บทสรุปผูบริหาร
รายงานสภาพการใชที่ดินและการเปลี่ยนแปลงการใชที่ดิน
จังหวัดสุพรรณบุรี พ.ศ. 2556
“เมืองยุทธหัตถี วรรณคดีขึ้นชื่อ เลื่องลือพระเครื่อง รุงเรืองเกษตรกรรม สูงล้ําประวัติศาสตร
แหลงปราชญศิลปน ภาษาถิ่นชวนฟง” คือ คําขวัญของจังหวัดสุพรรณบุรีที่สะทอนถึงความเปนเมือง
โบราณที่มีประวัติศาสตรมายาวนาน พบหลักฐานทางโบราณคดีมีอายุไมต่ํากวา 3,500-3,800 ป
โบราณวัตถุที่ขุดพบมีทั้งยุคหินใหม ยุคสําริด ยุคเหล็ก และสืบทอดวัฒนธรรมตอเนื่องมาตั้งแตสมัย
สุวรรณภูมิ ฟูนัน อมราวดี ทวารวดี และศรีวิชัย มีแหลงทองเที่ยวหลากหลายและเปนเมืองที่พรอมดวย
สิ่งอํานวยความสะดวก ถนนหนทางสะดวกสบาย สามารถเดินทางไปตามแหลงทองเที่ยวที่โดดเดน
ดานการทองเที่ยวเชิงประวัติศาสตร วัฒนธรรม และธรรมชาติ กระจายอยูทั่วทั้งจังหวัด
จังหวัดสุพรรณบุรี เปนจังหวัดหนึ่งในเขตภาคกลางดานทิศตะวันตกของประเทศไทย มีเนื้อที่
5,358.01 ตารางกิโลเมตร หรือ 3,348,755 ไร คิดเปนรอยละ 5.2 ของเนื้อที่ภาคกลาง ตั้งอยูบนพื้นที่
ราบลุมแมน้ําทาจีนหรือแมน้ําสุพรรณบุรี ซึ่งไหลผานตามแนวยาวของจังหวัดจากเหนือจรดใต สภาพ
ภูมิประเทศสวนใหญเปนที่ราบลุม มีความลาดเทระหวาง 0-3 เปอรเซ็นต มีพื้นที่เปนลูกคลื่นลอนลาด
ลูกคลื่นลอนลาดสลับลูกคลื่นลอนชันจนถึงเทือกเขาสูงชันทางดานตะวันตกของจังหวัด แบงการ
ปกครองออกเปน 10 อําเภอ มีประชากรทั้งหมด 847,308 คน (พ.ศ. 2555) อยูหางจากกรุงเทพมหานคร
ประมาณ 107 กิโลเมตร (ตามทางหลวงแผนดินหมายเลข 340) และโดยทางรถไฟประมาณ 142
กิโลเมตร
ปจจุบันจังหวัดสุพรรณบุรีเปนจังหวัดบนพื้นที่ราบลุมภาคกลาง มีพื้นที่ทําการเกษตรกรรมถึง
รอยละ 74.28 ของเนื้อที่จังหวัด ยังคงเปนเมืองอูขาวอูน้ําที่สําคัญเหมือนเดิม เปนแหลงเพาะปลูกขาว
และออยอันดับตน ๆ ของประเทศ และมีศักยภาพเทียบเทาประเทศผูสงออกสําคัญของโลก เปนแหลง
ผลิ ต มะม ว งที่ ส ามารถตอบสนองความต อ งการของผู บ ริ โ ภคทั้ ง ในและต า งประเทศ เป น แหล ง
เพาะพันธุปลาน้ําจืดและกุงที่สําคัญของประเทศ ไดแก กุงขาว กุงกามกราม ปลาดุก และปลานิล และ
เปนแหลงปลูกผักและไมดอกเพื่อสงออก เชน หนอไมฝรั่ง กระเจี๊ยบเขียว และกลวยไม เปนตน
การใชที่ดินจังหวัดสุพรรณบุรี ป พ.ศ. 2556 มีการเปลี่ยนแปลงประเภทการใชที่ดินและปริมาณ
เนื้อที่ไมมากนัก เพราะสวนใหญเปนการเปลี่ยนตําแหนงพื้นที่ปลูก เชน เปลี่ยนจากนาขาวเปนออย
หรือเปลี่ยนจากออยเปนนาขาว เปลี่ยนจากนาขาวหรือออยมาปลูกมะมวงหรือปลูกผัก แลวบางพื้นที่ก็
รื้อแปลงมะมวงแปลงผักกลับมาทํานาอีกครั้ง โดยมีสัดสวนการเปลี่ยนแปลงสลับไปสลับมาใกลเคียง
กัน อยางไรก็ตาม ผลจากการวิเคราะหขอมูลเชิงเลขจากดาวเทียมและสํารวจภาคสนาม เพื่อจัดทําแผน
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ที่สภาพการใชที่ดินจังหวัดสุพรรณบุรี ป พ.ศ. 2556 และติดตามการเปลี่ยนแปลงการใชที่ดินจังหวัด
สุพรรณบุรี ระหวางป พ.ศ. 2551 และป พ.ศ. 2556 สรุปไดดังนี้
1. สภาพการใชทดี่ ินจังหวัดสุพรรณบุรี ป พ.ศ. 2556
สภาพการใชที่ดินจังหวัดสุพรรณบุรี ป พ.ศ. 2556 มาตราสวน 1 : 25,000 สามารถสรุปประเภท
การใชที่ดินไดดังตอไปนี้
1.1 พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสราง มีเนื้อที่ 272,972 ไร หรือรอยละ 8.15 ของเนื้อที่จังหวัด
1.2 พื้นที่เกษตรกรรม มีเนื้อที่ 2,488,066 ไร หรือรอยละ 74.28 ของเนื้อที่จังหวัด
1.3 พื้นที่ปาไม มีเนื้อที่ 406,518 ไร หรือรอยละ 12.14 ของเนื้อที่จังหวัด
1.4 พื้นที่น้ํา มีเนื้อที่ 115,150 ไร หรือรอยละ 3.45 ของเนื้อที่จังหวัด
1.5 พื้นที่เบ็ดเตล็ด มีเนื้อที่ 66,049 ไร หรือรอยละ 1.98 ของเนื้อที่จังหวัด
และยังพบวา การใชที่ดินสําคัญ 5 อันดับแรกในการจําแนกละเอียดจนถึงชนิดพืชของ
จังหวัดสุพรรณบุรี ป พ.ศ. 2556 ไดแก
(1) นาขาว (A101) มีเนื้อที่ 1,417,160 ไร หรือรอยละ 42.32 ของเนื้อที่จังหวัด
กระจายอยูในทุกอําเภอ
(2) ออย (A203) มีเนื้อที่ 732,711 ไร หรือรอยละ 21.88 ของเนื้อที่จังหวัด สวนใหญ
ปลูกในเขตอําเภอดานชาง อําเภอหนองหญาไซ อําเภอสองพี่นอง และอําเภอเดิมบางนางบวช
(3) ปาผลัดใบสมบูรณ (F201) มีเนื้อที่ 406,064 ไร หรือรอยละ 12.13 ของเนื้อที่
จังหวัด สวนใหญอยูในอําเภอดานชาง
(4) หมูบานบนพื้นราบ (U201) มีเนื้อที่ 204,527 ไร หรือรอยละ 6.11 ของเนื้อที่
จังหวัด กระจายอยูในทุกอําเภอโดยเฉพาะอําเภอเมืองสุพรรณบุรี
(5) มะมวง (A407) มีเนื้อที่ 60,951 ไร หรือรอยละ 1.82 ของเนื้อที่จังหวัด สวนใหญ
ปลูกอยูในอําเภอเมืองสุพรรณบุรี อําเภอศรีประจันต อําเภอดอนเจดีย และอําเภอสามชุก
2. การเปลี่ยนแปลงการใชที่ดินจังหวัดสุพรรณบุรี ระหวางป พ.ศ. 2551 และป พ.ศ. 2556
จากสภาพการใชที่ดินจังหวัดสุพรรณบุรี ป พ.ศ. 2556 เปรียบเทียบกับสภาพการใชที่ดินเมื่อป
พ.ศ. 2551 พบวา การเปลี่ยนแปลงการใชที่ดินที่สําคัญ สรุปไดดังนี้
2.1 นาขาว (A101) พบวา พื้นที่นาขาวมีเนื้อที่เพิ่มขึ้น 44,746 ไร หรือรอยละ 1.34 ของเนื้อที่
จังหวัด หรือรอยละ 3.26 ของเนื้อที่เดิม สวนใหญเพิ่มขึ้นจากออย 57,458ไร มะมวง 18,247 ไร
สถานที่เพาะเลี้ยงปลา 17,009 ไร และสถานที่เพาะเลี้ยงกุง 10,085 ไร ในขณะเดียวกันลดลงไปเปน
ออย 52,799 ไร มะมวง 8,581 ไร และสถานที่เพาะเลี้ยงปลา 5,465ไร ตามลําดับ
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2.2 ออย (A203) พบวา พื้นที่ออยมีเนื้อที่เพิ่มขึ้น 13,208 ไร หรือรอยละ 0.39 ของเนื้อที่
จังหวัด หรือรอยละ 1.84 ของเนื้อที่เดิม สวนใหญเพิ่มขึ้นจากนาขาว 52,799 ไร มันสําปะหลัง 23,801
ไร และพืชไรอื่น ๆ 5,974 ไร ในขณะเดียวกันลดลงไปเปนนาขาว 57,458 ไร ขาวโพด 12,128 ไร และ
มันสําปะหลัง 7,089 ไร ตามลําดับ
2.3 มะมวง (A407) พบวา พื้นที่มะมวงมีเนื้อที่ลดลง 17,756 ไร หรือรอยละ 0.53 ของเนื้อที่
จังหวัด หรือรอยละ 22.56 ของเนื้อที่เดิม สวนใหญลดลงไปเปนนาขาว 18,247 ไร ออย 3,703 ไร และ
ไมผลอื่น ๆ 2,472 ไร ในขณะเดียวกันเพิ่มขึ้นจากนาขาว 8,581 ไร ออย 530 ไร และไมผลอื่น ๆ 381
ไร ตามลําดับ
2.4 มันสําปะหลัง (A204) พบวา พื้นที่มันสําปะหลังมีเนื้อที่ลดลง 14,673 ไร หรือรอยละ
0.44 ของเนื้อที่จังหวัด หรือรอยละ 25.77 ของเนื้อที่เดิม สวนใหญลดลงไปเปนออย 23,801 ไร
ขาวโพด 4,303 ไร และยางพารา 2,005 ไร ในขณะเดียวกันเพิ่มขึ้นจากออย 7,089 ไร ขาวโพด 4,810
ไร และพื้นที่เบ็ดเตล็ด 2,366 ไร ตามลําดับ
3. ขอเสนอแนะ
วิสัยทัศนจังหวัดสุพรรณบุรี คือ “สุพรรณบุรีเปนจังหวัดชั้นนําในดานแหลงผลิตอาหาร และ
ผลิตภัณฑคุณภาพมาตรฐาน สูสากล เปนศูนยกลางการศึกษาการกีฬาและการทองเที่ยว โดยใช
ทรัพยากรธรรมชาติอยางยั่งยืน ชุมชนเขมแข็ง คุณภาพชีวิตดี ยึดการมีสวนรวม” และไดกําหนด
ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด 6 ยุทธศาสตรไวในแผนการพัฒนาจังหวัดสุพรรณบุรี พ.ศ. 2557-2560
โดยประเด็นยุทธศาสตรที่ 1: การเพิ่มขีดความสามารถดานเกษตรเชื่อมโยงสูเกษตรอุตสาหกรรม และ
พาณิชยกรรม เพื่อการบริโภคและการสงออก ซึ่งเปาประสงคยุทธศาสตร คือ เพิ่มมูลคาผลิตภัณฑ
สินคาเกษตร อุตสาหกรรมและเกษตรอุตสาหกรรม เพื่อการบริโภคและการสงออก และเพิ่มมูลคาทาง
เศรษฐกิจจังหวัด
ดวยศักยภาพของปจจัยพื้นฐานในการสรางความสําเร็จตามเปาประสงคขางตน ถือวาจังหวัด
สุพรรณบุรีมีคอนขางสูง โดยมีทําเลที่เหมาะสมอยูไมหางจากกรุงเทพมหานคร การคมนาคมที่
สะดวกสบาย ใกลตลาดกระจายสินคาผลิตผลการเกษตร มีอุตสาหกรรมตอเนื่องจากภาคเกษตรกรรม
มีโรงงานอุตสาหกรรมแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรขนาดใหญที่มีความพรอมพัฒนาเขาสูระดับ
สากล และมีการเชื่อมโยงดานโลจิสติกสตาง ๆ จึงเปนศูนยกลางของอุตสาหกรรมการผลิตที่เชื่อมโยง
จากจังหวัดอยุธยาและจังหวัดกาญจนบุรี แตอุปสรรคสําคัญของจังหวัดนี้ ก็คือ การที่เกษตรกรสวน
ใหญยังขาดการยอมรับในเทคโนโลยีที่เหมาะสม ขาดการวางแผนการผลิต ขาดการสนับสนุนองค
ความรูดานนวัตกรรมการเกษตร อุ ตสาหกรรม และการยกระดับผลิ ตภัณ ฑชุมชนรูปแบบใหมที่
สอดคลองกับความตองการของตลาดที่เปลี่ยนแปลงไป มีการพัฒนาธุรกิจการคาหรือการประกอบการ
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ที่ไมคํานึงถึงสิ่งแวดลอม อาจกระทบตอภาพลักษณการเปนแหลงผลิตสินคาเกษตรปลอดภัย ซึ่งสิ่ง
เหลานี้อาจทําลายโอกาสในการเปดประตูการคาสูเสนทางเศรษฐกิจตอนใต (Southern Economic
Corridor) ที่เปนอีกหนึ่งโอกาสในการพัฒนาการคาการลงทุนในพื้นที่กลุมจังหวัดภาคกลางตอนลาง 1
รวมถึงจังหวัดสุพรรณบุรี และการขยายตัวของตลาดสงออกสินคาประเภทอาหาร เชน ขาว น้ําตาล ไป
ยังกลุมประเทศอาเซียน ตลอดจนมาตรการกีดกันทางการคา หรือขอกําหนดตลาดตางประเทศที่
ตางกันทั้งสหภาพยุโรป (European Union: EU) สหรัฐอเมริกา และประเทศอื่น ๆ และการรับรูเขาใจ
ขอมูลผลกระทบจากการเปดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนที่ไมเทาเทียมกัน เปนตน
ดังนั้น แผนที่สภาพการใชที่ดินจังหวัดสุพรรณบุรี ป พ.ศ. 2556 และการเปลี่ยนแปลงการใช
ที่ดินจังหวัดสุพรรณบุรี ระหวางป พ.ศ. 2551 และป พ.ศ. 2556 ที่จัดทําขึ้นครั้งนี้ มุงหวังใหเปนขอมูล
พื้นฐานที่สามารถนําไปใชในการวางแผนนโยบายเพื่อการพัฒนา และชวยแกปญหาในดานตาง ๆ ของ
จังหวัดสุพรรณบุรีไดเปนอยางดี หนวยงานที่เกี่ยวของในระดับทองถิ่น ตําบล อําเภอ จังหวัด และ
ระดับโครงการสามารถนําไปตอยอดใชประโยชนในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร เพื่อเป นขอมูล
สําหรับการวางแผนจัดการพื้นที่ไดอยางเหมาะสมตอไป

