1. หลักการและเหตุผล
จังหวั ดตราดเป นจังหวั ดที่ มีที่ตั้งทางภูมิศาสตร ที่มีความสําคั ญทางยุทธศาสตร เปนเมืองท า
ชายทะเลฝงตะวันออก มีทรัพยากรธรรมชาติอันสมบูรณ มีความหลากหลายทางชีวภาพทั้งทางบกและ
ทางทะเล มีสภาพภูมิประเทศ สภาพภูมิอากาศ และทรัพยากรธรรมชาติเหมาะสมแกการประกอบอาชีพ
และการอยู อ าศั ย มี ป ระวั ติ ศ าสตร ที่ น า ภาคภู มิ ใ จที่ แ สดงถึ ง ความเป น ชาติ ไ ทยได อ ย า งดี ชุ ม ชน
มีความเขมแข็ง ประชาชนมีวิถีชีวิตเรียบงาย ยึดมั่นในวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามตามบรรพบุรุษ
นอกจากนี้จังหวัดตราดยังมีศักยภาพดานการเกษตรสูง พืชผลทางการเกษตรสามารถสรางรายได
ใหแกเกษตรกร ปละประมาณ 5,000 ลานบาท พืชที่สําคัญไดแก เงาะ ทุเรียน มังคุด สับปะรด และ
ยางพารา สําหรับอุตสาหกรรมการทองเที่ยว จังหวัดตราดมีทรัพยากรการทองเที่ยวทางธรรมชาติ
ทั้งทางบกและทางทะเลที่สวยงาม และยังคงความอุดมสมบูรณทางธรรมชาติ แหลงทองเที่ยวที่สําคัญ
ประกอบดวยหมูเกาะนอยใหญ จํานวน 52 เกาะ โดยมีเกาะชางเปนเกาะที่ใหญที่สุดของจังหวัด ซึ่งเปน
สถานที่ ท องเที่ ยวที่ มี ชื่ อเสี ยงทั้ งชาวไทยและชาวต างชาติ
รวมทั้ งมี สิ่ งอํ านวยความสะดวกและ
ที่พักพรอมสําหรับนักทองเที่ยว ทําใหมีการกําหนดยุทธศาสตรในการพัฒนาจังหวัดตราด พ.ศ. 2553-2556
โดยมีวิสัยทัศน คือ “เปนจังหวัดที่ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี เปนแหลงผลิตสินคาเกษตรคุณภาพ
การทองเที่ยงเชิงอนุรักษ และเปนพันธมิตรทางเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบาน รวมทั้งภูมิภาคอินโดจีน
อยางยั่งยืน” (สํานักงานจังหวัดตราด, 2553) ถาการพัฒนามีแนวทางที่ไรทิศทางอาจสงผลเสียตอ
ดานเศรษฐกิจ ดานสังคม และดานสิ่งแวดลอมได ดังนั้นขอมูลสภาพการใชที่ดินที่เปนปจจุบันถือไดวา
เปนขอมูลที่สําคัญในการจัดทําแผนเพื่อการพัฒนาจังหวัด หรือกําหนดนโยบายตาง ๆ ที่เกี่ยวของ
เพื่อรองรับการพัฒนาใหสอดคลองกับสิ่งแวดลอม เศรษฐกิจ และสังคมเพื่อความยั่งยืนตอไปใน
อนาคต

2. วัตถุประสงค
1) เพื่อ สํา รวจและจัด ทํา แผนที่ส ภาพการใชที่ดิน เชิง เลขจัง หวัด ตราด พ.ศ. 2556
มาตราสวน1: 25,000
2) เพื่อวิเคราะหการเปลี่ยนแปลงการใชที่ดินจังหวัดตราด ระหวาง พ.ศ. 2553 และ พ.ศ. 2556

3. สรุปผลการศึกษา
จากการวิเคราะหขอมูลระยะไกลรวมกับการสํารวจการใชที่ดินภาคสนามในจังหวัดตราด
ป 2556 พบวาจังหวัดตราดมีประเภทการใชที่ดิน ดังนี้
1) พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสราง 68,811 ไร หรือรอยละ 3.90 ของเนื้อที่จังหวัด
2) พื้นที่เกษตรกรรม มีเนื้อที่ 923,886 ไร หรือรอยละ 52.44 ของเนื้อที่จังหวัด
3) พื้นที่ปาไม 585,528 ไร หรือรอยละ 33.23 ของเนื้อที่จังหวัด
4) พื้นที่น้ํา 68,841 ไร หรือรอยละ 3.91 ของเนื้อที่จังหวัด
5) พื้นที่เบ็ดเตล็ด มีเนื้อที่ 114,809 ไร หรือรอยละ 6.52 ของเนื้อที่จังหวัด
เมื่อเปรียบเทียบสภาพการใชที่ดินใน พ.ศ. 2556 กับสภาพการใชที่ดินใน พ.ศ. 2553 พบวา
จังหวัดตราดมีพื้นที่ที่มีการเปลี่ยนแปลงการใชที่ดิน 168,025 ไร หรือรอยละ 9.54 ของเนื้อที่จังหวัด
ซึ่งการเปลี่ยนแปลงมีทั้งเพิ่มขึ้นและลดลง พบวา พื้นที่ที่มีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นที่สําคัญ ไดแก
ยางพารา เพิ่มขึ้น 89,060 ไร ปาลมน้ํามัน 14,529 ไร และมังคุด เพิ่มขึ้น 1,263 ไร สวนพื้นที่ที่มีการ
เปลี่ยนแปลงลดลงที่สําคัญ ไดแก ไมผลอื่นๆ เชน ไมผลผสม สม มะมวง มะมวงหิมพานต กลวย ลําไย
มะละกอ ขนุน กระทอน ระกํา สละ มะนาว แกวมังกร สมโอ มะปราง มะยงชิด และมะไฟ ลดลง
11,592 ไร และนาราง ลดลง 9,649 ไร
ปจจัยหลักที่มีผลตอการเปลี่ยนแปลงการใชที่ดินของจังหวัดตราด คือ ปจจัยดานเศรษฐกิจ
ไดแก การผลิตพืชเพื่อรองรับความตองการของตลาดทั้งภายในและภายนอกประเทศ และราคาผลผลิต
ของพื ชที่ มีแ นวโนมสู งขึ้ น หรื อ ใหผลกํ าไรที่ดีแ กเ กษตรกร ปจ จัย ดา นสังคม ไดแ ก นโยบายการ
สงเสริมและสนับสนุนจากภาครัฐ และการพัฒนาของจังหวัดและการเพิ่มขึ้นของประชากร และ ปจจัย
ดานกายภาพ ไดแก การขยายการลงทุนของภาคธุรกิจและความใกลแหลงรับซื้อ ความเสี่ยงที่เกิดจาก
โรคและแมลง และสภาพภูมิอากาศที่แปรปรวน

4.

ขอเสนอแนะ

1) ควรนําขอมูลสภาพการใชที่ดินและการเปลี่ยนแปลงการใชที่ดินประยุกตใชรวมกับเขตการ
ใชที่ดินในการสงเสริ มเกษตรกรใหปลูกพื ชใหเหมาะสมกับศักยภาพของพื้นที่ โดยรัฐมี น โยบาย
ชวยเหลือเกษตรกร เชน การประกันราคาสินคาเกษตร การใหสินเชื่อดอกเบี้ยต่ํา หรือการใหเงิน
อุดหนุนแกเกษตรกรที่ปลูกพืชในเขตการใชที่ดินที่กําหนด
2) ภาครัฐควรคํานึงถึงเรื่องความปลอดภัยและความมั่นคงทางอาหาร และเตรียมแนวทางใน
การปองกันและ/หรือรับมือปญหาเกี่ยวกับพื้นที่ปลูกพืชอาหารที่อาจลดลงและเกิดการขาดแคลน
อาหารไดใ นอนาคต เนื่อ งจากปจ จุบันเกษตรกรนิ ยมปลูก พื ชเศรษฐกิจที่ ใ ห ผลตอบแทนสู ง เชน

ยางพารา ปาลมน้ํามัน ยูคาลิปตัส ดังนั้นควรมีการสนับสนุนงานวิจัยและสงเสริมเกี่ยวกับการเพิ่ม
ผลผลิตพืชอาหารใหมากขึ้น
3) การสํารวจสภาพการใชที่ดินโดยใชเทคโนโลยีการสํารวจระยะไกลจากการใชขอมูลภาพถาย
ดาวเทียม ทําใหการสํารวจทําไดอยางรวดเร็วยิ่งขึ้น สามารถแกไขปญหาพื้นที่ที่ไมสามารถเขาถึงได
หรือเขาถึงไดยาก
4) ควรศึกษาการเปลี่ยนแปลงการใชที่ดินอยางตอเนื่อง เพื่อใหเห็นการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจน
และทราบถึงแนวโนมการเปลี่ยนแปลงของพืชที่มีความสําคัญทางเศรษฐกิจของจังหวัดในอนาคต
เพื่อใหภาครัฐเตรียมความพรอมในการจัดการผลผลิตทางการเกษตรและความตองการของตลาดใหมี
ความสอดคลองกัน หรือเตรียมมาตรการเพื่อรับมือกับภาวะการตลาดของสินคาเกษตร

5.

ประโยชนที่ไดรับ

1) ไดฐ านข อมู ล และแผนที่สภาพการใชที่ดิน เพื่ อ ใชเ ปน ขอมูลพื้น ฐานในการวางแผน
การใชที่ดิน และกําหนดเขตการใชที่ดินสําหรับพืชเศรษฐกิจ ใหเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ทั้งทาง
กายภาพและสังคมของจังหวัดตราด
2) ทราบถึงสถานการณการใชที่ดินและการเปลี่ยนแปลงการใชที่ดินของจังหวัดตราด โดย
ทางผูที่สนใจและหนวยงานที่เกี่ยวของสามารถนําไปใชเปนขอมูลเบื้องตน สนับสนุนการวางแผน
หรือกําหนดนโยบายในการพัฒนาของจังหวัดได
3) สามารถวิเคราะหขอมูลพืชเศรษฐกิจที่สําคัญแตละชนิดจากแผนที่สภาพการใชที่ดิน
เชิงเลข และนํามาใชในการประเมินและคาดการณผลผลิตพืชเศรษฐกิจนั้น เพื่อภาครัฐและหนวยงานที่
เกี่ยวของจะไดนําไปใชในการวางแผนรองรับผลผลิตพืชและวางแผนการตลาด
4) ข อ มู ล การเปลี่ ย นแปลงการใช ที่ ดิ น สามารถนํ า ไปศึ ก ษาแนวโน ม การเปลี่ ย นแปลง
ในอนาคต เพื่ อ ให ห น ว ยงานภาครั ฐ ได เ ตรี ย มพร อ มและนํ า ไปใช ใ นการวางแผนรองรั บ การใช
ทรัพยากรที่ดินและทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยูอยางจํากัด รวมถึงใชในการประเมินผลกระทบตอ
สิ่งแวดลอม และกําหนดนโยบายในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ
5) สถาบันการศึกษาและหนวยงานตาง ๆ สามารถนําฐานขอมูลสภาพการใชที่ดินและ
การเปลี่ยนแปลงการใชที่ดินไปใชตอยอด เพื่อศึกษาและคนควาวิจัยเพิ่มเติม

