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จังหวัดสมุทรปราการ พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 

ป&อมยุทธนาวี พระเจดีย)กลางนํ้า ฟาร)มจระเข
ใหญ/ งามวิไลเมืองโบราณ สงกรานต)พระประแดง 
ปลาสลิดแห
งรสดี  ประเพณีรับบัว  ครบถ
วนทั่วอุตสาหกรรม 

จังหวัดสมุทรปราการต้ังอยู�ในภาคกลางของประเทศไทย ท่ีบริเวณปลายสุดของแม�น้ําเจ'าพระยา 
ติดชายฝ+,งทางด'านเหนือของอ�าวไทย เป.นจังหวัดขนาดเล็กบริเวณชานเมืองกรุงเทพมหานคร มีชื่อเรียก
อ่ืน ๆ อีกว�า “เมืองปากน้ํา” และ “เมืองพระประแดง” มีเนื้อท่ี ๑,๐๐๔.๐๙๒ ตารางกิโลเมตรหรือ 
๖๒๗,๕๕๘ ไร�  จัดเป.นจังหวัดท่ีมีขนาดใหญ�เป.นอันดับท่ี ๗๑ ของประเทศไทย  มีแม�น้ําเจ'าพระยาเป.น
แม�น้ําสายสําคัญ และมีคลองสาขาจํานวนมาก  สมุทรปราการยังคงเป.นเมืองหน'าด�านทางทะเลด'านการ
ติดต�อค'าขายท่ีสําคัญเช�นเดิม ป+จจุบันมีสนามบินแห�งใหม�ของประเทศอย�าง"สนามบินสุวรรณภูมิ"ท่ีขนส�ง
ผู'คนและสินค'าจํานวนมากไปยังต�างประเทศ อีกท้ังพ้ืนท่ีโดยรอบของสมุทรปราการยังเป.นเขตและนิคม
อุตสาหกรรมหลายแห�งซ่ึงมีชาวต�างชาติเดินทางเข'ามาลงทุนสร'างรายได'เข'าประเทศเป.นจํานวนมหาศาล 
รวมท้ังเป.นสถานท่ีตั้งกองกําลังทหารเรือของประเทศไทยด'วย นอกจากนี้ สมุทรปราการก็ยังคงมีสถานท่ี
ท�องเท่ียวท่ีสําคัญและน�าสนใจอยู�หลายแห�ง ได'แก� พระสมุทรเจดียE ปFอมพระจุลจอมเกล'า สถานตาก
อากาศบางปู  เมืองโบราณ พิพิธภัณฑEช'างเอราวัณ ฟารEมจระเข'และสวนสัตวEสมุทรปราการ  ตลาดน้ํา
บางน้ําผึ้ง ตลาดน้ําโบราณบางพลี  บ'านสาขลา  หลวงพ�อโต  และโครงการลูกพระดาบสสมุทรปราการ
ตามแนวพระราชดําริ เป.นต'น   

เนื่องจากจังหวัดสมุทรปราการอยู�ติดกับกรุงเทพมหานคร การคมนาคมขนส�งสะดวกสบายท้ังทาง
ด�วนและถนนธรรมดา ส�วนใหญ�ใช'รถส�วนบุคคลและรถประจําทาง โดยจุดรถประจําทางท่ีสําคัญ ได'แก� 
บริเวณบางนา สําโรง ปากน้ํา บางพลีและพระประแดง  สําหรับการโดยสารทางเรือ ผ�านทางแม�น้ํา
เจ'าพระยา มีเรือโดยสารเลียบแม�น้ํา ข้ึนได'ท่ีท�าน้ําปากน้ําและมีการโดยสารข'ามแม�น้ําหลายจุด รวมท้ัง
บริเวณท�าน้ําพระประแดงมีท�าแพสําหรับบรรทุกรถข'ามแม�น้ํา การเดินทางทางอากาศผ�านท�าอากาศยาน
สุวรรณภูมิ  และยังสามารถเดินทางเข'ากรุงเทพมหานครได'โดยทางรถไฟฟFาสายแอรEพอรEตเรลลิงกEจาก
ท�าอากาศยานสุวรรณภูมิ อีกท้ังในอนาคตยังมีแผนการสําหรับส�วนต�อขยายของรถไฟฟFา BTS ไปจน
เกือบจะถึงบางปู  ซ่ึงก็จะช�วยให'การเดินทางเป.นไปอย�างสะดวกมากยิ่งข้ึน   

สมุทรปราการเป.นจังหวัดท่ีมีการขยายตัวของแหล�งอุตสาหกรรมและเขตเมืองอย�างมาก ทําให'
ระบบโครงสร'างบริการพ้ืนฐานท่ีมีอยู�ไม�เพียงพอในการให'บริการ จึงเกิดการก�อสร'างโครงการขนาดใหญ�
ข้ีนเพ่ือรองรับ ส�งเสริมและแก'ป+ญหาการขยายตัวทางเศรษฐกิจและการพัฒนาพ้ืนท่ี  ส�งผลทําให'เกิดการ
เปลี่ยนแปลงสภาพการใช'ท่ีดินในจังหวัด  โครงการหลักเหล�านี้  ได'แก� 

 ๑. คลองลัดโพธิ์ เป.นชื่อคลองด้ังเดิมท่ีมีลักษณะต้ืนเขิน อยู�ท่ีตําบลทรงคะนอง  อําเภอ
พระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ต�อมาได'จัดสร'างเป.นโครงการตามแนวพระราชดําริ เป.นการบริหาร
จัดการน้ําเพ่ือแก'ป+ญหาน้ําท�วมกรุงเทพมหานคร โดยยึดหลักการ "เบ่ียงน้ํา" (Diversion) ภายใต'การ
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ดูแลของหน�วยงานหลัก ๓ หน�วยงาน คือ กรมชลประทาน กรุงเทพมหานคร และคณะกรรมการพิเศษ
เพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ (กปร.)  

๒. สะพานภูมิพล ๑ และสะพานภูมิพล ๒ เป.นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริท่ี
พระบาทสมเด็จพระเจ'าอยู�หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล'าฯ ให'ก�อสร'างข้ึนเม่ือ พ.ศ. ๒๕๓๘ เพ่ือเป.น
โครงข�ายถนนรองรับการขนถ�ายลําเลียงสินค'า จากท�าเรือกรุงเทพฯ ต�อเนื่องไปจนถึงพ้ืนท่ีอุตสาหกรรม
ในจังหวัดสมุทรปราการ และภูมิภาคอ่ืน 

๓. ท/าอากาศยานสุวรรณภูมิ เป.นสนามบินต้ังอยู�ท่ีถนนบางนา-บางปะกง ในตําบล
ราชาเทวะอําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ  ห�างจากใจกลางเมืองกรุงเทพมหานครประมาณ ๒๕ 
กิโลเมตร เป]ดให'บริการเชิงพาณิชยEเต็มรูปแบบอย�างเป.นทางการเม่ือวันท่ี ๒๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๙  

รัฐบาลได'กําหนดให'ท�าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ  เป.นท�าอากาศยานหลักของประเทศไทยแทน 
ท�าอากาศยานดอนเมือง และต้ังเปFาให'เป.นศูนยEกลางการบินในทวีปเอเชีย  

๔. โครงการระบายน้ําบริเวณสนามบินสุวรรณภูมิ อยู�ท่ีตําบลบางปลา อําเภอบางพลี 
และตําบลบางปู อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ เพ่ือเป.นคลองระบายน้ําสายหลักของพ้ืนท่ีบริเวณ
โดยรอบสนามบิน โดยการเร�งระบายน้ําจากคลองสําโรงไปยังชายทะเล และสูบน้ําระบายออกสู�ทะเล
โดยตรง  ทําให'สามารถลดสภาวะน้ําท�วมขังและความเสียหายจากอุทกภัยได'อย�างมีประสิทธิผล 

ผลจากการวิเคราะหEภาพถ�ายจากดาวเทียมและสํารวจภาคสนาม เพ่ือจัดทําแผนท่ีสภาพการใช'
ท่ีดินจังหวัดสมุทรปราการ ป̂ พ.ศ. ๒๕๕๔ และติดตามการเปลี่ยนแปลงสภาพการใช'ท่ีดินจังหวัด
สมุทรปราการ ระหว�างป̂ พ.ศ. ๒๕๕๒ และป̂ พ.ศ. ๒๕๕๔  สรุปได'ดังนี้ 

๑. สภาพการใช
ท่ีดินจังหวัดสมุทรปราการ ป: พ.ศ. ๒๕๕๔ 

สภาพการใช'ท่ีดินจังหวัดสมุทรปราการ ป̂ พ.ศ. ๒๕๕๔ มาตราส�วน ๑:๒๕,๐๐๐ สามารถสรุป
ประเภทการใช'ท่ีดินได'ดังต�อไปนี้  
 ๑.๑ พ้ืนท่ีชุมชนและส่ิงปลูกสร
าง มีเนื้อท่ี ๒๒๙,๒๒๗ ไร�หรือร'อยละ ๓๖.๕๓ ของเนื้อท่ี
จังหวัด   
 ๑.๒ พ้ืนท่ีเกษตรกรรม  มีเนื้อท่ี ๓๐๓,๔๕๘ ไร�หรือร'อยละ ๔๘.๓๗ ของเนื้อท่ีจังหวัด   
 ๑.๓ พ้ืนท่ีป<าไม
  มีเนื้อท่ี ๑๓,๔๙๔ ไร�หรือร'อยละ ๒.๑๕ ของเนื้อท่ีจังหวัด   

๑.๔ พ้ืนท่ีเบ็ดเตล็ด มีเนื้อท่ี ๔๐,๓๔๙ ไร�หรือร'อยละ ๖.๔๒ ของเนื้อท่ีจังหวัด  
๑.๕ พ้ืนท่ีน้ํา  มีเนื้อท่ี ๔๑,๐๓๐ ไร�หรือร'อยละ ๖.๕๓ ของเนื้อท่ีจังหวัด   
และยังพบว�า  การใช'ท่ีดินสําคัญ ๕ อันดับแรกในการจําแนกละเอียดจนถึงชนิดพืชของจังหวัด

สมุทรปราการ ป̂ พ.ศ. ๒๕๕๔  ได'แก�   
๑) สถานท่ีเพาะเล้ียงปลา มีเนื้อท่ี ๑๗๓,๒๐๐ ไร�หรือร'อยละ ๒๗.๖๐ ของเนื้อท่ี

จังหวัด ส�วนใหญ�อยู�ในอําเภอเมืองสมุทรปราการ บางพลี บางเสาธงและบางบ�อ   
๒) หมู/บ
าน มีเนื้อท่ี ๘๙,๓๐๑ ไร�หรือร'อยละ ๑๔.๒๓ ของเนื้อท่ีจังหวัด  ส�วนใหญ�

กระจายอยู�ท่ัวไปทุกอําเภอ  
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๓) สถานท่ีเพาะเล้ียงสัตว)น้ําผสม มีเนื้อท่ี ๖๓,๒๘๓ ไร�หรือร'อยละ ๑๐.๐๙ ของเนื้อท่ี
จังหวัด  ส�วนใหญ�อยู�ในอําเภอพระสมุทรเจดียE  

๔) ตัวเมืองและย/านการค
า  มีเนื้อท่ี ๔๓,๘๕๒ ไร�หรือร'อยละ ๖.๙๙ ของเนื้อท่ีจังหวัด 
ส�วนใหญ�อยู�ในอําเภอเมืองสมุทรปราการ 

๕) โรงงานอุตสาหกรรม  มีเนื้อท่ี ๓๕,๙๔๓ ไร�หรือร'อยละ ๕.๗๓ ของเนื้อท่ีจังหวัด  
ส�วนใหญ�อยู�ในอําเภอเมืองสมุทรปราการ พระประแดง พระสมุทรเจดียE บางพลี บางเสาธง และบางบ�อ  

๒. การเปล่ียนแปลงสภาพการใช
ท่ีดินจังหวัดสมุทรปราการระหว/างป: พ.ศ.๒๕๕๒ และป: พ.ศ.
๒๕๕๔ 

จากสภาพการใช'ท่ีดินจังหวัดสมุทรปราการ ป̂ พ.ศ. ๒๕๕๔ เปรียบเทียบกับสภาพการใช'ท่ีดินเม่ือ
ป̂ พ.ศ. ๒๕๕๒  พบว�า  การเปลี่ยนแปลงสภาพการใช'ท่ีดินท่ีสําคัญ สรุปได'ดังนี้ 

๒.๑ พ้ืนท่ีชุมชนและส่ิงปลูกสร
าง พบว�า พ้ืนท่ีชุมชนและสิ่งปลูกสร'างมีเนื้อท่ีเพ่ิมข้ึน ๙,๑๗๔ 
ไร�หรือร'อยละ ๑.๔๕ ของเนื้อท่ีจังหวัด ได'แก� หมู�บ'าน โรงงานอุตสาหกรรม และสถานท่ีราชการ  
ส�วนใหญ�เพ่ิมข้ึนมาจากพ้ืนท่ีสถานท่ีเพาะเลี้ยงสัตวEน้ํา ๕,๑๐๙ ไร� พ้ืนท่ีเบ็ดเตล็ด ๓,๑๘๙ ไร� และพ้ืนท่ี
นาข'าว ๓๘๙ ไร�  

๒.๒ พ้ืนท่ีสถานท่ีเพาะเล้ียงสัตว)น้ํา พบว�า พ้ืนท่ีสถานท่ีเพาะเลี้ยงสัตวEน้ํามีเนื้อท่ีลดลง 
๖,๔๔๑ ไร�หรือร'อยละ ๑.๐๒ ของเนื้อท่ีจังหวัด ได'แก� สถานท่ีเพาะเลี้ยงสัตวEน้ําผสม สถานท่ีเพาะเลี้ยง
ปลา และสถานท่ีเพาะเลี้ยงกุ'ง ส�วนใหญ�ลดลงไปเป.นพ้ืนท่ีนา ๒,๔๐๐ ไร� พ้ืนท่ีชุมชนและสิ่งปลูกสร'าง 
๕,๑๐๙ ไร� และถูกกัดเซาะไปเป.นทะเล ๓๘๕ ไร� 

๒.๓ พ้ืนท่ีเบ็ดเตล็ด  พบว�า  พ้ืนท่ีเบ็ดเตล็ดมีเนื้อท่ีลดลง ๔,๘๕๙ ไร�หรือร'อยละ ๐.๗๘ ของ
เนื้อท่ีจังหวัด ได'แก� พ้ืนท่ีลุ�ม และทุ�งหญ'า ส�วนใหญ�ลดลงไปเป.นพ้ืนท่ีนาข'าว ๕๔๐ ไร�  พ้ืนท่ีสถานท่ี
เพาะเลี้ยงสัตวEน้ํา ๑,๑๙๘ ไร� และพ้ืนท่ีชุมชนและสิ่งปลูกสร'าง ๓,๑๘๙ ไร� 

นอกจากนี้  การเปลี่ยนแปลงสภาพการใช'ท่ีดินจังหวัดสมุทรปราการ ป̂ พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๕๔  ใน
การจําแนกละเอียดจนถึงชนิดพืช ได'แก�  

๑) หมู/บ
าน  มีเนื้อท่ีเพ่ิมข้ึน ๗,๓๔๕ ไร�หรือร'อยละ ๑.๑๗ ของเนื้อท่ีจังหวัด (เพ่ิมข้ึน
อันดับท่ี ๑)  

๒) สถานท่ีเพาะเล้ียงสัตว)น้ําผสมร
าง  มีเนื้อท่ีเพ่ิมข้ึน ๒,๓๖๑ ไร�หรือร'อยละ ๐.๓๗ 
ของเนื้อท่ีจังหวัด (เพ่ิมข้ึนอันดับท่ี ๒) 

๓) สถานท่ีเพาะเล้ียงกุ
ง  มีเนื้อท่ีลดลง ๗,๑๘๒ ไร�หรือร'อยละ ๑.๑๔ ของเนื้อท่ี
จังหวัด (ลดลงอันดับท่ี ๑)  

๔) พ้ืนท่ีลุ/ม  มีเนื้อท่ีลดลง ๓,๐๔๕ ไร�หรือร'อยละ ๐.๔๙ ของเนื้อท่ีจังหวัด (ลดลง
อันดับท่ี ๒)  ตามลําดับ 

จะเห็นได'ว�า แม'จะสร'างระบบโครงสร'างบริการพ้ืนฐานต�างๆข้ึนมากมาย แต�ในป+จจุบันจังหวัด
สมุทรปราการก็ยังเผชิญกับป+ญหาหลากหลาย อาทิเช�น ป+ญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล'อมซ่ึงเป.นผลกระทบจากการพัฒนาอุตสาหกรรมในอดีต  ป+ญหาน้ําท�วมเนื่องจากแผ�นดิน
ทรุดตัวเพราะการสูบน้ําบาดาลมาใช'ในภาคอุตสาหกรรม  ป+ญหาการสูญเสียพ้ืนท่ีชายฝ+,งทะเลซ่ึงจังหวัด



 

 

iv

 

สมุทรปราการมีป+ญหาการกัดเซาะชายฝ+,งรุนแรงท่ีสุดของประเทศ ป+ญหามลพิษทางน้ําและขยะมูลฝอย
ท่ีมีปริมาณมากจากโรงงานอุตสาหกรรมและจากแหล�งชุมชนต�างๆ รวมท้ังป+ญหามลพิษทางเสียงจาก
สนามบินสุวรรณภูมิ เป.นต'น 

นอกจากป+ญหาด'านสิ่งแวดล'อมแล'ว ยังมีป+ญหาอ่ืนท่ีเกิดข้ึนจากผลของการพัฒนาจังหวัด ได'แก� 
ป+ญหาการจราจรในพ้ืนท่ีจังหวัดสมุทรปราการ  พ้ืนท่ีถนนไม�เพียงพอต�อการรองรับปริมาณยานพาหนะ
ท่ีสัญจรในแต�ละวัน  ส�งผลให'เกิดป+ญหาการจราจรติดขัดในชั่วโมงเร�งด�วนในถนนสายหลัก  ป+ญหาการมี
ประชากรแฝงและมีแรงงานต�างด'าวจํานวนมาก ซ่ึงก�อให'เกิดป+ญหาสังคมตามมา ได'แก� ป+ญหายาเสพติด 
อาชญากรรม คุณภาพชีวิต เป.นต'น ซ่ึงจังหวัดต'องรับภาระดูแลด'านการให'บริการประชากรแฝงและ
แรงงานต�างด'าวด'วย ในขณะท่ีรัฐบาลจัดสรรเงินให'จังหวัดตามประชากรในทะเบียนราษฎรE ป+ญหา 
ความแตกต�างของการพัฒนาพ้ืนท่ีระหว�างพ้ืนท่ีอุตสาหกรรมและพ้ืนท่ีเกษตร ส�งผลให'เกิดช�องว�างทาง
เศรษฐกิจและสังคม ตลอดจนป+ญหาการขาดแคลนแรงงานท่ีมีทักษะเฉพาะด'าน อีกท้ังขาดการสนับสนุน
ด'านการสร'างนวัตกรรม  สร'างเครือข�ายเชื่อมโยงทางธุรกิจ และการแลกเปลี่ยนการถ�ายทอดเทคโนโลยี
อย�างจริงจัง  จึงไม�ทันต�อการเปลี่ยนแปลงของสถานการณEโลก 

 ดังนั้น  แผนท่ีสภาพการใช'ท่ีดินป̂ พ.ศ. ๒๕๕๔  และการเปลี่ยนแปลงสภาพการใช'ท่ีดินจังหวัด
สมุทรปราการ ระหว�างป̂ พ.ศ. ๒๕๕๒ และป̂ พ.ศ. ๒๕๕๔ ท่ีได'ครั้งนี้  มุ�งหวังให'สามารถนําไปใช'ในการ
วางแผนนโยบายเพ่ือช�วยแก'ป+ญหา และการพัฒนาในด'านต�างๆของจังหวัดสมุทรปราการได'เป.นอย�างดี 
หน�วยงานท่ีเก่ียวข'องในระดับท'องถ่ิน ตําบล อําเภอ จังหวัด และระดับโครงการ  สามารถนําไปต�อยอด
ใช'ประโยชนEในระบบสารสนเทศภูมิศาสตรE เพ่ือเป.นข'อมูลสําหรับการวางแผนจัดการพ้ืนท่ีได'อย�าง
เหมาะสมต�อไป 
 

 




