บทคัดย่ อ
การศึ ก ษาสภาพการใช้ ที่ ดิ น และการเปลี่ ย นแปลงการใช้ ที่ ดิ น จั ง หวัด บึ ง กาฬ พ.ศ. 2558
มีวตั ถุประสงค์ เพื่อนําเสนอข้อมูลสภาพการใช้ที่ดินและติดตามการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินใน พ.ศ. 2558โดย
เปรี ยบเทียบกับข้อมูลสภาพการใช้ที่ดิน พ.ศ. 2553 ซึ่ งมีความสําคัญต่อการนําไปใช้ประโยชน์ในการวาง
แผนการใช้ที่ดิน อย่างยัง่ ยืน โดยการประยุก ต์ใช้เทคโนโลยีการสํารวจระยะไกลและระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์ ร่วมกับการตรวจสอบในภาคสนาม ผลจากการวิเคราะห์สภาพการใช้ที่ดินจังหวัดบึงกาฬ พ.ศ.
2558 สามารถจําแนกประเภทการใช้ที่ดินเป็ น 5 ประเภทหลัก ได้แก่ พื้นที่ชุมชนและสิ่ งปลูกสร้าง (U) มีเนื้อที่
113,958 ไร่ หรื อร้อยละ 4.25 ของเนื้ อที่จงั หวัด พื้นที่เกษตรกรรม (A) ซึ่งเป็ นการใช้ที่ดินที่มีเนื้อที่มากที่สุด
ถึง 2,111,507 ไร่ หรื อร้อยละ 78.47 ของเนื้อที่จงั หวัด พื้นที่ป่าไม้ (F) มีเนื้ อที่ 162,522 ไร่ หรื อร้อยละ 6.04
ของเนื้ อที่จงั หวัด พื้นที่แหล่งนํ้า (W) มี เนื้ อที่ 147,690 ไร่ หรื อร้ อยละ 5.49 ของเนื้ อที่จงั หวัด และพื้นที่
เบ็ดเตล็ด (M) มีเนื้ อที่ 154,948 ไร่ หรื อร้อยละ 5.75 ของเนื้ อที่จงั หวัด เมื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงสภาพ
การใช้ที่ ดิ น จัง หวัด บึ ง กาฬระหว่ า ง พ.ศ. 2553 และ พ.ศ. 2558 พบว่ า จัง หวัด บึ ง กาฬมี พ้ื น ที่ ที่ มี ก าร
เปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดิน 98,824 ไร่ หรื อร้อยละ 29.77 ของเนื้ อที่จงั หวัด เมื่อพิจารณาพื้นที่การเปลี่ยนแปลง
โดยรวมที่ สํ า คัญ พบว่ า พื้ น ที่ ที่ มี ก ารเปลี่ ย นแปลงโดยรวมลดลง ได้ แ ก่ น าข้า วลดลง 111,767 ไร่
หรื อ ร้ อ ยละ 13.24 ของพื้ น ที่ น าข้า วเดิ ม พื้ น ที่ เ บ็ด เตล็ด ลดลง 43,947 ไร่ หรื อ ร้ อ ยละ 22.10 ของพื้ น ที่
เบ็ดเตล็ดเดิ ม และยูคาลิปตัส ลดลง 11,164 ไร่ หรื อร้อยละ 9.32 ของพื้นที่ยูคาลิปตัสเดิ ม โดยพื้นที่นาข้าว
พื้นที่เบ็ดเตล็ด และยูคาลิตสั เปลี่ยนไปเป็ นยางพาราและปาล์มนํ้ามัน สําหรับพื้นที่ป่าไม้ ลดลง 5,465 ไร่ หรื อ
ร้อยละ 3.25 ของพื้นที่ป่าไม้เดิ มโดยเปลี่ยนไปเป็ นยางพาราและยูคาลิปตัส ส่ วนพื้นที่ที่มีการเปลี่ยนแปลง
โดยรวมเพิ่มขึ้น ได้แก่ ยางพารา เพิ่มขึ้น 154,311 ไร่ หรื อร้อยละ 14.57 ของพื้นที่ยางพาราเดิม และปาล์ม
นํ้ามันเพิ่มขึ้น 17,881 ไร่ หรื อร้อยละ 127.29 ของพื้นที่ปาล์มนํ้ามันเดิม โดยพื้นที่ยางพาราและปาล์มนํ้ามัน
เพิ่มขึ้ นจากพื้นที่นาข้าว พื้นที่ เบ็ดเตล็ด และยูคาลิ ปตัส สําหรั บพื้นที่ชุมชนมี การขยายตัวเล็กน้อยเนื้ อที่
เพิ่ ม ขึ้ นจากเดิ ม 2,062 ไร่ หรื อร้ อ ยละ 1.84 ของพื้ น ที่ ชุ ม ชนเดิ ม โดยเพิ่ ม มาจากพื้ น ที่ เ บ็ ด เตล็ ด
ยูคาลิปตัส และนาข้าว ปั จจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินจังหวัดบึงกาฬพบว่าลักษณะดินไม่มีผล
มากนักต่อการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดิน แหล่งนํ้าและปริ มาณนํ้าฝนเป็ นปั จจัยประกอบที่ทาํ ให้เกษตรกร
เปลี่ยนแปลงมาปลูกยางพาราและปาล์มนํ้ามันเพิ่มมากขึ้นแหล่งรับซื้ อผลผลิตทางการเกษตรและโรงงาน
อุตสาหกรรมที่ เพิ่มขึ้ นเป็ นปั จจัยสําคัญหนึ่ งที่ ทาํ ให้เกิ ดการเปลี่ ยนแปลงการใช้ที่ดิน สําหรั บปั จจัยด้าน
การตลาดและราคาผลผลิตเป็ นปั จจัยสําคัญที่ กระตุน้ ให้เกษตรกรเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินมาปลูกปาล์ม
นํ้ามันและยูคาลิปตัส สําหรับนโยบายของภาครัฐ แผนพัฒนาและยุทธศาสตร์ ของจังหวัดส่ งผลอย่างมากต่อ
การเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินของจังหวัดบึงกาฬโดยเฉพาะอย่างยิง่ ยางพารา

