บทสรุ ปสํ าหรับผู้บริหาร
รายงานสภาพการใช้ ทีดนิ และการเปลีย นแปลงการใช้ ทีดนิ
จังหวัดนครราชสี มา พ.ศ. 2554
จังหวัดนครราชสี มาเป็ นจังหวัดทีมีขนาดใหญ่ทีสุดของประเทศ มีเนือที 20,493.96 ตารางกิโลเมตร
หรื อ 12,808,728 ไร่ เท่ากับร้อยละ 12.12 ของพืนทีภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อ ในปี พ.ศ. 2552 มี
ประชากรประมาณ 2.57 ล้านคน ความหนาแน่ นของประชากร 125 คนต่อตารางกิ โลเมตร พืนทีทีมี
ความหนาแน่นของประชากรมากทีสุดคือ อําเภอเมืองนครราชสี มา มีประชากรหนาแน่น 577 คนต่อ
ตารางกิโลเมตร รองลงมาคือ อําเภอแก้งสนามนาง 349 คนต่อตารางกิ โลเมตร อําเภอทีมีความหนาแน่ น
น้อยทีสุด ได้แก่ อําเภอวังนําเขียว 37 คนต่อตารางกิโลเมตร (สํานักงานสถิติจงั หวัดนครราชสี มา, 2554)
จากรายงานของสํานักงาน คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิ จและสั งคมแห่ ง ชาติ ปี พ.ศ. 2552
จังหวัดนครราชสี มามีมูลค่าผลิ ตภัณฑ์จงั หวัดตามราคาประจําปี 162,974 ล้านบาท และมูลค่าผลิ ตภัณฑ์
เฉลี ยต่อหัว 58,095 บาท ประชากรส่ วนใหญ่ประกอบอาชี พเกษตรกรรม โดยมีพืชเศรษฐกิ จ คือ ข้าวเจ้า
และข้าวเหนี ยว และการทํา ปศุ สั ต ว์ ซึ งมี ร ายได้ป ระมาณร้ อ ยละ 20.7

ของผลิ ต ภัณ ฑ์ จ ัง หวัด

นครราชสี มาปี พ.ศ. 2552 แต่การผลิ ตภาคนอกการเกษตรก็มีความสําคัญเนื องจากมีรายได้มากถึ ง
ร้ อยละ 79.3 ของผลิ ตภัณฑ์จงั หวัด (สํานักงานสถิ ติจงั หวัดนครราชสี มา, 2554) การขยายตัวทาง
เศรษฐกิจของจังหวัดนครราชสี มาเป็ นไปอย่างต่อเนือง ซึ งเห็นได้จากปี พ.ศ. 2545 จังหวัดนครราชสี มา
มีผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด 99,028 ล้านบาท เพิมเป็ น 150,987 ล้านบาทในปี พ.ศ. 2550 และเพิมเป็ น
162,974 Lล้านบาทในปี พ.ศ. 2552 (สํานักงานสถิติจงั หวัดนครราชสี มา, 2553) จากแผนพัฒนาจังหวัด
นครราชสี มา 4 ปี (พ.ศ.2551-2554) มียุทธศาสตร์ มุ่งเน้นในการเป็ นศูนย์กลางของการผลิตสิ นค้าเกษตร
อุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ์ผา้ ไหม และการท่องเทียวของภาค โดยมีเป้ าหมายการพัฒนาปี พ.ศ. 2554 คือ
เพิมผลผลิตพืชเศรษฐกิจทีสําคัญ 2 อันดับแรกได้แก่ ข้าวนาปี ให้ได้ผลผลิ ตรวม 1.91 ล้านตัน และ
มันสําปะหลัง ให้ได้ผลผลิตรวม 11.28 ล้านตัน การเพิมศักยภาพจังหวัดให้เป็ นศูนย์กลางอุตสาหกรรม
ผ้าไหม ให้ได้มูลค่า 3,328 ล้านบาท และส่ งเสริ มให้เป็ นศูนย์กลางการท่องเทียวระดับภาค โดยมี
เป้ าหมายให้มีผมู ้ าเยือน 6.07 ล้านคน รายได้ 9,507 ล้านบาท (กลุ่มงานยุทธศาสตร์ การพัฒนาจังหวัด, ม.ป.ป.)
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จากแผนดังกล่าวส่ งผลให้จงั หวัดนครราชสี มามีประเภทการใช้ทีดินทีหลากหลายและเปลี ยนแปลง
อย่างรวดเร็ ว
ตามแผนแม่บทงานวิชาการกรมพัฒนาทีดิน ปี 2553-2554 ซึ งมีนโยบายให้มีการปรับปรุ งแผนที
สภาพการใช้ทีดินให้ทนั สมัย โดยให้มีการปรับปรุ งทุก 2 ปี ดังนันส่ วนวิเคราะห์สภาพการใช้ทีดินซึ งมี
หน้าทีหลักในการจัดทําและปรับปรุ งฐานข้อมูลแผนทีสภาพการใช้ทีดินทัว ทังประเทศโดยใช้ขอ้ มูล
ดาวเทียมรายละเอียดสู งเชิ งเลข ภาพถ่ายออร์ โธสี เชิ งเลข ร่ วมกับการสํารวจภาคสนาม แล้วนํามาวิเคราะห์
ในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ จดั ทําแผนทีและรายงานสภาพการใช้ทีดิน เพือนําข้อมูลดังกล่าวไปใช้
เป็ นข้อมูลพืนฐานในการกําหนดแนวทางการพัฒนา และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติได้
อย่างยัง ยืนต่อไป
1.

จังหวัดนครราชสี มา มีเนือทีรวมทังหมด 12,808,728 ไร่ จากการดําเนินการสํารวจในปี

พ.ศ. 2554 พบว่า สภาพการใช้ทีดินจําแนกตามประเภทการใช้ทีดินได้ดงั รายละเอียดดังนี
1)

พืนทีชุมชนและสิ งปลูกสร้าง มีเนือทีรวม 834,127 ไร่ หรื อร้อยละ 6.50 ของเนื อ

ทีจงั หวัด ประกอบด้วยพืนทีหมู่บา้ น 488,366 ไร่ รองลงมา ได้แก่ สถานทีราชการและสถาบันต่าง ๆ
129,114 ไร่ ตัวเมืองและย่านการค้า 67,856 ไร่ ตามลําดับ
2)

พืนทีเกษตรกรรม เป็ นประเภทการใช้ทีดินทีมีเนื อทีมากทีสุด คื อ 8,883,077 ไร่

หรื อร้อยละ 69.35 ของเนื อทีจงั หวัด พืชเศรษฐกิจทีสําคัญได้แก่ นาข้าว 4,226,898 ไร่ มันสําปะหลัง
2,156,682 ไร่ อ้อย 1,010,354 ไร่ ข้าวโพด 587,135 ไร่ และยูคาลิปตัส 316,233 ไร่ ตามลําดับ
3)

พืนทีป่าไม้ มีเนือทีรวม 2,274,067 ไร่ หรื อร้อยละ 17.76 ของเนื อทีจงั หวัด โดย

พืนทีป่าดิบสมบูรณ์มีเนือทีมากทีสุด 1,282,047 ไร่ ป่ าผลัดใบสมบูรณ์ 386,984 ไร่ และ ป่ าผลัดใบรอ
สภาพฟื นฟู 320,194 ไร่ ตามลําดับ
4)

พืนทีน าํ มีเนือทีรวม 300,151 ไร่ หรื อร้อยละ 2.35 ของเนื อทีจงั หวัด โดยเป็ น

พืนทีอ่างเก็บนํา มากทีสุด 128,773 ไร่ รองลงมา ได้แก่ แม่น าํ ลําคลอง 74,872 ไร่ และบึง 53,641 ไร่
ตามลําดับ
5)

พืนทีเบ็ดเตล็ด มีเนือทีรวม 517,306 ไร่ หรื อร้อยละ 4.04 ของเนื อทีจงั หวัด ส่ วน

ใหญ่เป็ นพืนทีไม้ละเมาะมากทีสุด 338,695 ไร่ รองลงมา ได้แก่ พืนทีลุ่ม 90,826 ไร่ ทุ่งหญ้า 48,340 ไร่
บ่อทราย 10,600 ไร่ และนาเกลือ 8,615 ไร่ ตามลําดับ
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2.

การเปลียนแปลงการใช้ทีดินจังหวัดนครราชสี มา ในปี พ.ศ. 2550 และ ปี พ.ศ. 2554 ทีสาํ คัญได้แก่
1) พืนทีชุมชนและสิ งปลูกสร้าง มีเนื อทีเพิมขึนจากปี พ.ศ. 2550 จํานวน 53,458 ไร่

สาเหตุ การเปลี ยนแปลงอาจเนื องมาจากการเพิมขึ นของประชากร และการขยายตัวทางเศรษฐกิ จ
โดยเฉพาะการท่องเทียว
2)

พืนทีเกษตรกรรม มีเนือทีเพิมขึนจากปี พ.ศ. 2550 จํานวน 30,414 ไร่ เมือพิจารณา

เป็ นรายพื ชที สํ าคัญ พบว่า พื นที ปลู กอ้อยเพิ มขึ นมากที สุ ด 437,349 ไร่ รองลงมา ได้แก่ พื นที ปลู ก
ยูคาลิปตัส 106,794 ไร่ และพืนทีปลูกยางพารา 31,627 ไร่ ทังนี เนื องจากความแปรปรวนของราคาผลผลิตที
เพิมขึน
3)

พื น ที ป่ าไม้

มี เ นื อ ที ล ดลงจากปี พ.ศ. 2554 จํา นวน 44,957 ไร่ สาเหตุ ก าร

เปลียนแปลงเกิดจากการเพิมขึนของประชากร และมีความต้องการพืนทีปลูกพืชเพือการค้าเพิมขึน มี
การพัฒนาระบบโครงสร้างพืนฐาน ได้แก่ การสร้างถนนเข้าสู่ พืนทีป่าซึ งมีหมู่บา้ นตังอยู่ มีการบุกรุ ก
พืนทีป่าไม้เพือการค้าทีดิน และเพือพัฒนาเป็ นแหล่งทีพกั ตากอากาศเพิมขึน
4)

พืนทีน าํ มีเนือทีเพิมขึนจากปี พ.ศ. 2550 จํานวน 8,501 ไร่ สาเหตุการเปลียนแปลง

เนืองจากมีความต้องการนําใช้ในกิจกรรมต่าง ๆ ในปริ มาณเพิมสู งขึน ได้แก่ ใช้น าํ เพือทํานา ปลูกพืชไร่
ปลูกพืชผัก และเพือกาอุปโภคบริ โภคของประชาชนในหมู่บา้ น
5)

พืนที เบ็ดเตล็ ด มี เนื อที ลดลงจากปี 2554 จํานวน 47,416 ไร่ เป็ นพื นที ทุ่ งหญ้าไม้

ละเมาะ ไผ่ พืนทีลุ่ม เหมืองเก่า บ่อขุดเก่า เหมืองแร่ บ่อลูกรัง บ่อดิน นาเกลือ ทีหินโผล่ ทีทิงขยะ และ
พื น ที ถ ม ที เ กิ ด จากเกษตรกรปล่ อ ยพื น ที ใ ห้ เ ป็ นที ทิ ง ร้ า งมากขึ น เนื อ งจากมี ก ารใช้ พื น ที แ ล้ว ได้
ผลผลิตทางการเกษตรไม่เพียงพอกับความต้องการมากนัก
3.

ข้อเสนอแนะ
1) รัฐควรมีนโยบายส่ งเสริ มการปลูกพืชเศรษฐกิ จหลักเพือการส่ งออก โดยกําหนด

พืนทีปลูกเป็ นเขตการเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ หลักทีมีอยูเ่ ดิมของจังหวัดนครราชสี มา เช่น นาข้าว ข้าวโพด
อ้อย มันสําปะหลังและยูคาลิปตัส พืชเศรษฐกิ จชนิ ดใหม่ทีนิยมปลูกมากขึนอันเนื องปั จจัยด้านราคา
และนโยบายส่ งเสริ มของภาครัฐ และเอกชน เช่น ยางพารา เนื องจากหากมีการปลูกพืชเชิ งเดียวชนิ ด
เดี ย วทัง จัง หวัดจะทํา ให้ ผ ลผลิ ตที อ อกมามี ร าคาตกตํา นอกจากนี การกํา หนดเขตพื น ที ป ลู ก ยัง มี
ประโยชน์ทางด้านการผลิต เช่น การกําหนดทีต งั แหล่งรับซื อ โรงงานแปรรู ป และการกําหนดนโยบาย
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เพือควบคุมคุณภาพผลผลิต เช่น มาตรการลดการเผาอ้อย การเก็บเกียวหัวมันสําปะหลังเพือให้ได้ปริ มาณ
แป้ งตามทีตอ้ งการ ซึ งจะเป็ นผลดีต่อเกษตรกรและการส่ งออก เป็ นต้น
2)

รัฐควรมีมาตรการต่อการบุกรุ กเขตป่ าไม้ทีจริ งจัง เนื องจากยังพบว่ามีประชากร

บุกรุ กเขตป่ าสงวนเพือเข้าไปอยูอ่ าศัย และทํากิน ซึ งเห็นได้วา่ การเพิมอัตราการผลิตส่ วนใหญ่เกิดจาก
การเพิมปริ มาณเนื องจากการขยายพืนที ปลู ก มากกว่าการส่ งเสริ มให้เกษตรกรเพิมผลผลิ ตจากการ
จัดการทีดี เช่น การส่ งเสริ มการพัฒนาระบบการปลูกมันสําปะหลังเพือให้ผลผลิตเพิมขึนเป็ น 5 ตันต่อ
ไร่ การปรับปรุ งบํารุ งดินเพือลดปริ มาณการใช้สารเคมีและปุ๋ ยเคมี การใช้ระบบอนุ รักษ์ดินและนําใน
การเพาะปลูกเพือลดการชะล้างพังทลายของดิน โดยเฉพาะในพืนทีปลูกพืชไร่ ประเภทข้าวโพด อ้อย
และมันสําปะหลังเพือให้ใช้ประโยชน์ทีดินได้อย่างยัง ยืน
4.

ประโยชน์ทีได้รับ
1) ได้ทราบถึ งสถานการณ์ การใช้ทีดินของจังหวัดนครราชสี มาในปี พ.ศ. 2554

รวมทังปั จจัยทีทาํ ให้เกิดการเปลียนแปลงการใช้ทีดิน ระหว่างปี พ.ศ. 2550 และปี พ.ศ. 2554
2)

สามารถใช้เป็ นฐานข้อมูลในการกําหนดแผนการใช้ทีดิน เพือให้เกิดการพัฒนา

ทางการเกษตรอย่างมีประสิ ทธิ ภาพและยัง ยืน
3)

หน่ วยงานต่าง ๆ รวมทังสถาบันการศึกษาสามารถนําข้อมูลแผนทีสภาพการ

ใช้ทีดินเชิงเลข ไปเป็ นฐานข้อมูลในการประกอบการวิจยั และค้นคว้า
4)

สามารถนําข้อมู ลแผนที สภาพการใช้ที ดิ นเชิ งเลขไปใช้ในการคาดการณ์

ผลผลิตพืชเศรษฐกิจล่วงหน้า เพือวางแผนพัฒนาพืชเศรษฐกิจในอนาคตได้เป็ นอย่างดี

