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บทสรุปสํ าหรับผู้บริหาร
รายงานสภาพการใช้ ที่ดนิ และการเปลีย่ นแปลงการใช้ ทดี่ นิ
จังหวัดกาฬสิ นธุ์ พ.ศ. 2553
แผนพัฒนาจังหวัดกาฬสิ นธุ์ 4 ปี (2554-2557) ได้กาํ หนดประเด็นยุทธศาสตร์ ไว้ 4 ประเด็น
โดยประเด็นยุทธศาสตร์ แรก คื อ การพัฒนาผลผลิตทางการเกษตร โดยจังหวัดกาฬสิ นธุ์มีจุดแข็ง
ทางด้านกายภาพ คือ มีอ่างเก็บนํ้าขนาดใหญ่ คือ เขื่อนลําปาว ซึ่ งมีพ้ืนที่ได้รับประโยชน์จากระบบ
ชลประทานนี้ เป็ นบริ เวณกว้างถึง 3 อําเภอ คือ อําเภอเมือง ยางตลาด และอําเภอกมลาไสย รวมทั้งมี
สภาพภูมิประเทศเอื้อต่อการประกอบอาชีพเกษตร จึงมีผลผลิตทางการเกษตรที่หลากหลาย เช่น ข้าว
กุง้ ปลา มันสําปะหลัง และอ้อย ประกอบกับในพื้นที่มีโรงงานอุตสาหกรรมแปรรู ปขนาดใหญ่อยู่
หลายแห่ ง และเพื่อให้สามารถกําหนดนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ ต่างๆ รองรั บการพัฒนาอย่าง
รวดเร็ วของจังหวัด และทันกับการแข่งขันทางการตลาดทั้งภายใน และภายนอก โดยต้องสอดคล้อง
กับสิ่ งแวดล้อม เศรษฐกิ จ และสังคม เพื่อให้มีการใช้ทรั พยากรอย่างยัง่ ยืนต่อไปในอนาคต ดังนั้น
ข้อมูลสภาพการใช้ที่ดินที่เป็ นปั จจุบนั จึงถือได้ว่าเป็ นข้อมูลพื้นฐานที่สาํ คัญ กรมพัฒนาที่ดินจึงนําการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศภู มิศาสตร์ เข้ามาช่ วยในการจัด ทําฐานข้อมูลสภาพการใช้ที่ดิ น จัง หวัด
กาฬสิ นธุ์ ร่ วมกับการสํารวจภาคสนาม ซึ่ งได้เริ่ มดําเนินการตั้งแต่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2552 – 30 กันยายน
พ.ศ. 2553 ผลการดําเนินการดังนี้
1. จังหวัดกาฬสิ นธุ์มีพ้ืนที่รวมทั้งสิ้ น 4,341,716 ไร่ จากการดําเนิ นการสํารวจใน
ปี พ.ศ. 2553 พบว่าสภาพการใช้ที่ดินจําแนกตามประเภทการใช้ที่ดินได้ดงั รายละเอียดดังนี้
1)

พื้ น ที่ เ กษตรกรรม เป็ นประเภทการใช้ ที่ ดิ น ที่ มี เ นื้ อที่ ม ากที่ สุ ด คื อ

3,175,357 ไร่ หรื อร้อยละ 73.13 ของเนื้ อที่จงั หวัด โดยพืชเศรษฐกิจที่สาํ คัญได้แก่ นาข้าว 1,864,385
ไร่ อ้อย 691,029 ไร่ ปลูกมันสําปะหลัง 325,345 ไร่ ยางพารา 117,657 ไร่ และยูคาลิปตัส 94,599 ไร่
ตามลําดับ
2)

พื้นที่ป่าไม้ มีเนื้ อที่รวม 598,308 ไร่ หรื อร้อยละ 13.78 ของเนื้ อที่จงั หวัด

โดยพื้นที่ป่าผลัดใบสมบรู ณ์ มี เนื้ อที่ มากที่สุด 406,694 ไร่ รองลงมาได้แก่ สวนป่ าสมบูรณ์ มีพ้ืนที่
83,004 ไร่ และป่ าผลัดใบรอสภาพฟื้ นฟู 70,935 ไร่ ตามลําดับ
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3)

พื้นที่แหล่งนํ้า มีเนื้ อที่รวม 221,770 ไร่ หรื อร้อยละ 5.11 ของเนื้ อที่จงั หวัด

ส่ ว นใหญ่ เ ป็ นพื้ น ที่ อ่ างเก็ บนํ้า 150,541 ไร่ รองลงมาได้แ ก่ หนอง บึ ง ทะเลสาบ 31,169 ไร่ และ
แม่น้ าํ ลําคลอง มีเนื้อที่ท้ งั หมด 24,914 ไร่ ตามลําดับ
4)

พื้นที่ชุมชนและสิ่ งปลูกสร้าง มีเนื้อที่รวม 220,258 ไร่ หรื อร้อยละ 5.07 ของ

เนื้ อที่จงั หวัด โดยพื้นที่ส่วนใหญ่เป็ นพื้นที่หมู่บา้ น 143,233 ไร่ รองลงมาได้แก่ พื้นที่สถานที่ราชการ
และสถาบันต่างๆ มีเนื้อที่ 33,939 ไร่ ตามลําดับ
5)

พื้นที่เบ็ดเตล็ดมีเนื้ อที่รวม 126,023 ไร่ หรื อร้อยละ 2.91 ของเนื้ อที่จงั หวัด

ส่ วนใหญ่เป็ นพื้นที่ไม้ละเมาะ 81,221 ไร่ และทุ่งหญ้า 17,864 ไร่
2.

การเปลี่ ย นแปลงการใช้ที่ ดิ น จัง หวัด กาฬสิ น ธุ์ ปี พ.ศ. 2549 ระหว่ า ง ปี พ.ศ. 2553

ที่สาํ คัญได้แก่
1)

พื้ น ที่ ชุ ม ชนและสิ่ ง ปลู ก สร้ า ง เพิ่ ม ขึ้ น มากที่ สุ ด ถึ ง คื อ 31,274

ไร่

จากการขยายตัวของชุมชน เนื่ องจากการเพิ่มขึ้นของประชากร มีการสร้างหมู่บา้ นจัดสรร สถานที่
พักผ่อนหย่อนใจ ลานตากและแหล่งรับซื้ อทางการเกษตร โรงงานอุตสาหกรรม และสถานที่ราชการ
และสถาบันต่างๆ เพิ่มขึ้น
2)

พื้นที่เกษตรกรรม ลดลงจากปี พ.ศ. 2549 26,447 ไร่ เมื่อพิจารณาเป็ นราย

พืชที่สําคัญ จะพบว่าพื้นที่ ปลูกพืชไร่ ผสมลดลงมากที่สุดถึง 595,457 ไร่ รองลงมาคื อพื้นที่ นาข้าว
ลดลง 65,653

ไร่ โดยเปลี่ ยนแปลงไปเป็ นพื้นที่ ปลูกพืชไร่ เชิ งเดี่ ยว เช่ น มันสําปะหลังและอ้อย

สื บเนื่ องมาจากความต้องการวัตถุดิบป้ อนโรงงานอุตสาหกรรมมากที่สุด และราคาของผลผลิตที่
สู ง ขึ้ น เนื ่ อ งจากสภาวะการขาดผลผลิต ป้ อนโรงงานเพราะปั ญ หาภัย ธรรมชาติ และศัต รู พ ืช
นอกจากนี้ ยงั พบว่าพื้นที่ปลูกยางพารายังมีการขยายตัวเพิ่มมากขึ้นจาก ปี 2549 ถึง 102,750 ไร่
เนื่ องมาจากเกษตรกรเห็น ความสํา เร็ จ ของเกษตรกรผูร้ ิ เ ริ่ ม ปลูก และราคายางพาราทํา รายได้ใ ห้
ดีกว่าการปลูกพืชไร่ ชนิ ดอื่นๆ จึงเป็ นแรงจูงใจให้เกษตรกรขยายพื้นที่การผลิตต่อไป แม้ว่านโยบาย
ของรัฐ จะส่ งเสริ ม ให้เ กษตรเพิ่มผลผลิตต่อพื้น ที่ม ากกว่า การขยายพื้น ที่ปลูก ก็ตาม นอกจากนี้ ย งั
พบว่าพื้นที่ปลูกยูคาลิปตัสเพิ่มขึ้ น 74,653 ไร่ เนื่ องมาจากมีความต้องการวัตถุดิบป้ อนโรงงาน
สําหรับผลิตเยื่อกระดาษเพิ่มมากขึ้น
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3)

พื้นที่ป่าไม้ โดยภาพรวมพื้นที่ป่าไม้ของจังหวัดกาฬสิ นธุ์ลดลง 48,191 ไร่

แต่เมื่อพิจารณาในรายละเอียด พบว่า ป่ าสมบูรณ์มีเนื้อที่ลดลง 3,116 ไร่ โดยเปลี่ยนไปเป็ นป่ ารอสภาพ
ฟื้ นฟูมากที่สุด ในขณะที่ป่ารอสภาพฟื้ นฟูมีพ้ืนที่เพิ่มขึ้นลดลงถึง 45,075 ไร่ โดยเปลี่ยนแปลงไปเป็ น
ป่ าสมบูรณ์ มากที่สุด 43,315 ไร่ และพื้นที่อื่นๆ อีก 7,451 ไร่ โดยเฉพาะในพื้นที่ป่าสงวนในเขตอําเภอ
ต่ างๆ เช่ น ในเขตป่ าดงระแนง ในอํา เภอยางตลาด ป่ าดงมูล ในอํา เภอท่ าคัน โทและหนองกุง ศรี
ป่ าดงภู พ าน ในอํา เภอคํา ม่ ว ง ป่ าภู โ หล่ ย อํา เภอกุ ฉิ น ารายณ์ และป่ าดงแม่ เ ผ็ด อํา เภอดอนจาน
และกุฉินารายณ์
4)

พื้นที่แหล่งนํ้า มีเนื้ อที่เพิ่มขึ้น 3,782 ไร่ เป็ นอ่างเก็บนํ้าลําพันชาด และบ่อนํ้าใน

5)

พื้นที่อื่นๆ มีเนื้ อที่เพิ่มขึ้น 39,582 ไร่ โดยพบว่าเปลี่ยนแปลงมาจากพื้นที่ปลูก

ไร่ นา
พืชไร่ มากที่สุด รองลงมาคือนาข้าว และป่ าสมบูรณ์ ตามลําดับ
6) เมื่อพิจารณาถึงศักยภาพของดิ นซึ่ งจําแนกตามสํานักสํารวจและวางแผนการใช้ที่ดิน
พบว่า พื้นที่ ปลูกพืชบนพื้นที่ ดอน เป็ นพื้นที่ ที่ทีการเปลี่ ยนแปลงชนิ ดพืชมากที่ สุด โดยมี การ
เปลี่ยนแปลงในกลุ่มของพืชไร่ ได้แก่ อ้อย มันสําปะหลัง และกลุ่มของไม้ยนื ต้น ได้แก่ ยูคาลิปตัสมาก
ที่สุด นอกจากนี้ ยงั พบว่ากลุ่มชุดดินที่ 40 เป็ นกลุ่มของดินที่มีการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินมากที่สุด
เนื่องจากคุณสมบัติของดินที่สามารถปลูกพืชได้หลากหลายชนิด
3. ข้อเสนอแนะ
1) การเปลี่ ยนแปลงสภาพการใช้ที่ดินจากพืชไร่ ผสม ไปเป็ นการปลูกพืชเชิ งเดี่ ยว
มากขึ้นโดยเฉพาะอ้อย มันสําปะหลัง และยางพารา ถึงแม้ว่าในปี การผลิต 2553 ราคาของผลผลิตอ้อย
มันสําปะหลัง และยางพารา จะค่อนข้างสู ง อันเนื่ องมาจากขาดวัตถุดิบป้ อนโรงงานอุตสาหกรรม
เพราะภัยแล้ง และปั ญหาศัตรู พืช แต่การเพิ่มพื้นที่ปลูกของพืชเศรษฐกิจทั้ง 3 ชนิ ด อาจจะส่ งผลต่อ
ราคาผลผลิ ต ได้ในภายหลัง รั ฐบาลจึ งควรมี การกําหนดนโยบายในการผลิ ตพืชเศรษฐกิ จให้เ ป็ น
รู ปธรรม เพื่อป้ องกันการเกิดปั ญหาราคาผลผลิตทางการเกษตรตกตํ่า
2) พื้นที่ป่าในจังหวัดกาฬสิ นธุ์ลดลงอย่างต่อเนื่ องในระยะเวลา 4 ปี รวมเนื้อที่ป่าที่
ลดลง 117,975 ไร่ เนื่ องมาจากการเพิ่มขึ้นของประชากร ที่ตอ้ งการเพิ่มพื้นที่ผลิตมันสําปะหลัง อ้อย
ยางพารา และยูคาลิ ปตัส จึ งมีการบุกรุ กเข้าไปทําประโยชน์ในเขตพื้นที่ป่า ซึ่ งอาจส่ งผลต่อสมดุ ล
ธรรมชาติในระยะยาวได้ รัฐควรมีกลไกป้ องกัน และบริ หารการใช้ทรัพยากรธรรมชาติที่เหลืออยูใ่ ห้มี
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3) พื้นที่นาข้าวเป็ นแหล่งผลิตอาหารที่สาํ คัญของประเทศไทย มีแนวโน้มลดลงเนื่อง
เปลี่ยนแปลงไปเป็ นพื้นที่ปลูกพืชเศรษฐกิจที่ให้ผลตอบแทนที่มากกว่าการผลิตข้าว หรื อเป็ นพื้นที่
ชุมชหรื อสิ่ งปลูกสร้าง จึงส่ งผลให้ผลผลิตข้าวลดลงอย่างต่อเนื่องสวนทางกับจํานวนประชากรที่เพิ่ม
มากขึ้น ซึ่ งอาจจะส่ งผลกระทบต่อความมัน่ คงทางอาหารของประเทศได้ในอนาคต รัฐบาลจึงควรมี
การติดตามการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินอย่างต่อเนื่ อง เพื่อให้สามารถกําหนดนโยบายสําหรับป้ องกัน
และแก้ไขปั ญหาที่อาจเกิดขึ้นได้ในอนาคต
4) การศึ ก ษาครั้ งนี้ หน่ ว ยงานต่ า ง ๆ สามารถนํา ข้อ มู ล ไปพิ จ ารณาเพื่ อ กํา หนด
แนวทางนโยบายการใช้ประโยชน์ที่ดินให้มีประสิ ทธิ ภาพ และสามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างยัง่ ยืน
ต่อไป

