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บทสรุ ปผู้บริหาร
รายงานสภาพการใช้ ทีดินและการเปลียนแปลงการใช้ ทีดิน
จังหวัดนครศรีธรรมราช พ.ศ. 2555
จังหวัดนครศรี ธรรมราชเป็ นเมืองโบราณทีมีความสําคัญทั+งในด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง
การปกครอง และศาสนามากทีสุ ดเมืองหนึ งในภูมิภาคเอเชี ยตะวันออกเฉี ยงใต้ นครศรี ธรรมราชมี
ชือเสี ยงเป็ นทีรู ้จกั กันอย่างกว้างขวางไม่นอ้ ยกว่า 1,800 ปี มาแล้ว หลักฐานทางโบราณคดีและหลักฐาน
ทางเอกสารทีปรากฏในขณะนี+ยนื ยันได้วา่ จังหวัดนครศรี ธรรมราชมีกาํ เนิ ดมาแล้วตั+งแต่พุทธศตวรรษ
ที 7 เป็ นอย่างน้อย ด้วยเหตุทีจังหวัดนครศรี ธรรมราชมีประวัติศาสตร์ อนั ยาวนาน คือก่อนสมัยกรุ ง
สุ โขทัยซึ งถือว่าเป็ นราชธานี แห่ งแรกของไทย มีความเจริ ญรุ่ งเรื องทางด้านศาสนาพุทธและพราหมณ์
ศิ ล ปวัฒนธรรม เช่ น ประติ ม ากรรม สถาปั ตยกรรม จิ ตรกรรม ช่ า งฝี มื อพื+ น บ้า น การละเล่ นและ
ขนบธรรมเนี ยมประเพณี อนั เป็ นมรดกทางวัฒนธรรมจึงมีมาก ซึ งชาวเมืองนครศรี ธรรมราชยังยึดถื อ
ปฏิบตั ิกนั อยู่ในปั จจุบนั จังหวัดนครศรี ธรรมราชจึงมีอารยธรรมและศิลปวัฒนธรรมทีเป็ นเอกลักษณ์
ของชาติบา้ นเมืองมาจนกระทังปั จจุบนั
จังหวัดนครศรี ธรรมราช เป็ นจังหวัดทีมีขนาดใหญ่เป็ นอันดับ 2 ของภาคใต้ มีเนื+ อที 9,942.50
ตารางกิโลเมตร หรื อ 6,214,064 ไร่ เป็ นจังหวัดทีมีประชากรมากทีสุ ดในภาคใต้ คือ 1,526,071 คน
(กรมการปกครอง, 2554) สภาพภูมิประเทศมีภูเขาน้อยใหญ่สลับซับซ้อนและเป็ นทีตั+งของอุทยาน
แห่งชาติหลายแห่ง โดยมีเทือกเขานครศรี ธรรมราชเป็ นเทือกเขาทีมีขนาดใหญ่ทีสุ ดในประเทศ และมี
ยอดเขาสู งทีสุ ดในภาคใต้ คือ ยอดเขาหลวง สู ง 1,835 เมตรจากระดับทะเลปานกลาง เป็ นส่ วนหนึ ง
ของเทือกเขานครศรี ธรรมราชและอยูใ่ นเขตอุทยานแห่ งชาติเขาหลวง อีกทั+งยังมีแนวชายฝังทะเลยาว
ทีสุ ด 236 กิโลเมตร และมีแหลมทะเลยาวทีสุ ดในประเทศไทย คือ แหลมตะลุมพุก อําเภอปากพนัง ที
เกิดจากการทับถมของทรายทีนํ+าทะเลพัดพามา จนกลายเป็ นสันดอนจะงอยยืนยาวเป็ นแหลมออกไป
จากชายฝังทะเล
สภาพการใช้ทีดิ นมีความหลากหลายของการเกษตรอย่างมาก มีการเปลียนแปลงอย่างรวดเร็ ว
จําเป็ นต้องสํารวจติดตามการเปลียนแปลงดังกล่าวอย่างต่อเนื อง โดยใช้เทคโนโลยีทนั สมัยและทันต่อ
ความต้องการใช้งาน เช่น พื+นทีตอนล่างด้านทิศตะวันตกซึ งเป็ นแหล่งปลูกยางพาราและปาล์มนํ+ามัน
ของจังหวัด ในช่วง 5 ปี ทีผ่านมา รัฐบาลมีนโยบายส่ งเสริ มการปลูกยางพาราและพืชพลังงานทดแทน
อย่างปาล์มนํ+ามัน อีกทั+งราคาผลผลิ ตยางพาราและปาล์มนํ+ามันในช่ วงทีผ่านมามีราคาสู งขึ+น จึงเป็ น
แรงจูงใจให้เกษตรกรเพิมพื+นทีปลูกมากขึ+น เป็ นต้น
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ผลจากการวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงเลขจากดาวเทียมและสํารวจภาคสนาม เพือจัดทําแผนทีสภาพการ
ใช้ที ดิ น จัง หวัด นครศรี ธ รรมราช ปี พ.ศ. 2555 และติ ด ตามการเปลี ยนแปลงการใช้ที ดิ น จัง หวัด
นครศรี ธรรมราช ระหว่างปี พ.ศ. 2550 และปี พ.ศ. 2555 สรุ ปได้ดงั นี+
1.

สภาพการใช้ ทดิี นจังหวัดนครศรีธรรมราช ปี พ.ศ. 2555
สภาพการใช้ทีดินจังหวัดนครศรี ธรรมราช ปี พ.ศ. 2555 มาตราส่ วน 1 : 25,000 สามารถสรุ ป
ประเภทการใช้ทีดินได้ดงั ต่อไปนี+
1.1 พืน; ทีชุ มชนและสิ งปลูกสร้ าง มีเนื+อที 345,137 ไร่ หรื อร้อยละ 5.54 ของเนื+อทีจังหวัด
1.2 พืน; ทีเกษตรกรรม มีเนื+ อที 4,037,142 ไร่ หรื อร้อยละ 64.98 ของเนื+ อทีจังหวัด
1.3 พืน; ทีป่ าไม้ มีเนื+ อที 1,414,175 ไร่ หรื อร้อยละ 22.76 ของเนื+อทีจังหวัด
1.4 พืน; ทีนํา; มีเนื+อที 94,352 ไร่ หรื อร้อยละ 1.52 ของเนื+อทีจังหวัด
1.5 พืน; ทีเบ็ดเตล็ด มีเนื+ อที 323,258 ไร่ หรื อร้อยละ 5.20 ของเนื+อทีจังหวัด
และยังพบว่า การใช้ทีดินสําคัญ 5 อันดับแรกในการจําแนกละเอียดจนถึงชนิ ดพืชของจังหวัด
นครศรี ธรรมราช ปี พ.ศ. 2555 ได้แก่
1) ยางพารา (A302) มี เนื+ อ ที 2,364,610 ไร่ หรื อ ร้ อยละ 38.05 ของเนื+ อที จัง หวัด
ส่ วนใหญ่อยูใ่ นอําเภอทุ่งสง อําเภอทุ่งใหญ่ อําเภอบางขัน อําเภอถํ+าพรรณรา และอําเภอฉวาง
2) ป่ าไม่ ผลัดใบสมบูรณ์ (F101) มีเนื+ อที 1,166,967 ไร่ หรื อร้อยละ 18.78 ของเนื+ อที
จังหวัด ส่ วนใหญ่อยูใ่ นอําเภอนบพิตาํ อําเภอพิปูน อําเภอทุ่งสง อําเภอสิ ชล และอําเภอลานสกา
3) นาข้ าว (A101) มีเนื+ อที 458,923 ไร่ หรื อร้อยละ 7.39 ของเนื+ อทีจังหวัด ส่ วนใหญ่
อยู่ในอําเภอหัวไทร อําเภอปากพนัง อําเภอเชี ยรใหญ่ อําเภอเมื องนครศรี ธรรมราช และอําเภอ
เฉลิมพระเกียรติ
4) ปาล์ ม นํ; า มั น (A303) มี เ นื+ อ ที 365,017 ไร่ หรื อ ร้ อ ยละ 5.87 ของเนื+ อ ที จัง หวัด
ส่ วนใหญ่อยูใ่ นอําเภอทุ่งใหญ่ อําเภอสิ ชล อําเภอเชียรใหญ่ อําเภอหัวไทร และอําเภอเฉลิมพระเกียรติ
5) หมู่ บ้ า นบนพื;น ราบ (U201) มี เ นื+ อ ที 248,233 ไร่ หรื อ ร้ อ ยละ 3.99 ของเนื+ อ ที
จังหวัด ส่ วนใหญ่กระจายอยูใ่ นอําเภอเมืองนครศรี ธรรมราช อําเภอปากพนัง อําเภอหัวไทร อําเภอ
ชะอวด และอําเภอเชียรใหญ่
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2.

การเปลียนแปลงการใช้ ทดิี นจังหวัดนครศรีธรรมราช ระหว่ างปี พ.ศ. 2550 และปี พ.ศ. 2555

จากสภาพการใช้ทีดินจังหวัดนครศรี ธรรมราช ปี พ.ศ. 2555 เปรี ยบเทียบกับสภาพการใช้ทีดิ น
เมือปี พ.ศ. 2550 พบว่า การเปลียนแปลงสภาพการใช้ทีดินทีสําคัญ สรุ ปได้ดงั นี+
2.1 ปาล์ มนํ;ามัน (A303) พบว่า พื+นทีปาล์มนํ+ามันมีเนื+อทีเพิมขึ+น 191,775 ไร่ หรื อร้ อยละ
3.08 ของเนื+ อทีจังหวัด หรื อร้อยละ 110.70 ของเนื+ อทีเดิม ส่ วนใหญ่เพิมขึ+นจากพื+นทีเบ็ดเตล็ด 60,108
ไร่ นาข้าว 42,695 ไร่ นาร้าง 34,467 ไร่ และพื+นทีป่ าไม้ 19,199 ไร่ ตามลําดับ
2.2 ยางพารา (A302) พบว่า พื+นทียางพารามีเนื+อทีเพิมขึ+น 159,652 ไร่ หรื อร้อยละ 2.57 ของ
เนื+อทีจังหวัด หรื อร้อยละ 7.24 ของเนื+อทีเดิม ส่ วนใหญ่เพิมขึ+นจากนาข้าว 67,327 ไร่ นาร้าง 33,210 ไร่
พื+นทีเบ็ดเตล็ด 33,109 ไร่ และพื+นทีป่ าไม้ 20,986 ไร่ ตามลําดับ
2.3 สนประดิพัทธ์ (A307) พบว่า พื+นทีสนประดิพทั ธ์มีเนื+อทีเพิมขึ+น 16,543 ไร่ หรื อร้อยละ
0.27 ของเนื+ อทีจังหวัด หรื อร้อยละ 54.31 ของเนื+ อทีเดิม ส่ วนใหญ่เพิมขึ+นจากนาข้าว 8,619 ไร่ พื+นที
เบ็ดเตล็ด 6,514 ไร่ และนาร้าง 3,205 ไร่ ตามลําดับ
จากการเปลี ยนแปลงการใช้ที ดิ น ระหว่า งปี พ.ศ. 2550 และปี พ.ศ. 2555 ของจัง หวัด
นครศรี ธรรมราช พบว่า มีการเพิมขึ+นของพื+นที ไม้ยืนต้นเป็ นหลัก และมี การลดลงของพื+นที นาข้าว
พื+นทีเบ็ดเตล็ด และพื+นทีป่ าไม้
ในช่วงแผนการพัฒนาจังหวัดนครศรี ธรรมราช พ.ศ. 2553-2556 จังหวัดได้เพิมความสําคัญของ
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาเศรษฐกิจ ด้านการเกษตร อุตสาหกรรม หนึ งตําบลหนึ งผลิตภัณฑ์(OTOP) และ
การท่องเทียวเชิ งอนุ รักษ์ และวัฒนธรรมเป็ นอันดับแรก ทําให้มีการเพิมพื+นทีปลูกปาล์มนํ+ามันและ
ยางพาราขึ+นอย่างมาก ซึ งทางหน่ วยงานราชการควรเข้าไปดูแลอย่างใกล้ชิด เพราะยิงเพิมพื+นทีปลูก
โดยเฉพาะปาล์มนํ+ามัน การบุกรุ กเข้าไปในพื+นทีป่ าไม้ยงมี
ิ แนวโน้มเพิมขึ+น ไม่วา่ จะโดยชาวบ้านหรื อ
นายทุนต่างถินก็ตาม ส่ งผลให้เกิดภัยพิบตั ิร้ายแรงบ่อยครั+งและทวีความรุ นแรงขึ+น อย่างเช่น อุทกภัย
และภัยพิบตั ิเมือเดือนมีนาคม พ.ศ. 2554 รุ นแรงถึงขั+นประกาศพื+นทีภัยพิบตั ิครบทั+ง 23 อําเภอ นํ+าท่วม
ขังยาวนาน การติดต่อสื อสารถูกตัดขาด การไหลบ่าของนํ+าผิวดินพัดพาเอาต้นยางพารา บ้านเรื อน และ
ตะกอนดินลงมาทับถมในพื+นทีราบตอนปลายลุ่มนํ+าอย่างรวดเร็ วและรุ นแรง ก่อให้เกิดความเสี ยหาย
เดือดร้อนต่อชีวติ ทรัพย์สินของประชาชนและประเทศเป็ นอย่างมาก
ดังนั+น แผนทีสภาพการใช้ทีดินจังหวัดนครศรี ธรรมราช ปี พ.ศ. 2555 และการเปลียนแปลงการ
ใช้ทีดิ นจังหวัดนครศรี ธรรมราช ระหว่างปี พ.ศ. 2550 และปี พ.ศ. 2555 ทีจัดทําขึ+นครั+งนี+ มุ่งหวังให้
สามารถนําไปใช้ในการวางแผนนโยบายเพือการพัฒนา และช่วยแก้ปัญหาในด้านต่าง ๆ ของจังหวัด
นครศรี ธรรมราชได้เป็ นอย่างดี หน่วยงานทีเกียวข้องในระดับท้องถิน ตําบล อําเภอ จังหวัด และระดับ
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โครงการ สามารถนําไปต่อยอดใช้ประโยชน์ในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ เพือเป็ นข้อมูลสําหรับการ
วางแผนจัดการพื+นทีได้อย่างเหมาะสมต่อไป

