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บทสรุ ปสํ าหรับผู้บริหาร
สภาพการใช้ ทดิี นและการเปลียนแปลงการใช้ ทดิี น จังหวัดอุทยั ธานี พ.ศ. 2554
จังหวัดอุทยั ธานี มีเนือที 6,730 ตารางกิโลเมตรหรื อ 4,206,404 ไร่ ตังอยูภ่ าคเหนื อ ห่ างจาก
กรุ งเทพมหานครประมาณ 206 กิโลเมตร มีการเปลียนแปลงการใช้ทีดินอย่างต่อเนื องตลอดเวลา จึงทํา
ให้มีความจําเป็ นต้องมี การติดตามการเปลี ยนแปลงการใช้ทีดิ น เพือศึกษาถึ งการเปลี ยนแปลงของ
ชุ มชน สิ งปลู ก สร้ า ง พืนที ป่ าไม้ แหล่ งนําและพื นที เบ็ดเตล็ดรวมทังพืนที เกษตรกรรมซึ งปลู กพื ช
เศรษฐกิ จทีสําคัญ เช่ น ข้าว ข้าวโพด อ้อย มันสําปะหลัง สับปะรด และยางพารา ซึ งการติดตามการ
เปลียนแปลงสภาพการใช้ทีดินสามารถวิเคราะห์ดว้ ยเทคโนโลยีดา้ นระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ จาก
การสํารวจระยะไกล (Remote Sensing) ระบบกําหนดตําแหน่ งบนพืนผิวโลก(Global Positioning
System)และระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (Geographic Information Systems) มาประยุกต์สําหรั บ
ตรวจสอบลักษณะการใช้ประโยชน์ทีดิน และติดตามการเปลียนแปลงการใช้ทีดินได้ดว้ ยความถูกต้อง
น่าเชื อถือ ซึ งเทคโนโลยีเหล่านี มีความทันสมัยและมีความเป็ นปั จจุบนั ทําให้กระบวนการรวบรวม
จัดเก็บ วิเคราะห์ขอ้ มูลแผนทีและฐานข้อมูล และการแสดงผล เป็ นไปอย่างรวดเร็ วและมีประสิ ทธิ ภาพ
ด้วยเหตุนีกรมพัฒนาทีดินจึงได้นาํ เทคโนโลยีจดั ทําแผนทีสภาพการใช้ทีดินโดยใช้เทคโนโลยีดงั กล่าว
นําเสนอในมาตราส่ วน 1:25,000 แล้วเสร็ จในปี พ.ศ. 2552 เปรี ยบเทียบกับปี พ.ศ.2554 ซึ งสามารถ
แสดงข้อมูลทีมีการเปลียนแปลงในช่วงระยะเวลาทีต้องการ ซึ งข้อมูลทีได้มีความสําคัญในการกําหนด
ยุทธศาสตร์ การกําหนดเขตเพาะปลูกทีเหมาะสม การประเมินผลผลิ ตของพืชเศรษฐกิ จทีสําคัญ เช่ น
ยางพารา อ้อย มันสําปะหลัง ข้าวโพด สับปะรด เป็ นต้น การจัดการระบบชลประทานให้เพียงพอกับ
ความต้องการนําของพืช โดยมีวตั ถุ ประสงค์คือ เสนอข้อมูลการใช้ประโยชน์ทีดิ นในปั จจุ บนั และ
ติดตามการเปลี ยนแปลงการใช้ทีดิ นเปรี ยบเทียบกับข้อมูลการใช้ทีดิ นในอดี ต โดยสามารถสรุ ปผล
ประเภทการใช้ประโยชน์ทีดินได้ดงั นี
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สภาพการใช้ ทดิี นจังหวัดอุทยั ธานี ปี พ.ศ. 2554

1.1 พืน* ทีชุ มชนและสิ งปลูกสร้ าง มีเนือที 123,237 ไร่ หรื อร้อยละ 2.93 ของเนื อทีจังหวัด
ได้แก่ พืนทีชุมชน ทีอยูอ่ าศัย สถานทีราชการ ส่ วนใหญ่อยูใ่ นอําเภอเมืองอุทยั ธานี
1.2 พืน* ทีเกษตรกรรม มีเนื อที 1,715,962 ไร่ หรื อร้อยละ 40.77 ของเนื อทีจังหวัด ประเภท
การใช้ทีดินทีมากทีสุ ด คือ นา มีเนือที 655,775 ไร่ หรื อร้อยละ 15.57 ของเนือทีจังหวัด ส่ วนใหญ่อยู่
ในอําเภอสว่างอารมณ์ อําเภอทัพทัน อําเภอเมืองอุทยั ธานี อําเภอหนองขาหย่าง และอําเภอหนอง
ฉาง รองลงมาคือ อ้อย มีเนื อที 507,718 ไร่ หรื อร้อยละ 11.94 ของเนื อทีจังหวัด ส่ วนใหญ่อยูใ่ น
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อําเภอบ้านไร่ และอําเภอห้วยคต ส่ วนมันสําปะหลัง มีเนือที 204,353 ไร่ หรื อร้อยละ 4.86 ของเนื อที
จังหวัด ส่ วนใหญ่อยูใ่ นอําเภอลานสัก และอําเภอสว่างอารมณ์
1.3 พืนทีป่ าไม้ มีเนือที 2,245,752 ไร่ หรื อร้อยละ 53.39 ของเนื อทีจังหวัด ส่ วนใหญ่เป็ นป่ า
ผลัดใบสมบูรณ์ มีเนือที 1,906,829 ไร่ หรื อร้อยละ 45.33 ของเนื อทีจังหวัด มีมากในอําเภอลานสัก
อําเภอห้วยคต และอําเภอบ้านไร่
1.4 พืนทีนํา มีเนื อที 61,903 ไร่ หรื อร้ อยละ 1.48 ของเนื อทีจังหวัด ซึ งเป็ นแหล่งนําตาม
ธรรมชาติ และแหล่งนําชลประทาน
1.5 พืนทีเบ็ดเตล็ด มีเนือที 59,550 ไร่ หรื อร้อยละ 1.43 ของเนื อทีจังหวัด ส่ วนใหญ่เป็ นไม้
ละเมาะ มีเนื อที 49,531 ไร่ หรื อร้ อยละ 1.18 ของเนื อทีทังจังหวัด ซึ งกระจายตัวอยูใ่ นทุกอําเภอของ
จังหวัดอุทยั ธานี ส่ วนพืนทีทีเหลือเป็ นทุ่งหญ้า พืนทีลุ่ม และเหมืองแร่ บ่อขุด ตามลําดับ
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สภาพการใช้ ทดิี นจังหวัดอุทยั ธานี ปี พ.ศ. 2552 เปรียบเทียบกับสภาพการใช้ ทดิี น
จังหวัดอุทยั ธานี ปี พ.ศ. 2554

2.1 พืนทีชุ มชนและสิ งปลูกสร้ าง เพิมขึน 1,262ไร่ หรื อร้อยละ 0.03 ของเนื อทีจังหวัดได้แก่
โรงงานอุ ตสาหกรรม หมู่บา้ น แหล่งรับซื อสิ นค้าทางการเกษตรและสถานทีราชการและสถาบันต่างๆ
ตามลําดับ
2.2 พืนทีเกษตรกรรม เพิ มขึ น 4,825 ไร่ หรื อร้ อยละ 0.12 ของเนื อที จัง หวัด ได้แ ก่ อ้อ ย
สับปะรด ยางพาราและปาล์มนํามัน ตามลําดับ พืนทีเกษตรกรรมทีเพิมขึน ส่ วนใหญ่เกิดจากการบุกรุ ก
พืนทีป่ า
2.3 พืนทีป่ าไม้ ลดลง 3,279ไร่ หรื อร้อยละ 0.08 ของเนือทีจังหวัด เนืองจากมีการบุกรุ กพืนที
ป่ ามากขึนเพือใช้ในการเกษตรกรรม

ข้ อเสนอแนะ
จากผลการเปลี ยนแปลงประเภทการใช้ประโยชน์ทีดิ นพบว่า ปั จจัยหลักนอกจากปั จจัยทาง
กายภาพซึ งประกอบ ด้วยลักษณะภูมิประเทศ สภาพภูมิอากาศ ความอุดมสมบูรณ์ของดิ น และแหล่ง
นํา ซึ งปั จจัยเหล่ านี มี อิ ทธิ พลต่อการตัดสิ นใจในการเปลี ยนแปลง รู ปแบบการผลิ ตขันพืนฐานแล้ว
ปั จจัยทีมีอิทธิ พลต่อการเปลียนแปลง รู ปแบบการผลิตค่อนข้างมากในการเปลียนแปลงพืนทีเพาะปลูก
แต่ละครังคือ ตลาดรองรับสิ นค้า ทีเกษตรกรผลิ ตได้ และ แนวโน้มของราคาสิ นค้าทีคาดว่าจะได้รับ
เมือผลผลิตออกสู่ ตลาด ทังนี เนื องจากในปั จจุบนั เกษตรกรทําการเกษตรเพือการค้า เป็ นหลัก เน้นการ
ผลิตพืชเฉพาะอย่างโดยเจาะจง ตามความต้องการของตลาดเป็ นสําคัญ เป้ าหมายสู งสุ ดคือผลตอบแทน
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สู งสุ ดทีจะได้รับ ดังนันจึงมีการลงทุนสู ง ทังด้าน เงินทุน เทคโนโลยีและเครื องจักรกลสมัยใหม่ ทําให้
เกษตรกรมี ค วามเสี ยงในการผลิ ต แต่ ล ะครั ง การแก้ไ ขปั ญหาดัง กล่ า วอาจกระทํา ได้โดยรั ฐ บาล
สนับสนุนนโยบายประกันราคาขันตํา หรื อเข้าแทรกแซงด้านการตลาด และการแปรรู ปเพือเพิมมูลค่า
สิ นค้า นอกจากนี การส่ งเสริ มให้เกษตรกรทําการเกษตรแบบผสมผสานและมีความหลากหลายของ
สิ นค้าเกษตรก็จะช่ วยลดความเสี ยงจากปั จจัยที เข้ามาอิ ทธิ พลต่อการทําการเกษตรของเกษตรกรได้
อย่างยังยืนในทีสุ ด

