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บทสรุปสําหรับผู้บริหาร 

รายงานสภาพการใช้ที่ดนิ และการเปลีย่นแปลงการใช้ทีด่นิ  

จังหวดัยโสธร พ.ศ. 2553 

 จังหวัดยโสธรได้ช่ือว่าเป็นแหล่งผลิตข้าวหอมมะลิท่ีสําคัญแห่งหน่ึงของประเทศไทย  

โดยเฉพาะพื้นท่ีในโครงการพฒันาทุ่งกุลาร้องไห้ ซ่ึงมีการพฒันาระบบชลประทาน ทาํให้สามารถ

ผลิตขา้วหอมมะลิไดม้ากข้ึน รวมทั้งมีคุณภาพ เป็นท่ีตอ้งการของตลาด จึงทาํให้เกษตรกรเกิดการ

รวมกลุ่มในการสร้างโรงสีขา้วชุมชนเป็นการเปล่ียนแปลง โดยเนน้การผลิตแบบเกษตรอินทรีย ์ซ่ึงได้

สร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผลผลิตดังกล่าว และสอดคลอ้งกับยุทธศาสตร์ของจังหวดัในเร่ือง ส่งเสริม

การเกษตรปลอดภยัและเกษตรอินทรียค์รบวงจร นอกจากน้ียงัมี การเพาะปลูกพืชไร่ชนิดอ่ืนๆ เช่น 

มนัสาํปะหลงั และออ้ยโรงงาน ซ่ึงพ้ืนท่ีปลูกมีแนวโนม้เพ่ิมข้ึน เน่ืองจากนโยบายการเพ่ิมผลผลิตพืช

พลงังานของรัฐบาล สาํหรับไมย้ืนตน้ ไดแ้ก่ ยางพารา และยคูาลิปตสั    ซ่ึงมีแนวโนม้เพ่ิมข้ึนเช่นกนั 

เน่ืองจากราคายางพาราท่ีเพิ่มสูงข้ึนทุกปี และสําหรับยูคาลิปตสัซ่ึงมีศูนยรั์บซ้ือภายในพื้นท่ี ทาํให้

สามารถหาตลาดไดง่้าย จึงทาํให้เกิดการเปล่ียนแปลงการใชท่ี้ดิน โดยเฉพาะจากพ้ืนท่ีการเกษตรท่ีมี

การเปล่ียนแปลงของประเภทชนิดของพืช และการขยายตวัเพิ่มข้ึนของพื้นท่ีชุมชน ดงันั้นจึงมีความ

จาํเป็นตอ้งปรับปรุงแผนท่ีสภาพการใชท่ี้ดินให้ทนัสมยั และเป็นปัจจุบนัมากท่ีสุด เพื่อให้ไดข้อ้มูล

สภาพการใชท่ี้ดินท่ีเป็นขอ้มูลพื้นฐานในการวางแผนนโยบายการใชท่ี้ดิน เพ่ือรองรับการพฒันาของ

จงัหวดัให้สอดคลอ้งกบัส่ิงแวดลอ้ม เศรษฐกิจ และสังคมต่อไปอย่างย ัง่ยืนในอนาคต ดงันั้นขอ้มูล

สภาพการใชท่ี้ดินท่ีเป็นปัจจุบนัจึงถือไดว้่าเป็นขอ้มูลพื้นฐานท่ีสําคญั กรมพฒันาท่ีดินจึงนาํการใช้

เทคโนโลยสีารสนเทศภูมิศาสตร์ เขา้มาช่วยในการจดัทาํฐานขอ้มูลสภาพการใชท่ี้ดินจงัหวดักาฬสินธ์ุ 

ร่วมกบัการสาํรวจภาคสนาม ซ่ึงไดเ้ร่ิมดาํเนินการตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2552 – 30 กนัยายน 2553 ซ่ึงได ้

ผลการดาํเนินการดงัน้ี 

 1.  จงัหวดัยโสธรมีเน้ือท่ีรวมทั้งส้ิน  2,601,040 ไร่ จากการดาํเนินการสํารวจในปี พ.ศ. 

2553 พบวา่สภาพการใชท่ี้ดินจาํแนกตามประเภทการใชท่ี้ดินไดด้งัรายละเอียดดงัน้ี 
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  1)  พื้นท่ีเกษตรกรรม เป็นประเภทการใชท่ี้ดินท่ีมีเน้ือท่ีมากท่ีสุด คือ 1,893,937 ไร่ 

หรือร้อยละ 72.82 ของเน้ือท่ีจงัหวดั โดยพืชเศรษฐกิจท่ีสําคญัไดแ้ก่ นาขา้ว 1,585,706 ไร่  

มนัสาํปะหลงั 108,420 ไร่ ยางพารา 78,539 ไร่ ออ้ย 56,930 ไร่ และยคูาลิปตสั 40,001 ไร่ ตามลาํดบั 

  2)  พื้นท่ีเบด็เตลด็ มีเน้ือท่ีรวม 255,319 ไร่ หรือร้อยละ 9.82 ของเน้ือท่ีจงัหวดั โดย

เป็นไมล้ะเมาะ มากท่ีสุดคือ 176,736 ไร่ รองลงมาไดแ้ก่ ทุ่งหญา้ 42,782 ไร่ และพ้ืนท่ีลุ่ม 31,603 ไร่ 

ตามลาํดบั 

  3)  พื้นท่ีป่าไม ้มีเน้ือท่ีรวม 252,395 ไร่ หรือร้อยละ 9.70 ของเน้ือท่ีจงัหวดั โดยพ้ืนท่ี

ป่าผลดัใบสมบูรณ์ มีเน้ือท่ีมากท่ีสุด 123,064 ไร่ รองลงมาไดแ้ก่ ป่าผลดัใบรอสภาพฟ้ืนฟู 115,829 ไร่ 

และสวนป่าสมบูรณ์ 6,801 ไร่ ตามลาํดบั 

  4)  พื้นท่ีชุมชนและส่ิงปลูกสร้าง มีเน้ือท่ีทั้งหมด 126,405 ไร่ หรือร้อยละ 4.86 ของ

เน้ือท่ีจงัหวดั ซ่ึงส่วนใหญ่ ไดแ้ก่ หมู่บา้น 89,227 ไร่ รองลงไดแ้ก่ สถานท่ีราชการและสถาบนัต่างๆ  

20,062 ไร่ และตวัเมืองและยา่นการคา้ 13,809 ไร่  ตามลาํดบั 

  5)  พื้นท่ีแหล่งนํ้ า มีเน้ือท่ีรวม 72,984 ไร่ หรือร้อยละ 2.80 ของเน้ือท่ีจงัหวดั โดย

แม่นํ้ า ลาํคลองมีเน้ือท่ีมากท่ีสุด 27,263 ไร่ รองลงมาไดแ้ก่ หนอง บึง ทะเลสาบ 20,417 ไร่ และ 

อ่างเกบ็นํ้า 19,179 ไร่ ตามลาํดบั 

 2. การเปล่ียนแปลงการใชท่ี้ดินจงัหวดัยโสธร ปี พ.ศ. 2549 ระหวา่ง ปี พ.ศ. 2553  ท่ีสาํคญัไดแ้ก่ 

  1)  พื้นท่ีชุมชนและส่ิงปลูกสร้าง เพิ่มข้ึนเพียงเล็กนอ้ยคือ 381 ไร่ เน่ืองมาจากการ

ขยายตวัของชุมชนโดยเปล่ียนเป็นหมู่บา้นจดัสรร สถานท่ีพกัผอ่นหยอ่นใจ เช่น รีสอร์ท ลานตากและ

แหล่งรับซ้ือทางการเกษตร โรงงานอุตสาหกรรม สถานท่ีราชการและสถาบนัต่างๆ และป่าชา้   

    2)  พื้นท่ีเกษตรกรรม เพิ่มข้ึนจากปี พ.ศ. 2549 เพียง 9,339 ไร่ แต่เม่ือพิจารณาเป็นรายพืชท่ี

สาํคญั จะพบว่าพื้นท่ีปลูกพืชไร่ลดลงมากท่ีสุด 150,030 ไร่ เน่ืองจากเปล่ียนแปลงไปเป็นพื้นท่ีปลูกพืชไร่

เชิงเด่ียว ทาํใหพ้ื้นท่ีปลูกมนัสาํปะหลงัและออ้ยเพิ่มมากข้ึน 51,045 ไร่ และ 42,969 ไร่ ในขณะท่ีพื้นท่ีนาขา้ว

ลดลง 42,831 ไร่ สืบเน่ืองมาจากความตอ้งการวตัถุดิบป้อนโรงงานอุตสาหกรรมมากท่ีสุด และราคาของ

ผลผลิตท่ีสูงข้ึน เน่ืองจากสภาวะการขาดผลผลิตป้อนโรงงานเพราะปัญหาภยัแลง้ และศตัรูพืช นอกจากน้ียงั

พบว่าพื้นท่ีปลูกยางพารายงัมีการขยายตวัเพิ่มมากข้ึนจาก ปี พ.ศ.  2549 ถึง 69,644 ไร่ เน่ืองมาจากเกษตรกร

เห็นความสาํเร็จของเกษตรกรผูริ้เร่ิมปลูก และราคายางพาราทาํรายไดใ้ห้ดีกว่าการปลูกพืชไร่ชนิดอ่ืนๆ จึง
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  3)  พื้นท่ีป่าไม ้โดยภาพรวมพื้นท่ีป่าไมข้องจงัหวดัยโสธรเพ่ิมข้ึน 30,062 ไร่ แต่เม่ือ

พิจารณาในรายละเอียด พบวา่ ป่าสมบูรณ์มีเน้ือท่ีลดลง 25,306 ไร่ โดยเปล่ียนไปเป็นป่ารอสภาพฟ้ืนฟู

มากท่ีสุด ในขณะท่ีป่าผลดัใบรอสภาพฟ้ืนฟูมีพื้นท่ีเพิ่มข้ึนถึง 55,368 ไร่ โดยเปล่ียนแปลงมาจากป่า

สมบูรณ์อีก 25,306 ไร่ และจาก พื้นท่ีอ่ืนๆ เช่น ทุ่งหญา้ และไมล้ะเมาะ มากท่ีสุด 67,629 ไร่ ซ่ึง

กระจายตวัอยูทุ่กอาํเภอ โดยในเขตอาํเภอเลิงนกทา และป่าต้ิว มีพื้นท่ีการเปล่ียนแปลงมากท่ีสุด ซ่ึง

แสดงใหเ้ห็นวา่พื้นท่ีท้ิงร้างสามารถฟ้ืนฟกูลบัมาเป็นพื้นท่ีป่าได ้

  4)  พื้นท่ีแหล่งนํ้า มีเน้ือท่ีเพิ่มข้ึน 38 ไร่ เป็นบ่อนํ้าในไร่นาทั้งหมด 

  5) พื้นท่ีอ่ืนๆ มีเน้ือท่ีลดลง 39,820 ไร่ โดยพบวา่เปล่ียนแปลงไปเป็นป่ารอสภาพ

ฟ้ืนฟมูากท่ีสุด รองลงมาคือมนัสาํปะหลงั และยางพารา ตามลาํดบั 

  6)  เม่ือพิจารณาถึงศกัยภาพของดินซ่ึงจาํแนกตามสํานักสํารวจและวางแผนการใชท่ี้ดิน
พบว่าดินท่ีมีความเหมาะสมสาํหรับพืชไร่ และ ไมย้นืตน้ แต่มีขอ้จาํกดั ซ่ึงไดแ้ก่ กลุ่มชุดดิน 35 36 41 
และ 44 เป็นกลุ่มของดินท่ีมีการเปล่ียนแปลงการใชท่ี้ดินมากท่ีสุด อาจเน่ืองจากคุณสมบติัของดินท่ี
สามารถปลูกพืชไดห้ลากหลายชนิด 

  3. ขอ้เสนอแนะ 

  1)  ระบบชลประทานของจังหวัดยโสธรทั้ งจังหวัด  มีอ่างเก็บนํ้ าขนาดกลาง 

อยูเ่พียง 2 แห่งพื้นท่ีในเขตชลประทานทั้งจงัหวดัเพียง 179,889 ไร่ ซ่ึงคิดเป็นร้อยละ 9.49 ของพื้นท่ี

เกษตรกรรมทั้ งจังหวัด ซ่ึงมีสัดส่วนน้อยมาก ทาํให้จังหวัดยโสธรมักมีปัญหาประสบภัยแล้ง

โดยเฉพาะพื้นท่ีทางทิศเหนือของจงัหวดั จึงควรมีการขยายระบบชลประทานเพ่ิมข้ึน 

  2)  การเปล่ียนแปลงสภาพการใชท่ี้ดินจากพืชไร่ผสม ไปเป็นการปลูกพืชเชิงเด่ียว

มากโดยเฉพาะออ้ย มนัสาํปะหลงั และยางพารา ถึงแมว้่าในปีการผลิต 2552 และ 2553 ราคาของ

ผลผลิตออ้ย มนัสําปะหลงั และยางพารา จะค่อนขา้งสูง อนัเน่ืองมาจากขาดวตัถุดิบป้อนโรงงาน

อุตสาหกรรม เพราะภยัแลง้และปัญหาศตัรูพืช แต่การเพิ่มพื้นท่ีปลูกของพืชเศรษฐกิจทั้ง 3 ชนิด 

อาจจะส่งผลต่อราคาผลผลิตไดใ้นภายหลงั รัฐบาลจึงควรมีการกาํหนดแนวทางและนโยบายใหเ้ด่นชดั 

เพื่อป้องกนัราคาสินคา้เกษตรตกตํ่าใหช้ดัเจน และส่งผลในทางปฏิบติั 
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  3)  จากการศึกษาพบว่าไมล้ะเมาะสามารถฟ้ืนฟูเป็นป่าผลดัใบรอสภาพฟ้ืนฟูไดเ้อง

ดว้ยระบบทางธรรมชาติ โดยตอ้งมีการป้องกนัไม่ใหเ้กิดการทาํลายป่าไมเ้พิ่มข้ึน  

  4)  พื้นท่ีนาขา้วจากปี พ.ศ. 2553 ลดลงถึง 42,831 ไร่ โดยเปล่ียนไปเป็นพื้นท่ีท้ิงร้าง เช่น 

ทุ่งหญ้า หรือไม้ละเมาะ ซ่ึงอาจจะเกิดจากปัญหาการผลิตไม่ได้ผล จึงควรมีการศึกษาเพื่อนํามาใช้

ประโยชน์ให้เหมาะสมกบัศกัยภาพของท่ีดิน เพ่ือเพิ่มผลผลิตเฉล่ียต่อพื้นท่ีให้มากท่ีสุด โดยพ้ืนท่ีปลูก

ยงัคงเดิม ซ่ึงจะเป็นอีกมาตรการหน่ึงในการทาํเกษตรกรรมแบบยัง่ยนื โดยไม่มีผลกระทบกบัส่ิงแวดลอ้ม 
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