บทสรุปผูบริหาร
รายงานสภาพการใชที่ดินและการเปลี่ยนแปลงการใชที่ดิน
จังหวัดสมุทรปราการ พ.ศ. ๒๕๕๔
ป&อมยุทธนาวี พระเจดีย)กลางน้ํา ฟาร)มจระเขใหญ/ งามวิไลเมืองโบราณ สงกรานต)พระประแดง
ปลาสลิดแหงรสดี ประเพณีรับบัว ครบถวนทั่วอุตสาหกรรม

จังหวัดสมุทรปราการตั้งอยูในภาคกลางของประเทศไทย ที่บริเวณปลายสุดของแมน้ําเจ'าพระยา
ติดชายฝ+,งทางด'านเหนือของอาวไทย เป.นจังหวัดขนาดเล็กบริเวณชานเมืองกรุงเทพมหานคร มีชื่อเรียก
อื่น ๆ อีกวา “เมืองปากน้ํา” และ “เมืองพระประแดง” มีเนื้อที่ ๑,๐๐๔.๐๙๒ ตารางกิโลเมตรหรือ
๖๒๗,๕๕๘ ไร จัดเป.นจังหวัดที่มีขนาดใหญเป.นอันดับที่ ๗๑ ของประเทศไทย มีแมน้ําเจ'าพระยาเป.น
แมน้ําสายสําคัญ และมีคลองสาขาจํานวนมาก สมุทรปราการยังคงเป.นเมืองหน'าดานทางทะเลด'านการ
ติดตอค'าขายที่สําคัญเชนเดิม ป+จจุบันมีสนามบินแหงใหมของประเทศอยาง"สนามบินสุวรรณภูมิ"ที่ขนสง
ผู'คนและสินค'าจํานวนมากไปยังตางประเทศ อีกทั้งพื้นที่โดยรอบของสมุทรปราการยังเป.นเขตและนิคม
อุตสาหกรรมหลายแหงซึ่งมีชาวตางชาติเดินทางเข'ามาลงทุนสร'างรายได'เข'าประเทศเป.นจํานวนมหาศาล
รวมทั้งเป.นสถานที่ตั้งกองกําลังทหารเรือของประเทศไทยด'วย นอกจากนี้ สมุทรปราการก็ยังคงมีสถานที่
ทองเที่ยวที่สําคัญและนาสนใจอยูหลายแหง ได'แก พระสมุทรเจดียE ปFอมพระจุลจอมเกล'า สถานตาก
อากาศบางปู เมืองโบราณ พิพิธภัณฑEช'างเอราวัณ ฟารEมจระเข'และสวนสัตวEสมุทรปราการ ตลาดน้ํา
บางน้ําผึ้ง ตลาดน้ําโบราณบางพลี บ'านสาขลา หลวงพอโต และโครงการลูกพระดาบสสมุทรปราการ
ตามแนวพระราชดําริ เป.นต'น
เนื่องจากจังหวัดสมุทรปราการอยูติดกับกรุงเทพมหานคร การคมนาคมขนสงสะดวกสบายทั้งทาง
ดวนและถนนธรรมดา สวนใหญใช'รถสวนบุคคลและรถประจําทาง โดยจุดรถประจําทางที่สําคัญ ได'แก
บริเวณบางนา สําโรง ปากน้ํา บางพลีและพระประแดง สําหรับการโดยสารทางเรือ ผานทางแมน้ํา
เจ'าพระยา มีเรือโดยสารเลียบแมน้ํา ขึ้นได'ที่ทาน้ําปากน้ําและมีการโดยสารข'ามแมน้ําหลายจุด รวมทั้ง
บริเวณทาน้ําพระประแดงมีทาแพสําหรับบรรทุกรถข'ามแมน้ํา การเดินทางทางอากาศผานทาอากาศยาน
สุวรรณภูมิ และยังสามารถเดินทางเข'ากรุงเทพมหานครได'โดยทางรถไฟฟFาสายแอรEพอรEตเรลลิงกEจาก
ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ อีกทั้งในอนาคตยังมีแผนการสําหรับสวนตอขยายของรถไฟฟFา BTS ไปจน
เกือบจะถึงบางปู ซึ่งก็จะชวยให'การเดินทางเป.นไปอยางสะดวกมากยิ่งขึ้น
สมุทรปราการเป.นจังหวัดที่มีการขยายตัวของแหลงอุตสาหกรรมและเขตเมืองอยางมาก ทําให'
ระบบโครงสร'างบริการพื้นฐานที่มีอยูไมเพียงพอในการให'บริการ จึงเกิดการกอสร'างโครงการขนาดใหญ
ขี้นเพื่อรองรับ สงเสริมและแก'ป+ญหาการขยายตัวทางเศรษฐกิจและการพัฒนาพื้นที่ สงผลทําให'เกิดการ
เปลี่ยนแปลงสภาพการใช'ที่ดินในจังหวัด โครงการหลักเหลานี้ ได'แก
๑. คลองลัดโพธิ์ เป.นชื่อคลองดั้งเดิมที่มีลักษณะตื้นเขิน อยูที่ตําบลทรงคะนอง อําเภอ
พระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ตอมาได'จัดสร'างเป.นโครงการตามแนวพระราชดําริ เป.นการบริหาร
จัดการน้ําเพื่อแก'ป+ญหาน้ําทวมกรุงเทพมหานคร โดยยึดหลักการ "เบี่ยงน้ํา" (Diversion) ภายใต'การ
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ดูแลของหนวยงานหลัก ๓ หนวยงาน คือ กรมชลประทาน กรุงเทพมหานคร และคณะกรรมการพิเศษ
เพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ (กปร.)
๒. สะพานภูมิพล ๑ และสะพานภูมิพล ๒ เป.นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริที่
พระบาทสมเด็จพระเจ'าอยูหัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล'าฯ ให'กอสร'างขึ้นเมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๘ เพื่อเป.น
โครงขายถนนรองรับการขนถายลําเลียงสินค'า จากทาเรือกรุงเทพฯ ตอเนื่องไปจนถึงพื้นที่อุตสาหกรรม
ในจังหวัดสมุทรปราการ และภูมิภาคอื่น
๓. ท/าอากาศยานสุวรรณภูมิ เป.นสนามบินตั้งอยูที่ถนนบางนา-บางปะกง ในตําบล
ราชาเทวะอําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ หางจากใจกลางเมืองกรุงเทพมหานครประมาณ ๒๕
กิโลเมตร เป]ดให'บริการเชิงพาณิชยEเต็มรูปแบบอยางเป.นทางการเมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๙
รัฐบาลได'กําหนดให'ทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ เป.นทาอากาศยานหลักของประเทศไทยแทน
ทาอากาศยานดอนเมือง และตั้งเปFาให'เป.นศูนยEกลางการบินในทวีปเอเชีย
๔. โครงการระบายน้ําบริเวณสนามบินสุวรรณภูมิ อยูที่ตําบลบางปลา อําเภอบางพลี
และตําบลบางปู อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อเป.นคลองระบายน้ําสายหลักของพื้นที่บริเวณ
โดยรอบสนามบิน โดยการเรงระบายน้ําจากคลองสําโรงไปยังชายทะเล และสูบน้ําระบายออกสูทะเล
โดยตรง ทําให'สามารถลดสภาวะน้ําทวมขังและความเสียหายจากอุทกภัยได'อยางมีประสิทธิผล
ผลจากการวิเคราะหEภาพถายจากดาวเทียมและสํารวจภาคสนาม เพื่อจัดทําแผนที่สภาพการใช'
ที่ ดิ น จั งหวั ด สมุ ทรปราการ ป^ พ.ศ. ๒๕๕๔ และติ ด ตามการเปลี่ ย นแปลงสภาพการใช' ที่ ดิ น จั งหวั ด
สมุทรปราการ ระหวางป^ พ.ศ. ๒๕๕๒ และป^ พ.ศ. ๒๕๕๔ สรุปได'ดังนี้
๑.

สภาพการใชที่ดินจังหวัดสมุทรปราการ ป: พ.ศ. ๒๕๕๔

สภาพการใช'ที่ดินจังหวัดสมุทรปราการ ป^ พ.ศ. ๒๕๕๔ มาตราสวน ๑:๒๕,๐๐๐ สามารถสรุป
ประเภทการใช'ที่ดินได'ดังตอไปนี้
๑.๑ พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสราง มีเนื้อที่ ๒๒๙,๒๒๗ ไรหรือร'อยละ ๓๖.๕๓ ของเนื้อที่
จังหวัด
๑.๒ พื้นที่เกษตรกรรม มีเนื้อที่ ๓๐๓,๔๕๘ ไรหรือร'อยละ ๔๘.๓๗ ของเนื้อที่จังหวัด
๑.๓ พื้นที่ป<าไม มีเนื้อที่ ๑๓,๔๙๔ ไรหรือร'อยละ ๒.๑๕ ของเนื้อที่จังหวัด
๑.๔ พื้นที่เบ็ดเตล็ด มีเนื้อที่ ๔๐,๓๔๙ ไรหรือร'อยละ ๖.๔๒ ของเนื้อที่จังหวัด
๑.๕ พื้นที่น้ํา มีเนื้อที่ ๔๑,๐๓๐ ไรหรือร'อยละ ๖.๕๓ ของเนื้อที่จังหวัด
และยังพบวา การใช'ที่ดินสําคัญ ๕ อันดับแรกในการจําแนกละเอียดจนถึงชนิดพืชของจังหวัด
สมุทรปราการ ป^ พ.ศ. ๒๕๕๔ ได'แก
๑) สถานที่เพาะเลี้ยงปลา มีเนื้อที่ ๑๗๓,๒๐๐ ไรหรือร'อยละ ๒๗.๖๐ ของเนื้อที่
จังหวัด สวนใหญอยูในอําเภอเมืองสมุทรปราการ บางพลี บางเสาธงและบางบอ
๒) หมู/บาน มีเนื้อที่ ๘๙,๓๐๑ ไรหรือร'อยละ ๑๔.๒๓ ของเนื้อที่จังหวัด สวนใหญ
กระจายอยูทั่วไปทุกอําเภอ
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๓) สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว)น้ําผสม มีเนื้อที่ ๖๓,๒๘๓ ไรหรือร'อยละ ๑๐.๐๙ ของเนื้อที่
จังหวัด สวนใหญอยูในอําเภอพระสมุทรเจดียE
๔) ตัวเมืองและย/านการคา มีเนื้อที่ ๔๓,๘๕๒ ไรหรือร'อยละ ๖.๙๙ ของเนื้อที่จังหวัด
สวนใหญอยูในอําเภอเมืองสมุทรปราการ
๕) โรงงานอุตสาหกรรม มีเนื้อที่ ๓๕,๙๔๓ ไรหรือร'อยละ ๕.๗๓ ของเนื้อที่จังหวัด
สวนใหญอยูในอําเภอเมืองสมุทรปราการ พระประแดง พระสมุทรเจดียE บางพลี บางเสาธง และบางบอ
๒. การเปลี่ยนแปลงสภาพการใชที่ดินจังหวัดสมุทรปราการระหว/างป: พ.ศ.๒๕๕๒ และป: พ.ศ.
๒๕๕๔
จากสภาพการใช'ที่ดินจังหวัดสมุทรปราการ ป^ พ.ศ. ๒๕๕๔ เปรียบเทียบกับสภาพการใช'ที่ดินเมื่อ
ป^ พ.ศ. ๒๕๕๒ พบวา การเปลี่ยนแปลงสภาพการใช'ที่ดินที่สําคัญ สรุปได'ดังนี้
๒.๑ พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสราง พบวา พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร'างมีเนื้อที่เพิ่มขึ้น ๙,๑๗๔
ไรหรือร'อยละ ๑.๔๕ ของเนื้อที่จังหวัด ได'แก หมูบ'าน โรงงานอุตสาหกรรม และสถานที่ราชการ
สวนใหญเพิ่มขึ้นมาจากพื้นที่สถานที่เพาะเลี้ยงสัตวEน้ํา ๕,๑๐๙ ไร พื้นที่เบ็ดเตล็ด ๓,๑๘๙ ไร และพื้นที่
นาข'าว ๓๘๙ ไร
๒.๒ พื้ น ที่ ส ถานที่ เ พาะเลี้ ย งสั ต ว) น้ํ า พบวา พื้ น ที่ ส ถานที่ เ พาะเลี้ ย งสั ต วE น้ํ า มี เ นื้ อ ที่ ล ดลง
๖,๔๔๑ ไรหรือร'อยละ ๑.๐๒ ของเนื้อที่จังหวัด ได'แก สถานที่เพาะเลี้ยงสัตวEน้ําผสม สถานที่เพาะเลี้ยง
ปลา และสถานที่เพาะเลี้ยงกุ'ง สวนใหญลดลงไปเป.นพื้นที่นา ๒,๔๐๐ ไร พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร'าง
๕,๑๐๙ ไร และถูกกัดเซาะไปเป.นทะเล ๓๘๕ ไร
๒.๓ พื้นที่เบ็ดเตล็ด พบวา พื้นที่เบ็ดเตล็ดมีเนื้อที่ลดลง ๔,๘๕๙ ไรหรือร'อยละ ๐.๗๘ ของ
เนื้อที่จังหวัด ได'แก พื้นที่ลุม และทุงหญ'า สวนใหญลดลงไปเป.นพื้นที่นาข'าว ๕๔๐ ไร พื้นที่สถานที่
เพาะเลี้ยงสัตวEน้ํา ๑,๑๙๘ ไร และพื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร'าง ๓,๑๘๙ ไร
นอกจากนี้ การเปลี่ยนแปลงสภาพการใช'ที่ดินจังหวัดสมุทรปราการ ป^ พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๕๔ ใน
การจําแนกละเอียดจนถึงชนิดพืช ได'แก
๑) หมู/บาน มีเนื้อที่เพิ่มขึ้น ๗,๓๔๕ ไรหรือร'อยละ ๑.๑๗ ของเนื้อที่จังหวัด (เพิ่มขึ้น
อันดับที่ ๑)
๒) สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว)น้ําผสมราง มีเนื้อที่เพิ่มขึ้น ๒,๓๖๑ ไรหรือร'อยละ ๐.๓๗
ของเนื้อที่จังหวัด (เพิ่มขึ้นอันดับที่ ๒)
๓) สถานที่เพาะเลี้ยงกุง มีเนื้อที่ลดลง ๗,๑๘๒ ไรหรือร'อยละ ๑.๑๔ ของเนื้อที่
จังหวัด (ลดลงอันดับที่ ๑)
๔) พื้นที่ลุ/ม มีเนื้อที่ลดลง ๓,๐๔๕ ไรหรือร'อยละ ๐.๔๙ ของเนื้อที่จังหวัด (ลดลง
อันดับที่ ๒) ตามลําดับ
จะเห็นได'วา แม'จะสร'างระบบโครงสร'างบริการพื้นฐานตางๆขึ้นมากมาย แตในป+จจุบันจังหวัด
สมุทรปราการก็ยังเผชิญกับป+ญหาหลากหลาย อาทิเชน ป+ญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล'อมซึ่งเป.นผลกระทบจากการพัฒนาอุตสาหกรรมในอดีต ป+ญหาน้ําทวมเนื่องจากแผนดิน
ทรุดตัวเพราะการสูบน้ําบาดาลมาใช'ในภาคอุตสาหกรรม ป+ญหาการสูญเสียพื้นที่ชายฝ+,งทะเลซึ่งจังหวัด

iv

สมุทรปราการมีป+ญหาการกัดเซาะชายฝ+,งรุนแรงที่สุดของประเทศ ป+ญหามลพิษทางน้ําและขยะมูลฝอย
ที่มีปริมาณมากจากโรงงานอุตสาหกรรมและจากแหลงชุมชนตางๆ รวมทั้งป+ญหามลพิษทางเสียงจาก
สนามบินสุวรรณภูมิ เป.นต'น
นอกจากป+ญหาด'านสิ่งแวดล'อมแล'ว ยังมีป+ญหาอื่นที่เกิดขึ้นจากผลของการพัฒนาจังหวัด ได'แก
ป+ญหาการจราจรในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ พื้นที่ถนนไมเพียงพอตอการรองรับปริมาณยานพาหนะ
ที่สัญจรในแตละวัน สงผลให'เกิดป+ญหาการจราจรติดขัดในชั่วโมงเรงดวนในถนนสายหลัก ป+ญหาการมี
ประชากรแฝงและมีแรงงานตางด'าวจํานวนมาก ซึ่งกอให'เกิดป+ญหาสังคมตามมา ได'แก ป+ญหายาเสพติด
อาชญากรรม คุณภาพชีวิต เป.นต'น ซึ่งจังหวัดต'องรับภาระดูแลด'านการให'บริการประชากรแฝงและ
แรงงานตางด' าวด'ว ย ในขณะที่รั ฐบาลจั ดสรรเงินให' จังหวัด ตามประชากรในทะเบียนราษฎรE ป+ญหา
ความแตกตางของการพัฒนาพื้นที่ระหวางพื้นที่อุตสาหกรรมและพื้นที่เกษตร สงผลให'เกิดชองวางทาง
เศรษฐกิจและสังคม ตลอดจนป+ญหาการขาดแคลนแรงงานที่มีทักษะเฉพาะด'าน อีกทั้งขาดการสนับสนุน
ด'านการสร'างนวัตกรรม สร'างเครือขายเชื่อมโยงทางธุรกิจ และการแลกเปลี่ยนการถายทอดเทคโนโลยี
อยางจริงจัง จึงไมทันตอการเปลี่ยนแปลงของสถานการณEโลก
ดังนั้น แผนที่สภาพการใช'ที่ดินป^ พ.ศ. ๒๕๕๔ และการเปลี่ยนแปลงสภาพการใช'ที่ดินจังหวัด
สมุทรปราการ ระหวางป^ พ.ศ. ๒๕๕๒ และป^ พ.ศ. ๒๕๕๔ ที่ได'ครั้งนี้ มุงหวังให'สามารถนําไปใช'ในการ
วางแผนนโยบายเพื่อชวยแก'ป+ญหา และการพัฒนาในด'านตางๆของจังหวัดสมุทรปราการได'เป.นอยางดี
หนวยงานที่เกี่ยวข'องในระดับท'องถิ่น ตําบล อําเภอ จังหวัด และระดับโครงการ สามารถนําไปตอยอด
ใช' ประโยชนEในระบบสารสนเทศภู มิศาสตรE เพื่ อเป. นข' อมูล สํ าหรั บการวางแผนจั ดการพื้ น ที่ได' อยาง
เหมาะสมตอไป

