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บทสรุปสําหรับผู้บริหาร 
รายงานสภาพการใช้ที่ดิน และการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดิน  

 จังหวัดมหาสารคาม พ.ศ. 2554 
มหาสารคาม "เป็นจังหวัดที่ต้ังอยู่ใจกลางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีบรรยากาศที่เต็มไปด้วย

ความสงบและเป็นศูนย์กลางทางด้านการศึกษาของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จึงได้ช่ือว่า " เป็นตักสิลานคร
แห่งอีสาน "   เน่ืองจากมีสถาบันศึกษาอยู่มากมายหลายแห่ง รวมทั้งสิ่งอํานวยความสะดวกรองรับนักลงทุน 
ตลอดจนมีความเข้มแข็งของภาคเอกชน ซึ่งมีการร่วมมือของหอการค้าร่วมกับสภาอุตสาหกรรมจังหวัด รวมทั้ง
ได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐ และกลุ่มประเทศเศรษฐกิจอาเซียน มีชนหลายเผ่า เช่น ชาวไทยพ้ืนเมือง 
พูด ภาษาอีสาน ชาวไทยย้อและชาวผู้ไท ประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายมีการไป
มาหาสู่กัน ช่วยเหลือพ่ึงพาอาศัยกันตามแบบของคนอีสานทั่วไป นอกจากน้ีจังหวัด มหาสารคามยังมีศักยภาพ
ด้านการเกษตรสูง เน่ืองจากมีปริมาณนํ้าฝนที่อยู่ในระดับปานกลางถึง ค่อนข้างมากเมื่อเทียบกับจังหวัดที่อยู่ใน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือด้วยกัน ทําให้สามารถปลูกพืชที่สําคัญ ๆได้หลายชนิด เช่น อ้อยโรงงาน  
มันสําปะหลัง ข้าว และยางพารา จึงมีโรงงานอุตสาหกรรม ขนาดใหญ่รองรับผลผลิตทางการเกษตรอยู่หลาย
แห่ง  จึงควรกําหนดนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ ต่างๆ รองรับการพัฒนาอย่างรวดเร็วของจังหวัด และทันกับ
การแข่งขันทางการตลาดทั้งภายใน และ ภายนอก โดยต้องสอดคล้องกับสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ และสังคม 
ดังนั้นข้อมูลสภาพการใช้ที่ดินที่เป็น ปัจจุบันจึงถือได้ว่าเป็นข้อมูลพ้ืนฐานที่สําคัญ กรมพัฒนาที่ดินจึงนําการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ ภูมิศาสตร์ เข้ามาช่วยในการจัดทําฐานข้อมูลสภาพการใช้ที่ดินจังหวัดมหาสารคาม 
ร่วมกับการสํารวจ ภาคสนาม ซึ่งได้เริ่มดําเนินการต้ังแต่ 1 ตุลาคม 2553 - 30 กันยายน 2554 ผลการ
ดําเนินการดังน้ี 

1. สภาพการใช้ที่ดินจังหวัดมหาสารคาม ปี พ.ศ. 2554   
จังหวัดมหาสารคามมีเน้ือที่รวมทั้งสิ้น 3,307,302 ไร่ พบว่ามีการใช้ที่ดินจําแนกตามประเภท 

รายละเอียดดังน้ี 
1)  พ้ืนที่เกษตรกรรม เป็นประเภทการใช้ที่ดินที่มีเน้ือที่มากที่สุด คือ 2,766,081ไร่ หรือร้อยละ 

83.64 ของเน้ือที่จังหวัด พืชเศรษฐกิจที่สําคัญได้แก่ นาข้าว 2,159,405  ไร่ อ้อย 117,519  ไร่ มันสําปะหลัง
159,827  ไร่ ยูคา 90,625 ไร่ และ ยางพารา 7,691 ไร่ เป็นต้น  

2)  พ้ืนที่ป่าไม้ มีเน้ือที่รวม 137,037  ไร่ หรือร้อยละ 4.14  ของเน้ือที่จังหวัด โดย พ้ืนที่ป่าผลัด
ใบรอสภาพฟ้ืนฟู มีเน้ือที่มากที่สุด 97,229  ไร่ รองลงมาได้แก่ ป่าผลัดใบสมบูรณ์ มีเน้ือที่19,414  ไร่ และสวน
ป่าสมบูรณ์ 18,994  ไร่ ตามลําดับ 

3)  พ้ืนที่เบ็ดเตล็ดมีเน้ือที่รวม 90,090  ไร่ หรือร้อยละ 2.72 ของเน้ือที่จังหวัด ส่วนใหญ่เป็น 
ไม้ละเมาะ 57,538 ไร่ ทุ่งหญ้า 14,594 ไร่ และพ้ืนที่ลุ่ม 13,625  ไร่ ตามลําดับ 
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4)  พ้ืนที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง มีเน้ือที่รวม 200,398  ไร่ หรือร้อยละ 6.06  ของเน้ือที่จังหวัด  
พ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นพ้ืนที่หมู่บ้าน 133,880  ไร่ รองลงมาได้แก่ พ้ืนที่สถานที่ราชการและสถาบัน ต่างๆ มีเน้ือที่
34,780  ไร่ เช่น มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามและตัวเมืองและย่านการค้า 24,494 ไร่ เช่น คาร์กิลล์สยาม
บริษัทสารคามเกษตรจํากัดเป็นต้น  

5) พ้ืนที่แหล่งนํ้า มีเน้ือที่รวม 113,009ไร่ หรือร้อยละ 3.44  ของเน้ือที่จังหวัดส่วนใหญ่เป็นพ้ืนที่ 
บึง มีเน้ือที่ทั้งหมด 37,350  ไร่ รองลงมาได้แก่ แม่นํ้า ลาํคลอง 34,098  ไร่ และอ่างเก็บนํ้า 25,542  ไร่ เป็นต้น 

2. การเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินจังหวัดมหาสารคาม ระหว่างปี พ.ศ. 2549 และ ปี พ.ศ. 2554 ที่สําคัญ
ได้แก่ 

1)  พ้ืนที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง มีเน้ือที่เพ่ิมขึ้น 5,005 ไร่ เน่ืองมาจากการขยายตัวของ ชุมชน เป็น
สถานที่ราชการและสถาบันต่าง ๆ ได้แก่ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏ โรงงาน
อุตสาหกรรม ได้แก่ บริษัท 2)  พ้ืนที่เกษตรกรรม มีเน้ือที่เพ่ิมขึ้นจากปี พ.ศ. 2549 รวม 9,517  ไร่ เมื่อ
พิจารณาเป็นรายพืชที่สําคัญ จะพบว่าพ้ืนที่ปลูกไม้ยืนต้นเพ่ิมขึ้นมากที่สุด 50,501 ไร่ โดยมีพ้ืนที่ปลูกยูคาลิปตัส
เพ่ิมขึ้นมากที่สุด 42,487  ไร่ ซึ่งเปล่ียนแปลงมาจากพื้นที่ปลูกมันสําปะหลังในปี พ.ศ. 2549 มากท่ีสุดเช่นกัน 
จํานวน15,141 ไร่  และรองลงมาได้แก่ พ้ืนที่ปลูกยางพารา 6,851 ไร่ เปลี่ยนแปลงมาจากพ้ืนที่ปลูกอ้อยในปี พ.ศ. 
254 9   ม า ก ท่ี สุ ด  1 , 5 7 9   ไ ร่  ส่ ง ผ ล ใ ห้ พ้ื น ที่ พื ช ไ ร่ ใ น ภ า พ ร ว ม ล ด ล ง  7 4 , 9 5 5  ไ ร่  ใ น ขณะที่ 
พ้ืนที่ปลูกพืชไร่ชนิดอ่ืนๆ ลดลง 36,798 ไร่  ทั้งน้ีเน่ืองมาจากโรงงานอุตสาหกรรมยางพารา นํ้าตาล แป้ง  
มันสําปะหลัง และโรงงานอุตสาหกรรมเยื่อกระดาษ มีความต้องการวัตถุดิบป้อนโรงงานมากข้ึนจึงส่งผล  
ให้เกษตรกรได้รับผลตอบแทนจากผลผลิตยางพารา อ้อย มันสําปะหลังและยูคาลิปตัสเพ่ิมสูงขึ้นทําให้มี  
การขยายพ้ืนที่ปลูกเพ่ิมขึ้น 

3)  พ้ืนที่ป่าไม้ โดยภาพรวมพ้ืนที่ป่าไม้ของจังหวัดมหาสารคามลดลง 8,602  ไร่ แต่เมื่อ พิจารณาใน
รายละเอียด พบว่า ป่าผลัดใบรอสภาพฟ้ืนฟูมีเน้ือที่ลดลง 6,682  ไร่เปลี่ยนไปเป็นปลูกอ้อยมันสําปะหลังและ
ยางพารา  ในขณะที่ป่าผลัดใบสมบรูณ์มีพ้ืนที่ลดลง 1,519 ไร่ โดยเปลี่ยนแปลงไปเป็นพ้ืนที่ปลูกมันสําปะหลัง มาก
ที่สุด 2,027  ไร่  และยูคาลิปตัส 1,971ไร่  ซึ่งมีสาเหตุหลักคือการเพิ่มจํานวนของประชากรในจังหวัด จึงมีความ
ต้องการพ้ืนที่ทํากินเพ่ิมมากขึ้น 

4) พ้ืนที่แหล่งนํ้า มีเน้ือที่เพ่ิมขึ้น2,275 ไร่ เป็นอ่างเก็บนํ้า บ่อนํ้าในไร่นา และคลองชลประทาน 

5)  พ้ืนที่อ่ืนๆ มีเน้ือที่ลดลง 6,607  ไร่ โดยพบว่าเปลี่ยนแปลงไปเป็นพ้ืนที่ปลูกยูคาลิปตัสมาก ที่สุด 
2,667  ไร่ รองลงมาคือพ้ืนที่นาข้าว 2,280  ไร่ และพ้ืนที่ปลูกมันสําปะหลัง1,084ไร่ เน่ืองจากประชากรต้องการ
ขยายพ้ืนที่ทํากิน เพ่ือเพ่ิมรายได้  
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3. ข้อเสนอแนะ 

1) การเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินจากพืชไร่ผสม ไปเป็นการปลูกพืชเชิงเด่ียวมากข้ึนโดยเฉพาะ
อ้อย มันสําปะหลัง และยางพารา ถึงแม้ว่าในปีการผลิต 2554   ราคาของผลผลิตอ้อย มันสําปะหลังและ
ยางพารา จะค่อนข้างสูง อันเน่ืองมาจากขาดวัตถุดิบป้อนโรงงานอุตสาหกรรม เพราะภัยแล้ง  และปัญหา
ศัตรูพืช แต่การเพ่ิมพ้ืนที่ปลูกของพืชเศรษฐกิจทั้ง 3  ชนิด อาจจะส่งผลต่อ ราคาผลผลิตได้ในภายหลัง ซึ่งในปี
การผลิต 2554 พบว่าราคารับซื้อผลผลิตลดลงอย่างต่อเน่ือง แม้จะมี มูลค่าไม่มากนัก   รัฐบาลจึงควรมีการ
กําหนดนโยบายในการผลิตพืชเศรษฐกิจให้เป็นรูปธรรม เพ่ือป้องกันการเกิดปัญหาราคาผลผลิตทางการเกษตร
ตกตํ่า 

2)  พ้ืนที่ป่าในจังหวัดมหาสารคามลดลงอย่างต่อเน่ืองในระยะเวลา 4  ปี รวมเน้ือที่ป่าที่ลดลง 
8,602  ไร่ เน่ืองมาจากการเพ่ิมขึ้นของประชากร ที่ต้องการเพ่ิมพ้ืนที่ผลิตมันสําปะหลังอ้อย ยางพารา และยูคา
ลิปตัส จึงมีการบุกรุกเข้าไปทําประโยชน์ในเขตพ้ืนที่ป่า ซึ่งอาจส่งผลต่อสมดุล ธรรมชาติในระยะยาวได้ รัฐควร
มีกลไกป้องกัน และบริหารการใช้ทรัพยากรธรรมชาติที่เหลืออยู่ให้มี ประสิทธิภาพอย่างสูงสุด รัฐบาลจึงควรมี
มาตรการที่เข้มงวด เพ่ือรักษาพ้ืนที่ป่าไม้ ที่เป็นป่าสมบูรณ์ ให้คงสภาพอยู่เพ่ือรักษาความสมดุลในระบบ
นิเวศวิทยาภายในพ้ืนที่ 

3)  พ้ืนที่นาข้าวเป็นแหล่งผลิตอาหารที่สําคัญของประเทศไทย มีแนวโน้มลดลงต่อเน่ือง
เปลี่ยนแปลงไปเป็นพ้ืนที่ปลูกพืชเศรษฐกิจที่ให้ผลตอบแทนที่มากกว่าการผลิตข้าว หรือเป็นพ้ืนที่ชุมชนหรือสิ่ง
ปลูกสร้าง จึงส่งผลให้ผลผลิตข้าวลดลงอย่างต่อเน่ืองสวนทางกับจํานวนประชากรท่ีเพ่ิมมากขึ้นซึ่งอาจจะส่งผล
กระทบต่อความม่ันทางอาหารของประเทศได้ในอนาคต รัฐบาลจึงควรมี การติดตามการเปลี่ยนแปลงการใช้
ที่ดินอย่างต่อเน่ือง เพ่ือให้สามารถกําหนดนโยบายสําหรับป้องกัน และแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้ในอนาคต  

4) การศึกษาครั้งน้ีหน่วยงานต่าง ๆ สามารถนําข้อมูลไปพิจารณาเพ่ือกําหนดแนวทางนโยบาย
การใช้ประโยชน์ที่ดินให้มีประสิทธิภาพ และสามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างย่ังยืนต่อไป 

   




