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บทสรุปสําหรับผู้บริหาร 

รายงานสภาพการใช้ที่ดนิ และการเปลีย่นแปลงการใช้ทีด่นิ 

จังหวดักาฬสินธ์ุ พ.ศ. 2553 

 แผนพฒันาจงัหวดักาฬสินธ์ุ 4 ปี (2554-2557) ไดก้าํหนดประเด็นยทุธศาสตร์ไว ้4 ประเด็น 
โดยประเด็นยุทธศาสตร์แรก คือ การพฒันาผลผลิตทางการเกษตร โดยจงัหวดักาฬสินธ์ุมีจุดแข็ง
ทางดา้นกายภาพ คือ มีอ่างเก็บนํ้ าขนาดใหญ่ คือ เข่ือนลาํปาว ซ่ึงมีพื้นท่ีไดรั้บประโยชน์จากระบบ
ชลประทานน้ี เป็นบริเวณกวา้งถึง 3 อาํเภอ คือ อาํเภอเมือง ยางตลาด และอาํเภอกมลาไสย รวมทั้งมี
สภาพภูมิประเทศเอ้ือต่อการประกอบอาชีพเกษตร จึงมีผลผลิตทางการเกษตรท่ีหลากหลาย  เช่น ขา้ว 
กุง้ ปลา มนัสําปะหลงั และออ้ย  ประกอบกบัในพ้ืนท่ีมีโรงงานอุตสาหกรรมแปรรูปขนาดใหญ่อยู่
หลายแห่ง และเพื่อให้สามารถกาํหนดนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ต่างๆ รองรับการพฒันาอย่าง
รวดเร็วของจงัหวดั และทนักบัการแข่งขนัทางการตลาดทั้งภายใน และภายนอก โดยตอ้งสอดคลอ้ง
กบัส่ิงแวดลอ้ม เศรษฐกิจ และสังคม เพื่อให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างย ัง่ยืนต่อไปในอนาคต ดงันั้น
ขอ้มูลสภาพการใชท่ี้ดินท่ีเป็นปัจจุบนัจึงถือไดว้่าเป็นขอ้มูลพ้ืนฐานท่ีสาํคญั กรมพฒันาท่ีดินจึงนาํการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศภูมิศาสตร์ เขา้มาช่วยในการจดัทาํฐานขอ้มูลสภาพการใช้ท่ีดินจงัหวดั
กาฬสินธ์ุ ร่วมกบัการสาํรวจภาคสนาม ซ่ึงไดเ้ร่ิมดาํเนินการตั้งแต่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2552 – 30 กนัยายน 
พ.ศ. 2553 ผลการดาํเนินการดงัน้ี 
   1.  จงัหวดักาฬสินธ์ุมีพื้นท่ีรวมทั้งส้ิน  4,341,716 ไร่ จากการดาํเนินการสํารวจใน 

ปี พ.ศ. 2553 พบวา่สภาพการใชท่ี้ดินจาํแนกตามประเภทการใชท่ี้ดินไดด้งัรายละเอียดดงัน้ี 

   1)  พื้นท่ี เกษตรกรรม  เ ป็นประเภทการใช้ท่ี ดินท่ีมี เ น้ือท่ีมากท่ีสุด  คือ 

3,175,357 ไร่ หรือร้อยละ 73.13 ของเน้ือท่ีจงัหวดั โดยพืชเศรษฐกิจท่ีสาํคญัไดแ้ก่ นาขา้ว 1,864,385 

ไร่ ออ้ย 691,029 ไร่ ปลูกมนัสําปะหลงั 325,345 ไร่ ยางพารา 117,657 ไร่ และยูคาลิปตสั  94,599 ไร่ 

ตามลาํดบั 

   2)  พื้นท่ีป่าไม ้มีเน้ือท่ีรวม 598,308 ไร่ หรือร้อยละ 13.78 ของเน้ือท่ีจงัหวดั 

โดยพ้ืนท่ีป่าผลดัใบสมบรูณ์ มีเน้ือท่ีมากท่ีสุด 406,694 ไร่ รองลงมาไดแ้ก่ สวนป่าสมบูรณ์ มีพื้นท่ี 

83,004 ไร่และป่าผลดัใบรอสภาพฟ้ืนฟ ู70,935 ไร่ ตามลาํดบั 
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   3)  พื้นท่ีแหล่งนํ้ า มีเน้ือท่ีรวม 221,770 ไร่ หรือร้อยละ 5.11 ของเน้ือท่ีจงัหวดั 

ส่วนใหญ่เป็นพื้นท่ีอ่างเก็บนํ้ า 150,541 ไร่ รองลงมาได้แก่ หนอง บึง ทะเลสาบ 31,169 ไร่ และ 

แม่นํ้า ลาํคลอง มีเน้ือท่ีทั้งหมด 24,914 ไร่ ตามลาํดบั 

   4)  พื้นท่ีชุมชนและส่ิงปลูกสร้าง มีเน้ือท่ีรวม 220,258 ไร่ หรือร้อยละ 5.07 ของ

เน้ือท่ีจงัหวดั โดยพื้นท่ีส่วนใหญ่เป็นพื้นท่ีหมู่บา้น 143,233 ไร่ รองลงมาไดแ้ก่ พื้นท่ีสถานท่ีราชการ

และสถาบนัต่างๆ มีเน้ือท่ี 33,939 ไร่ ตามลาํดบั 

       5)   พื้นท่ีเบ็ดเตลด็มีเน้ือท่ีรวม 126,023 ไร่ หรือร้อยละ 2.91 ของเน้ือท่ีจงัหวดั 

ส่วนใหญ่เป็นพื้นท่ีไมล้ะเมาะ 81,221 ไร่ และทุ่งหญา้ 17,864  ไร่ 

  2. การเปล่ียนแปลงการใช้ท่ีดินจังหวดักาฬสินธ์ุ ปี พ.ศ. 2549 ระหว่าง ปี พ.ศ. 2553   

ท่ีสาํคญัไดแ้ก่ 

  1)  พื้นท่ีชุมชนและส่ิงปลูกสร้าง เพิ่มข้ึนมากท่ีสุดถึงคือ 31,274 ไร่  

จากการขยายตวัของชุมชน เน่ืองจากการเพิ่มข้ึนของประชากร มีการสร้างหมู่บา้นจดัสรร สถานท่ี

พกัผอ่นหยอ่นใจ ลานตากและแหล่งรับซ้ือทางการเกษตร โรงงานอุตสาหกรรม และสถานท่ีราชการ

และสถาบนัต่างๆ เพิ่มข้ึน 

  2)  พื้นท่ีเกษตรกรรม ลดลงจากปี พ.ศ. 2549  26,447 ไร่ เม่ือพิจารณาเป็นราย

พืชท่ีสําคญั จะพบว่าพ้ืนท่ีปลูกพืชไร่ผสมลดลงมากท่ีสุดถึง 595,457 ไร่ รองลงมาคือพื้นท่ีนาขา้ว

ลดลง 65,653 ไร่ โดยเปล่ียนแปลงไปเป็นพื้นท่ีปลูกพืชไร่เชิงเด่ียว เช่น มนัสําปะหลงัและออ้ย  

สืบเน่ืองมาจากความตอ้งการวตัถุดิบป้อนโรงงานอุตสาหกรรมมากที่สุด และราคาของผลผลิตท่ี

สูงข้ึนเนื่องจากสภาวะการขาดผลผลิตป้อนโรงงานเพราะปัญหาภยัธรรมชาติ และศตัรูพืช 

นอกจากน้ียงัพบว่าพื้นที่ปลูกยางพารายงัมีการขยายตวัเพิ่มมากข้ึนจาก ปี 2549 ถึง 102,750 ไร่ 

เน่ืองมาจากเกษตรกรเห็นความสําเร็จของเกษตรกรผูริ้เร่ิมปลูก และราคายางพาราทาํรายไดใ้ห้

ดีกว่าการปลูกพืชไร่ชนิดอ่ืนๆ จึงเป็นแรงจูงใจให้เกษตรกรขยายพ้ืนท่ีการผลิตต่อไป แมว้่านโยบาย

ของรัฐจะส่งเสริมให้เกษตรเพิ่มผลผลิตต่อพื้นที่มากกว่าการขยายพื้นที่ปลูกก็ตาม นอกจากน้ียงั

พบว่าพื้นที่ปลูกยคูาลิปตสัเพิ่มข้ึน 74,653 ไร่ เน่ืองมาจากมีความตอ้งการวตัถุดิบป้อนโรงงาน

สาํหรับผลิตเยื่อกระดาษเพิ่มมากข้ึน  
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   3)  พื้นท่ีป่าไม ้โดยภาพรวมพื้นท่ีป่าไมข้องจงัหวดักาฬสินธ์ุลดลง 48,191 ไร่ 

แต่เม่ือพิจารณาในรายละเอียด พบวา่ ป่าสมบูรณ์มีเน้ือท่ีลดลง 3,116 ไร่ โดยเปล่ียนไปเป็นป่ารอสภาพ

ฟ้ืนฟูมากท่ีสุด ในขณะท่ีป่ารอสภาพฟ้ืนฟูมีพื้นท่ีเพิ่มข้ึนลดลงถึง 45,075 ไร่ โดยเปล่ียนแปลงไปเป็น

ป่าสมบูรณ์ มากท่ีสุด 43,315 ไร่ และพ้ืนท่ีอ่ืนๆ อีก 7,451 ไร่ โดยเฉพาะในพื้นท่ีป่าสงวนในเขตอาํเภอ

ต่างๆ เช่น ในเขตป่าดงระแนง ในอาํเภอยางตลาด ป่าดงมูล ในอาํเภอท่าคนัโทและหนองกุงศรี  

ป่าดงภูพาน ในอาํเภอคาํม่วง ป่าภูโหล่ย อาํเภอกุฉินารายณ์ และป่าดงแม่เผ็ด อาํเภอดอนจาน  

และกฉิุนารายณ์   

  4)   พื้นท่ีแหล่งนํ้ า มีเน้ือท่ีเพิ่มข้ึน 3,782 ไร่ เป็นอ่างเก็บนํ้ าลาํพนัชาด และบ่อนํ้ าใน

ไร่นา 

  5)   พื้นท่ีอ่ืนๆ มีเน้ือท่ีเพ่ิมข้ึน 39,582 ไร่ โดยพบว่าเปล่ียนแปลงมาจากพ้ืนท่ีปลูก 

พืชไร่มากท่ีสุด รองลงมาคือนาขา้ว และป่าสมบูรณ์ ตามลาํดบั 

  6)  เม่ือพิจารณาถึงศกัยภาพของดินซ่ึงจาํแนกตามสํานักสํารวจและวางแผนการใชท่ี้ดิน
พบว่า พื้นท่ีปลูกพืชบนพื้นท่ีดอน เป็นพื้นท่ีท่ีทีการเปล่ียนแปลงชนิดพืชมากท่ีสุด โดยมีการ
เปล่ียนแปลงในกลุ่มของพืชไร่ ไดแ้ก่ ออ้ย มนัสาํปะหลงั และกลุ่มของไมย้นืตน้ ไดแ้ก่ ยคูาลิปตสัมาก
ท่ีสุด นอกจากน้ียงัพบว่ากลุ่มชุดดินท่ี 40 เป็นกลุ่มของดินท่ีมีการเปล่ียนแปลงการใชท่ี้ดินมากท่ีสุด 
เน่ืองจากคุณสมบติัของดินท่ีสามารถปลูกพืชไดห้ลากหลายชนิด 
  3. ขอ้เสนอแนะ 

  1)  การเปล่ียนแปลงสภาพการใชท่ี้ดินจากพืชไร่ผสม ไปเป็นการปลูกพืชเชิงเด่ียว
มากข้ึนโดยเฉพาะออ้ย มนัสาํปะหลงั และยางพารา ถึงแมว้่าในปีการผลิต 2553 ราคาของผลผลิตออ้ย 
มนัสําปะหลงั และยางพารา จะค่อนขา้งสูง อนัเน่ืองมาจากขาดวตัถุดิบป้อนโรงงานอุตสาหกรรม 
เพราะภยัแลง้ และปัญหาศตัรูพืช แต่การเพิ่มพื้นท่ีปลูกของพืชเศรษฐกิจทั้ง 3 ชนิด อาจจะส่งผลต่อ
ราคาผลผลิตได้ในภายหลงั รัฐบาลจึงควรมีการกาํหนดนโยบายในการผลิตพืชเศรษฐกิจให้เป็น
รูปธรรม เพื่อป้องกนัการเกิดปัญหาราคาผลผลิตทางการเกษตรตกตํ่า 
  2)  พื้นท่ีป่าในจงัหวดักาฬสินธ์ุลดลงอยา่งต่อเน่ืองในระยะเวลา 4 ปี รวมเน้ือท่ีป่าท่ี
ลดลง 117,975 ไร่ เน่ืองมาจากการเพ่ิมข้ึนของประชากร ท่ีตอ้งการเพิ่มพื้นท่ีผลิตมนัสาํปะหลงั ออ้ย 
ยางพารา และยูคาลิปตสั จึงมีการบุกรุกเขา้ไปทาํประโยชน์ในเขตพ้ืนท่ีป่า ซ่ึงอาจส่งผลต่อสมดุล
ธรรมชาติในระยะยาวได ้รัฐควรมีกลไกป้องกนั และบริหารการใชท้รัพยากรธรรมชาติท่ีเหลืออยูใ่หมี้
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  3)  พื้นท่ีนาขา้วเป็นแหล่งผลิตอาหารท่ีสาํคญัของประเทศไทย มีแนวโนม้ลดลงเน่ือง
เปล่ียนแปลงไปเป็นพื้นท่ีปลูกพืชเศรษฐกิจท่ีให้ผลตอบแทนท่ีมากกว่าการผลิตขา้ว หรือเป็นพื้นท่ี
ชุมชหรือส่ิงปลูกสร้าง จึงส่งผลให้ผลผลิตขา้วลดลงอยา่งต่อเน่ืองสวนทางกบัจาํนวนประชากรท่ีเพ่ิม
มากข้ึน ซ่ึงอาจจะส่งผลกระทบต่อความมัน่คงทางอาหารของประเทศไดใ้นอนาคต รัฐบาลจึงควรมี
การติดตามการเปล่ียนแปลงการใชท่ี้ดินอยา่งต่อเน่ือง เพ่ือใหส้ามารถกาํหนดนโยบายสาํหรับป้องกนั
และแกไ้ขปัญหาท่ีอาจเกิดข้ึนไดใ้นอนาคต 
  4)  การศึกษาคร้ังน้ี หน่วยงานต่าง ๆ สามารถนําข้อมูลไปพิจารณาเพื่อกําหนด
แนวทางนโยบายการใชป้ระโยชน์ท่ีดินให้มีประสิทธิภาพ และสามารถใชป้ระโยชน์ไดอ้ย่างย ัง่ยืน
ต่อไป 
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