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สารบัญตาราง 

ตารางที�    หน้า

                 

1    ลกัษณะอุตุนิยมวทิยา จงัหวดัอุดรธานี เฉลี�ยรายเดือน 39 ปี พ.ศ. 2513-2552 10                     
2   จาํนวนประชากรจงัหวดัอุดรธานี  ปี พ.ศ. 2552 27 
3 สภาพการใชที้�ดิน จงัหวดัอุดรธานี ปี พ.ศ. 2554 31 
4 เปรียบเทียบการเปลี�ยนแปลงการใชที้�ดินจงัหวดัอุดรธานีระหวา่ง ปี พ.ศ. 2550 และ พ.ศ. 2554 52 
5 รายละเอียดการเปลี�ยนแปลงการใช้ที�ดินจงัหวดัอุดรธานี ระหว่าง ปี พ.ศ. 2550  53 
 และ พ.ศ. 2554  
 

ตารางผนวกที� หน้า 
 
1 เปรียบเทียบประเภทการใชที้�ดินจงัหวดัอุดรธานี ระหวา่ง ปี พ.ศ. 2550 และ พ.ศ. 2554 ผ-3 
2 การจาํแนกการใชป้ระโยชน์ที�ดิน (Land Use Classification) ผ-8 
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สารบัญภาพ 

ภาพที�                       หน้า

    

1    ขั)นตอนการทาํงานในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 5  
2 ขอบเขตการปกครอง จงัหวดัอุดรธานี 8 
3 แผนภูมิลกัษณะอุตุนิยมวทิยา จงัหวดัอุดรธานี เฉลี�ยรายเดือน 39 ปี พ.ศ. 2513-2552 11  
4 แหล่งนํ)า และพื)นที�ชลประทาน จงัหวดัอุดรธานี 23  
5  เขตป่าไม ้ตามกฎหมาย จงัหวดัอุดรธานี 25 
6 แผนภูมิสัดส่วนของการใชที้�ดินประเภทต่าง ๆ จงัหวดัอุดรธานี ปี พ.ศ. 2554 29 
7 สภาพการใชที้�ดินจงัหวดัอุดรธานี  ปี พ.ศ. 2554 30 
8 แผนภูมิสัดส่วนการใชที้�ดินประเภทพื)นที�เกษตรกรรม จงัหวดัอุดรธานี ปี พ.ศ. 2554 37 
9 ขอ้มูลดาวเทียม LANDSAT-5 ระบบ TM บนัทึกเมื�อวนัที� 19 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2554 41 
 แสดงพื)นที�ปลูกนาขา้วและภาพถ่ายจากพื)นที�ปลูกนาขา้ว บริเวณ อาํเภอเพญ็  
 จงัหวดัอุดรธานี 
10 ขอ้มูลดาวเทียม LANDSAT-5 ระบบ TM บนัทึกเมื�อวนัที� 2 มกราคม พ.ศ. 2554 42 
 แสดงพื)นที�ปลูกออ้ยและภาพถ่ายจากพื)นที�ปลูกออ้ย บริเวณ อาํเภอโนนสะอาด 
 จงัหวดัอุดรธานี 
11 ขอ้มูลดาวเทียม LANDSAT-5 ระบบ TM บนัทึกเมื�อวนัที� 2 มกราคม พ.ศ. 2554 43 
  แสดงพื)นที�ปลูกมนัสาํปะหลงัและภาพถ่ายจากพื)นที�ปลูกมนัสาํปะหลงั 
 บริเวณอาํเภอศรีธาตุ จงัหวดัอุดรธานี 
12 ขอ้มูลดาวเทียม LANDSAT-5 ระบบ TM บนัทึกเมื�อวนัที� 12 เมษายน พ.ศ. 2553 44 
 แสดงพื)นที�ปลูกยางพาราและภาพถ่ายจากพื)นที�ปลูกยางพารา บริเวณ อาํเภอนายงู 
 จงัหวดัอุดรธานี  
13 ขอ้มูลดาวเทียม LANDSAT-5 ระบบ TM บนัทึกเมื�อวนัที� 2 มกราคม พ.ศ. 2554 45 
  แสดงพื)นที�ปลูกยคูาลิปตสัและภาพถ่ายจากพื)นที�ปลูกยคูาลิปตสั บริเวณอาํเภอกุมภวาปี 
 จงัหวดัอุดรธานี  
14  แผนภูมิการเปรียบเทียบการเปลี�ยนแปลงการใชที้�ดินจงัหวดัอุดรธานีระหวา่ง 54 

 ปี พ.ศ. 2550 และปี พ.ศ. 2554 
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สารบัญภาพ (ต่อ) 

ภาพที�                       หน้า

    

15  พื)นที�ที�มีการเปลี�ยนแปลงการใชที้�ดิน จงัหวดัอุดรธานีระหวา่งปี พ.ศ. 2550 55 
  และปี พ.ศ. 2554 
16 การเปลี�ยนแปลงพื)นที�นาขา้วใน ปี พ.ศ. 2550 ที�เปลี�ยนเป็นพื)นที�ชุมชนใน ปี พ.ศ.  2554 56 
  บริเวณอาํเภอเมืองอุดรธานี ภาพถ่ายออร์โธสีเชิงเลขกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
  บนัทึกเมื�อ ปี พ.ศ. 2545 (บน) และขอ้มูลดาวเทียม LANDSAT-5 TM บนัทึกเมื�อ 
  วนัที� 2 มกราคม พ.ศ.  2554 (ล่าง) 
17 การเปลี�ยนแปลงพื)นที�ป่าสมบูรณ์ใน ปี พ.ศ. 2550 ที�เปลี�ยนเป็นองคก์ารบริหารส่วนตาํบล 57 
   หนองแวง ในปี พ.ศ.  2554 บริเวณอาํเภอบา้นผอื ภาพถ่ายออร์โธสีเชิงเลข  
  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์บนัทึกเมื�อ ปี พ.ศ. 2545 (บน) และขอ้มูลดาวเทียม THEOS  
  ระบบ Panchromatric บนัทึกเมื�อวนัที� 29 มกราคม พ.ศ.  2553 (ล่าง) 
18  การเปลี�ยนแปลงพื)นที�ป่ารอสภาพฟื) นฟูใน ปี พ.ศ. 2550 ที�เปลี�ยนเป็น    58 
  มหาวทิยาลยัราชภฎัอุดรธานี (ศูนยส์ามพร้าว) ในปี พ.ศ.  2554 บริเวณอาํเภอเมืองอุดรธานี 
  ภาพถ่ายออร์โธสีเชิงเลข กระทรวงเกษตรและสหกรณ์บนัทึกเมื�อ ปี พ.ศ. 2545 (บน) 
  และขอ้มูลดาวเทียม  LANDSAT-5 TM บนัทึกเมื�อวนัที� 2 มกราคม พ.ศ.  2554 (ล่าง)  
19 การเปลี�ยนแปลงพื)นที�เบด็เตล็ดใน ปี พ.ศ. 2550 ที�เปลี�ยนเป็นหมู่บา้น ในปี พ.ศ.  2554 59  
  บริเวณอาํเภอเมืองอุดรธานี ภาพถ่ายออร์โธสีเชิงเลข กระทรวงเกษตรและสหกรณ์บนัทึก 
  เมื�อ ปี พ.ศ. 2545 (บน) และขอ้มูลดาวเทียม LANDSAT-5 TM บนัทึกเมื�อวนัที� 2 มกราคม 
 พ.ศ.  2554 (ล่าง)  
20 การเปลี�ยนแปลงพื)นที�นาขา้ว ใน ปี พ.ศ. 2550 ที�เปลี�ยนเป็นพื)นที�ปลูกออ้ย 60 
  ในปี พ.ศ.  2554 บริเวณอาํเภอบา้นผือ ภาพถ่ายออร์โธสีเชิงเลข 
  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ บนัทึกเมื�อ ปี พ.ศ. 2545 (บน) และขอ้มูลดาวเทียม THEOS   
  ระบบ Panchromatric  บนัทึกเมื�อวนัที� 29 มกราคม พ.ศ.  2553 (ล่าง)  
21 การเปลี�ยนแปลงพื)นที�นาขา้ว ใน ปี พ.ศ. 2550 ที�เปลี�ยนเป็นพื)นที�ปลูกมนัสาํปะหลงั 61 
  ในปี พ.ศ.  2554 บริเวณอาํเภอกุดจบั ภาพถ่ายออร์โธสีเชิงเลข กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
  บนัทึกเมื�อ ปี พ.ศ. 2545 (บน) และขอ้มูลดาวเทียม THEOS ระบบ Panchromatric 
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สารบัญภาพ (ต่อ) 

ภาพที�                       หน้า

    

22 การเปลี�ยนแปลงพื)นที�นาขา้ว ใน ปี พ.ศ. 2550 ที�เปลี�ยนเป็นพื)นที�ปลูกยคูาลิปตสั 62 
 ในปี พ.ศ.  2554 บริเวณอาํเภอบา้นดุง  ภาพถ่ายออร์โธสีเชิงเลข กระทรวงเกษตรและ 
 สหกรณ์บนัทึกเมื�อ ปี พ.ศ. 2545 (บน) และขอ้มูลดาวเทียม LANDSAT-5 TM 
 บนัทึกเมื�อวนัที� 2 มกราคม พ.ศ.  2554 (ล่าง)  
23 การเปลี�ยนแปลงพื)นที�นาขา้ว ใน ปี พ.ศ. 2550 ที�เปลี�ยนเป็นพื)นที�ถม ในปี พ.ศ. 2554 63 
  บริเวณอาํเภอเมืองอุดรธานี  ภาพถ่ายออร์โธสีเชิงเลข กระทรวงเกษตรและ 
  สหกรณ์บนัทึกเมื�อ ปี พ.ศ. 2545 (บน) และขอ้มูลดาวเทียม LANDSAT-5 TM 
   บนัทึกเมื�อวนัที� 2 มกราคม พ.ศ.  2554 (ล่าง) 
24 การเปลี�ยนแปลงพื)นที�นาขา้ว ใน ปี พ.ศ. 2550 ที�เปลี�ยนเป็นบ่อนํ)าในไร่นา  64 
 ในปี พ.ศ. 2554 บริเวณอาํเภอเมืองอุดรธานี  ภาพถ่ายออร์โธสีเชิงเลข กระทรวงเกษตร 
 และสหกรณ์บนัทึกเมื�อ ปี พ.ศ. 2545 (บน) และขอ้มูลดาวเทียม LANDSAT-5 TM 
 บนัทึกเมื�อวนัที� 2 มกราคม พ.ศ.  2554 (ล่าง)  
25 การเปลี�ยนแปลงพื)นที�ป่ารอสภาพฟื) นฟู ใน ปี พ.ศ. 2550 ที�เปลี�ยนเป็นพื)นที�นาขา้ว 65 
 ในปี พ.ศ. 2554 บริเวณอาํเภอบา้นผือ ภาพถ่ายออร์โธสีเชิงเลข กระทรวงเกษตรและ 
 สหกรณ์บนัทึกเมื�อ ปี พ.ศ. 2545 (บน) และขอ้มูลดาวเทียม THEOS 
 ระบบ Panchromatric บนัทึกเมื�อวนัที� 29 มกราคม พ.ศ.  2553 (ล่าง) 
26 การเปลี�ยนแปลงพื)นที�ป่ารอสภาพฟื) นฟู ใน ปี พ.ศ. 2550 ที�เปลี�ยนเป็นพื)นที�ปลูกออ้ย 66 
 ในปี พ.ศ. 2554 บริเวณอาํเภอวงัสามหมอ ภาพถ่ายออร์โธสีเชิงเลข กระทรวงเกษตรและ 
 สหกรณ์บนัทึกเมื�อ ปี พ.ศ. 2545 (บน) และขอ้มูลดาวเทียม THEOS 
 ระบบ Panchromatric บนัทึกเมื�อวนัที� 24 กุมภาพนัธ์ พ.ศ.  2553 (ล่าง)  
27 การเปลี�ยนแปลงพื)นที�ป่ารอสภาพฟื) นฟู ใน ปี พ.ศ. 2550 ที�เปลี�ยนเป็นพื)นที�ปลูก 67 
 มนัสาํปะหลงั ในปี พ.ศ. 2554 บริเวณอาํเภอวงัสามหมอ ภาพถ่ายออร์โธสีเชิงเลข 
 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ บนัทึกเมื�อ ปี พ.ศ. 2545 (บน) และขอ้มูลดาวเทียม THEOS 
 ระบบ Panchromatric บนัทึกเมื�อวนัที� 29 มกราคม พ.ศ.  2553 (ล่าง)  
 
 



vii 
 

สารบัญภาพ (ต่อ) 

ภาพที�                           หน้า 
 
28 การเปลี�ยนแปลงพื)นที�ป่ารอสภาพฟื) นฟู ใน ปี พ.ศ. 2550 ที�เปลี�ยนเป็นพื)นที�ปลูก 68 
 ยางพารา ในปี พ.ศ. 2554 บริเวณอาํเภอบา้นผอื ภาพถ่ายออร์โธสีเชิงเลข  
 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ บนัทึกเมื�อ ปี พ.ศ. 2545 (บน) และขอ้มูลดาวเทียม   
 THEOS ระบบ Panchromatric บนัทึกเมื�อวนัที� 29 มกราคม พ.ศ.  2553 (ล่าง)  
29 การเปลี�ยนแปลงพื)นที�ป่ารอสภาพฟื) นฟู ใน ปี พ.ศ. 2550 ที�เปลี�ยนเป็นพื)นที�ปลูก 69 
 ยคูาลิปตสั ในปี พ.ศ. 2554 บริเวณอาํเภอเพญ็ ภาพถ่ายออร์โธสีเชิงเลข 
 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ บนัทึกเมื�อ ปี พ.ศ. 2545 (บน) และขอ้มูลดาวเทียม 
 LANDSAT-5  TM บนัทึกวนัที�19 กุมภาพนัธ์ พ.ศ.  2554 (ล่าง) 
30 การเปลี�ยนแปลงพื)นที�ป่ารอสภาพฟื) นฟู ใน ปี พ.ศ. 2550 ที�เปลี�ยนเป็นบ่อนํ)าในไร่นา 70 
 ในปี พ.ศ. 2554 บริเวณอาํเภอพิบูลยรั์กษ ์ภาพถ่ายออร์โธสีเชิงเลข  
 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์บนัทึกเมื�อ ปี พ.ศ. 2545 (บน)    

และขอ้มูลดาวเทียม LANDSAT-5TM บนัทึกวนัที� 19 กุมภาพนัธ์ พ.ศ.  2554 (ล่าง)  
31 แหล่งรับซื)อผลผลิตทางการเกษตร และโรงงานอุตสาหกรรม  73 
 จงัหวดัอุดรธานี  ปี พ.ศ. 2554 
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บทสรุปสําหรับผู้บริหาร 

รายงานสภาพการใช้ที�ดนิ และการเปลี�ยนแปลงการใช้ที�ดนิ 

จงัหวดัอุดรธานี พ.ศ. 2554 

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

การใชที้�ดินจาํแนกตามประเภท มีรายละเอียดดงันี+  

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

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

ยางพารา 579,337 ไร่ และมนัสาํปะหลงั 530,662 ไร่ เป็นตน้ 

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

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

356,831 ไร่ และป่าดิบสมบูรณ์ 54,268 ไร่ ตามลาํดบั 

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

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

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

ต่างๆ มีเนื+อที� 94,387 ไร่ เป็นตน้ 

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

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

แม่นํ+า ลาํคลอง 48,489 ไร่ เป็นตน้ 

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

ที�สาํคญัไดแ้ก่ 

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

ชุมชน เป็นสถานที�ราชการและสถาบนัต่าง ๆ ไดแ้ก่ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย มหาวิทยาลยั

ราชภฏัอุดรธานี ศูนย์สามพร้าว วดัโพธิL ชัยศรี วดัเวฬุวนาราม โรงงานอุตสาหกรรม ได้แก่ บริษทั

บางกอกโซลาร์เพาเวอร์ มิตซูบิชิโฟโซอุดรธานี วสัดุก่อสร้าง โรงนํ+ าแข็ง และสถานที�พกัผอ่นหยอ่นใจ 

ไดแ้ก่ หา้งสรรพสินคา้คาร์ฟู ตั+งงี�สุ่นซุปเปอร์สโตร์ และรีสอร์ทต่าง ๆ 

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

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

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

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

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

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

มนัสําปะหลงั และโรงงานอุตสาหกรรมเยื�อกระดาษ มีความตอ้งการวตัถุดิบป้อนโรงงานมากขึ+น จึงส่งผล

ใหเ้กษตรกรไดรั้บผลตอบแทนจากผลผลิตยางพารา ออ้ย มนัสําปะหลงั และยคูาลิปตสั เพิ�มสูงขึ+น ทาํให้มี

การขยายพื+นที�ปลูกเพิ�มขึ+น 

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

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

ที�สุด  7,360 ไร่ ในขณะที�ป่ารอสภาพฟื+ นฟูมีพื+นที�ลดลง 97,208ไร่ โดยเปลี�ยนแปลงไปเป็นพื+นที�ปลูกออ้ย 



xi 

 

มากที�สุด 36,696 ไร่  ซึ� งมีสาเหตุหลกัคือการเพิ�มจาํนวนของประชากรในจงัหวดั จึงมีความตอ้งการพื+นที�ทาํ

กินเพิ�มมากขึ+น 

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

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



1 
 

บทที� 1 

บทนํา 

1.1 หลกัการและเหตุผล 

จงัหวดัอุดรธานีถือได้ว่าเป็นจงัหวดัที�เป็นจุดรวมการลงทุนของภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ
ตอนบน เนื�องจากมีเส้นทางคมนาคมที�สะดวกและเป็นศูนยก์ลางทั*งทางบกและทางอากาศ ไดแ้ก่ ถนน
ทางหลวง ทางรถไฟ และท่าอากาศยานนานาชาติ รวมทั*งสิ�งอาํนวยความสะดวกรองรับนักลงทุน 
ตลอดจนมีความเข้มแข็งของภาคเอกชน ซึ� งมีการร่วมมือของหอการคา้ร่วมกับสภาอุตสาหกรรม
จงัหวดั รวมทั*งไดรั้บการสนบัสนุนจากภาครัฐ และกลุ่มประเทศเศรษฐกิจอาเซียน นอกจากนี*จงัหวดั
อุดรธานียงัมีศักยภาพด้านการเกษตรสูง เนื�องจากมีปริมาณนํ* าฝนที�อยู่ในระดับปานกลางถึง
ค่อนขา้งมากเมื�อเทียบกบัจงัหวดัที�อยู่ในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือด้วยกนั ทาํให้สามารถปลูกพืชที�
สําคญั ๆไดห้ลายชนิด เช่น ออ้ยโรงงาน มนัสําปะหลงั ขา้ว และยางพารา จึงมีโรงงานอุตสาหกรรม
ขนาดใหญ่รองรับผลผลิตทางการเกษตรอยูห่ลายแห่ง  สําหรับอุตสาหกรรมดา้นการท่องเที�ยว จงัหวดั
อุดรธานีมีมรดกโลกบา้นเชียงซึ� งเป็นสถานที�ท่องเที�ยวที�นกัท่องเที�ยวทั�วโลกรู้จกั และแหล่งท่องเที�ยว
ทางธรรมชาติหลายแห่ง เช่น วนอุทยานนายูง-นํ* าโสม อุทยานประวติัศาสตร์ภูพระบาท แหล่ง
ท่องเที�ยวเชิงนิเวศน์ภูฝอยลม และทะเลบวัแดง (หนองหานกุมภวาปี) นอกจากนี* ยงัมีผลิตภณัฑ์ OTOP 
ที�มีชื�อเสียง ไดแ้ก่ กล้วยไมอุ้ดรซันไฌน์ รวมทั*งมีสิ� งอาํนวยความสะดวกและที�พกัพร้อมสําหรับ
นกัท่องเที�ยว ทาํให้มีการกาํหนดยุทธศาสตร์ในการพฒันาจงัหวดัอุดรธานี ปี พ.ศ. 2553-2556 โดยมี
วิสัยทศัน์ คือ “เมืองน่าอยู่ ศูนยก์ลางการคา้ แหล่งอุตสาหกรรมการเกษตร พฒันาระบบนิเวศ และ
ธรรมชาติเพื�อการท่องเที�ยว” (สํานกังานจงัหวดัอุดรธานี, 2554ข) แต่การพฒันาที�ไร้ทิศทางอาจจะ
ส่งผลเสียต่อเศรษฐกิจ ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ�งแวดลอ้มได ้ดงันั*นขอ้มูลการใชที้�ดินที�เป็นปัจจุบนั
ก็ถือว่าเป็นขอ้มูลที�สําคญัในการจดัทาํแผนเพื�อการพฒันาจงัหวดั หรือนโยบายต่างๆ ที�เกี�ยวขอ้ง เพื�อ
รองรับการพฒันาของจงัหวดัให้สอดคลอ้งกบัสิ�งแวดลอ้ม เศรษฐกิจ และสังคมต่อไปอย่างย ั�งยืนใน
อนาคต 

1.2  วตัถุประสงค์   
1.2.1 เพื�อสาํรวจและจดัทาํแผนที�สภาพการใชป้ระโยชน์ที�ดินเชิงเลขจงัหวดัอุดรธานี ปี พ.ศ. 2554 

มาตราส่วน 1:25,000  
1.2.2 เพื�อวเิคราะห์การเปลี�ยนแปลงการใชที้�ดินจงัหวดัอุดรธานี ในปี พ.ศ.  2550 และ ปี พ.ศ. 2554 
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1.3  ระยะเวลาและสถานที�ดําเนินงาน        

ระยะเวลาดาํเนินงาน 12 เดือน (ตุลาคม 2553–กนัยายน 2554) 
สถานที�ดาํเนินงาน จงัหวดัอุดรธานี 

1.4  อปุกรณ์และวธีิการดําเนินงาน  
1.4.1 อุปกรณ์ 

  1) ภาพถ่ายออร์โธสีเชิงเลข มาตราส่วน 1:25,000 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
  2) ขอ้มูลเชิงเลขจากดาวเทียม LANDSAT 5-TM  บนัทึกขอ้มูลเมื�อ 2 มกราคม พ.ศ. 2554  
  3) ขอ้มูลเชิงเลขจากดาวเทียม THEOS ระบบ Panchromatic และระบบ Multispectrum 
บนัทึกขอ้มูลเมื�อ มกราคม-ตุลาคม พ.ศ. 2553 
  4) แผนที�สภาพการใช้ที�ดินจงัหวดัอุดรธานี ปี พ.ศ. 2543 มาตราส่วน 1:50,000  
ปี พ.ศ. 2550 และปี พ.ศ. 2552 มาตราส่วน 1:25,000 จากฐานขอ้มูลกรมพฒันาที�ดิน 
  5) แผนที�ขอบเขตการปกครองระดับตําบล พ.ศ.  2552 จากกรมการปกครอง  
กระทรวงมหาดไทย  
  6) แผนที�ภูมิประเทศ มาตราส่วน 1:50,000  ลาํดับชุด L7018 จงัหวดัอุดรธานี 
จากกรมแผนที�ทหาร  กระทรวงกลาโหม  
  7) เครื�องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล  พร้อมอุปกรณ์เครื�องพว่ง 
  8) โปรแกรมวิเคราะห์และประมวลผลในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (Geographic 
Information System - GIS)  
  9) เครื�องอ่านระบบกาํหนดตาํแหน่งบนโลก (Global Positioning System - GPS) 
  10) เขม็ทิศและอุปกรณ์สนามอื�น ๆ 

1.4.2  วธีิการดําเนินงาน 

  1) รวบรวมและตรวจสอบเอกสาร  ทั* งในรูปของแผนที� และรายงานที�เกี�ยวข้อง 
จากหน่วยงานอื�น ๆ เพื�อนาํขอ้มูลดงักล่าวมากาํหนดแผนการดาํเนินงาน (ภาพที� 1) 
  2) การเตรียมขอ้มูลดาวเทียมและภาพถ่ายออร์โธสีเชิงเลข 
   (1) ข้อมูลจากดาวเทียม LANDSAT 5-TM และ THEOS ที�ใช้ในการ
ปฏิบติังานมีทั*งข้อมูลเชิงเลข (Digital data) และขอ้มูลเชิงภาพ (Analog data) การเตรียมขอ้มูล
ดาวเทียม มีขั*นตอนการดาํเนินการดงันี*  
    -   การแกไ้ขความคลาดเคลื�อนทางเรขาคณิต (Geometric Correction)  
เนื�องจากข้อมูลดาวเทียมที�ได้มา  ยงัมีความคลาดเคลื�อนในเชิงตาํแหน่งทางภูมิศาสตร์  จึงต้อง
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ดาํเนินการแก้ไขตาํแหน่งให้ถูกตอ้งเพื�อให้สามารถซ้อนทบักบัชั*นขอ้มูลอื�น ๆ ได ้  โดยใช้แผนที�ภูมิ
ประเทศมาตราส่วน  1:50,000  จากกรมแผนที�ทหาร และขอ้มูลชั*นความสูงเชิงเลข (Digital Elevation 
Model:DEM) ที�ไดจ้ากภาพถ่ายออร์โธสีของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นแผนที�อา้งอิง   
    -   การผลิตภาพขอ้มูลจากดาวเทียม LANDSAT 5-TM  ภาพที�ใช้เป็น
ภาพผสมสีเท็จสามช่วงคลื�น  ทาํการผสมสีดงันี*   คือ  ช่วงคลื�นที� 4  ให้ผ่านตวักรองแสงสีแดง  
(red filter) (ช่วงคลื�นที� 4  คือ  ช่วงคลื�น  near infrared  เป็นช่วงคลื�นที�พืชสีเขียวสะทอ้นพลงังานมาก
ที�สุด  ดงันั*นบริเวณที�มีพืชใบเขียวอยูใ่นภาพจะมองเห็นเป็นสีแดง)  ช่วงคลื�นที� 5  ให้ผา่นตวักรองแสง
สีเขียว (green filter)  ช่วงคลื�นที� 3  ให้ผ่านตวักรองแสงสีนํ* าเงิน (blue filter)  จะทาํให้ได้ภาพ 
ผสมสีเท็จ 3 ช่วงคลื�น  เป็น  4R - 5G - 3B และการผลิตภาพขอ้มูลดาวเทียมจาก THEOS  จะใช้
เทคนิคผสมรวมขอ้มูล เพื�อผลิตภาพขอ้มูลดาวเทียมสังเคราะห์ที�มีรายละเอียดเชิงคลื�น และรายละเอียด
เชิงพื*นที�สูง (Pansharpening หรือการทาํ Resolution merge) ในกรณีที�มีขอ้มูลระบบช่วงคลื�นเดียว 
(Panchromatic) และ ระบบหลายช่วงคลื�น (Multispectral) ในพื*นที�เดียวกนั และมีการบนัทึกขอ้มูลใน
เวลาเดียวกนั  
    (2)  การวเิคราะห์ขอ้มูลสภาพการใชที้�ดินจากขอ้มูลจากดาวเทียม และภาพถ่ายออร์โธสี
เชิงเลข  พิจารณาจากองค์ประกอบของขอ้มูล  คือ  ความเขม้ของสีและสี (tone/color)    ขนาด (size)  
รูปร่าง (shape) เนื*อภาพ (texture) รูปแบบ (pattern) ความสูงและเงา (height and shadow) ความ
เกี�ยวพนั (association)    และการเปลี�ยนแปลงตามฤดูกาล (temporal change)  ของขอ้มูล  เพื�อ
วิเคราะห์ขอ้มูลสภาพการใชที้�ดิน โดยใชโ้ปรแกรมวิเคราะห์ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ แลว้จึง
นาํชั*นขอ้มูลที�ไดท้าํการซ้อนทบักบัภาพถ่ายออร์โธสีเชิงเลข และขอ้มูลภาพจากดาวเทียม THEOS  เพื�อ
พิมพเ์ป็นแผนที�ใชใ้นการสาํรวจขอ้มูลในภาคสนาม 
  3)  การสาํรวจขอ้มูลในภาคสนาม  ทาํการสํารวจตรวจสอบรายละเอียดสภาพการใชที้�ดิน
ภาคสนามในพื*นที�จริง  พร้อมแกไ้ขรายละเอียดให้มีความถูกตอ้งตรงกบัสภาพปัจจุบนั  
  4) การสร้างฐานขอ้มูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS database)  
   เป็นการจดัทาํขอ้มูลทั*งเชิงพื*นที� (Spatial data)  และขอ้มูลเชิงคุณลกัษณะ  (Attribute 
data ) ของขอ้มูลจากภาคสนาม  และขอ้มูลแผนที�จากส่วนที�เกี�ยวขอ้ง  โดยการนาํเขา้ในระบบสารสนเทศ
ดว้ยโปรแกรมวเิคราะห์และประมวลผลในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์  ดงันี*  
   (1)  การสร้างฐานขอ้มูลเชิงพื*นที� (Spatial data) เป็นการนาํเขา้ขอ้มูลในรูปแผนที�
เพื�อใชว้เิคราะห์และประมวลผลเชิงพื*นที�    
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   (2) การสร้างฐานขอ้มูลเชิงคุณลกัษณะ (Attribute data)  เป็นการนาํเขา้ขอ้มูล
ดา้นคุณลกัษณะของแผนที�และขอ้มูลที�เกี�ยวขอ้งกบัเชิงพื*นที�  เพื�อทาํใหท้ราบถึงความสัมพนัธ์ระหวา่ง
ขอ้มูลทั*ง  2  ประเภท  เพื�อใชใ้นการวเิคราะห์และประมวลผลในระบบสารสนเทศต่อไป 
  5) จดัทาํแผนที�สภาพการใชที้�ดิน จงัหวดัอุดรธานี ปี พ.ศ.  2554 
  6)  วเิคราะห์การเปลี�ยนแปลงการใชที้�ดิน จงัหวดัอุดรธานี ระหวา่ง ปี พ.ศ. 2550 และ  
ปี พ.ศ. 2554 
  7)    จดัทาํแผนที�และรายงาน 

1.5  ผู้ดําเนินงาน 
ที�ปรึกษา นายศิริพงษ ์  อินทรมงคล ผูอ้าํนวยการสาํนกันโยบายและแผนการใชที้�ดิน 

 ผู้รับผดิชอบ นายสุเทพ   ชุติรัตนพนัธ์ุ ผูอ้าํนวยการส่วนวิเคราะห์สภาพการใชที้�ดินที� 2 
   นายศรีศกัดิz    กลา้ใจ เจา้หนา้ที�วิเคราะห์นโยบายและแผน  
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      ภาพที� 1  ขั*นตอนการดาํเนินงานในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 
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บทที� 2 

ข้อมูลทั�วไป 

2.1 ที�ตั1งและอาณาเขต 

 จงัหวดัอุดรธานีตั*งอยูใ่นภาคตะวนัออกเฉียงเหนือของประเทศไทย ห่างจาก กรุงเทพฯ ไปตามทาง
หลวงแผน่ดินหมายเลข 2 ระยะทาง 564 กิโลเมตร มีเนื*อที� 11,729 ตารางกิโลเมตร หรือ 7,331,439 ไร่  
คิดเป็นร้อยละ 2.29 ของพื*นที�ประเทศ ซึ� งมีเนื*อที�เป็นอนัดบั 4 ของภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ  แบ่งเขต 
การปกครองออกเป็น 20 อาํเภอ 156 ตาํบล 1,880 หมู่บา้น (ดงัภาพที� 2) ตั*งอยู่ที�เส้นรุ้งที� 17 องศาเหนือ  
และเส้นแวงที� 103 องศาตะวนัออก โดยมีอาณาเขตติดต่อกบัจงัหวดัใกลเ้คียงดงันี*  (กลุ่มงานขอ้มูล
สารสนเทศและการสื�อสาร, 2554) 
 ทิศเหนือ  ติดต่อกบั จงัหวดัหนองคาย 
 ทิศใต ้   ติดต่อกบั จงัหวดัขอนแก่น และจงัหวดักาฬสินธ์ุ 
 ทิศตะวนัออก ติดต่อกบั จงัหวดัสกลนคร และจงัหวดักาฬสินธ์ุ 
 ทิศตะวนัตก  ติดต่อกบั จงัหวดัหนองบวัลาํภู และจงัหวดัเลย 

2.2 สภาพภูมปิระเทศ  

 สภาพพื*นที�ของจงัหวดัอุดรธานีลกัษณะภูมิประเทศโดยทั�วไปเป็นที�ราบสูงสูงกว่าระดบัทะเล
ปานกลาง 187 เมตร พื*นที�เอียงลาดลงสู่แม่นํ*าโขงทางจงัหวดัหนองคาย ประกอบดว้ย ทุ่งนา ป่าไมแ้ละ
ภูเขา พื*นที�ส่วนใหญ่เป็นดินปนทราย และดินลูกรังชั*นล่างเป็นดินดานไม่เก็บนํ* าหรืออุม้นํ* าในฤดูแลง้ 
พื*นที�บางแห่งเป็นดินเคม็ ซึ� งประกอบการกสิกรรมไม่ค่อยไดผ้ลดี พื*นที�บางส่วนเป็นลูกคลื�นลอนลาด 
มีพื*นที�ราบแทรกอยู่กระจดักระจาย สภาพพื*นที�ทางตะวนัตกมีภูเขา และป่า ติดต่อกนัเป็นแนวยาว
ตั*งแต่เหนือถึงใต ้โดยมีเทือกเขาที�สําคญั คือ เทือกเขาภูพาน ลกัษณะภูมิประเทศของจงัหวดัอุดรธานี 
ประกอบดว้ยภูเขา ที�สูง ที�ราบ ที�ราบลุ่มและพื*นที�ลูกคลื�นลอนตื*นแบ่งออกได ้2 บริเวณ คือ (กลุ่มงาน
ยทุธศาสตร์การพฒันาจงัหวดั, 2554ข) 
  1)  บริเวณที�สูงทางทิศตะวนัตกและทางทิศใต ้สภาพภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นพื*นที�
ภูเขา บางส่วนเป็นพื*นที�ลูกคลื�นลอนตื*นถึงลอนลึก มีความสูงจากระดบัทะเลปานกลางประมาณ 200 
เมตร สภาพภูมิประเทศลกัษณะนี* ครอบคลุมพื*นที�ในเขตอาํเภอนํ* าโสม อาํเภอนายูง ทางตอนใตข้อง
อาํเภอหนองววัซอ อาํเภอโนนสะอาด อาํเภอกุมภวาปี  ทางตอนเหนือของอาํเภอวงัสามหมอ และดา้น
ตะวนัตกของอาํเภอกุดจบั อาํเภอบา้นผือ  และอาํเภอหนองแสง มีเทือกเขาสูงสลบัเนินเตี*ยบางส่วน
เป็นพื*นที�ลูกคลื�นลอนตื*นสลบัพื*นที�นา มีที�ราบลุ่มอยูบ่ริเวณริมแม่นํ*า เช่น ลาํนํ*าโมง ลาํปาว เป็นตน้ 
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  2)  บริเวณพื*นที� ลูกคลื�นทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ และทิศตะวันออก  
สภาพภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นพื*นที�ลูกคลื�นลอนตื*นมีที�ดอนสลบัที�นาบางส่วนเป็นที�เนินเขาเตี*ย ๆ  
มีความสูงจากระดบัทะเลปานกลางเฉลี�ย 187 เมตร สภาพภูมิประเทศลกัษณะนี*ครอบคลุมพื*นที�บริเวณ
อาํเภอบา้นผือ อาํเภอกุดจบั อาํเภอเมือง อาํเภอกุมภวาปี อาํเภอหนองแสง อาํเภอไชยวาน อาํเภอเพ็ญ 
อาํเภอทุ่งฝน อาํเภอสร้างคอม และอาํเภอบา้นดุงมีที�ราบลุ่มเป็นบริเวณกวา้งในเขตอาํเภอเมืองอุดรธานี 
และอาํเภอกุมภวาปี ซึ� งเป็นตน้กาํเนิดของลาํนํ*าปาว พื*นที�ลูกคลื�นดงักล่าวจะมีพื*นที�สูง ซึ� งเป็นป่าสงวน
แห่งชาติเดิมทางทิศตะวนัออกเฉียงเหนือในเขตอาํเภอบา้นดุง นอกจากนี*  ยงัมีพื*นที�ราบลุ่มบริเวณ
แม่นํ*าต่าง ๆ เช่น หว้ยนํ*าสวย หว้ยหลวง ลาํนํ*าเพญ็ หว้ยดาน หว้ยไฟจานใหญ่ และแม่นํ* าสงคราม เป็น
ตน้ 

2.3    สภาพภูมอิากาศ  

 2.3.1  ลกัษณะภูมิอากาศ สภาพอากาศของจงัหวดัอุดรธานีแบ่งออกเป็น  3  ฤดู   ไดแ้ก่  ฤดูร้อน 
(กลางเดือนกุมภาพนัธ์ ถึง กลางเดือนพฤษภาคม) ฤดูฝน (กลางเดือนพฤษภาคม ถึง ปลายเดือน
ตุลาคม) และฤดูหนาว (ปลายเดือนตุลาคม ถึง กลางเดือนกุมภาพนัธ์) เนื�องจาก เป็นที�ราบสูง  
มีเทือกเขาที�ติดต่อกนัเป็นแนวยาว  อากาศจึงค่อนขา้งร้อนอบอา้วในฤดูร้อน  และค่อนขา้งหนาวเยน็
มากในฤดูหนาว   เดือนที�มีอากาศร้อนอบอา้วมากที�สุดคือ   เดือนเมษายน  และหนาวที�สุด  ในเดือน
มกราคม (สาํนกังานจงัหวดัอุดรธานี,  2554ข) 
 2.3.2 ข้อมูลอุตุนิยมวิทยา จากขอ้มูลกรมอุตุนิยมวิทยา (2553) ในระหวา่งปี พ.ศ. 2513-2552 
พบวา่อุณหภูมิสูงสุดเฉลี�ย 32.3 องศาเซลเซียส อุณหภูมิตํ�าสุดเฉลี�ย 21.9 องศาเซลเซียส อุณหภูมิเฉลี�ย 
26.7 องศาเซลเซียส ความชื*นสัมพทัธ์เฉลี�ยร้อยละ 71 ปริมาณนํ* าฝน 1,413.4 มิลลิเมตร และจาํนวนวนั
ฝนตก 121 วนั โดยในเดือนสิงหาคมจะมีปริมาณฝนตก และจาํนวนวนัฝนตกสูงสุด ดงัตารางที� 1 และ
ภาพที� 3 
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ตารางที� 1  ลกัษณะอุตุนิยมวทิยา จงัหวดัอุดรธานี เฉลี�ยรายเดือน 39 ปี พ.ศ. 2513-2552 

เดือน 
อุณหภูมิ (C๐) 

ความชื1นสัมพทัธ์เฉลี�ย (%) 
ฝน 

สูง ตํ�า เฉลี�ย ปริมาณ (มม.) วนัฝนตก (วนั) 

 มกราคม  29.9 16.2 22.6 64 4.9 1 

 กุมภาพนัธ์  32.2 18.7 25.0 63 20.5 3 

 มีนาคม  34.8 21.7 28.0 60 47.5 5 

 เมษายน  36.0 24.3 29.7 63 78.2 8 

 พฤษภาคม  34.2 24.7 28.8 74 202.0 17 

 มิถุนายน  33.1 25.0 28.6 77 218.7 18 

 กรกฎาคม  32.5 24.8 28.2 78 218.6 19 

 สิงหาคม  31.9 24.5 27.8 80 284.0 21 

 กนัยายน  31.8 24.1 27.6 81 239.3 17 

 ตุลาคม  31.5 22.9 26.9 75 86.6 9 

 พฤศจิกายน  30.6 19.5 24.8 69 9.1 2 

 ธนัวาคม  29.0 16.3 22.3 66 4.0 1 

 รวม/เฉลี�ย  32.3 21.9 26.7 71 1,413.4 121 

ที�มา:  กรมอุตุนิยมวทิยา (2553) 
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    ภาพที� 3   แผนภูมิลกัษณะอุตุนิยมวทิยา จงัหวดัอุดรธานี เฉลี�ยรายเดือน 39 ปี พ.ศ. 2513-2552 

2.4    ทรัพยากรธรรมชาติ 

 2.4.1  ทรัพยากรดิน (กรมพฒันาที�ดิน, 2549) จากขอ้มูลแผนที�กลุ่มชุดดิน จงัหวดัอุดรธานี 
ขนาดมาตราส่วน 1:25,000 พบว่าทรัพยากรดินจงัหวดัอุดรธานี มีทั*งหมด 26 กลุ่มชุดดิน มีเนื*อที� 
6,818,202 ไร่ หรือร้อยละ 93.00 ของเนื*อที�จงัหวดั และพื*นที�เบ็ดเตล็ด มีเนื*อที� 513,237 ไร่ หรือร้อยละ 
7.00  ของเนื*อที�จงัหวดั รายละเอียดดงัต่อไปนี*  
  1)  กลุ่มชุดดินที� 4 มีเนื*อที� 18,267 ไร่ หรือร้อยละ 0.25 ของเนื*อที�จงัหวดัเป็นกลุ่มชุดดิน
ที�เกิดจากวตัถุตน้กาํเนิดดินพวกตะกอนลาํนํ* า ในบริเวณที�ราบลุ่มหรือที�ราบเรียบ มีนํ* าแช่ขงัในช่วงฤดูฝน 
เป็นกลุ่มดินลึกที�มีการระบายนํ* าเลวหรือค่อนขา้งเลว มีเนื*อดินเป็นดินเหนียวหรือดินเหนียวจดั หน้าดิน
อาจแตกระแหงเป็นร่องในฤดูแลง้ ดินบนมีสีดาํ หรือเทาเขม้ ดินล่างมีสีเทานํ* าตาล นํ* าตาลอ่อนหรือเทาปน
เขียวมะกอก มีจุดประสีนํ* าตาลปนเหลือง สีเหลือง สีนํ* าตาลแก่ หรือสีแดง อาจพบก้อนปูน หรือก้อน
สารเคมีสะสมพวกเหล็ก และแมงกานีสในชั*นดินล่าง  ดินมีความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติปานกลาง 
ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจดัถึงเป็นกรดเล็กนอ้ย ค่าความเป็นกรดเป็นด่างประมาณ 5.5-6.5 แต่ถา้ดินมีกอ้นปูน
ปะปนจะมีปฏิกิริยาค่อนขา้งเป็นกลางหรือด่างปานกลาง เป็นกลุ่มชุดดินที�มีศกัยภาพเหมาะสมในการทาํ
นาในช่วงฤดูฝน และเหมาะสมในการปลูกพืชไร่ และพืชผกัหลายชนิดในช่วงฤดูแลง้ แต่มีปัญหาและ
ขอ้จาํกดัในการปลูกพืชที�สาํคญั ไดแ้ก่ ปัญหานํ*าท่วม และการระบายนํ*าของดินไม่ดี  
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  2)  กลุ่มชุดดินที� 6  มีเนื*อที� 7,372 ไร่ หรือร้อยละ 0.10 ของเนื*อที�จงัหวดั เป็นกลุ่มชุดดินที�
เกิ ดจากวัตถุ ต้นกําเนิ ดดินพวกตะกอนลํานํ* า  ในบริ เวณที� ราบเรี ยบหรื อค่ อนข้างราบเรี ยบ  
มีนํ*าแช่ขงัในช่วงฤดูฝน เป็นกลุ่มดินลึกที�มีการระบายนํ*าเลวหรือค่อนขา้งเลว มีเนื*อดินบนเป็นดินร่วนเหนียว
หรือดินเหนียว สีเทาแก่ ดินล่างเป็นดินเหนียวสีนํ*าตาลอ่อน หรือสีเทา มีจุดประสีนํ* าตาล สีเหลือง หรือสีแดง
ตลอดชั*นดิน บางแห่งมีศิลาแลงอ่อนหรือกอ้นสารเคมีสะสมพวกเหล็กแมงกานีสปะปนอยู่ดว้ย ดินมีความ
อุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติตํ�าหรือค่อนขา้งตํ�า ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจดัมากถึงกรดจดั เหมาะสมควรจะเป็น
การใชที้�ดินแบบ “ไร่นาสวนผสม” คือมีการปลูกขา้ว ไมผ้ล ทาํสวนผกั และเลี*ยงสัตวค์วบคู่  
  3)  กลุ่มชุดดินที� 7 มีเนื*อที� 192,499 ไร่ หรือร้อยละ 2.63 ของเนื*อที�จงัหวดั เป็นกลุ่ม
ชุดดินที�เกิดจากวตัถุตน้กาํเนิดดินพวกตะกอนลาํนํ* า ในบริเวณที�ราบเรียบหรือค่อนขา้งราบเรียบ มีนํ* า
แช่ขงัในช่วงฤดูฝน เป็นกลุ่มดินลึกที�มีการระบายนํ* าเลวหรือค่อนขา้งเลว มีเนื*อดินบนเป็นดินร่วน
เหนียวหรือดินเหนียวสีเทาแก่ ดินล่างเป็นดินเหนียวสีนํ* าตาลอ่อน มีสีเทาหรือสีนํ* าตาลปนเทา พบจุด
ประสีนํ* าตาล สีเหลืองหรือสีแดงปะปนตลอดชั*นดิน ดินมีความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติปานกลาง 
ปฏิกิริยาดินเป็นกรดปานกลางถึงเป็นกลาง กลุ่มชุดดินนี* มีศกัยภาพเหมาะสมทั*งการทาํนา ปลูกพืชไร่ 
พืชผกัและไมผ้ล แต่ในกรณีปลูกพืชไร่ พืชผกั และไมผ้ลทั*งฤดูฝน และฤดูแลง้ จาํเป็นตอ้งมีการแกไ้ข
ปัญหาหรือขอ้จาํกดัในการใชที้�ดิน ไดแ้ก่  ทาํคนัดินรอบพื*นที�ปลูกเพื�อป้องกนันํ*าท่วม และยกร่องปลูก
เพื�อช่วยการระบายนํ*าของดิน 
  4)  กลุ่มชุดดินที� 15 มีเนื*อที� 58,506 ไร่ หรือร้อยละ 0.80 ของเนื*อที�จงัหวดัเป็นกลุ่ม
ชุดดินที�เกิดจากวตัถุตน้กาํเนิดดินพวกตะกอนลาํนํ* า ในบริเวณที�ราบเรียบหรือค่อนขา้งราบเรียบ มีนํ* า
แช่ขงัในช่วงฤดูฝน เป็นกลุ่มดินลึกที�มีการระบายนํ* าค่อนขา้งเลวหรือเลว เนื*อดินเป็นดินร่วนเหนียว
หรือดินร่วนเหนียวปนทรายแป้ง ดินบนมีสีนํ* าตาลปนเทา  ดินล่างสีนํ* าตาลหรือสีเทาปนชมพู พบจุด
ประสีเหลืองหรือสีนํ* าตาลปนเหลืองตลอดชั*นดิน ในดินชั*นล่างมกัพบกอ้นสารเคมีสะสมพวกเหล็ก 
และแมงกานีส ดินมีความอุดมสมสมบูรณ์ตามธรรมชาติค่อนขา้งตํ�าถึงปานกลาง ปฏิกิริยาดินเป็นกรด
ปานกลางถึงเป็นกลาง เป็นกลุ่มชุดดินที�เหมาะกบัการทาํนา และมีศกัยภาพเหมาะสมในการปลูก 
พืชไร่ และพืชผกัในฤดูแลง้ 
  5)  กลุ่มชุดดินที� 16 มีเนื*อที� 10,186 ไร่ หรือร้อยละ 0.14 ของเนื*อที�จงัหวดัเป็นกลุ่ม
ชุดดินที�เกิดจากวตัถุตน้กาํเนิดดินพวกตะกอนลาํนํ* า ในบริเวณที�ราบเรียบหรือค่อนขา้งราบเรียบ มีนํ* า
แช่ขงัในช่วงฤดูฝน เป็นกลุ่มดินลึกที�มีการระบายนํ* าค่อนขา้งเลวหรือเลว เนื*อดินเป็นพวกดินร่วนปน
ทรายแป้งหรือดินร่วนเหนียวปนทรายแป้ง สีดินสีนํ*าตาลอ่อน หรือสีนํ*าตาลปนเทา และมีจุดประกายสี
นํ* าตาลเขม้ สีเหลือง หรือสีแดงในดินชั*นล่าง  ในบางพื*นที�อาจพบกอ้นสารเคมีสะสมพวกเหล็ก และ
แมงกานีสปะปน  ดินมีความอุดมสมสมบูรณ์ตามธรรมชาติตํ�าถึงค่อนขา้งตํ�า ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจดั
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มากถึงกรดปานกลาง ศกัยภาพของกลุ่มชุดดินนี* เหมาะในการทาํนามากกวา่ปลูกพืชไร่ พืชผกัและไม้
ผล แต่สามารถปรับปรุงเพื�อใชป้ลูกพืชไร่อายสุั*นและพืชผกัในฤดูแลง้ หรือหลงัการเก็บเกี�ยวขา้ว ถา้มี
แหล่งนํ*าธรรมชาติเสริม  
  6)  กลุ่มชุดดินที�  17 มีเนื* อที�  135,034 ไร่ หรือร้อยละ 1.84 ของเนื* อที�จังหวัด 
เป็นกลุ่มชุดดินที�เกิดจากวตัถุตน้กาํเนิดดินพวกตะกอนลาํนํ* า หรือการสลายตวัผุพงัอยู่กบัที�แลว้ถูก
เคลื�อนยา้ยมาในระยะทางไม่ไกลนกัของหินเนื*อหยาบ ในบริเวณที�ราบเรียบหรือค่อนขา้งราบเรียบ มี
นํ* าแช่ขงัในช่วงฤดูฝน เป็นกลุ่มดินลึกที�มีการระบายนํ* าส่วนใหญ่ค่อนขา้งเลว เนื*อดินบนเป็นพวก 
ดินร่วนปนทรายหรือดินร่วน  ดินล่างเป็นดินร่วนเหนียวปนทราย หรือดินร่วนเหนียว มีสีนํ* าตาลอ่อน
ถึงสีเทา พบจุดประพวกสีนํ* าตาล สีเหลือง หรือสีแดงปะปน บางแห่งอาจพบศิลาแลงอ่อนหรือ 
ก้อนสารเคมีสะสมพวกเหล็กและแมงกานีสในดินชั* นล่างดินมีความสมบูรณ์ตามธรรมชาติตํ� า 
ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจดัมากถึงเป็นกรดจดั กลุ่มชุดดินนี* มีศกัยภาพเหมาะสมในการทาํนาในช่วงฤดูฝน
แลว้ปลูกพืชไร่ และพืชผกัก่อนหรือหลงัการปลูกขา้ว 
  7)  กลุ่มชุดดินที� 18 มีเนื* อที� 1,185,103 ไร่ หรือร้อยละ 16.16 ของเนื*อที�จงัหวดั  
กลุ่มชุดดินที�เกิดจากการสลายตวัผพุงัอยูก่บัที� หรือถูกเคลื�อนยา้ยมาในระยะทางไม่ไกลนกัของหินเนื*อ
ห ย า บ  ห รื อ จ า ก วัต ถุ ต้น กํา เ นิ ด ดิ น พ ว ก ต ะ ก อ น ลํา นํ* า  ใ น บ ริ เ ว ณ ที� ร า บ เ รี ย บ ห รื อ ค่ อ น 
ขา้งราบเรียบ มีนํ* าแช่ขงัในช่วงฤดูฝน เป็นกลุ่มดินลึกที�มีการระบายนํ* าส่วนใหญ่ค่อนขา้งเลว เนื*อดิน
บนเป็นพวกดินร่วนปนทรายหรือดินร่วน  ดินล่างเป็นดินร่วนเหนียวปนทราย หรือดินร่วนเหนียวมี 
สีนํ* าตาลอ่อนถึงสีเทา พบจุดประพวกสีนํ* าตาล สีเหลือง หรือสีแดงปะปน บางแห่งอาจพบศิลาแลง
อ่อนหรือกอ้นสารเคมีสะสมพวกเหล็กและแมงกานีสในดินชั*นล่าง  ดินมีความสมบูรณ์ตามธรรมชาติ
ค่อนขา้งตํ�า ดินชั*นบนมกัมีปฏิกิริยาเป็นกรดจดัมากถึงกรดปานกลาง ส่วนดินชั*นล่างจะเป็นกรดนอ้ย
กวา่ ศกัยภาพของกลุ่มชุดดินนี* เหมาะในการทาํนามากกวา่ปลูกพืชไร่ พืชผกัและไมผ้ล แต่สามารถใช้
ปลูกพืชไร่อายสุั*นและพืชผกัในฤดูแลง้หรือหลงัการเก็บเกี�ยวขา้ว ถา้มีแหล่งนํ*าธรรมชาติเสริม 
  8)  กลุ่มชุดดินที� 19 มีเนื*อที� 8,247 ไร่ หรือร้อยละ 0.11 ของเนื*อที�จงัหวดัเป็นกลุ่ม 
ดินที� เ กิดจากการสลายตัวผุพังอยู่กับที�  หรือถูกเคลื� อนย้ายมาในระยะทางไม่ไกลนักของ 
หินเนื*อหยาบ หรือจากวตัถุตน้กาํเนิดดินพวกตะกอนลาํนํ*า ในบริเวณที�ราบเรียบหรือค่อนขา้งราบเรียบ 
มีนํ*าแช่ขงัในช่วงฤดูฝน เป็นกลุ่มดินลึกที�มีการระบายนํ*าส่วนใหญ่ค่อนขา้งเลว เนื*อดินบนเป็นพวกดิน
ร่วนปนทรายหรือดินทราย ส่วนดินล่างเป็นดินร่วนเหนียวปนทราย หรือดินเหนียวที�มีสีนํ* าตาลอ่อน
และสีเทาจุดประสีเหลือง หรือสีนํ* าตาลแดง บางแห่งอาจมีศิลาแลงอ่อนปะปนอยู่ด้วย มีความอุดม
สมบูรณ์ตามธรรมชาติตํ�า ดินมีความสมบูรณ์ตามธรรมชาติค่อนขา้งตํ�า มีปฏิกิริยาเป็นกรดจดัถึงกรด
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เล็กนอ้ย ศกัยภาพที�เหมาะสมในการใชป้ระโยชน์ ไดแ้ก่ การพฒันาเป็นทุ่งหญา้เลี* ยงสัตว ์แต่ถา้จะใช้
ปลูกพืชไร่ และไมผ้ล ตอ้งลงทุนในการปรับปรุงแกไ้ขมาก 
  9)  กลุ่มชุดดินที� 20 มีเนื*อที� 4,300 ไร่ หรือร้อยละ 0.06 ของเนื*อที�จงัหวดัเป็นกลุ่ม 
ชุดดินที�เกิดจากการสลายตวัผุพงัอยู่กบัที� หรือถูกเคลื�อนยา้ยมาในระยะทางไม่ไกลนกัของหินเนื*อ
หยาบ หรือจากวตัถุต้นกาํเนิดดินพวกตะกอนลาํนํ* า ในบริเวณที�ราบเรียบหรือค่อนข้างราบเรียบ  
มีนํ*าแช่ขงัในช่วงฤดูฝน เป็นกลุ่มดินลึกที�มีการระบายนํ* าส่วนใหญ่ค่อนขา้งเลวถึงดีปานกลาง เนื*อดิน
บนเป็นพวกดินร่วนปนทรายหรือดินทราย  ส่วนดินล่างเป็นดินร่วนเหนียวปนทราย หรือดินร่วนปน
ดินเหนียว มีสีนํ*าตาลอ่อนถึงสีเทา พบจุดประพวกสีนํ* าตาล สีเหลือง หรือสีแดงปะปน ดินมีความอุดม
สมบูรณ์ตามธรรมชาติตํ�า ดินชั*นบนโดยมากจะมีปฏิกิริยาเป็นกรดจดัถึงกรดปานกลาง ส่วนดินชั*นล่าง
มกัมีปฏิกิริยาเป็นกรดปานกลางถึงเป็นกลาง แต่ถา้มีกอ้นปูนปะปน จะมีปฏิกิริยาเป็นกลางถึงด่างปาน
กลาง ตามปกติดินกลุ่มนี* จะมีเกลือโซเดียมมาก และในฤดูแลง้จะมีคราบเกลือเกิดขึ*นทั�วไปบนผิวดิน 
ศกัยภาพของดินที�สามารถจะใช้ประโยชน์ได ้ คือการทาํนาขา้ว แต่ถา้เป็นสภาพพื*นที�ราบตํ�าควร
พฒันา เป็นทุ่งหญา้เลี* ยงสัตว ์โดยปลูกพนัธ์ุหญา้ทนเค็ม หรือปลูกไมโ้ตเร็วที�สามารถทนเค็มได ้ เช่น 

สมอ กระถินณรงค ์ขี* เหล็ก สะเดาและยคูาลิปตสั เป็นตน้ 
  10)  กลุ่มชุดดินที� 22 มีเนื*อที� 243,636 ไร่ หรือร้อยละ 3.32 ของเนื*อที�จงัหวดัเป็น 
กลุ่มชุดดินที�เกิดจากการสลายตวัผุพงัอยู่กบัที� หรือถูกเคลื�อนยา้ยมาในระยะทางไม่ไกลนักของหิน 
เนื*อหยาบ หรือจากวตัถุตน้กาํเนิดดินพวกตะกอนลาํนํ* า ในบริเวณที�ราบเรียบหรือค่อนขา้งราบเรียบ  
มีนํ*าแช่ขงัในช่วงฤดูฝน เป็นกลุ่มดินลึกที�มีการระบายนํ*าส่วนใหญ่ค่อนขา้งเลว เนื*อดินบนเป็นพวกดิน
ร่วนปนทรายหรือดินทรายปนดินร่วน ดินล่างเป็นดินร่วนปนทราย สีพื*นเป็นสีเทาหรือสีนํ* าตาลปนเทา 
มีจุดประสีนํ* าตาลปนเหลืองหรือสีเหลืองปนนํ* าตาล และอาจพบมีศิลาแลงอ่อนในดินชั*นล่าง ดินมี
ความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติตํ�า ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจดัมากถึงเป็นกรดจดั มีศกัยภาพเหมาะสมใน
การทาํนาในช่วงฤดูฝน ปลูกพืชไร่ และพืชผกั ก่อนและหลงัการปลูกขา้ว ควรดาํเนินการในแบบไร่
นาสวนผสม โดยแบ่งพื*นที�เพื�อการทาํนา ปลูกพืชไร่ ไมผ้ล และพืชผกั แหล่งนํ*า และพื*นที�เลี*ยงสัตว ์
  11)  กลุ่มชุดดินที� 25  มีเนื*อที� 1,012,434 ไร่ หรือร้อยละ 13.81 ของเนื*อที�จงัหวดั เป็น
กลุ่มชุดดินที�เกิดจากการสลายตวัผุพงัอยู่กบัที� หรือถูกเคลื�อนยา้ยมาในระยะทางไม่ไกลนักของหิน 
เนื*อหยาบ หรือจากวตัถุตน้กาํเนิดดินพวกตะกอนลาํนํ* าทบัอยู่บนชั*นหินผุ ในบริเวณที�ราบเรียบหรือ
ค่อนขา้งราบเรียบ มีนํ*าแช่ขงัในช่วงฤดูฝน เป็นกลุ่มดินตื*นที�มีการระบายนํ* าค่อนขา้งเลว มีเนื*อดินเป็น
พวกดินร่วนปนทราย ส่วนดินชั*นล่างเป็นดินเหนียวหรือดินร่วนปนดินเหนียวที�มีกรวดหรือลูกรัง
ปะปนเป็นปริมาณมาก สีนํ* าตาลอ่อนถึงสีเทา และพบจุดประพวกสีนํ* าตาล สีเหลือง หรือสีแดงปะปน 
หรือกอ้นสารเคมีสะสมพวกเหล็ก และแมงกานีสในดินชั*นล่าง  ใตช้ั*นลูกรังอาจพบชั*นดินเหนียวที�มี
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ศิลาเเลงอ่อนปะปน ดินมีความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติตํ�ามาก  มีปฏิกิริยาดินเป็นกรดจดัมากถึง
กรดจดั สาํหรับการใชป้ระโยชน์ในกลุ่มชุดดินชุดนี*  ควรใชร้ะบบไร่นาสวนผสม โดยมีการใชที้�ดินใน
การปลูกขา้ว ไมผ้ล ทาํสวนผกั และเลี*ยงสัตวค์วบคู่กนัไป ทั*งตอ้งพฒันาแหล่งนํ* าให้เพียงพอ และ
เลี*ยงปลาในแหล่งนํ*านั*นดว้ย 
  12)  กลุ่มชุดดินที� 29 มีเนื* อที�  83,470 ไร่ หรือร้อยละ 1.14 ของเนื* อที�จังหวดั เป็น 
กลุ่มชุดดินที�เกิดจากการสลายตวัผุพงัอยู่กบัที� หรือถูกเคลื�อนยา้ยมาในระยะทางไม่ไกลนักของหิน 
เนื*อละเอียด หรือจากวตัถุตน้กาํเนิดดินพวกตะกอนลาํนํ* า ในบริเวณพื*นที�ดอนที�เป็นลูกคลื�นจนถึงเนิน
เขา เป็นกลุ่มดินลึกมากที�มีการระบายนํ* าดี  เนื*อดินเป็นดินเหนียว สีดินเป็นสีนํ* าตาล สีเหลืองหรือ 
สีแดง ดินมีความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติค่อนขา้งตํ�า ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจดัมากถึงเป็นกรดจดั  
มีศกัยภาพเหมาะสมในการปลูกพืชไร่ ไมผ้ลหรือไมย้ืนตน้และพืชผกัต่างๆ แต่ไม่เหมาะสมในการ 
ทาํนา เนื�องจากมีสภาพเป็นที�ดอน มีลกัษณะเป็นลูกคลื�นลอนลาดถึงเป็นเนินเขา จึงไม่สามารถกกัเก็บ
นํ*าเพื�อการปลูกขา้วได ้การใชป้ระโยชน์ที�มีประสิทธิภาพและให้ผลตอบแทนสูง คือ การเกษตรแบบ
ผสมผสาน เช่น การปลูกพืชไร่–ไมผ้ล–พืชผกั หรือปลูกพืชไร่–ไมผ้ล–หญา้เลี* ยงสัตว ์หรือไมผ้ล–หญา้
เลี*ยงสัตว ์เป็นตน้ 
  13)  กลุ่มชุดดินที� 31 มีเนื*อที� 36,012 ไร่ หรือร้อยละ 0.49 ของเนื*อที�จงัหวดัเป็น 
กลุ่มชุดดินที�เกิดจากการสลายตวัผพุงัอยูก่บัที� หรือถูกเคลื�อนยา้ยมาในระยะทางไม่ไกลนกัของหินเนื*อ
ละเอียด หรือจากวตัถุตน้กาํเนิดดินพวกตะกอนลาํนํ* า ในบริเวณพื*นที�ดอน ที�เป็นลูกคลื�นลอนลาดถึง
ลอนชัน เป็นกลุ่มดินลึกที�มีการระบายนํ* าดีถึงดีปานกลาง เนื*อดินเป็นดินเหนียว สีดินเป็นสีนํ* าตาล  
สีเหลืองหรือสีแดง ดินมีความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติค่อนขา้งปานกลาง ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจดั
ถึงเป็นกลาง มีศกัยภาพเหมาะสมในการปลูกไมผ้ล ไมย้ืนตน้ พืชไร่ และพืชผกั ถา้ความลาดเทของ
พื*นที�ไม่เกินร้อยละ 20 แต่ถา้มีความลาดเทเกินร้อยละ 20 แต่ไม่เกินร้อยละ 35 ควรปลูกไมย้ืนตน้  
และไมผ้ลเมืองหนาวที�มีการไถพรวนนอ้ย ทั*งนี* เพื�อป้องกนัการชะลา้งพงัทลายของหนา้ดิน อยา่งไรก็
ตามการใชป้ระโยชน์กลุ่มชุดดินที� 30 ควรเป็นเชิงอนุรักษห์รือใชที้�ดินแบบ “วนเกษตร” โดยปลูกพืช
ลม้ลุกเฉพาะบางบริเวณที�มีความลาดชนันอ้ย ควบคู่กบัการปลูกไมย้นืตน้ และเลี*ยงสัตว ์
  14)  กลุ่มชุดดินที� 35 มีเนื*อที� 1,433,843 ไร่ หรือร้อยละ 19.56 ของเนื*อที�จงัหวดั เป็น
กลุ่มชุดดินที�เกิดจากการสลายตวัผพุงัอยูก่บัที� หรือถูกเคลื�อนยา้ยมาในระยะทางไม่ไกลนกัของหินเนื*อ
หยาบ หรือจากวตัถุตน้กาํเนิดดินพวกตะกอนลาํนํ* า บริเวณพื*นที�ดอน ที�มีลกัษณะเป็นลูกคลื�นจนถึง 
ที�ลาดเชิงเขา เป็นกลุ่มดินลึกที�มีการระบายนํ* าดี เนื*อดินบนเป็นพวกดินร่วนปนทราย ส่วนดินล่างเป็น
ดินร่วนเหนียวปนทราย มีสีนํ* าตาล สีเหลืองหรือแดง ดินมีความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติตํ�า 
ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจดัถึงเป็นกรดจดัมาก กลุ่มชุดดินนี* มีศกัยภาพเหมาะสมในการปลูกพืชไร่ ไมผ้ล
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หรือไมย้ืนตน้ ไมด้อก ไมป้ระดบั และผกัตลอดจนพฒันาเป็นทุ่งหญา้เลี* ยงสัตวม์ากกวา่ใช้ทาํนา 
เนื�องจากสภาพพื*นที�ไม่เหมาะสมและดินเก็บนํ* าไม่ค่อยอยู ่อยา่งไรก็ตามเพื�อให้การใชป้ระโยชน์กลุ่ม
ชุดดินนี* มีประสิทธิภาพสูง จึงควรทาํการเกษตรแบบผสมผสาน คือ มีกิจกรรมการเกษตรหลายๆ 

อยา่งในฟาร์ม โดยแต่ละกิจกรรมมีลกัษณะเกื*อกูลซึ� งกนัและกนั เช่น เลี* ยงผึ*งในสวนไมผ้ล ปลูกพืช
อาหารสัตวร์ะหวา่งแถวไมผ้ล หรือปลูกพืชร่วมกบัการเลี*ยงสัตว ์เป็นตน้ 
  15)   กลุ่มชุดดินที� 36 มีเนื*อที� 53,991 ไร่ หรือร้อยละ 0.74 ของเนื*อที�จงัหวดัเป็นกลุ่ม
ชุดดินที�เกิดจากการสลายตวัผุพงัอยู่กบัที� หรือถูกเคลื�อนยา้ยมาในระยะทางไม่ไกลนกัของหินเนื*อ
หยาบ หรือจากวตัถุตน้กาํเนิดดินพวกตะกอนลาํนํ*า บริเวณพื*นที�ดอน ที�มีลกัษณะเป็นลูกคลื�นลอนลาด
จนถึงที�ลาดเชิงเขา เป็นกลุ่มดินลึกที� มีการระบายนํ* าดี เนื* อดินบนเป็นพวกดินร่วนปนทราย  
ส่วนดินล่างเป็นดินร่วนเหนียวปนทรายหรือดินร่วนเหนียว มีสีนํ* าตาล สีเหลืองหรือแดง ดินมีความ
อุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติค่อนขา้งตํ�าถึงปานกลาง  ดินชั*นบนส่วนใหญ่จะมีปฏิกิริยาเป็นกรดจดัมาถึง
กรดปานกลาง ส่วนดินล่างจะมีปฏิกิริยาดินเป็นกรดเล็กน้อยถึงเป็นกลาง เหมาะสมในการปลูกพืช
หลายชนิดทั*งพืชไร่ ไมผ้ล หรือไมย้นืตน้ และผกับางชนิด ไม่เหมาะสมกบัการทาํนา เนื�องจากสภาพ
พื*นที�ไม่อาํนวย 
  16)  กลุ่มชุดดินที� 37 มีเนื*อที� 17,780 ไร่ หรือร้อยละ 0.24 ของเนื*อที�จงัหวดั เป็นกลุ่ม
ชุดดินที�เกิดจากการสลายตวัผุพงัอยู่กบัที� หรือถูกเคลื�อนยา้ยมาในระยะทางไม่ไกลนกัของหินเนื*อ
หยาบ หรือจากวตัถุตน้กาํเนิดดินพวกตะกอนลาํนํ* าทบัอยู่บนชั*นหินผุหรือชั*นดินเหนียว บริเวณพื*นที�
ดอน ที�เป็นลูกคลื�นลอนลาดเล็กนอ้ย เป็นกลุ่มดินลึกที�มีการระบายนํ* าดีปานกลาง เนื*อดินบนเป็นดิน
ทรายปนดินร่วน ส่วนดินชั*นล่างในระดบัความลึก 50-100 เซนติเมตร เป็นดินเหนียว ดินเหนียวปน
เศษหิน หรือเป็นชั*นหินผุ สีดินบนเป็นสีนํ* าตาล ดินล่างเป็นสีนํ* าตาลปนเทา บางแห่งมีจุดประสีแดง
และมีศิลาแลงอ่อนปะปนอยูจ่าํนวนมาก ดินมีความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติตํ�า ปฏิกิริยาดินเป็นกรด
จดัถึงเป็นกรดจดัมาก มีศกัยภาพเหมาะสมในการปลูกพืชไร่ ไมผ้ลหรือไมย้ืนตน้ และพฒันาเป็นทุ่ง
หญา้เลี* ยงสัตว ์แต่ไม่เหมาะสมกบัการทาํนา เนื�องจากเป็นที�ดอน มีลกัษณะเป็นลูกคลื�นลอนลาดถึงที�
ลาดเชิงเขา ไม่อาจกกัเก็บนํ* าเพื�อการปลูกขา้วได ้จึงใชป้ระโยชน์ได ้2 แบบ คือ ปลูกพืชเชิงเดี�ยว เช่น 
ปลูกพืชไร่ หรือไมผ้ลหรือปลูกหญา้เลี*ยงสัตว ์และการทาํเกษตรแบบผสมผสาน 
  17)  กลุ่มชุดดินที� 40 มีเนื*อที� 297,502 ไร่ หรือร้อยละ 4.06 ของเนื*อที�จงัหวดัเป็นกลุ่ม
ชุดดินที�เกิดจากการสลายตวัผุพงัอยู่กบัที� หรือถูกเคลื�อนยา้ยมาในระยะทางไม่ไกลนกัของหินเนื*อ
หยาบ หรือจากวตัถุต้นกาํเนิดดินพวกตะกอนลาํนํ* า หรือจากตะกอนลาํนํ* า บริเวณพื*นที�ดอน ที�มี
ลกัษณะเป็นลูกคลื�นจนถึงที�ลาดเชิงเขา เป็นกลุ่มดินลึกที�มีการระบายนํ* าดี เนื*อดินเป็นพวกดินร่วนปน
ทราย มีสีนํ*าตาล สีเหลืองหรือแดง ดินมีความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติตํ�า ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจดัถึง
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เป็นกรดจดัมาก การใชป้ระโยชน์ ควรเนน้ระบบเกษตรผสมผสาน คือ มีการเลี*ยงสัตวค์วบคู่กบัการ
ปลูกหญา้เลี* ยงสัตว ์และปลูกไมโ้ตเร็ว ทุ่งหญา้เลี* ยงสัตวที์�พฒันาขึ*นควรปลูกหญา้ผสมพืชตระกูลถั�ว 
เพื�อเพิ�มคุณค่าอาหารสัตว ์
  18)  กลุ่มชุดดินที� 41 มีเนื*อที� 7,605 ไร่ หรือร้อยละ 0.10 ของเนื*อที�จงัหวดัเป็นกลุ่มชุด
ดินที�เกิดจากการสลายตวัผุพงัอยูก่บัที� หรือถูกเคลื�อนยา้ยมาในระยะทางไม่ไกลนกัของหินเนื*อหยาบ 
หรือจากวตัถุตน้กาํเนิดดินพวกตะกอนลาํนํ* า ทบัอยู่บนชั*นดินที�เกิดจากการสลายตวัผุพงัของหินพื*น 
หรือดินที�เกิดจากวตัถุตน้กาํเนิดต่างชนิดต่างยุค ในบริเวณพื*นที�ดอน ที�มีลกัษณะเป็นลูกคลื�นจนถึงลูก
คลื�นลอนลาด เป็นกลุ่มดินลึกที�มีการระบายนํ*าดีถึงดีปานกลาง เนื*อดินช่วง 50 เซนติเมตร ตอนบนเป็น
ดินทรายหรือดินทรายปนดินร่วน ส่วนชั*นดินถดัลงไปเป็นดินร่วนเหนียวปนทราย ดินร่วนเหนียว 
หรือดินเหนียว สีดินเป็นสีนํ* าตาลอ่อน หรือสีเหลืองปนสีนํ* าตาล อาจพบจุดประในดินชั*นล่าง ดินมี
ความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติตํ�า ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดถึงเป็นกรดจัดมาก ส่วนในดินล่าง 
ปฏิกิริยาดินเป็นกรดปานกลางถึงเป็นกลาง กลุ่มชุดดินนี* มีศกัยภาพเหมาะสมในการปลูกไมผ้ลและไม้
ยนืตน้บางชนิด เช่น มะม่วง ขนุน มะม่วงหิมพานต ์ไผต่ง ยคูาลิปตสั กระถินยกัษ ์และกระถินเทพา 
ส่วนพืชไร่นั*นควรปลูกมนัสําปะหลงั ถั�วลิสง ถั�วเขียว ออ้ย ละหุ่ง งา ปอแกว้ ฝ้าย และแตงโม แต่
ตอ้งปรับปรุงความอุดมสมบูรณ์ของดินดว้ยการใชปุ๋้ยอินทรียร่์วมกบัปุ๋ยเคมี 
  19)  กลุ่มชุดดินที� 44  มีเนื*อที� 7,037 ไร่ หรือร้อยละ 0.10 ของเนื*อที�จงัหวดั เป็นกลุ่มชุดดิน
ที�เกิดจากการสลายตวัผพุงัอยูก่บัที� หรือถูกเคลื�อนยา้ยมาในระยะทางไม่ไกลนกัของหินเนื*อหยาบ หรือจาก
วตัถุตน้กาํเนิดดินพวกตะกอนลาํนํ*า บริเวณพื*นที�ดอน ที�มีลกัษณะเป็นลูกคลื�นจนถึงเชิงเขา เป็นกลุ่มดินลึก
ที�มีการระบายนํ* าดีมากเกินไป เนื*อดินเป็นพวกดินทราย สีเทาหรือ สีนํ* าตาลอ่อน และในดินล่าง ที�ลึก
มากกวา่ 150 เซนติเมตร อาจพบเนื*อดินเป็นดินร่วนปนทรายหรือดินร่วนเหนียวปนทราย บางบริเวณอาจพบ
จุดประในดินชั*นล่าง ดินมีความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติตํ�ามาก ปฏิกิริยาดินโดยมากจะเป็นกรดจดัถึง
เป็นกลาง ควรใชเ้พื�อพฒันาเป็นทุ่งหญา้เลี* ยงสัตว ์และการปลูกไมโ้ตเร็ว เช่น ยคูาลิปตสั กระถินยกัษ ์

กระถินเทพา ฯลฯ ถา้จะใชใ้นการปลูกพืชไร่ควรเป็นพืชรากตื*น เช่น ถั�วลิสง ถั�วเขียว ถั�วพุ่ม  
มนัสาํปะหลงั แตงโม และออ้ย เป็นตน้ แลว้บาํรุงดินโดยใชปุ๋้ยอินทรียร่์วมกบัปุ๋ยเคมี 

  20)  ก ลุ่มชุดดินที�  46 มี เ นื* อ ที�  12,933 ไ ร่  หรือร้อยละ 0.18 ของ เ นื* อ ที� จังหวัด 
เป็นกลุ่มชุดดินที�เกิดจากการสลายตวัผุพงัอยู่กบัที� หรือถูกเคลื�อนยา้ยมาในระยะทางไม่ไกลนกัของ
วตัถุตน้กาํเนิดดินที�มาจากหินเนื*อละเอียดหรือจากวตัถุตน้กาํเนิดดินพวกตะกอนลาํนํ* า บริเวณพื*นที�
ดอน ที�มีลกัษณะเป็นลูกคลื�นจนถึงเนินเขา เป็นดินตื*นมาก มีการระบายนํ*าดี เนื*อดินเป็นพวกดินเหนียว
ปนกรวดหรือปนลูกรัง หรือเศษหินที�มีเหล็กเคลือบ สีดินเป็นสีนํ* าตาล สีเหลืองหรือสีแดง ดินมีความ
อุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติตํ�า ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจดัมากถึงกรดเล็กน้อย กลุ่มชุดดินนี* บางส่วน
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เหมาะที�จะพฒันาเป็นทุ่งหญา้เพื�อการเลี*ยงสัตว ์สําหรับส่วนที�เหลือควรใชป้ระโยชน์แบบผสมผสาน 

ระบบจึงประกอบดว้ยทุ่งหญา้-พืชไร่รากตื*น-ไมผ้ลหรือไมย้ืนตน้บางชนิด-เลี* ยงสัตว ์ซึ� งเป็นกิจกรรม
ที�เอื*อประโยชน์ซึ� งกนัและกนั 
  21)  กลุ่มชุดดินที� 47 มีเนื*อที� 24,946 ไร่ หรือร้อยละ 0.34 ของเนื*อที�จงัหวดั เป็นกลุ่ม
ชุดดินที�เกิดจากการสลายตวัผุพงัอยู่กบัที� หรือถูกเคลื�อนยา้ยมาในระยะทางไม่ไกลนกัของวตัถุตน้
กาํเนิดดินที�มาจากหินเนื*อละเอียด บริเวณพื*นที�ดอน ที�มีลกัษณะเป็นลูกคลื�นลอนลาดจนถึงเนินเขา 
เป็นดินตื*น มีการระบายนํ* า ดี  เนื* อดินเป็นพวกดินเหนียวหรือดินร่วนที� มี เศษหินปะปนมาก  
มกัพบชั*นหินพื*นตื*นกวา่ 50 เซนติเมตร สีดินเป็นสีนํ* าตาล สีเหลืองหรือสีแดง ดินมีความอุดมสมบูรณ์
ตามธรรมชาติตํ�าถึงปานกลาง ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจดัถึงเป็นกลาง ควรใชเ้พื�อพฒันาเป็นทุ่งหญา้เลี* ยง
สัตวค์วบคู่กนัไปกบัการปลูกไมโ้ตเร็ว หรือพฒันาเป็นทุ่งหญา้เลี* ยงสัตวก์บัการปลูกพืชไร่บางชนิด 

โดยเฉพาะพืชไร่รากตื*น ไดแ้ก่ ขา้วโพด ขา้วฟ่าง ถั�วต่าง ๆ ขา้วไร่ ออ้ย เป็นตน้ หรือสงวนไวเ้ป็น
พื*นที�ป่าไมเ้พื�อรักษาสภาพตน้นํ*าลาํธาร เนื�องจากกลุ่มชุดดินนี* มีความแตกต่างกนัค่อนขา้งมากในดา้น
ความลึกของดิน สภาพความลาดเทของพื*นที� จึงควรอนุรักษดิ์นและนํ* า ปรับปรุงความอุดมสมบูรณ์
ของดิน และการใชป้ระโยชน์ใหเ้หมาะสมกบัศกัยภาพของดิน 
  22)  กลุ่มชุดดินที� 48 มีเนื*อที� 52,761 ไร่ หรือร้อยละ 0.72 ของเนื*อที�จงัหวดัเป็นกลุ่ม
ชุดดินที�เกิดจากการสลายตวัผุพงัอยู่กบัที� หรือถูกเคลื�อนยา้ยมาในระยะทางไม่ไกลนกัของวตัถุตน้
กาํเนิดดินที�มาจากหินเนื*อค่อนขา้งหยาบ บนบริเวณพื*นที�ดอน ลกัษณะเป็นลูกคลื�นลอนลาดจนถึงเนิน
เขา เป็นดินตื*น มีการระบายนํ*าดี เนื*อดินบนส่วนใหญ่เป็นดินร่วนปนทราย ส่วนดินล่างเป็นดินปนเศษ
หินหรือปนกรวด กอ้นกรวดส่วนใหญ่เป็นหินกลมมน หรือเศษหินต่าง ๆ  ถา้เป็นดินปนเศษหินมกัพบ
ชั*นหินพื*นตื*นกวา่ 50 เซนติเมตร สีดินเป็นสีนํ* าตาล สีเหลืองหรือสีแดง ดินมีความอุดมสมบูรณ์ตาม
ธรรมชาติตํ�า ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจดัมากถึงกรดปานกลาง เหมาะสมสําหรับพฒันาเป็นทุ่งหญา้ และ
เลี*ยงสัตว ์ปลูกพืชไร่รากตื*น และไมโ้ตเร็วบางชนิด เช่น ยคูาลิปตสั และกระถินยกัษ ์โดยดาํเนินการ
ในระบบเกษตรผสมผสาน 
  23)  กลุ่มชุดดินที� 49 มีเนื*อที� 724,689 ไร่ หรือร้อยละ 9.88 ของเนื*อที�จงัหวดัเป็นกลุ่ม
ชุดดินที�เกิดจากการสลายตวัผุพงัอยู่กบัที� หรือถูกเคลื�อนยา้ยมาในระยะทางไม่ไกลนกัของวตัถุตน้
กาํเนิดดินที�มาจากหินเนื*อค่อนขา้งหยาบหรือจากตะกอนลาํนํ* า ทบัอยูบ่นชั*นดินที�เกิดจากการสลายตวั
ผุพงัของหินพื*นหรือจากวตัถุต้นกําเนิดดินที�ต่างชนิดต่างยุคกันบนบริเวณพื*นที�ดอน มีลักษณะ
ค่อนข้างราบเรียบถึงลูกคลื�นลอนลาดเล็กน้อย เป็นดินตื*นถึงตื*นมาก มีการระบายนํ* าดีปานกลาง  
เนื*อดินบนเป็นดินร่วนปนทราย ส่วนดินชั*นล่างเป็นดินเหนียว ปนลูกรังหรือเศษหินทราย สีดินเป็น 
สีนํ* าตาล หรือสีเหลือง ใตล้งไปเป็นดินเหนียวสีเทา มีจุดประสีนํ* าตาล สีแดงมีศิลาแลงอ่อนปะปนอยู่
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จาํนวนมาก อาจพบชั*นหินทรายหรือหินดินดานที�ผุพงัสลายตวัในชั*นถดัไป ดินมีความอุดมสมบูรณ์
ตามธรรมชาติตํ�า ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจดัมากถึงกรดเล็กนอ้ย เหมาะสมสาํหรับพฒันาเป็นทุ่งหญา้ และ
เลี*ยงสัตว ์ปลูกพืชไร่รากตื*น และไมโ้ตเร็วบางชนิด เช่น ยคูาลิปตสั และกระถินยกัษ ์โดยดาํเนินการ
ในระบบเกษตรผสมผสาน 
  24)  กลุ่มชุดดินที� 55 มีเนื*อที� 125,706 ไร่ หรือร้อยละ 1.71 ของเนื*อที�จงัหวดั เป็นกลุ่ม
ชุดดินที�เกิดจากการสลายตวัผุพงัอยู่กบัที� หรือถูกเคลื�อนยา้ยมาในระยะทางไม่ไกลนกัของวตัถุตน้
กาํเนิดดินที�มาจากหินตะกอนเนื*อละเอียดที�มีปูนปน ในบริเวณพื*นที�ดอน ที�ค่อนขา้งราบเรียบถึงลูก
คลื�นลอนลาด เป็นกลุ่มดินลึกปานกลาง มีการระบายนํ* าดีถึงดีปานกลาง เนื*อดินเป็นดินเหนียว ในดิน
ชั*นล่างที�ระดบัความลึกประมาณ 50–100 เซนติเมตรพบชั*นหินผุ ซึ� งส่วนใหญ่เป็นหินตะกอนเนื*อ
ละเอียด บางแห่งมีก้อนปูนปะปนอยู่ด้วย สีดินเป็นสีนํ* าตาล สีเหลืองหรือสีแดง ดินมีความอุดม
สมบูรณ์ตามธรรมชาติปานกลาง ปฏิกิริยาดินเป็นกรดปานกลางถึงเป็นด่างเล็กนอ้ย เหมาะสมในการ
ปลูกพืชไร่ พืชผกั ไมผ้ล และพฒันาเป็นทุ่งหญา้เลี* ยงสัตว ์ดว้ยระบบการเกษตรแบบผสมผสาน เช่น 
ปลูกพืชไร่-ไมผ้ล-ทุ่งหญา้และเลี*ยงสัตว ์หรือพืชไร่-พืชผกั-ไมผ้ล หรือไมย้นืตน้-ทุ่งหญา้และเลี*ยงสัตว ์
เป็นตน้ 
  25)  กลุ่มชุดดินที� 56 มีเนื*อที� 285,765 ไร่ หรือร้อยละ 3.90 ของเนื*อที�จงัหวดัเป็นกลุ่ม
ชุดดินที�เกิดจากการสลายตวัผุพงัอยู่กับที� หรือถูกเคลื�อนยา้ยมาในระยะทางไม่ไกลนักของวตัถุ 
ตน้กาํเนิดดินที�มาจากหินตะกอนเนื*อหยาบ หรือหินอคันีเนื*อหยาบ บนบริเวณพื*นที�ดอน มีลกัษณะเป็น
ลูกคลื�นลอนลาดจนถึงเนินเขา เป็นดินลึกปานกลาง มีการระบายนํ* าดี เนื*อดินช่วง 50 เซนติเมตร 
ตอนบนเป็นดินร่วนหรือดินร่วนปนทราย ส่วนดินล่างเป็นดินปนเศษหิน มกัพบชั*นหินพื*นลึกกวา่ 100 
เซนติเมตร สีดินเป็นสีนํ* าตาล สีเหลืองหรือสีแดง ดินมีความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติตํ�า ปฏิกิริยา
ดินเป็นกรดจดัมากถึงกรดปานกลาง มีค่าความเป็นกรดเป็นด่างประมาณ 5.0-6.0 ควรใชป้ระโยชน์
กลุ่มชุดดินที� 56 ดว้ยระบบการเกษตรแบบผสมผสาน ระหวา่งการปลูกพืชไร่ พฒันาทุ่งหญา้และเลี*ยง
สัตว ์ร่วมกบัการปลูกไมโ้ตเร็วในเชิงอนุรักษห์รือวนเกษตร 
  26)  กลุ่มชุดดินที� 62 มีเนื*อที� 778,578 ไร่ หรือร้อยละ 10.62 ของเนื*อที�จงัหวดั กลุ่มดิน
นี* ประกอบด้วยพื*นที�ภูเขาและเทือกเขาซึ� งมีความลาดชันมากกว่า 35 เปอร์เซ็นต์ ดินที�พบบริเวณ
ดงักล่าวมีทั*งดินลึกและดินตื*น ลกัษณะของเนื*อดินและความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติแตกต่างกนั
ไปแลว้แต่ชนิดของหินตน้กาํเนิดในบริเวณนั*น มกัมีเศษหิน กอ้นหินหรือพื*นโผล่กระจดักระจายทั�วไป 
ส่วนใหญ่ยงัปกคลุมดว้ยป่าไมป้ระเภทต่าง ๆ เช่น ป่าเบญจพรรณ ป่าเต็งรังหรือป่าดงดิบ หลายแห่งมี
การทาํไร่เลื�อนลอยโดยปราศจากมาตรการในการอนุรักษดิ์นและนํ* า ซึ� งเป็นผลทาํให้เกิดการชะลา้ง
พงัทลายของหนา้ดิน จนบางแห่งเหลือแต่หินโผล่  การใชป้ระโยชน์ที�เหมาะสม คือ สงวนหรือรักษา
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ไวเ้ป็นป่าธรรมชาติ เพื�อเป็นพื*นที�ตน้นํ* าลาํธารโดยเฉพาะ ไม่สมควรนาํมาใช้ในการเกษตรอย่าง
เด็ดขาด เพราะจะเกิดผลกระทบต่อสภาพแวดลอ้มไดง่้ายและรุนแรง 
  27) พื*นที�เบ็ดเตล็ด ประกอบไปดว้ย พื*นที�เพาะเลี* ยงสัตวเ์ลี* ยงนํ* า (AQ)  ผาชนั (ES) 
ที�ดินดดัแปลง (ML) ที�ดินพื*นหินโผล่ (RC) ที�ดินเตม็ไปดว้ยกอ้นหิน (RL)  พื*นที�ชุมชน (U)  และพื*นที�
นํ*า (W)   รวมเนื*อที� 513,237 ไร่ หรือร้อยละ 7.00 ของเนื*อที�จงัหวดั 
 2.4.2  ทรัพยากรนํ1า   
  1) แหล่งนํ* าธรรมชาติ จงัหวดัอุดรธานีตั*งอยู่ในพื*นที�ลุ่มนํ* าหลกั 2 ลุ่มนํ* าไดแ้ก่ ลุ่มนํ* าชี 
และ ลุ่มนํ*าโขง โดยมีรายละเอียดดงันี*  (ภาพที� 4) (กลุ่มขอ้มูลสารสนเทศและการสื�อสาร, 2554) 
   (1) ลุ่มนํ* าชี (บริเวณต้นนํ* าพองและต้นลาํปาว) ได้แก่ พื*นที�ในเขต อาํเภอ 
กุมภวาปี อาํเภอหนองแสง อาํเภอโนนสะอาด อาํเภอศรีธาตุ และอาํเภอวงัสามหมอ ซึ� งประกอบดว้ย
ลุ่มนํ*ายอ่ย ดงันี*  
    -   ลุ่มนํ* าปาว เกิดจากลําห้วยสาขาต่าง ๆ มารวมกันที�หนองหาน  
อาํเภอกุมภวาปี ไหลผ่านอาํเภอศรีธาตุ และอาํเภอวงัสามหมอ ลงสู่เขื�อนลาํปาว ในจงัหวดักาฬสินธ์ุ 
ลุ่มนํ* านี* มีพื*นที�ครอบคลุม อาํเภอเมืองอุดรธานี อาํเภอหนองแสง อาํเภอกุมภวาปี อาํเภอประจกัษศิ์ลปาคม 
อาํเภอกู่แก้ว อาํเภอหนองหาน อาํเภอไชยวาน อาํเภอศรีธาตุ อาํเภอโนนสะอาด และอาํเภอวงัสามหมอ 
มีขนาดเนื*อที� 3,133 ตารางกิโลเมตร ความยาวลาํห้วย 1,429 กิโลเมตร ปริมาณนํ* าตลอดลาํห้วยโดยเฉลี�ย 
25,722,000 ลูกบาสก์เมตร การไหลของนํ* าระยะเวลา 6 เดือน ระหว่างเดือนพฤษภาคม-ตุลาคม ระดบันํ* า
ตํ�าสุด 0-100 เซนติเมตร สูงสุด 100-400 เซนติเมตร 

    -   ลุ่มนํ* าเสือเตน้ เกิดจากลาํห้วยสาขาของเทือกเขารอยต่อระหว่าง
อาํเภอโนนสะอาด อาํเภอหนองววัซอ จงัหวดัอุดรธานี และอาํเภอเขาสวนกวาง จงัหวดัขอนแก่น  
ไหลลงสู่ลาํห้วยเสือเตน้ อาํเภอโนนสะอาด และไหลลงสู่ลาํนํ* าพองในเขตพื*นที�จงัหวดัขอนแก่น  
มีพื*นที�ครอบคลุม อํา เภอโนนสะอาด มีขนาดเนื* อที�  214 ตารางกิโลเมตร ความยาวลําห้วย  
121 กิโลเมตร ปริมาณนํ* าตลอดลาํห้วยโดยเฉลี�ย 1,815,000 ลูกบาศก์เมตร การไหลของนํ* าระยะเวลา  
6 เดือน ระหว่างเดือนพฤษภาคม–ตุลาคม ระดับนํ* าตํ� าสุด 0–100 เซนติเมตร สูงสุด 200–300 
เซนติเมตร 
      (2)  ลุ่มนํ*าโขง ไดแ้ก่ พื*นที�อาํเภอเมืองอุดรธานี อาํเภอหนองววัซอ อาํเภอกุดจบั 
อาํเภอนํ*าโสม อาํเภอบา้นผอื อาํเภอนายงู อาํเภอเพญ็ อาํเภอสร้างคอม อาํเภอบา้นดุง อาํเภอหนองหาน 
อาํเภอพิบูลยรั์กษ ์อาํเภอไชยวาน และอาํเภอทุ่งฝน ประกอบดว้ยลุ่มนํ*ายอ่ย ดงันี*  
    -  ลุ่มนํ* าโสม เกิดจากลําห้วยในเขตพื*นที�อ ําเภอนํ* าโสม จังหวัด
อุดรธานี และ อาํเภอนาดว้ง จงัหวดัเลย ไหลลงสู่ลาํหว้ยนํ*าโสม ในพื*นที�อาํเภอนายงูและอาํเภอนํ* าโสม 
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จากนั*นจึงไหลลงสู่นํ*าโขงในพื*นที�จงัหวดัหนองคาย รวมเนื*อที�ลุ่มนํ*าโสมในเขตจงัหวดัอุดรธานี 1,088 
ตารางกิโลเมตร มีความยาวของลาํห้วยเป็นระยะทาง 255 กิโลเมตร ปริมาณนํ* าเฉลี�ย 5,737,500 
ลูกบาศก์เมตร การไหลลงของนํ* าระยะเวลา 6 เดือนระหว่างเดือนพฤษภาคม–ตุลาคม ระดบันํ* าตํ�าสุด  
0 –100 เซนติเมตร สูงสุด 50–300 เซนติเมตร 
    - ลาํนํ* าคะนาน ครอบคลุมพื*นที�บางส่วนของอาํเภอนํ* าโสม และไหล
ผ่านไปทางทิศใต้เขา้สู่จงัหวดัหนองบวัลาํภู มีเนื*อที�ลุ่มนํ* า 178 ตารางกิโลเมตร รวมความยาวของ 
ลาํห้วย 46 กิโลเมตร ปริมาณนํ* าตลอดลาํห้วยโดยเฉลี�ย 1,035,000 ลูกบาศก์เมตร การไหลของนํ* า
ระยะเวลา 6 เดือน ระหวา่งเดือนพฤษภาคม ตุลาคม ระดบันํ* าตํ�าสุด 0–50 เซนติเมตร สูงสุด 100–200 
เซนติเมตร 
    - ลุ่มนํ* าโมง เกิดจากลาํห้วยสาขาจากเทือกเขาในเขตอาํเภอสุวรรณคูหา 
จงัหวดัหนองบวัลาํภู กบัอาํเภอนาดว้ง จงัหวดัเลย ไหลรวมกนัเป็นลาํนํ* าโมง ผา่นอาํเภอสุวรรณคูหา 
อาํเภอบา้นผือและไหลเขา้สู่เขตพื*นที�อาํเภอท่าบ่อ จงัหวดัหนองคาย ครอบคลุมอาํเภอบา้นผือ อาํเภอ
กุดจบั รวมเนื*อที�ลุ่มนํ* า 897 ตารางกิโลเมตร ความยาวลาํห้วย 276 กิโลเมตร ปริมาณนํ* าตลอดลาํห้วย
โดยเฉลี�ย 6,210,000 ลูกบาศก์เมตร การไหลของนํ* าระยะเวลา 6 เดือน ระหว่างเดือนพฤษภาคม – 
ตุลาคม ระดบันํ*าตํ�าสุด 40–50 เซนติเมตร สูงสุด 50 –300 เซนติเมตร 
    - ลุ่มนํ* าห้วยคุก เกิดจากที�ราบสูงในเขตอาํเภอบา้นผือ ไหลไปลงนํ* า
โขงในเขตอาํเภอท่าบ่อ จังหวดัหนองคาย ครอบคลุมอาํเภอบ้านผือ รวมเนื*อที�ลุ่มนํ* า 116 ตาราง
กิโลเมตร ความยาว ลาํห้วย 36 กิโลเมตร ปริมาณนํ* าตลอดลาํห้วย โดยเฉลี�ย 540,000 ลูกบาศก์เมตร 
การไหลของนํ* าระยะเวลา 6 เดือน ระหว่างเดือนพฤษภาคม–ตุลาคม ระดบันํ* าตํ�าสุด 0–50 เซนติเมตร 
สูงสุด 50–200 เซนติเมตร 
    -  ลุ่มนํ* าสวย เกิดจากลาํห้วยสาขาในเขตรอยต่ออาํเภอบา้นผือ อาํเภอ
เพญ็ และอาํเภอเมือง จงัหวดัอุดรธานี ไหลลงสู่นํ* าสวยผ่านอาํเภอเพ็ญ และอาํเภอเมืองอุดรธานี ลงสู่
แม่นํ* าโขง ในพื*นที�จงัหวดัหนองคาย ครอบคลุมอาํเภอเพ็ญ อาํเภอเมืองอุดรธานี และอาํเภอบา้นผือ 
รวมเนื*อที�ลุ่มนํ* า 706 ตารางกิโลเมตร ความยาว ลาํห้วย 176 กิโลเมตร ปริมาณนํ* าตลอดลาํห้วยโดย
เฉลี�ย 2,640,000 ลูกบาศก์เมตร การไหลของนํ* าระยะเวลา 6 เดือน ระหว่างเดือนพฤษภาคม–ตุลาคม 
ระดบันํ*าตํ�าสุด 50–100 เซนติเมตร สูงสุด 100–300 เซนติเมตร 
    -  ลุ่มนํ* าห้วยหลวง เกิดจากเทือกเขาในเขตอาํเภอหนองววัซอ ไหลลง
สู่ลาํห้วยหลวง และไหลลงแม่นํ* าโขง ในพื*นที�จงัหวดัหนองคาย ครอบคลุมอาํเภอหนองววัซอ อาํเภอ
กุดจบั อาํเภอเมือง อาํเภอประจกัษศิ์ลปาคม อาํเภอหนองหาน อาํเภอเพ็ญ อาํเภอทุ่งฝน อาํเภอพิบูลยรั์กษ ์
อาํเภอบา้นดุง และอาํเภอสร้างคอม รวมเนื*อที�ลุ่มนํ* า 3,933 ตารางกิโลเมตร ความยาวลาํห้วย 1,497.5 
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กิโลเมตร ปริมาณนํ* าตลอดลาํห้วย โดยเฉลี�ย 35,940,000 ลูกบาศก์เมตร การไหลของนํ* าระยะเวลา  
6 เดือน ระหวา่งเดือนพฤษภาคม–ตุลาคมระดบันํ*าตํ�าสุด 0–100 เซนติเมตร สูงสุด 100–400 เซนติเมตร 
    -  ลุ่มนํ* าสงคราม เกิดจากลาํห้วยสาขาต่าง ๆ ที�ไหลลงจากภูเขาในเขต
อาํเภอวงัสามหมอ อาํเภอไชยวาน และอาํเภอส่องดาว จงัหวดัสกลนคร แม่นํ* าสงครามเป็นเขตแดนกั*น
ระหว่างจงัหวดัอุดรธานี และสกลนคร ไหลผ่านจงัหวดัหนองคาย และลงสู่แม่นํ* าโขงที�จังหวดั
นครพนม ครอบคลุม อาํเภอไชยวาน อาํเภอหนองหาน อาํเภอทุ่งฝน อาํเภอบา้นดุง รวมเนื*อที�ลุ่มนํ* า 
980 ตารางกิโลเมตร ความยาวลาํห้วย 736 กิโลเมตร ปริมาณนํ* าตลอดลาํห้วยโดยเฉลี�ย 13,248,000 
ลูกบาศก์เมตร การไหลของนํ* าระยะเวลา 6 เดือน ระหว่างเดือนพฤษภาคม–ตุลาคม ระดบันํ* าตํ�าสุด  
0–100 เซนติเมตร สูงสุด 100–400 เซนติเมตร 
  2)  แหล่งนํ*าชลประทาน (สาํนกังานชลประทานจงัหวดัอุดรธานี, 2552) 
    (1)  อ่างเก็บนํ* า จงัหวดัอุดรธานีมีอ่างเก็บนํ* าทั*งหมด 158 อ่าง ประกอบ
ไปดว้ย อ่างเก็บนํ* าขนาดใหญ่ 1 แห่ง ขนาดกลาง 18  แห่ง  และขนาดเล็ก 139 แห่ง โดยอาํเภอเมือง
อุดรธานีมีจาํนวนอ่างเก็บนํ*ามากที�สุด แบ่งเป็นอ่างเก็บนํ* าขนาดใหญ่ 1 แห่ง ขนาดกลาง 10  แห่ง  และ
ขนาดเล็กอีก 14 แห่ง โดยมีอ่างเก็บนํ*าที�สาํคญั  ไดแ้ก่  อ่างเก็บนํ*าหว้ยหลวง  (ภาพที� 4) 
    (2)  ฝายทดนํ*า 108  แห่ง  โดยอาํเภอบา้นผอืมีจาํนวนฝายทดนํ* ามากที�สุด 
18  แห่ง   
    (3)  สถานีสูบนํ* าดว้ยไฟฟ้า 28  แห่ง อาํเภอนํ* าโสมมีสถานีสูบนํ* าดว้ย
ไฟฟ้า มากที�สุดจาํนวน 6 แห่ง 
    (4)  สระ หนอง และบึง 487  แห่ง อาํเภอกุมภวาปี มีสระ หนอง และบึง  
มากที�สุดจาํนวน 55 บ่อ 
    (4)  คู คลอง 734  แห่ง  อาํเภอบา้นดุง มีคู คลองมากที�สุดจาํนวน 81 แห่ง 
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 2.4.3 ทรัพยากรป่าไม้  จากฐานข้อมูลขอบเขตป่าไม้ตามกฎหมายของกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ�งแวดลอ้ม ปี พ.ศ. 2551 พบวา่ในจงัหวดัอุดรธานีมีพื*นที�ป่าไมต้ามกฎหมาย 
มีเนื*อที�รวม 714,353 ไร่ หรือร้อยละ 9.74 ของเนื*อที�จงัหวดั โดยมีรายละเอียดดงันี*  (ภาพที� 5) 
  1) พื*นที�ป่าเพื�อการอนุรักษ ์(Zone C ) คือ พื*นที�ป่าสงวนแห่งชาติที�กาํหนดไว ้เพื�อการ
อนุรักษ์สิ�งแวดลอ้ม ดิน นํ* า พนัธ์ุพืช และพนัธ์ุสัตวที์�มีคุณค่าหายาก เพื�อการป้องกนัภยัธรรมชาติอนัเกิด
จากนํ* าท่วม และการพงัทลายของดิน พื*นที�ป่าเพื�อการอนุรักษ ์(Zone C ) ของจงัหวดัอุดรธานีตั*งอยูใ่นเขต
อาํเภอนายูง อาํเภอนํ* าโสม อาํเภอหนองววัซอ อาํเภอหนองแสง อาํเภอโนนสะอาด อาํเภอวงัสามหมอ 
อาํเภอสร้างคอม อาํเภอบา้นผือ อาํเภอกุดจบั อาํเภอกุมภวาปี และอาํเภอพิบูลรักษ์ มีเนื*อที� 585,903 ไร่  
คิดเป็นร้อยละ 82.02 ของเนื*อที�พื*นที�ป่าไมต้ามกฎหมาย หรือร้อยละ 7.99 ของเนื*อที�จงัหวดั 
  2) พื*นที�ป่าเพื�อเศรษฐกิจ (Zone E) คือ พื*นที�ป่าสงวนแห่งชาติที�กาํหนดไวเ้พื�อผลิตไม ้
และของป่ารวมถึงพืชเศรษฐกิจตามนัยมติคณะรัฐมนตรีที�เกี�ยวกับการกาํหนดชั* นคุณภาพลุ่มนํ* า  
และการจาํแนกเขตการใช้ประโยชน์ในพื*นที�ป่าชายเลน พื*นที�เพื�อการพฒันาการทรัพยากรป่าไม ้ 
และพื*นที�ประสานการใชป้ระโยชน์ร่วมกนัระหวา่งทรัพยากรป่าไมก้บัทรัพยากรธรรมชาติอื�น ๆ เช่น 
ทรัพยากรมนุษย ์ทรัพยากรแร่ และทรัพยากรพลงังาน เพื�อประโยชน์ทางเศรษฐกิจ และความมั�นคง
ของชาติ  พื*นที�ป่าเพื�อเศรษฐกิจ (Zone E) ในจงัหวดัอุดรธานีอยู่ในบริเวณอาํเภอบา้นดุง มีเนื*อที� 
127,375 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 17.83 ของเนื*อที�พื*นที�ป่าไมต้ามกฎหมาย หรือร้อยละ 1.74 ของเนื*อที�
จงัหวดั 
  3) พื*นที�ป่าที�เหมาะสมต่อการเกษตร (Zone A) คือ พื*นที�ป่าสงวนแห่งชาติที�มีสมรรถนะ
ที�ดินเหมาะสมต่อการเกษตรหรือศกัยภาพสูงในการพฒันาดา้นการเกษตร ตามผลการจาํแนกสมรรถนะ
ที�ดินของกรมพฒันาที�ดิน รัฐสามารถพฒันาความเป็นอยูข่องราษฎรไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  อีกทั*งตอ้งไม่
อยูใ่นหลกัเกณฑ์ที�จะจาํแนกให้เป็นพื*นที�ป่าเพื�อการอนุรักษ ์ พื*นที�ป่าที�เหมาะสมต่อการเกษตร (Zone A)  
มีเนื*อที� 1,076ไร่ คิดเป็นร้อยละ 0.15 ของเนื*อที�พื*นที�ป่าไมต้ามกฎหมาย หรือร้อยละ 0.01 ของเนื*อที�
จงัหวดั อยู่ในบริเวณอาํเภอเมืองอุดรธานี  และบริเวณรอยต่อของอาํเภอโนนสะอาด จงัหวดัอุดรธานี 
กบัอาํเภอเขาสวนกวาง และอาํเภอนํ*าพอง จงัหวดัขอนแก่น 
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2.5   สภาพเศรษฐกจิและสังคม  
 2.5.1  ประชากร ปี พ.ศ. 2552 จงัหวดัอุดรธานี   มีประชากรรวมทั*งสิ*น  จาํนวน  1,538,940 คน   
เป็นชาย 769,448 คน หญิง จาํนวน 769,492 คน (กรมการปกครอง,  2553) สาํหรับอาํเภอที�มีประชากร
มากที�สุด ไดแ้ก่ อาํเภอเมืองอุดรธานี มีจาํนวน 397,291 คน รองลงมา ไดแ้ก่ อาํเภอกุมภวาปี มีจาํนวน 
125,040  คน  และอาํเภอบา้นดุง 122,722 คน สาํหรับอาํเภอที�มีความหนาแน่นของประชากรมากที�สุด 
คือ อาํเภอเมืองอุดรธานี 363 คนต่อตารางกิโลเมตร รองลงมา ไดแ้ก่ อาํเภอกุมภวาปี  186 คนต่อตาราง
กิโลเมตร และอาํเภอประจกัษศิ์ลปาคม 172  คนต่อตารางกิโลเมตร ส่วนอาํเภอที�มีความหนาแน่นนอ้ย
ที�สุด ไดแ้ก่  อาํเภอหนองแสง มีความหนาแน่น 40 คนต่อตารางกิโลเมตร  ดงัรายละเอียดในตารางที� 2   

 2.5.2  โครงสร้างเศรษฐกจิ และขนาดเศรษฐกจิของจังหวดั  ในปี พ.ศ.2552 จงัหวดัอุดรธานี 
มีผลิตภณัฑจ์งัหวดั (GPP) ตามราคาประจาํปี 80,743 ลา้นบาท ผลิตภณัฑจ์งัหวดัเฉลี�ยต่อหวั (Percapita 
GPP) 49,854 บาท เป็นลาํดบัที� 4 ของภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ รองจากจงัหวดัขอนแก่น จงัหวดั
นครราชสีมา และจงัหวดัเลย และเป็นลาํดบัที� 58 ของประเทศ GPP ปี พ.ศ. 2552 มีอตัราการขยายตวั 
ร้อยละ 5.16 ซึ� งสาขาที�มีมูลค่าผลิตภณัฑ์มากที�สุดคือ การขายส่ง และการขายปลีก มีจาํนวน 18,242 
ลา้นบาท รองลงมาไดแ้ก่ สาขาเกษตรกรรม  12,195 ลา้นบาท และสาขาการผลิตอุตสาหกรรม 9,662 
ลา้นบาท ตามลาํดบั  
  1)  ด้านเกษตรกรรม พืชเศรษฐกิจสําคัญที�ท ํารายได้ให้กับจังหวดัมีดังต่อไปนี*  
(สาํนกังานเกษตรจงัหวดัอุดรธานี, 2553) 
   (1)  ออ้ยโรงงาน อาํเภอที�มีการเพาะปลูกมากไดแ้ก่ อาํเภอศรีธาตุ อาํเภอวงัสาม
หมอ อาํเภอโนนสะอาด และอาํเภอกุมภวาปี ตามลาํดบั  
   (2)  มนัสาํปะหลงั อาํเภอที�ปลูกมากไดแ้ก่ อาํเภอนํ* าโสม อาํเภอนายงู อาํเภอศรี
ธาตุ และอาํเภอบา้นผอื  
   (3)  ขา้ว อาํเภอที�ปลูกมากไดแ้ก่ อาํเภอบา้นดุง อาํเภอเพญ็ อาํเภอเมืองอุดรธานี 
และอาํเภอหนองหาน  
   (4) ยางพารา ในปีการผลิตปีการผลิต 2553 จงัหวดัอุดรธานีมีพื*นที�ปลูก
ยางพาราทั*งหมด 320,165 ไร่ ที�กรีดไดท้ั*งสิ*น 105,971 ไร่  
  2)  ดา้นอุตสาหกรรม (สํานกังานอุตสาหกรรมจงัหวดัอุดรธานี , 2553) การประกอบ
กิจการด้านอุตสาหกรรมในจงัหวดัอุดรธานี ส่วนใหญ่เป็นโรงงานขนาดเล็กกระบวนการผลิตไม่
ซับซ้อนนัก โรงงานอุตสาหกรรมที�มีศักยภาพด้านการผลิตที�สําคญั ได้แก่ อุตสาหกรรมแปรรูป
ผลผลิตทางการเกษตร เช่น โรงงานผลิตนํ* าตาลทราย โรงงานผลิตยางแผน่รมควนั และโรงสีขา้ว เป็น
ตน้ ส่วนโรงงานอุตสาหกรรมอื�น ๆ ที�สําคญั ไดแ้ก่ โรงงานตดัเยบ็เสื* อผา้ และโรงงานผลิตชิ*นส่วน
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อิเล็กทรอนิกส์ แต่หมวดของโรงงานที�มีจาํนวนโรงงานมากที�สุด ไดแ้ก่ โรงงานอุตสาหกรรมขนส่ง
จาํนวน 220 โรงงาน โรงงานอุตสาหกรรมอโลหะ จาํนวน 176 โรงงาน และโรงงานผลิตภณัฑ์โลหะ 
จาํนวน 133 โรงงาน ตามลาํดบั 
ตารางที� 2  จาํนวนประชากรจงัหวดัอุดรธานี  ปี พ.ศ. 2552 

 

อาํเภอ 
เนื1อที� 

(ตร.กม.) 

ประชากร ความหนาแน่น

ของประชากร 

(คน/ตร.กม.) 
ชาย หญงิ รวม 

เมืองอุดรธานี 1,095 195,574 201,717 397,291 363 

กุดจบั 785 32,005 31,593 63,598 81 

หนองววัซอ 703 30,909 30,942 61,851 88 

กุมภวาปี 672 62,312 62,728 125,040 186 

โนนสะอาด 425 24,476 24,345 48,821 115 

หนองหาน 708 57,739 57,415 115,154 163 

ทุ่งฝน 228 15,934 15,623 31,557 138 

ไชยวาน 326 19,401 19,116 38,517 118 

ศรีธาตุ 513 24,380 23,846 48,226 94 

วงัสามหมอ 727 28,902 27,965 56,867 78 

บา้นดุง 924 61,546 61,176 122,722 133 

บา้นผอื 991 54,489 53,696 108,185 109 

นํ*าโสม 742 28,800 28,163 56,963 77 

เพญ็ 908 55,791 55,725 111,516 123 

สร้างคอม 287 14,403 14,162 28,565 100 

หนองแสง 659 13,439 13,038 26,477 40 

นายงู 524 13,654 13,051 26,705 51 

พิบูลยรั์กษ ์ 186 12,079 12,035 24,114 130 

กู่แกว้ 181 11,031 10,785 21,816 121 

ประจกัษศิ์ลปาคม 145 12,584 12,371 24,955 172 

รวม 11,729 769,448 769,492 1,538,940 131 

ที�มา: กรมการปกครอง  (2553) 
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บทที� 3 

สภาพการใช้ที�ดนิและการเปลี�ยนแปลงการใช้ที�ดนิ 

3.1  สภาพการใช้ที�ดินจังหวดัอดุรธานี ปี พ.ศ. 2554 

การวเิคราะห์สภาพการใชที้�ดินจงัหวดัอุดรธานีปี พ.ศ. 2554 จากการสํารวจภาคสนามร่วมกบัการใช้
ขอ้มูลภาพถ่ายจากดาวเทียมและขอ้มูลจากภาพถ่ายออร์โธสีเชิงเลข มาตราส่วน 1:25,000 จงัหวดัอุดรธานี 
มีเนื*อที�ทั*งหมด 7,331,439 ไร่  สามารถจาํแนกประเภทการใชที้�ดินไดอ้อกเป็น 5 กลุ่ม คือ พื*นที�ชุมชนและ
สิ�งปลูกสร้าง (U) มีเนื*อที� 421,090 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 5.74  ของเนื*อที�จงัหวดั พื*นที�เกษตรกรรม (A) มีเนื*อที� 
5,063,421 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 69.07  ของเนื*อที�จงัหวดั พื*นที�ป่าไม ้(F) มีเนื*อที� 1,026,835 ไร่  คิดเป็นร้อยละ 
14.01 ของเนื*อที�จงัหวดั พื*นที�แหล่งนํ* า (W) มีเนื*อที� 252,339 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 3.45 ของเนื*อที�จงัหวดั    
และพื*นที�เบด็เตล็ด (M) มีเนื*อที� 567,754 ไร่  คิดเป็นร้อยละ 7.73 ของเนื*อที�จงัหวดั โดยการใชป้ระโยชน์ใน
พื*นที�แต่ละประเภทมีรายละเอียด (ตารางที� 3 ภาพที� 6 และภาพที� 7) ดงันี*  

 

 
ภาพที� 6  แผนภูมิสัดส่วนของการใชที้�ดินประเภทต่าง ๆ จงัหวดัอุดรธานี ปี พ.ศ. 2554 
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ตารางที� 3  สภาพการใชที้�ดินจงัหวดัอุดรธานี ปี พ.ศ. 2554 

สัญลกัษณ์ ประเภทการใช้ที�ดิน 
เนื1อที� 

ไร่ ร้อยละ 
 U พื1นที�ชุมชนและสิ�งปลูกสร้าง     421,090           5.74  

 U1   ตวัเมืองและยา่นการคา้            42,634                0.58  

 U200   หมู่บา้นจดัสรรร้าง              2,998                0.04  

 U201   หมู่บา้น          253,707                3.46  

 U3   สถานที�ราชการ และสถาบนัต่างๆ            94,387               1.29 

 U401   สนามบิน  2,112 0.03 

 U403   สถานีขนส่ง                   50                    -   

 U405   ถนน              3,351                0.05  

 U500   โรงงานอุตสาหกรรมร้าง                 555                0.01  

 U502   โรงงานอุตสาหกรรม            11,163                0.15  

 U503   ลานตากและแหล่งรับซื*อทางการเกษตร              2,121                0.03  

 U600   สถานที�ร้าง                 823                0.01  

 U601   สถานที�พกัผอ่นหยอ่นใจ              3,139                0.04  

 U602   สนามกอลฟ์              1,040                0.01  

 U603   สุสาน,ป่าชา้              2,834                0.04  

 U605   สถานีบริการนํ*ามนั                 176                    -   

 A  พื1นที�เกษตรกรรม   5,063,421         69.07  

 A1  นาข้าว     2,613,610           35.64  

 A100   นาร้าง          112,425                1.53  

 A101   นา       2,387,233              32.56  

 M2+A101   พื*นที�ลุ่ม+นา          113,952                1.55  

 A2  พชืไร่     1,482,549           20.23  

 A200   ไร่ร้าง            26,232                0.36  
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ตารางที� 3  (ต่อ) 

สัญลกัษณ์ ประเภทการใช้ที�ดิน 
เนื1อที� 

ไร่ ร้อยละ 
 A202   ขา้วโพด            17,609                0.24  

 A203   ออ้ย          907,003              12.37  

 A204   มนัสาํปะหลงั          530,662                7.24  

 A205   สับปะรด                 122                    -   

 A206   ยาสูบ                     6                    -   

 A210   ถั�วลิสง                 386                0.01  

 A220   แตงโม                 435                0.01  

 A221   ลูกเดือย                   83                    -   

 A229   พริก                     6                    -   

 A236   เผอืก                     5                    -   

 A3  ไม้ยนืต้น        840,286           11.45  

 A301   ไมย้นืตน้ผสม                 718                0.01  

 A302   ยางพารา          579,337                7.90  

 A303   ปาลม์นํ*ามนั              1,714                0.02  

 A304   ยคูาลิปตสั          242,874                3.31  

 A304(M2)   ยคูาลิปตสั(พื*นที�ลุ่ม)                 917                0.01  

 A305   สัก            12,219                0.17  

 A306   สะเดา                   14                    -   

 A308  กระถิน                  14                    -   

 A309   ประดู่                 712                0.01  

 A314   หม่อน                   90                    -   

 A315   ไผ ่                507                0.01  

 A322   กฤษณา                 239                    -   
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ตารางที� 3  (ต่อ) 

สัญลกัษณ์ ประเภทการใช้ที�ดิน 
เนื1อที� 

ไร่ ร้อยละ 
 A323   ตะก ู                931                0.01  

A4   ไม้ผล         31,107            0.42  

A401  ไมผ้ลผสม            11,206                0.15  

A402  ส้ม                 766                0.01  

A404  เงาะ                     5                    -   

A405 มะพร้าว                307                    -   

A406  ลิ*นจี�                 147                    -   

A407  มะม่วง            12,160                0.17  

A408  มะม่วงหิมพานต ์                  62                    -   

A409  พุทรา                 183                    -   

A410  นอ้ยหน่า                 271                    -   

A411  กลว้ย                 337                0.01  

A412  มะขาม              3,372                0.05  

A413  ลาํไย              1,971                0.03  

A414  ฝรั�ง                   38                    -   

A415  มะละกอ                   42                    -   

A416  ขนุน                   36                    -   

A417  กระทอ้น                   63                    -   

A422  มะนาว                   42                    -   

A426  แกว้มงักร                   83                    -   

A427 ส้มโอ                  16                    -   

 A5  พชืสวน         16,842            0.23  

A501  พืชสวนผสม                     9                    -   
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ตารางที� 3  (ต่อ) 

สัญลกัษณ์ ประเภทการใช้ที�ดิน 
เนื1อที� 

ไร่ ร้อยละ 
A502  พืชผกั            16,055                0.22  

M2+A502  พื*นที�ลุ่ม+พืชผกั                 525                0.01  

A503  ไมด้อก                 153                    -   

A511  หวาย                 100                    -   

 A7  ทุ่งหญ้าเลี1ยงสัตว์และโรงเรือนเลี1ยงสัตว์         59,000            0.82  

A700  โรงเรือนร้าง                 324                0.01  

A701  ทุ่งหญา้เลี*ยงสัตว ์           13,630                0.19  

A702  โรงเรือนเลี*ยงโค กระบือ และมา้            40,819                0.56  

A703  โรงเรือนเลี*ยงสัตวปี์ก              2,759                0.04  

A704  โรงเรือนเลี*ยงสุกร              1,468                0.02  

 A8  พชืนํ1า                   12                    -   

 A803   บวั                   12                    -   

 A9  สถานที�เพาะเลี1ยงสัตว์นํ1า         16,029            0.22  

A900  สถานที�เพาะเลี*ยงสัตวน์ํ*าร้าง                 712                0.01  

A902  สถานที�เพาะเลี*ยงปลา            15,317                0.21  

A0   เกษตรผสมผสาน/ไร่นาสวนผสม              3,986            0.06  

A0  เกษตรผสมผสาน/ไร่นาสวนผสม              3,986            0.06  

 F  พื1นที�ป่าไม้   1,026,835         14.01  

 F101   ป่าดิบสมบูรณ์            54,268                0.74  

F200  ป่าผลดัใบรอสภาพฟื* นฟู          356,831                4.87  

F201  ป่าผลดัใบสมบูรณ์          596,699                8.14  

F500   สวนป่ารอสภาพฟื* นฟู                 592                0.01  

F501  สวนป่าสมบูรณ์            18,445                0.25  
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ตารางที� 3  (ต่อ) 

สัญลกัษณ์ ประเภทการใช้ที�ดิน 
เนื1อที� 

ไร่ ร้อยละ 
W   พื1นที�แหล่งนํ1า      252,339           3.45  

W101  แม่นํ*า ลาํคลอง            48,489                0.66  

W102  หนอง  บึง            75,864                1.04  

W201  อ่างเก็บนํ*า            88,014                1.20  

W202  บ่อนํ*าในไร่นา            38,597                0.53  

W203  คลองชลประทาน              1,375                0.02  

M   พื1นที�เบ็ดเตลด็      567,754           7.73  

M101  ทุ่งหญา้            95,498                1.30  

M102  ไมล้ะเมาะ          299,981                4.09  

M103  ไผ ่                    7                    -   

M2  พื*นที�ลุ่ม          138,090                1.88  

 M300   เหมืองเก่า,บ่อขดุเก่า           11,817                0.16  

M302  บ่อลูกรัง                 756                0.01  

M303  บ่อทราย                   72                    -   

M304  บ่อดิน              2,157                0.03  

M401  นาเกลือ              5,376                0.07  

M403  ที�หินโผล่              7,947                0.11  

M404  ที�ทิ*งขยะ                 627                0.01  

M405  พื*นที�ถม              5,426                0.07  

   รวม   7,331,439        100.00  

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

 



36 
 

1)  พื*นที�ชุมชนและสิ�งปลูกสร้าง (U) มีเนื*อที� 421,090 ไร่ หรือร้อยละ 5.74  ของเนื*อที�
จงัหวดั ประกอบดว้ย ตวัเมืองและย่านการคา้ หมู่บา้นจดัสรรร้าง หมู่บา้น สถานที�ราชการและ
สถาบนัต่าง ๆ สถานีขนส่ง ถนน โรงงานอุตสาหกรรมร้าง โรงงานอุตสาหกรรม ลานตากและ
แหล่งรับซื*อทางการเกษตร สถานที�ร้าง สถานที�พกัผอ่นหยอ่นใจ สนามกอล์ฟ สุสาน ป่าชา้ และสถานี
บริการนํ*ามนั ซึ� งมีรายละเอียดดงันี*  
  (1)  ตวัเมืองและย่านการคา้ (U1) เป็นแหล่งชุมชนหนาแน่น และแหล่งการคา้ของ

ตวัอาํเภอต่าง ๆ มีเนื*อที� 42,634 หรือร้อยละ 0.58 ของเนื*อที�จงัหวดั ประกอบดว้ย ตวัอาํเภอต่าง ๆ  

 (2)  หมู่บา้น (U2) มีเนื*อที� 256,705 ไร่ หรือร้อยละ 3.50 ของเนื*อที�จงัหวดั ประกอบไป
ดว้ยหมู่บา้น 253,707 ไร่ และหมู่บา้นจดัสรรร้าง 2,998 ไร่ ซึ� งเป็นที�อยู่อาศยัโดยทั�วไปนอกจากตวั
เมือง มกักระจายกนัอยูบ่นโคกเนินที�สูงที�แวดลอ้มไปดว้ย ที�ลุ่มตํ�าที�ใชเ้ป็นแหล่งเพาะปลูกและที�เก็บ
นํ*า โดยเหตุนี* รูปแบบชุมชนในจงัหวดัอุดรธานีจึงมีลกัษณะเป็นกระจุกรวมกนัอยูอ่ยา่งหนาแน่น 
 (3) สถานที�ราชการและสถาบนัต่าง ๆ (U3) มีเนื*อที� 94,387 ไร่ หรือร้อยละ 1.29 ของ
เนื*อที�จงัหวดั ประกอบดว้ย ศูนยร์าชการ หน่วยงานของรัฐ และสถาบนัการศึกษาต่าง ๆ 
 (4) สถานีคมนาคม (U4) มีเนื*อที� 5,513ไร่ หรือร้อยละ 0.08 ของเนื*อที�จงัหวดั โดยมีระบบ
คมนาคมที�สําคญั คือ ท่าอากาศยานนานาชาติอุดรธานี 2,112 ไร่ สถานีขนส่งต่าง ๆ  มีเนื*อที� 50 ไร่  ถนน 
ไดแ้ก่ ทางหลวงแผน่ดินหมายเลข 2 และทางหลวงแผน่ดินหมายเลข 22  รวมเนื*อที� 3,351 ไร่   
 (5) ย่านอุตสาหกรรม (U5) มีเนื*อที� 13,839 ไร่ หรือร้อยละ 3.28 ของเนื*อที�จงัหวดั 
ไดแ้ก่  โรงงานอุตสาหกรรม 11,163 ไร่ ซึ� งโรงงานอุตสาหกรรมที�สําคญัของจงัหวดัอุดรธานี ไดแ้ก่ 
โรงงานนํ* าตาลทรายขาวเริ� มอุดม โรงงานนํ* าตาลเกษตรผล โรงสีข้าว โรงงานผลิตชิ*นไม้สับ 
โรงงานผลิตแผ่นยางรมควนั นอกนั*นเป็นอุตสาหกรรมที�ผลิตสินคา้ เพื�อสนองความตอ้งการของ
ตลาดภายในทอ้งถิ�น ลานตากและแหล่งรับซื*อทางการเกษตร 2,121 ไร่ และโรงงานอุตสาหกรรม
ร้าง 555 ไร่ 
 (6) สถานที�อื�น ๆ (U6) มีเนื* อที� 8,012 ไร่ หรือร้อยละ 1.91 ของเนื*อที�จังหวดั 
ประกอบดว้ย สถานที�ร้าง 823 ไร่ ไดแ้ก่ สถานีบริการนํ* ามนัร้าง และรีสอร์ทร้าง  สถานที�พกัผอ่นหยอ่นใจ 
3,139 ไร่ ได้แก่ สนามกีฬา สถานที�ท่องเที�ยว และโรงแรมที�พกัซึ� งมีกระจายอยู่ตามอาํเภอต่าง ๆ 
นอกจากนี*ยงัมีสุสานและป่าชา้ 2,834 ไร่ และสถานีบริการนํ*ามนั 176 ไร่ 

2) พื*นที�เกษตรกรรม (A) มีเนื*อที� 5,063,421 ไร่ หรือร้อยละ 69.07  ของเนื*อที�จงัหวดั       
เป็นการใชป้ระโยชน์ที�ดินที�มากเป็นอนัดบั 1 ของจงัหวดั (ภาพที� 8) ประกอบดว้ย 
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ภาพที� 8  แผนภูมิสัดส่วนการใชที้�ดินประเภทพื*นที�เกษตรกรรม จงัหวดัอุดรธานี ปี พ.ศ. 2554 

 (1) นาข้าว  (A1)  มีเนื* อที�  2,613,610 ไร่ หรือร้อยละ 35.64 ของเนื*อที�จังหวดั 
ประกอบดว้ย นาร้าง มีเนื*อที� 112,425 ไร่ และนาขา้ว 2,387,233ไร่ แหล่งเพาะปลูกที�สําคญัอยูใ่นเขต อาํเภอ
เมืองกุมภวาปี อาํเภอเพญ็ อาํเภอบา้นผือ อาํเภอบา้นดุง อาํเภอหนองหาน อาํเภอกุดจบั และอาํเภอกู่แกว้ 
ลกัษณะการปลูกขา้วจะมีทั*งแบบนาดาํ และนาหว่าน พนัธ์ุขา้วนิยมที�ปลูก ไดแ้ก่ พนัธ์ุ กข6  กข15   
ขาวดอกมะลิ 105 และปทุมธานี 1 นอกจากนี* ยงัมีพื*นที�ลุ่มริมลาํนํ* าธรรมชาติที�ใชป้ลูกขา้วในฤดูแลง้อีก 
(M2+A101) 113,952 ไร่ กระจายตวัอยู่บริเวณริมลาํนํ* าในอาํเภอเพ็ญ อาํเภอสร้างคอม อาํเภอกุมภวาปี 
อาํเภอบา้นดุง อาํเภอทุ่งฝน และอาํเภอเมืองอุดรธานี (ภาพที� 9) 
 (2) พืชไร่ (A2)  มีเนื*อที� 1,482,549 ไร่ หรือร้อยละ 20.23 ของเนื*อที�จงัหวดั พืชไร่ที�
สาํคญัทางเศรษฐกิจของจงัหวดัอุดรธานี ไดแ้ก่  ออ้ย และมนัสาํปะหลงั 
 -  ออ้ย (A203)  มีเนื*อที� 907,003ไร่ หรือร้อยละ 12.37 ของเนื*อที�จงัหวดั พบ
กระจายทั�วทั*งจงัหวดั (ภาพที� 10) พื*นที�มีแนวโนม้เพิ�มขึ*น เนื�องจาก ปี พ.ศ. 2553 ราคาเพิ�มสูงขึ*นถึงตนั
ละ 900-1,250 บาท ดงันั*นเกษตรกรรายใหญ่หรือนายทุน จึงเช่าพื*นที�ทาํการปลูกเพิ�มและบางพื*นที�
ปลูกแทนพื*นที�นาขา้ว มีเครือข่ายระบบการส่งเสริมการปลูกออ้ย และระบบการตลาดของโรงงาน
นํ* าตาล และพื*นที�ปลูกอยู่ไม่ห่างไกลมากนกัจากโรงงานนํ* าตาล สําหรับแหล่งรับซื*อที�สําคญัภายใน
จงัหวดั ไดแ้ก่ บริษทัโรงงานนํ* าตาลทรายขาวเริ�มอุดม จาํกดั ตั*งอยูที่�อาํเภอหนองหาน บริษทั นํ* าตาล
เกษตรผล จาํกดั บริษทั นํ* าตาลกุมภวาปี  จาํกดั และ บริษทั เอ็น อี อโกร อุตสาหกรรม จาํกดั ซึ� งตั*งอยู่
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ที�อาํเภอกุมภวาปี  และแหล่งรับซื*อขนาดใหญ่ในบริเวณใกลเ้คียง ไดแ้ก่ บริษทัอุตสาหกรรมนํ* าตาล
อีสาน ในอาํเภอสามชยั จงัหวดักาฬสินธ์ุ  
 - มนัสําปะหลงั (A204)  มีเนื*อที� 530,662 ไร่ หรือร้อยละ 7.24 ของเนื*อที�
จงัหวดั เนื�องจากเป็นพืชที�เพาะปลูกง่าย ทนความแหง้แลง้ไดดี้ มีปัญหาในการดูแลรักษานอ้ย พื*นที�ที�มี
การเพาะปลูกมนัสําปะหลงัส่วนใหญ่ ไดแ้ก่ อาํเภอนํ* าโสม อาํเภอวงัสามหมอ อาํเภอกุมภวาปี อาํเภอ
ศรีธาตุ อาํเภอไชยวาน และอาํเภอหนองววัซอ (ภาพที� 11) สําหรับแหล่งรับซื*อมนัสําปะหลงัที�สําคญั 
คือ บริษทั ไทยนาํมนัสาํปะหลงั จาํกดั ตั*งอยู่ที�อาํเภอเมืองอุดรธานี นอกจากนั*นมีลานตากและแหล่ง
รับซื*อทางการเกษตรกระจายอยู่ในพื*นที�ปลูก ซึ� งรับซื*อทั*งหวัมนัสําปะหลงัสด และมนัสําปะหลงัเส้น
จากเกษตรกรทั�วไป  
  นอกจากนั*นพืชไร่ ประกอบดว้ย ไร่ร้าง 26,232 ไร่ ขา้วโพด 17,609 ไร่ 
แตงโม 435 ไร่ ถั�วลิสง 386 ไร่ และสับปะรด 122 ไร่ 
 (3) ไมย้นืตน้ (A3) มีเนื*อที� 840,286 ไร่ หรือร้อยละ 11.45 ของเนื*อที�จงัหวดั ไมย้ืนตน้ที�
สาํคญั ไดแ้ก่ ยางพารา และยคูาลิปตสั 
 - ยางพารา (A302)  มีเนื*อที� 579,337 ไร่ หรือร้อยละ 7.90 ของเนื*อที�จงัหวดั 
แหล่งผลิตที�สาํคญัอยูที่�อาํเภอนํ* าโสม อาํเภอนายงู อาํเภอหนองววัซอ อาํเภอกุดจบั อาํเภอบา้นผือ อาํเภอวงั
สามหมอ และอาํเภอหนองแสง (ภาพที� 12) เป็นพืชที�มีการปลูกกันอย่างกวา้งขวางจนกลายเป็นพืช
เศรษฐกิจที�สําคญัของจงัหวดัอุดรธานี  แหล่งรับซื*อยางพาราที�สําคญั คือ โรงงานผลิตยางแผ่นรมควนั 
จาํนวน 3 โรง ไดแ้ก่ บริษทัไทยฮั*วยางพารา จาํกดั ตั*งอยู่ที�อาํเภอหนองหาน บริษทั ไทยรีรับเบอร์ จาํกดั 
ตั*งอยูที่�อาํเภอหนองววัชอ และบริษทั มหากิจรับเบอร์ จาํกดั ตั*งอยูที่�อาํเภอกุดจบั  
 - ยคูาลิปตสั (A304)  มีเนื*อที�ทั*งหมด 243,791 ไร่ (รวมทั*งพื*นที�ปลูกยคูาลิปตสั
ในที�ลุ่ม) หรือร้อยละ 3.32 ของเนื*อที�จงัหวดั ยูคาลิปตสัมีการเพาะปลูกกระจายอยู่ทุกอาํเภอ (ภาพที� 13)  
ยคูาลิปตสัเป็นไมโ้ตเร็ว ไม่ตอ้งการการดูแลรักษาจาํหน่ายไดง่้าย มีการปลูกอยา่งกวา้งขวาง เหมาะจะปลูก
ในพื*นที�ดินไม่อุดมสมบูรณ์  เช่น ตามแนวคนันา โดยมีโรงงานผลิตชิ*นไมส้ับ รับซื*อไมย้คูาลิปตสัตั*งอยูใ่น
พื*นที�ปลูกอีกดว้ย   
  นอกจากนั*นไมย้ืนตน้ประเภทอื�น ๆ ประกอบดว้ย สัก 12,219 ไร่ ปาล์ม
นํ*ามนั 1,714 ไร่ ไมย้นืตน้ผสม 718 ไร่ ตะก ู931 ไร่ และไมย้นืตน้ชนิดอื�น ๆ 1,576 ไร่ 
 (4) ไมผ้ล (A4) มีเนื*อที� 31,107 ไร่ หรือร้อยละ 0.42 ของเนื*อที�จงัหวดั ประกอบดว้ย  
  - มะม่วง (A407) มีเนื*อที� 12,160 ไร่ หรือร้อยละ 0.17 ของเนื*อที�จงัหวดั 
  - ไมผ้ลผสม (A401) มีเนื*อที� 11,206 ไร่ หรือร้อยละ 0.15 ของเนื*อที�จงัหวดั 
  - มะขาม (A412) มีเนื*อที� 3,372 ไร่ หรือร้อยละ 0.05 ของเนื*อที�จงัหวดั 
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  - ลาํไย (A413) มีเนื*อที� 1,971ไร่ หรือร้อยละ 0.03 ของเนื*อที�จงัหวดั 
    นอกจากนี*  ยงัมีพื*นที�ปลูกไมผ้ลชนิดอื�นๆ อีก เช่น ส้ม กลว้ย มะพร้าว และ
นอ้ยหน่า มีเนื*อที� 2,398 ไร่ หรือร้อยละ 0.02 ของเนื*อที�จงัหวดั 
 (5) พืชสวน (A5) มีเนื*อที� 16,842 ไร่ หรือร้อยละ 0.23 ของเนื*อที�จงัหวดั ประกอบไป
ดว้ยพื*นที�ปลูกพืชผกั ไมด้อก และหวาย 
 (6) ทุ่งหญา้และโรงเรือนเลี* ยงสัตว ์(A7) มีเนื*อที� 59,000 ไร่ หรือร้อยละ 0.82 ของ
เนื*อที�จงัหวดั 
   - โรงเรือนเลี* ยงโค กระบือ และมา้ (A702) มีเนื*อที� 40,819ไร่ หรือร้อยละ 
0.56 ของเนื*อที�จงัหวดั พบในทุกอาํเภอ จากรายงานของสํานกังานจงัหวดัอุดรธานี (2554ก) ในปี  
พ.ศ. 2553 มีจาํนวน โค กระบือ 195,229 ตวั โดยจะมีจาํนวนโคเนื*อมากที�สุด สําหรับในกรณีของ 
โคนมนั*นมีสหกรณ์โคนมอุดรธานี จาํกดั ซึ� งไดจ้ดัตั*งขึ*นในปี พ.ศ. 2533 โดยการสนบัสนุนจากรัฐบาล 
ต่อมาการเลี*ยงโคนมไดข้ยายตวัออกไปทั�วทั*งจงัหวดั และไดมี้การจดัตั*งสหกรณ์โคนมขึ*นอีก 4 แห่ง 
ไดแ้ก่ สหกรณ์โคนมศรีธาตุ สหกรณ์โคนมกุดจบั สหกรณ์โคนมทุ่งฝน และสหกรณ์โคนมนํ* าโสม- 
นายงู จาํกดั (กรมปศุสัตว,์ 2549) 
   - ทุ่งหญา้เลี* ยงสัตว ์(A701) มีเนื*อที� 13,630 ไร่ หรือร้อยละ 0.19 ของเนื*อที�
จงัหวดั กระจายตวัอยูใ่นอาํเภอบา้นผือ อาํเภอกุดจบั อาํเภอเมืองอุดรธานี อาํเภอเพญ็ อาํเภอสร้างคอม 
อาํเภอบา้นดุง อาํเภอหนองหาน อาํเภอประจกัษศิ์ลปาคม และอาํเภอกุมภวาปี 
   - โรงเรือนเลี* ยงสัตวปี์ก (A703) มีเนื*อที� 2,759 ไร่ หรือร้อยละ 0.04 ของเนื*อ
ที�จงัหวดั กระจายตวัอยูใ่นอาํเภอบา้นผือ อาํเภอกุดจบั อาํเภอเมืองอุดรธานี อาํเภอเพญ็ อาํเภอหนองววั
ซอ และอาํเภอบา้นดุง 
    นอกจากนี*  ยงัมีพื*นที�โรงเรือนเลี* ยงสัตวป์ระเภทอื�นๆ อีก ไดแ้ก่ โรงเรือน
เลี*ยงสุกร และโรงเรือนร้าง มีเนื*อที� 1,792 ไร่ หรือร้อยละ 0.03 ของเนื*อที�จงัหวดั 
 (7) พืชนํ*า (A8) มีเนื*อที� 12 ไร่ ไดแ้ก่ บวั 
  (8) สถานที�เพาะเลี* ยงสัตวน์ํ* า (A9) มีเนื*อที� 16,029ไร่ หรือร้อยละ 0.22 ของเนื*อที�
จงัหวดั ประกอบดว้ย สถานที�เพาะเลี*ยงปลา 15,317 ไร่ หรือร้อยละ 0.21 ของเนื*อที�จงัหวดั กระจายตวั
อยู่บริเวณตอนกลางของจงัหวดั ในอาํเภอหนองววัซอ อาํเภอเมืองอุดรธานี อาํเภอหนองหาน อาํเภอ
อาํเภอประจกัษศิ์ลปาคม และอาํเภอกุมภวาปี  และสถานที�เพาะเลี*ยงสัตวน์ํ* าร้าง 712 ไร่ โดยสํานกังาน
จงัหวดัอุดรธานี (2554ก) ไดร้ายงานว่าจงัหวดัอุดรธานีมีการเพาะเลี* ยงปลานิลมากที�สุด รองลงมา
ไดแ้ก่ ปลาตะเพียน และปลาดุก 
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 (9) เกษตรผสมผสาน/ไร่นาสวนผสม (A0) มีเนื*อที� 3,986 ไร่ หรือร้อยละ 0.06 ของ
เนื*อที�จงัหวดั เป็นการทาํเกษตรผสมผสานหรือไร่นาสวนผสม พบในอาํเภอเพญ็ อาํเภอเมืองอุดรธานี 
และอาํเภอกุมภวาปี 

3) พื*นที�ป่าไม ้(F) โดยมีเนื*อที� 1,026,835 ไร่ หรือร้อยละ 14.01 ของเนื*อที�จงัหวดั ประกอบดว้ย   
 (1)  ป่าดิบ (F1) มีเนื*อที� 54,268 ไร่ หรือร้อยละ 0.74 ของเนื*อที�จงัหวดั ซึ� งเป็นเนื*อที�ป่า

ดิบสมบูรณ์ทั*งหมด อยูบ่ริเวณอาํเภอหนองววัซอ อาํเภอหนองแสง และอาํเภอโนนสะอาด 
 (2) ป่าผลดัใบ (F2) มีเนื*อที� 953,530 ไร่ หรือร้อยละ 13.01 ของเนื*อที�จงัหวดั แบ่งเป็น

ป่าผลดัใบสมบูรณ์ 596,699 ไร่ พื*นที�ป่าผลดัใบรอสภาพฟื* นฟู 356,831 ไร่ กระจายตวัอยูท่ ั�วทั*งจงัหวดั 
 (3) สวนป่า (F5) มีเนื*อที� 19,037ไร่ หรือร้อยละ 0.26 ของเนื*อที�จงัหวดั แบ่งเป็นสวนป่า

สมบูรณ์ 18,445 ไร่ พื*นที�สวนป่ารอสภาพฟื* นฟู 592 ไร่ กระจายตวัอยู่ในบริเวณอาํเภอนายูง อาํเภอนํ* า
โสม อาํเภอกุดจบั อาํเภอหนองววัซอ อาํเภอเมืองอุดรธานี อาํเภอหนองแสง อาํเภอเพญ็ อาํเภอบา้นดุง 
อาํเภอทุ่งฝน อาํเภอกุมภวาปี อาํเภอกู่แกว้ อาํเภอไชยวาน อาํเภอศรีธาตุ และอาํเภอวงัสามหมอ 

4)  พื*นที�แหล่งนํ*า (W) มีเนื*อที� 252,339 ไร่ หรือร้อยละ 3.45 ของเนื*อที�จงัหวดั ประกอบดว้ย 
 (1)  แหล่งนํ* าธรรมชาติ ไดแ้ก่ แม่นํ* า ลาํคลอง (W101) มีเนื*อที� 48,489ไร่ หรือร้อยละ 

0.66 ของเนื*อที�จงัหวดั โดยมีแม่นํ*าหลกัที�สาํคญั คือ แม่นํ*าสงคราม ห้วยนํ* าโสม ห้วยนํ* าสวย ห้วยเสือเตน้ 
หว้ยยาง และหว้ยหลวง หนอง บึง (W102) มีเนื*อที� 75,864 ไร่ หรือร้อยละ 1.04 ของเนื*อที�จงัหวดั บึงนํ* า
ธรรมชาติที�สาํคญั ไดแ้ก่ หนองหาน หนองประจกัษ ์และบึงชวน ซึ� งกระจายตวัอยูท่ ั�วทั*งจงัหวดั 

 (2) แหล่งนํ* าที�สร้างขึ*น ไดแ้ก่  อ่างเก็บนํ* า (W201) ซึ� งมีเนื*อที�มากที�สุด 88,014 ไร่ หรือ
ร้อยละ 1.20 ของเนื*อที�จงัหวดั กระจายตวัอยูท่ ั�วจงัหวดั ที�สําคญั คือ อ่างเก็บนํ* าห้วยหลวง ในบริเวณอาํเภอ
เมืองอุดรธานี อ่างเก็บนํ* าลาํปาว อ่างเก็บนํ* าลาํพนัชาด บริเวณอาํเภอวงัสามหมอ และอ่างเก็บนํ* าพาน 
บริเวณอาํเภอสร้างคอม รองลงมาไดแ้ก่ บ่อนํ* าในไร่นา (W202) มีเนื*อที� 38,597 ไร่ หรือร้อยละ 0.53  ของ
เนื*อที�จงัหวดั และคลองชลประทาน (W203) มีเนื*อที� 1,375 ไร่ หรือร้อยละ 0.02 ของเนื*อที�จงัหวดั 

5) พื*นที�เบด็เตล็ด (M) มีเนื*อที� 567,754 ไร่ หรือร้อยละ 7.73 ของเนื*อที�จงัหวดั ประกอบดว้ย 
ไมล้ะเมาะ 299,981 ไร่ ซึ� งเป็นพื*นที�มากที�สุด รองลงมาคือ พื*นที�ลุ่ม 138,090 ไร่ ทุ่งหญา้ 95,498 ไร่    
เหมืองเก่าและบ่อขุดเก่า 11,817 ไร่ ที�หินโผล่ 7,947 ไร่ และพื*นที�อื�น ๆ รวมเนื*อที� 14,421 ไร่ ซึ� งพบ
กระจายอยูท่ ั�วไปทั*งจงัหวดั  
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ภาพที� 9  ขอ้มูลดาวเทียม LANDSAT-5 ระบบ TM บนัทึกเมื�อวนัที� 19 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2554 
แสดงพื*นที�ปลูกนาขา้วและภาพถ่ายจากพื*นที�ปลูกนาขา้ว บริเวณ อาํเภอเพญ็  

 จงัหวดัอุดรธานี  
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ภาพที� 10   ขอ้มูลดาวเทียม LANDSAT-5 ระบบ TM บนัทึกเมื�อวนัที� 2 มกราคม พ.ศ. 2554  
  แสดงพื*นที�ปลูกออ้ยและภาพถ่ายจากพื*นที�ปลูกออ้ย บริเวณ อาํเภอโนนสะอาด  
  จงัหวดัอุดรธานี  
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ภาพที� 11   ขอ้มูลดาวเทียม LANDSAT-5 ระบบ TM บนัทึกเมื�อวนัที� 2 มกราคม พ.ศ. 2554  
  แสดงพื*นที�ปลูกมนัสาํปะหลงัและภาพถ่ายจากพื*นที�ปลูกมนัสาํปะหลงั  
  บริเวณอาํเภอศรีธาตุ จงัหวดัอุดรธานี  
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ภาพที� 12   ขอ้มูลดาวเทียม LANDSAT-5 ระบบ TM บนัทึกเมื�อวนัที� 12 เมษายน พ.ศ. 2553 
 แสดงพื*นที�ปลูกยางพาราและภาพถ่ายจากพื*นที�ปลูกยางพารา บริเวณ อาํเภอนายงู  
 จงัหวดัอุดรธานี  

 



45 
 

 

 

 

 

ภาพที� 13   ขอ้มูลดาวเทียม LANDSAT-5 ระบบ TM บนัทึกเมื�อวนัที� 2 มกราคม พ.ศ. 2554 
 แสดงพื*นที�ปลูกยคูาลิปตสัและภาพถ่ายจากพื*นที�ปลูกยคูาลิปตสั บริเวณอาํเภอกุมภวาปี 
 จงัหวดัอุดรธานี  
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3.2 การเปลี�ยนแปลงการใช้ที�ดินจังหวดัอดุรธานี ระหว่างปี พ.ศ. 2550 และ ปี พ.ศ.  2554 
ปัญหาการเพิ�มขึ*นของประชากร ทาํให้มีความตอ้งการใช้ที�ดินในกิจกรรมต่าง ๆ เพิ�มขึ*น เช่น 

การขยายเขตเมือง เขตอุตสาหกรรม พื*นที�เกษตรกรรม ทาํให้เกิดปัญหาขึ*นมากมายจากการใช้
ประโยชน์ที�ดินที�ไม่เหมาะสม เช่น การนาํพื*นที�เหมาะสมทางการเกษตรมาใชใ้นการขยายเมือง หรือ
การนาํพื*นที�ที�ไม่เหมาะสมต่อการเกษตรมาใชใ้นการเกษตร ทาํให้เกิดปัญหาความเสื�อมโทรมของดิน 
ซึ� งส่งผลกระทบทั*งทางตรง และทางออ้มต่อเกษตรกร ชุมชน และประเทศชาติ ซึ� งจากการวิเคราะห์
การเปลี�ยนแปลงการใชที้�ดินของจงัหวดัอุดรธานีโดยใชข้อ้มูลสภาพการใชที้�ดินปี พ.ศ. 2550 เป็นฐาน
เพื�อเปรียบเทียบ โดยการซ้อนทับทางคณิตศาสตร์ (Intersection) ด้วยข้อมูลสภาพการใช้ที� ดิน 
ปี พ.ศ. 2554 (ตารางที� 4-5  ภาพที� 14 และภาพที� 15) พบวา่มีการเปลี�ยนแปลงการใชที้�ดินดงันี*  

3.2.1 พื*นที�ชุมชนและสิ�งปลูกสร้าง โดยพื*นที�ชุมชนเพิ�มขึ*นจาก 409,721 ไร่ ในปี พ.ศ. 2550 
เป็น 421,090 ไร่ ในปี พ.ศ. 2554 เนื*อที�เพิ�มขึ*น  11,369 ไร่ หรือร้อยละ 2.70 ของเนื*อที�เดิม โดยการ
เปลี�ยนแปลงพื*นที�ชุมชนที�เพิ�มขึ*นเปลี�ยนแปลงมาจากพื*นที�นาขา้วในปี พ.ศ. 2550 มากที�สุด 4,169 ไร่ 
รองลงมาได้แก่เปลี�ยนแปลงมาจากป่ารอสภาพฟื* นฟู 3,680 ไร่ และพื*นที� อื �นๆได ้แก่ ทุ ่งหญา้ 
ไมล้ะเมาะ รวมเนื*อที� 1,940 ไร่ ซึ� งเกิดจากการขยายพื*นที�ของตวัเมืองและย่านการคา้ลุกลํ*าเขา้ไปใน
นาขา้ว โดยเฉพาะในอาํเภอเมืองอุดรธานี อาํเภอบา้นผือ และอาํเภอนํ* าโสม นอกจากนี* ยงัพบว่ามี 
การสร้างหมู่บา้นจดัสรรในพื*นที�นาขา้วเดิม พบมากในอาํเภอเมืองอุดรธานี อาํเภอบา้นผือ และอาํเภอ
บา้นดุง นอกจากนี*ยงัมีสถานที�ราชการที�สร้างขึ*นใหม่และขยายพื*นที�เพิ�มขึ*น ไดแ้ก่ การไฟฟ้าฝ่ายผลิต
แห่งประเทศไทย มหาวิทยาลยัราชภฏัอุดรธานี (ศูนยส์ามพร้าว) วดัโพธิz ชยัศรี วดัเวฬุวนาราม รวมทั*ง
โรงงานอุตสาหกรรมสร้างขึ*นใหม่ ไดแ้ก่ บริษทับางกอกโซลาร์เพาเวอร์ มิตซูบิชิโฟโซอุดรธานี วสัดุ
ก่อสร้าง โรงนํ* าแข็ง และสถานที�พกัผอ่นหย่อนใจที�เกิดขึ*นใหม่ ไดแ้ก่ ห้างสรรพสินคา้คาร์ฟู  ตั*งงี�สุ่น
ซุปเปอร์สโตร์ และรีสอร์ทต่าง ๆ (ภาพที� 16-19) 

3.2.2 พื*นที� เกษตรกรรม โดยภาพรวมพื*นที� เกษตรกรรมของจังหวดัอุดรธานีเพิ�มขึ* นจาก  
4,903,287 ไร่ ในปี พ.ศ. 2550 เป็น 5,063,421ไร่ มีเนื*อที�เพิ�มขึ*น  160,134 ไร่ หรือร้อยละ 3.16 ของเนื*อที�เดิม 
โดยเมื�อพิจารณา เป็นรายพืชที�สาํคญัมีรายละเอียดดงันี*  (ตารางที� 5) 
 1) นาขา้ว  มีเนื*อที�ลดลงจาก 2,718,050 ไร่ ในปี พ.ศ. 2550  เป็น 2,613,610  ไร่ ในปี 
พ.ศ. 2554 โดยมีเนื*อที�ลดลง 104,440 ไร่ หรือร้อยละ 4.00 ของเนื*อที�เดิม ซึ� งมีพื*นที�นาขา้วคงเดิมจาก 
ปี พ.ศ. 2550 จาํนวน 2,608,836 ไร่ และเปลี�ยนเป็นพื*นที�ปลูกออ้ยในปี พ.ศ. 2554 มีเนื*อที� 44,977 ไร่ 
รองลงมา เปลี�ยนไปเป็นพื*นที�ปลูกยคูาลิปตสั 16,748 ไร่ พบมากในอาํเภอบา้นผือ อาํเภอกุดจบั อาํเภอ
หนองววัซอ อาํเภอหนองแสง อาํเภอโนนสะอาด อาํเภอกุมภวาปี อาํเภอบา้นดุง และอาํเภอพิบูลรักษ ์
เปลี�ยนไปเป็นพื*นที�ปลูกยางพารา 16,243 ไร่ พบมากในอาํเภอบา้นผือ อาํเภอกุดจบั อาํเภอหนองววัซอ 
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อาํเภอวงัสามหมอ และอาํเภอบา้นดุง เปลี�ยนไปเป็นพื*นที�ปลูกมนัสําปะหลงั 14,103 ไร่ พบมากใน
อาํเภอบา้นผือ และอาํเภอกุดจบั นอกจากนั*นพบวา่เปลี�ยนไปเป็นพื*นที�ทุ่งหญา้และโรงเรือนเลี*ยงสัตว ์
จาํนวน 4,556 ไร่ พื*นที�ชุมชนและสิ�งปลูกสร้าง 4,169 ไร่ และพื*นที�เบ็ดเตล็ด ซึ� งได้แก่ ทุ่งหญา้  
ไมล้ะเมาะ มีเนื*อที�รวม 3,471 ไร่  (ภาพที� 20-24)   
  ในขณะเดียวกนัพื*นที�นาขา้วในปี พ.ศ. 2554 เพิ�มขึ*นมาจากการเปลี�ยนแปลงการ
ใชที้�ดินประเภทอื�นๆ ในปี พ.ศ. 2550 โดยเปลี�ยนแปลงมาจากพื*นที�ป่ารอสภาพฟื* นฟูมากที�สุด 1,435 
ไร่ รองลงมาไดแ้ก่ เปลี�ยนแปลงมาจากพื*นที�เบด็เตล็ด เช่น ทุ่งหญา้ และไมล้ะเมาะ 1,398 ไร่ พื*นที�ปลูก
ออ้ย 1,093 ไร่ พื*นที�ปลูกมนัสาํปะหลงั 237 ไร่ พื*นที�ทุ่งหญา้และโรงเรือนเลี*ยงสัตว ์ 199 ไร่ และพื*นที�
ป่าสมบูรณ์ 51 ไร่  ตามลาํดบั (ภาพที� 25) 
 2) พืชไร่ อื�น ๆ มีเนื*อที�ลดลงจาก 317,757 ไร่ ในปี  พ.ศ. 2550 เป็น 44,884 ไร่ ในปี 
พ.ศ. 2554โดยมีจาํนวนเนื*อที�ลดลง 272,873 ไร่ หรือลดลงร้อยละ 85.87 ของเนื*อที�เดิม พืชไร่อื�น ๆ 
ได้แก่  ไร่ร้าง ข้าวโพด สับปะรด ถั�วลิสง แตงโม ลูกเดือย โดยเปลี�ยนไปเป็นพื*นที�ยางพาราในปี  
พ.ศ. 2554 มากที�สุด 142,825 ไร่ รองลงมาเปลี�ยนเป็นพื*นที�ปลูกพืชไร่เชิงเดี�ยวเพิ�มมากขึ*น ไดแ้ก่ 
เปลี�ยนเป็นพื*นที�ปลูกมนัสําปะหลงั 62,413 ไร่ พื*นที�ปลูกออ้ย 56,742 ไร่ ซึ� งพบมากในอาํเภอบา้นผือ 
อาํเภอนํ* าโสม อาํเภอนายูง อาํเภอเพ็ญ อาํเภอหนองหาน และอาํเภอเมืองอุดรธานี และเปลี�ยนไปเป็น
พื*นที�ปลูกยูคาลิปตสัในปี พ.ศ. 2554 จาํนวน 19,426 ไร่ ซึ� งพบมากที� อาํเภอนํ* าโสม และอาํเภอนายูง 
ตามลาํดบั 
  ในขณะเดียวกัน พื*นที�ปลูกพืชไร่อื�น ๆ ในปี พ.ศ. 2554 เพิ�มขึ* นมาจากการ
เปลี�ยนแปลงการใช้ที�ดินประเภทอื�นในปี พ.ศ. 2550 เช่นเดียวกนั โดยเพิ�มขึ*นมาจากพื*นที�ป่ารอสภาพ
ฟื* นฟูในปี พ.ศ. 2550 มากที�สุด  9,329 ไร่ รองลงมาเปลี�ยนแปลงมาจากพื*นที�ปลูกออ้ย ในปี พ.ศ. 2550 
จาํนวน 5,753 ไร่ และเปลี�ยนแปลงมาจากพื*นที�ปลูกมนัสําปะหลงั ในปี พ.ศ. 2550 จาํนวน 2,608 ไร่ 
พบมากในอาํเภอนํ*าโสม อาํเภอบา้นผอื อาํเภอพิบูลรักษ ์อาํเภอทุ่งฝน และอาํเภอบา้นดุง  
 3) อ้อย มีเนื* อที�ลดลงจาก 1,131,384 ไร่ ในปี พ.ศ. 2550 เป็น 907,003 ไร่ ในปี  
พ.ศ. 2554โดยมีเนื*อที�ลดลง 224,381 ไร่ หรือลดลงร้อยละ 19.83 ของเนื*อที�เดิม โดยมีพื*นที�ปลูกออ้ยอยู่
เดิม 632,615 ไร่ และเปลี�ยนเป็นพื*นที�ปลูกมนัสาํปะหลงัในปี พ.ศ. 2554 มากที�สุด 225,522 ไร่ พบมาก
บริเวณตอนใตข้องจงัหวดั ไดแ้ก่ อาํเภอวงัสามหมอ อาํเภอศรีธาตุ อาํเภอไชยวาน อาํเภอโนนสะอาด 
อาํเภอกุมภวาปี อาํเภอกู่แก้ว อาํเภอหนองววัซอ และอาํเภอกุดจบั รองลงมาเปลี�ยนเป็นพื*นที�ปลูก
ยางพารา 164,385 ไร่ และพื*นที�ปลูกยูคาลิปตสั 91,124 ไร่ ตามลาํดบั พบมากในอาํเภอวงัสามหมอ 
อาํเภอศรีธาตุ อาํเภอไชยวาน อาํเภอโนนสะอาด อาํเภอกุมภวาปี อาํเภอกู่แก้ว อาํเภอหนองววัซอ 
อาํเภอบา้นดุง อาํเภอนํ*าโสม และอาํเภอกุดจบั 
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  ในขณะเดียวกันยงัพบว่า  พื*นที�ปลูกอ้อยในปี พ.ศ. 2554 เพิ�มขึ* นมาจากการ
เปลี�ยนแปลงการใช้ที� ดินประเภทอื�น ๆ ในปี พ.ศ. 2550 โดยเปลี�ยนแปลงมาจากพื*นที�ปลูก 
มนัสาํปะหลงัมากที�สุด 102,811 ไร่ พบมากบริเวณตอนใตข้องจงัหวดั ไดแ้ก่ อาํเภอวงัสามหมอ อาํเภอ
ศรีธาตุ อาํเภอไชยวาน อาํเภอโนนสะอาด อาํเภอกุมภวาปี อาํเภอกู่แกว้ อาํเภอหนองววัซอ และอาํเภอ
กุดจบั รองลงมาเป็นพื*นที�ปลูกพืชไร่อื�น ๆ จาํนวน 56,742 ไร่ และพื*นที�นาขา้ว 44,977 ไร่ ตามลาํดบั 
(ภาพที� 26) 
 4) มนัสําปะหลงั  มีเนื*อที�เพิ�มขึ*นจาก 414,425 ไร่ ในปี พ.ศ. 2550  เป็น 530,662 ไร่  
ในปี พ.ศ. 2554 ซึ� งเพิ�มขึ*น 116,237 ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 28.05 ของเนื*อที�เดิม โดยมีพื*นที�ปลูก 
มนัสําปะหลงัเดิมจากปี พ.ศ. 2550 มีเนื*อที� 163,873 ไร่ และเพิ�มขึ*นการเปลี�ยนแปลงมาจากพื*นที�ปลูก
อ้อยในปี พ.ศ. 2550 มากที� สุด 225,522 ไร่ พบมากบริเวณตอนใต้ของจังหวดั ได้แก่ อําเภอ 
วงัสามหมอ อาํเภอศรีธาตุ อาํเภอไชยวาน อาํเภอโนนสะอาด อาํเภอกุมภวาปี อาํเภอกู่แก้ว อาํเภอ
หนองววัซอ และอาํเภอกุดจบั รองลงมา เพิ�มขึ*นมาจากพื*นที�พืชไร่อื�น ๆ ไดแ้ก่  พื*นที�ปลูกพืชไร่ผสม และ
ขา้วโพด มีเนื*อที� 62,413 ไร่ และป่ารอสภาพฟื* นฟู 23,069 ไร่ ตามลาํดบั พบมากบริเวณตอนเหนือของ
จงัหวดั อาํเภอนายงู อาํเภอนํ*าโสม อาํเภอบา้นผอื และอาํเภอเพญ็ (ภาพที� 21 และ 27) 
  ในขณะเดียวกนัพบว่า พื*นที�ปลูกมนัสําปะหลงัในปี พ.ศ. 2550 เปลี�ยนแปลงไป
เป็นการใชที้�ดินประเภทอื�น ๆ ในปี พ.ศ. 2554 โดยเปลี�ยนเป็นพื*นที�ปลูกยางพาราในปี พ.ศ. 2554 มาก
ที�สุด 112,221 ไร่ พบมากในอาํเภอนํ* าโสม อาํเภอนายูง อาํเภอบา้นผือ อาํเภอหนองววัซอ อาํเภอ       
ศรีธาตุ และอาํเภอวงัสามหมอ รองลงมา เปลี�ยนไปเป็นพื*นที�ปลูกออ้ย 102,811 ไร่ พบมากในอาํเภอ
บา้นผือ อาํเภอหนองววัซอ อาํเภอกุดจบั อาํเภอศรีธาตุ อาํเภอโนนสะอาด อาํเภอกุมภวาปี และอาํเภอ
วงัสามหมอ และเปลี�ยนแปลงไปเป็นพื*นที�ปลูกยคูาลิปตสั  27,592 ไร่ พบมากในอาํเภอบา้นผือ อาํเภอ
หนองววัซอ อาํเภอกุดจบั อาํเภอศรีธาตุ และอาํเภอวงัสามหมอ  
 5) ไมย้ืนตน้อื�น ๆ ได้แก่ สัก ประดู่  ไผ่  ปาล์มนํ* ามนั เป็นตน้ มีเนื*อที�เพิ�มขึ*นจาก 
10,871 ไร่ ในปี พ.ศ. 2550 เป็น 17,158 ไร่ ในปี พ.ศ. 2554 โดยมีเนื*อที�เพิ�มขึ*น 6,287 ไร่ หรือเพิ�มขึ*น
ร้อยละ 57.83 ของเนื*อที�เดิม โดยมีพื*นที�ปลูกไมย้ืนตน้เดิมในปี พ.ศ. 2550 มีเนื*อที� 10,035 ไร่ และเพิ�ม
ขึ*นมาจากพื*นที�ปลูกออ้ยในปี พ.ศ. 2550 มากที�สุด 3,233 ไร่ รองลงมา ไดแ้ก่ พื*นที�ปลูกมนัสําปะหลงั 
1,451 ไร่ พื*นที�ปลูกพืชไร่อื�น ๆ 845 ไร่ พื*นที�เบ็ดเตล็ด 478 ไร่ และพื*นที�นาขา้ว 469 ไร่ ตามลาํดบั  
พบมากบริเวณอาํเภอกุดจบั อาํเภอหนองววัซอ อาํเภอบา้นผอื และอาํเภอวงัสามหมอ  
  ในขณะเดียวกนัพบว่า พื*นที�ปลูกไมย้ืนตน้อื�น ๆ ในปี พ.ศ. 2550 เปลี�ยนไปเป็น
การใชที้�ดินประเภทอื�น ๆ ในปี พ.ศ. 2554 เพียงเล็กนอ้ย ไดแ้ก่ ยางพารา 407 ไร่ มนัสําปะหลงั 256 ไร่ 
และออ้ย 127 ไร่   
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 6) ยางพารา มีเนื*อที�เพิ�มขึ*นจาก 87,657 ไร่ ในปี พ.ศ. 2550 เป็น 579,337 ไร่ ในปี 
พ.ศ. 2554 โดยมีเนื*อที�เพิ�มขึ*น 491,680 ไร่ หรือเพิ�มขึ*นร้อยละ 560.91 ของเนื*อที�เดิม เพิ�มขึ*นมาจาก
พื*นที�ปลูกออ้ยในปี พ.ศ. 2550 มากที�สุด 164,385 ไร่ รองลงมา ไดแ้ก่ พื*นที�ปลูกพืชไร่อื�น ๆ 142,825 
ไร่ พื*นที�ปลูกมนัสําปะหลงั 112,211 ไร่ พบมากในอาํเภอบา้นดุง อาํเภอวงัสามหมอ อาํเภอศรีธาตุ 
อาํเภอไชยวาน อาํเภอโนนสะอาด อาํเภอหนองแสง อาํเภอหนองววัซอ อาํเภอกุดจบั และอาํเภอบา้น
ผือ และเปลี�ยนแปลงมาจากพื*นที�นาขา้ว 16,243 ไร่ พบมากบริเวณอาํเภอบา้นดุง อาํเภอวงัสามหมอ 
อาํเภอบา้นผอื และอาํเภอกุดจบั (ภาพที� 28) 
 7) ยคูาลิปตสั มีเนื*อที�เพิ�มขึ*นจาก 104,029 ไร่ ในปี พ.ศ. 2550 เป็น 243,791 ไร่ ในปี 
พ.ศ. 2554 โดยมีเนื*อที�เพิ�มขึ*น 139,762 ไร่ หรือเพิ�มขึ*นร้อยละ 134.35 ของเนื*อที�เดิม เพิ�มขึ*นมาจาก
พื*นที�ปลูกออ้ยในปี พ.ศ. 2550 มากที�สุด 91,124 ไร่ รองลงมา ไดแ้ก่ พื*นที�ปลูกมนัสําปะหลงั 27,592 
ไร่ พื*นที�ปลูกพืชไร่อื�น ๆ 19,426 ไร่ พบมากในอาํเภอบา้นดุง อาํเภอวงัสามหมอ อาํเภอศรีธาตุ อาํเภอ
ไชยวาน อาํเภอโนนสะอาด อาํเภอหนองแสง อาํเภอหนองววัซอ อาํเภอกุดจบั และอาํเภอบา้นผือ และ
เปลี�ยนแปลงมาจากพื*นที�นาขา้ว 16,748 ไร่ พบมากบริเวณอาํเภอบา้นดุง อาํเภอหนองหาน อาํเภอบา้น
ผอื และอาํเภอประจกัษศิ์ลปาคม (ภาพที� 22 และภาพที� 29) 
  ในขณะเดียวกนัพบวา่ พื*นที�ปลูกยคูาลิปตสั ในปี พ.ศ. 2550 เปลี�ยนไปเป็นการใช้
ที�ดินประเภทอื�น ๆ ในปี พ.ศ. 2554 โดยเปลี�ยนไปเป็นพื*นที�ปลูกมนัสําปะหลงัมากที�สุด 13,804 ไร่ 
พบมากในอาํเภอบา้นผือ อาํเภอกุดจบั อาํเภอโนนสะอาด อาํเภอศรีธาตุ อาํเภอกุมภวาปี และอาํเภอ
บา้นดุง รองลงมาเปลี�ยนไปเป็นพื*นที�ปลูกยางพารา 9,303 ไร่ พบมากในอาํเภอบา้นดุง อาํเภอนายูง 
อาํเภอนํ*าโสม และ เภอเมืองอุดรธานี และเปลี�ยนไปเป็นพื*นที�ปลูกออ้ย 6,529 ไร่ พบมากบริเวณอาํเภอ
บา้นผอื อาํเภอโนนสะอาด และอาํเภอศรีธาตุ 
 8) ไมผ้ล มีเนื*อที�ลดลงจาก 45,324 ไร่ ในปี พ.ศ. 2550 เป็น 31,107 ไร่ ในปี พ.ศ. 2554 
ลดลง 14,217 ไร่ หรือลดลงร้อยละ 31.37 ของเนื*อที�เดิม โดยเปลี�ยนแปลงไปเป็นพื*นที�ปลูกยางพาราในปี 
พ.ศ. 2554 มากที�สุด 7,233 ไร่ พบมากบริเวณอาํเภอนายงู อาํเภอนํ* าโสม และอาํเภอบา้นผือ รองลงมา ไดแ้ก่ 
เปลี�ยนแปลงไปเป็นพื*นที�ปลูกมนัสําปะหลงั 6,371 ไร่ พบมากบริเวณอาํเภอนายูง และอาํเภอนํ* าโสม  
และเปลี�ยนแปลงไปเป็นพื*นที�ปลูกออ้ย 2,231 ไร่ พบมากในอาํเภอนํ*าโสม  
  ในขณะเดียวกนัพบวา่ มีพื*นที�ปลูกไมผ้ล ในปี พ.ศ. 2554 ที�เปลี�ยนแปลงมาจาก
การใชที้�ดินประเภทอื�น ๆ ในปี พ.ศ. 2550 โดยเปลี�ยนแปลงมาจากพื*นที�ปลูกออ้ย และมนัสําปะหลงั
ในปี พ.ศ. 2550 มากที�สุด รวม 1,742 ไร่ พบมากในอาํเภอหนองววัซอ  
 9) ทุ่งหญา้และโรงเรือนเลี* ยงสัตว ์มีเนื*อที�เพิ�มขึ*นจาก 51,258  ไร่ ในปี พ.ศ. 2550 เป็น 
59,000  ไร่ ในปี พ.ศ. 2554 เพิ�มขึ*น 7,742ไร่ หรือเพิ�มขึ*นร้อยละ 15.10 ของเนื*อที�เดิม โดยเปลี�ยนแปลงมา
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จากพื*นที�นาขา้วในปี พ.ศ. 2550 มากที�สุด 4,556 ไร่ พบมากบริเวณอาํเภอกุดจบั อาํเภอกุมภวาปี และอาํเภอ
เมืองอุดรธานี รองลงมา ไดแ้ก่ เปลี�ยนแปลงมาจากพื*นที�ปลูกพืชไร่อื�นๆ ในปี พ.ศ. 2550จาํนวน 2,260 ไร่ 
พบมากบริเวณอาํเภอเมืองอุดรธานี และเปลี�ยนแปลงมาจากพื*นที�ปลูกอ้อย และมนัสําปะหลังในปี  
พ.ศ. 2550 รวม 2,825 ไร่ พบมากในอาํเภอกุดจบั และอาํเภอเมืองอุดรธานี 
  ในขณะเดียวกนัพบวา่ มีพื*นที�ทุ่งหญา้และโรงเรือนเลี*ยงสัตว ์ในปี พ.ศ. 2550 ที�
เปลี�ยนแปลงไปเป็นการใชที้�ดินประเภทอื�น ๆ ในปี พ.ศ. 2554 โดยเปลี�ยนแปลงไปเป็นพื*นที�ปลูกออ้ย 
มากที�สุด 2,063 ไร่ รองลงมา ไดแ้ก่ เปลี�ยนแปลงเป็นพื*นที�ปลูกมนัสําปะหลงั 1,099 ไร่ พบมากใน
อาํเภอบา้นผอื อาํเภอไชยวาน และอาํเภอศรีธาตุ 
 10) พื*นที�เกษตรกรรมอื�น ๆ มีเนื*อที�เพิ�มขึ*นจาก 22,532  ไร่ ในปี พ.ศ. 2550 เป็น 
36,869   ไร่ ในปี พ.ศ. 2554 เพิ�มขึ*น 14,337 ไร่ หรือเพิ�มขึ*นร้อยละ 63.63 ของเนื*อที�เดิม โดย
เปลี�ยนแปลงมาจากพื*นที�ปลูกพืชไร่อื�น ๆ ในปี พ.ศ. 2550 มากที�สุด 5,691 ไร่ พบมากบริเวณอาํเภอ
เมืองอุดรธานี รองลงมา ไดแ้ก่ เปลี�ยนแปลงมาจากพื*นที�ปลูกออ้ย จาํนวน 4,489 ไร่ พบมากบริเวณ
อาํเภอเมืองอุดรธานี และอาํเภอหนองแสง รวมทั*งเปลี�ยนแปลงมาจากพื*นที�ปลูกมนัสําปะหลงัในปี 
พ.ศ. 2550 มีเนื*อที� 1,322 ไร่ พบมากในอาํเภอเมืองอุดรธานี 
  ในขณะเดียวกนัพบว่า มีพื*นที�เกษตรกรรมอื�น ๆ ในปี พ.ศ. 2550 ที�เปลี�ยนแปลง
ไปเป็นการใชที้�ดินประเภทอื�น ๆ ในปี พ.ศ. 2554 โดยเปลี�ยนแปลงไปเป็นพื*นที�ปลูกออ้ย มากที�สุด 
163 ไร่ รองลงมา ไดแ้ก่ เปลี�ยนแปลงเป็นพื*นที�ปลูกยางพารา 85 ไร่ พื*นที�เบ็ดเตล็ด 49 ไร่ ยคูาลิปตสั 
30 ไร่ และพื*นที�ปลูกมนัสาํปะหลงั 26 ไร่ พบมากในอาํเภอเมืองอุดรธานี 
  11) พื*นที�ป่าไม ้โดยภาพรวมพื*นที�ป่าไมข้องจงัหวดัอุดรธานีลดลง 117,975 ไร่ หรือ
ลดลงร้อยละ  10.31 ของเนื*อที�เดิม จาก  1,144,810 ไร่ ในปี พ.ศ. 2550 เป็น  1,026,835 ไร่ ในปี พ.ศ. 
2554 (รายละเอียดดงัตารางที� 4) พิจารณาในรายละเอียด พบวา่พื*นที�ป่าสมบูรณ์มีเนื*อที�ลดลง 20,767ไร่ 
หรือลดลงร้อยละ 3.01 ของเนื*อที�เดิม โดยเปลี�ยนไปเป็นพื*นที�ปลูกยางพาราในปี พ.ศ. 2554 มากที�สุด 
7,360 ไร่ รองลงมาไดแ้ก่ พื*นที�ปลูกมนัสําปะหลงั 6,515 ไร่ และพื*นที�ปลูกออ้ย  5,605 ไร่ ตามลาํดบั 
(รายละเอียดดงัตารางที� 5)  พบมากในอาํเภอวงัสามหมอ และ อาํเภอเพ็ญ ในขณะเดียวกันพบว่า 
ป่ารอสภาพฟื* นฟูในปี พ.ศ.  2554 ลดลง 97,208 ไร่ หรือลดลงร้อยละ 21.38 ของเนื*อที� เดิมใน 
ปี พ.ศ.  2550 โดย เปลี�ยนเป็นพื*นที�ปลูกออ้ยในปี พ.ศ.  2554 มากที�สุด 36,696 ไร่ รองลงมา
เปลี�ยนเป็นพื*นที�ปลูกมนัสําปะหลัง 23,069 ไร่และพื*นที�ปลูกยางพารา 15,713 ไร่ ตามลาํดับ  
พบมากบริเวณอาํเภอนํ*าโสม อาํเภอบา้นผอื อาํเภอกุดจบั อาํเภอเพญ็  อาํเภอสร้างคอม อาํเภอพิบูลยรั์กษ ์ 
และอาํเภอวงัสามหมอ แต่ในขณะเดียวกนัพบวา่ป่ารอสภาพฟื* นฟูในปี พ.ศ.  2554 มีเนื*อที�พิ�มขึ*น  
โดยเปลี�ยนแปลงมาจากพื*นที�ป่าสมบูรณ์ ในปี พ.ศ.  2550 จาํนวน 300 ไร่ (ภาพที� 25-30) 
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  12)  พื*นที�แหล่งนํ* า มีเนื*อที�เพิ�มขึ*น 2,275 ไร่ หรือเพิ�มขึ*นร้อยละ 0.91 ของเนื*อที�เดิม  
จาก    250,064  ไร่ ในปี พ.ศ. 2550 เป็น  252,339 ไร่ ในปี พ.ศ. 2554 เกิดจากการขุดบ่อนํ* าในไร่นา 
และการสร้างอ่างเก็บนํ* าต่าง ๆ  (รายละเอียดดังตารางที� 4) โดยเปลี�ยนแปลงมาจากพื*นที�นาข้าวใน 
ปี พ.ศ.  2550 มากที�สุด 930 ไร่ โดยเกิดจากการสร้างบ่อนํ* าในไร่นา และอ่างเก็บนํ* าจาํนวน 3 แห่ง  
ในอาํเภอเมืองอุดรธานี และอาํเภอหนองแสง รองลงมาไดแ้ก่เปลี�ยนมาจากพื*นที�เบ็ดเตล็ดในปี พ.ศ. 2550 
จาํนวน 494 ไร่  (รายละเอียดดงัตารางที� 5) พบในอาํเภอบา้นผือ และอาํเภอเมืองอุดรธานี รองลงมา
พบวา่เปลี�ยนแปลงมาจากพื*นที�ป่าสมบูรณ์ 255 ไร่ เกิดจากการสร้างอ่างเก็บนํ* าใหม่ทั*งหมด ในอาํเภอ
วงัสามหมอ อาํเภอหนองววัซอ และอาํเภอเมืองอุดรธานี  (ภาพที� 24 และภาพที� 30) 
  13)  พื*นที�เบ็ดเตล็ด มีเนื*อที�ลดลง 55,803 ไร่ หรือลดลงร้อยละ 8.95 ของเนื*อที�เดิม จาก 
623,557  ไร่ ในปี พ.ศ. 2550 เป็น  567,754  ไร่ ในปี พ.ศ. 2554 (รายละเอียดดงัตารางที� 4) ซึ� งมีพื*นที�เดิม
จากปี พ.ศ. 2550 คงอยู่ 563,244 ไร่ และลดลงจากการเปลี�ยนแปลงประเภทการใช้ที�ดินไปเป็นพื*นที�ปลูก
ออ้ย ในปี พ.ศ. 2554 มากที�สุด 16,444 ไร่ พบมากในอาํเภอบา้นผือ อาํเภอกุดจบั อาํเภอเพญ็ และอาํเภอวงั
สามหมอ รองลงมาคือพื*นที�ปลูกยางพารา 15,170 ไร่ พบมากในอาํเภอนายูง อาํเภอบา้นผือ อาํเภอกุดจบั 
และอาํเภอวงัสามหมอ และเปลี�ยนเป็นพื*นที�ปลูกมนัสําปะหลงัในปี พ.ศ. 2554  มีเนื*อที� 13,611 ไร่ พบมาก
ในอาํเภอบา้นผือ อาํเภอกุดจบั และอาํเภอเพ็ญ (รายละเอียดดงัตารางที� 5) แต่ในขณะเดียวกนัพบว่าพื*นที�
เบ็ดเตล็ด ในปี พ.ศ. 2554 ไดเ้พิ�มขึ*นมาจากพื*นที�นาขา้ว ในปี พ.ศ.  2550 มีเนื*อที� 3,471 ไร่ รองลงมาไดแ้ก่ 
พื*นที�ปลูกพืชไร่อื�น ๆ 500 ไร่ และพื*นที�ป่ารอสภาพฟื* นฟู 203 ไร่ (ภาพที� 23) 
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ตารางที� 4  เปรียบเทียบการเปลี�ยนแปลงการใชที้�ดินจงัหวดัอุดรธานีระหวา่ง ปี พ.ศ. 2550 และ 2554 

 ประเภทการใช้ที�ดนิ  
เนื1อที�  ปี 2550   เนื1อที�  ปี 2554  การเปลี�ยนแปลง  

 ไร่  ร้อยละ   ไร่  ร้อยละ  ไร่  ร้อยละ * 

 พื1นที�ชุมชนและสิ�งปลูกสร้าง        409,721          5.59      421,090        5.74  +11,369 +2.70 

 พื1นที�เกษตรกรรม  4,903,287      66.88   5,063,421      69.07   +160,134  +3.16 

 นาขา้ว  2,718,050       37.07  2,613,610      35.65  -104,440 -4.00 

 พืชไร่อื�น ๆ      317,757         4.34        44,884         0.62  -272,873     -85.87  

 ออ้ย   1,131,384      15.43      907,003       12.37  -224,381 -19.83 

 มนัสาํปะหลงั      414,425         5.65      530,662        7.24  +116,237 +28.05 

 ไมย้นืตน้อื�น ๆ        10,871         0.15        17,158         0.23   +6,287  +57.83 

 ยางพารา        87,657         1.20     579,337        7.90   +491,680  +560.91 

 ยคูาลิปตสั      104,029        1.42      243,791         3.32   +139,762  +134.35 

 ไมผ้ล        45,324         0.60        31,107         0.42  -14,217 -31.37 

 ทุ่งหญา้เลี*ยงสตัวแ์ละโรงเรือนเลี*ยงสัตว ์       51,258         0.70        59,000         0.82  +7,742 +15.10 

 พื*นที�เกษตรกรรมอื�น ๆ        22,532         0.31        36,869        0.51  +14,337 +63.63 

 พื1นที�ป่าไม้   1,144,810      15.62  1,026,835     14.01  -117,975 -10.31 

 ป่าสมบูรณ์     690,179         9.42      669,412         9.13  -20,767 -3.01 

 ป่ารอสภาพฟื* นฟู      454,631         6.20      357,423        4.88  -97,208 -21.38 

 พื1นที�แหล่งนํ1า     250,064        3.41     252,339        3.45  +2,275 0.91 

 พื1นที�เบ็ดเตลด็     623,557        8.50     567,754        7.73  -55,803 -8.95 

 รวม   7,331,439    100.00   7,331,439    100.00  -  -  

หมายเหตุ :  * ร้อยละเมื�อเปรียบเทียบกบัเนื*อที�เดิม 

- ลดลง 
+ เพิ�มขึ*น 

ที�มา: จากการวิเคราะห์โดยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ส่วนวิเคราะห์สภาพการใชที้�ดินที� 2 สาํนกัโยบายและแผนการใชที้�ดิน 
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ภาพที� 16 การเปลี�ยนแปลงพื*นที�นาขา้วใน ปี พ.ศ. 2550 ที�เปลี�ยนเป็นพื*นที�ชุมชนใน ปี พ.ศ.  2554 
               บริเวณอาํเภอเมืองอุดรธานี ภาพถ่ายออร์โธสีเชิงเลขกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
 บนัทึกเมื�อ ปี พ.ศ. 2545 (บน) และขอ้มูลดาวเทียม LANDSAT-5 TM บนัทึกเมื�อ 
 วนัที� 2 มกราคม พ.ศ.  2554 (ล่าง) 
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ภาพที� 17 การเปลี�ยนแปลงพื*นที�ป่าสมบูรณ์ใน ปี พ.ศ. 2550 ที�เปลี�ยนเป็นองคก์ารบริหารส่วนตาํบล
หนองแวง ในปี พ.ศ.  2554 บริเวณอาํเภอบา้นผอื ภาพถ่ายออร์โธสีเชิงเลข กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์บนัทึกเมื�อ ปี พ.ศ. 2545 (บน) และขอ้มูลดาวเทียม THEOS  

 ระบบ Panchromatric บนัทึกเมื�อวนัที� 29 มกราคม พ.ศ.  2553 (ล่าง)  
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ภาพที� 18   การเปลี�ยนแปลงพื*นที�ป่ารอสภาพฟื* นฟูใน ปี พ.ศ. 2550 ที�เปลี�ยนเป็น   
                มหาวทิยาลยัราชภฎัอุดรธานี (ศูนยส์ามพร้าว) ในปี พ.ศ.  2554 บริเวณอาํเภอเมืองอุดรธานี  
             ภาพถ่ายออร์โธสีเชิงเลข กระทรวงเกษตรและสหกรณ์บนัทึกเมื�อ ปี พ.ศ. 2545 (บน)  

   และขอ้มูลดาวเทียม  LANDSAT-5 TM บนัทึกเมื�อวนัที� 2 มกราคม พ.ศ.  2554 (ล่าง)  
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ภาพที� 19 การเปลี�ยนแปลงพื*นที�เบด็เตล็ดใน ปี พ.ศ. 2550 ที�เปลี�ยนเป็นหมู่บา้น ในปี พ.ศ.  2554  
           บริเวณอาํเภอเมืองอุดรธานี ภาพถ่ายออร์โธสีเชิงเลข กระทรวงเกษตรและสหกรณ์บนัทึก 
     เมื�อ ปี พ.ศ. 2545 (บน) และขอ้มูลดาวเทียม LANDSAT-5 TM บนัทึกเมื�อวนัที� 2 มกราคม  
        พ.ศ.  2554 (ล่าง)  
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ภาพที� 20  การเปลี�ยนแปลงพื*นที�นาขา้ว ใน ปี พ.ศ. 2550 ที�เปลี�ยนเป็นพื*นที�ปลูกออ้ย  
                  ในปี พ.ศ.  2554 บริเวณอาํเภอบา้นผอื ภาพถ่ายออร์โธสีเชิงเลข  

       กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ บนัทึกเมื�อ ปี พ.ศ. 2545 (บน) และขอ้มูลดาวเทียม THEOS   
     ระบบ Panchromatric  บนัทึกเมื�อวนัที� 29 มกราคม พ.ศ.  2553 (ล่าง)  
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ภาพที� 21  การเปลี�ยนแปลงพื*นที�นาขา้ว ใน ปี พ.ศ. 2550 ที�เปลี�ยนเป็นพื*นที�ปลูกมนัสาํปะหลงั  
            ในปี พ.ศ.  2554 บริเวณอาํเภอกุดจบั ภาพถ่ายออร์โธสีเชิงเลข กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
                 บนัทึกเมื�อ ปี พ.ศ. 2545 (บน) และขอ้มูลดาวเทียม THEOS ระบบ Panchromatric  
                 บนัทึกเมื�อวนัที� 29 มกราคม พ.ศ.  2553 (ล่าง)  
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ภาพที� 22   การเปลี�ยนแปลงพื*นที�นาขา้ว ใน ปี พ.ศ. 2550 ที�เปลี�ยนเป็นพื*นที�ปลูกยคูาลิปตสั  
                 ในปี พ.ศ.  2554 บริเวณอาํเภอบา้นดุง  ภาพถ่ายออร์โธสีเชิงเลข กระทรวงเกษตรและ 
                 สหกรณ์บนัทึกเมื�อ ปี พ.ศ. 2545 (บน) และขอ้มูลดาวเทียม LANDSAT-5 TM 
                  บนัทึกเมื�อวนัที� 2 มกราคม พ.ศ.  2554 (ล่าง)  
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ภาพที� 23   การเปลี�ยนแปลงพื*นที�นาขา้ว ใน ปี พ.ศ. 2550 ที�เปลี�ยนเป็นพื*นที�ถม ในปี พ.ศ. 2554  
                 บริเวณอาํเภอเมืองอุดรธานี  ภาพถ่ายออร์โธสีเชิงเลข กระทรวงเกษตรและ 
                 สหกรณ์บนัทึกเมื�อ ปี พ.ศ. 2545 (บน) และขอ้มูลดาวเทียม LANDSAT-5 TM 
                   บนัทึกเมื�อวนัที� 2 มกราคม พ.ศ.  2554 (ล่าง)  
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ภาพที� 24  การเปลี�ยนแปลงพื*นที�นาขา้ว ใน ปี พ.ศ. 2550 ที�เปลี�ยนเป็นบ่อนํ*าในไร่นา  
              ในปี พ.ศ. 2554 บริเวณอาํเภอเมืองอุดรธานี  ภาพถ่ายออร์โธสีเชิงเลข กระทรวงเกษตรและ 
               สหกรณ์บนัทึกเมื�อ ปี พ.ศ. 2545 (บน) และขอ้มูลดาวเทียม LANDSAT-5 TM 
               บนัทึกเมื�อวนัที� 2 มกราคม พ.ศ.  2554 (ล่าง)  
 



65 
 

 

 

 

ภาพที� 25 การเปลี�ยนแปลงพื*นที�ป่ารอสภาพฟื* นฟู ใน ปี พ.ศ. 2550 ที�เปลี�ยนเป็นพื*นที�นาขา้ว  
             ในปี พ.ศ. 2554 บริเวณอาํเภอบา้นผอื ภาพถ่ายออร์โธสีเชิงเลข กระทรวงเกษตรและ 
          สหกรณ์บนัทึกเมื�อ ปี พ.ศ. 2545 (บน) และขอ้มูลดาวเทียม THEOS ระบบ Panchromatric  
 บนัทึกเมื�อวนัที� 29 มกราคม พ.ศ.  2553 (ล่าง)  
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ภาพที� 26   การเปลี�ยนแปลงพื*นที�ป่ารอสภาพฟื* นฟู ใน ปี พ.ศ. 2550 ที�เปลี�ยนเป็นพื*นที�ปลูกออ้ย  
              ในปี พ.ศ. 2554 บริเวณอาํเภอวงัสามหมอ ภาพถ่ายออร์โธสีเชิงเลข กระทรวงเกษตรและ 
                  สหกรณ์บนัทึกเมื�อ ปี พ.ศ. 2545 (บน) และขอ้มูลดาวเทียม THEOS  
 ระบบ Panchromatric บนัทึกเมื�อวนัที� 24 กุมภาพนัธ์ พ.ศ.  2553 (ล่าง)  
 



67 
 

 

 

 

ภาพที� 27   การเปลี�ยนแปลงพื*นที�ป่ารอสภาพฟื* นฟู ใน ปี พ.ศ. 2550 ที�เปลี�ยนเป็นพื*นที�ปลูก 
          มนัสาํปะหลงั ในปี พ.ศ. 2554 บริเวณอาํเภอวงัสามหมอ ภาพถ่ายออร์โธสีเชิงเลข 
                 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ บนัทึกเมื�อ ปี พ.ศ. 2545 (บน) และขอ้มูลดาวเทียม THEOS  
 ระบบ Panchromatric บนัทึกเมื�อวนัที� 29 มกราคม พ.ศ.  2553 (ล่าง)  
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ภาพที� 28  การเปลี�ยนแปลงพื*นที�ป่ารอสภาพฟื* นฟู ใน ปี พ.ศ. 2550 ที�เปลี�ยนเป็นพื*นที�ปลูก 
                 ยางพารา ในปี พ.ศ. 2554 บริเวณอาํเภอบา้นผอื ภาพถ่ายออร์โธสีเชิงเลข 
                กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ บนัทึกเมื�อ ปี พ.ศ. 2545 (บน) และขอ้มูลดาวเทียม THEOS  
 ระบบ Panchromatric บนัทึกเมื�อวนัที� 29 มกราคม พ.ศ.  2553 (ล่าง)  
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ภาพที� 29   การเปลี�ยนแปลงพื*นที�ป่ารอสภาพฟื* นฟู ใน ปี พ.ศ. 2550 ที�เปลี�ยนเป็นพื*นที�ปลูก 
               ยคูาลิปตสั ในปี พ.ศ. 2554 บริเวณอาํเภอเพญ็ ภาพถ่ายออร์โธสีเชิงเลข 
                  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ บนัทึกเมื�อ ปี พ.ศ. 2545 (บน) และขอ้มูลดาวเทียม  
                  LANDSAT-5  TM บนัทึกวนัที�19 กุมภาพนัธ์ พ.ศ.  2554 (ล่าง)  
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 ภาพที� 30  การเปลี�ยนแปลงพื*นที�ป่ารอสภาพฟื* นฟู ใน ปี พ.ศ. 2550 ที�เปลี�ยนเป็นบ่อนํ*าในไร่นา 
               ในปี พ.ศ. 2554 บริเวณอาํเภอพิบูลย์รักษ์ ภาพถ่ายออร์โธสีเชิงเลข กระทรวงเกษตร 
 และสหกรณ์ บนัทึกเมื�อ ปี พ.ศ. 2545 (บน) และขอ้มูลดาวเทียม LANDSAT-5  TM  
                บนัทึกวนัที� 19 กุมภาพนัธ์ พ.ศ.  2554 (ล่าง)  
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3.3    ปัจจัยที�มผีลต่อการเปลี�ยนแปลงการใช้ที�ดิน   
 ปัจจยัที�มีผลต่อสภาพการใช้ที�ดิน และการเปลี�ยนแปลงการใชที้�ดินมีอยู่หลายประการดว้ยกนั 
สําหรับศึกษาการเปลี�ยนแปลงสภาพการใช้ที�ดินในจงัหวดัอุดรธานีระหว่าง ปี พ.ศ. 2550 และ  
พ.ศ. 2554  พบว่าสามารถจาํแนกกลุ่มปัจจยัที�ทาํให้เกิดการเปลี�ยนแปลงการใช้ที�ดินไดเ้ป็น 3 กลุ่ม
ดว้ยกนั ไดแ้ก่ ปัจจยัทางกายภาพ  ปัจจยัทางสังคม และปัจจยัทางเศรษฐกิจ  โดยมีรายละเอียดดงันี*  
 3.3.1  ปัจจัยทางกายภาพ ได้แก่ 

  1) ลกัษณะดิน ถือเป็นปัจจยัสาํคญัปัจจยัหนึ�งที�ทาํใหเ้กษตรกรตดัสินใจปลูกพืช หรือ
เปลี�ยนประเภทการใชที้�ดินไปเป็นประเภทการใช้ที�ดินอื�น ๆ ได ้จากขอ้มูลแผนที�กลุ่มชุดดินเชิงเลข 
มาตราส่วน 1:25,000 จงัหวดัอุดรธานี พบวา่สามารถแบ่งกลุ่มชุดดินออกไดเ้ป็น 2 กลุ่ม ไดแ้ก่ 
   (1)  ดินบนพื*นที�ราบตํ�า ไดแ้ก่ กลุ่มชุดดินที�  4  6  7  16  17  18   20  21  22 24
และกลุ่มชุดดินที� 25 จะมีลกัษณะเป็นดินในที�ราบลุ่ม มกัมีนํ* าขงัในช่วงฤดูฝน และการระบายนํ* าไม่ดี 
ซึ� งเป็นข้อจํากัดของดินกลุ่มนี* จึงมีการใช้ประโยชน์ที� ดินส่วนใหญ่เป็นนาข้าว และไม่มีการ
เปลี�ยนแปลงการใชที้�ดินมากนกั 
   (2)  ดินบนพื*นที�ดอน ไดแ้ก่ กลุ่มชุดดินที� 29  31  35  36  40  41  44  46  47 48  
49  56 59  61 และกลุ่มชุดดินที� 62 พบวา่ประเภทการใชที้�ดินในดินกลุ่มนี* มีหลากหลายและมีการ
เปลี�ยนแปลงประเภทการใชที้�ดินในปี พ.ศ. 2554 ค่อนขา้งมากซึ� งเฉพาะในกลุ่มชุดดินที� 49 เนื�องจาก
ไม่มีขอ้จาํกดัที�มีนํ*าท่วมขงั และยงัสามารถทาํคนันา  รวมทั*งใชร้ะบบชลประทานช่วยให้สามารถปลูก
พืชไดห้ลากหลายชนิด โดยเฉพาะพบวา่มีพื*นที�นาขา้วในกลุ่มดินที� 49 ที�เปลี�ยนประเภทการใชที้�ดินไป
ปลูกพืชชนิดอื�น ๆ เช่น ออ้ย มนัสาํปะหลงั ยคูาลิปตสั และยางพารา มากที�สุด และยงัพบวา่ในกลุ่มชุด
ดินที� 62 ซึ� งเป็นพื*นที�ภูเขาและเทือกเขาซึ� งมีความลาดชนัมากกวา่ 35 เปอร์เซ็นต ์การใชป้ระโยชน์ที�
เหมาะสม คือ สงวนหรือรักษาไวเ้ป็นป่าธรรมชาติ เพื�อเป็นพื*นที�ตน้นํ* าลาํธารโดยเฉพาะ ไม่สมควร
นาํมาใชใ้นการเกษตรอยา่งเด็ดขาด เพราะจะเกิดผลกระทบต่อสภาพแวดลอ้มไดง่้ายและรุนแรง แต่
จากการซ้อนทบัชั*นขอ้มูลกบัแผนที�สภาพการใช้ที�ดิน จงัหวดัอุดรธานี พบว่ามีการบุกรุกเขา้ไปทาํ
ประโยชน์ถึงร้อยละ 20.96 ของพื*นที�กลุ่มชุดดินที� 62 ในจงัหวดัอุดรธานีทั*งหมด โดยเฉพาะในอาํเภอ
นายงู อาํเภอนํ*าโสม อาํเภอบา้นผอื อาํเภอหนองววัซอ และอาํเภอวงัสามหมอ 
  2) ที�ตั*งโรงงานอุตสาหกรรม และแหล่งรับซื*อผลผลิต ในจงัหวดัอุดรธานีนอกจากจะ
มีแหล่งรับซื*อขา้ว และโรงสีขา้วกระจายอยูท่ ั�วจงัหวดัแลว้ ยงัพบวา่มีโรงงานอุตสาหกรมขนาดใหญ่
หลายโรงงานซึ� งสามารถรองรับผลผลิตทางการเกษตรต่าง ๆ ไดแ้ก่ ออ้ย มนัสําปะหลงั และยางพารา 
จากข้อมูลของกรมโรงงานอุตสาหกรรม (2555) สามารถจาํแนกตามประเภทการผลิตได้ดงัต่อไปนี*  
(ภาพที� 31) 
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   (1)  โรงงานผลิตนํ*าตาล 4 โรงงาน ดงันี*  
    - บริษทั นํ* าตาลเกษตรผล จาํกดั ในอาํเภอกุมภวาปี ผลิตนํ* าตาลทรายดิบ 
และนํ* าตาลทรายขาว มีกาํลงัการผลิต 12,000 ตนัออ้ยต่อวนั และผลิตกระแสไฟฟ้าสําหรับจาํหน่ายให้กบั   
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โดยใชก้ารเผาไหมจ้ากเชื*อเพลิงกากออ้ย เริ�มดาํเนินการเมื�อปี พ.ศ.  2551   

- บริษทั นํ* าตาลกุมภวาปี จาํกดั ในอาํเภอกุมภวาปี ผลิตนํ* าตาลทรายดิบ 
นํ*าตาลทรายขาวและนํ*าตาลทรายขาวบริสุทธิz  กาํลงัผลิต 7,155 ตนัออ้ยต่อวนั 
    - เอน็ อี อโกร อุตสาหกรรม  ในอาํเภอกุมภวาปี ทาํนํ* าตาลทรายแดง 
กาํลงัการผลิตรวม 1,608 เมตริกตนัออ้ยต่อวนั 
    - บริษทัโรงงานนํ* าตาลทรายขาวเริ�มอุดม จาํกดั ในอาํเภอหนองหาน ทาํ
นํ*าตาลทราย กาํลงัการผลิตรวม 20,582 ตนัออ้ยต่อวนั 
   (2)  โรงงานผลิตแป้งมนัสาํปะหลงั 3 โรงงาน ดงันี*  
    - บริษทั  เนเชอรัล ซพัพลาย 2000 จาํกดั ในอาํเภอเมืองอุดรธานี ผลิต
แป้งมนัสาํปะหลงั มีกาํลงัการผลิต 300 ตนัต่อวนั 
    - บริษทั ไทยนาํมนัสําปะหลงั จาํกดั ในอาํเภอเมืองอุดรธานี ผลิตแป้ง
มนัสาํปะหลงั มนัสาํปะหลงัเส้น และมนัสาํปะหลงัอดัเมด็ 
    - บริษัท อุดรเพิ�มผล จาํกัด ในอําเภอหนองววัซอ ผลิตแป้งมัน
สาํปะหลงั และมนัสาํปะหลงัเส้น  
   (3)  โรงงานผลิตยางแผน่รมควนั 3 โรงงาน 
    - บริษทั  ไทย  รี  รับเบอร์  จาํกดั ในอาํเภอหนองววัซอ 
    - บริษทั  มหากิจรับเบอร์  จาํกดั ในอาํเภอกุดจบั 
    - บริษทั  ไทยฮั*ว ยางพารา  จาํกดั ในอาํเภอหนองหาน 
   (4) โรงงานผลิตชิ*นไมยู้คาลิปตสัสับเพื�อผลิตเยื�อกระดาษ 2 โรงงาน (กลุ่ม
บริษทั ชยัโย เอเอ, 2550) 
    - โรงงานชยัโย กุมภวาปี ในอาํเภอกุมภวาปี  
    - โรงงานชยัโยเพญ็  ในอาํเภอเพญ็        
    พบว่าโรงงานจะกระจายตวัอยู่ในบริเวณที�มีการผลิตพืชวตัถุดิบเพื�อป้อน
โรงงานอุตสาหกรรม ทาํให้ผลผลิตออ้ย มนัสําปะหลงั ยคูาลิปตสั และยางพารา มีแหล่งรับซื*อรองรับ
การผลิตอยูห่ลายแหล่ง ดงันั*นพื*นที�ปลูกพืชทั*ง 4 ชนิดจึงเพิ�มมากขึ*นในปี พ.ศ. 2554 รวมทั*งจงัหวดั
อุดรธานีมีระบบขนส่งคมนาคมที�ดี จึงสามารถส่งสินคา้ออกไปยงัประเทศเพื�อนบา้นไดส้ะดวก  ทาํให้
มีการสร้างโรงงานอุตสาหกรรมเพิ�มขึ*น 
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3.3.2  ปัจจัยทางเศรษฐกจิ และสังคม ประกอบด้วย 

  1) การเพิ�มขึ*นของประชากร จากขอ้มูลจาํนวนประชากรในจงัหวดัอุดรธานีพบว่า 
เพิ�มขึ*นอย่างต่อเนื�อง ในปี พ.ศ. 2550 มีประชากร 1,530,686 คน และเพิ�มขึ*นเป็น 1,548,719 คน  
ในปี พ.ศ. 2554  (สํานกังานจงัหวดัอุดรธานี, 2554ก) เป็นสาเหตุให้เกิดการขยายตวัของชุมชน โดยมี
การเปลี�ยนแปลงมาจากพื*นที�นาข้าวมากที� สุด รองลงมาได้แก่พื*นที� ป่ารอสภาพฟื* นฟู แต่ใน
ขณะเดียวกนัก็มีการขยายตวัของพื*นที�เกษตรกรรมเพื�อเพิ�มพื*นที�ทาํกินเพื�อให้มีรายไดเ้พียงพอสําหรับ
ใช้จ่ายในครัวเรือน ซึ� งในภาพรวมพื*นที�เกษตรเพิ�มขึ*นถึง 160,134 ไร่ แต่เมื�อพิจารณาในรายละเอียด
พบวา่มีการเปลี�ยนแปลงประเภทการใชที้�ดินมาจากพื*นที�ป่ารอสภาพฟื* นฟูมากที�สุด  
  2) ความสาํเร็จจากเกษตรกรผูริ้เริ�ม โดยเฉพาะยางพารา ในระยะเวลา 4 ปี พื*นที�ปลูก
ยางพาราเพิ�มขึ*นถึง 491,680 ไร่ เนื�องจากเกษตรกรเห็นความสําเร็จของเกษตรกรผูริ้เริ�ม ประกอบกบั
ราคาของยางพาราที�สูงขึ* น ทาํรายได้ให้มากกว่าการผลิตพืชไร่ชนิดอื�นๆ ก็เป็นแรงจูงใจ ทาํให้
เกษตรกรเปลี�ยนพื*นที�ปลูกพืชไร่มาผลิตยางพาราแทนได ้ 
  3) นโยบายการส่งเสริมของรัฐ  
   (1) แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัต่าง ๆ ถือเป็นแผนแม่บทใน
การวางแผนเพื�อการพฒันาประเทศของภาครัฐ เนื�องจากต้องมีการจัดทาํแผนการดาํเนินงานให้
สอดคลอ้ง และเป็นไปตามกบัแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ จึงทาํให้เกิดโครงการพฒันา
ต่าง ๆ ขึ*นมากมาย ที�ส่งผลกระทบต่อการดาํรงชีวิตของประชาชน และการใชที้�ดินภายในประเทศ ซึ� ง
ขึ* นกับสาระสําคญัของแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที�มุ่งเน้นการพฒันาในช่วงนั*น ๆ 
(มหาวทิยาลยับูรพา, ม.ป.ป)  
    - ในระยะ แรกของแผนพ ฒันาเศ รษ ฐกิจแล ะสัง คม แห่ง ชา ติ  
ฉบบัที� 1-5 เนน้การพฒันาดา้นเศรษฐกิจให้เจริญเติบโตเป็นหลกั โดยมุ่งสร้างก่อสร้างสาธารณูปโภค
ขั*นพื*นฐานเช่น การคมนาคมขนส่ง ระบบเขื�อนเพื�อชลประทาน และไฟฟ้า เพื�อการพฒันาเชิงพื*นที�ไป
ยงัส่วนภูมิภาค มีการปรับโครงสร้างการผลิตทางการเกษตร โดยเนน้การผลิตเชิงเดี�ยวเพื�อตอบสนอง
กบัการผลิตในภาคอุตสาหกรรม 
    - ในระยะกลาง โดยเริ�มตั*งแต่ แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ฉบบัที� 8-9 ใหค้วามสาํคญักบัการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในสังคม และมุ่งใหค้นเป็นศูนยก์ลางของ
การพฒันา และใชเ้ศรษฐกิจเป็นเครื�องมือช่วยพฒันาให้คนมีความสุข และมีคุณภาพชีวิตที�ดีขึ*น พร้อม
ทั*งปรับเปลี�ยนวิธีการพฒันาแบบแยกส่วนมาเป็นบูรณาการแบบองค์รวม ในขณะที�แผนพฒันา
เศรษฐกิจและสังคมฉบบัที� 9 เริ�มเน้นแนวทางการพฒันาตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจแบบพอเพียง 
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พฒันา และบริหารประเทศโดยยึดหลกัทางสายกลาง ให้ประเทศดาํรงอยู่อย่างมั�นคงมีการพฒันาที�
สมดุล มีคุณภาพและย ั�งยนื ทาํใหก้ารเกษตรแบบผสมผสาน และพื*นที�เกษตรอินทรียเ์ริ�มแพร่หลายขึ*น 
     - แผนพัฒนา เศ รษ ฐกิ จแล ะ สั ง ค ม แห่ ง ช า ติ  ฉ บับ ที�  10  
(พ.ศ.  2550-2554) เน้นกระบวนทศัน์การพฒันาในทิศทางที�พึ� งตนเองและมีภูมิคุ้มกันมากขึ*น มุ่งสร้าง
ภูมิคุม้กนัให้กบัประเทศภายใตทุ้นสําคญั 3 ทุน ไดแ้ก่ ทุนเศรษฐกิจ ทุนสังคม ทุนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ�งแวดลอ้ม  โดยผลการพฒันาประเทศในระยะของแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัที� 
10 พบวา่สังคมไทยไดน้าํหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใชอ้ยา่งกวา้งขวางในทุกภาคส่วน  

(สํานกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2554) ส่งผลให้เกิดโครงการจากภาครัฐ
หลายโครงการที�จะส่งเสริมหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เช่น โครงการส่งเสริมพืชพลงังานทดแทน 

ถึงแมว้า่จะไม่มุ่งเนน้การขยายพื*นที�ปลูกสําหรับมนัสําปะหลงั และออ้ยโรงงาน แต่เนื�องจากความตอ้งการ
วตัถุดิบที�เพิ�มขึ*นเพื�อป้อนโรงงานผลิตเอทานอลแอลกอฮอล์ ส่งผลให้ราคาผลผลิตที�เกษตรกรขายไดสู้งขึ*น 

จึงเป็นแรงจูงใจใหเ้กษตรกรขยายพื*นที�ผลิตมนัสาํปะหลงั และออ้ยโรงงานได ้เช่นกนั 
   (2) ยุทธศาสตร์การพฒันาจงัหวดัอุดรธานี (พ.ศ. 2553–2556) (สํานักงาน
จงัหวดัอุดรธานี,  2554ข) ไดก้าํหนดวิสัยทศัน์ ไวว้า่ “เมืองน่าอยู ่ศูนยก์ลางการคา้ แหล่งอุตสาหกรรม
การเกษตร พฒันาระบบนิเวศและธรรมชาติเพื�อการท่องเที�ยว” โดยมีประเด็นยุทธศาสตร์หลกัในการ
พฒันาจงัหวดัไว ้6 ขอ้ ดงันี*  ดา้นการคา้การลงทุน ดา้นการเกษตร ดา้นสังคมและคุณภาพชีวิต ดา้นการ
ท่องเที�ยว ดา้นทรัพยากรธรรมชาติและสิ�งแวดลอ้ม และดา้นการบริหารจดัการจงัหวดัแบบบูรณาการ 
สาํหรับประเด็นยทุธศาสตร์ดา้นการเกษตรไดก้าํหนดเป้าประสงคไ์วด้งันี*  

-  เพิ�มผลผลิตสินค้าเกษตรและลดต้นทุนการผลิตสินค้าที� เ ป็น

เศรษฐกิจหลกัของจงัหวดั  
- เกษตรกรมีอาชีพมั�นคงพน้จากความยากจน และกลุ่มเกษตรกรมี

ความเขม้แขง็  
- ผลผลิตด้านการเกษตรมีความปลอดภยั และได้มาตรฐานเป็นที�

ตอ้งการของตลาด  
- เพื�อส่งเสริมการจาํหน่ายผลิตภณัฑ์ทางการเกษตรในทิศทางเกษตร

อุตสาหกรรม  
   (3) โครงการปลูกยางพาราในพื*นที�แห่งใหม่ ระยะที� 3 พ.ศ. 2554 -2556 ของ
สํานกังานกองทุนสงเคราะห์การทาํสวนยาง  ซึ� งมีเป้าหมายให้ครบ 800,000 ไร่ ภายในปี พ.ศ. 2556 
โดยมุ่งเน้นในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ โดยสํานักงานกองทุนสงเคราะห์การทาํสวนยางจะให ้
การสงเคราะห์ในรูปจ่ายให้เปล่าเป็นวสัดุสงเคราะห์หรือเงินค่าวสัดุสงเคราะห์ ตามหลกัปฏิบติัการ
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ปลูกยางของสํานกังานกองทุนสงเคราะห์การทาํสวนยาง เป็นเวลา 3 ปี (สํานกังานกองทุนสงเคราะห์
การทาํสวนยาง, 2554) จึงเป็นอีกสาเหตุหนึ�งที�ส่งผลใหเ้กษตรกรตดัสินใจเปลี�ยนมาปลูกยางพาราได ้ 
   (4) โครงการประกนัราคา และโครงการรับจาํนําผลผลิตทางการเกษตร  
มาตราการที�รัฐบาลได้ช่วยเหลือเกษตรกรโดยการแทรกแซงราคาสินคา้เกษตร เพื�อให้เกษตรกร
สามารถจาํหน่ายสินคา้ไดใ้นราคาที�สูงกวา่ราคาตลาด ทาํให้เกษตรกรไดรั้บผลตอบแทนจากการผลิต
สินคา้เกษตรชนิดนั*น ๆ ดีกว่านาํไปจาํหน่ายโดยตรง ซึ� งลดความเสี�ยงจากการผลิตทางการเกษตร
ใหก้บัเกษตรกร จึงเป็นแรงจูงใจให้เกษตรกรตดัสินใจผลิตพืชอยูใ่นโครงการรับประกนัราคา หรือรับ
จาํนาํเพิ�มขึ*นได ้
  4) ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community: AEC) ไดมี้การ
รวมกลุ่มของประเทศอาเซียนเพื�อเปิดเสรีสินคา้และบริการสําคญั 11 สาขา (priority sectors) ไดแ้ก่ 
การท่องเที�ยว การบิน ยานยนต ์ ผลิตภณัฑ์ไม ้ ผลิตภณัฑ์ยาง สิ�งทอ อิเล็กทรอนิกส์ สินคา้เกษตร 
ประมง เทคโนโลยีสารสนเทศ และสุขภาพ (สํานกังานเศรษฐกิจการเกษตร, 2550) การเปิดเสรีดา้น
การคา้ ภายใตเ้ขตการคา้เสรีอาเซียนหรือ AFTA (ASEAN Free Trade Area) จะมีการทยอยลดอตัรา
ภาษีศุลกากรระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างต่อเนื�อง ซึ� งจะส่งผลกระทบต่อสินคา้เกษตรของ
ไทยทั*งดา้นบวกและดา้นลบ สาํนกัเศรษฐกิจการเกษตร (2555ก) รายงานวา่ภายหลงัจากที�ประเทศไทย
เปิดเขตการคา้เสรีอาเซียน 2 ปี ประเทศไทยเป็นฝ่ายไดเ้ปรียบดุลการคา้ในกลุ่มสินคา้เกษตรจากตลาด
อาเซียนอย่างต่อเนื�อง โดยในปี พ.ศ. 2553 และ พ.ศ. 2554 ประเทศไทยไดเ้ปรียบดุลการคา้ 166,501 
และ 202,660 ล้านบาท ตามลาํดับ เนื�องจากประเทศไทยสามารถผลิตสินค้าได้มีราคาที�ต ํ�า หรือมี
คุณภาพดี กวา่ประเทศอื�น ๆ จึงทาํให้ผลิตผลทางการเกษตร เช่น ทุเรียน ลาํไย ขา้วหอมมะลิ ยางพารา 
และกุ้ง  มีแนวโน้มการส่งออกเพิ�ม ขึ* น แต่ในกรณีสินค้าทางการเกษตรที� มีต้นทุนการผลิต
ภายในประเทศสูงกวา่ประเทศอื�น ๆ ก็จะส่งผลใหมี้สินคา้นาํเขา้จากต่างประเทศที�มีราคาตํ�ากวา่ เขา้มา
แข่งขนักบัผลผลิตภายในประเทศได ้โดยรายการผลผลิตทางการเกษตรที�มีแนวโนม้การนาํเขา้เพิ�มมาก
ขึ*น ได้แก่ กระเทียม องุ่น ส้ม แอปเปิ* ล และนม เป็นต้น ซึ� งอาจจะส่งผลให้เกษตรกรตดัสินใจ
เปลี�ยนแปลงการใชที้�ดินไปผลิตผลผลิตทางการเกษตรอื�น ๆ ที�ใหผ้ลตอบแทนที�สูงกวา่ได ้
  5)  ราคาและมูล ค่า  เ มื� อ เ ทียบกับผลผลิตเ ดิม โดย เฉพาะในกรณีของพื* นที� 
นาขา้วที�เปลี�ยนแปลงเป็นพื*นที�ปลูกพืชเศรษฐกิจชนิดอื�นๆ ที�ไดผ้ลตอบแทนที�มากกวา่ โดยเฉพาะใน
กรณีของนาขา้วที�เปลี�ยนไปเป็นพื*นที�ปลูกพืชไร่ชนิดอื�น ๆ เช่น ออ้ย และมนัสาํปะหลงั ที�มีราคาสูงขึ*น 
และมีมูลค่ามากกวา่การผลิตขา้ว ซึ� งมีรายละเอียดดงันี*  

(1) พื*นที�นาขา้วในปี พ.ศ.  2550 เปลี�ยนไปเป็นพื*นที�ปลูกออ้ยในปี พ.ศ. 2554 
44,977 ไร่ (ตารางที� 5) ซึ� งถา้คิดเป็นผลผลิตขา้วถึง 13,583 ตนัที�สูญเสียไป โดยผลผลิตขา้วนาปีเฉลี�ยปี



77 
 

การผลิต 2554 คือ 302 กิโลกรัมต่อไร่ (สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2554ข) หรือคิดเป็นมูลค่า 
295,019,857 บาท เมื�อราคาขา้วเปลือกเหนียวนาปีเมล็ดยาว เฉลี�ยจงัหวดัของอุดรธานี ในปี พ.ศ. 2554 
ราคาเกวยีนละ 14,059 บาท (สํานกังานเศรษฐกิจการเกษตร, 2555ข) แต่ในขณะเดียวกนัผลผลิตเฉลี�ยของ
ออ้ยโรงงานในจงัหวดัอุดรธานี ปีการผลิต 2554 คือ 9,788 กิโลกรัมต่อไร่ (สํานกังานเศรษฐกิจการเกษตร, 
2554ข) ซึ� งจะไดผ้ลผลิตออ้ยโรงงานเท่ากบั 440,234 ตนั  หรือคิดเป็นมูลค่า 416,901,598 บาท เมื�อราคา
ออ้ยโรงงานเฉลี�ยของจงัหวดัอุดรธานี พ.ศ. 2554 ราคาตนัละ 947 บาท (สํานกังานเศรษฐกิจการเกษตร, 
2555ข) โดยการผลิตออ้ยโรงงานใหมู้ลค่ามากกวา่ขา้วถึง 121,881,741 บาท  

 (2) พื*นที�นาข้าวในปี พ.ศ. 2550 เปลี�ยนไปเป็นพื*นที�ปลูกมนัสําปะหลังปี  
พ.ศ. 2554 จาํนวน 14,103 ไร่ (ตารางที� 5) ซึ� งถ้าคิดเป็นผลผลิตข้าวถึง 4,259 ตนัที�สูญเสียไป  
โดยผลผลิตขา้วนาปีเฉลี�ยปีการผลิต 2554 คือ 302 กิโลกรัมต่อไร่ (สํานกังานเศรษฐกิจการเกษตร, 2554ข)
หรือคิดเป็นมูลค่า 59,877,281 บาท เมื�อราคาขา้วเปลือกเหนียวนาปีเมล็ดยาว เฉลี�ยจงัหวดัของอุดรธานี 
ในปี พ.ศ. 2554 ราคาเกวียนละ 14,059 บาท (สํานกังานเศรษฐกิจการเกษตร, 2555ข)  แต่ในขณะเดียวกนั
ผลผลิตเฉลี�ยของมันสําปะหลังในจังหวดัอุดรธานี ปีการผลิต 2554 คือ 3,196 กิโลกรัมต่อไร่ 
(สํานกังานเศรษฐกิจการเกษตร, 2554ข) ซึ� งจะไดผ้ลผลิตมนัสําปะหลงัเท่ากบั 45,073 ตนั  หรือคิดเป็น
มูลค่า 99,160,600 บาท เมื�อราคามนัสําปะหลงัของจงัหวดัอุดรธานีเฉลี�ย ปี พ.ศ. 2554 ราคาตนัละ 
2,200 บาท (สาํนกังานเศรษฐกิจการเกษตร, 2555ข) โดยการผลิตมนัสําปะหลงัให้มูลมากกวา่การผลิต
ขา้วถึง 39,283,319 บาท 
  6)  สภาวะตลาดภายในและนอกประเทศ  

- ออ้ย พบวา่ราคาออ้ยที�เกษตรกรขายได ้ ณ หนา้โรงงานทั*งประเทศ ปีการ
เพาะปลูก 2548/2549-2552/2553 เพิ�มขึ*นในอตัราเฉลี�ยร้อยละ 4.98 ต่อปี จากราคาออ้ยที�เกษตรกรขาย
ได ้ ณ หนา้โรงงาน 929 บาทต่อตนัในปีการเพาะปลูก 2548/2549 เป็น 1,094 บาทต่อตนัในปีการ
เพาะปลูก 2552/2553 เนื�องจากราคานํ* าตาลตลาดโลกปรับตวัสูงขึ*น (สํานกังานเศรษฐกิจการเกษตร, 
2553) จึงเป็นแรงจูงใจใหเ้กษตรกรเพาะปลูกออ้ยเพิ�มขึ*นในปีการผลิตที� 2554 โดยเมื�อเปรียบเทียบการ
ส่งออกนํ*าตาลในปี พ.ศ. 2549 และ พ.ศ. 2553 พบวา่มีการส่งออกเพิ�มขึ*น จาก 1,008,751,415 ตนั เป็น 
35,735,565,526 ตนั (สาํนกังานเศรษฐกิจการเกษตร, 2554ค) ซึ� งแสดงวา่โรงงานยงัคงตอ้งการผลผลิต
ออ้ยเพื�อป้อนโรงงาน จึงส่งผลใหร้าคารับซื*อออ้ยมีแนวโนม้สูงขึ*น ในปีการผลิตต่อไป 

- มนัสาํปะหลงั ในช่วงปี พ.ศ. 2549-2553 ความตอ้งการใชม้นัสําปะหลงัใน
ประเทศขยายตวัเพิ�มขึ*นในอตัราร้อยละ 13.53 เนื�องจากการใชม้นัเส้นเพื�อเป็นส่วนประกอบอาหาร
สัตวข์ยายตวัเพิ�มขึ*นมาก เพราะผูป้ระกอบการเลี* ยงสัตวไ์ดห้ันมาใชท้ดแทนขา้วโพดเลี* ยงสัตวซึ์� งมี
ราคาสูงขึ*น โดยเฉพาะระหวา่งปี พ.ศ.  2550 - 2551 โดยหนัไปใชก้ากมนัสําปะหลงัทดแทน ส่วน
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ความตอ้งการใชแ้ป้งมนัสําปะหลงัขยายตวัเช่นกนัเพราะอุตสาหกรรมต่อเนื�อง เช่น อาหาร กระดาษ 
สารความหวาน รวมทั*งความตอ้งการเพื�อผลิตเอทานอลในเชิงพาณิชย ์และในปีการผลิต 2553 ผลผลิต
มนัสาํปะหลงัลดทั*งจากปัญหาภยัแลง้ เพลี*ยแป้งระบาด และอุทกภยั ทาํใหผ้ลิตภณัฑ์มนัสําปะหลงัเพื�อ
ใชใ้นประเทศและส่งออกลดลง จึงทาํใหร้าคาหวัมนัสําปะหลงัสดเพิ�มขึ*น เมื�อเปรียบเทียบราคาหวัมนั
สาํปะหลงัสดเฉลี�ยระหวา่ง พ.ศ. 2549 และ พ.ศ. 2553 เพิ�มขึ*นจาก 1.21 บาทต่อกิโลกรัมเป็น 2.25 บาท
ต่อกิโลกรัม (สํานกังานเศรษฐกิจการเกษตร, 2554ก) เมื�อเปรียบเทียบการส่งออกผลิตภณัฑ์ ในเดือน
สิงหาคม ปี พ.ศ. 2553 และ ปี พ.ศ. 2554 พบวา่ มนัเส้น มนัอดัเม็ด แป้งมนัสําปะหลงัดิบ และแป้งมนั
สําปะหลงัแปรรูป  มีการส่งออกใน ปี พ.ศ. 2554 เพิ�มขึ*น 167,166 ตนั 275 ตนั 94,773 ตนั และ 11,761 ตนั 
ตามลาํดบั (กรมการคา้ภายใน, 2554)  จึงส่งผลใหมี้พื*นที�การผลิตมนัสาํปะหลงัเพิ�มขึ*นเมื�อเปรียบเทียบ
กบัปี พ.ศ. 2550 แต่เนื�องจากปัจจุบนัประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ� งเป็นคู่คา้รายใหญ่มีการสั�งซื*อ
มนัสําปะหลงัเส้นจากไทยนอ้ยลงและเนน้คุณภาพมากขึ*น ดา้นมนัอดัเม็ด ตลาดจากสหภาพยุโรปยงั
ไม่มีการสั�งซื*อ สาํหรับแป้งมนัสาํปะหลงั ผูซื้*อชะลอการซื*อเพื�อรอดูมาตรการ ปี พ.ศ. 2554/2555 ของ
รัฐบาล ซึ� งส่งผลทาํให้การผลิตภายในประเทศลดลง และทาํให้ราคาหัวมนัสดในปี พ.ศ. 2555 มี
แนวโน้มลดลง โดยในพื*นที�จงัหวดัอุดรธานี เดือนกุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2554 ราคาหัวมนัสําปะหลงัสด 
3.03 บาทต่อกิโลกรัม ในขณะที� เดือนกุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2555 ราคาหัวมนัสําปะหลงัสด ลดลงเหลือ 
1.64 บาทต่อกิโลกรัม (สํานกังานเศรษฐกิจการเกษตร, 2555ข) ส่งผลให้มีการลดพื*นที�การผลิตในปี
การผลิต พ.ศ.  2555 ได ้ 

- ราคายางพาราในตลาดโลกในช่วงปี พ.ศ.  2549-2551 สูงขึ*นอยา่งต่อเนื�อง
แต่ในปี พ.ศ.  2552 ราคาลดลง เนื�องจากเกิดวิกฤตเศรษฐกิจดา้นการเงินทั�วโลก การซื*อขายสินคา้
อุปโภคบริโภคชะลอตวั ทาํใหย้างพาราซึ� งใชเ้ป็นวตัถุดิบในการผลิตผลิตภณัฑ์ยางต่างๆ ไดช้ะลอการ
ซื*อขายในตลาดโลกดว้ย อยา่งไรก็ตามในปี พ.ศ.  2553 ภาวะเศรษฐกิจโลกเริ�มฟื* นตวั การคา้การลงทุน
เพิ�มขึ*นทาํให้ความตอ้งการใช้ยางพาราเพิ�มขึ*น ขณะที�ผลผลิตยางพาราเกิดตึงตวัจากการที�ประเทศ
ผูผ้ลิตยางพารารายใหญ่ประสบภยัธรรมชาติ ความตอ้งการใช้ยางแผ่นรมควนัและยางแท่งเพิ�มขึ*น 
เนื�องจากการขยายตวัของอุตสาหกรรมยานยนต ์ส่งผลให้อุตสาหกรรมต่อเนื�อง เช่น อุตสาหกรรมยาง
ลอ้ และอุตสาหกรรมอุปกรณ์ส่วนประกอบรถยนตแ์ละอะไหล่ขยายตวัเพิ�มขึ*นดว้ย ส่วนใหญ่จะใชย้าง
แผ่นรมควนัและยางแท่ง เป็นวตัถุดิบในการผลิต สูงขึ*น (สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2553) แต่
เนื�องจากภาวะนํ* าท่วมใหญ่ ปี พ.ศ. 2554 ในเขตภาคกลาง ซึ� งจะส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมยาน
ยนต ์และราคายางไดอี้กระยะหนึ�ง ทาํให้ราคายางพาราแผน่ดิบ ชั*น 3 จงัหวดัอุดรธานี ปรับตวัลดลง 
จาก 147 บาทต่อกิโลกรัม ในเดือนกุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2554 ลดลงเหลือ 109 บาทต่อกิโลกรัม ในเดือน
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กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2555 (สํานกังานเศรษฐกิจการเกษตร, 2555ข) และถา้ราคายางพารายงัคงลดลงอยา่ง
ต่อเนื�องก็อาจจะส่งผลกระทบต่ออตัราการเพิ�มพื*นที�ปลูกของยางพาราได ้ 
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บทที� 4 

สรุปและข้อเสนอแนะ 

4.1  การวเิคราะห์สภาพการใช้ที�ดิน ปี พ.ศ. 2554  และการเปลี�ยนแปลงการใช้ที�ดิน  

ปี พ.ศ. 2550 และ ปี พ.ศ. 2554 
 4.1.1 สภาพการใช้ที�ดินจังหวดัอุดรธานี  ปี พ.ศ. 2554 

  จังหวัดอุดรธานีมีเนื* อที� รวมทั* งสิ* น  7,331,439 ไร่  จากการดําเนินการสํารวจใน 
ปี พ.ศ. 2554 พบวา่สภาพการใชที้�ดินจาํแนกตามประเภทการใชที้�ดินไดด้งัรายละเอียดดงันี*  
   1)  พื*นที�เกษตรกรรม เป็นประเภทการใชที้�ดินที�มีเนื*อที�มากที�สุด คือ 5,063,421
ไร่ หรือร้อยละ 69.07 ของเนื*อที�จงัหวดั พืชเศรษฐกิจที�สําคญัไดแ้ก่ นาขา้ว 2,613,610 ไร่ ออ้ย 907,003 
ไร่ ยางพารา 579,337 ไร่ และมนัสาํปะหลงั 530,662 ไร่ เป็นตน้ 
   2)  พื*นที�ป่าไม ้มีเนื*อที� 1,026,835 ไร่ หรือร้อยละ 14.01 ของเนื*อที�จงัหวดั โดย
พื*นที�ป่าผลดัใบสมบูรณ์ มีเนื*อที�มากที�สุด 596,699 ไร่ รองลงมาไดแ้ก่ ป่าผลดัใบรอสภาพฟื* นฟู มีเนื*อที� 
356,831 ไร่ และป่าดิบสมบูรณ์ 54,268 ไร่ ตามลาํดบั 
   3) พื*นที� เบ็ดเตล็ดมีเนื*อที�  567,754 ไร่ หรือร้อยละ 7.73 ของเนื* อที�จังหวดั  
ส่วนใหญ่เป็นไมล้ะเมาะ 299,981 ไร่ และพื*นที�ลุ่ม 138,090 ไร่ ตามลาํดบั 
   4)  พื*นที�ชุมชนและสิ�งปลูกสร้าง มีเนื*อที� 421,090 ไร่ หรือร้อยละ 5.74 ของเนื*อที�
จงัหวดั พื*นที�ส่วนใหญ่เป็นพื*นที�หมู่บา้น 253,707 ไร่ รองลงมาไดแ้ก่ พื*นที�สถานที�ราชการและสถาบนั
ต่างๆ 94,387 ไร่ เป็นตน้ 
   5)  พื*นที�แหล่งนํ* า มีเนื*อที�รวม 252,339  ไร่ หรือร้อยละ 3.45 ของเนื*อที�จงัหวดั  
ส่วนใหญ่เป็นพื*นที�อ่างเก็บนํ* า 88,014 ไร่ รองลงมาไดแ้ก่ หนอง บึง 75,864 ไร่ และแม่นํ* า ลาํคลอง 
48,489 ไร่ เป็นตน้ 
 4.1.2 การเปลี�ยนแปลงการใช้ที�ดินจังหวดัอุดรธานี ปี พ.ศ. 2550 และ ปี พ.ศ. 2554   
    จากตารางเปรียบเทียบสภาพการใช้ที�ดิน ระหว่างปี พ.ศ. 2550 และปี พ.ศ. 2554 พบว่า
สภาพการใชที้�ดินมีการเปลี�ยนแปลงทั*งในลกัษณะเนื*อที�ที�เพิ�มขึ*น และลดลงที�สาํคญัคือ   
  1.  พื*นที�ชุมชนและสิ�งปลูกสร้าง มีเนื*อที�เพิ�มขึ*น 11,369ไร่ เนื�องมาจากการขยายตวัของ
ชุมชน เป็นสถานที�ราชการและสถาบนัต่าง ๆ ไดแ้ก่ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย มหาวิทยาลยั
ราชภฏัอุดรธานี ศูนยส์ามพร้าว วดัโพธิz ชัยศรี วดัเวฬุวนาราม โรงงานอุตสาหกรรม ได้แก่ บริษทั
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บางกอกโซลาร์เพาเวอร์ มิตซูบิชิโฟโซอุดรธานี วสัดุก่อสร้าง โรงนํ* าแข็ง และสถานที�พกัผอ่นหยอ่นใจ 
ไดแ้ก่ หา้งสรรพสินคา้คาร์ฟู  ตั*งงี�สุ่นซุปเปอร์สโตร์ และรีสอร์ทต่าง ๆ 
     2. พื*นที�เกษตรกรรม มีเนื*อที�เพิ�มขึ*นจากปี พ.ศ. 2550 รวม 160,134 ไร่ เมื�อพิจารณาเป็น
รายพืชที�สาํคญั จะพบวา่พื*นที�ปลูกไมย้ืนตน้เพิ�มขึ*นมากที�สุด 637,729 ไร่ โดยมีพื*นที�ปลูกยางพาราเพิ�มขึ*น
มากที�สุด 491,680 ไร่ เปลี�ยนแปลงมาจากพื*นที�ปลูกออ้ยมากที�สุด 164,385 ไร่ และรองลงมาไดแ้ก่พื*นที�
ปลูกยคูาลิปตสัเพิ�มขึ*น 139,762 ไร่ เปลี�ยนแปลงมาจากพื*นที�ปลูกออ้ยมากที�สุดเช่นกนั 91,124 ไร่  ส่งผล
ให้พื*นที�พืชไร่ในภาพรวมลดลง 381,017 ไร่ และพื*นที�ปลูกพืชไร่ชนิดอื�น ๆ ลดลง 272,873 ไร่ ทั* งนี*
เนื�องมาจากทั* งนี* เนื�องมาจากโรงงานอุตสาหกรรมยางพารา นํ* าตาล แป้งมันสําปะหลัง และโรงงาน
อุตสาหกรรมเยื�อกระดาษ มีความต้องการวตัถุดิบป้อนโรงงานมากขึ* น จึงส่งผลให้เกษตรกรได้รับ
ผลตอบแทนจากผลผลิตยางพารา ออ้ย มนัสาํปะหลงั และยคูาลิปตสั เพิ�มสูงขึ*น ทาํให้มีการขยายพื*นที�ปลูก
เพิ�มขึ*น 
  3. พื*นที�ป่าไม ้โดยภาพรวมพื*นที�ป่าไมข้องจงัหวดัอุดรธานีลดลง 117,975 ไร่ แต่เมื�อ
พิจารณาในรายละเอียด พบว่า ป่าสมบูรณ์มีเนื*อที�ลดลง 20,767 ไร่ เปลี�ยนไปเป็นปลูกยางพารามาก
ที�สุด  7,360 ไร่ ในขณะที�ป่ารอสภาพฟื* นฟูมีเนื*อที�ลดลง 97,208ไร่ โดยเปลี�ยนแปลงไปเป็นพื*นที�ปลูกออ้ย 
มากที�สุด 36,696 ไร่  ซึ� งมีสาเหตุหลกัคือการเพิ�มจาํนวนของประชากรในจงัหวดั จึงมีความตอ้งการพื*นที�ทาํ
กินเพิ�มมากขึ*น 
  4. พื*นที�แหล่งนํ* า มีเนื*อที�เพิ�มขึ*น 2,275 ไร่ เป็นอ่างเก็บนํ* า บ่อนํ* าในไร่นา และคลอง
ชลประทาน 
  5. พื*นที�เบ็ดเตล็ด มีเนื*อที�ลดลง 55,803 ไร่ โดยพบวา่เปลี�ยนแปลงไปเป็นพื*นที�ปลูก
ออ้ยมากที�สุด 16,444 ไร่ รองลงมาคือพื*นที�ปลูกยางพารา 15,170 ไร่ และพื*นที�ปลูกมนัสําปะหลงั 
13,611 ไร่ ตามลาํดบั เนื�องจากประชากรตอ้งการขยายพื*นที�ทาํกิน เพื�อเพิ�มรายได ้

4.2 ข้อเสนอแนะ 
 4.2.1 การสาํรวจสภาพการใชที้�ดินโดยใชเ้ทคโนโลยีการสํารวจระยะไกลจากการใชข้อ้มูลภาพถ่าย
ดาวเทียม ทาํให้การสํารวจทาํไดอ้ย่างรวดเร็ว และสะดวกยิ�งขึ*น โดยเฉพาะในพื*นที�ที�การคมนาคมยงัไม่
สะดวก ทาํให้สามารถสํารวจไดค้รอบคลุมพื*นที�มากยิ�งขึ*นแต่การใช้ขอ้มูลดาวเทียมยงัมีขอ้จาํกดัอยูบ่า้ง 
ในบางครั* งระยะเวลาการถ่ายภาพที�ไดจ้ะไม่ตรงกบัฤดูกาลเพาะปลูก เนื�องมาจากขอ้จาํกดัของระบบการ
ถ่ายภาพที�ไม่สามารถถ่ายภาพผา่นชั*นเมฆได ้จึงตอ้งใชข้อ้มูลภาพถ่ายดาวเทียมที�ไม่ตรงกบัฤดูเพาะปลูก 
ทาํให้การตีความโดยใชภ้าพถ่ายดาวเทียมเพียงอย่างเดียวจึงอาจทาํให้เกิดความผิดพลาดได ้ดงันั*นจึงควร
ตรวจสอบความถูกตอ้งโดยการใช้แผนที�การใช้ที�ดินในอดีต ภาพถ่ายออร์โธสี การสํารวจภาคสนาม และ
การสอบถามขอ้มูลในพื*นที�จึงมีความจาํเป็นเพื�อใหไ้ดข้อ้มูลที�ถูกตอ้ง และมีประสิทธิภาพยิ�งขึ*น 
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 4.2.2 ผลของการศึกษาสภาพการใชที้�ดิน และการเปลี�ยนแปลงการใชที้�ดินจงัหวดัอุดรธานี ระหวา่ง 
ปี พ.ศ. 2550 และ ปี พ.ศ. 2554 พบประเด็นที�เป็นขอ้เสนอแนะ เป็นแนวทางปฏิบติัในการจดัการ
พัฒนาก ารให้ ถูกต้อง เหม าะสม กับสม รรถนะของที� ดิน  ส ภาพท าง เศ รษฐกิ จ  แล ะสังค ม  
เพื�อนาํไปสู่การใชที้�ดินอยา่งย ั�งยนืดงันี*  
  1.  ในปีการผลิต 2554 ผลผลิตออ้ย มนัสําปะหลงั และยางพารา มีราคาค่อนขา้งสูง 
อนัเนื�องมาจากการขาดวตัถุดิบป้อนโรงงานอุตสาหกรรม เพราะภยัแลง้ และปัญหาศตัรูพืช แต่การเพิ�ม
พื*นที�ปลูกของพืชเศรษฐกิจทั*ง 3 ชนิด อาจจะส่งผลต่อราคาผลผลิตไดใ้นภายหลงั ซึ� งในปีการผลิต 
2554 พบวา่ราคารับซื*อผลผลิตลดลงอยา่งต่อเนื�อง แมจ้ะมีมูลค่าไม่มากนกั รัฐบาลจึงควรมีการกาํหนด
นโยบายในการผลิตพืชเศรษฐกิจใหเ้ป็นรูปธรรมเพื�อป้องกนัการเกิดปัญหาราคาผลผลิตทางการเกษตร
ตกตํ�า  
  2.  พื*นที�ป่าในจงัหวดัอุดรธานีลดลงอยา่งต่อเนื�องในระยะเวลา 4 ปี เนื�องมาจากการ
เพิ�มขึ*นของจาํนวนประชากร ที�ตอ้งการเพิ�มพื*นที�ผลิตมนัสาํปะหลงั ออ้ย ยางพารา และยคูาลิปตสั จึงมี
การบุกรุกเขา้ไปทาํประโยชน์ในเขตพื*นที�ป่า ซึ� งอาจส่งผลต่อสมดุลธรรมชาติในระยะยาวได ้รัฐควรมี
กลไกป้องกนั และบริหารการใช้ทรัพยากรธรรมชาติที�เหลืออยูใ่ห้มีประสิทธิภาพอยา่งสูงสุด รัฐบาล
จึงควรมีมาตรการที�เขม้งวด เพื�อรักษาพื*นที�ป่าไม ้ ที�เป็นป่าสมบูรณ์ให้คงสภาพอยู่เพื�อรักษาความ
สมดุลในระบบนิเวศวทิยาภายในพื*นที�  
  3.  พื*นที�นาขา้วเป็นแหล่งผลิตอาหารที�สําคญัของประเทศไทย มีแนวโนม้ลดลงเนื�อง
เปลี�ยนแปลงไปเป็นพื*นที�ปลูกพืชเศรษฐกิจที�ให้ผลตอบแทนที�มากกว่าการผลิตขา้ว หรือเป็นพื*นที�
ชุมชนหรือสิ�งปลูกสร้าง จึงส่งผลใหผ้ลผลิตขา้วลดลงอยา่งต่อเนื�องสวนทางกบัจาํนวนประชากรที�เพิ�ม
มากขึ*น ซึ� งอาจจะส่งผลกระทบต่อความมั�นคงทางอาหารของประเทศไดใ้นอนาคต รัฐบาลจึงควรมี
การติดตามการเปลี�ยนแปลงการใชที้�ดินอยา่งต่อเนื�อง เพื�อให้สามารถกาํหนดนโยบายสําหรับป้องกนั
และแกไ้ขปัญหาที�อาจเกิดขึ*นไดใ้นอนาคต 
  4.  การศึกษาครั* งนี*  หน่วยงานต่าง ๆ สามารถนําข้อมูลไปพิจารณาเพื�อกําหนด
แนวทางนโยบายการใช้ประโยชน์ที�ดินให้มีประสิทธิภาพ และสามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างย ั�งยืน
ต่อไป 
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4.3 ประโยชน์ 
 4.3.1 ไดท้ราบถึงสถานการณ์การใชที้�ดินของจงัหวดัอุดรธานี ในปี พ.ศ. 2554 รวมทั*งปัจจยัที�ทาํ
ใหเ้กิดการเปลี�ยนแปลงการใชที้�ดินในช่วงเวลา พ.ศ.  2550 และ พ.ศ.  2554  
 4.3.2 สามารถนาํขอ้มูลแผนที�สภาพการใช้ที�ดินเชิงเลข นาํไปวิเคราะห์เพื�อกาํหนดแผนการใช้
ที�ดิน เพื�อให้สามารถใช้ประโยชน์จากที�ดินได้เต็มศกัยภาพของที�ดิน และเป็นการใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรที�ดินอยา่งย ั�งยนื 
 4.3.3 หน่วยงานต่าง ๆ รวมทั*งสถาบนัการศึกษาสามารถนาํขอ้มูลแผนที�สภาพการใช้ที�ดินเชิงเลข 
ไปเป็นฐานขอ้มูลในการประกอบการวจิยัและคน้ควา้ 
 4.3.4 สามารถนาํขอ้มูลแผนที�สภาพการใชที้�ดินเชิงเลขไปใชใ้นการคาดการณ์ผลผลิตพืชเศรษฐกิจ
ล่วงหน้า เพื�อจดัทาํแผนการผลิต และแผนการตลาดรองรับผลผลิตทางการเกษตร เพื�อป้องกันปัญหา
ผลผลิตทางการเกษตรลน้ตลาด และราคาผลผลิตตกตํ�าได ้ 
 4.3.5 หน่วยงานภาครัฐสามารถนาํขอ้มูลที�ได้ไปประกอบการกาํหนดนโยบายและแผนเพื�อการ
พฒันาประเทศได ้
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 แหล่งที�มา: http://park.dnp.go.th/visitor/nationparkshow.php?PTA_CODE=9134, 
 9 สิงหาคม 2554. 
 
สาํนกังานอุตสาหกรรมจงัหวดัอุดรธานี. 2553. ข้อมูลทั�วไปและสถานการณ์อุตสหกรรม  

 จังหวดัอุดรธานี ปี 2552.   

 แหล่งที�มา: http://www.industry.go.th/ops/pio/Udonthani/List/News/Attachments/192/,  
 9 พฤศจิกายน 2554. 
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ตารางผนวกที� 1  การเปลี�ยนแปลงการใชที้�ดิน จงัหวดัอุดรธานี ระหวา่ง ปี พ.ศ. 2550 และ พ.ศ. 2554 

สัญลกัษณ์  ประเภทการใช้ที�ดนิ  
ปี 2550  ปี 2554   ปี 2550-2554  

 เนื%อที� (ไร่)  ร้อยละ  เนื%อที� (ไร่)   ร้อยละ   เนื%อที� (ไร่)   ร้อยละ  

 U  พื%นที�ชุมชนและสิ�งปลูกสร้าง      409,721       5.60      421,090        5.74   +11,369  +2.77 

U1  ตวัเมืองและยา่นการคา้          41,811        0.57           42,634          0.58   +823  +1.97 

U200  หมู่บา้นร้าง            3,084        0.04             2,998          0.04   -86  -2.79 

U201  หมู่บา้น        249,507        3.40         253,707           3.46   +4,200  +1.68 

U3  สถานที�ราชการและสถาบนัต่างๆ          89,948        1.23           94,387          1.29   +4,439  +4.94 

U401  สนามบิน            2,112        0.03             2,112          0.03                    -    -   

 U403   สถานีขนส่ง                 50              -                   50                -                     -    -   

U405  ถนน              3,351          0.05               3,351            0.05                    -    -   

U500 โรงงานอุตสาหกรรมร้าง                169              -                   555            0.01   +386  +228.4 

U502  โรงงานอุตสาหกรรม              9,782          0.14             11,163            0.15   +1,381  +14.12 

 U503   ลานตากและแหล่งรับซื;อทางการเกษตร              2,088          0.03               2,121            0.03   +33  +1.58 

U600  สถานที�ร้าง                 663          0.01                  823            0.01               160  +24.13 

U601 สถานที�พกัผอ่นหยอ่นใจ             3,122          0.04               3,139            0.04                 17  +0.54 

U602 สนามกอลฟ์             1,040          0.02               1,040            0.01                   -    -   

U603  สุสาน  ป่าชา้              2,834          0.04               2,834            0.04                   -    -   

U605  สถานีบริการนํ;ามนั                 160              -                   176                -                  16  +10 

 A  พื%นที�เกษตรกรรม   4,903,287     66.87    5,063,421       69.07   +160,134  +3.27 

 A1  นาข้าว     2,718,050      37.07      2,613,610        35.64   -104,440  -3.84 

A100    นาร้าง            27,852          0.38           112,425            1.53   +84,573  +303.65 

A101    นาขา้ว       2,575,709        35.13        2,387,233          32.56   -188,476  -7.32 

M2+A101  พื;นที�ลุ่ม+นาขา้ว          114,489          1.56           113,952            1.55   -537  -0.47 

  A2  พชืไร่     1,863,566      25.42      1,482,549        20.23   -381,017  -20.45 

 A200   ไร่ร้าง             5,105          0.07             26,232            0.36   +21,127  +413.85 

A201  พืชไร่ผสม          221,751          3.03                    -     -     -221,751  -100.00 

A202  ขา้วโพด            90,901          1.24             17,609            0.24   -73,292  -80.63 

A203  ออ้ย       1,131,384        15.43           907,003          12.37   -224,381  -19.83 

A204  มนัสาํปะหลงั          414,425          5.65           530,662            7.24   +116,237  +28.05 
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ตารางผนวกที� 1  (ต่อ) 

สัญลกัษณ์  ประเภทการใช้ที�ดนิ  
ปี 2550  ปี 2554   ปี 2550-2554  

 เนื%อที� (ไร่)  ร้อยละ  เนื%อที� (ไร่)   ร้อยละ   เนื%อที� (ไร่)   ร้อยละ  

 A205   สบัปะรด   -    -                   122                -    +122   -   

 A206   ยาสูบ   -    -                       6                -    +6  +100.00 

 A209   ถั�วเหลือง   -    -                     -     -                      -    -   

 A210   ถั�วลิสง   -    -                   386            0.01   +386  +100.00 

 A220   แตงโม   -    -                   435            0.01   +435  +100.00 

 A221   ลูกเดือย   -    -                     83                -    +83  +100.00 

 A229   พริก   -    -                       6                -    +6  +100.00 

 A236   เผือก   -    -                       5                -    +5  +100.00 

  A3  ไม้ยนืต้น        202,557        2.77        840,286        11.45   +637,729  +314.84 

A301  ไมย้ืนตน้ผสม                 652          0.01                  718            0.01   +66  +10.12 

A302  ยางพารา            87,657          1.20           579,337            7.90   +491,680  +560.91 

A303  ปาลม์นํ;ามนั                 157              -                1,714            0.02   +1,557  +991.72 

A304  ยคูาลิปตสั          103,809          1.42           242,874            3.31   +139,065  +133.96 

A304(M2)  ยคูาลิปตสั(พื;นที�ลุ่ม)                 220              -                   917            0.01   +697  +316.82 

A305  สกั              8,940          0.12             12,219            0.17   +3,279  +36.68 

 A306   สะเดา      -                      14                -    +14  +100.00 

 A308  กระถิน                    5              -                     14                -    +9  +180.00 

 A309  ประดู่                657          0.01                  712            0.01   +55  +8.37 

 A314  หม่อน                  74              -                     90                -    +16  +21.62 

 A315  ไผ ่                310          0.01                  507            0.01   +197  +63.55 

 A322  กฤษณา                  10              -                   239                -    +229  +2,290.00 

 A323  ตะก ู                  66              -                   931            0.01   +865  +1,310.61 

 A4   ไม้ผล         45,324        0.60          31,107         0.42   -14,217  -31.37 

A401  ไมผ้ลผสม            24,426          0.33             11,206            0.15   -13,220  -54.12 

A402  สม้                 773          0.01                  766            0.01   -7  -0.91 

A404  เงาะ                     5              -                       5                -                     -    -   

A405 มะพร้าว                223              -                   307                -    +84  +37.67 
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ตารางผนวกที� 1  (ต่อ) 

สัญลกัษณ์  ประเภทการใช้ที�ดนิ  
ปี 2550  ปี 2554   ปี 2550-2554  

 เนื%อที� (ไร่)  ร้อยละ  เนื%อที� (ไร่)   ร้อยละ   เนื%อที� (ไร่)   ร้อยละ  

A406  ลิ;นจี�                 176              -                   147                -    -29  -16.48 

A407  มะมว่ง            12,360          0.17             12,160            0.17   -200  -1.62 

A408  มะมว่งหิมพานต ์                  62              -                     62                -                     -    -   

A409  พุทรา                 106              -                   183                -    +77  +72.64 

A410  นอ้ยหน่า                 161              -                   271                -    +110  +68.32 

A411  กลว้ย                 146              -                   337            0.01   +191  +130.82 

A412  มะขาม              3,608          0.05               3,372            0.05   -236  -6.54 

A413  ลาํไย              3,049          0.04               1,971            0.03   -1,078  -35.36 

A414  ฝรั�ง                   10              -                     38                -    +28  +280 

A415  มะละกอ                     6              -                     42                -    +36  +600 

A416  ขนุน                   27              -                     36                -    +9  +33.33 

A417  กระทอ้น                   95              -                     63                -    -32  -33.68 

A422  มะนาว                     7              -                     42                -    +35  +500 

A426  แกว้มงักร                   68              -                     83                -    +15  +22.06 

A427 สม้โอ                  16              -                     16                -                     -    -   

  A5  พชืสวน           2,913        0.04          16,842         0.23   +13,929  +478.17 

A501  พืชสวนผสม                   59              -                       9                -    -50  -84.75 

A502  พืชผกั              2,250          0.03             16,055            0.22   +13,805  +613.56 

M2+A502  พื;นที�ลุ่ม+พืชผกั                 505          0.01                  525            0.01   +20  +3.96 

A503  ไมด้อก                   74              -                   153                -    +79  +106.76 

A511  หวาย                   25              -                   100                -    +75  +300 

  A7  ทุ่งหญ้าเลี%ยงสัตว์และโรงเรือนเลี%ยงสัตว์         51,258        0.70          59,000         0.82   +7,742  +15.1 

A700  โรงเรือนร้าง                   38              -                   324            0.01   +286  +752.63 

A701  ทุ่งหญา้เลี;ยงสตัว ์             8,624          0.12             13,630            0.19   +5,006  +58.05 

A702  โรงเรือนเลี;ยงโค กระบือ และมา้            38,333          0.52             40,819            0.56   +2,486  +6.49 

A703  โรงเรือนเลี;ยงสตัวปี์ก              2,820          0.04               2,759            0.04   -61  -2.16 
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ตารางผนวกที� 1  (ต่อ) 

สัญลกัษณ์  ประเภทการใช้ที�ดนิ  
ปี 2550  ปี 2554   ปี 2550-2554  

 เนื%อที� (ไร่)  ร้อยละ  เนื%อที� (ไร่)   ร้อยละ   เนื%อที� (ไร่)   ร้อยละ  

A704  โรงเรือนเลี;ยงสุกร              1,443          0.02               1,468            0.02   +25  +1.73 

  A8  พชืนํ%า                    -               -                     12                -    +12  +100.00 

 A803   บวั                    -     -                      12                -    +12  +100.00 

  A9  สถานที�เพาะเลี%ยงสัตว์นํ%า         15,633        0.21          16,029         0.22   +396  +2.53 

A900  สถานที�เพาะเลี;ยงสตัวน์ํ; าร้าง                 226              -                   712            0.01   +486  +215.04 

A902  สถานที�เพาะเลี;ยงปลา            15,407          0.21             15,317            0.21   -90  -0.58 

  A0  เกษตรผสมผสาน/ไร่นาสวนผสม              3,986        0.06               3,986         0.06                   -    -   

A0  เกษตรผสมผสาน/ไร่นาสวนผสม              3,986        0.06               3,986            0.06                   -    -   

  F  พื%นที�ป่าไม้   1,144,810     15.62    1,026,835       14.01   -117,975  -10.31 

 F101   ป่าดิบสมบูรณ์            54,268          0.74             54,268            0.74                   -    -   

F200  ป่าผลดัใบรอสภาพฟื; นฟู          454,339          6.20           356,831            4.87   -97,508  -21.46 

F201  ป่าผลดัใบสมบูรณ์          614,932          8.39           596,699            8.14   -18,233  -2.97 

F500   สวนป่ารอสภาพฟื; นฟู                 292              -                   592            0.01   +300  +102.74 

F501  สวนป่าสมบูรณ์            20,979          0.29             18,445            0.25   -2,534  -12.08 

 W  พื%นที�แหล่งนํ%า      250,064       3.41      252,339        3.45   +2,275  +0.91 

W101  แม่นํ;า ลาํคลอง            48,489          0.66             48,489            0.66                   -    -   

W102  หนอง  บึง            75,864          1.04             75,864            1.04                   -    -   

W201  อ่างเกบ็นํ;า            87,389          1.19             88,014            1.20              625  +0.72 

W202  บ่อนํ;าในไร่นา            36,947          0.50             38,597            0.53   +1,650  +4.47 

W203  คลองชลประทาน              1,375          0.02               1,375            0.02                   -    -   

 M  พื%นที�เบ็ดเตลด็      623,557       8.50      567,754        7.73   -55,803  -8.95 

M101  ทุ่งหญา้          112,030          1.53             95,498            1.30   -16,532  -14.76 

M102  ไมล้ะเมาะ          343,577          4.69           299,981            4.09   -43,596  -12.69 

M103  ไผ ่                    7              -                       7                -                    -    -   

M2  พื;นที�ลุ่ม          139,377          1.90           138,090            1.88   -1,287  -0.92 

 M300   เหมืองเก่า,บ่อขุดเก่า           10,528          0.14             11,817            0.16   +1,289  +12.24 

M302  บ่อลูกรัง              1,469          0.02                  756            0.01   -713  -48.54 
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ตารางผนวกที� 1  (ต่อ) 

สัญลกัษณ์  ประเภทการใช้ที�ดนิ  
ปี 2550  ปี 2554   ปี 2550-2554  

 เนื%อที� (ไร่)  ร้อยละ  เนื%อที� (ไร่)   ร้อยละ   เนื%อที� (ไร่)   ร้อยละ  

M303  บ่อทราย                   87              -                     72                -    -15  -17.24 

M304  บ่อดิน              2,038          0.03               2,157            0.03   +119  +5.84 

M401  นาเกลือ              5,369          0.07               5,376            0.07   +7  +0.13 

M403  ที�หินโผล่              7,947          0.11               7,947            0.11                    -    -   

M404  ที�ทิ;งขยะ                 266              -                   627            0.01   +361  +135.71 

M405  พื;นที�ถม                 862          0.01               5,426            0.07   +4,564  +529.47 

   รวม   7,331,439   100.00    7,331,439     100.00      

หมายเหตุ :  * ร้อยละเมื�อเปรียบเทียบกบัเนื;อที�ในปี พ.ศ.  2550 
                  - ลดลง 
                 + เพิ�มขึ;น 
ที�มา: จากการวิเคราะห์โดยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ส่วนวิเคราะห์สภาพการใชที้�ดินที� 2 สาํนกัโยบายและแผนการใชที้�ดิน 
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 ตารางผนวกที� 2  การจาํแนกการใชป้ระโยชนที�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;อทาง
การเกษตร 

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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ตารางผนวกที� 2  (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   

    A223     กะหลํ�าปลี  Cabbage 



ผ-10 
 

 ตารางผนวกที� 2  (ต่อ) 

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

    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     กระเจีtยบ   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 

    A314     หม่อน   Mulberry 

    A315      ไผ ่  Bamboo 
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ตารางผนวกที� 2  (ต่อ) 

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

    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 

    A418    ชมพู ่  Rose apple 

    A419     มงัคุด   Mangosteen 

    A420     ลางสาด  ลองกอง  Langsat 



ผ-12 
 

ตารางผนวกที� 2  (ต่อ) 

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

    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 

 *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 
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ตารางผนวกที� 2  (ต่อ) 

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

  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; าร้าง  Abandoned aquacultural land 

  Aquacultural land A901     สถานที�เพาะเลี;ยงสตัวน์ํ; าผสม  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 

      

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 
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ตารางผนวกที� 2  (ต่อ) 

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

 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�ปลูกป่าร่วมกบัการเกษตร   

  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 

   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 
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ตารางผนวกที� 2  (ต่อ) 

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

   M404     ที�ทิ;งขยะ       Garbage dump   

   M405     พื;นที�ถม    Landfill 

หมายเหตุ : 

 1)  การเขียนสญัลกัษณ์ผสม ใชเ้ครื�องหมายดงันี; :- 
   X/Y พื;นที�การใชป้ระโยชน์ที�ดิน 2 ชนิด ในอตัราส่วนประมาณ 50% ต่อ 50% 
 2)  แผนที�โครงการชลประทานไดม้าจาก กรมชลประทาน และหน่วยงานอื�นที�รับผิดชอบ 
 3)  พื;นที�ที�เคยทาํเกษตรกรรมแต่ปล่อยทิ;งร้างมานาน เนื�องจากดินไม่เหมาะสม หรือพื;นที�ที�ดินมี
ความอุดมสมบูรณ์ตํ�าโดยธรรมชาติ ใชส้ัญลกัษณ์ M101 สาํหรับพื;นที�ที�มีหญา้เป็นส่วนใหญ่ M102 สาํหรับพื;นที�ที�
เป็นไมพุ้ม่หรือสลบัหญา้บางส่วน และ M403 สาํหรับพื;นที�หินโผล่บนแผนที�มาตราส่วน 1:50,000 หรือพื;นที� 10 ไร่  
บนแผนที�มาตราส่วน 1:25,000) 
 4) ขนาดของหน่วยแผนที�การใชที้�ดินที�เล็กที�สุดสําหรับลงบนแผนที� 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 
        

ที�มา:  สาํนกัสาํรวจดินและวางแผนการใชที้�ดิน (2552) 
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	ภาพที่ 20 การเปลี่ยนแปลงพื้นที่นาข้าวในปี พ.ศ. 2550 ที่เปลี่ยนเป็นพื้นที่ปลูกอ้อยในปี พ.ศ.2554 บริเวณอำเภอบ้านผือ ภาพถ่ายออร์โธสีเชิงเลข กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ บันทึกเมื่อปี พ.ศ.2545(บน) และข้อมูลด่าวเทียม THEOS ระบบ Panchromatric บันทึกเมื่อวันที่ 29 มกราคม พ.ศ.2553(ล่าง)
	ภาพที่ 21 การเปลี่ยนแปลงพื้นที่นาข้าวในปี พ.ศ.2550 ที่เปลี่ยนเป็นพื้นที่ปลูกมันสำปะหลังในปี พ.ศ.2554 บริเวณอำเภอกุดจับ ภาพถ่ายออร์โธสีเชิงเลข กระทรวงเกษตรและสหกรณ์บันทึกเมื่อปี พ.ศ.2545(บน) และข้อมูลดาวเทียมTHEOS ระบบ Panchromatric
	ภาพที่ 22 การเปลี่ยนแปลงพื้นที่นาข้าวในปี พ.ศ.2550 ที่เปลี่ยนเป็นพื้นที่ปลูกยูถาลิปตัสในปี พ.ศ.2554 บริเวณอำเภอบ้านดุง ภาพถ่ายออร์โธสีเชิงเลข กระทรวงเกษตรและสหกรณ์บันทึกเมื่อปี พ.ศ.2545(บน) และข้อมูลดาวเทียม LANDSAT-5 TM บันทึกเมื่องวันที่ 2 มกราคม พ.ศ.2554(ล่าง)
	ภาพที่ 23 การเปลี่ยนแปลงพื้นที่นาข้าวในปี พ.ศ.2550 ที่เปลี่ยนเป็นพื้นที่ถมในปี พ.ศ.2554 บริเวณอำเภอเมืองอุดรธานี ภาพถ่านออร์โธสีเชิงเลข กระทรวงเกษตรและสหกรณ์บันทึกเมื่อปี พ.ศ.2545(บน) และข้อมูลดาวเทียม LANDSAT-5 TM บันทึกเมื่อวันที่ 2 มกราคม พ.ศ.2554(ล่าง)
	ภาพที่ 24 การเปลี่ยนแปลงพื้นที่นาข้าวในปี พ.ศ.2550 ที่เปลี่ยนเป็นบ่อน้ำในไร่นาในปี พ.ศ.2554 บริเวณอำเภอเมืองอุดรธานี ภาพถ่านออร์โธสีเชิงเลข กระทรวงเกษตรและสหกรณ์บันทึกเมื่อปี พ.ศ.2545(บน) และข้อมูลดาวเทียม LANDSAT-5 TM บันทึกเมื่อวันที่ 2 มกราคม พ.ศ.2554(ล่าง)
	ภาพที่ 25 การเปลี่ยนแปลงพื้นที่ป่ารอสภาพฟื้นฟูในปี พ.ศ.2550 ที่เปลี่ยนเป็นพื้นที่นาข้าวในปี พ.ศ.2554 บริเวณอำเภอบ้านผือ ภาพถ่านออร์โธสีเชิงเลข กระทรวงเกษตรและสหกรณ์บันทึกเมื่อปี พ.ศ.2545(บน) และข้อมูลดาวเทียม THEOS ระบบ Panchromatric บันทึกเมื่อวันที่ 29 มกราคม พ.ศ.2553(ล่าง)
	ภาพที่ 26 การเปลี่ยนแปลงพื้นที่ป่ารอสภาพฟื้นฟูในปี พ.ศ.2550 ที่เปลี่ยนเป็นพื้นที่ปลูกอ้อยในปี พ.ศ.2554 บริเวณอำเภอวังสามหมอ ภาพถ่านออร์โธสีเชิงเลข กระทรวงเกษตรและสหกรณ์บันทึกเมื่อปี พ.ศ.2545(บน) และข้อมูลดาวเทียม THEOS ระบบ Panchromatric บันทึกเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2553(ล่าง)
	ภาพที่ 27 การเปลี่ยนแปลงพื้นที่ป่ารอสภาพฟื้นฟูในปี พ.ศ.2550 ที่เปลี่ยนเป็นพื้นที่ปลูกมันสำปะหลังในปี พ.ศ.2554 บริเวณอำเภอวังสามหมอ ภาพถ่านออร์โธสีเชิงเลข กระทรวงเกษตรและสหกรณ์บันทึกเมื่อปี พ.ศ.2545(บน) และข้อมูลดาวเทียม THEOS ระบบ Panchromatric บันทึกเมื่อวันที่ 29 มกราคม พ.ศ.2553(ล่าง)
	ภาพที่ 28 การเปลี่ยนแปลงพื้นที่ป่ารอสภาพฟื้นฟูในปี พ.ศ.2550 ที่เปลี่ยนเป็นพื้นที่ปลูกยางพารา ในปี พ.ศ.2554 บริเวณอำเภอบ้านผือ ภาพถ่านออร์โธสีเชิงเลข กระทรวงเกษตรและสหกรณ์บันทึกเมื่อปี พ.ศ.2545(บน) และข้อมูลดาวเทียม THEOS ระบบ Panchromatric บันทึกเมื่อวันที่ 29 มกราคม พ.ศ.2553(ล่าง)
	ภาพที่ 29 การเปลี่ยนแปลงพื้นที่ป่ารอสภาพฟื้นฟูในปี พ.ศ.2550 ที่เปลี่ยนเป็นพื้นที่ปลูกยูคาลิปตัสในปี พ.ศ.2554 บริเวณอำเภอเพ็ญ ภาพถ่านออร์โธสีเชิงเลข กระทรวงเกษตรและสหกรณ์บันทึกเมื่อปี พ.ศ.2545(บน) และข้อมูลดาวเทียม LANDSAT-5 TM บันทึกเมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2554(ล่าง)
	ภาพที่ 30 การเปลี่ยนแปลงพื้นที่ป่ารอสภาพฟื้นฟูในปี พ.ศ.2550 ที่เปลี่ยนเป็นบ่อน้ำในไร่นาในปี พ.ศ.2554 บริเวณอำเภอพิบูลย์รักษ์ ภาพถ่านออร์โธสีเชิงเลข กระทรวงเกษตรและสหกรณ์บันทึกเมื่อปี พ.ศ.2545(บน) และข้อมูลดาวเทียม LANDSAT-5 TM บันทึกเมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2554(ล่าง)
	ภาพที่ 31 แหล่งรับซื้อผลผลิตทางการเกษตร และโรงงานอุตสาหกรรม จังหวัดอุดรธานีปี พ.ศ.2554




