
(7) 
 

บทสรุปสําหรับผู้บริหาร 
รายงานสภาพการใช้ทีด่นิ และการเปลีย่นแปลงการใช้ทีด่นิ 

จงัหวดันครสวรรค์ พ.ศ.  2555 

 1. สภาพการใชท่ี้ดินจงัหวดันครสวรรค ์พ.ศ.  2555 ซ่ึงมีเน้ือท่ีทั้งส้ิน  5,998,548 ไร่ พบว่า
มี การใชท่ี้ดินจาํแนกตามประเภทการใชท่ี้ดินท่ีสาํคญั  ดงัน้ี 
  1.1 พื้นท่ีเกษตรกรรม เป็นประเภทการใชท่ี้ดินท่ีมีเน้ือท่ีมากท่ีสุด คือ 4,672,777 ไร่ 
หรือ  ร้อยละ 77.90 ของเน้ือท่ีจงัหวดั พืชเศรษฐกิจท่ีสาํคญัไดแ้ก่ นาขา้ว 2,756,749 ไร่ ออ้ย  811,388 
ไร่ มนัสาํปะหลงั 537,390 ไร่ และขา้วโพด  279,874 ไร่ ตามลาํดบั  
  1.2 พื้นท่ีป่าไม ้มีเน้ือท่ีรวม 609,145ไร่ หรือร้อยละ 10.16 ของเน้ือท่ีจงัหวดั เป็นพื้นท่ี
ป่าผลดัใบสมบูรณ์มากท่ีสุด 389,663 ไร่ รองลงมาไดแ้ก่ป่าดิบสมบูรณ์ มีเน้ือท่ี 186,089 ไร่ และพ้ืนท่ี
ป่าผลดัใบรอสภาพฟ้ืนฟ ู20,978 ไร่ ตามลาํดบั 
 1.3 พื้นท่ีชุมชนและส่ิงปลูกสร้าง มีเน้ือท่ีรวม  355,252 ไร่ หรือร้อยละ 5.92 ของเน้ือ
ท่ีจงัหวดั พื้นท่ีส่วนใหญ่เป็นหมู่บา้นและโครงการท่ีดินจดัสรร 230,191 ไร่ รองลงมาเป็นสถานท่ี
ราชการและสถาบนัต่าง ๆ มีเน้ือท่ี 55,113 ไร่ ตวัเมืองและยา่นการคา้มีเน้ือท่ี 39,993 ไร่ ตามลาํดบั 
 1.4 พื้นท่ีเบด็เตลด็ มีเน้ือท่ีรวม 217,828 ไร่ หรือร้อยละ 3.63 ของเน้ือท่ีจงัหวดั ส่วน
ใหญ่เป็นไมล้ะเมาะ 115,651 ไร่ และพ้ืนท่ีลุ่ม 55,374 ไร่  
 1.5 พื้นท่ีแหล่งนํ้ ามีเน้ือท่ีนอ้ยท่ีสุด คือ 143,546 ไร่ หรือร้อยละ 2.39 ของเน้ือท่ีจงัหวดั  
ส่วนใหญ่เป็นพื้นท่ีหนองบึง 63,258 ไร่ รองลงมาไดแ้ก่ แม่นํ้าลาํคลองมีเน้ือท่ี 51,275 ไร่  
 2. การเปล่ียนแปลงการใชท่ี้ดินจงัหวดันครสวรรคร์ะหว่าง พ.ศ. 2550 และ พ.ศ. 2555 ท่ี
สาํคญัไดแ้ก่ 
 2.1 พื้นท่ีชุมชนและส่ิงปลูกสร้าง มีเน้ือท่ีเพิ่มข้ึน 6,090 ไร่ เน่ืองจากการขยายตวัของ
โรงงานอุตสาหกรรม ลานตากและแหล่งรับซ้ือทางการเกษตร และสถานท่ีราชการและสถาบนัต่าง ๆ 
รวมทั้งห้างสรรพสินคา้ขนาดใหญ่ ไดแ้ก่โรงสีขา้วรักประเสริฐดี  โรงโม่ศิลาลานทอง 2  โครงการ
ก่อสร้างไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์(โซลาร์เซลล)์   ห้างโกลบอลเฮา้ส์  มหาวิทยาลยัราชภฏันครสวรรค ์ 
แขวงการทางนครสวรรค ์ท่ี 2 
 2.2 พื้นท่ีเกษตรกรรม มีเน้ือท่ีเพิ่มข้ึน 26,067 ไร่ เม่ือพิจารณาเป็นรายพืชท่ีสําคญั 
พบว่า พื้นท่ีปลูกออ้ยเพ่ิมข้ึนมากท่ีสุด 198,350 ไร่  รองลงมาคือ พื้นท่ีปลูกมนัสาํปะหลงัเพิ่มข้ึนถึง 
172,708 ไร่ พื้นท่ีปลูกงาเพิ่มข้ึน 10,675 ไร่  ซ่ึงเปล่ียนแปลงมาจากพ้ืนท่ีปลูกขา้วโพดท่ีลดลงถึง 
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240,683 ไร่ และนาขา้วท่ีลดลง  80,046 ไร่ สาํหรับไมย้นืตน้ถึงแมใ้นภาพรวมพื้นท่ีจะลดลง 1,468 ไร่ 
แต่ปรากฎว่าพื้นท่ีปลูกยางพาราเพ่ิมข้ึนถึง 10,447 ไร่ ในขณะพ้ืนท่ีปลูกยคูาลิปตสัลดลงไป 9,701 ไร่ 
ทั้งน้ี เพราะราคาพืชผลทางการเกษตรโดยเฉพาะออ้ยและมนัสาํปะหลงั ปรับตวัสูงข้ึนอย่างต่อเน่ือง 
นอกจากน้ียงัมีการตั้งโรงงานนํ้าตาลเพ่ิมข้ึน เป็นเหตุจูงใจใหเ้กษตรกรหนัมาทาํการผลิตมากข้ึน 
 2.3 พื้นท่ีป่าไม ้ในภาพรวมพื้นท่ีป่าไมข้องจงัหวดันครสวรรคล์ดลง 13,083 ไร่ โดย
ป่าผลดัใบสมบูรณ์มีเน้ือท่ีลดลง 7,714 ไร่ เปล่ียนไปเป็นพื้นท่ีปลูกขา้วโพดจาํนวน 4,195ไร่และมนั
สาํปะหลงั จาํนวน 2,756 ไร่ และป่าผลดัใบรอสภาพฟ้ืนฟูมีเน้ือท่ีลดลง 5,369 ไร่ โดยเปล่ียนไปเป็น
พื้นท่ีปลูก มนัสาํปะหลงัถึง 2,402 ไร่และขา้วโพดอีกจาํนวน 2,126 ไร่ซ่ึงสาเหตุเน่ืองมาจากเกษตรกร
ตอ้งการขยายพ้ืนท่ีทาํกินใหเ้พิ่มมากข้ึนเพื่อเพิ่มรายได ้
 2.4 พื้นท่ีแหล่งนํ้า มีเน้ือท่ีเพิ่มข้ึน 5,321 ไร่ ส่วนใหญ่เป็นอ่างเกบ็นํ้าและบ่อนํ้าในไร่นา 
 2.5 พื้นท่ีเบ็ดเตล็ด มีเน้ือท่ีลดลง 24,395 ไร่ โดยเปล่ียนแปลงไปเป็นพื้นท่ีปลูกขา้ว 
มากท่ีสุดจาํนวน 8,729 ไร่ รองลงมาคือพื้นท่ีปลูก.มนัสาํปะหลงั จาํนวน 5,270 ไร่ และขา้วโพด 
จาํนวน 4,104 ไร่ และออ้ย จาํนวน 3,797 ไร่ตามลาํดบั  เน่ืองจากเกษตรกรตอ้งการขยายพ้ืนท่ีทาํกิน
เพื่อเพิ่มรายได ้
 3. ขอ้เสนอแนะ 
 3.1 พื้นท่ีนาขา้วท่ีเป็นแหล่งผลิตอาหารท่ีสาํคญัของจงัหวดันครสวรรคแ์ละประเทศ
ไทย มีแนวโนม้ลดลง  เน่ืองจากการเปล่ียนไปปลูกพืชเศรษฐกิจท่ีใหผ้ลตอบแทนท่ีสูงกวา่ จะส่งผลให้
ผลผลิตขา้วของประเทศลดลง  ความตอ้งการบริโภคท่ีเพิ่มมากข้ึนตามการเพ่ิมของประชากร จะทาํให้
เกิดผลกระทบต่อความมัน่คงทางอาหารของประเทศในอนาคตได ้ภาครัฐจึงตอ้งมีการติดตามการ
เปล่ียนแปลงการใชท่ี้ดินอยา่งต่อเน่ือง เพื่อจะทาํใหส้ามารถหากลไกและมาตรการป้องกนั รวมทั้งการ
แกไ้ขปัญหาท่ีอาจจะเกิดข้ึนได ้
 3.2 การเปล่ียนแปลงสภาพการใชท่ี้ดินไปปลูกพืชเชิงเด่ียวมากข้ึน เช่น ออ้ย มนัสาํปะหลงั 
และขา้วโพด ในปีการผลิต พ.ศ. 2555 สืบเน่ืองมาจากเกิดอุทกภยัคร้ังใหญ่ช่วงปลายปี พ.ศ. 2554 ทาํ
ให้ปริมาณวตัถุดิบท่ีจะป้อนโรงงานอุตสาหกรรมไม่เพียงพอ เกษตรกรเปล่ียนไปปลูกพืชไร่มากข้ึน 
แต่การเพิ่มพื้นท่ีปลูกพืชเศรษฐกิจดงักล่าว จะส่งผลกระทบต่อราคาผลผลิตไดใ้นภายหลงั  เพราะผลผลิต
มนัสาํปะหลงัของโลกมีการขยายตวัเพิ่มข้ึน ผูผ้ลิตรายใหญ่คือ โมซมับิก จีน แองโกลา ไนจีเรีย และ
อินโดนีเซีย ได้ขยายการผลิตเพิ่ม ข้ึน   ส่วนในประเทศไทย พ.ศ. 2555 ราคามนัสาํปะหลงัท่ี
เกษตรกรขายไดต้ ํ่ากว่าปีท่ีผา่นมา เน่ืองจากจีนซ่ึงเป็นผูน้าํเขา้มนัสาํปะหลงัจากไทยรายใหญ่ไดช้ะลอ
การนาํเขา้มนัเส้นจากไทย  สาเหตุเน่ืองจากมนัเส้นไทยส่วนใหญ่มีขนาดช้ินเล็กและเป็นฝุ่ นผงมาก  
ทาํให้จีนห้ามการขนถ่ายมนัเส้นไทยในบางท่าเรือท่ีใกลชุ้มชน และใช้เป็นขอ้จาํกดัเพื่อชะลอการ
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นาํเขา้มนัเส้นจากไทย ดงันั้น หากไทยยงัไม่สามารถผลิตมนัเส้นท่ีมีช้ินใหญ่ หรือมีมาตรการในการ
ป้องกนัการฟุ้ งกระจายของฝุ่ นมนัเส้น จะส่งผลใหเ้กิดปัญหาการส่งออกมนัเส้นไปจีนเช่นเดียวกบัปีท่ี
ผา่นมา   นอกจากน้ีภาวะการผลิตออ้ยของโลกนั้น ปีการผลิต 2555/56 กระทรวงเกษตรของประเทศ
สหรัฐอเมริกา (United States Department of Agriculture) ประมาณการผลผลิตนํ้ าตาลทรายดิบของ
โลกมีปริมาณ 174.45 ลา้นตนั เพิ่มข้ึนจาก 170.97 ลา้นตนั ของปี 2554/55 ร้อยละ 2.04 เน่ืองจาก
ประเทศผูผ้ลิตท่ีสาํคญัหลายประเทศ ไดแ้ก่ บราซิล อินเดีย จีน สหรัฐอเมริกา เมก็ซิโก ออสเตรเลีย 
และปากีสถาน มีผลผลิตเพิ่มมากข้ึน ราคานํ้ าตาลทรายในตลาดโลกก็ปรับตวัสูงข้ึนอย่างต่อเน่ือง 
เพราะความตอ้งการบริโภคในตลาดโลกยงัมีแนวโน้มขยายตวัเช่นกนั ตวัอย่างเช่นประเทศบราซิล
ผูผ้ลิตและส่งออกนํ้ าตาลอนัดบั 1 ของโลก มีความตอ้งการใชอ้อ้ยเพื่อผลิตเป็นเอทานอลสาํหรับ
เป็นพลังงานทดแทนมากข้ึน  ซ่ึ งจะส่งผลให้ราคารับ ซ้ือออ้ยและมนัสาํปะหลงัยงัคงสูงข้ึน 
อย่างไรก็ดีรัฐบาลควรกาํหนดนโยบายในการผลิตพืชเศรษฐกิจให้ชดัเจนและเป็นรูปธรรม เพื่อให้
สามารถแข่งขนักบัผูผ้ลิตรายใหญ่ได ้เพราะผลผลิตมนัสาํปะหลงัและนํ้ าตาลทรายของประเทศไทย
ส่วนใหญ่ส่งออกมากกวา่ร้อยละ 70 ของปริมาณผลผลิตท่ีผลิตได ้
 3.3 พื้นท่ีป่าในจงัหวดันครสวรรคล์ดลงอย่างต่อเน่ือง จากการเพิ่มข้ึนของประชากร
ทาํใหมี้ความตอ้งการเพิ่มพื้นท่ีทาํกิน โดยการปลูกขา้วโพด มนัสาํปะหลงั ออ้ย เป็นตน้ ทาํใหมี้การบุก
รุกเขา้ทาํประโยชน์ในเขตพื้นท่ีป่า ซ่ึงอาจส่งผลกระทบต่อสมดุลธรรมชาติในระยะยาว รัฐบาลควรมี
มาตรการท่ีเขม้งวดในการรักษาพื้นท่ีป่าไม้ท่ีเป็นป่าสมบูรณ์ให้คงสภาพไว  ้ควบคุมไม่ให้มีการ
เปล่ียนแปลงนาํพื้นท่ีป่าไปใชป้ระโยชน์ในรูปแบบอ่ืน มีการบาํรุงรักษาสภาพป่าตามหลกัวิชาการ 
ส่งเสริมใหป้ระชาชนในพ้ืนท่ีขา้งเคียงตระหนกัและเห็นคุณค่าของทรัพยากรป่าไม ้และมีส่วนร่วมใน
การดูแลรักษาป่าไมใ้นชุมชน รวมทั้งดาํเนินการป้องกนัและปราบปรามการลกัลอบตดัไมท้าํลายป่า
อยา่งจริงจงัและต่อเน่ืองดาํเนินการกบัผูก้ระทาํผดิอยา่งเดด็ขาด 
 3.4 การใชป้ระโยชน์จากท่ีดินไม่เหมาะสมกบัสมรรถนะของท่ีดิน นาํไปสู่ปัญหาผลผลิต
ตกตํ่า จึงทาํให้เกษตรกรตอ้งขยายพื้นท่ีเพาะปลูกออกไปเร่ือย ๆ เพื่อใหไ้ดผ้ลผลิตเพียงพอต่อการเล้ียงชีพ 
ส่งผลใหท้รัพยากรดินถูกใชอ้ยา่งไม่เหมาะสมและเกิดการเส่ือมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติ รัฐบาลตอ้ง
หามาตรการท่ีชดัเจนเพื่อนาํมากาํหนดให้มีการใชท่ี้ดินอยา่งเหมาะสมและเตม็สมรรถนะ มีมาตรการ
จูงใจให้เกษตรกรทาํการผลิตตามศกัยภาพของพื้นท่ี เช่น โครงการเขตเหมาะสมสาํหรับการปลูกพืช
เศรษฐกิจ (Zoning) ในขณะเดียวกนั พื้นท่ีท่ีไม่มีความเหมาะสมก็ตอ้งส่งเสริมใหเ้กษตรกรผลิตสินคา้
เกษตรท่ีจะสร้างรายไดใ้หม่ เช่น โครงการส่งเสริมการปลูกออ้ยเพื่อสร้างรายไดใ้หม่ทดแทนการปลูกขา้ว 
เป็นตน้ 
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