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ตารางที�  10      ประเภทการใชที้�ดินปี 2550 ที�เปลี�ยนเป็นพื)นที�ปลูกมนัสาํปะหลงัในปี 2553  
   จงัหวดัอุบลราชธานี        66 
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สารบัญภาพ 

                    หน้า 

ภาพที�  1       ผงักระบวนการทาํงาน  5 

ภาพที�  2       แสดงการใชภ้าพดาวเทียม LANDSAT-5 แบบผสมสีเทจ็ บนัทึกเมื�อ 
                        วนัที� 18  กุมภาพนัธ์ 2553 ร่วมกบั ภาพถ่ายทางอากาศสี มาตราส่วน 1: 25,000   
     เพื�อวเิคราะห์สภาพการใชที้�ดิน จงัหวดัอุบลราชธานี 6 
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ภาพที�  4       แสดงลกัษณะอุตุนิยมวทิยา จงัหวดัอุบลราชธานี ในรอบ 8 ปี ( ปี พ.ศ. 2544 -2551 ) 12 
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ภาพที�  7     แผนภูมิแสดงสัดส่วนร้อยละของพื)นที�ชุมชนและสิ�งปลูกสร้าง  
    จงัหวดัอุบลราชธานี ปี พ.ศ. 2553 24  
ภาพที�  8         แผนที�แสดงพื)นที�ชุมชนและสิ�งปลูกสร้าง จงัหวดัอุบลราชธานี ปี พ.ศ. 2553 25  
ภาพที�  9        แผนภูมิแสดงสัดส่วนร้อยละของพื)นที�เกษตรกรรม   จงัหวดัอุบลราชธานี 
     ปี พ. ศ. 2553 28  
ภาพที�  10         แผนที�แสดงพื)นที�เกษตรกรรม  จงัหวดัอุบลราชธานี ปี พ.ศ. 2553 29  
ภาพที�  11         แผนภูมิแสดงสัดส่วนร้อยละของพื)นที�ป่าไม ้จงัหวดัอุบลราชธานี ปี พ. ศ. 2553  30 
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ภาพที�  13   แผนภูมิแสดงสัดส่วนร้อยละของพื)นที�แหล่งนํ)า จงัหวดัอุบลราชธานี ปี พ. ศ. 2553   33 
ภาพที�  14   แผนที�แสดงพื)นที�แหล่งนํ)า  จงัหวดัอุบลราชธานี ปี พ.ศ. 2553   34 
ภาพที�  15   แผนภูมิแสดงสัดส่วนร้อยละของพื)นที�เบ็ดเตล็ด จงัหวดัอุบลราชธานี ปี พ.ศ. 2553    35  
ภาพที�  16         แผนที�แสดงพื)นที�เบด็เตล็ด  จงัหวดัอุบลราชธานี ปี พ.ศ. 2553   36 
ภาพที�  17         แผนที�แสดงสภาพการใชที้�ดิน จงัหวดัอุบลราชธานี ปี พ.ศ. 2553 43 
ภาพที�  18   แผนที�สภาพการใชที้�ดินในเขตป่าไมต้ามกฎหมาย ปี พ.ศ.2553 จงัหวดัอุบลราชธานี 50 

ภาพที�  19   แผนที�แหล่งนํ)าและพื)นที�ชลประทาน จงัหวดัอุบลราชธานี 53 

ภาพที�  20   แผนที�สภาพการใชที้�ดินใจเขตชลประทาน จงัหวดัอุบลราชธานี ปี พ.ศ.2553 54 
ภาพที�  21   แผนที�การเปลี�ยนแปลงพื)นที�ชุมชน ตั)งแต่ปี พ.ศ. 2550 ถึงปี พ.ศ. 2553  
    จงัหวดัอุบลราชธานี 57 
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สารบัญภาพ(ต่อ) 

       หน้า 

ภาพที�  22   ภาพดาวเทียม LANDSAT-5 ระบบ TM แสดงพื)นที�ชุมชน บริเวณ อ.เมือง    
    จ.อุบลราชธานี บนัทึกเมื�อ วนัที� 30 พฤศจิกายน 2551 58 
ภาพที�  23         แผนที�การเปลี�ยนแปลงพื)นที�นาขา้ว ตั)งแต่ ปี พ.ศ. 2550 ถึงปี พ.ศ. 2553 

    จงัหวดัอุบลราชธานี        62 

ภาพที�  24       แผนที�การใชที้�ดินในปี พ.ศ. 2550 ที�เปลี�ยนเป็นพื)นที�นาขา้วในปี พ.ศ. 2553 
จงัหวดัอุบลราชธานี 63 

ภาพที�  25       ภาพดาวเทียม LANDSAT-5 ระบบ TM แสดงพื)นที�ปลูกขา้ว และภาพถ่ายจาก    
         พื)นที�ปลูกขา้ว บริเวณ อาํเภอเดชอุดม จงัหวดัอุบลราชธานี บนัทึกเมื�อ    
    วนัที� 18กุมภาพนัธ์ 2553        64 

ภาพที�  26       แผนที�การเปลี�ยนแปลงพื)นที�ปลูกมนัสาํปะหลงั ตั)งแต่ปี พ.ศ. 2550 ถึงปี พ.ศ. 2553 

    จงัหวดัอุบลราชธานี        68 
ภาพที�  27       แผนที�ประเภทการใชที้�ดินพื)นที�ปลูกมนัสาํปะหลงั ปี พ.ศ. 2550  
                           ที�เปลี�ยนแปลงเป็นพื)นที�อื�น ในปี พ.ศ. 2553 จงัหวดัอุบลราชธานี               69 
ภาพที�  28       ภาพดาวเทียม LANDSAT-5 ระบบ TM แสดงพื)นที�ปลูกมนัสาํปะหลงั  และ    
             ภาพถ่ายจากพื)นที�ปลูกมนัสาํปะหลงับริเวณ อาํเภอนํ)าขุ่น จงัหวดัอุบลราชธานี     
    บนัทึกเมื�อ วนัที� 30 พฤศจิกายน 2552      70 
ภาพที�  29      แผนที�การเปลี�ยนแปลงพื)นที�ปลูกยางพารา ตั)งแต่ปี พ.ศ. 2550 ถึงปี พ.ศ. 2553    
    จงัหวดัอุบลราชธานี        74 
ภาพที�  30      ภาพดาวเทียม LANDSAT-5 ระบบ TM แสดงพื)นที�ปลูกยางพารา และภาพถ่าย   
    จากพื)นที�ปลูกยางพาราบริเวณ อาํเภอนํ)ายนื จงัหวดัอุบลราชธานี บนัทึกเมื�อ 
    วนัที� 30 พฤศจิกายน 2552       75 
ภาพที�  31      แผนที�การเปลี�ยนแปลงพื)นที�ปลูกยคูาลิปตสั ตั)งแต่ปี พ.ศ. 2550 ถึงปี พ.ศ. 2553    
    จงัหวดัอุบลราชธานี        78 
ภาพที�  32     ภาพดาวเทียม LANDSAT-5 ระบบ TM แสดงพื)นที�ปลูกยคูาลิปตสั และ    
    ภาพถ่ายจากพื)นที�ปลูกยคูาลิปตสั บริเวณ อาํเภอนํ)ายนื จงัหวดัอุบลราชธานี บนัทึก   
    เมื�อ วนัที� 30  พฤศจิกายน  2552       79 
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สารบัญภาพ(ต่อ) 

       หน้า 

ภาพที�  33       แผนที�การเปลี�ยนแปลงพื)นที�ปลูกไมผ้ล ตั)งแต่ปี พ.ศ. 2550 ถึงปี พ.ศ. 2553 
    จงัหวดัอุบลราชธานี        82 
ภาพที�  34     แผนที�การเปลี�ยนแปลงพื)นที�ป่าสมบูรณ์ ตั)งแต่ ปี พ.ศ. 2550 ถึงพ.ศ. 2553  
    จงัหวดัอุบลราชธานี        86 
ภาพที�  35       ภาพดาวเทียม LANDSAT-5 ระบบ TM แสดงพื)นที�ป่าสมบูรณ์ และภาพถ่าย    
         จากพื)นที�ป่าสมบูรณ์ บริเวณ อาํเภอนํ)ายนื จงัหวดัอุบลราชธานี  บนัทึกเมื�อ  
    วนัที� 30 พฤศจิกายน 2551       87 
ภาพที�  36      แผนที�การเปลี�ยนแปลงพื)นที�ป่ารอสภาพฟื) นฟู ตั)งแต่ ปี พ.ศ. 2550 ถึงพ.ศ. 2553  
    จงัหวดัอุบลราชธานี        89 
ภาพที�  37      ภาพดาวเทียม LANDSAT-5 ระบบ TM แสดงพื)นที�ป่ารอสภาพฟื) นฟู และ    
    ภาพถ่ายจากพื)นที�ป่ารอสภาพฟื) นฟู บริเวณ อาํเภอพิบูลมงัสาหาร   
    จงัหวดัอุบลราชธานี บนัทึกเมื�อ วนัที� 30 พฤศจิกายน 2551    90 
ภาพที�  38      แผนที�การเปลี�ยนแปลงพื)นที�แหล่งนํ)า ตั)งแต่ปี พ.ศ. 2550 ถึงพ.ศ. 2553  
    จงัหวดัอุบลราชธานี        93 
ภาพที�  39       ภาพดาวเทียม LANDSAT-5 ระบบ TM แสดงพื)นที�แหล่งนํ)า และภาพถ่ายจาก    
         พื)นที�แหล่งนํ)าบริเวณ อาํเภอสิรินธร จงัหวดัอุบลราชธานี บนัทึกเมื�อ  
    วนัที�  30  พฤศจิกายน 2551       94 

ภาพที�  40        ภาพดาวเทียม LANDSAT-5 ระบบ TM แสดงพื)นที�หินโผล่ และภาพถ่ายจาก    
         พื)นที�หินโผล่บริเวณ อาํเภอโขงเจียม จงัหวดัอุบลราชธานี บนัทึกเมื�อ  
    วนัที� 18 กุมภาพนัธ์ 2553        95 
ภาพที�  41           แผนภูมิเปรียบเทียบการเปลี�ยนแปลงสภาพการใชที้�ดินที�มีลกัษณะเด่น   
    จงัหวดัอุบลราชธานี  ตั)งแต่ปี พ.ศ. 2550 ถึงพ.ศ. 2553      96 

ภาพที�  42    แผนภูมิเปรียบเทียบการเปลี�ยนแปลงการใชที้�ดิน จงัหวดัอุบลราชธานี 
    ระหวา่งปี พ.ศ. 2550 และปี พ.ศ. 2553         98 

ภาพที�  43          แผนที�แสดงแหล่งโรงงานอุตสาหกรรม จงัหวดัอุบลราชธานี ปี พ.ศ. 2553  102 
ภาพที�  44     แผนที�แสดงสภาพการใชที้�ดิน  จงัหวดัอุบลราชธานี ปี 2550    113 
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    LANDSAT-5 ระบบ TM        114 
ภาพที�  46        แสดงการเปลี�ยนแปลงการใชที้�ดิน จากป่าเสื�อมโทรมเป็นพื)นที�ปลูกยคูาลิปตสั    
    ในปี 2553 จากภาพถ่ายทางอากาศและภาพดาวเทียม Spot-5         115 

ภาพที�  47   แสดงการเปลี�ยนแปลงการใชที้�ดิน ปี 2550 จากป่าสมบูรณ์เปลี�ยนเป็น    
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ภาพที�   50      แผนภูมิการเปลี�ยนแปลงสภาพการใชที้�ดินที�มีลกัษณะเด่น จงัหวดัอุบลราชธานี  
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ภาพที�   51        แผนภูมิการเปลี�ยนแปลงสภาพการใชที้�ดินที�มีลกัษณะเด่น จงัหวดัอุบลราชธานี  
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บทสรุปสําหรับผู้บริหาร 

รายงานสภาพการใช้ที�ดินและการเปลี�ยนแปลงการใช้ที�ดิน  จังหวดัอุบลราชธานี พ.ศ. 2553 
  รายงานนี
 เป็นไปตามนโยบายของกรมพฒันาที�ดินที�ตอ้งการปรับปรุงขอ้มูลสภาพการใช้
ที�ดินและการเปลี�ยนแปลงการใช้ที�ดินให้มีความทนัสมยัทั
งในรูปของแผนที� รายงาน และข้อมูลอื�นๆที�
เกี�ยวขอ้ง เพื�อให้สามารถนาํไปใช้ในการกาํหนดนโยบายและการวางแผนพฒันา รวมทั
งการแกปั้ญหาการใช้
ที�ดิน โดยการปรับปรุงแผนที�สภาพการใชที้�ดินครั
 งนี
 จดัทาํในขนาดมาตราส่วน 1:25,000 โดยใชภ้าพถ่ายออร์
โธสีเป็นฐาน ภาพถ่ายจากดาวเทียม LANDSAT-5 ระบบ TM และภาพถ่ายจากดาวเทียม SPOT 5 ในการ
ปรับปรุงขอ้มูล จากแผนที�สภาพการใชที้�ดินจงัหวดัอุบลราชธานี ปี 2550 
  ผลการดาํเนินการสรุปไดด้งันี
  

จงัหวดัอุบลราชธานี  มีพื
นที� 9,840,531 ไร่ แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 25 อาํเภอ 219 ตาํบล 
2,570 หมู่บา้น 
การวเิคราะห์สภาพการใช้ที�ดินจังหวดัอุบลราชธานี พ.ศ. 2553 

  จากการใช้ขอ้มูลภาพถ่ายจากดาวเทียมและขอ้มูลภาพถ่ายทางอากาศสีร่วมกบัการ
สาํรวจภาคสนามเพื�อปรับปรุงแผนที�สภาพการใชที้�ดินมาตราส่วน 1:25,000 สามารถจาํแนกประเภทการใชที้�ดิน 
5 ประเภท คือ พื
นที�ชุมชนและสิ�งปลูกสร้าง (U) มีพื
นที� 452,367 ไร่  คิดเป็นร้อยละ 4.60  ของพื
นที�ทั
งหมด 
ประกอบดว้ย ตวัเมืองและยา่นการคา้ หมู่บา้น หมู่บา้นจดัสรรร้าง สถานที�ราชการและสถาบนัต่างๆ ระบบ
สาธารณูปโภคต่างๆ ได้แก่ สนามบิน โรงงานอุตสาหกรรม ลานตากและแหล่งรับซื
อทางการเกษตร 
สถานที�พกัผอ่นหยอ่นใจ สนามกอล์ฟ ป่าช้า สถานีบริการนํ
 ามนั และ สถานที�ร้าง พื
นที�เกษตรกรรม (A)  
มีพื
นที� 5,975,492 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 60.72  ของพื
นที�ทั
งหมด ซึ� งพื
นที�ส่วนใหญ่เป็นนาขา้ว มนัสําปะหลงั 
ออ้ย  ยางพารา ยูคาลิปตสั ปาล์มนํ
 ามนั เป็นตน้  พื
นที�ป่าไม ้(F) มีพื
นที� 2,083,008 ไร่  คิดเป็นร้อยละ 
21.17 ของพื
นที�ทั
งหมด ซึ� งประกอบดว้ยพื
นที� ป่าดิบ ป่าผลดัใบ และสวนป่า พื
นที�แหล่งนํ
 า (W) มีพื
นที� 
359,299 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 3.65 ของพื
นที�ทั
งหมด ประกอบดว้ย แม่นํ
 าโขง แม่นํ
 าชี  แม่นํ
 ามูล ลาํเซบาย 
อ่างเก็บนํ
า หนอง และบ่อนํ
าในไร่นา  เป็นตน้  และพื
นที�เบด็เตล็ด (M) มีพื
นที� 970,365 ไร่  คิดเป็นร้อยละ 
9.86 ของพื
นที�ทั
งหมด  ประกอบดว้ย พื
นที�หินโผล่ ไมล้ะเมาะ เป็นส่วนใหญ่ของพื
นที�ตามลาํดบั ดงัแสดง
ในตารางสรุปสภาพการใชที้�ดิน และแผนภูมิสรุปสภาพการใชที้�ดินต่อไปนี
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ตารางสรุปประเภทสภาพการใช้ประโยชน์ที�ดิน จังหวดัอุบลราชธานี ปี พ.ศ. 2553 

    

ประเภทการใช้ที�ดิน 
เนื-อที� 

ไร่ ร้อยละ 

พื-นที�ชุมชนและสิ�งปลูกสร้าง 452,367 4.60 

พื-นที�เกษตรกรรม 5,975,492 60.72 

นาข้าว 4,804,500 48.82 

พื-นที�ป่าไม้ 2,083,008 21.17 

พื-นที�แหล่งนํ-า 359,299 3.65 

พื-นที�เบ็ดเตลด็ 970,365 9.86 

รวม 9,840,531 100.00 

 

ที�มา :  ส่วนวเิคราะห์สภาพการใชที้�ดินที� 2   สาํนกันโยบายและแผนการใชที้�ดิน  กรมพฒันาที�ดิน 
 

 
ภาพแผนภูมิสรุปสภาพการใช้ที�ดินของจังหวดัอุบลราชธานี ปี พ.ศ. 2553 
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การเปลี�ยนแปลงสภาพการใช้ที�ดิน จังหวดัอุบลราชธานี  ระหว่างปี 2550 และปี 2553  

การเปลี�ยนแปลงสภาพการใชที้�ดิน พบวา่พื
นที�ชุมชนและสิ�งปลูกสร้าง พื
นที�เกษตรกรรม พื
นที�
แหล่งนํ
า และพื
นที�เบ็ดเตล็ด มีแนวโนม้เพิ�ม ขณะที�พื
นที�ป่าไม ้มีแนวโนม้ลดลง โดยพื
นที�ชุมชนและสิ�งปลูกสร้างที�
เพิ�มขึ
นส่วนใหญ่เปลี�ยนแปลงมาจากพื
นที�นาขา้ว พื
นที�ป่ารอสภาพฟื
 นฟูและป่าสมบูรณ์ พื
นที�เกษตรกรรมที�เพิ�มขึ
น
ส่วนใหญ่เป็นการเพิ�มขึ
นของพื
นที�ปลูกยางพารา ยคูาลิปตสั และมนัสาํปะหลงั ซึ� งเปลี�ยนแปลงมาจากพื
นที�นาขา้ว 
พื
นที�ปลูกพืชไร่ ป่าสมบูรณ์ และพื
นที�เบด็เตล็ด พื
นที�ป่าไมมี้แนวโนม้ลดลงอยา่งต่อเนื�องโดยส่วนใหญ่เปลี�ยนเป็น 
พื
นที�เกษตรกรรม พื
นที�ชุมชนและสิ�งปลูกสร้าง พื
นที�เบ็ดเตล็ดเปลี�ยนไปเป็นพื
นที�ประเภทอื�น  ๆไดแ้ก่ พื
นที�ชุมชน 
พื
นที�พืชไร่ และพื
นที�ปลูกไมผ้ล ทั
งนี
 อาจเกิดจากการเปลี�ยนแปลงพื
นที�เบด็เตล็ดเป็นพื
นที�ประเภทอื�นสามารถ
เปลี�ยนแปลงไดง่้าย โดยเฉพาะพื
นที�ลุ่ม และไมล้ะเมาะ ซึ� งมกัเปลี�ยนเป็นพื
นที�ปลูกบา้นจดัสรร สถานที�ราชการ 
โรงแรม รีสอร์ท และปัXมนํ
ามนั เป็นตน้ 

 

ตารางสรุปการเปลี�ยนแปลงสภาพการใช้ที�ดิน จังหวดัอุบลราชธานี  ระหว่างปี 2550 และปี 2553  

 

 

สัญลกัษณ์  ประเภทการใช้ที�ดนิ   พ.ศ.2550   พ.ศ.2553   พื-นที�เปลี�ยนแปลง  

เนื-อที�  ( ไร่ )                  ร้อยละ เนื-อที�  ( ไร่ )              ร้อยละ เนื-อที�  ( ไร่ ) ร้อยละ 

U - พื-นที�ชุมชนและสิ�งปลูกสร้าง 439,442 4.46 452,367 4.60 + 12,925 + 2.94 

A - พื-นที�เกษตรกรรม 5,721,298 58.12 5,975,492 60.72 + 254,194 + 4.44 

A1 - นาข้าว 4,982,614 50.63 4,804,500 48.82 - 178,114 - 3.57 

A2 - พชืไร่ 345,758 3.51 426,867 4.34 + 81,109 + 23.46 

A204 - มนัสาํปะหลงั 269,420 2.74 402,818 4.09 + 133,398 + 49.51 

A3 - ไม้ยนืต้น 297,566 3.03 638,240 6.49 + 340,674 + 114.49 

A302 - ยางพารา 230,770 2.35 543,870 5.53 + 313,100 + 135.68 

A304 - ยคูาลิปตสั 56,751 0.58 84,158 0.86 + 27,407 + 48.29 

A4 - ไม้ผล 72,977 0.74 74,744 0.76 + 1,767 + 2.42 

Aอื�นๆ - พื-นที�เกษตรอื�นๆ 22,383 0.23 31,141 0.32 +8,758 +39.13 

F - ป่าสมบูรณ์ 2,065,397 20.99 1,460,193 14.84 - 605,204 - 29.30 

F0 - ป่ารอสภาพฟื- นฟู 666,099 6.77 622,815 6.33 - 43,284 - 6.50 

W - พื-นที�แหล่งนํ-า 346,266 3.51 359,299 3.65 + 13,033 + 3.76 

M - พื-นที�เบ็ดเตลด็ 602,029 6.15 970,365 9.86 + 368,336 + 61.18 

¤  รวม          9,840,531 100.00 9,840,531 100.00 - - 
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การใช้ประโยชน์ที�ดินในเขตป่าสงวนแห่งชาติ จังหวดัอุบลราชธานี  ปี 2553  

การวิเคราะห์ครั
 งนี
ไดพ้ิจารณาการใชป้ระโยชน์ที�ดินในเขตป่าสงวนแห่งชาติ 5 เขต ไดแ้ก่ เขตป่าสงวน
แห่งชาติ Zone A E และ C เขตรักษาพนัธ์ุสัตวป่์า และเขตอุทยานแห่งชาติ พบวา่ จงัหวดัอุบลราชธานีมีพื
นที�เขตป่า
สงวนแห่งชาติ 1,799,771 ไร่ ซึ� งส่วนใหญ่อยูใ่น Zone C และ E มีการทาํการเกษตรกรรมมากที�สุด 719,145 ไร่  ซึ� งส่วน
ใหญ่อยูใ่น Zone E รองลงมาคือเขตอุทยานแห่งชาติ พื
นที� 745,181 ไร่ รองลงมาคือ Zone C มีพื
นที� 29,543 ไร่ และ เขต
อุทยานแห่งชาติ พื
นที� 741,181 ไร่  ซึ� งเห็นไดว้า่การบุกรุกส่วนใหญ่อยูใ่นป่าสงวน Zone C E และ เขตอุทยาน
แห่งชาติ ซึ� งเป็นพื
นที�รัฐบาลควรอนุรักษไ์วเ้ป็นแหล่งตน้นํ
 าลาํธาร ดงันั
นรัฐบาลควรมีมาตรการที�เขม้งวดในการเขา้
ไปใชป้ระโยชน์ดงักล่าว 

 
การใช้ประโยชน์ที�ดินในเขตชลประทานจังหวดัอุบลราชธานี  ปี 2553  

เขตชลประทานของจงัหวดัอุบลราชธานีมีพื
นที�รวม 546,169 ไร่ โครงการชลประทานที�สําคญั ไดแ้ก่ โครงการ
ส่งนํ
าและบาํรุงรักษาลาํโดมนอ้ย  อ่างเก็บนํ
าลาํโดมนอ้ย  เขื�อนสิรินธร เป็นตน้ การใชป้ระโยชน์ที�ดินในเขตชลประทาน 
พบวา่ส่วนใหญ่เป็นพื
นที�เกษตรกรรม คิดเป็นร้อยละ 57.57 ของพื
นที�ชลประทาน โดยส่วนใหญ่เป็นพื
นที�นาขา้วมีเนื
อที� 
200,071 ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 36.63 ของพื
นที�ชลประทาน พื
นที�ปลูกไมผ้ล 92,390 ไร่ หรือร้อยละ 16.92 ของพื
นที�
ชลประทาน และพืชสวน 12,627 ไร่ หรือ       ร้อยละ 16.92 ของพื
นที�ชลประทาน รองลงมาไดแ้ก่ พื
นที�ชุมชนและสิ�งปลูก
สร้าง คิดเป็นร้อยละ 32.63 ของพื
นที�ชลประทาน     การวิเคราะห์ในครั
 งนี
 สามารถนาํไปใช้ประโยชน์ในดา้นบริหาร
จดัการนํ
าใหไ้ดป้ระโยชน์สูงสุด เนื�องจากพื
นที�ส่วนใหญ่เป็นพื
นที�นาขา้วซึ� งตอ้งการใชน้ํ
 าในปริมาณมากโดยเฉพาะ
ในฤดูแลง้เนื�องจากเกษตรกรนิยมปลูกพืชนอกฤดู ไดแ้ก่ ขา้วนาปรัง ขา้วโพด และพืชตระกูลถั�ว ดงันั
นรัฐบาลควรมี
มาตรการในการกําหนดขอบเขตการใช้ประโยชน์ในพื
นที�ชลประทานเพื�อไม่ให้มีการใช้พื
นที�ผิดวตัถุประสงค ์
โดยเฉพาะการนาํพื
นที�ในเขตชลประทานไปใชเ้ป็นพื
นที�ชุมชนหรือสิ�งปลูกสร้าง 

 
ปัจจัยที�มีผลต่อการเปลี�ยนแปลงสภาพการใช้ที�ดิน 

ปัจจยัที�มีผลต่อการเปลี�ยนแปลงสภาพการใชที้�ดินจงัหวดัอุบลราชธานีแบ่งเป็น 5 ปัจจยัหลกัไดแ้ก่  
1. ปัจจัยด้านกายภาพและสิ�งแวดล้อม จงัหวดัอุบลราชธานีมีพื
นที�ส่วนใหญ่ ประกอบดว้ย หินทราย หินทราย

แป้ง และหินดินดาน และมีความสูงตํ�าของภูเขาและเนินเขา  ในการเลือกพื
นที�ที�เหมาะสม พื
นที�นั
นจะตอ้งปราศจากภยั
ธรรมชาติ เช่นภยัจากภูมิอากาศ ความลาดชนั นํ
าท่วม โรคระบาด สัตวป่์าประการที�สอง คือ การป้องกนัพื
นที�อนุรักษ์
ทรัพยากร เช่นพื
นที�เหมาะสมต่อเกษตรกรรม พื
นที�เหมืองแร่ พื
นที�อนุรักษพ์นัธ์ุสัตวป่์า ประการสุดทา้ย พื
นที�จะตอ้งมี
การใชที้�ดินที�เหมาะสมต่อความตอ้งการ ทั
งความสะดวกสบาย ความพึงพอใจทางสุนทรียภาพ การเขา้ถึงยงัอาคารต่าง  ๆ
ไดส้ะดวกหากพบวา่มีที�ตั
งที�มีความเป็นไปไดต่้อการพฒันามากกวา่หนึ�งแห่ง จะตอ้งมีการลาํดบัค่าความเหมาะสมตาม
เกณฑที์�ไดต้ั
งไวเ้พื�อเลือกพื
นที�ที�มีความเหมาะสมต่อการพฒันามากที�สุด 

2. ปัจจัยด้านประชากร ประชากรของจงัหวดัอุบลราชธานีมีอตัราที�เพิ�มขึ
น ตั
งแต่ปีพ.ศ. 2543 – ปี
พ.ศ. 2553 เฉลี�ย 36,408 คน ซึ� งอาจส่งผลโดยตรงต่อการขยายพื
นที�อยูอ่าศยัและที�ทาํกิน เนื�องจากจาํนวน 
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ประชากร จะเป็นตัวกาํหนดปริมาณการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ และเป็นดัชนีที�บ่งชี
 ถึงสถานสภาพ
เศรษฐกิจ และสังคมของประเทศ ดังนั
นการเพิ�มปริมาณ ประชากรมนุษย์จึงเป็นปัจจยัที�คอยคุกคาม
คุณภาพของสิ�งแวดลอ้ม  โดยความเป็นจริงจาํนวนประชากรจะเพิ�มไดเ้ร็วกว่าความสามารถในการผลิต
อาหารเพื�อยงัชีพทั
งนี
 เนื�องมาจากความตอ้งการกินดีอยู่ดี และจาํนวนการใช้ทรัพยากรธรรมชาติก็ขึ
นอยู่
กบัจาํนวนคนที�ใช ้ดงันั
นเมื�อประชากรเพิ�มมากขึ
น ความตอ้งการในปัจจยัต่าง ๆ ก็ยอ่มเพิ�มมากขึ
นตามไป
ดว้ย การใช้ทรัพยากรธรรมชาติก็สูงขึ
นเพื�อตอบสนองความตอ้งการที�เพิ�มขึ
น เช่น มีความตอ้งการที�ดิน
เพื�อปลูกพืชสาํหรับบริโภคเองหรือเพื�อขาย ทาํให้ตอ้งตดัไมท้าํลายป่าในพื
นที�ขนาดใหญ่ เพื�อนาํพื
นที�นั
น
มาเพาะปลูกพืชเพื�อการบริโภคและขาย การตดัไมท้าํลายป่าทาํให้พื
นที�ที�เคยชุ่มชื
นกลายเป็นพื
นที�แห้ง
แลว้ เป็นทะเลทราย ขาดป่าไมที้�จะช่วยขบันํ
า เป็นตน้ 

3. ปัจจัยด้านเศรษฐกิจและสังคม การเปลี�ยนแปลงรูปแบบการเกษตรจากการเกษตรแบบดั
งเดิมหรือ
แบบยงัชีพไปเป็นการเกษตรเพื�อการคา้อิทธิพลต่อการเปลี�ยนแปลงตลาดรองรับสินคา้การเกษตรอยา่งเพียงพอ     
การมีพื
นที�และโครงสร้างพื
นฐานรองรับการพฒันาการเกษตรอยา่งเพียงพอ โดยเฉพาะโครงสร้างพื
นฐานที�มี
ส่วนส่งเสริมและอาํนวยความสะดวกในการประกอบกิจกรรมทางการเกษตร เช่น เส้นทางคมนาคม ระบบ
ชลประทาน เป็นตน้ การผลิตสินคา้เกษตรเปลี�ยนแปลงตลอดเวลา เพราะความตอ้งการของผูบ้ริโภคเปลี�ยน  เช่น  
เมื�อ 10 ปีก่อนพืชหลกัก็มี ขา้ว ขา้วโพด ต่อมาพืชนํ
 ามนั เช่น ถั�วเหลือง ถั�วลิสง และผลไม ้มีความตอ้งการมาก
ขึ
น ภายใตก้ารพฒันาประเทศผลิตภณัฑ์มวลรวมในจงัหวดัอุบลราชธานี (GPP) มีแนวโนม้เพิ�มมากขึ
นในทุกๆ 
ปี เฉพาะผลิตภณัฑ์มวลรวมจงัหวดัสาขานอกภาคเกษตรกรรมซึ� งมีสัดส่วนมากกวา่ผลิตภณัฑ์มวลรวมจงัหวดั 
สาขาภาคเกษตรกรรม ประมาณ 5 – 6 เท่า มีรายไดเ้ฉลี�ยต่อหวัต่อปี 36,317 บาท 

4. ปัจจัยด้านเทคโนโลยี การใช้ที�ดินเปลี�ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วจากการที�เรามุ่งพฒันาเศรษฐกิจของประเทศ
ขยายการก่อสร้างปัจจยัพื
นฐาน เช่น ถนน เขื�อน และการเร่งผลิตสินคา้และบริการ ตลอดจนการใช้เทคโนโลยี
สมยัใหม่ในการผลิตในทางดา้นการเกษตร การใช้ปุ๋ยและยาฆ่าแมลงไดก่้อให้เกิดความเสื�อมโทรมของ
คุณภาพของดิน การเปลี�ยนแปลงที�เกิดขึ
นในปัจจุบนันี
 เกิดขึ
นจากผลการผลิตทางด้านเทคโนโลยี ซึ� ง
มนุษยไ์ดคิ้ดดดัแปลงสร้างสรรคขึ์
นมาจากความเจริญกา้วหนา้ทางวิทยาศาสตร์และมนุษยไ์ดน้าํเอาวิธีการ
ใหม่ ๆ มาใชเ้พื�อแสวงหาผลประโยชน์จากธรรมชาติ การประดิษฐ์เครื�องมือ เครื�องใช ้เครื�องจกัรกล และ
พฒันาวิธีการทาํการเกษตรแผนใหม่ โดยการใช้เครื�องทุ่นแรง การใช้ปุ๋ย การใช้ขา้วพนัธ์ุใหม่ เป็นตน้ 
รวมทั
งการพฒันาทางดา้นการสื�อสารและการขนส่งยอ่มทาํให้เกิดการเปลี�ยนแปลงทางดา้นความสัมพนัธ์
ระหวา่งมนุษย ์และการทาํการเกษตรแบบเพื�อยงัชีพที�เรียกวา่ “ทาํมาหากิน” ก็เปลี�ยนแปลงมาเป็นการทาํ
การเกษตรเพื�อธุรกิจและอุตสาหกรรม ที�เรียกวา่ “ทาํมาคา้ขาย” อนึ� ง ความเจริญทางดา้นเทคโนโลยีทาํให้
มนุษยต์อ้งพึ�งพาอาศยัสิ�งที�มนุษยป์ระดิษฐ์คิดคน้ขึ
น หมายความว่าเทคโนโลยีได้เขา้มามีบทบาทเหนือ
ชีวติมนุษยเ์องมากขึ
น ทั
งในแง่ของชีวติมนุษยเ์องโดยตรงและในแง่ของสังคมมนุษยโ์ดยส่วนรวม 

 5. ปัจจัยจากนโยบายภาครัฐ  การเปลี�ยนแปลงสู่ระบบการผลิตเพื�อการคา้ ทาํให้ตอ้งผลิตตามที�ตลาดตอ้งการ 
การแข่งขนัที�สูงมากขึ
น ตอ้งพยายามลดตน้ทุน ราคาเปลี�ยนแปลงตลอดเวลา ตามสภาวะตลาด รายได้ของเกษตรกรไม่
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แน่นอน ชีวิตความเป็นอยู่เสี�ยงมากขึ
นจากการพึ�งพาระบบตลาด การผลิตเปลี�ยนไปในทิศทางที�เกษตรกรพึ�งพาปัจจยั 
ภายนอกที�ควบคุมไม่ไดม้ากขึ
น เช่น การคา้ องคก์รและการเมืองระหว่างประเทศ เช่น การทาํ FTA ทาํให้เกษตรกรตอ้ง
เลิกปลูกกระเทียม ตลอดจนแผนพฒันาจังหวดัมีผลต่อการเปลี�ยนแปลงสภาพการใช้ที� ดิน เช่น การเพิ�มขึ
 นของ
สิ�งก่อสร้าง สถานที�ราชการ การกระจายอาํนาจสู่ท่องถิ�นทาํให้มีการสร้างสถานที�ราชการเพิ�มขึ
น การเพิ�มขึ
นของสถานที�
พกัผ่อนหย่อนใจ เช่น โรงแรม เพื�อสนองนโยบายการส่งเสริมการท่องเที�ยว หรือการสร้างโรงงานแปรรูปเพื�อสนอง
นโยบายการส่งออก นโยบายการส่งเสริมของรัฐ การปรับโครงสร้างการผลิตทางการเกษตรให้สอดคลอ้งกบั
โอกาสทางการตลาดโดยกาํหนดยทุธศาสตร์ใหป้ระเทศไทยเป็นศูนยก์ลางการผลิตอาหารของโลกและพืช
เศรษฐกิจหลกัของประเทศใหค้รบวงจร รวมทั
งสนบัสนุนการผลิตพืชพลงังาน เช่น ปาล์มนํ
 ามนั ออ้ย มนั
สาํปะหลงั เพื�อสนบัสนุนนโยบายพลงังานทดแทน ราคาของพืชผล ยางพารา มีภาวะการณ์ผลิต ปีการผลิต 
2548/2549 โดยมีผลผลิตนํ
 ายางรวมประมาณ 13,974 ตนัต่อปี  ซึ� งการเปลี�ยนแปลงชนิดของพืชผลและ
ราคาพืชผลที�สูงขึ
น 
ข้อเสนอแนะ 

1. การเพิ�มขึ
นของเขตการใชที้�ดินภาคเกษตรไดบุ้กรุกเขตป่าไมต้ามกฎหมาย รัฐควรมีมาตรการต่อการเพื�อ
เขา้ไปอยูอ่าศยั และทาํกิน การใหค้วามรู้แก่เกษตรกรชาวเขาซึ� งมีแหล่งที�อยูอ่าศยัและที�ทาํกินในบริเวณป่าไมซึ้� งเป็น
แหล่งตน้นํ
 าของประเทศ   

2. การใชที้�ดินในเขตชลประทานยงัมีการใชพ้ื
นที�นอ้ย  ซึ� งในเขตพื
นที�ชลประทานมีพื
นที� 245,911 ไร่ แต่มี
การใชพ้ื
นที�ชุมชนและสิ�งปลูกสร้าง พื
นที�เกษตร พื
นที�ป่าไม ้และพื
นที�แหล่งนํ
า จาํนวน   222,903 ไร่ ยงัคงมีพื
นที�เหลือ  
23,008 ไร่ ที�ใชป้ระโยชน์ได ้ จึงเห็นควรให้หน่วยงานต่างๆ  เขา้มามีส่วนร่วมในการส่งเสริมการใชป้ระโยชน์ที�ดินดา้น
การเกษตรในเขตชลประทาน 

3. รัฐควรมีนโยบายกาํหนดพื
นที�ปลูกพืชเศรษฐกิจหลกัเพื�อการส่งออก ไดแ้ก่ พืชเศรษฐกิจหลกัที�มีอยูเ่ดิม  
เช่น ขา้ว มนัสําปะหลงั และออ้ย และพืชเศรษฐกิจชนิดใหม่ที�นิยมปลูกมากขึ
น  เช่น ยางพาราและยูคาลิปตสั มากขึ
น 
เนื�องจากรัฐบาลมีการกาํหนดยุทธศาสตร์ด้านต่าง  ๆได้แก่ ยุทธศาสตร์ยางพารา  และมีการผลกัดนัเรื�องพลงังาน
ทดแทนเป็นวาระแห่งชาติ โดยพื
นที�ภาคอีสานมีศกัยภาพในการผลิตออ้ยและมนัสําปะหลงัในระดบัสูง 
และพืชทั
ง 2 ชนิดนี
 ก็เป็นเป้าหมายสําคญัที�จะนาํมาใช้ผลิตเอทานอลทดแทนพลงังานเชื
อเพลิงที�ตอ้ง
นาํเขา้จากต่างประเทศ 
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บทที� 1 

บทนํา 

1.1 หลกัการและเหตุผล 
 จงัหวดัอุบลราชธานี เป็นจงัหวดัที�ตั�งอยู่ทางภาคตะวนัออกเฉียงเหนือของประเทศไทย มีขนาดของ
พื�นที�ใหญ่เป็นอนัดบั 2 ของภาคและเป็นอนัดบั 5 ของประเทศ ซึ� งมีพรมแดนติดต่อกบัประเทศเพื�อนบา้น 
และเป็นเมืองหลกัของภาคอีสานตอนล่าง ซึ� งไดรั้บการสนบัสนุนพฒันาจากภาครัฐอยา่งต่อเนื�อง เพื�อให้เป็น
ศูนยก์ลางทั�งทางดา้น เกษตรกรรม อุตสาหกรรมธุรกิจ และคมนาคม ในปี พ.ศ. 2552 จงัหวดัอุบลราชธานี มี
ประชากรประมาณ 1,803,754 คน (สาํนกังานสถิติจงัหวดัอุบลราชธานี ,2552) ประชากรส่วนใหญ่ประกอบ
อาชีพเกษตรกรรม มีผลผลิตหลายชนิด เช่น ขา้วหอมมะลิ มนัสาํปะหลงั ยางพารา ยคูาลิปตสั เป็นตน้  
 นอกจากนนี�ภาคอุตสาหกรรมการผลิต เกิดการขยายตวัมีกาํลงัการผลิตเพิ�มมากขึ�นซึ� งโครงสร้างทาง
เศรษฐกิจของจงัหวดัอุบลราชธานีขึ�นอยูก่บัการขายปลีกของภาคเกษตรกรรมและภาคการศึกษาเป็นสําคญั 
ภาวะทางเศรษฐกิจจงัหวดัอุบลราชธานี โดยรวมปี พ.ศ. 2550 พฒันาจากผลิตภณัฑ์มวลรวมจงัหวดั(GPP)  
มีมูลค่าเพิ�ม ณ ราคาประจาํปีเท่ากบั 110,156 ลา้นบาท เพิ�มขึ�นจาก 98,796 ลา้นบาทในปีที�ผ่านมา เท่ากบั 
11,360 ลา้นบาท โดยมีค่าผลกัดนัหลกัมาจากการผลิตนอกภาคเกษตรที�มีการขยายตวัสูงขึ�นถึงร้อยละ 6.2  
ในภาคการเกษตรขยายตวัร้อยละ 3.0 เนื�องจากการผลิตพืชชะลอตวั โดยเฉพาะพืชสําคญัของจงัหวดั เช่น 
ขา้วนาปี ผลผลิตลดลงเนื�องจากมีการปรับเปลี�ยนพื�นที�ปลูกพืชชนิดอื�นๆทดแทน และในขณะเดียวกัน
ผลผลิตจากขา้วเหนียวนาปี มนัสาํปะหลงัและยางพาราปรับตวัเพิ�มขึ�น เป็นผลมาจากภาวะอากาศเอื�ออาํนวย
และตามแรงจูงใจดา้นราคาที�สูงและมีแนวโนม้เพิ�มขึ�น ส่งผลใหเ้กษตรกรมีการผลิตเพิ�มขึ�น 
 ดงันั�นกรมพฒันาที�ดิน โดยสํานกันโยบายและแผนการใชที้�ดินจึงไดมี้การสํารวจ วิเคราะห์และจดัทาํ
แผนที�สภาพการใชที้�ดิน จงัหวดัอุบลราชธานี โดยพิจารณาจากสภาพพื�นที� ความตอ้งการของชุมชนเป็น
หลกั นอกจากนี� ยงัศึกษาแนวนโยบายดา้นการเกษตรของรัฐบาล และทอ้งถิ�นในระดบัต่างๆ เพื�อนาํมา
วิเคราะห์และกาํหนดการใช้ประโยชน์ที�ดิน พร้อมขอ้เสนอแนะดา้นการจดัการพื�นที�ในแต่ละพื�นที�และมีการ
ปรับปรุงทุก 2 ปี ตามฐานขอ้มูลเดิม  เพื�อเป็นแนวทางให้เกิดการใช้ที�ดินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และ
ป้องกนัปัญหาดงักล่าวขา้งตน้ ซึ� งขอ้มูลดงักล่าว สามารถใชเ้ป็นแนวทางในการจดัการทรัพยากรธรรมชาติที�
เหมาะสม โดยเฉพาะทรัพยากรดิน ซึ� งเป็นทรัพยากรที�มีค่าของประเทศใหใ้ชต่้อไปในอนาคตไดอ้ยา่งย ั�งยนื 
 
 
 

 



2 
 

1.2 วตัถุประสงค์ 
 1.2.1 เพื�อสํารวจและจัดทาํแผนที�สภาพการใช้ที� ดินเชิงเลข จงัหวดัอุบลราชธานี ปี พ.ศ. 2553 
 มาตราส่วน 1:25,000 
 1.2.2 เพื�อวิ เคราะห์การเปลี� ยนแปลงสภาพการใช้ที� ดิน จังหวัดอุบลราชธานี ระหว่าง ปี   
พ.ศ. 2550 - 2553 

1.3 ระยะเวลาและสถานที�ดําเนินงาน 
 1.3.1 ระยะเวลาในการดาํเนินงานทั�งสิ�น 6 เดือน (เดือนตุลาคม 2552 ถึง เดือนมีนาคม 2553) 
 1.3.2 สถานที�ดาํเนินงาน จงัหวดัอุบลราชธานีมีเนื�อที�ทั�งหมด 9,840,531 ไร่ 

1.4 ผู้ดําเนินการ 
 1.4.1 นายศิริพงษ ์  อินทรมงคล ผูอ้าํนวยการสาํนกันโยบายและแผนการใชที้�ดิน 
   (ที�ปรึกษาโครงการ) 
 1.4.2 นายสุเทพ   ชุติรัตนพนัธ์ุ นกัวชิาการเกษตรชาํนาญการพิเศษ  
    (ที�ปรึกษาโครงการ) 
 1.4.3 นางสาวกญัชร   บุญญวฒันา นกัวชิาการเกษตรปฏิบติัการ 
 

1.5 อปุกรณ์และวธีิการดําเนินงาน 
 การดาํเนินการโครงการจดัทาํแผนที�สภาพการใช้ที�ดิน และการเปลี�ยนแปลงการใชที้�ดิน โดยใช้ภาพถ่าย
ออร์โธสีเชิงเลข และขอ้มูลภาพถ่ายจากดาวเทียมที�บนัทึกในปีปัจจุบนัของจงัหวดัอุบลราชธานี ปี พ.ศ. 2550 
ดว้ยการสาํรวจ และรวบรวมขอ้มูลภาคสนามของการใชที้�ดิน และจาํแนกเนื�อที�การใชที้�ดินเพื�อให้เป็นปัจจุบนั
ดว้ยขอ้มูลเชิงเลข (Digital data) นั�น ประกอบดว้ยการดาํเนินงานที�เป็นระบบ แผนการดาํเนินงาน และคณะ
ดาํเนินงานมีรายละเอียดดงัต่อไปนี�  

1.5.1 อุปกรณ์ 
1) ภาพถ่ายออร์โธสีเชิงเลข มาตราส่วน 1:25,000 
2)      ขอ้มูลเชิงเลขจากดาวเทียม LANDSAT 5-TM รายละเอียดดงันี�  

(1) Path/Row : 127/49   บนัทึกเมื�อวนัที�    9  กุมภาพนัธ์ 2553 
(2) Path/Row : 126/49   บนัทึกเมื�อวนัที�   18 กุมภาพนัธ์ 2553 
(3) Path/Row : 126/50   บนัทึกเมื�อวนัที�   18 กุมภาพนัธ์ 2553 
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3) แผนที	สภาพการใช้ที	ดินจงัหวดัอุบลราชธานี ปี 2544 มาตราส่วน 1:50,000 ปี 2550 และ
ปี  2551 มาตราส่วน 1:25,000 จากฐานขอ้มูลกรมพฒันาที	ดิน 

 4)  แผนที	ขอบเขตการปกครองระดับตาํบลทั2 งประเทศ พ.ศ. 2552 จากกรมการปกครอง 
กระทรวงมหาดไทย 

5)   แผนที	ภูมิประเทศ มาตราส่วน 1:50,000 ลําดับชุด L7018 จากกรมแผนที	ทหาร 
กระทรวงกลาโหม จาํนวน 37 ระวาง จงัหวดัอุบลราชธานี  ประกอบดว้ย ระวาง 5839I ,5840II ,5937I ,5938I 
II IV, 5939I II III IV ,5940I II III ,6037I III IV ,6038I II III IV ,6039I II III IV ,6039I II III IV ,6040I II III 
IV ,6041II III ,6138III IV และ6139III IV 
  6)  เครื	องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล พร้อมอุปกรณ์เครื	องพว่ง  

7)  โปรแกรมวิเคราะห์และประมวลผลในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (Geographic 
Information System - GIS 

8) เครื	องอ่านพิกดัทางภูมิศาสตร์ (Global Positioning System - GPS)  
9)  เขม็ทิศและอุปกรณ์สนามอื	นๆ 
 

1.5.2 วธีิดําเนินการ 

  1) รวบรวมและตรวจสอบเอกสาร ทั2งในรูปของแผนที	และรายงานที	เ กี	ยวขอ้งจาก
หน่วยงานที	เกี	ยวขอ้ง เพื	อนาํขอ้มูลดงักล่าวมากาํหนดแผนการดาํเนินงาน 

2)  การเตรียมขอ้มูลดาวเทียมและภาพถ่ายทางอากาศ   
 (1)  ขอ้มูลจากดาวเทียม LANDSAT 5-TM ที	ใชใ้นการปฏิบติังานมีทั2งขอ้มูลเชิงเลข 
(Digital data) และขอ้มูลเชิงภาพ (Analog data) การเตรียมขอ้มูลดาวเทียม มีขั2นตอนการดาํเนินการ
ดงันี2  

-  การแก้ไขความคลาดเคลื	อนทางเรขาคณิต (Geometric Correction) 
เนื	องจากขอ้มูลดาวเทียมที	ไดม้า ยงัมีความคลาดเคลื	อนในเชิงตาํแหน่งทางภูมิศาสตร์ จึงตอ้งดาํเนินการ
แก้ไขตาํแหน่งให้ถูกตอ้งเพื	อให้สามารถซ้อนทบักบัชั2นขอ้มูลอื	น ๆ ได้ โดยใช้แผนที	ภูมิประเทศมาตรา
ส่วน 1 : 50,000  จากกรมแผนที	ทหารเป็นแผนที	อา้งอิง   

- การผลิตภาพขอ้มูลดาวเทียม  ภาพที	ใช้เป็นภาพผสมสีเท็จสามช่วงคลื	น  
ทาํการผสมสีดงันี2   คือ  ช่วงคลื	นที	 4  ให้ผา่นตวักรองแสงสีแดง (Red filter) (ช่วงคลื	นที	 4  คือ  ช่วงคลื	น  near 
infrared  เป็นช่วงคลื	นที	พืชสีเขียวสะทอ้นพลงังานมากที	สุด  ดงันั2นบริเวณที	มีพืชใบเขียวอยู่ในภาพจะ
มองเห็นเป็นสีแดง)  ช่วงคลื	นที	 5 ให้ผ่านตวักรองแสงสีเขียว (Green filter) ช่วงคลื	นที	 3 ให้ผา่นตวักรอง
แสงสีนํ2าเงิน (Blue filter)  จะทาํใหไ้ดภ้าพผสมสีเทจ็ 3 ช่วงคลื	น เป็น  4R - 5G - 3B  
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 (2)  การวเิคราะห์ขอ้มูลสภาพการใชที้�ดินจากขอ้มูลดาวเทียม  และภาพถ่ายออร์โธสีเชิงเลข 
โดยพิจารณาจากองค์ประกอบของขอ้มูล  คือ  สี (tone)  ความละเอียด (texture)  รูปแบบหรือการเรียงตวัของขอ้มูล 
(pattern) ตาํแหน่ง (location)  ของขอ้มูล  เพื�อวิเคราะห์ขอ้มูลสภาพการใช้ที�ดิน โดยใช้โปรแกรมวิเคราะห์ระบบ
สารสนเทศทางภูมิศาสตร์ แลว้จึงนาํชั=นขอ้มูลที�ไดท้าํการซ้อนทบักบัภาพถ่ายออร์โธสีเชิงเลข  เพื�อพิมพเ์ป็นแผนที�
ใชใ้นการสาํรวจขอ้มูลในภาคสนาม 
 3)  การสํารวจขอ้มูลในภาคสนาม ทาํการสํารวจตรวจสอบรายละเอียดสภาพการใช้ที�ดิน
ภาคสนามในพื=นที�จริง   พร้อมแกไ้ขรายละเอียดใหมี้ความถูกตอ้งตรงกบัสภาพปัจจุบนั  
 4)  การสร้างฐานขอ้มูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS database) เป็นการจดัทาํขอ้มูลทั=งเชิง
พื=นที� (Spatial data) และขอ้มูลเชิงคุณลกัษณะ (Attribute data) ของขอ้มูลจากภาคสนาม และขอ้มูลแผน
ที�จากส่วนที�เกี�ยวขอ้งโดยการนาํเขา้ในระบบสารสนเทศดว้ยโปรแกรมวิเคราะห์และประมวลผลในระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร์ ดงันี=  
 (1) การสร้างฐานขอ้มูลเชิงพื=นที� (Spatial data) เป็นการนาํเขา้ขอ้มูลในรูปแผนที�
เพื�อใชว้เิคราะห์และประมวลผลเชิงพื=นที�    
 (2) การสร้างฐานขอ้มูลเชิงคุณลกัษณะ (Attribute data) เป็นการนาํเขา้ขอ้มูลดา้น
คุณลกัษณะของแผนที�และขอ้มูลที�เกี�ยวขอ้งกบัเชิงพื=นที� เพื�อทาํใหท้ราบถึงความสัมพนัธ์ระหวา่งขอ้มูลทั=ง 2 
ประเภท เพื�อใชใ้นการวเิคราะห์และประมวลผลในระบบสารสนเทศต่อไป 
 (3)  ทาํการปรับแก้ฐานข้อมูลการใช้ที�ดิน ปี พ.ศ. 2550 และ พ.ศ. 2551 ให้มี
มาตราฐาน และมาตราส่วนเดียวกนั เพื�อใช้ในการวิเคราะห์การเปลี�ยนแปลงการใช้ที�ดิน ระหว่าง ปี 
พ.ศ. 2550 - พ.ศ. 2553 
 5)  จดัทําแผนที�และรายงานสภาพการใช ้ที �ดินจงัหวดัปี  2553 และว ิเคราะห์การ
เปลี�ยนแปลงสภาพการใชที้�ดินประเภทต่าง ๆ ระหวา่งปี 2550 จนถึงปัจจุบนั 
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ภาพที� 1      ขั�นตอนการทาํงานในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 
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บทที� 2 

ข้อมูลทั�วไป 

2.1   ที�ตั.งและอาณาเขต 
 2.1.1   ที�ตั.ง 
 จงัหวดัอุบลราชธานี มีพื�นที� 9,840,531 ล้านไร่ เป็นจงัหวดัทางตะวนัออกสุดของภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือและของประเทศไทย ทั�งยงัเป็นตาํบลที�ตั�งของเส้นเวลาหลกัของประเทศ ที�เส้นแวง 
105 องศาตะวนัออก      โดยเป็นจงัหวดัแรกที�ได้เห็นดวงอาทิตย์ก่อนพื�นที�อื�น ๆ ทั�วประเทศ จงัหวดั
อุบลราชธานีเป็นเมืองใหญ่ริมฝั�งแม่นํ� ามูลที�มีประวติัศาสตร์ที�ยาวนานมากว่า 200 ปี มีพื�นที�กวา้งใหญ่ 
ภายหลังถูกแบ่งออกเป็นจังหวดัใหม่คือจังหวดัยโสธรในปี พ.ศ. 2515 และจังหวดัอาํนาจเจริญในปี  
พ.ศ. 2536 ซึ� งถ้ารวมพื�นที�อีกสองจงัหวดัที�แยกออกไป จงัหวดัอุบลราชธานีจะมีพื�นที�เป็นอนัดบั 1 ของ
ประเทศไทย 

 2.1.2   อาณาเขต 
  ทิศเหนือ ติดต่อกบัจงัหวดัอาํนาจเจริญและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
  ทิศตะวนัออก  ติดต่อกบัสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยพรมแดนบางช่วงใช้
แม่นํ�าโขงเป็นตวักาํหนด 
  ทิศใต ้ติดต่อกบัราชอาณาจกัรกมัพชูา 
  ทิศตะวนัตก ติดต่อกบัจงัหวดัศรีสะเกษและจงัหวดัยโสธร 
  แนวพรมแดนติดต่อกบัสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและราชอาณาจกัรกมัพูชา รวม
ความยาวประมาณ 428 กิโลเมตรติดต่อกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชาชนลาว 361 กิโลเมตร  
(จากอาํเภอเขมราฐถึงอาํเภอนํ� ายืน ติดต่อกบัแขวงสะหวนันะเขต แขวงสาละวนั และแขวงจาํปาสัก) ติดต่อ
กบัราชอาณาจกัรกมัพชูา 67 กิโลเมตร (อาํเภอนํ�ายนื ติดต่อกบัจงัหวดัพระวหิาร ราชอาณาจกัรกมัพชูา ) 





9 
 

2.2 ลกัษณะภูมปิระเทศ  

 จงัหวดัอุบลราชธานีตั�งอยูใ่นบริเวณที�เรียกว่า แอ่งโคราช (Khorat Basin) โดยสูงจากระดบันํ� าทะเล
เฉลี�ยประมาณ 68 เมตร (227 ฟุต) ลกัษณะโดยทั�วไปเป็นที�สูงตํ�า เป็นที�ราบสูงลาดเอียงไปทางตะวนัออก มี
แม่นํ�าโขงเป็นแนวเขตกั�นจงัหวดัอุบลราชธานีกบัสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว มีแม่นํ� าชีไหลมา
บรรจบกบัแม่นํ� ามูลซึ� งไหลผา่นกลางจงัหวดัจากทิศตะวนัตกมายงัทิศตะวนัออกแลว้ไหลลงสู่แม่นํ� าโขงที�
อาํเภอโขงเจียม และมีลาํนํ� าใหญ่ ๆ อีกหลายสาย ได้แก่ ลาํเซบก ลาํโดมใหญ่ ลาํโดมน้อย และมีภูเขา
สลบัซบัซ้อนหลายแห่งทางบริเวณชายแดนตอนใต ้ที�สําคญัคือ ทิวเขาบรรทดัและทิวเขาพนมดงรัก ซึ� งกั�น
อาณาเขตระหว่างจงัหวดัอุบลราชธานีกบัสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและราชอาณาจกัรกมัพูชา 
ลกัษณะภูมิสัณฐานของจงัหวดัอุบลราชธานี แบ่งออกโดยสังเขป ดงันี�  
 บริเวณที�เป็นสันดินริมนํ.า (River levee) เกิดจากตะกอนลาํนํ� าที�พดัพามาทบัถม สภาพพื�นที�เป็นเนิน
สันดินริมฝั�งแม่นํ�าโขง และบางบริเวณสันดินริมฝั�งลาํเซบาย 
 บริเวณที�เป็นแบบตะพักลํานํ.า (Terrace) ที�เกิดจากการกระทาํของขบวนการของนํ� านานมาแล้ว 
ประกอบดว้ยบริเวณที�เป็นลานตะพกัลาํนํ� าระดบัตํ�า ระดบักลาง และระดบัสูง ลกัษณะพื�นที�ที�มีทั�งที�เป็นที�
ราบแบบลูกคลื�นลอนลาดจนถึงลูกคลื�นลอนชนั จะอยู่ถดัจากบริเวณที�ราบลุ่มนํ� าท่วมถึงขึ�นมา พื�นที�เหล่านี�
จะพบในบริเวณทั�วไปของจงัหวดั กล่าวคือทางตอนเหนือ ทางตะวนัออก และทางใต ้บางแห่งใชส้ําหรับทาํ
นาและบางแห่งใชส้าํหรับปลูกพืชไร่ 
 บริเวณที�เป็นแอ่ง (Depression) หรือที�ลุ่มตํ�าหลังลาํนํ.า (back swamp) เกิดจากการกระทาํของนํ�าพบ
บางแห่งในบริเวณริมแม่นํ�าโขง แม่นํ�าชี ลาํเซบาย และลาํโดมใหญ่ จะมีนํ�าแช่ขงันานในฤดูฝน 
 บริเวณที�เป็นเนินตะกอนรูปพดั (Coalescing fans) สภาพพื�นที�แบบนี� มีลกัษณะเด่นคือ รูปร่างจะเป็น
รูปพดั เกิดจากการที�หินในบริเวณเหล่านั�นถูกทาํให้แตกหกัสะสมอยูก่บัพวกที�มีอนุภาคละเอียดกวา่เมื�อฝน
ตกลงมาในปริมาณมาก กาํลงัของนํ� าจะมีมากจนสามารถพดัพาเอาตะกอนเหล่านั�นออกมานอกหุบเขาได ้
เมื�อมาถึงนอกหุบเขาหรือเชิงเขา สภาพพื�นที�ก็จะเป็นที�ราบทางนํ� าไหลกระจายออกไป ทาํให้กาํลงัของนํ� า
ลดลง ก็จะตกตะกอนในบริเวณนํ�า จะพบอยูท่างตอนใตแ้ละทางตะวนัตกของจงัหวดั 
 บริเวณที�เป็นเนินที�เกิดจากการไหลของธารลาวา (Lava flow hill) เป็นเนินเขาที�เกิดจากการไหลของ
ธารลาวา ดินบริเวณนี� จะมีศกัยภาพทางการเกษตรสูง ซึ� งเป็นผลจากการสลายตวัผุพงัของหินบะซอลต ์
บริเวณนี�จะพบอยูใ่นอาํเภอนํ�ายนื 
 บริเวณที�ลาดเชิงเขา (Foot hill slope) เป็นที�ลาดเชิงเขาที�ตะกอนบริเวณที�เกิดจากการกระทาํของนํ� า
นานมาแลว้ทบัถมกนั บริเวณนี� จะพบอยูใ่นอาํเภอโขงเจียม อาํเภอพิบูลมงัสาหาร อาํเภอศรีเมืองใหม่ และ
อาํเภอตระการพืชผล 
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 บริเวณที�ลาดเชิงซ้อน (Slope complex) ลกัษณะเป็นภูเขาหรือทิวเขามีความลาดชนัมากกว่า 35 
เปอร์เซ็นต์ จะพบบริเวณทิวเขาพนมดงรักในอาํเภอนํ� ายืน อาํเภอนาจะหลวย และอาํเภอบุณฑริก อีกแห่ง
หนึ�งคือ ทิวเขาภูเขาซึ� งจะพบมากในอาํเภอโขงเจียมและอาํเภอศรีเมืองใหม่ 
 ภูเขา/เทอืกเขาที�สาํคญัของจงัหวดัอุบลราชธานี 
  1) ทิวเขาพนมดงรัก หรือทิวเขาพนมดงแร็ก ซึ� งแปลวา่ ภูเขาไมค้าน ประกอบดว้ยหลายยอด
เขาในส่วนของพื�นที�จงัหวดัอุบลราชธานี จะเป็นส่วนของทิวเขาที�สูงที�สุด เช่น ยอดภูต่างต่อเนื�องกบัเขต
อาํเภอบุณฑริกเป็นจุดที�สูงสุดประมาณ 784 เมตร รองลงมาคือยอดเขาภูโดมใหญ่สูงประมาณ 753 เมตร อยู่
ในเขตรักษาพนัธ์ุสัตวป่์าเขายอดโดม ลกัษณะของทิวเขาจะทอดยาวจนจดปากแม่นํ�ามูล 
  2) ทิวเขาภูพานตะวนัออก อยูบ่ริเวณทิวเขาทางตอนเหนือของจงัหวดั เป็นบริเวณตอนปลาย
ของทิวเขาภูพาน มีลกัษณะที�ไม่ต่อเนื�องจึงเป็นภูเขาที�เชื�อมต่อกบัเนินเขาและที�สูงลานหินโผล่สลบักบัพื�นที�
ราบที�ดอน ภูเขาและยอดเขาที�สําคญัไดแ้ก่ ภูผาขาม ภูโหล่น ภูผาขาว ภูสะมุย ภูดงนาทาม ภูผาชนั ภูโลง 
และภูจนัทร์แดง 
 3) ภูจองนายอย เป็นส่วนหนึ� งของเทือกเขาพนมดงรัก มีลกัษณะสัณฐานคลา้ยโดมหรือฝาชี 
ซึ� งเป็นสัณฐานของภูเขาไฟทั�งๆที�เป็นภูเขาหินชุดโคราช ทาํให้เกิดกระบวนการไหลของลาํธารแตกกระจาย
เป็นลกัษณะรัศมี ปัจจุบนัเป็นอุทยานแห่งชาติภูจองนายอย ที�มีความหลากหลายทางชีวภาพ 
  4) ภูเขาไฟนํ� ายืน มีลกัษณะเป็นเนินเขาธารลาวา (Lava Flow) เป็นพื�นที�บริเวณเดียวของ
จงัหวดัที�เป็นเนินภูเขาไฟ มียอดเนินเขาสูงประมาณ 258 เมตร ปัจจุบนัเป็นเขตกสิกรรมพืชไร่พืชสวน  
ไมผ้ล ซึ� งมีอยู่ 2 แหล่งที�สําคญั คือ เขตอาํเภอนํ� ายืน และเขตกิ�งอาํเภอนํ� าขุ่น อาํเภอทุ่งศรีอุดมเขตรอยต่อ
อาํเภอเดชอุดม 

2.3    ลกัษณะภูมอิากาศ 
 จงัหวดัอุบลราชธานี จดัอยู่ในเขตภูมิอากาศแบบทุ่งหญ้าสะวนันา (Aw) ตามระบบการจาํแนก
ภูมิอากาศของคอปเปน ปริมาณนํ� าฝนเฉลี�ยทั� งปี 1,634 มิลลิเมตร ความชื�นสัมพทัธ์สูงสุดประมาณ 83 
เปอร์เซ็นต์ ในเดือนกันยายน สําหรับเดือนมีนาคม มีความชื�นสัมพทัธ์ตํ�าสุดประมาณ 61 เปอร์เซ็นต ์
ความชื�นสัมพทัธ์เฉลี�ยทั�งปี 73 เปอร์เซ็นต์ ปริมาณการระเหยของนํ� าเฉลี�ยรายปีมากกว่า 2,100 มิลลิเมตร 
ตั�งอยูใ่นเขตที�มีปริมาณนํ�าฝนค่อนขา้งสูง เมื�อเทียบกบัปริมาณนํ�าฝนเฉลี�ยของจงัหวดัอื�นๆ 
 2.3.1   ฤดูฝน เริ�มตั�งแต่เดือนพฤษภาคมถึงกลางเดือนตุลาคม ระยะนี� เป็นช่วงที�ไดรั้บอิทธิพลจากลม
มรสุมตะวนัตกเฉียงใต ้มีปริมาณนํ�าฝนเฉลี�ย 1,634 มิลลิเมตร เดือนที�มีฝนตกหนกัมากสุด คือเดือนสิงหาคม
และเดือนกนัยายน ตามลาํดบั เนื�องจากไดรั้บอิทธิพลจากพายดีุเปรสชั�นที�พดัเขา้มาในช่วงดงักล่าว  
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 2.3.2   ฤดูหนาว เริ�มตั�งแต่เดือนพฤศจิกายนถึงเดือนกุมภาพนัธ์ ระยะนี� เป็นช่วงที�ไดรั้บอิทธิพลจากลม
มรสุมตะวนัออกเฉียงเหนือ ซึ� งเป็นลมหนาวและแห้งแลง้ เดือนมกราคม เป็นเดือนที�มีอุณหภูมิเฉลี�ยตํ�าสุด 
ประมาณ 17 องศาเซลเซียส มีปริมาณนํ�าฝนเฉลี�ยตํ�าสุด 0.7 มิลลิเมตร  
 2.3.3   ฤดูร้อน เริ�มตั�งแต่เดือนมีนาคมถึงเดือนเมษายน ระยะนี� อุณหภูมิเฉลี�ยโดยทั�วไปจะสูงขึ�น ทาํให้
อากาศร้อนกวา่ปกติ และจะร้อนมากที�สุดในเดือนเมษายน โดยมีอุณหภูมิเฉลี�ยสูงสุด 35.9 องศาเซลเซียส 
ระยะนี�จะมีพายโุซนร้อนเกิดขึ�นดว้ย เนื�องจากอากาศเยน็จากประเทศจีนไดเ้คลื�อนตวัลงมาเป็นครั� งคราว ทาํ
ใหเ้กิดปะทะกบัอากาศร้อนเขตทอ้งถิ�น เกิดเป็นแนวปะทะอากาศเยน็ ทาํให้มีพายุฝนฟ้าคะนองเกิดขึ�น แต่มี
ฝนตกไม่นาน ดงันั�นฤดูร้อนจึงมีฝนตกดว้ย เดือนเมษายนมีฝนตกเฉลี�ย 86.6 มิลลิเมตร 
 

ตารางที�  1    ลกัษณะอุตุนิยมวทิยา จงัหวดัอุบลราชธานี  ในรอบ 8 ปี  ( ปี พ.ศ. 2544 – 2551 ) 

เดือน 

อุณหภูมิ (C๐) 

ความชื.นสัมพทัธ์เฉลี�ย (%) 

ฝน 

สูง ตํ�า เฉลี�ย 
ปริมาณ 

(มม.) 

ฝนตก 

(วนั) 

มกราคม 32.3 17.9 24.6 65 1.7 1 

กุมภาพนัธ์ 34.1 20.0 26.5 63 8.6 2 

มีนาคม 35.7 22.7 28.7 63 35.8 4 

เมษายน 37.0 24.7 30.3 66 71.6 7 

พฤษภาคม 34.8 24.5 29.0 74 191.2 15 

มิถุนายน 33.8 24.7 28.6 78 235.0 17 

กรกฎาคม 32.9 24.4 28.1 79 281.9 18 

สิงหาคม 32.0 24.1 27.6 82 313.1 22 

กนัยายน 32.1 23.9 27.5 82 295.6 19 

ตุลาคม 32.7 22.7 27.2 76 126.1 10 

พฤศจิกายน 32.1 20.5 25.8 70 26.0 3 

ธนัวาคม 31.3 18.5 24.4 67 2.7 1 

รวม/เฉลี�ย 33.4 22.4 27.4 72 1,589.30 119 
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2.4 ทรัพยากรธรรมชาติ 
 2.4.1   ทรัพยากรดิน อุบลราชธานีเป็นจงัหวดัที�มีพื�นที�กวา้งใหญ่ มีพื�นที� 16,112.65 ตารางกิโลเมตร 
หรือประมาณ 9,840,531 ลา้นไร่ กรมพฒันาที�ดินกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ไดแ้บ่งลกัษณะของดินใน
จงัหวดัอุบลราชธานีเป็น 5 กลุ่มใหญ่ ๆ คือ 
 1) กลุ่มดินไร่ ครอบคลุมพื�นที�ดินร้อยละ 40 ของพื�นที�ทั�งหมดกระจดักระจายอยู่ทั�วไปใน
พื�นที�ของจงัหวดั แยกตามคุณสมบติัของดินได ้4 กลุ่มยอ่ย ดงันี�  

ภาพที�  4       แสดงลกัษณะอุตุนิยมวทิยา จงัหวดัอุบลราชธานี ในรอบ 8 ปี ( ปี พ.ศ. 2544 -2551 ) 
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 (1)    กลุ่มดินไร่ทั�วไป มีพื�นที� เพียงเล็กน้อยส่วนใหญ่อยู่ทางทิศใต้ ทิศเหนือและ
ตอนกลางดา้นทิศตะวนัตกของจงัหวดั ดินกลุ่มนี�ครอบคลุมพื�นที�อาํเภอเขมราฐ อาํเภอศรีเมืองใหม่ อาํเภอ
โขงเจียม อาํเภอพิบูลมงัสาหาร อาํเภอบุณฑริก อาํเภอนํ�ายนื อาํเภอเมือง และอาํเภอเขื�องใน 
 (2) กลุ่มดินไร่ตื�น ส่วนใหญ่กระจายอยู่ทางดา้นตะวนัออกเฉียงเหนือในพื�นที�อาํเภอ
โขงเจียม อาํเภอศรีเมืองใหม่ และอาํเภอตาลสุม 

 (3) กลุ่มดินไร่ดี อยูใ่นพื�นที�อาํเภอนํ�ายนื อาํเภอนํ�าขุ่น และอาํเภอทุ่งศรีอุดม 
 (4) กลุ่มดินไร่ทราย อยู่ในพื�นที�อาํเภอวารินชําราบ อาํเภอบุณฑริก อาํเภอนํ� ายืน และ
อาํเภอสาํโรง 
 2) กลุ่มดินคละ  ครอบคลุมพื�นที�ดินร้อยละ 30 ของพื�นที�ทั�งหมด ส่วนมากจะอยู่บริเวณ
ตอนกลางของจงัหวดั แยกเป็นกลุ่มยอ่ยได ้3 กลุ่มยอ่ยดงันี�  

 (1) กลุ่มดินไร่ทั�วไปคละกบัดินนาทั�วไปอยู่ในอาํเภอม่วงสามสิบ อาํเภอตระการ
พืชผล อาํเภอตาลสุม อาํเภอพิบูลมงัสาหาร อาํเภอเดชอุดม อาํเภอวารินชาํราบ อาํเภอเมืองอุบลราชธานี และอาํเภอ
สาํโรง 
   (2) กลุ่มดินไร่คละกบัดินนาทั�วไปอยูใ่นพื�นที�อาํเภอกุดขา้วปุ้น และอาํเภอเขมราฐ 
   (3) กลุ่มดินไร่ตื�นคละกบัดินนาตื�นอยูใ่นพื�นที�อาํเภอเดชอุดม และอาํเภอนํ�ายนื 
  3) กลุ่มดินนา    มีพื�นที�ร้อยละ 15 ของพื�นที�ทั�งจงัหวดั ส่วนมากครอบคลุมพื�นที�ทางทิศ
ตะวนัตก และตอนกลางของจงัหวดั แยกตามคุณสมบติัของดินได ้3 กลุ่มยอ่ยดงันี�  
   (1) กลุ่มดินนาทั�วไป อยูใ่นพื�นที�อาํเภอพิบูลมงัสาหาร อาํเภอนํ�ายนื และอาํเภอสาํโรง 
   (2) กลุ่มดินนาดี อยูใ่นบริเวณลุ่มแม่นํ�ามูลบริเวณตอนกลางของจงัหวดัอยูใ่นพื�นที�
อาํเภอเขื�องใน อาํเภอเมือง อาํเภอวารินชาํราบ และอาํเภอตาลสุม 
   (3) กลุ่มดินนาตื�นอยูท่างทิศใตข้องจงัหวดัในพื�นที�อาํเภอพิบูลมงัสาหาร และอาํเภอ
เดชอุดม 
 4)  กลุ่มพื.นที� สูงและภูเขา     ครอบคลุมพื�นที�ประมาณร้อยละ 15 ของพื�นที�จังหวัด 
ส่วนใหญ่อยู่ทางทิศเหนือ และทิศตะวนัออกเฉียงเหนือ เป็นแนวยาวไปทางทิศใตข้องจงัหวดัและเป็นแนว
แบ่งเขตระหวา่ง ประเทศไทย กบัราชอาณาจกัรกมัพชูา 
 5) กลุ่มดินเค็ม      โดยรวมแล้วกลุ่มดินเค็มจะครอบคลุมพื�นที�ประมาณร้อยละ 10 ของ
พื�นที�ทั�งหมดของจงัหวดั ส่วนมากอยูท่างตอนกลางของจงัหวดัแยกตามคุณลกัษณะของดินได ้ 3 กลุ่มยอ่ย 
ดงันี�  
 (1) ดินเค็มน้อย คิดเป็นร้อยละ 15 ของพื�นที�นาในจงัหวดั อยู่ในพื�นที�อาํเภอเมือง 
อาํเภอเขื�องใน อาํเภอม่วงสามสิบ และอาํเภอตระการพืชผล 
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 (2) ดินเคม็ปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 0.40 ของพื�นที�นาในจงัหวดั ส่วนมากอยูใ่นพื�นที�
ราบเขตอาํเภอเขื�องใน และอาํเภอม่วงสามสิบ 
 (3) ดินเค็มจดั คิดเป็นร้อยละ 2 ของพื�นที�นาในจงัหวดัอยู่ในเขตพื�นที�อาํเภอเขื�องใน 
และอาํเภอม่วงสามสิบ 
  โดยภาพรวมแลว้ ดินในจงัหวดัอุบลราชธานีมีศกัยภาพปานกลางเหมาะสําหรับการพฒันาการ
เกษตร ดงันั�นการปรับปรุงการพฒันาดา้นความอุดมสมบูรณ์ของดินจึงเป็นสิ�งจาํเป็น เช่น การจดัเสริมดา้น
ความอุดมสมบูรณ์ของดินนาโดยใช้วิธีการใส่ปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ยคอก ดินที�มีศกัยภาพสูง ในการผลิตพืชไร่ 
ส่วนใหญ่อยู่ในพื�นที�สูง ซึ� งเป็นเขตที�มีอตัราการชะลา้งของหน้าดินค่อนขา้งสูง ดินที�มีศกัยภาพสูงในการ
ปลูกขา้วส่วนใหญ่อยู่ใกลแ้ม่นํ� า นอกจากนี� ดินบางส่วนยงัเป็นดินที�มีปัญหา เช่น ดินเค็ม หน้าดินตื�น และ
เป็นทรายจดั เป็นตน้ ( กรมพฒันาที�ดิน,2550) 
 2.4.2 ทรัพยากรนํ.า แหล่งนํ�าที�สาํคญัของจงัหวดัอุบลราชธานีแบ่งไดเ้ป็น 3 ประเภท ดงันี�  
 1)    แหล่งนํ.าผิวดิน ไดแ้ก่ แหล่งนํ� าธรรมชาติ นํ� าในแม่นํ� าลาํคลองต่าง ๆ และลาํนํ� าต่าง ๆ 
จงัหวดัอุบลราชธานีเป็นจงัหวดัปลายนํ� า แม่นํ� าที�สําคญั ๆ ทุกสายของภาคตะวนัออกเฉียงเหนือส่วนมากจะ
ไหลมาบรรจบกนัที�จงัหวดัอุบลราชธานี ซึ� งแม่นํ� าและลาํนํ� าที�สําคญั ไดแ้ก่ แม่นํ� าลาํนํ� ามูล แม่นํ� าชีลาํเซบก 
ลาํเซบาย ลาํโดมใหญ่ ลาํโดมน้อย นอกจากนี� จงัหวดัอุบลราชธานียงัมีบึงและหนองนํ� ากระจายอยู่ทั�วไป  
ซึ� งมีแม่นํ�าและลาํนํ�าที�สาํคญัคือ 
  -  แม่นํ.าโขง เป็นแม่นํ� าที�ไหลผ่านหลายประเทศและไหลผ่านจงัหวดัอุบลราชธานีใน
ทอ้งที�อาํเภอเขมราฐ อาํเภอศรีเมืองใหม่ ช่วงไหลผ่านจงัหวดัอุบลราชธานี มีความยาวประมาณ   310 
กิโลเมตร แม่นํ�าโขงเป็นเส้นกั�นเขตแดน ระหวา่งประเทศไทยกบัสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
 -  แม่นํ.ามูล เฉพาะตอนที�ไหลผ่านจังหวดัอุบลราชธานี มีความยาวประมาณ 100
กิโลเมตร ไหลผา่นอาํเภอเมืองอุบลราชธานี วารินชาํราบ พิบูลมงัสาหาร และโขงเจียม ตั�งแต่อาํเภอพิบูลมงั
สาหารเป็นตน้ไปแม่นํ� ามูลไหลผา่นทิวเขา มีแก่งหินขวางเกือบตลอดลาํนํ� า ที�รู้จกักนัดี คือ  แก่งสะพือ และ
แก่งตะนะ เป็นตน้ ซึ� งแก่งเหล่านี� ช่วยกั�นนํ� าในฤดูแลง้ ปัจจุบนัไดมี้การสร้างเขื�อนปากมูล ที�ปากแม่นํ� ามูล
แลว้ 
 -  แม่นํ.าชี  เป็นสาขาใหญ่ของแม่นํ� ามูลไหลผ่านจงัหวดัอุบลราชธานี ในทอ้งที�อาํเภอ
เขื�องในไหลผา่นไปบรรจบกบัแม่นํ� ามูล แม่นํ� าชีมีกระแสนํ� าไหลอยูต่ลอดปี แต่ในหนา้แลง้นํ� าจะเหลือนอ้ย 
จึงไม่เพียงพอต่อการทาํชลประทานเพื�อการเกษตร 
 -  ลาํนํ.าเซบก เป็นสาขาหนึ�งของแม่นํ� ามูล มีความยาวประมาณ 150 กิโลเมตร  ไหลผา่น
อาํเภออาํนาจเจริญ อาํเภอม่วงสามสิบ และอาํเภอตระการพืชผล แลว้ไหลผ่านไปบรรจบกบัแม่นํ� ามูลที�เขต
แดนระหวา่งอาํเภอเมืองอุบลราชธานี และอาํเภอพิบูลมงัสาหาร 
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 -  ลาํนํ.าเซบาย เป็นสาขาหนึ�งของแม่นํ� ามูล มีความยาวประมาณ 200 กิโลเมตร ไหลผา่น
อาํเภอตระการพืชผล อาํเภอเขื�องใน อาํเภอม่วงสามสิบ และอาํเภอเมืองอุบลราชธานี 
 -  ลําโดมใหญ่ เป็นสาขาหนึ� งของแม่นํ� ามูล มีความยาวประมาณ 250 กิโลเมตร    ตน้นํ� า
อยู่ในท้องที�อ ําเภอนํ� ายืนไหลไปทางทิศเหนือผ่านอําเภอพิบูลมังสาหาร ไปบรรจบกับแม่นํ� ามูลที�อาํเภอ 
พิบูลมงัสาหาร 
 -  ลําโดมน้อย เป็นสาขาหนึ�งของแม่นํ� ามูล มีความยาวประมาณ 150 กิโลเมตร ตน้นํ� าอยู่
ในอาํเภอบุณฑริก ไหลผา่นบริเวณที�เป็นภูเขา การพลงังานแห่งชาติไดก่้อสร้างเขื�อนขนาดใหญ่เพื�อเก็บกกั
นํ� าไวใ้นเขื�อน คือ เขื�อนลาํโดมนอ้ยหรือเขื�อนสิรินธรตั�งอยูใ่นเขตอาํเภอพิบูลมงัสาหาร ขนาดของเขื�อนสูง 
42 เมตร ยาว 950 เมตร สันเขื�อนกวา้ง 7.50 เมตร เก็บนํ� าได ้1,550 ลา้นลูกบาศก์เมตร เขื�อนลาํโดมนอ้ยหรือ
เขื�อนสิรินธรนี� นอกจากสร้างขึ�นเพื�อผลิตกระแสไฟฟ้าแล้ว        ยงัสามารถส่งนํ� าใช้ในการเพาะปลูกใน
ทอ้งที�ลุ่มนํ� าโดมนอ้ยไดถึ้ง 150,000 ไร่ นอกจากนี�การพลงังานแห่งชาติยงัมีโครงการสูบนํ� าดว้ยไฟฟ้า เพื�อ
ใชใ้นการเพาะปลูกตามแนวลาํนํ�า ในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ซึ� งรวมทั�งในเขตจงัหวดัอุบลราชธานีดว้ย 
 2)    แหล่งนํ.าใต้ดิน จงัหวดัอุบลราชธานีมีแหล่งนํ� าใตดิ้นหรือนํ� าบาดาลอยูท่ ั�วไปแต่มีปริมาณ 
คุณภาพ และความตื�นลึกแตกต่างกันไปตามสภาพธรณีวิทยาหรืออุทกวิทยา จากการศึกษาของกรม
ทรัพยากรธรณี พอสรุปสภาพนํ�าบาดาลในจงัหวดัอุบลราชธานีออกเป็น 5 เขต ดงันี�  
 เขตที� 1  แหล่งนํ� าบาดาลบริเวณลาํนํ� ามูลในเขตอาํเภอเมือง เป็นแหล่งนํ� าบาดาลที�เกิดใน
ดินร่วนหรือแอ่งสะสมกรวดทราย เกิดจากการพดัพาของกระแสนํ� าในแม่นํ� ามูลปริมาณนํ� าส่วนใหญ่มี
คุณภาพดี 
 เขตที� 2  แหล่งนํ� าบาดาลบริเวณด้านตะวนัตกเฉียงเหนือของจงัหวดัอุบลราชธานีใน
ทอ้งที�อาํเภอเมือง อาํเภอม่วงสามสิบ และอาํเภอเขื�องใน เป็นแหล่งนํ� าบาดาลในหินแข็งนํ� าบาดาล  ที�ขุดเจาะ
ในบริเวณนี� เป็นนํ�าที�มีคุณภาพดี แต่คุณภาพนํ�าจะมีผลกระทบจากนํ�าเคม็ 
 เขตที� 3  แหล่งนํ�าบาดาลที�เป็นพื�นที�ส่วนใหญ่ของจงัหวดัอุบลราชธานี ซึ� งคุณภาพนํ� าจาก
แหล่งที�ไม่เหมาะสมที�จะพฒันาเพื�อการเกษตรนอกจากอุปโภคบริโภค 
 เขตที� 4  แหล่งนํ� าบาดาลที�มีพื�นที�เป็นหยอ่ม ๆ ทางตอนกลางและทางดา้นตะวนัตกเฉียง
เหนือของจงัหวดัอุบลราชธานี คุณภาพนํ�าเคม็ไม่เหมาะที�จะพฒันาการเกษตรนอกจากอุปโภคบริโภค 
 เขตที� 5  พื�นที�บริเวณนี� ส่วนใหญ่เป็นภูเขาและมีหินปกคลุมอยู่ทั�วไปจะไม่สามารถขุด
เจาะ หรือพฒันาแหล่งนํ�าได ้
 3)    แหล่งนํ.าชลประทาน  เนื�องจากปริมาณนํ� าต่าง ๆ ในจงัหวดัอุบลราชธานีไม่เพียงพอกบั
ความตอ้งการของประชาชน ส่วนใหญ่ประสบปัญหาการขาดแคลนนํ� าสําหรับใชใ้นการอุปโภคบริโภคและ
การเกษตรในฤดูแลง้ การพฒันาแหล่งนํ� าในจงัหวดัอุบลราชธานีจึงมีวตัถุประสงคเ์พื�อที�จะหาทางแกปั้ญหา
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การขาดแคลนนํ� า  รัฐได้เข้าดํา เ นินการพัฒนาแหล่งนํ� า  โดยการจัดสร้างอ่างเก็บนํ� า  เหมืองฝาย  
บ่อนํ�าตื�น สระนํ�า ทาํนบกั�นนํ�า และเขื�อน ซึ� งเขื�อนที�สาํคญัของจงัหวดัอุบลราชธานี  
 -  เขื�อนสิรินธรหรือเขื�อนลําโดมน้อย ตั�งอยูใ่นเขตอาํเภอสิรินธร ขนาดของเขื�อนสูง 42 
เมตร ยาว 950 เมตร สันเขื�อนกวา้ง 7.50 เมตร เก็บนํ� าได ้1,550 ล้านลูกบาศก์เมตร เขื�อนลาํโดมน้อยหรือ
เขื�อนสิรินธรนอกจากสร้างขึ�นเพื�อผลิตกระแสไฟฟ้าดว้ยแลว้ ยงัสามารถส่งนํ� าช่วยเหลือในการเพาะปลูกแก่
เกษตรกรในทอ้งที�ในลุ่มนํ�าโดมนอ้ยไดถึ้งประมาณ 150,000 ไร่ นอกจากนี�   จากสํานกังานพลงังานแห่งชาติ
ยงัมีโครงการสูบนํ�าดว้ยไฟฟ้า เพื�อใชใ้นการเพาะปลูกตามแนวลาํนํ� าในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ซึ� งรวมทั�ง
ในเขตจงัหวดัอุบลราชธานีดว้ย 
 -  เขื�อนปากมูล ตั�งอยูบ่ริเวณบา้นหวัเห่ว อาํเภอโขงเจียม จงัหวดัอุบลราชธานีห่างจากจุด
บรรจบของแม่นํ� ามูลและแม่นํ� าโขงประมาณ 6 กิโลเมตร ห่างจากอาํเภอเมืองอุบลราชธานีประมาณ 70 
กิโลเมตร เป็นเขื�อนที�มีขนาดความสูง 17 เมตร ยาว 300 เมตร สันเขื�อนกวา้ง 6 เมตร เก็บนํ� าได ้225 ล้าน
ลูกบาศก์เมตร ติดตั�งประตูควบคุมนํ� าฉุกเฉิน 8 บาน ติดตั�งเครื�องกาํเนิดไฟฟ้า 4 เครื�อง ผลิตกาํลงัไฟฟ้าได ้
136 เมกกะวตัต ์หรือปีละ 280 ลา้นกิโลเมตร / ชั�วโมงอาํนวยประโยชน์ดา้นการเกษตรไดป้ระมาณ 1.6 แสน
ไร่ นอกจากจะผลิตกระแสไฟฟ้าและใชป้ระโยชน์ดา้นการชลประทานแลว้ สันเขื�อนยงัเป็นเส้นทางลดัจาก
อาํเภอโขงเจียมไปยงัอาํเภอสิรินธรโดยไม่ตอ้งยอ้นไปอาํเภอพิบูลมงัสาหาร ตลอดจนเป็นแหล่งท่องเที�ยวที�
เป็นที�รู้จกักนัโดยทั�วไป  
 2.4.3   ทรัพยากรป่าไม้ 
 ป่าไมใ้นจงัหวดัอุบลราชธานีมีทั�งป่าเต็งรังหรือป่าแดงที�มีอยู่ทั�วไปป่าดงดิบ และป่าผสมมีอยู่
ในเขตอาํเภอนํ� ายืน ส่วนป่าเบญจพรรณ มีอยู่ในบริเวณอาํเภอเขมราฐ อาํเภอบุณฑริก และอาํเภอพิบูลมงัสาหาร 
ไมส่้วนใหญ่เป็นไมก้ระยาเลย ไดแ้ก่ ไมย้าง ไมต้ะแบก ไมแ้ดง ไมป้ระดู่ ไมก้นัเกรา เป็นตน้ จากขอ้มูลของ
สํานักงานป่าไม้จังหวดัอุบลราชธานีเมื�อเดือนตุลาคม พ.ศ.2543 พบว่า พื�นที�คงสภาพป่าของจงัหวดั
อุบลราชธานีมีเนื�อที�ประมาณ1,678,332 ไร่  ป่าถาวร ตามมติ ครม. จาํนวน 1 ป่า เนื�อที� 77,312.50 ไร่ , 
ป่าสงวนแห่งชาติ จาํนวน 46 ป่า, พื�นที�ป่ามอบให ้สปก. จาํนวน 40 ป่า ,    ป่าอนุรักษ ์ตาม มติ ครม. จาํนวน 
10 ป่า , ป่าอนุรักษต์ามกฎหมาย จาํนวน 5 ป่า, สวนป่า  จาํนวน 15 ป่า ( ที�มา :  ขอ้มูลทรัพยากรธรรมชาติ
ของจงัหวดั , 30 พฤษภาคม 2551 )  

 พื�นที�ป่าไมที้�เหลืออยูนี่� จะขึ�นอยูห่นาแน่นบริเวณแนวชายแดนเป็นส่วนใหญ่เพราะมีสภาพเป็น
ภูเขาสูงไม่เหมาะต่อการเกษตรกรรม และเป็นเขตหวงห้ามของทางราชการซึ� งบางพื�นที�ไม่มีความปลอดภยั 
จงัหวดัอุบลราชธานีมีพื�นที�ป่าไมต้ามกฎหมายที�เป็นป่าสงวนแห่งชาติบางส่วนทางราชการไดต้ราพระราช
กฤษฎีกากาํหนดใหเ้ป็นป่าสงวนแห่งชาติ และเขตรักษาพนัธ์ุสัตวป่์าทบัซอ้นอยูด่ว้ย แยกรายละเอียดดงันี�   
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  อุทยานแห่งชาติมี 4 แห่ง ได้แก่ 

 1) อุทยานแห่งชาติภูจอง – นายอย มีเนื�อที�ประมาณ 686 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 
428,750 ไร่ ครอบคลุมทอ้งที�อาํเภอนาจะหลวย อาํเภอบุณฑริก และอาํเภอนํ�ายนืบางส่วน 
 2)   อุทยานแห่งชาติแก่งตะนะ มีเนื�อที�ประมาณ 340 ตารางกิโลเมตรหรือประมาณ 212,500 
ไร่ ครอบคลุมพื�นที�อาํเภอโขงเจียม และอาํเภอสิรินธรบางส่วน 
 3)   อุทยานแห่งชาติผาแต้ม มีเนื�อที�ประมาณ 340 ตารางกิโลเมตรหรือประมาณ 212,500 ไร่ 
ครอบคลุมพื�นที�อาํเภอโขงเจียม อาํเภอศรีเมืองใหม่ และอาํเภอโพธิ{ ไทรบางส่วน 
 4)   อุทยานแห่งชาติเขาพระวิหาร มีเนื�อที�เฉพาะในเขตจงัหวดัอุบลราชธานี ประมาณ 70 
ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 43,750 ไร่ ครอบคลุมพื�นที�อาํเภอนํ�ายนื และกิ�งอาํเภอนํ�าขุ่น 
 เขตรักษาพนัธ์ุสัตว์ป่า 1 แห่ง คือ เขตรักษาพนัธ์ุสัตวป่์ายอดโดม มีเนื�อที�ประมาณ 70 ตารางกิโลเมตร 
หรือประมาณ 43,750 ไร่ ครอบคลุมพื�นที�อาํเภอนํ�ายนื บางส่วน 
 วนอุทยาน 1 แห่ง คือ วนอุทยานนํ�าตกผาหลวง มีเนื�อที� 18.2 ตารางกิโลเมตรหรือประมาณ 11,375 ไร่ 
ครอบคลุมพื�นที�อาํเภอศรีเมืองใหม่  





19 
 

2.5 สภาพเศรษฐกจิและสังคม 
 จงัหวดัอุบลราชธานี มีประชากรทั�งสิ�น 1,803,754 คน เป็นชาย 904,698 คน เป็นหญิง 899,056 คน 
หรือความหนาแน่น 111.95  ตร.กม. ถือว่าเป็นจงัหวดัที�มีประชากรมากเป็นอันดับ 3 ของประเทศ   
ส่วนใหญ่ นบัถือศาสนาพุทธ (สนง.สถิติจงัหวดัอุบลราชธานี,2552) 
 ภาวะเศรษฐกิจจงัหวดัอุบลราชธานี โดยรวมปีพ.ศ.2550 พิจารณาจากผลิตภณัฑ์มวลรวมจงัหวดั
(Gross Provincial Product : GPP) มีมูลค่าเพิ�ม ณ ราคาประจาํปี เท่ากบั 110,156 ลา้นบาท เพิ�มขึ�นจาก98,796 
ลา้นบาท ในปีที�ผา่นมา เท่ากบั 11,360 ลา้นบาทการผลิตโดยรวมมีอตัราขยายตวัของมูลค่าเพิ�ม ณ ราคาคงที�
ขยายตวัร้อยละ 5.7 จากที�ขยายตวัเพียงร้อยละ 2.3ในปีที�ผ่านมา โดยมีตวัผลกัดนัหลกัมาจากการผลิตภาค
นอกเกษตรที�ขยายตวัสูงถึงร้อยละ 6.2 สาขาหลกัที�ขยายตวั ไดแ้ก่สาขาการขายส่ง ขายปลีกฯ อุตสาหกรรม 
อสังหาริมทรัพยก์ารขนส่ง บริหารราชการแผน่ดินฯ การศึกษา ตวักลางทางการเงิน บริการดา้นสุขภาพ และ
ลูกจา้งในครัวเรือนส่วนบุคคล เป็นตน้ ส่วนภาคเกษตรขยายตวัเพียงร้อยละ 3.0 ชะลอตวัจากที�ขยายตวัร้อย
ละ 4.2 ในปีที�ผา่นมาเนื�องจากสาขาหลกัในภาคนี�ไดแ้ก่      สาขาเกษตรกรรมการล่าสัตวแ์ละการป่าไมช้ะลอ
ตวัเล็กนอ้ย 

 การผลิตภาคเกษตร  มีสัดส่วนร้อยละ 20.3 ของผลิตภณัฑ์มวลรวมจงัหวดั (GPP) ทั�งจงัหวดั และมี
มูลค่าเพิ�ม ณ ราคาประจาํปี เท่ากบั 22,382 ลา้นบาท เพิ�มขึ�นจาก18,265 ลา้นบาทในปีที�ผา่นมา เท่ากบั 4,117 
ลา้นบาทการผลิตมีอตัราขยายตวัของมูลค่าเพิ�ม ณ ราคาคงที�ชะลอตวัร้อยละ 3.0 จากที�ขยายตวัร้อยละ 4.2 
ในปีที�ผา่นมาสาเหตุจากสาขาเกษตรกรรม การล่าสัตว ์และการป่าไมช้ะลอตวัร้อยละ 1.7 เนื�องจากการผลิต
ของหมวดพืชชะลอตวัร้อยละ 3.1 จากที�ขยายตวัร้อยละ 3.9 ในปีที�แลว้โดยเฉพาะพืชที�สําคญัของจงัหวดั 
เช่น ขา้วเจา้นาปีผลผลิตกลบัปรับตวัลดลง เนื�องจากมีการปรับเปลี�ยนพื�นที�ไปเพาะปลูกพืชชนิดอื�นแทน แต่
ขณะเดียวกนัผลผลิตจากขา้วเหนียวนาปี    มนัสําปะหลงัและยางพาราปรับตวัเพิ�มขึ�น เป็นผลจากภาวะ
อากาศเอื�ออาํนวยและตามแรงจูงใจดา้นราคาที�สูงและมีแนวโนม้ปรับตวัสูงขึ�น ส่งผลให้ผลผลิตในภาพรวม
ของหมวดพืชขยายตวัโดยมีทิศทางชะลอตวัจากปีที�ผา่นมา ส่วนหมวดปศุสัตวห์ดตวัร้อยละ 4.3 แต่ปรับตวัดี
ขึ�นจากปีก่อน ที�หดตวัถึงร้อยละ 9.5 เนื�องจากการเลี� ยงโคและสุกรปรับตวัสูงขึ�นแต่อย่างไรก็ตามการผลิต
กระบือซึ� งเป็นกิจกรรมหลกัของหมวดกลบัหดตวัสูงถึง ร้อยละ 26.9 เนื�องจากตลาดมีความตอ้งการนอ้ยลง        
หมวดบริการทางการเกษตรไม่เปลี�ยนแปลง เนื�องจากพื�นที�ที�ต้องใช้บริการทางการเกษตรมีจาํนวน
เปลี�ยนแปลงไม่มากนกั ส่วนหมวดการป่าไม ้ขยายตวัร้อยละ 4.6 สาขาประมงขยายตวัร้อยละ 17.3 เทียบกบั
การขยายตวัร้อยละ 4.1ในปีที�ผา่นมา เป็นผลมาจากการจบัสัตวน์ํ�าจืดจากแหล่งธรรมชาติเพิ�มขึ�น 

 การผลิตนอกภาคเกษตร   มีสัดส่วนร้อยละ 79.7ของผลิตภณัฑ์มวลรวมจงัหวดั (GPP) ทั�งจงัหวดั 
และมีมูลค่าเพิ�ม ณ ราคาประจาํปี เท่ากบั 87,774 ลา้นบาท เพิ�มขึ�นจาก 80,530 ลา้นบาท ในปีที�ผา่นมา เท่ากบั 



20 
 

7,244 ลา้นบาท การผลิตมีอตัราขยายตวัของมูลค่าเพิ�ม ณ ราคาคงที� ขยายตวัร้อยละ6.2 ปรับตวัสูงขึ�นจากที�
ขยายตวัเพียงร้อยละ 1.9 ในปีที�ผ่านมาเป็นผลมาจากสาขาการขายส่ง ขายปลีกฯ ซึ� งเป็นสาขาหลกัของ
จงัหวดัขยายตวัสูงถึงร้อยละ 11.3 โดยกิจการประเภทขายปลีกวสัดุก่อสร้าง และห้างสรรพสินคา้เพิ�มขึ�นสูง
ตามกาํลังซื�อของผูบ้ริโภค และตามภาวะเศรษฐกิจในภาพรวมของจงัหวดัที�ขยายตวั ส่วนสาขาที�มีการ
ขยายตวัเช่นกนัไดแ้ก่ สาขาอุตสาหกรรม เนื�องจากกิจกรรมหลกัของสาขาประเภทโรงสีขา้วขนาดใหญ่และ
กลาง มีปริมาณขา้วเปลือกที�เขา้โรงสีมากขึ�น จากนโยบายการรับจาํนาํขา้วของรัฐบาล 

 การผลติภาคอุตสาหกรรม  การพฒันาอุตสาหกรรมเพื�อส่งออกคู่ขนานไปกบัอุตสาหกรรมอื�นๆ อาทิ 
อุตสาหกรรมเกษตร และการแปรรูปเกษตรกระจายการพฒันาอุตสาหกรรมไปสู่ภูมิภาค และแกไ้ขจุดอ่อน
ดา้นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที�เป็นขอ้จาํกดั การพฒันานวตักรรมและการพฒันาดา้นต่างๆมูลค่าเพิ�ม ณ 
ราคาประจาํปี ของสาขาการผลิตอุตสาหกรรมจงัหวดัอุบลราชธานี ในปี 2550 มีค่าเท่ากบั 16, 711 ลา้นบาท 
สูงขึ� นจาก 16,007 ล้านบาท ในปีที�ผ่านมา  (ภาพที�  2 ภาวะเศรษฐกิจจังหวดัอุบลราชธานี ตั� งแต่ ปี  
2547-2550 ) เท่ากบั 704 ล้านบาทและอตัราขยายตวัของมูลค่าเพิ�ม    ณ ราคาคงที� ขยายตวัร้อยละ 4.5 
ปรับตวัสูงขึ�นจากร้อยละ 0.5 ในปีที�ผ่านมาเป็นผลมาจากอุตสาหกรรมหลกัของจงัหวดัอุบลราชธานีมีการ
ผลิตขยายตวั ได้แก่ อุตสาหกรรมการผลิต โรงสีขา้วโดยเฉพาะโรงสีขา้วขนาดใหญ่และกลาง ขยายตวั 
ร้อยละ3.8 และการตม้ การกลั�นและการผสมสุรา การผลิตเอทิลแอลกอฮอล์ที�ได้จากการหมกั ขยายตวั 
ร้อยละ 18.5 

ตารางที� 2  ผลิตภณัฑม์วลรวมจงัหวดั จาํแนกตามสาขาการผลิต ปี พ.ศ. 2545-2550 

 
 
 
 
  

 

ที�มา: สาํนกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 2550  
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ภาพที�  6     แสดงภาวะเศรษฐกิจ จงัหวดัอุบลราชธานี ตั�งแต่ ปี 2547-2550 
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บทที� 3 

สภาพการใช้ที�ดนิและการเปลี�ยนแปลงสภาพการใช้ที�ดนิ 

3.1  สภาพการใช้ที�ดิน จังหวดัอบุลราชธานี ปี พ.ศ. 2553 
 ด้วยปัจจยัภายใน และปัจจัยภายนอกพื�นที� เป็นสาเหตุให้เกิดผลลัพธ์ของการใช้ที�ดินที�แตกต่าง
หลากหลายเมื�อวเิคราะห์ลกัษณะสภาพการใชที้�ดินจงัหวดัอุบลราชธานี พ.ศ. 2553 จากการสํารวจภาคสนาม
ร่วมกบัการใช้ขอ้มูลภาพถ่ายทางอากาศสี ขอ้มูลภาพถ่ายจากดาวเทียม LANDSAT เปรียบเทียบระหว่าง
เดือน ตุลาคม 2551 เดือน พฤศจิกายน 2552  และเดือน กุมภาพนัธ์  ของปี พ.ศ. 2553  มาตราส่วน 1:25,000  
เพื�อวิเคราะห์สภาพการใช้ที�ดินจงัหวดัอุบลราชธานี พ.ศ. 2553  ซึ� งมีพื�นที�ทั�งหมด 9,840,531 ไร่ สามารถ
จาํแนกตามกลุ่มประเภทการใชที้�ดิน ได ้5 กลุ่ม คือ พื�นที�ชุมชนและสิ�งปลูกสร้าง (U) มีพื�นที� 452,367 ไร่  
คิดเป็นร้อยละ 4.60  ของพื�นที�ทั�งหมด พื�นที�เกษตรกรรม (A)       มีพื�นที� 5,975,492 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 60.72  
ของพื�นที�ทั�งหมด พื�นที�ป่าไม ้(F) มีพื�นที� 2,083,008 ไร่  คิดเป็นร้อยละ 21.17 ของพื�นที�ทั�งหมด พื�นที�แหล่ง
นํ� า (W) มีพื�นที� 359,299 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 3.65 ของพื�นที�ทั�งหมด และพื�นที�เบ็ดเตล็ด (M) มีพื�นที� 970,365 
ไร่  คิดเป็นร้อยละ 9.86 ของพื�นที�ทั�งหมด    โดยการใชป้ระโยชน์ในพื�นที�แต่และประเภทมีรายละเอียดดงันี�    

 3.1.1 พื.นที�ชุมชนและสิ�งปลูกสร้าง (U) 

 มีพื�นที� 452,367 ไร่ หรือร้อยละ 4.60 ของพื�นที�ทั�งหมด ประกอบดว้ย ตวัเมืองและยา่นการคา้ 
หมู่บา้นจดัสรรร้าง หมู่บา้น สถานที�ราชการและสถาบนัต่างๆ ระบบสาธารณูปโภคต่างๆ ไดแ้ก่ สนามบิน 
โรงงานอุตสาหกรรม ลานตากและแหล่งรับซื�อทางการเกษตร สถานที�พกัผอ่นหยอ่นใจ สนามกอลฟ์ ป่าชา้ 
สถานีบริการนํ�ามนั และ สถานที�ร้าง ซึ� งมีพื�นที�ดงันี�  
  1) ตัวเมืองและย่านการค้า (U1) เป็นแหล่งพื�นที�ชุมชนหนาแน่น มีสภาวะความเป็นชุมชน
เมืองที�ประกอบกิจกรรมหลากหลาย และมีแหล่งตลาดยา่นการคา้ ศูนยก์ลางธุรกิจ (Central Business 
District)  มีพื�นที� 59,342 ไร่ หรือร้อยละ 0.60 ของพื�นที�ทั�งหมด ประกอบดว้ย    อาํเภอเมืองอุบลราชธานี 
และ อาํเภออื�นๆ จาํนวน  25 อาํเภอ  เนื�องจากเป็นจงัหวดัใหญ่ที�มีการขยายตวัทางธุรกิจสูงโดยเฉพาะ
การศึกษาและการท่องเที�ยว ทาํใหมี้ความตอ้งการที�อยูอ่าศยั โดยเฉพาะบา้นจดัสรรมีเพิ�มขึ�น  
  2) หมู่บ้าน (U2) ในจงัหวดัอุบลราชธานีมีหมู่บา้น 2 ประเภท ดงันี�  
   (1) หมู่บา้นจดัสรรร้าง (U200) มีพื�นที� 1,133 ไร่ หรือร้อยละ 0.01     ของพื�นที�
ทั�งหมด มีลกัษณะเป็นที�โล่ง เกิดขึ�นภายหลงัจากนายทุนไม่สานต่อโครงการ  และปล่อยทิ�งร้างไว ้จนกระทั�ง
มีหญา้และวชัพืชอื�นๆ ขึ�นปกคลุมพื�นที�ก่อนพืชชนิดอื�นๆ เมื�อทิ�งร้างไวห้ลายสิบปี   ก็จะมีไมพุ้่มขนาดเล็ก 
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หรือไม้ละ เมาะ เจ ริญเ ติบโตขึ� นมาปะปนและแทนที� หญ้าหรือว ัชพืชอื� นๆ ต่อไป มีก้อนกรวด  
กอ้นหิน เศษหินกระจดักระจายทั�วไป เป็นหยอ่มๆ สภาพพื�นที�สูงๆ ตํ�าๆ และมีขุมเหมืองหรือแอ่งนํ� ากระจดั
กระจายไป สาเหตุของการทิ�งร้าง เพราะเป็นที�ดินของนายทุน หรือเป็นปัญหาการกระจุกตวัของกรรมสิทธิ{
การถือครอง  
   (2) หมู่บา้น (U201)  มีพื�นที� 297,187 ไร่ หรือร้อยละ 3.02 ของพื�นที�ทั�งหมด หมู่บา้น
ที�อยูอ่าศยัของประชาชนจะกระจายตวัอยูท่ ั�วไปในทุกอาํเภอ แต่อตัราการขยายตวัของหมู่บา้นมีมากในแถบ
อาํเภอที�อยูใ่กลอ้าํเภอเมือง และอาํเภอที�มีความเจริญเติบโตทางการผลิตสินคา้ของโรงงานอุตสาหกรรม และ
อาํเภอที�มีแหล่งท่องเที�ยวสาํคญัของจงัหวดั เป็นตน้ ขณะที�อาํเภออื�นๆ  
   (3)  สถานที�ราชการและสถาบันต่างๆ (U3)  มีพื�นที� 75,771 ไร่ หรือร้อยละ 0.77 ของ
พื�นที�ทั�งหมด จงัหวดัอุบลราชธานีเป็นจงัหวดัที�ได้รับการสนับสนุนให้พฒันาจากภาครัฐอย่างต่อเนื�อง 
เพื�อใหเ้ป็นศูนยก์ลางทั�งทางดา้น เกษตรกรรม อุตสาหกรรม ธุรกิจการคา้ และการคมนาคม เป็นตน้ ดงันั�นจึง
มีสถานที�ราชการ พิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ ศูนยร์าชการ ค่ายทหาร สรรพสิทธิประสงค ์อาํเภอวารินชาํราบ 
และพื�นที�ตั�งสถาบนัการศึกษาระดบัต่างๆ ตลอดทั�งศูนย์หรือสถานีพฒันาที�ดิน สถานีทดลอง และวิจยั
ทางการเกษตร และที�ทาํการ อบต. ทั�ง 206 แห่ง ภายในอาณาเขตจงัหวดัอุบลราชธานี 

(4)  สถานีคมนาคม (U4)  มีพื�นที� 4,036 ไร่ หรือร้อยละ 0.04 ของพื�นที�ทั�งหมด   มี
ระบบคมนาคม ไดแ้ก่ สนามบิน 1 แห่ง มีพื�นที� 2,359 ไร่  

(5)  ย่านอุตสาหกรรม (U5)  มีพื�นที� 8,856 ไร่ หรือร้อยละ 0.08 ของพื�นที�ทั�งหมด
ประกอบดว้ย โรงงานอุตสาหกรรมร้าง 290 ไร่ โรงงานอุตสาหกรรม 6,158 ไร่ ไดแ้ก่ บริษทั อุบลเกษตร
พลงังาน จาํกดั ผลิตแป้งมนัสาํปะหลงั ทาํมนัเส้น บริษทั อุบล ไบโอก๊าซ จาํกดั ผลิตและจาํหน่ายก๊าซ
ชีวภาพ บริษทั อุบลไบโอ เอธานอล จาํกดั ผลิตเอทานอลและจาํหน่าย ลานตากและแหล่งรับซื�อทาง
การเกษตร 2,408 ไร่   

(6)  พื.นที�อื�นๆ (U6) มีพื�นที� 6,042 ไร่ หรือร้อยละ 0.08 ของพื�นที�ทั�งหมด
ประกอบดว้ย สถานที�ร้าง 478 ไร่ พื�นที�พกัผอ่นหยอ่นใจ 1,518 ไร่ สนามกอลฟ์ 46 ไร่ สุสานและป่าชา้ 
3,797 ไร่ สถานีบริการนํ�ามนั 203 ไร่ 
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 ภาพที�  7     แผนภูมิแสดงสัดส่วนร้อยละของพื�นที�ชุมชนและสิ�งปลูกสร้าง จงัหวดัอุบลราชธานี ปี พ.ศ. 2553 
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3.1.2  พื.นที�เกษตรกรรม (A) มีพื�นที� 5,975,492 ไร่ หรือร้อยละ 60.72 ของพื�นที�ทั�งหมด เป็นการใช้
ประโยชน์ที�ดินที�มากเป็นอนัดบั 1 ของการใชป้ระโยชน์ที�ดินของจงัหวดั เนื�องมาจากการพฒันาดา้นการทาํ
การเกษตรสามารถปลูกพืชไดท้ั�งในและนอกเขตชลประทานแสดง ให้เห็นวา่ประชากรจงัหวดัอุบลราชธานี
เป็นจงัหวดัที�ดาํรงชีวติอยูไ่ดด้ว้ยการเกษตรกรรมมากที�สุดประกอบดว้ยสภาพการใชที้�ดินในลกัษณะแตกต่าง
กนัที�สาํคญั ไดแ้ก่ 

 1) นาข้าว (A1) 4,804,500 ไร่ หรือร้อยละ 48.82 ของพื�นที�ทั�งหมด ซึ� งส่วนใหญ่เป็นนา
หวา่น ปลูกขา้วเจา้หอมมะลิซึ� งเป็นสินคา้หลกัของจงัหวดัซึ� งส่งขายทั�งในและนอกปะเทศ เกษตรกรจะทาํนา
ปรัง  เพื� อใ ห้ เก ษตรก รมีอา ชีพ ที� มั�นคง และ มี รา ย ได้ เพิ� ม มา ก ขึ� น  ข้า ว ที� นิ ยม ป ลูก ส่ วนใ หญ่คื อ  
ขา้วเหนียวพนัธ์ุ กข.10 และขา้วจา้วพนัธ์ุชยันาท 1 ปลูกเพื�อการบริโภคในครัวเรือนมีเหลือจึงแบ่งขาย แต่
ราคาก็ไม่สูงเช่นเดียวกบัข้าวนาปี เช่น ข้าวนาปีกิโลกรัมละ 10 บาท ข้าวนาปรัง กิโลกรัมละ 3-4 บาท 
ประกอบกบัตน้ทุนในการปลูกค่อนขา้งสูง ทาํให้พื�นที�ในการปลูกต่อรายไม่น้อย ประมาณ 5 - 10 ไร่ /ราย 
พื�นที�นาขา้วจะพบปลูกกระจายอยู่ทุกพื�นที�ทั�วทั�งจงัหวดั แต่พื�นที�  ที�ปลูกมากเป็นอบัดบัหนึ�งไดแ้ก่ อาํเภอ
เดชอุดม อาํเภอพิบูลมงัสาหาร และอาํเภอตระการพืชผล 

2)  พชืไร่ (A2) มีพื�นที� 426,867ไร่ หรือร้อยละ 4.34 ของพื�นที�ทั�งหมด      จากนาขา้ว มีการ
เปลี�ยนแปลงสภาพการใชที้�ดินดว้ยการปลูกพืชไร่ ซึ� งเป็นพืชเศรษฐกิจที�สาํคญัของจงัหวดั ประกอบดว้ย 

(1) พื�นที�ไร่ร้าง (A200) มีเนื�อที�รวมทั�งสิ�น 7,552 ไร่ ของพื�นที�ทั�งหมด พื�นที�ไร่ร้าง 
หมายถึง พื�นที�ที�ถูกปล่อยทิ�งไวโ้ดยไม่ไดเ้ขา้ทาํประโยชน์ต่อเนื�องกนั ตั�งแต่ 1 ปีขึ�นไป พื�นที�ร้างดงักล่าว 
เป็นพื�นที�ที�เคยปลูกพืชไร่มาก่อนและปล่อยทิ�งไวไ้ม่เขา้ทาํประโยชน์ ดว้ยสาเหตุต่างๆ กนั  

(2)  พืชไร่ผสม (A201) มีเนื�อที�รวมทั�งสิ�น 14 ไร่ ของพื�นที�ทั� งหมด พืชไร่ผสม
หมายถึง พื�นที�ที�มีการปลูกพืช ตั�งแต่ 2 ชนิดขึ�นไป ปลูกปะปนในพื�นที�ขนาดเล็กแปลงเดียวกนั ไม่สามารถ
จาํแนกเป็นรายชนิดพืชได ้ทั�งนี� เพราะตอ้งการผลผลิตเพิ�มมากขึ�น และลดความเสี�ยงจากการปลูกพืชพาณิชย์
เชิงเดี�ยว (Mono Crop) ประกอบกบับางแห่งเป็นช่วงระยะของการเปลี�ยนแปลงประเภทการใชที้�ดิน จากพืช
ไร่สู่ไมย้ืนตน้ จากการสํารวจภาคสนามเกษตรกรได้ให้เหตุผลว่า เพื�อลดความเสี�ยงจากราคาผลผลิตที�ไม่
แน่นอนของพืชไร่บางชนิดราคาสูงขึ�นดีกวา่ปลูกพืชชนิดเดียวจึงปลูกพืชไร่ผสม 

(3)  ขา้วโพด  (A202)  มีเนื�อที�รวมทั�งสิ�น 181 ไร่ ของพื�นที�ทั�งหมด โดยเกษตรกร
ปลูกขา้วโพดเลี�ยงสัตว ์ไดแ้ก่พนัธ์ุคาร์กิลส์919 พนัธ์บิ�ก 717 และพนัธ์ุแปซิฟิค 984 

(4)   ออ้ย  (A203) มีพื�นที�รวมทั�งสิ�น 2,802 ไร่ ของพื�นที�ทั�งหมด พบปลูกมากที�สุดที� 
อาํเภอนาจะหลวย รองลงมาคืออาํเภอสวา่งวีระวงศ ์และพบกระจายอยู่ทั�วไป  ส่วนใหญ่เป็นพื�นที�ต่อเนื�อง
กบัภูเขา เนินเขา และที�สูงที�ดอน แต่เป็นที�น่าสังเกตวา่มีปริมาณการปลูกลดลง เนื�องจากช่วงระยะนี�ตลาดมี
ความตอ้งการนอ้ยลง โดยปลูกพนัธ์ุ อู่ทอง 3, อู่ทอง 5, อู่ทอง 6, K88-92,และขอนแก่น 1 
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(5)  มนัสําปะหลงั มีพื�นที�รวมทั�งสิ�น 402,818 ไร่ ของพื�นที�ทั�งหมด   พบปลูกมากที� 
อาํเภอนํ�ายนื อาํเภอนํ�าขนุ อาํเภอทุ่งศรีอุดม และพบกระจายอยูท่ ั�วไป โดยปลูกพนัธ์ุห้วยบ่ง 60เป็นส่วนใหญ่ 
และมีแนวโนม้การปลูกเพิ�มมากขึ�น เนื�องจากเกษตรกรมีสิ�งจูงใจ ดา้นราคาผลผลิตสูงขึ�นเพราะตลาดมีความ
ตอ้งการมากขึ�น ไม่เฉพาะการแปรรูปผลิตภณัฑ์ในรูปแบบเดิมเพื�อการส่งออกเท่านั�น ยงัใช้เป็นวตัถุดิบ
พลงังานทดแทน (เอทานอล) ตามนโยบายของรัฐ ซึ� งขณะนี�  บริษทั อุบลเกษตรพลงังาน ตั�งโรงงานทาํมนั
เส้น ผลิตแป้งมนัสาํปะหลงั   มีกาํลงัการผลิต 300 ตนัแป้งต่อวนั  บริษทั อุบล ไบโอ เอธานอล จาํกดั     ผลิต
เอธานอลและจาํหน่าย กาํลังการผลิต 600,000 ลิตรต่อวนั และบริษทั อุบล ไบโอก๊าซ จาํกัด ผลิตและ
จาํหน่ายก๊าซชีวภาพ 

นอกจากนี�ยงัพบสภาพการใชที้�ดินดว้ยการปลูกพืชไร่อื�นๆ เช่น ถั�วลิสง 15 ไร่    ปอแกว้ 
ปอกระเจา 409ไร่ ขา้วไร่ 25 ไร่ แตงโม 157 ไร่ ปอสา 145 ไร่ พริก 12,604 ไร่ และ      เผอืก 145 ไร่ เป็นตน้ 

3)  ไม้ยืนต้น (A3) มีพื�นที� 638,204 ไร่ หรือร้อยละ 6.49 ของพื�นที�ทั�งหมด ประกอบดว้ย
พื�นที� ไม้ยืนต้นผสม 24 ไร่  ยางพารา 543,870 ไร่  จังหวัดอุบลราชธานี เ ป็นจังหวัดหนึ� งในภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ ที�มีการปลูกยางพาราเป็นสินคา้เกษตรที�สําคญัของจงัหวดั ตั�งแต่ในปี 2543/2552 ใน
การลงทุนการสร้างสวนยางพาราของเกษตรกร โดยมีพื�นที�ปลูกยางพาราเพิ�มขึ�นเรื�อยๆ จากการวิเคราะห์
ศกัยภาพพื�นที�ของจงัหวดัอุบลราชธานี และสามารถให้ผลผลิตเฉลี�ยสูงสุด 250 - 400 กิโลกรัมต่อไร่ต่อปี 
และผลผลิตเฉลี�ยตํ�าสุด 200-250 กิโลกรัมต่อไร่ต่อปี ซึ� งอยู่ในอาํเภอนํ� ายืน,บุณฑริก,  นาจะหลวย,สิรินธร
และโพธิ{ ไทร แหล่งรับซื�อยางพาราในจงัหวดัอุบลราชธานี ดาํเนินการในรูปของตลาดประมูลยางพารา โดย
การประสานงานของสาํนกักองทุนสวนยางจงัหวดัอุบลราชธานีซึ� งเป็นหน่วยงานที�ทาํหนา้ที�ส่งเสริมและให้
ความสงเคราะห์ในการทาํสวนยางพาราแก่เกษตรกร จะเป็นผูป้ระสานการแข่งขนัประมูลราคายาง กระจาย
อยูต่ามอาํเภอต่างๆ เช่น อาํเภอนํ� ายืน,บุณฑริก,เดชอุดม,พิบูลมงัสาหาร เป็นตน้ ปาล์มนํ� ามนั 4,957 ไร่ ยคูา
ลิปตสั 84,116 ไร่ พื�นที�ลุ่ม + ยคูาลิปตสั 42 ไร่    สัก 3,649 ไร่  กระถิน 23 ไร่  ประดู่ 236 ไร่ ไผ ่675 ไร่ 
หมาก 26 ไร่ ตีนเป็ด 108 ไร่ กฤษณา 231 ไร่ และตะก ู283 ไร่ 
 4) ไม้ผล (A4) มีพื�นที� 74,744 ไร่ หรือร้อยละ 0.76 ของพื�นที�ทั�งหมด ประกอบดว้ยพื�นที�
ปลูกไมผ้ลผสม 3,565 ไร่ ส้ม 1,129 ไร่ ทุเรียน 316 ไร่ เงาะ 1,395 ไร่ มะพร้าว  221 ไร่ ลิ�นจี� 24 ไร่ มะม่วง 
9,142 ไร่ มะม่วงหิมพานต ์49,952 ไร่ พุทรา 145ไร่ นอ้ยหน่า 98 ไร่   กลว้ย 212ไร่ มะขาม 3,628 ไร่ ลาํไย 
2,986 ไร่ ฝรั�ง 70 ไร่ มะละกอ 290 ไร่ ขนุน 99ไร่ กระทอ้น 85 ไร่ ชมพู ่22 ไร่ มะนาว 163 ไร่ มะกอกนํ�า 
450 ไร่ แกว้มงักร 513ไร่ ส้มโอ 176ไร่ มะปราง มะยงชิด 51 ไร่ และมะไฟ 12 ไร่ ซึ� งพื�นที�ไมผ้ลส่วนใหญ่
ของจงัหวดันี� เป็นการปลูกมะม่วงหิมพานต ์ และสวนมะม่วง คุณภาพเพื�อการส่งออก 

5) พชืสวน (A5) มีพื�นที� 12,677 ไร่ หรือร้อยละ 0.13 ของพื�นที�ทั�งหมด ประกอบดว้ยพื�นที�
ปลูกพืชสวนผสม 63 ไร่ พืชผกั 11,386 ไร่ ไมด้อก 1,170 ไร่ และหวาย 58 ไร่ 
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6) ทุ่งหญ้าและโรงเรือนเลี.ยงสัตว์ (A7)  มีพื�นที� 11,367 ไร่ หรือร้อยละ 0.12 ของพื�นที�
ทั�งหมด ประกอบดว้ยพื�นที�โรงเรือนเลี�ยงสัตวร้์าง 74 ไร่ ทุ่งหญา้เลี�ยงสัตว ์ 7,267 ไร่  โรงเรือนเลี�ยงโค 
กระบือ และมา้ 1,178 ไร่ โรงเรือนเลี�ยงสัตวปี์ก 11,972 ไร่  และโรงเรือนเลี�ยงสุกร 876 ไร่ สภาพการใชที้�ดิน
เช่นนี�  ส่วนมากเป็นการทาํโรงเรือนเลี�ยงสัตวปี์ก และใชเ้ป็นทุ่งหญา้เลี�ยงสัตว ์ เพื�อการทาํฟาร์มโคนมของ
เกษตรกรในจงัหวดัอุบลราชธานี 

7) พชืนํ.า (A8)  มีพื�นที� 40 ไร่ เป็นบ่อบวัของพื�นที�ทั�งหมด 
8) สถานที�เพาะเลี.ยงสัตว์นํ.า (A9)  มีพื�นที� 5,182 ไร่ หรือร้อยละ 0.05 ของพื�นที�ทั�งหมด

ประกอบดว้ย สถานที�เพาะเลี�ยงสัตวน์ํ�าร้าง 328 ไร่ สถานที�เพาะเลี�ยงปลา 4,336 ไร่ และสถานที�เพาะเลี�ยงกุง้ 
518 ไร่ สภาพการใช้ที� ดินในลักษณะดังกล่าวพบได้ในบริเวณพื�นที�ใกล้กับอ่างเก็บนํ� าหรือในระบบ
ชลประทาน เช่น โครงการอ่างเก็บนํ�าลาํโดมนอ้ย อาํเภอสิรินธร เป็นตน้ 

9) เกษตรผสมผสาน/ไร่นาสวนผสม (A0) มีพื�นที� 1,875 ไร่ หรือร้อยละ 0.01 การทาํเกษตร
ผสมผสานหรือไร่นาสวนผสม 
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ภาพที�  9        แผนภูมิแสดงสัดส่วนร้อยละของพื�นที�เกษตรกรรม   จงัหวดัอุบลราชธานี ปี พ. ศ. 2553 
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 3.1.3 พื.นที�ป่าไม้ (F) จงัหวดัอุบลราชธานีมีภูมิประเทศเป็นภูเขาสูงชนัสลบัซับซ้อน จากเทือกเขา
หลวงพระบาง   ซึ� งเป็นเส้นแบ่งเขตแดนไทย - ลาว ทาํใหพ้ื�นที�ส่วนใหญ่ของจงัหวดั   เป็นพื�นที�ป่าไม ้โดยมี
พื�นที� 2,083,008 ไร่ หรือร้อยละ 21.17 ของพื�นที�ทั�งหมด ซึ� งประกอบดว้ยพื�นที�ป่าดิบรอสภาพฟื� นฟู 15,028 
ไร่ ป่าดิบสมบูรณ์ 789,559 ไร่ ป่าผลดัใบรอสภาพฟื� นฟู 607,787 ไร่ ป่าผลดัใบสมบูรณ์ 638,321 ไร่ สวนป่า
ผสม 32,313 ไร่ พื�นที�ป่าไม้ส่วนใหญ่จะพบในเขตอาํเภอชายแดนตอนล่างซึ� งติดกบัประเทศเพื�อนบ้าน 
ไดแ้ก่ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และราชอาณาจกัรกมัพชูา พื�นที�ป่าไมเ้กือบทั�งหมดเป็นพื�นที�
อุทยานแห่งชาติภูจอง-นายอย อาํเภอนาจะหลวย  อุทยานแห่งชาติเขาพระวิหาร เป็นพื�นที� สามเหลี�ยมมรกต 
อาํเภอนํ� ายืน  อาํเภอนํ� าขุ่น และราชอาณาจกัรกมัพูชา อุทยานแห่งชาติผาแตม้ อาํเภอโขงเจียม และอุทยาน
แห่งชาติแก่งตะนะ อาํเภอโขงเจียมและอาํเภอสิรินธร ซึ� งเป็นส่วนหนึ�งของเทือกเขาพนมดงรัก เป็นตน้ 
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 ภาพที�  11     แผนภูมิแสดงสัดส่วนร้อยละของพื�นที�ป่าไม ้จงัหวดัอุบลราชธานี ปี พ. ศ. 2553 
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 3.1.4 พื.นที�แหล่งนํ.า (W) จงัหวดัอุบลราชธานีอยูใ่นเขตลุ่มนํ�าอุบลราชธานี  ประกอบดว้ยลุ่มนํ�าสาขา 
ไดแ้ก่ หว้ยนํ�ายาว (1), คลองตรอน, นํ�าภาค, นํ�ายาว (2), นํ�าวา้, นํ�าสมุน, นํ�าสา, นํ�าปาด,  นํ�าแหง้, แม่นํ�าวงั
ทอง, แม่นํ�าอุบลราชธานีส่วนที� 2, แม่นํ�าอุบลราชธานีส่วนที� 3, แม่นํ�าอุบลราชธานีส่วนที� 4, แม่นํ�า
อุบลราชธานีตอนล่าง, แม่นํ�าอุบลราชธานีตอนบน, แม่นํ�าแควนอ้ย จากการสาํรวจพบวา่มีพื�นที�นํ�า 359,299 
ไร่ หรือร้อยละ 3.65 ของพื�นที�ทั�งหมด ประกอบดว้ย แม่นํ�าลาํคลอง    108,482 ไร่ หนอง บึง 30,410 ไร่  
อ่างเก็บนํ�า 203,254 ไร่ บ่อนํ� าในไร่นา 14,721 ไร่ คลองชลประทาน 2,432 ไร่ สภาพการใชที้�ดินที�มีลกัษณะ
เช่นนี� เพราะจงัหวดัอุบลราชธานีเป็นจงัหวดัปลายนํ�า แม่นํ� าที�สาํคญัๆ ทุกสายของภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ
ส่วนมากจะไหลมาบรรจบกนัที�จงัหวดัอุบลราชธานี ซึ� งมีแม่นํ�าที�สาํคญั คือ แม่นํ�าโขง แม่นํ�ามูล แม่นํ�าชี  
ลาํนํ�าเซบก ลาํนํ�าเซบาย ลาํนํ�าโดมใหญ่ ลาํนํ�าโดมนอ้ย ทาํใหเ้กิดแหล่งนํ�าผวิดินที�เกิดจากการถูกกระทาํของ
ลาํนํ�ากระจายอยูท่ ั�วไป ทั�งลกัษณะหนอง บึง กุด และบางแห่งพบมากเป็นแหล่งนํ�าชุมชนในรูปฝาย และอ่าง
เก็บนํ�า เป็นตน้  ( ดงัตารางที� 3 ) 

ตารางที�  3       รายละเอียดแหล่งนํ�า จงัหวดัอุบลราชธานี ปี พ.ศ.2553 
 

ลาํดับที� ชื�ออ่างเกบ็นํ.า ความจุ( ล้านลบ.มม. ) พื.นที�ส่งนํ.า ( ไร่ ) 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 

อ่างเก็บนํ�าหนองชา้งใหญ่ 
อ่างเก็บนํ�าหนองเหล่าหิน 
อ่างเก็บนํ�าสระสมิง 
อ่างเก็บนํ�าห้วยถํ�าแข ้
อ่างเก็บนํ�าห้วยวงัแดง 
อ่างเก็บนํ�าห้วยวงัใหญ่ 
อ่างเก็บนํ�าห้วยพลาญเสือ(ผึ�ง) 
อ่างเก็บนํ�าห้วยพลาญเสือ(บอน) 
อ่างเก็บนํ�าห้วยจนัลา 
อ่างหว้ยเดือนหา้  
อ่างเก็บนํ�าห้วยสะพงนอ้ย 

7.675 
2.343 
1.010 

13.700 
0.662 
8.000 
5.816 

33.500 
16.900 
12.000 
14.200 

4,500 
1,000 
750 

11,614 
553 

9,000 
6,850 
5,823 

12,500 
5,700 

11,000 

รวม 110.622 59,900 
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ภาพที�  13      แผนภูมิแสดงสัดส่วนร้อยละของพื�นที�แหล่งนํ�า จงัหวดัอุบลราชธานี ปี พ. ศ. 2553 
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 3.1.5 พื.นที�เบ็ดเตลด็ (M) มีพื�นที� 970,365 ไร่ หรือร้อยละ 9.86 ของพื�นที�ทั�งหมด ประกอบดว้ย ทุ่ง
หญา้ 87,586 ไร่ ไมล้ะเมาะ 531,245 ไร่ พื�นที�ลุ่ม 83,792 ไร่ เหมืองเก่า บ่อขดุเก่า 2,429 ไร่ เหมืองแร่ 1,715 
ไร่ บ่อลูกรัง 865 ไร่ บ่อทราย 804 ไร่ บ่อดิน 2,940 ไร่ หาดทราย 879 ไร่     ที�หินโผล่  256,836 ไร่  ที�ทิ�งขยะ 
544 ไร่ และพื�นที�ถม 730 ไร่ สภาพการใชที้�ดินลกัษณะเช่นนี�     สภาพพื�นที�ส่วนใหญ่ของจงัหวดั 
ประกอบดว้ย หินทราย หินทรายแป้ง หินดาน  และพื�นที�ดินดอน      ซึ� งปกคลุมดว้ยป่าเตง็รังของเทือกเขา
พนมดงรัก  ในอาํเภอนํ�ายนื และยงัมีเนินเขาหินโผล่ทั�วไปเกิดขึ�น ประกอบกบัพื�นที�หินลูกรังทาํใหป่้าไมที้�
ปกคลุมจาํพวกป่าเตง็รังที�ไม่มีตน้ไมข้นาดใหญ่ซึ�งถูกตดัไปใชป้ระโยชน์ ทาํใหป่้ามีสภาพเป็นป่าเสื�อมโทรม 
ป่าละเมาะ หรือป่าตามหวัไร่ ปลายนา พบกระจายอยูท่ ั�วไปทั�งพื�นที�จงัหวดั  

 
 
 
 

พื.นที� 8,753 ไร่

( 0.90 % )

พื.นที� 83,792 ไร่

( 8.64 % )

พื.นที� 258,989 ไร่

( 26.69 % )พื.นที� 618,831 ไร่

( 63.77 % )

�1�!*>)&"#$�)#$��&$         

�������#1��                            

�*�� !�ก�& ,� 21?                

 ���0                                 

 

 

 

ภาพที�  15       แผนภูมิแสดงสัดส่วนร้อยละของพื�นที�เบด็เตล็ด จงัหวดัอุบลราชธานี ปี พ.ศ. 
2553 
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ตารางที� 4            แสดงประเภทการใชที้�ดิน จงัหวดัอุบลราชธานี ปี พ.ศ. 2553  

    

สัญลกัษณ์ ประเภทการใช้ที�ดิน 
เนื.อที� 

ไร่ ร้อยละ 

 พื.นที�ชุมชนและสิ�งปลูกสร้าง 452,367 4.60 

U1 ตวัเมืองและยา่นการคา้ 59,342 0.60 

U200 หมู่บา้นจดัสรรร้าง 1,133 0.01 

U201 หมู่บา้น 297,187 3.02 

U3 สถานที�ราชการและสถาบนัต่างๆ 75,771 0.77 

U401 สนามบิน 2,359 0.02 

U405 ถนน 1,677 0.02 

U500 โรงงานอุตสาหกรรมร้าง 290 - 

U502 โรงงานอุตสาหกรรม 6,158 0.06 

U503 ลานตากและแหล่งรับซื�อทางการเกษตร 2,408 0.02 

U600 สถานที�ร้าง ( รีสอร์ทร้าง, ค่ายเยาวชนร้าง ) 478 0.01 

U601 สถานที�พกัผอ่นหยอ่นใจ 1,518 0.02 

U602 สนามกอลฟ์ 46 - 

U603 สุสาน  ป่าชา้ 3,797 0.04 

U605 สถานีบริการนํ�ามนั 203 0.01 

 พื.นที�เกษตรกรรม 5,975,492 60.72 

 นาข้าว 4,804,500 48.82 

A100 นาร้าง 84,348 0.86 

A101 นา 4,686,434 47.62 

M2+A100 พื�นที�ลุ่ม+นาร้าง 22 - 

M2+A101 พื�นที�ลุ่ม+นาขา้ว 33,696 0.34 
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ตารางที� 4           แสดงประเภทการใชที้�ดิน จงัหวดัอุบลราชธานี ปี พ.ศ. 2553 (ต่อ) 

 

สัญลกัษณ์ ประเภทการใช้ที�ดิน 
เนื.อที� 

ไร่ ร้อยละ 

 พชืไร่ 426,867 4.34 

A200 ไร่ร้าง 7,552 0.08 

A201 พืชไร่ผสม 14 - 

A202 ขา้วโพด 181 - 

A203 ออ้ย 2,802 0.03 

A204 มนัสาํปะหลงั 402,818 4.09 

A210 ถั�วลิสง 15 - 

A211 ปอแกว้ ปอกระเจา 409 0.01 

A216 ขา้วไร่ 25 - 

A220 แตงโม 157 - 

A227 ปอสา 145 - 

A229 พริก 12,604 0.13 

A236 เผอืก 145 - 

 ไม้ยนืต้น 638,240 6.49 

A301 ไมย้นืตน้ผสม 24 - 

A302 ยางพารา 543,870 5.53 

A303 ปาลม์นํ�ามนั 4,957 0.05 

A304 ยคูาลิปตสั 84,116 0.86 

M2+A304 พื�นที�ลุ่ม+ยคูาลิปตสั 42 - 

A305 สัก 3,649 0.04 

A308 กระถิน 23 - 

A309 ประดู่ 236 - 

A315 ไผ ่ 675 0.01 

A317 หมาก 26 - 
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ตารางที� 4            แสดงประเภทการใชที้�ดิน จงัหวดัอุบลราชธานี ปี พ.ศ. 2553 (ต่อ) 

    

สัญลกัษณ์ ประเภทการใช้ที�ดิน 
เนื.อที� 

ไร่ ร้อยละ 

A319 ตีนเป็ด 108 - 

A322 กฤษณา 231 - 

A323 ตะก ู 283 - 

 ไม้ผล 74,744 0.76 

A401 ไมผ้ลผสม 3,565 0.04 

A402 ส้ม 1,129 0.01 

A403 ทุเรียน 316 - 

A404 เงาะ 1,395 0.01 

A405 มะพร้าว 221 - 

A406 ลิ�นจี� 24 - 

A407 มะม่วง 9,142 0.09 

A408 มะม่วงหิมพานต ์ 49,952 0.51 

A409 พุทรา 145 - 

A410 นอ้ยหน่า 98 - 

A411 กลว้ย 212 0.01 

A412 มะขาม 3,628 0.04 

A413 ลาํไย 2,986 0.03 

A414 ฝรั�ง 70 - 

A415 มะละกอ 290 - 

A416 ขนุน 99 - 

A417 กระทอ้น 85 - 

A418 ชมพู ่ 22 - 

A422 มะนาว 163 - 

A425 มะกอกนํ�า 450 0.01 
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ตารางที� 4            แสดงประเภทการใชที้�ดิน จงัหวดัอุบลราชธานี ปี พ.ศ. 2553 (ต่อ) 

    

สัญลกัษณ์ ประเภทการใช้ที�ดิน 
เนื.อที� 

ไร่ ร้อยละ 

A426 แกว้มงักร 513 0.01 

A427 ส้มโอ 176 - 

A429 มะปราง มะยงชิด 51 - 

A430 มะไฟ 12 - 

 พชืสวน 12,677 0.13 

A501 พืชสวนผสม 63 - 

A502 พืชผกั 11,386 0.12 

A503 ไมด้อก 1,170 0.01 

A511 หวาย 58 - 

 ทุ่งหญ้าเลี.ยงสัตว์และโรงเรือนเลี.ยงสัตว์ 11,367 0.12 

A700 โรงเรือนร้าง 74 - 

A701 ทุ่งหญา้เลี�ยงสัตว ์ 7,267 0.08 

A702 โรงเรือนเลี�ยงโค กระบือ และมา้ 1,178 0.01 

A703 โรงเรือนเลี�ยงสัตวปี์ก 1,972 0.02 

A704 โรงเรือนเลี�ยงสุกร 876 0.01 

 พชืนํ.า 40 - 

A803 บวั 40 - 

 สถานที�เพาะเลี.ยงสัตว์นํ.า 5,182 0.05 

A900 สถานที�เพาะเลี�ยงสัตวน์ํ�าร้าง 328 - 

A902 สถานที�เพาะเลี�ยงปลา 4,336 0.04 

A903 สถานที�เพาะเลี�ยงกุง้ 518 0.01 
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ตารางที� 4            แสดงประเภทการใชที้�ดิน จงัหวดัอุบลราชธานี ปี พ.ศ. 2553 (ต่อ) 

    

สัญลกัษณ์ ประเภทการใช้ที�ดิน 
เนื.อที� 

ไร่ ร้อยละ 

 เกษตรผสมผสาน/ไร่นาสวนผสม 1,875 0.01 

A0 เกษตรผสมผสาน/ไร่นาสวนผสม 1,875 0.01 

 พื.นที�ป่าไม้ 2,083,008 21.17 

F100 ป่าดิบรอสภาพฟื� นฟู 15,028 0.15 

F101 ป่าดิบสมบูรณ์ 789,559 8.02 

F200 ป่าผลดัใบรอสภาพฟื� นฟู 607,787 6.18 

F201 ป่าผลดัใบสมบูรณ์ 638,321 6.49 

F501 สวนป่าสมบูรณ์ 32,313 0.33 

 พื.นที�แหล่งนํ.า 359,299 3.65 

W101 แม่นํ�าลาํคลอง 108,482 1.10 

W102 หนอง  บึง 30,410 0.31 

W201 อ่างเก็บนํ�า 203,254 2.07 

W202 บ่อนํ�าในไร่นา 14,721 0.15 

W203 คลองชลประทาน 2,432 0.02 

 พื.นที�เบ็ดเตลด็ 970,365 9.86 

M101 ทุ่งหญา้ 87,586 0.89 

M102 ไมล้ะเมาะ 531,245 5.40 

M2 พื�นที�ลุ่ม 83,792 0.85 

M300 เหมืองเก่า บ่อขดุเก่า 2,429 0.02 

M301 เหมืองแร่ 1,715 0.02 

M302 บ่อลูกรัง 865 0.01 

M303 บ่อทราย 804 0.01 
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ตารางที� 4            แสดงประเภทการใชที้�ดิน จงัหวดัอุบลราชธานี ปี พ.ศ. 2553 (ต่อ) 

    

สัญลกัษณ์ ประเภทการใช้ที�ดิน 
เนื.อที� 

ไร่ ร้อยละ 

M304 บ่อดิน 2,940 0.03 

M402 หาดทราย 879 0.01 

M403 ที�หินโผล่ 256,836 2.61 

M404 ที�ทิ�งขยะ 544 0.01 

M405 พื�นที�ถม 730 - 

 รวม 9,840,531 100.00 

 

ที�มา :  ส่วนวเิคราะห์สภาพการใชที้�ดินที� 2   สาํนกันโยบายและแผนการใชที้�ดิน  กรมพฒันาที�ดิน 
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 3.1.6  สภาพการใช้ที�ดินในเขตป่าไม้ตามกฎหมาย จังหวดัอบุลราชธานี ปี พ.ศ. 2553  

  จากการวิเคราะห์ โดยการซ้อนทบัของชั�นขอ้มูลป่าตามกฎหมาย ปี พ.ศ. 2551 จากกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ�งแวดล้อมกบัขอ้มูลสภาพการใช้ที�ดินจงัหวดัอุบลราชธานี ปี พ.ศ. 2553 พบว่า 
พื�นที�ป่าตามกฎหมายทั�งหมด 2,696,897 ไร่ คิดเป็นร้อยละ ของเนื�อที�จงัหวดั และมีการใชที้�ดินปี พ.ศ. 2553 
ในเขตป่าไมต้ามกฎหมาย ดงันี�  
  1) พื�นที�เขตรักษาพนัธ์ุสัตวป่์ายอดโดม มีเนื�อที�ทั�งหมด 151,945 ไร่ หรือร้อยละ 5.73 ของ
เนื�อที�ป่าไมต้ามกฎหมายทั�งหมด ครอบคลุมพื�นที�อาํเภอนํ�ายนื บางส่วน ประกอบดว้ย 
   (1)  พื�นที�ชุมชน มีเนื�อที�  9 ไร่ หรือร้อยละ 0.01 ของพื�นที� เขตรักษาพนัธ์ุสัตว์ป่า
ทั�งหมด ไดแ้ก่ หน่วยพิทกัษอุ์ทยาน และอุทยาน  
   (2)  พื�นที�เกษตรกรรม มีเนื�อที� 433 ไร่ หรือร้อยละ 0.29 ของพื�นที�เขตรักษาพนัธ์ุสัตว์
ป่าทั�งหมด ไดแ้ก่ มนัสาํปะหลงั ยางพารา และยคูาลิตสั 
   (3)  พื�นที�ป่าไม ้มีเนื�อที� 146,773 ไร่ หรือร้อยละ 96.59 ของพื�นที�เขตรักษาพนัธ์ุสัตว์
ป่าทั�งหมด ซึ� งเป็นพื�นที�ป่าดิบสมบรูณ์และป่าผลดัใบสมบรูณ์ 
   (4)  พื�นที�แหล่งนํ� า มีเนื�อที� 195 ไร่ หรือร้อยละ 0.13 ของพื�นที�เขตรักษาพนัธ์ุสัตวป่์า
ทั�งหมด ไดแ้ก่ แม่นํ�า อ่างเก็บนํ�า เป็นตน้ 
   (5)  พื�นที�อื�นๆ มีเนื�อที� 4,525 ไร่ หรือร้อยละ 2.98 ของพื�นที�เขตรักษาพนัธ์ุสัตวป่์า
ทั�งหมด ไดแ้ก่ พื�นที�หินโผล่ ทุ่งหญา้ เป็นตน้ 
  2) พื�นที�อุทยานแห่งชาติ จงัหวดัอุบลราชธานีมีอุทยานแห่งชาติ จาํนวน 4 แห่ง ได้แก่ 
อุทยานแห่งชาติภูจอง – นายอย อุทยานแห่งชาติแก่งตะนะ อุทยานแห่งชาติผาแตม้ และอุทยานแห่งชาติเขา
พระวหิาร มีเนื�อที� 745,181 ไร่ หรือร้อยละ 28.10  ของเนื�อที�ป่าไมต้ามกฎหมายทั�งหมด ประกอบดว้ย 
   (1)  พื�นที� ชุมชน มีเนื� อที�  3,376 ไร่ หรือร้อยละ 0.45 ของพื�นที� อุทยานแห่งชาติ
ทั�งหมด ไดแ้ก่ กองร้อยทหารพรานที� 2302 กองร้อยทหารพรานที� 2305(ฐานชายชาญ) ฐานปฏิบติัการห้วย
ทราย ที�ทาํการไฟฟ้าฝ่ายผลิต(เขื�อนปากมูล) ที�ทาํการหน่วยดูแลนํ� าตกห้วยหลวง ศูนยบ์ริการนกัท่องเที�ยว 
(อุทยานแห่งชาติแก่งตะนะ) และศูนยบ์ริการนกัท่องเที�ยว (อุทยานแห่งชาติผาแตม้) หน่วยควบคุมไฟป่า 
สวนพฤกษศาสตร์ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ เหมืองเก่า วดั สํานกัสงฆ์ หมู่บา้น สถานีอนามยั ลานตากและ
แหล่งรับซื�อทางการเกษตร เป็นตน้ 
   (2)  พื�นที�เกษตรกรรม มีเนื�อที� 17,669 ไร่ หรือร้อยละ 2.37 ของพื�นที�อุทยานแห่งชาติ
ทั�งหมด ส่วนใหญ่ทาํนาขา้ว ปลูกมนัสาํปะหลงั ยางพารา มะม่วงหิมพานต ์เป็นตน้ 
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    (3)  พื�นที�ป่าไม้ มีเนื�อที� 592,740 ไร่ หรือร้อยละ 79.54 ของพื�นที�อุทยานแห่งชาติ
ทั�งหมดซึ�งเป็นพื�นที� ป่าผลดัใบสมบรูณ์และป่าผลดัใบรอสภาพ 
   (4)  พื�นที�แหล่งนํ� า มีเนื�อที� 12,795 ไร่ หรือร้อยละ 1.72 ของพื�นที�อุทยานแห่งชาติ
ทั�งหมด ไดแ้ก่ อ่างเก็บนํ�า แม่นํ�าที�ไหลผา่น 
   (5)  พื�นที�เบ็ดเตล็ด มีเนื�อที� 118,601 ไร่ หรือร้อยละ 15.92 ของพื�นที�อุทยานแห่งชาติ
ทั�งหมด ไดแ้ก่ ไมล้ะเมาะ พื�นที�ลุ่ม เป็นตน้ 
  3) พื�นที�เขตป่าสงวนแห่งชาติ  

ตามมติคณะรัฐมนตรี วนัที� 10 มีนาคม 2535 เรื� อง การจาํแนกเขตการใช้ประโยชน์
ทรัพยากรและที�ดินป่าไมใ้นพื�นที�ป่าสงวนแห่งชาติและมติคณะรัฐมนตรี วนัที� 17 มีนาคม 2535 เรื�อง ผลการ
จาํแนกเขตการใชป้ระโยชน์ทรัพยากรและที�ดินป่าไมใ้นพื�นที�ป่าสงวนแห่งชาติเพิ�มเติม ในการกาํหนดพื�นที�
ป่าสงวนแห่งชาติ โดยการจาํแนกเป็นเขตต่าง ๆ ตามการใชป้ระโยชน์ทรัพยากร และที�ดินป่าไมไ้ด ้ดงันี�  

(1) เขตพื.นที�ป่าเพื�อการอนุรักษ์ (Zone C) พื�นที�ป่าสงวนแห่งชาติ ที�กาํหนดไว ้เพื�อ
การอนุรักษสิ์�งแวดลอ้ม ดิน นํ�า พนัธ์ุพืช และพนัธ์ุสัตวที์�มีคุณค่าหายาก เพื�อการป้องกนัภยัธรรมชาติอนัเกิด
จากนํ� าท่วมและการพงัทลายของดิน ตลอดทั�งเพื�อประโยชน์ในด้านการศึกษา การวิจยั นนัทนาการของ
ประชาชนและความมั�นคงของชาติ โดยไดจ้ากชั�นขอ้มูลป่าไมต้ามกฎหมาย ปี พ.ศ. 2551 พบวา่ เขตพื�นที�
ตามกฎหมายเพื�อการอนุรักษใ์จจงัหวดัอุบลราชธานี มีเนื�อที� 766,588 ไร่ หรือร้อยละ 28.91 ของพื�นที�ป่าไม้
ตามกฎหมายทั�งหมด ประกอบดว้ยการใชที้�ดิน ดงันี�  

- พื�นที�ชุมชน มีเนื�อที� 5,731 ไร่ หรือร้อยละ 0.75 ของพื�นที�เพื�อการอนุรักษ์
ทั�งหมด ไดแ้ก่ เขตรักษาพนัธ์ุสัตวป่์า กองอาํนวยการผาภาคสนาม ศูนยก์ารเรียนรู้ตาํรวจตระเวรชายแดน 
สถานีวนวฒันาวจิยัโขงเจียม หน่วยจดัการตน้นํ�าหว้ยโพธิ{  สาํนกัสงฆ ์เป็นตน้ 

- พื�นที�เกษตรกรรม มีเนื�อที� 197,041 ไร่ หรือร้อยละ 25.70 ของพื�นที�เพื�อ
การอนุรักษท์ั�งหมด  ไดแ้ก่ ยางพารา มนัสาํปะหลงั  มะม่วงหิมมะพานต ์ยคูาลิปตสั เป็นตน้ 

- พื�นที�ป่าไม้ มีเนื� อที�  413,884 ไร่ หรือร้อยละ 53.99 ของพื�นที� เพื�อการ
อนุรักษท์ั�งหมด ซึ� งเป็นพื�นที� ป่าดิบสมบรูณ์ ป่าผลดัใบสมบรูณ์ และป่ารอสภาพฟื� นฟู 

- พื�นที�แหล่งนํ� า มีเนื� อที�  6,578 ไร่ หรือร้อยละ 0.86 ของพื�นที� เพื�อการ
อนุรักษท์ั�งหมด ไดแ้ก่ อ่างเก็บนํ�า แม่นํ�าที�ไหลผา่น เป็นตน้ 

- พื�นที� อื�นๆ มีเนื� อที�  143,354 ไร่ หรือร้อยละ 18.70 ของพื�นที� เพื�อการ
อนุรักษท์ั�งหมด ไดแ้ก่ ที�หินโผล่ ไมล้ะเมาะ ทุ่งหญา้ เป็นตน้ 
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(2) เขตพื.นที�ป่าเพื�อเศรษฐกิจ ( Zone E ) พื�นที�ป่าสงวนแห่งชาติที�กาํหนดไวเ้พื�อ
ผลิตไม ้และของป่ารวมถึงพื�นที�เศรษฐกิจตามนยัมติคณะรัฐมนตรีเกี�ยวกบัการกาํหนดชั�นคุณภาพลุ่มนํ� าและ
พื�นที�เพื�อการพฒันาการทรัพยากรป่าไม ้และพื�นที�ประสานการใช้ประโยชน์ร่วมกนัระหวา่งทรัพยากร ใน
ส่วนป่าไมก้บัทรัพยากรธรรมชาติอื�น ๆ เช่น ทรัพยากรมนุษย ์ทรัพยากรแร่    และทรัพยากรพลงังาน เพื�อ
ประโยชน์ทางเศรษฐกิจและความมั�นคงของชาติ ตลอดทั�งตอ้งไม่อยูใ่นหลกัเกณฑ์ที�จาํแนกให้เป็นเขตพื�นที�
ป่าเพื�อการอนุรักษ ์โดยไดจ้ากชั�นขอ้มูลป่าไมต้ามกฎหมาย ปี พ.ศ. 2551 พบวา่ จงัหวดัอุบลราชธานี มีพื�นที�
ป่าเพื�อเศรษฐกิจ ( Zone E ) ทั�งหมด 794,779 ไร่ หรือร้อยละ 28.27 ของพื�นที�ป่าไมต้ามกฎหมายทั�งหมด 
ประกอบดว้ยการใชที้�ดิน ดงันี�  

- พื�นที�ชุมชน มีเนื�อที� 45,179 ไร่ หรือร้อยละ 5.68 ของพื�นที�เขตพื�นที�ป่าเพื�อ
เศรษฐกิจทั�งหมด ไดแ้ก่ หมู่บา้น มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี ที�ตั�งอาํเภอ สํานกังานและบา้นพกัเขื�อนสิรินธร 
เป็นตน้ 

- พื�นที�เกษตรกรรม มีเนื�อที� 512,929 ไร่ หรือร้อยละ 64.54 ของพื�นที�เขต
พื�นที�ป่าเพื�อเศรษฐกิจ ทั�งหมด ไดแ้ก่ ยางพารา มนัสําปะหลงั ยูคาลิปตสั มะม่วงหิมมะพานต์ พืชผกั ปาล์ม
นํ�ามนั เป็นตน้ 

- พื�นที�ป่าไม ้มีเนื�อที� 149,160 ไร่ หรือร้อยละ 18.77 ของพื�นที�เขตพื�นที�ป่า
เพื�อเศรษฐกิจ ทั�งหมด ซึ� งเป็นพื�นที� ป่าผลดัใบสมบรูณ์ทั�งหมด ป่าผลดัใบรอสภาพฟื� นฟู โครงการปลูกป่าเฉลิม
พระเกียรติ เป็นตน้ 

- พื�นที�แหล่งนํ� า มีเนื�อที� 16,494 ไร่ หรือร้อยละ 2.07 ของพื�นที�เขตพื�นที�ป่า
เพื�อเศรษฐกิจ ทั�งหมด ไดแ้ก่ อ่างเก็บนํ�า แม่นํ�าที�ไหลผา่น เป็นตน้ 

- พื�นที�อื�นๆ มีเนื�อที� 71,017 ไร่ หรือร้อยละ 8.94 ของพื�นที�เขตพื�นที�ป่าเพื�อ
เศรษฐกิจ ทั�งหมด ไดแ้ก่ ไมล้ะเมาะ ทุ่งหญา้ พื�นที�ลุ่ม พื�นที�ลุ่ม+นาขา้ว เป็นตน้ 

(3) เขตพื.นที�ป่าที�เหมาะสมต่อการเกษตร ( Zone A ) เป็นเขตพื�นที�ป่าสงวนแห่งชาติ
ที�มีสมรรถนะที�ดินเหมาะสมต่อการเกษตรหรือศกัยภาพสูงในพื�นที�ป่าที�เหมาะสมต่อการเกษตร การพฒันา
ดา้นการเกษตร ตามผลการจาํแนกสมรรถนะที�ดินของกรมพฒันาที�ดิน รัฐสามารถพฒันาความเป็นอยู่ของ
ราษฎร ได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั�งตอ้งไม่อยู่ในหลกัเกณฑ์ที�จะจาํแนกให้เป็น  เขตพื�นที�ป่าเพื�อการ
อนุรักษ ์และเขตพื�นที�ป่าเพื�อเศรษฐกิจ สามารถเขา้ไปใชป้ระโยชน์ในการประกอบอาชีพได ้โดยไดจ้ากชั�น
ขอ้มูลป่าไมต้ามกฎหมาย ปี พ.ศ. 2551 พบวา่ จงัหวดัอุบลราชธานี พื�นที�ทั�งหมด 238,404 ไร่  หรือร้อยละ 
8.99 ของพื�นที�ป่าไมต้ามกฎหมายทั�งหมด ประกอบดว้ยการใชที้�ดิน ดงันี�  
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- พื�นที�ชุมชน มีเนื�อที� 11,531 ไร่ หรือร้อยละ 4.84 ของพื�นที�ป่าที�เหมาะสม
ต่อการเกษตร ทั�งหมด ไดแ้ก่ หมู่บา้น วดั ที�ตั�งอาํเภอ เป็นตน้ 

- พื�นที�เกษตรกรรม มีเนื�อที� 206,216 ไร่ หรือร้อยละ 86.50 ของพื�นที�ป่าที�
เหมาะสมต่อการเกษตรทั�งหมด ซึ� งพื�นที�ส่วนใหญ่เป็นนาขา้ว ยางพารา มนัสาํปะหลงัและยคูาลิปตสั เป็นตน้ 

- พื�นที�ป่าไม ้มีเนื�อที� 9,653 ไร่ หรือร้อยละ 4.05 ของพื�นที�ป่าที�เหมาะสมต่อ
การเกษตร ทั�งหมด ซึ� งเป็นพื�นที� ป่าผลดัใบรอสภาพฟื� นฟูและป่าผลดัใบสมบรูณ์ทั�งหมด 

- พื�นที�แหล่งนํ�า มีเนื�อที� 3,279 ไร่ หรือร้อยละ 1.37 ของพื�นที�ป่าที�เหมาะสม
ต่อการเกษตร ทั�งหมด เป็นพื�นที�แม่นํ�าลาํคลองเป็นส่วนใหญ่ 

- พื�นที�อื�นๆ มีเนื�อที� 7,725 ไร่ หรือร้อยละ 3.24 ของพื�นที�ป่าที�เหมาะสมต่อ
การเกษตรทั�งหมด ไดแ้ก่ ไมล้ะเมาะ และพื�นที�ลุ่มเป็นส่วนใหญ่ 

จากขา้งตน้ที�กล่าวมา สรุปไดด้งันี�  พื�นที�ป่าไมปี้ พ.ศ. 2550 จาํนวน 2,731,496 ไร่ ลดลง
ในปี พ.ศ. 2553   จาํนวน 648,488 ไร่ เมื�อนาํเขตป่าไมต้ามกฎหมาย ปี พ.ศ. 2553 ของกรมป่าไม ้ซึ� งมีพื�นที�
ป่าไม ้จาํนวน 2,696,897 ไร่ มาทาํการวิเคราะห์ จากการซ้อนทบัพบว่าพื�นที�ป่าไมมี้ความแตกต่างกนัถึง 
34,599 ไร่ และเมื�อพิจารณาตามความสําคญัของพื�นที�ป่าไมแ้ลว้พบว่า พื�นที�ถูกบุกรุกในพื�นที�เขตป่าไม้
ตามกฎหมายที�สาํคญั ไดแ้ก่ พื�นที�ในเขตรักษาพนัธ์ุสัตวป่์า เขตอุทยานแห่งชาติ และเขตป่าสงวนโซน c ซึ� ง
มีความสําคญัในการเป็นแหล่งตน้นํ� าลาํธารมากถึง 224,269 ไร่ เนื�องจากจาํนวนประชากรในประเทศที�
เพิ�มขึ�น และการขยายตวัทางดา้นเศรษฐกิจทาํให้ประชาชนใชป้ระโยชน์จากป่าไมม้ากขึ�น   ทั�งในลกัษณะ
ของการเป็นที�อยูอ่าศยั การตดัไมเ้พื�อการคา้ การใชแ้ละการเผาพื�นที�ป่าเพื�อการเกษตร  รวมถึงการกวา้นซื�อ
ที�ดินเพื�อการเก็งกาํไร นอกจากนี�การพฒันาโครงสร้างพื�นฐานของรัฐ ไดแ้ก่ การสร้างเขื�อน การตดัถนน 
และการเดินสายไฟแรงสูงก็เป็นสาเหตุหนึ� งของการทาํลายพื�นที�ป่าเป็นบริเวณกวา้ง ดงันั�น พื�นที�ป่า
อนุรักษมี์บทบาทที�สําคญัยิ�งในการรักษาเสถียรภาพเชิงนิเวศวิทยาและการอนุรักษค์วามหลากหลายดา้น
ชีววิทยา เป็นสถานที�พิเศษสําหรับการพกัผ่อนหย่อนใจ และเป็นแหล่งความรู้ทางการศึกษา แต่การ
ประกาศพื�นที�อนุรักษ ์โดยเฉพาะอุทยานแห่งชาติไดส่้งผลกระทบต่อชุมชนที�เคยอาศยัในพื�นที� เนื�องจาก
ไม่สามารถเขา้ใชป้ระโยชน์ทรัพยากรในอุทยานแห่งชาติได ้อยา่งไรก็ดี กรมอุทยานแห่งชาติ สัตวป่์าและ
พนัธ์ุพืช ไดพ้ยายามเสริมสร้างความร่วมมือและการมีส่วนร่วมในการแกปั้ญหาและบริหารจดัการป่าไม ้
เพื�อให้สามารถใชท้รัพยากรธรรมชาติในพื�นที�ไดใ้นแนวทางการอนุรักษที์�ย ั�งยืน ลดความขดัแยง้ระหวา่ง
เจ้าหน้าที�ของรัฐและประชาชน ให้ประชาชนในพื�นที�มีส่วนร่วมในการดูแลและบริหารจดัการพื�นที�
อุทยานแห่งชาติบางส่วน และใหชุ้มชนสามารถอยูอ่าศยัและทาํกินไดอ้ยา่งถูกตอ้งเหมาะสมในปัจจุบนัทาํ
ให้ทรัพยากรป่าไมจ้งัหวดัอุบลราชธานีเกิดสถานการณ์ขั�นวิกฤต รัฐบาลจึงควรเขา้มามีบทบาทในการ
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รักษาทรัพยากรป่าไม ้โดยกาํหนดเขตพื�นที�ทาํกินตามเขตการใชที้�ดินและกรอบนโยบาย เพื�อป้องกนัและ
รักษาทรัพยากรป่าไมใ้หค้งอยูต่่อไป 
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 3.1.7 สภาพการใช้ที�ดิน ในเขตชลประทาน จังหวดัอบุลราชธานี ปี พ.ศ. 2553 

เนื�องจากปัจจุบันจังหวดัอุบลราชธานีมีประชากรประมาณ 1,803,754 คน ซึ� งประชากร 
ส่วนใหญ่ของประเทศ มีอาชีพทางการเกษตรและเกษตรต่อเนื�อง ขณะที�จงัหวดัอุบลราชธานีมีพื�นที� 
9,840,531 ไร่ เป็นพื�นที�เพื�อการเกษตรเป็นส่วนใหญ่ และมีแนวโน้มว่าจะขยายตวัเพิ�มขึ�นทาํให้ความ
ตอ้งการใช้นํ� าสูง หากจะกล่าวถึงเรื� องนํ� าฝน จงัหวดัอุบลราชธานีมีปริมาณฝนที�ตกเฉลี�ย 1,589.3 มม./ปี  
เนื�องจากความแตกต่างของสภาพภูมิประเทศ ในแต่ละลุ่มนํ� า ทาํให้เกิดปัญหาเรื�องนํ� าที�แตกต่างกนั ไม่วา่จะ
เป็นปัญหาเรื�องนํ� าหลาก นํ� าท่วม หรืออุทกภยั เนื�องจากมีนํ� ามากในฤดูฝน และเกิดปัญหาการขาดแคลนนํ� า
หรือนํ�าแลง้ 

จากปริมาณนํ� าท่าที�มีอยู่ในจงัหวดัอุบลราชธานีประมาณ 1,922 ลูกบาศก์เมตร / วินาที  
(กรมชลประทาน ;2553) นั�นถือไดว้า่เป็นปริมาณนํ� าที�ทาํให้สามารถใชที้�ดินเพื�อทาํการเกษตรในฤดูแลง้ได้
เต็มศกัยภาพ ส่งผลให้เกษตรกรมีรายไดเ้พิ�มขึ�น และการสร้างระบบชลประทานเก็บกกันํ� าเพิ�มขึ�นตามไป
ด้วย  จึงสามารถบรรเทาความรุนแรงของ และอุทกภยัอนัเนื�องจากมีนํ� ามากในฤดูฝนลงไปได้ และยงั
สามารถแกปั้ญหาการขาดแคลนนํ�าเนื�องจากมีนํ�านอ้ยในฤดูแลง้ไดดี้กวา่เดิม ทาํให้มีการใชป้ระโยชน์ในเขต
ชลประทานพื�นที�ทั�งหมด  245,911 ไร่ โดยมีพื�นที�ทาํการเกษตรมากที�สุด  จาํนวน   207,447 ไร่  ส่วนมาก
เป็นการทาํนาขา้ว พื�นที�ชุมชน จาํนวน 10,628 ไร่ ซึ� งจะเห็นไดว้า่ระบบชลประทานผา่นพื�นที�ใดๆก็จะทาํให้
พื�นที�บริเวณนั� นสามารถทาํกินและเป็นที�อยู่อาศัยได้ จึงทาํให้ระบบชลประทานมีความสําคัญต่อการ
ดาํรงชีวติและมีการใชป้ระโยชน์ที�ดินในเขตชลประทาน ดงันี�  ( ดงัตารางที� 6 ) 

1) พื�นที�ชุมชน มีเนื�อที� 10,628ไร่ หรือร้อยละ 4.32 ของพื�นที�ในเขตชลประทานทั�งหมด 
ไดแ้ก่ หมู่บา้น โรงเรียน สํานกัสงฆ ์สํานกังานฝายส่งนํ� าและบาํรุงรักษาที� 7 และสํานกังานฝายส่งนํ� าและ
บาํรุงรักษาที� 3  เป็นตน้ 

2) พื�นที�เกษตรกรรม มีเนื�อที� 207,447 ไร่ หรือร้อยละ 84.36 ของพื�นที�ในเขตชลประทาน
ทั�งหมด  ซึ� งพื�นที�ส่วนใหญ่เป็นนาขา้ว มนัสาํปะหลงั ยางพารา ยคูาลิปตสั และเกษตรผสมผสาน เป็นตน้ 

3) พื�นที�ป่าไม ้มีเนื�อที� 3,502 ไร่ หรือร้อยละ 1.42 ของพื�นที�ในเขตชลประทานทั�งหมด ซึ� ง
ส่วนใหญ่เป็นพื�นที�ป่ารอสภาพฟื� นฟูและป่าสมบรูณ์  

4) พื�นที�แหล่งนํ� า มีเนื�อที� 1,326 ไร่ หรือร้อยละ 0.54 ของพื�นที�ในเขตชลประทานทั�งหมด 
ซึ� งเป็นพื�นที�แม่นํ�าลาํคลอง และบ่อนํ�าในไร่นา เป็นส่วนใหญ่ 

5) พื�นที�อื�นๆ มีเนื�อที� 23,008 ไร่ หรือร้อยละ 9.36 ของพื�นที�ในเขตชลประทานทั�งหมด 
ไดแ้ก่ ไมล้ะเมาะ และพื�นที�ลุ่มเป็นส่วนใหญ่  
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ตารางที�  6     การเปลี�ยนแปลงสภาพการใชที้�ดินในเขตชลประทาน ปี 2553 จงัหวดัอุบลราชธานี  
   

 ประเภทการใช้ที�ดิน  
เนื.อที� 

ไร่ ร้อยละ 

-  พื�นที�ชุมชนและสิ�งปลูกสร้าง  10,628 4.32 

-  นาขา้ว  197,466 80.30 

-  พืชไร่  251 0.10 

-  มนัสาํปะหลงั  4,941 2.01 

-  ไมย้นืตน้  151 0.06 

-  ยางพารา   2,451 1.00 

-  ยคูาลิปตสั  473 0.19 

-  ไมผ้ลผสม  431 0.18 

-  พื�นที�เกษตรอื�นๆ  1,283 0.52 

-  ป่ารอสภาพฟื� นฟู  3,290 1.33 

-  ป่าสมบูรณ์   212 0.09 

-  พื�นที�เบด็เตล็ด  23,008 9.36 

-  พื�นที�แหล่งนํ�า  1,326 0.54 

รวมทั.งหมด 245,911 100.00 
 

 จากตาราง ดงักล่าวพบวา่พื�นที�ที�มีการเปลี�ยนแปลง มากที�สุด คือ พื�นที�นาขา้ว มีเนื�อที� 197,466 ไร่ 
หรือคิดเป็นร้อยละ 80.30 รองลงมา คือ พื�นที�เบด็เตล็ดมีเนื�อที� 23,008 หรือคิดเป็นร้อยละ 9.36 พื�นที�ชุมชน
และสิ�งปลูกสร้างมีเนื�อที� 10,628 ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ4.32  
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3.2 การเปลี�ยนแปลงสภาพการใช้ที�ดิน จังหวดัอบุลราชธานี ปี พ.ศ.2550 และ ปี พ.ศ. 2553  

เนื�องจากจงัหวดัอุบลราชธานีเป็นจงัหวดัที�มีขนาดใหญ่ และไดรั้บการสนบัสนุนให้พฒันาจากภาครัฐ
อยา่งต่อเนื�อง เพื�อให้เป็นศูนยก์ลางทั�งทางดา้นเกษตรกรรม อุตสาหกรรม ธุรกิจการคา้ และการคมนาคม เป็นตน้     
จึงทาํให้จงัหวดัอุบลราชธานีมีประเภทการใช้ที�ดินที�หลากหลายและเปลี�ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ซึ� งจากการ
วิ เคราะห์สภาพการใช้ที� ดินพบว่า  จังหวัดอุบลราชธานี  มีการเปลี� ยนแปลงสภาพการใช้ที� ดิน  
ปี พ.ศ. 2550 และ ปี พ.ศ. 2553  การเปลี�ยนแปลงที�เกิดขึ�นมีการเปลี�ยนแปลงเพิ�มขึ�นและลดลง ในที�นี� จะ
พบว่าการใช้ที� ดินเช่น การปลูกข้าวจะพบมากในบริเวณที�นํ� าท่วมถึง เป็นที� ลุ่มและอยู่ใกล้กับชุมชน 
ที�สังเกตไดจ้ากการตั�งบา้นเรือนตามแนวลาํนํ� า ทั�งนี� เพราะวา่การตั�งบา้นเรือนและชุมชนที�อยูอ่าศยัจะมุ่งเนน้
ที�ใกลก้บัแหล่งนํ� าที�สามารถปลูกขา้วสําหรับการบริโภคภายในครัวเรือนก่อนแลว้ต่อมาจึงขยบัขยายพื�นที�
เพาะปลูกในเชิงพาณิชย ์เพื�อจาํหน่ายส่งผลให้มีการขยายตวัของพื�นที�นาเขา้สู่พื�นที�ราบเนินเตี�ยๆ ที�เหมาะ
สําหรับการปลูกขา้วที�ไม่ตอ้งการนํ� ามากขณะเดียวกนัในบริเวณที�เป็นที�ราบสูงจะปลูกพืชไร่ที�เป็นพืชทาง
เศรษฐกิจที�คลา้ยกนั เช่น ออ้ย ขา้วโพด มนัสําปะหลงั รวมไปถึงยคูาลิปตสั ยางพารา และผลไมย้ืนตน้ใน
พบวา่พื�นที�ชุมชนและสิ�งปลูกสร้าง เพิ�มขึ�น ร้อยละ 2.94  พื�นที�เกษตรกรรม เพิ�มขึ�น ร้อยละ 4.44  พื�นที�แหล่ง
นํ� า  เพิ�มขึ�น ร้อยละ 3.76  และพื�นที�เบ็ดเตล็ด เพิ�มขึ�น ร้อยละ 61.18 เมื�อพิจารณาเฉพาะส่วนเนื�อที�ของพื�นที�
เดิม พบวา่พื�นที�ป่าไมล้ดลงมากที�สุดถึง ร้อยละ 23.74 ของเนื�อที�เดิม ดงันี�  (ตารางที� 18 )   

3.2.1 พื.นที�ชุมชนและสิ�งปลูกสร้าง 
  พื�นที�ชุมชนและสิ�งปลูกสร้างของจงัหวดัอุบลราชธานี ปีพ.ศ.2550 มีพื�นที� 439,442ไร่ หรือ
ร้อยละ 4.46 และปี พ.ศ. 2553 มีพื�นที� 452,367 ไร่ หรือร้อยละ 4.60 ซึ� งเพิ�มขึ�นจากเดิม จาํนวน  12,925 ไร่  หรือ
เพิ�มขึ�นร้อยละ 2.94  ซึ� งอาจเกิดจากการเพิ�มขึ�นของประชากรโดยในปี พ.ศ. 2550 จงัหวดัอุบลราชธานี มี
ประชากร ทั�งสิ�น 1,788,093 คน ในปี 2553 มีประชากร 1,803,754 คน  ซึ� งถือวา่เป็นจงัหวดัที�มีประชากรมาก
เป็นอนัดบั 3 ของประเทศ จึงทาํใหมี้การขยายตวัของพื�นที�ชุมชนและสิ�งปลูกสร้าง  
  พื.นที�ชุมชน จงัหวดัอุบลราชธานี เป็นจงัหวดัที�มีแหล่งเรียนรู้ทางสังคมทั�งในและนอกระบบ
การศึกษา จึงถูกขนานนามว่า เป็นเมืองนักปราชญ์ มีชายแดนติดต่อกับ 2 ประเทศ ได้แก่ สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว และราชอาณาจกัรกมัพูชา คือ  ด่านชายแดนช่องเม็ก  เป็นด่านสากลมีการ    
เขา้ – ออก และขนส่งสินคา้ มีภูมิประเทศที�อุดมสมบรูณ์ และมีภาคประชาสังคม/  ภาคธุรกิจจาํนวนมากและ
พร้อมให้ความร่วมมือ รวมทั�งผูบ้ริหารให้ความสําคญักบัการพฒันาตลอดจนมีองคก์ารบริหารส่วนทอ้งถิ�น 
กระจายอยู่ในทุกชุมชน ทาํให้เกิดการพฒันาความสัมพนัธ์โครงสร้างทางสังคม ชุมชนและทอ้งถิ�น ไปสู่
ทิศทางที�มีการขยายตวัของชุมชน  การขยายตวัของตวัเมือง เป็นลกัษณะของการเปลี�ยนแปลงพื�นที�ที�เกิดจาก
การขยายตวัของตวัเมือง เมื�อชานเมืองมีประชากรเคลื�อนยา้ยเขา้ไปตั�งถิ�นฐานหนาแน่นมากขึ�น ความเจริญ
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ทั�งดา้นสาธารณูปโภค ไดข้ยายออกไปตามเส้นทางการคมนาคมขนส่ง มีการเชื�อมโยงไปยงัศูนยก์ลางทาง
การค้าและที�อยู่อาศัยบริเวณอื�นๆ เกิดการขยายตัวออกไปสู่พื�นที�สูงและแม่นํ� าลําคลองในเขตพฒันา
อุตสาหกรรม  ดา้นอุปโภค ไดข้ยายออกไปตามที�อยูอ่าศยัของชุมชนชั�นสูงของสังคม ห้องพกัอาศยัราคาสูง
มกัจะเกิดขึ� นบริเวณย่านธุรกิจใกล้ ๆ กบัเขตที�อยู่อาศยัเก่า เนื�องจากการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของ
ประเทศที�ขยายตวัสูงมากส่งผลให้ ชุมชนในเมืองบางเมือง ซึ� งเป็นฐานรองรับการพฒันาด้านอุตสาหกรรม 
บริการและท่องเที�ยวมีการขยายตวัในอตัราสูง ทาํให้ความตอ้งการที�อยูอ่าศยัเพิ�มมากขึ�นอยา่งรวดเร็ว ตลอดจนมี
การตื�นตวัจากโครงการผลิตแอลกอฮอล์จากพืชที�เป็นเชื�อเพลิง และกระทรวงอุตสาหกรรมเมื�อวนัที� 19 
กนัยายน 2543 ไดต้ั�งคณะกรรมการเอทานอลแห่งชาติ ซึ� งมีมติเห็นชอบ แนวทางการส่งเสริม และสนบัสนุน
การผลิต การใชเ้อทานอลเป็นเชื�อเพลิง โดยรัฐจะสนบัสนุนใหภ้าคเอกชนลงทุนจดัตั�งโรงงานผลิตเอทานอล
เป็นเชื�อเพลิง ( ดงัตารางที� 7  และภาพที�  15   ) 

ตารางที�  7     ประเภทการใชที้�ดินปี 2550 ที�เปลี�ยนเป็นพื�นที�ชุมชนในปี 2553 จงัหวดัอุบลราชธานี 

สัญลกัษณ์   การใช้ประโยชน์ที�ดิน ปี 2550  
 เนื.อที�  

ไร่ ร้อยละ 

A1   -  นาขา้ว 12,264 68.12 
A2   -  พืชไร่ผสม 347 1.93 
A3   -  ไมย้นืตน้ผสม 714 3.97 
A4   -  ไมผ้ลผสม 719 3.99 
F   -  ป่าสมบูรณ์ 1,397 7.76 

F0   -  ป่ารอสภาพฟื� นฟู 2,562 14.23 

รวมเนื.อที�ชุมชนปี 2553 ทั.งหมด 18,003 100.00 

 

ที�มา :  ส่วนวเิคราะห์สภาพการใชที้�ดินที� 2   สาํนกันโยบายและแผนการใชที้�ดิน  กรมพฒันาที�ดิน 

 
  

 จากตารางดังกล่าวพบว่า พื�นที�ที�มีการเปลี�ยนแปลงมากที�สุด คือ นาขา้ว เนื�อที� 12,264 ไร่ หรือ 
คิดเป็นร้อยละ 2.71 ป่ารอสภาพฟื� นฟู เนื� อที�  2,562 ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 0.56  ป่าสมบูรณ์  เนื�อที� 1,397 
ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 0.31  พืชไร่ผสม ไมผ้ลผสม และไมย้นืตน้ผสม ตามลาํดบั 
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ภาพที�  22      ภาพดาวเทียม LANDSAT-5 ระบบ TM แสดงพื�นที�ชุมชน บริเวณ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี  
                      บนัทึกเมื�อ วนัที� 30 พฤศจิกายน 2551 
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3.2.2 พื.นที�เกษตรกรรม 
พื�นที�เกษตรกรรมของจงัหวดัอุบลราชธานี ปีพ.ศ. 2550 มีพื�นที� 5,721,298 ไร่ หรือร้อยละ 58.12 

และปี พ.ศ. 2553 มีพื�นที� 5,975,492 ไร่ หรือร้อยละ 60.72 ซึ� งเพิ�มขึ�นปี พ.ศ. 2553  จาํนวน 254,194 ไร่ หรือ
เพิ�มขึ�นร้อยละ 4.44 ซึ� งอาจเกิดจากการเพิ�มขึ�นของประชากร การเพิ�มขึ�นของภาคอุตสาหกรรมและการ
ท่องเที�ยว ทาํใหค้วามตอ้งการสินคา้เกษตรกรรมเพิ�มขึ�น โดยการเปลี�ยนแปลงพื�นที�เกษตรกรรมของจงัหวดั
อุบลราชธานี มีรายละเอียดดงันี�  

1) นาข้าว ปีพ.ศ. 2550 มีพื�นที� 4,982,614 ไร่ หรือร้อยละ 50.63 และ ปี พ.ศ. 2553 มีพื�นที� 
4,804,500 ไร่ หรือร้อยละ 48.82 ลดลงจากปี พ.ศ. 2550 จาํนวน 178,144 ไร่ หรือลดลงร้อยละ 3.11  คิดเป็น
พื�นที�นาเดิม 4,735,059 ไร่ ซึ� งอาจเกิดจากพื�นที�ดงักล่าวเป็นพื�นที�ราบลุ่มและใกลก้บัแหล่งชุมชนทาํให้ง่ายต่อ
การเปลี�ยนสภาพเป็นหมู่บา้น หรือโรงงานอุตสาหกรรม  

ข้าวเป็นพืชเศรษฐกิจหลัก โดยการบริโภคข้าวของคนไทย 280 - 300 กิโลกรัม 
ขา้วเปลือกต่อคนต่อปี เมื�อเทียบเป็นภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ บริโภคครัวเรือนละ 485 กิโลกรัม หรือคนละ142 
กิโลกรัมต่อปี โดยมีพื�นที�ปลูกมากเป็นอนัดบัหนึ� งของพืชเศรษฐกิจทั�งหมด มีการเพาะปลูกทุกอาํเภอ จาก
เดิมมีพื�นที�เพาะปลูกขา้วเจา้ประมาณ ร้อยละ 60 พื�นที�ปลูกขา้วเหนียวประมาณ ร้อยละ 40 แมว้่าพื�นที�บาง
แห่งไม่เหมาะสม เนื�องจากเป็นดินทรายแต่เกษตรกรมีความรู้ความสามารถในการปลูกขา้วเป็นอยา่งดี มีการ
ปรับปรุงบาํรุงดินและปรับเปลี�ยนมาใชปุ๋้ยอินทรียม์ากขึ�น ไดมี้การกาํหนดยุทธศาสตร์การผลิตสินคา้เกษตร
ปลอดสารเคมี เป็นยุทธศาสตร์ของจงัหวดั เพื�อส่งเสริมให้มีระบบ  การผลิต การพฒันาคุณภาพและ
มูลค่าเพิ�มของสินคา้เกษตรปลอดสารเคมีอย่างครบวงจร ทั�งนี�  ทางจงัหวดัไดเ้น้นการผลิตขา้วหอมมะลิ
ปลอดสารเคมีเป็นหลกั    การผลิตขา้วที�ผ่านมาประเทศไทยมีการส่งออกในรูปของผลิตภณัฑ์แปรรูปขา้ว
เพียง 5 เปอร์เซ็นตข์องมูลค่าขา้วที�ส่งออก 209,760 ลา้นบาท   ในปี 2551  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้
ปรับเพิ�มผลผลิตขา้วนาปรัง 8.255 ลา้นตนั ( 5.448 ลา้นตนัขา้วสาร) จากประมาณการไวเ้ดิมที� 8.209 ลา้นตนั 
(5.418 ล้านตนัข้าวสาร) เนื�องจากเริ�มมีฝนตกมากขึ�น   ซึ� งจะช่วยบรรเทาภยัแล้ง และเกษตรกรชาวนา
เพาะปลูกขา้วนาปรังรุ่นที� 2 จะออกสู่ตลาดในช่วงเดือนสิงหาคม - ตุลาคม 2553 ประมาณ 1.899 ลา้นตนั 
(1.253 ล้านตนัขา้วสาร) ในขณะที�ผลผลิตขา้วนาปรังรุ่นแรกไดอ้อกสู่ตลาดแล้วประมาณ 6.356 ล้านตนั 
(4.195 ลา้นตนัขา้วสาร)  คิดเป็นร้อยละ 77  ของผลผลิตขา้วนาปรังทั�งหมด  
 จากสภาพภูมิประเทศ และสภาพภูมิอากาศที�ไม่เอื�ออาํนวยในการทาํนาเกษตรกรบางรายเลย
ปรับเปลี�ยนพื�นที�นาขา้วมาเป็นพื�นที�เกษตรกรรมอื�นๆ และจากภาวะราคาที�ลดลง  ทาํให้พื�นที�ปลูกขา้วจาก
เดิมปีพ.ศ.2550 มีพื�นที� 4,982,614 ไร่ ลดลงในปีพ.ศ. 2553 มีพื�นที�ปลูก 4,728,086 ไร่ เกษตรกรจึงหันมา
สนใจปลูกพืชตามการประเมินสถานการณ์ราคาและการผลิตสินคา้เกษตร โดยสํานกังานเศรษฐกิจการเกษตร 
หรือ สศก.ล่าสุด พบว่าราคาสินคา้เกษตรส่วนใหญ่ปรับตวัสูงขึ�น แต่ไม่เปลี�ยนแปลงมาก โดยดชันีราคา
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สินคา้เกษตรสูงขึ�นร้อยละ 21.43 สินคา้ที�ราคาสูงขึ�นไดแ้ก่ ขา้วโพดเลี�ยงสัตว ์มนัสําปะหลงั ยางพารา สุกร ไก่
เนื�อและไข่ไก่ ส่วนราคาสินคา้ที�ลดลง คือ ขา้วนาปรัง ปาลม์นํ�ามนัและกุง้ขาวแวนาไม เนื�องจากสินคา้ออกสู่
ตลาดมาก และเกิดจากภาวะโลกร้อนทาํให้อุณหภูมิร้อนขึ�น เป็นตวัการที�ทาํให้ผลผลิตขา้วลดลง ประเด็น
สําคญัคือ จากการวิจยัพบว่าที�ผ่านมาอุณหภูมิตอนกลางคืนสูงขึ�นเร็วกว่าตอนกลางวนั สรุปได้ว่า การที�
ระดบัอุณหภูมิเฉลี�ยตลอดทั�งวนัเพิ�มสูงขึ�น ได้ทาํให้ผลผลิตขา้วลดลงส่งผลให้ปริมาณขา้วที�เก็บเกี�ยวได้
ลดลงราว 10-20% ( ดงัตารางที� 8  และภาพที� 23   ) 

ตารางที�  8  ประเภทการใชที้�ดินพื�นที�นาขา้วปี 2550 ที�เปลี�ยนเป็นพื�นที�อื�นๆในปี 2553 จงัหวดัอุบลราชธานี 
 

 สัญลกัษณ์   การใช้ประโยชน์ที�ดิน ปี 2553  
 เนื.อที�  

ไร่ ร้อยละ 

U -  พื�นที�ชุมชน  12,264 4.95 

A2 -  พืชไร่ผสม 11,840 4.78 

A204 -  มนัสาํปะหลงั 26,225 10.59 

A3 -  ไมย้นืตน้ผสม 3,468 1.40 

A302 -  ยางพารา 45,347 18.33 

A304 -  ยคูาลิปตสั 9,555 3.86 

A4 -  ไมผ้ลผสม 3,437 1.39 

A -  พื�นที�เกษตรอื�นๆ 7,061 2.85 

F -  ป่าสมบูรณ์ 3,274 1.32 

F0 -  ป่ารอสภาพฟื� นฟู 3,039 1.23 

M -  พื�นที�อื�นๆ 116,305 46.98 

W -  แหล่งนํ�า 5,740 2.32 

รวมเนื.อที�นาข้าวปี 2550 ที�เปลี�ยนแปลงทั.งหมด 247,555 100.00 

ที�มา :  ส่วนวเิคราะห์สภาพการใชที้�ดินที� 2   สาํนกันโยบายและแผนการใชที้�ดิน  กรมพฒันาที�ดิน 
 

จากตารางดงักล่าวพบวา่ พื�นที�ที�มีการเปลี�ยนแปลงมากที�สุด คือพื�นที�อื�นๆ มีเนื�อที� 116,305 ไร่ 
หรือคิดเป็นร้อยละ 2.33 รองลงมา คือยางพารา มีเนื�อที� 45,347 ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 0.91 มนัสําปะหลงั มี
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เนื�อที� 26,225 ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 0.53 พืชไร่ผสม ยคูาลิปตสั พื�นที�ชุมชน พื�นที�เกษตรอื�นๆ แหล่งนํ� า ไม้
ยนืตน้ผสม ไมผ้ลผสม ป่าสมบูรณ์ และป่ารอสภาพฟื� นฟู ตามลาํดบั 

แต่ขณะเดียวกนัพื�นที�นาขา้ว ในปี พ.ศ. 2553 ส่วนใหญ่มาจากการเปลี�ยนแปลงของพื�นที�
อื�นในปี พ.ศ. 2550 ป่าสมบรูณ์มากที�สุด 26,571 ไร่ พื�นที�อื�นๆ 17,265 ไร่  ป่ารอสภาพฟื� นฟู 11,827 ไร่  
มนัสาํปะหลงั 6,008 ไร่ ชุมชน 5,078 ไร่ พืชไร่ผสม 886 ไร่ ยคูาลิปตสั 683 ไร่ ไมผ้ลผสม 430 ไร่ พื�นที�เกษตร
อื�น354 ไร่ และไมย้นืตน้ผสม 339 ไร่(ตารางที� 8) ซึ� งจากการเปลี�ยนแปลงดงักล่าวอาจเนื�องมาจากสาเหตุ
ดงักล่าวขา้งตน้ และอาจเนื�องมาจากการวิเคราะห์สภาพการใช้ที�ดินในปี พ.ศ. 2549 มีความผิดพลาด
เกิดขึ�น จึงมีการปรับแกข้อ้มูลให้มีความถูกตอ้งมากขึ�นในปี พ.ศ. 2554 เช่น พื�นที�ป่าสมบูรณ์หรือป่ารอ
สภาพฟื� นฟูที�เปลี�ยนเป็นพื�นที�นาขา้ว เป็นตน้ 

ตารางที�  9  ประเภทการใชที้�ดินในปี 2550  ที�เปลี�ยนเป็นพื�นที�นาขา้วในปี 2553 จงัหวดัอุบลราชธานี 
 

สัญลกัษณ์   การใช้ประโยชน์ที�ดิน ปี 2553  
 เนื.อที�  

ไร่ ร้อยละ 

U - ชุมชน  5,078 7.31 

A2 - พืชไร่ผสม 886 1.28 

A204 - มนัสาํปะหลงั 6,008 8.65 

A3 - ไมย้นืตน้ผสม 339 0.49 

A304 - ยคูาลิปตสั 683 0.99 

A4 - ไมผ้ลผสม 430 0.62 

A - พื�นที�เกษตรอื�นๆ 354 0.51 

F - ป่าสมบูรณ์ 26,571 38.26 

F0 - ป่ารอสภาพฟื� นฟู 11,827 17.03 

M - พื�นที�อื�นๆ 17,265 24.86 

รวมเนื.อที�ปี 2550 ที�เปลี�ยนแปลงทั.งหมด 69,441 100.00 
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2) พชืไร่  ปี พ.ศ. 2550 มีพื�นที� 345,758 ไร่ หรือร้อยละ 3.51 และ ปี พ.ศ. 2553 มีพื�นที� 426,867 
ไร่  หรือร้อยละ 4.34 เพิ�มขึ� นจากปี  พ.ศ. 2550 จํา นวน 81 ,1 0 9  ไ ร่  ห รือ เพิ� ม ขึ� น ร้อย ละ  2 3 . 4 6  
ซึ� งอาจเกิดจากการเพิ�มขึ�นของประชากร ภาคอุตสาหกรรมและการท่องเที�ยว ทาํให้ความตอ้งการสินคา้
เกษตรกรรมเพิ�มขึ�น โดยพืชไร่ส่วนใหญ่เป็นพืชไร่ผสมและมนัสาํปะหลงั 

 มนัสําปะหลงั เป็นพืชเศรษฐกิจที�สําคญัของประเทศ มีเกษตรกรผูป้ลูกไม่น้อยกว่าห้า
แสนรายทั�วประเทศ ในจงัหวดัอุบลราชธานีจากเดิมที�มีพื�นที�ปลูกมนัสําปะหลงั จาํนวน 188,734 ไร่ เพิ�มขึ�น
เป็น 402,818 ไร่ ซึ� งมีผลผลิตมนัเส้นประมาณปีละ 25 ลา้นตนั การแปรรูปของมนัสําปะหลงัส่วนใหญ่ ยงั
เป็นการผลิตวตัถุดิบพื�นฐาน คือ มนัเส้น มนัอดัเม็ด และแป้งมนัสําปะหลงัเท่านั�น การนาํมาสร้างเป็นสินคา้
มูลค่าเพิ�ม เช่น แป้งดดัแปลง พลาสติกชีวภาพมีนอ้ย จากการเกิดภาวะวกิฤติทางดา้นพลงังานเชื�อเพลิง ทาํให้
มีการปรับราคาขึ�นอยา่งต่อเนื�องดงันั�นรัฐจึงมีนโยบายพืชพลงังานทดแทนเพื�อลดภาระพึ�งพิงต่างประเทศ เอ
ทานอลเป็นพลงังานทดแทนชนิดหนึ�งที�สามารถนาํมาใชเ้ป็นเชื�อเพลิงของรถยนตไ์ด ้ซึ� งเอทานอลที�ผลิตขึ�น
ในประเทศไทยส่วนใหญ่ทาํมาจากพืชเศรษฐกิจที�สําคญั มติคณะรัฐมนตรี วนัที� 22 เมษายน 2551 เรื�อง การ
จดัทาํยุทธศาสตร์รองรับสถานการณ์วิกฤตอาหารโลกและพลังงานเมื�อเดือนเมษายน 2551 สํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้เสนอให้จัดทําวาระเร่งด่วน เรื� อง "การจัดทํา
ยุทธศาสตร์รองรับสถานการณ์วิกฤตอาหารและพลงังาน" ซึ� งคณะรัฐมนตรีเห็นชอบ เมื�อวนัที� 22 เมษายน 
2551 และไดมี้การแต่งตั�งคณะกรรมการบริหารจดัการเรื�องอาหารและพลงังานขึ�นมาชุดหนึ�ง โดยทาํหนา้ที�
กาํหนดมาตรการและแนวทางพฒันาการผลิตและการตลาดของสินค้าอาหารและพลังงาน รวมถึงการ
ศึกษาวิจยั แปรรูปเพิ�มมูลค่าสินคา้เกษตร และกาํหนดพื�นที�เพาะปลูกที�ชดัเจนระหว่างพืชอาหารและพืช
พลงังาน ดูแลเกษตรกรใหไ้ดรั้บความเป็นธรรมจากการเช่าพื�นที� โดยมนัสําปะหลงั ก็ถือวา่เป็นแหล่งอาหาร
ที�สาํคญัของโลกซึ�งมีการเปลี�ยนแปลงการใชที้�ดินตามพื�นที�ต่างๆ ( ดงัตารางที� 10  และภาพที� 26    ) 
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ตารางที� 10 ประเภทการใชที้�ดินปี 2550 ที�เปลี�ยนเป็นพื�นที�ปลูกมนัสาํปะหลงัในปี 2553 จงัหวดัอุบลราชธานี 
 

สัญลกัษณ์   การใช้ประโยชน์ที�ดิน ปี 2550  
 เนื.อที�  

 ไร่   ร้อยละ  
A1   -  นาขา้ว 26,225 12.41 
A2   -  พืชไร่ผสม 26,447 12.51 
A3   -  ไมย้นืตน้ผสม 755 0.36 

A304   -  ยคูาลิปตสั 3,040 1.44 
A4   -  ไมผ้ลผสม 5,295 2.5 
A   -  พื�นที�เกษตรอื�นๆ 758 0.36 
F   -  ป่าสมบูรณ์ 78,915 37.33 

F0   -  ป่ารอสภาพฟื� นฟู 45,735 21.64 
M   -  พื�นที�อื�นๆ 24,214 11.45 

รวมเนื.อที�ปลูกมันสําปะหลงัปี 2553 ทั.งหมด 211,384 100.00 
 
 

ที�มา :  ส่วนวเิคราะห์สภาพการใชที้�ดินที� 2   สาํนกันโยบายและแผนการใชที้�ดิน  กรมพฒันาที�ดิน 
 
 จากตารางดงักล่าวพบวา่ พื�นที�ที�มีการเปลี�ยนแปลงมากที�สุด คือ ป่าสมบูรณ์  มีเนื�อที� 78,915 ไร่ หรือคิด
เป็นร้อยละ 19.59 รองลงมา คือป่ารอสภาพฟื� นฟู เนื�อที� 45,735 ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 11.35 พืชไร่ผสม 
เนื�อที� 26,447 ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 6.57  นาข้าว พื�นที�อื�นๆ  ไมผ้ลผสม ยคูาลิปตสั พื�นที�เกษตรอื�นๆ และ
ไมย้นืตน้ผสม  ตามลาํดบั 

แต่ขณะเดียวกนัพื�นที�อื�น ในปี พ.ศ. 2550 ที�เปลี�ยนแปลงเป็นพื�นที�ปลูกมนัสําปะหลงัในปี 
พ.ศ. 2553 ได้แก่  ยางพารามากที�สุด 56,613 ไร่ นาขา้ว 6,008  ไร่ พื�นที�อื�นๆ  3,770  ไร่ ยคูาลิปตสั 3,570 ไร่  และ
ไมผ้ล  3,307  ไร่  ซึ� งจากการเปลี�ยนแปลงดงักล่าวอาจเนื�องมาจากสาเหตุสาเหตุการเปลี�ยนแปลง 
เนื�องจากการเปลี�ยนแปลงทางดา้นเศรษฐกิจและสังคม เพราะยางพาราเป็นพืชที�มีการแพร่ขยายปลูกกนัอยา่ง
กวา้งขวาง เกษตรกรมีรายไดจ้ากการทาํสวนยางไม่น้อยกว่าปีละ 15,00 บาทต่อไร่ ซึ� งทาํให้เกษตรกรมี
รายไดที้�สูงกว่าเมื�อเทียบกบัพืชไร่อื�น ๆ เช่น ออ้ย มนัสําปะหลงั ฯลฯ ก่อให้เกิดการกระจายรายได ้สร้าง
ความมั�นคง ให้แก่เกษตรกร ยางพาราเป็นพืชที�ให้ผลผลิตตลอดปี ตลอดจนร่มเงาของยางพารายงัช่วย
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รักษาความชุ่มชื�นของดิน รากช่วยยึดดิน ลดการพงัทลาย และการชะล้างของหน้าดิน อีกทั�งยางพารา
เป็นไมย้นืตน้ที�ช่วยลดภาวะโลกร้อนไดเ้ป็นอยา่งดี 

 
ตารางที� 11 ประเภทการใช้ที� ดินพื�นปลูกมันสําปะหลังในปี 2550 ที� เปลี�ยนเป็นพื�นที� อื�นปี 2553 
                        จงัหวดัอุบลราชธานี 
 

 
 
 
 

สัญลกัษณ์ การใช้ประโยชน์ที�ดิน ปี 2553 
เนื.อที� 

ไร่ ร้อยละ 
A1  นาขา้ว  6,008 7.80 

A2  พืชไร่  2,674 3.43 

A3  ไมย้นืตน้ 1,033 1.32 

A302  ยางพารา  56,613 72.50 

A304  ยคูาลิปตสั  3,570 4.58 

A4  ไมผ้ล  3,307 4.24 

A  พื�นที�เกษตรอื�นๆ  950 1.22 

M  พื�นที�อื�นๆ  3,831 4.91 

รวมเนื.อที�มันสําปะหลงัปี 2550 ทั.งหมด 77,986 100.00 
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3) ไม้ยนืต้น ปีพ.ศ. 2550  มีพื�นที� 297,566 ไร่ หรือร้อยละ 3.03 และปี พ.ศ. 2553  

มีพื�นที� 638,240 ไร่ หรือร้อยละ 6.49 เพิ�มขึ�นจากปี พ.ศ. 2550 จาํนวน 340,674 ไร่ หรือเพิ�มขึ�นร้อยละ 
114.49 โดยไมย้นืตน้ที�ปลูกเพิ�มส่วนใหญ่เป็นไมย้นืตน้ที�มีมูลค่าทางเศรษฐกิจ เช่น ยางพารา ยคูาลิปตสั ซึ� ง
เกิดจากการส่งเสริมของภาครัฐและเอกชน 

 ยางพารา เป็นพืชชนิดใหม่ที�มีความสาํคญัต่อเศรษฐกิจ และชีวิตความเป็นอยูข่อง  ผูป้ลูก
ยางในภาคอีสานมากขึ�น จากเดิมที�มีพื�นที�ปลูกยางพารา จาํนวน 204,083 ไร่ เพิ�มขึ�นเป็น 543,870 ไร่ 
เนื�องจากแรงจูงใจทางดา้นราคาการจาํหน่ายและการส่งเสริมสนบัสนุนจากภาครัฐ ตามยุทธศาสตร์ยางพารา
ปี 2549-2551 ที�สนบัสนุนให้มีการใชย้างพาราในประเทศเพิ�มขึ�น เพื�อรองรับปริมาณยางพาราที�เพิ�มขึ�นจาก 
โครงการขยายพื�นที�ปลูกยางพาราในพื�นที�ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ และภาคเหนือ จาํนวน 1 ลา้นไร่ ทั�งนี�  
อุตสาหกรรมที�จะเขา้มารองรับผลผลิตยางพาราตามแผนยทุธศาสตร์ ไดแ้ก่    

• อุตสาหกรรมยางรถยนตแ์ละชิ�นส่วนยานยนต ์เพื�อรองรับนโยบายผลกัดนัไทยให้
เป็นศูนยก์ลางการผลิตรถยนตแ์ละชิ�นส่วนยานยนตข์องเอเชีย  

• อุตสาหกรรมถุงมือยาง เนื�องจากการลงทุนในอุตสาหกรรมดงักล่าวยงัมีน้อย 
ขณะที�ความตอ้งการใชถุ้งมือยางภายในประเทศอยูใ่นระดบัสูง 

• อุตสาหกรรมในภาคเกษตรกรรม อาทิ การก่อสร้างอ่างเก็บนํ� า เขื�อนยาง และ
ถนน 

• อุตสาหกรรมยางแหง้ อาทิ ยางยดื ยางรัดของ และถุงยางอนามยั ซึ� งความตอ้งการ
ใชผ้ลิตภณัฑด์งักล่าวในประเทศยงัคงอยูใ่นระดบัสูง 
 ในปี 2551 กระทรวงไดท้าํการประเมินสถานการณ์ยางพารา พบว่ามีแนวโน้มที�ความ
ตอ้งการยางพาราในต่างประเทศจะเพิ�มมากขึ�น จึงไดก้าํหนดนโยบายเรื�องยางพาราในปี 2551 โดยเนน้เรื�อง 

• ปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตยางพารา สนบัสนุนการผลิตวตัถุดิบที�มีคุณภาพ
และพฒันาระบบตลาด   

• สร้างความเขม้แขง็และเพิ�มความสามารถในการแข่งขนัใหผู้ป้ระกอบการ
อุตสาหกรรมยาง สนบัสนุนใหผ้ลิตภณัฑย์างไทยมีคุณภาพ และพฒันาใหไ้ทยเป็นศูนยก์ลางอุตสาหกรรม
ยางของภูมิภาค 

• สนบัสนุนใหมี้การเพิ�มมูลค่ายางธรรมชาติโดยการแปรรูป และนาํยางธรรมชาติ
มาผลิตเป็นผลิตภณัฑย์างเพิ�มขึ�น รวมทั�งเพิ�มการใชผ้ลิตภณัฑย์างและเพิ�มการส่งออก 
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• เกษตรกรที�ทาํสวนยางพาราสามารถเลี� ยงตวัเองและมีชีวิตความเป็นอยู่ที�ดีขึ�น 
และมีสวสัดิการสังคมเช่นเดียวกบัผูใ้ชแ้รงงานหรือพนกังานบริษทัทั�วไป ในขณะที�ผูป้ระกอบการสามารถ
พฒันาตนเองและแข่งขนักบัผูผ้ลิตต่างประเทศ 

• เกษตรกรมีรายไดเ้พิ�มจากการขายคาร์บอนเครดิตภายใตก้ลไกการพฒันาที�
สะดวกหรือภายใตก้ารตลาดแบบสมคัรใจประสิทธิภาพดา้นการผลิตและคุณภาพยางใหดี้ขึ�นเพื�อยกระดบั
มาตรฐานยางพาราของไทยให้เป็นที�ยอมรับในเรื�องของมาตรฐานการผลิตมากขึ�น  

ซึ� งจะนาํไปสู่การเพิ�มประสิทธิภาพดา้นการแข่งขนัให้กบัยางพาราไทยในอนาคต โดย
จะทาํควบคู่ไปกบัการผลกัดนัการใช้ยางพาราภายในประเทศเพิ�มขึ�นโดยเฉพาะประเทศจีนที�มีอตัราการ
ขยายตวัของอุตสาหกรรมที�เกี�ยวขอ้งอย่างต่อเนื�อง การส่งออกยางพาราของไทยส่วนใหญ่อยู่ในรูปของ
วตัถุดิบถึงร้อยละ 80-90 ขณะที�การส่งออกผลิตภณัฑ์แปรรูปมีเพียงร้อยละ 10 ทั�งที� มีมูลค่าสูงกวา่และมี
ช่องทางการจาํหน่ายมากขึ�น ในจาํนวนยางพาราที�ไทยผลิตไดก้วา่ 3 ลา้นตนัที�ว่านี�  ยางส่วนใหญ่เกือบ 90
เปอร์เซ็นต์ จะถูกส่งออกขายต่างประเทศในรูปของวตัถุดิบ เพราะยงัมีความต้องการใช้ยางพาราใน
อุตสาหกรรมต่าง ๆ อีกมาก ส่วนเรื�องของราคายางพารานั�นจะพยายามรักษาระดบัราคาให้อยูที่�ประมาณ 60-
70 บาทต่อกิโลกรัมซึ�งมีการเปลี�ยนแปลงการใชที้�ดินตามพื�นที�ต่างๆ ( ดงัตารางที� 12 และภาพที�  29 ) 

ตารางที�  12     ประเภทการใชที้�ดินปี 2550 ที�เปลี�ยนเป็นพื�นที�ปลูกยางพาราใน ปี 2553 จงัหวดัอุบลราชธานี 
 

สัญลกัษณ์   การใช้ประโยชน์ที�ดิน ปี 2550  
เนื.อที� 

 ไร่   ร้อยละ  
A1   -  นาขา้ว 45,347 8.34 
A2   -  พืชไร่ผสม 30,934 5.69 

A204   -  มนัสาํปะหลงั 56,613 10.41 
A3   -  ไมย้นืตน้ 111 0.02 

A302   -  ยางพารา 225,399 41.44 
A304   -  ยคูาลิปตสั 7,361 1.35 

A4   -  ไมผ้ลผสม 8,473 1.56 
A   -  พื�นที�เกษตรอื�นๆ 1,610 0.30 
F   -  ป่าสมบูรณ์ 88,857 16.34 

F0   -  ป่ารอสภาพฟื� นฟู 37,606 6.92 

M   -  พื�นที�อื�นๆ 41,559 7.64 
รวมเนื.อที�ปลูกยางพาราปี 2553 ทั.งหมด 543,870 100.00 

ที�มา :  ส่วนวเิคราะห์สภาพการใชที้�ดินที� 2   สาํนกันโยบายและแผนการใชที้�ดิน  กรมพฒันาที�ดิน 
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จากตารางดงักล่าวพบวา่ พื�นที�ที�มีการเปลี�ยนแปลงมากที�สุด คือ ป่าสมบูรณ์ มีเนื�อที� 88,857 ไร่ หรือ
คิดเป็นร้อยละ 16.34 รองลงมา คือ  มนัสาํปะหลัง มีเนื� อที�  56,613 ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 10.41 นาขา้ว  
มีเนื� อที�  45,347 ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 8.34  ป่ารอสภาพฟื� นฟู พื�นที�อื�นๆ  พืชไร่ผสม ไมผ้ลผสม  
ยคูาลิปตสั และพื�นที�เกษตรอื�นๆ ตามลาํดบั  
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ยูคาลิปตสั จากเดิมที�มีพื�นที�ปลูกยูคาลิปตสัจาํนวน 41,748  ไร่ เพิ�มขึ�นเป็น 84,158 ไร่  
ซึ� งเป็นไมเ้ศรษฐกิจของโลก เป็นวตัถุดิบที�สาํคญั ในการผลิตเยื�อกระดาษ และเป็นพืชพลงังานที�สําคญั ส่วน
ใบและกา้นอุดมดว้ยนํ� ามนั นอกจากนาํไปสกดัเป็นนํ� ามนัยคูาลิปตสัที�มีสรรพคุณทางการแพทยแ์ลว้ ยงัใช้
เพื�อการผลิตเชื�อเพลิงชีวภาพไดอี้กดว้ย ยิ�งไปกวา่นั�น ไมย้คูาลิปตสั เมื�อเผาแลว้ก็ใชเ้ป็นถ่านไดด้ว้ยเช่นกนั 
ไมย้คูาลิปตสัยงัเป็นที�ตอ้งการอยา่งมาก จากขอ้มูลของฝ่ายวิจยัธนาคารนครหลวงไทย มูลค่าการส่งออกเยื�อ
กระดาษของประเทศไทยในช่วง 9  เ ดือนแรกของปี  2550 มีมูลค่า  4 ,234 .4  ล้านบาท เพิ�ม ขึ� น 
ร้อยละ 17.5 จากช่วงเดียวกนัของปี 2549 สําหรับแนวโนม้ของอุตสาหกรรมเยื�อกระดาษ ในปี 2551 คาดวา่
จะเพิ�มขึ�นร้อยละ 5 เมื�อเทียบกบัปีที�แลว้  การปลูกตน้ยคูาลิปตสัในประเทศไทยนั�น มีมาตั�งแต่ปี พ.ศ. 2493 
แต่มีการสนบัสนุนอยา่งจริงจงัราวปี 2519 เพื�อเป็นไมท้ดแทนป่าที�ถูกทาํลายไป โดยปลูกในอตัรา 1 แสนไร่
ต่อปี จากนั�นก็ได้รับความนิยมเพิ�มขึ� นเรื� อยๆ ในปี 2525 รัฐบาลสนับสนุนการปลูกยูคาลิปตสัเพื�อใช้
ประโยชน์ตามแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบบัที� 5 (2525-2529) “ โครงการปลูกไมย้คูาลิปตสั
บนคนันา ” สามารถสร้างรายไดใ้ห้กบัเกษตรกรเพิ�มขึ�นจากการปลูกขา้วเชิงเดี�ยวประมาณ 2 – 3 เท่า ขณะที�
การปลูกไมย้คูาลิปตสัเป็นขอบเขตไร่มนัสาํปะหลงั  ก็จะช่วยใหเ้กษตรกรมีรายไดเ้พิ�มขึ�นประมาณ 1 – 2 เท่า 
ซึ� งขึ�นอยู่กบัรายไดสุ้ทธิของพืชทั�งสองชนิด ดงันั�น การปลูกไมย้คูาลิปตสัในระบบวนเกษตร จึงนบัวา่เป็น
กลยทุธ์สาํคญัของการเพิ�มประสิทธิภาพการใชที้�ดิน ที�จะช่วยยกระดบัรายไดแ้ละคุณภาพชีวิตของเกษตรกร
ใหดี้ยิ�งขึ�นต่อไป ซึ� งมีการเปลี�ยนแปลงการใชที้�ดินตามพื�นที�ต่างๆ  ( ดงัตารางที� 13   และภาพที� 31 ) 
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ตารางที�  13      ประเภทการใชที้�ดิน ปี  2550  ที�เปลี�ยนเป็นพื�นที�ปลูกยคูาลิปตสัใน ปี  2553  
                      จงัหวดัอุบลราชธานี 
 

สัญลกัษณ์   การใช้ประโยชน์ที�ดิน ปี 2550  
 เนื.อที�  

 ไร่   ร้อยละ  
A1   -  นาขา้ว 9,555 11.35 
A2   -  พืชไร่ผสม 2,514 2.99 

A204   -  มนัสาํปะหลงั 3,570 4.24 
A3   -  ไมย้นืตน้ผสม 1,138 1.35 

A304   -  ยคูาลิปตสั 41,748 49.61 
A4   -  ไมผ้ลผสม 1,024 1.22 
A   -  พื�นที�เกษตรอื�นๆ 375 0.45 
F   -  ป่าสมบูรณ์ 8,219 9.77 

F0   -  ป่ารอสภาพฟื� นฟู 7,412 8.80 
M   -  พื�นที�อื�นๆ 8,603 10.22 

รวมเนื.อที�ปลูกยูคาลปิตัสปี 2553 ทั.งหมด 84,158 100.00 
 
ที�มา :  ส่วนวเิคราะห์สภาพการใชที้�ดินที� 2   สาํนกันโยบายและแผนการใชที้�ดิน  กรมพฒันาที�ดิน 
 

จากตารางดังกล่าวพบว่า พื�นที�ที�มีการเปลี�ยนแปลงมากที�สุด คือ นาขา้ว มีเนื� อที� 9,555 ไร่ 
หรือคิดเป็นร้อยละ 11.35 รองลงมา คือ พื�นที�อื�นๆ มีเนื�อที� 8,603 ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 10.22  ป่าสมบูรณ์ 
มีเนื� อที�  8,219 ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 9.77 ป่ารอสภาพฟื� นฟู มนัสาํปะหลงั พืชไร่ผสม  ไมย้นืตน้ผสม  
ไมผ้ลผสม ยคูาลิปตสั และพื�นที�เกษตรอื�นๆ ตามลาํดบั 
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4) ไม้ผล  ปีพ.ศ. 2550 มีพื�นที� 72,977 ไร่ หรือร้อยละ 0.74 และปี พ.ศ. 2553 มีพื�นที� 
74,744 ไร่  หรือร้อยละ 0.76 เพิ�มขึ�นจากปี พ.ศ. 2550  จาํนวน 1,767 ไร่ หรือเพิ�มขึ�นร้อยละ 2.42 พื�นที�ที�
เพิ�มขึ�นส่วนใหญ่เป็นพื�นที�ปลูกมะม่วงหิมพานต ์ ทั�งนี�อาจเกิดจากมะม่วงหิมพานตเ์ป็นพืชเศรษฐกิจที�สาํคญั
ของจงัหวดัอุบลราชธานี  
    ประเทศไทยอยู่บริเวณใกล้เส้นศูนย์สูตร สามารถผลิตผลไม้เขตร้อน ได้แก่ 
มะม่วง มะละกอ แกว้มงักร สับปะรด ออกสู่ทอ้งตลาดอยา่งต่อเนื�องตลอดทั�งปี จากเดิมที�มีพื�นที�ปลูกไมผ้ล 
จาํนวน 54,424 ไร่ เพิ�มขึ�นเป็น 74,744 ไร่ พื�นที�ปลูกไมผ้ลตามภาคต่าง ๆ ของประเทศไทย ในปี พ.ศ. 2548 
ประมาณ 9.68 ล้านไร่ แบ่งออกเป็นมะม่วง 22.68 เปอร์เซ็นต์ ทุเรียน 10.08 เปอร์เซ็นต์ ลาํไย 10.07
เปอร์เซ็นต ์ กลว้ยนํ� าวา้ 8.33 เปอร์เซ็นตเ์งาะ 6.79 เปอร์เซ็นต ์และผลไมอื้�น ๆ 42.05 เปอร์เซ็นต ์ให้ผลผลิต 
12.69 ลา้นตนั การส่งออกทั�งในรูปผลสดและผลิตภณัฑ์ มีปริมาณ 1.4 ลา้นตนั ดว้ยมูลค่ามากกวา่ 40,000 
ลา้นบาท หรือประมาณ 6.6 เปอร์เซ็นต ์ของมูลค่าการส่งออกสินคา้เกษตร ไมผ้ลเมืองร้อนของประเทศไทย
สามารถแบ่งเป็น 2 กลุ่มใหญ่ ๆ ตามความสาํคญัทางดา้นเศรษฐกิจ คือ  

กลุ่มที� 1 ไม้ผลที�มีความสําคัญทางเศรษฐกิจมากและมีมูลค่าการส่งออกสูง 
จาํนวน  10 ชนิด ไดแ้ก่ ลาํไย, ทุเรียน, มงัคุด, ลิ�นจี�, มะม่วง, ส้มโอ, เงาะ, สับปะรด, มะพร้าวนํ� าหอมและ
มะขาม  

กลุ่มที� 2 ไมผ้ลที�มีศกัยภาพทางเศรษฐกิจในอนาคตหรือเป็นไมผ้ลทอ้งถิ�นหรือ
พื�นเมือง มีการบริโภคภายในประเทศมากกวา่การส่งออก ไดแ้ก่ กระทอ้น, ชมพู่, นอ้ยหน่า, พุทรา, มะปราง, 
ฝรั�ง, ลองกอง, ลางสาด, สละ, ขนุน, มะนาว, องุ่นและกลว้ย เป็นตน้ ซึ� งมีการเปลี�ยนแปลงการใชที้�ดินตาม
พื�นที�ต่างๆ (  ดงัตารางที� 14 และภาพที� 33  ) 
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ตารางที� 14  ประเภทการใชที้�ดินปี 2550 ที�เปลี�ยนเป็นพื�นที�ปลูกไมผ้ลในปี 2553  จงัหวดัอุบลราชธานี 

สัญลกัษณ์   การใช้ประโยชน์ที�ดิน ปี 2550  
 เนื.อที�  

 ไร่   ร้อยละ  
A1   -  นาขา้ว 3,437 4.60 
A2   -  พืชไร่ผสม 979 1.31 

A204   -  มนัสาํปะหลงั 3,307 4.42 

A3   -  ไมย้นืตน้ผสม 1,287 1.72 

A304   -  ยคูาลิปตสั 444 0.59 

A4   -  ไมผ้ลผสม 55,424 74.15 

A   -  พื�นที�เกษตรอื�นๆ 213 0.29 

F   -  ป่าสมบูรณ์ 3,405 4.56 

F0   -  ป่ารอสภาพฟื� นฟู 2,641 3.53 

M   -  พื�นที�อื�นๆ 3,607 4.83 
รวมเนื.อที�ปลูกไม้ผลปี 2553 ทั.งหมด 74,744 100.00 

  

 

  จากตารางดังกล่าวพบว่า พื�นที�ที�มีการเปลี�ยนแปลงมากที�สุด คือ พื�นที�อื�นๆ มีเนื�อที� 3,607 ไร่ 
หรือคิดเป็นร้อยละ 4.83 รองลงมา คือ นาขา้ว มีเนื�อที� 3,437 ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 4.60 ป่าสมบูรณ์  
มีเนื�อที� 3,405  ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 4.56 มนัสําปะหลงั ป่ารอสภาพฟื� นฟู ไมย้ืนตน้ผสม พืชไร่ผสม  
ยคูาลิปตสั และพื�นที�เกษตรอื�นๆ ตามลาํดบั 

 
 
 
 
 
 

ที�มา :  ส่วนวเิคราะห์สภาพการใชที้�ดินที� 2   สาํนกันโยบายและแผนการใชที้�ดิน  กรมพฒันาที�ดิน 
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5) พชืสวน ปีพ.ศ. 2550 มีพื�นที� 7,550 ไร่ หรือร้อยละ 0.07 และปี พ.ศ. 2553 มีพื�นที� 12,677 
ไร่ หรือร้อยละ 0.13 เพิ�มขึ� นจากปี พ.ศ. 2550 จํานวน 5,127 ไร่ หรือเพิ�มขึ� นจากเดิมร้อยละ 67.91  
ซึ� งส่วนใหญ่เป็นพื�นที�ปลูกผกั เช่น พริก ถั�วฝักยาว หอม กระเทียม  และไมด้อก เช่น เหลืองปรีดียาภรณ์ ลีลา
วดี ดาวเรือง เบญจมาศ 

6) ทุ่งหญ้าเลี.ยงสัตว์และโรงเรือนเลี.ยงสัตว์ ปีพ.ศ. 2550 มีพื�นที� 9,029 ไร่ หรือร้อยละ 0.09 และ
ปี พ.ศ. 2553 มีพื�นที� 11,367 ไร่ หรือร้อยละ 0.12  เพิ�มขึ�นจากปี พ.ศ. 2550 จาํนวน 2,338 ไร่ หรือเพิ�มขึ�นร้อยละ 
25.89  ส่วนใหญ่เป็นพื�นที�ปลูกหญา้เลี�ยงสัตว ์เช่น หญา้ลูซี�  หญา้กินนี� หญา้แพงโกล่า หญา้เนเปีย 

7) พชืนํ.า ปีพ.ศ. 2550 มีพื�นที� 27 ไร่ และปีพ.ศ. 2553 มีพื�นที� 40 ไร่ เพิ�มขึ�นจากปี พ.ศ. 2550 จาํนวน 
13 ไร่ หรือเพิ�มเป็นร้อยละ 48.15 ซึ� งส่วนใหญ่เป็นพื�นที�บ่อบวั 

8)  สถานที�เพาะเลี.ยงสัตว์นํ.า ปีพ.ศ. 2550 มีพื�นที� 4,386 ไร่ หรือร้อยละ 0.04 และปี พ.ศ. 2553 
มีพื�นที� 5,182 ไร่ หรือร้อยละ 0.05  เพิ�มขึ�นจากปี พ.ศ. 2550 จาํนวน 796 ไร่ หรือเพิ�มขึ�นร้อยละ 18.15 ซึ� งพื�นที�ส่วน
ใหญ่เป็นสถานที�เพาะเลี�ยงปลา  

9)  พื.นที�เกษตรผสมผสาน/ไร่นาสวนผสม ปีพ.ศ. 2550 มีพื�นที� 1,391 ไร่ หรือร้อยละ 0.01 และ
ปี พ.ศ. 2553 มีพื�นที� 1,875 ไร่ หรือร้อยละ 0.01 เพิ�มขึ�นจากปี พ.ศ. 2550 จาํนวน 484 ไร่ หรือเพิ�มขึ�นร้อยละ 34.8 

3.2.3 พื.นที�ป่าไม้  

พื�นที�ป่าไมข้องจงัหวดัอุบลราชธานี ปี พ.ศ. 2550 มีพื�นที� 2,731,496 ไร่ หรือร้อยละ 27.76 และ
ปี พ.ศ. 2553 มีพื�นที� 2,083,008 ไร่ หรือร้อยละ 14.84 ลดลงจากปี พ.ศ. 2550 จาํนวน 648,488 ไร่ หรือลดลง
ร้อยละ 23.74 ป่าไมข้องจงัหวดัอุบลราชธานี มีแนวโนม้ลดลงอยา่งต่อเนื�อง    ซึ� งเกิดจากการเพิ�มปริมาณ
ประชากร ทาํใหต้อ้งขยายพื�นที�ชุมชนและสิ�งปลูกสร้าง และพื�นที�เกษตรกรรม โดยเกษตรกรปลูกพืชตามนโยบาย
ของรัฐบาล หรือราคาที�เพิ�มขึ�นของพืช ไดแ้ก่ พืชพลงังาน เช่น   มนัสาํปะหลงั    

ป่าไม ้เป็นทรัพยากรธรรมชาติที�สาํคญัของจงัหวดั ลกัษณะที�พบ ไดแ้ก่ ป่าเต็งรัง หรือป่าแดงที�
มีอยู่ทั�วไป ป่าดิบแล้ง ป่าเบญจพรรณและป่าผสม ถึงแม้ว่าป่าไม้จะเป็นทรัพยากรที� เกิดขึ� นใหม่ได ้ 
แต่ประเทศไทยก็มีการสูญเสียพื�นที�ป่าไมอ้ยา่งมหาศาลในช่วงเวลาประมาณ 30 ปี  ที�ผา่นมา จากการศึกษา
ของ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ โดยวิธีการแปลภาพถ่ายทางอากาศ ที�ถ่ายเมื�อ ปี พ.ศ.2504  
ตามโครงการ VAP 61 พบว่า มีเนื�อที�ป่าทั�วประเทศ 273,628.50 ตารางกิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ 53.33  
ของประเทศ และในปี พ.ศ. 2536 เหลือเนื�อที�ป่าเพียง 133,521.0 ตารางกิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ 26.02   
( ตรวจสอบโดยใช้ภาพดาวเทียม  Landsat ) แสดงให้เห็นว่าพื�นที�ป่าไมล้ดลงเท่าตวัในช่วงเวลา 32 ปี  
ซึ� งการลดลงของพื�นที�ป่าไมอ้ยา่งมหาศาลนี� เกิดขึ�นกบัป่า   บนภูเขาและป่าชายเลนตามชายฝั�งทะเล 
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การสู ญเสี ยพื� น ที� ป่ าไ ม้ เ กิดจากกา รเป ลี� ยนแปลง ของ ระบ บเศรษฐกิ จ  สั งคมและเทคโนโล ย ี 
ซึ� งก่อใหเ้กิดปัญหาต่างๆ ที�มีผลต่อการทาํลายป่าไม ้สรุปไดด้งันี� คือ  

1) การให้สัมปทานป่าไมโ้ดยขาดการควบคุม การตดัไมโ้ดยบริษทั ที�ไดรั้บสัมปทานไม้
เพื�อการส่งออกและเพื�อใช้ภายในประเทศ นอกจากจะทาํให้ป่าไมห้มดไปอยา่งมากแลว้ ยงัเป็นการกระตุน้
ใหเ้กิดการบุกรุกป่าเพื�อจบัจองที�ดินทาํกินจากชาวบา้นอีกดว้ย  

2) การเพิ�มประชากร ในช่วงก่อนปี พ.ศ. 2530 ประเทศไทยมีอตัรา การเพิ�มประชากรใน
ระดบัสูง ทาํให้ครอบครัวเกษตรกรที�ถือที�ดินทาํกินขนาดเล็กไม่สามารถแบ่งที�ดินทาํกินให้แก่สมาชิกใน
ครัวเรือนไดเ้พียงพอ จึงเป็นสาเหตุหนึ�งที�ทาํใหเ้กิดการบุกรุกป่าเพิ�มขึ�น  

3) การพฒันาระบบโครงสร้างพื�นฐาน ได้แก่ การสร้างถนนเขา้สู่ พื�นที�ป่าซึ� งมีหมู่บา้น
ตั�งอยู ่เพื�อแย่งชิงประชาชนจากอิทธิพลของคอมมิวนิสต ์ในช่วง ก่อนปี พ.ศ. 2525 ทาํให้ประชาชนอพยพ
เขา้ไปบุกเบิกพื�นที�ป่าอยา่งแพร่หลาย มีทั�ง การอพยพภายในภูมิภาค และระหวา่งภูมิภาค เช่น ประชาชนจาก
ภาคตะวนัออกเฉียงเหนืออพยพไปบุกเบิกป่าในภาคเหนือ ภาคตะวนัตก และภาคใต ้เป็นตน้  

4) การประกาศเขตอนุรักษป่์าไม ้พื�นที�ป่าสงวนและป่าอนุรักษห์ลายแห่ง ที�รัฐบาลประกาศ
ใหอ้ยูใ่นความครอบครองดูแลของรัฐ มีพื�นที�ส่วนหนึ�ง ซึ� งมีชุมชน ตั�งอยูม่าก่อนแลว้ ทาํให้เกิดความขดัแยง้ 
ระหวา่งชาวบา้นกบัเจา้หนา้ที�ของรัฐในการใชป้ระโยชน์จากป่าไม ้ 

5) การแพร่หลายของเทคโนโลยีเลื�อยไฟฟ้าและรถไถ ทาํให้เกิดอตัรา เร่งในการทาํลาย
พื�นที�ป่า เนื�องจากสามารถตดัตน้ไมไ้ดอ้ยา่งรวดเร็ว การใชร้ถไถขนาดใหญ่ แทนการใชแ้รงงานสัตว ์คือ ววั 
ควาย เอื�ออาํนวยให้เกษตรกรสามารถทาํการเพาะปลูกในพื�นที�ขนาดใหญ่กว่าแต่ก่อน การแพร่เทคโนโลยี
เมล็ดพนัธ์ุ ปุ๋ย ยาปราบศตัรูพืช ทาํใหก้ารเกษตรเริ�มเพาะปลูกเพื�อการคา้มากขึ�น ที�ดินเริ�มมีราคา ซึ� งจะตอ้งมี
การซื�อขายกนั ในขณะเดียวกนัที�ดินวา่งเปล่าโดยไม่มีผูจ้บัจองไดห้มดสิ�นไป  

6) การเกษตรเชิงพาณิชย ์ในอดีตคนไทยปลูกขา้วและพืชผกั เพื�อบริโภคในครัวเรือนเป็น
หลกั พืชผลที�เหลือจากการบริโภคจะนาํไปแลกเปลี�ยนกบัสินคา้อื�นๆ หรือ ขายเป็นรายได ้แต่ในปัจจุบนั
ระบบเศรษฐกิจที�ตอ้งพึ�งเงินตรา ทาํให้การเพาะปลูกเป็นไป เพื�อการคา้ทั�งสิ�น ผลผลิตทางการเกษตรที�ทาํ
รายไดใ้ห้แก่ประเทศไทยในระดบัสูง ไดแ้ก่ ขา้ว ขา้วโพด มนัสําปะหลงั ยางพารา  กุง้กุลาดาํ ฯลฯ ทาํให้
ความตอ้งการพื�นที�เพื�อการเกษตรเพิ�มขึ�นมาก  

7) การเก็งกาํไรที�ดิน ตั�งแต่ปี พ.ศ. 2530 เป็นตน้มา เป็นช่วงที�มีการซื�อ ขายที�ดิน โดยมีการ
เก็งกาํไรสูงมากถึงหลายเท่า ทาํให้เกิดการบุกรุกพื�นที�ป่าไมเ้พื�อครอบครอง เพื�อการคา้ที�ดิน และเพื�อพฒันา
เป็นแหล่งท่องเที�ยวและที�พกัตากอากาศ เป็นตน้ ( ตารางที� 15  และภาพที� 34     ) 
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ตารางที� 15       ประเภทการใชที้�ดินพื�นที�ป่าสมบูรณ์ ปี 2550 ที�เปลี�ยนเป็นพื�นที�อื�นๆใน ปี 2553  
                         จงัหวดัอุบลราชธานี 

สัญลกัษณ์   การใช้ประโยชน์ที�ดิน ปี 2553  
 เนื.อที�  

 ไร่   ร้อยละ  

U   -  ชุมชน 1,397 0.07 

A1   -  นาขา้ว 26,571 1.29 

A2   -  พืชไร่ผสม 433 0.02 

A204   -  มนัสาํปะหลงั 78,915 3.82 

A3   -  ไมย้นืตน้ผสม 530 0.03 

A302   -  ยางพารา 88,857 4.30 

A304   -  ยคูาลิปตสั 8,219 0.40 

A4   -  ไมผ้ล 3,405 0.16 

A   -  พื�นที�เกษตรอื�นๆ 350 0.02 

F1   -  ป่าสมบูรณ์ 1,381,371 66.88 

F0   -  ป่ารอสภาพฟื� นฟู 217,160 10.51 

M   -  พื�นที�อื�นๆ 254,031 12.30 

W   -  แหล่งนํ�า 4,158 0.20 

รวมเนื.อที�ป่าสมบูรณ์ปี 2550 ทั.งหมด 2,065,397 100.000 
 

  
จากตารางดังกล่าวพบว่า พื�นที�ที�มีการเปลี�ยนแปลงมากที�สุด คือ พื�นที�อื�นๆ  มีเนื�อที� 254,031 

ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 12.30 ในการแปลผลและวิเคราะห์สภาพการใช้ที�ดินในปี พ.ศ. 2550 ไม่ได้มีกนั
ขอบเขตของพื�นที�หินโผล่ที�พบในบริเวณป่าสมบูรณ์ และมีการใชม้าตราส่วนที�มีความละเอียดค่อนขา้งนอ้ย 
ใ น ปี  พ . ศ .  2 5 5 3  มี ก า ร เป ลี� ย น แป ล ง ส ภ า พ ก า ร ใ ช้ ที� ดิน ใ น ป่ า ส ม บู ร ณ์ เ ป็ นพื� น ที� อื� นๆ (  พื� น ที� 
หินโผล่ ) เพิ�มมากขึ�นเป็นอนัดบัหนึ� งของพื�นที�ส่งผลให้มีการเปลี�ยนแปลงการใชที้�ดินในพื�นที�ป่าสมบูรณ์ 
รองลงมา คือ ป่ารอสภาพฟื� นฟู มีเนื�อที� 217,160 ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 10.51 ยางพารา มีเนื�อที� 88,857 
ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 4.30 มนัสาํปะหลงั นาขา้ว ยคูาลิปตสั  แหล่งนํ�า    ไมผ้ล ชุมชน พืชไร่ผสม ไมย้ืนตน้
ผสม และ พื�นที�เกษตรอื�นๆ  ตามลาํดบั 

ที�มา :  ส่วนวเิคราะห์สภาพการใชที้�ดินที� 2   สาํนกันโยบายและแผนการใชที้�ดิน  กรมพฒันาที�ดิน 
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 ภาพที� 35       ภาพดาวเทียม LANDSAT-5 ระบบ TM แสดงพื�นที�ป่าสมบูรณ์ และภาพถ่ายจากพื�นที�ป่าสมบูรณ์   
                      บริเวณ อาํเภอนํ�ายนื จงัหวดัอุบลราชธานี  บนัทึกเมื�อ วนัที� 30 พฤศจิกายน 2551 
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ตารางที�  16     ประเภทการใชที้�ดินพื�นที�ป่ารอสภาพฟื� นฟู ปี 2550 ที�เปลี�ยนเป็นพื�นที�อื�นๆใน ปี 2553  
                        จงัหวดัอุบลราชธานี 
 

สัญลกัษณ์   การใช้ประโยชน์ที�ดิน ปี 2553  
 เนื.อที�  

ไร่ ร้อยละ 

U     - ชุมชน 2,562 0.38 

A1     - นาขา้ว 11,827 1.78 

A2     - พืชไร่ผสม 738 0.11 

A204     - มนัสาํปะหลงั 45,735 6.87 

A3     - ไมย้นืตน้ผสม 620 0.09 

A302     - ยางพารา 37,606 5.65 

A304     - ยคูาลิปตสั 7,412 1.11 

A4     - ไมผ้ล 2,641 0.40 

A     - พื�นที�เกษตรอื�นๆ 350 0.05 

F1     - ป่าสมบูรณ์ 62,506 9.38 

F0     - ป่ารอสภาพฟื� นฟู 384,386 57.71 

M     - พื�นที�อื�นๆ 108,928 16.35 

W     - แหล่งนํ�า 788 0.12 

รวมเนื.อที�ป่ารอสภาพฟื. นฟูปี 2550ทั.งหมด 666,099 100.00 
 

ที�มา :  ส่วนวเิคราะห์สภาพการใชที้�ดินที� 2   สาํนกันโยบายและแผนการใชที้�ดิน  กรมพฒันาที�ดิน 
 

จากตารางดงักล่าวพบวา่ พื�นที�ที�มีการเปลี�ยนแปลงมากที�สุด คือ พื�นที�อื�นๆ มีเนื�อที� 108,928 ไร่ หรือ
คิดเ ป็นร้อยละ 16 .35  รองลงมา  คือป่าสมบูรณ์  ม ีเ นื�อ ที � 62 ,506ไ ร่  ห รือคิดเ ป็นร้อยละ 9 .38 
มนัสําปะหลงัมีเนื�อที� 45,735 ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 6.87 ยางพารา นาข้าว ยูคาลิปตสั ไม้ผล ชุมชน 
แหล่งนํ�า พืชไร่ผสม ไมย้นืตน้ผสม และพื�นที�เกษตรอื�นๆ  ตามลาํดบั 
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3.2.4 พื.นที�แหล่งนํ.า 
พื�นที�แหล่งนํ�าของจงัหวดัอุบลราชธานี ปี พ.ศ. 2550 มีพื�นที� 346,266 ไร่ หรือร้อยละ 3.51 และ

ปี พ.ศ. 2553 มีพื�นที� 359,299 ไร่ หรือร้อยละ 3.65 เพิ�มขึ�นจากปี พ.ศ. 2550 จาํนวน 13,033 ไร่ หรือเพิ�มขึ�น
ร้อยละ 3.76  แหล่งนํ� าจงัหวดัอุบลราชธานี มีสภาพเป็นที�ลุ่มแม่นํ� า จากเดิมมีเนื�อที�แหล่งนํ� า  334,965 ไร่ 
เพิ�มขึ�นเป็น 359,299 ไร่ เหมาะสําหรับการทาํนาทั�งในเขต และนอกเขตชลประทาน และเพาะเลี�ยงสัตวน์ํ� า 
เ ป็ น ส่ ว น ใ ห ญ่  เ ป็ น ที� ร า บ สู ง ทํ า ใ ห้ บ า ง พื� น ที� ก า ร เ ก ษ ต ร ก ร ร ม  ก า ร ป ร ะ ส บ ปั ญ ห า  เ กิ ด 
อุทกภยัหรือนํ� าท่วมพื�นที�ทุกปี บางพื�นที�แห้งแลง้ซํ� าซากไม่มีนํ� าใชส้ําหรับการเพาะปลูก โดยเฉพาะอยา่งยิ�ง
การปลูกขา้ว ซึ� งชาวบา้นส่วนมากยึดหลกัในการเลี�ยงชีพไดป้ระสบปัญหาทุกปี ซึ� งเป็นการดาํเนินงานตาม
นโยบายของรัฐบาล และแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบบัที� 10 ที�ตอ้งการให้มีการแกไ้ขปัญหา
ภาคการเกษตรเพื�อสร้างความมั�นคงแก่อาชีพเกษตรกรรมของประเทศ โดยการพฒันาการชลประทานให้เต็ม
ศกัยภาพเพื�อใหมี้ปริมาณนํ� าใชอ้ยา่งพอเพียงและเกิดประโยชน์สูงสุดในทุกๆดา้น รวมทั�งให้ไดผ้ลผลิตดา้น
การเกษตรและรายได้ของเกษตรกรเพิ�มมากขึ� น องค์การบริหารส่วนจงัหวดัอุบลราชธานี ได้กาํหนด
ยุทธศาสตร์ แก้ปัญหาภยัแล้งดว้ยโครงการเอาชนะความแห้งแล้งพฒันาแหล่งกกัเก็บนํ� าดว้ยชลประทาน
ระบบท่อ เพื�อแปลงพื�นที�ประสบปัญหานํ� าท่วมในฤดูฝน   เป็นพื�นที�สามารถเพาะปลูกพืชการเกษตรไดใ้น
ฤดูแลง้  และเพื�อส่งเสริมการเกษตรนอกฤดูกาล   และสามารถทาํให้เกษตรกรมีคุณภาพชีวิตความ เป็นอยูที่�
ดีขึ�น   (  ดงัตารางที� 17  และภาพที� 38  ) 

ตารางที� 17       ประเภทการใชที้�ดินปี 2550 ที�เปลี�ยนเป็นแหล่งนํ�าในปี 2553 จงัหวดัอุบลราชธานี 

สัญลกัษณ์   การใช้ประโยชน์ที�ดิน ปี 2550  
 เนื.อที�  

ไร่ ร้อยละ 

A1   -  นาขา้ว 5,740 1.60 

A2   -  พืชไร่ผสม 548 0.15 

A3   -  ไมย้นืตน้ผสม 951 0.26 

A   -  พื�นที�เกษตรอื�นๆ 129 0.04 

F   -  ป่าสมบูรณ์ 4,158 1.16 

F0   -  ป่ารอสภาพฟื� นฟู 788 0.22 

M   -  พื�นที�อื�นๆ 719 0.20 

W   -  แหล่งนํ�า 346,266 96.37 
รวมเนื.อที�แหล่งนํ.าปี 2553 ทั.งหมด 359,299 100.00 

ที�มา :  ส่วนวเิคราะห์สภาพการใชที้�ดินที� 2   สาํนกันโยบายและแผนการใชที้�ดิน  กรมพฒันาที�ดิน 
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จากตารางดังกล่าวพบว่า พื�นที�ที�มีการเปลี�ยนแปลงมากที�สุด คือ นาขา้ว มีเนื�อที� 5,740 ไร่ หรือ
คิดเป็นร้อยละ 1.60 รองลงมา คือป่าสมบูรณ์ มีเนื�อที� 4,158 ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 1.16  ไมย้นืตน้ผสม ป่ารอ
สภาพฟื� นฟู พื�นที�อื�นๆ พืชไร่ผสม และพื�นที�เกษตรอื�นๆ ตามลาํดบั 
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ภาพที� 39     ภาพดาวเทียม LANDSAT-5 ระบบ TM แสดงพื�นที�แหล่งนํ�า และภาพถ่ายจากพื�นที�แหล่งนํ�า  
                     บริเวณ อาํเภอสิรินธร จงัหวดัอุบลราชธานี บนัทึกเมื�อ วนัที�  30  พฤศจิกายน 2551 
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3.2.5 พื.นที�เบ็ดเตลด็ 
พื�นที�เบด็เตล็ดของจงัหวดัอุบลราชธานี ปีพ.ศ. 2550 มีพื�นที� 602,029 ไร่ หรือร้อยละ 6.15 และ

ปี พ.ศ. 2553 มีพื�นที� 970,365 ไร่ หรือร้อยละ 9.86 เพิ�มขึ�นจากปี พ.ศ. 2550 จาํนวน 368,336 ไร่ หรือเพิ�มขึ�น
ร้อยละ 61.18 โดยพื�นที�ส่วนใหญ่เป็นไมล้ะเมาะ และพื�นที�หินโผล่ 

 

 

ภาพที� 40       ภาพดาวเทียม LANDSAT-5 ระบบ TM แสดงพื�นที�หินโผล่ และภาพถ่ายจากพื�นที�หินโผล่  
                      บริเวณ อาํเภอโขงเจียม จงัหวดัอุบลราชธานี บนัทึกเมื�อ วนัที� 18 กุมภาพนัธ์ 2553 
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ตารางที� 18    เปรียบเทียบการเปลี�ยนแปลงสภาพการใชที้�ดิน จงัหวดัอุบลราชธานี ระหวา่ง ปี พ.ศ. 2550 
และ ปี พ.ศ. 2553 

สัญลกัษณ์   ประเภทการใช้ที�ดนิ  
 พ.ศ.2550   พ.ศ.2553   พื.นที�เปลี�ยนแปลง  

เนื.อที�  ( ไร่ )                  ร้อยละ เนื.อที�  ( ไร่ )              ร้อยละ เนื.อที�  ( ไร่ ) ร้อยละ 

U - พื.นที�ชุมชนและสิ�งปลูกสร้าง 439,442 4.46 452,367 4.60 + 12,925 + 2.94 

A - พื.นที�เกษตรกรรม 5,721,298 58.12 5,975,492 60.72 + 254,194 + 4.44 

A1 - นาข้าว 4,982,614 50.63 4,804,500 48.82 - 178,114 - 3.57 

A100 - นาร้าง 3,541 0.03 84,370 0.86 + 80,829 + 2,282.66 

A101 - นาดาํ 4,979,073 50.60 4,720,130 47.96 - 258,943 - 5.20 

A2 - พชืไร่ 345,758 3.51 426,867 4.34 + 81,109 + 23.46 

A201 - พืชไร่ผสม 76,338 0.77 24,049 0.25 - 52,289 - 68.50 

A204 - มนัสาํปะหลงั 269,420 2.74 402,818 4.09 + 133,398 + 49.51 

A3 - ไม้ยนืต้น 297,566 3.03 638,240 6.49 + 340,674 + 114.49 

A301 - ไมย้นืตน้ผสม 10,045 0.10 10,212 0.10 + 167 + 1.66 

A302 - ยางพารา 230,770 2.35 543,870 5.53 + 313,100 + 135.68 

A304 - ยคูาลิปตสั 56,751 0.58 84,158 0.86 + 27,407 + 48.29 

A4 - ไม้ผล 72,977 0.74 74,744 0.76 + 1,767 + 2.42 

A5 - พชืสวน 7,550 0.07 12,677 0.13 + 5,127 + 67.91 

A7 - ทุ่งหญ้าเลี.ยงสัตว์ 9,029 0.09 11,367 0.12 + 2,338 + 25.89 

 และโรงเรือนเลี.ยงสัตว์       

A8 - พชืนํ.า 27 - 40 - +13 + 48.15 

A9 - สถานที�เพาะเลี.ยงสัตว์นํ.า 4,386 0.04 5,182 0.05 + 796 +18.15 

A0 - เกษตรผสมผสาน 1,391 0.01 1,875 0.01 + 484 + 34.8 

 /ไร่นาสวนผสม       

F - พื.นที�ป่าไม้ 2,731,496 27.76 2,083,008 21.17 - 648,488 - 23.74 

F - ป่าสมบูรณ์ 2,065,397 20.99 1,460,193 14.84 - 605,204 - 29.30 

F0 - ป่ารอสภาพฟื� นฟู 666,099 6.77 622,815 6.33 - 43,284 - 6.50 

W - พื.นที�แหล่งนํ.า 346,266 3.51 359,299 3.65 + 13,033 + 3.76 

M - พื.นที�เบ็ดเตลด็ 602,029 6.15 970,365 9.86 + 368,336 + 61.18 

รวม 9,840,531 100.00 9,840,531 100.00 - - 

ที�มา :  ส่วนวเิคราะห์สภาพการใชที้�ดินที� 2   สาํนกันโยบายและแผนการใชที้�ดิน  กรมพฒันาที�ดิน 
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3.3 ปัจจัยที�มผีลต่อการเปลี�ยนแปลงสภาพการใช้ที�ดิน จังหวดัอบุลราชธานี  

ปี พ.ศ. 2550 และ ปี พ.ศ. 2553 
 สาํนกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ เรื�อง “ วสิัยทศัน์ประเทศไทยสู่ปี 2570” 
ไดเ้สนอการวางวสิัยทศัน์ใน 20 ปี ขา้งหนา้ โดยพิจารณาปัจจยั และแนวโนม้หลกั (Megatrends) ซึ� ง
พยากรณ์วา่ทั�งประเทศไทย และทั�วโลกจะตอ้งเผชิญในอีก 20 ปี ขา้งหนา้มีหลายประการสามารถ แบ่ง
ออกเป็นดา้นต่างๆ ดงันี�  
 3.3.1  ด้านสังคม  การเพิ�มจาํนวนของประชากร จงัหวดัอุบลราชธานีมีจาํนวนประชากรเพิ�มขึ�นอยา่ง
ต่อเนื�อง ตั� งแต่ปีพ.ศ. 2543 – ปีพ.ศ. 2553 เฉลี�ย 36,408 คน ทาํให้เพิ�มความต้องการในการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติ เพื�อการดาํรงชีวติขั�นพื�นฐานอนัไดแ้ก่ ความตอ้งการพื�นที�ทาํกินทางการเกษตรที�เพิ�มขึ�น
อย่างรวดเร็ว จนมีการบุกรุกทาํลายป่าอนัควรสงวนไวเ้พื�อรักษาดุลยภาพของสิ�งแวดลอ้มทางธรรมชาติ 
ความตอ้งการในการใชท้รัพยากรอื�นๆ เป็นตน้วา่ ดิน นํ� า ป่าไม ้แร่ธาตุ แหล่งพลงังาน ซึ� งส่วนใหญ่จะเป็น
เพียงเพื�อสนองความต้องการที�เพิ�มขึ� นในปัจจุบนั ยงัขาดการวางแผนการใช้อย่างมีประสิทธิภาพ และ
คาํนึงถึงความตอ้งการในอนาคต จนเกิดความเสื�อมโทรมของสภาพสิ�งแวดลอ้มขึ�นโดยทั�วไปและอาจทาํให้
เกิดผลเสียหายร้ายแรงในอนาคต หากยงัมีการทาํลายหรือการใชท้รัพยากร ธรรมชาติกนัอยา่งไม่ระมดัระวงั
ต่อไปอีก โดยมีสาเหตุ ดงันี-  
  -   การรวมตวัของประชากรหรือการตั�งถิ�นฐานมนุษย ์เป็นสิ�งแวดลอ้มที�มนุษยส์ร้างขึ�น 
และจะทาํใหเ้กิดการเปลี�ยนแปลงของสภาพสิ�งแวดลอ้มตามธรรมชาติเช่นเดียวกบัการขยายตวัอยา่งรวดเร็ว
ของเมือง ซึ� งโดยปกติแลว้จะขาดการวางแผนและผงัเมืองไวล่้วงหนา้ทาํใหเ้กิดปัญหาของเมืองขึ�น เป็นตน้วา่
การใชที้�ดินที�ไม่มีระเบียบแบบแผน ปัญหาการจราจร การขาดแคลนทางดา้นสาธารณูปโภคและการบริการ
โดยทั�วไป รวมทั�งการพกัผอ่นหยอ่นใจอนัแสดงถึงสภาพความเสื�อมโทรมทั�งทางดา้นกายภาพสังคม และ
คุณภาพของชีวิตของคนในเมืองทุกขณะการขยายตัวของเมืองนั� นโดยปกติจะมีการขยายตัวทาง
อุตสาหกรรมเกิดขึ�นดว้ย เนื�องจากอุตสาหกรรมจะไดป้ระโยชน์จากการอยูใ่กลชิ้ดกบัเมืองที�มีขนาดใหญ่ ซึ� ง
หมายถึง การมีตลาดการคมนาคมและบริการพื�นฐานต่างๆ ที�ดีกวา่เมืองหรือชุมชนขนาดเล็ก การขยายตวั
ทางอุตสาหกรรมมกัจะขาดการวางแผนหรือควบคุมที�เพียงพอ จึงทาํให้เกิดปัญหานํ� าเสีย อากาศเป็นพิษจาก
ของเสียที�โรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ ปล่อยออกมา ซึ� งจะก่อให้เกิดปัญหาทั�งทางดา้นกายภาพ และทางดา้น
สุขภาพ อนามยั และคุณภาพชีวติของประชากรเช่นเดียวกนั 
          -   การใช้ เทคโนโลยีสมัยใหม่ในการผลิตในทางด้านการเกษตร การใช้ ปุ๋ยและ 
ยาฆ่าแมลงไดก่้อใหเ้กิดความเสื�อมโทรมของคุณภาพของดิน ปัญหาดินเป็นพิษ ซึ� งอาจจะแผก่ระจายตวัลงสู่
แม่นํ� า ลาํธาร จนเป็นสาเหตุของนํ� าเสีย หรือทางดา้นอุตสาหกรรม วิธีการในการผลิตที�ใชส้ารตะกั�ว ปรอท 



100 
 

สารหนู ฯลฯ สารเหล่านี�จะเป็นพิษร้ายแรงต่อสุขภาพอนามยัของประชากร และยากแก่การแกไ้ขหรือทาํลาย
ส่วนที�ตกคา้งใหห้มดสิ�นไป การใชพ้ลงังานก็อาจก่อใหเ้กิดปัญหาสิ�งแวดลอ้มขึ�นไดห้ลายประการ 
           -  พฤ ติก รรม กา รบ ริโภค อัน เ นื� อง ม าจา ก  ต้อง กา รใ ห้ คุ ณภา พ ชี วิต ดี ขึ� น  
มีความสุขสบาย มากขึ�น มีการนาํใช้ทรัพยากรธรรมชาติ อยา่งสิ�นเปลือง มีขยะและของเสียมากขึ�น ส่งผล
กระทบต่อสิ�งแวดลอ้มและตวัมนุษยเ์อง 
            -  ความโลภของมนุษย ์โดยนาํทรัพยากรธรรมชาติ และสิ�งแวดลอ้มมาใช ้เพื�อให้ตนเองมี
ความรํ� ารวย มีความสะดวกสบาย มีความเห็นแก่ตวั ขาดสติย ั�งคิด ถึงสิ�งแวดลอ้ม อนัจะเป็นผลส่งให้เกิด
ปัญหา สิ�งแวดลอ้ม ที�มากระทบต่อมนุษยเ์องในที�สุด เช่นการบุกรุกถางป่าเพื�อเพิ�มพื�นที�การปลูกพืชตาม
ราคาที�เพิ�มสูงขึ�น 
           -  ความไม่ รู้  สิ� งที�ท ําให้มนุษย์ ขาดการรู้ เท่าทัน บนรากฐานแห่งความจริง  
อย่างลึกซึ� งใน สิ� งแวดล้อม และธรรมชาติ ส่งผลให้มนุษย์ขาดสติ ในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ  
มีพฤติกรรมการบริโภค อันเป็นการทาํลายสิ� งแวดล้อม โดยขาดการคาดการณ์ ผลที�จะเกิดตามมา  
จะส่งผลใหเ้กิดปัญหาสิ�งแวดลอ้ม และนาํไปสู่ความเสียหาย ทั�งตนเองและธรรมชาติ  
 3.3.2  ด้านเศรษฐกิจและการเมือง ภายใตก้ารพฒันาประเทศ นับตั-งแต่แผนพฒันาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติฉบบัที� 1 จนบดันี-  กาํลงัเขา้สู่แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัที� 10 (พ.ศ.2504-
ปัจจุบนั) จะพบวา่มีความเหลื�อมลํ- าทางรายไดก้ารพฒันาอุตสาหกรรมกาํลงัรุดหนา้ไป จากการสํารวจของ
สํานักงานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พบว่าผลิตภณัฑ์มวลรวมในจงัหวดั
อุบลราชธานี (GPP) มีแนวโนม้เพิ�มมากขึ-นในทุกๆ ปี โดยเฉพาะผลิตภณัฑ์มวลรวมจงัหวดัสาขานอกภาค
เกษตรกรรม ซึ� งแสดงถึงมีการลงทุนและขยายทุนทางอุตสาหกรรม พาณิชยกรรม และการบริการเพิ�มขึ-นใน
จงัหวดั ซึ� งมีสัดส่วนมากกวา่ผลิตภณัฑ์มวลรวมจงัหวดั สาขาภาคเกษตรกรรม ประมาณ 5 – 6 เท่า โดยมี
สาเหตุ ดงันี-  

 -   นโยบายการส่งเสริมของรัฐ การปรับโครงสร้างการผลิตทางการเกษตรใหส้อดคลอ้งกบั
โอกาสทางการตลาด และการเปลี�ยนแปลงรสนิยมของผูบ้ริโภค ทั�งที�เป็นตลาดเดิม และตลาดใหม่  โดย
กาํหนดยทุธศาสตร์ใหป้ระเทศไทยเป็นศูนยก์ลางการผลิตอาหารของโลก เนน้การเพิ�มประสิทธิภาพการผลิต
ของการทาํประมง ปศุสัตว ์ และพืชเศรษฐกิจหลกัของประเทศใหค้รบวงจร รวมทั�งสนบัสนุนการผลิตพืช
พลงังาน เช่น ปาลม์นํ�ามนั ออ้ย มนัสาํปะหลงั เพื�อสนบัสนุนนโยบายพลงังานทดแทน และสนบัสนุนการ
ผลิตสินคา้ใหม่ที�มีโอกาสทางการตลาด  เช่น โครงการส่งเสริมการผลิตสินคา้เกษตรปลอดภยัและได้
มาตรฐาน, โครงการส่งเสริมการผลิตขา้วหอมมะลิคุณภาพและไดม้าตรฐาน, โครงการส่งเสริมการผลิตขา้ว
หอมมะลิเชิงการคา้ครบวงจร, โครงการเพิ�มประสิทธิภาพการแปรรูปและพฒันาผลิตภณัฑข์า้วหอมมะลิ 
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 -  นโยบายของกลุ่มผู ้ประกอบการธุรกิจส่วนใหญ่เป็นโรงสีข้าว การขยายตัวเพิ�มขึ� น 
เช่นเดียวกบัอุตสาหกรรมการผลิตเอทานอล ซึ� งมีผลต่อความมั�นคง และราคาผลผลิต 
  -  ราคาของพืชผล มีส่วนทําให้คนชนบทเปลี�ยนแปลงวิถีการผลิตซึ� งทาํให้ฐานทาง
เศรษฐกิจของคนเหล่านี� เปลี�ยนแปลงไป เช่น ในอดีตภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ปลูกขา้วเป็นส่วนใหญ่ ต่อมา
ราคาปอและมนัสาํปะหลงัสูง คนชนบทบางส่วนก็เพิ�มเนื�อที�ปลูกปอและมนัสําปะหลงักนัมากขึ�นภาวการณ์
ผลิต ปีการผลิต 2549/2550 มีการผลิตเพิ�มขึ�น โดยมีผลผลิตรวม 396,184 ตนั ในเดือนธันวาคม 2550 
ยางพารา มีภาวการณ์ผลิต ปีการผลิต 2548/2549 โดยมีผลผลิตนํ� ายางรวมประมาณ 13,974 ตนัต่อปี  ซึ� งการ
เปลี�ยนแปลงชนิดของพืชผลและราคาพืชผลที�สูงขึ�นนี�  มีผลทาํให้ฐานะของคนชนบทดีขึ�นดว้ย ในทอ้งถิ�นที�
สามารถเพาะปลูกพืชที�มีราคาสูง รายไดข้องคนชนบทนั�นๆ ก็จะสูงตามไปดว้ย เพราะการเพาะปลูกแต่ละ
อย่างจะให้ผลตอบแทนไม่เท่ากนั ผลตอบแทนเหล่านี� จะเปลี�ยนแปลงไปทุกปี นอกจากนั�นพืชชนิดที�ให้
ผลตอบแทนสูงนั�นอาจสามารถทาํการเพาะปลูกไดเ้พียงบางแห่งเท่านั�น ในเขตที�ไม่สามารถเพาะปลูกพืช
เหล่านี�ได ้ 

3.3.3  ด้านสิ�งแวดล้อม จงัหวดัอุบลราชธานีมีแนวโนม้วา่การเปลี�ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจะทาํให้
ปริมาณนํ- าลดลง (ประมาณ 5 - 10 เปอร์เซ็นต)์ ซึ� งจะมีผลต่อผลผลิตดา้นการเกษตร โดยเฉพาะขา้ว ซึ� งเป็น
พืชเศรษฐกิจที�สาํคญั โดยมีสาเหตุ ดงันี-  
  - ลกัษณะพื�นที� ลกัษณะที�ดิน และทกัษะความคุน้เคยในการประกอบกิจกรรมการผลิตของ
ประชากร ดงันั�นจึงพบพื�นที�พืชไร่ ออ้ย มนัสาํปะหลงั ไมย้ืนตน้  ยคูาลิปตสั และยางพารา มากในเขตพื�นที�สูง 
ทั�งบริเวณตอนบน และพื�นที�ทางตะวนัตกของจงัหวดั ส่วนพื�นที�ราบ ที�ราบลุ่ม จะเป็นนาขา้ว เช่น ที�ราบ
ตอนล่างในเขตลุ่มนํ�ามูล และที�ราบตอนกลางของลุ่มนํ�าชี และลุ่มนํ�าโขง 
  - ลกัษณะที�ตั�งสัมพนัธ์ที�เป็นพื�นที�อยู่ใกลก้บัที�ตั�งโรงงานหรือแหล่งตลาด ดงัเช่นโรงงาน
แป้งมนัเอี�ยมอีสานอุตสาหรรมจาํกดั ที�อาํเภอนํ� ายืน และโรงงานผลิตเอทานอล อุบลการเกษตรพืชพลงังาน 
อาํเภอทุ่งศรีอุดม จึงทาํให้จงัหวดันี�ปลูกมนัสําปะหลงัมากรองจากจงัหวดัอุดรธานี ขณะเดียวการมีโรงงานซุน
เจริญพืชผล เป็นโรงงานผลิตยางแผ่นแปรรูปรมควนั ในพื�นที�อาํเภอเดชอุดม จึงทาํให้เกษตรกรนิยมปลูก
ยางพารามาก เพราะใกลแ้หล่งรับซื�อ 
 - การมีเกษตรกรตวัอยา่งนาํร่องปลูกเป็นตน้แบบ และประสบผลสาํเร็จ รํ� ารวย จึงเรียนรู้
ลอกเลียนแบบและยดึมั�นเป็นแบบอยา่ง 
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บทที� 4 

สรุปและข้อเสนอแนะ 

  โครงการจดัทาํแผนที�สภาพการใชที้�ดิน และการเปลี�ยนแปลงการใชที้�ดิน จงัหวดัอุบลราชธานี 
ปี พ.ศ.2553 ดาํเนินการภายใต้แนวคิดการเปลี�ยนแปลงทั�งปัจจยัภายในพื�นที� และปัจจยัภายนอกพื�นที�
โดยเฉพาะระบบรัฐ และระบบโลกที�เปลี�ยนแปลงอยา่งรวดเร็ว  อนัเป็นมูลเหตุทาํให้สภาพการใชที้�ดินมีการ
เปลี�ยนแปลงตลอดเวลา สภาพการเปลี�ยนแปลง มีลกัษณะอย่างไร  การเปลี�ยนแปลงเปลี�ยนไปจากสภาพการ
ใช้ที�ดินเดิมอะไร การเปลี�ยนแปลงดว้ยเงื�อนไข และปัจจยัใดเป็นประเด็นที�ตอ้งแสวงหาคาํตอบ ทั�งนี� เพื�อเป็น
ขอ้มูลพื�นฐานใน การวางแผนการจดัการพฒันาพื�นที�เพื�อใช้ประโยชน์ โดยมีวตัถุประสงค์เพื�อจดัทาํแผนที�
สภาพการใช้ที�ดิน และติดตามสถานการณ์การเปลี�ยนแปลงการใช้ที�ดินของจงัหวดัอุบลราชธานี ปี พ.ศ. 
2553 จากการสํารวจและวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยภาพถ่ายออร์โธสีเชิงเลข ร่วมกบัภาพดาวเทียม รายละเอียดสูง 
ซึ� งไดด้าํเนินโครงการตั�งแต่เดือน เมษายน พ.ศ. 2553 ถึง เดือน กนัยายน 2553 รวมระยะเวลาดาํเนินการทั�งสิ�น 6 
เดือน ครอบคลุมพื�นที�ดาํเนินการ จงัหวดัอุบลราชธานี เนื�อที�รวม 9,840,531 ไร่ โดยหวงัว่าสิ� งที�จะได้รับจาก
โครงการ คือ  
  1)  ฐานขอ้มูลรายละเอียดสภาพการใชที้�ดินที�เป็นปัจจุบนัของ จงัหวดัอุบลราชธานี  
  2)  แผนที�สภาพการใช้ที� ดินรายอาํเภอเชิงเลขของพื�นที�จังหวดัอุบลราชธานี มาตราส่วน 
1:25,000 และการเปลี�ยนแปลงการใช้ที�ดิน ในปี พ.ศ. 2550 และปี พ.ศ. 2553 ซึ� งสามารถนาํไปใช้เพื�อการ
กาํหนดแผนพฒันาการเกษตรกรรม และการใชป้ระโยชน์ที�ดินต่อไป  
  3)  ก่อเกิดทัศนคติที� ดีและมีความศรัทธาเชื�อมั�นในงานวิชาการของกรมพัฒนาที� ดินที� มี
ฐานขอ้มูลเป็นปัจจุบนัเท่าทนัสภาวการณ์  
  4)  มีผลต่อการทาํให้กรมพฒันาที�ดินเป็นสถาบนัที�เป็นผูน้าํเป็นศูนยร์วมหรือศูนยก์ลางของ
ขอ้มูลและสารสนเทศเชิงพื�นที�ของการใชที้�ดินเชิงเลขที�มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และประสิทธิคุณ 

4.1 สรุป 
 4.1.1 สรุปสภาพการใช้ที�ดินจังหวดัอุบลราชธานี ปี พ.ศ. 2553 
  จงัหวดัอุบลราชธานี มีพื�นที�รวมทั�งสิ�น 9,840,531 ไร่ ในปี พ.ศ. 2553 สภาพการใช้ที�ดินจาํแนกตาม
ประเภทการใชที้�ดิน พบวา่ พื�นที�เกษตรกรรมมีมากที�สุด มีเนื�อที� 5,975,492 ไร่ หรือร้อยละ 60.72  ของเนื�อที�จงัหวดั 
ในจาํนวนนี� ประกอบด้วย พื�นที�นาขา้ว 4,804,500 ไร่ หรือร้อยละ 48.82 ของเนื�อที�จงัหวดั ไมย้ืนตน้มีเนื�อที� 
638,240 ไร่ หรือ ร้อยละ 6.49 ในจาํนวนนี� เป็นพื�นที�ยางพาราถึง 543,870 ไร่ หรือร้อยละ 5.53 และพื�นที�ยูคา
ลิปตสั  84,158 ไร่ หรือร้อยละ 0.86 และพื�นที�ปาล์มนํ� ามนั 4,957 ไร่ หรือร้อยละ 0.05 ส่วนพืชไร่    มีเนื�อที� 
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426,867 ไร่ หรือร้อยละ 4.34  ส่วนใหญ่เป็นมนัสําปะหลัง 402,818 ไร่ หรือ ร้อยละ 4.09 รองลงมาคือ พริก 
12,604 ไร่ หรือร้อยละ 0.13 และไร่ร้างเนื�อที� 7,552 ไร่ หรือร้อยละ 0.08 ต่อจากพืชไร่เป็น       พื�นที�ปลูกไมผ้ล มี
พื�นที� 74,744 ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 0.76 ส่วนใหญ่เป็นมะม่วงหิมพานต ์49,952 ไร่ หรือร้อยละ 0.51 มะขาม 
3,628 ไร่ หรือร้อยละ 0.04  พื�นที�พืชสวน 12,677 ไร่ หรือร้อยละ 0.13 ประกอบดว้ยพืชผกั เช่น มะเขือ ถั�วฝักยาว 
หอม กระเทียม และไม้ดอก  ทุ่งหญ้าเลี� ยงสัตว์และโรงเรือนเลี� ยงสัตว์  มีพื�นที�  11,367 ไร่ หรือร้อยละ 0.12 
สถานที�เพาะเลี�ยงสัตวน์ํ�า มีพื�นที� 5,182 ไร่ หรือร้อยละ 0.05  เช่น สถานที�เพาะเลี�ยงปลา พื�นที�เกษตรผสมผสาน มี
พื�นที� 1,875 ไร่ หรือร้อยละ 0.01 และพืชนํ� าพื�นที�ทั�งหมดเป็นบวั มีพื�นที� 40 ไร่ ถดัจากพื�นที�เกษตรกรรม เป็น
พื�นที�ป่าไม ้ มีจาํนวน 2,083,008 ไร่ หรือ ร้อยละ 21.17 ในพื�นที�จาํนวนนี� ส่วนใหญ่เป็น ป่าดิบสมบูรณ์ 789,559 
ไร่ หรือร้อยละ 8.02 และป่าผลดัใบสมบรูณ์ 638,321 คิดเป็นร้อยละ 6.49 และป่าผลดัใบรอสภาพฟื� นฟู  
607,787 ไร่ หรือ  ร้อยละ 6.18   ต่อจากนั�นเป็นสภาพการใชที้�ดินในลกัษณะพื�นที�เบ็ดเตล็ดมีเนื�อที�970,365ไร่
หรือร้อยละ 9.86 ส่วนใหญ่เป็นพื�นที�ไมล้ะเมาะ 531,245 ไร่ หรือร้อยละ 5.40 พื�นที�หินโผล่ 256,836 ไร่ หรือ
ร้อยละ 2.61 พื�นที� ชุมชนและสิ� งปลูกสร้างมีเนื� อที�  452,367 ไร่  หรือร้อยละ 4.60 ของเนื� อที�จังหวัด 
ประกอบดว้ยพื�นที�หมู่บา้นมากที�สุด จาํนวนเนื�อที� 297,187 ไร่ หรือร้อยละ 3.02 รองลงมาคือ สถานที�ราชการ
และสถาบนัต่างๆ 75,771 ไร่ หรือร้อยละ 0.77 และพื�นที�สภาพการใชดิ้นที�มีพื�นที�นอ้ยที�สุดคือ พื�นที�แหล่งนํ� า 
มีเนื�อที� 359,299 ไร่ หรือร้อยละ 3.65 ส่วนใหญ่เป็นพื�นที�อ่างเก็บนํ� า 203,254 ไร่ หรือร้อยละ 2.07  ของเนื�อที�
จงัหวดั    
 4.1.2 สรุปการเปลี�ยนแปลงการใช้ที�ดินจังหวดัอุบลราชธานี ปี พ.ศ. 2550 และปี พ.ศ. 2553   
  จ า ก ต า ร า ง เ ป รี ย บ เ ที ย บ ส ภ า พ ก า ร ใ ช้ ที� ดิ น  ปี  พ . ศ .  2 5 5 0  แ ล ะ ปี  พ . ศ .  2 5 5 3  
แมร้ะยะเวลา 3-4 ปี พบว่าสภาพการใช้ที�ดินมีการเปลี�ยนแปลงทั�งในลกัษณะพื�นที�เพิ�มขึ�นและพื�นที�ลดลงที�
สาํคญัคือ    
  1) พื.นที�ชุมชนและสิ�งปลูกสร้าง การเปลี�ยนแปลงสภาพการใชที้�ดินมีพื�นที� เพิ�มขึ�น จากปี
พ.ศ. 2550 จํานวน 12,194 ไร่ การเปลี�ยนแปลงที� เกิดจากการขยายตัวของเมือง เมื�อชานเมือง 
 มีประชากรเคลื�อนยา้ยเขา้ไปตั�งถิ�นฐานหนาแน่นมากขึ�น มีความเจริญทั�งดา้นสาธารณูปโภค และอุปโภค 
สิ�งเหล่านี� เป็นเครื�องชี� ส่วนหนึ�งของลกัษณะกระบวนการกลายเป็นเมือง 
  2) พื.นที� เกษตรกรรม  การเปลี� ยนแปลงสภาพการใช้ที� ดินมีพื� นที�  เพิ�ม ขึ� น จากปี  
 พ.ศ. 2550  จาํนวน 254,194 ไร่ เนื�องจากการเปลี�ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจและสังคม ราคาผลผลิตที�
สอดคล้องกบันโยบายของรัฐบาล เนื�องจากแผนผลกัดนัการใช้พลงังานทดแทนของรัฐบาล ทาํให้ความ
ตอ้งการใชพ้ืชพลงังานเพิ�มมากขึ�น เช่น มนัสําปะหลงั มีพื�นที�ปลูกเพิ�มขึ�น สังเกตจากราคาที�มากกวา่ 2 บาท
ต่อกิโลกรัม ยางพารา ราคาเฉลี�ยอยูที่�กิโลกรัมละ 100 บาท เป็นราคาที�เกิดจากความตอ้งการของตลาดโลกมี
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มากขึ�น เพราะภาวะอุตสาหกรรมยางรถยนต์ที�ฟื� นตวัราคายางพาราในตลาดโลก ส่งผลให้เกษตรกรทาํการ
ปลูกพืชตามนโยบายจึงทาํใหเ้กิดการเปลี�ยนแปลงการใชที้�ดินสูง  
  3) พื.นที�ป่าไม้ การเปลี�ยนแปลงสภาพการใช้ที�ดินมีพื�นที� ลดลง เมื�อพิจารณาเฉพาะส่วน
เนื�อที�เป็นไร่ พบว่าพื�นที�ป่าไมล้ดลงมากที�สุดถึง 648,488 ไร่ ของเนื�อที�เดิม การลดลงของพื�นที�ป่าเกิดจาก
จาํนวนประชากรในประเทศที�เพิ�มขึ�นและการขยายตวัทางดา้นเศรษฐกิจทาํใหป้ระชาชนใชป้ระโยชน์จากป่า
ไมม้ากขึ�น ทั�งในลกัษณะของการเป็นที�อยู่อาศยั การตดัไมเ้พื�อการคา้ การใช้และ   การเผาพื�นที�ป่าเพื�อ
การเกษตร การเปลี�ยนพื�นที�ป่าเป็นพื�นที�ท่องเที�ยว เช่น สถานที�พกัผอ่น   สถานตากอากาศ สนามกอล์ฟ เป็น
ตน้ รวมถึงการกวา้นซื�อที�ดินเพื�อการเก็งกาํไร นอกจากนี�  การพฒันาโครงสร้างพื�นฐานของรัฐ ไดแ้ก่ การ
สร้างเขื�อน การตดัถนน และการเดินสายไฟแรงสูงก็เป็นสาเหตุหนึ�งของการทาํลายพื�นที�ป่าเป็นบริเวณกวา้ง 
  4) พื.นที�แหล่งนํ.า  การเปลี�ยนแปลงสภาพการใช้ที�ดินมีพื�นที� เพิ�มขึ� น จากปีพ.ศ. 2550  
จาํนวน 13,033 ไร่ เนื�องจากความตอ้งการนํ� าใชใ้นกิจกรรมต่างๆ เช่น ความตอ้งการนํ� าใชใ้นกิจกรรมต่างๆ 
มีปริมาณเพิ�มสูงขึ�น ความสมดุลของทรัพยากรนํ� าระหว่างฤดูแลง้และฤดูฝนไม่สมดุล รวมถึงการใช้นํ� าใน
กิจกรรมต่างๆ ที�ขาดแผนการใช้ที�รัดกุมและเหมาะสม เพื�อใช้ทาํนา ปลูกพืชไร่ ปลูกพืชผกัและเพื�อการ
อุปโภคบริโภคของประชาชนในหมู่บา้น นอกจากนี� ยงัใชเ้ป็น แหล่งเพาะพนัธ์ุปลาและกุง้นํ� าจืด ตลอดจน
ช่วยป้องกนัและบรรเทานํ�าท่วมแก่พื�นที�เพาะปลูก 
  5) พื.นที�เบ็ดเตล็ด  การเปลี�ยนแปลงสภาพการใช้ที�ดินมีพื�นที� เพิ�มขึ�น จากปี พ.ศ. 2550 
จาํนวน 368,336 ไร่ เป็นพื�นที�หินโผล่ที�เกิดจากการสํารวจสภาพการใช้ที�ดินและการแยกประเภทการใช้
ที�ดินในปี พ.ศ. 2553 ที�มีความละเอียดถูกตอ้งมากขึ�น 

4.2 ข้อเสนอแนะ 

 4.2.1 การสาํรวจสภาพการใชที้�ดินโดยใชเ้ทคโนโลยีการสํารวจระยะไกล จากการใช ้ภาพดาวเทียม 
รายละเอียดสูง ทาํให้การสํารวจทาํได้อย่างรวดเร็ว ทนัสมยั และสะดวกยิ�งขึ�นโดยเฉพาะในพื�นที�ที�การ
คมนาคมยงัไม่สะดวก ทาํให้สามารถสํารวจได้ครอบคลุมพื�นที�มากยิ�งขึ� นแต่การใช้ภาพดาวเทียม 
รายละเอียดสูงยงัมีขอ้จาํกดั เนื�องจากในบางครั� งภาพที�ไดมี้สีคลา้ยกนั เช่น พื�นที�ป่าไมก้บัไมย้ืนตน้ที�ให้สี
แดงเขม้คลา้ยกนั การปลูกพืชไร่ซึ� งบางครั� งหลงัการเก็บเกี�ยวทาํให้กลายเป็นพื�นที�วา่งเปล่า ภาพดาวเทียม ที�
ไดจ้ะเป็นสีขาวซึ� งเป็นลกัษณะของพื�นที�ว่างเปล่าการตีความโดยใชภ้าพดาวเทียม เพียงอย่างเดียวจึงอาจทาํ
ใหเ้กิดความผดิพลาดได ้ดงันั�นการตรวจสอบความถูกตอ้งโดยการใชแ้ผนที�สภาพที�ดินในอดีต ภาพถ่ายทาง
อากาศสี และการสาํรวจภาคสนามซึ�งเป็นการสาํรวจโดยใชส้ายตาและการสอบถามขอ้มูลจากคนในพื�นที�จึง
มีความจาํเป็นอยา่งมาก เพื�อใหไ้ดข้อ้มูลที�มีประสิทธิภาพมากยิ�งขึ�น 
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 การติดตามสถานภาพเปลี�ยนแปลงการใชที้�ดินของประเทศไทย ที�ไดด้าํเนินการมาใน ปี พ.ศ. 
2553 เป็นขอ้มูลเนื�อที�ที�ไดม้าจาก แผนที�มาตราส่วน 1:25,000 นบัวา่เป็นแผนที� ที�มีมาตราส่วนละเอียดที�สุด
เท่าที�ไดด้าํเนินการมา ประกอบดว้ยการใชภ้าพถ่ายทางอากาศสี มาตราส่วน 1:4,000 และภาพดาวเทียม ที�
ทนัสมยั และแผนที�ภูมิประเทศมาตราส่วน 1:50,000 ซึ� งในอดีตที�ผา่นมาไดจ้ดัทาํแผนที�มาตราส่วนขนาด
เล็กรายละเอียดของขอ้มูลหยาบ มาตราส่วน 1:50,000 – 1:1,000,000 และยงัไม่มีการนาํภาพถ่ายทางอากาศ
สีมาประยุกตใ์ช ้ดงันั�นขอ้มูลการใชที้�ดินในแผนที�มาตราส่วน 1:25,000 จะมีความถูกตอ้งสมบูรณ์สามารถ
นาํขอ้มูลไปใชป้ระโยชน์ในการหาพื�นที�ปลูกพืชเศรษฐกิจและติดตามการเปลี�ยนแปลงการใชที้�ดิน ตลอดจน
จดัทาํแผนพฒันาในระดบัต่างๆ ไดเ้ป็นอยา่งดี 

4.2.2 การสํารวจสภาพการใชที้�ดิน  ในอดีตไดมี้การทาํแผนที�ในมาตราส่วนที�หยาบแต่ปัจจุบนัไดมี้
การปรับปรุงการทาํแผนที�ในมาตราส่วนที�มีความละเอียดมากขึ� น และมีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีภูมิ
สารสนเทศเขา้มาใช้ในการพฒันา การนาํเขา้ขอ้มูลที�มีความละเอียดสูงและมีความถูกตอ้งตามพิกดัทาง
ภูมิศาสตร์ตามหลกัสากล การจาํแนกสภาพการใชที้�ดินที�ในอดีตยงัไม่มีวิธีการจาํแนกโดยใชห้ลกัเกณฑ์ ใน
การจาํแนกที�ชดัเจน การใชที้�ดินประเภทเดียวกนัอาจถูกจาํแนกในประเภทการใชที้�ดินที�ต่างกนัไดขึ้�นอยูก่บั
ความเชี�ยวชาญ หรือจากประสบการณ์ของผูพ้ิจารณา หรือผูใ้ช้แต่ละคน ตลอดจนการแบ่งประเภทการใช้
ที�ดินที�กาํหนดยงัไม่เป็นสากลเท่าที�ควร 

4.2.3 การมียุทธศาสตร์ที�ดีและมีการบริหารจดัการยุทธศาสตร์ที�มีประสิทธิภาพ ส่งผลให้เกิดการ
เปลี�ยนแปลงดา้นเศรษฐกิจอยา่งรวดเร็ว โดยมีการกาํหนดยุทธศาสตร์ของ จงัหวดัอุบลราชธานี ในดา้นการ
พฒันาการเกษตรและแปรรูปสินคา้ทางการเกษตร ไดแ้ก่ 

 1) การพฒันาและส่งเสริมการผลิตขา้วหอมมะลิปลอดสารพิษ และขา้วหอมมะลิอินทรีย ์
 2) การพฒันาและส่งเสริมการผลิตพืชเศรษฐกิจ 
 3) การพฒันาและบริหารการจดัการดินและนํ�าเพื�อการเกษตร 
 4) การพฒันาและส่งเสริมปศุสัตวแ์ละการประมง 
 จากยุทธศาสตร์ดงักล่าว ทาํให้จงัหวดัอุบลราชธานี มีการเปลี�ยนแปลงสภาพการใชที้�ดินดา้น

พื�นที�เกษตรกรรม พื�นที�แหล่งนํ�า พื�นที�ชุมชนและสิ�งปลูกสร้าง พื�นที�เบด็เตล็ด ตามลาํดบั 
4.2.4 ประเมินสถานภาพและแนวโนม้การเปลี�ยนแปลงการใชที้�ดิน รวมถึงรูปแบบการใชป้ระโยชน์

พื�นที� และความเหมาะสมของการใช้ประโยชน์พื�นที�ตามขอ้กาํหนด ในพระราชบญัญติัพฒันาที�ดิน พ.ศ. 
2551 กาํหนดมาตรการอนุรักษ์ดินและนํ� า เช่น การปลูกพืชแบบขั�นบนัได การส่งเสริม/สนบัสนุนรูปแบบ
ระบบวนเกษตร และการปลูกพืชคลุมดินในพื�นที�เกษตรเชิงเดี�ยว หลีกเลี�ยงกิจกรรมการชะลา้งพงัทลายของ
หนา้ดินทั�งที�เกิดขึ�นเองตามธรรมชาติ หรือกิจกรรมของมนุษย ์เช่น เกษตรกรรมในพื�นที�ที�มีความลาดชนัสูง 
ชุมชน/ที�อยูอ่าศยั การพฒันาโครงสร้างพื�นฐานตามนโยบายของหน่วยงานทุกภาคส่วนในพื�นที�  เป็นตน้  
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 ควบคุมกิจกรรมต่าง ๆ ที�ส่งผลกระทบต่อคุณภาพของดิน เช่น การใชส้ารเคมีในพื�นที�ปลูกพืช
เศรษฐกิจและพืชพลงังาน รวมทั�งการขยายตวัของแหล่งชุมชน/ที�อยู่อาศยั เน้นการจดัการที�ดินโดยชุมชน
เพื�อชุมชน เช่น การตั�งกฎกติกาการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรในพื�นที� ทั�งนี� จะตอ้งให้สอดคลอ้งกบัความ
ตอ้งการและเหมาะสมในแต่ละพื�นที� ตลอดจนเนน้การบริหารจดัการพื�นที�จากทุกภาคส่วน เช่น หน่วยงาน
ภาครัฐ องคก์รเอกชน และหน่วยงานอื�นๆ ที�เกี�ยวขอ้งในพื�นที� เพื�อประสานความร่วมมือในการทาํงานและ
กาํหนดกรอบแผนการจดัการพื�นที�ในระยะยาว เช่น โครงการจดัการและฟื� นฟูระบบนิเวศเขา เป็นตน้ 

 การวางผงัเมืองจะช่วยป้องกนัปัญหาต่าง ๆ และชี�นาํในการพฒันาได ้ ในเรื�องของการกาํหนด
ขนาดการเจริญเติบโต  ของเมืองและประชากรให้เหมาะสมและสอดคลอ้งกบัการพฒันาทางเศรษฐกิจ และ
ความสามารถในการบริการดา้นสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ รวมทั�งกาํหนดทิศทางและ  รูปแบบของ
การขยายเมืองไปในทางที�เหมาะสม กาํหนดการแบ่งยา่นการใชป้ระโยชน์ที�ดินประเภทต่าง ๆ กาํหนดระบบ
การคมนาคมขนส่งและระบบสาธารณูปโภคใหส้อดคลอ้งสัมพนัธ์  กบัการใชป้ระโยชน์ที�ดินและสิ�งสุดทา้ย
คือ เป็นแนวทางในการดาํเนินงานและประสานงานในการให้บริการดา้นสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
ต่าง ๆ ให้มีความสอดคลอ้งซึ� งกนัและกนั  และเอกชนสามารถทราบทิศทางการพฒันาที�ชัดเจนขึ�น  การ
จดัทาํผงัเมืองจะสาํเร็จลุล่วงไดผ้ล  ตามวตัถุประสงคไ์ดน้ั�น จาํเป็นจะตอ้งมีกฎหมายรองรับ ปัจจุบนัปี 2551 
มีพระราชบัญญัติ  การผงัเมือง (ฉบับที�  3) พ.ศ. 2535 ซึ� งเป็นกฎหมายแม่บทที�ได้แก้ไขเพิ�มเติมจาก
พระราชบญัญติัการผงัเมือง พ.ศ. 2518  ให้อาํนาจแก่ผูรั้บผิดชอบในการจดัทาํผงัเมือง  ซึ� งมีอยู่ 2 ประเภท 
คือ ผงัเมืองรวม และผงัเมืองเฉพาะ ผงัเมืองรวมเป็นผงัแม่ ซึ� งจะกาํหนดนโยบายโครงการตลอดจนมาตรการ
ต่าง ๆ ที�จะใชเ้ป็นแนวทางเพื�อควบคุมการพฒันาเมืองให้เป็นไปตามวตัถุประสงค ์ในขณะที�ผงัเมืองเฉพาะ
เป็นผงัที�จดัทาํขึ�นใชด้าํเนินการเพื�อพฒันาเมืองและสนบัสนุนผงัเมืองรวม นอกจากนั�นการวางผงัเมืองเมื�อมี
การประกาศใช้บงัคบัตามกฎหมายแลว้ และมีมาตรการเสริมเพื�อให้ผงัเป็นไปตามวตัถุประสงค์ จะช่วยลด
ปัญหาต่าง ๆ ดงัที�เคยมีมาในอดีตได ้เนื�องจากมีการจดัระบบการใชป้ระโยชน์ที�ดินโครงข่ายคมนาคมขนส่ง 
และบริการสาธารณูปโภคต่างๆ มีการวางแผนเพื�อจดัเตรียมไวล่้วงหนา้อยา่งสอดคลอ้งและมีประสิทธิภาพ 
ตลอดจนจะช่วยอนุรักษ์ทรัพยากรที�มีคุณค่าทางธรรมชาติ ประวติัศาสตร์และสภาพแวดล้อม ฯลฯ 
นอกจากนี�ยงัเป็นหนทางหนึ�งที�จะช่วยใหเ้กิดความมั�นใจในการพฒันาและการลงทุนของภาคเอกชนอีกดว้ย   
( วารสารกรมโยธาธิการและผงัเมือง, 2551 ) 

 
 
 
 
 



108 
 

บรรณานุกรม 
 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ .2553. สถานการณ์ข้าวโลกเดือนมิถุนายน 2553. กรุงเทพฯ: กระทรวง
 เกษตรและสหกรณ์ 
กระทรวงพาณิชย.์2550. ข้อมูลเศรษฐกจิการค้าจังหวดัอุบลราชธานี. กระทรวงพาณิชย ์
กลุ่มงานยทุธศาสตร์และพฒันาการเกษตร.2553.  แผนความต้องการพฒันาการเกษตรและสหกรณ์  
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สืบคน้เมื�อ 4กนัยายน2553จากhttp://www.thaienvimonitor.net/Database/table_forest.htm 
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ตารางที� 19       การจาํแนกการใชป้ระโยชน์ที�ดิน (Land Use Classification) 

ระดบั/Level 1 ระดบั/Level 2 ระดบั/Level 3 

U U1 ตวัเมอืงและย่านการค้า       

พื.นที�ชุมชนและ  City, Town ,       

สิ�งปลูกสร้าง  Commercial       

Urban and U2 หมู่บ้าน U200 หมู่บา้นจดัสรรร้าง Abandoned village 

Built-up land   village U201 หมู่บา้น Village 

    U202 หมู่บา้นชาวไทยภูเขา   Hill tribe village 

 U3 สถานที�ราชการ       

  และสถาบันต่างๆ      

  Institutional land      

 U4 สถานีคมนาคม  U401 สนามบิน Airport 

  Transportation, U402 สถานีรถไฟ   Railway station 

  Communication  U403 สถานีขนส่ง   Bus station 

  and Utility U404 ท่าเรือ Harbour 

    U405 ถนน Road 

    *U406 ทางรถไฟ Railway  

 U5 ย่านอุตสาหกรรม U500 โรงงานอุตสาหกรรมร้าง  Abandoned factory 

  Industrial land U501 นิคมอุตสาหกรรม  Industrial  estate 

           U502 โรงงานอุตสาหกรรม   Factory 

    U503 
ลานตากและแหล่งรับซื�อ
ทางการเกษตร Agricultural product trading centers 

 U6 อื�นๆ  U600 สถานที�ร้าง  Abandoned area 

  Other U601 สถานที�พกัผอ่นหยอ่นใจ  Recreation area 

    U602 สนามกอลฟ์   Golf  course 

    U603 สุสาน,ป่าชา้   Cemetery 

    U604 ศูนยอ์พยพ   Refugee camp 

    *U605 สถานีบริการนํ� ามนั  Gassoline Station 
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ตารางที� 19       การจาํแนกการใชป้ระโยชน์ที�ดิน (Land Use Classification) (ต่อ) 
 

ระดบั/Level 1 ระดบั/Level 2 ระดบั/Level 3 

A A1 นาข้าว  A100 นาร้าง    Abandoned paddy field 
พื.นที�

เกษตรกรรม  Paddy field A101  นาขา้ว Rice paddy 
Agricultural 

land A2 พชืไร่    A200  ไร่ร้าง   Abandoned field crop 

  Field crop A201     พืชไร่ผสม   Mixed field crop 

    A202     ขา้วโพด  Corn 

   A203     ออ้ย  Sugarcane 

    A204     มนัสาํปะหลงั   Cassava 

    A205     สบัปะรด   Pineapple 

    A206     ยาสูบ  Tobacco 

    A207     ฝ้าย   Cotton 

    A208     ถั�วเขียว   Mungbean 

    A209     ถั�วเหลือง    Soybean 

    A210     ถั�วลิสง   Peanut 

    A211     ปอแกว้ ปอกระเจา  Kenaf, Jute 

    A212     ถั�วดาํ ถั�วแดง  Black bean, Red bean 

    A213     ขา้วฟ่าง   Sorghum 

    A214     ละหุ่ง   Castor bean 

    A215     งา    Sesame 

    A216     ขา้วไร่   Upland rice 

    A217     มนัฝรั�ง   Potato 

    A218     มนัแกว    Jam potato 

    A219     มนัเทศ   Sweet potato 

    A220     แตงโม   Watermelon 

    A221     ลูกเดือย   Millet 

    A222     ขิง            Ginger   
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ตารางที� 19       การจาํแนกการใชป้ระโยชน์ที�ดิน (Land Use Classification) (ต่อ) 

 

ระดบั/Level 1 ระดบั/Level 2 ระดบั/Level 3 

    A223     กะหลํ�าปลี  Cabbage 

   A224     มะเขือเทศ  Tomato 

    A225     วา่นหางจรเข ้  Aloevera 

    A226     ป่านศรนารายณ์   Agave 

    A227     ปอสา   Paper mulberry 

    A228     ทานตะวนั  Sunflower 

    A229     พริก   Chili 

    A230     ขา้วสาลี   Wheat 

    A231   ขา้วบาร์เลย ์  Barley 

    A232     ขา้วไรย ์  Rye 

   A233     ฝิ� น   Opium 

    A234     กญัชา   Marihuana 

   A235     กระเจี�ยบ   Roselle 

   A236     เผือก  Taro 

 A3 ไม้ยนืต้น  A301 ไมย้นืตน้ผสม   Mixed perennial 

  Perennial A302     ยางพารา   Para rubber 

    A303     ปาลม์นํ� ามนั   Oil palm 

    A304     ยคูาลิปตสั   Eucalyptus 

    A305     สกั   Teak 

    A306     สะเดา   Magosa 

    A307     สนประดิพทัธ์  Casuarina 

    A308     กระถิน   Acacia 

    A309     ประดู่   Pterocarpus sp. 

    A310     ซอ้   Gmelwa sp. 

    A311     ไมช้ายเลน   Mangrove 

    A312     กาแฟ   Coffee 

    A313     ชา   Tea 
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ตารางที� 19       การจาํแนกการใชป้ระโยชน์ที�ดิน (Land Use Classification) (ต่อ) 

 

ระดบั/Level 1 ระดบั/Level 2 ระดบั/Level 3 

    A314     หม่อน   Mulberry 

    A315      ไผ ่  Bamboo 

    A316     นุ่น   Kapok 

    A317     หมาก   Betel palm 

    A318     จามจุรี   Rain tree 

    A319     ตีนเป็ด  Cerlera sp. 

    A320      เปลา้  Croton sp. 

    A321      ยมหอม  Indian mahogany 

    A322       กฤษณา  Agalloch 

    A323 ตะก ู New Guinea labula 

 A4  ไม้ผล   A401     ไมผ้ลผสม   Mixed orchard 

  Orchard A402     สม้   Orange 

    A403     ทุเรียน   Durian 

    A404      เงาะ   Rambutan 

    A405     มะพร้าว    Coconut 

   A406     ลิ�นจี�   Litchi 

    A407     มะม่วง   Mango 

    A408    มะม่วงหิมพานต ์  Cashew 

   A409     พทุรา   Jujube 

   A410     นอ้ยหน่า   Custard apple 

    A411     กลว้ย   Banana 

    A412     มะขาม   Tamarind 

    A413     ลาํไย    Longan 

    A414     ฝรั�ง   Guava 

    A415     มะละกอ  Papaya 

    A416     ขนุน   Jack fruit 

    A417     กระทอ้น   Santol 
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ตารางที� 19       การจาํแนกการใชป้ระโยชนที�ดิน (Land Use Classification) (ต่อ) 

 

ระดบั/Level 1 ระดบั/Level 2 ระดบั/Level 3 

   A418     ชมพู ่  Rose apple 

    A419     มงัคุด   Mangosteen 

    A420     ลางสาด  ลองกอง  Langsat 

    A421     ระกาํ สละ   Rakum, Sala  

    A422     มะนาว   Lime 

    A423     ไมผ้ลเมืองหนาว  Sub-tropical fruit 

    A424     มะขามเทศ  Manila tamarind 

    A425     มะกอกนํ� า   Elaeocarpaceae 

    A426     แกว้มงักร   Dragon fruit 

    A427 สม้โอ Pomelo 

    A428 ละมุด Sapodilla 

    A429 มะปราง มะยงชิด Plummango 

    A430 มะไฟ Burmese grape 

    A431 ทบัทิม Pomegranate 

 A5 พชืสวน    A501     พืชสวนผสม   Mixed horticulture 

  Horticulture A502     พืชผกั   Truck crop 

    A503     ไมด้อก   Floricultural 

    A504     องุ่น   Vine 

    A505     พริกไทย   Pepper 

    A506     สตรอเบอรี�   Strawberry 

    A507     เสาวรส  Passion fruit 

    A508     แรสเบอรี�   Raspberry 

    A509     พืชสมุนไพร   Herbs 

   A510     นาหญา้   Grass plantation 

    A511     หวาย   Rattan  

   A512 แคนตาลูป Cantaloupe 
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ตารางที� 19       การจาํแนกการใชป้ระโยชน์ที�ดิน (Land Use Classification) (ต่อ) 

 

ระดบั/Level 1 ระดบั/Level 2 ระดบั/Level 3 

 *A6 ไร่หมุนวยีน A600     ไร่ร้าง   Bush fallow 

  Swidden cultivation    รหสัระดบั 3 เช่นเดียวกบั A2 

 A7  ทุ่งหญ้าเลี.ยงสัตว์และ A700 โรงเรือนร้าง Abandoned farm house 

  โรงเรือนเลี.ยงสัตว์ A701    ทุ่งหญา้เลี�ยงสตัว ์  Pasture 

  Pasture and farm house A702     
โรงเรือนเลี�ยงโค  กระบือ 
และมา้  Cattle farm house 

   A703     โรงเรือนเลี�ยงสตัวปี์ก  Poultry  farm house 

    A704     โรงเรือนเลี�ยงสุกร  Swine farm house 

 A8 พชืนํ.า    A801     พืชนํ� าผสม   Mixed aquatic plant 

  Aquatic plant A802      กก   Reed 

    A803     บวั   Lotus 

    A804     กระจบั   Water chestnut 

    A805     แหว้  Water chestnut  

    A806     ผกับุง้   Water spinach 

    A807     ผกักะเฉด   Watercress 

 A9 สถานที�เพาะเลี.ยงสัตว์นํ.า A900     
สถานที�เพาะเลี�ยงสตัวน์ํ� า
ร้าง  Abandoned aquacultural land 

  Aquacultural land A901     
สถานที�เพาะเลี�ยงสตัวน์ํ� า
ผสม  Mixed aquacultural land 

    A902     สถานที�เพาะเลี�ยงปลา  Fish farm 

    A903     สถานที�เพาะเลี�ยงกุง้  Shrimp farm 

    A904     สถานที�เพาะเลี�ยงปู หอย  Crab/ Shellfish farm 

    A905     ฟาร์มจระเข ้  Crocodile farm 

 A0 

 เกษตรผสมผสาน/ไร่นา

สวนผสม       

  

Integrated farm/ 

Diversified farm       
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ตารางที� 19       การจาํแนกการใชป้ระโยชน์ที�ดิน (Land Use Classification) (ต่อ) 

 

ระดบั/Level 1 ระดบั/Level 2 ระดบั/Level 3 

F F1  ป่าดบิ    F100    ป่าดิบรอสภาพฟื� นฟ ู  Disturbed evergreen forest 

พื.นที�ป่าไม้  Evergreen forest F101     ป่าดิบสมบูรณ์   Dense evergreen forest 

Forest land F2 ป่าผลดัใบ    F200     ป่าผลดัใบรอสภาพฟื� นฟ ู  Disturbed deciduous forest 

  Deciduous forest F201 ป่าผลดัใบสมบูรณ์   Dense deciduous forest 

 F3 ป่าเลน   F300    ป่าเลนรอสภาพฟื� นฟ ู  Disturbed mangrove  forest 

  Mangrove  forest F301     ป่าเลนสมบูรณ์   Dense mangrove  forest 

 F4 ป่าพรุ   F400     ป่าพรุรอสภาพฟื� นฟู   Disturbed swamp forest 

  Swamp forest F401    ป่าพรุสมบูรณ์   Dense swamp forest 

 F5 สวนป่า  F500     สวนป่ารอสภาพฟื� นฟู   Disturbed forest plantation 

  Forest Plantation F501    สวนป่าสมบูรณ์   Dense forest plantation 

 F6 วนเกษตร    
พื�นที�ปลูกป่าร่วมกบั
การเกษตร   

  Agro - forestry      

W W1 แหล่งนํ.าธรรมชาต ิ W101     แม่นํ� าลาํคลอง River, Canal 

พื.นที�นํ.า   Natural water body W102    หนอง บึง  ทะเลสาบ Natural water resource 

Water Body         

 W2 แหล่งนํ.าที�สร้างขึ.น         W201     อ่างเก็บนํ� า  Reservoir 

  Reservoir (Built-up) W202     บ่อนํ� าในไร่นา   Farm pond 

    W203     คลองชลประทาน  Irrigation canal 

M M1 ทุ่งหญ้าและไม้ละเมาะ  M101     ทุ่งหญา้   Grass 

พื.นที�เบ็ดเตลด็  Rangeland M102     ไมล้ะเมาะ   Scrub  
Miscellaneous 

land    M103     ไผ ่  Bamboo 

 M2 พื.นที�ลุ่ม        

  Marsh and Swamp      

 M3 เหมอืงแร่  บ่อขุด  M300     เหมืองเก่า บ่อขดุเก่า Abandoned mine,pit 

  Mine, pit M301     เหมืองแร่   Mine 
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ตารางที� 19       การจาํแนกการใชป้ระโยชน์ที�ดิน (Land Use Classification) (ต่อ) 

 

ระดบั/Level 1 ระดบั/Level 2 ระดบั/Level 3 

   M302     บ่อลูกรัง    Laterite pit 

   M303          บ่อทราย    Sand pit 

   M304     บ่อดิน  Soil pit 

 M4 อื�นๆ M401     นาเกลือ   Salt flat 

  Other M402          หาดทราย   Beach    

   M403     ที�หินโผล่   Rock out crop 

   M404     ที�ทิ�งขยะ       Garbage dump   

   M405     พื�นที�ถม    Landfill 

 

หมายเหตุ : 
 1)  การเขียนสญัลกัษณ์ผสม ใชเ้ครื�องหมายดงันี�  :- 
   X/Y พื�นที�การใชป้ระโยชนที์�ดิน 2 ชนิด ในอตัราส่วนประมาณ 50% ต่อ 50% 
 2)  แผนที�โครงการชลประทานไดม้าจาก กรมชลประทาน และหน่วยงานอื�นที�รับผดิชอบ 
 3)  พื�นที�ที�เคยทาํเกษตรกรรมแต่ปล่อยทิ�งร้างมานาน เนื�องจากดินไม่เหมาะสม หรือพื�นที�ที�ดินมี 
 ความอุดมสมบูรณ์ตํ�าโดยธรรมชาติ ใชส้ญัลกัษณ์ M101 สาํหรับพื�นที�ที�มีหญา้เป็นส่วนใหญ่  
 M102 สาํหรับพื�นที�ที�เป็นไมพุ้ม่หรือสลบัหญา้บางส่วน และ M403 สาํหรับพื�นที�หินโผล่ 
  บนแผนที�มาตราส่วน 1:50,000 หรือพื�นที� 10 ไร่ บนแผนที�มาตราส่วน 1:25,000) 
 4) ขนาดของหน่วยแผนที�การใชที้�ดินที�เลก็ที�สุดสาํหรับลงบนแผนที�คือ 0.25 ตารางเซนติเมตร  
 (0.5x0.5 ซม. หรือพื�นที� 40 ไร่  
 5)  สาํหรับพื�นที�ที�มีการชลประทานใส่ I ไวส้ญัลกัษณ์ เฉพาะงานระดบัโครงการพิเศษ เท่านั�น 
 6)  * ใชใ้นการจาํแนกแผนที�การใชที้�ดินมาตราส่วนใหญ่ ตั�งแต่ 1:4,000 ขึ�นไป เท่านั�น 
        
      ส่วนวเิคราะห์สภาพการใชที้�ดิน 
      สาํนกัสาํรวจดินและวางแผนการใชที้�ดิน 
      กรมพฒันาที�ดิน 
      19 พฤศจิกายน 2552
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