัว์และโรงเรือนเลีย้งสตัว์ 8,777 9,352 575  

A9     - สถานท่ีเพาะเลีย้งสตัว์น า้ 8,336 7,825 - 511  

F พืน้ท่ีป่าไม้ 7,633,817 7,616,725 - 17,092  

W พืน้ท่ีน า้ 528,496 529,196 700  

M พืน้ท่ีเบ็ดเตลด็ 342,523 320,819 - 21,704  

รวมพืน้ท่ีทัง้หมด 12,176,968 12,176,968  

 
    ที่มา  :  สว่นวิเคราะห์สภาพการใช้ที่ดินที่ 1  ส านกันโยบายและแผนการใช้ที่ดิน  กรมพฒันาที่ดิน 
 

 จากตารางท่ี 1  แสดงให้เห็นวา่การใช้ประโยชน์ท่ีดนิสว่นใหญ่ในจงัหวดักาญจนบรีุ ปี พ .ศ. 2551-
2554  โดยภาพรวมนัน้ไมค่อ่ยมีการเปล่ียนแปลง  การใช้ประโยชน์ท่ีดนิท่ีมีการเปล่ียนแปลงประมาณ 
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53,932 ไร่ โดยพืน้ท่ีท่ีเพิ่มขึน้ คือ พืน้ท่ีชมุชนและสิ่งปลกูสร้าง, พืน้ท่ีเกษตรกรรม และพืน้ท่ีน า้   สว่นพืน้ท่ีท่ี
ลดลง คือ พืน้ท่ีป่าไม้และพืน้ท่ีเบด็เตล็ด   
ตารางท่ี 2   แสดงการเปล่ียนแปลงการใช้ประโยชน์ท่ีดนิ(ภาพรวม) จ. กาญจนบรีุ ปี พ.ศ. 2551 – 2554 
                           

 สภาพการใช้ที่ดนิ พ.ศ. 2554 (ไร่) 
สภาพการใช้ที่ดนิ 
พ.ศ. 2551 (ไร่) 

เกษตรกรรม 
(A) 

ป่าไม้  
(F) 

เบ็ดเตลด็ 
(M) 

ชมุชน /สิง่ปลกูสร้าง 
(U) 

แหลง่น า้  
(W) 

ผลรวม 

เกษตรกรรม (A) 3,381724  1,154 3,724 623 3,387,225 
ป่าไม้ (F) 16,870 7,616,725 160 62  7,633,817 
เบ็ดเตลด็ (M) 22,774  319,505 167 77 342,523 
ชมุชน /สิง่ปลกูสร้าง (U) 494   284,413  284,907 
แหลง่น า้ (W)     528,496 528,496 

ผลรวม 3,421,862 7,616,725 320,819 288,366 529,196 12,176,968 

      
ที่มา  :  สว่นวิเคราะห์สภาพการใช้ที่ดินที่ 1  ส านกันโยบายและแผนการใช้ที่ดิน  กรมพฒันาที่ดิน 

 

 
 

รูปท่ี  1   แสดงราคาเฉล่ีย (บาท ตอ่ตนั) ของข้าวระหวา่งปี พ.ศ. 2530 – 2553 
   (ที่มา  :  ส านกังานเศรษฐกิจการเกษตร  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์) 
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ปี พ.ศ.

ราคาเฉล่ีย (บาท ต่อตัน)
ข้าวเปลือกเจ้านาปีชนิด 5%

ข้าวเปลือกเจ้านาปีพันธุ์ขาวดอกมะลิ

ข้าวเปลือกเหนียวนาปีเมล็ดยาว

ข้าวเปลือกเจ้านาปรังความชืน้ 14%

ข้าวเปลือกเจ้านาปรังความชืน้ 24%
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รูปท่ี  2   แสดงราคาเฉล่ีย (บาทตอ่กิโลกรัม) ของยางพารา มนัส าปะหลงั มะมว่ง และอ้อย 

   ระหวา่งปี พ.ศ. 2530–2553   
(ที่มา : ส านกังานเศรษฐกิจการเกษตร  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ยางพารา, ,มนัส าปะหลงั และอ้อย)) 
(ที่มา : กรมการค้าภายใน  กระทรวงพาณิชย์ (มะมว่ง)) 

 
ปัจจัยท่ีมีผลต่อการเปล่ียนแปลงสภาพการใช้ที่ดนิ 
 การเปล่ียนแปลงสภาพการใช้ท่ีดนิของจงัหวดักาญจนบรีุนัน้  โดยภาพรวมแสดงให้เห็นวา่มีการ
เปล่ียนแปลงสภาพการใช้ท่ีดนิเพียงเล็กน้อย จ านวน 463,522 ไร่ (3.81%) แตเ่ม่ือพิจารณาการเปล่ียนแปลง
สภาพการใช้ท่ีดนิเป็นประเภทการใช้ท่ีดนิ และรายชนิดพืชจะเห็นได้วา่ การเปล่ียนแปลงท่ีมีทัง้แบบเพิ่มขึน้ 
และลดลง ซึง่เกิดในพืชไร่เป็นหลั ก โดยจะมีลกัษณะการปลกูท่ีสลบัไปมา ทัง้อ้อย  มนัส าปะหลงั และ 
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ข้าวโพด หรืออาจมีการปลกูไม้ยืนต้นเพิ่มขึน้ เชน่ พืชกลุม่พลงังาน (ยางพารา, ปาล์มน า้มนั) และ ยคูาลิปตสั 
เป็นต้น  ปัจจยัท่ีมีผลตอ่การเปล่ียนแปลงสภาพการใช้ท่ีดนิของเกษตรกรเรียงตามล าดบัความส าคญั ได้แก่  
 1.   ปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจ  ประกอบด้วยหลายปัจจยั เชน่  

 1.1  ราคาผลผลิตทางการเกษตร  มีแนวโน้มปรับตวัสงูขึน้อยา่งตอ่เน่ือง  ซึง่เป็นสาเหตหุลกัท่ีจงู
ใจให้เกษตรกรหนัมาสนใจท าการเกษตรเพิ่มขึน้อยา่งตอ่เน่ือง  เชน่  ราคาอ้อยท่ีตัง้แต ่พ .ศ. 2550  นีมี้
แนวโน้มสงูขึน้อยา่งตอ่เน่ืองอาจมีสาเหตจุากนโยบายสง่เสริมการใช้พลงังานทดแทนภายในประเทศ (ยาง-
พารา, ปาล์มน า้มนั) และความต้องการของตา่งประเทศทัง้จีน หรือประเทศกลุม่ ยโุรป สง่ผลให้ราคาสงูขึน้
อยา่งตอ่เน่ือง อีกทัง้ในปัจจบุนันีเ้กษตรกรได้มีการปรับตวัในการหารา ยได้เพิ่มเตมิในขณะท่ีรอผลผลิต เชน่ 
สบัปะรด หรือ มนัส าปะหลงั เป็นต้น 

1.2 เงินทนุ เป็นปัจจยัท่ีส าคญัยิ่งตอ่การพฒันาการเกษตร เน่ืองจากเกษตรกรสว่นใหญ่ใน
ประเทศไทยมีฐานะคอ่นข้างยากจน  เงินทนุท่ีจะน ามาลงทนุเพ่ือท าการเกษตรทัง้ในแง่เทคโนโลยีทาง
การเกษตร, การปรับปรุงบ ารุงดนิ นัน้คอ่นข้างน้อย  หรือ ปัจจยัการผลิตตา่งๆ มีราคาสงูขึน้มาก เชน่ ปุ๋ ยเคมี  
ยาฆา่แมลง  ฯลฯ  ดงันัน้การพฒันาทางการเกษตรจงึมีคอ่นข้างน้อย 

1.3 ความต้องการของตลาดและการขนสง่ มีผลตอ่เกษตรกร  คือ ในปัจจบุนันีเ้กษตรมีการวาง
แผนการท าการเกษตรมากขึน้ โดยพยายามท าให้พืชออกผลผลิตตรงตามความต้องการของตลาดเพ่ือให้มี
ราคาสงู  นอกจากนี ้ การขนสง่ หรือการ แลกเปล่ียนสินค้าและเทคโนโลยี ซึง่แบง่ตลาดออกเป็น 2 ระดบั คือ 
ตลาดท้องถ่ินท าหน้าท่ีรวบรวมผลผลิตในขัน้ต้น การ แขง่ขนัต ่า และตลาดตา่งถ่ิน เป็นตลาดในระดบัท่ีใหญ่
กวา่ท้องถ่ิน มีการแขง่ขนัในระดบัท่ีสงู มีสิ่งอ านวยความสะดวกท่ีสมบรูณ์  สามารถก าหนดราคาผลผลิตทาง
การเกษตรโดยพอ่ค้าคนกลาง สว่นการขนสง่เป็นการเช่ือมโยงระหวา่งสินค้ากบัตลาด ซึง่คา่ขนสง่นัน้ จะ
น าเอาไปคดิรวมกบัราคาต้นทนุการผลิตด้วย 
          2. ปัจจัยทางกายภาพ  ประกอบด้วยหลายปัจจยั เชน่ สภาพภมูิประเทศ (ความสงูต ่าของพืน้ท่ี 
ความลาดชนั ฯลฯ), สภาพภมูิอากาศ (ความชืน้ แสงแดด ลม ปริมาณฝน ฯลฯ ), สมรรถนะของดนิ (ปริมาณ
สารอาหารท่ีจ าเป็นตอ่การเตบิโตของพืช ความเป็นกรด- ดา่ง ความลึ ก ฯลฯ )  ซึง่เกษตรกรได้ใช้ปัจจยัตา่งๆ 
เหลา่นีป้ระกอบการตดัสินใจเพ่ือการเลือกชนิดพืชท่ีปลกู เชน่ เกษตรกรนิยมปลกูยางพาราเพิ่มขึน้ท่ีอ าเภอ
สงัขละบรีุ , อ าเภอทองผาภมูิ เพราะสภาพพืน้ท่ีท่ีมีดนิท่ีอดุมสมบรูณ์  อากาศชืน้  ปริมาณน า้ฝนสงู  ซึง่
เหมาะแก่การปลกูยางพารา เป็นต้น 
 3. ปัจจัยทางด้านสังคม เชน่ ขนาดของครัวเรือน , การขยายชมุชนเมือง หรือการขยายตวัของภาค- 
อตุสาหกรรม  ได้แก่  การมีครัวเรือนขนาดท่ีเล็กลงซึง่เกิดจากการแยกครัวเรือนออกไป ท าให้แรงงานในภาค
การเกษตรมีจ านวนน้อยลง คือ คนรุ่นหนุม่สาวในชนบท หรือตา่งจงัหวดัได้ละทิง้งานภาคการเกษตรท่ีเป็น
งานหนกั แล้วหนัมาท างานท่ีโรงงานอตุสาหกรรมในเมืองแทน  จงึท าให้ในปัจจบุนันีแ้รงงานภาคเกษตรเหลือ
แตผู่้สงูอายแุทน  งานภาคเกษตรจงึขาดการดแูล และเอาใจใส ่ ท่ีดนิท่ีมีอยูจ่งึขาดการใช้ให้เกิดศกัยภาพ



(6) 
 

สงูสดุ นอกจากนีย้งัเกิดปัญหาการบกุรุกป่าเพ่ือขยายท่ีท ากินทางการเกษตรของเกษตรกร โดยเกษตรกรนัน้
มีนิสยัท่ีจะบกุรุกป่าเพ่ือเปล่ียนท่ีท ากิน หรือการขาดท่ีดนิท ากินท่ีเป็นของตนเอง สิ่งตา่งๆ เหลา่นีล้้วนสง่ผล
กระทบตอ่ประเภทการใช้ท่ีดนิ หรือลกัษณะของการด ารงชีวิตของเกษตรกรได้  

4.  ปัจจัยด้านอ่ืนๆ  
       4.1  นโยบายทางการเกษตรภาครัฐ เชน่ การสง่เสริมการใช้พลงังานทดแทน ,นโยบายชว่ยเหลือ
การสง่ออก  นโยบายการประกนัราคาพืชผลทางการเกษตร โดยมีพืชในโครงการน าร่อง เชน่ ข้าว  เป็นต้น 
       4.2  ความผนัผวนของอตัราแลกเปล่ียนเงินบาท ทัง้เงินบาทตอ่ดอลลาร์สหรัฐ หรือ เงินบาทตอ่ยู
โร เน่ืองจากภาวะวิกฤตขิองเศรษฐกิจโลกทัง้ของประเทศสหรัฐเมริกา และประเทศกลุม่ยโุรป  

      4.3  ปัญหาภยัธรรมชาต ิเชน่ ปัญหาน า้ทว่ม  ปัญหาโรคแมลง  เป็นต้น  
4.4 สถานการณ์ของโลกเรามีแนวโน้มเกิดวิกฤตทัง้อาหารและพลงังาน   หรือ การขยายตวัของ

ประชากรเพิ่มขึน้  ดงันัน้ความต้องการผลผลิตทางการเกษตรทัว่ไปรวมทัง้พืชพลงังานทดแทนทัง้ภายใน 
และตา่งประเทศสงูขึน้  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


