
บทสรุปผูบริหาร 
รายงานสภาพการใชที่ดินและการเปลี่ยนแปลงการใชที่ดิน  

จังหวัดสุพรรณบุรี พ.ศ. 2556 

“เมืองยุทธหัตถี วรรณคดีขึ้นชื่อ เล่ืองลือพระเคร่ือง รุงเรืองเกษตรกรรม สูงลํ้าประวัติศาสตร 
แหลงปราชญศิลปน ภาษาถ่ินชวนฟง” คือ คําขวัญของจังหวัดสุพรรณบุรีท่ีสะทอนถึงความเปนเมือง
โบราณท่ีมีประวัติศาสตรมายาวนาน พบหลักฐานทางโบราณคดีมีอายุไมตํ่ากวา 3,500-3,800 ป 
โบราณวัตถุท่ีขุดพบมีท้ังยุคหินใหม ยุคสําริด ยุคเหล็ก และสืบทอดวัฒนธรรมตอเนื่องมาต้ังแตสมัย
สุวรรณภูมิ ฟูนัน อมราวดี ทวารวดี และศรีวิชัย มีแหลงทองเท่ียวหลากหลายและเปนเมืองท่ีพรอมดวย
ส่ิงอํานวยความสะดวก ถนนหนทางสะดวกสบาย สามารถเดินทางไปตามแหลงทองเท่ียวท่ีโดดเดน
ดานการทองเท่ียวเชิงประวัติศาสตร วัฒนธรรม และธรรมชาติ กระจายอยูท่ัวท้ังจังหวัด 
 จังหวัดสุพรรณบุรี เปนจังหวัดหนึ่งในเขตภาคกลางดานทิศตะวันตกของประเทศไทย มีเนื้อท่ี 
5,358.01 ตารางกิโลเมตร หรือ 3,348,755 ไร คิดเปนรอยละ 5.2 ของเนื้อท่ีภาคกลาง ต้ังอยูบนพื้นท่ี
ราบลุมแมน้ําทาจีนหรือแมน้ําสุพรรณบุรี ซ่ึงไหลผานตามแนวยาวของจังหวัดจากเหนือจรดใต สภาพ
ภูมิประเทศสวนใหญเปนท่ีราบลุม มีความลาดเทระหวาง 0-3 เปอรเซ็นต มีพื้นท่ีเปนลูกคล่ืนลอนลาด 
ลูกคล่ืนลอนลาดสลับลูกคล่ืนลอนชันจนถึงเทือกเขาสูงชันทางดานตะวันตกของจังหวัด แบงการ
ปกครองออกเปน 10 อําเภอ มีประชากรทั้งหมด 847,308 คน (พ.ศ. 2555) อยูหางจากกรุงเทพมหานคร
ประมาณ 107 กิโลเมตร (ตามทางหลวงแผนดินหมายเลข 340) และโดยทางรถไฟประมาณ 142 
กิโลเมตร  

ปจจุบันจังหวัดสุพรรณบุรีเปนจังหวัดบนพ้ืนท่ีราบลุมภาคกลาง มีพื้นท่ีทําการเกษตรกรรมถึง
รอยละ 74.28  ของเนื้อท่ีจังหวัด  ยังคงเปนเมืองอูขาวอูน้ําท่ีสําคัญเหมือนเดิม  เปนแหลงเพาะปลูกขาว 
และออยอันดับตน ๆ ของประเทศ และมีศักยภาพเทียบเทาประเทศผูสงออกสําคัญของโลก  เปนแหลง
ผลิตมะมวงท่ีสามารถตอบสนองความตองการของผูบริโภคท้ังในและตางประเทศ  เปนแหลง
เพาะพันธุปลาน้ําจืดและกุงท่ีสําคัญของประเทศ ไดแก กุงขาว กุงกามกราม ปลาดุก และปลานิล  และ
เปนแหลงปลูกผักและไมดอกเพื่อสงออก เชน หนอไมฝร่ัง กระเจี๊ยบเขียว และกลวยไม เปนตน  

การใชท่ีดินจังหวัดสุพรรณบุรี ป พ.ศ. 2556  มีการเปล่ียนแปลงประเภทการใชท่ีดินและปริมาณ
เนื้อท่ีไมมากนัก เพราะสวนใหญเปนการเปล่ียนตําแหนงพื้นท่ีปลูก เชน เปล่ียนจากนาขาวเปนออย 
หรือเปล่ียนจากออยเปนนาขาว เปล่ียนจากนาขาวหรือออยมาปลูกมะมวงหรือปลูกผัก แลวบางพื้นท่ีก็
ร้ือแปลงมะมวงแปลงผักกลับมาทํานาอีกคร้ัง โดยมีสัดสวนการเปล่ียนแปลงสลับไปสลับมาใกลเคียง
กัน อยางไรก็ตาม ผลจากการวิเคราะหขอมูลเชิงเลขจากดาวเทียมและสํารวจภาคสนาม เพื่อจัดทําแผน
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ท่ีสภาพการใชท่ีดินจังหวัดสุพรรณบุรี ป พ.ศ. 2556 และติดตามการเปล่ียนแปลงการใชท่ีดินจังหวัด
สุพรรณบุรี ระหวางป พ.ศ. 2551 และป พ.ศ. 2556 สรุปไดดังนี้ 
1. สภาพการใชท่ีดินจังหวัดสุพรรณบุรี ป พ.ศ. 2556 

สภาพการใชท่ีดินจังหวัดสุพรรณบุรี ป พ.ศ. 2556 มาตราสวน 1 : 25,000 สามารถสรุปประเภท
การใชท่ีดินไดดังตอไปนี้  
 1.1 พื้นท่ีชุมชนและสิ่งปลูกสราง มีเนื้อท่ี 272,972 ไร หรือรอยละ 8.15 ของเนื้อท่ีจังหวัด  
 1.2 พื้นท่ีเกษตรกรรม มีเนื้อท่ี 2,488,066 ไร หรือรอยละ 74.28 ของเนื้อท่ีจังหวัด  
 1.3 พื้นท่ีปาไม มีเนื้อท่ี 406,518 ไร หรือรอยละ 12.14 ของเนื้อท่ีจังหวัด  
 1.4 พื้นท่ีน้ํา มีเนื้อท่ี 115,150 ไร หรือรอยละ 3.45 ของเนื้อท่ีจังหวดั  
 1.5 พื้นท่ีเบ็ดเตล็ด มีเนื้อท่ี 66,049 ไร หรือรอยละ 1.98 ของเนื้อท่ีจังหวัด  

และยังพบวา การใชท่ีดินสําคัญ 5 อันดับแรกในการจําแนกละเอียดจนถึงชนิดพืชของ
จังหวัดสุพรรณบุรี ป พ.ศ. 2556 ไดแก  

(1) นาขาว (A101) มีเนื้อท่ี 1,417,160 ไร หรือรอยละ 42.32 ของเนื้อท่ีจังหวัด 
กระจายอยูในทุกอําเภอ 

(2) ออย (A203) มีเนื้อท่ี 732,711 ไร หรือรอยละ 21.88 ของเนื้อท่ีจังหวัด สวนใหญ
ปลูกในเขตอําเภอดานชาง อําเภอหนองหญาไซ อําเภอสองพี่นอง และอําเภอเดิมบางนางบวช 

(3) ปาผลัดใบสมบูรณ (F201) มีเนื้อท่ี 406,064 ไร หรือรอยละ 12.13 ของเนื้อท่ี
จังหวัด สวนใหญอยูในอําเภอดานชาง 

(4) หมูบานบนพื้นราบ (U201) มีเนื้อท่ี 204,527 ไร หรือรอยละ 6.11 ของเนื้อท่ี
จังหวัด กระจายอยูในทุกอําเภอโดยเฉพาะอําเภอเมืองสุพรรณบุรี 

(5) มะมวง (A407) มีเนื้อท่ี 60,951 ไร หรือรอยละ 1.82 ของเนื้อท่ีจังหวัด สวนใหญ
ปลูกอยูในอําเภอเมืองสุพรรณบุรี อําเภอศรีประจันต อําเภอดอนเจดีย และอําเภอสามชุก  
2. การเปล่ียนแปลงการใชท่ีดินจังหวัดสุพรรณบุรี ระหวางป พ.ศ. 2551 และป พ.ศ. 2556 

จากสภาพการใชท่ีดินจังหวัดสุพรรณบุรี ป พ.ศ. 2556 เปรียบเทียบกับสภาพการใชท่ีดินเม่ือป 
พ.ศ. 2551 พบวา การเปล่ียนแปลงการใชท่ีดินท่ีสําคัญ สรุปไดดังนี้ 
 2.1 นาขาว (A101) พบวา พื้นท่ีนาขาวมีเนื้อท่ีเพิ่มข้ึน 44,746 ไร หรือรอยละ 1.34 ของเนื้อท่ี
จังหวัด หรือรอยละ 3.26 ของเนื้อท่ีเดิม สวนใหญเพิ่มข้ึนจากออย 57,458ไร มะมวง 18,247 ไร 
สถานท่ีเพาะเล้ียงปลา 17,009 ไร และสถานท่ีเพาะเล้ียงกุง 10,085 ไร ในขณะเดียวกันลดลงไปเปน
ออย 52,799 ไร มะมวง 8,581 ไร และสถานท่ีเพาะเล้ียงปลา 5,465ไร ตามลําดับ 
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2.2 ออย (A203) พบวา พื้นท่ีออยมีเนื้อท่ีเพิ่มข้ึน 13,208 ไร หรือรอยละ 0.39 ของเนื้อท่ี
จังหวัด หรือรอยละ 1.84 ของเนื้อท่ีเดิม สวนใหญเพิ่มข้ึนจากนาขาว 52,799 ไร มันสําปะหลัง 23,801 
ไร และพืชไรอ่ืน ๆ 5,974 ไร ในขณะเดียวกันลดลงไปเปนนาขาว 57,458 ไร ขาวโพด 12,128 ไร และ
มันสําปะหลัง 7,089 ไร ตามลําดับ 

2.3 มะมวง (A407) พบวา พื้นท่ีมะมวงมีเนื้อท่ีลดลง 17,756 ไร หรือรอยละ 0.53 ของเนื้อท่ี
จังหวัด หรือรอยละ 22.56 ของเนื้อท่ีเดิม สวนใหญลดลงไปเปนนาขาว 18,247 ไร  ออย 3,703 ไร และ
ไมผลอ่ืน ๆ 2,472 ไร ในขณะเดียวกันเพิ่มข้ึนจากนาขาว 8,581 ไร ออย 530 ไร และไมผลอ่ืน ๆ 381 
ไร ตามลําดับ 
 2.4 มันสําปะหลัง (A204) พบวา พื้นท่ีมันสําปะหลังมีเนื้อท่ีลดลง 14,673 ไร หรือรอยละ 
0.44 ของเนื้อท่ีจังหวัด หรือรอยละ 25.77 ของเน้ือท่ีเดิม สวนใหญลดลงไปเปนออย 23,801 ไร 
ขาวโพด 4,303 ไร และยางพารา 2,005 ไร ในขณะเดียวกันเพิ่มข้ึนจากออย 7,089 ไร ขาวโพด 4,810 
ไร และพ้ืนท่ีเบ็ดเตล็ด 2,366 ไร ตามลําดับ 
3. ขอเสนอแนะ 

วิสัยทัศนจังหวัดสุพรรณบุรี คือ “สุพรรณบุรีเปนจังหวัดช้ันนําในดานแหลงผลิตอาหาร และ
ผลิตภัณฑคุณภาพมาตรฐาน สูสากล เปนศูนยกลางการศึกษาการกีฬาและการทองเท่ียว โดยใช
ทรัพยากรธรรมชาติอยางยั่งยืน ชุมชนเขมแข็ง คุณภาพชีวิตดี ยึดการมีสวนรวม” และไดกําหนด
ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด 6 ยุทธศาสตรไวในแผนการพัฒนาจังหวัดสุพรรณบุรี พ.ศ. 2557-2560  
โดยประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1: การเพิ่มขีดความสามารถดานเกษตรเช่ือมโยงสูเกษตรอุตสาหกรรม และ
พาณิชยกรรม เพื่อการบริโภคและการสงออก ซ่ึงเปาประสงคยุทธศาสตร คือ เพิ่มมูลคาผลิตภัณฑ
สินคาเกษตร อุตสาหกรรมและเกษตรอุตสาหกรรม เพื่อการบริโภคและการสงออก และเพิ่มมูลคาทาง
เศรษฐกิจจังหวัด  
 ดวยศักยภาพของปจจัยพื้นฐานในการสรางความสําเร็จตามเปาประสงคขางตน ถือวาจังหวัด
สุพรรณบุรีมีคอนขางสูง โดยมีทําเลที่เหมาะสมอยูไมหางจากกรุงเทพมหานคร การคมนาคมท่ี
สะดวกสบาย ใกลตลาดกระจายสินคาผลิตผลการเกษตร มีอุตสาหกรรมตอเนื่องจากภาคเกษตรกรรม 
มีโรงงานอุตสาหกรรมแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรขนาดใหญท่ีมีความพรอมพัฒนาเขาสูระดับ
สากล และมีการเช่ือมโยงดานโลจิสติกสตาง ๆ จึงเปนศูนยกลางของอุตสาหกรรมการผลิตท่ีเช่ือมโยง
จากจังหวัดอยุธยาและจังหวัดกาญจนบุรี แตอุปสรรคสําคัญของจังหวัดนี้ ก็คือ การท่ีเกษตรกรสวน
ใหญยังขาดการยอมรับในเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม ขาดการวางแผนการผลิต ขาดการสนับสนุนองค
ความรูดานนวัตกรรมการเกษตร อุตสาหกรรม และการยกระดับผลิตภัณฑชุมชนรูปแบบใหมท่ี
สอดคลองกับความตองการของตลาดท่ีเปล่ียนแปลงไป มีการพัฒนาธุรกิจการคาหรือการประกอบการ
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ท่ีไมคํานึงถึงส่ิงแวดลอม อาจกระทบตอภาพลักษณการเปนแหลงผลิตสินคาเกษตรปลอดภัย ซ่ึงส่ิง
เหลานี้อาจทําลายโอกาสในการเปดประตูการคาสูเสนทางเศรษฐกิจตอนใต (Southern Economic 
Corridor) ท่ีเปนอีกหนึ่งโอกาสในการพัฒนาการคาการลงทุนในพื้นท่ีกลุมจังหวัดภาคกลางตอนลาง 1 
รวมถึงจังหวัดสุพรรณบุรี และการขยายตัวของตลาดสงออกสินคาประเภทอาหาร เชน ขาว น้ําตาล ไป
ยังกลุมประเทศอาเซียน ตลอดจนมาตรการกีดกันทางการคา หรือขอกําหนดตลาดตางประเทศท่ี
ตางกันท้ังสหภาพยุโรป (European Union: EU) สหรัฐอเมริกา และประเทศอ่ืน ๆ และการรับรูเขาใจ
ขอมูลผลกระทบจากการเปดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนท่ีไมเทาเทียมกัน เปนตน   
 ดังนั้น แผนท่ีสภาพการใชท่ีดินจังหวัดสุพรรณบุรี ป พ.ศ. 2556 และการเปล่ียนแปลงการใช
ท่ีดินจังหวัดสุพรรณบุรี ระหวางป พ.ศ. 2551 และป พ.ศ. 2556 ท่ีจัดทําข้ึนคร้ังนี้ มุงหวังใหเปนขอมูล
พื้นฐานท่ีสามารถนําไปใชในการวางแผนนโยบายเพื่อการพัฒนา และชวยแกปญหาในดานตาง ๆ ของ
จังหวัดสุพรรณบุรีไดเปนอยางดี หนวยงานท่ีเกี่ยวของในระดับทองถ่ิน ตําบล อําเภอ จังหวัด และ
ระดับโครงการสามารถนําไปตอยอดใชประโยชนในระบบสารสนเทศภูมิศาสตรเพื่อเปนขอมูล
สําหรับการวางแผนจัดการพื้นท่ีไดอยางเหมาะสมตอไป 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 


