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บทสรุปสําหรับผู้บริหาร 
สภาพการใช้ที�ดินและการเปลี�ยนแปลงการใช้ที�ดิน จังหวดัอทุยัธานี พ.ศ. 2554 

 จงัหวดัอุทยัธานี   มีเนื�อที� 6,730 ตารางกิโลเมตรหรือ  4,206,404 ไร่   ตั�งอยูภ่าคเหนือ ห่างจาก
กรุงเทพมหานครประมาณ 206 กิโลเมตร มีการเปลี�ยนแปลงการใชที้�ดินอยา่งต่อเนื�องตลอดเวลา จึงทาํ
ให้มีความจาํเป็นตอ้งมีการติดตามการเปลี�ยนแปลงการใช้ที�ดิน เพื�อศึกษาถึงการเปลี�ยนแปลงของ
ชุมชน สิ� งปลูกสร้าง พื�นที�ป่าไม ้แหล่งนํ� าและพื�นที�เบ็ดเตล็ดรวมทั�งพื�นที�เกษตรกรรมซึ� งปลูกพืช
เศรษฐกิจที�สําคญั เช่น ขา้ว  ขา้วโพด ออ้ย มนัสําปะหลงั สับปะรด และยางพารา ซึ� งการติดตามการ
เปลี�ยนแปลงสภาพการใช้ที�ดินสามารถวิเคราะห์ดว้ยเทคโนโลยีดา้นระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์จาก
การสํารวจระยะไกล (Remote Sensing) ระบบกาํหนดตาํแหน่งบนพื�นผิวโลก(Global Positioning 
System)และระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์(Geographic Information Systems) มาประยุกต์สําหรับ 
ตรวจสอบลกัษณะการใชป้ระโยชน์ที�ดิน และติดตามการเปลี�ยนแปลงการใชที้�ดินไดด้ว้ยความถูกตอ้ง
น่าเชื�อถือ ซึ� งเทคโนโลยีเหล่านี�   มีความทนัสมยัและมีความเป็นปัจจุบนั ทาํให้กระบวนการรวบรวม 
จดัเก็บ วเิคราะห์ขอ้มูลแผนที�และฐานขอ้มูล และการแสดงผล เป็นไปอยา่งรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 
ดว้ยเหตุนี�กรมพฒันาที�ดินจึงไดน้าํเทคโนโลยจีดัทาํแผนที�สภาพการใชที้�ดินโดยใชเ้ทคโนโลยีดงักล่าว 
นาํเสนอในมาตราส่วน 1:25,000 แลว้เสร็จในปี พ.ศ. 2552 เปรียบเทียบกบัปี พ.ศ.2554 ซึ� งสามารถ
แสดงขอ้มูลที�มีการเปลี�ยนแปลงในช่วงระยะเวลาที�ตอ้งการ ซึ� งขอ้มูลที�ไดมี้ความสําคญัในการกาํหนด
ยุทธศาสตร์การกาํหนดเขตเพาะปลูกที�เหมาะสม การประเมินผลผลิตของพืชเศรษฐกิจที�สําคญั เช่น 
ยางพารา ออ้ย มนัสําปะหลงั ขา้วโพด สับปะรด เป็นตน้ การจดัการระบบชลประทานให้เพียงพอกบั
ความตอ้งการนํ� าของพืช โดยมีวตัถุประสงค์คือ เสนอขอ้มูลการใช้ประโยชน์ที�ดินในปัจจุบนั และ  
ติดตามการเปลี�ยนแปลงการใช้ที�ดินเปรียบเทียบกบัขอ้มูลการใช้ที�ดินในอดีต โดยสามารถสรุปผล
ประเภทการใชป้ระโยชน์ที�ดินไดด้งันี�  

1 สภาพการใช้ที�ดินจังหวดัอทุยัธานี ปี พ.ศ. 2554  
 1.1 พื*นที�ชุมชนและสิ�งปลูกสร้าง  มีเนื�อที�   123,237  ไร่  หรือร้อยละ 2.93  ของเนื�อที�จงัหวดั 
ไดแ้ก่ พื�นที�ชุมชน ที�อยูอ่าศยั สถานที�ราชการ ส่วนใหญ่อยูใ่นอาํเภอเมืองอุทยัธานี 
 1.2 พื*นที�เกษตรกรรม   มีเนื�อที� 1,715,962 ไร่ หรือร้อยละ 40.77  ของเนื�อที�จงัหวดั ประเภท
การใชที้�ดินที�มากที�สุด คือ นา มีเนื�อที� 655,775 ไร่ หรือร้อยละ 15.57 ของเนื�อที�จงัหวดั ส่วนใหญ่อยู่
ในอาํเภอสวา่งอารมณ์  อาํเภอทพัทนั  อาํเภอเมืองอุทยัธานี  อาํเภอหนองขาหยา่ง  และอาํเภอหนอง
ฉาง รองลงมาคือ  ออ้ย มีเนื�อที�  507,718 ไร่  หรือร้อยละ 11.94  ของเนื�อที�จงัหวดั  ส่วนใหญ่อยูใ่น
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อาํเภอบา้นไร่ และอาํเภอหว้ยคต ส่วนมนัสาํปะหลงั มีเนื�อที� 204,353 ไร่ หรือร้อยละ 4.86 ของเนื�อที�
จงัหวดั ส่วนใหญ่อยูใ่นอาํเภอลานสัก และอาํเภอสวา่งอารมณ์ 
 1.3 พื�นที�ป่าไม้  มีเนื�อที� 2,245,752  ไร่ หรือร้อยละ 53.39 ของเนื�อที�จงัหวดั ส่วนใหญ่เป็นป่า
ผลดัใบสมบูรณ์ มีเนื�อที� 1,906,829 ไร่ หรือร้อยละ 45.33 ของเนื�อที�จงัหวดั มีมากในอาํเภอลานสัก 
อาํเภอหว้ยคต และอาํเภอบา้นไร่ 
 1.4 พื�นที�นํ�า   มีเนื�อที� 61,903 ไร่ หรือร้อยละ 1.48 ของเนื�อที�จงัหวดั ซึ� งเป็นแหล่งนํ� าตาม
ธรรมชาติ และแหล่งนํ�าชลประทาน 
 1.5 พื�นที�เบ็ดเตลด็  มีเนื�อที� 59,550  ไร่ หรือร้อยละ 1.43 ของเนื�อที�จงัหวดั ส่วนใหญ่เป็นไม้
ละเมาะ มีเนื�อที� 49,531 ไร่ หรือร้อยละ 1.18 ของเนื�อที�ทั�งจงัหวดั ซึ� งกระจายตวัอยูใ่นทุกอาํเภอของ
จงัหวดัอุทยัธานี ส่วนพื�นที�ที�เหลือเป็นทุ่งหญา้ พื�นที�ลุ่ม และเหมืองแร่ บ่อขดุ ตามลาํดบั 

2 สภาพการใช้ที�ดินจังหวดัอทุยัธานี ปี พ.ศ. 2552 เปรียบเทยีบกบัสภาพการใช้ที�ดิน

 จังหวดัอทุยัธานี ปี พ.ศ. 2554 
 2.1 พื�นที�ชุมชนและสิ�งปลูกสร้าง เพิ�มขึ�น 1,262ไร่ หรือร้อยละ 0.03  ของเนื�อที�จงัหวดัไดแ้ก่ 
โรงงานอุตสาหกรรม หมู่บา้น แหล่งรับซื�อสินคา้ทางการเกษตรและสถานที�ราชการและสถาบนัต่างๆ 
ตามลาํดบั 
 2.2 พื�นที�เกษตรกรรม เพิ�มขึ� น 4,825 ไร่ หรือร้อยละ 0.12 ของเนื�อที�จงัหวดั ได้แก่ อ้อย 
สับปะรด ยางพาราและปาลม์นํ�ามนั ตามลาํดบั พื�นที�เกษตรกรรมที�เพิ�มขึ�น ส่วนใหญ่เกิดจากการบุกรุก
พื�นที�ป่า 
 2.3 พื�นที�ป่าไม้ ลดลง 3,279ไร่ หรือร้อยละ 0.08 ของเนื�อที�จงัหวดั เนื�องจากมีการบุกรุกพื�นที�
ป่ามากขึ�นเพื�อใชใ้นการเกษตรกรรม 

ข้อเสนอแนะ 
 จากผลการเปลี�ยนแปลงประเภทการใช้ประโยชน์ที�ดินพบว่า ปัจจยัหลกันอกจากปัจจยัทาง
กายภาพซึ� งประกอบ ดว้ยลกัษณะภูมิประเทศ สภาพภูมิอากาศ ความอุดมสมบูรณ์ของดิน และแหล่ง
นํ� า ซึ� งปัจจยัเหล่านี� มี อิทธิพลต่อการตดัสินใจในการเปลี�ยนแปลง รูปแบบการผลิตขั�นพื�นฐานแล้ว 
ปัจจยัที�มีอิทธิพลต่อการเปลี�ยนแปลง รูปแบบการผลิตค่อนขา้งมากในการเปลี�ยนแปลงพื�นที�เพาะปลูก
แต่ละครั� งคือ ตลาดรองรับสินคา้ ที�เกษตรกรผลิตได ้และ แนวโนม้ของราคาสินคา้ที�คาดว่าจะไดรั้บ
เมื�อผลผลิตออกสู่ตลาด ทั�งนี� เนื�องจากในปัจจุบนัเกษตรกรทาํการเกษตรเพื�อการคา้ เป็นหลกั เนน้การ
ผลิตพืชเฉพาะอยา่งโดยเจาะจง ตามความตอ้งการของตลาดเป็นสาํคญั เป้าหมายสูงสุดคือผลตอบแทน
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สูงสุดที�จะไดรั้บ ดงันั�นจึงมีการลงทุนสูง ทั�งดา้น เงินทุน เทคโนโลยแีละเครื�องจกัรกลสมยัใหม่ ทาํให้
เกษตรกรมีความเสี� ยงในการผลิตแต่ละครั� ง การแก้ไขปัญหาดังกล่าวอาจกระทาํได้โดยรัฐบาล 
สนบัสนุนนโยบายประกนัราคาขั�นตํ�า หรือเขา้แทรกแซงดา้นการตลาด และการแปรรูปเพื�อเพิ�มมูลค่า
สินคา้ นอกจากนี� การส่งเสริมให้เกษตรกรทาํการเกษตรแบบผสมผสานและมีความหลากหลายของ
สินคา้เกษตรก็จะช่วยลดความเสี�ยงจากปัจจยัที�เขา้มาอิทธิพลต่อการทาํการเกษตรของเกษตรกรได้
อยา่งย ั�งยนืในที�สุด 

      




