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บทสรุปสําหรับผู้บริหาร 

รายงานสภาพการใช้ที�ดนิ และการเปลี�ยนแปลงการใช้ที�ดนิ 

จงัหวดัอุดรธานี พ.ศ. 2554 

 จงัหวดัอุดรธานีถือได้ว่าเป็นจังหวดัที�เป็นจุดรวมการลงทุนของภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ
ตอนบน เนื�องจากมีเส้นทางคมนาคมที�สะดวกและเป็นศูนยก์ลางทั+งทางบกและทางอากาศ ไดแ้ก่ ถนน
ทางหลวง ทางรถไฟ และท่าอากาศยานนานาชาติ รวมทั+งสิ� งอาํนวยความสะดวกรองรับนักลงทุน 
ตลอดจนมีความเขม้แข็งของภาคเอกชน ซึ� งมีการร่วมมือของหอการค้าร่วมกบัสภาอุตสาหกรรม
จงัหวดั รวมทั+งไดรั้บการสนบัสนุนจากภาครัฐ และกลุ่มประเทศเศรษฐกิจอาเซียน นอกจากนี+จงัหวดั
อุดรธานียงัมีศักยภาพด้านการเกษตรสูง เนื�องจากมีปริมาณนํ+ าฝนที�อยู่ในระดับปานกลางถึง
ค่อนขา้งมากเมื�อเทียบกบัจงัหวดัที�อยู่ในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือดว้ยกนั ทาํให้สามารถปลูกพืชที�
สําคญั ๆไดห้ลายชนิด เช่น ออ้ยโรงงาน มนัสําปะหลงั ขา้ว และยางพารา จึงมีโรงงานอุตสาหกรรม
ขนาดใหญ่รองรับผลผลิตทางการเกษตรอยู่หลายแห่ง  จึงควรกาํหนดนโยบายและแผนยุทธศาสตร์
ต่างๆ รองรับการพฒันาอยา่งรวดเร็วของจงัหวดั และทนักบัการแข่งขนัทางการตลาดทั+งภายใน และ
ภายนอก โดยตอ้งสอดคลอ้งกบัสิ�งแวดลอ้ม เศรษฐกิจ และสังคม ดงันั+นขอ้มูลสภาพการใชที้�ดินที�เป็น
ปัจจุบนัจึงถือได้ว่าเป็นขอ้มูลพื+นฐานที�สําคญั กรมพฒันาที�ดินจึงนาํการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์ เขา้มาช่วยในการจดัทาํฐานขอ้มูลสภาพการใช้ที�ดินจงัหวดัอุดรธานี ร่วมกบัการสํารวจ
ภาคสนาม ซึ� งไดเ้ริ�มดาํเนินการตั+งแต่ 1 ตุลาคม 2553 – 30 กนัยายน 2554 ผลการดาํเนินการดงันี+  
 1.  สภาพการใชที้�ดินจงัหวดัอุดรธานี ปี พ.ศ. 2554 ซึ� งเนื+อที�รวมทั+งสิ+น 7,331,439 ไร่ พบวา่มี

การใชที้�ดินจาํแนกตามประเภท มีรายละเอียดดงันี+  

  1)  พื+นที�เกษตรกรรม เป็นประเภทการใช้ที�ดินที�มีเนื+อที�มากที�สุด คือ 5,063,421ไร่ 

หรือร้อยละ 69.07 ของเนื+อที�จงัหวดั พืชเศรษฐกิจที�สําคญัไดแ้ก่ นาขา้ว 2,613,610 ไร่ ออ้ย 907,003 ไร่ 

ยางพารา 579,337 ไร่ และมนัสาํปะหลงั 530,662 ไร่ เป็นตน้ 

  2)  พื+นที�ป่าไม ้มีเนื+อที�รวม 1,026,835 ไร่ หรือร้อยละ 14.01 ของเนื+อที�จงัหวดั โดย

พื+นที�ป่าผลดัใบสมบูรณ์ มีเนื+อที�มากที�สุด 596,699 ไร่ รองลงมาไดแ้ก่ ป่าผลดัใบรอสภาพฟื+ นฟู มีเนื+อที� 

356,831 ไร่ และป่าดิบสมบูรณ์ 54,268 ไร่ ตามลาํดบั 

  3)  พื+นที�เบ็ดเตล็ดมีเนื+อที�รวม 567,754 ไร่ หรือร้อยละ 7.73 ของเนื+อที�จงัหวดั 

ส่วนใหญ่เป็นไมล้ะเมาะ 299,981 ไร่ และพื+นที�ลุ่ม 138,090 ไร่ ตามลาํดบั 
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  4)  พื+นที�ชุมชนและสิ�งปลูกสร้าง มีเนื+อที�รวม 421,090 ไร่ หรือร้อยละ 5.74 ของเนื+อที�

จงัหวดั พื+นที�ส่วนใหญ่เป็นพื+นที�หมู่บา้น 253,707 ไร่ รองลงมาไดแ้ก่ พื+นที�สถานที�ราชการและสถาบนั

ต่างๆ มีเนื+อที� 94,387 ไร่ เป็นตน้ 

  5) พื+นที�แหล่งนํ+ า มีเนื+อที�รวม 252,339  ไร่ หรือร้อยละ 3.45 ของเนื+อที�จงัหวดั  

ส่วนใหญ่เป็นพื+นที�อ่างเก็บนํ+ า 88,014 ไร่ รองลงมาไดแ้ก่ หนอง บึง มีเนื+อที�ทั+งหมด 75,864 ไร่ และ

แม่นํ+า ลาํคลอง 48,489 ไร่ เป็นตน้ 

 2. การเปลี�ยนแปลงการใช้ที�ดินจงัหวดัอุดรธานี ระหว่างปี พ.ศ. 2550 และ ปี พ.ศ. 2554   

ที�สาํคญัไดแ้ก่ 

  1)  พื+นที�ชุมชนและสิ�งปลูกสร้าง มีเนื+อที�เพิ�มขึ+น 11,369ไร่ เนื�องมาจากการขยายตวัของ

ชุมชน เป็นสถานที�ราชการและสถาบนัต่าง ๆ ไดแ้ก่ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย มหาวิทยาลยั

ราชภฏัอุดรธานี ศูนย์สามพร้าว วดัโพธิL ชัยศรี วดัเวฬุวนาราม โรงงานอุตสาหกรรม ได้แก่ บริษทั

บางกอกโซลาร์เพาเวอร์ มิตซูบิชิโฟโซอุดรธานี วสัดุก่อสร้าง โรงนํ+ าแข็ง และสถานที�พกัผอ่นหยอ่นใจ 

ไดแ้ก่ หา้งสรรพสินคา้คาร์ฟู ตั+งงี�สุ่นซุปเปอร์สโตร์ และรีสอร์ทต่าง ๆ 

  2)  พื+นที�เกษตรกรรม มีเนื+อที�เพิ�มขึ+นจากปี พ.ศ. 2550 รวม 160,134 ไร่ เมื�อพิจารณาเป็น

รายพืชที�สาํคญั จะพบวา่พื+นที�ปลูกไมย้ืนตน้เพิ�มขึ+นมากที�สุด 637,729 ไร่ โดยมีพื+นที�ปลูกยางพาราเพิ�มขึ+น

มากที�สุด 491,680 ไร่ เปลี�ยนแปลงมาจากพื+นที�ปลูกออ้ยในปี พ.ศ. 2550 มากที�สุด 164,385 ไร่ และ

รองลงมาไดแ้ก่ พื+นที�ปลูกยคูาลิปตสัเพิ�มขึ+น 139,762 ไร่ ซึ� งเปลี�ยนแปลงมาจากพื+นที�ปลูกออ้ยในปี พ.ศ. 

2550 มากที�สุดเช่นกนั จาํนวน 91,124 ไร่  ส่งผลให้พื+นที�พืชไร่ในภาพรวมลดลง 381,017 ไร่ ในขณะที�

พื+นที�ปลูกพืชไร่ชนิดอื�น ๆ ลดลง 272,873 ไร่  ทั+งนี+ เนื�องมาจากโรงงานอุตสาหกรรมยางพารา นํ+ าตาล แป้ง

มนัสําปะหลงั และโรงงานอุตสาหกรรมเยื�อกระดาษ มีความตอ้งการวตัถุดิบป้อนโรงงานมากขึ+น จึงส่งผล

ใหเ้กษตรกรไดรั้บผลตอบแทนจากผลผลิตยางพารา ออ้ย มนัสําปะหลงั และยคูาลิปตสั เพิ�มสูงขึ+น ทาํให้มี

การขยายพื+นที�ปลูกเพิ�มขึ+น 

  3)  พื+นที�ป่าไม ้โดยภาพรวมพื+นที�ป่าไมข้องจงัหวดัอุดรธานีลดลง 117,975 ไร่ แต่เมื�อ

พิจารณาในรายละเอียด พบว่า ป่าสมบูรณ์มีเนื+อที�ลดลง 20,767 ไร่ เปลี�ยนไปเป็นปลูกยางพารามาก

ที�สุด  7,360 ไร่ ในขณะที�ป่ารอสภาพฟื+ นฟูมีพื+นที�ลดลง 97,208ไร่ โดยเปลี�ยนแปลงไปเป็นพื+นที�ปลูกออ้ย 
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มากที�สุด 36,696 ไร่  ซึ� งมีสาเหตุหลกัคือการเพิ�มจาํนวนของประชากรในจงัหวดั จึงมีความตอ้งการพื+นที�ทาํ

กินเพิ�มมากขึ+น 

  4)   พื+นที�แหล่งนํ+ า มีเนื+อที�เพิ�มขึ+น 2,275 ไร่ เป็นอ่างเก็บนํ+ า บ่อนํ+ าในไร่นา และคลอง
ชลประทาน 
  5) พื+นที�อื�น ๆ มีเนื+อที�ลดลง 55,803 ไร่ โดยพบวา่เปลี�ยนแปลงไปเป็นพื+นที�ปลูกออ้ยมาก
ที�สุด 16,444 ไร่ รองลงมาคือพื+นที�ปลูกยางพารา 15,170 ไร่ และพื+นที�ปลูกมนัสําปะหลงั 13,611 ไร่ 
เนื�องจากประชากรตอ้งการขยายพื+นที�ทาํกิน เพื�อเพิ�มรายได ้
  6)  เมื�อพิจารณาถึงศกัยภาพของดินพบวา่ พื+นที�ปลูกพืชบนพื+นที�ดอน เป็นพื+นที�ที�มีการ
เปลี�ยนแปลงชนิดพืชมากที�สุด โดยมีการเปลี�ยนแปลงในกลุ่มของพืชไร่ ได้แก่ ออ้ย มนัสําปะหลงั 
และกลุ่มของไมย้นืตน้ ไดแ้ก่ ยคูาลิปตสัมากที�สุด นอกจากนี+ยงัพบวา่กลุ่มชุดดินที� 49 เป็นกลุ่มของดิน
ที�มีการเปลี�ยนแปลงการใชที้�ดินมากที�สุด เนื�องจากคุณสมบติัของดินที�สามารถปลูกพืชไดห้ลากหลาย
ชนิด 
  3. ขอ้เสนอแนะ 

  1)  การเปลี�ยนแปลงการใช้ที�ดินจากพืชไร่ผสม ไปเป็นการปลูกพืชเชิงเดี�ยวมากขึ+น
โดยเฉพาะออ้ย มนัสําปะหลัง และยางพารา ถึงแม้ว่าในปีการผลิต 2554 ราคาของผลผลิตอ้อย  
มนัสําปะหลงั และยางพารา จะค่อนขา้งสูง อนัเนื�องมาจากขาดวตัถุดิบป้อนโรงงานอุตสาหกรรม 
เพราะภยัแลง้ และปัญหาศตัรูพืช แต่การเพิ�มพื+นที�ปลูกของพืชเศรษฐกิจทั+ง 3 ชนิด อาจจะส่งผลต่อ
ราคาผลผลิตไดใ้นภายหลงั ซึ� งในปีการผลิต 2554 พบวา่ราคารับซื+อผลผลิตลดลงอยา่งต่อเนื�อง แมจ้ะมี
มูลค่าไม่มากนัก รัฐบาลจึงควรมีการกาํหนดนโยบายในการผลิตพืชเศรษฐกิจให้เป็นรูปธรรม  
เพื�อป้องกนัการเกิดปัญหาราคาผลผลิตทางการเกษตรตกตํ�า 
  2)  พื+นที�ป่าในจงัหวดัอุดรธานีลดลงอยา่งต่อเนื�องในระยะเวลา 4 ปี รวมเนื+อที�ป่าที�
ลดลง 117,975 ไร่ เนื�องมาจากการเพิ�มขึ+นของประชากร ที�ตอ้งการเพิ�มพื+นที�ผลิตมนัสําปะหลงั ออ้ย 
ยางพารา และยูคาลิปตสั จึงมีการบุกรุกเขา้ไปทาํประโยชน์ในเขตพื+นที�ป่า ซึ� งอาจส่งผลต่อสมดุล
ธรรมชาติในระยะยาวได ้รัฐควรมีกลไกป้องกนั และบริหารการใชท้รัพยากรธรรมชาติที�เหลืออยูใ่ห้มี
ประสิทธิภาพอยา่งสูงสุด รัฐบาลจึงควรมีมาตรการที�เขม้งวด เพื�อรักษาพื+นที�ป่าไม ้ ที�เป็นป่าสมบูรณ์
ใหค้งสภาพอยูเ่พื�อรักษาความสมดุลในระบบนิเวศวทิยาภายในพื+นที� 
  3)  พื+นที�นาขา้วเป็นแหล่งผลิตอาหารที�สาํคญัของประเทศไทย มีแนวโนม้ลดลงเนื�อง
เปลี�ยนแปลงไปเป็นพื+นที�ปลูกพืชเศรษฐกิจที�ให้ผลตอบแทนที�มากกว่าการผลิตขา้ว หรือเป็นพื+นที�
ชุมชหรือสิ�งปลูกสร้าง จึงส่งผลให้ผลผลิตขา้วลดลงอยา่งต่อเนื�องสวนทางกบัจาํนวนประชากรที�เพิ�ม
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มากขึ+น ซึ� งอาจจะส่งผลกระทบต่อความมั�นคงทางอาหารของประเทศไดใ้นอนาคต รัฐบาลจึงควรมี
การติดตามการเปลี�ยนแปลงการใชที้�ดินอยา่งต่อเนื�อง เพื�อให้สามารถกาํหนดนโยบายสําหรับป้องกนั
และแกไ้ขปัญหาที�อาจเกิดขึ+นไดใ้นอนาคต 
  4)  การศึกษาครั+ งนี+  หน่วยงานต่าง ๆ สามารถนําข้อมูลไปพิจารณาเพื�อกําหนด
แนวทางนโยบายการใช้ประโยชน์ที�ดินให้มีประสิทธิภาพ และสามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างย ั�งยืน
ต่อไป 
 
 




