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สารบัญตาราง 

ตารางท่ี     หนา 

1   ลักษณะอุตุนิยมวิทยา จังหวัดนาน เฉลี่ยรายเดือน ในคาบ 30 ป พ.ศ. 2524-2553   9 
2    พ้ืนท่ีของกลุมชุดดิน พ้ืนท่ีเบ็ดเตล็ดและชุดดิน จังหวัดนาน  16 
3 จํานวนประชากร จังหวัดนาน พ.ศ. 2558   22 
4 สภาพการใชท่ีดินจังหวัดนาน  พ.ศ. 2559   39 
5 เปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงการใชท่ีดินจังหวัดนาน ระหวาง พ.ศ. 2550 และ พ.ศ. 2559   66 
6 รายละเอียดการเปลี่ยนแปลงการใชท่ีดิน จังหวัดนาน  ระหวาง พ.ศ. 2550 และ พ.ศ. 2559   67 
7 การเปลี่ยนแปลงการใชท่ีดิน จังหวัดนาน พ.ศ. 2550 ท่ีเปลี่ยนเปนพ้ืนท่ีชุมชน ใน พ.ศ. 2559    69 
8 การเปลี่ยนแปลงการใชท่ีดิน จังหวัดนาน พ.ศ. 2550 ท่ีเปลี่ยนเปนพ้ืนท่ีนาขาว ใน พ.ศ. 2559    72 
9 ประเภทการใชท่ีดินพ้ืนท่ีนาขาว จังหวัดนาน พ.ศ. 2550 ท่ีเปลี่ยนเปนการใชท่ีดินประเภทอ่ืนๆ    74 
 ใน พ.ศ. 2559  
10 การเปลี่ยนแปลงการใชท่ีดิน จังหวัดนาน พ.ศ. 2550 ท่ีเปลี่ยนเปนพ้ืนท่ีพืชไรอ่ืนๆ ใน พ.ศ. 2559   76 
11 ประเภทการใชท่ีดินพ้ืนท่ีพืชไรอ่ืนๆ จังหวัดนาน พ.ศ. 2550 เปลี่ยนเปนการใชท่ีดินประเภทอ่ืนๆ   78 
 ใน พ.ศ. 2559  
12 ประเภทการใชท่ีดิน จังหวัดนาน พ.ศ. 2550 ท่ีเปลี่ยนเปนพ้ืนท่ีปลูกขาวโพด ใน พ.ศ. 2559   80 
13 ประเภทการใชท่ีดินพ้ืนท่ีปลูกขาวโพด จังหวัดนาน พ.ศ. 2550 ท่ีเปลี่ยนเปนการใชท่ีดิน   82 
 ประเภทอ่ืนๆ ใน พ.ศ. 2559  
14 ประเภทการใชท่ีดิน จังหวัดนาน พ.ศ. 2550 ท่ีเปลี่ยนเปนพ้ืนท่ีปลูกไมยืนตนอ่ืนๆ ใน พ.ศ. 2559   84 
15 ประเภทการใชท่ีดินพ้ืนท่ีปลูกไมยืนตนอ่ืนๆ จังหวัดนาน พ.ศ. 2550 ท่ีเปลี่ยนเปนการใชท่ีดิน   86 
        ประเภทอ่ืนๆ ใน พ.ศ. 2559     
16 ประเภทการใชท่ีดิน จังหวัดนาน พ.ศ. 2550 ท่ีเปลี่ยนเปนพ้ืนท่ีปลูกยางพารา ใน พ.ศ. 2559   89 
17 ประเภทการใชท่ีดินพ้ืนท่ีปลูกยางพารา จังหวัดนาน พ.ศ. 2550 ท่ีเปลี่ยนเปนการใชท่ีดิน   91
 ประเภทอ่ืนๆ ใน พ.ศ. 2559        
18 ประเภทการใชท่ีดิน จังหวัดนาน พ.ศ. 2550 ท่ีเปลี่ยนเปนพ้ืนท่ีปลูกสัก ใน พ.ศ. 2559   93 
19 พ้ืนท่ีปลูกสัก จังหวัดนาน พ.ศ. 2550 ท่ีเปลี่ยนเปนการใชท่ีดินประเภทอ่ืนๆ ใน พ.ศ. 2559   95 
20 ประเภทการใชท่ีดิน จังหวัดนาน พ.ศ. 2550 ท่ีเปลี่ยนเปนพ้ืนท่ีไมผลอ่ืนๆ ใน พ.ศ. 2559   97 
21 การเปลี่ยนแปลงพ้ืนท่ีปลูกไมผลอ่ืนๆ จังหวัดนาน พ.ศ. 2550 ท่ีเปลี่ยนเปนการใชท่ีดิน   99 
 ประเภทอ่ืนๆ ใน พ.ศ. 2559  
22 ประเภทการใชท่ีดิน จังหวัดนาน พ.ศ. 2550 ท่ีเปลี่ยนเปนพ้ืนท่ีปลูกลิ้นจี่ ใน พ.ศ. 2559   100 
23 การเปลี่ยนแปลงพ้ืนท่ีปลูกลิ้นจี่ จังหวัดนาน พ.ศ. 2550 ท่ีเปลี่ยนเปนการใชท่ีดินประเภทอ่ืนๆ  102 
 ใน พ.ศ. 2559  
24 ประเภทการใชท่ีดิน จังหวัดนาน พ.ศ. 2550 ท่ีเปลี่ยนเปนพ้ืนท่ีปลูกลําไย ใน พ.ศ. 2559  103 
25 การเปลี่ยนแปลงพ้ืนท่ีปลูกลําไย จังหวัดนาน  พ.ศ. 2550 ท่ีเปลี่ยนเปนการใชท่ีดินประเภทอ่ืนๆ  105 
 ใน พ.ศ. 2559  
26 การเปลี่ยนแปลงพ้ืนท่ีขาวไร (ไรหมุนเวียน) จังหวัดนาน พ.ศ. 2550 ท่ีเปลี่ยนเปนการใชท่ีดิน  106
 ประเภทอ่ืนๆ ใน พ.ศ. 2559   



(4) 

 

สารบัญตาราง (ตอ) 

ตารางท่ี   หนา 

27 ประเภทการใชท่ีดิน จังหวัดนาน พ.ศ. 2550 ท่ีเปลี่ยนเปนพ้ืนท่ีขาวไร(ไรหมุนเวียน) ใน พ.ศ. 2559  108 
28 ประเภทการใชท่ีดิน จังหวัดนาน พ.ศ. 2550 ท่ีเปลี่ยนเปนพ้ืนท่ีไรราง(ไรหมุนเวียน)  109 
 ใน พ.ศ. 2559  
29 ประเภทการใชท่ีดินพ้ืนท่ีไรราง(ไรหมุนเวียน) จังหวัดนาน พ.ศ. 2550 ท่ีเปลี่ยนเปนการใชท่ีดิน  111 
 ประเภทอ่ืนๆ ใน พ.ศ. 2559  
30 ประเภทการใชท่ีดิน จังหวัดนาน พ.ศ. 2550 ท่ีเปลี่ยนเปนพ้ืนท่ีปลูกขาวโพด(ไรหมุนเวียน)          112 
        ใน พ.ศ. 2559   
31 การเปลี่ยนแปลงพ้ืนท่ีปลูกขาวโพด(หมุนเวียน) จังหวัดนาน พ.ศ. 2550 ท่ีเปลี่ยนเปนการใชท่ีดิน  114 
 ประเภทอ่ืนๆ ใน พ.ศ. 2559   
32 การเปลี่ยนแปลงพ้ืนท่ีพ้ืนท่ีปาสมบูรณ จังหวัดนาน พ.ศ. 2550 ท่ีเปลี่ยนเปนการใชท่ีดิน  116 
        ประเภทอ่ืนๆ ใน พ.ศ. 2559   
33 การเปลี่ยนแปลงพ้ืนท่ีปารอสภาพฟนฟู จังหวัดนาน พ.ศ. 2550 ท่ีเปลี่ยนเปนการใชท่ีดิน  118 
        ประเภทอ่ืนๆ ใน พ.ศ. 2559     
34 การเปลี่ยนแปลงพ้ืนท่ีเบ็ดเตล็ด จังหวัดนาน พ.ศ. 2550 ท่ีเปลี่ยนเปนการใชท่ีดินประเภทอ่ืนๆ  121 
 ใน พ.ศ. 2559   
35 ประเภทการใชท่ีดิน จังหวัดนาน พ.ศ. 2550 ท่ีเปลี่ยนเปนพ้ืนท่ีแหลงน้ํา  ใน พ.ศ. 2559    123 
36 การใชท่ีดินลุมน้ํานาน พ.ศ. 2559 ในขอบเขตจังหวัดนาน  126 
37 การใชท่ีดินในเขตปาไมตามกฎหมาย  132 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



(5) 

 

สารบัญภาพ 

ภาพท่ี หนา 

1      ข้ันตอนการทํางานในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร  5 
2 แผนท่ีแสดงขอบเขตการปกครอง จังหวัดนาน พ.ศ. 2555   7 

3 แหลงน้ําและขอบเขตชลประทาน จังหวัดนาน  18 

4 เขตปาไมตามกฎหมาย จังหวัดนาน  20 
5 วิธีการหรือข้ันตอนการทํางาน  26 
6 เทคโนโลยีการสํารวจทรัพยากรจากระยะไกลดวยดาวเทียม  28 
7 การเก็บขอมูลโดยการสํารวจขอมูลจากระยะไกล  31 
8 กระบวนการสาํรวจขอมูลจากระยะไกล  32 
9 แผนภูมิสัดสวนของสภาพการใชท่ีดินประเภทตางๆ จังหวัดนาน พ.ศ. 2559  38 
10 สภาพการใชท่ีดินจังหวัดนาน  พ.ศ. 2559  44 
11 แผนท่ีแสดงพ้ืนท่ีชุมชนและสิ่งปลูกสราง จังหวัดนาน พ.ศ. 2559  46 
12 แผนภูมิสัดสวนของสภาพการใชท่ีดินประเภทพ้ืนท่ีเกษตรกรรม จังหวัดนาน พ.ศ. 2559  47 
13 แผนท่ีแสดงพ้ืนท่ีเกษตรกรรม จังหวัดนาน พ.ศ. 2559  48 
14 ขอมูลจากภาพดาวเทียมรายละเอียดสูง บันทึกขอมูลเม่ือวันท่ี 5 พฤศจกิายน พ.ศ. 2557  50 
 พ้ืนท่ีนา (บน) และนาขาว (ลาง) บริเวณอําเภอทาวังผา บันทึกภาพเม่ือวันท่ี 21 กันยายน  
 พ.ศ. 2558 
15 ขอมูลจากภาพดาวเทียมรายละเอียดสูง บันทึกขอมูลเม่ือวันท่ี 29 ธันวาคม พ.ศ. 2557  52 
 พ้ืนท่ีขาวโพด (บน) และพ้ืนท่ีปลูกขาวโพด (ลาง) บริเวณอําเภอนานอย บันทึกภาพเม่ือ 
 วันท่ี 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 
16 ขอมูลจากภาพดาวเทียมรายละเอียดสูง บันทึกขอมูลเม่ือวันท่ี 29 ธันวาคม พ.ศ. 2557  54 
 พ้ืนท่ียางพารา (บน) และพ้ืนท่ีปลูกยางพารา (ลาง) บริเวณอําเภอนานอย บันทึกภาพเม่ือ 
 วันท่ี 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 
17 ขอมูลจากภาพดาวเทียมรายละเอียดสูง บันทึกขอมูลเม่ือวันท่ี 3 พฤศจกิายน พ.ศ. 2557  55 
 พ้ืนท่ีสัก (บน) และพ้ืนท่ีปลูกสัก (ลาง) บริเวณอําเภอเมืองนาน บันทึกภาพเม่ือวันท่ี 20 กรกฎาคม  
 พ.ศ. 2558 
18 ขอมูลจากภาพดาวเทียมรายละเอียดสูง บันทึกขอมูลเม่ือวันท่ี 3 พฤศจกิายน พ.ศ. 2557  57 
 พ้ืนท่ีลําไย (บน) และพ้ืนท่ีปลูกลําไย (ลาง) บริเวณอําเภอเมืองนาน บันทึกภาพเม่ือ 
 วันท่ี 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 
19 ขอมูลจากภาพดาวเทียมรายละเอียดสูง บันทึกขอมูลเม่ือวันท่ี 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557  58 
 พ้ืนท่ีลิ้นจี่ (บน) และพ้ืนท่ีปลูกลิ้นจี่ (ลาง) บริเวณอําเภอเมืองนาน บันทึกภาพเม่ือวันท่ี 20  
 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 
20 แผนภูมิแสดงสัดสวนรอยละของพ้ืนท่ีปาไม จังหวัดนาน พ.ศ. 2559  60 
21 แผนท่ีแสดงพ้ืนท่ีปาไม จังหวัดนาน พ.ศ. 2559  61 

22 แผนภูมิแสดงสัดสวนรอยละของพ้ืนท่ีแหลงน้ํา จังหวัดนาน พ.ศ. 2559  62 
23 แผนท่ีแสดงพ้ืนท่ีแหลงน้ํา จังหวัดนาน พ.ศ. 2559  63 



(6) 

 

สารบัญภาพ (ตอ) 

ภาพท่ี  หนา 

24 แผนท่ีแสดงพ้ืนท่ีเบ็ดเตล็ด จังหวัดนาน พ.ศ. 2559  65 
25 พ้ืนท่ีท่ีมีการเปลี่ยนแปลงการใชท่ีดิน จังหวัดนาน เม่ือเปรียบเทียบระหวาง พ.ศ. 2550  68 
 และ พ.ศ. 2559  
26 การเปลี่ยนแปลงการใชท่ีดิน จังหวัดนาน พ.ศ. 2550 ท่ีเปลี่ยนเปนพ้ืนท่ีชุมชน พ.ศ. 2559  70 
27 พ้ืนท่ีนาขาวท่ีเปลี่ยนเปนพ้ืนท่ีชุมชน บริเวณ อําเภอเมืองนาน จากภาพถายออรโธส ี  71 
 บันทึกเม่ือ พ.ศ. 2545 (บน) และบันทึกขอมูลเม่ือวันท่ี 3 พฤศจกิายน พ.ศ. 2557 (ลาง) 
28 แผนท่ีการเปลี่ยนแปลงการใชท่ีดิน จังหวัดนาน พ.ศ. 2550 ท่ีเปลี่ยนเปนพ้ืนท่ีนาขาว พ.ศ. 2559  73 
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บทท่ี 1 

บทนํา 

1.1 หลักการและเหตุผล 

 จังหวัดนาน เปนจังหวัดท่ีตั้งอยูทางภาคเหนือของประเทศไทย มีเนื้อท่ี 7,170,045 ไร เปนแหลง
ทรัพยากรธรรมชาติท่ีสําคัญของภาคเหนือ ท้ังภูเขา ปาไม และแหลงตนน้ํา จึงเปนโอกาสท่ีจะสนับสนุนในดาน
การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตร เพ่ือใหเปนแหลงผลิตสินคาการเกษตรท่ีสําคัญ     
ของประเทศ อยางไรก็ตาม ปญหาสําคัญของความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของ
จังหวัดมีแนวโนมสูงข้ึน คือ การบุกรุกพ้ืนท่ีปา เนื่องจากถูกบุกรุกถูกทําลายไปเรื่อยๆ จากการทําการเกษตร
เชิงเดี่ยว และการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืชในการเกษตร สงผลกระทบทางตรงและทางออมตอแหลงตนน้ํา ปญหา
การใชท่ีดินไมเหมาะสม ไดแก การใชท่ีดินไมสอดคลองสมรรถนะของท่ีดิน การใชท่ีดินผิดประเภท และการใช
ท่ีดินไมถูกตองตามหลักการอนุรักษโดยเอาพ้ืนท่ีเกษตรกรรมไปใชในกิจกรรมอ่ืน และปญหาความเสื่อมโทรม
ของทรัพยากรดินเปนปญหาจากการสืบเนื่องจากการใชท่ีดินอยางไมถูกตองและไมเหมาะสมโดยเฉพาะอยางยิ่ง
พ้ืนท่ีลาดชันสูง อันไดแก พ้ืนท่ีปาสงวนแหงชาติท่ีถูกทําลายกอใหเกิด การชะลางพังทลายและดินเสื่อมโทรมแต
ละปจะมีการสูญเสียหนาดิน อันเกิดจากการชะลางพังทลายและจาก รายงานการสูญเสียดินของสํานักงาน
คณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติพบวามีปริมาณตะกอนรวม 3.3 ลานตันตอปและความลึกของการ
กัดเซาะ 0.02 มิลลิเมตรตอปตามจุดตางๆ ในลุมน้ํานาน การสูญเสียดินในจังหวัดอยูระหวาง 0.01-150 ตันตอ
ไรตอป โดยพ้ืนท่ีลุมน้ํานานตอนบนซ่ึงประกอบดวยพ้ืนท่ีปาเขา อัตราการสูญเสียดินอยูในระดับปานกลางถึง
รุนแรง โดยเฉพาะพ้ืนท่ีปาไมท่ีถูกทําลาย อยางรุนแรงและมีความลาดชันสูง (สํานักงานจังหวัดนาน, 2557)  
 จากขอมูลของกรมปาไมพบวาใน พ.ศ. 2519 จังหวัดนาน มีพ้ืนท่ีปาสมบูรณท่ีอยูท้ังในและนอกเขตปาสงวน
แหงชาติท้ังหมด 5,280,625 ไร คิดเปนรอยละ 73.65 ของพ้ืนท่ีท้ังจังหวัด (กระทรวงอุตสาหกรรม, 2559)      
จากการสํารวจการใชท่ีดินของกรมพัฒนาท่ีดินในพ.ศ. 2558 พบวาพ้ืนท่ีปาไมของจังหวัดนานลดลงเหลือ 
4,559,906 ไร คิดเปนรอยละ 63.60 ของเนื้อท่ีจังหวัด หรือลดลง 720,719 ไร โดยสาเหตุหลักของการบุกรุก
ถูกทําลายพ้ืนท่ีปา เกิดจาก พ้ืนท่ีทํากินมีนอยผืนปาจึงมักถูกเบียดเบียนอยูเสมอ และเกิดจากความลมเหลวของ
เกษตรกรรมและทุนเอกชนท่ีสงเสริมการปลูกขาวโพด  จากสถานการณการลดลงของพ้ืนท่ีปาไมและปญหาการ
เสื่อมโทรมของดินในจังหวัดนาน เปนจุดเริ่มตนของ โครงการรักษปานาน ท่ีดําเนินการภายใตการอํานวยการ
ของสํานักงานโครงการสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จังหวัดนาน มณฑลทหารบกท่ี 38 
จังหวัดนาน มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยและ ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) รวมท้ัง
ไดประสานความรวมมือกับหนวยงานภาครัฐและภาคเอกชน ตลอดจนหนวยงานตางๆในจังหวัดนาน 
ดําเนินงาน โครงการรักษปานาน มาอยางตอเนื่อง ตั้งแต พ.ศ. 2557 มีวัตถุประสงคสําคัญ คือ ลดการสูญเสีย
พ้ืนท่ีปาไมและเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียวใหจังหวัดนาน เสริมและสรางอาชีพทางเลือกใหแกเกษตรกร และสรางจิตสํานึก
ใหแกเด็กและเยาวชน เชน  การสงเสริมใหเกษตรกรปลูกพืช คือ กลวยหิน ในพ้ืนท่ี ตําบลเมืองจังกวา 153 ไร
จัดเปนกลวยกลุมท่ีมีศักยภาพทางเศรษฐกิจ ใหผลผลิตท่ีสามารถนําไปจําหนายไดท้ังผลดิบและผลสุก 
มีประโยชนหลากหลาย รวมท้ังองคประกอบของแปงจากกลวยหิน ซ่ึงมีคุณลักษณะท่ีสามารถสงเสริมและแปรรูป 
เปนผลิตภัณฑอาหารเพ่ือสุขภาพได เปนตน (ศูนยเครือขายการเรียนรูเพ่ือภูมิภาค, 2559)  



 

 

2 

 

 กรมพัฒนาท่ีดิน โดยกองนโยบายและแผนการใชท่ีดิน จึงมีการสํารวจ วิเคราะหและจัดทําแผนท่ีสภาพ
การใชท่ีดิน จังหวัดนาน โดยพิจารณาจากสภาพพ้ืนท่ี ความตองการของชุมชนเปนหลัก นอกจากนี้ ยังศึกษา
แนวนโยบายดานการเกษตรของรัฐบาล และทองถ่ินในระดับตางๆ เพ่ือนํามาวิเคราะหและกําหนดการใช
ประโยชนท่ีดิน พรอมขอเสนอแนะดานการจัดการพ้ืนท่ีในแตละพ้ืนท่ีและมีการปรับปรุงทุก 2 ป ตามฐานขอมูลเดิม  
เพ่ือเปนแนวทางใหเกิดการใชท่ีดินเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และปองกันปญหาดังกลาวขางตน ซ่ึงขอมูล
ดังกลาวขางตนสามารถใชเปนแนวทางในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติท่ีเหมาะสม โดยเฉพาะทรัพยากรดิน 
ซ่ึงเปนทรัพยากรท่ีมีคาของประเทศใหใชตอไปในอนาคตไดอยางยั่งยืน 
 ดังนั้น การติดตามการเปลี่ยนแปลงการใชท่ีดินภายในจังหวัดนานจึงมีความสําคัญตอการประเมิน
สถานการณตางๆ ท้ังดานการอนุรักษ การพัฒนาเศรษฐกิจ โดยเฉพาะอยางยิ่งดานการเกษตร รวมถึงเปน
ฐานขอมูลสําคัญในการวางแผนการใชท่ีดิน สามารถนําไปใชในการกําหนดยุทธศาสตรการกําหนดเขตเพาะปลูก
ท่ีเหมาะสม การประเมินผลพืชเศรษฐกิจท่ีสําคัญ การจัดระบบชลประทานใหเพียงพอกับความตองการดาน
เกษตรกรรม อุปโภคและบริโภค รวมถึงการจัดการดานโลจิสติกส ใหสอดคลองกับนโยบายการพัฒนาของ
จังหวัดจนถึงระดับประเทศ การนําเทคโนโลยีการสํารวจระยะไกลโดยใชภาพถายออรโธสีเชิงเลข  ขอมูลจาก
ดาวเทียม และระบบสารสนเทศภูมิศาสตรเขามาชวยในการสํารวจและจัดทําฐานขอมูลสภาพการใชท่ีดินและ
ศึกษา การเปลี่ยนแปลงการใชท่ีดิน ทําใหการสํารวจในพ้ืนท่ีท่ีเขาถึงไดยากและการทํางานภายใตระยะเวลา
และงบประมาณท่ีจํากัดมีประสิทธิภาพและรวดเร็วยิ่งข้ึน 

1.2 วัตถุประสงค 

 1.2.1 เพ่ือสํารวจและจัดทําแผนท่ีสภาพการใชท่ีดินเชิงเลข จังหวัดนาน พ.ศ. 2559 มาตราสวน 1:25,000 
 1.2.2 เพ่ือวิเคราะหการเปลี่ยนแปลงการใชท่ีดิน จังหวัดนาน ระหวาง พ.ศ. 2550 - 2559 
 

1.3 ระยะเวลาและสถานที่ดําเนินงาน 

 1.3.1 ระยะเวลาในการดําเนินงานท้ังสิ้น 12 เดือน  ตั้งแตดือนเดือนตุลาคม 2558 ถึงเดือนกันยายน 2559 
 1.3.2 สถานท่ีดําเนินงาน กองนโยบายและแผนการใชท่ีดิน 

1.4 อุปกรณและวิธีการดําเนินงาน 

 การดําเนินการโครงการจัดทําแผนท่ีสภาพการใชท่ีดิน และการเปลี่ยนแปลงการใชท่ีดิน โดยใชภาพถาย
ออรโธสีเชิงเลข และขอมูลภาพถายจากดาวเทียมท่ีบันทึกในพ.ศ. 2553- 2558 ของจังหวัดนาน ดวยการสํารวจ 
และรวบรวมขอมูลภาคสนามของการใชท่ีดิน และจําแนกพ้ืนท่ีการใชท่ีดินเพ่ือใหเปนปจจุบันดวยขอมูลเชิงเลข 
(Digital data) นั้น ประกอบดวยการดําเนินงานท่ีเปนระบบ แผนการดําเนินงาน รายละเอียดดังตอไปนี้ (ภาพท่ี 1) 
 1.4.1 อุปกรณ 
  1) ภาพถายออรโธสีเชิงเลข พ.ศ. 2545 กระทรวงเกษตรและสหกรณ  
  2) ขอมูลเชิงเลขจากดาวเทียม LANDSAT-8 OLI รายละเอียดดังนี้ 
   (1)  Path/Row : 130/47   บันทึกภาพเม่ือวันท่ี    26 ตุลาคม 2558 
   (2)  Path/Row : 130/47   บันทึกภาพเม่ือวันท่ี 27 มกราคม 2558 
   (3)  Path/Row : 130/47   บันทึกภาพเม่ือวันท่ี 28 กุมภาพันธ 2558 
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   (4)  Path/Row : 130/48   บันทึกภาพเม่ือวันท่ี   2 มกราคม 2558 
   (5)  Path/Row : 130/48   บันทึกภาพเม่ือวันท่ี 26 ตุลาคม 2558 
   (6)  Path/Row : 130/48   บันทึกภาพเม่ือวันท่ี 11 พฤศจิกายน 2558 
  3) ขอมูลเชิงเลขจากดาวเทียมไทยโชต (THEOS) ท้ังระบบชวงคลื่นเดียว (Panchromatic) และ
ระบบหลายชวงคลื่น (Multispectral) บริเวณจังหวัดนาน รายละเอียด ดังนี้ 
   (1)  บันทึกภาพเม่ือวันท่ี    3 กุมภาพันธ 2553   
   (2)  บันทึกภาพเม่ือวันท่ี   13 กุมภาพันธ 2553  
   (3)  บันทึกภาพเม่ือวันท่ี   19 เมษายน 2555 
   (4)  บันทึกภาพเม่ือวันท่ี   29 มีนาคม 2555 
  4) แผนท่ีสภาพการใชท่ีดินจังหวัดนาน พ.ศ. 2550 มาตราสวน 1:25,000 จากฐานขอมูลกรม
พัฒนาท่ีดิน 
  5) แผนท่ีขอบเขตการปกครองระดับตําบลท้ังประเทศ พ.ศ. 2555 จากกรมการปกครอง 
กระทรวงมหาดไทย  
  6) แผนที ่ภ ูม ิประเทศ มาตราส วน 1:50,000 ลําด ับช ุด  L7018 จากกรมแผนที ่ทหาร 
กระทรวงกลาโหม จํานวน 32 ระวาง จังหวัดนาน  ประกอบดวย ระวาง 5045I II ,5046I II ,5047I II ,5048II  
5145I II III IV ,5146I II III IV ,5147I II III IV ,5148II III ,5245IV ,5246I II III IV ,5247I II III IV และ 5248II III 
  7) เครื่องคอมพิวเตอรสวนบุคคล พรอมอุปกรณเครื่องพวง 
  8) โปรแกรมวิ เคราะหและประมวลผลในระบบสารสนเทศภู มิศาสตร  (Geographic 
Information System - GIS)  
  9) เครื่องอานพิกัดทางภูมิศาสตร (Global Positioning System - GPS) 
  10)เข็มทิศและอุปกรณสนามอ่ืนๆ 
 1.4.2 วิธีดําเนินงาน 
  1) รวบรวมและตรวจสอบเอกสารท้ังในรูปแบบของแผนท่ี แผนท่ีเชิงเลขและรายงาน ท่ีเก่ียวของกับ
จังหวัดนาน เพ่ือนําขอมูลดังกลาวมาใชในการกําหนดแผนการดําเนินงาน 
  2) การเตรียมขอมูลดาวเทียมและภาพถายออรโธสี 
   (1)  ขอมูลจากดาวเทียมไทยโชตท่ีใชในการปฏิบัติงานประกอบดวยขอมูลเชิงเลข (Digital 
data) และขอมูลเชิงภาพ (Analog data) การเตรียมขอมูลดาวเทียม มีข้ันตอนการดําเนินงานดังนี้ 
     - การแกไขความคลาดเคลื่อนทางเรขาคณิต (Geometric correction) เนื่องจาก
ขอมูลดาวเทียมท่ีไดรับมายังมีความคลาดเคลื่อนเชิงตําแหนงทางภูมิศาสตร  จึงตองดําเนินการแกไขตําแหนง 
ใหถูกตอง  เพ่ือใหสามารถซอนทับกับชั้นขอมูลอ่ืน ๆได โดยใชภาพถายออรโธสีเชิงเลขของกรมพัฒนาท่ีดิน  
และแผนท่ีภูมิประเทศ มาตราสวน 1 : 50,000 จากกรมแผนท่ีทหารเปนขอมูลอางอิง 
    - การผลิตภาพจากขอมูลดาวเทียมไทยโชต  ภาพท่ีใชเปนภาพผสมสีเท็จ (False 
color) สามชวงคลื่น เพ่ือใหภาพชัดเจนและงายตอการวิเคราะหมากข้ึน ทําการผสมสีดังนี้  ชวงคลื่นอินฟราเรด
ใกล (Near Infrared–NIR) ใหผานตัวกรองแสงสีแดง (red filter) เนื่องจากชวงคลื่นอินฟราเรดใกลเปนชวง
คลื่นท่ีพืชสีเขียวสะทอนพลังงานมากท่ีสุด ดังนั้น บริเวณท่ีมีพืชใบเขียวอยูในภาพ จะมองเห็นเปนสีแดงชัดเจน  
สวนชวงคลื่นสีแดงใหผานตัวกรองแสงสีเขียว (Green filter)  และชวงคลื่นสีน้ําเงินใหผานตัวกรองแสงสีน้ํา
เงิน (Blue filter)  หลังจากนั้น ทําการเนนรายละเอียดของขอมูลภาพดวยขอมูลภาพชวงคลื่นเดียวหรือ
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ภาพขาว-ดํา ท่ีมีรายละเอียดจุดภาพ 2 เมตร ซ่ึงเทคนิคนี้หรือที่เรียกวา Pansharpening method จะทํา
ใหขอมูลภาพสีมีรายละเอียดจุดภาพเพ่ิมข้ึนเทากับ 2 เมตร 
     - การผลิตภาพขอมูลดาวเทียม LANDSAT 8 OLI จะใชเทคนิคผสมสีเท็จ (False 
color composite) โดยชวงคลื่นอินฟราเรดใกล Near Infrared (NIR) (0.85 - 0.88 ไมครอน) ผานตัวกรองสีแดง 
ชวงคลื่นอินฟราเรดคลื่นสั้น1 (Short Wave Infrared1:SWIR1) (1.57 - 1.65ไมครอน) ผานตัวกรองสีเขียว 
และชวงคลื่นสีแดง (0.64 - 0.67 ไมครอน) ผานตัวกรองสีนํ้าเงิน เพ่ือใชในการจําแนกพืชพรรณ 
   (2)  การว ิเ คราะห ข อม ูลสภาพการ ใช ที ่ด ินจ ากข อม ูลด าว เท ียม  และภาพถ า ย 
ออรโธสีเชิงเลข โดยพิจารณาจากองคประกอบของขอมูล คือ ความเขมของสีและสี (tone/color) ขนาด (size) 
ร ูปร าง (shape)  เนื ้อภาพ (texture)  ร ูปแบบ (pattern)  ความสูงและเงา(height and shadow)           
ความเก่ียวพัน (association) และการเปลี่ยนแปลงตามฤดูกาล (temporal change) เพ่ือวิเคราะหขอมูล
สภาพการใชท่ีดิน โดยใชโปรแกรมวิเคราะหระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร แลวจึงนําชั้นขอมูลท่ีไดทําการ
ซอนทับกับภาพถายออรโธสีเชิงเลข และขอมูลจากดาวเทียมไทยโชต  เพ่ือจัดพิมพเปนแผนท่ีสําหรับการสํารวจ
และตรวจสอบขอมูลในภาคสนาม 
  3) การสํารวจขอมูลในภาคสนาม ทําการสํารวจและตรวจสอบรายละเอียดสภาพการใชท่ีดินใน
พ้ืนท่ีจริง พรอมท้ังแกไขรายละเอียดใหมีความถูกตองตรงกับสภาพปจจุบัน 
  4) การสรางฐานขอมูลสารสนเทศภูมิศาสตร (GIS database) เปนการจัดทําท้ังฐานขอมูลเชิง
พ้ืนท่ี (Spatial data) และฐานขอมูลเชิงคุณลักษณะ (Attribute data) ของขอมูลจากภาคสนามและขอมูล
แผนท่ีจากสวนท่ีเก่ียวของ  โดยนําเขาและประมวลผลในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร ดังนี้ 
   (1)  การสรางฐานขอมูลเชิงพ้ืนท่ี  เปนการนําเขาขอมูลในรูปแผนท่ีเชิงเลข เพ่ือใชวิเคราะห
และประมวลผลเชิงพ้ืนท่ี 
   (2)  การสรางฐานขอมูลเชิงคุณลักษณะ เปนการนําเขาขอมูลดานคุณลักษณะของแผนท่ี
และขอมูลท่ีเก่ียวของกับขอมูลเชิงพ้ืนท่ี เพ่ือทําใหทราบถึงความสัมพันธระหวางขอมูลท้ัง 2 ประเภท สําหรับใช
ในการวิเคราะหและประมวลผลในระบบสารสนเทศภูมิศาสตรตอไป 
  5) จัดทําแผนท่ีและฐานขอมูลสภาพการใชท่ีดินจังหวัดนาน พ.ศ. 2559 
  6) วิเคราะหและประมวลผลการเปลี่ยนแปลงการใชท่ีดินจังหวัดนาน พ.ศ. 2550 มาซอนทับการ
ชั้นขอมูลการใชท่ีดิน พ.ศ. 2559  
  7) จัดทํารายงานสภาพการใชท่ีดินและการเปลี่ยนแปลงการใชท่ีดินของจังหวัดนาน 
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 ภาพท่ี 1  ข้ันตอนการทํางานในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร 
 

รวบรวมขอมลู 

ภาพถายออรโธสีเชิงเลข 
(Ortho) 

ขอมูลดาวเทียม 
LANDSAT-8 OLI 

และ THEOS 

ตรึงพิกัดขอมูลดาวเทียม 
และผสมสีเท็จขอมลู

ดาวเทียม 
  

ขอมูลดาวเทียมท่ีปรับแก 
ใหมีความถูกตองทางเรขาคณิต 

วิเคราะหสภาพการใชท่ีดิน พ.ศ. 2559 

ตรวจสอบความถูกตอง
ภาคสนาม 

แผนท่ีสภาพการใชท่ีดิน 
 พ.ศ. 2550 

แผนท่ีสภาพการใชท่ีดิน 
พ.ศ. 2559 

วิเคราะหการเปลี่ยนแปลงการใชท่ีดิน 

แผนท่ีการเปลี่ยนแปลงการใชท่ีดนิ 
ระหวางป 2550 - 2559 

จัดทํารายงาน 
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บทท่ี  2 

ขอมูลท่ัวไป 

2.1 ที่ตั้งและอาณาเขต 

 จังหวัดนาน ตั้งอยูติดกับชายแดนทางดานทิศตะวันออกของภาคเหนือตอนบน ติดกับสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว ( สปป.ลาว ) หางจากกรุงเทพมหานครโดยทางรถยนต ประมาณ 668 กิโลเมตร 
บริเวณเสนรุ ง ที ่ 18 องศา 46 ลิปดา 30 ฟล ิปดาเหนือ เส นแวงที ่ 18 องศา46 ลิปดา44 ฟล ิปดา
ตะวันออก ระดับความสูงของพื้นที่อยูสูง 2 ,112 เมตร จากระดับน้ําทะเลปานกลาง มีพื้นที่ 11,472.076 
ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 7,170,045 ไร 
 ทิศเหนือ   ติดตอกับ ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
 ทิศใต    ติดตอกับ จังหวัดแพร,อุตรดิตถ 
 ทิศตะวันตก   ติดตอกับ จังหวัดพะเยา  
 ทิศเหนือ และทิศตะวันออก มีอาณาเขตติดตอกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) 
เปนระยะทางยาวประมาณ 227 กม. (ภาพท่ี 2) (กรมการปกครอง, 2555) 

2.2 สภาพภูมิประเทศ  

 สภาพพ้ืนท่ีโดยท่ัวไปของจังหวัดนานมีลักษณะเปนภูเขาสูง สลับกับเนิน และท่ีราบระดับต่ํา โดยรอยละ 35 
ของพ้ืนท่ีท้ังหมดเปนท่ีราบระดับต่ํา (สูงจากระดับทะเลปานกลางไมเกิน 300 เมตร) อยูบริเวณท่ีราบ ริมแมน้ํา
นาน ทางตอนกลางและตอนใตของพ้ืนท่ีจังหวัด ซ่ึงเปนพ้ืนท่ีเกษตรกรรม รอยละ 20 ของพ้ืนท่ีท้ังหมด บริเวณ
พื้นที่เนิน ที่ดอน ที่ราบระดับสูง (สูงจากระดับทะเลปานกลาง 300-500 เมตร) อยูบริเวณ ดานตะวันตก 
ดานตะวันออก และดานใตของจังหวัด พ้ืนท่ีท่ีเปนภูเขาระดับกลางถึงต่ํา และท่ีลาดเชิงเขา  (สูงจากระดับทะเล
ปานกลาง 500-750 เมตร) อยูบริเวณดานตะวันตกและตะวันออกของจังหวัด มีพ้ืนท่ีประมาณรอยละ 20    
ของพ้ืนท่ีท้ังหมด สวนพ้ืนท่ีภูเขาสูง (สูงจากระดับทะเลปานกลางมากกวา 750 เมตร) สวนใหญอยูทาง
ตะวันออก และตะวันออกเฉียงเหนือ และพบกระจายเปนกลุมทางทิศตะวันตก เทือกเขา ท่ีสําคัญ ไดแก 
เทือกเขาผีปนน้ํา และเทือกเขาหลวงพระบาง มีพ้ืนท่ีคิดเปนรอยละ 25 ของพ้ืนท่ีท้ังหมด สําหรับความลาดชันมี
ความสําคัญตอลักษณะของพ้ืนท่ีมาก บริเวณท่ีมีความลาดชันนอย ท่ีครอบคลุมบริเวณริมฝงแมน้ํา จะมีอัตรา
การพังทลายของดิน อันเนื่องมาจากการกระทําของแมน้ําคอนขางต่ํา บริเวณท่ีมีความลาดชันปานกลาง       
จะกระจายอยูในบริเวณพ้ืนท่ีลาดเขาของเทือกเขาผีปนน้ํา และเทือกเขาหลวงพระบาง พ้ืนท่ีเหลานี้ไมสามารถ
ทําการเกษตรแบบปกติได ตองอาศัยเทคนิคการเกษตรบนท่ีลาดมาประยุกตใชบริเวณท่ีมีความลาดชันมากจะมีพ้ืนท่ี
เพียงเล็กนอยสวนใหญอยูในบริเวณยอดเขาสูงไมเหมาะแกการเกษตรกรรม เนื่องจากมีการพังทลายของดินสูง 
ภูเขาท่ีสําคัญ ไดแก ดอยผีปนน้ํา ดอยโล ดอยมะแฮ ดอยขุนน้ํากอน ดอยภูคา ดอยสระพระแผว ดอยภูแว ดอยขุน
น้ํานาน ดอยภูสถาน และดอยผากิ แหลงน้ําธรรมชาติ ไดแก แมน้ํานาน น้ํางอบ น้ํากัน น้ําปว น้ําเลียง น้ําปอน 
น้ําหลุ น้ําพา น้ํายาว น้ํารัก น้ํางาว และน้ําแมวา (สํานักงานจังหวัดนาน, 2559) 
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ภาพท่ี 2  แผนท่ีแสดงขอบเขตการปกครอง จังหวัดนาน พ.ศ. 2555 
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ท่ีมา : กรมการปกครอง (2555) 

2.3   สภาพภูมิอากาศ 

 2.3.1 จังหวัดนาน มีความแตกตางกันของฤดูกาล โดยอากาศจะรอนอบอาวในฤดูรอน และหนาวเย็นใน
ฤดูหนาว โดยไดรับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต พัดพาเอาความชุมชื้นมาสูภูมิภาค ทําใหมีผลตกชุก 
ในเดือนพฤษภาคมถึงเดือนกันยายน ซ่ึงเปนชวงฤดูฝน และจะไดรับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ 
พัดพาเอาความหนาวเย็นสูภูมิภาค ในเดือนตุลาคมถึงกุมภาพันธ และในชวงเดือนมีนาคมถึงเมษายน จะไดรับ
อิทธิพลจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงใต ทําใหมีสภาพอากาศรอน 
  นอกจากนี้จังหวัดนาน ยังมีสภาพภูมิประเทศโดยรอบ เปนหุบเขาและภุเขาสูงชันมาก ทิวเขา
วางตัวในแนวเหนือใต ทําใหบริเวณยอดเขา สามารถรับความกดอากาศสูงท่ีแผมาจากประเทศจีนในฤดูหนาว 
ไดอยางท่ัวถึงและเต็มท่ี ขณะเดียวกันท่ีทิวเขาวางตัวเหนือใต ทําใหเสมือนกําแพงปดก้ันลมมรสุมทางทิศ
ตะวันออก รวมท้ังยังมีระดับความสูงเฉลี่ยบนยอดเขา กับความสูงเฉลี่ยท่ีผิวแตกตางกันมาก และยังมีระดับ
ความสูงเหนือระดับน้ําทะเล จากปจจัยท้ังหลายเหลานี้ ในตอนกลางวัน ถูกอิทธิพลของแสงแดดเผา ทําให
อุณหภูมิรอนมาก และในตอนกลางคืนจะไดรับอิทธิพลของลมภูเขา พัดลงสูหุบเขา ทําใหอากาศเย็นในตอน
กลางคืน 
 2.3.2 เม่ือพิจารณาจากตารางท่ี 1จะเห็นวาจังหวัดนาน มีปริมาณน้ําฝน 1,234.1 มิลลิเมตร เดือนท่ีมีฝน
ตกมากท่ีสุด คือ เดือนสิงหาคม ซ่ึงมีปริมาณน้ําฝน 273.2 มิลลิเมตร เดือนท่ีแลงท่ีสุด คือ เดือนมกราคม ซ่ึงมี
ปริมาณน้ําฝน 4.4 มิลลิเมตร เดือนท่ีรอนท่ีสุด คือ เดือนเมษายน มีอุณหภูมิ 37.0 องศาเซลเซียส เดือนมกราคม   
มีอากาศหนาวเย็นท่ีสุด อุณหภูมิต่ําสุด 14.2 องศาเซลซียส 
  มีลักษณะอากาศแบบทุงหญาเมืองรอนแบบ 3 ฤดู คือ ฤดูรอน ฤดูฝน และฤดูหนาว โดยมีความ
แตกตางของฤดูอยางชัดเจน 
  ฤดูรอน  ระหวางเดือนมีนาคม - เมษายน อากาศรอนถึงรอน 
  ฤดูฝน  ระหวางเดือนพฤษภาคม - กันยายน มีฝนตกชุก จากอิทธิพลลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต 
  ฤดูหนาว ระหวางเดือนพฤศจิกายน - กุมภาพันธ อากาศหนาวถึงหนาวจัด จากอิทธิพลลมมรสุม
ตะวันออกเฉียงเหนือ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A4%E0%B8%94%E0%B8%B9%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A4%E0%B8%94%E0%B8%B9%E0%B8%9D%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A4%E0%B8%94%E0%B8%B9%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A7
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ตารางท่ี 1  ลักษณะอุตุนิยมวิทยา จังหวัดนาน เฉลี่ยรายเดือน ในคาบ 30 ป พ.ศ. 2524-2553 

เดือน อุณหภูมิต่ําสุด (ซ.) อุณหภูมิสูงสดุ (ซ.) ปริมาณฝน (มม.) 

มกราคม 14.2 30.8 4.4 

กุมภาพันธ 15.6 33.4 11.9 

มีนาคม 18.9 36.2 32.7 

เมษายน 22.3 37.0 99.6 

พฤษภาคม 23.5 35.0 177.3 

มิถุนายน 24.0 33.5 133.8 

กรกฏาคม 23.8 32.4 200.7 

สิงหาคม 23.6 32.2 273.2 

กันยายน 23.3 32.7 203.5 

ตุลาคม 21.9 32.5 70.3 

พฤศจิกายน 18.5 31.2 18.1 

ธันวาคม 14.5 29.6 8.6 

รวม 20.3 33.0 1,234.1 
    

ท่ีมา : กรมอุตุนิยมวิทยา (2553) 

2.4 ทรัพยากรธรรมชาติ 

 2.4.1 ทรัพยากรดิน 
  จากการสํารวจดินพบวาจังหวัดนาน มีดินอยู 17 กลุมชุดดิน มีเนื้อท่ี 5,049,670 ไร หรือรอยละ 
70.43 ของเนื้อท่ีจังหวัด (สํานักสํารวจดินและวางแผนการใชท่ีดิน, 2549) และเปนพ้ืนท่ีเบ็ดเตล็ด 6 ประเภท 
ไดแก ท่ีดินดัดแปลง พ้ืนท่ีเต็มไปดวยหิน พ้ืนท่ีชุมชน เขตรักษาพันธุสัตวปา แหลงน้ํา และพ้ืนท่ีปาอุทยาน
แหงชาติ มีเนื้อท่ีประมาณ 2,120,375 ไร หรือรอยละ 29.57 ของเนื้อท่ีจังหวัด (ตารางท่ี 2 )  

  พ้ืนท่ีของกลุมชุดดิน พ้ืนท่ีเบ็ดเตล็ดและชุดดิน จังหวัดนาน 
  ลักษณะและสมบัติของกลุมชุดดินท่ีพบในพ้ืนท่ีจังหวัดนาน มีดังนี้ (ตารางท่ี 2) 
  1) กลุมชุดดินท่ี 5 
   เปนกลุมชุดดินท่ีเปนดินเหนียวลึกมากสีเทา มีเนื้อท่ี 10,479 ไร หรือรอยละ 0.15 ของเนื้อท่ี
จังหวัด เกิดจากวัตถุตนกําเนิดดินพวกตะกอนลําน้ํา พบในบริเวณท่ีราบตะกอนน้ําพา มีสภาพพ้ืนท่ีเปนพื้นที่
ราบลุมหรือราบเรียบ มีน้ําแชขังในชวงฤดูฝน การระบายน้ําเลว ความอุดมสมบูรณตามธรรมชาติปานกลาง 
บางพ้ืนท่ีพบในพ้ืนท่ีลุมตํ่า มีน้ําไหลบาทวมขังสูงในฤดูฝนหรือพบเม็ดปูนมากภายในความลึก 100 เซนติเมตร 
จากผิวดิน ลักษณะและสมบัติดิน มีเนื้อดินชั้นบนเปนดินรวนปนดินเหนียวลึกมาก สีเทาแก มีจุดประสีเหลือง หรือ
สีน้ําตาล ปฏิกิริยาดินเปนกรดปานกลางถึงเปนกรดเล็กนอย มีคาความเปนกรดเปนดางประมาณ 6.0-6.5 มีเนื้อดิน 
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ชั้นลางเปนดินเหนียวหรือดินเหนียวปนทรายแปง สีน้ําตาลปนเทาหรือสีเทา มีจุดประสีน้ําตาล สีเหลือง หรือสี
แดง ปฏิกิริยาเปนกรดเล็กนอยถึงเปนดางปานกลาง มีคาความเปนกรดเปนดางประมาณ 6.5-8.0 มักพบกอน
สารเคมีสะสมพวกเหล็กและแมงกานีสหรือเม็ดปูนปะปนอยูในดินชั้นลาง การใชประโยชนท่ีดินในปจจุบัน สวน
ใหญใชทํานา และหลังฤดูทํานาใชปลูกพืชไร พืชผัก และยาสูบ ถามีแหลงน้ําชลประทานหรือแหลงน้ําธรรมชาติ 
บางพ้ืนท่ียกรองเพ่ือปลูกพืชผักและไมผล ชุดดินท่ีพบชุดดินหางดง (Hd) ชุดดินพาน (Ph) 
  2) กลุมชุดดินท่ี 7 
   เปนกลุมชุดดินท่ีเปนดินเหนียวลึกมากสีเทา มีเนื้อท่ี 44,405 ไร หรือรอยละ 0.62 ของเนื้อท่ี
จังหวัดเกิดจากวัตถุตนกําเนิดดินพวกตะกอนลําน้ํา พบในบริเวณท่ีราบตะกอนน้ําพา มีสภาพพ้ืนท่ีราบเรียบ   
หรือคอนขางราบเรียบ มีน้ําแชขังในชวงฤดูฝน การระบายน้ําคอนขางเลว ความอุดมสมบูรณตามธรรมชาติ
ปานกลาง อาจพบเม็ดปูนหรือมีเนื้อดินเหนียวลดลงในดินลาง บางพ้ืนท่ีพบในพ้ืนท่ีคอนขางดอน ทําใหเสี่ยง  
ตอการขาดแคลนน้ํา ลักษณะและสมบัติดิน มีเนื้อดินชั้นบนเปนดินรวนปนดินเหนียว สีเทาแก มีจุดประสีเหลือง
หรือสีน้ําตาล ปฏิกิริยาดินเปนกรดปานกลางถึงเปนกลาง มีคาความเปนกรดเปนดางประมาณ 6.0-7.0 มีเนื้อดิน
ชั้นลางเปนดินเหนียว สีน้ําตาลปนเทาหรือสีเทา มีจุดประสีน้ําตาล สีเหลืองหรือสีแดง ปฏิกิริยาดินเปนกรด
เล็กนอยถึงเปนดาง ปานกลางมีคาความเปนกรดเปนดางประมาณ 6.5-8.0 การใชประโยชนท่ีดินในปจจุบัน ทํานา 
และหลังฤดูทํานาใชทํานาครั้งที่ 2 ปลูกพืชไร พืชผักและยาสูบ ถามีแหลงน้ําธรรมชาติหรืออยูในเขต
ชลประทาน บางพ้ืนท่ียกรองและมีคันดินอัดแนนลอมรอบ เพ่ือปลูกพืชผักและไมผล ชุดดินท่ีพบ ชุดดินนาน 
(Na) ชุดดินสุโขทัย (Skt) 
  3) กลุมชุดดินท่ี 15 
   เปนกลุมชุดดินท่ีเปนดินทรายแปงลึกมาก สีเทา มีเนื้อท่ี 84,466 ไร หรือรอยละ 1.18 ของเนื้อท่ี
จังหวัดเกิดจากวัตถุตนกําเนิดดินพวกตะกอนลําน้ํา พบบริเวณที่ราบลุ มตะกอนน้ําพา มีสภาพพื้นที่              
เปนท่ีราบเรียบหรือ คอนขางราบเรียบ มีน้ําแชขังในชวงฤดูฝน การระบายน้ําคอนขางเลวหรือเลว ปฏิกิริยาดิน
เปนกรดปานกลางถึงเปนดางเล็กนอย มีคาความเปนกรด เปนดางประมาณ 6.0-7.5 ความอุดมสมบูรณตาม
ธรรมชาติตํ่าถึงปานกลาง บางพ้ืนท่ีพบในพ้ืนท่ีลุมต่ํา มีน้ําไหลบา ทวมขังสูงในฤดูฝน พบในพ้ืนท่ีคอนขางดอน 
ทําใหเสี่ยงตอการขาดแคลนน้ํา ลักษณะและสมบัติดิน มีเนื้อดินชั้นบนเปนดินรวนปนทรายแปงสีน้ําตาลปนเทา 
มีจุดประสีเหลืองหรือสีน้ําตาล ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดถึงกรดปานกลาง มีคาความเปนกรดเปนดางประมาณ 
5.5-6.0 เนื้อดินชั้นลางเปนดินรวนเหนียวปนทรายแปง หรือดินรวนปนทรายแปง สีน้ําตาลหรือสีเทาปนชมพู     
มีจุดประสีเหลืองหรือสีน้ําตาล ปนเหลืองมักพบกอนสารเคมีสะสมพวกเหล็กและแมงกานีสในดินชั้นลาง 
ปฏิกิริยาดินเปนกรดปานกลาง ถึงเปนดางเล็กนอย มีคาความเปนกรดเปนดางประมาณ 6.0-7.5 การใช
ประโยชนท่ีดินในปจจุบัน ทํานา และหลังฤดูทํานาใชทํานาครั้งท่ี 2 ปลูกพืชไร พืชผักและยาสูบ ถามีแหลงน้ํา
ธรรมชาติหรืออยูในเขตชลประทาน บางพ้ืนท่ียกรองและมีคันดินอัดแนนลอมรอบ เพ่ือปลูกพืชผักและไมผล
ปญหาการใชประโยชนท่ีดิน ความอุดมสมบูรณตามธรรมชาติต่ํา หนาดินแนนทึบ ทําใหขาวแตกกอไดยาก ชุดดิน
ท่ีพบ ชุดดินแมทะ (Mta) 
  4) กลุมชุดดินท่ี 29 
   เปนกลุมชุดดินที่เปนดินเหนียวลึกมาก มีเนื้อที่ 87,260 ไร หรือรอยละ 1.22 ของเนื้อที่
จังหวัดเกิด จากการสลายตัวผุพังอยูกับท่ี หรือเคลื่อนยาย มาทับถมจากวัสดุหลายชนิดท่ีมีเนื้อละเอียดหรือจาก
วัตถุตนกําเนิดดินพวกตะกอนลําน้ํา มีสภาพพื้นที่คอนขางราบเรียบจนถึงเนินเขา การระบายน้ําดี ความอุดม
สมบูรณตามธรรมชาติต่ํา บางพ้ืนท่ีอาจพบลูกรังมากในดินลาง ลักษณะและสมบัติดิน มีเนื้อดินบนเปนดินรวนปน
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ดินเหนียว สีน้ําตาล สีเหลืองหรือสีแดง ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดมากถึงเปนกรดจัด มีคาความเปนกรดเปนดาง
ประมาณ 4.5-5.5 มีเนื้อดินชั้นลางเปนดินเหนียวสีน้ําตาล สีเหลืองหรือสีแดง ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดมากถึง
เปนกรดจัด มีคาความเปนกรดเปนดางประมาณ 4.5-5.5 การใชประโยชนท่ีดินในปจจุบัน ปลูกพืชไรและไม
ผลตางๆ บางบริเวณยังคงสภาพเปนปาตามธรรมชาติ ปญหาการใชประโยชนท่ีดินความอุดมสมบูรณต่ํา พ้ืนท่ี
ที่มีความลาดชันสูงเกิดการชะลางพังทลายสูญเสียหนาดิน และขาดแคลนน้ํา ถาฝนท้ิงชวงนาน ชุดดินท่ีพบ 
ชุดดินบานจอง (Bg) ชุดดินเชียงของ (Cg) ชุดดินแมแตง (Mt) 
  5) กลุมชุดดินท่ี 31 
   เปนกลุมชุดดินที่เปนดินเหนียวลึกมาก มีเนื้อท่ี 4,261 ไร หรือรอยละ 0.06 ของเนื้อท่ี
จังหวัด เกิดจากการสลายตัวผุพังอยูกับที่ หรือเคลื่อนยาย มาทับถมจากวัสดุหลายชนิดที่มีเนื้อละเอียด       
พบบริเวณพ้ืนท่ีดอน ท่ีเปนลูกคลื่นลอนลาดเล็กนอย มีการระบายน้ําดีถึงดีปานกลาง ความอุดมสมบูรณตาม
ธรรมชาติปานกลาง บางแหงทําคันดิน เพ่ือกักเก็บน้ําสําหรับทํานาลักษณะและสมบัติดิน มีเนื้อดินบนเปนดิน
รวนปนดินเหนียวหรือดินเหนียว สีน้ําตาลหรือสีน้ําตาลปนแดง ปฏิกิริยาดินเปนกรดปานกลางถึงเปนกลาง มีคา
ความเปนกรดเปนดางประมาณ 6.0-7.0 เนื้อดินลาง เปนพวกดินเหนียว สีดินเปนสีน้ําตาล สีเหลืองหรือสี
แดง ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดถึงเปนกลาง มีคาความเปนกรด เปนดางประมาณ 5.5-7.0 การใชประโยชน
ที่ดินในปจจุบัน พืชไร และไมผลตางๆ บางพื้นที่ยังคงสภาพปาธรรมชาติ ปญหาการใชประโยชนที่ดิน    
บางพ้ืนท่ีมีความลาดชันสูง ทําใหเกิดชะลางสูญเสียหนาดินและขาดแคลนน้ํา เม่ือฝนท้ิงชวงนาน ชุดดินท่ีพบ 
ชุดดินวังไฮ (Wi) 
  6) กลุมชุดดินท่ี 33 
   เปนกลุมชุดดินท่ีเปนดินทรายแปงลึกมาก มีเนื้อท่ี 23,985 ไร หรือรอยละ 0.33 ของเนื้อท่ี
จังหวัด เกิดจากตะกอนแมน้ํา พบบนเนินตะกอนรูปพัด หรือที่ราบตะกอนน้ําพา มีสภาพพื้นที่คอนขาง
ราบเรียบถึงเปนลูกคลื่นลอนลาด การระบายน้ําดีถึงดีปานกลาง มีความอุดมสมบูรณตามธรรมชาติปานกลาง 
บางพ้ืนท่ีมีเนื้อดินเหนียวลดลงในดินชั้นลางหรือทําคันดิน เพ่ือกักเก็บน้ําสําหรับทํานา ลักษณะและสมบัติดิน  มี
เนื้อดินบนเปนดินรวนปนทรายแปงหรือดินรวน สีน้ําตาลหรือสีน้ําตาลปนแดง ปฏิกิริยาเปนกรดจัดถึงเปนกรด
เล็กนอย มีคาความเปนกรดเปนดางประมาณ 5.5-6.5 เนื้อดินชั้นลางเปนดินรวนเหนียวปนทรายแปง สีน้ําตาล 
สีเหลืองหรือสีน้ําตาลปนแดง ปฏิกิริยาเปนกรดจัดถึงเปนกรดเล็กนอย มีคาความเปนกรดเปนดางประมาณ       
5.5-6.5 ในชั้นดินลาง ถามีกอนปูนปะปน มีปฏิกิริยาเปนกลาง ถึงเปนดางจัด มีคาความเปนกรดเปนดางประมาณ 
7.0-8.5 อาจพบจุดประสีหรือแรไมกาหรือกอนปูนปะปนอยูในดินชั้นลาง การใชประโยชนที่ดินในปจจุบัน    
ปลูกพืชไรตางๆ เชน ขาวโพด ออย ฝาย ยาสูบ ถ่ัวตางๆ และสับปะรด บางแหงใชปลูกไมผลหรือเปนท่ีอยูอาศัย 
ปญหาการใชประโยชนที่ดินไมคอยมีปญหาในการใชประโยชน แตอาจขาดแคลนน้ําในบางชวงเวลา เม่ือฝน
ท้ิงชวงนาน ชุดดินท่ีพบ ชุดดินกําแพงเพชร (Kp) และชุดดินตะพานหิน (Tph) 
  7) กลุมชุดดินท่ี 35 
   เปนกลุมชุดดินท่ีเปนดินรวนละเอียดลึกมาก มีเนื้อท่ี 44,822 ไร หรือรอยละ 0.62 ของเนื้อท่ี
จังหวัดเกิดจากวัตถุตนกําเนิดดินพวกตะกอนลําน้ํา หรือการสลายตัวผุพังอยูกับท่ี หรือถูกเคลื่อนยายมาทับถม
ของวัสดุเนื้อหยาบท่ีสวนใหญมาจากหินตะกอน มีสภาพพ้ืนท่ีเปนลูกคลื่นจนถึงเนินเขา มีการระบายน้ําดีถึงดี
ปานกลาง ความอุดมสมบูรณตามธรรมชาติต่ํา อาจพบลูกรังในชวงความลึก 100-150 เซนติเมตร จากผิวดิน 
ลักษณะและสมบัติดิน มีเนื้อดินบนเปนดินรวนปนทราย สีน้ําตาล สีเหลืองหรือสีน้ําตาลปนแดง ปฏิกิริยาดิน  
เปนกรดจัดถึงเปนกรดปานกลาง มีคาความเปนกรดเปนดางประมาณ 4.5-6.0 เนื้อดินลางเปนดินรวนเหนียว
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ปนทราย สีน้ําตาล สีเหลืองหรือแดง ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดถึงเปนกรดจัดมาก มีคาความเปนกรดเปนดาง
ประมาณ 4.5-5.5 อาจพบจุดประสีตางๆ ในชั้นดินลาง การใชประโยชนท่ีดินในปจจุบัน บริเวณดังกลาวใชปลูก
พืชไรตางๆ เชน มันสําปะหลัง ขาวโพด ขาวฟาง ออย ปอ งา และถ่ัว บางแหงใชปลูกไมผล และไมยืนตน ปญหา
การใชประโยชนท่ีดินเนื้อดินคอนขางเปนทราย ความอุดมสมบูรณต่ํา ในบริเวณท่ีมีความลาดชันสูงจะมีปญหา
เก่ียวกับชะลางพังทลายของหนาดินและขาดแคลนน้ําในระยะท่ีฝนท้ิงชวงนาน ชุดดินท่ีพบ ชุดดินหางฉัตร (Hc) 
  8) กลุมชุดดินท่ี 38 
   เปนกลุมชุดดินท่ีมีเนื้อเปนดินรวนหยาบลึกมาก มีเนื้อท่ี 19,528 ไร หรือรอยละ 0.27 ของเนื้อท่ี
จังหวัด เกิดจากการทับถมของตะกอนลําน้ํา พบบนสันดินริมน้ําหรือท่ีราบตะกอนน้ําพา มีลักษณะการทับถม
เปนชั้นๆ ของตะกอนลําน้ําในแตละชวงเวลา มีสภาพพ้ืนท่ีคอนขางราบเรียบ เปนดินลึกมาก มีการระบายน้ําดีถึง
ดีปานกลาง ความอุดมสมบูรณ  ตามธรรมชาติปานกลาง บางพ้ืนท่ีพบในพ้ืนท่ีต่ํา มีน้ําทวมขังจากการไหลบาของ
น้ําในฤดูฝน ลักษณะและสมบัติดิน มีเนื้อดินบนเปนดินรวนปนทราย สีน้ําตาลหรือสีเหลือง ปฏิกิริยาดินเปนกรด
จัดถึงเปนกลาง มีคาความเปนกรดเปนดางประมาณ 5.5-7.0 เนื้อดินลางเปนดินรวนปนทรายหรือเปนชั้นสลับท่ีมี
เนื้อดินเปนดินรวน ดินรวนเหนียวปนทราย ดินทรายปนดินรวน สีน้ําตาลหรือสีเหลือง ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดถึง
เปนกลาง มีคาความเปนกรดเปนดางประมาณ 5.5-7.0 อาจพบจุดประสีเล็กนอยในดินลาง บางพ้ืนท่ีอาจพบแร
ไมกา  หรือผงปูนในดินลาง การใชประโยชนท่ีดินในปจจุบัน เปนท่ีอยูอาศัย ปลูกผัก และสวนไมผลและ ยาสบู 
ปญหาการใชประโยชนท่ีดินปกติไมมีปญหา แตพ้ืนท่ีต่ําอาจประสบปญหาน้ําไหลบาทวมขังในฤดูฝนหรือขาด
แคลนน้ําในระยะท่ีฝนท้ิงชวงนาน ชุดดินท่ีพบ ชุดดินเชียงใหม (Cm) 
  9) กลุมชุดดินท่ี 40 
   กลุมชุดดินท่ีเปนดินรวนหยาบลึกมาก มีเนื้อท่ี 1,501 ไร หรือรอยละ 0.02 ของเนื้อท่ีจังหวัด 
เกิดจากการทับถมของตะกอนลําน้ํา หรือจากการสลายตัวผุพังอยูกับท่ีหรือเคลื่อนยายมาทับถมของพวกวัสดุ
เนื้อหยาบ มีสภาพพ้ืนท่ีเปนลูกคลื่นจนถึงเนินเขา เปนดินลึกมาก มีการระบายน้ําดีถึงดีปานกลาง ความอุดม
สมบูรณตามธรรมชาติต่ํา บางพ้ืนท่ี อาจพบลูกรังมากในชวงความลึก 100-150 เซนติเมตร จากผิวดินหรือมีคัน
ดินกักเก็บน้ํา สําหรับทํานา ลักษณะและสมบัติดิน  มีเนื้อดินชั้นบนเปนดินรวนปนทรายสีน้ําตาล สีเหลืองหรือ
แดง ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัด ถึงเปนกรดจัดมาก มีคาความเปนกรดเปนดางประมาณ 4.5-5.5 มีเนื้อดินชั้นลาง
เปนดินรวนปนทราย สีน้ําตาล สีเหลืองหรือสีแดง ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดถึงเปนกรดจัดมาก มีคาความเปนกรด
เปนดางประมาณ 4.5-5.5 อาจพบจุดประสีภายในความลึก 150 เซนติเมตร จากผิวดิน ดินลางชั้นถัดไปอาจดิน
รวนเหนียวปนทราย การใชประโยชนท่ีดิน ในปจจุบัน ปลูกพืชไรตางๆ เชน มันสําปะหลัง ออย ปอ ขาวโพด 
และถั่ว บางแหงมีสภาพเปน ปาละเมาะ หรือทุงหญาธรรมชาติ ปญหาการใชประโยชนท่ีดินเนื้อดินคอนขาง
เปนทราย ขาดแคลนน้ํา ความอุดมสมบูรณตามธรรมชาติต่ํา ในพ้ืนท่ีท่ีมีความชันหนาดินงายตอการถูกชะลาง
พังทลายสูญเสียหนาดิน ชุดดินท่ีพบ ชุดดินสันปาตอง (Sp) 
  10) กลุมชุดดินท่ี 46 
   กลุมชุดดินท่ีเปนดินเหนียวตื้นถึงชั้นลูกรัง มีเนื้อท่ี 38,598 ไร หรือรอยละ 0.54 ของเนื้อท่ี
จังหวัด เกิดจากวัตถุตนกําเนิดดินพวกตะกอนลําน้ํา  หรือจากการสลายตัวผุพังอยูกับท่ีหรือเคลื่อนยายมาทับ
ถมของวัสดุเนื้อละเอียดและมีเหล็กเคลือบ มีสภาพพ้ืนท่ีเปนลูกคลื่นจนถึงเปนเนินเขา มีการระบายน้ําดีถึงดี
ปานกลาง ความอุดมสมบูรณตามธรรมชาติต่ํา บางพ้ืนท่ีมีคันดินกักเก็บน้ํา สําหรับทํานา ลักษณะและสมบัติดิน     
มีเนื้อดินชั้นบนเปนดินรวนปนดินเหนียว ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดมากถึงเปนกรดเล็กนอย มีคาความเปนกรด
เปนดางประมาณ 5.0-6.5 มีเนื้อดินชั้นลางเปนดินรวนเหนียวหรือดินเหนียวปนลูกรังมากภายในความลึก 50 
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เซนติเมตร จากผิวดิน สีน้ําตาลหรือสีน้ําตาลปนแดง ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดมากถึงกรดเล็กนอย มีคาความ
เปนกรดเปนดางประมาณ 5.0-6.5 มีชั ้นลูกรังหรือเศษหินหนามากกวา 100 เซนติเมตร จากผิวดิน การใช
ประโยชนท่ีดินในปจจุบัน ปลูกพืชไรบางชนิด เชน มันสําปะหลัง ออย และปอ บางแหงเปนทุงหญาธรรมชาติ 
และปาละเมาะ หรือมีการปลูกปาทดแทน ปญหาการใชประโยชนท่ีดินดินตื้นท่ีมีชั้นลูกรังหนา ความอุดม
สมบูรณตามธรรมชาติตํ่า ขาดแคลนน้ํา พ้ืนท่ีท่ีมีความลาดชันเกิดการ ชะลางพังทลายสูญเสียหนาดิน ชุดดินท่ีพบ 
ชุดดินเชียงคาน (Ch) 
  11) กลุมชุดดินท่ี 47 
   เปนกลุ มชุดดินที่เปนดินเหนียวตื ้นถึงชั ้นหิน มีเนื้อท่ี 249,510 ไร หรือรอยละ 3.48     
ของเนื้อท่ีจังหวัด เกิดจากการสลายตัวผุพังอยูกับท่ีหรือเคลื่อนยายมาในระยะทางไมไกลนักของวัสดุเนื้อ
ละเอียดมีสภาพพ้ืนท่ีเปนลูกคลื่นลอนลาดจนถึงเนินเขา มีการระบายน้ําดีถึงดีปานกลาง ความอุดมสมบูรณ 
ตามธรรมชาติต่ํา ลักษณะและสมบัติดิน มีเนื้อดินบนเปนดินรวนเหนียวปนทรายหรือดินรวนปนดินเหนียว        
สีน้ําตาลหรือสีน้ําตาลปนแดง ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดถึงเปนกลาง มีคาความเปนกรดเปนดางประมาณ 5.5-7.0 
เนื้อดินลางเปนดินรวนเหนียวหรือดินเหนียวปนเศษหิน สีน้ําตาลหรือสีน้ําตาลปนแดง ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัด
ถึงเปนกลาง มีคาความเปนกรดเปนดางประมาณ 5.5-7.0 ชั้นถัดไปเปนชั้นหินพ้ืนภายใน 50 เซนติเมตร จากผิวดิน 
การใชประโยชนท่ีดินในปจจุบัน ปาเบญจพรรณ ปาเต็งรังหรือปาละเมาะ บางแหงใชทําไรเลื่อยลอย หรือปลูก
ปาทดแทนปญหาการใชประโยชนท่ีดินดินตื้นถึงเศษหินท่ีรองรับดวยชั้นหินพ้ืนภายในความลึก 50 เซนติเมตร 
จากผิวดิน พ้ืนท่ีท่ีมีความลาดชันหนาดินงายมากตอการถูกชะลางพังทลาย ชุดดินท่ีพบ ชุดดินลี้ (Li) ชุดดิน
มวกเหล็ก (Ml) และชุดดินทาลี่ (Tl) 
  12) กลุมชุดดินท่ี 48 
   เปนกลุมชุดดินท่ีเปนดินต้ืนถึงชั้นเศษหินหรือกอนหิน มีเนื้อท่ี 83,988 ไร หรือรอยละ 1.17 
ของเนื้อท่ีจังหวัด เกิดจากวัตถุตนกําเนิดดินพวกตะกอนลําน้ําหรือจากการสลายตัวผุพังอยูกับท่ีหรือเคลื่อนยาย
มาในระยะทางไมไกลนักของวัสดุเนื้อคอนขางหยาบ หรือเนื้อละเอียด มีสภาพพ้ืนท่ีเปนลูกคลื่นลอนลาดจนถึง
เนินเขา เปนดินตื้น มีการระบายน้ําดีถึงดีปานกลาง ความอุดมสมบูรณตามธรรมชาติต่ํา บางพื้นที่มีการทําคัน
ดินกักเก็บน้ํา สําหรับทํานา ลักษณะและสมบัติดิน มีเนื้อดินชั้นบนเปนดินรวนปนทราย ปฏิกิริยาดินเปนกรด
จัดมากถึงกรดปานกลาง มีคาความเปนกรดเปนดางประมาณ 5.0-6.0 มีเนื้อดินชั้นลางเปนดินรวนปนดินเหนียว
หรือดินเหนียวปนกอนกรวดหรือเศษหินมากภายในความลึก 50 เซนติเมตร จากผิวดิน สีน้ําตาลหรือสีน้ําตาลปน
แดง หรือสีแดง ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดมากถึงกรดปานกลาง มีคาความเปนกรดเปนดางประมาณ 5.0-6.0 มีชั้น
เศษหินหรือกอนหินหนามากกวา 50 เซนติเมตร จากผิวดิน การใชประโยชนท่ีดินในปจจุบัน ปาเบญจพรรณ 
ปาเต็งรัง ปาละเมาะ และทุงหญาธรรมชาติ บางแหงใชปลูกพืชไรหรือไมโตเร็ว ปญหาการใชประโยชนท่ีดินดิน
ตื้นถึงเศษหินหรือกอนหิน ความอุดมสมบูรณตามธรรมชาติต่ํา ขาดแคลนน้ํา พ้ืนท่ีท่ีความลาดชันดินงายตอการถูก
ชะลางพังทลาย ชุดดินท่ีพบ ชุดดินแมริม (Mr) ชุดดินพะเยา (Pao) 
  13) กลุมชุดดินท่ี 55 
   เปนกลุมชุดดินท่ีเปนดินเหนียวลึกปานกลางถึงชั้นหิน มีเนื้อท่ี 24,436 ไร หรือรอยละ 0.34 
ของเนื้อท่ีจังหวัด เกิดจากการสลายตัวผุพังอยูกับท่ีหรือเคลื่อนยายมาทับถมในระยะทางไมไกลนักของวัสดุดิน
เนื้อละเอียด มีสภาพพ้ืนท่ีเปนลูกคลื่นลอนลาด ถึงเปนลูกคลื่นลอนชัน มีการระบายน้ําดีถึงดีปานกลาง      
ความอุดมสมบูรณตามธรรมชาติต่ํา บางพ้ืนท่ีเปนดินลึกปานกลางถึงชั้นลูกรังหรือมีเนื้อดินเปนดินรวนลึกปาน
กลาง ลักษณะและสมบัติดิน มีเนื้อดินชั้นบนเปนดินรวนหรือดินรวนปนดินเหนียวสีน้ําตาล ปฏิกิริยาดินเปนกรด
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จัดมากถึงกรดปานกลาง มีคาความเปนกรดเปนดางประมาณ 5.0-6.0 มีเนื้อดินชั้นลางเปนดินรวนปนดินเหนียว 
หรือดินเหนียวสีน้ําตาลหรือสีน้ําตาลปนแดง ปฏิกิริยาดินเปนกรดปานกลางถึงเปนดางปานกลาง มีคาความเปนกรด
เปนดางประมาณ 6.0-8.0 ชั้นดินลางถัดในชวงความลึก 50-100 เซนติเมตร จากผิวดินเปนชั ้นหินพื้น     
ของหินเนื้อละเอียด การใชประโยชนที่ดิน ในปจจุบัน ปลูกพืชไรบางชนิด เชน ขาวโพด มันสําปะหลัง กลวย 
บางแหงเปนปาละเมาะ หญาเพ็กและไผ ปญหาการใชประโยชนท่ีดิน พ้ืนท่ีท่ีมีความลาดชันจะเกิดการชะลาง
พังทลายสูญเสียหนาดิน ซ่ึงจะกอใหเกิดเปนดินตื้น มักขาดแคลนน้ํา ในระยะท่ีฝนท้ิงชวงนาน ชุดดินท่ีพบ ชุดดิน
วังสะพุง (Ws) 
  14) กลุมชุดดินท่ี 56 
   เปนกลุมชุดดินท่ีเปนดินรวนลึกปานกลาง มีเนื้อท่ี 8,807 ไร หรือรอยละ 0.13 ของเนื้อท่ี
จังหวัดเกิดจากการสลายตัวผุพังแลวถูกเคลื่อนยาย มาทับถมในระยะทางไมไกลนักของวัตถุตนกําเนิดดินท่ีมา
จากวัสดุเนื้อคอนขางหยาบท่ีมาจากพวกหินตะกอน  มีการระบายน้ําดี ดินมีความอุดมสมบูรณตามธรรมชาติต่ํา 
พบบริเวณพื้นที่ดอนที่มีสภาพพื้นที่เปนลูกคลื่นลอนลาดมักพบชั้นหินพื้นตื้นกวา 100 เซนติเมตร มีลักษณะ
และคุณสมบัติดิน มีเนื้อดินชั้นบนเปนดินรวนปนทราย สีน้ําตาลหรือสีน้ําตาลซีด ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัด       
ถึงเปนกรดเล็กนอย มีคา ความเปนกรดเปนดางประมาณ 5.0-5.5ดินลางเปนดินรวนหรือดินรวนปนดินเหนียว 
สีแดงหรือสีน้ําตาลปนแดง ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดมากถึงกรดเล็กนอย มีคาความเปนกรดเปนดางประมาณ 
4.5-5.5 ชุดดิน ท่ีพบไดแก ชุดดินโพนงาม (Png) เปนตน การใชประโยชนท่ีดินในปจจุบัน ปลูกพืชไรบางชนิด 
เชน ขาวโพด กลวย บางแหงเปนปาละเมาะ และไผ ปญหาการใชประโยชนท่ีดินเนื้อดินคอนขางเปนทราย      
มีความอุดมสมบูรณต่ํา บางแหงมีความลาดชันสูงดินจะมีปญหาเก่ียวกับการชะลางพังทลาย ชุดดินท่ีพบ ชุดดิน
โพนงาม (Png) 
  15) กลุมชุดดินท่ี 59 
   เปนกลุมชุดดินท่ีเปนดินรวนสีเทา มีเนื้อท่ี 62,520 ไร หรือรอยละ 0.87 ของเนื้อท่ีจังหวัด
เกิดจากการทับถมของตะกอนลําน้ํา บริเวณท่ีราบลุมระหวางเนินเขาหรือหุบเขา มักพบกอนหินปะปนอยูในเนื้อ
ดินหรืออยูท่ีผิวดิน สภาพพ้ืนท่ีคอนขางราบเรียบ การระบายน้ําคอนขางเลวถึงเลว ความอุดมสมบูรณตาม
ธรรมชาติตํ่า บางพ้ืนท่ีพบในพ้ืนท่ีลุมตํ่า มีน้ําไหลบาทวมขังในฤดูฝน มีลักษณะและคุณสมบัติดิน มีเนื้อดินชั้น
บนเปนดินรวนปนทราย ดินรวนหรือดินรวนปนดินเหนียวสีน้ําตาล มีจุดประ  สีเหลืองหรือสีน้ําตาล ปฏิกิริยา
ดินเปนกรดจัดถึงเปนกรดเล็กนอย มีคาความเปนกรดเปนดางประมาณ 5.0-6.5 มีเนื้อดินลางเปนชั้นสลับของ
ดินรวนปนทราย ดินทราย ดินรวนปนดินเหนียวหรือดินเหนียวสีน้ําตาลปนเทา หรือสีเทา มีจุดประสีเหลืองหรือ
สีน้ําตาล ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดถึงเปนดางปานกลาง มีคาความเปนกรด เปนดางประมาณ 5.0-8.0 บางพ้ืนท่ี
กอนหินปะปนในดินลาง การใชประโยชนท่ีดินในปจจุบัน ทํานา หลังฤดูทํานาใชปลูกพืชผักหรือพืชลมลุกถามี
แหลงน้ํา ปญหาการใชประโยชนท่ีดินความอุดมสมบูรณของดินต่ํา บางพ้ืนท่ีเสี่ยงตอการถูกน้ําไหลบาทวมขังในฤดูฝน 
และอาจมีกอนหินปะปนอยูในดิน ชุดดินท่ีพบ หนวยผสมของดินหลายชนิดปะปนกันท่ีมีการระบายน้ําคอนขาง
เลวหรือเลว (AC-pd: Alluvial Complex, poorly drained) 
  16) กลุมชุดดินท่ี 60 
   กลุมชุดดินท่ีเปนดินรวน มีเนื้อท่ี 9,732 ไร หรือรอยละ 0.14 ของเนื้อท่ีจังหวัดเกิดจาก
ตะกอนลําน้ําพัดพามาทับถมกัน บริเวณท่ีราบระหวางเนินหรือหุบเขาต่ํา มักพบกอนหินปะปนอยูในเนื้อดิน 
หรืออยูท่ีผิวดิน การระบายน้ําดีถึงดีปานกลาง ความอุดมสมบูรณตามธรรมชาติ ลักษณะและสมบัติดิน มีเนื้อ
ดินชั้นบนเปนดินรวนปนทราย ดินรวนหรือดินรวนปนดินเหนียวสีน้ําตาล ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดถึงเปนกรด
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เล็กนอย มีคาความเปนกรดเปนดางประมาณ 5.0-6.5 มีเนื้อดินชั้นลางเปนชั้นสลับของดินรวนปนทราย ดินทราย 
ดินรวนปนดินเหนียวหรือดินเหนียวสีน้ําตาลปนเทาหรอืสเีทา อาจพบจุดประสภีายในความลึก 100 เซนติเมตร 
จากผิวดิน ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดถึงเปนดางปานกลาง มีคาความเปนกรดเปนดางประมาณ 5.0-8.0 บางพ้ืนท่ี
กอนหินปะปนในดินลาง การใชประโยชนท่ีดินในปจจุบัน ปลูกพืชไร ไมผล และไมยืนตนตางๆ ปญหาการใช
ประโยชนท่ีดินความอุดมสมบูรณของดินต่ํา บางพ้ืนท่ีเสี่ยงตอการถูกน้ําไหลบาทวมขังในฤดูฝน และอาจมีกอนหิน
ปะปนอยูในดิน ชุดดินท่ีพบ หนวยผสมของดินหลายชนิดปะปนกันท่ีมีการระบายดีถึงดีปานกลาง (AC-wd: 
Alluvial Complex, well drained) 
  17) กลุมชุดดินท่ี 62 
   กลุมชุดดินนี้ มีเนื้อท่ี 4,251,372 ไร หรือรอยละ 59.29 ของเนื้อท่ีจังหวัด ประกอบดวยพ้ืนท่ี
ภูเขาและเทือกเขาท่ีมีความลาดชันมากกวา 35 เปอรเซ็นตพ้ืนท่ีบริเวณนี้ยังไมมีการสํารวจและจําแนกดิน 
เนื่องจากยากตอการจัดการดูแลท่ีดินในพ้ืนท่ีทําการเกษตร ลักษณะและสมบัติดิน ลักษณะและสมบัติดินท่ีพบไม
แนนอน มีท้ังดินลึกและดินตื้น พ้ืนท่ีหินโผลหรือพ้ืนท่ีหินพ้ืนโผลประกอบดวยพื้นท่ีท่ีมีศักยภาพทางการเกษตร
และไมเหมาะสมตอการเกษตร การใชประโยชนท่ีดิน ในปจจุบัน สวนใหญปกคลุมดวยปาไมประเภทตางๆ 
เชน ปาเบญจพรรณ ปาเต็งรังหรือปาดงดิบชื้น หลายแหงมีการบุกรุกทําไรเลื่อนลอยโดยปราศจากมาตรการใน
การอนุรักษดินและน้ํา ปญหาการใชประโยชนท่ีดินสภาพพ้ืนท่ีมีความลาดชันสูง พ้ืนท่ีทําการเกษตรงายตอการถูก
ชะลางพังทลายสูญเสียหนาดิน สงผลกระทบตอระบบนิเวศน ไมควรนํามาใชประโยชนทางการเกษตร ควรสงวนไว
เปนปาตามธรรมชาติเพ่ือรักษาแหลงตนน้ําลําธาร ชุดดินท่ีพบ  พ้ืนท่ีลาดชันเชิงซอน (SC) 
  18) ท่ีดินดัดแปลง (ML) เชน โรงพยาบาล โรงงานอุตสาหกรรม สนามบิน บานจัดสรร มีเนื้อท่ี
รวม 3,491 ไร หรือรอยละ 0.05 ของเนื้อท่ีจังหวัด 
  19) พ้ืนท่ีเต็มไปดวยกอนหิน  (RL) มีเนื้อท่ีรวม 1,032 หรือรอยละ 0.01 ของเนื้อท่ีจังหวัด 
  20) พ้ืนท่ีชุมชน เชน ท่ีอยูอาศัย, โรงเรียน, วัด (U) มีเนื้อท่ีรวม 86,748 หรือรอยละ 1.21 ของ
เนื้อท่ีจังหวัด 
  21) พ้ืนท่ีเขตรักษาพันธุสัตวปา (WS) มีเนื้อท่ีรวม 33,423 หรือรอยละ 0.46 ของเนื้อท่ีจังหวัด 
  22) แหลงน้ํา (W) มีเนื้อท่ีรวม 18,142 หรือรอยละ 0.25 ของเนื้อท่ีจังหวัด 
  23) พ้ืนท่ีปาอุทยานแหงชาติ (NP) มีเนื้อท่ีรวม 1,977,539 หรือรอยละ 27.59 ของเนื้อที่
จังหวัด 
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 ตารางท่ี 2  พ้ืนท่ีของกลุมชุดดิน พ้ืนท่ีเบ็ดเตล็ดและชุดดิน จังหวัดนาน 

กลุมชุดดิน/พ้ืนท่ีเบ็ดเตล็ด เนือ้ท่ี (ไร) รอยละ 

กลุมชุดดินท่ี 5 10,479 0.15 

กลุมชุดดินท่ี 7 44,405 0.62 

กลุมชุดดินท่ี 15 84,466 1.18 

กลุมชุดดินท่ี 29 87,260 1.22 

กลุมชุดดินท่ี 31 4,261 0.06 

 กลุมชุดดินท่ี 33 23,985 0.33 

 กลุมชดุดินท่ี 35 44,822 0.62 

กลุมชุดดินท่ี 38 19,528 0.27 

กลุมชุดดินท่ี 40 1,501 0.02 

กลุมชุดดินท่ี 46 38,598 0.54 

กลุมชุดดินท่ี 47 249,510 3.48 

กลุมชุดดินท่ี 48 83,988 1.17 

กลุมชุดดินท่ี 55 24,436 0.34 

กลุมชุดดินท่ี 56 8,807 0.13 

กลุมชุดดินท่ี 59 62,520 0.87 

กลุมชุดดินท่ี 60 9,732 0.14 

กลุมชุดดินท่ี 62 4,251,372 59.29 

ท่ีดินดัดแปลง  (ML) เชน โรงพยาบาล, โรงงานอุตสาหกรรม, บานจัดสรร สนามกอลฟ 3,491 0.05 

พ้ืนท่ีเต็มไปดวยกอนหิน  (RL) 1,032 0.01 

พ้ืนท่ีชุมชน (U) เชน ท่ีอยูอาศัย, โรงเรียน, วัด 86,748 1.21 

เขตรักษาพันธุสัตวปา  (WS) 33,423 0.46 

แหลงนํ้า  (W) 18,142 0.25 

พ้ืนท่ีปาอุทยานแหงชาติ (NP) 1,977,539 27.59 

พ้ืนท่ีรวม 7,170,045 100.00 

ท่ีมา : สํานักสํารวจดินและวางแผนการใชท่ีดิน (2552) 
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 2.4.2 ทรัพยากรน้ํา 
  จากขอมูลของสํานักงานจังหวัดนาน (2559) ทรัพยากรน้ําของจังหวัดนานไดมาจากแหลงท่ีสําคัญ  
2 แหลงคือ แหลงน้ําผิวดิน แหลงน้ําใตดิน 
  1) แหลงนํ้าผิวดิน 
   แหลงน้ําผิวดิน ไดแก น้ําในแมน้ําและลําหวยลําคลองสายตางๆ แหลงน้ําผิวดินท่ีสําคัญ คือ 
แมน้ํานาน ประกอบดวย 16 ลุมน้ําสาขา ครอบคลุมพ้ืนท่ี 6 จังหวัด เฉพาะในพ้ืนท่ีจังหวัดนานมีถึง 9 ลุมน้ําสาขา  
   แมน้ํานาน มีตนกําเนิดอยูในเทือกเขาหลวงพระบาง จังหวัดนาน มีความยาวตลอดลําน้ํา 
740 กิโลเมตร ซ่ึงยาวท่ีสุด ในบรรดาแควตนน้ําเจาพระยาดวยกัน นับเปนหนึ่งในแมน้ําสายหลักในภาคเหนือ
และภาคกลางของไทย โดยไดไหลรวมกับแมน้ําปง กลายเปนแมน้ําเจาพระยา แมน้ําสําคัญสายหนึ่งของประเทศ 
แมน้ํานานไหลจากอําเภอเฉลิมพระเกียรติ อําเภอทุงชาง อําเภอเชียงกลาง อําเภอปว อําเภอทาวังผา อําเภอ
เมืองนาน อําเภอภูเพียง อําเภอเวียงสา อําเภอนานอย ผานมาทางอําเภอนาหม่ืน จังหวัดนานและถูกก้ันดวย
เข่ือนสิริกิต์ิ ท่ีอําเภอทาปลา จังหวัดอุตรดิตถ จากนั้นไหลผานอําเภอเมืองอุตรดิตถ อําเภอตรอน อําเภอ
พิชัย ลงมายังอําเภอพรหมพิรามอําเภอเมืองพิษณุโลก แลวไหลผานอําเภอเมืองพิจิตร อําเภอตะพาน
หิน อําเภอบางมูลนาก รวมกับแมน้ํายม ท่ีตําบลเกยไชย อําเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค แลวไหลไปรวมกับ
แมน้ําปง ท่ีตําบลแควใหญ อําเภอเมืองนครสวรรค จังหวัดนครสวรรค เปนแมน้ําเจาพระยา นอกจากนี้ยังมีลํา
น้ําสาขาตางๆ ท่ีสําคัญ ไดแก ลําน้ําสา ลําน้ําวา ลําน้ําสมุน ลําน้ําปว ลําน้ํายาง เปนตน (ภาพท่ี 3)  
  2) แหลงน้ําใตดิน  จะเปนน้ําบาดาลบริเวณแองนาน - เชียงกลาง - ทุงชาง ซ่ึงจะพบอยู ในชั้น
หินรวนตะกอนกรวดทราย ดินเหนียวในบริเวณเขตอําเภอทุงชาง อําเภอเชียงกลาง อําเภอทาวังผา อําเภอปว 
อําเภอเมือง อําเภอเวียงสา อําเภอนานอย และอําเภอสันติสุข ซ่ึงเปนท่ีราบในหุบเขาแคบๆ น้ําบาดาลโดยท่ัวไป
มีบริเวณนอยเพราะชั้นน้ําบาดาลมีความหนาแนนไมมากนัก คุณภาพน้ําบาดาลโดยท่ัวไปใชเพ่ือการอุปโภค
บริโภคได เวนบางบริเวณมีปริมาณเหล็กสูง เชน บริเวณหมูบานดูใต ตําบลดูใต อําเภอเมือง และบานทาวังผา 
ตําบลทาวังผา อําเภอทาวังผา และบางบริเวณมีปริมาณความกระดางท้ังหมดสูงกวา 300 มิลลิกรัม/ลิตร เชนท่ี
บริเวณบานพุง ตําบลเจดียชัย อําเภอปว  
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 ภาพท่ี 3  แหลงน้ําและขอบเขตชลประทาน จังหวัดนาน 
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  2.4.3 ทรัพยากรปาไม จังหวัดนาน จากขอมูลของกรมปาไม (2559) และกรมอุทยานแหงชาติสัตวปา
และพันธุพืช (ม.ป.ป.) แบงออกเปนประเภทตางๆ ดังนี้ (ภาพท่ี 4) 
  1) เขตรักษาพันธุสัตวปา มี 1 แหง มีเนื้อท่ี 33,423 ไร คือ เขตรักษาพันธุสัตวปาดอยผาชาง 

มีพ้ืนท่ีรอยตอของ 2 จังหวัด ท่ีอําเภอเชียงคํา อําเภอปง อําเภอเชียงมวน จังหวัดพะเยา อําเภอบานหลวง อําเภอทา

วังผา จังหวัดนาน 

  2) อุทยานแหงชาติ มีจํานวน 7 แหง มีเนื้อท่ี 1,977,539 ไร ประกอบดวย อุทยานแหงชาติ

ดอยภูคา อุทยานแหงชาติขุนนาน อุทยานแหงชาติขุนสถาน อุทยานแหงชาติถํ้าสะเกิน อุทยานแหงชาติ

นันทบุรี อุทยานแหงชาติแมจริม อุทยานแหงชาติศรีนาน 

  3) ปาสงวนแหงชาติ มีจํานวน 16 แหง มีเนื้อท่ี 4,107,603 ไร  

   (1) พื้นที่ปาเพื่อการอนุรักษ (Zone C)  มีเนื้อที่ 3,870,755 ไร คือ พื้นที่ปาสงวน

แหงชาติ ท่ีกําหนดไวเพ่ือการอนุรักษสิ่งแวดลอม ดิน น้ํา พันธุพืช และพันธุสัตวท่ีมีคุณคาหายาก เพ่ือการ

ปองกันภัยธรรมชาติอันเกิดจากน้ําทวมและการพังทลายของดิน ตลอดท้ังเพ่ือประโยชนในดานการศึกษาการ

วิจยั นันทนาการของประชาชน   และความม่ันคงของชาติ 

   (2) พื้นที่ปาเพื่อเศรษฐกิจ (Zone E) มีเนื ้อที่ 236,752 ไร พื้นที่ปาสงวนแหงชาติ      

ท่ีกําหนดไวเพ่ือผลิตไมและของปา รวมถึงพืชเศรษฐกิจตามนัยมติคณะรัฐมนตรีท่ีเก่ียวของกับการกําหนดชั้น

คุณภาพลุมน้ํา และการจําแนกเขตการใชประโยชนท่ีดินในเขตปาชายเลน พ้ืนท่ีเพ่ือการพัฒนาการทรัพยากรปา

ไมและพ้ืนท่ีประสานการใชประโยชนรวมกันระหวางทรัพยากรปาไมกับทรัพยากรธรรมชาติอ่ืนๆ เชน 

ทรัพยากรมนุษย ทรัพยากรแร และทรัพยากรพลังงาน เพ่ือประโยชนทางเศรษฐกิจและความม่ันคงของชาติ  

   (3) พื้นที่ปาที่เหมาะสมตอการเกษตร (Zone A) มีเนื ้อที่ 96 ไร คือ พื้นที่ปาสงวน

แหงชาติท่ีมีสมรรถนะท่ีดินเหมาะสมตอการเกษตรหรือศักยภาพสูงในการพัฒนาดานการเกษตร ตามผลการ

จําแนกสมรรถนะท่ีดินของกรมพัฒนาท่ีดิน รัฐสามารถพัฒนาความเปนอยูของราษฎรไดอยางมีประสิทธิภาพ 

อีกท้ังตองไมอยูในเกณฑท่ีจําแนกใหเปนพ้ืนท่ีปาอนุรักษ พ้ืนท่ีปาท่ีเหมาะสมตอการเกษตร (Zone A) 

(กรมพัฒนาท่ีดิน, 2551) 
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 ภาพท่ี 4  เขตปาไมตามกฎหมาย จังหวัดนาน 
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2.5 สภาพเศรษฐกิจและสภาพสังคม  

 2.5.1 สภาพทางเศรษฐกิจ 
  ในปพ.ศ. 2557 สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติรายงานวา 
จังหวัดนานมีมูลคาผลิตภัณฑจังหวัด (Gross Provincial Products : GPP) ตามราคาประจําป 27,205 
ลานบาท มูลคาผลิตภัณฑ เฉลี่ยตอหัว (Per capita GPP) 61,010 บาท ประชากรสวนใหญประกอบ
อาชีพทางการ เกษตรมีการทํานาขาวบริเวณที่ราบลุมและทําการ ปลูกพืชไร เชน ยาสูบ ขาวโพดเลี้ยง
สัตวถั่วเขียว ถั่วลิสง และสวนผลไมที่ทําการเพาะปลูกมาก ไดแก มะมวง ลําไย มะขามหวาน ขนุนหนัง 
ลิ้นจี่ และสมเขียวหวาน ท่ีมีชื่อเสียงของจังหวัดนาน หรือท่ี เรียกวา สมสีทอง ดานอุตสาหกรรมครัวเรือน 
สวนใหญมีการทอผาพ้ืนเมือง และการทําเครื่องเงิน (สํานักงานสถิติจังหวัดนาน, 2550) 
 2.5.2 สภาพสังคม  
  1) จังหวัดนานมีประชากรท้ังสิ้น 479,364 คน เปนชาย 241,208 คน เปนหญิง 238,156 คน 
อําเภอท่ีมีประชากรมากท่ีสุด ไดแก อําเภอเมืองนาน มีประชากรท้ังสิ้น 81,941 คน คิดเปนรอยละ 17.09 
ของประชากรทั้งหมด รองลงมา ไดแก อําเภอเวียงสา 70,950 คน คิดเปนรอยละ 14.80 ของประชากร
ทั้งหมด อําเภอปว 64,857 คน รอยละ 13.53 ของประชากรทั้งหมด สวนอําเภอที่มีประชากรนอยที่สุด
คือ อําาเภอเฉลิมพระเกียรติ มีประชากรเพียง 9,769 คน เทานั้น หรือรอยละ 2.04 ของประชากรท้ังหมด 
(ตารางท่ี 3) (ศูนยขอมูลกลางกระทรวงมหาดไทยและจังหวัดนาน, 2556) 
   การเขาสูสังคมผูสูงอายุอยางรวดเร็วและประชากรวัยเด็กลดลงเปนแรงกดดันใหตองปรับ
โครงสรางการผลิตและบริการ โดยโครงสรางประชากรจังหวัดนานกําลังเปลี่ยนแปลงเขาสูการเปนสังคม
ผูสูงอายุในระดับท่ีรวดเร็ว ในขณะท่ีประชากรในวัยเด็กมีแนวโนมลดลงอยางตอเนื่อง ซ่ึงจะสงผลกระทบตอการ
ขยายตัวของกําลังภาคแรงงานรวมท้ังการจัดสวัสดิการในดานตางๆ เพ่ือรองรับการเพ่ิมข้ึนของประชากรสูงอายุ  
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ตารางท่ี 3  จํานวนประชากร จังหวัดนาน พ.ศ. 2558 

 

อําเภอ   ชาย   หญิง   รวม  
 จํานวนเนื้อท่ี   ความหนาแนน  

 (ตร.กม.)   (คน/ตร.กม.)  

 อําเภอเมืองนาน   41,199  40,742  81,941  929.455  88.160  

 อําเภอเวียงสา   35,603  35,347  70,950  1,897.893  37.384  

 อําเภอภูเพียง   17,872  17,925  35,797  508.236  70.434  

 อําเภอทาวังผา   25,515  25,464  50,979  702.204  72.599  

 อําเภอบานหลวง   6,028  5,828  11,856  388.210  30.540  

 อําเภอแมจริม   8,277  7,832  16,109  998.152  16.139  

 อําเภอสันติสุข   8,092  7,766  15,858  416.837  38.044  

 อําเภอสองแคว   6,315  5,882  12,197  544.364  22.406  

 อําเภอบอเกลือ   7,650  7,242  14,892  848.341  17.554  

 อําเภอปว   32,330  32,527  64,857  657.363  98.662  

 อําเภอทุงชาง   9,425  9,194  18,619  760.811  24.473  

 อําเภอนานอย   16,471  16,470  32,941  1,408.122  23.394  

 อําเภอนาหม่ืน   7,499  7,184  14,683  785.608  18.690  

 อําเภอเชียงกลาง   13,960  13,956  27,916  277.115  100.738  

 อําเภอเฉลิมพระเกียรติ   4,972  4,797  9,769  518.690  18.834  

รวม 241,208  238,156  479,364      
 
ท่ีมา : ศูนยบริหารการทะเบียนภาค 5 สาขาจังหวัดนาน (2558) 
 
    2) ศาสนา  ใน พ.ศ. 2550 จังหวัดนานมีจํานวนวัดรวม 355 วัด จํานวนสํานักสงฆ 56 แหง 
จํานวนโบสถคริสต 50 แหง (สํานักงานสถิติจังหวัดนาน,  2550) 
  3) การศึกษา ใน พ.ศ. 2550 จังหวัดนานมีสถานศึกษาระบบโรงเรียนมีจํานวน 434 แหง และ
สถานศึกษาในระดับอาชีวศึกษาจํานวน 4 แหง สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล จํานวน 1 แหง และมหาวิทยาลัย
ราชภัฎจํานวน 1 แหง (สํานักงานสถิติจังหวัด,  2551)  
  4) การสาธารณสุข ปงบประมาณ 2550 จังหวัดนาน มีโรงพยาบาล และสถานพยาบาล จํานวน 
15 แหง ใหบริการผูปวยใน 62,622 ราย และผูปวยนอกจํานวน 785,349 ราย และมีสถานีอนามัยจํานวน 147 
แหง โดยจํานวนเจาหนาท่ีทางการแพทย ประกอบดวย แพทยจํานวน 91 คน ทันตแพทยจํานวน 30 คน เภสัช
กรจํานวน 54 คน และพยาบาลจํานวน 818 คน (สํานักงานสถิติจังหวัด, 2551) 



 

 

23 

 

บทท่ี 3 

การตรวจเอกสาร 

3.1 คํานิยาม  

 ดิน ตามพระราชบัญญัติพัฒนาท่ีดิน พ.ศ. 2551 มาตรา 4 ดิน หมายรวมถึง หิน กรวด ทราย แรธาตุ นํ้า 
และอินทรียวัตถุตาง ๆ ท่ีเจือปนกับเนื้อดินดวย (กรมพัฒนาท่ีดิน, 2551)  
 ท่ีดิน หมายถึง สวนประกอบตางๆทางกายภาพของสิ่งแวดลอม ไดแก สภาพภูมิประเทศ สภาพ
ภูมิอากาศ ดิน อุทกวิทยารวมทั้งสิ ่งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ และสิ ่งที ่มนุษยสรางขึ้นบนผิวโลก  
(มหาวิทยาลัยเชียงใหม, 2560)           
 ท่ีดิน หมายความวา “ท่ีดิน” ตามประมวลกฎหมายท่ีดิน ตามบทบัญญัติแหงประมวลกฎหมายท่ีดิน
มาตรา ๑ “ท่ีดิน” หมายความวา พ้ืนท่ีดินท่ัวไป และใหหมายความรวมถึง ภูเขา หวย หนอง คลอง บึง บาง ลํานํ้า 
ทะเลสาบ เกาะ และท่ีชายทะเลดวย (กรมท่ีดิน, 2497) ซ่ึงท่ีดินท่ีมีอยูตามธรรมชาติ อันอาจใชประโยชนสนอง
ความตองการ ของมนุษยในดานตางๆ โดยคํานึงถึงผลตอบแทนจากการใชประโยชนท่ีดินนั้นเปนประการสําคัญ 
ความแตกตาง ของท่ีดินและดิน คือ ท่ีดินเปนอสังหาริมทรัพยอยางหนึ่ง หรือเปนพ้ืนท่ีบริเวณหนึ่งบนผิวโลก ซ่ึงมี
การแบงอาณาเขตตามท่ีมนุษยกําหนดไว สวนดินเปนเทหวัตถุธรรมชาติอยางหนึ่ง ประกอบกันข้ึนเปนสวนหนึ่งของ
ภูมิประเทศ หรือของท่ีดิน จากความหมายขางตนสามารถสรุปไดวาท่ีดิน คือพ้ืนดินท่ัวไป รวมถึงภูเขา พ้ืนท่ีนํ้า 
และพ้ืนท่ีชายทะเล ยกเวนทะเล (กรมพัฒนาท่ีดิน, 2551) และการใชท่ีดินใหเกิดประโยชนทางดานเกษตรกรรม
และอ่ืนๆ อาจมีการสํารวจทําเปนแผนท่ีแสดงการใชท่ีดินประเภทตางๆ พ้ืนท่ีท่ีเปน ท่ีเพาะปลูกพืชตางๆ เปนตน 
(ราชบัณฑิตยสถาน, 2543) โดยการนําท่ีดินมาใชสนองความตองการของมนุษยในดานตางๆ  เชน เกษตรกรรม 
พานิชยกรรม อุตสาหกรรม และท่ีอยูอาศัย (สถิตย, 2525) 
 การเปลี่ยนแปลงการใชท่ีดินและสิ่งปกคลุมดิน มีผูศึกษาและใหคํานิยามไวคลายคลึงกันดังนี้ สิ่งปกคลุมดิน 
คือ ลักษณะทางกายภาพของพ้ืนท่ีซ่ึงเกิดข้ึน หรือตั้งปกคลุมดินอยู สวนการใชประโยชนท่ีดินคือกิจกรรม     
ของมนุษยท่ีทําการเปลี่ยนแปลงลักษณะทางกายภาพของพ้ืนท่ีใหเปนไปตามวัตถุประสงค และตอบสนองความ
ตองการของมนุษย ในการดํารงชีวิต  ซ่ึงแตละในพ้ืนท่ี อาจมีรูปแบบการใชท่ีดิน และสิ่งปกคลุมดินแตกตางกัน 
ท้ังนี้ข้ึนอยูกับลักษณะภูมิประเทศ สภาพเศรษฐกิจ สังคม นโยบายการพัฒนา และเทคโนโลยี จะสงผลใหมีการใช
ประโยชนท่ีดิน และสิ่งปกคลุมดินแตกตางกันไป (ศศิกานต, 2554) และการเปลี่ยนแปลง การใชท่ีดินสิ่งปกคลุมดิน 
(land use and land cover change) หมายถึง การแทนท่ีของการใชท่ีดินหรือสิ่งปกคลุมดินชนิดใดชนิดหนึ่ง
แทนการใชสิ่งปกคลุมดินชนิดเดิม (Richard, 1990) ไดมีผูสรุปนิยามของการเปลี่ยนแปลงการใชท่ีดินและสิ่ง
ปกคลุมดินไววา เปนกระบวนการท่ีเกิดจากมนุษยทําการปรับเปลี่ยนสิ่งปกคลุมท่ีอยูบนพ้ืนผิวโลกเพ่ือนําท่ีดินใน
บริเวณดังกลาวไปใชในการหาอาหารและสิ่งจําเปนในการดํารงชีวิต (Pontius, 2000) 
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3.2 การจําแนกการใชประโยชนที่ดินและสิ่งปกคลุมดิน 

 การจําแนกการใชประโยชนท่ีดิน และสิ่งปกคลุมดิน เปนรูปแบบหนึ่งของการจําแนกประเภทท่ีดิน โดยจัดแบง
ท่ีดินตามระบบข้ันตอนการจําแนกออกเปนประเภทตามการใชประโยชนในสภาพปจจุบัน เชน การทํานา      
ทําสวนผลไม แหลงอุตสาหกรรม และท่ีอยูอาศัย เปนตน (ราชบัณฑิตยสถาน,  2543) ไดเสนอรูปแบบการใช
ท่ีดินจะแปรผันตามความตองการของมนุษย เทคโนโลยีและสภาพเศรษฐกิจ ซ่ึงการใชท่ีดินข้ึนอยูกับปจจัย 4 ปจจัย 
คือ 1) รูปแบบภูมิประเทศ (Terrian types) 2) สภาพภูมิอากาศ (Climatic condition) 3) สภาพดิน (Soil 
condition) 4) สิ่งกอสรางอื่นๆ (Other infrastructure) และการใชที่ดินแตละประเภทมีผลทั้งทางตรง     
และทางออมกับสภาพสิ่งแวดลอม (สํานักคณะกรรมการการวิจัยแหงชาติ, 2534) 
 การจําแนกการใชประโยชนท่ีดินมี ระบบการจําแนกลําดับชั้น (hierarchical classification system) 
เริ่มตนดวยการจําแนกตามโครงสรางหลักของประเภทการใชท่ีดินหลัก ออกเปน 5 ประเภท ไดแก (สุเทพ, 2546) 
 3.2.1 พ้ืนท่ีชุมชนและสิ่งปลูกสราง ใชสัญลักษณ U โดยมีสภาพการใชท่ีดินระดับ 2 หรือหนวยรอง 7 
ประเภท ไดแก ตัวเมืองและยานการคา (U1) หมูบาน (U2) สถานท่ีราชการและสถาบันตางๆ (U3) สถานี
คมนาคม (U4) พ้ืนท่ีอุตสาหกรรม (U5) สิ่งปลูกสรางอ่ืนๆ (U6) และสนามกอลฟ (U7) สวนสภาพการใชท่ีดิน
ระดับ 3 หรือหนวยยอย จะจําแนกถึงชนิดการใชประโยชนท่ีดิน สวนใหญจะระบุในงานระดับจังหวัด หรือระดับ
โครงการ (แสดงไวในภาคผนวก)  
 3.2.2 พ้ืนท่ีเกษตรกรรม ใชสัญลักษณ A โดยมีสภาพการใชท่ีดินระดับ 2 หรือหนวยรอง 10 ประเภท 
ไดแก พ้ืนท่ีนา (A1) พืชไร (A2) ไมยืนตน(A3) ไมผล (A4) พืชสวน (A5) ไรหมุนเวียน (A6) ทุงหญาเลี้ยงสัตว
และโรงเรือนเลี้ยงสัตว (A7) พืชนํ้า (A8) สถานท่ีเพาะเลี้ยงสัตวนํ้า (A9) และเกษตรผสมผสม/ไรนาสวนผสม 
(A0) สวนสภาพการใชท่ีดินระดับ 3 หรือหนวยยอยจะจําแนกถึงชนิด การใชประโยชนท่ีดิน สวนใหญจะระบุ 
ในงานระดับจังหวัด หรือระดับโครงการ  
 3.2.3 พ้ืนท่ีปาไม ใชสัญลักษณ F โดยมีสภาพการใชท่ีดินระดับ 2 หรือหนวยรอง 7 ประเภทไดแก ปาไม
ผลัดใบ (F1) ปาผลัดใบ (F2) ปาชายเลน (F3) ปาพรุ (F4) ปาปลูก (F5) วนเกษตร (F6) และปาชายหาด (F7) 
สวนสภาพการใชที่ดินระดับ 3 หรือหนวยยอย จะจําแนกถึงชนิดการใชประโยชนที่ดิน สวนใหญจะระบุ 
ในงานระดับจังหวัด หรือระดับโครงการ  
 3.2.4 พ้ืนท่ีนํ้า ใชสัญลักษณ W โดยมีสภาพการใชท่ีดินระดับ 2 หรือหนวยรอง 2 ประเภท ไดแก แหลงนํ้า
ธรรมชาติ (W1) แหลงนํ้าท่ีสรางข้ึน (W2) สวนสภาพการใชท่ีดินระดับ 3 หรือหนวยยอยจะจําแนกถึงชนิดการ
ใชประโยชนท่ีดินสวนใหญจะระบุในงานระดับจังหวัด หรือระดับโครงการ  
 3.2.5  พ้ืนท่ีเบ็ดเตล็ด ใชสัญลักษณ M โดยมีสภาพการใชท่ีดินระดับ 2 หรือหนวยรอง 7 ประเภท ไดแก
ทุงหญาและไมละเมาะ (M1) พ้ืนท่ีลุม (M2) เหมืองแรบอขุด (M3) พ้ืนท่ีเบ็ดเตล็ดอ่ืนๆ (M4) นาเกลือ (M5) 
หาดทราย (M6) ท่ีท้ิงขยะ (M7) สวนสภาพการใชท่ีดินระดับ 3 หรือหนวยยอยจะจําแนกถึงชนิดการใช
ประโยชนท่ีดินสวนใหญจะระบุในงานระดับจังหวัด หรือระดับโครงการ 
  จากนั้นจําแนกประเภทการใชท่ีดินยอยอยางเปนระบบไปสูหนวยยอยในระดับท่ี 2 และระดับท่ี 3 
ไดแสดงตัวอยางการจําแนกพ้ืนท่ีเกษตรกรรม  
  ระดับท่ี 1 พ้ืนท่ีเกษตรกรรม (A)  
  ระดับท่ี 2 พ้ืนท่ีนาขาว (A1) พ้ืนท่ีพืชไร (A2) พ้ืนท่ีไมยืนตน (A3)  
  ระดับท่ี 3 นาราง (A100) นาขาว (A101) พืชไรผสม (A201) ขาวโพด (A202) ออย (A203)     ไม
ยืนตนผสม (A301) ยางพารา (A302) ปาลมนํ้ามัน (A303)   
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   จากความหมายขางตน การจําแนกประเภทการใชท่ีดิน จึงเปนการจัดหมวดหมูของการใชท่ีดิน
หรือการใชประโยชนท่ีดินออกเปนหมวดหมู โดยมีหมวดหมูหลัก หมวดหมูรอง และหมวดหมูยอย (ชนิดของ
การใชท่ีดิน) รวมท้ังการจําแนกจากการสํารวจจากระยะไกล และจากการสํารวจภาคสนามในพ้ืนท่ีจริง        
โดยกําหนดสัญลักษณข้ึนมาใชแทนเปนหนวย การใชประโยชนท่ีดินประเภทตางๆ ซ่ึงมีท้ังหมด 5 ประเภทหลัก คือ  

3.3 แนวคิดและทฤษฎีทางดานระบบสารสนเทศภูมิศาสตร ( Geographic Information 
System : GIS) 

 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร ไดรับการพัฒนาข้ึนในพ.ศ. 2503 จากการท่ีเทคโนโลยีคอมพิวเตอรมี
บทบาทเพ่ิมข้ึน โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือชวยปรับปรุงประสิทธิภาพในการจัดเก็บขอมูลในลักษณะแผนท่ีใหมี
ความถูกตองแมนยําและสามารถสอบถามขอมูล ตอบคําถามตางๆ รวมถึงสามารถวิเคราะหหาพ้ืนท่ี จากการ
คาดการณผานระบบแผนท่ีบนคอมพิวเตอร และยังมีสวนชวยในการพัฒนาระบบขอมูลของระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตรโดยการรวบรวม จัดเก็บ วิเคราะหเรียกคนขอมูล และการแสดงผลขอมูล ซ่ึงอํานวยความสะดวกใน
การคนหาขอมูลและการประมวลผลขอมูลไดอยางมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน (William, 1995)  
 สํ าหรับประเทศไทยได เริ่ มตนนํ าระบบสารสนเทศภู มิศาสตรมาใช ในการวางแผนจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมภายใตแนวคิดเชิงภูมิศาสตร เชน การจัดชั้นคุณภาพลุมนํ้าการใชท่ีดิน 
(Land Use) เปนตน แตระบบยังมีการพัฒนาคอนขางลาชา ซ่ึงในเวลาตอมาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร  เริ่มไดรับ
ความสนใจจากผูใชงานในหนวยงานตางๆ มากขึ้น โดยมีจุดเริ่มตนจากที่กระทรวงวิทยาศาสตรเทคโนโลยี       
และสิ่งแวดลอม ไดจัดตั้งโครงการระบบสารสนเทศภูมิศาสตรแหงชาติข้ึน ดวยความตระหนักถึงความสําคัญ
และประโยชนของเทคโนโลยีดังกลาวระบบสารสนเทศภูมิศาสตร ท้ังนี้ในพ.ศ. 2537 คณะรัฐมนตรี ไดมีมติ
เห็นชอบใหจัดตั้งคณะกรรมการประสานงานและสงเสริมการพัฒนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตรโดยมอบหมาย
ใหปลัดกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ในขณะนั้นเปนประธาน เพ่ือทําหนาท่ีเปนหนวยประสานงาน
กลางดานระบบสารสนเทศภูมิศาสตรของประเทศไทย (แกว, 2544) 
 3.3.1 ความหมายของระบบสารสนเทศภูมิศาสตร 
  เปนเครื่องมือท่ีใชในการวิเคราะหขอมูลเชิงพ้ืนท่ี (Spatial data) จะนํามาจัดใหอยูในรูปแบบท่ีมี
ความสัมพันธเชื่อมโยงกันและกันโดยอาศัยลักษณะทางภูมิศาสตรเปนตัวเชื่อมโยงความสัมพันธระหวางขอมูลตางๆ 
ข้ึนอยูกับชนิดและรายละเอียดของขอมูลนั้นๆ (สุเพชร, 2549)  คํานิยามอีกอยางหนึ่งของระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร คือ ระบบท่ีประกอบดวยอุปกรณคอมพิวเตอร โปรแกรมคําสั่ง ฐานขอมูล และบุคลากร ซ่ึงทํางาน
รวมกันในการนําเขา จัดเก็บขอมูล การจัดการ การวิเคราะห และการแสดงผลขอมูลเชิงพ้ืนท่ี เพ่ือใหได
ขอสนเทศหรือขอมูลสําหรับนําไปใชเพ่ือการสนับสนุนการตัดสินใจ การแกปญหา และการจัดการเชิงพ้ืนท่ี    
(ศิร,ิ 2545) 
 3.3.2 องคประกอบของระบบสารสนเทศภูมิศาสตร 
  องคประกอบหลักของ ระบบสารสนทศภูมิศาสตร คือ 1) ภูมิศาสตร หรือ Geographic: G 

2) สารสนเทศ หรือ Information: I และ 3) ระบบ หรือ System: S  

  องคประกอบหลักของระบบ GIS จัดแบงออกเปน 5 สวนใหญๆ คือ อุปกรณคอมพิวเตอร 

(hardware) โปรแกรม (software) ข้ันตอนการทํางาน (methods) ขอมูล (data) และบุคลากร (people) 

โดยมีรายละเอียดของแตละองคประกอบดังตอไปนี้ (Wikipedia, 2558) 
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  1) อุปกรณคอมพิวเตอร คือ เครื่องคอมพิวเตอรรวมไปถึงอุปกรณตอพวงตางๆ เชน ดิจิไทเซอร 

สแกนเนอร เครื่องพิมพ หรืออ่ืนๆ เพ่ือใชในการนําเขาขอมูล ประมวลผล แสดงผล และผลิตผลลัพธของการทํางาน 

  2) โปรแกรม คือชุดของคําสั่งสําเร็จรูป ซึ่งประกอบดวยฟงกชัน การทํางานและเครื่องมือ    

ท่ีจําเปนตางๆ สําหรับนําเขาและปรับแตงขอมูล, จัดการระบบฐานขอมูล, เรียกคน, วิเคราะห และจําลองภาพ 

  3) ขอมูล คือขอมูลตางๆ ท่ีจะใชในระบบ GIS และถูกจัดเก็บในรูปแบบของฐานขอมูล โดยไดรับ

การดูแลจากระบบจัดการฐานขอมูลหรือ DBMS ขอมูลจะเปนองคประกอบท่ีสําคัญรองลงมาจากบุคลากร 

  4) บุคลากร คือ ผูปฏิบัติงานซ่ึงเก่ียวของกับระบบสารสนเทศภูมิศาสตร เชน ผูนําเขาขอมูล 

ชางเทคนิค ผูดูแลระบบฐานขอมูล ผูเชี่ยวชาญสําหรับวิเคราะหขอมูล ผูบริหารซ่ึงตองใชขอมูลในการตัดสินใจ 

บุคลากรจะเปนองคประกอบท่ีสําคัญท่ีสุดในระบบ GIS เนื่องจากถาขาดบุคลากร ขอมูลท่ีมีอยูมากมายมหาศาล

นั้น ก็จะเปนเพียงขยะไมมีคุณคาใดเลยเพราะไมไดถูกนําไปใชงาน อาจจะกลาวไดวา ถาขาดบุคลากรก็จะไมมี

ระบบ GIS 

5) วิธีการหรือข้ันตอนการทํางาน คือวิธีการท่ีองคกรนั้นๆ นําเอาระบบ GIS ไปใชงานโดยแตละ 

ระบบแตละองคกรยอมมีความแตกตางกันออกไป ฉะนั้นผูปฏิบัติงานตองเลือกวิธีการในการจัดการกับปญหาท่ี

เหมาะสมท่ีสุดสําหรับของหนวยงานนั้นๆ  (ภาพท่ี 5) 

 

 

 

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ภาพท่ี 5  วิธีการหรือข้ันตอนการทํางาน  

 ท่ีมา : เครือขายกาญจนาภิเษก (2559) 
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 3.3.3 กระบวนการทํางานของระบบสารสนเทศภูมิศาสตร 
  ระบบสารสนเทศภูมิศาสตรมีกระบวนการทํางาน 4 กระบวนการคือ 
  1) การนําเขาขอมูล (Data Input) เปนการบันทึกรหัสขอมูลเขาสูคอมพิวเตอรในรูปแบบ      
ท่ีสามารถอานและเขียนขอมูลลงสูฐานขอมูลของระบบ เปนกระบวนการท่ีตองใชเวลาและคาใชจายสูง ขอมูล  
ท่ีมีคุณภาพตองประกอบดวยคุณลักษณะท่ีสําคัญ คือ ตองเปนขอมูลท่ีทันสมัยตําแหนงของขอมูลเชิงพ้ืนท่ีตอง
ถูกตอง การจําแนกขอมูลตองถูกตองและสมบูรณ วิธีการท่ีใชในการรวบรวมขอมูลตลอดจนการบันทึกรหัส
ขอมูลจะตองถูกตองตามหลักวิชาการ โดยขอมูลท่ีจะนําเขาสูระบบสารสนเทศภูมิศาสตรมีอยูดวยกัน 2 ชนิด 
คือ ขอมูลเชิงพ้ืนท่ีและขอมูลเชิงคุณลักษณะ 
  2) การจัดการขอมูล (Data Management) ไดกลาวมาแลววา ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร      
มีขอมูลอยู 2 รูปแบบ คือ ขอมูลเชิงพ้ืนท่ีและขอมูลเชิงคุณลักษณะ ซ่ึงตองมีการจัดเก็บอยางเปนระบบ รวมท้ัง
ตองมีการเชื่อมโยงกันโดยจัดเก็บอยูในรูปแบบฐานขอมูลซ่ึงเปนรูปแบบขอมูลดิจิตอล ท่ีมีการจัดเก็บอยางเปน
ระบบสามารถนํามาประมวลผลวิเคราะหไดอยางรวดเร็ว แมนยําเปนการเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดการขอมูล
เชิงพ้ืนท่ี และสะดวกในการบํารุงรักษา ท้ังนี้การจัดการระบบฐานขอมูลจะมีขอดีดังนี้ 
   (1) ลดความซํ้าซอนของขอมูล ทําใหการแสดงผลไมวาขอมูลจะอยูในรูปของแผนท่ี      
หรือขอมูลตาราง จะแสดงเฉพาะท่ีจําเปนตอการวิเคราะหเทานั้น 
   (2) มีการกําหนดความสัมพันธอยางชัดเจนระหวางขอมูลเชิงพ้ืนท่ีและเชิงคุณลักษณะ
รวมท้ังใชความสัมพันธแวดลอมในการเชื่อมโยงขอมูลเชิงพ้ืนท่ีแตละชนิด 
   (3) มีการปรับปรุงแฟมขอมูลท่ีสัมพันธกันใหทันสมัยโดยอัตโนมัติ เม่ือมีการเปลี่ยนแปลง
ภายในแฟมขอมูลหนึ่ง จะนําการเปลี่ยนแปลงนั้นมาปรับปรุงขอมูลดังกลาวในทุกแฟมขอมูล ของฐานขอมูลดวย 
   (4) มีศูนยควบคุมระบบฐานขอมูลดวยการรักษาความปลอดภัยและตรวจสอบความ
ตอเนื่องของขอมูลอยูเสมอ  
  3) การวิเคราะหขอมูล (Data Analysis) ตองใชท้ังขอมูลเชิงพ้ืนท่ีและขอมูลเชิงคุณลักษณะใน
ฐานขอมูล ซ่ึงแตกตางจากระบบอ่ืนๆ ท่ีใชจัดทําแผนท่ีหรือฐานขอมูลเพียงอยางเดียว การวิเคราะหขอมูล
สามารถตอบคําถามตามความตองการของผูใชไดตั้งแตดานพ้ืนฐานจนถึงระดับท่ีมีความซับซอน 
  4) การแสดงผล (Data Display) หลังจากที่วิเคราะหขอมูลในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร
เรียบรอยแลว จะเขาสูข้ันตอนการแสดงผลในรูปแบบตางๆ เชน แผนท่ี รายงาน กราฟ ตารางเพ่ือท่ีจะนําผล
การศึกษาไปประกอบการตัดสินใจหรือการวางแผนในงานตางๆ ตอไป 

3.4 แนวคิดและทฤษฎีทางดานการสํารวจระยะไกล (Remote Sensing) 

 "การสํารวจจากระยะไกล หรือ รีโมตเซนซิง" นั้น หมายถึง ขบวนการท่ีเปนท้ังศิลปและศาสตร ในการทํา
ใหไดมาซ่ึงขอมูล และขาวสารเก่ียวกับวัตถุ หรือเหตุการณท่ีอยูในระยะไกลออกไป จากเครื่องมือบันทึกขอมูล 
โดยปราศจากการสัมผัสโดยตรง ระหวางเครื่องมือบันทึกขอมูลกับวัตถุ หรือเหตุการณนั้นๆ การท่ีจะใหไดมา  
ซ่ึงขอมูล และขาวสารดังกลาวแลว จะตองใชเครื่องมือ หรืออุปกรณหลายอยางประกอบกันเขา เพ่ือใหทํางาน
อยางมีประสิทธิภาพ ซ่ึงเครื่องมือ หรืออุปกรณเหลานั้น ไดแก เครื่องบันทึกขอมูล (sensors) กรรมวิธีขอมูล 
(data processing) วิธีการ และกรรมวิธีสนเทศ การสื่อสาร อากาศยาน และยานอวกาศ ท่ีเหมาะสม รวมไปถึง
ระบบการทํางานอยางมีประสิทธิภาพจากอากาศยานและยานอวกาศ เปนอาทิ ซ่ึงท้ังหมดท่ีกลาวมานี้รวมกัน
เขาเปนวิธีการของ เทคโนโลยีการสํารวจทรัพยากรจากระยะไกลดวยดาวเทียม  (ภาพท่ี 6 ) 
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ภาพท่ี 6  เทคโนโลยีการสํารวจทรัพยากรจากระยะไกลดวยดาวเทียม 
ท่ีมา : สารานุกรมไทยสําหรับ เยาวชน (2559) 

 การสํารวจระยะไกล หมายถึง ระบบสํารวจ บันทึกขอมูลเก่ียวกับพ้ืนผิวโลกดวยเครื่องรับรู (sensors) 
โดยปราศจากการเขาไปสัมผัสกับวัตถุเปาหมาย ซ่ึงติดไปกับยาน ดาวเทียม หรือเครื่องบิน เครื่องรับรู          จะ
ตรวจจับคลื่นพลังงานแมเหล็กไฟฟา (electromagnetic energy) ท่ีสะทอนจากวัตถุบนผิวโลก หรือตรวจจับคลื่น
ท่ีสงไปและสะทอนกลับมา หลังจากนั้นมีการแปลงขอมูลเชิงตัวเลขซ่ึงนําไปใชแสดงเปนภาพและทําแผนท่ี 
(จุฬาลักษณ, 2555) และการสํารวจระยะไกลนั้นเปนเทคโนโลยีการบันทึกขอมูล โดยปราศจากการสัมผัสวัตถุ
นั้นโดยตรง แตใชเครื่องมือบันทึกขอมูลในรูปของภาพหรือคลื่นแมเหล็กไฟฟา จากวัตถุท่ีตองการสํารวจ โดยรับ
ขอมูลจากการสะทอนพลังงานแมเหล็กไฟฟาจากวัตถุ แลวจําแนกขอมูลสภาพการใชท่ีดิน ซ่ึงตองพิจารณา
ความแตกตางของการสะทอนพลังงานแมเหล็กไฟฟาของวัตถุแตละชนิด โดยการบันทึกขอมูลจะใชกลอง
ถายภาพ ซ่ึงติดตั้งบนบอลลูน เครื่องบิน ยานอวกาศ หรือดาวเทียม             
 3.4.1 องคประกอบของการรับรูจากระยะไกล  
  1) คลื่นแมเหล็กไฟฟา (electromagnetic waves) เปนสื่อระหวางเครื่องมือบันทึกขอมูลและวัตถุ
ท่ีทําการสํารวจ คลื่นแมเหล็กไฟฟาเปนรูปแบบหนึ่งของการถายเทพลังงาน จากแหลงท่ีมีพลังงานสูงแผรังสี
ออกไปรอบๆ เนื่องจากวัตถุตางๆ มีคุณสมบัติการสะทอนคลื่นแมเหล็กไฟฟาในชวงคลื่นตางๆ แตกตางกัน       
จึงสามารถใชคลื่นแมเหล็กไฟฟาในการสํารวจจากระยะไกล วัดคาความเขม ของคลื่นแมเหล็กไฟฟาท่ีสะทอน
จากวัตถุแลวทําการจําแนกประเภทของวัตถุโดยสายตา หรือเครื่องคอมพิวเตอร ซ่ึงมีชนิดของคลื่นแสง      
ความยาวของคลื่นแสง และคาการสะทอนพลังงาน 
  2) เครื่องมือบันทึกขอมูล (sensors) กําหนดชวงคลื่นแมเหล็กไฟฟาที่ตรวจวัด และลักษณะ   
ของขอมูลท่ีตรวจวัด ไดแก กลองถายรูป กลองถายวีดีโอ และเรดาร เครื่องมือดังกลาว มีสวนประกอบท่ีสําคัญ ดังนี้  
   (1) อุปกรณรับคลื่นแมเหล็กไฟฟา (receiver) เปนสวนที่ทําหนาที่รับ และขยายคลื่น
แมเหล็กไฟฟาใหมีความเขมพอท่ีอุปกรณรับคลื่นแมเหล็กไฟฟาจะสามารถรับได ไดแกเลนส ของกลองถายรูป 
และเสาอากาศรับคลื่นวิทยุ (antenna) ซึ่งอาจเปนเสาวิทยุ หรือจานรับสัญญาณดาวเทียม รูปแบบ ขนาด  
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และอุปกรณท่ีใช ข้ึนอยูกับชวงคลื่นแมเหล็กไฟฟาท่ีตองการตรวจวัด และรายละเอียด ของขอมูลท่ีตองการ
สํารวจ เชน ในชวงคลื่นแสง อุปกรณรับคลื่นแมเหล็กไฟฟาเปนเลนสท่ีทําจากผลึกควอตซ โดยขนาดและรูปทรง 
ข้ึนอยูกับขนาดของสิ่งท่ีเล็กท่ีสุดท่ีตองการใหมองเห็น  
   (2) อุปกรณวัดพลังงานของคลื่นแมเหล็กไฟฟา (detector) เปนสวนท่ีแปลงพลังงานคลื่น
แมเหล็กไฟฟาท่ีตองการวัดใหอยูในรูปแบบท่ีเครื่องมือวัดจะเปรียบเทียบคาได การวัดพลังงานอาจใชปฏิกิริยา
กับแสง เชน ซิลเวอรไนเตรท ลงบนแผนฟลม ปริมาณของปฏิกิริยาเคมีท่ีเกิด กับสารท่ีเคลือบจะแปรผันตาม
ความเขมของแสงที่ตกกระทบ หรือเปลี่ยนพลังงานเปนสัญญาณไฟฟาโดยใชอุปกรณประเภทสาร กึ่งตัวนํา 
(semiconductor) ซ่ึงวัดความเขมแสงท่ีตกกระทบ สวน detector อาจเปนแผนฟลม ซ่ึงบันทึกภาพไดท้ังภาพ
ในครั้งเดียว หรือ scanner ซ่ึงประกอบข้ึนจากแถว ของอุปกรณรับแสง ท่ีบันทึกภาพดวยการกวาดอุปกรณรับ
แสงนี้ไปท่ีละสวนของภาพ คลายกับ การทํางานของเครื่องถายเอกสาร ท่ีกวาดจากกระดาษจนไดภาพท้ังภาพ  
   (3) อุปกรณบันทึกคาพลังงาน (recorder) ใชแผนฟลมในการวัดพลังงาน และแถบ
แมเหล็ก วัดคลื่นแมเหล็กไฟฟาเชนเดียวกับท่ีใชในกลองถายวีดีโอ หรือหนวยเก็บความจําอ่ืน เชน ฮารดดิสก 
หรือ RAM  ท่ีใชในเครื่องคอมพิวเตอร เครื่องมือวัดคลื่นแมเหล็กไฟฟาจําเปนตองพิจารณาแหลงกําเนิดคลื่น
แมเหล็กไฟฟา ท่ีใชในการสํารวจ โดยจําแนกเปนสองกลุมคือ  
    - ระบบเซ็นเซอรแบบขยัน (Active sensor) ระบบท่ีเครื่องมือวัดคลื่นแมเหล็กไฟฟาท่ีมี
แหลงกําเนิดคลื่นแมเหล็กไฟฟาในตัว แลวสงคลื่นแมเหล็กไฟฟาลงไปกระทบวัตถุที่ตองการตรวจวัด          
คลื่นแมเหล็กไฟฟา ท่ีกระทบวัตถุจะสะทอนกลับมายังเครื่องมือวัดคาการสะทอนกลับของคลื่นแมเหล็กไฟฟา 
เครื่องมือวัดคลื่นแมเหล็กไฟฟาแบบนี้สามารถทํางานไดโดยไมตองอาศัยแสง จากดวงอาทิตย  
    - ระบบเซ็นเซอรที่ต องการแหลงพลังงานภายนอก (Passive sensor) ระบบที่
เครื่องมือวัดคลื่นแมเหล็กไฟฟาโดยอาศัยแหลงกําเนิดคลื่นแมเหล็กไฟฟาจากแหลงกําเนิดอ่ืน เชน แสงจาก
ดวงอาทิตย หรือคลื่นแมเหล็กไฟฟาของสิ่ง ท่ีตองการสํารวจแผรังสีออกมาเอง ซ่ึงเปนชวงอินฟาเรดความรอน 
ในกรณีท่ีใชแหลงกําเนิดคลื่นแมเหล็กไฟฟาจากดวงอาทิตย เครื่องมือจะทํางานไดเฉพาะในเวลาท่ีมีแสงจากดวง
อาทิตยเทานั้น และตองการทองฟาท่ีปลอดโปรง ไมมีเมฆ ไมมีฝน ในชวงท่ีทําการตรวจวัดคลื่นแมเหล็กไฟฟา  
  3) ดาวเทียมท่ีติดตั้งเครื่องมือบันทึกขอมูล กําหนดระยะระหวางเครื่องมือบันทึกขอมูล กับวัตถุ
ท่ีตองการสํารวจ ขอบเขตพ้ืนท่ีซ่ึงเครื่องมือบันทึกขอมูลสามารถบันทึกขอมูลได มี 2 ชนิด ไดแก  
   (1) ระบบท่ีแหลงพลังงานเกิดจากการสรางข้ึนในตัวของเครื่องมือสํารวจ เรียกวา Active 
Remote Sensing Satellite คือ ดาวเทียมท่ีมีแหลงกําเนิดคลื่นแมเหล็กไฟฟาในตัว แลวสงคลื่นแมเหล็กไฟฟา
ไปยังวัตถุท่ีตองการสํารวจเพ่ือรับรังสีท่ีสะทอน มาจากวัตถุ ท่ีตองการสํารวจแลวทําการบันทึกขอมูลโดย
เครื่องมือวัดคลื่นแมเหล็กไฟฟา ดาวเทียมระบบนี้บันทึกขอมูลไดตลอด 24 ชั่วโมง สามารถบันทึกขอมูลผาน
ทะลุเมฆได เปนดาวเทียมระบบเรดาร เชน เรดารแซท  
   (2) ระบบการสํารวจขอมูลระยะไกลโดยอาศัยพลังงานแสงธรรมชาติ เรียกวา Passive 
Remote Sensing Satellite คือดาวเทียมไมมีแหลงกําเนิดคลื่นแมเหล็กไฟฟาในตัว ตองใชคลื่นแมเหล็กไฟฟา
จากแหลงกําเนิดอ่ืน เชน ดวงอาทิตย คลื่นแมเหล็กไฟฟาของสิ่งท่ีตองการสํารวจแผรังสีออกมาเอง ดาวเทียม
ระบบนี้บันทึกขอมูลเฉพาะเวลากลางวันท่ีมีแสงอาทิตยเทานั้น ไมสามารถบันทึกขอมูลผานทะลุเมฆได เชน 
ดาวเทียมแลนดแซท ดาวเทียมสปอท และดาวเทียมไทยโชต เปนตน  
  4) การแปลความหมายขอมูลท่ีไดจากเครื่องมือบันทึกขอมูล โดยแปลงความเขม ของคลื่น
แมเหล็กไฟฟาท่ีวัดไดเปนขอมูลท่ีตองการสํารวจ มี 2 ประเภทดังนี้  
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   (1) ภาพเชิงแสง (optical images) ภาพดาวเทียมท่ีไดจากการบันทึกพลังงานท่ีสะทอนตาม
ธรรมชาติจากวัตถุบนพ้ืนผิวโลกในชวงคลื่นท่ีแตกตางกัน ตั้งแตชวงคลื่นท่ีตามองเห็นจนถึงชวงคลื่นอินฟาเรด 
โดยอาศัยคุณสมบัติของการสะทอนท่ีแตกตางกันของแตละวัตถุในชวงคลื่นเดียวกัน ขอมูลในแตละชวงคลื่นจึง
ใหรายละเอียดของวัตถุท่ีแตกตางกัน  
   (2) ภาพเรดาร (SAR image) ไดแกภาพดาวเทียมท่ีไดจากการสงคลื่นแมเหล็กไมโครเวฟ
คลื่นเดียวไปยังวัตถุบนพ้ืนโลกและบันทึกสัญญาณการสะทอนกลับของวัตถุ โดยข้ึนอยูกับความขรุขระของพ้ืนผิว 
ลักษณะภูมิประเทศ คุณสมบัติทางกายภาพ เปนตน แตสามารถนําขอมูลหลายชวงเวลา หรือขอมูลตางระบบมาใช
รวมกันเพ่ือทําเปนภาพสีผสมสําหรับติดตามการเปลี่ยนแปลง หรือเพ่ิมรายละเอียดของเนื้อหาของขอมูล  
 3.4.2 กระบวนการของการสํารวจขอมูลจากระยะไกล 
  กระบวนการของการสํารวจจากระยะไกลประกอบดวย 2 กระบวนการหลัก (ภาพท่ี 7 และ    
ภาพท่ี 8) คือการศึกษาเก่ียวกับระบบการรับหรือการเก็บขอมูล (data acquisition) และการศึกษาเก่ียวกับ
การวิเคราะห data analysis) หรือการใชประโยชนจากขอมูลท่ีบันทึกไว โดยท้ังสองกระบวนการ มีองคประกอบ 
ดังนี้ 
  1) ระบบการรับขอมูล (data acquisition) เปนกระบวนการท่ีไดมาซ่ึงขอมูลจากระยะไกล โดยเกิด
จากองคประกอบท่ีสําคัญดังนี้ 
   (1) แหลงพลังงานและการแผรังสี (energy sources and radiation) ท่ีทําใหเกิดคลื่น
แมเหล็กไฟฟา ซึ่งมีทั้งแหลงพลังงานตามธรรมชาติ (ดวงอาทิตย) และแหลงพลังงานที่มนุษยสรางขึ้นมา  
(ระบบ RADAR หรือ ระบบ SONAR) 
   (2) การถายทอดพลังงานในชั้นบรรยากาศ (propagation of energy through the 
atmosphere) เปนปฏิสัมพันธของคลื่นแมเหล็กไฟฟากับชั้นบรรยากาศที่เปนขอจํากัดในบางชวงคลื่นที่        
ไมสามารถสงผานมาจนถึงพ้ืนผิวโลกไดท้ังหมด เพราะถูกดูดกลืนในชั้นบรรยากาศไดท้ังหมด เชน รังสีในยาน
อุตราไวโอเลต (Ultraviolet) ถูกดูดกลืนโดยโอโซน (Ozone: O3) ในบรรยากาศชั้นไอโอโนสเฟยร 
   (3) ปฏิสัมพันธของพลังงานกับพื้นผิวโลก (energy interaction with earth surface 
features) เปนลักษณะของวัตถุตางชนิดท่ีมีการสะทอน การดูดซับ การสงผาน การแผรังสี และการกระจัด
กระจายกลับ ของพลังงานคลื่นแมเหล็กไฟฟาท่ีแตกตางกันในแตละชวงคลื่นและชวงเวลา ซ่ึงลักษณะดังกลาว 
เปนประโยชนตอการนํามาแยกแยะวัตถุบนพ้ืนผิวโลกท่ีแสดงคุณสมบัติของคลื่นแมเหล็กไฟฟาท่ีแตกตางกัน 
   (4) อุปกรณบันทึกขอมูล (airborne and/or spaceborne sensor) เปนเครื่องมือ ท่ีรับและ
บันทึกสัญญานแมเหล็กไฟฟาที่สะทอน (reflection) แผรังสีความรอน (emission) หรือกระจัดกระจาย
กลับ (Backscatter) จากวัตถุเปาหมาย แลวสงกลับมายังสถานีรับบนพื้นโลก และแปลงสัญญาณ นั้นเปน
ขอมูลเชิงเลข (digital data) หรือ ขอมูลภาพ (image data) ซ่ึงขอมูลเหลานี้จะถูกนํามาปรับแกข้ันตน เพ่ือลด
หรือขจัดความคลาดเคลื่อนทางเรขาคณิต และความบกพรองของสัญญาณท่ีไดรับ ณ สถานีรับสัญญาณกอนท่ี
จะนําขอมูลภาพไปเผยแพรสูผูใชงานตอไป 
   (5) ผลิตภัณฑขอมูลในรูปขอมูลภาพหรือขอมูลเชิงเลข (sensor data in pictorial 
and/or digitalForm) เปนผลผลิตของขอมูลที่จะเผยแพรหรือจําหนาย ซึ่งมีทั้งอยูในรูปขอมูลเชิงเลข           
(Soft copy) ซ่ึงนํามาใชรวมกับระบบคอมพิวเตอร และขอมูลภาพกระดาษ (hard copy) ท่ีอาจอยูในรูปแบบ
แผนท่ีภาพถายจากดาวเทียม (satellite image map) หรือขอมูลแผนภาพพิมพในมาตราสวนตางๆ 
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ภาพท่ี 7  การเก็บขอมูลโดยการสํารวจขอมูลจากระยะไกล 

ท่ีมา : JARS (1993) 
 
  2) ระบบการวิเคราะหขอมูล  
   (1) การแปลตีความภาพดวยสายตาหรือการวิเคราะหขอมูลดวยคอมพิวเตอร (Visual 
Interpretation and Data Computer Analysis) เปนการแปลตีความหรือใชคอมพิวเตอรในการวิเคราะห
ขอมูลภาพจากดาวเทียม เพ่ือสกัดขอมูลหรือสิ่งท่ีตองการตามวัตถุประสงคของการใชงาน 
   (2) ผลิตภัณฑสารสนเทศ (Information Product) เปนผลผลิตท่ีไดจากการแปลตีความ
หรือการวิเคราะหดวยคอมพิวเตอร ซ่ึงตองมีการตรวจสอบความถูกตองและความนาเชื่อถือของผลผลิตท่ีไดนั้น 
กอนนําไปใชงาน โดยทําการเปรียบเทียบกับสภาพจริงหรือขอมูลท่ีนาเชื่อถือได โดยวิธีทางสถิติ 
   (3) ผูใช (User) เปนผูท่ีนําผลิตภัณฑสารสนเทศท่ีอยูในรูปขอมูลภาพหรือขอมูลเชิงเลข ไป
ประยุกตใชตามวัตถุประสงคท่ีตองการ อาทิ เชน ผลการแปลตีความการใชประโยชนท่ีดินจากภาพถาย
ดาวเทียมในหลายชวงเวลา ผูใชสามารถนํามาใชเพ่ือติดตามตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงของปรากฏการณตางๆ 
เชน การขยายตัวของพ้ืนท่ีอุตสาหกรรม หรือการบุกรุกพ้ืนท่ีปาไม เปนตน 
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ภาพท่ี 8 กระบวนการสํารวจขอมูลจากระยะไกล 

ท่ีมา : สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (2534) 

3.5 การวิเคราะหอานแปล ตีความภาพถายทางอากาศ 

 การอานแปล ตีความภาพถายทางอากาศ เพ่ือใหไดขอมูลท่ีถูกตอง แนวทางการศึกษาไดใชความรู 
เทคนิค ประสบการณ และความเชี่ยวชาญในการวิเคราะหอานแปล ตีความภาพถายทางอากาศ พิจารณา
รวมกับแผนท่ีภูมิประเทศ แผนท่ีดิน และขอมูลอ่ืน ๆ พรอมการสํารวจภาคสนามโดยใชเข็มทิศและเครื่องมือหา
คาพิกัดดวยสัญญาณดาวเทียม เพ่ือตรวจสอบในพ้ืนท่ีจริงและแกไขรายละเอียดการใชประโยชนท่ีดินใหถูกตอง
ตามพ.ศ. ที่ศึกษา โดยการจําแนกการใชประโยชนที่ดินไดยึดถือแนวทางตามระบบการจําแนกการใช
ประโยชนท่ีดิน (แสงชม, 2552) และสวนวิเคราะหสภาพการใชท่ีดิน สํานักสํารวจดินและวางแผนการใชท่ีดิน 
กรมพัฒนาท่ีดิน ไดมีการจัดทําข้ึน (ภาคผนวก ก)    
 3.5.1 การวิเคราะหอานแปล ตีความจากภาพถายทางอากาศดวยสายตา โดยใชกลองมองภาพ 3 มิติ 
มองภาพถายทางอากาศคูท่ีมีสวนซอน รอยละ 60 จะชวยประหยัดเวลาในการสํารวจภาคสนามไดเปนอยางมาก    
มีปจจัยหลายอยางท่ีตองพิจารณา ไดแก มีแสงสวางท่ีพอเหมาะเขาทางดานหนาของผูแปล มาตราสวน        
วัน เดือน ป ท่ีบันทึกขอมูล ละติจูด และข้ึนอยู กับคุณลักษณะท่ีปรากฏบนภาพถายทางอากาศ ดังนี้                  
คือ ความสัมพันธของสี เงา ความหยาบละเอียด รูปแบบ รูปราง ขนาดและความสัมพันธในขนาด ท่ีตั้ง       
และความสัมพันธกับรายละเอียดขางเคียง โดยมีรายละเอียดดังนี้           
  1) ความสัมพันธของสี (Relative Tone) สีท่ีปรากฏในภาพถายทางอากาศท่ีถายดวยฟลมขาว
ดําจะปรากฏเปนสีเทาชนิดตางๆ  กันตั้งแตสีเกือบดําจนกระท่ังเกือบจะเปนสีขาว ความเขมหรือความจางในสี
ของภาพข้ึนอยูกับจํานวนแสงสวางท่ีสะทอนจากรายละเอียดในภูมิประเทศมายังกลองถายภาพทางอากาศ      
ซ่ึงความแตกตางเรื่องสีของภาพ  มีดังตอไปนี้คือ 
   (1) พ้ืนผิวท่ีมีลักษณะเรียบโดยสมํ่าเสมอจะเปนเครื่องสะทอนแสงท่ีดี ภาพท่ีปรากฏ จะมีสีขาว 
ถาหากวาในขณะท่ีถายภาพนั้นลําแสงสะทอนพุงมายังกลองถายภาพ แตถาหากลําแสงสะทอนมิไดพุงมาเขา
กลองถายภาพ สีของพ้ืนผิวสมํ่าเสมอนั้นจะปรากฏเปนสีดําในภาพถายทางอากาศ พ้ืนผิวของน้ําจะมีสีของภาพ
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ออนหรือแกกวาสีของภาพของรายละเอียดที่อยูใกลเคียง โดยขึ้นอยูกับการสะทอนของลําแสง จากพื้นผิว      
ท่ีพิจารณา ขณะท่ีทําการถายภาพแมน้ําท่ีมีน้ําใสจะไมมีคุณสมบัติในการสะทอนแสง ดังนั้น จะปรากฏเปนสีดํา
ในภาพถายทางอากาศ แตถาน้ําในแมน้ํามีลักษณะขุนเปนโคลนตมจะทําใหมีลักษณะในการสะทอนแสงไดดี 
ดังนั้นสีท่ีปรากฏในภาพถายจะเปนสีเทาหรือในบางครั้งจะเปนสีขาว ทิศทางของลําธาร หรือลําหวยอาจจะไม
สามารถสังเกตไดโดยตรง แตสามารถจะหาไดโดยการพิจารณารายละเอียดท่ีใกลเคียง เชน พืชพรรณท่ีข้ึนอยู
ตามฝงท้ังสองของลําหวย 
   (2) ลักษณะของพ้ืนผิวของรายละเอียดท่ีปรากฏอยูตามธรรมชาติ มีคุณสมบัติในการ
สะทอนแสงไปในทุกทิศทาง ลําแสงท่ีสะทอนเฉพาะบางสวนจะพุงเขาไปยังกลองถายภาพ และบางสวนจะพุงไป
ในทิศทางอ่ืน ดังนั้นสีของภาพในภาพหนึ่งๆ อาจจะปรากฏแตกตางกันได 
   (3) เนื่องจากพ้ืนผิวท่ีมีลักษณะสะทอนแสง เชน หลังคา และดานขางของบานไมจําเปน    
ท่ีจะตองอยูในแนวระดับ ดังนั้นไมวาตําแหนงของดวงอาทิตยจะอยู ณ ท่ีใดก็ตาม ลักษณะท่ีปรากฏของสี       
ในภาพถายทางอากาศของรายละเอียดท่ีเปนชนิดเดียวกัน หรือมีคุณสมบัติในการสะทอนแสงเทากันจะมีความ
แตกตางกัน เช น ส ีของรายละเอียดในภูมิประเทศในภาพถายหมายเลข 1อาจจะเปนสีขาว สวนสี             
ของรายละเอียดในภาพถายหมายเลข 2 ซ่ึงเปนรายละเอียดชนิดเดียวกัน หรือมีคุณสมบัติในการสะทอนแสง
เทากัน อาจจะปรากฏเปนสีดําก็ได ท้ังนี้ยอมข้ึนกับทิศทางของลําแสงท่ีสะทอนจากวัตถุนั้นในการถายภาพ     
แตละครั้ง  
   (4) พ้ืนผิวพิภพท่ีมีลักษณะโลงแจงจะมีลักษณะในการสะทอนแสงไดดี เชน ถนนท่ีมีพ้ืน
หนาเปนหินลูกรังและถนนท่ียังสรางไมเรียบรอย ทางเทาจะปรากฏเปนสีขาวในภาพถายทางอากาศ  
   (5) การเปลี่ยนแปลงเฉพาะสวนใดสวนหนึ่งของรายละเอียดท่ีปรากฏอยูใน ภูมิประเทศ   
จะสามารถสังเกตเห็นไดอยางชัดเจนดวยการพิจารณาจากสีในภาพถายทางอากาศ เชน ทุงหญาท่ีคนข่ีมาเดินผาน
หรือยานพาหนะวิ่งผานจะมีคุณสมบัติในการสะทอนแสงแตกตางกับสีของทุงหญาท่ีมิไดถูกรบกวน  
  2) เงา (shadow)  เงาของรายละเอียดท่ีปรากฏใหเห็นในภาพถายทางอากาศ เปนเครื่องชี้บอก
ท่ีมีประโยชนอยางยิ่ง คือ ลักษณะของเงาจากภาพถายเดี่ยวสามารถทราบลักษณะของรายละเอียดท่ีปรากฏ 
บนภาพถาย นั้นได การพิจารณารูปลักษณะของรายละเอียดท่ีปรากฏจากเงาสามารถรูลักษณะไดงายกวา    
การพิจารณา  จากรูปราง (Shape) ของรายละเอียดท่ีปรากฏใหเห็นบนภาพถาย ท้ังนี้ เพราะขนาดและลักษณะ
ในทางดิ่ง จะสามารถสังเกตใหเห็นไดจากเงาของสิ่งนั้นๆ ยิ่งถายภาพในขณะท่ีมุมสูงของ ดวงอาทิตยไมสูงมาก
นักดวยแลว เงาจะทอดตัวคอนขางยาว การพิจารณาเงาของรายละเอียด เชน โบสถของศาสนาใด โดยสังเกต
จากเงา สวนบนสุดของหลังคาโบสถคริสตอาจเห็นเงาของไมกางเขน หอระฆังซ่ึงอยูสวนบนสุดของหลังคาโบสถ 
ถาเปนโบสถศาสนาพุทธก็จะเห็นเงาของหัวนาคหรือหัวหงสท่ีนิยมเรียกวา ชอฟาของโบสถ เปนตน 
  3) ความหยาบละเอียด (texture) หมายถึงการเปลี่ยนแปลงของ tone ซ่ึงอยูภายในภาพถาย 
texture ของภาพถายของวัตถุบางชนิดละเอียด เรียบ บางชนิดก็หยาบ ขรุขระ ท้ังนี้ข้ึนอยูกับมาตราสวนของ
ภาพถายนั้นดวย ซ่ึงถาหากเรายอมาตราสวนลง texture ก็จะละเอียดข้ึน ถาหากขยายข้ึน texture ก็จะหยาบ 
  4) รูปแบบ (pattern) หมายถึง การจัดลักษณะของภูมิประเทศ ซ่ึงเก่ียวของอยูกับคุณลักษณะ
ท่ัวไปหลายๆ อยางของวัตถุนั้น ท้ังสิ่งท่ีมนุษยสรางข้ึนและสิ่งท่ีเปนธรรมชาติ ทําใหเกิดรูปแบบเฉพาะตัวข้ึน ซ่ึงจะ
เปนสิ่งท่ีชวยในการแปลภาพถาย เชน รูปแบบของคลองท่ีเกิดข้ึนตามธรรมชาติกับท่ีมนุษยสรางข้ึน ปาไม      ท่ี
เกิดข้ึนเองตามธรรมชาติจะมีไมหลายชนิดอยูปะปนกันไป มีขนาดความสูงตํ่าตางๆ กัน ความหนาแนนตางกัน 
สีสรรคตางกัน แตปาไมท่ีมนุษยปลูกข้ึนจะเห็นเปนแบบท่ีเปนแถวเปนแนวมีขนาดความสูงต่ําไรเรี่ยกันไป เปนตน 
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  5) รูปราง (shape)  รูปรางของรายละเอียดท่ีปรากฏในภาพถายทางอากาศชนิดภาพถายใกล
ดิ่งจะมีลักษณะเปนรูปแบบแบนเหมือนกันกับภาพซ่ึงมองจากเบื้องบนของวัตถุนั้น (ยกเวนรายละเอียดท่ีมี  
ความสูงหรือต่ํามาก และอยูหางจากจุดศูนยกลางของภาพถายจะเห็นรายละเอียดดานขางบางสวน) รูปราง 
ของรายละเอียดท่ีมนุษยสรางหรือดัดแปลงข้ึน จะมีลักษณะคอนขางเปนระเบียบสมํ่าเสมอเปนแนวตรงถามีโคง
ก็จะเปนลักษณะของโคงทางเรขาคณิต ถาเปนรายละเอียดท่ีเกิดข้ึนเองตามธรรมชาติ รูปรางของรายละเอียดจะ
ไมเปนระเบียบ ลักษณะความคดโคงจะแตกตางจากสิ่งท่ีมนุษยสรางข้ึนอยางเห็นไดชัดเก่ียวกับเรื่องนี้จะเห็นได
งาย ถาพิจารณาลักษณะของคลองท่ีมนุษยขุดข้ึนเปรียบเทียบกับคลองหรือลําธารท่ีเกิดข้ึนเองตามธรรมชาติ 
รูปรางของแมน้ําและลําธารท่ีปรากฏใหเห็นในภาพถายจะเปนเครื่องชี้บอกทิศทางน้ําไหล ซ่ึงตามปกติแลว     
ลําธารจะบรรจบกันเปนรูปคลายตัววี (V) ทิศทางน้ําไหลจะไหลไปทางสวนลางของตัววี บริเวณใดแมน้ําลําธารมี
ลักษณะคดเค้ียวมาก แสดงวาบริเวณนั้นเปนพ้ืนราบท่ีมีความลาดสมํ่าเสมอ ถาเปนท่ีราบระหวางหุบเขา หุบเขา
นั้นก็ตองมีบริเวณท่ีกวางมาก บริเวณใดรูปรางของแมน้ําลําธารมีความคดเค้ียวนอย บางตอนดูเกือบจะเปน
เสนตรง แสดงวาบริเวณสองฝงเปนหุบเขาแคบ กระแสน้ําจะไหลแรง รูปรางของอาคารและสิ่งกอสรางท่ีปรากฏ
ใหเห็นในภาพถายก็อาจชวยชี้บอกไดวาเปนอาคารท่ีพักอาศัย วัด หรือโรงเรียน โดยเฉพาะอยางยิ่งวัดและ
โรงเรียนในประเทศไทยสังเกตเห็นไดงายมาก อาคารท่ีเปนโบสถและศาลาจะเห็นไดเดนชัด เจดียและพระ
ปรางคจะเปนเครื่องชวยยืนยันถึงความเปนวัด รูปรางของสนามอาคาร และเสาธงชวยในการพิจารณายืนยันวา
เปนโรงเรียน 
  6) ขนาด (size) และความสัมพันธในขนาด (relative size) ขนาดของสิ่งที่ปรากฏใหเห็น     
ในภาพถายอาจวัดหาไดเม่ือทราบมาตราสวนของภาพถาย และเม่ือทราบขนาดแลวก็อาจนําไปชี้ชัดไดวาสิ่งนั้น
เปนอะไร เชนการพิจารณาภาพของยานยนตในภาพถาย เม่ือทราบขนาดกวางยาวของยานยนตนั้นแลว ก็อาจ
บอกไดวาเปนรถยนตนั่งสวนบุคคล รถบรรทุกหรือรถถัง ถาไมสามารถหาขนาดไดเพราะไมทราบมาตราสวน
ภาพถาย การพิจารณาความสัมพันธระหวางความกวาง  และความยาวของยานยนตก็อาจชี้บอกไดวาเปน
รถยนต หรือเปนรถถัง เพราะถาเปนรถยนตนั่งหรือรถบรรทุกท่ัวๆ ไปแลว อัตราสวนระหวางความกวาง      กับ
ความยาวจะเปน 1/3 หรือ 1/4 แตถาเปนรถถังอัตราสวนระหวางความกวางกับความยาวจะเปน 1/2 อยางนี้เปน
ตน นอกจากท่ีกลาวแลวนั้น การพิจารณาขนาด ของรายละเอียดชนิดหนึ่งเปรียบเทียบกับขนาด ของรายละเอียดท่ี
อยูใกลเคียงกัน ก็อาจชวยในการวินิจฉัยไดวาสิ่งท่ีกําลังพิจารณานั้นจะเปนอะไร  เชน พิจารณาอาคารบานเรือน
บริเวณตัวเมืองหรือบริเวณท่ีพบเห็นอาคารหลายหลังอยูในบริเวณเดียวกัน ตามปกติแลวอาคารหลังเล็กๆ จะ
เปนท่ีอยูอาศัย อาคารหลังใหญมักจะเปนอาคารพาณิชย โรงเรียน โรงพยาบาล สถานท่ีราชการ ฯลฯ 
  7) ที่ตั้ง (site & situation) และความสัมพันธกับรายละเอียดขางเคียง (relationship to 
surrounding objects) ในบางกรณีรายละเอียดท่ีปรากฏอยูใกลเคียงกันในภาพถายทางอากาศจะชวยใหทราบ
วารายละเอียดท่ีปรากฏใหเห็นนั้นเปนอะไร ดวยการพิจารณารายละเอียดบริเวณขางเคียงประกอบกัน          
เชน ถาเปนโรงเรียนจะมีอาคารไมมากนัก และมักจะเปนอาคารหลังใหญมีความยาวมาก สนามก็จะไมกวางยาว
เกินความจําเปน แตถาเปนคายทหารหมูอาคารจะตองมีมากกวาและมีอาคารหลายขนาดตางๆ กัน สนามจะมี
บริเวณคอนขางกวางขวาง นอกจากนั้นยังอาจพิจารณาถึงภาพของยานพาหนะท่ีอาจปรากฏใหเห็นจอดอยู   
เปนหมูเปนพวกเม่ือทราบชนิดของยานพาหนะก็อาจชวยเปนเครื่องชี้บอกไดอีกสวนหนึ่งวาสถานท่ีนั้นนาจะเปน
โรงเรียน คายทหาร หรือโรงพยาบาล ตามธรรมดาแลวโรงพยาบาลและโรงเรียนมักจะตั้งอยูใกลแหลงชุมชน 
ลักษณะอาคารของโรงพยาบาลยอมมีจํานวนมากและสลับซับซอนมากกวาโรงเรียน โรงเรียนยอมตองการสนาม
หรือบริเวณวางเปลามากกวาโรงพยาบาล 
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  8) มีความรูพ้ืนฐานอยางดีในลักษณะของภูมิประเทศ และสามารถจดจําสิ่งนั้นคืออะไร เชน 
ลักษณะของตนไม แมน้ํา อาคาร ถนน ฯลฯ 
  9) มีความรู เ ก่ียวกับเรื่องราวท่ีจะแปลนั้นอยางดีอีกดวย เชน ผู ท่ีจะวิเคราะหอานแปล
ความหมายเรื่องการเกษตรหรือปาไมตองมีความรูเก่ียวกับชนิดของพืชพันธุตนไม ลักษณะภูมิสัณฐาน ลักษณะ
ของดิน วิธีการเพาะปลูกและลักษณะการเจริญเติบโตของพืชและปฏิทินการปลูกพืช ชวยใหทราบถึงชวง
ระยะเวลาตั้งแตเริ่มเตรียมการเพาะปลูกจนถึงเก็บเก่ียวของพืชนั้นๆ นอกจากนี้ยังจําเปนตองทราบถึงภูมิหลัง            
ทางวัฒนธรรมของพ้ืนท่ีนั้นดวย 
  10) ประสิทธิภาพของการวิเคราะหอานแปล ตีความภาพถายทางอากาศข้ึนอยูกับการฝกฝน 
ความรูประสบการณของผูแปล คุณลักษณะของรายละเอียดท่ีจะแปล คุณภาพของเครื่องมือ ความคมชัด   และ
มาตราสวนของภาพถายฯ ท่ีใช ฉะนั้นผูแปลภาพท่ีดีควรเปนผูท่ีมีสายตาดี ความชํานิชํานาญ ละเอียดถ่ีถวน 
รอบคอบ ใจเย็น มีจินตนาการและอดทนสูง 
 3.5.2 การวิเคราะหขอมูล 
  1) การปฏิบัติงานในสํานักงาน 
   การวิเคราะหอานแปล ตีความภาพถายทางอากาศ ขนาด 9 นิ้ว X 9 นิ้ว มาตราสวน    
ของภาพถายฯ ตามปท่ีศึกษา โดยใชกลองมองภาพสามมิติพิจารณาถึงความแตกตางของสี เงา ความหยาบ
ละเอียด รูปแบบการใชท่ีดิน รูปราง ขนาดและความสัมพันธในขนาด ท่ีตั้งและความสัมพันธกับรายละเอียด
ขางเคียงที่ปรากฏอยูบนภาพถายฯ แปลจากสิ่งทั่วๆ ไป (Unit หลัก) แลวจึงแปลรายละเอียดที่อยูใน Unit  
หลัก แปลจากสิ่งท่ีรูไปยังสิ่งท่ีไมรู สําหรับสิ่งท่ีรูใหทําการแปลตามข้ันตอน สําหรับสิ่งท่ีไมรูก็พยายามพิจารณา
ไปทีละข้ัน เริ่มดวยการตัดสินวารายละเอียดนั้นควรจะจัดเขาใน Unit หลักใดได หลังจากนั้นก็จําแนกใหเขาไป
ใน Unit รองและ Unit ยอยตอไป วิเคราะหรายละเอียดหรือวัตถุในภาพถายฯ จากลักษณะสมบัติตางๆ      
ของภาพถายฯ ควรระมัดระวังความผิดพลาดเนื่องจากการอัดภาพท่ีทําใหความเขมของสีผิดไปหรือสีไมคมชัด 
รวมท้ังมาตราสวนของภาพถายฯ ท่ีมีขนาดตางๆ กัน และภาพท่ีถายตางระยะเวลากันอาจจะทําใหเกิดความ
เขาใจผิดได จัดทําคําอธิบายของหนวยรองและหนวยยอย ที่จะใชในแผนที่การจําแนกการใชประโยชนที่ดิน   
ในระดับ 2 และ 3 (จากภาคผนวก ก) นําผลการแปลมาประมวลเขาดวยกัน พรอมท้ังพิจารณาแผนท่ีภูมิ
ประเทศ แผนท่ีดินและขอมูลอ่ืนๆ บริเวณพ้ืนท่ีศึกษา รายละเอียดท่ีไดจากการอานแปลภาพถายฯ ไดแก        
U1: ตัวเมืองและยานการคา, U2: หมูบาน, U3: สถานที่ราชการและสถาบันตางๆ, U4: สถานีคมนาคม,      
U5: พ้ืนท่ีอุตสาหกรรม, U6: อ่ืนๆ (เชน สถานท่ีพักผอนหยอนใจ เปนตน), A1: นาขาว, A2: พืชไร, A3: ไมยืนตน, 
A4: ไมผล, A5: พืชสวน, A6: ไรหมุนเวียน, A7: ทุงหญาเลี้ยงสัตวและโรงเรือนเลี้ยงสัตว, A8: พืชน้ํา,           
A9: สถานท่ีเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา, A0: เกษตรผสมผสาน, F1: ปาไมผลัดใบ, F2: ปาผลัดใบ, F3: สวนปา, F4: วนเกษตร, 
W1: แหลงน้ําธรรมชาติ, W2: แหลงน้ําท่ีสรางข้ึน, M1: ทุงหญาธรรมชาติ, M2: พ้ืนท่ีลุม, M3: เหมืองแร บอขุด 
และM4: อ่ืนๆ (เชน นาเกลือ เปนตน) ลงขอบเขตและสัญลักษณการใชประโยชนท่ีดินจากท่ีมองเห็น           ใน
ภาพถายฯ 9 นิ้ว X 9 นิ้ว ลงบนภาพดัดแก มาตราสวน 1: 1,000 หรือ 1: 4,000 จะไดแผนท่ีจําแนกการใช
ประโยชนท่ีดิน ปท่ีศึกษา (เบื้องตน) นําแผนท่ีท่ีไดมาคัดลอกรายละเอียดของตําแหนงตางๆ เชน ถนน ทางน้ํา 
ท่ีมีในแผนท่ีภูมิประเทศ มาตราสวน 1: 50,000 ของกรมแผนท่ีทหาร เพ่ือหาตําแหนงจุดตรวจสอบท่ีแนนอน 
ถูกตองและงายตอการเขาถึงเพ่ือท่ีจะเขาไปทําการตรวจสอบภาคสนาม เพ่ิมความถูกตองในจุดท่ี จะตรวจสอบ 
โดยการถายทอดจุดตรวจสอบในแผนท่ีภูมิประเทศ มาตราสวน 1: 50,000 พรอมกันนี้ก็กําหนดจุดตรวจสอบ
เพ่ิมเติมในบริเวณท่ีจําเปน  
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  2) การสํารวจตรวจสอบขอมูลภาคสนาม 
                        การตรวจสอบภาคสนามเพ่ือยอนอดีต ตามจุดท่ีกําหนดของพ้ืนท่ีท่ีมีการใชประโยชนท่ีดิน
ประเภทตางๆ ตามปท่ีศึกษา เกิดความสงสัย โดยใชเข็มทิศ และเครื่องมือหาคาพิกัดดวยสัญญาณดาวเทียม 
แกไขขอบเขตและลงสัญลักษณการใชประโยชนท่ีดินใหถูกตองตาม ปท่ีศึกษา (ยอนอดีต) ของภาพถายฯ นั้นๆ 
บันทึกขอมูลรายละเอียดอ่ืนๆ เพ่ิมเติมโดยการสัมภาษณราษฎรท่ีเก่ียวของในพ้ืนท่ีนั้นพรอมถายรูปตัวอยาง
บริเวณพ้ืนท่ีศึกษา เพ่ือใชประกอบในรายงาน       
  3) การปฏิบัติงานหลังภาคสนาม  
   (1) จัดทําแผนท่ีจําแนกการใชประโยชนท่ีดิน ปท่ีศึกษา ฉบับสมบูรณ คัดลอกขอบเขต และ
สัญลักษณการใชประโยชนท่ีดินประเภทตางๆ จากตนรางแผนท่ีจําแนกการใชประโยชนท่ีดินในภาพถายฯ ปท่ี
ศึกษา ที่ไดแกไขไวแลวลงบนกระดาษเขียนแผนที่ จะไดแผนที่จําแนกการใชประโยชนที่ดิน ปที่ศึกษา     
ฉบับสมบูรณ ในรูปแผนแผนท่ี  
   (2) จัดทําแผนท่ีจําแนกการใชประโยชนท่ีดิน พ.ศ. ท่ีศึกษา ในรูปดิจิตอล นําเขาขอมูลแผน
ท่ีจําแนกการใชประโยชนท่ีดิน พ.ศ. ท่ีศึกษา ดวยเครื่องนําเขา แปลงขอมูลแผนท่ี ปรับแกไข และแสดงผล
ขอมูลโดยใชโปรแกรม ArcView เพ่ือเตรียมไวในข้ันตอนการวิเคราะหขอมูลตอไป  
   (3) จัดทําแผนท่ีการครอบครองและจําแนกการใชประโยชนท่ีดิน พ.ศ. ท่ีศึกษา การวิเคราะห
ขอมูลเชิงพ้ืนท่ีเพ่ือพิสูจนสิทธิครอบครองและการทําประโยชนท่ีดิน โดยจัดการในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร 
ดวยวิธีการซอนทับขอมูลแผนที่การครอบครองท่ีดินกับแผนท่ีจําแนกการใชประโยชนท่ีดิน พ.ศ. ท่ีศึกษา      
เพ่ือดําเนินการอานผลการใชประโยชนท่ีดินของแตละแปลงท่ีดินท่ีราษฎรครอบครองอยู มีพ้ืนท่ีการใช
ประโยชนท่ีดินแตละประเภทเทาใด และแปลงท่ีดินท่ีถือวามีการทําประโยชนท่ีดิน ไดแก พ้ืนท่ีชุมชนและสิ่ง
ปลูกสราง เชน หมูบานและพ้ืนท่ีเกษตรกรรม เชน นาขาว พืชไร ไมยืนตน ไมผล และพืชสวน เปนตน มีเนื้อ
ท่ีเทาใด 
 3.5.3 การแสดงผลขอมูล      
  การแสดงผลขอมูลเปนแผนท่ีในรูปแผนแผนท่ี และจัดการดวยระบบสารสนเทศภูมิศาสตรในรูป
ดิจิทัล ไดแก แผนท่ีการครอบครองท่ีดิน แผนท่ีการจําแนกการใชประโยชนท่ีดิน และแผนท่ีการครอบครอง
ท่ีดินและจําแนกการใชประโยชนท่ีดิน พ.ศ. ท่ีศึกษา พรอมการอธิบายผลในรูปแบบของการอธิบาย และตาราง
การครอบครองและจําแนกการใชประโยชนท่ีดินประเภทตางๆ เปนรายแปลงท่ีดิน 

3.6 การประยุกตใชขอมูลดาวเทียม 

 เทคโนโลยีสารสนเทศชุมชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม  ไดสรุป การประยุกตใชขอมูลดาวเทียม ซ่ึงขอมูล
ดาวเทียมท่ีไดจากอุปกรณบันทึกตางระบบ จะมีคุณสมบัติแตกตางกันไป ดังนั้นกอนท่ีจะนําขอมูลมาใช
ประโยชน จําเปนตองพิจารณาถึงคุณสมบัติของดาวเทียมดวยโดยท่ัวไปแลว ผูใชขอมูลมักจะพิจารณาดาน 
คุณสมบัติเชิงคลื่น  คุณสมบัติเชิงพ้ืนท่ี และคุณสมบัติเชิงกาลเวลา (temporal characteristic) การประยุกตใช
ขอมูลดาวเทียมคลายกับการใชภาพถายทางอากาศ ในดานแปลความหมายจากภาพ แตภาพขอมูลดาวเทียม  
มีศักยภาพตางไปจากภาพถายทางอากาศ เทคนิคการแปลความหมายก็แตกตางกัน ภาพขอมูลดาวเทียม
สามารถนํามาประยุกตใชไดหลายๆ ดาน เชน ปาไม  การใชท่ีดิน การเกษตร ธรณีวิทยา อุทกวิทยา อุบัติภัย 
ลักษณะตะกอนชายฝง  ภยัธรรมชาติและการปรับปรุงแผนท่ี เปนตน ดังมีรายละเอียดพอสรุปได ดังนี้ 
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 3.6.1 ดานการเกษตร (Agriculture) ขอมูลรีโมทเซนซิงสามารถนํามาใชประโยชนทางดานการเกษตร
ไดหลายอยาง เชนการทําแผนท่ี เพาะปลูกพืช การบงชี้เชื้อโรคตางๆ และความเครียดของพืช การประเมิน 
ผลผลิตพืช และ การตรวจหาวัชพืช และพืชท่ีผิดกฎหมาย เชน ฝน เปนตน 
 3.6.2 ศึกษาดานการชะลางพังทลายของดิน (Soil Erosion Mapping) เชน ทําแผนท่ีและติดตาม    
การชะลางพังทลาย พยากรณแหลงท่ีมีการชะลางพังทลาย ติดตามแหลงท่ีมีการพังทลายของดิน และความเปน
ทะเลทราย 
 3.6.3 การทําแผนท่ี (Cartography) ในแขนงวิชาท่ีเก่ียวของกับการวัด และจัดทําแผนท่ี เชน จีโอดีซ่ี
และโฟโตแกรมเมตรี(Geodesy and Photogrammetry) สามารถรวมกับขอมูลอ่ืนเพ่ือแสดงผลผลิตแผนท่ี  
ทําภาพสามมิติเพ่ือจัดทําแผนท่ีภูมิประเทศ เก็บรวบรวมและแกไขแผนท่ีใหทันสมัย 
 3.6.4 ดานอุตุนิยมวิทยา (Meteorology) ศึกษาอุณหภูมิ และรูปแบบของอากาศทองถ่ิน ทําแผนท่ี
เมฆ ติดตามการเคลื่อนตัวของพายุโซนรอน ติดตามไฟปา ทําแผนท่ีแหลงท่ีมีหิมะปกคลุม และศึกษาสภาพ
อากาศ 
 3.6.5 อุทกวิทยา (Hydrology) ติดตามแหลงกักเก็บน้ําใตดิน ติดตามกิจกรรมดานการชลประทาน     
ทําแผนท่ีแหลงความเค็ม การประเมินความชื้นในดิน และอุณหภูมิพ้ืนผิวดิน วางแผนดานวิศวกรรมการกอสราง
และติดตามประสิทธิภาพของงาน 
 3.6.6 ดานธรณีวิทยา (Geology) เชน จําแนกรอยแตกแยกหรือโครงสรางอ่ืนๆ ทําแผนท่ีภูมิสัณฐาน
วิทยาและแผนท่ีพืชพรรณ การสํารวจแหลงแรธาตุและน้ํามันปโตรเลียม การวิเคราะหทางธรณีสัณฐานและการ
ระบายน้ํา และการจําแนกชนิดของหิน 
 3.6.7 ดานสมุทรศาสตร (Oceanography) เชน ตรวจอุณหภูมของทะเล ทําแผนท่ีพ้ืนผิวทะเล      
และภูมิประเทศใตทองทะเล ทําแผนที่กระแสน้ําในทะเล (Ocean Current Mapping) ศึกษามลภาวะ   
ในทะเล และศึกษาหาแหลงปลาและ ศึกษาน้ําแข็งในทะเล 
 3.6.8 ศึกษาทรัพยากรธรรมชาติท่ีฟนตัวได (Renewable Resources) เชน สํารวจและติดตามการ
ใชประโยชนท่ีดิน (Land Cover Inventory And Monitoring) ศึกษาดานการเปลี่ยนแปลงการใชประโยชน
ท่ีดิน ทําแผนท่ีชนิดของภูมิประเทศ ประเมินผลกระทบของภัยธรรมชาติ เชน ไฟปา และความแหงแลง 
 3.6.9 ศึกษาดานผังเมือง (Urban Planning Studies) เชน ทําแผนท่ีแสดงขอบเขตและการ
เปลี่ยนแปลงการตั้งถ่ินฐานเมือง ศึกษาดานความหนาแนนของชุมชน และการระบายน้ําในตัวเมือง ศึกษา
เก่ียวกับเสนทางคมนาคมและประเมินผลกระทบท่ีเกิดจากการขยายตัวของเมืองและอุตสาหกรรมท่ีมีตอสภาวะ
อากาศตัวอยางกรณีศึกษาการประยุกตใชขอมูลดาวเทียมในประเทศไทย ดานการใชประโยชน ท่ีดิน           
ดานการเกษตร และดานอ่ืนๆ สามารถตรวจไดจากวารสารสํารวจระยะไกลและสารสนเทศภูมิศาสตร (Journal 
of Remote Sensing and GIS Applications)ท่ีออกโดยสมาคมสํารวจขอมูลจากระยะไกลและสารสนเทศ
ภูมิศาสตร (องคการมหาชน) หรือวารสารท่ีเก่ียวของอ่ืนๆ นอกจากนี้แลว ไดมีการรวบรวมบทความทาง
วิชาการดานสํารวจระยะไกล และสารสนเทศภูมิศาสตรไวกรณีศึกษา ซ่ึงอาจจะเปนแนวทาง ในการนําเอา
ขอมูลสํารวจระยะไกล ไปประยุกตใชในสาขาท่ีสนใจตอไป (สมพร, 2543) 
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บทท่ี 4 

ผลการศึกษา 

4.1 สภาพการใชที่ดินจังหวัดนาน พ.ศ. 2559 

 4.1.1 สถานการณการใชท่ีดิน  จังหวัดนาน พ.ศ.2559 
  ดวยปจจัยภายใน และปจจัยภายนอกพ้ืนท่ีเปนสาเหตุใหเกิดผลลัพธของการใชท่ีดินท่ีแตกตาง
หลากหลาย จากการวิเคราะหลักษณะสภาพการใชท่ีดินจังหวัดนาน พ.ศ. 2559 จากการสํารวจภาคสนาม
รวมกับการใชขอมูลภาพถายทางอากาศสี ขอมูลภาพถายจากดาวเทียม มาตราสวน 1:25,000 เพ่ือวิเคราะห
สภาพ การใชท่ีดินจังหวัดนาน พ.ศ. 2559  ซ่ึงมีเนื้อท่ีท้ังหมด 7,170,045 ไร สามารถจําแนกตามกลุมประเภท
การใชท่ีดิน ได 5 กลุม คือ พ้ืนท่ีชุมชนและสิ่งปลูกสราง (U) มีเนื้อท่ี 130,342 ไร คิดเปนรอยละ 1.82 ของเนื้อท่ี
จังหวัด พ้ืนท่ีเกษตรกรรม (A) มีเนื้อท่ี 2,518,951 ไร คิดเปนรอยละ 35.13  ของเนื้อท่ีจังหวัด พ้ืนท่ีปาไม (F)  
มีเนื้อท่ี 4,448,985 ไร  คิดเปนรอยละ 62.05 ของเนื้อท่ีจังหวัด พ้ืนท่ีแหลงน้ํา (W) มีเนื้อท่ี 49,243 ไร คิดเปน
รอยละ 0.69 ของเนื้อท่ีจังหวัด และพ้ืนท่ีเบ็ดเตล็ด (M) มีเนื้อท่ี 22,524 ไร  คิดเปนรอยละ 0.31 ของเนื้อท่ี
จังหวัด โดยการใชประโยชนในพ้ืนท่ีแตละประเภทมีรายละเอียดดังนี้ (ตารางท่ี 4 ภาพท่ี 9 และ 10)  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    ภาพท่ี 9  แผนภูมิสัดสวนของสภาพการใชท่ีดินประเภทตางๆ จังหวัดนาน พ.ศ. 2559    
 
 

ุ

พ้ืนท่ีชุมชนและสิ่งปลูกสราง 
เน้ือท่ี 130,342 ไร  

 

พ้ืนท่ีเบ็ดเตล็ดเน้ือท่ี 22,524 ไร 
 

พ้ืนท่ีแหลงนํ้า 
เน้ือท่ี 49,243 ไร 

 

พ้ืนท่ีปาไม เน้ือท่ี 4,448,985 ไร   
 

พ้ืนท่ีเกษตรกรรม 
เน้ือท่ี 2,518,951 ไร 
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ตารางท่ี  4  สภาพการใชท่ีดินจังหวัดนาน  พ.ศ. 2559 

สัญลักษณ ประเภทการใชท่ีดิน 
เนื้อท่ี 

   ไร         รอยละ 

U  พ้ืนท่ีชุมชนและส่ิงปลูกสราง 130,342  1.82  

U1 ตัวเมืองและยานการคา 7,360  0.10  

 U101  ตัวเมืองและยานการคา 7,360  0.10  

U2 หมูบาน 99,719 1.39 

 U200  หมูบาน/ท่ีดินจัดสรรราง 50   -  

 U201   หมูบานบนพ้ืนราบ 91,682  1.28  

 U202  หมูบานชาวไทยภูเขา 7,987   0.11  

U3 สถานท่ีราชการและสถาบันตางๆ 16,505  0.23  

 U301  สถานท่ีราชการและสถาบันตางๆ 16,505  0.23  

U4 สถานีคมนาคม   642  0.01  

 U401  สนามบิน 642  0.01  

U5 ยานอุตสาหกรรม 2,803 0.04 

 U500  โรงงานอุตสาหกรรมราง 519  0.01  

 U502  โรงงานอุตสาหกรรม 1,543  0.02  

 U503  ลานตากและแหลงรับซ้ือทางการเกษตร 741  0.01  

U6,U7 พ้ืนท่ีอ่ืนๆ 3,313 0.05 

 U600  สถานท่ีราง ( รีสอรทราง, คายเยาวชนราง )  45   -  

 U601  สถานท่ีพักผอนหยอนใจ 881  0.01  

 U602  รีสอรท,โรงแรม,เกสตเฮาส 1,085  0.02  

 U603  สุสานปาชา 1,215  0.02  

 U605  สถานีบริการน้ํามัน 48   -  

 U701  สนามกอลฟ 39   -  

A พ้ืนท่ีเกษตรกรรม 2,518,951 35.13 

 A1 พ้ืนท่ีนา 224,444  3.13  

 A100  นาราง 591  0.01  

 A101   นาขาว 223,853  3.12  
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ตารางท่ี  4 สภาพการใชท่ีดินจังหวัดนาน  พ.ศ. 2559 (ตอ) 

สัญลักษณ ประเภทการใชท่ีดิน 
เนื้อท่ี 

   ไร         รอยละ 

 A2 พืชไร 537,197  7.50  

 A200  ไรราง 21,333  0.30  

 A201  พืชไรผสม 10   -  

 A202  ขาวโพด 497,856  6.95  

 A204   มันสําปะหลัง 1,436  0.02  

 A206  ยาสูบ 161  - 

 A208  ถ่ัวเขียว 43  - 

 A210 ถ่ัวลิสง 64 - 

 A212  ถ่ัวดํา,ถ่ัวแดง 22   -  

 A216  ขาวไร 9,152  0.13  

 A222  ขิง 141   -  

 A223  กะหล่ําปลี 6,962  0.10  

 A229  พริก 17   -  

 A3 ไมยืนตน 339,975  4.74  

 A300  ไมยืนตน/เสื่อมโทรม 53   -  

 A301   ไมยืนตนผสม 36   -  

 A302    ยางพารา 228,607  3.19  

 A303  ปาลมน้ํามัน 585  0.01  

 A304   ยูคาลิปตัส 1,036  0.01  

 A305  สัก 103,519  1.44  

 A306  สะเดา 99   -  

 A312  กาแฟ 1,849  0.03  

 A314  หมอน 105   -  

 A315  ไผ(ตง,หวานปลูกเพ่ือการคา) 3,631  0.05  

 A318  จามจุรี 287  0.01  

 A322  กฤษณา 81   -  

 A323  ตะกู 87   -  
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ตารางท่ี  4 สภาพการใชท่ีดินจังหวัดนาน  พ.ศ. 2559 (ตอ) 

สัญลักษณ ประเภทการใชท่ีดิน 
เนื้อท่ี 

   ไร  รอยละ 

A4  ไมผล 209,729  2.92  

 A400  ไมผลราง/เสื่อมโทรม 1,351  0.02  

 A401   ไมผล 42,427  0.59  

 A402  สม 806  0.01  

 A404  เงาะ 809  0.01  

 A406  ลิ้นจี่ 49,015  0.68  

 A407  มะมวง 23,987  0.34  

 A408  มะมวงหิมพานต 1,956  0.03  

 A410  นอยหนา 14   -  

 A412  มะขาม 30,017  0.42  

 A413  ลําไย 58,177  0.81  

 A414  ฝรั่ง 65   -  

 A415  มะละกอ 129   -  

 A416  ขนุน 37   -  

 A417  กระทอน 171   -  

 A420  ลางสาด ลองกอง 23   -  

 A422  มะนาว 331  0.01  

 A425  มะกอกน้ํา 32   -  

 A426  แกวมังกร 17   -  

 A427  สมโอ 113   -  

 A5 พืชสวน 268                  -    

 A502  พืชผัก 184   -  

 A511  หวาย 84   -  

 A6 ไรหมุนเวียน 1,206,561  16.84  

 A600  ไรราง (ไรหมุนเวียน) 283,036  3.95  

 A602  ขาวโพด (ไรหมุนเวียน) 812,024  11.33  

 A616  ขาวไร (ไรหมุนเวียน) 111,501  1.56  
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ตารางท่ี  4 สภาพการใชท่ีดินจังหวัดนาน  พ.ศ. 2559 (ตอ) 

สัญลักษณ ประเภทการใชท่ีดิน 
เนื้อท่ี 

   ไร รอยละ 

 A7 ทุงหญาเล้ียงสัตวและโรงเรือนเล้ียงสัตว 606   -  

 A700  โรงเรือนราง 32   -  

 A701  ทุงหญาเลี้ยงสัตว 187   -  

 A702  โรงเรือนเลี้ยงโค กระบือ และมา 148   -  

 A703  โรงเรือนเลี้ยงสัตวปก 222   -  

 A704  โรงเรือนเลี้ยงสุกร 17   -  

 A9 สถานท่ีเพาะเล้ียงสัตวน้ํา 69   -  

 A902  สถานท่ีเพาะเลี้ยงปลา 69   -  

 A001  เกษตรผสมผสาน/ไรนาสวนผสม 102   -  

 F พ้ืนท่ีปาไม 4,448,985  62.05  

 F100   ปาไมผลัดใบรอสภาพฟนฟู 6,819  0.10  

 F101  ปาไมผลัดใบสมบูรณ 567,640  7.92  

 F200   ปาผลัดใบรอสภาพฟนฟู 104,925  1.46  

 F201   ปาผลัดใบสมบูรณ 3,764,440  52.50  

 F501  ปาปลูกสมบูรณ 5,161  0.07  

 W พ้ืนท่ีแหลงน้ํา 49,243  0.69  

 W101    แมน้ํา ลําหวย ลําคลอง 22,940  0.32  

 W102    หนองบึง ทะเลสาบ 1,954  0.03  

 W201    อางเก็บน้ํา 22,449  0.31  

 W202  บอน้ําในไรนา 1,863  0.03  

 W203  คลองชลประทาน 37   -  

 M พ้ืนท่ีเบ็ดเตล็ด 22,524  0.31  

 M101  ทุงหญาธรรมชาติ 312   -  

 M102  ทุงหญาสลับไมพุม/ไมละเมาะ 19,473  0.27  

 M103  ไผ (ไผหนาม) 93   -  

 M201  พ้ืนท่ีลุม 753  0.01  

 M300  เหมืองเกา บอขุดเกา 208   -  

 M301  เหมืองแร 364  0.01  
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ตารางท่ี  4 สภาพการใชท่ีดินจังหวัดนาน  พ.ศ. 2559 (ตอ) 

สัญลักษณ ประเภทการใชท่ีดิน 
เนื้อท่ี 

   ไร รอยละ 

  M303  บอทราย 148   -  

 M304  บอดิน 346  0.01  

 M401  พ้ืนท่ีกองวัสดุ 11   -  

 M405  พ้ืนท่ีถม 790  0.01  

 M701  ท่ีท้ิงขยะ 26   -  

  รวม 7,170,045  100.00 
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   ภาพท่ี 10  สภาพการใชท่ีดินจังหวัดนาน  พ.ศ. 2559 
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  1) พ้ืนท่ีชุมชนและส่ิงปลูกสราง (U) มีเนื้อท่ี 130,342 ไร หรือรอยละ 1.82 ของเนื้อท่ีจังหวัด 
ประกอบดวย ตัวเมืองและยานการคา หมูบานจัดสรรราง หมูบาน สถานท่ีราชการและสถาบันตางๆ สนามบิน 
โรงงานอุตสาหกรรมราง โรงงานอุตสาหกรรม ลานตากและแหลงรับซ้ือทางการเกษตร สถานท่ีราง สถานท่ี
พักผอนหยอนใจ รีสอรท สนามกอลฟ ปาชา และสถานีบริการน้ํามัน (ภาพท่ี 11) มีรายละเอียดดังนี้ 
   (1) ตัวเมืองและยานการคา (U1) เปนแหลงพ้ืนท่ีชุมชนหนาแนน มีสภาวะความเปนชุมชน
เมืองท่ีประกอบกิจกรรมหลากหลาย และมีแหลงตลาดยานการคา ศูนยกลางธุรกิจ (Central Business 
District) ประกอบดวย ตัวเมืองและยานการคา (U101) มีรายละเอียดดังนี้ มีเนื้อท่ี 7,360 ไร หรือรอยละ 0.10 
ของเนื้อท่ีจังหวัด ประกอบดวย 15 อําเภอ ไดแก อําเภอเมืองนาน อําเภอแมจริม อําเภอบานหลวง อําเภอนา
นอย อําเภอปว อําเภอทาวังผา อําเภอเวียงสา อําเภอทุงชาง อําเภอเชียงกลาง อําเภอนาหม่ืน อําเภอสันติสุข 
อําเภอบอเกลือ อําเภอสองแคว อําเภอภูเพียง อําเภอเฉลิมพระเกียรติ  
   (2) หมูบาน (U2)  เปนบานท่ีอยูอาศัย บานพักท่ีอยูอาศัยกระจายตัวเปนจุดๆ หางกันตาม
แนวถนนท่ีเชื่อมตอกันท่ัวไปท้ังหมูบาน มีไมยืนตนไมผลปลูกแทรกอยูบริเวณของบานแตละหลัง ใจกลาง
หมูบานหรือดานริมหมูบานและมีพ้ืนท่ีวางท่ีเปนลานหรือสนามเอนกประสงค บริเวณรอบหมูบานลอมรอบดวย
พ้ืนท่ีการเกษตรกรรม  มีเนื้อท่ี 99,719 ไร หรือรอยละ 1.39 ของเนื้อท่ีจังหวัด ประกอบไปดวย หมูบานบน
พ้ืนท่ีราบ (U201) 91,682 ไร หรือรอยละ 1.28 ของเนื้อท่ีจังหวัด ซ่ึงเปนท่ีอยูอาศัยโดยท่ัวไปนอกจาก ตัวเมือง 
มักกระจายอยูท่ัวไปตามพ้ืนท่ีเกษตรกรรม และหมูบานชาวไทยภูเขา (U202) 7,987 ไร หรือรอยละ 0.11    
ของเนื้อท่ีจังหวัด กระจายอยูทุกอําเภอของจังหวัดนาน ประกอบดวย ชนเผาถ่ิน (ลัวะ) ชนเผามง ชนเผาขมุ ชน
เผาเม่ียน และชนเผามลาบรี (ผีตองเหลือง) และหมูบาน/ท่ีดินจัดสรรราง (U200) 50 ไร 
    (3) สถานท่ีราชการและสถาบันตางๆ (U3) พ้ืนท่ีสถานท่ีราชการและสถาบันตางๆ (U301) 
ประกอบ ดวยอาคารหรือสิ่งกอสรางขนาดใหญจัดเรียงตัวกันเปนระเบียบ เปนแถวหรือเปนแนวมีถนนตัว
เชื่อมตอท่ัวบริเวณอาคารท่ีทําการเปนตึกขนาดใหญรูปสี่เหลี่ยมผืนผาเกาะกลุมกันเปนหมวดหมู รวมท้ัง พ้ืนท่ี
ทางการทหาร สถานศึกษา อนุสาวรีย วัด ฯลฯ โดยไมตองทําการจําแนกการใชประโยชนท่ีดินในขอบเขต
สถานท่ีราชการและสถาบันตางๆ เชน วัดปาใหรวมถึงปาในขอบเขตของวัดดวย มีเนื้อท่ี 16,505 ไร หรือรอยละ 
0.23 ของเนื้อท่ีจังหวัด  
   (4) สถานีคมนาคม  (U4)   ประกอบดวยพ้ืนท่ีสถานีคมนาคมเพ่ือการเดินทางตางๆ ไดแก  
สนามบิน (U401 ) สถานีรถไฟ (U402) สถานีขนสง (U403) ทาเรือ (U404) ถนน (U405) และทางรถไฟ (U406) 
มีเนื้อท่ี 642 ไร หรือรอยละ 0.01 ของเนื้อท่ีจังหวัด   
   (5) ยานอุตสาหกรรม (U5) คือพ้ืนท่ีท่ีมีการกอสรางสิ่งปลูกสรางเพ่ือดําเนินกิจกรรมใน
การผลิตทางดานอุตสาหกรรมท้ังเปนแหลงรับซ้ือวัสดุเบื้องตน รวมถึงดําเนินการผลิตจนครบวงจร ประกอบไป
ดวยพ้ืนท่ีโรงงานอุตสาหกรรม รวมท้ังถนนในเขต ลานตาก บอน้ําท้ิง ฯลฯ มีเนื้อท่ี 2,803 ไร หรือรอยละ 0.03 
ของเนื้อท่ีจังหวัด ประกอบดวย โรงงานอุตสาหกรรมราง (U500) 519 ไร โรงงานอุตสาหกรรม (U502) 1,543 ไร 
ลานตากและแหลงรับซ้ือทางการเกษตร (U503) 741 ไร   
   (6) พ้ืนท่ีอ่ืนๆ (U6), (U7) คือสิ่งปลูกสรางอ่ืนๆ (Other built-up land) คือพ้ืนท่ีท่ีมีการ
กอสรางสิ่งปลูกสรางอ่ืนๆ นอกเหนือจาก U1-U5 และ U6-U7 ท่ีมีขนาดใหญ และเห็นเดนชัดแยกจากตัวเมือง
และยานการคา (U1) หรือหมูบาน (U2) มีเนื้อท่ี 3,313 ไร หรือรอยละ 0.05 ของเนื้อท่ีจังหวัด ประกอบดวย 
สถานท่ีราง (U600) 45 ไร พ้ืนท่ีพักผอนหยอนใจ (U601) 881 ไร รีสอรท โรงแรม เกสตเฮาส (U602) 1,085 ไร 
สุสาน และปาชา (U603) 1,215 ไร สถานีบริการน้ํามัน (U605) 48 ไร และกอลฟ (U701) 39 ไร 
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      ภาพท่ี 11  แผนท่ีแสดงพ้ืนท่ีชุมชนและสิ่งปลูกสราง จังหวัดนาน พ.ศ. 2559 

ภาพที ่  2   แผนภูมิแสดงสัดส่วนร้อยละของพื้นท่ีชุมชนและส่ิงปลูกสร้าง จงัหวดัน่าน ปี พ.ศ. 2559 
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  2) พ้ืนท่ีเกษตรกรรม (A) มีเนื้อท่ี 2,518,951 ไร หรือรอยละ 35.13 ของเนื้อท่ีจังหวัด       
เปนการใชประโยชนท่ีดินท่ีมากเปนอันดับ 2 ของจังหวัด สวนมากทําการเกษตรในลักษณะไรหมุนเวียนมากท่ีสุด มี
เนื้อท่ี 1,206,561 ไร รองลงมาไดแก พืชไร มีเนื้อท่ี 537,197 ไร ไมยืนตน 339,975 ไร นาขาว 224,444 ไร ไม
ผล 209,729 ไร และพืชสวน 268 ไร ตามลําดับ มีรายละเอียดดังตอไปนี้ (ภาพท่ี 12 และภาพท่ี 13)  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ภาพท่ี 12  แผนภูมิสัดสวนของสภาพการใชท่ีดินประเภทพ้ืนท่ีเกษตรกรรม จังหวัดนาน พ.ศ. 2559 

 

 

 

 

 

 

ไรหมุนเวียน เน้ือท่ี 1,206,561 ไร 
 

พืชไร เน้ือท่ี 537,197  ไร 
 

ไมยืนตน เน้ือท่ี 339,975 ไร 
 

พ้ืนท่ีนา 
เน้ือท่ี 224,444 ไร 

 

พืชสวน เน้ือท่ี 268 ไร 
 

ไมผล เน้ือท่ี 209,729 ไร 
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    ภาพท่ี 13  แผนท่ีแสดงพ้ืนท่ีเกษตรกรรม จังหวัดนาน พ.ศ. 2559 
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 (1) พื ้น ที ่นา  (A1)  ม ีเนื ้อ ที ่ 224,444 ไร  หร ือร อยละ 3.13  ของ เนื ้อ ที ่จ ังหว ัด 
ประกอบดวยนาราง มีเนื้อท่ี  591 ไร หรือรอยละ 0.01 ของเนื้อท่ีจังหวัดและนาขาว 223,853 ไร          แหลง
เพาะปลูกขาวท่ีสําคัญอยูในเขตอําเภอเวียงสา ปว ทาวังผา เมืองนาน เชียงกลาง นานอย ภูเพียง พันธุขาวท่ีนิยม
ปลูก ไดแก พันธุ กข6 กข10 สันปาตอง 1 รองลงมาก็เปน 3 พันธุที่ไดรับการทดลองปลูกและปรับเขากับ
สภาพพ้ืนถ่ินของจังหวัดนาน พันธุเหนียวหวัน1 พันธุหอมสกล และพันธุเหนียวมะลิหอม และพบวาในบางพ้ืนท่ี
มีการเพาะปลูกพืชตามหลังการเก็บเก่ียวอีกดวย (ภาพท่ี 14) 
  - ขาวโพด พบในทุกอําเภอของจังหวัด 
  -  ยาสูบ พบมากท่ีอําเภอทาวังผา และปว สวนท่ีอําเภอเวียงสามีพ้ืนท่ีปลูกเล็กนอย 
  พ้ืนท่ีนาขาวมีแนวโนมลดลง เนื่องจาก มีการเปลี่ยนแปลงไปเปนการใชท่ีดินประเภทอ่ืนๆ 
เชน พ้ืนท่ีชุมชน ขาวโพด สัก เปนตน รวมถึงความแปรปรวนของราคาผลผลิตทางการเกษตร และระบบกลไก
การตลาดระหวางขาว ขาวโพด ออย และมันสําปะหลัง ท่ีเพ่ิมสูงข้ึน ซ่ีงเปนปจจัยหลักท่ีเกษตรกรใชในการ
ตัดสินใจในการเพาะปลูกพืชนั้นๆ 
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 ภาพท่ี 14  ขอมูลจากภาพดาวเทียมรายละเอียดสูง บันทึกขอมูลเม่ือวันท่ี 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 
        พ้ืนท่ีนา (บน) และนาขาว (ลาง) บริเวณอําเภอทาวังผา  บันทึกภาพเม่ือวันท่ี 21 กันยายน พ.ศ. 2558 
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 (2) พืชไร (A2) เปนพืชเกษตรกรรมท่ีมีเนื้อท่ีมากท่ีสุด มีเนื้อท่ี 537,197 ไร หรือรอยละ 
7.50 ของเนื้อท่ีจังหวัด พ้ืนท่ีพืชไรท่ีสําคัญทางเศรษฐกิจของจังหวัดนาน ไดแก ขาวโพด จากพ้ืนท่ีเพาะปลูกท่ีมี
อยูอยางจํากัด และการท่ีเกษตรกรไมมีท่ีดินทํากินเปนของตนเอง ทําใหเกิดการบุกรุกพ้ืนท่ีปาเพ่ือปลูกพืช
เกษตรเชิงพาณิชยท่ีใหผลตอบแทนในระยะเวลาสั้นๆ มีอัตราการบุกรุกปาเพ่ือปลูกขาวโพดสูงข้ึนเรื่อยๆ 
เนื่องจากมีความตองการใชขาวโพดเปนอาหารสัตวมากข้ึน ขณะเดียวกันราคาขาวโพดท่ีสูงข้ึนก็สงผลใหมีการถาง
ปาเพ่ือปลูกขาวโพดมากข้ึน ซ่ึงเปนการยากหากจะใหเกษตรกรท่ีนี่เลิกปลูก     
 - ขาวโพด (A202) มีเนื้อท่ี 497,856 ไร หรือรอยละ 6.95 ของเนื้อท่ีจังหวัด พบกระจายท่ัว
ท้ังจังหวัด แหลงเพาะปลูกท่ีสําคัญอยูในเขตอําเภอเวียงสา อําเภอนานอย อําเภอแมจริม อําเภอเมืองนาน 
อําเภอทาวังผา อําเภอปว และอําเภอนาหม่ืน ในบางพ้ืนท่ีพบวาเกษตรกรจะเพาะปลูกปละ 2 ครั้ง ไดแก
ขาวโพดเลี้ยงสัตว  รุน 1 ฤดูฝน โดยมี 2 รุน ไดแก ขาวโพดเลี้ยวสัตวรุนตนฝน (มีนาคม - กรกฎาคม) ขาวโพด
เลี้ยงสัตวรุนปลายฝน (สิงหาคม-ตุลาคม) และขาวโพดเลี้ยงสัตว รุน 2 ฤดูแลง (เดือนพฤศจิกายน- กุมภาพันธ)  
(สํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ, 2558) และในบางพ้ืนท่ีจะมีการเพาะปลูกพืชตามในชวงฤดูแลง 
เชน ถ่ัวดํา และถ่ัวแดง เปนตน (ภาพท่ี 15) 
     - นอกจากนี้ยังมีพืชไรอ่ืนๆ ไดแก เนื้อท่ีไรราง 21,333 ไร  พืชไรผสม 10 ไร มันสําปะหลัง 
1,436 ไร  ยาสูบ 161 ไร ถ่ัวเขียว 43 ไร ถ่ัวลิสง 64 ไร ถ่ัวดํา,ถ่ัวแดง 22 ไร ขาวไร 9,152 ไร ขิง 141 ไร กะหล่ําปลี 
6,962 ไร และพริก 17 ไร 
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ภาพท่ี 15 ขอมูลจากภาพดาวเทียมรายละเอียดสูง บันทึกขอมูลเม่ือวันท่ี 29 ธันวาคม พ.ศ. 2557 
       พ้ืนท่ีขาวโพด (บน) และพ้ืนท่ีปลูกขาวโพด (ลาง) บริเวณอําเภอนานอย 
        บันทึกภาพเม่ือวันท่ี 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 
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   (3) ไมยืนตน (A3) มีเนื้อท่ี 339,975 ไร หรือรอยละ 4.74 ของเนื้อท่ีจังหวัด พืชเศรษฐกิจ
ท่ีสําคัญของจังหวัด คือ ยางพารา และสัก การพังทลายของดินบนพ้ืนท่ีลาดชันและท่ีสูง การชะลางตะกอนสูแหลง
น้ําธรรมชาติ การปนเปอนของสารเคมีในแหลงน้ําใช และพิษของสารเคมีตอเกษตรกร ทําใหเกษตรกรพยายาม
ปรับเปลี่ยนและลดพ้ืนท่ีปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตวไปปลูกไมยืนตนตางๆ 
    - ยางพารา (A302) มีเนื้อท่ี 228,607 ไร หรือรอยละ 3.19 ของเนื้อท่ีจังหวัด โดยมีพ้ืนท่ี
ใหผลผลิตแลวประมาณรอยละ 15 ของพ้ืนท่ีปลูกท้ังจังหวัด พบปลูกมากท่ี อําเภอเมืองนาน อําเภอเวียงสา 
อําเภอภูเพียง อําเภอนานอย อําเภอทาวังผา อําเภอสันติสุข และอําเภอนาหม่ืน โดยปลูกกระจาย ท่ัวทุกอําเภอ
ของจังหวัดนาน สาเหตุท่ีทําใหพ้ืนท่ีปลูกยางพาราเพ่ิมข้ึน เนื่องจากผลของโครงการสงเสริมปลูกยางพาราใน
พ้ืนท่ีเหมาะสมแหงใหมของรัฐบาล ตามยุทธศาสตรการพัฒนายางพารา พ.ศ. 2552-2556 แตหลังจากนั้นใน
พ.ศ. 2557-2558 พ้ืนท่ีปลูกยางพาราใหมชะลอตัวลดลงอยางมากเนื่องจากภาวะเศรษฐกิจของประเทศคูคา    
ท่ีสําคัญ ไดแก ประเทศจีน ทําใหปริมาณการสงออกไปยังประเทศจีนมีอัตตราลดลง ขณะท่ีปริมาณการสงออก
ไปอเมริกาและญ่ีปุนกลดลงเชนกัน ทําใหราคายางพาราในประเทศมีแนวโนมลดลงอยางตอเนื่อง จากราคา 
74.75 บาทตอกิโลกรัม ในพ.ศ. 2558  (สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2558) (ภาพท่ี 16) 
    - สัก (A305) มีเนื้อที่ 103,519 ไร หรือรอยละ 1.44 ของเนื้อที่จังหวัด พบปลูกมาก 
ที่อําเภอเมืองนาน อําเภอเวียงสา อําเภอทาวังผา อําเภอภูเพียง อําเภอสันติสุข อําเภอนานอย และอําเภอ   
บานหลวง โดยปลูกกระจายท่ัวทุกอําเภอของจังหวัดนาน ซ่ึงเปนพ้ืนท่ีสักท่ีปลูกเพ่ือเศรษฐกิจ ซ่ึงเปนพ้ืนท่ีเดิม 
และพ้ืนท่ีปลูกใหม (ภาพท่ี 17) 
    -  นอกจากนี้ยังมีไมยืนตนอ่ืนๆ ไดแก ไมยืนตน/เสื่อมโทรม 53 ไร ไมยืนตนผสม 36 ไร 
ปาลมน้ํามัน 585 ไร ยูคาลิปตัส 1,036 ไร สะเดา 99 ไร กาแฟ 1,849 ไร หมอน 105 ไร ไผ (ไผตง,ไผหวาน
ปลูกเพ่ือการคา) 3,631 ไร จามจุรี 287 ไร กฤษณา 81 ไร และตะกู 87 ไร 
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ภาพท่ี 16  ขอมูลจากภาพดาวเทียมรายละเอียดสูง บันทึกขอมูลเม่ือวันท่ี 29 ธันวาคม พ.ศ. 2557 
       พ้ืนท่ียางพารา (บน) และพ้ืนท่ีปลูกยางพารา (ลาง) บริเวณอําเภอนานอย 
       บันทึกภาพเม่ือวันท่ี 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 
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ภาพท่ี 17  ขอมูลจากภาพดาวเทียมรายละเอียดสูง บันทึกขอมูลเม่ือวันท่ี 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 
       พ้ืนท่ีสัก (บน) และพ้ืนท่ีปลูกสัก (ลาง) บริเวณอําเภอเมืองนาน 
       บันทึกภาพเม่ือวันท่ี 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 
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   (4) ไมผล (A4) มีเนื้อท่ี 209,729 ไร หรือรอยละ 2.92 ของเนื้อท่ีจังหวัด ประกอบดวย 
    - ลําไย (A413) มีเนื้อท่ี 58,177 ไร หรือรอยละ 0.81 ของเนื้อท่ีจังหวัด พบปลูกมากท่ี 
อําเภอเวียงสา อําเภอทาวังผา อําเภอเมืองนาน อําเภอเชียงกลาง อําเภอปว และอําเภอภูเพียง โดยปลูก
กระจายท่ัวทุกอําเภอของจังหวัดนาน (ภาพท่ี 18) 
    - ลิ้นจี่ (A406) มีเนื้อท่ี 49,015 ไร หรือรอยละ 0.68 ของเนื้อท่ีจังหวัด พบปลูกมากท่ี 
อําเภอทาวังผา อําเภอเมืองนาน อําเภอสองแคว อําเภอทุงชาง และอําเภอภูเพียง โดยปลูกกระจายท่ัวทุก
อําเภอของจังหวัดนาน (ภาพท่ี 19) 
    - ไมผลผสม (A401) มีเนื้อท่ี 42,427 ไร หรือรอยละ 0.59 ของเนื้อท่ีจังหวัด ไมผลสวน
ใหญมีลักษณะผสม ไดแก มะขาม มะมวง มะพราว สม พบปลูกมากท่ี อําเภอเวียงสา อําเภอภูเพียง อําเภอเมืองนาน 
อําเภอทาวังผา และอําเภอปว โดยปลูกกระจายท่ัวทุกอําเภอของจังหวัดนาน 
    - นอกจากนี้ยังมีไมผลอ่ืนๆ ท่ีเกษตรกรปลูกเปนแปลงเล็กๆ อีกหลายชนิดไดแก พ้ืนท่ีไม
ผลราง/เสื่อมโทรม 1,351 ไร สม 806 ไร เงาะ 809 ไร มะมวง 23,987 ไร มะมวงหิมพานต 1,956 ไร 
นอยหนา 14 ไร กลวย 252 ไร มะขาม 30,017 ไร ฝรั่ง 65 ไร มะละกอ 129 ไร ขนุน 37 ไร กระทอน 171 ไร 
ลางสาด/ลองกอง 23 ไร มะนาว 331 ไร มะกอกน้ํา 32 ไร แกวมังกร 17 ไร และสมโอ 113 ไร  
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ภาพท่ี 18  ขอมูลจากภาพดาวเทียมรายละเอียดสูง บันทึกขอมูลเม่ือวันท่ี 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 
       พ้ืนท่ีลําไย (บน) และพ้ืนท่ีปลูกลําไย (ลาง) บริเวณอําเภอเมืองนาน 
       บันทึกภาพเม่ือวันท่ี 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 
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ภาพท่ี 19  ขอมูลจากภาพดาวเทียมรายละเอียดสูง บันทึกขอมูลเม่ือวันท่ี 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 
       พ้ืนท่ีลิ้นจี่ (บน) และพ้ืนท่ีปลูกลิ้นจี่ (ลาง) บริเวณอําเภอเมืองนาน 
       บันทึกภาพเม่ือวันท่ี 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 
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   (5) พืชสวน (A5) มีเนื้อท่ี 268 ไร ประกอบดวย มีเนื้อท่ี พืชผัก 184 ไร และหวาย 84 ไร 
   (6) ไรหมุนเวียน (A6) มีเนื้อท่ี 1,206,561ไร หรือรอยละ 16.84 ของเนื้อท่ีจังหวัด การทําไร
หมุนเวียนนับเปนภูมิปญญาทางการเกษตรกรรมที่สอดคลองกับวิถี ธรรมชาติ ภูมิประเทศ ภูมิอากาศ 
และขอจํากัดดานตางๆ ของชุมชน ซึ่งพื้นที่เกษตรกรรมหลักของชุมชนบนพ้ืนท่ีสูงท่ีมีการทําเกษตรกรรม 
โดยมีการหมุนเวียนเปลี่ยนพ้ืนท่ีปลูกพืช และท้ิงพ้ืนท่ีไวเพ่ือใหดินมีการพักตัว ตั้งแต 3-7 ป จากนั้นจึงกลับมาทํา
การเกษตรกรรมใหมอีกครั้ง ประกอบดวย 
    - ขาวโพด (ไรหมุนเวียน) (A602) มีเนื้อที่ 812,024 ไร หรือรอยละ 11.33 ของเนื้อท่ี
จังหวัด จากพ้ืนท่ีเพาะปลูกท่ีมีอยูอยางจํากัด และการท่ีเกษตรกรไมมีท่ีดินทํากินเปนของตนเอง ทําใหเกิดการ
บุกรุกพื้นที่ปาเพื่อปลูกขาวโพดมากขึ้น สืบเนื่องจากนโยบายและมาตรการสงเสริมของภาครัฐมาตั้งแตใน
อดีตจนถึงปจจุบันเปนหนึ่งในสาเหตุหลักของการขยายพื้นที่เพาะปลูกพืชเชิงพาณิชยอยางรวดเร็ว เชน 
โครงการประกันรายไดเกษตรกร พ.ศ. 2552 และโครงการรับจํานําสินคาเกษตร พ.ศ. 2548 เปนตน 
ถึงแมวาโครงการเหลานี้จะมีสวนชวยลดความเสี่ยงดานรายไดใหแกเกษตรกร แตก็ทําใหเกิดการขยายพื้นที่
เพาะปลูกพืชเศรษฐกิจตางๆ จนเกินระดับที่จะสามารถควบคุมได เชน ในปจจุบันจังหวัดนานขยายพื้นท่ี
ปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตวอยางตอเนื่อง ทําใหพื้นที่ปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตวในปจจุบันมีพื้นที่ปลูกเพิ่มมาเปน
เกือบ 1 ลานไร (สภาองคกรชุมชน, 2557) 
    - ไรราง (ไรหมุนเวียน) (A600) มีเนื้อท่ี 283,036 ไร หรือรอยละ 3.95 ของเนื้อท่ีจังหวัด 
เปนการพ้ืนท่ีเพาะปลูกพืชไรหมุนเวียนซ่ึงในชวงเวลาท่ีทําการสํารวจพบวาเปนชวงเวลาท่ีมีการท้ิงพ้ืนท่ีไว
เพ่ือใหดินมีการพักตัว โดยมีวัชพืชซ่ึงไมพุมสลับกับทุงหญาธรรมชาติข้ึนปกคลุมตามธรรมชาติ 
    - ขาวไร (ไรหมุนเวียน) (A616) มีเนื้อท่ี 111,501 ไร หรือรอยละ 1.56 ของเนื้อท่ีจังหวัด 
เปนการปลูกเพ่ือการบริโภคของประชากรชุมชนบนพื้นท่ีสูงเปนสวนใหญ โดยจะเริ่มปลูกประมาณเดือน
พฤษภาคม และเก็บเก่ียวในเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม 
   (7) ทุงหญาและโรงเรือนเล้ียงสัตว (A7) มีเนื้อท่ี 606 ไร ประกอบดวยพ้ืนท่ีโรงเรือนราง 32 ไร 
ทุงหญาเลี้ยงสัตว 187 ไร โรงเรือนเลี้ยงโค กระบือ และมา 148 ไร โรงเรือนเลี้ยงสัตวปก 222 ไร และโรงเรือน
เลี้ยงสุกร 17 ไร  
   (8) สถานท่ีเพาะเล้ียงสัตวน้ํา (A9) มีเนื้อท่ี 69 ไร เปนพ้ืนท่ีสถานท่ีเพาะเลี้ยงปลาท้ังหมด  
   (9) เกษตรผสมผสาน/ไรนาสวนผสม (A0) มีเนื้อท่ี 102 ไร การทําเกษตรผสมผสาน    
หรือไรนาสวนผสมท้ังหมด 
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  3) พ้ืนท่ีปาไม (F) จากการวิเคราะหสภาพการใชท่ีดินดวยสายตา พบวา พ้ืนท่ีปาไม 4,448,985 
ไร หรือรอยละ 62.05 ของเนื้อท่ีจังหวัด พบมากท่ี อําเภอเวียงสา อําเภอนาหม่ืน อําเภอแมจริม เปนตน 
ประกอบดวย (ภาพท่ี 20) 
   (1) ปาไมผลัดใบ (F1) มีเนื้อท่ี 574,459 ไร หรือรอยละ 8.02 ของเนื้อที่จังหวัด แบงเปน   
ปาไมผลัดใบสมบูรณ (F101) 567,640 ไรหรือรอยละ 7.92 ของเนื้อท่ีจังหวัด พบมากท่ีอําเภอสองแคว อําเภอ
เมืองนาน อําเภอแมจริม และอําเภอบานหลวง โดยกระจายอยูเกือบทุกอําเภอของจังหวัดนาน และปาไมผลัดใบ
รอสภาพฟนฟู (F100) 6,819 ไร หรือรอยละ 0.10 ของเนื้อท่ีจังหวัด พบท่ีอําเภอทาวังผา และอําเภอเมืองนาน  
   (2) ปาผลัดใบ (F2) มีเนื้อท่ี 3,869,365 ไร หรือรอยละ 53.96 ของเนื้อท่ีจังหวัด แบงเปน  
ปาผลัดใบสมบรูณ  (F201) 3,764,440 ไร หรือรอยละ 52.50 ของเนื้อท่ีจังหวัด พบมากท่ีอําเภอเวียงสา อําเภอนา
หม่ืน อําเภอแมจริม และพบกระจายท่ัวทุกอําเภอของจังหวัดนาน และปาผลัดใบรอสภาพฟนฟู (F200) 104,925 ไร 
หรือรอยละ 1.46 ของเนื้อท่ีจังหวัด พบมากท่ีอําเภอทาวังผา อําเภอเมืองนาน อําเภอเวียงสา และพบกระจายท่ัว
จังหวัดนาน 
   (3) ปาปลูกสมบูรณ (F5) มีเนื้อท่ี 5,161 ไร หรือรอยละ 0.07 ของเนื้อท่ีจังหวัด พบมากท่ี
อําเภอเมืองนาน  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

    ภาพท่ี 20  แผนภูมิแสดงสัดสวนรอยละของพ้ืนท่ีปาไม จังหวัดนาน พ.ศ. 2559 
 

ปาปลูกสมบูรณ 
เน้ือท่ี 5,161 ไร  

 

ปาผลดัใบสมบูรณ 
เน้ือท่ี 3,764,440 ไร 

 

ปาไมผลดัใบสมบูรณ
เน้ือท่ี 567,640 ไร 

 

ปาไมผลดัใบรอสภาพฟนฟู 
เน้ือท่ี 6,819 ไร  

 

ปาผลดัใบรอสภาพฟนฟู
เน้ือท่ี 104,925 ไร  
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ภาพท่ี 21  แผนท่ีแสดงพ้ืนท่ีปาไม จังหวัดนาน พ.ศ. 2559 
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  4) พ้ืนท่ีแหลงน้ํา (W) มีเนื้อท่ี 49,243 ไร หรือรอยละ 0.69 ของเนื้อท่ีจังหวัด ประกอบดวย 
(ภาพท่ี 22) 
   (1) แหลงน้ําธรรมชาติ ไดแก แมน้ํา ลําคลอง หวย (W101) มีเนื้อท่ี 22,940 ไร หรือรอยละ 
0.32 ของเนื้อที่จังหวัด มีแมน้ําท่ีสําคัญ ไดแก แมน้ํานาน น้ํางอบ น้ํากัน น้ําปว น้ําเลียง น้ําปอน น้ําหลุ น้ําพา 
น้ํายาว น้ํารัก น้ํางาว และน้ําแมวา หนอง บึง (W102) มีเนื้อที่ 1,954 ไร หรือรอยละ 0.03 ของเนื้อที่จังหวัด 
ทําใหเกิดแหลงน้ําผิวดินท่ีเกิดจากการถูกกระทําของลําน้ํากระจายอยูท่ัวไป ท้ังลักษณะหนอง บึง และบางแหง
พบมากเปนแหลงน้ําชุมชนในรูปฝาย  
   (2) แหลงน้ําท่ีสรางข้ึน ไดแก  อางเก็บน้ํา (W201) มีเนื้อท่ี 22,449 ไร หรือรอยละ 0.31 
ของเนื้อท่ีจังหวัด อางเก็บน้ําท่ีสําคัญ ไดแก อางเก็บน้ําหลมปูน อางเก็บน้ําหวยดง อางเก็บน้ําหวยสีพัน อางเก็บน้ําแหง 
อางเก็บน้ําสิงห อางเก็บน้ําหวยแอน อางเก็บน้ําปอน อางเก็บน้ําเลียบ อางเก็บน้ําน้ําแกน และอางเก็บน้ําน้ําเก๋ียน 
รองลงมา ไดแก บอน้ําในไรนา (W202) มีเนื้อท่ี 1,863 ไร หรือรอยละ 0.03 ของเนื ้อที่จังหวัด และคลอง
ชลประทาน (W203) ) มีเนื้อท่ี  37 ไร  
   พ้ืนท่ีเหลงน้ําท่ีพบมากท่ีอําเภอนาหม่ืน เนื่องจากมีเข่ือนสิริกิตตซ่ึงเปนอางเก็บน้ําขนาดใหญ
ท่ีสรางปดก้ันลําน้ํานานเพ่ือการทดและสงน้ําในลุมน้ํานานในฤดูฝนได รองลงมาพบท่ีอําเภอเวียงสา มีอางเก็บ
น้ําท่ีสําคัญ คือ อางเก็บน้ําหวยน้ําฮี และแหลงน้ําธรรมชาติ คือ แมน้ํานาน และน้ําแมวา (ภาพท่ี 23) 
 
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ภาพท่ี 22  แผนภูมิแสดงสัดสวนรอยละของพ้ืนท่ีแหลงน้ํา จังหวัดนาน พ.ศ. 2559 

อางเก็บนํ้า 
เน้ือท่ี 22,449 ไร 

 

บอนํ้าในไรนา 
เน้ือท่ี 1,863 ไร  

 

คลองชลประทาน 
เน้ือท่ี 37 ไร  

 

หนอง  บึง ทะเลสาบ 
เน้ือท่ี 1,954 ไร  

 

แมนํ้า ลําหวย ลําคลอง 
เน้ือท่ี 22,940ไร 
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         ภาพท่ี 23  แผนท่ีแสดงพ้ืนท่ีแหลงน้ํา จังหวัดนาน พ.ศ. 2559 
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  5) พ้ืนท่ีเบ็ดเตล็ด (M) มีเนื้อท่ี 22,524 ไร หรือรอยละ 0.31 ของเนื้อท่ีจังหวัด ประกอบดวย 
ทุงหญาสลับไมพุม/ไมละเมาะ (M102) 19,473 ไร หรือรอยละ 0.27 ของเนื้อท่ีจังหวัด ท่ีถม (M405) 790 ไร 
หรือรอยละ 0.01 ของเนื้อท่ีจังหวัด ท่ีลุม (M201) 753 ไร หรือรอยละ 0.01 ของเนื้อท่ีจังหวัด เหมืองแร (M301) 
364 ไร ทุงหญาธรรมชาติ (M101) 312 ไร เหมืองเกา/บอขุดเกา (M300) 208 ไร บอทราย (M303) 148 ไร 
บอดิน (M304) 346 ไร ไผ (ไผหนาม) (M102) 93 ไร และท่ีท้ิงขยะ (M701) 26 ไร ท่ีกองวัสดุ (M401) 11 ไร 
พ้ืนท่ีเบ็ดเตล็ด พบมากท่ีอําเภอเวียงสา รองลงมาเปนอําเภอปว อําเภอเมืองนาน พ้ืนท่ีท่ีพบสวนใหญเปนทุงหญา
สลับไมพุม/ไมละเมาะ (ภาพท่ี 24) 
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     ภาพท่ี 24  แผนท่ีแสดงพ้ืนท่ีเบ็ดเตล็ด จังหวัดนาน พ.ศ. 2559 
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4.2 การเปล่ียนแปลงสภาพการใชท่ีดิน จังหวัดนาน ระหวาง พ.ศ. 2550 และพ.ศ. 2559 

 จังหวัดนานเปนจังหวัดท่ีมีอาชีพหลักของเกษตรกรในเรื่อง ขาว ขาวโพด ยางพารา สัก ลิ้นจี่ ลําไย จึงทําให
จังหวัดนานมีประเภทการใชท่ีดินท่ีหลากหลายและเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว ข้ึนอยูกับปจจัยหลักหลายประการ 
เชน สภาพพ้ืนท่ี ทรัพยากรดิน ทรัพยากรน้ํา รวมถึงนโยบายรัฐบาล การเปลี่ยนแปลงการใชท่ีดินของจังหวัดนานโดย
ใชขอมูลสภาพการใชท่ีดิน พ.ศ. 2550 เปนฐานเพ่ือเปรียบเทียบโดยการซอนทับทางคณิตศาสตร (Intersection) 
ดวยขอมูลสภาพการใชท่ีดิน พ.ศ. 2559 (ตารางท่ี 5 ตารางท่ี 6 และภาพท่ี 25) พบวามีการเปลี่ยนแปลงดังนี้   

    ตารางท่ี 5  เปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงการใชท่ีดินจังหวัดนาน ระหวาง พ.ศ. 2550 และ พ.ศ. 2559 

ประเภทการใชท่ีดิน  
พ.ศ. 2550   พ.ศ. 2559   การเปลี่ยนแปลง  

 เนื้อท่ี (ไร)   รอยละ   เนื้อท่ี (ไร)   รอยละ   เนื้อท่ี (ไร)   รอยละ  

 พ้ืนท่ีชุมชนและสิ่งปลกูสราง      125,400  1.74  130,342  1.82   + 4,942   + 3.94  

 พ้ืนท่ีเกษตรกรรม   1,745,812  24.34  2,518,951  35.13  + 773,139   + 44.29  

 นาขาว      224,224  3.13  224,444  3.13   + 220   + 0.10  

 พืชไรอ่ืนๆ         35,743  0.49  39,341  0.55  + 3,598   + 10.07  

 ขาวโพด        445,790  6.22  497,856  6.95   + 52,066   + 11.68  

 ไมยืนตนอ่ืนๆ  3,571  0.04  7,849  0.11  + 4,278  + 119.80  

 ยางพารา          26,159  0.37  228,607  3.19   + 202,448  + 773.91  

 สัก          63,464  0.89  103,519  1.44   + 40,055   + 63.11  

 ไมผลอ่ืนๆ        123,691  1.72  102,537  1.43   - 21,154   - 17.10  

 ลิ้นจี่          40,462  0.56  49,015  0.68   + 8,553   + 21.14  

 ลําไย          55,091  0.77  58,177  0.81   + 3,086   + 5.60  

 ไรราง (ไรหมุนเวียน)         138,800  1.94  283,036  3.95   + 144,236  + 103.92  

 ขาวโพด (ไรหมุนเวียน)         407,735  5.69  812,024  11.33   + 404,289   + 99.15  

 ขาวไร (ไรหมุนเวียน )       180,370  2.52  111,501  1.56   - 68,869   - 38.18  

 พ้ืนท่ีเกษตรอ่ืนๆ  712  -  1,045  -   + 333   + 46.77  

 พ้ืนท่ีปาไม   5,222,929  72.86  4,448,985  62.05   - 773,944   - 14.82  

 ปารอสภาพฟนฟู        187,485  2.62  111,744  1.56  - 75,741  - 40.40 

 ปาสมบูรณ     5,035,444  70.24  4,337,241  60.49  - 698,203  - 13.87 

 พ้ืนท่ีเบ็ดเตล็ด        28,108  0.38  22,524  0.31   - 5,584   - 19.87  

พ้ืนท่ีแหลงน้ํา        47,796  0.68  49,243  0.69   + 1,447   + 3.03  

 รวม   7,170,045  100.00   7,170,045  100.00    -        -      

หมายเหต ุ: * รอยละเม่ือเปรียบเทียบกับเนื้อท่ีเดิม - ลดลง + เพ่ิมข้ึน 
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ภาพท่ี 25 พ้ืนท่ีท่ีมีการเปลี่ยนแปลงการใชท่ีดิน จังหวัดนาน เม่ือเปรียบเทียบระหวาง พ.ศ. 2550 และ พ.ศ. 2559 
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 4.2.1 พ้ืนท่ีชุมชนและส่ิงปลูกสราง 
  พ้ืนท่ีชุมชนและสิ่งปลูกสราง ในพ.ศ. 2550 เพ่ิมข้ึนจาก 125,400 ไร เปน 130,342 ไร ในพ.ศ. 2559 
เนื้อท่ีเพ่ิมข้ึน 4,942 ไร หรือรอยละ 3.94 ของเนื้อท่ีเดิม พ้ืนท่ีชุมชนและสิ่งปลูกสรางเพ่ิมข้ึนโดยเปลี่ยนแปลงมา
จากนาขาวมากท่ีสุด 1,137 ไร รองลงมาได แก พ้ืนท่ีปาสมบูรณ 668 ไร พ้ืนท่ีไมผลอ่ืนๆ เชน มะมวง มะขาม   
และมะมวงหิมพานต เปนตน 666 ไร และพ้ืนท่ีอ่ืนๆ ไดแก ขาวโพด พ้ืนท่ีเบ็ดเตล็ด ลําไย ปาเสื่อมโทรม ขาวโพด 
(ไรหมุนเวียน) ขาวไร (ไรหมุนเวียน) สัก ลิ้นจี่ ไมยืนตนอ่ืนๆ พืชไร ไรราง(ไรหมุนเวียน) เปนตน จากการเติบโต
ของเมืองและการใชประโยชนท่ีดินเปนไปตามแรงผลักดันทางดานเศรษฐกิจท่ีเติบโตอยางรวดเร็ว ทําใหการ
ขยายตัวของท่ีพักอาศัยและศูนยธุรกิจการคากระจายไปตามแนวเสนทางคมนาคมสายหลักอยางไมมีขอบเขต
จํากัด สงผลใหมีการใชประโยชนท่ีดินปะปนกันและเกิดการกระจุกตัวอยูตามแยกถนนสายหลัก มีการลงทุน
ดานการคาและการบริการหลากหลายประเภทปะปนอยูในพ้ืนท่ี (ดังตารางท่ี 7 ภาพท่ี 26 และภาพท่ี 27) 

ตารางท่ี 7  การเปลี่ยนแปลงการใชท่ีดิน จังหวัดนาน พ.ศ. 2550 ท่ีเปลี่ยนเปนพ้ืนท่ีชุมชน ในพ.ศ. 2559  
 

  

   การใชประโยชนท่ีดิน พ.ศ. 2550   
  เนื้อท่ี   

  ไร     รอยละ   

 พ้ืนท่ีชุมชน              125,400  96.21 

 นาขาว                      1,137  0.87 

 พืชไรอ่ืนๆ 17 0.01 

 ขาวโพด 603 0.47 

  ไมยืนตนอ่ืนๆ 28 0.02 

 สัก 119 0.09 

 ไมผลอ่ืนๆ 666 0.51 

 ลิน้จี่ 85 0.07 

 ลําไย 315 0.24 

 ไรราง (ไรหมุนเวียน) 13 0.01 

 ขาวโพด (ไรหมุนเวียน) 273 0.21 

 ขาวไร (ไรหมุนเวียน) 158 0.12 

 ปาสมบรูณ 668 0.51 

 ปารอสภาพฟนฟู 304 0.23 

 พ้ืนท่ีเบ็ดเตล็ด 556 0.43 

                   รวมพ้ืนท่ีชุมชน พ.ศ. 2559 ท้ังหมด              130,342                100.00  
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ภาพท่ี 26 การเปลี่ยนแปลงการใชท่ีดิน จังหวัดนาน พ.ศ. 2550 ท่ีเปลี่ยนเปนพ้ืนท่ีชุมชน พ.ศ. 2559  



 

 

71 

 

  
ภาพท่ี 27  พ้ืนท่ีนาขาวท่ีเปลี่ยนเปนพ้ืนท่ีชุมชน บริเวณ อําเภอเมืองนาน  
  จากภาพถายออรโธสี บันทึกเม่ือ พ.ศ. 2545 (บน)  
  และขอมูลจากภาพดาวเทียมรายละเอียดสูง บันทึกขอมูลเม่ือวันท่ี 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 (ลาง) 
  
 

M102 
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 4.2.2 พ้ืนท่ีเกษตรกรรม ในภาพรวมพ้ืนท่ีเกษตรกรรมของจังหวัดนานเพ่ิมข้ึนจาก 1,745,812 ไร       
ใน พ.ศ. 2550 เปน 2,518,951 ไร ในพ.ศ.  2559 เนื้อท่ีเพ่ิมข้ึน 773,139 ไร หรือรอยละ 44.29 ของเนื้อท่ีเดิม
ซ่ึงอาจเกิดจากการเพ่ิมข้ึนของประชากร การเพ่ิมข้ึนของภาคอุตสาหกรรมและการทองเท่ียว ทําใหความ
ตองการสินคาเกษตรกรรมเพ่ิมข้ึน โดยการเปลี่ยนแปลงพ้ืนท่ีเกษตรกรรมของจังหวัดนาน มีรายละเอียดดังนี้  
  1) นาขาว เนื้อท่ีเพ่ิมข้ึนจาก 224,224  ไร ในพ.ศ. 2550  เปน 224,444 ไร ในพ.ศ. 2559 เนื้อท่ี
เพ่ิมข้ึนจากพ.ศ. 2550 จํานวน 220 ไร หรือเพ่ิมข้ึนรอยละ 0.10 ของเนื้อท่ีเดิม พ้ืนท่ีนาคงเดิม จาก พ.ศ. 2550 
จํานวน 221,298 ไร พบมากที่ อําเภอทาวังผา อําเภอบอเกลือ และอําเภอเมืองนาน โดยพื้นที่นาขาว             
ในพ.ศ. 2559 เพ่ิมมาจากพ้ืนท่ีปาสมบูรณ พ.ศ. 2550 มากท่ีสุด จํานวน 701 ไร รองลงมา ไดแก ขาวโพด 638 ไร 
ลําไย 448 ไร และพื้นที่อื่นๆ ไดแก พื้นที่เบ็ดเตล็ด ไรหมุนเวียน ปาเสื่อมโทรม ไมผลอ่ืนๆ สัก ขาวโพด               
(ไรหมุนเวียน)  ไรราง (ไรหมุนเวียน)  และพืชไรอ่ืนๆ รวมเนื้อท่ี 1,246 ไร และแหลงน้ํา 113 ไร เนื่องจากแหลงน้ํา
ตื้นเขินและเปลี่ยนเสนทาง (ตารางท่ี 8 และภาพท่ี 28) 
    

ตารางท่ี 8  การเปลี่ยนแปลงการใชท่ีดิน จังหวัดนาน พ.ศ. 2550 ท่ีเปลี่ยนเปนพ้ืนท่ีนาขาว ในพ.ศ. 2559  

 การใชประโยชนท่ีดิน พ.ศ. 2550   
  เนื้อท่ี   

  ไร     รอยละ   

 นาขาว 221,298 98.60 

 พืชไรอ่ืนๆ 27 0.01 

 ขาวโพด 638 0.29 

 สัก 128 0.06 

 ไมผลอ่ืนๆ 161 0.07 

 ลิน้จี่ 26 0.01 

 ลําไย 448 0.20 

 ไรราง (ไรหมุนเวียน) 36 0.02 

 ขาวโพด (ไรหมุนเวียน) 48 0.02 

 ขาวไร (ไรหมุนเวียน) 229 0.10 

 ปาสมบรูณ 701 0.31 

 ปารอสภาพฟนฟู 188 0.08 

 พ้ืนท่ีเบ็ดเตล็ด 403 0.18 

 แหลงน้ํา 113 0.05 

           รวมพ้ืนท่ีนาขาว พ.ศ. 2559 ท้ังหมด  224,444 100.00 
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ภาพท่ี 28  แผนท่ีการเปลี่ยนแปลงการใชท่ีดิน จังหวัดนาน พ.ศ. 2550 ท่ีเปลี่ยนเปนพ้ืนท่ีนาขาว พ.ศ. 2559  
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   ในขณะเดียวกัน พ้ืนท่ีนาขาว ในพ.ศ. 2550 เปลี่ยนแปลงไปเปนการใชประโยชนท่ีดิน
ประเภทอ่ืนในพ.ศ. 2559 โดยเปลี่ยนเปนพ้ืนท่ีชุมชนมากท่ีสุดจํานวน 1,137 ไร พบมากท่ี อําเภอเมืองนาน 
อําเภอเชียงกลาง และอําเภอเวียงสา รองลงมาเปลี่ยนเปนพ้ืนท่ีปลูกยางพารา 479 ไร พ้ืนท่ีแหลงน้ํา 431 ไร        
และพื้นที่อื่นๆ ไดแก สัก ลําไย พื้นที่เบ็ดเตล็ด ไมผลอ่ืนๆ ขาวโพด ลิ้นจี่ ไมยืนตนอ่ืนๆ พื้นที่เกษตรอื่นๆ     
และพืชไรอ่ืนๆ รวมเนื้อท่ี 879 ไร (ตารางท่ี 9 และภาพท่ี 29) 
   ซ่ึงสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงอาจเนื่องมาจาก ความแปรปรวนของราคาผลผลิตทาง
การเกษตร และระบบกลไกการตลาดระหวางขาว ออย และมันสําปะหลัง ท่ีเพ่ิมสูงข้ึน ซ่ึงเปนปจจัยหลัก        
ท่ีเกษตรกรใชในการตัดสินใจในการเพาะปลูกพืชนั้นๆ 
 

 ตารางท่ี 9  ประเภทการใชท่ีดินพ้ืนท่ีนาขาว จังหวัดนาน พ.ศ. 2550 ท่ีเปลี่ยนเปนการใชท่ีดินประเภทอ่ืนๆ 
   ในพ.ศ. 2559  
    

 

 

  
 

 การใชประโยชนท่ีดิน พ.ศ. 2559   
              เนื้อท่ี   

                ไร                 รอยละ   

 พ้ืนท่ีชุมชน 1,137 0.51 

 นาขาว 221,298 98.70 

 พืชไรอ่ืนๆ 10 - 

 ขาวโพด 63 0.03 

 ไมยืนตนอ่ืนๆ 45 0.02 

 ยางพารา 479 0.21 

 สัก 264 0.12 

 ไมผลอ่ืนๆ 81 0.04 

 ลิน้จี่ 53 0.02 

 ลําไย 206 0.09 

 พ้ืนท่ีเกษตรกรรมอ่ืนๆ 18 0.01 

 พ้ืนท่ีเบ็ดเตล็ด 139 0.06 

 แหลงน้ํา 431 0.19 

             รวมพ้ืนท่ีนาขาว พ.ศ. 2550 ท้ังหมด            224,224  100.00 
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ภาพท่ี 29  พ้ืนท่ีนาขาวท่ีเปลี่ยนเปนพ้ืนท่ีชุมชน บริเวณ อําเภอเมืองนาน 
  จากภาพถายออรโธสี บันทึกเม่ือ พ.ศ. 2545 (บน)  
  และขอมูลจากภาพดาวเทียมรายละเอียดสูง บันทึกขอมูลเม่ือวันท่ี 3 มกราคม พ.ศ. 2557 (ลาง)   
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  2) พืชไรอ่ืนๆ ไดแก ไรราง พืชไรผสม มันสําปะหลัง ยาสูบ ขาวไร เปนตน มีเนื้อท่ีเพ่ิมข้ึนจาก 
35,743 ไร ในพ.ศ. 2550 เปน 39,341 ไร ในพ.ศ. 2559 โดยมีจํานวนเนื้อท่ีเพ่ิมข้ึน 3,598 ไรหรือรอยละ 
10.07 ของเนื้อท่ีเดิม พ้ืนท่ีพืชไรคงเดิมจาก พ.ศ. 2550 จํานวน 16,745 ไร โดยพืชไรอ่ืนๆ ในพ.ศ. 2559 เพ่ิมมา
จากพ้ืนท่ีปลูกขาวโพด  ในพ.ศ. 2550 มากท่ีสุด จํานวน 13,536 ไร พบมากท่ี อําเภอแมจริม อําเภอเวียงสา 
อําเภอทุงชาง และอําเภอนานอย รองลงมาเปนพ้ืนท่ีปาสมบูรณ 8,029  ไร ปารอสภาพฟนฟู 389 ไร พ้ืนท่ีอ่ืนๆ 
ไดแก ขาวโพด(ไรหมุนเวียน) ขาวไร (ไรหมุนเวียน) สัก ไมผลอ่ืนๆ ลิ้นจี่ พ้ืนท่ีเบ็ดเตล็ด และนาขาว รวมเนื้อท่ี 
642 ไร ซ่ึงพ้ืนท่ีพืชไร ท่ีเพ่ิมข้ึน มีการปรับเปลี่ยนตามราคาและการสงเสริมการผลิตใหเปนพืชเศรษฐกิจ คือ 
ขาวโพดและพืชไรอ่ืนๆ ไดแก ออย และมันสําปะหลัง (ดังตารางท่ี 10  และภาพท่ี 30) 

ตารางท่ี 10  การเปลี่ยนแปลงการใชท่ีดิน จังหวัดนาน พ.ศ. 2550 ท่ีเปลี่ยนเปนพ้ืนท่ีพืชไรอ่ืนๆ ในพ.ศ. 2559  
 

 

 

 

 

 

 การใชประโยชนท่ีดิน พ.ศ. 2550   
              เนื้อท่ี   

                  ไร                รอยละ   

 นาขาว 10 0.03 

 พืชไรอ่ืนๆ 16,745 42.56 

 ขาวโพด 13,536 34.41 

 สัก 91 0.23 

 ไมผลอ่ืนๆ 61 0.15 

 ลิน้จี่ 48 0.12 

 ขาวโพด (ไรหมุนเวียน) 313 0.80 

 ขาวไร (ไรหมุนเวียน) 96 0.24 

 ปาสมบรูณ 8,029 20.41 

 ปารอสภาพฟนฟู 389 0.99 

 พ้ืนท่ีเบ็ดเตล็ด 23 0.06 

         รวมพ้ืนท่ีพืชไรอ่ืนๆ พ.ศ. 2559 ท้ังหมด  39,341               100.00  
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ภาพท่ี 30 แผนท่ีการเปลี่ยนแปลงการใชท่ีดิน จังหวัดนาน พ.ศ. 2550 ท่ีเปลี่ยนเปนพ้ืนท่ีพืชไรอ่ืนๆ พ.ศ. 2559  
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   ในขณะเดียวกัน พ้ืนท่ีพืชไรอ่ืนๆ ในพ.ศ. 2550 เปลี่ยนแปลงไปเปนการใชประโยชนท่ีดิน
ประเภทอ่ืนในพ.ศ. 2559 โดยเปลี่ยนเปนพ้ืนท่ีปลูกขาวโพดมากท่ีสุดจํานวน 14,447 ไร พบมากท่ี อําเภอแมจริม 
อําเภอทาวังผา อําเภอทุงชาง และอําเภอนานอย รองลงมาเปลี่ยนเปนพ้ืนท่ีปลูกยางพารา 2,009 ไร สัก 1,330 ไร  
และพ้ืนท่ีอ่ืนๆ ไดแก ลําไย ไมผลอ่ืนๆ  ไมยืนตอ่ืนๆน ลิ้นจี่ พ้ืนท่ีเบ็ดเตล็ด นาขาว พ้ืนท่ีเกษตรอ่ืนๆ และ
พ้ืนท่ีชุมชนและสิ่งปลูกสราง รวมเนื้อท่ี 1,212 ไร (ตารางท่ี 11 และภาพท่ี 31) 

 
ตารางท่ี 11  ประเภทการใชท่ีดินพ้ืนท่ีพืชไรอ่ืนๆ จังหวัดนาน พ.ศ. 2550 เปลี่ยนเปนการใชท่ีดินประเภทอ่ืนๆ 
   ในพ.ศ. 2559  

 
  
 
 
 
 
 
 
 

   การใชประโยชนท่ีดิน พ.ศ. 2559   
  เนื้อท่ี   

         ไร          รอยละ   

 พ้ืนท่ีชุมชน 17 0.05 

 นาขาว 27 0.08 

 พืชไรอ่ืนๆ 16,745 46.85 

 ขาวโพด 14,447 40.42 

 ไมยืนตนอ่ืนๆ 110 0.31 

 ยางพารา 2,009 5.62 

 สัก 1,330 3.72 

 ไมผลอ่ืนๆ 291 0.81 

 ลิน้จี่ 73 0.20 

 ลําไย 642 1.80 

 พ้ืนท่ีเกษตรอ่ืนๆ 23 0.06 

 พ้ืนท่ีเบ็ดเตล็ด 29 0.08 

            รวมพ้ืนท่ีพืชไรอ่ืนๆ พ.ศ. 2550 ท้ังหมด 35,743 100.00 
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ภาพท่ี 31  พ้ืนท่ีทุงหญาสลับไมพุม/ไมละเมาะเปลี่ยนเปนพ้ืนท่ีปลูกพริก บริเวณ อําเภอปว 
   จากภาพถายออรโธสี บันทึกเม่ือ พ.ศ. 2545 (บน)  
   และขอมูลจากภาพดาวเทียมรายละเอียดสูง บันทึกขอมูลเม่ือวันท่ี 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556 (ลาง)   
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  3) ขาวโพด มีเนื้อท่ีเพ่ิมข้ึนจาก 445,790 ไร ในพ.ศ.  2550 เปน 497,856 ไร ในพ.ศ. 2559 โดยมี
จํานวนเนื้อท่ีเพ่ิมข้ึน 52,066 ไรหรือรอยละ 11.68 ของเนื้อท่ีเดิม พ้ืนท่ีขาวโพดคงเดิม ในพ.ศ. 2550 จํานวน 
323,718 ไร โดยพ้ืนท่ีปลูกขาวโพด ในพ.ศ. 2559 เพ่ิมมาจากปาสมบูรณ ในพ.ศ. 2550 มากท่ีสุด จํานวน 
127,941 ไร พบมากท่ี อําเภอเวียงสา อําเภอนานอย อําเภอแมจริม และอําเภอเมืองนาน รองลงมา ไดแก พ้ืนท่ี
ปารอสภาพฟนฟู 15,109 ไร พืชไรอ่ืนๆ 14,447 ไร พื้นที่อื่นๆ ไดแก ไมผลอ่ืนๆ สัก พื้นที่เบ็ดเตล็ด ลําไย 
ขาวโพด (ไรหมุนเวียน) ยางพารา นาขาว แหลงน้ํา และขาวไร (ไรหมุนเวียน) รวมเนื้อท่ี 16,641 ไร ขาวโพด     
ถือไดวาเปนพืชอาหารหลักท่ีสําคัญ ปจจุบันมีพันธุท่ีใชในการบริโภค (เชน ขาวโพดหวาน) และมีพันธุท่ีใชผลิต
อาหารสัตว (เชน ขาวโพดเลี้ยงสัตว) และผลิตเปนสินคาอ่ืนๆ เชน ยา สารเคมี เอทานอล เปนตน จากลักษณะ
ทางกายภาพของพ้ืนท่ีจังหวัดนาน พ้ืนท่ีสวนใหญเปนพ้ืนท่ีลาดชั้น รอยละ 85 มีฝนตกชวงกลางปเทานั้น 
รวมท้ังระบบชลประทานจํากัด ทําใหเกษตรกรจังหวัดนานไมมีทางเลือกในการทําการเกษตรมากนัก ขาวโพดเลี้ยง
สัตวจึงเปนพืชเศรษฐกิจหลักของจังหวัดมานานกวา 10 ป เนื่องจากเปนพืชท่ีสามารถปลูกไดดี ในพ้ืนท่ีลาดชัน 
ตองการน้ํานอย ปลูกงาย มีคนรับซ้ือแนนอน มีพ้ืนท่ีปลูก 10-100 ไรตอครัวเรือน เกษตรกรและสามารถปลูกไดปละ 
2 ครั้ง ทําใหเกษตรกรมีรายไดจาการปลูกขาวโพดเพ่ือเปนรายไดใหแกครอบครัว (ดังตารางท่ี 12 และภาพท่ี 32) 

ตารางท่ี 12  ประเภทการใชท่ีดิน จังหวัดนาน พ.ศ. 2550 ท่ีเปลี่ยนเปนพ้ืนท่ีปลูกขาวโพด ในพ.ศ. 2559  

 การใชประโยชนท่ีดิน พ.ศ. 2550   
           เนื้อท่ี   

              ไร                รอยละ   

 นาขาว 63 0.01 

 พืชไรอ่ืนๆ 14,447 2.90 

 ขาวโพด 323,718 65.02 

 ยางพารา 80 0.02 

 สัก 3,048 0.61 

 ไมผลอ่ืนๆ 7,316 1.47 

 ลิน้จี่ 587 0.12 

 ลําไย 2,434 0.49 

 ขาวโพด (ไรหมุนเวียน) 386 0.08 

 ขาวไร (ไรหมุนเวียน) 14 - 

 ปาสมบรูณ 127,941 25.70 

 ปารอสภาพฟนฟู 15,109 3.03 

 พ้ืนท่ีเบ็ดเตล็ด 2,685 0.54 

 แหลงน้ํา 28 0.01 

            รวมพ้ืนท่ีขาวโพด พ.ศ. 2559 ท้ังหมด  497,856 100.00 
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ภาพท่ี 32  แผนท่ีการเปลี่ยนแปลงการใชท่ีดิน จังหวัดนาน พ.ศ. 2550 ท่ีเปลี่ยนเปนพ้ืนท่ีปลกูขาวโพด พ.ศ. 2559   
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  ในขณะเดียวกัน พ้ืนท่ีขาวโพด พ.ศ. 2550 เปลี่ยนแปลงไปเปนการใชประโยชนท่ีดินประเภทอ่ืน
ในพ.ศ. 2559 โดยเปลี่ยนเปนพ้ืนท่ีปลูกยางพารามากท่ีสุดจํานวน 74,008 ไร พบมากท่ี อําเภอแมจริม อําเภอ
เวียงสา อําเภอทุงชาง และอําเภอนานอย รองลงมาเปลี่ยนเปนพ้ืนท่ีปลูกสัก 19,567 ไร พืชไร 13,536 ไร    
และพื้นที่อื่นๆ ไดแก ลําไย ไมผลอ่ืนๆ ลิ้นจี่ ไมยืนตนอ่ืนๆ นาขาว พื้นที่เบ็ดเตล็ด พื้นที่ชุมชน แหลงน้ํา 
และพ้ืนท่ีเกษตรอ่ืนๆ รวมเนื้อท่ี 14,961 ไร (ตารางท่ี 13 และภาพท่ี 33) 
  เนื่องจากจังหวัดนานไดมีการสงเสริมใหเกษตรกรปลูกยางพารา เพ่ือลดพ้ืนท่ีปลูกพืชเชิงเดี่ยว   
ซ่ึงเกษตรกรเริ่มมีการเริ่มตนปลูกมาต้ังแต พ.ศ. 2530 และจังหวัดเริ่มมีการสนับสนุนงบประมาณตั้งแต พ.ศ. 
2552 ในขณะเดียวกัน ก็มีกลุมเกษตรกรผูปลูกยางพาราบางสวนมีการรวมกลุมเพ่ือขายน้ํายางพาราแลว      
เพ่ือเปนการสรางกลไกการขับเคลื่อน ดานการตลาดและเสริมทักษะใหกับเกษตรกรผูปลูกยางพาราใหเกิด
กระบวนการเรียนรูดานการกรีดยางพารา และสามารถเชื่อมโยงเปนเครือขายระดับจังหวัด จึงจะดําเนินการ
พัฒนาศักยภาพการเรียนรูเครือขายผูปลูก ยางพาราจังหวัดนาน ท่ีจะสงเสริมใหเกิดความเขมแข็งของเกษตรกร
สามารถพ่ึงพาตนเองไดในท่ีสุด (สํานักงานเกษตรจังหวัดนาน, 2554) 

ตารางท่ี 13  ประเภทการใชท่ีดินพ้ืนท่ีปลูกขาวโพด จังหวัดนาน พ.ศ. 2550 ท่ีเปลี่ยนเปนการใชท่ีดินประเภทอ่ืนๆ 
  ในพ.ศ 2559  

 

 
 การใชประโยชนท่ีดิน พ.ศ. 2559   

           เนื้อท่ี     

                ไร                รอยละ   

 พ้ืนท่ีชุมชน 603 0.13 

 นาขาว 638 0.14 

 พืชไรอ่ืนๆ 13,536 3.04 

 ขาวโพด 323,718 72.62 

 ไมยืนตนอ่ืนๆ 914 0.20 

 ยางพารา 74,008 16.60 

 สัก 19,567 4.39 

 ไมผลอ่ืนๆ 4,096 0.92 

 ลิน้จี่ 2,359 0.53 

 ลําไย 5,815 1.30 

 พ้ืนท่ีเกษตรกรรมอ่ืนๆ 157 0.04 

 พ้ืนท่ีเบ็ดเตล็ด 161 0.04 

 แหลงน้ํา 218 0.05 
             รวมพ้ืนท่ีขาวโพด พ.ศ. 2550 

ท้ังหมด  445,790 100.00 
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ภาพท่ี 33  พ้ืนท่ีปลูกขาวโพดเปลี่ยนเปนพ้ืนท่ีปลูกยางพารา บริเวณ อําเภอนาหม่ืน 
  จากภาพถายออรโธสี บันทึกเม่ือ พ.ศ. 2545 (บน)  
  และขอมูลจากภาพดาวเทียมรายละเอียดสูง บันทึกขอมูลเม่ือวันท่ี 29 ธันวาคม พ.ศ. 2557 (ลาง) 
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  4) ไมยืนตนอ่ืนๆ  เชน สะเดา หมอน จามจุรี เปนตน มีเนื้อท่ีเพ่ิมข้ึนจาก 3,571 ไร ในพ.ศ. 
2550 เปน 7,849 ไร ในพ.ศ. 2559 โดยมีจํานวนเนื้อท่ีเพ่ิมข้ึน 4,278 ไร หรือรอยละ 119.80 ของเนื้อท่ีเดิม 
พ้ืนท่ีไมยืนตนอ่ืนๆ คงเดิม ในพ.ศ.2550 จํานวน 3,145 ไร โดยพ้ืนท่ีไมยืนตนอ่ืนๆ ในพ.ศ. 2559 เพ่ิมมาจาก  
ไรราง (ไรหมุนเวียน) ในพ.ศ. 2550 มากท่ีสุด จํานวน 1,277 ไร พบมากท่ีอําเภอทาวังผา อําเภอปว และอําเภอ
ทุงชาง รองลงมาเปนพ้ืนท่ีปลูกขาวโพด 914 ไร ปาสมบูรณ 850 ไร พ้ืนท่ีอ่ืนๆ ไดแก ขาวโพด (ไรหมุนเวียน) 
ขาวไร (ไรหมุนเวียน) พืชไรอ่ืนๆ  ไมผลอ่ืนๆ ลําไย พ้ืนท่ีเบ็ดเตล็ด ลิ้นจี่  และนาขาว รวมเนื้อท่ี 1,663 ไร ปารอ
สภาพฟนฟู ท่ีปลูกเพ่ิมสวนใหญเปนไมยืนตนอ่ืนๆ ท่ีมีมูลคาทางเศรษฐกิจ เชน ยางพารา สัก ซ่ึงเกิดจากการ
สงเสริม ของภาครัฐ และเอกชน (ดังตารางท่ี 14 และภาพท่ี 34) 

ตารางท่ี 14  ประเภทการใชท่ีดิน จังหวัดนาน พ.ศ. 2550 ท่ีเปลี่ยนเปนพ้ืนท่ีปลูกไมยืนตนอ่ืนๆ ในพ.ศ. 2559 
  

 

 
 การใชประโยชนท่ีดิน พ.ศ. 2550   

              เนื้อท่ี   

                 ไร               รอยละ   

 นาขาว 45 0.57 

 พืชไรอ่ืนๆ 110 1.40 

 ขาวโพด 914 11.65 

 ไมยืนตนอ่ืนๆ 3,145 40.07 

 สัก 103 1.31 

 ไมผลอ่ืนๆ 149 1.90 

 ลิน้จี่ 49 0.62 

 ลําไย 113 1.44 

 ไรราง (ไรหมุนเวียน) 1,277 16.27 

 ขาวโพด (ไรหมุนเวียน) 485 6.18 

 ขาวไร (ไรหมุนเวียน) 311 3.96 

 ปาสมบรูณ 850 10.83 

 ปารอสภาพฟนฟู 226 2.88 

 พ้ืนท่ีเบ็ดเตล็ด 72 0.92 
           รวมพ้ืนท่ีไมยืนตนอ่ืนๆ พ.ศ. 2559 

ท้ังหมด  7,849 100.00 
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ภาพท่ี 34  แผนท่ีการเปลี่ยนแปลงการใชท่ีดิน จังหวัดนาน พ.ศ. 2550 ท่ีเปลี่ยนเปนพ้ืนท่ีปลูกไมยืนตนอ่ืนๆ 
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              พ.ศ. 2559  
  ในขณะเดียวกัน พ้ืนท่ีไมยืนตนอ่ืนๆ ในพ.ศ.2550 เปลี่ยนแปลงไปเปนการใชประโยชนท่ีดิน
ประเภทอ่ืน ในพ.ศ. 2559 โดยเปลี่ยนเปนพ้ืนท่ีปลูกยางพารามากท่ีสุดจํานวน 163 ไร พบมากท่ี อําเภอทาวังผา 
อําเภอปว อําเภอเชียงกลาง และอําเภอทุงชาง รองลงมาเปลี่ยนเปนพื้นที่ขาวโพด(ไรหมุนเวียน) 71ไร               
ขาวไร (ไรหมุนเวียน) 64 ไร และพ้ืนท่ีอ่ืนๆ ไดแก สัก พ้ืนท่ีชุมชน  ลิ้นจี่ และลําไย รวมเนื้อท่ี 128 ไร (ตารางท่ี 15 
และภาพท่ี 35) 

ตารางท่ี 15  ประเภทการใชท่ีดินพ้ืนท่ีปลูกไมยืนตนอ่ืนๆ จังหวัดนาน พ.ศ. 2550 ท่ีเปลี่ยนเปนการใชท่ีดิน 
  ประเภทอ่ืนๆ ในพ.ศ. 2559  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   การใชประโยชนท่ีดิน พ.ศ. 2559   
         เนื้อท่ี  

             ไร          รอยละ   

 พ้ืนท่ีชุมชน 28 0.13 

 ไมยืนตนอ่ืนๆ 3,145 0.20 

 ยางพารา 163 16.60 

 สัก 55 4.39 

 ลิน้จี่ 21 0.53 

 ลําไย 24 1.30 

 ขาวโพด (ไรหมุนเวียน) 71 0.04 

 ขาวไร (ไรหมุนเวียน) 64 0.04 

         รวมพ้ืนท่ีไมยืนตนอ่ืนๆ พ.ศ. 2550 ท้ังหมด 3,571 100.00 
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ภาพท่ี 35  พ้ืนท่ีปลูกไมผลเปลี่ยนเปนพ้ืนท่ีปลูกตะกู บริเวณ อําเภอสองแคว 
  จากภาพถายออรโธสี บันทึกเม่ือ พ.ศ. 2545 (บน)  
  และขอมูลจากภาพดาวเทียมรายละเอียดสูง บันทึกขอมูลเม่ือวันท่ี 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 (ลาง)   
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  5) ยางพารา มีเนื้อท่ีเพ่ิมข้ึนจาก 26,159 ไร  ในพ.ศ. 2550 เปน 228,607 ไร ในพ.ศ. 2559   
โดยมีจํานวนเนื้อท่ีเพ่ิมข้ึน 202,448 ไร หรือรอยละ 773.91 (ตารางท่ี 7) ของเนื้อท่ีเดิม พ้ืนท่ียางพาราคงเดิม               
ในพ.ศ. 2550 จํานวน 26,032 ไร โดยพ้ืนท่ีปลูกยาง ในพ.ศ. 2559 เพ่ิมมาจากพ้ืนท่ีปลูกขาวโพด ในพ.ศ. 2550 
มากท่ีสุด จํานวน 74,008 ไร พบมากท่ีอําเภอเมืองนาน อําเภอเวียงสา อําเภอภูเพียง และอําเภอนานอย 
รองลงมาเปนพ้ืนท่ีปาสมบูรณ 48,882 ไร ขาวโพด (ไรหมุนเวียน)  33,534 ไร พ้ืนท่ีอ่ืนๆ ไดแก ปารอสภาพฟนฟู 
พืชไรอ่ืนๆ  ไมผลอ่ืนๆ ขาวไร (ไรหมุนเวียน) ลําไย สัก ลิ้นจี่ ไรราง(ไรหมุนเวียน) พื้นที่เบ็ดเตล็ด นาขาว         
และไมยืนตนอ่ืนๆ รวมเนื้อท่ี 46,151 ไร ท่ีผานมาเกษตรกรมีการปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตวเปนจํานวนมาก สงผลให
ราคาตกต่ํา ทําใหตองพิจารณาพืชชนิดอ่ืนเพ่ือทดแทนพ้ืนท่ีปลูกขาวโพด ซ่ึงเห็นวายางพาราเปนพืชท่ีนาสนใจ      
เพราะยางพารา  เปนพืชเศรษฐกิจท่ีมีประโยชนหลายดาน ราคาดี และเปนไมยืนตนท่ีสามารถสรางพ้ืนท่ีสีเขียว
และความอุดมสมบูรณทางธรรมชาติไดอีกดวยจึงเกิดโครงการนี้ข้ึน และมียุทธศาสตรทางเลือกอาชีพ จังหวัดนาน 
ไดมีขอยุติ ถึงแนวทางการพัฒนาการเกษตรของจังหวัด วาจําเปนตองลดพ้ืนท่ีการปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตว 
เนื่องจากวาปจจุบันการเพาะปลูกขาวโพด ไดสงผลกระทบตอปญหาการบุกรุกทําลายปา และปญหาการเอารัดเอา
เปรียบดวยระบบการจําหนายเมล็ดขาวโพด ซึ่งเกษตรกรควรหันมาปลูกพืชทดแทนที่เหมาะสมกับสภาพ
พ้ืนท่ี และมีโอกาส ท่ีจะไดรับผลกระทบจากปญหาการตลาดนอยลง เชน การปลูกยางพารา ชา กาแฟ หมอนไหม 
และการปลูกขาวนาดําแบบข้ันบันได เปนตน โดยเฉพาะยางพารา (ภราดร, 2561) รายงานวา ความตองการใช
ยางพาราของโลก  มีแนวโนมเพ่ิมสูงข้ึนตอเนื่องในชวง 10 ปขางหนาและในปนี้อุตสาหกรรมเขาสูชวงท่ีสดใสข้ึน 
โดยมีการเปลี่ยนแปลงราคายางพาราเพ่ิมข้ึนจากราคาน้ํามันดิบท่ีเริ่มฟนตัวและการลดลงของผลผลิตยางพาราไทย
จากน้ําทวมในภาคใต ซ่ึงแสดงใหเห็นสัญญาณของอุตสาหกรรมยางพาราท่ีผานจุดต่ําสุดแลว ภายหลังจากท่ีราคา
ยางแผนรมควันชั้น 3 เคยลดลงในระดับราคาเฉลี่ย 55-57 บาทตอกิโลกรัม ในป 2014 -2016 และกลับมาอยู
เหนือระดับ 60 บาทตอกิโลกรัมอีกครั้งในปนี้และการเปลี่ยนแปลงดานท่ีสองคือบทบาทของไทยในฐานะ supplier 
หลักในตลาดยางพาราโลกจะลดความสําคัญลง ในขณะท่ีบทบาทของกลุมประเทศ กัมพูชา ลาว พมา เวียดนาม 
(CLMV) จะเพ่ิมข้ึน (การวิเคราะหโดย EIC จากขอมูลของ MOC)  การเรงขยายพ้ืนท่ีเพาะปลูกยางพาราของกลุม
ประเทศ CLMV ในชวงป 2006-2018 จะทําใหผลผลิตยางพาราในกลุมประเทศดังกลาวเพ่ิมข้ึนในชวงป 2013-2025 
(ตารางท่ี 16 และภาพท่ี 36) 
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ตารางท่ี 16  ประเภทการใชท่ีดิน จังหวัดนาน พ.ศ. 2550 ท่ีเปลี่ยนเปนพ้ืนท่ีปลูกยางพารา ในพ.ศ. 2559  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 การใชประโยชนท่ีดิน พ.ศ. 2550   
            เนื้อท่ี   

                  ไร                   รอยละ   

 นาขาว 479 0.21 

 พืชไรอ่ืนๆ 2,009 0.88 

 ขาวโพด 74,008 32.37 

 ไมยืนตนอ่ืนๆ 163 0.07 

 ยางพารา 26,032 11.39 

 สัก 4,077 1.78 

 ไมผลอ่ืนๆ 12,176 5.33 

 ลิน้จี่ 1,785 0.78 

 ลําไย 4,447 1.95 

 ไรราง (ไรหมุนเวียน) 1,119 0.49 

 ขาวโพด (ไรหมุนเวียน) 33,534 14.67 

 ขาวไร (ไรหมุนเวียน) 6,632 2.90 

 ปาสมบรูณ 48,882 21.38 

 ปารอสภาพฟนฟู 12,276 5.37 

 พ้ืนท่ีเบ็ดเตล็ด 988 0.43 

           รวมพ้ืนท่ียางพารา พ.ศ. 2559 ท้ังหมด  228,607 100.00 
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ภาพท่ี 36  แผนท่ีการเปลี่ยนแปลงการใชท่ีดิน จังหวัดนาน พ.ศ. 2550 ท่ีเปลี่ยนเปนพ้ืนท่ีปลูกยางพารา 
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              พ.ศ. 2559  
   ในขณะเดียวกัน พ้ืนท่ีปลูกยางพาราในพ.ศ. 2550 เปลี่ยนแปลงไปเปนการใชประโยชนท่ีดิน
ประเภทอ่ืนๆ ในพ.ศ. 2559 โดยเปลี่ยนเปนพ้ืนท่ีปลูกขาวโพดมากท่ีสุดจํานวน 80 ไร พบมากท่ี อําเภอเวียงผา 
อําเภอภูเพียง อําเภอเมืองนาน และอําเภอนานอย รองลงมาเปลี่ยนเปนพ้ืนท่ีขาวโพด(ไรหมุนเวียน) 34 ไร    
และไมผลอ่ืนๆ 13 ไร  
   ยางพารา เปนพืชเศรษฐกิจสําคัญของประเทศไทย และภูมิภาคอาเซ่ียน ซ่ึงประเทศไทย    
ถือวาเปนผูผลิตและผูสงออกอันดับหนึ่งของโลก จากสถานการณท่ีผานมาจนถึงปจจุบัน ถือวาไทยยังคงเปน
ผูนําทางเศรษฐกิจของยางพารา สําหรับพ้ืนท่ีกรีดไดในพ.ศ. 2557 คาดวามี 65,491 ไร และพ.ศ. 2555 จํานวน 
17,537 ไร เพ่ิมข้ึน 47,954 ไร หรือรอยละ 273.44 ของเนื้อท่ีเดิม มีผลผลิตรวม 7,068 ตัน และพ.ศ. 2557 
2,233 ตัน เพ่ิมข้ึน 4,853 ตัน หรือรอยละ 216.52 ของพ้ืนท่ีเดิม จึงทําใหพ้ืนท่ีปลูกยางพาราเพ่ิมข้ึนจาก พ.ศ. 2550  
(ศูนยสารสนเทศการเกษตร, 2559) (ตารางท่ี 17 และภาพท่ี 37) 

 
ตารางท่ี 17  ประเภทการใชท่ีดินพ้ืนท่ีปลูกยางพารา จังหวัดนาน พ.ศ. 2550 ท่ีเปลี่ยนเปนการใชท่ีดินประเภทอ่ืนๆ  
                 ในพ.ศ. 2559   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 การใชประโยชนท่ีดิน พ.ศ. 2559   
      เนื้อท่ี  

        ไร         รอยละ   

 ขาวโพด 80 0.31 

 ยางพารา 26,032 99.51 

 ไมผลอ่ืนๆ 13 0.05 

 ขาวโพด (ไรหมุนเวียน) 34 0.13 

รวมพ้ืนท่ียางพารา พ.ศ. 2550 ท้ังหมด 26,159 100.00 
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ภาพท่ี 37  พ้ืนท่ีไรรางเปลี่ยนเปนพ้ืนท่ีปลูกยางพารา บริเวณ อําเภอเมืองนาน 
  จากภาพถายออรโธสี บันทึกเม่ือ พ.ศ. 2545 (บน)  
  และขอมูลจากภาพดาวเทียมรายละเอียดสูง บันทึกขอมูลเม่ือวันท่ี 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 (ลาง) 
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  6) สัก มีเนื้อท่ีเพ่ิมข้ึนจาก 63,464 ไร ในพ.ศ. 2550 เปน 103,519 ไร  ในพ.ศ. 2559 โดยมี
จํานวนเนื้อท่ีเพ่ิมข้ึน 40,055 ไร หรือรอยละ 63.11 ของเนื้อท่ีเดิม พ้ืนท่ีสักคงเดิมในพ.ศ. 2550 จํานวน 
54,583 ไร โดยพ้ืนท่ีปลูกสัก ในพ.ศ. 2559 เพ่ิมมาจากพ้ืนท่ีปลูกขาวโพด ในพ.ศ. 2550 มากท่ีสุด 19,567 ไร 
พบมากท่ีอําเภอเมืองนาน อําเภอเวียงสา อําเภอทาวังผา และอําเภอภูเพียง รองลงมาเปนพ้ืนท่ีปาสมบูรณ 
8,602 ไร ขาวโพด (ไรหมุนเวียน) 5,513 ไร พื้นที่อื่นๆ ไดแก ไมผลอ่ืนๆ ปารอสภาพฟนฟู ลําไย ขาวไร         
(ไรหมุนเวียน) พืชไรอ่ืนๆ พื้นที่เบ็ดเตล็ด นาขาว ไรราง (ไรหมุนเวียน) และไมยืนตนอ่ืนๆ รวมเนื้อที่ 
15,254 ไร (ดังตารางท่ี 18 และภาพท่ี 38) 

ตารางท่ี 18  ประเภทการใชท่ีดิน จังหวัดนาน พ.ศ. 2550 ท่ีเปลี่ยนเปนพ้ืนท่ีปลูกสัก ในพ.ศ. 2559  
 

 

 

 การใชประโยชนท่ีดิน พ.ศ. 2550   
               เนื้อท่ี   

                  ไร                รอยละ   

 นาขาว 264 0.26 

 พืชไรอ่ืนๆ 1,330 1.28 

 ขาวโพด 19,567 18.90 

 ไมยืนตนอ่ืนๆ 55 0.05 

 สัก 54,583 52.73 

 ไมผลอ่ืนๆ 5,363 5.18 

 ลิน้จี่ 636 0.61 

 ลําไย 2,293 2.22 

 ไรราง (ไรหมุนเวียน) 91 0.09 

 ขาวโพด (ไรหมุนเวียน) 5,513 5.33 

 ขาวไร (ไรหมุนเวียน) 1,691 1.63 

 ปาสมบรูณ 8,602 8.32 

 ปารอสภาพฟนฟู 2,679 2.59 

 พ้ืนท่ีเบ็ดเตล็ด 852 0.82 

   รวมพ้ืนท่ีสัก พ.ศ. 2559 ท้ังหมด  103,519 100.00 
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ภาพท่ี 38  แผนท่ีการเปลี่ยนแปลงการใชท่ีดิน จังหวัดนาน พ.ศ. 2550 ท่ีเปลี่ยนเปนพ้ืนท่ีปลูกสัก พ.ศ. 2559  
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   ในขณะเดียวกัน พ้ืนท่ีปลูกสักในพ.ศ. 2550 เปลี่ยนแปลงไปเปนการใชประโยชนท่ีดิน
ประเภทอ่ืนในพ.ศ. 2559 โดยเปลี่ยนเปนพ้ืนท่ีปลูกยางพารามากท่ีสุดจํานวน 4,077 ไร พบมากท่ี อําเภอเมืองนาน 
อําเภอเวียงสา อําเภอภูเพียง และอําเภอทาวังผา รองลงมาเปลี่ยนเปนพ้ืนท่ีขาวโพด 3,048 ไร และพ้ืนท่ีอ่ืนๆ 
ไดแก ลําไย ไมยืนตนอ่ืนๆ ขาวโพด (ไรหมุนเวียน) พื้นที่เบ็ดเตล็ด นาขาว พื้นที่ชุมชน ไมยืนตนอ่ืนๆ    
พืชไรอ่ืนๆ ลิ้นจี่ และแหลงน้ํา (ตารางท่ี 19 และภาพท่ี 39) 
   สัก  ไมสักทอง เปนไมโตเร็วปานกลางและเปนไมเนื้อแข็ง เปนไมท่ีมีสีสันและลวดลาย
ธรรมชาติท่ีงดงาม ไมสักยังมีความตานทานตอปลวก มอด แมลง และเชื้อราตางๆ ทนตอกรด ไมทําใหเหล็ก
เปนสนิม ตลอดท้ังทนทานตอลมฟาอากาศ ท่ีจะทําลายเนื้อไม ในสมัยโบราณ ไมสักทอง หางาย ราคาไมแพง 
การสรางบานเรือน ใชไมสักทอง เพราะมีความทนทานสามารถอยูไดเปนเวลานานๆ ปจจุบัน ไมสักทอง หายาก
มีราคาแพง  ในปาธรรมชาติกําลังจะหมดไป รัฐบาลก็มีนโยบาย สงเสริมใหเอกชนปลูกไมสักทองจากสวนปาสัก
ทองท่ีปลูกข้ึนมาใชแทนกันได แมวา ไมสักทองท่ีปลูกจะมีลวดลายไมสวยงามเหมือนไมสักทองตามธรรมฃาติ 
แตก็ยังมีความแข็งแรงทนทานเหมือนกัน  

ตารางท่ี 19  พ้ืนท่ีปลูกสัก จังหวัดนาน พ.ศ. 2550 ท่ีเปลี่ยนเปนการใชท่ีดินประเภทอ่ืนๆ ในพ.ศ. 2559  

 

 การใชประโยชนท่ีดิน พ.ศ. 2559   
             เนื้อท่ี   

                  ไร                รอยละ   

 พ้ืนท่ีชุมชน 119 0.19 

 นาขาว 128 0.20 

 พืชไรอ่ืนๆ 91 0.14 

 ขาวโพด 3,048 4.80 

 ไมยืนตนอ่ืนๆ 103 0.16 

 ยางพารา 4,077 6.42 

 สัก 54,583 86.01 

 ไมผลอ่ืนๆ 296 0.47 

 ลิน้จี่ 55 0.09 

 ลําไย 573 0.90 

 ขาวโพด (ไรหมุนเวียน) 206 0.33 

 พ้ืนท่ีเบ็ดเตล็ด 138 0.22 

 แหลงน้ํา 47 0.07 

 รวมพ้ืนท่ีสัก พ.ศ. 2550 ท้ังหมด  63,464 100.00 
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ภาพท่ี 39  พ้ืนท่ีพืชไรเปนพ้ืนท่ีปลูกสัก บริเวณ อําเภอทาวังผา 
  จากภาพถายออรโธสี บันทึกเม่ือ พ.ศ. 2545 (บน)  
  และขอมูลจากภาพดาวเทียมรายละเอียดสูง บันทึกขอมูลเม่ือวันท่ี 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 (ลาง)   
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  7) ไมผลอ่ืนๆ พ้ืนท่ีปลูกไมผลอ่ืนๆ เชน มะมวง มะมวงหิมพานต มะขาม เปนตน พ.ศ.2559 
เปลี่ยนแปลงมาจากการใชที่ดินประเภทอื่นๆ ในพ.ศ. 2550 โดยเปลี่ยนแปลงมาจากพ้ืนท่ีปลูกขาวโพดมากท่ีสุด 
4,096 ไร พบมากท่ีอําเภอเวียงสา อําเภอภูเพียง อําเภอนานอย และอําเภอเมืองนาน รองลงมาเปลี่ยนแปลงมา
จากพ้ืนท่ีปลูกขาวโพด (ไรหมุนเวียน) 3,469 ไร ปาสมบูรณ 1,103 ไร และพ้ืนท่ีอ่ืนๆ ไดแก ลําไย ลิ้นจี่ ปารอ
สภาพฟนฟู สัก ขาวไร (ไรหมุนเวียน) พืชไร พ้ืนท่ีเบ็ดเตล็ด นาขาว ไรราง (ไรหมุนเวียน) และยางพารา รวมเนื้อท่ี 
2,943 ไร  (ตารางท่ี 20 และภาพท่ี 40)  

ตารางท่ี 20  ประเภทการใชท่ีดิน จังหวัดนาน พ.ศ. 2550 ท่ีเปลี่ยนเปนพ้ืนท่ีไมผลอ่ืนๆ  ในพ.ศ. 2559  

 

 

 

 

 

 การใชประโยชนท่ีดิน พ.ศ. 2550   
               เนื้อท่ี   

                ไร               รอยละ   

 นาขาว 81 0.08 

 พืชไรอ่ืนๆ 291 0.28 

 ขาวโพด 4,096 3.99 

 ยางพารา 13 0.01 

 สัก 296 0.29 

 ไมผลอ่ืนๆ 90,926 88.68 

 ลิน้จี่ 463 0.45 

 ลําไย 944 0.92 

 ไรราง (ไรหมุนเวียน) 26 0.03 

 ขาวโพด (ไรหมุนเวียน) 3,469 3.38 

 ขาวไร (ไรหมุนเวียน) 293 0.29 

 ปาสมบรูณ 1,103 1.08 

 ปารอสภาพฟนฟู 403 0.39 

 พ้ืนท่ีเบ็ดเตล็ด 133 0.13 

         รวมพ้ืนท่ีไมผลอ่ืนๆ พ.ศ. 2559 ท้ังหมด  102,537 100.00 
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ภาพท่ี 40  แผนท่ีการเปลี่ยนแปลงการใชท่ีดิน จังหวัดนาน พ.ศ. 2550 ท่ีเปลี่ยนเปนพ้ืนท่ีปลูกไมผลอ่ืนๆ พ.ศ. 2559  
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   ในขณะเดียวกัน เนื้อท่ีลดลงจาก 123,691 ไร ในพ.ศ. 2550 เปน 102,537 ไร ในพ.ศ. 2559    
มีเนื้อท่ีลดลง 21,154 ไร หรือรอยละ 17.10 ของเนื้อท่ีเดิม พ้ืนท่ีปลูกไมผลอ่ืนๆคงเดิม ในพ.ศ. 2550 จํานวน 
90,926 ไร สวนใหญเปลี่ยนแปลงไปเปนพ้ืนท่ีปลูกยางพารา ในพ.ศ. 2559 มากท่ีสุด 12,176 ไร พบมาก       
ท่ีอําเภอเวียงสา อําเภอนานอย อําเภอภูเพียง และอําเภอเมืองนาน รองลงมาเปลี่ยนแปลงไปเปนพ้ืนท่ีปลูก
ขาวโพด 7,316 ไร สัก 5,363 ไร และพ้ืนท่ีอ่ืนๆ ไดแก ลําไย ลิ้นจี่ ขาวโพด (ไรหมุนเวียน) พ้ืนท่ีชุมชน นาขาว 
ไมยืนตนอ่ืนๆ พ้ืนท่ีเบ็ดเตล็ด พืชไรอ่ืนๆ แหลงน้ํา และไรราง (ไรหมุนเวียน) (ตารางท่ี 21) 

ตารางท่ี  21  การเปลี่ยนแปลงพ้ืนท่ีปลูกไมผลอ่ืนๆ จังหวัดนาน พ.ศ. 2550 ท่ีเปลี่ยนเปนการใชท่ีดินประเภทอ่ืนๆ  
                  ในพ.ศ. 2559  

 
 
 
 
 

 การใชประโยชนท่ีดิน พ.ศ. 2559   
               เนื้อท่ี   

                 ไร                 รอยละ   

 พ้ืนท่ีชุมชน 666 0.54 

 นาขาว 161 0.13 

 พืชไรอ่ืนๆ 61 0.05 

 ขาวโพด 7,316 5.91 

 ไมยืนตนอ่ืนๆ 149 0.12 

 ยางพารา 12,176 9.84 

 สัก 5,363 4.34 

 ไมผลอ่ืนๆ 90,926 73.51 

 ลิน้จี่ 2,418 1.95 

 ลําไย 3,026 2.45 

 ไรราง (ไรหมุนเวียน) 23 0.02 

 ขาวโพด (ไรหมุนเวียน) 1,284 1.04 

 พ้ืนท่ีเบ็ดเตล็ด 69 0.06 

 แหลงน้ํา 53 0.04 

 รวมพ้ืนท่ีไมผล พ.ศ. 2550 ท้ังหมด  123,691 100.00 
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  8) ลิ้นจี่ เนื้อท่ีเพ่ิมข้ึนจาก 40,462 ไร  ในพ.ศ. 2550 เปน 49,015 ไร  ในพ.ศ. 2559 โดยมีเนื้อท่ี
เพ่ิมข้ึน 8,553 ไร หรือรอยละ 21.14 ของเนื้อท่ีเดิม พ้ืนท่ีปลูกลิ้นจี่คงเดิมในพ.ศ. 2550 จํานวน 31,091 ไร    
โดยพ้ืนท่ีปลูกลิ้นจี่ ในพ.ศ. 2559 เพ่ิมมาจากพ้ืนท่ีปลูกขาวโพด (ไรหมุนเวียน) ในพ.ศ. 2550 มากท่ีสุด จํานวน
5,502 ไร พบมากท่ีอําเภอทาวังผา อําเภอเมืองนาน อําเภอสองแคว และอําเภอทุงชาง รองลงมาเปน            
ขาวไร (ไรหมุนเวียน) 2,954 ไร พ้ืนท่ีปาสมบูรณ 2,833 ไร และพ้ืนท่ีอ่ืนๆ ไดแก ไมผลอ่ืนๆ ขาวโพด  ไรราง   
(ไรหมุนเวียน) ปารอสภาพฟนฟู ลําไย พืชไรอ่ืนๆ สัก นาขาว ไมยืนตน และพ้ืนท่ีเบ็ดเตล็ด รวมเนื้อท่ี 6,635 ไร 
(ตาราง 22 และภาพท่ี 41) 

ตารางท่ี 22  ประเภทการใชท่ีดิน จังหวัดนาน พ.ศ. 2550 ท่ีเปลี่ยนเปนพ้ืนท่ีปลูกลิ้นจี่  ในพ.ศ. 2559  
 

 

 

 

 การใชประโยชนท่ีดิน พ.ศ. 2550   
                 เนื้อท่ี   

                 ไร                   รอยละ   

 นาขาว 53 0.11 

 พืชไรอ่ืนๆ 73 0.15 

 ขาวโพด 2,359 4.81 

 ไมยืนตนอ่ืนๆ 21 0.04 

 สัก 55 0.11 

 ไมผลอ่ืนๆ 2,418 4.93 

 ลิน้จี่ 31,091 63.43 

 ลําไย 159 0.32 

 ไรราง (ไรหมุนเวียน) 1,199 2.45 

 ขาวโพด (ไรหมุนเวียน) 5,502 11.23 

 ขาวไร (ไรหมุนเวียน) 2,954 6.03 

 ปาสมบรูณ 2,833 5.78 

 ปารอสภาพฟนฟู 286 0.58 

 พ้ืนท่ีเบ็ดเตล็ด 12 0.03 

                รวมพ้ืนท่ีล้ินจี่ พ.ศ. 2559 ท้ังหมด  49,015 100.00 
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ภาพท่ี 41  แผนท่ีการเปลี่ยนแปลงการใชท่ีดิน จังหวัดนาน พ.ศ. 2550 ท่ีเปลี่ยนเปนพ้ืนท่ีปลูกลิ้นจี่ พ.ศ. 2559  
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   ในขณะเดียวกัน พ้ืนท่ีปลูกลิ้นจี่ ในพ.ศ. 2550 เปลี่ยนแปลงไปเปนการใชประโยชนท่ีดิน
ประเภทอ่ืนใน พ.ศ. 2559 โดยเปลี่ยนเปนพ้ืนท่ีปลูกขาวโพด (ไรหมุนเวียน) มากท่ีสุดจํานวน 5,301 ไร พบมาก    
ท่ีอําเภอเมืองนาน อําเภอทาวังผา อําเภอสองแคว อําเภอทุงชาง และอําเภอภูเพียง รองลงมาเปลี่ยนเปนพ้ืนท่ี
ยางพารา 1,785 ไร สัก 636 ไร  และพ้ืนท่ีอ่ืนๆ ไดแก ขาวโพด ไมผลอ่ืนๆ ลําไย ขาวไร (ไรหมุนเวียน) พ้ืนท่ี
ชุมชน ไมยืนตนอ่ืนๆ พืชไรอ่ืนๆ  ไรราง (ไรหมุนเวียน) นาขาว และแหลงน้ํา (ตารางท่ี 23) 

ตารางท่ี 23  การเปลี่ยนแปลงพ้ืนท่ีปลูกลิ้นจี่ จังหวัดนาน พ.ศ. 2550 ท่ีเปลี่ยนเปนการใชท่ีดินประเภทอ่ืนๆ 

  ในพ.ศ. 2559  

 
 
 
 

 การใชประโยชนท่ีดิน พ.ศ. 2559   
                เนื้อท่ี   

                    ไร                 รอยละ   

 พ้ืนท่ีชุมชน 85 0.21 

 นาขาว 26 0.07 

 พืชไรอ่ืนๆ 48 0.12 

 ขาวโพด 587 1.45 

 ไมยืนตนอ่ืนๆ 49 0.12 

 ยางพารา 1,785 4.41 

 สัก 636 1.57 

 ไมผลอ่ืนๆ 463 1.15 

 ลิน้จี่ 31,091 76.84 

 ลําไย 187 0.46 

 ไรราง (ไรหมุนเวียน) 33 0.08 

 ขาวโพด (ไรหมุนเวียน) 5,301 13.10 

 ขาวไร (ไรหมุนเวียน) 143 0.35 

 พ้ืนท่ีเกษตรอ่ืนๆ 15 0.04 

 แหลงน้ํา 13 0.03 

         รวมพ้ืนท่ีล ิ้นจี่ พ.ศ. 2550 ท้ังหมด  40,462 100.00 
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  9) ลําไย เนื้อท่ีเพ่ิมข้ึนจาก 55,091 ไร  ในพ.ศ. 2550 เปน 58,177 ไร  ในพ.ศ. 2559 โดยมีเนื้อท่ี
เพ่ิมข้ึน 3,086 ไร หรือรอยละ 5.6 ของเนื้อท่ีเดิม พ้ืนท่ีปลูกลําไยคงเดิมในพ.ศ. 2550 จํานวน 43,312 ไร        
โดยพ้ืนท่ีปลูกลําไย ในพ.ศ. 2559 เพ่ิมมาจากพ้ืนท่ีปลูกขาวโพด ในพ.ศ. 2550 มากท่ีสุด 5,815 ไร  พบมากท่ีอําเภอ
เวียงสา อําเภอเมืองนาน อําเภอเชียงกลาง และอําเภอปว รองลงมาเปนไมผลอื่นๆ 3,026 ไร ขาวโพด            
(ไรหมุนเวียน) 1,810 ไร และพ้ืนท่ีอ่ืนๆ ไดแก พ้ืนท่ีปาสมบูรณ พืชไรอ่ืนๆ  สัก ขาวไร (ไรหมุนเวียน) ปารอสภาพ
ฟนฟู พ้ืนท่ีเบ็ดเตล็ด นาขาว ลิ้นจี่ ไมยืนตนอ่ืนๆ และแหลงน้ํา รวมเนื้อท่ี 4,214 ไร (ตารางท่ี 24 และภาพท่ี 42) 

ตารางท่ี 24  ประเภทการใชท่ีดิน จังหวัดนาน พ.ศ. 2550 ท่ีเปลี่ยนเปนพ้ืนท่ีปลูกลําไย ในพ.ศ. 2559  

 
 
 
 
 
 
 

 การใชประโยชนท่ีดิน พ.ศ. 2550   
                  เนื้อท่ี   

                    ไร                   รอยละ   

 นาขาว 206 0.35 

 พืชไรอ่ืนๆ 642 1.10 

 ขาวโพด 5,815 10.00 

 ไมยืนตนอ่ืนๆ 24 0.04 

 สัก 573 0.99 

 ไมผลอ่ืนๆ 3,026 5.20 

 ลิน้จี่ 187 0.32 

 ลําไย 43,312 74.45 

 ขาวโพด (ไรหมุนเวียน) 1,810 3.11 

 ขาวไร (ไรหมุนเวียน) 368 0.63 

 ปาสมบรูณ 1,693 2.91 

 ปารอสภาพฟนฟู 296 0.51 

 พ้ืนท่ีเบ็ดเตล็ด 208 0.36 

 แหลงน้ํา 17 0.03 

        รวมพ้ืนท่ีลําไย พ.ศ. 2559 ท้ังหมด  58,177 100.00 
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ภาพท่ี 42  แผนท่ีการเปลี่ยนแปลงการใชท่ีดิน จังหวัดนาน พ.ศ. 2550 ท่ีเปลี่ยนเปนพ้ืนท่ีปลูกลําไย พ.ศ. 2559 
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   ในขณะเดียวกัน พ้ืนท่ีปลูกลําไย ในพ.ศ. 2550 เปลี่ยนแปลงไปเปนการใชประโยชนท่ีดิน
ประเภทอ่ืน ในพ.ศ. 2559 โดยเปลี่ยนเปนพ้ืนท่ีปลูกยางพารามากท่ีสุดจํานวน 4,447 ไร พบมาก ท่ีอําเภอเวียงสา 
อําเภอเมืองนาน อําเภอทาวังผา อําเภอเชียงกลาง และอําเภอปว รองลงมาเปลี่ยนเปนพ้ืนท่ี ขาวโพด 2,434 ไร  
สัก 2,293 ไร และพ้ืนท่ีอ่ืนๆ ไดแก ไมผลอ่ืนๆ ขาวโพด (ไรหมุนเวียน) พ้ืนท่ีชุมชน ลิ้นจี่ ไมยืนตนอ่ืนๆ พ้ืนท่ี
เบ็ดเตล็ด แหลงน้ํา และไรราง(ไรหมุนเวียน)  (ตารางท่ี 25และภาพท่ี 42) 

ตารางท่ี 25  การเปลี่ยนแปลงพ้ืนท่ีปลูกลําไย  จังหวัดนาน พ.ศ. 2550  ท่ีเปลี่ยนเปนการใชท่ีดินประเภทอ่ืนๆ 

  ในพ.ศ. 2559  

 
 
 
 
 
 

 การใชประโยชนท่ีดิน พ.ศ. 2559   
                 เนื้อท่ี   

                  ไร                รอยละ   

 พ้ืนท่ีชุมชน 315 0.57 

 นาขาว 448 0.81 

 ขาวโพด 2,434 4.42 

 ไมยืนตนอ่ืนๆ 113 0.21 

 ยางพารา 4,447 8.07 

 สัก 2,293 4.16 

 ไมผลอ่ืนๆ 944 1.71 

 ลิน้จี่ 159 0.29 

 ลําไย 43,312 78.62 

 ไรราง (ไรหมุนเวียน) 32 0.06 

 ขาวโพด (ไรหมุนเวียน) 492 0.89 

 พ้ืนท่ีเบ็ดเตล็ด 64 0.12 

 แหลงน้ํา 38 0.07 

        รวมพ้ืนท่ีลําไย พ.ศ. 2550 ท้ังหมด  55,091 100.00 
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  10)    ไ ร ห มุน เ วี ยน  เป น พืช ไ ร ท่ี ปลู กบน ท่ีสู ง โ ดย เ ฉพาะ พ้ื น ท่ี บนภู เ ข าภาค เหนื อ  
ซ่ึงเกษตรกรจะปลูกจนดินมีความอุดมสมบูรณเสื่อมโทรม ผลผลิตต่ํา จึงท้ิงพ้ืนท่ีหยุดปลูกพืชไปประมาณ 2-3 ป 
จึงหันกลับมาปลูกในพ้ืนท่ีเดิมใหม  
   ขาวไร (ไรหมุนเวียน) เนื้อท่ีลดลงจาก 180,370 ไร ในพ.ศ. 2550 เปน 111,501 ไร ในพ.ศ. 2559 
มีเนื้อท่ีลดลง 68,869 ไร หรือรอยละ 38.18 ของเนื้อท่ีเดิม ซ่ึงพ้ืนท่ีไรหมุนเวียนเดิม ในพ.ศ. 2550 จํานวน 
61,035 ไร สวนใหญเปลี่ยนแปลงไปเปนพ้ืนท่ีขาวโพด (ไรหมุนเวียน) ในพ.ศ. 2559 มากท่ีสุด 61,638 ไร     พบ
มาก ท่ีอําเภอปว อําเภอบอเกลือ อําเภอเชียงกลาง และอําเภอเฉลิมพระเกียรติ รองลงมาเปลี่ยนแปลงไปเปน
พ้ืนท่ีไรราง (ไรหมุนเวียน)  44,951 ไร ยางพารา 6,632 ไร และพ้ืนท่ีอ่ืนๆ ไดแก ลิ้นจี่ สัก ลําไย ไมยืนตนอ่ืนๆ    
ไมผลอ่ืนๆ นาขาว พ้ืนท่ีชุมชน พืชไรอ่ืนๆ และขาวโพด รวมเนื้อท่ี 6,114 ไร  (ตารางท่ี 26 และภาพท่ี 43)    

ตารางท่ี 26  การเปลี่ยนแปลงพ้ืนท่ีขาวไร (ไรหมุนเวียน) จังหวัดนาน พ.ศ. 2550 ท่ีเปลี่ยนเปนการใชท่ีดิน 
  ประเภทอ่ืนๆ ในพ.ศ. 2559  
 

 
 
 
 
 

 การใชประโยชนท่ีดิน พ.ศ. 2559   
                เนื้อท่ี   

                    ไร              รอยละ   

 พ้ืนท่ีชุมชน 158 0.09 

 นาขาว 229 0.13 

 พืชไรอ่ืนๆ 96 0.05 

 ขาวโพด 14 0.01 

 ไมยืนตนอ่ืนๆ 311 0.17 

 ยางพารา 6,632 3.68 

 สัก 1,691 0.94 

 ไมผลอ่ืนๆ 293 0.16 

 ลิน้จี่ 2,954 1.64 

 ลําไย 368 0.20 

 ไรราง (ไรหมุนเวียน) 44,951 24.92 

 ขาวโพด (ไรหมุนเวียน) 61,638 34.17 

 ขาวไร (ไรหมุนเวียน) 61,035 33.84 

 รวมพ้ืนท่ีขาวไร(ไรหมุนเวียน) พ.ศ. 2550 ท้ังหมด  180,370 100.00 
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ภาพท่ี 43  แผนท่ีการเปลี่ยนแปลงการใชท่ีดิน จังหวัดนาน พ.ศ. 2550 ท่ีเปลี่ยนเปนพ้ืนท่ีขาวไร(ไรหมุนเวียน)           
              พ.ศ. 2559  
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   ในขณะเดียวกันพ้ืนท่ี พ.ศ. 2559 เปลี่ยนแปลงมาจากการใชท่ีดินประเภทอ่ืนๆ ในพ.ศ. 2550 
โดยเปลี่ยนแปลงมาจากพ้ืนท่ีปาสมบูรณมากท่ีสุด 37,487 ไร พบมากท่ีอําเภอบอเกลือ อําเภอปว อําเภอเฉลิม
พระเกียรติ และอําเภอแมจริม รองลงมาเปลี่ยนแปลงมาจากพ้ืนท่ีไรราง (ไรหมุนเวียน) 6,586 ไร และพ้ืนท่ีอ่ืนๆ 
ไดแก ขาวโพด (ไรหมุนเวียน) ปารอสภาพฟนฟู ลิ้นจี่ ไมยืนตนอ่ืนๆ และพ้ืนท่ีเบ็ดเตล็ด รวมเนื้อท่ี 6,393 ไร  
(ตารางท่ี 27)    

ตารางท่ี 27  ประเภทการใชท่ีดิน จังหวัดนาน พ.ศ. 2550 ท่ีเปลี่ยนเปนพ้ืนท่ีขาวไร(ไรหมุนเวียน) ในพ.ศ. 2559  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 การใชประโยชนท่ีดิน พ.ศ. 2550   
                 เนื้อท่ี   

                  ไร                รอยละ   

 ไมยืนตนอ่ืนๆ 64 0.06 

 ลิน้จี่ 143 0.13 

 ไรราง (ไรหมุนเวียน) 6,586 5.91 

 ขาวโพด (ไรหมุนเวียน) 4,142 3.71 

 ขาวไร (ไรหมุนเวียน) 61,035 54.74 

 ปาสมบรูณ 37,487 33.62 

 ปารอสภาพฟนฟู 2,024 1.81 

 พ้ืนท่ีเบ็ดเตล็ด 20 0.02 

               รวมพ้ืนท่ีไรหมุนเวียน พ.ศ. 2559 ท้ังหมด  111,501 100.00 
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  11) ไรราง(ไรหมุนเวียน) เนื้อท่ีเพ่ิมข้ึนจาก 138,800  ไร พ.ศ. 2550 เปน 283,036 ไร พ.ศ. 2559 
เพิ่มขึ้น 144,236 ไร หรือคิดเปนรอยละ 103.92 ของเนื้อท่ีเดิม (ตารางท่ี 7) พ้ืนท่ีไรราง(ไรหมุนเวียน) คงเดิม 
ในพ.ศ. 2550 จาํนวน 94,905 ไร โดยพ้ืนท่ีไรราง (ไรหมุนเวียน) ในพ.ศ. 2559 เพ่ิมมาจากพ้ืนท่ีปาสมบูรณ      
ในพ.ศ. 2550 มากท่ีสุด จํานวน 68,898 ไร พบมากท่ีอําเภอเมืองนาน อําเภอบอเกลือ อําเภอทาวังผา และอําเภอปว 
รองลงมาเปน ขาวโพด (ไรหมุนเวียน) 64,595 ไร และพ้ืนท่ีอ่ืนๆ ไดแก ขาวไร (ไรหมุนเวียน) ปารอสภาพฟนฟู 
ลิ้นจี่ ลําไย ไมผลอ่ืนๆ และพ้ืนท่ีเบ็ดเตล็ด รวมเนื้อท่ี 54,638 ไร (ตารางท่ี 28 และภาพท่ี 44) 
   เนื่องจากสภาพเดิมเคยปลูกพืชไรมากอนนานอาจนับสิบป ดินขาดความอุดมสมบรูณ การเพาะ 
ปลูกไมคุมทุน จึงปลอยพ้ืนท่ีท้ิงรางไว มีหญาหรือวัชพืชตางๆข้ึนตลอดจนไมขนาดเล็กข้ึนแทนท่ี  

ตารางท่ี 28  ประเภทการใชท่ีดิน  จังหวัดนาน  พ.ศ. 2550  ท่ีเปลี่ยนเปนพ้ืนท่ีไรราง (ไรหมุนเวียน)  ในพ.ศ. 2559 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 การใชประโยชนท่ีดิน พ.ศ. 2550   
                      เนื้อท่ี   

               ไร               รอยละ   

 ไมผลอ่ืนๆ 23 0.01 

 ลิน้จี่ 33 0.01 

 ลําไย 32 0.01 

 ไรราง (ไรหมุนเวียน) 94,905 33.53 

 ขาวโพด (ไรหมุนเวียน) 64,595 22.82 

 ขาวไร (ไรหมุนเวียน) 44,951 15.88 

 ปาสมบรูณ 68,898 24.34 

 ปารอสภาพฟนฟู 9,585 3.39 

 พ้ืนท่ีเบ็ดเตล็ด 14 0.01 

 รวมพ้ืนท่ีไรราง (ไรหมุนเวียน) พ.ศ. 2559 ท้ังหมด  283,036 100.00 
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ภาพท่ี 44  แผนท่ีการเปลี่ยนแปลงการใชท่ีดิน จังหวัดนาน พ.ศ. 2550 ท่ีเปลี่ยนเปนพ้ืนท่ีไรราง 
       (ไรหมุนเวียน) พ.ศ. 2559   
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   ในขณะเดียวกันพ้ืนท่ีไรราง (ไรหมุนเวียน)  ในพ.ศ. 2550 ลดลง เปลี่ยนแปลงไปเปนการ  ใช
ท่ีดินประเภทอ่ืนๆ ในพ.ศ. 2559 โดยเปลี่ยนแปลงไปเปนจากขาวโพด (ไรหมุนเวียน) มากท่ีสุด 33,488 ไร    
พบมากท่ีอําเภอเมืองนาน อําเภอบอเกลือ อําเภอทาวังผา และอําเภอปว รองลงมาเปลี่ยนแปลงมาจากพ้ืนท่ี    ไร
หมุนเวียน 6,586 ไร และพ้ืนท่ีอ่ืนๆ ไดแก ไมยืนตน  ลิ้นจี่ ยางพารา สัก ปารอสภาพฟนฟู นาขาว ไมผล พ้ืนท่ี
ชุมชน และแหลงน้ํา รวมเนื้อท่ี 3,821 ไร  (ตารางท่ี 29 และภาพท่ี 45)    

ตารางท่ี 29  ประเภทการใชท่ีดินพ้ืนท่ีไรราง(ไรหมุนเวียน)  จังหวัดนาน พ.ศ. 2550 ท่ีเปลี่ยนเปนการใชท่ีดิน 
                  ประเภทอ่ืนๆ ในพ.ศ. 2559  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 การใชประโยชนท่ีดิน พ.ศ. 2559   
                   เนื้อท่ี   

                     ไร                  รอยละ   

 พ้ืนท่ีชุมชน 13 0.01 

 นาขาว 36 0.03 

 ไมยืนตนอ่ืนๆ 1,277 0.92 

 ยางพารา 1,119 0.80 

 สัก 91 0.07 

 ไมผลอ่ืนๆ 26 0.02 

 ลิน้จี่ 1,199 0.86 

 ไรราง (ไรหมุนเวียน) 94,905 68.37 

 ขาวโพด (ไรหมุนเวียน) 33,488 24.13 

 ขาวไร (ไรหมุนเวียน) 6,586 4.74 

 ปารอสภาพฟนฟู 50 0.04 

 แหลงน้ํา 10 0.01 

 รวมพ้ืนท่ีไรราง(ไรหมุนเวียน) พ.ศ. 2550 ท้ังหมด  138,800 100.00 
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  12) ขาวโพด (ไรหมุนเวียน) เนื้อที่เพิ่มขึ้นจาก 407,735 ไร พ.ศ. 2550 เปน 812,024  ไร        
ในพ.ศ. 2559 เพ่ิมข้ึน 404,289 ไร หรือคิดเปนรอยละ 99.15 (ตารางท่ี 7) ของเนื้อท่ีเดิม พ้ืนท่ีขาวโพด (ไร
หมุนเวียน) คงเดิม ในพ.ศ. 2550 จํานวน 287,509 ไร โดยพ้ืนท่ีขาวโพด (ไรหมุนเวียน) ในพ.ศ. 2559 เพ่ิมมาจาก
พ้ืนท่ีปาสมบูรณ ในพ.ศ. 2550 มากท่ีสุด 379,761 ไร พบมากท่ีอําเภอเวียงสา อําเภอเมืองนาน อําเภอเฉลิม
พระเกียรติ และอําเภอทาวังผา รองลงมาเปนไรหมุนเวียน 61,638 ไร ปารอสภาพฟนฟู 41,276 ไร 
และพ้ืนท่ีอ่ืนๆ ไดแก ไรราง (ไรหมุนเวียน) ลิ้นจี่  ไมผลอ่ืนๆ พ้ืนท่ีเบ็ดเตล็ด ไมผล ลําไย สัก ไมยืนตนอ่ืนๆ 
ยางพารา และแหลงน้ํา  รวมเนื้อท่ี 41,840 ไร (ตารางท่ี 30 และภาพท่ี 45)    

ตารางท่ี 30  ประเภทการใชท่ีดิน จังหวัดนาน พ.ศ. 2550 ท่ีเปลี่ยนเปนพ้ืนท่ีปลูกขาวโพด (ไรหมุนเวียน) 
                 ในพ.ศ. 2559   
                  

 
 
 
 
 

 การใชประโยชนท่ีดิน พ.ศ. 2550   
                เนื้อท่ี   

                   ไร                 รอยละ   

 ไมยนืตนอ่ืนๆ 71 0.01 

 ยางพารา 34 - 

 สัก 206 0.03 

 ไมผลอ่ืนๆ 1,284 0.16 

 ลิน้จี่ 5,301 0.65 

 ลําไย 492 0.06 

 ไรราง (ไรหมุนเวียน) 33,488 4.12 

 ขาวโพด (ไรหมุนเวียน) 287,509 35.41 

 ขาวไร (ไรหมุนเวียน) 61,638 7.59 

 ปาสมบรูณ 379,761 46.77 

 ปารอสภาพฟนฟู 41,276 5.08 

 พ้ืนท่ีเบ็ดเตล็ด 951 0.12 

 แหลงน้ํา 13 - 

 รวมพ้ืนท่ีขาวโพด (ไรหมุนเวียน)   พ.ศ. 2559 ท้ังหมด  812,024 100.00 
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ภาพท่ี 45  แผนท่ีการเปลี่ยนแปลงการใชท่ีดิน จังหวัดนาน พ.ศ. 2550 ท่ีเปลี่ยนเปนพ้ืนท่ีขาวโพด 
               (ไรหมุนเวียน) พ.ศ. 2559   
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   ในขณะเดียวกันพื้นที่ขาวโพด(ไรหมุนเวียน) พ.ศ. 2559 เปลี่ยนแปลงมาจากการใชที่ดิน
ประเภทอ่ืนๆในพ.ศ. 2550 โดยเปลี่ยนแปลงมาจากไรราง (ไรหมุนเวียน) มากท่ีสุด 64,595 ไร พบมากท่ีอําเภอ
เวียงสา อําเภอเมืองนาน อําเภอสันติสุข และอําเภอทาวังผา รองลงมาเปลี่ยนแปลงมาจากพื้นที่ยางพารา 
33,534  ไร  และพ้ืนท่ีอ่ืนๆ ไดแก สัก ลิ้นจี่ ไรหมุนเวียน ไมผลอ่ืนๆ ลําไย ไมยืนตนอ่ืนๆ ขาวโพด พืชไรอ่ืนๆ 
พ้ืนท่ีชุมชน แหลงน้ํา พ้ืนท่ีเกษตรอ่ืนๆ นาขาว และพ้ืนท่ีเบ็ดเตล็ด รวมเนื้อท่ี 22,097 ไร  (ตารางท่ี 31)    
 
ตารางท่ี 31  การเปลี่ยนแปลงพ้ืนท่ีปลูกขาวโพด (หมุนเวียน) จังหวัดนาน พ.ศ. 2550 ท่ีเปลี่ยนเปนการใชท่ีดิน 
                  ประเภทอ่ืนๆ ในพ.ศ. 2559   

 

 
 
 

 การใชประโยชนท่ีดิน พ.ศ. 2559   
               เนื้อท่ี   

                  ไร                   รอยละ   

 พ้ืนท่ีชุมชน 273 0.07 

 นาขาว 48 0.01 

 พืชไรอ่ืนๆ 313 0.08 

 ขาวโพด 386 0.10 

 ไมยืนตนอ่ืนๆ 485 0.12 

 ยางพารา 33,534 8.22 

 สัก 5,513 1.35 

 ไมผลอ่ืนๆ 3,469 0.85 

 ลิน้จี่ 5,502 1.35 

 ลําไย 1,810 0.44 

 ไรราง (ไรหมุนเวียน) 64,595 15.84 

 ขาวโพด (ไรหมุนเวียน) 287,509 70.51 

 ขาวไร (ไรหมุนเวียน) 4,142 1.02 

 พ้ืนท่ีเกษตรอ่ืนๆ 65 0.02 

 พ้ืนท่ีเบ็ดเตล็ด 11 - 

 แหลงน้ํา 80 0.02 

 รวมพ้ืนท่ีขาวโพด (ไรหมุนเวียน) พ.ศ. 2550 ท้ังหมด  407,735 100.00 
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  13) พ้ืนท่ีเกษตรอ่ืนๆ เชน พืชผัก ทุงหญาเลี้ยงสัตว เกษตรผสมผสาน/ไรนาสวนผสม เปนตน เนื้อท่ี
เพ่ิมข้ึนจาก 712 ไร พ.ศ. 2550 มีเนื้อท่ี 1,045 ไร หรือคิดเปนรอยละ 46.77 ของเนื้อท่ีเดิม พ้ืนท่ีเกษตรอ่ืนๆ 
ในพ.ศ. 2550 จํานวน 712 ไร โดยพ้ืนท่ีเกษตรอ่ืนๆ ในพ.ศ. 2559 เพ่ิมมาจากพ้ืนท่ีขาวโพด ในพ.ศ. 2550 มากท่ีสุด 
157 ไร พบมากท่ีอําเภอเชียงกลาง อําเภอภูเพียง อําเภอเมืองนาน และอําเภอเวียงสา รองลงมาเปนขาวโพด 
(ไรหมุนเวียน) 65 ไร และพ้ืนท่ีอ่ืนๆ ไดแก ปาสมบรูณ พืชไรอ่ืนๆ พ้ืนท่ีเบ็ดเตล็ด นาขาว และลิ้นจี่ รวมเนื้อท่ี 111 ไร 
    ในขณะเดียวกันพ้ืนท่ีเกษตรอ่ืนๆ ในพ.ศ. 2559 ไมมีการเปลี่ยนแปลงมาจากการใชท่ีดิน
ประเภทอ่ืนๆ มีเนื้อท่ี 712 ไร 
 4.2.3 พ้ืนท่ีปาไม พ้ืนท่ีปาไมของจังหวัดนาน พ.ศ. 2550 มีเนื้อท่ี 5,222,929 ไร หรือรอยละ 72.86 
และพ.ศ. 2559  มีเนื้อที่ 4,448,985 ไร หรือรอยละ 62.05 ลดลงจากพ.ศ. 2550 จํานวน 773,944 ไร       
หรือลดลงรอยละ 14.82 ปาไมของจังหวัดนาน มีแนวโนมลดลงอยางตอเนื่อง  ซ่ึงเกิดจากการตองการท่ีทํากิน 
  1) พ้ืนท่ีปาสมบูรณ ลดลงจาก 5,035,444 ไร ในพ.ศ.2550 เปน 4,337,241 ไร ในพ.ศ. 2559 
เนื้อท่ีลดลง 698,203 ไร หรือลดลงรอยละ 13.87 ของเนื้อท่ีเดิม พบวาพ้ืนท่ีปาสมบูรณท่ียังคงเดิมใน พ.ศ.2559  
มีเนื้อท่ี 4,337,043 ไร มีการเปลี่ยนแปลงไปเปนพ้ืนท่ีขาวโพด (ไรหมุนเวียน) มากท่ีสุด 379,761 ไร พบมาก   
ท่ีอําเภอเวียงสา อําเภอแมจริม อําเภอนาหม่ืน และอําเภอบอเกลือ รองลงมาเปลี่ยนแปลงไปเปนพ้ืนท่ีปลูก
ขาวโพด 127,941 ไร ไรราง (ไรหมุนเวียน) 68,898 ไร และพ้ืนท่ีอ่ืนๆ ไดแก ยางพารา ไรหมุนเวียน ปารอ
สภาพฟนฟู สัก พืชไรอ่ืนๆ ลิ้นจี่ ลําไย ไมผลอ่ืนๆ ไมยืนตนอ่ืนๆ นาขาว พ้ืนท่ีชุมชน แหลงน้ํา พ้ืนท่ีเบ็ดเตล็ด 
และพ้ืนท่ีเกษตรอ่ืนๆ รวมเนื้อท่ี 121,801 ไร (ตารางท่ี 32 และภาพท่ี 46)    
   ในขณะเดียวกันพบวา พ้ืนท่ีปาสมบูรณ ในพ.ศ. 2559 ท่ีเปลี่ยนแปลงมาจากการใชท่ีดิน
ประเภทอ่ืนๆ ในพ.ศ. 2550 โดยเปลี่ยนแปลงมาจากพ้ืนท่ีปารอสภาพฟนฟู 198 ไร  
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ตารางท่ี 32  การเปลี่ยนแปลงพ้ืนท่ีปาสมบูรณ  จังหวัดนาน พ.ศ. 2550 ท่ีเปลี่ยนเปนการใชท่ีดินประเภทอ่ืนๆ  
  ในพ.ศ. 2559   

 
 
 
 
 
 
 
 

 การใชประโยชนท่ีดิน พ.ศ. 2559   
              เนื้อท่ี   

                 ไร            รอยละ   

 พ้ืนท่ีชุมชน 668 0.01 

 นาขาว 701 0.01 

 พืชไรอ่ืนๆ 8,029 0.16 

 ขาวโพด 127,941 2.54 

 ไมยืนตนอ่ืนๆ 850 0.02 

 ยางพารา 48,882 0.97 

 สัก 8,602 0.17 

 ไมผลอ่ืนๆ 1,103 0.02 

 ลิน้จี่ 2,833 0.06 

 ลําไย 1,693 0.03 

 ไรราง (ไรหมุนเวียน) 68,898 1.37 

 ขาวโพด (ไรหมุนเวียน) 379,761 7.54 

 ขาวไร (ไรหมุนเวียน) 37,487 0.75 

 พ้ืนท่ีเกษตรอ่ืนๆ 35 - 

 ปาสมบรูณ 4,337,043 86.13 

 ปารอสภาพฟนฟู 10,225 0.20 

 พ้ืนท่ีเบ็ดเตล็ด 289 0.01 

 แหลงน้ํา 404 0.01 

 รวมพ้ืนท่ีปาสมบูรณ พ.ศ. 2550 ท้ังหมด  5,035,444 100.00 
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ภาพท่ี 46  การเปลี่ยนแปลงพ้ืนท่ีปาสมบูรณ ท่ีเปลี่ยนเปนการใชท่ีดินประเภทตางๆ จังหวัดนาน 
              ระหวาง พ.ศ. 2550 ถึง พ.ศ. 2559 
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  2) พ้ืนท่ีปารอสภาพฟนฟู ลดลงจาก 187,485  ไร ในพ.ศ. 2550 เปน 111,744 ไร ในพ.ศ. 2559 
เนื้อท่ีลดลง 75,741 ไร หรือลดลงรอยละ 40.40 ของเนื้อที่เดิม พบวาพ้ืนท่ีปารอสภาพฟนฟู ท่ียังคงเดิม        
ในพ.ศ. 2559 มีเนื้อท่ี 101,469 ไร มีการเปลี่ยนแปลงไปเปนพ้ืนท่ีขาวโพด(ไรหมุนเวียน) มากท่ีสุด 41,276 ไร 
พบมากท่ีอําเภอทาวังผา อําเภอเมืองนาน อําเภอเวียงสา และอําเภอสองแคว รองลงมาเปลี่ยนแปลงไปเปน
พ้ืนท่ีปลูกขาวโพด 15,109 ไร ยางพารา 12,276 ไร และพ้ืนท่ีอ่ืนๆ ไดแก ไรราง(ไรหมุนเวียน) สัก ไรหมุนเวียน 
พ้ืนท่ีเบ็ดเตล็ด ไมผลอ่ืนๆ พืชไรอ่ืนๆ แหลงน้ํา พ้ืนท่ีชุมชน ลําไย ลิ้นจี่ ไมยืนตนอ่ืนๆ ปาสมบูรณ และนาขาว 
รวมเนื้อท่ี 17,355 ไร (ตารางท่ี 33 ภาพท่ี 47)    

ตารางท่ี 33  การเปลี่ยนแปลงพ้ืนท่ีปารอสภาพฟนฟู จังหวัดนาน พ.ศ. 2550 ท่ีเปลี่ยนเปนการใชท่ีดินประเภทอ่ืนๆ   

                ในพ.ศ. 2559   

 

 การใชประโยชนท่ีดิน พ.ศ. 2559   
                เนื้อท่ี   

                  ไร                   รอยละ   

 พ้ืนท่ีชุมชน 304 0.16 

 นาขาว 188 0.10 

 พืชไรอ่ืนๆ 389 0.21 

 ขาวโพด 15,109 8.06 

 ไมยืนตนอ่ืนๆ 226 0.12 

 ยางพารา 12,276 6.55 

 สัก 2,679 1.43 

 ไมผลอ่ืนๆ 403 0.21 

 ลินจี่ 286 0.15 

 ลําไย 296 0.16 

 ไรราง (ไรหมุนเวียน) 9,585 5.11 

 ขาวโพด (ไรหมุนเวียน) 41,276 22.02 

 ขาวไร (ไรหมุนเวียน) 2,024 1.08 

 ปาสมบรูณ 198 0.11 

 ปารอสภาพฟนฟู 101,469 54.12 

 พ้ืนท่ีเบ็ดเตล็ด 422 0.22 

 แหลงน้ํา 355 0.19 

 รวมพ้ืนท่ีปารอสภาพฟนฟู พ.ศ. 2550 ท้ังหมด  187,485 100.00 
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   ในขณะเดียวกันพบวา พ้ืนท่ีปารอสภาพฟนฟู ในพ.ศ. 2559 ท่ีเปลี่ยนแปลงมาจาก การใช
ท่ีดินประเภทอ่ืนๆ ในพ.ศ. 2550 โดยเปลี่ยนแปลงมาจากพ้ืนท่ีปาสมบูรณ 10,225 ไร 
   ปจจุบันสภาพพ้ืนท่ีปาไมของจังหวัดนาน ท่ียังคงเปนปาสมบูรณมีจํานวนนอย นอกนั้น   
เปนปาเสื่อมโทรม มีแนวโนมท่ีจะกลายเปนพ้ืนท่ีรกรางวางเปลาตอไปในอนาคต ถาไมมีการฟนฟูสภาพปาให
สมบูรณดังเดิม ซ่ึงในปจจุบันการบุกรุกแผวถางปาของราษฎรในพ้ืนท่ียังคงมีอยู จากปญหาดังกลาวไดกอใหเกิด
ผลกระทบตอสิ่งแวดลอม ตลอดจนสภาพทางเศรษฐกิจและสังคม ไดแก ความเสื่อมโทรมของพ้ืนท่ีตนน้ํา       
ลําธารและการชะลางพังทลายของดิน ความเสื่อมโทรมของระบบนิเวศปาไม สภาวะการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ และภัยธรรมชาติรุนแรงมากข้ึน 
    การบุกรุกพ้ืนท่ีปายังคงมีเพ่ิมข้ึนและเปนไปอยางตอเนื่อง อันเนื่องมาจากจํานวนประชากร 
ท่ีเพ่ิมมากข้ึน ประกอบกับสภาพเศรษฐกิจกระตุนใหมีการตองหาท่ีดินทํากินและท่ีดินเพ่ือการเกษตรกรรมเพ่ิม
ยิ่งข้ึน ตลอดจนพ้ืนท่ีทํากินมีนอยผืนปาจึงมักถูกเบียดเบียนอยูเสมอ ตลอดจนความตองการขาวโพดในประเทศ
ท่ีเพ่ิมสูงข้ึนเปนปจจัยหนึ่งท่ีทําใหผืนปานานลดลงอยางมีนัยสําคัญ เปนท่ีทราบกันดีวาปญหาการปลูกไร
ขาวโพด สงผลใหพ้ืนท่ีปาลดลงเปนเขาหัวโลนครอบคลุมพ้ืนท่ีจังหวัดนาน ความตองการขาวโพดในประเทศ    
ท่ีเพ่ิมสูงข้ึนเปนปจจัยหนึ่งท่ีทําใหพ้ืนท่ีปาลดลงอยางตอเนื่อง และเกษตรกรสามารถขอสินเชื่อดานปจจัยการผลิต 
เชน เมล็ดพันธุพืช ปุยเคมี สารกําจัดศัตรูพืชและฆาแมลงจากนายทุน และมีการอํานวยความสะดวก โดยการ
เขาไปรับซ้ือผลผลิตจากเกษตรกรถึงในพ้ืนท่ี และมีสายพานการผลิต ไดแปลงขาวโพดเปนอาหารสัตว ปอนเขา
สูฟารมกอนจะผลิตเปนเนื้อสัตวและสงตอมายังผูบริโภค โดยเฉพาะไก ท้ังไกเนื้อและไกไข ยังไมรวมท่ีใชเปน
สวนผสมของอาหารสุกร ซ่ึงรวมๆ แลวในหนึ่งป มีขาวโพดเลี้ยงสัตวถูกปอนเขาสูฟารมกวา 6.2 ลานตัน และมี
แนวโนมเพ่ิมข้ึนอยางตอเนื่อง สาเหตุการสูญเสียพ้ืนท่ีปาตนน้ําของจังหวัดนาน เกิดจากการความลมเหลวของ
ระบบเกษตรกรรมแบบเดิม ท่ีชาวบานปลูกลิ้นจี่ ลําไย แตไมไดรับการสงเสริมสนับสนุนจากภาครัฐ จนราคา
ตกต่ํา ประกอบกับเขามาของทุนนิยมสงเสริมการปลูกขาวโพด รวมท้ังการใชสารเคมี ทําใหดินเสื่อมโทรม 
ผลผลิตตกต่ําจนในท่ีสุดตองขยายพ้ืนท่ีบุกรุกปาเพ่ิมข้ึนจากท่ีทํากินดั้งเดิม เพ่ือเพ่ิมผลผลิตใหเพียงพอตอความ
ตองการยังชีพ 
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ภาพท่ี 47  การเปลี่ยนแปลงพ้ืนท่ีปารอสภาพฟนฟู ท่ีเปลี่ยนเปนการใชท่ีดินประเภทตางๆ จังหวัดนาน 
              ระหวาง พ.ศ. 2550 ถึง พ.ศ. 2559  
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 4.2.4 พ้ืนท่ีเบ็ดเตล็ด ลดลงจาก 28,108  ไร ในพ.ศ. 2550 เปน 22,524 ไร ในพ.ศ. 2559 เนื้อท่ีลดลง 
5,584 ไร หรือลดลงรอยละ 19.87 ของเนื้อท่ีเดิม พบวาพ้ืนท่ีพ้ืนท่ีเบ็ดเตล็ด ท่ียังคงเดิมในพ.ศ.2559 มีเนื้อท่ี 
20,950 ไร มีการเปลี่ยนแปลงไปเปนพ้ืนท่ีขาวโพดมากท่ีสุด 2,685 ไร พบมากท่ีอําเภอเวียงสา อําเภอปว        
อําเภอเมืองนาน และอําเภอนานอย รองลงมาเปลี่ยนแปลงไปเปนพ้ืนท่ีปลูกยางพารา 988 ไร ขาวโพด           
(ไรหมุนเวียน) 951 ไร และพ้ืนท่ีอ่ืนๆ ไดแก สัก พ้ืนท่ีชุมชน นาขาว แหลงน้ํา ลําไย ไมผลอ่ืนๆ ไมยืนตนอ่ืนๆ 
พืชไรอ่ืนๆ ไรหมุนเวียน พ้ืนท่ีเกษตรอ่ืนๆ ไรราง(ไรหมุนเวียน) และลิ้นจี่ รวมเนื้อท่ี 2,534 ไร (ตารางท่ี 34    
และภาพท่ี 48)    
  ในขณะเดียวกันพื้นที่เบ็ดเตล็ด พ.ศ. 2559 เปลี่ยนแปลงมาจากการใชที่ดินประเภทอื่นๆ               
ในพ.ศ. 2550 โดยเปลี่ยนแปลงมาจากปารอสภาพฟนฟูมากท่ีสุด 422 ไร รองลงมาเปลี่ยนแปลงมาจากพ้ืนท่ีปา
สมบูรณ 289 ไร และพื้นที่อื ่นๆ ไดแก แหลงน้ํา ขาวโพด นาขาว สัก ไมผลอ่ืนๆ ลําไย พืชไรอ่ืนๆ      
และขาวโพด (ไรหมุนเวียน) รวมเนื้อท่ี 863 ไร   

ตารางท่ี 34  การเปลี่ยนแปลงพ้ืนท่ีเบ็ดเตล็ด จังหวัดนาน พ.ศ. 2550 ท่ีเปลี่ยนเปนการใชท่ีดินประเภทอ่ืนๆ 
  ในพ.ศ. 2559   

 การใชประโยชนท่ีดิน พ.ศ. 2559   
               เนื้อท่ี   

                      ไร                 รอยละ   

 พ้ืนท่ีชุมชน 556 1.98 

 นาขาว 403 1.43 

 พืชไรอ่ืนๆ 23 0.08 

 ขาวโพด 2,685 9.55 

 ไมยืนตนอ่ืนๆ 72 0.26 

 ยางพารา 988 3.52 

 สัก 852 3.03 

 ไมผลอ่ืนๆ 133 0.47 

 ลิน้จี่ 12 0.04 

 ลําไย 208 0.74 

 ไรราง (ไรหมุนเวียน) 14 0.05 

 ขาวโพด (ไรหมุนเวียน) 951 3.38 

 ขาวไร (ไรหมุนเวียน) 20 0.07 

 พ้ืนท่ีเกษตรอ่ืนๆ 20 0.07 

 พ้ืนท่ีเบ็ดเตล็ด 20,950 74.54 

 แหลงน้ํา 221 0.79 

 รวมพ้ืนท่ีเบ็ดเตล็ด พ.ศ. 2550 ท้ังหมด  28,108 100.00 
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  ภาพท่ี 48  การเปลี่ยนแปลงพ้ืนท่ีเบ็ดเตล็ด ท่ีเปลี่ยนเปนการใชท่ีดินประเภทตางๆ จังหวัดนาน 
                ระหวาง พ.ศ. 2550 ถึง พ.ศ. 2559  



 

 

123 

 

 4.2.5 แหลงน้ํา เนื้อท่ีเพ่ิมข้ึนจาก 47,796 ไร ในพ.ศ. 2550 เปน 49,243 ไร ในพ.ศ. 2559 เพ่ิมข้ึน 
1,447 ไร หรือคิดเปนรอยละ 3.03 ของเนื้อท่ีเดิม โดยพ้ืนท่ีแหลงน้ําเดิมจากพ.ศ. 2550 จํานวน 47,373 ไร 
เพิ่มขึ้นมาจากพื้นที่นาขาว ในพ.ศ. 2550 มากท่ีสุด จํานวน 431 ไร รองลงมาเปนพ้ืนท่ีปาสมบูรณ 404 ไร       
และพ้ืนท่ีอ่ืนๆ ไดแก ปารอสภาพฟนฟู พ้ืนท่ีเบ็ดเตล็ด ขาวโพด (ไรหมุนเวียน) ไมผลอ่ืนๆ สัก ลําไย ลิ้นจี่ และไรราง
(หมุนเวียน) รวมเนื้อท่ี 1,035 ไร (ตารางท่ี 35 และภาพท่ี 49)    
  ในขณะเดียวกันพ้ืนท่ีแหลงน้ํา พ.ศ. 2550 เปลี่ยนแปลงไปเปนการใชท่ีดินประเภทอ่ืนๆ ในพ.ศ. 2550 
โดยเปลี่ยนแปลงมาจากพ้ืนท่ีเบ็ดเตล็ดมากท่ีสุด 252 ไร รองลงมาเปลี่ยนแปลงมาจากพ้ืนท่ีนาขาว 113 ไร     
และพ้ืนท่ีอ่ืนๆ ไดแก ขาวโพด ลําไย และขาวโพด (หมุนเวียน) รวมเนื้อท่ี 58 ไร   

ตารางท่ี 35  ประเภทการใชท่ีดิน จังหวัดนาน พ.ศ. 2550 ท่ีเปลี่ยนเปนพ้ืนท่ีแหลงน้ํา  ในพ.ศ. 2559   

 

 

 

 

 

 การใชประโยชนท่ีดิน พ.ศ. 2550   
            เนื้อท่ี   

                    ไร                 รอยละ   

 นาขาว 431 0.87 

 ขาวโพด 218 0.44 

 สัก 47 0.10 

 ไมผลอ่ืนๆ 53 0.11 

 ลิน้จี่ 13 0.03 

 ลําไย 38 0.08 

 ไรราง (ไรหมุนเวียน) 10 0.02 

 ขาวโพด (ไรหมุนเวียน) 80 0.16 

 ปาสมบูรณ 404 0.82 

 ปารอสภาพฟนฟู 355 0.72 

 พ้ืนท่ีเบ็ดเตล็ด 221 0.45 

 แหลงน้ํา 47,373 96.20 

 รวมพ้ืนท่ีแหลงน้ํา พ.ศ. 2559 ท้ังหมด  49,243 100.00 
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     ภาพท่ี 49  ประเภทการใชท่ีดิน จังหวัดนาน พ.ศ. 2550 ท่ีเปลี่ยนเปนพ้ืนท่ีแหลงน้ํา ใน พ.ศ. 2559  
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4.3 การใชประโยชนที่ดิน ในเขตลุมน้ํานาน จังหวัดนาน พ.ศ. 2559 

 ลุมน้ํานานตั้งอยูทางภาคเหนือของประเทศไทย พ้ืนท่ีครอบคลุม 11 จังหวัด ไดแก จังหวัดกําแพงเพชร 
พะเยา แพร นาน เลย สุโขทัย อุตรดิตถ พิษณุโลก พิจิตร เพชรบูรณ และนครสวรรค เฉพาะในเขตจังหวัดนาน
มีเนื้อท่ีลุมน้ํานาน 6,828,034 ไร คิดเปนรอยละ 95.23 ของจังหวัดนาน และคิดเปนรอยละ 33.54 ของพ้ืนท่ี
ลุมน้ํานานท้ังหมด  สภาพการใชท่ีดินในเขตลุมน้ํานานเฉพาะพ้ืนท่ีจังหวัดนาน ลักษณะบางแหงเปนท่ีราบเชิง
เขาบางแหงก็เปนท่ีลาดชัน ไหลเขา ผืนปาดงดิบ ปาดิบชื้น พ้ืนท่ีริมแมน้ํานาน จะเปนพ้ืนท่ีการเกษตรริมน้ํา 
เชน ขาวโพด ถ่ัว (ถ่ัวเหลือง ถ่ัวลิสง ถ่ัวดํา ถ่ัวเขียว) ไรขาว นาขาวเปนบางสวน พ้ืนท่ีลุมน้ํานานตอนกลาง จะเปน
ท่ีราบลุม วิถีเกษตรริมน้ําจะเปนสวนผักตางๆ เชน (ผักกาด มันแกว ถ่ัวตางๆ ไรยาสูบ นาขาว ไรขาวโพด พ้ืนท่ี
ตอนปลายในเขตพ้ืนท่ีจังหวัดนานจะเปนพ้ืนท่ีลาดชันตามหุบเขา ลําน้ํานานสวนใหญจะลัดเลาะไปตามหุบเขา พ้ืนท่ี
ลุมน้ํานานเปนปา เขา การเกษตรจะเปน ไรขาวโพดเปนสวนใหญ พ้ืนท่ีลุมน้ํานานตอนกลาง และตอนปลาย จะ
เปน ท่ีราบลุม วิถีเกษตรจะเปนการทํานาทําสวนเปนสวนใหญ เพ่ือการ บริโภค /อุปโภค เปนหลัก จากการศึกษา
ขอมูลการใชประโยชนท่ีดินของกรมพัฒนาท่ีดิน พ.ศ.2559 และมีการใชประโยชนท่ีดิน พ.ศ. 2559 ในเขตลุม
น้ํานาน จังหวัดนาน พ.ศ. 2559 ดังนี้ (ตารางท่ี 36 และภาพท่ี 50) 

1) พ้ืนท่ีปาไม มีเนื้อท่ี 4,232,081 ไร คิดเปนรอยละ 61.98 ของพ้ืนท่ีท้ังลุมน้ํา เห็นไดวา ลุมน้ํานาน 
ยังมีการอนุรักษปาตนน้ํา มีความอุดมสมบูรณอยูมาก  
 2) พ้ืนท่ีเกษตรกรรม มีเนื้อท่ี  2,400409 ไร หรือคิดเปนรอยละ 35.14 ของพ้ืนท่ีท้ังลุมน้ํา ไดแก พ้ืนท่ี
พืชไรหมุนเวียนมีเนื้อท่ี 1,137,341 ไร หรือคิดเปนรอยละ 16.66 ของพ้ืนท่ีท้ังลุมน้ํา พ้ืนท่ีพืชไร มีเนื้อท่ี 
525,294  ไร หรือคิดเปนรอยละ 7.68 ของพ้ืนท่ีท้ังลุมน้ํา พ้ืนท่ีไมยืนตน มีเนื้อท่ี 326,451 ไร หรือคิดเปนรอยละ 
4.79 ของพ้ืนท่ีท้ังลุมน้ํา พ้ืนท่ีนามีเนื้อท่ี 212,682 ไร หรือคิดเปนรอยละ 3.12 ของพ้ืนท่ีท้ังลุมน้ํา พ้ืนท่ีไมผล  
มีเนื้อที่ 197,634 ไร หรือคิดเปนรอยละ 2.89 พื้นที่ทุงหญาเลี้ยงสัตวมีเนื้อที่ 593 ไร พื้นที่เกษตรผสมผสาน   
มีพ้ืนท่ี 78 ไร และพ้ืนท่ีเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา มีเนื้อท่ี 68 ไร ตามลําดับ   
 3) พ้ืนท่ีชุมชนและสิ่งปลูกสราง มีเนื้อท่ี 125,796ไร หรือคิดเปนรอยละ 1.84 ของพ้ืนท่ีท้ังลุมน้ํา  
 4) พ้ืนท่ีแหลงน้ํา มีเนื้อท่ี 48,097ไร หรือคิดเปนรอยละ 0.71 ของพ้ืนท่ีท้ังลุมน้ํา  
 5) พ้ืนท่ีเบ็ดเตล็ด มีเนื้อท่ี 21,651ไร หรือคิดเปนรอยละ 0.32 ของพ้ืนท่ีท้ังลุมน้ํา   
  จากขางตนท่ีกลาวมา จะพบวา เนื้อท่ีลุมน้ํานาน 6,828,034 ไร คิดเปนรอยละ 95.23 ของจังหวัดนาน 
และคิดเปนรอยละ 33.54 ของพ้ืนท่ีลุมน้ํานานท้ังหมด เปนพ้ืนท่ีปามากท่ีสุด 4,232,081 ไร หรือรอยละ 61.98 
ของพ้ืนท่ีลุมน้ํา เห็นไดวา จังหวัดนานเปนแหลงทรัพยากรธรรมชาติท่ีสําคัญ ท้ังภูเขา ปาไม และแหลงตนน้ํา      
จึงควรอนุรักษไวใหปาอุดมสมบูรณ ท้ังทางสิ่งแวดลอม ดิน น้ํา พันธุพืช และพันธุสัตวท่ีมีคุณคาหายาก เพ่ือการ
ปองกันภัยธรรมชาติอันเกิดจากน้ําทวมและการพังทลายของดิน พ้ืนท่ีเกษตรกรรมมีความหลากหลายเปนการ
ปลูกพืชไรหมุนเวียนมากถึง 1,137,341 ไร ซ่ึงพ้ืนท่ีไรหมุนเวียนเปนการปลูกพืชไรมากอน อาจนับป ดินขาด
ความอุดมสมบูรณ การเพาะปลูกไมคุมทุน พืชท่ีปลูก ไดแก ขาวโพด(ไรหมุนเวียน) มีเนื้อท่ี 761,176 ไร      
หรือรอยละ 11.15 ของเนื้อที่ลุมน้ํา ไรราง(ไรหมุนเวียน) 265,314 ไร หรือรอยละ 3.89 ของเนื้อที่ลุมน้ํา      
และขาวไร(ไรหมุนเวียน) 110,851 หรือรอยละ 1.62 ของเนื้อท่ีลุมน้ํา เปนตน เนื่องจากมีน้ําพอเพียงกับ
การเกษตร ไดแก พ้ืนท่ีอางเก็บน้ําเข่ือนสิริกิต์ิ อางเก็บน้ําน้ําเลียบ อางเก็บน้ําหวยขาวหลาม และอางเก็บน้ํา
หวยโปง เปนตน 
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ตารางท่ี 36  การใชท่ีดินลุมน้ํานาน พ.ศ. 2559 ในขอบเขตจังหวัดนาน  

ท่ีมา : กลุมวิเคราะหสภาพการใชท่ีดิน (2559) 

 

 การใชประโยชนท่ีดิน พ.ศ. 2559   
           เนื้อท่ี   

               ไร               รอยละ   

 พ้ืนท่ีชุมชนและสิ่งปลูกสราง 125,796 1.84 

 เกษตรผสมผสาน/ไรนาสวนผสม  83                - 

 พ้ืนท่ีนา 212,682 3.12 

 พืชไร 525,294 7.69 

 ไมยืนตน 326,456 4.81 

 ไมผล 197,634 2.86 

 พืชสวน 263 0.01 

 ไรหมุนเวียน 1,137,341 16.66 

 ทุงหญาเลี้ยงสัตวและโรงเรือนเลี้ยงสัตว  593 0.01 

 สถานท่ีเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา 68               - 

 พ้ืนท่ีปาไม 4,232,081 61.98 

 พ้ืนท่ีเบ็ดเตล็ด 21,651 0.32 

 แหลงน้ํา 48,097 0.70 

 รวมพ้ืนท่ี ท้ังหมดในเขตลุมน้ํานาน จังหวัดนาน พ.ศ. 2559 6,828,034 100.00 
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ภาพท่ี 50  การใชท่ีดินลุมน้ํานาน พ.ศ. 2559 ในขอบเขตจังหวัดนาน  
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4.4 สถานการณการใชประโยชนที่ดินในเขตปาไมตามกฎหมาย พ.ศ. 2559  

  จังหวัดนานมีเนื้อท่ีท้ังสิ้นประมาณ 7,170,045 ไร ซ่ึงสภาพพ้ืนท่ีโดยท่ัวไปของจังหวัดสวนใหญเปนภูเขา
ถึงรอยละ 87.20 ของเนื้อท่ีท้ังหมด มีท่ีราบเพียงรอยละ 12.80 ของเนื้อท่ีท้ังหมด พ้ืนท่ีของจังหวัดนานสวนใหญ
เปนปาและภูเขาสลับซับซอน และปาของจังหวัดนานเปนปาตนน้ําของแมน้ํานานและแมน้ํายม เปนพ้ืนท่ีตนน้ํา    
ท่ีสําคัญของประเทศ แตในปจจุบันไดมีการใชทรัพยากรมากจนเกิดความวิตกวาจะสงผลกระทบตอการใชทรัพยากร
ในอนาคต ดวยปจจัยทางภูมิศาสตรท่ีมีขอจํากัดจากพ้ืนท่ีประกอบกับนโยบายการพัฒนาประเทศ ของรัฐบาล 
ท่ีมุงเนนความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ เหตุผล ทางการเมือง   
การเพ่ิมข้ึนของประชากร รวมทั้งการเขามาของระบบทุนนิยมและวัตถุนิยม เปนสาเหตุท่ีสําคัญ ท่ีทําใหมีการ
เพ่ิมข้ึนของประชากร เปนเหตุใหมีการบุกรุกพ้ืนท่ีเพ่ือทํากิจกรรมตางๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งการปลูกพืชเชิงเด่ียว
การปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตว การทําการเกษตรโดยใชสารเคมีจํานวนมาก ดังนั้น กลุมวิเคราะหสภาพการใชท่ีดิน 
กองนโยบายและแผนการใชท่ีดิน ไดคํานึงถึงทรัพยากรปาไม จึงไดนําเทคโนโลยีระบบสารสนเทศ (GIS) มาใช
ในการสํารวจ และวิเคราะหขอมูลเพ่ือศึกษาการใชประโยชนท่ีดินในเขตปาไมตามกฎหมาย โดยการซอนทับ
ชั้นขอมูลปาตามกฎหมาย พ.ศ. 2550 จากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมกับขอมูลสภาพการ
ใชที่ดินจังหวัดนาน พ.ศ. 2559 พบวา พื้นที่ปาตามกฎหมายท้ังหมด 6,118,565 ไร มีการใชประโยชนท่ีดิน  
ดังนี้ (ตารางท่ี 37 และภาพท่ี 51) 
  1) พ้ืนท่ีเขตรักษาพันธุสัตวปา 1 แหง ไดแก เขตรักษาพันธุสัตวปาดอยผาชาง ไดประกาศเปน
เขตรักษาพันธุสัตวปาโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษาเลม 105 ตอนท่ี 97 ฉบับพิเศษ หนา 4 ลงวันท่ี 17 
มิถุนายน พ.ศ. 2531  ครอบคลุมพ้ืนท่ี อําเภอเมืองนาน อําเภอบานหลวง อําเภอเมือง มีเนื้อท่ีท้ังหมด 33,423 ไร 
หรือรอยละ 0.55 ของเนื้อท่ีปาไมตามกฎหมาย พบวา มีการใชท่ีดิน ดังนี้ 
   (1)  พ้ืนท่ีเกษตรกรรม มีการปลูกขาวโพด มันสําปะหลัง ยางพารา และยูคาลิปตัส รวมเนื้อท่ี 
6,906 ไร หรือรอยละ 20.66 ของเนื้อท่ีเขตรักษาพันธุสัตวปาท้ังหมดเปนขาวโพด มันสําปะหลัง  ยางพารา และ
ยูคาลิตัส 
   (2)  พ้ืนท่ีปาไม มีเนื้อท่ี 26,512 ไร หรือรอยละ 79.32 ของเนื้อท่ีเขตรักษาพันธุสัตวปา
ท้ังหมดเปนพ้ืนท่ีปาดิบสมบรูณและปาผลัดใบสมบูรณ 
   (3)  พ้ืนท่ีแหลงน้ํา ไดแก แมน้ํา อางเก็บน้ํา เปนตน มีเนื้อท่ี 5 ไร หรือรอยละ 0.02 ของเนื้อ
ท่ีเขตรักษาพันธุสัตวปาท้ังหมด  
  2) พ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติ จังหวัดนานมีอุทยานแหงชาติ จํานวน 7 แหง ไดแก อุทยานแหงชาติดอย
ภูคา มีพ้ืนท่ีครอบคลุมอยู ในทองท่ีอําเภอปว อําเภอเชียงกลาง อําเภอทุงชาง อําเภอแมจริม อําเภอทาวังผา 
อําเภอสันติสุข อําเภอบอเกลือ และอําเภอเฉลิมพระเกียรติ อุทยานแหงชาติขุนนานครอบคลุมพ้ืนท่ีอําเภอบอเกลือ 
อุทยานแหงชาติขุนสถาน มีพ้ืนท่ีกวางใหญเปนพ้ืนท่ีปาสงวนแหงชาติปาฝงขวาแมน้ํานานตอนใตครอบคลุม 
อําเภอนานอย และอําเภอนาหม่ืน อุทยานแหงชาติแมจริม อําเภอแมจริม และอําเภอเวียงสา  อุทยานแหงชาติ
นันทบุรี มีพ้ืนท่ีครอบคลุมอําเภอทาวังผา อําเภอเมือง อําเภอบานหลวง อุทยานแหงชาติศรีนานมีพ้ืนท่ี
ครอบคลุมอําเภอนานอย อําเภอนาหม่ืนและอําเภอเวียงสา และอุทยานแหงชาติถํ้าสะเกิน  ครอบคลุมอําเภอ
ทาวังผา อําเภอเชียงกลาง อําเภอทุงชาง อําเภอสองแคว มีเนื้อท่ีท้ังหมด 1,977,539 ไร หรือรอยละ 32.32  
ของเนื้อท่ีปาไมตามกฎหมาย พบวามีการใชท่ีดิน ดังนี้ 
   (1)  พ้ืนท่ีชุมชน มีเนื้อท่ี 2,038 ไร หรือรอยละ 0.10 ของเนื้อท่ีอุทยานแหงชาติท้ังหมด 
ไดแก หนวยควบคุมไฟปา สํานักสงฆ หมูบาน สถานีอนามัย ลานตากและแหลงรับซ้ือทางการเกษตร เปนตน 
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   (2)  พ้ืนท่ีเกษตรกรรม มีเนื้อท่ี 217,674 ไร หรือรอยละ 11.01 ของเนื้อท่ีอุทยานแหงชาติ
ท้ังหมด สวนใหญทํานาขาว ปลูกขาวโพดและยางพารา เปนตน 
    (3)  พ้ืนท่ีปาไม มีเนื้อท่ี 1,741,626 ไร หรือรอยละ 88.07 ของเนื้อท่ีอุทยานแหงชาติ
ท้ังหมดซ่ึงเปนพ้ืนท่ี ปาผลัดใบสมบูรณและปาผลัดใบรอสภาพ 
   (4)  พ้ืนท่ีแหลงน้ํา มีเนื้อท่ี 16,046 ไร หรือรอยละ 0.81 ของเนื้อท่ีอุทยานแหงชาติท้ังหมด 
ไดแก อางเก็บน้ําละแมน้ําท่ีไหลผาน 
   (5)  พ้ืนท่ีอ่ืนๆ มีเนื้อท่ี 155 ไร หรือรอยละ 0.01 ของเนื้อท่ีอุทยานแหงชาติท้ังหมด ไดแก 
ไมละเมาะ พ้ืนท่ีลุม เปนตน 

  3) พ้ืนท่ีเขตปาสงวนแหงชาติ ตามมติคณะรัฐมนตรี วันท่ี 10 มีนาคม 2535 เรื่อง และมติ
คณะรัฐมนตรี วันท่ี 17 มีนาคม 2535 เรื่อง ผลการจําแนกเขตการใชประโยชนทรัพยากรและท่ีดินปาไมในพ้ืนท่ี
ปาสงวนแหงชาติเพ่ิมเติม ในการกําหนดพ้ืนท่ีปาสงวนแหงชาติ โดยการจําแนกเปนเขตตางๆ ตามการใช
ประโยชนทรัพยากร และท่ีดินปาไมได ดังนี้ 
   (1) พ้ืนท่ีเขตปาเพ่ือการอนุรักษ (Zone C) พ้ืนท่ีปาสงวนแหงชาติ ท่ีกําหนดไว เพ่ือการ
อนุรักษสิ่งแวดลอม ดิน น้ํา พันธุพืช และพันธุสัตวท่ีมีคุณคาหายาก เพ่ือการปองกันภัยธรรมชาติอันเกิดจากน้ํา
ทวมและการพังทลายของดิน ตลอดท้ังเพ่ือประโยชนในดานการศึกษา การวิจัย นันทนาการของประชาชนและ
ความม่ันคงของชาติ พบวา เขตพ้ืนท่ีตามกฎหมายเพ่ือการอนุรักษในจังหวัดนาน มีเนื้อท่ี 3,870,755 ไร หรือรอยละ 
63.26 ของเนื้อที่ปาไมตามกฎหมาย โดยพ้ืนท่ีเขตปาเพ่ือการอนุรักษ (Zone C) มีการบุกรุกเปนพ้ืนท่ี
เกษตรกรรมมากท่ีสุด ประกอบดวยการใชท่ีดิน ดังนี้ 
    - พ้ืนท่ีชุมชน มีเนื้อท่ี 14,848 ไร หรือรอยละ 0.38 ของเนื้อท่ีปาเพ่ือการอนุรักษ ไดแก 
เขตรักษาพันธุสัตวปา หนวยจัดการตนน้ํา สํานักสงฆ เปนตน 
    - พื้นที่เกษตรกรรม มีเนื้อที่ 1,326,644 ไร หรือรอยละ 34.27 ของเนื้อที่ปาเพ่ือ
การอนุรักษ  ไดแก ขาวโพด ยางพารา ลิ้นจี่และลําไย เปนตน 
    - พื้นที่ปาไม มีเนื ้อที่ 2,514,530 ไร หรือรอยละ 64.96 ของเนื ้อท่ีปาเพ่ือการ
อนุรักษ ซ่ึงเปนพ้ืนท่ี ปาดิบสมบูรณ ปาผลัดใบสมบูรณ และปารอสภาพฟนฟู 
    - พื้นที่แหลงน้ํา มีเนื้อที่ 12,179 ไร หรือรอยละ 0.32 ของเนื้อที่ปาเพ่ือการอนุรักษ 
ไดแก อางเก็บน้ํา แมน้ําท่ีไหลผาน เปนตน 
    - พ้ืนท่ีอ่ืนๆ มีเนื้อท่ี 2,554 ไร หรือรอยละ 0.07 ของเนื้อท่ีปาเพ่ือการอนุรักษ ไดแก ท่ี
หินโผล ไมละเมาะและทุงหญา เปนตน 

    (2) พ้ืนท่ีเขตปาเพ่ือเศรษฐกิจ (Zone E) เปนพ้ืนท่ีปาสงวนแหงชาติท่ีกําหนดไวเพ่ือผลิตไม
และของปารวมถึงพ้ืนท่ีเศรษฐกิจตามนัยมติคณะรัฐมนตรีเก่ียวกับการกําหนดชั้นคุณภาพลุมน้ําและพ้ืนท่ีเพ่ือ
การพัฒนาการทรัพยากรปาไมและพ้ืนท่ีประสานการใชประโยชนรวมกันระหวางทรัพยากรในสวนปาไมกับ
ทรัพยากรธรรมชาติอ่ืนๆ เชน ทรัพยากรมนุษย ทรัพยากรแรและทรัพยากรพลังงาน เพ่ือประโยชนทาง
เศรษฐกิจและความม่ันคงของชาติ ตลอดท้ังตองไมอยูในหลักเกณฑท่ีจําแนกใหเปนพ้ืนท่ีปาเพ่ือการอนุรักษ 
จังหวัดนาน มีพื้นที่ปาเพื่อเศรษฐกิจ (Zone E) ทั้งหมด 236,752 ไร หรือรอยละ 3.87 ของพื้นที่ปาไม
ตามกฎหมายท้ังหมด ประกอบดวยการใชท่ีดิน ดังนี้ 
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    - พ้ืนท่ีชุมชน มีเนื้อท่ี 9,900 ไร หรือรอยละ 4.18 ของพื้นที่ปาเพื่อเศรษฐกิจ ท้ังหมด 
ไดแก หมูบาน มหาวิทยาลัยนาน ท่ีตั้งอําเภอ เปนตน 
    - พ้ืนท่ีเกษตรกรรม มีเนื้อท่ี 152,184 ไร หรือรอยละ 64.28 ของพ้ืนท่ีปาเพื่อเศรษฐกิจ
ไดแก ขาวโพด ยางพารา ลิ้นจี่ ลําไยและพืชผัก เปนตน 
    - พ้ืนท่ีปาไม มีเนื้อท่ี 69,679 ไร หรือรอยละ 29.43 ของพ้ืนท่ีปาเพ่ือเศรษฐกิจซ่ึงเปนพ้ืนท่ี
ปาผลัดใบสมบรูณท้ังหมด ปาผลัดใบรอสภาพฟนฟู โครงการปลูกปา เฉลิมพระเกียรติ เปนตน 
    - พ้ืนท่ีแหลงน้ํา มีเนื้อท่ี 3,045 ไร หรือรอยละ 1.29 ของพื้นที่ปาเพื่อเศรษฐกิจ ไดแก 
อางเก็บน้ํา แมน้ําท่ีไหลผาน เปนตน 
    - พ้ืนท่ีอ่ืนๆ มีเนื้อท่ี 1,944 ไร หรือรอยละ 0.82 ของพื้นที่ปาเพื่อเศรษฐกิจ ไดแก     
ไมละเมาะ ทุงหญา พ้ืนท่ีลุม พ้ืนท่ีลุม+นาขาว เปนตน 

   (3) พ้ืนท่ีเขตปาท่ีเหมาะสมตอการเกษตร (Zone A) เปนเขตพ้ืนท่ีปาสงวนแหงชาติ ท่ีมี
สมรรถนะท่ีดินเหมาะสมตอการเกษตรหรือศักยภาพสูงในพ้ืนท่ีปาท่ีเหมาะสมตอการเกษตร การพัฒนาดาน
การเกษตร ตามผลการจําแนกสมรรถนะท่ีดินของกรมพัฒนาท่ีดินรัฐสามารถพัฒนาความเปนอยูของราษฎรได
อยางมีประสิทธิภาพ อีกท้ังตองไมอยูในหลักเกณฑท่ีจะจําแนกใหเปน เขตพ้ืนท่ีปาเพ่ือการอนุรักษ และเขต
พื้นที่ปาเพื่อเศรษฐกิจ สามารถเขาไปใชประโยชนในการประกอบอาชีพได โดยไดจากชั้นขอมูลปาไม          
ตามกฎหมาย พ.ศ. 2551 พบวา จังหวัดนาน เนื้อท่ีทั้งหมด 96 ไร ของเนื้อท่ีปาไมตามกฎหมายท้ังหมด 
ประกอบดวยการใชท่ีดิน ดังนี้ 
    - พ้ืนท่ีเกษตรกรรม มีเนื้อท่ี 75 ไร หรือรอยละ 78.12 ของเนื้อท่ีปาท่ีเหมาะสมตอ
การเกษตร ซ่ึงพ้ืนท่ีสวนใหญเปนนาขาว ยางพารา เปนตน 
    - พ้ืนท่ีปาไม มีเนื้อท่ี 21 ไร หรือรอยละ 21.88 ของเนื้อท่ีปาท่ีเหมาะสมตอการเกษตร ซ่ึง
เปนพ้ืนท่ี ปาผลัดใบรอสภาพฟนฟูและปาผลัดใบสมบูรณท้ังหมด  
     จากขางตนท่ีกลาวมา จะพบวา พ้ืนท่ีปาไมตามกฎหมายมีการนําไปใชในการเกษตร 
มากถึง 1,703,483 ไร (ตารางท่ี 37) โดยทําการเกษตรในพ้ืนท่ีเขตปาเพ่ือการอนุรักษ (Zone C) จํานวน 
1,326,644 ไร เพ่ือปลูก ขาวโพด ยางพารา ลิ้นจี่และลําไย ซ่ึงเปนเพราะ การเพ่ิมจํานวนประชากรในจังหวัด
นาน และการขยายตัวทางดานเศรษฐกิจ ทําใหประชาชนบุกรุกพ้ืนท่ีปาเพ่ือปลูกพืชเกษตรเชิงเดี่ยวเพ่ือการ
พาณิชย เชน ขาวโพด ยางพารา ฯลฯ และการลักลอบตัดไมในพ้ืนท่ีปาสงวนแหงชาติและปาอนุรักษท้ังนี้อาจ
เนื่องมาจาก ความยากจน ความตองการพ้ืนท่ีทํากินทางการเกษตร ระบบเศรษฐกิจทุนนิยม นโยบายของรัฐท้ัง
เรื่องการประกันราคาพืชผลทางการเกษตรและการพิสูจนสิทธิท่ีดินทํากิน นอกจากนี้การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน
ของรัฐ เชน การตัดถนน และการเดินสายไฟแรงสูงก็เปนสาเหตุหนึ่งของการทําลายพ้ืนท่ีปาเปนบริเวณกวาง 
ดังนั้น พ้ืนท่ีปาอนุรักษมีบทบาทท่ีสําคัญยิ่งในการรักษาเสถียรภาพเชิงนิเวศวิทยาและการอนุรักษความ
หลากหลายดานชีววิทยา เปนสถานท่ีพิเศษสําหรับการพักผอนหยอนใจ และเปนแหลงความรูทางการศึกษา แต
การประกาศพ้ืนท่ีอนุรักษ โดยเฉพาะอุทยานแหงชาติไดสงผลกระทบตอชุมชนท่ีเคยอาศัยในพ้ืนท่ี เนื่องจากไม
สามารถเขาใชประโยชนทรัพยากรในอุทยานแหงชาติได อยางไรก็ด ีกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปาและพันธุพืช ได
พยายามเสริมสรางความรวมมือและการมีสวนรวมในการแกปญหาและบริหารจัดการปาไม เพ่ือใหสามารถใช 
ทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนท่ีไดในแนวทางการอนุรักษท่ียั่งยืน ลดความขัดแยงระหวางเจาหนาท่ีของรัฐ        
และประชาชน ใหประชาชนในพ้ืนท่ีมีสวนรวมในการดูแลและบริหารจัดการเนื้อท่ีอุทยานแหงชาติบางสวน     
และใหชุมชนสามารถอยูอาศัยและทํากินไดอยางถูกตองเหมาะสมในปจจุบันทําใหทรัพยากรปาไมจังหวัดนาน
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เกิดสถานการณข้ันวิกฤต รัฐบาลจึงควรเขามามีบทบาทในการรักษาทรัพยากรปาไม โดยกําหนดเขตพ้ืนท่ีทํากิน
ตามเขตการใชท่ีดินและกรอบนโยบาย เพ่ือปองกันและรักษาทรัพยากรปาไมใหคงอยูตอไป  
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ภาพท่ี 51  การใชท่ีดินในเขตปาตามกฎหมาย จังหวัดนาน 
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4.5 ปจจัยที่มีผลตอการเปลี่ยนแปลงสภาพการใชที่ดิน จังหวัดนาน พ.ศ. 2550 และพ.ศ. 2559 

 จากการวิเคราะหการจากการวิเคราะหการเปลี่ยนแปลงสภาพการใชท่ีดินระหวาง พ.ศ. 2550 และพ.ศ. 2559 
ของจังหวัดนาน พบวา มีปจจัยท่ีมีผลตอการเปลี่ยนแปลงสภาพการใชท่ีดินในจังหวัดนานหลายปจจัย สามารถ
จําแนกไดเปน 2 กลุม ไดแก ปจจัยทางกายภาพ ปจจัยทางเศรษฐกิจและสังคม โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 4.5.1 ปจจัยทางกายภาพ   
  1) ลักษณะดิน เปนปจจัยสําคัญท่ีเกษตรกรใชประกอบการตัดสินใจในการเลือกชนิดพืช หรือ
เปลี่ยนประเภทการใชท่ีดิน จากขอมูลแผนท่ีกลุมชุดดินจังหวัดนครสวรรค ขนาดมาตราสวน 1: 25,000  
พ.ศ. 2555 สามารถแบงชุดดินออกไดเปน 2 กลุม คือ 
   (1) ดินบนพ้ืนท่ีราบตํ่า ไดแก กลุมชุดดินท่ี 4, 5, 6, 7, 15, 18, 22 และ 59เปนกลุมชุดดิน
ท่ีมีลักษณะเปนดินในท่ีราบลุม มักมีน้ําทวมขังในฤดูฝน การระบายน้ําไมดี 
   (2) ดินบนพ้ืนท่ีดอน ไดแก กลุมชุดดินท่ี 28, 29, 31, 33, 35, 36, 38, 40, 46, 47, 48, 
55, 56 และ 60 เพราะเปนดินบนพื้นที่ดอน มีการระบายน้ําดี เปนกลุมชุดดินที่มีความเหมาะสมสําหรับ
ปลูกพืชไร ไมผล และไมยืนตน มีขอจํากัดคืออาจขาดแคลนน้ําเมื่อฝนทิ้งชวงบาง ทําใหมีการใชประโยชน
ที่ดินไปในการปลูกพืชไร ไมผล และไมยืนตนเปนสวนใหญ เปนกลุมชุดดินที่มีการใชประโยชนที ่ดิน
หลากหลายและมีการเปลี่ยนแปลงประเภทการใชที่ดินคอนขางมาก เชน พื้นที่ปลูกขาวโพดเปลี่ยนไปปลูก
ยางพารา สัก และไมผล เปนตน 
  2) แหลงน้ํา เปนปจจัยหลักในการทําการเกษตร จังหวัดนาน มีพื้นที่แหลงน้ํา สวนใหญ   
เปนแหลงน้ําธรรมชาติ ไดแก แมน้ํานาน น้ํางอบ น้ํากัน  น้ําปว น้ําเลียง น้ําปอน น้ําหลุ น้ําพา น้ํายา น้ํารัก 
และน้ําแมวา โดยแมน้ํานานเปนแหลงน้ําท่ีสําคัญและมีตนกําเนิดทางตอนเหนือของจังหวัด แลวไหลลงไปยัง
เข่ือนสิริกิติ์ในจังหวัดอุตรดิตถ และบรรจบกับแมน้ําปงท่ีจังหวัดนครสวรรคเปนแมน้ําเจาพระยา นอกจากนี้ยังมี
ลําน้ําสาขาตางๆ ท่ีสําคัญ ไดแก ลําน้ําสา ลําน้ําวา ลําน้ําสมุน ลําน้ําปว ลําน้ํายาง เปนตน  ซึ่งแหลงน้ํา
ธรรมชาติจังหวัดนาน มีเนื้อที่ 22,940 ไร และแหลงน้ําที่สรางขึ้น ไดแก บอน้ําขนาดเล็ก มีเนื้อที่ 1,863 ไร 
อางเก็บน้ําขนาดใหญ ไดแก อางเก็บน้ําหลมปูน อางเก็บน้ําหวยดง อางเก็บน้ําหวยสีฟน อางเก็บน้ําแหง อาง
เก็บน้ําสิงห  อางเก็บน้ําหวยแอน อางเก็บน้ําปอน อานงเก็บน้ําเลียบ อางเก็บน้ําแกน และอางเก็บน้ําเก๋ียน มี
เนื้อท่ี 22,449 ไร  
  3) แหลงรับซ้ือผลผลิตทางการเกษตร และโรงงานอุตสาหกรรม เปนปจจัยหนึ่งท่ีมีผลตอการ
เปลี่ยนแปลงประเภทการใชท่ีดินในการปลูกพืชของเกษตรกร จังหวัดนาน มีแหลงรับซ้ือผลผลิตทางการเกษตร 
โรงสีขาว โรงงานแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรจํานวนมากกระจายอยูท่ัวท้ังจังหวัด สามารถแยกตามลักษณะ
ของผลผลิตและประเภทการผลิตไดดังนี้ 
   (1) สหกรณการเกษตร กระจายอยูในอําเภอตางๆ ของจังหวัดนาน เชน สหกรณการเกษตร
ทาวังผา  สหกรณการเกษตรเวียงสา สหกรณการเกษตรบานหลวง สหกรณการเกษตรเชียงกลาง เปนตน 
   (2) โรงสีขาวพระราชทาน 1 แหง ตั้งอยูท่ีบานหวยเดื่อ หมู 3 ตําบลศรีภูมิ อําเภอทาวังผา 
   (3) แหลงรับซ้ือพืชไร พบเปนจํานวนมากกระจายอยูในอําเภอตางๆ ท่ีเปนแหลงปลูกพืช
เศรษฐกิจท่ีสําคัญ เชน  ขาวโพด ลําไย ตัวอยางเชน 
     - นานฟา พืชผล ตั้งอยูท่ี ตําบลผาสิงห อําเภอเมือง 
     - เพชรพรรณการเกษตร ตั้งอยูท่ี ตําบลแสงทอง อําเภอทาวังผา  
     - ใจงามอุตสาหกรรม ตั้งอยูท่ี ตําบลกลางเวียง อําเภอเวียงสา 
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    - อวนพืชผล ตั้งอยูท่ี ตําบลอวน อําเภอปว 
    จะเห็นวาท้ังแหลงรับซ้ือผลผลิตทางการเกษตร จะกระจายอยูในบริเวณท่ีมีการปลูกพืชทํา
ใหพ้ืนท่ีปลูก ขาวโพด และลําไยเพ่ิมข้ึนมาก 
 4.5.2 ปจจัยทางเศรษฐกิจและสังคม 
  1) นโยบายของรัฐบาล 
   (1) การเคลื่อนยายของประชากรและแรงงาน จังหวัดนานมีสถานประกอบการดาน
อุตสาหกรรม 444 แหง จางแรงงานได 3,101 คน (สํานักงานสถิติแหงชาติ, 2556) ทําใหเกิดการขยายตัวของพ้ืนท่ี
ชุมชนโดยเปลี่ยนแปลงมาจากพ้ืนท่ีเกษตรกรรมมากท่ีสุด รองลงมาคือ พ้ืนท่ีปาสมบูรณ  และในขณะเดียวกันก็มี
การขยายตัวของพื้นที่เกษตรกรรมในภาพรวมเพิ่มขึ้นถึง 773,944 ไร โดยในรายละเอียดจะเห็นวา มีการ
เปลี่ยนแปลงการใชท่ีดินมาจากพ้ืนท่ีปาสมบูรณ รองลงมาคือ ปารอสภาพฟนฟู ท้ังนี้ เพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีทํากินใหมี
รายไดเพียงพอสําหรับสมาชิกในครัวเรือน 
   (2) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 11 (พ.ศ. 2555-2559) 
     ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 8-10 สํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ไดนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการขับเคลื่อนเพ่ือการพัฒนา
ประเทศ ในทุกระดับ ซ่ึงมีสวนเสริมสรางภูมิคุมกันใหสังคมไทยยืนหยัดอยูไดทามกลางกระแสการเปลี่ยนแปลง
จนถึงปจจุบัน ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) สํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติยังคงใชหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเปนปรชัญานําทางในการ
พัฒนาประเทศอยางตอเนื่อง เพ่ือใหการพัฒนาประเทศสูความสมดุลและยั่งยืน โดยใหความสําคัญกับการมีสวน
รวมทุกภาคสวน ตั้งแตระดับชุมชนถึงระดับประเทศ ในทุกข้ันตอนวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
ฉบับท่ี 11 เพ่ือกําหนดวิสัยทัศนและทิศทางการพัฒนาประเทศ กําหนดยุทธศาสตร เพ่ือเปาประสงค “สังคมอยู
รวมกันอยางมีความสุข ดวยความเสมอภาค เปนธรรม และมีภูมิคุมกันตอการเปลี่ยนแปลง” โดยไดกําหนด
ยุทธศาสตร ดังนี้ 
     - ยุทธศาสตรการใหความเปนธรรมสังคม 
     - ยุทธศาสตรการพัฒนาคนสูสังคมแหงการเรยีนรูตลอดชีวิตอยางยั่งยืน 
     - ยุทธศาสตรความเขมแข็งภาคเกษตร ความม่ันคงดานอาหารและพลังงาน 
     - ยุทธศาสตรการปรับโครงสรางเศรษฐกิจสูการเติบโตอยางมีคุณภาพและยั่งยืน 
     - ยุทธศาสตรการสรางความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาค เพ่ือความม่ันคงทาง
เศรษฐกิจและสังคม 
     - ยุทธศาสตรการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน 
     โดยมีหลักการบริหารจัดการแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับท่ี 11 สูการ 
ปฏิบัติใหเกิดประสิทธิภาพ สรุปดังนี้ 
     โดยประเด็นยุทธศาสตร ไดแก ยุทธศาสตรความเขมแข็งภาคเกษตร ความม่ันคงดาน
อาหารและพลังงาน ยุทธศาสตรการปรับโครงสรางเศรษฐกิจสูการเติบโตอยางมีคุณภาพและยั่งยืน            
และยุทธศาสตรการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน ทําใหเกิดโครงการพัฒนา          
และสงเสริมดานการเกษตรหลายโครงการ เชน โครงการอนุรักษปาไม (นาน) การปลูกปาโดยใชพืชไม
ปาพ้ืนเมือง เพราะพืชไมปาพ้ืนเมืองเหลานี้มีระบบรากท่ีแข็งแรง สามารถยึดดินและหินเอาไวไมใหพังลงมาเปน
อันตราย ตอทรัพยากรธรรมชาติอ่ืนๆ ชีวิตและทรัพยสินของคน มีการปลูกพืชเศรษฐกิจ เชน กาแฟ หวาย ไผ 
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สมุนไพร และเครื่องเทศ หัดใหแปรรูปจัดการตลาด หรือสงใหบริษัทใหญรวมแปรรูปจําหนายเปนการประกัน
รายไดของชุมชน 
  2) ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดนาน (พ.ศ. 2558-2561) 
   ภายใตวิสัยทัศน “เมืองแหงความสุข ธรรมชาติสมบูรณ แหลงทองเท่ียว หลากหลาย พรอมมุง
สูประชาคมอาเซียน” 
   โดยมีพันธกิจของจังหวัดท่ีเก่ียวของกับการเปลี่ยนแปลงการใชท่ีดินของจังหวัดนาน คือ 
   บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ใหเปนเมืองอุทยานแหงชาติ เมืองแหง
ชุมชนคน ตนน้ําท่ีคงความสมบูรณอยางยั่งยืน ตลอดจนพัฒนาทรัพยากรการผลิตทางการเกษตร  
     - สงเสริมกระบวนการมีสวนรวมทุกภาคสวนในการบริหารจัดการรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดลอมใหเกิดความอุดมสมบูรณอยางยั่งยืนเพ่ิมข้ึน 
     - พัฒนาแหลงน้ําใหมีปริมาณน้ําพอเพียงกับการ อุปโภคบริโภค และการเกษตรกรรม 
     - ปรับปรุงการปลูกพืชเชิงเดี่ยวใหเปนระบบผสมผสานหลากหลายโดยพัฒนาระบบ 
วนเกษตร พืชเศรษฐกิจ ไมผล (สํานักงานจังหวัดนาน, 2557) 
   จากแนวทางการพัฒนาดังกลาว ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงการใชท่ีดินจากโครงการพัฒนา
และสงเสริมดานการเกษตร จากโครงการภายในจังหวัด เชน โครงการภูฟา โครงการรักษปานาน เปนตน ซ่ึงมุงหวัง
การสรางอาชีพใหแกเกษตรกร และจากสถานการณสิ่งแวดลอมในประเทศไทย มีการเปลี่ยนแปลงไปอยาง
รวดเร็ว เนื่องมาจากกิจกรรมการพัฒนาทางเศรษฐกิจ และการขยายตัวของประชากรท่ีเพ่ิมมากข้ึน ทําใหเกิด
การใชทรัพยากรเพ่ิมมากข้ึนตามไปดวย ซ่ึงจะกอใหเกิดผลกระทบตอปญหาดานสิ่งแวดลอมตามมา และนับวัน
ปญหาเหลานี้จะทวีความรุนแรงมากข้ึน โดยกิจกรรมตางๆของมนุษย มีท้ังในดานอุตสาหกรรมและเกษตรกรรม 
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บทท่ี 5 

สรุปขอเสนอแนะและประโยชนท่ีไดรับ 

5.1 สรุปผลการศึกษา 

  จังหวัดนานมีสภาพการใชท่ีดินเปนพ้ืนท่ีชุมชน พ้ืนท่ีเกษตรกรรม ประกอบดวยพ้ืนท่ีนาขาว พืชไร 
ซ่ึงสวนใหญเปนขาวโพดเลี้ยงสัตว ไมผล บนพ้ืนท่ีสูงท่ัวไปของจังหวัดนาน จะมีการใชประโยชนแบบไรหมุนเวียน 
หรือไรเลื่อนลอย และพ้ืนท่ีปาไม ดังนั้นขอมูลสภาพการใชท่ีดินท่ีเปน ปจจุบันจึงถือไดวาเปนขอมูลพ้ืนฐานท่ี
สําคัญ กรมพัฒนาท่ีดินจึงนําการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ ภูมิศาสตร เขามาชวยในการจัดทําฐานขอมูลสภาพการ
ใชท่ีดินจังหวัดนาน รวมกับการสํารวจภาคสนาม ซ่ึงไดเริ่มดําเนินการตั้งแต 1 ตุลาคม 2558 - 30 กันยายน 2559 

 5.1.1 สภาพการใชท่ีดินจังหวัดนาน พ.ศ. 2559 

  จังหวัดนาน มีเนื้อท่ีรวมท้ังสิ้น 7,170,0451 ไร จากการดําเนินการสํารวจ ในพ.ศ. 2559 พบวาสภาพ
การใชท่ีดินจําแนกตามประเภทการใชท่ีดินไดดังรายละเอียดดังนี้ 
  1) พ้ืนท่ีเกษตรกรรม เปนประเภทการใชท่ีดินท่ีมีเนื้อท่ีมากท่ีสุด คือ 2,518,951 ไร หรือรอยละ 
35.13 ของเนื้อท่ีจังหวัด โดยมีพ้ืนท่ีทางการเกษตรท่ีสําคัญ ไดแก  ไรหมุนเวียน 1,206,591 ไร ขาวโพด 497,856 ไร 
ยางพารา 228,607 ไร และนาขาว 224,444 ไร  ตามลําดับ 
  2) พ้ืนท่ีปาไม มีเนื้อท่ี 4,448,985 ไร หรือรอยละ 62.05 ของเนื้อท่ีจังหวัด โดยพ้ืนท่ีปาผลัดใบ
สมบูรณมากท่ีสุด 3,764,440 ไร รองลงมาไดแก ปาดิบสมบูรณ  567,640 ไร  ปาผลัดใบรอสภาพฟนฟู 104,925 ไร 
ปาดิบรอสภาพฟนฟู 6,819 ไร และปาปลูกสมบูรณ 5,161 ไร ตามลําดับ 
  3) พ้ืนท่ีเบ็ดเตล็ดมีเนื้อท่ี 22,524 ไร หรือรอยละ 0.31 ของเนื้อท่ีจังหวัด สวนใหญเปนทุงหญาสลับ
ไมพุม/ไมละเมาะ 19,473 ไร พ้ืนท่ีลุม 753 ไร และเหมืองแร 364 ไร ตามลําดับ 
  4) พ้ืนท่ีชุมชนและสิ่งปลูกสราง มีเนื้อท่ี 130,342 ไร หรือรอยละ 1.82 ของเนื้อท่ีจังหวัด พ้ืนท่ีสวน
ใหญเปนหมูบานบนพื้นราบ 91,682 ไร รองลงมาไดแก สถานที่ราชการและสถาบันตางๆ 16,505 ไร        
และหมูบานชาวไทยภูเขา 7,987 ไรตามลําดับ 
  5) พ้ืนท่ีน้ํา มีเนื้อท่ีรวม 49,243 ไร หรือรอยละ 0.69 ของเนื้อท่ีจังหวัด สวนใหญเปนพ้ืนท่ีแมน้ํา ลํา
หวย ลําคลอง 22,940 ไร รองลงมาไดแก อางเก็บน้ํา 22,449 ไร และหนอง บึง ทะเลสาบ 1,954 ไร ตามลําดับ 

 5.1.2 การเปล่ียนแปลงการใชท่ีดินจังหวัดนานระหวาง พ.ศ. 2550 และ พ.ศ. 2559 
  จากตารางเปรียบเทียบสภาพการใชท่ีดิน ระหวางพ.ศ. 2550 และพ.ศ. 2559 พบวาสภาพ
การใชท่ีดินมีการเปลี่ยนแปลงท้ังในลักษณะเนื้อท่ีท่ีเพ่ิมข้ึน และลดลงท่ีสําคัญคือ 
  1) พ้ืนท่ีชุมชนและสิ่งปลูกสราง มีเนื้อท่ีเพ่ิมข้ึน 4,942 ไร โดยเกิดจากการขยายพ้ืนท่ีของพ้ืนท่ี
ชุมชนและสิ่งปลูกสราง กระจายอยูในทุกอําเภอ พบมากในอําเภอเมืองนาน อําเภอนานอย อําเภอเวียงสา       
และอําเภอเฉลิมพระเกียรติ นอกจากนี้ยังพบวาสถานท่ีราชการท่ีสรางข้ึนใหม และขยายพ้ืนท่ีเพ่ิมข้ึน ไดแก 
โครงการกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล  และสถานีพัฒนาเกษตรท่ีสูงตามแนวพระราชดําริ รวมท้ังโรงงาน
อุตสาหกรรมสรางข้ึนใหม ไดแก  Global  บริษัททรัพยแสงดาว จํากัด และแหลงรับซ้ือผลผลิตทางการเกษตรท่ี
เกิดข้ึนใหม ไดแก ใจงามอุตสาหกรรม นานฟาพืชผล และอวนพืชไร 
  2) พ้ืนท่ีเกษตรกรรม มีเนื้อท่ีเพ่ิมข้ึนรวม 773,139 ไร เม่ือพิจารณาเปนรายพืชท่ีสําคัญ จะพบวา 
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   (1) นาขาว มีเนื้อท่ีเพ่ิมข้ึนรวม 224,444 ไร โดยเปลี่ยนแปลงมาจากพ้ืนท่ีปาสมบูรณมากท่ีสุด 
701 ไร รองลงมา ไดแก พ้ืนท่ีปลูกขาวโพด 638 ไร พ้ืนท่ีปลูกลําไย 448 ไร พบมากท่ีอําเภอเวียงสา อําเภอปว 
อําเภอทาวังผา และอําเภอเมืองนาน     
   (2) พืชไร มีเนื ้อที่เ พิ่มขึ ้นรวม 537,197 ไร ขาวโพด เพิ่มขึ้นมากที่ส ุด 52,066 ไร             
โดยเปลี่ยนแปลงมาจากพ้ืนท่ีปาสมบูรณมากท่ีสุด 127,941 ไร รองลงมา ไดแก พ้ืนท่ีปารอสภาพฟนฟู 15,109 ไร 
พืชไรอ่ืนๆ 14,447 ไร พบมากท่ีอําเภอเวียงสา อําเภอนานอย อําเภอแมจริม และอําเภอเมืองนาน 
   (3) ไมยืนตน มีเนื้อที่เพิ่มขึ้นรวม 339,975 ไร ยางพาราเพิ่มขึ้นมากที่สุด 202,448 ไร     
โดยเปลี่ยนแปลงมาจากพ้ืนท่ีปลูกขาวโพดมากท่ีสุด 74,008 ไร รองลงมา ไดแก พ้ืนท่ีปาสมบูรณ 48,882 ไร 
ขาวโพด(ไรหมุนเวียน) 33,534 ไร พบมากท่ีอําเภอเมืองนาน อําเภอเวียงสา อําเภอภูเพียง และอําเภอนานอย 
   (4) ไมผล มีเนื้อท่ีเพ่ิมข้ึนรวม 209,729 ไร ไมผลเพ่ิมข้ึนมากท่ีสุด 14,646 ไร โดยเปลี่ยนแปลง
มาจากพ้ืนท่ีปลูกขาวโพดมากท่ีสุด 4,096 ไร รองลงมา ไดแก ขาวโพด(ไรหมุนเวียน) 3,469 ไร พ้ืนท่ีปาสมบูรณ 
1,103 ไร พบมากท่ีอําเภอเวียงสา อําเภอภูเพียง อําเภอนานอย และอําเภอเมืองนาน 
   (5) ไรหมุนเวียน มีเนื้อท่ีเพ่ิมข้ึนรวม 479,656 ไร ขาวโพด(ไรหมุนเวียน) เพ่ิมข้ึนมากท่ีสุด 
404,289  ไร  โดยเปลี่ยนแปลงมาจากพ้ืนท่ีปาสมบูรณมากท่ีสุด รองลงมา ไดแก พ้ืนท่ีไรหมุนเวียน  61,638 ไร 
และปารอสภาพฟนฟู 41,276 ไร พบมากท่ีอําเภอเวียงสา อําเภอเมืองนาน อําเภอเฉลิมพระเกียรติ และอําเภอ
ทาวังผา     

  3) พ้ืนท่ีปาไม โดยภาพรวมพ้ืนท่ีปาไมของจังหวัดนานลดลง 773,944 ไร แตเม่ือพิจารณา         
ในรายละเอียด พบวา ปาสมบูรณมีเนื้อท่ีลดลง 698,203 ไร เปลี่ยนไปเปน ขาวโพด(ไรหมุนเวียน) มากท่ีสุด 
379,761 ไร ในขณะท่ีปารอสภาพฟนฟูมีเนื้อท่ีลดลง 75,741 ไร โดยเปลี่ยนแปลงไปเปน ขาวโพด(ไรหมุนเวียน) 
มากท่ีสุด 41,276 ไร ซ่ึงมีสาเหตุหลักจากความตองการพ้ืนท่ีทํากินเพ่ิมมากข้ึน 
  4) พ้ืนท่ีแหลงน้ํา มีเนื้อท่ีเพ่ิมข้ึน 1,447 ไร เปนอางเก็บน้ํา บอน้ําในไรนา และคลอง ชลประทาน  
เนื่องจากมีความตองการน้ําใชในกิจกรรมตางๆ ในปริมาณเพ่ิมสูงข้ึน ไดแก ใชน้ําเพ่ือทํานา ปลูกพืชไร ปลูกพืชผัก 
และเพ่ือการอุปโภคบริโภคของประชาชนในหมูบาน จึงมีการพัฒนาแหลงน้ํา เพิ่มพื้นที่ชลประทาน โดยเนน
การเพ่ิมประสิทธิภาพการกระจายน้ําสูพ้ืนท่ีการเกษตร เพ่ือแกไขปญหาการขาดแคลนน้ําและการเพ่ิมชองทาง
ระบายน้ําเพ่ือลดความรุนแรงจากน้ําทวม 
  5) พ้ืนท่ีเบ็ดเตล็ด โดยภาพรวมมีเนื้อท่ีลดลง 5,584 ไร โดยพบวาเปลี่ยนแปลงไปเปนพ้ืนท่ีปลูก
ขาวโพดมากท่ีสุด 2,685 ไร รองลงมาคือพ้ืนท่ีปลูกยางพารา 988 ไร และขาวโพด(ไรหมุนเวียน) 951 ไร  
ตามลําดับ เนื่องจากประชากรตองการขยายพ้ืนท่ีทํากิน เพ่ือเพ่ิมรายได รวมท้ังทางจังหวัดมีนโยบายสงเสริมการ
ปลูกพืชพลังงานทดแทนในพ้ืนท่ีท้ิงรางดวย 

 5.1.3 การใชประโยชนท่ีดิน ในเขตลุมน้ํานาน จังหวัดนาน พ.ศ. 2559 
  ลุมน้ํานาน มีเนื้อท่ี 6,828,034 ไร คิดเปนรอยละ 95.23 ของจังหวัดนาน จากการดําเนินการ
สํารวจ ในพ.ศ. 2559 พบวา การใชประโยชนท่ีดิน ในพ้ืนท่ีลุมน้ํานาน มีพ้ืนท่ีการเกษตรเหมาะสมกับการ
เพาะปลูกในพ้ืนท่ีลุมน้ํานาน สวนใหญจะอยูบริเวณตอนลางสองฝงลําน้ําดานตะวันตกของลุมน้ําใกลจุดบรรจบ
แมน้ําปงและยม การทําการเกษตรอาศัยน้ําฝนเปนหลัก บางสวนเปนเขตชลประทานท่ีเกษตรกรใชภูมิปญญา
ชาวบานทําฝายแมวและคลองไสไก เพ่ือทําการเกษตรหลังชวงฤดูฝน เม่ือพิจารณาแลวแยกประเภทไดดังนี้ 
  1) พ้ืนท่ีปาไม มีเนื้อท่ี 4,232,081 ไร คิดเปนรอยละ 61.98 ของพ้ืนท่ีท้ังลุมน้ํา  
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  2) พ้ืนท่ีเกษตรกรรม มีเนื้อท่ี  2,400409 ไร หรือคิดเปนรอยละ 35.14 ของพ้ืนท่ีท้ังลุมน้ํา 
ไดแก พ้ืนท่ีพืชไรหมุนเวียนมีเนื้อท่ี 1,137,341 ไร หรือคิดเปนรอยละ 16.66 ของพ้ืนท่ีท้ังลุมน้ํา พ้ืนท่ีพืชไร     
มีเนื้อท่ี 525,294  ไร หรือคิดเปนรอยละ 7.68 ของพ้ืนท่ีท้ังลุมน้ํา พ้ืนท่ีไมยืนตน มีเนื้อท่ี 326,451 ไร หรือคิดเปน
รอยละ 4.79 ของพ้ืนท่ีท้ังลุมน้ํา พ้ืนท่ีนามีเนื้อท่ี 212,682 ไร หรือคิดเปนรอยละ 3.12 ของพ้ืนท่ีท้ังลุมน้ํา พ้ืนท่ี
ไมผล  มีเนื้อที่ 197,634 ไร หรือคิดเปนรอยละ 2.89 พื้นที่ทุงหญาเลี้ยงสัตวมีเนื้อที่ 593 ไร พื้นที่เกษตร
ผสมผสาน มีพ้ืนท่ี 78 ไร และพ้ืนท่ีเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา มีเนื้อท่ี 68 ไร ตามลําดับ   
   3) พ้ืนท่ีชุมชนและสิ่งปลูกสราง มีเนื้อท่ี 125,796 ไร หรือคิดเปนรอยละ 1.84 ของพ้ืนท่ีท้ังลุมน้ํา  
  4) พ้ืนท่ีแหลงน้ํา มีเนื้อท่ี 48,097 ไร หรือคิดเปนรอยละ 0.71 ของพ้ืนท่ีท้ังลุมน้ํา  
   5) พ้ืนท่ีเบ็ดเตล็ด มีเนื้อท่ี 21,651 ไร หรือคิดเปนรอยละ 0.32 ของพ้ืนท่ีท้ังลุมน้ํา   

 5.1.4 สถานการณการใชประโยชนท่ีดินในเขตปาไมตามกฎหมาย พ.ศ. 2559 
   จังหวัดนานมีเนื้อท่ีท้ังสิ้นประมาณ 7,170,045 ไร ซ่ึงสภาพพ้ืนท่ีโดยท่ัวไปของจังหวัดสวนใหญ
เปนภูเขาถึงรอยละ 87.20 ของเนื้อท่ีท้ังหมด มีท่ีราบเพียงรอยละ 12.80 ของเนื้อท่ีท้ังหมด จากการดําเนินการ
สํารวจ ในพ.ศ. 2559 พบวา มีการใชท่ีดินในเขตปาตามกฎหมาย ดังนี้ 
  1) พ้ืนท่ีเขตปาเพ่ือการอนุรักษ (Zone C) พ้ืนท่ีเขตตามกฎหมายเพ่ือการอนุรักษในจังหวัดนาน มี
เนื้อท่ี 3,870,755 ไร โดยพ้ืนท่ีเขตปาเพ่ือการอนุรักษ (Zone C) มีการบุกรุกเปนพ้ืนท่ีเกษตรกรรมมากท่ีสุด 
ประกอบดวยการใชท่ีดิน ดังนี้ 
   -  พ้ืนท่ีชุมชน มีเนื้อท่ี 14,848 ไร หรือรอยละ 0.38 ของเนื้อท่ีปาเพ่ือการอนุรักษ 
   -  พื้นที่เกษตรกรรม มีเนื้อที่ 1,326,644 ไร หรือรอยละ 34.27 ของเนื้อที่ปาเพ่ือการ
อนุรักษ   
   -  พ้ืนท่ีปาไม มีเนื้อท่ี 2,514,530 ไร หรือรอยละ 64.96 ของเนื้อท่ีปาเพ่ือการอนุรักษ  
   -  พ้ืนท่ีแหลงน้ํา มีเนื้อท่ี 12,179 ไร หรือรอยละ 0.32 ของเนื้อท่ีปาเพ่ือการอนุรักษ  
   -  พ้ืนท่ีอ่ืนๆ มีเนื้อท่ี 2,554 ไร หรือรอยละ 0.07 ของเนื้อท่ีปาเพ่ือการอนุรักษ  

  2) พ้ืนท่ีเขตปาเพ่ือเศรษฐกิจ (Zone E) มีพ้ืนท่ีปาเพ่ือเศรษฐกิจ (Zone E) ท้ังหมด 236,752 ไร 
ประกอบดวยการใชท่ีดิน ดังนี้ 
   -  พ้ืนท่ีชุมชน มีเนื้อท่ี 9,900 ไร หรือรอยละ 4.18 ของพ้ืนท่ีปาเพ่ือเศรษฐกิจ 
   -  พ้ืนท่ีเกษตรกรรม มีเนื้อท่ี 152,184 ไร หรือรอยละ 64.28 ของพื้นที่ปาเพื่อเศรษฐกิจ
   -  พ้ืนท่ีปาไม มีเนื้อท่ี 69,679 ไร หรือรอยละ 29.43 ของพ้ืนท่ีปาเพ่ือเศรษฐกิจ 
   -  พ้ืนท่ีแหลงน้ํา มีเนื้อท่ี 3,045 ไร หรือรอยละ 1.29 ของพ้ืนท่ีปาเพื่อเศรษฐกิจ 
   -  พ้ืนท่ีอ่ืนๆ มีเนื้อท่ี 1,944 ไร หรือรอยละ 0.82 ของพ้ืนท่ีปาเพ่ือเศรษฐกิจ 
  3) พ้ืนท่ีเขตปาท่ีเหมาะสมตอการเกษตร (Zone A) มีเนื้อที่ทั้งหมด 96 ไร ของเนื้อที่ปาไม
ตามกฎหมายท้ังหมด ประกอบดวยการใชท่ีดิน ดังนี้ 
   -  พ้ืนท่ีเกษตรกรรม มีเนื้อท่ี 75 ไร หรือรอยละ 78.12 ของเนื้อท่ีปาท่ีเหมาะสมตอ
การเกษตร  
   -  พ้ืนท่ีปาไม มีเนื้อท่ี 21 ไร หรือรอยละ 21.88 ของเนื้อท่ีปาท่ีเหมาะสมตอการเกษตร  
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5.2 ขอเสนอแนะ 

 5.2.1 การสํารวจสภาพการใชท่ีดินโดยใชเทคโนโลยีการสํารวจระยะไกลจากการใชขอมูลภาพถาย
ดาวเทียม ทําใหการสํารวจทําไดอยางรวดเร็ว และสะดวกยิ่งข้ึน โดยเฉพาะในพ้ืนท่ีท่ีการคมนาคมยังไมสะดวก    
ทําใหสามารถสํารวจไดครอบคลุมพ้ืนท่ีมากยิ่งข้ึนแตการใชขอมูลดาวเทียมยังมีขอจํากัดอยูบางในบางครั้ง
ระยะเวลาการถายภาพท่ีไดจะไมตรงกับฤดูกาลเพาะปลูก เนื่องมาจากขอจํากัดของระบบการถายภาพท่ีไมสามารถ
ถายภาพผานชั้นเมฆได จึงตองใชขอมูลภาพถายดาวเทียมท่ีไมตรงกับฤดูเพาะปลูกทําใหการตีความโดยใชภาพถาย
ดาวเทียมเพียงอยางเดียวจึงอาจทําใหเกิดความผิดพลาดได ดังนั้นจึงควรตรวจสอบความถูกตองโดยการใชแผนท่ี
การใชท่ีดินในอดีต ภาพถายออรโธสี การสํารวจภาคสนาม และการสอบถามขอมูลในพ้ืนท่ีจึงมีความจําเปนเพ่ือให
ไดขอมูลท่ีถูกตอง และมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
 5.2.2 ผลของการศึกษาสภาพการใชท่ีดิน และการเปลี่ยนแปลงการใชท่ีดินจังหวัดนาน ระหวาง พ.ศ. 2550 
และพ.ศ. 2559  พบประเด็นท่ีเปนขอเสนอแนะ เปนแนวทางปฏิบัติในการจัดการพัฒนาการใหถูกตองเหมาะสมกับ
สมรรถนะของท่ีดิน สภาพทางเศรษฐกิจ และสังคม เพ่ือนําไปสูการใชท่ีดินอยางยั่งยืน ดังนี้ 
  1) พ้ืนท่ีนาขาว มีแนวโนมลดลง เนื่องจากการเปลี่ยนไปปลูกพืชเศรษฐกิจท่ีใหผลตอบแทนท่ีสูงกวา 
จะสงผลใหผลผลิตขาวของประเทศลดลง ความตองการบริโภคท่ีเพ่ิมมากข้ึนตามการเพ่ิมของประชากร จะทําให
เกิดผลกระทบตอความม่ันคงทางอาหารของประเทศในอนาคตได ภาครัฐจึงตองมีการติดตามการเปลี่ยนแปลงการ 
ใชท่ีดินอยางตอเนื่อง เพ่ือจะทําใหสามารถหากลไกและมาตรการปองกัน รวมท้ังการแกไขปญหาท่ีอาจจะเกิดข้ึนได 
  2) พ้ืนท่ีปาในจังหวัดนานลดลงอยางตอเนื่อง สาเหตุหลักของการสูญเสียพ้ืนท่ีปาในจังหวัดนาน
อยางรวดเร็วในชวง 5-10 ป ท่ีผานมา มาจากการขยายพ้ืนท่ีปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตวบนพ้ืนท่ีลาดชัน ซ่ึงสวนหนึ่ง
มาจากราคาขาวโพดท่ีสูงข้ึน ทําใหเกษตรกรมีแรงจูงใจเพ่ิมข้ึนในการขยายพ้ืนท่ีปลูกขาวโพดของตนเองไปยัง
พ้ืนท่ีปาธรรมชาติ การรักษาพ้ืนท่ีปาใหคงอยูควรจะมีรูปแบบตางๆ ท่ีจะนํามาประยุกตเพ่ือใหเกษตรกรสามารถ
ลดพ้ืนท่ีการปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตว โดยแสดงใหเห็นวาในแตละทางเลือกใหผลตอบแทนคุมคามากกวาการปลูก
ขาวโพดไดอยางไร เชน ในหมูบานท่ีสามารถจัดสรรท่ีราบไดบางสวน และมีระบบชลทาน เกษตรสามารถปลูก
ทํานาขาวเหนียวและปลูกพืชหลังนาติดตอกันได 2 ชนิด เชน ขาว-ยาสูบ-ขาวโพด หรือขาว-ผักกาดปลี
เขียว-ถ่ัว แลวแตสภาพความเหมาะสมในแตละพ้ืนท่ีจากปญหาการปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตวท่ีสงผลกระทบตอ
สิ่งแวดลอม และนโยบายของรัฐบาลท่ีเรงแกไขปญหาเขาหัวโลนในพ้ืนท่ีตนน้ํา 13 จังหวัดในภาคเหนือและภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือท่ีถูกบุกรุกกวา 8.6 ลานไร โดยใน ระยะเรงดวน คือ พ.ศ. 2558-2559 ซ่ึงจากการศึกษา
พ้ืนท่ีตนแบบ สามารถเปนแนวทางหรือทางเลือกใหแกเกษตรกรจังหวัดนาน เพ่ือลดการปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตว 
และลดการบุกรุกพ้ืนท่ีปาใหนอยลง 
  3) พ้ืนท่ีแหลงน้ํา จากสถานการณของปญหาของแหลงน้ํา เชน ปญหาการขาดแคลนน้ําใชในชวงฤดู
รอน ปญหาน้ําทวมในชวงฤดูฝนท่ีเกิดข้ึนในบางพ้ืนท่ี ปญหาการบุกรุกพ้ืนท่ีแหลงน้ํา ปญหาการพัฒนาพ้ืนท่ี
แหลงน้ํา และปญหาคุณภาพแหลงน้ํา ในอนาคตเม่ือคํานึงถึงความตองการท่ีเพ่ิมข้ึนของการใชน้ําในดานตางๆ           
อันเนื่องมาจากการเพ่ิมข้ึนของประชากร การเจริญเติบโตดานเศรษฐกิจและสังคม ซ่ึงจะทําใหเกิดความไม
สมดุลในดานการใชน้ําและทรัพยากรธรรมชาติอ่ืนท่ีเก่ียวของ อาจกอใหเกิดปญหาตางๆ ตามมา ปญหาเหลานี้
ยังคงเปนปญหาสําคัญท่ีควรไดรับการแกไขอยางตอเนื่องสงเสริมกระบวนการมีสวนรวมของทุกภาคสวนในการ
บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหเกิดความอุดมสมบูรณอยางยั่งยืนเพ่ิมข้ึนมีความม่ันคงใน
การประกอบอาชีพและถือปฏิบัติตนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
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  4) การใชประโยชนจากท่ีดินไมเหมาะสมกับสมรรถนะของท่ีดิน นําไปสูปญหาผลผลิตตกต่ํา จึงทํา

ใหเกษตรกรตองขยายพ้ืนท่ีเพาะปลูกออกไปเรื่อยๆ เพ่ือใหไดผลผลิตเพียงพอตอการเลี้ยงชีพ สงผลให
ทรัพยากรดินถูกใชอยางไมเหมาะสมและเกิดการเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติ รัฐบาลตองหามาตรการ   
ท่ีชัดเจนเพ่ือนํามากําหนดใหมีการใชท่ีดินอยางเหมาะสมและเต็มสมรรถนะ มีมาตรการจูงใจใหเกษตรกรทําการ
ผลิตตามศักยภาพของพ้ืนท่ี เชน โครงการเขตเหมาะสมสําหรับการปลูกพืชเศรษฐกิจ (Zoning) ในขณะเดียวกัน
พ้ืนท่ีท่ีไมมีความเหมาะสม ก็ตองสงเสริมใหเกษตรกรผลิตสินคาเกษตรท่ีจะสรางรายไดใหม เชน โครงการ
อนุรักษปาไม(นาน) เปนการปลูกปาโดยใชพืชไมปาพ้ืนเมือง เพราะพืชไมปาพ้ืนเมืองเหลานี้มีระบบรากท่ี
แข็งแรง สามารถยึดดินและหินเอาไวไมใหพังลงมาเปนอันตรายตอทรัพยากรธรรมชาติอ่ืนๆ ชีวิตและทรัพยสิน
ของคน มีการปลูกพืชเศรษฐกิจ เชน กาแฟ หวาย ไผ สมุนไพร และเครื่องเทศ หัดใหแปรรูปจัดการตลาด หรือ
สงใหบริษัทใหญรวมแปรรูปจําหนายเปนการประกันรายไดของชุมชน เปนตน 

5.3 ประโยชนที่ไดรับ 

 5.3.1 ไดทราบถึงสถานการณการใชท่ีดินของจังหวัดนาน ในพ.ศ. 2559 รวมท้ังปจจัยท่ีทําใหเกิดการ
เปลี่ยนแปลงการใชท่ีดินระหวาง พ.ศ. 2550 และ พ.ศ. 2559 
 5.3.2 สามารถนําขอมูลแผนที่สภาพการใชที่ดินเชิงเลข นําไปวิเคราะหเพื่อกําหนดแผนการใชที่ดิน 
เพ่ือใหสามารถใชประโยชนจากท่ีดินไดเต็มศักยภาพของท่ีดิน และเปนการใชประโยชนจากทรัพยากรท่ีดิน
อยางยั่งยืน 
 5.3.3 หน ว ย ง านต า งๆ  เ ช น  กรมชลประทาน  กรม โยกาธ ิก า รและผ ัง เ ม ือ ง  กระทร ว ง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม กองทุนสวนยาง เปนตน รวมทั้งสถาบันการศึกษา เชน มหาวิมยา
ลัยแมโจ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร เปนตน สามารถนําขอมูลแผนที่สภาพการใชที่ดินเชิงเลข ไปเปน
ฐานขอมูลในการประกอบการวิจัยและคนควา 
 5.3.4 สามารถนําขอมูลแผนท่ีสภาพการใชท่ีดินเชิงเลขไปใชในการคาดการณผลผลิตพืชเศรษฐกิจ
ลวงหนา เพ่ือจัดทําแผนการผลิต และแผนการตลาดรองรับผลผลิตทางการเกษตร เพ่ือปองกันปญหาผลผลิต
ทางการเกษตรลนตลาด และราคาผลผลิตตกต่ําได 
 5.3.5 หนวยงานภาครัฐสามารถนําขอมูลท่ีไดไปประกอบการกําหนดนโยบายและแผนเพ่ือการพัฒนา
ประเทศได 
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ตารางผนวกท่ี 1  การเปลี่ยนแปลงการใชดินจังหวัดนาน ระหวาง พ.ศ. 2550 และ พ.ศ. 2559 
 

สัญลักษณ   ประเภทการใชทีด่ิน  
 ป 2550   ป 2559   การเปลี่ยนแปลง  

เน้ือที่ (ไร) รอยละ เน้ือที่ (ไร) รอยละ เน้ือที่ (ไร) รอยละ 

   พ้ืนที่ชุมชนและสิ่งปลูกสราง  125,400       1.74      130,342       1.82   + 4,942   + 3.94  

 U101   ตัวเมืองและยานการคา  7,180  0.10    7,360  0.10   + 180   + 2.51  

 U200   หมูบาน/ที่ดินจัดสรรราง  50  -    50   -   -   -  

 U201    หมูบานบนพื้นราบ  88,932  1.24   91,682  1.28   + 2,750   + 3.09  

 U202   หมูบานชาวไทยภูเขา  7,729  0.11   7,987  0.11   + 258   + 3.34  

 U301   สถานที่ราชการและสถาบันตางๆ  15,888  0.22   16,505  0.23   + 617   + 3.88  

  U401   สนามบิน  642  0.01  642  0.01    -      -  

 U500   โรงงานอุตสาหกรรมราง  519  0.01  519  0.01    -      -  

 U502   โรงงานอุตสาหกรรม  1,300  0.02  1,543  0.02   + 243   + 18.69  

 U503   ลานตากและแหลงรับซ้ือทางการเกษตร  277  -    741  0.01   + 464   + 167.51  

 U600   สถานที่ราง ( รีสอรทราง, คายเยาวชนราง )  24  -    45   -   + 21   + 87.50  

 U601   สถานที่พกัผอนหยอนใจ  788  0.01  881  0.01   + 93   + 11.80  

 U602   รีสอรท,โรงแรม,เกสตเฮาส  980  0.01  1,085  0.02   + 105   + 10.71  

 U603   สุสาน  ปาชา  1,027  0.01  1,215  0.02   + 188   + 18.31  

 U605   สถานีบริการน้ํามัน  64  -    48   -   - 16   - 25.00  

 U701   สนามกอลฟ  -   -  39   -   + 39   + 100.00  

   พ้ืนที่เกษตรกรรม  1,745,812  24.34   2,518,951     35.13   + 773,139   + 44.29  

   พ้ืนที่นา  224,224  3.13      224,444       3.13   + 220   + 0.10  

 A100   นาราง  579  0.01  591  0.01   + 12   + 2.07  

 A101    นาขาว  223,645  3.12   223,853  3.12   + 208   + 0.09  

   พืชไร   481,533  6.71      537,197       7.50   + 55,664   + 11.56  

 A200   ไรราง  2,283  0.03  21,333  0.30   + 19,050   + 834.43  

 A201   พืชไรผสม  2,418  0.03  10   -   - 2,408   - 99.59  

 A202   ขาวโพด  445,790  6.22   497,856  6.95   + 52,066   + 11.68  

 A204    มันสําปะหลัง  106   -  1,436  0.02   + 1,330  + 1,254.72  

 A206   ยาสูบ  28   -  161   -   + 133   + 475.00  
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ตารางผนวกท่ี 1  (ตอ) 
 

สัญลักษณ   ประเภทการใชทีด่ิน  
 ป 2550   ป 2559   การเปลี่ยนแปลง  

เน้ือที่ (ไร) รอยละ เน้ือที่ (ไร) รอยละ เน้ือที่ (ไร) รอยละ 

 A208   ถั่วเขียว   -   -  43   -   + 43   + 100.00  

 A206   ยาสูบ  28   -  161   -   + 133   + 475.00  

 A208   ถั่วเขียว   -   -  43   -   + 43   + 100.00  

 A210   ถั่วลิสง  120   -  64   -   - 56   - 46.67  

 A212   ถั่วดํา,ถัว่แดง   -   -  22   -   + 22   + 100.00   

 A216   ขาวไร  25,963  0.36  9,152  0.13   - 16,811   - 64.75  

 A222   ขิง  55   -  141   -   + 86   + 156.36  

 A223   กะหลํ่าปลี  4,770  0.07  6,962  0.10   + 2,192   + 45.95  

 A229   พริก   -   -  17   -   + 17   + 100.00  

   ไมยืนตน  93,194  1.30   339,975  4.74   + 246,781   + 264.80  

 A300   ไมยืนตน/เส่ือมโทรม   -   -  53   -   + 53   + 100.00   

 A301    ไมยืนตนผสม  47   -  36   -   - 11   - 23.40  

 A302     ยางพารา  26,159  0.37  228,607  3.19   + 202,448   + 773.91  

 A303   ปาลมน้ํามัน  20   -  585  0.01   + 565  + 2,825.00  

 A304    ยูคาลิปตัส  831  0.01  1,036  0.01   + 205   + 24.67  

 A305   สัก   63,464  0.89   103,519  1.44   + 40,055   + 63.11  

 A306   สะเดา  3   -  99   -   + 96  + 3,200.00  

 A312   กาแฟ  106   -  1,849  0.03   + 1,743  + 1,644.34  

 A314   หมอน  27   -  105   -   + 78   + 288.89  

 A315   ไผ(ตง,หวานปลูกเพื่อการคา)  2,136  0.03  3,631  0.05   + 1,495   + 69.99  

 A318   จามจุรี  287   -  287  0.01    -      -  

 A322   กฤษณา  102   -  81   -   - 21  - 20.59  

 A323   ตะกู  12   -  87   -   + 75   + 625.00  

   ไมผล  219,244  3.05   209,729       2.92   - 9,515   - 4.34  

 A400   ไมผลราง/เส่ือมโทรม   -   -  1,351  0.02  + 1,351   + 100.00  

 A401    ไมผลผสม  57,070  0.80  42,424  0.59   - 14,646   - 25.66  
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ตารางผนวกท่ี 1  (ตอ) 
 

สัญลักษณ   ประเภทการใชทีด่ิน  
 ป 2550   ป 2559   การเปลี่ยนแปลง  

เน้ือที่ (ไร) รอยละ เน้ือที่ (ไร) รอยละ เน้ือที่ (ไร) รอยละ 

 A402   สม  2,092  0.03  806  0.01   - 1,286   - 61.47  

 A404   เงาะ  510  0.01  809  0.01   + 299   + 58.63  

 A406   ล้ินจี่  
        

40,462  0.56  49,015  0.68  + 8,553   + 21.14  

 A407   มะมวง  28,741  0.40  23,987  0.34  - 4,754   - 16.54  

 A408   มะมวงหิมพานต  1,482  0.02  1,956  0.03   + 474   + 31.98  

 A409   พุทรา  25   -  3   -   - 22   - 88.00  

 A410   นอยหนา   -   -  14   -   + 14   + 100.00  

 A411   กลวย  115   -  252   -   + 137   + 119.13  

 A412   มะขาม   32,947  0.46  30,017  
       

0.42   - 2,930   - 8.89  

 A413   ลําไย  55,091  0.77  58,177  
       

0.81   + 3,086   + 5.60  

 A414   ฝร่ัง  53   -  65   -   + 12   + 22.64  

 A415   มะละกอ  58   -  129   -   + 71   + 122.41  

 A416   ขนุน  32   -  37   -   + 5   + 15.63  

 A417   กระทอน  163   -  171   -   + 8   + 4.91  

 A420   ลางสาด ลองกอง  33   -  23   -   - 10  
-          

30.30  

 A422   มะนาว  228   -  331  
       

0.01   + 103   + 45.18  

 A425   มะกอกน้ํา  32   -  32   -    -      -  

 A426   แกวมังกร  3   -  17   -   + 14   + 466.67  

 A427   สมโอ  107   -  113   -   + 6   + 5.61  

   พืชสวน   112            -     268          -     + 156   + 139.29  

 A502   พืชผัก  112   -  184   -   + 72   + 64.29  

 A511   หวาย   -   -  84   -   + 84   + 100.00  

   ไรหมุนเวียน   726,905  10.15   1,206,561     16.84   + 479,656   + 65.99  

 A600   ไรราง  138,800  1.94   283,036  3.95   + 144,236   + 103.92  

 A602   ขาวโพด   407,735  5.69   812,024  11.33  + 404,289   + 99.15  
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ตารางผนวกท่ี 1  (ตอ) 
 

สัญลักษณ   ประเภทการใชทีด่ิน  
 ป 2550   ป 2559   การเปลี่ยนแปลง  

 เน้ือที่ (ไร)   รอยละ   เน้ือที่ (ไร)   รอยละ   เน้ือที่ (ไร)   รอยละ  

 A616   ขาวไร  180,370  2.52  111,501  1.56   - 68,869   - 38.18  

 A701   ทุงหญาเล้ียงสัตว  148   -  187   -      + 39   + 26.35  

 A702   โรงเรือนเล้ียงโค กระบือ และมา  113   -  148   -   + 35   + 30.97  

 A703   โรงเรือนเล้ียงสัตวปก  195   -  222   -   + 27   + 13.85  

 A704   โรงเรือนเล้ียงสุกร  8   -  17   -   + 9   + 112.50  

   สถานที่เพาะเลีย้งสตัวนํ้า  59   -   69   -   + 10   + 16.95  

 A902   สถานที่เพาะเล้ียงปลา  59   -  69   -   + 10   + 16.95  

   เกษตรผสมผสาน/ไรนาสวนผสม  45   -  102   -   + 57   + 126.67  

 A001   เกษตรผสมผสาน/ไรนาสวนผสม  45   -  102   -   + 57   + 126.67  

   พ้ืนที่ปาไม  5,222,929  72.86   4,448,985     62.05   - 773,944   - 14.82  

 F100    ปาไมผลัดใบรอสภาพฟนฟู   6,858  0.10  6,819  0.10   - 39   - 0.57  

 F101   ปาไมผลัดใบสมบูรณ  596,537  8.32        567,640  7.92   - 28,897   - 4.84  

 F200    ปาผลัดใบรอสภาพฟนฟ ู 180,627  2.52        104,925  1.46   - 75,702   - 41.91  

 F201    ปาผลัดใบสมบูรณ  4,432,845  61.83     3,764,440  52.50   - 668,405   - 15.08  

 F501   ปาปลูกสมบูรณ   6,062  0.09  5,161  0.07   - 901   - 14.86  

   พ้ืนที่แหลงนํ้า  47,796  0.68        49,243       0.69   + 1,447   + 3.03  

 W101     แมน้ํา ลําหวย ลําคลอง   21,920  0.31          22,940  0.32   + 1,020   + 4.65  

 W102     หนอง  บึง ทะเลสาบ    1,852  0.03  1,954  0.03   + 102   + 5.51  

 W201     อางเก็บน้ํา   22,580  0.32   22,449  0.31   - 131   - 0.58  

 W202   บอน้ําในไรนา   1,436  0.02  1,863  0.03   + 427   + 29.74  

 W203   คลองชลประทาน  8   -  37   -   + 29  362.50  

   พ้ืนที่เบ็ดเตลด็   28,108  0.38        22,524       0.31   - 5,584   - 19.87  

 M101   ทุงหญาธรรมชาติ  255   -  312   -   + 57   + 22.35  

 M102   ทุงหญาสลับไมพุม/ไมละเมาะ  26,059  0.36   19,473   0.27   - 6,586   - 25.27  

 M103   ไผ (ไผหนาม)  93   -  93   -    -      -  

 M201   พื้นที่ลุม  758  0.01  753   0.01   - 5   - 0.66  
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หมายเหตุ : * รอยละเม่ือเปรียบเทียบกับเนื้อท่ีใน ป  พ.ศ. 2550 
 - ลดลง 
 + เพ่ิมข้ึน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตารางผนวกท่ี 1  (ตอ) 
 

สัญลักษณ   ประเภทการใชทีด่ิน  
 ป 2550   ป 2559   การเปลี่ยนแปลง  

 เน้ือที่ (ไร)   รอยละ   เน้ือที่ (ไร)   รอยละ  
 เน้ือที่ 

(ไร)   รอยละ  

M300 เหมืองเกา บอขุดเกา  71  -    208   -  + 137   + 192.96  

M301 เหมืองแร  331  0.01  364   0.01  + 33  + 9.97  

M303 บอทราย  77   -  148   -  + 71  + 92.21  

M304  บอดิน  320   -  346  0.01  + 26   + 8.13  

M401  พื้นที่กองวัสดุ  11   -  11   -    -        -      

M405  พื้นที่ถม  107   -  790   0.01   + 683   + 638.32  

M701  ที่ทิ้งขยะ  26   -  26   -    -        -      

   รวม   7,170,045     100.00   7,170,045   100.00    -        -      
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ตารางผนวกท่ี 2  การจําแนกการใชประโยชนท่ีดิน (Land Use Classification) 

ระดับ/Level 1 ระดับ/Level 2 ระดับ/Level 3 

U U1 ตัวเมืองและยานการคา     

พ้ืนท่ีชุมชนและ   City, Town ,        

ส่ิงปลูกสราง   Commercial        

Urban and  U2 หมูบาน U200 หมูบาน/ท่ีดินจัดสรรราง Abandoned village 

Built-up land    village U201       หมูบานบนพ้ืนราบ Thai village 

      U202 หมูบานชาวไทยภูเขา   Hill tribe village 

      U203 หมูบานชาวเล Moken village 

  U3 สถานท่ีราชการ  U300  สถานท่ีราชการ  Abandoned 
institutional land 

    และสถาบันตางๆ    และสถาบันตางๆ ราง   

    Institutional land U301  สถานท่ีราชการและสถาบันตางๆ Institutional land 

  U4 สถานีคมนาคม  U401 สนามบิน Airport 

    Transportation, U402  สถานีรถไฟ   Railway station 

    Communication  U403 สถานีขนสง   Bus station 

    and Utility U404  ทาเรือ Harbour 

      U405 ถนน Road 

      *U406 ทางรถไฟ Railway  

  U5 พ้ืนท่ีอุตสาหกรรม U500 โรงงานอุตสาหกรรมราง  Abandoned factory 

    Industrial land U501 นิคมอุตสาหกรรม  Industrial  estate 

             U502 โรงงานอุตสาหกรรม   Factory 

      U503 ลานตากและแหลงรับซ้ือทาง
การเกษตร 

Abandoned industrial 
land centers 

  U6 ส่ิงปลูกสรางอื่นๆ  U600 สถานท่ีราง  Abandoned area 

    Other built-up land U601 สถานท่ีพักผอนหยอนใจ  Recreation area 

      U602 รีสอรท, โรงแรม, เกสตเฮาส Resort, Hotel, 
Gusesthouse 

      U603 สุสาน,ปาชา   Cemetery 

   U604 ศูนยอพยพ   Refugee camp 

   U605 สถานีบริการนํ้ามัน  Gasoline Station 
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ตารางผนวกที่ 2  (ตอ) 

ระดับ/Level 1 ระดับ/Level 2 ระดับ/Level 3 

 U7 สนามกอลฟ U700 สนามกอลฟราง Abandoned golf 
course 

   Golf course U701 สนามกอลฟ Golf course 

A      A1 พ้ืนท่ีนา A100 นาราง    Abandoned paddy 
field 

พ้ืนท่ีเกษตรกรรม   Paddy field A101  นาขาว Actived paddy field 

Agricultural 
land 

A2 พืชไร    A200  ไรราง   Abandoned field crop 

    Field crop A201    พืชไรผสม   Mixed field crop 

    A202     ขาวโพด  Corn 

   A203     ออย  Sugarcane 

    A204     มันสําปะหลัง   Cassava 

    A205     สับปะรด   Pineapple 

    A206     ยาสูบ  Tobacco 

    A207    ฝาย   Cotton 

    A208     ถั่วเขียว   Mungbean 

    A209    ถั่วเหลือง    Soybean 

    A210     ถั่วลิสง   Peanut 

    A211     ปอแกว ปอกระเจา  Kenaf, Jute 

    A212     ถั่วดํา ถั่วแดง  Black bean, Red bean 

    A213     ขาวฟาง   Sorghum 

    A214     ละหุง   Castor bean 

    A215     งา    Sesame 

    A216     ขาวไร   Upland rice 

    A217     มันฝรั่ง   Potato 

    A218     มันแกว    Jam potato 

    A219     มันเทศ   Sweet potato 

    A220     แตงโม   Watermelon 

    A221     ลูกเดือย   Millet 

    A222     ขิง            Ginger   
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 ตารางผนวกที่ 2  (ตอ) 

ระดับ/Level 1 ระดับ/Level 2 ระดับ/Level 3 

   A223     กะหลํ่าปลี  Cabbage 

   A224     มะเขือเทศ  Tomato 

     A225    วานหางจระเข   Aloevera 

     A226    ปานศรนารายณ   Agave 

     A227    ปอสา   Paper mulberry 

     A228    ทานตะวัน  Sunflower 

     A229     พริก   Chilli 

     A230     ขาวสาลี   Wheat 

     A231   ขาวบารเลย   Barley 

     A232     ขาวไรย   Rye 

     A233    ฝน   Opium 

     A234    กัญชา   Marihuana 

     A235     กระเจี๊ยบแดง   Roselle 

     A236     เผือก  Taro 

 A3 ไมยืนตน  A300 ไมยืนตนราง/เส่ือมโทรม Abandoned perenial 

   Perennial A301 ไมยืนตนผสม   Mixed perennial 

     A302      ยางพารา   Para rubber 

     A303      ปาลมนํ้ามัน   Oil palm 

     A304      ยูคาลิปตัส   Eucalyptus 

     A305      สัก   Teak 

     A306      สะเดา   Magosa 

     A307      สนประดิพัทธ  Casuarina 

     A308      กระถินบาน   Acacia 

     A309      ประดู   Pterocarpus sp. 

     A310      ซอ   Gmelwa sp. 

     A311      ไมชายเลน   Mangrove 

     A312     กาแฟ   Coffee 
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ตารางผนวกที่ 2  (ตอ) 

ระดับ/Level 1 ระดับ/Level 2 ระดับ/Level 3 

   A313      ชา   Tea 

   A314     หมอน   Mulberry 

   A315     ไผ(ไผตง ไผหวาน ปลูกเพ่ือการคา)   Bamboo 

     A316     นุน   Kapok 

     A317      หมาก   Betel palm 

     A318      จามจุรี   Rain tree 

     A319      ตีนเปด  White cheesewood 

     A320       เปลา  Croton sp. 

     A321       ยมหอม  Indian mahogany 

     A322        กฤษณา  Agalloch 

     A323 ตะก ู New Guinea labula 

 A4  ไมผล   A400 ไมผลราง/เส่ือมโทรม Abandoned orchard 

   Orchard A401      ไมผลผสม   Mixed orchard 

     A402      สม   Orange 

     A403      ทุเรียน   Durian 

     A404     เงาะ   Rambutan 

     A405      มะพราว    Coconut 

     A406      ล้ินจี่   Litchi 

     A407      มะมวง   Mango 

     A408    มะมวงหิมพานต   Cashew 

     A409    พุทรา   Jujube 

     A410     นอยหนา   Custard apple 

     A411     กลวย   Banana 

     A412     มะขาม   Tamarind 

     A413    ลําไย    Longan 

     A414    ฝรั่ง   Guava 

     A415     มะละกอ  Papaya 
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ตารางผนวกที่ 2  (ตอ) 

ระดับ/Level 1 ระดับ/Level 2 ระดับ/Level 3 

   A416     ขนุน   Jack fruit 

   A417      กระทอน   Santol 

   A418      ชมพู   Rose apple 

   A419     มังคุด   Mangosteen 

     A420     ลางสาด  ลองกอง  Langsat 

     A421      ระกํา สละ   Rakum, Sala  

     A422      มะนาว   Lime 

     A423     ไมผลเมืองหนาว  Sub-tropical fruit 

     A424      มะขามเทศ  Manila tamarind 

     A425     มะกอกนํ้า  มะกอกฝรั่ง Elaeocarpaceae 

     A426     แกวมังกร   Dragon fruit 

     A427 สมโอ Pomelo 

     A428 ละมุด Sapodilla 

     A429 มะปราง มะยงชิด Plummango 

     A430 มะไฟ Burmese grape 

   A431 ทับทิม Pomegranate 

 A5 พืชสวน    A500 พืชสวนราง/เส่ือมโทรม Abandoned 
horticulture 

   Horticulture A501     พืชสวนผสม   Mixed horticulture 

     A502     พืชผัก   Truck crop 

     A503      ไมดอก  ไมประดับ Floricultural/ Ornamental 
plant 

     A504      องุน   Vine 

     A505      พริกไทย   Pepper 

     A506     สตรอเบอรี่   Strawberry 

     A507     เสาวรส  Passion fruit 

   A508     แรสเบอรี่   Raspberry 

    A509      พืชสมุนไพร   Herbs 

   A510      นาหญา   
 

Grass plantation 
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ตารางผนวกที่ 2  (ตอ) 

ระดับ/Level 1 ระดับ/Level 2 ระดับ/Level 3 

   A511      หวาย   Rattan  

   A512 แคนตาลูป Cantaloupe 

   A513 กระเจี๊ยบเขียว Okra 

   A514 หนอไมฝรั่ง Asparagus 

     A515 เห็ด Mushroom 

 A6 ไรหมุนเวียน A600     ไรราง   Bush fallow 

   Shifting cultivation     รหัสระดับ 3 เชนเดียวกับ A2 

 A7  ทุงหญาเล้ียงสัตวและ A700 โรงเรือนราง Abandoneded farm house 

   โรงเรือนเล้ียงสัตว A701    ทุงหญาเล้ียงสัตว   Pasture 

   Pasture and farm 
house 

A702     โรงเรือนเล้ียงโค  กระบือ และมา  Cattle farm house 

     A703     โรงเรือนเล้ียงสัตวปก  Poultry  farm house 

     A704     โรงเรือนเล้ียงสุกร  Swine farm house 

 A8 พืชน้ํา    A801      พืชนํ้าผสม   Mixed aquatic plant 

   Aquatic plant A802       กก   Reed 

     A803      บัว   Lotus 

     A804      กระจับ   Water chestnut 

     A805     แหว  Water chestnut  

     A806     ผักบุง   Water spinach 

     A807      ผักกะเฉด   Water mimosa 

 A9 สถานท่ีเพาะเล้ียงสัตวน้ํา A900      สถานท่ีเพาะเล้ียงสัตวนํ้าราง  Abandoned aquacultural 
land 

   Aquacultural land A901      สถานท่ีเพาะเล้ียงสัตวนํ้าผสม  Mixed aquacultural land 

   A902      สถานท่ีเพาะเล้ียงปลา  Fish farm 

   A903      สถานท่ีเพาะเล้ียงกุง  Shrimp farm 

     A904     สถานท่ีเพาะเล้ียงปู หอย  Crab/ Shellfish farm 

     A905      ฟารมจระเข   Crocodile farm 
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ตารางผนวกที่ 2  (ตอ) 

ระดับ/Level 1 ระดับ/Level 2 ระดับ/Level 3 

 A0  เกษตรผสมผสาน/ 

ไรนาสวนผสม 

A001 เกษตรผสมผสาน/ไรนาสวนผสม Integrated 
farm/Diversified farm 

  Integrated farm/ 
Diversified farm 

   

F      F1  ปาไมผลัดใบ F100    ปาไมผลัดใบรอสภาพฟนฟู   Disturbed evergreen 
forest 

พ้ืนท่ีปาไม   Evergreen forest F101      ปาไมผลัดใบสมบูรณ   Dense evergreen 
forest 

Forest land F2 ปาผลัดใบ    F200     ปาผลัดใบรอสภาพฟนฟู   Disturbed deciduous 
forest 

    Deciduous forest F201 ปาผลัดใบสมบูรณ   Dense deciduous 
forest 

  F3 ปาชายเลน   F300    ปาชายเลนรอสภาพฟนฟู   Disturbed mangrove  
forest 

    Mangrove forest F301     ปาชายเลนสมบูรณ   Dense mangrove  
forest 

  F4 ปาพรุ   F400     ปาพรุรอสภาพฟนฟู   Disturbed swamp 
forest 

    Swamp forest F401    ปาพรุสมบูรณ   Dense swamp forest 

  F5 ปาปลูก F500     ปาปลูกรอสภาพฟนฟู   Disturbed forest 
plantation 

    Forest Plantation F501    ปาปลูกสมบูรณ   Dense forest 
plantation 

  F6 วนเกษตร  F600 วนเกษตรรอสภาพฟนฟู   Disturbed agro-
forestry 

    Agro - forestry F601 วนเกษตรสมบูรณ   Dense agro-forestry 

  F7 ปาชายหาด F700     ปาชายหาดรอสภาพฟนฟู   Disturbed beach 

forest 

    Beach forest F701    ปาชายหาดสมบูรณ   Dense beach forest 

W W1 แหลงน้ําธรรมชาติ  W101      แมนํ้า ลําหวย ลําคลอง River, Canal 

พ้ืนท่ีน้ํา    Natural water body W102     หนอง บึง  ทะเลสาบ Natural water 
resource 

Water Body     W103  ทะเล Ocean 

  W2 แหลงน้ําท่ีสรางขึ้น         W201     อางเก็บนํ้า  Reservoir 

    Reservoir (Built-up) W202      บอนํ้าในไรนา   Farm pond 

      W203      คลองชลประทาน  Irrigation canal 
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ตารางผนวกที่ 2  (ตอ) 

ระดับ/Level 1 ระดับ/Level 2 ระดับ/Level 3 
M     M1 ทุงหญาและไมละเมาะ  M101      ทุงหญาธรรมชาติ   Grass 

พ้ืนท่ีเบ็ดเตล็ด   Rangeland M102      ทุงหญาสลับไมพุม/ไมละเมาะ Shrubland 

Miscellaneous 
land 

    M103      ไผ  (ไผหนาม) Giant thorny bamboo 

 M2 พ้ืนท่ีลุม   M201 พ้ืนท่ีลุม Marsh and Swamp 

   Marsh and Swamp    

  M3 เหมืองแร  บอขุด  M300      เหมืองเกา บอขุดเกา Abandoned mine,pit 

    Mine, pit M301     เหมืองแร   Mine 

      M302     บอลูกรัง    Laterite pit 

      M303           บอทราย    Sand pit 

      M304      บอดิน  Soil pit 

   M305 พ้ืนท่ีขุดเจาะนํ้ามัน Oil field 

  M4 พ้ืนท่ีเบ็ดเตล็ดอื่นๆ M401 พ้ืนท่ีกองวัสดุ Material dump 

    Other miscellaneous  M402 พ้ืนท่ีดินถลม Landslide 

    land M403      ท่ีหินโผล   Rock out crop 

      M404 - - 

      M405     พ้ืนท่ีถม    Landfill 

  M5 นาเกลือ   M500 นาเกลือราง Abandoned salt flat 

    Salt flat M501 นาเกลือ Salt flat 

  M6 หาดทราย   M601 หาดทราย   Beach 

    Beach          

  M7  ท่ีท้ิงขยะ       M701 ท่ีท้ิงขยะ Garbage dump   

    Garbage dump         

 

ท่ีมา:  กรมพัฒนาท่ีดิน (2557) 
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หมายเหตุ : 1)  การเขียนสัญลักษณผสม ใชเครื่องหมายดังน้ี:- 
 X/Y พ้ืนท่ีการใชประโยชนท่ีดิน 2 ชนิด ในอัตราสวนประมาณ 50% ตอ 50% 
                       X+Y พ้ืนท่ีการใชประโยชนท่ีดิน 2 ชนิดตอเน่ืองกัน โดยมีพืช x เปนพ้ืนท่ีหลักหรือเปนพืชท่ีมี 
ความสําคัญทางเศรษฐกิจ มากกวาพืช Y คํานวณเน้ือท่ีเฉพาะ X 
 2) พ้ืนท่ีท่ีเคยทําเกษตรกรรมแตปลอยท้ิงรางมานาน เน่ืองจากดินไมเหมาะสม หรือพ้ืนท่ีท่ีดินท่ีมีความอุดมสมบูรณตํ่า
โดยธรรมชาติ ใชสัญลักษณ M101 สําหรับพ้ืนท่ีท่ีมีหญาเปนสวนใหญ  M102 สําหรับพ้ืนท่ีท่ีเปนไมพุมหรือสลับหญาธรรมชาติ บางสวน  
M2  สําหรับพ้ืนท่ีท่ีมีพืชนํ้าหรือวัชพืชนํ้าขึ้น  และ M403 สําหรับพ้ืนท่ีหินโผล 
 3)  ขนาดของหนวยแผนท่ีการใชท่ีดินท่ีเล็กท่ีสุดสําหรับลงบนแผนท่ีคือ 0.25 ตารางเซนติเมตรทุกมาตราสวน (0.5x0.5 
ซม.หรือพ้ืนท่ี 40 ไร บนแผนท่ีมาตราสวน 1:50,000 หรือพ้ืนท่ี 10 ไร บนแผนท่ีมาตราสวน 1:25,000) 
 4) แผนท่ีโครงการชลประทานไดมาจาก กรมชลประทาน และหนวยงานอื่นท่ีรับผิดชอบ  สําหรับพ้ืนท่ีท่ีมีการชลประทาน 
ใส I ไวตรงหนาสัญลักษณ เฉพาะงานระดับโครงการพิเศษ เทาน้ัน 
 5)  * ใชในการจําแนกแผนท่ีการใชท่ีดินมาตราสวนใหญ ต้ังแต 1:4,000 ขึ้นไป เทาน้ัน 
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