บทสรุ ปสํ าหรับผู้บริหาร
รายงานสภาพการใช้ ทีดนิ และการเปลีย นแปลงการใช้ ทีดนิ
จังหวัดร้ อยเอ็ด พ.ศ. 2553
จังหวัดร้อยเอ็ดเป็ นจังหวัดทีประชากรส่ วนใหญ่ประกอบอาชี พเกษตรกรรม คือ การทํานาข้าว
โดยเฉพาะข้าวหอมมะลิ ซึ งเป็ นพืชหลักทีเกษตรกรนิ ยมเพาะปลูกมากทีสุด ในปี การเพาะปลูก 2551/2552
มีพ2ืนทีเพาะปลูกข้าวรวม 3,199,656 ไร่ หรื อประมาณร้ อยละ 89.01 ของพื2นทีทาํ การเกษตรทั2งหมด
โดยเป็ นพื2นทีปลูกข้าวหอมมะลิ 1,863,677 ไร่ (สํานักงานพาณิ ชย์จงั หวัดร้อยเอ็ด, 2552) ทางจังหวัดร้อยเอ็ด
ได้กาํ หนดแนวทางการพัฒนาเพือยกระดับคุ ณภาพข้าวหอมมะลิทีปลอดสารและมุ่งสู่ เกษตรอินทรี ย ์
โดยสอดคล้องกับวิสัยทัศน์การพัฒนาจังหวัดที มุ่งเป็ นแหล่ งผลิ ตและจําหน่ ายข้าวหอมมะลิ ช2 นั ดี สู่
ตลาดโลก ซึ งเป็ นการส่ งเสริ มและพัฒนาประสิ ทธิ ภาพการผลิตภาคการเกษตรให้เข้มแข็ง นอกจากนี2
ยังมีพืชเศรษฐกิจทีสาํ คัญ คือ มันสําปะหลัง อ้อย ยางพารา และยูคาลิปตัส โดยการเพาะปลูกพืชแต่ละชนิ ด
จะขึ2นอยู่กบั การตัดสิ นใจของเกษตรกร โดยอาศัยปั จจัยทางเศรษฐกิ จและสังคมในแต่ละช่ วงเป็ นตัว
ตัดสิ น ใจ ก่ อให้เกิ ดการเปลี ย นแปลงการใช้ที ดิน ในแต่ ล ะปี แตกต่ า งกัน ออกไป จากสถานการณ์
ดังกล่าวอาจก่อให้เกิดการบุกรุ กพื2นทีป่าไม้เพือขยายพื2นทีทางการเกษตร ทําให้ทรัพยากรธรรมชาติเกิด
ความเสี ยหายได้ การจัดทําฐานข้อมูลการใช้ทีดินจึงเป็ นตัวช่วยในการติดตามการเปลียนแปลงการใช้ทีดิน
และเป็ นแนวทางในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดความยัง ยืนมากทีสุด
ดัง นั2น กรมพัฒ นาที ดิ น โดยสํา นัก นโยบายและแผนการใช้ที ดิ น จึง ได้จ ดั ทํา ฐานข้อ มูล
สภาพการใช้ทีดินของจังหวัดต่าง ๆ ซึ งพิจารณาจากสภาพพื2นที ความต้องการของชุ มชนเป็ นหลัก
พร้ อมทั2งศึกษาแนวนโยบายด้านการเกษตรของรัฐบาล และท้องถินในระดับต่าง ๆ เพือนํามาศึกษา
สถานการณ์ ส ภาพการใช้ที ดิน และการเปลี ย นแปลงการใช้ที ดิน สํา หรั บ ใช้เป็ นฐานข้อมู ล ในการ
วางแผนการใช้ที ดิ น และเพื อเป็ นแนวทางในการใช้ทรั พยากรธรรมชาติ ให้ เกิ ดความยัง ยื น รวมทั2ง
ก่อให้เกิดการใช้ประโยชน์ทีดินอย่างมีประสิ ทธิ ภาพต่อไปในอนาคต
1. จังหวัดร้ อยเอ็ดมี เนื2 อทีรวมทั2งสิ2 น 5,187,156 ไร่ จากการดําเนิ นการสํารวจ ในปี พ.ศ. 2553
พบว่าสภาพการใช้ทีดินจําแนกตามประเภทการใช้ทีดิน มีรายละเอียดดังนี2
1) พื2นทีชุมชนและสิ งปลูกสร้าง มีเนื2อทีรวม 320,868 ไร่ หรื อร้อยละ 6.18 ของเนื2 อที
จังหวัด ประกอบด้วยพื2นทีหมู่บา้ นมากทีสุด มีเนื2อที 231,564 ไร่ รองลงมา ได้แก่ สถานทีราชการและ
สถาบันต่าง ๆ 41,971 ไร่ และตัวเมืองและย่านการค้า 39,084 ไร่ ตามลําดับ
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2) พื2นที เกษตรกรรม เป็ นประเภทการใช้ทีดินทีมีเนื2 อที มากทีสุด คื อ 4,127,180 ไร่
หรื อร้ อยละ 79.55 ของเนื2 อที จงั หวัด พืชเศรษฐกิ จทีสําคัญได้แก่ นาข้าว 3,699,958 ไร่ อ้อย 144,784 ไร่
มันสําปะหลัง 87,659 ไร่ ยูคาลิปตัส 92,080 ไร่ และยางพารา 71,352 ไร่ ตามลําดับ
3) พื2นทีป่าไม้ มีเนื2อทีรวม 329,320 ไร่ หรื อร้อยละ 6.36 ของเนื2 อทีจงั หวัด โดยพื2นที
ป่ าผลัดใบรอสภาพฟื2 นฟูมีเนื2 อทีมากที สุด 162,663 ไร่ ป่ าผลัดใบสมบรู ณ์ 140,417 ไร่ และสวนป่ า
สมบรู ณ์ 24,313 ไร่ ตามลําดับ
4) พื2นที น2 าํ มี เนื2 อที รวม 151,474 ไร่ หรื อร้ อยละ 2.93 ของเนื2 อทีจงั หวัด ส่ วนใหญ่
เป็ นหนอง บึง มีเนื2อที 54,310 ไร่ รองลงมา ได้แก่ อ่างเก็บนํ2า 26,250 ไร่ และบ่อนํ2าในไร่ นา 12,530 ไร่
5) พื2นทีเบ็ดเตล็ด มีเนื2 อทีรวม 258,314 ไร่ หรื อร้ อยละ 4.98 ของเนื2 อทีจงั หวัด ส่ วน
ใหญ่เป็ นไม้ละเมาะ 169,163 ไร่ ทุ่งหญ้า 53,722 ไร่ และพื2นทีลุ่ม 34,047 ไร่ ตามลําดับ
2. การเปลียนแปลงการใช้ทีดินจังหวัดร้อยเอ็ด ในปี พ.ศ. 2549 และ ปี พ.ศ. 2553 ทีสาํ คัญได้แก่
1)
พื2นทีชุมชนและสิ งปลูกสร้าง เพิมขึ2นจากปี พ.ศ. 2549 จํานวน 12,021 ไร่ การ
เปลียนแปลงทีเกิดจากการขยายตัวของชุมชนเข้าไปในพื2นทีเกษตรกรรม ซึ งเป็ นผลมาจากการขยายตัว
ทางเศรษฐกิ จ และมีการขยายของพื2นทีหน่วยงานราชการ องค์กรท้องถิ น โดยเฉพาะองค์การบริ หาร
ส่ วนตําบล โดยการเปลียนแปลงในลักษณะนี2มีแนวโน้มเพิมมากขึ2น
2) พื2นทีเกษตรกรรมในภาพรวมของจังหวัดร้ อยเอ็ดลดลงจากปี พ.ศ. 2549 จํานวน
21,817 ไร่ โดยพื2นทีนาข้าว และพื2นทีไม้ผลลดลง ส่ วนพืชเศรษฐกิจทีสําคัญ ได้แก่ อ้อย มันสําปะหลัง
ยางพารา และยูคาลิปตัส มีพ2ืนทีเพิมขึ2น เนื องจากการเปลียนแปลงทางด้านเศรษฐกิจและสังคม ทําให้
เกิ ดความแปรปรวนของราคาผลผลิ ต สื บเนื องมาจากรั ฐมีนโยบายเร่ งปรับโครงสร้ างการผลิ ตทาง
การเกษตรให้สอดคล้องกับโอกาสทางการตลาด โดยกําหนดยุทธศาสตร์ ให้ประเทศไทยเป็ นศูนย์กลาง
การผลิตอาหารของโลก และสนับสนุนการผลิตพืชพลังงาน เช่น ปาล์มนํ2ามัน อ้อย มันสําปะหลัง เพือ
สนับสนุ นนโยบายพลังงานทดแทน ส่ วนพืชเศรษฐกิจยางพารานั2น รัฐมีโครงการขยายพื2นทีการปลูก
ให้เพิมมากขึ2น เพือสร้างงานในพื2นที เพิมรายได้และความมัน คง เพิมพื2นทีป่า ลดปั ญหาสิ งแวดล้อม
และการย้า ยแรงงาน ส่ ง ผลให้ เ กษตรกรทํา การปลู ก พื ช ตามนโยบายของรั ฐ เป็ นจํา นวนมาก จึ ง
ก่อให้เกิดการเปลียนแปลงการใช้ทีดินเกิดขึ2น
3) พื2นทีป่าไม้ มีเนื2อทีลดลงจากปี พ.ศ. 2549 จํานวน 27,697 ไร่ การลดลงของพื2นที
เกิ ดจากการจัด สรรพื2 น ที ป่ าให้แ ก่ เ กษตรกรสื บ เนื องมาจากการขยายตัว ทางด้า นเศรษฐกิ จ ทํา ให้
ประชาชนใช้ประโยชน์จากป่ าไม้มากขึ2น ทั2งในลักษณะของการเป็ นทีอยูอ่ าศัย การตัดไม้เพือการค้า
และการบุกถางป่ าเพือการเกษตร
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4) พื2นทีน2 าํ เพิมขึ2นจากปี พ.ศ. 2549 จํานวน 5,254 ไร่ เนื องจากมีความต้องการนํ2าใช้
ในกิ จกรรมต่างๆ ในปริ มาณเพิมสู งขึ2 น ได้แก่ ใช้น2 าํ เพือทํานา ปลู กพืชไร่ ปลู กพืชผักและเพือการ
อุปโภคบริ โภคของประชาชนในหมู่บา้ น จึงมีการพัฒนาแหล่งนํ2า เพิมพื2นทีชลประทาน โดยเน้นการ
เพิมประสิ ทธิ ภาพการกระจายนํ2าสู่ พ2ืนทีการเกษตร เพือแก้ไขปั ญหาการขาดแคลนนํ2า และการเพิม
ช่องทางระบายนํ2าเพือลดความรุ นแรงจากนํ2าท่วม ทีเกิ ดขึ2นในบริ เวณทีราบลุ่มแม่น2 าํ ชี และแม่น2 าํ มูล
รวมทั2งลํานํ2าสาขา
5) พื2นทีเบ็ดเตล็ด เพิมขึ2นจากปี พ.ศ. 2549 จํานวน 32,239 ไร่ เป็ นพื2นทีทุ่งหญ้าและ
ไม้ละเมาะ ทีเกิ ดจากการสํารวจสภาพการใช้ทีดินและการแยกประเภทการใช้ทีดินในปี พ.ศ. 2553
ทีมีความละเอียดถูกต้องมากขึ2น และเกษตรกรปล่อยพื2นทีให้เป็ นทีทิ2งร้ างมากขึ2น เนื องจากมีการใช้
พื2นทีแล้วได้ผลผลิตทางการเกษตรไม่เพียงพอกับความต้องการมากนัก
3. ข้อเสนอแนะ
3.1 การสํารวจสภาพการใช้ทีดินโดยใช้เทคโนโลยีการสํารวจระยะไกลจากการใช้
ภาพถ่ า ยดาวเที ย มรายละเอี ย ดสู ง ทํา ให้การสํา รวจทํา ได้อย่างรวดเร็ ว ทัน สมัย และสะดวกยิง ขึ2 น
โดยเฉพาะในพื2นทีทีการคมนาคมยังไม่สะดวก ทําให้สามารถสํารวจได้ครอบคลุมพื2นทีมากยิงขึ2นแต่
การใช้ภาพถ่ายดาวเทียมรายละเอียดสู งยังมีขอ้ จํากัดเนืองจากในบางครั2งระยะเวลาการถ่ายภาพทีได้ไม่
ตรงกับฤดูกาลเพาะปลูก ทําให้การตีความโดยใช้ภาพถ่ายดาวเทียมเพียงอย่างเดี ยวจึงอาจทําให้เกิ ด
ความผิดพลาดได้ ดังนั2นจึงควรตรวจสอบความถู กต้องโดยการใช้แผนที สภาพการใช้ทีดินในอดี ต
ภาพถ่ายทางอากาศสี และการสํารวจภาคสนามร่ วมกับการสอบถามข้อมูลจากคนในพื2นที ทําให้ได้
ข้อมูลทีมีความถูกต้องและมีประสิ ทธิ ภาพยิง ขึ2น
3.2 ผลของการศึ ก ษาสภาพการใช้ที ดิน และการเปลี ย นแปลงการใช้ที ดิน จัง หวัด
ร้อยเอ็ด ปี พ.ศ. 2553 พบประเด็นทีเป็ นปั ญหา และมีขอ้ เสนอแนะเพือเป็ นแนวทางในการปฏิบตั ิให้มี
การใช้ทีดินอย่างยัง ยืนในอนาคต
1)
ปั ญหาการขาดแคลนนํ2าเป็ นสิ งสําคัญทีจะต้องพัฒนาเป็ นอันดับแรก โดย
การเพิ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการกระจายนํ2า จากแหล่ ง นํ2า เดิ ม ที มี อยู่แ ล้ว เข้า สู่ พ2ื น ที ก ารเกษตร เพิ ม พื2 น ที
ชลประทาน จะทําให้ลดความเสี ยงจากความเสี ยหายทีมีสาเหตุมาจากฝนแล้ง และการเพิมช่ องทาง
ระบายนํ2าให้ลดความรุ นแรงจากนํ2าท่วมได้
2)
เกษตรกรมีการใช้ทีดินในการประกอบอาชี พการเกษตรมาอย่างต่อเนื อง
โดยไม่ได้รับการปรับปรุ งความอุดมสมบูรณ์อย่างเพียงพอ ทําให้ดินขาดความอุดมสมบูรณ์ เกิ ดการ
ชะล้างพังทลายของดินในพื2นทีลาดชันลงสู่ แหล่งนํ2าทําให้น2 าํ ตื2นเขิน และเกิดการแพร่ กระจาย ของดิน
เค็มได้ ควรมีการกําหนดมาตรการอนุ รักษ์ดินและนํ2า เช่ น การส่ งเสริ ม/สนับสนุ นรู ปแบบระบบวน
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เกษตรและการปลูกพืชคลุมดินในพื2นทีเกษตรเชิงเดียว หลีกเลียงกิจกรรมการชะล้างพังทลายของหน้า
ดินทั2งทีเกิดขึ2นเองตามธรรมชาติหรื อกิจกรรมของมนุษย์
3)
ปั ญ หาราคาข้า วและผลผลิ ต การเกษตรตกตํา ผลผลิ ต การเกษตรของ
จัง หวัด ร้ อ ยเอ็ ด เรี ย งตามลํา ดับ ความสํ า คัญ ทางเศรษฐกิ จ คื อ ข้า ว อ้อ ย มัน สํ า ปะหลัง ยางพารา
ผลผลิตทีมีปัญหาด้านราคาตลอดมาคือ ข้าว และโดยเฉพาะข้าวหอมมะลิทีเป็ นสิ นค้าหลักของจังหวัด
ซึ ง เกษตรกรไม่ ส ามารถกํา หนดราคาผลผลิ ต เองได้ข2 ึ น อยู่ก ับ กลไกตลาด ทํา ให้ส่ ง ผลกระทบต่ อ
เกษตรกรเป็ นอย่างมาก ดังนั2นจึงควรส่ งเสริ มเกษตรกรให้ใช้เทคโนโลยีการปลูกข้าวหอมมะลิ ด้วย
วิธีการเกษตรดีทีเหมาะสม (GAP : Good Agricultural Practice) ซึ งเป็ นการพัฒนาคุณภาพข้าวเปลือก
ให้มีคุณภาพดีทีโรงสี ตอ้ งการ ทีจะเป็ นการสร้างข้าวหอมมะลิให้มีมาตรฐาน และเป็ นสิ งทีจะยกระดับ
ราคาข้าวเปลือกให้สูงขึ2นได้ตามกลไกตลาดทีแท้จริ ง เป็ นการเพิมรายได้ให้เกษตรกรอย่างมัน คง
4)
ปั ญหาการบุกรุ กพื2นทีป่าไม้ ในลักษณะของการเป็ นทีอยู่อาศัย เช่ น การ
ใช้พ2ืนทีเป็ นสํานักสงฆ์ การตัดไม้เพือการค้า และการบุกถางป่ าเพือการเกษตร ทําให้พ2ืนทีป่าไม้ลด
จํานวนลง จึงควรมีการฟื2 นฟูให้คืนสภาพธรรมชาติและคงพื2นทีไม่ให้มีการบุกรุ กอีก หรื อทําการฟื2 นฟู
พื2นทีไม้ละเมาะให้เปลียนสภาพกลายเป็ นป่ ารอสภาพฟื2 นฟู ซึ งจะทําให้มีพ2ืนทีป่าไม้เพิมจํานวนมาก
ขึ2นในอนาคต
5)
พื2นทีอืน ๆ ได้แก่ พื2นทีทุ่งหญ้า และพื2นทีไม้ละเมาะ มีจาํ นวนเพิมมากขึ2น
เนื องจากในอดีตเกษตรกรทําการเกษตรกรรมในพื2นทีแล้วได้ผลผลิตไม่เพียงพอต่อความต้องการ จึง
ปล่อยพื2นทีทิ2งให้ร้างซึ งเกิดขึ2นเป็ นจํานวนมากขึ2น ดังนั2นจึงควรมีการศึกษาศักยภาพของดิน ในพื2นที
อืน ๆ และทําการปรับปรุ งดิน เพือให้สามารถนํามาใช้ประโยชน์ทางการเกษตรต่อไปได้อีก
4. ประโยชน์ทีได้รับ
1) ได้ทราบถึงสถานการณ์การใช้ทีดินของจังหวัดร้อยเอ็ดในปี พ.ศ. 2553 รวมทั2งปั จจัย
ทีทาํ ให้เกิดการเปลียนแปลงการใช้ทีดิน ระหว่างปี พ.ศ. 2549 และปี พ.ศ. 2553
2) สามารถใช้เป็ นฐานข้อมูลในการกําหนดแผนการใช้ทีดิน เพือให้เกิดการพัฒนาทาง
การเกษตรอย่างมีประสิ ทธิ ภาพและยัง ยืน
3) หน่วยงานต่าง ๆ รวมทั2งสถาบันการศึกษาสามารถนําข้อมูลแผนทีสภาพการใช้ทีดิน
เชิงเลข ไปเป็ นฐานข้อมูลในการประกอบการวิจยั และค้นคว้า
4) สามารถนําข้อมูลแผนทีสภาพการใช้ทีดินเชิ งเลขไปใช้ในการคาดการณ์ ผลผลิ ตพืช
เศรษฐกิจล่วงหน้า เพือวางแผนพัฒนาพืชเศรษฐกิจในอนาคตได้เป็ นอย่างดี

