(1)

บทสรุ ปผู้บริหาร
รายงานสภาพการใช้ ท่ ีดนิ และการเปลี่ยนแปลงการใช้ ท่ ีดนิ
จังหวัดกาญจนบุรี พ.ศ. 2554
ประเทศไทย เป็ นประเทศเกษตรกรรม ที่มีประชากรประกอบอาชีพในภาคการเกษตรไม่น้อยกว่า
40 ล้ านคน ใช้ พื ้นที่ทาการเกษตรไม่น้อยกว่าร้ อยละ 62 ของเนื ้อที่ทงประเทศ
ั้
ซึง่ ในปั จจุบนั ระบบการเกษตรส่วนใหญ่มี 2 ประเภท คือ ระบบการเกษตรแบบยังชีพแบบเข้ ม หรื อระบบการเกษตรกึ่งยังชีพกึ่งการค้ า และระบบการเกษตรแบบการค้ า ปั ญหาต่างๆ ที่เกษตรกรไทยกาลังประสบในการประกอบอาชีพ
ทางการเกษตรนอกเหนือจากภัยธรรมชาติ เช่น ฝนแล้ ง หรื อ น ้าท่วม ฯลฯ ได้ แก่ ปั ญหาเรื่ องที่ดนิ เนื่อง
ทรัพยากรดินเป็ นทรัพยากรที่มีความสาคัญเป็ นอย่างยิ่ง สามารถสร้ างความมัง่ คั่ ง และกระจายความมัน่ คง
แก่ประชาชนส่วนใหญ่ได้ ที่ดนิ เป็ นทรัพย์สินที่เพิ่มมูลค่าได้ ถ้าได้ รับการพัฒนา นอกจากนันที
้ ่ดนิ ยังเป็ น
ปั จจัยพื ้นฐานของการเกษตร เป็ นสิ่งที่จะนามาซึง่ ปั จจัยสาคัญต่อการดารงชีวิตของประชากร เช่น อาหาร
ที่อยูอ่ าศัย เครื่ องนุง่ ห่ม และยารักษาโรค เป็ นต้ น
ที่ดนิ เป็ นทรัพยากรที่มีปริมาณจากัด คือ ประเทศไทยมีเนื ้อที่ประมาณ 321 ล้ านไร่ มีการใช้ ที่ดนิ
เพื่อการเกษตรทุกประเภทมีจานวนทังหมดประมาณ
้
133 ล้ านไร่ (ประมาณร้ อยละ 41.47 ของพื ้นที่
ทังหมด)
้
ที่ดนิ เป็ นทรัพยากรที่ไม่สามารถเพิ่มได้ แต่ความต้ อ งการที่ดนิ มีเพิ่มขึ ้นเรื่ อยๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ที่ดนิ สาหรับใช้ เพื่อการเกษตร ซึง่ นับวันจะมีอตั ราส่วนน้ อยลงเมื่อเทียบกับจานวนประชากร ดังจะเห็นได้
จากสัดส่วนของคนต่อที่ดนิ มีแนวโน้ มลดต่าลงเรื่ อยๆ ทาให้ มีผลกระทบต่อการถือครองที่ดนิ และปั ญหา
ที่ดนิ ทากินที่ไม่เพียงพอต่อการครองชีพ การเปลี่ยนแปลงสภาพการใช้ ที่ดนิ ทาให้ สิ่งปกคลุมดินมีการ
เปลี่ยนแปลง จะมากหรื อน้ อยขึ ้นอยูก่ บั ความต้ องการของการใช้ ประโยชน์พื ้นที่ การเพิ่มขึ ้น หรื อลดลงจะ
แปรผันตามปั จจัยทางด้ านกายภาพ ชีวภาพ เศรษฐกิจและสังคมในแต่ละช่วงเวลา เช่น การขยายตัว- ของ
ชุมชน หรื อตัวเมือง สภาวะราคาของผลผลิต เป็ นต้ น ซึง่ วิธีการที่ใช้ ในการตรวจวัดความเปลี่ยนแปลงที่นิยม
ใช้ ในปั จจุบนั คือ การนาเอาข้ อมูลการรับรู้จากระยะไกลที่บนั ทึกไว้
2 ช่วงเวลามาเปรี ยบเทียบกัน
โดยเฉพาะข้ อมูลภาพถ่ายดาวเทียม เพราะดาวเทียมสามารถบันทึกข้ อมูลซ ้า บริเวณเดียวกันได้ ในช่วงเวลาที่
ต่างกัน บันทึกครอบคลุมได้ ในบริเวณกว้ างและสามารถบันทึกการสะท้ อนของช่วงคลื่นที่ตา่ งกันได้ ทาให้
สามารถแยกสิ่งที่แตกต่างกันของสิ่งปกคลุมดินได้ ดังนันการตรวจวั
้
ดความเปลี่ยนแปลงโดยใช้ ข้อมูล
ภาพถ่ายดาวเทียมเชิงเลข จึงเป็ นวิธีการของ การได้ มาซึง่ ข้ อมูลเชิงพื ้นที่ที่มีประสิทธิภาพที่สนับสนุนให้ แก่
หน่วยงานที่จะนาไปพัฒนาพื ้นที่ หรื อใช้ ใช้ ประกอบการวางแผนการใช้ ประโยชน์ที่ดนิ
กาญจนบุรี เป็ นจังหวัด ที่ตงอยู
ั ้ บ่ ริเวณภาคตะวันตกของประเทศไทย มีพื ้นที่ประมาณ 12.18 ล้ านไร่
ภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็ นป่ า มีทงป่
ั ้ าเบญจพรรณและป่ าดงดิบ มีแม่น ้าสายสาคัญ 2 สาย คือ แม่น ้าแคว
ใหญ่ และแม่น ้าแควน้ อยซึง่ ไหลมาบรรจบกันเป็ นแม่น ้าแม่กลองที่บริเวณอาเภอเมืองกาญจนบุรี แบ่งการ

(2)
ปกครองเป็ น 13 อาเภอ ประชากรประมาณ 839,776 คน พืชเศรษฐกิจที่สาคัญ ได้ แก่ ข้ าว อ้ อย สับปะรด
มันสาปะหลัง ข้ าวโพดเลี ้ยงสัตว์ ยางพารา ฯลฯ สัตว์เศรษฐกิจที่สาคัญ ได้ แก่ โคเนื ้อ โคนม ไก่ไข่ เป็ ดไข่
ไก่เนื ้อ ฯลฯ โดยปั ญหาที่เกิดขึ ้นในจังหวัดกาญจนบุรีก็เช่นเดียวกับจังหวัดอื่นๆ คือ ปั ญหาผลผลิตต่าจาก
การใช้ ที่ดนิ ไม่เหมาะสมกับศักยภาพของพื ้นที่ การบุกรุกพื ้นที่ป่า ปั ญหาดินเสื่อมโทรมจากการทา
เกษตรกรรมอย่างต่อเนื่องของเกษตรกร ฯลฯ ดังนันเพื
้ ่อความ ถูกต้ อง และความ รวดเร็วในการแก้ ไขปั ญหา
จึงมีความจาเป็ นเป็ นอย่างยิ่งที่จะต้ องใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศภูมิศาสตร์
ศึกษา
และวิเคราะห์การ
เปลี่ยนแปลงสภาพการใช้ ที่ดนิ ในช่วงเวลาต่างๆ เป็ นข้ อมูลพื ้นฐานในงานวางแผนการใช้ ที่ดนิ ต่อไป
ตารางที่ 1 แสดงการใช้ ประโยชน์ที่ดนิ จังหวัดกาญจนบุรี ปี พ.ศ. 2551 – 2554

สัญลักษณ์

ประเภทการใช้ ท่ ดี นิ
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ปี 2553 เปลี่ยนแปลง
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ั้

284,907
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203,765
76,081
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ที่มา : ส่วนวิเคราะห์สภาพการใช้ ที่ดินที่ 1 สานักนโยบายและแผนการใช้ ที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน

จากตารางที่ 1 แสดงให้ เห็นว่าการใช้ ประโยชน์ที่ดนิ ส่วนใหญ่ในจังหวัด กาญจนบุรี ปี พ .ศ. 25512554 โดยภาพรวมนันไม่
้ คอ่ ยมีการเปลี่ยนแปลง การใช้ ประโยชน์ที่ดนิ ที่มีการเปลี่ยนแปลงประมาณ

(3)
53,932 ไร่ โดยพื ้นที่ที่เพิ่มขึ ้น คือ พื ้นที่ชมุ ชนและสิ่งปลูกสร้ าง, พื ้นที่เกษตรกรรม และพื ้นที่น ้า ส่วนพื ้นที่ที่
ลดลง คือ พื ้นที่ป่าไม้ และพื ้นที่เบ็ดเตล็ด
ตารางที่ 2 แสดงการเปลี่ยนแปลงการใช้ ประโยชน์ที่ดนิ (ภาพรวม) จ. กาญจนบุรี ปี พ.ศ. 2551 – 2554
สภาพการใช้ ท่ ดี นิ พ.ศ. 2554 (ไร่ )
สภาพการใช้ ท่ ดี นิ
พ.ศ. 2551 (ไร่ )

เกษตรกรรม
(A)

เกษตรกรรม (A)
ป่ าไม้ (F)
เบ็ดเตล็ด (M)
ชุมชน /สิง่ ปลูกสร้ าง (U)
แหล่งน ้า (W)

3,381724
16,870
22,774
494

ผลรวม

3,421,862

ป่ าไม้
(F)

เบ็ดเตล็ด ชุมชน /สิง่ ปลูกสร้ าง
(M)
(U)

1,154
7,616,725
160
319,505

7,616,725 320,819

แหล่งน ้า
(W)

3,724
62
167
284,413
288,366

623

ผลรวม

528,496

3,387,225
7,633,817
342,523
284,907
528,496

529,196

12,176,968
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ที่มา : ส่วนวิเคราะห์สภาพการใช้ ที่ดินที่ 1 สานักนโยบายและแผนการใช้ ที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน
ราคาเฉลี่ย (บาท ต่ อตัน)
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รู ปที่ 1 แสดงราคาเฉลี่ย (บาท ต่อตัน) ของข้ าวระหว่างปี พ.ศ. 2530 – 2553
(ที่มา : สานักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์)

(4)
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ยางพาราแผ่นดิบ ชัน้ 3

20.00

พ.ศ.

0.00
2530 2531 2532 2533 2534 2535 2536 2537 2538 2539 2540 2541 2542 2543 2544 2545 2546 2547 2548 2549 2550 2551 2552 2553

ราคาเฉลี่ย (บาท /กิโลกรั ม)
3.00
หัวมันสาปะหลังสดคละ

2.00

1.00

พ.ศ.
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รู ปที่ 2 แสดงราคาเฉลี่ย (บาทต่อกิโลกรัม) ของยางพารา มันสาปะหลัง มะม่วง และอ้ อย
ระหว่างปี พ.ศ. 2530–2553
(ที่มา : สานักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ยางพารา, ,มันสาปะหลัง และอ้ อย))
(ที่มา : กรมการค้ าภายใน กระทรวงพาณิชย์ (มะม่วง))

ปั จจัยที่มีผลต่ อการเปลี่ยนแปลงสภาพการใช้ ท่ ดี นิ
การเปลี่ยนแปลงสภาพการใช้ ที่ดนิ ของจังหวัดกาญจนบุรีนนั ้
โดยภาพรวมแสดงให้ เห็นว่ามีการ
เปลี่ยนแปลงสภาพการใช้ ที่ดนิ เพียงเล็กน้ อย จานวน 463,522 ไร่ (3.81%) แต่เมื่อพิจารณาการเปลี่ยนแปลง
สภาพการใช้ ที่ดนิ เป็ นประเภทการใช้ ที่ดนิ และรายชนิดพืชจะเห็นได้ วา่ การเปลี่ยนแปลงที่มีทงแบบเพิ
ั้
่มขึ ้น
และลดลง ซึง่ เกิดในพืชไร่เป็ นหลั ก โดยจะมีลกั ษณะการปลูกที่สลับไปมา ทังอ้
้ อย มันสาปะหลัง และ

(5)
ข้ าวโพด หรื ออาจมีการปลูกไม้ ยืนต้ นเพิ่มขึ ้น เช่น พืชกลุม่ พลังงาน (ยางพารา, ปาล์มน ้ามัน) และ ยูคาลิปตัส
เป็ นต้ น ปั จจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพการใช้ ที่ดนิ ของเกษตรกรเรี ยงตามลาดับความสาคัญ ได้ แก่
1. ปั จจัยทางด้ านเศรษฐกิจ ประกอบด้ วยหลายปั จจัย เช่น
1.1 ราคาผลผลิตทางการเกษตร มีแนวโน้ มปรับตัวสูงขึ ้นอย่างต่อเนื่อง ซึง่ เป็ นสาเหตุหลักที่จงู
ใจให้ เกษตรกรหันมาสนใจทาการเกษตรเพิ่มขึ ้นอย่างต่อเนื่อง เช่น ราคาอ้ อยที่ตงแต่
ั ้ พ .ศ. 2550 นี ้มี
แนวโน้ มสูงขึ ้นอย่างต่อเนื่องอาจมีสาเหตุจากนโยบายส่งเสริมการใช้ พลังงานทดแทนภายในประเทศ (ยางพารา, ปาล์มน ้ามัน) และความต้ องการของต่างประเทศทังจี
้ น หรื อประเทศกลุม่ ยุโรป ส่งผลให้ ราคาสูงขึ ้น
อย่างต่อเนื่อง อีกทังในปั
้ จจุบนั นี ้เกษตรกรได้ มีการปรับตัวในการหารา ยได้ เพิ่มเติมในขณะที่รอผลผลิต เช่น
สับปะรด หรื อ มันสาปะหลัง เป็ นต้ น
1.2 เงินทุน เป็ นปั จจัยที่สาคัญยิ่งต่อการพัฒนาการเกษตร เนื่องจากเกษตรกรส่วนใหญ่ใน
ประเทศไทยมีฐานะค่อนข้ างยากจน เงินทุนที่จะนามาลงทุนเพื่อทาการเกษตรทังในแง่
้
เทคโนโลยีทาง
การเกษตร, การปรับปรุงบารุงดิน นันค่
้ อนข้ างน้ อย หรื อ ปั จจัยการผลิตต่างๆ มีราคาสูงขึ ้นมาก เช่น ปุ๋ยเคมี
ยาฆ่าแมลง ฯลฯ ดังนันการพั
้
ฒนาทางการเกษตรจึง มีคอ่ นข้ างน้ อย
1.3 ความต้ องการของตลาดและการขนส่ง มีผลต่อเกษตรกร คือ ในปั จจุบนั นี ้เกษตรมีการวาง
แผนการทาการเกษตรมากขึ ้น โดยพยายามทาให้ พืชออกผลผลิตตรงตามความต้ องการของตลาดเพื่อให้ มี
ราคาสูง นอกจากนี ้ การขนส่ง หรื อการ แลกเปลี่ยนสินค้ าและเทคโนโลยี ซึง่ แบ่งตลาดออกเป็ น 2 ระดับ คือ
ตลาดท้ องถิ่นทาหน้ าที่รวบรวมผลผลิตในขันต้
้ น การ แข่งขันต่า และตลาดต่างถิ่น เป็ นตลาดในระดับที่ใหญ่
กว่าท้ องถิ่น มีการแข่งขันในระดับที่สงู มีสิ่งอานวยความสะดวกที่สมบูรณ์ สามารถกาหนดราคาผลผลิตทาง
การเกษตรโดยพ่อค้ าคนกลาง ส่วนการขนส่งเป็ นการเชื่อมโยงระหว่างสินค้ ากับตลาด ซึง่ ค่าขนส่งนัน้
จะ
นาเอาไปคิดรวมกับราคาต้ นทุนการผลิตด้ วย
2. ปั จจัยทางกายภาพ ประกอบด้ วยหลายปั จจัย เช่น สภาพภูมิประเทศ (ความสูงต่าของพื ้นที่
ความลาดชัน ฯลฯ), สภาพภูมิอากาศ (ความชื ้น แสงแดด ลม ปริมาณฝน ฯลฯ ), สมรรถนะของดิน (ปริมาณ
สารอาหารที่จาเป็ นต่อการเติบโตของพืช ความเป็ นกรด- ด่าง ความลึ ก ฯลฯ ) ซึง่ เกษตรกรได้ ใช้ ปัจจัยต่างๆ
เหล่านี ้ประกอบการตัดสินใจเพื่อการเลือกชนิดพืชที่ปลูก เช่น เกษตรกรนิยมปลูกยางพาราเพิ่มขึ ้นที่อาเภอ
สังขละบุรี , อาเภอทองผาภูมิ เพราะสภาพพื ้นที่ที่มีดนิ ที่อดุ มสมบูรณ์ อากาศชื ้น ปริมาณน ้าฝนสูง ซึง่
เหมาะแก่การปลูกยางพารา เป็ นต้ น
3. ปั จจัยทางด้ านสังคม เช่น ขนาดของครัวเรื อน, การขยายชุมชนเมือง หรื อการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรม ได้ แก่ การมีครัวเรื อนขนาดที่เล็กลงซึง่ เกิดจากการแยกครัวเรื อนออกไป ทาให้ แรงงานในภาค
การเกษตรมีจานวนน้ อยลง คือ คนรุ่นหนุม่ สาวในชนบท หรื อต่างจังหวัดได้ ละทิ ้งงานภาคการเกษตรที่เป็ น
งานหนัก แล้ วหันมาทางานที่โรงงานอุตสาหกรรมในเมืองแทน จึงทาให้ ในปั จจุบนั นี ้แรงงานภาคเกษตรเหลือ
แต่ผ้ สู งู อายุแทน งานภาคเกษตรจึงขาดการดูแล และเอาใจใส่ ที่ดนิ ที่มีอยูจ่ งึ ขาดการใช้ ให้ เกิดศักยภาพ

(6)
สูงสุด นอกจากนี ้ยังเกิดปั ญหาการบุกรุกป่ าเพื่อขยายที่ทากินทางการเกษตรของเกษตรกร โดยเกษตรกรนัน้
มีนิสยั ที่จะบุกรุกป่ าเพื่อเปลี่ยนที่ทากิน หรื อการขาดที่ดนิ ทากินที่เป็ นของตนเอง สิ่งต่างๆ เหล่านี ้ล้ วนส่งผล
กระทบต่อประเภทการใช้ ที่ดนิ หรื อลักษณะของการดารงชีวิตของเกษตรกรได้
4. ปั จจัยด้ านอื่นๆ
4.1 นโยบายทางการเกษตรภาครัฐ เช่น การส่งเสริมการใช้ พลังงานทดแทน ,นโยบายช่วยเหลือ
การส่งออก นโยบายการประกันราคาพืชผลทางการเกษตร โดยมีพืชในโครงการนาร่อง เช่น ข้ าว เป็ นต้ น
4.2 ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินบาท ทังเงิ
้ นบาทต่อดอลลาร์ สหรัฐ หรื อ เงินบาทต่อยู
โร เนื่องจากภาวะวิกฤติของเศรษฐกิจโลกทังของประเทศสหรั
้
ฐเมริกา และประเทศกลุม่ ยุโรป
4.3 ปั ญหาภัยธรรมชาติ เช่น ปั ญหาน ้าท่วม ปั ญหาโรคแมลง เป็ นต้ น
4.4 สถานการณ์ของโลกเรามีแนวโน้ มเกิดวิกฤตทังอาหารและพลั
้
งงาน หรื อ การขยายตัวของ
ประชากรเพิ่มขึ ้น ดังนันความต้
้
องการผลผลิตทางการเกษตรทัว่ ไปรวมทังพื
้ ชพลังงานทดแทนทังภายใน
้
และต่างประเทศสูงขึ ้น

