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บทสรุปผู้บริหาร 
รายงานสภาพการใช้ที�ดนิและการเปลี�ยนแปลงการใช้ที�ดนิ  

จงัหวดันครศรีธรรมราช พ.ศ. 2555 

 จงัหวดันครศรีธรรมราชเป็นเมืองโบราณที�มีความสําคญัทั+งในดา้นเศรษฐกิจ สังคม การเมือง 
การปกครอง และศาสนามากที�สุดเมืองหนึ� งในภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้ นครศรีธรรมราชมี
ชื�อเสียงเป็นที�รู้จกักนัอยา่งกวา้งขวางไม่นอ้ยกวา่ 1,800 ปีมาแลว้ หลกัฐานทางโบราณคดีและหลกัฐาน
ทางเอกสารที�ปรากฏในขณะนี+ยนืยนัไดว้า่ จงัหวดันครศรีธรรมราชมีกาํเนิดมาแลว้ตั+งแต่พุทธศตวรรษ
ที� 7 เป็นอยา่งนอ้ย ดว้ยเหตุที�จงัหวดันครศรีธรรมราชมีประวติัศาสตร์อนัยาวนาน คือก่อนสมยักรุง
สุโขทยัซึ� งถือวา่เป็นราชธานีแห่งแรกของไทย มีความเจริญรุ่งเรืองทางดา้นศาสนาพุทธและพราหมณ์ 
ศิลปวฒันธรรม เช่น ประติมากรรม สถาปัตยกรรม จิตรกรรม ช่างฝีมือพื+นบ้าน การละเล่นและ
ขนบธรรมเนียมประเพณีอนัเป็นมรดกทางวฒันธรรมจึงมีมาก ซึ� งชาวเมืองนครศรีธรรมราชยงัยึดถือ
ปฏิบติักนัอยู่ในปัจจุบนั จงัหวดันครศรีธรรมราชจึงมีอารยธรรมและศิลปวฒันธรรมที�เป็นเอกลกัษณ์
ของชาติบา้นเมืองมาจนกระทั�งปัจจุบนั 
 จงัหวดันครศรีธรรมราช เป็นจงัหวดัที�มีขนาดใหญ่เป็นอนัดบั 2 ของภาคใต ้มีเนื+อที� 9,942.50 
ตารางกิโลเมตร หรือ 6,214,064 ไร่ เป็นจงัหวดัที�มีประชากรมากที�สุดในภาคใต ้คือ 1,526,071 คน 
(กรมการปกครอง, 2554) สภาพภูมิประเทศมีภูเขาน้อยใหญ่สลบัซับซ้อนและเป็นที�ตั+งของอุทยาน
แห่งชาติหลายแห่ง โดยมีเทือกเขานครศรีธรรมราชเป็นเทือกเขาที�มีขนาดใหญ่ที�สุดในประเทศ และมี
ยอดเขาสูงที�สุดในภาคใต ้คือ ยอดเขาหลวง สูง 1,835 เมตรจากระดบัทะเลปานกลาง เป็นส่วนหนึ� ง
ของเทือกเขานครศรีธรรมราชและอยูใ่นเขตอุทยานแห่งชาติเขาหลวง อีกทั+งยงัมีแนวชายฝั�งทะเลยาว
ที�สุด 236 กิโลเมตร และมีแหลมทะเลยาวที�สุดในประเทศไทย คือ แหลมตะลุมพุก อาํเภอปากพนงั ที�
เกิดจากการทบัถมของทรายที�นํ+ าทะเลพดัพามา จนกลายเป็นสันดอนจะงอยยื�นยาวเป็นแหลมออกไป
จากชายฝั�งทะเล 
 สภาพการใช้ที�ดินมีความหลากหลายของการเกษตรอยา่งมาก มีการเปลี�ยนแปลงอยา่งรวดเร็ว 
จาํเป็นตอ้งสาํรวจติดตามการเปลี�ยนแปลงดงักล่าวอยา่งต่อเนื�อง โดยใชเ้ทคโนโลยีทนัสมยัและทนัต่อ
ความตอ้งการใชง้าน เช่น พื+นที�ตอนล่างดา้นทิศตะวนัตกซึ� งเป็นแหล่งปลูกยางพาราและปาล์มนํ+ ามนั
ของจงัหวดั ในช่วง 5 ปีที�ผา่นมา รัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมการปลูกยางพาราและพืชพลงังานทดแทน
อย่างปาล์มนํ+ ามนั อีกทั+งราคาผลผลิตยางพาราและปาล์มนํ+ ามนัในช่วงที�ผ่านมามีราคาสูงขึ+น จึงเป็น
แรงจูงใจใหเ้กษตรกรเพิ�มพื+นที�ปลูกมากขึ+น เป็นตน้  
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ผลจากการวเิคราะห์ขอ้มูลเชิงเลขจากดาวเทียมและสาํรวจภาคสนาม เพื�อจดัทาํแผนที�สภาพการ
ใช้ที�ดินจงัหวดันครศรีธรรมราช ปี พ.ศ. 2555 และติดตามการเปลี�ยนแปลงการใช้ที� ดินจังหวดั
นครศรีธรรมราช ระหวา่งปี พ.ศ. 2550 และปี พ.ศ. 2555 สรุปไดด้งันี+  

1. สภาพการใช้ที�ดินจังหวดันครศรีธรรมราช ปี พ.ศ. 2555 
สภาพการใชที้�ดินจงัหวดันครศรีธรรมราช ปี พ.ศ. 2555 มาตราส่วน 1 : 25,000 สามารถสรุป

ประเภทการใชที้�ดินไดด้งัต่อไปนี+   
 1.1 พื;นที�ชุมชนและสิ�งปลูกสร้าง มีเนื+อที� 345,137 ไร่ หรือร้อยละ 5.54 ของเนื+อที�จงัหวดั  
 1.2 พื;นที�เกษตรกรรม มีเนื+อที� 4,037,142 ไร่ หรือร้อยละ 64.98 ของเนื+อที�จงัหวดั  
 1.3 พื;นที�ป่าไม้ มีเนื+อที� 1,414,175 ไร่ หรือร้อยละ 22.76 ของเนื+อที�จงัหวดั  

1.4 พื;นที�นํ;า มีเนื+อที� 94,352 ไร่ หรือร้อยละ 1.52 ของเนื+อที�จงัหวดั  
1.5 พื;นที�เบ็ดเตลด็ มีเนื+อที� 323,258 ไร่ หรือร้อยละ 5.20 ของเนื+อที�จงัหวดั  
และยงัพบว่า การใช้ที�ดินสําคญั 5 อนัดบัแรกในการจาํแนกละเอียดจนถึงชนิดพืชของจงัหวดั

นครศรีธรรมราช ปี พ.ศ. 2555 ไดแ้ก่  
1) ยางพารา (A302) มีเนื+ อที� 2,364,610 ไร่ หรือร้อยละ 38.05 ของเนื+อที�จ ังหวดั          

ส่วนใหญ่อยูใ่นอาํเภอทุ่งสง อาํเภอทุ่งใหญ่ อาํเภอบางขนั อาํเภอถํ+าพรรณรา และอาํเภอฉวาง  
2)  ป่าไม่ผลัดใบสมบูรณ์ (F101) มีเนื+อที� 1,166,967 ไร่ หรือร้อยละ 18.78 ของเนื+อที�

จงัหวดั ส่วนใหญ่อยูใ่นอาํเภอนบพิตาํ อาํเภอพิปูน อาํเภอทุ่งสง อาํเภอสิชล และอาํเภอลานสกา  
3) นาข้าว (A101) มีเนื+อที� 458,923 ไร่ หรือร้อยละ 7.39 ของเนื+อที�จงัหวดั ส่วนใหญ่     

อยู่ในอาํเภอหัวไทร อาํเภอปากพนัง อาํเภอเชียรใหญ่ อาํเภอเมืองนครศรีธรรมราช และอาํเภอ            
เฉลิมพระเกียรติ 

4) ปาล์มนํ;ามัน (A303) มีเนื+ อที�  365,017 ไร่ หรือร้อยละ 5.87 ของเนื+อที�จ ังหวดั          
ส่วนใหญ่อยูใ่นอาํเภอทุ่งใหญ่ อาํเภอสิชล อาํเภอเชียรใหญ่ อาํเภอหวัไทร และอาํเภอเฉลิมพระเกียรติ  

5) หมู่บ้านบนพื;นราบ (U201) มีเนื+ อที�  248,233 ไร่ หรือร้อยละ 3.99 ของเนื+ อที�
จงัหวดั  ส่วนใหญ่กระจายอยูใ่นอาํเภอเมืองนครศรีธรรมราช  อาํเภอปากพนงั  อาํเภอหวัไทร อาํเภอ
ชะอวด และอาํเภอเชียรใหญ่  
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2. การเปลี�ยนแปลงการใช้ที�ดินจังหวดันครศรีธรรมราช ระหว่างปี พ.ศ. 2550 และปี พ.ศ. 2555 

จากสภาพการใชที้�ดินจงัหวดันครศรีธรรมราช ปี พ.ศ. 2555 เปรียบเทียบกบัสภาพการใชที้�ดิน
เมื�อปี พ.ศ. 2550 พบวา่ การเปลี�ยนแปลงสภาพการใชที้�ดินที�สาํคญั สรุปไดด้งันี+  

2.1 ปาล์มนํ;ามัน (A303) พบวา่ พื+นที�ปาล์มนํ+ ามนัมีเนื+อที�เพิ�มขึ+น 191,775 ไร่ หรือร้อยละ 
3.08 ของเนื+อที�จงัหวดั หรือร้อยละ 110.70 ของเนื+อที�เดิม ส่วนใหญ่เพิ�มขึ+นจากพื+นที�เบ็ดเตล็ด 60,108 
ไร่  นาขา้ว 42,695 ไร่ นาร้าง 34,467 ไร่ และพื+นที�ป่าไม ้19,199 ไร่ ตามลาํดบั 

2.2 ยางพารา (A302) พบวา่ พื+นที�ยางพารามีเนื+อที�เพิ�มขึ+น 159,652 ไร่ หรือร้อยละ 2.57 ของ 
เนื+อที�จงัหวดั หรือร้อยละ 7.24 ของเนื+อที�เดิม ส่วนใหญ่เพิ�มขึ+นจากนาขา้ว 67,327 ไร่ นาร้าง 33,210 ไร่ 
พื+นที�เบด็เตล็ด 33,109 ไร่ และพื+นที�ป่าไม ้20,986 ไร่ ตามลาํดบั 

2.3 สนประดิพัทธ์ (A307) พบวา่ พื+นที�สนประดิพทัธ์มีเนื+อที�เพิ�มขึ+น 16,543 ไร่ หรือร้อยละ 
0.27 ของเนื+อที�จงัหวดั หรือร้อยละ 54.31 ของเนื+อที�เดิม ส่วนใหญ่เพิ�มขึ+นจากนาขา้ว 8,619 ไร่ พื+นที�
เบด็เตล็ด 6,514 ไร่ และนาร้าง 3,205 ไร่ ตามลาํดบั 

จากการเปลี�ยนแปลงการใช้ที�ดินระหว่างปี พ.ศ. 2550 และปี พ.ศ. 2555 ของจงัหวดั
นครศรีธรรมราช พบว่า มีการเพิ�มขึ+นของพื+นที�ไมย้ืนตน้เป็นหลกั และมีการลดลงของพื+นที�นาขา้ว 
พื+นที�เบด็เตล็ด และพื+นที�ป่าไม ้ 

ในช่วงแผนการพฒันาจงัหวดันครศรีธรรมราช พ.ศ. 2553-2556 จงัหวดัไดเ้พิ�มความสําคญัของ
ยทุธศาสตร์การพฒันาเศรษฐกิจ ดา้นการเกษตร อุตสาหกรรม หนึ�งตาํบลหนึ�งผลิตภณัฑ์(OTOP) และ
การท่องเที�ยวเชิงอนุรักษ์ และวฒันธรรมเป็นอนัดบัแรก ทาํให้มีการเพิ�มพื+นที�ปลูกปาล์มนํ+ ามนัและ
ยางพาราขึ+นอย่างมาก ซึ� งทางหน่วยงานราชการควรเขา้ไปดูแลอย่างใกลชิ้ด เพราะยิ�งเพิ�มพื+นที�ปลูก
โดยเฉพาะปาลม์นํ+ามนั การบุกรุกเขา้ไปในพื+นที�ป่าไมย้ิ�งมีแนวโนม้เพิ�มขึ+น ไม่วา่จะโดยชาวบา้นหรือ
นายทุนต่างถิ�นก็ตาม ส่งผลให้เกิดภยัพิบติัร้ายแรงบ่อยครั+ งและทวีความรุนแรงขึ+น อยา่งเช่น อุทกภยั
และภยัพิบติัเมื�อเดือนมีนาคม พ.ศ. 2554 รุนแรงถึงขั+นประกาศพื+นที�ภยัพิบติัครบทั+ง 23 อาํเภอ นํ+ าท่วม
ขงัยาวนาน การติดต่อสื�อสารถูกตดัขาด การไหลบ่าของนํ+าผวิดินพดัพาเอาตน้ยางพารา บา้นเรือน และ
ตะกอนดินลงมาทบัถมในพื+นที�ราบตอนปลายลุ่มนํ+ าอยา่งรวดเร็วและรุนแรง ก่อให้เกิดความเสียหาย
เดือดร้อนต่อชีวติ ทรัพยสิ์นของประชาชนและประเทศเป็นอยา่งมาก 

 ดงันั+น แผนที�สภาพการใชที้�ดินจงัหวดันครศรีธรรมราช ปี พ.ศ. 2555 และการเปลี�ยนแปลงการ
ใช้ที�ดินจงัหวดันครศรีธรรมราช ระหว่างปี พ.ศ. 2550 และปี พ.ศ. 2555 ที�จดัทาํขึ+นครั+ งนี+  มุ่งหวงัให้
สามารถนาํไปใชใ้นการวางแผนนโยบายเพื�อการพฒันา และช่วยแกปั้ญหาในดา้นต่าง  ๆ ของจงัหวดั
นครศรีธรรมราชไดเ้ป็นอยา่งดี หน่วยงานที�เกี�ยวขอ้งในระดบัทอ้งถิ�น ตาํบล อาํเภอ จงัหวดั และระดบั



viii 
 

 

 

โครงการ สามารถนาํไปต่อยอดใชป้ระโยชน์ในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื�อเป็นขอ้มูลสําหรับการ
วางแผนจดัการพื+นที�ไดอ้ยา่งเหมาะสมต่อไป 
 

 

 

 

 

 

 




