บทสรุปสําหรับผู้บริหาร
รายงานสภาพการใช้ที่ดินและการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดิน
จังหวัดอุทัยธานี ปี พ.ศ. 2558
1.

สภาพการใช้ที่ดินจังหวัดอุทัยธานี ปี พ.ศ. 2558

จังหวัดอุทัยธานี มีเนื้อที่รวม 4,206,404 ไร่ จากผลการสํารวจในปี พ.ศ. 2558 สามารถจําแนกประเภท
การใช้ที่ดินได้ ดังนี้
1.1 พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง มีเนื้อที่ 147,374 ไร่ หรือร้อยละ 3.50 ของเนื้อที่จังหวัด พื้นที่ส่วนใหญ่
เป็น หมู่บ้า น มีเ นื้อที่ 99,951 ไร่ รองลงมาได้แก่ ตัว เมืองย่า นการค้า และถนน รวมเนื้อ ที่ 19,356 ไร่
สถานที่ราชการและสถาบันต่างๆ มีเนื้อที่ 17,513 ไร่ เป็นต้น
1.2 พื้นที่เกษตรกรรม มีเนื้อที่ 1,744,716 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 41.48 ของเนื้อที่จังหวัด พืชเศรษฐกิจ
ที่สําคัญได้แก่ นาข้าว มีเนื้อที่ 650,466 ไร่ อ้อย มีเนื้อที่ 549,815 ไร่ มันสําปะหลัง มีเนื้อที่ 241,770 ไร่
และข้าวโพด มีเนื้อที่ 129,069 ไร่ ตามลําดับ
1.3 พื้นที่ป่าไม้ มีเนื้อที่ 2,199,390 ไร่ หรือร้อยละ 52.28 ของเนื้อที่จังหวัด โดยพื้นที่ส่วนใหญ่
เป็นป่าผลัดใบสมบูรณ์ มีเนื้อที่ 1,902,644 ไร่ รองลงมาได้แก่ ป่าดิบสมบูรณ์ มีเนื้อที่ 224,977 ไร่ และป่าผลัดใบ
รอสภาพฟื้นฟู มีเนื้อที่ 62,939 ไร่ ตามลําดับ
1.4 พื้นที่แหล่งน้ํา มีเนื้อที่ 67,278 ไร่ หรือร้อยละ 1.62 ของเนื้อที่จังหวัด ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่แม่น้ํา
ลําห้วย ลําคลอง มีเนื้อที่ 31,483 ไร่ รองลงมาได้แก่ อ่างเก็บน้ํา มีเนื้อที่ 21,655 ไร่ และบ่อน้ําในไร่นา มีเนื้อที่
9,099 ไร่ ตามลําดับ
1.5 พื้ น ที่ เ บ็ ด เตล็ ด มี เ นื้ อ ที่ 47,646 ไร่ หรื อ ร้ อ ยละ 1.12 ของเนื้ อ ที่ จั ง หวั ด พื้ น ที่ ส่ ว นใหญ่
เป็ น ไม้ ละเมาะ มีเนื้อที่ 37,796 ไร่ รองลงมาได้แก่ ทุ่งหญ้า มีเนื้อที่ 5,195 ไร่ และพื้นที่ลุ่ม มีเนื้อที่ 1,773 ไร่
ตามลําดับ
2.

การเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินจังหวัดอุทัยธานี ปี พ.ศ. 2554 และ ปี พ.ศ. 2558

จากการเปรียบเทียบการใช้ที่ดินจังหวัดอุทัยธานี ระหว่างปี พ.ศ. 2554 และ ปี พ.ศ. 2558 พบว่าการใช้
ที่ดินมีการเปลี่ยนแปลงทั้งในลักษณะพื้นที่เพิ่มขึ้นและลดลง ได้แก่
2.1 พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง มีเนื้อที่เพิ่มขึ้น 24,391 ไร่ เนื่องจากการขยายตัวของหมู่บ้าน ชุมชน
ที่อยู่อาศัย โรงงานอุตสาหกรรม สถานที่ราชการและสถาบันต่างๆ
2.2 พื้นที่เกษตรกรรม มีเนื้อที่เพิ่มขึ้น 29,155 ไร่ จากพื้นที่ปลูกพืชไร่ 49,822 ไร่ พืชไร่ที่ปลูกเพิ่มขึ้น
เช่ น อ้ อย และมั น สํ า ปะหลั ง เป็ นต้ น พื้ นที่ ปลู กไม้ ยื นต้ น ทุ่ งหญ้ า และโรงเรื อนเลี้ ย งสั ต ว์ และพื้ น ที่ เ กษตร
ผสมผสาน มีเนื้อที่เพิ่มขึ้นรวม 6,897 ไร่ ในขณะเดียวกัน พื้นที่เกษตรกรรม มีเนื้อที่ลดลง ได้แก่ พื้นที่นา พื้นที่
ปลูกไม้ผล พื้นที่ปลูกพืชสวน สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา รวมเนื้อที่ 27,564 ไร่ พื้นที่ปลูกพืชไร่เพิ่มขึ้นเนื่องจาก
โครงการส่งเสริมจากภาครัฐ เช่น โครงการส่งเสริมการปลูกอ้อย และมันสําปะหลัง ให้เป็นพืชอาหารและพืช
พลังงานทดแทน จึงเป็นปัจจัยสําคัญที่ทําให้เกษตรกรตัดสินใจขยายพื้นที่ปลูกเพิ่มมากขึ้น
2.3 พื้นที่ป่าไม้ โดยรวมพื้นที่ป่าไม้ของจังหวัดอุทัยธานี ลดลง 47,291 ไร่ พิจารณาในรายละเอียด
พบว่าป่ารอสภาพฟื้นฟู มีเนื้อที่ลดลงมากที่สุด 30,576 ไร่ โดยเปลี่ยนไปเป็นพื้นที่ปลูกข้าวโพดมากที่สุด มีเนื้อที่

viii
14,224 ไร่ และพื้นที่ปลูกมันสําปะหลัง มีเนื้อที่ 4,132 ไร่ ในขณะเดียวกัน พื้นที่ป่าสมบูรณ์ มีเนื้อที่ลดลง
16,715 ไร่ โดยเปลี่ยนไปเป็นพื้นที่ปลูกข้าวโพดมากที่สุด มีเนื้อที่ 5,710 ไร่ และพื้นที่ปลูกมันสําปะหลัง มีเนื้อที่
3,078 ไร่ สาเหตุที่สําคัญ คือ โครงการส่งเสริมการปลูกพืชเศรษฐกิจ โครงการประกันรายได้ จึงทําให้เกษตรกร
ขยายพื้นที่เพาะปลูกเข้าไปในเขตป่าไม้มากขึ้น
2.4 พื้นที่แหล่งน้ํา มีเนื้อที่เพิ่มขึ้น 5,805 ไร่ เนื่องจากมีการสร้างบ่อน้ําในไร่นา อ่างเก็บน้ํา และระบบ
ชลประทานเพิ่มมากขึ้น
2.5 พื้นที่เบ็ดเตล็ด มีเนื้อที่ลดลง 12,060 ไร่ พบว่าเปลี่ยนไปเป็นพื้นที่นามากที่สุด มีเนื้อที่ 8,496 ไร่
รองลงมาเป็นพื้นที่ปลูกอ้อย มีเนื้อที่ 4,348 ไร่ พื้นที่ปลูกมันสําปะหลัง มีเนื้อที่ 3,317 ไร่ พื้นที่ปลูกข้าวโพด
มีเนื้อที่ 2,927 ไร่ พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง มีเนื้อที่ 2,772 ไร่ และพื้นที่แหล่งน้ํา มีเนื้อที่ 2,478 ไร่
ตามลําดับ
3.

ข้อเสนอแนะ

3.1 การนําเทคโนโลยีการสํารวจระยะไกล โดยใช้ข้อมูลภาพดาวเที ยมรายละเอีย ดสูง และระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร์ ในการวิเคราะห์สภาพการใช้ที่ดินและการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดิน สามารถทําให้ได้
ข้อมูลที่ถูกต้องแม่นยําทั้งเชิงพื้นที่และเชิงตําแหน่ง ข้อมูลที่ได้นอกจากจะนําไปใช้เป็นระบบสารสนเทศในการ
การวางแผนการจัดการทรัพยากรดิน กําหนดเขตเหมาะสมปลูกพืชเศรษฐกิจแล้ว ยังสามารถนําไปประยุกต์ใช้
ในการสํารวจ ตรวจสอบ พื้นที่เสียหายจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ เช่น อุทกภัย เพื่อวางแผนจัดการให้ความ
ช่วยเหลือ หรือประเมินความเสียหาย ตลอดจนนําไปใช้ในการประเมินภาษี สําหรับหน่วยงานท้องถิ่นด้วย
3.2 การส่งเสริมให้เกษตรกร ขยายพื้นที่ปลูกพืชเศรษฐกิจจากโครงการต่างๆ ทั้งในระดับรัฐบาลและ
ระดั บ ท้ องถิ่ น ควรคํ า นึ งถึ งศั กยภาพของที่ ดิ น เป็ น ปั จ จั ย การผลิ ต ที่ สํ า คั ญ โดยต้ องพิ จ ารณาจากเขตความ
เหมาะสมของที่ดิน สําหรับพืชเศรษฐกิจแต่ละชนิด ซึ่งกรมพัฒนาที่ดินได้จัดทําไว้แล้ว และต้องอยู่นอกเขตป่าไม้
หรือที่ดินของรัฐเท่านั้น
3.3 จากรายงานของสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2558) พบว่า
ต้นทุนการผลิตพืชช่วงปีที่ผ่านมาเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง อันเนื่องมาจากปัจจัยด้านแรงงาน การดูแลรักษา และ
ปัจจัยการผลิต เกษตรกรจึงควรหันมาพึ่งพาตนเองโดยการปรับเปลี่ยนปัจจัยการผลิต เช่น ลดการใช้ปุ๋ยเคมีโดย
ใช้ปุ๋ยอินทรีย์แทน และควรแสวงหาความรู้จากแหล่งข้อมูล ทั้งจากท้องถิ่นและภาครัฐ เพื่อลดต้นทุน และ
เกษตรกรรายย่อยที่ปลูกพืชเชิงเดี่ยว ควรปรับเปลี่ยนมาเป็นไร่นาสวนผสม เพื่อลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้
จากภัยพิบัติธรรมชาติ และราคาตกต่ํา โดยดําเนินการตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
3.4 การพั ฒ นาแหล่ ง น้ํ า และระบบชลประทาน เนื่ อ งจากปั ญ หาการพั ฒ นาโครงการขนาดใหญ่
ไม่สามารถทําได้ ในขณะที่พื้นที่ชลประทานมีเพียงร้อยละ 27 ของพื้นที่เกษตร จึงควรเร่งการพัฒนาแหล่งน้ํา
ธรรมชาติ เช่น แม่น้ํา ลําห้วย คลอง บึง ซึ่งมีเนื้อที่รวม 34,198 ไร่ และพื้นที่ลุ่ม 1,773 ไร่ ให้สามารถรองรับน้ํา
ในช่วงฤดูฝนเสมือนเป็นแก้มลิง เพื่อบรรเทาปัญหาอุทกภัยในฤดูฝน และเป็นแหล่งเก็บกักน้ําเพื่อการเกษตร
และอุปโภคบริโภคในฤดูแล้ง

