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บทสรุปสําหรับผู้บริหาร 

รายงานสภาพการใช้ที่ดินและการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดิน 

จังหวัดอุทัยธานี ปี พ.ศ. 2558 

1. สภาพการใช้ท่ีดินจังหวัดอุทัยธานี ปี พ.ศ. 2558

จังหวัดอุทัยธานี มีเนื้อท่ีรวม 4,206,404 ไร่ จากผลการสํารวจในปี พ.ศ. 2558 สามารถจําแนกประเภท
การใช้ท่ีดินได้ ดังนี้ 

1.1  พ้ืนท่ีชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง มีเนื้อท่ี 147,374 ไร่ หรือร้อยละ 3.50 ของเนื้อท่ีจังหวัด พ้ืนท่ีส่วนใหญ่
เป็นหมู่บ้าน มีเนื้อที่ 99,951 ไร่ รองลงมาได้แก่ ตัวเมืองย่านการค้า และถนน รวมเนื้อที่ 19,356 ไร่ 
สถานท่ีราชการและสถาบันต่างๆ มีเนื้อท่ี 17,513 ไร่ เป็นต้น 

1.2  พ้ืนท่ีเกษตรกรรม มีเนื้อท่ี 1,744,716 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 41.48 ของเนื้อท่ีจังหวัด พืชเศรษฐกิจ 
ท่ีสําคัญได้แก่ นาข้าว มีเนื้อท่ี 650,466 ไร่ อ้อย มีเนื้อท่ี 549,815 ไร่ มันสําปะหลัง มีเนื้อท่ี 241,770 ไร่ 
และข้าวโพด มีเนื้อท่ี 129,069 ไร่ ตามลําดับ 

1.3  พื้นที่ป่าไม้ มีเนื้อที่ 2,199,390 ไร่ หรือร้อยละ 52.28 ของเนื้อที่จังหวัด โดยพื้นที่ส่วนใหญ่
เป็นป่าผลัดใบสมบูรณ์ มีเนื้อท่ี 1,902,644 ไร่ รองลงมาได้แก่ ป่าดิบสมบูรณ์ มีเนื้อท่ี 224,977 ไร่ และป่าผลัดใบ
รอสภาพฟ้ืนฟู มีเนื้อท่ี 62,939 ไร่ ตามลําดับ 

1.4  พ้ืนท่ีแหล่งน้ํา มีเนื้อท่ี 67,278 ไร่ หรือร้อยละ 1.62 ของเนื้อท่ีจังหวัด ส่วนใหญ่เป็นพ้ืนท่ีแม่น้ํา 
ลําห้วย ลําคลอง มีเนื้อท่ี 31,483 ไร่ รองลงมาได้แก่ อ่างเก็บน้ํา มีเนื้อท่ี 21,655 ไร่ และบ่อน้ําในไร่นา มีเนื้อท่ี 
9,099 ไร่ ตามลําดับ 

1.5  พื้นที่เบ็ดเตล็ด มีเนื้อที่ 47,646 ไร่ หรือร้อยละ 1.12 ของเนื้อที่จังหวัด พื้นที่ส่วนใหญ่
เป็นไม้ละเมาะ มีเนื้อท่ี 37,796 ไร่ รองลงมาได้แก่ ทุ่งหญ้า มีเนื้อท่ี 5,195 ไร่ และพ้ืนท่ีลุ่ม มีเนื้อท่ี 1,773 ไร่ 
ตามลําดับ 

2. การเปล่ียนแปลงการใช้ท่ีดินจังหวัดอุทัยธานี ปี พ.ศ. 2554 และ ปี พ.ศ. 2558

จากการเปรียบเทียบการใช้ท่ีดินจังหวัดอุทัยธานี ระหว่างปี พ.ศ. 2554 และ ปี พ.ศ. 2558 พบว่าการใช้
ท่ีดินมีการเปลี่ยนแปลงท้ังในลักษณะพ้ืนท่ีเพ่ิมข้ึนและลดลง ได้แก่ 

2.1  พ้ืนท่ีชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง มีเนื้อท่ีเพ่ิมข้ึน 24,391 ไร่ เนื่องจากการขยายตัวของหมู่บ้าน ชุมชน
ท่ีอยู่อาศัย โรงงานอุตสาหกรรม สถานท่ีราชการและสถาบันต่างๆ  

2.2  พ้ืนท่ีเกษตรกรรม มีเนื้อท่ีเพ่ิมข้ึน 29,155 ไร่ จากพ้ืนท่ีปลูกพืชไร่ 49,822 ไร่ พืชไร่ท่ีปลูกเพ่ิมข้ึน 
เช่น อ้อย และมันสําปะหลัง เป็นต้น พ้ืนท่ีปลูกไม้ยืนต้น ทุ่งหญ้าและโรงเรือนเลี้ยงสัตว์ และพ้ืนท่ีเกษตร
ผสมผสาน มีเนื้อท่ีเพ่ิมข้ึนรวม 6,897 ไร่ ในขณะเดียวกัน พ้ืนท่ีเกษตรกรรม มีเนื้อท่ีลดลง ได้แก่ พ้ืนท่ีนา พ้ืนท่ี
ปลูกไม้ผล พ้ืนท่ีปลูกพืชสวน สถานท่ีเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา รวมเนื้อท่ี 27,564 ไร่ พ้ืนท่ีปลูกพืชไร่เพ่ิมข้ึนเนื่องจาก
โครงการส่งเสริมจากภาครัฐ เช่น โครงการส่งเสริมการปลูกอ้อย และมันสําปะหลัง ให้เป็นพืชอาหารและพืช
พลังงานทดแทน จึงเป็นปัจจัยสําคัญท่ีทําให้เกษตรกรตัดสินใจขยายพ้ืนท่ีปลูกเพ่ิมมากข้ึน 

2.3  พ้ืนท่ีป่าไม้ โดยรวมพ้ืนท่ีป่าไม้ของจังหวัดอุทัยธานี ลดลง 47,291 ไร่ พิจารณาในรายละเอียด
พบว่าป่ารอสภาพฟ้ืนฟู มีเนื้อท่ีลดลงมากท่ีสุด 30,576 ไร่ โดยเปลี่ยนไปเป็นพ้ืนท่ีปลูกข้าวโพดมากท่ีสุด มีเนื้อท่ี 



viii 
 

14,224 ไร่ และพ้ืนท่ีปลูกมันสําปะหลัง มีเนื้อท่ี 4,132 ไร่ ในขณะเดียวกัน พ้ืนท่ีป่าสมบูรณ์ มีเนื้อท่ีลดลง 
16,715 ไร่ โดยเปลี่ยนไปเป็นพ้ืนท่ีปลูกข้าวโพดมากท่ีสุด มีเนื้อท่ี 5,710 ไร่ และพ้ืนท่ีปลูกมันสําปะหลัง มีเนื้อท่ี 
3,078 ไร่ สาเหตุท่ีสําคัญ คือ โครงการส่งเสริมการปลูกพืชเศรษฐกิจ โครงการประกันรายได้ จึงทําให้เกษตรกร
ขยายพ้ืนท่ีเพาะปลูกเข้าไปในเขตป่าไม้มากข้ึน 
 2.4  พ้ืนท่ีแหล่งน้ํา มีเนื้อท่ีเพ่ิมข้ึน 5,805 ไร่ เนื่องจากมีการสร้างบ่อน้ําในไร่นา อ่างเก็บน้ํา และระบบ
ชลประทานเพ่ิมมากข้ึน 
 2.5  พ้ืนท่ีเบ็ดเตล็ด มีเนื้อท่ีลดลง 12,060 ไร่ พบว่าเปลี่ยนไปเป็นพ้ืนท่ีนามากท่ีสุด มีเนื้อท่ี 8,496 ไร่ 
รองลงมาเป็นพ้ืนท่ีปลูกอ้อย มีเนื้อท่ี 4,348 ไร่ พ้ืนท่ีปลูกมันสําปะหลัง มีเนื้อท่ี 3,317 ไร่ พ้ืนท่ีปลูกข้าวโพด   
มีเนื้อท่ี 2,927 ไร่ พ้ืนท่ีชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง มีเนื้อท่ี 2,772 ไร่ และพ้ืนท่ีแหล่งน้ํา มีเนื้อท่ี 2,478 ไร่ 
ตามลําดับ 

3.  ข้อเสนอแนะ 

 3.1 การนําเทคโนโลยีการสํารวจระยะไกล โดยใช้ข้อมูลภาพดาวเทียมรายละเอียดสูง และระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร์ ในการวิเคราะห์สภาพการใช้ท่ีดินและการเปลี่ยนแปลงการใช้ท่ีดิน สามารถทําให้ได้
ข้อมูลท่ีถูกต้องแม่นยําท้ังเชิงพ้ืนท่ีและเชิงตําแหน่ง ข้อมูลท่ีได้นอกจากจะนําไปใช้เป็นระบบสารสนเทศในการ
การวางแผนการจัดการทรัพยากรดิน กําหนดเขตเหมาะสมปลูกพืชเศรษฐกิจแล้ว ยังสามารถนําไปประยุกต์ใช้
ในการสํารวจ ตรวจสอบ พ้ืนท่ีเสียหายจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ เช่น อุทกภัย เพ่ือวางแผนจัดการให้ความ
ช่วยเหลือ หรือประเมินความเสียหาย ตลอดจนนําไปใช้ในการประเมินภาษี สําหรับหน่วยงานท้องถ่ินด้วย 
 3.2 การส่งเสริมให้เกษตรกร ขยายพ้ืนท่ีปลูกพืชเศรษฐกิจจากโครงการต่างๆ ท้ังในระดับรัฐบาลและ
ระดับท้องถ่ิน ควรคํานึงถึงศักยภาพของท่ีดินเป็นปัจจัยการผลิตท่ีสําคัญ โดยต้องพิจารณาจากเขตความ
เหมาะสมของท่ีดิน สําหรับพืชเศรษฐกิจแต่ละชนิด ซ่ึงกรมพัฒนาท่ีดินได้จัดทําไว้แล้ว และต้องอยู่นอกเขตป่าไม้ 
หรือท่ีดินของรัฐเท่านั้น 
 3.3 จากรายงานของสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2558) พบว่า 
ต้นทุนการผลิตพืชช่วงปีท่ีผ่านมาเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่อง อันเนื่องมาจากปัจจัยด้านแรงงาน การดูแลรักษา และ
ปัจจัยการผลิต เกษตรกรจึงควรหันมาพ่ึงพาตนเองโดยการปรับเปลี่ยนปัจจัยการผลิต เช่น ลดการใช้ปุ๋ยเคมีโดย
ใช้ปุ๋ยอินทรีย์แทน และควรแสวงหาความรู้จากแหล่งข้อมูล ท้ังจากท้องถ่ินและภาครัฐ เพ่ือลดต้นทุน     และ
เกษตรกรรายย่อยท่ีปลูกพืชเชิงเด่ียว ควรปรับเปลี่ยนมาเป็นไร่นาสวนผสม เพ่ือลดความเสี่ยงท่ีอาจเกิดข้ึนได้
จากภัยพิบัติธรรมชาติ และราคาตกตํ่า โดยดําเนินการตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
 3.4 การพัฒนาแหล่งน้ําและระบบชลประทาน เนื่องจากปัญหาการพัฒนาโครงการขนาดใหญ่         
ไม่สามารถทําได้ ในขณะท่ีพ้ืนท่ีชลประทานมีเพียงร้อยละ 27 ของพ้ืนท่ีเกษตร จึงควรเร่งการพัฒนาแหล่งน้ํา
ธรรมชาติ เช่น แม่น้ํา ลําห้วย คลอง บึง ซ่ึงมีเนื้อท่ีรวม 34,198 ไร่ และพ้ืนท่ีลุ่ม 1,773 ไร่ ให้สามารถรองรับน้ํา
ในช่วงฤดูฝนเสมือนเป็นแก้มลิง เพ่ือบรรเทาปัญหาอุทกภัยในฤดูฝน และเป็นแหล่งเก็บกักน้ําเพ่ือการเกษตร
และอุปโภคบริโภคในฤดูแล้ง 
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บทท่ี 1 

บทนํา 

1.1 หลักการและเหตุผล 
 “อุทัยธานี เมืองพระชนกจักรี ปลาแรดรสดี ประเพณีเทโว ส้มโอบ้านน้ําตก มรดกโลกห้วยขาแข้ง    
แหล่งต้นน้ําสะแกกรัง ตลาดนัดดังโคกระบือ” จังหวัดอุทัยธานีเป็นจังหวัดหนึ่งต้ังอยู่ในเขตภาคเหนือตอนล่าง 
บริเวณลุ่มน้ําสะแกกรังซ่ึงไหลสู่แม่น้ําเจ้าพระยาท่ีอําเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท มีเนื้อท่ีประมาณ 6,730 
ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 4,206,404 ไร่ ห่างจากกรุงเทพมหานครไปทางทิศเหนือตามถนนสายเอเชีย 
ประมาณ 206 กิโลเมตร แยกเข้าจังหวัดอุทัยธานีตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 333 ที่บ้านท่าน้ําอ้อย 
ประมาณ 16 กิโลเมตร ถึงจังหวัดอุทัยธานี รวมระยะทาง 222 กิโลเมตร จากแผนพัฒนาจังหวัดอุทัยธานี 
(พ.ศ. 2557 – 2560) กําหนดวิสัยทัศน์ “เมืองท่องเท่ียวเชิงนิเวศ เกษตรปลอดภัย สังคมอุทัยผาสุก”เพ่ือเป้าหมาย
ให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี สังคมมีความสุขสมานฉันท์ ปลอดภัย มีความม่ันคงในการดํารงชีวิต ด้วยรายได้
หลักจากการเกษตรและการท่องเท่ียว ภายใต้การพัฒนาท่ีอนุรักษ์ให้ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม         
และวัฒนธรรม มีความยั่งยืน ทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ท่ีดินอย่างต่อเนื่องตลอดเวลาตาม
สภาวะการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคม 
 จากการท่ี จังหวัดอุทัยธานีมีการเปลี่ยนแปลงสภาพการใช้ท่ีดินอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา  จึงทําให้มีความ
จําเป็น ต้องมีการติดตามการเปลี่ยนแปลงสภาพการใช้ท่ีดินให้มีความเป็นปัจจุบัน กรมพัฒนาท่ีดินจึงนํา
เทคโนโลยีด้านระบบภูมิสารสารสนเทศ มาใช้เป็นเครื่องมือในกระบวนการรวบรวม จัดเก็บ วิเคราะห์ข้อมูล
แผนท่ีและฐานข้อมูล และการแสดงผล ได้อย่างถูกต้องรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ในการจัดทําแผนท่ีสภาพ
การใช้ท่ีดินและวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินจังหวัดอุทัยธานีในปี พ.ศ. 2554 - 2558 สามารถ
นําไปใช้ในการกําหนดยุทธศาสตร์การกําหนดเขตเพาะปลูกที่เหมาะสม การประเมินผลผลิตของพืช
เศรษฐกิจที่สําคัญ การจัดการระบบชลประทานให้เพียงพอกับความต้องการด้านเกษตรกรรม อุปโภค        
และบริโภค รวมถึงการจัดการด้านโลจิสติกส์ (Logistics) เพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืนของจังหวัดอุทัยธานี ต่อไป 

1.2 วัตถุประสงค์ 
 1.2.1 เพ่ือสํารวจและจัดทําแผนท่ีสภาพการใช้ท่ีดิน มาตราส่วน 1:25,000 จังหวัดอุทัยธานี ปี พ.ศ. 2558 
 1.2.2 เพ่ือวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงการใช้ท่ีดินจังหวัดอุทัยธานีในปี พ.ศ. 2554 และ ปี พ.ศ. 2558 

1.3 ระยะเวลาและสถานท่ีดําเนินงาน 
 โครงการการจัดทําแผนท่ีสภาพการใช้ท่ีดินโดยใช้ภาพถ่ายทางอากาศออร์โธสีและข้อมูลดาวเทียมสํารวจ
ทรัพยากร ปี พ.ศ. 2558 จังหวัดอุทัยธานี เป็นการจําแนกสภาพการใช้ที่ดิน และติดตามสถานการณ์      
การเปลี่ยนแปลงการใช้ท่ีดิน ของจังหวัดอุทัยธานี เนื้อท่ี 4,206,404 ไร่ โดยมีระยะการดําเนินงานตามสัญญา 
ท่ี พด.17/2558 ลงวันท่ี 8 มิถุนายน พ.ศ. 2558 นับต้ังแต่วันท่ี 9 มิถุนายน พ.ศ. 2558 ถึง วันท่ี 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 
รวม 150 วัน โดยใช้สถานท่ีดําเนินงาน ดังนี้ 
 1.3.1 สาขาวิชาพัฒนาสังคม คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ และอาคารเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา 
 1.3.2 พ้ืนท่ีสํารวจจําแนกสภาพการใช้ท่ีดินและตรวจสอบข้อมูลภาคสนาม จังหวัดอุทัยธานี 
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1.4 อุปกรณ์และวิธีการดําเนินงาน 

 1.4.1 อุปกรณ์และข้อมูล 
 1) เครื่องคอมพิวเตอร์บุคคลพร้อมอุปกรณ์เครื่องพ่วงคอมพิวเตอร์ 
 2) โปรแกรมสารสนเทศภูมิศาสตร์เพ่ือใช้ในการรวบรวมจัดเก็บวิเคราะห์เปรียบเทียบการ
เปลี่ยนแปลงข้อมูลแสดงผลในรูปแบบแผนท่ีและตารางข้อมูล 
 3) เครื่องอ่านพิกัดทางภูมิศาสตร์จากดาวเทียม (Global Positioning System : GPS) 
 4) รถยนต์เพ่ือใช้ในการตรวจสอบความถูกต้องทางภาคสนาม 
 5) กล้องถ่ายรูปเพ่ือใช้บันทึกข้อมูลภาคสนาม 
 6) แบบสอบถามประกอบการตรวจสอบความถูกต้องข้อมูลภาคสนาม 
 7) ข้อมูลเชิงเลขจากภาพถ่ายทางอากาศออร์โธสี จากกรมพัฒนาท่ีดิน 
 8) แผนท่ีเชิงเลขขอบเขตจังหวัดอุทัยธานี จากกรมการปกครอง 
 9) แผนท่ีการใช้ท่ีดินเชิงเลขจังหวัดอุทัยธานี ปี พ.ศ. 2554 จากกรมพัฒนาท่ีดิน 
 10) ข้อมูลดาวเทียมสํารวจทรัพยากรไทยโชต หรือข้อมูลดาวเทียมสํารวจทรัพยากรอื่นๆ  
ท่ีครอบคลุมจังหวัดอุทัยธานี จากกรมพัฒนาท่ีดิน 
 11) อุปกรณ์และข้อมูลอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้อง 

 1.4.2 วิธีการดําเนินงาน 
 โครงการการจัดทําแผนท่ีสภาพการใช้ท่ีดินโดยใช้ภาพถ่ายทางอากาศออร์โธสีและข้อมูลดาวเทียมสํารวจ
ทรัพยากร จังหวัดอุทัยธานี ปี พ.ศ. 2558 เป็นการจําแนกสภาพการใช้ท่ีดินปัจจุบันในรูปแบบเชิงเลข โดยใช้
ภาพถ่ายทางอากาศออร์โธสีเป็นข้อมูลฐาน ท่ีมีระบบพิกัดทางภูมิศาสตร์เรียบร้อยแล้ว ข้อมูลสภาพการใช้ท่ีดิน
จังหวัดอุทัยธานี ปี พ.ศ. 2554 แผนท่ีขอบเขตจังหวัด และข้อมูลอ่ืนๆ ในรูปแบบเชิงเลข (.shp) และข้อมูลจาก
ดาวเทียมสํารวจทรัพยากรรูปแบบเชิงเลข Geotif ปี พ.ศ. 2558 หรือข้อมูลท่ีเป็นปัจจุบันโดยทางกรมพัฒนา
ท่ีดินจัดให้ และดําเนินการเปรียบเทียบสภาพการเปลี่ยนแปลงการใช้ท่ีดิน พร้อมท้ังดําเนินการสํารวจตรวจสอบ
ข้อมูลภาคสนามและตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลท่ีได้จําแนก เพ่ือจัดทําแผนท่ีสภาพการใช้ท่ีดินปัจจุบัน 
มาตราส่วน 1:25,000 และแผนท่ีการเปลี่ยนแปลงการใช้ท่ีดิน โดยมีรายละเอียดข้ันตอน ดังนี้  (ภาพท่ี 1) 
 1) รวบรวมและจัดเตรียมข้อมูลจังหวัดอุทัยธานี ประกอบด้วยข้อมูล 
  - สภาพการใช้ท่ีดิน ปี พ.ศ. 2554 จากกรมพัฒนาท่ีดิน 
  - แผนท่ีการใช้ท่ีดินรายพืชเศรษฐกิจ ปี พ.ศ. 2557 จากกรมพัฒนาท่ีดิน 
  - แผนท่ีขอบเขตการปกครองระดับตําบล อําเภอ จังหวัด ปี พ.ศ. 2552 จากกรมการปกครอง 
  - ข้อมูลภาพถ่ายทางอากาศออร์ โธสีและข้อมูลจากดาวเทียมสํารวจทรัพยากร       
ดาวเทียมไทยโชต และดาวเทียมแลนด์แซต 
 2) จัดเตรียมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และชุดโปรแกรมระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในการจําแนก
สภาพการใช้ท่ีดิน เครื่องอ่านค่าตําแหน่งพิกัดจากดาวเทียม (GPS) 
 3) จัดเตรียมแบบสอบถามเพ่ือการสํารวจตรวจสอบภาคสนาม พร้อมท้ังจัดเตรียมอัตรากําลัง
ของเจ้าหน้าท่ีในการดําเนินงาน และจัดทํารายงานข้ันต้น เม่ือได้รับการอนุมัติโครงการ (ภาคผนวก ก.) 
 
 4) ปรับแก้ไขข้อมูลภาพดาวเทียมสํารวจทรัพยากรให้มีระบบพิกัดตามระบบพิกัดของรูปถ่าย
ทางอากาศออร์โธสี โดยใช้วิธี Ortho rectification image ระบบพิกัด WGS1984 และ UTM Zone 47    
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(กรณีท่ีใช้ข้อมูลภาพดาวเทียมท่ีไม่มีค่าใช้จ่ายจากแหล่งอ่ืนๆ นอกเหนือจากท่ีกรมพัฒนาที่ดินจัดให้ ที่ยังไม่ได้
มีการปรับแก้ข้อมูล) 
 5) ทําการนําเข้าข้อมูล เพ่ือจําแนกสภาพการใช้ท่ีดินปัจจุบันจากภาพสีผสม ข้อมูลดาวเทียม
สํารวจทรัพยากร ตามประเภทการใช้ประโยชน์ท่ีดินในแต่ละประเภท ตามท่ีกรมพัฒนาท่ีดิน กําหนดไว้ 
(ภาคผนวก ข.) โดยใช้วิธีการแปลด้วยสายตาในรูปแบบเชิงเลข และใช้ข้อมูลอ่ืน ๆ เช่น ข้อมูลสภาพการใช้ท่ีดิน 
แผนที่การใช้ที่ดินรายพืชเศรษฐกิจ แผนที่ขอบเขตการปกครอง และข้อมูลอื่นๆ ที่อยู่ในรูปแบบเชิงเลข
มาประกอบในการแปลด้วยสายตา ตามหลักของการใช้เทคโนโลยีการสํารวจระยะไกล ซ่ึงพิจารณาจากข้อมูล  
ท่ีปรากฏ เช่น สี (Color Tone) ตําแหน่ง (Location) และรูปแบบ (Pattern) ต่างๆ การแปลภาพเพ่ือจําแนก
วัตถุได้ดีและถูกต้อง ข้ึนอยู่กับองค์ประกอบต่างๆ อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างพร้อมๆกัน ตามความยากง่าย 
หรืออาจใช้เป็นองค์ประกอบในการแปลภาพพ้ืนท่ีหนึ่งหรือลักษณะหนึ่ง ส่วนอีกบริเวณหนึ่งของพ้ืนท่ีเดียวกัน
อาจจะใช้องค์ประกอบอีกอย่างหนึ่งก็ได้ ดังนี้ 
 - ความเข้มของสีและประเภทสี (tone/color) ระดับความแตกต่างของความเข้มของสี
หนึ่งๆ ข้ึนอยู่กับชนิดของวัตถุ ตลอดจนการเรียงตัวของวัตถุ เช่น ป่าไม้ทึบมีคลอโรฟิลล์มากปรากฏสีเข้ม      
ป่าโปร่งมีสีจาง น้ําลึกปรากฏสีดําหรือเข้ม น้ําต้ืนหรือขุ่นมีสีจาง 
 - ขนาด (Size) ขนาดของวัตถุท่ีปรากฏในภาพ ซ่ึงสัมพันธ์กับมาตราส่วนของภาพท่ีปรากฏ 
ในรูปของความยาว กว้าง หรือพ้ืนท่ี เช่น ความแตกต่างระหว่างแม่น้ําและคลอง พ้ืนท่ีป่าไม้ธรรมชาติ และสวนป่า 
 - รูปร่าง (Shape) รูปร่างของวัตถุท่ีเป็นเฉพาะตัว อาจมีรูปร่างสมํ่าเสมอ หรือรูปร่าง     
ไม่สมํ่าเสมอ เช่น สนามบิน พ้ืนท่ีนาข้าว ถนน แม่น้ํา คลองชลประทาน และเข่ือนกักเก็บน้ํา 
 - เนื้อภาพ (Texture) หรือความหยาบ ละเอียดของผิววัตถุ เป็นผลมาจากความสมํ่าเสมอ
ของวัตถุท่ีรวมกันอยู่ เช่น สวนยางพารามีเนื้อภาพละเอียดเนื่องจากมีขนาดความสูงใกล้เคียงกัน ซ่ึงแตกต่าง
จากพืชไร่และสวนผสม 
 - รูปแบบ (Pattern) ลักษณะการจัดเรียงตัวของวัตถุปรากฏเด่นชัดระหว่างความแตกต่าง
ตามธรรมชาติและสิ่งท่ีมนุษย์สร้างข้ึน เช่น แม่น้ํา คลอง กับคลองชลประทาน บ่อ สระน้ํา และเข่ือน เป็นต้น 
 - ความสูงและเงา (Height and Shadow) เงาของวัตถุมีความสําคัญในการพิจารณา 
ความสูง และมุมของดวงอาทิตย์ เช่น เงาบริเวณเขาหรือหน้าผา เงาของเมฆ 
 - พ้ืนท่ี (Site) หรือตําแหน่งของวัตถุท่ีพบตามธรรมชาติ เช่น พ้ืนท่ีชายเลนพบบริเวณ
ชายฝั่งทะเลน้ําท่วมถึง สนามบินอยู่ใกล้แหล่งชุมชน 
 - ความเก่ียวพัน (Association) วัตถุบางอย่างมีความเก่ียวพันกับสิ่งแวดล้อมอ่ืนๆ เช่น 
บริเวณท่ีมีต้นไม้เป็นกลุ่มๆ มักเป็นท่ีต้ังของหมู่บ้าน ไร่เลื่อนลอยอยู่ในพ้ืนท่ีป่าไม้บนเขา ในการแปลตีความ
ภาพถ่ายบางครั้งการตัดสินใจแยกแยะวัตถุทําได้ยาก เนื่องจากมีความคล้ายคลึงกัน ดังนั้นสิ่งแวดล้อมท่ีอยู่
รอบๆ ภาพ หรือวัตถุท่ีเราต้องการจะพิจารณานั้นอาจเป็นตัวช่วยในการแปลความหมายได้ 
 6) สํารวจข้อมูลภาคสนามเพ่ือใช้เป็นฐานข้อมูลในการปรับปรุงแผนท่ีสภาพการใช้ท่ีดิน 
 7) ปรับปรุงแผนท่ีสภาพการใช้ท่ีดินให้สอดคล้องกับข้อมูลจากดาวเทียมและข้อมูลภาคสนาม
ปัจจุบัน 
 8) เก็บจุดตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลสภาพการใช้ท่ีดินภาคสนาม โดยกําหนดเป้าหมาย
พ้ืนท่ีมีความถูกต้อง ให้ครอบคลุมตามท่ีได้จําแนกข้อมูลไว้ จํานวนไม่ตํ่ากว่า 250 จุด ให้กระจายตัวท่ัวท้ังจังหวัด 
และประเมินความถูกต้องของแผนท่ี (accuracy assessment) โดยมีความถูกต้องไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 80          
ตามข้อกําหนดของ Fundamental Geographic Data Set (FGDS) 
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 9) วิเคราะห์เปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงการใช้ท่ีดินจังหวัดอุทัยธานี ระหว่าง ปี พ.ศ. 2554-2558 
 10) จัดทํารายงานและรายละเอียดเนื้อท่ีของแต่ละประเภทในแต่ละงวดในรูปแบบเอกสารและ
ข้อมูลแผนท่ีในรูปแบบเชิงเลข (.shp) และข้อมูลอ่ืนๆท่ีเก่ียวข้องท่ีบันทึกในแบบ DVD หรือ CD จํานวน 5 ชุด 
และรายงานฉบับสมบูรณ์ในรูปของเอกสารพิมพ์สี จํานวน 50 เล่ม 
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 1.4.3 แผนการดําเนินงาน 

 เริ่มดําเนินงาน ต้ังแต่เริ่มทําสัญญา วันท่ี 9 มิถุนายน พ.ศ. 2558 จนสิ้นสุดโครงการ ในวันท่ี  
5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 รวมเวลาท้ังสิ้น 150 วัน มีรายละเอียด ดังนี้ 

ลําดับ 
รายละเอียดการดําเนินงาน 

พ.ศ. 2558 (เดือนท่ีปฏิบัติงาน) 
ท่ี มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. วัน 
1 จัดเตรียมข้อมูล อุปกรณ์ แบบสอบถาม              30 

  ในการสํารวจ อัตรากําลังเจ้าหน้าท่ี และ                
  Inception Report                

2 จําแนกสภาพการใช้ท่ีดินโดยใช้ภาพถ่าย              90 

  
ทางอากาศออร์โธสี ข้อมูลจากดาวเทียม 
ไทยโชต หรือข้อมูลจากดาวเทียมอ่ืนๆ ท่ีมี               

  รายละเอียดใกล้เคียงกัน ข้อมูลภาคสนาม                

  

และข้อมูลอ่ืนๆ และปรับปรุงแผนท่ี     
สภาพการใช้ท่ีดินเชิงเลขตามมาตรฐานท่ี       
กรมพัฒนาท่ีดินกําหนด ในรูปแบบเชิงเลข  
(.shp)                 

3 สํารวจข้อมูลรายละเอียด ตําแหน่ง และ              70 
  ประเภทการใช้ท่ีดินท่ีเป็นปัจจุบัน                
  ในภาคสนามโดยใช้เครื่องมืออ่านพิกัดจาก                
  ดาวเทียม GPS และตรวจสอบความถูกต้อง                
  ของข้อมูลสภาพการใช้ท่ีดินภาคสนาม                

4 ปรับปรุงแผนท่ีให้สอดคล้องกับข้อมูล              90 
  ภาคสนาม และประเมินความถูกต้องของ                
  แผนท่ี พร้อมท้ังเปรียบเทียบและวิเคราะห์                
  การเปลี่ยนแปลงการใช้ท่ีดินจากแผนท่ี                

  
สภาพการ ใช้ ท่ี ดินตาม ข้อ กํ าหนดของ     
กรมพัฒนาท่ีดิน               

5 จัดทํารายงานความก้าวหน้า ส่งมอบงาน   งวด1       งวด2    งวด3 150 
  และรายงานฉบับสมบูรณ์   �      �    �   

หมายเหตุ การส่งมอบงาน 
 งวด 1 ส่งมอบ Inception Report ภายใน 2 สัปดาห์ 
 งวด 2 ส่งมอบ Interim Report สิ้นเดือนท่ี 3 
 งวด 3 ส่งมอบ Final Report ท่ีผ่านการตรวจสอบจากคณะกรรมการตรวจรับเรียบร้อยแล้ว  
เม่ือครบกําหนด 150 วัน 
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1.5 ผู้ดําเนินงาน 

 1.5.1 ท่ีปรึกษา 

 1) อธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา ประธานท่ีปรึกษา 
 2) รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพ  ท่ีปรึกษา 
 3) คณบดีคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์  ท่ีปรึกษา 

 1.5.2 ผู้รับผิดชอบ 

 1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชาญ อมรากุล  หัวหน้าคณะทํางาน 
 2) นายพิพัฒน์ ธนากิจ  คณะทํางาน 
 3) นางสาวไพรินทร์ ขัตธิพงษ์  คณะทํางาน 
 4) นายวิภพ แพงวังทอง  คณะทํางาน 
 5) นางสาวบุษยามาส กอกน้อย  คณะทํางาน 
 6) ว่าท่ีร้อยตรีหญิงกัญณภัทร วศะวัน  คณะทํางานและเลขานุการ 
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ภาพท่ี 1 ข้ันตอนการดําเนินงานในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 

 
 

รวบรวมข้อมูล 
 

ภาพถ่ายออร์โธสี
เชิงเลข 

 

ข้อมูลดาวเทียมท่ีปรับแก้ 
ให้ความถูกต้องทางเรขาคณิต 

 

ข้อมูลดาวเทียม 
ไทยโชต 

 

 

ตรึงพิกัดข้อมูลดาวเทียม 

จัดทํารายงาน 
 

แผนท่ีการเปล่ียนแปลงการ 
ใช้ท่ีดินระหว่างปี พ.ศ. 2554-2558 
 

ตรวจสอบความถูกต้อง 
ภาคสนาม 

 

แผนท่ีสภาพการ 
ใช้ท่ีดินปี พ.ศ. 2554 

แผนท่ีสภาพการ 
ใช้ท่ีดินปี พ.ศ. 2558 

วิเคราะห์สภาพการใช้ท่ีดินปี พ.ศ. 2558 
 

วิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงการใช้ท่ีดิน 
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บทท่ี 2 

ข้อมูลทั่วไป 

2.1 ท่ีตั้งและอาณาเขต 

 จังหวัดอุทัยธานีเป็นจังหวัดท่ีอยู่ในเขตภาคเหนือตอนล่าง ห่างจากกรุงเทพมหานคร ไปทางทิศเหนือ
ประมาณ 222 กิโลเมตร มีเนื้อที่ประมาณ 6,730.25 ตารางกิโลเมตร หรือ 4,206,404 ไร่ ตั้งอยู่ระหว่าง
เส้นรุ้งที่ 14 องศา 56 ลิปดาเหนือ ถึง15 องศา 47 ลิปดาเหนือ และเส้นแวงที่ 89 องศา 59 ลิปดา
ตะวันออก ถึง 100 องศา 7 ลิปดาตะวันออก อยู่บนฝั่งตะวันตกของลุ่มแม่น้ําสะแกกรัง พ้ืนท่ีส่วนใหญ่       
เป็นป่าและภูเขาถึง 2 ใน 3 ส่วนของพ้ืนท่ีท้ังหมด มีลักษณะลาดเทจากทิศตะวันออก จัดเป็นจังหวัด            
ในภาคเหนือท่ีอยู่ใกล้กรุงเทพมหานครมากท่ีสุด โดยสภาพท่ีต้ังของจังหวัดอุทัยธานีอยู่ก่ึงกลางพอดีระหว่าง
ภาคเหนือกับภาคกลาง และมีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดใกล้เคียง ดังนี้ (ภาพท่ี 2) 

 ทิศเหนือ  -   ติดต่อกับ อําเภอพยุหะคีรี อําเภอโกรกพระ อําเภอลาดยาว และอําเภอแม่วงก์ 
     จังหวัดนครสวรรค์ 
 ทิศใต้   - ติดต่อกับ อําเภอวัดสิงห์ และอําเภอหันคา จังหวัดชัยนาท และอําเภอด่านช้าง  
     จังหวัดสุพรรณบุรี 
 ทิศตะวันออก - ติดต่อกับ อําเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ และอําเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท 
     โดยมีแม่น้ําเจ้าพระยาเป็นเส้นแบ่งเขตแดน 
 ทิศตะวันตก  - ติดต่อกับ อําเภออุ้มผาง จังหวัดตาก อําเภอสังขละบุรี และอําเภอศรีสวัสด์ิ 
     จังหวัดกาญจนบุรี 

 เขตการปกครอง แบ่งออกเป็น 8 อําเภอ 70 ตําบล 642 หมู่บ้าน  
  1. อําเภอเมืองอุทัยธานี  
  2. อําเภอหนองขาหย่าง 
  3. อําเภอหนองฉาง  
  4 อําเภอทัพทัน 
  5. อําเภอสว่างอารมณ์ 
  6. อําเภอลานสัก 
  7. อําเภอบ้านไร่  
  8. อําเภอห้วยคต 

 โครงสร้างการบริหารราชการของจังหวัดอุทัยธานี ประกอบด้วย 
  1. ส่วนราชการบริหารส่วนกลาง 41 หน่วยงาน 
  2. ส่วนราชการบริหารส่วนภูมิภาค 31 หน่วยงาน 
  3. หน่วยงานอิสระ 6 หน่วยงาน 
  4. หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ 15 หน่วยงาน 
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  5. ส่วนราชการบริหารส่วนท้องถ่ิน มี 3 รูปแบบ ได้แก่ องค์การบริหารส่วนจังหวัด 1 แห่ง 
เทศบาล 14 แห่ง (เทศบาลเมือง 1 แห่ง และเทศบาลตําบล 13 แห่ง) และองค์การบริหารส่วนตําบล 49 แห่ง 
รายละเอียดดังตารางท่ี 1 

ตารางท่ี 1 เขตการปกครองของจังหวัดอุทัยธานี 

อําเภอ ตําบล หมู่บ้าน 
ระยะห่างจาก 

เทศบาล อบต. 
 

อําเภอถึงจังหวัด เนื้อท่ี 
(กม.) (ตร.กม.) 

 เมืองอุทัยธานี  14 86 2 2  8   250.10 
 ทัพทัน  10 90 19 3  4   323.63 
 สว่างอารมณ์    5 65 32 3  3   341.44 
 หนองฉาง  10 97 22 2  8   341.18 
 หนองขาหย่าง    9 53 10 1  5   347.78 
 บ้านไร่  13   136 80 2 12 3,621.49 
 ลานสัก    6 84 54 1  6 1,080.45 
 ห้วยคต    3 31 50 -  3   424.18 
 รวม  70   642          -    14 49 6,730.25 

 
ท่ีมา : สํานักงานจังหวัดอุทัยธานี (2558) 
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ภาพที่ 2 ขอบเขตการปกครอง จังหวัดอุทัยธานี 
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2.2 สภาพภูมิประเทศ 
 พ้ืนท่ีบริเวณตะวันออกของจังหวัดอุทัยธานี เป็นท่ีลุ่มตํ่า และจะสูงข้ึนไปทางทิศตะวันตก บริเวณพ้ืนท่ี
ทางทิศตะวันตก ส่วนใหญ่จะเป็นป่าเขามีเขาสลับซับซ้อน ลักษณะภูมิประเทศของจังหวัดอุทัยธานี อาจกล่าว
แยกเป็นพวกๆ ได้ดังนี้ (กรมพัฒนาท่ีดิน, 2549) 
 2.2.1 บริเวณที่ราบน้ําท่วมถึง (flood plains) มีเนื้อที่ 122,395 ไร่ เป็นบริเวณพื้นที่ ซึ่งมีภูมิ
ประเทศเป็นท่ีตํ่าราบเรียบหรือค่อนข้างราบเรียบเป็นส่วนใหญ่ มีความลาดชันน้อยกว่า 2 เปอร์เซ็นต์ อยู่ใน
อําเภอเมืองอุทัยธานี โดยท่ัวๆ ไปแล้วใช้ทํานา ยกเว้นบริเวณสันดินริมฝั่งแม่น้ําส่วนใหญ่เป็นท่ีอยู่อาศัยหรือ
ปลูกไม้ผล พ้ืนท่ีบริเวณนี้อยู่สูงจากระดับทะเลปานกลาง 18-20 เมตร 
 2.2.2 บริเวณตะพักลําน้ําระดับตํ่า (low terrace) มีเนื้อที่ 844,713 ไร่ เป็นบริเวณพื้นที่มีสภาพ
ภูมิประเทศเป็นท่ีราบหรือค่อนข้างราบเรียบมีความลาดชันน้อยกว่า 2 เปอร์เซ็นต์ อยู่บริเวณอําเภอหนองขา
หย่าง อําเภอหนองฉาง อําเภอทัพทัน และทางทิศตะวันออกและทิศใต้ของอําเภอสว่างอารมณ์ อยู่สูงจากระดับ
ทะเลปานกลาง 20-70 เมตร พ้ืนท่ีบริเวณนี้มีแหล่งน้ําไหลผ่าน โดยท่ัวๆ ไปแล้วใช้ทํานา 
 2.2.3 บริเวณตะพักลําน้ําระดับกลางถึงระดับสูงและเนินตะกอนรูปพัด (middle to high terrace 
alluvial fans) มีเนื้อที่ 326,692 ไร่ เป็นบริเวณที่มีสภาพพื้นที่เป็นลูกคลื่นลอนลาด จนถึงลูกคลื่น
ลอนชันแต่ส่วนใหญ่มีสภาพพ้ืนท่ีเป็นลูกคลื่นลอนลาด มีความลาดชันประมาณ 2-16 เปอร์เซ็นต์ อยู่บริเวณ
แถบทิศตะวันตกของอําเภอทัพทัน อําเภอสว่างอารมณ์ อําเภอหนองฉาง และแถบตะวันออกของอําเภอบ้านไร่ 
และอําเภอลานสัก อยู่สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 70-130 เมตร พ้ืนท่ีบริเวณนี้เป็นท่ีสูง ส่วนใหญ่ ใช้ปลูกพืชไร่ 
 2.2.4 บร ิเ ว ณ พื ้น ผ ิว ที ่เ ห ล ือ ค ้า ง จ ากก ารก ร ่อน  ( erosion surface)  ม ีเ นื ้อ ที ่ 676,386 ไ ร่         
เป็นบริเวณท่ีมีสภาพพ้ืนท่ีเป็นลูกคลื่นลอนชันเป็นส่วนใหญ่ มีความลาดชันประมาณ 8-16 เปอร์เซ็นต์ อยู่แถบ
ตอนกลางค่อนไปทางทิศตะวันตกของอําเภอบ้านไร่ และอําเภอลานสัก อยู่สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง
ประมาณ 130-200 เมตร พ้ืนท่ีบริเวณนี้ส่วนใหญ่ยังคงเป็นป่า แต่บางแห่งถูกบุกรุกเพ่ือปลูกพืชไร่ 
 2.2.5 บริเวณท่ีลาดชันเชิงเขา (foothill slope) มีเนื้อท่ี 1,034,149 ไร่ เป็นภูมิประเทศท่ีลาดชัน
ต่อเนื่องจากภูเขาหรือเทือกเขา มีความลาดชันน้อยกว่า 35 เปอร์เซ็นต์ พ้ืนท่ีบริเวณเหล่านี้มักจะมีลําห้วยเล็กๆ 
ซ่ึงมีต้นน้ํามาจากภูเขาตัดผ่าน ทําให้มีสภาพภูมิประเทศเป็นแบบลูกคลื่นลอนลาด ถึงลูกคลื่นลอนชัน พบอยู่
แถบตะวันตกของอําเภอบ้านไร่ และอําเภอลานสัก 
 2.2.6 บริเวณภูเขาและเทือกเขา (hills and mountains) เป็นลักษณะภูมิประเทศท่ีมีความลาดชันมากกว่า 
35 เปอร์เซ็นต์ มีเนื้อท่ี 1,202,069 ไร่ ซ่ึงประกอบไปด้วยเขาและภูเขาจํานวนมากมายสลับซับซ้อนคลุมเนื้อท่ี
ทางทิศตะวันตกของจังหวัด อยู่แถบตะวันตกของอําเภอบ้านไร่ และอําเภอลานสัก เทือกเขานี้เป็นส่วนหนึ่งของ
เทือกเขาตะนาวศรี ซ่ึงเป็นทิวเขาท่ีแบ่งเขตแดนประเทศไทย กับสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนม่าร์ 

  2.3 สภาพภูมิอากาศ 

  เม่ือพิจารณาจากตารางท่ี 2 และภาพท่ี 3 จะเห็นว่า จังหวัดอุทัยธานี มีปริมาณน้ําฝน 1,156 มิลลิเมตร
ต่อปี และมีจํานวนวันท่ีฝนตก 112 วันต่อปี เดือนท่ีมีฝนตกมากท่ีสุด คือ เดือนกันยายน ซ่ึงมีปริมาณน้ําฝน 
243.4 มิลลิเมตร เดือนท่ีแล้งท่ีสุด คือ เดือนมกราคม ซ่ึงมีปริมาณน้ําฝนเพียง 3.9 มิลลิเมตร อุณหภูมิเฉลี่ย
ตลอดปี 28.3 องศาเซลเซียส โดยเดือนท่ีร้อนท่ีสุด คือ เดือนเมษายน มีอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย 38.0 องศาเซลเซียส 
เดือนธันวาคมมีอากาศหนาวเย็นท่ีสุด อุณหภูมิตํ่าสุดเฉลี่ย 19.1 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ์เฉลี่ยตลอดปี 
ร้อยละ 73 
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  จากลักษณะดังกล่าว แบ่งฤดูกาลได้ 3 ฤดู ดังนี้ 

  ฤดูร้อน เริ่มต้ังแต่กลางเดือนกุมภาพันธ์ จนถึงกลางเดือนพฤษภาคม 
  ฤดูฝน  เริ่มต้ังแต่กลางเดือนพฤษภาคม จนถึงเดือนตุลาคม โดยฝนจะตกด้านทิศตะวันตก 
    มากกว่าด้านทิศตะวันออก เนื่องจากอยู่ในเขตอิทธิพลของมรสุมและดีเปรสชั่น 
  ฤดูหนาว เริ่มต้ังแต่เดือนพฤศจิกายน จนถึงเดือนมกราคม 
   
ตารางท่ี 2 ลักษณะอุตุนิยมวิทยา จังหวัดอุทัยธานี เฉลี่ยรายเดือน ในคาบ 30 ปี พ.ศ. 2528-2557 
 

เดือน 
อุณหภูมิ (ºC) ความช้ืนสัมพัทธ์เฉล่ีย ฝน 

สูงสุด ต่ําสุด เฉล่ีย (ร้อยละ) ปริมาณ (มม.) วันฝนตก (วัน) 

 มกราคม  32.9 19.5 25.6 66        3.9 1 

 กุมภาพันธ์  35.2 22.3 28.1 63 12.4 1 

 มีนาคม  36.8 24.7 30.1 63 37.9 4 

 เมษายน  38.0 26.2 31.3 65 70.3 6 

 พฤษภาคม  35.9 25.8 30.0 73 158.6 14 

 มิถุนายน  34.8 25.5 29.4 75 132.6 15 

 กรกฎาคม  34.1 25.2 28.9 77 139.5 17 

 สิงหาคม  33.7 25.0 28.5 79 174.1 18 

 กันยายน  33.1 24.6 28.1 83 243.4 19 

 ตุลาคม  32.7 24.1 27.8 82 155.8 13 

 พฤศจิกายน  32.3 22.1 26.7 76 23.3 3 

 ธันวาคม  31.6 19.1 24.8 70 4.2 1 

รวม/เฉล่ีย 34.3 23.7 28.3 73 1,156 112 
 
ท่ีมา : กรมอุตุนิยมวิทยา (2558) 
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ภาพท่ี 3 แผนภูมิลักษณะอุตุนิยมวิทยา จังหวัดอุทัยธานี เฉลี่ยรายเดือน ในคาบ 30 ปี พ.ศ. 2528-2557 
 
2.4 ทรัพยากรธรรมชาติ 

 2.4.1 ทรัพยากรดิน 
  จากข้อมูลแผนท่ีกลุ่มชุดดินจังหวัดอุทัยธานี ขนาดมาตราส่วน 1:25,000 (กรมพัฒนาท่ีดิน, 2549) 
พบว่าทรัพยากรดินจังหวัดอุทัยธานี มีท้ังหมด 28 กลุ่มชุดดิน มีเนื้อท่ี 2,395,827 ไร่ หรือร้อยละ 56.96       
ของเนื้อท่ีจังหวัด และเป็นพ้ืนท่ีเบ็ดเตล็ด 8 ประเภท ได้แก่ บ่อดิน พ้ืนท่ีชุมชน พ้ืนท่ีดินดัดแปลง พ้ืนท่ีดาดหิน 
พ้ืนท่ีแหล่งน้ํา พ้ืนท่ีป่า พ้ืนท่ีลุ่ม และพ้ืนท่ีหินโผล่ มีเนื้อท่ีรวม 1,810,577 ไร่ หรือร้อยละ 43.04 ของเนื้อท่ีจังหวัด  
(ตารางท่ี 3 และภาพท่ี 4) มีรายละเอียดดังต่อไปนี้  

 1) กลุ่มชุดดินท่ี 4 

 เป็นกลุ่มดินที่เกิดจากวัตถุต้นกําเนิดดินพวกตะกอนลําน้ํา ในบริเวณที่ราบลุ่มหรือ          
ท่ีราบเรียบ ท่ีอาจได้รับอิทธิพลจากการท่วมของน้ําจากแม่น้ําได้ มีน้ําแช่ขังในช่วงฤดูฝน เป็นกลุ่มดินลึกท่ีมี  
การระบายน้ําเลวหรือค่อนข้างเลว มีเนื้อดินเป็นดินเหนียวหรือดินเหนียวจัด หน้าดินอาจแตกระแหง 
เป็นร่องในฤดูแล้ง และอาจมีรอยถูไถลในดิน ดินบนมีสีดําหรือเทาเข้ม ดินล่างมีสีเทาน้ําตาล น้ําตาลอ่อน     
หรือเทาปนเขียวมะกอก มีจุดประสีน้ําตาลปนเหลือง สีเหลือง สีน้ําตาลแก่หรือสีแดง อาจพบก้อนปูน              
หรือก้อนสารเคมีสะสมพวกเหล็กและแมงกานีสในชั้นดินล่าง ดินมีความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติปานกลาง 
ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดถึงกรดเล็กน้อย ค่าความเป็นกรดเป็นด่างประมาณ 5.5-6.5 แต่ถ้าดินมีก้อนปูน
ปะปนจะมีปฏิกิริยาค่อนข้างเป็นกลางหรือเป็นด่าง มีค่าความเป็นกรดเป็นด่างประมาณ 7.0-8.5 มีเนื้อท่ี  
23,506 ไร่ หรือร้อยละ 0.56 ของเนื้อท่ีจังหวัด 
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  2) กลุ่มชุดดินท่ี 5 

   กลุ่มชุดดินท่ีเป็นดินเหนียวลึกมากสีเทาท่ีเกิดจากวัตถุต้นกําเนิดดินพวกตะกอนลําน้ํา 
พบในบริเวณท่ีราบตะกอนน้ําพามีสภาพพ้ืนท่ีเป็นพ้ืนท่ีราบลุ่ม หรือราบเรียบมีน้ําแช่ขังในช่วงฤดูฝน 
การระบายน้ําเลว ความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติปานกลาง บางพ้ืนท่ีพบในพ้ืนท่ีลุ่มตํ่า มีน้ําไหลบ่าท่วมขังสูง
ในฤดูฝน หรือพบเม็ดปูนมากภายในความลึก 100 เซนติเมตร จากผิวดิน มีเนื้อดินชั้นบนเป็นดินร่วนปนเหนียวลึกมาก     
สีเทาแก่ มีจุดประสีเหลืองหรือสีน้ําตาล ปฏิกิริยาดินเป็นกรดปานกลางถึงเป็นกรดเล็กน้อย มีค่าความเป็นกรด
เป็นด่างประมาณ 6.0-6.5 มีเนื้อดินชั้นล่างเป็นดินเหนียวหรือดินเหนียวปนทรายแป้งสีน้ําตาลปนเทาหรือสีเทา
มีจุดประสีน้ําตาลสีเหลืองหรือสีแดง ปฏิกิริยาเป็นกรดเล็กน้อยถึงเป็นด่างปานกลาง มีค่าความเป็นกรด   
เป็นด่างประมาณ 6.5-8.0 มักพบก้อนสารเคมีสะสมพวกเหล็ก และแมงกานีสหรือเม็ดปูนปะปน    
อยู่ในดินชั้นล่าง มีเนื้อท่ี 84 ไร่ 

  3) กลุ่มชุดดินท่ี 6 

   กลุ่มชุดดินท่ีเป็นดินเหนียวลึกมากสีเทาท่ีเกิดจากวัตถุต้นกําเนิดดินพวกตะกอนลําน้ํา 
พบในบริเวณพื้นที่ราบตะกอนน้ําพา มีสภาพพื้นที่เป็นที่ลุ ่มราบเรียบถึงค่อนข้างราบเรียบ มีน้ําแช่ขัง
ในช่วงฤดูฝน การระบายน้ําเลวหรือค่อนข้างเลว ความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติตํ่า บางพ้ืนท่ีพบในพ้ืนท่ีลุ่มตํ่า  
มีน้ําไหลบ่าท่วมขังสูงในฤดูฝน พบในพ้ืนท่ีดอนค่อนข้างดอนทําให้เสี่ยงต่อการขาดแคลนน้ํา มีเนื้อดินชั้นบน 
เป็นดินร่วนปนเหนียวสีเทาแก่ หรือสีน้ําตาลมีจุดประสีเหลือง หรือสีน้ําตาล ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดมาก 
ถึงเป็นกรดปานกลางมีค่าความเป็นกรดเป็นด่างประมาณ 5.0-6.0 มี เนื้อดินชั้นล่างเป็นดินเหนียว
หรือดินเหนียวปนทรายแป้งสีน้ําตาลปนเทา หรือสีเทามีจุดประสีน้ําตาลสีเหลือง หรือสีแดงปฏิกิริยาดิน  
เป็นกรดจัดมากถึงเป็นกรดจัด มีค่าความเป็นกรดเป็นด่างประมาณ 4.5-5.5 บางพ้ืนท่ีมีศิลาแลงอ่อนหรือก้อน
สารเคมีสะสมพวกเหล็กแมงกานีสปะปนอยู่ในดินชั้นล่าง มีเนื้อท่ี 17,398 ไร่ หรือร้อยละ 0.41 ของเนื้อท่ีจังหวัด   

 4) กลุ่มชุดดินท่ี 7 

 เป็นกลุ่มดินท่ีเกิดจากวัตถุต้นกําเนิดดินพวกตะกอนลําน้ํา พบในบริเวณค่อนข้างราบเรียบ 
มีน้ําแช่ขังในช่วงฤดูฝน เป็นกลุ่มดินลึกท่ีมีการระบายน้ําเลวหรือค่อนข้างเลว มีเนื้อดินบนเป็นดินร่วนเหนียว
หรือดินเหนียวสีเทาแก่ ดินล่างเป็นดินเหนียวสีน้ําตาลอ่อน มีสีเทาหรือสีน้ําตาลปนเทา พบจุดประสีน้ําตาล  
สีเหลืองหรือสีแดงปะปนตลอดชั้นดิน ดินมีความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติปานกลาง ปฏิกิริยาเป็นกรดปานกลาง
ถึงเป็นด่างปานกลาง มีค่าความเป็นกรดเป็นด่างประมาณ 6.0-8.0 มีเนื้อที่ 243,794 ไร่ หรือร้อยละ 5.80 
ของเนื้อท่ีจังหวัด   

 5) กลุ่มชุดดินท่ี 15 

  เป็นกลุ่มดินท่ีเกิดจากวัตถุต้นกําเนิดดินพวกตะกอนลําน้ํา พบดินในบริเวณท่ีราบเรียบ    
หรือค่อนข้างราบเรียบ มีน้ําแช่ขังในช่วงฤดูฝน เป็นกลุ่มดินลึกท่ีมีการระบายน้ําเลวถึงดีปานกลาง มีเนื้อดินบน
เป็นดินร่วนปนเหนียวหรือดินเหนียวปนทรายแป้ง ดินบนมีสีน้ําตาลปนเทา ดินล่างสีน้ําตาลหรือสีเทา    
ปนชมพู พบจุดประสีเหลืองหรือสีน้ําตาลปนเหลืองตลอดชั้นดิน ในดินชั้นล่างมักพบก้อนสารเคมีสะสมพวก
เหล็กและแมงกานีส ดินมีความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติค่อนข้างตํ่าถึงปานกลาง ปฏิกิริยาเป็นกรดปานกลาง
ถึงเป็นกลาง  มีค่าความเป็นกรดเป็นด่างประมาณ 6.0-7.0 มีเนื้อท่ี 891 ไร่ หรือร้อยละ 0.02 ของเนื้อท่ีจังหวัด   
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  6) กลุ่มชุดดินท่ี 16 

   กลุ่มชุดดินท่ีเป็นดินทรายแป้งลึกมากสีเทา ท่ีเกิดจากวัตถุต้นกําเนิดดินพวกตะกอนลําน้ํา
พบบริเวณท่ีราบลุ่มตะกอนน้ําพา มีสภาพพื้นที่เป็นที่ราบเรียบหรือค่อนข้างราบเรียบ มีน้ําแช่ขังในช่วงฤดูฝน
การระบายน้ําค่อนข้างเลวหรือเลว ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดมากถึงเป็นกรดปานกลาง ความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติ
ตํ่าถึงปานกลาง บางพ้ืนท่ีพบในพ้ืนท่ีลุ่มตํ่ามีน้ําไหลบ่าท่วมขังสูงในฤดูฝน พบในพ้ืนท่ีค่อนข้างดอนทําให้เสี่ยงต่อการ
ขาดแคลนน้ํา มีเนื้อดินชั้นบนเป็นดินร่วนปนทรายแป้งสีน้ําตาลปนเทา มีจุดประสีเหลืองหรือสีน้ําตาล ปฏิกิริยาดิน
เป็นกรดจัดมากถึงเป็นกรดจัด มีค่าความเป็นกรดเป็นด่างประมาณ 5.0-5.5 มีเนื้อดินชั้นล่างเป็นดินร่วนเหนียว
ปนทรายแป้งหรือดินร่วนปนทรายแป้งสีน้ําตาลหรือสีเทาปนชมพู มีจุดประสีเหลืองหรือสีน้ําตาลปนเหลือง      
มักพบก้อนสารเคมีสะสมพวกเหล็กและแมงกานีสในดินชั้นล่าง ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดมากถึงเป็นกรดจัด   
มีค่าความเป็นกรดเป็นด่างประมาณ 4.5-5.5 มีเนื้อท่ี 1,037 ไร่ หรือร้อยละ 0.02 ของเนื้อท่ีจังหวัด   

 7) กลุ่มชุดดินท่ี 17 

  เป็นกลุ่มดินที่เกิดจากวัตถุต้นกําเนิดดินพวกตะกอนลําน้ํา และ/หรือการสลายตัวผุพัง
อยู ่กับท่ีแล้วถูกเคลื่อนย้ายมาในระยะทางไม่ไกลนักของหินเนื้อหยาบ ในบริเวณท่ีราบเรียบหรือค่อนข้าง
ราบเรียบ มีน้ําแช่ขังในช่วงฤดูฝน เป็นกลุ่มดินลึกท่ีมีการระบายน้ํา ส่วนใหญ่ค่อนข้างเลว เนื้อดินบนเป็นพวก
ดินร่วนปนทรายหรือดินร่วน ดินล่างเป็นดินร่วนเหนียวปนทราย หรือดินร่วนเหนียว  มีสีน้ําตาลอ่อนถึงสีเทา 
พบจุดประพวกสีน้ําตาล สีเหลือง หรือสีแดงปะปน พบแห่งอาจพบศิลาแลงอ่อนหรือก้อนสารเคมีสะสมพวกเหล็ก
และแมงกานีสในดินชั้นล่าง ดินมีความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติตํ่า ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดมาก ถึงเป็นกรดจัด  
มีค่าความเป็นกรดเป็นด่างประมาณ 4.5-5.5 มีเนื้อท่ี 2,531 ไร่ หรือร้อยละ 0.06 ของเนื้อท่ีจังหวัด   

 8) กลุ่มชุดดินท่ี 18  

 เป็นกลุ่มดินท่ีเกิดจากการสลายตัวผุพังอยู่กับท่ี หรือถูกเคลื่อนย้ายมาในระยะทางไม่ไกลนัก
ของหินเนื้อทราย จากวัตถุต้นกําเนิดดินพวกตะกอนลําน้ํา ในบริเวณท่ีราบเรียบหรือค่อนข้างราบเรียบ มีน้ําแช่ขัง
ในช่วงฤดูฝน เป็นกลุ่มดินลึกท่ีมีการระบายน้ํา ส่วนใหญ่ค่อนข้างเลว เนื้อดินบนเป็นพวกดินร่วนปนทรายหรือดินร่วน 
ดินล่างเป็นดินร่วนเหนียวปนทราย หรือดินร่วนเหนียว  มีสีน้ําตาลอ่อนถึงสีเทา พบจุดประพวกสีน้ําตาล สีเหลือง 
หรือสีแดงปะปน พบบางแห่งอาจพบศิลาแลงอ่อนหรือก้อนสารเคมีสะสมพวกเหล็ก  และแมงกานีสในดินชั้นล่าง 
ดินมีความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติต่ํา ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดมากถึงเป็นกรดปานกลาง มีค่าความเป็นกรดเป็นด่าง  
ประมาณ 5.0-6.0 ส่วนดินชั้นล่างจะเป็นกรดน้อยกว่า ปฏิกิริยาดินเป็นกรดปานกลางถึงเป็นด่างเล็กน้อย มีค่า
ความเป็นกรดเป็นด่างประมาณ 6.0-7.5 มีเนื้อท่ี 314,014 ไร่ หรือร้อยละ 7.47 ของเนื้อท่ีจังหวัด   

 9) กลุ่มชุดดินท่ี 21 

 เป็นกลุ่มดินท่ีเกิดจากวัตถุต้นกําเนิดดินพวกตะกอนลําน้ํา บนส่วนตํ่าของสันดินริมน้ํา       
มีน้ําแช่ขังในช่วงฤดูฝน เป็นกลุ่มดินลึกท่ีมีการระบายน้ํา ส่วนใหญ่ดีปานกลางถึงค่อนข้างเลว เนื้อดินเป็นดิน
ร่วนเหนียวหรือดินร่วนเหนียวปนทรายแป้ง มีสีน้ําตาลปนเทาหรือสีน้ําตาลอ่อน พบจุดประสีเทา ปฏิกิริยาดิน
เป็นกรดจัดมากถึงเป็นกลาง มีค่าความเป็นกรดเป็นด่างประมาณ 5.5-7.0 มีเนื้อที่ 23,294 ไร่ หรือร้อยละ  
0.55 ของเนื้อท่ีจังหวัด   
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 10) กลุ่มชุดดินท่ี 22 

 เป็นกลุ่มดินท่ีเกิดจากการสลายตัวผุพังอยู่กับท่ี หรือถูกเคลื่อนย้ายมาในระยะทางไม่ไกลนัก
ของหินเนื้อหยาบ หรือจากวัตถุต้นกําเนิดดินพวกตะกอนลําน้ํา ในบริเวณที่ราบเรียบหรือค่อนข้างราบเรียบ
ถึงลูกคลื่นลอนลาดเล็กน้อย มีน้ําแช่ขังในช่วงฤดูฝน เป็นกลุ่มดินลึกท่ีมีการระบายน้ําค่อนข้างเลว เนื้อดินบน
เป็นพวกดินร่วนปนทรายหรือดินร่วนทรายปนดินร่วน ดินล่างเป็นดินร่วนปนทราย สีพ้ืนเป็นสีเทาหรือสีน้ําตาล
ปนเทา มีจุดประสีน้ําตาลปนเหลืองหรือ สีเหลืองปนน้ําตาล และอาจพบมีศิลาแลงอ่อนในดินชั้นล่าง ดินมีความ
อุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติตํ่า ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดมากถึงเป็นกรดจัด มีค่าความเป็นกรดเป็นด่างประมาณ  
4.5-5.5 มีเนื้อท่ี 7,442 ไร่ หรือร้อยละ 0.18 ของเนื้อท่ีจังหวัด 

 11) กลุ่มชุดดินท่ี 28 
 เป็นกลุ่มดินท่ีเกิดจากวัตถุต้นกําเนิดดินพวกตะกอนลําน้ําบริเวณใกล้ มีสภาพพ้ืนท่ีค่อนข้าง
ราบเรียบ การระบายน้ําดีปานกลางถึงดี เป็นดินเหนียวจัดลึกมากท่ีมีหน้าดินสีดําหนา มีรอยแตกระแหงกว้าง
และลึกหรือมีรอยถูไถล มีเนื้อดินบนเป็นดินเหนียวสีดําหนา มีเนื้อดินล่างเป็นดินเหนียวสีเทาเข้มหรือสีน้ําตาล 
ความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติปานกลางถึงสูง ปฏิกิริยาของดินส่วนใหญ่เป็นกลางถึงเป็นด่างจัด มีค่า
ความเป็นกรดเป็นด่างประมาณ 7.0-8.5 อาจจะพบจุดประสีน้ําตาลปนเหลืองเล็กน้อยหรือชั้นปูนมาร์ลหรือ
เม็ดปูนลึกมากกว่า 100 เซนติเมตร จากผิวดิน มีเนื้อท่ี 1,168 ไร่ หรือร้อยละ 0.03 ของเนื้อท่ีจังหวัด   

 12) กลุ่มชุดดินท่ี 29 

  เป็นกลุ่มชุดดินที่เกิดจากการสลายตัวผุพังอยู่กับที่ หรือถูกเคลื่อนย้ายมาในระยะทาง
ไม่ไกลนักของหินเนื้อละเอียด หรือจากวัตถุต้นกําเนิดดินพวกตะกอนลําน้ํา ในบริเวณพ้ืนท่ีดอน ท่ีเป็นลูกคลื่น
จนถึงเนินเขา เป็นกลุ่มดินลึกมากท่ีมีการระบายน้ําดี เนื้อดินเป็นดินเหนียว สีดินเป็นสีน้ําตาล สีเหลืองหรือสีแดง 
ดินมีความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติค่อนข้างตํ่า ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดมากถึงเป็นกรดจัด มีค่าความเป็นกรด
เป็นด่างประมาณ 4.5-5.5 มีเนื้อท่ี 6,241 ไร่ หรือร้อยละ 0.15 ของเนื้อท่ีจังหวัด   

 13) กลุ่มชุดดินท่ี 31 

 เป็นกลุ่มดินท่ีเกิดจากการสลายตัวผุพังอยู่กับท่ี หรือถูกเคลื่อนย้ายมาในระยะทางไม่ไกลนัก
ของหินเนื้อละเอียด หรือจากวัตถุต้นกําเนิดดินพวกตะกอนลําน้ํา ในบริเวณพ้ืนท่ีดอนสภาพพ้ืนท่ีค่อนข้างราบเรียบ
จนถึงลูกคลื่นลอนลาด เป็นกลุ่มดินลึกมากที่มีการระบายน้ําดีถึงดีปานกลาง เนื้อดินเป็นดินเหนียว สีดิน  
เป็นสีน้ําตาล สีเหลืองหรือสีแดง ดินมีความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติค่อนข้างตํ่าถึงปานกลาง ปฏิกิริยาดิน   
เป็นกรดจัดถึงเป็นกลาง มีค่าความเป็นกรดเป็นด่างประมาณ 5.5-7.0 มีเนื้อท่ี 80,470 ไร่ หรือร้อยละ 1.91 ของเนื้อท่ีจังหวัด   

 14) กลุ่มชุดดินท่ี 33 

 เป็นกลุ่มดินท่ีเกิดจากวัตถุต้นกําเนิดดินพวกตะกอนลําน้ํา พบบนสันดินริมน้ําเก่า        
เนินตะกอนรูปพัด หรือท่ีราบตะกอนน้ําพา บริเวณพ้ืนท่ีดอน ท่ีมีพ้ืนท่ีค่อนข้างราบเรียบ เป็นกลุ่มดินลึกมากท่ีมี
การระบายน้ําดีถึงดีปานกลาง เนื้อดินเป็นพวกดินร่วนปนทรายแป้งถึงดินร่วนเหนียวปนทรายแป้ง สีดิน
เป็นสีน้ําตาลหรือสีน้ําตาลปนแดง บางแห่งในดินล่างลึกๆ มีจุดประสีเทาและสีน้ําตาล อาจมีแร่ไมกาหรือก้อนปูน
ปะปนอยู่ด้วย ดินมีความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติปานกลาง ดินชั้นบนมักมีปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดถึงเป็นกรด
เล็กน้อย มีค่าความเป็นกรดเป็นด่างประมาณ 5.5-6.5 ส่วนดินล่าง ถ้ามีก้อนปูนปะปน มีปฏิกิริยาเป็นกลางถึงเป็นด่าง
ปานกลาง มีค่าความเป็นกรดเป็นด่างประมาณ 7.0-8.0 มีเนื้อท่ี 9,526 ไร่ หรือร้อยละ 0.23 ของเนื้อท่ีจังหวัด   
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 15) กลุ่มชุดดินท่ี 35 

 เป็นกลุ่มดินท่ีเกิดจากการสลายตัวผุพังอยู่กับท่ี หรือถูกเคลื่อนย้ายมาในระยะทางไม่ไกลนัก
ของหินเนื้อหยาบ หรือจากวัตถุต้นกําเนิดดินพวกตะกอนลําน้ํา บริเวณพ้ืนท่ีดอน ท่ีมีลักษณะค่อนข้างราบเรียบ
จนถึงลูกคลื่นลอนชัน เป็นกลุ่มดินลึกมากท่ีมีการระบายน้ําดี เนื้อดินบนเป็นพวกดินร่วนปนทราย ส่วนดินล่าง
เป็นดินร่วนเหนียวปนทราย มีสีน้ําตาล สีเหลืองหรือสีแดง ดินมีความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติตํ่า 
ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดถึงเป็นกรดจัดมาก มีค่าความเป็นกรดเป็นด่างประมาณ 4.5-5.5 มีเนื้อท่ี 71,036 ไร่ 
หรือร้อยละ 1.69 ของเนื้อท่ีจังหวัด   
 ปัญหาสํ าคัญในการใช้ประโยชน์ ท่ี ดิน ได้แก่  เนื้ อดินค่อนข้างเป็นทรายและดิน                   
มีความอุดมสมบูรณ์ตํ่าในบริเวณท่ีมีความลาดชันสูงจะมีปัญหาเก่ียวกับการชะล้างพังทลายของหน้าดิน 

 16) กลุ่มชุดดินท่ี 36 

 เป็นกลุ่มดินท่ีเกิดจากการสลายตัวผุพังอยู่กับท่ี หรือถูกเคลื่อนย้ายมาในระยะทางไม่ไกลนัก
ของหินเนื้อหยาบ หรือจากวัตถุต้นกําเนิดดินพวกตะกอนลําน้ํา บริเวณพ้ืนท่ีดอนท่ีมีลักษณะค่อนข้างราบเรียบ
จนถึงลูกคลื่นลอนลาด เป็นกลุ่มดินลึกมากท่ีมีการระบายน้ําดี เนื้อดินบนเป็นพวกดินร่วนปนทราย ส่วนดินล่าง
เป็นดินร่วนเหนียวปนทรายหรือดินร่วนเหนียวปนทราย มีสีน้ําตาล สีเหลืองหรือสีแดง ดินมีความอุดม
สมบูรณ์ตามธรรมชาติตํ่าถึงปานกลาง ดินชั้นบนส่วนใหญ่จะมีปฏิกิริยาเป็นกรดจัดมากถึงกรดปานกลาง มีค่าความ
เป็นกรดเป็นด่างประมาณ 5.0-6.0 ส่วนดินล่างจะมีปฏิกิริยาดินเป็นกรดปานกลางถึงเป็นกลาง มีค่าความเป็น
กรดเป็นด่าง ประมาณ 6.0-7.0 มีเนื้อท่ี 59,671 ไร่ หรือร้อยละ 1.42 ของเนื้อท่ีจังหวัด   

 17) กลุ่มชุดดินท่ี 38 

 เป็นกลุ่มดินท่ีเกิดจากการสลายตัวผุพังอยู่กับท่ี หรือถูกเคลื่อนย้ายมาในระยะทางไม่ไกลนัก
ของหินเนื้อหยาบ หรือจากวัตถุต้นกําเนิดดินพวกตะกอนลําน้ํา บริเวณพ้ืนท่ีดอนท่ีมีลักษณะค่อนข้างราบเรียบ
เป็นลูกคลื่นลอนลาดเล็กน้อย เป็นกลุ่มดินลึกท่ีมีการระบายน้ําดี เนื้อดินบนเป็นพวกดินร่วนปนทราย ส่วนดินล่าง
เป็นดินร่วนเหนียวปนทรายหรือดินร่วนเหนียว มีสีน้ําตาล สีเหลืองหรือสีแดง ดินมีความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติ
ค่อนข้างตํ่าถึงปานกลาง ดินชั้นบนส่วนใหญ่จะมีปฏิกิริยาเป็นกรดจัดมากถึงกรดปานกลาง มีค่าความเป็นกรด
เป็นด่างประมาณ 5.0-6.0 ส่วนดินล่างจะมีปฏิกิริยาดินเป็นกรดปานกลางถึงเป็นกลาง มีค่าความเป็นกรดเป็นด่าง 
ประมาณ 6.0-7.0 มีเนื้อท่ี 35,956 ไร่ หรือร้อยละ 0.86 ของเนื้อท่ีจังหวัด   

 18) กลุ่มชุดดินท่ี 40 

 เป็นกลุ่มดินท่ีเกิดจากการสลายตัวผุพังอยู่กับท่ี หรือถูกเคลื่อนย้ายมาในระยะทางไม่ไกลนัก
ของหินเนื้อหยาบ หรือจากวัตถุต้นกําเนิดดินพวกตะกอนลําน้ํา บริเวณพ้ืนท่ีดอนท่ีมีลักษณะค่อนข้างราบเรียบ
เป็นลูกคลื่นลอนลาดเล็กน้อย เป็นกลุ่มดินลึกท่ีมีการระบายน้ําดี เนื้อดินบนเป็นพวกดินร่วนปนทรายมีสีน้ําตาล 
สีเหลืองหรือสีแดง ดินมีความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติตํ่า ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดมากถึงเป็นกรดจัดกลาง  
มีค่าความเป็นกรดเป็นด่างประมาณ 4.5-5.5 มีเนื้อท่ี 597,478 ไร่ หรือร้อยละ 14.20 ของเนื้อท่ีจังหวัด   
 ปัญหาสําคัญในการใช้ประโยชน์ท่ีดิน ได้แก่ เนื้อดินค่อนข้างเป็นทราย พืชท่ีปลูกมีโอกาส
เสี่ยงต่อการขาดแคลนน้ําได้ง่าย ดินมีความอุดมสมบูรณ์ตํ่า และมีปัญหาเก่ียวกับการชะล้างพังทลายของหน้าดิน
โดยเฉพาะบริเวณท่ีมีความลาดชันสูง 
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 19) กลุ่มชุดดินท่ี 41 

 เป็นกลุ่มดินท่ีเกิดจากการสลายตัวผุพังอยู่กับท่ี หรือถูกเคลื่อนย้ายมาในระยะทางไม่ไกลนัก
ของหินเนื้อหยาบ หรือจากวัตถุต้นกําเนิดดินพวกตะกอนลําน้ําทับอยู่บนชั้นดินท่ีเกิดจากการสลายตัวผุพังของหินพ้ืน 
หรือดินท่ีเกิดจากวัตถุต้นกําเนิดต่างชนิดต่างยุค ในบริเวณพ้ืนท่ีดอนท่ีมีลักษณะค่อนข้างราบเรียบเป็นลูกคลื่น 
ลอนลาดเล็กน้อย เป็นกลุ่มดินลึกท่ีมีการระบายน้ําดีถึงดีปานกลาง เนื้อดินช่วง 50 เซนติเมตร ตอนบนเป็นดินทราย
หรือดินทรายปนดินร่วน ส่วนดินชั้นดินถัดลงไปเป็นดินร่วนเหนียวปนทราย ดินร่วนเหนียว หรือดินเหนียว สีดิน
เป็นสีน้ําตาลอ่อนหรือสีเหลืองปนสีน้ําตาล บางทีอาจพบจุดประในดินชั้นล่าง ดินมีความอุดมสมบูรณ์
ตามธรรมชาติตํ่า ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดถึงเป็นกรดจัดมาก มีค่าความเป็นกรดเป็นด่างประมาณ 4.5-5.5      
ส่วนในดินล่าง ปฏิกิริยาดินเป็นกรดปานกลางถึงเป็นกลาง มีค่าความเป็นกรดเป็นด่างประมาณ 6.0-7.0         
มีเนื้อท่ี 45,591 ไร่ หรือร้อยละ 1.08 ของเนื้อท่ีจังหวัด 
   

 20) กลุ่มชุดดินท่ี 44 

 เป็นกลุ่มดินท่ีเกิดจากการสลายตัวผุพังอยู่กับท่ี หรือถูกเคลื่อนย้ายมาในระยะทางไม่ไกลนัก
ของหินเนื้อหยาบ บริเวณพ้ืนท่ีดอน ท่ีมีลักษณะค่อนข้างราบเรียบเป็นลูกคลื่นลอนลาดเล็กน้อย เป็นกลุ่มดินลึก
ท่ีมีการระบายน้ําดีมากเกินไป เนื้อดินเป็นพวกดินทราย สีเทา หรือสีน้ําตาลอ่อน และในดินล่างท่ีลึกมากกว่า 
100 เซนติเมตร อาจพบเนื้อดินเป็นดินร่วนปนทรายหรือดินร่วนเหนียวปนทราย บางบริเวณอาจพบจุดประ
ในดินชั้นล่าง ดินมีความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติตํ่ามาก ปฏิกิริยาดินโดยมากจะเป็นกรดจัดถึงเป็นกลาง 
มีค่าความเป็นกรดเป็นด่างประมาณ 5.5-7.0 มีเนื้อท่ี 56,854 ไร่ หรือร้อยละ 1.35 ของเนื้อท่ีจังหวัด   

 21) กลุ่มชุดดินท่ี 47 

 เป็นกลุ่มดินท่ีเกิดจากการสลายตัวผุพังอยู่กับท่ี หรือถูกเคลื่อนย้ายมาในระยะทางไม่ไกลนัก
ของวัตถุต้นกําเนิดดินท่ีมาจากหินเนื้อละเอียด หรือจากวัตถุต้นกําเนิดดินพวกตะกอนลําน้ํา บริเวณพ้ืนท่ีดอน ท่ี
มีลักษณะเป็นลูกคลื่นลอนลาดจนถึงเป็นเนินเขา เป็นดินต้ืนมาก มีการระบายน้ําดี เนื้อดินเป็นพวกดินเหนียว
ปนกรวดหรือปนลูกรัง หรือเศษหินท่ีมีเหล็กเคลือบ สีดินเป็นสีน้ําตาล สีเหลืองหรือสีแดง ดินมีความอุดมสมบูรณ์
ตามธรรมชาติตํ่า ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดมากถึงเป็นกรดเล็กน้อย มีค่าความเป็นกรดเป็นด่างประมาณ 
5.0-6.5 มีเนื้อท่ี 73,446 ไร่ หรือร้อยละ 1.75 ของเนื้อท่ีจังหวัด   

 22) กลุ่มชุดดินท่ี 48 

 เป็นกลุ่มดินท่ีเกิดจากการสลายตัวผุพังอยู่กับท่ี หรือถูกเคลื่อนย้ายมาในระยะทางไม่ไกลนัก 
ของวัตถุต้นกําเนิดดินท่ีมาจากหินเนื้อค่อนข้างหยาบ บริเวณพ้ืนท่ีดอน ลักษณะค่อนข้างราบเรียบจนถึงเป็นเนินเขา 
เป็นดินต้ืน มีการระบายน้ําดี  เนื้อดินบนส่วนใหญ่เป็นดินร่วนปนทราย ส่วนดินล่างเป็นดินปนเศษหินหรือปนกรวด  
ก้อนกรวดส่วนใหญ่หินกลมมน หรือเศษหินต่างๆ ถ้าเป็นดินปนเศษหินมักพบชั้นบน หินพ้ืนต้ืนกว่า 50 เซนติเมตร 
สีดินเป็นสีน้ําตาล สีเหลืองหรือสีแดง ดินมีความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติตํ่า ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดมากถึงเป็นกรด
ปานกลาง มีค่าความเป็นกรดเป็นด่างประมาณ 5.0-6.0 มีเนื้อท่ี 79,783 ไร่ หรือร้อยละ 1.90 ของเนื้อท่ีจังหวัด   
 ปัญหาสําคัญในการใช้ประโยชน์ที่ดินได้แก่ เป็นดินตื้นมาก บริเวณที่มีความลาดชันสูง
การชะล้างพังทลายได้ง่าย นอกจากนี้ ดินมีความอุดมสมบูรณ์ต่ํา 
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 23) กลุ่มชุดดินท่ี 52 

 เป็นกลุ่มชุดดินท่ีเกิดจาก ตะกอนลําน้ําทับอยู่บนชั้นปูนหรือมาร์ล พบบริเวณพ้ืนท่ีเขาหินปูน 
มีสภาพพ้ืนท่ีค่อนข้างราบเรียบถึงเป็นลูกคลื่นลอนลาดเล็กน้อย มีการระบายน้ําดี เป็นดินเหนียวต้ืนชั้นมาร์ล 
หรือก้อนปูนมาก มีเนื้อดินบนเป็นดินร่วนปนดินเหนียวหรือดินเหนียวสีดํา มีเนื้อดินล่างเป็นดินเหนียวปนเม็ดปูนสีดํา
และดินล่างชั้นถัดไปเป็นชั้นมาร์ลหรือก้อนปูนมากภายในความลึก 50 เซนติเมตร จากผิวดินมีความอุดมสมบูรณ์  
ตามธรรมชาติปานกลางถึงสูง ปฏิกิริยาดินเป็นกลางถึงเป็นด่างปานกลาง มีค่าความเป็นกรดเป็นด่าง 
ประมาณ 7.0-8.5 มีเนื้อท่ี 48,575 ไร่ หรือร้อยละ 1.16 ของเนื้อท่ีจังหวัด   

 24) กลุ่มชุดดินท่ี 55 

 เป็นกลุ่มดินท่ีเกิดจากการสลายตัวผุพังอยู่กับท่ี หรือถูกเคลื่อนย้ายมาในระยะทางไม่ไกลนัก
ของวัตถุต้นกําเนิดดินท่ีมาจากหินตะกอน เนื้อละเอียดท่ีมีปูนปน ในบริเวณพ้ืนท่ีดอน ท่ีเป็นพ้ืนท่ีท่ีลูกคลื่นลอนลาด
เล็กน้อยจนถึงลูกคลื่นลอนชัน เป็นกลุ่มดินลึกปานกลาง มีการระบายน้ําดีถึงดีปานกลาง เนื้อดินเป็นดินเหนียว 
ในดินชั้นล่างท่ีระดับความลึกประมาณ 50-100 เซนติเมตร พบชั้นหินผุ ดินมีความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติปานกลาง 
ปฏิกิริยาดินเป็นกรดปานกลางถึงเป็นด่างเล็กน้อย มีค่าความเป็นกรดเป็นด่างประมาณ 6.0-8.0 มีเนื้อท่ี 
9,012 ไร่ หรือร้อยละ 0.21 ของเนื้อท่ีจังหวัด   

 25) กลุ่มชุดดินท่ี 56 

 เป็นกลุ่มดินท่ีเกิดจากการสลายตัวผุพังอยู่กับท่ี หรือถูกเคลื่อนย้ายมาในระยะทางไม่ไกลนัก
ของวัตถุต้นกําเนิดดินท่ีมาจากหินตะกอนเนื้อหยาบหรือหินอัคนี บนบริเวณพ้ืนท่ีดอนมีลักษณะพ้ืนท่ีค่อนข้าง
ราบเรียบถึงลูกคลื่นลอนชัน เป็นดินลึกปานกลาง มีการระบายน้ําดี เนื้อดินช่วง 50 เซนติเมตร ตอนบนเป็นดินร่วน
หรือดินร่วนปนทราย ส่วนดินล่างเป็นดินปนเศษหิน มักพบชั้นหินพ้ืนลึกกว่า 100 เซนติเมตร สีดินเป็นสีน้ําตาล 
สีเหลืองหรือสีแดง ดินมีความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติตํ่า ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดมากถึงเป็นกรดปานกลาง มีค่า
ความเป็นกรดเป็นด่างประมาณ 5.0-6.0 มีเนื้อท่ี 126,242 ไร่ หรือร้อยละ 3.00 ของเนื้อท่ีจังหวัด   

 26) กลุ่มชุดดินท่ี 59 

 กลุ่มดินนี้พบบริเวณท่ีราบลุ่มหรือบริเวณพ้ืนล่างของเนิน หรือหุบเขา ท่ีมีสภาพพ้ืนท่ี
ราบเรียบถึงลูกคลื่นลอนลาดเล็กน้อย เกิดจากตะกอนลําน้ําพัดพามาทับถมกัน มีการผสมกันของตะกอนหลายชนิด 
ดินท่ีพบส่วนใหญ่มีการระบายน้ําค่อนข้างเลวถึงเลวมาก มีลักษณะและคุณสมบัติต่างๆ เช่น เนื้อดิน สีดิน  
ความลึกของดิน ปฏิกิริยาของดิน ตลอดจนความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติไม่แน่นอน ข้ึนอยู่กับชนิดของวัตถุ
ต้นกําเนิดดินในบริเวณนั้นๆ ส่วนมากมีก้อนกรวดและเศษหินปะปนอยู่ในเนื้อดินด้วย มีเนื้อที่ 4,370 ไร่ 
หรือร้อยละ 0.10 ของเนื้อท่ีจังหวัด  ปัจจุบันบริเวณดังกล่าวใช้ประโยชน์ในการทํานา ส่วนในฤดูแล้งถ้ามีแหล่งน้ํา 
นิยมใช้ปลูกพืชผักหรือพืชไร่อายุสั้น เช่น ถ่ัวเขียว ถ่ัวเหลือง 

 27) กลุ่มชุดดินท่ี 60 

 กลุ่มดินนี้พบบริเวณสันดินริมน้ํา ท่ีมีสภาพพ้ืนท่ีค่อนข้างเรียบ เกิดจากตะกอนลําน้ํา  
พัดพามาทับถมกัน มีการผสมกันของตะกอนหลายชนิด ดินท่ีพบส่วนใหญ่มีการระบายน้ําดีถึงดีปานกลาง  
ส่วนใหญ่เป็นดินลึก เนื้อดินเป็นพวกดินร่วน บางแห่งมีชั้นดินท่ีมีเนื้อดินค่อนข้างเป็นทราย หรือมีชั้นกรวด  
ซึ ่งแสดงถึงการตกตะกอนต่างยุคของดินอันเป็นผลมาจากการเกิดน้ําท่วมใหญ่ในอดีต ดินกลุ ่มนี้
โดยทั่วไปมีความอุดมสมบูรณ์ปานกลาง และปฏิกิริยาเป็นกรดปานกลางถึงเป็นกลาง มีค่าเป็นกรดเป็นด่าง
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ประมาณ 6.0-7.0 มีเนื้อที่ 6,802 ไร่ หรือร้อยละ 0.16 ของเนื้อที่จังหวัด ปัจจุบันดินนี้มีการใช้ประโยชน์
ค่อนข้างกว้างขวาง นิยมใช้ปลูกพืชไร่ ไม้ผล และไม้ยืนต้นต่างๆ 

 28) กลุ่มชุดดินท่ี 62 

 กลุ่มดินนี้ประกอบด้วยพ้ืนท่ีภูเขาและเทือกเขาซ่ึงมีความลาดชันมากกว่า 35 เปอร์เซ็นต์  
ดินท่ีพบบริเวณดังกล่าวมีท้ังดินลึกและดินต้ืน ลักษณะของเนื้อดินและความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติแตกต่างกันไป
แล้วแต่ชนิดของหินต้นกําเนิดในบริเวณนั้น มักมีเศษหิน ก้อนหินหรือพ้ืนโผล่กระจัดกระจายท่ัวไป ส่วนใหญ่   
ยังปกคลุมด้วยป่าไม้ประเภทต่างๆ เช่น ป่าเบญจพรรณ ป่าเต็งรังหรือป่าดงดิบชื้น หลายแห่งมีการทําไร่เลื่อนลอย
โดยปราศจากมาตรการในการอนุรักษ์ดินและน้ํา ซ่ึงเป็นผลทําให้เกิดการชะล้างพังทลายของหน้าดิน จนบางแห่ง
เหลือแต่หินโผล่ มีเนื้อท่ี 444,615 ไร่ หรือร้อยละ 10.69 ของเนื้อท่ีจังหวัด 

 29) พ้ืนท่ีเบ็ดเตล็ด  

  ประกอบไปด้วย บ่อดิน (P) มีเนื้อท่ี 516 ไร่ หรือร้อยละ 0.01 ของเนื้อท่ีจังหวัด พ้ืนท่ีชุมชน (U) 
มีเนื้อท่ี 79,591 ไร่ หรือร้อยละ 1.89 ของเนื้อท่ีจังหวัด พ้ืนท่ีดัดแปลง (ML) มีเนื้อท่ี 785 ไร่ หรือร้อยละ 0.02 
ของเนื้อท่ีจังหวัด พ้ืนท่ีดาดหิน มีเนื้อท่ี 2,830 ไร่ หรือร้อยละ 0.07 ของเนื้อที่จังหวัด พื้นที่แหล่งน้ํา (W) 
มีเนื้อที่ 42,768 ไร่ หรือร้อยละ 1.02 ของเนื้อท่ีจังหวัด พ้ืนท่ีป่า (F) มีเนื้อท่ี 1,683,567 ไร่ หรือร้อยละ 40.02 
ของเนื้อที่จังหวัด พื้นที่ลุ่ม (MARSH) มีเนื้อที่ 501 ไร่ หรือร้อยละ 0.01 ของเนื้อที่จังหวัด พื้นที่หินโผล่ (RL) 
มีเนื้อท่ี 19 ไร่   
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 ตารางท่ี 3 เนื้อท่ีของกลุ่มชุดดินและพ้ืนท่ีเบ็ดเตล็ด จังหวัดอุทัยธานี 
 

ลําดับ กลุ่มชุดดิน/พ้ืนท่ีเบ็ดเตล็ด 
เนื้อท่ี 

ไร ่ ร้อยละ 

1 ชุดกลุ่มดินท่ี 4          23,506 0.56 

2 ชุดกลุ่มดินท่ี 5               84            - 

3 ชุดกลุ่มดินท่ี 6          17,398  0.41 

4 ชุดกลุ่มดินท่ี 7        243,794  5.80 

5 ชุดกลุ่มดินท่ี15             891  0.02 

6 ชุดกลุ่มดินท่ี16           1,037  0.02 

7 ชุดกลุ่มดินท่ี 17           2,531  0.06 

8 ชุดกลุ่มดินท่ี 18        314,014  7.47 

9 ชุดกลุ่มดินท่ี 21          23,294  0.55 

10 ชุดกลุ่มดินท่ี 22           7,442  0.18 

11 ชุดกลุ่มดินท่ี 28           1,168  0.03 

12 ชุดกลุ่มดินท่ี 29           6,241  0.15 

13 ชุดกลุ่มดินท่ี 31          80,470  1.91 

14 ชุดกลุ่มดินท่ี 33           9,526  0.23 

15 ชุดกลุ่มดินท่ี 35          71,036  1.69 

16 ชุดกลุ่มดินท่ี 36          59,671  1.42 

17 ชุดกลุ่มดินท่ี 38          35,956  0.86 

18 ชุดกลุ่มดินท่ี 40        597,478  14.20 

19 ชุดกลุ่มดินท่ี 41          45,591  1.08 

20 ชุดกลุ่มดินท่ี 44          56,854  1.35 

21 ชุดกลุ่มดินท่ี 47          73,446  1.75 

22 ชุดกลุ่มดินท่ี 48          79,783  1.90 

23 ชุดกลุ่มดินท่ี 52          48,575  1.16 

24 ชุดกลุ่มดินท่ี 55           9,012  0.21 
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ตารางท่ี 3 (ต่อ) 
 

   

ลําดับ กลุ่มชุดดิน/พ้ืนท่ีเบ็ดเตล็ด 
เนื้อท่ี 

ไร ่ ร้อยละ 

25 ชุดกลุ่มดินท่ี 56        126,242  3.00 

26 ชุดกลุ่มดินท่ี 59           4,370  0.10 

27 ชุดกลุ่มดินท่ี 60           6,802  0.16 

28 ชุดกลุ่มดินท่ี 62        449,615  10.69 

29 บ่อดิน (P)             516  0.01 

30 พ้ืนท่ีชุมชน (U)          79,591  1.89 

31 ท่ีดินดัดแปลง (ML)         785  0.02 

32 พ้ืนท่ีดาดหิน           2,830  0.07 

33 พ้ืนท่ีน้ํา (W)           42,768  1.02 

34 พ้ืนท่ีป่า (F)      1,683,567  40.02 

35 พ้ืนท่ีลุ่ม (MARSH)             501  0.01 

36 พ้ืนท่ีหินโผล่ (RL)               19           - 

 รวม 4,206,404 100.00 
  
        หมายเหตุ : จากการวิเคราะห์โดยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 
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ภาพที่ 4 กลุ่มชุดดินจังหวัดอุทัยธานี 
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      2.4.2 ทรัพยากรน้ํา 

  1) แหล่งน้ําธรรมชาติ 

 จากลักษณะภูมิประเทศของจังหวัดอุทัยธานี มีด้านตะวันตกเป็นเทือกเขา ทอดตัว
ไปตามแนวทิศเหนือใต้ เป็นเหตุให้บริเวณดังกล่าวเป็นแหล่งต้นน้ําท่ีสําคัญของจังหวัดหลายสายด้วยกัน จากรายงาน
ของสํานักงานจังหวัดอุทัยธานี (2556) แม่น้ําลําห้วยสายสําคัญของจังหวัด ประกอบไปด้วย (ภาพท่ี 5) 
   (1) ลําห้วยทับเสลา    ต้นน้ําเกิดจากเทือกเขาในเขตอําเภอบ้านไร่ ทางทิศ
ตะวันตกของจังหวัดไหลผ่านอําเภอลานสัก ลงมาถึงบ้านทับเสลา อําเภอหนองฉาง และแยกออกเป็น
สองสาย สายหนึ่งไหลผ่านอําเภอทัพทัน ไปบรรจบแม่น้ําสะแกกรัง ที่บ้านโคกหม้อ อําเภอทัพทัน 
ส่วนอีกสายหนึ่งไหลผ่านอําเภอหนองฉาง อําเภอหนองขาหย่าง ไปบรรจบแม่น้ําสะแกกรังท่ีบ้านปากกะบาด 
อําเภอเมืองอุทัยธานี มีความยาวประมาณ  40 กิโลเมตร 
   (2) ลําห้วยคลองโพธิ์ เกิดจากเทือกเขาในเขตอําเภอสว่างอารมณ์ ทางทิศ
ตะวันออกเฉียงเหนือของจังหวัดอุทัยธานี ไหลผ่านป่าเขาและหมู่บ้านเล็ก ๆ ลงมาบรรจบแม่น้ําสะแกกรัง   
ท่ีอําเภอสว่างอารมณ์ ความยาวประมาณ 30 กิโลเมตร 
   (3) ลําห้วยขุนแก้ว  เกิดจากเทือกเขาในเขตอําเภอบ้านไร่ ทางทิศตะวันตก 
เฉียงใต้ของจังหวัดไหลผ่านหมู่บ้านในเขตอําเภอบ้านไร่ อําเภอหนองฉาง อําเภอหนองขาหย่าง และไหล       
ลงแม่น้ําเจ้าพระยาท่ีบ้านเกาะตาลัดในอําเภอเมืองอุทัยธานี มีความยาวประมาณ 60 กิโลเมตร 
   (4) ลําห้วยคอกควาย เกิดจากเทือกเขาในตําบลแก่นมะกรูด อําเภอบ้านไร่ 
ไหลผ่านตําบลคอกควาย ตําบลห้วยคต และตําบลวังหิน อําเภอบ้านไร่ มีความยาวประมาณ 53 กิโลเมตร 
   (5) แม่น้ําสะแกกรัง  มีต้นกําเนิดจาก ลําห้วยคลองโพธิ์ ไหลผ่านตัวเมือง
อุทัยธานี ไปบรรจบแม่น้ําเจ้าพระยา ที่อําเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท มีความยาวตลอดสาย ประมาณ 
180 กิโลเมตร แต่มีช่วงท่ีไหลผ่านเขตจังหวัดอุทัยธานี เพียงประมาณ 85 กิโลเมตร เป็นแม่น้ําสายหลัก      
ของชาวอุทัยธานี  

   (6) แม่น้ําเจ้าพระยา เป็นแหล่งน้ําท่ีสําคัญอีกแห่งหนึ่งท้ังทางด้านการเกษตร 
อุปโภคและบริโภคของจังหวัดอุทัยธานี โดยไหลผ่านทางด้านตะวันออกของอําเภอเมืองอุทัยธานี จากบ้านหาดทนง 
ตําบลหาดทนง ลงสู่ทางทิศใต้ ผ่านบ้านตะพานหิน บ้านหัวแหลม มาบรรจบกับแม่น้ําสะแกกรัง ท่ีบ้านเกาะคุ้งสําเภา 
แล้วไหลผ่านจุดสุดท้ายของพ้ืนท่ีจังหวัดอุทัยธานี ท่ีบ้านคลองเคียน ตําบลคลองเคียน อําเภอเมืองอุทัยธานี เข้าสู่
อําเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท รวมมีความยาวประมาณ 26 กิโลเมตร  

  2) แหล่งน้ําชลประทาน 
   เนื่องจากสภาพพ้ืนท่ีของจังหวัดอุทัยธานีมีระดับความสูงตํ่าท่ีแตกต่างกันมาก จึงทํา
ให้การพัฒนาระบบชลประทานขนาดใหญ่เป็นไปได้ยาก ดังนั้นการพัฒนาแหล่งน้ําชลประทานของจังหวัด   
ส่วนใหญ่ จึงเป็นโครงการขนาดกลางและขนาดเล็ก กระจายไปตามพ้ืนท่ีต่าง ๆ ของจังหวัด ดังนี้ 
   (1)  โครงการชลประทานขนาดใหญ่ มี 1 โครงการ คือ โครงการส่งน้ําและ
บํารุงรักษาทับเสลา ต้ังอยู่ท่ีตําบลระบํา อําเภอลานสัก มีปริมาณน้ําเก็บกักของอ่างเก็บน้ําทับเสลา 160 ล้าน
ลูกบาศก์เมตร วัตถุประสงค์เพ่ือการเกษตรกรรม อุปโภค บริโภค และป้องกันอุทกภัย มีพ้ืนท่ีชลประทาน 
144,000 ไร่ และพ้ืนท่ีรับประโยชน์นอกเขตชลประทานอีก 200,000 ไร่ อยู่ในเขตอําเภอลานสัก อําเภอหนองฉาง 
อําเภอทัพทัน และอําเภอหนองขาหย่าง  
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   (2)  โครงการชลประทานขนาดกลาง มี 3 โครงการ คือ เข่ือนวังร่มเกล้า      
ตัวเข่ือนต้ังอยู่ในอําเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์ มีพ้ืนท่ีชลประทานในเขตอําเภอทัพทัน และอําเภอเมือง
อุทัยธานี 40,000 ไร่ และมีโครงการขยายพื้นที่ชลประทานเป็น 79,000 ไร่ โครงการฝายทัพคล้าย 
และโครงการชลประทานอ่างเก็บน้ําห้วยขุนแก้วอยู่ในอําเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี 
   (3)  โครงการชลประทานขนาดเล็ก จํานวน 207 โครงการ มีพ้ืนท่ีชลประทาน
ได้รับประโยชน์จากโครงการท้ังสิ้น 190,243 ไร่  
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ภาพที่ 5 แหล่งน้ําและพื้นที่ชลประทานจังหวัดอุทัยธานี 
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 2.4.3 ทรัพยากรป่าไม้ 

 พ้ืนท่ีป่าไม้ของจังหวัดอุทัยธานี ได้ถูกกําหนดให้เป็นป่าสงวนแห่งชาติตามมติคณะรัฐมนตรี 
ท้ังสิ้น จํานวน 9 แห่ง เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า 1 แห่ง วนอุทยานแห่งชาติ 2 แห่ง และเขตห้ามล่าสัตว์ป่า 1 แห่ง 
รายละเอียดดังนี้ (สํานักงานจังหวัดอุทัยธานี, 2556) 
 1) ป่าสงวนแห่งชาติ มีจํานวน 9 แห่ง รวมเนื้อท่ี 2,832,185 ไร่ หรือร้อยละ 67.33 
ของเนื้อที่จังหวัด โดยกําหนดให้เป็นป่าเพื่อการอนุรักษ์ รวมเนื้อที่ 2,163,116 ไร่ หรือร้อยละ 76.38 
ของเนื้อท่ีป่าสงวนแห่งชาติในเขตจังหวัดอุทัยธานีท้ังหมด 
  2) เขตรักษาพันธุ ์ส ัตว์ป่าห้วยขาแข้ง มีเนื ้อที ่เฉพาะในเขตจังหวัดอุทัยธานี 
ครอบคลุมอําเภอบ้านไร่ ลานสัก และอําเภอห้วยคต เนื้อท่ี 1,407,125 ไร่ จากเนื้อท่ีท้ังหมด 1,737,591 ไร่    
ซึ่งได้รับ การขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางธรรมชาติ จากองค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรม            
แห่งสหประชาชาติ (UNESCO) เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2534 เนื่องจากมีสัตว์ป่าหลากหลาย      
บางชนิดหายาก และใกล้สูญพันธุ์ เช่น ควายป่า แรด ช้างป่า วัวแดง กระทิง กวาง นกยูง เป็นต้น รวมท้ังพันธุ์
พืชและความโดดเด่นของความหลากหลายของระบบนิเวศน์ สภาพป่าส่วนมากยังสมบูรณ์มีเกือบทุกประเภท       
เช่น ป่าดิบชื้น  ป่าดิบแล้ง ป่าดิบเขา ป่าเบญจพรรณ และป่าเต็งรัง สลับกับทุ่งหญ้าหย่อมเล็กๆ ไม้ท่ีสําคัญ    
คือ ไม้เต็งรัง ไม้มะค่าโมง ไม้ตะเคียน เป็นต้น ทิศตะวันตกมีพ้ืนท่ีติดต่อกับเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า ทุ่งใหญ่นเรศวร 
จังหวัดกาญจนบุรี และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผางจังหวัดตาก ส่วนทิศใต้จดอุทยานแห่งชาติศรีนครินทร์  
 3) วนอุทยานแห่งชาติ วนอุทยานถํ้าเขาวงก์ - ถํ้าพุหวาย ต้ังอยู่ในเขตตําบลบ้านไร่ 
อําเภอบ้านไร่ และอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าห้วยท่ากวยและป่าห้วยกระเวน เนื้อท่ี 8,125 ไร่ กรมป่าไม้            
ได้ประกาศเป็นวนอุทยานเม่ือวันท่ี 9 ธันวาคม พ.ศ. 2544 สภาพพ้ืนท่ีส่วนใหญ่เป็นภูเขาสูงชัน เป็นแหล่งต้นน้ํา
ลําธารท่ีสําคัญของจังหวัดอุทัยธานี และเป็นท่ีอยู่อาศัยของสัตว์ป่าหลากหลายชนิด ปัจจุบันเป็นแหล่งท่องเท่ียว
ท่ีได้รับความนิยม เช่น วัดถํ้าเขาวงก์ ถํ้าพุหวาย (กรมอุทยานสัตว์ป่าและพันธุ์พืช, 2552) 
 4) เขตห้ามล่าสัตว์ป่าถํ้าประทุน ตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า    
พ.ศ. 2535 กําหนดให้พ้ืนท่ีบางส่วนของป่าสงวนแห่งชาติทับเสลาและป่าสงวนแห่งชาติคอกควายซ่ึงอยู่ในเขต
อําเภอลานสัก และอําเภอหนองฉาง เป็นเขตห้ามล่าสัตว์ป่าถํ้าประทุน ปัจจุบันเป็นแหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติ    
ท่ีสําคัญของจังหวัด เช่น เขาหุบป่าตาด เป็นต้น (กรมอุทยานสัตว์ป่าและพันธุ์พืช, ม.ป.ป.) 

 2.5 สภาพเศรษฐกิจและสังคม 

 2.5.1 ประชากร 
  จากระบบสถิติทางการทะเบียน กรมการปกครอง ข้อมูล ณ เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2558 
พบว่าจังหวัดอุทัยธานีมีประชากรรวมท้ังสิ้น 332,927 คน แยกเป็นชาย 164,293 คน หญิง 168,634 คน 
อําเภอบ้านไร่ มีประชากรมากท่ีสุด 65,406 คน รองลงมาคืออําเภอลานสัก 58,809 คน และอําเภอเมือง
อุทัยธานี 54,676 คน ตามลําดับ อําเภอที่มีความหนาแน่นประชากรมากที่สุด คือ อําเภอเมืองอุทัยธานี
ความหนาแน่น 218 คนต่อตารางกิโลเมตร และอําเภอบ้านไร่ มีความหนาแน่นประชากรน้อยท่ีสุด 18 คน
ต่อตารางกิโลเมตร โดยมีความหนาแน่นประชากรเฉลี่ยทั้งจังหวัด 49 คนต่อตารางกิโลเมตร โดยมีจํานวน
ครัวเรือนท้ังสิ้น 115,993 ครัวเรือน รายละเอียดดังตารางท่ี 4  
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ตารางท่ี 4 จํานวนประชากรรายอําเภอจังหวัดอุทัยธานี ปี พ.ศ. 2558 

 เนื้อท่ี ประชากร ความหนาแน่น 
อําเภอ (ตร.กม.) 

ชาย หญิง รวม 
ของประชากร 

  (คน/ตร.กม.) 
เมืองอุทัยธานี 250.103 26,413  28,263     54,676       219 
หนองขาหย่าง 347.776 8,169  8,844      17,013      49 
หนองฉาง 341.181 23,033  24,382    47,415      139 
ทัพทัน 323.633 19,245  20,067      39,312     121 
สว่างอารมณ์ 341.441 15,456  15,695      31,151       91 
บ้านไร่ 3,621.492 32,799  32,604      65,406        18 
ลานสัก 1,080.445 29,637  29,172      58,809      54 
ห้วยคต 424.175 9,541  9,607      19,148        45 
รวม 6,730.246 164,293  168,634  332,927      49 

  
ท่ีมา : กรมการปกครอง (2558) 

 2.5.2 โครงสร้างทางเศรษฐกิจและขนาดเศรษฐกิจของจังหวัด 

  ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) จังหวัดอุทัยธานี ปี พ.ศ. 2556 ณ ราคาประจําปี         
มีมูลค่า 30,212 ล้านบาท ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดต่อหัว (GPP Per capita) เท่ากับ 102,444 บาทต่อคนต่อปี 
จัดอยู่ในลําดับท่ี 6 ของภาคเหนือ และลําดับท่ี 36 ของประเทศ  ข้ึนอยู่กับภาคนอกเกษตรมีมูลค่า 16,072.78 ล้านบาท 
หรือร้อยละ 53.2 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมของท้ังจังหวัด และภาคเกษตรมีมูลค่า 14,139.22 ล้านบาท หรือร้อยละ 46.8 
ของผลิตภัณฑ์มวลรวมของท้ังจังหวัด โดยสาขาการผลิตท่ีมีบทบาทสําคัญต่อเศรษฐกิจ ของจังหวัดอุทัยธานี 
ประกอบด้วย สาขาเกษตรกรรมฯ ร้อยละ 46.2 สาขาอุตสาหกรรม ร้อยละ 14.5 สาขาขายส่ง ขายปลีก        
ร้อยละ 11.0 และสาขาอ่ืน ๆ ร้อยละ 28.3 
  1) ภาคการเกษตร มีมูลค่า 14,139.22 ล้านบาท หรือร้อยละ 46.8 ของผลิตภัณฑ์มวล
รวมของท้ังจังหวัด สาขาการผลิตพืชเกษตรเพื่อการอุตสาหกรรมที่มีบทบาทสําคัญ ได้แก่ ข้าว อ้อยโรงงาน 
มันสําปะหลัง ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และสับปะรด ท่ีเหลือเป็นผลิตภัณฑ์จากการเลี้ยงสัตว์ เช่น ไก่เนื้อ โคเนื้อ และสุกร 
 2) ภาคนอกเกษตรมีมูลค่า 16,072.78 ล้านบาท หรือร้อยละ 53.2 ของผลิตภัณฑ์มวล
รวมของท้ังจังหวัด ประกอบไปด้วย สาขาการผลิตท่ีมีบทบาทสําคัญ ได้แก่  
  - การอุตสาหกรรม มีมูลค่า 4,368 ล้านบาท หรือร้อยละ 14.46 ของผลิตภัณฑ์ 
มวลรวมท้ังจังหวัด จากโรงงานอุตสาหกรรมท้ังสิ้น  262 แห่ง ประเภทอุตสาหกรรมท่ีสําคัญ ได้แก่ โรงงานน้ําตาล 
โรงสีข้าว และโรงงานแป้งมันสําปะหลัง นอกจากนี้ยังมีอุตสาหกรรมภาคอ่ืนๆ เช่น โรงงานผลิตภัณฑ์คอนกรีต
และวัสดุก่อสร้าง เชื่อมโลหะ และซ่อมรถยนต์ เป็นต้น 
   - การบริการและการท่องเท่ียว แหล่งท่องเท่ียวท่ีสําคัญ ท้ังทางด้านธรรมชาติ 
วัฒนธรรม และโบราณสถาน ท่ีสําคัญ คือ พ้ืนป่ามรดกโลกในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง เขาหุบป่าตาด 
น้ําตกไซเบอร์ สําหรับด้านวัฒนธรรมและด้านโบราณคดีท่ีสําคัญ คือ วัดท่าซุง สํานักสงฆ์ถํ้าเขาวงก์ วัดถํ้าพุหวาย 
และวัดอุโบสถาราม เป็นต้น (สํานักงานคลังจังหวัดอุทัยธานี, 2558) 



พ้ืนที่ชุมชนและส่ิงปลูกสร้าง

147,374 ไร่  (3.50%)

พ้ืนที่เบ็ดเตล็ด

47,646 ไร่ (1.12%)

พ้ืนที่นํ้า

67,278 ไร่ (1.62%)

 พ้ืนที่เกษตรกรรม

1,744,716 ไร่ (41.48%)พ้ืนที่ป่าไม้  

2,199,390 ไร่  (52.28%)

บทท่ี 3 

สภาพการใช้ที่ดินและการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดิน 

3.1 สภาพการใช้ท่ีดินจังหวัดอุทัยธานี ปี พ.ศ. 2558 

 การวิเคราะห์สภาพการใช้ท่ีดินจังหวัดอุทัยธานี ปี พ.ศ. 2558 จากการสํารวจภาคสนามร่วมกับการใช้
ข้อมูลภาพถ่ายจากดาวเทียมและข้อมูลจากภาพถ่ายออร์โธสีเชิงเลข มาตราส่วน 1 : 25,000 จังหวัดอุทัยธานี     
มีเนื้อท่ีท้ังหมด 4,206,404 ไร่ สามารถจําแนกประเภทการใช้ที่ดินได้ออกเป็น 5 กลุ่ม คือ พ้ืนท่ีชุมชน     
และสิ่งปลูกสร้าง (U) มีเนื้อท่ี 147,374 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 3.50 ของเนื้อท่ีจังหวัด พ้ืนท่ีเกษตรกรรม (A) มีเนื้อท่ี 
1,744,716 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 41.48 ของเนื้อท่ีจังหวัด พ้ืนท่ีป่าไม้ (F) มีเนื้อท่ี 2,199,390 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 
52.28 ของเนื้อท่ีจังหวัด พ้ืนท่ีน้ํา (W) มีเนื้อท่ี 67,278 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 1.62 ของเนื้อท่ีจังหวัด และพ้ืนท่ี
เบ็ดเตล็ด (M) มีเนื้อท่ี 47,646 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 1.12 ของเนื้อท่ีจังหวัด โดยการใช้ประโยชน์ท่ีดินในพ้ืนท่ี   
แต่ละประเภทมีรายละเอียดดัง ตารางท่ี 5 และภาพท่ี 6-7 
   

   ภาพท่ี 6 แผนภูมิสัดส่วนของสภาพการใช้ท่ีดินประเภทต่างๆ จังหวัดอุทัยธานี ปี พ.ศ. 2558 
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ภาพที่ 7 สภาพการใช้ที่ดินจังหวัดอุทัยธานี ปี พ.ศ. 2558 
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ตารางท่ี 5 สภาพการใช้ท่ีดินจังหวัดอุทัยธานี ปี พ.ศ. 2558 
 

สัญลักษณ์ ประเภทการใช้ท่ีดิน 
เนื้อท่ี  

ไร ่     ร้อยละ 

 U  พ้ืนท่ีชุมชนและส่ิงปลูกสร้าง 147,374  3.50  

 U101  ตัวเมืองและย่านการค้า 8,853   0.21  

 U201  หมู่บ้านบนพ้ืนราบ 99,858   2.37  

 U202  หมู่บ้านชาวไทยภูเขา 93             -    

 U301  สถานท่ีราชการและสถาบันต่างๆ 17,513  0.42  

 U405  ถนน 10,503  0.25  

 U502  โรงงานอุตสาหกรรม 5,654  0.13  

 U503  ลานตากและแหล่งรับซ้ือทางการเกษตร 2,441  0.06  

 U600  สถานท่ีร้าง 331  0.01  

 U601  สถานท่ีพักผ่อนหย่อนใจ 674   0.02  

 U602  รีสอร์ท, โรงแรม, เกสต์เฮ้าส์ 1,390   0.03  

 U605  สถานีบริการน้ํามัน  64    -    

 A  พ้ืนท่ีเกษตรกรรม 1,744,716  41.48  

 A1  พ้ืนท่ีนา 650,466  15.47  

 A100  นาร้าง 2,478  0.06  

 A101  นาข้าว 647,619  15.40  

 M201+A101  พ้ืนท่ีลุ่ม+นาข้าว 369  0.01  

 A2  พืชไร่ 961,206  22.86  

 A200  ไร่ร้าง 1,948  0.05  

 A202  ข้าวโพด 129,069  3.07  

 A203  อ้อย 549,815  13.07  

 A204  มันสําปะหลัง 241,770   5.75  

 A205  สับปะรด 38,604  0.92  
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ตารางท่ี 5 (ต่อ) 
 

สัญลักษณ์ ประเภทการใช้ท่ีดิน 
เนื้อท่ี 

ไร ่     ร้อยละ 

A3  ไม้ยืนต้น 98,682  2.34  

 A301  ไม้ยืนต้นผสม 11,306  0.27  

 A302  ยางพารา 48,926  1.16  

 A303  ปาล์มน้ํามัน 8,827   0.21  

 A304  ยูคาลิปตัส 18,552  0.44  

 A305  สัก 10,362  0.25  

 A306  สะเดา 47  - 

 A307  สนประดิพัทธ์ 26  - 

 A308  กระถิน 128  - 

 A309  ประดู่ 36  - 

 A315  ไผ่ 396   0.01  

 A318  จามจุรี 55   -    

 A323  ตะกู 21   -    

 A4  ไม้ผล 25,424  0.60  

 A400  ไม้ผลร้าง/เสื่อมโทรม 31   -    

 A401  ไม้ผลผสม 16,143   0.39  

 A402  ส้ม 13   -    

 A403  ทุเรียน 21   -    

 A404  เงาะ 22   -    

 A405  มะพร้าว 39   -    

 A406  ลิ้นจี่ 21   -    

 A407  มะม่วง 8,014  0.19  

 A408  มะม่วงหิมพานต์  91  - 

 A409  พุทรา 18  - 

 A411  กล้วย 265   0.01  
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ตารางท่ี 5 (ต่อ) 
 

สัญลักษณ์ ประเภทการใช้ท่ีดิน 
เนื้อท่ี 

ไร ่     ร้อยละ 

A412  มะขาม 450  0.01  

 A413  ลําไย 132  -    

 A416  ขนุน 52  -    

 A422  มะนาว 30  -    

 A426  แก้วมังกร 11  -    

 A427  ส้มโอ 32   -    

 A429  มะปราง มะยงชิด 39  -    

 A5  พืชสวน 956  0.03  

 A501  พืชสวนผสม 640  0.02  

 A502  พืชผัก 40  -    

 A503  ไม้ดอก ไม้ประดับ 21   -    

 A510  นาหญ้า 255   0.01  

 A7  ทุ่งหญ้าเล้ียงสัตว์และโรงเรือนเล้ียงสัตว์ 6,037  0.13  

 A701  ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์ 5,193  0.12  

 A702  โรงเรือนเลี้ยงโค กระบือ และม้า 134  -    

 A703  โรงเรือนเลี้ยงสัตว์ปีก 579  0.01  

 A704  โรงเรือนเลี้ยงสุกร 131   -    

 A9  สถานท่ีเพาะเล้ียงสัตว์น้ํา 1,822  0.05  

 A900  สถานท่ีเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําร้าง 36  -    

 A901  สถานท่ีเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําผสม 206  0.01  

 A902  สถานท่ีเพาะเลี้ยงปลา 1,545  0.04  

 A905  ฟาร์มจระเข้ 35   -    

A0  เกษตรผสมผสาน/ไร่นาสวนผสม 123  -    

 A001  เกษตรผสมผสาน/ไร่นาสวนผสม  123  -    
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ตารางท่ี 5 (ต่อ) 
 

สัญลักษณ์ ประเภทการใช้ท่ีดิน 
เนื้อท่ี 

ไร ่     ร้อยละ 

F  พ้ืนท่ีป่าไม้ 2,199,390  52.28  

 F101  ป่าดิบสมบูรณ์ 224,977  5.35  

 F200  ป่าผลัดใบรอสภาพฟ้ืนฟู 62,393  1.48  

 F201  ป่าผลัดใบสมบูรณ์ 1,902,644  45.23  

 F501  ป่าปลูกสมบูรณ์ 9,376  0.22  

 W  พ้ืนท่ีน้ํา 67,278  1.62  

 W101  แม่น้ํา ลําห้วย ลําคลอง 31,483  0.75  

 W102  หนอง บึง ทะเลสาบ 2,715  0.07  

 W201  อ่างเก็บน้ํา 21,655  0.52  

 W202  บ่อน้ําในไร่นา 9,099  0.22  

 W203  คลองชลประทาน 2,326  0.06  

 M  พ้ืนท่ีเบ็ดเตล็ด 47,646  1.12  

 M101  ทุ่งหญ้าธรรมชาติ 5,195  0.12  

 M102  ทุ่งหญ้าสลับไม้พุ่ม/ไม้ละเมาะ 37,796  0.90  

 M103  ไผ่ป่า ไผ่หนาม 181  -    

 M201  พ้ืนท่ีลุ่ม 1,773  0.04  

 M301  เหมืองแร่ 438  0.01  

 M302  บ่อลูกรัง 857  0.02  

 M303  บ่อทราย 114   -    

 M304  บ่อดิน 235  0.01  

 M405  พ้ืนท่ีถม 1,046  0.02  

 M701  ท่ีท้ิงขยะ 11   -    

รวมท้ังหมด 4,206,404  100.00  
 

ท่ีมา : จากการวิเคราะห์โดยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 
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  1) พ้ืนท่ีชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง (U) มีเนื้อท่ี 147,374 ไร่ หรือร้อยละ 3.50 ของเนื้อท่ีจังหวัด 
ประกอบด้วย ตัวเมืองและย่านการค้า หมู่บ้าน ท่ีอยู่อาศัยตามชุมชนท่ัวไป ซ่ึงถือเป็นสัดสว่นมากท่ีสุดของพ้ืนท่ีชุมชน
และสิ่งปลูกสร้างจังหวัดอุทัยธานี สถานท่ีราชการและสถาบันต่างๆ ถนนหรือเส้นทางคมนาคม โรงงาน
อุตสาหกรรม ประกอบด้วย โรงงานน้ําตาล โรงงานแป้งมันสําปะหลัง ลานตากและแหล่งรับซื้อผลผลิต        
ทางการเกษตร สถานท่ีท้ิงร้าง สถานท่ีพักผ่อนหย่อนใจ รีสอร์ท โรงแรม เกสต์เฮ้าส์ และสถานท่ีบริการน้ํามัน    
ซ่ึงมีรายละเอียดดังนี้ 
  (1) ตัวเมืองและย่านการค้า (U1) มีเนื้อท่ี 8,853 ไร่ หรือร้อยละ 0.21 ของเนื้อท่ี
จังหวัด ประกอบด้วย แหล่งชุมชนหนาแน่น และแหล่งการค้าของอําเภอต่าง ๆ 
  (2) หมู่บ้าน (U2) มีเนื้อท่ี 99,951 ไร่ หรือร้อยละ 2.37 ของเนื้อท่ีจังหวัด ประกอบด้วย
หมู่บ้านบนพ้ืนราบ 99,858 ไร่ หรือร้อยละ 2.37 ของเนื้อท่ีจังหวัด ซ่ึงเป็นท่ีอยู่อาศัยโดยท่ัวไปนอกจากตัวเมือง 
มักกระจายอยู่ท่ัวไปตามพ้ืนท่ีเกษตรกรรม และหมู่บ้านชาวไทยภูเขา 93 ไร่ อยู่ท่ีอําเภอบ้านไร่ ประกอบด้วย 
ชนเผ่ากะเหรี่ยง และชนเผ่าขมุ  
  (3) สถานท่ีราชการและสถาบันต่างๆ (U3) มีเนื้อที่ 17,513 ไร่ หรือร้อยละ 0.42    
ของเนื้อท่ีจังหวัด ประกอบด้วย ศูนย์ราชการ องค์การบริหารส่วนตําบล ค่ายทหาร วัด และสถาบันการศึกษาต่างๆ 
  (4) สถานีคมนาคม (U4) มีเนื้อท่ี 10,503 ไร่ หรือร้อยละ 0.25 ของเนื้อท่ีจังหวัด 
เส้นทางคมนาคมท่ีสําคัญ คือ ทางหลวงจังหวัดหมายเลข 333 ท่ีเชื่อมระหว่างอําเภอเมืองอุทัยธานีกับทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข 1 (ถนนพหลโยธิน) ระยะทางประมาณ 15.6 กิโลเมตร และเส้นทางคมนาคมอ่ืนๆ ท่ีเชื่อม
ระหว่างตัวเมืองอุทัยธานีกับอําเภอรอบนอกทุกอําเภอ และจังหวัดข้างเคียง 
  (5) พ้ืนท่ีอุตสาหกรรม (U5) มีเนื้อท่ี 8,095 ไร่ หรือร้อยละ 0.19 ของเนื้อท่ีจังหวัด 
ได้แก่ โรงงานอุตสาหกรรม 5,654 ไร่ โรงงานอุตสาหกรรมท่ีสําคัญ ได้แก่ โรงงานน้ําตาล โรงงานแป้งมัน
สําปะหลัง โรงสี ลานตากและแหล่งรับซ้ือทางการเกษตร 2,441 ไร่   
  (6) สิ่งปลูกสร้างอ่ืนๆ (U6) มีเนื้อท่ี 2,459 ไร่ หรือร้อยละ 0.06 ของเนื้อท่ีจังหวัด 
ประกอบด้วย สถานท่ีร้าง ได้แก่ รีสอร์ทร้าง 331 ไร่ สถานท่ีพักผ่อนหย่อนใจ 674 ไร่ ได้แก่ สถานท่ีท่องเท่ียว 
เช่น เมืองโบราณการุ้ง นอกจากนี้ยังมี รีสอร์ท โรงแรม เกสต์เฮ้าส์ กระจายอยู่ตามอําเภอต่าง ๆ 1,390 ไร่ 
และสถานีบริการน้ํามัน 64 ไร่  
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พืชไร่ 
961,206 ไร่

พื้นที่นา
 650,466 ไร่

ไม้ยืนต้น
98,682 ไร่

ไม้ผล 
25,424 ไร่

พื้นที่เกษตรอ่ืนๆ
8,938 ไร่

  2) พ้ืนท่ีเกษตรกรรม (A) มีเนื้อท่ี 1,744,716 ไร่ หรือร้อยละ 41.48 ของเนื้อท่ีจังหวัด (ภาพท่ี 8) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
       
 
      ภาพท่ี 8 แผนภูมิสัดส่วนของสภาพการใช้ท่ีดินประเภทพ้ืนท่ีเกษตรกรรม จังหวัดอุทัยธานี ปี พ.ศ. 2558 
 
  (1) พื้นที่นา (A1) มีเนื้อที่ 650,466 ไร่ หรือร้อยละ 15.47 ของเนื้อที่จังหวัด 
ประกอบด้วย นาข้าว (A101) มีเนื้อท่ี 647,619 ไร่ หรือร้อยละ 15.40 ของเนื้อท่ีจังหวัด นาร้าง (A100)  มีเนื้อท่ี 
2,478 ไร่ หรือร้อยละ 0.06 ของเนื้อที่จังหวัด นอกจากนี้ยังมีพื้นที่ลุ่มที่ใช้ปลูกข้าวในฤดูแล้ง (M201+A101) 
มีเนื้อท่ี 369 ไร่ หรือร้อยละ 0.01 ของเนื้อท่ีจังหวัด แหล่งปลูกข้าวส่วนใหญ่ของจังหวัด คือ อําเภอเมืองอุทัยธานี 
อําเภอหนองฉาง และอําเภอสว่างอารมณ์ พันธุ์ข้าวท่ีนิยมปลูกในเขตชลประทาน เป็นพันธุ์ข้าวอายุสั้น ได้แก่ 
พันธุ์หอมปทุม พันธุ์ กข31 พันธุ์ กข41 เป็นต้น โดยปกติสามารถทํานาได้ ปีละสองครั้ง ข้าวนาปีจะเริ่มปลูก
ต้ังแต่เดือนพฤษภาคม ส่วนข้าวนาปรังจะเริ่มปลูกต้ังแต่เดือนพฤศจิกายน และเก็บเก่ียวเดือนกุมภาพันธ์      
แต่เนื่องจากปีนี้มีปัญหาภัยแล้งทําให้พ้ืนท่ีปลูกข้าวลดลง โดยเฉพาะพ้ืนท่ีนาท่ีอยู่นอกเขตชลประทาน (ภาพท่ี 9) 
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  ภาพท่ี 9 ข้อมูลจากภาพดาวเทียมรายละเอียดสูง บันทึกข้อมูลเม่ือวันท่ี 10 เมษายน พ.ศ. 2557 
         แสดงพ้ืนท่ีนา (บน) และพ้ืนท่ีปลูกข้าว (ล่าง) บริเวณอําเภอสว่างอารมณ์  
  บันทึกภาพเม่ือวันท่ี 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 
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   (2) พืชไร่ (A2) เป็นพ้ืนท่ีเกษตรกรรมท่ีมีสัดส่วนมากท่ีสุด มีเนื้อท่ี 961,206 ไร่ คิดเป็น
ร้อยละ 22.86 ของเนื้อท่ีจังหวัด พืชไร่ท่ีสําคัญทางเศรษฐกิจของจังหวัดอุทัยธานี ได้แก่ อ้อย มันสําปะหลัง 
ข้าวโพด และสับปะรด  
    - อ้อย (A203) มีเนื้อท่ี 549,815 ไร่ หรือร้อยละ 13.07 ของเนื้อท่ีจังหวัด   
อ้อยถือเป็นพืชเศรษฐกิจสําคัญของจังหวัด ท้ังเนื้อท่ีปลูกและมูลค่าทางเศรษฐกิจ พ้ืนท่ีปลูกมากท่ีอําเภอบ้านไร่        
อําเภอห้วยคต และอําเภอลานสัก เนื้อท่ีปลูกอ้อยเพ่ิมมากข้ึนจากปีเพาะปลูก ปี พ.ศ. 2554 เนื่องจากจังหวัด   
มีนโยบายส่งเสริมการปลูกอ้อยในพ้ืนท่ีนา และมีแหล่งรับซ้ือท่ีแน่นอน จากโรงงานอุตสาหกรรมน้ําตาลขนาดใหญ่ 
จํานวน 2 แห่ง คือ โรงงานอุตสาหกรรมน้ําตาลบ้านไร่ กําลังการผลิต 22,000 ตันต่อวัน และโรงงานน้ําตาลมิตร
เกษตรอุทัยธานี ซ่ึงมีกําลังการผลิต 25,000 ตันต่อวัน พันธุ์อ้อยท่ีนิยมปลูก ได้แก่ พันธุ์อู่ทอง 1 พันธุ์อู่ทอง 3      
และพันธุ์ K84-200 เป็นต้น โดยมีผลผลิตเฉลี่ย 19.75 ตันต่อไร่ (สํานักงานเกษตรจังหวัดอุทัยธานี, 2558)    
(ภาพท่ี 10) 
    - มันสําปะหลัง (A204) มีเนื้อท่ี 241,770 ไร่ หรือร้อยละ 5.75 ของเนื้อท่ีจังหวัด 
พบกระจายเกือบทุกอําเภอ โดยมีแหล่งปลูกท่ีสําคัญ ได้แก่ อําเภอบ้านไร่ อําเภอลานสัก และอําเภอสว่างอารมณ์        
พันธุ์ท่ีนิยมปลูก ได้แก่ พันธุ์ระยอง 60 พันธุ์ระยอง 90 และพันธุ์เกษตรศาสตร์ 50 เป็นต้น โดยมีผลผลิตเฉลี่ย 
3.45 กิโลกรัมต่อไร่ (สํานักงานเกษตรจังหวัดอุทัยธานี, 2558) พ้ืนท่ีปลูกมันสําปะหลังส่วนใหญ่เป็นของเกษตรกร
รายย่อย แหล่งรับซื้อท่ีสําคัญ คือ โรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ผลิตแป้งมันและมันเส้น ท่ีอําเภอบ้านไร่ 
3 แห่ง ได้แก่ บริษัทโชคชัย สตาร์ช จํากัด บริษัทโชคชัยโมดิฟายด์ สตาร์ช จํากัด ผลิตแป้งมันดัดแปลง กําลัง
การผลิต 36,000 ตันต่อปี และบริษัท เอส ดับเบ้ิลยู มัลติเทค สตาร์ช จํากัด และท่ีอําเภอลานสัก 1 แห่ง ได้แก่ 
โรงงานแป้งมันลานสัก กําลังการผลิต 70 ตันต่อวัน มีลานตากและแหล่งรับซ้ือ 53 แห่ง กระจายอยู่ท่ัวพ้ืนท่ีปลูก 
(สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุทัยธานี, 2556) (ภาพท่ี 11) 
    - ข้าวโพด (A202) มีเนื้อท่ี 129,069 ไร่ หรือร้อยละ 3.07 ของเนื้อท่ีจังหวัด     
แหล่งปลูกท่ีสําคัญ ได้แก่ อําเภอบ้านไร่ อําเภอทัพทัน และอําเภอห้วยคต จากการสอบถามเกษตรกร ข้าวโพด   
ท่ีนิยมปลูกส่วนใหญ่เป็นข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ พันธุ์ซีพี 818 และพันธุ์ซีพี 888 เป็นต้น โดยมีผลผลิตเฉลี่ย 935 
กิโลกรัมต่อไร่ (สํานักงานเกษตรจังหวัดอุทัยธานี, 2558) (ภาพท่ี 12) 
    - สับปะรด (A205) มีเนื้อท่ี 38,604 ไร่ หรือร้อยละ 0.92 ของเนื้อท่ีจังหวัด        
แหล่งปลูกท่ีสําคัญ ได้แก่ อําเภอบ้านไร่ อําเภอห้วยคต และอําเภอลานสัก พ้ืนท่ีปลูกส่วนใหญ่ปลูกตาม
พ้ืนท่ีลาดชันเชิงเขา และนิยมปลูกเป็นพืชแซมยางพาราในช่วงอายุ 1-3 ปี พันธุ์ท่ีนิยมปลูกเป็นพันธุ์ปัตตาเวีย     
ซ่ึงเป็นสับปะรดโรงงาน ผลผลิตเฉลี่ย 10,902 กิโลกรัมต่อไร่ (สํานักงานเกษตรจังหวัดอุทัยธานี, 2558)        
โดยจะมีโรงงานอุตสาหกรรมจากภาคกลางและภาคตะวันออก มารับซ้ือถึงพ้ืนท่ีปลูก (ภาพท่ี 13) 
    นอกจากนี้ยังมีพ้ืนท่ีไร่ร้าง (A200) ซ่ึงกระจายอยู่ท่ัวไป มีเนื้อท่ี 1,948 ไร่ หรือร้อยละ 
0.05 ของเนื้อท่ีจังหวัด 
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   ภาพท่ี 10 ข้อมูลจากภาพดาวเทียมรายละเอียดสูง บันทึกข้อมูลเม่ือวันท่ี 10 เมษายน พ.ศ. 2557 
         แสดงพ้ืนท่ีอ้อย (บน) และพ้ืนท่ีปลูกอ้อย (ล่าง) บริเวณอําเภอบ้านไร่  
  บันทึกภาพเม่ือวันท่ี 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 
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   ภาพท่ี 11 ข้อมูลจากภาพดาวเทียมรายละเอียดสูง บันทึกข้อมูลเม่ือวันท่ี 10 เมษายน พ.ศ. 2557 
  แสดงพ้ืนท่ีมันสําปะหลัง (บน) และพ้ืนท่ีปลูกมันสําปะหลัง (ล่าง) บริเวณอําเภอลานสัก 
  บันทึกภาพเม่ือวันท่ี 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 
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 ภาพท่ี 12 ข้อมูลจากภาพดาวเทียมรายละเอียดสูง บันทึกข้อมูลเม่ือวันท่ี 10 เมษายน พ.ศ. 2557           
     แสดงพ้ืนท่ีข้าวโพด (บน) และพ้ืนท่ีปลูกข้าวโพด (ล่าง) บริเวณอําเภอบ้านไร่  
    บันทึกภาพเม่ือวันท่ี 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 
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   ภาพท่ี 13 ข้อมูลจากภาพดาวเทียมรายละเอียดสูง บันทึกข้อมูลเม่ือวันท่ี 10 เมษายน พ.ศ. 2557 
         แสดงพ้ืนท่ีสับปะรด (บน) และพ้ืนท่ีปลูกสับปะรด (ล่าง) บริเวณอําเภอลานสัก 
  บันทึกภาพเม่ือวันท่ี 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 
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   (3) ไม้ยืนต้น (A3) มีเนื้อท่ี 98,682 ไร่ หรือร้อยละ 2.34 ของเนื้อท่ีจังหวัด ประกอบด้วย    
พืชเศรษฐกิจท่ีสําคัญของจังหวัด คือ ยางพารา ยูคาลิปตัส สัก และปาล์มน้ํามัน  
    - ยางพารา (A302) มีเนื้อท่ีปลูก 48,926 ไร่ หรือร้อยละ 1.16 ของเนื้อท่ีจังหวัด 
โดยมีพ้ืนท่ีให้ผลผลิตแล้วประมาณร้อยละ 46 ของพ้ืนท่ีปลูกท้ังจังหวัด พบปลูกมากท่ีอําเภอบ้านไร่ อําเภอห้วยคต 
และอําเภอลานสัก พันธุ์ท่ีนิยมปลูก ได้แก่ พันธุ์ RRIM 600 ซ่ึงทนต่อสภาพแห้งแล้งได้ดี และพันธุ์ RRIT 251 
ซ่ึงเป็นพันธุ์ท่ีให้ผลผลิตสูงกว่า และต้านทานโรคเปลือกแห้งได้ดี  แต่ไม่ควรปลูกในพ้ืนท่ีลาดชันท่ีดินต้ืน ผลผลิต
เฉลี่ยรวมท้ังจังหวัด 285.91 กิโลกรัมต่อไร่ เกษตรกรนิยมขายยางแผ่นดิบ ร้อยละ 80 และยางก้อนถ้วย ร้อยละ 20 
แหล่งรับซ้ือท่ีสําคัญ คือ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนห้วยคต อําเภอห้วยคต กลุ่มสหกรณ์ยาง-สํานักงานการปฏิรูปท่ีดิน
เพ่ือเกษตรกรรมบ้านน้ําดี อําเภอบ้านไร่ กลุ่มชาวสวนยาง บ้านดินแดง อําเภอลานสัก (สํานักงานกองทุนสงเคราะห์
การทําสวนยางจังหวัดอุทัยธานี, 2557) และโรงงานอุตสาหกรรมแปรรูป เช่น โรงงานอุทัยบางกอก
รับเบอร์ อําเภอห้วยคต บริษัทแสงทัยผลิตยาง (สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุทัยธานี, 2556) (ภาพท่ี 14)
    - ยูคาลิปตัส (A304) มีเนื้อท่ี 18,552 ไร่ หรือร้อยละ 0.44 ของเนื้อท่ีจังหวัด 
พบปลูกมากท่ีอําเภอบ้านไร่ และอําเภอลานสัก พ้ืนท่ีปลูกส่วนใหญ่เป็นแปลงขนาดเล็กของเกษตรกรรายย่อย 
โดยปลูกเพ่ือเป็นการค้าในอุตสาหกรรมเยื่อกระดาษ เนื่องจากมีอายุสั้น 3-5 ปี เติบโตเร็ว สามารถปลูก        
ได้เกือบทุกสภาพพ้ืนท่ี แหล่งรับซ้ือท่ีสําคัญ คือ โรงงานแป้งมันทัพหลวง สตาร์ช ต้ังอยู่ท่ีอําเภอบ้านไร่ ซ่ึงเป็น
โรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ ผลิตแป้งมันและรับซ้ือไม้ยูคาลิปตัสอีกด้วย (สํานักงานอุตสาหกรรม
จังหวัดอุทัยธานี, 2556) (ภาพท่ี 15) 
    - ไม้ยืนต้นผสม (A301) มีเนื้อท่ี 11,306 ไร่ หรือร้อยละ 0.27 ของเนื้อท่ีจังหวัด 
พบมากท่ีบริเวณริมแม่น้ําสะแกกรัง แม่น้ําเจ้าพระยา และลําน้ําอ่ืน ๆ บริเวณอําเภอเมืองอุทัยธานี และอําเภอ
สว่างอารมณ์ พันธุ์ไม้ท่ีพบส่วนใหญ่เป็นจามจุรี ยางนา และไผ่ป่า เป็นต้น (ภาพท่ี 16) 
    - สัก (A305) มีเนื้อท่ี 10,362 ไร่ หรือร้อยละ 0.25 ของเนื้อท่ีจังหวัด แหล่งปลูก
ท่ีสําคัญ คือ อําเภอบ้านไร่ และอําเภอลานสัก พ้ืนท่ีปลูกส่วนใหญ่เป็นแปลงขนาดเล็กของเกษตรกรรายย่อย 
เป็นไม้เศรษฐกิจท่ีสําคัญชนิดหนึ่ง แต่ต้องใช้ระยะเวลายาวนานในการนําไม้มาใช้ประโยชน์ ทําให้เกษตรกร
ปรับเปลี่ยนพ้ืนท่ีไปปลูกพืชท่ีมีอายุสั้นและให้ผลตอบแทนเร็วกว่า เม่ือเปรียบเทียบกับการปลูกสัก เช่น อ้อย 
และมันสําปะหลัง จึงทําให้พ้ืนท่ีปลูกสักลดลง (ภาพท่ี 17) 
  - ปาล์มน้ํามัน (A303) มีเนื้อท่ี 8,827 ไร่ หรือร้อยละ 0.21 ของเนื้อท่ีจังหวัด         
พบปลูกมากท่ีอําเภอบ้านไร่ อําเภอลานสัก และอําเภอห้วยคต ตามลําดับ โดยมีพ้ืนท่ีปลูกท่ีให้ผลผลิตแล้ว
ประมาณร้อยละ 26 ของพ้ืนท่ีปลูกท้ังหมด ผลผลิตเฉลี่ย 1,299 กิโลกรัมต่อไร่ (สํานักงานเกษตรจังหวัดอุทัยธานี, 2557) 
ถือว่าเป็นผลผลิตท่ีค่อนข้างตํ่าเนื่องจากพ้ืนท่ีส่วนใหญ่เพ่ิงให้ผลผลิต แหล่งรับซ้ือท่ีสําคัญ คือ โรงงานสกัดน้ํามันปาล์ม 
หัสดินปาล์ม ต้ังอยู่ท่ีอําเภอบ้านไร่ (สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุทัยธานี, 2556) (ภาพท่ี 18) 
    นอกจากนี้มีไม้ยืนต้นอื่นๆ ได้แก่ ไผ่ (A315) มีเนื้อท่ี 396 ไร่ กระถิน (A308) 
มีเนื้อท่ี 128 ไร่ จามจุรี (A318) มีเนื้อท่ี 55 ไร่ สะเดา (A306) มีเนื้อท่ี 47 ไร่ สนประดิพัทธ์ (A307) มีเนื้อท่ี 
26 ไร่ และตะกู (A323) มีเนื้อท่ี 21 ไร่   
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ภาพท่ี 14 ข้อมูลจากภาพดาวเทียมรายละเอียดสูง บันทึกข้อมูลเม่ือวันท่ี 10 เมษายน พ.ศ. 2557 
  แสดงพ้ืนท่ียางพารา (บน) และพ้ืนท่ีปลูกยางพารา (ล่าง) บริเวณอําเภอบ้านไร่ 
  บันทึกภาพเม่ือวันท่ี 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 
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 ภาพท่ี 15 ข้อมูลจากภาพดาวเทียมรายละเอียดสูง บันทึกข้อมูลเม่ือวันท่ี 10 เมษายน พ.ศ. 2557         
    แสดงพ้ืนท่ียูคาลิปตัส (บน) และพ้ืนท่ีปลูกยูคาลิปตัส (ล่าง) บริเวณอําเภอลานสัก 
   บันทึกภาพเม่ือวันท่ี 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 
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   ภาพท่ี 16 ข้อมูลจากภาพดาวเทียมรายละเอียดสูง บันทึกข้อมูลเม่ือวันท่ี 10 เมษายน พ.ศ. 2557 
  แสดงพ้ืนท่ีไม้ยืนต้นผสม (บน) และพ้ืนท่ีปลูกไม้ยืนต้นผสม (ล่าง) บริเวณอําเภอเมืองอุทัยธานี 
  บันทึกภาพเม่ือวันท่ี 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 
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   ภาพท่ี 17 ข้อมูลจากภาพดาวเทียมรายละเอียดสูง บันทึกข้อมูลเม่ือวันท่ี 10 เมษายน พ.ศ. 2557 
     แสดงพ้ืนท่ีสัก (บน) และพ้ืนท่ีปลูกสัก (ล่าง) บริเวณอําเภอบ้านไร่ 
  บันทึกภาพเม่ือวันท่ี 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 
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     ภาพท่ี 18 ข้อมูลจากภาพดาวเทียมรายละเอียดสูง บันทึกข้อมูลเม่ือวันท่ี 10 เมษายน พ.ศ. 2557        
   แสดงพ้ืนท่ีปาล์มน้ํามัน (บน) และพ้ืนท่ีปลูกปาล์มน้ํามัน (ล่าง) บริเวณอําเภอสว่างอารมณ์ 
   บันทึกภาพเม่ือวันท่ี 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 
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   (4) ไม้ผล (A4) มีเนื้อท่ี 25,424 ไร่ หรือร้อยละ 0.60 ของเนื้อท่ีจังหวัด ประกอบด้วย 
    - ไม้ผลผสม (A401) มีเนื้อท่ี 16,143 ไร่ หรือร้อยละ 0.39 ของเนื้อท่ีจังหวัด  
ไม้ผลส่วนใหญ่มีลักษณะเป็นสวนผสม ได้แก่ กล้วย ส้มโอ มะพร้าว และขนุน เป็นต้น พบมากท่ีอําเภอลานสัก 
อําเภอทัพทัน และอําเภอห้วยคต   
    - มะม่วง (A407) มีเนื้อท่ี 8,014 ไร่ หรือร้อยละ 0.19 ของเนื้อท่ีจังหวัด    
พันธุ์ท่ีนิยมปลูกมีท้ังพันธุ์กินสุก เช่น น้าํดอกไม้ โชคอนันต์ และพันธุ์กินดิบ เช่น เขียวเสวย เป็นต้น พบมาก
ท่ีอําเภอลานสัก อําเภอทัพทัน และอําเภอห้วยคต (ภาพท่ี 19) 
    - มะขาม (A412) มีเนื้อท่ี 450 ไร่ หรือร้อยละ 0.01 ของเนื้อท่ีจังหวัด แหล่งปลูก
มากท่ีอําเภอลานสัก และอําเภอบ้านไร่ 
    นอกจากนี้ยังมีไม้ผลอ่ืน ๆ ท่ีเกษตรกรปลูกเป็นแปลงขนาดเล็กอีกหลายชนิด และเป็น
ท่ีนิยมของนักท่องเท่ียว ได้แก่ กล้วย ลําไย มะม่วงหิมพานต์ ขนุน และมะพร้าว เป็นต้น มีเนื้อท่ีรวม 817 ไร่  
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ภาพท่ี 19 ข้อมูลจากภาพดาวเทียมรายละเอียดสูง บันทึกข้อมูลเม่ือวันท่ี 10 เมษายน พ.ศ. 2557       
  แสดงพ้ืนท่ีมะม่วง (บน) และพ้ืนท่ีปลูกมะม่วง (ล่าง) บริเวณอําเภอสว่างอารมณ์ 
       บันทึกภาพเม่ือวันท่ี 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 
 
 
 



51 
 

  (5) พืชสวน (A5) มีเนื้อท่ี 956 ไร่ หรือร้อยละ 0.03 ของเนื้อท่ีจังหวัด ประกอบด้วย 
พืชสวนผสม (A501) มีเนื้อท่ี 640 ไร่ หรือร้อยละ 0.02 ของเนื้อท่ีจังหวัด นาหญ้า มีเนื้อท่ี 255 ไร่ หรือร้อยละ 
0.01 พืชผัก (A502) มีเนื้อท่ี 40 ไร่ และไม้ดอก ไม้ประดับ (A503) มีเนื้อท่ี 21 ไร่ 
  (6) ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์และโรงเรือนเลี้ยงสัตว์ (A7) มีเนื้อท่ี 6,037 ไร่ หรือร้อยละ 0.13 
ของเนื้อท่ีจังหวัด ประกอบด้วย 
   - ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์ (A701) มีเนื้อท่ี 5,193 ไร่ หรือร้อยละ 0.12 ของเนื้อท่ี
จังหวัด พบกระจายตัวอยู่ในอําเภอบ้านไร่ อําเภอลานสัก และอําเภอหนองฉาง 
   - โรงเรือนเลี้ยงสัตว์ปีก (A703) มีเนื้อท่ี 579 ไร่ หรือร้อยละ 0.01 ของเนื้อท่ี
จังหวัด พบกระจายตัวอยู่ในอําเภอเมืองอุทัยธานี และอําเภอบ้านไร่ 
   นอกจากนี้ยังมีพ้ืนท่ีโรงเรือนเลี้ยงสัตว์ประเภทอ่ืนๆ ได้แก่ โรงเรือนเลี้ยงโค กระบือ 
และม้า (A702) และโรงเรือนเลี้ยงสุกร (A704) มีเนื้อท่ีรวม 265 ไร่ พบกระจายอยู่ท่ัวไปเป็นพ้ืนท่ีเล็กๆ     
ตามอําเภอต่างๆ 
  (7) สถานท่ีเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา (A9) มีเนื้อท่ี 1,822 ไร่ หรือร้อยละ 0.05 ของเนื้อท่ีจังหวัด 
ประกอบด้วย  
   - สถานท่ีเพาะเลี้ยงปลา (A902) มีเนื้อท่ี 1,545 ไร่ หรือร้อยละ 0.04 ของเนื้อท่ี
จังหวัด 
   นอกจากนี้ยังมีสถานท่ีเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําผสม (A901) สถานท่ีเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําร้าง 
(A900) และฟาร์มจระเข้ (A905) มีเนื้อท่ีรวม 277 ไร่ 
  (8) เกษตรผสมผสาน/ไร่นาสวนผสม (A0) มีเนื้อท่ี 123 ไร่ เป็นการทําการเกษตร
ผสมผสานหรือไร่นาสวนผสม พบในอําเภอหนองฉาง และอําเภอเมืองอุทัยธานี 
  3) พ้ืนท่ีป่าไม้ (F) มีเนื้อท่ี 2,199,390 ไร่ หรือร้อยละ 52.28 ของเนื้อท่ีจังหวัด พ้ืนท่ีป่า          
ส่วนใหญ่อยู่ในเขตป่าอนุรักษ์ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง ครอบคลุมพ้ืนท่ีอําเภอลานสัก อําเภอบ้านไร่     
และอําเภอห้วยคต ประกอบด้วย  
   (1) ป่าผลัดใบสมบูรณ์ (F201) มีเนื้อท่ี 1,902,644 ไร่ หรือร้อยละ 45.23 ของเนื้อท่ีจังหวัด 
คลอบคลุมพ้ืนท่ีอําเภอลานสัก อําเภอบ้านไร่ และอําเภอห้วยคต ป่าท่ีพบ ได้แก่ 
    - ป่าเต็งรัง พบในพ้ืนท่ีแห้งแล้ง ความชื้นไม่มากนัก สูงจากระดับทะเลปานกลาง 
200-600 เมตร ดินส่วนใหญ่เป็นดินต้ืนมีหินผสม พันธุ์ไม้ท่ีสําคัญ ได้แก่ เต็ง รัง เหียง พลวง มะขามป้อม รกฟ้า ฯลฯ 
พืชพ้ืนล่างเป็นพวกหญ้าเพ็ก และหญ้าคา 
    - ป่าเบญจพรรณ อยู่ในระดับความสูง 450-900 เมตร จากระดับทะเลปานกลาง 
พบพ้ืนท่ีกระจายมากท่ีสุดกว่าป่าชนิดอ่ืนๆ ชนิดของไม้ท่ีข้ึนอยู่ ได้แก่ มะค่าโมง ซ้อ ประดู่ ตะแบกใหญ่ ตีนนก 
สมอพิเภก กว้าว ฯลฯ  พืชชั้นล่าง ได้แก่ ไผ่ป่า และหญ้าต่างๆ 
   (2) ป่าดิบสมบูรณ์ (F101) มีเนื้อท่ี 224,977 ไร่ หรือร้อยละ 5.35 ของเนื้อท่ีจังหวัด  
อยู่บริเวณพ้ืนท่ีอําเภอบ้านไร่ และอําเภอลานสัก ป่าท่ีพบ ได้แก่  
    - ป่าดิบชื้น พบในบริเวณลําห้วยต่างๆ ท่ีมีความชื้นสูง หรือท่ีราบลุ่มริมแม่น้ํา
สายใหญ่ มีพ้ืนท่ีไม่มากนักบริเวณหุบเขา ในเขตป่าอนุรักษ์และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง สูงจากระดับ
ทะเลปานกลาง 400-1,000 เมตร ไม้ท่ีพบอยู่ท่ัวไป ได้แก่ ยางกล่อง ยางขน ยางเสี้ยน กระบาก ยางปาย          
เคียมคะนอง ฯลฯ ไม้พุ่มก็มีหลายชนิด เช่น ส้มกุ้ง ข้าวสารหลวง ชะโอน คานหามเสือ เป็นต้น ส่วนบริเวณ    
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ฝั่งลําธารจะมีพวก ลําพูป่า กระทุ่ม มหาสะดํา ละอองไฟฟ้า พืชอิงอาศัยท่ีพบโดยท่ัวไป ได้แก่ กระปอกเล็ก 
ชายผ้าสีดา เป็นต้น 
    - ป่าดิบเขา พบกระจายตามเทือกเขาสูงชัน จากระดับทะเลปานกลาง        
1,000-1,550 เมตร บริเวณยอดเขา เทือกเขาเขียว เทือกเขาใหญ่ เทือกเขาเย็น เป็นพ้ืนท่ีท่ีมีความหนาวเย็น 
และมีความชื้นตลอดปี (มูลนิธิสืบนาคะเสถียร, 2558) 
    - ป่าดิบแล้ง พบข้ึนในบริเวณพ้ืนท่ีค่อนข้างราบ สูงจากระดับทะเลปานกลาง 
100-400 เมตร ไม้ท่ีพบขึ้นอยู่ท่ัวไป ได้แก่ ยางนา ยางแดง สะเดาปัก ตะเคียนทอง มะค่าโมง ตาเสือ        
หมากนางลิง เป็นต้น พืชชั้นล่าง เช่น พืชในสกุลขิงข่า กระเจียว และกล้วยป่า เป็นต้น 
   (3) ป่าผลัดใบรอสภาพฟ้ืนฟู (F200) มีเนื้อท่ี 62,393 ไร่ หรือร้อยละ 1.48 ของเนื้อท่ี
จังหวัด พบกระจายอยู่ท่ัวไปบริเวณโดยรอบเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง ป่าท่ีพบ ได้แก่ 
    - ป่าเต็งรัง พบในพ้ืนท่ีแห้งแล้ง ความชื้นไม่มากนัก สูงจากระดับทะเลปานกลาง 
200-600 เมตร ดินส่วนใหญ่เป็นดินต้ืนมีหินผสม พันธุ์ไม้ท่ีสําคัญ ได้แก่ เต็ง รัง เหียง พลวง มะขามป้อม รกฟ้า ฯลฯ 
พืชพ้ืนล่างเป็นพวกหญ้าเพ็ก และหญ้าคา 
    - ป่าเบญจพรรณ อยู่ในระดับความสูง 450-900 เมตร จากระดับทะเลปานกลาง 
พบพ้ืนท่ีกระจาย มากท่ีสุดกว่าป่าชนิดอ่ืนๆ ชนิดของไม้ท่ีข้ึนอยู่ ได้แก่ มะค่าโมง ซ้อ ประดู่ ตะแบกใหญ่ ตีนนก 
สมอพิเภก กว้าว ฯลฯ พืชชั้นล่าง ได้แก่ ไผ่ป่า และหญ้าต่างๆ 

   (4) ป่าปลูกสมบูรณ์ (F501) มีเนื้อท่ี 9,376 ไร่ หรือร้อยละ 0.22 ของเนื้อท่ีจังหวัด 
พบในอําเภอลานสัก และอําเภอสว่างอารมณ์ 

  4) พ้ืนท่ีน้ํา (W)  มีเนื้อท่ี 67,278 ไร่ หรือร้อยละ 1.62 ของเนื้อท่ีจังหวัด ประกอบด้วย  
   (1) แหล่งน้ําธรรมชาติ ได้แก่ แม่น้ํา ลําคลอง ห้วย (W101) มีเนื้อท่ี 31,483 ไร่       
หรือร้อยละ 0.75 ของเนื้อท่ีจังหวัด แม่น้ําท่ีสําคัญ คือ แม่น้ําเจ้าพระยา แม่น้ําสะแกกรัง และลําห้วยทับเสลา 
หนอง บึง (W102) มีเนื้อท่ี 2,715 ไร่ หรือร้อยละ 0.07 ของเนื้อท่ีจังหวัด 
   (2) แหล่งน้ําท่ีสร้างข้ึน ได้แก่ อ่างเก็บน้ํา (W201) มีเนื้อท่ี 21,655 ไร่ หรือร้อยละ 
0.52 ของเนื้อท่ีจังหวัด อ่างเก็บน้ําท่ีสําคัญ เช่น อ่างเก็บน้ําทับเสลา อ่างเก็บน้ําห้วยขุนแก้ว รองลงมา ได้แก่ 
บ่อน้ําในไร่นา มีเนื้อท่ี 9,099 ไร่ หรือร้อยละ 0.22 ของเนื้อท่ีจังหวัด และคลองชลประทาน (W203) มีเนื้อท่ี 
2,326 ไร่ หรือร้อยละ 0.06 ของเนื้อท่ีจังหวัด 

  5) พ้ืนท่ีเบ็ดเตล็ด (M) มีเนื้อท่ี 47,646 ไร่ หรือร้อยละ 1.12 ของเนื้อท่ีจังหวัด ประกอบด้วย       
   (1) ทุ่งหญ้าสลับไม้พุ่ม/ไม้ละเมาะ (M102) มีเนื้อที่ 37,796 ไร่ หรือร้อยละ 0.90     
ของเนื้อท่ีจังหวัด พบกระจายอยู่ในทุกอําเภอ 
   (2) ทุ่งหญ้าธรรมชาติ (M101) มีเนื้อท่ี 5,195 ไร่ หรือร้อยละ 0.12 ของเนื้อท่ีจังหวัด 
  (3) พ้ืนท่ีลุ่ม (M201) มีเนื้อท่ี 1,773 ไร่ หรือร้อยละ 0.04 ของเนื้อท่ีจังหวัด พบมาก
บริเวณอําเภอเมืองอุทัยธานี  
   นอกจากนี้ยังมีพ้ืนท่ีอ่ืนๆ ได้แก่ พ้ืนท่ีถม (M405) บ่อลูกรัง (M302) เหมืองแร่ (M301)    
บ่อดิน (M304) ไผ่ป่า ไผ่หนาม (M103) บ่อทราย (M303) และที่ท้ิงขยะ (M701) เนื้อท่ีรวม 2,882 ไร่       
หรือร้อยละ 0.06 ของเนื้อท่ีจังหวัด 
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3.2 การเปล่ียนแปลงการใช้ท่ีดินจังหวัดอุทัยธานี ระหว่างปี พ.ศ. 2554 และ ปี พ.ศ. 2558 

 การเปลี่ยนแปลงการใช้ท่ีดินจังหวัดอุทัยธานี ระหว่าง ปี พ.ศ. 2554 และ ปี พ.ศ. 2558 ข้ึนอยู่กับปัจจัย
หลักหลายประการ เช่น สภาพพ้ืนท่ี ทรัพยากรดิน แหล่งน้ําและการพัฒนาระบบชลประทาน รวมถึงนโยบาย
ของรัฐบาล การเปลี่ยนแปลงการใช้ท่ีดินของจังหวัดอุทัยธานี โดยใช้ข้อมูลสภาพการใช้ท่ีดิน ปี พ.ศ. 2554       
เป็นฐานเพ่ือเปรียบเทียบ โดยการซ้อนทับทางคณิตศาสตร์ (Intersection) ด้วยข้อมูลสภาพการใช้ท่ีดิน ปี พ.ศ. 2558 
(ตารางท่ี 6-7 และภาพท่ี 20) พบว่ามีการเปลี่ยนแปลงการใช้ท่ีดิน ดังนี้  

ตารางท่ี 6 เปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงการใช้ท่ีดินจังหวัดอุทัยธานี ระหว่าง ปี พ.ศ. 2554 และ ปี พ.ศ. 2558 

ประเภทการใช้ท่ีดิน  
     เนื้อท่ีใน ปี พ.ศ. 2554   เนื้อท่ีใน ปี พ.ศ. 2558  การเปลี่ยนแปลง  

 ไร่     ร้อยละ    ไร่    ร้อยละ    ไร่    ร้อยละ *  

 พ้ืนท่ีชุมชนและส่ิงปลูกสร้าง  122,983  2.91  147,374  3.50   + 24,391   + 19.83  

 พ้ืนท่ีเกษตรกรรม  1,715,561  40.78  1,744,716  41.48   + 29,155   + 1.70  

 พ้ืนท่ีนา  657,101  15.62  650,466  15.47   - 6,635   - 1.01  

 พืชไร่อื่นๆ  466  0.01  1,948  0.05   + 1,482   + 318.03  

 ข้าวโพด  159,736  3.80  129,069  3.07   - 30,667   - 19.20  

 อ้อย  507,668  12.07    549,815  13.07   + 42,147   + 8.30  

 มันสําปะหลัง  204,044  4.85  241,770   5.75   + 37,726   + 18.49  

 สับปะรด  39,470  0.94   38,604    0.92   - 866   - 2.19  

 ไม้ยืนต้นอื่นๆ  65,262  1.55     40,929      0.97   - 24,333   - 37.29  

 ยางพารา  27,346  0.65  48,926       1.16   + 21,580   + 78.91  

 ปาล์มนํ้ามัน  2,009  0.05  8,827       0.21   + 6,818   + 339.37  

 ไม้ผล  45,674  1.08  25,424  0.60   - 20,250   - 44.34  

 พ้ืนท่ีเกษตรอื่นๆ  6,785  0.16  8,938  0.21   + 2,153   + 31.73  

 พ้ืนท่ีป่าไม้  2,246,681  53.42  2,199,390  52.28   - 47,291   - 2.10  

 ป่าสมบูรณ์  2,153,712  51.21  2,136,997  50.80   - 16,715   - 0.78  

 ป่ารอสภาพฟ้ืนฟู  92,969  2.21  62,393        1.48   - 30,576   - 32.89  

 พ้ืนท่ีน้ํา  61,473  1.46  67,278  1.62   + 5,805   + 9.44  

 พ้ืนท่ีเบ็ดเตล็ด  59,706  1.43  47,646  1.12   - 12,060   - 20.20  

 รวมท้ังหมด  4,206,404  100.00  4,206,404  100.00      
 

หมายเหตุ : * ร้อยละเม่ือเปรียบเทียบกับเนื้อท่ีเดิม  - ลดลง  + เพ่ิมข้ึน 
ท่ีมา : จากการวิเคราะห์โดยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 
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ตารางที่ 7 รายละเอียดการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินจังหวัดอุทัยธานี ระหว่าง ปี พ.ศ. 2554 และ ปี พ.ศ. 2558 
 

ที่มา : จากการวิเคราะห์โดยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์  คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 
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ภาพที่ 20 พื้นที่ที่มีการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินจังหวัดอุทัยธานี เมื่อเปรียบเทียบระหว่าง ปี พ.ศ. 2554 และ ปี พ.ศ. 2558 
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  3.2.1 พ้ืนท่ีชุมชนและส่ิงปลูกสร้าง โดยพ้ืนท่ีชุมชนเพ่ิมข้ึนจาก 122,983 ไร่ ในปี พ.ศ. 2554         
เป็น 147,374 ไร่ ในปี พ.ศ. 2558 เนื้อท่ีเพ่ิมข้ึน 24,391 ไร่ หรือร้อยละ 19.83 ของเนื้อท่ีเดิม ซ่ึงพ้ืนท่ีชุมชน
และสิ่งปลูกสร้างเดิม ในปี พ.ศ. 2554 มีเนื้อท่ี 117,949 ไร่ พ้ืนท่ีชุมชนท่ีเพ่ิมข้ึนเปลี่ยนแปลงมาจากพ้ืนท่ีนา
มากท่ีสุด 8,166 ไร่ รองลงมาได้แก่ พ้ืนท่ีไม้ผล 5,973 ไร่ พ้ืนท่ีปลูกอ้อย 4,205 ไร่ และพ้ืนท่ีอ่ืนๆ ได้แก่ พ้ืนท่ี
เบ็ดเตล็ด พ้ืนท่ีปลูกมันสําปะหลัง พ้ืนท่ีไม้ยืนต้นอ่ืนๆ พ้ืนท่ีปลูกข้าวโพด พ้ืนท่ีป่ารอสภาพฟ้ืนฟู พ้ืนท่ีป่าสมบูรณ์ 
พ้ืนท่ีปลูกยางพารา พ้ืนท่ีปลูกสับปะรด พ้ืนท่ีน้ํา พ้ืนท่ีเกษตรอ่ืนๆ พ้ืนท่ีพืชไร่อ่ืนๆ  และพ้ืนท่ีปลูกปาล์มน้ํามัน 
รวมเนื้อท่ี 11,081 ไร่ พ้ืนท่ีท่ีเพ่ิมข้ึนเกิดจากการขยายตัวของท่ีอยู่อาศัย พ้ืนท่ีชุมชน ตัวเมืองและย่านการค้า 
โรงงานอุตสาหกรรม และแหล่งรับซ้ือทางการเกษตร กระจายอยู่ในทุกอําเภอ (ตารางท่ี 6-7 และภาพท่ี 21-23)  
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ภาพที่ 21 การเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินประเภทพื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง ระหว่าง ปี พ.ศ. 2554 และ ปี พ.ศ. 2558     
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 ภาพท่ี 22 การเปลี่ยนแปลงพ้ืนท่ีปลูกอ้อย ท่ีเปลี่ยนแปลงไปเป็นพ้ืนท่ีโรงงานอุตสาหกรรม 
            บริเวณอําเภอสว่างอารมณ์ ข้อมูลจากภาพถ่ายออร์โธสีเชิงเลข กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
     บันทึกเม่ือ พ.ศ. 2545 (บน) และข้อมูลจากภาพดาวเทียมรายละเอียดสูง  
   บันทึกเม่ือวันท่ี 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 (ล่าง) 
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  ภาพท่ี 23 การเปลี่ยนแปลงพ้ืนท่ีนา ท่ีเปลี่ยนแปลงไปเป็นโรงงานอุตสาหกรรม บริเวณอําเภอหนองขาหย่าง  
       ข้อมูลจากภาพถ่ายออร์โธสีเชิงเลข กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ บันทึกเม่ือ พ.ศ. 2545 (บน) 
  และข้อมูลจากภาพดาวเทียมรายละเอียดสูง บันทึกเม่ือวันท่ี 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 (ล่าง) 
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 3.2.2 พ้ืนท่ีเกษตรกรรม ในภาพรวมพ้ืนท่ีเกษตรกรรมของจังหวัดอุทัยธานีเพ่ิมข้ึนจาก 1,715,561 ไร่ 
ในปี พ.ศ. 2554 เป็น 1,744,716 ไร่ ในปี พ.ศ. 2558 เนื้อท่ีเพ่ิมข้ึน 29,155 ไร่ หรือร้อยละ 1.70 ของเนื้อท่ีเดิม 
โดยมีรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงเป็นรายพืช ดังนี้ (ตารางท่ี 6-7) 
  1) พ้ืนท่ีนา เนื้อท่ีลดลงจาก 657,101 ไร่ ในปี พ.ศ. 2554 เป็น 650,466 ไร่ ในปี พ.ศ. 2558 
เนื้อท่ีลดลง 6,635 ไร่ หรือลดลงร้อยละ 1.01 ของเนื้อที่เดิม ซ่ึงพ้ืนท่ีนาเดิมในปี พ.ศ. 2554 มีจํานวน 
603,593 ไร่ ส่วนใหญ่เปลี่ยนไปเป็นพ้ืนท่ีปลูกอ้อย ในปี พ.ศ. 2558 มากท่ีสุด 29,842 ไร่ พบมากท่ีอําเภอลานสัก      
อําเภอหนองฉาง อําเภอสว่างอารมณ์ และอําเภอทัพทัน รองลงมาเปลี่ยนแปลงไปเป็นพ้ืนท่ีชุมชน                
และสิ่งปลูกสร้าง 8,166 ไร่ พ้ืนท่ีเบ็ดเตล็ด 4,092 ไร่ และพ้ืนท่ีอ่ืนๆ ได้แก่ พ้ืนท่ีปลูกมันสําปะหลัง พ้ืนท่ีน้ํา        
พ้ืนท่ีปลูกข้าวโพด พ้ืนท่ีเกษตรอ่ืนๆ พ้ืนท่ีปลูกไม้ยืนต้นอื่นๆ พ้ืนท่ีปลูกไม้ผล พ้ืนท่ีปลูกยางพารา                   
พ้ืนท่ีปลูกปาล์มน้ํามัน รวมเนื้อท่ี 11,408 ไร่ (ภาพท่ี 24) 
   ในขณะเดียวกันพบว่าพ้ืนท่ีนา ปี พ.ศ. 2558 เปลี่ยนแปลงมาจากการใช้ท่ีดินประเภทอ่ืนๆ 
ในปี พ.ศ. 2554 โดยเปลี่ยนแปลงมาจากพ้ืนท่ีปลูกอ้อยมากท่ีสุด 12,477 ไร่ พบมากท่ีอําเภอลานสัก อําเภอ
หนองฉาง และอําเภอบ้านไร่ รองลงมาเป็นพ้ืนท่ีเบ็ดเตล็ด 8,496 ไร่ พื้นที่ปลูกมันสําปะหลัง 5,883 ไร่       
และพ้ืนท่ีอ่ืนๆ ได้แก่ พ้ืนท่ีปลูกข้าวโพด พ้ืนท่ีไม้ยืนต้นอ่ืนๆ พ้ืนท่ีป่ารอสภาพฟ้ืนฟู พ้ืนท่ีไม้ผล พ้ืนท่ีเกษตรอ่ืนๆ 
และพ้ืนท่ีป่าสมบูรณ์ รวมเนื้อท่ี 16,809 ไร่ (ภาพท่ี 24-25) 
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ภาพที่ 24 การเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินประเภทพื้นที่นา ระหว่าง ปี พ.ศ. 2554 และ ปี พ.ศ. 2558     
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 ภาพท่ี 25 การเปลี่ยนแปลงพ้ืนท่ีปลูกมันสําปะหลัง ในปี พ.ศ. 2554 ท่ีเปลี่ยนแปลงไปเป็นพ้ืนท่ีนา  
  ในปี พ.ศ. 2558 บริเวณอําเภอลานสัก ข้อมูลจากภาพดาวเทียมไทยโชต  
       บันทึกเม่ือวันท่ี 11 มีนาคม พ.ศ. 2553 (บน)  
   และข้อมูลจากภาพดาวเทียมรายละเอียดสูง บันทึกเม่ือวันท่ี 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557 (ล่าง) 
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 2) พืชไร่อ่ืนๆ ได้แก่ พืชไร่ผสม และพ้ืนท่ีไร่ร้าง มีเนื้อท่ีเพ่ิมข้ึนจาก 466 ไร่ ในปี พ.ศ. 2554 
เป็น 1,948 ไร่ ในปี พ.ศ. 2558 โดยมีจํานวนเนื้อท่ีเพิ่มข้ึน 1,482 ไร่ หรือร้อยละ 318.03 ของเนื้อท่ีเดิม      
โดยมีพ้ืนท่ีพืชไร่เดิมในปี พ.ศ. 2554 จํานวน 30 ไร่ โดยเปลี่ยนแปลงมาจากพ้ืนท่ีปลูกข้าวโพดมากท่ีสุด 1,000 ไร่ 
พบมากท่ีอําเภอสว่างอารมณ์ และอําเภอบ้านไร่ รองลงมาเป็นพ้ืนท่ีปลูกอ้อย 620 ไร่ และพ้ืนท่ีอ่ืนๆ ได้แก่ 
พ้ืนท่ีปลูกมันสําปะหลัง และพ้ืนท่ีปลูกสับปะรด รวมเนื้อท่ี 298 ไร่ (ตารางท่ี 6-7) 
    ในขณะเดียวกันพ้ืนท่ีพืชไร่อ่ืนๆ เปลี่ยนแปลงไปเป็นการใช้ท่ีดินประเภทอ่ืนๆ ในปี พ.ศ. 2558 
โดยเปลี่ยนแปลงไปเป็นพ้ืนท่ีปลูกอ้อยมากที่สุด 136 ไร่ รองลงมาเป็นพ้ืนท่ีปลูกมันสําปะหลัง 98 ไร่     
และพ้ืนท่ีอ่ืนๆ ได้แก่ พ้ืนท่ีปลูกข้าวโพด พ้ืนท่ีปลูกปาล์มน้ํามัน พ้ืนท่ีปลูกไม้ยืนต้นอ่ืนๆ และพ้ืนท่ีชุมชน
และสิ่งปลูกสร้าง รวมเนื้อท่ี 202 ไร่  
  3) ข้าวโพด เนื้อท่ีลดลงจาก 159,736 ไร่ ในปี พ.ศ. 2554 เป็น 129,069 ไร่ ในปี พ.ศ. 2558    
เนื้อท่ีลดลง 30,667 ไร่ หรือลดลงร้อยละ 19.20 ของเนื้อที่เดิม ซ่ึงพ้ืนท่ีปลูกข้าวโพดเดิมในปี พ.ศ. 2554 
จํานวน 69,285 ไร่ ส่วนใหญ่เปลี่ยนไปเป็นพ้ืนที่ปลูกมันสําปะหลังในปี พ.ศ. 2558 มากที่สุด 36,107 ไร่     
พบมากท่ีอําเภอสว่างอารมณ์ อําเภอลานสัก และอําเภอบ้านไร่ รองลงมาเปลี่ยนแปลงไปเป็นพ้ืนท่ีปลูกอ้อย 
34,810 ไร่ พ้ืนท่ีนา 5,221 ไร่ และพ้ืนท่ีอ่ืนๆ ได้แก่ พ้ืนท่ีปลูกสับปะรด พ้ืนท่ีปลูกยางพารา พ้ืนท่ีปลูกไม้ยืนต้นอ่ืนๆ 
พ้ืนท่ีชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง พ้ืนท่ีปลูกพืชไร่อื่นๆ พ้ืนท่ีเบ็ดเตล็ด พ้ืนท่ีปลูกปาล์มน้ํามัน พ้ืนท่ีปลูกไม้ผล 
พ้ืนท่ีน้ํา พ้ืนท่ีเกษตรอ่ืนๆ และพ้ืนท่ีป่าสมบูรณ์ รวมเนื้อท่ี 14,313 ไร่ (ภาพที่ 26) 
   ในขณะเดียวกันพ้ืนท่ีปลูกข้าวโพด ปี พ.ศ. 2558 เปลี่ยนแปลงมาจากการใช้ท่ีดินประเภทอ่ืนๆ 
ในปี พ.ศ. 2554 โดยเปลี่ยนแปลงมาจากพ้ืนท่ีป่ารอสภาพฟ้ืนฟูมากท่ีสุด 14,224 ไร่ พบมากท่ีอําเภอบ้านไร่ 
อําเภอห้วยคต และอําเภอลานสัก (ภาพท่ี 27) รองลงมาเปลี่ยนแปลงมาจากพ้ืนท่ีปลูกอ้อย 13,890 ไร่ พ้ืนท่ี
ปลูกมันสําปะหลัง 9,912 ไร่ และพ้ืนท่ีอ่ืนๆ ได้แก่ พ้ืนท่ีป่าสมบูรณ์ พ้ืนท่ีปลูกสับปะรด พ้ืนท่ีไม้ยืนต้นอ่ืนๆ 
พ้ืนท่ีเบ็ดเตล็ด พ้ืนท่ีนา พ้ืนท่ีปลูกไม้ผล และพ้ืนท่ีปลูกพืชไร่อ่ืนๆ รวมเนื้อท่ี 20,514 ไร่  
   ท้ังนี้สาเหตุท่ีพ้ืนท่ีปลูกข้าวโพดลดลง เนื่องจากปัญหาภัยแล้ง ฝนท้ิงช่วงยาวนาน ผลผลิต
เสียหาย ทําให้เกษตรกรปรับเปลี่ยนไปปลูกพืชอ่ืนท่ีให้ผลตอบแทนดีกว่า เช่น อ้อย มันสําปะหลัง และสับปะรด 
เป็นต้น โดยเฉพาะในพื้นท่ีอําเภอบ้านไร่ ซ่ึงเดิมเคยเป็นแหล่งปลูกข้าวโพดท่ีสําคัญของจังหวัดอุทัยธานี 
ประกอบกับราคาท่ีเกษตรกรขายได้ลดลงมากจาก 9.35 บาทต่อกิโลกรัม ในปี พ.ศ. 2555 เหลือ 7.13 บาท
ต่อกิโลกรัม ในปี พ.ศ. 2557 (สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2558)  
   4) อ้อย มีเนื้อท่ีเพ่ิมข้ึนจาก 507,668 ไร่ ในปี พ.ศ. 2554 เป็น 549,815 ไร่ ในปี พ.ศ. 2558   
เนื้อท่ีเพ่ิมข้ึน 42,147 ไร่ หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 8.30 ของเนื้อท่ีเดิม ประกอบด้วยพ้ืนท่ีปลูกอ้อยเดิมในปี พ.ศ. 2554 
จํานวน 398,008 ไร่  และเปลี่ยนแปลงมาจากพ้ืนท่ีปลูกมันสําปะหลัง มากท่ีสุด 53,376 ไร่ พบมากท่ีอําเภอ
ลานสัก อําเภอบ้านไร่ และอําเภอสว่างอารมณ์ รองลงมาเปลี่ยนแปลงมาจากพ้ืนท่ีปลูกข้าวโพด 34,810 ไร่ 
พ้ืนท่ีนา 29,842 ไร่ พ้ืนท่ีปลูกไม้ยืนต้นอ่ืนๆ 11,861 ไร่ และพ้ืนท่ีอ่ืนๆ ได้แก่ พ้ืนท่ีปลูกไม้ผล  พ้ืนท่ีเบ็ดเตล็ด 
พ้ืนท่ีปลูกสับปะรด พ้ืนท่ีป่ารอสภาพฟ้ืนฟู พ้ืนท่ีป่าสมบูรณ์ พ้ืนท่ีเกษตรอ่ืนๆ และพ้ืนท่ีปลูกพืชไร่อ่ืนๆ 
รวมเนื้อท่ี  18,839 ไร่ (ภาพท่ี 28-29) 
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ภาพที่ 26 การเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินประเภทพื้นที่ปลูกข้าวโพด ระหว่าง ปี พ.ศ. 2554 และ ปี พ.ศ. 2558     
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  ภาพท่ี 27 การเปลี่ยนแปลงพ้ืนท่ีป่ารอสภาพฟ้ืนฟู ในปี พ.ศ. 2554 ท่ีเปลี่ยนแปลงไปเป็นพ้ืนท่ีปลูกข้าวโพด  
   ในปี พ.ศ. 2558 บริเวณอําเภอบ้านไร่ ข้อมูลจากภาพดาวเทียมไทยโชต  
   บันทึกเม่ือวันท่ี 11 มีนาคม พ.ศ. 2553 (บน) และข้อมูลจากภาพดาวเทียมรายละเอียดสูง  
   บันทึกเม่ือวันท่ี 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 (ล่าง) 
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ภาพที่ 28 การเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินประเภทพื้นที่ปลูกอ้อย ระหว่าง ปี พ.ศ. 2554 และ ปี พ.ศ. 2558     
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    ภาพท่ี 29  การเปลี่ยนแปลงพ้ืนท่ีปลูกข้าวโพด ในปี พ.ศ. 2554 ท่ีเปลี่ยนแปลงไปเป็น 
  พ้ืนท่ีปลูกอ้อย ใน พ.ศ. 2558 บริเวณอําเภอสว่างอารมณ์ ข้อมูลจากภาพดาวเทียมไทยโชต  
  บันทึกเม่ือวันท่ี 11 มีนาคม พ.ศ. 2553 (บน) และข้อมูลจากภาพดาวเทียม LANDSAT-8 (TM)   
                 บันทึกเม่ือวันท่ี 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 (ล่าง) 
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  ในขณะเดียวกันพ้ืนท่ีปลูกอ้อย ในปี พ.ศ. 2554 เปลี่ยนแปลงไปเป็นการใช้ประโยชน์ท่ีดิน
ประเภทอ่ืน ในปี พ.ศ. 2558 โดยเปลี่ยนแปลงเป็นพ้ืนท่ีปลูกมันสําปะหลังมากท่ีสุด 53,224 ไร่ รองลงมา
เปลี่ยนแปลงไปเป็นพ้ืนท่ีปลูกข้าวโพด 13,890 ไร่ พ้ืนท่ีนา 12,477 ไร่ และพ้ืนท่ีอ่ืนๆ ได้แก่ พ้ืนท่ีปลูกสับปะรด 
พ้ืนท่ีปลูกยางพารา พ้ืนท่ีชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง พ้ืนท่ีเกษตรอ่ืนๆ พ้ืนท่ีปลูกปาล์มน้ํามัน พ้ืนท่ีปลูกไม้ยืนต้นอ่ืนๆ 
พ้ืนท่ีเบ็ดเตล็ด พ้ืนท่ีปลูกไม้ผล พ้ืนท่ีน้ํา และพ้ืนท่ีปลูกพืชไร่อ่ืนๆ รวมเนื้อท่ี 30,069 ไร่ 
   สาเหตุท่ีพ้ืนท่ีปลูกอ้อยเพ่ิมมากข้ึนจาก 507,668 ไร่ ในปี พ.ศ. 2554 เป็น 549,815 ไร่    
ในปี พ.ศ. 2558 หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 8.30 ของเนื้อท่ีเดิม ท้ังนี้เนื่องจากมีแหล่งรับซ้ือท่ีแน่นอน โดยเฉพาะ
เกษตรกรรายใหญ่ท่ีมีพ้ืนท่ีปลูกมากจะต้องมีพันธสัญญาระหว่างเกษตรกรกับโรงงานน้ําตาล ทําให้มีส่วนแบ่ง
ของรายได้ท่ีแน่นอน และหลังการเก็บเก่ียวแต่ละครั้งสามารถไว้ตอเป็นท่อนพันธุ์ แบ่งเก็บเก่ียวได้ถึง 2-3 รุ่น 
เป็นการประหยัดค่าก่ิงพันธุ์ ในปี พ.ศ. 2557-2558 พ้ืนท่ีโดยท่ัวไปประสบปัญหาราคาตกตํ่า เกษตรกรรายย่อย
ท่ีปลูกพืชอ่ืน จึงปรับเปลี่ยนมาปลูกอ้อย ซ่ึงให้ผลตอบแทนท่ีดีและมีแหล่งรับซ้ือท่ีแน่นอน โดยเฉพาะ ในแหล่ง
ปลูกอ้อย ท่ีสําคัญของจังหวัดอุทัยธานี คือ อําเภอบ้านไร่ อําเภอลานสัก และอําเภอสว่างอารมณ์ จะมีแหล่งรับซ้ือ
ท่ีเป็นโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่รองรับผลผลิต คือ โรงงานอุตสาหกรรมน้ําตาลบ้านไร่ ต้ังอยู่ท่ี อําเภอบ้านไร่   
มีกําลังการผลิต 22,000 ตันอ้อยต่อวัน และโรงงานน้ําตาลมิตรเกษตรอุทัยธานี ต้ังอยู่ท่ี อําเภอสว่างอารมณ์ 
กําลังการผลิต 25,000 ตันอ้อยต่อวัน จูงใจทําให้เกษตรกรเปลี่ยนพ้ืนท่ีปลูกข้าวโพด มันสําปะหลัง มาปลูกอ้อย
เพ่ิมมากข้ึน 
  5) มันสําปะหลัง มีเนื้อท่ีเพ่ิมขึ้นจาก 204,044 ไร่ ในปี พ.ศ. 2554 เป็น 241,770 ไร่           
ในปี พ.ศ. 2558 เนื้อที่เพ่ิมข้ึน 37,726 ไร่ หรือเพ่ิมขึ้นร้อยละ 18.49 ของเนื้อที่เดิม ประกอบด้วย พ้ืนท่ี
ปลูกมันสําปะหลังเดิมในปี พ.ศ. 2554 จํานวน 119,418 ไร่ และเพ่ิมข้ึนมาจากพ้ืนท่ีปลูกอ้อย ในปี พ.ศ. 2554 
มากท่ีสุด 53,224 ไร่ พบมากท่ีอําเภอบ้านไร่ อําเภอห้วยคต และอําเภอลานสัก รองลงมาเปลี่ยนแปลงมาจาก
พ้ืนท่ีปลูกข้าวโพด 36,107 ไร่ พ้ืนท่ีปลูกไม้ยืนต้นอ่ืนๆ 9,057 ไร่ และพ้ืนท่ีอ่ืนๆ ได้แก่ พ้ืนท่ีปลูกไม้ผล พ้ืนท่ีป่า    
รอสภาพฟ้ืนฟู พ้ืนท่ีนา พ้ืนท่ีเบ็ดเตล็ด พ้ืนท่ีป่าสมบูรณ์ พ้ืนท่ีปลูกสับปะรด พ้ืนท่ีเกษตรอ่ืนๆ และพ้ืนท่ีปลูก 
พืชไร่อ่ืนๆ รวมเนื้อท่ี 22,457 ไร่ (ภาพท่ี 30-31) 
   ในขณะเดียวกันพื้นที่ปลูกมันสําปะหลัง ในปี พ.ศ. 2554 เปลี่ยนแปลงไปเป็นการใช้
ประโยชน์ท่ีดินประเภทอ่ืนๆ ในปี พ.ศ. 2558 โดยเปลี่ยนแปลงเป็นพ้ืนท่ีปลูกอ้อยมากที่สุด 53,376 ไร่        
พ้ืนท่ีปลูกข้าวโพด 9,912 ไร่ พ้ืนท่ีนา 5,883 ไร่ และพ้ืนท่ีอ่ืนๆ ได้แก่ พ้ืนท่ีปลูกยางพารา พ้ืนท่ีปลูกไม้ยืนต้นอ่ืนๆ 
พ้ืนท่ีชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง พ้ืนท่ีปลูกสับปะรด พ้ืนท่ีปลูกปาล์มน้ํามัน พ้ืนท่ีปลูกไม้ผล พ้ืนท่ีเบ็ดเตล็ด พ้ืนท่ีน้ํา 
พ้ืนท่ีปลูกพืชไร่อ่ืนๆ และพ้ืนท่ีเกษตรอ่ืนๆ รวมเนื้อท่ี 15,403 ไร่  
   สาเหตุท่ีพ้ืนท่ีปลูกมันสําปะหลังปี พ.ศ. 2558 เพ่ิมข้ึนจากปี พ.ศ. 2554 ร้อยละ 18.49 
ของเนื้อท่ีจังหวัด เนื่องจากมีการปรับเปลี่ยนพ้ืนท่ีปลูกอ้อยท่ีรื้อตอท้ิงมาปลูกมันสําปะหลังแทน ประกอบกับ
ราคามันสําปะหลังเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่อง ต้ังแต่ปี พ.ศ. 2556 จากราคาเฉลี่ยท้ังประเทศ 2.09 บาทต่อกิโลกรัม 
เป็น 2.21 บาทต่อกิโลกรัม ในปี พ.ศ. 2558 (สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2558) ประกอบกับประสบปัญหา
ภัยแล้ง ซ่ึงมันสําปะหลังเป็นพืชทนแล้งได้ดี สามารถปลูกและเก็บเก่ียวได้ตลอดท้ังปี รวมท้ังมีแหล่งรับซ้ือ
กระจายท่ัวไปตามแหล่งปลูก ท้ังโรงงานแปรรูปขนาดใหญ่ 4 แห่ง ลานตากและแหล่งรับซ้ือท้ังจังหวัด 53 แห่ง 
จึงจูงใจให้เกษตรกรปลูกมันสําปะหลังเพ่ิมข้ึน 
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ภาพที่ 30 การเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินประเภทพื้นที่ปลูกมันสําปะหลัง ระหว่าง ปี พ.ศ. 2554 และ ปี พ.ศ. 2558    
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  ภาพท่ี 31 การเปลี่ยนแปลงพ้ืนท่ีปลูกอ้อย ในปี พ.ศ. 2554 ท่ีเปลี่ยนแปลงไปเป็นพ้ืนท่ีปลูกมันสําปะหลัง  
     ในปี พ.ศ. 2558 บริเวณอําเภอบ้านไร่ ข้อมูลจากภาพดาวเทียมรายละเอียดสูง  
     บันทึกเม่ือวันท่ี 2 มีนาคม พ.ศ. 2555 (บน) และข้อมูลจากภาพดาวเทียม LANDSAT-8 (TM) 
     บันทึกเม่ือวันท่ี 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 (ล่าง) 
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  6) สับปะรด เนื้อท่ีลดลงจาก 39,470 ไร่ ในปี พ.ศ. 2554 เป็น 38,604 ไร่ ในปี พ.ศ. 2558    
เนื้อท่ีลดลง 866 ไร่ หรือลดลงร้อยละ 2.19 ของเนื้อท่ีเดิม ประกอบด้วย พ้ืนท่ีปลูกสับปะรดเดิม ในปี 
พ.ศ. 2554 จํานวน 18,991 ไร่ และเปลี่ยนแปลงไปเป็นการใช้ประโยชน์ท่ีดินประเภทอ่ืนๆ ในปี พ.ศ. 2558 
โดยเปลี่ยนแปลงเป็นพ้ืนท่ีปลูกยางพารามากท่ีสุด 8,007 ไร่ รองลงมาเปลี่ยนแปลงไปเป็นพ้ืนท่ีปลูกอ้อย 4,066 ไร่ 
พ้ืนท่ีปลูกข้าวโพด 3,807 ไร่ พ้ืนท่ีปลูกมันสําปะหลัง 3,041 ไร่ และพื้นที่อื่นๆ ได้แก่ พ้ืนท่ีปลูกปาล์มน้ํามัน 
พ้ืนท่ีชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง พ้ืนท่ีปลูกไม้ยืนต้นอ่ืนๆ พ้ืนท่ีปลูกไม้ผล พ้ืนท่ีปลูกพืชไร่อ่ืนๆ และพ้ืนท่ี
เบ็ดเตล็ด รวมเนื้อท่ี 1,558 ไร่ (ภาพท่ี 32-33 )  
   สาเหตุท่ีพ้ืนท่ีปลูกลดลง จากปี พ.ศ. 2554 ประมาณร้อยละ 2.19 ของเนื้อท่ีจังหวัด ท้ังนี้
เนื่องจากเกษตรกรนิยมปลูกเป็นพืชแซมในสวนยางพารา ซ่ึงในปัจจุบันต้นยางพาราที่มีอายุ 3 ปีแล้ว จึงไม่
สามารถปลูกสับปะรดแซมในสวนยางได้อีก ประกอบกับช่วงต้นฤดูฝนประสบภาวะปัญหาภัยแล้ง ฝนท้ิงช่วง
เป็นเวลานาน ทําให้เกษตรกรปลูกสับปะรดเพ่ิมในพ้ืนท่ีใหม่น้อย 
   ในขณะเดียวกันพบว่า พ้ืนท่ีปลูกสับปะรด ปี พ.ศ. 2558 เปลี่ยนแปลงมาจากการใช้
ประโยชน์ท่ีดินประเภทอ่ืนๆ ในปี พ.ศ. 2554 โดยเปลี่ยนแปลงมาจากพ้ืนท่ีปลูกอ้อย มากท่ีสุด 7,143 ไร่     
พบมากท่ีอําเภอบ้านไร่ และอําเภอห้วยคต รองลงมาเปลี่ยนแปลงมาจากพ้ืนท่ีปลูกข้าวโพด 4,070 ไร่ และพ้ืนท่ีอ่ืนๆ 
ได้แก่ พ้ืนท่ีป่าสมบูรณ์ พ้ืนท่ีปลูกมันสําปะหลัง พ้ืนท่ีป่ารอสภาพฟ้ืนฟู พ้ืนท่ีเบ็ดเตล็ด พ้ืนท่ีไม้ยืนต้นอ่ืนๆ 
และพื้นที่ปลูกไม้ผล รวมเนื้อท่ี 6,217 ไร่     
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ภาพที่ 32 การเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินประเภทพื้นที่ปลูกสับปะรด ระหว่าง ปี พ.ศ. 2554 และ ปี พ.ศ. 2558     
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 ภาพท่ี 33 การเปลี่ยนแปลงพ้ืนท่ีป่ารอสภาพฟ้ืนฟู ในปี พ.ศ. 2554 ท่ีเปลี่ยนแปลงไปเป็นพ้ืนท่ีปลูกสับปะรด  
    ในปี พ.ศ. 2558 บริเวณอําเภอห้วยคต ข้อมูลจากภาพดาวเทียมไทยโชต  
    บันทึกเม่ือวันท่ี 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553 (บน) และข้อมูลจากภาพดาวเทียมรายละเอียดสูง  
    บันทึกเม่ือวันท่ี 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 (ล่าง) 
 
 
 
 
 
 
 



74 
 

  7) ไม้ยืนต้นอ่ืนๆ เช่น ยูคาลิปตัส สัก สะเดา สนประดิพัทธ์ กระถิน ประดู่ และไผ่ เป็นต้น 
มีเนื้อท่ีลดลงจาก 65,262 ไร่ ในปี พ.ศ. 2554 คงเหลือ 40,929 ไร่ ในปี พ.ศ. 2558 เนื้อท่ีลดลง 24,333 ไร่ 
หรือลดลงร้อยละ 37.29 ของเนื้อท่ีเดิม โดยมีพ้ืนท่ีปลูกไม้ยืนต้นเดิมในปี พ.ศ. 2554 จํานวน 30,026 ไร่       
โดยเปลี่ยนแปลงไปเป็นพ้ืนท่ีปลูกอ้อยมากที่สุด 11,861 ไร่ พบมากในอําเภอบ้านไร่ อําเภอลานสัก       
และอําเภอห้วยคต รองลงมาเปลี่ยนแปลงไปเป็นพื้นที่ปลูกมันสําปะหลัง 9,057 ไร่ และพ้ืนท่ีนา 4,654 ไร่ 
และพ้ืนท่ีอ่ืนๆ ได้แก่ พ้ืนท่ีปลูกข้าวโพด พ้ืนท่ีชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง พ้ืนท่ีเบ็ดเตล็ด พ้ืนท่ีปลูกยางพารา พ้ืนท่ี
ปลูกสับปะรด พ้ืนท่ีปลูกปาล์มน้ํามัน พ้ืนท่ีปลูกไม้ผล พ้ืนท่ีน้ํา และพ้ืนท่ีเกษตรอ่ืนๆ มีเนื้อท่ีรวม 8,841 ไร่  
   ในขณะเดียวกันพบว่า พ้ืนท่ีปลูกไม้ยืนต้นอ่ืนๆ ในปี พ.ศ. 2558 เปลี่ยนแปลงมาจากการ 
ใช้ท่ีดินประเภทอ่ืนๆ ในปี พ.ศ. 2554  โดยเปลี่ยนแปลงมาจากพื้นที่ปลูกมันสําปะหลังมากท่ีสุด 3,919 ไร่      
พบมากในอําเภอลานสัก อําเภอห้วยคต และอําเภอสว่างอารมณ์ รองลงมาคือพ้ืนท่ีปลูกอ้อย 2,105 ไร่ พ้ืนท่ี
ปลูกข้าวโพด 1,645 ไร่ และพ้ืนท่ีอ่ืนๆ ได้แก่ พ้ืนท่ีปลูกไม้ผล พ้ืนท่ีเบ็ดเตล็ด พ้ืนท่ีป่ารอสภาพฟ้ืนฟู พ้ืนท่ีนา พ้ืนท่ี
ป่าสมบูรณ์ พ้ืนท่ีปลูกสับปะรด พ้ืนท่ีปลูกพืชไร่อ่ืนๆ และพ้ืนท่ีเกษตรอ่ืนๆ มีเนื้อท่ีรวม 3,234 ไร่  
  8) ยางพารา มีเนื้อท่ีเพ่ิมข้ึนจาก 27,346 ไร่ ในปี พ.ศ. 2554 เป็น 48,926 ไร่ ในปี พ.ศ. 2558 
เนื้อท่ีเพ่ิมข้ึน 21,580 ไร่ หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 78.91 ของเนื้อท่ีเดิม โดยมีพ้ืนท่ีปลูกยางพาราเดิม ในปี พ.ศ. 2554 
จํานวน 21,661 ไร่ และพื้นท่ีปลูกยางพาราท่ีเพ่ิมข้ึนโดยเปลี่ยนแปลงมาจากพื้นที่ปลูกสับปะรดมากท่ีสุด 
8,007 ไร่ รองลงมาเปลี่ยนแปลงมาจากพ้ืนท่ีปลูกอ้อย 7,123 ไร่ พ้ืนท่ีปลูกมันสําปะหลัง 4,029 ไร่      
และพ้ืนท่ีอ่ืนๆ ได้แก่ พ้ืนท่ีปลูกข้าวโพด พ้ืนท่ีปลูกไม้ผล พ้ืนท่ีปลูกไม้ยืนต้นอ่ืนๆ พ้ืนท่ีป่ารอสภาพฟ้ืนฟู พ้ืนท่ี
เบ็ดเตล็ด พ้ืนท่ีนา พ้ืนท่ีป่าสมบูรณ์ และพ้ืนท่ีปลูกปาล์มน้ํามัน รวมเนื้อท่ี 8,106 ไร่ (ภาพท่ี 34-35) 
   สาเหตุท่ีทําให้พ้ืนท่ีปลูกยางพาราเพ่ิมข้ึน เนื่องจากผลของโครงการส่งเสริมปลูกยางพารา    
ในพ้ืนท่ีเหมาะสมแห่งใหม่ของรัฐบาล ตามยุทธศาสตร์การพัฒนายางพารา ปี พ.ศ. 2552-2556 แต่หลังจากนั้น
ในปี พ.ศ. 2557-2558 พ้ืนท่ีปลูกยางพาราใหม่ชะลอตัวลดลงอย่างมาก เนื่องจากสภาวะเศรษฐกิจของประเทศ
คู่ค้าท่ีสําคัญชะลอตัว ได้แก่ ประเทศจีน ทําให้ปริมาณการส่งออกไปประเทศจีนมีอัตราลดลง ขณะท่ีปริมาณการ
ส่งออกไปอเมริกา และญ่ีปุ่นก็ลดลงเช่นเดียวกัน ทําให้ราคายางพาราในประเทศมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง 
จากราคา 74.75 บาทต่อกิโลกรัม ในปี พ.ศ. 2556 ลดลงเหลือ 53.93 บาทต่อกิโลกรัม ในปี พ.ศ. 2557     
และ 48.60 บาทต่อกิโลกรัม ในปี พ.ศ. 2558 (สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2558) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



75 
                                       

ภาพที่ 34 การเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินประเภทพื้นที่ปลูกยางพารา ระหว่าง ปี พ.ศ. 2554 และ ปี พ.ศ. 2558     
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  ภาพท่ี 35 การเปลี่ยนแปลงพ้ืนท่ีปลูกสับปะรด ในปี พ.ศ. 2554 ท่ีเปลี่ยนแปลงไปเป็นพ้ืนท่ีปลูกยางพารา  
      ในปี พ.ศ. 2558 บริเวณอําเภอบ้านไร่ ข้อมูลจากภาพดาวเทียมไทยโชต  
      บันทึกเม่ือวันท่ี 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553 (บน) และข้อมูลจากภาพดาวเทียมรายละเอียดสูง 
      บันทึกเม่ือวันท่ี 10 เมษายน พ.ศ. 2557 (ล่าง) 
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  9) ปาล์มน้ํามัน มีเนื้อท่ีเพ่ิมข้ึนจาก 2,009 ไร่ ในปี พ.ศ. 2554 เป็น 8,827 ไร่ ในปี พ.ศ. 2558 
เนื้อท่ีเพ่ิมข้ึน 6,818 ไร่ หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 339.37 ของเนื้อท่ีเดิม โดยมีพ้ืนท่ีปลูกปาล์มน้ํามันเดิม ในปี พ.ศ. 2554   
มีจํานวน 1,566 ไร่ พ้ืนท่ีปลูกปาล์มน้ํามัน ในปี พ.ศ. 2558 เปลี่ยนแปลงมาจากพ้ืนท่ีปลูกอ้อยมากท่ีสุด จํานวน 
2,550 ไร่ รองลงมาเปลี่ยนแปลงมาจากพ้ืนท่ีปลูกมันสําปะหลัง 1,254 ไร่ พ้ืนที่ปลูกสับปะรด 1,039 ไร่        
และพื้นที่อื่นๆ ได้แก่ พื้นท่ีปลูกข้าวโพด พ้ืนที่ปลูกยางพารา พ้ืนท่ีปลูกไม้ยืนต้นอ่ืนๆ พ้ืนท่ีปลูกไม้ผล         
พ้ืนท่ีเบ็ดเตล็ด พ้ืนท่ีป่ารอสภาพฟ้ืนฟู พ้ืนท่ีนา พ้ืนท่ีป่าสมบูรณ์ และพ้ืนท่ีพืชไร่อ่ืนๆ รวมเนื้อท่ี 2,418 ไร่  
(ภาพท่ี 36-37) 
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ภาพที่ 36 การเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินประเภทพื้นที่ปลูกปาล์มน้ํามัน ระหว่าง ปี พ.ศ. 2554 และ ปี พ.ศ. 2558     
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 ภาพท่ี 37 การเปลี่ยนแปลงพ้ืนท่ีปลูกมันสําปะหลัง ในปี พ.ศ. 2554 ท่ีเปลี่ยนแปลงไปเป็นพ้ืนท่ีปลูกปาล์มน้ํามัน  
     ในปี พ.ศ. 2558 บริเวณอําเภอสว่างอารมณ์ ข้อมูลจากภาพถ่ายออร์โธสีเชิงเลข  
     กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ บันทึกเม่ือ พ.ศ. 2545 (บน)  
     และข้อมูลจากภาพดาวเทียมรายละเอียดสูง บันทึกเม่ือวันท่ี 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 (ล่าง) 
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  10) ไม้ผล มีเนื้อท่ีลดลงจาก 45,674 ไร่ ในปี พ.ศ. 2554 เป็น 25,424 ไร่ ในปี พ.ศ. 2558 
เนื้อท่ีลดลง 20,250 ไร่ หรือลดลงร้อยละ 44.34 ของเนื้อท่ีเดิม โดยมีพ้ืนท่ีปลูกไม้ผลเดิม ในปี พ.ศ. 2554      
จํานวน 21,431 ไร่ เปลี่ยนแปลงไปเป็นพ้ืนท่ีชุมชนและสิ่งปลูกสร้างมากท่ีสุด 5,973 ไร่ ซ่ึงพบกระจายอยู่
ท่ัวไปทุกอําเภอของจังหวัด รองลงมาเปลี่ยนแปลงไปเป็นพื้นที่ปลูกมันสําปะหลัง 5,302 ไร่ พบมาก      
ท่ีอําเภอลานสัก อําเภอห้วยคต และอําเภอสว่างอารมณ์ พ้ืนท่ีปลูกอ้อย 4,829 ไร่ และพ้ืนท่ีอ่ืนๆ ได้แก่ พ้ืนท่ีปลูก
ข้าวโพด พ้ืนท่ีนา พ้ืนท่ีเบ็ดเตล็ด พ้ืนท่ีปลูกยางพารา พ้ืนท่ีปลูกไม้ยืนต้นอ่ืนๆ พ้ืนท่ีปลูกปาล์มน้ํามัน พ้ืนท่ีปลูก
สับปะรด พ้ืนท่ีน้ํา และพ้ืนท่ีเกษตรอ่ืนๆ มีเนื้อท่ีรวม 7,989 ไร่ (ภาพท่ี 38-39) 
   ในขณะเดียวกันพบว่า มีพื้นท่ีปลูกไม้ผล ในปี พ.ศ. 2558 ท่ีเปลี่ยนแปลงมาจากการใช้
ท่ีดินประเภทอ่ืนๆ จากปี พ.ศ. 2554 โดยเปลี่ยนแปลงมาจากพื้นที่ปลูกอ้อยมากที่สุด 1,167 ไร่ พบมาก
ในอําเภอลานสัก อําเภอห้วยคต และอําเภอบ้านไร่ รองลงมาเปลี่ยนแปลงมาจากพ้ืนท่ีปลูกมันสําปะหลัง 919 ไร่ 
พ้ืนท่ีนา 577 ไร่ และพ้ืนท่ีอ่ืนๆ ได้แก่ พ้ืนท่ีปลูกข้าวโพด พ้ืนท่ีปลูกไม้ยืนต้นอ่ืนๆ พ้ืนท่ีป่ารอสภาพฟ้ืนฟู พ้ืนท่ี
เบ็ดเตล็ด พ้ืนท่ีปลูกสับปะรด และพ้ืนท่ีป่าสมบูรณ์ รวมเนื้อท่ี 1,308 ไร่  
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ภาพที่ 38 การเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินประเภทพื้นที่ปลูกไม้ผล ระหว่าง ปี พ.ศ. 2554 และ ปี พ.ศ. 2558     
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ภาพท่ี 39 การเปลี่ยนแปลงพ้ืนท่ีปลูกมันสําปะหลัง ในปี พ.ศ. 2554 ท่ีเปลี่ยนแปลงไปเป็นพ้ืนท่ีปลูกไม้ผล 
     ในปี พ.ศ. 2558 บริเวณอําเภอสว่างอารมณ์ ข้อมูลจากภาพถ่ายออร์โธสีเชิงเลข 
     กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ บันทึกเม่ือ พ.ศ. 2545 (บน) 
   และข้อมูลจากภาพดาวเทียมรายละเอียดสูง บันทึกเม่ือวันท่ี 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557 (ล่าง) 
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  11) พ้ืนท่ีเกษตรอ่ืนๆ เช่น พืชสวน ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์และโรงเรือนเลี้ยงสัตว์ สถานท่ีเพาะเลี้ยง
สัตว์น้ํา และเกษตรผสมผสาน/ไร่นาสวนผสม เป็นต้น มีเนื้อท่ีเพ่ิมขึ้นจาก 6,785 ไร่ ในปี พ.ศ. 2554          
เป็น 8,938 ไร่ ในปี พ.ศ. 2558 เนื้อท่ีเพ่ิมขึ้น 2,153 ไร่ หรือเพิ่มข้ึนร้อยละ 31.73 ของเนื้อท่ีเดิม      
ซ่ึงพ้ืนท่ีเกษตรอื่นๆ คงเดิมจากปี พ.ศ. 2554 จํานวน 4,148 ไร่ พ้ืนท่ีท่ีเพ่ิมข้ึนมีการเปลี่ยนแปลงมาจาก
พ้ืนท่ีปลูกอ้อยมากท่ีสุด 3,019 ไร่ พ้ืนท่ีนา 735 ไร่ พ้ืนท่ีเบ็ดเตล็ด 509 ไร่ และพ้ืนท่ีอ่ืนๆ ได้แก่ พ้ืนท่ีปลูก
มันสําปะหลัง พ้ืนท่ีปลูกข้าวโพด พื้นที่ปลูกไม้ยืนต้นอ่ืนๆ พ้ืนท่ีปลูกไม้ผล และพ้ืนท่ีป่ารอสภาพฟ้ืนฟู             
รวมเนื้อท่ี 513 ไร่  
   ในขณะเดียวกันพ้ืนท่ีเกษตรอ่ืน ๆ ในปี พ.ศ. 2554 ท่ีเปลี่ยนแปลงไปเป็นการใช้ท่ีดิน
ประเภทอ่ืนๆ ในปี พ.ศ. 2558 โดยเปลี่ยนแปลงไปเป็นพ้ืนท่ีปลูกอ้อยมากท่ีสุด 1,090 ไร่ รองลงมาคือ พ้ืนท่ีนา 
999 ไร่ และพ้ืนท่ีอ่ืนๆ ได้แก่ พ้ืนท่ีชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง พ้ืนท่ีปลูกมันสาํปะหลัง พ้ืนท่ีเบ็ดเตล็ด พ้ืนท่ีน้ํา 
และพ้ืนท่ีปลูกไม้ยืนต้นอ่ืนๆ รวมเนื้อท่ี 548 ไร่ (ตารางท่ี 6-7 และภาพท่ี 40) 

 3.2.3 พ้ืนท่ีป่าไม้ พ้ืนท่ีป่าสมบูรณ์ลดลงจาก 2,153,712 ไร่ ในปี พ.ศ. 2554 เป็น 2,136,997 ไร่ ในปี 
พ.ศ. 2558 เนื้อที่ลดลง 16,715 ไร่ หรือลดลงร้อยละ 0.78 ของเนื้อท่ีเดิม พบว่า พ้ืนท่ีป่าสมบูรณ์ที่ยัง         
คงเดิมในปี พ.ศ. 2558 มีเนื้อท่ี 2,135,374 ไร่ โดยมีการเปลี่ยนแปลงไปเป็นพ้ืนท่ีปลูกข้าวโพดมากท่ีสุด 5,710 ไร่
พบมากในอําเภอบ้านไร่ อําเภอลานสัก และอําเภอห้วยคต รองลงมาคือพ้ืนท่ีปลูกมันสําปะหลัง 3,078 ไร่ 
พบมากในอําเภอบ้านไร่ อําเภอลานสัก และอําเภอห้วยคต เช่นเดียวกัน พ้ืนท่ีป่ารอสภาพฟ้ืนฟู 2,517 ไร่    
และพ้ืนท่ีอ่ืนๆ ได้แก่ พ้ืนท่ีปลูกสับปะรด พ้ืนท่ีปลูกอ้อย พ้ืนท่ีนา พ้ืนท่ีเบ็ดเตล็ด พ้ืนท่ีชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง 
พ้ืนท่ีปลูกยางพารา พื้นที่น้ํา พ้ืนที่ปลูกไม้ยืนต้นอื่นๆ พ้ืนที่ปลูกปาล์มน้ํามัน และพื้นที่ปลูกไม้ผล                
รวมเนื้อท่ี 7,033 ไร่  
  ในขณะเดียวกันพบว่า พ้ืนท่ีป่าสมบูรณ์ ในปี พ.ศ. 2558 ท่ีเปลี่ยนแปลงมาจากการใช้ท่ีดิน
ประเภทอ่ืนๆ ในปี พ.ศ. 2554 โดยเปลี่ยนแปลงมาจากพ้ืนท่ีป่ารอสภาพฟ้ืนฟู 1,417 ไร่   
  พ้ืนท่ีป่ารอสภาพฟ้ืนฟูลดลงจาก 92,969 ไร่ ในปี พ.ศ. 2554 เป็น 62,393 ไร่ ในปี พ.ศ. 2558 
เนื้อท่ีลดลง 30,576 ไร่ หรือลดลงร้อยละ 32.89 ของเนื้อท่ีเดิม ซ่ึงพ้ืนท่ีป่ารอสภาพฟ้ืนฟูเดิม ในปี พ.ศ. 2554  
มีเนื้อท่ี 58,819 ไร่ โดยมีการเปลี่ยนแปลงไปเป็นพ้ืนท่ีปลูกข้าวโพดมากท่ีสุด 14,224 ไร่ พบมากในอําเภอบ้านไร่ 
อําเภอลานสัก และอําเภอห้วยคต รองลงมาคือพ้ืนท่ีปลูกมันสําปะหลัง 4,132 ไร่ พบมากในอําเภอลานสัก 
อําเภอสว่างอารมณ์ และอําเภอหนองขาหย่าง พ้ืนท่ีเบ็ดเตล็ด 3,472 ไร่ พ้ืนท่ีนา 3,037 ไร่ พ้ืนท่ีปลูกอ้อย 2,992 ไร่ 
และพ้ืนท่ีอ่ืนๆ ได้แก่ พ้ืนท่ีป่าสมบูรณ์ พ้ืนท่ีปลูกสับปะรด พ้ืนท่ีชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง พ้ืนท่ีน้ํา พ้ืนท่ีปลูก
ยางพารา พ้ืนท่ีปลูกไม้ยืนต้นอ่ืนๆ พ้ืนท่ีปลูกไม้ผล พ้ืนท่ีปลูกปาล์มน้ํามัน และพื้นท่ีเกษตรอ่ืนๆ รวมเนื้อท่ี 
6,293 ไร่  
  ในขณะเดียวกันพบว่า พ้ืนท่ีป่าไม้รอสภาพฟ้ืนฟู ในปี พ.ศ. 2558 เปลี่ยนแปลงมาจากการใช้ท่ีดิน
ประเภทอื่นๆ ในปี พ.ศ. 2554 โดยเปลี่ยนแปลงมาจากพื้นที่ป่าสมบูรณ์ 2,517 ไร่ (ตารางท่ี 6-7 และ
ภาพท่ี 41-42) 
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ภาพที่ 40 การเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินประเภทพื้นที่เกษตรอื่นๆ ระหว่าง ปี พ.ศ. 2554 และ ปี พ.ศ. 2558     
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ภาพที่ 41 การเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินประเภทพื้นที่ป่าสมบูรณ์ ระหว่าง ปี พ.ศ. 2554 และ ปี พ.ศ. 2558     
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ภาพที่ 42 การเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินประเภทพื้นที่ป่ารอสภาพฟื้นฟู ระหว่าง ปี พ.ศ. 2554 และ ปี พ.ศ. 2558     
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 3.2.4 พ้ืนท่ีน้ํา มีเนื้อท่ีเพ่ิมข้ึนจาก 61,473 ไร่ ในปี พ.ศ. 2554 เป็น 67,278 ไร่ ในปี พ.ศ. 2558 เนื้อท่ี
เพ่ิมข้ึน 5,805 ไร่ หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 9.44 ของเนื้อท่ีเดิม ซ่ึงพ้ืนท่ีน้ําเดิม ในปี พ.ศ. 2554 มีเนื้อท่ี 58,348 ไร่ 
พ้ืนท่ีน้ําท่ีเพ่ิมขึ้นเกิดจากขุดบ่อน้ําในไร่นา การสร้างอ่างเก็บน้ําและคลองชลประทาน โดยเปลี่ยนแปลง 
มาจากพ้ืนท่ีนา ในปี พ.ศ. 2554 มากท่ีสุด จํานวน 2,921 ไร่ พบมากท่ีอําเภอเมืองอุทัยธานี อําเภอหนองขาหย่าง 
และอําเภอทัพทัน รองลงมาเปลี่ยนแปลงมาจากพ้ืนท่ีเบ็ดเตล็ด 2,478 ไร่ พ้ืนท่ีปลูกอ้อย 957 ไร่ และพ้ืนท่ีอ่ืนๆ 
ได้แก่ พ้ืนท่ีป่ารอสภาพฟ้ืนฟู พ้ืนท่ีปลูกข้าวโพด พ้ืนท่ีปลูกมันสําปะหลัง พ้ืนท่ีป่าสมบูรณ์ พ้ืนท่ีปลูกไม้ยืนต้นอ่ืนๆ 
พ้ืนท่ีปลูกไม้ผล และพ้ืนท่ีเกษตรอ่ืนๆ รวมเนื้อท่ี 2,465 ไร่ 

 3.2.5 พ้ืนท่ีเบ็ดเตล็ด มีเนื้อท่ีลดลงจาก 59,706 ไร่ ในปี พ.ศ. 2554 เป็น 47,646 ไร่ ในปี พ.ศ. 2558 
เนื้อท่ีลดลง 12,060 ไร่ หรือลดลงร้อยละ 20.20 ของเนื้อท่ีเดิม ซ่ึงพ้ืนท่ีเบ็ดเตล็ดเดิมในปี พ.ศ. 2554 มีจํานวน 
32,213 ไร่ โดยเปลี่ยนแปลงการใช้ท่ีดินไปเป็นพ้ืนท่ีนามากท่ีสุด 8,496 ไร่ พบมากในอําเภอเมืองอุทัยธานี 
อําเภอหนองขาหย่าง และอําเภอหนองฉาง รองลงมาเปลี่ยนแปลงไปเป็นพ้ืนท่ีปลูกอ้อย 4,348 ไร่         
พบกระจายอยู่ท่ัวไปทุกอําเภอของจังหวัด พ้ืนท่ีปลูกมันสําปะหลัง 3,317 ไร่ พ้ืนท่ีปลูกข้าวโพด 2,927 ไร่       
และพ้ืนท่ีอ่ืนๆ ได้แก่ พ้ืนท่ีชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง พ้ืนท่ีน้ํา พ้ืนท่ีปลูกสับปะรด พ้ืนท่ีปลูกไม้ยืนต้นอ่ืนๆ พ้ืนท่ี
ปลูกยางพารา พ้ืนท่ีเกษตรอ่ืนๆ พ้ืนที่ปลูกปาล์มน้ํามัน พื้นที่ป่ารอสภาพฟ้ืนฟู และพ้ืนท่ีปลูกไม้ผล        
รวมเนื้อท่ี 8,405 ไร่  
  ในขณะเดียวกันพบว่า มีพ้ืนท่ีเบ็ดเตล็ดในปี พ.ศ. 2558 ท่ีเปลี่ยนแปลงมาจากการใช้ท่ีดิน  
ประเภทอ่ืนๆ ในปี พ.ศ. 2554 โดยเปลี่ยนแปลงมาจากพ้ืนท่ีนามากท่ีสุด มีเนื้อท่ี 4,092 ไร่ ซ่ึงพบกระจาย 
อยู่ท่ัวไปทุกอําเภอของจังหวัด รองลงมาคือพื้นที่ป่ารอสภาพฟ้ืนฟู 3,472 ไร่ พ้ืนท่ีปลูกไม้ผล 1,291 ไร่ 
พ้ืนท่ีปลูกอ้อย 1,180 ไร่ และพ้ืนท่ีอ่ืนๆ ได้แก่ พ้ืนท่ีปลูกไม้ยืนต้นอ่ืนๆ พ้ืนท่ีปลูกข้าวโพด พ้ืนท่ีป่าสมบูรณ์ 
พ้ืนท่ีปลูกมันสําปะหลัง พ้ืนท่ีเกษตรอ่ืนๆ และพ้ืนท่ีปลูกสับปะรด รวมเนื้อท่ี 3,629 ไร่ 

 3.2.6 การเปล่ียนแปลงการใช้ท่ีดินท่ีเกิดจากความคลาดเคล่ือนของการวิเคราะห์ข้อมูล ในปี พ.ศ. 2554 

รวมเนื้อท่ี 15,342  ไร่ รายละเอียด ดังนี้ 
  1) พ้ืนท่ีชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง ในปี พ.ศ. 2554 ท่ีเปลี่ยนแปลงไปเป็นการใช้ท่ีดินประเภทอ่ืนๆ 
ในปี พ.ศ. 2558 มีเนื้อท่ีรวม 5,034 ไร่ โดยเปลี่ยนแปลงไปเป็นพ้ืนท่ีนา 2,152 ไร่ พ้ืนท่ีปลูกอ้อย 1,250 ไร่      
และพ้ืนท่ีอ่ืนๆ รวมเนื้อท่ี 1,632 ไร่ ได้แก่ พื้นที่เบ็ดเตล็ด พ้ืนท่ีปลูกมันสําปะหลัง พ้ืนท่ีปลูกข้าวโพด พ้ืนท่ีน้ํา 
พ้ืนท่ีปลูกไม้ผล และพ้ืนท่ีปลูกสับปะรด   
  2) พ้ืนท่ีปลูกข้าวโพด ในปี พ.ศ. 2554 ท่ีเปลี่ยนแปลงไปเป็นพ้ืนท่ีป่าสมบูรณ์ 30 ไร่ ในปี 
พ.ศ. 2558 
  3) พ้ืนท่ีปลูกมันสําปะหลัง ในปี พ.ศ. 2554 ท่ีเปลี่ยนแปลงไปเป็นพ้ืนท่ีป่าสมบูรณ์ 30 ไร่     
และพ้ืนท่ีป่ารอสภาพฟ้ืนฟู 22 ไร่ ในปี พ.ศ. 2558 
  4) พ้ืนท่ีปลูกไม้ยืนต้นอ่ืนๆ ในปี พ.ศ. 2554 ท่ีเปลี่ยนแปลงไปเป็นพ้ืนท่ีป่ารอสภาพฟ้ืนฟู 692 ไร่ 
และพ้ืนท่ีป่าสมบูรณ์ 131 ไร่ ในปี พ.ศ. 2558 
  5) พ้ืนท่ีปลูกยางพารา ในปี พ.ศ. 2554 ท่ีเปลี่ยนแปลงไปเป็นการใช้ท่ีดินประเภทอ่ืนๆ ในปี 
พ.ศ. 2558 มีเนื้อท่ีรวม 5,685 ไร่ โดยเปลี่ยนแปลงไปเป็นพ้ืนท่ีปลูกสับปะรด 2,056 ไร่ พ้ืนท่ีปลูกอ้อย 1,367 ไร่ 
และพ้ืนท่ีอ่ืนๆ รวมเนื้อท่ี 2,262 ไร่  ได้แก่ พื้นที่ปลูกมันสําปะหลัง พ้ืนท่ีปลูกข้าวโพด พ้ืนท่ีปลูกปาล์มน้ํามัน 
และพื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง 
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  6) พ้ืนท่ีปลูกปาล์มน้ํามัน ในปี พ.ศ. 2554 ท่ีเปลี่ยนแปลงไปเป็นการใช้ท่ีดินประเภทอ่ืนๆ      
ในปี พ.ศ. 2558 มีเนื้อท่ีรวม 443 ไร่ โดยเปลี่ยนแปลงไปเป็นพ้ืนท่ีปลูกยางพารา 149 ไร่ พ้ืนท่ีปลูกมันสําปะหลัง 
111 ไร่ และพ้ืนท่ีอ่ืนๆ รวมเนื้อท่ี 183 ไร่ ได้แก่ พ้ืนท่ีปลูกสับปะรด พ้ืนท่ีปลูกอ้อย และพ้ืนท่ีชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง 
  7) พ้ืนท่ีปลูกไม้ผล ในปี พ.ศ. 2554 มีการเปลี่ยนแปลงไปเป็นการใช้ท่ีดินประเภทอ่ืนๆ ในปี 
พ.ศ. 2558 เนื้อท่ีรวม 150 ไร่ โดยเปลี่ยนแปลงไปเป็นพ้ืนท่ีป่ารอสภาพฟ้ืนฟู 135 ไร่ และพ้ืนท่ีป่าสมบูรณ์ 15 ไร่ 
  8) พ้ืนท่ีน้ํา ในปี พ.ศ. 2554 ท่ีเปลี่ยนแปลงไปเป็นการใช้ท่ีดินประเภทอ่ืนๆ ในปี พ.ศ. 2558 
เนื้อท่ีรวม  3,125 ไร่ โดยเปลี่ยนแปลงไปเป็นพ้ืนท่ีเบ็ดเตล็ด 1,152 ไร่ พ้ืนท่ีนา 1,056 ไร่ และพ้ืนท่ีอ่ืนๆ รวม
เนื้อท่ี 917 ไร่ ได้แก่ พ้ืนท่ีปลูกอ้อย พ้ืนท่ีชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง พ้ืนท่ีปลูกข้าวโพด และพ้ืนท่ีเกษตรอ่ืนๆ  

3.3 ปัจจัยท่ีมีผลต่อการเปล่ียนแปลงการใช้ท่ีดินจังหวัดอุทัยธานี 

 จากการวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงสภาพการใช้ท่ีดินระหว่าง ปี พ.ศ. 2554 และ พ.ศ. 2558 ของจังหวัดอุทัยธานี 
พบว่า มีปัจจัยท่ีมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพการใช้ท่ีดินในจังหวัดอุทัยธานีหลายปัจจัย สามารถจําแนกได้
เป็น 2 ปัจจัย ได้แก่ ปัจจัยทางกายภาพ และปัจจัยทางเศรษฐกิจและสังคม โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

  3.3.1 ปัจจัยทางกายภาพ 

  1) ทรัพยากรดิน 
   จากข้อมูลกลุ่มชุดดินจังหวัดอุทัยธานี มาตราส่วน 1 : 25,000 ปี พ.ศ. 2549 แบ่งกลุ่ม  
ชุดดินได้ 29 กลุ่มชุดดิน โดยมีศักยภาพทางการเกษตรได้ 7 กลุ่ม (กรมพัฒนาท่ีดิน, 2549) ดังนี้ 
   (1) ดินท่ีมีความเหมาะสมสําหรับปลูกข้าว ได้แก่ กลุ่มชุดดินท่ี 4,5,6 และกลุ่มชุดดินท่ี 7 
มีเนื้อท่ี 284,782 ไร่ หรือร้อยละ 6.77 ของเนื้อท่ีจังหวัด 
   (2) ดินท่ีมีความเหมาะสมสําหรับปลูกข้าว แต่มีข้อจํากัดเก่ียวกับดินมีความอุดมสมบูรณ์ต่ํา 
ได้แก่ กลุ่มชุดดินท่ี 16, 17, 18, 21, 22, 28 และกลุ่มชุดดินท่ี 59 มีเนื้อท่ีรวม 354,747 ไร่ หรือร้อยละ 8.43 
ของเนื้อท่ีจังหวัด 
   (3) ดินท่ีมีความเหมาะสมสําหรับการปลูกพืชไร่ ไม้ผล ไม้ยืนต้น ได้แก่ กลุ่มชุดดินท่ี   
29, 31 และกลุ่มชุดดินท่ี 33 มีเนื้อท่ีรวม 96,237 ไร่ หรือร้อยละ 2.29 ของเนื้อท่ีจังหวัด 
   (4) ดินท่ีมีความเหมาะสมสําหรับการปลูกพืชไร่ ไม้ผล ไม้ยืนต้น แต่มีข้อจํากัดเก่ียวกับ
ดินมีความอุดมสมบูรณ์ต่ํา ได้แก่ กลุ่มชุดดินท่ี 35, 36, 38, 52, 55 และกลุ่มชุดดินท่ี 56 มีเนื้อท่ีรวม 357,254 ไร่ 
หรือร้อยละ 8.50 ของเนื้อท่ีจังหวัด 
   (5) ดินท่ีมีความเหมาะสมสําหรับการปลูกพืชไร่ ไม้ผล และไม้ยืนต้น แต่มีข้อจํากัด
เก่ียวกับดินมีความอุดมสมบูรณ์ต่ําและเนื้อดินเป็นทราย ได้แก่ กลุ่มชุดดินท่ี 40, 41 และกลุ่มชุดดินท่ี 44       
มีเนื้อท่ีรวม 699,923 ไร่ หรือร้อยละ 16.63 ของเนื้อท่ีจังหวัด 
   (6) ดินท่ีความเหมาะสมสําหรับปลูกไม้โตเร็วหรือปลูกหญ้าเลี้ยงสัตว์ เป็นดินต้ืน          
อยู่บนท่ีลาดชัน เสี่ยงต่อการเกิดการชะล้างพังทลาย ได้แก่ กลุ่มชุดดินท่ี 47 และกลุ่มชุดดินท่ี 48 มีเนื้อท่ีรวม 
153,229 ไร่ หรือร้อยละ 3.65 ของเนื้อท่ีจังหวัด 
   (7) ดินท่ีไม่เหมาะสมสําหรับการเกษตรกรรม เป็นพ้ืนท่ีท่ีมีความลาดชันมากกว่า 35 
เปอร์เซ็นต์ มีก้อนหิน หินพ้ืนโผล่ปะปนมาก คือ กลุ่มชุดดินท่ี 62 มีเนื้อท่ีรวม 449,615 ไร่ หรือร้อยละ 10.69 
ของเนื้อท่ีจังหวัด 
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    เนื่องจากดินเป็นปัจจัยพ้ืนฐานด้านการผลิต เกษตรกรท่ีปลูกพืชในพ้ืนท่ีไม่เหมาะสม 
อาจทําให้ได้ผลผลิตตํ่า ผลตอบแทนน้อยไม่คุ้มกับการลงทุน ถ้าการจัดการไม่เหมาะสม หรืออาจต้องใช้ต้นทุน
สูงกว่าพ้ืนท่ีเหมาะสม ซ่ึงอาจทําให้เกษตรกรปรับเปลี่ยนไปปลูกพืชอ่ืนหรือทํากิจกรรมอ่ืน ซ่ึงเป็นต้นเหตุสําคัญ
ท่ีทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงการใช้ท่ีดิน 
  2) แหล่งน้ําและการพัฒนาระบบชลประทาน 
   แหล่งน้ําธรรมชาติท่ีสําคัญจังหวัดอุทัยธานีมีท้ังเป็นแหล่งต้นน้ํา ลําธาร ลําห้วย หลายสาย
หล่อเลี้ยงประชากร ท้ังด้านเกษตรกรรม อุปโภค บริโภค และเป็นแหล่งน้ําต้นทุนของแหล่งน้ําในระบบชลประทาน 
ท้ังโครงการขนาดใหญ่ คือ โครงการลําน้ําและบํารุงรักษาทับเสลา มีพ้ืนท่ีชลประทาน 144,000 ไร่ โครงการ
ชลประทานขนาดกลางอีก 3 โครงการ มีพ้ืนท่ีชลประทาน 120,000 ไร่ และโครงการชลประทานขนาดเล็ก 
207 โครงการ มีพ้ืนท่ีชลประทาน 190,243 ไร่ ซ่ึงรวมแล้วมีพ้ืนท่ีชลประทานท้ังจังหวัดประมาณ ร้อยละ 27 
ของพ้ืนท่ีเกษตรเท่านั้น โดยข้อเท็จจริงแหล่งน้ําดังกล่าวไม่สามารถสร้างประโยชน์ให้พ้ืนท่ีในจังหวัดอุทัยธานี   
ได้ดีเท่าท่ีควร เนื่องจากมีปริมาณน้าํมากในฤดูฝนจนเกิดน้ําท่วม และมีปัญหาการขาดแคลนน้าํในฤดูแล้ง  
อุปสรรคสําคัญในการพัฒนาระบบชลประทานขนาดใหญ่ คือ สภาพภูมิประเทศซ่ึงเป็นเทือกเขา และอยู่ในเขต
ป่าอนุรักษ์และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง ซ่ึงเป็นมรดกโลกทางธรรมชาติ จึงไม่สามารถพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐานใดๆ ได้ (สํานักงานจังหวัดอุทัยธานี, 2556) ข้อจํากัดดังกล่าว มีผลทําให้เกษตรกรตัดสินใจปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมการปลูกพืชท่ีใช้น้ําน้อย โดยเฉพาะนอกเขตชลประทาน หรือปรับเปลี่ยนอาชีพในท่ีสุด 
  3) ภัยพิบัติทางธรรมชาติ 
   ในช่วงหลายปีท่ีผ่านมาประเทศประสบปัญหาภัยพิบัติทางธรรมชาติ ท้ังอุทกภัยและปัญหา
ภัยแล้งซํ้าซาก ปัญหาเหล่านี้ทําให้เกษตรกรต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการประกอบอาชีพ 
   ต้ังแต่ปี พ.ศ. 2557-2558 ซ่ึงเป็นปีที่ประสบปัญหาภัยแล้งซํ้าซาก เกษตรกรจําเป็น     
ต้องปรับเปลี่ยนพื้นที่ปลูกพืชท่ีใช้น้ํามากเป็นพืชทนแล้งท่ีใช้น้ําน้อยกว่า จากการสํารวจ ในปี พ.ศ. 2558       
พบพ้ืนท่ีปลูกมันสําปะหลังท่ีปรับเปลี่ยนมาจากพ้ืนท่ีปลูกอ้อย ในปี พ.ศ. 2554 บริเวณอําเภอลานสัก          
และอําเภอสว่างอารมณ์ รวมเนื้อท่ี 52,751 ไร่ เนื่องจากมันสําปะหลังทนสภาพแห้งแล้งได้ดีกว่า สามารถ     
เก็บเก่ียวได้ตลอดท้ังปี และราคาในปีท่ีผ่านมาอยู่ในเกณฑ์ดี 
 3.3.2 ปัจจัยทางเศรษฐกิจและสังคม 

  1) นโยบายของรัฐบาล 
   (1) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 11 (พ.ศ. 2555-2559) 
    ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 8-10 สํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ได้นําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการขับเคลื่อนเพ่ือการพัฒนา
ประเทศในทุกระดับ ซ่ึงมีส่วนเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้สังคมไทยยืนหยัดอยู่ได้ท่ามกลางกระแสการเปลี่ยนแปลง
จนถึงปัจจุบัน ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 11 (พ.ศ. 2555-2559) สํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติยังคงใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรัชญานําทางในการพัฒนา
ประเทศอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้การพัฒนาประเทศสู่ความสมดุลและยั่งยืน โดยให้ความสําคัญกับการมีส่วนร่วม
ทุกภาคส่วน ต้ังแต่ระดับชุมชนถึงระดับประเทศ ในทุกข้ันตอนวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ   
ฉบับท่ี 11 เพ่ือกําหนดวิสัยทัศน์และทิศทางการพัฒนาประเทศ กําหนดยุทธศาสตร์ เพ่ือเป้าประสงค์ “สังคมอยู่
ร่วมกันอย่างมีความสุข ด้วยความเสมอภาค เป็นธรรม และมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง” โดยได้กําหนด
ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
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    - ยุทธศาสตร์การให้ความเป็นธรรมสังคม 
    - ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน 
    - ยุทธศาสตร์ความเข้มแข็งภาคเกษตร ความม่ันคงด้านอาหารและพลังงาน 
    - ยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่การเติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน 
    - ยุทธศาสตร์การสร้างความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาค เพื่อความ
ม่ันคงทางเศรษฐกิจและสังคม 
    - ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

   โดยมีหลักการบริหารจัดการแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับท่ี 11 สู่การ
ปฏิบัติให้เกิดประสิทธิภาพ สรุปดังนี้ 

   - กําหนดให้จังหวัดเป็นพ้ืนท่ีในดําเนินการขับเคลื่อนการพัฒนา การมีส่วนร่วม
และเป็นจุดเชื่อมโยงการพัฒนาจากชุมชนสู่ประเทศและประเทศสู่ชุมชน 

   - เป็นการใช้องค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์ ให้เป็น
เครื่องมือหลักในการขับเคลื่อนทุกภาคส่วน 
    - บูรณาการการใช้กลไกและเครื่องมือการพัฒนา ภาครัฐ ภาคประชาชน ภาคธุรกิจ 
เอกชนและสื่อมวลชน ในการขับเคลื่อนให้เกิดประสิทธิภาพด้านกระบวนการสร้างเครือข่าย หรือคลัสเตอร์ 
ตอบสนองต่อการแก้ปัญหาและการพัฒนาศักยภาพของพ้ืนท่ี (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจ     
และสังคมแห่งชาติ, 2555) 
    โดยประเด็นยุทธศาสตร์ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ความเข้มแข็งภาคเกษตร ความม่ันคง
ด้านอาหารและพลังงาน ยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่การเติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน และ
ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ทําให้เกิดโครงการพัฒนาและส่งเสริม
ด้านการเกษตรหลายโครงการ เช่น โครงการส่งเสริมการปลูกพืชพลังงานทดแทน โครงการส่งเสริมปลูก
ยางพารา ในเขตเหมาะสมแห่งใหม่ และยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดอุทัยธานี ปี พ.ศ. 2557 - 2560 เป็นต้น 
ซ่ึงทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงการใช้ท่ีดินของพืชเศรษฐกิจหลายชนิดในจังหวัดอุทัยธานี เช่น อ้อย มันสําปะหลัง 
และยางพารา ในเวลาต่อมา  
   (2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดอุทัยธานี (ปี พ.ศ. 2557-2560) 
    ภายใต้วิสัยทัศน์  “เมืองท่องเท่ียวเชิงนิเวศเกษตรปลอดภัยสังคมอุทัยผาสุก” 
    โดยมีพันธกิจของจังหวัดท่ีเก่ียวข้องกับการเปลี่ยนแปลงการใช้ท่ีดินของจังหวัด
อุทัยธานี คือ 
    ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรและอาหารท่ีปลอดภัยได้มาตรฐาน และบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมดุลและยั่งยืน ซ่ึงจะเชื่อมโยงกับประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนากระบวน  
การผลิตด้านการเกษตรให้มีคุณภาพและเพ่ิมมูลค่า โดยมีแนวทางการพัฒนา ดังนี้ 
     - วางระบบการพัฒนาภาคเกษตรกรรมและภาคผลิตอย่างมีแบบแผนและเกิด
ประสิทธิภาพสูงสุดสอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลง 
     - ส่งเสริมการลดต้นทุนการผลิตและเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตโดยใช้ปุ๋ย
อินทรีย์ลดการใช้สารเคมีในการควบคุมป้องกันกําจัดโรคและศัตรูผลผลิตทางการเกษตร 
     - ส่งเสริมระบบการแปรรูปสินค้าทางการเกษตรท้ังระบบชุมชนและระบบ
อุตสาหกรรมให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
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     - ส่งเสริมเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรให้เข้มแข็งการตลาดสินค้า
เกษตรมีประสิทธิภาพ (สํานักงานจังหวัดอุทัยธานี, 2556) 
     จากแนวทางการพัฒนาดังกล่าว ทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงการใช้ท่ีดินจากโครงการ
พัฒนาและส่งเสริมด้านการเกษตร จากโครงการภายในจังหวัด เช่น โครงการปลูกอ้อยในพ้ืนท่ีนาข้าว โครงการ
ปลูกพืชตามเขตเหมาะสม ซ่ึงทําให้พ้ืนท่ีปลูกพืชเศรษฐกิจหลักของจังหวัดเพ่ิมข้ึน เช่น อ้อย มันสําปะหลัง 
ยางพารา และปาล์มน้ํามัน เป็นต้น 
    (3) โครงการปลูกปาล์มน้ํามันทดแทนพลังงาน 

   ตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี 2 สิงหาคม พ.ศ. 2548 เห็นชอบและอนุมัติโครงการ
ปลูกปาล์มทดแทนพลังงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2549) โดยกําหนด
แผนส่งเสริมการปลูกระยะแรก ปี พ.ศ. 2549-2552 จํานวน 5 ล้านไร่ โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 
    - เพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีปลูกปาล์มผลิตน้ํามันปาล์มให้พอเพียงต่อการบริโภคและนํามาใช้
เป็นวัตถุดิบผลิตไบโอดีเซล 

    - ลดการนําเข้าน้ํามันอย่างน้อยร้อยละ 10 เปอร์เซ็นต์ ในปี พ.ศ. 2556  
   - เพ่ือเป็นทางเลือกให้เกษตรกรสามารถสร้างรายได้ท่ีม่ันคง  

   (4) ยุทธศาสตร์พัฒนายางพารา ปี พ.ศ. 2552-2556 
    โดยคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและอนุมัติในหลักการ เม่ือวันที่ 4 พฤษภาคม 
พ.ศ. 2553 โดยมีสาระสําคัญดังนี้ 
    - เพ่ือเสริมสร้างการดําเนินงานให้ประเทศไทยมีความสามารถในการแข่งขัน
ด้านการเพ่ิมผลผลิต (จาก 287 กิโลกรัมต่อไร่ต่อปี เป็น 309 กิโลกรัมต่อไร่ต่อปี) การแปรรูป และการตลาด 
เพ่ือรองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรมยาง ท้ังระยะสั้นและระยะยาว 
    - ลดการส่งออกวัตถุดิบยางไปตลาดต่างประเทศ 
    - ลดการส่งออกวัตถุดิบยางไปตลาดต่างประเทศ 
    - พัฒนาระบบตลาดและพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาง เพ่ือเพ่ิมมูลค่า 
    - สร้างความเข้มแข็งของเกษตรกรและผู้ประกอบการ 
    - ร่วมมือไตรภาคี (ไทย มาเลเซีย และอินโดนีเซีย) และ ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน 
    - สนับสนุนงานวิจัย 
     คณะกรรมการยางท่ีเก่ียวข้อง 2 ชุด คือ คณะกรรมการควบคุมยางและคณะกรรมการ 
นโยบายยางธรรมชาติ 
    ผลท่ีได้รับ  
    - เพ่ิมปริมาณการใช้ยางธรรมชาติในประเทศร้อยละ 46 โดยเพ่ิมปริมาณการ
ใช้ยางภายในประเทศจาก 357,455 ตัน ในปี พ.ศ. 2551 เป็น 580,000 ตัน ในปี พ.ศ. 2556 
       - เกษตรกรมีรายได้จากการทําสวนยางพารา ไม่น้อยกว่าปีละ 15,000 บาท 
ต่อไร่ สร้างความม่ันคงในอาชีพการทําสวนยาง (คณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ, 2553) 
   (5)  โครงการปลูกยางพาราในพ้ืนท่ีเหมาะสมแห่งใหม่ 
    ตามมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันท่ี 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2553 เห็นชอบและอนุมัติ      
ในหลักการโครงการปลูกยางพาราในพ้ืนท่ีเหมาะสมแห่งใหม่ ซ่ึงเสนอโดยคณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ 
โดยมีพ้ืนท่ีเป้าหมาย 800,000 ไร่ กําหนดให้ปลูกในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 500,000 ไร่ ภาคเหนือ 150,000 ไร่     
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ภาคตะวันออก ภาคกลาง และภาคใต้ อีก 150,000 ไร่ มีกําหนดระยะเวลา 3 ปี ต้ังแต่ปี พ.ศ. 2553-2555
ต่อมามีมติให้ปรับระยะเวลาเหลือ 2 ปี คือ ปี พ.ศ. 2554-2555 โดยกําหนดพ้ืนท่ีปลูกปีละ 400,000 ไร่ 
(สถาบันวิจัยยาง, 2553) 
   (6) โครงการประกันรายได้สินค้าเกษตร ได้รับความเห็นชอบจากมติคณะรัฐมนตรี    
เม่ือวันท่ี 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2552 ให้ดําเนินโครงการประกันพืชเศรษฐกิจหลัก 3 ชนิด ได้แก่ ข้าวเปลือก
นาปี มันสําปะหลัง และข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ โดยเริ่มต้ังแต่ ปีการผลิต 2552/53 และปีการผลิต 2553/54 โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือป้องกันความเสี่ยงของเกษตรกร ให้ได้รับราคาผลผลิตสูงข้ึน และมีรายได้แน่นอนลดปัญหาการ
ขาดทุนการขายผลผลิต หลักการ คือ เป็นการชดเชยส่วนต่างของราคาประกันกับราคาตลาด แทนแหล่งเงินกู้
เพ่ือรับจํานํา ทําให้เกิดเสถียรภาพของราคาผลลิต สามารถแข่งขันในตลาดโลกได้ (กรมการค้าภายใน, 2552) 
   (7) โครงการรับจํานําข้าว ได้รับความเห็นชอบจากมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันท่ี 13 กรกฎาคม 
พ.ศ. 2554 เริ่มดําเนินการต้ังแต่ ปีการผลิต 2554/55 ถึง 2556/57 วัตถุประสงค์เพ่ือยกระดับความเป็นอยู่
เกษตรกรและคุณค่าข้าวไทย โดยไม่มีการจํากัดปริมาณ ยึดหลักการรัฐเป็นผู้ควบคุมปริมาณข้าวในประเทศ    
ซ่ึงจะสามารถควบคุมราคาได้ ทําให้เกษตรกรได้รับผลตอบแทนท่ีพึงพอใจตามโครงการรับจํานําข้าว (กรมการค้า
ภายใน, 2552) 

  2) ราคาสินค้าและความต้องการของตลาดโลก 

  ปัจจัยสําคัญท่ีมีผลกระทบต่อการเปลี่ยนพฤติกรรมของเกษตรกรอีกประการหนึ่ง    
คือ ราคาผลผลิต ในขณะเดียวกันมีสินค้าทางการเกษตรหลายชนิดเป็นสินค้าส่งออกสู่ตลาดโลก เช่น มันสําปะหลัง 
ยางพารา เป็นต้น ซ่ึงมีผลให้ราคาสินค้าดังกล่าวข้ึนกับปริมาณความต้องการของตลาดโลก 
   (1) มันสําปะหลัง  
    มีการปรับเปลี่ยนพ้ืนท่ีปลูกอ้อยโรงงานท่ีรื้อตอท้ิงมาเป็นมันสําปะหลังแทน เนื่องจาก
สามารถ ทนแล้งได้ดี และราคาในปีท่ีผ่านมาเกษตรกรขายได้ในราคาดี 2.09 บาทต่อกิโลกรัม ในปี พ.ศ. 2555 
เป็น 2.13 บาทต่อกิโลกรัม ในปี พ.ศ. 2557 

(2) ยางพารา  
    เนื่องจากสภาวะเศรษฐกิจของประเทศคู่ค้าท่ีสําคัญชะลอตัว ได้แก่ ประเทศจีน 
ทําให้ปริมาณการส่งออกไปประเทศจีนมีอัตราลดลง ขณะท่ีปริมาณการส่งออกไปอเมริกา และญ่ีปุ่นลดลง
เช่นเดียวกัน ทําให้ราคายางพาราในประเทศมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง จากราคา 74.75 บาทต่อกิโลกรัม 
ในปี พ.ศ. 2556 ลดลงเหลือ 53.93 บาทต่อกิโลกรัม ในปี พ.ศ. 2557 และ 48.60 บาทต่อกิโลกรัม  
ในปี พ.ศ. 2558 ประกอบกับรัฐบาลมีนโยบายลดพ้ืนท่ีปลูกยางพาราท้ังประเทศ โดยยางท่ีแก่แล้วหลังการตัดโค่น 
จึงให้ปลูกพืชชนิดอ่ืนทดแทน โดยรัฐบาลให้การสนับสนุนสินเชื่อให้เกษตรกรรายย่อยเพ่ือประกอบอาชีพเสริม 
จึงทําให้ ในปี พ.ศ. 2557-2558 พ้ืนที่ปลูกยางพาราใหม่ชะลอตัวลดลงอย่างมาก (สํานักงานเศรษฐกิจ
การเกษตร, 2558) 

  

 
 

 
 
 



 

บทท่ี 4 

สรุปและข้อเสนอแนะ 

4.1 การวิเคราะห์สภาพการใช้ท่ีดิน ปี พ.ศ. 2558 และการเปล่ียนแปลงการใช้ท่ีดิน ปี พ.ศ. 2554 
และ ปี พ.ศ. 2558 

4.1.1 สภาพการใช้ท่ีดินจังหวัดอุทัยธานี ปี พ.ศ. 2558 

จังหวัดอุทัยธานีมีเนื้อท่ีรวม 4,206,404 ไร่ จากผลการสํารวจในปี พ.ศ. 2558 สามารถจําแนก
ประเภทการใช้ท่ีดินได้ ดังนี้ 

1) พ้ืนท่ีชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง มีเนื้อท่ี 147,374 ไร่ หรือร้อยละ 3.50 ของเนื้อท่ีจังหวัด
พ้ืนท่ีส่วนใหญ่เป็นหมู่บ้าน มีเนื้อท่ี 99,951 ไร่ รองลงมาได้แก่ สถานท่ีราชการและสถาบันต่างๆ มีเนื้อท่ี 17,513 ไร่ 
และถนน มีเนื้อท่ี 10,503 ไร่ ตามลําดับ 

2) พ้ืนท่ีเกษตรกรรม มีเนื้อท่ี 1,744,716 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 41.48 ของเนื้อท่ีจังหวัด
พืชเศรษฐกิจท่ีสําคัญได้แก่ นาข้าว มีเนื้อท่ี 650,466 ไร่ อ้อย มีเนื้อท่ี 549,815 ไร่ มันสําปะหลัง มีเนื้อท่ี 
241,770 ไร่ และข้าวโพด มีเนื้อท่ี 129,069 ไร่ ตามลําดับ 

3) พ้ืนท่ีป่าไม้ มีเนื้อท่ี 2,199,390 ไร่ หรือร้อยละ 52.28 ของเนื้อท่ีจังหวัด โดยพ้ืนท่ีส่วนใหญ่
เป็นป่าผลัดใบสมบูรณ์ มีเนื้อท่ี 1,902,644 ไร่ รองลงมาได้แก่ ป่าดิบสมบูรณ์ มีเนื้อท่ี 224,977 ไร่ และป่าผลัดใบ
รอสภาพฟ้ืนฟู มีเนื้อท่ี 62,393 ไร่ ตามลําดับ 

4) พ้ืนท่ีน้ํา มีเนื้อท่ี 67,278 ไร่ หรือร้อยละ 1.62 ของเนื้อท่ีจังหวัด ส่วนใหญ่เป็นพ้ืนท่ี แม่น้ํา
ลําห้วย ลําคลอง มีเนื้อท่ี 31,483 ไร่ รองลงมาได้แก่ อ่างเก็บน้ํา มีเนื้อท่ี 21,655 ไร่ และบ่อน้ําในไร่นา  มีเนื้อท่ี 
9,099 ไร่ ตามลําดับ 

5) พ้ืนท่ีเบ็ดเตล็ด มีเนื้อท่ี 47,646 ไร่ หรือร้อยละ 1.12 ของเนื้อท่ีจังหวัด พ้ืนท่ีส่วนใหญ่
เป็นทุ่งหญ้าสลับไม้พุ่ม/ไม้ละเมาะ มีเนื้อท่ี 37,796 ไร่ รองลงมา ได้แก่ ทุ่งหญ้าธรรมชาติ มีเนื้อท่ี 5,195 ไร่ 
และพ้ืนท่ีลุ่ม มีเนื้อท่ี 1,773 ไร่ตามลําดับ 

4.1.2 การเปล่ียนแปลงการใช้ท่ีดินจังหวัดอุทัยธานี ปี พ.ศ. 2554 และ ปี พ.ศ. 2558 

จากการเปรียบเทียบการใช้ท่ีดินจังหวัดอุทัยธานี ระหว่าง ปี พ.ศ. 2554 และ ปี พ.ศ. 2558 
พบว่า การใช้ท่ีดินมีการเปลี่ยนแปลงท้ังในลักษณะพ้ืนท่ีเพ่ิมข้ึนและลดลงท่ีสําคัญ คือ 

1) พ้ืนท่ีชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง มีเนื้อท่ีเพ่ิมข้ึน 24,391 ไร่ เนื่องจากการขยายตัวของพ้ืนท่ี
ชุมชน ท่ีอยู่อาศัย โรงงานอุตสาหกรรม และสถานท่ีราชการและสถาบันต่างๆ 

2) พ้ืนท่ีเกษตรกรรม มีเนื้อท่ีเพ่ิมข้ึน 29,155 ไร่ ในภาพรวมพ้ืนท่ีปลูกอ้อยเพ่ิมข้ึนมากท่ีสุด
42,147 ไร่ โดยเพ่ิมข้ึนมาจากพ้ืนท่ีปลูกมันสําปะหลัง พ้ืนท่ีปลูกข้าวโพด พ้ืนท่ีนา ตามลําดับ รองลงมาได้แก่ 
พ้ืนท่ีปลูกมันสําปะหลัง เพ่ิมข้ึน 37,726 ไร่ เพ่ิมข้ึนมาจากพ้ืนท่ีปลูกอ้อย พ้ืนท่ีปลูกข้าวโพด และพ้ืนท่ีปลูกไม้
ยืนต้นอ่ืนๆ ตามลําดับ พ้ืนท่ีปลูกยางพารา มีเนื้อท่ีเพ่ิมข้ึน 21,580 ไร่ เพ่ิมข้ึนมาจากพ้ืนท่ีปลูกสับปะรด พ้ืนท่ี
ปลูกข้าวโพด และพ้ืนท่ีปลูกอ้อย ตามลําดับ นอกจากนี้ยังมีพ้ืนท่ีเกษตรกรรมอ่ืนๆ ท่ีเพ่ิมข้ึน ได้แก่ พ้ืนท่ีปลูก
ปาล์มน้ํามัน พ้ืนท่ีเกษตรอ่ืนๆ และพ้ืนท่ีปลูกพืชไร่อ่ืนๆ รวมเนื้อท่ี 10,453 ไร่ 



94 
 

   ในขณะเดียวกัน พบว่า พ้ืนท่ีเกษตรกรรมท่ีมีเนื้อท่ีลดลงมากท่ีสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ 
พ้ืนท่ีปลูกข้าวโพด มีเนื้อท่ีลดลง 30,667 ไร่ โดยมีการเปลี่ยนแปลงการใช้ท่ีดินไปเป็นพ้ืนท่ีปลูกมันสําปะหลัง 
พ้ืนท่ีปลูกอ้อย พ้ืนท่ีปลูกสับปะรด ตามลําดับ อันดับสอง คือ พ้ืนท่ีปลูกไม้ยืนต้นอ่ืนๆ มีเนื้อท่ีลดลง 24,333 ไร่ 
โดยเปลี่ยนแปลงไปเป็นพ้ืนท่ีปลูกอ้อย พ้ืนท่ีปลูกมันสําปะหลัง และพ้ืนท่ีนา ตามลําดับ และอันดับสาม คือ 
พ้ืนท่ีปลูกไม้ผล เนื้อท่ีลดลง 20,250 ไร่ โดยเปลี่ยนแปลงไปเป็นพ้ืนท่ีชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง พ้ืนท่ี     
ปลูกมันสําปะหลัง และพ้ืนที่ปลูกอ้อย ตามลําดับ นอกจากนี้ยังมีพ้ืนท่ีเกษตรอื่นๆ ท่ีลดลง ได้แก่ พ้ืนท่ีนา     
และพ้ืนท่ีปลูกสับปะรด รวมเนื้อท่ี 7,501 ไร่ 
  3) พ้ืนท่ีป่าไม้ โดยรวมพ้ืนท่ีป่าไม้ของจังหวัดอุทัยธานีลดลง 47,291 ไร่ พิจารณาในรายละเอียด 
พบว่า ป่ารอสภาพฟ้ืนฟู มีเนื้อท่ีลดลงมากท่ีสุด 30,576 ไร่ โดยเปลี่ยนไปเป็นพ้ืนท่ีปลูกข้าวโพดมากท่ีสุด มีเนื้อท่ี 
14,224 ไร่ และพ้ืนท่ีปลูกมันสําปะหลัง มีเนื้อท่ี 4,132 ไร่ ในขณะเดียวกัน พ้ืนท่ีป่าสมบูรณ์ มีเนื้อท่ีลดลง 
16,715 ไร่ โดยเปลี่ยนไปเป็นพื้นที่ปลูกข้าวโพดมากท่ีสุด มีเนื้อท่ี 5,710 ไร่ และพ้ืนท่ีปลูกมันสําปะหลัง 
มีเนื้อท่ี 3,078 ไร่ สาเหตุท่ีสําคัญคือ ความต้องการขยายพ้ืนท่ีทํากินของเกษตรกรเพ่ิมมากข้ึน 
  4) พ้ืนท่ีน้ํา มีเนื้อท่ีเพ่ิมขึ้น 5,805 ไร่ เนื่องจากมีการสร้างบ่อน้ําในไร่นา อ่างเก็บน้ํา    
และคลองชลประทานเพ่ิมมากข้ึน 
  5) พ้ืนท่ีเบ็ดเตล็ด มีเนื้อท่ีลดลง 12,060 ไร่ พบว่าเปลี่ยนไปเป็นพ้ืนท่ีนามากท่ีสุด มีเนื้อท่ี 
8,496 ไร่ รองลงมาเป็นพ้ืนท่ีปลูกอ้อย มีเนื้อท่ี 4,348 ไร่ พ้ืนท่ีปลูกมันสําปะหลัง มีเนื้อท่ี 3,317 ไร่ พ้ืนท่ีปลูก
ข้าวโพด  มีเนื้อท่ี 2,927 ไร่ พ้ืนท่ีชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง มีเนื้อท่ี 2,772 ไร่ และพ้ืนท่ีแหล่งน้ํา มีเนื้อท่ี 2,478 ไร่ 
ตามลําดับ 
  6) การเปลี่ยนแปลงการใช้ท่ีดินท่ีเกิดจากความคลาดเคลื่อนของการวิเคราะห์ข้อมูล ในปี พ.ศ. 2554 
   (1) พ้ืนท่ีชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง ในปี พ.ศ. 2554 ท่ีเปลี่ยนแปลงไปเป็นการใช้ท่ีดิน
ประเภทอ่ืนๆ ในปี พ.ศ. 2558 มีเนื้อท่ีรวม 5,034 ไร่ โดยเปลี่ยนแปลงไปเป็นพ้ืนท่ีนา 2,152 ไร่ พ้ืนท่ีปลูกอ้อย 
1,250 ไร่ และพ้ืนท่ีอ่ืนๆ รวมเนื้อท่ี 1,632 ไร่ ได้แก่ พ้ืนท่ีเบ็ดเตล็ด พ้ืนที่ปลูกมันสําปะหลัง พ้ืนท่ีปลูก
ข้าวโพด พ้ืนท่ีน้ํา พ้ืนท่ีปลูกไม้ผล และพ้ืนท่ีปลูกสับปะรด   
   (2) พ้ืนท่ีปลูกข้าวโพด ในปี พ.ศ. 2554 ท่ีเปลี่ยนแปลงไปเป็นพ้ืนท่ีป่าสมบูรณ์  30 ไร่ 
ในปี พ.ศ. 2558 
   (3) พ้ืนท่ีปลูกมันสําปะหลัง ในปี พ.ศ. 2554 ท่ีเปลี่ยนแปลงไปเป็นพ้ืนท่ีป่าสมบูรณ์ 30 ไร่ 
และพ้ืนท่ีป่ารอสภาพฟ้ืนฟู 22 ไร่ ในปี พ.ศ. 2558 
   (4) พ้ืนท่ีปลูกไม้ยืนต้นอ่ืนๆ ในปี พ.ศ. 2554 ท่ีเปลี่ยนแปลงไปเป็นพ้ืนท่ีป่ารอสภาพฟ้ืนฟู 
692 ไร่ และพ้ืนท่ีป่าสมบูรณ์ 131 ไร่ ในปี พ.ศ. 2558 
   (5) พ้ืนท่ีปลูกยางพารา ในปี พ.ศ. 2554 ท่ีเปลี่ยนแปลงไปเป็นการใช้ท่ีดินประเภทอ่ืนๆ   
ในปี พ.ศ. 2558 มีเนื้อท่ีรวม 5,685 ไร่ โดยเปลี่ยนแปลงไปเป็นพ้ืนท่ีปลูกสับปะรด 2,056 ไร่ พ้ืนท่ีปลูกอ้อย 
1,367 ไร่ และพ้ืนท่ีอ่ืนๆ รวมเนื้อท่ี 2,262 ไร่  ได้แก่ พื้นท่ีปลูกมันสําปะหลัง พ้ืนท่ีปลูกข้าวโพด พ้ืนท่ีปลูก
ปาล์มน้ํามัน และพ้ืนท่ีชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง 
   (6) พ้ืนท่ีปลูกปาล์มน้ํามัน ในปี พ.ศ. 2554 ท่ีเปลี่ยนแปลงไปเป็นการใช้ท่ีดินประเภทอ่ืนๆ   
ในปี พ.ศ. 2558 มีเนื้อท่ีรวม 443 ไร่ โดยเปลี่ยนแปลงไปเป็นพ้ืนท่ีปลูกยางพารา 149 ไร่ พ้ืนท่ีปลูกมันสําปะหลัง 
111 ไร่ และพ้ืนท่ีอ่ืนๆ รวมเนื้อท่ี 183 ไร่ ได้แก่ พ้ืนท่ีปลูกสับปะรด พ้ืนท่ีปลูกอ้อย และพื้นที่ชุมชนและ     
สิ่งปลูกสร้าง 



95 
 

   (7) พ้ืนท่ีปลูกไม้ผล ในปี พ.ศ. 2554 มีการเปลี่ยนแปลงไปเป็นการใช้ท่ีดินประเภทอ่ืนๆ 
ในปี พ.ศ. 2558 เนื้อท่ีรวม 150 ไร่ โดยเปลี่ยนแปลงไปเป็นพ้ืนท่ีป่ารอสภาพฟ้ืนฟู 135 ไร่ และพ้ืนท่ีป่าสมบูรณ์ 15 ไร่ 
   (8) พ้ืนท่ีน้ํา ในปี พ.ศ. 2554 ท่ีเปลี่ยนแปลงไปเป็นการใช้ท่ีดินประเภทอ่ืนๆ ในปี       
พ.ศ. 2558 เนื้อท่ีรวม  3,125 ไร่ โดยเปลี่ยนแปลงไปเป็นพ้ืนท่ีเบ็ดเตล็ด 1,152 ไร่ พ้ืนท่ีนา 1,056 ไร่ และพ้ืนท่ีอ่ืนๆ 
รวมเนื้อท่ี 917 ไร่ ได้แก่ พ้ืนท่ีปลูกอ้อย พ้ืนท่ีชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง พ้ืนท่ีปลูกข้าวโพด และพ้ืนท่ีเกษตรอ่ืนๆ  

4.2  ข้อเสนอแนะ 

 4.2.1 การนําเทคโนโลยีการสํารวจระยะไกล โดยใช้ข้อมูลภาพดาวเทียมรายละเอียดสูง และระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร์ ในการวิเคราะห์สภาพการใช้ท่ีดินและการเปลี่ยนแปลงการใช้ท่ีดิน สามารถทําให้ได้ข้อมูล    
ท่ีถูกต้องแม่นยําท้ังเชิงพ้ืนท่ีและเชิงตําแหน่ง ข้อมูลท่ีได้นอกจากจะนําไปใช้เป็นระบบสารสนเทศ ในการวางแผน 
การจัดการทรัพยากรดิน กําหนดเขตเหมาะสมปลูกพืชเศรษฐกิจแล้ว ยังสามารถนําไปประยุกต์ใช้ในการสํารวจ 
ตรวจสอบ พ้ืนท่ีเสียหายจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ เช่น อุทกภัย เพ่ือวางแผนจัดการให้ความช่วยเหลือ 
หรือประเมินความเสียหาย ตลอดจนนําไปใช้ในการประเมินภาษี สําหรับหน่วยงานท้องถ่ินด้วย 
 4.2.2 การส่งเสริมให้เกษตรกรขยายพ้ืนท่ีปลูกพืชเศรษฐกิจจากโครงการต่างๆ ท้ังในระดับรัฐบาล         
และระดับท้องถ่ิน ควรคํานึงถึงศักยภาพของท่ีดินเป็นปัจจัยการผลิตท่ีสําคัญ โดยต้องพิจารณาจากเขตความ
เหมาะสมของท่ีดิน สําหรับพืชเศรษฐกิจแต่ละชนิด ซ่ึงกรมพัฒนาท่ีดินได้จัดทําไว้แล้ว และต้องอยู่นอกเขตป่าไม้ 
หรือท่ีดินของรัฐ เท่านั้น 
 4.2.3 จากรายงานของสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2558) พบว่า 
ต้นทุนการผลิตพืชช่วงปีที่ผ่านมาเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง อันเนื่องมาจากปัจจัยด้านแรงงาน การดูแลรักษา      
และปัจจัยการผลิต เกษตรกรจึงควรหันมาพ่ึงพาตนเองโดยการปรับเปลี่ยนปัจจัยการผลิต เช่น ลดการใช้ปุ๋ยเคมี
โดยใช้ปุ๋ยอินทรีย์แทน และควรแสวงหาความรู้จากแหล่งข้อมูล ท้ังจากท้องถ่ินและภาครัฐ เพ่ือลดต้นทุนและ
เกษตรกรรายย่อยท่ีปลูกพืชเชิงเด่ียว ควรปรับเปลี่ยนมาเป็นไร่นาสวนผสม เพ่ือลดความเสี่ยงท่ีอาจเกิดข้ึนได้
จากภัยพิบัติธรรมชาติ และราคาตกตํ่า โดยดําเนินการตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
 4.2.4 การพัฒนาแหล่งน้ําและระบบชลประทาน เนื่องจากปัญหาการพัฒนาโครงการขนาดใหญ่         
ไม่สามารถทําได้ ในขณะท่ีพ้ืนท่ีชลประทานมีเพียงร้อยละ 27 ของพ้ืนท่ีเกษตร จึงควรเร่งการพัฒนาแหล่งน้ํา
ธรรมชาติ เช่น แม่น้ํา ลําห้วย คลอง บึง ซ่ึงมีเนื้อท่ีรวม 34,198 ไร่ และพ้ืนท่ีลุ่ม 1,773 ไร่ ให้สามารถรองรับน้ํา
ในช่วงฤดูฝนเสมือนเป็นแก้มลิง เพ่ือบรรเทาปัญหาอุทกภัยในฤดูฝน และเป็นแหล่งเก็บกักน้ําเพ่ือการเกษตร
และอุปโภคบริโภคในฤดูแล้ง 

4.3  ประโยชน์ท่ีได้รับ 

4.3.1 ได้ทราบถึงสถานการณ์การใช้ท่ีดิน และสาเหตุท่ีทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงการใช้ท่ีดินของจังหวัด
อุทัยธานี ปี พ.ศ. 2558 
 4.3.2 ฐานข้อมูลสภาพการใช้ท่ีดิน ท้ังในรูปแผนท่ีสภาพการใช้ท่ีดินในระบบดิจิตอล และข้อมูล
อรรถาธิบายสามารถใช้เป็นข้อมูลประกอบในการวิเคราะห์ในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ เพ่ือสนับสนุนการกําหนด
แผนการจัดการทรัพยากรในพ้ืนท่ีได้อย่างถูกต้องเหมาะสมเต็มประสิทธิภาพตามศักยภาพ ของทรัพยากร เช่น 
การกําหนดเขตเหมาะสมปลูกพืชเศรษฐกิจ การอุตสาหกรรม การท่องเท่ียว เป็นต้น 
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  4.3.3 ข้อมูลของพื้นที่ปลูกพืชเศรษฐกิจ นํามาใช้ในการคาดคะเนผลผลิตในอนาคต เพ่ือใช้วางแผน
การตลาดด้านราคาและแหล่งจําหน่ายผลผลิตซ่ึงจะเป็นประโยชน์ต่อเกษตรกรโดยตรง 
 4.3.4 ใช้เป็นฐานข้อมูลในการพัฒนาแหล่งน้ํา และพัฒนาเป็นโครงการแก้มลิงในพื้นที่ลุ่มเพ่ือรองรับ
ปัญหาอุทกภัยและภัยแล้ง 
 4.3.5 หน่วยงานของรัฐ เอกชน และสถาบันการศึกษาสามารถนําข้อมูลสภาพการใช้ท่ีดินไปใช้ต่อยอด
งานวิจัย ค้นคว้าทางด้านการจัดการทรัพยากร และสิ่งแวดล้อม 
  4.3.6 ใช้เป็นฐานข้อมูลสารสนเทศในการกําหนดแผนพัฒนาและยุทธศาสตร์ ต้ังแต่ระดับท้องถ่ิน       
ถึงระดับประเทศ 
 4.3.7 ใช้ในการกําหนดผังเมือง และประเมินภาษี 
  4.3.8 ใช้พิจารณาในการขยายตัวของชุมชน เขตอุตสาหกรรม และโครงสร้างพ้ืนฐานอ่ืนๆ เช่น เส้นทาง
คมนาคม อ่างเก็บน้ําเพ่ือการชลประทาน เป็นต้น 
 



บทท่ี 5 

การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดินกับข้อมูลภาคสนาม 

5.1 วิธีการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล  

 ความคลาดเคลื่อนที่พบในข้อมูลหรือผลิตภัณฑ์ที่ได้รับจากการรับรู้จากระยะไกลมีหลายสาเหตุ    
เริ่มตั้งแต่การรับสัญญาณของดาวเทียม (Data acquisition) กระบวนการจัดการภาพ (Image processing) 
การสกัดข้อมูล (Information extraction) การแปลงข้อมูล (Data conversion) ไปจนถึงกระบวนการจําแนก 
ด้วยคอมพิวเตอร์ หรือการแปลข้อมูลด้วยสายตา (Jensen, 2005) 
 การตรวจสอบความถูกต้องของชั้นข้อมูลการใช้ประโยชน์ท่ีดินโดยเฉพาะอย่างยิ่งความแม่นยําของ
การจําแนก (Classification accuracy) หรือแปลตีความด้วยสายตา นับได้ว่าเป็นข้ันตอนหนึ่งท่ีสําคัญในการ
ประเมินคุณภาพข้อมูลท่ีได้รับมาจากภาพดาวเทียม ซ่ึงโดยส่วนใหญ่แล้วค่าความแม่นยําโดยรวม (Overall 
accuracy) ยอมรับกันท่ีระดับร้อยละ 80 ข้ึนไป 
 การดําเนินงานตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลการใช้ประโยชน์ท่ีดินสําหรับโครงการนี้ มีข้ันตอน    พอสรุป
ได้ดังนี้ รายละเอียดแต่ละข้ันตอนมีดังต่อไปนี้ 

 5.1.1 การกําหนดจํานวนจุดตรวจสอบ(Sample size) 

  การกําหนดจํานวนจุดตรวจสอบสําหรับโครงการนี้ Fitzpatrick-Lin (Ongsomwang, 2007) 
อธิบายไว้ว่า ขนาดของจํานวนตัวอย่างหรือจํานวนจุดท่ีจะถูกใช้เพ่ือการตรวจสอบความแม่นยําของข้อมูลแผนท่ี
การใช้ท่ีดิน สามารถคํานวณได้จากสูตรท่ีอาศัยทฤษฎีความน่าจะเป็นแบบไบโนเมียล (Binomial probability 
theory) ต่อไปนี้ 

, 
โดยท่ี   �เท่ากับ เปอร์เซ็นต์ของความแม่นยําท่ีคาดหวัง 
 �เท่ากับ100 − 	� 
 �เท่ากับ ความคลาดเคลื่อนท่ียอมรับได้ 
 � เท่ากับ2 ซ่ึงได้มาจากความเบ่ียงเบนมาตรฐานท่ี 1.96 ณ ระดับความเชื่อม่ันท่ี 95% 
 ดังนั้น หากกําหนดความแม่นยําท่ีคาดหวังไว้ท่ี 80% และความคลาดเคลื่อนท่ียอมรับได้ท่ี 5% จะพบว่า
จุดตรวจสอบควรมีจํานวนเท่ากับ 256จุด ซ่ึงการคํานวณแทนค่าดังต่อไปนี้ 
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 5.1.2 การประเมินความแม่นยําด้วยตารางความคลาดเคล่ือน (Error matrix)  

  ความแม่นยําหรือความถูกต้องของข้อมูลแผนท่ีการใช้ที่ดินไม่สามารถท่ีจะตรวจสอบได้
จากทุกโพลีกอนหรือทุกจุดว่าถูกต้องหรือไม่ ดังนั้นในการประเมินจึงต้องมีการเลือกสุ่มจุดตรวจสอบภาคสนาม
มาใช้อ้างอิง และคํานวณค่าความแม่นยําออกมา ซ่ึงตัวชี้วัดความแม่นยําในข้ันตอนนี้คือ ตารางความคลาดเคลื่อน 
(Error matrix) ซ่ึงเป็นเครื่องมือท่ีช่วยให้แสดงการเปรียบเทียบระหว่างข้อมูลภาคสนามและข้อมูลแผนท่ีการใช้
ท่ีดินได้ 
  ตารางความคลาดเคลื่อนเป็นตารางท่ีแสดงจํานวนจุดท่ีได้รับการจําแนกจากภาคสนาม 
(Reference point) กับจํานวนโพลีกอนหรือพ้ืนท่ีท่ีได้รับการจําแนกจากสํานักงาน (Classified point) ดังรูป
เมทริกซ์ท่ีสร้างข้ึนสามารถใช้คํานวณความแม่นยําของการจําแนกประเภทข้อมูลได้ 3 ค่า 
ตัวอย่าง ตารางความคลาดเคลื่อน และการคํานวณค่าท่ีเก่ียวข้อง 

 

 
 
  1) ความถูกต้องโดยรวม (Overall accuracy) คือ อัตราส่วนระหว่างจํานวนจุดท่ีจําแนก         
ได้ถูกต้อง (ปรากฏตามแนวทแยงของตารางหลัก) และจํานวนจุดท้ังหมดท่ีนํามาตรวจสอบ แล้วคํานวณออกมา
เป็นร้อยละ ด้วยสูตรต่อไปนี้ ผลรวมของจุดตรวจสอบท่ีเป็นจริง/ จํานวนจุดตรวจสอบท้ังหมดx100 
  2) ความผิดพลาดของจุดท่ีจําแนกแล้วขาดหายไป (Omission Error หรือ Producer’s 
Accuracy) คืออัตราส่วนระหว่างจํานวนจุดท่ีจําแนกแล้วขาดหายไปและจํานวนจุดท้ังหมดของชั้นท่ีทดสอบ  
  3) ความผิดพลาดของจุดท่ีจําแนกแล้วเกินมา (Commission Error หรือ User’s Accuracy) 
มักจะเกิดขึ้นเม่ือมีข้อมูลอ่ืนปลอมปนอยู่ คือ อัตราส่วนระหว่างจํานวนจุดท่ีจําแนกแล้วเกินมาและจํานวนจุด
ท้ังหมดของชั้นท่ีทดสอบ 
 
 



99 
 

5.2 ผลการดําเนินการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล 

 5.2.1 การสุ่มจุดตรวจสอบ (Sampling design) 
  การแบ่งจุดตรวจสอบของโครงการนี้อาศัยสัดส่วนเนื้อท่ีของแต่ละชั้น (Proportion) และหลักการ
สุ่มแบบแบ่งชั้นภูมิ (Stratified random sampling) ร่วมกันเป็นเกณฑ์ ซ่ึงหลักการดังกล่าวจะถูกใช้สําหรับ 
คิดคํานวณจํานวนจุดประจําในแต่ละระดับชั้นการใช้ท่ีดินด้วย  
  จํานวนจุดตรวจสอบของโครงการนี้กําหนดไว้ท้ังสิ้น 341 จุด (จํานวนไม่น้อยกว่า 256 จุดซ่ึง
คํานวณได้ในข้อ5.1.1) และจุดท้ังหมดมีการกระจายตัวเพ่ือตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลในแต่ละชั้น
(Stratum) และการใช้ท่ีดินแต่ละระดับท้ัง 3 ระดับ เช่น ชั้นการใช้ท่ีดินระดับท่ี 1 (Level 1) มีสัดส่วนเนื้อท่ี
ระหว่างประเภทดังนี้พ้ืนท่ีชุมชน (U) เท่ากับร้อยละ 3.51 พ้ืนท่ีเกษตรกรรม (A) เท่ากับร้อยละ 41.44 พ้ืนท่ี
ป่าไม้ (F) เท่ากับร้อยละ 52.31 พ้ืนท่ีน้ํา (W) เท่ากับร้อยละ 1.61 และพ้ืนท่ีเบ็ดเตล็ด (M) เท่ากับร้อยละ 1.13  
นํามาพิจารณากําหนดสัดส่วนจํานวนจุดตรวจสอบได้ดังนี้ พ้ืนท่ีชุมชนได้รับ 30 จุด พ้ืนท่ีเกษตรกรรมได้รับ 249 
จุด พ้ืนท่ีป่าไม้ได้รับ 27 จุด พ้ืนท่ีน้ําได้รับ 12 จุด และพ้ืนท่ีเบ็ดเตล็ดได้รับ 23 จุด  
  หากพิจารณาสัดส่วนของจํานวนจุดในแต่ละประเภทตามการใช้ท่ีดินระดับท่ี 1 จะเห็นได้ว่า
จํานวนจุดตรวจสอบสําหรับพ้ืนท่ีเมือง พ้ืนท่ีป่าไม้ พ้ืนท่ีน้ํา และพ้ืนท่ีเบ็ดเตล็ดมีจํานวนน้อยกว่าพ้ืนท่ี
เกษตรกรรม เนื่องจากการแปลตีความจากภาพดาวเทียมค่อนข้างเห็นได้อย่างชัดเจนและมีโอกาสน้อยมากท่ีจะ
เกิดความผิดพลาด นอกจากนี้จํานวนจุดตรวจสอบสําหรับพ้ืนท่ีเกษตรกรรมมีจํานวนมาก ท้ังนี้เนื่องจากพ้ืนท่ี  
มีความหลากหลายและเป้าหมายหลักของกรมพัฒนาท่ีดินเน้นในพ้ืนท่ีเกษตรกรรมเป็นหลักด้วย 
  นอกจากนี้ หากพิจารณาการกระจายตัวของจุดตรวจสอบในแต่ละประเภทท่ีมีอยู่ของการใช้ท่ีดิน
ระดับท่ี 2 และ 3 สามารถพิจารณารายละเอียดได้ดังตารางต่อไปนี้ 
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      ตารางท่ี 8 จํานวนจุดตรวจสอบในแต่ละชั้นการใช้ท่ีดิน จังหวัดอุทัยธานี 

สัญลักษณ์ ประเภทการใช้ท่ีดิน เนื้อท่ี 
ร้อยละ 

จํานวนจุดตรวจสอบ 
 Level 3   Level 2   Level 1  

รวมท้ังหมด      100.00  341 341 341 
U พ้ืนท่ีชุมชนและส่ิงปลูกสร้าง           3.51    30 
U1  ตัวเมืองและย่านการค้า    3  

U101 ตัวเมืองและย่านการค้า           0.22  3   
U2  หมู่บ้าน    9  

U201 หมู่บ้านบนพ้ืนราบ           2.38  7   
U202 หมู่บ้านชาวไทยภูเขา  -  2   
U3  สถานท่ีราชการและสถาบันต่างๆ    3  

U301 สถานท่ีราชการและสถาบันต่างๆ           0.41  3   
U4  สถานีคมนาคม    3  

U405 ถนน           0.25  3   
U5  พ้ืนท่ีอุตสาหกรรม    4  

U502 โรงงานอุตสาหกรรม           0.13  2   
U503 ลานตากและแหล่งรับซ้ือทางการเกษตร           0.06  2   
U6  ส่ิงปลูกสร้างอื่นๆ    8  

U600 สถานท่ีร้าง           0.01  2   
U601 สถานท่ีพักผ่อนหย่อนใจ           0.02  2   
U602 รีสอร์ทโรงแรมเกสต์เฮ้าส์           0.03  2   
U605 สถานีบริการนํ้ามัน  -  2   

A พ้ืนท่ีเกษตรกรรม         41.44    249 
A1 พ้ืนท่ีนา         15.49   35  

A100 นาร้าง           0.06  2   
A101 นาข้าว         15.42  29   

A101+A208 นาข้าว+ถั่วเขียว  -  1   
M201+A101 พ้ืนท่ีลุ่ม+นาข้าว           0.01  3   

A2 พืชไร่         22.91   95  
A200 ไร่ร้าง           0.05  2   
A202 ข้าวโพด           3.04  13   
A203 อ้อย         13.11  50   
A204 มันสําปะหลัง           5.75  22   
A205 สับปะรด           0.96  8   
A3 ไม้ยืนต้น           2.25   51  

A301 ไม้ยืนต้นผสม           0.27  5   
A302 ยางพารา           1.10  25   
A303 ปาล์มนํ้ามัน           0.19  4   
A304 ยูคาลิปตัส           0.43  4   
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     ตารางท่ี 8 (ต่อ) 

สัญลักษณ์ ประเภทการใช้ท่ีดิน เนื้อท่ี 
ร้อยละ 

จํานวนจุดตรวจสอบ 
Level 3 Level 2 Level 1 

A305 สัก           0.25  4   
A306 สะเดา  -  1   
A307 สนประดิพัทธ์  -  2   
A308 กระถิน  -  2   
A315 ไผ่ปลูกเพ่ือการค้า           0.01  2   
A318 จามจุรี  -  2   
A4 ไม้ผล           0.59   39  

A400 ไม้ผลร้าง/เส่ือมโทรม  -  2   
A401 ไม้ผลผสม           0.39  5   
A402 ส้ม  -  1   
A403 ทุเรียน  -  1   
A404 เงาะ  -  2   
A405 มะพร้าว  -  3   
A406 ล้ินจี่  -  5   
A407 มะม่วง           0.19  2   
A408 มะม่วงหิมพานต์  -  2   
A409 พุทรา  -  2   
A411 กล้วย  -  2   
A412 มะขาม           0.01  2   
A413 ลําไย  -  2   
A416 ขนุน  -  2   
A422 มะนาว  -  1   
A426 แก้วมังกร  -  1   
A427 ส้มโอ  -  2   
A429 มะปราง มะยงชิด  -  2   
A5 พืชสวน           0.03   8  

A501 พืชสวนผสม           0.02  4   
A502 พืชผัก               -   1   
A503 ไม้ดอก ไม้ประดับ  -  1   
A510 นาหญ้า           0.01  2   
A7 ทุ่งหญ้าเล้ียงสัตว์และโรงเรือนเล้ียงสัตว์           0.13   10  

A701 ทุ่งหญ้าเล้ียงสัตว์           0.12  4   
A702 โรงเรือนเล้ียงโค กระบือ และม้า  -  2   
A703 โรงเรือนเล้ียงสัตว์ปีก           0.01  2   
A704 โรงเรือนเล้ียงสุกร  -  2   
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     ตารางท่ี 8 (ต่อ) 
 

สัญลักษณ์ ประเภทการใช้ท่ีดิน เนื้อท่ี 
ร้อยละ 

จํานวนจุดตรวจสอบ 
Level 3 Level 2 Level 1 

A9 สถานท่ีเพาะเล้ียงสัตว์น้ํา           0.04   9  
A900 สถานท่ีเพาะเล้ียงสัตว์นํ้าร้าง  -  2   
A901 สถานท่ีเพาะเล้ียงสัตว์นํ้าผสม  -  2   
A902 สถานท่ีเพาะเล้ียงปลา           0.04  3   
A905 ฟาร์มจระเข้  -  2   
A0 เกษตรผสมผสาน/ไร่นาสวนผสม  -   2  

A001 เกษตรผสมผสาน/ไร่นาสวนผสม  -  2   
F พ้ืนท่ีป่าไม้         52.31    27 
F1  ป่าไม่ผลัดใบ    3  

F101 ป่าดิบสมบูรณ์           5.35  3   
F2  ป่าผลัดใบ    22  

F200 ป่าผลัดใบรอสภาพฟ้ืนฟู           1.48  2   
F201 ป่าผลัดใบสมบูรณ์         45.24  20   
F5  ป่าปลูก    2  

F501 ป่าปลูกสมบูรณ์           0.24  2   
W พ้ืนท่ีนํ้า           1.61    12 
W1  แหล่งน้ําธรรมชาติ    5  

W101 แม่นํ้า ลําห้วย ลําคลอง           0.74  3   
W102 หนอง บึง ทะเลสาบ           0.07  2   
W2  แหล่งน้ําท่ีสร้างขึ้น    7  

W201 อ่างเก็บนํ้า           0.52  3   
W202 บ่อนํ้าในไร่นา           0.22  2   
W203 คลองชลประทาน           0.06  2   

M พ้ืนท่ีเบ็ดเตล็ด           1.13    23 
M1  ทุ่งหญ้าและไม้ละเมาะ    7  

M101 ทุ่งหญ้าธรรมชาติ           0.12  2   
M102 ทุ่งหญ้าสลับไม้พุ่ม/ไม้ละเมาะ           0.90  3   
M103 ไผ่ป่า ไผ่หนาม           0.01  2   
M2  พ้ืนท่ีลุ่ม    3  

M201 พ้ืนท่ีลุ่ม           0.04  3   
M3  เหมืองแร่ บ่อขุด    10  

M300 เหมืองเก่า บ่อขุดเก่า  -  2   
M301 เหมืองแร่           0.01  2   
M302 บ่อลูกรัง           0.02  2   
M303 บ่อทราย  -  2   
M304 บ่อดิน           0.01  2   
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     ตารางท่ี 8 (ต่อ) 
 

สัญลักษณ์ ประเภทการใช้ท่ีดิน เนื้อท่ี 
ร้อยละ 

จํานวนจุดตรวจสอบ 
Level 3 Level 2 Level 1 

M4  พ้ืนท่ีเบ็ดเตล็ดอื่นๆ    2  
M405 พ้ืนท่ีถม           0.02  2   
M7  ท่ีท้ิงขยะ    1  

M701 ท่ีท้ิงขยะ  -  1   
 

 5.2.2 สรุปผลการวิเคราะห์ 

  ผลการดําเนินงานตรวจสอบภาคสนามท้ังหมด 341 จุดตรวจสอบ กับข้อมูลสภาพการใช้ท่ีดิน    
ท่ีจัดทําข้ึนในโครงการนี้ในรูปแบบตารางความคลาดเคลื่อนได้ดังตารางท่ี 9 พบว่ามีค่าความถูกต้องโดยรวม
เท่ากับร้อยละ 96.19 ซ่ึงสรุปได้ว่าโครงการการจัดทําแผนท่ีสภาพการใช้ท่ีดินโดยใช้ภาพถ่ายทางอากาศออร์โธสี
และข้อมูลดาวเทียมสํารวจทรัพยากร จังหวัดอุทัยธานี ปี พ.ศ. 2558 นี้ มีความน่าเชื่อถือของข้อมูล
ตามมาตรฐาน FGDS สูงมากในระดับความเชื่อม่ันมากกว่าร้อยละ 95 
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ตารางที่ 9 ความคลาดเคลื่อนของข้อมูลแผนที่การใช้ที่ดิน ปี พ.ศ. 2558 จังหวัดอุทัยธานี 
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ตารางภาคผนวกท่ี 1 การเปลี่ยนแปลงการใช้ท่ีดินจังหวัดอุทัยธานี ระหว่าง ปี พ.ศ. 2554 และ ปี พ.ศ. 2558 

สัญลักษณ ์  ประเภทการใช้ทีด่ิน  
 ปี 2554   ปี 2558   ปี 2554-2558  

 เน้ือที่ (ไร่)    ร้อยละ    เน้ือที่ (ไร่)    ร้อยละ    เน้ือที่ (ไร่)     ร้อยละ * 

 รวมทั้งหมด  4,206,404  100.00  4,206,404  100.00         

 U   พ้ืนที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง  122,983  2.91  147,374  3.50  + 24,391  + 19.83  

 U101   ตัวเมืองและยา่นการค้า  8,019  0.19  8,853  0.21    + 834    + 10.40  

 U201   หมู่บ้านบนพื้นราบ  82,377  1.96  99,858  2.37    + 17,481  + 21.22  

 U202   หมู่บ้านชาวไทยภูเขา  72  - 93  -     + 21    + 29.17  

 U301   สถานท่ีราชการและสถาบันต่าง ๆ  15,739  0.37  17,513  0.42    + 1,774    + 11.27  

 U405   ถนน  10,503  0.25  10,503  0.25  -     -    

 U502   โรงงานอุตสาหกรรม  3,068  0.07  5,654  0.13    + 2,586    + 84.29  

 U503   ลานตากและแหล่งรับซ้ือทางการเกษตร  1,441  0.03  2,441  0.06    + 1,000    + 69.40  

 U600   สถานท่ีร้าง  331  0.01  331  0.01  - - 

 U601   สถานท่ีพกัผ่อนหย่อนใจ  487  0.01  674  0.02    + 187    + 38.40  

 U602   รีสอร์ท, โรงแรม, เกสต์เฮ้าส์  930  0.02  1,390  0.03    + 460    + 49.46  

 U605   สถานีบริการนํ้ามัน  16  - 64  -   + 48  + 300.00  

 A   พ้ืนที่เกษตรกรรม  1,715,561  40.78  1,744,716  41.48  + 29,155    + 1.70  

 A1   พ้ืนที่นา  657,101  15.62  650,466  15.47   - 6,635   - 1.01  

 A100   นาร้าง  1,928  0.05  2,478  0.06    + 550    + 28.53  

 A101   นาข้าว  654,626  15.56  647,619  15.40   - 7,007   - 1.07  

A101+A208   นาข้าว+ถั่วเขยีว  547  0.01  - -  - 547  - 100.00  

M201+A101   พื้นท่ีลุ่ม+นาข้าว  - - 369  0.01    + 369  + 100.00  

A2   พืชไร ่ 911,384  21.67  961,206  22.86    + 49,822    + 5.47  

 A200   ไร่ร้าง  62  -   1,948  0.05  + 1886  + 3,041.94  

 A201   พืชไร่ผสม  404  0.01  - -  - 404   - 100.00  

 A202   ข้าวโพด  159,626  3.80  129,069  3.07   - 30,557   - 19.14  

A202+A220   ข้าวโพด+แตงโม  110  - - -  - 110   - 100.00  

 A203   อ้อย  507,668  12.07  549,815  13.07    + 42,147    + 8.30  

 A204   มันสําปะหลัง  204,044  4.85  241,770  5.75    + 37,726    + 18.49  

 A205   สับปะรด  39,470  0.94  38,604  0.92   - 866   - 2.19  

A3   ไม้ยืนต้น  94,617  2.25  98,682  2.34  + 4,065   + 4.30  

 A301   ไม้ยืนต้นผสม  22,427  0.53  11,306  0.27   - 11,121   - 49.59  

 A302   ยางพารา  27,346  0.65  48,926  1.16    + 21,580    + 78.91  

 A303   ปาล์มนํ้ามัน  2,009  0.05  8,827  0.21    + 6,818    + 339.37  

A304   ยูคาลิปตัส  25,346  0.60  18,552  0.44  - 6,794  - 26.81  

A305   สัก  15,954  0.38  10,362  0.25   - 5,592   - 35.05  
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ตารางภาคผนวกท่ี 1 (ต่อ) 

สัญลักษณ ์  ประเภทการใช้ทีด่ิน  
 ปี 2554   ปี 2558   ปี 2554-2558  

 เน้ือที่ (ไร่)    ร้อยละ    เน้ือที่ (ไร่)    ร้อยละ    เน้ือที่ (ไร่)  ร้อยละ * 

 A306   สะเดา  47  -   47  -   -     -    

 A307   สนประดิพัทธ ์ 178  0.01  26  -    - 152   - 85.39  

 A308   กระถิน  683  0.02  128  -    - 555   - 81.26  

 A309   ประดู่   -   -  36  -   36   + 100.00  

 A315   ไผ่  556  0.01  396  0.01   - 160   - 28.78  

 A318   จามจุรี  13  -   55  -     + 42    + 323.08  

 A319   ตีนเป็ด  46  -    -   -   - 46   - 100.00  

 A322   กฤษณา  12  -    -   -   - 12   - 100.00  

 A323   ตะก ู  -   -  21  -     + 21   + 100.00  

 A4   ไม้ผล  45,674  1.08  25,424  0.60   - 20,250   - 44.34  

 A400   ไม้ผลร้าง/เส่ือมโทรม   -   -  31  -     + 31   + 100.00  

 A401   ไม้ผลผสม  31,508  0.75  16,143  0.39   - 15,365   - 48.77  

 A402   ส้ม  47  -   13  -    - 34   - 72.34  

 A403   ทุเรียน  35  -   21  -    - 14   - 40.00  

 A404   เงาะ  22  -   22  -   -     -    

 A405   มะพร้าว  94  -   39  -    - 55   - 58.51  

 A406   ล้ินจี ่  -   -  21  -     + 21   + 100.00  

 A407   มะม่วง  12,528  0.30  8,014  0.19   - 4,514   - 36.03  

 A408   มะม่วงหิมพานต์  121  -   91  -    - 30   - 24.79  

 A409   พุทรา  63  -   18  -    - 45   - 71.43  

 A411   กล้วย  177  0.01  265  0.01    + 88    + 49.72  

 A412   มะขาม  585  0.01  450  0.01   - 135   - 23.08  

 A413   ลําไย  221  0.01  132  -    - 89   - 40.27  

 A415   มะละกอ  49  -    -   -   - 49   - 100.00  

 A416   ขนุน  94  -   52  -    - 42   - 44.68  

 A418   ชมพู ่ 36  -    -   -   - 36   - 100.00  

 A422   มะนาว  8  -   30  -    + 22    + 275.00  

 A426   แกว้มังกร  11  -   11  -   -     -    

 A427   ส้มโอ  36  -   32  -    - 4   - 11.11  

 A429   มะปราง มะยงชิด  39  -   39  -   -     -    

A5   พืชสวน  1,262  0.02  956  0.03   - 306   - 24.25  

 A501   พืชสวนผสม  1,021  0.02  640  0.02   - 381   - 37.32  

A502   พืชผัก  97  -   40  -    - 57   - 58.76  
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ตารางภาคผนวกท่ี 1 (ต่อ) 

สัญลักษณ ์  ประเภทการใช้ทีด่ิน  
 ปี 2554   ปี 2558   ปี 2554-2558  

 เน้ือที่ (ไร่)    ร้อยละ    เน้ือที่ (ไร่)    ร้อยละ    เน้ือที่ (ไร่)     ร้อยละ * 

 A503   ไม้ดอก ไม้ประดับ 11  -   21  -     + 10    + 90.91  

 A510   นาหญา้  133  -   255  0.01    + 122    + 91.73  

 A7   ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์และโรงเรือนเลี้ยงสัตว ์ 3,328  0.08  6,037  0.13    + 2,709    + 81.40  

 A701   ทุ่งหญ้าเล้ียงสัตว ์ 3,204  0.08  5,193  0.12    + 1,989    + 62.08  

 A702   โรงเรือนเล้ียงโค กระบือ และม้า  7  -   134  -   + 127  + 1814.29  

 A703   โรงเรือนเล้ียงสัตว์ปีก  72  -   579  0.01    + 507    + 704.17  

 A704   โรงเรือนเล้ียงสุกร  45  -   131  -     + 86    + 191.11  

 A9   สถานที่เพาะเลีย้งสตัว์นํ้า  2,195  0.06  1,822  0.05   - 373   - 16.99  

 A900   สถานท่ีเพาะเล้ียงสัตว์น้ําร้าง  23  -   36  -     + 13    + 56.52  

 A901   สถานท่ีเพาะเล้ียงสัตว์น้ําผสม  205  0.01  206  0.01    + 1    + 0.49  

 A902   สถานท่ีเพาะเล้ียงปลา  1,967  0.05  1,545  0.04  -  422   - 21.45  

 A905   ฟาร์มจระเข ้  -   -  35  -     + 35   + 100.00  

 A0   เกษตรผสมผสาน/ไร่นาสวนผสม   -   -  123  -     + 123   + 100.00  

 A001   เกษตรผสมผสาน/ไร่นาสวนผสม   -   -  123  -     + 123   + 100.00  

 F   พ้ืนที่ป่าไม ้ 2,246,681  53.42  2,199,390  52.28   - 47,291   - 2.10  

 F101   ป่าดิบสมบูรณ์  225,122  5.35  224,977  5.35   - 145   - 0.06  

 F200   ป่าผลัดใบรอสภาพฟื้นฟ ู 92,969  2.21  62,393  1.48   - 30,576   - 32.89  

 F201   ป่าผลัดใบสมบูรณ์  1,919,128  45.63  1,902,644  45.23   - 16,484   - 0.86  

 F501   ป่าปลูกสมบูรณ์  9,462  0.23  9,376  0.22   - 86   - 0.91  

 W   พ้ืนที่นํ้า 61,473  1.46  67,278  1.62    + 5,805    + 9.44  

 W101   แม่น้ํา ลําหว้ย ลําคลอง  30,404  0.72  31,483  0.75  +1,079    + 3.55  

 W102   หนอง บึง ทะเลสาบ  3,292  0.08  2,715  0.07   - 577   - 17.53  

 W201   อ่างเก็บนํ้า  20,126  0.48  21,655  0.52    + 1,529    + 7.60  

 W202   บ่อนํ้าในไร่นา  5,856  0.14  9,099  0.22    + ,3243    + 55.38  

 W203   คลองชลประทาน  1,795  0.04  2,326  0.06  + 531    + 29.58  

M   พ้ืนที่เบ็ดเตลด็  59,706  1.43  47,646  1.12   - 12,060   - 20.20  

 M101   ทุ่งหญ้าธรรมชาติ  6,531  0.16  5,195  0.12   - 1,336   - 20.46  

 M102   ทุ่งหญ้าสลับไม้พุ่ม/ไม้ละเมาะ  49,664  1.18  37,796  0.90   - 11,868   - 23.90  

M103   ไผ่ป่า ไผ่หนาม 273  0.01  181  -    - 92   - 33.70  

 M201   พื้นท่ีลุ่ม  1,929  0.05  1,773  0.04   - 156   - 8.09  

 M300   เหมืองเก่า บอ่ขุดเก่า  18  -    -   -   - 18   - 100.00  

 M301   เหมืองแร่  485  0.01  438  0.01   - 47   - 9.69  
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ตารางภาคผนวกท่ี 1 (ต่อ) 

สัญลักษณ ์  ประเภทการใช้ทีด่ิน  
 ปี 2554   ปี 2558   ปี 2554-2558  

 เน้ือที่ (ไร่)    ร้อยละ    เน้ือที่ (ไร่)    ร้อยละ    เน้ือที่ (ไร่)  ร้อยละ * 

 M302   บ่อลูกรัง  321  0.01  857  0.02    + 536    + 166.98  

 M303   บ่อทราย  212  0.01  114  -    - 98   - 46.23  

 M304   บ่อดิน  129  -   235  0.01    + 106    + 82.17  

 M405   พื้นท่ีถม  133  -   1,046  0.02    + 913    + 686.47  

 M701   ท่ีทิ้งขยะ  11  -   11  -   -     -    
 

หมายเหตุ : * ร้อยละเม่ือเปรียบเทียบกับเนื้อท่ีใน ปี พ.ศ. 2554 

 - ลดลง 

+ เพิ�มขึ �น 

ที�มา : จากการวิเคราะห์โดยระบบสารสนเทศน์ภมูิศาสตร์  คณะรัฐศาสตร์และสงัคมศาสตร์ มหาวทิยาลยัพะเยา 
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ตารางภาคผนวกท่ี 2 การจําแนกการใช้ประโยชน์ท่ีดิน (Land Use Classification) 

ระดับ/Level 1 ระดับ/Level 2 ระดับ/Level 3 

U U1 ตัวเมืองและย่านการค้า  U101  ตัวเมืองและย่านการค้า City, Town, 
Commercial 

พ้ืนท่ีชุมชนและ   City, Town, Commercial        

ส่ิงปลูกสร้าง           

Urban and  U2 หมู่บ้าน U200 หมู่บ้าน/ท่ีดินจัดสรรร้าง Abandoned village 

built-up land   Village U201      หมู่บ้านบนพ้ืนราบ Village 

      U202 หมู่บ้านชาวไทยภูเขา   Hill tribe village 

      U203 หมู่บ้านชาวเล Moken village 

  U3 สถานท่ีราชการ  U300 สถานท่ีราชการ  Abandoned 
institutional land 

    และสถาบันต่าง ๆ           และสถาบันต่าง ๆ ร้าง   

    Institutional land  U301 สถานท่ีราชการ  Institutional land 

        และสถาบันต่าง ๆ   

  U4 สถานีคมนาคม  U400 สถานีคมนาคมร้าง Abandoned 
communication and 
utility 

    Communication and utility U401 สนามบิน Airport 

      U402  สถานีรถไฟ   Railway station 

      U403 สถานีขนส่ง   Bus station 

      U404  ท่าเรือ Harbor 

      U405 ถนน Road 

      *U406 ทางรถไฟ Railway  

  U5 พ้ืนท่ีอุตสาหกรรม U500 พ้ืนท่ีอุตสาหกรรมร้าง  Abandoned 
industrial land 

    Industrial land U501 นิคมอุตสาหกรรม  Industrial estate 

             U502 โรงงานอุตสาหกรรม   Factory 

      U503 ลานตากและแหล่งรับซ้ือทาง Agricultural product 
trading center 

        การเกษตร   

  U6 ส่ิงปลูกสร้างอื่น ๆ  U600 สถานท่ีร้าง  Abandoned area 

    Other built-up land U601 สถานท่ีพักผ่อนหย่อนใจ  Recreation area 

      U602 รีสอร์ท โรงแรม เกสต์เฮ้าส์ Resort, Hotel, 
Guesthouse 

      U603 สุสาน ป่าช้า   Cemetery 

      U604 ศูนย์อพยพ   Refugee camp 

 
 
 

 
U7 
 

 
สนามกอล์ฟ 
 
Golf course 

U605 
U700 
 
U701 

สถานีบริการนํ้ามัน  
สนามกอล์ฟร้าง 
 
สนามกอล์ฟ 

Gasoline Station 
Abandoned golf 
course 
Golf course 
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ตารางภาคผนวกท่ี 2 (ต่อ) 

ระดับ/Level 1 ระดับ/Level 2 ระดับ/Level 3 

A      A1 พ้ืนท่ีนา A100 นาร้าง    Abandoned paddy 
field 

พ้ืนท่ีเกษตรกรรม   Paddy field A101  นาข้าว Active paddy field 

Agricultural land A2 พืชไร่    A200  ไร่ร้าง   Abandoned field crop 

    Field crop A201    พืชไร่ผสม   Mixed field crop 

      A202     ข้าวโพด  Corn 

      A203     อ้อย  Sugarcane 

      A204     มันสําปะหลัง   Cassava 

      A205     สับปะรด   Pineapple 

      A206     ยาสูบ  Tobacco 

      A207    ฝ้าย   Cotton 

      A208     ถั่วเขียว   Mungbean 

      A209    ถั่วเหลือง    Soybean 

      A210     ถั่วลิสง   Peanut 

      A211     ปอแก้ว ปอกระเจา  Kenaf, Jute 

      A212     ถั่วดํา ถั่วแดง  Black bean, Red bean 

      A213     ข้าวฟ่าง   Sorghum 

      A214     ละหุ่ง   Castor bean 

      A215     งา    Sesame 

      A216     ข้าวไร่   Upland rice 

      A217     มันฝรั่ง   Potato 

      A218     มันแกว    Jam potato 

      A219     มันเทศ   Sweet potato 

      A220     แตงโม   Watermelon 

      A221     ลูกเดือย   Millet 

      A222     ขิง            Ginger   

      A223     กะหลํ่าปลี  Cabbage 

      A224     มะเขือเทศ  Tomato 

      A225    ว่านหางจระเข้   Aloe vera 

      A227    ปอสา   Paper mulberry 

      A228    ทานตะวัน  Sunflower 

   A229     พริก   Chili 

   A230 
A231 
A232  
    

ข้าวสาลี 
ข้าวบาร์เลย์     
ข้าวไรย์   

Wheat 
Barley 
Rye 
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ตารางภาคผนวกท่ี 2 (ต่อ)  

ระดับ/Level 1 ระดับ/Level 2 ระดับ/Level 3 

      A233    ฝ่ิน   Opium 

      A234    กัญชา กัญชง  Marihuana, Hemp 

      A235     กระเจี๊ยบแดง   Roselle 

      A236     เผือก  Taro 

  A3 ไม้ยืนต้น  A300 ไม้ยืนต้นร้าง/เส่ือมโทรม Abandoned perennial 

    Perennial crop A301 ไม้ยืนต้นผสม   Mixed perennial 

      A302     ยางพารา   Para rubber 

      A303     ปาล์มนํ้ามัน   Oil palm 

      A304     ยูคาลิปตัส   Eucalyptus 

      A305     สัก   Teak 

      A306     สะเดา   Magosa 

      A307     สนประดิพัทธ์  Casuarina 

      A308     กระถิน Acacia 

      A309     ประดู่   Padauk 

      A310     ซ้อ   Gmelina sp. 

      A311     ไม้ชายเลน   Mangrove 

      A312     กาแฟ   Coffee 

      A313     ชา   Tea 

      A314     หม่อน   Mulberry 

      A315     ไผ่ปลูกเพ่ือการค้า Bamboo 

      A316     นุ่น   Kapok 

      A317     หมาก   Betel palm 

      A318     จามจุรี   Rain tree 

      A319     ตีนเป็ด  White cheesewood 

      A320      เปล้า  Croton sp. 

      A321      ยมหอม มะฮอกกานี Indian mahogany, 
Broad leaf  mahogany 

      A322       กฤษณา  Eagle wood 

      A323 ตะกู Bur-flower tree 

  A4  ไม้ผล   A400 ไม้ผลร้าง/เส่ือมโทรม Abandoned orchard 

    Orchard A401     ไม้ผลผสม   Mixed orchard 

      A402     ส้ม   Orange 

      A403     ทุเรียน   Durian 

      A404     เงาะ   Rambutan 

      A405     มะพร้าว    Coconut 
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ตารางภาคผนวกท่ี 2 (ต่อ) 

ระดับ/Level 1 ระดับ/Level 2 ระดับ/Level 3 

      A406     ล้ินจี่   Litchi 

      A407     มะม่วง   Mango 

      A408    มะม่วงหิมพานต์   Cashew 

      A409    พุทรา   Jujube 

      A410    น้อยหน่า   Custard apple 

      A411    กล้วย   Banana 

      A412    มะขาม   Tamarind 

      A413    ลําไย    Longan 

      A414    ฝรั่ง   Guava 

      A415    มะละกอ  Papaya 

      A416    ขนุน   Jack fruit 

      A417     กระท้อน   Santol 

      A418     ชมพู่   Rose apple 

      A419    มังคุด   Mangosteen 

      A420    ลางสาด ลองกอง  Langsat 

      A421     ระกํา สละ   Rakum, Sala  

      A422     มะนาว   Lime 

      A423    ไม้ผลเมืองหนาว  Sub-tropical fruit 

      A424     มะขามเทศ  Manila tamarind 

      A425    มะกอกนํ้า มะกอกฝรั่ง Elaeocarpaceae 

      A426    แก้วมังกร   Dragon fruit 

      A427 ส้มโอ Pomelo 

      A428 ละมุด Sapodilla 

      A429 มะปราง มะยงชิด Plummango 

      A430 มะไฟ ละไม Burmese grape 

      A431 ทับทิม Pomegranate 

  A5 พืชสวน    A500 พืชสวนร้าง/เส่ือมโทรม Abandoned horticulture 

    Horticulture A501    พืชสวนผสม   Mixed horticulture 

      A502    พืชผัก   Truck crop 

      A503     ไม้ดอก ไม้ประดับ Floricultural/Ornamental 
plant 

      A504     องุ่น   Grapevine 

      A505     พริกไทย   Pepper 

      A506    สตรอเบอรี่   Strawberry 

      A507    เสาวรส  Passion fruit 

      A508    แรสเบอรี่   Raspberry 
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ตารางภาคผนวกท่ี 2 (ต่อ) 

ระดับ/Level 1 ระดับ/Level 2 ระดับ/Level 3 

      A509     พืชสมุนไพร   Herbs 

      A510     นาหญ้า   Grass plantation 

      A511     หวาย   Rattan  

      A512 แคนตาลูป Cantaloupe 

      A513 กระเจี๊ยบเขียว Okra 

      A514 หน่อไม้ฝรั่ง Asparagus 

      A515 เห็ด Mushroom 

  A6 ไร่หมุนเวียน A600     ไร่หมุนเวียนร้าง   Bush fallow 

    Shifting cultivation A601    พืชไร่ผสม(ไร่หมุนเวียน)  Mixed field crop(Shifting 
cultivation) 

      A602     ข้าวโพด(ไร่หมุนเวียน) Corn(Shifting cultivation) 

      A603     อ้อย(ไร่หมุนเวียน) Sugarcane(Shifting 
cultivation) 

      A604     มันสําปะหลัง(ไร่หมุนเวียน)    Cassava(Shifting 
cultivation) 

      A605     สับปะรด(ไร่หมุนเวียน)   Pineapple(Shifting 
cultivation) 

      A606     ยาสูบ(ไร่หมุนเวียน)   Tobacco(Shifting 
cultivation) 

      A607    ฝ้าย(ไร่หมุนเวียน)   Cotton(Shifting 
cultivation) 

      A608     ถั่วเขียว(ไร่หมุนเวียน)     Mungbean(Shifting 
cultivation) 

      A609    ถั่วเหลือง(ไร่หมุนเวียน)      Soybean(Shifting 
cultivation) 

      A610     ถั่วลิสง(ไร่หมุนเวียน)    Peanut(Shifting 
cultivation) 

      A611     ปอแก้ว ปอกระเจา(ไร่
หมุนเวียน) 

Kenaf, Jute(Shifting 
cultivation) 

      A612     ถั่วดํา ถั่วแดง(ไร่หมุนเวียน)   Black bean, Red 
bean(Shifting cultivation) 

      A613     ข้าวฟ่าง(ไร่หมุนเวียน)     Sorghum(Shifting 
cultivation) 

      A614     ละหุ่ง(ไร่หมุนเวียน)     Castor bean(Shifting 
cultivation) 

      A615     งา(ไร่หมุนเวียน)      Sesame(Shifting 
cultivation) 

      A616     ข้าวไร่(ไร่หมุนเวียน)     Upland rice(Shifting 
cultivation) 

      A617     มันฝรั่ง(ไร่หมุนเวียน)     Potato(Shifting cultivation) 

      A618     มันแกว(ไร่หมุนเวียน)      Jam potato(Shifting 
cultivation) 

      A619     มันเทศ(ไร่หมุนเวียน)     Sweet potato(Shifting 
cultivation) 
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ตารางภาคผนวกท่ี 2 (ต่อ) 

ระดับ/Level 1 ระดับ/Level 2 ระดับ/Level 3 

      A620    แตงโม(ไร่หมุนเวียน)     Watermelon(Shifting 
cultivation) 

      A621    ลูกเดือย(ไร่หมุนเวียน)     Millet(Shifting cultivation) 

      A622    ขิง(ไร่หมุนเวียน)              Ginger(Shifting cultivation) 

      A623    กะหลํ่าปลี(ไร่หมุนเวียน)   Cabbage(Shifting 
cultivation) 

      A624    มะเขือเทศ(ไร่หมุนเวียน)    Tomato(Shifting 
cultivation) 

      A625    ว่านหางจระเข้(ไร่หมุนเวียน)    Aloe vera(Shifting 
cultivation) 

      

      A626    ป่านศรนารายณ์(ไร่
หมุนเวียน)     

Agave(Shifting cultivation) 

      A627    ปอสา(ไร่หมุนเวียน)    Paper mulberry(Shifting 
cultivation) 

      A628    ทานตะวัน(ไร่หมุนเวียน)    Sunflower(Shifting 
cultivation) 

      A629    พริก(ไร่หมุนเวียน)      Chili(Shifting cultivation) 

      A630    ข้าวสาลี(ไร่หมุนเวียน)        Wheat(Shifting cultivation) 

      A631   ข้าวบาร์เลย์(ไร่หมุนเวียน)       Barley(Shifting cultivation) 

      A632    ข้าวไรย์(ไร่หมุนเวียน)        Rye(Shifting cultivation) 

      A633    ฝ่ิน(ไร่หมุนเวียน)        Opium(Shifting cultivation) 

      A634    กัญชา กัญชง(ไร่หมุนเวียน)     Marihuana, Hemp(Shifting 
cultivation) 

      A635    กระเจี๊ยบแดง(ไร่หมุนเวียน)     Roselle(Shifting 
cultivation) 

      A636    เผือก(ไร่หมุนเวียน)       Taro(Shifting cultivation) 

  A7  ทุ่งหญ้าเล้ียงสัตว์และ A700 โรงเรือนร้าง Abandoned farm house 

    โรงเรือนเล้ียงสัตว์ A701    ทุ่งหญ้าเล้ียงสัตว์   Pasture 

    Pasture and farm house A702    โรงเรือนเล้ียงโค กระบือ 
และม้า 

Cattle farm house 

      A703    โรงเรือนเล้ียงสัตว์ปีก  Poultry  farm house 

      A704    โรงเรือนเล้ียงสุกร  Swine farm house 

  A8 พืชน้ํา    A801     พืชนํ้าผสม   Mixed aquatic plant 

    Aquatic plant A802      กก   Reed 

      A803     บัว   Lotus 

      A804     กระจับ   Water caltrop 

      A805    แห้ว  Water chestnut  

      A806    ผักบุ้ง   Water spinach 

      A807     ผักกะเฉด   Water mimosa 
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ตารางภาคผนวกท่ี 2 (ต่อ) 

ระดับ/Level 1 ระดับ/Level 2 ระดับ/Level 3 

  A9 สถานท่ีเพาะเล้ียงสัตว์น้ํา A900     สถานท่ีเพาะเล้ียงสัตว์นํ้าร้าง  Abandoned aquacultural 
land 

    Aquacultural land A901     สถานท่ีเพาะเล้ียงสัตว์นํ้า
ผสม  

Mixed aquacultural land 

      A902     สถานท่ีเพาะเล้ียงปลา  Fish farm 
      A903     สถานท่ีเพาะเล้ียงกุ้ง  Shrimp farm 

      A904    สถานท่ีเพาะเล้ียงปู หอย  Crab/Shellfish farm 
      A905     ฟาร์มจระเข้   Crocodile farm 

  A0  เกษตรผสมผสาน/ไร่นาสวน
ผสม 

A001 เกษตรผสมผสาน/ไร่นาสวน
ผสม 

Integrated farm/Diversified 
farm 

    Integrated 
farm/Diversified farm 

      

F      F1 ป่าไม่ผลัดใบ F100    ป่าไม่ผลัดใบรอสภาพฟ้ืนฟู   Disturbed evergreen forest 

พ้ืนท่ีป่าไม้   Evergreen forest F101    ป่าไม่ผลัดใบสมบูรณ์   Dense evergreen forest 

Forest land F2 ป่าผลัดใบ    F200    ป่าผลัดใบรอสภาพฟ้ืนฟู   Disturbed deciduous forest 

    Deciduous forest F201 ป่าผลัดใบสมบูรณ์   Dense deciduous forest 

  F3 ป่าชายเลน   F300    ป่าชายเลนรอสภาพฟ้ืนฟู   Disturbed mangrove  forest 

    Mangrove forest F301    ป่าชายเลนสมบูรณ์   Dense mangrove  forest 

  F4 ป่าพรุ   F400    ป่าพรุรอสภาพฟ้ืนฟู   Disturbed swamp forest 

    Swamp forest F401    ป่าพรุสมบูรณ์   Dense swamp forest 

  F5 ป่าปลูก F500    ป่าปลูกรอสภาพฟ้ืนฟู   Disturbed forest plantation 

    Forest plantation F501    ป่าปลูกสมบูรณ์   Dense forest plantation 

  F6 วนเกษตร  F600    วนเกษตรรอสภาพฟ้ืนฟู   Disturbed agro-forestry 

    Agro-forestry F601    วนเกษตรสมบูรณ์   Dense agro-forestry 

    (พ้ืนที่ปลูกป่าร่วมกับการเกษตร)       

  F7 ป่าชายหาด F700    ป่าชายหาดรอสภาพฟ้ืนฟู   Disturbed beach forest 

    Beach forest F701    ป่าชายหาดสมบูรณ์   Dense beach forest 

W W1 แหล่งน้ําธรรมชาติ  W101     แม่นํ้า ลําห้วย ลําคลอง River, Canal 

พ้ืนท่ีน้ํา   Natural water body W102    หนอง บึง ทะเลสาบ Lake, Lagoon 

Water body     W103 ทะเล Ocean 

  W2 แหล่งน้ําท่ีสร้างขึ้น         W201    อ่างเก็บนํ้า  Reservoir 

    Artificial water body W202     บ่อนํ้าในไร่นา   Farm pond 

      W203     คลองชลประทาน  Irrigation canal 

M     M1 ทุ่งหญ้าและไม้ละเมาะ  M101     ทุ่งหญ้าธรรมชาติ   Grass 

พ้ืนท่ีเบ็ดเตล็ด   Rangeland M102     ทุ่งหญ้าสลับไม้พุ่ม/ไม้ละเมาะ Shrubland 

Miscellaneous land     M103     ไผ่ป่า ไผ่หนาม Giant thorny bamboo 

  M2 พ้ืนท่ีลุ่ม   M201 พ้ืนท่ีลุ่ม Marsh and Swamp 

    Marsh and Swamp       



119 
 

ตารางภาคผนวกท่ี 2 (ต่อ) 

ระดับ/Level 1 ระดับ/Level 2 ระดับ/Level 3 

  M3 เหมืองแร่  บ่อขุด  M300     เหมืองเก่า บ่อขุดเก่า Abandoned mine, Pit 

    Mine, Pit M301    เหมืองแร่   Mine 

      M302    บ่อลูกรัง    Laterite pit 

      M303          บ่อทราย    Sand pit 

      M304     บ่อดิน  Soil pit 

      M305     พ้ืนท่ีขุดเจาะนํ้ามัน Oil field 

  M4 พ้ืนท่ีเบ็ดเตล็ดอื่นๆ M401 พ้ืนท่ีกองวัสดุ Material dump 

    Other miscellaneous 
land 

M402 พ้ืนท่ีดินถล่ม Landslide 

      M403     ท่ีหินโผล่   Rock out crop 

      M404  -  - 

      M405    พ้ืนท่ีถม    Landfill 

  M5 นาเกลือ   M500 นาเกลือร้าง Abandoned salt flat 

    Salt flat M501 นาเกลือ Salt flat 

  M6 หาดทราย   M601 หาดทราย   Beach 

    Beach          

  M7 ท่ีท้ิงขยะ       M701 ท่ีท้ิงขยะ       Garbage dump   

    Garbage dump         

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      
 

ท่ีมา : กรมพัฒนาท่ีดิน (2555) 
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หมายเหตุ : 

1) การเขียนสัญลักษณ์ผสม ใช้เครื่องหมายดังน้ี :- 

    X/Y  พ้ืนท่ีการใช้ประโยชน์ท่ีดิน 2 ชนิด ในอัตราส่วนประมาณ 50% ต่อ 50% 

    X+Y พ้ืนท่ีการใช้ประโยชน์ท่ีดิน 2 ชนิดต่อเน่ืองกัน โดยมีพืช x เป็นพ้ืนท่ีหลักหรือเป็นพืชท่ีมีความสําคัญทางเศรษฐกิจ 

           มากกว่าพืช Y คํานวณเน้ือท่ีเฉพาะ X 

2) พ้ืนท่ีท่ีเคยทําเกษตรกรรมแต่ปล่อยท้ิงร้างมานาน เน่ืองจากดินไม่เหมาะสม หรือพ้ืนท่ีท่ีดินมีความอุดมสมบูรณ์ตํ่าโดย 

    ธรรมชาติ ใช้สัญลักษณ์ M101 สําหรับพ้ืนท่ีท่ีมีหญ้าเป็นส่วนใหญ่  M102 สําหรับพ้ืนท่ีท่ีเป็นไม้พุ่มหรือสลับหญ้าธรรมชาติ 

    บางส่วน  M201  สําหรับพ้ืนท่ีท่ีมีพืชนํ้าหรือวัชพืชนํ้าขึ้น  และ M403 สําหรับพ้ืนท่ีหินโผล่ 

3) ขนาดของหน่วยแผนท่ีการใช้ท่ีดินท่ีเล็กท่ีสุดสําหรับลงบนแผนท่ีคือ 0.25 ตารางเซนติเมตรทุกมาตราส่วน (0.5x0.5 ซม. หรือพ้ืนท่ี 40 ไร่  

    บนแผนท่ีมาตราส่วน 1 : 50,000 หรือพ้ืนท่ี 10 ไร่ บนแผนท่ีมาตราส่วน 1 : 25,000) 

4) แผนท่ีโครงการชลประทานได้มาจาก กรมชลประทาน และหน่วยงานอื่นท่ีรับผิดชอบ  สําหรับพ้ืนท่ีท่ีมีการชลประทาน 

    ใส่ I ไว้ตรงหน้าสัญลักษณ์ เฉพาะงานระดับโครงการพิเศษ เท่าน้ัน 

5) * ใช้ในการจําแนกแผนท่ีการใช้ท่ีดินมาตราส่วนใหญ่ ต้ังแต่ 1:4,000 ขึ้นไป เท่าน้ัน 
 
 

กลุ่มวิเคราะห์สภาพการใช้ท่ีดิน 

กองนโยบายและแผนการใช้ท่ีดิน 

กรมพัฒนาท่ีดิน 

14 ตุลาคม 2557 
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