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บทสรุปสําหรับผู้บริหาร 

รายงานสภาพการใช้ที�ดนิ และการเปลี�ยนแปลงการใช้ที�ดนิ 

จงัหวดัสุรินทร์ พ.ศ. 2554 

ในปี พ.ศ. 2553 สํานกังานจงัหวดัสุรินทร์ไดก้าํหนดให้ยุทธศาสตร์ดา้นการพฒันาเกษตรอินทรีย ์
เป็นยทุธศาสตร์หลกัของจงัหวดั โดยเนน้การผลิตขา้วหอมมะลิอินทรีย ์เนื.องจากจงัหวดัสุรินทร์เป็นแหล่ง
ปลูกขา้วหอมมะลิที.ดีที.สุดของโลก ซึ. งจะมุ่งเนน้เพื.อเพิ.มรายไดใ้ห้แก่ภาคเกษตรกรรม แต่รายไดจ้ากภาค
เกษตรกรรมยงัคงตํ.าอยู่  จึงส่งผลให้มีการเปลี.ยนแปลงการใช้ที.ดินไปเป็นการใช้ที.ดินประเภทอื.น ๆ ที.มี
ผลตอบแทนที.สูงขึ9น เพื.อให้ไดมี้รายได้เพียงพอกบัรายจ่ายที.เพิ.มขึ9น ทาํให้เกิดปัญหาการเปลี.ยนแปลง
พื9นที.การผลิตสินคา้เกษตรตามราคาอยา่งไร้ทิศทาง และขาดการวางแผนการผลิตที.ดี เกษตรกรไม่สามารถ
กาํหนดราคาของผลผลิตได ้รวมทั9งขาดการรวมกลุ่มเพื.อต่อรอง ส่งผลให้มีการทาํลายทรัพยากรธรรมชาติ
เพื.อเพิ.มพื9นที.เกษตรกรรม ดงันั9นขอ้มูลการใช้ที.ดินในปีปัจจุบนัจึงถือได้ว่าเป็นขอ้มูลพื9นฐานที.สําคญั  
ในการกาํหนดนโยบาย และแผนยุทธศาสตร์ต่าง ๆ เพื.อรองรับการพฒันาของจงัหวดัให้สอดคล้องกับ
สิ.งแวดลอ้ม เศรษฐกิจ และสังคมต่อไปอยา่งย ั.งยนืในอนาคต 
 1.  สภาพการใชที้.ดิน จงัหวดัสุรินทร์  ปี พ.ศ. 2554 มีเนื9อที.รวมทั9งสิ9น  5,077,535  ไร่ พบวา่สภาพ
การใชที้.ดินจาํแนกตามประเภทการใชที้.ดินมีดงัรายละเอียดดงันี9  
  1)  พื9นที.เกษตรกรรม เป็นประเภทการใช้ที.ดินที.มีเนื9อที.มากที.สุด คือ 3,921,278 ไร่ 
หรือร้อยละ 77.22 ของเนื9อที.จงัหวดั โดยพืชเศรษฐกิจที.สําคญัไดแ้ก่ นาขา้ว 3,402,202 ไร่ ยางพารา 
147,589 ไร่ ยคูาลิปตสั  133,061 ไร่ ออ้ย 119,236 ไร่ และมนัสาํปะหลงั 97,823 ไร่ ตามลาํดบั 
  2)  พื9นที.ป่าไม ้มีเนื9อที.รวม 474,040 ไร่ หรือร้อยละ 9.34 ของเนื9อที.จงัหวดั โดยพื9นที.
ป่าดิบสมบรูณ์ มีเนื9อที.มากที.สุด 237,467 ไร่ รองลงมาได้แก่ ป่าผลัดใบสมบูรณ์ มีพื9นที. 88,755 ไร่ 
และป่าผลดัใบรอสภาพฟื9 นฟู 70,040 ไร่ ตามลาํดบั 
  3)  พื9นที.ชุมชนและสิ.งปลูกสร้าง มีเนื9อที.รวม 356,066 ไร่ หรือร้อยละ 7.01 ของเนื9อที.
จงัหวดั โดยพื9นที.ส่วนใหญ่เป็นพื9นที.หมู่บา้น 286,198 ไร่ รองลงมาไดแ้ก่ พื9นที.สถานที.ราชการและ
สถาบนัต่างๆ มีเนื9อที. 32,006 ไร่ ตามลาํดบั 
     4)  พื9นที.เบ็ดเตล็ดมีเนื9อที.รวม 169,010 ไร่ หรือร้อยละ 3.32 ของเนื9อที.จงัหวดั 
ส่วนใหญ่เป็นพื9นที.ลุ่ม 71,744 ไร่ และไมล้ะเมาะ 62,844 ไร่ 
  5)  พื9นที.แหล่งนํ9 า มีเนื9อที.รวม 157,141 ไร่ หรือร้อยละ 3.11 ของเนื9อที.จงัหวดั ส่วนใหญ่
เป็นพื9นที.อ่างเก็บนํ9 า 52,637 ไร่ รองลงมาไดแ้ก่ แม่นํ9 า ลาํคลอง 41,366 ไร่ และหนอง บึง มีเนื9อที.ทั9งหมด 
35,037 ไร่ ตามลาํดบั 
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  6)  พื9นที.เพื.อการอนุรักษข์องจงัหวดัสุรินทร์ มีพื9นที.ทั9งหมด 306,517 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 
6.04 ของเนื9อที.จงัหวดั โดยมีพื9นที.ป่าไมค้งเหลืออยู่ในพื9นที.เพื.อการอนุรักษ์ของจงัหวดัสุรินทร์รวม 
272,109 ไร่ หรือร้อยละ 88.77 ของพื9นที.เพื.อการอนุรักษ์ทั9งหมด พบว่าเขตพื9นที.ป่าเพื.อการอนุรักษ ์
(Zone C) มีการบุกรุกเขา้ไปใชป้ระโยชน์มากที.สุด ทาํให้มีพื9นที.ป่าคงเหลืออยูเ่พียงร้อยละ 33.59 ของ
พื9นที.ป่าเพื.อการอนุรักษ์ (Zone C) ทั9งหมด และมีการบุกรุกเขา้ไปทาํการเกษตรกรรม คิดเป็นร้อยละ 
56.48 ของพื9นที.ป่าเพื.อการอนุรักษ์ (Zone C) ทั9งหมด พบมากในเขตพื9นที.ป่าทุ่งมน-บกัได-ตาเบา  
ในอาํเภอพนมดงรัก และป่าฝั.งซ้ายห้วยทบัทนัแปลง 3 ในอาํเภอสังขะ โดยเป็นพื9นที.ปลูกมนัสําปะหลงั
มากที.สุด รองลงมาคือ พื9นที.ปลูกออ้ย ยางพารา และนาขา้ว ตามลาํดบั 
  7) พื9นที.ในเขตชลประทานจงัหวดัสุรินทร์มีเนื9อที.ทั9งหมด 175,588 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 
3.46 ของเนื9อที.จงัหวดั ซึ. งมีการใช้ที.ดินเป็นพื9นที.เกษตรกรรม 125,701 ไร่ ร้อยละ 71.59 ของเนื9อที.ในเขต
ชลประทาน โดยพบว่าเป็นพื9นที.นาข้าวมากที.สุด  112,805 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 64.24 ของเนื9อที.ในเขต
ชลประทาน แต่พบวา่มีพื9นที.ทุ่งหญา้ และพื9นที.ไมล้ะเมาะ เหลืออยูร่วม 9,476 ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 
5.40 ของเนื9อที.ในเขตชลประทาน ซึ. งยงัไม่มีการใชป้ระโยชน์ที.ดินให้เต็มพื9นที.ของเขตชลประทาน 
โดยพื9นที.ทุ่งหญา้ และพื9นที.ไมล้ะเมาะส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มชุดดินที. 15 ซึ. งมีศกัยภาพเหมาะสมที.จะ
พฒันาเป็นพื9นที.นาขา้วได ้ 
  2. การเปลี.ยนแปลงการใช้ที.ดินจงัหวดัสุรินทร์ ระหว่างปี พ.ศ. 2549 และ ปี พ.ศ. 2554  
ที.สาํคญัไดแ้ก่ 
  1)  พื9นที.ชุมชนและสิ.งปลูกสร้าง เพิ.มขึ9นจากปี พ.ศ. 2549  มีเนื9อที.รวม 10,551 ไร่ 
จากการขยายตวัของชุมชน เนื.องจากการเพิ.มขึ9นของประชากร มีการสร้างหมู่บา้นจดัสรร สถานที.
พกัผอ่นหยอ่นใจ ลานตากและแหล่งรับซื9อทางการเกษตร โรงงานอุตสาหกรรม และสถานที.ราชการ
และสถาบนัต่าง ๆ เพิ.มขึ9น โดยเปลี.ยนแปลงมาจากนาขา้วมากที.สุด รองลงมาไดแ้ก่พื9นที.เบด็เตล็ด และ
ป่าสมบูรณ์ตามลาํดบั 
  2)  พื9นที.เกษตรกรรม เพิ.มขึ9นจากปี พ.ศ. 2549  มีเนื9อที.รวม 60,354 ไร่ เมื.อพิจารณา
เป็นรายพืชที.สําคญั จะพบว่าพื9นที.ปลูกยางพาราเพิ.มขึ9นมากที.สุด 129,187 ไร่ และรองลงมาไดแ้ก่ 
พื9นที.ปลูกออ้ยเพิ.มขึ9น 100,416 ไร่ พื9นที.ปลูกมนัสาํปะหลงัเพิ.มขึ9น 55,060 ไร่ และพื9นที.ปลูกยคูาลิปตสั
เพิ.มขึ9น 33,942 ไร่ โดยเปลี.ยนแปลงมาจากพื9นที.นาขา้วมากที.สุด ส่งผลให้พื9นที.นาขา้วลดลง 110,534 
ไร่ โดยเปลี.ยนแปลงไปปลูกยางพารา 43,496 ไร่ พื9นที.ปลูกออ้ย 49,620 ไร่ พื9นที.ปลูกมนัสาํปะหลงั 
14,153 ไร่ และพื9นที.ปลูกยูคาลิปตสั 21,775 ไร่ ตามลาํดบั ทั9งนี9 เนื.องมาจากความตอ้งการวตัถุดิบ
ป้อนโรงงานอุตสาหกรรม และราคาของผลผลิตที.สูงขึ9น  
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  3)  พื9นที.ป่าไม ้โดยภาพรวมพื9นที.ป่าไมข้องจงัหวดัสุรินทร์ลดลง 19,127 ไร่ แต่เมื.อ
พิจารณาในรายละเอียด พบวา่ ป่าสมบูรณ์มีเนื9อที.ลดลง 5,914 ไร่ และป่ารอสภาพฟื9 นฟูมีพื9นที.ลดลง 
13,213 ไร่ โดยเปลี.ยนแปลงไปเป็นพื9นที.อื.น ๆ มากที.สุด  3,388 ไร่  โดยเฉพาะในพื9นที.ป่าสงวนในเขต
อาํเภอต่าง ๆ เช่น ในเขตป่าเนิกเหิรดดัสันตุด ในอาํเภอปราสาท ป่าหนองเหล็ก ในอาํเภอศรีขรภูมิ  
ป่าพนมดินแปลง 1 และ 2 ในอาํเภอท่าตูม เป็นตน้ ซึ. งมีสาเหตุหลกัคือการเพิ.มจาํนวนของประชากร
ในจงัหวดั จึงมีความตอ้งการพื9นที.ทาํกินเพิ.มมากขึ9น  
  4)   พื9นที.แหล่งนํ9 า มีเนื9อที.เพิ.มขึ9น 5,760 ไร่ เป็นอ่างเก็บนํ9 า บ่อนํ9 าในไร่นา และ 
คลองชลประทาน 
  5)   พื9นที.เบ็ดเตล็ด มีเนื9อที.ลดลง 57,538 ไร่ โดยพบว่าเปลี.ยนแปลงไปเป็นพื9นที. 
นาขา้วมากที.สุด รองลงมาคือพื9นที.ปลูกยคูาลิปตสั และยางพารา ตามลาํดบั 

 3.  ขอ้เสนอแนะ  
  1)  มีการเปลี.ยนแปลงสภาพการใช้ที.ดินจากพืชไร่ผสม ไปเป็นการปลูกพืชเชิงเดี.ยว 
มากขึ9นโดยเฉพาะออ้ย มนัสําปะหลงั และยางพารา ถึงแมว้่าในปีการผลิต 2554 ราคาของผลผลิตออ้ย  
มนัสาํปะหลงั และยางพารา จะค่อนขา้งสูง อนัเนื.องมาจากขาดวตัถุดิบป้อนโรงงานอุตสาหกรรม เพราะภยั
แลง้ และปัญหาศตัรูพืช แต่การเพิ.มพื9นที.ปลูกของพืชเศรษฐกิจทั9ง 3 ชนิด อาจจะส่งผลต่อราคาผลผลิตได้
ในภายหลงั ซึ. งในปีการผลิต 2554 พบว่าราคารับซื9อผลผลิตลดลงอย่างต่อเนื.อง แมจ้ะมีมูลค่าไม่มากนกั 
รัฐบาลจึงควรมีการกาํหนดนโยบายในการผลิตพืชเศรษฐกิจให้เป็นรูปธรรม เพื.อป้องกนัการเกิดปัญหา
ราคาผลผลิตทางการเกษตรตกตํ.า  
  2)  พื9นที.ป่าในจงัหวดัสุรินทร์ลดลงอย่างมากในระยะเวลา 4 ปี เนื.องมาจากการ
เพิ.มขึ9 นของประชากร จึงมีการบุกรุกเข้าไปทาํประโยชน์ในเขตพื9นที.ป่า ซึ. งอาจส่งผลต่อสมดุล
ธรรมชาติในระยะยาวได ้รัฐควรมีกลไกป้องกนั และบริหารการใชท้รัพยากรธรรมชาติที.เหลืออยูใ่ห้มี
ประสิทธิภาพอยา่งสูงสุด โดยเฉพาะในเขตพื9นที.ป่าเพื.อการอนุรักษ์ (Zone C) อาจทาํให้มีผลกระทบ
ต่อสิ.งแวดลอ้มจากการเปลี.ยนแปลงการใชที้.ดินไดง่้ายและรุนแรง รัฐบาลจึงควรมีมาตรการที.เขม้งวด 
เพื.อรักษาพื9นที.ป่าไมที้.เป็นป่าสมบูรณ์ให้คงสภาพอยูเ่พื.อรักษาความสมดุลในระบบนิเวศวิทยาภายใน
พื9นที.  
  3) สภาวะนํ9 าท่วมในพื9นที.เขตอุตสาหกรรมภาคกลาง ปี พ.ศ. 2554 ส่งผลกระทบต่อ
อุตสาหกรรมชิ9นส่วนรถยนต์ ทาํให้การผลิตชิ9นส่วนรถยนต์ชะลอตัวลง และบางส่วนได้หันไปใช ้
ยางสังเคราะห์แทนเพราะราคาตํ.ากวา่ รวมทั9งสภาวะเศรษฐกิจของกลุ่มประเทศยุโรปซึ. งมีความผนัผวน อาจ
ส่งผลทาํใหร้าคายางพาราในอนาคตมีแนวโนม้ลดตํ.าลงดว้ย รัฐบาลจึงควรมีการกาํหนดนโยบายที.แน่นอน
ในการผลิตยางพารา และหาตลาดรองรับผลผลิตยางพาราในอนาคตที.จะเพิ.มปริมาณขึ9นในอีก 4-5 ปีขา้งหนา้ 
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เพื.อป้องกนัราคาผลผลิตยางพาราตกตํ.า เนื.องจากพื9นที.ปลูกยางพาราในพื9นที.ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 
ส่วนใหญ่เป็นพื9นที.ปลูกใหม่  โดยพิจารณานาํขอ้มูลการกาํหนดเขตความเหมาะสมของที.ดินสําหรับ
ปลูกยางพาราที.กรมพฒันาที.ดินไดด้าํเนินการไวแ้ลว้ มาใชใ้นการพิจารณากาํหนดพื9นที.เหมาะสมใน
โครงการส่งเสริมการปลูกยางพาราใหมี้ผลเป็นรูปธรรมในทางปฏิบติั 
  4)  การใช้ที. ดินไม่เหมาะสมกับสมรรถนะของที. ดิน ทําให้เกิดปัญหาผลผลิตทาง
การเกษตรตกตํ.า จึงตอ้งขยายพื9นที.เกษตรกรรมออกไป เพื.อให้มีมูลค่าผลตอบแทนที.เพียงพอต่อการดาํรง
ชีพของเกษตรกร ส่งผลทาํให้เกิดการเสื.อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติ รัฐบาลจึงควรกาํหนดมาตรการที.
เ ข้ ม แ ข็ ง เ พื. อ กํ า ห น ด ใ ห้ มี ก า ร ใ ช้ ที. ดิ น ใ ห้ เ ห ม า ะ ส ม แ ล ะ เ ต็ ม ส ม ร ร ถ น ะ ข อ ง ที. ดิ น  เ ช่ น  
การส่งเสริมให้มีการทาํนาในพื9นที.ทิ9งร้างบนกลุ่มดินที. 15 ในเขตชลประทาน ของจงัหวดัสุรินทร์  
ซึ. งเป็นพื9นที.ที.มีศกัยภาพเหมาะสมในการปลูกขา้วเป็นอย่างยิ.ง รวมทั9งส่งเสริมการใช้พระราชบญัญติั
พฒันาที.ดิน พ.ศ.  2551 ใหเ้ป็นรูปธรรม โดยเฉพาะในมาตรา 13 การกาํหนดเขตอนุรักษดิ์นและนํ9 าในพื9นที.
เสี.ยงภยั รวมทั9งนาํขอ้มูลเขตการใชที้.ดินพืชเศรษฐกิจชนิดต่าง ๆ ของกรมพฒันาที.ดิน มากาํหนดเป็น
แผนการใชที้.ดิน หรือแผนการพฒันาต่าง ๆ ใหเ้ด่นชดั และสามารถมีผลบงัคบัใชไ้ดอ้ยา่งเป็นรูปธรรม 
เพื.อป้องกนัการเกิดภยัธรรมชาติ จนสร้างความสูญเสียแก่ชีวติ และทรัพยสิ์นของประชาชน 
 




