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บทสรุปสํ าหรับผู้บริหาร
รายงานสภาพการใช้ ที่ดนิ และการเปลีย่ นแปลงการใช้ ทดี่ นิ
จังหวัดเชียงราย พ.ศ. 2555
จังหวัดเชียงรายเป็ นจังหวัดที่มีศกั ยภาพทางด้านการลงทุนของภาคเหนื อตอนบน เนื่ องจากเป็ น
ศูนย์กลางเส้นทางคมนาคมทั้งทางบก ทางอากาศ และทางนํ้า ติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้านได้หลาย
ประเทศ ได้แก่ สาธารณรั ฐประชาธิ ปไตยประชาชนลาว สาธารณรัฐสังคมนิ ยมประชาชนจีน และ
สาธารณรั ฐ แห่ ง สหภาพเมี ย นมาร์ ทํา ให้ เ ป็ นจุ ด ศู น ย์ก ลางทางการขนส่ ง สิ น ค้า หลายชนิ ด ออก
ต่างประเทศ นอกจากนี้ จงั หวัดเชียงรายยังมีศกั ยภาพด้านการเกษตรสู ง เนื่ องจากเป็ นแหล่งผลิตอาหาร
และสิ นค้าเกษตรที่สาํ คัญของภาคเหนือ เช่น ข้าว ชา กาแฟ ลิ้นจี่ ลําไย ข้าวโพด และมีศกั ยภาพด้านการ
ท่องเที่ยว ทั้งทางธรรมชาติเชิงนิ เวศน์ เกษตร สุ ขภาพ ประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรมล้านนา รวมทั้งมี
ความหลากหลายทางชาติ พ นั ธุ์ ซึ่ ง สามารถพัฒ นาจัด กลุ่ ม การท่ อ งเที่ ย วได้ห ลากหลายประเภท
จึงสามารถที่จะเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการตลาด การค้าและการลงทุนความร่ วมมืออนุ
ภูมิภาคลุ่มนํ้าโขง การสร้างความเข้มแข็งให้กบั ภาคการเกษตรแบบครบวงจร ซึ่งจะมุ่งเน้นการพัฒนา
ระบบการขนส่ งให้เป็ นไปตามกรอบความร่ วมมือ GMS ข้อมูลการใช้ที่ดินที่เป็ นปั จจุบนั จึงเป็ นข้อมูล
ที่สาํ คัญในการจัดทําแผนเพื่อการพัฒนาจังหวัด หรื อนโยบายต่างๆ ของภาครัฐ และเอกชน สําหรับ
จัดทําแผนการพัฒนาที่รองรับสภาพแวดล้อม เศรษฐกิจ และสังคม เพื่อการพัฒนาต่อไปอย่างยัง่ ยืนใน
อนาคต ดังนั้นข้อมูลสภาพการใช้ที่ดินที่เป็ นปั จจุบนั จึงถือได้ว่าเป็ นข้อมูลพื้นฐานที่สาํ คัญ กรมพัฒนา
ที่ดินจึงนําการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศภูมิศาสตร์ เข้ามาช่วยในการจัดทําฐานข้อมูลสภาพการใช้ที่ดิน
จังหวัดเชี ยงราย ร่ วมกับการสํารวจภาคสนาม ซึ่ งได้เริ่ มดําเนิ นการตั้งแต่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2554 –
30 กันยายน พ.ศ. 2555 ผลการดําเนินการดังนี้
1.

สภาพการใช้ที่ดินจังหวัดเชียงราย ปี พ.ศ. 2555 ซึ่ งเนื้ อที่รวมทั้งสิ้ น 7,298,981 ไร่ พบว่ามี

การใช้ที่ดินจําแนกตามประเภท มีรายละเอียดดังนี้
1)

พื้นที่เกษตรกรรม เป็ นประเภทการใช้ที่ดินที่มีเนื้อที่มากที่สุด คือ 3,551,846 ไร่ หรื อ

ร้อยละ 48.66 ของเนื้ อที่จงั หวัด โดยมีพ้ืนที่ทางการเกษตรที่สาํ คัญ ได้แก่ พื้นที่นา 1,429,024 ไร่ ข้าวโพด
811,313 ไร่ ยางพารา 299,498 ไร่ และไร่ หมุนเวียน 285,362 ไร่ และลําไย 196,272 ไร่ ตามลําดับ

x

2)

พื้นที่ป่าไม้ มีเนื้อที่ 3,074,671 ไร่ หรื อร้อยละ 42.13 ของเนื้อที่จงั หวัด โดยพื้นที่ป่า

ผลัดใบสมบูรณ์มากที่สุด 2,725,998 ไร่ รองลงมาได้แก่ ป่ าดิบสมบูรณ์ 226,809 ไร่ และป่ าผลัดใบ
รอสภาพฟื้ นฟู 99,085 ไร่ ตามลําดับ
3)

พื้นที่เบ็ดเตล็ดมีเนื้ อที่ 195,902 ไร่ หรื อร้อยละ 2.69 ของเนื้ อที่จงั หวัด ส่ ว นใหญ่

เป็ นทุ่งหญ้าสลับไม้พุ่ม/ไม้ละเมาะ 81,775 ไร่ พื้นที่ลุ่ม 58,751 ไร่ และทุ่งหญ้าธรรมชาติ 43,704 ไร่
ตามลําดับ
4)

พื้นที่ชุมชนและสิ่ งปลูกสร้าง มีเนื้อที่ 372,347 ไร่ หรื อร้อยละ 5.08 ของเนื้อที่จงั หวัด

พื้นที่ส่วนใหญ่เป็ นหมู่บา้ นบนพื้นราบ 45,403 ไร่ รองลงมาได้แก่ ตัวเมืองและย่านการค้า 37,895 ไร่ และ
สถานที่ราชการและสถาบันต่าง ๆ 29,746 ไร่ ตามลําดับ
5)

พื้นที่น้ าํ มีเนื้อที่รวม 104,215 ไร่ หรื อร้อยละ 1.44 ของเนื้อที่จงั หวัด ส่ วนใหญ่เป็ น

พื้นที่แม่น้ าํ ลําห้วย ลําคลอง 42,326 ไร่ รองลงมาได้แก่ อ่างเก็บนํ้า 25,069 ไร่ และหนอง บึง ทะเลสาบ
24,401 ไร่ ตามลําดับ
2.

การเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินจังหวัดเชี ยงราย ระหว่างปี พ.ศ. 2550 และ ปี พ.ศ. 2555

ที่สาํ คัญได้แก่
1)

พื้นที่ชุมชนและสิ่ งปลูกสร้าง มีเนื้ อที่เพิ่มขึ้น 20,995 ไร่ โดยเกิดจากการขยาย

พื้นที่ของพื้นที่ชุมชนและสิ่ งปลูกสร้าง กระจายอยู่ในทุกอําเภอ พบมากในอําเภอแม่สาย อําเภอเมือง
เชี ยงราย อําเภอแม่จนั และอําเภอเชี ยงแสน นอกจากนี้ ยงั พบว่าสถานที่ราชการที่สร้างขึ้นใหม่และ
ขยายพื้นที่เพิ่มขึ้น ได้แก่ ศูนย์ส่งเสริ มการเกษตรที่สูงหัวแม่คาํ วิทยาลัยเกษตรกรรมเชียงราย รวมทั้ง
โรงงานอุตสาหกรรมสร้างขึ้นใหม่ ได้แก่ ห้างเทสโก้โลตัส ศูนย์บริ การโตโยต้า โรงงานกาแฟดอยช้าง
และสถานที่พกั ผ่อนหย่อนใจที่เกิดขึ้นใหม่ ได้แก่ สนามกอล์ฟ Happy City และรี สอร์ทต่าง ๆ
2)

พื้นที่เกษตรกรรม มีเนื้ อที่เพิ่มขึ้นรวม 462,117 ไร่ เมื่อพิจารณาเป็ นรายพืชที่สาํ คัญ

จะพบว่าพื้นที่ปลูกยางพาราเพิ่มขึ้นมากที่สุด 204,673 ไร่ โดยเปลี่ยนแปลงมาจากพื้นที่ปลูกข้าวโพดเดิม
มากที่สุด 87,925 ไร่ รองลงมา ได้แก่ พื้นที่ป่าสมบูรณ์ 53,745 ไร่ และพื้นที่ไร่ หมุนเวียน 10,324 ไร่
ตามลําดับ พบกระจายตัวอยูใ่ นทุกอําเภอ ทั้งนี้ เนื่ องมาจากราคาผลผลิตยางพารา เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่ องใน
ทุ กปี รวมทั้งเกษตรกรเห็ นตัวอย่างจากเกษตรกรที่ ประสบความสําเร็ จจากการปลู กยางพารา และมี
เกษตรกรจากภาคใต้ยา้ ยพื้นที่ทาํ กินมาทําการเพาะปลูกในจังหวัดเชียงราย
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3)

พื้นที่ป่าไม้ โดยภาพรวมพื้นที่ป่าไม้ของจังหวัดเชียงรายลดลง 462,336 ไร่ แต่เมื่อ

พิจารณาในรายละเอียด พบว่า ป่ าสมบูรณ์มีเนื้ อที่ลดลง 444,970 ไร่ เปลี่ยนไปเป็ นปลูกข้าวโพดมาก
ที่สุด 208,303 ไร่ ในขณะที่ป่ารอสภาพฟื้ นฟูมีเนื้ อที่ลดลง 17,366 ไร่ โดยเปลี่ยนแปลงไปเป็ นพื้นที่ปลูก
ข้าวโพดมากที่สุด 15,280 ไร่ ซึ่งมีสาเหตุหลักความต้องการพื้นที่ทาํ กินเพิ่มมากขึ้น
4)

พื้นที่น้ าํ มีเนื้ อที่เพิ่มขึ้น 4,842 ไร่ เป็ นอ่างเก็บนํ้า บ่อนํ้าในไร่ นา และคลอง

ชลประทาน
5) พื้นที่เบ็ดเตล็ด โดยภาพรวมมีเนื้ อที่ลดลง 25,618 ไร่ โดยพบว่าเปลี่ยนแปลงไป
เป็ นพื้นที่ปลูกข้าวโพดมากที่สุด 15,964 ไร่ รองลงมาคือพื้นที่ปลูกยางพารา 9,749 ไร่ และพื้นที่นา
9,349 ไร่ ตามลําดับ เนื่ องจากประชากรต้องการขยายพื้นที่ทาํ กิ นเพื่อเพิ่มรายได้ แต่พบว่ามีพ้ืนที่
เบ็ดเตล็ดที่เพิ่มขึ้นจากการแผ้วถางป่ าสมบูรณ์ และพื้นที่ปลูกข้าวโพดที่ทิ้งร้าง
6) เมื่อพิจารณาถึงศักยภาพของดินพบว่า พื้นที่ปลูกพืชบนพื้นที่ดอน เป็ นพื้นที่ที่มีการ
เปลี่ยนแปลงชนิ ดพืชมากที่สุด โดยกลุ่มชุดดินที่ 30 เป็ นกลุ่มของดินที่มีการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดิน
มากที่สุด เนื่องจากคุณสมบัติของดินที่สามารถปลูกพืชได้หลากหลายชนิด และกลุ่มชุดดินที่ 62 ซึ่ ง
เป็ นพื้นที่ภูเขาและเทื อกเขาซึ่ งมีความลาดชันมากกว่าร้ อยละ 35 การใช้ประโยชน์ที่เหมาะสม
คือ สงวนหรื อรักษาไว้เป็ นป่ าธรรมชาติ เพื่อเป็ นพื้นที่ตน้ นํ้าลําธารโดยเฉพาะ ไม่สมควรนํามาใช้ใน
การเกษตรอย่างเด็ดขาด แต่พบว่ามีการบุกรุ กเข้าไปทําประโยชน์ถึงร้อยละ 41.73 ของเนื้อที่กลุ่มชุดดิน
ที่ 62 ในจังหวัดเชียงรายทั้งหมด
3. ข้อเสนอแนะ
1) ในปี การผลิต 2550 - 2554 ผลผลิต ยางพารา และมันสําปะหลัง มีราคาสู งขึ้นอย่าง
ต่อเนื่ อง เนื่ องมาจากความต้องการวัตถุดิบป้ อนโรงงานอุตสาหกรรม แต่ในปี พ.ศ. 2555 พบว่าราคา
ผลผลิตของยางพารา และมันสําปะหลังลดตํ่าลงอย่างมาก ซึ่ งอาจจะส่ งผลกระทบต่อพื้นที่ปลูกในปี
ต่อๆ ไปได้ โดยเฉพาะพื้นที่ปลูกยางพาราในจังหวัดเชียงรายที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่ อง แต่เป็ นพื้นที่ที่ยงั
ไม่ให้ผลผลิต จึงควรมีการวางแผนรองรับผลผลิตยางพารา และมันสําปะหลัง ที่จะมีต่อไปในอนาคต
2) พื้นที่ป่าในจังหวัดเชียงรายลดลงอย่างต่อเนื่องในระยะเวลา 5 ปี เนื่ องมาจากความ
ต้องการเพิ่มพื้นที่ผลิตพืชเศรษฐกิจชนิ ดต่างๆ โดยเฉพาะข้าวโพด จึงมีการบุกรุ กเข้าไปทําประโยชน์
ในเขตพื้นที่ป่า ซึ่งอาจส่ งผลต่อสมดุลธรรมชาติในระยะยาวได้ รัฐควรมีกลไกป้ องกัน และบริ หารการ
ใช้ทรัพยากรธรรมชาติที่เหลืออยู่ให้มีประสิ ทธิ ภาพอย่างสู งสุ ด รั ฐบาลจึ งควรมีมาตรการที่เข้มงวด
เพื่อรักษาพื้นที่ป่าไม้ ที่เป็ นป่ าสมบูรณ์ให้คงสภาพอยูเ่ พื่อรักษาความสมดุลในระบบนิ เวศวิทยาภายใน
พื้นที่
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3) พื้นที่ปลูกยางพาราใหม่ในจังหวัดเชี ยงรายส่ วนใหญ่เป็ นยางพันธุ์ RRIM 600
ถึงแม้ว่าจะเป็ นพันธุ์ยางที่ให้ผลผลิตนํ้ายางในปริ มาณที่สูง แต่เป็ นพันธุ์ที่อ่อนแอต่อโรคใบร่ วงที่เกิด
จากเชื้ อไฟทอปโทรา และโรคเส้นดํา ดังนั้นการปลูกพืชในเชิงอุตสาหกรรมโดยไม่คาํ นึ งถึงความ
หลากหลายทางชีวภาพ อาจจะส่ งผลกระทบต่อผลผลิต และรายได้ของเกษตรกรได้ ในกรณี ที่เกิดโรค
ระบาด
4) การศึ ก ษาครั้ งนี้ หน่ ว ยงานต่ า ง ๆ สามารถนํา ข้อ มู ล ไปพิ จ ารณาเพื่ อ กํา หนด
แนวทางนโยบายการใช้ประโยชน์ที่ดินให้มีประสิ ทธิ ภาพ และสามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างยัง่ ยืน
ต่อไป

