
v 
 

 
 

บทสรุปผู้บริหาร 
รายงานสภาพการใช้ที่ดนิและการเปลีย่นแปลงการใช้ทีด่นิ  

จังหวดัปทุมธานี พ.ศ. 2558 

จงัหวดัปทุมธานีมีความเป็นถ่ินฐานบา้นเมืองมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 300 ปี นบัตั้งแต่รัชสมยัสมเด็จ
พระนารายณ์มหาราช แห่งกรุงศรีอยุธยา คือ เม่ือ พ.ศ. 2202 มงันันทมิตรไดก้วาดตอ้นครอบครัว
มอญ เมืองเมาะตะมะอพยพหนีภยัจากศึกพม่า เขา้มาพ่ึงพระบรมโพธิสมภารสมเด็จพระเจา้อยู่หัว
กรุงเทพทวาราวดีศรีอยธุยา ซ่ึงสมเด็จพระนารายณ์มหาราชทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯ ให้ครอบครัว
มอญเหล่านั้นไปตั้งบา้นเรือนอยูท่ี่บา้นสามโคก ต่อมาในแผ่นดินสมเด็จพระเจา้ตากสินมหาราชแห่ง
กรุงธนบุรี ชาวมอญไดอ้พยพหนีพม่าเขา้มาพ่ึงพระบรมโพธิสมภารอีกเป็นคร้ังท่ี 2 พระองคท์รงพระ
กรุณาโปรดเกลา้ฯ ใหต้ั้งบา้นเรือนท่ีบา้นสามโคกอีก และในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลา้
นภาลยั ก็ไดมี้การอพยพชาวมอญคร้ังใหญ่จากเมืองเมาะตะมะเขา้สู่ประเทศไทยเรียกว่า "มอญใหญ่" 
พระองค์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ชาวมอญบางส่วนตั้ งบ้านเรือนอยู่ท่ีบ้านสามโคกอีก
เช่นเดียวกนั จากชุมชนขนาดเลก็บา้นสามโคกจึงกลายเป็นเมืองสามโคกในเวลาต่อมา 

ต่อมาเม่ือวนัท่ี 23 สิงหาคม พ.ศ. 2358 พระบาทสมเดจ็พระพทุธเลิศหลา้นภาลยัโปรดเกลา้ฯ ให้
เปล่ียนช่ือเมืองสามโคกเป็น เมืองประทุมธานี และเม่ือ พ.ศ. 2461 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา้
เจา้อยูห่วัโปรดเกลา้ฯ ใหใ้ชค้าํวา่ "จงัหวดั" แทน "เมือง" และใหเ้ปล่ียนการสะกดช่ือใหม่จาก "ประทุม
ธานี" เป็น "ปทุมธานี" กลายเป็น จังหวัดปทุมธานี ต่อมาเม่ือ พ.ศ. 2475 ในสมยัพระบาทสมเด็จ
พระปกเกลา้เจา้อยู่หัวโปรดเกลา้ฯ ให้ยุบจงัหวดัธัญบุรีมาข้ึนกับจงัหวดัปทุมธานี นับตั้งแต่นั้นมา 
จังหวดัปทุมธานีก็เจริญรุ่งเรืองข้ึนเป็นลาํดับ เป็นจังหวดัท่ีอุดมสมบูรณ์ มีศิลปวฒันธรรมและ
เอกลกัษณ์อ่ืน ๆ เป็นของตวัเอง และไดแ้บ่งการปกครองเป็น 7 อาํเภอดงัเช่นปัจจุบนั  

ปัจจุบนัจังหวดัปทุมธานี  เป็นจงัหวดัในเขตปริมณฑลท่ีมีความเจริญรุ่งเรืองมากยิ่งข้ึนใน
อนาคต  เน่ืองจากการขยายตวัของธุรกิจอสังหาริมทรัพยจ์ากกรุงเทพมหานคร จนเกิดการขยายตวัของ
เขตเมืองและเขตอุตสาหกรรม มีหมู่บา้นจดัสรรเพิ่มข้ึน และมีการกระจายตวัของโรงงานเพิ่มข้ึน ตาม
อาํเภอต่าง ๆ ของจงัหวดัปทุมธานี โดยเฉพาะในเขตอาํเภอคลองหลวงและอาํเภอลาํลูกกา ในขณะท่ี
การใชท่ี้ดินเพื่อการเกษตรกรรมมีแนวโนม้ลดลง จงัหวดัปทุมธานีมีพื้นท่ีทาํการเกษตรอยูใ่นทุกอาํเภอ     
โดยอาํเภอหนองเสือเป็นอาํเภอท่ีมีพื้นท่ีทาํการเกษตรมากท่ีสุด รองลงมาคือ อาํเภอลาดหลุมแก้ว 
อาํเภอลาํลูกกา และอาํเภอคลองหลวง ตามลาํดบั ส่วนใหญ่เป็นการปลูกขา้ว รองลงมา ไดแ้ก่ ไมผ้ล-
ไมย้นืตน้ พืชผกั ไมด้อกไมป้ระดบั และพืชพลงังาน เป็นตน้  
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การใชท่ี้ดินจงัหวดัปทุมธานี ปี พ.ศ. 2558  มีการเปล่ียนแปลงประเภทการใชท่ี้ดินและปริมาณ
เน้ือท่ีเป็นจาํนวนมาก จาํเป็นต้องสํารวจติดตามการเปล่ียนแปลงดังกล่าวอย่างต่อเน่ือง โดยใช้
เทคโนโลยีทนัสมยัและทนัต่อความตอ้งการใชง้าน ผลจากการวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงเลขจากดาวเทียม
และสํารวจภาคสนาม เพื่อจดัทาํแผนท่ีสภาพการใชท่ี้ดินจงัหวดัปทุมธานี ปี พ.ศ. 2558 และติดตาม
การเปล่ียนแปลงการใชท่ี้ดินจงัหวดัปทุมธานี ระหวา่งปี พ.ศ. 2555 และปี พ.ศ. 2558 สรุปไดด้งัน้ี 
1. สภาพการใช้ทีด่ินจังหวดัปทุมธานี ปี พ.ศ. 2558 

สภาพการใชท่ี้ดินจงัหวดัปทุมธานี ปี พ.ศ. 2558 มาตราส่วน 1 : 25,000 สามารถสรุปประเภท
การใชท่ี้ดินไดด้งัต่อไปน้ี  
 1.1 พืน้ทีชุ่มชนและส่ิงปลูกสร้าง มีเน้ือท่ี 275,860ไร่ หรือร้อยละ 28.93 ของเน้ือท่ีจงัหวดั 
 1.2 พืน้ทีเ่กษตรกรรม มีเน้ือท่ี 553,190ไร่ หรือร้อยละ 58.00 ของเน้ือท่ีจงัหวดั 
 1.3 พืน้ทีนํ่า้ มีเน้ือท่ี  34,429 ไร่ หรือร้อยละ 3.61 ของเน้ือท่ีจงัหวดั 
 1.4 พืน้ทีเ่บ็ดเตลด็ มีเน้ือท่ี 90,181ไร่ หรือร้อยละ 9.46 ของเน้ือท่ีจงัหวดั 

และยงัพบว่า การใชท่ี้ดินสําคญั 5 อนัดบัแรกในการจาํแนกละเอียดจนถึงชนิดพืชของ
จงัหวดัปทุมธานี ปี พ.ศ. 2558 ไดแ้ก่  

(1) นาข้าว (A101) มีเน้ือท่ี 358,897ไร่ หรือร้อยละ 37.64 ของเน้ือท่ีจงัหวดั กระจาย
อยูใ่นทุกอาํเภอ 

(2) หมู่บ้านบนพื้นราบ (U201) มีเน้ือท่ี 177,455ไร่ หรือร้อยละ 18.61 ของเน้ือท่ี
จงัหวดั กระจายอยูใ่นทุกอาํเภอ 

(3) ทุ่งหญ้าธรรมชาติ (M101) มีเน้ือท่ี 43,271ไร่ หรือร้อยละ 4.54 ของเน้ือท่ีจงัหวดั 
(4) กล้วย (A411) มีเน้ือท่ี 38,245 ไร่ หรือร้อยละ 4.02 ของเน้ือท่ีจงัหวดั ส่วนใหญ่

ปลูกในเขตอาํเภอหนองเสือ อาํเภอธญับุรี อาํเภอคลองหลวง และอาํเภอลาํลูกกา 
(5) สถานที่เพาะเลี้ยงปลา (A902) มีเน้ือท่ี 29,232 ไร่ หรือร้อยละ 3.06 ของเน้ือท่ี

จงัหวดั กระจายอยูใ่นทุกอาํเภอ 
2. การเปลีย่นแปลงการใช้ทีด่นิจังหวดัปทุมธานี ระหว่างปี พ.ศ. 2555 และปี พ.ศ. 2558 
 จากสภาพการใชท่ี้ดินจงัหวดัปทุมธานี ปี พ.ศ. 2558 เปรียบเทียบกบัสภาพการใชท่ี้ดินเม่ือปี 
พ.ศ. 2555 พบวา่ การเปล่ียนแปลงการใชท่ี้ดินท่ีสาํคญัและมีแนวโนม้น่าสนใจ สรุปไดด้งัน้ี 
  1) พืน้ทีชุ่มชนและส่ิงปลูกสร้างอืน่ ๆ (U+) ไดแ้ก่ ตวัเมืองและยา่นการคา้ หมู่บา้นบน     
พื้นราบ หมู่บา้น/ท่ีดินจดัสรรร้าง สถานท่ีราชการและสถาบนัต่าง ๆ ถนน สถานท่ีพกัผ่อนหย่อนใจ 
สุสาน,ป่าชา้ สถานีบริการนํ้ ามนั และสนามกอลฟ์ พบว่า พื้นท่ีชุมชนและส่ิงปลูกสร้างอ่ืน ๆ มีเน้ือท่ี
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เพิ่มข้ึน 19,329 ไร่ หรือร้อยละ 2.03 ของเน้ือท่ีจงัหวดั หรือร้อยละ 8.63 ของเน้ือท่ีเดิม ส่วนใหญ่
เพิ่มข้ึนจากนาขา้ว 6,618 ไร่ พื้นท่ีเบด็เตลด็ 5,849 ไร่ และไมผ้ลอ่ืน ๆ 2,607 ไร่ ตามลาํดบั 

 2) นาข้าว (A101) พบว่า พื้นท่ีนาขา้วมีเน้ือท่ีลดลง 3,497 ไร่ หรือร้อยละ 0.37 ของ
เน้ือท่ีจงัหวดั หรือร้อยละ 0.96 ของเน้ือท่ีเดิม ส่วนใหญ่ลดลงไปเป็นนาร้าง 7,297 ไร่ พื้นท่ีชุมชนและ
ส่ิงปลูกสร้างอ่ืน ๆ 6,618 ไร่ กลว้ย 2,868 ไร่ พื้นท่ีอุตสาหกรรม 2,138 ไร่ สถานท่ีเพาะเล้ียงสัตวน์ํ้ า 
2,104 ไร่ พืชผกั 1,995 ไร่ และพ้ืนท่ีเบด็เตลด็ 1,720 ไร่ ในขณะเดียวกนันาขา้วส่วนใหญ่เพิ่มข้ึนจาก
พื้นท่ีเบด็เตลด็ 6,809 ไร่ กลว้ย 3,831 ไร่ ไมผ้ลอ่ืน ๆ 2,591 ไร่ นาร้าง 2,485 ไร่และพืชผกั 2,441 ไร่ 
ตามลาํดบั 

3) ส้ม (A402) พบว่า พบว่า พื้นท่ีส้มมีเน้ือท่ีเพิ่มข้ึน 4,272 ไร่ หรือร้อยละ 0.45 ของ
เน้ือท่ีจงัหวดั หรือร้อยละ 198.61 ของเน้ือท่ีเดิม ส่วนใหญ่เพิ่มข้ึนจากกลว้ย 2,097 ไร่ พืชผกั 1,371 ไร่ 
ไมผ้ลอ่ืน ๆ 643 ไร่ และนาขา้ว 387 ไร่ ในขณะเดียวกนัลดลงไปเป็นไมผ้ลอ่ืน ๆ 314 ไร่ กลว้ย 161 ไร่ 
และพืชผกั 109 ไร่ ตามลาํดบั 

4) ปาล์มนํา้มัน (A303) พบวา่ พื้นท่ีปาลม์นํ้ามนัมีเน้ือท่ีเพิ่มข้ึน 2,811 ไร่ หรือร้อยละ 
0.29 ของเน้ือท่ีจงัหวดั หรือร้อยละ 40.94 ของเน้ือท่ีเดิม ส่วนใหญ่เพิ่มข้ึนจากกลว้ย 1,675 ไร่ นาขา้ว 
409 ไร่ และพืชผกั 399 ไร่ ในขณะเดียวกนัลดลงไปเป็นกลว้ย 313 ไร่ ไมผ้ลอ่ืน ๆ 155 ไร่ และส้ม 53 
ไร่ ตามลาํดบั    
   5) นาหญ้า (A510) พบว่า พื้นท่ีนาหญา้มีเน้ือท่ีเพิ่มข้ึน 1,089 ไร่ หรือร้อยละ 0.11 
ของเน้ือท่ีจงัหวดั หรือร้อยละ 24.19 ของเน้ือท่ีเดิม ส่วนใหญ่เพิ่มข้ึนจากนาขา้ว 758 ไร่ พื้นท่ีเบด็เตลด็ 
191 ไร่ และพืชไร่ 99 ไร่ ในขณะเดียวกนัลดลงไปเป็นกลว้ย 81 ไร่ พืชสวนอ่ืน ๆ 58 ไร่ ตามลาํดบั 
3. ข้อเสนอแนะ 
 เน่ืองจากจงัหวดัปทุมธานีเป็นจงัหวดัปริมณฑลมีการเจริญเติบโตของเมืองและท่ีอยูอ่าศยัอยา่ง
รวดเร็ว ท่ีตั้งเหมาะสม อยูใ่กลก้รุงเทพมหานคร มีแม่นํ้ าเจา้พระยาไหลผา่น การคมนาคมสะดวก ทั้ง
ทางบก ทางนํ้ า และทางอากาศ การเกิดข้ึนของระบบขนส่งมวลชนในพื้นท่ี เช่น รถไฟฟ้าสายสีแดง
เขม้ บางซ่ือ-ธรรมศาสตร์ และรถไฟฟ้าสายสีเขียว สะพานใหม่-คูคต เป็นตน้ มีความพร้อมในดา้น
สาธารณูปโภค มีศูนยก์ารเรียนรู้ท่ีหลากหลาย เช่น หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั พิพิธภณัฑเ์ฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั หออคัรศิลปิน 
ศูนยว์ิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษารังสิต องค์การพิพิธภณัฑ์แห่งชาติ เป็นตน้  มีสถานศึกษา
ระดบัอุดมศึกษามากเป็นอนัดบั 1 ของประเทศ  มีนิคมอุตสาหกรรมและโรงงานอุตสาหกรรม  มี
สนามกอลฟ์มากท่ีสุดในประเทศ มีตลาดกลางกระจายสินคา้การเกษตรระดบัประเทศ (ตลาดไทและ
ตลาดส่ีมุมเมือง) มีห้างสรรพสินคา้ขนาดใหญ่ในพื้นท่ี และเป็นศูนยก์ลางการกระจายสินคา้เกษตร
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และสินคา้อุตสาหกรรม ทาํใหจ้งัหวดัปทุมธานีกลายเป็นแหล่งรองรับการเขา้มาทาํมาหากินจากผูค้น
ในทุกภูมิภาคของประเทศ รวมทั้งแรงงานต่างดา้วท่ีเขา้มาทาํงาน และจาํนวนประชากรแฝงท่ีเพิ่มมาก
ข้ึน ก่อใหเ้กิดการขยายตวัของชุมชนอยา่งรวดเร็ว เป็นช่องทางใหเ้กิดปัญหาต่างๆ ทั้งปัญหาสังคม 
ส่ิงแวดลอ้ม รวมทั้งปัญหาดา้นสาธารณสุข ปัญหาดา้นสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐานต่าง ๆ  
 ในดา้นการเกษตร สภาพพื้นท่ีเอ้ือต่อการผลิตภาคเกษตรกรรม สภาพภูมิประเทศเป็นท่ีราบลุ่ม 
ดินเป็นดินเหนียวจดั เป็นกลุ่มดินนาดี ร้อยละ 30 และกลุ่มดินนาท่ีมีสภาพเป็นกรดจดั ร้อยละ 70 ให้
ผลผลิตขา้วตํ่า ตอ้งมีการปรับปรุงดินโดยการใชปู้นขาว หรือปูนมาร์ลควบคู่กบัการใชปุ๋้ยเพื่อให้ได้
ผลผลิตดีข้ึน แต่ดว้ยเป็นจงัหวดัท่ีเป็นท่ีราบลุ่ม จึงประสบปัญหาอุทกภยับ่อยคร้ัง 
 ปัจจุบนั จงัหวดัปทุมธานี ไดเ้ปล่ียนจากเศรษฐกิจท่ีพึ่งพิงภาคการเกษตรมาเป็นเศรษฐกิจท่ี
พึ่งพิงภาคอุตสาหกรรมเป็นหลกั การเจริญเติบโตของจงัหวดัท่ีเกิดข้ึนในทุก ๆ ดา้นก็มีทั้งขอ้ดีและ
ขอ้เสีย อยา่งไรกต็าม แผนการพฒันาจงัหวดัปทุมธานีจาํเป็นตอ้งมีประสิทธิภาพ เขม้แขง็ และจดัลาํดบั
ความสาํคญัในการพฒันาใหไ้ด ้ โดยตอ้งสามารถคงเขตอุตสาหกรรม ขยายการท่องเท่ียว และรักษา
พื้นท่ีเกษตรกรรม พร้อมกบัพฒันาผลผลิตทางการเกษตรให้ปลอดจากสารเคมี ตลอดจนสามารถ
แกปั้ญหาต่าง ๆ ท่ีทวีความรุนแรงข้ึนทุกวนั  
 ดงันั้น แผนท่ีสภาพการใชท่ี้ดินจงัหวดัปทุมธานี ปี พ.ศ. 2558 และการเปล่ียนแปลงการใชท่ี้ดิน
จงัหวดัปทุมธานี ระหวา่งปี พ.ศ. 2555 และปี พ.ศ. 2558 ท่ีจดัทาํข้ึนคร้ังน้ี มุ่งหวงัใหเ้ป็นขอ้มูลพื้นฐาน
ท่ีสามารถนาํไปใชใ้นการวางแผนนโยบายเพื่อการพฒันา และช่วยแกปั้ญหาในดา้นต่าง ๆ ของจงัหวดั
ปทุมธานีไดเ้ป็นอยา่งดี หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งทั้งภาครัฐ เอกชนและสถาบนัการศึกษาในระดบัทอ้งถ่ิน 
ตาํบล อาํเภอ จงัหวดั และระดบัโครงการ สามารถนาํไปต่อยอดใชป้ระโยชน์ในระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์เพื่อเป็นขอ้มูลสาํหรับการวางแผนจดัการพื้นท่ีไดอ้ยา่งเหมาะสมต่อไป 

 
 
 

 

 

 

 


