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บทสรุ ปสํ าหรับผู้บริหาร
รายงานสภาพการใช้ ทีดนิ และการเปลีย นแปลงการใช้ ทีดนิ
จังหวัดสุ รินทร์ พ.ศ. 2554
ในปี พ.ศ. 2553 สํานักงานจังหวัดสุ รินทร์ ได้กาํ หนดให้ยุทธศาสตร์ ดา้ นการพัฒนาเกษตรอินทรี ย ์
เป็ นยุทธศาสตร์ หลักของจังหวัด โดยเน้นการผลิตข้าวหอมมะลิอินทรี ย ์ เนื. องจากจังหวัดสุ รินทร์ เป็ นแหล่ง
ปลูกข้าวหอมมะลิ ที.ดีที.สุดของโลก ซึ. งจะมุ่งเน้นเพื.อเพิ.มรายได้ให้แก่ภาคเกษตรกรรม แต่รายได้จากภาค
เกษตรกรรมยังคงตํ.าอยู่ จึงส่ งผลให้มีการเปลี. ยนแปลงการใช้ที.ดินไปเป็ นการใช้ที.ดินประเภทอื.น ๆ ที. มี
ผลตอบแทนที. สูงขึ9น เพื.อให้ได้มีรายได้เพียงพอกับรายจ่ายที. เพิ.มขึ9 น ทําให้เกิ ดปั ญหาการเปลี. ยนแปลง
พื9นที.การผลิตสิ นค้าเกษตรตามราคาอย่างไร้ทิศทาง และขาดการวางแผนการผลิตที.ดี เกษตรกรไม่สามารถ
กําหนดราคาของผลผลิ ตได้ รวมทั9งขาดการรวมกลุ่มเพื.อต่อรอง ส่ งผลให้มีการทําลายทรัพยากรธรรมชาติ
เพื.อเพิ.มพื9นที. เกษตรกรรม ดังนั9นข้อมูลการใช้ที.ดินในปี ปั จจุ บนั จึ งถื อได้ว่าเป็ นข้อมูลพื9นฐานที. สําคัญ
ในการกําหนดนโยบาย และแผนยุทธศาสตร์ ต่าง ๆ เพื. อรองรั บการพัฒนาของจังหวัดให้สอดคล้องกับ
สิ. งแวดล้อม เศรษฐกิจ และสังคมต่อไปอย่างยัง. ยืนในอนาคต
1. สภาพการใช้ที.ดิน จังหวัดสุ รินทร์ ปี พ.ศ. 2554 มีเนื9 อที.รวมทั9งสิ9 น 5,077,535 ไร่ พบว่าสภาพ
การใช้ที.ดินจําแนกตามประเภทการใช้ที.ดินมีดงั รายละเอียดดังนี9
1) พื9นที. เกษตรกรรม เป็ นประเภทการใช้ที.ดินที.มีเนื9 อที.มากที. สุด คือ 3,921,278 ไร่
หรื อร้ อยละ 77.22 ของเนื9 อที. จงั หวัด โดยพืชเศรษฐกิ จที. สําคัญได้แก่ นาข้าว 3,402,202 ไร่ ยางพารา
147,589 ไร่ ยูคาลิปตัส 133,061 ไร่ อ้อย 119,236 ไร่ และมันสําปะหลัง 97,823 ไร่ ตามลําดับ
2) พื9นที.ป่าไม้ มีเนื9อที.รวม 474,040 ไร่ หรื อร้อยละ 9.34 ของเนื9 อที.จงั หวัด โดยพื9นที.
ป่ าดิ บสมบรู ณ์ มี เนื9 อที. ม ากที. สุ ด 237,467 ไร่ รองลงมาได้แก่ ป่ าผลัดใบสมบู รณ์ มี พ9ืนที. 88,755 ไร่
และป่ าผลัดใบรอสภาพฟื9 นฟู 70,040 ไร่ ตามลําดับ
3) พื9นที.ชุมชนและสิ. งปลูกสร้าง มีเนื9อที.รวม 356,066 ไร่ หรื อร้อยละ 7.01 ของเนื9 อที.
จังหวัด โดยพื9นที.ส่วนใหญ่เป็ นพื9นที.หมู่บา้ น 286,198 ไร่ รองลงมาได้แก่ พื9นที. สถานที.ราชการและ
สถาบันต่างๆ มีเนื9อที. 32,006 ไร่ ตามลําดับ
4) พื9 น ที. เ บ็ด เตล็ ด มี เ นื9 อ ที. ร วม 169,010 ไร่ หรื อ ร้ อ ยละ 3.32 ของเนื9 อ ที. จ งั หวัด
ส่ วนใหญ่ เป็ นพื9นที.ลุ่ม 71,744 ไร่ และไม้ละเมาะ 62,844 ไร่
5) พื9นที.แหล่งนํ9า มีเนื9 อที.รวม 157,141 ไร่ หรื อร้อยละ 3.11 ของเนื9 อที.จงั หวัด ส่ วนใหญ่
เป็ นพื9นที.อ่างเก็บนํ9า 52,637 ไร่ รองลงมาได้แก่ แม่น9 าํ ลําคลอง 41,366 ไร่ และหนอง บึง มีเนื9 อที.ท9 งั หมด
35,037 ไร่ ตามลําดับ
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6) พื9นที.เพื.อการอนุ รักษ์ของจังหวัดสุ รินทร์ มีพ9ืนที.ท9 งั หมด 306,517 ไร่ คิดเป็ นร้อยละ
6.04 ของเนื9 อที.จงั หวัด โดยมีพ9ืนที.ป่าไม้คงเหลื ออยู่ในพื9นที. เพื.อการอนุ รักษ์ของจังหวัดสุ รินทร์ รวม
272,109 ไร่ หรื อร้ อยละ 88.77 ของพื9นที.เพื.อการอนุ รักษ์ท9 งั หมด พบว่าเขตพื9นที. ป่าเพื.อการอนุ รักษ์
(Zone C) มีการบุกรุ กเข้าไปใช้ประโยชน์มากที.สุด ทําให้มีพ9ืนที.ป่าคงเหลืออยูเ่ พียงร้อยละ 33.59 ของ
พื9นที.ป่าเพื.อการอนุ รักษ์ (Zone C) ทั9งหมด และมีการบุกรุ กเข้าไปทําการเกษตรกรรม คิดเป็ นร้ อยละ
56.48 ของพื9นที. ป่าเพื.อการอนุ รักษ์ (Zone C) ทั9งหมด พบมากในเขตพื9นที.ป่าทุ่งมน-บักได-ตาเบา
ในอําเภอพนมดงรัก และป่ าฝั.งซ้ายห้วยทับทันแปลง 3 ในอําเภอสังขะ โดยเป็ นพื9นที.ปลูกมันสําปะหลัง
มากที.สุด รองลงมาคือ พื9นที.ปลูกอ้อย ยางพารา และนาข้าว ตามลําดับ
7) พื9นที. ในเขตชลประทานจังหวัดสุ รินทร์ มีเนื9 อที. ท9 งั หมด 175,588 ไร่ คิ ดเป็ นร้ อยละ
3.46 ของเนื9 อที.จงั หวัด ซึ. งมีการใช้ที.ดินเป็ นพื9นที.เกษตรกรรม 125,701 ไร่ ร้อยละ 71.59 ของเนื9 อที.ในเขต
ชลประทาน โดยพบว่าเป็ นพื9 นที. นาข้าวมากที. สุ ด 112,805 ไร่ คิ ดเป็ นร้ อยละ 64.24 ของเนื9 อที. ในเขต
ชลประทาน แต่พบว่ามีพ9ืนที.ทุ่งหญ้า และพื9นที.ไม้ละเมาะ เหลื ออยูร่ วม 9,476 ไร่ หรื อคิดเป็ นร้ อยละ
5.40 ของเนื9 อที.ในเขตชลประทาน ซึ. งยังไม่มีการใช้ประโยชน์ที.ดินให้เต็มพื9นที.ของเขตชลประทาน
โดยพื9นที.ทุ่งหญ้า และพื9นที.ไม้ละเมาะส่ วนใหญ่อยู่ในกลุ่มชุ ดดิ นที. 15 ซึ. งมีศกั ยภาพเหมาะสมที.จะ
พัฒนาเป็ นพื9นที.นาข้าวได้
2. การเปลี. ยนแปลงการใช้ที.ดินจังหวัดสุ รินทร์ ระหว่างปี พ.ศ. 2549 และ ปี พ.ศ. 2554
ที.สาํ คัญได้แก่
1) พื9นที.ชุมชนและสิ. งปลูกสร้าง เพิ.มขึ9นจากปี พ.ศ. 2549 มีเนื9 อที.รวม 10,551 ไร่
จากการขยายตัวของชุ มชน เนื. องจากการเพิ.มขึ9นของประชากร มีการสร้ างหมู่บา้ นจัดสรร สถานที.
พักผ่อนหย่อนใจ ลานตากและแหล่งรับซื9 อทางการเกษตร โรงงานอุตสาหกรรม และสถานที.ราชการ
และสถาบันต่าง ๆ เพิ.มขึ9น โดยเปลี.ยนแปลงมาจากนาข้าวมากที.สุด รองลงมาได้แก่พ9ืนที.เบ็ดเตล็ด และ
ป่ าสมบูรณ์ตามลําดับ
2) พื9นที.เกษตรกรรม เพิ.มขึ9นจากปี พ.ศ. 2549 มีเนื9 อที.รวม 60,354 ไร่ เมื.อพิจารณา
เป็ นรายพืชที. สําคัญ จะพบว่าพื9นที.ปลู กยางพาราเพิ.มขึ9นมากที.สุด 129,187 ไร่ และรองลงมาได้แก่
พื9นที.ปลูกอ้อยเพิ.มขึ9น 100,416 ไร่ พื9นที.ปลูกมันสําปะหลังเพิ.มขึ9น 55,060 ไร่ และพื9นที.ปลูกยูคาลิปตัส
เพิ.มขึ9น 33,942 ไร่ โดยเปลี.ยนแปลงมาจากพื9นที.นาข้าวมากที.สุด ส่ งผลให้พ9ืนที.นาข้าวลดลง 110,534
ไร่ โดยเปลี. ยนแปลงไปปลูกยางพารา 43,496 ไร่ พื9นที.ปลูกอ้อย 49,620 ไร่ พื9นที.ปลูกมันสําปะหลัง
14,153 ไร่ และพื9นที.ปลูกยูคาลิ ปตัส 21,775 ไร่ ตามลําดับ ทั9งนี9 เนื. องมาจากความต้องการวัตถุ ดิบ
ป้ อนโรงงานอุตสาหกรรม และราคาของผลผลิ ตที.สูงขึ9น
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3) พื9นที.ป่าไม้ โดยภาพรวมพื9นที.ป่าไม้ของจังหวัดสุ รินทร์ ลดลง 19,127 ไร่ แต่เมื.อ
พิจารณาในรายละเอียด พบว่า ป่ าสมบูรณ์ มีเนื9 อที.ลดลง 5,914 ไร่ และป่ ารอสภาพฟื9 นฟูมีพ9ืนที.ลดลง
13,213 ไร่ โดยเปลี.ยนแปลงไปเป็ นพื9นที.อื.น ๆ มากที.สุด 3,388 ไร่ โดยเฉพาะในพื9นที.ป่าสงวนในเขต
อําเภอต่าง ๆ เช่ น ในเขตป่ าเนิ กเหิ รดัดสันตุด ในอําเภอปราสาท ป่ าหนองเหล็ก ในอําเภอศรี ขรภูมิ
ป่ าพนมดินแปลง 1 และ 2 ในอําเภอท่าตูม เป็ นต้น ซึ. งมีสาเหตุหลักคือการเพิ.มจํานวนของประชากร
ในจังหวัด จึงมีความต้องการพื9นที.ทาํ กินเพิ.มมากขึ9น
4)
พื9นที.แหล่งนํ9า มีเนื9 อที.เพิ.มขึ9น 5,760 ไร่ เป็ นอ่างเก็บนํ9า บ่อนํ9าในไร่ นา และ
คลองชลประทาน
5)
พื9นที.เบ็ดเตล็ด มีเนื9 อที.ลดลง 57,538 ไร่ โดยพบว่าเปลี. ยนแปลงไปเป็ นพื9นที.
นาข้าวมากที.สุด รองลงมาคือพื9นที.ปลูกยูคาลิปตัส และยางพารา ตามลําดับ
3.

ข้อเสนอแนะ
1) มี การเปลี. ยนแปลงสภาพการใช้ที. ดินจากพื ชไร่ ผสม ไปเป็ นการปลู กพื ชเชิ งเดี. ยว
มากขึ9 นโดยเฉพาะอ้อย มันสําปะหลัง และยางพารา ถึ งแม้ว่าในปี การผลิ ต 2554 ราคาของผลผลิ ตอ้อย
มันสําปะหลัง และยางพารา จะค่อนข้างสู ง อันเนื. องมาจากขาดวัตถุดิบป้ อนโรงงานอุตสาหกรรม เพราะภัย
แล้ง และปั ญหาศัตรู พืช แต่การเพิ.มพื9นที.ปลูกของพืชเศรษฐกิจทั9ง 3 ชนิ ด อาจจะส่ งผลต่อราคาผลผลิตได้
ในภายหลัง ซึ. งในปี การผลิ ต 2554 พบว่าราคารับซื9 อผลผลิ ตลดลงอย่างต่อเนื. อง แม้จะมีมูลค่าไม่มากนัก
รัฐบาลจึงควรมีการกําหนดนโยบายในการผลิ ตพืชเศรษฐกิ จให้เป็ นรู ปธรรม เพื.อป้ องกันการเกิ ดปั ญหา
ราคาผลผลิตทางการเกษตรตกตํ.า
2) พื9นที. ป่าในจัง หวัดสุ รินทร์ ลดลงอย่างมากในระยะเวลา 4 ปี เนื. องมาจากการ
เพิ. ม ขึ9 น ของประชากร จึ ง มี ก ารบุ ก รุ ก เข้า ไปทํา ประโยชน์ ใ นเขตพื9 น ที. ป่ า ซึ. ง อาจส่ ง ผลต่ อสมดุ ล
ธรรมชาติในระยะยาวได้ รัฐควรมีกลไกป้ องกัน และบริ หารการใช้ทรัพยากรธรรมชาติที.เหลืออยูใ่ ห้มี
ประสิ ทธิ ภาพอย่างสู งสุ ด โดยเฉพาะในเขตพื9นที.ป่าเพื.อการอนุ รักษ์ (Zone C) อาจทําให้มีผลกระทบ
ต่อสิ. งแวดล้อมจากการเปลี.ยนแปลงการใช้ที.ดินได้ง่ายและรุ นแรง รัฐบาลจึงควรมีมาตรการที.เข้มงวด
เพื.อรักษาพื9นที.ป่าไม้ที.เป็ นป่ าสมบูรณ์ให้คงสภาพอยูเ่ พื.อรักษาความสมดุลในระบบนิ เวศวิทยาภายใน
พื9นที.
3) สภาวะนํ9าท่วมในพื9นที.เขตอุ ตสาหกรรมภาคกลาง ปี พ.ศ. 2554 ส่ งผลกระทบต่อ
อุ ตสาหกรรมชิ9 นส่ วนรถยนต์ ทําให้ การผลิ ตชิ9 นส่ วนรถยนต์ชะลอตัวลง และบางส่ วนได้หันไปใช้
ยางสังเคราะห์แทนเพราะราคาตํ.ากว่า รวมทั9งสภาวะเศรษฐกิจของกลุ่มประเทศยุโรปซึ. งมีความผันผวน อาจ
ส่ งผลทําให้ราคายางพาราในอนาคตมีแนวโน้มลดตํ.าลงด้วย รัฐบาลจึงควรมีการกําหนดนโยบายที.แน่นอน
ในการผลิตยางพารา และหาตลาดรองรับผลผลิตยางพาราในอนาคตที.จะเพิ.มปริ มาณขึ9นในอีก 4-5 ปี ข้างหน้า
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เพื.อป้ องกันราคาผลผลิ ตยางพาราตกตํ.า เนื. องจากพื9นที. ปลู กยางพาราในพื9นที. ภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อ
ส่ วนใหญ่เป็ นพื9นที.ปลู กใหม่ โดยพิจารณานําข้อมูลการกําหนดเขตความเหมาะสมของที.ดินสําหรั บ
ปลูกยางพาราที.กรมพัฒนาที.ดินได้ดาํ เนิ นการไว้แล้ว มาใช้ในการพิจารณากําหนดพื9นที.เหมาะสมใน
โครงการส่ งเสริ มการปลูกยางพาราให้มีผลเป็ นรู ปธรรมในทางปฏิบตั ิ
4) การใช้ ที. ดิ นไม่ เหมาะสมกับสมรรถนะของที. ดิ น ทําให้ เกิ ดปั ญหาผลผลิ ตทาง
การเกษตรตกตํ.า จึงต้องขยายพื9นที.เกษตรกรรมออกไป เพื.อให้มีมูลค่าผลตอบแทนที.เพียงพอต่อการดํารง
ชีพของเกษตรกร ส่ งผลทําให้เกิดการเสื. อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติ รัฐบาลจึงควรกําหนดมาตรการที.
เข้ ม แข็ งเพื. อกํ า หนดให้ มี ก ารใช้ ที. ดิ นให้ เหมาะ สมและเต็ มสมรรถนะของที. ดิ น เช่ น
การส่ งเสริ มให้มี การทํานาในพื9นที. ทิ9 งร้ างบนกลุ่ มดิ นที. 15 ในเขตชลประทาน ของจังหวัดสุ รินทร์
ซึ. งเป็ นพื9นที. ที.มีศ กั ยภาพเหมาะสมในการปลู กข้าวเป็ นอย่างยิ.ง รวมทั9งส่ งเสริ มการใช้พระราชบัญญัติ
พัฒนาที.ดิน พ.ศ. 2551 ให้เป็ นรู ปธรรม โดยเฉพาะในมาตรา 13 การกําหนดเขตอนุ รักษ์ดินและนํ9าในพื9นที.
เสี. ยงภัย รวมทั9งนําข้อมูลเขตการใช้ที.ดินพืชเศรษฐกิ จชนิ ดต่าง ๆ ของกรมพัฒนาที.ดิน มากําหนดเป็ น
แผนการใช้ที.ดิน หรื อแผนการพัฒนาต่าง ๆ ให้เด่นชัด และสามารถมีผลบังคับใช้ได้อย่างเป็ นรู ปธรรม
เพื.อป้ องกันการเกิดภัยธรรมชาติ จนสร้างความสู ญเสี ยแก่ชีวติ และทรัพย์สินของประชาชน

