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สารบัญตาราง 

ตารางที�    หน้า

                 

1    ลกัษณะอุตุนิยมวทิยา จงัหวดัสุรินทร์ ในรอบ 39 ปี  (ปี พ.ศ. 2513-2552) 9                  
2  จาํนวนประชากรจงัหวดัสุรินทร์  ปี พ.ศ. 2553 27    
3 การใชที้�ดินจาํแนกตามประเภท  จงัหวดัสุรินทร์ ปี พ.ศ.  2554 40 
4 การใชที้�ดินจงัหวดัสุรินทร์ปี พ.ศ. 2554 ในเขตรักษาพนัธ์ุสัตวป่์า อุทยานแห่งชาติ    
 และเขตพื(นที�ป่าเพื�อการอนุรักษ ์(Zone C) 54 
5 การใชที้�ดินจงัหวดัสุรินทร์ ปี พ.ศ. 2554  ในเขตชลประทาน 58 
6 การเปรียบเทียบการเปลี�ยนแปลงสภาพการใชที้�ดินจงัหวดัสุรินทร์ ระหวา่ง ปี พ.ศ.  2549   
         และ ปี พ.ศ. 2554     68 
7 รายละเอียดการเปลี�ยนแปลงสภาพการใช้ที�ดินจงัหวดัสุรินทร์ ระหว่าง ปี พ.ศ. 2549  
 และ พ.ศ. 2554 69 
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1 การเปรียบเทียบประเภทการใชที้�ดิน จงัหวดัสุรินทร์  ระหวา่ง ปี พ.ศ. 2549 และ 2554 118 
2 การจาํแนกการใชป้ระโยชน์ที�ดิน (Land Use Classification) 121 
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สารบัญภาพ 

ภาพที�                       หน้า

    

1    ขั(นตอนการดาํเนินงานในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 5  
2 ขอบเขตการปกครอง จงัหวดัสุรินทร์ 7 
3 แผนภูมิลกัษณะอุตุนิยมวทิยา จงัหวดัสุรินทร์ ในรอบ 39 ปี (ปี พ.ศ. 2513-2552) 8  
4 กลุ่มชุดดิน จงัหวดัสุรินทร์  18  
5   แหล่งนํ(าและขอบเขตชลประทาน จงัหวดัสุรินทร์ 23 
6 เขตป่าไมต้ามกฎหมาย จงัหวดัสุรินทร์ 25 
7 แผนภูมิสัดส่วนร้อยละของการใชที้�ดิน จงัหวดัสุรินทร์ ปี พ.ศ. 2554 30 
8 การใชที้�ดิน จงัหวดัสุรินทร์ ปี พ.ศ. 2554 31 
9 แผนภูมิสัดส่วนร้อยละของการใชที้�ดินประเภทพื(นที�ชุมชนและสิ�งปลูกสร้าง 
           จงัหวดัสุรินทร์ ปี พ.ศ. 2554 32 
10 แผนภูมิสัดส่วนร้อยละของการใชที้�ดินประเภทพื(นที�เกษตรกรรม จงัหวดัสุรินทร์ ปี พ.ศ. 2554 36 
11 แผนภูมิสัดส่วนร้อยละของการใชที้�ดินประเภทพื(นที�ป่าไม ้จงัหวดัสุรินทร์ ปี พ.ศ. 2554 37 

12 แผนภูมิสัดส่วนร้อยละของการใชที้�ดินประเภทแหล่งนํ(า จงัหวดัสุรินทร์ ปี พ.ศ. 2554 38 
13 แผนภูมิสัดส่วนของการใชที้�ดินประเภทพื(นเบด็เตล็ด  จงัหวดัสุรินทร์ ปี พ.ศ. 2554 39 
14 ขอ้มูลดาวเทียม THEOS ระบบ Panchromatic บนัทึกเมื�อ 2 เมษายน พ.ศ. 2553  
 บริเวณ อาํเภอท่าตูม จงัหวดัสุรินทร์ 44 
15  บริเวณอาํเภอท่าตูม จงัหวดัสุรินทร์ บนัทึกเมื�อ 4   เมษายน พ.ศ. 2554  44 
16 ขอ้มูลดาวเทียม THEOS ระบบ Panchromatic บนัทึกเมื�อ 2 เมษายน พ.ศ. 2553   
           หมู่บา้นบริเวณอาํเภอปราสาท จงัหวดัสุรินทร์ 45 
17 หมู่บา้นบริเวณอาํเภอปราสาท จงัหวดัสุรินทร์  บนัทึกเมื�อ 12 ธนัวาคม พ.ศ. 2553   45 
18 ขอ้มูลดาวเทียม THEOS ระบบ Panchromatic บนัทึกเมื�อ 2 เมษายน พ.ศ. 2553  
           บริเวณโรงงานนํ(าตาลสุรินทร์  ในอาํเภอปราสาท  จงัหวดัสุรินทร์ 46 
19 โรงงานนํ(าตาลสุรินทร์  ในอาํเภอปราสาท จงัหวดัสุรินทร์ บนัทึกเมื�อ 13 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2554  46 
20 ขอ้มูลดาวเทียม THEOS ระบบ Panchromatic  บนัทึกเมื�อ 2 เมษายน พ.ศ. 2553 
           พื(นที�นาขา้วบริเวณอาํเภอชุมพลบุรี จงัหวดัสุรินทร์ 47  
21 พื(นที�นาขา้วบริเวณอาํเภอชุมพลบุรี จงัหวดัสุรินทร์  บนัทึกเมื�อ 12 ธนัวาคม พ.ศ. 2553  47 
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สารบัญภาพ (ต่อ) 

ภาพที�                       หน้า

    

22 ขอ้มูลดาวเทียม THEOS ระบบ Panchromatic บนัทึกเมื�อ 2 เมษายน พ.ศ. 2553      
 และภาพถ่ายบนัทึกเมื�อ 10 ธนัวาคม พ.ศ. 2553  แสดงพื(นที�ปลูกยางพารา ยคูาลิปตสั นาขา้ว 
          มนัสาํปะหลงั  และออ้ย  ในอาํเภอพนมดงรัก 48 
23 ขอ้มูลดาวเทียม THEOS (Pan-sharpened Image) บนัทึกเมื�อ 2 เมษายน พ.ศ. 2553  

แสดงพื(นที�ปลูกปอแกว้ ในอาํเภอโนนนารายณ์ 49 
24 พื(นที�ปลูกปอแกว้   ในอาํเภอโนนนารายณ์ จงัหวดัสุรินทร์ บนัทึกเมื�อ 10 ธนัวาคม พ.ศ. 2553 49 
25 ขอ้มูลดาวเทียม THEOS ระบบ Panchromatic บนัทึกเมื�อ 2 เมษายน พ.ศ. 2553  
 บริเวณศูนยค์ชศึกษา และทุ่งหญา้เลี(ยงชา้ง อาํเภอท่าตูม จงัหวดัสุรินทร์ 50 
26 พื(นที�ปลูกหญา้เนเปียร์ อาํเภอท่าตูม จงัหวดัสุรินทร์ บนัทึกเมื�อ 10  ธนัวาคม พ.ศ. 2553   50 
27 ขอ้มูลดาวเทียม THEOS ระบบ Panchromatic บนัทึกเมื�อ 2 เมษายน พ.ศ. 2553 
          พื(นที�เหมืองแร่หินบะซอล   ในอาํเภอปราสาท 51 
28 พื(นที�เหมืองแร่หินบะซอล   ในอาํเภอปราสาท จงัหวดัสุรินทร์ บนัทึกเมื�อ  
   13 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2554   51 
29 การใชที้�ดินในเขตชลประทาน จงัหวดัสุรินทร์ ปี พ.ศ.  2554 60 
30 แผนภูมิเปรียบเทียบการเปลี�ยนแปลงการใช้ที�ดินจงัหวดัสุรินทร์ ระหว่างปี พ.ศ. 2549  
 และ ปี พ.ศ.  2554   67 
31 พื(นที�นาขา้วใน ปี พ.ศ. 2549 ที�เปลี�ยนเป็นองคก์ารบริหารส่วนตาํบลบะ และบ่อนํ(าในไร่นา 
 ใน ปี พ.ศ.  2554 บริเวณอาํเภอท่าตูม ภาพถ่ายออร์โธสีเชิงเลขกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  

บนัทึกเมื�อ ปี พ.ศ. 2545 (บน) และขอ้มลูดาวเทียม THEOS ระบบ Panchromatic 
บนัทึกเมื�อ 2 เมษายน พ.ศ.  2553 (ล่าง)   70 

32 พื(นที�นาขา้วใน ปี พ.ศ. 2549 ที�เปลี�ยนเป็นโรงงานอุตสาหกรรม ใน ปี พ.ศ.  2554 บริเวณอาํเภอ 
 ท่าตูม ภาพถ่ายออร์โธสีเชิงเลขกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ บนัทึกเมื�อ ปี พ.ศ. 2545 (บน) 
 และขอ้มูลดาวเทียม THEOS ระบบ Panchromatic บนัทึกเมื�อ 2 เมษายน พ.ศ.  2553  (ล่าง) 71 
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สารบัญภาพ (ต่อ) 

ภาพที�                           หน้า 
 
33 พื(นที�นาขา้วใน ปี พ.ศ. 2549 ที�เปลี�ยนเป็นพื(นที�ปลูกยางพารา ใน ปี พ.ศ.  2554 
 บริเวณอาํเภอกาบเชิง ภาพถ่ายออร์โธสีเชิงเลขกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ บนัทึกเมื�อ 
 ปี พ.ศ. 2545 (บน) และขอ้มูลดาวเทียม THEOS ระบบ Panchromatic  
 บนัทึกเมื�อ 2 เมษายน พ.ศ.  2553 (ล่าง) 72 
34 พื(นที�ที�มีการเปลี�ยนแปลงประเภทการใชที้�ดินเป็นพื(นที�ปลูกยางพารา ใน ปี พ.ศ.  2554 
          บริเวณอาํเภอพนมดงรัก ภาพถ่ายออร์โธสีเชิงเลขกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
          บนัทึกเมื�อ ปี พ.ศ. 2545  (บน) และขอ้มูลดาวเทียม THEOS ระบบ Panchromatic  
 บนัทึกเมื�อ 2 เมษายน พ.ศ.  2553 (ล่าง) 73 
35 พื(นที�ปลูกมะม่วงหิมพานต ์ใน ปี พ.ศ. 2549 ที�เปลี�ยนเป็นพื(นที�ปลูกยางพารา ใน ปี พ.ศ.  2554 
          บริเวณอาํเภอพนมดงรัก ภาพถ่ายออร์โธสีเชิงเลขกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
 บนัทึกเมื�อ ปี พ.ศ. 2545บนัทึกเมื�อ ปี พ.ศ. 2545 (บน) และขอ้มลูดาวเทียม THEOS ระบบ  
 Panchromatic บนัทึกเมื�อ 2 เมษายน พ.ศ.  2553 (ล่าง) 74 
36 พื(นที�ที�มีการเปลี�ยนแปลงประเภทการใชที้�ดิน บริเวณอาํเภอพนมดงรัก ภาพถ่ายออร์โธสี 
           เชิงเลขกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ บนัทึกเมื�อ ปี พ.ศ. 2545 (บน) และขอ้มูลดาวเทียม THEOS  
 ระบบ Panchromatic บนัทึกเมื�อ 2 เมษายน พ.ศ.  2553 (ล่าง) 75 
37 พื(นที�ป่าไม ้ใน ปี พ.ศ. 2549 ที�มีการเปลี�ยนแปลงประเภทการใชที้�ดิน ใน ปี พ.ศ.  2554 
          บริเวณอาํเภอศรีขรภูมิ ภาพถ่ายออร์โธสีเชิงเลขกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
 บนัทึกเมื�อ ปี พ.ศ. 2545 (บน) และขอ้มูลดาวเทียม THEOS ระบบ Panchromatic  
 บนัทึกเมื�อ 2 เมษายน พ.ศ.  2553 (ล่าง) 76 
38 พื(นที�นาขา้วใน ปี พ.ศ. 2549 ที�เปลี�ยนเป็นเหมืองแร่หินบะซอล ใน ปี พ.ศ.  2554 
 บริเวณอาํเภอปราสาท ภาพถ่ายออร์โธสีเชิงเลขกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
          บนัทึกเมื�อ ปี พ.ศ. 2545 (บน) และขอ้มูลดาวเทียม THEOS ระบบ Panchromatic 
 บนัทึกเมื�อ 2 เมษายน พ.ศ.  2553 (ล่าง) 77 
39 การเปลี�ยนแปลงการใชที้�ดินใน ปี พ.ศ. 2549 ที�เปลี�ยนเป็นพื(นที�ชุมชนและสิ�งปลูกสร้าง 
           ใน ปี พ.ศ. 2554  จงัหวดัสุรินทร์ 78 
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สารบัญภาพ (ต่อ) 

ภาพที�                           หน้า 
 
40 การเปลี�ยนแปลงพื(นที�นาขา้ว ที�เปลี�ยนเป็นการใชที้�ดินประเภทต่าง ๆ ระหวา่ง  
             ปี พ.ศ. 2549 ถึงปี พ.ศ. 2554  จงัหวดัสุรินทร์ 79 
41 การเปลี�ยนแปลงการใชที้�ดินในปี พ.ศ. 2549 ที�เปลี�ยนเป็นพื(นที�นาขา้ว 
         การใชที้�ดิน  บริเวณอาํเภอพนมดงรักในปี พ.ศ. 2554 จงัหวดัสุรินทร์ 80 
42 การเปลี�ยนแปลงพื(นที�พชืไร่อื�น ๆ   ที�เปลี�ยนเป็นการใชที้�ดินประเภทต่าง ๆ    
          ตั(งแต่ ปี พ.ศ. 2549 ถึงปี พ.ศ. 2554 จงัหวดัสุรินทร์ 81 
43 การเปลี�ยนแปลงการใชที้�ดินในปี พ.ศ. 2549 ที�เปลี�ยนเป็นพื(นที�พืชไร่อื�น ๆ 
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  6)  พื9นที.เพื.อการอนุรักษข์องจงัหวดัสุรินทร์ มีพื9นที.ทั9งหมด 306,517 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 
6.04 ของเนื9อที.จงัหวดั โดยมีพื9นที.ป่าไมค้งเหลืออยู่ในพื9นที.เพื.อการอนุรักษ์ของจงัหวดัสุรินทร์รวม 
272,109 ไร่ หรือร้อยละ 88.77 ของพื9นที.เพื.อการอนุรักษ์ทั9งหมด พบว่าเขตพื9นที.ป่าเพื.อการอนุรักษ ์
(Zone C) มีการบุกรุกเขา้ไปใชป้ระโยชน์มากที.สุด ทาํให้มีพื9นที.ป่าคงเหลืออยูเ่พียงร้อยละ 33.59 ของ
พื9นที.ป่าเพื.อการอนุรักษ์ (Zone C) ทั9งหมด และมีการบุกรุกเขา้ไปทาํการเกษตรกรรม คิดเป็นร้อยละ 
56.48 ของพื9นที.ป่าเพื.อการอนุรักษ์ (Zone C) ทั9งหมด พบมากในเขตพื9นที.ป่าทุ่งมน-บกัได-ตาเบา  
ในอาํเภอพนมดงรัก และป่าฝั.งซ้ายห้วยทบัทนัแปลง 3 ในอาํเภอสังขะ โดยเป็นพื9นที.ปลูกมนัสําปะหลงั
มากที.สุด รองลงมาคือ พื9นที.ปลูกออ้ย ยางพารา และนาขา้ว ตามลาํดบั 
  7) พื9นที.ในเขตชลประทานจงัหวดัสุรินทร์มีเนื9อที.ทั9งหมด 175,588 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 
3.46 ของเนื9อที.จงัหวดั ซึ. งมีการใช้ที.ดินเป็นพื9นที.เกษตรกรรม 125,701 ไร่ ร้อยละ 71.59 ของเนื9อที.ในเขต
ชลประทาน โดยพบว่าเป็นพื9นที.นาข้าวมากที.สุด  112,805 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 64.24 ของเนื9อที.ในเขต
ชลประทาน แต่พบวา่มีพื9นที.ทุ่งหญา้ และพื9นที.ไมล้ะเมาะ เหลืออยูร่วม 9,476 ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 
5.40 ของเนื9อที.ในเขตชลประทาน ซึ. งยงัไม่มีการใชป้ระโยชน์ที.ดินให้เต็มพื9นที.ของเขตชลประทาน 
โดยพื9นที.ทุ่งหญา้ และพื9นที.ไมล้ะเมาะส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มชุดดินที. 15 ซึ. งมีศกัยภาพเหมาะสมที.จะ
พฒันาเป็นพื9นที.นาขา้วได ้ 
  2. การเปลี.ยนแปลงการใช้ที.ดินจงัหวดัสุรินทร์ ระหว่างปี พ.ศ. 2549 และ ปี พ.ศ. 2554  
ที.สาํคญัไดแ้ก่ 
  1)  พื9นที.ชุมชนและสิ.งปลูกสร้าง เพิ.มขึ9นจากปี พ.ศ. 2549  มีเนื9อที.รวม 10,551 ไร่ 
จากการขยายตวัของชุมชน เนื.องจากการเพิ.มขึ9นของประชากร มีการสร้างหมู่บา้นจดัสรร สถานที.
พกัผอ่นหยอ่นใจ ลานตากและแหล่งรับซื9อทางการเกษตร โรงงานอุตสาหกรรม และสถานที.ราชการ
และสถาบนัต่าง ๆ เพิ.มขึ9น โดยเปลี.ยนแปลงมาจากนาขา้วมากที.สุด รองลงมาไดแ้ก่พื9นที.เบด็เตล็ด และ
ป่าสมบูรณ์ตามลาํดบั 
  2)  พื9นที.เกษตรกรรม เพิ.มขึ9นจากปี พ.ศ. 2549  มีเนื9อที.รวม 60,354 ไร่ เมื.อพิจารณา
เป็นรายพืชที.สําคญั จะพบว่าพื9นที.ปลูกยางพาราเพิ.มขึ9นมากที.สุด 129,187 ไร่ และรองลงมาไดแ้ก่ 
พื9นที.ปลูกออ้ยเพิ.มขึ9น 100,416 ไร่ พื9นที.ปลูกมนัสาํปะหลงัเพิ.มขึ9น 55,060 ไร่ และพื9นที.ปลูกยคูาลิปตสั
เพิ.มขึ9น 33,942 ไร่ โดยเปลี.ยนแปลงมาจากพื9นที.นาขา้วมากที.สุด ส่งผลให้พื9นที.นาขา้วลดลง 110,534 
ไร่ โดยเปลี.ยนแปลงไปปลูกยางพารา 43,496 ไร่ พื9นที.ปลูกออ้ย 49,620 ไร่ พื9นที.ปลูกมนัสาํปะหลงั 
14,153 ไร่ และพื9นที.ปลูกยูคาลิปตสั 21,775 ไร่ ตามลาํดบั ทั9งนี9 เนื.องมาจากความตอ้งการวตัถุดิบ
ป้อนโรงงานอุตสาหกรรม และราคาของผลผลิตที.สูงขึ9น  
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  3)  พื9นที.ป่าไม ้โดยภาพรวมพื9นที.ป่าไมข้องจงัหวดัสุรินทร์ลดลง 19,127 ไร่ แต่เมื.อ
พิจารณาในรายละเอียด พบวา่ ป่าสมบูรณ์มีเนื9อที.ลดลง 5,914 ไร่ และป่ารอสภาพฟื9 นฟูมีพื9นที.ลดลง 
13,213 ไร่ โดยเปลี.ยนแปลงไปเป็นพื9นที.อื.น ๆ มากที.สุด  3,388 ไร่  โดยเฉพาะในพื9นที.ป่าสงวนในเขต
อาํเภอต่าง ๆ เช่น ในเขตป่าเนิกเหิรดดัสันตุด ในอาํเภอปราสาท ป่าหนองเหล็ก ในอาํเภอศรีขรภูมิ  
ป่าพนมดินแปลง 1 และ 2 ในอาํเภอท่าตูม เป็นตน้ ซึ. งมีสาเหตุหลกัคือการเพิ.มจาํนวนของประชากร
ในจงัหวดั จึงมีความตอ้งการพื9นที.ทาํกินเพิ.มมากขึ9น  
  4)   พื9นที.แหล่งนํ9 า มีเนื9อที.เพิ.มขึ9น 5,760 ไร่ เป็นอ่างเก็บนํ9 า บ่อนํ9 าในไร่นา และ 
คลองชลประทาน 
  5)   พื9นที.เบ็ดเตล็ด มีเนื9อที.ลดลง 57,538 ไร่ โดยพบว่าเปลี.ยนแปลงไปเป็นพื9นที. 
นาขา้วมากที.สุด รองลงมาคือพื9นที.ปลูกยคูาลิปตสั และยางพารา ตามลาํดบั 

 3.  ขอ้เสนอแนะ  
  1)  มีการเปลี.ยนแปลงสภาพการใช้ที.ดินจากพืชไร่ผสม ไปเป็นการปลูกพืชเชิงเดี.ยว 
มากขึ9นโดยเฉพาะออ้ย มนัสําปะหลงั และยางพารา ถึงแมว้่าในปีการผลิต 2554 ราคาของผลผลิตออ้ย  
มนัสาํปะหลงั และยางพารา จะค่อนขา้งสูง อนัเนื.องมาจากขาดวตัถุดิบป้อนโรงงานอุตสาหกรรม เพราะภยั
แลง้ และปัญหาศตัรูพืช แต่การเพิ.มพื9นที.ปลูกของพืชเศรษฐกิจทั9ง 3 ชนิด อาจจะส่งผลต่อราคาผลผลิตได้
ในภายหลงั ซึ. งในปีการผลิต 2554 พบว่าราคารับซื9อผลผลิตลดลงอย่างต่อเนื.อง แมจ้ะมีมูลค่าไม่มากนกั 
รัฐบาลจึงควรมีการกาํหนดนโยบายในการผลิตพืชเศรษฐกิจให้เป็นรูปธรรม เพื.อป้องกนัการเกิดปัญหา
ราคาผลผลิตทางการเกษตรตกตํ.า  
  2)  พื9นที.ป่าในจงัหวดัสุรินทร์ลดลงอย่างมากในระยะเวลา 4 ปี เนื.องมาจากการ
เพิ.มขึ9 นของประชากร จึงมีการบุกรุกเข้าไปทาํประโยชน์ในเขตพื9นที.ป่า ซึ. งอาจส่งผลต่อสมดุล
ธรรมชาติในระยะยาวได ้รัฐควรมีกลไกป้องกนั และบริหารการใชท้รัพยากรธรรมชาติที.เหลืออยูใ่ห้มี
ประสิทธิภาพอยา่งสูงสุด โดยเฉพาะในเขตพื9นที.ป่าเพื.อการอนุรักษ์ (Zone C) อาจทาํให้มีผลกระทบ
ต่อสิ.งแวดลอ้มจากการเปลี.ยนแปลงการใชที้.ดินไดง่้ายและรุนแรง รัฐบาลจึงควรมีมาตรการที.เขม้งวด 
เพื.อรักษาพื9นที.ป่าไมที้.เป็นป่าสมบูรณ์ให้คงสภาพอยูเ่พื.อรักษาความสมดุลในระบบนิเวศวิทยาภายใน
พื9นที.  
  3) สภาวะนํ9 าท่วมในพื9นที.เขตอุตสาหกรรมภาคกลาง ปี พ.ศ. 2554 ส่งผลกระทบต่อ
อุตสาหกรรมชิ9นส่วนรถยนต์ ทาํให้การผลิตชิ9นส่วนรถยนต์ชะลอตัวลง และบางส่วนได้หันไปใช ้
ยางสังเคราะห์แทนเพราะราคาตํ.ากวา่ รวมทั9งสภาวะเศรษฐกิจของกลุ่มประเทศยุโรปซึ. งมีความผนัผวน อาจ
ส่งผลทาํใหร้าคายางพาราในอนาคตมีแนวโนม้ลดตํ.าลงดว้ย รัฐบาลจึงควรมีการกาํหนดนโยบายที.แน่นอน
ในการผลิตยางพารา และหาตลาดรองรับผลผลิตยางพาราในอนาคตที.จะเพิ.มปริมาณขึ9นในอีก 4-5 ปีขา้งหนา้ 
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รายงานสภาพการใช้ที�ดนิ และการเปลี�ยนแปลงการใช้ที�ดนิ 

จงัหวดัสุรินทร์ พ.ศ. 2554 

ในปี พ.ศ. 2553 สํานกังานจงัหวดัสุรินทร์ไดก้าํหนดให้ยุทธศาสตร์ดา้นการพฒันาเกษตรอินทรีย ์
เป็นยทุธศาสตร์หลกัของจงัหวดั โดยเนน้การผลิตขา้วหอมมะลิอินทรีย ์เนื.องจากจงัหวดัสุรินทร์เป็นแหล่ง
ปลูกขา้วหอมมะลิที.ดีที.สุดของโลก ซึ. งจะมุ่งเนน้เพื.อเพิ.มรายไดใ้ห้แก่ภาคเกษตรกรรม แต่รายไดจ้ากภาค
เกษตรกรรมยงัคงตํ.าอยู่  จึงส่งผลให้มีการเปลี.ยนแปลงการใช้ที.ดินไปเป็นการใช้ที.ดินประเภทอื.น ๆ ที.มี
ผลตอบแทนที.สูงขึ9น เพื.อให้ไดมี้รายได้เพียงพอกบัรายจ่ายที.เพิ.มขึ9น ทาํให้เกิดปัญหาการเปลี.ยนแปลง
พื9นที.การผลิตสินคา้เกษตรตามราคาอยา่งไร้ทิศทาง และขาดการวางแผนการผลิตที.ดี เกษตรกรไม่สามารถ
กาํหนดราคาของผลผลิตได ้รวมทั9งขาดการรวมกลุ่มเพื.อต่อรอง ส่งผลให้มีการทาํลายทรัพยากรธรรมชาติ
เพื.อเพิ.มพื9นที.เกษตรกรรม ดงันั9นขอ้มูลการใช้ที.ดินในปีปัจจุบนัจึงถือได้ว่าเป็นขอ้มูลพื9นฐานที.สําคญั  
ในการกาํหนดนโยบาย และแผนยุทธศาสตร์ต่าง ๆ เพื.อรองรับการพฒันาของจงัหวดัให้สอดคล้องกับ
สิ.งแวดลอ้ม เศรษฐกิจ และสังคมต่อไปอยา่งย ั.งยนืในอนาคต 
 1.  สภาพการใชที้.ดิน จงัหวดัสุรินทร์  ปี พ.ศ. 2554 มีเนื9อที.รวมทั9งสิ9น  5,077,535  ไร่ พบวา่สภาพ
การใชที้.ดินจาํแนกตามประเภทการใชที้.ดินมีดงัรายละเอียดดงันี9  
  1)  พื9นที.เกษตรกรรม เป็นประเภทการใช้ที.ดินที.มีเนื9อที.มากที.สุด คือ 3,921,278 ไร่ 
หรือร้อยละ 77.22 ของเนื9อที.จงัหวดั โดยพืชเศรษฐกิจที.สําคญัไดแ้ก่ นาขา้ว 3,402,202 ไร่ ยางพารา 
147,589 ไร่ ยคูาลิปตสั  133,061 ไร่ ออ้ย 119,236 ไร่ และมนัสาํปะหลงั 97,823 ไร่ ตามลาํดบั 
  2)  พื9นที.ป่าไม ้มีเนื9อที.รวม 474,040 ไร่ หรือร้อยละ 9.34 ของเนื9อที.จงัหวดั โดยพื9นที.
ป่าดิบสมบรูณ์ มีเนื9อที.มากที.สุด 237,467 ไร่ รองลงมาได้แก่ ป่าผลัดใบสมบูรณ์ มีพื9นที. 88,755 ไร่ 
และป่าผลดัใบรอสภาพฟื9 นฟู 70,040 ไร่ ตามลาํดบั 
  3)  พื9นที.ชุมชนและสิ.งปลูกสร้าง มีเนื9อที.รวม 356,066 ไร่ หรือร้อยละ 7.01 ของเนื9อที.
จงัหวดั โดยพื9นที.ส่วนใหญ่เป็นพื9นที.หมู่บา้น 286,198 ไร่ รองลงมาไดแ้ก่ พื9นที.สถานที.ราชการและ
สถาบนัต่างๆ มีเนื9อที. 32,006 ไร่ ตามลาํดบั 
     4)  พื9นที.เบ็ดเตล็ดมีเนื9อที.รวม 169,010 ไร่ หรือร้อยละ 3.32 ของเนื9อที.จงัหวดั 
ส่วนใหญ่เป็นพื9นที.ลุ่ม 71,744 ไร่ และไมล้ะเมาะ 62,844 ไร่ 
  5)  พื9นที.แหล่งนํ9 า มีเนื9อที.รวม 157,141 ไร่ หรือร้อยละ 3.11 ของเนื9อที.จงัหวดั ส่วนใหญ่
เป็นพื9นที.อ่างเก็บนํ9 า 52,637 ไร่ รองลงมาไดแ้ก่ แม่นํ9 า ลาํคลอง 41,366 ไร่ และหนอง บึง มีเนื9อที.ทั9งหมด 
35,037 ไร่ ตามลาํดบั 



xii 

 

เพื.อป้องกนัราคาผลผลิตยางพาราตกตํ.า เนื.องจากพื9นที.ปลูกยางพาราในพื9นที.ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 
ส่วนใหญ่เป็นพื9นที.ปลูกใหม่  โดยพิจารณานาํขอ้มูลการกาํหนดเขตความเหมาะสมของที.ดินสําหรับ
ปลูกยางพาราที.กรมพฒันาที.ดินไดด้าํเนินการไวแ้ลว้ มาใชใ้นการพิจารณากาํหนดพื9นที.เหมาะสมใน
โครงการส่งเสริมการปลูกยางพาราใหมี้ผลเป็นรูปธรรมในทางปฏิบติั 
  4)  การใช้ที. ดินไม่เหมาะสมกับสมรรถนะของที. ดิน ทําให้เกิดปัญหาผลผลิตทาง
การเกษตรตกตํ.า จึงตอ้งขยายพื9นที.เกษตรกรรมออกไป เพื.อให้มีมูลค่าผลตอบแทนที.เพียงพอต่อการดาํรง
ชีพของเกษตรกร ส่งผลทาํให้เกิดการเสื.อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติ รัฐบาลจึงควรกาํหนดมาตรการที.
เ ข้ ม แ ข็ ง เ พื. อ กํ า ห น ด ใ ห้ มี ก า ร ใ ช้ ที. ดิ น ใ ห้ เ ห ม า ะ ส ม แ ล ะ เ ต็ ม ส ม ร ร ถ น ะ ข อ ง ที. ดิ น  เ ช่ น  
การส่งเสริมให้มีการทาํนาในพื9นที.ทิ9งร้างบนกลุ่มดินที. 15 ในเขตชลประทาน ของจงัหวดัสุรินทร์  
ซึ. งเป็นพื9นที.ที.มีศกัยภาพเหมาะสมในการปลูกขา้วเป็นอย่างยิ.ง รวมทั9งส่งเสริมการใช้พระราชบญัญติั
พฒันาที.ดิน พ.ศ.  2551 ใหเ้ป็นรูปธรรม โดยเฉพาะในมาตรา 13 การกาํหนดเขตอนุรักษดิ์นและนํ9 าในพื9นที.
เสี.ยงภยั รวมทั9งนาํขอ้มูลเขตการใชที้.ดินพืชเศรษฐกิจชนิดต่าง ๆ ของกรมพฒันาที.ดิน มากาํหนดเป็น
แผนการใชที้.ดิน หรือแผนการพฒันาต่าง ๆ ใหเ้ด่นชดั และสามารถมีผลบงัคบัใชไ้ดอ้ยา่งเป็นรูปธรรม 
เพื.อป้องกนัการเกิดภยัธรรมชาติ จนสร้างความสูญเสียแก่ชีวติ และทรัพยสิ์นของประชาชน 
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����� 1 

บทนํา 

1.1 หลกัการและเหตุผล 

 จงัหวดัสุรินทร์  ซึ� งมีประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพด้านการเกษตรกรรม โดยในวนัที� 
12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2544 คณะรัฐมนตรีมีมติประกาศให้จงัหวดัสุรินทร์เป็นจงัหวดันําร่องด้าน
การเกษตรอินทรีย ์และในปี พ.ศ. 2553 สํานกังานจงัหวดัสุรินทร์จึงไดก้าํหนด ยุทธศาสตร์ดา้นการ
พฒันาเกษตรอินทรีย ์เป็นยุทธศาสตร์หลกัของจงัหวดั เน้นการผลิตขา้วหอมมะลิอินทรีย ์เนื�องจาก
จงัหวดัสุรินทร์เป็นแหล่งปลูกข้าวหอมมะลิที�ดีที�สุดของโลก โดยมีแหล่งผลิตที�สําคญั อยู่บริเวณ  
อาํเภอปราสาท อาํเภอสังขะ อาํเภอเมืองสุรินทร์ อาํเภอท่าตูม อาํเภอชุมพลบุรี และอาํเภอรัตนบุรี   
รวมพื<นที�ปลูกขา้วหอมมะลิทั<งจงัหวดัประมาณ 2.61 ลา้นไร่ (สาํนกังานเกษตรจงัหวดัสุรินทร์, 2553ก) 
และทาํการผลิตแบบเกษตรอินทรียป์ระมาณ 1.2 แสนไร่ (สาํนกังานจงัหวดัสุรินทร์, 2553ค) ซึ� งมุ่งเนน้
เพื�อเพิ�มรายไดใ้ห้แก่ภาคเกษตรกรรม แต่เมื�อพิจารณามูลค่าผลิตภณัฑ์มวลรวมของจงัหวดัสุรินทร์  
ปี พ.ศ. 2552 พบว่ารายได้จากภาคเกษตรกรรมมีเพียงร้อยละ 22.81 ของมูลค่าผลิตภณัฑ์มวลรวม 
ทั<งจงัหวดั (สาํนกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2552ก)  แสดงให้เห็นวา่
รายไดจ้ากภาคเกษตรกรรมยงัคงตํ�าอยู่  จึงส่งผลให้มีการเปลี�ยนแปลงการใช้ที�ดินเพื�อให้ไดมี้รายได้
ตอบแทนที�สูงขึ< น ทาํให้เกิดปัญหาการเปลี�ยนแปลงพื<นที�การผลิตสินค้าเกษตรตามราคาสินค้า 
อยา่งไร้ทิศทาง และขาดการวางแผนการผลิต เกษตรกรไม่สามารถกาํหนดราคาของผลผลิตได ้รวมทั<ง
ขาดการรวมกลุ่มเพื�อต่อรอง ส่งผลให้มีการทาํลายทรัพยากรธรรมชาติเพื�อเพิ�มพื<นที�เกษตร ดงันั<น
ขอ้มูลการใชที้�ดินในปีปัจจุบนัจึงถือไดว้า่เป็นขอ้มูลพื<นฐานที�สําคญั ในการกาํหนดนโยบาย และแผน
ยทุธศาสตร์ต่าง ๆ เพื�อรองรับการพฒันาของจงัหวดัให้สอดคลอ้งกบัสิ�งแวดลอ้ม เศรษฐกิจ และสังคม
ต่อไปอยา่งย ั�งยนืในอนาคต 

1.2  วตัถุประสงค์   
1.2.1 เพื�อสํารวจและจัดทําแผนที�สภาพการใช้ที� ดินเชิงเลขจังหวดัสุรินทร์ ปี พ.ศ. 2554  

มาตราส่วน 1:25,000  
1.2.2 เพื�อวิเคราะห์การเปลี�ยนแปลงสภาพการใช้ที�ดินจงัหวดัสุรินทร์ ระหว่างปี พ.ศ. 2549  

และ พ.ศ.  2554 



2 
 

1.3  ระยะเวลาและสถานที�ดําเนินงาน        

ระยะเวลาดาํเนินงาน 12 เดือน (ตุลาคม พ.ศ. 2553–กนัยายน พ.ศ. 2554) 
สถานที�ดาํเนินงาน จงัหวดัสุรินทร์  

1.4  อปุกรณ์และวธีิการดําเนินงาน  
1.4.1 อุปกรณ์ 

  1) ภาพถ่ายออร์โธสีเชิงเลขของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มาตราส่วน 1:25,000 
บริเวณจงัหวดัสุรินทร์ 
  2) ขอ้มูลเชิงเลขจากดาวเทียม LANDSAT 5-TM (Thematic Mapper:TM)  รายละเอียดภาพ 
30 เมตร ความกวา้งภาพ 185 x 185 ตารางกิโลเมตร รายละเอียดดงันี<  
   - 127-49 บนัทึกขอ้มูลเมื�อ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552 
    - 127-50 บนัทึกขอ้มูลเมื�อ 14 เมษายน พ.ศ. 2553 
   - 128-49 บนัทึกขอ้มูลเมื�อ 5 เมษายน พ.ศ. 2553 
  3) ขอ้มูลเชิงเลขจากดาวเทียม THEOS (Thailand Earth Observation System) 
ดาวเทียมสาํรวจทรัพยากรดวงแรกของประเทศไทย ซึ� งถูกส่งขึ<นวงโคจรในปี พ.ศ. 2551 โดยใชข้อ้มูล
ระบบช่วงคลื�นเดียว (Panchromatic) รายละเอียดภาพ 2 เมตร ความกวา้งภาพ 22 กิโลเมตรในแนวดิ�ง 
และ ระบบหลายช่วงคลื�น (Multispectral) รายละเอียดภาพ 15 เมตร ความกวา้งภาพ 90 กิโลเมตรใน
แนวดิ�ง บริเวณจงัหวดัสุรินทร์ ที�บนัทึกขอ้มูลในปี พ.ศ. 2552-2553 
  4) แผนที�สภาพการใช้ที�ดินจงัหวดัสุรินทร์ ปี พ.ศ.  2543 มาตราส่วน 1:50,000 ปี พ.ศ.  2549 
และปี พ.ศ.  2551 มาตราส่วน 1:25,000 จากฐานขอ้มูลกรมพฒันาที�ดิน 
  5) แผนที�ขอบเขตการปกครองระดบัตาํบลทั<งประเทศ พ.ศ. 2552 จากกรมการปกครอง  
กระทรวงมหาดไทย  
  6) แผนที�ภูมิประเทศ มาตราส่วน 1:50,000  ลาํดบัชุด L7018 จากกรมแผนที�ทหาร  
กระทรวงกลาโหม ระวางแผนที� 5637I และ IV, 5638I-III, 5639I II และ IV, 5737I และ IV, 5738I-IV, 
5739I-IV, 5837IV, 5838III-IV และ 5839III-IV 
  7) เครื�องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล  พร้อมอุปกรณ์เครื�องพว่ง 
  8) โปรแกรมวิเคราะห์และประมวลผลในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (Geographic 
Information System - GIS)  
  9) เครื�องคาํนวณระบบกาํหนดตาํแหน่งบนโลก (Global Positioning System - GPS) 
  10) เขม็ทิศ และอุปกรณ์สนามอื�นๆ 
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1.4.2  วธีิการ 
  1) รวบรวมและตรวจสอบเอกสาร  ทั< งในรูปของแผนที� และรายงานที�เกี�ยวข้อง 
จากหน่วยงานอื�นๆ เพื�อนาํขอ้มูลดงักล่าวมากาํหนดแผนการดาํเนินงาน 
  2) การเตรียมขอ้มูลดาวเทียมและภาพถ่ายทางอากาศ   
   (1) ขอ้มูลจากดาวเทียม LANDSAT 5-TM และ THEOS ที�ใช้ในการปฏิบติังาน 
มีทั<งขอ้มูลเชิงเลข (Digital data) และขอ้มูลเชิงภาพ (Analog data) การเตรียมขอ้มูลดาวเทียม มีขั<นตอน 
การดาํเนินการดงันี<  
    -   การแก้ไขความคลาดเคลื�อนทางเรขาคณิต (Geometric Correction)  
เนื�องจากขอ้มูลดาวเทียมที�ไดม้า  ยงัมีความคลาดเคลื�อนในเชิงตาํแหน่งทางภูมิศาสตร์  จึงตอ้งดาํเนินการ
แกไ้ขตาํแหน่งให้ถูกตอ้งเพื�อให้สามารถซ้อนทบักบัชั<นขอ้มูลอื�น ๆ ได ้  โดยขอ้มูลดาวเทียม LANDSAT 
5-TM ใช้แผนที�ภูมิประเทศมาตราส่วน  1:50,000  จากกรมแผนที�ทหาร เป็นแผนที�อา้งอิง  และขอ้มูล
ดาวเทียม  THEOS ใชข้อ้มูลชั<นความสูงเชิงเลข (Digital Elevation Model:DEM) ที�ไดจ้ากภาพถ่ายออร์โธสี
เชิงเลขของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นแผนที�อา้งอิง เนื�องจากเป็นขอ้มูลที�มีรายละเอียดภาพสูงกวา่ 
    -   การผลิตภาพขอ้มูลดาวเทียมจาก LANDSAT 5-TM  ภาพที�ใช้เป็นภาพ
ผสมสีเทจ็สามช่วงคลื�น  ทาํการผสมสีดงันี<   คือ  ช่วงคลื�นที� 4 มีความกวา้งแถบความถี� 0.76-0.09 ไมโครเมตร 
(near infrared) ซึ� งเป็นช่วงคลื�นที�พืชสีเขียวสะทอ้นพลงังานมากที�สุด  ให้ผา่นตวักรองแสงสีแดง (red filter) 
ช่วงคลื�นที� 5 (short wave infrared) มีความกวา้งแถบความถี� 1.55-1.75 ไมโครเมตร ให้ผา่นตวักรองแสงสีเขียว 
(green filter)  ช่วงคลื�นที� 3 (red) มีความกวา้งแถบความถี� 0.63-0.69 ไมโครเมตรให้ผา่นตวักรองแสงสีนํ< าเงิน 
(blue filter)  จะทาํให้ไดภ้าพผสมสีเท็จ 3 ช่วงคลื�น เป็น  4R - 5G - 3B ซึ� งจะไดภ้าพที�แสดงบริเวณที�มีพืชใบ
เขียวเป็นสีแดง 
    -   การผลิตภาพขอ้มูลดาวเทียมจาก THEOS  ในกรณีที�มีขอ้มูลระบบ
ช่วงคลื�นเดียว (Panchromatic) ซึ� งมีรายละเอียดเชิงพื<นที�สูง และ ระบบหลายช่วงคลื�น (Multispectral) 
ซึ� งรายละเอียดเชิงคลื�นสูง ในพื<นที�เดียวกนั และมีการบนัทึกขอ้มูลในเวลาเดียวกนั ใชเ้ทคนิคผสมรวม
ขอ้มูล เพื�อผลิตภาพขอ้มูลดาวเทียมสังเคราะห์ที�มีรายละเอียดเชิงคลื�น และรายละเอียดเชิงพื<นที�สูงมา
รวมไวใ้นภาพเพียงภาพเดียว (Pansharpening หรือการทาํ Resolution merge) 
    (2)  การวิเคราะห์ข้อมูลสภาพการใช้ที�ดินจากข้อมูลดาวเทียมและภาพถ่ายออร์โธสี
เชิงเลข  พิจารณาจากองค์ประกอบของขอ้มูล  คือ  ความเขม้ของสีและสี (tone/color)    ขนาด (size)  
รูปร่าง (shape) เนื<อภาพ (texture) รูปแบบ (pattern) ความสูงและเงา (height and shadow) ความ
เกี�ยวพนั (association)    และการเปลี�ยนแปลงตามฤดูกาล (temporal change)  ของขอ้มูล  เพื�อ
วิเคราะห์ขอ้มูลสภาพการใชที้�ดิน โดยใชโ้ปรแกรมวิเคราะห์ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ แลว้จึง
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นําชั< นข้อมูลที�ได้ทาํการซ้อนทบักับภาพถ่ายออร์โธสีเชิงเลข และข้อมูลภาพจากดาวเทียม THEOS   
เพื�อพิมพเ์ป็นแผนที�ใชใ้นการสาํรวจขอ้มูลในภาคสนาม 
  3)  การสาํรวจขอ้มูลในภาคสนาม  ทาํการสํารวจตรวจสอบรายละเอียดสภาพการใชที้�ดิน
ภาคสนามในพื<นที�จริง  พร้อมแกไ้ขรายละเอียดให้มีความถูกตอ้งตรงกบัสภาพปัจจุบนั  
  4) การสร้างฐานขอ้มูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS database)  
   เป็นการจดัทาํขอ้มูลทั<งเชิงพื<นที� (Spatial data)  และขอ้มูลเชิงคุณลกัษณะ  (Attribute 
data ) ของขอ้มูลจากภาคสนาม  และขอ้มูลแผนที�จากส่วนที�เกี�ยวขอ้ง  โดยการนาํเขา้ในระบบสารสนเทศ
ดว้ยโปรแกรมวเิคราะห์และประมวลผลในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์  ดงันี<  
   (1)  การสร้างฐานขอ้มูลเชิงพื<นที� (Spatial data) เป็นการนาํเขา้ขอ้มูลในรูปแผนที�
เพื�อใชว้เิคราะห์และประมวลผลเชิงพื<นที�    
   (2) การสร้างฐานขอ้มูลเชิงคุณลกัษณะ (Attribute data)  เป็นการนาํเขา้ขอ้มูล
ดา้นคุณลกัษณะของแผนที�และขอ้มูลที�เกี�ยวขอ้งกบัเชิงพื<นที�  เพื�อทาํใหท้ราบถึงความสัมพนัธ์ระหวา่ง
ขอ้มูลทั<ง  2  ประเภท  เพื�อใชใ้นการวเิคราะห์และประมวลผลในระบบสารสนเทศต่อไป 
  5) จดัทาํแผนที�สภาพการใชที้�ดิน จงัหวดัสุรินทร์ ปี พ.ศ.  2554 
  6)  วเิคราะห์การเปลี�ยนแปลงสภาพการใชที้�ดิน จงัหวดัสุรินทร์ ระหวา่งปี พ.ศ. 2549 
และ พ.ศ.  2554 
  7)    จดัทาํแผนที�และรายงาน 

1.5  ผู้ดําเนินงาน 
ที�ปรึกษา นายศิริพงษ ์ อินทรมงคล ผูอ้าํนวยการสาํนกัสาํรวจดินและวางแผนการใชที้�ดิน 

  นายสุเทพ  ชุติรัตนพนัธ์ุ ผูอ้าํนวยการส่วนวเิคราะห์สภาพการใชที้�ดินที� 2  
 ผู้รับผดิชอบ นางสาวอมรรัตน์ สระเพช็ร นกัวชิาการเกษตรชาํนาญการ 

 



5 
 

 

ภาพที�  1  ขั<นตอนการดาํเนินงานในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 
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บทที� 2 

ข้อมูลทั�วไป 

2.1 ที�ตั1งและอาณาเขต  
 จงัหวดัสุรินทร์ ตั<งอยู่ระหว่างเขตเส้นรุ้งที� 14 องศา 30 ลิปดา-15 องศา 30 ลิปดา  เหนือ และ
ระหวา่งเขตเส้นแวงที� 103 องศา-104 องศา 15 ลิปดา ตะวนัออก พื<นที�ส่วนใหญ่สูงจากระดบัทะเล 
ปานกลางเฉลี�ย  200  เมตร ระยะทางห่างจากกรุงเทพฯ โดยทางรถยนตป์ระมาณ 450 กิโลเมตร และ
ทางรถไฟ ประมาณ  420 กิโลเมตร แบ่งการปกครองออกเป็น 17 อาํเภอ 158 ตาํบล  2,120 หมู่บา้น  
1 เทศบาลเมือง 24 เทศบาลตาํบล  147 องคก์ารบริหารส่วนตาํบล (สํานกังานจงัหวดัสุรินทร์, 2553ก) 
มีอาณาเขตติดต่อกบัจงัหวดั  ต่าง ๆ และประเทศเพื�อนบา้น ดงันี<  (ภาพที� 2) 
  ทิศเหนือ  ติดต่อกบัจงัหวดัร้อยเอด็  และจงัหวดัมหาสารคาม 
  ทิศตะวนัออก ติดต่อกบัจงัหวดัศรีสะเกษ 

 ทิศใต ้   ติดต่อกบัจงัหวดัอุดรมีชยั  ราชอาณาจกัรกมัพชูา 
  ทิศตะวนัตก  ติดต่อกบัจงัหวดับุรีรัมย ์

2.2    ลกัษณะภูมปิระเทศ  

 จงัหวดัสุรินทร์ตั<งอยูท่างตอนใตข้องที�ราบสูงของภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ดา้นเหนือของจงัหวดั 
ในเขตอาํเภอชุมพลบุรี และอาํเภอรัตนบุรี ติดต่อกบัจงัหวดัร้อยเอ็ด และมหาสารคาม เป็นพื<นที�ราบลุ่ม  
มีแม่นํ< ามูลและลาํนํ< าชีไหลผ่าน ลกัษณะพื<นที�ค่อนขา้งราบเรียบ (nearly flat) ถึงลูกคลื�นลอนลาด 
(undulating) แลว้ลาดตํ�าลงสู่แม่นํ< ามูล และลาํห้วยพลบัพลา ที�อยูใ่นเขตทุ่งกุลาร้องไห้ พื<นที�บริเวณนี< เป็น 
ป่าผสมกบัการทาํนา ป่าส่วนใหญ่เป็นป่าแดงโปร่ง  (dry dipterocarps forest) ถดัลงไปเป็นบริเวณตอนกลาง
ของจงัหวดั มีลกัษณะเป็นลูกคลื�นลอนลาดสลบักบัพื<นที�ราบ โดยเป็นที�พื<นที�ราบลุ่มเป็นส่วนใหญ่ จึงมี
สภาพเป็นพื<นที�ป่าผสมนา ส่วนทางดา้นใตข้องจงัหวดัเป็นที�สูงของเทือกเขาพนมดงรัก ที�มีเขตติดต่อกบั
ราชอาณาจกัรกมัพูชา ได้แก่ บริเวณอาํเภอกาบเชิง และอาํเภอบวัเชด มีสภาพเป็นป่าทึบ และภูเขา
สลบัซบัซ้อน มีป่าไมเ้บญจพรรณ (mixed deciduous forest) และแนวภูเขาตลอด (สํานกัสํารวจดินและวาง
แผนการใชที้�ดิน, 2549) 
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2.3    ลกัษณะภูมอิากาศ  

  จงัหวดั สุรินทร์ อยูใ่นแถบของลมมรสุมเขตร้อน ลกัษณะภูมิอากาศ จะอยูภ่ายใตอิ้ทธิพล
ของลมมรสุม  ในจงัหวดัสุรินทร์ มี 3 ฤดู ซึ� งมีช่วงเวลาดงันี<   

1) ฤดูร้อน อยูร่ะหวา่งช่วงเดือน กุมภาพนัธ์ หรือมีนาคม ถึงเดือนพฤษภาคม อากาศ
ร้อนอบอา้ว และร้อนจดัมากในบางช่วงส่งผลใหเ้กิดความแหง้แลง้โดยทั�วไป 

2) ฤดูฝน อยู่ระหวา่งเดือนพฤษภาคม หรือมิถุนายน ถึงเดือนตุลาคม ปริมาณนํ< าฝน
ไม่แน่นอน บางปีมาก บางปีนอ้ย ขึ<นอยูก่บัอิทธิพลของลมมรสุม และลมพายดีุเปรสชนัในทะเลจีนใต ้ 
  3) ฤดูหนาว อยูร่ะหวา่งช่วงเดือนตุลาคม หรือพฤศจิกายน ถึงเดือนมกราคม ความหนาวเยน็
ในแต่ละปีขึ<นอยูก่บัอิทธิพลของลมมรสุมตะวนัออกเฉียงเหนือ และร่องความกดอากาศตํ�าจากประเทศจีน 
  จากขอ้มูลของกรมอุตุนิยมวทิยา (2553) ณ สถานีตรวจอากาศจงัหวดัสุรินทร์ ในระหวา่ง
ปี พ.ศ. 2513 – 2552 พบวา่อุณหภูมิสูงสุดเฉลี�ย 32.98 องศาเซลเซียล อุณหภูมิตํ�าสุดเฉลี�ย 18.57 องศา
เซลเซียล อุณหภูมิเฉลี�ย 24.71 องศาเซลเซียล ความชื<นสัมพทัธ์เฉลี�ยร้อยละ 66.58 ปริมาณนํ< าฝนเฉลี�ย 
1395.90 มิลลิเมตร และจาํนวนวนัฝนตก 118 วนั โดยในเดือนกนัยายนจะมีปริมาณฝนตกและวนัฝน
ตกเฉลี�ยสูงสุด ดงัรายละเอียดในตารางที� 1 และภาพที� 3 

ภาพที�  3  แผนภูมิลกัษณะอุตุนิยมวทิยา จงัหวดัสุรินทร์ ในรอบ 39 ปี (ปี พ.ศ. 2513-2552) 
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ตารางที� 1 ลกัษณะอุตุนิยมวทิยา จงัหวดัสุรินทร์ ในรอบ 39 ปี  (ปี พ.ศ. 2513-2552) 

เดือน 
อุณหภูมิ (C๐) 

ความชื1นสัมพทัธ์เฉลี�ย (%) 
ฝน 

สูง ตํ�า เฉลี�ย ปริมาณ (มม.) วนัฝนตก (วนั) 

มกราคม 31.72 17.31 24.03 64.87 4.83 1 

กุมภาพนัธ์ 33.85 19.84 26.37 62.79 10.32 2 

มีนาคม 35.64 22.28 28.72 61.92 39.09 4 

เมษายน 36.31 24.35 29.72 67.21 93.15 8 

พฤษภาคม 34.75 24.6 28.81 76.31 176.06 15 

มิถุนายน 33.56 24.6 28.27 78.74 198.27 16 

กรกฎาคม 32.89 24.29 27.83 80.00 208.17 17 

สิงหาคม 32.36 24.09 27.54 81.92 239.29 19 

กนัยายน 31.99 23.86 27.20 83.92 270.65 19 

ตุลาคม 31.32 23.00 26.67 80.56 126.45 12 

พฤศจิกายน 30.98 20.00 25.05 73.23 27.88 4 

ธนัวาคม 30.33 17.57 23.51 67.54 1.74 1 

รวม/เฉลี�ย 32.98 18.57 24.71 66.58 1,395.90 118 

ที�มา: กรมอุตุนิยมวทิยา (2553) 
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2.4    ทรัพยากรธรรมชาติ  
 2.4.1  ทรัพยากรดิน จากฐานขอ้มูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS database) ของกลุ่มชุดดินใน
จงัหวดัสุรินทร์ ขนาดมาตราส่วน 1:25,000 (สํานกัสํารวจดินและวางแผนการใชที้�ดิน, 2549)  พบวา่
ทรัพยากรดินในจงัหวดัสุรินทร์ มีทั<งหมด 26 กลุ่มชุดดิน มีเนื<อที�ประมาณ 4,610,429 ไร่หรือร้อยละ 
90.80 ของเนื<อที�จงัหวดั และพื<นที�เบ็ดเตล็ด มีเนื<อที�ประมาณ 467,106 ไร่หรือร้อยละ 9.20 ของเนื<อที�
จงัหวดั มีรายละเอียดดงันี<  (ภาพที� 4) 
  1) กลุ่มชุดดินที� 1 มีเนื<อที� 11,078  ไร่ หรือร้อยละ 0.22  ของเนื<อที�จงัหวดั พบใน
สภาพพื<นที�ราบเรียบถึงราบลุ่ม มีความลาดเทน้อยกว่า 1 เปอร์เซ็นต ์ ลกัษณะเนื<อดินค่อนขา้งเป็น 
ดินเหนียว มีการระบายนํ< าค่อนขา้งเลวถึงเลว ในช่วงฤดูฝนจะมีนํ< าท่วมขงัแช่อยูร่ะหวา่ง 4-5 เดือน 
ปฏิกิริยาดินส่วนใหญ่เป็นกรดเล็กน้อยถึงเป็นด่างปานกลาง ดินมีความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติ 
ปานกลางถึงสูง ปัญหาในการใชป้ระโยชน์ที�ดิน ไดแ้ก่ การไถพรวนลาํบาก เนื�องจากเป็นดินเหนียวจดั 
ตอ้งไถพรวนในช่วงระยะเวลาที�ดินมีความชื<นที�เหมาะสม (สํานกัสํารวจดินและวางแผนการใชที้�ดิน, 
2552) มีศกัยภาพเหมาะสมในการทาํนาดาํและนาหวา่น มีขอ้จาํกดัในการปลูกขา้วนอ้ยหรือไม่มีเลย 
ผลผลิตขา้วค่อนขา้งสูงเมื�อเปรียบเทียบกบัดินนาทั�วไปในประเทศ อยา่งไรก็ตามกลุ่มชุดดินนี<สามารถ
ปลูกพืชไร่ และพืชผกัไดใ้นช่วงฤดูแลง้ หรือหลงัการเก็บเกี�ยวขา้วแลว้ ถา้มีนํ<าชลประทานเขา้ถึงหรือมี
แหล่งนํ<าธรรมชาติ (กรมพฒันาที�ดิน, 2548ก)   
  2)  กลุ่มชุดดินที� 4  มีเนื<อที� 7,381 ไร่ หรือร้อยละ 0.15  ของเนื<อที�จงัหวดั  พบในบริเวณที�
ราบลุ่มหรือที�ราบเรียบ ความลาดเทนอ้ยกวา่ 1 เปอร์เซ็นต ์เป็นส่วนใหญ่  มีนํ< าแช่ขงัในช่วงฤดูฝน เป็นดิน
ลึกที�มีการระบายนํ< าเลวหรือค่อนขา้งเลว มีเนื<อดินเป็นพวกดินเหนียวหรือดินเหนียวจดั หน้าดินอาจ
แตกระแหงเป็นร่องในฤดูแลง้ ดินมีความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติปานกลาง ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจดัถึง
เป็นกรดเล็กนอ้ย กลุ่มชุดดินนี< ไม่ค่อยมีปัญหาในการใช้ประโยชน์ที�ดิน แต่ถา้เป็นที�ลุ่มมาก ๆ จะมีปัญหา
เรื� องนํ< าท่วมในฤดูฝน (สํานักสํารวจดินและวางแผนการใช้ที� ดิน, 2552) เป็นกลุ่มชุดดินที�มีศกัยภาพ
เหมาะสมในการทาํนาในช่วงฤดูฝน และเหมาะสมในการปลูกพืชไร่และพืชผกัหลายชนิดในช่วงฤดูแลง้ 
(กรมพฒันาที�ดิน, 2548ก) 
  3)  กลุ่มชุดดินที� 6  มีเนื<อที�  239 ไร่ พบบริเวณพื<นที�ราบตะกอนนํ< าพา ความลาดเท 
นอ้ยกวา่ 0-2 เปอร์เซ็นต ์มีนํ< าขงัเหนือผิวดินในฤดูฝน 3-5 เดือน เป็นดินลึกที�มีการระบายนํ< าเลวหรือ
ค่อนขา้งเลว เนื<อดินเป็นพวกดินเหนียว มีเนื<อดินบนเป็นดินร่วนเหนียวหรือดินเหนียว ดินมีความอุดม
สมบูรณ์ตามธรรมชาติตํ�าหรือค่อนขา้งตํ�า ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจดัถึงกรดจดัมาก (สํานักสํารวจดินและ 
วางแผนการใชที้�ดิน, 2552) จึงมีศกัยภาพเหมาะสมในการปลูกขา้วในฤดูฝน ส่วนในฤดูแลง้ใชป้ลูกพืชไร่
อายุสั< นหรือพืชผกัได ้ แต่ถา้จะปลูกพืชไร่ ไมผ้ลหรือพืชผกัตลอดปี ตอ้งมีการพฒันาที�ดิน โดยการทาํ 
คนัดิน และยกร่องปลูก (กรมพฒันาที�ดิน, 2548ก) 
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  4)  กลุ่มชุดดินที� 7 มีเนื<อที� 442,223 ไร่ หรือร้อยละ 8.71 ของเนื<อที�จงัหวดั พบบริเวณที� 
ราบตะกอนนํ<าพา มีสภาพพื<นที�ราบเรียบหรือค่อนขา้งราบเรียบ มีความลาดเทนอ้ยกวา่  2  เปอร์เซ็นต ์มีนํ< าขงั
เหนือผวิดิน 3-4 เดือน ในช่วงฤดูฝน เป็นดินลึกที�มีการระบายนํ< าเลวหรือค่อนขา้งเลว เนื<อเป็นพวกดินเหนียว 
มีเนื<อดินบนเป็นดินร่วนเหนียวหรือดินเหนียว ดินล่างเป็นดินเหนียว ดินมีความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติ
ปานกลาง ปฏิกิริยาดินเป็นกรดปานกลางถึงเป็นกลาง (สํานักสํารวจดินและวางแผนการใช้ที�ดิน, 2552)  
มีศกัยภาพเหมาะสมในการทาํนาในช่วงฤดูฝน หากพื<นที�อยูใ่นเขตชลประทานหรือใกลแ้หล่งนํ< าธรรมชาติ 
สามารถปลูกพืชไร่หรือพืชผกัในช่วงฤดูแลง้ (กรมพฒันาที�ดิน, 2548ก) 
  5)  กลุ่มชุดดินที�  15 มีเนื< อที�  1,091,249 ไร่ หรือร้อยละ 21.49 ของเนื< อที�จังหวัด  
พบในบริเวณที�ราบตะกอนนํ< าพา มีสภาพพื<นที�ราบเรียบหรือค่อนขา้งราบเรียบ ความลาดเทน้อยกว่า  
2 เปอร์เซ็นต ์ ในฤดูฝนจะมีนํ< าขงัเหนือผิวดิน 4-5 เดือน มีการระบายนํ< าค่อนขา้งเลวหรือเลว เนื<อดินเป็น
พวกดินร่วนเหนียว หรือดินร่วนเหนียวปนทรายแป้ง หน้าดินแน่นทึบ ดินมีความอุดมสมบูรณ์ 
ตามธรรมชาติตํ�าถึงปานกลาง ปฏิกิริยาดินเป็นกรดปานกลางถึงเป็นด่างเล็กน้อย (สํานักสํารวจดินและ 
วางแผนการใช้ที�ดิน, 2552) กลุ่มชุดดินที�เหมาะกบัการทาํนา และมีศกัยภาพเหมาะสมในการปลูกพืชไร่
และพืชผกัในฤดูแลง้ (กรมพฒันาที�ดิน, 2548ก) 
  6)  กลุ่มชุดดินที� 16  มีเนื<อที� 153  ไร่ พบบริเวณที�ราบตะกอนนํ< าพา มีสภาพพื<นที�
ราบเรียบหรือค่อนข้างราบเรียบ ความลาดชันน้อยกว่า 2 เปอร์เซ็นต์ ในฤดูฝนมีนํ< าขงัที�ผิวดิน  
3-4 เดือน เนื<อดินป็นดินร่วน ดินร่วนเหนียว ดินร่วนปนทรายแป้ง หรือดินร่วนเหนียวปนทรายแป้ง การ
ระบายนํ< าค่อนขา้งเลวถึงเลว ดินมีความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติตํ�าถึงค่อนขา้งตํ�าศกัยภาพของกลุ่มชุด
ดินนี< เหมาะในการทาํนามากกวา่ปลูกพืชไร่ พืชผกัและไมผ้ลจดัมากถึงกรดปานกลาง ปฏิกิริยาดินเป็นกรด 
ปัญหาที�สําคญัในการใช้ประโยชน์ที�ดิน ได้แก่ ดินมีความอุดมสมบูรณ์ตํ�าและหน้าดินแน่นทึบ (สํานัก
สํารวจดินและวางแผนการใช้ที�ดิน, 2552) แต่สามารถปรับปรุงเพื�อใช้ปลูกพืชไร่อายุสั< น และพืชผกั 
ในฤดูแลง้ หรือหลงัการเก็บเกี�ยวขา้ว ถา้มีแหล่งนํ<าธรรมชาติเสริม (กรมพฒันาที�ดิน, 2548ก) 
   7)  กลุ่มชุดดินที� 17 มีเนื<อที� 732 ไร่ หรือร้อยละ0.01 ของเนื<อที�จงัหวดั พบในบริเวณพื<นที�
ราบเรียบหรือค่อนขา้งราบเรียบ ความลาดเทอยูร่ะหวา่ง 0-2 เปอร์เซ็นต ์ส่วนใหญ่ในฤดูฝนจะมีนํ< าขงั 3-4 เดือน
ในรอบปี เป็นดินลึกมากที�มีการระบายนํ< าค่อนขา้งเลว มีเนื<อดินเป็นพวกดินร่วนละเอียด เนื<อดินบนเป็นพวก
ดินร่วนปนทรายหรือดินร่วน ดินล่างเป็นดินร่วนเหนียวปนทรายหรือดินร่วนเหนียว ในบางพื<นที�อาจมีเนื<อดิน
เป็นพวกดินทรายแป้งละเอียด มีความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติตํ�า ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจดัมากถึงเป็นกรดจดั 
(สํานกัสํารวจดินและวางแผนการใชที้�ดิน, 2552) จึงเป็นอุปสรรคสําคญัในการปลูกพืชไร่ ไมผ้ล และพืชผกั 
และการมีนํ<าท่วมจะทาํใหต้น้ขา้วเสียหายในช่วงที�ฝนตกชุก อยา่งไรก็ตามกลุ่มชุดดินนี< มีศกัยภาพเหมาะสมใน
การทาํนาในช่วงฤดูฝนแลว้ปลูกพืชไร่ และพืชผกัก่อนหรือหลงัการปลูกขา้ว (กรมพฒันาที�ดิน, 2548ก) 
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  8)  กลุ่มชุดดินที� 18  มีเนื<อที� 150,210  ไร่ หรือร้อยละ 2.96  ของเนื<อที�จงัหวดั  พบบริเวณ
ตะพกัลาํนํ< าระดบัตํ�า เป็นพื<นที�ราบเรียบถึงเกือบราบเรียบ ความลาดเทนอ้ยกวา่ 2 เปอร์เซ็นต ์ ในฤดูฝนมี 
นํ< าขงัเหนือผิวดิน 3-4 เดือน เป็นดินลึกที�มีการระบายนํ< าค่อนขา้งเลวเป็นส่วนใหญ่ เนื<อดินบน 
เป็นพวกดินร่วนปนทรายหรือดินร่วน ดินล่างเป็นดินร่วนเหนียวปนทรายหรือดินเหนียว มีความอุดม
สมบูรณ์ตามธรรมชาติตํ�า ดินชั<นบนมกัมีปฏิกิริยาเป็นกรดจดัมากถึงเป็นกรดปานกลาง ดินชั<นล่างเป็นกรด
ปานกลางถึงเป็นด่างเล็กน้อย (สํานักสํารวจดินและวางแผนการใช้ที� ดิน, 2552) ศักยภาพของ 
กลุ่มชุดดินนี< เหมาะในการทาํนามากกว่าปลูกพืชไร่ พืชผกัและไมผ้ล แต่สามารถใช้ปลูกพืชไร่อายุสั< น  
และพืชผกัในฤดูแลง้หรือหลงัการเก็บเกี�ยวขา้ว ถา้มีแหล่งนํ<าธรรมชาติเสริม (กรมพฒันาที�ดิน, 2548ก) 
  9)  กลุ่มชุดดินที� 19 มีเนื<อที� 141,198 ไร่ หรือร้อยละ 2.78 ของเนื<อที�จงัหวดั พบใน
บริเวณพื<นที�ราบเรียบหรือค่อนขา้งราบเรียบ ความลาดเท 1-4 เปอร์เซ็นต ์ส่วนใหญ่มีนํ< าแช่ขงัในช่วงฤดูฝน 
เป็นดินลึกที�มีการระบายนํ< าค่อนขา้งเลว เนื<อดินบนเป็นดินร่วนปนทรายหรือดินทราย ดินล่างเป็นชั<นดิน
แน่นทึบ มีเนื< อดินเป็นดินร่วนเหนียวปนทรายหรือดินทราย มีความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติตํ� า  
มีปฏิกิริยาเป็นกรดจัดมากถึงเป็นกรดเล็กน้อย พบปัญหาที�สําคัญคือ เนื<อดินบนค่อนข้างเป็นทราย  
และดินล่างแน่นทึบไม่เหมาะกับการเจริญเติบโตของพืช ถ้าฝนตกลงมาดินจะแช่ขงั แต่ถ้าฝนทิ<งช่วง  
ดินจะขาดนํ< า (สํานกัสํารวจดินและวางแผนการใช้ที�ดิน, 2552) ศกัยภาพที�เหมาะสมในการใช้ประโยชน์ 
ไดแ้ก่ การพฒันาเป็นทุ่งหญา้เลี< ยงสัตว ์ แต่ถา้จะใช้ปลูกพืชไร่ และไมผ้ล ตอ้งลงทุนในการปรับปรุง 
แกไ้ขมาก (กรมพฒันาที�ดิน, 2548ก) 
  10)  กลุ่มชุดดินที� 20  มีเนื<อที� 88,379  ไร่ หรือร้อยละ 1.74  ของเนื<อที�จงัหวดั พบใน
บริเวณที�ราบเรียบหรือค่อนขา้งราบเรียบ มีความลาดเท 0-2 เปอร์เซ็นต ์มีนํ< าแช่ขงัช่วงฤดูฝน เป็นดินลึกที�มี
การระบายนํ< าค่อนขา้งเลวถึงดี เนื<อดินบนเป็นดินร่วนปนทรายหรือดินทราย ส่วนดินล่างเป็นชั<นดินแน่น
ทึบที�มีการสะสมเกลือโซเดียม มีเนื<อดินเป็นดินร่วนเหนียวปนทรายหรือดินร่วนปนดินเหนียว มีความ
อุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติตํ�า ดินชั<นบนมกัจะมีปฏิกิริยาเป็นกรดจดั ส่วนดินชั<นล่างมกัมีปฏิกิริยาเป็น
กรดปานกลางถึงเป็นกลาง แต่ถา้มีกอ้นปูนปะปนจะมีปฏิกิริยาเป็นกลางถึงด่างจดั ตามปกติฤดูแลง้จะมี
คราบเกลือเกิดขึ<นทั�วไปบนผิวดิน (สํานกัสํารวจดินและวางแผนการใชที้�ดิน, 2552) ดินในสภาพเดิมจึงไม่
เหมาะสมในการปลูกพืชเศรษฐกิจเนื�องจากจดัเป็นดินเค็ม จะตอ้งปรับปรุงแกไ้ขเพื�อลดความเค็มของดิน 

จึงสามารถปลูกพืชบางชนิดได้ พบในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือมากที�สุด โดยส่วนมากใช้ปลูกขา้ว  
ซึ� งให้ผลผลิตตํ�าถึงค่อนขา้งตํ�า หากปีใดที�ฝนแลง้นํ< าไม่เพียงพอ ตน้ขา้วจะตายเป็นหยอ่ม ๆ เนื�องจาก 
ความเคม็ของดิน (กรมพฒันาที�ดิน, 2548ก) 
  11)  กลุ่มชุดดินที� 22  มีเนื<อที�  347,487 ไร่ หรือร้อยละ 6.84  ของเนื<อที�จงัหวดั พบใน
บริเวณที�ราบเรียบหรือค่อนขา้งราบเรียบ ความลาดเท 0-3 เปอร์เซ็นต ์ในฤดูฝนมีนํ< าขงั 2-5 เดือนในรอบปี 
เป็นดินลึกที�มีการระบายนํ< าค่อนข้างเลว เนื<อดินเป็นดินร่วนหยาบ โดยมีเนื<อดินบนเป็นพวกดินร่วน 
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ปนทรายหรือดินทรายปนดินร่วน ดินล่างเป็นดินร่วนปนทราย มีความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติตํ�า 
ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดมากถึงเป็นกรดจัด (สํานักสํารวจดินและวางแผนการใช้ที� ดิน, 2552) ความ
เหมาะสมของกลุ่มดินนี< คือ มีศกัยภาพเหมาะสมในการทาํนาในช่วงฤดูฝน ปลูกพืชไร่และพืชผกั ก่อน
และหลงัการปลูกขา้ว ควรดาํเนินการในแบบไร่นาสวนผสม โดยแบ่งพื<นที�เพื�อการทาํนา ปลูกพืชไร่  
ไมผ้ลและพืชผกั แหล่งนํ<า และพื<นที�เลี<ยงสัตว ์สาํหรับอตัราส่วนของการใชป้ระโยชน์ที�ดินแต่ละประเภท
ขึ<นอยูก่บัสภาพพื<นที� ทกัษะของเกษตรกรและความตอ้งการผลิตผลของตลาดภายในและภายนอกทอ้งถิ�น 
(กรมพฒันาที�ดิน, 2548ก) 
  12)  กลุ่มชุดดินที� 24  มีเนื<อที�  37,862 ไร่ หรือร้อยละ 0.75  ของเนื<อที�จงัหวดั พบใน
สภาพพื<นที�ที�ราบเรียบหรือค่อนขา้งราบเรียบ ความลาดเทอยูร่ะหวา่ง 1-3 เปอร์เซ็นต ์มีนํ< าท่วมขงัใน
ฤดูฝนเป็นบางช่วง เป็นดินลึกมากที�มีการระบายนํ<าค่อนขา้งเลวถึงดีปานกลาง เนื<อดินเป็นดินทรายปน
ดินร่วนหรือดินทราย ในดินชั<นล่างบางแห่งจะพบชั<นที�มีการสะสมอินทรียวตัถุเป็นชั<นบาง ๆ ความ
อุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติตํ�ามาก ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจดัถึงกรดเล็กนอ้ย ดินจะแห้งจดัในช่วงฤดูแลง้ 
จดัเป็นกลุ่มชุดดินที�ไม่ค่อยเหมาะสมสาํหรับปลูกพืช เนื�องจากดินเป็นทรายจดั และมีความสามารถใน
การอุม้นํ<าตํ�า พืชจึงมกัแสดงอาการขาดนํ<าในช่วงฝนทิ<งช่วง (สาํนกัสาํรวจดินและวางแผนการใชที้�ดิน, 
2552) แต่มีศกัยภาพเหมาะสม พอที�จะพฒันาเป็นทุ่งหญา้เลี<ยงสัตว ์(กรมพฒันาที�ดิน, 2548ก) 

 13)  กลุ่มชุดดินที� 28  มีเนื<อที� 2,023  ไร่ หรือร้อยละ 0.04  ของเนื<อที�จงัหวดั พบบริเวณ 
ที�ดอนที�อยูใ่กลก้บัเขาหินปูนหรือหินภูเขาไฟ มีสภาพพื<นที�ราบเรียบหรือค่อนขา้งราบเรียบ มีความลาดเท
ระหวา่ง 2-8 เปอร์เซ็นต ์สภาพการระบายนํ< าดีปานกลางถึงดี เนื<อดินเป็นพวกดินเหนียวหรือดินเหนียวจดั 
หน้าดินแตกระแหงเป็นร่องลึกในฤดูแล้ง ดินเป็นสีดาํ สีเทาเข้มหรือสีนํ< าตาล ความอุดมสมบูรณ์ตาม
ธรรมชาติอยูใ่นระดบัปานกลางถึงสูง ปฏิกิริยาดินส่วนใหญ่จะเป็นกลางถึงเป็นด่างจดั ปัญหาที�สาํคญั ไดแ้ก่ 
เนื<อดินเหนียวจดั จึงควรไถพรวนในช่วงที�ดินมีความชื<นที�เหมาะสม มิฉะนั<นจะทาํให้ดินแน่นทึบ ในฤดูฝน
จะมีนํ< าแช่ขงัได้ง่าย ทาํให้พืชชะงกัการเจริญเติบโต (สํานักสํารวจดินและวางแผนการใช้ที�ดิน, 2552)  
แต่พบวา่มีความเหมาะสมในการปลูกพืชไร่ ไมผ้ลและพืชผกั แต่การใชป้ระโยชน์นั<นควรเนน้การเกษตร
แบบผสมผสาน (กรมพฒันาที�ดิน, 2548ข) 

14)  กลุ่มชุดดินที� 33  มีเนื<อที� 121,246  ไร่ หรือร้อยละ 2.39  ของเนื<อที�จงัหวดั พบบน 
สันดินริมนํ<าเก่าเนินตะกอนรูปพดั หรือที�ราบตะกอนนํ< าพา บริเวณที�ดอนที�มีสภาพพื<นที�ค่อนขา้งราบเรียบ
ถึงเป็นลูกคลื�นลอนลาด ความลาดเทอยูร่ะหวา่ง 1-3 เปอร์เซ็นต ์การระบายนํ< าดีถึงดีปานกลาง ลกัษณะ 
เนื<อดินเป็นดินทรายแป้งหรือดินร่วนละเอียด สีดินเป็นสีนํ< าตาลหรือนํ< าตาลปนแดง บางพื<นที�พบจุดประสี
เทาและนํ< าตาลปนแดงในดินชั<นล่าง นอกจากนี< ยงัพบเกล็ดไมกา และกอ้นปูนปะปนอยูด่ว้ย ปฏิกิริยาดิน
ของดินชั<นบนเป็นกรดจดัถึงกรดเล็กนอ้ย ส่วนดินชั<นล่างเป็นกลางถึงเป็นด่างจดั ความอุดมสมบูรณ์อยู่
ตามธรรมชาติในระดบัปานกลางเป็นส่วนใหญ่ (สํานกัสํารวจดินและวางแผนการใชที้�ดิน, 2552)  ศกัยภาพ
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ของกลุ่มชุดดินนี< มีเหมาะสมในการปลูกพืชหลายชนิดทั<ง พืชไร่ ไมผ้ล และพืชผกั (กรมพฒันาที�ดิน, 
2548ข) 

15)  กลุ่มชุดดินที� 35  มีเนื<อที�  6,695 ไร่ หรือร้อยละ 0.13  ของเนื<อที�จงัหวดั พบกระจาย
อยูม่ากในพื<นที�ดอนที�มีสภาพเป็นลูกคลื�นจนถึงเนินเขาหรือพื<นที�ภูเขา ความลาดเทอยูร่ะหวา่ง 2 –20 
เปอร์เซ็นต ์มีการระบายนํ< าดีหรือดีปานกลาง เป็นดินลึกเนื<อดินเป็นดินร่วนละเอียดที�มีเนื<อดินบนเป็นดิน
ร่วนปนทราย ส่วนดินล่าง ดินมีความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติตํ�า ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจดัถึงเป็นกรดจดั
มาก (สาํนกัสาํรวจดินและวางแผนการใชที้�ดิน, 2552) โดยทั�วไปกลุ่มชุดดินนี< เหมาะสมสําหรับปลูกพืชไร่ 
พืชลม้ลุก ไมผ้ล ไมย้ืนตน้ หรือใชท้าํทุ่งหญา้เลี< ยงสัตว ์ แต่ไม่เหมาะในการทาํนา เนื�องจากสภาพ
พื<นที�ไม่เหมาะสม อยา่งไรก็ตามยงัมีขอ้จาํกดัในการปลูกพืชหลายอยา่ง เช่น ความอุดมสมบูรณ์ตํ�า 
ความสามารถในการอุม้นํ< าตํ�า และเสี�ยงต่อการชะลา้งพงัทลาย โดยเฉพาะบริเวณที�มีความลาดชนัสูง 
(กรมพฒันาที�ดิน, 2548ข) 

16)  กลุ่มชุดดินที� 36  มีเนื<อที�  16,470 ไร่ หรือร้อยละ 0.32  ของเนื<อที�จงัหวดั พบบริเวณ
พื<นที�ดอนที�มีสภาพพื<นที�เป็นลูกคลื�นลอนลาดจนถึงเนินเขา ความลาดเทอยู่ระหว่าง 2-12 เปอร์เซ็นต ์
ลกัษณะดินเป็นดินลึก มีการระบายนํ< าดีถึงดีปานกลาง เนื<อดินเป็นพวกดินร่วนละเอียด เนื<อดินบน 
เป็นดินร่วนปนทรายหรือดินร่วน ส่วนดินชั<นล่างเป็นดินร่วนเหนียวปนทรายหรือดินร่วนเหนียว สีนํ< าตาล 
สีเหลืองหรือสีแดง ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจดัถึงเป็นกลาง ความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติค่อนขา้งตํ�าถึง
ปานกลาง เนื�องจากเนื<อดินค่อนขา้งเป็นทราย ซึ� งทาํให้ดินอุม้นํ< าไดน้อ้ย พืชอาจขาดแคลนนํ< าไดใ้นช่วงฝน
ทิ<งช่วงเป็นระยะเวลานาน ๆ สําหรับบริเวณที�มีความลาดชันสูงอาจมีปัญหาเรื� องการชะล้างพงัทะลาย
เกิดขึ<น (สํานักสํารวจดินและวางแผนการใช้ที�ดิน, 2552) เหมาะสมในการปลูกพืชหลายชนิดทั<งพืชไร่  
ไมผ้ล หรือไมย้นืตน้ และผกับางชนิด ไม่เหมาะสมกบัการทาํนา (กรมพฒันาที�ดิน, 2548ข) 

17)  กลุ่มชุดดินที� 37  มีเนื<อที� 173,045  ไร่ หรือร้อยละ 3.41  ของเนื<อที�จงัหวดั พบบริเวณ
พื<นที�ดอนที�มีสภาพพื<นที�เป็นลูกคลื�นลอนลาดเล็กนอ้ย ความลาดชนัระหวา่ง 2-16 เปอร์เซ็นต ์ เป็นดินลึก  
มีการระบายนํ< าดีปานกลาง เนื<อดินบนเป็นดินทรายปนดินร่วน สีนํ< าตาล ส่วนดินล่างในระดบัความลึก  
50-100 เซนติเมตร เป็นดินเหนียว ดินเหนียวปนเศษหิน หรือเป็นชั<นหินผุ สีนํ< าตาลปนเทา อาจพบจุดประ 
สีแดง และศิลาแลงอ่อนปะปนอยูเ่ป็นจาํนวนมาก มีความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติอยูใ่นเกณฑ์ตํ�า ปฏิกิริยา
เป็นกรดจดัถึงเป็นกรดมาก (สํานักสํารวจดินและวางแผนการใช้ที�ดิน, 2552) ในช่วงฤดูฝนดินเปียกแฉะ
เกินไปสําหรับพืชบางชนิด เหมาะสําหรับพฒันาเป็นทุ่งหญา้เลี< ยงสัตว ์ปลูกไมผ้ลหรือไมโ้ตเร็ว ปลูกพืชไร่ 
ผกับางชนิด และพื<นที�เพื�อพฒันาแหล่งนํ<า (กรมพฒันาที�ดิน, 2548ข) 

18)  กลุ่มชุดดินที� 38  มีเนื<อที� 12,048  ไร่ หรือร้อยละ 0.24  ของเนื<อที�จงัหวดั พบตามสัน
ดินริมนํ< าหรือที�ราบตะกอนนํ< าพา เป็นพื<นที�ดอนที�มีสภาพพื<นที� ค่อนข้างราบเรียบ ค่าความลาดเท 
1-2 เปอร์เซ็นต ์เป็นดินลึก ลกัษณะเนื<อดินเป็นดินร่วนหรือดินร่วนหยาบ สีดินเป็นสีนํ< าตาลอ่อน หรือสีเทา
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ปนนํ< าตาล บางพื<นที�พบจุดประสีเทาและสีนํ< าตาลเขม้ในดินชั<นล่าง ความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติปาน
กลาง ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจดัถึงเป็นกลาง สภาพการระบายนํ< าดีถึงดีปานกลาง (สํานกัสํารวจดินและวาง
แผนการใชที้�ดิน, 2552)  นํ<าท่วมบางพื<นที�ในบางปี ดงันั<นการใชป้ระโยชน์ที�เหมาะสมจึงควรทาํการเกษตร
แบบผสมผสาน คือ มีการปลูกผกั พืชไร่ และไมผ้ลควบคู่กนัไป ทั<งนี< ขึ<นอยูก่บัขนาดของที�ดิน (กรมพฒันา
ที�ดิน, 2548ข) 
  19)  กลุ่มชุดดินที� 40  มีเนื<อที�  1,147,817 ไร่ หรือร้อยละ 22.61 ของเนื<อที�จังหวดั  
พบบริเวณพื<นที�ดอนที�มีสภาพพื<นที�เป็นลูกคลื�นจนถึงเนินเขาหรือเป็นพื<นที�ภูเขา ความลาดเทอยูร่ะหวา่ง 2-5 
เปอร์เซ็นต ์เป็นส่วนใหญ่ เป็นดินลึก การระบายนํ< าดี เนื<อดินเป็นดินร่วนหยาบ สีนํ< าตาล สีเหลืองหรือแดง 
อาจพบจุดประสีต่าง ๆ ในดินชั<นล่าง มีความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติตํ�า และมีปัญหาเกี�ยวกบัการชะลา้ง
พงัทลายของดิน โดยเฉพาะบริเวณที�มีความลาดชนัสูง (สํานกัสํารวจดินและวางแผนการใช้ที�ดิน, 2552) 
เหมาะสาํหรับระบบเกษตรผสมผสาน คือ มีการเลี<ยงสัตวค์วบคู่กบัการปลูกหญา้เลี< ยงสัตว ์และปลูกไมโ้ต
เร็ว (กรมพฒันาที�ดิน, 2548ข) 

20)  กลุ่มชุดดินที� 41  มีเนื<อที� 396,684 ไร่ หรือร้อยละ 7.81  ของเนื<อที�จงัหวดั พบบริเวณ
พื<นที�ดอนที�มีสภาพพื<นที�ค่อนขา้งราบเรียบถึงลูกคลื�นลอนลาด ความลาดเทอยูร่ะหวา่ง 2-12 เปอร์เซ็นต ์
ลกัษณะดินเป็นดินลึก การระบายนํ< าดีถึงดีปานกลาง เนื<อดินภายในความลึก 50-100 เซนติเมตร เป็นดิน
ทรายหรือดินทรายปนดินร่วน มีปฏิกิริยาดินเป็นกรดจดัถึงเป็นกรดเล็กน้อย ส่วนดินล่างเป็นดินร่วนปน
ทราย และดินร่วนเหนียวปนทราย ปฏิกิริยาดินเป็นกรดปานกลางถึงเป็นกลาง ความอุดมสมบูรณ์ตาม
ธรรมชาติตํ�า เนื<อดินบนเป็นทรายจดั พืชที�ปลูกมีโอกาสขาดแคลนนํ< าไดง่้าย และบริเวณที�มีความลาดชนั
สูงจะเกิดการชะล้างพงัทลายได้มาก (สํานักสํารวจดินและวางแผนการใช้ที�ดิน, 2552) กลุ่มชุดดินนี< มี
ศกัยภาพเหมาะสมในการปลูกไมผ้ล และไมย้ืนตน้บางชนิด เช่น มะม่วง ขนุน มะม่วงหิมพานต ์ ไผต่ง  
ยคูาลิปตสั กระถินยกัษ ์และกระถินเทพา ส่วนพืชไร่นั<นควรปลูกมนัสําปะหลงั ถั�วลิสง ถั�วเขียว ออ้ย 
ละหุ่ง งา ปอแกว้ ฝ้าย และแตงโม แต่ตอ้งปรับปรุงความอุดมสมบูรณ์ของดินดว้ยการใชปุ๋้ยอินทรีย์
ร่วมกบัปุ๋ยเคมี อยา่งไรก็ตามการใชที้�เหมาะสมคือเนน้การพฒันาเป็นทุ่งหญา้เลี< ยงสัตวแ์ละปลูกไมโ้ตเร็ว 
ควบคู่กบัการปลูกพืชไร่และไมผ้ลดงัที�ไดก้ล่าวแลว้ (กรมพฒันาที�ดิน, 2548ข) 

21)  กลุ่มชุดดินที� 44  มีเนื<อที� 33,265 ไร่ หรือร้อยละ 0.66 ของเนื<อที�จงัหวดั พบบริเวณ
พื<นที�ดอนมีสภาพพื<นที�เป็นลูกคลื�นลอนลาดจนถึงเป็นเนินเขา มีความลาดเทอยู่ระหว่าง 2-16 
เปอร์เซ็นต์ สภาพการระบายนํ< าดีถึงค่อนข้างดีเกินไป มีความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติตํ�า  
และความสามารถในการอุม้นํ< าตํ�า ลกัษณะเนื<อดินค่อนขา้งเป็นทรายจดั ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจดัถึง 
เป็นกลาง บริเวณที�มีความลาดชนัสูงอาจจะเกิดการชะลา้งพงัทลายของหน้าดินได ้(สํานกัสํารวจดิน 
และวางแผนการใชที้�ดิน, 2552) จึงไม่ค่อยเหมาะสมในการปลูกพืชไร่ และไมผ้ล ไม่เหมาะสมในการทาํนา 
แต่เหมาะในการพฒันาเป็นทุ่งหญา้เลี<ยงสัตวแ์ละปลูกไมโ้ตเร็วบางชนิด (กรมพฒันาที�ดิน, 2548ข) 
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22)  กลุ่มชุดดินที� 46  มีเนื<อที� 43,992 ไร่ หรือร้อยละ 0.87  ของเนื<อที�จงัหวดั พบบริเวณ
สภาพพื<นที�ดอนที�มีสภาพพื<นที�เป็นลูกคลื�นลอนลาดจนถึงเนินเขา มีความลาดเทอยู่ระหว่าง 2-20 
เปอร์เซ็นต ์เป็นดินตื<น เนื<อดินเป็นดินร่วนเหนียวถึงดินเหนียวปนกรวดลูกรัง สีแดงปนเหลืองถึงสีแดง 
มีการระบายนํ< าดี ความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติตํ�า ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจดัมากถึงกรดเล็กน้อย 
บริเวณที�มีความลาดชันสูงอาจจะเกิดการชะล้างพงัทลายของหน้าดินได้ง่าย (สํานักสํารวจดินและ 
วางแผนการใช้ที�ดิน, 2552) กลุ่มชุดดินนี< บางส่วนเหมาะที�จะพฒันาเป็นทุ่งหญ้าเพื�อการเลี< ยงสัตว ์
สําหรับส่วนที�เหลือควรใชป้ระโยชน์แบบผสมผสาน ระบบจึงประกอบดว้ยทุ่งหญา้เลี< ยงสัตว ์พืชไร่
รากตื<น  ไมผ้ลหรือไมย้นืตน้บางชนิด  (กรมพฒันาที�ดิน, 2548ข) 

23)  กลุ่มชุดดินที� 48  มีเนื<อที�  22,816 ไร่ หรือร้อยละ 0.45  ของเนื<อที�จงัหวดั พบบริเวณ
สภาพพื<นที�เป็นลูกคลื�นลอนลาดถึงเนินเขา มีความลาดเท 2-20 เปอร์เซ็นต ์ เป็นดินตื<นการระบายนํ< าดี ดิน
บนเป็นดินร่วนปนทราย ส่วนดินล่างเป็นดินปนเศษหินหรือกรวด ดินมีสีนํ< าตาลสีเหลืองหรือสีแดง 
ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจดัมากถึงเป็นกรดปานกลาง ความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติตํ�า บริเวณที�มีความ 
ลาดชันสูงอาจเกิดการชะล้างพงัทลายได้ง่าย (สํานักสํารวจดินและวางแผนการใช้ที�ดิน, 2552) เหมาะ
สาํหรับพฒันาเป็นทุ่งหญา้เลี<ยงสัตว ์ปลูกพืชไร่รากตื<น และไมโ้ตเร็วบางชนิด เช่น ยคูาลิปตสั และกระถินยกัษ ์
โดยดาํเนินการในระบบเกษตรผสมผสาน (กรมพฒันาที�ดิน, 2548ข) 
  24)  กลุ่มชุดดินที� 49  มีเนื<อที� 2,604 ไร่ หรือร้อยละ 0.05  ของเนื<อที�จงัหวดั พบบริเวณ
พื<นที�ดอนที�มีสภาพพื<นที�ค่อนขา้งราบเรียบถึงลูกคลื�นลอนลาดเล็กน้อย มีความลาดเทอยู่ระหว่าง 2-20 
เปอร์เซ็นต์ เป็นดินตื<นถึงตื<นมากถึงชั<นลูกรัง มีการระบายนํ< าดีปานกลาง ดินบนเป็นดินร่วนปนทราย  
ส่วนดินชั<นล่างเป็นดินร่วนเหนียวปนลูกรังหรือเศษหินทราย ดินมีสีนํ< าตาล หรือนํ< าตาลปนเหลือง ใตช้ั<น
ลูกรังลงไปจะเป็นดินเหนียว สีเทา มีจุดประสีนํ< าตาล สีแดง และศิลาแลงอ่อนปะปนอยู่ในเนื<อดินเป็น
จาํนวนมาก ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจดัมากถึงกรดเล็กน้อย ความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติของดินตํ�า 
(สํานักสํารวจดินและวางแผนการใช้ที�ดิน, 2552) เหมาะสําหรับพฒันาเป็นพฒันาเป็นทุ่งหญา้เลี< ยงสัตว ์
ปลูกพืชไร่รากตื<น และไมโ้ตเร็วบางชนิด เช่น ยคูาลิปตสั และกระถินยกัษ ์โดยดาํเนินการในระบบเกษตร
ผสมผสาน (กรมพฒันาที�ดิน, 2548ข) 
  25)  กลุ่มชุดดินที� 56  มีเนื<อที�  20,846 ไร่ หรือร้อยละ 0.41  ของเนื<อที�จงัหวดั พบบริเวณ
พื<นที�ดอนสภาพพื<นที�เป็นลูกคลื�นลอนลาดจนถึงเนินเขา มีความลาดเทอยูร่ะหวา่ง 2-35 เปอร์เซ็นต ์เนื<อดิน
ตอนบนเป็นดินร่วนหรือดินร่วนปนทราย และมีเศษหินในดินชั<นล่างที�ความลึกประมาณ 1 เมตร จดัเป็น
ดินลึกปานกลาง การระบายนํ< าดี ความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติตํ�า ปฏิกิริยาดินเป็นกรดมากถึงกรด 
ปานกลาง อาจเกิดปัญหาการชะล้างพงัทลายได้ง่ายในพื<นที�ที�มีความลาดชันสูง (สํานักสํารวจดินและ 
วางแผนการใช้ที�ดิน, 2552) ดงันั<นในพื<นที�ซึ� งมีความลาดเทน้อยกว่า 12 เปอร์เซ็นต์ ควรใช้ปลูกพืชไร่  
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และพฒันาเป็นทุ่งหญา้เลี< ยงสัตว ์แต่หากความลาดเทสูงกว่านี<  ควรรักษาไวเ้ป็นพื<นที�ป่าไม ้(กรมพฒันา
ที�ดิน, 2548ข) 
  26)  กลุ่มชุดดินที� 62  มีเนื<อที� 292,687  ไร่ หรือร้อยละ 5.76  ของเนื<อที�จงัหวดั ประกอบดว้ย
พื<นที�ภูเขา และเทือกเขาซึ� งมีความลาดเทมากกวา่ 35 เปอร์เซ็นต ์(สํานกัสํารวจดินและวางแผนการใช้ที�ดิน, 
2552)  ลกัษณะของดินที�พบไม่แน่นนอน ประกอบด้วยดินหรือชุดดินหลายชุด ที�มีสมบติัและลกัษณะ
แตกต่างกนั เช่น เนื<อดิน สีดิน ความลึกของดิน ปฏิกิริยาดิน ตลอดจนความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติ  
ซึ� งไม่แน่นอน ขึ<นอยูก่บัชนิดของหินที�เป็นวตัถุตน้กาํเนิดในบริเวณนั<นๆ การใชป้ระโยชน์ที�เหมาะสม คือ 
สงวนหรือรักษาไวเ้ป็นป่าธรรมชาติ เพื�อเป็นพื<นที�ตน้นํ< าลาํธารโดยเฉพาะ ไม่สมควรนาํมาใชใ้นการเกษตร
อยา่งเด็ดขาด เพราะจะเกิดผลกระทบต่อสภาพแวดลอ้มไดง่้ายและรุนแรง (กรมพฒันาที�ดิน, 2548ข) 
  27)  พื<นที�อื�น ๆ มีเนื<อที�ประมาณ 467,106 ไร่ หรือร้อยละ 9.20 ของเนื<อที�จงัหวดั 
ประกอบดว้ย ดินตะกอนลาํนํ< า (AQ-pd) พื<นที�เลี< ยงสัตวน์ํ< า (AQ) บ่อลูกรัง (BP) ผาชนั (ES) ที�ดิน
ดดัแปลง (ML) พื<นที�หินโผล่ (RL) พื<นที�ชุมชน (U) และ พื<นที�นํ<า (W) 
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2.4.2  แหล่งนํ1า  

 1)  แหล่งนํ<าธรรมชาติ  
  จังหวัดสุ รินทร์มี ลํานํ< าธ รรม ชา ติที� สํ าคัญ  7 สาย  คื อ  แ ม่นํ< า มูล  ลํา นํ< า ชี  

ลําห้วยพลับพลา ลําห้วยระวี  ลําห้วยทับทัน ลําห้วยสําราญ และลําห้วยแก้ว  เ ป็นลํานํ< า ที� 
ทาํประโยชน์ให้แก่จงัหวดั นอกจากนั<นยงัมีแหล่งนํ< าอื�น ๆ ในเขตอาํเภอต่าง ๆ รวมถึงแหล่งนํ< าอื�นที� 
ไม่เอื<อประโยชน์มากนกั เนื�องจากในฤดูแลง้ไม่มีนํ< าอีกเป็นจาํนวนมาก (สํานกังานพาณิชยจ์งัหวดั
สุรินทร์, 2553ข) (ภาพที� 5) 
   (1)   แม่นํ< ามูล ตน้นํ< าเกิดจากภูเขาดงพญาเยน็ เขตอาํเภอครบุรี จงัหวดันครราชสีมา 
ไหลผ่านจงัหวดัสุรินทร์ ทางเขตอาํเภอชุมพลบุรี อาํเภอท่าตูม และอาํเภอรัตนบุรี ไหลลงสู่แม่นํ< าโขงที�
จงัหวดัอุบลราชธานี เป็นแหล่งนํ<าที�ใชป้ระโยชน์ทางดา้นการเกษตร การเพาะปลูก การคมนาคม นอกจากนั<น
ยงัอุดมสมบูรณ์ไปด้วยสัตวน์ํ< าต่าง ๆ เป็นแหล่งอาหารที�สําคญัของราษฎร หากไม่ได้รับผลกระทบจาก 
ภาวะฝนแลง้ จะมีนํ<าตลอดทั<งปี มีพื<นที�รับนํ<า 720 ตารางกิโลเมตร 
   (2)   ลาํนํ< าชี ต้นนํ< าเกิดจากเขาพนมดงรัก เป็นลาํนํ< าที�แบ่งอาณาเขตจงัหวดั
สุรินทร์กับจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นลํานํ< าที�ใหญ่ที� สุดในจังหวดัสุรินทร์ ความยาวทั< งสิ< นประมาณ  
90 กิโลเมตร ไหลผ่านจงัหวดัสุรินทร์ ในเขตอาํเภอปราสาท อาํเภอเมืองสุรินทร์ อาํเภอจอมพระ  
และไปบรรจบแม่นํ< ามูลที�  บา้นตากลาง ตาํบลกระโพ  อาํเภอท่าตูม จงัหวดัสุรินทร์ มีพื<นที�รับนํ< า 
4,591 ตารางกิโลเมตร 
      (3)  ลาํนํ< าห้วยพลบัพลา ตน้นํ< าเกิดจากอาํเภอพยคัฆภูมิพิสัย จงัหวดัมหาสารคาม 
ไหลผ่านทุ่งกุลาร้องไห้ ลงสู่แม่นํ< ามูลที�อาํเภอราษีไศล จงัหวดัศรีสะเกษ เป็นลาํห้วยที�แบ่งอาณาเขต   
จงัหวดัสุรินทร์ กบัจงัหวดัมหาสารคามและจงัหวดัร้อยเอด็  มีพื<นที�รับนํ<า 1,113 ตารางกิโลเมตร 
      (4)  ลาํหว้ยทบัทนั ตน้นํ< าเกิดจากเทือกเขาพนมดงรัก ไหลผา่นเขตอาํเภอสังขะ                 
อาํเภอศรีณรงค ์อาํเภอสําโรงทาบ อาํเภอโนนนารายณ์ อาํเภอรัตนบุรี และไหลลงสู่แม่นํ< ามูล มีพื<นที�
รับนํ<า 2,571 ตารางกิโลเมตร 
   (5)  ลาํหว้ยระว ีไหลผา่นเขตอาํเภอเมืองสุรินทร์ อาํเภอจอมพระ และอาํเภอท่าตูม           
ทางจงัหวดัได้ทาํการขุดลอก และสร้างฝายนํ< าล้นกั<นเป็นช่วง ๆ เพื�อใช้ประโยชน์ทางการเกษตร         
การเพาะปลูก และการอุปโภคบริโภค มีพื<นที�รับนํ<า 810 ตารางกิโลเมตร 
   (6)  ลาํห้วยแกว้ ไหลผ่านเขตอาํเภอรัตนบุรี และไหลลงสู่แม่นํ< ามูล ฤดูแล้ง 
บางช่วงของลาํห้วยนํ< าตื<นเขิน ไม่สามารถกกัเก็บนํ< าไวใ้ช้ประโยชน์ได้เช่นเดียวกนั มีพื<นที�รับนํ< า  
460 ตารางกิโลเมตร 
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   (7)  ลาํหว้ยสาํราญ เป็นลาํห้วยที�แบ่งอาณาเขตจงัหวดัสุรินทร์กบัจงัหวดัศรีสะเกษ 
ตน้นํ< าเกิดจากเขาพนมดจั (เขาขาด) และพนมซแร็ยซระน็อฮ (เขานางโศก) ไหลผา่นเขตอาํเภอบวัเชด 
และอาํเภอสังขะ มีพื<นที�รับนํ<า 485 ตารางกิโลเมตร 
   (8)  ลาํห้วยเสน ตน้นํ< าเกิดจากเขาพนมดงรัก ไหลผ่านเขตอาํเภอสังขะ อาํเภอศรีณรงค ์
เป็นแหล่งนํ<าที�ใชป้ระโยชน์ทางดา้นการเกษตร การเลี<ยงสัตว ์ในฤดูแลง้นํ<าแหง้เป็นบางช่วงของลาํหว้ย 
   (9)  ลาํห้วยระหาร ไหลผา่นเขตอาํเภอเมืองสุรินทร์ ในฤดูฝนนํ< าจะท่วมหลาก 
แต่ในฤดูแลง้นํ<าจะแหง้ขอด ไม่สามารถกกัเก็บนํ<าไวใ้ชป้ระโยชน์ได ้

   (10)  ลาํห้วยจริง เป็นลาํห้วยที�แบ่งอาณาเขตอาํเภอศีขรภูมิกบัอาํเภอโนนนารายณ์
และอาํเภอสาํโรงทาบ  
  2)  แหล่งนํ<าชลประทาน  
   (1)  อ่างเก็บนํ< า จากรายงานของสํานกังานชลประทานจงัหวดัสุรินทร์ (2552) 
พบวา่ในจงัหวดัสุรินทร์มีอ่างเก็บนํ< าขนาดกลางทั<งสิ<น 22  แห่ง   และอ่างเก็บนํ< าขนาดเล็กจาํนวน 333 
แห่ง อาํเภอปราสาทมีจาํนวนอ่างเก็บนํ<ามากที�สุด  โดยอ่างเก็บนํ<าที�สาํคญัในจงัหวดัสุรินทร์ ไดแ้ก่     
    -  อ่างเก็บนํ< าห้วยเสนง  ตั<งอยูที่�บา้นทาํเนียบ ตาํบลเฉนียง อาํเภอเมือง
สุรินทร์ เริ�มก่อสร้างเมื�อปี พ.ศ. 2483 แลว้เสร็จในปี พ.ศ. 2521 กั<นลาํนํ< าห้วยเสนง ปริมาณนํ< าที�ระดบัเก็บกกั
ปกติ 20.02 ลา้นลูกบาศกเ์มตร ส่งนํ<าเพื�อการเกษตรพื<นที�ชลประทาน 50,000 ไร่ และพื<นที�ปลูกพืชในฤดูแลง้ 
3,050 ไร่ (สํานกังานชลประทานที� 8, 2550) นอกจากนี< ยงัเป็นแหล่งนํ< าสําคญัในการผลิตนํ< าประปา
ของจงัหวดั ปีละประมาณ 8.67 ลา้นลูกบาศกเ์มตร (สาํนกังานจงัหวดัสุรินทร์, 2553ข) 
    - อ่างเก็บนํ< าบา้นทาํนบ  ตั<งอยูที่�โอทะลนั ตาํบลจรัส อาํเภอบวัเชด เริ�ม
ก่อสร้างเมื�อปี พ.ศ. 2528 แลว้เสร็จในปี พ.ศ. 2533 กั<นลาํนํ< าห้วยเสียดเจิง ปริมาณนํ< าที�ระดบัเก็บกกั
ปกติ 12 ล้านลูกบาศก์เมตร ครอบคลุมพื<นที�โครงการ 10,000 ไร่ ส่งนํ< าเพื�อการเกษตรพื<นที�
ชลประทานในพื<นที�ปลูกพืชในฤดูฝน 10,000 ไร่ และพื<นที�ปลูกพืชในฤดูแล้ง 300 ไร่ (สํานักงาน
ชลประทานที� 8, 2550) 
    - อ่างเก็บนํ< าห้วยด่าน ตั<งอยู่ที�บา้นด่านพฒันา ตาํบลด่าน อาํเภอกาบเชิง 
เริ�มก่อสร้างเมื�อปี พ.ศ. 2528 แลว้เสร็จในปี พ.ศ. 2531 กั<นลาํนํ< าห้วยปาง ปริมาณนํ< าที�ระดบัเก็บกกั
ปกติ 9.40 ล้านลูกบาศก์เมตร ครอบคลุมพื<นที�โครงการ 8,000 ไร่ ส่งนํ< าเพื�อการเกษตรพื<นที�
ชลประทานในพื<นที�ปลูกพืชในฤดูฝน 8,000  ไร่ และพื<นที�ปลูกพืชในฤดูแลง้ 1,000  ไร่ (สํานกังาน
ชลประทานที� 8, 2550) 
    - อ่างเก็บนํ< าลาํพอก ตั<งอยู่ที�บา้นตาพรม ตาํบลยาง อาํเภอศีขรภูมิ เริ�ม
ก่อสร้างเมื�อปี พ.ศ. 2496 แลว้เสร็จในปี พ.ศ. 2498 กั<นลาํนํ< าห้วยลาํพอก ปริมาณนํ< าที�ระดบัเก็บกกั
ปกติ 11.20 ล้านลูกบาศก์เมตร ครอบคลุมพื<นที�โครงการ 9,463 ไร่ ส่งนํ< าเพื�อการเกษตรพื<นที�
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ชลประทานในพื<นที�ปลูกพืชในฤดูฝน 8,310 ไร่ และพื<นที�ปลูกพืชในฤดูแล้ง 700 ไร่ (สํานักงาน
ชลประทานที� 8, 2550) 
    - อ่างเก็บนํ< าห้วยแกว้ ตั<งอยูที่�บา้นผือใหญ่  ตาํบลรัตนบุรี อาํเภอรัตนบุรี 
เริ�มก่อสร้างเมื�อปี พ.ศ. 2508 แลว้เสร็จในปี พ.ศ. 2508 กั<นลาํนํ< าห้วยแกว้ ปริมาณนํ< าที�ระดบัเก็บกกั
ปกติ 4.92 ล้านลูกบาศก์เมตร ครอบคลุมพื<นที�โครงการ 6,000 ไร่ ส่งนํ< าเพื�อการเกษตรพื<นที�
ชลประทานในพื<นที�ปลูกพืชในฤดูฝน 6,000 ไร่ และพื<นที�ปลูกพืชในฤดูแล้ง 800 ไร่ (สํานักงาน
ชลประทานที� 8, 2550) 
    - อ่างเก็บนํ< าห้วยตาเกาว์ ตั<งอยู่ที�บา้นเขื�อนแก้ว ตาํบลกาบเชิง อาํเภอ
กาบเชิง เริ�มก่อสร้างเมื�อปี พ.ศ. 2525 แลว้เสร็จในปี พ.ศ. 2525 กั<นลาํนํ< าห้วยทมอ ปริมาณนํ< าที�ระดบั
เก็บกกัปกติ 8.65 ล้านลูกบาศก์เมตร ครอบคลุมพื<นที�โครงการ 5,200 ไร่ ส่งนํ< าเพื�อการเกษตรพื<นที�
ชลประทานในพื<นที�ปลูกพืชในฤดูฝน 5,200 ไร่ และพื<นที�ปลูกพืชในฤดูแลง้ 1,250 ไร่ (สํานักงาน
ชลประทานที� 8, 2550) 
        -  อ่างเก็บนํ< าอาํปึล  ตั<งอยูที่�บา้นเกรียด ตาํบลเทนมีย ์ อาํเภอเมืองสุรินทร์ 
เริ�มก่อสร้างเมื�อปี พ.ศ. 2495 แลว้เสร็จในปี พ.ศ. 2517 กั<นลาํนํ< าห้วยกระดาด ปริมาณนํ< าที�ระดบัเก็บกกัปกติ 
27.68 ลา้นลูกบาศกเ์มตร ส่งนํ<าเพื�อการเกษตรพื<นที�ชลประทาน 4,600 ไร่ พื<นที�ปลูกพืชในฤดูแลง้ 2,000 ไร่ 
(สํานักงานชลประทานที� 8, 2550) และรองรับการใช้นํ< าในการอุตสาหกรรม ปีละประมาณ 540,000 
ลูกบาศกเ์มตร (สาํนกังานจงัหวดัสุรินทร์, 2553ข) 
    - อ่างเก็บนํ< าหนองกระทุ่ม ตั<งอยูที่�บา้นชุมพลบุรี ตาํบลจรัสชุมพลบุรี 
อาํเภอชุมพลบุรี เริ�มก่อสร้างเมื�อปี พ.ศ. 2500 แลว้เสร็จในปี พ.ศ. 2500 กั<นลาํนํ< ามูลยอ่ย 2 ปริมาณนํ< าที�
ระดบัเก็บกกัปกติ 0.54 ลา้นลูกบาศกเ์มตร ครอบคลุมพื<นที�โครงการ 344 ไร่ ส่งนํ< าเพื�อการเกษตรพื<นที�
ชลประทานในพื<นที�ปลูกพืชในฤดูฝน 344 ไร่ (สาํนกังานชลประทานที� 8, 2550) 
    - อ่างเก็บนํ<าเกาะแกว้ ตั<งอยูที่�บา้นเกาะแกว้ ตาํบลเกาะแกว้ อาํเภอสําโรง
ทาบ เริ�มก่อสร้างเมื�อปี พ.ศ. 2531 แลว้เสร็จในปี พ.ศ. 2532 กั<นลาํนํ< าห้วยทบัทนั ปริมาณนํ< าที�ระดบั
เก็บกักปกติ 5 ล้านลูกบาศก์เมตร ครอบคลุมพื<นที�โครงการ 6,000 ไร่ ส่งนํ< าเพื�อการเกษตรพื<นที�
ชลประทานในพื<นที�ปลูกพืชในฤดูฝน 5,830 ไร่ (สาํนกังานชลประทานที� 8, 2550) 
    - อ่างเก็บนํ< าห้วยขนาดมอญ ตั<งอยูที่�บา้นบา้นขยอง ตาํบลตาตูม อาํเภอ
สังขะ เริ�มก่อสร้างเมื�อปี พ.ศ. 2538 แลว้เสร็จในปี พ.ศ. 2543 กั<นลาํนํ< าห้วยขนาดมอญ ปริมาณนํ< าที�
ระดับเก็บกักปกติ 15.50 ล้านลูกบาศก์เมตร ครอบคลุมพื<นที�โครงการ 4,560 ไร่ (สํานักงาน
ชลประทานที� 8, 2550) 
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    - อ่างเก็บนํ< าห้วยระหาร ตั<งอยู่ที�บา้นขาม ตาํบลบุแกรง อาํเภอจอมพระ 
เริ�มก่อสร้างเมื�อปี พ.ศ. 2496 แลว้เสร็จในปี พ.ศ. 2496 กั<นลาํนํ< าห้วยระหาร ปริมาณนํ< าที�ระดบัเก็บกกั
ปกติ 1.01 ล้านลูกบาศก์เมตร ครอบคลุมพื<นที�โครงการ 2,150 ไร่ ส่งนํ< าเพื�อการเกษตรพื<นที�
ชลประทานในพื<นที�ปลูกพืชในฤดูฝน 2,150 ไร่ (สาํนกังานชลประทานที� 8, 2550) 
    - อ่างเก็บนํ< าสุวรรณาภา ตั< งอยู่ที�บ้านปะอาว ตําบลกังแอน อาํเภอ
ปราสาท  เริ�มก่อสร้างเมื�อปี พ.ศ. 2494 แลว้เสร็จในปี พ.ศ. 2494 กั<นลาํนํ< าชี ปริมาณนํ< าที�ระดบัเก็บกกั
ปกติ 1.07 ล้านลูกบาศก์เมตร ครอบคลุมพื<นที�โครงการ 2,600 ไร่ ส่งนํ< าเพื�อการเกษตรพื<นที�
ชลประทานในพื<นที�ปลูกพืชในฤดูฝน 2,600 ไร่ (สาํนกังานชลประทานที� 8, 2550) 
    - อ่างเก็บนํ< าลุงปุง ตั< งอยู่ที�บ้านลุงปุง ตําบลท่าตูม อําเภอท่าตูม  
เริ�มก่อสร้างเมื�อปี พ.ศ. 2499 แลว้เสร็จในปี พ.ศ. 2499 กั<นลาํนํ< ามูลยอ่ย 2 ปริมาณนํ< าที�ระดบัเก็บกกัปกติ 
0.78 ลา้นลูกบาศก์เมตร ครอบคลุมพื<นที�โครงการ 815 ไร่ ส่งนํ< าเพื�อการเกษตรพื<นที�ชลประทานในพื<นที�
ปลูกพืชในฤดูฝน 735 ไร่ และพื<นที�ปลูกพืชในฤดูแลง้ 100 ไร่ (สาํนกังานชลประทานที� 8, 2550) 
    - อ่างเก็บนํ< าลุมพุก ตั<งอยู่ที�บา้นลุมพุก ตาํบลตาเบา อาํเภอปราสาท  
เริ�มก่อสร้างเมื�อปี พ.ศ. 2496 แลว้เสร็จในปี พ.ศ. 2505 กั<นลาํนํ< าห้วยเสนง ปริมาณนํ< าที�ระดบัเก็บกกั
ปกติ 0.36 ลา้นลูกบาศกเ์มตร ครอบคลุมพื<นที�โครงการ 220 ไร่ ส่งนํ< าเพื�อการเกษตรพื<นที�ชลประทาน
ในพื<นที�ปลูกพืชในฤดูฝน 220 ไร่ (สาํนกังานชลประทานที� 8, 2550) 
    - อ่างเก็บนํ< าหนองกา ตั<งอยูที่�บา้นหนองคู ตาํบลนํ< าเขียว อาํเภอรัตนบุรี 
เริ�มก่อสร้างเมื�อปี พ.ศ. 2499 แลว้เสร็จในปี พ.ศ. 2499 กั<นลาํนํ< ามูลยอ่ย 2 ปริมาณนํ< าที�ระดบัเก็บกกั
ปกติ 0.59 ลา้นลูกบาศกเ์มตร ครอบคลุมพื<นที�โครงการ 500 ไร่ ส่งนํ< าเพื�อการเกษตรพื<นที�ชลประทาน
ในพื<นที�ปลูกพืชในฤดูฝน 496 ไร่ (สาํนกังานชลประทานที� 8, 2550) 
   (2)  ฝายคอนกรีต 89  แห่ง  อาํเภอชุมพลบุรีมีจาํนวนฝายคอนกรีต มากที�สุด 
12  แห่ง  (สาํนกังานสถิติจงัหวดัสุรินทร์, 2552)  
   (3)  ทาํนบ 89  แห่ง   อาํเภอท่าตูมมีทาํนบมากที�สุดจาํนวน 4 แห่ง (สํานกังาน
สถิติจงัหวดัสุรินทร์, 2552) 
   (4)  สระ หนอง และบึง 2,936  แห่ง อาํเภอเมืองสุรินทร์มีสระ หนอง และบึง มาก
ที�สุดจาํนวน 486 บ่อ (สาํนกังานสถิติจงัหวดัสุรินทร์, 2552) 
   (5)  คู คลอง  1,956  แห่ง   อาํเภอชุมพลบุรีมีคู คลองมากที�สุดจาํนวน 286 แห่ง 
(สาํนกังานสถิติจงัหวดัสุรินทร์, 2552) 
   (6)  บ่อบาดาล  5,484  แห่ง อาํเภอเมืองสุรินทร์มีบ่อบาดาลมากที�สุดจาํนวน 
1,207 บ่อ (สาํนกังานสถิติจงัหวดัสุรินทร์, 2552) 
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2.4.3  ป่าไม้  จากฐานขอ้มูลขอบเขตป่าไมต้ามกฎหมายของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ�งแวดลอ้ม ปี พ.ศ.  2551 พบวา่ในจงัหวดัสุรินทร์มีพื<นที�ป่าไมต้ามกฎหมาย (ตามมติคณะรัฐมนตรี 
วนัที� 10 มีนาคม 2535 เรื�อง การจาํแนกเขตการใชป้ระโยชน์ทรัพยากรและที�ดินป่าไมใ้นพื<นที�ป่าสงวน
แห่งชาติ และมติคณะรัฐมนตรี วนัที� 17 มีนาคม 2535 เรื�อง ผลการจาํแนกเขตการใช้ประโยชน์
ทรัพยากรและที�ดินป่าไมใ้นพื<นที�ป่าสงวนแห่งชาติเพิ�มเติม) มีเนื<อที�รวม 337,317 ไร่ หรือร้อยละ 6.64 
ของเนื<อที�จงัหวดั  โดยมีรายละเอียดดงันี<  (ภาพที� 6) 
  1)  พื<นที�เขตรักษาพนัธ์ุสัตวป่์าหว้ยทบัทนั-ห้วยสําราญ ตั<งอยูใ่นเขตอาํเภอพนมดงรัก 
อาํเภอกาบเชิง อาํเภอสังขะ และอาํเภอบวัเชด มีเนื<อที� 298,817 ไร่ ร้อยละ 88.59 ของเนื<อที�พื<นที�ป่าไม้
ตามกฎหมาย หรือร้อยละ 5.89 ของเนื<อที�จงัหวดั 
  2) พื<นที�อุทยานแห่งชาติตาพระยา ตั< งอยู่ในเขตรอยต่อระหว่างอาํเภอพนมดงรัก 
จงัหวดัสุรินทร์ และอาํเภอบา้นกรวด จงัหวดับุรีรัมย ์โดยพื<นที�ส่วนใหญ่ของอุทยานแห่งชาติตาพระยา
อยูใ่นเขตจงัหวดับุรีรัมย ์จึงมีเนื<อที�อยูใ่นเขตจงัหวดัสุรินทร์เพียง 374 ไร่ ร้อยละ 0.11 ของเนื<อที�พื<นที� 
ป่าไมต้ามกฎหมาย หรือร้อยละ 0.01 ของเนื<อที�จงัหวดั 
  3) พื<นที�ป่าเพื�อการอนุรักษ ์(Zone C ) คือ พื<นที�ป่าสงวนแห่งชาติที�กาํหนดไว ้เพื�อการ
อนุรักษ์สิ�งแวดลอ้ม ดิน นํ< า พนัธ์ุพืช และพนัธ์ุสัตวที์�มีคุณค่าหายาก เพื�อการป้องกนัภยัธรรมชาติอนัเกิด
จากนํ< าท่วม และการพงัทลายของดิน พื<นที�ป่าเพื�อการอนุรักษ ์(Zone C ) ของจงัหวดัสุรินทร์ตั<งอยูใ่นเขต
อาํเภอพนมดงรัก อาํเภอกาบเชิง อาํเภอสังขะ และอาํเภอบวัเชด มีเนื<อที� 7,326 ไร่ ร้อยละ 2.17 ของเนื<อที�
พื<นที�ป่าไมต้ามกฎหมาย หรือร้อยละ 0.14 ของเนื<อที�จงัหวดั 
  4) พื<นที�ป่าเพื�อเศรษฐกิจ (Zone E) คือ พื<นที�ป่าสงวนแห่งชาติที�กาํหนดไวเ้พื�อผลิตไม ้
และของป่ารวมถึงพืชเศรษฐกิจตามนัยมติคณะรัฐมนตรีที�เกี�ยวกับการกาํหนดชั< นคุณภาพลุ่มนํ< า  
และการจาํแนกเขตการใช้ประโยชน์ในพื<นที�ป่าชายเลน พื<นที�เพื�อการพฒันาการทรัพยากรป่าไม ้ 
และพื<นที�ประสานการใชป้ระโยชน์ร่วมกนัระหวา่งทรัพยากรป่าไมก้บัทรัพยากรธรรมชาติอื�น ๆ เช่น 
ทรัพยากรมนุษย ์ทรัพยากรแร่ และทรัพยากรพลงังาน เพื�อประโยชน์ทางเศรษฐกิจ และความมั�นคง
ของชาติ  พื<นที�ป่าเพื�อเศรษฐกิจ (Zone E) ในจงัหวดัสุรินทร์อยูใ่นบริเวณอาํเภอท่าตูม อาํเภอเมือง
สุรินทร์ อาํเภอปราสาท และอาํเภอสังขะ มีเนื<อที� 29,086 ไร่ ร้อยละ 8.62 ของเนื<อที�พื<นที�ป่าไมต้าม
กฎหมาย หรือร้อยละ 0.57 ของเนื<อที�จงัหวดั 
  5) พื<นที�ป่าที�เหมาะสมต่อการเกษตร (Zone A) คือ พื<นที�ป่าสงวนแห่งชาติที�มีสมรรถนะ
ที�ดินเหมาะสมต่อการเกษตรหรือศกัยภาพสูงในการพฒันาดา้นการเกษตร ตามผลการจาํแนกสมรรถนะ
ที�ดินของกรมพฒันาที�ดิน รัฐสามารถพฒันาความเป็นอยูข่องราษฎรไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  อีกทั<งตอ้งไม่
อยูใ่นหลกัเกณฑ์ที�จะจาํแนกให้เป็นพื<นที�ป่าเพื�อการอนุรักษ ์ พื<นที�ป่าที�เหมาะสมต่อการเกษตร (Zone A)  
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2.5   สภาพเศรษฐกจิและสังคม  
 2.5.1  ประชากร ในปี พ.ศ. 2553 จงัหวดัสุรินทร์ มีประชากรรวมทั<งสิ<น จาํนวน 1,381,761 คน  เป็น
ชาย  691,425  คน จาํนวน 690,336  คน จาํนวนบา้น 341,922 หลงัคาเรือน (กรมการปกครอง, 2554) 
สําหรับอาํเภอที�มีประชากรมากที�สุด ได้แก่ อาํเภอเมืองสุรินทร์ มีจาํนวน 258,806 คน รองลงมา ได้แก่ 
อาํเภอปราสาท มีจาํนวน 155,068  คน  และอาํเภอศีขรภูมิ 135,708 คน สําหรับอาํเภอที�มีความหนาแน่น
ของประชากรมากที�สุด คือ อาํเภอรัตนบุรี 464 คนต่อตารางกิโลเมตร รองลงมา ไดแ้ก่ อาํเภอเมืองสุรินทร์ 
286 คนต่อตารางกิโลเมตร อาํเภอศีขรภูมิ  242  คนต่อตารางกิโลเมตร และอาํเภอที�มีความหนาแน่นของ
ประชากรนอ้ยที�สุด ไดแ้ก่ อาํเภอบวัเชด 82 คนต่อตารางกิโลเมตร  ดงัรายละเอียดในตารางที� 2   
 2.5.2  โครงสร้างเศรษฐกจิ และขนาดเศรษฐกจิของจังหวดั สาํนกังานคณะกรรมการพฒันาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (2553ก) ไดส้รุปว่าโครงสร้างการผลิตตามมูลค่าผลิตภณัฑ์มวลรวม
จงัหวดั (Gross Provincial Products:GPP) จงัหวดัสุรินทร์ รวมจาํนวน 16 สาขา ในปี 2552   มีมูลค่า 
52,293 ลา้นบาท มูลค่าผลิตภณัฑ์เฉลี�ยต่อหัวต่อปี (Per Capita GPP) 36,356 บาท เพิ�มขึ<นจาก  
ปี พ.ศ.  2551 ร้อยละ 9.28 ในขณะที�มูลค่าผลิตภณัฑ์มวลรวมระดบัประเทศเฉลี�ยต่อหัวต่อปี 135,281 
บาท ถือวา่จงัหวดัมีรายไดต้ํ�ามาก จดัเป็นลาํดบัที� 15 ของภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ (จาก 19 จงัหวดั) 
และเป็นลาํดบัที� 72 ของประเทศ (จาก 76 จงัหวดัรวมกรุงเทพมหานคร) (สํานกังานคณะกรรมการ
พฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ,  2553ข) โดยพบว่าผลิตภณัฑ์มวลรวมส่วนใหญ่ได้มาจาก
นอกภาคการเกษตร ร้อยละ 77.19 และภาคการเกษตร มีมูลค่าผลิตภณัฑ์มวลรวมมากเป็นอนัดบั 2 
หรือร้อยละ 22.81 (สาํนกังานจงัหวดัสุรินทร์, 2554) ซึ� งมีรายละเอียดดงันี<   
  1)  นอกภาคการเกษตร จากรายงานของสาํนกังานจงัหวดัสุรินทร์ (2554) พบวา่ 

 (1)  สาขาเหมืองแร่และย่อยหิน ผลผลิตแร่ที�สําคญัของจงัหวดั ไดแ้ก่ แร่หิน 
บะซอลต์ ซึ� งมีผูป้ระกอบการทาํเหมืองหินบะซอลต์ เพื�ออุตสาหกรรมก่อสร้าง จาํนวน 13 ราย  
ในปี พ.ศ. 2552 มีผลผลิตจาํนวน 4,470,537.61 ตนั เพิ�มขึ<นจากปี พ.ศ. 2551 ร้อยละ 39.85  
   (2)  สาขาอุตสาหกรรม ในปี พ.ศ. 2552 ภาคอุตสาหกรรมในจงัหวดัโดยรวม
ขยายตวัเพิ�มขึ<น พิจารณาจากจาํนวนทุนจดทะเบียนโรงงานที�เปิดดาํเนินการใหม่ ปริมาณการใชไ้ฟฟ้า
ภาคอุตสาหกรรม ทุนจดทะเบียนของอุตสาหกรรม และจาํนวนแรงงานอุตสาหกรรมเพิ�มขึ<นจาก 
ปี พ.ศ. 2551 ร้อยละ 76.92 13.69 7.42 และ 1.57 ตามลาํดบั โดยมีโรงงานอุตสาหกรรมตั<งใหม่ จาํนวน 
25 โรง รวมเงินทุนจดทะเบียนทั<งสิ<น 741 ลา้นบาท  
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ตารางที� 2  จาํนวนประชากรจงัหวดัสุรินทร์  ปี พ.ศ. 2553  

 

อาํเภอ 
พื1นที� 

(ตร.กม.) 

ประชากร ความหนาแน่น

ของประชากร 

(คน/ตร.กม.) 
ชาย หญงิ รวม 

เมืองสุรินทร์ 903.845 128,268 130,538 258,806 286 
ปราสาท 908.836 77,201 77,867 155,068 171 
สงัขะ 1,009.000 64,228 63,311 127,539 126 
ศีขรภูมิ 561.613 67,504 68,204 135,708 242 
รัตนบุรี 202.830 47,056 47,154 94,210 464 
ท่าตูม 643.256 48,429 48,238 96,667 150 
สาํโรงทาบ 375.250 26,634 26,273 52,907 141 
ชุมพลบุรี 520.256 35,923 35,370 71,293 137 
จอมพระ 314.000 30,318 29,989 60,307 192 
สนม 203.000 22,664 22,330 44,994 221 
บวัเชด 479.000 20,058 19,341 39,399 82 
ลาํดวน 301.000 15,452 15,459 30,911 103 
กาบเชิง 574.000 30,575 29,953 60,528 105 
ศรีณรงค ์ 410.000 23,149 22,657 45,806 112 
พนมดงรัก 318.000 18,872 18,239 37,111 117 
เขวาสินรินทร์ 201.000 17,400 17,765 35,165 175 
โนนนารายณ์ 199.170 17,694 17,648 35,342 177 

รวม 8,124.056 691,425 690,336 1,381,761 170 

ที�มา:  กรมการปกครอง  (2554) 
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(3)  สาขาการบริการและการท่องเที�ยว ในปี พ.ศ. 2552 สาขาการบริการและ 
การท่องเที�ยวจงัหวดั ขยายตวัเพิ�มขึ<น พิจารณาจากปริมาณการใชไ้ฟฟ้ากิจการโรงแรม เพิ�มขึ<น 0.59 
ลา้นกิโลวตัต ์(ร้อยละ 8.60) อนัเนื�องจากการส่งเสริมให้งานแสดงชา้งจงัหวดัสุรินทร์เป็นงานประจาํปี
ของจงัหวดั ซึ� งจดัขึ<นในสัปดาห์ที� 3 ของเดือนพฤศจิกายนของทุกปี  
      (4)  การคา้บริเวณชายแดนไทย–กมัพูชา  ณ  จุดผา่นแดนถาวรช่องจอม – โอร์เสม็ด 
จงัหวดัสุรินทร์  ช่องจอมไดรั้บการยกฐานะจากจุดผอ่นปรนการคา้บริเวณชายแดนช่องจอมเป็นจุดผา่นแดน
ถาวร    ช่องจอม – โอร์เสมด็ เมื�อวนัที� 1 กนัยายน  2545 เปิดทุกวนัระหวา่งเวลา 07.00 – 20.00 น. สาํหรับมูลค่า
การคา้ ณ จุดผ่านแดนถาวรช่องจอม–โอร์เสม็ด มูลค่าการคา้ ปีงบประมาณ 2552  การคา้ต่างประเทศผ่าน
ชายแดนไทย–กมัพูชา มีดุลการคา้เกินดุล 922.53 ลา้นบาท แยกเป็นมูลค่าการส่งออก 957.82 ลา้นบาท และ
มูลค่าการนาํเขา้  35.29  ลา้นบาท สินคา้ส่งออกที�สําคญั ไดแ้ก่ นํ< ามนัเชื<อเพลิง ปูนซีเมนตบ์รรจุถุง และอื�น  ๆ
สินคา้นาํเขา้ที�สําคญั ไดแ้ก่ รถบรรทุกเก่าใชแ้ลว้ รถแทรกเตอร์ขุด-ตกัเก่าใชแ้ลว้ และอื�นๆ ดา้นการส่งออก
และนาํเขา้ ในปี พ.ศ. 2552 การคา้ผา่นชายแดนไทย–กมัพูชา มีดุลการคา้เกินดุล 692.24 ลา้นบาท โดยมีมูลค่า
การคา้ทั<งสิ<น 794.94 ลา้นบาท แยกเป็นมูลค่าการส่งออก 743.59  ลา้นบาท ลดลงร้อยละ 9.52 และมูลค่า 
การนาํเขา้ 51.35 ลา้นบาท ลดลงร้อยละ 7.94 เมื�อเทียบกบัปี พ.ศ. 2551 มูลค่าการส่งออกส่วนใหญ่มาจาก 
การส่งออกนํ< ามนัเชื<อเพลิง วิสกี<  เบียร์ และปูนซีเมนตบ์รรจุถุง สําหรับสินคา้นาํเขา้ที�สําคญั ไดแ้ก่ เสื< อผา้ 
เสื<อผา้เก่าที�ใชแ้ลว้  และรถจกัรยานเก่าใชแ้ลว้   
  2)  ภาคเกษตรกรรม 
   (1)  ข้าว (สํานักงานเกษตรจงัหวดัสุรินทร์, 2554ข) ในปีการเพาะปลูก 
2553/2554 จงัหวดัสุรินทร์มีพื<นที�เพาะปลูกขา้วนาปีทั<งสิ<น 3,379,836  ส่วนใหญ่เป็นพื<นที�ปลูกขา้วเจา้ถึง 
3,379,416 ไร่ และเป็นพื<นที�ปลูกขา้วเหนียวเพียง 420 ไร่ ซึ� งพบในอาํเภอสนม มีผลผลิตขา้วเจา้ 
1,428,896 ตนั ผลผลิตเฉลี�ยต่อไร่สําหรับขา้วเจา้ 441 กิโลกรัมต่อไร่ สําหรับขา้วนาปรังมีเนื<อที�
เพาะปลูกทั<งหมด 136,942 ไร่ ผลผลิตเฉลี�ยต่อไร่ 389 กิโลกรัมต่อไร่ พนัธ์ุที�นิยมปลูกส่วนใหญ่เป็น
พนัธ์ุขา้วขาวมะลิ 105 รองลงมาไดแ้ก่พนัธ์ุ กข15 แต่ในปลายปี พ.ศ. 2553 มีปัญหาอุทกภยัในจงัหวดั
นครราชสีมา  ส่งผลให้มีนํ< าจาํนวนมากไหลลงสู่แม่นํ< ามูล จึงทาํให้อาํเภอที�อยูบ่ริเวณริมแม่นํ< ามูล เกิด
อุทกภยันํ<าท่วมเสียหาย พื<นที�นาขา้วเกิดความเสียหายทั<งจงัหวดัรวมเนื<อที� 53,465 ไร่ โดยเฉพาะบริเวณ
อาํเภอชุมพลบุรี อาํเภอรัตนบุรี และอาํเภอท่าตูม  (สาํนกังานประชาสัมพนัธ์เขต 2, 2553) 
   (2)  มนัสําปะหลงั (สํานักงานเกษตรจงัหวดัสุรินทร์, 2554ก) ในปีการเพาะปลูก  
2553 /2554 มีพื<นที�ปลูกจาํนวน 93,725 ไร่ ผลผลิตรวม 298,665 ตนั ผลผลิตเฉลี�ยต่อไร่ 3,715 กิโลกรัม
ต่อไร่ อาํเภอที�ปลูกมากได้แก่ อาํเภอกาบเชิง และอาํเภอบวัเชด ปัจจุบนัเกษตรกรนิยมปลูก 
มนัสําปะหลงัพนัธ์ุใหม่ ๆ ที�ทางราชการส่งเสริมแทนการปลูกพนัธ์ุพื<นเมือง เช่น พนัธ์ุระยอง 3 
ระยอง 60 ระยอง   90 และเกษตรศาสตร์ 50 
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   (3)  อ้อย (สํานักงานเกษตรจังหวดัสุรินทร์, 2554ก) ในปีการเพาะปลูก 
2553/2554 มีพื<นที�เพาะปลูก 54,178 ไร่ มีผลผลิตโดยรวม 394,358 ตนั ผลผลิตเฉลี�ยต่อพื<นที�เก็บเกี�ยว 
8,214 กิโลกรัมต่อไร่ อาํเภอที�มีการเพาะปลูกมากไดแ้ก่ อาํเภอบวัเชด และอาํเภอกาบเชิง ซึ� งอยูใ่น
บริเวณใกลเ้คียงกบัที�ตั<งของโรงงานนํ<าตาลสุรินทร์ ในอาํเภอปราสาท 

(4)  ปอแกว้ เป็นปอชนิดหนึ�งที�เกษตรกรนิยมปลูก เนื�องจากปอแกว้มีความ
ทนทานต่อความแห้งแลง้ และขึ<นในสภาพดินไร่ทั�วไปไดดี้ เป็นพืชที�มีความเสี�ยงในการลงทุนน้อย
ที�สุด พนัธ์ุปอแกว้ปลูกกนัมาก ไดแ้ก่ พนัธ์ุโนนสูง 2 ส่วนช่วงเวลาที�เพาะปลูกเริ�มตน้ประมาณเดือน 
เมษายน-สิงหาคม  ผลผลิตที�ไดจ้ะออกสู่ตลาดช่วงเดือนตุลาคม-ธนัวาคม (ศูนยว์ิจยัขา้วสุรินทร์, 2551) 
ในปีการเพาะปลูก 2553/2554 มีพื<นที�เพาะปลูก 703 ไร่ มีผลผลิตโดยรวม 192 ตนั ผลผลิตเฉลี�ยต่อ
พื<นที�เก็บเกี�ยว 273 กิโลกรัมต่อไร่ อาํเภอที�มีการเพาะปลูกมากได้แก่ อาํเภอโนนนารายณ์  
และอาํเภอรัตนบุรี (สาํนกังานเกษตรจงัหวดัสุรินทร์, 2554ก) 
   (4)  ยางพารา (สํานักงานเกษตรจงัหวดัสุรินทร์, 2554ก)  ในปีการเพาะปลูก  
2553/2554 จงัหวดัสุรินทร์มีพื<นที�ปลูกยางพาราทั<งหมด 134,246 ไร่ ที�กรีดไดท้ั<งสิ<น 32,930 ไร่ มีผลผลิตรวม 
8,179 ตนั  และมีผลผลิตเฉลี�ย 248 กิโลกรัมต่อไร่ พบมากบริเวณอาํเภอสังขะ พนมดงรัก  และอาํเภอบวัเชด 
   (5)  ดา้นปศุสัตว ์มีผลผลิตที�สาํคญั ไดแ้ก่ โค สุกร และกระบือ จากรายงานของ
กรมปศุสัตว ์(2554) ในจงัหวดัสุรินทร์มีจาํนวนเกษตรกรผูเ้ลี< ยงสัตวจ์าํนวน 122,419 ครัวเรือน และ
พบว่าพื<นที�ที�มีจาํนวนครัวเรือนเกษตรกรผูเ้ลี< ยงสัตวม์าก ไดแ้ก่ อาํเภอเมืองสุรินทร์ อาํเภอปราสาท 
และอาํเภอศรีขรภูมิ  
   (6)  หม่อนไหม (ศูนยว์ิจยัขา้วสุรินทร์, 2551) จงัหวดัสุรินทร์มีชื�อเสียงดา้นการ
เลี<ยงไหม และทอผา้ไหมมานาน การปลูกหม่อนไหมในจงัหวดัสุรินทร์ส่วนใหญ่จะปลูกหม่อน เลี< ยง
ไหมเพื�อใชใ้นครัวเรือนและจาํหน่ายเป็นรายไดเ้สริมแก่ครัวเรือน เกษตรกรจะเลี<ยงไหมเพื�อจาํหน่าย
เส้นไหมซึ�งมีจาํนวนทั<งหมด 26,007 ครัวเรือน การปลูกหม่อนเลี<ยงไหมในจงัหวดัสุรินทร์ มีแนวโนม้
ลดลง สาเหตุเพราะแปลงหม่อนของเกษตรกรมกัปลูกอยูใ่กลบ้า้นเรือน และใกลก้บัถนนเมื�อบา้นเมือง
เปลี�ยนแปลงไป เกษตรกรส่วนใหญ่จะใชแ้ปลงหม่อนปลูกสร้างบา้นเรือนหรือขายไป และเกษตรกร 
หนัไปปลูกพืชอื�นที�ให้ผลตอบแทนที�ดีกว่า และขั<นตอนการผลิตไม่ยุ่งยากเหมือนกบัการปลูกหม่อน
เลี<ยงไหม 
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บทที� 3 

สภาพการใช้ที�ดนิและการเปลี�ยนแปลงสภาพการใช้ที�ดนิ 

3.1    สภาพการใช้ที�ดิน  จังหวดัสุรินทร์  ปี พ.ศ. 2554  
3.1.1 สถานการณ์การใช้ที�ดิน  จังหวดัสุรินทร์  ปี พ.ศ. 2554   

 จากการวเิคราะห์และจดัทาํแผนที�สภาพการใชที้�ดินจงัหวดัสุรินทร์ ปี พ.ศ. 2554 โดยขอ้มูลจาก
การสํารวจภาคสนามร่วมกับการวิเคราะห์ข้อมูลดาวเทียม พบว่าจังหวดัสุรินทร์มีเนื<อที�ทั< งหมด 
5,077,535 ไร่ สามารถจาํแนกประเภทการใช้ที�ดินออกเป็น 5 ประเภทหลกั ไดแ้ก่ พื<นที�ชุมชนและ 
สิ�งปลูกสร้าง (U) มีเนื<อที� 356,066 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 7.01 ของเนื<อที�จงัหวดั พื<นที�เกษตรกรรม (A)  
ซึ� งเป็นประเภทการใชที้�ดินที�มีเนื<อที�มากที�สุดคือ 3,921,278 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 77.22 ของเนื<อที�จงัหวดั 
พื<นที�ป่าไม ้(F) มีเนื<อที� 474,040 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 9.34 ของเนื<อที�จงัหวดั  พื<นที�แหล่งนํ< า (W) มีเนื<อที� 
157,141 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 3.11 ของเนื<อที�จงัหวดั และพื<นที�เบ็ดเตล็ด มีเนื<อที� 169,010 ไร่ คิดเป็น 
ร้อยละ 3.32 ของเนื<อที�จงัหวดั (ภาพที� 7  ภาพที� 8  และตารางที� 3) 

 

 

 

ภาพที�  7  แผนภูมิสัดส่วนร้อยละของการใชที้�ดิน จงัหวดัสุรินทร์ ปี พ.ศ. 2554 
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  1)  พื1นที�ชุมชนและสิ�งปลูกสร้าง (U) เนื<อที� 356,066 ไร่ หรือร้อยละ 7.01 ของเนื<อที�
จงัหวดั ประกอบดว้ย (ภาพที� 9) 
   (1) ตวัเมืองและย่านการคา้ (U1) ซึ� งประกอบไปดว้ยแหล่งชุมชนหนาแน่น และ
แหล่งการคา้ของอาํเภอเมือง และอาํเภอต่างๆ มีเนื<อที�รวม 28,639 ไร่ หรือร้อยละ 0.56 ของเนื<อที�จงัหวดั 
(ภาพที� 14-15) 
   (2) หมู่บ้าน (U201) มีเนื<อที�รวม 286,198 ไร่ หรือร้อยละ 5.64 ของเนื<อที�
จงัหวดั ซึ� งประกอบไปดว้ยหมู่บา้นที�เป็นที�อยูอ่าศยัทั�วไป และหมู่บา้นจดัสรร ที�อยูน่อกเหนือจากตวัเมือง 
(ภาพที� 16-17) 
   (3) สถานที�ราชการและสถาบนัต่างๆ (U3) มีเนื<อที�รวม 32,006 ไร่ หรือร้อยละ 
0.63 ของเนื<อที�จงัหวดั ประกอบไปดว้ย ศูนยร์าชการ สถาบนัการศึกษา วดั ค่ายลูกเสือ องคก์ารบริหาร
ส่วนตาํบล สถานีอนามยั และโรงพยาบาล ในจงัหวดัสุรินทร์ 
   (4) โรงงานอุตสาหกรรม (U502) มีเนื<อที�รวม 5,309 ไร่ หรือร้อยละ 0.11 ของ
เนื<อที�จงัหวดั ซึ� งส่วนใหญ่จะเป็นโรงสีขา้ว และโรงงานแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร (ภาพที� 18-19) 
    (5) สถานที�พกัผอ่นหยอ่นใจ (U601) มีเนื<อที�รวม 1,080 ไร่ หรือร้อยละ 0.02 
ของเนื<อที�จงัหวดั ประกอบไปดว้ย สนามกีฬา รีสอร์ท ร้านอาหาร  และสวนสาธารณะ 
    นอกจากนี<  ยงัมีประเภทพื<นที�ชุมชนและสิ�งปลูกสร้างชนิดอื�นๆ ไดแ้ก่ โรงงาน
อุตสาหกรรมร้าง สถานที�ร้าง คือ สถานีขนส่ง ท่าเรือ สถานที�ร้าง สถานที�พกัผ่อนหย่อนใจ  สนามกอล์ฟ 
สุสาน ป่าชา้ และสถานีบริการนํ<ามนั มีเนื<อที�รวม 2,834 ไร่ หรือร้อยละ 0.05 ของเนื<อที�จงัหวดั  

 
หมายเหตุ * ร้อยละของเนื<อที�การใชที้�ดินประเภทพื<นที�ชุมชนและสิ�งปลูกสร้างทั<งหมด 

ภาพที� 9  แผนภูมิสัดส่วนร้อยละของการใชที้�ดินประเภทพื<นที�ชุมชนและสิ�งปลูกสร้าง จงัหวดัสุรินทร์  

     ปี พ.ศ. 2554 
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  2)  พื1นที�เกษตรกรรม (A) เนื<อที� 3,921,278 ไร่ หรือร้อยละ 77.22 ของเนื<อที�จงัหวดั 
ประกอบดว้ย (ภาพที� 10) 
   (1) นาขา้ว (A1) มีเนื<อที�รวม 3,402,202 ไร่ หรือร้อยละ 67.01 ของเนื<อที�จงัหวดั  
ซึ� งเป็นประเภทการใชที้�ดินที�มีเนื<อที�มากที�สุดของจงัหวดั กระจายตวัอยูทุ่กอาํเภอทั<งจงัหวดั (ภาพที� 20-21)
ประกอบไปดว้ย  
    - นาขา้ว (A101) เนื<อที� 3,374,725 ไร่ หรือร้อยละ 66.46 ของเนื<อที�
จงัหวดั ส่วนใหญ่ปลูกขา้วเจา้พนัธ์ุขาวดอกมะลิ 105 และ กข15 
    -  นาร้าง (A100) เนื<อที� 2,291 ไร่ หรือร้อยละ 0.05 ของเนื<อที�จงัหวดั 
    - พื<นที�ลุ่มและทาํนา ในฤดูแลง้ (M2+A101) เนื<อที� 25,186 ไร่ หรือ 
ร้อยละ 0.50 ของเนื<อที�จงัหวดั ซึ� งเป็นแหล่งปลูกขา้วนาปรังของจงัหวดั กระจายตวัอยูบ่ริเวณริมแม่นํ< ามูล 
พบมากบริเวณอาํเภอรัตนบุรี 
   (2) พืชไร่ (A2) มีเนื<อที�รวม 223,425 ไร่ หรือร้อยละ 4.40 ของเนื<อที�จงัหวดั 
(ภาพที� 22) 
    - ออ้ย (A203) มีเนื<อที�รวม 119,236 ไร่ หรือร้อยละ 2.35 ของเนื<อที�
จงัหวดั พบมากบริเวณตอนล่างของจงัหวดั เนื�องจากเป็นพื<นที�ดอน บริเวณอาํเภอพนมดงรัก อาํเภอ
กาบเชิง อาํเภอสังขะ อาํเภอบวัเชด  อาํเภอศรีณรงค ์และอาํเภอปราสาท ซึ� งเป็นพื<นที�อยูใ่กลก้บัโรงงาน
นํ<าตาลสุรินทร์ นอกจากนี<ยงัพบบางส่วนในบริเวณตอนบนของจงัหวดั ในอาํเภอจอมพระ อาํเภอสนม 
อาํเภอโนนนารายณ์ อาํเภอท่าตูม และอาํเภอสาํโรงทาบ 
    - มนัสาํปะหลงั (A204) มีเนื<อที�รวม 97,823 ไร่ หรือร้อยละ 1.93 ของ
เนื<อที�จงัหวดั พบในบริเวณเดียวกบัพื<นที�ปลูกออ้ย และบริเวณตอนล่างของอาํเภอรัตนบุรี พนัธ์ุที�นิยม
ไดแ้ก่ หว้ยบง 60 ระยอง 5 และเกษตรศาสตร์ 50 
    - ไร่ร้าง (A200) มีเนื<อที�รวม 3,723 ไร่ หรือร้อยละ 0.07 ของเนื<อที�
จงัหวดั ซึ� งได้แก่ พื<นที�ที� เดิมเคยเพาะปลูกพืชไร่ แต่ในฤดูการผลิตนี< ไม่ได้ทาํการเพาะปลูกใดๆ  
พบกระจายตวัอยูใ่น อาํเภอพนมดงรัก อาํเภอปราสาท อาํเภอรัตนบุรี อาํเภอศรีขรภูมิ อาํเภอท่าตูม และ
อาํเภอศรีณรงค ์
     นอกจากนี<  ยงัมีประเภทพื<นที�ปลูกพืชไร่ชนิดอื�นๆ เช่น ปอแก้ว 
(ภาพที� 23-24) ปอกระเจา แตงโม ขา้วโพด และพริก มีเนื<อที�รวม 2,643 ไร่ หรือร้อยละ 0.05 ของเนื<อที�
จงัหวดั  
   (3) ไมย้นืตน้ (A3) มีเนื<อที�รวม 283,737 ไร่ หรือร้อยละ 5.57 ของเนื<อที�จงัหวดั  
    - ยางพารา (A302) มีเนื<อที�รวม 147,589 ไร่ หรือร้อยละ 2.91 ของเนื<อที�
จังหวัด ซึ� งกระจายตัวอยู่บริ เวณอําเภอพนมดงรัก อําเภอกาบเชิง อําเภอสังขะ อําเภอบัวเชด   



34 
 

อาํเภอศรีณรงค์ อาํเภอปราสาท อาํเภอเมืองสุรินทร์ อาํเภอจอมพระ อาํเภอสนม อาํเภอโนนนารายณ์  
อาํเภอสําโรงทาบ และตอนล่างของอาํเภอท่าตูม ส่วนใหญ่นิยมผลิตเป็นลกัษณะขี<ยางกน้ถว้ย (Cup lump)  
ซึ� งเป็นวตัถุดิบในการผลิตยางแท่งชั<น 20 (ภาพที� 22) 
    - ยูคาลิปตสั (A304) มีเนื<อที� 97,111 ไร่ หรือร้อยละ 1.91 ของเนื<อที�
จงัหวดั พบกระจายตวัอยูใ่นทุกอาํเภอ นอกจากนี<พื<นที�ปลูกยคูาลิปตสัในพื<นที�ลุ่มอีก (A304(M2)) 35,950 ไร่  
หรือร้อยละ 0.71 ของเนื<อที�จงัหวดั กระจายตวัอยูริ่มแม่นํ< ามูลและห้วยทบัทนั ในบริเวณอาํเภอชุมพลบุรี 
อาํเภอท่าตูม อาํเภอรัตนบุรี และอาํเภอสาํโรงทาบ (ภาพที� 22) 
    - สัก (A305) มีเนื<อที�รวม 1,265 ไร่ หรือร้อยละ 0.02 ของเนื<อที�จงัหวดั  
พบกระจายตวัอยูใ่นอาํเภอบวัเชด อาํเภอรัตนบุรี อาํเภอศรีขรภูมิ และอาํเภอสังขะ 
     นอกจากนี<  ย ังมีประเภทพื< นที� ปลูกไม้ยืนต้นชนิดอื� นๆ อีก เช่ น  
ไมย้ืนตน้ผสม หม่อน ปาล์มนํ< ามนั ประดู่ สะเดา และสนประดิพทัธ์ มีเนื<อที�รวม 1,822 ไร่ หรือร้อยละ 
0.02 ของเนื<อที�จงัหวดั 
   (4) ไมผ้ล (A4) มีเนื<อที�รวม 3,114 ไร่ หรือร้อยละ 0.06 ของเนื<อที�จงัหวดั 
    - มะม่วง (A407) มีเนื<อที�รวม 1,636 ไร่ หรือร้อยละ 0.03 ของเนื<อที�
จงัหวดั ซึ� งกระจายตวัอยูทุ่กอาํเภอ 
    - มะม่วงหิมพานต์ (A408) มีเนื<อที�รวม 678 ไร่ หรือร้อยละ 0.01 ของ
เนื<อที�จงัหวดั พบในอาํเภอรัตนบุรี และบริเวณตอนล่างของจงัหวดั ไดแ้ก่ อาํเภอปราสาท อาํเภอพนม
ดงรัก อาํเภอกาบเชิง และอาํเภอสังขะ 
    - ไมผ้ลผสม (A401) มีเนื<อที�รวม 439 ไร่ หรือร้อยละ 0.01 ของเนื<อที�
จงัหวดั พบอาํเภอเมือง และรัตนบุรี  
     นอกจากนี<  ยงัมีพื<นที�ปลูกไมผ้ลชนิดอื�นๆ อีก เช่น มะพร้าว ลิ<นจี� 
กลว้ย และมะละกอ มีเนื<อที�รวม 361 ไร่ หรือร้อยละ 0.01 ของเนื<อที�จงัหวดั 
   (5) พืชสวน (A5) มีเนื<อที�รวม 107 ไร่ ประกอบไปดว้ยพืชสวนผสม พืชผกั 
กระจายตวัอยูใ่นอาํเภอเมืองสุรินทร์ อาํเภอศรีขรภูมิ และอาํเภอรัตนบุรี 
   (6) ทุ่งหญา้เลี< ยงสัตว์และโรงเรือนเลี< ยงสัตว์ (A7) มีเนื<อที�รวม 3,998 ไร่  
หรือร้อยละ 0.09 ของเนื<อที�จงัหวดั  
    - ทุ่งหญา้เลี< ยงสัตว ์(A701) มีเนื<อที�รวม 2,362 ไร่ หรือร้อยละ 0.05 
ของเนื<อที�จงัหวดั พบมากบริเวณตอนบนของจงัหวดั ในอาํเภอท่าตูม อาํเภอชุมพลุรี และอาํเภอรัตนบุรี 
โดยเฉพาะบริเวณอาํเภอท่าตูม ส่วนใหญ่เป็นหญา้เลี< ยงช้าง หรือหญ้าบาน่าซึ� งเป็นหญา้เนเปียร์ลูกผสม 
(P.purpureum x P.americanum )   มีลกัษณะเป็นกอใหญ่ลาํตน้เป็นขอ้ และปลอ้งคลา้ยออ้ย ใบใหญ่
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ยาว มีขน  (วีระพล และจกัรี,  2543)  เนื�องจากเป็นบริเวณที�มีการเลี<ยงชา้งเป็นจาํนวนมาก และเป็นที�ตั<งของ
ศูนยค์ชศึกษาจงัหวดัสุรินทร์ (ภาพที� 25-26) 
    - โรงเรือนเลี< ยงสุกร (A704) มีเนื<อที�รวม 859 ไร่ หรือร้อยละ 0.02 
ของเนื<อที�จงัหวดั กระจายตวัอยู่ในทุกอาํเภอ ยกเวน้อาํเภอโนนนารายณ์ อาํเภอสําโรงทาบ อาํเภอศรีณรงค ์
และอาํเภอพนมดงรัก 
    - โรงเรือนเลี< ยงโค กระบือ และมา้ (A702) มีเนื<อที�รวม 428 ไร่  
หรือร้อยละ 0.01 ของเนื<อที�จงัหวดั กระจายตวัอยู่ในทุกอาํเภอ ยกเวน้อาํเภอท่าตูม อาํเภอสนม  
อาํเภอสาํโรงทาบ อาํเภอศรีณรงค ์และอาํเภอพนมดงรัก 
     นอกจากนี<  ยงัมีโรงเรือนเลี< ยงสัตวป์ระเภทอื�นๆ อีก ไดแ้ก่ โรงเรือน
เลี<ยงสัตวปี์ก และโรงเรือนร้าง มีเนื<อที�รวม 349 ไร่ หรือร้อยละ 0.01 ของเนื<อที�จงัหวดั 
   (7) สถานที�เพาะเลี< ยงสัตวน์ํ< า (A9) มีเนื<อที�รวม 3,459 ไร่ หรือร้อยละ 0.07  
ของเนื<อที�จงัหวดั กระจายตวัอยูใ่นทุกอาํเภอ  
    - สถานที�เพาะเลี< ยงปลา (A902) มีเนื<อที�รวม 3,174 ไร่ หรือร้อยละ 
0.06 ของเนื<อที�จงัหวดั กระจายตวัอยู่ในทุกอาํเภอ ยกเวน้อาํเภอศรีณรงค์ มีมากบริเวณอาํเภอเมือง
สุรินทร์บริเวณริมหว้ยเสนง  
     นอกจากนี<  ยงัมีสถานที�เพาะเลี<ยงสัตวน์ํ< าร้าง และสถานที�เพาะเลี<ยง
สัตวน์ํ<าผสม มีเนื<อที�รวม 285 ไร่ หรือร้อยละ 0.01 ของเนื<อที�จงัหวดั 
   (8) เกษตรผสมผสาน/ไร่นาสวนผสม (A0) มีเนื<อที�รวม 1,236 ไร่ หรือร้อยละ 
0.02 ของเนื<อที�จงัหวดั กระจายตวัอยูใ่นทุกอาํเภอ ยกเวน้อาํเภอศรีณรงค ์และอาํเภอโนนนารายณ์ 
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  3)  พื1นที�ป่าไม้ (F) เนื<อที� 474,040 ไร่ หรือร้อยละ 9.34 ของเนื<อที�จงัหวดั ประกอบดว้ย  
   (1) ป่าดิบ (F1) มีเนื<อที�รวม 239,547 ไร่ หรือร้อยละ 4.72 ของเนื<อที�จงัหวดั  
อยูบ่ริเวณทิศใตข้องจงัหวดั ซึ� งเป็นเขตรักษาพนัธ์ุสัตวป่์าห้วยทบัทนั-ห้วยสําราญ ในเขตอาํเภอพนมดงรัก  
อาํเภอกาบเชิง อาํเภอสังขะ และอาํเภอบวัเชด จดแนวแบ่งเขตประเทศระหว่างประเทศไทยกับ
ราชอาณาจกัรกมัพูชา ตามแนวเทือกเขาพนมดงรัก ประกอบไปดว้ยป่าดิบรอสภาพฟื< นฟู 2,080 ไร่ 
หรือร้อยละ 0.04 ของเนื<อที�จงัหวดั และป่าดิบสมบูรณ์ 237,467 ไร่ หรือร้อยละ 4.68 ของเนื<อที�
จงัหวดั (ภาพที� 11) 
   (2) ป่าผลดัใบ (F2) มีเนื<อที�รวม 158,795 ไร่ หรือร้อยละ 3.13 ของเนื<อที�จงัหวดั 
ประกอบไปดว้ย ป่าผลดัใบสมบูรณ์ 88,755 ไร่ หรือร้อยละ 1.75 ของเนื<อที�จงัหวดั และป่าผลดัใบรอสภาพ
ฟื< นฟู 70,040 ไร่ หรือร้อยละ 1.38 ของเนื<อที�จงัหวดั โดยจะกระจายตวัทั�วจงัหวดั โดยอยูใ่นเขตป่าสงวน
เป็นส่วนใหญ่ (ภาพที� 11) 
   (3) สวนป่า (F5) มีเนื<อที�รวม 75,698 ไร่ หรือร้อยละ 1.49 ของเนื<อที�
จงัหวดั ประกอบไปดว้ย สวนป่าสมบูรณ์ 8,127 ไร่ หรือร้อยละ 0.18 ของเนื<อที�จงัหวดั และสวนป่า 
รอสภาพฟื< นฟู 67,571 ไร่ หรือร้อยละ 1.33 ของเนื<อที�จังหวดั กระจายตวัทั�วจังหวดั ได้แก่  
เขตป่าภูดิน ป่าดงสายทอ และป่าพนมดิน ในอาํเภอท่าตูม เขตป่าหินลม้ ในอาํเภอรัตนบุรี ป่าท่าสวา่ง-
เพี< ยราม และป่าแสลงพนั ในอาํเภอเมืองสุรินทร์ ป่าเนิกเหิรดดัสันตุด และป่าทุ่งมน-บกัได-ตาเบา 
แปลง 2 ในอาํเภอปราสาท ป่าทุ่งมน-บกัได-ตาเบา แปลง 3 ในอาํเภอพนมดงรัก ป่าฝั�งซ้ายห้วยทบัทนั 

หมายเหตุ * ร้อยละของเนื<อที�การใชที้�ดินประเภทพื<นที�เกษตรกรรมทั<งหมด 

ภาพที� 10   แผนภูมิสัดส่วนร้อยละของการใชที้�ดินประเภทพื<นที�เกษตรกรรม จงัหวดัสุรินทร์ ปี พ.ศ. 2554 
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แปลง 3 ในอาํเภอกาบเชิง ป่าฝั�งซา้ยห้วยทบัทนั แปลง 1 และแปลง 2 ในอาํเภอสังขะ และบางส่วนใน
เขตรักษาพนัธ์ุสัตวป่์าหว้ยทบัทนั-หว้ยสาํราญ ซึ� งส่วนใหญ่เป็นสวนป่าสมบูรณ์ทั<งหมด (ภาพที� 11) 

  

 

 

  4)  พื1นที�แหล่งนํ1า (W) เนื<อที� 157,141 ไร่ หรือร้อยละ 3.11 ของเนื<อที�จงัหวดั กระจาย
อยูท่ ั�วจงัหวดั ประกอบดว้ย (ภาพที� 12) 
   (1) แหล่งนํ< าธรรมชาติ ไดแ้ก่ แม่นํ< า ลาํคลอง (W101) 41,366 ไร่ หรือร้อยละ 
0.82 ของเนื<อที�จงัหวดั โดยมีแม่นํ< าหลกัที�สําคญั คือ แม่นํ< ามูล ลาํนํ< าชี ห้วยทบัทนั และลาํพลบัพลา 
หนอง บึง (W102) มีเนื<อที� 35,037 ไร่ หรือร้อยละ 0.69 ของเนื<อที�จงัหวดั ซึ� งกระจายตวัอยู่ทั�วทั<ง
จงัหวดั  
   (2) แหล่งนํ<าที�สร้างขึ<น ไดแ้ก่  อ่างเก็บนํ< า (W201) ซึ� งมีเนื<อที�รวมมากที�สุด 52,637 
ไร่ หรือร้อยละ 1.04 ของเนื<อที�จงัหวดั  เป็นโครงการอ่างเก็บนํ< าขนาดกลางและเล็กทั<งหมด กระจายตวัอยู่
ทั�วจงัหวดั ที�สาํคญั คือ อ่างเก็บนํ< าห้วยเสนง และอ่างเก็บนํ< าอาํปึล  ในบริเวณอาํเภอเมืองสุรินทร์ รองลงมา
ได้แก่ บ่อนํ< าในไร่นา (W202) มีเนื<อที�รวม 17,133 ไร่ หรือร้อยละ 0.34 ของเนื<อที�จงัหวดั และคลอง
ชลประทาน (W203) รวมเนื<อที� 10,968 ไร่ หรือร้อยละ 0.22 ของเนื<อที�จงัหวดั 

หมายเหตุ * ร้อยละของเนื<อที�การใชที้�ดินประเภทพื<นที�ป่าไมท้ั<งหมด 

ภาพที� 11  แผนภูมิสัดส่วนร้อยละของการใชที้�ดินประเภทพื<นที�ป่าไม ้จงัหวดัสุรินทร์ ปี พ.ศ. 2554 
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  5)  พื1นที�เบ็ดเตล็ด (M) มีเนื<อที�รวม 169,010 ไร่ หรือร้อยละ 3.32 ของเนื<อที�จงัหวดั 
ประกอบด้วย ทุ่งหญา้ธรรมชาติ (M101) มีเนื<อที� 27,751 ไร่ หรือร้อยละ 0.55 ของเนื<อที�จงัหวดั  
โดยพบวา่ไมล้ะเมาะ (M102) มีเนื<อที� 62,844 ไร่ หรือร้อยละ 1.24 ของเนื<อที�จงัหวดั กระจายอยูท่ ั�วไป 
นอกจากนี< ย ังพบว่าพื<นที� ลุ่ม (M2) มี เนื< อที�  71,744 ไร่ หรือร้อยละ 1.41 ของเนื< อที�จังหวัด  
ซึ� งมีพื<นที�ส่วนใหญ่อยูบ่ริเวณริมลาํนํ< าชี แม่นํ< ามูล  และลาํนํ< าต่างๆ นอกจากนี< ยงัมีพื<นที�เบ็ดเตล็ดอื�นๆ 
กระจายอยูท่ ั�วไป เช่น พื<นที�หินโผล่ในบริเวณเขตรักษาพนัธ์ุสัตวป่์าห้วยทบัทนั-ห้วยสําราญ เหมืองแร่ 
หินบะซอลในเขตอาํเภอเมืองสุรินทร์ และอาํเภอปราสาท  (ภาพที� 32-33) รวมทั<งหาดทรายริมลาํนํ< าชี 
แม่นํ<ามูล รวมเนื<อที� 6,671 ไร่ หรือร้อยละ 0.12 ของเนื<อที�จงัหวดั (ภาพที� 13) 

 

หมายเหตุ * ร้อยละของเนื<อที�การใชที้�ดินประเภทพื<นที�แหล่งนํ<าทั<งหมด 

ภาพที� 12   แผนภูมิสัดส่วนร้อยละของการใชที้�ดินประเภทแหล่งนํ<า จงัหวดัสุรินทร์ ปี พ.ศ. 2554 
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หมายเหตุ * ร้อยละของเนื<อที�การใชที้�ดินประเภทพื<นที�เบ็ดเตล็ดทั<งหมด 

ภาพที� 13  แผนภูมิสัดส่วนของการใชที้�ดินประเภทพื<นเบด็เตล็ด  จงัหวดัสุรินทร์ ปี พ.ศ. 2554 
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ตารางที� 3   การใชที้�ดินจาํแนกตามประเภท  จงัหวดัสุรินทร์ ปี พ.ศ.  2554 

สัญลกัษณ์   ประเภทการใช้ที�ดิน  
 เนื1อที�  

 ไร่   ร้อยละ  

   พื1นที�ชุมชนและสิ�งปลูกสร้าง              356,066                    7.01  

U1  ตวัเมืองและยา่นการคา้    28,639     0.56  
U201  หมู่บา้น  286,198     5.64  

U3  สถานที�ราชการและสถาบนัต่างๆ  32,006     0.63  
 U401  สนามบิน 237     -   
U405  ถนน  558    0.01  
U500 โรงงานอุตสาหกรรมร้าง 53      -   
U502  โรงงานอุตสาหกรรม   5,309  0.11  
 U503   ลานตากและแหล่งรับซื<อทางการเกษตร   768  0.02  
U600  สถานที�ร้าง     511     0.01  
U601 สถานที�พกัผอ่นหยอ่นใจ    1,080    0.02  
U602 สนามกอลฟ์   24      -   
U603  สุสาน  ป่าชา้   557  0.01  
U605  สถานีบริการนํ<ามนั    126       -   

   พื1นที�เกษตรกรรม            3,921,278                  77.22  

   นาข้าว            3,402,202                  67.01  

A100    นาร้าง    2,291  0.05  
A101    นาขา้ว    3,374,725  66.46  

M2+A101  พื<นที�ลุ่ม+นาขา้ว  25,186   0.50  
   พชืไร่              223,425                    4.40  

 A200   ไร่ร้าง  3,723   0.07  
A201  พืชไร่ผสม  128     -   
A202  ขา้วโพด   18       -   
 A203   ออ้ย  119,236     2.35  
A204  มนัสาํปะหลงั  97,823    1.93  
A211  ปอแกว้ ปอกระเจา   2,451   0.05  
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ตารางที� 3   (ต่อ) 

สัญลกัษณ์   ประเภทการใช้ที�ดิน  
 เนื1อที�  

 ไร่  ร้อยละ 

A220  แตงโม   33      -   
A229  พริก     13     -   

   ไม้ยนืต้น  283,737 5.57  

A301  ไมย้นืตน้ผสม   581   0.01  
A302  ยางพารา  147,589   2.91  
A303  ปาลม์นํ<ามนั   216     -   
A304  ยคูาลิปตสั    97,111    1.91  

A304(M2)  ยคูาลิปตสั(พื<นที�ลุ่ม)     35,950  0.71  
A305  สัก  1,265   0.02  
A306  สะเดา     39      -   
 A307  สนประดิพทัธ์   26       -   
 A309  ประดู่ 51      -   
 A314  หม่อน 660  0.01  
 A315  ไผ ่   79     -   
 A317  หมาก  13        -   
 A322  กฤษณา 49      -   
 A323  ตะก ู   108      -   

  ไม้ผล                  3,114                    0.06  

A401  ไมผ้ลผสม    439   0.01  
A405  มะพร้าว   305  0.01  
A407  มะม่วง   1,636   0.03  
A408  มะม่วงหิมพานต ์  678  0.01  
A411  กลว้ย    36      -   
A415  มะละกอ  20        -   
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ตารางที� 3   (ต่อ) 

สัญลกัษณ์   ประเภทการใช้ที�ดิน  
 เนื1อที�  

 ไร่   ร้อยละ 

   พชืสวน                     107                       -   

A501  พืชสวนผสม   25     -   
A502  พืชผกั   82  -   

   ทุ่งหญ้าเลี1ยงสัตว์และโรงเรือนเลี1ยงสัตว์                  3,998                    0.09  

A700  โรงเรือนร้าง    15    -   
A701  ทุ่งหญา้เลี<ยงสัตว ์   2,362  0.05  
A702  โรงเรือนเลี<ยงโค กระบือ และมา้  428  0.01  
A703  โรงเรือนเลี<ยงสัตวปี์ก           334  0.01  
A704  โรงเรือนเลี<ยงสุกร  859   0.02  

   สถานที�เพาะเลี1ยงสัตว์นํ1า                  3,459                    0.07  

A900  สถานที�เพาะเลี<ยงสัตวน์ํ<าร้าง   254   0.01  
A901  สถานที�เพาะเลี<ยงสัตวน์ํ<าผสม  31      -   
A902  สถานที�เพาะเลี<ยงปลา    3,174    0.06  

   เกษตรผสมผสาน/ไร่นาสวนผสม                  1,236                    0.02  

A0  เกษตรผสมผสาน/ไร่นาสวนผสม    1,236   0.02  
   พื1นที�ป่าไม้              474,040                    9.34  

F100  ป่าดิบรอสภาพฟื< นฟู   2,080   0.04  
 F101   ป่าดิบสมบูรณ์   237,467  4.68  
F200  ป่าผลดัใบรอสภาพฟื< นฟู  70,040  1.38  
F201  ป่าผลดัใบสมบูรณ์   88,755  1.75  
F500   สวนป่ารอสภาพฟื< นฟู  8,127   0.16  
F501  สวนป่าสมบูรณ์    67,571   1.33  

   พื1นที�แหล่งนํ1า              157,141                    3.11  

W101  แม่นํ<าลาํคลอง    41,366    0.82  
W102  หนอง  บึง   35,037  0.69  
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ตารางที� 3   (ต่อ) 

สัญลกัษณ์   ประเภทการใช้ที�ดิน  
เนื1อที� 

ไร่ ร้อยละ 

W201  อ่างเก็บนํ<า  52,637   1.04  
W202  บ่อนํ<าในไร่นา  17,133   0.34  
W203  คลองชลประทาน  10,968   0.22  

   พื1นที�เบ็ดเตลด็              169,010                    3.32  

M101 ทุ่งหญา้  27,751   0.55  
M102 ไมล้ะเมาะ     62,844     1.24  

M2 พื<นที�ลุ่ม    71,744   1.41  
 M300  เหมืองเก่า, บ่อขดุเก่า  481   0.01  
 M301  เหมืองแร่   1,689   0.03  
M302 บ่อลูกรัง    585   0.01  
M303 บ่อทราย    24     -   
M304 บ่อดิน 234 - 
M402 หาดทราย 1,019 0.02 
M403 ที�หินโผล่  1,368 0.03 
M404 ที�ทิ<งขยะ  46 - 
M405 พื<นที�ถม     1,225 0.02 

   รวม            5,077,535                100.00  

ที�มา: จากการวเิคราะห์โดยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ส่วนวเิคราะห์สภาพการใชที้�ดินที� 2 
   สาํนกัสาํรวจดินและวางแผนการใชที้�ดิน 
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ภาพที� 14  ขอ้มูลดาวเทียม THEOS ระบบ Panchromatic บนัทึกเมื�อ 2 เมษายน พ.ศ. 2553  
                 บริเวณอาํเภอท่าตูม จงัหวดัสุรินทร์ 

 

   ภาพที� 15  บริเวณอาํเภอท่าตูม จงัหวดัสุรินทร์ บนัทึกเมื�อ 4  เมษายน พ.ศ. 2554 
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ภาพที� 16  ขอ้มูลดาวเทียม THEOS ระบบ Panchromatic บนัทึกเมื�อ 2 เมษายน พ.ศ. 2553   
                 หมู่บา้นบริเวณอาํเภอปราสาท จงัหวดัสุรินทร์ 

 

ภาพที� 17  หมู่บา้นบริเวณอาํเภอปราสาท จงัหวดัสุรินทร์ บนัทึกเมื�อ 12 ธนัวาคม พ.ศ. 2553 
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ภาพที� 18  ขอ้มูลดาวเทียม THEOS ระบบ Panchromatic บนัทึกเมื�อ 2 เมษายน พ.ศ. 2553  
                 บริเวณโรงงานนํ<าตาลสุรินทร์ ในอาํเภอปราสาท จงัหวดัสุรินทร์ 

 

ภาพที� 19  โรงงานนํ<าตาลสุรินทร์  ในอาํเภอปราสาท จงัหวดัสุรินทร์ บนัทึกเมื�อ 13 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2554 
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ภาพที� 20  ขอ้มูลดาวเทียม THEOS ระบบ Panchromatic  บนัทึกเมื�อ 2 เมษายน พ.ศ. 2553 
                 พื<นที�นาขา้วบริเวณอาํเภอชุมพลบุรี จงัหวดัสุรินทร์   

 

ภาพที� 21  พื<นที�นาขา้วบริเวณอาํเภอชุมพลบุรี จงัหวดัสุรินทร์  บนัทึกเมื�อ 12 ธนัวาคม พ.ศ. 2553 
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ภาพที� 22 ขอ้มูลดาวเทียม THEOS ระบบ Panchromatic บนัทึกเมื�อ 2 เมษายน พ.ศ. 2553   
 และภาพถ่ายบนัทึกเมื�อ 10 ธนัวาคม พ.ศ. 2553  แสดงพื<นที�ปลูกยางพารา ยคูาลิปตสั นาขา้ว  
 มนัสาํปะหลงั  และออ้ย  ในอาํเภอพนมดงรัก 
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ภาพที� 23  ขอ้มูลดาวเทียม THEOS (Pan-sharpened Image) บนัทึกเมื�อ 2 เมษายน พ.ศ. 2553  
แสดงพื<นที�ปลูกปอแกว้ ในอาํเภอโนนนารายณ์ 

 

ภาพที� 24  พื<นที�ปลูกปอแกว้   ในอาํเภอโนนนารายณ์ จงัหวดัสุรินทร์ บนัทึกเมื�อ 10 ธนัวาคม พ.ศ. 2553   
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ภาพที� 25  ขอ้มูลดาวเทียม THEOS ระบบ Panchromatic บนัทึกเมื�อ 2 เมษายน พ.ศ. 2553  
                 บริเวณศูนยค์ชศึกษา และทุ่งหญา้เลี<ยงชา้ง อาํเภอท่าตูม จงัหวดัสุรินทร์ 

 

 

ภาพที� 26  พื<นที�ปลูกหญา้เนเปียร์ อาํเภอท่าตูม จงัหวดัสุรินทร์ บนัทึกเมื�อ 10  ธนัวาคม พ.ศ. 2553 
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ภาพที� 27  ขอ้มูลดาวเทียม THEOS ระบบ Panchromatic บนัทึกเมื�อ 2 เมษายน พ.ศ. 2553   
                 พื<นที�เหมืองแร่หินบะซอล   ในอาํเภอปราสาท 

 

ภาพที� 28  พื<นที�เหมืองแร่หินบะซอล   ในอาํเภอปราสาท จงัหวดัสุรินทร์ บนัทึกเมื�อ 13 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2554   
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3.1.2 สถานการณ์การใช้ที�ดิน  จังหวดัสุรินทร์  ปี พ.ศ. 2554  ในเขตรักษาพนัธ์ุสัตว์ป่า  

 เขตอุทยานแห่งชาติ  และเขตพื1นที�ป่าเพื�อการอนุรักษ์ (Zone C) 
  ปัญหาจาํนวนประชากรของจังหวดัสุรินทร์ที� เพิ�มขึ< น จึงต้องการที�อยู่อาศัยและพื<นที� 

ทาํกินเพิ�มขึ<นเพื�อเพิ�มรายไดใ้ห้เพียงพอแก่รายจ่ายภายในครอบครัว ทาํให้เกิดการบุกรุกพื<นที�ป่าไมเ้พื�อ

เพิ�มพื<นที�อาศยั และพื<นที�ทาํกิน ซึ� งนาํไปสู่ความเสื�อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติสิ� งแวดล้อม และ

ส่งผลกระทบต่อสมดุลของระบบนิเวศน์ได้ นอกจากนี< ยงัพบว่าการสูญเสียทรัพยากรป่าไม้มีผลต่อ 

การเปลี�ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ อนัเป็นสาเหตุสําคญัที�ทาํให้เกิดภยัพิบติัทางธรรมชาติในหลายพื<นที�ของ

ประเทศอีกดว้ย โดยเฉพาะพบวา่มีการบุกรุกเขา้เพื�อสร้างที�อยูอ่าศยั และพื<นที�ทาํกินในพื<นที�ป่าเป็นจาํนวน

มาก จากฐานขอ้มูลขอบเขตป่าไมต้ามกฎหมายของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ�งแวดล้อม  

ปี พ.ศ.  2551 พบวา่จงัหวดัสุรินทร์มีพื<นที�ป่าตามกฎหมาย 337,317 ไร่ หรือร้อยละ 6.64 ของเนื<อที�จงัหวดั 

ซึ� งเป็นพื<นที�ที�สงวนไวเ้พื�อการอนุรักษ์สิ� งแวดล้อม ได้แก่ เขตรักษาพนัธ์ุสัตว์ป่า เขตอุทยานแห่งชาติ   

และเขตพื<นที�ป่าเพื�อการอนุรักษ์ (Zone C) มีเนื<อที�รวม 306,517 ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 6.04 ของเนื<อที�

จงัหวดั โดยเมื�อทาํการวิเคราะห์ขอ้มูลโดยการซ้อนทบัของชั<นข้อมูลพื<นที�ที�สงวนไวเ้พื�อการอนุรักษ์

สิ�งแวดลอ้ม กบัขอ้มูลสภาพการใชที้�ดินจงัหวดัสุรินทร์ ปี พ.ศ.  2554  พบวา่มีการใชที้�ดินปี พ.ศ.  2554 ใน

เขตรักษาพนัธ์ุสัตวป่์า อุทยานแห่งชาติ และเขตพื<นที�ป่าเพื�อการอนุรักษ์ (Zone C) ดงันี<  (รายละเอียดดงั

ตารางที� 4) 

  1)  พื<นที�เขตรักษาพนัธ์ุสัตวป่์าห้วยทบัทนั-ห้วยสําราญ ตั<งอยู่เขตอาํเภอพนมดงรัก 
อาํเภอกาบเชิง อาํเภอสังขะ และอาํเภอบวัเชด มีเนื<อที� 298,817 ไร่ หรือร้อยละ 5.89 ของเนื<อที�จงัหวดั 
ซึ� งมีพื<นป่าไมค้งเหลือ 269,276 ไร่ หรือร้อยละ 90.11 ของเนื<อที�เขตรักษาพนัธ์ุสัตวป่์าทั<งหมด แต่
พบว่ามีการใช้ที� ดินประเภทอื�น ๆ อยู่ในเขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าห้วยทับทัน–ห้วยสําราญ ซึ� งมี
รายละเอียดดงันี<  
   (1) พื<นที�ชุมชน มีเนื<อที� 385 ไร่ หรือร้อยละ 0.13  ของเนื<อที�เขตรักษาพนัธ์ุสัตว์
ป่าทั<งหมด ประกอบไปดว้ยหมู่บา้น 2 หมู่บา้น ไดแ้ก่ บา้นคะนา และบา้นโอทะลนัพฒันา สถานที�
ราชการ ได้แก่ กองร้อยทหารพรานที� 2609 วดัป่าเขาแหลง สถานีควบคุมไฟป่าจังหวดัสุรินทร์  
หน่วยปฏิบติัการพิเศษภูธร หน่วยพิทกัษเ์ขาช่องจอม และตลาดการคา้ชายแดน ไดแ้ก่ ตลาดช่องสะงาํ 
เนื�องจากเป็นเขตชายแดนที�ติดต่อกับประเทศราชอาณาจักรกัมพูชา จึงทาํให้มีหน่วยราชการที�
เกี�ยวขอ้งกบัความมั�นคงเป็นจาํนวนมาก 
   (2) พื<นที�เกษตรกรรม มีเนื<อที� 10,813 ไร่ หรือร้อยละ 3.62  ของเนื<อที�เขตรักษา
พนัธ์ุสัตว์ป่าทั< งหมด ประกอบไปด้วย พื<นที�นาข้าว อ้อย มนัสําปะหลัง ยางพารา และยูคาลิปตัส  
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พบบริเวณรอยต่อของเขตพื<นที�ป่าเพื�อการอนุรักษ์ (Zone C) และเขตรักษาพนัธ์ุสัตวป่์าห้วยทบัทนั– 
หว้ยสาํราญ ในบริเวณอาํเภอพนมดงรัก อาํเภอกาบเชิง อาํเภอสังขะ และอาํเภอบวัเชด 
   (3) พื<นที�ป่าไม ้มีเนื<อที� 269,276 ไร่ หรือร้อยละ 90.11 ของเนื<อที�เขตรักษาพนัธ์ุ
สัตวป่์าทั<งหมด ประกอบไปดว้ย ป่าดิบสมบูรณ์ ป่าผลดัใบสมบูรณ์ สวนป่าสมบูรณ์  ป่าดิบรอสภาพ
ฟื< นฟู ป่าผลดัใบรอสภาพฟื< นฟู และสวนป่ารอสภาพฟื< นฟู 
   (4) พื<นที�แหล่งนํ< า มีเนื<อที� 6,114 ไร่ หรือร้อยละ 2.05  ของเนื<อที�เขตรักษาพนัธ์ุ
สัตวป่์าทั<งหมด ประกอบไปดว้ย แม่นํ< าลาํคลอง หนอง บึง บ่อนํ< าในไร่นา และอ่างเก็บนํ< าขนาดกลาง 
และขนาดเล็ก ได้แก่ อ่างเก็บนํ< าขนาดมอญ อ่างเก็บนํ< าตาเการ์ อ่างเก็บนํ< าบ้านคะนา อ่างเก็บนํ< า 
บา้นจรัสพฒันา อ่างเก็บนํ< าบา้นห้วยสําราญ อ่างเก็บนํ< าห้วยกะเลงเวก อ่างเก็บนํ< าห้วยด่าน อ่างเก็บนํ< า
ห้วยประเดก อ่างเก็บนํ< าห้วยสําราญ อ่างเก็บนํ< าห้วยหมอนแบก อ่างเก็บนํ< าห้วยเชิง อ่างเก็บนํ< าห้วยโอกรุ  
อ่างเก็บนํ< าโพนทอง อ่างเก็บนํ< าห้วยเจลียว อ่างเก็บนํ< าห้วยสําราญ กระจายตวัอยู่ทั�วบริเวณพื<นที� 
เขตรักษาพนัธ์ุสัตวป่์าหว้ยทบัทนั-หว้ยสาํราญ 
   (5) พื<นที�เบ็ดเตล็ด มีเนื<อที� 12,229 ไร่ หรือร้อยละ 4.09  ของเนื<อที�เขตรักษาพนัธ์ุ
สัตวป่์าทั<งหมด ประกอบไปดว้ย ทุ่งหญา้ ไมล้ะเมาะ บ่อลูกรัง บ่อดิน และที�หินโผล่ 
  2)  พื<นที�อุทยานแห่งชาติตาพระยา ตั< งอยู่ในบริเวณรอยต่อระหว่างอาํเภอพนมดงรัก 
จงัหวดัสุรินทร์ และอาํเภอบ้านกรวด จังหวดับุรีรัมย์  พื<นที�ส่วนใหญ่อยู่ในบริเวณ จังหวดับุรีรัมย ์ 
มีเนื<อที�ในอาํเภอพนมดงรัก จงัหวดัสุรินทร์ เพียง  374 ไร่  หรือร้อยละ 0.01 ของเนื<อที�จงัหวดั ประกอบ
ไปดว้ย 
   (1) พื<นที�เกษตรกรรม มีเนื<อที� 2 ไร่ หรือร้อยละ 0.53 ของเนื<อที�อุทยานแห่งชาติ
ทั<งหมด ประกอบไปดว้ย พื<นที�ปลูกออ้ย และมนัสาํปะหลงั 
   (2) พื<นที�ป่าไม ้มีเนื<อที� 372 ไร่ หรือร้อยละ 99.47 ของเนื<อที�อุทยานแห่งชาติทั<งหมด 
ประกอบไปดว้ย ป่าดิบสมบูรณ์ ป่าผลดัใบสมบูรณ์ และสวนป่าสมบูรณ์ 
  3) เขตพื<นที�ป่าเพื�อการอนุรักษ ์(Zone C) หมายถึง พื<นที�ป่าสงวนแห่งชาติที�กาํหนด
ไว ้เพื�อการอนุรักษสิ์�งแวดลอ้ม ดิน นํ< า พนัธ์ุพืช และพนัธ์ุสัตวที์�มีคุณค่าหายาก เพื�อการป้องกนัภยั
ธรรมชาติอนัเกิดจากนํ< าท่วม และการพงัทลายของดิน (กรมอุทยานแห่งชาติ สัตวป่์าและพนัธ์ุพืช,   
ม.ป.ป.) โดยจากชั<นขอ้มูลป่าตามกฏหมาย ปี พ.ศ. 2551 พบวา่ เขตพื<นที�ป่าเพื�อการอนุรักษใ์นจงัหวดั
สุรินทร์ มีเนื<อที� 7,326 ไร่ หรือร้อยละ 0.14 ของเนื<อที�จงัหวดั ซึ� งอยูใ่นบริเวณติดกบัเขตรักษาพนัธ์ุสัตว์
ป่าห้วยทบัทนั–ห้วยสําราญ แต่พบวา่มีพื<นที�ป่าคงเหลือเพียง 2,461 ไร่ หรือร้อยละ 33.59 ของเนื<อที�
เขตพื<นที�ป่าเพื�อการอนุรักษท์ั<งหมด และพบวา่มีการใชที้�ดินประเภทอื�นรุกลํ<าเขา้ไปในเขตพื<นที�ป่าเพื�อ
การอนุรักษ ์(Zone C) ดงัรายละเอียดต่อไปนี<  
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 (1) พื<นที�ชุมชน มีเนื<อที� 16 ไร่ หรือร้อยละ 0.22  ของเนื<อที�เขตพื<นที�ป่าเพื�อการ
อนุรักษท์ั<งหมด  ไดแ้ก่ หมู่บา้นสนวน และหน่วยพิทกัษป่์าตาเมียง 
   (2) พื<นที�เกษตรกรรม มีเนื<อที� 4,138 ไร่ หรือร้อยละ 56.48  ของเนื<อที�เขตพื<นที�ป่า
เพื�อการอนุรักษท์ั<งหมด ประกอบไปดว้ย พื<นที�ปลูกมนัสําปะหลงัมีพื<นที�มากที�สุด รองลงมาคือ พื<นที�ปลูก
ออ้ย พบมากในเขตพื<นที�ป่าทุ่งมน-บกัได-ตาเบา ในอาํเภอพนมดงรัก และป่าฝั�งซ้ายห้วยทบัทนัแปลง 3  
ในอาํเภอสังขะ นอกจากนั<นคือ พื<นที�ปลูกยางพารา และนาขา้ว ตามลาํดบั 
   (3) พื<นที�ป่าไม ้มีเนื<อที�เหลืออยู ่2,461 ไร่ หรือร้อยละ 33.59 ของเนื<อที�เขตพื<นที�ป่า
เพื�อการอนุรักษ์ทั< งหมด ประกอบไปด้วย พื<นที�ป่าผลัดใบรอสภาพฟื< นฟูมากที�สุด รองลงมาคือ 
สวนป่ารอสภาพฟื< นฟู สวนป่าสมบูรณ์ และป่าดิบสมบูรณ์ ตามลาํดบั 
   (4) พื<นที�แหล่งนํ< า มีเนื<อที� 191 ไร่ หรือร้อยละ 2.61 ของเนื<อที�เขตพื<นที�ป่าเพื�อการ
อนุรักษ์ทั< งหมด ประกอบไปด้วย แม่นํ< า หนอง บึง และอ่างเก็บนํ< าขนาดเล็ก เช่น อ่างเก็บนํ< า 
หว้ยตาโมง  อ่างเก็บนํ<าหว้ยโอกรุ อ่างเก็บนํ<าหว้ยเชิง เป็นตน้ 
   (5) พื<นที�เบ็ดเตล็ด มีเนื<อที� 520 ไร่ หรือร้อยละ 7.10  ของเนื<อที�เขตพื<นที�ป่าเพื�อ
การอนุรักษท์ั<งหมด ซึ� งส่วนใหญ่เป็นทุ่งหญา้ รองลงมา ไดแ้ก่ ไมล้ะเมาะ 

   ตารางที� 4   การใชที้�ดินจงัหวดัสุรินทร์ปี พ.ศ. 2554 ในเขตรักษาพนัธ์ุสัตวป่์า อุทยานแห่งชาติ  
     และเขตพื<นที�ป่าเพื�อการอนุรักษ ์(Zone C)  

ประเภท 

การใช้ที�ดิน 

เขตรักษาพนัธ์ุสัตว์ป่า เขตอุทยานแห่งชาติ เขตพื1นที�ป่าเพื�อการ

อนุรักษ์ (Zone C) 

ไร่ ร้อยละ ไร่ ร้อยละ ไร่ ร้อยละ 

ชุมชน 385 0.13   - -  16 0.22 

เกษตรกรรม 10,813 3.62 2 0.53 4,138 56.48 

ป่าไม้  269,276 90.11 372   99.47 2,461 33.59 
แหล่งนํ1า      6,114      2.05 - -  191 2.61 
พื1นที�เบ็ดเตลด็ 12,229     4.09  -  -  520 7.10 
รวม 298,817 100.00  374 100.00  7,326 100.00  

 ที�มา: จากการวเิคราะห์โดยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ส่วนวเิคราะห์สภาพการใชที้�ดินที� 2 
           สาํนกัสาํรวจดินและวางการใชที้�ดิน 
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สรุปสถานการณ์การใช้ที�ดินจังหวัดสุรินทร์ปี พ.ศ.  2554 ในเขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่า อุทยานแห่งชาติ  

เขตพื1นที�ป่าเพื�อการอนุรักษ์ (Zone C)  และข้อเสนอแนะ 
1. การซ้อนทับของชั< นข้อมูลเขตป่าไม้ตามกฏหมาย ปี  พ.ศ. 2551 จากกระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ�งแวดลอ้มกบัขอ้มูลสภาพการใชที้�ดินจงัหวดัสุรินทร์ ปี พ.ศ. 2554 โดยพิจารณา
เฉพาะในเขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่า เขตอุทยานแห่งชาติ และเขตพื<นที� ป่าเพื�อการอนุรักษ์ (Zone C)  
ที�มีการกันพื<นที�ของสํานักงานปฏิรูปที�ดินเพื�อการเกษตรออกไปแล้ว พบว่ามีพื<นที�ป่าไม้คงเหลืออยู ่
272,109 ไร่ หรือร้อยละ 88.77 ของพื<นที�เพื�อการอนุรักษ์ทั< งหมด และพบว่าพื<นที�ป่าเพื�อการอนุรักษ ์ 
(Zone C)  มีพื<นที�ป่าไมค้งเหลือนอ้ยที�สุด คือร้อยละ 33.59 ของพื<นที�ป่าเพื�อการอนุรักษ ์(Zone C) ทั<งหมด 
และมีพื<นที�เกษตรกรรม คิดเป็นร้อยละ 56.48 ของพื<นที�ป่าเพื�อการอนุรักษ ์(Zone C) ทั<งหมด ซึ� งพบมากใน
เขตพื<นที�ป่าทุ่งมน-บกัได-ตาเบา ในอาํเภอพนมดงรัก และป่าฝั�งซ้ายห้วยทบัทนัแปลง 3 ในอาํเภอสังขะ 
เป็นพื<นที�ปลูกมนัสาํปะหลงัมากที�สุด รองลงมาคือ พื<นที�ปลูกออ้ย ยางพารา และนาขา้ว ตามลาํดบั 

2. สาเหตุที�สําคัญที�ท ําให้เกิดการบุกรุกเพื�อเข้าไปใช้ที� ดินในเขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่า  
เขตอุทยานแห่งชาติ และเขตพื<นที�ป่าเพื�อการอนุรักษ ์(Zone C)  คือ การเพิ�มจาํนวนของประชากร โดยใน
ปี พ.ศ. 2547 จงัหวดัสุรินทร์มีจาํนวนประชากรทั<งสิ<น 1,371,429 คน แต่ในปี พ.ศ. 2553 จาํนวน
ประชากรเพิ�มขึ<นเป็น 1,381,761 คน (กรมการปกครอง, 2554) หรือเพิ�มขึ<นจาํนวน 10,332 คน  
ซึ� งเพิ�มขึ<นร้อยละ 0.75 ของจาํนวนประชากรเดิม ในระยะเวลา 6 ปี จึงตอ้งการที�อยูอ่าศยัและพื<นที�ทาํ
กินเพิ�มขึ<น เพื�อเพิ�มรายไดใ้หเ้พียงพอกบัรายจ่ายภายในครอบครัว  

3. การวิเคราะห์โดยการใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ซึ� งยงัมีข้อจาํกัด โดยเฉพาะที�
เกี� ยวกับข้อกฎหมาย เนื�องจากข้อมูลแผนที� ที�นํามาซ้อนทับกันควรจะมีแหล่งข้อมูลที�ใช้ใน 
การวิเคราะห์เดียวกัน มาตราส่วนที�เท่ากัน พิกดัทางภูมิศาสตร์เดียวกนั เพื�อป้องกนัขอ้ผิดพลาดที�
อาจจะเกิดขึ<นได้ ดงันั<นขอ้มูลที�ได้จึงไม่สามารถนาํไปอา้งอิงทางกฎหมายได  ้  รวมทั<งในกรณีที�มี 
การใช้ที�ดินเดิมอยู่แลว้ แต่เมื�อมีการกนัเขตป่าภายหลงัจึงไปทบัซ้อนกบัแหล่งที�อยู่อาศยั และพื<นที� 
ทาํกินเดิม  

4. รัฐบาลจึงควรมีการกาํหนดนโยบายและมาตรการที�เอื<อต่อการอนุรักษ ์และใชป้ระโยชน์
จากทรัพยากรธรรมชาติไดอ้ยา่งเหมาะสม มีประสิทธิภาพ มีองคค์วามรู้ขอ้มูล รวมทั<งมีระบบติดตาม
ประเมินผลที�มีประสิทธิภาพ มีกฎหมาย ระเบียบขอ้บงัคบัที�เขม้งวด เช่น มีการกนัพื<นที�เกษตรกรรม
ออกจากพื<นที�ป่าไมต้ามกฏหมายให้ชดัเจน และมีมาตราการ หรือกฏหมายบงัคบัที�เขม้งวด ที�จะรักษา
พื<นที�ป่าที�เหลือไว ้โดยเฉพาะในเขตรักษาพนัธ์ุสัตวป่์า  อุทยานแห่งชาติ และเขตพื<นที�ป่าเพื�อการอนุรักษ ์
(Zone C) เพื�อการป้องกนัภยัธรรมชาติอนัเกิดจากนํ<าท่วม และการพงัทลายของดิน ซึ� งจะส่งผลกระทบ
ให้เกิดภยัภิบติัทางธรรมชาติได ้นอกจากนี< ยงัควรมีการเครื�องมือทางเศรษฐศาสตร์เพื�อสร้างแรงจูงใจ 
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และเปลี�ยนแปลงพฤติกรรมของประชาชนในประเทศให้เขา้ใจ รวมทั<งสามารถใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรธรรมชาติไดอ้ยา่งย ั�งยนื  

 3.1.3   สถานการณ์การใช้ที�ดิน  จังหวดัสุรินทร์  ปี พ.ศ. 2554 ในเขตชลประทาน 
  โครงการชลประทานในจงัหวดัสุรินทร์มีเป้าประสงค์เพื�อให้มีแหล่งนํ< าตน้ทุนสําหรับ
เกษตรอินทรียอ์ยา่งเตม็ศกัยภาพ โดยที�เกษตรกรทั<งนอก และในพื<นที�ชลประทานมีนํ< าใชอ้ยา่งพอเพียง 
(โครงการชลประทานสุรินทร์, 2552) ซึ� งสอดคลอ้งกบัยุทธศาสตร์หลกัของจงัหวดัที�เน้นดา้นการ
พฒันาเกษตรอินทรีย ์ดว้ยการเพิ�มผลผลิต และคุณภาพของขา้วหอมมะลิอินทรีย ์โดยให้การสนบัสนุน
ดา้นปัจจยัการผลิตทางดา้นนํ< าให้แก่เกษตรกร  จากขอ้มูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ของกรมชลประทาน 
พบวา่ในจงัหวดัสุรินทร์มีพื<นที�ในโครงการชลประทาน อยู ่18 โครงการหลกั  คือ อ่างเก็บนํ< าห้วยเสนง  
อ่างเก็บนํ< าบา้นทาํนบ อ่างเก็บนํ< าห้วยด่าน อ่างเก็บนํ< าห้วยลาํพอก อ่างเก็บนํ< าห้วยแกว้ อ่างเก็บนํ< า 
หว้ยตาเกาว ์อ่างเก็บนํ<าอาํปึล อ่างเก็บนํ< าหนองกระทุ่ม อ่างเก็บนํ< าขนาดมอญ อ่างเก็บนํ< าบา้นเกาะแกว้ 
อ่างเก็บนํ< าห้วยระหาร อ่างเก็บนํ< าสุวรรณาภา อ่างเก็บนํ< าลุงปุง อ่างเก็บนํ< าลุมพุก อ่างเก็บนํ< าหนองกา 
ระบบกระจายนํ< าฝายตะลุง ฝายบา้นไพศาล ฝายบา้นกุดชุมแสง และโครงการสูบนํ< าด้วยไฟฟ้า  
รวมเนื<อที� 175,588 ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 3.46 ของเนื<อที�จงัหวดั ซึ� งมุ่งเนน้ให้มีการผลิตขา้วเป็นหลกั 
รวมทั<งพืชนอกฤดูกาลในบางพื<นที� ผลจากการซ้อนทบัขอ้มูลขอบเขตชลประทานเชิงเลขกบัแผนที�
การใชที้�ดินจงัหวดัสุรินทร์ปี พ.ศ. 2554 พบวา่มีการใชที้�ดินหลากหลายประเภท โดยมีรายละเอียดดงันี<  
(ตารางที� 5 และภาพที� 29) 
  1) พื<นที�ชุมชนและสิ�งปลูกสร้าง มีเนื<อที� 29,252 ไร่ หรือร้อยละ 16.66 ของเนื<อที� 
ในเขตชลประทานทั<งหมด ประกอบดว้ย ตวัเมืองและย่านการคา้ คือ อาํเภอกาบเชิง อาํเภอปราสาท  
และอาํเภอรัตนบุรี หมู่บา้น สถานที�ราชการและสถาบนัต่างๆ  
  2) พื<นที�เกษตรกรรม มีเนื<อที� 125,701 ไร่ หรือร้อยละ 71.59 ของเนื<อที�ในเขตชลประทาน
ทั<งหมด ประกอบไปดว้ย  
   (1) นาข้าว ซึ� งเป็นสัดส่วนการใช้ที�ดินในเขตชลประทานที�มากที�สุด มีเนื<อที� 
112,805 ไร่ ร้อยละ 64.24 ของเนื<อที�ในเขตชลประทานทั<งหมด กระจายตวัอยูท่ ั�วทุกโครงการ 
   (2) พืชไร่อื�น ๆ มีเนื<อที� 571 ไร่ ร้อยละ 0.33 ของเนื<อที�ในเขตชลประทาน
ทั<งหมด ไดแ้ก่ ปอแกว้ พบมากในเขตโครงการอ่างเก็บนํ< าบา้นห้วยด่าน อาํเภอกาบเชิง ส่วนใหญ่ปลูก
บนกลุ่มชุดดินที� 41 
   (3) ออ้ย มีเนื<อที� 3,255 ไร่ ร้อยละ 1.85 ของเนื<อที�ในเขตชลประทานทั<งหมด  
พบมากในเขตโครงการอ่างเก็บนํ< าห้วยด่าน อาํเภอกาบเชิง และในโครงการอ่างเก็บนํ< าบา้นทาํนบ 
อาํเภอบวัเชด ส่วนใหญ่ปลูกบนกลุ่มชุดดินที� 41 
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   (4) มนัสําปะหลงั มีเนื<อที� 2,583 ไร่ ร้อยละ 1.47 ของเนื<อที�ในเขตชลประทาน
ทั<งหมด พบมากในเขตโครงการอ่างเก็บนํ<าบา้นทาํนบ อาํเภอบวัเชด ส่วนใหญ่ปลูกบนกลุ่มชุดดินที� 40 
   (5) ไมย้นืตน้ มีเนื<อที� 249 ไร่ ร้อยละ 0.14 ของเนื<อที�ในเขตชลประทานทั<งหมด 
ประกอบไปดว้ย ประดู่ สะเดา สัก ตะก ูและปาลม์นํ<ามนั 
   (5) ยางพารา มีเนื<อที� 1,857 ไร่ ร้อยละ 1.06 ของเนื<อที�ในเขตชลประทาน
ทั<งหมด พบมากในเขตโครงการอ่างเก็บนํ< าบา้นทาํนบ อาํเภอบวัเชด และรองลงมาในเขตโครงการ 
อ่างเก็บนํ<าขนาดมอญ อาํเภอสังขะ  ส่วนใหญ่ปลูกบนกลุ่มชุดดินที� 40 
   (6) ยคูาลิปตสั มีเนื<อที� 2,222 ไร่ ร้อยละ 1.27  ของเนื<อที�ในเขตชลประทาน
ทั<งหมด พบมากในเขตโครงการระบบกระจายนํ< าฝายตลุง อาํเภอท่าตูม และรองลงมาในเขตโครงการ
อ่างเก็บนํ<าบา้นทาํนบ อาํเภอบวัเชด ส่วนใหญ่อยูใ่นกลุ่มชุดดินที� 40 
   (7) ไมผ้ล มีเนื<อที� 156 ไร่ ร้อยละ 0.09  ของเนื<อที�ในเขตชลประทานทั<งหมด  
พบมากในโครงการอ่างเก็บนํ<าหว้ยเสนง ในเขตอาํเภอเมืองสุรินทร์ พบวา่เป็นมะพร้าว และมะม่วง 
   (8) พื<นที�เกษตรอื�นๆ มีเนื<อที� 2,003ไร่ ร้อยละ 1.14  ของเนื<อที�ในเขตชลประทาน
ทั<งหมด สถานที�เพาะเลี<ยงสัตวป์ลามีเนื<อที�เป็นสัดส่วนมากที�สุด พบในโครงการอ่างเก็บนํ< าห้วยเสนง และ
อ่างเก็บนํ<าอาํปึล ในเขตอาํเภอเมืองสุรินทร์ นอกจากนั<นประกอบไปดว้ย โรงเรือนเลี<ยงสัตว ์ 
  3) พื<นที�ป่าไม ้ มีเนื<อที� 6,410 ไร่ หรือร้อยละ 3.65 ของเนื<อที�ในเขตชลประทาน
ทั<งหมด ประกอบไปดว้ย  
   (1) ป่าสมบูรณ์ มีเนื<อที� 4,088 ไร่ ร้อยละ 2.33 ของเนื<อที�ในเขตชลประทาน
ทั<งหมด พบมากในเขตโครงการอ่างเก็บนํ< าห้วยเสนง ในเขตอาํเภอเมืองสุรินทร์ ซึ� งส่วนใหญ่เป็นป่าผลดั
ใบสมบูรณ์ และในโครงการระบบกระจายนํ<าฝายตะลุง อาํเภอท่าตูม ซึ� งไดแ้ก่ สวนป่าดงสายทอ 
   (2) ป่ารอสภาพฟื< นฟู มีเนื< อที�  2,322 ไร่ ร้อยละ 1.32 ของเนื< อที�ในเขต
ชลประทานทั<งหมด พบมากในเขตโครงการอ่างเก็บนํ< าห้วยเสนง ในเขตอาํเภอเมืองสุรินทร์ เป็นพื<นที�ป่า
ผลดัใบรอสภาพฟื< นฟูทั<งหมด  
  4) พื<นที�แหล่งนํ<า มีเนื<อที� 4,749 ไร่ ร้อยละ 2.70 ของเนื<อที�ในเขตชลประทานทั<งหมด  
ประกอบไปดว้ย แม่นํ<า ลาํคลอง หนอง บึงต่างๆ อ่างเก็บนํ< า และบ่อนํ<าในไร่นา  
  5) พื<นที�เบด็เตล็ด มีเนื<อที� 9,476 ไร่ ร้อยละ 5.40 ของเนื<อที�ในเขตชลประทาน
ทั<งหมด  ประกอบไปดว้ย ทุ่งหญา้ ไมล้ะเมาะ พื<นที�ลุ่ม และพื<นที�ถม โดยพบวา่อยูใ่นกลุ่มชุดดินที� 15 
มากที�สุด รองลงมาไดแ้ก่ กลุ่มชุดดินที� 33 และกลุ่มชุดดินที� 40 
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ตารางที� 5   การใชที้�ดินจงัหวดัสุรินทร์ ปี พ.ศ. 2554  ในเขตชลประทาน  

สัญลกัษณ์ ประเภทการใช้ที�ดิน ปี พ.ศ. 2554 
เนื1อที� 

ไร่ ร้อยละ 
U พื1นที�ชุมชนและสิ�งปลูกสร้าง 29,252 16.66 

A พื1นที�เกษตรกรรม 125,701 71.59 

A1 นาขา้ว 112,805 64.24 
A2 พืชไร่อื�น ๆ 571 0.33 

A203 ออ้ย 3,255 1.85 
A204 มนัสาํปะหลงั 2,583 1.47 

A3 ไมย้นืตน้ 249 0.14 
A302 ยางพารา 1,857 1.06 
A304 ยคูาลิปตสั 2,222 1.27 

A4 ไมผ้ล 156 0.09 
A พื<นที�เกษตรอื�นๆ 2,003 1.14 

F พื1นที�ป่าไม้ 6,410 3.65 

F ป่าสมบูรณ์ 4,088 2.33 
F0 ป่ารอสภาพฟื< นฟู 2,322 1.32 
W พื1นที�แหล่งนํ1า 4,749 2.70 

M พื1นที�เบ็ดเตลด็ 9,476 5.40 

รวม 175,588 100.00 

ที�มา: จากการวเิคราะห์โดยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ส่วนวเิคราะห์สภาพการใชที้�ดินที� 2 
         สาํนกัสาํรวจดินและวางแผนการใชที้�ดิน 
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สรุปสถานการณ์การใช้ที�ดินจังหวดัสุรินทร์ปี พ.ศ.  2554 ในเขตชลประทาน  และข้อเสนอแนะ 
 1. จากขอ้มูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ของกรมชลประทานจงัหวดัสุรินทร์ พบว่าพื< นที� ในเขต
ชลประทานจงัหวดัสุรินทร์มีเนื<อที�ทั<งหมด 175,588 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 3.46 ของเนื<อที�จงัหวดั มีการใชที้�ดิน
เป็นพื<นที�เกษตรกรรม 125,701 ไร่ ร้อยละ 71.59 ของเนื<อที�ในเขตชลประทาน พบว่าเป็นพื<นที�นาขา้วมาก
ที�สุด  112,805 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 64.24 ของเนื<อที�ในเขตชลประทาน และยงัพบว่ายงัมีพื<นที�อื�น ๆ ไดแ้ก่ 
พื<นที�ทุ่งหญา้ พื<นที�ไมล้ะเมาะ เหลืออยู่ 9,476 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 5.40 ของเนื<อที�ในเขตชลประทาน  
ซึ� งยงัไม่มีการใชที้�ดินให้เต็มพื<นที�ของเขตชลประทาน และพื<นที�ส่วนใหญ่อยูใ่นกลุ่มชุดดินที� 15 ซึ� งมี
ศกัยภาพเหมาะสมที�จะพฒันาเป็นพื<นที�นาขา้วได ้ 
 2. ปัจจยัที�สําคญัในการขยายพื<นที�พืชชนิดอื�น ๆ เขา้ไปในเขตชลประทาน เนื�องจากราคา 
และผลตอบแทนของผลผลิตมนัสําปะหลงั ออ้ย และยูคาลิปตสัเพิ�มมากขึ<น  และเขตชลประทานมี
ปัจจยัการผลิตที�สาํคญั คือ แหล่งนํ<าที�อุดมสมบูรณ์ จึงทาํใหไ้ดผ้ลผลิตที�ดีกวา่  
 3. พื<นที�ปลูกมนัสาํปะหลงั ออ้ย และยคูาลิปตสั ในเขตชลประทานส่วนใหญ่อยูใ่นกลุ่มชุดดินที� 
40 และ 41 ซึ� งเป็นดินดอน เนื<อดินค่อนขา้งเป็นทราย ความอุดมสมบูรณ์ และความสามารถในการอุม้นํ< าตํ�า 
การระบายนํ< าดี ทาํให้ดินอุม้นํ< าไดน้อ้ย และมีการชะลา้งพงัทลายของหนา้ดินสูง ซึ� งไม่เหมาะสมสําหรับ
การทาํนา หรือให้ผลผลิตขา้วน้อย จึงทาํให้เกษตรกรใช้พื<นที�ในส่วนนี< ทาํการผลิตพืชชนิดอื�นทดแทน 
การทาํนาขา้ว 

4. เพื�อป้องกนัการใชที้�ดินไม่เหมาะสมตามศกัยภาพของพื<นที� รัฐบาลจึงควรมีการกาํหนด
นโยบาย แรงจูงใจดา้นเศรษฐกิจ ให้เกษตรกรรักษาพื<นที�นาขา้วซึ� งถือเป็นการใชที้�ดินที�เหมาะสมกบั
ศกัยภาพในเขตชลประทานมากที�สุด และนโยบายส่งเสริมให้มีการใชป้ระโยชน์ที�ดินในพื<นที�ทิ<งร้าง
แต่มีศกัยภาพในการผลิตพืชให้เต็มพื<นที�  เช่น ในพื<นที�ไมล้ะเมาะ และทุ่งหญา้ที�อยูใ่นบริเวณกลุ่มชุด
ดินที� 15 ซึ� งเป็นกลุ่มชุดดินที�มีศกัยภาพเหมาะสมกบัการทาํนา 
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3.2  การเปลี�ยนแปลงสภาพการใช้ที�ดิน จังหวดัสุรินทร์ ระหว่าง ปี พ.ศ.  2549 และ ปี พ.ศ.  2554  
  ประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรมจึงตอ้งใช้ที�ดินเป็นปัจจยัหลกัในการทาํการผลิต
พืชผลทางการเกษตร ซึ� งจาํเป็นต่อการดาํรงชีพของประชากรในประเทศ แต่ปัญหาการเพิ�มขึ<นของ
ประชากร ทาํใหมี้ความตอ้งการใชที้�ดินในกิจกรรมต่าง ๆ รวมทั<งกิจกรรมทางเศรษฐกิจสาขาอื�น ๆ ก็มี
แนวโน้มที�เพิ�มขึ<น เช่น การพฒันาเมือง เขตอุตสาหกรรม เป็นตน้ ดงันั<นปัญหาที�เกิดขึ<นในการใช้
ประโยชน์ที�ดิน คือ การนาํพื<นที�เหมาะสมทางการเกษตรมาใช้ในการขยายเมือง การนาํพื<นที�ที�ไม่
เหมาะสมต่อการเกษตรมาใช้ในการเกษตร การใช้ประโยชน์จากที�ดินที�ไม่ถูกตอ้งตามหลกัวิชาการ  
ทาํให้เกิดปัญหาความเสื�อมโทรมของดิน ซึ� งส่งผลกระทบทั<งทางตรง และทางออ้มต่อเกษตรกร 
ชุมชน และประเทศชาติ ส่วนวิเคราะห์สภาพการใช้ที�ดิน สํานกัสํารวจดินและวางแผนการใช้ที�ดิน  
กรมพฒันาที�ดิน จึงได้ทาํการวิเคราะห์การเปลี�ยนแปลงสภาพการใช้ที�ดินของจงัหวดัสุรินทร์ระหว่างปี  
พ.ศ.  2549 และ ปี พ.ศ.  2554   เพื�อศึกษาการเปลี�ยนแปลงการสภาพการใชที้�ดินในระยะเวลา  5 ปี และหาปัจจยั
ที�ทาํให้เกิดการเปลี�ยนแปลง รวมทั<งผลกระทบทางดา้นต่าง  ๆ โดยใช้ขอ้มูลแผนที�สภาพการใช้ที�ดินเชิงเลข  
ปี พ.ศ.  2549  ซอ้นทบัชั<นขอ้มูล (Intersect) กบัขอ้มูลแผนที�สภาพการใชที้�ดินเชิงเลข ปี พ.ศ.  2554 ไดพ้บวา่มี
การเปลี�ยนแปลงสภาพการใชที้�ดินดงันี<  (รายละเอียดตามตารางที� 6  7  และภาพที�  30) 
  3.2.1  พื<นที�ชุมชนและสิ�งปลูกสร้าง เพิ�มขึ<นจาก 345,515 ไร่ ในปี พ.ศ. 2549 เป็น 356,066 ไร่ 
ในปี พ.ศ. 2554 โดยเพิ�มขึ<น 10,551 ไร่ หรือเพิ�มขึ<นร้อยละ 3.05 ของเนื<อที�เดิม (รายละเอียดดงัตารางที� 6) 
ซึ� งเปลี�ยนแปลงมาจากพื<นที�นาขา้ว 4,501 ไร่  พื<นที�เบ็ดเตล็ด 2,577 ไร่  และป่าสมบูรณ์ 1,690 ไร่ ตามลาํดบั 
(รายละเอียดดงัตารางที� 7 และภาพที� 39)  อนัเนื�องมาจากการขยายตวัของชุมชนเพื�อตอบสนองกบัจาํนวน
ประชากรที�เพิ�มขึ<น พื<นที�นาขา้ว และพื<นที�เบ็ดเตล็ดเปลี�ยนเป็นตวัเมือง ยา่นการคา้ หมู่บา้นจดัสรร สถานที�
พกัผ่อนหย่อนใจ ลานตากและแหล่งรับซื<อทางการเกษตร โรงงานอุตสาหกรรม  สถานที�ราชการและ
สถาบนัต่างๆ ไดแ้ก่ วดั องคก์ารบริหารส่วนตาํบล (ภาพที�  31-32) เทศบาล โรงพยาบาล เป็นตน้ ในขณะที�
ป่าสมบูรณ์เปลี�ยนไปเป็นวดั สถานที�ราชการ ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภฏัสุรินทร์วิทยาเขตธาตุ หน่วย
จดัการตน้นํ< าห้วยด่าน สถานีควบคุมไฟป่าจงัหวดัสุรินทร์ และหน่วยป้องกนัรักษาป่าที� สร. 4  เป็นตน้  
แต่ในขณะเดียวกนัก็พบวา่พื<นที�ชุมชนและสิ�งปลูกสร้าง ในปี พ.ศ.  2549 ไดมี้การเปลี�ยนแปลงเป็นพื<นที�
แหล่งนํ< าจาํนวน 12 ไร่  ได้แก่  บริเวณบา้นหนองเหล็ก ที�มีผลกระทบเนื�องมาจากขุดลอกหนองเหล็ก  
และในบริเวณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ� พระบรมราชชนนี อาํเภอท่าตูมมีการขุดลอกอ่างเก็บนํ< า
เพิ�มเติม  
  3.2.2  พื<นที�เกษตรกรรม โดยภาพรวมพื<นที�เกษตรกรรมของจงัหวดัสุรินทร์เพิ�มขึ<นจาก 
3,860,924 ไร่ ในปี พ.ศ. 2549 เป็น  3,921,278 ไร่ ในปี พ.ศ. 2554 เพิ�มขึ<น 60,354 ไร่ หรือเพิ�มขึ<น 
ร้อยละ 1.56 ของเนื<อที�เดิม เมื�อพิจารณาเป็นรายพืชที�สาํคญั มีรายละเอียดดงันี<  
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   (1) นาขา้ว มีเนื<อที�ลดลง 110,534 ไร่ หรือลดลงร้อยละ 3.15 ของเนื<อที�เดิม  
จาก 3,512,736 ไร่ ในปี พ.ศ. 2549 เป็น 3,402,202 ไร่ (รายละเอียดดงัตารางที� 6) โดยมีพื<นที�นาขา้วเดิม
ที�คงเหลือจากปี พ.ศ. 2549 มีเนื<อที� 3,364,926 ไร่ ซึ� งเปลี�ยนแปลงไปเป็นพื<นที�ปลูกออ้ยมากที�สุด 
49,620 ไร่ รองลงมาคือพื<นที�ปลูกยางพารา 43,496 ไร่  (รายละเอียดดงัตารางที� 7) พบมากบริเวณตอนใต้
ของจงัหวดั ในบริเวณอาํเภอศรีณรงค ์อาํเภอสังขะ อาํเภอกาบเชิง อาํเภอพนมดงรัก อาํเภอปราสาท และ
อาํเภอบวัเชด และบริเวณตอนบนของจงัหวดั ไดแ้ก่ อาํเภอจอมพระ อาํเภอสนม และอาํเภอโนนนารายณ์ 
นอกจากนี< ยงัพบว่าเปลี�ยนเป็นพื<นที�ปลูกยูคาลิปตสั 21,775 ไร่ พบมากในบริเวณ อาํเภอสําโรงทาบ 
อาํเภอศรีณรงค์ อาํเภอสังขะ อาํเภอบวัเชด อาํเภอกาบเชิง อาํเภอลาํดวน อาํเภอพนมดงรัก อาํเภอ
ปราสาท อาํเภอจอมพระ อาํเภอท่าตูม และอาํเภอชุมพลบุรี (ภาพที� 40) แต่ในขณะเดียวกนัก็พบว่าในปี 
พ.ศ. 2554 มีพื<นที�นาขา้วที�เปลี�ยนแปลงเพิ�มขึ<นมาจากพื<นที�การใชที้�ดินประเภทอื�น ๆ ในปี พ.ศ. 2549 ไดแ้ก่ 
พื<นที� เบ็ดเตล็ดในปี พ.ศ. 2549 มีเนื< อที�มากที�สุด คือ 28,837 ไร่ ซึ� งเปลี�ยนแปลงมาจากพื<นที� ลุ่ม  
ไมล้ะเมาะ และทุ่งหญา้ตามลาํดบั พบมากบริเวณอาํเภอรัตนบุรี อาํเภอสนม อาํเภอโนนนารายณ์ และ
อาํเภอท่าตูม นอกจากนี< ยงัพบว่ามีพื<นที�นาขา้วในปี พ.ศ. 2554  ที�เปลี�ยนแปลงมาจากพื<นที�ปลูกพืชไร่  
ในปี พ.ศ.  2549  มีเนื<อที� 3,111 ไร่ และพื<นที�ปลูกยคูาลิปตสั ในปี พ.ศ.  2549   มีเนื<อที� 1,972 ไร่ ตามลาํดบั 
(รายละเอียดดงัตารางที� 7 และภาพที� 41) 
   (2) พืชไร่อื�นๆ ได้แก่  พืชไร่ผสม ปอแก้ว ปอกระเจา ขา้วโพด แตงโม และพริก  
มีเนื<อที�ลดลง 152,441 ไร่ หรือลดลงร้อยละ 95.99 ของเนื<อที�เดิม จาก 158,807 ไร่ ในปี พ.ศ. 2549 เป็น 
6,366 ไร่ ในปี พ.ศ. 2554 (รายละเอียดดงัตารางที� 6) โดยมีพื<นที�พืชไร่อื�น ๆ เดิมที�คงเหลือจากปี พ.ศ. 2549 
อยู่  3,008 ไร่ นอกจากนั<นไดเ้ปลี�ยนแปลงไปเป็นพื<นที�ปลูกพืชเชิงเดี�ยวเพิ�มขึ<น เนื�องจากราคาผลผลิตที�
สูงขึ<น เปลี�ยนแปลงไปเป็นพื<นที�ปลูกยางพารา 41,507 ไร่ พื<นที�ปลูกมนัสําปะหลงั 41,379 ไร่ พื<นที�ปลูก
ออ้ย 37,514 ไร่ และพื<นที�ปลูกยูคาลิปตสั 20,500 ไร่ ซึ� งพบมากในบริเวณตอนล่างของจงัหวดั ในอาํเภอ
พนมดงรัก อาํเภอกาบเชิง อาํเภอสังขะ อาํเภอบวัเชด อาํเภอปราสาท และอาํเภอศรีณรงค ์และบางส่วนใน
อาํเภอท่าตูม (รายละเอียดดงัตารางที� 7 และภาพที� 42) ในขณะเดียวกนัพบวา่ในปี พ.ศ. 2554 พื<นที�ปลูกพืช
ไร่อื�น ๆ ไดเ้ปลี�ยนแปลงเพิ�มขึ<น มาจากพื<นที�การใชที้�ดินประเภทอื�น ๆ ในปี พ.ศ. 2549 ไดแ้ก่  พื<นที�ปลูก 
ยูคาลิปตสั จาํนวน 2,030 ไร่ นาขา้ว จาํนวน  442 ไร่ และมนัสําปะหลงัจาํนวน 293 ไร่ ตามลาํดบั 
(รายละเอียดดงัตารางที� 7 และภาพที� 43) 
   (3) ออ้ย มีเนื<อที�เพิ�มขึ<น  100,416  ไร่ หรือเพิ�มขึ<นร้อยละ 533.56 ของเนื<อที�เดิม 
จาก 18,820 ไร่ ในปี พ.ศ. 2549 เป็น 119,236 ไร่ ในปี พ.ศ. 2554 (รายละเอียดดงัตารางที� 6)  มีพื<นที�
ปลูกเดิมที�คงเหลือจากปี พ.ศ. 2549 อยู ่10,559 ไร่ และเพิ�มขึ<นโดยการเปลี�ยนแปลงมาจากพื<นที�นาขา้ว 
49,620 ไร่ ซึ� งพบมากในบริเวณตอนล่างของจงัหวดั ในอาํเภอพนมดงรัก อาํเภอกาบเชิง อาํเภอสังขะ 
อาํเภอบวัเชด อาํเภอปราสาท และอาํเภอศรีณรงค์ และบางส่วนในอาํเภอท่าตูม อาํเภอจอมพระ  
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อาํเภอสนม อาํเภอโนนนารายณ์ อาํเภอสําโรงทาบ และตอนบนของอําเภอเมืองสุรินทร์ และ
เปลี�ยนแปลงจากพื<นที�ปลูกพืชไร่อื�น ๆ ในปี พ.ศ. 2549 อีก 37,514 ไร่ พบมากในบริเวณตอนล่างของ
จงัหวดั ในบริเวณอาํเภอพนมดงรัก อาํเภอกาบเชิง อาํเภอสังขะ และอาํเภอบวัเชด (รายละเอียดดงั
ตารางที� 7 และภาพที� 44) ในขณะเดียวกนัพบวา่ พื<นที�ปลูกออ้ยในปี พ.ศ. 2549 ไดเ้ปลี�ยนแปลงไปเป็น
การใช้ที�ดินประเภทอื�น ๆ ในปี พ.ศ. 2554 เช่นเดียวกนั โดยเปลี�ยนเป็นพื<นที�ปลูกยางพารามากที�สุด 
4,310 ไร่ และรองลงมา ไดแ้ก่ พื<นที�ปลูกยคูาลิปตสั 2,175 ไร่ และพื<นที�ปลูกมนัสาํปะหลงัอีก 1,464 ไร่ 
(รายละเอียดดงัตารางที� 7 และภาพที� 45) 
   (4) มนัสาํปะหลงั มีเนื<อที�เพิ�มขึ<น 55,060 ไร่ หรือเพิ�มขึ<นร้อยละ 128.76 ของเนื<อที�
เดิม จาก 42,763 ไร่ ในปี พ.ศ. 2549 เป็น 97,823 ไร่ ในปี พ.ศ. 2554 (รายละเอียดดงัตารางที� 6)  ซึ� งมีพื<นที�
ปลูกเดิมจาก ปี พ.ศ. 2549 คงเหลืออยู ่18,047 ไร่ และเพิ�มขึ<นโดยเปลี�ยนแปลงมาจากพื<นที�ปลูกพืชไร่อื�นๆ
ในปี พ.ศ. 2549 ถึง 41,379 ไร่ และนาขา้ว 14,153 ไร่ ซึ� งพบมากในบริเวณตอนล่างของจงัหวดั ในบริเวณ
อาํเภอพนมดงรัก อาํเภอกาบเชิง อาํเภอสังขะ และอาํเภอบวัเชด และบางส่วนของอาํเภอท่าตูม เมื�อนาํไป
วเิคราะห์กบัขอ้มูลกลุ่มชุดดิน พบวา่พื<นนาขา้วในปี พ.ศ. 2549 ที�เปลี�ยนไปเป็นพื<นที�ปลูกมนัสําปะหลงัใน
ปี พ.ศ. 2554 ส่วนใหญ่เป็นพื<นที�นาขา้วในดินดอน หรือนาดอน โดยเฉพาะในกลุ่มชุดดินที� 40 และ 41 ซึ� ง
มีเนื<อดินเป็นดินทราย และการระบายนํ<าค่อนขา้งดี ทาํให้ผลผลิตขา้วไม่ดีเท่าที�ควร เกษตรกรจึงเปลี�ยนการ
ใช้ที�ดินมาปลูกมนัสําปะหลงัทดแทน นอกจากนี< ยงัพบว่าเปลี�ยนแปลงจากมาพื<นที�ปลูกยูคาลิปตสัอีก 
10,937 ไร่ ซึ� งพบมากบริเวณอาํเภอพนมดงรัก อาํเภอกาบเชิง อาํเภอปราสาท อาํเภอสังขะ อาํเภอท่าตูม และ
อาํเภอรัตนบุรี (รายละเอียดดงัตารางที� 7 และภาพที� 46)  ในขณะเดียวกนัพบวา่พื<นที�ปลูกมนัสําปะหลงัใน
ปี พ.ศ. 2549 มีการเปลี�ยนแปลงประเภทการใช้ที�ดินเป็นประเภทอื�น ๆ ได้แก่ พื<นที�ปลูกยางพาราใน  
ปี พ.ศ. 2554  รวมเนื<อที�14,313 ไร่ และรองลงมา ไดแ้ก่ เป็นพื<นที�ปลูกออ้ยจาํนวน 5,646 ไร่ ซึ� งพบมาก
บริเวณอาํเภอพนมดงรัก อาํเภอกาบเชิง อาํเภอปราสาท อาํเภอสังขะ (รายละเอียดดงัตารางที� 7  และภาพที� 47) 
   (5) ไมย้ืนตน้อื�นๆ ไดแ้ก่ ไมย้ืนผสม ปาล์มนํ< ามนั สัก สะเดา สนประดิพทัธ์ ประดู่ 
หม่อน ไผ ่หมาก กฤษณา และตะกู มีเนื<อที�เพิ�มขึ<น  1,263 ไร่ หรือเพิ�มขึ<นร้อยละ 69.43 ของเนื<อที�เดิม จาก 
1,824 ไร่ ในปี พ.ศ.  2549 เป็น 3,087 ไร่ ในปี พ.ศ.  2554 (รายละเอียดดงัตารางที� 6) ซึ� งมีพื<นที�ปลูกเดิมจาก 
ปี พ.ศ. 2549 คงเหลือ1,095ไร่ และเพิ�มขึ<นมาจากพื<นที�ปลูกพืชไร่อื�น ๆ ในปี พ.ศ. 2549 มีเนื<อที� 1,308 ไร่  
พบมากในอาํเภอบวัเชด  รองลงมาไดแ้ก่เปลี�ยนแปลงจากพื<นที�นาขา้วจาํนวน 336 ไร่ และพื<นที�เบ็ดเตล็ด  
128 ไร่ โดยเปลี�ยนแปลงไปปลูกไมย้ืนตน้ เช่น หม่อน ตะกู สัก และกฤษณา (รายละเอียดดงัตารางที� 7)  
แต่ในขณะเดียวกนัพบว่าพื<นที�ปลูกไมย้ืนตน้ ในปี พ.ศ.  2549 ไดเ้ปลี�ยนแปลงประเภทการใช้ที�ดินไปเป็น
ประเภทอื�น ๆ  ในปี พ.ศ.  2553 เพียงเล็กน้อย เปลี�ยนแปลงไปเป็นพื<นที�ปลูกยูคาลิปตัส อ้อย  
ยางพารา และมนัสาํปะหลงั เป็นตน้ รวมเนื<อที� 630 ไร่ 
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   (6) ยางพารา มีเนื<อที�เพิ�มขึ<น  129,187 ไร่ หรือเพิ�มขึ<นร้อยละ 702.03 ของเนื<อที�
เดิม จาก 18,402 ไร่ ในปี พ.ศ.  2549 เป็น 147,589 ไร่ ในปี พ.ศ.  2554 (รายละเอียดดงัตารางที� 6) ซึ� งมี
พื<นที�ปลูกเดิมจากปี พ.ศ.  2549 มีเนื<อที� 18,402 ไร่ และเพิ�มขึ<นซึ� งเปลี�ยนแปลงมาจากพื<นที�นาขา้ว ใน 
ปี  พ.ศ. 2549 มากที�สุด 43,496 ไร่ (ภาพที� 33 และ 34) พบมากบริเวณอาํเภอศรีณรงค ์อาํเภอพนมดงรัก 
อาํเภอสังขะ อาํเภอท่าตูม อาํเภอสนม อาํเภอโนนรายณ์ และอาํเภอเมืองสุรินทร์ รองลงมา ได้แก่ 
เปลี�ยนแปลงมากจากพื<นที�ปลูกพืชไร่อื�น ๆ 41,507 ไร่  และพื<นที�ปลูกมนัสําปะหลงัอีก 14,313 ไร่ ซึ� ง
พบมากในพื<นที�ตอนล่างของจงัหวดั บริเวณอาํเภอพนมดงรัก อาํเภอกาบเชิง อาํเภอสังขะ และอาํเภอ
บวัเชด นอกจากนี< ยงัพบวา่เปลี�ยนแปลงจากพื<นที�ปลูกยคูาลิปตสัอีก 10,079 ไร่ ในบริเวณอาํเภอรัตนบุรี 
อาํเภอพนมดงรัก อาํเภอกาบเชิง อาํเภอสังขะ และอาํเภอโนนนารายณ์ (ตารางที� 7 และภาพที� 48) 
   (7) ยคูาลิปตสั มีเนื<อที�เพิ�มขึ<น  33,942  ไร่ หรือเพิ�มขึ<นร้อยละ 34.24  ของเนื<อที�
เดิม จาก 99,119 ไร่ ในปี พ.ศ. 2549 เป็น 133,061 ไร่ ในปี พ.ศ. 2554 (รายละเอียดดงัตารางที� 6) ซึ� งมี
พื<นที�ปลูกเดิมที�คงเหลือจาก ปี พ.ศ. 2549  คือ 65,289 ไร่ และเพิ�มขึ<นโดยเปลี�ยนแปลงจากพื<นที�นาขา้ว  
ในปี พ.ศ. 2549 มากที�สุดคือ 21,775 ไร่ ซึ� งส่วนใหญ่เป็นพื<นที�นาขา้วในกลุ่มชุดดินที� 40 และ 41 ซึ� งมี
เนื<อดินเป็นดินทราย และการระบายนํ< าค่อนข้างดี ทาํให้ผลผลิตข้าวไม่ดีเท่าที�ควร รองลงมา พบ
กระจายตวัในทุกอาํเภอ ไดแ้ก่ เปลี�ยนแปลงจากพื<นที�ปลูกพืชไร่อื�น ๆ 20,500 ไร่ และจากพื<นที�ปลูก
มนัสําปะหลงัอีก 3,645 ไร่ ซึ� งพบบริเวณตอนล่างของจงัหวดั ในอาํเภอพนมดงรัก อาํเภอกาบเชิง 
อาํเภอสังขะ และอาํเภอบวัเชด (รายละเอียดดงัตารางที� 7 และภาพที� 49) แต่ในขณะเดียวกนัพบว่า
พื<นที�ปลูกยคูาลิปตสั ในปี พ.ศ. 2549 ไดเ้ปลี�ยนแปลงประเภทการใชที้�ดินไปเป็นประเภทอื�น ๆ ในปี 
พ.ศ. 2554 เช่นกนั โดยเปลี�ยนแปลงไปเป็นพื<นที�ปลูกมนัสาํปะหลงั 10,937 ไร่ และพื<นที�ปลูกยางพารา 
10,079 ไร่ (ภาพที� 34) พบมากในบริเวณอาํเภอพนมดงรัก อาํเภอกาบเชิง อาํเภอสังขะ อาํเภอรัตนบุรี 
และอาํเภอท่าตูม (รายละเอียดดงัตารางที� 7 และภาพที� 50) 
   (8) ไม้ผล มีเนื<อที�ลดลง  1,256 ไร่ หรือลดลง ร้อยละ 28.74 ของเนื<อที�เดิม  
จาก 4,370 ไร่ ในปี พ.ศ. 2549 เป็น 3,114 ไร่ ในปี พ.ศ. 2554 (รายละเอียดดงัตารางที� 6) ซึ� งมีพื<นที�ปลูก
เดิมคงเหลือจากในปี พ.ศ. 2549  คือ 2,096 ไร่ และลดลงโดยเปลี�ยนแปลงไปเป็นพื<นที�ปลูกยางพารา ในปี 
พ.ศ. 2554 มากที�สุด คือ 787 ไร่ (ภาพที� 35) รองลงมา ไดแ้ก่ พื<นที�ปลูกออ้ย 484 ไร่ และเปลี�ยนแปลงไป
เป็นพื<นที�ปลูกยูคาลิปตสัอีก 456 ไร่ ในขณะเดียวกนัพบว่าในปี พ.ศ. 2554 พื<นที�ปลูกไมผ้ลเพิ�มขึ< น
เล็กนอ้ย เพิ�มขึ<นจาก พื<นที�ปลูกยคูาลิปตสัในปี พ.ศ.  2549 จาํนวน 320 ไร่ พื<นที�เบ็ดเตล็ดในปี พ.ศ.  2549 
จาํนวน 242 ไร่ พื<นที�นาขา้วในปี พ.ศ.  2549 จาํนวน 180 ไร่ และพื<นที�ปลูกพืชไร่อื�น ๆ ในปี พ.ศ.  2549 
จาํนวน 153 ไร่ (รายละเอียดดงัตารางที� 7) ไดแ้ก่ มะม่วง มะพร้าว และมะม่วงหิมพานต ์  
   (9) พื<นที�เกษตรอื�นๆ มีเนื<อที�เพิ�มขึ<น  4,717 ไร่ หรือเพิ�มขึ<นร้อยละ 115.53  
ของเนื<อที�เดิม จาก 4,083 ไร่ ในปี พ.ศ. 2549 เป็น 8,800 ไร่ ในปี พ.ศ. 2554 (รายละเอียดดงัตารางที� 6)
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ซึ� งมีพื<นที�เดิมจากปี พ.ศ. 2549 คงอยู ่3,803 ไร่ และเพิ�มขึ<นโดยเปลี�ยนแปลงจากพื<นที�นาขา้ว ในปี  
พ.ศ. 2549 มากที�สุด 3,850 ไร่ รองลงมา ไดแ้ก่ พื<นที�ปลูกยคูาลิปตสั  277 ไร่ และพื<นที�เบ็ดเตล็ดอีก 
257 ไร่ (รายละเอียดดงัตารางที� 7) ซึ� งส่วนใหญ่จะเป็นทุ่งหญา้ โรงเรือนเลี< ยงสัตว ์ (ภาพที� 36) และ
สถานที�เพาะเลี< ยงสัตวน์ํ< า แต่ในขณะเดียวกนัพบว่าพื<นที�เกษตรอื�นๆ ในปี พ.ศ. 2549 ไดเ้ปลี�ยนแปลง
ประเภทการใชที้�ดินไปเป็นประเภทอื�น ๆ  ในปี พ.ศ. 2554 โดยเปลี�ยนแปลงไปเป็นนาขา้ว 207 ไร่ พื<นที�
ปลูกยางพารา 34 ไร่ และพื<นที�ปลูกยคูาลิปตสั 16 ไร่  
  3.2.3  พื<นที�ป่าไม ้โดยภาพรวมพื<นที�ป่าไมข้องจงัหวดัสุรินทร์ลดลง 19,127 ไร่ หรือลดลง 
ร้อยละ 3.88 ของเนื<อที�เดิม จาก 493,167 ไร่ ในปี พ.ศ. 2549 เป็น  474,040 ไร่ ในปี พ.ศ. 2554 (รายละเอียดดงั
ตารางที� 6) พิจารณาในรายละเอียด พบว่าพื<นที�ป่าสมบูรณ์มีเนื<อที�ลดลง 5,914 ไร่ หรือลดลงร้อยละ 1.48  
ของเนื<อที�เดิม โดยเปลี�ยนไปเป็นป่ารอสภาพฟื< นฟูมากที�สุด 4,372 ไร่ รองลงมาไดแ้ก่ พื<นที�ปลูกยคูาลิปตสั 
2,256 ไร่ และพื<นที�ปลูกมนัสําปะหลงั 1,732 ไร่ ตามลาํดบั (รายละเอียดดงัตารางที� 7 ภาพที� 37 และ 51)  แต่ก็
พบว่าพื<นที�ป่าสมบูรณ์ในปี พ.ศ. 2554 เพิ�มขึ< น โดยการเปลี�ยนแปลงมาจากพื<นที�ปลูกยูคาลิปตสัในปี  
พ.ศ.  2549 จาํนวน 335 ไร่ ซึ� งเป็นโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ� ในเขตป่าพนมดินแปลง 2 อาํเภอท่าตูม 
และจากพื<นที�ป่ารอสภาพฟื< นฟูในปี พ.ศ.  2549 อีก 7,326 ไร่ พบในพื<นที�ป่าสงวนในเขตอาํเภอต่าง ๆ เช่น  
ในเขตป่าเนิกเหิรดดัสันตุด ในอาํเภอปราสาท ป่าหนองเหล็ก ในอาํเภอศรีขรภูมิ ป่าพนมดินแปลง 1 และ 2  
ในอาํเภอท่าตูม เป็นตน้ ซึ� งเป็นการเปลี�ยนแปลงจากป่ารอสภาพฟื< นฟูเป็นสวนป่าสมบูรณ์ (รายละเอียดดงั
ตารางที� 7 และภาพที� 52) ในขณะเดียวกนัพบวา่ป่ารอสภาพฟื< นฟูในปี พ.ศ.  2554 ลดลง 13,213 ไร่ หรือลดลง
ร้อยละ 14.14 ของเนื<อที�เดิมในปี พ.ศ.  2549  ซึ� งนอกจากจะเปลี�ยนไปเป็นพื<นที�ป่าสมบูรณ์ ในปี พ.ศ.  2554 
มากที�สุด พบว่ารองลงมา คือเปลี�ยนไปเป็นพื<นที�ปลูกยางพารา 3,347 ไร่ และพื<นที�ปลูกออ้ย 3,312 ไร่ 
ตามลาํดบั พบมากบริเวณอาํเภอจอมพระ อาํเภอท่าตูม อาํเภอสนม อาํเภอโนนนารายณ์ อาํเภอศรีขรภูมิ  
อาํเภอศรีณรงค์ อาํเภอสังขะ อาํเภอบวัเชด และอาํเภอพนมดงรัก (รายละเอียดดงัตารางที� 7 และภาพที� 53)  
แต่ในขณะเดียวกนัพบวา่พื<นที�ป่ารอสภาพฟื< นฟูในปี พ.ศ. 2554 เปลี�ยนแปลงมาจากพื<นที�ปลูกพืชไร่อื�น  ๆ 
ในปี พ.ศ.  2549 จาํนวน 4,022 ไร่ และพื<นที�เบ็ดเตล็ด ในปี พ.ศ.  2549 อีก 4,099 ไร่ (รายละเอียดดงัตารางที� 7
และภาพที� 54) 
  3.2.4  พื<นที�แหล่งนํ< า มีเนื<อที�เพิ�มขึ<น 5,760 ไร่ หรือเพิ�มขึ<นร้อยละ 3.80 ของเนื<อที�เดิม  
จาก 151,381 ไร่ ในปี พ.ศ. 2549 เป็น  157,141 ไร่ ในปี พ.ศ. 2554 (รายละเอียดดงัตารางที� 6) โดย
เปลี�ยนแปลงมาจากพื<นที�นาขา้วในปี พ.ศ.  2549 มากที�สุด 4,348 ไร่ (ภาพที� 31) รองลงมาไดแ้ก่เปลี�ยน
จากพื<นที�เบ็ดเตล็ด 721 ไร่ และพื<นที�ปลูกยูคาลิปตสัอีก 300 ไร่ ซึ� งเกิดจากการสร้างบ่อนํ< าในไร่นา 
และอ่างเก็บนํ<าเพิ�มเติม แต่ก็พบวา่พื<นที�แหล่งนํ<าในปี พ.ศ. 2549 มีการเปลี�ยนแปลงการใชที้�ดินไปเป็น
พื<นที�อื�น ๆ ในปี พ.ศ.  2554 ได้แก่ พื<นที�นาขา้ว พื<นที�ปลูกออ้ย และพื<นที�เบ็ดเตล็ด เพียงเล็กน้อย 
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เนื�องจากการที�เส้นนํ< าเปลี�ยนทิศ หรือการที�ลาํนํ< ามีการทบัถมของดินจนกลายเป็นพื<นที�ดินที�สามารถ
นาํไปใชป้ระโชน์ประเภทอื�น ๆ ไดน้ั<นเอง (รายละเอียดดงัตารางที� 7) 
  3.2.5  พื<นที�เบ็ดเตล็ด มีเนื<อที�ลดลง 57,538 ไร่ หรือลดลงร้อยละ 25.40 ของเนื<อที�เดิม จาก 
226,548 ไร่ ในปี พ.ศ. 2549 เป็น  169,010 ไร่ ในปี พ.ศ. 2554 (รายละเอียดดงัตารางที� 6)  ซึ� งมีพื<นที�เดิมจาก
ปี พ.ศ. 2549 คงอยู ่150,304 ไร่ และลดลงจากการเปลี�ยนแปลงประเภทการใชที้�ดินไปเป็นพื<นที�นาขา้ว ใน
ปี พ.ศ. 2554 มากที�สุด 28,837 ไร่ รองลงมาคือพื<นที�ปลูกยคูาลิปตสั 14,805 ไร่ และพื<นที�ปลูกยางพารา 
10,735 ไร่ ตามลาํดบั (รายละเอียดดงัตารางที� 7 และภาพที� 55) แต่ในขณะเดียวกนัพบวา่พื<นที�เบ็ดเตล็ด ใน
ปี พ.ศ. 2554 ไดเ้พิ�มขึ<นมากที�มาจากพื<นที�ปลูกพืชไร่อื�น ๆ ในปี พ.ศ.  2549 5,474 ไร่ รองลงมาไดแ้ก่  พื<นที�
นาขา้ว 5,109 ไร่ เช่น เปลี�ยนเป็นเหมืองแร่บะซอล (ภาพที� 38) พื<นที�ป่ารอสภาพฟื< นฟู 3,388 ไร่ และพื<นที�
ปลูกยคูาลิปตสั 3,091 ไร่ ตามลาํดบั (รายละเอียดดงัตารางที� 7 และภาพที� 56) 
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  ตารางที� 6   การเปรียบเทียบการเปลี�ยนแปลงสภาพการใชที้�ดินจงัหวดัสุรินทร์ ระหวา่ง ปี พ.ศ.  2549   
                    และ ปี พ.ศ. 2554 

ประเภทการใช้ที�ดนิ 
เนื1อที�ใน ปี พ.ศ. 2549 เนื1อที�ใน ปี พ.ศ. 2554 เนื1อที�เปลี�ยนแปลง 

ไร่ ร้อยละ ไร่ ร้อยละ ไร่ ร้อยละ* 

พื1นที�ชุมชน 345,515 6.80 356,066 7.01 10,551  3.05 

พื1นที�เกษตรกรรม 3,860,924 76.03 3,921,278 77.22 60,354 1.56 

นาขา้ว 3,512,736 69.18 3,402,202 67.01 -110,534 -3.15 

พืชไร่อื�น ๆ 158,807 3.12 6,366 0.12 -152,441 -95.99 

ออ้ย 18,820 0.37 119,236 2.35 100,416 533.56 

มนัสาํปะหลงั 42,763 0.84 97,823 1.93 55,060 128.76 

ไมย้นืตน้อื�น ๆ 1,824 0.04 3,087 0.04 1,263 69.43 

ยางพารา 18,402 0.36 147,589 2.91 129,187 702.03 

ยคูาลิปตสั 99,119 1.95 133,061 2.62 33,942 34.24 

ไมผ้ล 4,370 0.09 3,114 0.06 -1,256 28.74 

พื<นที�เกษตรอื�นๆ 4,083  0.08 8,800 0.18 4,717 115.53 

พื1นที�ป่า 493,167 9.71 474,040 9.34 -19,127 -3.88 

ป่าสมบูรณ์ 399,707 7.87 393,793 7.76 -5,914 -1.48 

ป่ารอสภาพฟื< นฟู 93,460 1.84 80,247 1.58 -13,213 -14.14 

พื1นที�แหล่งนํ1า 151,381 2.99 157,141 3.11 5,760 3.80 

พื1นที�เบ็ดเตลด็ 226,548 4.47 169,010 3.32 -57,538 -25.40 

รวม 5,077,535 100.00 5,077,535 100.00 - - 

         หมายเหตุ: *ร้อยละของการเปลี�ยนแปลงเมื�อเปรียบเทียบกบัเนื<อที�เดิมในปี พ.ศ. 2549 

ที�มา: จากการวเิคราะห์โดยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ส่วนวเิคราะห์สภาพการใชที้�ดินที� 2 
                 สาํนกัสาํรวจดินและวางแผนการใชที้�ดิน 
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ภาพที� 31  พื<นที�นาขา้วใน ปี พ.ศ. 2549 ที�เปลี�ยนเป็นองคก์ารบริหารส่วนตาํบลบะ และบ่อนํ<าในไร่นา 
ใน ปี พ.ศ.  2554 บริเวณอาํเภอท่าตูม ภาพถ่ายออร์โธสีเชิงเลขกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ บนัทึก
เมื�อ ปี พ.ศ. 2545 (บน) และขอ้มูลดาวเทียม THEOS ระบบ Panchromatic บนัทึกเมื�อ 2 เมษายน  
พ.ศ.  2553 (ล่าง)  
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ภาพที� 32  พื<นที�นาขา้วใน ปี พ.ศ. 2549 ที�เปลี�ยนเป็นโรงงานอุตสาหกรรม ใน ปี พ.ศ.  2554 บริเวณอาํเภอ
ท่าตูม ภาพถ่ายออร์โธสีเชิงเลขกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ บนัทึกเมื�อ ปี พ.ศ. 2545 (บน) และขอ้มูล
ดาวเทียม THEOS ระบบ Panchromatic บนัทึกเมื�อ 2 เมษายน พ.ศ.  2553  (ล่าง) 
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ภาพที� 33  พื<นที�นาขา้วใน ปี พ.ศ. 2549 ที�เปลี�ยนเป็นพื<นที�ปลูกยางพารา ใน ปี พ.ศ.  2554  
บริเวณอาํเภอกาบเชิง ภาพถ่ายออร์โธสีเชิงเลขกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ บนัทึกเมื�อ ปี พ.ศ. 2545 (บน) 
และขอ้มูลดาวเทียม THEOS ระบบ Panchromatic บนัทึกเมื�อ 2 เมษายน พ.ศ.  2553 (ล่าง) 
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ภาพที� 34  พื<นที�ที�มีการเปลี�ยนแปลงประเภทการใชที้�ดินเป็นพื<นที�ปลูกยางพารา ใน ปี พ.ศ.  2554 
บริเวณอาํเภอพนมดงรัก ภาพถ่ายออร์โธสีเชิงเลขกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ บนัทึกเมื�อ ปี พ.ศ. 2545 
(บน) และขอ้มูลดาวเทียม THEOS ระบบ Panchromatic บนัทึกเมื�อ 2 เมษายน พ.ศ.  2553 (ล่าง) 

 



74 
 

 
 

 
ภาพที� 35  พื<นที�ปลูกมะม่วงหิมพานต ์ใน ปี พ.ศ. 2549 ที�เปลี�ยนเป็นพื<นที�ปลูกยางพารา ใน ปี พ.ศ.  2554  
บริเวณอาํเภอศรีขรภูมิ ภาพถ่ายออร์โธสีเชิงเลขกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ บนัทึกเมื�อ ปี พ.ศ. 2545 
(บน) และขอ้มูลดาวเทียม THEOS ระบบ Panchromatic บนัทึกเมื�อ 2 เมษายน พ.ศ.  2553 (ล่าง) 

ยางพารา 
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ภาพที� 36  พื<นที�ที�มีการเปลี�ยนแปลงประเภทการใชที้�ดิน บริเวณอาํเภอพนมดงรัก ภาพถ่ายออร์โธสี
เชิงเลขกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ บนัทึกเมื�อ ปี พ.ศ. 2545 (บน) และขอ้มูลดาวเทียม THEOS ระบบ 
Panchromatic บนัทึกเมื�อ 2 เมษายน พ.ศ.  2553 (ล่าง) 
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ภาพที� 37  พื<นที�ป่าไม ้ใน ปี พ.ศ. 2549 ที�มีการเปลี�ยนแปลงประเภทการใชที้�ดิน ใน ปี พ.ศ.  2554  
บริเวณอาํเภอพนมดงรัก ภาพถ่ายออร์โธสีเชิงเลขกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ บนัทึกเมื�อ ปี พ.ศ. 2545 
(บน) และขอ้มูลดาวเทียม THEOS ระบบ Panchromatic บนัทึกเมื�อ 2 เมษายน พ.ศ.  2553 (ล่าง) 
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ภาพที� 38  พื<นที�นาขา้วใน ปี พ.ศ. 2549 ที�เปลี�ยนเป็นเหมืองแร่หินบะซอล ใน ปี พ.ศ.  2554  
บริเวณอาํเภอปราสาท ภาพถ่ายออร์โธสีเชิงเลขกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ บนัทึกเมื�อ ปี พ.ศ. 2545 
(บน) และขอ้มูลดาวเทียม THEOS ระบบ Panchromatic บนัทึกเมื�อ 2 เมษายน พ.ศ.  2553 (ล่าง) 
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3.3    ปัจจัยที�มผีลต่อการเปลี�ยนแปลงสภาพการใช้ที�ดิน   
 ปัจจยัที�มีผลต่อสภาพการใช้ที�ดิน และการเปลี�ยนแปลงการใชที้�ดินมีอยู่หลายประการดว้ยกนั 
สาํหรับศึกษาการเปลี�ยนแปลงสภาพการใชที้�ดินในจงัหวดัสุรินทร์ พบวา่สามารถจาํแนกกลุ่มปัจจยัที�
ทาํใหเ้กิดการเปลี�ยนแปลงการใชที้�ดินไดเ้ป็น 3 กลุ่มดว้ยกนั ไดแ้ก่ ปัจจยัทางกายภาพ  ปัจจยัทางสังคม 
และปัจจยัทางเศรษฐกิจ  โดยมีรายละเอียดดงันี<  
 3.3.1  ปัจจัยทางกายภาพ ได้แก่ 
  1) ลกัษณะดิน ถือเป็นปัจจยัสาํคญัปัจจยัหนึ�งที�ทาํใหเ้กษตรกรตดัสินใจปลูกพืช หรือ
เปลี�ยนประเภทการใชที้�ดินไปเป็นประเภทการใชที้�ดินอื�น ๆ ได ้ซึ� งจากขอ้มูลแผนที�กลุ่มชุดดินเชิงเลข 
มาตราส่วน 1:25,000 จงัหวดัสุรินทร์ (2549) พบวา่สามารถแบ่งกลุ่มชุดดินออกไดเ้ป็น 2 กลุ่ม ไดแ้ก่ 
   (1)  ดินบนพื<นที�ราบตํ�า ไดแ้ก่ กลุ่มชุดดินที� 1, 4, 6, 7, 15, 16, 17 18, 19, 20, 22 
และกลุ่มชุดดินที� 24 จะมีลกัษณะเป็นดินในที�ราบลุ่ม มกัมีนํ< าขงัในช่วงฤดูฝน และการระบายนํ< าไม่ดี 
ซึ� งเป็นข้อจํากัดของดินกลุ่มนี< จึงมีการใช้ประโยชน์ที� ดินส่วนใหญ่เป็นนาข้าว และไม่มีการ
เปลี�ยนแปลงการใชที้�ดินมากนกั 
   (2)  ดินบนพื<นที�ดอน ไดแ้ก่ กลุ่มชุดดินที� 28, 33, 35, 36, 37, 38, 40, 41, 44, 46, 
48, 49, 56 และกลุ่มชุดดินที� 62 พบวา่ประเภทการใชที้�ดินในดินกลุ่มนี< มีหลากหลายและมีการเปลี�ยนแปลง
ประเภทการใช้ที�ดินในปี พ.ศ. 2554 ค่อนขา้งมากซึ� งเฉพาะในกลุ่มชุดดินที� 40 และ 41 เนื�องจากไม่มี
ขอ้จาํกดัที�มีนํ< าท่วมขงั และยงัสามารถทาํคนันา  รวมทั<งใช้ระบบชลประทานช่วยให้สามารถปลูกพืชได้
หลากหลายชนิด โดยเฉพาะพบวา่มีพื<นที�นาขา้วในกลุ่มดินที� 40 และ 41 ที�เปลี�ยนประเภทการใชที้�ดินไป
ปลูกพืชชนิดอื�น ๆ เช่น ออ้ย มนัสาํปะหลงั ยคูาลิปตสั และยางพารา มากที�สุด 
  2) พื<นที�ในเขตชลประทาน แหล่งนํ< าเป็นปัจจัยหลักในการทาํการเกษตรอย่างหนึ� ง
เช่นกัน นอกเหนือจากแหล่งนํ< าตามธรรมชาติ การชลประทานก็เป็นส่วนสําคัญที� ช่วยเสริมให ้
การทาํเกษตรประสบผลสําเร็จมากยิ�งขึ<น โครงการชลประทานในจงัหวดัสุรินทร์มีเนื<อที�รวม 175,588 ไร่ 
หรือคิดเป็นร้อยละ 3.46 ของเนื<อที�จงัหวดั โดยเมื�อพิจารณาพบวา่ในเขตชลประทานมีประเภทการใชที้�ดิน
เป็นนาขา้วมากที�สุดทั<ง 2 ปี แต่พบว่าในปี พ.ศ. 2554 พื<นที�นาขา้วในเขตชลประทานลดลงถึง 4,932 ไร่  
โดยเปลี�ยนไปทาํการเกษตรชนิดอื�น ๆ มากขึ<น คือใช้เป็นโรงเรือนเลี< ยงสัตวปี์ก สถานที�เพาะเลี< ยงปลา 
รองลงมา เปลี�ยนไปเป็นพื<นที�ปลูกพืชเชิงเดี�ยว ไดแ้ก่ พืชไร่ชนิดอื�น ๆ มนัสําปะหลงั ยางพารา และออ้ย 
เนื�องจากมีแหล่งนํ< าที�สมบูรณ์ตลอดปี และพืชเศรษฐกิจที�ปลูกสามารถทาํรายได้ให้เกษตรกรได้ดีกว่า 
พืชชนิดเดิม  
  3) ที�ตั<งโรงงานอุตสาหกรรม และแหล่งรับซื<อผลผลิต โรงงานอุตสาหกรรม และ
แหล่งรับซื< อผลผลิตก็จัดได้ว่าเป็นปัจจัยหนึ� งที�มีผลต่อประเภทการใช้ที� ดินเพื�อการปลูกพืชของ
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เกษตรกรเช่นกนั ในจงัหวดัสุรินทร์นอกจากจะมีแหล่งรับซื<อผลผลิต โรงสีขา้วขนาดยอ่ยกระจายอยู่
ทั�วจงัหวดั ยงัมีโรงงานแปรรูปผลิตผลทางการเกษตรขนาดใหญ่อยูห่ลายโรงงาน โดยแบ่งตามลกัษณะ
การผลิตไดด้งันี<  
   (1)  โรงงานผลิตนํ<าตาล 1 โรงงาน 
    - บริษทันํ<าตาลสุรินทร์ จาํกดั ในอาํเภอปราสาท ซึ� งมี กาํลงัการผลิตนํ<าตาล
กว่า 18,000 ตันอ้อยต่อวนั  และยงัสามารถผลิตและจําหน่ายไฟฟ้า จากพลังงานชีวมวล โดยใช ้
กากออ้ย  มีกาํลงัการผลิตไฟฟ้า รวม 30 เมกกะวตัตต่์อชั�วโมง (บริษทั อุตสาหกรรมโคราช จาํกดั, ม.ป.ป.) 
   (2)  โรงงานผลิตยางแผน่รมควนั 1 โรงงาน และในจงัหวดัใกลเ้คียง 2 โรงงาน 
    - บริษทัยงลง้ รับเบอร์ จาํกดั ในอาํเภอเมืองสุรินทร์  
    - บริษทันอร์ทอีส รับเบอร์ จาํกดั ในอาํเภอประโคนชยั จงัหวดับุรีรัมย ์
    - บริษทั รับเบอร์แลนด ์โปรดกัชั�น จาํกดั ในอาํเภอประโคนชยั จงัหวดับุรีรัมย ์
   (3) โรงงานผลิตชิ<นไมส้ับอยู ่ 3 โรงงาน (กลุ่มบริษทั ชยัโย เอเอ, 2550) 
    - โรงงานชยัโยปราสาท ในอาํเภอปราสาท  
    - โรงงานชยัโยปราสาท 2 ในอาํเภอปราสาท    
    - โรงงานชยัโยกิจทว ีในอาํเภอเมืองสุรินทร์ 
   (4)  โรงงานทอกระสอบ 1 โรงงาน ไดแ้ก่ โรงทอกระสอบสุรินทร์ ในอาํเภอ 
เขวาสินรินทร์  
    ซึ� งพบว่าโรงงานจะตั< งอยู่ในบริเวณที� มีการผลิตพืชว ัตถุดิบนั�นเอง 
(รายละเอียดดังภาพที� 57) นอกจากนี< จะเห็นได้ว่าในจงัหวดัสุรินทร์มีแหล่งรองรับผลผลิต อ้อย  
มนัสําปะหลงั ยูคาลิปตสั ยางพาราอยู่หลายแหล่ง ดงันั<นพื<นที�ปลูกพืชทั<ง 4 ชนิดจึงเพิ�มมากขึ<นใน 
ปี พ.ศ. 2554  
 3.3.2  ปัจจัยทางสังคม ประกอบด้วย 
  1) การเพิ�มขึ< นของประชากร จากข้อมูลจาํนวนประชากรในจังหวดัสุรินทร์พบว่า 
เพิ�มขึ<นอย่างต่อเนื�อง ในปี พ.ศ. 2549 มีประชากร 1,375,257 คน และเพิ�มขึ< นเป็น 1,381,761 คน  
ในปี พ.ศ. 2553  (กรมการปกครอง, 2554) เป็นสาเหตุให้เกิดการขยายตวัของชุมชน โดยมีการเปลี�ยนแปลง
มาจากพื<นที�เกษตรกรรมมากที�สุด รองลงมาไดแ้ก่พื<นที�เบ็ดเตล็ด แต่ในขณะเดียวกนัก็มีการขยายตวัของ
พื<นที�เกษตรกรรมเพื�อเพิ�มพื<นที�ทาํกินให้มีรายไดเ้พื�อให้มีรายไดเ้พียงพอสําหรับครัวเรือน ซึ� งในภาพรวม
พื<นที�เกษตรเพิ�มขึ< นถึง 60,354 ไร่ แต่เมื�อพิจารณาในรายละเอียดพบว่ามีการเปลี�ยนแปลงประเภท 
การใชที้�ดินมาจากพื<นที�เบด็เตล็ดมากที�สุด  
  2) ความสาํเร็จจากเกษตรกรผูริ้เริ�ม โดยเฉพาะยางพารา ในระยะเวลา 5 ปี พื<นที�ปลูก
ยางพาราเพิ�มขึ<นถึง 129,187 ไร่ เนื�องจากเกษตรกรเห็นความสําเร็จของเกษตรกรผูริ้เริ�ม ประกอบกบั
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ราคาของยางพาราที�สูงขึ< น ทาํรายได้ให้มากกว่าการผลิตพืชไร่ชนิดอื�นๆ ก็เป็นแรงจูงใจ ทาํให้
เกษตรกรเปลี�ยนพื<นที�ปลูกพืชไร่มาผลิตยางพาราแทนได ้ 
  3) นโยบายการส่งเสริมของรัฐ  
   (1) แผนพฒันาเศรษฐกิจและ สังคมแห่งชาติ ฉบบัต่าง ๆ ถือเป็นแผนแม่บทใน
การวางแผนเพื�อการพฒันาประเทศของภาครัฐ เนื�องจากต้องมีการจัดทาํแผนการดาํเนินงานให้
สอดคลอ้ง และเป็นไปตามกบัแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ จึงทาํให้เกิดโครงการพฒันา
ต่าง ๆ ขึ<นมากมาย ที�ส่งผลกระทบต่อการดาํรงชีวิตของประชาชน และการใชที้�ดินภายในประเทศ ซึ� ง
ขึ<นกบัสาระสาํคญัของแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที�มุ่งเนน้การพฒันาในช่วงนั<น ๆ โดยมี
ช่วงการเปลี�ยนแปลงที�สาํคญัมีดงัต่อไปนี<  (มหาวทิยาลยับูรพา, ม.ป.ป) 
     - แ ผ น พัฒ น า เ ศ ร ษ ฐ กิ จ แ ล ะ สั ง ค ม แ ห่ ง ช า ติ  ฉ บับ ที�  1  
(พ.ศ.  2504-2509) เน้นการพัฒนาด้านเศรษฐกิจให้ เจริญเติบโตเป็นหลัก  โดยมุ่งสร้างก่อสร้าง
สาธารณูปโภคขั<นพื<นฐาน คือ การคมนาคมขนส่ง ระบบเขื�อนเพื�อชลประทานและไฟฟ้า  เช่น ถนนสุขุมวิท 
และถนนพหลโยธิน เป็นตน้ 
     - แ ผ น พัฒ น า เ ศ ร ษ ฐ กิ จ แ ล ะ สั ง ค ม แ ห่ ง ช า ติ  ฉ บับ ที�  3  
(พ.ศ.  2515-2519) ซึ� งมุ่งเนน้ให้มีการผลิตทางการเกษตรเพื�อการส่งออกทดแทนการนาํเขา้ ทาํให้เกิด
ระบบการเกษตรเชิงเดียว และมุ่งเนน้การผลิตให้ไดป้ริมาณมากเพื�อการจาํหน่ายมากกวา่การผลิตเพื�อ
การดาํรงชีพในครอบครัว ทาํให้มีการขยายพื<นที�เพื�อทาํการเกษตรกรรมเชิงเดี�ยวอย่างมากมายขึ< น 
ทั�วประเทศ  
     - แ ผ น พัฒ น า เ ศ ร ษ ฐ กิ จ แ ล ะ สั ง ค ม แ ห่ ง ช า ติ  ฉ บับ ที�  5  
(พ.ศ.  2525-2529) มุ่งเน้นการพฒันาเชิงพื<นที�  เพื�อกระจายรายไดแ้ละความเจริญไปสู่ภูมิภาค มีการ
พฒันาชนบทและการพฒันาพื<นที�ชายฝั�งทะเลตะวนัออก ปรับโครงสร้างการผลิต ทั<งภาคการเกษตร
โดยการเพิ�มผลผลิต และประสิทธิภาพการผลิต ในดา้นอุตสาหกรรมเนน้การส่งออก เกิดการขยายตวั
ของอุตสาหกรรมไปสู่ส่วนภูมิภาค ก่อสร้างโครงการนิคมอุตสาหกรรมต่าง ๆ ในส่วนภูมิภาค เช่น 

โครงการอีสเทิร์นซีบอร์ด เป็นตน้ 
     - แ ผ น พัฒ น า เ ศ ร ษ ฐ กิ จ แ ล ะ สั ง ค ม แ ห่ ง ช า ติ  ฉ บับ ที�  7  
(พ.ศ. 2535-2539) เน้นการกาํหนดแนวความคิดการพฒันาที�ย ั�งยืน ความสมดุลระหว่างความเจริญเติบโต
ทางเศรษฐกิจ การกระจายรายได้ และพฒันาทรัพยากรมนุษย์ คุณภาพชีวิต ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ� งแวดล้อม เนื�องจากเริ� มมีปัญหาสภาวะแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติเสื�อมโทรม และเกิดภัยพิบัติ 
ทางธรรมชาติเกิดขึ<นในหลายพื<นที�  
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     - แผนพัฒนาเศรษ ฐกิ จและ สัง คม แห่ง ชา ติ  ฉบับที�  8-9  
(พ.ศ. 2540-2549) ให้ความสําคญักบัการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในสังคม และมุ่งให้คนเป็น
ศูนยก์ลางของการพฒันา และใชเ้ศรษฐกิจเป็นเครื�องมือช่วยพฒันาใหค้นมีความสุข และมีคุณภาพชีวิต
ที�ดีขึ<น พร้อมทั<งปรับเปลี�ยนวิธีการพฒันาแบบแยกส่วนมาเป็นบูรณาการแบบองค์รวม ในขณะที�
แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมฉบบัที� 9 เริ�มเน้นแนวทางการพฒันาตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจแบบ
พอเพียง พฒันา และบริหารประเทศโดยยึดหลกัทางสายกลาง ให้ประเทศดาํรงอยู่อย่างมั�นคงมีการ
พฒันาที�สมดุล มีคุณภาพและย ั�งยืน ทาํให้การเกษตรแบบผสมผสาน และพื<นที�เกษตรอินทรีย์เริ� ม
แพร่หลายขึ<น 
     - แผนพัฒนา เศ รษ ฐกิ จแล ะ สั ง ค ม แห่ ง ช า ติ  ฉ บับ ที�  10  
(พ.ศ.  2550-2554) เน้นกระบวนทศัน์การพฒันาในทิศทางที�พึ� งตนเองและมีภูมิคุ้มกันมากขึ<น มุ่งสร้าง
ภูมิคุม้กนัให้กบัประเทศภายใตทุ้นสําคญั 3 ทุน ไดแ้ก่ ทุนเศรษฐกิจ ทุนสังคม ทุนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ�งแวดลอ้ม  โดยผลการพฒันาประเทศในระยะของแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัที� 
10 พบวา่สังคมไทยไดน้าหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใชอ้ยา่งกวา้งขวางในทุกภาคส่วน  

(สํานกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2554) ส่งผลให้เกิดโครงการจากภาครัฐ
หลายโครงการที�จะส่งเสริมหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เช่น โครงการส่งเสริมพืชพลงังานทดแทน 

ถึงแมว้า่จะไม่มุ่งเนน้การขยายพื<นที�ปลูกสําหรับมนัสําปะหลงั และออ้ยโรงงาน แต่เนื�องจากความตอ้งการ
วตัถุดิบที�เพิ�มขึ<นเพื�อป้อนโรงงานผลิตเอทานอลแอกอฮอล์ ส่งผลให้ราคาผลผลิตที�เกษตรกรขายไดสู้งขึ<น 

จึงเป็นแรงจูงใจใหเ้กษตรกรขยายพื<นที�ผลิตมนัสาํปะหลงั และออ้ยโรงงานได ้เช่นกนั 
   (2) ยุทธศาสตร์การพฒันาจงัหวดัสุรินทร์ (พ.ศ. 2554–2557) ได้กาํหนด
วสิัยทศัน์ ไวว้า่ “เกษตรอินทรียเ์ป็นเลิศ เปิดประตูสู่สากล” โดยมียทุธศาสตร์หลกัในการพฒันาจงัหวดั 
คือ ยุทธศาสตร์ดา้นการพฒันาเกษตรอินทรีย ์มีพนัธกิจเพื�อเพิ�มผลผลิตเกษตรอินทรีย ์เพิ�มศกัยภาพ
เกษตรกร และสถาบนัเกษตรอินทรียเ์พื�อเป็นแหล่งผลิตสินคา้เกษตรอินทรียที์�สําคญัของประเทศ และ
มีตลาดรองรับภายใตก้ารบริหารจดัการที�ดี โดยมีผลการดาํเนินงานที�สําคญั เช่น โครงการตรวจสอบ
และรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรียส์ากล เน้นการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรียข์องขา้วหอมมะลิ 
เพื�อเป็นเครื�องหมายยนืยนัและประกนัคุณภาพ เพื�อสร้างความเชื�อมั�นใหก้บัผูบ้ริโภค ซึ� งจะนาํไปสู่การ
เพิ�มมูลค่าขา้วหอมมะลิ อีกทางหนึ� ง โครงการส่งเสริมและเพิ�มศกัยภาพการแข่งขนัด้านการตลาด
สินคา้เกษตรอินทรีย ์ โดยการจดัเจรจาธุรกิจเกษตรอินทรีย ์และจดัทาํความร่วมมือในการซื<อขายขา้ว
หอมมะลิอินทรียสุ์รินทร์ กบัผูป้ระกอบการคา้ขา้วทั<งในและนอกจงัหวดั ในราคาที�สูงกวา่ราคาตลาด
ขา้วหอมมะลิทั�วไป ตนัละ 1,000 – 3,000 บาท ซึ� งเป็นแรงจูงใจให้เกษตรกรยงัคงทาํการผลิตขา้วหอม
มะลิต่อไป 
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   (3) โครงการปลูกยางพาราในพื<นที�แห่งใหม่ ระยะที� 3 พ.ศ. 2554-2556 ของ
สํานกังานกองทุนสงเคราะห์การทาํสวนยาง  ซึ� งมีเป้าหมายให้ครบ 800,000 ไร่ ภายในปี พ.ศ. 2556 
โดยมุ่งเน้นในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ โดยสํานักงานกองทุนสงเคราะห์การทาํสวนยางจะให ้
การสงเคราะห์ในรูปจ่ายให้เปล่าเป็นวสัดุสงเคราะห์หรือเงินค่าวสัดุสงเคราะห์ ตามหลกัปฏิบติัการ
ปลูกยางของสํานกังานกองทุนสงเคราะห์การทาํสวนยาง เป็นเวลา 3 ปี (สํานกังานกองทุนสงเคราะห์
การทาํสวนยาง, 2554) จึงทาํใหเ้กษตรกรตดัสินใจเปลี�ยนมาปลูกยางพาราได ้ 
   (4) โครงการพฒันาทุ่งกุลาร้องไห้ มีพื<นที�อยูใ่นอาํเภอชุมพลบุรี และอาํเภอท่าตูม 
รวมเนื<อที� 575,993 ไร่ (สถานีพฒันาที�ดินร้อยเอ็ด, ม.ป.ป.) ซึ� งมีการพฒันาแหล่งนํ< า โดยกรมชลประทาน
ไดก่้อสร้างอ่างเก็บนํ< า ฝาย และงานขุดลอก เพื�อขยาย และพฒันาศกัยภาพการผลิตขา้วขาวดอกมะลิ 105  
ในพื<นที�ทุ่งกุลาร้องไห้ ให้มีประสิทธิภาพในการผลิตที�สูงขึ<นและมีคุณภาพไดม้าตรฐานเป็นที�ยอมรับ
โดยทั�วไปอยา่งกวา้งขวาง จึงทาํใหพ้ื<นที�ในเขตนี< มีประเภทการใชที้�ดินเป็น  นาขา้วเป็นส่วนใหญ่ 
   (5) โครงการรับจาํนาํผลผลิตทางการเกษตร เป็นอีกนโยบายของรัฐที�เป็นแรงจูงใจ
ให้เกษตรกรตดัสินใจผลิตพืชชนิดนั<น ๆ แต่ในปีการผลิตที� 2554 พบว่าราคาผลผลิตทางการเกษตรที�
เกษตรขายไดใ้นทอ้งตลาดมีราคาใกล้เคียงหรือบางชนิดสูงกว่าราคารับจาํนาํ ยกเวน้ขา้วเปลือกขาวดอก
มะลิ 105 ราคาในทอ้งตลาด เดือนกนัยายน พ.ศ. 2554 ราคา 13,275.27 ต่อเกวียน (สํานกังานเศรษฐกิจ
การเกษตร, 2554) ในขณะที�ราคาในโครงการรับจาํนาํ 20,000 บาทต่อเกวียน (สํานกังานการคา้ภายใน
จงัหวดัยโสธร, 2554) 
 3.3.3 ปัจจัยเศรษฐกจิ ประกอบด้วย 
  1)  ราคาและมูล ค่า  เ มื� อ เ ทียบกับผลผลิตเ ดิม โดย เฉพาะในกรณีของพื< นที� 
นาขา้วที�เปลี�ยนแปลงเป็นพื<นที�ปลูกพืชเศรษฐกิจชนิดอื�นๆ ที�ไดผ้ลตอบแทนที�มากกวา่ โดยเฉพาะใน
กรณีของนาขา้วที�เปลี�ยนไปเป็นพื<นที�ปลูกพืชไร่ชนิดอื�น ๆ เช่น ออ้ย และมนัสาํปะหลงั ที�มีราคาสูงขึ<น 
และมีมูลค่ามากกวา่การผลิตขา้ว ซึ� งมีรายละเอียดดงันี<  

(1) พื<นที�นาขา้วในปี พ.ศ.  2549 เปลี�ยนไปเป็นพื<นที�ปลูกออ้ยในปี พ.ศ. 2554 
49,620 ไร่ (ตารางที� 7) ซึ� งถา้คิดเป็นผลผลิตขา้วถึง 21,882 ตนัที�สูญเสียไป โดยผลผลิตขา้วเจา้นาปีเฉลี�ย 
ปีการเพาะปลูก 2553/2554 คือ 441 กิโลกรัมต่อไร่ (สํานกังานเกษตรจงัหวดัสุรินทร์, 2554ก) หรือคิดเป็น
มูลค่า 295,019,857 บาท เมื�อราคาขา้วเปลือกขาวดอกมะลิ 105 เฉลี�ยจงัหวดัของสุรินทร์ ในเดือน
พฤศจิกายน พ.ศ. 2553-2554 ราคาเกวียนละ 13,482 บาท (สํานกังานเศรษฐกิจการเกษตร, 2554ก)  แต่ใน
ขณะเดียวกันผลผลิตเฉลี�ยของอ้อยโรงงานในจังหวดัสุรินทร์ ปีการเพาะปลูก 2553/2554 คือ 8,214 
กิโลกรัมต่อไร่ (สํานกังานเกษตรจงัหวดัสุรินทร์, 2554ก) ซึ� งจะไดผ้ลผลิตออ้ยโรงงานเท่ากบั 407,579 ตนั  
หรือคิดเป็นมูลค่า 412,062,369 บาท เมื�อราคาออ้ยโรงงานเฉลี�ยของจงัหวดัสุรินทร์ ตั<งแต่เดือนพฤศจิกายน  
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พ.ศ.  2553-2554 ราคาตนัละ 1,011 บาท (สํานกังานเศรษฐกิจการเกษตร, 2554ก) โดยการผลิตออ้ยโรงงานมี
มูลค่ามากกวา่ขา้วถึง 117,042,512 บาท  

(2) พื<นที�นาขา้วในปี พ.ศ.  2549 เปลี�ยนไปเป็นพื<นที�ปลูกมนัสําปะหลงัใน 
ปี พ.ศ. 2554 จาํนวน 14,153 ไร่ (ตารางที� 7) ซึ� งถ้าคิดเป็นผลผลิตขา้วถึง 6,241 ตนัที�สูญเสียไป  
โดยผลผลิตขา้วเจา้นาปีเฉลี�ยปีการเพาะปลูก 2553/2554 คือ 441 กิโลกรัมต่อไร่ (สํานกังานเกษตรจงัหวดั
สุรินทร์, 2554ก) หรือคิดเป็นมูลค่า 84,143,082 เมื�อราคาขา้วเปลือกขาวดอกมะลิ 105 เฉลี�ยของจงัหวดั
สุรินทร์ ตั<งแต่เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2553-2554 ราคาเกวียนละ 13,482 บาท (สํานักงานเศรษฐกิจ
การเกษตร, 2554ข) แต่ในขณะเดียวกนัผลผลิตเฉลี�ยของมนัสําปะหลงัในจงัหวดัสุรินทร์ ปีการเพาะปลูก 
2553/2554 คือ 3,715 กิโลกรัมต่อไร่ (สํานักงานเกษตรจงัหวดัสุรินทร์, 2554ก) ซึ� งจะได้ผลผลิต 
มนัสาํปะหลงัเท่ากบั 52,578 ตนั  หรือคิดเป็นมูลค่า 133,442,964 บาท เมื�อราคามนัสําปะหลงัของจงัหวดั
สุรินทร์ ตั<งแต่เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2553-2554 ราคาตนัละ 2,538 บาท (สํานกังานเศรษฐกิจการเกษตร, 
2554ข) โดยการผลิตมนัสาํปะหลงัมีมูลมากกวา่การผลิตขา้วถึง 49,299,882 บาท 
  2) นโยบายของกลุ่มผูป้ระกอบการธุรกิจ โดยการขยายขนาดธุรกิจของโรงงาน
อุตสาหกรรม ไดแ้ก่ กลุ่มนํ< าตาล KI ไดข้ยายการผลิตนํ< าตาลโดยจดัตั<งบริษทั นํ< าตาลสุรินทร์ จาํกดั  
ขึ<นเมื�อวนัที� 24 ตุลาคม พ.ศ. 2546 ในตาํบลปรือ อาํเภอปราสาท จงัหวดัสุรินทร์ ดาํเนินธุรกิจผลิต และ
จาํหน่ายนํ< าตาลทราย ดว้ยกาํลงัการผลิตกวา่ 18,000 ตนัออ้ยต่อวนั มีการเพิ�มความหลากหลายของ
ผลิตภณัฑ์ โดยการจดัตั<ง บริษทั ไฟฟ้าสุรินทร์ จาํกดั ขึ<นเมื�อวนัที� 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2548 ดว้ยทุน 
จดทะเบียน 995 ลา้นบาท โดยตั<งอยูใ่นบริเวณพื<นที�เดียวกบั บริษทั นํ< าตาลสุรินทร์ จาํกดั เพื�อดาํเนิน
ธุรกิจผลิตและจาํหน่ายไฟฟ้า จากพลงังานชีวมวล โดยใช้ กากออ้ย มีกาํลงัการผลิตไฟฟ้า รวม 30 
เมกกะวตัตต่์อชั�วโมง (บริษทั อุตสาหกรรมโคราช จาํกดั, ม.ป.ป.) จึงมีความตอ้งการวตัดุดิบเพิ�มขึ<น  
  3)  สภาวะตลาดภายในและนอกประเทศ ราคาขั<นตน้ของออ้ยโรงงานในจงัหวดัสุรินทร์ 
เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2554 ที�สูงถึงตนัละ 1,112 บาท มากกวา่ราคาในเดือนธนัวาคม พ.ศ. 2553 ซึ� งเป็นตน้
ฤดูกาลหีบออ้ย ถึง 167 บาทต่อตนั (สํานกังานเศรษฐกิจการเกษตร, 2554ข) จึงเป็นแรงจูงใจให้เกษตรกร
เพาะปลูกออ้ยเพิ�มขึ<นในปีการผลิตที� 2554 โดยเมื�อเปรียบเทียบการส่งออกนํ< าตาลในปี พ.ศ. 2549 และ  
พ.ศ. 2553 พบวา่มีการส่งออกเพิ�มขึ<น จาก 1,008,751,415 ตนั เป็น 35,735,565,526 ตนั (สํานกังานเศรษฐกิจ
การเกษตร, 2554ค) ซึ� งแสดงว่าโรงงานยงัคงตอ้งการผลผลิตออ้ยเพื�อป้อนโรงงาน สําหรับมนัสําปะหลงั
นั<น เมื�อเปรียบเทียบการส่งออกผลิตภณัฑ์ ในเดือนสิงหาคม ปี พ.ศ. 2553 และ ปี พ.ศ. 2554 พบวา่ มนัเส้น 
มนัสําปะหลงัอดัเม็ด แป้งมนัสําปะหลงัดิบ และแป้งมนัสําปะหลงัแปรรูป  มีการส่งออกใน ปี พ.ศ. 2554 
เพิ�มขึ< น 167,166 ตนั 275 ตนั 94,773 ตนั และ 11,761 ตนั ตามลาํดบั (กรมการค้าภายใน, 2554) เมื�อ
เปรียบเทียบราคาหัวมนัสําปะหลงัสดเฉลี�ยระหว่าง พ.ศ. 2549 และ พ.ศ. 2553 เพิ�มขึ<นจาก 1.21 บาทต่อ
กิโลกรัมเป็น 2.25 บาทต่อกิโลกรัม (สํานกังานเศรษฐกิจการเกษตร, 2554ก)  จึงส่งผลให้มีพื<นที�การผลิต
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มนัสําปะหลงัเพิ�มขึ<นเมื�อเปรียบเทียบกบั ปี พ.ศ. 2549 แต่เนื�องจากปัจจุบนัประเทศสาธารณรัฐประชาชน
จีน ซึ� งเป็นคู่คา้รายใหญ่มีการสั�งซื<อมนัเส้นจากไทยนอ้ยลงและเนน้คุณภาพมากขึ<น สําหรับมนัสําปะหลงั
อดัเม็ด ตลาดจากสหภาพยุโรปยงัไม่มีการสั�งซื<อ สําหรับแป้งมนัสําปะหลงั ผูซื้<อชะลอการซื<อเพื�อรอดู
มาตรการในปีการเพาะปลูก 2554/55 ของรัฐบาล ซึ� งส่งผลทาํให้การผลิตภายในประเทศลดลง  และทาํให้
ราคาหัวมนัสําปะหลงัสดในปี พ.ศ. 2554 มีแนวโน้มลดลง โดยในพื<นที�จงัหวดัสุรินทร์ เดือนมกราคม  
พ.ศ. 2554 ราคาหวัมนัสําปะหลงัสด  2.88 บาทต่อกิโลกรัม ในขณะที�เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2554 ราคา
หวัมนัสาํปะหลงัสด ลดลงเหลือ 2.22 บาทต่อกิโลกรัม (สํานกังานเศรษฐกิจการเกษตร, 2554ก) ทาํให้อาจมี
การลดพื<นที�ผลิตมนัสําปะหลงัในปีการผลิต 2555  ได ้ สําหรับยางพาราถึงแมว้า่ในช่วง 2-3 ปี ที�ผา่นมา
ราคาผลผลิตยางพารา และการส่งออกผลิตภณัฑ์จากยางพารามีแนวโน้มสูงขึ<นอย่างต่อเนื�อง แต่อยา่งไรก็
ตาม ในปี พ.ศ. 2554  ความผนัผวนของภาวะเศรษฐกิจโลก โดยเฉพาะในยุโรปทาํให้ราคายางพาราไดรั้บ
ความกดดนั และผนัผวนตามไปดว้ย (สมาคมยางพาราไทย, 2554ก) การวิเคราะห์ขอ้มูลทางการคา้ แสดง
ใหเ้ห็นวา่ การนาํเขา้ และอุปสงคย์างพาราไดช้ะลอลง มีการเปลี�ยนแปลงอยา่งมากในอุปสงคจ์ากตลาดเกิด
ใหม่ ซึ� งไดห้นัไปใช้ยางสังเคราะห์แทนเพราะราคาตํ�ากวา่ และมีการผลิตเพิ�มมากขึ<น นอกจากนี< ยงัพบว่า 
สภาวะนํ<าท่วมพื<นที�โรงงานอุตสาหกรรมภาคกลาง ในปี พ.ศ. 2554 ส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมยานยนต ์
ยงัคงกดดนัราคายางไดอี้กระยะหนึ� ง ทาํให้ราคายางแผ่นดิบ ณ ตลาดกลางยางพาราอุบลราชธานีปรับตวั
ลดลง จาก 112 บาทต่อกิโลกรัม ในวนัที� 3 ตุลาคม พ.ศ. 2554 ลดลงเหลือ 103 บาทต่อกิโลกรัม ในวนัที�  
26 ตุลาคม พ.ศ. 2554 (สมาคมยางพาราไทย, 2554ข)  ซึ� งอาจจะส่งผลต่อราคาผลผลิตยางพาราในอนาคต 
เนื�องจากพื<นที�ปลูกส่วนใหญ่เป็นพื<นที�ปลูกใหม่ซึ� งจะมีผลผลิตในระยะเวลา 4-5 ปี ขา้งหนา้   



104 
 

3.4   ผลกระทบจากการเปลี�ยนแปลงสภาพการใช้ที�ดิน 
 3.4.1  ผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาต ิ
  จากปัญหาจาํนวนประชากรที�เพิ�มมากขึ<น จึงเกิดการบุกรุกทาํลายป่าไมเ้พื�อทาํเป็นพื<นที�
เกษตร และที�อยูอ่าศยั ทาํใหเ้กิดปัญหาการลดลงของพื<นที�ป่าไม ้ในจงัหวดัสุรินทร์พบวา่พื<นที�ป่าไมใ้น
ภาพรวมลดลง 19,127 ไร่ หรือลดลงร้อยละ 3.88 ของพื<นที�เดิม  ในระหวา่งปี พ.ศ. 2549-2554 ทาํให้
พื<นที�ป่าไมโ้ดยภาพรวมจากปี พ.ศ. 2554 เหลือเพียงร้อยละ 9.34 ของเนื<อที�จงัหวดั ปัญหาพื<นที�ป่าที�
ลดลงส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศป่า และความหลากหลายทางชีวภาพ ทาํให้สภาพภูมิอากาศ
แปรปรวน ก่อใหเ้กิดภยัพิบติัทางธรรมชาติบ่อยครั< ง และทวีความรุนแรงมากขึ<น ระบบนิเวศในหลาย
พื<นที�ของโลกอ่อนแอลง สูญเสียพนัธ์ุพืช และสัตว ์ พื<นผิวโลกมีการเปลี�ยนแปลงทางกายภาพ 

โดยเฉพาะการสูญเสียพื<นที�ชายฝั�งเนื�องจากระดบันํ< าทะเลที�สูงขึ<น นาํไปสู่การยา้ยถิ�นของประชากรที�
อยู่อาศยับริเวณชายฝั�งทะเล รวมทั<งสร้างความเสียหายต่อโครงสร้างพื<นฐาน เขตท่องเที�ยว  
เขตอุตสาหกรรมที�มีการลงทุนสูงบริเวณพื<นที�ชายฝั�ง โรคระบาดเพิ�มขึ<นก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพของ
ประชากร รวมทั<งการระบาดของโรค และแมลงศตัรูพืชจากสภาพอากาศที�เปลี�ยนแปลง สร้างความ
เสียหายแก่ผลผลิตทางการเกษตรและธญัญาหารของโลก รวมทั<งกระทบต่อภาคสังคม อาทิ ปัญหา
ความยากจน การอพยพยา้ยถิ�น และการแยง่ชิงทรัพยากร ซึ� งเป็นแหล่งพึ�งพิงในการดาํรงชีวิตของ
ชุมชน และเป็นพื<นฐานการพฒันาเศรษฐกิจของประเทศในอนาคต โดยจากร่างแผนพฒันาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบบัที� 11 (พ.ศ. 2555–2559) (สํานักงานคณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ, 2554ข) ไดใ้ห้ความสําคญัต่อการรักษาทรัพยากรธรรมชาติไว ้ไดก้าํหนดเป้าหมายที�จะเพิ�ม
ความอุดมสมบูรณ์ของฐานทรัพยากรธรรมชาติ และความหลากหลายทางชีวภาพโดยรักษาพื<นที�
อนุรักษไ์วไ้ม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 19 เพิ�มพื<นที�ป่าไมใ้ห้ไดร้้อยละ 40 ของพื<นที�ประเทศ และเพิ�มพื<นที� 
ป่าชายเลนไม่นอ้ยกวา่ปีละ 5,000 ไร่ และเพิ�มประสิทธิภาพการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เพื�อให้มี
การใชป้ระโยชน์จากทรัพยากรไดอ้ยา่งย ั�งยนื โดยกาํหนดแนวทางพฒันาไวด้งันี<  

1) การอนุรักษ ์ฟื< นฟู และสร้างความมั�นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ และสิ�งแวดลอ้ม 
มีแนวทางหลกั  

(1) คุม้ครอง ป้องกนั รักษา ฟื< นฟูพื<นที�ป่าไม ้ และเขตอนุรักษ ์ จดัทาํแนวเขต
พื<นที�อนุรักษ ์สนบัสนุนการปลูกป่าของครัวเรือนและชุมชน 

(2) พฒันาระบบฐานขอ้มูล ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ และการจดัการองค์
ความรู้ โดยสนับสนุนให้มีการจดัทาํแผนที�แนวเขตที�ดินของรัฐและการใช้ประโยชน์ในเขตพื<นที�
อนุรักษใ์หเ้กิดความชดัเจน ปรับปรุงระบบการจดัทาํฐานขอ้มูลพื<นที�ป่าไม ้และการใชป้ระโยชน์ที�ดิน
ในเขตอนุรักษ์ โดยใช้ระบบเทคโนโลยีอวกาศและภาพถ่ายดาวเทียม ให้เป็นมาตรฐาน และเป็น 
ที�ยอมรับร่วมกนั สามารถติดตามตรวจสอบการเปลี�ยนแปลงพื<นที�ป่าและการใชป้ระโยชน์ที�ดินได ้
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2) การปรับกระบวนทศัน์การพฒันาและขบัเคลื�อนประเทศไปสู่การเป็นเศรษฐกิจ
และสังคม คาร์บอนตํ�าและเป็นมิตรกบัสิ�งแวดลอ้ม 

3) การยกระดบัขีดความสามารถในการรับมือและปรับตวัต่อการเปลี�ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศเพื�อใหส้ังคมมีภูมิคุม้กนั 

4) การเตรียมความพร้อมเพื�อรับมือกบัภยัพิบติัทางธรรมชาติ 
5) การสร้างภูมิคุ้มกนัด้านการค้าจากเงื�อนไขด้านสิ� งแวดล้อมและวิกฤตจากการ

เปลี�ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
6)  การเพิ�มบทบาทประเทศไทยในเวทีประชาคมโลกที�เกี�ยวขอ้งกบักรอบความตกลง

และพนัธกรณีดา้นสิ�งแวดลอ้มระหวา่งประเทศ 
  7)  การควบคุมและลดมลพิษ 

8) การพฒันาระบบการบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ�งแวดล้อมให้มี
ประสิทธิภาพ โปร่งใส และเป็นธรรมอยา่งบูรณาการ 

3.4.2  ผลกระทบต่อแหล่งอาหาร 
ในปัจจุบนัความมั�นคงทางอาหารและพลงังานของโลกมีแนวโน้มจะกลายเป็นปัญหา

สําคญั เนื�องจากความตอ้งการพืชพลงังาน สินคา้เกษตรและอาหารมีแนวโน้มเพิ�มขึ<นจากการเพิ�ม
ประชากรโลก แต่การผลิตพืชอาหารลดลงดว้ยขอ้จาํกดัดา้นพื<นที� เทคโนโลยีที�มีอยู่ และการ
เปลี�ยนแปลงของภูมิอากาศ ทาํให้เกิดความขดัแยง้ระหว่างการผลิตพืชอาหาร และพืชพลงังานใน
อนาคต ส่งผลให้ผลผลิตอาหารสู่ตลาดลดลง ไม่เพียงพอกบัความตอ้งการของประชากรโลก หรือมี
ราคาสูงเกินกว่ากาํลงัซื<อโดยเฉพาะในกลุ่มประเทศยากจน อาจนาํไปสู่การเกิดวิกฤตอาหารโลก    
และพบวา่บทบาทภาคเกษตรเริ�มมีความสําคญัลดลง แต่ยงัเป็นฐานการผลิตที�สําคญัของประเทศไทย 
อันเนื�องมาจากหลายสาเหตุ ได้แก่ ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรบางชนิดที�ยงัคงตํ�าหาก
เปรียบเทียบกบัประเทศเพื�อนบา้น การเปลี�ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การขาดแคลนแรงงานภาคเกษตร
(สํานกังานคณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2554ข) จึงทาํให้เกิดการเปลี�ยนแปลงการใช้
ที�ดินที�ส่งผลกระทบโดยตรงกบัพื<นที�แหล่งผลิตอาหาร โดยเฉพาะกบัแหล่งผลิตขา้วซึ� งเป็นอาหาร
หลกัของประชาชนในประเทศ และภูมิภาคเอเชีย จากการศึกษาการเปลี�ยนแปลงการใช้ที�ดินของ
จงัหวดัสุรินทร์ ระหวา่ง ปี พ.ศ. 2549 2554 พบวา่พื<นที�นาขา้วมีการเปลี�ยนแปลงการใชที้�ดินเป็นหลายกรณี 
และสามารถคิดเป็นปริมาณผลผลิตข้าวที� สูญเสียไป เมื�อผลผลิตข้าวเจ้านาปีเฉลี�ยปีการเพาะปลูก 
2553/2554 คือ 441 กิโลกรัมต่อไร่ (สาํนกังานเกษตรจงัหวดัสุรินทร์, 2554ก) โดยมีรายละเอียดดงันี<   

1) เปลี�ยนป็นพื<นที�ชุมชน 4,501 ไร่ ไดแ้ก่ พื<นที�โรงงานอุสาหกรรม พื<นที�หมู่บา้น 
สถาบนัและสถานที�ราชการ คิดเป็นผลผลิตขา้วนาปี 1,985 ตนัที�สูญเสียไป 
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2) เปลี�ยนป็นพื<นที�ผลิตพืชพลงังานซึ� งไดแ้ก่ ออ้ยโรงงาน และมนัสําปะหลงั ซึ� งผลิต
แอลกอฮล์จากแป้งมนัสําปะหลงั และเศษวสัดุเหลือจากการผลิตนํ< าตาล ไดแ้ก่ กากนํ< าตาล โดยพื<นที�
นาขา้วเปลี�ยนไปเป็นพื<นที�ปลูกออ้ย 49,620 ไร่ และพื<นที�ปลูกมนัสําปะหลงั 14,153 ไร่ รวมเป็นพื<นที�
นาขา้วที�เปลี�ยนแปลงทั<งหมด 63,773 ไร่  คิดเป็นผลผลิตขา้วนาปี 21,882 ตนัที�สูญเสียไป 

3) เปลี�ยนป็นพื<นที�ปลูกยางพารา 43,496 ไร่ คิดเป็นผลผลิตขา้วนาปี 19,182 ตนัที�
สูญเสียไป 

4) เปลี�ยนป็นพื<นที�ปลูกยคูาลิปตสั 21,775 ไร่ คิดเป็นผลผลิตขา้วนาปี 9,603 ตนัที�
สูญเสียไป 

5) เปลี�ยนป็นพื<นที�เกษตรกรรมอื�นๆ ไดแ้ก่ พื<นที�ปลูกพืชไร่ชนิดอื�นๆ พื<นที�ปลูกไม้
ยืนตน้ชนิดอื�นๆ เช่น สะเดา ตะกู ปาล์มนํ< ามนั สัก พื<นที�ปลูกไมผ้ล ทุ่งหญา้และโรงเรือนเลี< ยงสัตว ์
สถานที�เพาะเลี< ยงสัตวน์ํ< า รวมเป็นพื<นที�นาขา้วที�เปลี�ยนแปลงทั<งหมด 4,808 ไร่ คิดเป็นผลผลิตขา้วนาปี  
2,120 ตนั ที�สูญเสียไป 

6) เปลี�ยนป็นพื<นที�แหล่งนํ< า ไดแ้ก่ อ่างเก็บนํ< า บ่อนํ< าในไร่นา และคลองชลประทาน 
รวมเป็นพื<นที�นาขา้วที�เปลี�ยนแปลงทั<งหมด 4,348 ไร่ คิดเป็นผลผลิตขา้วนาปี 1,917 ตนัที�สูญเสียไป  

7) เปลี�ยนป็นพื<นที�เบ็ดเตล็ด ไดแ้ก่ ไมล้ะเมาะ และเหมืองแร่บะซอล รวมเป็นพื<นที�
นาขา้วที�เปลี�ยนแปลงทั<งหมด 5,109 ไร่ คิดเป็นผลผลิตขา้วนาปี 2,253 ตนัที�สูญเสียไป  
  รวมผลผลิตนาข้าวในปีการผลิต พ.ศ. 2554 ที� สูญเสียไป 58,942 ตัน คิดเป็นมูลค่า 
794,656,044 บาท เมื�อราคาขา้วเปลือกขาวดอกมะลิ 105 เฉลี�ยจงัหวดัของสุรินทร์ ตั<งแต่เดือนพฤศจิกายน 
พ.ศ. 2553-2554 ราคาเกวียนละ 13,482 บาท (สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2554ข)  รวมทั<งในเดือน
ตุลาคม พ.ศ. 2554 ในพื<นที�ภาคเหนือตอนล่าง และภาคกลาง ซึ� งเป็นพื<นที�ผลิตขา้วแหล่งใหญ่ของประเทศ 
ประสบอุทกภยั อาจส่งผลกระทบต่อปริมาณ และราคาขา้วภาคในประเทศ ในกรณีที�มีการเปลี�ยนแปลง
พื<นที�นาขา้วไปเป็นการใชที้�ดินประเภทอื�น ๆ อยา่งต่อเนื�อง ก็อาจจะส่งผลต่อปริมาณ และราคาของขา้วซึ� ง
เป็นพืชอาหารหลกัของประเทศไดใ้นระยะยาว 
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บทที� 4 

สรุป ข้อเสนอแนะ และประโยชน์ 

4.1  สรุปการวิเคราะห์สภาพการใช้ที�ดิน ปี พ.ศ. 2554 และการเปลี�ยนแปลงการใช้ที�ดิน  

ระหว่าง ปี พ.ศ. 2549 และ ปี พ.ศ. 2554 
 4.1.1 สรุปสภาพการใช้ที�ดินจังหวดัสุรินทร์ ปี พ.ศ. 2554 
  1. จงัหวดัสุรินทร์มีเนื<อที�รวมทั<งสิ<น 5,077,535 ไร่ จากการดาํเนินการสํารวจใน ปี พ.ศ.  2554 
พบวา่สภาพการใชที้�ดินจาํแนกตามประเภทการใชที้�ดินไดด้งัรายละเอียดดงันี<  
   1)  พื<นที�เกษตรกรรม เป็นประเภทการใชที้�ดินที�มีเนื<อที�มากที�สุด คือ 3,921,278  
ไร่ หรือร้อยละ 77.22 ของเนื<อที�จงัหวดั พืชเศรษฐกิจที�สําคญัได้แก่ นาขา้ว 3,402,202 ไร่ ยางพารา 
147,589 ไร่ ยคูาลิปตสั  133,061 ไร่ ออ้ย 119,236 ไร่ และมนัสาํปะหลงั 97,823 ไร่ ตามลาํดบั 
   2)  พื<นที�ป่าไม ้มีเนื<อที�รวม 474,040 ไร่ หรือร้อยละ 9.34 ของเนื<อที�จงัหวดั โดย
พื<นที�ป่าดิบสมบรูณ์ มีเนื<อที�มากที�สุด 237,467 ไร่ รองลงมาไดแ้ก่ ป่าผลดัใบสมบูรณ์ มีพื<นที� 88,755 ไร่ 
และป่าผลดัใบรอสภาพฟื< นฟู 70,040 ไร่ ตามลาํดบั 
   3)  พื<นที�ชุมชนและสิ�งปลูกสร้าง มีเนื<อที�รวม 356,066 ไร่ หรือร้อยละ 7.01 ของ
เนื<อที�จงัหวดั พื<นที�ส่วนใหญ่เป็นพื<นที�หมู่บา้น 286,198 ไร่ รองลงมาไดแ้ก่ พื<นที�สถานที�ราชการและ
สถาบนัต่างๆ มีเนื<อที� 32,006 ไร่ ตามลาํดบั 
       4) พื<นที�เบ็ดเตล็ดมีเนื<อที�รวม 169,010 ไร่ หรือร้อยละ 3.32 ของเนื<อที�
จงัหวดั ส่วนใหญ่เป็นพื<นที�ลุ่ม 71,744 ไร่ และไมล้ะเมาะ 62,844 ไร่ 
   5)  พื<นที�แหล่งนํ< า มีเนื<อที�รวม 157,141 ไร่ หรือร้อยละ 3.11 ของเนื<อที�จงัหวดั  
ส่วนใหญ่เป็นพื<นที�อ่างเก็บนํ< า 52,637 ไร่ รองลงมาไดแ้ก่ แม่นํ< า ลาํคลอง 41,366 ไร่ และหนอง บึง มีเนื<อที�
ทั<งหมด 35,037 ไร่ ตามลาํดบั 
  2.  จากชั<นขอ้มูลแผนที�ป่าไมต้ามกฎหมาย พบวา่ พื<นที�เพื�อการอนุรักษข์องจงัหวดัสุรินทร์ 
(เขตรักษาพนัธ์ุสัตวป่์า เขตอุทยานแห่งชาติ  และเขตพื<นที�ป่าเพื�อการอนุรักษ ์(Zone C) ที�เหลือจากจดัสรร
ที�ดินให้สํานกังานการปฏิรูปที�ดินเพื�อเกษตรกรรม) มีพื<นที�ทั<งหมดทั<งหมด 306,517 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 6.04 
ของเนื<อที�จงัหวดั โดยมีพื<นที�ป่าไมค้งเหลืออยูใ่นพื<นที�เพื�อการอนุรักษ์ของจงัหวดัสุรินทร์รวม 272,109 ไร่ 
หรือร้อยละ 88.77 ของพื<นที�เพื�อการอนุรักษท์ั<งหมด พบวา่เขตพื<นที�ป่าเพื�อการอนุรักษ ์(Zone C) มีการบุกรุก
เขา้ไปใช้ประโยชน์มากที�สุด ทาํให้มีพื<นที�ป่าคงเหลืออยู่เพียงร้อยละ 33.59 ของพื<นที�ป่าเพื�อการอนุรักษ ์
(Zone C) ทั<งหมด และมีการบุกรุกพื<นที�ป่าเพื�อการอนุรักษ ์(Zone C)  เขา้ไปทาํการเกษตรกรรม คิดเป็นร้อยละ 
56.48 ของพื<นที�ป่าเพื�อการอนุรักษ ์(Zone C) ทั<งหมด พบมากในเขตพื<นที�ป่าทุ่งมน-บกัได-ตาเบา ในอาํเภอ
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พนมดงรัก และป่าฝั�งซ้ายห้วยทบัทนัแปลง 3 ในอาํเภอสังขะ โดยเป็นพื<นที�ปลูกมนัสําปะหลงัมากที�สุด 
รองลงมาคือ พื<นที�ปลูกออ้ย ยางพารา และนาขา้ว ตามลาํดบั  
  3. พื<นที�ในเขตชลประทานจงัหวดัสุรินทร์มีเนื<อที�ทั<งหมด 175,588 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 
3.46 ของเนื<อที�จงัหวดั ซึ� งมีการใช้ที�ดินเป็นพื<นที�เกษตรกรรม 125,701 ไร่ ร้อยละ 71.59 ของเนื<อที�ในเขต
ชลประทาน โดยพบว่าเป็นพื<นที�นาข้าวมากที�สุด  112,805 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 64.24 ของเนื<อที�ในเขต
ชลประทาน และยงัพบว่ามีพื<นที�เบ็ดเตล็ด ไดแ้ก่ ทุ่งหญา้ พื<นที�ไมล้ะเมาะ เหลืออยู ่9,476 ไร่ คิดเป็น
ร้อยละ 5.40 ของเนื<อที�ในเขตชลประทาน ซึ� งยงัไม่มีการใชที้�ดินให้เต็มพื<นที�ของเขตชลประทาน และ
พื<นที�ส่วนใหญ่อยูใ่นกลุ่มชุดดินที� 15 ซึ� งมีศกัยภาพเหมาะสมที�จะพฒันาเป็นพื<นที�นาขา้วได ้ 
 4.1.2 สรุปการเปลี�ยนแปลงการใช้ที�ดินจังหวดัสุรินทร์ ปี พ.ศ. 2549 และ ปี พ.ศ. 2554   
    จากการเปรียบเทียบสภาพการใชที้�ดิน ระหวา่งปี พ.ศ. 2549 และปี พ.ศ. 2554 พบวา่สภาพ
การใชที้�ดินมีการเปลี�ยนแปลงทั<งในลกัษณะพื<นที�เพิ�มขึ<นและพื<นที�ลดลงที�สาํคญัคือ   
  1.  พื<นที�ชุมชนและสิ�งปลูกสร้าง มีเนื<อที�เพิ�มขึ<น 10,551 ไร่ เนื�องมาจากการขยายตวัของ
ชุมชน เป็นหมู่บา้นจดัสรร สถานที�พกัผ่อนหย่อนใจ ลานตากและแหล่งรับซื<อทางการเกษตร โรงงาน
อุตสาหกรรม และสถานที�ราชการและสถาบนัต่างๆ นอกจากนี< พบว่ามีพื<นที�ป่าไมเ้ปลี�ยนไปเป็นวดั และ
สถานที�ราชการและสถาบนัต่าง ๆ ไดแ้ก่ มหาวิทยาลยัราชภฏัสุรินทร์วิทยาเขตธาตุ หน่วยจดัการตน้นํ< า
หว้ยด่าน สถานีควบคุมไฟป่าจงัหวดัสุรินทร์ หน่วยป้องกนัรักษาป่าที� สร. 4 เป็นตน้ 
     2. พื<นที�เกษตรกรรม เพิ�มขึ<นจากปี พ.ศ. 2549  มีเนื<อที�รวม 60,354 ไร่ เมื�อพิจารณา
เป็นรายพืชที�สําคญั จะพบว่าพื<นที�ปลูกยางพาราเพิ�มขึ<นมากที�สุด 129,187 ไร่ และรองลงมาไดแ้ก่ 
พื<นที�ปลูกออ้ยเพิ�มขึ<น 100,416 ไร่ พื<นที�ปลูกมนัสาํปะหลงัเพิ�มขึ<น 55,060 ไร่ และพื<นที�ปลูกยคูาลิปตสั
เพิ�มขึ<น 33,942 ไร่ โดยเปลี�ยนแปลงมาจากพื<นที�นาขา้วมากที�สุด ส่งผลให้พื<นที�นาขา้วลดลง 110,534 
ไร่ โดยเปลี�ยนแปลงไปปลูกยางพารา 43,496 ไร่ พื<นที�ปลูกออ้ย 49,620 ไร่ พื<นที�ปลูกมนัสาํปะหลงั 
14,153 ไร่ และพื<นที�ปลูกยูคาลิปตสั 21,775 ไร่ ตามลาํดบั ทั<งนี< เนื�องมาจากความตอ้งการวตัถุดิบ
ป้อนโรงงานอุตสาหกรรม และราคาของผลผลิตที�สูงขึ<น   
  3. พื<นที�ป่าไม ้โดยภาพรวมพื<นที�ป่าไมข้องจงัหวดัสุรินทร์ลดลง 19,127 ไร่ แต่เมื�อ
พิจารณาในรายละเอียด พบวา่ ป่าสมบูรณ์มีเนื<อที�ลดลง 5,914 ไร่ เปลี�ยนไปเป็นป่ารอสภาพฟื< นฟูมาก
ที�สุด  ในขณะที�ป่ารอสภาพฟื< นฟูมีพื<นที�ลดลง 13,213 ไร่ โดยเปลี�ยนแปลงไปเป็นพื<นที�อื�น ๆ มากที�สุด  
3,388 ไร่  โดยเฉพาะในพื< นที� ป่ าสงวนในเขตอําเภอต่ าง ๆ เช่ น ในเขตป่ าเนิ กเหิ รดัดสั นตุ ด  
ในอาํเภอปราสาท ป่าหนองเหล็ก ในอาํเภอศรีขรภูมิ ป่าพนมดินแปลง 1 และ 2 ในอาํเภอท่าตูม เป็นตน้  
ซึ� งมีสาเหตุหลกัคือการเพิ�มจาํนวนของประชากรในจงัหวดั จึงมีความตอ้งการพื<นที�ทาํกินเพิ�มมากขึ<น 
  4. พื<นที�แหล่งนํ< า มีเนื<อที�เพิ�มขึ<น 5,760 ไร่ เป็นอ่างเก็บนํ< า บ่อนํ< าในไร่นา และคลอง
ชลประทาน 
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  5. พื<นที�อื�น ๆ มีเนื<อที�ลดลง 57,538 ไร่ โดยพบว่าเปลี�ยนแปลงไปเป็นพื<นที�นาขา้ว
มากที�สุด รองลงมาคือพื<นที�ปลูกยคูาลิปตสั และยางพารา ตามลาํดบั เนื�องจากประชากรตอ้งการขยาย
พื<นที�ทาํกิน เพื�อเพิ�มรายไดใ้หเ้พียงพอ 
  6.  เมื�อพิจารณาถึงศกัยภาพของดินซึ� งจาํแนกตามสํานกัสํารวจและวางแผนการใช้ที�ดิน
พบว่ากลุ่มชุดดินที� 40 41 และกลุ่มชุดดินที� 44 เป็นกลุ่มของดินที�มีการเปลี�ยนแปลงการใช้ที�ดิน 
มากที�สุด เนื�องจากคุณสมบติัของดินที�สามารถปลูกพืชไดห้ลากหลายชนิด 

4.2 ข้อเสนอแนะ 
 4.2.1 การสาํรวจสภาพการใชที้�ดินโดยใชเ้ทคโนโลยีการสํารวจระยะไกลจากการใชข้อ้มูลภาพถ่าย
ดาวเทียม ทาํให้การสํารวจทาํไดอ้ย่างรวดเร็ว และสะดวกยิ�งขึ<น โดยเฉพาะในพื<นที�ที�การคมนาคมยงัไม่
สะดวก ทาํให้สามารถสํารวจไดค้รอบคลุมพื<นที�มากยิ�งขึ<นแต่การใช้ขอ้มูลดาวเทียมยงัมีขอ้จาํกดัอยูบ่า้ง 
ในบางครั< งระยะเวลาการถ่ายภาพที�ไดจ้ะไม่ตรงกบัฤดูกาลเพาะปลูก เนื�องมาจากขอ้จาํกดัของระบบการ
ถ่ายภาพที�ไม่สามารถถ่ายภาพผ่านชั< นของเมฆได้ จึงต้องใช้ข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมที�ไม่ตรงกับ 
ฤดูเพาะปลูก ทาํให้การตีความโดยใช้ภาพถ่ายดาวเทียมเพียงอย่างเดียวจึงอาจทาํให้เกิดความผิดพลาดได ้
ดงันั<นจึงควรตรวจสอบความถูกตอ้งโดยการใชแ้ผนที�สภาพที�ดินในอดีต ภาพถ่ายทางอากาศสี  การสํารวจ
ภาคสนาม และการสอบถามขอ้มูลจากบุคคลในพื<นที�จึงมีความจาํเป็นเพื�อให้ได้ขอ้มูลที�ถูกตอ้ง และมี
ประสิทธิภาพยิ�งขึ<น 
 4.2.2 ผลของการศึกษาสภาพการใช้ที� ดิน และการเปลี�ยนแปลงการใช้ที� ดินจังหวดัสุรินทร์ 
ระหว่าง ปี พ.ศ. 2549 และ พ.ศ. 2554 พบประเด็นที�เป็นขอ้เสนอแนะ เป็นแนวทางปฏิบติัในการจดัการ
พฒันาการให้ถูกตอ้งเหมาะสมกบัสมรรถนะของที�ดิน และสภาพทางเศรษฐกิจและสังคม เพื�อนาํไปสู่การ
ใชที้�ดินอยา่งย ั�งยนืดงันี<  
  1)  การเปลี�ยนแปลงสภาพการใช้ที�ดินจากพืชไร่ผสม ไปเป็นการปลูกพืชเชิงเดี�ยว
มากขึ<นโดยเฉพาะออ้ย มนัสําปะหลงั และยางพารา ถึงแมว้า่ในปีการผลิต 2554 ราคาของผลผลิตออ้ย 
มนัสําปะหลงั และยางพารา จะค่อนขา้งสูง อนัเนื�องมาจากขาดวตัถุดิบป้อนโรงงานอุตสาหกรรม 
เพราะภยัแลง้ และปัญหาศตัรูพืช แต่การเพิ�มพื<นที�ปลูกของพืชเศรษฐกิจทั<ง 3 ชนิด อาจจะส่งผลต่อ
ราคาผลผลิตไดใ้นภายหลงั ซึ� งในปีการผลิต 2554 พบวา่ราคารับซื<อผลผลิตลดลงอยา่งต่อเนื�อง แมจ้ะมี
มูลค่าไม่มากนัก รัฐบาลจึงควรมีการกาํหนดนโยบายในการผลิตพืชเศรษฐกิจให้เป็นรูปธรรม  
เพื�อป้องกนัการเกิดปัญหาราคาผลผลิตทางการเกษตรตกตํ�า  
  2)  พื<นที�ป่าในจงัหวดัสุรินทร์ลดลงอย่างมากในระยะเวลา 4 ปี เนื�องมาจากการ
เพิ�มขึ<นของประชากร ที�ตอ้งการเพิ�มพื<นที�ผลิตมนัสาํปะหลงั ออ้ย ยางพารา และยคูาลิปตสั จึงมีการบุก
รุกเขา้ไปทาํประโยชน์ในเขตพื<นที�ป่า ซึ� งอาจส่งผลต่อสมดุลธรรมชาติในระยะยาวได ้รัฐควรมีกลไก
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ป้องกนั และบริหารการใชท้รัพยากรธรรมชาติที�เหลืออยูใ่ห้มีประสิทธิภาพอยา่งสูงสุด โดยเฉพาะใน
เขตพื<นที�ป่าเพื�อการอนุรักษ ์(Zone C) ซึ� งปัจจุบนัมีพื<นที�ป่าคงเหลืออยูเ่พียงร้อยละ 33.59 ของเนื<อที�ป่า
เพื�อการอนุรักษ์ (Zone C) ทั<งหมด อาจทาํให้มีผลกระทบต่อสิ�งแวดลอ้มจากการเปลี�ยนแปลงการใช้
ที�ดินไดง่้ายและรุนแรง รัฐบาลจึงควรมีมาตรการที�เขม้งวด เพื�อรักษาพื<นที�ป่าไม ้ ที�เป็นป่าสมบูรณ์ให้
คงสภาพอยูเ่พื�อรักษาความสมดุลในระบบนิเวศวทิยาภายในพื<นที� ดงัต่อไปนี<  
   (1) ควบคุมมิใหมี้การเปลี�ยนแปลงธรรมชาติไปใชป้ระโยชน์ในรูปแบบอื�น  ๆ
   (2) ควรมีการบาํรุงรักษาสภาพป่าธรรมชาติตามหลกัวชิาการ 
   (3)  ดําเนินการป้องกันและปราบปรามการลักลอบตัดไม้ทําลายป่าให้มี
ประสิทธิภาพ และมีผลการปฏิบติัอยา่งต่อเนื�อง โดยดาํเนินการกบัผูก้ระทาํผดิอยา่งเด็ดขาด 
   (4)  เจา้หน้าที�ผูรั้บผิดชอบในพื<นที�ควรรีบดาํเนินการปลูกป่าทดแทนโดยเร็ว 
เพื�อป้องกนัการบุกรุกขยายพื<นที�ต่อไป 
   (5)  ควรส่งเสริมให้ราษฎรในพื<นที�และพื<นที�ขา้งเคียงเห็นคุณค่าของทรัพยากร
ป่าไม ้และมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาป่าไมใ้นพื<นที� 
  3) สภาวะนํ<าท่วมใน ปี พ.ศ. 2554 บริเวณพื<นที�ภาคกลาง และภาคเหนือตอนล่าง ได้
สร้างความเสียหายให้กับพื<นที� เขตอุตสาหกรรมในภาคกลางหลายแห่ง โดยเฉพาะโรงงาน
อุตสาหกรรมผลิตชิ<นส่วนรถยนต ์ทาํใหก้ารผลิตชิ<นส่วนรถยนตช์ะลอตวัลง และบางส่วนไดห้นัไปใช้
ยางสังเคราะห์แทนเนื�องจากราคาตํ�ากวา่ รวมทั<งสภาวะเศรษฐกิจของกลุ่มประเทศยุโรปซึ� งมีความผนั
ผวน อาจส่งผลทาํให้ราคายางพาราในอนาคตมีแนวโน้มลดตํ�าลงด้วย รัฐบาลจึงควรมีการกาํหนด
นโยบายที�แน่นอนในการผลิตยางพารา และหาตลาดรองรับผลผลิตยางพาราในอนาคตที�จะเพิ�ม
ปริมาณขึ<นในอีก 4-5 ปีขา้งหนา้ เพื�อป้องกนัราคาผลผลิตยางพาราตกตํ�า เนื�องจากพื<นที�ปลูกยางพารา
ในพื<นที�ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือส่วนใหญ่เป็นพื<นที�ปลูกใหม่  โดยพิจารณานาํขอ้มูลการกาํหนดเขต
ความเหมาะสมของที�ดินสําหรับปลูกยางพาราที�กรมพฒันาที�ดินได้ดาํเนินการไวแ้ลว้ มาใช้ในการ
พิจารณากาํหนดพื<นที�เหมาะสมในโครงการส่งเสริมการปลูกยางพาราให้มีผลเป็นรูปธรรมในทาง
ปฏิบติั 
  4)  การใช้ที�ดินไม่เหมาะสมกับสมรรถนะของที�ดิน ทาํให้เกิดปัญหาผลผลิตทาง
การเกษตรตํ�า จึงตอ้งขยายพื<นที�เกษตรกรรมออกไป เพื�อให้มีมูลค่าผลตอบแทนที�เพียงพอต่อการดาํรง
ชีพของเกษตรกร ส่งผลทาํให้เกิดการเสื�อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติ รัฐบาลจึงควรกาํหนด
มาตรการที�เข้มแข็งเพื�อกําหนดให้มีการใช้ที� ดินให้เหมาะสมและเต็มสมรรถนะของที�ดิน เช่น  
การส่งเสริมให้มีการทาํนาในพื<นที�ทิ<งร้างบนกลุ่มดินที� 15 ในเขตชลประทาน ของจงัหวดัสุรินทร์  
ซึ� งเป็นพื<นที�ที�มีศกัยภาพเหมาะสมในการปลูกขา้วเป็นอยา่งยิ�ง รวมทั<งส่งเสริมการใชพ้ระราชบญัญติั
พฒันาที�ดิน พ.ศ.  2551 ใหเ้ป็นรูปธรรม โดยเฉพาะในมาตรา 13 การกาํหนดเขตอนุรักษดิ์นและนํ< าใน
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พื<นที�เสี�ยงภยั รวมทั<งนาํขอ้มูลเขตการใชที้�ดินพืชเศรษฐกิจชนิดต่าง ๆ ของกรมพฒันาที�ดิน มากาํหนด
เป็นแผนการใช้ที�ดิน หรือแผนการพฒันาต่าง ๆ ให้เด่นชัด และสามารถมีผลบงัคบัใช้ได้อย่างเป็น
รูปธรรม เพื�อป้องกนัการเกิดภยัธรรมชาติ จนสร้างความสูญเสียแก่ชีวติ และทรัพยสิ์นของประชาชน 

4.3 ประโยชน์ 
 4.3.1 ไดท้ราบถึงสถานการณ์การใชที้�ดินของจงัหวดัสุรินทร์ ในปี พ.ศ. 2554 รวมทั<งปัจจยัที�ทาํให้
เกิดการเปลี�ยนแปลงการใชที้�ดินในช่วงเวลา พ.ศ.  2549 และ พ.ศ. 2554  
 4.3.2 สามารถนาํขอ้มูลสภาพการใชที้�ดินเชิงเลข นาํไปเป็นฐานขอ้มูลกาํหนดแผนการใชที้�ดิน ใน
ระดบัต่าง ๆ ทั<งระดบัลุ่มนํ< า ระดบัตาํบล และเขตการใช้ที�ดินพืชเศรษฐกิจชนิดต่าง ๆ เพื�อให้สามารถใช้
ประโยชน์จากที�ดินไดเ้ตม็ศกัยภาพ และเป็นการใชป้ระโยชน์จากทรัพยากรที�ดินอยา่งย ั�งยนื 
 4.3.3 หน่วยงานต่าง ๆ รวมทั<งสถาบนัการศึกษา และภาคเอกชน สามารถนาํขอ้มูลแผนที�สภาพการ
ใช้ที�ดินเชิงเลข ไปเป็นฐานขอ้มูลในการประกอบการวิจยั คน้ควา้ รวมทั<งสามารถนาํไปจดัทาํแผนการ
จดัการทรัพยากร และสิ�งแวดลอ้มได ้
 4.3.4 สามารถนําข้อมูลสภาพการใช้ที�ดินเชิงเลขไปใช้ในการคาดการณ์ผลผลิตพืชเศรษฐกิจ
ล่วงหน้า เพื�อจดัทาํแผนการผลิต และแผนการตลาดรองรับผลผลิตทางการเกษตร เพื�อป้องกันปัญหา
ผลผลิตทางการเกษตรลน้ตลาด และราคาผลผลิตตกตํ�าได ้ 
 4.3.5 หน่วยงานภาครัฐสามารถนาํขอ้มูลที�ไดไ้ปประกอบการกาํหนดนโยบาย และแผนเพื�อการ
พฒันาประเทศได ้
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 16 กนัยายน 2554. 
 

สาํนกังานสถิติจงัหวดัสุรินทร์.  2552.  จํานวนแหล่งนํ1า  จําแนกตามประเภทแหล่งนํ1า เป็นรายอาํเภอ  

พ.ศ. 2551.  แหล่งที�มา: http://surin.nso.go.th/main.jsp, 16 กนัยายน 2554. 
 

                                                        .  2550.  จํานวนประชากรจากการทะเบียน จําแนกตามเพศ เป็นรายอาํเภอ  

 และเขตการปกครอง  พ.ศ. 2547 - 2549.  
 แหล่งที�มา:  http://service.nso.go.th/nso/nso_center/project/search_center/province-th.htm
 16 กนัยายน 2554. 
 
สาํนกัสาํรวจดินและวางแผนการใชที้�ดิน กรมพฒันาที�ดิน.  2549.   ฐานข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์  

(GIS database) กลุ่มชุดดินในจังหวดัสุรินทร์ ขนาดมาตราส่วน 1:25,000.  กรมพฒันาที�ดิน,  
 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์. 
 
                                                                                         .  2552.   เขตการใช้ที�ดินพชืเศรษฐกจิ  

ข้าวโพดเลี1ยงสัตว์.  กรมพฒันาที�ดิน, กระทรวงเกษตรและสหกรณ์. 
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ตารางผนวกที� 1  การเปรียบเทียบประเภทการใชที้�ดิน จงัหวดัสุรินทร์  ระหวา่ง ปี พ.ศ. 2549 และ 2554 

สัญลกัษณ์ ประเภทการใช้ที�ดนิ  เนื1อที�ใน ปี พ.ศ.  2549  เนื1อที� ใน ปี พ.ศ.  2554 เนื1อที�เปลี�ยนแปลง 

ไร่ ร้อยละ ไร่ ร้อยละ ไร่ ร้อยละ* 
 พื1นที�ชุมชนและสิ�งปลูกสร้าง 345,515      6.80      356,066        7.01        10,551         +3.05  

U1 ตวัเมืองและยา่นการคา้         28,467          0.56            28,639           0.56                 172            + 0.60  

U201 หมู่บา้น       284,441          5.60          286,198           5.64              1,757            + 0.62  

U3 สถานที�ราชการและสถาบนัต่างๆ           27,834          0.55            32,006            0.63              4,172          + 14.99  

U401 สนามบิน                237              -                   237                -                      -      -    

U405 ถนน                558          0.01                 558            0.01                    -      -    

U500 โรงงานอุตสาหกรรมร้าง                   -                -                     53                -                     53        + 100.00  

U502 โรงงานอุตสาหกรรม             2,719          0.05              5,309            0.11              2,590          + 95.26  

U503 ลานตากและแหล่งรับซื<อทางการเกษตร                345          0.01                 768            0.02                 423         +122.61  

U600 สถานที�ร้าง                   -                -                   511            0.01                 511        + 100.00  

U601 สถานที�พกัผอ่นหยอ่นใจ                371          0.01              1,080            0.02                 709        + 191.11  

U602 สนามกอลฟ์                   -                -                     24                -                     24        + 100.00  

U603 สุสาน  ป่าชา้                429          0.01                 557            0.01                 128          + 29.84  

U605 สถานีบริการนํ< ามนั                114              -                   126                -                     12          + 10.53  

 พื1นที�เกษตรกรรม  3,860,924     76.03   3,921,278      77.22        60,354         +1.56  

   นาข้าว     3,512,736      69.18     3,402,202        67.01   -11,0534  -3.15  

A100    นาร้าง                 213              -                2,291            0.05              2,078        + 975.59  

A101    นาขา้ว       3,511,026        69.15       3,374,725          66.46   -13,6301  -3.88  

M2+A101  พื<นที�ลุ่ม+นาขา้ว              1,497          0.03            25,186            0.50            23,689     + 1,582.43  

   พชืไร่        220,390        4.33        223,425         4.40           3,035          1.38  

 A200   ไร่ร้าง             1,144          0.02              3,723            0.07              2,579         +225.44  

A201  พืชไร่ผสม          157,663          3.10                 128                -     -15,7535  - 99.92  

A202  ขา้วโพด                    -                -                     18                -                     18        + 100.00  

A203  ออ้ย            18,943          0.37          119,236            2.35          100,293         +529.45  

A204  มนัสาํปะหลงั            42,780          0.84            97,823            1.93            55,043         +128.67  

A211  ปอแกว้ ปอกระเจา                    -                -                2,451            0.05              2,451         +100.00  

A220  แตงโม                    -                -                     33                -                     33  +100.00  

A229  พริก                    -                -                     13                -                     13         +100.00  

   ไม้ยืนต้น        119,345        2.35        283,737         5.57        164,392      + 137.75  

A301  ไมย้นืตน้ผสม              1,296          0.03                 581            0.01   -715  -55.17  

A302  ยางพารา            18,402          0.36          147,589            2.91          129,187      +702.03  

A303  ปาลม์นํ< ามนั                    -                -                   216                -                   216       +100.00  

A304  ยคูาลิปตสั            72,301          1.42            97,111            1.91            24,810         +34.31  

A304(M2)  ยคูาลิปตสั(พื<นที�ลุ่ม)            26,818          0.53            35,950            0.71              9,132        + 34.05  

A305  สัก                 134              -                1,265            0.02              1,131      + 844.03  

A306  สะเดา                   39              -                     39                -                      -      -    

 A307  สนประดิพทัธ์                   -                -                     26                -                     26      + 100.00  

 A309  ประดู่                   -                -                     51                -                     51      + 100.00  
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 ตารางผนวกที� 1  (ต่อ) 

สัญลกัษณ์ ประเภทการใช้ที�ดนิ  เนื1อที�ใน ปี พ.ศ.  2549  เนื1อที� ใน ปี พ.ศ.  2554 เนื1อที�เปลี�ยนแปลง 

ไร่ ร้อยละ ไร่ ร้อยละ ไร่ ร้อยละ* 
 A314  หม่อน                344          0.01                 660            0.01                 316        + 91.86  

 A315  ไผ ่                  11              -                     79                -                     68       +618.18  

 A317  หมาก                   -                -                     13                -                     13       +100.00  

 A322  กฤษณา                   -                -                     49                -                     49       +100.00  

 A323  ตะกู                   -                -                   108                -                   108       +100.00  

   ไม้ผล           4,370        0.09           3,114         0.06   -1,256  -28.74  

A401  ไมผ้ลผสม              1,885          0.04                 439            0.01   -1,446  -76.71  

A405  มะพร้าว                 104              -                   305            0.01                 201        +193.27  

A407  มะม่วง              1,392          0.03              1,636            0.03                 244           +17.53  

A408  มะม่วงหิมพานต ์                973          0.02                 678            0.01   -295  -30.32  

A411  กลว้ย                    -                -                     36                -                     36         +100.00  

A415  มะละกอ                   16              -                     20                -                       4           +25.00  

   พชืสวน              19          -               107           -                88       +463.16  

A501  พืชสวนผสม                    -                -                     25                -                     25         +100.00  

A502  พืชผกั                   19              -                     82                -                     63        +331.58  

   ทุ่งหญ้าเลี1ยงสัตว์และโรงเรือนเลี1ยงสัตว์           2,057        0.04           3,998         0.09           1,941        +94.36  

A700  โรงเรือนร้าง                    -                -                     15                -                     15        +100.00  

A701  ทุ่งหญา้เลี<ยงสัตว ์             1,403          0.03              2,362            0.05                 959          +68.35  

A702  โรงเรือนเลี<ยงโค กระบือ และมา้                 112              -                   428            0.01                 316         +282.14  

A703  โรงเรือนเลี<ยงสัตวปี์ก                 177              -                   334            0.01                 157           +88.70  

A704  โรงเรือนเลี<ยงสุกร                 365          0.01                 859            0.02                 494         +135.34  

   สถานที�เพาะเลี1ยงสัตว์นํ1า           1,502        0.03           3,459         0.07           1,957       +130.29  

A900  สถานที�เพาะเลี<ยงสัตวน์ํ< าร้าง                 135              -                   254            0.01                 119           +88.15  

A901  สถานที�เพาะเลี<ยงสัตวน์ํ< าผสม                   76              -                     31                -     -45  -59.21  

A902  สถานที�เพาะเลี<ยงปลา              1,291          0.03              3,174            0.06              1,883         +145.86  

A501  พืชสวนผสม                    -                -                     25                -                   25         +100.00  

   เกษตรผสมผสาน/ไร่นาสวนผสม             505        0.01           1,236         0.02             731       +144.75  

A0  เกษตรผสมผสาน/ไร่นาสวนผสม                 505          0.01              1,236            0.02             731         +144.75  

   พื1นที�ป่าไม้      493,167       9.71      474,040        9.34   -19,127  -3.88  

F100  ป่าดิบรอสภาพฟื< นฟู              2,048          0.04              2,080            0.04                   32  +0.01  

 F101   ป่าดิบสมบูรณ์          237,733          4.68          237,467            4.68   -266  -12.99  

F200  ป่าผลดัใบรอสภาพฟื< นฟู            90,353          1.78            70,040            1.38   -20,313  -8.54  

F201  ป่าผลดัใบสมบูรณ์            97,486          1.92            88,755            1.75   -8,731  -9.66  

F500   สวนป่ารอสภาพฟื< นฟู              1,059          0.02              8,127            0.16              7,068             +7.25  

F501  สวนป่าสมบูรณ์            64,488          1.27            67,571            1.33              3,083         +291.12  

   พื1นที�แหล่งนํ1า      151,381       2.99      157,141        3.11         5,760         +3.80  

W101  แม่นํ< าลาํคลอง            41,225          0.81            41,366            0.82                 141             +0.34  

W102  หนอง  บึง            35,030          0.69            35,037            0.69                     7             +0.02  
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ตารางผนวกที� 1  (ต่อ) 

สัญลกัษณ์ ประเภทการใช้ที�ดนิ  เนื1อที�ใน ปี พ.ศ.  2549  เนื1อที� ใน ปี พ.ศ.  2554 เนื1อที�เปลี�ยนแปลง 

ไร่ ร้อยละ ไร่ ร้อยละ ไร่ ร้อยละ* 
W202  บ่อนํ< าในไร่นา            14,049          0.28            17,133            0.34              3,084           +21.95  

W203  คลองชลประทาน              9,415          0.19            10,968            0.22              1,553           +16.49  

   พื1นที�เบ็ดเตลด็      226,548       4.47      169,010        3.32   -57,538  -25.40  

M101  ทุ่งหญา้            26,668          0.53            27,751            0.55              1,083            + 4.06  

M102  ไมล้ะเมาะ            90,508          1.78            62,844            1.24   -27,664  -30.57  

M2  พื<นที�ลุ่ม          104,841          2.06            71,744            1.41   -33,097  -31.57  

 M300   เหมืองเก่า,บ่อขดุเก่า                471          0.01                 481            0.01                   10            + 2.12  

 M301  เหมืองแร่                823          0.02              1,689            0.03                 866        +105.22  

M302  บ่อลูกรัง                 445          0.01                 585            0.01                 140           +31.46  

M303  บ่อทราย                   24              -                     24                -                      -      -    

M304  บ่อดิน                   69              -                   234                -                   165         +239.13  

M402  หาดทราย              1,019          0.02              1,019            0.02                    -      -    

M403  ที�หินโผล่              1,368          0.03              1,368            0.03                    -      -    

M404  ที�ทิ<งขยะ                   35              -                     46                -                     11          + 31.43  

M405  พื<นที�ถม                 277          0.01              1,225            0.02                 948        +342.24  

   รวม   5,077,535   100.00   5,077,535     100.00                    -     -    

หมายเหตุ: *ร้อยละของการเปลี�ยนแปลงเมื�อเปรียบเทียบกบัเนื<อที�เดิมในปี พ.ศ. 2549 

ที�มา: จากการวเิคราะห์โดยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ส่วนวเิคราะห์สภาพการใชที้�ดินที� 2  สาํนกัสาํรวจดินและวางแผนการใชที้�ดิน 
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ตารางผนวกที ่2  การจาํแนกการใชป้ระโยชนท่ีดิน (Land Use Classification) 

ระดบั/Level 1 ระดบั/Level 2 ระดบั/Level 3 

U U1 ตวัเมอืงและย่านการค้า       

พืน้ทีชุ่มชนและ  City, Town ,       

ส่ิงปลูกสร้าง  Commercial       

Urban and U2 หมู่บ้าน U200 หมู่บา้นจดัสรรร้าง Abandoned village 

Built-up land   village U201 หมู่บา้น Village 

    U202 หมู่บา้นชาวไทยภเูขา   Hill tribe village 

 U3 สถานทีร่าชการ       

  และสถาบันต่างๆ      

  Institutional land      

 U4 สถานีคมนาคม  U401 สนามบิน Airport 

  Transportation, U402 สถานีรถไฟ   Railway station 

  Communication  U403 สถานีขนส่ง   Bus station 

  and Utility U404 ท่าเรือ Harbour 

    U405 ถนน Road 

    *U406 ทางรถไฟ Railway  

 U5 ย่านอุตสาหกรรม U500 โรงงานอุตสาหกรรมร้าง  Abandoned factory 

  Industrial land U501 นิคมอุตสาหกรรม  Industrial  estate 

           U502 โรงงานอุตสาหกรรม   Factory 

    U503 ลานตากและแหล่งรับซ้ือทาง
การเกษตร 

Agricultural product 
trading centers 

 U6 อืน่ๆ  U600 สถานท่ีร้าง  Abandoned area 

  Other U601 สถานท่ีพกัผอ่นหยอ่นใจ  Recreation area 

    U602 สนามกอลฟ์   Golf  course 

    U603 สุสาน,ป่าชา้   Cemetery 

    U604 ศนูยอ์พยพ   Refugee camp 

    *U605 สถานีบริการนํ้ามนั  Gassoline Station 
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ตารางผนวกที ่2  (ต่อ) 

ระดบั/Level 1 ระดบั/Level 2 ระดบั/Level 3 

A A1 นาข้าว  A100 นาร้าง    Abandoned paddy field 

พืน้ที่
เกษตรกรรม 

 Paddy field A101  นาขา้ว Rice paddy 

Agricultural 
land 

A2 พชืไร่    A200  ไร่ร้าง   Abandoned field crop 

  Field crop A201     พืชไร่ผสม   Mixed field crop 

    A202     ขา้วโพด  Corn 

   A203     ออ้ย  Sugarcane 

    A204     มนัสาํปะหลงั   Cassava 

    A205     สับปะรด   Pineapple 

    A206     ยาสูบ  Tobacco 

    A207     ฝ้าย   Cotton 

    A208     ถัว่เขียว   Mungbean 

    A209     ถัว่เหลือง    Soybean 

    A210     ถัว่ลิสง   Peanut 

    A211     ปอแกว้ ปอกระเจา  Kenaf, Jute 

    A212     ถัว่ดาํ ถัว่แดง  Black bean, Red bean 

    A213     ขา้วฟ่าง   Sorghum 

    A214     ละหุ่ง   Castor bean 

    A215     งา    Sesame 

    A216     ขา้วไร่   Upland rice 

    A217     มนัฝร่ัง   Potato 

    A218     มนัแกว    Jam potato 

    A219     มนัเทศ   Sweet potato 

    A220     แตงโม   Watermelon 

    A221     ลกูเดือย   Millet 

    A222     ขิง            Ginger   

    A223     กะหลํ่าปลี  Cabbage 
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 ตารางผนวกที่ 2    (ต่อ) 

ระดบั/Level 1 ระดบั/Level 2 ระดบั/Level 3 

    A224     มะเขือเทศ  Tomato 

    A225     วา่นหางจรเข ้  Aloevera 

    A226     ป่านศรนารายณ์   Agave 

    A227     ปอสา   Paper mulberry 

    A228     ทานตะวนั  Sunflower 

    A229     พริก   Chili 

    A230     ขา้วสาลี   Wheat 

    A231   ขา้วบาร์เลย ์  Barley 

    A232     ขา้วไรย ์  Rye 

   A233     ฝ่ิน   Opium 

    A234     กญัชา   Marihuana 

   A235     กระเจ๊ียบ   Roselle 

   A236     เผอืก  Taro 

 A3 ไม้ยนืต้น  A301 ไมย้นืตน้ผสม   Mixed perennial 

  Perennial A302     ยางพารา   Para rubber 

    A303     ปาลม์นํ้ามนั   Oil palm 

    A304     ยคูาลิปตสั   Eucalyptus 

    A305     สัก   Teak 

    A306     สะเดา   Magosa 

    A307     สนประดิพทัธ์  Casuarina 

    A308     กระถิน   Acacia 

    A309     ประดู่   Pterocarpus sp. 

    A310     ซอ้   Gmelwa sp. 

    A311     ไมช้ายเลน   Mangrove 

    A312     กาแฟ   Coffee 

    A313     ชา   Tea 

    A314     หม่อน   Mulberry 

    A315      ไผ ่  Bamboo 
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ตารางผนวกที ่2   (ต่อ) 

ระดบั/Level 1 ระดบั/Level 2 ระดบั/Level 3 

    A316     นุ่น   Kapok 

    A317     หมาก   Betel palm 

    A318     จามจุรี   Rain tree 

    A319     ตีนเป็ด  Cerlera sp. 

    A320     เปลา้  Croton sp. 

    A321     ยมหอม  Indian mahogany 

    A322     กฤษณา  Agalloch 

    A323 ตะก ู New Guinea labula 

 A4  ไม้ผล   A401     ไมผ้ลผสม   Mixed orchard 

  Orchard A402     ส้ม   Orange 

    A403     ทุเรียน   Durian 

    A404      เงาะ   Rambutan 

    A405     มะพร้าว    Coconut 

   A406     ล้ินจ่ี   Litchi 

    A407     มะม่วง   Mango 

    A408    มะม่วงหิมพานต ์  Cashew 

   A409     พทุรา   Jujube 

   A410     นอ้ยหน่า   Custard apple 

    A411     กลว้ย   Banana 

    A412     มะขาม   Tamarind 

    A413     ลาํไย    Longan 

    A414     ฝร่ัง   Guava 

    A415     มะละกอ  Papaya 

    A416     ขนุน   Jack fruit 

    A417     กระทอ้น   Santol 

    A418    ชมพู ่  Rose apple 

    A419     มงัคุด   Mangosteen 

    A420     ลางสาด  ลองกอง  Langsat 
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ตารางผนวกที ่2  (ต่อ) 

ระดบั/Level 1 ระดบั/Level 2 ระดบั/Level 3 

    A421     ระกาํ สละ   Rakum, Sala  

    A422     มะนาว   Lime 

    A423     ไมผ้ลเมืองหนาว  Sub-tropical fruit 

    A424     มะขามเทศ  Manila tamarind 

    A425     มะกอกนํ้า   Elaeocarpaceae 

    A426     แกว้มงักร   Dragon fruit 

    A427 ส้มโอ Pomelo 

    A428 ละมุด Sapodilla 

    A429 มะปราง มะยงชิด Plummango 

    A430 มะไฟ Burmese grape 

    A431 ทบัทิม Pomegranate 

 A5 พชืสวน    A501     พืชสวนผสม   Mixed horticulture 

  Horticulture A502     พืชผกั   Truck crop 

    A503     ไมด้อก   Floricultural 

    A504     องุ่น   Vine 

    A505     พริกไทย   Pepper 

    A506     สตรอเบอร่ี   Strawberry 

    A507     เสาวรส  Passion fruit 

    A508     แรสเบอร่ี   Raspberry 

    A509     พืชสมุนไพร   Herbs 

   A510     นาหญา้   Grass plantation 

    A511     หวาย   Rattan  

   A512 แคนตาลปู Cantaloupe 

 *A6 ไร่หมุนวยีน A600     ไร่ร้าง   Bush fallow 

  Swidden cultivation    รหสัระดบั 3 
เช่นเดียวกบั A2 

 A7  ทุ่งหญ้าเลีย้งสัตว์และ A700 โรงเรือนร้าง Abandoned farm house 

  โรงเรือนเลีย้งสัตว์ A701    ทุ่งหญา้เล้ียงสัตว ์  Pasture 
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ตารางผนวกที ่2  (ต่อ) 

ระดบั/Level 1 ระดบั/Level 2 ระดบั/Level 3 

  Pasture and farm house A702     โรงเรือนเล้ียงโค  กระบือ 
และมา้  

Cattle farm house 

   A703     โรงเรือนเล้ียงสัตวปี์ก  Poultry  farm house 

    A704    โรงเรือนเล้ียงสุกร  Swine farm house 

 A8 พชืนํา้    A801     พืชนํ้าผสม   Mixed aquatic plant 

  Aquatic plant A802     กก   Reed 

    A803     บวั   Lotus 

    A804     กระจบั   Water chestnut 

    A805     แหว้  Water chestnut  

    A806    ผกับุง้   Water spinach 

    A807     ผกักะเฉด   Watercress 

 A9 สถานทีเ่พาะเลีย้งสัตว์นํา้ A900     สถานท่ีเพาะเล้ียงสัตวน์ํ้าร้าง  Abandoned aquacultural land 

  Aquacultural land A901     สถานท่ีเพาะเล้ียงสัตวน์ํ้าผสม  Mixed aquacultural land 

    A902     สถานท่ีเพาะเล้ียงปลา  Fish farm 

    A903     สถานท่ีเพาะเล้ียงกุง้  Shrimp farm 

    A904    สถานท่ีเพาะเล้ียงปู หอย  Crab/ Shellfish farm 

    A905     ฟาร์มจระเข ้  Crocodile farm 

 A0 เกษตรผสมผสาน/ไร่นา
สวนผสม 

      

  Integrated farm/ 
Diversified farm 

      

F F1  ป่าดบิ    F100    ป่าดิบรอสภาพฟ้ืนฟ ู  Disturbed evergreen forest 

พืน้ทีป่่าไม้  Evergreen forest F101     ป่าดิบสมบูรณ์   Dense evergreen forest 

Forest land F2 ป่าผลดัใบ    F200     ป่าผลดัใบรอสภาพฟ้ืนฟ ู  Disturbed deciduous forest 

  Deciduous forest F201 ป่าผลดัใบสมบูรณ์   Dense deciduous forest 

 F3 ป่าเลน   F300    ป่าเลนรอสภาพฟ้ืนฟ ู  Disturbed mangrove  forest 

  Mangrove  forest F301     ป่าเลนสมบูรณ์   Dense mangrove  forest 
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ตารางผนวกที ่2  (ต่อ) 

ระดบั/Level 1 ระดบั/Level 2 ระดบั/Level 3 

 F4 ป่าพรุ   F400     ป่าพรุรอสภาพฟ้ืนฟ ู  Disturbed swamp 
forest 

  Swamp forest F401    ป่าพรุสมบูรณ์   Dense swamp forest 

 F5 สวนป่า  F500     สวนป่ารอสภาพฟ้ืนฟ ู  Disturbed forest 
plantation 

  Forest Plantation F501    สวนป่าสมบูรณ์   Dense forest plantation 

 F6 วนเกษตร    พ้ืนท่ีปลกูป่าร่วมกบัการเกษตร   

  Agro - forestry      

W W1 แหล่งนํา้ธรรมชาติ  W101    แม่นํ้าลาํคลอง River, Canal 

พืน้ทีนํ่า้   Natural water body W102    หนอง บึง  ทะเลสาบ Natural water resource 

Water Body         

 W2 แหล่งนํา้ทีส่ร้างขึน้         W201     อ่างเกบ็นํ้า  Reservoir 

  Reservoir (Built-up) W202    บ่อนํ้าในไร่นา   Farm pond 

    W203    คลองชลประทาน  Irrigation canal 

M M1 ทุ่งหญ้าและไม้ละเมาะ  M101    ทุ่งหญา้   Grass 

พืน้ทีเ่บ็ดเตลด็  Rangeland M102    ไมล้ะเมาะ   Scrub  

Miscellaneous 
land 

   M103    ไผ ่  Bamboo 

 M2 พืน้ทีลุ่่ม        

  Marsh and Swamp      

 M3 เหมอืงแร่  บ่อขุด  M300    เหมืองเก่า บ่อขดุเก่า Abandoned mine,pit 

  Mine, pit M301     เหมืองแร่   Mine 

   M302     บ่อลกูรัง    Laterite pit 

   M303    บ่อทราย    Sand pit 

   M304    บ่อดิน  Soil pit 

 M4 อืน่ๆ M401    นาเกลือ   Salt flat 

  Other M402    หาดทราย   Beach    

   M403    ท่ีหินโผล่   Rock out crop 
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ตารางผนวกที ่2  (ต่อ) 

ระดบั/Level 1 ระดบั/Level 2 ระดบั/Level 3 

   M404     ท่ีท้ิงขยะ       Garbage dump   

   M405     พ้ืนท่ีถม    Landfill 

หมายเหตุ : 1)  การเขียนสัญลกัษณ์ผสม ใชเ้คร่ืองหมายดงัน้ี:- 
    X/Y พ้ืนท่ีการใชป้ระโยชน์ท่ีดิน 2 ชนิด ในอตัราส่วนประมาณ 50% ต่อ 50% 
  2)  แผนท่ีโครงการชลประทานไดม้าจาก กรมชลประทาน และหน่วยงานอ่ืนท่ีรับผดิชอบ 
  3)  พ้ืนท่ีท่ีเคยทาํเกษตรกรรมแต่ปล่อยท้ิงร้างมานาน เน่ืองจากดินไม่เหมาะสม หรือพ้ืนท่ีท่ีดินมี
ความอุดมสมบูรณ์ตํ่าโดยธรรมชาติ ใชส้ัญลกัษณ์ M101 สาํหรับพ้ืนท่ีท่ีมีหญา้เป็นส่วนใหญ่ M102 สาํหรับพ้ืนท่ีท่ี
เป็นไมพุ้ม่หรือสลบัหญา้บางส่วน และ M403 สาํหรับพ้ืนท่ีหินโผล่บนแผนท่ีมาตราส่วน 1:50,000 หรือพ้ืนท่ี 10 ไร่  
บนแผนท่ีมาตราส่วน 1:25,000) 
  4) ขนาดของหน่วยแผนท่ีการใชท่ี้ดินท่ีเลก็ท่ีสุดสาํหรับลงบนแผนท่ี คือ 0.25 ตารางเซนติเมตร  
(0.5x0.5 ซม.) หรือพ้ืนท่ี 40 ไร่  
  5)  สาํหรับพ้ืนท่ีท่ีมีการชลประทานใส่ I ไวส้ัญลกัษณ์ เฉพาะงานระดบัโครงการพิเศษ เท่านั้น 
  6)  * ใชใ้นการจาํแนกแผนท่ีการใชท่ี้ดินมาตราส่วนใหญ่ ตั้งแต่ 1:4,000 ข้ึนไป เท่านั้น 

ทีม่า:  สาํนกัสาํรวจดินและวางแผนการใชท่ี้ดิน (2552) 
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	ภาพที่ 31 พื้นที่นาข้าวในปี พ.ศ.2549 ที่เปลี่ยนเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลบะ และบ่อน้ำในไร่นาในปี พ.ศ.2554 บริเวณอำเภอท่าตูม ภาพถ่ายออร์โธสีเชิงเลข กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ บันทึกเมื่อปี พ.ศ.2545(บน) และข้อมูลดาวเทียม THEOS ระบบ Panchromatic บันทึกเมื่อ 2 เมษายน พ.ศ.2553(ล่าง)
	ภาพที่ 32 พื้นที่นาข้าวในปี พ.ศ.2549 ที่เปลี่ยนเป็นโรงงานอุตสาหกรรม ในปี พ.ศ.2554 บริเวณอำเภอท่าตูม ภาพถ่ายออร์โธสีเชิงเลข กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ บันทึกเมื่อปี พ.ศ.2545(บน) และข้อมูลดาวเทียม THEOS ระบบ Panchromatic บันทึกเมื่อ 2 เมษายน พ.ศ.2553(ล่าง)
	ภาพที่ 33 พื้นที่นาข้าวในปี พ.ศ.2549 ที่เปลี่ยนเป็นพื้นที่ปลูกยางพารา ในปี พ.ศ.2554 บริเวณอำเภอกาบเชิง ภาพถ่ายออร์โธสีเชิงเลข กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ บันทึกเมื่อปี พ.ศ.2545(บน) และข้อมูลดาวเทียม THEOS ระบบ Panchromatic บันทึกเมื่อ 2 เมษายน พ.ศ.2553(ล่าง)
	ภาพที่ 34 พื้นที่ที่มีการเปลี่ยนแปลงประเภทการใช้ที่ดินเป็นพื้นที่ปลูกยางพารา ในปี พ.ศ.2554 บริเวณอำเภอพนมดงรัก ภาพถ่ายออร์โธสีเชิงเลข กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ บันทึกเมื่อปี พ.ศ.2545(บน) และข้อมูลดาวเทียม THEOS ระบบ Panchromatic บันทึกเมื่อ 2 เมษายน พ.ศ.2553(ล่าง)
	ภาพที่ 35 พื้นที่ปลูกมะม่วงหิมพานต์ ในปี พ.ศ.2549 ที่เปลี่ยนเป็นพื้นที่ปลูกยางพาราในปี พ.ศ.2554 บริเวณอำเภอพนมดงรัก ภาพถ่ายออร์โธสีเชิงเลข กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ บันทึกเมื่อปี พ.ศ.2545(บน) และข้อมูลดาวเทียม THEOS ระบบ Panchromatic บันทึกเมื่อ 2 เมษายน พ.ศ.2553(ล่าง)
	ภาพที่ 36 พื้นที่ที่มีการเปลี่ยนแปลงประเภทการใช้ที่ดิน บริเวณอำเภอพนมดงรัก ภาพถ่ายออร์โธสีเชิงเลข กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ บันทึกเมื่อปี พ.ศ.2545(บน) และข้อมูลดาวเทียม THEOS ระบบ Panchromatic บันทึกเมื่อ 2 เมษายน พ.ศ.2553(ล่าง)
	ภาพที่ 37 พื้นที่ปาไม้ ในปี พ.ศ.2549 ที่มีการเปลี่ยนแปลงประเภทการใช้ที่ดิน ในปี พ.ศ.2554 บริเวณอำเภอศรีขรภูมิ ภาพถ่ายออร์โธสีเชิงเลข กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ บันทึกเมื่อปี พ.ศ.2545(บน) และข้อมูลดาวเทียม THEOS ระบบ Panchromatic บันทึกเมื่อ 2 เมษายน พ.ศ.2553(ล่าง)
	ภาพที่ 38 พื้นที่นาข้าวในปี พ.ศ.2549 ที่เปลี่ยนเป็นเหมืองแร่หินบะซอล ในปี พ.ศ.2554 บริเวณอำเภอปราสาท ภาพถ่ายออร์โธสีเชิงเลข กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ บันทึกเมื่อปี พ.ศ.2545(บน) และข้อมูลดาวเทียม THEOS ระบบ Panchromatic บันทึกเมื่อ 2 เมษายน พ.ศ.2553(ล่าง)
	ภาพที่ 39 การเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินในปี พ.ศ.2549 ที่เปลี่ยนเป็นพื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง ในปี พ.ศ.2554 จังหวัดสุรินทร์
	ภาพที่ 40 การเปลี่ยนแปลงพื้นที่นาข้าว ที่เปลี่ยนเป็นการใช้ที่ดินประเภทต่าง ๆ ระหว่างปี พ.ศ.2549 ถึงปี พ.ศ.2554 จังหวัดสุรินทร์
	ภาพที่ 41 การเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินในปี พ.ศ.2549 ที่เปลี่ยนเป็นพื้นที่นาข้าวการใช้ที่ดิน บริเวณอำเภอพนมดงรักในปี พ.ศ.2554 จังหวัดสุรินทร์
	ภาพที่ 42 การเปลี่ยนแปลงพื้นที่พืชไร่อื่น ๆ ที่เปลี่ยนเป็นการใช้ที่ดินประเภทต่าง ๆ ตั้งแต่ปี พ.ศ.2549 ถึงปี พ.ศ.2554 จังหวัดสุรินทร์
	ภาพที่ 43 การเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินในปี พ.ศ.2549 ที่เปลี่ยนเป็นพื้นที่พืชไร่อื่น ๆ ในปี พ.ศ.2554 จังหวัดสุรินทร์
	ภาพที่ 44 การเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินในปี พ.ศ.2549 ที่เปลี่ยนเป็นพื้นที่ปลูกอ้อย ในปี พ.ศ.2554 จังหวัดสุรินทร์
	ภาพที่ 45 การเปลี่ยนแปลงพื้นที่ปลูกอ้อย ที่เปลี่ยนเป็นการใช้ที่ดินประเภทต่าง ๆ ระหว่างปี พ.ศ.2549 ถึงปี พ.ศ.2554 จังหวัดสุรินทร์
	ภาพที่ 46 การเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินในปี พ.ศ.2549 ที่เปลี่ยนเป็นพื้นที่ปลูกมันสำปะหลัง ในปี พ.ศ.2554 จังหวัดสุรินทร์
	ภาพที่ 47 การเปลี่ยนแปลงพื้นที่ปลูกมันสำปะหลัง ที่เปลี่ยนเป็นการใช้ที่ดินประเภทต่าง ๆ ระหว่าง ปี พ.ศ.2554 จังหวัดสุรินทร์
	ภาพที่ 48 การเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินในปี พ.ศ.2549 ที่เปลี่ยนเป็นพื้นที่ปลูกยางพารา ในปี พ.ศ.2554 จังหวัดสุรินทร์
	ภาพที่ 49 การเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินในปี พ.ศ.2549 ที่เปลี่ยนเป็นพื้นที่ปลูกยูคาลิปตัส ในปี พ.ศ.2554 จังหวัดสุรินทร์
	ภาพที่ 50 การเปลี่ยนแปลงพื้นที่ปลูกยุคาลิสตัส ที่เปลี่ยนเป็นพื้นที่ดินประเภทต่าง ๆ ตั้งแต่ปี พ.ศ.2549 ถึงปี พ.ศ.2554 จังหวัดสุรินทร์
	ภาพที่ 51 การเปลี่ยนแปลงพื้นที่ป่าไม้สมบุรณ์ ที่เปลี่ยนเป็นการใช้ที่ดินประเภทต่าง ๆ รหว่างปี พ.ศ.2549 ถึงปี พ.ศ.2554 จังหวัดสุรินทร์
	ภาพที่ 52 การเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดิน ปี พ.ศ.2549 ที่เปลี่ยนเป็นพื้นที่ป่าไม้สมบูรณ์ ในปี พ.ศ.2554 จังหวัดสุรินทร์
	ภาพที่ 53 การเปลี่ยนแปลงพื้นที่ป่าไม้รอสภาพฟื้นฟู ที่เปลี่ยนเป็นการใช้ที่ดินประเภทต่าง ๆ ระหว่างปี พ.ศ.2549 ถึงปี พ.ศ.2554 จังหวัดสุรินทร์
	ภาพที่ 54 การเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินในปี พ.ศ.2549 ที่เปลี่ยนเป็นพื้นที่ป่าไม้รอสาพฟื้นฟู ในปี พ.ศ.2554 จังหวัดสุรินทร์
	ภาพที่ 55 การเปลี่ยนแปลงพื้นที่เบ็ดเตล็ด  ที่เปลี่ยนเป็นการใช้ที่ดินเป็นการใช้ที่ดินประเภทต่าง ๆ ระหว่างปี พ.ศ.2549 ถึงปี พ.ศ.2554 จังหวัดสุรินทร์
	ภาพที่ 56 การเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินในปี พ.ศ.2549 ที่เปลี่ยนเป็นพื้นที่อื่น ๆ  ในปี พ.ศ.2554 จังหวัดสุรินทร์
	ภาพที่ 57 ที่ตั้งโรงงานอุตสาหกรรม และแหล่งรับซื้อผลผลิตทางการเกษตร  จังหวัดสุรินทร์ ปี พ.ศ.2554
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