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บทคัดย่อ 
 

การเปล่ียนแปลงการใช้ประโยชน์ท่ีดินในหลายภูมิภาคของ สปป  ลาว ไดมี้การเปล่ียน 
แปลงไปอยา่งรวดเร็ว นบัตั้งแต่ประเทศเร่ิมมีการปฏิรูปเศรษฐกิจและเปิดกวา้งนโยบายกบัต่างประ 
เทศ การเปล่ียนแปลงการใชท่ี้ดินและส่ิงปกคลุมท่ีเกิดข้ึนจากปี ค.ศ 1990-2010 ในพื้นท่ีศึกษาของ 3 
หมู่บ้านเป้าหมายคือ บ้านโพนสว่าง บา้นช่างไหและบ้านถ่ินเจริญ ซ่ึงมีพื้นท่ีทั้ งหมด 3,269.94 
เฮกตาร์ ประกอบด้วย 319 ครัวเรือน และประชากรทั้งหมด 1,609 คน โดยไดเ้ลือกสุ่มเอา 150 
ครัวเรือนเป็นตวัอย่าง การศึกษาน้ีเป็นการสะทอ้นและเป็นกรณีตวัอย่างของเมืองปากอู วตัถุประ 
สงคข์องการศึกษาในคร้ังน้ี เพื่อประเมินการเปล่ียนแปลงการใชป้ระโยชน์ท่ีดินในสองทศวรรษจาก 
ปี ค.ศ 1990-2010 และเพื่อศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการเปล่ียนแปลงการใชป้ระโยชน์ท่ีดินและผลกระ 
ทบต่อวถีิการด ารงชีวติของเกษตรกรในพื้นท่ีศึกษา 

ในการศึกษาน้ีขอ้มูลการเปล่ียนแปลงการใช้ประโยชน์ท่ีดินไดม้าจากขอ้มูลภาพดาวเทียม 
Lansat-5 TM ช่ืงบนัทึกเม่ือวนัท่ี 15 มกราคม ปี ค.ศ 1990 และวนัท่ี 7 กุมภาพนัธ์ ปี ค.ศ 2010 บวก
กบัขอ้มูลจากการส ารวจในพื้นท่ี การเปล่ียนแปลงการใช้ประโยชน์ท่ีดินไดป้ระเมินโดยการใชข้อ้ 
มูลระยะไกลและเทคโนโลยีสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ ประเภทการใช้ท่ีดินในปี  ค.ศ 1990 ประ 
กอบดว้ย 7 ประเภทและปี ค.ศ 2010 ประกอบดว้ย 9 ประเภทการใชท่ี้ดิน 
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ผลของการจ าแนกการใช้ประโยชน์ท่ี ดินในปี ค.ศ 1990 พบว่าเน้ือท่ีแหล่งน ้ ามี 41.26 
เฮกตาร์ ป่าผลดัใบ 1,138.28 เฮกตาร์, ป่าผลดัใบผสม 1,518.75 เฮกตาร์ ไร่เหล่า 200.09 เฮกตาร์ ไร่
ขา้ว 300.03 เฮกตาร์ นาขา้ว 57.02 เฮกตาร์ และเน้ือท่ีหมู่บา้น 14.24 เฮกตาร์ คิดเป็นเปอร์เช็นต์
เท่ากบัร้อยละ 1.27%, 34.81%, 46.45%, 6.12%, 9.18%, 1.74% และ 0.43% ของพื้นท่ีทั้งหมด
ตามล าดบั การจ าแนกการใชป้ระโยชน์ท่ีดินในปี ค.ศ 2010 พบวา่เน้ือท่ีแหล่งน ้ ามี 57.69 เฮกตาร์ 
(1.76%) ป่าผลดัใบ 1,184.44 เฮกตาร์ (36.22%) ป่าผลดัใบผสม 976.40 เฮกตาร์ (29.86%) ไร่เหล่า 
99.56 เฮกตาร์ (3.40%) เน้ือท่ีปลูกขา้วไร่ 170.72 เฮกตาร์ (5.22%) นาขา้ว 92.77 เฮกตาร์ (2.84%) 
เน้ือท่ีหมู่บา้น 62.64 เฮกตาร์ (1.92%) สวนปลูกไมส้ัก 514.69 เฮกตาร์ (15.74%) และสวนไมผ้ล
ผสม 111.03 เฮกตาร์ (3.40%) ของพื้นท่ีทั้งหมด  ผลของการศึกษาแสดงให้เห็นวา่การเปล่ียนแปลง
ท่ีรุนแรงในการใช้ประโยชน์ท่ีดินในช่วงระยะเวลาแต่ปี ค.ศ 1990-2010 คือสวนปลูกไมส้ักและ
สวนไมผ้ลผสมมีการเพิ่มข้ึน 100% คิดเป็นเน้ือท่ี 514.69 เฮกตาร์ และ 111.03 เฮกตาร์ ซ่ึงการใช้
ท่ีดินสองประเภทน้ีไม่ไดมี้ในปี ค.ศ 1990 ในขณะเดียวกนัเน้ือท่ีป่าผลดัใบผสม เน้ือท่ีปลูกขา้วไร่
และไร่เหล่ามีการลดลง 542.35 เฮกตาร์ (-35.71%), 100.53 เฮกตาร์ (-50.24%) และ 129.58 เฮกตาร์         
(-43.15%) ตามล าดับ การเปล่ียนแปลงการใช้ประโยชน์ท่ีดินแต่ปี ค.ศ 1990-2010 ซ่ึงมีการ
เปล่ียนแปลงเป็นอย่างมากและสามารถจดัท าแผนท่ีของการเปล่ียนแปลงการใช้ประโยชน์ท่ีดิน
ในช่วงระยะเวลา 2 ทศวรรษได ้

การวิเคราะห์ปัจจยัท่ีมีผลต่อการเปล่ียนแปลงการใช้ประโยชน์ท่ีดินแบบ Factor Analysis 
พบวา่ 5 ปัจจยัเชิงพื้นท่ีและ 5 ปัจจยัทางเศรษฐกิจสังคมมีผลต่อการเปล่ียนแปลงการใช้ประโยชน์
ท่ีดิน ซ่ึงปัจจยัท่ีมีผลมากท่ีสุดคือระดบัความลาดชนัของพื้นท่ี และระยะทางห่างจากชุมชนส่วนปัจ 
จยัทางเศรษฐกิจสังคมท่ีมีผลมากท่ีสุดคือขนาดพื้นท่ีแปลง    และจ านวนสัตวเ์ล้ียงของเกษตรกรช่ืงมี 
ผล ต่อการเปล่ียนแปลงการใชป้ระโยชน์ท่ีดินมากท่ีสุด 

ขอ้มูลทั้งหมดน้ีสามารถสนบัสนุนการวางแผนการใช้ประโยชน์ท่ีดินของของเมือง ปากอู 
ส าหรับการวางแผนการใชป้ระโยชน์ท่ีดินและการพฒันาในอนาคต 
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Abstract 

Rapid land use change has taken place in many regions of the Lao PDR, since 

the country initiated economic reforms and open door policies.  Land use and land 

cover changes that occurred from 1990 to 2010 in the study area of three target 

villages namely: Phonsavang, Sanghai and Thinchaleon with the total area of 3,269.94 

hectare consisted of 319 households and 1,609 people. 150 households were selected 

as the study samples. The study area is a reflection and representative of the Pak Oo 

district. The objectives of this study were to assess spatial land use change patterns in 

the last two decades from 1990 to 2010 and to determine factors affecting on land use 

change and their effects on farmers’ livelihood. 

In this study, land use change data was derived from satellite images 

(Landsat5 TM) taken on 15
th 

January 1990 and on 7
th

 February 2010 coupled with 

field surveys. Land use changes were assessed using remote sensing (RS) and 
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geographic information system (GIS). Land use type in 1990 consists of 7 classes and 

9 classes in 2010.  

Results of land use classification in 1990 found that water bodies cover 41.26 

ha, deciduous forest 1,138.28 ha, mixed deciduous forest 1,518.75 ha, fallow 200.09 

ha, upland field 300.03 ha, lowland field 57.02 ha and urban area 14.24 ha constituted 

1.27%, 34.81%, 46.45%, 6.12%, 9.18%, 1.74% and 0.43% of the total area 

respectively. Land use classification in 2010 found that water bodies cover 57.69 ha 

(1.76%), deciduous forest 1,184.44 ha (36.22%), mixed deciduous forest 976.40 ha 

(29.86%), fallow 99.56 ha (3.40%), upland field 170.72 ha (5.22%), lowland field 

92.77 ha (2.84%), urban area 62.64 ha (1.92%), teak plantation 514.69 ha (15.74%) 

and mixed fruit orchard 111.03 ha (3.40%) of the total area. The results indicate that 

severe land use changes from 1990 to 2010 have occurred in teak wood plantation and 

mixed fruit orchard increase of 100%, constituted 514.69 ha and 111.03 ha. These 

types of land use did not exist in 1990 while mixed deciduous forests, upland and 

fallows decreased to 542.35 ha (-35.71%), 100.53 ha (-50.24%) and 129.58 ha           

(-43.15%) respectively. The changes of land use in 1990-2010 are highly significant 

and be able to map out the distribution of land use change within the two decades. 

Factor analysis showed that five spatial variables and five socio-economic 

variables influenced and affected land use change. The most important factors were 

slope and distance from urban of spatial variables, land size holding and amount of 

livestock. 

This information can support land use planning in Pak Ou district for future 

land use planning and development.  


