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รายงานสภาพการใช้ที�ดนิ และการเปลี�ยนแปลงการใช้ที�ดนิ 

จงัหวดัร้อยเอด็ พ.ศ. 2553 

จงัหวดัร้อยเอ็ดเป็นจงัหวดัที�ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม คือ การทาํนาขา้ว 
โดยเฉพาะขา้วหอมมะลิ ซึ� งเป็นพืชหลกัที�เกษตรกรนิยมเพาะปลูกมากที�สุด ในปีการเพาะปลูก 2551/2552  
มีพื2นที�เพาะปลูกขา้วรวม 3,199,656 ไร่หรือประมาณร้อยละ  89.01  ของพื2นที�ทาํการเกษตรทั2งหมด 
โดยเป็นพื2นที�ปลูกขา้วหอมมะลิ 1,863,677 ไร่ (สาํนกังานพาณิชยจ์งัหวดัร้อยเอด็, 2552) ทางจงัหวดัร้อยเอ็ด
ไดก้าํหนดแนวทางการพฒันาเพื�อยกระดบัคุณภาพขา้วหอมมะลิที�ปลอดสารและมุ่งสู่เกษตรอินทรีย ์
โดยสอดคล้องกบัวิสัยทศัน์การพฒันาจงัหวดัที�มุ่งเป็นแหล่งผลิตและจาํหน่ายขา้วหอมมะลิชั2นดีสู่
ตลาดโลก ซึ� งเป็นการส่งเสริมและพฒันาประสิทธิภาพการผลิตภาคการเกษตรให้เขม้แข็ง นอกจากนี2
ยงัมีพืชเศรษฐกิจที�สาํคญั คือ มนัสาํปะหลงั ออ้ย ยางพารา และยคูาลิปตสั  โดยการเพาะปลูกพืชแต่ละชนิด
จะขึ2นอยู่กบัการตดัสินใจของเกษตรกร โดยอาศยัปัจจยัทางเศรษฐกิจและสังคมในแต่ละช่วงเป็นตวั
ตดัสินใจ ก่อให้เกิดการเปลี�ยนแปลงการใช้ที�ดินในแต่ละปีแตกต่างกันออกไป จากสถานการณ์
ดงักล่าวอาจก่อใหเ้กิดการบุกรุกพื2นที�ป่าไมเ้พื�อขยายพื2นที�ทางการเกษตร ทาํใหท้รัพยากรธรรมชาติเกิด
ความเสียหายได ้การจดัทาํฐานขอ้มูลการใชที้�ดินจึงเป็นตวัช่วยในการติดตามการเปลี�ยนแปลงการใชที้�ดิน 
และเป็นแนวทางในการใชท้รัพยากรธรรมชาติใหเ้กิดความย ั�งยนืมากที�สุด 

ดงันั2นกรมพฒันาที�ดิน โดยสํานกันโยบายและแผนการใช้ที �ดิน จึงไดจ้ดัทาํฐานขอ้มูล 
สภาพการใช้ที�ดินของจงัหวดัต่าง ๆ ซึ� งพิจารณาจากสภาพพื2นที� ความตอ้งการของชุมชนเป็นหลกั 
พร้อมทั2งศึกษาแนวนโยบายดา้นการเกษตรของรัฐบาล และทอ้งถิ�นในระดบัต่าง ๆ เพื�อนาํมาศึกษา
สถานการณ์สภาพการใช้ที�ดินและการเปลี�ยนแปลงการใช้ที�ดิน สําหรับใช้เป็นฐานขอ้มูลในการ 
วางแผนการใช้ที� ดิน และเพื�อเป็นแนวทางในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดความย ั�งยืน รวมทั2 ง
ก่อใหเ้กิดการใชป้ระโยชน์ที�ดินอยา่งมีประสิทธิภาพต่อไปในอนาคต  
 1. จงัหวดัร้อยเอ็ดมีเนื2อที�รวมทั2งสิ2น 5,187,156 ไร่ จากการดาํเนินการสํารวจ ในปี พ.ศ. 2553 
พบวา่สภาพการใชที้�ดินจาํแนกตามประเภทการใชที้�ดิน มีรายละเอียดดงันี2  
  1)  พื2นที�ชุมชนและสิ�งปลูกสร้าง มีเนื2อที�รวม 320,868 ไร่ หรือร้อยละ 6.18 ของเนื2อที�

จงัหวดั ประกอบดว้ยพื2นที�หมู่บา้นมากที�สุด มีเนื2อที� 231,564 ไร่ รองลงมา ไดแ้ก่ สถานที�ราชการและ

สถาบนัต่าง ๆ 41,971 ไร่ และตวัเมืองและยา่นการคา้ 39,084 ไร่ ตามลาํดบั 
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  2)  พื2นที�เกษตรกรรม เป็นประเภทการใช้ที�ดินที�มีเนื2อที�มากที�สุด คือ 4,127,180 ไร่ 
หรือร้อยละ 79.55 ของเนื2อที�จงัหวดั พืชเศรษฐกิจที�สําคญัไดแ้ก่ นาขา้ว  3,699,958 ไร่ ออ้ย 144,784 ไร่ 
มนัสาํปะหลงั 87,659 ไร่ ยคูาลิปตสั 92,080 ไร่ และยางพารา 71,352 ไร่ ตามลาํดบั 

3)  พื2นที�ป่าไม ้มีเนื2อที�รวม 329,320 ไร่ หรือร้อยละ 6.36 ของเนื2อที�จงัหวดั โดยพื2นที�
ป่าผลดัใบรอสภาพฟื2 นฟูมีเนื2อที�มากที�สุด 162,663 ไร่ ป่าผลดัใบสมบรูณ์ 140,417 ไร่ และสวนป่า
สมบรูณ์ 24,313 ไร่ ตามลาํดบั 
 4) พื2นที�นํ2 า มีเนื2อที�รวม 151,474 ไร่ หรือร้อยละ 2.93 ของเนื2อที�จงัหวดั ส่วนใหญ่
เป็นหนอง บึง มีเนื2อที�  54,310 ไร่ รองลงมา ไดแ้ก่ อ่างเก็บนํ2า 26,250 ไร่ และบ่อนํ2าในไร่นา 12,530 ไร่  

 5)  พื2นที�เบ็ดเตล็ด มีเนื2อที�รวม 258,314 ไร่ หรือร้อยละ 4.98 ของเนื2อที�จงัหวดั ส่วน
ใหญ่เป็นไมล้ะเมาะ 169,163 ไร่ ทุ่งหญา้ 53,722 ไร่ และพื2นที�ลุ่ม 34,047 ไร่ ตามลาํดบั   
 2. การเปลี�ยนแปลงการใชที้�ดินจงัหวดัร้อยเอ็ด ในปี พ.ศ. 2549  และ ปี พ.ศ. 2553 ที�สาํคญัไดแ้ก่ 
 1) พื2นที�ชุมชนและสิ�งปลูกสร้าง เพิ�มขึ2นจากปี พ.ศ. 2549 จาํนวน 12,021 ไร่ การ
เปลี�ยนแปลงที�เกิดจากการขยายตวัของชุมชนเขา้ไปในพื2นที�เกษตรกรรม ซึ� งเป็นผลมาจากการขยายตวั
ทางเศรษฐกิจ และมีการขยายของพื2นที�หน่วยงานราชการ องค์กรทอ้งถิ�น โดยเฉพาะองคก์ารบริหาร
ส่วนตาํบล โดยการเปลี�ยนแปลงในลกัษณะนี2 มีแนวโนม้เพิ�มมากขึ2น    
 2) พื2นที�เกษตรกรรมในภาพรวมของจงัหวดัร้อยเอ็ดลดลงจากปี พ.ศ. 2549 จาํนวน 
21,817 ไร่ โดยพื2นที�นาขา้ว และพื2นที�ไมผ้ลลดลง ส่วนพืชเศรษฐกิจที�สําคญั ไดแ้ก่ ออ้ย มนัสําปะหลงั 
ยางพารา และยคูาลิปตสั มีพื2นที�เพิ�มขึ2น เนื�องจากการเปลี�ยนแปลงทางดา้นเศรษฐกิจและสังคม ทาํให้
เกิดความแปรปรวนของราคาผลผลิต สืบเนื�องมาจากรัฐมีนโยบายเร่งปรับโครงสร้างการผลิตทาง
การเกษตรใหส้อดคลอ้งกบัโอกาสทางการตลาด โดยกาํหนดยทุธศาสตร์ใหป้ระเทศไทยเป็นศูนยก์ลาง
การผลิตอาหารของโลก และสนบัสนุนการผลิตพืชพลงังาน เช่น ปาล์มนํ2 ามนั ออ้ย มนัสําปะหลงั เพื�อ
สนบัสนุนนโยบายพลงังานทดแทน ส่วนพืชเศรษฐกิจยางพารานั2น รัฐมีโครงการขยายพื2นที�การปลูก
ให้เพิ�มมากขึ2น เพื�อสร้างงานในพื2นที� เพิ�มรายไดแ้ละความมั�นคง เพิ�มพื2นที�ป่า ลดปัญหาสิ�งแวดลอ้ม 
และการยา้ยแรงงาน ส่งผลให้เกษตรกรทาํการปลูกพืชตามนโยบายของรัฐเป็นจาํนวนมาก จึง
ก่อใหเ้กิดการเปลี�ยนแปลงการใชที้�ดินเกิดขึ2น   
 3) พื2นที�ป่าไม ้มีเนื2อที�ลดลงจากปี พ.ศ. 2549 จาํนวน 27,697 ไร่ การลดลงของพื2นที�
เกิดจากการจัดสรรพื2นที�ป่าให้แก่เกษตรกรสืบเนื�องมาจากการขยายตวัทางด้านเศรษฐกิจทาํให้
ประชาชนใชป้ระโยชน์จากป่าไมม้ากขึ2น  ทั2งในลกัษณะของการเป็นที�อยูอ่าศยั การตดัไมเ้พื�อการคา้ 
และการบุกถางป่าเพื�อการเกษตร  
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 4) พื2นที�นํ2า เพิ�มขึ2นจากปี พ.ศ. 2549 จาํนวน 5,254 ไร่ เนื�องจากมีความตอ้งการนํ2 าใช้
ในกิจกรรมต่างๆ ในปริมาณเพิ�มสูงขึ2น ได้แก่ ใช้นํ2 าเพื�อทาํนา ปลูกพืชไร่ ปลูกพืชผกัและเพื�อการ
อุปโภคบริโภคของประชาชนในหมู่บา้น จึงมีการพฒันาแหล่งนํ2 า เพิ�มพื2นที�ชลประทาน โดยเนน้การ
เพิ�มประสิทธิภาพการกระจายนํ2 าสู่พื2นที�การเกษตร เพื�อแกไ้ขปัญหาการขาดแคลนนํ2 า  และการเพิ�ม
ช่องทางระบายนํ2 าเพื�อลดความรุนแรงจากนํ2 าท่วม ที�เกิดขึ2นในบริเวณที�ราบลุ่มแม่นํ2 าชี และแม่นํ2 ามูล 
รวมทั2งลาํนํ2าสาขา 
 5) พื2นที�เบ็ดเตล็ด เพิ�มขึ2นจากปี พ.ศ. 2549 จาํนวน 32,239 ไร่ เป็นพื2นที�ทุ่งหญา้และ
ไมล้ะเมาะ ที�เกิดจากการสํารวจสภาพการใช้ที�ดินและการแยกประเภทการใช้ที�ดินในปี  พ.ศ. 2553    
ที�มีความละเอียดถูกตอ้งมากขึ2น และเกษตรกรปล่อยพื2นที�ให้เป็นที�ทิ2งร้างมากขึ2น เนื�องจากมีการใช้
พื2นที�แลว้ไดผ้ลผลิตทางการเกษตรไม่เพียงพอกบัความตอ้งการมากนกั 
 3. ขอ้เสนอแนะ  

 3.1 การสํารวจสภาพการใช้ที�ดินโดยใช้เทคโนโลยีการสํารวจระยะไกลจากการใช้
ภาพถ่ายดาวเทียมรายละเอียดสูง ทาํให้การสํารวจทาํได้อย่างรวดเร็ว ทนัสมยั และสะดวกยิ�งขึ2 น
โดยเฉพาะในพื2นที�ที�การคมนาคมยงัไม่สะดวก ทาํให้สามารถสํารวจไดค้รอบคลุมพื2นที�มากยิ�งขึ2นแต่
การใชภ้าพถ่ายดาวเทียมรายละเอียดสูงยงัมีขอ้จาํกดัเนื�องจากในบางครั2 งระยะเวลาการถ่ายภาพที�ไดไ้ม่
ตรงกบัฤดูกาลเพาะปลูก ทาํให้การตีความโดยใช้ภาพถ่ายดาวเทียมเพียงอย่างเดียวจึงอาจทาํให้เกิด
ความผิดพลาดได้ ดงันั2นจึงควรตรวจสอบความถูกตอ้งโดยการใช้แผนที�สภาพการใช้ที�ดินในอดีต 
ภาพถ่ายทางอากาศสี และการสํารวจภาคสนามร่วมกบัการสอบถามขอ้มูลจากคนในพื2นที� ทาํให้ได้
ขอ้มูลที�มีความถูกตอ้งและมีประสิทธิภาพยิ�งขึ2น 

 3.2  ผลของการศึกษาสภาพการใช้ที� ดินและการเปลี�ยนแปลงการใช้ที� ดินจังหวดั
ร้อยเอด็ ปี พ.ศ. 2553 พบประเด็นที�เป็นปัญหา และมีขอ้เสนอแนะเพื�อเป็นแนวทางในการปฏิบติัให้มี
การใชที้�ดินอยา่งย ั�งยนืในอนาคต 
  1)    ปัญหาการขาดแคลนนํ2 าเป็นสิ�งสําคญัที�จะตอ้งพฒันาเป็นอนัดบัแรก โดย
การเพิ�มประสิทธิภาพการกระจายนํ2 าจากแหล่งนํ2 าเดิมที�มีอยู่แล้วเข้าสู่พื2นที�การเกษตร เพิ�มพื2นที�
ชลประทาน จะทาํให้ลดความเสี�ยงจากความเสียหายที�มีสาเหตุมาจากฝนแลง้ และการเพิ�มช่องทาง
ระบายนํ2าใหล้ดความรุนแรงจากนํ2าท่วมได ้
  2)    เกษตรกรมีการใช้ที�ดินในการประกอบอาชีพการเกษตรมาอยา่งต่อเนื�อง 
โดยไม่ไดรั้บการปรับปรุงความอุดมสมบูรณ์อย่างเพียงพอ ทาํให้ดินขาดความอุดมสมบูรณ์ เกิดการ 
ชะลา้งพงัทลายของดินในพื2นที�ลาดชนัลงสู่แหล่งนํ2 าทาํให้นํ2 าตื2นเขิน และเกิดการแพร่กระจาย ของดิน
เค็มได ้ควรมีการกาํหนดมาตรการอนุรักษ์ดินและนํ2 า เช่น การส่งเสริม/สนบัสนุนรูปแบบระบบวน
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เกษตรและการปลูกพืชคลุมดินในพื2นที�เกษตรเชิงเดี�ยว หลีกเลี�ยงกิจกรรมการชะลา้งพงัทลายของหนา้
ดินทั2งที�เกิดขึ2นเองตามธรรมชาติหรือกิจกรรมของมนุษย ์ 
  3)    ปัญหาราคาข้าวและผลผลิตการเกษตรตกตํ�า ผลผลิตการเกษตรของ 
จังหวดัร้อยเอ็ดเรียงตามลําดับความสําคัญทางเศรษฐกิจ คือ ข้าว อ้อย มันสําปะหลัง ยางพารา    
ผลผลิตที�มีปัญหาดา้นราคาตลอดมาคือ ขา้ว และโดยเฉพาะขา้วหอมมะลิที�เป็นสินคา้หลกัของจงัหวดั 
ซึ� งเกษตรกรไม่สามารถกําหนดราคาผลผลิตเองได้ขึ2 นอยู่กับกลไกตลาด ทาํให้ส่งผลกระทบต่อ
เกษตรกรเป็นอย่างมาก ดงันั2นจึงควรส่งเสริมเกษตรกรให้ใช้เทคโนโลยีการปลูกขา้วหอมมะลิ ดว้ย
วิธีการเกษตรดีที�เหมาะสม (GAP : Good Agricultural Practice) ซึ� งเป็นการพฒันาคุณภาพขา้วเปลือก
ใหมี้คุณภาพดีที�โรงสีตอ้งการ ที�จะเป็นการสร้างขา้วหอมมะลิให้มีมาตรฐาน และเป็นสิ�งที�จะยกระดบั
ราคาขา้วเปลือกใหสู้งขึ2นไดต้ามกลไกตลาดที�แทจ้ริง เป็นการเพิ�มรายไดใ้หเ้กษตรกรอยา่งมั�นคง 
  4)    ปัญหาการบุกรุกพื2นที�ป่าไม ้ในลกัษณะของการเป็นที�อยู่อาศยั เช่น การ
ใช้พื2นที�เป็นสํานกัสงฆ์ การตดัไมเ้พื�อการคา้ และการบุกถางป่าเพื�อการเกษตร ทาํให้พื2นที�ป่าไมล้ด
จาํนวนลง จึงควรมีการฟื2 นฟูใหคื้นสภาพธรรมชาติและคงพื2นที�ไม่ให้มีการบุกรุกอีก หรือทาํการฟื2 นฟู
พื2นที�ไมล้ะเมาะให้เปลี�ยนสภาพกลายเป็นป่ารอสภาพฟื2 นฟู ซึ� งจะทาํให้มีพื2นที�ป่าไมเ้พิ�มจาํนวนมาก
ขึ2นในอนาคต 
  5)    พื2นที�อื�น ๆ ไดแ้ก่ พื2นที�ทุ่งหญา้ และพื2นที�ไมล้ะเมาะ มีจาํนวนเพิ�มมากขึ2น 
เนื�องจากในอดีตเกษตรกรทาํการเกษตรกรรมในพื2นที�แลว้ไดผ้ลผลิตไม่เพียงพอต่อความตอ้งการ จึง
ปล่อยพื2นที�ทิ2งให้ร้างซึ� งเกิดขึ2นเป็นจาํนวนมากขึ2น ดงันั2นจึงควรมีการศึกษาศกัยภาพของดิน ในพื2นที�
อื�น ๆ และทาํการปรับปรุงดิน เพื�อใหส้ามารถนาํมาใชป้ระโยชน์ทางการเกษตรต่อไปไดอี้ก  
 4. ประโยชน์ที�ไดรั้บ 

  1) ไดท้ราบถึงสถานการณ์การใชที้�ดินของจงัหวดัร้อยเอ็ดในปี พ.ศ. 2553 รวมทั2งปัจจยั
ที�ทาํใหเ้กิดการเปลี�ยนแปลงการใชที้�ดิน ระหวา่งปี พ.ศ.  2549 และปี พ.ศ. 2553  
  2) สามารถใชเ้ป็นฐานขอ้มูลในการกาํหนดแผนการใชที้�ดิน เพื�อใหเ้กิดการพฒันาทาง
การเกษตรอยา่งมีประสิทธิภาพและย ั�งยนื 
  3) หน่วยงานต่าง ๆ รวมทั2งสถาบนัการศึกษาสามารถนาํขอ้มูลแผนที�สภาพการใช้ที�ดิน
เชิงเลข ไปเป็นฐานขอ้มูลในการประกอบการวิจยัและคน้ควา้ 
  4) สามารถนาํขอ้มูลแผนที�สภาพการใช้ที�ดินเชิงเลขไปใช้ในการคาดการณ์ผลผลิตพืช
เศรษฐกิจล่วงหนา้ เพื�อวางแผนพฒันาพืชเศรษฐกิจในอนาคตไดเ้ป็นอยา่งดี 
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