
 

 

บทสรุปสําหรับผู้บริหาร 

รายงานสภาพการใช้ที�ดนิ และการเปลี�ยนแปลงการใช้ที�ดนิ 

จงัหวดันครราชสีมา พ.ศ. 2554 

จงัหวดันครราชสีมาเป็นจงัหวดัที�มีขนาดใหญ่ที�สุดของประเทศ  มีเนื�อที� 20,493.96  ตารางกิโลเมตร  

หรือ 12,808,728  ไร่ เท่ากบัร้อยละ 12.12  ของพื�นที�ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ  ในปี พ.ศ. 2552 มี

ประชากรประมาณ 2.57 ลา้นคน ความหนาแน่นของประชากร 125 คนต่อตารางกิโลเมตร พื�นที�ที�มี

ความหนาแน่นของประชากรมากที�สุดคือ อาํเภอเมืองนครราชสีมา มีประชากรหนาแน่น 577 คนต่อ

ตารางกิโลเมตร รองลงมาคือ อาํเภอแกง้สนามนาง 349 คนต่อตารางกิโลเมตร อาํเภอที�มีความหนาแน่น

นอ้ยที�สุด ไดแ้ก่ อาํเภอวงันํ� าเขียว 37 คนต่อตารางกิโลเมตร (สํานกังานสถิติจงัหวดันครราชสีมา, 2554)  

จากรายงานของสํานักงาน คณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ปี พ.ศ. 2552  

จงัหวดันครราชสีมามีมูลค่าผลิตภณัฑ์จงัหวดัตามราคาประจาํปี 162,974 ลา้นบาท และมูลค่าผลิตภณัฑ์

เฉลี�ยต่อหัว 58,095 บาท ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม โดยมีพืชเศรษฐกิจ คือ ขา้วเจา้ 

และข้าวเหนียว และการทาํปศุสัตว์ ซึ� งมีรายได้ประมาณร้อยละ 20.7 ของผลิตภัณฑ์จังหวดั

นครราชสีมาปี พ.ศ. 2552  แต่การผลิตภาคนอกการเกษตรก็มีความสําคญัเนื�องจากมีรายไดม้ากถึง 

ร้อยละ 79.3 ของผลิตภณัฑ์จงัหวดั (สํานกังานสถิติจงัหวดันครราชสีมา, 2554)  การขยายตวัทาง

เศรษฐกิจของจงัหวดันครราชสีมาเป็นไปอยา่งต่อเนื�อง ซึ� งเห็นไดจ้ากปี พ.ศ.  2545  จงัหวดันครราชสีมา

มีผลิตภณัฑ์มวลรวมจงัหวดั 99,028 ลา้นบาท เพิ�มเป็น 150,987 ลา้นบาทในปี พ.ศ. 2550 และเพิ�มเป็น 

162,974 Lลา้นบาทในปี พ.ศ. 2552 (สาํนกังานสถิติจงัหวดันครราชสีมา, 2553) จากแผนพฒันาจงัหวดั

นครราชสีมา 4 ปี (พ.ศ.2551-2554) มียุทธศาสตร์มุ่งเนน้ในการเป็นศูนยก์ลางของการผลิตสินคา้เกษตร 

อุตสาหกรรม ผลิตภณัฑ์ผา้ไหม และการท่องเที�ยวของภาค โดยมีเป้าหมายการพฒันาปี พ.ศ. 2554  คือ 

เพิ�มผลผลิตพืชเศรษฐกิจที�สําคญั  2 อนัดบัแรกไดแ้ก่ ขา้วนาปี ให้ไดผ้ลผลิตรวม 1.91 ลา้นตนั และ 

มนัสาํปะหลงั ใหไ้ดผ้ลผลิตรวม 11.28 ลา้นตนั การเพิ�มศกัยภาพจงัหวดัใหเ้ป็นศูนยก์ลางอุตสาหกรรม

ผา้ไหม ให้ได้มูลค่า 3,328 ล้านบาท และส่งเสริมให้เป็นศูนยก์ลางการท่องเที�ยวระดบัภาค โดยมี

เป้าหมายใหมี้ผูม้าเยอืน 6.07 ลา้นคน รายได ้9,507 ลา้นบาท (กลุ่มงานยทุธศาสตร์การพฒันาจงัหวดั, ม.ป.ป.)      
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จากแผนดงักล่าวส่งผลให้จงัหวดันครราชสีมามีประเภทการใช้ที�ดินที�หลากหลายและเปลี�ยนแปลง

อยา่งรวดเร็ว  

ตามแผนแม่บทงานวชิาการกรมพฒันาที�ดิน ปี 2553-2554 ซึ� งมีนโยบายใหมี้การปรับปรุงแผนที�

สภาพการใชที้�ดินใหท้นัสมยั โดยใหมี้การปรับปรุงทุก 2 ปี ดงันั�นส่วนวเิคราะห์สภาพการใชที้�ดินซึ� งมี

หน้าที�หลกัในการจดัทาํและปรับปรุงฐานขอ้มูลแผนที�สภาพการใชที้�ดินทั�วทั�งประเทศโดยใช้ขอ้มูล

ดาวเทียมรายละเอียดสูงเชิงเลข ภาพถ่ายออร์โธสีเชิงเลข ร่วมกบัการสํารวจภาคสนาม แลว้นาํมาวิเคราะห์

ในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์จดัทาํแผนที�และรายงานสภาพการใช้ที�ดิน  เพื�อนาํขอ้มูลดงักล่าวไปใช้

เป็นขอ้มูลพื�นฐานในการกาํหนดแนวทางการพฒันา และการใชป้ระโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติได้

อยา่งย ั�งยนืต่อไป 

 1. จงัหวดันครราชสีมา มีเนื�อที�รวมทั�งหมด 12,808,728   ไร่   จากการดาํเนินการสาํรวจในปี 

พ.ศ. 2554 พบวา่ สภาพการใชที้�ดินจาํแนกตามประเภทการใชที้�ดินไดด้งัรายละเอียดดงันี�  

  1) พื�นที�ชุมชนและสิ�งปลูกสร้าง มีเนื�อที�รวม 834,127 ไร่ หรือร้อยละ 6.50  ของเนื�อ

ที�จงัหวดั ประกอบดว้ยพื�นที�หมู่บา้น 488,366 ไร่ รองลงมา  ไดแ้ก่ สถานที�ราชการและสถาบนัต่าง ๆ 

129,114 ไร่ ตวัเมืองและยา่นการคา้ 67,856 ไร่ ตามลาํดบั 

  2) พื�นที�เกษตรกรรม เป็นประเภทการใช้ที�ดินที�มีเนื�อที�มากที�สุด คือ 8,883,077 ไร่  

หรือร้อยละ 69.35  ของเนื�อที�จงัหวดั พืชเศรษฐกิจที�สําคญัไดแ้ก่ นาขา้ว 4,226,898 ไร่ มนัสําปะหลงั 

2,156,682 ไร่ ออ้ย 1,010,354 ไร่ ขา้วโพด 587,135 ไร่ และยคูาลิปตสั 316,233 ไร่ ตามลาํดบั    

  3) พื�นที�ป่าไม ้ มีเนื�อที�รวม  2,274,067 ไร่  หรือร้อยละ  17.76 ของเนื�อที�จงัหวดั โดย

พื�นที�ป่าดิบสมบูรณ์มีเนื�อที�มากที�สุด 1,282,047 ไร่ ป่าผลดัใบสมบูรณ์ 386,984 ไร่ และ ป่าผลดัใบรอ

สภาพฟื� นฟู 320,194 ไร่ ตามลาํดบั 

  4) พื�นที�นํ�า มีเนื�อที�รวม  300,151 ไร่  หรือร้อยละ 2.35  ของเนื�อที�จงัหวดั     โดยเป็น

พื�นที�อ่างเก็บนํ�า มากที�สุด 128,773 ไร่  รองลงมา ไดแ้ก่  แม่นํ� า ลาํคลอง 74,872 ไร่  และบึง 53,641 ไร่ 

ตามลาํดบั  

  5) พื�นที�เบ็ดเตล็ด มีเนื�อที�รวม 517,306 ไร่  หรือร้อยละ 4.04  ของเนื�อที�จงัหวดั ส่วน

ใหญ่เป็นพื�นที�ไมล้ะเมาะมากที�สุด 338,695 ไร่  รองลงมา ไดแ้ก่ พื�นที�ลุ่ม 90,826 ไร่  ทุ่งหญา้ 48,340 ไร่ 

บ่อทราย 10,600 ไร่  และนาเกลือ 8,615 ไร่ ตามลาํดบั  
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 2. การเปลี�ยนแปลงการใชที้�ดินจงัหวดันครราชสีมา ในปี พ.ศ. 2550  และ ปี พ.ศ. 2554 ที�สาํคญัไดแ้ก่ 
  1) พื�นที�ชุมชนและสิ�งปลูกสร้าง มีเนื�อที�เพิ�มขึ�นจากปี พ.ศ. 2550 จาํนวน 53,458 ไร่ 

สาเหตุการเปลี�ยนแปลงอาจเนื�องมาจากการเพิ�มขึ� นของประชากร และการขยายตวัทางเศรษฐกิจ

โดยเฉพาะการท่องเที�ยว 

  2) พื�นที�เกษตรกรรม มีเนื�อที�เพิ�มขึ�นจากปี พ.ศ. 2550 จาํนวน 30,414 ไร่ เมื�อพิจารณา

เป็นรายพืชที�สําคญั พบว่า พื�นที�ปลูกอ้อยเพิ�มขึ� นมากที�สุด 437,349 ไร่ รองลงมา ได้แก่ พื�นที�ปลูก 

ยคูาลิปตสั 106,794 ไร่ และพื�นที�ปลูกยางพารา 31,627 ไร่ ทั�งนี� เนื�องจากความแปรปรวนของราคาผลผลิตที�

เพิ�มขึ�น 

 3) พื�นที� ป่าไม้ มีเนื� อที�ลดลงจากปี พ.ศ. 2554 จาํนวน 44,957 ไร่  สาเหตุการ

เปลี�ยนแปลงเกิดจากการเพิ�มขึ�นของประชากร และมีความตอ้งการพื�นที�ปลูกพืชเพื�อการคา้เพิ�มขึ�น มี

การพฒันาระบบโครงสร้างพื�นฐาน ไดแ้ก่ การสร้างถนนเขา้สู่พื�นที�ป่าซึ� งมีหมู่บา้นตั�งอยู ่ มีการบุกรุก

พื�นที�ป่าไมเ้พื�อการคา้ที�ดิน และเพื�อพฒันาเป็นแหล่งที�พกัตากอากาศเพิ�มขึ�น 

  4) พื�นที�นํ�า มีเนื�อที�เพิ�มขึ�นจากปี พ.ศ. 2550 จาํนวน 8,501 ไร่ สาเหตุการเปลี�ยนแปลง

เนื�องจากมีความตอ้งการนํ� าใชใ้นกิจกรรมต่าง ๆ ในปริมาณเพิ�มสูงขึ�น ไดแ้ก่ ใชน้ํ� าเพื�อทาํนา ปลูกพืชไร่ 

ปลูกพืชผกั และเพื�อกาอุปโภคบริโภคของประชาชนในหมู่บา้น   

5) พื�นที�เบ็ดเตล็ด มีเนื�อที�ลดลงจากปี 2554 จาํนวน 47,416 ไร่ เป็นพื�นที�ทุ่งหญา้ไม้

ละเมาะ ไผ ่พื�นที�ลุ่ม เหมืองเก่า บ่อขดุเก่า เหมืองแร่ บ่อลูกรัง บ่อดิน นาเกลือ ที�หินโผล่ ที�ทิ�งขยะ และ

พื�นที�ถม ที� เกิดจากเกษตรกรปล่อยพื�นที�ให้เป็นที�ทิ�งร้างมากขึ� น เนื�องจากมีการใช้พื�นที�แล้วได ้

ผลผลิตทางการเกษตรไม่เพียงพอกบัความตอ้งการมากนกั 

 3. ขอ้เสนอแนะ  
  1) รัฐควรมีนโยบายส่งเสริมการปลูกพืชเศรษฐกิจหลกัเพื�อการส่งออก โดยกาํหนด

พื�นที�ปลูกเป็นเขตการเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ หลกัที�มีอยูเ่ดิมของจงัหวดันครราชสีมา เช่น นาขา้ว ขา้วโพด 

ออ้ย มนัสําปะหลงัและยูคาลิปตสั พืชเศรษฐกิจชนิดใหม่ที�นิยมปลูกมากขึ�นอนัเนื�องปัจจยัดา้นราคา

และนโยบายส่งเสริมของภาครัฐ และเอกชน เช่น ยางพารา เนื�องจากหากมีการปลูกพืชเชิงเดี�ยวชนิด

เดียวทั� งจังหวดัจะทาํให้ผลผลิตที�ออกมามีราคาตกตํ�า นอกจากนี� การกําหนดเขตพื�นที�ปลูกยงัมี

ประโยชน์ทางดา้นการผลิต เช่น การกาํหนดที�ตั�งแหล่งรับซื�อ โรงงานแปรรูป และการกาํหนดนโยบาย
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เพื�อควบคุมคุณภาพผลผลิต เช่น มาตรการลดการเผาออ้ย การเก็บเกี�ยวหวัมนัสําปะหลงัเพื�อให้ไดป้ริมาณ

แป้งตามที�ตอ้งการ ซึ� งจะเป็นผลดีต่อเกษตรกรและการส่งออก เป็นตน้ 

  2) รัฐควรมีมาตรการต่อการบุกรุกเขตป่าไมที้�จริงจงั เนื�องจากยงัพบว่ามีประชากร

บุกรุกเขตป่าสงวนเพื�อเขา้ไปอยูอ่าศยั และทาํกิน ซึ� งเห็นไดว้า่การเพิ�มอตัราการผลิตส่วนใหญ่เกิดจาก

การเพิ�มปริมาณเนื�องจากการขยายพื�นที�ปลูก มากกว่าการส่งเสริมให้เกษตรกรเพิ�มผลผลิตจากการ

จดัการที�ดี เช่น การส่งเสริมการพฒันาระบบการปลูกมนัสาํปะหลงัเพื�อให้ผลผลิตเพิ�มขึ�นเป็น 5 ตนัต่อ

ไร่ การปรับปรุงบาํรุงดินเพื�อลดปริมาณการใชส้ารเคมีและปุ๋ยเคมี  การใชร้ะบบอนุรักษดิ์นและนํ� าใน

การเพาะปลูกเพื�อลดการชะลา้งพงัทลายของดิน โดยเฉพาะในพื�นที�ปลูกพืชไร่ ประเภทขา้วโพด ออ้ย 

และมนัสาํปะหลงัเพื�อใหใ้ชป้ระโยชน์ที�ดินไดอ้ยา่งย ั�งยนื 

 4. ประโยชน์ที�ไดรั้บ 
   1) ไดท้ราบถึงสถานการณ์การใช้ที�ดินของจงัหวดันครราชสีมาในปี พ.ศ. 2554 

รวมทั�งปัจจยัที�ทาํให้เกิดการเปลี�ยนแปลงการใชที้�ดิน ระหวา่งปี พ.ศ.  2550 และปี พ.ศ. 2554  

   2) สามารถใชเ้ป็นฐานขอ้มูลในการกาํหนดแผนการใชที้�ดิน เพื�อใหเ้กิดการพฒันา

ทางการเกษตรอยา่งมีประสิทธิภาพและย ั�งยืน 

   3) หน่วยงานต่าง ๆ รวมทั�งสถาบนัการศึกษาสามารถนาํขอ้มูลแผนที�สภาพการ

ใชที้�ดินเชิงเลข ไปเป็นฐานขอ้มูลในการประกอบการวจิยัและคน้ควา้ 

   4) สามารถนําข้อมูลแผนที�สภาพการใช้ที� ดินเชิงเลขไปใช้ในการคาดการณ์

ผลผลิตพืชเศรษฐกิจล่วงหนา้ เพื�อวางแผนพฒันาพืชเศรษฐกิจในอนาคตไดเ้ป็นอยา่งดี 
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