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บทสรุ ปสํ าหรับผู้บริหาร
รายงานสภาพการใช้ ทีดนิ และการเปลีย นแปลงการใช้ ทีดนิ
จังหวัดอุดรธานี พ.ศ. 2554
จัง หวัดอุ ดรธานี ถื อได้ว่า เป็ นจัง หวัดที เป็ นจุ ดรวมการลงทุ น ของภาคตะวันออกเฉี ย งเหนื อ
ตอนบน เนืองจากมีเส้นทางคมนาคมทีสะดวกและเป็ นศูนย์กลางทั+งทางบกและทางอากาศ ได้แก่ ถนน
ทางหลวง ทางรถไฟ และท่าอากาศยานนานาชาติ รวมทั+งสิ งอํานวยความสะดวกรองรับนักลงทุ น
ตลอดจนมี ความเข้ม แข็งของภาคเอกชน ซึ ง มี ก ารร่ วมมื อของหอการค้าร่ วมกับ สภาอุ ตสาหกรรม
จังหวัด รวมทั+งได้รับการสนับสนุ นจากภาครัฐ และกลุ่มประเทศเศรษฐกิจอาเซี ยน นอกจากนี+ จงั หวัด
อุ ด รธานี ย งั มี ศ ัก ยภาพด้า นการเกษตรสู ง เนื อ งจากมี ป ริ มาณนํ+า ฝนที อ ยู่ ใ นระดับ ปานกลางถึ ง
ค่อนข้างมากเมื อเทียบกับจังหวัดที อยู่ในภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อด้วยกัน ทําให้สามารถปลูกพืชที
สําคัญ ๆได้หลายชนิ ด เช่น อ้อยโรงงาน มันสําปะหลัง ข้าว และยางพารา จึงมีโรงงานอุตสาหกรรม
ขนาดใหญ่รองรับผลผลิ ตทางการเกษตรอยู่หลายแห่ ง จึงควรกําหนดนโยบายและแผนยุทธศาสตร์
ต่างๆ รองรับการพัฒนาอย่างรวดเร็ วของจังหวัด และทันกับการแข่งขันทางการตลาดทั+งภายใน และ
ภายนอก โดยต้องสอดคล้องกับสิ งแวดล้อม เศรษฐกิจ และสังคม ดังนั+นข้อมูลสภาพการใช้ทีดินทีเป็ น
ปั จจุ บนั จึ งถื อได้ว่าเป็ นข้อมู ลพื+นฐานที สํา คัญ กรมพัฒนาที ดินจึ งนําการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์ เข้ามาช่ วยในการจัดทําฐานข้อมูลสภาพการใช้ทีดินจังหวัดอุ ดรธานี ร่ วมกับการสํารวจ
ภาคสนาม ซึ งได้เริ มดําเนินการตั+งแต่ 1 ตุลาคม 2553 – 30 กันยายน 2554 ผลการดําเนินการดังนี+
1. สภาพการใช้ทีดินจังหวัดอุดรธานี ปี พ.ศ. 2554 ซึ งเนื+ อทีรวมทั+งสิ+ น 7,331,439 ไร่ พบว่ามี
การใช้ทีดินจําแนกตามประเภท มีรายละเอียดดังนี+
1)

พื+นที เกษตรกรรม เป็ นประเภทการใช้ที ดินที มี เนื+ อที มากที สุด คื อ 5,063,421ไร่

หรื อร้อยละ 69.07 ของเนื+ อทีจงั หวัด พืชเศรษฐกิจทีสําคัญได้แก่ นาข้าว 2,613,610 ไร่ อ้อย 907,003 ไร่
ยางพารา 579,337 ไร่ และมันสําปะหลัง 530,662 ไร่ เป็ นต้น
2)

พื+นทีป่าไม้ มีเนื+ อทีรวม 1,026,835 ไร่ หรื อร้ อยละ 14.01 ของเนื+ อทีจงั หวัด โดย

พื+นทีป่าผลัดใบสมบูรณ์ มีเนื+อทีมากทีสุด 596,699 ไร่ รองลงมาได้แก่ ป่ าผลัดใบรอสภาพฟื+ นฟู มีเนื+ อที
356,831 ไร่ และป่ าดิบสมบูรณ์ 54,268 ไร่ ตามลําดับ
3)

พื+ น ที เ บ็ด เตล็ ด มี เ นื+ อ ที ร วม 567,754 ไร่ หรื อ ร้ อ ยละ 7.73 ของเนื+ อ ที จ งั หวัด

ส่ วนใหญ่ เป็ นไม้ละเมาะ 299,981 ไร่ และพื+นทีลุ่ม 138,090 ไร่ ตามลําดับ

x

4)

พื+นทีชุมชนและสิ งปลูกสร้าง มีเนื+อทีรวม 421,090 ไร่ หรื อร้อยละ 5.74 ของเนื+ อที

จังหวัด พื+นทีส่วนใหญ่เป็ นพื+นทีหมู่บา้ น 253,707 ไร่ รองลงมาได้แก่ พื+นทีสถานทีราชการและสถาบัน
ต่างๆ มีเนื+อที 94,387 ไร่ เป็ นต้น
5)

พื+นที แหล่ งนํ+า มี เนื+ อที รวม 252,339

ไร่ หรื อร้ อยละ 3.45 ของเนื+ อที จงั หวัด

ส่ วนใหญ่เป็ นพื+นทีอ่างเก็บนํ+า 88,014 ไร่ รองลงมาได้แก่ หนอง บึง มีเนื+ อทีท+ งั หมด 75,864 ไร่ และ
แม่น+ าํ ลําคลอง 48,489 ไร่ เป็ นต้น
2.

การเปลี ยนแปลงการใช้ทีดินจังหวัดอุดรธานี ระหว่างปี พ.ศ. 2550 และ ปี พ.ศ. 2554

ทีสาํ คัญได้แก่
1)

พื+นทีชุมชนและสิ งปลูกสร้ าง มีเนื+อทีเพิมขึ+น 11,369ไร่ เนื องมาจากการขยายตัวของ

ชุมชน เป็ นสถานทีราชการและสถาบันต่าง ๆ ได้แก่ การไฟฟ้ าฝ่ ายผลิตแห่ งประเทศไทย มหาวิทยาลัย
ราชภัฏอุ ดรธานี ศูนย์สามพร้ าว วัดโพธิL ชัย ศรี วัดเวฬุ วนาราม โรงงานอุ ตสาหกรรม ได้แก่ บริ ษ ทั
บางกอกโซลาร์ เพาเวอร์ มิตซูบิชิโฟโซอุดรธานี วัสดุก่อสร้าง โรงนํ+าแข็ง และสถานทีพกั ผ่อนหย่อนใจ
ได้แก่ ห้างสรรพสิ นค้าคาร์ ฟู ตั+งงีสุ่นซุ ปเปอร์ สโตร์ และรี สอร์ ทต่าง ๆ
2)

พื+นทีเกษตรกรรม มีเนื+ อทีเพิมขึ+นจากปี พ.ศ. 2550 รวม 160,134 ไร่ เมือพิจารณาเป็ น

รายพืชทีสาํ คัญ จะพบว่าพื+นทีปลูกไม้ยืนต้นเพิมขึ+นมากทีสุด 637,729 ไร่ โดยมีพ+ืนทีปลูกยางพาราเพิมขึ+น
มากที สุด 491,680 ไร่ เปลี ยนแปลงมาจากพื+นที ปลู กอ้อยในปี พ.ศ. 2550 มากที สุด 164,385 ไร่ และ
รองลงมาได้แก่ พื+นทีปลูกยูคาลิ ปตัสเพิมขึ+น 139,762 ไร่ ซึ งเปลียนแปลงมาจากพื+นทีปลูกอ้อยในปี พ.ศ.
2550 มากทีสุดเช่ นกัน จํานวน 91,124 ไร่ ส่ งผลให้พ+ืนทีพืชไร่ ในภาพรวมลดลง 381,017 ไร่ ในขณะที
พื+นทีปลูกพืชไร่ ชนิ ดอืน ๆ ลดลง 272,873 ไร่ ทั+งนี+ เนื องมาจากโรงงานอุตสาหกรรมยางพารา นํ+าตาล แป้ ง
มันสําปะหลัง และโรงงานอุตสาหกรรมเยือกระดาษ มีความต้องการวัตถุดิบป้ อนโรงงานมากขึ+น จึงส่ งผล
ให้เกษตรกรได้รับผลตอบแทนจากผลผลิตยางพารา อ้อย มันสําปะหลัง และยูคาลิปตัส เพิมสู งขึ+น ทําให้มี
การขยายพื+นทีปลูกเพิมขึ+น
3)

พื+นทีป่าไม้ โดยภาพรวมพื+นทีป่าไม้ของจังหวัดอุดรธานี ลดลง 117,975 ไร่ แต่เมือ

พิจารณาในรายละเอียด พบว่า ป่ าสมบูรณ์ มีเนื+ อทีลดลง 20,767 ไร่ เปลี ยนไปเป็ นปลูกยางพารามาก
ทีสุด 7,360 ไร่ ในขณะทีป่ารอสภาพฟื+ นฟูมีพ+ืนทีลดลง 97,208ไร่ โดยเปลี ยนแปลงไปเป็ นพื+นทีปลูกอ้อย

xi

มากทีสุด 36,696 ไร่ ซึ งมีสาเหตุหลักคือการเพิมจํานวนของประชากรในจังหวัด จึงมีความต้องการพื+นทีทาํ
กินเพิมมากขึ+น
4)

พื+นทีแหล่งนํ+า มีเนื+ อทีเพิมขึ+น 2,275 ไร่ เป็ นอ่างเก็บนํ+า บ่อนํ+าในไร่ นา และคลอง

ชลประทาน
5) พื+นทีอืน ๆ มีเนื+อทีลดลง 55,803 ไร่ โดยพบว่าเปลียนแปลงไปเป็ นพื+นทีปลูกอ้อยมาก
ทีสุด 16,444 ไร่ รองลงมาคื อพื+นที ปลู กยางพารา 15,170 ไร่ และพื+นที ปลู กมันสําปะหลัง 13,611 ไร่
เนืองจากประชากรต้องการขยายพื+นทีทาํ กิน เพือเพิมรายได้
6) เมือพิจารณาถึงศักยภาพของดินพบว่า พื+นทีปลูกพืชบนพื+นทีดอน เป็ นพื+นทีทีมีการ
เปลี ยนแปลงชนิ ดพืชมากที สุด โดยมี การเปลี ยนแปลงในกลุ่มของพืชไร่ ได้แก่ อ้อย มันสําปะหลัง
และกลุ่มของไม้ยนื ต้น ได้แก่ ยูคาลิปตัสมากทีสุด นอกจากนี+ยงั พบว่ากลุ่มชุดดินที 49 เป็ นกลุ่มของดิน
ทีมีการเปลียนแปลงการใช้ทีดินมากทีสุด เนืองจากคุณสมบัติของดินทีสามารถปลูกพืชได้หลากหลาย
ชนิด
3. ข้อเสนอแนะ
1) การเปลี ยนแปลงการใช้ทีดินจากพืชไร่ ผสม ไปเป็ นการปลูกพืชเชิ งเดี ยวมากขึ+น
โดยเฉพาะอ้อย มันสํา ปะหลัง และยางพารา ถึ ง แม้ว่า ในปี การผลิ ต 2554 ราคาของผลผลิ ตอ้อย
มันสําปะหลัง และยางพารา จะค่อนข้างสู ง อันเนื องมาจากขาดวัตถุ ดิบป้ อนโรงงานอุ ตสาหกรรม
เพราะภัยแล้ง และปั ญหาศัตรู พืช แต่การเพิมพื+นทีปลูกของพืชเศรษฐกิจทั+ง 3 ชนิ ด อาจจะส่ งผลต่อ
ราคาผลผลิตได้ในภายหลัง ซึ งในปี การผลิต 2554 พบว่าราคารับซื+อผลผลิตลดลงอย่างต่อเนื อง แม้จะมี
มูล ค่ า ไม่ ม ากนัก รั ฐบาลจึ ง ควรมี ก ารกํา หนดนโยบายในการผลิ ตพื ช เศรษฐกิ จให้เป็ นรู ป ธรรม
เพือป้ องกันการเกิดปั ญหาราคาผลผลิตทางการเกษตรตกตํา
2) พื+นทีป่าในจังหวัดอุดรธานี ลดลงอย่างต่อเนื องในระยะเวลา 4 ปี รวมเนื+อทีป่าที
ลดลง 117,975 ไร่ เนื องมาจากการเพิมขึ+นของประชากร ทีตอ้ งการเพิมพื+นทีผลิ ตมันสําปะหลัง อ้อย
ยางพารา และยูคาลิ ปตัส จึ งมี การบุ กรุ กเข้าไปทําประโยชน์ในเขตพื+นที ป่า ซึ งอาจส่ งผลต่อสมดุ ล
ธรรมชาติในระยะยาวได้ รัฐควรมีกลไกป้ องกัน และบริ หารการใช้ทรัพยากรธรรมชาติทีเหลืออยูใ่ ห้มี
ประสิ ทธิ ภาพอย่างสู งสุ ด รัฐบาลจึงควรมีมาตรการทีเข้มงวด เพือรักษาพื+นทีป่าไม้ ทีเป็ นป่ าสมบูรณ์
ให้คงสภาพอยูเ่ พือรักษาความสมดุลในระบบนิเวศวิทยาภายในพื+นที
3) พื+นทีนาข้าวเป็ นแหล่งผลิตอาหารทีสาํ คัญของประเทศไทย มีแนวโน้มลดลงเนื อง
เปลี ยนแปลงไปเป็ นพื+นที ปลู กพืชเศรษฐกิ จทีให้ผลตอบแทนทีมากกว่าการผลิ ตข้าว หรื อเป็ นพื+นที
ชุ มชหรื อสิ งปลูกสร้าง จึงส่ งผลให้ผลผลิตข้าวลดลงอย่างต่อเนื องสวนทางกับจํานวนประชากรทีเพิม

xii

มากขึ+น ซึ งอาจจะส่ งผลกระทบต่อความมัน คงทางอาหารของประเทศได้ในอนาคต รัฐบาลจึงควรมี
การติดตามการเปลียนแปลงการใช้ทีดินอย่างต่อเนื อง เพือให้สามารถกําหนดนโยบายสําหรับป้ องกัน
และแก้ไขปั ญหาทีอาจเกิดขึ+นได้ในอนาคต
4) การศึ ก ษาครั+ งนี+ หน่ ว ยงานต่ า ง ๆ สามารถนํา ข้อ มู ล ไปพิ จ ารณาเพื อ กํา หนด
แนวทางนโยบายการใช้ประโยชน์ทีดินให้มีประสิ ทธิ ภาพ และสามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างยัง ยืน
ต่อไป

