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หัวขอการนําเสนอ 

• แนวโนมการเปลี่ยนแปลงการใชท่ีดิน 

• การลงพื้นท่ีสํารวจและการพัฒนาภาพฉายในอนาคต 

• การกําหนดเร่ืองราวเพื่อนําไปสูการสรางภาพฉายในอนาคต 



  

การใชประโยชน

ที่ดิน 

2545 2550 2552 2554 

พ้ืนท่ีชุมชนและสิง่

ปลูกสราง 

379.04 

(3.23) 

640.87 

(5.46) 

652.48 

(5.56) 

673.76 

(5.73) 

เกษตรกรรม 8,869.70 

(75.61) 

7,744.98 

(66.03) 

8,045.21 

(68.58) 

8,101.46 

(69.06) 

ปาไม 1,816.70 

(15.49) 

1,835.03 

(15.64) 

1,684.15 

(14.36) 

1,642.94 

(14.03) 

แหลงน้ํา 272.73 

(2.33) 

375.02 

(3.2) 

376.30 

(3.21) 

403.72 

(3.45) 

เบ็ดเตล็ด 392.14 

(3.34) 

1.134.41 

(9.67) 

927.17 

(8.29) 

908.40 

(7.73) 

รวม 11.730.30 

(100) 

11.730.30 

(100) 

11.730.30 

(100) 

11.730.30 

(100) 



  

การใชประโยชนที่ดิน 2550 2552 2554 

นาขาว 36.26 36.35 35.65 

พืชไร 25.93 20.30 20.24 

ไมยืนตน 2.69 10.37 11.45 

ไมผล 0.61 0.54 0.41 

พืชสวน 0.03 0.14 0.23 

ทุงหญาและโรงเลี้ยงสัตว 0.81 0.64 0.32 

สถานท่ีเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา 0.22 0.19 0.19 

เกษตรผสมผสาน 0.05 -- -- 



แนวโน้ม การเปล่ียนแปลงการใช้ที่ดนิ 2550 2552 และ 2554 

จังหวัดอุดรธานี  

ท่ีมา: กรมพฒันาท่ีดิน 





บริบทของพื้นที่ศึกษา (ลุมน้ําหวยหลวง) 

• พืน้ท่ีอยูอ่าศยัมีการขยายตวัเพ่ิมขึน้ 

• พืน้ท่ีเกษตรกรรมเพ่ิมขึน้เลก็น้อย 

• พืน้ท่ีไม้ผลเพ่ิมขึน้ 



บริบทของพื้นที่ศึกษา (จ.อุดรธานี) 

• พืน้ท่ีป่าไม้ลดลงและพืน้ท่ีอยูอ่าศยัมีการขยายตวัเพ่ิมขึน้ 

• พืน้ท่ีเกษตรกรรมเพ่ิมขึน้เลก็น้อย 

• พืน้ท่ีไม้ผลเพ่ิมขึน้อยา่งมีนยัสําคญั  



Land use study & survey 

Driving forces 
Plan & Policy 

Storyline 

Pre-run scenarios 

Workshop Refined scenarios 

Land use modelling  

Data 
collection 

Data preparation 



การลงพื้นที่สาํรวจ 

- Ground check ความถูกตองของประเภทการใชท่ีดิน 

- พูดคุยเบื้องตนกับ Key stakeholders ในพ้ืนท่ี 



การลงพื้นที่สาํรวจ: สํานักงานเกษตรอําเภอเมอืงอดุรธานี 



สรุปประเด็นจากการลงพื้นทีส่าํรวจ 

• พ้ืนที่สวนใหญบริเวณลุมนํ้าหวยหลวงจะใชในการเกษตร เช่ือมไปจนถึงบริเวณ

อําเภอกุดจับ ซึ่งเปนพ้ืนที่ 

• การใชที่ดินในดานการเกษตรของทางจังหวัดอุดรธานี มคีวามผันผวนตลอดเวลา 

พืชเศรษฐกิจหลัก คือ  ขาว ออย มันสําปะหลัง และยางพารา  

• ปจจุบันเกษตรกรปลูกยางพารา 500,000 ไร ปลูกมากที่สดุอําเภอบานผือ   

• ออย ปลูกมากที่สุดอําเภอโนนสะอาด อําเภอกุมภวาป 

• จ.อุดรธานี ปจจุบันมีโรงงานนํ้าตาลทั้งหมด 4 โรงงาน  

 



การลงพื้นท่ีสํารวจ: นโยบายของรัฐบาลกับการใชประโยชนท่ีดิน 

• โครงการ “เกษตรแปลงใหญ” จ.อุดรธานี ไดรับมา 2 ชนิด คือ ขาวและมัน

สําปะหลัง 

• รัฐบาลชวยเหลือ ตําบลละ1 ลานบาท ผานทาง 156 ศบกต.(ศูนยบริการและ

ถายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบล) เพ่ือไปจัดทาํฝายนํ้าลน การใชนํ้า 

แหลงนํ้า การพัฒนาในพ้ืนที่ เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต  

• นโยบาย “Zoning” การใชที่ดิน และแหลงนํ้า โดยโดยใช S1 S2 S3 S4 

วิเคราะหความเหมาะสมของพ้ืนที่ 

• เกษตรจังหวัดอุดรธานี มีการพัฒนาระบบสมุดทะเบียนเกษตรกร มี QR code 

ใชในการเก็บขอมูลเกษตรกร เพ่ือใหสะดวกในการคนคืนขอมูลประวัติการใช

ที่ดิน ทําใหทราบถึงการเปลี่ยนแปลงการใชที่ดินของเกษตรกร  

















ภาพฉายในอนาคต 

• การวิเคราะห์ภาพฉายในอนาคต 

    - เมืองเศรษฐกิจเน้นการลงทุนและอุตสาหกรรม มีการพัฒนาเพื่อ

รองรับการเป็นศูนย์กลาง AEC ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

    - เมืองเตบิโตตามปกต ิมีการพัฒนาแบบค่อยเป็นค่อยไป 

    - เมืองน่าอยู่ มีการพฒันาเพื่อเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 



จบการนําเสนอ 
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