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บทสรุปสําหรับผู้บริหาร 

รายงานสภาพการใช้ที่ดนิ และการเปลีย่นแปลงการใช้ทีด่นิ 

จังหวดัเชียงราย พ.ศ. 2555 

 จงัหวดัเชียงรายเป็นจงัหวดัท่ีมีศกัยภาพทางดา้นการลงทุนของภาคเหนือตอนบน เน่ืองจากเป็น

ศูนยก์ลางเส้นทางคมนาคมทั้งทางบก ทางอากาศ และทางนํ้ า ติดต่อกบัประเทศเพ่ือนบา้นไดห้ลาย

ประเทศ ไดแ้ก่ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สาธารณรัฐสังคมนิยมประชาชนจีน และ

สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ ทาํให้เป็นจุดศูนย์กลางทางการขนส่งสินค้าหลายชนิดออก

ต่างประเทศ นอกจากน้ีจงัหวดัเชียงรายยงัมีศกัยภาพดา้นการเกษตรสูง เน่ืองจากเป็นแหล่งผลิตอาหาร

และสินคา้เกษตรท่ีสาํคญัของภาคเหนือ เช่น  ขา้ว ชา  กาแฟ  ล้ินจ่ี  ลาํไย  ขา้วโพด   และมีศกัยภาพดา้นการ

ท่องเท่ียว ทั้งทางธรรมชาติเชิงนิเวศน์  เกษตร สุขภาพ ประวติัศาสตร์ ศิลปวฒันธรรมลา้นนา รวมทั้งมี

ความหลากหลายทางชาติพนัธ์ุ  ซ่ึงสามารถพฒันาจัดกลุ่มการท่องเท่ียวได้หลากหลายประเภท  

จึงสามารถท่ีจะเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขนัดา้นการตลาด การคา้และการลงทุนความร่วมมืออนุ

ภูมิภาคลุ่มนํ้ าโขง  การสร้างความเขม้แขง็ใหก้บัภาคการเกษตรแบบครบวงจร ซ่ึงจะมุ่งเนน้การพฒันา

ระบบการขนส่งใหเ้ป็นไปตามกรอบความร่วมมือ GMS ขอ้มูลการใชท่ี้ดินท่ีเป็นปัจจุบนัจึงเป็นขอ้มูล

ท่ีสาํคญัในการจดัทาํแผนเพื่อการพฒันาจงัหวดั หรือนโยบายต่างๆ ของภาครัฐ และเอกชน สาํหรับ

จดัทาํแผนการพฒันาท่ีรองรับสภาพแวดลอ้ม เศรษฐกิจ และสังคม เพื่อการพฒันาต่อไปอยา่งย ัง่ยนืใน

อนาคต ดงันั้นขอ้มูลสภาพการใชท่ี้ดินท่ีเป็นปัจจุบนัจึงถือไดว้่าเป็นขอ้มูลพ้ืนฐานท่ีสาํคญั กรมพฒันา

ท่ีดินจึงนาํการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศภูมิศาสตร์ เขา้มาช่วยในการจดัทาํฐานขอ้มูลสภาพการใชท่ี้ดิน

จงัหวดัเชียงราย ร่วมกบัการสาํรวจภาคสนาม ซ่ึงไดเ้ร่ิมดาํเนินการตั้งแต่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2554 –  

30 กนัยายน พ.ศ.  2555 ผลการดาํเนินการดงัน้ี 

 1.  สภาพการใชท่ี้ดินจงัหวดัเชียงราย ปี พ.ศ. 2555 ซ่ึงเน้ือท่ีรวมทั้งส้ิน 7,298,981 ไร่ พบว่ามี

การใชท่ี้ดินจาํแนกตามประเภท มีรายละเอียดดงัน้ี 

  1)  พื้นท่ีเกษตรกรรม เป็นประเภทการใชท่ี้ดินท่ีมีเน้ือท่ีมากท่ีสุด คือ 3,551,846 ไร่ หรือ

ร้อยละ 48.66 ของเน้ือท่ีจงัหวดั โดยมีพื้นท่ีทางการเกษตรท่ีสาํคญั ไดแ้ก่  พื้นท่ีนา 1,429,024 ไร่ ขา้วโพด 

811,313 ไร่ ยางพารา 299,498 ไร่ และไร่หมุนเวียน 285,362 ไร่ และลาํไย 196,272 ไร่ ตามลาํดบั 
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  2)  พื้นท่ีป่าไม ้มีเน้ือท่ี 3,074,671 ไร่ หรือร้อยละ 42.13 ของเน้ือท่ีจงัหวดั โดยพ้ืนท่ีป่า

ผลดัใบสมบูรณ์มากท่ีสุด 2,725,998 ไร่ รองลงมาไดแ้ก่ ป่าดิบสมบูรณ์ 226,809 ไร่ และป่าผลดัใบ 

รอสภาพฟ้ืนฟ ู99,085 ไร่ ตามลาํดบั 

  3)  พื้นท่ีเบ็ดเตล็ดมีเน้ือท่ี 195,902 ไร่ หรือร้อยละ 2.69 ของเน้ือท่ีจงัหวดั ส่วนใหญ่

เป็นทุ่งหญา้สลบัไมพุ้่ม/ไมล้ะเมาะ 81,775 ไร่ พื้นท่ีลุ่ม 58,751 ไร่ และทุ่งหญา้ธรรมชาติ  43,704  ไร่

ตามลาํดบั 

  4)  พื้นท่ีชุมชนและส่ิงปลูกสร้าง มีเน้ือท่ี 372,347 ไร่ หรือร้อยละ 5.08 ของเน้ือท่ีจงัหวดั 

พื้นท่ีส่วนใหญ่เป็นหมู่บา้นบนพ้ืนราบ 45,403 ไร่ รองลงมาไดแ้ก่ ตวัเมืองและยา่นการคา้ 37,895  ไร่  และ

สถานท่ีราชการและสถาบนัต่าง ๆ  29,746 ไร่ ตามลาํดบั 

  5) พื้นท่ีนํ้ า มีเน้ือท่ีรวม 104,215 ไร่ หรือร้อยละ 1.44 ของเน้ือท่ีจงัหวดั ส่วนใหญ่เป็น

พื้นท่ีแม่นํ้ า ลาํหว้ย ลาํคลอง 42,326 ไร่ รองลงมาไดแ้ก่ อ่างเก็บนํ้ า 25,069 ไร่ และหนอง บึง ทะเลสาบ 

24,401 ไร่ ตามลาํดบั 

 2. การเปล่ียนแปลงการใชท่ี้ดินจงัหวดัเชียงราย ระหว่างปี พ.ศ. 2550 และ ปี พ.ศ. 2555   

ท่ีสาํคญัไดแ้ก่ 

  1)  พื้นท่ีชุมชนและส่ิงปลูกสร้าง มีเน้ือท่ีเพ่ิมข้ึน  20,995 ไร่ โดยเกิดจากการขยาย

พื้นท่ีของพ้ืนท่ีชุมชนและส่ิงปลูกสร้าง กระจายอยู่ในทุกอาํเภอ พบมากในอาํเภอแม่สาย อาํเภอเมือง

เชียงราย อาํเภอแม่จนั และอาํเภอเชียงแสน นอกจากน้ียงัพบว่าสถานท่ีราชการท่ีสร้างข้ึนใหม่และ

ขยายพื้นท่ีเพิ่มข้ึน ไดแ้ก่ ศูนยส่์งเสริมการเกษตรท่ีสูงหัวแม่คาํ วิทยาลยัเกษตรกรรมเชียงราย รวมทั้ง

โรงงานอุตสาหกรรมสร้างข้ึนใหม่ ไดแ้ก่ หา้งเทสโกโ้ลตสั ศูนยบ์ริการโตโยตา้ โรงงานกาแฟดอยชา้ง 

และสถานท่ีพกัผอ่นหยอ่นใจท่ีเกิดข้ึนใหม่ ไดแ้ก่ สนามกอลฟ์ Happy City และรีสอร์ทต่าง ๆ 

  2)  พื้นท่ีเกษตรกรรม มีเน้ือท่ีเพิ่มข้ึนรวม 462,117 ไร่ เม่ือพิจารณาเป็นรายพืชท่ีสาํคญั 

จะพบว่าพื้นท่ีปลูกยางพาราเพิ่มข้ึนมากท่ีสุด 204,673 ไร่ โดยเปล่ียนแปลงมาจากพื้นท่ีปลูกขา้วโพดเดิม

มากท่ีสุด 87,925 ไร่ รองลงมา ไดแ้ก่ พื้นท่ีป่าสมบูรณ์ 53,745 ไร่ และพ้ืนท่ีไร่หมุนเวียน 10,324 ไร่ 

ตามลาํดบั พบกระจายตวัอยูใ่นทุกอาํเภอ ทั้งน้ีเน่ืองมาจากราคาผลผลิตยางพารา เพ่ิมข้ึนอยา่งต่อเน่ืองใน

ทุกปี รวมทั้ งเกษตรกรเห็นตัวอย่างจากเกษตรกรท่ีประสบความสําเร็จจากการปลูกยางพารา และมี

เกษตรกรจากภาคใตย้า้ยพื้นท่ีทาํกินมาทาํการเพาะปลูกในจงัหวดัเชียงราย 
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  3)  พื้นท่ีป่าไม ้โดยภาพรวมพื้นท่ีป่าไมข้องจงัหวดัเชียงรายลดลง 462,336  ไร่ แต่เม่ือ

พิจารณาในรายละเอียด พบว่า ป่าสมบูรณ์มีเน้ือท่ีลดลง 444,970 ไร่ เปล่ียนไปเป็นปลูกขา้วโพดมาก

ท่ีสุด  208,303 ไร่ ในขณะท่ีป่ารอสภาพฟ้ืนฟูมีเน้ือท่ีลดลง 17,366 ไร่ โดยเปล่ียนแปลงไปเป็นพื้นท่ีปลูก

ขา้วโพดมากท่ีสุด 15,280 ไร่  ซ่ึงมีสาเหตุหลกัความตอ้งการพื้นท่ีทาํกินเพิ่มมากข้ึน 

  4) พื้นท่ีนํ้ า มีเน้ือท่ีเพิ่มข้ึน 4,842 ไร่ เป็นอ่างเก็บนํ้ า บ่อนํ้ าในไร่นา และคลอง
ชลประทาน 
  5) พื้นท่ีเบด็เตลด็ โดยภาพรวมมีเน้ือท่ีลดลง 25,618 ไร่ โดยพบว่าเปล่ียนแปลงไป
เป็นพื้นท่ีปลูกขา้วโพดมากท่ีสุด 15,964 ไร่ รองลงมาคือพื้นท่ีปลูกยางพารา 9,749 ไร่ และพ้ืนท่ีนา 
9,349 ไร่ ตามลาํดบั เน่ืองจากประชากรตอ้งการขยายพ้ืนท่ีทาํกินเพื่อเพิ่มรายได ้แต่พบว่ามีพื้นท่ี
เบด็เตลด็ท่ีเพิ่มข้ึนจากการแผว้ถางป่าสมบูรณ์ และพ้ืนท่ีปลูกขา้วโพดท่ีท้ิงร้าง 
  6)  เม่ือพิจารณาถึงศกัยภาพของดินพบว่า พื้นท่ีปลูกพืชบนพื้นท่ีดอน เป็นพื้นท่ีท่ีมีการ
เปล่ียนแปลงชนิดพืชมากท่ีสุด โดยกลุ่มชุดดินท่ี 30 เป็นกลุ่มของดินท่ีมีการเปล่ียนแปลงการใชท่ี้ดิน
มากท่ีสุด เน่ืองจากคุณสมบติัของดินท่ีสามารถปลูกพืชไดห้ลากหลายชนิด และกลุ่มชุดดินท่ี 62 ซ่ึง
เป็นพื้นท่ีภูเขาและเทือกเขาซ่ึงมีความลาดชันมากกว่าร้อยละ 35 การใช้ประโยชน์ท่ีเหมาะสม  
คือ สงวนหรือรักษาไวเ้ป็นป่าธรรมชาติ เพื่อเป็นพื้นท่ีตน้นํ้ าลาํธารโดยเฉพาะ ไม่สมควรนาํมาใชใ้น
การเกษตรอยา่งเดด็ขาด แต่พบวา่มีการบุกรุกเขา้ไปทาํประโยชน์ถึงร้อยละ 41.73 ของเน้ือท่ีกลุ่มชุดดิน
ท่ี 62 ในจงัหวดัเชียงรายทั้งหมด 
  3. ขอ้เสนอแนะ 

  1)  ในปีการผลิต 2550 - 2554 ผลผลิต ยางพารา และมนัสาํปะหลงั มีราคาสูงข้ึนอยา่ง
ต่อเน่ือง เน่ืองมาจากความตอ้งการวตัถุดิบป้อนโรงงานอุตสาหกรรม แต่ในปี พ.ศ.  2555 พบว่าราคา
ผลผลิตของยางพารา และมนัสาํปะหลงัลดตํ่าลงอย่างมาก ซ่ึงอาจจะส่งผลกระทบต่อพื้นท่ีปลูกในปี
ต่อๆ ไปได ้ โดยเฉพาะพื้นท่ีปลูกยางพาราในจงัหวดัเชียงรายท่ีเพิ่มข้ึนอยา่งต่อเน่ือง แต่เป็นพื้นท่ีท่ียงั
ไม่ใหผ้ลผลิต จึงควรมีการวางแผนรองรับผลผลิตยางพารา และมนัสาํปะหลงั ท่ีจะมีต่อไปในอนาคต 
 2)  พื้นท่ีป่าในจงัหวดัเชียงรายลดลงอยา่งต่อเน่ืองในระยะเวลา 5 ปี เน่ืองมาจากความ
ตอ้งการเพิ่มพื้นท่ีผลิตพืชเศรษฐกิจชนิดต่างๆ โดยเฉพาะขา้วโพด จึงมีการบุกรุกเขา้ไปทาํประโยชน์
ในเขตพื้นท่ีป่า ซ่ึงอาจส่งผลต่อสมดุลธรรมชาติในระยะยาวได ้รัฐควรมีกลไกป้องกนั และบริหารการ
ใชท้รัพยากรธรรมชาติท่ีเหลืออยู่ให้มีประสิทธิภาพอย่างสูงสุด รัฐบาลจึงควรมีมาตรการท่ีเขม้งวด 
เพื่อรักษาพื้นท่ีป่าไม ้ท่ีเป็นป่าสมบูรณ์ใหค้งสภาพอยูเ่พื่อรักษาความสมดุลในระบบนิเวศวิทยาภายใน
พื้นท่ี  
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 3)  พื้นท่ีปลูกยางพาราใหม่ในจงัหวดัเชียงรายส่วนใหญ่เป็นยางพนัธ์ุ RRIM 600 
ถึงแมว้่าจะเป็นพนัธ์ุยางท่ีให้ผลผลิตนํ้ ายางในปริมาณท่ีสูง แต่เป็นพนัธ์ุท่ีอ่อนแอต่อโรคใบร่วงท่ีเกิด
จากเช้ือไฟทอปโทรา และโรคเส้นดาํ ดงันั้นการปลูกพืชในเชิงอุตสาหกรรมโดยไม่คาํนึงถึงความ
หลากหลายทางชีวภาพ อาจจะส่งผลกระทบต่อผลผลิต และรายไดข้องเกษตรกรได ้ในกรณีท่ีเกิดโรค
ระบาด 
  4)  การศึกษาคร้ังน้ี หน่วยงานต่าง ๆ สามารถนําข้อมูลไปพิจารณาเพื่อกําหนด
แนวทางนโยบายการใชป้ระโยชน์ท่ีดินให้มีประสิทธิภาพ และสามารถใชป้ระโยชน์ไดอ้ย่างย ัง่ยืน
ต่อไป 
 
 




