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บทสรุปผู้บริหาร
รายงานสภาพการใช้ ที่ดนิ และการเปลีย่ นแปลงการใช้ ทดี่ นิ
จังหวัดปทุมธานี พ.ศ. 2558
จังหวัดปทุมธานีมีความเป็ นถิ่นฐานบ้านเมืองมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 300 ปี นับตั้งแต่รัชสมัยสมเด็จ
พระนารายณ์มหาราช แห่ งกรุ งศรี อยุธยา คือ เมื่อ พ.ศ. 2202 มังนันทมิตรได้กวาดต้อนครอบครัว
มอญ เมืองเมาะตะมะอพยพหนี ภยั จากศึ กพม่า เข้ามาพึ่งพระบรมโพธิ สมภารสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
กรุ งเทพทวาราวดีศรี อยุธยา ซึ่ งสมเด็จพระนารายณ์มหาราชทรงพระกรุ ณาโปรดเกล้าฯ ให้ครอบครัว
มอญเหล่านั้นไปตั้งบ้านเรื อนอยูท่ ี่บา้ นสามโคก ต่อมาในแผ่นดินสมเด็จพระเจ้าตากสิ นมหาราชแห่ ง
กรุ งธนบุรี ชาวมอญได้อพยพหนีพม่าเข้ามาพึ่งพระบรมโพธิ สมภารอีกเป็ นครั้งที่ 2 พระองค์ทรงพระ
กรุ ณาโปรดเกล้าฯ ให้ต้ งั บ้านเรื อนที่บา้ นสามโคกอีก และในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า
นภาลัย ก็ได้มีการอพยพชาวมอญครั้งใหญ่จากเมืองเมาะตะมะเข้าสู่ ประเทศไทยเรี ยกว่า "มอญใหญ่"
พระองค์ท รงพระกรุ ณ าโปรดเกล้า ฯ ให้ ช าวมอญบางส่ ว นตั้ง บ้า นเรื อนอยู่ที่ บ ้า นสามโคกอี ก
เช่นเดียวกัน จากชุมชนขนาดเล็กบ้านสามโคกจึงกลายเป็ นเมืองสามโคกในเวลาต่อมา
ต่อมาเมื่อวันที่ 23 สิ งหาคม พ.ศ. 2358 พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยโปรดเกล้าฯ ให้
เปลี่ยนชื่ อเมืองสามโคกเป็ น เมืองประทุมธานี และเมื่อ พ.ศ. 2461 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้า
เจ้าอยูห่ วั โปรดเกล้าฯ ให้ใช้คาํ ว่า "จังหวัด" แทน "เมือง" และให้เปลี่ยนการสะกดชื่อใหม่จาก "ประทุม
ธานี " เป็ น "ปทุ มธานี " กลายเป็ น จัง หวัด ปทุมธานี ต่ อมาเมื่ อ พ.ศ. 2475 ในสมัยพระบาทสมเด็จ
พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าฯ ให้ยุบจังหวัดธัญบุรีมาขึ้นกับจังหวัดปทุมธานี นับตั้งแต่น้ ันมา
จัง หวัด ปทุ ม ธานี ก็ เ จริ ญ รุ่ ง เรื อ งขึ้ น เป็ นลํา ดับ เป็ นจัง หวัด ที่ อุ ด มสมบู ร ณ์ มี ศิ ล ปวัฒ นธรรมและ
เอกลักษณ์อื่น ๆ เป็ นของตัวเอง และได้แบ่งการปกครองเป็ น 7 อําเภอดังเช่นปัจจุบนั
ปั จ จุ บนั จังหวัด ปทุ มธานี เป็ นจังหวัดในเขตปริ มณฑลที่ มีความเจริ ญรุ่ ง เรื องมากยิ่งขึ้น ใน
อนาคต เนื่องจากการขยายตัวของธุรกิจอสังหาริ มทรัพย์จากกรุ งเทพมหานคร จนเกิดการขยายตัวของ
เขตเมืองและเขตอุตสาหกรรม มีหมู่บา้ นจัดสรรเพิ่มขึ้น และมีการกระจายตัวของโรงงานเพิ่มขึ้น ตาม
อําเภอต่าง ๆ ของจังหวัดปทุมธานี โดยเฉพาะในเขตอําเภอคลองหลวงและอําเภอลําลูกกา ในขณะที่
การใช้ที่ดินเพื่อการเกษตรกรรมมีแนวโน้มลดลง จังหวัดปทุมธานีมีพ้นื ที่ทาํ การเกษตรอยูใ่ นทุกอําเภอ
โดยอําเภอหนองเสื อเป็ นอําเภอที่ มีพ้ืนที่ทาํ การเกษตรมากที่ สุด รองลงมาคือ อําเภอลาดหลุมแก้ว
อําเภอลําลูกกา และอําเภอคลองหลวง ตามลําดับ ส่ วนใหญ่เป็ นการปลูกข้าว รองลงมา ได้แก่ ไม้ผลไม้ยนื ต้น พืชผัก ไม้ดอกไม้ประดับ และพืชพลังงาน เป็ นต้น
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การใช้ที่ดินจังหวัดปทุมธานี ปี พ.ศ. 2558 มีการเปลี่ยนแปลงประเภทการใช้ที่ดินและปริ มาณ
เนื้ อ ที่ เ ป็ นจํา นวนมาก จํา เป็ นต้อ งสํา รวจติ ด ตามการเปลี่ ย นแปลงดัง กล่ า วอย่า งต่ อ เนื่ อ ง โดยใช้
เทคโนโลยีทนั สมัยและทันต่อความต้องการใช้งาน ผลจากการวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิ งเลขจากดาวเทียม
และสํารวจภาคสนาม เพื่อจัดทําแผนที่สภาพการใช้ที่ดินจังหวัดปทุมธานี ปี พ.ศ. 2558 และติดตาม
การเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินจังหวัดปทุมธานี ระหว่างปี พ.ศ. 2555 และปี พ.ศ. 2558 สรุ ปได้ดงั นี้
1. สภาพการใช้ ทดี่ ินจังหวัดปทุมธานี ปี พ.ศ. 2558
สภาพการใช้ที่ดินจังหวัดปทุมธานี ปี พ.ศ. 2558 มาตราส่ วน 1 : 25,000 สามารถสรุ ปประเภท
การใช้ที่ดินได้ดงั ต่อไปนี้
1.1 พืน้ ทีช่ ุ มชนและสิ่ งปลูกสร้ าง มีเนื้อที่ 275,860ไร่ หรื อร้อยละ 28.93 ของเนื้อที่จงั หวัด
1.2 พืน้ ทีเ่ กษตรกรรม มีเนื้อที่ 553,190ไร่ หรื อร้อยละ 58.00 ของเนื้อที่จงั หวัด
1.3 พืน้ ทีน่ ํา้ มีเนื้อที่ 34,429 ไร่ หรื อร้อยละ 3.61 ของเนื้อที่จงั หวัด
1.4 พืน้ ทีเ่ บ็ดเตล็ด มีเนื้อที่ 90,181ไร่ หรื อร้อยละ 9.46 ของเนื้อที่จงั หวัด
และยังพบว่า การใช้ที่ดินสําคัญ 5 อันดับแรกในการจําแนกละเอียดจนถึงชนิ ดพืชของ
จังหวัดปทุมธานี ปี พ.ศ. 2558 ได้แก่
(1) นาข้ าว (A101) มีเนื้ อที่ 358,897ไร่ หรื อร้อยละ 37.64 ของเนื้ อที่จงั หวัด กระจาย
อยูใ่ นทุกอําเภอ
(2) หมู่ บ้ า นบนพื้น ราบ (U201) มี เ นื้ อ ที่ 177,455ไร่ หรื อ ร้ อ ยละ 18.61 ของเนื้ อ ที่
จังหวัด กระจายอยูใ่ นทุกอําเภอ
(3) ทุ่งหญ้ าธรรมชาติ (M101) มีเนื้อที่ 43,271ไร่ หรื อร้อยละ 4.54 ของเนื้อที่จงั หวัด
(4) กล้ วย (A411) มีเนื้ อที่ 38,245 ไร่ หรื อร้อยละ 4.02 ของเนื้ อที่จงั หวัด ส่ วนใหญ่
ปลูกในเขตอําเภอหนองเสื อ อําเภอธัญบุรี อําเภอคลองหลวง และอําเภอลําลูกกา
(5) สถานที่เพาะเลี้ย งปลา (A902) มี เ นื้ อที่ 29,232 ไร่ หรื อร้ อยละ 3.06 ของเนื้ อ ที่
จังหวัด กระจายอยูใ่ นทุกอําเภอ
2. การเปลีย่ นแปลงการใช้ ทดี่ นิ จังหวัดปทุมธานี ระหว่ างปี พ.ศ. 2555 และปี พ.ศ. 2558
จากสภาพการใช้ที่ดินจังหวัดปทุมธานี ปี พ.ศ. 2558 เปรี ยบเทียบกับสภาพการใช้ที่ดินเมื่อปี
พ.ศ. 2555 พบว่า การเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินที่สาํ คัญและมีแนวโน้มน่าสนใจ สรุ ปได้ดงั นี้
1) พืน้ ทีช่ ุ มชนและสิ่ งปลูกสร้ างอืน่ ๆ (U+) ได้แก่ ตัวเมืองและย่านการค้า หมู่บา้ นบน
พื้นราบ หมู่บา้ น/ที่ดินจัดสรรร้าง สถานที่ราชการและสถาบันต่าง ๆ ถนน สถานที่พกั ผ่อนหย่อนใจ
สุ สาน,ป่ าช้า สถานี บริ การนํ้ามัน และสนามกอล์ฟ พบว่า พื้นที่ชุมชนและสิ่ งปลูกสร้างอื่น ๆ มีเนื้ อที่
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เพิ่มขึ้น 19,329 ไร่ หรื อร้อยละ 2.03 ของเนื้ อที่จงั หวัด หรื อร้อยละ 8.63 ของเนื้ อที่เดิ ม ส่ วนใหญ่
เพิ่มขึ้นจากนาข้าว 6,618 ไร่ พื้นที่เบ็ดเตล็ด 5,849 ไร่ และไม้ผลอื่น ๆ 2,607 ไร่ ตามลําดับ
2) นาข้ าว (A101) พบว่า พื้นที่นาข้าวมีเนื้ อที่ลดลง 3,497 ไร่ หรื อร้อยละ 0.37 ของ
เนื้อที่จงั หวัด หรื อร้อยละ 0.96 ของเนื้อที่เดิม ส่ วนใหญ่ลดลงไปเป็ นนาร้าง 7,297 ไร่ พื้นที่ชุมชนและ
สิ่ งปลูกสร้างอื่น ๆ 6,618 ไร่ กล้วย 2,868 ไร่ พื้นที่อุตสาหกรรม 2,138 ไร่ สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ าํ
2,104 ไร่ พืชผัก 1,995 ไร่ และพื้นที่เบ็ดเตล็ด 1,720 ไร่ ในขณะเดียวกันนาข้าวส่ วนใหญ่เพิ่มขึ้นจาก
พื้นที่เบ็ดเตล็ด 6,809 ไร่ กล้วย 3,831 ไร่ ไม้ผลอื่น ๆ 2,591 ไร่ นาร้าง 2,485 ไร่ และพืชผัก 2,441 ไร่
ตามลําดับ
3) ส้ ม (A402) พบว่า พบว่า พื้นที่ส้มมีเนื้อที่เพิ่มขึ้น 4,272 ไร่ หรื อร้อยละ 0.45 ของ
เนื้อที่จงั หวัด หรื อร้อยละ 198.61 ของเนื้อที่เดิม ส่ วนใหญ่เพิ่มขึ้นจากกล้วย 2,097 ไร่ พืชผัก 1,371 ไร่
ไม้ผลอื่น ๆ 643 ไร่ และนาข้าว 387 ไร่ ในขณะเดียวกันลดลงไปเป็ นไม้ผลอื่น ๆ 314 ไร่ กล้วย 161 ไร่
และพืชผัก 109 ไร่ ตามลําดับ
4) ปาล์มนํา้ มัน (A303) พบว่า พื้นที่ปาล์มนํ้ามันมีเนื้อที่เพิ่มขึ้น 2,811 ไร่ หรื อร้อยละ
0.29 ของเนื้อที่จงั หวัด หรื อร้อยละ 40.94 ของเนื้อที่เดิม ส่ วนใหญ่เพิ่มขึ้นจากกล้วย 1,675 ไร่ นาข้าว
409 ไร่ และพืชผัก 399 ไร่ ในขณะเดียวกันลดลงไปเป็ นกล้วย 313 ไร่ ไม้ผลอื่น ๆ 155 ไร่ และส้ม 53
ไร่ ตามลําดับ
5) นาหญ้ า (A510) พบว่า พื้นที่นาหญ้ามีเนื้ อที่เพิ่มขึ้น 1,089 ไร่ หรื อร้อยละ 0.11
ของเนื้อที่จงั หวัด หรื อร้อยละ 24.19 ของเนื้อที่เดิม ส่ วนใหญ่เพิ่มขึ้นจากนาข้าว 758 ไร่ พื้นที่เบ็ดเตล็ด
191 ไร่ และพืชไร่ 99 ไร่ ในขณะเดียวกันลดลงไปเป็ นกล้วย 81 ไร่ พืชสวนอื่น ๆ 58 ไร่ ตามลําดับ
3. ข้ อเสนอแนะ
เนื่ องจากจังหวัดปทุมธานี เป็ นจังหวัดปริ มณฑลมีการเจริ ญเติบโตของเมืองและที่อยูอ่ าศัยอย่าง
รวดเร็ ว ที่ต้ งั เหมาะสม อยูใ่ กล้กรุ งเทพมหานคร มีแม่น้ าํ เจ้าพระยาไหลผ่าน การคมนาคมสะดวก ทั้ง
ทางบก ทางนํ้า และทางอากาศ การเกิดขึ้นของระบบขนส่ งมวลชนในพื้นที่ เช่น รถไฟฟ้ าสายสี แดง
เข้ม บางซื่ อ-ธรรมศาสตร์ และรถไฟฟ้ าสายสี เขียว สะพานใหม่-คูคต เป็ นต้น มีความพร้อมในด้าน
สาธารณู ปโภค มีศูนย์การเรี ยนรู ้ที่หลากหลาย เช่ น หอจดหมายเหตุแห่ งชาติเฉลิมพระเกี ยรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั พิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั หออัครศิลปิ น
ศูนย์วิทยาศาสตร์ เพื่อการศึ กษารั งสิ ต องค์การพิพิธภัณฑ์แห่ งชาติ เป็ นต้น มี สถานศึ กษา
ระดับอุดมศึกษามากเป็ นอันดับ 1 ของประเทศ มีนิคมอุตสาหกรรมและโรงงานอุตสาหกรรม มี
สนามกอล์ฟมากที่สุดในประเทศ มีตลาดกลางกระจายสิ นค้าการเกษตรระดับประเทศ (ตลาดไทและ
ตลาดสี่ มุมเมือง) มีห้างสรรพสิ นค้าขนาดใหญ่ในพื้นที่ และเป็ นศูนย์กลางการกระจายสิ นค้าเกษตร
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และสิ นค้าอุตสาหกรรม ทําให้จงั หวัดปทุมธานีกลายเป็ นแหล่งรองรับการเข้ามาทํามาหากินจากผูค้ น
ในทุกภูมิภาคของประเทศ รวมทั้งแรงงานต่างด้าวที่เข้ามาทํางาน และจํานวนประชากรแฝงที่เพิ่มมาก
ขึ้น ก่อให้เกิดการขยายตัวของชุมชนอย่างรวดเร็ ว เป็ นช่องทางให้เกิดปั ญหาต่างๆ ทั้งปั ญหาสังคม
สิ่ งแวดล้อม รวมทั้งปัญหาด้านสาธารณสุ ข ปัญหาด้านสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐานต่าง ๆ
ในด้านการเกษตร สภาพพื้นที่เอื้อต่อการผลิตภาคเกษตรกรรม สภาพภูมิประเทศเป็ นที่ราบลุ่ม
ดินเป็ นดินเหนี ยวจัด เป็ นกลุ่มดินนาดี ร้อยละ 30 และกลุ่มดินนาที่มีสภาพเป็ นกรดจัด ร้อยละ 70 ให้
ผลผลิตข้าวตํ่า ต้องมีการปรับปรุ งดินโดยการใช้ปูนขาว หรื อปูนมาร์ ลควบคู่กบั การใช้ปุ๋ยเพื่อให้ได้
ผลผลิตดีข้ ึน แต่ดว้ ยเป็ นจังหวัดที่เป็ นที่ราบลุ่ม จึงประสบปั ญหาอุทกภัยบ่อยครั้ง
ปั จจุบนั จังหวัดปทุมธานี ได้เปลี่ยนจากเศรษฐกิจที่พ่ ึงพิงภาคการเกษตรมาเป็ นเศรษฐกิจที่
พึ่งพิงภาคอุตสาหกรรมเป็ นหลัก การเจริ ญเติบโตของจังหวัดที่เกิดขึ้นในทุก ๆ ด้านก็มีท้ งั ข้อดีและ
ข้อเสี ย อย่างไรก็ตาม แผนการพัฒนาจังหวัดปทุมธานีจาํ เป็ นต้องมีประสิ ทธิภาพ เข้มแข็ง และจัดลําดับ
ความสําคัญในการพัฒนาให้ได้ โดยต้องสามารถคงเขตอุตสาหกรรม ขยายการท่องเที่ยว และรักษา
พื้นที่เกษตรกรรม พร้อมกับพัฒนาผลผลิตทางการเกษตรให้ปลอดจากสารเคมี ตลอดจนสามารถ
แก้ปัญหาต่าง ๆ ที่ทวีความรุ นแรงขึ้นทุกวัน
ดังนั้น แผนที่สภาพการใช้ที่ดินจังหวัดปทุมธานี ปี พ.ศ. 2558 และการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดิน
จังหวัดปทุมธานี ระหว่างปี พ.ศ. 2555 และปี พ.ศ. 2558 ที่จดั ทําขึ้นครั้งนี้ มุ่งหวังให้เป็ นข้อมูลพื้นฐาน
ที่สามารถนําไปใช้ในการวางแผนนโยบายเพื่อการพัฒนา และช่วยแก้ปัญหาในด้านต่าง ๆ ของจังหวัด
ปทุมธานี ได้เป็ นอย่างดี หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ เอกชนและสถาบันการศึกษาในระดับท้องถิ่น
ตําบล อําเภอ จังหวัด และระดับโครงการ สามารถนําไปต่อยอดใช้ประโยชน์ในระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์เพื่อเป็ นข้อมูลสําหรับการวางแผนจัดการพื้นที่ได้อย่างเหมาะสมต่อไป

