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 บทที่ 1 

บทนำ 

1.1 หลักการและเหตุผล 

 ตามที่ได้มีการกำหนด ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) เพื่อให้ประเทศไทยสามารถ

ยกระดับการพัฒนาให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว 

ด้วยการพัฒนาตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง” และมีเป้าหมายในการพัฒนาประเทศ คือ “ประเทศชาติ

มั่นคง ประชาชนมีความสุข เศรษฐกิจพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สังคมเป็นธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติ

ยั่งยืน” โดยจะมุ่งเน้นการสร้างสมดุลระหว่าง การพัฒนาความมั่นคง เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม 

โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน  

 โดยกลุ่มวิเคราะห์สภาพการใช้ที่ดิน กองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน เป็นเพียง

หน่วยงานเดียวภายในประเทศที่มีพันธกิจหลัก คือการดำเนินการสำรวจและปรับปรุงแผนที่สภาพการใช้

ที่ดินให้มีความทันสมัย และศึกษาติดตามสถานการณ์การใช้ที่ดินของประเทศเป็นรายจังหวัด ในมาตราส่วน 

๑ : ๒๕,๐๐๐ ทั้งนี้ เพื่อใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานที่สำคัญของประเทศในการดำเนินการโครงการ กำหนด

นโยบาย และแผนยุทธศาสตร์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาทรัพยากรของประเทศ ดังนั้นเพื่อให้แผนที่

สภาพการใช้ที่ดินทันสมัย สอดคล้องกับสถานการณ์ จึงต้องดำเนินการปรับปรุงแผนที่รายจังหวัด  

ทั่วประเทศ โดยใช้ภาพถ่ายทางอากาศสีเป็นฐาน และปรับปรุงข้อมูลให้ทันสมัยด้วยข้อมูลจากดาวเทียม

รายละเอียดสูง เช่น ดาวเทียมไทยโชต SPOT-6 SPOT-7 Pleiades และข้อมูลจากดาวเทียมอื่น ๆ เช่น 

LANDSAT8-OLI และ Sentinel 2 เพื่อช่วยในการจำแนกพืชพรรณ โดยร่วมกับการสำรวจเก็บข้อมูล

ภาคสนาม ซึ่งจะทำให้ได้แผนที่สภาพการใช้ที่ดินที่มีความทันสมัย และมีความถูกต้องแม่นยำสูง สามารถ

ใช้เป็นฐานข้อมูลที่สำคัญในการพัฒนา และกำหนดนโยบายที่สำคัญของประเทศได้ 

1.2  วัตถุประสงค ์  

 1.2.1 เพื่อสำรวจและจัดทำแผนสภาพการใช้ที่ดินรายจังหวัด มาตราส่วน 1 : 25,000 จังหวัดใน
ภาคเหนือ ภาคใต ้ภาคกลาง และภาคตะวันออก รวม 25 จังหวัด 
 1.2.2 เพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดิน 
 1.2.3 เพื่อให้ชั้นข้อมูลสภาพการใช้ที่ดินมีความถูกต้องตามหลักเกณฑ์มาตรฐานของชั้นข้อมูล

ภูมิศาสตร์พ้ืนฐาน (Fundamental Geographic Data Set : FGDS) 



2 
 

1.3  ระยะเวลาและสถานที่ดำเนินงาน       
ระยะเวลาดำเนินงาน 12 เดือน (ตุลาคม พ.ศ. 2563–กันยายน พ.ศ. 2564) 
สถานที่ดำเนินงาน จังหวัดในภาคเหนือ ภาคใต้ ภาคกลาง และภาคตะวันออก รวม 25 จังหวัด 

1.4  อุปกรณ์และวิธีการดำเนินงาน  
1.4.1 อุปกรณ ์

  1) ภาพถ่ายออร์โธสีเชิงเลข มาตราส่วน 1 : 25,000 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
  2) ข ้ อม ู ลเช ิ ง เลขจากดาวเท ี ยมไทยโชต (Thaichote) ระบบช ่ วงคล ื ่ น เด ี ่ ยว  
(panchromatic) และระบบหลายช่วงคลื่น (multispectrum) บันทึกข้อมูลเมื่อ ปี พ.ศ. 2563 -  พ.ศ. 2564 
จากสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) กระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม 
  3) ข้อมูลจากดาวเทียม Landsat 8 OLI และข้อมูลดาวเทียม Sentinel-2 บันทึกข้อมูล
เมื่อ ปี พ.ศ. 2563 -  พ.ศ. 2564 
  4) แผนที่สภาพการใช้ที ่ดิน ปี พ.ศ. 2549  - ปี พ.ศ. 2561 มาตราส่วน 1:25,000  
จากฐานข้อมูลกรมพัฒนาที่ดิน 
  5) แผนที่ขอบเขตการปกครองระดับตำบล พ.ศ. 2556 จากกรมการปกครอง  
กระทรวงมหาดไทย  
  6) แผนที่ภูมิประเทศ มาตราส่วน 1:50,000  ลำดับชุด L7018  จากกรมแผนที่ทหาร  
กระทรวงกลาโหม  
  7) เครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล  พร้อมอุปกรณ์เครื่องพ่วง 
  8) โปรแกรมวิเคราะห์และประมวลผลในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (Geographic 
Information System-GIS)  
  9) เครื่องคำนวณระบบกำหนดตำแหน่งบนโลก (Global Positioning System-GPS) 
  10) เข็มทิศและอุปกรณ์สนามอื่น ๆ 

1.4.2  วิธีการดำเนินงาน 
  1) รวบรวมและตรวจสอบเอกสาร ทั้งในรูปของแผนที่ และรายงานที่เกี่ยวข้องจาก
หน่วยงานอ่ืน ๆ เพื่อนำข้อมูลดังกล่าวมากำหนดแผนการดำเนินงาน  
  2) การเตรียมข้อมูลดาวเทียมและภาพถ่ายออร์โธสีเชิงเลข 
   (1) ข้อมูลจากดาวเทียมไทยโชตที่ใช้ในการปฏิบัติงานมีทั้งข้อมูลเชิงเลข (digital 
data) และข้อมูลเชิงภาพ (analog data) การเตรียมข้อมูลดาวเทียม มีขั้นตอนการดำเนินการดังนี ้
    -   การแก้ไขความคลาดเคลื่อนทางเรขาคณิต (Geometric correction) 
เนื่องจากข้อมูลดาวเทียมไทยโชตที่ได้มา มีความคลาดเคลื่อนในเชิงตำแหน่งทางภูมิศาสตร์ จึงต้อง
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ดำเนินการแก้ไขตำแหน่งให้มีความถูกต้อง เพื่อให้สามารถซ้อนทับกับชั้นข้อมูลอื่น ๆ ได้ โดยนำมาตรึง
พิกัดกับภาพถ่ายออร์โธสีเชิงเลข มาตราส่วน 1: 4 ,000 ระบบ WGS 1984 ของกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ ซึ่งใช้เป็นข้อมูลอ้างอิง เพื่อให้มีความถูกต้องทางด้านตำแหน่ง และทิศทาง ด้วยวิธีการตรึงแบบ 
Image to Image 
    -   การผลิตภาพข้อมูลดาวเทียมไทยโชต เนื่องจากข้อมูลดาวเทียมที่ได้มี
ทั้งระบบ Panchromatic และระบบ Multispectral พื้นที่เดียวกันและมีการบันทึกข้อมูลเวลาเดียวกัน 
จึงใช้เทคนิคผสมรวมข้อมูล เพื่อผลิตภาพข้อมูลดาวเทียมสังเคราะห์ที่มีรายละเอียดเชิงคลื่น และ
รายละเอียดเชิงพื้นที่สูง(Pan sharpening หรือการทำ Resolution merge) โดยนำข้อมูลภาพระบบ
หลายช่วงคลื่น (Multispectral) หรือภาพสีที่มีรายละเอียดจุดภาพ 15 เมตร มาทำการเน้นรายละเอียด
ของข้อมูลภาพด้วยข้อมูลภาพช่วงคลื่นเดียว (Panchromatic) หรือภาพขาว ดำ ที่มีรายละเอียดจุดภาพ 
2 เมตร วิธีการนี้ทำให้ได้ข้อมูลภาพสีที่มีรายละเอียดจุดภาพเพิ่มขึ้นเท่ากับ 2 เมตร และข้อมูลภาพสีจะ
ใช้การผสมสีจริง (True color composite) โดยช่วงคลื่นสีแดง (0.62-0.69 ไมครอน) ผ่านตัวกรองสี
แดง ช่วงคลื่นสีเขียว (0.53-0.60 ไมครอน) ผ่านตัวกรองสีเขียว และช่วงคลื่นสีน้ำเงิน (0.45 -0.52 
ไมครอน) ผ่านตัวกรองสีน้ำเงิน จากการผลิตภาพข้อมูลดาวเทียมดังกล่าว ทำให้ได้ภาพดาวเทียมที่มี
รายละเอียดจุดภาพสูงและมีสีตามธรรมชาติ ช่วยให้สามารถวิเคราะห์สภาพการใช้ที่ดินด้วยสายตา  
ง่ายยิ่งขึ้น 
   (2) การผลิตภาพข้อมูลดาวเทียม Landsat 8 OLI และ Sentinel-2  เนื่องจาก
ข้อมูลดาวเทียมประกอบด้วยภาพถ่ายหลายแบนด์ (Band) แยกกันอยู่ ซึ่งภาพในแต่ละแบนด์จะบันทึก
ข้อมูลในแต่ละช่วงคลื ่น ดังนั ้นก่อนใช้งานจึงมีการนำภาพของแต่ละแบนด์มาหลอมรวมกัน โดย
การศึกษาครั้งนี้ เลือกการผสมแบนด์เป็นภาพสีผสมเท็จสามช่วงคลื่น (False color composite) โดย
สำหรับข้อมูลดาวเทียม Landsat 8 OLI จะผสมเป็นแบนด ์5R-6G-4B คือช่วงคลื่นที่ 5 Near Intreared 
NIR (0.85-0.88 ไมโครเมตร) ผ่านตัวกรองสีแดง ช่วงคลื่นที่ 6 SWIR 1 (1.57-1.65 ไมโครเมตร) ผ่านตัว
กรองสีเขียว และช่วงคลื่นที่ 4 Red (0.64-0.67 ไมโครเมตร) ผ่านตัวกรองสีน้ำเงิน  สำหรับข้อมูล
ดาวเทียม Sentinel-2 จะผสมเป็นแบนด์ 8R-11G-4B คือช่วงคลื่นที่ 8 Near Intreared NIR (0.833-
0.835 ไมโครเมตร) ผ่านตัวกรองสีแดง ช่วงคลื่นที่ 11 SWIR 1 (1.610-1.613 ไมโครเมตร) ผ่านตัวกรอง
สีเขียว และช่วงคลื่นที่ 4 Red (0.664-0.665 ไมโครเมตร) ผ่านตัวกรองสีน้ำเงินภาพที่ได้เหมาะสำหรับ
จำแนกพืชพรรณ เช่น อ้อย มันสำปะหลัง และยางพารา เป็นต้น     
   (3)  การวิเคราะห์ข้อมูลสภาพการใช้ที่ดินจากข้อมูลจากดาวเทียม และภาพถ่ายออร์โธสี
เชิงเลข  พิจารณาจากองค์ประกอบของข้อมูล  คือ  ความเข้มของสีและสี (tone/color) ขนาด (size)  
ร ูปร่าง (shape) เนื ้อภาพ (texture) ร ูปแบบ (pattern) ความสูงและเงา (height and shadow)  
ความเกี่ยวพัน (association) และการเปลี ่ยนแปลงตามฤดูกาล ( temporal change)  ของข้อมูล   
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เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลสภาพการใช้ที่ดิน โดยใช้โปรแกรมวิเคราะห์ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์  แล้วจึง
นำชั ้นข้อมูลที ่ได้ทำการซ้อนทับกับภาพถ่ายออร์โธสีเชิงเลข และข้อมูลภาพจากดาวเทียมไทยโชต   
เพื่อพิมพ์เป็นแผนที่ใช้ในการสำรวจข้อมูลในภาคสนาม 
  3)  การสำรวจข้อมูลในภาคสนาม  ทำการสำรวจตรวจสอบรายละเอียดสภาพการใช้ที่ดิน
ภาคสนามในพื้นที่จริง  พร้อมแก้ไขรายละเอียดให้มีความถูกต้องตรงกับสภาพปัจจุบัน  
  4) การสร้างฐานข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS database)  
   เป็นการจัดทำข้อมูลทั ้งเชิงพื ้นที ่ (spatial data)  และข้อมูลเชิงคุณลักษณะ  
(attribute data ) ของข้อมูลจากภาคสนาม  และข้อมูลแผนที่จากส่วนที่เกี่ยวข้อง  โดยการนำเข้าใน
ระบบสารสนเทศด้วยโปรแกรมวิเคราะห์และประมวลผลในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์  ดังนี ้
   (1)  การสร้างฐานข้อมูลเชิงพื ้นที ่ เป็นการนำเข้าข้อมูลในรูปแผนที ่เพื ่อใช้
วิเคราะห์และประมวลผลเชิงพ้ืนที่    
   (2) การสร้างฐานข้อมูลเชิงคุณลักษณะ (attribute data)  เป็นการนำเข้าข้อมูล
ด้านคุณลักษณะของแผนที่และข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเชิงพื้นที่  เพื่อทำให้ทราบถึงความสัมพันธ์ระหว่าง
ข้อมูลทั้ง  2  ประเภท  เพื่อใช้ในการวิเคราะห์และประมวลผลในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ต่อไป 
  5) จัดทำแผนที่สภาพการใช้ที่ดิน  
  6)  วิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดิน  
  7) ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลการใช้ที่ดิน 
   (1)  ใช้ข้อมูลแผนที ่สภาพการใช้ที ่ด ิน ปี พ.ศ.  2564 ระดับ 2 มาตราส่วน 
1:25,000  
   (2) สร้าง Grid index ขนาด 130 x 130 เมตร จากขอบเขตการปกครองของ
จังหวัดที่ต้องการตรวจสอบความถูกต้อง เนื่องจากพื้นที่ที่เล็กที่สุดที่สามารถแสดงผลบนแผนที่การใช้
ที่ดิน มาตรส่วน 1:25,000 คือ 10 ไร่ หรือ 16,000 ตารางเมตร (130 x 130 เมตร = 16,900 ตาราง
เมตร) 
   (3) ทำการสุ่มตัวอย่างจำนวนกริดที่ต้องทำการตรวจสอบ โดยจำนวนกริดที่ต้องทำ
การตรวจสอบจะมีจำนวนร้อยละ 1 ของจำนวน Polygon  ของข้อมูลการใช้ที่ดินระดับ 2 ของจังหวัด
น้ันๆ 
   (4)  ทำการซ้อนทับข้อมูลการใช้ที่ดิน และกริดที่ทำการสุ่มตัวอย่างเรียบร้อยแล้ว 
   (5) ทำการตรวจสอบความถูกต้องเบื้องต้นโดยข้อมูลดาวเทียมรายละเอียดสูง 
บนระบบ Google earth และในกรณีที่มีข้อสงสัยให้นำตำแหน่งกริดนั้นไปสำรวจเก็บข้อมูลในภาคสนาม
อีกครั้ง 
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   (6)  นำเข้าข้อมูลตำแหน่งกริดที่สุ ่มตัวอย่างใส่ในแทบเล็ต และใช้ร่วมกับแอฟ 
ฟลิเคชั่นเก็บข้อมูลภาคสนาม เช่น GPS Fields Area Measure หรือ Map Plus เพื่อตรวจสอบและ
บันทึกภาพและข้อมูลภาคสนาม 
   (7)  วิเคราะหค์่าความถูกต้องจาก =                 x 100 
   
 
   (8) นำค่าที่ได้ไปใส่ในคำอธิบายข้อมูลด้านการใช้ประโยชน์ที่ดินรายจังหวัด 
  9)    จัดทำแผนที่และรายงาน 

1.5  ผู้ดำเนินงาน 
ที่ปรึกษา นายสมศักดิ์   สุขจันทร์ ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน 
  นายสมศักดิ์   แจ้งเพียร ผู้อำนวยการกลุ่มวิเคราะห์สภาพการใช้ที่ดิน 

 ผู้รับผิดชอบ น.ส.สมจิตต ์ เลิศดิษยวรรณ นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ 
   น.ส.อมรรัตน์ สระเพ็ชร นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ 
   น.ส.สลิลา  เอี่ยมอิทธิพล นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ 
   น.ส.จิรัชยา  คงทน นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ 
   น.ส.พันธุ์ทิพย์  ปานกลาง นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ 
   น.ส.นุชนภางค์ สุวรรณเทน นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ 
   น.ส.สิรีวัลย์ ราษฎรอาศัย นักวิชาการเกษตรชำนาญการ 
   น.ส.ภาวด ี  สิทธิ์ประเสริฐ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ 
   นางอัจฉรารัตน์  นกเดช นักวิชาการเกษตรชำนาญการ 
   น.ส.กาญจนา   สำราญใจ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ 
   นางวลีทิพย ์ ธนัชชายศอนนัต ์นักวิชาการเกษตรชำนาญการ 
   น.ส.ปัทมา เผื่อแผ่ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ 
   นายพิเชษฐ ์   สุขเจริญ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ 
   น.ส.นิชานันทน์  นนทก เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 
   น.ส.นุชจรี หุ่นประเสริฐ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 
   น.ส.วรรณา บรรจงทรัพย์ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 
   นายสิโรตม์ ตวงเพชร เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 
   น.ส.พัชรียา พรมสงฆ์ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 
   น.ส.ภาณ ี ถิ่นจันทร์ นักวิชาการเกษตร 
   น.ส.พัสศรัณพร  เหลืองระลึก นักวิชาการเกษตร 

จำนวน polygon ที่ถูกต้อง 

จำนวน polygon ทั้งหมด หลังจากที่ได้ทำ

การซ้อนทับกับข้อมูลการใช้ที่ดินแล้ว 
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   นายฉัตรชัย  บุญมี นักวิชาการเกษตร 
   น.ส.พัชยา ชัยฑวังกูล เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
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บทที่ 2 
สภาพการใช้ที่ดินปี พ.ศ. 2564 

 การจัดทำแผนที่สภาพการใช้ที่ดินปัจจุบัน ต้องใช้เทคโนโลยีการสำรวจระยะไกลจากการใช้ขอ้มูล
เชิงเลขจากดาวเทียมร่วมกับการสำรวจภาคสนาม ในการปรับปรุงพื ้นที ่ท ี ่ม ีการเปลี ่ยนแปลง  
การใช้ที่ดินให้เป็นปัจจุบัน ทำให้ข้อมูลมีความถูกต้องสูงขึ้น และใช้ภาพถ่ายออร์โธสีเชิงเลข ก ระทรวง
เกษตรและสหกรณ์เป็นข้อมูลฐานในด้านพิกัดตำแหน่งของแผนที่ดังกล่าวด้วย ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
เชิงเลขจากดาวเทียมเพื่อจัดทำแผนที่สภาพการใช้ที่ดินรายจังหวัดปี พ.ศ. 2564 มาตราส่วน 1 : 25,000 
สามารถจำแนกประเภทการใช้ที่ดินได้ดังนี้  

2.1 สภาพการใช้ที่ดินจังหวัดกาญจนบุรี ปี พ.ศ. 2564 

 จังหวัดกาญจนบุรี มีเนื ้อที ่ทั ้งหมด 1 ,2176,968 ไร่ สามารถจำแนกประเภทการใช้ที ่ดินได้
ออกเป็น 5 กลุ่ม คือ พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง (U) มีเนื้อที่ 361,418 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 2.95 ของเนื้อ
ที่จังหวัด พื้นที่เกษตรกรรม (A) มีเนื้อที่ 3,497,327 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 28.73 ของเนื้อที่จังหวัด พื้นที่ป่า
ไม้ (F) มีเนื้อที่ 7,508,534 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 61.66 ของเนื้อที่จังหวัด พื้นที่น้ำ (W) มีเนื้อที่ 560,369 ไร่ 
ค ิดเป ็นร ้อยละ 4.61 ของเน ื ้อท ี ่จ ั งหว ัด และพ ื ้นท ี ่ เบ ็ดเตล ็ด ( M) ม ี เน ื ้อท ี ่  249 ,320 ไร่   
คิดเป็นร้อยละ 2.05 ของเนื้อที่จังหวัด โดยการใช้ประโยชน์ในพื้นที่แต่ละประเภทมีรายละเอียด (ภาพที่ 1 
และตารางที่ 1) ดังนี ้
 2.1.1 พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง (U) มีเนื้อที่ 361,418 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 2.95 ของเนื้อที่
จังหวัด ประกอบด้วยตัวเมืองและย่านการค้า หมู่บ้าน/ที่ดินจัดสรรร้าง หมู่บ้านบนพื้นราบ หมู่บ้าน  
ชาวไทยภูเขา สถานที่ราชการและสถาบันต่าง ๆ ร้าง สถานที่ราชการและสถาบันต่าง ๆ ท่ าเรือ ถนน 
พื้นที่อุตสาหกรรมร้าง โรงงานอุตสาหกรรม ลานตากและแหล่งรับซื้อทางการเกษตร สถานที่ร้าง สถานที่
พักผ่อนหย่อนใจ รีสอร์ท โรงแรม เกสต์เฮ้าส์ สุสาน ป่าช้า สถานีบริการน้ำมัน และสนามกอล์ฟ 
  1) ตัวเมืองและย่านการค้า (U1) มีเนื้อที่ 10,017 ไร่ หรือร้อยละ 0.08 ของเนื้อที่
จังหวัด ประกอบด้วย 13 อำเภอ คือ อำเภอด่านมะขามเตี้ย อำเภอทองผาภูมิ อำเภอท่าม่วง อำเภอ  
ท่ามะกา อำเภอไทรโยค อำเภอบ่อพลอย อำเภอพนมทวน อำเภอเมืองกาญจนบุรี อำเภอเลาขวัญ 
อำเภอศรีสวัสดิ์ อำเภอสังขละบุรี อำเภอหนองปรือ และอำเภอห้วยกระเจา 
  2) หมู่บ้าน (U2) ได้แก่ หมู่บ้านบนพื้นราบ หมู่บ้านชาวไทยภูเขา และ หมู่บ้าน/ที่ดิน
จัดสรรร้าง มีเนื้อที่ 180,775 1,401 ไร่ และ 478 ไร่ หรือร้อยละ 1.49 0.01 และ 0.00 ของเนื้อที่
จังหวัด 
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  3) สถานที่ราชการและสถาบันต่าง ๆ (U3) ได้แก่ สถานที่ราชการและสถาบันต่างๆ มี
เนื้อที่ 89,276 ไร่ หรือร้อยละ 0.73 ของเนื้อที่จังหวัด ได้แก่ สถานที่ราชการต่างๆ โรงพยาบาล วิทยาลัย 
มหาวิทยาลัย โรงเรียน วัด โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล สำนักงานเทศบาล องค์การบริหารส่วน
ตำบล ศูนย์ส่งเสริมเกษตรที่สูง หมวดการทาง โรงไฟฟ้าและที่ทำการเขื่อน ศูนย์อพยพ ค่ายทหาร และ
หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติต่างๆ เป็นต้น  
  4) สถานีคมนาคม (U4) ได้แก่ ท่าเรือ และถนน มีเนื้อที่ 18,531 ไร่ หรือร้อยละ 0.15 
ของเนื้อที่จังหวัด โดยมีท่าเรือแพขนานยนต์ในตำบลแม่แฉลบที่ใช้สัญจรไปอำเภอศรีสวัสดิ์  
  5) ย่านอุตสาหกรรม (U5) มีเนื้อที่ 31,854 ไร่ หรือร้อยละ 0.26 ของเนื้อที่จังหวัด 
ได้แก่  พื้นที่อุตสาหกรรมร้าง โรงงานอุตสาหกรรม และลานตากและแหล่งรับซื้อทางการเกษตร มี
โรงงานอุตสาหกรรมมากที่สุดในอำเภอเมืองกาญจนบุรี อำเภอท่าม่วง และอำเภอท่ามะกา 
  6) พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้างอื่น ๆ (U6) มีเนื้อที่ 14,478 ไร่ หรือร้อยละ 0.11 ของ
เนื้อที่จังหวัด ประกอบด้วย รีสอร์ท โรงแรม เกสต์เฮ้าส์ สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ สุสาน ป่าช้า สถานี
บริการน้ำมัน และสถานที่ร้าง 
  7) สนามกอล์ฟ (U7) มีเนื้อที่ 14,608 ไร่ หรือร้อยละ 0.12 ของเนื้อที่จังหวัด   
 2.1.2 พื้นที่เกษตรกรรม (A) มีเนื้อที่ 3,497,327 ไร่ หรือร้อยละ 28.73 ของเนื้อที่จังหวัด 
ประกอบด้วยพื้นที่นา พืชไร่ ไม้ยืนต้น ไม้ผล พืชสวน ทุ่งหญ้าและโรงเรือนเลี้ยงสัตว์ สถานที่เพาะเลี้ยง
สัตว์น้ำ และเกษตรผสมผสาน/ไร่นาสวนผสม 
  1) พื้นที่นา (A1) มีเนื้อที่ 435,709 ไร่ หรือร้อยละ 3.58 ของเนื้อที่จังหวัด ได้แก่   
นาข้าว มีเนื้อที่ 431,149 ไร่ หรือร้อยละ 3.54 ของเนื้อที่จังหวัด นาร้าง มีเนื้อที่ 3,806 ไร่ หรือร้อยละ 
0.03 มีนาข้าวปลูกตามด้วยพืชผัก มีเนื้อที่ 623 ไร่ หรือร้อยละ 0.01 มีการปลูกข้าวในพื้นที่ลุ่ม มีเนื้อที่ 
93 ไร่ และมีการปลูกข้าวตามด้วยข้าวโพด มีเนื้อที่ 38 ไร่ ของเนื้อที่จังหวัด 
  2) พืชไร่ (A2) มีเนื้อที่ 2,226,966 ไร่ หรือร้อยละ 18.28 ของเนื้อที่จังหวัด ได้แก่ 
ไร่ร้าง พืชไร่ผสม ข้าวโพด อ้อย มันสำปะหลัง สับปะรด และพืชไรอ่ื่นๆ  
   (1) ไร่ร้าง (A200) มีเนื้อที่ 51,772 ไร่ หรือร้อยละ 0.43 ของเนื้อที่จังหวัด 

   (2) พืชไร่ผสม (A201) มีเนื้อที่ 2,104 ไร่ หรือร้อยละ 0.02 ของเนื้อที่จังหวัด 

  (3) ข้าวโพด (A202) มีเนื้อที่ 131,941 ไร่ หรือร้อยละ 1.08 ของเนื้อที่จังหวัด  

  (4) อ้อย (A203) มีเนื้อที่ 1,122,036 ไร่ หรือร้อยละ 9.21 ของเนื้อที่จังหวัด 

ส่วนใหญ่ปลูกในเขตอำเภอเลาขวัญ อำเภอหนองปรือ อำเภอห้วยกระเจา อำเภอบ่อพลอย อำเภอเมือง

กาญจนบุรี  อำเภอท่าม่วง อำเภอท่ามะกา และอำเภอด่านมะขามเตี้ย โดยมีโรงงานน้ำตาลที่รับซื้ออ้อย

อยู่ในอำเภอเมืองกาญจนบุรี อำเภอบ่อพลอย และอำเภอท่ามะกา 
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  (5) มันสำปะหลัง (A204) มีเนื้อที่ 874,533 ไร่ หรือร้อยละ 7.18 ของเนื้อที่

จังหวัด ส่วนใหญ่กระจายปลูกในทุกอำเภอ บางพื้นที่ปลูกร่วมกับไม้ยืนต้นและไม้ผล 

  (6) สับปะรด (A205) มีเนื้อที่ 41,902 ไร่ หรือร้อยละ 0.34 ของเนื้อที่จังหวัด 
ส่วนใหญ่ปลูกในอำเภอหนองปรือ อำเภอบ่อพลอย อำเภอไทรโยค และอำเภอเมืองกาญจนบุรี บางพื้นที่
ปลูกร่วมกับยางพาราและปาล์มน้ำมัน 
  (7) พืชไร่อื่นๆ ได้แก่ ยาสูบ ถั่วลิสง ข้าวฟ่าง งา ข้าวไร่ มันแกว แตงโม  พริก 
และเผือก มีเนื้อที่ 2,678 ไร่ หรือร้อยละ 0.02 ของเนื้อที่จังหวัด 
  3) ไม้ยืนต้น (A3) มีเนื้อที่ 544,544 ไร่ หรือร้อยละ 4.47 ของเนื้อที่จังหวัด ได้แก่  
ไม้ยืนต้นร้าง/เสื่อมโทรม ไม้ยืนต้นผสม ยางพารา ปาล์มน้ำมัน ยูคาลิปตัส สัก สะเดา ไผ่ปลูกเพื่อการค้า และ 
ไม้ยืนต้นอื่น ๆ 
   (1) ไม้ยืนต้นร้าง/เสื่อมโทรม (A300) มีเนื้อที่ 8,645 ไร่ หรือร้อยละ 0.07 ของเนื้อที่
จังหวัด  
   (2) ไม้ยืนต้นผสม (A301) มีเนื ้อที ่ 34,451 ไร่ หรือร้อยละ 0.28 ของเนื้อที่
จังหวัด 
  (3) ยางพารา (A302) มีเนื้อที่ 240,507 ไร่ หรือร้อยละ 1.98 ของเนื้อที่จังหวัด 
ส่วนใหญ่ปลูกในเขตอำเภอทองผาภูมิ อำเภอสังขละบุรี อำเภอบ่อพลอย อำเภอหนองปรือ อำเภอเมือง
กาญจนบุรี และอำเภอด่านมะขามเต้ีย บางพื้นที่ปลูกยางพาราร่วมกับไม้ผล 
  (4) ปาล์มน้ำมัน  (A303) มีเนื้อที่ 40,746 ไร่ หรือร้อยละ 0.33 ของเนื้อที่จังหวัด  
  (5) ยูคาลิปตัส (A304)  มีเนื้อที่ 155,544 ไร่ หรือร้อยละ 1.28 ของเนื้อที่จังหวัด 
จังหวัด ส่วนใหญ่ปลูกในเขตอำเภอเลาขวัญ อำเภอหนองปรือ อำเภอห้วยกระเจา อำเภอบ่อพลอย 
อำเภอเมืองกาญจนบุรี อำเภอท่าม่วง และอำเภอด่านมะขามเต้ีย 
  (6) สัก (A305)  มีเนื ้อที ่ 57 ,846 ไร่ หรือร้อยละ 0.48 ของเนื ้อที ่จ ังหวัด  
ส่วนใหญ่ปลูกในเขตอำเภอทองผาภูมิ อำเภอไทรโยค และอำเภอสังขละบุรี 
  (7) สะเดา (A307)  มีเนื้อที่ 3,059 ไร่ หรือร้อยละ 0.03 ของเนื้อที่จังหวัด 
  (8) ไผ่ปลูกเพื่อการค้า มีเนื้อที่ 2,249 ไร่ หรือร้อยละ 0.02 ของเนื้อที่จังหวัด 
  (9) ไม้ยืนต้นอื่น ๆ ได้แก่ สนประดิพัทธ์ กระถิน ประดู่ กาแฟ หม่อน หมาก 
กฤษณา และตะกู มีเนื้อที่ 1,497 ไร่ หรือร้อยละ 0.00 ของเนื้อที่จังหวัด 
  4) ไม้ผล (A4) มีเนื้อที่ 159,903 ไร่ หรือร้อยละ 1.33 ของเนื้อที่จังหวัด ได้แก่ ไม้ผล
ร้าง/เสื่อมโทรม ไม้ผลผสม มะม่วง มะม่วงหิมพานต์ กล้วย มะขาม มะนาว ส้มโอ และไม้ผลอื่นๆ 
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                (1) ไม้ผลร้าง (A400) มีเนื้อที่ 1,809 ไร่ หรือร้อยละ 0.01 ของเนื้อที่จังหวัด  
  (2)    ไม้ผลผสม (A401) มีเนื้อที่ 93,841 8 ไร่ หรือร้อยละ 0.77 ของเนื้อที่จังหวัด 
ปลูกกระจายทั่วไปทั้งจังหวัดกาญจนบุรี 
  (3)    มะม่วง (A407) มีเนื้อที่ 11,663 ไร่ หรือร้อยละ 0.10 ของเนื้อที่จังหวัด ส่วน
ใหญ่ปลูกกระจายทั่วไปทุกอำเภอของจังหวัด และมีการปลูกร่วมกับไม้ผลชนิดอ่ืนๆร่วมด้วย 
  (4)    มะม่วงหิมพานต์ (A408) มีเนื้อที่ 3,913 ไร่ หรือร้อยละ 0.03 ของเนื้อที่
จังหวัด   
  (5)    กล้วย (A411) มีเนื้อที่ 12,892 ไร่ หรือร้อยละ 0.11 ของเนื้อที่จังหวัด  ส่วน
ใหญ่ปลูกในเขตอำเภอไทรโยค อำเภอทองผาภูมิ  อำเภอด่านมะขามเตี้ย อำเภอเมืองกาญจนบุรี อำเภอ
หนองปรือ อำเภอท่าม่วง และอำเภอท่ามะกา ส่วนใหญ่ปลูกร่วมกับมะนาว 
  (6)    มะขาม (A412) มีเนื้อที่ 13,374 ไร่ หรือร้อยละ 0.11 ของเนื้อที่จังหวัด  ส่วน
ใหญ่ปลูกในเขตอำเภอศรีสวัสดิ์ อำเภอไทรโยค  และอำเภอเมืองกาญจนบุรี มีมะขามเปรี้ยวฝักใหญ่ ที่
เรียกว่า มะขามยักษ์ มีปลูกอยู่ที่อำเภอไทรโยค เหตุที่เรียกว่า มะขามยักษ์  เนื่องจากเป็นมะขามเปรี้ยว
ที่มีฝักใหญ่ประมาณ 300 กรัม/ฝัก 
  (7)    มะนาว (A422) มีเนื้อที่ 5,143 ไร่ หรือร้อยละ 0.04 ของเนื้อที่จังหวัด 
  (8)    ส้มโอ (A427) มีเนื้อที่ 3,877 ไร่ หรือร้อยละ 0.03 ของเนื้อที่จังหวัด 
  (9) ไม้ผลอื่นๆ ได้แก่ ส้ม ทุเรียน เงาะ มะพร้าว ลิ้นจี่ พุทรา น้อยหน่า ลำไย ฝรั่ง 
มะละกอ ขนุน กระท้อน ชมพู่ มังคุด ลางสาด ลองกอง มะขามเทศ มะกอกน้ำ มะกอกฝรั่ง แก้วมังกร 
และมะปราง มะยงชิด มีเนื้อที่ 13,391 ไร่ หรือร้อยละ 0.13 ของเนื้อที่จังหวัด   
  5) พืชสวน (A5) มีเนื้อที่ 104,913 ไร่ หรือร้อยละ 0.86 ของเนื้อที่จังหวัด ได้แก่ พืชผัก 
ไม้ดอก ไม้ประดับ และพืชสวนอื่นๆ  
  (1)     พืชผัก (A502) มีเนื้อที่ 99,879 ไร่ หรือร้อยละ 0.82 ของเนื้อที่จังหวัด ปลูก
มากในอำเภอท่ามะกา อำเภอท่าม่วง อำเภอเมืองกาญจนบุรี อำเภอด่านมะขามเตี้ย อำเภอไทรโยค และอำเภอ
หนองปรือ 
  (2)     ไม้ดอก ไม้ประดับ (A503) มีเนื้อที่ 3,482 ไร่ หรือร้อยละ 0.03 ของเนื้อที่
จังหวัด ปลูกมากในอำเภอท่ามะกา อำเภอท่าม่วง และอำเภอเมืองกาญจนบุร ี
  (3)     พืชสวนอื่นๆ ได้แก่ องุ่น พริกไทย พืชสมุนไพร แคนตาลูป หน่อไม้ฝรั่ง เห็ด 
และพืชสวนร้าง/เสื่อมโทรม มีเนื้อที่ 1,552 ไร่ หรือร้อยละ 0.01 ของเนื้อที่จังหวัด 
        6) ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์และโรงเรือนเลี้ยงสัตว์ (A7) มีเนื้อที่ 19,934 ไร่ หรือร้อยละ 0.16 
ของเนื้อที่จังหวัด ได้แก่ โรงเรือนร้าง ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์  โรงเรือนเลี้ยงโค กระบือ และม้า โรงเรือนเลี้ยง
สัตว์ปีก และโรงเรือนเลี้ยงสุกร   
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   (1)     โรงเรือนร้าง (A700) มีเนื้อที่ 28 ไร่ หรือร้อยละ 0.00 ของเนื้อที่จังหวัด 
   (2)     ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์ (A701) มีเนื้อที่ 2,876 ไร่ หรือร้อยละ 0.02 ของเนื้อที่
จังหวัด 
   (3)     โรงเรือนเลี้ยงโค กระบือ และม้า (A702) มีเนื้อที่ 1,281 ไร่ หรือร้อยละ 
0.01 ของเนื้อที่จังหวัด   
   (4)     โรงเรือนเลี้ยงสัตว์ปีก (A703) มีเนื้อที่ 13,422 ไร่ หรือร้อยละ 0.11 ของเนื้อ
ที่จังหวัด 
   (5)     โรงเรือนเลี้ยงสุกร (A704) มีเนื้อที่ 2,327 ไร่ หรือร้อยละ 0.02 ของเนื้อที่
จังหวัด 
   
  7) สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (A9) มีเนื้อที่ 5,195 ไร่ หรือร้อยละ 0.05 ของเนื้อที่
จังหวัด ประกอบด้วย สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำร้าง สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำผสม สถานที่เพาะเลี้ยงปลา 
และสถานที่เพาะเลี้ยงกุ้ง  
  (1)      สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์ร้าง (A900) มีเนื้อที่ 108 ไร่  
  (2)      สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำผสม (A901) มีเนื้อที่ 842 ไร่ หรือร้อยละ 0.01
ของเนื้อที่จังหวัด  
  (3)      สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์ปลา (A902) มีเนื้อที่ 2,476 ไร่ หรือร้อยละ 0.02 
ของเนื้อที่จังหวัด 
  (4)      สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์กุ้ง  (A903) มีเนื้อที่ 1,769 ไร่ หรือร้อยละ 0.02 ของ
เนื้อที่จังหวัด  
 8) เกษตรผสมผสาน/ไร่นาสวนผสม(A0) มีเนื้อที่ 163 ไร่ 

 2.1.3 พื้นที่ป่าไม้ (F) มีเนื้อที่ 7,508,534 ไร่ หรือร้อยละ 61.66 ของเนื้อที่จังหวัด ได้แก่  
ป่าไม่ผลัดใบรอสภาพฟื้นฟู ป่าไม่ผลัดใบสมบูรณ์ ป่าผลัดใบรอสภาพฟื้นฟู ป่าผลัดใบสมบูรณ์ ป่าปลูก  
รอสภาพฟื้นฟู และป่าปลูกสมบูรณ์ มีเนื้อที่ 39,470 1,571,912 73,769 5,801,097 237 และ 22,049  
ไร่ หรือร้อยละ 0.32 12.91 0.61 47.64 0.00 และ 0.18 ของเนื้อที่จังหวัด ตามลำดับ 
 2.1.4 พื้นที่น้ำ (W) มีเนื้อที่ 560,369 ไร่ หรือร้อยละ 4.61 ของเนื้อที่จังหวัด ได้แก่  
  1) แหล่งน้ำธรรมชาติ (W1) เช่น แม่น้ำ ลำห้วย ลำคลอง และหนอง บึง ทะเลสาบ  
มีเนื้อที่   60,113 ไร่ หรือร้อยละ 0.50 ของเนื้อที่จังหวัด  
  2) แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น (W2) เช่น อ่างเก็บน้ำ บ่อน้ำในไร่นา และคลองชลประทาน  
มีเนื้อที่  500,256 ไร่ หรือร้อยละ 4.11ของเนื้อที่จังหวัด  
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 2.1.5 พื้นที่เบ็ดเตล็ด (M) ในจังหวัดกาญจนบุรี มีเนื้อที่ 249,320 ไร่ หรือร้อยละ  2.05 ของ
เนื้อที่จังหวัด ได้แก่ ทุ่งหญ้าธรรมชาติ  ทุ่งหญ้าสลับไม้พุ่ม/ไม้ละเมาะ ไผ่ป่า ไผ่หนาม พื้นที่ลุ่ม พื้นที่ลุ่ม
ตามด้วยพืชผัก เหมืองเก่า บ่อขุดเก่า เหมืองแร่ บ่อลูกรัง บ่อทราย บ่อดิน พื้นที่กองวัสดุ พื้นที่ดินถล่ม ที่
หินโผล่พื้นที่ถม และที่ทิ้งขยะ  



㈎Ḏᜎ㔎䠎    ⨎㈎ḎĎ㈎⌎䌎௷ᜎ㔎䠎ᐎ㐎ᤎࠎㄎ⬎✎ㄎᐎĎ㈎എࠎᤎᨎ㠎⌎㔎 ᬎ˷ Ḏ⸀⠎⸀ ㈀㔀㘀㐀
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ตารางที่ 1  สภาพการใช้ที่ดินจังหวัดกาญจนบุร ีปี พ.ศ. 2564 

สัญลักษณ์ ประเภทการใช้ที่ดิน 
เนื้อที่ 

ไร่ ร้อยละ 
U  พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง  361,418         2.95  

U101 ตัวเมืองและย่านการค้า         10,017               0.08  

U200 หมู่บ้าน/ที่ดินจัดสรรร้าง 478                    -    

U201 หมู่บ้านบนพื้นราบ  180,775               1.49  

U202 หมู่บ้านชาวไทยภูเขา  1,401               0.01  

U300 สถานที่ราชการและสถาบันต่าง ๆ ร้าง  20                    -    

U301 สถานที่ราชการและสถาบันต่าง ๆ 89,256               0.73  

U404 ท่าเรือ  7                    -    

U405 ถนน   18,524               0.15  

U500 พื้นที่อุตสาหกรรมร้าง  466                    -    

U502 โรงงานอุตสาหกรรม   28,170               0.23  

U503 ลานตากและแหล่งรับซื้อทางการเกษตร 3,218               0.03  

U600 สถานที่ร้าง  366                    -    

U601 สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ  5,251               0.04  

U602 รีสอร์ท โรงแรม เกสต์เฮ้าส์ 6,690               0.05  

U603 สุสาน ป่าช้า   1,794               0.02  

U605 สถานีบริการน้ำมัน  377                    -    

A  พื้นที่เกษตรกรรม   3,497,327       28.73  

A1 นาข้าว 435,709           3.58  

A100  นาร้าง   3,806               0.03  

A101  นาข้าว   431,149               3.54  

A101+A202  นาข้าว+ข้าวโพด   38                    -    

A101+A502  นาข้าว+พืชผัก   623               0.01  

M201+A101  พื้นที่ลุ่ม+นาข้าว   93                    -    

A2  พืชไร่  2,226,966          18.28  

A200  ไร่ร้าง  51,772               0.43  

A201  พืชไร่ผสม  2,104               0.02  
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ตารางที่ 1  (ต่อ) 

สัญลักษณ์ ประเภทการใช้ที่ดิน 
เนื้อที่ 

ไร่ ร้อยละ 
A202  ข้าวโพด  131,941               1.08  

A203  อ้อย  1,122,036               9.21  

A204  มันสำปะหลัง  874,533               7.18  

A205  สับปะรด  41,902               0.34  

A206  ยาสูบ   23                    -    

A210  ถั่วลิสง  56                    -    

A213  ข้าวฟ่าง   230                    -    

A215  งา  17                    -    

A216  ข้าวไร่  682               0.01  

A218  มันแกว   90                    -    

A220  แตงโม   931               0.01  

A229  พริก   565                    -    

A236  เผือก  84                    -    

A3  ไม้ยืนต้น   544,544           4.47  

A300 ไม้ยืนต้นร้าง/เสื่อมโทรม 8,645               0.07  

A301 ไม้ยืนต้นผสม   34,451               0.28  

A302 ยางพารา   240,507               1.98  

A303 ปาล์มน้ำมัน   40,746               0.33  

A304 ยูคาลิปตัส   155,544               1.28  

A305 สัก   57,846               0.48  

A306 สะเดา   3,059               0.03  

A307 สนประดิพัทธ์  334                    -    

A308 กระถิน 590                    -    

A309 ประดู ่  84                    -    

A312 กาแฟ   24                    -    

A314 หม่อน   55                    -    

A315 ไผ่ปลูกเพ่ือการค้า 2,249               0.02  

A317 หมาก    123                    -    
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ตารางที่ 1  (ต่อ) 

สัญลักษณ์ ประเภทการใช้ที่ดิน 
เนื้อที่ 

ไร่ ร้อยละ 
A322 กฤษณา  270                    -    

A323 ตะกู 17                    -    

A4  ไม้ผล  159,903           1.33  

A400 ไม้ผลร้าง/เสื่อมโทรม 1,809               0.01  

A401 ไม้ผลผสม   93,841               0.77  

A402 ส้ม   364                    -    

A403  ทุเรียน  826               0.01  

A404 เงาะ   781               0.01  

A405 มะพร้าว   1,929               0.02  

A406 ลิ้นจี่   23                    -    

A407 มะม่วง   11,663               0.10  

A408 มะม่วงหิมพานต์   3,913               0.03  

A409 พุทรา   1,846               0.02  

A410 น้อยหน่า    260                    -    

A411 กล้วย   12,892               0.11  

A412 มะขาม   13,374               0.11  

A413 ลำไย     1,088               0.01  

A414 ฝรั่ง   431                    -    

A415 มะละกอ   1,907               0.02  

A416 ขนุน    1,014               0.01  

A417 กระท้อน   13                    -    

A418 ชมพู่   1,839               0.02  

A419 มังคุด   41                    -    

A420 ลางสาด ลองกอง   38                    -    

A422 มะนาว    5,143               0.04  

A424 มะขามเทศ              709               0.01  

A425 มะกอกน้ำ มะกอกฝรั่ง  144                    -    

A426 แก้วมังกร   126                    -    
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ตารางที่ 1  (ต่อ) 

สัญลักษณ์ ประเภทการใช้ที่ดิน 
เนื้อที่ 

ไร่ ร้อยละ 
A427 ส้มโอ 3,877               0.03  

A429 มะปราง มะยงชิด 12                    -    

A5  พืชสวน  104,913           0.86  

A500  พืชสวนร้าง  1,257               0.01  

A501  พืชสวนผสม  107                    -    

A502  พืชผัก  99,879               0.82  

A503  ไม้ดอก  3,482               0.03  

A504  องุ่น  36                    -    

A505  พริกไทย  17                    -    

A509  พืชสมุนไพร  50                    -    

A512  แคนตาลูป  35                    -    

A514  หน่อไม้ฝรั่ง  40                    -    

A515  เห็ด  10                    -    

A7  ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์และโรงเรือนเลี้ยงสัตว์  19,934           0.16  

A700  โรงเรือนร้าง  28                    -    

A701  ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์  2,876               0.02  

A702  โรงเรือนเลี้ยงโค กระบือ และม้า  1,281               0.01  

A703  โรงเรือนเลี้ยงสัตว์ปีก  13,422               0.11  

A704  โรงเรือนเลี้ยงสุกร  2,327               0.02  

A9  สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ  5,195           0.05  

A900  สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำร้าง   108                    -    

A901  สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำผสม   842               0.01  

A902  สถานที่เพาะเลี้ยงปลา   2,476               0.02  

A903  สถานที่เพาะเลี้ยงกุ้ง  1,769               0.02  

A0 เกษตรผสมผสาน/ไร่นาสวนผสม 163           -  

A001  เกษตรผสมผสาน/ไร่นาสวนผสม  163                   -    
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ตารางที่ 1  (ต่อ) 

สัญลักษณ์ ประเภทการใช้ที่ดิน 
เนื้อที่ 

ไร่ ร้อยละ 
F  พื้นที่ป่าไม ้  7,508,534       61.66  

F100  ป่าไม่ผลัดใบรอสภาพฟื้นฟู  39,470               0.32  

F101  ป่าดิบสมบูรณ์  1,571,912             12.91  

F200  ป่าผลัดใบรอสภาพฟื้นฟู  73,769               0.61  

F201  ป่าผลัดใบสมบูรณ์  5,801,097             47.64  

F500  ป่าปลูกรอสภาพฟื้นฟู    237                    -    

F501  สวนป่าสมบูรณ์  22,049               0.18  

W  พื้นที่แหล่งน้ำ  560,369 4.61 

W101  แม่น้ำลำคลอง  53,470               0.44  

W102  ทะเลสาบ บึง  6,643               0.06  

W201  ทะเล  463,857               3.81  

W202  อ่างเก็บน้ำ  27,432               0.23  

W203  บ่อน้ำในไร่นา  8,967               0.07  

M  พื้นที่เบ็ดเตล็ด  249,320 2.05 

M101  ทุ่งหญ้าธรรมชาติ    14,733               0.12  

M102 ทุ่งหญ้าสลับไม้พุ่ม/ไม้ละเมาะ 167,269               1.37  

M103 ไผ่ป่า ไผ่หนาม 30                    -    

M201 พื้นที่ลุ่ม 10,523               0.09  

M201+A502 พื้นที่ลุ่ม+พืชผัก 27                    -    

M300 เหมืองเก่า บ่อขุดเก่า 9,619               0.08  

M301 เหมืองแร่   15,147               0.12  

M302 บ่อลูกรัง    6,966               0.06  

M303 บ่อทราย    12,241               0.10  

M304 บ่อดิน  3,213               0.03  

M401 พื้นที่กองวัสดุ 57                    -    

M402 พื้นที่ดินถล่ม 14                    -    

M403 ที่หินโผล่   76                    -    
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ตารางที่ 1  (ต่อ) 

สัญลักษณ์ ประเภทการใช้ท่ีดิน 
เนื้อท่ี 

ไร่ ร้อยละ 
M405 พ้ืนท่ีถม    9,320               0.08 
M701 ท่ีท้ิงขยะ       85                    -  

รวมทั้งหมด  12,176,968  100.00 

ที่มา:  จากการวิเคราะห์โดยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ กลุ่มวิเคราะห์สภาพการใช้ที่ดิน 
        กองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน 

2.2 สภาพการใช้ที่ดินจังหวัดกำแพงเพชร  ปี พ.ศ. 2564 

  จังหวัดกำแพงเพชร มีเน้ือที่ทั้งหมด 5,379,681 ไร่  สามารถจำแนกประเภทการใช้ที่ดินได้
ออกเป็น 5 ประเภท คือ พ้ืนที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง (U) มีเน้ือที่  281,724 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 5.23 
ของเน้ือที่จังหวัด พ้ืนที่เกษตรกรรม (A)  มีเน้ือที่ 3,653,775 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 67.92 ของเน้ือที่จังหวัด 
พ้ืนที่ป่าไม้ (F) มีเน้ือที่ 1,290,641 ไร่  คิดเป็นร้อยละ 23.99 ของเน้ือที่จังหวัด พ้ืนที่น้ำ (W)  มีเน้ือที่  
98,652 ไร่  คิดเป็นร้อยละ 1.84 ของเน้ือที่จังหวัด และพื้นที่เบ็ดเตล็ด (M) มีเน้ือที่ 54,889 ไร่ คิดเป็น
ร้อยละ 1.02 ของเน้ือที่จังหวัด โดยการใช้ประโยชน์ในพ้ืนที่แต่ละประเภทมีรายละเอียด (ภาพที่ 2 และ
ตารางที่ 2) ดังน้ี 
 2.2.1 พ้ืนที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง (U) มีเน้ือที่ 281,724 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 5.23 ของเน้ือที่
จังหวัด ประกอบด้วยตัวเมืองและย่านการค้า หมู่บ้าน/ที่ดินจัดสรรร้าง หมู่บ้านบนพ้ืนราบ หมู่บ้าน 
ชาวไทยภูเขา สถานที่ราชการและสถาบันต่าง ๆ ร้าง สถานที่ราชการและสถาบันต่าง ๆ ท่าเรือ ถนน 
พ้ืนที่อุตสาหกรรมร้าง โรงงานอุตสาหกรรม ลานตากและแหล่งรับซื้อทางการเกษตร สถานที่ร้าง สถานที่
พักผ่อนหย่อนใจ รีสอร์ท โรงแรม เกสต์เฮ้าส์ สุสาน ป่าช้า สถานีบริการน้ำมัน และสนามกอล์ฟ 
 1) ตัวเมืองและย่านการค้า (U1) มีเน้ือที่ มีเน้ือที่ 15,276 ไร่ หรือร้อยละ 0.28 ของ
เน้ือที่จังหวัด ประกอบด้วย ตัวอำเภอเมืองกำแพงเพชร อำเภอคลองลาน อำเภอขาณุวรลักษบุรี อำเภอ
ปางศิลาทอง อำเภอไทรงาม อำเภอคลองขลุง อำเภอพรานกระต่าย อำเภอลานกระบือ อำเภอทราย
ทองวัฒนา อำเภอบึงสามัคคี และอำเภอโกสัมพีนคร  
  2) หมู่บ้าน (U2) มีเน้ือที่ 204,055 ไร่ หรือร้อยละ 3.79 ของเน้ือที่จังหวัด ได้แก่ 
หมู่บ้านบนพ้ืนราบ มีเน้ือที่ 203,970 หรือร้อยละ 3.79 ของเน้ือที่จังหวัด ส่วนใหญ่เป็นที่อยู่อาศัยของ
ประชาชน ซึ่งกระจายตัวอยู่ทั่วไปในทุกอำเภอ และมีพ้ืนที่หมู่บ้านหรือที่ดินจัดสรรร้าง มีเน้ือที่ 85 ไร่  
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 3) สถานที่ราชการและสถาบันต่าง ๆ (U3) มีเนื้อที่ 20,797 ไร่ หรือร้อยละ 0.39 ของ
เนื้อที่จังหวัด ได้แก่ สถานที่ราชการ โรงพยาบาล โรงเรียน และวัดต่าง ๆ  
 4) สถานีคมนาคม (U4) มีเนื้อที่ 5,048 ไร่ หรือร้อยละ 0.09 ของเนื้อที่จังหวัด เส้นทาง
คมนาคมที่สำคัญ ได้แก่ ถนน 
 5) พื้นที่อุตสาหกรรม (U5) มีเนื้อที่ 34,207 ไร่ หรือร้อยละ 0.64 ของเนื้อที่จังหวัด 
ได้แก่ โรงงานอุตสาหกรรม ลานตากและแหล่งรับซื้อทางการเกษตร มีเนื้อที่ 24,653 และ 9,120 ไร่ 
หรือร้อยละ 0.46 และ 0.17 ของเนื้อที่จังหวัด และพื้นที่อุตสาหกรรมร้าง มีเนื้อที่ 434 ไร่ หรือร้อยละ 
0.01 ของเนื้อที่จังหวัด 
 6) พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้างอื่น ๆ มีเนื้อที่ 2,341 ไร่ หรือร้อยละ 0.04 ของเนื้อที่
จังหวัด ประกอบด้วยสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ มีเนื้อที่ 501 ไร่ หรือร้อยละ 0.01 ของเนื้อที่จังหวัด  
รีสอร์ท โรงแรม เกสต์เฮ้าส์ มีเนื้อที่ 629 ไร่ หรือร้อยละ 0.01 ของเนื้อที่จังหวัด สุสาน ป่าช้า มีเนื้อที่ 
208 ไร่ สถานีบริการน้ำมัน มีเนื้อที่ 503 ไร่ หรือร้อยละ 0.01 ของเนื้อที่จังหวัด สนามกอล์ฟ มีเนื้อที่ 
357 ไร่ หรือร้อยละ 0.01 ของเนื้อที่จังหวัด และสถานที่ร้าง มีเนื้อที่ 143 ไร่ 
 2.4.2 พื้นที่เกษตรกรรม (A) มีเนื้อที่ 3,654,096 ไร่ หรือร้อยละ 67.92 ของเนื้อที่จังหวัด 
ประกอบด้วยพื้นที่นา พืชไร่ ไม้ยืนต้น ไม้ผล พืชสวน ทุ่งหญ้าและโรงเรือนเลี้ยงสัตว์ พืชน้ำ สถานที่
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ และเกษตรผสมผสาน/ไร่นาสวนผสม 
 1) พื้นที่นา (A1) มีเนื้อที่ 1,354,062 ไร่ หรือร้อยละ 25.16 ของเนื้อที่จังหวัด ได้แก่ 
นาข้าว มีเนื้อที่ 1,341,822 ไร่ หรือร้อยละ 25.16 ของเนื้อที่จังหวัด นาร้าง มีเนื้อที่ 2,671 ไร่ หรือร้อยละ 
0.05 ของเนื ้อที ่จ ังหวัด และนาข้าวในพื ้นที ่ล ุ ่ม 1,231 ไร่ หรือร้อยละ 0.02 ของเนื ้อที ่จ ังหวัด  
ปลูกมากในพื้นที่อำเภอขาณุวรลักษบุรี อำเภอพรานกระต่าย อำเภอคลองขลุง อำเภอเมืองกำแพงเพชร 
และอำเภอลานกระบือ   
 2) พืชไร่ (A2) มีเนื้อที่ 1,953,846 ไร่ หรือร้อยละ 36.33 ของเนื้อที่จังหวัด ได้แก่ 
ข้าวโพด อ้อย มันสำปะหลัง และพืชไร่อ่ืนๆ  
 (1) มันสำปะหลัง (A204) มีเนื้อที่ 970,350 ไร่ หรือร้อยละ 18.04 ของเนื้อที่
จังหวัด  
 (2) อ้อย (A203) มีเนื้อที่ 943,080 ไร่ หรือร้อยละ 17.53 ของเนื้อที่จังหวัด  
 (3) ข้าวโพด (A202) มีเนื้อที่ 37,386 ไร่ หรือร้อยละ 0.70 ของเนื้อที่จังหวัด  
 (4) พืชไร่อื่น ๆ ได้แก่ ไร่ร้าง พืชไร่ผสม ถั่วเขียว งา ข้าวไร่ แตงโม พริก และ
เผือก มีเนื้อที่ 3,030 ไร่ หรือร้อยละ 0.06 ของเนื้อที่จังหวัด  
 3) ไม้ยืนต้น (A3) มีเนื้อที่ 199,750 ไร่ หรือร้อยละ 3.71 ของเนื้อที่จังหวัด ได้แก่ 
ยูคาลิปตัส ยางพารา สัก ปาล์มน้ำมัน และไม้ยืนต้นอ่ืน ๆ  
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 (1) ยูคาลิปตัส (A304) มีเนื้อที่ 89,184 ไร่ หรือร้อยละ 1.66 ของเนื้อที่จังหวัด 
ส่วนใหญ่ปลูกกระจายอยู่ทั่วจังหวัด  
 (2) ยางพารา (A302) มีเนื้อที่ 62,310 ไร่ หรือร้อยละ 1.16 ของเนื้อที่จังหวัด 
ส่วนใหญ่ปลูกกระจายอยู่ทั่วจังหวัด 
 (3) สัก (A305) มีเนื้อที่ 30,782 ไร่ หรือร้อยละ 0.57 ของเนื้อที่จังหวัด ส่วนใหญ่
ปลูกกระจายอยู่ทั่วจังหวัด 
 (4) ไม้ยืนต้นอื่น ๆ ได้แก่ ไม้ยืนต้นผสมร้าง ไม้ยืนต้นผสม ปาล์มน้ำมัน สะเดา 
ประดู่ กาแฟ หม่อน ไผ่ปลูกเพื่อการค้า จามจุรี กฤษณา และตะกู มีเนื้อที่ 3,499 ไร่ หรือร้อยละ 0.06 
ของเนื้อที่จังหวัด 
 4) ไม้ผล (A4) มีเนื้อที่ 126,599 ไร่ หรือร้อยละ 2.34 ของเนื้อที่จังหวัด ได้แก่ กล้วย
มะม่วง มะนาว มะพร้าว ส้ม ลำไย และไม้ผลอื่นๆ 
 (1) กล้วย (A411) มีเนื้อที่ 28,737 ไร่ หรือร้อยละ 0.53 ของเนื้อที่จังหวัด 
 (2) มะม่วง (A407) มีเนื้อที่ 19,865 ไร่ หรือร้อยละ 0.37 ของเนื้อที่จังหวัด    
 (3) มะนาว (A422) มีเนื้อที่ 19,278 ไร่ หรือร้อยละ 0.36 ของเนื้อที่จังหวัด 
 (4)  ส้ม (A402) มีเนื้อที่ 15,667 ไร่ หรือร้อยละ 0.29 ของเนื้อที่จังหวัด 
 (5) ลำไย (A413) มีเนื ้อที ่ 13,493 ไร่ หรือร้อยละ 0.25 ของเนื ้อที ่จังหวัด 
 (6) ไม้ผลผสม (A401) มีเนื้อที่ 10,045 ไร่ หรือร้อยละ 0.19 ของเนื้อที่จังหวัด 
 (7) มะละกอ (A415) มีเนื้อที่ 9,028 ไร่ หรือร้อยละ 0.17 ของเนื้อที่จังหวัด 
 (8) ไม้ผลร้าง/เสื่อมโทรม (A400) มีเนื้อที่ 2,209 ไร่ หรือร้อยละ 0.04 ของเนื้อที่
จังหวัด 
 (9) ไม้ผลอื่น ๆ ได้แก่ ทุเรียน เงาะ มะพร้าว มะม่วงหิมพานต์ พุทรา น้อยหน่า 
มะขาม ฝรั่ง ขนุน กระท้อน ชมพู่ มังคุด ลางสาด ลองกอง มะขามเทศ แก้วมังกร ส้มโอ มะปราง มะยง
ชิด และมะไฟ ละไม มีเนื้อที่ 8,277 ไร่ หรือร้อยละ 0.14 ของเนื้อที่จังหวัด  
 5) พืชสวน (A5) มีเนื้อที่ 5,811 ไร่ หรือร้อยละ 0.11 ของเนื้อที่จังหวัด ประกอบด้วย 
พืชผัก ไม้ดอก ไม้ประดับ นาหญ้า และพืชสวนร้าง/เสื่อมโทรม 
 (1)  พืชผัก (A502) มีเนื้อที่ 3,746 ไร่ หรือร้อยละ 0.07 ของเนื้อที่จังหวัด 
 (2)  ไม้ดอก ไม้ประดับ (A503) มีเนื้อที่ 1,637 ไร่ หรือร้อยละ 0.03 ของเนื้อที่
จังหวัด 
 (3)  พืชสวนอื่น ๆ มีเนื้อที่ 428 ไร่ หรือร้อยละ 0.01 ของเนื้อที่จังหวัด ได้แก่  
พืชสวนร้าง/เสื่อมโทรม พืชสวนผสม และ นาหญ้า 



22 
 

 6) ไร่หมุนเวียน (A6) มีเนื้อที่ 2,462 ไร่ หรือร้อยละ 0.05 ของเนื้อที่จังหวัด ได้แก่  
ไร่หมุนเวียนร้าง ข้าวโพด (หมุนเวียนร้าง) และ ข้าวไร่ (หมุนเวียนร้าง)   
 (1)  ไร่หมุนเวียนร้าง (A600) มีเนื้อที่ 1,382 ไร่ หรือร้อยละ 0.03 ของเนื้อที่
จังหวัด   
 (2) ไร่หมุนเวียนอื่น ๆ มีเนื้อที่รวม 1,080 ไร่ หรือร้อยละ 0.02 ของเนื้อที่จังหวัด 
ได้แก่ ข้าวโพด (หมุนเวียนร้าง) และ ข้าวไร่ (หมุนเวียนร้าง)    
                 7) ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์และโรงเรือนเลี้ยงสัตว์ (A7) มีเนื้อที่ 5,325 ไร่ หรือร้อยละ 0.11 
ของเนื้อที่จังหวัด ได้แก่ ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์ โรงเรือนเลี้ยงโค กระบือ และม้า โรงเรือนเลี้ยงสัตว์ปีก 
โรงเรือนเลี้ยงสุกร และโรงเรือนร้าง  
 (1)  โรงเรือนเลี้ยงสุกร (A704) มีเนื้อที่ 2,768 ไร่ หรือร้อยละ 0.05 ของเนื้อที่
จังหวัด   
 (2)  โรงเรือนเลี้ยงสัตว์ปีก (A703) มีเนื้อที่ 899 ไร่ หรือร้อยละ 0.02 ของเนื้อที่
จังหวัด 
 (3) ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์ (A701) โรงเรือนเลี้ยงโค กระบือ และม้า มีเนื้อที่ 816 
หรือร้อยละ 0.02 ของเนื้อที่จังหวัด 
 (4)  ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์และโรงเรือนเลี้ยงสัตว์อื่น ๆ มีเนื้อที่รวม 842 ไร่ หรือร้อยละ 
0.02 ของเนื้อที่จังหวัด ได้แก่ และโรงเรือนเลี้ยงโค กระบือ และม้า และโรงเรือนร้าง 
 8) สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (A9) มีเนื้อที่ 4,404 ไร่ หรือร้อยละ 0.08 ของเนื้อที่
จังหวัด ประกอบด้วย สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำผสม และสถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำร้าง 
 (1)  สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำผสม (A901) มีเนื้อที่ 4,248 ไร่ หรือร้อยละ 0.08 
ของเนื้อที่จังหวัด 
 (2)  สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำร้าง (A900) มีเนื้อที่ 156 ไร่  
  
                9) เกษตรผสมผสาน/ไร่นาสวนผสม มีเนื้อที่ 1,5416 ไร่ หรือร้อยละ 0.03 ของเนื้อที่
จังหวัด 
 2.2.3 พื้นที่ป่าไม้ (F) ในจังหวัดกำแพงเพชรมีพื้นที่ 1,290,641 ไร่ หรือร้อยละ 23.99 ของ
เนื้อที่จังหวัด พื้นที่ป่าส่วนมากอยู่ที่อำเภอคลองลาน อำเภอปางศิลาทอง อำเภอพรานกระต่าย อำเภอ
โกสัมพีนคร และอำเภอเมืองกำแพงเพชร ประกอบด้วย ป่าผลัดใบสมบูรณ์ ป่าไม่ผลัดใบสมบูรณ์ ป่าผลัดใบ
รอสภาพฟื้นฟู และป่าปลูก 
 1)  ป่าผลัดใบสมบูรณ์ (F201) เนื ้อที ่ 1,098,815 ไร่ หรือร้อยละ 20.39 ของเนื้อที่
จังหวัด 
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 2)  ป่าไม่ผลัดใบสมบูรณ์ (F101) เนื ้อที ่ 161,454 ไร่ หรือร้อยละ 3.00 ของเนื ้อที่
จังหวัด 
 3)  ป่าผลัดใบรอสภาพฟื้นฟู (F200) เนื้อที่ 20,876 ไร่ หรือร้อยละ 0.39 ของเนื้อที่
จังหวัด 
 4)  ป่าปลูก เนื้อที่รวม 11,496 ไร่ หรือร้อยละ 0.21 ของเนื้อที่จังหวัด ได้แก่ ป่าปลูก
สมบูรณ์ และป่าปลูกรอสภาพฟื้นฟู 
 2.2.4 พื้นที่น้ำ (W) จังหวัดกำแพงเพชรมีแหล่งน้ำมากมายหลายประเภท กระจายอยู่ทั่วไป
ทุกอำเภอ มีเนื้อที่ 98,652 ไร่ หรือร้อยละ 1.84 ของเนื้อที่จังหวัด ได้แก่  
 1) แหล่งน้ำธรรมชาติ (W1) เช่น แม่น้ำ ลำห้วย ลำคลอง หนอง บึง และทะเลสาบ     
มีเนื้อที่ 71,604 ไร่ หรือร้อยละ 1.34 ของเนื้อที่จังหวัด  
 2) แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น (W2) เช่น อ่างเก็บน้ำ บ่อน้ำในไร่นา และคลองชลประทาน มี
เนื้อที่ 27,048 ไร่ หรือร้อยละ 0.50 ของเนื้อที่จังหวัด  
 2.2.5 พื้นที่เบ็ดเตล็ด (M) ในจังหวัดกำแพงเพชรมีพื้นที่ 54,889 ไร่ หรือร้อยละ 1.02 ของ
เนื้อที่จังหวัด กระจายอยู่ทั่วไปทุกอำเภอ โดยอาจจะเป็นทุ่งหญ้าธรรมชาติ ทุ่งหญ้าสลับไม้พุ่ม/ไม้
ละเมาะ ป่าละเมาะที่มีไม้พุ่มไม้ยืนต้นขึ้นรก ป่าชายแม่น้ำลำคลอง พื้นที่ลุ ่มที่มีน้ำท่วมขั งตลอดปี  
พืชผักในพื้นที่ลุ่ม เหมืองแร่ร้าง บ่อขุดที่เลิกกิจการแล้ว บ่อลูกรัง บ่อทราย บ่อดิน พื้นที่ขุดเจาะน้ำมัน 
พื้นที่กองวัสดุ พื้นที่ถม และที่ทิ้งขยะ  
 1) ทุ่งหญ้าสลับไม้พุ่ม/ไม้ละเมาะ (M102) มีเนื้อที่ 16,802 ไร่ หรือร้อยละ 0.31 ของ
เนื้อที่จังหวัด 
 2) พื ้นที ่ล ุ ่ม(M201) มีเน ื ้อที ่ 18,043 ไร ่ หร ือร ้อยละ 0.33 ของเนื ้อที ่จ ังหวัด 
ประกอบด้วย พื้นที่ลุ่มที่มีน้ำท่วมขังตลอดปี มีเนื้อที่ 16,122 ไร่ หรือร้อยละ 0.30 ของเนื้อที่จังหวัด  
มันสำปะหลังในพื้นที่ลุ่ม มีเนื้อที่ 1,657 ไร่ หรือร้อยละ 0.03 ของเนื้อที่จังหวัด อ้อยในพื้นที่ลุ่ม มีเนื้อที่ 
208 ไร่ ข้าวโพดในพื้นที่ลุ่ม มีเนื้อที่ 36 ไร่ และพืชผักในพื้นที่ลุ่ม มีเนื้อที่ 20 ไร่  
 3) เหมืองเก่า บ่อขุดเก่า (M300) มีเนื้อที่ 5,952 ไร่ หรือร้อยละ 0.11ของเนื้อที่จังหวัด 
 4) พื้นที่ถม (M405) มีเนื้อที่ 3,613 ไร่ หรือร้อยละ 0.07 ของเนื้อที่จังหวัด 
 5) บ่อดิน (M304) มีเนื้อที่ 2,251 ไร่ หรือร้อยละ 0.04 ของเนื้อที่จังหวัด  
 6) พื้นที่เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ มีเนื้อที่ 8,228 ไร่ หรือร้อยละ 0.16 ของเนื้อที่จังหวัด ได้แก่ 
ทุ่งหญ้าธรรมชาต ิเหมืองแร่ บ่อลูกรัง บ่อทราย พื้นที่ขุดเจาะน้ำมัน พื้นที่กองวัสดุ และที่ทิ้งขยะ 
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ตารางที่ 2 สภาพการใช้ที่ดินจังหวัดกำแพงเพชร ปี พ.ศ. 2564 

สัญลักษณ ์  ประเภทการใช้ที่ดิน  
เนื้อที ่

 ไร่   ร้อยละ  
U  พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง  281,724  5.23  

U101 ตัวเมืองและย่านการค้า  15,276   0.28  
U200 หมู่บ้าน/ที่ดินจัดสรรร้าง  85   -    
U201 หมู่บ้านบนพื้นราบ  203,970   3.79  
U301 สถานที่ราชการและสถาบันต่าง ๆ  20,797   0.39  
U405 ถนน  5,048   0.09  
U500 พื้นที่อุตสาหกรรมร้าง   434   0.01  
U502 โรงงานอุตสาหกรรม    24,653   0.46  
U503 ลานตากและแหล่งรับซื้อทางการเกษตร  9,120   0.17  
U600 สถานที่ร้าง   143   -    
U601 สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ   501   0.01  
U602 รีสอร์ท โรงแรม เกสต์เฮ้าส์  629   0.01  
U603 สุสาน ป่าช้า    208   -    
U605 สถานีบริการน้ำมัน   503   0.01  
U701 สนามกอล์ฟ  357   0.01  

A  พื้นที่เกษตรกรรม  3,653,775  67.92  
A1 พื้นที่นา 1,354,062  25.16  

A100 นาร้าง     2,671   0.05  
A101 นาข้าว  1,341,822   24.94  

A101+A202 นาข้าว+ข้าวโพด  8,152   0.15  
A101+A502 นาข้าว+พืชผัก  186   -    
M201+A101 พื้นที่ลุ่ม+นาข้าว  1,231   0.02  

A2 พืชไร่  1,953,846   36.33  
A200 ไร่ร้าง    1,605   0.03  
A201 พืชไร่ผสม    47   -    
A202 ข้าวโพด  37,386   0.70  
A203 อ้อย   943,080   17.53  
A204 มันสำปะหลัง    970,350   18.04  
A208 ถั่วเขียว    151   -    
A215 งา     17   -    
A216 ข้าวไร่    908   0.02  
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ตารางที่ 2 (ต่อ) 

สัญลักษณ ์  ประเภทการใช้ที่ดิน  
เนื้อที ่

 ไร่   ร้อยละ  
A220 แตงโม    238   0.01  
A229 พริก    28   -    
A236 เผือก   36   -    
A3 ไม้ยืนต้น  199,750   3.71  

A300 ไม้ยืนต้นร้าง/เสื่อมโทรม  742   0.01  
A301 ไม้ยืนต้นผสม    537   0.01  
A302 ยางพารา    62,310   1.16  
A303 ปาล์มน้ำมัน    13,975   0.26  
A304 ยูคาลิปตัส    89,184   1.66  
A305 สัก    30,782   0.57  
A306 สะเดา    146   -    
A309  ประดู่    391   0.01  
A312 กาแฟ    16   -    
A314 หม่อน    412   0.01  
A315 ไผ่ปลูกเพ่ือการค้า  599   0.01  
A318 จามจุรี    201   -    
A322 กฤษณา   297   0.01  
A323 ตะกู  158   -    
A4 ไม้ผล  126,599   2.34  

A400 ไม้ผลร้าง/เสื่อมโทรม  2,209   0.04  
A401 ไม้ผลผสม    10,045   0.19  
A402 ส้ม    15,667   0.29  
A403  ทุเรียน  48   -    
A404 เงาะ    87   -    
A405 มะพร้าว    1,021   0.02  
A407 มะม่วง    19,865   0.37  
A408 มะม่วงหิมพานต์    15   -    
A409 พุทรา    204   -    
A410 น้อยหน่า    121   -    
A411 กล้วย    28,737   0.53  
A412 มะขาม    1,305   0.02  
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ตารางที่ 2 (ต่อ) 

สัญลักษณ ์  ประเภทการใช้ที่ดิน  
เนื้อที ่

 ไร่   ร้อยละ  
A413 ลำไย     13,493   0.25  
A414 ฝรั่ง    1,585   0.03  
A415 มะละกอ   9,028   0.17  
A416 ขนุน    264   0.01  
A417 กระท้อน    82   -    
A418 ชมพู่    100   -    
A419  มังคุด    151   
A420 ลางสาด ลองกอง   584   
A424  มะขามเทศ   94   
A426 แก้วมังกร    586   0.01  
A427 ส้มโอ  1,663   0.03  
A429 มะปราง มะยงชิด  339   0.01  
A430 มะไฟ ละไม  28   -    
A5 พืชสวน  5,811   0.11  

A500 พืชสวนร้าง/เสื่อมโทรม  27   -    
A501 พืชสวนผสม    23   -    
A502 พืชผัก    3,746   0.07  
A503 ไม้ดอก ไม้ประดับ  1,637   0.03  
A510 นาหญ้า    378   0.01  
A6 ไร่หมุนเวียน  2,462   0.05  

A600 ไร่หมุนเวียนร้าง    1,382   0.03  
A602 ข้าวโพด(ไร่หมุนเวียน)  347   0.01  
A616 ข้าวไร่(ไร่หมุนเวียน)     733   0.01  
A7 ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์และโรงเรือนเลี้ยงสัตว์  5,325   0.11  

A700 โรงเรือนร้าง  52   -    
A701 ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์    816   0.02  
A702 โรงเรือนเลี้ยงโค กระบือ และม้า  790   0.02  
A703 โรงเรือนเลี้ยงสัตว์ปีก   899   0.02  
A704 โรงเรือนเลี้ยงสุกร   2,768   0.05  
A9 สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ  4,404   0.08  

A900 สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำร้าง   156   -    
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ตารางที่ 2 (ต่อ) 

สัญลักษณ ์  ประเภทการใช้ที่ดิน  
เนื้อที ่

 ไร่   ร้อยละ  
A901 สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำผสม  4,248   0.08  
A0 เกษตรผสมผสาน/ไร่นาสวนผสม  1,516   0.03  

A001 เกษตรผสมผสาน/ไร่นาสวนผสม  1,516   0.03  
F พื้นที่ป่าไม้  1,290,641   23.99  

F101 ป่าไม่ผลัดใบสมบูรณ์    161,454   3.00  
F200 ป่าผลัดใบรอสภาพฟื้นฟู    20,876   0.39  
F201 ป่าผลัดใบสมบูรณ์    1,096,815   20.39  
F500 ป่าปลูกรอสภาพฟื้นฟู    65   -    
F501 ป่าปลูกสมบูรณ์    11,431   0.21  
W พื้นที่น้ำ  98,652   1.84  

W101 แม่น้ำ ลำห้วย ลำคลอง  69,163   1.29  
W102 หนอง บึง ทะเลสาบ  2,441   0.05  
W201 อ่างเก็บน้ำ   7,144   0.13  
W202 บ่อน้ำในไร่นา    16,676   0.31  
W203 คลองชลประทาน   3,228   0.06  

M พื้นที่เบ็ดเตล็ด  54,889   1.02  
M101 ทุ่งหญ้าธรรมชาติ    1,873   0.04  
M102 ทุ่งหญ้าสลับไม้พุ่ม/ไม้ละเมาะ  16,802   0.31  
M201 พื้นที่ลุ่ม  16,122   0.30  

M201+A202 พื้นที่ลุ่ม+ข้าวโพด  36   -    
M201+A203 พื้นที่ลุ่ม+อ้อย  208   -    
M201+A204 พื้นที่ลุ่ม+มันสำปะหลัง  1,657   0.03  
M201+A502 พื้นที่ลุ่ม+พืชผัก  20   -    

M300 เหมืองเก่า บ่อขุดเก่า  5,952   0.11  
M301 เหมืองแร่    2,129   0.04  
M302 บ่อลูกรัง     1,662   0.03  
M303 บ่อทราย     738   0.01  
M304 บ่อดิน   2,251   0.04  
M305 พื้นที่ขุดเจาะน้ำมัน  1,462   0.03  
M401 พื้นที่กองวัสดุ  22   -    
M405 พื้นที่ถม     3,613   0.07  
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ตารางที่ 2 (ต่อ) 

สัญลักษณ ์  ประเภทการใช้ที่ดิน  
เนื้อที ่

 ไร่   ร้อยละ  
M701 ที่ทิ้งขยะ        342   0.01  

รวมทั้งหมด 5,379,681  100.00  

ที่มา:  จากการวิเคราะห์โดยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ กลุ่มวิเคราะห์สภาพการใช้ที่ดิน 
        กองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน  

2.3 สภาพการใช้ที่ดินจังหวัดจันทบุรี  ปี พ.ศ. 2564 

  จังหวัดจันทบุรี มีเนื้อที่ทั้งหมด 3,961,250 ไร่ สามารถจำแนกประเภทการใช้ที่ดินได้ออกเป็น  
5 กลุ่ม คือ พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง (U) มีเนื้อที่ 150,582 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 3.79 ของเนื้อที่จังหวัด 
พื้นที่เกษตรกรรม (A) มีเนื้อที่ 2,265,768 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 57.20 ของเนื้อที่จังหวัด พื้นที่ป่าไม้ (F)  
มีเนื้อที่ 1,293,738 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 32.67 ของเนื้อที่จังหวัด พื้นที่น้ำ (W) มีเนื้อที่ 138,958 ไร่  
คิดเป็นร้อยละ 3.52 ของเนื้อที่จังหวัด และพื้นที่เบ็ดเตล็ด (M) มีเนื้อที่ 112,204 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 2.82 
ของเนื้อที่จังหวัด โดยการใช้ประโยชน์ในพื้นที่แต่ละประเภทมีรายละเอียด (ภาพที่ 3 และตารางที่ 3) 
ดังนี ้
 2.3.1 พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง (U) มีเนื้อที่ 150,582 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 3.79 ของเนื้อที่
จังหวัด ประกอบด้วยตัวเมืองและย่านการค้า หมู่บ้านหรือที่ดินจัดสรรร้าง หมู่บ้านบนพื้นราบ สถานที่
ราชการและสถาบันต่าง ๆ สนามบิน ถนน โรงงานอุตสาหกรรม ลานตากและแหล่งรับซื้อทางการเกษตร 
สถานที่ร้าง สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ รีสอร์ท โรงแรม เกสต์เฮ้าส์ สุสาน ป่าช้า และสนามกอล์ฟ  
  1) ตัวเมืองและย่านการค้า (U1) มีเนื้อที่ 15,256 ไร่ หรือร้อยละ 0.39 ของเนื้อที่
จังหวัด ประกอบด้วย 10 อำเภอ คือ อำเภอเมืองจันทบุรี อำเภอขลุง อำเภอท่าใหม่ อำเภอโป่งน้ำร้อน 
อำเภอมะขาม อำเภอแหลมสิงห์ อำเภอสอยดาว อำเภอแก่งหางแมว อำเภอนายายอาม และอำเภอ
เขาคิชฌกูฏ 
  2) หมู่บ้าน (U2) ได้แก่ หมู่บ้านบนพื้นราบ และหมู่บ้านหรือที่ดินจัดสรรร้าง มีเนื้อที่ 
72,284 ไร ่และ 20 ไร่ หรือร้อยละ 1.82 และ 0.00 ของเนื้อที่จังหวัด  
  3) สถานที่ราชการและสถาบันต่าง ๆ (U3) ได้แก่ สถานที่ราชการและสถาบันต่าง ๆ  
มีเนื้อที่ 33,053 ไร่ หรือร้อยละ 0.84 ของเนื้อที่จังหวัด ได้แก่ สถานที่ราชการ โรงพยาบาล มหาวิทยาลัย 
โรงเรียน และวัดต่าง ๆ  
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  4) สถานีคมนาคม (U4) ได้แก่ สนามบิน และถนน มีเนื้อที่ 523 ไร่ และ 10,732 ไร่ 
หรือร้อยละ 0.01 และ 0.27 ของเนื้อที่จังหวัด 
  5) ย่านอุตสาหกรรม (U5) มีเนื้อที่ 12,115 ไร่ หรือร้อยละ 0.30 ของเนื้อที่จังหวัด 
ได้แก่ โรงงานอุตสาหกรรม และลานตากและแหล่งรับซื้อทางการเกษตร มีเนื้อที่ 10,488 ไร่ และ 1,627 ไร่ 
หรือร้อยละ 0.26 และ 0.04 ของเนื้อที่จังหวัด 
  6) สิ่งปลูกสร้างอื่น ๆ (U6) มีเนื้อที่ 4,554 ไร่ หรือร้อยละ 0.11 ของเนื้อที่จังหวัด 
ประกอบด้วย สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ รีสอร์ท โรงแรม เกสต์เฮ้าส์ สุสาน ป่าช้า และสถานที่ร้าง มีเนื้อที่ 
2,165 1,870 396 และ 123 ไร่ หรือร้อยละ 0.05 0.05 0.01 และ 0.00 ของเนื้อที่จังหวัด  
  7) สนามกอล์ฟ (U7) มีเนื้อที่ 2,045 ไร่ หรือร้อยละ 0.05 ของเนื้อที่จังหวัด 
 2.3.2 พื้นที่เกษตรกรรม (A) มีเนื้อที ่2,265,768 ไร่ หรือร้อยละ 57.20 ของเนือ้ที่จังหวัด 
ประกอบด้วย พื้นที่นา พืชไร่ ไม้ยืนต้น ไม้ผล พืชสวน ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์และโรงเรือนเลี้ยงสัตว์ สถานที่
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ และเกษตรผสมผสานหรือไร่นาสวนผสม 
  1) พื้นที่นา (A1) มีเนื้อที่ 49,474 ไร่ หรือร้อยละ 1.25 ของเนื้อที่จังหวัด ได้แก่ นาข้าว 
มีเนื้อที่ 36,573 ไร่ หรือร้อยละ 0.92 ของเนื้อที่จังหวัด และนาร้าง มีเนื้อที่ 12,901 ไร่ หรือร้อยละ 0.33 
ของเนื้อที่จังหวัด 
  2) พืชไร่ (A2) มีเนื ้อที ่ 82 ,636 ไร่ หรือร้อยละ 2.09  ของเนื ้อที ่จ ังหวัด ได้แก่  
มันสำปะหลัง อ้อย สับปะรด และพืชไร่อื่น ๆ 
   (1) มันสำปะหลัง (A204) มีเนื ้อที ่ 71,002 ไร่ หรือร้อยละ 1.79 ของเนื้อที่
จังหวัด 
   (2) อ้อย (A203) มีเนื้อที่ 7,077 ไร่ หรือร้อยละ 0.18 ของเนื้อที่จังหวัด 
   (3) สับปะรด (A205) มีเนื้อที่ 2,577 ไร่ หรือร้อยละ 0.07 ของเนื้อที่จังหวัด 
   (4) พืชไร่อื่น ๆ ได้แก่ ข้าวโพด พืชไร่ผสม และไร่ร้าง มีเนื้อที่ 1,980 ไร่ หรือร้อยละ 
0.05 ของเนื้อที่จังหวัด 
  3) ไม้ยืนต้น (A3) มีเนื้อที่ 856,188 ไร่ หรือร้อยละ 21.61 ของเนื้อที่จังหวัด ได้แก่ 
ยางพารา ปาล์มน้ำมัน ยูคาลิปตัส และไม้ยืนต้นอ่ืน ๆ   
   (1  ยางพารา (A302) มีเนื้อที่ 794,994 ไร ่หรือร้อยละ 20.07 ของเนื้อที่จังหวัด  
  (2) ปาล์มน้ำมัน (A303) มีเนื้อที ่35,189 ไร่ หรือร้อยละ 0.89 ของเนื้อที่จังหวัด 
  (3) ยูคาลิปตัส (A304) มีเนื้อที ่5,954 ไร่ หรือร้อยละ 0.15 ของเนื้อที่จังหวัด  
  (4) ไม้ยืนต้นอื่น ๆ ได้แก่ สัก สะเดา สนประดิพัทธ์ กระถิน ไผ่ปลูกเพื่อการค้า 
หมาก กฤษณา ตะกู ไม้ยืนต้นผสม และไม่ยืนต้นร้างหรือเสื่อมโทรม มีเนื้อที่ 20,051 ไร่ หรือร้อยละ 0.50 
ของเนื้อที่จังหวัด 
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  4) ไม้ผล (A4) มีเนื้อที่ 1,103,172 ไร่ หรือร้อยละ 27.86 ของเนื้อที่จังหวัด ได้แก่ ลำไย 
ทุเรียน เงาะ และไม้ผลอื่น ๆ 
  (1) ลำไย (A413) มีเนื้อที ่393,427 ไร่ หรือร้อยละ 9.93 ของเนื้อที่จังหวัด 
  (2) ทุเรียน (A403) มีเนื้อที่ 171,736 ไร่ หรือร้อยละ 4.34 ของเนื้อที่จังหวัด 
  (3) เงาะ (A404) มีเนื้อที่ 74,122 ไร่ หรือร้อยละ 1.87 ของเนื้อที่จังหวัด 
  (4) ไม้ผลอื่น ๆ ได้แก่ ไม้ผลผสม ส้ม มะพร้าว ลิ้นจี่ มะม่วง มะม่วงหิมพานต์ 
น้อยหน่า กล้วย มะขาม ฝรั่ง มะละกอ ขนุน มังคุด ลางสาด ลองกอง ระกำ สละ แก้วมังกร มะปราง 
มะยงชิด มะไฟ ละไม และไม้ผลร้างหรือเสื่อมโทรม มีเนื้อที่ 463,887 ไร่ หรือร้อยละ 11.72 ของเนื้อที่
จังหวัด  
  5) พืชสวน (A5) มีเนื้อที่ 8,595 ไร่ หรือร้อยละ 0.21 ของเนื้อที่จังหวัด ได้แก่ พืชผัก  
ไม้ดอก ไม้ประดับ พริกไทย พืชสมุนไพร และพืชสวนร้างหรือเสื่อมโทรม 
  6) ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์และโรงเรือนเลี้ยงสัตว์ (A7) มีเนื้อที่ 805 ไร่ หรือร้อยละ 0.02 ของ
เนื้อที่จังหวัด ได้แก่ ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์ โรงเรือนเลี้ยงโค กระบือ และม้า โรงเรือนเลี้ยงสัตว์ปีก โรงเรือนเลี้ยง
สุกร และโรงเรือนร้าง 
   (1) ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์ (A701) มีเนื้อที่ 106 ไร่  
   (2) โรงเรือนเลี้ยงโค กระบือ และม้า (A702) มีเนื้อที่ 39 ไร่  
   (3) โรงเรือนเลี้ยงสัตว์ปีก (A703) มีเนื้อที่ 381 ไร่ หรือร้อยละ 0.01 ของเนื้อที่
จังหวัด 
   (4) โรงเรือนเลี้ยงสุกร (A704) มีเนื้อที่ 244 ไร่ หรือร้อยละ 0.01 ของเนื้อที่จังหวัด 
   (5) โรงเรือนร้าง (A700) มีเนื้อที่ 35 ไร่  
  7) สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (A9) มีเนื้อที่ 164,869 ไร่ หรือร้อยละ 4.16 ของเนื้อที่
จังหวัด ประกอบด้วย สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำผสม สถานที่เพาะเลี้ยงปลา สถานที่เพาะเลี้ยงกุ้ง และ
สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำร้าง  
  (1) สถานที ่เพาะเลี ้ยงกุ ้ง (A903) มีเนื ้อที่  123,544 ไร่ หรือร้อยละ 3.12  
ของเนื้อทีจ่ังหวัด  
  (2) สถานที ่เพาะเลี ้ยงสัตว์น้ำผสม (A901) มีเนื ้อที ่ 9,049 ไร่ หรือร้อยละ 0.23  
ของเนื้อที่จังหวัด  
  (3) สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำอื่น ๆ ได้แก่ สถานที่เพาะเลี้ยงปลา และสถานที่
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำร้าง มีเนื้อที่ 32,276 ไร่ หรือร้อยละ 0.81 ของเนื้อที่จังหวัด 
  8) เกษตรผสมผสานหรือไร่นาสวนผสม (A0) มีเนื้อที่ 29 ไร่  
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 2.2.3 พื้นทีป่่าไม้ (F) ในจังหวัดจันทบุรมีเีนื้อที่ 1,293,738 ไร่ หรือร้อยละ 32.67 ของเนื้อที่
จังหวัด ประกอบด้วย ป่าไม่ผลัดใบรอสภาพฟื้นฟู ป่าไม่ผลัดใบสมบูรณ ์ป่าผลัดใบรอสภาพฟื้นฟู ป่าผลัด
ใบสมบูรณ์ ป่าชายเลนรอสภาพฟื้นฟ ูและป่าชายเลนสมบูรณ ์
  1)  ป่าไม่ผลัดใบรอสภาพฟื้นฟู (F100) เนื้อที่ 1,252 ไร ่หรือร้อยละ 0.03 ของเนื้อที่
จังหวัด 
 2)  ป่าไม่ผลัดใบสมบูรณ์ (F101) เนื้อที่ 983,640  ไร่ หรือร้อยละ 24.83 ของเนื้อที่
จังหวัด 
 3)  ป่าผลัดใบรอสภาพฟื้นฟู (F200) เนื้อที่ 10,573 ไร่ หรือร้อยละ 0.27 ของเนื้อที่
จังหวัด 
 4) ป่าผลัดใบสมบูรณ์ (F201) เนื้อที่ 234,679 ไร่ หรือร้อยละ 5.93 ของเนื้อที่จังหวีด 
 5) ป่าชายเลนรอสภาพฟื้นฟู (F300) เนื้อที่ 1,110 ไร่ หรือร้อยละ 0.03 ของเนื้อที่
จังหวัด 
 6) ป่าชายเลนสมบูรณ์ (F301) เนื้อที่ 62,484 ไร่ หรือร้อยละ 1.58 ของเนื้อที่จังหวัด 
 2.3.4 พื้นที่น้ำ (W) มีเนื้อที่ 138,958 ไร่ หรือร้อยละ 3.52 ของเนื้อที่จังหวัด ได้แก่  
  1) แหล่งน้ำธรรมชาติ (W1) เช่น แม่น้ำ ลำห้วย ลำคลอง หนอง บึง ทะเลสาบ มีเนื้อที่ 
81,580 ไร่ หรือร้อยละ 2.06 ของเนื้อที่จังหวัด 
  2) แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น (W2) เช่น อ่างเก็บน้ำ บ่อน้ำในไร่นา และคลองชลประทาน มี
เนื้อที่ 42,867 ไร่ หรือร้อยละ 1.09 ของเนื้อที่จังหวัด  
 2.3.5 พื้นที่เบ็ดเตล็ด (M) มีเนื้อที่ 112,204 ไร่ หรือร้อยละ 2.82 ของเนื้อที่จังหวัด เป็นทุ่งหญ้า
ธรรมชาติ ทุ่งหญ้าสลับไม้พุ่มหรือไม้ละเมาะ พื้นที่ลุ่ม เหมืองเก่า บ่อขุดเก่า เหมืองแร่ บ่อลูกรัง บ่อดิน พื้นที่
กองวัสดุ พื้นที่ถม และนาเกลือ มีเนื้อที่ 44,973 35,203 25,914 1,291 62 1,562 982 60 1,781 และ 
376 ไร่ หรือร้อยละ 1.14 0.89 0.65 0.03 0.00 0.04 0.02 0.00 0.04 และ 0.01 ของเนื้อที่จังหวัด 
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ตารางที่ 3  สภาพการใช้ที่ดินจังหวัดจันทบุรี ปี พ.ศ. 2564 

สัญลักษณ์ ประเภทการใช้ที่ดิน 
เนื้อที่ 

ไร่ ร้อยละ 
U  พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง  150,582        3.79  

U101 ตัวเมืองและย่านการค้า 15,256               0.39  

U200 หมู่บ้าน/ที่ดินจัดสรรร้าง 20                    -    

U201 หมู่บ้านบนพื้นราบ 72,284               1.82  

U301 สถานที่ราชการและสถาบันต่าง ๆ 33,053               0.84  

U401 สนามบิน 523               0.01  

U405 ถนน 10,732               0.27  

U502 โรงงานอุตสาหกรรม   10,488               0.26  

U503 ลานตากและแหล่งรับซื้อทางการเกษตร 1,627               0.04  

U600 สถานที่ร้าง 123                    -    

U601 สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ  2,165               0.05  

U602 รีสอร์ท โรงแรม เกสต์เฮ้าส์ 1,870               0.05  

U603 สุสาน ป่าช้า   396               0.01  

U605 สถานีบริการน้ำมัน  5                    -    

U701 สนามกอล์ฟ 2,045               0.05  

A  พื้นที่เกษตรกรรม  2,265,768       57.20  

A1 พื้นที่นา  49,474           1.25  

A100 นาร้าง    12,901               0.33  

A101 นาข้าว 36,573               0.92  

A2  พืชไร่  82,636           2.09  

A200 ไร่ร้าง   288               0.01  

A201 พืชไร่ผสม   70                    -    

A202 ข้าวโพด 1,622               0.04  

A203 อ้อย   7,077               0.18  

A204 มันสำปะหลัง   71,002               1.79  

A205 สับปะรด   2,577 0.07 
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ตารางที่ 3 (ตอ่) 

สัญลักษณ์ ประเภทการใช้ที่ดิน 
เนื้อที่ 

ไร่ ร้อยละ 
A3  ไม้ยืนต้น  856,188 21.61 

A300 ไม้ยืนต้นร้าง/เสื่อมโทรม 11,160 0.28 

A301 ไม้ยืนต้นผสม   2,802 0.07 

A302 ยางพารา   794,994 20.07 

A303 ปาล์มน้ำมัน   35,189 0.89 

A304 ยูคาลิปตัส   5,954 0.15 

A305 สัก   3,471              0.09  

A306 สะเดา   67                    -    

A307 สนประดิพัทธ์  384              0.01  

A308 กระถิน 1,473              0.04  

A315 ไผ่ปลูกเพ่ือการค้า 108                   -    

A317 หมาก 460              0.01  

A322 กฤษณา  116                   -    

A323 ตะกู 10                    -    

A4  ไม้ผล  1,103,172 27.86 

A400 ไม้ผลร้าง/เสื่อมโทรม 1,122 0.03 

A401 ไม้ผลผสม   345,829 8.73 

A402 ส้ม   123                   -    

A403  ทุเรียน 171,736 4.34 

A404 เงาะ   74,122 1.87 

A405 มะพร้าว   3,320 0.08 

A406 ลิ้นจี่ 680              0.02  

A407 มะม่วง   4,498 0.12 

A408 มะม่วงหิมพานต์ 6,841 0.17 

A410 น้อยหน่า   247              0.01  

A411 กล้วย   6,595              0.17  

A412 มะขาม   1,152               0.03  
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ตารางที่ 3 (ตอ่) 

สัญลักษณ์ ประเภทการใช้ที่ดิน 
เนื้อที่ 

ไร่ ร้อยละ 
A413 ลำไย    393,427 9.93 

A414 ฝรั่ง   22                    -    

A415 มะละกอ  153              0.01  

A416 ขนุน   736              0.02  

A419 มังคุด 66,224 1.67 

A420 ลางสาด ลองกอง 17,553 0.44 

A421 ระกำ สละ 7,759              0.20  

A426 แก้วมังกร   825              0.02  

A429 มะปราง มะยงชิด 74                   -    

A430 มะไฟ ละไม 134                   -    

A5  พืชสวน  8,595 0.21 

A500 พืชสวนร้าง/เสื่อมโทรม 19                    -    

A502 พืชผัก   1,278 0.03 

A503 ไม้ดอก  ไม้ประดับ 88                   -    

A505 พริกไทย  7,175 0.18 

A509 พืชสมุนไพร  35                    -    

A7  ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์และโรงเรือนเลี้ยงสัตว์  805          0.02  

A700 โรงเรือนร้าง  35                    -    

A701 ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์   106                    -    

A702 โรงเรือนเลี้ยงโค กระบือ และม้า 39                   -    

A703 โรงเรือนเลี้ยงสัตว์ปีก  381              0.01  

A704 โรงเรือนเลี้ยงสุกร  244               0.01  

A9  สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ   164,869 4.16 

A900 สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำร้าง  31,869 0.80 

A901 สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำผสม 9,049              0.23  

A902 สถานที่เพาะเลี้ยงปลา 407              0.01  

A903 สถานที่เพาะเลี้ยงกุ้ง  123,544              3.12  
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ตารางที่ 3 (ต่อ) 

สัญลักษณ์ ประเภทการใช้ที่ดิน 
เนื้อที่ 

ไร่ ร้อยละ 
A0  เกษตรผสมผสาน/ไร่นาสวนผสม   29               -    

A001 เกษตรผสมผสาน/ไร่นาสวนผสม 29                    -    

F  พื้นที่ป่าไม ้ 1,293,738 32.67 

F100 ป่าไม่ผลัดใบรอสภาพฟื้นฟู   1,252              0.03  

F101 ป่าไม่ผลัดใบสมบูรณ์   983,640 24.83 

F200 ป่าผลัดใบรอสภาพฟื้นฟู   10,573 0.27 

F201 ป่าผลัดใบสมบูรณ์   234,679 5.93 

F300 ป่าชายเลนรอสภาพฟื้นฟู 1,110              0.03  

F301 ป่าชายเลนสมบูรณ์ 62,484 1.58 

W  พื้นที่น้ำ  138,958 3.52 

W101 แม่น้ำ ลำห้วย ลำคลอง 73,738 1.86 

W102 หนอง บึง ทะเลสาบ 7,842              0.20  

W103 ทะเล 14,511              0.37  

W201 อ่างเก็บน้ำ  25,186 0.64 

W202 บ่อน้ำในไร่นา   17,333 0.44 

W203 คลองชลประทาน  348              0.01  

M  พื้นที่เบ็ดเตล็ด  112,204 2.82 

M101 ทุ่งหญ้าธรรมชาติ   44,973 1.14 

M102 ทุ่งหญ้าสลับไม้พุ่ม/ไม้ละเมาะ 35,203 0.89 

M201 พื้นที่ลุ่ม 25,914 0.65 

M300 เหมืองเก่า บ่อขุดเก่า 1,291 0.03 

M301 เหมืองแร่   62                    -    

M302 บ่อลูกรัง 1,562 0.04 

M304 บ่อดิน  982 0.02 

M401 พื้นที่กองวัสดุ 60                   -    

M405 พื้นที่ถม    1,781              0.04  
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ตารางที่ 3 (ต่อ) 

สัญลักษณ์ ประเภทการใช้ที่ดิน 
เนื้อที่ 

ไร่ ร้อยละ 
M501 นาเกลือ 376              0.01  

รวมทั้งหมด 3,961,250     100.00  

ที่มา:  จากการวิเคราะห์โดยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ กลุ่มวิเคราะห์สภาพการใช้ที่ดิน 
        กองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน 

2.4 สภาพการใช้ที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา  ปี พ.ศ. 2564 

   จังหวัดฉะเชิงเทรา มีเนื้อที่ทั ้งหมด 3,344,375 ไร่  สามารถจำแนกประเภทการใช้ที ่ดินได้
ออกเป็น 5 ประเภท คือ พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง (U) มีเนื้อที่ 298,608 ไร่ หรือร้อยละ 8.94 ของ
เนื้อที่จังหวัด พื้นที่เกษตรกรรม (A) มีเนื้อที่ 2,316,913 ไร่ หรือร้อยละ 69.25 ของเนื้อที่จังหวัด พื้นที่ป่าไม้ 
(F) มีเนื้อที่ 541,425 ไร่ หรือร้อยละ 16.20 ของเนื้อที่จังหวัด พื้นที่น้ำ (W) มีเนื้อที่ 103,390 ไร่ หรือ
ร้อยละ 3.09 ของเนื้อที่จังหวัด และพื้นที่เบ็ดเตล็ด (M) มีเนื้อที่ 84,039 ไร่ หรือร้อยละ 2.52 ของเนื้อที่
จังหวัด โดยการใช้ประโยชน์ในพื้นที่แต่ละประเภทมีรายละเอียด (ภาพที่ 4 และตารางที่ 4) ดังนี ้
 2.4.1 พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง (U) มีเนื้อที่ 298,608 ไร่ หรือร้อยละ 8.94 ของเนื้อที่

จังหวัด ประกอบด้วย ตัวเมืองและย่านการค้า หมู่บ้านบนพื้นราบ สถานที่ราชการและสถาบันต่าง ๆ 

สถานีคมนาคม ถนน โรงงานอุตสาหกรรม ลานตากและแหล่งรับซื้อทางการเกษตร สถานที่พักผ่อน

หย่อนใจ สุสาน ป่าช้า สถานีบริการน้ำมัน และสนามกอล์ฟ 

 1) ตัวเมืองและย่านการค้า (U1) มีเนื้อที่ 10,819 ไร่ หรือร้อยละ 0.32 ของเนื้อที่

จังหวัด ประกอบด้วย 11 อำเภอ คือ อำเภอคลองเขื่อน อำเภอท่าตะเกียบ อำเภอบางคล้า อำเภอ  

บางน้ำเปรี ้ยว อำเภอบางปะกง อำเภอบ้านโพธิ ์ อำเภอแปลงยาว อำเภอพนมสารคาม อำเภอ  

เมืองฉะเชิงเทราอำเภอราชสาส์น และอำเภอสนามชัยเขต 

  2) หมู่บ้าน (U2) มีเนื ้อที ่ 173,672 ไร่ หรือร้อยละ 5.19 ของเนื้อที ่จังหวัด ได้แก่ 

หมู่บ้านบนพื้นราบ มีเนื้อที่ 173,052 ไร่ หรือร้อยละ 5.17 ของเนื้อที่จังหวัด ส่วนใหญ่เป็นที่อยู่อาศัย

ของประชาชนซึ่งกระจายตัวอยู่ทั่วไปในทุกอำเภอ และมีหมู่บ้าน ที่ดินจัดสรรร้าง มีเนื้อที่ 620 ไร่หรือ

ร้อยละ 0.02 ของเนื้อที่จังหวัด 
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 3) สถานที่ราชการและสถาบันต่าง ๆ (U3) มีเนื ้อที ่ 28,390 ไร่ หรือร้อยละ 0.85  

ของเนื้อที่จังหวัด ได้แก่ สถานที่ราชการ โรงพยาบาล โรงเรียน และวัดต่าง ๆ เป็นต้น 

 4) สถานีคมนาคม (U4) มีเนื ้อที ่ 16,194 ไร่ หรือร้อยละ 0.49 ของเนื ้อที ่จังหวัด 

เส้นทางคมนาคมที่สำคัญ ได้แก่ สถานีรถไฟ มีเนื้อที่ 64 ไร่ ถนน มีเนื้อที่ 14,911 ไร่ หรือร้อยละ 0.45 

ของเนื้อที่จังหวัด และทางรถไฟ มีเนื้อที่ 1,219 ไร่ หรือร้อยละ 0.04 ของเนื้อที่จังหวัด 

 5) พื้นที่อุตสาหกรรม (U5) มีเนื้อที่ 57,155 ไร่ หรือร้อยละ 1.71 ของเนื้อที่จังหวัด 

ได้แก่ พื้นที่อุตสาหกรรมร้าง มีเนื้อที่ 217 ไร่ หรือร้อยละ 0.01 ของเนื้อที่จังหวัด นิคมอุตสาหกรรมและ

โรงงานอุตสาหกรรม มีเนื้อที่ 13,265 และ 42,266 ไร่ หรือร้อยละ 0.40 และ 1.26 ของเนื้อที่จังหวัด 

ลานตากและแหล่งรับซื้อทางการเกษตร มีเนื้อที่ 1,407 หรือร้อยละ 0.04 ของเนื้อที่จังหวัด 

 6) พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้างอื่น ๆ มีเนื้อที่ 12,378 ไร่ หรือร้อยละ 0.37 ของเนื้อที่

จังหวัด ประกอบด้วย สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ รีสอร์ท โรงแรม เกสต์เฮ้าส์ สุสาน ป่าช้า สถานีบริการ

น้ำมัน และสนามกอล์ฟ  

 2.4.2  พื้นที่เกษตรกรรม (A) มีเนื้อที่ 2,316,913 ไร่ หรือร้อยละ 69.25 ของเนื้อที่จังหวัด 

ประกอบด้วย พื้นที่นา พืชไร่ ไม้ยืนต้น ไม้ผล พืชสวน ทุ่งหญ้าและโรงเรือนเลี้ยงสัตว์ พืชน้ำ สถานที่

เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ และเกษตรผสมผสาน/ไร่นาสวนผสม 

 1) พื้นที่นา (A1) มีเนื้อที่ 721,818 ไร่ หรือร้อยละ 21.58 ของเนื้อที่จังหวัด ได้แก่  

นาร้าง มีเนื้อที่ 38,664 ไร่ หรือร้อยละ 1.16 ของเนื้อที่จังหวัด นาข้าว มีเนื้อที่ 683,020 ไร่ หรือร้อยละ 

20.42 ของเนื้อที่จังหวัด มีพื้นที่ปลูกมากในอำเภอบางน้ำเปรี้ยว อำเภอพนมสารคาม อำเภอเมือง

ฉะเชิงเทรา อำเภอราชสาส์น อำเภอสนามชัยเขต อำเภอคลองเขื่อน อำเภอบางคล้า อำเภอบ้านโพธิ์ 

อำเภอแปลงยาว อำเภอท่าตะเกียบ และอำเภอบางปะกง  

 2) พืชไร่ (A2) มีเนื้อที่ 274,401 ไร่ หรือร้อยละ 8.21 ของเนื้อที่จังหวัด พืชเศษฐกิจ 

ที่สำคัญของจังหวัด ได้แก่ มันสำปะหลัง อ้อย และพืชไร่อ่ืน ๆ  

  (1) มันสำปะหลัง (A204) มีเนื้อที่ 212,020 ไร่ หรือร้อยละ 6.34 ของเนื้อที่

จังหวัด มีพื้นที่ปลูกอยู่ในอำเภอสนามชัยเขต อำเภอพนมสารคาม อำเภอท่าตะเกียบ อำเภอแปลงยาว

และอำเภอบางปะกง  

  (2) อ้อย (A203) มีเนื้อที่ 33,382 ไร่ หรือร้อยละ 1.00 ของเนื้อที่จังหวัด มีพื้นที่

ปลูกมากในเขตอำเภอสนามชัยเขต อำเภอแปลงยาว อำเภอท่าตะเกียบ และอำเภอพนมสารคาม 
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  (3) พืชไร่อื่น ๆ มีเนื้อที่ 28,999 ไร่ หรือร้อยละ 0.87 ของเนื้อที่จังหวัด ได้แก่

ข้าวโพด สับปะรด แตงโม มะเขือเทศ พริก พืชไร่ผสม และไร่ร้าง  

 3) ไม้ยืนต้น (A3) มีเนื้อที่ 837,818 ไร่ หรือร้อยละ 25.03 ของเนื้อที่จังหวัด โดยส่วนใหญ่

ที่ปลูก ได้แก่ ยางพารา ปาล์มน้ำมัน ยูคาลิปตัส สัก และไม้ยืนต้นอ่ืน ๆ  

  (1) ยางพารา (A302) มีเนื้อที่ 431,151 ไร่ หรือร้อยละ 12.89 ของเนื้อที่จังหวัด

ส่วนใหญ่ปลูกอยู่ในอำเภอท่าตะเกียบ อำเภอสนามชัยเขต อำเภอแปลงยาว อำเภอพนมสารคาม อำเภอ

บางคล้า และอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา 

  (2) ยูคาลิปตัส (A304) มีเนื้อที่ 319,414 ไร่ หรือร้อยละ 9.55 ของเนื้อที่จังหวัด

ส่วนใหญ่ปลูกอยู่ในอำเภอสนามชัยเขต อำเภอท่าตะเกียบ อำเภอพนมสารคาม อำเภอแปลงยาว อำเภอ

บางคล้า อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา อำเภอบ้านโพธิ์ อำเภอราชสาส์น และอำเภอคลองเขื่อน 

  (3) ปาล์มน้ำมัน (A303) มีเนื้อที่ 59,265 ไร่ หรือร้อยละ 1.77 ของเนื้อที่จังหวัด

ส่วนใหญ่ปลูกอยู่ในอำเภอสนามชัยเขต อำเภอท่าตะเกียบ อำเภอแปลงยาว อำเภอพนมสารคาม อำเภอ

บางน้ำเปรี้ยว อำเภอราชสาส์น อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา อำเภอบางคล้า อำเภอคลองเขื่อน และอำเภอ

บ้านโพธิ ์

  (4) หมาก (A317) มีเนื้อที่ 12,115 ไร่ หรือร้อยละ 0.36 ของเนื้อที่จังหวัด  

  (5) ไม้ยืนต้นร้าง/เสื่อมโทรม (A300) มีเนื้อที่ 6,407 ไร่ หรือร้อยละ 0.19 ของ

เนื้อที่จังหวัด  

(6) ไม้ยืนต้นผสม (A301) มีเนื้อที่ 3,909 ไร่ หรือร้อยละ 0.12 ของเนื้อที่จังหวัด

  (7) สัก (A305) มีเนื้อที่ 3,098 ไร่ หรือร้อยละ 0.09 ของเนื้อที่จังหวัด  

  (8) ไม้ยืนต้นอื่น ๆ มีเนื้อที่ 2,459 ไร่ หรือร้อยละ 0.06 ของเนื้อที่จังหวัด ได้แก่ 

สะเดา สนประดิพัทธ์ กระถิน ประดู่ ไผ่ปลูกเพื่อการค้า ตีนเป็ด มะฮอกกานี กฤษณา และตะกู  

 4) ไม้ผล (A4) มีเนื้อที่ 84,754 ไร่ หรือร้อยละ 2.53 ของเนื้อที่จังหวัด ไม้ผลที่เป็น 

พืชเศรษฐกิจของจังหวัด ได้แก่ มะม่วง มะพร้าว ไม้ผลผสม และไม้ผลอื่น ๆ 

  (1) มะม่วง (A407) มีเนื้อที่ 27,123 ไร่ หรือร้อยละ 0.81 ของเนื้อที่จังหวัด  

ส่วนใหญ่ปลูกกระจายอยู่ทั่วจังหวัด  

(2) มะพร้าว (A405) มีเนื้อที่ 19,837 ไร่ หรือร้อยละ 0.59 ของเนื้อที่จังหวัด 

ส่วนใหญ่ปลูกกระจายอยู่ทั่วจังหวัด  
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  (3) ไม้ผลผสม (A401) มีเนื้อที่ 9,711 ไร่ หรือร้อยละ 0.29 ของเนื้อที่จังหวัด

ส่วนใหญ่ปลูกกระจายอยู่ทั่วจังหวัด  

  (4) ไม้ผลอื่น ๆ มีเนื้อที่ 28,083 ไร่ หรือร้อยละ 0.84 ของเนื้อที่จังหวัด ได้แก่ 

มะม่วงหิมพานต์ ขนุน ลำไย กล้วย ทุเรียน มะละกอ มะนาว มะขาม ส้มโอ มังคุด แก้วมังกร มะขามเทศ 

กระท้อน เงาะ น้อยหน่า มะปราง มะยงชิด พุทรา ระกำ สละ ฝรั่ง และไม้ผลร้าง/เสื่อมโทรม 

 5) พืชสวน (A5) มีเนื้อที่ 5,411 ไร่ หรือร้อยละ 0.16 ของเนื้อที่จังหวัด ประกอบด้วย 

พืชผัก ไม้ดอกไม้ประดับ พืชสวนผสม และพืชสมุนไพร  

 6) ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์และโรงเรือนเลี้ยงสัตว์ (A7) มีเนื้อที่ 19,888 ไร่ หรือร้อยละ 0.59

ของเนื้อที่จังหวัด ได้แก่ ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์ โรงเรือนเลี้ยงโค กระบือ และม้า โรงเรือนเลี้ยงสัตว์ปีก 

โรงเรือนเลี้ยงสุกร และโรงเรือนร้าง  

7) พืชน้ำ (A8) มีเนื้อที่ 15 ไร่ ได้แก่ บัว  

 8) สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (A9) มีเนื้อที่ 372,319 ไร่ หรือร้อยละ 11.14 ของเนื้อที่

จังหวัด ประกอบด้วยสถานที่เพาะเลี้ยงปลา สถานที่เพาะเลี้ยงกุ้ง สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำผสม สถานที่

เพาะเลี้ยงปู หอย และสถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำผสมร้าง 

 9) เกษตรผสมผสาน/ไร่นาสวนผสม (A0) มีเนื้อที่ 489 ไร่ หรือร้อยละ 0.01 ของเนื้อที่

จังหวัด 

  2.4.3  พื้นที่ป่าไม้ (F) มีเนื้อที่ 541,425 ไร่ หรือร้อยละ 16.20 ของเน้ือที่จังหวัด ประกอบด้วย 

ป่าไม่ผลัดใบรอสภาพฟื้นฟู ป่าไม่ผลัดใบสมบูรณ์ ป่าผลัดใบรอสภาพฟ้ืนฟู ป่าผลัดใบสมบูรณ์ ป่าชายเลน

รอสภาพฟื้นฟู ป่าชายเลนสมบูรณ์ ป่าปลูกสมบูรณ์ และวนเกษตรสมบูรณ์ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นป่าไม่ผลัดใบ

สมบูรณ์ มีเนื้อที่ 394,512 ไร่ หรือร้อยละ 11.80 ของเนื้อที่จังหวัด  

 2.4.4 พื้นที่น้ำ (W) จังหวัดฉะเชิงเทรามีแหล่งน้ำมากมายหลายประเภท กระจายอยู่ทั่วไปทุก

อำเภอ มีเนื้อที่ 103,390 ไร่ หรือร้อยละ 3.09 ของเนื้อที่จังหวัด ได้แก่  

 1) แหล่งน้ำธรรมชาติ (W1) เช่น แม่น้ำ ลำห้วย ลำคลอง หนอง บึง ทะเลสาบ และ

ทะเล มีเนื้อที่ 48,404 ไร่ หรือร้อยละ 1.45 ของเนื้อที่จังหวัด  

 2) แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น (W2) เช่น อ่างเก็บน้ำ บ่อน้ำในไร่นา และคลองชลประทาน มี

เนื้อที่ 54,986 ไร่ หรือร้อยละ 1.64 ของเนื้อที่จังหวัด  
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 2.4.5  พื้นที่เบ็ดเตล็ด (M) ในจังหวัดฉะเชิงเทรามีเนื้อที่ 84,039 ไร่ หรือ ร้อยละ 2.52 ของ

เนื ้อที ่จังหวัด กระจายอยู ่ทั ่วไปทุกอำเภอ โดยอาจจะเป็นทุ ่งหญ้าธรรมชาติ ทุ ่งหญ้าสลับไม้พุ ่ม/  

ไม้ละเมาะ พื้นที่ลุ่ม เหมืองเก่า บ่อขุดเก่า บ่อลูกรัง บ่อดิน พื้นที่กองวัสดุ ที่หินโผล่ พื้นที่ถม นาเกลือ  

นาเกลือร้าง และที่ทิ้งขยะ  
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ตารางที่ 4  สภาพการใช้ที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา ปี พ.ศ. 2564 

สัญลักษณ์ ประเภทการใช้ที่ดิน 
เนื้อที่ 

ไร่ ร้อยละ 
U  พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง  298,608         8.94  

U101 ตัวเมืองและย่านการค้า          10,819               0.32  

U200 หมู่บ้าน/ที่ดินจัดสรรร้าง              620               0.02  

U201 หมู่บ้านบนพื้นราบ         173,052               5.17  

U301 สถานที่ราชการและสถาบันต่าง ๆ          28,390               0.85  

U402 สถานีรถไฟ  64                    -    

U405 ถนน          14,911               0.45  

U406 ทางรถไฟ           1,219               0.04  

U500 พื้นที่อุตสาหกรรมร้าง                 217               0.01  

U501 นิคมอุตสาหกรรม  13,265               0.40  

U502 โรงงานอุตสาหกรรม             42,266               1.26  

U503 ลานตากและแหล่งรับซื้อทางการเกษตร 1,407               0.04  

U601 สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ  2,223               0.07  

U602 รีสอร์ท โรงแรม เกสต์เฮ้าส์  606               0.02  

U603 สุสาน ป่าช้า   1,079               0.03  

U605 สถานีบริการน้ำมัน  273               0.01  

U701 สนามกอล์ฟ 8,197               0.25  

A  พื้นที่เกษตรกรรม  2,316,913       69.25  

A1 พื้นที่นา  721,818          21.58  

A100 นาร้าง    38,664               1.16  

A101 นาข้าว 683,020             20.42  

A2  พืชไร่  274,401           8.21  

A200 ไร่ร้าง   8,071               0.24  

A201 พืชไร่ผสม   69                    -    

A202 ข้าวโพด  699               0.02  

A203 อ้อย   33,382               1.00  

A204 มันสำปะหลัง   212,020               6.34  
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ตารางที่ 4 (ตอ่) 

สัญลักษณ์ ประเภทการใช้ที่ดิน 
เนื้อที่ 

ไร่ ร้อยละ 
A205 สับปะรด    19,964               0.60  

A220 แตงโม    23                    -    

A229 พริก    173               0.01  

A3  ไม้ยืนต้น   837,818          25.03  

A300 ไม้ยืนต้นร้าง/เสื่อมโทรม             6,407               0.19  

A301 ไม้ยืนต้นผสม   3,909               0.12  

A302 ยางพารา         431,151             12.89  

A303 ปาล์มน้ำมัน            59,265               1.77  

A304 ยูคาลิปตัส        319,414               9.55  

A305 สัก   3,098               0.09  

A306 สะเดา                332               0.01  

A307 สนประดิพัทธ์               146                    -    

A308 กระถิน               853               0.03  

A309 ประดู ่                 129                    -    

A315 ไผ่ปลูกเพ่ือการค้า              654               0.02  

A317 หมาก            12,115               0.36  

A319 ตีนเป็ด                  75                    -    

A321 ยมหอม มะฮอกกานี          12                    -    

A322  กฤษณา  113                    -    

A323 ตะกู               145                    -    

A4  ไม้ผล  84,754           2.53  

A400 ไม้ผลร้าง/เสื่อมโทรม 9,979               0.30  

A401 ไม้ผลผสม   9,711               0.29  

A403  ทุเรียน  219               0.01  

A404 เงาะ    24                    -    

A405 มะพร้าว    19,837               0.59  

A407 มะม่วง   27,123               0.81  
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ตารางที่ 4 (ตอ่) 

สัญลักษณ์ ประเภทการใช้ที่ดิน 
เนื้อที่ 

ไร่ ร้อยละ 
A408 มะม่วงหิมพานต์   7,771               0.23  

A409 พุทรา 16                    -    

A410 น้อยหน่า   23                    -    

A411 กล้วย   1,650               0.05  

A412 มะขาม   145                    -    

A413 ลำไย    2,950               0.09  

A414 ฝรั่ง    14                    -    

A415 มะละกอ  190               0.01  

A416 ขนุน   4,569               0.14  

A417 กระท้อน                   40                    -    

A419 มังคุด   68                    -    

A421 ระกำ สละ   15                    -    

A422 มะนาว   190               0.01  

A424 มะขามเทศ   49                    -    

A426 แก้วมังกร   57                    -    

A427 ส้มโอ                 92                    -    

A429 มะปราง มะยงชิด 22                    -    

A5  พืชสวน      5,411           0.16  

A501  พืชสวนผสม                   597               0.02  

A502 พืชผัก               4,647               0.14  

A503 ไม้ดอก ไม้ประดับ                124                    -    

A509 พืชสมุนไพร                 43                    -    

A7  ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์และโรงเรือนเลี้ยงสัตว์    19,888           0.59  

A700 โรงเรือนร้าง                640               0.02  

A701 ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์                  274               0.01  

A702 โรงเรือนเลี้ยงโค กระบือ และม้า               160                    -    

A703 โรงเรือนเลี้ยงสัตว์ปีก             13,371               0.40  
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ตารางที่ 4 (ต่อ) 

สัญลักษณ์ ประเภทการใช้ที่ดิน 
เนื้อที่ 

ไร่ ร้อยละ 
A704 โรงเรือนเลี้ยงสุกร              5,443               0.16  

A8  พืชน้ำ           15               -    

A803 บัว                   15                    -    

A9  สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ    372,319          11.14  

A900 สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำร้าง             41,009               1.23  

A901 สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำผสม             1,263               0.04  

A902 สถานที่เพาะเลี้ยงปลา        205,391               6.14  

A903 สถานที่เพาะเลี้ยงกุ้ง         123,734               3.70  

A904 สถานที่เพาะเลี้ยงปู หอย                 922               0.03  

A0  เกษตรผสมผสาน/ไร่นาสวนผสม         489           0.01  

A001 เกษตรผสมผสาน/ไร่นาสวนผสม               489               0.01  

F  พื้นที่ป่าไม ้  541,425       16.20  

F100 ป่าไม่ผลัดใบรอสภาพฟื้นฟู    6,912               0.21  

F101 ป่าไม่ผลัดใบสมบูรณ์        394,512             11.80  

F200 ป่าผลัดใบรอสภาพฟื้นฟู               4,027               0.12  

F201 ป่าผลัดใบสมบูรณ์    96,601               2.89  

F300 ป่าชายเลนรอสภาพฟื้นฟู    4,223               0.13  

F301 ป่าชายเลนสมบูรณ์   8,397               0.25  

F501 ป่าปลูกสมบูรณ์    26,743               0.80  

F601 วนเกษตรสมบูรณ์ 10                    -    

W  พื้นที่น้ำ   103,390         3.09  

W101 แม่น้ำ ลำห้วย ลำคลอง 45,585               1.36  

W102 หนอง บึง ทะเลสาบ 1,324               0.04  

W103 ทะเล 1,495               0.05  

W201 อ่างเก็บน้ำ  38,564               1.15  

W202 บ่อน้ำในไร่นา    10,808               0.32  

W203 คลองชลประทาน   5,614               0.17  
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ตารางที่ 4 (ต่อ) 

สัญลักษณ์ ประเภทการใช้ที่ดิน 
เนื้อที่ 

ไร่ ร้อยละ 
M  พื้นที่เบ็ดเตล็ด  84,039         2.52  

M101 ทุ่งหญ้าธรรมชาติ   4,931               0.15  

M102 ทุ่งหญ้าสลับไม้พุ่ม/ไม้ละเมาะ  36,053               1.08  

M201 พื้นที่ลุ่ม  13,796               0.41  

M201+A204 พื้นที่ลุ่ม+มันสำปะหลัง  378               0.01  

M300 เหมืองเก่า บ่อขุดเก่า  8,545               0.26  

M302 บ่อลูกรัง    1,758               0.05  

M304 บ่อดิน  5,668               0.17  

M401 พื้นที่กองวัสดุ 20                    -    

M403 ที่หินโผล่   43                    -    

M405 พื้นที่ถม    7,583               0.23  

M500 นาเกลือร้าง  467               0.01  

M501 นาเกลือ 3,892               0.12  

M701 ที่ทิ้งขยะ        905               0.03  

รวมทั้งหมด 3,344,375     100.00  

ที่มา:  จากการวิเคราะห์โดยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ กลุ่มวิเคราะห์สภาพการใช้ที่ดิน 
        กองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน 
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2.5 สภาพการใช้ที่ดินจังหวัดชุมพร ปี พ.ศ. 2564 

  จังหวัดชุมพร มีเนื้อที่ทั้งหมด 3,755,630 ไร่ สามารถจำแนกประเภทการใช้ที่ดินได้ออกเป็น  

5 ประเภท คือ พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง (U) มีเนื้อที่ 139,194 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 3.69 ของเนื้อที่

จังหวัด พื้นที่เกษตรกรรม (A) มีเนื้อที่ 2,563,699 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 68.28 ของเนื้อที่จังหวัด พื้นที่ป่าไม้ (F) 

มีเนื ้อที ่ 957,107 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 25.48 ของเนื ้อที ่จังหวัด พื ้นที ่น้ำ (W) มีเนื ้อที ่ 35,854 ไร่  

คิดเป็นร้อยละ 0.96 ของเนื้อที่จังหวัด และพื้นที่เบ็ดเตล็ด (M) มีเนื้อที่ 59,776 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 1.59 

ของเนื้อที่จังหวัด โดยการใช้ประโยชน์ในพื้นที่แต่ละประเภทมีรายละเอียด (ภาพที่ 5 และตารางที่ 5) 

ดังนี ้

 2.5.1 พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง (U) 139,194 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 3.69 ของเนื้อที่จังหวัด 

ประกอบด้วย ตัวเมืองและย่านการค้า หมู่บ้าน สถานที่ราชการและสถาบันต่าง ๆ สถานีคมนาคม  

ย่านอุตสาหกรรม สิ่งปลูกสร้างอื่น ๆ และสนามกอล์ฟ 

  1) ตัวเมืองและย่านการค้า (U1) มีเนื้อที่ 9,829 ไร่ หรือร้อยละ 0.26 ของเนื้อที่จังหวัด

เป็นแหล่งชุมชนหนาแน่นและแหล่งการค้า ประกอบด้วย บ้านเรือน อาคารพาณิชย์ สถานที่ราชการและ

สถาบันต่าง ๆ และห้างสรรพสินค้า เป็นต้น โดยตัวเมืองและย่านการค้าจะอยู่ตามตัวอำเภอ ซึ่งจังหวัด

ชุมพร   มีทั้งหมด 8 อำเภอ ได้แก่ อำเภอปะทิว อำเภอเมืองชุมพร อำเภอท่าแซะ อำเภอหลังสวน 

อำเภอทุ่งตะโก อำเภอสวี อำเภอละแม  และอำเภอพะโต๊ะ  

  2) หมู่บ้าน (U2) มีเนื ้อที ่ 80,198 ไร่ หรือร้อยละ 2.14 ของเนื้อที ่จังหวัด ได้แก่ 

หมู่บ้านบนพื้นที่ราบ  

  3) สถานที่ราชการและสถาบันต่าง ๆ (U3) มีเนื้อที่ 19,655 ไร่ หรือร้อยละ 0.52  

ของเนื้อที่จังหวัด ได้แก่ สถานที่ราชการและสถาบันต่าง ๆ ร้าง มีเนื้อที่ 18 ไร่  และสถานที่ราชการและ

สถาบันต่าง ๆ มีเนื้อที่ 19,637 ไร่ หรือร้อยละ 0.52 ของเนื้อที่จังหวัด เช่น สำนักงานของหน่วยงาน

ราชการ ศูนย์วิจัยและพัฒนาฯ การไฟฟ้า การประปา วัด มหาวิทยาลัยวิทยาลัย โรงเรียน อนามัย เช่น 

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ วิทยาเขตชุมพร วิทยาลัยการอาชีพท่าแพ วิทยาลัยประมงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ 

วิทยาลัยพละศึกษาชุมพร ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งชุมพร ศูนย์วิจัยพัฒนาเกษตรชุมพร 

ศูนย์วิจัยพืชชุมพร วัดพระบรมธาตุสวี วัดพระธาตุสวี และวัดถ้ำโพงพาง เป็นต้น 
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  4) สถานีคมนาคม (U4) มีเนื้อที่ 16,712 ไร่ หรือร้อยละ 0.44 ของเนื้อที่จังหวัด ได้แก่ 

สนามบิน (ท่าอากาศยานชุมพร) ตั้งอยู่ที่อำเภอปะทิว สถานีรถไฟ  ท่าเรือ ถนน และทางรถไฟ มีเนื้อที่ 

2,192 187 25 10,867 และ 3,441 ไร่ หรือร้อยละ 0.06 0.00 0.00 0.29 และ 0.09 ของเนื้อที่จังหวัด  

  5) ย่านอุตสาหกรรม (U5) ) มีเนื้อที่ 10,331 ไร่ หรือร้อยละ 0.27 ของเนื้อที่จังหวัด 

ได้แก่พื้นที่อุตสาหกรรมร้าง โรงงานอุตสาหกรรม (เช่น โรงงานปาล์มน้ำมันโอลีน ชุมพรอุตสาหกรรม

น้ำมันปาล์ม จำกัด ไทยแสงรับเบอร์ ) และลานตากและแหล่งรับซื้อทางการเกษตร (เช่น ลานรับซื้อ

ปาล์ม) มีเนื้อที่ 121  9,441 และ 769 ไร่ หรือร้อยละ 0.00 0.25 และ 0.02 ของเนื้อที่จังหวัด  

  6) พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้างอื่น ๆ (U6) มีเนื้อที่ 2,244 ไร่ หรือร้อยละ 0.05 ของ

เนื้อที่จังหวัด ได้แก่   

  (1) สถานที่ร้าง มีเนื้อที่ 63 ไร ่

  (2) สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ มีเนื้อที่ 835 ไร่ หรือร้อยละ 0.02 ของเนื้อที่จังหวัด 

เช่น ห้างสรรพสินค้า สวนสาธารณะ และร้านอาหาร เป็นต้น  

  (3) โรงแรม รีสอร์ท เกสต์เฮ้าส์ มีเนื้อที่ 837 ไร่ หรือร้อยละ 0.02 ของเนื้อที่

จังหวัด พบมากที่อำเภอเมืองชุมพร อำเภอปะทิว และอำเภอหลังสวน เป็นต้น เช่น โรงแรมโนโวเทล 

โรงแรมเมอซี่ ตั้งอยู่ในอำเภอเมืองชุมพร   

  (4) สุสาน ป่าช้า มีเนื้อที่ 131 ไร่ เช่น สุสานหัวเฉียว ตั้งอยู่ที่อำเภอละแม และ

สุสานคริสต์ ตั้งอยู่ที่อำเภอเมืองชุมพร เป็นต้น 

  (5) สถานีบริการน้ำมัน (U605) มีเนื้อที่ 378 ไร่ หรือร้อยละ 0.01 ของเนื้อที่

จังหวัด เช่น ปั๊มน้ำมันปตท. ปั๊มน้ำมันเชลล์ ปั๊มน้ำมันบางจาก และปั๊มน้ำมันเอสโซ่ เป็นต้น พบกระจาย

อยู่เกือบทุกอำเภอ 

  7) สนามกอล์ฟ (U701) มีเนื้อที่ 225 ไร่ หรือร้อยละ 0.01 ของเนื้อที่จังหวัด พบที่

อำเภอเมืองชุมพร 

 2.5.2 พื้นที่เกษตรกรรม (A) มีเนื้อที่ 2,563,699 ไร่ หรือร้อยละ 68.28 ของเนื้อที่จังหวัด 

ประกอบด้วย พื้นที่นา พืชไร่ ไม้ยืนต้น ไม้ผล พืชสวน พืชน้ำ ทุ่งหญ้าและโรงเรือนเลี้ยงสัตว์ และสถานที่

เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 

  1) พื้นที่นา (A1) มีเนื้อที่ 15,015 ไร่ หรือร้อยละ 0.40 ของเนื้อที่จังหวัด ได้แก่ 
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  (1) นาร้าง (A100) มีเนื ้อที ่ 8,843 ไร่ หรือร้อยละ 0.24 ของเนื ้อที ่จังหวัด  

พบมากที่อำเภอเมืองชุมพร อำเภอหลังสวน และอำเภอสวี เป็นต้น 

  (2) นาข้าว (A101) มีเนื ้อที ่ 6,172 ไร่ หรือร้อยละ 0.16 ของเนื ้อที ่จังหวัด  

พบปลูกมากที่อำเภอเมืองชุมพร อำเภอท่าแซ  และอำเภอปะทิว เป็นต้น   

  2) พืชไร่ (A2) มีเนื้อที่ 6,110 ไร่ หรือร้อยละ 0.16 ของเนื้อที่จังหวัด พืชไร่ที่สำคัญ 

ได้แก่  

  (1) สับปะรด (A205) เนื ้อที ่ 5,857 ไร่ หรือร้อยละ 0.16 ของเนื้อที ่จังหวัด  

พบปลูกมากที่อำเภอท่าแซะ อำเภอปะทิว และสวี เป็นต้น โดยส่วนใหญ่ จะปลูกสับปะรดแซมใน 

สวนยางพารา และปลูกแซมในสวนปาล์มน้ำมัน ในช่วงอายุ 3 ปีแรก บางส่วนปลูกสับปะรดเป็นพืชหลัก

ชนิดเดียว นอกจากนี้ยังมีการปลูกสับปะรดแซมในสวนมะพร้าวและทุเรียน แต่ไม่มากนัก 

  (2) แตงโม (A220) มีเนื้อที่ 133 ไร่ พบปลูกที่อำเภอปะทิว และอำเภอละแม 

  (3) ข้าวโพด (A220) มีเนื้อที่ 75 ไร่ พบปลูกที่อำเภอปะทิว 

  (4) พืชไร่อื่น ๆ ที่พบได้แก่ พืชไร่ร้าง และพริก มีเนื้อที่รวม 45 ไร ่

  3) ไม้ยืนต้น (A3) มีเนื้อที่ 2,060,608 ไร่ หรือร้อยละ 54.89 ของเนื้อที่จังหวัด ไม้ยืนต้น

ที่สำคัญทางเศรษฐกิจ ได้แก่ 

  (1) ปาล์มน้ำมัน (A303) มีเนื้อที่ 1,153,615 ไร่ หรือร้อยละ 30.72 ของเนื้อที่

จังหวัด พบปลูกอยู่ทุกอำเภอ โดยปลูกมากที่สุดที่อำเภอท่าแซะ รองลงมาอำเภอปะทิว และอำเภอสวี 

ส่วนใหญ่ปลูกปาล์มน้ำมันเป็นพืชหลักชนิดเดียว และนอกจากนี้ยังพบพื้นที่ปลูกปาล์มน้ำมันร่วมกับพืช

ชนิดอื่น ๆ เช่น มะพร้าว ไม้ผลผสม กาแฟ และหมาก เป็นต้น 

   (2) ยางพารา (A302) มีเนื้อที่ 817,456 ไร่ หรือร้อยละ 21.77 ของเนื้อที่จังหวัด    

พบปลูกอยู่ทุกอำเภอ โดยปลูกมากที่สุดที่อำเภอปะทิว รองลงมาอำเภอท่าแซะ และอำเภอสวี ส่วนใหญ่

ปลูกยางพาราเป็นพืชหลักชนิดเดียว และนอกจากนี้ยังพบพื้นที่ปลูกยางพาราร่วมกับพืชชนิดอื่น ๆ เช่น 

ไม้ผลผสม มะพร้าว กล้วย และกาแฟ เป็นต้น 

   (3) กาแฟ (A312) มีเนื้อที่ 57,265 ไร่ หรือร้อยละ 1.52 ของเนื้อที่จังหวัด พบ

ปลูกอยู่ทุกอำเภอ โดยปลูกมากที่สุดที่อำเภอท่าแซะ รองลงมาอำเภอสวี และอำเภอพะโต๊ะ การปลูก

กาแฟมีทั้งปลูกเป็นพืชหลักชนิดเดียว และปลูกร่วมกับพืชชนิดอื่น ๆ เช่น ไม้ผลผสม ทุเรียน ปาล์มน้ำมัน 

และยางพารา เป็นต้น จังหวัดชุมพรเป็นแหล่งใหญ่อีกพื้นที่หนึ่งนอกจากจังหวัดระนองและสุราษฎร์ธานี
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ที่ประสบความสำเร็จการในการปลูกกาแฟ โดยมีแหล่งปลูกที่มีคุณภาพอยู่ที่ตำบลเขาทะลุ อำเภอสวี ซึ่ง

กลุ่มชาวบ้านที่ปลูกกาแฟ มีการรวมตัวกันเป็นกลุ่มในชื่อ “กลุ่มเกษตรกรทำสวนเขาทะลุ ผลิตกาแฟใน

ชื่อแบรนด์ กาแฟเขาทะลุ ส่งออกจำหน่ายทั่วประเทศ 

  (4) ไม้ยืนต้นอ่ืน ๆ ที่พบได้แก่ ไม้ยืนต้นร้าง/เสื่อมโทรม ไม้ยืนต้นผสม ยูคาลิปตัส 

สัก สนประดิพัทธ์ กระถิน หมาก และกฤษณา มีเนื้อที่ 32,272 ไร่ หรือร้อยละ 0.88 ของเนื้อที่จังหวัด  

  4) ไม้ผล (A4) มีเนื้อที่ 447,155 ไร่ หรือร้อยละ 11.91 ของเนื้อที่จังหวัด ที่พบมาก

ได้แก ่

  (1) ไม้ผลผสม (A401) มีเนื้อที่ 230,731 ไร่ หรือร้อยละ 6.15 ของเนื้อที่จังหวัด 

พบปลูกอยู่ทุกอำเภอ โดยปลูกมากที่สุดที่อำเภอท่าแซะ รองลงมาอำเภอสวี และอำเภอพะโต๊ะ ไม้ผล  

ที่ปลูก เช่น ทุเรียน มังคุด มะพร้าว ลางสาด ลองกอง เป็นต้น นอกจากนี้ยังพบการปลูกไม้ผลผสม

ร่วมกับไม้ยืนต้น เช่น ปาล์มน้ำมัน กาแฟ หมาก และยางพารา  

  (2) ทุเรียน (A403) มีเนื้อที่ 113,630 ไร่ หรือร้อยละ 3.03 ของเนื้อที่จังหวัด  

พบปลูกอยู่ทุกอำเภอ โดยปลูกมากที่สุดที ่อำเภอสวี รองลงมาอำเภอทุ่งตะโก และอำเภอท่าแซะ  

ส่วนใหญ่ปลูกทุเรียนเป็นพืชหลักชนิดเดียว นอกจากนี้ยังพบพื้นที่ปลูกทุเรียนร่วมกับพืชชนิดอื่น ๆ เช่น 

กล้วย มังคุด ลางสาด ลองกอง มะพร้าว และกาแฟ เป็นต้น 

  (3) มะพร้าว (A405) มีเนื้อที่ 75,069 ไร่ หรือร้อยละ 2.00 ของเนื้อที่จังหวัด  

พบปลูกอยู่ทุกอำเภอ โดยปลูกมากที่สุดที่อำเภอเมืองชุมพร รองลงมาอำเภอสวี และอำเภอหลังสวน 

ส่วนใหญ่ปลูกมะพร้าวร่วมกับพืชชนิดอื่น ๆ เช่น ปาล์มน้ำมัน ยางพารา กล้วย และมังคุด เป็นต้น และ

บางส่วนจะปลูกมะพร้าวเป็นพืชหลักชนิดเดียว 

  (4) กล้วย (A411) เนื ้อที ่ 12,452 ไร่ หรือร้อยละ 0.33 ของเนื ้อที ่จังหวัด  

พบปลูกอยู่ทุกอำเภอ โดยปลูกมากที่สุดที่อำเภอท่าแซะ รองลงมาอำเภอสวี และอำเภอปะทิว ส่วนใหญ่

ปลูกกล้วยร่วมกับพืชชนิดอื่น ๆ เช่น ทุเรียน ปาล์มน้ำมัน  และยางพาราในช่วงอายุ 3 ปีแรก และ

มะพร้าว เป็นต้น และบางส่วนจะปลูกกล้วยเป็นพืชหลักชนิดเดียว  

  (5) ไม้ผลอื่น ๆ ที่พบได้แก่ ไม้ผลร้าง/ไม้ผลเสื่อมโทรม ส้ม เงาะ ลิ้นจี่  มะม่วง 

หิมพานต์ ลำไย มะละกอ ชมพู่ มังคุด ลางสาด ลองกอง ระกำ สละ  มะนาว แก้วมังกร ส้มโอ และมะไฟ 

ละไม มีเนื้อที่ 15,273 ไร่ หรือร้อยละ 0.40 ของเนื้อที่จังหวัด 

  5) พืชสวน (A5) มีเนื้อที่ 385 ไร่ หรือร้อยละ 0.01 ของเนื้อที่จังหวัด ได้แก่   
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  (1) พืชผัก (A502) มีเนื้อที่ 350 ไร่ หรือร้อยละ 0.01 ของเนื้อที่จังหวัด พบปลูกมาก

ที่อำเภอท่าแซะ อำเภอละแม และอำเภอสวี เป็นต้น 

  (2) พริกไทย (A505) มีเนื้อที่ 16 ไร่ พบปลูกที่อำเภอท่าแซะ อำเภอปะทิว และ

อำเภอหลังสวน 

  (3) พืชสมุนไพร (A509) มีเนื้อที่ 19 ไร่ พบปลูกที่อำเภอละแม  

  6) ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์และโรงเรือนเลี้ยงสัตว์ (A7) มีเนื้อที่ 902 ไร่ หรือร้อยละ 0.02 

ของเนื้อที่จังหวัด ได้แก่ โรงเรือนร้าง ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์ โรงเรือนเลี้ยงโค กระบือ และม้า โรงเรือนเลี้ยง

สัตว์ปีก และโรงเรือนเลี้ยงสุกร 

  (1) โรงเรือนเลี้ยงสัตว์ปีก (A703) มีเนื้อที่ 419 ไร่ หรือร้อยละ 0.01 ของเนื้อที่

จังหวัดพบมากที่อำเภอหลังสวน อำเภอท่าแซะ และอำเภอปะทิว เป็นต้น 

  (2) โรงเรือนเลี้ยงสุกร (A704) มีเนื้อที่ 338 ไร่ หรือร้อยละ 0.01 ของเนื้อที่

จังหวัด พบมากที่อำเภอเมืองชุมพร อำเภอท่าแซะ และอำเภอสวี เป็นต้น 

  (3) โรงเรือนเลี้ยงโค กระบือ และม้า (A702) มีเนื้อที่ 89 ไร่ พบที่อำเภอท่าแชะ 

และอำเภอประทิว  

  (4) ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์ (A701) มีเนื้อที่ 56 ไร่ พบที่อำเภอท่าแชะ และอำเภอ 

หลังสวน 

  7) พืชน้ำ (A8) มีเนื้อที่ 8 ไร่ หรือร้อยละ 0.00 ของเนื้อที่จังหวัด ได้แก่ บัว พบที่อำเภอ

ปะทิว 

  8) สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (A9) มีเนื้อที่ 33,516 ไร่ หรือร้อยละ 0.89 ของเนื้อที่

จังหวัด ได้แก่ สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำร้าง สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำผสม สถานที่เพาะเลี้ยงปลา สถานที่

เพาะเลี้ยงกุ้ง และสถานที่เพาะเลี้ยงปู หอย 

  (1) สถานที่เพาะเลี้ยงกุ้ง (A903) มีเนื้อที่ 28,862 ไร่ หรือร้อยละ 0.77 ของเนื้อที่

จังหวัด พบมากที่อำเภอเมืองชุมพร อำเภอสวี และอำเภอปะทิว เป็นต้น 

  (2) สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำร้าง (A900) มีเนื้อที่ 4,410 ไร่ หรือร้อยละ 0.12 

ของเนื้อที่จังหวัด ส่วนใหญ่เป็นบ่อเลี้ยงกุ้งร้าง พบมากที่อำเภอเมืองชุมพร อำเภอหลังสวน และอำเภอ

ทุ่งตะโก เป็นต้น 
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  (3) สถานที่เพาะเลี ้ยงปลา (A902) มีเนื ้อที ่ 116 ไร่  พบมากที่อำเภอปะทิว 

อำเภอท่าแซะ และอำเภอหลังสวน เป็นต้น 

  (4) สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำผสม (A901) มีเนื้อที่ 115 ไร่ พบมากที่อำเภอ 

เมืองชุมพร อำเภอหลังสวน และอำเภอละแม เป็นต้น    

  (5) สถานที่เพาะเลี้ยงปู หอย (A904) มีเนื้อที่ 13 ไร่ พบที่อำเภอหลังสวน 

 2.5.3 พื้นที่ป่าไม้ (F) มีเนื้อที่ 957,107 ไร่ หรือร้อยละ 25.48 ของเนื้อที่จังหวัด ได้แก่ ป่า 

ไม่ผลัดใบ ป่าผลัดใบ ป่าชายเลน ป่าพรุ และป่าปลูก 

  1) ป่าไม่ผลัดใบ (F1) มีเนื้อที่ 899,070 ไร่ หรือร้อยละ 23.94 ของเนื้อที่จังหวัด ได้แก่

ป่าไม่ผลัดใบรอสภาพฟื้นฟู พบกระจายอยู่ทุกอำเภอ โดยพบมากที่อำเภอท่าแซะ อำเภอพะโต๊ะ และ

อำเภอสว ีและป่าไม่ผลัดใบสมบูรณ์ พบกระจายอยู่ทุกอำเภอ โดยพบมากที่อำเภอพะโต๊ะ อำเภอท่าแซะ 

และอำเภอเมืองชุมพร เป็นต้น 

  2) ป่าชายเลน (F3) มีเนื้อที่ 42,910 ไร่ หรือร้อยละ 1.14 ของเนื้อที่จังหวัด ได้แก่  

ป่าชายเลนรอสภาพฟื้นฟู พบมากที่อำเภอเมืองชุมพร อำเภอประทิว และอำเภอหลังสวน และป่าชายเลน

สมบูรณ์ พบมากที่อำเภอเมืองชุมพร อำเภอสวี และอำเภอทุ่งตะโก เป็นต้น 

  3) ป่าผลัดใบ (F2) มีเนื้อที่ 14,327 ไร่ หรือร้อยละ 0.38 ของเนื้อที่จังหวัด ได้แก่  

ป่าผลัดใบรอสภาพฟื้นฟู พบที่อำเภอปะทิว และป่าผลัดใบสมบูรณ์ พบที่อำเภอท่าแซะ และอำเภอปะทิว 

เป็นต้น 

  4) ป่าพรุ (F4) มีเนื้อที่ 359 ไร่ หรือร้อยละ 0.01 ของเนื้อที่จังหวัด ได้แก่ ป่าพรุ  

รอสภาพฟื้นฟู และป่าพรุสมบูรณ์ พบที่อำเภอเมืองชุมพร 

  5) ป่าปลูก (F5) มีเนื้อที่ 441 ไร่ หรือร้อยละ 0.01 ของเนื้อที่จังหวัด ได้แก่ ป่าปลูก

สมบูรณ์ พบปลูกที่อำเภอปะทิว และอำเภอละแม 

 2.5.4 พื้นที่น้ำ (W) มีเนื้อที่ 35,854 ไร่ หรือร้อยละ 0.96 ของเนื้อที่จังหวัด ได้แก่ แหล่งน้ำ

ธรรมชาติ และแหล่งน้ำที่สร้างขึ้น 

  1) แหล่งน้ำธรรมชาติ (W1) ได้แก่ แม่น้ำ ลำห้วย ลำคลอง หนอง บึง ทะเลสาบ และ

ทะเล  มีเนื้อที่ 26,306 ไร่ หรือร้อยละ 0.70 ของเนื้อที่จังหวัด แหล่งน้ำธรรมชาติที่สำคัญ ได้แก่  แม่น้ำ

ชุมพร แม่น้ำ ท่าตะเภา และคลองหัววังพนังตัก อยู่ในพื้นที่อำเภอเมืองชุมพร คลองรับร่อ และคลอง  

ท่าแซะ อยู่ในพื้นที่อำเภอท่าแซะ แม่น้ำสวี และคลองสวีเฒ่า อยู่ในพื้นที่อำเภอสวี แม่น้ำตะโก อยู่ใน
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พื้นที่อำเภอทุ่งตะโก แม่น้ำหลังสวน อยู่ในพื้นที่อำเภอหลังสวน และอำเภอพะโต๊ะ ส่วนคลองละแม อยู่

ในพื้นที่อำเภอละแม 

  2) แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น (W2) ได้แก่ อ่างเก็บน้ำ บ่อน้ำในไร่นา และคลองชลประทาน  

มีเนื้อที่ 9,548 ไร่ หรือร้อยละ 0.26 ของเนื้อที่จังหวัด อ่างเก็บน้ำที่สำคัญ เช่น อ่างเก็บน้ำคุริง อยู่ใน

พื้นที่อำเภอท่าแซะ เป็นต้น  

 2.5.5 พื้นที่เบ็ดเตล็ด (M) มีเนื้อที่ 59,776 ไร่ หรือร้อยละ 1.59 ของเนื้อที่จังหวัด ได้แก่  

ทุ่งหญ้าและไม้ละเมาะ พื้นที่ลุ่ม เหมืองแร่ บ่อขุด พื้นที่เบ็ดเตล็ดอ่ืน ๆ หาดทราย และที่ทิ้งขยะ 

  1) ทุ่งหญ้าและไม้ละเมาะ (M1) มีเนื้อที่ 49,390 ไร่ หรือร้อยละ 1.31 ของเนื้อที่

จังหวัด ได้แก่ ทุ่งหญ้าธรรมชาติ พบมากที่อำเภอเมืองชุมพร อำเภอหลังสวน และอำเภอปะทิว และ

หญ้าสลับไม้พุ่ม/ ไม้ละเมาะ พบมากที่อำเภอพะโต๊ะ อำเภอปะทิว และอำเภอสวี เป็นต้น 

  2) พื้นที่ลุ่ม (M2) มีเนื้อที่ 1,913 ไร่ หรือร้อยละ 0.05 ของเนื้อที่จังหวัด พบมากที่

อำเภอเมืองชุมพร อำเภอละแม และอำเภอท่าแซะ เป็นต้น 

  3) เหมืองแร่ บ่อขุด (M3) มีเนื้อที่ 5,805 ไร่ หรือร้อยละ 0.16 ของเนื้อที่จังหวัด ได้แก่ 

เหมืองเก่า บ่อขุดเก่า พบมากที่อำเภออำเภอเมืองชุมพร อำเภอพะโต๊ะ และอำเภอหลังสวน เหมืองแร่ 

พบที่อำเภอเมืองชุมพร อำเภอทุ่งตะโก และอำเภอปะทิว บ่อลูกรัง พบมากที่อำเภอเมืองชุมพร อำเภอ

ปะทิว และอำเภอหลังสวน บ่อทราย พบที่อำเภอละแม อำเภอสวี และอำเภอหลังสวน และบ่อดิน  

พบมากที่อำเภอเมืองชุมพร เป็นต้น  

  4) พื้นที่เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ (M4) มีเนื้อที่ 2,224 ไร่ หรือร้อยละ 0.06 ของเนื้อที่จังหวัด 

ได้แก่ พื้นที่กองวัสดุ พบที่อำเภอหลังสวน และพื้นที่ถม พบมากที่อำเภอเมืองชุมพร อำเภอหลังสวน 

และอำเภอท่าแซะ เป็นต้น 

  5) หาดทราย (M6) มีเนื้อที่ 378 ไร่ หรือร้อยละ 0.01 ของเนื้อที่จังหวัด พบมากที่

อำเภอหลังสวน อำเภอปะทิว และอำเภอเมืองชุมพร เป็นต้น  

  6) ที่ทิ้งขยะ (M7) มีเนื้อที่ 66 ไร ่พบที่อำเภอหลังสวน และอำเภอละแม 
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ตารางที่ 5  สภาพการใช้ที่ดินจังหวัดชุมพร ปี พ.ศ. 2564 

สัญลักษณ์ ประเภทการใช้ที่ดิน 
เนื้อที่ 

ไร่ ร้อยละ 
U  พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง        139,194             3.69  

U101 ตัวเมืองและย่านการค้า 9,829  0.26  

U201 หมู่บ้านบนพื้นราบ 80,198  2.14  

U300 สถานที่ราชการและสถาบันต่าง ๆ ร้าง 18                         -    

U301 สถานที่ราชการและสถาบันต่าง ๆ 19,637  0.52  

U401 สนามบิน 2,192  0.06  

U402 สถานีรถไฟ   187                         -    

U404 ท่าเรือ 25                         -    

U405 ถนน 10,867  0.29  

U406 ทางรถไฟ 3,441  0.09  

U500 พื้นที่อุตสาหกรรมร้าง  121                         -    

U502 โรงงานอุตสาหกรรม   9,441  0.25  

U503 ลานตากและแหล่งรับซื้อทางการเกษตร 769  0.02  

U600 สถานที่ร้าง  63                         -    

U601 สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ  835  0.02  

U602 รีสอร์ท โรงแรม เกสต์เฮ้าส์ 837  0.02  

U603 สุสาน ป่าช้า   131                         -    

U605 สถานีบริการน้ำมัน  378                    0.01  

U701 สนามกอล์ฟ 225  0.01  

A  พื้นที่เกษตรกรรม      2,563,699           68.28  

A1 พื้นที่นา           15,015                 0.40  

A100 นาร้าง    8,843  0.24  

A101 นาข้าว 6,172  0.16  

A2  พืชไร่  6,110                 0.16  

A200 ไร่ร้าง 20                         -    

A202 ข้าวโพด  75                         -    

A205 สับปะรด   5,857  0.16  
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ตารางที่ 5 (ตอ่) 

สัญลักษณ์ ประเภทการใช้ที่ดิน 
เนื้อที่ 

ไร่ ร้อยละ 
A205 สับปะรด   5,829              0.16  

A220 แตงโม 133                         -    

A229 พริก   25                         -    

A3  ไม้ยืนต้น  2,060,608               54.89  

A300 ไม้ยืนต้นร้าง/เสื่อมโทรม 14,363  0.38  

A301 ไม้ยืนต้นผสม   10,097  0.27  

A302 ยางพารา   817,456  21.77  

A303 ปาล์มน้ำมัน   1,153,615  30.72  

A304 ยูคาลิปตัส 13                         -    

A305 สัก   199  0.01  

A307 สนประดิพัทธ์  151  0.01  

A308 กระถิน 890  0.03  

A312 กาแฟ 57,265  1.52  

A317 หมาก   6,315  0.17  

A322 กฤษณา  244  0.01  

A307 สนประดิพัทธ์  151  0.01  

A4  ไม้ผล  447,155               11.91  

A400 ไม้ผลร้าง/เสื่อมโทรม 382  0.01  

A401 ไม้ผลผสม   230,731  6.15  

A402 ส้ม 502  0.01  

A403 ทุเรียน 113,630  3.03  

A404 เงาะ   720  0.02  

A405 มะพร้าว   75,069  2.00  

A406 ลิ้นจี่   12                         -    

A408 มะม่วงหิมพานต์   95                         -    

A411 กล้วย   12,452  0.33  

A413 ลำไย  49                         -    
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ตารางที่ 5 (ต่อ) 

สัญลักษณ์ ประเภทการใช้ท่ีดิน 
เนื้อท่ี 

ไร่ ร้อยละ 
A415 มะละกอ 696  0.02 
A418 ชมพู่ 10                         -  
A419 มังคุด 6,300  0.17 
A420 ลางสาด ลองกอง  5,572  0.15 
A421 ระกำ สละ 76                         -  
A422 มะนาว  274  0.01 
A426 แก้วมังกร 50                         -  
A427 ส้มโอ 433  0.01 
A430 มะไฟ ละไม 102                         -  
A5  พืชสวน  385                 0.01 

A502 พืชผัก   350  0.01 
A505 พริกไทย 16                         -  
A509 พืชสมุนไพร 19                         -  
A7  ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์และโรงเรือนเลี้ยงสัตว์  902                 0.02 

A701 ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์   56                         -  
A702 โรงเรือนเลี้ยงโค กระบือ และม้า 89                         -  
A703 โรงเรือนเลี้ยงสัตว์ปีก  419                    0.01 
A704 โรงเรือนเลี้ยงสุกร  338                    0.01 
A8  พืชน้ำ                  8              -  

A803 บัว   8                    -  
A9  สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ             33,516                 0.89 

A900 สถานท่ีเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำร้าง             4,410                   0.12 
A901 สถานท่ีเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำผสม               115                         -  
A902 สถานท่ีเพาะเลี้ยงปลา               116                         -  
A903 สถานท่ีเพาะเลี้ยงกุ้ง           28,862                    0.77 
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ตารางที่ 5 (ต่อ) 

สัญลักษณ์ ประเภทการใช้ที่ดิน 
เนื้อที่ 

ไร่ ร้อยละ 
A904 สถานที่เพาะเลี้ยงปู หอย                13                         -    

F  พื้นที่ป่าไม ้       957,107           25.48  

F100 ป่าไม่ผลัดใบรอสภาพฟื้นฟู  27,498  0.73  

F101 ป่าไม่ผลัดใบสมบูรณ์   871,572  23.21  

F200 ป่าผลัดใบรอสภาพฟื้นฟู  127                         -    

F201 ป่าผลัดใบสมบูรณ์ 14,200  0.38  

F300 ป่าชายเลนรอสภาพฟื้นฟู   3,074  0.08  

F301 ป่าชายเลนสมบูรณ์   39,836  1.06  

F400 ป่าพรุรอสภาพฟื้นฟู  18                         -    

F401 ป่าพรุสมบูรณ์   341  0.01  

F501 ป่าปลูกสมบูรณ์   441  0.01  

W  พื้นที่น้ำ          35,854             0.96  

W101 แม่น้ำ ลำห้วย ลำคลอง 23,972  0.64  

W102 หนอง บึง ทะเลสาบ 2,334  0.06  

W201 อ่างเก็บน้ำ  2,259  0.06  

W202 บ่อน้ำในไร่นา 6,983  0.19  

W203 คลองชลประทาน 306  0.01  

M  พื้นที่เบ็ดเตล็ด          59,776             1.59  

M101 ทุ่งหญ้าธรรมชาติ   15,039  0.40  

M102 ทุ่งหญ้าสลับไม้พุ่ม/ไม้ละเมาะ 34,351  0.91  

M201 พื้นที่ลุ่ม 1,913  0.05  

M300 เหมืองเก่า บ่อขุดเก่า 2,448  0.07  

M301 เหมืองแร่ 469  0.01  

M302 บ่อลูกรัง 2,124  0.06  

M303 บ่อทราย    328  0.01  

M304 บ่อดิน 436  0.01  

M401 พื้นที่กองวัสดุ 73                         -    
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ตารางที่ 5 (ต่อ) 

สัญลักษณ์ ประเภทการใช้ที่ดิน 
เนื้อที่ 

ไร่ ร้อยละ 
M405 พื้นที่ถม    2,151  0.06  

M601 หาดทราย   378  0.01  

M701 ที่ทิ้งขยะ  66                         -    

รวมทั้งหมด  3,755,630     100.00  

ที่มา:  จากการวิเคราะห์โดยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ กลุ่มวิเคราะห์สภาพการใช้ที่ดิน 
        กองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน 

2.6 สภาพการใช้ที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ ปี พ.ศ. 2564 

 จังหวัดเชียงใหม่ มีเนื้อที่ทั้งหมด 12,566,911 ไร่ สามารถจำแนกประเภทการใช้ที่ดินได้ออกเป็น 

5 กลุ่ม คือ พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง (U) มีเนื้อที่ 531,516 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 4.24 ของเนื้อที่จังหวัด 

พื้นที่เกษตรกรรม (A) มีเนื้อที่ 3,128,175 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 24.88 ของเนื้อที่จังหวัด พื้นที่ป่าไม้ (F)  

มีเนื้อที่ 8,573,048 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 68.22 ของเนื้อที่จังหวัด พื้นที่น้ำ (W) มีเนื้อที่ 134,885 ไร่  

คิดเป็นร้อยละ 1.08 ของเนื้อที่จังหวัด และพื้นที่เบ็ดเตล็ด (M) มีเนื้อที่ 199,287 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 1.58 

ของเนื้อที่จังหวัด โดยการใช้ประโยชน์ในพื้นที่แต่ละประเภทมีรายละเอียด (ภาพที่ 6 และตารางที่ 6) 

ดังนี ้

 2.6.1 พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง (U) มีเนื้อที่ 531,516 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 4.24 ของเนื้อที่

จังหวัด ประกอบด้วย ตัวเมืองและย่านการค้า หมู่บ้าน/ที่ดินจัดสรรร้าง หมู่บ้านบนพื้นราบ หมู่บ้านชาว

ไทยภูเขา สถานที่ราชการและสถาบันต่าง ๆ สนามบิน สถานีรถไฟ สถานีขนส่ง ถนน ทางรถไฟ พื้นที่

อุตสาหกรรมร้าง โรงงานอุตสาหกรรม ลานตากและแหล่งรับซื้อทางการเกษตร สถานที่ร้าง สถานที่

พักผ่อนหย่อนใจ รีสอร์ท โรงแรม เกสต์เฮ้าส์ สุสาน ป่าช้า สถานีบริการน้ำมัน และสนามกอล์ฟ 

  1) ตัวเมืองและย่านการค้า (U1) มีเนื้อที่ 45,802ไร่ หรือร้อยละ 0.36 ของเนื้อที่

จังหวัด ประกอบด้วย 25 อำเภอ คือ อำเภอเมืองเชียงใหม่ อำเภอแม่อาย อำเภอฝาง อำเภอเวียงแหง 

อำเภอไชยปราการ อำเภอเชียงดาว อำเภอพร้าว อำเภอแม่แตง อำเภอแม่แจ่ม อำเภอกัลยาณิวัฒนา 
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อำเภอสะเมิง อำเภอแม่ริม อำเภอสันทราย อำเภอดอยสะเก็ด อำเภอแม่ออน อำเภอสันกำแพง อำเภอ

สารภี อำเภอหางดง อำเภอแม่วาง อำเภอสันป่าตอง อำเภอดอยหล่อ อำเภอจอมทอง อำเภอฮอด 

อำเภอดอยเต่า และอำเภออมก่อย 

  2) หมู่บ้าน (U2) มีเนื้อที่ 360,691 ไร่ หรือร้อยละ 2.88 ของเนื้อที่จังหวัด ได้แก่

หมู่บ้านบนพื้นราบ หมู่บ้านชาวไทยภูเขา และหมู่บ้าน/ที่ดินจัดสรรร้าง มีเนื้อที่ 309,946 44,928 และ 

5,817 ไร่ หรือร้อยละ 2.47 0.36 และ 0.05 ของเนื้อที่จังหวัด ตามลำดับ  

  3) สถานที่ราชการและสถาบันต่าง ๆ (U3) มีเนื้อที่ 74,820 ไร่ หรือร้อยละ 0.60 ของ

เนื ้อที ่จ ังหวัด ได้แก่ สถานที ่ราชการ โรงพยาบาล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ ฯลฯ โรงเรียน และวัดต่าง ๆ  

  4) สถานีคมนาคม (U4) มีเนื ้อที ่ 6,796 ไร่ หรือร้อยละ 0.05 ของเนื ้อที ่จังหวัด 

ประกอบด้วย ถนน สนามบิน ทางรถไฟ สถานีรถไฟ และสถานีขนส่ง มีเนื้อที่ 4,927 1,518 253 65 

และ 33 ไร่ หรือร้อยละ 0.04 และ 0.01 ของเนื้อที่จังหวัด ตามลำดับ ได้แก่ ถนนทางหลวงแผ่นดิน

หมายเลข 1 ท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่ สถานีรถไฟเชียงใหม่ และสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัด

เชียงใหม่   

  5) ย่านอุตสาหกรรม (U5) มีเนื้อที่ 16,008 ไร่ หรือร้อยละ 0.13 ของเนื้อที่จังหวัด 

ได้แก่ โรงงานอุตสาหกรรม ลานตากและแหล่งรับซื้อทางการเกษตร และพื้นที่อุตสาหกรรมร้าง มีเนื้อที่ 

14,669 1,099 และ 240 ไร่ หรือร้อยละ 0.12 และ 0.01 ของเนื้อที่จังหวัด ตามลำดับ 

  6) สิ่งปลูกสร้างอื่น ๆ (U6) มีเนื้อที่ 22,048 ไร่ หรือร้อยละ 0.18 ของเนื้อที่จังหวัด 

ประกอบด้วย สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ รีสอร์ท โรงแรม เกสต์เฮ้าส์ สุสาน ป่าช้า สถานที่ร้าง และสถานี

บริการน้ำมัน มีเนื้อที่ 10,316 6,855 3,567 941 และ 369 ไร่ หรือร้อยละ 0.08 0.06 0.03 และ 0.01 

ของเนื้อที่จังหวัด ตามลำดับ 

  7) สนามกอล์ฟ (U7) มีเนื้อที่ 5,351 ไร่ หรือร้อยละ 0.04 ของเนื้อที่จังหวัด ได้แก่ 

สนามกอล์ฟเชียงใหม่กรีนวัลเลย์คันทรี รอยัลเชียงใหม่กอล์ฟคลับ แม่โจ้กอล์ฟคลับ เชียงใหม่ไฮท์แลนด์ 

กอล์ฟแอนสปา และ Chiangmai Inthanon Golf and Natural Resort เป็นต้น 

 2.6.2 พื้นที่เกษตรกรรม (A) มีเนื้อที่ 3,128,175 ไร่ หรือร้อยละ 24.88 ของเนื้อที่จังหวัด 

ประกอบด้วย พื้นที่นา พืชไร่ ไม้ยืนต้น ไม้ผล พืชสวน ไร่หมุนเวียน ทุ่ งหญ้าเลี้ยงสัตว์และโรงเรือนเลี้ยง

สัตว์ พืชน้ำ สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ และเกษตรผสมผสาน/ไร่นาสวนผสม 
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  1) พื้นที่นา (A1) มีเนื้อที่ 570,777 ไร่ หรือร้อยละ 4.54 ของเนื้อที่จังหวัด ได้แก่ นาข้าว 

มีเนื้อที่  412,601 ไร่ หรือร้อยละ 3.28 ของเนื้อที่จังหวัด ปลูกในทุกอำเภอ นอกจากนี้ยังมีการปลูกข้าว

ตามด้วยพืชหลังนาต่างๆ เช่น ข้าวโพด ยาสูบ ถั่วเขียว ถั่วเหลือง มันฝรั่ง มันเทศ พืชผัก และ ไม้ดอก  

ไม้ประดับ มีเนื้อที่ 115,925 ไร่ หรือร้อยละ 0.92 ของเนื้อที่ จังหวัด นาร้าง คือพื้นที่นาข้าวที่ไม่มีการ 

ทำนาติดต่อกันเกิน 3 ปี แต่ยังคงเห็นร่องรอยของคันนาอยู่ มีเนื้อที่  41,317 ไร่ หรือร้อยละ 0.33  

ของเนื้อที่จังหวัด พบกระจายตัวในทุกอำเภอ และพื้นที่ที่มีน้ำท่วมขังในฤดูฝน และปลูกข้าวในฤดูแล้ง 

934 ไร่ หรือร้อยละ 0.01 ของเนื้อที่จังหวัด พบบริเวณพื้นที่อำเภอฮอด และ อำเภอดอยเต่า  

  2) พืชไร่ (A2) มีเนื้อที่ 921,673 ไร่ หรือร้อยละ 7.33 ของเนื้อที่จังหวัด ประกอบด้วย 

ข้าวโพด พืชไร่ผสม ข้าวไร่ กะหล่ำปลี มะเขือเทศ มันสำปะหลัง พริก และไร่ร้าง  

  (1) ข้าวโพด (A202) มีเนื้อที่รวม 347,535 ไร่ หรือร้อยละ 2.76 ของเนื้อที่

จังหวัด โดยเป็นข้าวโพดเพียงอย่างเดียว 346,365 ไร่ พบมากบริเวณพื้นที่อำเภอแม่แจ่ม อำเภอ  

เชียงดาว อำเภอแม่อาย อำเภอเวียงแหง อำเภอไชยปราการ อำเภอฝาง และอำเภอดอยเต่า และ  

ยังพบว่ามีพื้นที่ปลูกข้าวโพดในฤดูฝน และตามด้วยพืชชนิดอื่น ๆ เช่น พืชผัก และกะหล่ำปลี มีเนื้อที่ 

170 ไร่ 

  (2) พืชไร่ผสม (A201) เป็นพื้นที่ที่ปลูกพืชไร่ร่วมกันเกินกว่า 3 ชนิดขึ้นไป มีเนื้อที่ 

278,906 ไร่ หรือร้อยละ 2.22 ของเนื้อที่จังหวัด และพืชไร่อื่นๆ มีเนื้อที่ 4,493 ไร่ หรือร้อยละ 0.04  

ของเนื้อที่จังหวัด ได้แก่ ถั่วลิสง อ้อย มันฝรั่ง มันเทศ ยาสูบ สับปะรด ถั่วเหลือง ถั่วดำ ถั่วแดง แตงโม 

เผือก ถั่วเขียว ละหุ่ง เป็นต้น พบกระจายตัวในแต่ละอำเภอ 

  (3) ข้าวไร่ (A216) มีเนื้อที่ 155,397 ไร่ หรือร้อยละ 1.24 ของเนื้อที่จังหวัด  

พบมากบริเวณพื้นที่ อำเภอแม่แจ่ม อำเภออมก๋อย อำเภอเชียงดาว อำเภอจอมทอง อำเภอฮอด อำเภอ

สะเมิง อำเภอแม่อาย และอำเภอไชยปราการ เป็นต้น 

  (4) กะหล่ำปลี (A223) มีเนื้อที่ 25,313 ไร่ หรือร้อยละ 0.20 ของเนื้อที่จังหวัด 

พบมากบริเวณพื้นที่อำเภอแม่แจ่ม อำเภอจอมทอง อำเภออมก๋อย อำเภอฮอด อำเภอกัลยาณิวัฒนา 

อำเภอเชียงดาว และแมแ่ตง เป็นต้น 

  (5) มะเขือเทศ (A224) มีเนื้อที่ 15,185 ไร่ หรือร้อยละ 0.12 ของเนื้อที่จังหวัด 

พบมากบริเวณพื้นที่อำเภออมก๋อย อำเภอฮอด อำเภอแม่แจ่ม และอำเภอจอมทอง เป็นต้น 
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  (6) มันสำปะหลัง (A204) มีเนื้อที่ 6,334 ไร่ หรือร้อยละ 0.05 ของเนื้อที่จังหวัด 

พบมากบริเวณพื้นที่อำเภอดอยหล่อ อำเภอฝาง อำเภอแม่วาง และอำเภอแม่อาย เป็นต้น 

  (7) พริก (A229) มีเนื้อที่ 5,329 ไร่ หรือร้อยละ 0.04 ของเนื้อที่จังหวัด พบมาก

บริเวณพื้นที่อำเภอเชียงดาว อำเภออมก๋อย อำเภอฮอด อำเภอเวียงแหง และอำเภอพร้าว เป็นต้น 

  (8) ไร่ร้าง (A200) มีเนื้อที่ 83,181 หรือร้อยละ 0.66 ของเนื้อที่จังหวัด พบมาก

บริเวณพื้นที่อำเภอแม่แจ่ม อำเภอแม่อาย อำเภอฮอด อำเภอสะเมิง อำเภอจอมทอง อำเภอแม่วาง

อำเภอเชียงดาว และอำเภอฝาง เป็นต้น 

  3) ไม้ยืนต้น (A3) มีเนื ้อที ่รวม 67,873 ไร่ หรือร้อยละ 0.53 ของเนื ้อที ่จังหวัด 

ประกอบด้วย ยางพารา สัก ไม้ยืนต้นผสม และไม้ยืนต้นร้าง/เสื่อมโทรม 

   (1)  ยางพารา (A302) มีเนื้อที่ 39,200 ไร่ หรือร้อยละ 0.31 ของเนื้อที่จังหวัด 

พบมากบริเวณพื้นที่อำเภอแม่อาย อำเภอฝาง อำเภอเชียงดาว อำเภอไชยปราการ อำเภอพร้าว อำเภอ

แม่แตง อำเภอดอยเต่า และ อำเภอแม่แจ่ม เป็นต้น 

  (2) สัก (A305) มีเนื้อที่ 15,974 ไร่ หรือร้อยละ 0.13 ของเนื้อที่จังหวัด พบมาก

บริเวณพื้นที่อำเภอแม่แตง อำเภอเชียงดาว อำเภอแม่อาย อำเภอฝาง และอำเภอพร้าว เป็นต้น กระจาย

อยู่ทั่วไปในแต่ละอำเภอ 

  (3) ไม้ยืนต้นผสม (A301) เป็นพื้นที่ที่ปลูกไม้ยืนต้นร่วมกันเกินกว่า 3 ชนิดขึ้นไป 

มีเนื้อที่ 4,284 ไร่ หรือร้อยละ 0.03 ของเนื้อที่จังหวัด และไม้ยืนนต้นอื่นๆ มีเนื้อที่ 7,986 ไร่ หรือ 

ร้อยละ 0.06 ของเนื้อที่จังหวัด ได้แก่ จามจุรี ยูคาลิปตัส ปาล์มน้ำมัน กาแฟ ไผ่ปลูก สะเดา กฤษณา 

กระถิน หม่อน สนประดิพัทธ์ ยมหอม มะฮอกกานี และตะกู เป็นต้น พบกระจายอยู่ทั่วไปในแต่ละ

อำเภอ 

  (4) ไม้ยืนต้นร้าง/เสื่อมโทรม (A300) มีเนื้อที่ 429 ไร่ 

  4) ไม้ผล (A4) มีเนื้อที่ 897,056 ไร่ หรือร้อยละ 7.12 ของเนื้อที่จังหวัด ประกอบด้วย 

ลำไย มะม่วง ไม้ผลผสม ลิ้นจี่ ส้ม ไม้ผลเมืองหนาว กล้วย และไม้ผลร้าง/เสื่อมโทรม  

  (1) ลำไย (A413) มีเนื้อที่ 495,484 ไร่ หรือร้อยละ 3.94 ของเนื้อที่จังหวัด  

พบมากบริเวณพื้นที่อำเภอจอมทอง อำเภอดอยเต่า อำเภอพร้าว อำเภอฮอด อำเภอสันป่าตอง อำเภอ

แม่แตง อำเภอดอยหล่อ อำเภอเชียงดาว อำเภอสารภี และมีกระจายอยู่ทั่วไปในทุกอำเภอ 
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  (2) มะม่วง (A407) มีเนื้อที่ 115,140 ไร่ หรือร้อยละ 0.92 ของเนื้อที่จังหวัด  

พบมากบริเวณพื้นที่อำเภอเชียงดาว อำเภอพร้าว อำเภอสันทราย และมีกระจายอยู่ทั่วไปในทุกอำเภอ 

  (3) ไม้ผลผสม (A401) มีเนื้อที่ 104,877 ไร่ หรือร้อยละ 0.83 ของเนื้อที่จังหวัด

เป็นพื้นที่ที่ปลูกไม้ผลร่วมกันเกินกว่า 3 ชนิดขึ้นไป และไม้ผลอื่นๆ เช่น มะนาว มะขาม เงาะ กระท้อน 

แก้งมังกร ส้มโอ มะพร้าว ทุเรียน มะละกอ เป็นต้น มีเนื้อที่ 2,900 ไร่ พบกระจายอยู่ทั่วไปในแต่ละ

อำเภอ  

  (4) ลิ ้นจี ่ (A406) มีเนื ้อที ่ 87,050 ไร่ หรือร้อยละ 0.69 ของเนื ้อที ่จังหวัด  

พบมากบริเวณพื้นที่อำเภอฝาง อำเภอแม่อาย อำเภอไชยปราการ และกระจายอยู่ทั่วไปในแต่ละอำเภอ 

  (5) ส้ม (A402) มีเนื้อที่ 73,935 ไร่ หรือร้อยละ 0.59 ของเนื้อที่จังหวัด พบมาก

บริเวณพื้นที่อำเภอฝาง อำเภอแม่อาย อำเภอเชียงดาว อำเภอเวียงแหง อำเภอแม่แตง และอำเภอไชย

ปราการ 

  (6) ไม้ผลเมืองหนาว (A423) มีเนื้อที่ 7,486 ไร่ หรือร้อยละ 0.06 ของเนื้อที่

จังหวัด โดยไม้ผลเมืองหนาวที่นิยมปลูก ได้แก่ แมคคาเดเมีย อโวคาโด้ ท้อ และพลับ เป็นต้น พบบริเวณ

พื้นที่สูงอำเภอเชียงดาว อำเภอไชยปราการ อำเภอฝาง อำเภอแม่อาย อำเภอสะเมิง อำเภอแม่แจ่ม และ

อำเภอเวียงแหง 

  (7) กล้วย (A411) มีเนื ้อที ่ 6,690 ไร่ หรือร้อยละ 0.05 ของเนื ้อที ่จังหวัด  

พบมากบริเวณพื้นที่อำเภอแม่แตง และมีกระจายอยู่ทั่วไปในแต่ละอำเภอ ยกเว้นอำเภอเมืองเชียงใหม่ 

  (8) ไม้ผลร้าง/เสื่อมทรม (A400) มีเนื้อที่ 3,494 ไร่ หรือร้อยละ 0.03 ของเนื้อที่

จังหวัด พบกระจายอยู่ทั่วไปในแต่ละอำเภอ 

  5) พืชสวน (A5) ม ีเน ื ้อท ี ่  108,536 ไร ่ หร ือร ้อยละ 0.87  ของเนื ้อท ี ่จ ังหวัด 

ประกอบด้วย พืชผัก ไม้ดอกไม้ประดับ พืชสวนผสม สตรอเบอรี่ และพืชสวนร้าง/เสื่อมโทรม 

  (1) พืชผัก (A502) มีเนื้อที่ 81,556 ไร่ หรือร้อยละ 0.65 ของเนื้อที ่จังหวัด 

พืชผักที ่สำคัญ ได้แก่ ผักกาดขาว ผักคะน้า กะหล่ำดอก ผักกวางตุ ้ง ผักชี หอมแบ่ง หอมแดง 

หอมหัวใหญ่ กระเทียม ข้าวโพดฝักอ่อน เป็นต้น ปลูกมากในอำเภอแม่แจ่ม อำเภอแม่วาง อำเภอ

จอมทอง อำเภอแม่อาย อำเภออมก๋อย อำเภอแม่ริม อำเภอเชียงดาว อำเภอฮอด อำเภอเวียงแหง และ

กระจายอยู่ทั่วไปในทุกอำเภอ  
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  (2) ไม้ดอก ไม้ประดับ (A503) มีเนื้อที่ 7,236 ไร่ หรือร้อยละ 0.06 ของเนื้อที่

จังหวัด ได้แก่ ไม้ตัดใบ ไม้ดอก (กุหลาบ กุหลาบพันปี ดอกบ๊วย ดอกเบญจมาศ ฯลฯ) และไผ่กวนอิม  

พบมากในพื้นที่โครงการหลวงได้แก่ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงอินทนนท์ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงทุ่ง

เริง ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงขุนวาง และศูนย์พัฒนาโครงการหลวงอ่างขาง และกระจายอยู่ทั่วไปในทุก

อำเภอยกเว้นอำเภอกัลยาณิวัฒนา อำเภอดอยเต่า และอำเภออมก๋อย 

  (3) พืชสวนผสม (A501) มีเนื้อที่ 6,103 ไร่ หรือร้อยละ 0.05 ของเนื้อที่จังหวัด 

เป็นพื้นที่ที่ปลูกพืชสวนผสมร่วมกันเกินกว่า 3 ชนิดขึ้นไป พบมากในอำเภอแม่ริม อำเภอสะเมิง และ

อำเภอเชียงดาว และพืชสวนอ่ืนๆ เช่น เสาวรส องุ่น เห็ด และพริกไทย มเีนือ้ที ่474 ไร่ 

  (4) สตรอเบอรี่ (A506) มีเนื้อที่ 3,483 ไร่ หรือร้อยละ 0.03 ของเนื้อที่จังหวัด 

พบมากบริเวณพื้นที่อำเภอสะเมิง และอำเภอแม่ริม 

  (5) พืชสวนร้าง/เสื่อมโทรม (A500) มีเนื้อที่ 9,684 ไร่ หรือร้อยละ 0.08 ของ

เนื้อที่จังหวัด พบมากบริเวณพ้ืนที่อำเภอฮอด อำเภอแม่ริม อำเภอจอมทอง และอำเภอแม่แจ่ม 

  6) ไร่หมุนเวียน (A6) มีเนื้อที่ 545,391 ไร่ หรือร้อยละ 4.35 ของเนื้อที่จังหวัด ได้แก่ 

พืชไร่ผสม (ไร่หมุนเวียน) ข้าวไร่ (ไร่หมุนเวียน) ข้าวโพด (ไร่หมุนเวียน) และไร่หมุนเวียนร้าง  

  (1) พืชไร่ผสม (ไร่หมุนเวียน) มีเนื้อที่ 53,845 ไร่ หรือร้อยละ 0.43 ของเนื้อที่

จังหวัด เป็นพื้นที่ที่ปลูกพืชไร่ร่วมกันเกินกว่า 3 ชนิดขึ้นไป และพืชไร่หมุนเวียนอื่นๆ เช่น กะหล่ำปลี 

มะเขือเทศ ถั่วลิสง พริก (ไร่หมุนเวียน) มีเนื้อที่ 10,238 ไร่ หรือร้อยละ 0.09 ของเนื้อที่จังหวัด พบมาก

บริเวณพื้นที่ภูเขาสูงในอำเภออมก๋อย อำเภอแม่แจ่ม และอำเภอกัลยาณิวัฒนา 

  (2) ข้าวไร่ (ไร่หมุนเวียน) มีเนื้อที่ 53,955ไร่ หรือร้อยละ 0.43 ของเนื้อที่จังหวัด 

พบมากบริเวณพื้นที่ภูเขาสูงใน อำเภออมก๋อย อำเภอแม่แจ่ม และอำเภอกัลยาณิวัฒนา 

  (3) ข้าวโพด (ไร่หมุนเวียน) มีเนื้อที่ 18,182 ไร่ หรือร้อยละ 0.14 ของเนื้อที่

จังหวัด พบมากบริเวณพืน้ที่ภูเขาสูงใน อำเภอแม่แจ่ม อำเภอเชียงดาว อำเภอกัลยาณิวัฒณา และอำเภอ

เวียงแหง  

  (4) ไร่หมุนเวียนร้าง มีเนื้อที่ 409,171 ไร่ หรือร้อยละ 3.26 ของเนื้อที่จังหวัด 

พบมากบริเวณพื้นที่ภูเขาสูงใน อำเภออมก๋อย อำเภอแม่แจ่ม อำเภอสะเมิง และอำเภอกัลยาณิวัฒนา  
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  7) ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์และโรงเรือนเลี้ยงสัตว์ (A7) มีเนื้อที่ 12,429 ไร่ หรือร้อยละ 0.10 

ของเนื้อที่จังหวัด ได้แก่ ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์ โรงเรือนเลี้ยงสุกร โรงเรือนเลี้ยงสัตว์ปีก โรงเรือนเลี้ยงโค 

กระบือ และม้า และโรงเรือนร้าง 

  (1) ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์ (A701) มีเนื้อที่ 5,154 ไร่ หรือร้อยละ 0.04 ของเนื้อที่

จังหวัด พบกระจายตัวอยู่ในทุกอำเภอยกเว้นอำเภอเมืองเชียงใหม่ อำเภอแม่แจ่ม อำเภอกัลยาณิวัฒนา 

อำเภอสารภี และอำเภอหางดง 

  (2) โรงเรือนเลี้ยงสุกร (A704) มีเนื้อที่ 3,311ไร่ หรือร้อยละ 0.03 ของเนื้อที่จังหวัด 

พบกระจายตัวอยู่ในทุกอำเภอยกเว้นอำเภอเมืองเชียงใหม่ อำเภอกัลยาณิวัฒนา อำเภอสะเมิง อำเภอ

สารภี อำเภอดอยเต่า และอำเภออมก๋อย 

  (3) โรงเรือนเลี้ยงสัตว์ปีก (A703) มีเนื้อที่ 2,295ไร่ หรือร้อยละ 0.02 ของเนื้อที่

จังหวัด พบกระจายตัวอยู่ในทุกอำเภอยกเว้นอำเภอเมืองเชียงใหม่ อำเภอกัลยาณิวัฒนา อำเภอสะเมิง 

อำเภอแม่แจ่ม และอำเภออมก๋อย 

  (4) โรงเรือนเลี้ยงโค กระบือ และม้า (A702) มีเนื้อที่ 1,422 ไร่ หรือร้อยละ 

0.01 ของเนื้อที่จังหวัด พบกระจายตัวอยู่ในทุกอำเภอยกเว้นอำเภอเมืองเชียงใหม่ อำเภอกัลยาณิวัฒนา 

อำเภอสะเมิง อำเภอสารภี อำเภอหางดง และอำเภอดอยเต่า 

  (5) โรงเรือนร้าง (A700) มีเนื้อที่ 247 ไร่ พบมากบริเวณพื้นที่อำเภอสันทราย 

อำเภอแม่ออน และอำเภอหางดง 

  8) พืชน้ำ (A8) มีเนื้อที่ 29 ไร่ ได้แก่ บัว พบบริเวณพ้ืนที่อำเภอสันทราย 

  9) สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (A9) มีเนื้อที่ 3,727ไร่ หรือร้อยละ 0.33 ของเนื้อที่จังหวัด 

ประกอบด้วย สถานที่เพาะเลี้ยงปลา สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำผสม และสถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำร้าง 

  (1) สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์ปลา (A902) มีเนื้อที่ 3,202 ไร่ หรือร้อยละ 0.03 ของ

เนื้อที่จังหวัด กระจายตัวอยู่ในทุกอำเภอ ยกเว้นอำเภอเมืองเชียงใหม่ อำเภอแม่แจ่ม อำเภอฮอด และ

อำเภออมก๋อย 

  (2) สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์ผสม (A901) มีเนื้อที่ 281 ไร่ พบบริเวณพื้นที่อำเภอ

แม่อาย อำเภอแม่ริม และอำเภอไชยปราการ 

  (3) สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำร้าง (A900) มีเนื้อที่ 244 ไร่ พบบริเวณพ้ืนที่อำเภอ

สันป่าตอง อำเภอสันทราย อำเภอไชยปราการ และอำเภอพร้าว 
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  10) เกษตรผสมผสาน/ไร่นาสวนผสม (A0) คือพื้นที่ที่มีการทำการเกษตรมากกว่า 2 

ประเภทในพื้นที่เดียวกัน มีเนื้อที่ 684 ไร่ หรือร้อยละ 0.01 ของเนื้อที่จังหวัด พบมากบริเวณพ้ืนที่อำเภอ

สันกำแพง อำเภอแม่ออน อำเภอแม่ริม และอำเภอสารภี  

 2.6.3 พื้นที่ป่าไม้ (F) มีเนื้อที่ 8,573,048 ไร่ หรือร้อยละ 68.22 ของเนื้อที่จังหวัด ประกอบ

ไปด้วย ป่าไม่ผลัด ป่าผลัดใบ ป่าปลูก และวนเกษตร  

  1) ป่าไม่ผลัดใบ (F1) มีเนื้อที่ 2,506,259 ไร่ หรือร้อยละ 19.94 ของเนื้อที่จั งหวัด 

กระจายตัวอยู่ในพื้นที่สูงทุกอำเภอ ยกเว้นอำเภอสันทราย อำเภอสันกำแพง อำเภอสารภี และอำเภอ  

สันป่าตอง ประกอบด้วยป่าไม่ผลัดใบสมบูรณ์ (F101) มีเนื ้อที ่ 2,407,915 ไร่ หรือร้อยละ 19.16  

ของเนื้อที่จังหวัด และป่าไม่ผลัดใบรอสภาพฟื้นฟู (F100) มีเนื้อที่ 98,344 ไร่ หรือร้อยละ 0.78 ของ 

เนื้อที่จังหวัด 

  2) ป่าผลัดใบ (F2) มีเนื ้อที ่ 5,977,818 ไร่ หรือร้อยละ 47.57 ของเนื้อที ่จังหวัด  

พบกระจายตัวในทุกอำเภอ ยกเว้นอำเภอสารภี ประกอบไปด้วยป่าผลัดใบสมบูรณ์ (F201) มีเนื้อที่ 

5,685,059 ไร่ หรือร้อยละ 45.24 ของเนื้อที่จังหวัด และป่าผลัดใบรอสภาพฟื้นฟู (F200) มีเนื้อที่ 

292,759 ไร่ หรือร้อยละ 2.33 ของเนื้อที่จังหวัด  

  3) ป่าปลูก (F5) มีเนื้อที่ 74,548 ไร่ หรือร้อยละ 0.60 ของเนื้อที่จังหวัด พบกระจายตัว

ในทุกอำเภอยกเว้น อำเภอเมืองเชียงใหม่ อำเภอสะเมิง อำเภอสารภี อำเภอหางดง อำเภอสั นป่าตอง 

อำเภอดอยหล่อ และอำเภอจอมทอง ประกอบไปด้วยป่าปลูกสมบูรณ์ (F501) มีเนื้อที่ 72,630 ไร่ หรือ

ร้อยละ 0.58 ของเนื้อที่จังหวัด และป่าปลูกรอสภาพฟื้นฟู (F500) มีเนื้อที่ 1,918 ไร่ หรือร้อยละ 0.02 

ของเนื้อที่จังหวัด 

  4) วนเกษตร (F6) เป็นการปลูกกาแฟร่วมกับป่า มีเนื้อที่ 14,423 ไร่ หรือร้อยละ 0.11 

ของเนื้อที่จังหวัด พบมากบริเวณพื้นที่อำเภอดอยสะเก็ด อำเภอแม่แตง อำเภอเชียงดาว อำเภอแม่ออน 

และอำเภออมก๋อย 

 2.6.4 พื้นที่น้ำ (W) มีเนื้อที่ 134,885 ไร่ หรือร้อยละ 1.08 ของเนื้อที่จังหวัด ประกอบไปด้วย 

แหล่งน้ำธรรมชาติ และแหล่งน้ำที่สร้างขึ้น 

  1) แหล่งน้ำธรรมชาติ (W1) เช่น แม่น้ำ ลำห้วย ลำคลอง หนอง บึง และทะเลสาบ มี

เนื้อที่ 41,748 ไร่ หรือร้อยละ 0.33 ของเนื้อที่จังหวัด โดยมีแหล่งน้ำที่สำคัญ คือ แม่น้ำปิง แม่น้ำฝาง 

แม่น้ำแม่แตง แม่น้ำแม่งัด แม่น้ำแม่กวง แม่น้ำแม่ขาน แม่น้ำแม่ตื่น แม่น้ำแม่แจ่ม และทะเลสาบดอยเต่า 
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  2) แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น (W2) เช่น อ่างเก็บน้ำ บ่อน้ำในไร่นา และคลองชลประทาน มี

เนื้อที่ 93,137 ไร่ หรือร้อยละ 0.75 ของเนื้อที่จังหวัด โดยมีอ่างเก็บน้ำที่สำคัญ ได้แก่ เขื่อนแม่งัด

สมบูรณ์ชล เขื่อนแม่กวงอุดมธารา อ่างเก็บน้ำห้วยฮ้องไคร้ อ่างเก็บน้ำแม่ตูบ อ่างเก็บน้ำแม่สะลวม อ่าง

เก็บน้ำแม่ทะลบหลวง อ่างเก็บน้ำแม่มาว อ่างเก็บน้ำห้วยแม่ออน อ่างเก็บน้ำหนองหอย อ่างเก็บน้ำห้วย

ตึงเฒ่า อ่างเก็บน้ำห้วยลาน อ่างเก็บน้ำหนองควายตก อ่างเก็บน้ำโป่งจ้อ และอ่างเก็บน้ำแม่แพง เป็นต้น 

 2.6.5 พื ้นที ่เบ็ดเตล็ด (M) มีเนื ้อที ่ 199,287 ไร่ หรือร้อยละ 1.58 ของเนื ้อที ่จ ังหวัด 

ประกอบด้วยทุ่งหญ้าและไม้ละเมาะ (M1) 152,549 ไร่ พื้นที่ลุ่ม (M2) 25,086 ไร่ เหมืองแร่และบ่อขุด

(M3) 12,441 ไร่ พื้นที่เบ็ดเตล็ดอ่ืนๆ (M4) 8,720 ไร่ และที่ทิ้งขยะ (M7) 491 ไร่ 
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ตารางที่ 6  สภาพการใช้ที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ ปี พ.ศ. 2564 

สัญลักษณ์ ประเภทการใช้ท่ีดิน 
เนื้อท่ี 

ไร่ ร้อยละ 
U  พ้ืนท่ีชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง  531,516         4.24 

U101 ตัวเมืองและย่านการค้า 45,802               0.36 
U200 หมู่บ้าน/ท่ีดินจัดสรรร้าง 5,817               0.05 
U201 หมู่บ้านบนพ้ืนราบ  309,946               2.47 
U202 หมู่บ้านชาวไทยภูเขา  44,928               0.36 
U301 สถานท่ีราชการและสถาบันต่าง ๆ 74,820               0.60 
U401 สนามบิน 1,518               0.01 
U402 สถานีรถไฟ  65                    -  
U403 สถานีขนส่ง   33                    -  
U405 ถนน  4,927               0.04 
U500 พ้ืนท่ีอุตสาหกรรมร้าง  240                    -  
U502 โรงงานอุตสาหกรรม    14,669               0.12 
U503 ลานตากและแหล่งรับซ้ือทางการเกษตร 1,099               0.01 
U600 สถานท่ีร้าง  941               0.01 
U601 สถานท่ีพักผ่อนหย่อนใจ  10,316               0.08 
U602 รีสอร์ท โรงแรม เกสต์เฮ้าส์ 6,855               0.06 
U603 สุสาน ป่าช้า   3,567               0.03 
U605 สถานีบริการน้ำมัน  369                    -  
U701 สนามกอล์ฟ 5,351               0.04 

A  พ้ืนท่ีเกษตรกรรม  3,128,175       24.88 
A1 พ้ืนท่ีนา  570,777           4.54 

A100 นาร้าง    41,317               0.33 
A101 นาข้าว 412,601               3.28 

A101+A202 นาข้าว+ข้าวโพด 18,872               0.15 
A101+A202+A206 นาข้าว+ข้าวโพด+พืชผัก 393                    -  
A101+A202+A217 นาข้าว+ข้าวโพด+มันฝร่ัง 64                    -  
A101+A202+A502 นาข้าว+ข้าวโพด+พืชผัก 628                    -  
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ตารางที่ 6  (ต่อ) 

สัญลักษณ์ ประเภทการใช้ท่ีดิน 
เนื้อท่ี 

ไร่ ร้อยละ 
A101+A206 นาข้าว+ยาสูบ  4,599               0.04 
A101+A208 นาข้าว+ถ่ัวเขียว  61                    -  
A101+A209 นาข้าว+ถ่ัวเหลือง 715               0.01 

A101+A209+A502 นาข้าว+ถ่ัวเหลือง+พืชผัก  55                    -  
A101+A210 นาข้าว+ถ่ัวลิสง 29                    -  
A101+A217 นาข้าว+มันฝร่ัง 2,196               0.02 

A101+A217+A502 นาข้าว+มันฝร่ัง+พืชผัก 175                    -  
A101+A219 นาข้าว+มันเทศ 151                    -  
A101+A220 นาข้าว+แตงโม 22                    -  
A101+A229 นาข้าว+พริก 46                    -  
A101+A502 นาข้าว+พืชผัก 87,862               0.70 
A101+A503 นาข้าว+ไม้ดอก ไม้ประดับ 57                    -  
M201+A101 พ้ืนท่ีลุ่ม+นาข้าว 934               0.01 

A2  พืชไร่  921,673           7.33 
A200 ไร่ร้าง   83,181               0.66 
A201 พืชไร่ผสม   278,906               2.22 
A202 ข้าวโพด 347,365               2.76 

A202+A203 ข้าวโพด+อ้อย 56                    -  
A202+A502 ข้าวโพด+พืชผัก 114                    -  

A203 อ้อย  766               0.01 
A204 มันสำปะหลัง   6,334               0.05 
A205 สับปะรด   319                    -  
A206 ยาสูบ  458                    -  

A206+A502 ยาสูบ+พืชผัก 84                    -  
A208 ถ่ัวเขียว   41                    -  
A209 ถ่ัวเหลือง    207                    -  
A210 ถ่ัวลิสง   1,115               0.01 
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ตารางที่ 6  (ต่อ) 

สัญลักษณ์ ประเภทการใช้ท่ีดิน 
เนื้อท่ี 

ไร่ ร้อยละ 
A212 ถ่ัวดำ ถ่ัวแดง  124                    -  
A214 ละหุ่ง   15                    -  
A216 ข้าวไร่   155,397               1.24 
A217 มันฝร่ัง   659               0.01 
A219 มันเทศ   547               0.01 
A220 แตงโม   95                    -  
A223 กะหล่ำปลี  25,313               0.20 
A224 มะเขือเทศ  15,185               0.12 
A229 พริก   5,329               0.04 
A236 เผือก  63                    -  
A3  ไม้ยืนต้น  67,873           0.53 

A300 ไม้ยืนต้นร้าง/เสื่อมโทรม 429                    -  
A301 ไม้ยืนต้นผสม   4,284               0.03 
A302 ยางพารา   39,200               0.31 
A303 ปาล์มน้ำมัน   1,738               0.01 
A304 ยูคาลิปตัส   1,764               0.01 
A305 สัก   15,974               0.13 
A306 สะเดา   86                    -  
A307 สนประดิพัทธ์  40                    -  
A308 กระถิน 55                    -  
A312 กาแฟ   1,216               0.01 
A313 ชา   226                    -  
A314 หม่อน   48                    -  
A315 ไผ่ปลูกเพ่ือการค้า 784               0.01 
A318 จามจุรี   1,915               0.02 
A321 ยมหอม มะฮอกกานี 30                    -  
A322 กฤษณา  64                    -  
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ตารางที่ 6  (ต่อ) 

สัญลักษณ์ ประเภทการใช้ท่ีดิน 
เนื้อท่ี 

ไร่ ร้อยละ 
A323 ตะกู 20                    -  
A4  ไม้ผล  897,056           7.12 

A400 ไม้ผลร้าง/เสื่อมโทรม 3,494               0.03 
A401 ไม้ผลผสม   104,877               0.83 
A402 ส้ม   73,935               0.59 
A403 ทุเรียน 161                    -  
A404 เงาะ   415                    -  
A405 มะพร้าว   166                    -  
A406 ลิ้นจี่   87,050               0.69 
A407 มะม่วง   115,140               0.92 
A409 พุทรา   133                    -  
A410 น้อยหน่า   18                    -  
A411 กล้วย   6,690               0.05 
A412 มะขาม   474                    -  
A413 ลำไย    495,484               3.94 
A414 ฝร่ัง   44                    -    
A415 มะละกอ  149                    -    
A416 ขนุน   71                    -    
A417 กระท้อน   190                    -    
A418 ชมพู่   23                    -    
A420 ลางสาด ลองกอง  44                    -    
A422 มะนาว   568               0.01  
A423 ไม้ผลเมืองหนาว  7,486               0.06  
A426 แก้วมังกร   170                    -    
A427 ส้มโอ 167                    -    
A429 มะปราง มะยงชิด 107                    -    
A5  พืชสวน  108,536           0.87  
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ตารางที่ 6  (ต่อ) 

สัญลักษณ์ ประเภทการใช้ท่ีดิน 
เนื้อท่ี 

ไร่ ร้อยละ 
A500 พืชสวนร้าง/เสื่อมโทรม 9,684               0.08 
A501 พืชสวนผสม   6,103               0.05 
A502 พืชผัก   81,556               0.65 
A503 ไม้ดอก ไม้ประดับ 7,236               0.06 
A504 องุ่น   114                    -  
A505 พริกไทย   24                    -  
A506 สตรอเบอรี่   3,483               0.03 
A507 เสาวรส  291                    -  
A515 เห็ด 45                    -  
A6  ไร่หมุนเวียน   545,391           4.35 

A600 ไร่หมุนเวียนร้าง   409,171               3.26 
A601 พืชไร่ผสม(ไร่หมุนเวียน)  53,845               0.43 
A602 ข้าวโพด(ไร่หมุนเวียน) 18,182               0.14 
A610 ถ่ัวลิสง(ไร่หมุนเวียน)    656               0.01 
A616 ข้าวไร่(ไร่หมุนเวียน)    53,955               0.43 
A623 กะหล่ำปลี(ไร่หมุนเวียน)   5,051               0.04 
A624 มะเขือเทศ(ไร่หมุนเวียน)    4,513               0.04 
A629 พริก(ไร่หมุนเวียน)    18                    -  
A7  ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์และโรงเรือนเลี้ยงสัตว์  12,429           0.10 

A700 โรงเรือนร้าง 247                    -    
A701 ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์   5,154               0.04 
A702 โรงเรือนเลี้ยงโค กระบือ และม้า 1,422               0.01 
A703 โรงเรือนเลี้ยงสัตว์ปีก  2,295               0.02 
A704 โรงเรือนเลี้ยงสุกร  3,311               0.03 
A8  พืชน้ำ  29               -  

A803 บัว   29                    -  
A9  สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ   3,727           0.03 



76 
 

ตารางที่ 6  (ต่อ) 

สัญลักษณ์ ประเภทการใช้ท่ีดิน 
เนื้อท่ี 

ไร่ ร้อยละ 
A900 สถานท่ีเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำร้าง  244                    -  
A901 สถานท่ีเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำผสม 281                    -  
A902 สถานท่ีเพาะเลี้ยงปลา 3,202               0.03 
A0  เกษตรผสมผสาน/ไร่นาสวนผสม  684           0.01 

A001 เกษตรผสมผสาน/ไร่นาสวนผสม 684               0.01 
F  พ้ืนท่ีป่าไม้  8,573,048       68.22 

F100 ป่าไม่ผลัดใบรอสภาพฟื้นฟู   98,344               0.78 
F101 ป่าไม่ผลัดใบสมบูรณ์   2,407,915             19.16 
F200 ป่าผลัดใบรอสภาพฟื้นฟู   292,759               2.33 
F201 ป่าผลัดใบสมบูรณ์   5,685,059             45.24 
F500 ป่าปลูกรอสภาพฟ้ืนฟู   1,918               0.02 
F501 ป่าปลูกสมบูรณ์   72,630               0.58 
F601 วนเกษตรสมบูรณ์(กาแฟ) 14,423               0.11 
W  พ้ืนท่ีน้ำ  134,885         1.08 

W101 แม่น้ำ ลำห้วย ลำคลอง 37,640               0.30 
W102 หนอง บึง ทะเลสาบ 4,108               0.03 
W201 อ่างเก็บน้ำ  66,661               0.53 
W202 บ่อน้ำในไร่นา   21,953               0.18 
W203 คลองชลประทาน  4,523               0.04 

M  พ้ืนท่ีเบ็ดเตล็ด  199,287         1.58 
M101 ทุ่งหญ้าธรรมชาติ   28,951               0.23 
M102 ทุ่งหญ้าสลับไม้พุ่ม/ไม้ละเมาะ 123,554               0.98 
M103 ไผ่ป่า ไผ่หนาม 44                    -  
M201 พ้ืนท่ีลุ่ม 17,800               0.14 

M201+A201 พ้ืนท่ีลุ่ม+พืชไร่ผสม 2,168               0.02 
M201+A202 พ้ืนท่ีลุ่ม+ข้าวโพด 4,537               0.04 
M201+A502 พ้ืนท่ีลุ่ม+พืชผัก 581               0.01 
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ตารางที่ 6  (ต่อ) 

สัญลักษณ์ ประเภทการใช้ที่ดิน 
เนื้อที่ 

ไร่ ร้อยละ 
M300 เหมืองเก่า บ่อขุดเก่า 4,532               0.04  

M301 เหมืองแร่   1,648               0.01  

M302 บ่อลูกรัง    496                    -    

M303 บ่อทราย    916               0.01  

M304 บ่อดิน  4,675               0.04  

M305 พื้นที่ขุดเจาะน้ำมัน 174                    -    

M401 พื้นที่กองวัสดุ 316                    -    

M402 พื้นที่ดินถล่ม 41                    -    

M403 ที่หินโผล่   421                    -    

M405 พื้นที่ถม    7,942               0.06  

M701 ที่ทิ้งขยะ       491                    -    

รวมทั้งหมด  12,566,911     100.00  

ที่มา:  จากการวิเคราะห์โดยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ กลุ่มวิเคราะห์สภาพการใช้ที่ดิน 
        กองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน 

2.7 สภาพการใช้ที่ดินจังหวัดตาก ปี พ.ศ. 2564 

 จังหวัดตาก มีเนื้อที่ทั ้งหมด 10,254,156 ไร่ สามารถจำแนกประเภทการใช้ที่ดินได้ออกเป็น  
5 กลุ่ม คือ พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง (U) มีเนื้อที่ 197,688 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 1.93 ของเนื้อที่จังหวัด 
พื้นที่เกษตรกรรม (A) มีเนื้อที่ 2,170,766 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 21.17 ของเนื้อที่จังหวัด พื้นที่ป่าไม้ (F)  
มีเนื้อที่ 7,592,940 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 74.04 ของเนื้อที่จังหวัด พื้นที่น้ำ (W)  มีเนื้อที่ 198,868 ไร่   
คิดเป็นร้อยละ1.94 ของเนื้อที่จังหวัด และพื้นที่เบ็ดเตล็ด (M) มีเนื้อที่ 93,894 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 0.92 
ของเนื้อที่จังหวัด โดยการใช้ประโยชน์ในพื้นที่แต่ละประเภทมีรายละเอียด(ภาพที่ 7 และตารางที่ 7) 
ดังนี ้
 2.7.1 พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง (U) มีเนื้อที่ 197,688 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 1.93 ของเนื้อที่
จังหวัด ประกอบด้วยตัวเมืองและย่านการค้า หมู่บ้าน/ที่ดินจัดสรรร้าง หมู่บ้านบนพื้นราบ สถานที่ราชการ
และสถาบันต่างๆ สนามบิน สถานีรถไฟ ท่าเรือ ถนน ทางรถไฟ พื้นที่อุตสาหกรรมร้าง นิคมอุตสาหกรรม 
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โรงงานอุตสาหกรรม  ลานตากและแหล่งรับซื้อทางการเกษตร สถานที่ร้าง สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ  
รีสอร์ท โรงแรม เกสต์เฮ้าส ์สุสาน ป่าช้า สถานีบริการน้ำมัน และสนามกอล์ฟ 
  1) ตัวเมืองและย่านการค้า (U1) มีเนื้อที่ 11,555 ไร่ หรือร้อยละ 0.11 ของเนื้อที่
จังหวัด ประกอบด้วย 9 อำเภอ คือ อำเภอเมืองตาก อำเภอวังเจ้า อำเภอสามเงา อำเภอบ้านตาก อำเภอ
แม่สอด อำเภอแม่ระมาด อำเภอท่าสองยาง อำเภออุ้มผาง และอำเภอพบพระ 
  2) หมู่บ้าน (U2) ได้แก่ หมู่บ้านบนพื้นราบ มีเนื้อที่ 100,668 ไร่ หรือร้อยละ 0.98 ของ
เนื้อที่จังหวัด หมู่บ้านชาวไทยภูเขา 21,131 ไร่ หรือร้อยละ 0.21 ของเนื้อที่จังหวัด และ หมู่บ้าน/ที่ดิน
จัดสรรร้าง มีเนื้อที ่153 ไร ่
  3) สถานที่ราชการและสถาบันต่าง ๆ (U3) ได้แก่ สถานที่ราชการและสถาบันต่างๆ  
มีเนื ้อที ่ 24,556 ไร่ หรือร้อยละ 0.24 ของเนื้อที ่จังหวัด ได้แก่ สถานที่ราชการต่างๆ โรงพยาบาล 
วิทยาลัย มหาวิทยาลัย โรงเรียน วัด โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล สำนักงานเทศบาล องค์การ
บริหารส่วนตำบล เป็นต้น และสถานที่ราชการและสถาบันต่างๆร้าง 
  4) สถานีคมนาคม (U4) ได้แก่ สนามบิน สถานีขนส่ง ถนน มีเนื้อที่ 20,889 ไร่ หรือ
ร้อยละ 0.20 ของเนื้อที่จังหวัด 
  5) ย่านอุตสาหกรรม (U5) มีเนื้อที่ 12,669 ไร่ หรือร้อยละ 0.13 ของเนื้อที่จังหวัด 
ได้แก่ พื้นที่อุตสาหกรรมร้าง นิคมอุตสาหกรรม โรงงานอุตสาหกรรม  และลานตากและแหล่งรับซื้อทาง
การเกษตร 
  6) พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้างอื่น ๆ (U6) มีเนื้อที่ 5,596ไร่ หรือร้อยละ 0.05 ของเนื้อที่
จังหวัด ประกอบด้วย รีสอร์ท โรงแรม เกสต์เฮ้าส์ มีเนื้อที่ 806 ไร่ หรือร้อยละ 0.01 ของเนื้อที่จังหวัด 
สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ มีเนื้อที่ 1,108 ไร่หรือร้อยละ 0.01 ของเนื้อที่จังหวัด สุสาน ป่าช้า มีเนื้อที่ 369 
ไร่ ศูนย์อพยพ มีเนื้อที่ 2,973 ไร่ หรือร้อยละ 0.03 ของเนื้อที่จังหวัดสถานีบริการน้ำมัน มีเนื้อที่ 322 ไร่ และ
สถานที่ร้างมีเนื้อที่ 18 ไร ่
  7) สนามกอล์ฟ (U7) มีเนื้อที่ 471 ไร ่หรือร้อยละ 0.01 ของเนื้อที่จังหวัด 
 2.7.2 พื้นที่เกษตรกรรม (A) มีเนื้อที่ 2,170,766 ไร่ หรือร้อยละ 21.17 ของเนื้อที่จังหวัด 
ประกอบด้วยพื้นที่นา พืชไร่ ไม้ยืนต้น ไม้ผล พืชสวน ทุ่งหญ้าและโรงเรือนเลี้ยงสัตว์ พืชน้ำ สถานที่
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ และเกษตรผสมผสาน/ไร่นาสวนผสม 
  1) พื้นที่นา (A1) มีเนื ้อที ่ 288,255 ไร่ หรือร้อยละ 2.81 ของเนื้อที ่จังหวัด ได้แก่  
นาข้าว มีเนื้อที่ 234,876 ไร่ หรือร้อยละ 2.29 ของเนื้อที่จังหวัด นาร้าง มีเนื้อที่ 3,073 ไร่ หรือร้อยละ 
0.03 ของเนื้อที่จังหวัด พื้นที่ลุ่มปลูกตามด้วยนาข้าว มีเนื้อที่ 75 ไร่ และ นาข้าวปลูกตามด้วยข้าวโพด  
มีเนื้อที่ 43,870 ไร่ หรือร้อยละ 0.43 ของเนื้อที่จังหวัด ปลูกในทุกอำเภอ แต่ปลูกหลักๆ ได้แก่ อำเภอ
แม่ระมาด อำเภอแม่สอด และอำเภอบ้านตาก นาข้าวปลูกตามด้วยถั่วเขียว มีเนื้อที่ 1,358 ไร่ หรือ 
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ร้อยละ 0.01 ของเนื้อที่จังหวัด นาข้าวปลูกตามด้วยพืชผัก มีเนื้อที่ 23 ไร่ และมีการปลูกข้าวตามด้วย 
ถั่วเหลือง มีเนื้อที่ 4,980 ไร่ หรือร้อยละ 0.05 ของเนื้อที่จังหวัด 
  2) พืชไร่ (A2) มีเนื้อที่ 1,030,901 ไร่ หรือร้อยละ 10.06 ของเนื้อที่จังหวัด ได้แก่ ไร่ร้าง พืช
ไร่ผสม ข้าวโพด อ้อย มันสำปะหลัง ยาสูบ และพืชไร่อื่น ๆ  
   (1) ไร่ร้าง (A200) มีเนื้อที่ 16,983 ไร่ หรือร้อยละ 0.17 ของเนื้อที่จังหวัด 
   (2) พืชไร่ผสม (A201) มีเนื้อที่ 569 ไร่ หรือร้อยละ 0.01 ของเนื้อที่จังหวัด 

  (3) ข้าวโพด (A202) มีเนื้อที่ 547,121 ไร่ หรือร้อยละ 5.34 ของเนื้อที่จังหวัด  

  (4) อ้อย (A203) มีเนื ้อที่ 121,133 ไร่ หรือร้อยละ 1.18 ของเนื ้อที ่จ ังหวัด  

ส่วนใหญ่ปลูกในเขตอำเภอแม่สอด อำเภอพบพระ อำเภอวังเจ้า อำเภอสามเงา และอำเภอเมืองตาก 

   (5) มันสำปะหลัง (A204) มีเนื ้อที ่ 332,260 ไร่ หรือร้อยละ 3.24 ของเนื ้อที่

จังหวัด 

  (6) ยาสูบ (A206) มีเนื ้อที ่ 1,341 ไร่ หรือร้อยละ 0.01 ของเนื ้อที ่จ ังหวัด  
ส่วนใหญ่ปลูกในเขตอำเภอพบพระ อำเภอแม่สอด และอำเภอแม่ระมาด 
  (7) พืชไร่อื่น ๆ ได้แก่ ฝ้าย ถั่วเขียว ถั่วเหลือง ถั่วลิสง ถัวดำ ถั่วแดง ข้าวไร่  
มันฝรั่ง มันแกว แตงโม กะหล่ำปลี มะเขือเทศ พริก กัญชา กัญชง และกระเจี๊ยบแดง มีเนื้อที่ 11,494 ไร่ 
หรือร้อยละ 0.11 ของเนื้อที่จังหวัด 
  3) ไม้ยืนต้น (A3) มีเนื้อที่ 83,166 ไร่ หรือร้อยละ 0.82 ของเนื้อที่จังหวัด ได้แก่ ไม้ยืนต้น
ร้าง/เสื่อมโทรม ไม้ยืนต้นผสม ยางพารา ปาล์มน้ำมัน ยูคาลิปตัส สัก สะเดา กระถิน กาแฟ หม่อน ไผ่
ปลูกเพื่อการค้า และไม้ยืนต้นอ่ืน ๆ   
   (1) ไม้ยืนต้นร้าง/เสื่อมโทรม (A300) มีเนื้อที่ 2,321 ไร่ หรือร้อยละ 0.02 ของ
เนื้อที่จังหวัด  
   (2) ไม้ยืนต้นผสม (A301) มีเนื ้อที่ 18,272 ไร่ หรือร้อยละ 0.18 ของเนื ้อที่
จังหวัด 
  (3) ยางพารา (A302) มีเนื้อที ่17,871 ไร่ หรือร้อยละ 0.17 ของเนื้อที่จังหวัด  
ส่วนใหญ่ปลูกในเขตอำเภอแม่ระมาด อำเภอแม่สอด อำเภอพบพระ อำเภออุ้มผาง และอำเภอวังเจ้า 
  (4) ปาล์มน้ำมัน (A303) มีเนื้อที ่2,593 ไร่ หรือร้อยละ 0.03 ของเนื้อที่จังหวัด  
  (5) ยูคาลิปตัส (A304) มีเนื้อที่ 17,099 ไร่ หรือร้อยละ 0.17 ของเนื้อที่จังหวัด 
ส่วนใหญ่ปลูกในเขตอำเภอสามเงา อำเภอเมืองตาก อำเภอวังเจ้า และอำเภอพบพระ 
  (6) สัก (A305) มีเนื้อที่ 19,173 ไร่ หรือร้อยละ 0.19 ของเนื้อที่จังหวัด 
  (7) สะเดา (A306)  มีเนื้อที่ 226 ไร่  
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  (8) ไม้ยืนต้นอื่น ๆ ได้แก่ สะเดา กระถิน กาแฟ หม่อน ไผ่ปลูกเพื่อการค้า นุ่น 
หมากจามจุรี ตีนเป็ด ยมหอม มะฮอกกานี กฤษณา และตะกู มีเนื้อที่ 5,837 ไร่ หรือร้อยละ  0.06 ของ
เนื้อที่จังหวัด 
  4) ไม้ผล (A4) มีเนื้อที่ 89,850 ไร่ หรือร้อยละ 0.87 ของเนื้อที่จังหวัด ได้แก่ ไม้ผลร้าง/
เสื่อมโทรม ไม้ผลผสม ส้ม มะม่วง กล้วย มะขาม ลำไย ฝรั่ง มะละกอ และไม้ผลอื่น ๆ 
  (1) ไม้ผลร้าง (A400) มีเนื้อที่ 1,807 ไร่ หรือร้อยละ 0.02 ของเนื้อที่จังหวัด  
  (2) ไม้ผลผสม (A401) มีเนื้อที่ 27,772 ไร่ หรือร้อยละ 0.27 ของเนื้อที่จังหวัด 
ปลูกกระจายทั่วไปทั้งจังหวัดตาก 
  (3) ส้ม (A402) มีเนื้อที่ 1,482 ไร่ หรือร้อยละ 0.01 ของเนื้อที่จังหวัด  ส่วนใหญ่
ปลูกในเขตอำเภอแม่สอด อำเภอพบพระ และอำเภอเมืองตาก 
  (4) มะม่วง (A407) มีเนื ้อที ่ 2,552 ไร่ หรือร้อยละ 0.02 ของเนื ้อที ่จังหวัด  
ส่วนใหญ่ปลูกในเขตอำเภอสามเงา อำเภอเมืองตาก อำเภอบ้านตาก และอำเภอวังเจ้า 
  (5) กล้วย (A411) มีเนื ้อที ่ 10,115 ไร่ หรือร้อยละ 0.10 ของเนื ้อที ่จังหวัด   
ส่วนใหญ่ปลูกในเขตอำเภอแม่สอด อำเภอแม่ระมาด อำเภอพบพระ อำเภอบ้านตาก อำเภอเมืองตาก 
อำเภออุ้มผาง และอำเภอวังเจ้า 
  (6) ลำไย (A413) มีเนื ้อที ่ 37,041 ไร่ หรือร้อยละ 0.36 ของเนื ้อที ่จ ังหวัด   
ส่วนใหญ่ปลูกในเขตอำเภอบ้านตาก อำเภอเมืองตาก อำเภอวังเจ้า อำเภอพบพระ และอำเภอแม่สอด  
  (7) มะละกอ (A415) มีเนื้อที่ 2,722 ไร่ หรือร้อยละ 0.03 ของเนื้อที่จังหวัด  
ส่วนใหญ่ปลูกในเขตอำเภอแม่ระมาด อำเภออุ้มผาง และอำเภอสามเงา  
  (8) ไม้ผลอื่น ๆ ได้แก่ ส้ม ทุเรียน เงาะ ลิ้นจี่ มะม่วงหิมพานต์ พุทรา น้อยหน่า 
มะขาม ฝรั่ง มะละกอ ขนุน กระท้อน ชมพู ่มะนาว ไม้ผลเมืองหนาว แก้วมังกร ส้มโอ มะปราง มะยงชิด 
และทับทิม มีเนื้อที่ 6,359 ไร่ หรือร้อยละ 0.06 ของเนื้อที่จังหวัด   
  5) พืชสวน (A5) มีเนื้อที่ 7,693 ไร่ หรือร้อยละ 0.07 ของเนื้อที่จังหวัด ได้แก่ พืชสวน
ผสม พืชผัก ไม้ดอก ไม้ประดับ สตรอเบอรี่ เสาวรส พืชสมุนไพร นาหญ้า แคนตาลูป และพืชสวนร้าง/
เสื่อมโทรม  
  (1) พืชผัก (A502) มีเนื ้อที ่ 5,269 ไร่ หรือร้อยละ 0.05 ของเนื ้อที ่จังหวัด  
ปลูกมากในอำเภอพบพระ อำเภอแม่สอด และอำเภอแม่ระมาด 
  (2) พืชสวนอื ่น ๆ ได้แก่ พืชสวนผสม ไม้ดอก ไม้ประดับ สตรอเบอรี ่ เสาวรส  
พืชสมุนไพร นาหญ้า แคนตาลูป และพืชสวนร้าง/เสื่อมโทรม มีเนื้อที่ 2,424 ไร่ หรือร้อยละ 0.02 ของ
เนื้อที่จังหวัด 
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  6) ไร่หมุนเวียน (A6) เนื้อที่ 618,693 ไร่ หรือร้อยละ 6.04 ของเนื้อที่จังหวัด ได้แก่  
ไร่หมุนเวียนร้าง พืชไร่ผสม (ไร่หมุนเวียน) ช้าวโพด (ไร่หมุนเวียน) อ้อย (ไร่หมุนเวียน) มันสำปะหลัง  
(ไร่หมุนเวียน) ถั่วเหลือง (ไร่หมุนเวียน) ข้าวไร่ (ไร่หมุนเวียน) และกะหล่ำปลี (ไร่หมุนเวียน) 
  (1) ไร่หมุนเวียนร้าง มีเนื้อที่ 121,972 ไร่ หรือร้อยละ 1.19 ของเนื้อที่จังหวัด 
  (2) ข้าวโพด(ไร่หมุนเวียน) มีเนื้อที่  342,434 ไร่ หรือร้อยละ 3.34 ของเนื้อที่
จังหวัด ส่วนใหญ่ปลูกในเขตอำเภอแม่ระมาด อำเภอท่าสองยาง อำเภอแม่สอด และอำเภออุ้มผาง 
  (3) ข้าวไร่(ไร่หมุนเวียน) มีเนื้อที่ 97,524 ไร่ หรือร้อยละ 0.95 ของเนื้อที่จังหวัด 
ส่วนใหญ่ปลูกในเขตอำเภออำเภอแม่ระมาด อำเภอท่าสองยาง อำเภอแม่สอด และอำเภออุ้มผาง 
  (4) ไร่หมุนเวียนอื่นๆ มีเนื้อที่ 56,763 ไร่ หรือร้อยละ 0.56 ของเนื้อที่จังหวัด 
  7) ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์และโรงเรือนเลี้ยงสัตว์ (A7) มีเนื้อที่ 51,885 ไร่ หรือร้อยละ 0.50 
ของเนื้อที่จังหวัด ได้แก่ โรงเรือนร้าง ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์ โรงเรือนเลี้ยงโค กระบือ และม้า โรงเรือนเลี้ยง
สัตว์ปีก และโรงเรือนเลี้ยงสุกร 
   (1) โรงเรือนร้าง (A700) มีเนื้อที ่284 ไร่  
   (2) ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์ (A701) มีเนื้อที่ 46,594 ไร่ หรือร้อยละ 0.45 ของเนื้อที่
จังหวัด 
   (3) โรงเรือนเลี้ยงโค กระบือ และม้า (A702) มีเนื้อที่ 3,204 ไร่ หรือร้อยละ 
0.03 ของเนื้อที่จังหวัด 
   (4) โรงเรือนเลี้ยงสัตว์ปีก (A703) มีเนื้อที่ 627 ไร่ หรือร้อยละ 0.01 ของเนื้อที่
จังหวัด 
   (5) โรงเรือนเลี้ยงสุกร (A704) มีเนื้อที่ 1,176 ไร่ หรือร้อยละ 0.01 ของเนื้อที่
จังหวัด 
  8) สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (A9) มีเนื้อที่ 245 ไร่ ประกอบด้วย สถานที่เพาะเลี ้ยง 
สัตว์น้ำร้าง สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำผสม และสถานที่เพาะเลี้ยงปลา  
  (1) สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์ร้าง (A900) มีเนื้อที่ 50 ไร ่
  (2) สถานที่เพาะเลี้ยงสัตวน์้ำผสม (A901) มีเนื้อที่ 11 ไร่ 
  (3) สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์ปลา (A902) มีเนื้อที่ 184 ไร่  
 9) เกษตรผสมผสาน/ไร่นาสวนผสม (A0) มีเนื้อที่ 78 ไร่  
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 2.7.3 พื้นที่ป่าไม้ (F) มีเนื้อที่ 7,592,940 ไร่ หรือร้อยละ 74.04 ของเนื้อที่จังหวัด ได้แก่ ป่าไม่
ผลัดใบรอสภาพฟื้นฟู มีเนื้อที่ 61,959 ไร่ หรือร้อยละ 0.60 ของเนื้อที่จังหวัด ป่าไม่ผลัดใบสมบูรณ์ มี
เนื้อที่ 2,413,493 ไร ่หรือร้อยละ 23.54 ของเนื้อที่จังหวัด ป่าผลัดใบรอสภาพฟ้ืนฟู มีเนื้อที่ 247,435 ไร ่
หรือร้อยละ 2.41 ของเนื้อที่จังหวัด ป่าผลัดใบสมบูรณ์ มีเนื้อที่ 4,870,053 ไร่ หรือร้อยละ 47.49 ของ
เนื้อที่จังหวัด ตามลำดับ 
 2.7.4 พื้นที่น้ำ (W) มีเนื้อที่ 198,868 ไร่ หรือร้อยละ 1.94 ของเนื้อที่จังหวัด ได้แก่  
  1) แหล่งน้ำธรรมชาติ (W1) เช่น แม่น้ำ ลำห้วย ลำคลอง หนอง บึง ทะเลสาบ มีเนื้อที่ 
97,394 ไร่ หรือร้อยละ 0.95 ของเนื้อที่จังหวัด  
  2) แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น (W2) เช่น อ่างเก็บน้ำ บ่อน้ำในไร่นา และคลองชลประทาน มี
เนื้อที ่101,474 ไร่ หรือร้อยละ 0.99 ของเนื้อที่จังหวัด  
 2.7.5 พื้นที่เบ็ดเตล็ด (M) ในจังหวัดตากมีเนื้อที่ 93,894 ไร่ หรือร้อยละ 0.92 ของเนื้อที่
จังหวัด  
  1) ทุ่งหญ้าและไม้ละเมาะ (M1) เช่น ทุ่งหญ้าธรรมชาติ ทุ่งหญ้าสลับไม่พุ่ม/ไม้ละเมาะ 
ไผ่ป่า ไผ่หนาม มีเนื้อที ่69,687 ไร่ หรือร้อยละ 0.68 ของเนื้อที่จังหวัด  
  2) พื้นที่ลุ่ม (M2) เช่น พื้นที่ลุ่ม พื้นที่ลุ่มปลูกตามด้วยช้าวโพด มีเนื้อที่ 3,372 ไร่ หรือ
ร้อยละ 0.03 ของเนื้อที่จังหวัด  
  3) เหมืองแร่และบ่อขุด (M3) เช่น เหมืองเก่า บ่อขุดเก่า เหมืองแร่ บ่อลูกรัง บ่อทราย 
บ่อดิน มีเนื้อที ่15,552 ไร่ หรือร้อยละ 0.16 ของเนื้อที่จังหวัด 
  4) พื้นที่เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ (M4) เช่น พื้นที่กองวัสดุ ที่หินโผล่ พื้นที่ถม มีเนื้อที่ 5,069 ไร่ 
หรือร้อยละ 0.05 ของเนื้อที่จังหวัด 
  5) ที่ทิ้งขยะ (M7) มีเนื้อที ่214 ไร่  
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ตารางที่ 7  สภาพการใช้ที่ดินจังหวัดตาก ปี พ.ศ. 2564 

สัญลักษณ์ ประเภทการใช้ที่ดิน 
เนื้อที่ 

ไร่ ร้อยละ 
U  พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง   197,688         1.93  

U101 ตัวเมืองและย่านการค้า 11,555               0.11  

U200 หมู่บ้าน/ที่ดินจัดสรรร้าง 153                    -    

U201 หมู่บ้านบนพื้นราบ  100,668               0.98  

U202 หมู่บ้านชาวไทยภูเขา  21,131               0.21  

U300 สถานที่ราชการและสถาบันต่าง ๆร้าง 28                    -    

U301 สถานที่ราชการและสถาบันต่าง ๆ 24,528               0.24  

U401 สนามบิน  1,383               0.01  

U403 สถานีขนส่ง    930               0.01  

U405 ถนน  18,576               0.18  

U500 พื้นที่อุตสาหกรรมร้าง   617               0.01  

U501 นิคมอุตสาหกรรม  15                    -    

U502 โรงงานอุตสาหกรรม   9,724               0.10  

U503 ลานตากและแหล่งรับซื้อทางการเกษตร 2,313               0.02  

U600 สถานที่ร้าง  18                    -    

U601 สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ  1,108               0.01  

U602 รีสอร์ท โรงแรม เกสต์เฮ้าส์ 806               0.01  

U603 สุสาน ป่าช้า   369                    -    

U604 ศูนย์อพยพ  2,973               0.03  

U605 สถานีบริการน้ำมัน   322                    -    

U701 สนามกอล์ฟ 471               0.01  

A  พื้นที่เกษตรกรรม  2,170,766       21.17  

A1 พื้นที่นา 288,255           2.81  

A100 นาร้าง     3,073               0.03  

A101 นาข้าว 234,876               2.29  

A101+A202 นาข้าว+ข้าวโพด 43,870               0.43  

A101+A208 นาข้าว+ยาสูบ 1,358               0.01  
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ตารางที่ 7 (ตอ่) 

สัญลักษณ์ ประเภทการใช้ที่ดิน 
เนื้อที่ 

ไร่ ร้อยละ 
A101+A209 นาข้าว+ถั่วเหลือง 4,980               0.05  

A101+A502 นาข้าว+พืชผัก 23                    -    

M201+A101 พื้นที่ลุ่ม+นาข้าว  75                    -    

A2  พืชไร่   1,030,901          10.06  

A200 ไร่ร้าง   16,983               0.17  

A201 พืชไร่ผสม                 569               0.01  

A202 ข้าวโพด        547,121               5.34  

A202+A208 ข้าวโพด+ถั่วเขียว                260                    -    

A202+A210 ข้าวโพด+ถั่วลิสง           1,285               0.01  

A202+A217 ข้าวโพด+มันฝรั่ง                 11                    -    

A202+A229 ข้าวโพด+พริก                 15                    -    

A203 อ้อย              4,135               0.04  

A204 มันสำปะหลัง                   92                    -    

A206 ยาสูบ                 198                    -    

A207 ฝ้าย                 46                    -    

A208 ถั่วเขียว        121,133               1.18  

A209 ถั่วเหลือง         332,260               3.24  

A210 ถั่วลิสง             1,341               0.01  

A212 ถั่วดำ ถั่วแดง                  19                    -    

A216 ข้าวไร่             2,031               0.02  

A217 มันฝรั่ง                   25                    -    

A218 มันแกว                  113                    -    

A220 แตงโม                   69                    -    

A223 กะหล่ำปลี            1,867               0.02  

A224 มะเขือเทศ                607               0.01  

A229 พริก                   16                    -    

A234 กัญชา กัญชง                 37                    -    
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ตารางที่ 7 (ตอ่) 

สัญลักษณ์ ประเภทการใช้ที่ดิน 
เนื้อที่ 

ไร่ ร้อยละ 
A235 กระเจี๊ยบแดง               668               0.01  

A3  ไม้ยืนต้น   83,166           0.82  

A300  ไม้ยืนต้นร้าง/เสื่อมโทรม   2,321               0.02  

A301 ไม้ยืนต้นผสม    18,272               0.18  

A302 ยางพารา   17,871               0.17  

A303 ปาล์มน้ำมัน   2,593               0.03  

A304 ยูคาลิปตัส    17,099               0.17  

A305 สัก   19,173               0.19  

A306 สะเดา   226                    -    

A308 กระถิน 39                    -    

A312 กาแฟ   224                    -    

A314 หม่อน   59                    -    

A315 ไผ่ปลูกเพ่ือการค้า  619               0.01  

A316 นุ่น 458               0.01  

A317 หมาก  272                    -    

A318 จามจุรี    3,733               0.04  

A319 ตีนเป็ด  36                    -    

A321 ยมหอม มะฮอกกานี  11                    -    

A322 กฤษณา  83                    -    

A323 ตะกู  77                    -    

A4  ไม้ผล  89,850           0.87  

A400 ไม้ผลร้าง/เสื่อมโทรม 1,807               0.02  

A401 ไม้ผลผสม   27,772               0.27  

A402 ส้ม   1,482               0.01  

A403 ทุเรียน  380                    -    

A404 เงาะ    20                    -    

A405 มะพร้าว   477               0.01  
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ตารางที่ 7 (ต่อ) 

สัญลักษณ์ ประเภทการใช้ที่ดิน 
เนื้อที่ 

ไร่ ร้อยละ 
A406 ลิ้นจี่   47                    -    

A426 แก้วมังกร   15                    -    

A427 ส้มโอ 581               0.01  

A429 มะปราง มะยงชิด 15                    -    

A431 ทับทิม  25                    -    

A5  พืชสวน  7,693           0.07  

A500 พืชสวนร้าง/เสื่อมโทรม  126                    -    

A501 พืชสวนผสม    103                    -    

A502 พืชผัก   5,269               0.05  

A503 ไม้ดอก ไม้ประดับ 1,972               0.02  

A506 สตรอเบอรี่   76                    -    

A507 เสาวรส  22                    -    

A509 พืชสมุนไพร 26                    -    

A510 นาหญ้า            43                    -    

A512 แคนตาลูป  56                    -    

A6  ไร่หมุนเวียน   618,693           6.04  

A600 ไร่หมุนเวียนร้าง   121,972               1.19  

A601 พืชไร่ผสม(ไร่หมุนเวียน)   51,021               0.50  

A602 ข้าวโพด(ไร่หมุนเวียน) 342,434               3.34  

A603 อ้อย(ไร่หมุนเวียน)    30                    -    

A604 มันสำปะหลัง(ไร่หมุนเวียน)     44                    -    

A609 ถั่งเหลือง(ไร่หมุนเวียน)    41                    -    

A616 ข้าวไร่(ไร่หมุนเวียน)   97,524               0.95  

A623 กะหล่ำปลี(ไร่หมุนเวียน)    5,627               0.06  

A7  ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์และโรงเรือนเลี้ยงสัตว์  51,885           0.50  

A700 โรงเรือนร้าง 284                    -    

A701 ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์   46,594               0.45  
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ตารางที่ 7 (ต่อ) 

สัญลักษณ์ ประเภทการใช้ที่ดิน 
เนื้อที่ 

ไร่ ร้อยละ 
A702 โรงเรือนเลี้ยงโค กระบือ และม้า 3,204               0.03  

A9  สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ    627               0.01  

A900 สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำร้าง  1,176               0.01  

A901 สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำผสม 245               -    

A902 สถานที่เพาะเลี้ยงปลา 50                    -    

A0  เกษตรผสมผสาน/ไร่นาสวนผสม  78               -    

A001 เกษตรผสมผสาน/ไร่นาสวนผสม 78                    -    

F  พื้นที่ป่าไม ้ 7,592,940       74.04  

F100 ป่าไม่ผลัดใบรอสภาพฟื้นฟู   61,959               0.60  

F101 ป่าไม่ผลัดใบสมบูรณ์   2,413,493             23.54  

F200 ป่าผลัดใบรอสภาพฟื้นฟู   247,435               2.41  

F201 ป่าผลัดใบสมบูรณ์    4,870,053             47.49  

W  พื้นที่น้ำ  198,868         1.94  

W101 แม่น้ำ ลำห้วย ลำคลอง 90,629               0.88  

W102 หนอง บึง ทะเลสาบ 6,765               0.07  

W201 อ่างเก็บน้ำ   84,109               0.82  

W202 บ่อน้ำในไร่นา   16,004               0.16  

W203 คลองชลประทาน   1,361               0.01  

M  พื้นที่เบ็ดเตล็ด   93,894         0.92  

M101 ทุ่งหญ้าธรรมชาติ   5,840               0.06  

M102 ทุ่งหญ้าสลับไม้พุ่ม/ไม้ละเมาะ 63,459               0.62  

M103 ไผ่ป่า ไผ่หนาม 388                    -    

M201 พื้นที่ลุ่ม  3,339               0.03  

M201+A202 พื้นที่ลุ่ม+ข้าวโพด 33                    -    

M300 เหมืองเก่า บ่อขุดเก่า 4,811               0.05  

M301 เหมืองแร่   6,708               0.07  

M302 บ่อลูกรัง     3,086               0.03  
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ตารางที่ 7 (ต่อ) 

สัญลักษณ์ ประเภทการใช้ที่ดิน 
เนื้อที่ 

ไร่ ร้อยละ 
M303 บ่อทราย     55                    -    

M304 บ่อดิน  892               0.01  

M401 พื้นที่กองวัสดุ  118                    -    

M403 ที่หินโผล่    2,873               0.03  

M405 พื้นที่ถม     2,078               0.02  

M701 ที่ทิ้งขยะ       214                    -    

รวมทั้งหมด 10,254,156  100.00 

ที่มา:  จากการวิเคราะห์โดยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ กลุ่มวิเคราะห์สภาพการใช้ที่ดิน 
        กองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน 

2.8 สภาพการใช้ที่ดินจังหวัดนครนายก ปี พ.ศ. 2564 

 จังหวัดนครนายก มีเนื้อที่ทั้งหมด 1,326,250 ไร ่ สามารถจำแนกประเภทการใช้ที่ดินได้ออกเป็น  
5 ประเภท คือ พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง (U) มีเนื้อที่ 146,472 ไร ่คิดเป็นร้อยละ 11.05 ของเนื้อที่
จังหวัด พื้นที่เกษตรกรรม (A) มีเนื้อที่ 677,876 ไร ่คิดเป็นรอ้ยละ 51.10 ของเนื้อที่จังหวัด พื้นที่ป่าไม้ (F) มี
เนื้อที่ 397,345 ไร ่คิดเป็นร้อยละ 29.97 ของเนื้อที่จงัหวัด พื้นที่แหล่งน้ำ (W)  มีเนื้อที่ 40,284 ไร ่ คิดเป็น
ร้อยละ  3.04  ของเนื้อที่จังหวัด และพื้นที่เบด็เตล็ด (M) มีเนื้อที่ 64,273 ไร ่คิดเป็นร้อยละ 4.84 ของเนื้อที่
จังหวัด โดยการใช้ประโยชน์ในพื้นที่แต่ละประเภทมีรายละเอียด (ภาพที่ 8 และตารางที่ 8) ดังนี ้

2.8.1 พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง (U) มีเนื้อที ่146,472 ไร่ หรือร้อยละ  11.05 ของเนื้อที่
จังหวัด ประกอบด้วยตัวเมืองและย่านการค้า หมู่บ้านบนพ้ืนราบ สถานที่ราชการและสถาบันต่าง ๆ 
สนามบิน ถนน ทางรถไฟ พื้นที่อุตสาหกรรมร้าง โรงงานอุตสาหกรรม ลานตากและแหลง่รับซื้อทาง
การเกษตร สถานที่ร้าง สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ สสุาน ป่าช้า สถานีบริการน้ำมัน และสนามกอล์ฟ 
 1) ตัวเมืองและย่านการค้า (U1) มีเนื้อที ่4,929 ไร่ หรือร้อยละ 0.37ของเนื้อที่จังหวัด 

ประกอบด้วยตัวอำเภอเมืองนครนายก อำเภอบ้านนา อำเภอปากพลี และอำเภอองครักษ์  
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 2) หมู่บ้าน (U2) มีเนื้อที่ 94,908 ไร่ หรือร้อยละ 7.16 ของเนื้อที่จังหวัด ประกอบด้วย 

หมู่บ้านบนพื้นราบ มีเนื้อที ่4,929 ไร่ ส่วนใหญ่เป็นที่อยู่อาศัยของประชาชนซึ่งกระจายตัวอยู่ทั่วไปในทุก

อำเภอ และหมู่บ้าน/ที่ดินจัดสรรร้าง มีเนื้อที่ 3,184 ไร่  

 3) สถานที่ราชการและสถาบันต่าง ๆ (U3) มีเนื้อที่ 20,700 ไร่ หรือร้อยละ 1.56 ของ

เนื้อที่จังหวัด ไดแ้ก่ สถานทีร่าชการและสถาบนัต่าง ๆ  เช่น สถานที่ราชการ สถาบันการศึกษา และวัดต่าง ๆ  

 4) สถานีคมนาคม (U4) มีเนื้อที่ 6,466 ไร ่หรือร้อยละ 0.49 ของเนื้อที่จังหวัด 

เส้นทางคมนาคมที่สำคัญ ไดแ้ก่ สนามบิน ถนน และทางรถไฟ  

 5) ย่านอุตสาหกรรม (U5) มีเนื้อที่ 3,901 ไร่ หรือร้อยละ 0.29 ของเนื้อที่จังหวัด 

ได้แก่ โรงงานอุตสาหกรรม 3,611 ไร ่ลานตากและแหล่งรับซื้อทางการเกษตร 278 ไร ่และพื้นที่

อุตสาหกรรมร้าง 12 ไร ่

 6) สิ่งปลูกสร้างอื่น ๆ (U6) มีเนือ้ที่ 9,784 ไร่ หรือร้อยละ 0.74 ของเนื้อที่จังหวัด 

ประกอบดว้ย สถานที่ร้าง รีสอร์ท โรงแรม เกสต์เฮ้าส์ สสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ สสุาน ป่าช้า และสถานี

บริการน้ำมัน  

 7) สนามกอล์ฟ (U7) มีเนื้อที่ 5,784 ไร่ หรือรอ้ยละ 0.44 ของเนื้อที่จังหวัด พบใน

อำเภอองครักษ์ และอำเภอเมืองนครนายก 

 2.8.2 พื้นที่เกษตรกรรม (A) มีเนื้อที ่677,876 ไร่ หรือร้อยละ 51.10 ของเนื้อที่จังหวัด 

ประกอบด้วยพื้นที่นา พืชไร่ ไม้ยืนต้น ไม้ผล พืชสวน ทุ่งหญ้าและโรงเรอืนเลี้ยงสัตว์ พืชน้ำ สถานที่

เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ และเกษตรผสมผสาน/ไรน่าสวนผสม 

 1) พื้นที่นา (A1) มีเนื้อที่ 484,743 ไร ่หรือร้อยละ 36.57 ของเนื้อที่จังหวัด ได้แก่  นา

ข้าว มีเนื้อที่ 459,555 ไร่ หรือร้อยละ 34.65 ของเนื้อที่จังหวัด และนารา้ง มีเนื้อที่ 24,909 ไร่ หรือรอ้ย

ละ 1.88 ของเนื้อที่จังหวัด และพื้นที่นาที่มกีารปลูกพืชฤดูแล้งตามหลังทำนา เช่น พืชผัก ข้าวโพด และ

ถั่วเขียว  เป็นต้น มีเนือ้ที่ 279 ไร่  

 2) พืชไร่ (A2) มีเนื้อที่ 1,818 ไร่ หรือร้อยละ 0.13 ของเนื้อที่จังหวัด ได้แก่ มัน

สำปะหลัง และพืชไร่อื่น ๆ  

   (1) มันสำปะหลัง (A204) มีเนื้อที ่1,407 ไร่ หรือร้อยละ 0.11 ของเนื้อที่จังหวัด 

ส่วนใหญ่ปลูกอยู่ในอำเภอบ้านนา อำเภอเมืองนครนายก และอำเภอองครักษ์ 



91 
 

  (2) พืชไร่อื่น ๆ ได้แก่ ไร่ร้าง ข้าวโพด อ้อย และแตงโม มีเนื้อที ่411 ไร ่หรือรอ้ย

ละ 0.02 ของเนื้อที่จังหวัด  

 3) ไม้ยืนต้น (A3) มีเนื้อที่ 37,711 ไร่ หรือร้อยละ 2.84 ของเนื้อที่จังหวัด ได้แก่ ไม้ยืน

ต้นร้าง/เสื่อมโทรม ยางพาราปาล์มน้ำมัน ยคูาลิปตัส ไผ่ปลูกเพื่อการค้า และไม้ยืนต้นอืน่ ๆ  

  (1) ไม้ยืนต้นร้าง/เสื่อมโทรม (A300) มีเนื้อที่ 4,327 ไร่ หรือรอ้ยละ 0.33 ของ

เนื้อที่จังหวัด พบมากในอำเภอองครักษ์ 

  (2) ยางพารา (A302) มีเนื้อที่ 1,086 ไร่ หรือรอ้ยละ 0.08 ของเนื้อที่จังหวัด 

ส่วนใหญ่ปลูกกระจายอยู่ทั่วจังหวัด 

  (3) ปาล์มน้ำมัน (A303) มีเนื้อที ่5,818 ไร่ หรือร้อยละ 0.44 ของเนื้อที่จังหวัด 

พบมากในอำเภอองครักษ์ และอำเภอบ้านนา 

  (4) ยูคาลิปตัส (A304) มีเนื้อที่ 21,309 ไร ่หรือร้อยละ 1.61 ของเนื้อที่จงัหวัด 

ส่วนใหญ่ปลูกกระจายอยู่ทั่วจังหวัด โดยนิยมปลูกในพื้นที่แห้งแล้ง 

  (5) ไผ่ปลูกเพื่อการค้า (A315) มีเนื้อที่  3,710 ไร่ หรือร้อยละ 0.28 ของเนื้อที่

จังหวัด ส่วนใหญ่ปลูกกระจายอยู่ทั่วจังหวัด 

  (6) ไม้ยืนต้นอ่ืน ๆ ได้แก่ไม้ยืนต้นผสม สัก  สนประดิพัทธ์ กระถิน ประดู่ หมาก 

กฤษณา และตะกู  มีเนื้อที่ 1,461 ไร่ หรือรอ้ยละ 0.10 ของเนื้อที่จังหวัด  

 4) ไม้ผล (A4) มีเนื้อที่ 34,681 ไร่ หรือร้อยละ 2.60 ของเนื้อที่จังหวัด ได้แก่ ไม้ผล

ร้าง/เสื่อมโทรม ไม้ผลผสม มะม่วง กล้วย สม้โอ  มะปราง มะยงชิด และไม้ผลอื่นๆ 

  (1) ไม้ผลร้าง/เสื่อมโทรม (A400) มีเนื้อที ่6,107 ไร่ หรือร้อยละ 0.46 ของเนื้อที่

จังหวัด   พบมากในอำเภอองครักษ ์

  (2) ไม้ผลผสม (A401) มีเนื้อที่ 6,815 ไร่ หรือรอ้ยละ 0.51 ของเนือ้ที่จังหวัด 

พบมากในอำเภอบ้านนา และอำเภอเมืองนครนายก 

  (3) มะม่วง (A407) มีเนื้อที ่4,633 ไร่ หรือร้อยละ 0.35 ของเนื้อที่จังหวัด พบ

มากในอำเภอบ้านนา และอำเภอเมืองนครนายก 

  (4) กล้วย (A411) มีเนื้อที่  4,554 ไร่ หรือร้อยละ 0.35 ของเนื้อที่จังหวัด พบ

มากในอำแภอบ้านนา และอำเภอองครักษ์ 



92 
 

  (5) ส้มโอ (A427) มีเนื้อที่ 1,785 ไร่ หรือร้อยละ 0.13 ของเนื้อที่จังหวัด พบ

มากในอำเภอปากพลี 

  (6) มะปราง มะยงชิด (A429) มีเนื้อที่ 7,279ไร ่หรือร้อยละ 0.55 ของเนื้อที่

จังหวัด ปลูกมากบริเวณอำเภอบ้านนา และอำเภอเมืองนครนายก 

  (7) ไม้ผลอื่น ๆ ไดแ้ก่ สม้ ทุเรียน เงาะ มะพร้าว  ลิ้นจี ่พุทรา น้อยหน่า ฝรั่ง  

มะละกอ ขนุน กระท้อน มังคดุ  ลางสาด ลองกอง มะนาว มะกอกน้ำ มะกอกฝรั่ง แก้วมังกร มะไฟ และ

ละไม  มีเนื้อที ่3,508 ไร่ หรือร้อยละ 0.26 ของเนื้อที่จังหวัด 

 5) พืชสวน (A5) มีเนื้อที่ 11,924 ไร่ หรือร้อยละ 0.90 ของเนื้อที่จังหวัด พืชสวนที่

สำคัญ ไดแ้ก่ พืชผัก ไม้ดอก ไม้ประดับ และพืชสวนอ่ืน ๆ  

  (1) พืชผัก (A502) มีเนื้อที่ 1,752 ไร่ หรือร้อยละ 0.13 ของเนื้อที่จังหวัด พบ

กระจายตัวในทุกอำเภอ 

  (2) ไม้ดอก ไม้ประดับ (A503) มีเนื้อที่ 8,764 ไร่ หรือร้อยละ 0.66 ของเนื้อที่

จังหวัด พบมากในอำเภอองครักษ์ และอำเภอบ้านนา 

  (3) พืชสวนอื่น ๆ ได้แก่ พืชสวนร้าง/เสื่อมโทรม และนาหญ้า มีเนื้อที่ 1,408 ไร่ 

หรือร้อยละ 0.11 ของเนื้อที่จังหวัด 

 6) ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์และโรงเรือนเลี้ยงสัตว์ (A7) มีเนื้อที่ 7,251 ไร ่หรือร้อยละ 0.54 

ของเนื้อที่จังหวัด ทุ่งหญ้าและโรงเรือนเลี้ยงสัตว์ที่สำคัญ ได้แก่ โรงเรือนเลี้ยงสัตว์ปีก ทุง่หญ้าและ

โรงเรือนเลี้ยงสัตว์อ่ืน ๆ 

  (1) โรงเรือนเลี้ยงสัตว์ปีก (A703) มีเนื้อที่ 6,275 ไร่ หรือร้อยละ 0.47 ของเนื้อที่

จังหวัด พบมากในอำเภอบ้านนา 

  (2) ทุ่งหญ้าและโรงเรือนเลี้ยงสัตว์อื่น ๆ ได้แก ่โรงเรือนร้าง ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์ 

โรงเรือนเลี้ยงโค กระบือ และม้า และโรงเรือนเลี้ยงสุกร มีเนื้อที่ 976 ไร ่หรือร้อยละ 0.07 ของเนื้อที่

จังหวัด  

 7) พืชน้ำ (A8) มีเนื้อที่ 269 ไร ่หรือร้อยละ 0.02 ของเนื้อที่จังหวัด ได้แก่ บัว ผักบุ้ง 

และผักกะเฉด  

 8) สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (A9) มีเนื้อที ่99,282 ไร ่หรือร้อยละ 7.49 ของเน้ือที่

จังหวัด ได้แก่ สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำร้าง สถานที่เพาะเลี้ยงปลา และสถานที่เพาะเลี้ยงกุ้ง 
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  (1) สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำร้าง (A900) มีเนื้อที่ 5,678 ไร่ หรือร้อยละ 0.43 

ของเนื้อที่จังหวัด พบมากในอำเภอองครักษ์ 

  (2) สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำร้าง (A900) มีเนื้อที่ 5,678 ไร่ หรือร้อยละ 0.43 

ของเนื้อที่จังหวัด พบมากในอำเภอองครักษ์ 

  (3) สถานที่เพาะเลี้ยงปลา (A902) มีเนื้อที่ 88,296 ไร ่หรือร้อยละ 6.66 ของ

เนื้อที่จังหวัด พบกระจายตัวในทุกอำเภอ 

  (4) สถานที่เพาะเลี้ยงกุ้ง (A903) มีเนื้อที่ 5,308 ไร่ หรือร้อยละ 0.40 ของเนื้อที่

จังหวัด พบมากในอำเภอองครักษ์ และอำเภอเมืองนครนายก 

 9) เกษตรผสมผสาน/ไร่นาสวนผสม มีเนื้อที่ 197 ไร่ หรือร้อยละ 0.01 ของเนื้อที่

จังหวัด พบในทุกอำเภอ ยกเว้นอำเภอปากพลี 

 2.8.3 พื้นที่ป่าไม้ (F) มีเนื้อที่ 397,345 ไร่ หรือรอ้ยละ 29.97 ของเนื้อที่จังหวัด 
ประกอบด้วย ป่าไม่ผลัด ป่าผลัดใบ และปา่ปลูก   
  1) ป่าไม่ผลัดใบ (F1) มีเนื้อที่ 344,616 ไร่ หรือร้อยละ 25.99 ของเนื้อที่จังหวัด 
ประกอบด้วย ป่าไม่ผลัดใบสมบูรณ์ (F101) มีเนื้อที่ 344,539 ไร่ หรือรอ้ยละ 25.98 ของเน้ือที่จังหวัด 
พบในอำเภอเมืองนครนายก อำเภอปากพลี และอำเภอบ้านนา และป่าไม่ผลัดใบรอสภาพฟื้นฟู (F100) 
มีเนื้อที่ 77 ไร ่หรือร้อยละ 0.01 ของเนื้อที่จังหวัด พบในอำเภอปากพลี 
  2) ป่าผลัดใบ (F2) มีเนื้อที ่52,300 ไร ่หรือร้อยละ 3.95 ของเน้ือที่จังหวัด 
ประกอบด้วย ป่าผลัดใบสมบรูณ์ (F201) มีเนื้อที่ 51,959 ไร่ หรือร้อยละ 3.92 ของเนื้อที่จังหวัด พบ
มากในอำเภอเมืองนครนายก และอำเภอน้านนา และป่าผลัดใบรอสภาพฟื้นฟู (F200) มีเนื้อที่ 341 ไร่ 
หรือร้อยละ 0.03 ของเนื้อที่จังหวัด พบในอำเภอเมืองนครนายก และอำเภอบ้านนา 
  3) ป่าปลูก (F5) มีเนื้อที่ 429 ไร่ หรือร้อยละ 0.03 ของเนื้อที่จังหวัด ได้แก่ ป่าปลูก
สมบูรณ์ (F501) พบในอำเภอบ้านนา 
 2.8.4 พื้นที่น้ำ (W) มีเนื้อที่ 40,284 ไร่ หรือร้อยละ 3.04 ของเนื้อที่จังหวัด ประกอบด้วย  
แหล่งน้ำธรรมชาต ิและแหล่งน้ำที่สร้างขึ้น 
  1) แหล่งน้ำธรรมชาติ (W1) เชน่ แม่น้ำ ลำห้วย ลำคลอง หนอง บึง และทะเลสาบ มี
เนื้อที่ 14,717 ไร่ หรือร้อยละ 1.11 ของเนื้อที่จังหวัด โดยมีแหล่งน้ำที่สำคัญ คือ แม่นำ้ยวม และแมน่้ำ
สาละวิน 
  2) แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น (W2) เชน่ อ่างเก็บน้ำ บ่อน้ำในไร่นา และคลองชลประทาน  มี
เนื้อที่ 25,567 ไร่ หรือร้อยละ 1.93 ของเนื้อที่จังหวัด พบกระจายตัวในทุกอำเภอ 



94 
 

 2.8.5 พื้นที่เบ็ดเตล็ด (M) มีเนื้อที่ 64,273 ไร ่หรือร้อยละ 4.84 ของเนื้อที่จังหวัด 
ประกอบด้วยทุ่งหญ้าและไมล้ะเมาะ (M1) 33,919 ไร่ พื้นที่ลุ่ม (M2) 22,588 ไร่ เหมืองแรแ่ละบ่อขุด 
(M3) 305 ไร ่พื้นที่เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ (M4) ได้แก่ พื้นที่ถม 2,724 ไร่ และที่ทิ้งขยะ( M7) 26 ไร ่  
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ตารางที่ 8  สภาพการใช้ที่ดินจังหวัดนครนายก ปี พ.ศ. 2564 

สัญลักษณ์ ประเภทการใช้ที่ดิน 
เนื้อที่ 

ไร่ ร้อยละ 
U  พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง   146,472           11.05  

U101 ตัวเมืองและย่านการค้า 4,929  0.37  

U200 หมู่บ้าน/ที่ดินจัดสรรร้าง 3,184   0.24  

U201 หมู่บ้านบนพื้นราบ 91,724  6.92  

U301 สถานที่ราชการและสถาบันต่าง ๆ 20,700  1.56  

U401 สนามบิน 93  0.01  

U405 ถนน 5,739   0.43  

U406 ทางรถไฟ 634   0.05  

U500 พื้นที่อุตสาหกรรมร้าง   12    -    

U502 โรงงานอุตสาหกรรม   3,611   0.27  

U503 ลานตากและแหล่งรับซื้อทางการเกษตร 278   0.02  

U600 สถานที่ร้าง  3,614  0.27  

U601 สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ  1,140  0.09  

U602 รีสอร์ท โรงแรม เกสต์เฮ้าส์  4,365  0.33  

U603 สุสาน ป่าช้า   600   0.05  

U605 สถานีบริการน้ำมัน  65  -    

U701 สนามกอล์ฟ 5,784  0.44  

A  พื้นที่เกษตรกรรม   677,876           51.10  

A1 พื้นที่นา  484,743              36.57  

A100 นาร้าง     24,909   1.88  

A101 นาข้าว 459,555   34.65  

A101+A201 นาข้าว+พืชไร่ผสม   34  -    

A101+A202 นาข้าว+ข้าวโพด 89   0.01  

A101+A208 นาข้าว+ถั่วเขียว 44  -    

A101+A502 นาข้าว+พืชผัก  71  0.02  

M201+A101 พื้นที่ลุ่ม+นาข้าว 41   0.01  

A2  พืชไร่   1,818                0.13  
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ตารางที่ 8 (ตอ่) 

สัญลักษณ์ ประเภทการใช้ที่ดิน 
เนื้อที่ 

ไร่ ร้อยละ 
A200 ไร่ร้าง    262   0.02  

A202 ข้าวโพด   48  -    

A203 อ้อย  39  -    

A204 มันสำปะหลัง   1,407   0.11  

A220 แตงโม   62    -    

A3  ไม้ยืนต้น  37,711                2.84  

A300 ไม้ยืนต้นร้าง/เสื่อมโทรม 4,327  0.33  

A301 ไม้ยืนต้นผสม   667  0.05  

A302 ยางพารา   1,086   0.08  

A303 ปาล์มน้ำมัน   5,818   0.44  

A304 ยูคาลิปตัส    21,309  1.61  

A305 สัก    146   0.01  

A307 สนประดิพัทธ์  146  0.01  

A308 กระถิน  311  0.02  

A309 ประดู่ 32  -    

A315 ไผ่ปลูกเพ่ือการค้า  3,710  0.28  

A317 หมาก 52  -    

A322 กฤษณา   94   0.01  

A323 ตะกู 13  -    

A4  ไม้ผล  34,681                2.60  

A400 ไม้ผลร้าง/เสื่อมโทรม 6,107   0.46  

A401 ไม้ผลผสม   6,815  0.51  

A402 ส้ม   322  0.02  

A403 ทุเรียน  206  0.02  

A404 เงาะ   83   0.01  

A405 มะพร้าว   1,076  0.08  

A406 ลิ้นจี่   78   0.01  
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ตารางที่ 8 (ตอ่) 

สัญลักษณ์ ประเภทการใช้ที่ดิน 
เนื้อที่ 

ไร่ ร้อยละ 
A407 มะม่วง    4,633  0.35  

A409 พุทรา    64  -    

A410 น้อยหน่า    11  -    

A411 กล้วย    4,554  0.34  

A412 มะขาม 10  -    

A414 ฝรั่ง   138   0.01  

A415 มะละกอ   478   0.04  

A416 ขนุน   288  0.02  

A417 กระท้อน    324     0.02  

A419 มังคุด 82  0.01  

A420 ลางสาด ลองกอง  28  -    

A422 มะนาว   94   0.01  

A425 มะกอกน้ำ มะกอกฝรั่ง 161   0.01  

A426 แก้วมังกร 11  -    

A427 ส้มโอ 1,785  0.13  

A429 มะปราง มะยงชิด 7,279  0.55  

A430 มะไฟ ละไม  54  -    

A5  พืชสวน  11,924                0.90  

A500 พืชสวนร้าง/เสื่อมโทรม 642  0.05  

A502 พืชผัก   1,752  0.13  

A503 ไม้ดอก ไม้ประดับ  8,764  0.66  

A510 นาหญ้า    766  0.06  

A7  ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์และโรงเรือนเลี้ยงสัตว์   7,251                0.54  

A700 โรงเรือนร้าง 80  0.01  

A701 ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์   51  -    

A702 โรงเรือนเลี้ยงโค กระบือ และม้า 183   0.01  

A703 โรงเรือนเลี้ยงสัตว์ปีก   6,275  0.47  
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ตารางที่ 8 (ต่อ) 

สัญลักษณ์ ประเภทการใช้ที่ดิน 
เนื้อที่ 

ไร่ ร้อยละ 
A704 โรงเรือนเลี้ยงสุกร  662  0.05  

A8  พืชน้ำ  269  0.02 

A803 บัว   136  0.01  

A806 ผักบุ้ง 12  -    

A807 ผักกะเฉด 121  0.01  

A9  สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ    99,282            7.49  

A900 สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำร้าง  5,678   0.43  

A902 สถานที่เพาะเลี้ยงปลา 88,296  6.66  

A903 สถานที่เพาะเลี้ยงกุ้ง 5,308   0.40  

A0 เกษตรผสมผสาน/ไร่นาสวนผสม 197            0.01  

F  พื้นที่ป่าไม ้ 397,345           29.97  

F100 ป่าไม่ผลัดใบรอสภาพฟื้นฟู   77  0.01  

F101 ป่าไม่ผลัดใบสมบูรณ์   344,539  25.98  

F200 ป่าผลัดใบรอสภาพฟื้นฟู   341   0.03  

F201 ป่าผลัดใบสมบูรณ์ 51,959  3.92  

F501 ป่าปลูกสมบูรณ ์ 429 0.03 

W  พื้นที่น้ำ  40,284            3.04  

W101 แม่น้ำ ลำห้วย ลำคลอง 13,665   1.03  

W102 หนอง บึง ทะเลสาบ 1,052  0.08  

W201 อ่างเก็บน้ำ  7,030  0.53  

W202 บ่อน้ำในไร่นา   8,998  0.68  

W203 คลองชลประทาน  9,539   0.72  

M  พื้นที่เบ็ดเตล็ด  64,273            4.84  

M101 ทุ่งหญ้าธรรมชาติ   6,392  0.48  

M102 ทุ่งหญ้าสลับไม้พุ่ม/ไม้ละเมาะ 27,527   2.08  

M201 พื้นที่ลุ่ม 22,588  1.70  

M300 เหมืองเก่า บ่อขุดเก่า 1,077  0.08  
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ตารางที่ 8 (ต่อ) 

สัญลักษณ์ ประเภทการใช้ที่ดิน 
เนื้อที่ 

ไร่ ร้อยละ 
M304 บ่อดิน  1,647  0.12  

M405 พื้นที่ถม    5,016  0.38  

M701 ที่ทิ้งขยะ       26  -    

รวมทั้งหมด 5,998,548 100.00 

ที่มา:  จากการวิเคราะห์โดยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ กลุ่มวิเคราะห์สภาพการใช้ที่ดิน 
        กองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน 

2.9 สภาพการใช้ที่ดินจังหวัดนครศรีธรรมราช ปี พ.ศ. 2564 

 จังหวัดนครศรีธรรมราช มีเนื้อที่ทั้งหมด 6,214,064 ไร่ สามารถจำแนกประเภทการใช้ที่ดินได้

ออกเป็น 5 ประเภท คือ พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง (U) มีเนื้อที่ 404,161 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 6.49  

ของเนื้อที่จังหวัด พื้นที่เกษตรกรรม (A) มีเนื้อที่ 4,127,742 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 66.42 ของเนื้อที่จังหวัด  

พื้นที่ป่าไม้ (F) มีเนื้อที่ 1,352,956 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 21.78 ของเนื้อที่จังหวัด พื้นที่น้ำ (W) มีเนื้อที่ 

129,379 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 2.09 ของเนื้อที่จังหวัด และพื้นที่เบ็ดเตล็ด (M) มีเนื้อที่ 199,826 ไร่ คิดเปน็

ร้อยละ 3.22 ของเนื้อที่จังหวัด โดยการใช้ประโยชน์ในพื้นที่แต่ละประเภทมีรายละเอียด (ภาพที่ 9 และ

ตารางที่ 9) ดังนี ้

 2.9.1 พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง (U) มีเนื้อที่ 404,161 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 6.49 ของเนื้อที่

จังหวัด ประกอบด้วยตัวเมืองและย่านการค้า หมู่บ้านบนพื้นราบ หมู่บ้าน/ที่ดินจัดสรรร้าง สถานที่

ราชการและสถาบันต่าง ๆ ร้าง สถานที่ราชการและสถาบันต่าง ๆ สนามบิน สถานีรถไฟ ท่าเรือ ถนน 

ทางรถไฟ พื้นที่อุตสาหกรรมร้าง โรงงานอุตสาหกรรม ลานตากและแหล่งรับซื้อทางการเกษตร สถานที่

พักผ่อนหย่อนใจ รีสอร์ท โรงแรม เกสต์เฮ้าส ์สุสาน ป่าช้า และสถานีบริการน้ำมัน 

  1) ตัวเมืองและย่านการค้า (U1) มีเนื้อที่ 15,510 ไร่ หรือร้อยละ 0.25 ของเนื้อที่

จังหวัด ประกอบด้วย 23 อำเภอ คือ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช อำเภอพรหมคีรี อำเภอลานสกา 

อำเภอฉวาง อำเภอพิปูน อำเภอเชียรใหญ่ อำเภอชะอวด อำเภอท่าศาลา อำเภอทุ่งสง อำเภอนาบอน 

อำเภอทุ่งใหญ่ อำเภอปากพนัง อำเภอร่อนพิบูลย์ อำเภอสิชล อำเภอขนอม อำเภอหัวไทร อำเภอบาง
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ขัน อำเภอถ้ำพรรณรา อำเภอจุฬาภรณ์ อำเภอพระพรหม อำเภอนบพิตำ อำเภอช้างกลาง และอำเภอ 

เฉลิมพระเกียรต ิ

  2) หมู ่บ ้าน (U2) ม ีเน ื ้อท ี ่  291,748 ไร ่ หร ือร ้อยละ 4.69 ของเนื ้อท ี ่จ ังหวัด 

ประกอบด้วยหมู ่บ้านบนพื ้นราบ และหมู ่บ้าน/ที ่ดินจัดสรรร้าง มีเนื ้อที ่ 291,035 และ 713 ไร่  

หรือร้อยละ 4.68 และ 0.01 ของเนื้อที่จังหวัด 

  3) สถานที่ราชการและสถาบันต่าง ๆ (U3) มีเนื้อที่ 53,578 ไร่ หรือร้อยละ 0.86 ของ

เนื้อที่จังหวัด ได้แก่ สถานที่ราชการ โรงพยาบาล มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี  

ราชมงคลศรีวิชัย มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระ มหาวิทยาลัยมหามกุฎราช

วิทยาลัย วิทยาเขตศรีธรรมโศกราช มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช และมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง

กรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช โรงเรียน และวัดต่าง ๆ เป็นต้น และสถานที่ราชการและ

สถาบนัต่าง ๆ ร้าง มีเนื้อที่ 204 ไร ่

  4) สถานีคมนาคม (U4) มีเนื้อที่ 26,610 ไร่ หรือร้อยละ 0.42 ของเนื้อที่จังหวัด ได้แก่ 

สนามบิน สถานีรถไฟ ท่าเรือ ถนน และทางรถไฟ มีเนื้อที่ 2,521  97  210  22,494  และ 1,288 ไร่  

หรือร้อยละ 0.04  0.00  0.00  0.36 และ 0.02 ของเนื้อที่จังหวัด ตามลำดับ ได้แก่ ท่าอากาศยาน

นครศรีธรรมราช สถานีรถไฟนครศรีธรรมราช ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 41  และทางหลวงแผ่นดิน

หมายเลข 401 เป็นต้น 

  5) ย่านอุตสาหกรรม (U5) มีเนื้อที่ 14,392 ไร่ หรือร้อยละ 0.23 ของเนื้อที่จังหวัด 

ประกอบด้วยพื้นที่อุตสาหกรรมร้าง โรงงานอุตสาหกรรม และลานตากและแหล่งรับซื้อทางการเกษตร  

มีเนื้อที่ 99  14,171 และ 122 ไร่ หรือร้อยละ 0.00  0.23 และ 0.00 ของเนื้อที่จังหวัด  

  6) พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้างอื่น ๆ (U6) มีเนื้อที่  2,323  ไร่ หรือร้อยละ 0.04 ของ

เนื้อที่จังหวัด ประกอบด้วยสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ รีสอร์ท โรงแรม เกสต์เฮ้าส์ สุสาน ป่าช้า และสถานี

บริการน้ำมัน มีเนื ้อที ่ 1,707  204  172  และ 240 ไร่ หรือร้อยละ 0.03 0.00 0.00 และ 0.01  

ของเนื้อที่จังหวัด 

 2.9.2 พื้นที่เกษตรกรรม (A) มีเนื้อที่ 4,127,742 ไร่ หรือร้อยละ 66.42 ของเนื้อที่จังหวัด 

ประกอบด้วยพื้นที่นา พืชไร่ ไม้ยืนต้น ไม้ผล พืชสวน ทุ่งหญ้าและโรงเรือนเลี้ยงสัตว์ พืชน้ำ สถานที่

เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ และเกษตรผสมผสาน/ไร่นาสวนผสม 
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  1) พื้นที่นา (A1) มีเนื ้อที ่ 311,303 ไร่ หรือร้อยละ 5.01 ของเนื้อที่จังหวัด ได้แก่  

นาข้าว มีเนื้อที่ 251,930 ไร่ หรือร้อยละ 4.05 ของเนื้อที่จังหวัด ปลูกมากในอำเภอหัวไทร อำเภอ 

เชียรใหญ่ อำเภอปากพนัง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช และอำเภอพระพรหม 

นอกจากนี้ยังพบพ้ืนที่นาร้าง คือ พื้นที่นาข้าวที่ไม่มีการทำนาติดต่อกันเกิน 3 ปี แต่ยังคงเห็นร่องรอยของ

คันนาอยู ่มีเนื้อที ่59,373 ไร่ หรือร้อยละ 0.96 ของเนื้อที่จังหวัด พบมากในอำเภอเดียวกันกับนาข้าว 

  2) พืชไร่ (A2) มีเนื้อที่ 17,238 ไร่ หรือร้อยละ 0.28 ของเนื้อที่จังหวัด โดยมีพืชไร่ที่

สำคัญ ได้แก่ พริก มันเทศ และพืชไร่อื่นๆ 

   (1) พริก (A229) มีเนื ้อที ่ 13,366 ไร่ หรือร้อยละ 0.22 ของเนื ้อที ่จังหวัด  

ปลูกมากในเขตอำเภอปากพนัง อำเภอเชียรใหญ่ และอำเภอหัวไทร 

   (2) มันเทศ (A219) มีเนื ้อที ่ 3,035 ไร่ หรือร้อยละ 0.05 ของเนื ้อที ่จังหวัด  

ปลูกมากในเขตอำเภอพระพรหม 

   (3) พืชไร่อื่น ๆ (A2) มีเนื้อที่ 837 ไร่ หรือร้อยละ 0.01 ของเนื้อที่จังหวัด ได้แก่ 

ไร่ร้าง อ้อย สับปะรด และยาสูบ  

  3) ไม้ยืนต้น (A3) มีเนื้อที่ 3,200,775 ไร่ หรือร้อยละ 51.50 ของเนื้อที่จังหวัด โดยมี

ไม้ยืนต้นที่สำคัญ คือ ยางพารา ปาล์มน้ำมัน กระถิน และหมาก 

   (1)  ยางพารา (A302) มีเนื ้อที ่ 2,224,583 ไร่ หรือร้อยละ 35.80 ของเนื้อที่

จังหวัด ปลูกมากในทุกอำเภอ ยกเว้นอำเภอทางชายฝั่งทะเลตะวันออกที่มีพื้นที่การปลูกยางพาราน้อย 

เช่น อำเภอปากพนัง อำเภอหัวไทร อำเภอเชียรใหญ่ และอำเภอเฉลิมพระเกียรต ิ

   (2) ปาล์มน้ำมัน (A303) มีเนื ้อที ่ 809,852 ไร่ หรือร้อยละ 13.03 ของเนื้อที่

จังหวัด ปลูกมากในทุกอำเภอ ยกเว้นอำเภอที่ติดกับภูเขามีพื้นที่สูง ซึ่งปลูกไม้ผลเป็นส่วนใหญ่ เช่น 

อำเภอนบพิตำ อำเภอลานสกา และอำเภอพิปูน  

   (3) กระถิน (A308) มีเนื ้อที ่ 3 ,521 ไร่ หรือร้อยละ 0.06 ของเนื ้อที ่จังหวัด  

ปลูกกระจายทั่วไปในทุกเขตอำเภอ 

   (4) หมาก (A317) มีเนื ้อที ่ 3 ,013 ไร่ หรือร้อยละ 0.05 ของเนื ้อที ่จ ังหวัด  

ปลูกมากในเขตอำเภอร่อนพิบูลย์ 

  4) ไม้ผล (A4) มีเนื้อที่ 444,277 ไร่ หรือร้อยละ 7.15 ของเนื้อที่จังหวัด โดยมีไม้ผล 

ที่สำคัญ ได้แก่ ไม้ผลผสม มะพร้าว ทุเรียน และมังคุด  
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   (1) ไม้ผลผสม (A401)  มีเนื้อที ่168,921 ไร่ หรือร้อยละ 2.72 ของเนื้อที่จังหวัด 

เป็นพื้นที่ที่ปลูกไม้ผลร่วมกันเกินกว่า 3 ชนิดขึ้นไป กระจายตัวในทุกอำเภอ  ยกเว้นอำเภอปากพนัง 

อำเภอเฉลิมพระเกียรติ อำเภอเชียรใหญ่ และอำเภอหัวไทร 

  (2) มะพร้าว (A405) มีเนื้อที่ 113,400 ไร่ หรือร้อยละ 1.82 ของเนื้อที่จังหวัด  

ปลูกมากในเขตอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช อำเภอปากพนัง อำเภอหัวไทร และตลอดแนวชายฝั่งทะเล

ทางตะวันออก 

  (3) ทุเรียน (A403) มีเนื้อที่ 57,803 ไร่ หรือร้อยละ 0.93 ของเนื้อที่จังหวัด  

ปลูกมากในเขตอำเภอท่าศาลา อำเภอนบพิตำ อำเภอพิปูน และอำเภอสิชล 

  (4) มังคุด (A419) มีเนื ้อที ่ 55,596 ไร่ หรือร้อยละ 0.89 ของเนื้อที ่จังหวัด  

ปลูกมากในเขตอำเภอลานสกา อำเภอพรหมคีรี อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช และอำเภอพระพรหม 

  5) พืชสวน (A5) มีเนื้อที่ 10,682 ไร่ หรือร้อยละ 0.17 ของเนื้อที่จังหวัด โดยมีพืชสวน

ที่สำคัญ ได้แก่ พืชผัก และพืชสวนร้าง/เสื่อมโทรม 

   (1) พืชผัก (A502) มีเนื ้อที ่ 7,834 ไร่ หรือร้อยละ 0.13 ของเนื ้อที ่จังหวัด  

ปลูกมากในเขตอำเภอปากพนัง อำเภอเชียรใหญ่ อำเภอหัวไทร อำเภอเฉลิมพระเกียรติ อำเภอ 

เมืองนครศรีธรรมราช และอำเภอพระพรหม 

   (2) พืชสวนร้าง/เสื่อมโทรม (A500) มีเนื้อที่ 2,794 ไร่ หรือร้อยละ 0.04 ของ

เนื้อทีจ่ังหวัด  

  6) ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์และโรงเรือนเลี้ยงสัตว์ (A7) มีเนื้อที่ 7,222 ไร่ หรือร้อยละ 0.12 

ของเนื้อที่จังหวัด โดยทุ่งหญ้าและโรงเรือนเลี้ยงสัตว์ที่สำคัญ ได้แก่ ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์ โรงเรือนเลี้ยงสัตว์

ปีก และโรงเรือนเลี้ยงสุกร 

   (1) ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์ (A701) มีเนื้อที่ 4,242 ไร่ หรือร้อยละ 0.07 ของเนื้อที่

จังหวัด กระจายตัวอยู่ในทุกอำเภอ 

   (2) โรงเรือนเลี้ยงสัตว์ปีก (A703) มีเนื้อที่ 1,648 ไร่ หรือร้อยละ 0.03 ของเนื้อที่

จังหวัด กระจายตัวอยู่ในทุกอำเภอ 

   (3) โรงเรือนเลี้ยงสุกร (A704) มีเนื้อที่ 802 ไร่ หรือร้อยละ 0.01 ของเนื้อที่

จังหวัด กระจายตัวอยู่ในทุกอำเภอ 

  7) พืชน้ำ (A8) มีเนื้อที่ 31 ไร่ ได้แก่ ผักบุ้ง  



104 
 

  8) สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (A9) มีเนื้อที่ 136,196 ไร่ หรือร้อยละ 2.19 ของเนื้อที่

จังหวัด ประกอบด้วยสถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำร้าง สถานที่เพาะเลี้ยงกุ้ง สถานที่เพาะเลี้ยงปลา และ

สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำผสม  

   (1) สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำร้าง (A900) มีเนื้อที่ 57,768 ไร่ หรือร้อยละ 0.93 

ของเนื้อที่จังหวัด พบมากในเขตอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช อำเภอปากพนัง และอำเภอหัวไทร  

  (2) สถานที่เพาะเลี้ยงกุ้ง (A903) มีเนื้อที่ 48,960 ไร่ หรือร้อยละ 0.79 ของเนื้อที่

จังหวัด พบมากในเขตอำเภอปากพนัง และอำเภอหัวไทร 

  (3) สถานที่เพาะเลี้ยงปลา (A902) มีเนื้อที่ 20,759 ไร่ หรือร้อยละ 0.33 ของ

เน ื ้อท ี ่จ ังหว ัด พบมากในเขตอำเภอปากพนัง อำเภอเช ียรใหญ่  อำเภอหัวไทร และอำเภอ 

เมืองนครศรีธรรมราช  

  (4) สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำผสม (A901) มีเนื้อที่ 8,709 ไร่ หรือร้อยละ 0.14 

ของเนื้อที่จังหวัด พบมากในเขตอำเภอปากพนัง และอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช  

  9) เกษตรผสมผสาน/ไร่นาสวนผสม (A0) คือ พื้นที่ที ่มีการทำการเกษตรมากกว่า  

2 ประเภทในพื้นที่เดียวกัน มีเนื้อที่ 18 ไร่   

 2.9.3 พื ้นที ่ป ่าไม้ (F) มีเนื ้อที่  1,352,956 ไร่ หรือร้อยละ 21.78 ของเนื ้อที ่จ ังหวัด 

ประกอบด้วยป่าไม่ผลัดใบ ป่าพรุ ป่าชายเลน และป่าปลูก  

  1) ป่าไม่ผลัดใบ (F1) มีเนื้อที่ 1,111,106 ไร่ หรือร้อยละ 17.88 ของเนื้อที่จังหวัด  

พบมากในเขตอำเภอพรหมคีรี อำเภอลานสกา อำเภอฉวาง อำเภอพิปูน อำเภอทุ่งสง อำเภอร่อนพิบูลย์ 

อำเภอสิชล อำเภอขนอม อำเภอนบพิตำ อำเภอช้างกลาง และอำเภอชะอวด ประกอบด้วยป่าไม่ผลัดใบ

สมบูรณ์ (F101) มีเนื้อที่ 1,099,724 ไร่ หรือร้อยละ 17.70 ของเนื้อที่จังหวัด และป่าไม่ผลัดใบรอสภาพ

ฟื้นฟู (F100) มีเนื้อที่ 11,382 ไร่ หรือร้อยละ 0.18 ของเนื้อที่จังหวัด โดยมีอุทยานแห่งชาติเขาหลวง

อุทยานแห่งชาติน้ำตกโยง อุทยานแห่งชาติเขานัน อุทยานแห่งชาติน้ำตกสี ่ขีด อุทยานแห่งชาติ  

หาดขนอม - หมู่เกาะทะเลใต้ และเขตห้ามล่าสัตว์ป่าแหลมตะลุมพุก เป็นต้น 

  2) ป่าพรุ  (F4 ) ม ี เน ื ้อท ี ่  146 ,401  ไร ่  หร ือร ้อยละ 2 .36 ของเน ื ้อท ี ่จ ั งหวัด  

พบมากในเขตอำเภอชะอวด อำเภอเชียรใหญ่ อำเภอเฉลิมพระเกียรติ และอำเภอร่อนพิบูลย์ 

ประกอบด้วยป่าพรุสมบูรณ์ (F401) มีเนื้อที่ 57,652 ไร่ หรือร้อยละ 0.93 ของเนื้อที่จังหวัด และป่าพรุ

รอสภาพฟื้นฟู (F400) มีเนื้อที่ 88,749 ไร่ หรือร้อยละ 1.43 ของเนื้อที่จังหวัด  
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  3) ป่าชายเลน (F3) มีเนื ้อที ่ 95 ,411 ไร ่ หรือร้อยละ 1.54 ของเนื ้อที ่จ ังหวัด  

พบมากในเขตอำเภอปากพนัง และอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช ประกอบด้วยป่าชายเลนสมบูรณ์ 

(F301) มีเนื้อที่ 92,231 ไร่ หรือร้อยละ 1.49 ของเนื้อที่จังหวัด และป่าชายเลนรอสภาพฟื้นฟู (F300)  

มีเนื้อที่ 3,180 ไร่ หรือร้อยละ 0.05 ของเนื้อที่จังหวัด  

  4) ป่าปลูก (F5) มีเพียงป่าปลูกสมบูรณ์ (F501) มีเนือ้ที่ 38 ไร่  

 2.9.4 พื้นที่น้ำ (W)  มีเนื้อที่ 129,379 ไร่ หรือร้อยละ 2.09 ของเนื้อที่จังหวัด ประกอบด้วย  

แหล่งน้ำธรรมชาติ และแหล่งน้ำที่สร้างขึ้น 

  1) แหล่งน้ำธรรมชาติ (W1) เช่น แม่น้ำ ลำห้วย ลำคลอง หนอง บึง ทะเลสาบ และ

ทะเล มีเนื้อที่ 70,497 ไร่ หรือร้อยละ 1.14 ของเนื้อที่จังหวัด โดยมีแหล่งน้ำธรรมชาติที่สำคัญ คือ แม่น้ำ

ปากพนัง แม่น้ำหลวง คลองปากพูน คลองปากพญา - คลองปากนคร คลองเสาธง คลองกลาย  

คลองท่าทน และคลองน้ำตกโยง เป็นต้น 

  2) แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น (W2) เช่น อ่างเก็บน้ำ บ่อน้ำในไร่นา และคลองชลประทาน   

มีเนื้อที่ 58,882 ไร่ หรือร้อยละ 0.95 ของเนื้อที่จังหวัด โดยมีโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปากพนังเป็น

โครงการขนาดใหญ่ อ่างเก็บน้ำคลองกะทูน อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำใส อ่างเก็บน้ำคลองดินแดน และ 

อ่างเก็บน้ำทุ่งทับใน เป็นต้น 

 2.9.5 พื ้นที ่เบ็ดเตล็ด (M) มีเนื ้อที่  199,826 ไร่ หรือร้อยละ 3.22 ของเนื ้อที ่จ ังหวัด 

ประกอบด้วยทุ่งหญ้าและไม้ละเมาะ (M1) 135,853 ไร่ พื้นที่ลุ่ม (M2) 33,699 ไร่ เหมืองแร่และบ่อขุด 

(M3) 26,492 ไร่ หาดทราย (M6) 1,650 ไร่ ที่ทิ้งขยะ (M7) 54 ไร่ และพื้นที่เบ็ดเตล็ดอ่ืน ๆ 2,078 ไร ่ 
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ตารางที่ 9  สภาพการใช้ที่ดินจังหวัดนครศรีธรรมราช ปี พ.ศ. 2564 

สัญลักษณ์ ประเภทการใช้ที่ดิน 
เนื้อที่ 

ไร่ ร้อยละ 
U พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง  404,161   6.49  

U101 ตัวเมืองและย่านการค้า  15,510   0.25  
U200 หมู่บ้าน/ที่ดินจัดสรรร้าง   713   0.01  
U201 หมู่บ้านบนพื้นราบ  291,035   4.68  
U300 สถานที่ราชการและสถาบันต่าง ๆ ร้าง  204   -    
U301 สถานที่ราชการและสถาบันต่าง ๆ  53,374   0.86  
U401 สนามบิน  2,521   0.04  
U402 สถานีรถไฟ    97   -    
U404 ท่าเรือ  210   -    
U405 ถนน  22,494   0.36  
U406 ทางรถไฟ  1,288   0.02  
U500 พื้นที่อุตสาหกรรมร้าง   99   -    
U502 โรงงานอุตสาหกรรม    14,171   0.23  
U503 ลานตากและแหล่งรับซื้อทางการเกษตร  122   -    
U601 สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ   1,707   0.03  
U602 รีสอร์ท โรงแรม เกสต์เฮ้าส์  204   -    
U603 สุสาน ป่าช้า    172   -    
U605 สถานีบริการน้ำมัน   240   0.01  

A พื้นที่เกษตรกรรม  4,127,742   66.42  
A1 พื้นที่นา  311,303   5.01  

A100 นาร้าง     59,373   0.96  
A101 นาข้าว  251,930   4.05  
A2 พืชไร่  17,238   0.28  

A200 ไร่ร้าง    510   0.01  
A203 อ้อย   174   -    
A205 สับปะรด    26   -    
A206 ยาสูบ   127   -    
A219 มันเทศ    3,035   0.05  
A229 พริก    13,366   0.22  
A3 ไม้ยืนต้น  3,200,775   51.50  

A300 ไม้ยืนต้นร้าง/เสื่อมโทรม  156,266   2.51  
A301 ไม้ยืนต้นผสม    758   0.01  



108 
 

ตารางที่ 9 (ตอ่) 

สัญลักษณ์ ประเภทการใช้ที่ดิน 
เนื้อที่ 

ไร่ ร้อยละ 
A302 ยางพารา    2,224,583   35.80  
A303 ปาล์มน้ำมัน    809,852   13.03  
A304 ยูคาลิปตัส    74   -    
A305 สัก  98   -    
A306 สะเดา  108   -    
A307 สนประดิพัทธ์  1,600   0.03  
A308 กระถิน  3,521   0.06  
A311 ประดู่  66   -    
A312 หม่อน  328   0.01  
A315 ไผ่เพื่อการค้า  109   -    
A317 หมาก  3,013   0.05  
A318 จามจุร ี  221   -    
A323 กฤษณา  179   -    
A4  ไม้ผล   444,277   7.15  

A400 ไม้ผลร้าง/เสื่อมโทรม  10,907   0.18  
A401 ไม้ผลผสม    168,921   2.72  
A402 ส้ม    49   -    
A403 ทุเรียน  57,803   0.93  
A404 เงาะ    22,015   0.35  
A405 มะพร้าว    113,400   1.82  
A407 มะม่วง    13   -    
A408 มะม่วงหิมพานต์  30   -    
A409 พุทรา    31   -    
A411 กล้วย  2,239   0.04  
A413 ลำไย     30   -    
A414 ฝรั่ง    209   -    
A415 มะละกอ   25   -    
A416 ขนุน    11   -    
A417 กระท้อน    58   -    
A419 มังคุด    55,596   0.89  
A420 ลางสาด ลองกอง  7,232   0.12  
A421 ระกำ สละ    134   -    
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ตารางที่ 9 (ตอ่) 

สัญลักษณ์ ประเภทการใช้ที่ดิน 
เนื้อที่ 

ไร่ ร้อยละ 
A422 มะนาว    244   0.01  
A427 ส้มโอ  5,309   0.09  
A5 พืชสวน  10,682   0.17  

A500 พืชสวนร้าง/เสื่อมโทรม  2,794   0.04  
A502 พืชผัก    7,834   0.13  
A503 ไม้ดอก ไม้ประดับ  54   -    
A7  ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์และโรงเรือนเลี้ยงสัตว์   7,222   0.12  

A700 โรงเรือนร้าง  107   -    
A701 ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์    4,242   0.07  
A702 โรงเรือนเลี้ยงโค กระบือ และม้า  423   0.01  
A703 โรงเรือนเลี้ยงสัตว์ปีก   1,648   0.03  
A704 โรงเรือนเลี้ยงสุกร   802   0.01  
A8  พืชน้ำ   31   -    

A806 ผักบุ้ง    31   -    
A9  สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ    136,196   2.19  

A900 สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำร้าง   57,768   0.93  
A901 สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำผสม   8,709   0.14  
A902 สถานที่เพาะเลี้ยงปลา   20,759   0.33  
A903 สถานที่เพาะเลี้ยงกุ้ง   48,960   0.79  
A0  เกษตรผสมผสาน/ไร่นาสวนผสม   18   -    

A001 เกษตรผสมผสาน/ไร่นาสวนผสม  18   -    
F พื้นที่ป่าไม้  1,352,956   21.78  

F100 ป่าไม่ผลัดใบรอสภาพฟื้นฟู    11,382   0.18  
F101 ป่าไม่ผลัดใบสมบูรณ์    1,099,724   17.70  
F300 ป่าชายเลนรอสภาพฟื้นฟู    3,180   0.05  
F301 ป่าชายเลนสมบูรณ์    92,231   1.49  
F400 ป่าพรุรอสภาพฟื้นฟู    88,749   1.43  
F401 ป่าพรุสมบูรณ์    57,652   0.93  
F501 ป่าปลูกสมบูรณ์    38   -    
W พื้นที่น้ำ  129,379   2.09  

W101 แม่น้ำ ลำห้วย ลำคลอง  61,303   0.99  
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ตารางที่ 9 (ต่อ) 

สัญลักษณ์ ประเภทการใช้ที่ดิน 
เนื้อที่ 

ไร่ ร้อยละ 
W102 หนอง บึง ทะเลสาบ  1,298   0.02  
W103 ทะเล  7,896   0.13  
W201 อ่างเก็บน้ำ   15,048   0.24  
W202 บ่อน้ำในไร่นา    12,269   0.20  
W203 คลองชลประทาน   31,565   0.51  

M พื้นที่เบ็ดเตล็ด  199,826   3.22  
M101 ทุ่งหญ้าธรรมชาติ    77,726   1.25  
M102 ทุ่งหญ้าสลับไม้พุ่ม/ไม้ละเมาะ  58,127   0.94  
M201 พื้นที่ลุ่ม  33,699   0.54  
M300 เหมืองเก่า บ่อขุดเก่า  5,101   0.08  
M301 เหมืองแร่    15,237   0.25  
M302 บ่อลูกรัง     1,564   0.03  
M303 บ่อทราย     1,174   0.02  
M304 บ่อดิน   3,416   0.05  
M401 พื้นที่กองวัสดุ  19   -    
M405 พื้นที่ถม     2,059   0.03  
M601 หาดทราย    1,650   0.03  
M701 ที่ทิ้งขยะ        54   -    

รวมทั้งหมด  6,214,064   100.00  

ที่มา:  จากการวิเคราะห์โดยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ กลุ่มวิเคราะห์สภาพการใช้ที่ดิน 
        กองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน 
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2.10 สภาพการใช้ที่ดินจังหวัดนราธิวาส ปี พ.ศ. 2564 

 จังหวัดนราธิวาส มีเนื้อที่ทั้งหมด 2,797,144 ไร่ สามารถจำแนกประเภทการใช้ที่ดินได้ออกเป็น 5 
กลุ่ม คือ พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง (U) มีเนื้อที่ 126,014 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 4.51 ของเนื้อที่
จังหวัด พื้นที่เกษตรกรรม (A) มีเนื้อที่ 1,613,220 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 57.68 ของเน้ือที่จังหวัด พื้นที่ป่าไม้ 
(F) มีเนื้อที่ 924,429 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 33.04 ของเนื้อที่จังหวัด พื้นที่น้ำ (W)  มีเนื้อที่ 35,297 ไร่   
คิดเป็นร้อยละ 1.26 ของเนื้อที่จังหวัด และพื้นที่เบ็ดเตล็ด (M) มีเนื้อที่ 98,184 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 3.51 
ของเนื้อที่จังหวัด โดยการใช้ประโยชน์ในพื้นที่แต่ละประเภทมีรายละเอียด (ภาพที่ 10 และตารางที่ 10) 
ดังนี ้
 2.10.1 พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง (U) มีเนื้อที่ 126,014 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 4.5 ของเนื้อที่
จังหวัด ประกอบด้วย ตัวเมืองและย่านการค้า หมู่บ้าน/ที่ดินจัดสรรร้าง หมู่บ้านบนพื้นราบ สถานที่
ราชการและสถาบันต่าง ๆ สนามบิน สถานีรถไฟ สถานีขนส่ง ท่าเรือ ถนน  ทางรถไฟ โรงงาน
อุตสาหกรรม  ลานตากและแหล่งรับซื้อทางการเกษตร สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ รีสอร์ท โรงแรม เกสต์
เฮ้าส์ สุสาน ป่าช้า สถานีบริการน้ำมัน และสนามกอล์ฟ 
  1) ตัวเมืองและย่านการค้า (U1) มีเนื้อที่ 12,959 ไร่ หรือร้อยละ 0.46 ของเนื้อที่
จังหวัด ประกอบด้วย ตัวอำเภอเมืองนราธิวาส อำเภอจะแนะ อำเภอเจาะไอร้อง อำเภอตากใบ อำเภอ
บาเจาะ อำเภอยี่งอ อำเภอระแงะ อำเภอรือเสาะ อำเภอแว้ง อำเภอศรีสาคร อำเภอสุคิริน อำเภอ  
สุไหงโกลก และอำเภอสุไหงปาด ี
  2) หมู่บ้าน (U2) มีเนื ้อที ่ 72,147 ไร่ หรือร้อยละ 2.58 ของเนื้อที ่จังหวัด ได้แก่ 
หมู่บ้าน/ที่ดินจัดสรรร้าง และหมู่บ้านบนพื้นราบ มีเนื้อที่ 255 และ 71 ,892 ไร่ หรือร้อยละ 0.01 และ 
2.57 ของเนื้อที่จังหวัด 
  3) สถานที่ราชการและสถาบันต่าง ๆ (U3) มีเนื้อที่ 19,930 ไร่ หรือร้อยละ 0.71 ของ
เนื้อที่จังหวัด ได้แก่ สถานที่ราชการและสถาบันต่าง ๆ เช่น สถานที่ราชการ โรงพยาบาล วิทยาลัย 
โรงเรียน มัสยิด และวัดต่าง ๆ เป็นต้น 
  4) สถานีคมนาคม (U4) มีเนื้อที่ 17,441 ไร่ หรือร้อยละ 0.63 ของเนื้อที่จังหวัดได้แก่ 
สนามบิน สถานีสถานีรถไฟ สถานีขนส่ง ท่าเรือ ถนน และทางรถไฟ มีเนื้อที่ 1 ,434  117 11 328 
12,983 และ 2,568 ไร่ หรือร้อยละ 0.05 0.01 0.00 0.01 0.47 และ 0.09 ของเนื้อที่จังหวัด 
  5) ย่านอุตสาหกรรม (U5) มีเนื้อที่ 1,880 ไร่ หรือร้อยละ 0.07 ของเนื้อที่จังหวัด ได้แก่  
โรงงานอุตสาหกรรม และลานตากและแหล่งรับซื้อทางการเกษตร มีเนื้อที่ 1 ,747 และ 133 ไร่ หรือ 
ร้อยละ 0.06 และ 0.01 ของเนื้อที่จังหวัด 
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  6) พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้างอื่น ๆ (U6) มีเนื้อที่ 1,392 ไร่ หรือร้อยละ 0.05 ของ
เนื้อที่จังหวัด ประกอบด้วย สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ รีสอร์ท โรงแรม เกสต์เฮ้าส์ สุสาน ป่าช้า และสถานี
บริการน้ำมัน มีเนื้อที่ 1,013 183 109 และ 87 ไร่ หรือร้อยละ 0.04 0.01 0.00 และ 0.00 ของเนื้อที่
จังหวัด 
  7) สนามกอล์ฟ (U7) มีเนื้อที่ 404 ไร่ หรือร้อยละ 0.02 ของเนื้อที่จังหวัด 
 2.10.2 พื้นที่เกษตรกรรม (A) มีเนื้อที่ 1,613,220 ไร่ หรือร้อยละ 57.68 ของเนื้อที่จังหวัด 
ประกอบด้วยพื้นที่นา พืชไร่ ไม้ยืนต้น ไม้ผล พืชสวน และสถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ  
  1) พื ้นที ่นา (A1) มีเนื ้อที ่ 1 ,111,539 ไร่ หรือร้อยละ 3.99 ของเนื ้อที ่จ ังหวัด  
พบกระจายอยู่ทุกอำเภอ ได้แก่ นาข้าว มีเนื้อที่ 94,161 ไร่ หรือร้อยละ 3.37 ของเนื้อที่จังหวัด ปลูกข้าว
อย่างเดียว พบมากในเขตอำเภอตากใบ อำเภอรือเสาะ และอำเภอบาเจาะ ตามลำดับ และนาร้าง มีเนื้อที่ 
17,378 ไร่ หรือร้อยละ 0.62 ของเนื้อที่จังหวัด โดยอำเภอที่มีนาร้างมาก ได้แก่ อำเภอระแงะ อำเภอ
ตากใบ และอำเภอเมืองนราธิวาส ตามลำดับ 
  2) ไม้ยืนต้น (A3) มีเนื้อที่ 1,217,706 ไร่ หรือร้อยละ 43.54 ของเนื้อที่จังหวัด ได้แก่ 
ยางพารา ปาล์มน้ำมัน และไม้ยืนต้นอ่ืน ๆ พบปลูกกระจายอยู่ทุกอำเภอ 
   (1) ยางพารา (A302) มีเนื้อที่ 1,100,524 ไร่ หรือร้อยละ 39.35 ของเนื้อที่จังหวัด 
พบปลูกกระจายอยู่ทุกอำเภอ โดยพบปลูกมากในเขตอำเภอรือเสาะ อำเภอศรีสาคร อำเภอจะแนะ 
อำเภอระแงะ และอำเภอสุคิริน 
  (2) ปาล์มน้ำมัน (A303) มีเนื้อที่ 107,607 ไร่ หรือร้อยละ 3.85 ของเนื้อที่จังหวัด 
พบปลูกกระจายอยู่ทุกอำเภอ โดยพบปลูกมากในเขตอำเภอเมืองนราธิวาส อำเภอตากใบ อำเภอยี่งอ 
และอำเภอเจาะไอร้อง 
  (3) ไม้ยืนต้นอื่น ๆ ได้แก่ ไม้ยืนต้นร้าง/เสื่อมโทรม ไม้ยืนต้นผสม และหมาก   
มีเนื้อที่ 3,138 5,665 และ 772 ไร่ หรือร้อยละ 0.11 0.20 และ 0.03 ของเนื้อที่จังหวัด พบปลูกมากใน
เขตอำเภอรือเสาะ อำเภอระแงะ อำเภอบาเจาะ และอำเภอเมืองนราธิวาส ตามลำดับ 
  3) ไม้ผล (A4) มีเนื้อที่ 282,110 ไร่ หรือร้อยละ 10.08 ของเนื้อที่จังหวัด ได้แก่ ไม้ผลผสม 
มะพร้าว และไม้ผลอื่น ๆ พบปลูกกระจายอยู่ทุกอำเภอ   
  (1) ไม้ผลผสม (A401) มีเนื้อที่ 256,025 ไร่ หรือร้อยละ 9.15 ของเนื้อที่จังหวัด 
พบปลูกกระจายอยู่ทุกอำเภอ โดยพบปลูกมากในเขตอำเภอศรีสาคร อำเภอระแงะ อำเภอสุคิริน อำเภอ
จะแนะ และอำเภอแว้ง ตามลำดับ ไม้ผลที่ปลูกได้แก่ ลองกอง ลางสาด เงาะ ทุเรียน มังคุด และมะพร้าว 
เป็นต้น 
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  (2) มะพร้าว (A405) มีเนื้อที่ 22,814 ไร่ หรือร้อยละ 0.82 ของเนื้อที่จังหวัด  
พบปลูกกระจายอยู่ทุกอำเภอ โดยพบปลูกมากในเขตอำเภอตากใบ อำเภอเมืองนราธิวาส และอำเภอ  
บาเจาะ ตามลำดับ 
  (3) ไม้ผลอื่น ๆ ได้แก่ ทุเรียน มะม่วง มังคุด ลางสาด ลองกอง และไม้ผลร้าง/
เสื่อมโทรม มีเนื้อที่ 3,271 ไร่ หรือร้อยละ 0.11 ของเนื้อที่จังหวัด โดยพบปลูกมากในเขตอำเภอรือเสาะ 
อำเภอระแงะ และอำเภอศรีสาคร ตามลำดับ 
  4) พืชสวน (A5) มีเนื้อที่ 51 ไร่ หรือร้อยละ 0.00 ของเนื้อที่จังหวัด ได้แก่ พืชผัก และ
ไม้ดอก ไม้ประดับ พบปลูกที่อำเภอสุไหงโก-ลก และอำเภอเมืองนราธิวาส 
  5) ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์และโรงเรือนเลี้ยงสัตว์ (A7) มีเนื้อที่ 27 ไร่ ที่พบคือโรงเรือน 
เลี้ยงสัตว์ปีก พบในเขตอำเภอบาเจาะ อำเภอบ้านแว้ง และอำเภอระแงะ 
  6) สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (A9) มีเนื้อที่ 1,787 ไร่ หรือร้อยละ 0.07 ของเนื้อที่
จังหวัด ได้แก่ สถานที ่เพาะเลี ้ยงสัตว์น้ำผสม สถานที ่เพาะเลี ้ยงปลา สถานที่เพาะเลี ้ยงกุ ้ง และ 
สถานเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำร้าง มีเนื้อที่ 664 159 567 และ 397 ไร่ หรือร้อยละ 0.02 0.01 0.02 และ 0.02 
ของเนื้อที่จังหวัด พบในเขตมากอำเภอตากใบ อำเภอเมืองนราธิวาส และอำเภอสุไหงปาดี ตามลำดับ 
 2.10.3 พื้นที่ป่าไม้ (F) มีเนื้อที่ 924,429 ไร่ หรือร้อยละ 33.04 ของเนื้อที่จังหวัด ได้แก่  
ป่าไม่ผลัดใบรอสภาพฟื้นฟู ป่าไม่ผลัดใบสมบูรณ์ ป่าชายเลนรอสภาพฟื้นฟู ป่าชายเลนสมบูรณ์ ป่าพรุ  
รอสภาพฟื้นฟู และป่าพรุสมบูรณ์ ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติถึง 20 แห่ง อุทย านแห่งชาติ 
บูโด-สุไหงปาดี อุทยานแห่งชาติน้ำตกซีโป อุทยานแห่งชาติอ่าวมะนาว-เขาตันหยง เขตรักษาพันธุ์สัตว์
ป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าฮาลา-บาลา  
  1) ป่าไม่ผลัดใบ (F1) มีเนื้อที่ 754,249 ไร่ หรือร้อยละ 26.96 ของเนื้อที่จังหวัด ได้แก่ 
ป่าไม่ผลัดใบรอสภาพฟื้นฟู และป่าไม่ผลัดใบสมบูรณ์ มีเนื้อที่ 43 ,384  และ 710,865 ไร่ หรือร้อยละ 
1.55 และ 25.41 ของเนื้อที่จังหวัด พบกระจายอยู่เกือบทุกอำเภอยกเว้น อำเภอตากใบ และอำเภอ  
สุไหงโก-ลก พบมากในเขตอำเภอจะแนะ อำเภอสุคิริน อำเภอศรีสาคร และอำเภอรือเสาะ  
  2) ป่าชายเลน (F3) มีเนื้อที่ 1,499 ไร่ หรือร้อยละ 0.05 ของเนื้อที่จังหวัด ได้แก่  
ป่าชายเลนรอสภาพฟื้นฟู และป่าชายเลนสมบูรณ์ มีเนื้อที่ 950 และ 549 ไร่ หรือร้อยละ 0.03 และ 
0.02 ของเนื้อที่จังหวัด  พบเฉพาะในเขตอำเภอตากใบ และอำเภอเมืองนราธิวาส 
  3) ป่าพรุ (F4) มีเนื้อที่ 168,443 ไร่ หรือร้อยละ 6.02 ของเนื้อที่จังหวัด ได้แก่ ป่าพรุ
รอสภาพฟื้นฟู และป่าพรุสมบูรณ์ มีเนื้อที่ 61,643 และ 106,800  ไร่ หรือร้อยละ 2.20 และ 3.82 ของ
เนื้อที่จังหวัด พบมากในเขตพื้นที่อำเภอสุไหงปาดี อำเภอตากใบ อำเภอเมืองนราธิวาส และอำเภอ  
สุไหงโก-ลก 
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  4) ป่าชายหาด (F7) ) มีเนื ้อที ่ 238  ไร่ หรือร้อยละ 0.01 ของเนื้อที ่จังหวัด ได้แก่  
ป่าชายหาดรอสภาพฟื้นฟู และป่าชายหาดสมบูรณ์ มีเนื้อที่ 19 และ 219 ไร่ หรื อร้อยละ 0.00 และ 
0.01 ของเนื้อที่จังหวัด  พบเฉพาะในเขตอำเภอตากใบ และอำเภอเมืองนราธิวาส 
 2.10.4 พื้นที่น้ำ (W) มีเนื ้อที ่ 35,297 ไร่ หรือร้อยละ 1.26 ของเนื้อที ่จังหวัด มีแหล่งน้ำ
กระจายอยู่ทุกอำเภอ ได้แก่  
  1) แหล่งน้ำธรรมชาติ (W1) เช่น แม่น้ำ ลำห้วย ลำคลอง หนอง บึง ทะเล เป็นต้น มี
เนื้อที่ 23,695 ไร่ หรือร้อยละ 0.85 ของเนื้อที่จังหวัด โดยมีแม่น้ำบาวนารา แม่น้ำสายบุรี แม่น้ำ  
สุไหงโก-ลก แม่น้ำตากใบ และคลองตันหยงมัส เป็นแม่น้ำสายสำคัญของจังหวัด  
 2) แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น (W2) มีเนื้อที่ 11,539 ไร่ หรือร้อยละ 0.41 ของเนื้อที่จังหวัด 

ได้แก่ อ่างเก็บน้ำ บ่อน้ำในไร่นา และคลองชลประทาน มีเนื้อที่ 2 ,281 3,370 และ 5,951 ไร่ หรือ 

ร้อยละ 0.08 0.12 และ 0.21 ของเนื้อที่จังหวัด ที่สำคัญได้แก่ อ่างเก็บน้ำสาเลาะอันเนื่องมาจาก

พระราชดำริ อ่างเก็บน้ำยะลูตง2 อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ฝายทดน้ำรือเปาะ ฝายบ้านธนูศิลป์  

อันเนื่องมาจากพระราชดำริ นอกจากนี้ยังมีอ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก ฝาย สระ หนอง บึง และคูคลองต่าง ๆ 

กระจายอยู่ตามอำเภอต่าง ๆ  

 2.10.5 พื้นที่เบ็ดเตล็ด (M) มีเนื้อที่ 98,184 ไร่ หรือร้อยละ 3.51 ของเนื้อที่จังหวัด พบกระจาย
อยู่ทุกอำเภอ ได้แก่  
  1) ทุ่งหญ้าและไม้ละเมาะ (M1) มีเนื้อที่ 73,764 ไร่ หรือร้อยละ 2.64 ของเนื้อที่
จังหวัด ได้แก่ ทุ่งหญ้าธรรมชาติ และทุ่งหญ้าสลับไม้พุ่ม/ไม้ละเมาะ มีเนื้อที่ 11 ,902 และ 61,862 ไร่ 
หรือร้อยละ 0.43 และ 2.21 ของเนื้อที่จังหวัด พบกระจายอยู่ทุกอำเภอ โดยพบมากในเขตอำเภอระแงะ 
อำเภอเมืองนราธิวาส และอำเภอรือเสาะ ตามลำดับ 
  2) พื้นที่ลุ ่ม (M2) มีเนื้อที่ 12,887  ไร่ หรือร้อยละ 0.46 ของเนื้อที่จังหวัด ส่วนใหญ่ 
อยู่ในเขตอำเภอตากใบ อำเภอสุไหงปาดี อำเภอเมืองนราธิวาส และอำเภอบาเจาะ 
  3) เหมืองแร่ บ่อขุด (M3) มีเนื้อที่ 8,086 ไร่ หรือร้อยละ 0.29 ของเนื้อที่จังหวัด ได้แก่ 
เหมืองเก่า บ่อขุดเก่า เหมืองแร่ บ่อลูกรัง บ่อทราย และบ่อดิน พบกระจายเกือบทุกอำเภอ ยกเว้นอำเภอ
ศรีสาคร โดยพบมากในเขตอำเภอเมืองนราธิวาส อำเภอสุไหงโก-ลก และอำเภอตากใบ ตามลำดับ 
  4) พื้นที่เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ (M4) มีเนื้อที่ 1,255 ไร่ หรือร้อยละ 0.04 ของเนื้อที่จังหวัด 
ได้แก่ พื้นที่กองวัสดุ ที่หินโผล่ และพื้นที่ถม มีเนื้อที่ 12 54 และ 1 ,189 ไร่ หรือร้อยละ 0.00 0.00 
และ 0.04 ของเนื้อที่จังหวัด ตามลำดับ ส่วนใหญ่พบในเขตอำเภอเมืองนราธิวาส อำเภอสุไหงโก -ลก 
และอำเภอสุไหงปาด ี



115 
 

  5) หาดทราย (M6) มีเนื้อที่ 2,192 ไร่ หรือร้อยละ 0.08 ของเนื้อที่จังหวัด พบเฉพาะ
ในเขตอำเภอตากใบ  
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   ตารางที่ 10  สภาพการใช้ที่ดินจังหวัดนราธิวาส ปี พ.ศ. 2564 

สัญลักษณ ์ ประเภทการใช้ที่ดิน 
เนื้อที ่

ไร ่ ร้อยละ 
U พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง 126,014 4.51 

U101 ตัวเมืองและย่านการค้า 12,959 0.46 
U200 หมู่บ้าน/ที่ดินจัดสรรร้าง 255 0.01 
U201 หมู่บ้านบนพื้นราบ 71,892 2.57 
U301 สถานที่ราชการและสถาบันต่างๆ 19,930 0.71 
U401 สนามบิน 1,434 0.05 
U402 สถานีรถไฟ 117 0.01 
U403 สถานีขนส่ง  11 -    
U404 ท่าเรือ 328 0.01 
U405 ถนน 12,982 0.47 
U406 ทางรถไฟ 2,568 0.09 
U502 โรงงานอุตสาหกรรม   1,747 0.06 
U503 ลานตากและแหล่งรับซื้อทางการเกษตร 133 0.01 
U601 สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ  988 0.04 
U602 รีสอร์ท โรงแรม เกสต์เฮ้าส ์ 81  -    

U603 สุสาน ป่าช้า   109  -    

U605 สถานีบริการน้ำมัน  75  -    

U701 สนามกอล์ฟ 404 0.02 
A พื้นที่เกษตรกรรม 1,613,220 57.68 
A1 พื้นที่นา 111,539 3.99 

A100 นาร้าง    17,378 0.62 
A101 นาข้าว 94,161 3.37 
A3 ไม้ยืนต้น 1,217,706 43.54 

A300 ไม้ยืนต้นร้าง/เสื่อมโทรม 3,138 0.11 
A301 ไม้ยืนต้นผสม   5,665 0.20 
A302 ยางพารา   1,100,524 39.35 
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ตารางที่ 10  (ต่อ)   

สัญลักษณ ์ ประเภทการใช้ที่ดิน 
เนื้อที ่

ไร ่ ร้อยละ 
A303 ปาล์มน้ำมัน   107,607 3.85 
A317 หมาก 772 0.03 
A4 ไม้ผล 282,110 10.08 

A400 ไม้ผลร้าง/เสื่อมโทรม 100 -    
A401 ไม้ผลผสม   256,025 9.15 
A403 ทุเรียน 3,015 0.11 
A405 มะพร้าว   22,814 0.82 
A407 มะม่วง   90  -    

A419 มังคุด 35  -    

A420 ลางสาด ลองกอง 31  -    

A5 พืชสวน 51  -    

A502 พืชผัก 19  -    

A503 ไม้ดอก ไม้ประดับ 32  -    

A7 ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์และโรงเรือนเลี้ยงสัตว ์ 27  -    

A703 โรงเรือนเลี้ยงสัตว์ปีก  27  -    

A9 สถานทีเ่พาะเลี้ยงสัตวน์้ำ  1,787 0.07 
A900 สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำร้าง  397 0.02 
A901 สถานที่เพาะสัตว์น้ำผสม 664 0.02 
A902 สถานที่เพาะเลี้ยงปลา 159 0.01 
A903 สถานที่เพาะเลี้ยงกุ้ง  567 0.02 

F พื้นที่ป่าไม ้ 924,429 33.04 
F100 ป่าไม่ผลัดใบรอสภาพฟื้นฟู 43,384 1.55 
F101 ป่าไม่ผลัดใบสมบูรณ์   710,865 25.41 
F300 ป่าชายเลนรอสภาพฟ้ืนฟ ู  950 0.03 
F301 ป่าชายเลนสมบูรณ ์  549 0.02 
F400 ป่าพรุรอสภาพฟื้นฟู   61,643 2.20 
F401 ป่าพรุสมบูรณ์   106,800 3.82 
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ตารางที่ 10 (ต่อ) 

สัญลักษณ ์ ประเภทการใช้ที่ดิน 
เนื้อที ่

ร้อยละ 
ไร ่

F700 ป่าชายหาดรอสภาพฟ้ืนฟ ู  19 -    
F701 ป่าชายหาดสมบูรณ์   219 0.01 
W พื้นที่น้ำ 35,297 1.26 

W101 แม่น้ำ ลำห้วย ลำคลอง 21,723 0.78 
W102 หนอง บึง ทะเลสาบ 373 0.01 
W103 ทะเล 1,699 0.06 
W201 อ่างเก็บน้ำ  2,281 0.08 
W202 บ่อน้ำในไร่นา   3,370 0.12 
W203 คลองชลประทาน  5,951 0.21 

M พื้นที่เบ็ดเตล็ด 98,184 3.51 
M101 ทุ่งหญ้าธรรมชาต ิ  11,902 0.43 
M102 ทุ่งหญ้าสลับไมพุ้่ม/ไม้ละเมาะ 61,862 2.21 
M201 พื้นที่ลุ่ม 12,887 0.46 
M300 เหมืองเก่า บ่อขุดเก่า 1,688 0.06 
M301 เหมืองแร่   856 0.03 
M302 บ่อลูกรัง    1,183 0.04 
M303 บ่อทราย   1,971 0.07 
M304 บ่อดิน   2,388 0.09 
M401 พื้นที่กองวัสดุ 12 - 
M403 ที่หินโผล ่  54 - 
M405 พื้นที่ถม    1,189 0.04 
M601 หาดทราย  2,192 0.08 

รวมทั้งหมด 2,797,144 100.00 

ที่มา:  จากการวิเคราะห์โดยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ กลุ่มวิเคราะห์สภาพการใช้ที่ดิน 
 กองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน 
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2.11 สภาพการใช้ที่ดินจังหวัดน่าน ปี พ.ศ. 2564 

 จังหวัดน่าน มีเนื ้อที ่ทั ้งหมด 7,170,045 ไร่ สามารถจำแนกประเภทการใช้ที ่ดินได้ออกเป็น  

5 ประเภท คือ พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง (U) มีเนื้อที่ 144,966 ไร่ หรือร้อยละ 2.03 ของเนื้อที่

จังหวัด พื้นที่เกษตรกรรม (A) มีเนื้อที่ 2,598,313 ไร่ หรือร้อยละ 36.22 ของเนื้อที่จังหวัด พื้นที่ป่าไม้ 

(F) มีเนื้อที่ 4,350,855 ไร่ หรือร้อยละ 60.69 ของเนื้อที่จังหวัด พื้นที่น้ำ (W) มีเนื้อที่ 52,798 ไร่ หรือ

ร้อยละ 0.74 ของเนื้อที่จังหวัด และพื้นที่เบ็ดเตล็ด (M) มีเนื้อที่ 23,113 ไร่ หรือร้อยละ 0.32 ของเนื้อที่

จังหวัด โดยการใช้ประโยชน์ในพื้นที่แต่ละประเภทมีรายละเอียด (ภาพที่ 11 และตารางที่ 11) ดังนี ้

 2.11.1 พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง (U)  มีเนื้อที่ 144,966 ไร่ หรือร้อยละ 2.03 ของเนื้อที่

จังหวัด ประกอบด้วยตัวเมืองและย่านการค้า หมู่บ้านบนพื้นราบ หมู่บ้านชาวไทยภูเขา สถานที่ราชการ

และสถาบันต่าง ๆ สถานีคมนาคม ถนน ทางรถไฟ พื้นที่อุตสาหกรรมร้าง โรงงานอุตสาหกรรม ลานตาก

และแหล่งรับซื้อทางการเกษตร สถานที่ร้าง สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ รีสอร์ท โรงแรม เกสต์เฮ้าส์ สุสาน 

ป่าช้า และสถานีบริการน้ำมัน 

  1) ตัวเมืองและย่านการค้า (U1) มีเนื้อที่ 8,729 ไร่ หรือร้อยละ 0.12 ของเนื้อที่จังหวัด 

ประกอบด้วย ตัวอำเภอเมืองน่าน อำเภอเฉลิมพระเกียรติ อำเภอทุ่งช้าง อำเภอสองแคว อำเภอเชียง

กลาง อำเภอปัว อำเภอบ่อเกลือ อำเภอท่าวังผา อำเภอสันติสุข อำเภอภูเพียง อำเภอแม่จริม อำเภอ

เวียงสา อำเภอบ้านหลวง อำเภอนาน้อย และอำเภอนาหมื่น  

 2) หมู่บ้าน (U2) ได้แก่ หมู่บ้านบนพื้นราบ มีเนื้อที่ 98,036 ไร่ หรือร้อยละ 1.37 ของ

เนื้อที่จังหวัด ส่วนใหญ่เป็นที่อยู่อาศัยของประชาชนซึ่งกระจายตัวอยู่ทั่วไปในทุกอำเภอ หมู่บ้านชาวไทย

ภูเขา มีเนื้อที่ 88,03 ไร่ หรือร้อยละ 0.12 ส่วนใหญ่เป็นที่อยู่อาศัยของชาวเขาบนพื้นที่สูงบริเวณภูเขา 

เช่น หมู่บ้านไทลื้อ หนองบัว อำเภอท่าวังผา หมู่บ้านป่าก่ ำ อ.บ่อเกลือ ประกอบด้วยชาวไทยภูเขา  

ชนเผ่าม้ง เผ่าเมี่ยน เผ่าลั๊วะ เผ่าขมุ ส่วนหมู่บ้าน/ที่ดินจัดสรรร้าง มีเนื้อที่ 97 ไร่ 

 3) สถานที่ราชการและสถาบันต่าง ๆ (U3) ได้แก่ สถานที่ราชการและสถาบันต่าง ๆ มี

เนื้อที่ 18,265 ไร่ หรือร้อยละ 0.26 ของเนื้อที่จังหวัด ได้แก่ สถานที่ราชการและสถาบันต่าง ๆ มีเนื้อที่ 

18,237 ไร่ เช่น มหาวิทยาลัยน่าน เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วิทยาลัยสงฆ์ โรงพยาบาล สถานีตำรวจ 
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สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด องคกรปกครองส่วนท้องถิ่น สำนักงานเกษตรจังหวัด สำนักงานพัฒนา

ที่ดินเขต 7 ส่วนใหญ่พบในเขตพื้นที่ชุมชนเมือง  

 4) สถานีคมนาคม (U4) มีเนื้อที่ 1,457 ไร่ หรือร้อยละ 0.02 ของเนื้อที่จังหวัด เส้นทาง

คมนาคมที่สำคัญ ได้แก่ สนามบิน มีเนื้อที่ 644 ไร่ และถนน มีเนื้อที่ 813 ไร่  

 5) ย่านอุตสาหกรรม (U5) มีเนื้อที่ 4,361 ไร่ หรือร้อยละ 0.07 ของเนื้อที่จังหวัด ได้แก่ 

โรงงานอุตสาหกรรม ลานตากและแหล่งรับซื้อทางการเกษตร มีเนื้อที่ 2,797 และ 1,157 ไร่ หรือร้อยละ 

0.04 และ 0.02 ของเนื้อที่จังหวัด และพื้นที่อุตสาหกรรมร้าง มีเนื้อที่ 407 ไร่ หรือร้อยละ 0.01 ของเนื้อที่

จังหวัด อุตสาหกรรมของจังหวัดน่านที่พบมากสุด ได้แก่ โรงงานผลิตภัณฑ์จากพืช โรงงานอุตสาหกรรม

อาหาร โรงงานแปรรูปไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้ โรงงานผลิตภัณฑ์อโลหะ 

 6) พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้างอื่น ๆ (U6) มีเนื้อที่ 5,218 ไร่ หรือร้อยละ 0.07 ของ

เนื้อที่จังหวัด ประกอบด้วยสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ มีเนื้อที่ 1,208 ไร่ หรือร้อยละ 0.02 ของเนื้อที่

จังหวัดโรงแรม รีสอร์ท เกสต์เฮาส์ มีเนื้อที่ 2 ,251 ไร่ หรือร้อยละ 0.03 ของเนื้อที่จังหวัด ส่วนพื้นที่

ชุมชนอื่นๆได้แก่ สุสาน ป่าช้า สถานีบริการน้ำมัน และสถานที่ร้าง มีเนื้อที่รวม 1 ,759 ไร่ หรือร้อยละ 

0.02 ของเนื้อที่จังหวัด 

 2.11.2 พื้นที่เกษตรกรรม (A) มีเนื้อที่ 2,598,313 ไร่ หรือร้อยละ 36.22 ของเนื้อที่จังหวัด 

ประกอบด้วยพื้นที่นา พืชไร่ ไม้ยืนต้น ไม้ผล พืชสวน ทุ่งหญ้าและโรงเรือนเลี้ยงสัตว์ พืชน้ำ สถานที่

เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ และเกษตรผสมผสาน/ไร่นาสวนผสม 

 1) พื้นที่นา (A1) มีเนื ้อที ่ 227,853 ไร่ หรือร้อยละ 3.18 ของเนื้อที ่จังหวัด ได้แก่   

นาข้าว มีเนื้อที่ 227,853 ไร่ หรือร้อยละ 3.18 ของเนื้อที่จังหวัด และนาร้าง มีเนื้อที่ 1,428 ไร่ หรือ 

ร้อยละ 0.02 ของเนื้อที่จังหวัด พบกระจายอยู่ทุกอำเภอ ส่วนใหญ่ปลูกมากในเขตอำเภอเวียงสา อำเภอ

ปัว อำเภอท่าวังผา และอำเภอเมืองน่าน 

 2) พืชไร่ (A2) มีเนื้อที่ 531,944 ไร่ หรือร้อยละ 7.42 ของเนื้อที่จังหวัด พื้นส่วนใหญ่

ปลูก ข้าวโพด รองลงมาปลูกกะหล่ำปลี และข้าวไร่ ส่วนพืชไร่อื่น ๆ ที่ปลูก ได้แก่ มันสำปะหลัง ยาสูบ 

สับปะรด ขิง ถั่วลิสง  

 (1) ข้าวโพด (A202) มีเนื้อที่ 445,669 ไร่ หรือร้อยละ 6.22 ของเนื้อที่จังหวัด 

ข้าวโพด ถือว่าเป็นพืชเศรษฐกิจหลักทำรายได้ให้กับจังหวัดและมีพื้นที่มากสุด พบพื้นที่ปลูกกระจาย  
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ทุกอำเภอยกเว้นอำเภอเฉลิมพระเกียรติ ปลูกมากสุดในเขตอำเภอเวียงสา อำเภอนาน้อย อำเภอแม่จริม 

อำเภอเมืองน่าน และอำเภอบ้านนาหลวง 

  (2) ข้าวไร่ (A216) มีเนื ้อที ่ 3,170 ไร่ หรือร้อยละ 0.04 ของเนื ้อที ่จังหวัด  

พบพ้ืนที่ปลูกกระจายทุกอำเภอ ปลูกมากสุดในเขตอำเภอเวียงสา อำเภอทุ่งช้าง และอำเภอแม่จริม 

 (3) กะหล่ำปลี (A223)  มีเนื้อที่ 3,654 ไร่ หรือร้อยละ 0.05 ของเนื้อที่จังหวัด 

ปลูกมากสุดในเขตอำเภอนาน้อยและอำเภอทุ่งช้าง 

 (4) พืชไร่อื่น ๆ  ได้แก่ มันสำปะหลัง ยาสูบ สับปะรด ถั่วลิสง และขิง และไร่รา้ง 

มีเนื้อที่รวม 79,451 ไร่ หรือร้อยละ 1.11 ของเนื้อที่จังหวัด  

 3) ไม้ยืนต้น (A3)  มีเนื้อที่ 491,786 ไร่ หรือร้อยละ 6.86 ของเนื้อที่จังหวัด ได้แก่ 

ยางพารา สัก ไผ่ปลูกเพื่อการค้า กาแฟ ปาล์มน้ำมัน และไม้ยืนต้นอ่ืน ๆ  

 (1) ยางพารา (A302)  มีเนื้อที่ 339,936 ไร่ หรือร้อยละ 4.74 ของเนื้อที่จังหวัด 

พบพื้นที่ปลูกอยู่ทุกอำเภอ ปลูกมากสุดในเขตอำเภอเวียงสา อำเภอนาน้อย อำเภอเมืองน่าน อำเภอ  

ภูเพียง อำเภอท่าวังผา อำเภอสันติสุขและอำเภอนาหมื่น 

 (2) ปาล์มน้ำมัน (A303)  มีเนื้อที่ 3,605  ไร่ หรือร้อยละ 0.05 ของเนื้อที่จังหวัด 

พบพื้นที ่ปลูกเกือบทุกอำเภอปลูกมากสุดในเขตอำเภอเวียงสา อำเภอสองแคว อำเภอบ้านหลวง  

และอำเภอทุ่งช้าง 

 (3) สัก (A305)  มีเนื ้อที ่ 140,615 ไร่ หรือร้อยละ 1.96 ของเนื ้อที ่จังหวัด  

พบพื้นที่ปลูกทุกอำเภอ ปลูกมากสุดในเขตอำเภอเวียงสา อำเภอเมืองน่าน อำเภอท่าวังผา และอำเภอ 

ภูเพียง และอำเภอปัว  

 (4) กาแฟ (A312)  มีเนื้อที่ 2,318 ไร่ หรือร้อยละ 0.03 ของเนื้อที่จังหวัด พื้นที่

ปลูกส่วนใหญ่อยู่ในเขตอำเภอท่าวังผา 

 (5) ไผ่ปลูกเพื่อการค้า (A315)  มีเนื้อที่ 4,108 ไร่ หรือร้อยละ 0.06 ปลูกมากสุด

ในเขตอำเภอท่าวังผาและอำเภอปัว 

  (6) ไม้ยืนต้นอื่น ๆ  ได้แก่ ไม้ยืนต้นผสม ยูคาลิปตัส สะเดา หม่อน นุ่น จามจุรี 

กฤษณา ตะกู และไม้ยืนต้นร้าง/เสื่อมโทรม มีเนื้อที่ 1,204 ไร่ หรือร้อยละ 0.02 ของเนื้อที่จังหวัด  

 4) ไม้ผล (A4)  มีเนื้อที่ 240,755 ไร่ หรือร้อยละ 3.35 ของเนื้อที่จังหวัด ส่วนใหญ่ 

เป็นพื้นที่ปลูก ลำไย ลิ้นจี่ ไม้ผลผสม มะขาม มะม่วง ส่วนไม้ผลอื่นๆ ได้แก่ ส้ม เงาะ ทุเรียน มะพร้าว 
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มะม่วงหิมพานต์ กล้วย ฝรั่ง ส้มโอ มะนาว มะละกอ มะไฟ ละไม ขนุน กะท้อน ชมพู่ มะกอกน้ำ มะกอก

ฝรั่ง และแก้วมังกร 

   (1) ไม้ผลผสม (A401)  มีเนื้อที่ 36,855 ไร่ หรือร้อยละ 0.51 ของเนื้อที่จังหวัด 

พบพื้นที่ปลูกกระจายอยู่ทุกอำเภอ ปลูกมากสุดในเขตอำเภอเวียงสา อำเภอภูเพียง อำเภอทุ่งช้าง และ

อำเภอท่าวังผา  

  (2) ลิ้นจี่ (A406)  มีเนื้อที่ 55,591 ไร่ หรือร้อยละ 0.78 ของเนื้อที่จังหวัด พบ

พื้นที่ปลูกกระจายอยู่ทุกอำเภอ ปลูกมากสุดในเขตอำเภอท่าวังผา อำเภอเมืองน่าน และอำเภอสองแคว 

 (3) มะม่วง (A407)  มีเนื้อที่ 19,959 ไร่ หรือร้อยละ 0.28 ของเนื้อที่จังหวัด  

พบพ้ืนที่ปลูกกระจายเกือบทุกอำเภอ พบปลูกมากสุดในเขตอำเภอเวียงสา และอำเภอภูเพียง 

 (4) มะม่วงหิมพานต์ (A408)  มีเนื้อที่ 3,390 ไร่ หรือร้อยละ 0.05 ของเนื้อที่

จังหวัด พบปลูกมากสุดในเขตอำเภอเวียงสา อำเภอทุ่งช้าง อำเภอภูเพียง อำเภอเมืองน่าน และอำเภอ

บ้านหลวง 

 (5) มะขาม (A412)  มีเนื้อที่ 27,291 ไร่ หรือร้อยละ 0.38 ของเนื้อที่จังหวัด  

พบพื้นที่ปลูกกระจายเกือบทุกอำเภอ ปลูกมากสุดในเขตอำเภอบ้านหลวง อำเภอนาน้อย อำเภอเวียงสา

และอำเภอนาหมื่น 

   (6) ลำไย (A413)  มีเนื ้อที ่ 88,966 ไร่ หรือร้อยละ 1.24 ของเนื ้อที ่จังหวัด  

พบพื้นที่ปลูกกระจายอยู่ทุกอำเภอ ปลูกมากสุดในเขตอำเภอท่าวังผา อำเภอเวียงสา และอำเภอเมืองน่าน 

 (7) ไม้ผลอื่น ๆ  ได้แก่ ส้ม ส้มโอ ทุเรียน เงาะ มะพร้าว  กล้วย ฝรั่ง  มะละกอ 

ขนุน กระท้อน ชมพู่ มะนาว มะกอกน้ำ มะกอกฝรั่ง แก้วมังกร มะไฟ ละไม และไม้ผลร้าง/เสื่อมโทรม  

มีเนื้อที่ 8,703  ไร่ หรือร้อยละ 0.12 ของเนื้อที่จังหวัด 

 5) พืชสวน (A5)  มีเนื ้อที ่ 1,610 ไร่ หรือร้อยละ 0.02 ของเนื ้อที ่จ ังหวัด พบว่า 

ส่วนใหญ่ปลูกพืชผัก มีเนื้อที่ 1,567 ไร่ หรือร้อยละ 0.02 ของเนื้อที่จังหวัด และหวาย มีเนื้อที่ 43 ไร่  

พบพ้ืนที่ปลูกมากสุดในเขตอำเภอเวียงสา และอำเภอสันติสุข 

 6) ไร่หมุนเวียน (A6)  มีเนื้อที่ 1,102,112 ไร่ หรือร้อยละ 15.37 ของเนื้อที่จังหวัด 

ได้แก่ ข้าวโพด มีเนื้อที่ 493,230 ไร่ หรือร้อยละ 6.88 ไร่ ของเนื้อที่จังหวัด และข้าวไร่ มีเนื้อที่ 51 ,552 

ไร่ หรือร้อยละ 0.72 ของเนื้อที่จังหวัด ส่วนพื้นที่ไร่ร้าง มีเนื้อที่ 557 ,330 ไร่ หรือร้อยละ 7.77 ของ 

เนื้อที่จังหวัด 
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 7) ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์และโรงเรือนเลี้ยงสัตว์ (A7)  มีเนื้อที่ 948 ไร่ หรือร้อยละ 0.01 

ของเนื้อที่จังหวัด ได้แก่ ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์ โรงเรือนเลี้ยงสัตว์ปีก โรงเรือนเลี้ยงสุกร และโรงเรือนร้าง  

ที่พบส่วนใหญ่เป็นโรงเรือนเลี้ยงสัตว์ปีก  โรงเรือนเลี้ยงโค กระบือ และม้า และทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์ พื้นที่

เลี้ยงส่พบมากสุดอยู่ในเขตอำเภอภูเพียงและอำเภอเวียงสา  

 8) สถานที่เพาะเลี ้ยงสัตว์น้ำ (A9)  เป็นสถานที่เพาะเลี ้ยงปลา มีเนื ้อที ่  274 ไร่  

พบมากสุดในเขตอำเภอปัว 

 9) เกษตรผสมผสาน/ไร่นาสวนผสม (A0)  มีเนื้อที่ 1031 ไร่  หรือร้อยละ 0.01 ของ

เนื้อที่จังหวัด 

 2.11.3 พื้นที่ป่าไม้ (F)  มีเนื้อที่ 4,350,855 ไร่ หรือร้อยละ 60.69 ของเนื้อที่จังหวัด เป็นป่า 

ไม่ผลัดใบรอสภาพฟื้นฟู ป่าไม่ผลัดใบสมบูรณ์ เป็นป่าผลัดใบรอสภาพฟื้นฟู ป่าผลัดใบสมบูรณ์ และ  

ป่าปลูกสมบูรณ์  

 1) ป่าไม่ผลัดใบ (F1)  มีเนื้อที่รวม 595,297 ไร่ หรือร้อยละ 8.30  ของเนื้อที่จังหวัด 

ได้แก่ ป่าไม่ผลัดใบสมบูรณ์มีเนื้อที่ 594,364 ไร่ หรือร้อยละ 8.29 ของเนื้อที่จังหวัด ป่าส่วนใหญ่พบใน

เขตพื้นที่อุทยาน ได้แก่ อุทยานแห่งชาติแม่จริม และอุทยานแห่งชาติถ้ำสะเกิน พบป่าดิบชื้น ป่าดิบแล้ง 

และป่าดิบเขา อุทยานแห่งชาติขุนน่าน และอุทยานแห่งชาติขุนสถานพบป่าดิบช้ืนและป่าดิบเขา อุทยาน

แห่งชาติศรีน่าน อุทยานแห่งชาติดอยภูคา และอุทยานแห่งชาตินันทบุรี พบป่าดิบแล้งและป่าดิบเขา 

ส่วนป่าไม่ผลัดใบรอสภาพฟื้นฟูมีเนื้อที่ 933 ไร่ หรือร้อยละ 0.01 ของเนื้อที่จังหวัด พื้นที่ป่าไม่ผลัดใบ

พบมากสุดอยู่ในเขตอำเภอสองแคว อำเภอเมืองน่าน อำเภอบ้านหลวง อำเภอแม่จริม และอำเภอท่าวัง

ผา 

 2) ป่าผลัดใบ (F2)  มีเนื้อที่รวม 3,751,542 ไร่ หรือร้อยละ 52.33 ของเนื้อที่จังหวัด 

ได้แก่ ป่าผลัดใบสมบูรณ์ 3,643,475 ไร่ หรือร้อยละ 50.82 ป่าส่วนใหญ่อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติ 

นันทบุรี อุทยานแห่งชาติถ้ำสะเกิน อุทยานแห่งชาติแม่จริม อุทยานแห่งชาติดอยภูคาและอุทยาน

แห่งชาติศรีน่าน พบป่าเบญจพรรณ และป่าเต็งรัง อุทยานแห่งชาติขุนสถานพบป่าเต็งรัง ส่วนป่าผลัดใบ

รอสภาพฟื้นฟู 108,067 ไร่ หรือร้อยละ 1.51 พื้นที่ป่าผลัดใบพบมากสุดในเขตอำเภอเวียงสา อำเภอนา

หมื่น อำเภอแม่จริม อำเภอนาน้อย และอำเภอบ่อเกลือ 

 3) ป่าปลูกสมบูรณ์ (F5)  มีเนื้อที่ 4,016 ไร่ หรือร้อยละ 0.06 ของเนื้อที่จังหวัด ที่ผ่าน

มาป่าที่ปลูก เช่น โครงการปลูกป่าต้นน้ำเขื่อนสิริกิติ์ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้า
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สิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ณ ป่าสงวนแห่งชาติป่าดอยภูคา และป่าผาแดง ตำบลดงพญา อำเภอบ่อเกลือ 

และโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ ณ บริเวณพื้นที่บ้านห่างทางหลวง ตำบลภูฟ้า อำเภอบ่อเกลือ  

 2.11.4 พื้นที่น้ำ (W) จังหวัดน่าน  มีเนื้อที่ 52,798 ไร่ หรือร้อยละ 0.74 ของเนื้อที่จังหวัด 

ได้แก่ แม่น้ำ ลำห้วย ลำคลอง หนอง บึง ทะเลสาบ อ่างเก็บน้ำ บ่อน้ำในไร่นา และคลองชลประทาน  

  1) แหล่งน้ำธรรมชาติ (W1)  เช่น แม่น้ำ ลำห้วย ลำคลอง หนอง บึง และทะเลสาบ  

มีเนื้อที่ 26,572 ไร่ หรือร้อยละ 0.37 ของเนื้อที่จังหวัด แหล่งน้ำที่สำคัญของจังหวัดน่าน คือ ลุ่มน้ำน่าน

และลุ่มน้ำยม ลุ่มน้ำน่านเป็นลุ่มน้ำหลักของจังหวัดเป็นต้นกำเนิดของแม่น้ำ มีลำน้ำสาขาต่างๆ ที่สำคัญ 

ได้แก่ ลำน้ำว้า ลำน้ำสา ลำน้ำสมุน ลำน้ำแหง นอกจากนี้ยังมีลุ่มน้ำยมอยู่ทางทิศเหนือของจังหวัด 

เป็นพ้ืนที่ต้นน้ำของแม่น้ำยม มีลำน้ำสาขาของแม่น้ำยมที่สำคัญ คือลำน้ำปี้  

  2) แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น (W2)  อ่างเก็บน้ำ บ่อน้ำในไร่นา และคลองชลประทาน มีเนื้อที่ 

26,226 ไร่ หรือร้อยละ 0.37 ของเนื้อที่จังหวัด จังหวัดน่านยังไม่มีโครงการพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ 

แต่มีโครงการชลประทานขนาดกลางและขนาดเล็ก โครงการชลประทานที่มีอยู่ในปัจจุบัน ได้แก่ อ่างเก็บ

น้ำ ทำนบดิน ฝาย สระเก็บน้ำ สถานีสูบน้ำ ระบบส่งน้ำ อาคารแบ่งน้ำ โครงการชลประทานขนาดกลาง 

เช่น โครงการฝายสา โครงการฝายน้ำปัว โครงการฝายสมุน นอกจากนี้ยังมีแหล่งน้ำจากหน่วยงาน

ราชการอื่นๆ เช่น บ่อน้ำในไร่นาของกรมพัฒนาที่ดิน 

  2.11.5 พื้นที่เบ็ดเตล็ด (M)  มีเนื้อที่ 23,113 ไร่ หรือร้อยละ 0.32 ของเนื้อที่จังหวัด ส่วนใหญ่

เป็น ทุ่งหญ้าสลับไม้พุ่ม/ไม้ละเมาะ 18,675 ไร่ ทุ่งหญ้าธรรมชาติ 904 ไร่ พื้นที่ถม 1,457 ไร่ ส่วนพื้นที่

เบ็ดเตล็ดอ่ืนๆ ได้แก่ ไผ่ป่า ไผ่หนาม พื้นที่ลุ่ม เหมืองเก่า บ่อขุดเก่า บ่อลูกรัง เหมืองแร่ บ่อทราย บ่อดิน 

พื้นที่กองวัสดุ ที่หินโผล่ และที่ทิ้งขยะ มีพื้นที่รวม 2,077 ไร่ 
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ตารางที่ 11  สภาพการใช้ที่ดินจังหวัดน่าน ปี พ.ศ.2564 

สัญลักษณ์ ประเภทการใช้ที่ดิน 
เนื้อที่ 

ไร่ ร้อยละ 
U พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง 144,966 2.03 

U101  ตัวเมืองและย่านการค้า 8,729 0.12 
U200  หมู่บ้าน/ที่ดินจัดสรรร้าง 97 - 
U201  หมู่บ้านบนพื้นราบ 98,036 1.37 
U202  หมู่บ้านชาวไทยภูเขา 8,803 0.12 
U301  สถานที่ราชการและสถาบันต่าง ๆ 18,265 0.25 
U401  สนามบิน 644 0.01 
U405  ถนน 813 0.01 
U500  พื้นที่อุตสาหกรรมร้าง 407 0.01 
U502  โรงงานอุตสาหกรรม   2,797 0.04 
U503  ลานตากและแหล่งรับซื้อทางการเกษตร 1,157 0.02 
U600  สถานที่ร้าง 58 - 
U601  สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ 1,208 0.02 
U602  รีสอร์ท โรงแรม เกสต์เฮ้าส์ 2,251 0.03 
U603  สุสาน ป่าช้า   1,632 0.02 
U605  สถานีบริการน้ำมัน 69 - 

A พื้นที่เกษตรกรรม 2,598,313 36.22 
A1  พื้นที่นา 227,853 3.18 

A100  นาร้าง    1,428 0.02 
A101  นาข้าว 225,258 3.14 

A101+A202  นาข้าว+ข้าวโพด 1,098 0.02 
A101+A209  นาข้าว+ถั่วเหลือง 24 - 
A101+A502  นาข้าว+พืชผัก 45 - 

A2  พืชไร่ 531,944 7.42 
A200  ไร่ร้าง  78,047 1.09 
A202  ข้าวโพด 445,669 6.22 
A204  อ้อย 825 0.01 
A205  สับปะรด 19 - 
A206  ยาสูบ 497 0.01 
A210  ถั่วลิสง 25 - 
A216  ข้าวไร่ 3,170 0.04 
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ตารางที่ 11 (ต่อ) 

สัญลักษณ์ ประเภทการใช้ที่ดิน 
เนื้อที่ 

ไร่ ร้อยละ 
A222  ขิง 38 - 
A223  กะหล่ำปลี 3,654 0.05 
A3  ไม้ยืนต้น 491,786 6.86 

A300  ไม้ยืนต้นร้าง/เสื่อมโทรม 17 - 
A301  ไม้ยืนต้นผสม 27 - 
A302  ยางพารา 339,936 4.74 
A303  ปาล์มน้ำมัน 3,605 0.05 
A304  ยูคาลิปตัส 533 0.01 
A305  สัก 140,615 1.96 
A306  สะเดา 51 - 
A312  กาแฟ 2,318 0.03 
A314  หม่อน 92 - 
A315  ไผ่ปลูกเพ่ือการค้า 4,108 0.06 
A316  นุ่น 36 - 
A318  จามจุรี 345 0.01 
A322  กฤษณา 35 - 
A323  ตะกู 68 - 
A4  ไม้ผล 240,755 3.35 

A400  ไม้ผลร้าง/เสื่อมโทรม  3,837 0.05 
A401  ไม้ผลผสม 36,855 0.51 
A402  ส้ม 1,504 0.02 
A403  ทุเรียน 98 - 
A404  เงาะ 1,787 0.02 
A405  มะพร้าว 38 - 
A406  ลิ้นจี่ 55,591 0.78 
A407  มะม่วง 19,959 0.28 
A408  มะม่วงหิมพานต์   3,390 0.05 
A411  กล้วย   541 0.01 
A412  มะขาม 27,291 0.38 
A413  ลำใย 88,966 1.24 
A414  ฝรั่ง 72 - 
A415  มะละกอ 71 - 



129 
 

ตารางที่ 11  (ต่อ) 

สัญลักษณ์ ประเภทการใช้ที่ดิน 
เนื้อที่ 

ไร่ ร้อยละ 
A416  ขนุน 55 - 
A417  กระท้อน 130 - 
A418  ชมพู่ 12 - 
A422  มะนาว 440 0.01 
A425  มะกอกน้ำ มะกอกฝรั่ง 40 - 
A426  แก้วมังกร 28 - 
A427  ส้มโอ 50 - 
A5  พืชสวน 1,610 0.02 

A502  พืชผัก 1,567 0.02 
A511  หวาย 43 - 
A6  ไร่หมุนเวียน 1,102,112 15.37 

A600  ไร่หมุนเวียนร้าง 557,330 7.77 
A602  ข้าวโพด(ไร่หมุนเวียน) 493,230 6.88 
A616  ข้าวไร่(ไร่หมุนเวียน) 51,552 0.72 
A7  ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์และโรงเรือนเลี้ยงสัตว์ 948 0.01 

A700  โรงเรือนร้าง 11 - 
A701  ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์ 301 - 
A702  โรงเรือนเลี้ยงโค กระบือ และม้า 201 - 
A703  โรงเรือนเลี้ยงสัตว์ปีก 387 0.01 
A704  โรงเรือนเลี้ยงสุกร 48 - 

A9  สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 274 - 

A902  สถานที่เพาะเลี้ยงปลา 274 - 
A0  เกษตรผสมผสาน/ไร่นาสวนผสม 1,031 0.01 

A001  เกษตรผสมผสาน/ไร่นาสวนผสม 1,031 0.01 
F พื้นที่ป่าไม้ 4,350,855 60.69 

F100  ป่าไม่ผลัดใบรอสภาพฟื้นฟู   933 0.01 
F101  ป่าไม่ผลัดใบสมบูรณ์   594,364 8.29 
F200  ป่าผลัดใบรอสภาพฟื้นฟู   108,067 1.51 
F201  ป่าผลัดใบสมบูรณ์   3,643,475 50.82 
F501  ป่าปลูกสมบูรณ์ 4,016 0.06 
W พื้นที่น้ำ 52,798 7.74 

W101  แม่น้ำ ลำห้วย ลำคลอง 24,562 0.34 
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ตารางที่ 11  (ต่อ) 

สัญลักษณ์ ประเภทการใช้ที่ดิน 
เนื้อที่ 

ไร่ ร้อยละ 
W102  หนอง บึง ทะเลสาบ 2,010 0.03 
W201  อ่างเก็บน้ำ 23,503 0.33 
W202  บ่อน้ำในไร่นา 2,563 0.04 
W203  คลองชลประทาน 160 - 

M พื้นที่เบ็ดเตล็ด 23,113 0.32 
M101  ทุ่งหญ้าธรรมชาติ   904 0.01 
M102  ทุ่งหญ้าสลับไม้พุ่ม/ไม้ละเมาะ 18,675 0.26 
M103  ไผ่ป่า ไผ่หนาม 99 - 
M201  พื้นที่ลุ่ม 477 0.01 
M300  เหมืองเก่า บ่อขุดเก่า 171 - 
M301  เหมืองแร่    459 0.01 
M302  บ่อลูกรัง 46 - 
M303  บ่อทราย 114 - 
M304  บ่อดิน 617 0.01 
M401  พื้นที่กองวัสดุ 41 - 
M403  ที่หินโผล่ 32 - 
M405  พื้นที่ถม    1,457 0.02 
M701  ที่ทิ้งขยะ       21 - 

รวมทั้งหมด 7,170,045 100.00 

ที่มา:  จากการวิเคราะห์โดยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ กลุ่มวิเคราะห์สภาพการใช้ที่ดิน 
กองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน 
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2.12 สภาพการใช้ที่ดินจังหวัดปทุมธานี ปี พ.ศ. 2564 

 จังหวัดปทุมธานี มีเนื้อที่ทั้งหมด 953,660 ไร่  สามารถจำแนกประเภทการใช้ที่ดินออกเป็น 4 
ประเภท คือ พื ้นท ี ่ช ุมชนและสิ ่งปล ูกสร ้าง (U) ม ีเน ื ้อท ี ่  284,052 ไร ่ ค ิดเป ็นร ้อยละ 29.79  
ของเนื้อที่จังหวัด พื้นที่เกษตรกรรม (A) มีเนื้อที่ 513,365 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 53.83 ของเนื้อที่จังหวัด 
พื้นที่น้ำ (W) มีเนื้อที่ 39,704 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 4.16 ของเนื้อที่จังหวัด และพื้นที่เบ็ดเตล็ด (M) มีเนื้อที่ 
116,539 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 12.22 ของเนื้อที ่จังหวัด โดยการใช้ประโยชน์ในพื้นที่แต่ละประเภท  
มีรายละเอียด (ภาพที่ 12 และตารางที่ 12) ดังนี้ 
 2.12.1 พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง (U) มีเนื้อที่ 284,052 ไร่ หรือร้อยละ 29.79 ของเนื้อที่
จังหวัด ประกอบด้วย ตัวเมืองและย่านการค้า หมู่บ้าน/ที่ดินจัดสรรร้าง หมู่บ้านบนพื้นราบ สถานที่
ราชการและสถาบันต่าง ๆ สนามบิน ถนน ทางรถไฟ พื้นที่อุตสาหกรรมร้าง นิคมอุตสาหกรรม โรงงาน
อุตสาหกรรม ลานตากและแหล่งร ับซื ้อทางการเกษตร สถานที ่ร ้าง สถานที ่พ ักผ่อนหย่อนใจ  
รีสอร์ท โรงแรม เกสต์เฮ้าส์ สุสาน ป่าช้า สถานีบริการน้ำมัน และสนามกอล์ฟ   
  1) ตัวเมืองและย่านการค้า (U1) มีเนื้อที่ 10,139 ไร่ หรือร้อยละ 1.06 ของเนื้อที่
จังหวัด ประกอบด้วย ตัวอำเภอเมืองปทุมธานี อำเภอลำลูกกา อำเภอคลองหลวง อำเภอธัญบุรี อำเภอ
ลาดหลุมแก้ว อำเภอสามโคก และอำเภอหนองเสือ 
  2) หมู่บ้าน (U2) ได้แก่ หมู่บ้าน/ที่ดินจัดสรรร้าง หมู่บ้านบนพื้นราบ มีเนื้อที่ 1 ,509 
และ 181,165 ไร่ หรือร้อยละ 0.16 และ 19.01 ของเนื้อที่จังหวัด ส่วนใหญ่เป็นที่อยู่อาศัยของประชาชน
ซึ่งกระจายตัวอยู่ทั่วไปในทุกอำเภอ 
  3) สถานที่ราชการและสถาบันต่าง ๆ (U3) มีเนื ้อที ่ 22,262 ไร่ หรือร้อยละ 2.33  
ของเนื้อที่จังหวัด ได้แก่ สถานที่ราชการ โรงพยาบาล โรงเรียน วัดต่างๆ ได้แก่ วัดพระธรรมกาย  
วัดเจดีย์หอย เป็นต้น และสถาบันการศึกษาต่างๆ เช่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต มหาวิทยาลัยรังสิต มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ เป็นต้น 
  4) เส้นทางคมนาคม (U4) ได้แก่ สนามบิน มีเนื้อที่ 95 ไร่ หรือร้อยละ 0.01 ของเนื้อที่
จังหวัด ถนน มีเนื้อที่ 12,405 ไร่ หรือร้อยละ 1.30 ของเนื้อที่จังหวัด และทางรถไฟ มีเนื้อที่ 347 ไร่ หรือ 
ร้อยละ 0.04 ของเนื้อที่จังหวัด 
  5) ย่านอุตสาหกรรม (U5) มีเนื้อที่ 39,990 ไร่ หรือร้อยละ 4.19 ของเนื้อที่จังหวัด 
ได้แก่ พื ้นที ่อุตสาหกรรมร้าง นิคมอุตสาหกรรม โรงงานอุตสาหกรรม ลานตากและแหล่งรับซื้อ  
ทางการเกษตร โดยมีเนื้อที่ 810, 6,743, 31,775, 662 ไร่ ตามลำดับ หรือร้อยละ 0.08, 0.71, 3.33, 
0.07 ของเนื้อที่จังหวัด ตามลำดับ  
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  6) พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้างอื่น ๆ (U6) มีเนื้อที่  4,417 ไร่ หรือร้อยละ 0.46 ของ
เนื้อที่จังหวัด ประกอบด้วยสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ รีสอร์ท โรงแรม เกสต์เฮ้าส์ สุสาน ป่าช้า ส ถานี
บริการน้ำมัน  
  7) สนามกอล์ฟ (U7) มีเนื้อที่ 11,723 ไร่ หรือร้อยละ 1.23 ของเนื้อที่จังหวัด 
 2.12.2 พื้นที่เกษตรกรรม (A) มีเนื้อที่ 513,365 ไร่ หรือร้อยละ 53.83 ของเนื้อที่จังหวัด 
ประกอบด้วยพื้นที่นา พืชไร่ ไม้ยืนต้น ไม้ผล พืชสวน ทุ่งหญ้าและโรงเรือนเลี้ยงสัตว์ พืชน้ำ สถานที่
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ และเกษตรผสมผสาน/ไร่นาสวนผสม  
  1) พื้นที่นา (A1) มีเนื้อที่ 343,375 ไร่ หรือร้อยละ 36.01 ของเนื้อที่จังหวัด ได้แก่ นาข้าว  
มีเนื้อที่ 324,735 ไร่ หรือร้อยละ 34.06 ของเนื้อที่จังหวัด นาร้าง มีเนื้อที่ 18,640 ไร่ หรือร้อยละ 1.95 
ของเนื้อที่จังหวัด ปลูกมากในพื้นที่อำเภอลำลูกกา อำเภอหนองเสือ อำเภอลาดหลุมแก้ว อำเภอคลอง
หลวง ส่วนอำเภออื่นๆ มีนาข้าวปลูกกระจายทั่วทุกอำเภอของจังหวัด 
  2) พืชไร่ (A2) มีเนื้อที่ 4,009 ไร่ หรือร้อยละ 0.42 ของเนื้อที่จังหวัด ได้แก่ ไร่ร้าง 
ข้าวโพด อ้อย มันสำปะหลัง ถั่วเหลือง มันเทศ พริก 

   (1) ข้าวโพด (A202) มีเนื ้อที ่ 805 ไร่ หรือร้อยละ 0.08 ของเนื ้อที ่จ ังหวัด  
ส่วนใหญ่ปลูกในอำเภอคลองหลวง อำเภอหนองเสือ อำเภอลาดหลุมแก้ว  

   (2) อ้อย (A203) มีเนื้อที่ 250 ไร่ หรือร้อยละ 0.03 ของเนื้อที่จังหวัด ส่วนใหญ่
ปลูกอยู่ในอำเภอหนองเสือ อำเภอลำลูกกา อำเภอคลองหลวง อำเภอธัญบุรี 

   (3) มันสำปะหลัง (A204) มีเนื้อที่ 2,536 ไร่ หรือร้อยละ 0.26 ของเนื้อที่จังหวัด 
ส่วนใหญ่ปลูกอยู่ในอำเภอหนองเสือ อำเภอธัญบุรี อำเภอคลองหลวง อำเภอลำลูกกา  
  (4) พืชไร่อื่น ๆ ไดแ้ก ่ถั่วเหลือง มันเทศ พรกิ เผือก มีเนื้อที่ 29, 75, 192, 50 ไร่ 

โดยพื้นทีม่ันเทศ พริก เผือก คิดเป็นร้อยละ 0.01, 0.02 และ 0.01 ของเนื้อที่จังหวัดตามลำดับ ส่วนใหญ่

ปลูกอยู่ในอำเภอหนองเสือ อำเภอคลองหลวง  

  3) ไม้ยืนต้น (A3) มีเนื ้อที ่ 13,474 ไร่ หรือร้อยละ 1.41 ของเนื้อที ่จังหวัด ได้แก่ 
ยางพารา ปาล์มน้ำมัน ยูคาลิปตัส สัก ไผ่ปลูกเพื่อการค้า และไม้ยืนต้นอื่น ๆ 
  (1) ยางพารา (A302) มีเนื้อที่ 359 ไร่ หรือร้อยละ 0.04 ของเนื้อที่จังหวัด ส่วน
ใหญ่ปลูกอยู่ในอำเภอหนองเสือเท่านั้น 
  (2) ปาล์มน้ำมัน (A303) มีเนื้อที่ 10,182 ไร่ หรือร้อยละ 1.07 ของเนื้อที่จังหวัด 
ส่วนใหญ่ปลูกอยู่ในอำเภอหนองเสือ อำเภอลำลูกกา อำเภอคลองหลวง อำเภอธัญบุรี อำเภอลาดหลุมแก้ว 
อำเภอสามโคก 
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    (3) ยูคาลิปตัส (A304) มีเนื ้อที ่ 877 ไร่ หรือร้อยละ 0.09 ของเนื ้อที ่จังหวัด  
ส่วนใหญ่ปลูกอยู่ในอำเภอลำลูกกา อำเภอหนองเสือ อำเภอสามโคก อำเภอคลองหลวง 
    (4) ไผ่ปลูกเพื่อการค้า (A315) มีเนื้อที่ 634 ไร่ หรือร้อยละ 0.07 ของเนื้อที่
จังหวัด ส่วนใหญ่ปลูกอยู่ในอำเภอหนองเสือ อำเภอคลองหลวง อำเภอสามโคก อำเภอลำลูกกา และ
อำเภอธัญบุร ี
  (5) ไม้ยืนต้นอื่น ๆ ได้แก่ ไม้ยืนต้นผสม สะเดา สนประดิพัทธ์ กระถิน หม่อน 
หมาก กฤษณา และตะกู มีเนื้อที่ 136, 53, 307, 42, 32, 32 และ 20 ไร่ โดยพื้นที่ไม้ยืนต้นผสม สะเดา 
สนประดิพัทธ์ และหมาก คิดเป็นร้อยละ 0.01, 0.01, 0.03 และ 0.01 ของเนื้อที่จังหวัด ส่วนใหญ่ปลูก
อยู่ในอำเภอหนองเสือ อำเภอลำลูกกา อำเภอคลองหลวง อำเภอลาดหลุมแก้ว อำเภอสามโคก 
  4) ไม้ผล (A4) มีเนื้อที่ 78,914 ไร่ หรือร้อยละ 8.27 ของเนื้อที่จังหวัด ได้แก่ ไม้ผล
ผสม กล้วย มะพร้าว มะม่วง ส้ม มะละกอ ฝรั่ง ขนุน ลำไย มะนาว แก้วมังกร มะปราง มะยงชิด มังคุด  
ลำไย ส้มโอชมพู่ พุทรา ละมุด มะไฟ กระท้อน และไม้ผลร้าง/เสื่อมโทรม 
 (1) ไม้ผลผสม (A401) มีเนื้อที่ 2,458 ไร่ หรือร้อยละ 0.26 ของเนื้อที่จังหวัด  
มีการปลูกกระจายทั่วทุกอำเภอของจังหวัด 
 (2) ส้ม (A402) มีเนื้อที่ 4,048 ไร่ หรือร้อยละ 0.42 ของเนื้อที่จังหวัด ส่วนใหญ่
ปลูกอยู่ในอำเภอหนองเสือ อำเภอคลองหลวง อำเภอธัญบุรี  
 (3) มะพร้าว (A405) มีเนื้อที่ 5,213 ไร่ หรือร้อยละ 0.55 ของเนื้อที่จังหวัด   
ส่วนใหญ่ปลูกอยู่อำเภอหนองเสือ อำเภอลาดหลุมแก้วและกระจายอยู่ทั่วทุกอำเภอของจังหวัด 
 (4) มะม่วง (A407) มีเนื ้อที ่ 4,432 ไร่ หรือร้อยละ 0.42 ของเนื ้อที ่จังหวัด  
ส่วนใหญ่ปลูกอยู่อำเภอหนองเสือ อำเภอลำลูกกา อำเภอลาดหลุมแก้ว อำเภอคลองหลวง และกระจาย
อยู่ทั่วทุกอำเภอของจังหวัด 
 (5) กล้วย (A411) มีเนื ้อที ่ 47,202 ไร่ หรือร้อยละ 4.96 ของเนื ้อที ่จังหวัด  
ส่วนใหญ่ปลูกอยู่อำเภอหนองเสือ อำเภอธัญบุรี อำเภอคลองหลวง อำเภอลำลูกกา และกระจายอยู่ทั่ว
ทุกอำเภอของจังหวัด 
    6) ไม้ผลอื่น ๆ ได้แก่ มะละกอ ฝรั่ง ขนุน ลำไย มะนาว แก้วมังกร มะปราง 
มะยงชิด มังคุด ลำไย ส้มโอ ชมพู่ พุทรา ละมุด มะไฟ กระท้อน และไม้ผลร้าง/เสื่อมโทรม มีเนื้อที่  
9,340 ไร่ หรือร้อยละ 0.98 ของเนื้อที่จังหวัด ส่วนใหญ่ปลูกอยู่ในอำเภอหนองเสือ อำเภอธัญบุรี อำเภอ
คลองหลวง อำเภอลำลูกกา และกระจายอยู่ทั่วทุกอำเภอของจังหวัด 
  5) พืชสวน (A5) มีเนื้อที่ 34,849 ไร่ หรือร้อยละ 3.65 ของเนื้อที่จังหวัด ได้แก่ พืชผัก   
นาหญ้า ไม้ดอก ไม้ประดับ พืชสมุนไพร และพืชสวนร้าง/เสื่อมโทรม 
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 (1) พืชผัก (A502) มีเนื ้อที ่ 21,730 ไร่ หรือร้อยละ 2.28 ของเนื้อที ่จังหวัด  
ส่วนใหญ่ปลูกอยู่ในอำเภอหนองเสือ อำเภอเมือง อำเภอคลองหลวง และกระจายทั่วทุกอำเภอของ
จังหวัด 
 (2) ไม้ดอก ไม้ประดับ (A503) มีเนื้อที่ 3,104 ไร่ หรือร้อยละ 0.33 ของเนื้อที่
จังหวัด ส่วนใหญ่ปลูกอยู่ในอำเภอหนองเสือ อำเภอสามโคก อำเภอธัญบุรี อำเภอคลองหลวง และ
กระจายทั่วทุกอำเภอของจังหวัด 
 (3) พืชสมุนไพร (A509) มีเนือ้ที ่417 ไร่ หรือรอ้ยละ 0.04 ของเนื้อที่จังหวัด  
ส่วนใหญ่ปลูกอยู่ในอำเภอคลองหลวง อำเภอลาดหลุมแก้ว และอำเภอหนองเสือ  
 (4) นาหญ้า (A510) มีเนื้อที่ 5,331 ไร่ หรือร้อยละ 0.55 ของเน้ือที่จังหวัด  
ส่วนใหญ่ปลูกอยู่ในอำเภอลำลูกกา อำเภอหนองเสือ อำเภอธัญบุรี และกระจายทั่วทุกอำเภอของจังหวัด 
 (5) พืชสวนร้าง/เสื่อมโทรม (A500) มีเนื้อที่ 4,267 ไร่ หรือร้อยละ 0.45 ของ
เนื้อทีจ่ังหวัด มีการปลูกกระจายทั่วทุกอำเภอของจังหวัด 
  6) ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์และโรงเรือนเลี้ยงสัตว์ (A7) มีเนื้อที่ 308 ไร่ หรือร้อยละ 0.03 
ของเนื้อที่จังหวัด ได้แก่ ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์ โรงเรือนเลี้ยงโค กระบือ และม้า โรงเรือนเลี้ยงสุกร โรงเรือน
เลี้ยงสัตว์ปีก มีเนื้อที่ 230 ไร่ หรือร้อยละ 0.03 ของเนื้อที่จังหวัด และกระจายอยู่ทั่วทุกอำเภอของ
จังหวัด 
  7) พืชน้ำ (A8) มีเนื้อที่ 144 ไร่ หรือร้อยละ 0.02 ของเนื้อที่จังหวัด ประกอบด้วย บัว 
ผักบุ้ง ผักกระเฉด โดยบัว (A803) และผักบุ้ง (A806) มีเนื้อที่เพาะปลูกประเภทล่ะ 56 ไร่ หรือร้อยละ 
0.01 ของเนื้อที่จังหวัด ส่วนใหญ่ปลูกอยู่ในอำเภอลาดหลุมแก้ว อำเภอหนองเสือ อำเภอสามโคกอำเภอ
ธัญบุรี อำเภอเมือง และอำเภอลำลูกกา  
  8) สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (A9) มีเนื้อที่ 38,221 ไร่ หรือร้อยละ 4.01 ของเนื้อที่
จังหวัด ประกอบด้วย สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำร้าง สถานที่เพาะเลี้ยงปลา และสถานที่เพาะเลี้ยงกุ้งโดย
สถานที่เพาะเลี้ยงปลา (A902) มีเนื้อที่ 30,861 ไร่ หรือร้อยละ 3.21 ของเนื้อที่จังหวัด ส่วนใหญ่ปลูกอยู่
ในอำเภอหนองเสือ อำเภอลำลูกกา อำเภอคลองหลวง อำเภอลาดหลุมแก้ ว อำเภอสามโคก  และ
กระจายเลี้ยงอยู่ทั่วทุกอำเภอของจังหวัด 
  9) เกษตรผสมผสาน/ไร่นาสวนผสม (A0) มีเนื้อที่ 71 ไร่ หรือร้อยละ 0.01 ของเนื้อที่
จังหวัด   
 2.12.3 พื้นที่น้ำ (W) จังหวัดปทุมธานี มีแหล่งน้ำมากมายหลายประเภท กระจายอยู่ทั่วไป 
ทุกอำเภอ มีเนื้อที่ 39,704 ไร่ หรือร้อยละ 4.16 ของเนื้อที่จังหวัด ได้แก่  
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  1) แหล่งน้ำธรรมชาติ (W1) เช่น แม่น้ำ ลำห้วย ลำคลอง หนอง บึง ทะเลสาบ  
โดยแม่น้ำ ลำห้วย ลำคลอง มีเนื้อที่เท่ากับ 18 ,254 ไร่ หรือร้อยละ 1.91 ของเนื้อที่จังหวัด โดยมีแม่น้ำ
สายหลักและคลองสำคัญ ได้แก่ แม่น้ำเจ้าพระยา คลองรังสิตประยูรศักดิ ์
  2) แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น (W2) เช่น อ่างเก็บน้ำ บ่อน้ำในไร่นา และคลองชลประทาน  
มีเนื้อที่ 21,450 ไร่ หรือร้อยละ 2.25 ของเนื้อที่จังหวัด กระจายเลี้ยงอยู่ทั่วทุกอำเภอของจังหวัด 
 2.12.4 พื้นที่เบ็ดเตล็ด (M) มีเนื้อที่ 116,539 ไร่ หรือร้อยละ 12.22 ของเนื้อที่จังหวัด ประกอบ
ไปด้วย ทุ่งหญ้าธรรมชาติ ทุ่งหญ้าสลับไม้พุ่ม/ไม้ละเมาะ พื้นที่ลุ่ม เหมืองเก่า บ่อขุดเก่า บ่อทราย บ่อดิน 
พื้นที่ถม ที่ทิ้งขยะ กระจายอยู่ทั่วไปทุกอำเภอ ได้แก่ 
  1) ทุ่งหญ้าธรรมชาติ (M1) เช่น ทุ่งหญ้าธรรมชาติ ทุง่หญ้าสลับไม้พุ่ม/ไม้ละเมาะ มีเนื้อที่
เท่ากับ 42,797 ไร่ หรือร้อยละ 4.48 ของเนื้อที่จังหวัด 
  2) พื้นที่ลุ่ม (M201) มีเนื้อที่ 65,169 ไร่ หรือร้อยละ 6.84 ของเนื้อที่จังหวัด  
  3) เหมืองแร่ บ่อขุด (M3) เช่น เหมืองเก่า บ่อขุดเก่า บ่อทราย บ่อดิน มีเนื้อที่เท่ากับ 
2,059 ไร่ หรือร้อยละ 0.22 ของเนื้อที่ 
   4) พื้นที่ลุ่มเบ็ดเตล็ดอื่นๆ (M4) ได้แก่ พื้นที่ถม มีเนื้อที่ 6,421 ไร่ หรือร้อยละ 0.67 
ของเนื้อที่จังหวัด  
  5) ที่ทิ้งขยะ (M701) มีเนื้อที่ 93 ไร่ หรือร้อยละ 0.01 ของเนื้อที่จังหวัด 
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   ตารางที่ 12  สภาพการใช้ที่ดินจังหวัดปทุมธานี ปี พ.ศ. 2564 

สัญลักษณ์ ประเภทการใช้ที่ดิน 
เนื้อที่ 

ไร่ ร้อยละ 
U  พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง  284,052       29.79  

U101 ตัวเมืองและย่านการค้า 10,139               1.06  

U200 หมู่บ้าน/ที่ดินจัดสรรร้าง 1,509               0.16  

U201 หมู่บ้านบนพื้นราบ 181,165             19.01  

U301 สถานที่ราชการและสถาบันต่าง ๆ 22,262               2.33  

U401 สนามบิน 95               0.01  

U405 ถนน 12,405               1.30  

U406 ทางรถไฟ 347               0.04  

U500 พื้นที่อุตสาหกรรมร้าง  810               0.08  

U501 นิคมอุตสาหกรรม  6,743               0.71  

U502 โรงงานอุตสาหกรรม   31,775               3.33  

U503 ลานตากและแหล่งรับซื้อทางการเกษตร 662               0.07  

U600 สถานที่ร้าง  2,044               0.21  

U601 สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ  1,977               0.21  

U602 รีสอร์ท โรงแรม เกสต์เฮ้าส์ 129               0.01  

U603 สุสาน ป่าช้า   15                    -    

U605 สถานีบริการน้ำมัน  252               0.03  

U701 สนามกอล์ฟ 11,723               1.23  

A  พื้นที่เกษตรกรรม  513,365       53.83  

A1 พื้นที่นา 343,375          36.01  

A100 นาร้าง    18,640               1.95  

A101 นาข้าว 324,735             34.06  

A2  พืชไร่  4,009           0.42  

A200 ไร่ร้าง   72               0.01  

A202 ข้าวโพด 805               0.08  

A203 อ้อย  250               0.03  

A204 มันสำปะหลัง   2,536               0.26  
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ตารางที่ 12 (ต่อ)  

สัญลักษณ์ ประเภทการใช้ที่ดิน 
เนื้อที่ 

ไร่ ร้อยละ 
A209 ถั่วเหลือง 29                    -    

A219 มันเทศ   75               0.01  

A229 พริก 192               0.02  

A236 เผือก  50               0.01  

A3  ไม้ยืนต้น  13,474           1.41  

A300 ไม้ยืนต้นร้าง 639 0.07 

A301 ไม้ยืนต้นผสม   136  0.01 

A302 ยางพารา   359  0.04 

A303 ปาล์มน้ำมัน   10,182  1.07 

A304 ยูคาลิปตัส   877  0.09 

A305 สัก   88  0.01 

A306 สะเดา   53  0.01 

A307 สนประดิพัทธ์  307  0.03 

A308 กระถิน 42                    -    

A314 หม่อน   32                    -    

A315 ไผ่ปลูกเพ่ือการค้า 634  0.07 

A317 หมาก 73  0.01 

A322 กฤษณา  32                    -    

A323 ตะกู 20                    -    

A4  ไม้ผล  78,914           8.27  

A400 ไม้ผลร้าง/เสื่อมโทรม 9,340               0.98  

A401 ไม้ผลผสม   2,458               0.26  

A402 ส้ม   4,048               0.42  

A403 ลำไย    89               0.01  

A405 มะพร้าว   5,213               0.55  

A407 มะม่วง   4,432               0.46  

A409 พุทรา 21                    -    
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ตารางที่ 12 (ต่อ)  

สัญลักษณ์ ประเภทการใช้ที่ดิน 
เนื้อที่ 

ไร่ ร้อยละ 
A411 กล้วย   47,202               4.96  

A413 ลำไย    563               0.06  

A414 ฝรั่ง   1,303               0.14  

A415 มะละกอ  2,231               0.23  

A416 ขนุน   992               0.10  

A417 กระท้อน 12                    -    

A418 ชมพู่   53               0.01  

A419 มังคุด   129              0.01  

A422 มะนาว   409               0.04  

A426 แก้วมังกร   180               0.02  

A427 ส้มโอ 62               0.01  

A428 ละมุด 21                    -    

A429 มะปราง มะยงชิด 143               0.01  

A430 มะไฟ ละไม 13                    -    

A5  พืชสวน  34,849           3.65  

A500 พืชสวนร้าง/เสื่อมโทรม 4,267               0.45  

A502 พืชผัก   21,730               2.28  

A503 ไม้ดอก ไม้ประดับ 3,104               0.33  

A509 พืชสมุนไพร 417               0.04  

A510 นาหญ้า   5,331               0.55  

A7  ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์และโรงเรือนเลี้ยงสัตว์  308           0.03  

A701 ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์ 34                    -    

A702 โรงเรือนเลี้ยงโค กระบือ และม้า 12                    -    

A703 โรงเรือนเลี้ยงสัตว์ปีก  230               0.03  

A704 โรงเรือนเลี้ยงสุกร  32                    -    

A8  พืชน้ำ  144           0.02  

A803 บัว   56               0.01  
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ตารางที่ 12 (ต่อ)  

สัญลักษณ์ ประเภทการใช้ที่ดิน 
เนื้อที่ 

ไร่ ร้อยละ 
A806 ผักบุ้ง   56               0.01  

A807 ผักกะเฉด   32                    -    

A9  สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ   38,221           4.01  

A900 สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำร้าง  2,866               0.30  

A902 สถานที่เพาะเลี้ยงปลา 30,861               3.24  

A903 สถานที่เพาะเลี้ยงกุ้ง  4,494               0.47  

A0  เกษตรผสมผสาน/ไร่นาสวนผสม  71           0.01  

A001 เกษตรผสมผสาน/ไร่นาสวนผสม 71               0.01  

W  พื้นที่น้ำ  39,704         4.16  

W101 แม่น้ำ ลำห้วย ลำคลอง 14,606               1.53  

W102 หนอง บึง ทะเลสาบ 3,648               0.38  

W201 อ่างเก็บน้ำ  4,859               0.51  

W202 บ่อน้ำในไร่นา   7,898               0.83  

W203 คลองชลประทาน  8,693               0.91  

M  พื้นที่เบ็ดเตล็ด  116,539       12.22  

M101 ทุ่งหญ้าธรรมชาติ   25,486               2.67  

M102 ทุ่งหญ้าสลับไม้พุ่ม/ไม้ละเมาะ 17,311               1.81  

M201 พื้นที่ลุ่ม 65,169               6.84  

M300 เหมืองเก่า บ่อขุดเก่า 54               0.01  

M303 บ่อทราย    100               0.01  

M304 บ่อดิน  1,905               0.20  

M405 พื้นที่ถม    6,421               0.67  

M701 ที่ทิ้งขยะ       93               0.01  

รวมทั้งหมด 953,660     100.00  

ที่มา:  จากการวิเคราะห์โดยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ กลุ่มวิเคราะห์สภาพการใช้ที่ดิน 
           กองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน 
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2.13 สภาพการใช้ที่ดินจังหวัดปัตตานี ปี พ.ศ. 2564 

 จังหวัดปัตตานี มีเนื้อที่ทั้งหมด 1,212,723 ไร่ สามารถจำแนกประเภทการใช้ที่ดินได้ออกเป็น 5 
ประเภท คือ พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง (U) มีเนื้อที่ 118,183 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 9.74 ของเนื้อที่
จังหวัด พื้นที่เกษตรกรรม (A) มีเนื้อที่  936,079 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 77.18 ของเนื้อที่จังหวัด พื้นที่ป่าไม้ 
(F) มีเนื้อที่  73,847 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 6.09 ของเนื้อที่จังหวัด พื้นที่น้ำ (W) มีเนื้อที่ 39,028 ไร่ คิดเป็น
ร้อยละ 3.22 ของเนื้อที่จังหวัด และพื้นที่เบ็ดเตล็ด (M) มีเนื้อที่ 45,586 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 3.77 ของ 
เนื้อที่จังหวัด โดยการใช้ประโยชน์ในพื้นที่แต่ละประเภทมีรายละเอียด (ภาพที่ 13 และตารางที่ 13) ดังนี้ 
 2.13.1 พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง (U) มีเนื้อที่ 118,183 ไร่ หรือร้อยละ 9.74 ของเนื้อที่

จังหวัด ประกอบด้วย ตัวเมืองและย่านการค้า หมู่บ้านบนพื้นราบ สถานที่ราชการและสถาบันต่าง ๆ 

สถานีคมนาคม ถนน โรงงานอุตสาหกรรม ลานตากและแหล่งรับซื้อทางการเกษตร สถานที่พักผ่อน

หย่อนใจ สุสาน ป่าช้า สถานีบริการน้ำมัน และสนามกอล์ฟ 

 1) ตัวเมืองและย่านการค้า (U1) มีเนื้อที่ 10,227 ไร่ หรือร้อยละ 0.84 ของเนื้อที่

จังหวัด ประกอบด้วยตัวอำเภอเมืองปัตตานี อำเภอโคกโพธิ์ อำเภอหนองจิก อำเภอปานาเระ อำเภอ  

มายอ อำเภอทุ่งยางแดง อำเภอสายบุรี อำเภอไม้แก่น อำเภอยะริ่ง อำเภอยะรัง อำเภอกะพ้อ และ

อำเภอแม่ลาน 

2) หมู่บ้าน (U2) ได้แก่ หมู่บ้านบนพื้นราบ มีเนื ้อที่ 83,868 ไร่ หรือร้อยละ 6.92 

ของเนื้อที่จังหวัด ส่วนใหญ่เป็นที่อยู่อาศัยของประชาชนซึ่งกระจายตัวอยู่ทั่วไปในทุกอำเภอ  

 3) สถานที่ราชการและสถาบันต่าง ๆ (U3) มีเนื้อที่ 12,426 ไร่ หรือร้อยละ 1.03 ของ

เนื้อที่จังหวัด ได้แก่ สถานที่ราชการและสถาบันต่าง ๆ เช่น มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขต

ปัตตานี เป็นต้น 

 4) สถานีคมนาคม (U4) มีเนื้อที่ 8,458 ไร่ หรือร้อยละ 0.69 ของเนื้อที่จังหวัด เส้นทาง

คมนาคมที่สำคัญ ได้แก่ ถนน สนามบิน และสถานีขนส่ง เป็นต้น 

 5) ย่านอุตสาหกรรม (U5) มีเนื้อที ่2,370 ไร่ หรือร้อยละ 0.20 ของเนื้อที่จังหวัด ได้แก่ 

โรงงานอุตสาหกรรม ลานตากและแหล่งรับซื้อทางการเกษตร  

  6) พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้างอื่น ๆ มีเนื้อที่ 834 ไร่ หรือร้อยละ 0.06 ของเนื้อที่
จังหวัด ประกอบด้วยสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ สุสาน ป่าช้า สถานีบริการน้ำมัน และสนามกอล์ฟ 



142 
 

 2.13.2 พื้นที่เกษตรกรรม (A) มีเนื้อที่ 936,079 ไร่ หรือร้อยละ 77.18 ของเนื้อที่จังหวัด 

ประกอบด้วยพื้นที่นา พืชไร่ ไม้ยืนต้น ไม้ผล พืชสวน ทุ่งหญ้าและโรงเรือนเลี้ยงสัตว์ และสถานที่

เพาะเลี้ยงสัตวน้์ำ และเกษตรผสมผสาน/ไร่นาสวนผสม 

 1) พื้นที่นา (A1) มีเนื้อที่ 219,488 ไร่ หรือร้อยละ 18.10 ของเนื้อที่จังหวัด  ได้แก่  

นาข้าว มีเนื้อที่ 170,534 ไร่ หรือร้อยละ 14.06 ของเนื้อที่จังหวัด นาร้าง มีเนื้อที่ 48,954 ไร่ หรือ 

ร้อยละ 4.04 ของเนื้อที่จังหวัด 

 2)  พืชไร ่(A2) มีเนื้อที่ 16 ไร่ ได้แก่ มันสำปะหลัง  

 3) ไม้ยืนต้น (A3) มีเนื้อที่  578,965 ไร่ หรือร้อยละ 47.74 ของเนื้อที่จังหวัด ได้แก่ 

ยางพารา ปาล์มน้ำมัน ไม้ยืนต้นผสม และไม้ยืนต้นอื่น ๆ  

 (1) ยางพารา (A302) มีเนื้อที่  538,624 ไร่ หรือร้อยละ 44.41 ของเนื้อที่จังหวัด 

ปลูกมากในเขตอำเภอแม่ลาน และอำเภอโคกโพธิ ์

 (2) ปาล์มน้ำมัน (A303) มีเนื้อที่ 37,990 ไร่ หรือร้อยละ 3.13 ของเนื้อที่จังหวัด 

ปลูกมากในเขตอำเภอโคกโพธิ์ อำเภอสายบุรี และอำเภอไม้แก่น 

 (3) ไม้ยืนต้นอื่น ๆ ได้แก่ ไม้ยืนต้นผสม มีเนื้อที่ 1,419 ไร่ หรือร้อยละ 0.12  

ของเนื้อที่จังหวัด พบกระจายตัวอยู่ทั่วไปในทุกอำเภอ 

 4) ไม้ผล (A4) มีเนื้อที่ 118,379 ไร่ หรือร้อยละ 9.76 ของเนื้อที่จังหวัด ได้แก่ มะม่วง 

กล้วย และไม้ผลอื่นๆ 

   (1) ไม้ผลผสม (A401) มีเนื้อที่ 69,376 ไร่ หรือร้อยละ 5.72 ของเนื้อที่จังหวัด

ปลูกมากในเขตอำเภอแม่ลาน และอำเภอโคกโพธิ์ 

  (2) มะพร้าว (A405)  มีเนื้อที่  45,679 ไร่ หรือร้อยละ 3.77 ของเนื้อที่จังหวัด 

ส่วนใหญ่ปลูกอยู่ในอำเภอโคกโพธิ์ อำเภอหนองจิก 

  5) พืชสวน (A5) มีเนื้อที่ 205 ไร่ หรือร้อยละ 0.02 ของเนื้อที่จังหวัด ส่วนใหญ่ปลูก

พืชผักเป็นหลัก  

  6) ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์และโรงเรือนเลี้ยงสัตว์ (A7) มีเนื้อที่ 81 ไร่ ได้แก่ โรงเรือนเลี้ยงโค 

กระบือ และม้า โรงเรือนเลี้ยงสัตว์ปีก  
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 7) สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (A9) มีเนื้อที่  18,945 ไร่ หรือร้อยละ  1.56 ของเนื้อที่

จังหวัด ประกอบด้วยสถานที่เพาะเลี้ยงปลา สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์ผสม สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์ร้าง และ

สถานที่เพาะเลี้ยงกุ้ง  

 2.13.3 พื้นที่ป่าไม้ (F) มีเนื้อที่  73,847 ไร่ หรือร้อยละ 6.09 ของเนื้อที่จังหวัด ได้แก่ ป่า 

ไม่ผลัดใบสมบูรณ์ มีเนื้อที่ 36,515 ไร่ หรือร้อยละ 3.01 ของเนื้อที่จังหวัด ป่าชายเลนสมบูรณ์ 24,482 

ไร่ หรือร้อยละ 2.02 ของเนื้อที่จังหวัด ป่าพรุรอสภาพฟื้นฟู มีเนื้อที่ 5,528 ไร่ หรือร้อยละ 0.46 ป่าชาย

เลนรอสภาพฟื้นฟู 4,118 ไร่หรือร้อยละ 0.34 ของเนื้อที่จังหวัด ป่าพรุสมบูรณ์ มีเนื้อที่ 1,963 ไร่ หรือ  

ร้อยละ 0.16 ของเนื้อที่จังหวัด ป่าไม่ผลัดใบรอสภาพฟื้นฟู มีเนื้อที่ 1,241 ไร่ หรือร้อยละ 0 .10 ของ 

เนื้อที่จังหวัด 

 2.13.4 พื้นที่น้ำ (W) มีเนื้อที่ 39,028 ไร่ หรือร้อยละ 3.22 ของเนื้อที่จังหวัด ได้แก่ แม่น้ำ  

ลำห้วย ลำคลอง มีเนื้อที่ 19,277 ไร่ หรือร้อยละ 1.59 ของเนื้อที่จังหวัด อ่างเก็บน้ำ มีเนื้อที่ 5,132 ไร่ 

หรือร้อยละ 0.42 ของเนื้อที่จังหวัด คลองชลประทาน มีเนื้อที่ 5,049 ไร่ หรือร้อยละ  0.42 ของเนื้อที่

จังหวัด ทะเล มีเนื้อที่ 4,731 ไร่ หรือร้อยละ 0.39 ของเนื้อที่จังหวัด บ่อน้ำในไร่นา มีเนื้อที่ 4,437 ไร่ 

หรือร้อยละ 0.37 ของเนื้อที่จังหวัด และหนอง บึง ทะเลสาบ มีเนื้อที่ 402 ไร่ หรือร้อยละ 0.03 ของ  

เนื้อที่จังหวัด 

 2.13.5 พื้นที่เบ็ดเตล็ด (M) ในจังหวัดปัตตานี มีเนื้อที่ 45,586 ไร่ หรือร้อยละ  3.77 ของเนื้อที่

จังหวัด กระจายอยู่ทั่วไปทุกอำเภอ โดยอาจจะเป็นทุ่งหญ้าธรรมชาติ ทุ่งหญ้าสลับไม้พุ่ม/ไม้ละเมาะ  

มีเนื้อที่ 23,025 ไร่ หรือร้อยละ 1.90 ของเนื้อที่จังหวัด พื้นที่ลุ่ม มีเนื้อที่ 8,670 ไร่ หรือร้อยละ 0.72 

ของเนื้อที่จังหวัด เหมืองเก่า บ่อขุดเก่า มีเนื้อที่ 2,680 ไร่ หรือร้อยละ 0.22 ของเนื้อที่จังหวัด หาดทราย 

ม ี เน ื ้ อท ี ่  2 ,564 ไร ่  หร ือร ้อยละ 0 .21 ของเน ื ้ อท ี ่ จ ั งหว ัด นอกจากน ี ้ จะเป ็นพ ื ้นท ี ่ เป็น  

ทุ่งหญ้าธรรมชาติ บ่อลูกรัง บ่อดิน นาเกลือ เหมือง พื้นที่ถม และพื้นที่กองวัสดุ  
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ตารางที่ 13  สภาพการใช้ที่ดินจังหวัดปัตตาน ีปี พ.ศ. 2564 

สัญลักษณ์ ประเภทการใช้ที่ดิน 
เนื้อที่ 

ไร่ ร้อยละ 
U  พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง  118,183         9.74  

U101 ตัวเมืองและย่านการค้า 10,227               0.84  

U201 หมู่บ้านบนพื้นราบ 83,868               6.92  

U301 สถานที่ราชการและสถาบันต่าง ๆ  12,426               1.03  

U401 สนามบิน  514               0.04  

U403 สถานีขนส่ง    16                    -    

U405 ถนน 7,928               0.65  

U501 นิคมอุตสาหกรรม 431               0.04  

U502 โรงงานอุตสาหกรรม    1,939               0.16  

U601 สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ  600               0.05  

U602 รีสอร์ท โรงแรม เกสต์เฮ้าส์  49                    -    

U603 สุสาน ป่าช้า   150               0.01  

U605 สถานีบริการน้ำมัน   35                    -    

A  พื้นที่เกษตรกรรม  936,079       77.18  

A1 พื้นที่นา  219,488          18.10  

A100 นาร้าง     48,954               4.04  

A101 นาข้าว 170,534             14.06  

A2  พืชไร่   16               -    

A204 มันสำปะหลัง   16                    -    

A300 ไม้ยืนต้นร้าง/เสื่อมโทรม  266               0.02  

A301 ไม้ยืนต้นผสม   1,419               0.12  

A302 ยางพารา   538,624             44.41  

A303 ปาล์มน้ำมัน    37,990               3.13  

A304 ยูคาลิปตัส   447               0.04  

A307 สนประดิพัทธ์  194               0.02  

A317 หมาก   12                    -    

A322 กฤษณา  13                    -    
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ตารางที่ 13 (ต่อ) 

สัญลักษณ์ ประเภทการใช้ที่ดิน 
เนื้อที่ 

ไร่ ร้อยละ 
A4  ไม้ผล  118,379           9.76  

A400 ไม้ผลร้าง/เสื่อมโทรม  3,167               0.26  

A401 ไม้ผลผสม   69,376               5.72  

A403  ทุเรียน 18                    -    

A405 มะพร้าว   45,679               3.77  

A407 มะม่วง   110               0.01  

A420 ลางสาด ลองกอง  29                    -    

A5  พืชสวน  205           0.02  

A502 พืชผัก   205               0.02  

A7  ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์และโรงเรือนเลี้ยงสัตว์  81               -    

A702 โรงเรือนเลี้ยงโค กระบือ และม้า 21                    -    

A703 โรงเรือนเลี้ยงสัตว์ปีก  60                    -    

A9  สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ   18,945           1.56  

A900 สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำร้าง  7,987               0.66  

A901 สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำผสม 126               0.01  

A902 สถานที่เพาะเลี้ยงปลา 147               0.01  

A903 สถานที่เพาะเลี้ยงกุ้ง   10,685               0.88  

F  พื้นที่ป่าไม ้  73,847         6.09  

F100 ป่าไม่ผลัดใบรอสภาพฟื้นฟู    1,241               0.10  

F101 ป่าไม่ผลัดใบสมบูรณ์   36,515               3.01  

F300 ป่าชายเลนรอสภาพฟื้นฟู   4,118               0.34  

F301 ป่าชายเลนสมบูรณ์   24,482               2.02  

F400 ป่าพรุรอสภาพฟื้นฟู   5,528               0.46  

F401 ป่าพรุสมบูรณ์    1,963               0.16  

W  พื้นที่น้ำ  39,028         3.22  

W101 แม่น้ำ ลำห้วย ลำคลอง  19,277               1.59  

W102 หนอง บึง ทะเลสาบ 402               0.03  
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ตารางที่ 13 (ต่อ) 

สัญลักษณ์ ประเภทการใช้ที่ดิน 
เนื้อที่ 

ไร่ ร้อยละ 
W103 ทะเล 4,731               0.39  

W201 อ่างเก็บน้ำ  5,132               0.42  

W202 บ่อน้ำในไร่นา    4,437               0.37  

W203 คลองชลประทาน  5,049               0.42  

M  พื้นที่เบ็ดเตล็ด    45,586         3.77  

M101 ทุ่งหญ้าธรรมชาติ    2,396               0.20  

M102 ทุ่งหญ้าสลับไม้พุ่ม/ไม้ละเมาะ 23,025               1.90  

M201 พื้นที่ลุ่ม  8,670               0.72  

M300 เหมืองเก่า บ่อขุดเก่า 2,680               0.22  

M301 เหมืองแร่   834               0.07  

M302 บ่อลูกรัง     2,333               0.19  

M303 บ่อทราย    21                    -    

M304 บ่อดิน  1,494               0.12  

M401 พื้นที่กองวัสดุ 67               0.01  

M405 พื้นที่ถม    185               0.02  

M501 นาเกลือ 1,317               0.11  

M601 หาดทราย   2,564               0.21  

รวมทั้งหมด 1,212,723 100.00 

ที่มา:  จากการวิเคราะห์โดยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ กลุ่มวิเคราะห์สภาพการใช้ที่ดิน 
        กองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน 
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2.14 สภาพการใช้ที่ดินจังหวัดพังงา ปี พ.ศ. 2564 

 จังหวัดพังงา มีเนื้อที่ทั้งหมด 2,606,809 ไร่ สามารถจำแนกประเภทการใช้ที่ดินได้ออกเป็น 5 
ประเภท คือ พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง (U) มีเนื้อที่ 95,384 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 3.67  ของเนื้อที่
จังหวัด พื้นที่เกษตรกรรม (A) มีเนือ้ที่ 1,091,095 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 41.84 ของเนื้อที่จังหวัด พื้นที่ป่าไม้ 
(F) มีเนื้อที่   1,208,268  ไร่ คิดเป็นร้อยละ 46.34 ของเนื้อที่จังหวัด พื้นที่น้ำ (W) มีเนื้อที่ 130,372 ไร่ 
คิดเป็นร้อยละ 5.00 ของเนื้อที่จังหวัด และพื้นที่เบ็ดเตล็ด (M) มีเนื้อที่ 81,690 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 3.15 
ของเนื้อที่จังหวัด โดยการใช้ประโยชน์ในพื้นที่แต่ละประเภทมีรายละเอียด (ภาพที่ 14 และตารางที่ 14) 
ดังนี ้
 2.14.1 พื้นที ่ชุมชนและสิ ่งปลูกสร้าง (U) 95,384  ไร่ คิดเป็นร้อยละ 3.67 ประกอบด้วย  
ตัวเมืองและย่านการค้า หมู่บ้าน สถานที่ราชการและสถาบันต่าง ๆ สถานีคมนาคม ย่านอุตสาหกรรม  
สิ่งปลูกสร้างอื่น ๆ และสนามกอล์ฟ 
  1) ตัวเมืองและย่านการค้า (U1) มีเนื้อที ่5,936 ไร ่หรือร้อยละ 0.23 ของเนื้อที่จังหวัด   
เป็นแหล่งชุมชนหนาแน่นและแหล่งการค้า ประกอบด้วย บ้านเรือน อาคารพาณิชย์ สถานที่ราชการและ
สถาบันต่าง ๆ และห้างสรรพสินค้า เป็นต้น โดยตัวเมืองและย่านการค้าจะอยู่ตามตัวอำเภอ ซึ่งจังหวัด
พังงา   มีทั้งหมด 8 อำเภอ ได้แก่ อำเภอคุระบุรี อำเภอตะกั่วป่า อำเภอกะปง อำเภอทับกุด อำเภอ 
ท้ายเหมือง อำเภอตะกั่วทุ่ง อำเภอเกาะยาว  และอำเภอเมืองพังงา  
  2) หมู่บ้าน (U2) มีเนื ้อที ่ 55,269 ไร่ หรือร้อยละ 2.12 ของเนื ้อที ่จังหวัด ได้แก่ 
หมู่บ้านร้าง มีเนื้อที่ 12 ไร่  หรือร้อยละ 0.00  หมู่บ้านบนพื้นที่ราบ มีเนื้อที่ 55,197 ไร่ หรือร้อยละ 
2.12 และหมู่บ้านชาวเล มีเนื้อที่ 60 ไร่  หรือร้อยละ 0.00 ของเนื้อที่จังหวัด โดยหมู่บ้านชาวเลซึ่ง 
คนพังงาเรียกกันว่า “หมู่บ้านเกาะปันหยี เป็นหมู่บ้านชาวเลที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ตั้งอยู่กลางทะเล 
ใช้เรือเป็นพาหนะ เดินทางประมาณ 20-30 นาที เป็นหมู่บ้านชาวประมง ซึ่งก่อสร้างบนพื้นที่น้ำทะเล
ท่วมถึง บ้านถูกสร้างยกระดับให้พ้นการ ขึ้น - ลง ของน้ำทะเล บริเวณหมู่บ้านอยู่นอกเขตอุทยานแห่งชาติ 
ชาวปันหยีเป็นชุมชนชาวประมงดั ้งเดิมประกอบอาชีพประมงน้ำตื ้น โดยการทำประมงอวนลอย  
โป๊ะเลี้ยงหอยแครง เลี้ยงปลากระชัง ปัจจุบันเกาะปันหยีเป็นชุมชนที่รองรับนักท่องเที่ยว 
  3) สถานที่ราชการและสถาบันต่าง ๆ (U3) มีเนื้อที่ 12,928 ไร่ หรือร้อยละ 0.50 ของ
เนื้อที่จังหวัด ได้แก่ สำนักงานของหน่วยงานราชการ ศูนย์วิจัยและพัฒนาฯ การไฟฟ้า การประปา วัด 
มหาวิทยาลัยวิทยาลัย โรงเรียน อนามัย เช่น มหาวิทยาลัยรามคำแหง วิทยาเขตท้ายเหมือง วิทยาลัย
การอาชีพท้ายเหมือง วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา วิทยาลัยอาชีวะตะกั่วป่า ศูนย์วิจัยป่าชายเลน
พังงา ศูนย์วิจัยพัฒนาการเกษตรพังงา ศูนย์วิจัยและประมงชายฝั่งพังงา วัดมณีศรีมหาธาตุ วัดสุวรรณ
คูหา และวัดถ้ำตาปาน เป็นต้น 
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  4) สถานีคมนาคม (U4) มีเนื้อที่ 8,575 ไร่ หรือร้อยละ 0.32 ของเนื้อที่จังหวัด ได้แก่ 
สถานีขนส่ง (สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดพังงา) ท่าเรือ (เช่น ท่าเรือบ้านหินร่ม ท่าเรือหน้าน้ำบ่อ) และ
ถนน มีเนื้อที่ 54 100 และ8,421 ไร่ หรือร้อยละ 0.00 0.00 และ 0.32 ของเนื้อที่จังหวัด 
  5) ย่านอุตสาหกรรม (U5) ) มีเนื้อที่ 3,654 ไร่ หรือร้อยละ 0.15 ของเนื้อที่จังหวัด 
ได้แก่พื้นที่อุตสาหกรรมร้าง โรงงานอุตสาหกรรม (เช่น บริษัทไทยูเนี่ยน เฮทเชอรี่ จำกัด บริษัทไทย 
รับเบอร์ ลาเท็คซ์กรุ๊ป จำกัด โรงงานน้ำมันปาล์ม) ลานตากและแหล่งรับซื้อทางการเกษตร (เช่น ลาน 
รับซื้อปาล์ม รับซื้อยาง รับซื้อไม้ยาง) มีเนื้อที่ 188  3,263 และ 203 ไร่ หรือร้อยละ 0.01 0.13 และ 0.01 
ของเนื้อที่จังหวัด 
  6) พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้างอื่น ๆ (U6) มีเนื้อที่ 7,514 ไร่ หรือร้อยละ 0.29 ของ
เนื้อที่จังหวัด ได้แก่  
   (1) สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ มีเนื้อที่ 1,362 ไร่ หรือร้อยละ 0.05 ของเนื้อที่
จังหวัด เช่น จุดชมวิวเสม็ดนางชี จุดชมวิวอ่าวโต๊ะหลี ไอแลนด์ ซาฟารี สาขาพังงา สวนน้ำท่านุ่นพังงา 
ห้างสรรพสินค้า สวนสาธารณะ และร้านอาหาร เป็นต้น  
   (2) โรงแรม รีสอร์ท เกสต์เฮ้าส์ มีเนื้อที่ 5,882 ไร่ หรือร้อยละ 0.23 ของเนื้อที่
จังหวัดเนื่องจากจังหวัดพังงามีแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลที่สวยงาม จึงมีโรงแรมและรีสอร์ทหลายแห่ง ซึ่ง
ส่วนใหญ่จะอยู่ใกล้กับชายฝั่งทะเล เช่น โรงแรมลากูน่า โรงแรม เกรซแลนด์ เขาหลัก บีช รีสอร์ท บ่อ
แสน วิลล่า เกาะยาว เฮฟเว่น บีช รีสอร์ท เสม็ดนางชี บูทิค รีสอร์ท และเกาะยาวใหญ่วิลเลจ รีสอร์ท 
เป็นต้น  
   (3) สุสาน ป่าช้า มีเนื้อที่ 110 ไร่ หรือร้อยละ 0.00 ของเนื้อที่จังหวัด เช่น กุโบร์
(มุสลิม) บ้านใต ้กุโบร์บ้านนา และฌาปนสถาน(เมรุ) เป็นต้น 
   (4) สถานีบริการน้ำมัน (U605) มีเนื้อที่ 160 ไร่ หรือร้อยละ 0.01 ของเนื้อที่
จังหวัด เช่น ปั๊มน้ำมันปตท. ปั๊มน้ำมันเชลล์ ปั๊มน้ำมันบางจาก และปั๊มน้ำมันเอสโซ่ เป็นต้น  
  7) สนามกอล์ฟ (U701) มีเนื้อที่ 1,508 ไร่ หรือร้อยละ 0.06 ของเนื้อที่จังหวัด ได้แก่ 
อะเควลล่า กอล์ฟ แอนด์ คันทรี คลับ และกระทะทอง กอล์ฟ รีสอร์ท แอนด ์สปา 
 2.14.2 พื้นที่เกษตรกรรม (A) มีเนื้อที่ 1,091,095 ไร่ หรือร้อยละ 41.84 ของเนื้อที่จังหวัด 
ประกอบด้วย พื้นที่นา พืชไร่ ไม้ยืนต้น ไม้ผล พืชสวน ทุ่งหญ้าและโรงเรือนเลี้ยงสัตว์ สถานที่เพาะเลี้ยง
สัตว์น้ำ และเกษตรผสมผสาน/ไร่นาสวนผสม  
  1) พื้นที่นา (A1) มีเนื้อที่ 5,546 ไร่ หรือร้อยละ 0.22 ของเนื้อที่จังหวัด ได้แก ่
   (1) นาร้าง (A100) มีเนื้อที่ 3,022 ไร่ หรือร้อยละ 0.12 ของเนื้อที่จังหวัด พบ
มากที่อำเภอท้ายเหมือง รองลงอำเภอตะกั่วป่า และอำเภอเกาะยาว เป็นต้น 
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    (2) นาข้าว (A101) มีเนื้อที ่2,524 ไร ่หรือร้อยละ 0.10 ของเนื้อที่จังหวัด 
พบปลูกมากที่อำเภอเกาะยาว รองลงมาอำเภอกะปง และอำเภอท้ายเหมือง เป็นต้น 
  2) พืชไร่ (A2) มีเนื้อที่ 2,700 ไร่ หรือร้อยละ 0.10 ของเนื้อที่จังหวัด พืชไร่ที่สำคัญ 
ได้แก ่ 
   (1) สับปะรด (A205) เนื ้อที่ 2,082 ไร่ หรือร้อยละ 0.08 ของเนื้อที่จังหวัด พบ 
ปลูกมากที่อำเภอท้ายเหมือง รองลงมาอำเภอตะกั่วทุ่ง และอำเภอคุระบุรี โดยส่วนใหญ่จะปลูกสับปะรด
แซมในสวนยางพารา และปลูกแซมในสวนปาล์มน้ำมัน ในช่วงอายุ 3 ปีแรก บางส่วนปลูกสับปะรด 
เป็นพืชหลักชนิดเดียว นอกจากนี้ยังมีการปลูกสับปะรดแซมในสวนมะพร้าวและมะนาว แต่ไม่มากนัก 
   (2) แตงโม (A220) มีเนื ้อที่ 336 ไร่ หรือร้อยละ 0.01 ของเนื้อที่จังหวัด พบ 
ปลูกมากที่อำเภอตะกั่วป่า รองลงมาอำเภอคุระบุรี และอำเภอท้ายเหมือง เป็นต้น ส่วนใหญ่ปลูกแตงโม 
ในสวนปาล์มน้ำมัน และสวนยางพาราในช่วงอายุ 3 ปีแรก ปลูกในสวนมะพร้าว และบางส่วนปลูกแตงโม
เป็นพืชหลักชนิดเดียว  
   (3) พืชไร่อื่น ๆ ที่พบได้แก่ พืชไร่ร้าง อ้อย ข้าวไร่ และพริก มีเนื้อที่ 282 ไร่ หรือ
ร้อยละ 0.01 ของเนื้อที่จังหวัด  
       3) ไม้ยืนต้น (A3) มีเนื้อที่ 1,019,390 ไร่ หรือร้อยละ 39.10 ของเนื้อที่จังหวัด ไม้ยืนต้น
ที่สำคัญทางเศรษฐกิจของจังหวัดพังงา ได้แก ่
   (1) ยางพารา (A302) มีเนื้อที่ 628,985 ไร ่หรือร้อยละ 24.13 ของเนื้อที่จังหวัด พบ
ปลูกอยู่ทุกอำเภอ โดยปลูกมากที่สุดที่อำเภอท้ายเหมือง รองลงมาอำเภอตะกั่วทุ่ง และอำเภอกะปง ส่วน
ใหญ่ปลูกยางพาราเป็นพืชหลักชนิดเดียว และนอกจากนี้ยังพบพื้นที่ปลูกยางพาราร่วมกับพืชชนิดอื่น ๆ 
เช่น กล้วย มังคุด มะพร้าว ไม้ผลผสม และลางสาด ลองกอง เป็นต้น 
   (2) ปาล์มน้ำมัน (A303) มีเนื ้อที่ 364,085 ไร่ หรือร้อยละ 13.97 ของเนื้อที่
จังหวัด พบปลูกอยู่ทุกอำเภอ โดยปลูกมากที่สุดที่อำเภอท้ายเหมือง รองลงมาอำเภอคุระบุรี และอำเภอ 
ทับปุด ส่วนใหญ่ปลูกปาล์มเป็นพืชหลักชนิดเดียว และนอกจากน้ียังพบพื้นที่ปลูกปาล์มน้ำมันร่วมกับ 
พืชชนิดอื่น ๆ เช่น มังคุด กล้วย ไม้ผลผสม หมาก และมะพร้าว เป็นต้น 
   (3) ไม้ยืนต้นสม (A301) มีเนื้อที่ 11,130 ไร่ หรือร้อยละ 0.43 ของเนื้อที่จังหวัด พบ
ปลูกมากที่อำเภอตะกั่วป่า รองลงมาอำเภอท้ายเหมือง และอำเภอคุระบุรี เป็นต้น 
   (4) ไม้ยืนต้นอื่น ๆ ที่พบได้แก่ ไม้ยืนต้นร้าง/เสื ่อมโทรม ยูคาลิปตัส สัก สะเดา  
สนประดิพัทธ ์กระถิน กาแฟ หม่อน ไผ่ปลูกเพื่อการค้า หมาก จามจุรี กฤษณา และตะกู มีเนื้อที่ 26,320 
ไร ่หรือร้อยละ 1.00 ของเนื้อที่จังหวัด  
  4) ไม้ผล (A4) มีเนื้อที่ 41,050 ไร่ หรือร้อยละ 1.57 ของเนื้อที่จังหวัด ไม้ผลที่พบมาก 
ได้แก ่
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   (1) ไม้ผลผสม (A401) มีเนื ้อที ่ 19,345 ไร่ หรือร้อยละ 0.74 ของเนื้อที ่จังหวัด 
พบปลูกอยู่ทุกอำเภอ โดยปลูกมากที่สุดที่อำเภอตะกั่วป่า รองลงมาอำเภอท้ายเหมือง และอำเภอคุระบุรี   
   (2) มะพร้าว (A405) มีเนื้อที่ 10,950 ไร่ หรือร้อยละ 0.42 ของเนื้อที่จังหวัด พบ
ปลูกอยู่ทุกอำเภอ โดยปลูกมากที่สุดที่อำเภอเกาะยาว รองลงมาอำเภอตะกั่วป่า และอำเภอท้ายเหมือง 
ส่วนใหญ่จะปลูกมะพร้าวเป็นพืชหลักชนิดเดียว และนอกจากนี้ยังพบพื้นที่ปลูกมะพร้าวร่วมกับพืชชนิด
อื่น ๆ เช่น มะม่วงหิมพานต์ มังคุด กล้วย ลางสาด ลองกอง เป็นต้น 
   (3) กล้วย (A411) เนื้อที่ 3,420 ไร่ หรือร้อยละ 0.13 ของเนื้อที่จังหวัด พบ
ปลูกอยู่เกือบทุกอำเภอ โดยปลูกมากที่สุดที่อำเภอคุระบุรี รองลงมาอำเภอท้ายเหมือง และอำเภอกะปง 
ส่วนใหญ่ปลูกกล้วยในสวนปาล์มน้ำมัน และสวนยางพาราในช่วงอายุ 3 ปีแรก บางส่วนกล้วยปลูกเป็น
พืชหลัดชิดเดียว และนอกจากนี้ยังพบพื้นที่ปลูกกล้วยร่วมกับพืชชนิดอื่น ๆ เช่น มะนาว มังคุด ลางสาด 
ลองกอง เป็นต้น 
   (4) มังคุด (A419) เนื้อที่ 3,142 ไร่ หรือร้อยละ 0.12 ของเนื้อที่จังหวัด พบ
ปลูกอยู่เกือบทุกอำเภอ โดยปลูกมากที่สุดที่อำเภอคุระบุรี รองลงมาอำเภอตะกั่วป่า และอำเภอกะปง มี
ทั้งปลูกมังคุดเป็นพืชหลักชนิดเดียว และปลูกมังคุดร่วมกับพืชชนิดอื่น ๆ เช่น ยางพารา ปาล์มน้ำมัน 
และลางสาด ลองกอง เป็นต้น 
   (5) ไม้ผลอื่น ๆ ที่พบได้แก่ ไม้ผลร้าง/ไม้ผลเสื่อมโทรม ส้ม ทุเรียน เงาะ มะม่วง 
มะม่วง หิมพานต์ ฝรั่ง มะละกอ ลางสาด ลองกอง มะนาว มะปราง มะยงชิด และมะไฟ ละไม มีเนื้อที่ 
4,193 ไร่ หรือร้อยละ 0.16 ของเนื้อที่จังหวัด 
  5) พืชสวน (A5) มีเนื้อที่ 386 ไร่ หรือร้อยละ 0.01 ของเนื้อที่จังหวัด ได้แก่  
   (1) พืชสวนร้าง/เสื่อมโทรม (A500) มีเนื้อที่ 4 ไร่ หรือร้อยละ 0.00 ของเนื้อที่
จังหวัด   
  (2) พืชผัก (A502) มีเนื้อที่ 330 ไร่ หรือร้อยละ 0.01 ของเนื้อที่จังหวัด พบปลูก
มากที่อำเภอท้ายเหมือง 
   (3) ไม้ดอก ไม้ประดับ (A503) มีเนื ้อที ่ 43 ไร่ หรือร้อยละ 0.00 ของเนื ้อที่
จังหวัด   พบปลูกมากที่อำเภอท้ายเหมือง 
   (4) เห็ด (A515) มีเนื้อที่ 9 ไร่ หรือร้อยละ 0.00 ของเนื้อที่จังหวัด พบปลูกที่
อำเภอตะก่ัวทุ่ง 
  6) ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์และโรงเรือนเลี้ยงสัตว์ (A7) มีเนื้อที่ 945 ไร่ หรือร้อยละ 0.03 
ของเนื้อที่จังหวัด ได้แก่ โรงเรือนร้าง ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว ์โรงเรือนเลี้ยงสัตว์ปีก และโรงเรือนเลี้ยงสุกร 
   (1) โรงเรือนร้าง (A700) มีเนื้อที่ 32 ไร่ หรือร้อยละ 0.00 ของเนื้อที่จังหวัด พบที่
อำเภอตะกั่วป่า 
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   (2) ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์ (A701) มีเนื ้อที่ 351 ไร่ หรือร้อยละ 0.01 ของเนื้อที่
จังหวัด    พบมากที่อำเภอตะกั่วป่า 
   (3) โรงเรือนเลี้ยงสัตว์ปีก (A703) มีเนื้อที่ 509 ไร่ หรือร้อยละ 0.02 ของเนื้อที่
จังหวัดพบมากที่อำเภอตะกั่วทุ่ง 
   (4) โรงเรือนเลี้ยงสุกร (A704) มีเนื้อที่ 53 ไร ่หรอืร้อยละ 0.00 ของเนื้อที่จังหวดั 
พบมากที่อำเภอคุระบุร ี
  7) สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (A9) มีเนื้อที่ 20,965 ไร่ หรือร้อยละ 0.81 ของเนื้อที่
จังหวัด ได้แก่ สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำร้าง สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำผสม สถานที่เพาะเลี้ยงปลา และ
สถานที่เพาะเลี้ยงกุ้ง 
   (1) สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำร้าง (A900) มีเนื้อที่ 3,978 ไร่ หรือร้อยละ 0.15 
ของเนื้อที่จงัหวัด ส่วนใหญ่เป็นบ่อเลี้ยงกุ้งร้าง พบมากที่อำเภอตะกั่วป่า  
   (2) สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำผสม (A901) มีเนื้อที่ 141 ไร่ หรือร้อยละ 0.01 
ของเนื้อที่จังหวัด พบที่อำเภอคุระบุร ีอำเภอตะก่ัวทุ่ง และอำเภอเกาะยาว 
   (3) สถานที่เพาะเลี้ยงปลา (A902) มีเนื้อที่ 479 ไร่ หรือร้อยละ 0.02 ของเนื้อที่
จังหวัดพบมากที่อำเภอเกาะยาว อำเภอตะกั่วป่า และอำเภอตะกั่วทุ่ง เป็นต้น 
   (4) สถานที่เพาะเลี้ยงกุ้ง (A903) มีเนื้อที่ 16,367 ไร่ หรือร้อยละ 0.63 ของเนื้อที่
จังหวัด พบมากที่อำเภอตะกั่วป่า อำเภอตะก่ัวทุ่ง และอำเภอคุระบุรี เปน็ต้น 
  8) เกษตรผสมผสาน/ไร่นาสวนผสม (A0) มีเนื้อที่ 113 ไร่ หรือร้อยละ 0.00 ของเนื้อที่
จังหวัด ได้แก่ เกษตรผสมผสาน/ไร่นาสวนผสม (A001) เป็นพื้นที่ที่มีการเพาะปลูกพืชหรือการเลี้ยงสัตว์
ต่าง ๆ ชนิด พบที่อำเภอเมืองพังงา อำเภอตะก่ัวป่า และอำเภอคุระบุรี 
 2.14.3 พืน้ที่ป่าไม้ (F) มีเนื้อที่ 1,208,268 ไร่ หรือร้อยละ 46.34 ของเนื้อที่จังหวดั ได้แก่ ป่าไม่
ผลัดใบ ป่าชายเลน ป่าพรุ ป่าปลูก และป่าชายหาด 
  1) ป่าไม่ผลัดใบ (F1) มีเนื้อที่ 887,721 ไร่ หรือร้อยละ 34.05 ของเนื้อที่จังหวัด ได้แก่
ป่าไม่ผลัดใบรอสภาพฟื้นฟู พบกระจายอยู่ทุกอำเภอ โดยพบมากที่สุดที่อำเภอคุระบุรี และป่าไม่ผลัดใบ
สมบูรณ ์พบกระจายอยู่ทุกอำเภอ โดยพบมากที่สุดที่อำเภอกะปง 
  2) ป่าชายเลน (F3) มีเนื้อที่ 307,741 ไร่ หรือร้อยละ 11.80 ของเนื้อที่จังหวัด ได้แก่ 
ป่าชายเลนรอสภาพฟื้นฟู และป่าชายเลนสมบูรณ์ พบมากที่อำเภอตะกั่วป่า อำเภอคุระบุรี และอำเภอ 
เมืองพังงา เป็นต้น 
  3) ป่าพรุ (F4) มีเนื้อที่ 365 ไร่ หรือร้อยละ 0.01 ของเนื้อที่จังหวัด ได้แก่ ป่าพรุสมบูรณ์ 
พบปลูกที่อำเภอตะกั่วทุ่ง 
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  4) ป่าปลูก (F5) มีเนื้อที่ 177 ไร่ หรือร้อยละ 0.01 ของเนื้อที่จังหวัด ได้แก่ ป่าปลูก
สมบูรณ์ พบปลูกที่อำเภอตะกั่วป่า และอำเภอทับปุด 
  5) ป่าชายหาด (F7) มีเนื้อที่ 12,264 ไร่ หรือร้อยละ 0.47 ของเนื้อที่จังหวัด ได้แก ่ ป่า
ชายหาดรอสภาพฟื้นฟู พบที่อำเภอท้ายเมือง อำเภอเกาะยาว และอำเภอคุระบุรี ป่าชายหาดสมบูรณ์ 
พบทีอ่ำเภอตะก่ัวป่า อำเภอคุระบุรี อำเภอท้ายเหมือง และอำเภอตะกั่วทุ่ง 
 2.14.4 พื้นที่น้ำ (W) มีเนื้อที่ 130,372 ไร่ หรือร้อยละ 5.00 ของเนื้อที่จังหวัด ได้แก่ แหล่งน้ำ
ธรรมชาติและแหล่งน้ำที่สร้างขึ้น 
  1) แหล่งน้ำธรรมชาติ (W1) ได้แก่ แม่น้ำ ลำห้วย ลำคลอง หนอง บึง ทะเลสาบ และ
ทะเล    มีเนื้อที่ 123,763 ไร่ หรือร้อยละ 4.75 ของเนื้อที่จังหวัด  
  2) แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น (W2) ได้แก่ อ่างเก็บน้ำ บ่อน้ำในไร่นา และคลองชลประทาน มี
เนื้อที่ 6,609 ไร่ หรือร้อยละ 0.25 ของเนื้อที่จังหวัด อ่างเก็บน้ำที่สำคัญ เช่น อ่างเก็บน้ำบ้านนาใน อยู่ใน
พื้นที่อำเภอท้ายเหมือง เป็นต้น  
 2.14.5 พื้นที่เบ็ดเตล็ด (M) มีเนื้อที่ 81,690 ไร่ หรือร้อยละ 3.15 ของเนื้อที่จังหวัด ได้แก่ ทุ่ง
หญ้าและไม้ละเมาะ พื้นที่ลุ่ม เหมืองแร่ บ่อขุด พื้นที่เบ็ดเตล็ดอื่นๆ หาดทราย และที่ทิ้งขยะ 
  1) ทุ่งหญ้าและไม้ละเมาะ (M1) มีเนื ้อที ่ 61,400 ไร่ หรือร้อยละ 2.36 ของเนื้อที่
จังหวัด ได้แก่ ทุ่งหญ้าธรรมชาต ิและหญ้าสลับไม้พุ่ม/ไม้ละเมาะ  
  2) พื้นที่ลุ่ม (M2) มีเนื้อที่ 4,471 ไร่ หรือร้อยละ 0.17 ของเนื้อที่จังหวัด พบมากที่สุด        
ที่อำเภอตะกั่วป่า  
  3) เหมืองแร่ บ่อขุด (M3) มีเนื้อที่ 11,625 ไร่ หรือร้อยละ 0.45 ของเนื้อที่จังหวัด 
ได้แก่ เหมืองเก่า บ่อขุดเก่า เหมืองแร่ บ่อลูกรัง บ่อทราย และบ่อดิน  
  4) พื้นที่เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ (M4) มีเนื้อที่ 1,868 ไร่ หรือร้อยละ 0.07 ของเนื้อที่จังหวัด 
ได้แก่พื้นที่กองวัสดุ พื้นที่ดินถล่ม ที่หินโผล่ และพื้นที่ถม 
  5) หาดทราย (M6) มีเนื้อที่ 2,221 ไร่ หรือร้อยละ 0.09 ของเนื้อที่จังหวัด พบมากที่
อำเภอท้ายเหมือง อำเภอคุระบุรี และอำเภอตะกั่วป่า  
  6) ที่ทิ้งขยะ (M7) มีเนื้อที่ 105 ไร่ หรือร้อยละ 0.01 ของเนื้อที่จังหวัด พบที่อำเภอ
เมืองพังงา อำเภอตะกั่วทุ่ง อำเภอท้ายเหมือง และอำเภอตะกั่วป่า  
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  ตารางที่ 14  สภาพการใช้ที่ดินจังหวัดพังงา ปี พ.ศ. 2564 

สัญลักษณ ์  ประเภทการใช้ที่ดิน  
เนื้อที ่

 ไร ่  ร้อยละ  

U  พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง       95,384        3.67  

U101 ตัวเมืองและย่านการค้า               5,936               0.23  

U200 หมู่บ้าน/ที่ดินจัดสรรร้าง                    12                    -    

U201 หมู่บ้านบนพื้นราบ            55,197               2.12  

U203 หมู่บ้านชาวเล                    60                    -    

U301 สถานที่ราชการและสถาบันต่าง ๆ            12,928               0.50  

U403 สถานีขนส่ง                      54                    -    

U404 ท่าเรือ                  100                    -    

U405 ถนน               8,421               0.32  

U500 พื้นที่อุตสาหกรรมร้าง                   188               0.01  

U502 โรงงานอุตสาหกรรม                 3,263               0.13  

U503 ลานตากและแหล่งรับซื้อทางการเกษตร                  203               0.01  

U601 สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ                1,362               0.05  

U602 รีสอร์ท โรงแรม เกสต์เฮ้าส์               5,882               0.23  

U603 สุสาน ป่าช้า                    110                    -    

U605 สถานีบริการน้ำมัน                   160               0.01  

U701 สนามกอล์ฟ               1,508               0.06  

A  พื้นที่เกษตรกรรม   1,091,095       41.84  

A1 พื้นที่นา           5,546           0.22  

A100 นาร้าง                  3,022               0.12  

A101 นาข้าว               2,524               0.10  

A2  พืชไร่            2,700           0.10  

A200 ไร่ร้าง                   183               0.01  

A203 อ้อย                     19                    -    
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  ตารางที่ 14  (ต่อ) 

สัญลักษณ ์  ประเภทการใช้ที่ดิน  
เนื้อที ่

 ไร่   ร้อยละ  
A205 สับปะรด                 2,082               0.08  

A216 ข้าวไร่                      10                    -    

A220 แตงโม                  336               0.01  

A229 พริก                      70                    -    

A3  ไม้ยืนต้น     1,019,390         39.10  

A300 ไม้ยืนต้นร้าง/เสื่อมโทรม            10,689               0.41  

A301 ไม้ยืนต้นผสม              11,130               0.43  

A302 ยางพารา            628,985             24.13  

A303 ปาล์มน้ำมัน            364,085             13.97  

A304 ยูคาลิปตัส                      38                    -    

A305 สัก                     11                    -    

A306 สะเดา                      11                    -    

A307 สนประดิพัทธ์                2,465               0.09  

A308 กระถิน               1,253               0.05  

A312 กาแฟ                    28                    -    

A314 หม่อน                      12                    -    

A315 ไผ่ปลูกเพ่ือการค้า                    19                    -    

A317 หมาก                    574               0.02  

A318 จามจุรี                     18                    -    

A322 กฤษณา                     53                    -    

A323 ตะกู                    19                    -    

A4  ไม้ผล          41,050           1.57  

A400 ไม้ผลร้าง/เสื่อมโทรม                  534               0.02  

A401 ไม้ผลผสม              19,345               0.74  

A402 ส้ม                      10                    -    
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ตารางที่ 14 (ต่อ)  

สัญลักษณ ์  ประเภทการใช้ที่ดิน  
เนื้อที ่

 ไร่   ร้อยละ  
A403 ทุเรียน                  345               0.01  

A404 เงาะ                 1,051               0.04  

A405 มะพร้าว              10,950               0.42  

A407 มะม่วง                     19                    -    

A408 มะม่วงหิมพานต์                 1,337               0.05  

A411 กล้วย                 3,420               0.13  

A414 ฝรั่ง                      17                    -    

A415 มะละกอ                    16                    -    

A419 มังคุด               3,142               0.12  

A420 ลางสาด ลองกอง                   656               0.03  

A422 มะนาว                   154               0.01  

A429 มะปราง มะยงชิด                    40                    -    

A430 มะไฟ ละไม                    14                    -    

A5  พืชสวน              386           0.01  

A500 พืชสวนร้าง/เสื่อมโทรม                       4                    -    

A502 พืชผัก                    330               0.01  

A503 ไม้ดอก ไม้ประดับ                    43                    -    

A515 เห็ด                       9                    -    

A7  ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์และโรงเรือนเลี้ยงสัตว์              945           0.03  

A700 โรงเรือนร้าง                    32                    -    

A701 ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์                    351               0.01  

A703 โรงเรือนเลี้ยงสัตว์ปีก                   509               0.02  

A704 โรงเรือนเลี้ยงสุกร                     53                    -    

A9  สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ           20,965           0.81  

A900 สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำร้าง                3,978               0.15  

A901 สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำผสม                  141               0.01  
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ตารางที่ 14  (ต่อ) 

สัญลักษณ ์  ประเภทการใช้ที่ดิน  
เนื้อที ่

 ไร่   ร้อยละ  
A902 สถานที่เพาะเลี้ยงปลา                  479               0.02  

A903 สถานที่เพาะเลี้ยงกุ้ง            16,367               0.63  

A0  เกษตรผสมผสาน/ไร่นาสวนผสม              113              -    

A001 เกษตรผสมผสาน/ไร่นาสวนผสม                  113                    -    

F  พื้นที่ป่าไม้   1,208,268       46.34  

F100 ป่าไม่ผลัดใบรอสภาพฟื้นฟู             35,182               1.35  

F101 ป่าไม่ผลัดใบสมบูรณ์            852,539             32.70  

F300 ป่าชายเลนรอสภาพฟื้นฟู              27,157               1.04  

F301 ป่าชายเลนสมบูรณ์            280,584             10.76  

F401 ป่าพรุสมบูรณ์                    365               0.01  

F501 ป่าปลูกสมบูรณ ์                  177               0.01  

F700 ป่าชายหาดรอสภาพฟื้นฟู                 1,751               0.07  

F701 ป่าชายหาดสมบูรณ์              10,513               0.40  

W  พื้นที่น้ำ     130,372        5.00  

W101 แม่น้ำ ลำห้วย ลำคลอง          118,121               4.53  

W102 หนอง บึง ทะเลสาบ               5,642               0.22  

W201 อ่างเก็บน้ำ                   833               0.03  

W202 บ่อน้ำในไร่นา               5,693               0.22  

W203 คลองชลประทาน                    83                    -    

M  พื้นที่เบ็ดเตล็ด       81,690        3.15  

M101 ทุ่งหญ้าธรรมชาติ              35,333               1.36  

M102 ทุ่งหญ้าสลับไม้พุ่ม/ไม้ละเมาะ            26,067               1.00  

M201 พื้นที่ลุ่ม               4,471               0.17  

M300 เหมืองเก่า บ่อขุดเก่า               8,091               0.31  

M301 เหมืองแร่               1,330               0.05  
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ตารางที่ 14  (ต่อ) 

สัญลักษณ ์  ประเภทการใช้ที่ดิน  
เนื้อที ่

 ไร่   ร้อยละ  
M302 บ่อลูกรัง                  435               0.02  

M303 บ่อทราย                  1,544               0.06  

M401 พื้นที่กองวัสดุ                    89                    -    

M402 พื้นที่ดินถล่ม                    13                    -    

M403 ที่หินโผล่                   658               0.03  

M405 พื้นที่ถม                  1,108               0.04  

M601 หาดทราย                 2,221               0.09  

M701 ที่ทิ้งขยะ                   105               0.01  

รวมทั้งหมด      7,917,760 100.00 

ที่มา:  จากการวิเคราะห์โดยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ กลุ่มวิเคราะห์สภาพการใช้ที่ดิน 
        กองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน 
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2.15 สภาพการใช้ที่ดินจังหวัดพิษณุโลก ปี พ.ศ. 2564 

 จังหวัดพิษณุโลก มีเนื้อที่ทั้งหมด 6,759,909 ไร่  สามารถจำแนกประเภทการใช้ที่ดินได้ออกเป็น 
5 ประเภท คือ พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง (U) มีเนื้อที่  378,016 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 5.59 ของเนื้อที่
จังหวัด พื้นที่เกษตรกรรม (A) มีเนื้อที่ 3,521,861 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 52.09 ของเนื้อที่จังหวัด พื้นที่ป่าไม้ 
(F) มีเนื้อที่ 2,585,381 ไร่  คิดเป็นร้อยละ 38.25 ของเนื้อที่จังหวัด พื้นที่น้ำ (W)  มีเนื้อที่  142,056 ไร่  
คิดเป็นร้อยละ  2.10 ของเนื้อที่จังหวัด และพื้นที่เบ็ดเตล็ด (M) มีเนื้อที่ 132,595 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 
1.97 ของเนื้อที่จังหวัด โดยการใช้ประโยชน์ในพื้นที่แต่ละประเภทมีรายละเอียด (ภาพที่ 15 และตารางที่ 15) 
ดังนี ้
 2.15.1 พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง (U) มีเนื้อที่  378,016 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 5.59 ของเนื้อที่
จังหวัด ประกอบด้วยตัวเมืองและย่านการค้า หมู่บ้านบนพื้นราบ หมู่บ้านชาวไทยภูเขา สถานที่ราชการ
และสถาบันต่าง ๆ ร้าง สถานที ่ราชการและสถาบันต่าง ๆ ถนน พื ้นที ่อุตสาหกรรมร้าง โรงงาน
อุตสาหกรรม  ลานตากและแหล่งรับซื้อทางการเกษตร สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ รีสอร์ท โรงแรม เกสต์
เฮ้าส์ สุสาน ป่าช้า สถานีบริการน้ำมัน และสนามกอล์ฟ   
  1) ตัวเมืองและย่านการค้า (U1) มีเนื้อที่ 48,637 ไร่ หรือร้อยละ 0.72 ของเนื้อที่
จังหวัด ประกอบด้วย 9 อำเภอ คือ อำเภอเมืองพิษณุโลก อำเภอนครไทย อำเภอชาติตระการ อำเภอ
บางระกำ อำเภอบางกระทุ่ม อำเภอพรหมพิราม อำเภอวัดโบสถ์ อำเภอวังทอง และอำเภอเนินมะปราง 
  2) หมู่บ้าน (U2) มีเนื้อที่ 255,577 ไร่ หรือร้อยละ 3.78 ของเนื้อที่จังหวัด ได้แก่  
หมู่บ้านบนพื้นราบ หมู่บ้านชาวไทยภูเขา และหมู่บ้าน/ที่ดินจัดสรรร้าง มีเนื้อที่ 252,721  2,197  และ 
659 ไร่ หรือร้อยละ 3.74 0.03 และ 0.01 ของเนื้อที่จังหวัด  
  3) สถานที่ราชการและสถาบันต่าง ๆ (U3) มีเนื้อที่ 42,514 ไร่ หรือร้อยละ 0.63 ของ
เนื้อที่จังหวัด ได้แก่ สถานที่ราชการ โรงพยาบาล มหาวิทยาลัยนเรศวร เขตทหาร โรงเรียน และวัดต่าง ๆ  
  4) สถานีคมนาคม (U4) มีเนื้อที่ 9,013 หรือร้อยละ 0.13 ของเนื้อที่จังหวัด ได้แก่ 
ถนน ท่าอากาศยานพิษณุโลก และสถานีขนส่งจังหวัดพิษณุโลก มีเนื้อที่ 4,969  4,015 และ 29 ไร่ หรือ
ร้อยละ 0.07 0.06 และ 0 ของเนื้อที่จังหวัด ตามลำดับ 
  5) ย่านอุตสาหกรรม (U5) มีเนื้อที่ 15,453 ไร่ หรือร้อยละ  0.23 ของเนื้อที่จังหวัด 
ได้แก่  โรงงานอุตสาหกรรม  ลานตากและแหล่งรับซื้อทางการเกษตร และพื้นที่อุตสาหกรรมร้าง  มีเนื้อ
ที่ 10,286  5,019 และ 148 ไร่ หรือร้อยละ 0.15 0.07 และ 0 ของเนื้อที่จังหวัด ตามลำดับ 
  6) พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้างอื่น ๆ (U6) มีเนื้อที่  6,537 ไร่ หรือร้อยละ 0.09 ของ
เนื้อที่จังหวัด ประกอบด้วย สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ รีสอร์ท โรงแรม เกสต์เฮ้าส์  สุสาน ป่าช้า สถานี
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บริการน้ำมัน สนามกอล์ฟ และสถานที่ร้าง มีเนื้อที่  2,844 2,345 813 410 และ 125 ไร่ หรือร้อยละ 
0.04 0.03 0.01 0.01 และ 0 ของเนื้อที่จังหวัด 
  7) สนามกอล์ฟ (U7) มีเนื้อที่  285 ไร่ หรือร้อยละ 0.01 ของเนื้อที่จังหวัด ตั้งอยู่ใน
อำเภอพรมหมพิราม 
 2.15.2 พื้นที่เกษตรกรรม (A) มีเนื้อที่ 3,521,861 ไร่ หรือร้อยละ 52.09 ของเนื้อที่จังหวัด 
ประกอบด้วยพื้นที่นา พืชไร่ ไม้ยืนต้น ไม้ผล พืชสวน ไร่หมุนเวียน ทุ่งหญ้าและโรงเรือนเลี้ยงสัตว์ พืชน้ำ 
สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ และเกษตรผสมผสาน/ไร่นาสวนผสม 
  1) พื้นที่นา (A1) มีเนื้อที่ 1,669,116 ไร่ หรือร้อยละ 24.69 ของเนื้อที่จังหวัด ได้แก่   
นาข้าว มีเนื้อที่ 1,577,696 ไร่ หรือร้อยละ 23.34 ของเนื้อที่จังหวัด ปลูกในทุกอำเภอ นอกจากนี้ยังมี
การปลูกข้าวตามด้วยพืชหลังนาต่าง ๆ เช่น ข้าวโพด พืชผัก อ้อย และแตงโม มีเนื้อที่  8,083 ไร่ หรือ
ร้อยละ  0.12 ของเนื้อที่จังหวัด พบในกระจายตัวอยู่ในทุกอำเภอ รวมถึงพื้นที่ที่มีน้ำท่วมขังในฤดูฝน 
และปลูกข้าวในฤดูแล้ง 21,036 ไร่ หรือร้อยละ 0.29 ของเนื้อที่จังหวัด พบมากในอำเภอบางระกำ 
นอกจากนี้ยังพบพื้นที่นาร้าง คือพื้นที่นาข้าวที่ไม่มีการทำนาติดต่อกันเกิน 3 ปี แต่ยังคงเห็นร่องรอยของ
คันนาอยู ่มีเนื้อที่ 3,513 ไร่ หรือร้อยละ 0.05 ของเนื้อที่จังหวัด พบมากในอำเภอเมืองพิษณุโลก 
  2) พืชไร ่(A2) มีเนื้อที่ 1,100,111 ไร่ หรือร้อยละ 16.27 ของเนื้อที่จังหวัด โดยมีพืชไร่
ที่สำคัญ ได้แก่ อ้อย มันสำปะหลัง ข้าวโพด และสับปะรด 
   (1)  อ้อย (A203) มีเนื้อที่รวม 332,950 ไร่ หรือร้อยละ 4.93 ของเนื้อที่จังหวัด 
พบกระจายตัวในทุกอำเภอ และพบกระจายตัวอยู ่ในอำเภอบางระกำ อำเภอบางกระทุ่ม อำเภอ 
เนินมะปราง 
   (2) มันสำปะหลัง (A204) มีเนื้อที่รวม 324,553 ไร่ หรือร้อยละ 4.80 ของเนื้อที่
จังหวัด พบกระจายตัวในบริเวณตอนกลางของจังหวัด ได้แก่ อำภอวัดโบสถ์ อำเภอชาติตระการ อำเภอ
วังทอง และอำเภอเนินมะปราง 
   (3) ข้าวโพด (A202) มีเนื้อที่รวม  302,348 ไร่ หรือร้อยละ 4.47 ของเนื้อที่
จังหวัด พบกระจายตัวในทุกอำเภอ และพบมากในอำเภอนครไทย 
  (4) สับปะรด (A205) มีเนื้อที่ 86,441 ไร่ หรือร้อยละ 1.18 ของเนื้อที่จังหวัด 
ส่วนใหญ่ปลูกในเขตอำเภอนครไทย อำเภอวังทอง และอำเภอชาติตระการ เป็นพันธุ์ปัตตาเวียทั้งหมด 
       3) ไม้ยืนต้น (A3) มีเนื้อที่รวม 532,406 ไร่ หรือร้อยละ 7.87 ของเนื้อที่จังหวัด โดยมี
ไม้ยืนต้นที่สำคัญ คือ ยางพารา ปาล์มน้ำมัน สัก และยูคาลิปตัส 
   (1) ยางพารา (A302) มีเนื้อที่  418,902 ไร่ หรือร้อยละ 6.20 ของเนื้อที่จังหวัด 
พบกระจายตัวทางทิศตะวันออกของจังหวัด ซึ่งภูมิประเทศเป็นที่สูง อำเภอวัดโบสถ์ อำเภอวังทอง 
อำเภอชาติตระการ อำเภอเนินมะปราง และอำเภอนครไทย 
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  (2) ปาล์มน้ำมัน  (A303) มีเนื ้อที ่  34,929 ไร่ หรือร้อยละ 0.52 ของเนื ้อที่
จังหวัด พบมากตัวทางทิศตะวันออกของจังหวัด ซึ่งภูมิประเทศเป็นที่สูง อำเภอวัดโบสถ์ อำเภอวังทอง 
อำเภอชาติตระการ อำเภอเนินมะปราง และอำเภอนครไทย  
  (3) สัก (A305) มีเนื ้อที่  32,242 ไร่ หรือร้อยละ 0.48 ของเนื ้อที ่จ ังหวัด  
พบกระจายตัวในทุกอำเภอ 
  (4) ยูคาลิปตัส (A304)  มีเนื้อที่  26,012 ไร่ หรือร้อยละ 0.38 ของเนื้อที่จังหวัด 
พบกระจายตัวในทุกอำเภอ โดยพบมากในอำเภอเนินมะปราง และอำเภอวังทอง 
  4) ไม้ผล (A4) มีเนื้อที่ 198,396 ไร่ หรือร้อยละ 2.95 ของเนื้อที่จังหวัด โดยมีไม้ผล 
ที่สำคัญ ได้แก่ มะม่วง กล้วย และมะขาม 
  (1) มะม่วง (A407) มีเนื้อที่ 130,761 ไร่ หรือร้อยละ 1.93 ของเนื้อที่จังหวัด พบ
บริเวณพื้นที่ราบ กระจายตัวในทุกอำเภอ พบมากในอำเภอเนินมะปราง อำเภอวังทอง ซึ่งเป็นแหล่งผลิต
ที่สำคัญ ของมะม่วงน้ำดอกไม้สีทอง เบอร์ 4 และมะม่วงฟ้าลั่น  
  (2) กล้วย (A411) มีเนื้อที่  18,957 ไร่ หรือร้อยละ 0.28 ของเนื้อที่จังหวัด  
พบมากบริเวณทิศตะวันตกของจังหวัด ในอำเภอบางกระทุ่ม อำเภอบางระกำ อำเภอเมืองพิษณุโลก 
และอำเภอพรหมพิราม พันธุ์ที่นิยมปลูก ได้แก่ กล้วยน้ำว้ามะลิอ่อง ซึ่งมีข้อแตกต่างจากกล้วยน้ำว้า
ทั่วไปคือ ผลของกล้วยชนิดนี้จะมีนวลสีขาวจำนวนมากติดที่เปลือกผลตลอดทั้งผล โดยเฉพาะเวลาผลสุก
จะเป็นสีเหลืองนวลคล้ายมีแป้งฉีดพ่นติดเปลือกผล เนื้อในสุกเป็นสีส้ม ไส้มีขนาดเล็ก เหนียวนุ่ม รสชาติ
หวานจัด มีกลิ่นหอมเฉพาะตัว รับประทานอร่อย 
  (3) มะขาม (A412) มีเนื้อที่ 14,367 ไร่ หรือร้อยละ 0.21 ของเนื้อที่จังหวัด  พบ
มากตัวทางทิศตะวันออกของจังหวัด ซึ่งภูมิประเทศเป็นที่สูง อำเภอวัดโบสถ์ อำเภอวังทอง อำเภอ  
ชาติตระการ อำเภอเนินมะปราง และอำเภอนครไทย มีทั้งมะขาวเปรี้ยว และมะขามหวาน 
  5) พืชสวน (A5) มีเนื้อที่ 5,456 ไร่ หรือร้อยละ 0.07 ของเนื้อที่จังหวัด โดยมีพืชสวน 
ที่สำคัญ ได้แก่ พืชผัก และพริกไทย  
  (1) พืชผัก (A502) มีเนื้อที่  3,942 ไร่ หรือร้อยละ 0.06 ของเนื้อที่จังหวัด พืชผัก
ที่สำคัญ ได้แก่ ผักชี ผักบุ้ง กวางตุ้ง คะน้า กะเพรา และโหระพา ปลูกมากในอำเภอเมืองพิษณุโลก 
อำเภอบางระกำ และอำเภอพรหมพิราม  
  (2) พริกไทย (A505) มีเนื ้อที ่  579 ไร่ หรือร้อยละ 0.01 ของเนื ้อที ่จังหวัด  
พบในอำเภอวังทอง และนครไทย 
  6) ไร่หมุนเวียน (A6) มีเนื้อที่ 79 ไร่ ได้แก่ พืชไร่ผสม(ไร่หมุนเวียน)  และไร่หมุนเวียนร้าง  
  (1) พืชไร่ผสม(ไร่หมุนเวียน)  มีเนื้อที่ 50 ไร่ พบในอำเภอนครไทย ติดจังหวัดเลย 
ซึ่งจะเป็นข้าวโพด ขิง และข้าวไร่ ปลูกหมุนเวียนสลับกัน 
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  (2) ไร่หมุนเวียนร้าง มีเนื้อที่ 29 ไร่ พบในอำเภอชาติตระการ 
  7) ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์และโรงเรือนเลี้ยงสัตว์ (A7) มีเนื้อที่ 8,277 ไร่ หรือร้อยละ 0.13
ของเนื้อที่จังหวัด โดยประเภทการใช้ที่ดินทุ่งหญ้าและโรงเรือนเลี้ยงสัตว์ที่สำคัญ ได้แก่ ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์  
โรงเรือนเลี้ยงโค กระบือ และม้า โรงเรือนเลี้ยงสุกร และโรงเรือนเลี้ยงสัตว์ปีก  
   (1) ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์ (A701) มีเนื้อที่ 2,764 ไร่ หรือร้อยละ 0.04 ของเนื้อที่
จังหวัด พบมากในอำเภอนครไทย และชาติตระการ 
   (2) โรงเรือนเลี้ยงโค กระบือ และม้า (A702) มีเนื้อที่ 1,827 ไร่ หรือร้อยละ 
0.03 ของเนื้อที่จังหวัด พบกระจายตัวในทุกอำเภอ ส่วนมากเป็นโรงเรือนเลี้ยงโค 
   (3) โรงเรือนเลี้ยงสุกร (A704) มีเนื้อที่ 1,650 ไร่ หรือร้อยละ 0.03 ของเนื้อที่
จังหวัด พบกระจายตัวอยู่ในอำเภอบางระกำ อำเภอบางกระทุ่ม อำเภอเมืองพิษณุโลก  อำเภอวังทอง 
และอำเภอวัดโบสถ ์
   (4) โรงเรือนเลี้ยงสัตว์ปีก (A703) มีเนื้อที่ 1,650 ไร่ หรือร้อยละ 0.03 ของเนื้อที่
จังหวัด พบกระจายตัวอยู่ในอำเภอบางระกำ อำเภอบางกระทุ่ม อำเภอเมืองพิษณุโลก  อำเภอวังทอง 
และอำเภอวัดโบสถ ์
  8) พืชน้ำ (A8) มีเนื้อที่  256 ไร่ ได้แก่ กก พบในอำเภอวังทอง อำเภอบางกระทุ่ม 
อำเภอเมืองพิษณุโลก อำเภอบางระกำ และอำเภอพรหมพิราม 
  (1) บัว (A803) มีเนื้อที่ 256 ไร่ พบในอำเภอเมืองพิษณุโลก อำเภอบางระกำ 
และอำเภอพรหมพิราม 
  (2) ผักกระเฉด (A807) มีเนื ้อที ่ 33 ไร่ หรือร้อยละ 0.05 ของเนื้อที ่จังหวัด  
พบในอำเภอวังทอง และอำเภอบางกระทุ่ม 
  9) สถานที่เพาะเลี ้ยงสัตว์น้ำ (A9) มีเนื ้อที ่ 6,103 ไร่ หรือร้อยละ 0.09 ของเนื้อที่
จังหวัด ประกอบด้วย สถานที่เพาะเลี้ยงปลา สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำร้าง และฟาร์มจระเข ้
  (1) สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์ปลา (A902) มีเนื้อที่ 5,570 ไร่ หรือร้อยละ 0.08 ของ
เนื ้อที ่จังหวัด กระจายตัวอยู ่ในทุกอำเภอ และพบมากบริเวณทิสตะวันตกของจังหวัด ในอำเภอ 
พรหมพิราม อำเภอเมืองพิษณุโลก อำเภอบางระกำ และอำเภอบางกระทุ่ม  
  (2) สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำร้าง (A900) มีเนื้อที่ 495 ไร่ หรือร้อยละ 0.01 ของ
เนื้อที่จังหวัด พบมากในอำเภอเมืองพิษณุโลก และอำเภอบางระกำ 
  (3) ฟาร์มจระเข้  (A905) มีเนื้อที่ 750 ไร่ หรือร้อยละ 0.01 ของเนื้อที่จังหวัด 
พบในอำเภอพาน อำเภอแม่ลาว อำเภอเมืองพิษณุโลก และอำเภอเวียงชัย 
  (4) ฟาร์มจระเข้  (A905) มีเนื้อที่ 39 ไร่ ได้แก่ ปัทมานนท์ฟาร์มจระเข้ ในอำเภอ
วัดโบสถ์ และฟาร์มจระเข้หินลาด ในอำเภอบางระกำ 
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 10) เกษตรผสมผสาน/ไร่นาสวนผสม (A0)  คือพื้นที่ที่มีการทำการเกษตรมากกว่า 2 

ประเภทในพื้นที่เดียวกัน มีเนื้อที่ 1,661 ไร่ หรือร้อยละ  0.02 ของเนื้อที่จังหวัด พบในทุกอำเภอ และ

พบมากที่อำเภอชาติตระการ และอำเภอนครไทย 

 2.15.3 พื้นที่ป่าไม้ (F) มีเนื้อที่ 2,585,381 ไร่ หรือร้อยละ 38.25 ของเนื้อที่จังหวัด ประกอบ
ไปด้วย ป่าไม่ผลัด ป่าผลัดใบ และป่าปลูก  
  1) ป่าไม่ผลัดใบ (F1) มีเนื ้อที ่ 452,835 ไร่ หรือร้อยละ 6.70 ของเนื ้อที ่จังหวัด 
กระจายตัวอยู่บริเวณทิศตะวันออกของจังหวัด อำเภอชาติตระการ อำเภอนครไทย  และอำเภอเนิน
มะปราง ประกอบไปด้วยป่าไม่ผลัดใบสมบูรณ์ (F101) มีเนื้อที่ 450,142 ไร่ หรือร้อยละ 6.66 ของเนื้อที่
จังหวัด และป่าไม่ผลัดใบรอสภาพฟื้นฟู (F100) มีเนื้อที่ 2,693 ไร่ หรือร้อยละ 0.04 ของเนื้อที่จังหวัด 
ซึ่งพบในอำเภอเวียงป่าเป้า อำเภอแม่สรวย และอำเภอพาน 
  2) ป่าผลัดใบ (F2) มีเนื ้อที ่ 2,055,539 ไร่ หรือร้อยละ 30.14 ของเนื ้อที ่จ ังหวัด  
พบกระจายตัวอยู่ในทุกอำเภอ และพบมากบริเวณทิศตะวันออกของจังหวัด อำเภอชาติตระการ อำเภอ
นครไทย และอำเภอเนินมะปราง ประกอบไปด้วยป่าผลัดใบสมบูรณ์ (F201) มีเนื้อที่ 1,864,554 ไร่ หรือ
ร้อยละ 27.58 ของเนื้อที่จังหวัด และป่าผลัดใบรอสภาพฟื้นฟู (F200) มีเนื้อที่ 190,985 ไร่ หรือร้อยละ 
2.83 ของเนือ้ที่จังหวัด  
  3) ป ่าปล ูก  (F5 ) ม ี เน ื ้ อท ี ่  77,007 ไร ่  หร ือร ้อยละ 1.14 ของเน ื ้อท ี ่ จ ั งหวัด  
พบในอำเภอชาติตระการ อำเภอนครไทย  และอำเภอวังทอง ประกอบไปด้วยป่าปลูกสมบูรณ์ (F501) มี
เนื้อที่ 74,129 ไร่ หรือร้อยละ 1.10 ของเนื้อที่จังหวัด และป่าปลูกรอสภาพฟื้นฟู (F500) มีเนื้อที่ 2,878 
ไร่ หรือร้อยละ 0.04 ของเนื้อที่จังหวัด  
 2.15.4 พื้นที่น้ำ (W)  มีเนื้อที่ 142,056 ไร่ หรือร้อยละ 2.10 ของเนื้อที่จังหวัด ประกอบไป
ด้วย แหล่งน้ำธรรมชาติ และแหล่งน้ำที่สร้างขึ้น 
  1) แหล่งน้ำธรรมชาติ (W1) เช่น แม่น้ำ ลำห้วย ลำคลอง หนอง บึง และทะเลสาบ  
มีเนื้อที่  76,787 ไร่ หรือร้อยละ 1.14 ของเนื้อที่จังหวัด โดยมีแหล่งน้ำธรรมชาติที่สำคัญ คือ  แม่น้ำยม 
และแม่น้ำน่าน 
  2) แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น (W2) เช่น อ่างเก็บน้ำ บ่อน้ำในไร่นา และคลองชลประทาน  มี
เนื้อที่  65,269 ไร่ หรือร้อยละ 0.96 ของเนื้อที่จังหวัด พบกระจายตัวทั่วทั้งจังหวัด โดยมีอ่างเก็บน้ำ 
ที่สำคัญ ได้แก่ เขื่อนแควน้อยบำรุงแดน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอวัดโบสถ ์
 2.15.5 พื้นที่เบ็ดเตล็ด (M) มีเนื้อที่ 132,595 ไร่ หรือร้อยละ  1.97 ของเนื้อที่จังหวัด ประกอบ
ไปด้วยทุ่งหญ้าและไม้ละเมาะ (M1) 98,269 ไร่ พื้นที่ลุ่ม (M2) 13,114 ไร่ เหมืองแร่และบ่อขุด 10,310 
ไร่ ที่ทิ้งขยะ 321 ไร่ และพื้นที่เบ็ดเตล็ดอ่ืนๆ 10,590 ไร่  
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  ตารางที่ 15  สภาพการใช้ที่ดินจังหวัดพิษณุโลก ปี พ.ศ. 2564 

สัญลักษณ์ ประเภทการใช้ที่ดิน 
เนื้อที่ 

ไร่ ร้อยละ 
U  พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง  378,016         5.59  

U101 ตัวเมืองและย่านการค้า  48,637               0.72  

U200 หมู่บ้าน/ที่ดินจัดสรรร้าง 659               0.01  

U201 หมู่บ้านบนพื้นราบ 252,721               3.74  

U202 หมู่บ้านชาวไทยภูเขา 2,197               0.03  

U300 สถานที่ราชการและสถาบันต่าง ๆ ร้าง 12                    -    

U301 สถานที่ราชการและสถาบันต่าง ๆ 42,502               0.63  

U401 สนามบิน 4,015               0.06  

U403 สถานีขนส่ง   29                    -    

U405 ถนน 4,969               0.07  

U500 พื้นที่อุตสาหกรรมร้าง  148                    -    

U502 โรงงานอุตสาหกรรม    10,286               0.15  

U503 ลานตากและแหล่งรับซื้อทางการเกษตร 5,019               0.08  

U600 สถานที่ร้าง  125                    -    

U601 สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ  2,844               0.04  

U602 รีสอร์ท โรงแรม เกสต์เฮ้าส์ 2,345               0.03  

U603 สุสาน ป่าช้า   813               0.01  

U605 สถานีบริการน้ำมัน  410               0.01  

U701 สนามกอล์ฟ 285               0.01  

A  พื้นที่เกษตรกรรม  3,521,861       52.09  

A1 พื้นที่นา 1,669,116          24.69  

A100 นาร้าง    3,513               0.05  

A101 นาข้าว 1,577,696             23.34  

A101+A202 นาข้าว+ข้าวโพด 7,830               0.12  

A101+A203 นาข้าว+อ้อย 80                    -    

A101+A220 นาข้าว+แตงโม 16                    -    

A101+A502 นาข้าว+พืชผัก 157                    -    
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ตารางที่ 15  (ตอ) 

สัญลักษณ ประเภทการใชที่ดิน 
เนื้อที่ 

ไร รอยละ 
M201+A101 พ้ืนท่ีลุม+นาขาว 79,824               1.18  

A2  พืชไร  1,100,111          16.27  

A200 ไรราง   36,529               0.54  

A201 พืชไรผสม   1,720               0.03  

A202 ขาวโพด 302,348               4.47  

A203 ออย  332,950               4.93  

A204 มันสําปะหลัง   324,553               4.80  

A205 สับปะรด   70,411               1.04  

A208 ถั่วเขียว   10                    -    

A212 ถั่วดํา ถั่วแดง  25                    -    

A216 ขาวไร   18,335               0.27  

A220 แตงโม   201                    -    

A222 ขิง 10,269               0.15  

A223 กะหล่ําปลี  2,631               0.04  

A229 พริก   113                    -    

A236 เผือก   16                    -    

A3  ไมยืนตน  532,406           7.87  

A300 ไมยืนตนราง/เสื่อมโทรม 14,976               0.22  

A301 ไมยืนตนผสม   462               0.01  

A302 ยางพารา         418,902               6.20  

A303 ปาลมน้ํามัน   34,929               0.52  

A304 ยูคาลิปตัส   26,012               0.38  

A305 สัก   32,242               0.48  

A306 สะเดา   136                    -    

A309 ประดู   189                    -    

A312 กาแฟ                 122                    -    

A314 หมอน             2,628               0.04  
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ตารางที่ 15  (ตอ) 

สัญลักษณ ประเภทการใชที่ดิน 
เนื้อที่ 

ไร รอยละ 
A315 ไผปลูกเพ่ือการคา    1,282               0.02  

A319 ตีนเปด        44                    -    

A321 ยมหอม มะฮอกกานี 22                    -    

A322 กฤษณา  234                    -    

A323 ตะกู 226                    -    

A4  ไมผล  198,396           2.95  

A400 ไมผลราง/เสื่อมโทรม  13,402               0.20  

A401 ไมผลผสม   6,804               0.10  

A402 สม   466               0.01  

A403  ทุเรียน 399               0.01  

A404 เงาะ   395               0.01  

A405 มะพราว   824               0.01  

A406 ลิ้นจี่   542               0.01  

A407 มะมวง   130,761               1.93  

A408 มะมวงหิมพานต    84                    -    

A409 พุทรา   29                    -    

A410 นอยหนา   702               0.01  

A411 กลวย   18,957               0.28  

A412 มะขาม   14,367               0.21  

A413 ลําไย    4,405               0.07  

A414 ฝรั่ง   127                    -    

A415 มะละกอ  274                    -    

A416 ขนุน   295               0.01  

A417 กระทอน   400               0.01  

A418 ชมพู   55                    -    

A420 ลางสาด ลองกอง  28                    -    

A422 มะนาว   571               0.01  

A423 ไมผลเมืองหนาว  486               0.01  

A424 มะขามเทศ  35                    -    
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ตารางที่ 15  (ต่อ) 

สัญลักษณ์ ประเภทการใช้ที่ดิน 
เนื้อที่ 

ไร่ ร้อยละ 
A426 แก้วมังกร   321               0.01  

A427 ส้มโอ 740               0.01  

A428 ละมุด 13                    -    

A429 มะปราง มะยงชิด 2,714               0.04  

A430 มะไฟ ละไม 200                    -    

A5  พืชสวน  5,456           0.07  

A500 พืชสวนร้าง/เสื่อมโทรม 246                    -    

A501 พืชสวนผสม   233                    -    

A502 พืชผัก   3,942               0.06  

A503 ไม้ดอก ไม้ประดับ 148                    -    

A504 องุ่น   37                    -    

A505 พริกไทย 579               0.01  

A507 เสาวรส  23                    -    

A509 พืชสมุนไพร 231                    -    

A512 แคนตาลูป 17                    -    

A6  ไร่หมุนเวียน   79               -    

A600 ไร่หมุนเวียนร้าง   29                    -    

A601 พืชไร่ผสม(ไร่หมุนเวียน)  50                    -    

A7  ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์และโรงเรือนเลี้ยงสัตว์   8,277           0.13  

A700 โรงเรือนร้าง 248                    -    

A701 ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์   2,764               0.04  

A702 โรงเรือนเลี้ยงโค กระบือ และม้า  1,827               0.03  

A703 โรงเรือนเลี้ยงสัตว์ปีก  1,650               0.03  

F  พื้นที่ป่าไม ้ 2,585,381       38.25  

F100 ป่าไม่ผลัดใบรอสภาพฟื้นฟู    2,693               0.04  

F101 ป่าไม่ผลัดใบสมบูรณ์   450,142               6.66  

F200 ป่าผลัดใบรอสภาพฟื้นฟู   190,985               2.83  
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ตารางที่ 15  (ต่อ) 

สัญลักษณ์ ประเภทการใช้ที่ดิน 
เนื้อที่ 

ไร่ ร้อยละ 
F201 ป่าผลัดใบสมบูรณ์   1,864,554             27.58  

F500 ป่าปลูกรอสภาพฟื้นฟู   2,878               0.04  

F501 ป่าปลูกสมบูรณ์   74,129               1.10  

W  พื้นที่น้ำ  142,056         2.10  

W101 แม่น้ำ ลำห้วย ลำคลอง 62,897               0.93  

W102 หนอง บึง ทะเลสาบ 13,890               0.21  

W201 อ่างเก็บน้ำ  35,290               0.52  

W202 บ่อน้ำในไร่นา   16,401               0.24  

W203 คลองชลประทาน  13,578               0.20  

M  พื้นที่เบ็ดเตล็ด  132,595         1.97  

M101 ทุ่งหญ้าธรรมชาติ   20,075               0.30  

M102 ทุ่งหญ้าสลับไม้พุ่ม/ไม้ละเมาะ 78,076               1.16  

M103 ไผ่ป่า ไผ่หนาม 118                    -    

M201 พื้นที่ลุ่ม 13,114               0.19  

M300 เหมืองเก่า บ่อขุดเก่า 1,361               0.02  

M301 เหมืองแร่   178                    -    

M302 บ่อลูกรัง    902               0.01  

M303 บ่อทราย    2,061               0.03  

M304 บ่อดิน   44,598               0.07  

M305 พื้นที่ขุดเจาะน้ำมัน 41,201               0.02  

M401 พื้นที่กองวัสดุ 461                    -    

M405 พื้นที่ถม      10,529               0.16  

M701 ที่ทิ้งขยะ       4321               0.01  

รวมทั้งหมด  12,566,911     100.00  

ที่มา:  จากการวิเคราะห์โดยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ กลุ่มวิเคราะห์สภาพการใช้ที่ดิน 
        กองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน 
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2.16 สภาพการใช้ที่ดินจังหวัดแม่ฮ่องสอน ปี พ.ศ. 2564 

 จังหวัดแม่ฮ่องสอน มีเนื ้อที ่ทั ้งหมด 7,925,787 ไร่  สามารถจำแนกประเภทการใช้ที ่ดินได้
ออกเป็น 5 ประเภท คือ พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง (U) มีเนื้อที่ 93,669 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 1.20 ของ
เนื้อที่จังหวัด พื้นที่เกษตรกรรม (A) มีเนื้อที่ 1,134,724 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 14.30 ของเนื้อที่จังหวัด พื้นที่ป่า
ไม้ (F) มีเนื้อที่ 6,635,746 ไร่  คิดเป็นร้อยละ 83.73 ของเนื้อที่จังหวัด พื้นทีน่้ำ (W)  มีเนื้อที ่31,620 ไร่  
คิดเป็นร้อยละ 0.40 ของเนื้อที่จังหวัด และพื้นที่เบ็ดเตล็ด (M) มีเนื้อที่ 30,028 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 0.37 
ของเนื้อที่จังหวัด โดยการใช้ประโยชน์ในพื้นที่แต่ละประเภทมีรายละเอียด (ภาพที่ 16 และตารางที่ 16) 
ดังนี ้
 2.16.1 พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง (U) มีเนื้อที่ 93,669 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 1.20 ของเนื้อที่
จังหวัด ประกอบด้วย ตัวเมืองและย่านการค้า หมู่บ้านที่ดินจัดสรรร้าง หมู่บ้านบนพื้นราบ หมู่บ้าน 
ชาวไทยภูเขา สถานที่ราชการและสถาบันต่าง ๆ สนามบิน สถานีขนส่ง โรงงานอุตสาหกรรมร้าง โรงงาน
อุตสาหกรรม  ลานตากและแหล่งรับซื้อทางการเกษตร สถานที่ร้าง สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ รีสอร์ท 
โรงแรม เกสต์เฮ้าส ์สุสาน ป่าช้า ศูนย์อพยพ และสถานีบริการน้ำมัน   
  1) ตัวเมืองและย่านการค้า (U1) มีเนื้อที่ 12,513 ไร่ หรือร้อยละ 0.16 ของเนื้อที่
จังหวัด ประกอบด้วย 7 อำเภอ คือ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน อำเภอปาย อำเภอปางมะผ้า อำเภอขุนยวม 
อำเอแม่ลาน้อย อำเภอแม่สะเรียง และอำเภอสบเมย  
  2) หมู่บ้าน (U2) มีเนื ้อที ่ 62,868 ไร่ หรือร้อยละ 0.80 ของเนื ้อที ่จังหวัด ได้แก่  
หมู่บ้านบนพื้นราบ 32,375 ไร่ หรือร้อยละ 0.41 ของเนื้อที่จังหวัด หมู่บ้านชาวไทยภูเขา 30,480 ไร่ 
หรือร้อยละ 0.39 ของเนื้อที่จังหวัด และหมู่บ้าน/ที่ดินจัดสรรร้าง 13 ไร ่  
  3) สถานที่ราชการและสถาบันต่าง ๆ (U3) มีเนื้อที่ 10,948  ไร่ หรือร้อยละ 0.14 ของ
เนื้อที่จังหวัด ได้แก่ สถานที่ราชการ โรงพยาบาล มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่สาขาแม่ฮ่องสอน 
โรงเรียน และวัดต่าง ๆ  
  4) สถานีคมนาคม (U4) ได้แก่ มีเนื้อที่ 793 หรือร้อยละ 0.01 ของเนื้อที่จังหวัด ได้แก่ 
ท่าอากาศแม่ฮ่องสอน และสถานีขนส่งทางบก 
  5) ย่านอุตสาหกรรม (U5) มีเนื้อที่ 610 ไร่ หรือร้อยละ  0.01 ของเนื้อที่จังหวัด ได้แก่  
โรงงานอุตสาหกรรม 449 ไร่ ลานตากและแหล่งรับซื้อทางการเกษตร 98 ไร่ และพื้นที่อุตสาหกรรมร้าง  
63 ไร ่
  6) สิ่งปลูกสร้างอื่น ๆ (U6) มีเนื้อที่ 5,937 ไร่ หรือร้อยละ 0.08 ของเนื้อที่จังหวัด 

ประกอบด้วย สถานที่ร้าง 285 ไร่ สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ 1,181 ไร่ ได้แก่ สวนสาธารณะ สวนรุกขชาติ 
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สนามกีฬา ร้านอาหาร และสถานที่ท่องเที่ยว รีสอร์ท โรงแรม เกสต์เฮ้าส์ 1,800 ไร่ ไร่ สุสานและป่าช้า 

422 ไร่ ศูนย์อพยพ 2,225 ไร่ และสถานีบริการน้ำมัน 24 ไร่  

 2.16.2 พื้นที่เกษตรกรรม (A) มีเนื้อที่ 1,134,724 ไร่ หรือร้อยละ 14.30 ของเนื้อที่จังหวัด 
ประกอบด้วยพื้นที่นา พืชไร่ ไม้ยืนต้น ไม้ผล พืชสวน ไร่หมุนเวียน ทุ่งหญ้าและโรงเรือนเลี้ยงสัตว์  
  1) พื้นที่นา (A1) มีเนื้อที่ 132,636 ไร่ หรือร้อยละ 1.67 ของเนื้อที่จังหวัด ได้แก่  
นาข้าว มีเนื้อที่ 85,423 ไร่ หรือร้อยละ 1.08 ของเนือ้ที่จังหวัด ปลูกในทุกอำเภอ นอกจากนี้ยังมีการปลูก
ข้าวตามด้วยพืชหลังนาต่าง ๆ ในช่วงฤดูแล้ง ได้แก่ พืชไร่ผสม ข้าวโพด ถั่วเหลือง ถั่วลิสง ถั่วดำ ถั่วแดง 
แตงโม กะหล่ำปลี มะเขือเทศ พืชผัก และสตอเบอร์รี่ มีเนื้อที่ 43,489 ไร่ หรือร้อยละ 0.54 ของเนื้อที่
จังหวัด รวมถึงพื้นที่ที่มีน้ำท่วมขังในฤดูฝน และปลูกข้าวในฤดูแล้ง 670 ไร่ หรือร้อยละ 0.01 ของเนื้อที่
จังหวัด พบมากในอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน อำเภอแม่สะเรียง และอำเภอปาย นอกจากนี้ยังพบพื้นที่ นา
ร้าง คือ พื้นที่นาข้าวที่ไม่มีการทำนาติดต่อกันเกิน 3 ปี แต่ยังคงเห็นร่องรอยของคันนาอยู่ มีเนื้อที่  
3,054 ไร่ หรือร้อยละ 0.04 ของเนื้อที่จังหวัด พบมากในอำเภอปาย อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน และอำเภอ
ขุนยวม 
  2) พืชไร่ (A2) มีเนื้อที่ 105,041 ไร่ หรือร้อยละ 1.32 ของเนื้อที่จังหวัด โดยมีพืชไร่ 
ที่สำคัญ ได้แก่ ไร่ร้าง ข้าวโพด ถั่วเหลือง ข้าวไร่ และพืชไร่อื่น ๆ   
   (1) ไร่ร้าง (A200) คือพื้นที่ปลูกพืชไร่ที ่ไม่มีการเพาะปลูกยาวนานติดต่อกัน 
เกิน 3 ปี มีเนื้อที่ 11,388 ไร่ หรือร้อยละ 0.14 ของเนื้อที่จังหวัด พบกระจายตัวอยู่ในทุกอำเภอ 
   (2) ข้าวโพด (A202) มีเนื้อที่รวม 44,297 ไร่ หรือร้อยละ 0.56 ของเนื้อที่จังหวัด 
โดยเป็นข้าวโพดเพียงอย่างเดียว 41,330 ไร่ หรือร้อยละ 0.52 ของเนื้อที่จังหวัด และยังพบว่ามีพื้นที่
ปลูกข้าวโพดในฤดูฝน และตามด้วยพืชชนิดอื่น ๆ ในช่วงฤดูแล้ง ได้แก่ พืชไร่ผสม ถั่วเขียว ถั่วเหลือง  
ถั่วลิสง กะหล่ำปลี และพืชผัก มีเนื้อที่ 2,967 ไร่ หรือร้อยละ 0.04 ของเนื้อที่จังหวัด พบกระจายตัวใน
ทุกอำเภอ 
   (3) ถั่วเหลือง (A209) มีเนื ้อที่รวม 40,840 ไร่ หรือร้อยละ 0.52 ของเนื้อที่
จังหวัด โดยเป็นถั่วเหลืองเพียงอย่างเดียว 39,405 ไร่ หรือร้อยละ 0.50 ของเนื้อที่จังหวัด พบมากใน
อำเภอปาย อำเภอแม่สะเรียง และอำเภอแม่ลาน้อย และยังพบว่ามีพื ้นที ่ปลูกถั ่วเหลืองในฤดูฝน  
และตามด้วยพืชชนิดอื่น ๆ ในช่วงฤดูแล้ง ได้แก่ พืชไร่ผสม งา และพืชผัก มีเนื้อที่ 1,435 ไร่ หรือร้อยละ 
0.02 ของเนื้อที่จังหวัด พบมากในอำเภอแม่ลาน้อย อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน และอำเภอปาย 
   (4) ข้าวไร่ (A216) มีเนื้อที่รวม 5,730 ไร่ หรือร้อยละ 0.07 ของเนื้อที่จังหวัด  
ข้าวไร่เพียงอย่างเดียว 5,436 ไร่ หรือร้อยละ 0.07 ของเนื้อที่จังหวัด พบมากในอำเภอปาย และอำเภอ 
ปางมะผ้า และยังพบว่ามีพื้นที่ปลูกข้าวไร่ในฤดูฝน และตามด้วยพืชชนิดอื่น ๆ ในช่วงฤดูแล้ง ได้แก่ พืชผัก 
และสตอเบอร์รี ่มีเนื้อที่ 294 ไร่ พบในอำเภอปางมะผ้า อำเภอปาย และอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน 
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   (5) พืชไร่อื ่น ๆ ได้แก่ พืชไร่ผสม อ้อย สับปะรด ถั่วเขียว ถั่วลิสง งา มันเทศ 
กะหล่ำปลี และมะเขือเทศ มีเนื้อทีร่วม 2,786 ไร่ หรือร้อยละ 0.03 ของเนื้อที่จังหวัด  
  3) ไม้ยืนต้น (A3) มีเนื้อที่รวม 9,437 ไร่ หรือร้อยละ 0.12 ของเนื้อที่จังหวัด โดยมี 
ไม้ยืนต้นที่สำคัญ คือ สัก ยางพารา ชา และไม้ยืนต้นอื่น ๆ 
  (1) ยางพารา (A302) มีเนื้อที่ 2,061 ไร่ หรือร้อยละ 0.03 ของเนื้อที่จังหวัด  
พบกระจายตัวในทุกอำเภอ 
   (2) สัก (A305) มีเนื้อที่ 4,003 ไร ่หรือร้อยละ 0.05 ของเนื้อที่จังหวัด พบกระจาย
ตัวในทุกอำเภอ 
  (3) ชา (A313) มีเนื้อที ่2,286 ไร่ หรือร้อยละ 0.03 ของเนื้อที่จังหวัด พบมากใน
อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน 
  (4) ไม้ยืนต้นอื่น ๆ ได้แก่ ไม้ยืนต้นร้าง/เสื่อมโทรม ไม้ยืนต้นผสม ปาล์มน้ำมัน 
กาแฟ ไผ่ปลูกเพื่อการค้า หมาก และจามจุรี มีเนื้อที่ 1,097 ไร่ หรือร้อยละ 0.01 ของเนื้อที่จังหวัด  
พบกระจายตัวในทุกอำเภอ 
  4) ไม้ผล (A4) มีเนื้อที่ 17,956 ไร่ หรือร้อยละ 0.24 ของเนื้อที่จังหวัด โดยมีไม้ผลที่
สำคัญ ได้แก่ ส้ม ลิ้นจี่ มะม่วง กล้วย ลำไย และไม้ผลอื่น ๆ 
  (1) ส้ม (A402) มีเนื้อที่ 5,144 ไร่ หรือร้อยละ 0.06 ของเนื้อที่จังหวัด พบมาก
ในอำเภอปาย และอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน 
  (2) ลิ ้นจี่  (A406) มีเนื ้อที ่ 1,214 ไร่ หรือร้อยละ 0.02 ของเนื ้อที ่จ ังหวัด  
พบกระจายตัวในทุกอำเภอ 
  (3) มะม่วง (A407) มีเนื ้อที ่ 2,161 ไร่ หรือร้อยละ 0.03 ของเนื ้อที ่จังหวัด  
พบกระจายตัวในทุกอำเภอ 
  (4) กล้วย (A411) มีเนื ้อที ่ 5,224 ไร่ หรือร้อยละ 0.07 ของเนื ้อที ่จังหวัด  
พบมากในอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน และอำเภอขุนยวม   
  (5) ลำไย (A413) มีเนื้อที ่2,334 ไร่ หรือร้อยละ 0.03 ของเนื้อที่จังหวัด พบมาก
ในอำเภอแม่สะเรียง และอำเภอปาย 
  (6) ไม้ผลอื่น ๆ มีเนื้อที่ 1,879 ไร่ หรือร้อยละ 0.03 ของเนื้อที่จังหวัด ได้แก่  
ไม้ผลร้าง/เสื่อมโทรม ไม้ผลผสม เงาะ มะพร้าว มะม่วงหิมพานต์ มะขาม ฝรั่ง มะละกอ ขนุน มะนาว  
ไม้ผลเมืองหนาว แก้วมังกร ส้มโอ และละมุด พบกระจายตัวในทุกอำเภอ 
  5) พืชสวน (A5) มีเนื้อที่ 1,668 ไร่ หรือร้อยละ 0.01 ของเนื้อที่จังหวัด โดยมีพืชสวนที่
สำคัญ ได้แก่ พืชผัก และพืชสวนอื่น ๆ 
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  (1) พืชผัก (A502) มีเนื้อที่ 1,122 ไร่ หรือร้อยละ 0.01 ของเนื้อที่จังหวัด พืชผัก
ที่สำคัญ ได้แก่ กระเทียม หอมญี่ปุ่น ฟักทอง แครอท ถั่วลันเตา และถั่วฝักยาว   พบกระจายตัวในทุก
อำเภอ 
  (2) พืชสวนอื่น ๆ ได้แก่ พืชสวนร้าง/เสื่อมโทรม ไม้ดอกไม้ประดับ พริกไทย  
สตรอเบอรี่ เสาวรส และพืชสมุนไพร มีเนื้อที่ 546 ไร ่พบกระจายตัวในทุกอำเภอ 
  6) ไร่หมุนเวียน (A6) มีเนื้อที่ 867,670 ไร่ หรือร้อยละ 10.94 ของเนื้อที่จังหวัด ได้แก่ 
ไร่หมุนเวียนร้าง ไร่หมุนเวียนผสม ข้าวโพด (ไร่หมุนเวียน) ถั่วเหลือง (ไร่หมุนเวียน) ถั่วดำ ถั่วแดง  
(ไร่หมุนเวียน) ข้าวไร่ (ไร่หมุนเวียน) กะหล่ำปลี (ไร่หมุนเวียน) มะเขือเทศ (ไร่หมุนเวียน) และพริก  
(ไร่หมุนเวียน)  
  (1) ไร่หมุนเวียนร้าง มีเนื้อที่ 417,957 ไร่ หรือร้อยละ 5.27 ของเนื้อที่จังหวัด 
พบบริเวณพ้ืนที่ภูเขาสูงกระจายตัวในทุกอำเภอ 
  (2) พืชไร่ผสม(ไร่หมุนเวียน) (A601) มีเนื ้อที ่ 15,615 ไร่ หรือร้อยละ 0.20  
ของเนื้อที่จังหวัด พบมากในอำเภอปางมะผ้า อำเภอขุนยวม อำเภอปาย และอำเภอสบเมย 
  (3) ข้าวโพด(ไร่หมุนเวียน) มีเนื้อที่ 147,959 ไร่ หรือร้อยละ 1.87 ของเนื้อที่
จังหวัด โดยเป็นข้าวโพด (ไร่หมุนเวียน) เพียงอย่างเดียว 146,295 ไร่ หรือร้อยละ 1.85 ของเนื้อที่จังหวัด 
และยังพบว่ามีพื้นที่ปลูกข้าวโพด(ไร่หมุนเวียน) ในฤดูฝน และตามด้วยพืชชนิดอ่ืน ๆ ในช่วงฤดูแล้ง ได้แก่ 
พืชผัก สตรอเบอรี่ ถั่วเหลือง (ไร่หมุนเวียน) ถั่วลิสง (ไร่หมุนเวียน) มันฝรั่ง (ไร่หมุนเวียน) กะหล่ำปลี 
(ไร่หมุนเวียน) และมะเขือเทศ (ไร่หมุนเวียน) มีเนื้อที่ 1,664 ไร่ หรือร้อยละ 0.02 ของเนื้อที่จังหวัด  
พบกระจายตัวในทุกอำเภอ 
  (4) ถั ่วเหลือง(ไร่หมุนเวียน) (A609) มีเนื ้อที ่ 23,912 ไร่ หรือร้อยละ 0.30  
ของเนื้อที่จังหวัด โดยเป็นถั่วเหลือง(ไร่หมุนเวียน) เพียงอย่างเดียว 23,893 ไร่ พบมากในอำเภอสบเมย 
อำเภอแม่ลาน้อย อำเภอปาย และอำเภอแม่สะเรียง และยังพบว่ามีพื้นที่ปลูกถั่วเหลือง (ไร่หมุนเวียน)  
ในฤดูฝน และตามด้วยพืชชนิดอ่ืน ๆ ในช่วงฤดูแล้ง ได้แก่ พืชผัก มีเนื้อที่ 84 ไร่ พบมากในอำเภอปาย 
  (5) ถั่วดำ ถั่วแดง(ไร่หมุนเวียน) (A612) มีเนื้อที่  9,660 ไร่ หรือร้อยละ 0.12 
ของเนื้อที่จังหวัด โดยเป็นถั่วดำ ถั่วแดง(ไร่หมุนเวียน) เพียงอย่างเดียว 9,646 ไร่ พบมากในอำเภอปาง
มะผ้า และยังพบว่ามีพื้นที่ปลูกถั่วดำ ถั่วแดง(ไร่หมุนเวียน) ในฤดูฝน และตามด้วยพืชชนิดอื่น ๆ ในช่วง
ฤดูแล้ง ได้แก่ พืชผัก มีเนื้อที่ 10 ไร ่พบในอำเภอปางมะผ้า 
  (6) ข้าวไร่(ไร่หมุนเวียน) (A616) มีเนื ้อที ่  213,956 ไร่ หรือร้อยละ 2.69  
ของเนื้อที่จังหวัด โดยเป็นข้าวไร่(ไร่หมุนเวียน) เพียงอย่างเดียว  213,382 ไร่ หรือร้อยละ 2.69 ของ 
เนื ้อที ่จังหวัด พบกระจายตัวในทุกอำเภอ และยังพบว่ามีพื ้นที่ปลูกข้าวไร่(ไร่หมุนเวียน) ในฤดูฝน  
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และตามด้วยพืชชนิดอื่น ๆ ในช่วงฤดูแล้ง ได้แก่ พืชผัก กะหล่ำปลี(ไร่หมุนเวียน) มีเนื้อที่  574  ไร่  
พบในอำเภอแม่สะเรียง อำเภอปาย อำเภอขุนยวม และอำเภอแม่ลาน้อย 
  (7) กะหล่ำปลี(ไร่หมุนเวียน) (A623) มีเนื้อที่ 30,425 ไร่ หรือร้อยละ 0.38 ของ
เนื้อที่จังหวัด โดยเป็นกะหล่ำปล(ีไร่หมุนเวียน) เพียงอย่างเดียว  30,393 ไร่ หรือร้อยละ 0.38 ของเนื้อที่
จังหวัด พบมากในอำเภอแม่สะเรียง อำเภอสบเมย และอำเภอแม่ลาน้อย และยังพบว่ามีพื้นที่ปลูก
กะหล่ำปลี(ไร่หมุนเวียน) ในฤดูฝน และตามด้วยพืชชนิดอื่น ๆ ในช่วงฤดูแล้ง ได้แก่ สตรอเบอรี่ มีเนื้อที่ 
32 ไร ่พบในอำเภอปาย และอำเภอขุนยวม 
  (8) มะเขือเทศ (ไร่หมุนเวียน) (A624) มีเนื้อที่  5,184 ไร่ หรือร้อยละ 0.07  
ของเนื้อที่จังหวัด พบกระจายตัวในทุกอำเภอ  
  (8) พริก (ไร่หมุนเวียน) (A629) มีเนื้อที่ 1,463 ไร่ หรือร้อยละ 0.02 ของเนื้อที่
จังหวัด พบกระจายตัวในทุกอำเภอ 
  (9) ไร่หมุนเวียนอื ่น ๆ ได้แก่ อ้อย (ไร่หมุนเวียน) สับปะรด (ไร่หมุนเวียน)  
ถั่วเขียว(ไร่หมุนเวียน) ถั่วลิสง (ไร่หมุนเวียน)  งา (ไร่หมุนเวียน) และเผือก (ไร่หมุนเวียน) มีเนื้อที่  
1,539 ไร่ หรือร้อยละ 0.01 ของเนื้อที่จังหวัด พบกระจายตัวในทุกอำเภอ 
  7) ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์และโรงเรือนเลี้ยงสัตว์ (A7) มีเนื้อที่ 316 ไร่ ได้แก่ ทุ่งหญ้าเลี้ยง
สัตว์ โรงเรือนเลี้ยงโค กระบือ และม้า และโรงเรือนเลี้ยงสัตว์ปีก  
   (1) ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์ (A701) มีเนื้อที่ 73 ไร่ พบมากในอำเภอปาย และอำเภอ
แม่สะเรียง 
   (2) โรงเรือนเลี้ยงโค กระบือ และม้า (A702) มีเนื้อที่ 164 ไร่ กระจายตัวอยู่ใน
ทุกอำเภอยกเว้นอำเภอสบเมย และอำเภอปางมะผ้า 
   (3) โรงเรือนเลี้ยงสัตว์ปีก (A703) มีเนื้อที่ 79 ไร่ พบในอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน 
และอำเภอปาย 
 2.16.3 พื ้นที ่ป่าไม้ (F) มีเนื ้อที ่  6,635,746 ไร่ หรือร้อยละ  83.73 ของเนื ้อที ่จ ังหวัด 
ประกอบด้วย ป่าไม่ผลัด ป่าผลัดใบ ป่าปลูก และวนเกษตร  
  1) ป่าไม่ผลัดใบ (F1) มีเนื้อที่ 1,175,989 ไร่ หรือร้อยละ 14.83 ของเนื้อที่จังหวัด 
กระจายตัวอยู่ในพื้นที่สูง ประกอบด้วย ป่าไม่ผลัดใบสมบูรณ์ (F101) มีเนื้อที่  1,117,905 ไร่ หรือ 
ร้อยละ  14.10 ของเนื้อที่จังหวัด พบกระจายตัวในทุกอำเภอ และป่าไม่ผลัดใบรอสภาพฟื้นฟู (F100)  
มีเนื้อที่  58,084 ไร่ หรือร้อยละ  0.73 ของเนื้อที่จังหวัด ซึ่งพบกระจายตัวในทุกอำเภอ ยกเว้นอำเภอ
ปางมะผ้า 
  2) ป่าผลัดใบ (F2) มีเนื ้อที ่  5,454,512 ไร่ หรือร้อยละ  68.83 ของเนื ้อที ่จังหวัด  
พบกระจายตัวในทุกอำเภอ ประกอบด้วย ป่าผลัดใบสมบูรณ์ (F201) มีเนื ้อที่  5,401,241 ไร่ หรือ 
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ร้อยละ  68.16 ของเนื้อที่จังหวัด และป่าผลัดใบรอสภาพฟื้นฟู (F200) มีเนื้อที่  53,271 ไร่ หรือร้อยละ 
0.67 ของเนื้อที่จังหวัด  
  3) ป่าปลูก (F5) มีเนื้อที่ 3,924 ไร่ หรือร้อยละ 0.05 ของเนื้อที่จังหวัด ได้แก่ ป่าปลูก
สมบูรณ์ (F501) พบกระจายตัวในทุกอำเภอยกเว้น อำเภอแม่สะเรียง และอำเภอสบเมย  
  4) วนเกษตร (F6) มีเนื ้อที ่ 1,321 ไร่ หรือร้อยละ 0.02 ของเนื ้อที ่จังหวัด ได้แก่  
วนเกษตรสมบูรณ์ (F601) ซึ่งมีการปลูกพืชร่วมกับป่า พบกระจายตัวในทุกอำเภอ 
 2.16.4 พื้นที่น้ำ (W) มีเนื้อที่ 31,620 ไร่ หรือร้อยละ 0.40 ของเนื้อที่จังหวัด ประกอบด้วย  
แหล่งน้ำธรรมชาติ และแหล่งน้ำที่สร้างขึ้น 
  1) แหล่งน้ำธรรมชาติ (W1) เช่น แม่น้ำ ลำห้วย ลำคลอง หนอง บึง และทะเลสาบ  
มีเนื้อที่  28,990 ไร่ หรือร้อยละ  0.36 ของเนื้อที่จังหวัด โดยมีแหล่งน้ำที่สำคัญ คือ แม่น้ำยวม และ
แม่น้ำสาละวิน 
  2) แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น (W2) เช่น อ่างเก็บน้ำ บ่อน้ำในไร่นา และคลองชลประทาน   
มีเนื้อที่ 2,630 ไร่ หรือร้อยละ  0.04 ของเนื้อที่จังหวัด พบกระจายตัวในทุกอำเภอ 
 2.16.5 พื ้นที ่ เบ ็ดเตล็ด (M) มีเนื ้อที่   30,028 ไร ่ หรือร้อยละ  0.37 ของเนื ้อที ่จ ังหวัด 
ประกอบด้วยทุ่งหญ้าและไม้ละเมาะ (M1) 10,242 ไร่ หรือร้อยละ 0.13 ของพ้ืนที่จังหวัด พื้นที่ลุ่ม (M2) 
17,780 ไร่ หรือร้อยละ 0.22 ของเนื้อที่จังหวัด เหมืองแร่และบ่อขุด (M3)  307  ไร่ พื้นที่เบ็ดเตล็ดอ่ืน ๆ 
(M4) ได้แก่ พื้นที่ถม 244 ไร่ หาดทราย (M6) 1,341 ไร่ ที่ทิ้งขยะ (M7) 114 ไร่   
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  ตารางที่ 16  สภาพการใช้ที่ดินจังหวัดแม่ฮ่องสอน ปี พ.ศ. 2564 

สัญลักษณ์ ประเภทการใช้ที่ดิน 
เนื้อที่ 

ไร่ ร้อยละ 
U  พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง  93,669         1.20  

U101 ตัวเมืองและย่านการค้า 12,513               0.16  

U200 หมู่บ้าน/ที่ดินจัดสรรร้าง 13                    -    

U201 หมู่บ้านบนพื้นราบ 32,375               0.41  

U202 หมู่บ้านชาวไทยภูเขา 30,480               0.39  

U301 สถานที่ราชการและสถาบันต่าง ๆ 10,948               0.14  

U401 สนามบิน 771               0.01  

U403 สถานีขนส่ง   22                    -    

U500 พื้นที่อุตสาหกรรมร้าง  63                    -    

U502 โรงงานอุตสาหกรรม   449               0.01  

U503 ลานตากและแหล่งรับซื้อทางการเกษตร 98                    -    

U600 สถานที่ร้าง  285                    -    

U601 สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ  1,181               0.02  

U602 รีสอร์ท โรงแรม เกสต์เฮ้าส์ 1,800               0.02  

U603 สุสาน ป่าช้า   422               0.01  

U604 ศูนย์อพยพ   2,225               0.03  

U605 สถานีบริการน้ำมัน  24                    -    

A  พื้นที่เกษตรกรรม  1,134,724       14.30  

A1 พื้นที่นา 132,636           1.67  

A100 นาร้าง    3,054               0.04  

A101 นาข้าว 85,423               1.08  

A101+A201 นาข้าว+พืชไร่ผสม 278                    -    

A101+A202 นาข้าว+ข้าวโพด 14,280               0.18  

A101+A209 นาข้าว+ถั่วเหลือง 5,670               0.07  

A101+A210 นาข้าว+ถั่วลิสง 39                    -    

A101+A212 นาข้าว+ถั่วดำ ถั่วแดง  12                    -    

A101+A220 นาข้าว+แตงโม 126                    -    
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ตารางที่ 16  (ต่อ) 

สัญลักษณ์ ประเภทการใช้ที่ดิน 
เนื้อที่ 

ไร่ ร้อยละ 
A101+A223 นาข้าว+กะหล่ำปลี 1,036               0.01  

A101+A224 นาข้าว+มะเขือเทศ  126                    -    

A101+A502 นาข้าว+พืชผัก 21,895               0.28  

A101+A506 นาข้าว+สตรอเบอรี่ 27                    -    

M201+A101 พื้นที่ลุ่ม+นาข้าว 670               0.01  

A2  พืชไร่  105,041           1.32  

A200 ไร่ร้าง   11,388               0.14  

A201 พืชไร่ผสม   1,186               0.01  

A202 ข้าวโพด 41,330               0.52  

A202+A201 ข้าวโพด+พืชไร่ผสม 16                    -    

A202+A208 ข้าวโพด+ถั่วเขียว 17                    -    

A202+A209 ข้าวโพด+ถั่วเหลือง 454               0.01  

A202+A210 ข้าวโพด+ถั่วลิสง 15                    -    

A202+A223 ข้าวโพด+กะหล่ำปลี 136                    -    

A202+A502 ข้าวโพด+พืชผัก 2,329               0.03  

A203 อ้อย 49                    -    

A205 สับปะรด   55                    -    

A208 ถั่วเขียว   31                    -    

A208+A215 ถั่วเขียว+งา 28                    -    

A209 ถั่วเหลือง    39,405               0.50  

A209+A201 ถั่วเหลือง+พืชไร่ผสม    13                    -    

A209+A215 ถั่วเหลือง+งา 12                    -    

A209+A502 ถั่วเหลือง+พืชผัก 1,410               0.02  

A210 ถั่วลิสง 33                    -    

A212 ถั่วดำ ถั่วแดง  281                    -    

A215 งา 536               0.01  
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ตารางที่ 16  (ต่อ) 

สัญลักษณ์ ประเภทการใช้ที่ดิน 
เนื้อที่ 

ไร่ ร้อยละ 
A215+A502 งา+พืชผัก 36                    -    

A216 ข้าวไร่   5,436               0.07  

A216+A502 ข้าวไร่+พืชผัก 255                    -    

A216+A506 ข้าวไร่+สตรอเบอรี่ 39                    -    

A219 มันเทศ   46                    -    

A223 กะหล่ำปลี  435               0.01  

A224 มะเขือเทศ  70                    -    

A3  ไม้ยืนต้น  9,437           0.12  

A300 ไม้ยืนต้นร้าง/เสื่อมโทรม 363               0.01  

A301 ไม้ยืนต้นผสม   82                    -    

A302 ยางพารา   2,051               0.03  

A303 ปาล์มน้ำมัน   308                    -    

A305 สัก   4,003               0.05  

A312 กาแฟ   218                    -    

A313 ชา   2,286               0.03  

A315 ไผ่ปลูกเพ่ือการค้า 68                    -    

A317  หมาก   36                    -    

A318 จามจุรี   22                    -    

A4  ไม้ผล  17,956           0.24  

A400  ไม้ผลร้าง/เสื่อมโทรม  420               0.01  

A401 ไม้ผลผสม   603               0.01  

A402 ส้ม   5,144               0.06  

A404 เงาะ   24                    -    

A405 มะพร้าว   17                    -    

A406 ลิ้นจี่   1,214               0.02  

A407 มะม่วง   2,161               0.03  

A408 มะม่วงหิมพานต์   45                    -    
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ตารางที่ 16  (ต่อ) 

สัญลักษณ์ ประเภทการใช้ที่ดิน 
เนื้อที่ 

ไร่ ร้อยละ 
A411 กล้วย   5,224               0.07  

A412 มะขาม   213                    -    

A413 ลำไย    2,334               0.03  

A414 ฝรั่ง   11                    -    

A415 มะละกอ  24                    -    

A416 ขนุน   75                    -    

A422 มะนาว   24                    -    

A423 ไม้ผลเมืองหนาว  385               0.01  

A426 แก้วมังกร   15                    -    

A427 ส้มโอ 11                    -    

A428 ละมุด 12                    -    

A5  พืชสวน  1,668           0.01  

A500 พืชสวนร้าง/เสื่อมโทรม 36                    -    

A502 พืชผัก   1,122               0.01  

A503 ไม้ดอก ไม้ประดับ 11                    -    

A505 พริกไทย   10                    -    

A506 สตรอเบอรี่   272                    -    

A507 เสาวรส  175                    -    

A509 พืชสมุนไพร   42                    -    

A6  ไร่หมุนเวียน   867,670          10.94  

A600 ไร่หมุนเวียนร้าง   417,957               5.27  

A601 พืชไร่ผสม(ไร่หมุนเวียน)  15,615               0.20  

A602 ข้าวโพด(ไร่หมุนเวียน) 146,295               1.85  

A602+A502 ข้าวโพด(ไร่หมุนเวียน)+พืชผัก 1,215               0.02  

A602+A506 ข้าวโพด(ไร่หมุนเวียน)+สตรอเบอรี่   29                    -    

A602+A609 ข้าวโพด(ไร่หมุนเวียน)+ถั่วเหลือง(ไร่หมุนเวียน)    108                    -    

A602+A610 ข้าวโพด(ไร่หมุนเวียน)+ถั่วลิสง(ไร่หมุนเวียน)    74                    -    
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ตารางที่ 16  (ต่อ) 

สัญลักษณ์ ประเภทการใช้ที่ดิน 
เนื้อที่ 

ไร่ ร้อยละ 
A602+A617 ข้าวโพด(ไร่หมุนเวียน)+มันฝรั่ง(ไร่หมุนเวียน) 13                    -    

A602+A623 ข้าวโพด(ไร่หมุนเวียน)+กะหล่ำปลี(ไร่หมุนเวียน)   207                    -    

A602+A624 ข้าวโพด(ไร่หมุนเวียน)+มะเขือเทศ(ไร่หมุนเวียน)  18                    -    

A603 อ้อย(ไร่หมุนเวียน) 69                    -    

A605 สับปะรด(ไร่หมุนเวียน)   19                    -    

A608 ถั่วเขียว(ไร่หมุนเวียน)     30                    -    

A609 ถั่วเหลือง(ไร่หมุนเวียน)      23,828               0.30  

A609+A502 ถั่วเหลือง(ไร่หมุนเวียน)+พืชผัก    84                    -    

A610 ถั่วลิสง(ไร่หมุนเวียน)    753               0.01  

A612 ถ่ัวดำ ถั่วแดง(ไร่หมุนเวียน)   9,650               0.12  

A612+A502 ถั่วดำ ถั่วแดง(ไร่หมุนเวียน)+พืชผัก  10                    -    

A615 งา(ไร่หมุนเวียน) 186                    -    

A616 ข้าวไร่(ไร่หมุนเวียน)    213,382               2.69  

A616+A502 ข้าวไร่(ไร่หมุนเวียน)+พืชผัก 259                    -    

A616+A623 ข้าวไร่(ไร่หมุนเวียน)+กะหล่ำปลี(ไร่หมุนเวียน) 315                    -    

A621 ลูกเดือย(ไร่หมุนเวียน)     22                    -    

A623 กะหล่ำปลี(ไร่หมุนเวียน)   30,393               0.38  

A623+A506 กะหล่ำปลี(ไร่หมุนเวียน)+สตรอเบอรี่ 32                    -    

A624 มะเขือเทศ(ไร่หมุนเวียน)    5,184               0.07  

A629 พริก(ไร่หมุนเวียน)    1,463               0.02  

A636 เผือก(ไร่หมุนเวียน)       460               0.01  

A7  ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์และโรงเรือนเลี้ยงสัตว์  316               -    

A701 ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์   73                    -    

A702 โรงเรือนเลี้ยงโค กระบือ และม้า 164                    -    

A703 โรงเรือนเลี้ยงสัตว์ปีก  79                    -    
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ตารางที่ 16  (ต่อ) 

สัญลักษณ์ ประเภทการใช้ที่ดิน 
เนื้อที่ 

ไร่ ร้อยละ 
F  พื้นที่ป่าไม ้ 6,635,746       83.73  

F100 ป่าไม่ผลัดใบรอสภาพฟื้นฟู   58,084               0.73  

F101 ป่าไม่ผลัดใบสมบูรณ์   1,117,905             14.10  

F200 ป่าผลัดใบรอสภาพฟื้นฟู   53,271               0.67  

F201 ป่าผลัดใบสมบูรณ์   5,401,241             68.16  

F501 ป่าปลูกสมบูรณ์   3,924               0.05  

F601 วนเกษตรสมบูรณ์ 1,321               0.02  

W  พื้นที่น้ำ  31,620         0.40  

W101 แม่น้ำ ลำห้วย ลำคลอง 28,680               0.36  

W102 หนอง บึง ทะเลสาบ 310                    -    

W201 อ่างเก็บน้ำ  2,098               0.03  

W202 บ่อน้ำในไร่นา   517               0.01  

W203 คลองชลประทาน  15                    -    

M  พื้นที่เบ็ดเตล็ด  30,028         0.37  

M101 ทุ่งหญ้าธรรมชาติ   3,545               0.05  

M102 ทุ่งหญ้าสลับไม้พุ่ม/ไม้ละเมาะ 6,697               0.08  

M201 พื้นที่ลุ่ม 16,760               0.21  

M201+A202 พื้นที่ลุ่ม+ข้าวโพด 649               0.01  

M201+A209 พื้นที่ลุ่ม+ถั่วเหลือง 86                    -    

M201+A502 พื้นที่ลุ่ม+พืชผัก 285                    -    

M300 เหมืองเก่า บ่อขุดเก่า 21                    -    

M301 เหมืองแร่   114                    -    

M303 บ่อทราย    20                    -    

M304 บ่อดิน  152                    -    

M405 พื้นที่ถม    244                    -    

M601 หาดทราย   1,341               0.02  
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ตารางที่ 16  (ต่อ) 

สัญลักษณ์ ประเภทการใช้ที่ดิน 
เนื้อที่ 

ไร่ ร้อยละ 
M701 ที่ทิ้งขยะ       114                    -    

รวมทั้งหมด       7,925,787  100.00  

ที่มา:  จากการวิเคราะห์โดยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ กลุ่มวิเคราะห์สภาพการใช้ที่ดิน 
        กองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน 

2.17 สภาพการใช้ที่ดินจังหวัดยะลา ปี พ.ศ. 2564 

 จังหวัดยะลา มีเนื้อที่ทั้งหมด 2,825,674 ไร่  สามารถจำแนกประเภทการใช้ที่ดินได้ออกเป็น 5 
ประเภท คือ พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง (U) มีเนื้อที่ 91,810 ไร่ หรือร้อยละ 3.24 ของเนื้อที่จังหวัด 
พื้นที่เกษตรกรรม (A) มีเนื้อที่ 1,605,219 ไร่ หรือร้อยละ 56.81 ของเนื้อที่จังหวัด พื้นที่ป่าไม้ (F) มีเนื้อที่ 
1,039,971 ไร่ หรือร้อยละ 36.81 ของเนื้อที่จังหวัด พื้นที่น้ำ (W) มีเนื้อที่ 51,234 ไร่ หรือร้อยละ 1.82 
ของเนื้อที่จังหวัด และพื้นที่เบ็ดเตล็ด (M) มีเนื้อที่ 37,440 ไร่ หรือร้อยละ 1.32 ของเนื้อที่จังหวัด โดย
การใช้ประโยชน์ในพื้นที่แต่ละประเภทมีรายละเอียด (ภาพที่ 17 และตารางที่ 17) ดังนี ้
 2.17.1 พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง (U) มีเนื้อที่ 91,810 ไร่ หรือร้อยละ 3.24 ของเนื้อที่

จังหวัด ประกอบด้วยตัวเมืองและย่านการค้า หมู่บ้านบนพื้นราบ สถานที่ราชการและสถาบันต่าง ๆ 

สถานีคมนาคม ถนน โรงงานอุตสาหกรรม สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ รีสอร์ท โรงแรม เกสต์เฮ้าส์ สุสาน ป่าช้า  

 1) ตัวเมืองและย่านการค้า (U1) มีเนื้อที่ 16,854 ไร่ หรือร้อยละ 0.60 ของเนื้อที่

จังหวัด ประกอบด้วย 8 อำเภอ คือ อำเภอกรงปินัง อำเภอกาบัง อำเภอธารโต อำเภอบันนังสตา 

อำเภอเบตง อำเภอเมืองยะลา อำเภอยะหา และอำเภอรามัน 

  2) หมู่บ้าน (U2) มีเนื้อที่ 56,024 ไร่ หรือร้อยละ 1.98 ของเนื้อที่จังหวัด  

 3) สถานที่ราชการและสถาบันต่าง ๆ (U3) มีเนื้อที่ 6,245 ไร่ หรือร้อยละ 0.22 ของ

เนื้อที่จังหวัด ได้แก่ สถานที่ราชการและสถาบันต่าง ๆ เช่น สถานที่ราชการ โรงพยาบาล โรงเรียน และ

วัดต่าง ๆ เป็นต้น 

 4) สถานีคมนาคม (U4) มีเนื้อที่ 9,338 ไร่ หรือร้อยละ 0.33 ของเนื้อที่จังหวัด สถานี

คมนาคมที่สำคัญ ได้แก่ สนามบิน มีเนื้อที่ 794 ไร่ หรือร้อยละ 0.03 ถนน มีเนื้อที่ 8,470 ไร่ หรือร้อยละ 

0.30 และทางรถไฟ มีเนื้อที่ 74 ไร่  
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 5) พื้นที่อุตสาหกรรม (U5) มีเนื้อที่ 2,859 ไร่ หรือร้อยละ 0.10 ของเนื้อที่จังหวัด 

ได้แก ่โรงงานอุตสาหกรรม มีเนื้อที่ 2,859 ไร่ หรือร้อยละ 0.10  

 6) พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้างอื่น ๆ มีเนื้อที่ 490 ไร่ หรือร้อยละ 0.02 ของเนื้อที่

จังหวัด ประกอบด้วยสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ รีสอร์ท โรงแรม เกสต์เฮ้าส์ สุสาน ป่าช้า  

 2.17.2 พื้นที่เกษตรกรรม (A) มีเนื้อที่ 1,605,219 ไร่ หรือร้อยละ 56.81 ของเนื้อที่จังหวัด 

ประกอบด้วยพื้นที่นา ไม้ยืนต้น ไม้ผล พืชสวน ทุ่งหญ้าและโรงเรือนเลี้ยงสัตว ์และสถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ  

 1) พื้นที่นา (A1) มีเนื้อที่ 65,807 ไร่ หรือร้อยละ 2.33 ของเนื้อที่จังหวัด ได้แก่ นาร้าง 

มีเนื้อที่ 11,861 ไร่ หรือร้อยละ 0.42 นาข้าว มีเนื้อที่ 53,946 ไร่ หรือร้อยละ 1.91 ของเนื้อที่จังหวัด มี

พื้นที่ปลูกมากในอำเภอรามัน อำเภอเมืองยะลา อำเภอยะหา อำเภอกรงปินัง อำเภอบันนังสตา อำเภอ

กาบัง และอำเภอเบตง  

 2) ไม้ยืนต้น (A3) มีเนื้อที่ 1.337,155 ไร่ หรือร้อยละ 47.32 ของเนื้อที่จังหวัด โดย

ส่วนใหญ่ที่ปลูก ได้แก่ ยางพารา ปาล์มน้ำมัน และไม้ยืนต้นอื่น ๆ  

  (1) ยางพารา (A302) มีเนื ้อที ่ 1,324,710 ไร่ หรือร้อยละ 46.88 ของเนื ้อที่

จังหวัด ส่วนใหญ่ปลูกอยู่ในอำเภอเบตง อำเภอธารโต อำเภอยะหา อำเภอบันนังสตา อำเภอรามัน 

อำเภอกาบัง อำเภอเมืองยะลา และอำเภอกรงปินัง  

  (2) ปาล์มน้ำมัน (A303) มีเนื้อที่ 6,129 ไร่ หรือร้อยละ 0.22 ของเนื้อที่จังหวัด

ส่วนใหญ่ปลูกอยู่ในอำเภอรามัน อำเภอเมืองยะลา อำเภอเบตง อำเภอยะหา อำเภอกรงปินัง อำเภอธารโต 

อำเภอบันนังสตา และอำเภอกาบัง 

  (3) ไม้ยืนต้นผสม (A301) มีเนื้อที่ 5,216 ไร่ หรือร้อยละ 0.18 ของเนื้อที่จังหวัด  

  (4) ไม้ยืนต้นร้าง/เสื่อมโทรม (A300) มีเนื้อที่ 1,100 ไร่ หรือร้อยละ 0.04 ของ

เนื้อที่จังหวัด  

 3) ไม้ผล (A4) มีเนื้อที่ 201,861 ไร่ หรือร้อยละ 7.15 ของเนื้อที่จังหวัด ส่วนใหญ่เป็น

ไม้ผลผสม โดยมีไม้ผลที่เป็นพืชเศรษฐกิจของจังหวัด ได้แก่ ทุเรียน มะพร้าว และไม้ผลอื่นๆ 

  (1) ไม้ผลผสม (A401) มีเนื้อที่ 185,853 ไร่ หรือร้อยละ 6.58 ของเนื้อที่จังหวัด

ส่วนใหญ่ปลูกกระจายอยู่ทั่วจังหวัด  
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  (2) ทุเรียน (A403) มีเนื้อที่ 13,445 ไร่ หรือร้อยละ 0.48 ของเนื้อที่จังหวัด มี

พื้นที่ปลูกมากในอำเภอธารโต อำเภอเบตง อำเภอกรงปินัง อำเภอยะหา อำเภอเมืองยะลา อำเภอรามัน 

อำเภอกาบัง และอำเภอบันนังสตา   

(3) มะพร้าว (A405) มีเนื้อที่ 1,967 ไร่ หรือร้อยละ 0.07 ของเนื้อที่จังหวัด ส่วน

ใหญ่ปลูกกระจายอยู่ทั่วจังหวัด   

  (4) ไม้ผลอื่น ๆ มีเนื้อที่ 596 ไร่ หรือร้อยละ 0.02 ของเนื้อที่จังหวัด ได้แก่ ส้ม 

ลางสาด ลองกอง ลำไย เงาะ มังคุด และไม้ผลร้าง/เสื่อมโทรม 

 4) พืชสวน (A5) มีเนื้อที่ 160 ไร่ หรือร้อยละ 0.01 ของเนื้อที่จังหวัด ได้แก่ พืชผัก  

 5) ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์และโรงเรือนเลี้ยงสัตว์ (A7) มีเนื้อที่ 35 ไร่ ได้แก่ โรงเรือนเลี้ยง

สัตว์ปีก  

 6) สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (A9) มีเนื้อที่ 201 ไร่ หรือร้อยละ 0.01 ของเนื้อที่จังหวัด 

ประกอบด้วยสถานที่เพาะเลี้ยงปลา สถานที่เพาะเลี้ยงกุ้ง สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำผสม และสถานที่

เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำร้าง 

 2.17.3 พื ้นที ่ป ่าไม ้ (F) มีเน ื ้อท ี ่  1,039,971 ไร ่ หร ือร ้อยละ 36.81 ของเนื ้อท ี ่จ ังหวัด 

ประกอบด้วย ป่าไม่ผลัดใบรอสภาพฟื้นฟู ป่าไม่ผลัดใบสมบูรณ์ ป่าผลัดใบรอสภาพฟื้นฟู และป่าผลัดใบ

สมบูรณ์ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นป่าผลัดใบสมบูรณ์ มีเนื้อที่ 1,014,589 ไร่ หรือร้อยละ 35.91 ของเนื้อที่จังหวัด  

 2.17.4 พื้นที่น้ำ (W) จังหวัดยะลามีแหล่งน้ำมากมายหลายประเภท กระจายอยู่ทั ่วไปทุก

อำเภอ มีเนื้อที่ 51,234 ไร่ หรือร้อยละ 1.82 ของเนื้อที่จังหวัด ได้แก่  

 1) แหล่งน้ำธรรมชาติ (W1) เช่น แม่น้ำ ลำห้วย ลำคลอง หนอง บึง ทะเลสาบ มีเนื้อที่ 

13,882 ไร่ หรือร้อยละ 0.49 ของเนื้อที่จังหวัด  

 2) แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น (W2) เช่น อ่างเก็บน้ำ บ่อน้ำในไร่นา และคลองชลประทาน มี

เนื้อที่ 37,352 ไร่ หรือร้อยละ 1.33 ของเนื้อที่จังหวัด  

 2.17.5 พื้นที่เบ็ดเตล็ด (M) ในจังหวัดยะลามีเนื้อที่ 37,440 ไร่ หรือ ร้อยละ 1.32 ของเนื้อที่

จังหวัด กระจายอยู่ทั่วไปทุกอำเภอ โดยอาจจะเป็นทุ่งหญ้าธรรมชาติ ทุ่งหญ้าสลับไม้พุ่ม/ไม้ละเมาะ 

พื้นที่ลุ่ม เหมืองเก่า บ่อขุดเก่า บ่อลูกรัง บ่อทราย บ่อดิน และพื้นที่ถม  
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ตารางที่ 17  สภาพการใช้ที่ดินจังหวัดยะลา ปี พ.ศ. 2564                                                           

                  
 
 

สัญลักษณ์  ประเภทการใช้ที่ดิน  
เนื้อที่ 

 ไร่   ร้อยละ  
U  พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง                     91,810     3.24  

U101 ตัวเมืองและย่านการค้า  16,854  0.60 
U201 หมู่บ้านบนพื้นราบ     56,024  1.98 
U301 สถานที่ราชการและสถาบันต่าง ๆ       6,245  0.22 
U401 สนามบิน             33  0.00 
U404 ท่าเรือ            761  0.03 
U405 ถนน           8,470  0.30 
U406 ทางรถไฟ             74  0.00 
U502 โรงงานอุตสาหกรรม                    2,859  0.10 
U601 สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ                 282  0.01 
U602 รีสอร์ท โรงแรม เกสต์เฮ้าส์                 126  0.00 
U603 สุสาน ป่าช้า                     82  0.00 

A  พื้นที่เกษตรกรรม                 1,605,219    56.81  
A1 พื้นที่นา 65,807  2.33  

A100 นาร้าง    11,861  0.42 
A101 นาข้าว 53,946  1.91 
A3  ไม้ยืนต้น  1,337,155  47.32  

A300 ไม้ยืนต้นร้าง/เสื่อมโทรม 1,100  0.04  
A301 ไม้ยืนต้นผสม   5,216  0.18  
A302 ยางพารา   1,324,710  46.88  
A303 ปาล์มน้ำมัน   6,129  0.22  
A4  ไม้ผล  201,861  7.15  

A400 ไม้ผลร้าง/เสื่อมโทรม 275  0.01  
A401 ไม้ผลผสม   185,853  6.58  
A402 ส้ม   240  0.01  
A403  ทุเรียน 13,445  0.48  
A404 เงาะ   15  -    
A405 มะพร้าว   1,967  0.07  
A413 ลำไย 27  -    
A419 มังคุด 14  -    
A420 ลางสาด ลองกอง  25  -    
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ตารางที่ 17  (ต่อ) 

สัญลักษณ์  ประเภทการใช้ที่ดิน  
เนื้อที่ 

 ไร่   ร้อยละ  
A5  พืชสวน  160 0.01  

A502 พืชผัก   160 0.01  
A7  ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์และโรงเรือนเลี้ยงสัตว์  35  -    

A703 โรงเรือนเลี้ยงสัตว์ปีก  35  -    
A9  สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ   201  -    

A900 สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำร้าง  28  -    
A901 สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำผสม 52  -    
A902 สถานที่เพาะเลี้ยงปลา 94  -    
A903 สถานที่เพาะเลี้ยงกุ้ง 27                                

-    F  พื้นที่ป่าไม ้ 1,039,971  36.81  
F100 ป่าไม่ผลัดใบรอสภาพฟื้นฟู        24,399  0.86 
F101 ป่าไม่ผลัดใบสมบูรณ์     1,014,589  35.91 
F400 ป่าผลัดใบรอสภาพฟื้นฟู                 475  0.02 
F401 ป่าผลัดใบสมบูรณ์               508  0.02 
W  พื้นที่น้ำ                     51,234  1.82  

W101 แม่น้ำ ลำห้วย ลำคลอง 12,979  0.46 
W102 หนอง บึง ทะเลสาบ 903  0.03 
W201 อ่างเก็บน้ำ  35,568  1.26 
W202 บ่อน้ำในไร่นา   1,345 0.05 
W203 คลองชลประทาน                                           

439  

0.02 
M  พื้นที่เบ็ดเตล็ด                     37,440  1.32  

M101 ทุ่งหญ้าธรรมชาติ   4,778  0.17 
M102 ทุ่งหญ้าสลับไม้พุ่ม/ไม้ละเมาะ 23,999  0.85 
M201 พื้นที่ลุ่ม 3,826  0.13 
M300 เหมืองเก่า บ่อขุดเก่า 1,171  0.04 
M302 บ่อลูกรัง    556  0.02 
M303 บ่อทราย    46  0.00 
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ตารางที่ 17  (ต่อ) 

สัญลักษณ์  ประเภทการใช้ที่ดิน  
เนื้อที่ 

 ไร่   ร้อยละ  
M304 บ่อดิน  2,002  0.07 
M405 พื้นที่ถม    1,062 0.04 

รวมทั้งหมด                2,825,674  100.00  

ที่มา: จากการวิเคราะห์โดยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ กลุ่มวิเคราะห์สภาพการใช้ที่ดิน  

กองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน 

2.18 สภาพการใช้ที่ดินจังหวัดระนอง  ปี พ.ศ. 2564 

 จังหวัดระนอง มีเนื้อที่ทั้งหมด 2,061,278 ไร่ สามารถจำแนกประเภทการใช้ที่ดินได้ออกเป็น 5 
ประเภท คือ พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง (U) มีเนื้อที่ 54,320 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 2.64 ของเนื้อที่จังหวัด 
พื้นที่เกษตรกรรม (A) มีเนื้อที่ 749,116 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 36.36 ของเนื้อที่จังหวัด พื้นที่ป่าไม้ (F) มีเนื้อที่ 
1,149,472 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 55.76 ของเนื้อที่จังหวัด พื้นที่น้ำ (W) มีเนื้อที่ 82,688 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 
4.00 ของเนื้อที่จังหวัด และพื้นที่เบ็ดเตล็ด (M) มีเนื้อที่ 25,682 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 1.24 ของเนื้อที่
จังหวัด โดยการใช้ประโยชน์ในพื้นที่แต่ละประเภทมีรายละเอียด (ภาพที่ 18 และตารางที่ 18) ดังนี้ 
 2.18.1 พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง (U) มีเนื้อที่ 54,320 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 2.64 ของเนื้อที่
จังหวัด ประกอบด้วยตัวเมืองและย่านการค้า หมู่บ้านหรือที่ดินจัดสรรร้าง หมู่บ้านบนพื้นราบ หมู่บ้าน
ชาวเล สถานที่ราชการและสถาบันต่าง ๆ สนามบิน ท่าเรือ ถนน พื ้นที ่อุตสาหกรรมร้าง โรงงาน
อุตสาหกรรม ลานตากและแหล่งรับซื้อทางการเกษตร สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ รีสอร์ท โรงแรม เกสต์
เฮ้าส์ สุสาน ป่าช้า และสถานีบริการน้ำมัน 
  1) ตัวเมืองและย่านการค้า (U1) มีเนื้อที่ 7,137 ไร่ หรือร้อยละ 0.35 ของเนื้อที่จังหวัด 
ประกอบด้วย 5 อำเภอ คือ อำเภอกระบุรี อำเภอละอุ่น อำเภอเมืองระนอง อำเภอกะเปอร์ และอำเภอสุข
สำราญ  
  2) หมู่บ้าน (U2) ได้แก่ หมู่บ้านหรือที่ดินจัดสรรร้าง หมู่บ้านบนพื้นราบ และหมู่บ้าน
ชาวเล มีเนื้อที่ 124 26,958 และ 59 ไร่ หรือร้อยละ  0.01 1.31 และ 0.00 ของเนื้อที่จังหวัด  
  3) สถานที่ราชการและสถาบันต่าง ๆ (U3) ได้แก่ สถานที่ราชการและสถาบันต่าง ๆ มี
เนื้อที่ 8,290 ไร่ หรือร้อยละ 0.40 ของเนื้อที่จังหวัด ได้แก่ สถานที่ราชการ โรงพยาบาล มหาวิทยาลัย 
โรงเรียน และวัดต่าง ๆ  
  4) สถานีคมนาคม (U4) ได้แก่ สนามบิน ท่าเรือ และถนน มีเนื้อที่ 2 ,012 192 และ 
5,057 ไร่ หรือร้อยละ 0.10 0.01 และ 0.25 ของเนื้อที่จังหวัด 



191 
 

  5) ย่านอุตสาหกรรม (U5) มีเนื้อที่ 2,233 ไร่ หรือร้อยละ 0.10 ของเนื้อที่จังหวัด ได้แก่ 
โรงงานอุตสาหกรรม ลานตากและแหล่งรับซื้อทางการเกษตร และพื้นที่อุตสาหกรรมร้าง มีเนื้อที่ 2,097 
102 และ 34 ไร ่หรือร้อยละ 0.10 0.00 และ 0.00 ของเนื้อที่จังหวัด 
  6) สิ่งปลูกสร้างอื่น ๆ (U6) มีเนื้อที่ 2,258 ไร่ หรือร้อยละ 0.11 ของเนื้อที่จังหวัด 
ประกอบด้วย สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ รีสอร์ท โรงแรม เกสต์เฮ้าส์ สุสาน ป่าช้า และสถานีบริการน้ำมัน 
มีเนื้อที่ 848 1,000 381 และ 29 ไร่ หรือร้อยละ 0.04 0.05 0.02 และ 0.00 ของเนื้อที่จังหวัด  
 2.18.2 พื้นที่เกษตรกรรม (A) มีเนื้อที่ 749,116 ไร่ หรือร้อยละ 36.36 ของเนื้อที่จังหวัด 
ประกอบด้วยพื้นที่นา พืชไร่ ไม้ยืนต้น ไม้ผล พืชสวน ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์และโรงเรือนเลี้ยงสัตว์ และ
สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 
  1) พื้นที่นา (A1) มีเนื้อที่ 2,442 ไร่ หรือร้อยละ 0.12 ของเนื้อที่จังหวัด ได้แก่ นาข้าว 
มีเนื้อที่ 970 ไร่ หรือร้อยละ 0.05 ของเนื้อที่จังหวัด และนาร้าง มีเนื้อที่ 1 ,472 ไร่ หรือร้อยละ 0.07 
ของเนื้อที่จังหวัด 
  2) พืชไร่ (A2) มีเนื้อที่ 175 ไร่ หรือร้อยละ 0.01 ของเนื้อที่จังหวัด ส่วนใหญ่เป็น
สับปะรด มีเนื้อที่ 152 ไร่ หรือ 0.01 ของเนื้อที่จังหวัด 
  3) ไม้ยืนต้น (A3) มีเนื้อที่ 672,530 ไร่ หรือร้อยละ 32.63 ของเนื้อที่จังหวัด ได้แก่ 
ยางพารา ปาล์มน้ำมัน กาแฟ และไม้ยืนต้นอื่น ๆ   
   (1) ยางพารา (A302) มีเนื้อที่ 433,165 ไร่ หรือร้อยละ 21.01 ของเนื้อที่จังหวัด  
  (2) ปาล์มน้ำมัน (A303) มีเนื ้อที ่ 197,377 ไร่ หรือร้อยละ 9.58 ของเนื้อที่
จังหวัด 
  (3) กาแฟ (A312) มีเนื้อที่ 23,970 ไร่ หรือร้อยละ 1.16 ของเนื้อที่จังหวัด  
  (4) ไม้ยืนต้นอื่น ๆ ได้แก่ สัก สนประดิพัทธ์ กระถิน กาแฟ หมาก กฤษณา ตะกู  
ไม้ยืนต้นผสม และไม่ยืนต้นรา้งหรือเสื่อมโทรม มีเนื้อที ่18,018 ไร่ หรือรอ้ยละ 0.88 ของเนื้อที่จังหวัด 
  4)  ไม้ผล (A4) มีเนื้อที่ 60,443 ไร่ หรือร้อยละ 2.94 ของเนื้อที่จังหวัด ได้แก่ ทุเรียน 
มะม่วงหิมพานต ์มังคุด และไม้ผลอื่นๆ 
  (1) ทุเรียน (A403) มีเนื้อที่ 19,396 ไร่ หรือร้อยละ 0.94 ของเนื้อที่จังหวัด 
  (2) มะม่วงหิมพานต์ (A408) มีเนื้อที่ 5,651 ไร่ หรือร้อยละ 0.27 ของเนื้อที่
จังหวัด 
  (3) มังคุด (A419) มีเนื้อที่ 3,592 ไร่ หรือร้อยละ 0.18 ของเนื้อที่จังหวัด 
  (4) ไม้ผลอื่น ๆ ได้แก่ ไม้ผลผสม ส้ม เงาะ มะพร้าว มะม่วง กล้วย ขนุน ลางสาด 
ลองกอง มะนาว และไม้ผลร้างหรือเสื่อมโทรม มีเนื้อที่ 31,804 ไร่ หรือร้อยละ 1.55 ของเนื้อที่จังหวัด   
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  5) พืชสวน (A5) มีเนื้อที่ 159 ไร ่หรือร้อยละ 0.01 ของเนื้อที่จังหวัด ได้แก่ พืชผัก ไม้ดอก 
ไม้ประดับ และพืชสวนผสม 
  6) ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์และโรงเรือนเลี้ยงสัตว์ (A7) มีเนื้อที่ 1,132 ไร่ หรือร้อยละ 0.05 
ของเนื้อที่จังหวัด ได้แก่ ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์ โรงเรือนเลี้ยงสัตว์ปีก โรงเรือนเลี้ยงสุกร และโรงเรือนร้าง 
   (1) ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์ (A701) มีเนื้อที่ 515 ไร่ หรือร้อยละ 0.02 ของเนื้อที่
จังหวัด 
   (2) โรงเรือนเลี้ยงสัตว์ปีก (A703) มีเนื้อที่ 448 ไร่ หรือร้อยละ 0.02 ของเนื้อที่
จังหวัด 
   (3) โรงเรือนเลี้ยงสุกร (A704) มีเนื้อที่ 133 ไร่ หรือร้อยละ 0.01 ของเนื้อที่
จังหวัด 
   (4) โรงเรือนร้าง (A700) มีเนื้อที่ 36 ไร่ หรือร้อยละ 0.00 ของเนื้อที่จังหวัด 
  7) สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (A9) มีเนื้อที ่12,235 ไร่ หรือร้อยละ 0.60 ของเน้ือที่
จังหวัด ประกอบด้วย สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำผสม สถานที่เพาะเลี้ยงปลา สถานที่เพาะเลี้ยงกุ้ง สถานที่
เพาะเลี้ยงป ูหอย และสถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำร้าง  
  (1) สถานที่เพาะเลี้ยงกุ้ง (A903) มีเนื้อที่ 10,689 ไร่ หรือร้อยละ 0.52 ของเนื้อที่
จังหวัด  
  (2) สถานที่เพาะเลี้ยงปู หอย (A904) มีเนื้อที่ 543 ไร่ หรือร้อยละ 0.03 ของเนื้อที่
จังหวัด  
  (3) สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำอื่น ๆ ได้แก่ สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำผสม สถานที่
เพาะเลี้ยงปลา และสถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำร้าง มีเนื้อที่ 1,003 ไร่ หรือร้อยละ 0.05 ของเนื้อที่จังหวัด  
 2.18.3 พื้นที่ป่าไม้ (F) มีเนื้อที่ 1,149,472 ไร่ หรือร้อยละ 55.76 ของเนื้อที่จังหวัด ได้แก่  
ป่าไม่ผลัดใบรอสภาพฟื้นฟู ป่าไม่ผลัดใบสมบูรณ์ ป่าชายเลนรอสภาพฟื้นฟู ป่าชายเลนสมบูรณ์ ป่าปลูก
รอสภาพฟื้นฟู และป่าปลูกสมบูรณ์ มีเนื้อที่ 25,583 962,994 1,734 158,861 51 และ 249 ไร่ หรือ
ร้อยละ 1.24 46.72 0.08 7.71 0.00 และ 0.01 ของเนื้อที่จังหวัด 
 2.18.4 พื้นที่น้ำ (W) มีเนื้อที่ 82,688 ไร่ หรือร้อยละ 4.00 ของเนื้อที่จังหวัด ได้แก่  
  1) แหล่งน้ำธรรมชาติ (W1) เช่น แม่น้ำ ลำห้วย ลำคลอง หนอง บึง ทะเลสาบ มีเนื้อที่ 
71,030 ไร่ หรือร้อยละ 3.44 ของเนื้อที่จังหวัด 
  2) แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น (W2) เช่น อ่างเก็บน้ำ และบ่อน้ำในไร่นา มีเนื้อที่ 3 ,353 ไร่ 
หรือร้อยละ 0.16 ของเนื้อที่จังหวัด  
 2.18.5 พื้นที่เบ็ดเตล็ด (M) มีเนื ้อที ่ 25,682 ไร่ หรือร้อยละ 1.24 ของเนื้อที่จังหวัด เป็น 
ทุ่งหญ้าธรรมชาติ ทุ่งหญ้าสลับไม้พุ่มหรือไม้ละเมาะ ไผ่ป่า ไผ่หนาม พื้นที่ลุ่ม เหมืองเก่า บ่อขุดเก่า 
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เหมืองแร่ บ่อลูกรัง บ่อทราย บ่อดิน พื้นที่กองวัสดุ พื้นที่ถม หาดทราย และที่ ทิ้งขยะ มีเนื้อที่ 5,719 
11,436 59 1,081 2,035 3,115 14 493 654 78 321 636 และ 41 ไร่ หรือร้อยละ 0.28 0.55 0.00 
0.05 0.10 0.15 0.00 0.02 0.03 0.01 0.02 0.03 และ 0.00 ของเนื้อที่จังหวัด 
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ตารางที่ 18  สภาพการใช้ที่ดินจังหวัดระนอง ปี พ.ศ. 2564                                                           

                  
 
 

สัญลักษณ์  ประเภทการใช้ที่ดิน  
เนื้อที่ 

 ไร่   ร้อยละ  
U  พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง  54,320 2.64 

U101 ตัวเมืองและย่านการค้า                    7,137               0.35  
U200 หมู่บ้าน/ที่ดินจัดสรรร้าง                       124               0.01  
U201 หมู่บ้านบนพื้นราบ 26,958              1.31  
U203 หมู่บ้านชาวเล 59                   -    
U301 สถานที่ราชการและสถาบันต่าง ๆ 8,290              0.40  
U401 สนามบิน                    2,012               0.10  
U404 ท่าเรือ                       192               0.01  
U405 ถนน                    5,057               0.25  
U500 พื้นที่อุตสาหกรรมร้าง                           34                    -    
U502 โรงงานอุตสาหกรรม                      2,097               0.10  
U503 ลานตากและแหล่งรับซื้อทางการเกษตร                       102                    -    
U601 สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ                        848               0.04  
U602 รีสอร์ท โรงแรม เกสต์เฮ้าส์ 1,000              0.05  
U603 สุสาน ป่าช้า                         381               0.02  
U605 สถานีบริการน้ำมัน                           29                    -    

A  พื้นที่เกษตรกรรม  749,116 36.36 
A1 พื้นที่นา 2,442          0.12  

A100 นาร้าง    1,472              0.07  
A101 นาข้าว 970              0.05  
A2  พืชไร่  175          0.01  

A201 พืชไร่ผสม   23                   -    
A205 สับปะรด                         152               0.01  
A3  ไม้ยืนต้น  672,530 32.63 

A300 ไม้ยืนต้นร้าง/เสื่อมโทรม 7,774 0.38 
A301 ไม้ยืนต้นผสม   6,485 0.31 
A302 ยางพารา   433,165 21.01 
A303 ปาล์มน้ำมัน 197,377 9.58 
A305 สัก 79 0.01 
A307 สนประดิพัทธ์                        195               0.01  
A308 กระถิน                          33                    -    

  



196 
 

ตารางที่ 18  (ต่อ) 

สัญลักษณ์  ประเภทการใช้ที่ดิน  
เนื้อที่ 

 ไร่   ร้อยละ  
A312 กาแฟ  23,970 1.16 
A317 หมาก 3,403              0.17  
A322 กฤษณา                           39                    -    
A323 ตะกู                            10                    -    
A4  ไม้ผล  60,443 2.94 

A400 ไม้ผลร้าง/เสื่อมโทรม 346              0.02  
A401 ไม้ผลผสม   27,315 1.33 
A402 ส้ม                            14                    -    
A403  ทุเรียน                  19,396               0.94  
A404 เงาะ                         145               0.01  
A405 มะพร้าว                      2,627               0.13  
A407 มะม่วง                            20                    -    
A408 มะม่วงหิมพานต์                    5,651               0.27  
A411 กล้วย                         477               0.02  
A416 ขนุน                            16                    -    
A419 มังคุด                    3,592               0.18  
A420 ลางสาด ลองกอง                        788               0.04  
A422 มะนาว                            56                    -    
A5  พืชสวน                  159               -    

A501 พืชสวนผสม                            26                    -    
A502 พืชผัก                            72                    -    
A503 ไม้ดอก  ไม้ประดับ                          61                    -    
A7  ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์และโรงเรือนเลี้ยงสัตว์                1,132           0.05  

A700 โรงเรือนร้าง                          36                    -    
A701 ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์                         515               0.02  
A703 โรงเรือนเลี้ยงสัตว์ปีก                        448               0.02  
A704 โรงเรือนเลี้ยงสุกร                        133               0.01  
A9  สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ               12,235           0.60  

A900 สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำร้าง                        931               0.05  
A901 สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำผสม                          14                    -    
A902 สถานที่เพาะเลี้ยงปลา                          58                    -    
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ตารางที่ 18  (ต่อ) 

สัญลักษณ์  ประเภทการใช้ที่ดิน  
เนื้อที่ 

 ไร่   ร้อยละ  
A903 สถานที่เพาะเลี้ยงกุ้ง                  10,689               0.52  
A904 สถานที่เพาะเลี้ยงปู หอย                       543               0.03  

F  พื้นที่ป่าไม ้ 1,149,472 55.76 
F100 ป่าไม่ผลัดใบรอสภาพฟื้นฟู 25,583 1.24 
F101 ป่าไม่ผลัดใบสมบูรณ์ 962,994 46.72 
F300 ป่าชายเลนรอสภาพฟื้นฟู 1,734 0.08 
F301 ป่าชายเลนสมบูรณ์ 158,861 7.71 
F500 ป่าปลูกรอสภาพฟื้นฟู                            51                    -    
F501 ป่าปลูกสมบูรณ์                         249               0.01  
W  พื้นที่น้ำ  82,688        4.00  

W101 แม่น้ำ ลำห้วย ลำคลอง 70,760              3.43  
W102 หนอง บึง ทะเลสาบ 270              0.01  
W103 ทะเล 8,305              0.40  
W201 อ่างเก็บน้ำ  1,848              0.09  
W202 บ่อน้ำในไร่นา   1,505              0.07  

M  พื้นที่เบ็ดเตล็ด  25,682        1.24  
M101 ทุ่งหญ้าธรรมชาติ                      5,719               0.28  
M102 ทุ่งหญ้าสลับไม้พุ่ม/ไม้ละเมาะ 11,436 0.55 
M103 ไผ่ป่า ไผ่หนาม 59                   -    
M201 พื้นที่ลุ่ม                    1,081               0.05  
M300 เหมืองเก่า บ่อขุดเก่า 2,035              0.10  
M301 เหมืองแร่   3,115              0.15  
M302 บ่อลูกรัง                          14                    -    
M303 บ่อทราย                          493               0.02  
M304 บ่อดิน                        654               0.03  
M401 พื้นที่กองวัสดุ                          78                    -    
M405 พื้นที่ถม                          321               0.02  
M601 หาดทราย                       636               0.03  
M701 ที่ทิ้งขยะ                                41                    -    

รวมทั้งหมด     2,061,278     100.00  
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ตารางที่ 18  (ต่อ) 

สัญลักษณ์  ประเภทการใช้ที่ดิน  
เนื้อที่ 

 ไร่   ร้อยละ  
M701 ที่ทิ้งขยะ                                41                    -    

รวมทั้งหมด     2,061,278     100.00  

ที่มา: จากการวิเคราะห์โดยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ กลุ่มวิเคราะห์สภาพการใช้ที่ดิน  
        กองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน 

2.19 สภาพการใช้ที่ดินจังหวัดราชบุรี  ปี พ.ศ. 2564 

 จังหวัดราชบุรี มีเนื้อที่ทั้งหมด 3,247,789 ไร่  สามารถจำแนกประเภทการใช้ที่ดินได้ออกเป็น 5 
ประเภท คือ พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง (U) มีเนื้อที่ 299,006 ไร่ หรือร้อยละ 9.20 ของเนื้อที่จังหวัด 
พื้นที่เกษตรกรรม (A) มีเนื้อที่ 1,646,039 ไร่ หรือร้อยละ 50.71 ของเนื้อที่จังหวัด พื้นที่ป่าไม้ (F) มีเนื้อที่ 
1,082,754 ไร่ หรือร้อยละ 33.34 ของเนื้อที่จังหวัด พื้นที่น้ำ (W) มีเนื้อที่ 67,146 ไร่ หรือร้อยละ 2.06 
ของเนื้อที่จังหวัด และพื้นที่เบ็ดเตล็ด (M) มีเนื้อที่ 152,844 ไร่ หรือร้อยละ 4.69 ของเนื้อที่จังหวัด โดย
การใช้ประโยชน์ในพื้นที่แต่ละประเภทมีรายละเอียด (ภาพที่ 19 และตารางที่ 19) ดังนี ้
 2.19.1 พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง (U) มีเนื้อที่ 299,006 ไร่ หรือร้อยละ 9.20 ของเนื้อที่

จังหวัด ประกอบด้วยตัวเมืองและย่านการค้า หมู่บ้าน/ที่ดินจัดสรรร้าง หมู่บ้านบนพื้นราบ สถานที่

ราชการและสถาบันต่างๆ สถานีคมนาคม ถนน นิคมอุตสาหกรรม โรงงานอุตสาหกรรม ลานตากและ

แหล่งรับซื้อทางการเกษตร สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ สุสาน ป่าช้า ศูนย์อพยพ สถานีบริการน้ำมัน และ

สนามกอล์ฟ 

 1) ตัวเมืองและย่านการค้า (U1) มีเนื้อที่ 18,887 ไร่ หรือร้อยละ 0.58 ของเนื้อที่

จังหวัด ประกอบด้วย 10 อำเภอ คือ อำเภอจอมบึง อำเภอดำเนินสะดวก อำเภอบางแพ อำเภอบ้านคา 

อำเภอบ้านโป่ง อำเภอปากท่อ อำเภอโพธาราม อำเภอเมืองราชบุรี อำเภอวัดเพลง และอำเภอสวนผึ้ง 

  2) หมู่บ้าน (U2) มีเนื ้อที ่ 179,001 ไร่ หรือร้อยละ 5.51 ของเนื้อที ่จังหวัด ได้แก่ 

หมู่บ้านบนพื้นราบ มีเนื้อที่ 178,190 ไร่ หรือร้อยละ 5.49 ของเนื้อที่จังหวัด ส่วนใหญ่เป็นที่อยู่อาศัย

ของประชาชนซึ่งกระจายตัวอยู่ทั่วไปในทุกอำเภอ และมีหมู่บ้าน ที่ดินจัดสรรร้า ง มีเนื้อที่ 811 ไร่หรือ

ร้อยละ 0.02 

 3) สถานที่ราชการและสถาบันต่าง ๆ (U3) มีเนื้อที่ 38,068 ไร่ หรือร้อยละ 1.17 ของ

เนื้อที่จังหวัด ได้แก่ สถานที่ราชการและสถาบันต่าง ๆ เช่น สถานที่ราชการ โรงพยาบาล โรงเรียน วัด
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ต่าง ๆ เป็นต้น มีเนื้อที่ 37,636 ไร่ หรือร้อยละ 1.16 ของเนื้อที่จังหวัด และมีสถานที่ราชการและสถาบนั

ต่าง ๆ ร้าง เนื้อที่ 432 ไร่ หรือร้อยละ 0.01 ของเนื้อที่จังหวัด 

 4) สถานีคมนาคม (U4) มีเนื ้อที ่ 13,352 ไร่ หรือร้อยละ 0.41 ของเนื้อที ่จังหวัด 

เส้นทางคมนาคมที่สำคัญ ได้แก่ สนามบิน มีเนื้อที่ 248 ไร่ หรือร้อยละ 0.01 ถนน มีเนื้อที่ 13 ,104 ไร่ 

หรือร้อยละ 0.40 ของเนื้อที่จังหวัด  

 5) พื้นที่อุตสาหกรรม (U5) มีเนื้อที่ 31,258 ไร่ หรือร้อยละ 0.96 ของเนื้อที่จังหวัด 

ได้แก่ พื ้นที ่อุตสาหกรรมร้าง มีเนื ้อที ่ 290 ไร่ หรือร้อยละ 0.01 นิคมอุตสาหกรรมและโรงงาน

อุตสาหกรรม มีเนื้อที่ 1,347 และ 28,704 ไร่ หรือร้อยละ 0.04 และ 0.88 ของเนื้อที่จังหวัด ลานตาก

และแหล่งรับซื้อทางการเกษตร มีเนื้อที่ 917 หรือร้อยละ 0.03 

 6) พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้างอื่น ๆ มีเนื้อที่ 18,440 ไร่ หรือร้อยละ 0.57 ของเนื้อที่

จังหวัด ประกอบด้วย สถานที่ร้าง สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ รีสอร์ท โรงแรม เกสต์เฮ้าส์ สุสาน ป่าช้า 

ศูนย์อพยพ สถานีบริการน้ำมัน และสนามกอล์ฟ  

 2.19.2 พื้นที่เกษตรกรรม (A) มีเนื้อที่ 1,646,039 ไร่ หรือร้อยละ 50.71 ของเนื้อที่จังหวัด 

ประกอบด้วยพื้นที่นา พืชไร่ ไม้ยืนต้น ไม้ผล พืชสวน ทุ่งหญ้าและโรงเรือนเลี้ยงสัตว์ พืชน้ำ สถานที่

เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ และเกษตรผสมผสาน/ไร่นาสวนผสม 

 1) พื้นที่นา (A1) มีเนื้อที่ 327,039 ไร่ หรือร้อยละ 10.07 ของเนื้อที่จังหวัด ได้แก่ นา

ร้าง มีเนื้อที่ 12,593 ไร่ หรือร้อยละ 0.39 นาข้าว มีเนื้อที่ 314 ,446 ไร่ หรือร้อยละ 9.68 ของเนื้อที่

จังหวัด มีพื้นที่ปลูกมากในอำเภอโพธาราม อำเภอเมืองราชบุรี อำเภอปากท่อ อำเภอบ้านโป่ง อำเภอ

จอมบึง อำเภอวัดเพลง อำเภอบางแพ อำเภอสวนผึ้ง อำเภอดำเนินสะดวก และอำเภอบ้านคา  

 2) พืชไร่ (A2) มีเนื้อที่ 584,406 ไร่ หรือร้อยละ 18.00 ของเนื้อที่จังหวัด พืชเศษฐกิจที่

สำคัญของจังหวัด ได้แก่ อ้อย สับปะรด มันสำปะหลัง และพืชไร่อื่น ๆ  

  (1) อ้อย (A203) มีเนื้อที่ 306,769 ไร่ หรือร้อยละ 9.45 ของเนื้อที่จังหวัด มี

พื้นที่ปลูกมากในเขตอำเภอจอมบึง อำเภอโพธาราม อำเภอบ้านโป่ง อำเภอเมืองราชบุรี อำเภอสวนผึ้ง 

อำเภอบ้านคา และอำเภอบางแพ 

  (2) สับปะรด (A205) มีเนื้อที่ 137,026 ไร่ หรือร้อยละ 4.22 ของเนื้อที่จังหวัด 

มีพื้นที่ปลูกอยู่ในอำเภอบ้านคา อำเภอปากท่อ อำเภอจอมบึง อำเภอสวนผึ้ง และอำเภอเมืองราชบุรี  
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  (3) มันสำปะหลัง (A204) มีเนื้อที่ 111,003 ไร่ หรือร้อยละ 3.42 ของเนื้อที่

จังหวัด มีพื้นที่ปลูกอยู่ในอำเภอจอมบึง อำเภอสวนผึ้ง อำเภอปากท่อ อำเภอเมืองราชบุรี อำเภอ

โพธาราม อำเภอบ้านโป่ง และอำเภอบางปะกง  

  (3) พืชไร่อื่น ๆ มีเนื้อที่ 29,608 ไร่ หรือร้อยละ 0.91 ของเนื้อที่จังหวัด ได้แก่

ข้าวโพด มันเทศ แตงโม ว่านหางจระเข้ พริก เผือก พืชไร่ผสมและไร่ร้าง  

 3) ไม้ยืนต้น (A3) มีเนื้อที่ 207,328 ไร่ หรือร้อยละ 6.39 ของเนื้อที่จังหวัด โดยส่วน

ใหญ่ที่ปลูก ได้แก่ ยูคาลิปตัส ยางพารา ปาล์มน้ำมัน สัก และไม้ยืนต้นอื่น ๆ  

  (1) ยูคาลิปตัส (A304) มีเนื้อที่ 81,770 ไร่ หรือร้อยละ 2.52 ของเนื้อที่จังหวัด

ส่วนใหญ่ปลูกอยู่ในอำเภอจอมบึง อำเภอสวนผึ้ง อำเภอปากท่อ อำเภอเมืองราชบุรี  อำเภอบ้านคา 

อำเภอโพธาราม และอำเภอบ้านโป่ง 

  (2) ยางพารา (A302) มีเนื้อที่ 60,545 ไร่ หรือร้อยละ 1.86 ของเนื้อที่จังหวัด

ส่วนใหญ่ปลูกอยู่ในอำเภอสวนผึ้ง อำเภอบ้านคา อำเภอปากท่อ อำเภอจอมบึง อำเภอโพธาราม อำเภอ

เมืองราชบุรี  และอำเภอบ้านโป่ง 

  (3) ปาล์มน้ำมัน (A303) มีเนื้อที่ 28,712 ไร่ หรือร้อยละ 0.88 ของเนื้อที่จังหวัด

ส่วนใหญ่ปลูกอยู่ในอำเภอจอมบึง อำเภอสวนผึ้ง อำเภอบ้านคา อำเภอปากท่อ อำเภอโพธาราม อำเภอ

เมืองราชบุรี  อำเภอดำเนินสะดวก อำเภอบ้านโป่ง และอำเภอบางแพ 

  (4) ไม้ยืนต้นผสม (A301) มีเนื้อที่ 9,659 ไร่ หรือร้อยละ 0.30 ของเนื้อที่จังหวัด  

  (5) ไม้ยืนต้นร้าง/เสื่อมโทรม (A300) มีเนื้อที่ 9,045 ไร่ หรือร้อยละ 0.28 ของ

เนื้อที่จังหวัด  

(6) สัก (A305) มีเนื้อที่ 8,963 ไร่ หรือร้อยละ 0.28 ของเนื้อที่จังหวัด 

 (7) สนประดิพัทธ์ (A307) มีเนื้อที่ 4,508 ไร่ หรือร้อยละ 0.14 ของเนื้อที่จังหวัด  

(8) ไผ่ปลูกเพื่อการค้า (A315) มีเนื้อที่ 2,535 ไร่ หรือร้อยละ 0.08 ของเนื้อที่

จังหวัด 

  (9) ไม้ยืนต้นอื่น ๆ มีเนื้อที่ 1,591 ไร่ หรือร้อยละ 0.05 ของเนื้อที่จังหวัด ได้แก่ 

สะเดา กระถิน ประดู่ กาแฟ หมาก มะฮอกกานี กฤษณา และตะกู  

 4) ไม้ผล (A4) มีเนื้อที่ 301,761 ไร่ หรือร้อยละ 2.53 ของเนื้อที่จังหวัด ไม้ผลที่เป็นพืช

เศรษฐกิจของจังหวัด ได้แก่ มะม่วง มะพร้าว ไม้ผลผสม และไม้ผลอื่นๆ 
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  (1) มะพร้าว (A405) มีเนื้อที่ 135,719 ไร่ หรือร้อยละ 4.18 ของเนื้อที่จังหวัด 

ส่วนใหญ่ปลูกกระจายอยู่ทั่วจังหวัด  

(2) ไม้ผลผสม (A401) มีเนื้อที่ 64,939 ไร่ หรือร้อยละ 2.00 ของเนื้อที่จังหวัด

ส่วนใหญ่ปลูกกระจายอยู่ทั่วจังหวัด 

  (3) มะม่วง (A407) มีเนื้อที่ 28,474 ไร่ หรือร้อยละ 0.88 ของเนื้อที่จังหวัด ส่วน

ใหญ่ปลูกกระจายอยู่ทั่วจังหวัด  

  (4) ไม้ผลอื่น ๆ มีเนื้อที่ 72,629 ไร่ หรือร้อยละ 2.25 ของเนื้อที่จังหวัด ได้แก่ 

มะนาว ชมพู่ ฝรั่ง กล้วย ลำไย ละมุด มะละกอ มะขามเทศ มะขาม มะม่วงหิมพานต์ พุทรา ทุเรียน ส้ม

แก้วมังกร ขนุน ส้มโอ ลิ้นจี่ น้อยหน่า ลางสาด ลองกอง เงาะ กระท้อน มะปราง มะยงชิด และไม้ผล

ร้าง/เสื่อมโทรม 

 5) พืชสวน (A5) มีเน ื ้อท ี ่  102 ,709 ไร ่  หร ือร ้อยละ 3 .16 ของเน ื ้อท ี ่จ ังหวัด 

ประกอบด้วย พืชผัก ไม้ดอกไม้ประดับ องุ่น เห็ด นาหญ้า หน่อไม้ฝรั่ง แคนตาลูป กระเจี๊ยบเขียว สตรอ

เบอรี่ พืชสวนผสม และพืชสวนร้าง/เสื่อมโทรม  

 6) ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์และโรงเรือนเลี้ยงสัตว์ (A7) มีเนื้อที่ 56,279 ไร่ หรือร้อยละ 1.73 

ของเนื้อที่จังหวัด ได้แก่ ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์ โรงเรือนเลี้ยงสุกร โรงเรือนเลี้ยงสัตว์ปีก โรงเรือนเลี้ยงโค 

กระบือ และม้า และโรงเรือนร้าง  

7) พืชน้ำ (A8) มีเนื้อที่ 349 ไร่ หรือร้อยละ 0.01 ของเนื้อที่จังหวัด ได้แก่ บัว ผักบุ้ง 

 8) สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (A9) มีเนื้อที่ 65,678 ไร่ หรือร้อยละ 2.03 ของเนื้อที่

จังหวัด ประกอบด้วย สถานที่เพาะเลี้ยงกุ้ง สถานที่เพาะเลี้ยงปลา สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำผสม ฟาร์ม

จระเข้ และสถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำร้าง 

 9) เกษตรผสมผสาน/ไร่นาสวนผสม (A0) มีเนื้อที่ 490 ไร่ หรือร้อยละ 0.01 ของเนื้อที่

จังหวัด 

  2.19.3 พื ้นที ่ป ่าไม้ (F) มีเนื ้อที ่ 1 ,082,754 ไร่ หรือร้อยละ 33.34 ของเนื ้อที ่จ ังหวัด 

ประกอบด้วย ป่าไม่ผลัดใบรอสภาพฟื้นฟู ป่าไม่ผลัดใบสมบูรณ์ ป่าผลัดใบรอสภาพฟื้นฟู ป่าผลัดใบ

สมบูรณ์ และป่าปลูกสมบูรณ์ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นป่าผลัดใบสมบูรณ์ มีเนื้อที่ 706 ,644 ไร่ หรือร้อยละ 

21.76 ของเนื้อที่จังหวัด  
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 2.19.4 พื้นที ่น้ำ (W) จังหวัดราชบุรีมีแหล่งน้ำมากมายหลายประเภท กระจายอยู ่ทั ่วไป 

ทุกอำเภอ มีเนื้อที่ 67,146 ไร่ หรือร้อยละ 2.06 ของเนื้อที่จังหวัด ได้แก่  

 1) แหล่งน้ำธรรมชาติ (W1) เช่น แม่น้ำ ลำห้วย ลำคลอง และหนอง บึง ทะเลสาบ  

มีเนื้อที่ 22,569 ไร่ หรือร้อยละ 0.70 ของเนื้อที่จังหวัด  

 2) แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น (W2) เช่น อ่างเก็บน้ำ บ่อน้ำในไร่นา และคลองชลประทาน  

มีเนื้อที่ 44,577 ไร่ หรือร้อยละ 1.36 ของเนื้อที่จังหวัด  

 2.19.5 พื้นที่เบ็ดเตล็ด (M) ในจังหวัดราชบุรีมีเนื้อที่ 152,844 ไร่ หรือ ร้อยละ 4.69 ของเนื้อที่

จังหวัด กระจายอยู่ทั่วไปทุกอำเภอ โดยอาจจะเป็นทุ่งหญ้าสลับไม้พุ่ม/ไม้ละเมาะ ทุ่งหญ้าธรรมชาติ 

พื้นที่ลุ่ม เหมืองเก่า บ่อขุดเก่า เหมืองแร่ บ่อลูกรัง บ่อทราย บ่อดิน พื้นที่กองวัสดุ พื้นที่ถม และที่ทิ้งขยะ  

  



㈎Ḏᜎ㔎䠎 㤀  ⨎㈎ḎĎ㈎⌎䌎௷ᜎ㔎䠎ᐎ㐎ᤎࠎㄎ⬎✎ㄎᐎ⌎㈎ᨎ㠎⌎㔎 ᬎ˷ Ḏ⸀⠎⸀ ㈀㔀㘀㐀
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ตารางที่ 19  สภาพการใช้ที่ดินจังหวัดราชบุร ีปี พ.ศ. 2564                                                           

                  
 
 

สัญลักษณ์  ประเภทการใช้ที่ดิน  
เนื้อที่ 

 ไร่   ร้อยละ  
U  พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง                299,006         9.20  

U101 ตัวเมืองและย่านการค้า                18,887               0.58  
U200 หมู่บ้าน/ที่ดินจัดสรรร้าง          811               0.02  
U201 หมู่บ้านบนพื้นราบ   178,190               5.49  
U300 สถานที่ราชการและสถาบันต่าง ๆ ร้าง 432               0.01  
U301 สถานที่ราชการและสถาบันต่าง ๆ 37,636               1.16  
U401 สนามบิน 248               0.01  
U405 ถนน 13,104               0.40  
U500 พื้นที่อุตสาหกรรมร้าง  290               0.01  
U501 นิคมอุตสาหกรรม  1,347               0.04  
U602 รีสอร์ท โรงแรม เกสต์เฮ้าส์                 126  0.00 
U603 สุสาน ป่าช้า                     82  0.00 
U502 โรงงานอุตสาหกรรม   28,704               0.88  
U503 ลานตากและแหล่งรับซื้อทางการเกษตร 917               0.03  
U600 สถานที่ร้าง 77                    -    
U601 สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ  3,464               0.11  
U602 รีสอร์ท โรงแรม เกสต์เฮ้าส์ 7,825               0.24  
U603 สุสาน ป่าช้า   2,820               0.09  
U604 ศูนย์อพยพ   255               0.01  
U605 สถานีบริการน้ำมัน  415               0.01  
U700 สนามกอล์ฟร้าง 300               0.01  
U701 สนามกอล์ฟ 3,284               0.10  

A  พื้นที่เกษตรกรรม             1,646,039       50.71  
A1 พื้นที่นา                    327,039          10.07  

A100 นาร้าง    12,593 0.39 
A101 นาข้าว 314,446 9.68 
A2  พืชไร่                     584,406          18.00  

A200 ไร่ร้าง   25,554               0.79  
A201 พืชไร่ผสม   107                    -    
A202 ข้าวโพด 2,761               0.09  
A203 อ้อย  306,769               9.45  
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ตารางที่ 19  (ต่อ) 

สัญลักษณ์  ประเภทการใช้ที่ดิน  
เนื้อที่ 

 ไร่   ร้อยละ  
A204 มันสำปะหลัง   111,003              3.42  
A205 สับปะรด   137,026               4.22  
A219 มันเทศ 44                    -    
A220 แตงโม   979               0.03  
A225 ว่านหางจระเข้   27                    -    
A229 พริก   96                    -    
A236 เผือก  40                    -    
A3  ไม้ยืนต้น                     207,328           6.39  

A300 ไม้ยืนต้นร้าง/เสื่อมโทรม 9,045               0.28  
A301 ไม้ยืนต้นผสม   9,659               0.30  
A302 ยางพารา   60,545               1.86  
A303 ปาล์มน้ำมัน   28,712               0.88  
A304 ยูคาลิปตัส   81,770               2.52  
A305 สัก   8,963               0.28  
A306 สะเดา   748               0.02  
A307 สนประดิพัทธ์  4,508               0.14  
A308 กระถิน 251               0.01  
A309 ประดู ่  69                    -    
A312 กาแฟ 20 

  

                  -    
A315 ไผ่ปลูกเพ่ือการค้า 2,535               0.08  
A317 หมาก   221               0.01  
A321 ยมหอม มะฮอกกานี 18                    -    
A322 กฤษณา  71                    -    
A323 ตะกู 193               0.01  
A4  ไม้ผล                     301,761           9.31  

A400 ไม้ผลร้าง/เสื่อมโทรม 12,328               0.38  
A401 ไม้ผลผสม   64,939               2.00  
A402 ส้ม   434               0.01  
A403  ทุเรียน 516               0.02  
A404 เงาะ   58                    -    
A405 มะพร้าว   135,719               4.18  
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ตารางที่ 19  (ต่อ) 

สัญลักษณ์  ประเภทการใช้ที่ดิน  
เนื้อที่ 

 ไร่   ร้อยละ  
A406 ลิ้นจี่   164               0.01  
A407 มะม่วง   28,474               0.88  
A408 มะม่วงหิมพานต์   804               0.02  
A409 พุทรา   535               0.02  
A410 น้อยหน่า   83                    -    
A411 กล้วย   8,786               0.27  
A412 มะขาม   1,840               0.06  
A413 ลำไย    3,838               0.12  
A414 ฝรั่ง   11,054               0.34  
A415 มะละกอ  2,365               0.07  
A416 ขนุน   378               0.01  
A417 กระท้อน   48                    -    
A418 ชมพู่   11,276               0.35  
A420 ลางสาด ลองกอง  59                    -    
A422 มะนาว   12,251               0.38  
A424 มะขามเทศ 1,906               0.06  
A426 แก้วมังกร   496               0.02  
A427 ส้มโอ 168               0.01  
A428 ละมุด 3,203               0.10  
A429 มะปราง มะยงชิด 39                    -    
A5  พืชสวน                     102,709          3.16  

A500 พืชสวนร้าง/เสื่อมโทรม 4,545               0.14  
A501 พืชสวนผสม   168               0.01  
A502 พืชผัก   89,120               2.74  
A503 ไม้ดอก ไม้ประดับ 6,115               0.19  
A504 องุ่น   1,924               0.06  
A506 สตรอเบอรี่ 11                    -    
A510 นาหญ้า 127                    -    
A512 แคนตาลูป 23                    -    
A513 กระเจี๊ยบเขียว 18                    -    
A514 หน่อไม้ฝรั่ง 25                    -    
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ตารางที่ 19  (ต่อ) 

สัญลักษณ์  ประเภทการใช้ที่ดิน  
เนื้อที่ 

 ไร่   ร้อยละ  
A515 เห็ด 633               0.02  
A7  ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์และโรงเรือนเลี้ยงสัตว์                       56,279           1.73  

A700 โรงเรือนร้าง 652               0.02  
A701 ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์   13,097               0.40  
A702 โรงเรือนเลี้ยงโค กระบือ และม้า 2,464               0.08  
A703 โรงเรือนเลี้ยงสัตว์ปีก  7,909               0.24  
A704 โรงเรือนเลี้ยงสุกร  32,157              0.99  
A8  พืชน้ำ                           349           0.01  

A803 บัว   301               0.01  
A806 ผักบุ้ง 48                    -    
A9  สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ                        65,678           2.03  

A900 สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำร้าง  5,056               0.16  
A901 สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำผสม 174               0.01  
A902 สถานที่เพาะเลี้ยงปลา 25,170               0.77  
A903 สถานที่เพาะเลี้ยงกุ้ง  35,262               1.09  
A905 ฟาร์มจระเข้ 16                    -    
A0  เกษตรผสมผสาน/ไร่นาสวนผสม  490           0.01  

A001 เกษตรผสมผสาน/ไร่นาสวนผสม 490               0.01  
F  พื้นที่ป่าไม ้            1,082,754       33.34  

F100 ป่าไม่ผลัดใบรอสภาพฟื้นฟู   1,410               0.04  
F101 ป่าไม่ผลัดใบสมบูรณ์   348,173             10.72  
F200 ป่าผลัดใบรอสภาพฟื้นฟู   26,507               0.82  
F201 ป่าผลัดใบสมบูรณ์   706,644             

F10121.76  F501 ป่าปลูกสมบูรณ์   20                    -    
W  พื้นที่น้ำ                 67,146         2.06  

W101 แม่น้ำ ลำห้วย ลำคลอง 19,346               0.60  
W102 หนอง บึง ทะเลสาบ 3,223               0.10  
W201 อ่างเก็บน้ำ  18,311               0.56  
W202 บ่อน้ำในไร่นา   18,625               0.57  
W203 คลองชลประทาน  7,641               0.23  
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ตารางที่ 19  (ต่อ) 

สัญลักษณ์  ประเภทการใช้ที่ดิน  
เนื้อที่ 

 ไร่   ร้อยละ  
M  พื้นที่เบ็ดเตล็ด                152,844         4.69  

M101 ทุ่งหญ้าธรรมชาติ   21,121               0.65  
M102 ทุ่งหญ้าสลับไม้พุ่ม/ไม้ละเมาะ 72,961              2.25  
M201 พื้นที่ลุ่ม 8,828               0.27  
M300 เหมืองเก่า บ่อขุดเก่า 16,712               0.51  
M301 เหมืองแร่   3,597               0.11  
M302 บ่อลูกรัง    9,520               0.29  
M303 บ่อทราย    3,958               0.12  
M304 บ่อดิน  7,083               0.22  
M401 พื้นที่กองวัสดุ 126                    -    
M405 พื้นที่ถม    8,911               0.27  
M701 ที่ทิ้งขยะ    27                    -    

รวมทั้งหมด            3,247,789     100.00  

ที่มา: จากการวิเคราะห์โดยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ กลุ่มวิเคราะห์สภาพการใช้ที่ดิน  

       กองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน 
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2.20 สภาพการใช้ที่ดินจังหวัดลำปาง ปี พ.ศ. 2564 

 จังหวัดลำปาง  มีเนื้อที่ทั้งหมด 7,833,726 ไร่  สามารถจำแนกประเภทการใช้ที่ดินออกได้เป็น 5 
ประเภท คือ พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง (U) มีเนื้อที่ 313,663 ไร่ หรือร้อยละ 4.03 ของเนื้อที่จังหวัด 
พื้นที่เกษตรกรรม (A) มีเนื้อที่ 1,783,321 ไร่ หรือร้อยละ 22.74 ของเนื้อที่จังหวัด พื้นที่ป่าไม้ (F)  
มีเนื้อที่ 5,474,802 ไร่  หรือร้อยละ 69.88 ของเนื้อที่จังหวัด พื้นที่น้ำ (W) มีเนื้อที่ 110,140 ไร่ หรือ
ร้อยละ 1.40 ของเนื ้อที ่จังหวัด และพื้นที ่เบ็ดเตล็ด (M) มีเนื ้อที ่ 151,800 ไร่ หรือร้อยละ 1.95  
ของเนื้อที่จังหวัด โดยการใช้ประโยชน์ในพื้นที่แต่ละประเภทมีรายละเอียด (ภาพที่ 20 และตารางที่ 20) 
ดังนี ้
 2.20.1 พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง (U) มีเนื้อที่ 313,663 ไร่ หรือร้อยละ 4.03 ของเนื้อที่

จังหวัด ประกอบด้วยหมู่บ้านบนพื้นราบ สถานที่ราชการและสถาบันต่างๆ ตัวเมืองและย่านการค้า 

โรงงานอุตสาหกรรม ถนน สุสาน ป่าช้า หมู่บ้านชาวไทยภูเขา และสนามกอล์ฟ 

 1) ตัวเมืองและย่านการค้า (U1) มีเนื้อที่ 29,026 ไร่ หรือร้อยละ 0.37 ของเนื้อที่

จ ังหว ัด ประกอบด้วยตัวอำเภอวังเหนือ อำเภอเม ืองปาน อำเภอแจ้ห่ ม อำเภองาว อำเภอ 

ห้างฉัตร อำเภอเมืองลำปาง อำเภอแม่เมาะ อำเภอเกาะคา อำเภอแม่ทะ อำเภอเสริมงาม อำเภอ  

สบปราบ อำเภอเถิน และอำเภอแม่พริก 

 2) หมู่บ้าน (U2) ได้แก่ หมู่บ้านบนพื้นราบ มีเนื้อที ่208,726 ไร่ หรือร้อยละ 2.67 ของ

เนื้อที่จังหวัด หมู่บ้านชาวไทยภูเขา มีเนื้อที่ 2,724 ไร่ หรือร้อยละ 0.04 ของเนื้อที่จังหวัด ส่วนใหญ่  

เป็นที่อยู่อาศัยของประชาชนซึ่งกระจายตัวอยู่ทั่วไปในทุกอำเภอ  

 3) สถานที่ราชการและสถาบันต่าง ๆ (U3) มีเนื้อที่ 39,931 ไร่ หรือร้อยละ 0.51  

ของเนื ้อที ่จ ังหวัด ได้แก่ สถานที ่ราชการและสถาบันต่าง ๆ เช่น หอประวัติศาสตร์นครลำปาง 

วิทยาลัยเทคนิคลำปาง และอุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน เป็นต้น 

 4) สถานีคมนาคม (U4) มีเนื้อที่ 7,330 ไร่ หรือร้อยละ 0.10 ของเนื้อที่จังหวัด เส้นทาง

คมนาคมที่สำคัญ ได้แก่ ถนน สนามบิน และสถานีรถไฟ เป็นต้น 

 5) ย่านอุตสาหกรรม (U5) มีเนื้อที่ 17,545 ไร่ หรือร้อยละ 0.22 ของเนื้อที่จังหวัด 

ได้แก่ โรงงานอุตสาหกรรม ลานตากและแหล่งรับซื้อทางการเกษตรและโรงงานอุตสาหกรรมร้าง เป็นต้น  
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 6) พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้างอื่น ๆ มีเนื้อที่ 7,543 ไร่ หรือร้อยละ 0.11 ของเนื้อที่

จ ังหวัด ประกอบด้วยสุสาน ป่าช ้า สถานที ่พ ักผ ่อนหย่อนใจ สนามกอล์ฟ  ร ีสอร ์ท,โรงแรม, 

เกสต์เฮ้าส์ สถานที่ร้าง(รีสอร์ท,ค่ายเยาวชนร้าง) และสถานีบริการน้ำมัน เป็นต้น 

 2.20.2 พื้นที่เกษตรกรรม (A) มีเนื้อที่ 1,783,321 ไร่ หรือร้อยละ 22.74 ของเนื้อที่จังหวัด 

ประกอบด้วยพื้นที่นา พืชไร่ ไม้ยืนต้น ไม้ผล พืชสวน ทุ่งหญ้าและโรงเรือนเลี้ยงสัตว์ และสถานที่

เพาะเลี้ยงสัตวน้์ำ และเกษตรผสมผสาน/ไร่นาสวนผสม 

 1) พื้นที่นา (A1) มีเนื้อที่ 613,964 ไร่ หรือร้อยละ 7.84 ของเนื้อที่จังหวัด ได้แก่   

นาข้าว มีเนื้อที่ 601,881 ไร่ หรือร้อยละ 7.68 ของเนื้อที่จังหวัด นาร้าง มีเนื้อที่ 7,546 ไร่ หรือร้อยละ 

0.10 ของเนื้อที่จังหวัด  

 2) พืชไร่ (A2) มีเนื ้อที่ 633,418  ไร่ หรือร้อยละ 8.08 ของเนื ้อที ่จังหวัด ได้แก่ 

ข้าวโพด มันสำปะหลัง ไร่ร้าง สับปะรดและข้าวไร่ เป็นต้น  

 (1) ข้าวโพด (A202) มีเนื้อที่ 442,103 ไร่ หรือร้อยละ 5.64 ของเนื้อที่จังหวัด  

ปลูกมากในอำเภอเกาะคา อำเภอเสริมงามและอำเภอห้างฉัตร เป็นต้น  

 (2) มันสำปะหลัง (A204) มีเนื ้อที ่ 75,806 ไร่ หรือร้อยละ 0.97 ของเนื้อที่

จังหวัด ปลูกมาในอำเภอวังเหนือ อำเภอห้างฉัตรและอำเภอเสริมงาม เป็นต้น 

 (3) ไร่ร้าง (A200) มีเนื้อที่ 41,944 ไร่ หรือร้อยละ 0.54 ของเนื้อที่จังหวัด ส่วน

ใหญ่อยู่ในอำเภอแม่ทะ อำเภองามและอำเภอแม่พริก เป็นต้น 

 (4) สับปะรด (A205) มีเนื้อที่ 35,074 ไร่ หรือร้อยละ 0.45 ของเนื้อที่จังหวัด 

ปลูกมาในอำเภอเสริมงาม อำเภอวังเหนือและอำเภอห้างฉัตร เป็นต้น 

 (5) ข้าวไร่ (A126) มีเนื้อที่ 7,299 ไร่ หรือร้อยละ 0.09 ของเนื้อที่จังหวัด  

 3) ไม้ยืนต้น (A3) มีเนื้อที่  384,693 ไร่ หรือร้อยละ 4.91 ของเนื้อที่จังหวัด ได้แก่ สัก 

จามจุรี ยางพารา ยูคาลิปตัส และไผ่(ตง,หวานปลูกเพื่อการค้า)  

 (1) สัก (A305) มีเนื ้อที ่  205,837 ไร่ หรือร้อยละ 2.63 ของเนื ้อที ่จังหวัด  

ปลูกมากในเขตอำเภองาว อำเภอเมือง และอำเภอแม่ทะ  

 (2) จามจุรี (A318) มีเนื้อที่ 79,375 ไร่ หรือร้อยละ 1.01 ของเนื้อที่จังหวัด  

ปลูกมากในเขตอำเภอแม่เมาะ อำเภอสบปราบ และอำเภอแม่ทะ  
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 (3) ยางพารา (A302) มีเนื้อที่ 61,215 ไร่ หรือร้อยละ 0.78 ของเนื้อที่จังหวัด  

ปลูกมากในเขตอำเภอเมืองลำปาง อำเภอห้างฉัตร และอำเภอเกาะคา 

 (4) ยูคาลิปตัส (A304) มีเนื้อที่ 25,244 ไร่ หรือร้อยละ 0.32 ของเนื้อที่จังหวัด  

ปลูกมากในเขตอำเภอเมืองห้างฉัตร อำเภอสบปราบ และอำเภอแม่ทะ 

 (5) ไม้ยืนต้นอื่น ๆ ได้แก่ ไผ่ ไม้ยืนต้นผสม สะเดา ตะกู เป็นต้น พบกระจายตัว

อยู่ทั่วไปในทุกอำเภอ มีเนื้อที่รวม 13,022 ไร่ หรือร้อยละ 0.17 ของเนื้อที่จังหวัด 

 4) ไม้ผล (A4) มีเนื้อที่ 100,205 ไร่ หรือร้อยละ 1.26 ของเนื้อที่จังหวัด ได้แก่ มะม่วง 

กล้วย และไม้ผลอื่นๆ 

   (1) ลำไย (A413) มีเนื ้อที ่ 50,395 ไร่ หรือร้อยละ 0.64 ของเนื ้อที ่จังหวัด    

ปลูกมากในเขตอำเภอกะคา อำเภอเมืองปาน และอำเภอวังเหนือ 

 (2) มะม่วง (A407)  มีเนื้อที่  18,197 ไร่ หรือร้อยละ 0.23 ของเนื้อที่จังหวัด 

ส่วนใหญ่ปลูกอยู่ในอำเภอแจ้ห่ม อำเภองาวและอำเภอเกาะคา 

 (3) ไม้ผลผสม (A401) มีเนื้อที่  10,421 ไร่ หรือร้อยละ 0.23 ของเนื้อที่จังหวัด 

พบกระจายตัวอยู่ทั่วทั้งจังหวัด 

  5) พืชสวน (A5) มีเนื้อที่ 2,847 ไร่ หรือร้อยละ 0.04 ของเนื้อที่จังหวัดส่วนใหญ่เป็น

พืชที่ปลูกพืชผัก  

  6) ไร่หมุนเวียน (A6) มีเนื้อที่ 38,909 ไร่ หรือร้อยละ 0.49 ของเนื้อที่จังหวัด ได้แก่ 

ข้าวโพด ไร่ร้าง และข้าวไร่ พบกระจายอยู่ทั่วทุกอำเภอ  

  7) ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์และโรงเรือนเลี้ยงสัตว์ (A7) มีเนื้อที่ 7,220 ไร่ หรือร้อยละ 0.09

ของเนื้อที่จังหวัด ได้แก่ โรงเรือนเลี้ยงสัตว์ปีก โรงเรือนเลี้ยงโค กระบือ และม้า ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์และ

โรงเรือนเลี้ยงสุกร 

  8) พืชน้ำ มีเนื้อที่ 14 ไร่   ได้แก่ บัว ทั้งหมด 

 9) สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (A9) มีเนื้อที่  1,129 ไร่ หรือร้อยละ 0.02 ของเนื้อที่

จังหวัด ประกอบด้วย สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์ร้าง และสถานที่เพาะเลี้ยงกุ้ง 

 10) เกษตรผสมผสาน/ไร่นาสวนผสม มีเนื้อที่ 922 ไร่ หรือร้อยละ 0.01 ของเนื้อที่

จังหวัด 
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 2.20.3 พื้นที่ป่าไม้ (F) มีเนื้อที่  5,474,802 ไร่ หรือร้อยละ 69.88 ของเนื้อที่จังหวัด ได้แก่  

ป่าผลัดใบสมบูรณ์ มีเนื้อที่ 4,701,385 ไร่ หรือร้อยละ 60.01 ของเนื้อที่จังหวัด ป่าไม่ผลัดใบสมบูรณ์ 

687,731 ไร่ หรือร้อยละ 8.78 ของเนื้อที่จังหวัด ป่าผลัดใบรอสภาพฟื้นฟู มี เนื้อที่ 84,808ไร่ หรือ 

ร้อยละ 1.08 ของเนื้อที่จังหวัด ป่าไม่ผลัดใบรอสภาพฟื้นฟู มีเนื้อที่ 573 ไร่ หรือร้อยละ 0.01 ของเนื้อที่

จังหวัด และป่าปลูกสมบูรณ์ มีเนื้อที่ 305 ไร่ 

2.20.4 พื้นที่น้ำ (W) มีเนื้อที่ 110,140 ไร่ หรือร้อยละ 1.40 ของเนื้อที่จังหวัด ได้แก่ อ่างเก็บน้ำ 

มีเนื้อที่ 64,495 ไร่ หรือร้อยละ0.82 ของเนื้อที่จังหวัด แม่น้ำ ลำห้วย ลำคลอง มีเนื้อที่ 32,313 ไร่ หรือ

ร้อยละ 0.41 ของเนื้อที่จังหวัด บ่อน้ำในไร่นา มีเนื้อที่ 7,458 ไร่ หรือร้อยละ  0.10 ของเนื้อที่จังหวัด 

หนอง บึง ทะเลสาบ มีเนื้อที่ 3,465 ไร่  หรือร้อยละ 0.04 ของเนื้อที่จังหวัด และ คลองชลประทาน  

มีเนื้อที่ 2,409 ไร่ หรือร้อยละ 0.03 ของเนื้อที่จังหวัด  

 2.20.5 พื้นที่เบ็ดเตล็ด (M) ในจังหวัดลำปาง  มีเนื้อที่ 151,800 ไร่ หรือ ร้อยละ 1.95 ของเนื้อที่

จังหวัด กระจายอยู่ทั่วไปทุกอำเภอ ได้แก่ เหมืองแร่ ทุ่งหญ้าสลับไม้พุ่ม/ไม้ละเมาะ ป่าละเมาะ ทุ่งหญ้า

ธรรมชาติ พื้นที่ลุ่ม บ่อดิน เหมืองเก่า บ่อขุดเก่า บ่อลูกรัง พื้นที่ถม บ่อทราย และที่ทิ้งขยะ  
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ตารางที่ 20  สภาพการใช้ที่ดินจังหวัดลำปาง ปี พ.ศ. 2564                                                           

                  
 
 

สัญลักษณ์  ประเภทการใช้ที่ดิน  
เนื้อที่ 

 ไร่   ร้อยละ  
U พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง               313,663  4.03 

 U101   ตัวเมืองและย่านการค้า  29,026               0.37  
 U200   หมู่บ้าน/ที่ดินจัดสรรร้าง  777               0.01  
 U201    หมู่บ้านบนพื้นราบ  208,726               2.67  
 U202   หมู่บ้านชาวไทยภูเขา  2,724               0.04  
 U300   สถานที่ราชการและสถาบันต่างๆร้าง  61                    -    
 U301   สถานที่ราชการและสถาบันต่างๆ  39,931               0.51  
  U401   สนามบิน  412               0.01  
 U402   สถานีรถไฟ  14                    -    
 U405   ถนน  6,904               0.09  
 U500   โรงงานอุตสาหกรรมร้าง  632               0.01  
 U502   โรงงานอุตสาหกรรม  15,992               0.20  
 U503   ลานตากและแหล่งรับซื้อทางการเกษตร  921               0.01  
 U600   สถานที่ร้าง ( รีสอร์ทร้าง, ค่ายเยาวชนร้าง )  374               0.01  
 U601   สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ  2,095               0.03  
 U602   รีสอร์ท,โรงแรม,เกสต์เฮ้าส์  847               0.01  
 U603   สุสาน  ป่าช้า  2,883               0.04  
 U605   สถานีบริการน้ำมัน  216                    -    
 U701   สนามกอล์ฟ  1,128               0.02  

A  พื้นที่เกษตรกรรม             1,783,321  22.74 
A1 นาข้าว                    613,964  7.84 

 A100   นาร้าง  7,546               0.10  
 A101    นาข้าว  601,881               7.68  

 A101+A202   นาข้าว+ข้าวโพด  2,340              0.03  
 A101+A204   นาข้าว+มันสำปะหลัง  155                    -    
 A101+A210   นาข้าว+ถั่วลิสง  345               0.01  
 A101+A229   นาข้าว+พริก  57                    -    
 A101+A502   นาข้าว+พืชผัก  15                    -    
 M201+A101   พื้นที่ลุ่ม+นาข้าว  1,625               0.02  

A2  พืชไร่                     633,418           8.08  
 A200   ไร่ร้าง  41,944               0.54 
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ตารางที่ 20  (ตอ) 

สัญลักษณ  ประเภทการใชที่ดิน  
เนื้อที่ 

 ไร   รอยละ  
 A201   พืชไรผสม  314                    -    

 A202   ขาวโพด  442,103               5.64  

 A203   ออย  25,060               0.32  

 A204   มันสําปะหลัง  75,806               0.97  

 A205   สับปะรด  35,074               0.45  

 A206   ยาสูบ  1,082               0.01  

 A208   ถั่วเขียว  54                    -    

 A209   ถั่วเหลือง  120                    -    

 A210   ถั่วลิสง  1,895               0.02  

 A212   ถั่วดํา,ถั่วแดง  2,218               0.03  

 A216   ขาวไร  7,299               0.09  

 A220   แตงโม  31                    -    

 A222   ขิง  93                    -    

 A229   พริก  325               0.01 

A3  ไมยืนตน                     384,693          4.91 

 A300   ไมยืนตน/เสื่อมโทรม  1,381               0.02  

 A301    ไมยืนตนผสม  2,287               0.03  

 A302     ยางพารา  61,215              0.78  

 A303   ปาลมน้ํามัน  2,742               0.04  

 A304    ยูคาลิปตัส  25,244               0.32  

 A305   สัก  205,837               2.63  

 A306   สะเดา  107                    -    

 A308   กระถิน  47                    -    

 A309   ประดู  69                    -    

 A312   กาแฟ  547               0.01  

 A313    ชา  49                    -    

 A314   หมอน  28                    -    

 A315   ไผ(ตง,หวานปลูกเพ่ือการคา)  5,011               0.06  

 A318   จามจุรี  79,375               1.01  

 A322   กฤษณา  53                    -    

 A323   ตะกู  701               0.01  
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ตารางที่ 20  (ต่อ) 
 
 

สัญลักษณ์  ประเภทการใช้ที่ดิน  
เนื้อที่ 

 ไร่   ร้อยละ  
A4  ไม้ผล                     100,205           1.26  

 A400   ไม้ผลร้าง/เสื่อมโทรม  2,621               0.03  
 A401    ไม้ผลผสม  10,421               0.13  
 A402   ส้ม  558               0.01  
 A403   ทุเรียน  13                    -    
 A404   เงาะ  73                    -    
 A405   มะพร้าว  61                    -    
 A406   ลิ้นจี่  3,540               0.05  
 A407   มะม่วง  18,197               0.23  
 A408   มะม่วงหิมพานต์  92                    -    
 A410   น้อยหน่า  14                    -    
 A411   กล้วย  3,174               0.04  
 A412   มะขาม  8,060               0.10  
 A413   ลำไย  50,395               0.64  
 A414   ฝรั่ง  83                    -    
 A415   มะละกอ  55                    -    
 A416   ขนุน  91                    -    
 A417   กระท้อน  176                    -    
 A418   ชมพู่  16                    -    
 A422   มะนาว  2,305               0.03  
 A425   มะกอกน้ำ  16                    -    
 A426   แก้วมังกร  29                    -    
 A427   ส้มโอ  215                    -    
A5  พืชสวน                         2,847           0.04  

 A500   พืชสวนร้าง/เสื่อมโทรม  40                    -    
 A502   พืชผัก  1,922               0.03  
 A503   ไม้ดอก ไม้ประดับ  59                    -    
 A504   องุ่น  179                    -    
 A507   เสาวรส  102                    -    
 A510   นาหญ้า  527               0.01  
 A515   เห็ด  18                    -    
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ตารางที่ 20  (ต่อ) 

ตารางที่ ?  (ตอ่) สัญลักษณ์  ประเภทการใช้ที่ดิน  
เนื้อที่ 

 ไร่   ร้อยละ  
A6  ไร่หมุนเวียน                       38,909           0.49  

 A600  ไร่หมุนเวียนร้าง    12,769               0.16  
 A602  ข้าวโพด(ไร่หมุนเวียน) 21,287               0.27  
 A616  ข้าวไร่(ไร่หมุนเวียน)      18 -    
 A620  แตงโม(ไร่หมุนเวียน)      4,835 0.06 
A7  ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์และโรงเรือนเลี้ยงสัตว์  7,220          0.09  

 A700   โรงเรือนร้าง  221                    -    
 A701   ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์  1,634              0.02  
 A702   โรงเรือนเลี้ยงโค กระบือ และม้า  1,852              0.02  
 A703   โรงเรือนเลี้ยงสัตว์ปีก  2,327              0.03  
 A704   โรงเรือนเลี้ยงสุกร  1,186               0.02  
A8 พืชน้ำ 14 -    

A803 บัว   14 -    
A9 สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 1,129 0.02 

A900 สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำร้าง 23 -    
A902 สถานที่เพาะเลี้ยงปลา 1,106 0.02 
A0 เกษตรผสมผสาน/ไร่นาสวนผสม 922 0.01 

 A001   เกษตรผสมผสาน/ไร่นาสวนผสม  922               0.01  
F  พื้นที่ป่าไม้  5,474,802 69.88 

 F100    ป่าไม่ผลัดใบรอสภาพฟื้นฟู  573              0.01  
 F101   ป่าไม่ผลัดใบสมบูรณ์  687,731 8.78 
 F200    ป่าผลัดใบรอสภาพฟื้นฟู  84,808               1.08  
 F201    ป่าผลัดใบสมบูรณ์  4,701,385 60.01 
 F501   ป่าปลูกสมบูรณ์  305                   -    

W  พื้นที่แหล่งน้ำ  110,140        1.40  
 W101     แม่น้ำ ลำห้วย ลำคลอง  32,313              0.41  
 W102     หนอง  บึง ทะเลสาบ  3,465              0.04  
 W201     อ่างเก็บน้ำ  64,495              0.82  
 W202   บ่อน้ำในไร่นา  7,458              0.10  
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ตารางที่ 20  (ต่อ) 

ตารางที่ ?  (ตอ่) สัญลักษณ์  ประเภทการใช้ที่ดิน  
เนื้อที่ 

 ไร่   ร้อยละ  
 W203   คลองชลประทาน  2,409              0.03  

M  พื้นที่เบ็ดเตล็ด  151,800 1.95 

 M101   ทุ่งหญ้าธรรมชาติ  9,014              0.12  

 M102   ทุ่งหญ้าสลับไม้พุ่ม/ไม้ละเมาะ  57,879              0.74  

 M201   พื้นที่ลุ่ม  5,607              0.07  

 M300   เหมืองเก่า บ่อขุดเก่า  3,082              0.04  

 M301   เหมืองแร่  66,129              0.84  

 M302   บ่อลูกรัง  2,788              0.04  

  M303   บ่อทราย  999               0.01  

 M304   บ่อดิน  3,577              0.05  

 M305   พื้นที่ขุดเจาะน้ำมัน  6                    -    

 M401   พื้นที่กองวัสดุ  34                   -    

 M403   ที่หินโผล่  85                   -    

 M405   พื้นที่ถม  1,969              0.03  

 M701   ที่ทิ้งขยะ  631               0.01  

รวมทั้งหมด 7,833,726       100.00  

ที่มา: จากการวิเคราะห์โดยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ กลุ่มวิเคราะห์สภาพการใช้ที่ดิน กองนโยบาย

และแผนการใช้ที่ดิน 
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2.21 สภาพการใช้ที่ดินจังหวัดสตูล ปี พ.ศ. 2564 

 จังหวัดสตูล มีเนื ้อที ่ทั ้งหมด 1,549,361 ไร่ สามารถจำแนกประเภทการใช้ที ่ดินออกได้เป็น  

5 ประเภท คือ พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง (U) มีเนื้อที่ 67,470 ไร่ หรือร้อยละ 4.34 ของเนื้อที่จังหวัด 

พื้นที่เกษตรกรรม (A) มีเนื้อที่ 722,802 ไร่ หรือร้อยละ 46.64 ของเนื้อที่จังหวัด พื้นที่ป่าไม้ (F) มีเนื้อที่ 

2,780,635 ไร่ หรือร้อยละ 45.42 ของเนื้อที่จังหวัด พื้นที่น้ำ (W) มีเนื้อที่ 41,846 ไร่ หรือร้อยละ 2.71 

ของเนื้อที่จังหวัด และพื้นที่เบ็ดเตล็ด (M) มีเนื้อที่ 13,569 ไร่ หรือร้อยละ 0.89 ของเนื้อที่จังหวัด  

โดยพบว่าพื้นที่เกษตรกรรมและพื้นที่ป่าไม้มีเนื้อที่ใกล้เคียงกัน ชนิดของพืชที่มีการเพาะปลูกมากที่สุด 

คือ ยางพารา และปาล์มน้ำมัน โดยการใช้ประโยชน์ในพื้นที่แต่ละประเภทมีรายละเอียด (ภาพที่ 21 และ

ตารางที่ 21) ดังนี ้

 2.21.1 พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง (U)  มีเนื้อที่ 67,470 ไร่ หรือร้อยละ 4.34 ของเนื้อที่

จังหวัด ประกอบด้วยตัวเมืองและย่านการค้า หมู่บ้านที่ดินจัดสรรร้าง หมู่บ้านบนพื้นราบ หมู่บ้านชาวเล 

สถานที่ราชการและสถาบันต่าง ๆ สถานีคมนาคม ถนน โรงงานอุตสาหกรรม ลานตากและแหล่งรับซื้อ

ทางการเกษตร สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ รีสอร์ท โรงแรม เกสเฮ้าส์ สุสาน ป่าช้า และสถานีบริการน้ำมัน  

  1) ตัวเมืองและย่านการค้า (U1)  มีเนื้อที่ 4,505 ไร่ หรือร้อยละ 0.29 ของเนื้อที่

จังหวัด ประกอบด้วย 7 อำเภอ คือ อำเภอควนกาหลง อำเภอควนโดน อำเภอท่าแพ อำเภอทุ่งหว้า 

อำเภอมะนัง อำเภอเมืองสตูล และอำเภอละงู 

  2) หมู่บ้าน (U2)  มีเนื้อที่ 45,575 ไร่ หรือร้อยละ 2.94 ของเนื้อที ่จังหวัด ได้แก่ 

หมู่บ้านบนพื้นราบ มีเนื้อที่ 44,929 ไร่ หรือร้อยละ 2.90 ของเนื้อที่จังหวัด ส่วนใหญ่ที่อยู่อาศัยของ

ประชาชนเป็นแหล่งชุมชนใหญ่ๆ กระจายตัวอยู่ทุกอำเภอส่วนใหญ่อยู่ในอำเภอเมืองสตูลและอำเภอละงู 

หมู่บ้านชาวเล มีเนื้อที่ 646 ไร่ หรือร้อยละ 0.04 ของเนื้อที่จังหวัด เป็นที่อยู่อาศัยของชุ มชนชาวเล 

บนเกาะหลีเป๊ะ ส่วนหมู่บ้าน/ที่ดินจัดสรรร้าง มีเนื้อที่ 13 ไร่   

  3) สถานที่ราชการ และสถาบันต่าง ๆ (U3)  มีเนื้อที่ 8,341 ไร่ หรือร้อยละ 0.54 ของ

เนื้อที่จังหวัด กระจายตัวอยู่ทุกอำเภอ ส่วนใหญ่อยู่ในอำเภอควนกาหลง อำเภอละงู และอำเภอเมือง

สตูล สถานทีร่าชการ เช่น มัสยิด อนามัย โรงพยาบาลชุมชน วิทยาลัยชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
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วิทยาเขตสตูล สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสตูล สำนักงานเกษตรจังหวัด สถานีพัฒนา

ที่ดินจังหวัด สำนักงานพระพุทธศาสนา วัด กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดน สถานีตำรวจ 

  4) สถานีคมนาคม (U4)  มีเนื ้อที ่ 5,071 ไร่ หรือร้อยละ 0.32 ของเนื ้อที ่จังหวัด 

เส้นทางคมนาคมที่สำคัญ ได้แก่  สนามบิน สถานีขนส่ง ท่าเรือ และถนน เนื้อที่ส่วนใหญ่เป็นถนน 4,103 

ไร่ หรือร้อยละ 0.26 ของเนื้อที่ของจังหวัด เส้นทางคมนาคมทั้งทางหลวงแผ่นดินและทางหลวงจังหวัด 

ที่สำคัญ ได้แก่ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 406 สายยนตรการกำธร และหมายเลข 404 สายฉลุง -ตรัง 

ส่วนสถานีคมนาคมอื่น ๆ ได้แก่ สนามบิน สถานีขนส่ง และท่าเรือ มีพื้นที่รวม 424 ไร่ หรือร้อยละ 0.02 

ของเนื้อที่จังหวัด นอกจากนี้ยังพบสถานีคมนาคมร้าง 544 ไร่ หรือร้อยละ 0.04 ของเนื้อที่จังหวัด  

  5) ย่านอุตสาหกรรม (U5)  มีเนื้อที่ 2,403 ไร่ หรือร้อยละ 0.15 ของเนื้อที่จังหวัด  

ย่านอุตสาหกรรมที่สำคัญ ได้แก่ โรงงานอุตสาหกรรม มีเนื้อที่ 2 ,080 ไร่ หรือร้อยละ 0.13 ของเนื้อที่

จังหวัด ลานตากและแหล่งรับซื้อทางการเกษตร พื้นที่อุตสาหกรรมร้าง มีเนื้อที่ 255 ไร่ และ 68 ไร่  

ย่านอุตสาหกรรมส่วนใหญ่เป็นอุตสาหกรรมขนาดเล็กเพื่อรองรับผลผลิตทางการเกษตรในท้องถิ่น 

โรงงานอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตรที ่สำคัญ ได้แก่  อุตสาหกรรมแปรรูปไม้จากผลิตภัณฑ์ไม้ 

อุตสาหกรรมยางและผลิตภัณฑ์ยางพารา และอุตสาหกรรมอาหาร 

  6) พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้างอื่น ๆ (U6)  มีเนื้อที่ 1,562 ไร่ หรือร้อยละ 0.10 ของ

เนื้อที่จังหวัด ประกอบด้วย สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ มีเนื้อที่ 1,006 ไร่ หรือร้อละ 0.07 รีสอร์ท โรงแรม 

เกสต์เฮ้าส์ มีเนื้อที่ 347 ไร่ หรือร้อยละ 0.02 ของเนื้อที่จังหวัด สุสาน ป่าช้า มีเนื้อที่ 149 ไร่ หรือ 0.01 

ของเนื้อที่จังหวัด และสถานีบริการน้ำมัน มีเนื้อที่ 28 ไร่  

 2.21.2  พื ้นที ่เกษตรกรรม (A)  มีเนื ้อที ่ 722,802 ไร่ หรือร้อยละ 46.64 ของเนื ้อที ่จังหวัด 

ประกอบด้วยพื้นที่นา พืชไร่ ไม้ยืนต้น ไม้ผล พืชสวน ทุ่งหญ้าและโรงเรือนเลี้ยงสัตว์ และสถานที่

เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ โดยพื้นที่เกษตรกรรมพบว่าอยู่ในประเภทไม้ยืนต้นมากที่สุด 

  1) พื้นที่นา (A1)  มีเนื้อที่ 38,136 ไร่ หรือร้อยละ 2.46 ของเนื้อที่จังหวัด ได้แก่ ได้แก่ 

นาข้าว มีเนื้อที่ 26,340 ไร่ หรือร้อยละ 1.70 ของเนื้อที่จังหวัด นาร้าง มีเนื้อที่ 11,796 ไร่ หรือร้อยละ 

0.76 ของเนื้อที่จังหวัด นาข้าวพบว่ามีการปลูกกระจายอยู่เกือบทุกอำเภอ และปลูกมากสุดที่อำเภอละงู 

รองลงมาอำเภอเมืองสตูล ส่วนนาร้างพบกระจายอยู่เกือบทุกอำเภอและมากสุดที่อำเภอควนกาหลง 
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 2) พืชไร่ (A2)  มีเนื้อที่ 490 หรือร้อยละ 003 ของเนื้อที่จังหวัด ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่

ปลูกสับปะรด จำนวน 320 ไร่ หรือร้อยละ 0.02 ของเนื้อที่จังหวัด พบมากในอำเภอทุ่งหว้า และอำเภอ

ควนกาหลง 

  3) ไม้ยืนต้น (A3)  มีเนื้อที่ 643,445 ไร่ หรือร้อยละ 41.52 ของเนื้อที่จังหวัด ได้แก่  

ไม้ยืนร้าง/เสื่อมโทรม ไม้ยืนต้นผสม ยางพารา ปาล์มน้ำมัน สะเดา สนประดิพัทธ์ ไผ่ปลูกเพื่อการค้าและ

หมาก  ไม้ยืนต้นพบว่าพืชที่มีเนื้อที่ปลูกมากที่สุดเป็นพืชเศรษฐกิจที่ทำรายได้สำคัญของเกษตรกรใน

จังหวัด ได้แก่ ยางพารา รองลงมาได้แก่ปาล์มน้ำมัน 

   (1) ไม้ยืนต้นร้าง/เสื่อมโทรม (A300)  มีเนื้อที่ 17,075 ไร่ หรือร้อยละ 1.10 ของ

เนื้อที่จังหวัด พบว่าเนื้อที่กระจายอยู่ทั่วไปทุกอำเภอ  

  (2) ยางพารา (A302)  มีเนื้อที่ 493,807 ไร่ หรือร้อยละ 31.87 ของเนื้อที่จังหวัด 

เนื้อที่ปลูกส่วนใหญ่กระจายทุกอำเภอ ปลูกมากสุดที่อำเภอควนกาหลง อำเภอละงู อำเภอเมืองสตูล

อำเภอมะนัง และอำเภอทุ่งหว้า 

  (3) ปาล์มน้ำมัน (A303)  มีเนื ้อที ่ 132,378 ไร่ หรือร้อยละ 8.54 ของเนื้อที่

จังหวัด พื้นที่ปลูกพบว่ามีการกระจายตัวอยู่ทุกอำเภอ ปลูกมากสุดที่อำเภอควนกาหลง อำเภอละงู 

อำเภอเมืองสตูลอำเภอมะนัง และอำเภอทุ่งหว้า 

  (4) ไม้ยืนต้นอ่ืน ๆ  ได้แก่ ไม้ยืนต้นผสม สะเดา สนประดิพัทธ์ ไผ่ปลูกเพื่อการค้า

และหมาก มีเนื้อที่รวม 185 ไร ่

  4) ไม้ผล (A4)  มีเนื้อที่ 14,398 ไร่ หรือร้อยละ 0.93 ของเนื้อที่จังหวัด ได้แก่ ไม้ผล

ร้าง/เสื่อมโทรม ไม้ผลผสม ทุเรียน เงาะ มะพร้าว มะม่วง มะม่วงหิมพานต์ กล้วย ลำไย มะละกอ มังคุด 

ลางสาด ลองกอง และมะนาว ไม้ผลพบว่าพืชที่มีเนื้อที่เพาะปลูกมากสุดได้แก่ ไม้ผลผสมผสาน รองลงมา

ได้แก่ มะพร้าว และกล้วย 

  (1) ไม้ผลผสม (A401)  มีเนื้อที่ 4,684 ไร่ หรือร้อยละ 0.30 ของเนื้อที่จังหวัด  

เนื้อที่ปลูกพบกระจายอยู่ทุกอำเภอ ส่วนใหญ่ปลูกมากสุดที่อำเภอควนกาหลง อำเภอควนโดน อำเภอละ

งู อำเภอเมืองสตูล และอำเภอทุ่งหว้า 

  (2) มะพร้าว (A405)  มีเนื้อที่ 3,867 ไร่ หรือร้อยละ 0.25 ของเนื้อที่จังหวัด เนื้อ

ที่ปลูกพบกระจายอยู่ทุกอำเภอ ส่วนใหญ่ปลูกมากสุดที่อำเภอควนกาหลง อำเภอควนโดน อำเภอละงู 

อำเภอเมืองสตูล และอำเภอทุ่งหว้า   
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  (3) ไม้ผลอื ่นๆ  ได้แก่ ทุเรียน เงาะ มะม่วง มะม่วงหิมพานต์ กล้วย ลำไย 

มะละกอ มังคุด ลางสาด ลองกอง มะนาว และไม้ผลร้าง/เสื่อมโทรม มีเนื้อที่ 4,067 ไร่ หรือร้อยละ 0.38 

ของเนื้อที่จังหวัด   

  5) พืชสวน (A5)  มีเนื้อที่ 120 ไร่ หรือร้อยละ 0.01 ของเนื้อที่จังหวัด ได้แก่ พืชผัก 

พบว่ามีพื้นที่ปลูกมากสุดอยู่ที่อำเภอเมืองสตูล  

  6) ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์และโรงเรือนเลี้ยงสัตว์ (A7)  มีเนื้อที่ 430 ไร่ หรือร้อยละ 0.02 

ของเนื้อที่จังหวัด ได้แก่ ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์ มีเนื้อที่ 87 ไร่ หรือร้อยละ 0.01 ของเนื้อที่จังหวัด โรงเรือน

เลี้ยงสัตว์ปีก มีเนื้อที่ 220 ไร่ หรือร้อยละ 0.01 ของเนื้อที่จังหวัด โรงเรือนเลี้ยงโค กระบือ ม้า มีเนื้อที่ 

53 ไร่ และโรงเรือนเลี้ยงสุกร มีเนื้อที่ 17 ไร่ ส่วนใหญ่พบที่อำเภอเมืองสตูล และอำเภอควนกาหลง 

  7) สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (A9)  มีเนื้อที่ 25,525 ไร่ หรือร้อยละ 1.65 ของเนื้อที่

จังหวัด ประกอบด้วยสถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำร้าง สถานที่เพาะเลี้ยงปลา และสถานที่เพาะเลี้ยงกุ้ง  

  (1) สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำร้าง (A900)  มีเนื้อที่ 6,530 ไร่ หรือร้อยละ 0.42 

ของเนื้อที่จังหวัด ที่อำเภอเมืองสตูล อำเภอละงู อำเภอทุ่งหว้า และอำเภอท่าแพ 

  (2) สถานที่เพาะเลี้ยงปลา (A902)  มีเนื้อที่ 134 ไร่ หรือร้อยละ 0.01 ของเนื้อที่

จังหวัด ที่อำเภอเมืองสตูล อำเภอละงู อำเภอทุ่งหว้า และอำเภอท่าแพ  

  (3) สถานที่เพาะเลี้ยงกุ้ง (A903)  มีเนื้อที่ 18,861 ไร่ หรือร้อยละ 1.22 ของเนื้อ

ที่จังหวัด พื้นที่เพาะเลี้ยงพบมากที่อำเภอเมืองสตูล อำเภอละงู อำเภอทุ่งหว้า และอำเภอท่าแพ 

  8) เกษตรผสมผสาน/ไร่นาสวนผสม (A0)  มีเนื้อที่ 258 ไร่ หรือร้อยละ 0.02 ของเนื้อ

ที่จังหวัด พบกระจายอยู่เกือบทุกอำเภอ ส่วนใหญ่อยู่ในอำเภอควนกาหลง   

 2.21.3 พื้นที่ป่าไม้ (F)  มีเนื้อที่ 703674 ไร่ หรือร้อยละ 45.42 ของเนื้อที่จังหวัด ป่าที่พบเป็น

ป่าไม่ผลัดใบรอสภาพฟื้นฟู ป่าไม่ผลัดใบสมบูรณ์ ป่าชายเลนรอสภาพฟื้นฟู ป่าชายเลนสมบูรณ์ ป่าปลูก

สมบูรณ์ ป่าชายหาดรอสภาพฟื้นฟู ป่าชายหาดสมบูรณ ์

 1) ป่าไม่ผลัดใบ (F1)  มีเนื้อที่รวม 500,302 ไร่ หรือร้อยละ 32.29 ของเนื้อที่จังหวัด 

ได้แก่ ป่าไม่ผลัดใบสมบูรณ์มีเนื้อที่ 497,105 ไร่ หรือร้อยละ 32.08 ของเนื้อที่จังหวัด ส่วนป่าไม่ผลัดใบ

รอสภาพฟื้นฟูมีเนื้อที่ 3,197 ไร่ หรือร้อยละ 0.21 ของเนื้อที่จังหวัด ป่าที่พบส่วนใหญ่เป็นป่าดงดิบชื้น

อยู่บริเวณเขตติดต่อของจังหวัดบริเวณทิศตะวันออกลงมาถึงทิศใต้และทิศตะวันตก บางส่วนกระจายตัว

ตามเกาะทั่วๆไปและอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าไม้ถาวร เขตวนอุทยาน เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า เขต
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ห้ามล่าสัตว์ป่า ป่าในอุทยานแห่งชาติ เช่น อุทยานแห่งชาติตะรุเตา อุทยานแห่งชาติทะเลบัน อุทยาน

แห่งชาติหมู่เกาะเภตรา ป่าส่วนใหญ่อยู่ในเขตอำเภอทุ่งหว้า อำเภอมะนัง อำเภอควนกาหลง อำเภอ  

ควนโดน และอำเภอละงู  

 2) ป่าชายเลน (F2)  มีเนื้อที่รวม 202,287 ไร่ หรือร้อยละ 13.06 ของเนื้อที่จังหวัด 

ได้แก่ ป่าชายเลนสมบูรณ์ 200,717 ไร่ หรือร้อยละ 12.96 และป่าชายเลนรอสภาพฟื้นฟู 1,570 ไร่ หรือ

ร้อยละ 0.10 ของเนื้อที่จังหวัด ป่าชายเลนพบบริเวณดินเลนบริเวณริมทะเลและตามปากคลอง ซึ่งน้ำ

ทะเลท่วมถึง ริมชายฝั่งติดทะเลด้านทิศใต้และทิศตะวันตกของจังหวัด ป่าชายเลนที่สำคัญ ได้แก่ 

ป่าชายเลน 5 ป่า (ป่า สงวนแห่งชาติ ป่าชายเลน 5 ป่า ป่าชายเลนตามมติคณะรัฐมนตรี ซึ่งบางส่วน

ซ้อนกับป่าสงวนแห่งชาติ) บางส่วนอยู่ในอุทยานแห่งชาติตะรุเตา อุทยานแห่งชาติทะเลบัน ส่วนใหญ่พบ

ในพื้นที่เขตอำเภอเมืองสตูล อำเภอละงู อำเภอทุ่งหว้า และอำเภอท่าแพ 

 3) ป่าปลูกสมบูรณ์ (F5)  มีเนื้อที่ 218 ไร่ หรือร้อยละ 0.01 ของเนื้อที่จังหวัด ส่วน

ใหญ่พบมากที่อำเภอควนโดน  

 4) ป่าชายหาด (F7)  มีเนื้อที่ 546 ไร่ หรือร้อยละ 0.04 ของเนื้อที่จังหวัด พบบริเวณ

ชายหาดติดริมทะเล พื้นที่อำเภอเมืองสตูล 

 2.21.4 พื้นที่น้ำ (W) จังหวัดสะตูล  มีเนื้อที่ 41,846 ไร่ หรือร้อยละ 2.71 ของเนื้อที่จังหวัด 

ได้แก่ แม่น้ำ ลำห้วย ลำคลอง หนอง บึง ทะเลสาบ ทะเล อ่างเก็บน้ำ บ่อน้ำในไร่นา และคลอง

ชลประทาน 

  1) แหล่งน้ำธรรมชาติ (W1)  เช่น แม่น้ำ ลำห้วย ลำคลอง หนอง บึง ทะเลสาบ และ

ทะเล มีเนื้อที่ 37,705 ไร่ หรือร้อยละ 2.44 ของเนื้อที่จังหวัด จังหวัดสตูลไม่มีแม่น้ำหลักไหลผ่านมีแต่ลำ

น้ำสั้นๆ ลำน้ำตามธรรมชาติที่สำคัญ ได้แก่คลองละงู คลองมำบัง คลองบาราเกต คลองลำโลนน้อย 

 2) แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น (W2)  อ่างเก็บน้ำ บ่อน้ำในไร่นา และคลองชลประทาน มีเนื้อที่ 

4,141 ไร่ หรือร้อยละ 0.27 ของเนื้อที่จังหวัด แหล่งน้ำชลประทานตามโครงการชลประทานมีขนาด

กลางและขนาดเล็ก ได้แก่ โครงการฝายดุสน โครงการประตูระบายน้ำบา โครงการฝายคลองท่าแพร 

แหล่งน้ำอื่นๆที่ภาครัฐส่งเสริม เช่นโครงการบ่อน้ำในไร่นาของกรมพัฒนาที่ดิน 

  2.21.5 พื้นที่เบ็ดเตล็ด (M)  มีเนื้อที่ 13,569 ไร่ หรือ ร้อยละ 0.89 ของเนื้อที่จังหวัด กระจาย

อยู่ทั่วไปทุกอำเภอ โดยมีพื้นทุ่งหญ้าสลับไม้พุ่ม/ไม้ละเมาะมากที่สุด 9,381 ไร่ รองลงมาได้แก่ พื้นที่ 
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หาดทราย 1,039 ไร่ บ่อลูกรัง 889 ไร่ และเหมืองแร่ 719 ไร่ และพื้นที่เบ็ดเตล็ดอื่นๆ ได้แก่ ทุ่งหญ้า

ธรรมชาติ พื้นที่ลุ่ม เหมืองเก่า บ่อขุดเก่า บ่อดิน ที่หินโผล่ พื้นที่ถม และที่ทิ้งขยะ มีพื้นที่รวม 1,541 ไร่  
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ตารางที่ 21  สภาพการใช้ที่ดินจังหวัดสตูล ปี พ.ศ. 2564                                                           

                  
 
 

สัญลักษณ์  ประเภทการใช้ที่ดิน  
เนื้อที่ 

 ไร่   ร้อยละ  
U  พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง                 67,470         4.34  

U101  ตัวเมืองและย่านการค้า  4,505               0.29  
U200  หมู่บ้าน/ที่ดินจัดสรรร้าง  13                    -    
U201  หมู่บ้านบนพื้นราบ  44,929               2.90  
U203  หมู่บ้านชาวเล  646               0.04  
U301  สถานที่ราชการและสถาบันต่าง ๆ  8,341               0.54  
U400  สถานีคมนาคมร้าง  544               0.04  
U401  สนามบิน  372               0.02  
U403  สถานีขนส่ง    41                    -    
U404  ท่าเรือ  11                    -    
U405  ถนน  4,103               0.26  
U500  พื้นที่อุตสาหกรรมร้าง  68                    -    
U502  โรงงานอุตสาหกรรม    2,080               0.13  
U503  ลานตากและแหล่งรับซื้อทางการเกษตร  255               0.02  
U600  สถานที่ร้าง   28                    -    
U601  สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ   1,006               0.07  
U602  รีสอร์ท โรงแรม เกสต์เฮ้าส์  347               0.02  
U603  สุสาน ป่าช้า    149               0.01  
U605  สถานีบริการน้ำมัน   32                    -    

A  พื้นที่เกษตรกรรม                722,802       46.64  
A1  พื้นที่นา                       38,136           2.46  

A100  นาร้าง     11,796               0.76  
A101  นาข้าว  26,340               1.70  
A2  พืชไร่  490           0.03  

A200  ไร่ร้าง    50                    -    
A202  ข้าวโพด  20                    -    
A203  อ้อย   100               0.01  
A205  สับปะรด    320               0.02  
A3  ไม้ยืนต้น                     643,445          41.52  
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ตารางที่ 21  (ต่อ) 

สัญลักษณ์  ประเภทการใช้ที่ดิน  
เนื้อที่ 

 ไร่   ร้อยละ  
A300  ไม้ยืนต้นร้าง/เสื่อมโทรม  17,075               1.10  
A301  ไม้ยืนต้นผสม    81               0.01  
A302  ยางพารา    493,807             31.87  
A303  ปาล์มน้ำมัน    132,378               8.54  
A306  สะเดา    14                    -    
A307  สนประดิพัทธ์   14                    -    
A315  ไผ่ปลูกเพ่ือการค้า  33                    -    
A317  หมาก    43                    -    
A4  ไม้ผล                       14,398           0.93  

A400  ไม้ผลร้าง/เสื่อมโทรม  87               0.01  
A401  ไม้ผลผสม    4,684               0.30  
A403  ทุเรียน    244               0.02  
A404  เงาะ    1,829               0.12  
A405  มะพร้าว    3,867               0.25  
A407  มะม่วง  12                    -    
A408  มะม่วงหิมพานต์    13                    -    
A411  กล้วย    1,780               0.11  
A413  ลำไย     21                    -    
A415  มะละกอ   15                    -    
A419  มังคุด    465               0.03  
A420  ลางสาด ลองกอง   1,364               0.09  
A422  มะนาว    17                    -    
A5  พืชสวน  120           0.01  

A502  พืชผัก    120               0.01  
A7  ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์และโรงเรือนเลี้ยงสัตว์  430           0.02  

A700  โรงเรือนร้าง  53                    -    
A701  ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์    87               0.01  
A702  โรงเรือนเลี้ยงโค กระบือ และม้า  53                    -    
A703  โรงเรือนเลี้ยงสัตว์ปีก   220               0.01  
A704  โรงเรือนเลี้ยงสุกร   17                    -    

    
  



228 
 

ตารางที่ 21  (ต่อ) 

สัญลักษณ์  ประเภทการใช้ที่ดิน  
เนื้อที่ 

 ไร่   ร้อยละ  
A9  สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ                        25,525           1.65  

A900  สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำร้าง   6,530               0.42  
A902  สถานที่เพาะเลี้ยงปลา  134               0.01  
A903  สถานที่เพาะเลี้ยงกุ้ง   18,861               1.22  
A0  เกษตรผสมผสาน/ไร่นาสวนผสม  258           0.02  

A001  เกษตรผสมผสาน/ไร่นาสวนผสม  258               0.02  
F  พื้นที่ป่าไม ้ 703,674       45.42  

F100  ป่าไม่ผลัดใบรอสภาพฟื้นฟู    3,197               0.21  
F101  ป่าไม่ผลัดใบสมบูรณ์    497,105             32.08  
F300  ป่าชายเลนรอสภาพฟื้นฟู    1,570               0.10  
F301  ป่าชายเลนสมบูรณ์    200,717             12.96  
F501  ป่าปลูกสมบูรณ์    219               0.01  
F700  ป่าชายหาดรอสภาพฟื้นฟู    320               0.02  
F701  ป่าชายหาดสมบูรณ์    546               0.04  
W  พื้นที่น้ำ                 41,846         2.71  

W101  แม่น้ำ ลำห้วย ลำคลอง  37,107               2.40  
W102  หนอง บึง ทะเลสาบ  451               0.03  
W103  ทะเล  147               0.01  
W201  อ่างเก็บน้ำ   1,563               0.10  
W202  บ่อน้ำในไร่นา    2,035               0.13  
W203  คลองชลประทาน   543               0.04  

M  พื้นที่เบ็ดเตล็ด                 13,569         0.89  
M101  ทุ่งหญ้าธรรมชาติ    409               0.03  
M102  ทุ่งหญ้าสลับไม้พุ่ม/ไม้ละเมาะ  9,381               0.61  
M201  พื้นที่ลุ่ม  754               0.05  
M300  เหมืองเก่า บ่อขุดเก่า  43                    -    
M301  เหมืองแร่    719               0.05  
M302  บ่อลูกรัง     889               0.06  
M304  บ่อดิน   135               0.01  
M403  ที่หินโผล่    18                    -    
M405  พื้นที่ถม     75                    -    
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ตารางที่ 21  (ต่อ) 

สัญลักษณ์  ประเภทการใช้ที่ดิน  
เนื้อที่ 

 ไร่   ร้อยละ  
M601  หาดทราย    1,039               0.07  
M701  ที่ทิ้งขยะ        107               0.01  

รวมทั้งหมด            1,549,361     100.00  

ที่มา:  จากการวิเคราะห์โดยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ กลุ่มวิเคราะห์สภาพการใช้ที่ดิน 
        กองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน 

2.22 สภาพการใช้ที่ดินจังหวัดสระบุรี ปี พ.ศ. 2564 

 จังหวัดสระบุรี มีเนื้อที่ทั้งหมด 2,235,304 ไร่ สามารถจำแนกประเภทการใช้ที่ดินได้ออกเป็น 5 
ประเภท คือ พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง (U) มีเนื้อที่ 305,753 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 13.67 ของเนื้อที่
จังหวัด พื้นที่เกษตรกรรม (A) มีเนื้อที ่1,150,344 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 51.45 ของเนื้อที่จังหวัด พื้นที่ป่าไม้ 
(F) มีเนื้อที่   583,338 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 26.10 ของเนื้อที่จังหวัด พื้นที่น้ำ (W) มีเนื้อที่ 60,180 ไร่  
คิดเป็นร้อยละ 2.71 ของเนื้อที่จังหวัด และพื้นที่เบ็ดเตล็ด (M) มีเนื้อที่ 135,689 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 6.07 
ของเนื้อที่จังหวัด โดยการใช้ประโยชน์ในพื้นที่แต่ละประเภทมีรายละเอียด(ภาพที่ 22 และตารางที่ 22) 
ดังนี ้
 2.22.1 พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง (U) มีเนื้อที ่305,753 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 13.67 ของเนื้อที่
จังหวัด ประกอบด้วยตัวเมืองและย่านการค้า หมู่บ้าน/ที่ดินจัดสรรร้าง หมู่บ้านบนพื้นราบ สถานที่
ราชการและสถาบันต่าง ๆ สนามบิน สถานีรถไฟ ถนน ทางรถไฟ พื ้นที ่อุตสาหกรรมร้าง นิคม
อุตสาหกรรม โรงงานอุตสาหกรรม  ลานตากและแหล่งรับซื้อทางการเกษตร สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ  
รีสอร์ท โรงแรม เกสต์เฮ้าส ์สุสาน ป่าช้า สถานีบริการน้ำมัน และสนามกอล์ฟ 
  1) ตัวเมืองและย่านการค้า (U1) มีเนื้อที่ 21,531 ไร่ หรือร้อยละ 0.96 ของเนื้อที่
จังหวัด ประกอบด้วย 13 อำเภอ คือ อำเภอเมืองสระบุรี อำเภอแก่งคอย อำเภอวิหารแดง อำเภอหนอง
แค อำเภอหนองแซง อำเภอบ้านหมอ อำเภอดอนพุด อำเภอหนองโดน อำเภอพระพุทธบาท อำเภอ  
เสาไห้ อำเภอมวกเหล็ก อำเภอวังม่วง และอำเภอเฉลิมพระเกียรติ  
  2) หมู่บ้าน (U2) มีเนื ้อที ่ 159,112 ไร่ หรือร้อยละ 7.11 ของเนื้อที ่จังหวัด ได้แก่ 
หมู่บ้าน/ที่ดินจัดสรรร้าง และหมู่บ้านบนพื้นราบ มีเนื้อที่ 530 ไร่ และ 158,582 ไร่ หรือร้อยละ 0.02 
และ 7.09 ของเนื้อที่จังหวัด ตามลำดับ 
  3) สถานที่ราชการและสถาบันต่าง ๆ (U3)  มีเนื้อที่ 30,332 ไร่ หรือร้อยละ 1.36 ของ
เนื้อที่จังหวัด ได้แก่ สถานที่ราชการ โรงพยาบาล มหาวิทยาลัย วิทยาลัย โรงเรียน และวัดต่าง ๆ  
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  4) สถานีคมนาคม (U4) มีเนื้อที่ 18,924 ไร่ หรือร้อยละ 0.85 ของเนื้อที่จังหวัด ได้แก่ 
สนามบิน 48 ไร่ (ร้อยละ 0.00) สถานีรถไฟ 42 ไร่ (ร้อยละ 0.00) ถนน 17,151 (ร้อยละ 0.77) และ 
ทางรถไฟ 1,683 ไร่ (ร้อยละ 0.08) 
  5) ย่านอุตสาหกรรม (U5) มีเนื้อที่ 55,511 ไร่ หรือร้อยละ 2.48 ของเนื้อที่จังหวัด 
ได้แก ่พื้นที่อุตสาหกรรมร้าง 89 ไร่ (ร้อยละ 0.00) นิคมอุตสาหกรรม  3,778 ไร่ (ร้อยละ 0.17)  โรงงาน
อุตสาหกรรม 51,016 ไร่ (ร้อยละ 2.28)  ลานตากและแหล่งรับซื้อทางการเกษตร 628 ไร่ (ร้อยละ 
0.03)  
  6) พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้างอื่น ๆ (U6) มีเนื้อที่ 17,975 ไร่ หรือร้อยละ 0.80 ของ
เนื ้อที ่จังหวัด ประกอบด้วย สถานที ่พักผ่อนหย่อนใจ 3,937 ไร่ (ร้อยละ 0.18) รีสอร์ท โรงแรม  
เกสต์เฮ้าส์ 4,298 ไร่ (ร้อยละ 0.19) สุสาน ป่าช้า 9,200 ไร่ (ร้อยละ 0.41) และสถานีบริการน้ำมัน 540 
ไร่ (ร้อยละ 0.02)   
  7) สนามกอล์ฟ (U7) มีเนื้อที่ 2,368 ไร่ หรือร้อยละ 0.11 ของเนื้อที่จังหวัด  
 2.22.2 พื้นที่เกษตรกรรม (A) มีเนื้อที่ 1,150,344 ไร่ หรือร้อยละ 51.45 ของเนื้อที่จังหวัด 
ประกอบด้วยพื้นที่นา พืชไร่ ไม้ยืนต้น ไม้ผล พืชสวน ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์และโรงเรือนเลี้ยงสัตว์ สถานที่
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ และเกษตรผสมผสาน/ไร่นาสวนผสม  
  1) พื้นที่นา (A1) มีเนื้อที่ 459,607 ไร่ หรือร้อยละ 20.56 ของเนื้อที่จังหวัด ได้แก่ 
ได้แก่ นาร้าง 18,305 ไร่ หรือร้อยละ 0.82 ของเนื้อที่จังหวัด นาข้าว 441,156 ไร่ หรือร้อยละ 19.74 
ของเนื้อที่จังหวัด ส่วนใหญ่ปลูกในอำเภอหนองแค อำเภอบ้านหมอและอำเภอเสาไห้ มีการปลูกข้าวตาม
ด้วยพืชหลังนาต่าง ๆ 95 ไร ่และปลูกข้าวในช่วงฤดูแล้งในพื้นที่ลุ่ม 51 ไร่  
  2) พืชไร่ (A2) มีเนื ้อที ่ 500,511 ไร่ หรือร้อยละ 22.38 ของเนื ้อที ่จังหวัด ได้แก่ 
ข้าวโพด อ้อย มันสำปะหลัง และพืชไร่อ่ืน ๆ 
   (1) ข้าวโพด (A202) มีเนื้อที่ 162,197 ไร่ หรือร้อยละ 7.26 ของเนื้อที่จังหวัด 
ส่วนใหญ่ปลูกในเขตอำเภอมวกเหล็ก อำเภอพระพุทธบาท และอำเภอแก่งคอย 
   (2) อ้อย (A203) มีเนื ้อที ่ 165,500 ไร่ หรือร้อยละ 7.40 ของเนื ้อที ่จังหวัด  
ส่วนใหญ่ปลูกในเขตอำเภอวังม่วง อำเภอมวกเหล็ก และอำเภอแก่งคอย 
   (3) มันสำปะหลัง (A204) มีเนื ้อที่ 154,362 ไร่ หรือร้อยละ 6.91 ของเนื้อที่
จังหวัด ส่วนใหญ่ปลูกในเขตอำเภอมวกเหล็ก อำเภอแก่งคอย และอำเภอวังม่วง 
   (4) พืชไร่อื ่น ๆ ได้แก่ เผือก ทานตะวัน ไร่ร้าง ข้าวฟ่าง พืชไร่ผสม ถั่วเขียว  
ถั่วลิสง มะเขือเทศ พริก มันแกว และการปลูกข้าวโพดตามด้วยทานตะวัน มีเนื้อที่ 18,452 ไร่ หรือร้อยละ 
0.81 ของเนื้อทีจ่ังหวัด 
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  3) ไม้ยืนต้น (A3) มีเนื้อที่ 40,482 ไร่ หรือร้อยละ 1.80 ของเนื้อที่จังหวัด ได้แก่ ไม้ยืน
ต้นผสม ยางพารา ปาล์มน้ำมัน ยูคาลิปตัส สัก และไม้ยืนต้นอ่ืน ๆ  
   (1) ไม้ยืนต้นผสม (A301) มีเนื้อที่ 5,425 ไร่ หรือร้อยละ 0.24 ของเนื้อที่จังหวัด 
   (2) ยางพารา (A302) มีเนื้อที ่2,769 ไร่ หรือร้อยละ 0.12 ของเนื้อที่จังหวัด  
   (3) ปาล์มน้ำมัน (A303) มีเนื้อที ่7,936 ไร่ หรือร้อยละ 0.36 ของเนื้อที่จังหวัด  
   (4) ยูคาลิปตัส (A304) มีเนื้อที่ 16,320 ไร่ หรือร้อยละ 0.73 ของเนื้อที่จังหวัด  
ส่วนใหญ่ปลูกในเขตอำเภอวิหารแดง อำเภอแก่งคอย และอำเภอมวกเหล็ก 
    (5) สัก (A305) มีเนื้อที่ 4,647 ไร่ หรือร้อยละ 0.21 ของเนื้อที่จังหวัด  
   (6) ไม้ยืนต้นอื่น ๆ ได้แก่ ไม้ยืนต้นร้าง/เสื่อมโทรม ไผ่ปลูกเพื่อการค้า กฤษณา 
หมาก ตะกู สนประดิพัทธ์ กระถิน ยมหอม มะฮอกกานี สะเดา จามจุรี และหม่อน มีเนื้อที่ 3,385 ไร่ 
หรือร้อยละ 0.14 ของเนื้อที่จังหวัด 
  4) ไม้ผล (A4) มีเนื้อที่ 82,097 ไร่ หรือร้อยละ 3.68 ของเนื้อที่จังหวัด ได้แก่ ไม้ผลผสม 
มะม่วง กล้วย และไม้ผลอื่น ๆ  
   (1) ไม้ผลผสม (A401) มีเนื้อที่ 16,727 ไร่ หรือร้อยละ 0.75 ของเนื้อที่จังหวัด 
ส่วนใหญ่ปลูกในเขตอำเภอแก่งคอย อำเภอมวกเหล็ก และอำเภอพระพุทธบาท 
   (2) มะม่วง (A407) มีเนื ้อที ่ 25,997 ไร่ หรือร้อยละ 1.16 ของเนื้อที ่จังหวัด  
ปลูกใน อำเภออำเภอมวกเหล็ก อำเภอแกง่คอย และอำเภอเฉลิมพระเกียรติ 
   (3) กล้วย (A411) มีเนื ้อที่ 19,308 ไร่ หรือร้อยละ 0.86 ของเนื ้อที ่จังหวัด  
ส่วนใหญ่ปลูกในเขตอำเภอหนองแค อำเภอวิหารแดง และอำเภอแก่งคอย  
   (4) ไม้ผลอื่น ๆ ได้แก่ ไม้ผลร้าง/เสื่อมโทรม ส้ม ทุเรียน มะพร้าว ลิ้นจี่ พุทรา 
น้อยหน่า มะขาม ลำไย ฝรั่ง มะละกอ ขนุน มะนาว มะขามเทศ แก้วมังกร ส้มโอ มะปราง มะยงชิด มี
เนื้อที่ 20,065 ไร่ หรือร้อยละ 0.91 ของเนื้อที่จังหวัด  
  5) พืชสวน (A5) มีเนื้อที่ 12,452 ไร่ หรือร้อยละ 0.55 ของเนื้อที่จังหวัด ได้แก่ พืชผัก 
ไม้ดอก ไม้ประดับ และพืชสวนอื่น ๆ  
   (1) พืชผัก (A502) มีเนื ้อที่ 3,972 ไร่ หรือร้อยละ 0.18 ของเนื ้อที ่จ ังหวัด  
ปลูกมากในอำเภอมวกเหล็ก อำเภอหนองแค และอำเภอพระพุทธบาท 
   (2) ไม้ดอกไม้ประดับ (A503) มีเนื้อที่ 7,316 ไร่ หรือร้อยละ 0.33 ของเนื้อที่
จังหวัด ปลูกมากในอำเภอแก่งคอย อำเภอมวกเหล็ก และอำเภอวังม่วง 
    (3) พืชสวนอื่น ๆ ได้แก่ พืชสวนร้าง/เสื่อมโทรม องุ่น พืชสมุนไพร และนาหญ้า 
มีเนื้อที ่1,164 ไร่ หรือร้อยละ 0.04 ของเนื้อที่จังหวัด 
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  6) ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์และโรงเรือนเลี้ยงสัตว์ (A7) มีเนื้อที่ 38,197 ไร่ หรือร้อยละ 1.71 
ของเนื้อที่จังหวัด ได้แก่ ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์ โรงเรือนเลี้ยงโค กระบือ และม้า โรงเรือนเลี้ยงสัตว์ปีก และ
โรงเรือนเลี้ยงสัตว์อื่น ๆ 
   (1) ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์ (A701) มีเนื้อที่ 17,214 ไร่ หรือร้อยละ 0.77 ของเนื้อที่
จังหวัด ส่วนใหญ่เลี้ยงในอำเภอมวกเหล็ก อำเภอแก่งคอย และอำเภอวังม่วง 
   (2) โรงเรือนเลี ้ยงโค กระบือ และม้า (A702) มีเนื ้อที ่ 7,658 ไร่ หรือร้อยละ 
0.34 ของเนื้อที่จังหวัด  
   (3) โรงเรือนเลี้ยงสัตว์ปีก (A703) 11,792 ไร่ หรือร้อยละ 0.53 ของเนื้อที่จังหวัด 
   (4) โรงเรือนเลี้ยงสัตว์อื ่น ๆ มีเนื้อที่ 1,533 ไร่ หรือร้อยละ 0.07 ของเนื้อที่
จังหวัด ได้แก่ โรงเรือนร้าง โรงเรือนเลี้ยงสุกร 
  7) สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (A9) มีเนื้อที่ 16,832 ไร่ หรือร้อยละ 0.76 ของเนื้อที่
จังหวัด ได้แก่ สถานที่เพาะเลี้ยงปลา และสถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำอื่น ๆ  
   (1) สถานที ่เพาะเลี ้ยงปลา (A902) 16,200 ไร่ หรือร้อยละ 0.73 ของเนื ้อที่
จังหวัด ส่วนใหญ่อยู่ในอำเภอหนองโดน และอำเภอวิหารแดง 
   (2) สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำอื่น ๆ มีเนื้อที่ 632 ไร่ หรือร้อยละ 0.03 ของเนื้อที่
จังหวัด ได้แก ่สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำร้าง และสถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำผสม 
  8) เกษตรผสมผสาน/ไร่นาสวนผสม (A0) มีเนื้อที่ 166 ไร่ หรือร้อยละ 0.01 ของเนื้อที่
จังหวัด  ส่วนใหญ่อยู่ในอำเภอหนองแซง  อำเภอเสาไห้ และอำเภอวิหารแดง 
 2.22.3 พื้นที่ป่าไม้ (F) มีเนื้อที่ 583,338 ไร่ หรือร้อยละ 26.10 ของเนื้อที่จังหวัด ได้แก ่ 
  1) ป่าไม่ผลัดใบ (F1) มีเนื้อที่ 46,373 ไร่ หรือร้อยละ 2.07 ของเนื้อที่จังหวัด ได้แก่  
ป่าไม่ผลัดใบสมบูรณ์ 
  2) ป่าผลัดใบ (F2) มีเนื้อที่ 536,363 ไร่ หรือร้อยละ 24.00 ของเนื้อที่จังหวัด ได้แก ่
  (1) ป่าผลัดใบรอสภาพฟื้นฟู (F200) มีเนื้อที่ 18,669 ไร่ หรือร้อยละ 0.84 ของ
เนื้อที่จังหวัด 
  (2) ป่าผลัดใบสมบูรณ์ (F201) มีเนื ้อที่ 517,694 ไร่ หรือร้อยละ 23.16 ของ 
เนื้อที่จังหวัด ส่วนใหญ่อยู่ในอำเภอมวกเหล็ก อำเภอแก่งคอย และอำเภอวังม่วง 
  3) ป่าปลูก (F5) มีเนื้อที่ 602 ไร่ หรือร้อยละ 0.03 ของเนื้อที่จังหวัด ได้แก่ ป่าปลูก
สมบูรณ์ 
 2.22.4 พื้นที่น้ำ (W) มีเนื้อที่ 60,180 ไร่ หรือร้อยละ 2.71 ของเนื้อที่จังหวัด ได้แก่  
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  1) แหล่งน้ำธรรมชาติ (W1) เช่น แม่น้ำ ลำห้วย ลำคลอง หนอง บึง ทะเลสาบ มีเนื้อที่ 
16,919 ไร่ หรือร้อยละ 0.76 ของเนื้อที่จังหวัด โดยแหล่งน้ำที่สำคัญ อาทิ แม่น้ำป่าสัก ลำห้วยมวกเหล็ก 
คลองเริงราง หนองหลวง เป็นต้น 
  2) แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น (W2) เช่น อ่างเก็บน้ำ บ่อน้ำในไร่นา และคลองชลประทาน  
มีเนื้อที่ 43,261 ไร่ หรือร้อยละ 1.95 ของเนื้อที่จังหวัด โดยแหล่งน้ำที่สำคัญได้แก่ อ่างเก็บน้ำบ้านดง 
อ่างเก็บน้ำห้วยหินขาว อ่างเก็บน้ำคำตะเคียน 
 2.22.5 พื ้นที ่ เบ ็ดเตล็ด (M) มีเน ื ้อที่ 135,689 ไร ่ หร ือร ้อยละ 6.07 ของเนื ้อที ่จ ังหวัด 
ประกอบด้วยทุ่งหญ้าธรรมชาติ ทุ่งหญ้าสลับไม้พุ่ม/ไม้ละเมาะ (M1) 90,581 ไร่ เหมืองเก่า บ่อขุดเก่า 
เหมืองแร่ บ่อลูกรัง บ่อทราย บ่อดิน (M3) 33,696 ไร ่และพื้นที่เบ็ดเตล็ดอ่ืนๆ 11,412 ไร ่
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ตารางที่ 22 สภาพการใช้ที่ดินจังหวัดสระบุรี พ.ศ.2564 

สัญลักษณ์  ประเภทการใช้ที่ดิน  
เนื้อที่ 

 ไร่   ร้อยละ  
U พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง  305,753   13.67  

U101 ตัวเมืองและย่านการค้า                             

21,531  

             0.96  
U200 หมู่บ้าน/ที่ดินจัดสรรร้าง                                  

530  

             0.02  
U201 หมู่บ้านบนพื้นราบ                           

158,582  

             7.09  
U301 สถานที่ราชการและสถาบันต่าง ๆ                             

30,332  

             1.36  
U401 สนามบิน                                    

48  

                 -    
U402 สถานีรถไฟ                                     

42  

                 -    
U405 ถนน                             

17,151  

             0.77  
U406 ทางรถไฟ                               

1,683  

             0.08  
U500 พื้นที่อุตสาหกรรมร้าง                                     

89  

                 -    
U501 นิคมอุตสาหกรรม                                

3,778  

             0.17  
U502 โรงงานอุตสาหกรรม                               

51,016  

             2.28  
U503 ลานตากและแหล่งรับซื้อทางการเกษตร                                  

628  

             0.03  
U601 สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ                                

3,937  

             0.18  
U602 รีสอร์ท โรงแรม เกสต์เฮ้าส์                               

4,298  

             0.19  
U603 สุสาน ป่าช้า                                 

9,200  

             0.41  
U605 สถานีบริการน้ำมัน                                   

540  

             0.02  
U701 สนามกอล์ฟ                               

2,368  

             0.11  
A  พื้นที่เกษตรกรรม              1,150,344       51.45  
A1 พื้นที่นา 459,607                    

459,607  

         20.56  
A100 นาร้าง    18,305                            

18,305  

             0.82  
A101 นาข้าว 441,156                          

441,156  

           19.74  
A101+A202 นาข้าว+ข้าวโพด 30                                   

30  

                 -    
A101+A502 นาข้าว+พืชผัก 65                                   

65  

                 -    
M201+A101 พื้นที่ลุ่ม+นาข้าว 51                                   

51  

                 -    
A2  พืชไร่  500,511                    

500,511  

         22.38  
A200 ไร่ร้าง   3,420                              

3,420  

             0.15  
A201 พืชไร่ผสม   383                                 

383  

             0.02  
A202 ข้าวโพด 162,197                          

162,197  

             7.26  
A202+A228 ข้าวโพด+ทานตะวัน 37                                   

37  

                 -    
A203 อ้อย  165,500                          

165,500  

             7.40  
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ตารางที่ 22 (ต่อ) 

สัญลักษณ์  ประเภทการใช้ที่ดิน  
เนื้อที่ 

 ไร่   ร้อยละ  
A204 มันสำปะหลัง   154,362                          

154,362  

             6.91  
A208 ถั่วเขียว 487                                 

487  

             0.02  
A210 ถั่วลิสง   211                                 

211  

             0.01  
A213 ข้าวฟ่าง 1,446                              

1,446  

             0.06  
A218 มันแกว    52                                   

52  

                 -    
A224 มะเขือเทศ  293                                 

293  

             0.01  
A228 ทานตะวัน 5,325                              

5,325  

             0.24  
A229 พริก   79                                   

79  

                 -    
A236 เผือก  6,719                              

6,719  

             0.30  
A3  ไม้ยืนต้น  40,482                      

40,482  

          1.80  
A300 ไม้ยืนต้นร้าง/เสื่อมโทรม 1,074                              

1,074  

             0.05  
A301 ไม้ยืนต้นผสม   5,425                              

5,425  

             0.24  
A302 ยางพารา   2,769                              

2,769  

             0.12  
A303 ปาล์มน้ำมัน   7,936                              

7,936  

             0.36  
A304 ยูคาลิปตัส   16,320                            

16,320  

             0.73  
A305 สัก   4,647                              

4,647  

             0.21  
A306 สะเดา   62                                   

62  

                 -    
A307 สนประดิพัทธ์  224                                 

224  

             0.01  
A308 กระถิน 188                                 

188  

             0.01  
A314 หม่อน  28                                   

28  

                 -    
A315 ไผ่ปลูกเพ่ือการค้า 583                                 

583  

             0.03  
A317 หมาก   329                                 

329  

             0.01  
A318 จามจุรี   51                                   

51  

                 -    
A321 ยมหอม มะฮอกกานี 81                                   

81  

                 -    
A322 กฤษณา  477                                 

477  

             0.02  
A323 ตะกู 288                                 

288  

             0.01  
A4  ไม้ผล  82,097                      

82,097  

          3.68  
A400 ไม้ผลร้าง/เสื่อมโทรม 4,452                              

4,452  

             0.20  
A401 ไม้ผลผสม   16,727                            

16,727  

             0.75  
A402 ส้ม   355                                 

355  

             0.02  
A403 ทุเรียน   179                                 

179  

             0.01  
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ตารางที่ 22 (ต่อ) 

สัญลักษณ์  ประเภทการใช้ที่ดิน  
เนื้อที่ 

 ไร่   ร้อยละ  
A405 มะพร้าว   2,861                              

2,861  

             0.13  
A406 ลิ้นจี่   118                                 

118  

             0.01  
A407 มะม่วง   25,997                            

25,997  

             1.16  
A409 พุทรา   10                                   

10  

                 -    
A410 น้อยหน่า   5,322                              

5,322  

             0.24  
A411 กล้วย   19,308                            

19,308  

             0.86  
A412 มะขาม   1,205                              

1,205  

             0.05  
A413 ลำไย    244                                 

244  

             0.01  
A414 ฝรั่ง   191                                 

191  

             0.01  
A415 มะละกอ  336                                 

336  

             0.02  
A416 ขนุน   115                                 

115  

             0.01  
A418 ชมพู่   96                                   

96  

                 -    
A422 มะนาว   532                                 

532  

             0.02  
A424 มะขามเทศ  1,527                              

1,527  

             0.07  
A426 แก้วมังกร   1,292                              

1,292  

             0.06  
A427 ส้มโอ 927                                 

927  

             0.04  
A429 มะปราง มะยงชิด 303                                 

303  

             0.01  
A5  พืชสวน  12,452                      

12,452  

          0.55  
A500 พืชสวนร้าง/เสื่อมโทรม 320                                 

320  

             0.01  
A502 พืชผัก   3,972                              

3,972  

             0.18  
A503 ไม้ดอก ไม้ประดับ 7,316                              

7,316  

             0.33  
A504 องุ่น   771                                 

771  

             0.03  
A509 พืชสมุนไพร   23                                   

23  

                 -    
A510 นาหญ้า   50                                   

50  

                 -    
A7  ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์และโรงเรือนเลี้ยงสัตว์  38,197                      

38,197  

          1.71  
A700 โรงเรือนร้าง 253                                 

253  

             0.01  
A701 ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์   17,214                            

17,214  

             0.77  
A702 โรงเรือนเลี้ยงโค กระบือ และม้า 7,658                              

7,658  

             0.34  
A703 โรงเรือนเลี้ยงสัตว์ปีก  11,792                            

11,792  

             0.53  
A704 โรงเรือนเลี้ยงสุกร  1,280                              

1,280  

             0.06  
A9  สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ   16,832                      

16,832  

          0.76  
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ตารางที่ 22 (ต่อ) 

สัญลักษณ์  ประเภทการใช้ที่ดิน  
เนื้อที่ 

 ไร่   ร้อยละ  
A900 สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำร้าง  607                                 

607  

             0.03  
A901 สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำผสม  25                                   

25  

                 -    
A902 สถานที่เพาะเลี้ยงปลา 16,200                            

16,200  

             0.73  
A0  เกษตรผสมผสาน/ไร่นาสวนผสม  166                          

166  

          0.01  
A001 เกษตรผสมผสาน/ไร่นาสวนผสม 166                                 

166  

             0.01  
F  พื้นที่ป่าไม ้               583,338       26.10  

F101 ป่าไม่ผลัดใบสมบูรณ์   46,373                            

46,373  

             2.07  
F200 ป่าผลัดใบรอสภาพฟื้นฟู   18,669                            

18,669  

             0.84  
F201 ป่าผลัดใบสมบูรณ์   517,694                          

517,694  

           23.16  
F501 ป่าปลูกสมบูรณ์   602                                 

602  

             0.03  
W  พื้นที่น้ำ                  60,180         2.71  

W101 แม่น้ำ ลำห้วย ลำคลอง 14,455                            

14,455  

             0.65  
W102 หนอง บึง ทะเลสาบ 2,464                              

2,464  

             0.11  
W201 อ่างเก็บน้ำ  18,659                            

18,659  

             0.84  
W202 บ่อน้ำในไร่นา   14,214                            

14,214  

             0.64  
W203 คลองชลประทาน  10,388                            

10,388  

             0.47  
M  พื้นที่เบ็ดเตล็ด                135,689         6.07  

M101 ทุ่งหญ้าธรรมชาติ   16,051                            

16,051  

             0.72  
M102 ทุ่งหญ้าสลับไม้พุ่ม/ไม้ละเมาะ 74,530                            

74,530  

             3.33  
M201 พื้นที่ลุ่ม 4,903                              

4,903  

             0.22  
M300 เหมืองเก่า บ่อขุดเก่า 1,084                              

1,084  

             0.05  
M301 เหมืองแร่   25,240                            

25,240  

             1.13  
M302 บ่อลูกรัง    2,573                              

2,573  

             0.12  
M303 บ่อทราย    79                                   

79  

                 -    
M304 บ่อดิน  4,720                              

4,720  

             0.21  
M401 พื้นที่กองวัสดุ 22                                   

22  

                 -    
M405 พื้นที่ถม    6,426                              

6,426  

             0.29  
M701 ที่ทิ้งขยะ   61  

รวมทั้งหมด             2,235,304     100.00  

ที่มา:  จากการวิเคราะห์โดยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ กลุ่มวิเคราะห์สภาพการใช้ที่ดิน 
        กองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน 
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2.23 สภาพการใช้ที่ดินจังหวัดสุโขทัย ปี พ.ศ. 2564 

 จังหวัดสุโขทัย มีเนื้อที่ทั้งหมด 4,122,557 ไร่  สามารถจำแนกประเภทการใช้ที่ดินได้ออกเป็น  
5 ประเภท คือ พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง (U) มีเนื้อที่ 222,753 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 5.39 ของเนื้อที่
จังหวัด พื้นที่เกษตรกรรม (A) มีเนื้อที่ 2,457,777 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 59.61 ของเนื้อที่จังหวัด พื้นที่ป่าไม้ 
(F) มีเนื้อที่ 1,286,638 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 31.19 ของเนื้อที่จังหวัด พื้นที่น้ำ (W) มีเนื้อที่ 120,766 ไร่ 
คิดเป็นร้อยละ 2.94 ของเนื้อที่จังหวัด และพื้นที่เบ็ดเตล็ด (M) มีเนื้อที่ 35,623 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 0.87 
ของเนื้อที่จังหวัด โดยการใช้ประโยชน์ในพื้นที่แต่ละประเภทมีรายละเอียด (ภาพที่ 1 และตารางที่ 1) 
ดังนี ้
 2.23.1 พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง (U) มีเนื้อที่ 222,753 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 5.39 ของเนื้อที่
จังหวัด ประกอบด้วยตัวเมืองและย่านการค้า หมู่บ้านบนพื้นราบ หมู่บ้านชาวไทยภูเขา สถานที่ราชการและ
สถาบันต่าง ๆ ร้าง สถานที่ราชการและสถาบันต่าง ๆ สนามบิน สถานีรถไฟ ถนน ทางรถไฟ พื้นที่
อุตสาหกรรมร้าง นิคมอุตสาหกรรม โรงงานอุตสาหกรรม  ลานตากและแหล่งรับซื้อทางการเกษตร สถานที่
ร้าง สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ รีสอร์ท โรงแรม เกสต์เฮ้าส์ สุสาน ป่าช้า สถานีบริการน้ำมัน และสนาม
กอล์ฟ  
  1) ตัวเมืองและย่านการค้า (U1) มีเนื้อที่ 15,615 ไร่ หรือร้อยละ 0.38 ของเนื้อที่
จังหวัด ประกอบด้วย ตัวอำเภอเมืองสุโขทัย อำเภอกงไกรลาศ อำเภอคีรีมาศ อำเภอทุ่งเสลี่ยม อำเภอ
บ้านด่านลานหอย อำเภอศรีนคร อำเภอศรีสัชนาลัย อำเภอศรีสำโรง และอำเภอสวรรคโลก 
  2) หมู่บ้าน (U2) มีเนื้อที่ 149,800 ไร่ หรือร้อยละ 3.63 ของเนื้อที่จังหวัด อาทิหมู่บ้าน
บนพื้นราบ  
  3) สถานที่ราชการและสถาบันต่าง ๆ (U3) มีเนื้อที่ 31,840 ไร่ หรือร้อยละ 0.77 ของ
เนื้อที่จังหวัด ได้แก่ สถานที่ราชการและสถาบันต่าง ๆ และ สถานที่ราชการและสถาบันต่าง ๆ ร้าง  
มีเนื้อที่ 31,802  และ 27 ไร่ หรือร้อยละ 0.77 และ 0.00 ของเนื้อที่จังหวัด เช่น สถานที่ราชการ 
โรงพยาบาล มหาวิทยาลัย โรงเรียน วัดต่าง ๆ เป็นต้น 
  4) สถานีคมนาคม (U4) มีเนื้อที่ 12,844 ไร่ หรือร้อยละ 0.31 ของเนื้อที่จังหวัดได้แก่ 
สนามบิน สถานีสถานีรถไฟ ถนน และทางรถไฟ มีเนื้อที่ 1,988 2 10,745 และ109 ไร่ หรือร้อยละ 0.05 
0.00 0.26 และ 0.00 ของเนื้อที่จังหวัด 
  5) ย่านอุตสาหกรรม (U5) มีเนื้อที่ 8,551 ไร่ หรือร้อยละ 0.20 ของเนื้อที่จังหวัด ได้แก่  
พื้นที่อุตสาหกรรมร้าง  นิคมอุตสาหกรรม โรงงานอุตสาหกรรม  ลานตากและแหล่งรับซื้อทางการเกษตร 
มีเนื้อที่ 76 95 6,699 และ 1,681 ไร่ หรือร้อยละ 0.00 0.00 0.16 และ 0.04 ของเนื้อที่จังหวัด 
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  6) พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้างอื่น ๆ (U6) มีเนื้อที่ 4,082  ไร่ หรือร้อยละ 0.10  
ของเนื้อที่จังหวัด ประกอบด้วย สถานที่ร้าง สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ รีสอร์ท โรงแรม เกสต์เฮ้าส์ สุสาน 
ป่าช้า และสถานีบริการน้ำมัน  มีเนื้อที่ 148 2 ,370 1,142 241 และ 181 ไร่ หรือร้อยละ 0.00 0.06 
0.03 0.01 และ 0.00 ของเนื้อที่จังหวัด 
  7) สนามกอล์ฟ (U7) มีเนื้อที่ 33  ไร่ หรือร้อยละ 0.00 ของเนื้อที่จังหวัด   
 2.23.2 พื้นที่เกษตรกรรม (A) มีเนื้อที่ 2,457,777 ไร่ หรือร้อยละ 59.61 ของเนื้อที่จังหวัด 
ประกอบด้วยพื้นที่นา พืชไร่ ไม้ยืนต้น ไม้ผล พืชสวน ไร่หมุนเวียน ทุ่งหญ้าและโรงเรือนเลี้ยงสัตว์ พืชน้ำ 
สถานที่เพาะเลี้ยงสัตวน์้ำ และเกษตรผสมผสาน/ไร่นาสวนผสม 
  1) พื้นที่นา (A1) มีเนื้อที่ 1,307,669 ไร่ หรือร้อยละ 31.72 ของเนื้อที่จังหวัด พบปลูก
ในทุกอำเภอ อำเภอที่มีพื ้นที ่นามาก คือ อำเภอกงไกรลาศ อำเภอเมืองสุโขทัย อำเภอศรีสำโรง  
และอำเภอบ้านด่านลานหอย ตามลำดับ  ได้แก่  นาข้าว มีเนื้ อที่ 1,229,240 ไร่ หรือร้อยละ 29.82  
ของเนื้อที่จังหวัด ปลูกข้าวอย่างเดียวพบมากในพื้นที่อำเภอกงไกรลาศ อำเภอเมืองสุโขทัย อำเภอ  
ศรีสำโรง และอำเภอบ้านด่านลานหอย ตามลำดับ นาข้าวในพื้นที่ลุ ่ม 22,864 ไร่ หรือร้อยละ 0.56  
ของเนื้อที่จังหวัด และนาร้าง มีเนื้อที่ 1,934 ไร่ หรือร้อยละ 0.05 ของเนื้อที่จังหวัด และมีการปลูกข้าว
ตามด้วยพืชหลังนาต่างๆ ได้แก่ พืชไร่ผสม ข้าวโพด มันสำปะหลัง ยาสูบ ถั่วเขียว แตงโม พริก เผือก 
พืชผัก และไม้ดอกไม้ประดับ มีเนื้อที่ 53,631 ไร่ หรือร้อยละ  1.29 ของเนื้อที่จังหวัด โดยอำเภอที่มีการ
ปลูกข้าวตามด้วยพืชหลังนามาก ได้แก่ อำเภอศรีสำโรง อำเภอเมืองสุโขทัย อำเภอสวรรคโลก  
และอำเภอศรีสัชนาลัย ตามลำดับ 
  2) พืชไร่ (A2) มีเนื้อที่ 788,306 ไร่ หรือร้อยละ 19.12 ของเนื้อที่จังหวัด ได้แก่ ไร่ร้าง 
ข้าวโพด อ้อย มันสำปะหลัง ยาสูบ ถั่วเขียว และพืชไร่อื่นๆ 
   (1) ไร่ร้าง (A200) มีเนื้อที่ 8,467 ไร่ หรือร้อยละ 0.21 ของเนื้อที่จังหวัด 
  (2) ข้าวโพด (A202) มีเนื้อที่  64,075  ไร่ หรือร้อยละ 1.55 ของเนื้อที่จังหวัด  
พบปลูกกระจายอยู่เกือบทุกอำเภอยกเว้นอำเภอศรีนคร ปลูกมากในอำเภอศรีสัชนาลัย อำเภอ  
บ้านด่านลานหอย และอำเภอทุ่งเสลี่ยม ตามลำดับ โดยพบปลูกข้าวโพดอย่างเดียว 42,599  ไร่ หรือ 
ร้อยละ 1.03 ของเนื้อที่จังหวัด และพบปลูกข้าวโพดตามด้วยยาสูบ 407 ไร่ หรือร้อยละ 0.01 และปลูก 
ตามด้วยถั่วเขียว 21,056 ไร่ หรือร้อยละ 0.51 ของเนื้อที่จังหวัด ข้าวโพดปลูกตามด้วยพืชผัก 13 ไร่   
หรือร้อยละ 0.00 ของเนื้อที ่จังหวัด โดยพบปลูกในเขตอำเภอบ้านด่านลานหอย อำเภอศรีรำโรง  
และอำเภอสวรรคโลก และพบปลูกเป็นพืชหลังนาอีก 3,064 ไร่ หรือร้อยละ 0.07 ของเนื้อที่จังหวัด 
  (3) อ้อย (A203) มีเนื้อที่ 542,340 ไร่ หรือร้อยละ 13.16 ของเนื้อที่จังหวัด  
พบปลูกกระจายทุกอำเภอ ปลูกมากในเขตอำเภอศรีสัชนาลัย อำเภอสวรรคโลก และอำเภอศรีนคร 
ตามลำดับ 
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   (4) มันสำปะหลัง (A204) มีเนื้อที่   167,262 ไร่ หรือร้อยละ 4.06 ของเนื้อที่
จังหวัด พบปลูกกระจายอยู่เกือบทุกอำเภอยกเว้นอำเภอศรีนคร ปลูกมากในเขตอำเภอบ้านด่านลานหอย 
อำเภอทุ่งเสลี่ยม และอำเภอศรีสำโรง ตามลำดับ โดยพบปลูกมันสำปะหลังอย่างเดียว 167 ,193 ไร่ และ
พบปลูกมันสำปะหลังปลูกตามด้วยถั่วเขียวอีก 69 ไร ่
  (5) ยาสูบ (A206) มีเนื้อที่ปลูกทั้งหมด 54,606 ไร่ หรือร้อยละ 1.33 ของเนื้อที่
จังหวัด โดยพบปลูกเป็นพืชเดี่ยว 5,050 ไร่ หรือร้อยละ 0.12 ของเนื้อที่จังหวัด ปลูกเป็นพืชตามหลังนา 
48,904 ไร่ หรือร้อยละ 1.19 ของเนื้อที่จังหวัด ปลูกเป็นพืชตามหลังข้าวโพด 407 ไร่ หรือร้อยละ 0.01 
ของเนื้อที่จังหวัด ยาสูบปลูกตามด้วยพืชผัก 10 ไร่ และพบยาสูบปลูกในพื้นที่ลุ่มอีก 235 ไร่ พบมาก  
ในเขตอำเภอศรีสำโรง อำเภอเมืองสุโขทัย และอำเภอสวรรคโลก ตามลำดับ 
  (6) ถั่วเขียว (A208) มีเนื้อที่ปลูกทั้งหมด 21,453 ไร่ หรือร้อยละ 0.52 ของ 
เนื้อที่จังหวัดโดยพบปลูกเป็นพืชเดี่ยว 85 ไร่ หรือร้อยละ 0.00  ของเนื้อที่จังหวัด ปลูกเป็นพืชฤดูแล้ง  
ในนา 243 ไร่ หรือร้อยละ 0.01 ของเนื้อที่จังหวัด ปลูกเป็นพืชฤดูแล้งในพื้นที่ข้าวโพด 21 ,056 ไร่ หรือ
ร้อยละ 0.51 ของเนื้อที่จังหวัด และปลูกในพื้นที่มันสำปะหลังอีก 69 ไร่ พบมากในเขตอำเภอบ้านด่าน
ลานหอย และอำเภอศรีสำโรง   
   (7) พืชไร่อื่นๆ ได้แก่ ข้าวไร่ แตงโม พริก และพืชไร่ผสม มีเนื้อที่ 1 ,017 ไร่ หรือ
ร้อยละ 0.02 ของเนื้อที่ทั้งหมด พบปลูกที่อำเภอเมืองสุโขทัย อำเภอศรีสัชนาลัย อำเภอสวรรคโลก อำเภอ
ศรีสำโรง อำเภอศรีนคร และทุ่งเสลี่ยม 
       3) ไม้ยืนต้น (A3) มีเนื้อที่ 138,845 ไร่ หรือร้อยละ 3.38 ของเนื้อที่จังหวัด ได้แก่ 
ยางพาราปาล์มน้ำมัน ยูคาลิปตัส สัก และไม้ยืนต้นอื่น ๆ พบปลูกกระจายอยู่ทุกอำเภอ   
                   (1)  ยางพารา (A302) มีเนื้อที่ 65,405 ไร่ หรือร้อยละ 1.59 ของเนื้อที่จังหวัด พบ
ปลูกกระจายอยู่ทุกอำเภอ โดยพบปลูกมากในเขตอำเภอศรีสัชนาลัย และอำเภอทุ่งเสลี่ยม 
  (2) ปาล์มน้ำมัน (A303) มีเนื้อที่ 9,975 ไร่ หรือร้อยละ 0.24 ของเนื้อที่จังหวัด พบ
ปลูกกระจายอยู่ทุกอำเภอ โดยพบปลูกมากในเขตอำเภอศรีสัชนาลัย อำเภอศรีสำโรง และอำเภอทุ่งเสลี่
ยม ตามลำดับ 
  (3) ยูคาลิปตัส (A304) มีเนื้อที่ 7,763 ไร่ หรือร้อยละ 0.19 ของเนื้อที่จังหวัด พบ
ปลูกกระจายอยู่เกือบทุกอำเภอ ยกเว้นอำเภอศรีนคร โดยพบปลูกมากในเขตอำเภอบ้านด่านลานหอย และ
อำเภอทุ่งเสลี่ยม ตามลำดับ 
  (4) สัก (A305) มีเนื้อที่ 45,597 ไร่ หรือร้อยละ 1.11 ของเนื้อที่จังหวัด พบปลูก
กระจายอยู่ทุกอำเภอ โดยพบปลูกมากในเขตอำเภอศรีสัชนาลัย อำเภอทุ่งเสลี่ยม และอำเภอบ้านด่านลาน
หอย ตามลำดับ 
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  (5) ไม้ยืนต้นอ่ืน ๆ ได้แก่ ไม้ยืนต้นร้าง/เสื่อมโทรม สะเดา สนประดิพัทธ์ กระถิน 
ประดู่ กาแฟ ไผ่ปลูกเพื่อการค้า จามจุรี กฤษณา ตะกู และไม้ยืนต้นผสม มีเนื้อที่ 10,105 ไร่ หรือร้อยละ 
0.25 ของเนื้อที่จังหวัด พบปลูกกระจายอยู่ทุกอำเภอ โดยพบปลูกมากในเขตอำเภอศรีสัชนาลัย และ
อำเภอทุ่งเสลี่ยม ตามลำดับ 
  4) ไม้ผล (A4) มีเนื้อที่ 205,439 ไร่ หรือร้อยละ 4.96 ของเนื้อที่จังหวัด ได้แก่ ไม้ผลผสม 
ส้ม มะม่วง กล้วย และไม้ผลอื่นๆ พบปลูกกระจายอยู่ทุกอำเภอ   
  (1) ไม้ผลผสม (A401) มีเนื้อที่ 58,739 ไร่ หรือร้อยละ 1.42 ของเนื้อที่จังหวัด พบ
ปลูกกระจายอยู่ทุกอำเภอ โดยพบปลูกมากในเขตอำเภอศรีสัชนาลัย อำเภอสวรรคโลก และอำเภอ  
ศรีสำโรง ตามลำดับ 
  (2) ส้ม (A402) มีเนื้อที่ 74,257 ไร่ หรือร้อยละ 1.80 ของเนื้อที่จังหวัด โดยพบ
ปลูกมากในเขตอำเภอศรีสัชนาลัย ส้มที่ปลูกส่วนใหญ่เป็นส้มเขียวหวานพันธ์ุพื้นเมือง 
  (3) มะม่วง (A407) มีเนื้อที่ 41,766 ไร่ หรือร้อยละ 1.01 ของเนื้อที่จังหวัด พบ
ปลูกกระจายอยู่ทุกอำเภอ โดยพบปลูกมากในเขตอำเภอสวรรคโลก อำเภอศรีสัชนาลัย และอำเภอศรี
นคร ตามลำดับ  
  (4) กล้วย (A411) มีเนื้อที่  17,448 ไร่ หรือร้อยละ 0.42 ของเนื้อที่จังหวัด  พบ
ปลูกกระจายอยู่ทุกอำเภอ  โดยพบปลูกมากในเขตอำเภอศรีสัชนาลัย อำเภอสวรรคโลก และอำเภอ 
กงไกรลาศ ตามลำดับ กล้วยที่ปลูกส่วนใหญ่เป็นกล้วยน้ำว้า และกล้วยตานี  
  (5) ไม้ผลอื่นๆ ได้แก่  ทุเรียน มะพร้าว  มะม่วงหิมพานต์  พุทรา  น้อยหน่า 
ลำไย ฝรั่ง  มะละกอ ขนุน  กระท้อน  ชมพู่ ลางสาด ลองกอง มะนาว ส้มโอ ละมุด มะปราง มะยง
ชิด มะไฟ ละไม และไม้ผลร้าง/เสื่อมโทรม มีเนื้อที่ 13,229 ไร่ หรือร้อยละ  0.31 ของเนื้อที่จังหวัด พบ
ปลูกกระจายอยู่ทุกอำเภอ  โดยพบปลูกมากในเขตอำเภอศรีสัชนาลัย อำเภอศรีสำโรง อำเภอทุ่งเสลี่ยม และ
อำเภอสวรรคโลก ตามลำดับ 
  5) พืชสวน (A5) มีเนื ้อที ่ 62 ไร่ หรือร้อยละ 0.00 ของเนื้อที่จังหวัด ได้แก่ พืชผัก  
ไม้ดอก ไม้ประดับ และแคนตาลูป  
  6) ไร่หมุนเวียน (A6) มีเนื้อที่ 73 ไร่ หรือร้อยละ 0.00 ของเนื้อที่จังหวัด ได้แก่ ข้าวโพด 
(ไร่หมุนเวียน) และไร่หมุนเวียนร้าง พบในเขตอำเภอเขาค้อ อำเภอทุ่งเสลี่ยม และอำเภอศรีสัชนาลัย 
  7) ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์และโรงเรือนเลี้ยงสัตว์ (A7) มีเนื้อที่ 12,722 ไร่ หรือร้อยละ 0.31 
ของเนื้อที่จังหวัด ได้แก่ ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์ โรงเรือนเลี้ยงโค กระบือ และม้ า โรงเรือนเลี้ยงสัตว์ปีก 
โรงเรือนเลี้ยงสุกร และโรงเรือนร้าง พบกระจายอยู่ทุกอำเภอ โดยพบมากในเขตอำเภอบ้านด่านลานหอย 
อำเภอศรีสำโรง และอำเภอศรีสัชนาลัย ตามลำดับ  
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   (1) ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์ (A701) มีเนื้อที่ 9,898 ไร่ หรือร้อยละ 0.24 ของเนื้อที่
จังหวัดพบมากในเขตอำเภอบ้านด่านลานหอย และอำเภอศรีสำโรง 
   (2) ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์และโรงเรือนเลี้ยงสัตว์อื่น ๆ ได้แก่ โรงเรือนเลี้ยงโค กระบือ 
และม้า โรงเรือนเลี้ยงสัตว์ปีก โรงเรือนเลี้ยงสุกร และโรงเรือนร้าง มีเนื้อที่ 2,824 ไร่ หรือร้อยละ 0.07 ของ
เนื้อที่จังหวัด พบกระจายอยู่ทุกอำเภอ โดยพบมากในเขตอำเภอศรีสัชนาลัย อำเภอศรีสำโรง อำเภอ  
บ้านด่านลานหอย และอำเภอกงไกรลาศ ตามลำดับ     
  9) สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (A9) มีเนื้อที่ 2,586 ไร่ หรือร้อยละ 0.07 ของเนื้อที่
จังหวัด ได้แก่ สถานที่เพาะเลี้ยงปลา (A902) 2,363 ไร่ หรือร้อยละ 0.06 ของเนื้อที่จังหวัด และสถานที่
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำร้าง (A900) 223 ไร่ หรือร้อยละ 0.01 ของเนื้อที่จังหวัด พบกระจายอยู่เกือบทุกอำเภอ 
ยกเว้นอำเภอสวรรคโลก โดยพบมากในเขตอำเภอเมืองสุโขทัย อำเภอกงไกรลาศ และอำเภอคี รีมาศ 
ตามลำดับ  
 10) เกษตรผสมผสาน/ไร่นาสวนผสม(A0) มีเนื้อที่ 2,075 ไร่ หรือร้อยละ 0.05 ของเนื้อ

ที่จังหวัด พบมากในเขตอำเภอศรีสำโรง อำเภอบ้านด่านลานหอย และอำเภอเมืองสุโขทัย ตามลำดับ 

 2.23.3 พื้นที่ป่าไม้ (F) มีเนื้อที่ 1,285,638 ไร่ หรือร้อยละ 31.19 ของเนื้อที่จังหวัด ได้แก่ ป่า
ไม่ผลัดใบรอสภาพฟื้นฟู ป่าไม่ผลัดใบสมบูรณ์ ป่าผลัดใบรอสภาพฟื้นฟู ป่าผลัดใบสมบูรณ์ ป่าปลูก  
รอสภาพฟื้นฟู และป่าปลูกสมบูรณ์ ส่วนใหญ่เป็นป่าสงวนแห่งชาติมีถึง 12 แห่ง อุทยานแห่งชาติ
รามคำแหง อุทยานแห่งชาติศรีสัชนาลัย วนอุทยานถ้ำลม-ถ้ำวัง เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าถ้ำเจ้าราม และ
สวนพฤกษศาสตร์พระแม่ย่า  
  1) ป่าไม่ผลัดใบ (F1) มีเนื้อที่ 328,759 ไร่ หรือร้อยละ 7.98 ของเนื้อที่จังหวัด ได้แก่ 
ป่าไม่ผลัดใบรอสภาพฟื้นฟู และป่าไม่ผลัดใบสมบูรณ์ มีเนื้อที่ 378 และ 328 ,381 ไร่ หรือร้อยละ 0.01 
และ 7.97 ของเนื้อที่จังหวัด พบเฉพาะในเขตอำเภอศรีสัชนาลัย อำเภอทุ่งเสลี่ยม และอำเภอบ้านด่าน
ลานหอย  
  2) ป่าผลัดใบ (F2) มีเนื้อที่ 908,252 ไร่ หรือร้อยละ 22.03 ของเนื้อที่จังหวัด ได้แก่ 
ป่าผลัดใบรอสภาพฟื้นฟู และป่าผลัดใบสมบูรณ์ มีเนื้อที่ 89 ,905 และ 818,347 ไร่ หรือร้อยละ 2.18 
และ 19.85 ของเนื้อที่จังหวัด  พบกระจายอยู่เกือบทุกอำเภอ  ยกเว้นอำเภอศรีนคร โดยพบมากในเขต
อำเภอศรีสัชนาลัย อำเภอบ้านด่านลานหอย อำเภอทุ่งเสลี่ยม และอำเภอคีรีมาศ ตามลำดับ 
  3) ป่าปลูก (F3) มีเนื้อที่ 48,627 ไร่ หรือร้อยละ 1.18 ของเนื้อที่จังหวัด ได้แก่ ป่า
ปลูกรอสภาพฟื้นฟู และป่าปลูกสมบูรณ์ มีเนื้อที่ 44 และ 49,038 ไร่ หรือร้อยละ 0.00 และ 1.18 ของ
เนื้อที่จังหวัด พบปลูกมากในเขตพื้นที่อำเภอศรีสัชนาลัย และอำเภอบ้านด่านลานหอย 
 2.23.4 พื้นที่น้ำ (W) มีเนื้อที่ 120,766 ไร่ หรือร้อยละ 2.94 ของเนื้อที่จังหวัด มีแหล่งน้ำ
กระจายอยู่ทุกอำเภอ ได้แก่  
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  1) แหล่งน้ำธรรมชาติ (W1) เช่น แม่น้ำ ลำห้วย ลำคลอง หนอง และบึง เป็นต้น มีเนื้อ
ที่ 77,811 ไร่ หรือร้อยละ 1.89 ของเนื้อที่จังหวัด โดยมีแม่น้ำยมเป็นแม่น้ำสายสำคัญที่สุดของจังหวัด 
เกิดจากเทือกเขาผีปันน้ำ ในจังหวัดพะเยา ไหลผ่านจังหวัดแพร่ และจังหวัดสุโขทัย ผ่านอำเภอ  
ศรีสัชนาลัย อำเภอสวรรคโลก อำเภอศรีสำโรง อำเภอเมืองสุโขทัย อำเภอกงไกรลาศ ไปบรรจบแม่น้ำ
น่านที่อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ ยังมีห้วยแม่มอก ห้วยแม่ลำพัน ห้วยท่าแพ หนองจระเข้ บึงใหญ่ 
หนองแม่ระวิง และหนองลี่ ที่เป็นแหล่งน้ำสำคัญ 
 2) แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น (W2) เช่น อ่างเก็บน้ำ บ่อน้ำในไร่นา และคลองชลประทาน มี

เนื้อที่ 42,955 ไร่ หรือร้อยละ 1.05 ของเนื้อที่จังหวัด ที่สำคัญได้แก่อ่างเก็บน้ำห้วยท่าแพ อ่างเก็บน้ำ

คลองข้างใน อ่างเก็บน้ำห้วยแม่สูง อ่างเก็บน้ำห้วยหัวแหวน อ่างเก็บน้ำห้วยมะกรูด อ่างเก็บน้ำเขาหัววัว 

อ่างเก็บน้ำห้วยแม่เทิน อ่างเก็บน้ำคลองตาผ้าขาว นอกจากนี้ยังมีอ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก ฝาย สระ หนอง 

บึง และคูคลองต่าง ๆ กระจายอยู่ตามอำเภอต่าง ๆ  

 2.23.5 พื้นที่เบ็ดเตล็ด (M) มีเนื้อที่ 35,416 ไร่ หรือรอ้ยละ 0.86 ของเนื้อที่จังหวัด พบกระจาย
อยู่ทุกอำเภอ ได้แก่  
  1) ทุ่งหญ้าและไม้ละเมาะ (M1) มีเนื้อที่ 35,623 ไร่ หรือร้อยละ 0.87 ของเนื้อที่
จังหวัด ได้แก่ ทุ่งหญ้าธรรมชาติ และทุ่งหญ้าสลับไม้พุ่ม/ไม้ละเมาะ มีเนื้อที่ 1,169 และ 24,235 ไร่ หรือ
ร้อยละ 0.03 และ 0.59 ของเนื ้อที ่จ ังหวัด พบกระจายอยู ่ทุกอำเภอ โดยพบมากในเขตอำเภอ  
ศรีสัชนาลัย อำเภอบ้านด่านลานหอย และอำเภอทุ่งเสลี่ยม 
  2) พื้นที่ลุ่ม (M2) มีเนื้อที่ 2,596 ไร่ หรือร้อยละ 0.06 ของเนื้อที่จังหวัด ส่วนใหญ่อยู่ใน
เขตอำเภอเมืองสุโขทัย และอำเภอกงไกรลาศ และพบยาสูบปลูกในพื้นที่ลุ่ม 235 ไร่ พริกปลูกในที่พื้นลุ่ม 
52 ไร่ อีกด้วย โดยจะปลูกหลังน้ำลด 
  3) เหมืองแร่ บ่อขุด (M3) มีเนื้อที่ 4,059 ไร่ หรือร้อยละ 0.11 ของเนื้อที่จังหวัด ได้แก่ 
เหมืองเก่า บ่อขุดเก่า เหมืองแร่ บ่อลูกรัง บ่อทราย บ่อดิน และพื้นที่ขุดเจาะน้ำมัน มีเนื้อที่ 1,859 338 
1,171 9 4 และ 678 ไร่ หรือร้อยละ 0.05 0.01 0.03 0.00 0.00 และ 0.02 ของเนื้อที่จังหวัด พบ
กระจายเกือบทุกอำเภอ ยกเว้นอำเภอเมืองสุโขทัย และอำเภอศรีนคร โดยพบมากในเขตอำเภอบ้านด่าน
ลานหอย อำเภอทุ่งเสลี่ยม อำเภอศรสีำโรง และอำเภอกงไกรลาศ ตามลำดับ 
  4) พื้นที่เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ (M4) มีเนื้อที่ 3,075 ไร่ หรือร้อยละ 0.07 ของเนื้อที่จังหวัด 
ได้แก่ พื้นที่กองวัสดุ และพื้นที่ถม มีเนื้อที่ 4 และ 3 ,071 ไร่ หรือร้อยละ 0.00 และ 0.07 ของเนื้อที่
จังหวัด ตามลำดับ พบกระจายอยู่ทุกอำเภอ พบมากในเขตอำเภอเมืองสุโขทัย อำเภอคีรีมาศ และอำเภอกง
ไกรลาศ ตามลำดับ 
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  5) ท่ีท้ิงขยะ (M7) มีเนื้อท่ี 202 ไร หรือรอยละ 0.00 ของเนื้อท่ีจังหวัด พบในเขต
อําเภอศรีสัชนาลัย และอําเภอทุงเสลี่ยม 

 
ภาพท่ี 23   สภาพการใชท่ีดินจังหวัดสุโขทัย ป พ.ศ. 2564 
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  ตารางที่ 23  สภาพการใช้ที่ดินจังหวัดสุโขทัย ปี พ.ศ. 2564 

สัญลักษณ์  ประเภทการใช้ที่ดิน  
เนื้อที่ 

 ไร่   ร้อยละ  
U  พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง                222,753         5.39  

U101 ตัวเมืองและย่านการค้า 15,615                            

15,615  

             0.38  
U201 หมู่บ้านบนพื้นราบ 149,800                          

149,800  

             3.63  
U300 สถานที่ราชการและสถาบันต่าง ๆ ร้าง 27                                   

27  

                 -    
U301 สถานที่ราชการและสถาบันต่าง ๆ 31,802                            

31,802  

             0.77  
U401 สนามบิน 1,988                              

1,988  

             0.05  
U402 สถานีรถไฟ   2                                     

2  

                 -    
U405 ถนน 10,745                            

10,745  

             0.26  
U406 ทางรถไฟ 109                                 

109  

                 -    
U500 พื้นที่อุตสาหกรรมร้าง  76                                   

76  

                 -    
U501 นิคมอุตสาหกรรม  95                                   

95  

                 -    
U502 โรงงานอุตสาหกรรม   6,699                              

6,699  

             0.16  
U503 ลานตากและแหล่งรับซื้อทางการเกษตร 1,681                              

1,681  

             0.04  
U600 สถานที่ร้าง  148                                 

148  

                 -    
U601 สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ  2,370                              

2,370  

             0.06  
U602 รีสอร์ท โรงแรม เกสต์เฮ้าส์ 1,142                              

1,142  

             0.03  
U603 สุสาน ป่าช้า   241                                 

241  

             0.01  
U605 สถานีบริการน้ำมัน  181                                 

181  

                 -    
U701 สนามกอล์ฟ 32                                   

32  

                 -    
A พื้นที่เกษตรกรรม             2,457,777       59.61  
A1 พื้นที่นา 1,307,669                  

1,307,669  

         31.72  
A100 นาร้าง    1,934                              

1,934  

             0.05  
A101 นาข้าว 1,229,240                       

1,229,240  

           29.82  
A101+A201 นาข้าว+พืชไร่ผสม 25                                   

25  

                 -    
A101+A202 นาข้าว+ข้าวโพด 3,064                              

3,064  

             0.07  
A101+A204 นาข้าว+มันสำปะหลัง 893                                 

893  

             0.02  
A101+A206 นาข้าว+ยาสูบ 48,904                            

48,904  

             1.19  
A101+A208 นาข้าว+ถั่วเขียว 243                                 

243  

             0.01  
A101+A220 นาข้าว+แตงโม 56                                   

56  

                 -    
A101+A229 นาขา้ว+พรกิ 184                                 

184  

                 -    
A101+A236 นาขา้ว+เผือก  42                                   

42  

                 -    
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  ตารางที่ 23  (ต่อ) 

สัญลักษณ์  ประเภทการใช้ที่ดิน  
เนื้อที่ 

 ไร่   ร้อยละ  
A101+A502 นาข้าว+พืชผัก 167                                 

167  

                 -    
A101+A503 นาข้าว+ไม้ดอก ไม้ประดับ 53                                   

53  

                 -    
M201+A101 พื้นที่ลุ่ม+นาข้าว 22,864                            

22,864  

             0.56  
A2  พืชไร่  788,306                    

788,306  

         19.12  
A200 ไร่ร้าง   8,467                              

8,467  

             0.21  
A201 พืชไร่ผสม   904                                 

904  

             0.02  
A202 ข้าวโพด 42,599                            

42,599  

             1.03  
A202+A206 ข้าวโพด+ยาสูบ 407                                 

407  

             0.01  
A202+A208 ข้าวโพด+ถั่วเขียว 21,056                            

21,056  

             0.51  
A202+A502 ข้าวโพด+พืชผัก 13                                   

13  

                 -    
A203 อ้อย  542,340                          

542,340  

           13.16  
A204 มันสำปะหลัง   167,193                          

167,193  

             4.06  
A204+A208 มันสำปะหลัง+ถั่วเขียว 69                                   

69  

                 -    
A206 ยาสูบ  5,050                              

5,050  

             0.12  
A206+A502 ยาสูบ+พืชผัก 10                                   

10  

                 -    
A208 ถั่วเขียว 85                                   

85  

                 -    
A216 ข้าวไร่   70                                   

70  

                 -    
A229 พริก   43                                   

43  

                 -    
A3  ไม้ยืนต้น  138,845                    

138,845  

          3.38  
A300 ไม้ยืนต้นร้าง/เสื่อมโทรม 3,098                              

3,098  

             0.08  
A301 ไม้ยืนต้นผสม   375                                 

375  

             0.01  
A302 ยางพารา   65,405                            

65,405  

             1.59  
A303 ปาล์มน้ำมัน   9,975                              

9,975  

             0.24  
A304 ยูคาลิปตัส   7,763                              

7,763  

             0.19  
A305 สัก   45,597                            

45,597  

             1.11  
A306 สะเดา   127                                 

127  

                 -    
A307 สนประดิพัทธ์  47                                   

47  

                 -    
A308 กระถิน 303                                 

303  

             0.01  
A309 ประดู ่  238                                 

238  

             0.01  
A312 กาแฟ   5,628                              

5,628  

             0.14  
A315 ไผ่ปลูกเพ่ือการค้า 89                                   

89  

                 -    
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  ตารางที่ 23  (ต่อ) 

สัญลักษณ์  ประเภทการใช้ที่ดิน  
เนื้อที่ 

 ไร่   ร้อยละ  
A318 จามจุรี   53                                   

53  

                 -    
A322 กฤษณา  16                                   

16  

                 -    
A323 ตะกู 131                                 

131  

                 -    
A4  ไม้ผล  205,439                    

205,439  

          4.96  
A400 ไม้ผลร้าง/เสื่อมโทรม 1,369                              

1,369  

             0.03  
A401 ไม้ผลผสม   58,739                            

58,739  

             1.42  
A402 ส้ม   74,257                            

74,257  

             1.80  
A403  ทุเรียน 1,324                              

1,324  

             0.03  
A405 มะพร้าว   101                                 

101  

                 -    
A406 ลิ้นจี่   11                                   

11  

                 -    
A407 มะม่วง   41,766                            

41,766  

             1.01  
A408 มะม่วงหิมพานต์ 21                                   

21  

                 -    
A409 พุทรา   1,409                              

1,409  

             0.03  
A410 น้อยหน่า   82                                   

82  

                 -    
A411 กล้วย   17,448                            

17,448  

             0.42  
A412 มะขาม   756                                 

756  

             0.02  
A413 ลำไย    4,045                              

4,045  

             0.10  
A414 ฝรั่ง   200                                 

200  

                 -    
A415 มะละกอ  711                                 

711  

             0.02  
A416 ขนุน   42                                   

42  

                 -    
A417 กระท้อน   142                                 

142  

                 -    
A418 ชมพู่   40                                   

40  

                 -    
A420 ลางสาด ลองกอง  343                                 

343  

             0.01  
A422 มะนาว   772                                 

772  

             0.02  
A427 ส้มโอ 174                                 

174  

                 -    
A428 ละมุด 1,121                              

1,121  

             0.03  
A429 มะปราง มะยงชิด 324                                 

324  

             0.01  
A430 มะไฟ ละไม 242                                 

242  

             0.01  
A5  พืชสวน  62                            

62  

             -    
A502 พืชผัก   51                                   

51  

                 -    
A503 ไม้ดอก ไม้ประดับ 11                                   

11  

                 -    
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ตารางที่ 23  (ต่อ) 

สัญลักษณ์  ประเภทการใช้ที่ดิน  
เนื้อที่ 

 ไร่   ร้อยละ  
A6  ไร่หมุนเวียน   73                            

73  

             -    
A600 ไร่หมุนเวียนร้าง   73                                   

73  

                 -    
A7  ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์และโรงเรือนเลี้ยงสัตว์  12,722                      

12,722  

          0.31  
A700 โรงเรือนร้าง 253                                 

253  

             0.01  
A701 ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์   9,898                              

9,898  

             0.24  
A702 โรงเรือนเลี้ยงโค กระบือ และม้า 981                                 

981  

             0.02  
A703 โรงเรือนเลี้ยงสัตว์ปีก  1,059                              

1,059  

             0.03  
A704 โรงเรือนเลี้ยงสุกร  531                                 

531  

             0.01  
A9  สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ   2,586                        

2,586  

          0.07  
A900 สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำร้าง  223                                 

223  

             0.01  
A902 สถานที่เพาะเลี้ยงปลา 2,363                              

2,363  

             0.06  
A0  เกษตรผสมผสาน/ไร่นาสวนผสม  2,075                        

2,075  

          0.05  
A001 เกษตรผสมผสาน/ไร่นาสวนผสม 2,075                              

2,075  

             0.05  
F  พื้นที่ป่าไม ้             1,285,638       31.19  

F100 ป่าไม่ผลัดใบรอสภาพฟื้นฟู   378                                 

378  

             0.01  
F101 ป่าไม่ผลัดใบสมบูรณ์   328,381                          

328,381  

             7.97  
F200 ป่าผลัดใบรอสภาพฟื้นฟู   89,905                            

89,905  

             2.18  
F201 ป่าผลัดใบสมบูรณ์   818,347                          

818,347  

           19.85  
F500 ป่าปลูกรอสภาพฟื้นฟู   44                                   

44  

                 -    
F501 ป่าปลูกสมบูรณ์   48,583                            

48,583  

             1.18  
W  พื้นที่น้ำ                120,766         2.94  

W101 แม่น้ำ ลำห้วย ลำคลอง 67,656                            

67,656  

             1.64  
W102 หนอง บึง ทะเลสาบ 10,155                            

10,155  

             0.25  
W201 อ่างเก็บน้ำ  18,431                            

18,431  

             0.45  
W202 บ่อน้ำในไร่นา   17,305                            

17,305  

             0.42  
W203 คลองชลประทาน  7,219                              

7,219  

             0.18  
M  พื้นที่เบ็ดเตล็ด                  35,623         0.87  

M101 ทุ่งหญ้าธรรมชาติ   1,169                              

1,169  

             0.03  
M102 ทุ่งหญ้าสลับไม้พุ่ม/ไม้ละเมาะ 24,235                            

24,235  

             0.59  
M201 พื้นที่ลุ่ม 2,596                              

2,596  

             0.06  
M201+A206 พื้นที่ลุ่ม+ยาสูบ  235                                 

235  

             0.01  
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ตารางที่ 23  (ต่อ) 

สัญลักษณ์  ประเภทการใช้ที่ดิน  
เนื้อที่ 

 ไร่   ร้อยละ  
M201+A229 พื้นที่ลุ่ม+พริก 52                                   

52  

                 -    
M300 เหมืองเก่า บ่อขุดเก่า 1,859                              

1,859  

             0.05  
M301 เหมืองแร่   338                                 

338  

             0.01  
M302 บ่อลูกรัง    1,171                              

1,171  

             0.03  
M303 บ่อทราย    9                                     

9  

                 -    
M304 บ่อดิน  4                                     

4  

                 -    
M305 พื้นที่ขุดเจาะน้ำมัน 678                                 

678  

             0.02  
M401 พื้นที่กองวัสดุ 4                                     

4  

                 -    
M405 พื้นที่ถม    3,071                              

3,071  

             0.07  
M701 ที่ทิ้งขยะ       202                                 

202  

                 -    
รวมทั้งหมด 4,122,557  100.00  

ที่มา:  จากการวิเคราะห์โดยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ กลุ่มวิเคราะห์สภาพการใช้ที่ดิน 
        กองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน 
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2.24 สภาพการใช้ที่ดินจังหวัดสุพรรณบุรี ปี พ.ศ. 2564 

  จังหวัดสุพรรณบุรี มีเนื ้อที ่ทั ้งหมด 3,348,755 ไร่  สามารถจำแนกประเภทการใช้ที ่ดินได้

ออกเป็น 5 ประเภท คือ พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง (U) มีเนื้อที่  331,236 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 9.90 

ของเนื้อทีจ่ังหวัด พื้นที่เกษตรกรรม (A) มีเนื้อที่ 2,426,164 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 72.44 ของเนื้อที่จังหวัด พื้นที่

ป่าไม้ (F) มีเนื้อที่ 391,175 ไร่  คิดเป็นร้อยละ 11.68 ของเนื้อที่จังหวัด พื้นที่น้ำ (W)  มีเนื้อที่ 142,655 

ไร่ คิดเป็นร้อยละ 4.26 ของเนื้อที่จังหวัด และพื้นที่เบ็ดเตล็ด (M) มีเนื้อที่ 57,525 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 

1.72 ของเนื้อที่จังหวัด โดยการใช้ประโยชน์ในพื้นที่แต่ละประเภทมีรายละเอียด  (ภาพที่ 24 และ 

ตารางที ่24) ดังนี ้

 2.24.1 พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง (U) มีเนื้อที่ 331,236 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 9.90 ของเนื้อที่

จังหวัด ประกอบด้วยตัวเมืองและย่านการค้า หมู่บ้านบนพื้นราบ หมู่บ้าน/ที่ดินจัดสรรร้าง สถานที่

ราชการและสถาบันต่าง ๆ ร้าง สถานที่ราชการและสถาบันต่าง ๆ ถนน โรงงานอุตสาหกรรม  ลานตาก

และแหล่งรับซื้อทางการเกษตร สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ รีสอร์ท โรงแรม เกสต์เฮ้าส์ สุสาน ป่าช้า สถานี

บริการน้ำมัน และสนามกอล์ฟ   

  1) ตัวเมืองและย่านการค้า (U1) มีเนื้อที่ 2,444 ไร่ หรือร้อยละ 0.07 ของเนื้อที่จังหวัด 

ประกอบด้วย 10 อำเภอ คือ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี อำเภอดอนเจดีย์ อำเภอบางปลาม้า อำเภอสามชุก 

อำเภอสองพี่น้อง อำเภอศรีประจันต์ อำเภอเดิมบางนางบวช อำเภออู่ทอง อำเภอด่านช้าง และอำเภอ

หนองหญ้าไซ  

  2) หมู่บ้าน (U2) มีเนื้อที่ 252,463 ไร่ หรือร้อยละ 7.54 ของเนื้อที่จังหวัด ได้แก่  

หมู่บ้านบนพื้นราบ และหมู่บ้าน/ที่ดินจัดสรรร้าง มีเนื้อที่ 252,291 และ 172 ไร่ หรือร้อยละ 7.53 และ 

0.01 ของเนื้อที่จังหวัด  

  3) สถานที่ราชการและสถาบันต่าง ๆ (U3) มีเนื้อที่ 33,317 ไร่ หรือร้อยละ 0.99 ของ

เนื้อที่จังหวัด ได้แก่ สถานที่ราชการ โรงพยาบาล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตสุพรรณบุรี 

สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุพรรณบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา ศูนย์ด่านช้าง มหาวิทยาลัย

ราชภัฎสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี โรงเรียน และวัดต่าง ๆ  

  4) สถานีคมนาคม (U4) ได้แก่ ถนน มีเนื้อที่ 14,661 ไร่ หรือร้อยละ 0.44 ของเนื้อที่

จังหวัด ได้แก ่ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 340  
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  5) ย่านอุตสาหกรรม (U5) มีเนื้อที่ 24,578 ไร่ หรือร้อยละ 0.74 ของเนื้อที่จังหวัด 

ได้แก่  โรงงานอุตสาหกรรม  และลานตากและแหล่งรับซื้อทางการเกษตร มีเนื้อที่ 22,641 และ 1,937 ไร่ 

หรือร้อยละ 0.68 และ 0.06 ของเนื้อที่จังหวัด  

  6) พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้างอื่น ๆ (U6) มีเนื้อที่  3,445  ไร่ หรือร้อยละ 0.11 ของ

เนื้อที่จังหวัด ประกอบด้วย สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ รีสอร์ท โรงแรม เกสต์เฮ้าส์  สุสาน ป่าช้า สถานที่

ร้าง และสถานีบริการน้ำมัน  มีเนื้อที่  1,876  191  894  และ 484 ไร่ หรือร้อยละ 0.06 0.01 0.03 

และ 0.01 ของเนื้อที่จังหวัด 

  7) สนามกอล์ฟ (U7) มีเนื้อที่ 328 ไร่ หรือร้อยละ 0.01 ของเนื้อที่จังหวัด  

 2.24.2 พื้นที่เกษตรกรรม (A) มีเนื้อที่ 2,426,164 ไร่ หรือร้อยละ 72.44 ของเนื้อที่จังหวัด 

ประกอบด้วยพื้นที่นา พืชไร่ ไม้ยืนต้น ไม้ผล พืชสวน ทุ่งหญ้าและโรงเรือนเลี้ยงสัตว์ พืชน้ำ สถานที่

เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ และเกษตรผสมผสาน/ไร่นาสวนผสม 

  1) พื้นที่นา (A1) มีเนื้อที่ 1,245,023 ไร่ หรือร้อยละ 37.18 ของเนื้อที่จังหวัด ได้แก่ 

นาข้าว มีเนื้อที่ 1,225,012 ไร่ หรือร้อยละ 36.58 ของเนื้อที่จังหวัด ปลูกมากในทุกอำเภอ ยกเว้นอำเภอ

ด่านช้าง นอกจากนี้ยังมีการปลูกข้าวตามด้วยพืชหลังนาต่าง ๆ เช่น ข้าวโพด ถั่วเขียว มีเนื้อที่ 435 ไร่ หรือ

ร้อยละ 0.01 ของเนื้อที่จังหวัด รวมถึงพื้นที่ที่มีน้ำท่วมขังในฤดูฝน และปลูกข้าวในฤดูแล้ง 12 ไร่ ปลูก

มากในเขตอำเภอศรีประจันต์ และอำเภอดอนเจดีย์ นอกจากนี้ยังพบพื้นที่นาร้าง คือ พื้นที่นาข้าวที่ไม่มี

การทำนาติดต่อกันเกิน 3 ปี แต่ยังคงเห็นร่องรอยของคันนาอยู่ มีเนื้อที่ 19,564 ไร่ หรือร้อยละ 0.59 

ของเนื้อที่จังหวัด พบมากในทุกอำเภอ ยกเว้นอำเภอด่านช้าง 

  2) พืชไร่ (A2) มีเนื้อที่ 844,722 ไร่ หรือร้อยละ 25.23 ของเนื้อที่จังหวัด โดยมีพืชไร่ที่

สำคัญ ได้แก่ อ้อย มันสำปะหลัง ข้าวโพด มันเทศ และสับปะรด 

   (1) อ้อย (A203) มีเนื้อที่  730,381 ไร่ หรือร้อยละ 21.81 ของเนื้อที่จังหวัด 

ปลูกมากในเขตอำเภอด่านช้าง อำเภอเดิมบางนางบวช อำเภอหนองหญ้าไซ อำเภอสองพี่น้อง อำเภอ   

อู่ทอง และอำเภอดอนเจดีย์  

   (2) มันสำปะหลัง (A204) มีเนื้อที่  61,500 ไร่ หรือร้อยละ 1.84 ของเนื้อที่

จังหวัด ปลูกมากในเขตอำเภอด่านช้าง อำเภออู่ทอง อำเภอดอนเจดีย์ และอำเภอหนองหญ้าไซ 

   (3) ข้าวโพด (A202) มีเนื้อที่รวม 37,795 ไร่ หรือร้อยละ 1.13 ของเนื้อที่จังหวัด 

ส่วนใหญ่เป็นข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปลูกมากในเขตอำเภอด่านช้าง และอำเภออู่ทอง 
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  (4) มันเทศ (A219) มีเนื ้อที ่ 3,353 ไร่ หรือร้อยละ 0.10 ของเนื ้อที ่จังหวัด  

ปลูกมากในเขตอำเภอศรีประจันต์ และอำเภออู่ทอง  

  (5) สับปะรด (A205) มีเนื้อที่ 2,895 ไร่ หรือร้อยละ 0.09 ของเนื้อที่จังหวัด 

ปลูกมากในเขตอำเภอด่านช้าง 

  3) ไม้ยืนต้น (A3) มีเนื้อที่รวม 53,748 ไร่ หรือร้อยละ 1.60 ของเนื้อที่จังหวัด โดยมีไม้

ยืนต้นที่สำคัญ คือ ยูคาลิปตัส ยางพารา สัก และปาล์มน้ำมัน  

   (1) ยูคาลิปตัส (A304) มีเนื้อที่ 18,371 ไร่ หรือร้อยละ 0.55 ของเนื้อที่จังหวัด 

ปลูกมากในเขตอำเภอด่านช้าง อำเภอดอนเจดีย์ อำเภออู่ทอง และอำเภอหนองหญ้าไซ ส่วนใหญ่นิยม

ปลูกในพื้นที่แห้งแล้งของจังหวัด 

   (2)  ยางพารา (A302) มีเนื้อที่ 13,095 ไร่ หรือร้อยละ 0.39 ของเนื้อที่จังหวัด 

ปลูกมากในเขตอำเภอด่านช้าง 

  (3) สัก (A305) มีเนื ้อที่  12,472 ไร่ หรือร้อยละ 0.37 ของเนื ้อที ่จ ังหวัด  

ปลูกมากในเขตอำเภอด่านช้าง อำเภออู่ทอง และอำเภอหนองหญ้าไซ 

  (4) ปาล์มน้ำมัน (A303) มีเนื้อที่ 4,138 ไร่ หรือร้อยละ 0.13 ของเนื้อที่จังหวัด 

ปลูกมากในเขตอำเภอด่านช้าง อำเภอสองพ่ีน้อง และอำเภออู่ทอง 

  4) ไม้ผล (A4) มีเนื้อที่ 110,438 ไร่ หรือร้อยละ 3.31 ของเนื้อที่จังหวัด โดยมีไม้ผล 

ที่สำคัญ ได้แก่ มะม่วง ไม้ผลผสม มะพร้าว และกล้วย  

   (1) มะม่วง (A407) มีเนื ้อที่ 82,293 ไร่ หรือร้อยละ 2.46 ของเนื้อที ่จังหวัด  

กระจายตัวในทุกอำเภอ ปลูกมากในเขตอำเภอเมืองสุพรรณบุรี อำเภอศรีประจันต์ อำเภอดอนเจดีย์ 

อำเภอสามชุก และอำเภอเดิมบางนางบวช พันธ์ุมะม่วงที่นิยมปลูก ได้แก่ พันธ์ุน้ำดอกไม้ พันธุ์เขียวเสวย 

พันธ์ุโชคอนันต์ และพันธ์ุมันเดือนเก้า เป็นต้น  

   (2) ไม้ผลผสม (A401)  มีเนื้อที่ 9,516 ไร่ หรือร้อยละ 0.28 ของเนื้อที่จังหวัด 

เป็นพ้ืนที่ที่ปลูกไม้ผลร่วมกันเกินกว่า 3 ชนิดขึ้นไป กระจายตัวในทุกอำเภอ 

  (3) มะพร้าว (A405) มีเนื้อที่ 3,297 ไร่ หรือร้อยละ 0.10 ของเนื้อที่จังหวัด  

ปลูกมากในเขตอำเภอสองพี่น้อง อำเภออู่ทอง และอำเภอศรีประจันต์  

  (4) กล้วย (A411) มีเนื ้อที ่ 2,929 ไร่ หรือร้อยละ 0.09 ของเนื ้อที ่จังหวัด  

กระจายตัวในทุกอำเภอ ส่วนใหญ่เป็นกล้วยน้ำว้า 
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  5) พืชสวน (A5) มีเนื้อที่ 32,698 ไร่ หรือร้อยละ 0.97 ของเนื้อที่จังหวัด โดยมีพืชสวน

ที่สำคัญ ได้แก่ พืชผัก และไม้ดอกไม้ประดับ  

   (1) พืชผัก (A502) มีเนื้อที่ 23,196 ไร่ หรือร้อยละ 0.69 ของเนื้อที่จังหวัด  ปลูก

มากในเขตอำเภอสองพี่น้อง อำเภออู ่ทอง อำเภอบางปลาม้า อำเภอเมืองสุพรรณบุรี และอำเภอ  

ศรีประจันต์  

  (2) ไม้ดอกไม้ประดับ (A503) มีเนื้อที่ 7,351ไร่ หรือร้อยละ 0.22 ของเนื้อที่

จังหวัด เป็นไม้ดอกที่เกี ่ยวข้องกับการนำไปร้อยเป็นมาลัย ได้แก่ มะลิ  กุหลาบร้อยมาลัย ดาวเรือง  

ดอกรักและดอกจำปี เป็นต้น ปลูกมากในเขตอำเภอสามชุก และอำเภอศรีประจันต์ 

  6) ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์และโรงเรือนเลี้ยงสัตว์ (A7) มีเนื้อที่ 25,864 ไร่ หรือร้อยละ 0.76 

ของเนื้อที่จังหวัด โดยทุ่งหญ้าและโรงเรือนเลี้ยงสัตว์ที่สำคัญ ได้แก่ โรงเรือนเลี้ยงสัตว์ปีก โรงเรือนเลี้ยง

โค กระบือ และม้า ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์ และโรงเรือนเลี้ยงสุกร 

   (1) โรงเรือนเลี้ยงสัตว์ปีก (A703) มีเนื้อที่ 17,903 ไร่ หรือร้อยละ 0.53 ของ 

เนื้อที่จังหวัด พบมากในเขตอำเภอดอนเจดีย์ และอำเภออู่ทอง 

   (2) โรงเรือนเลี้ยงโค กระบือ และม้า (A702) มีเนื้อที่ 2,571 ไร่ หรือร้อยละ 

0.08 ของเนื้อที่จังหวัด พบมากในเขตอำเภอดอนเจดีย์ และอำเภออู่ทอง 

   (3) ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์ (A701) มีเนื้อที่ 2,507 ไร่ หรือร้อยละ 0.07 ของเนื้อที่

จังหวัด กระจายตัวอยู่ในทุกอำเภอ 

   (4) โรงเรือนเลี้ยงสุกร (A704) มีเนื้อที่ 2,400 ไร่ หรือร้อยละ 0.07 ของเนื้อที่

จังหวัด พบมากในเขตอำเภอเมืองสุพรรณบุรี อำเภอดอนเจดีย ์และอำเภอสามชุก 

  7) พืชน้ำ (A8) มีเนื้อที่ 9,060 ไร่ หรือร้อยละ 0.26 ของเนื้อที่จังหวัด  ประกอบด้วย

ผักบุ้ง แห้ว และบัว  

   (1) ผักบุ้ง (A806) มีเนื้อที่ 3,537 ไร่ หรือร้อยละ 0.11 ของเนื้อที่จังหวัด ปลูก

มากในเขตอำเภอบางปลาม้าและอำเภอสองพี่น้อง 

   (2) แห้ว (A805) มีเนื้อที่ 2,820 ไร่ หรือร้อยละ 0.08 ของเนื้อที่จังหวัด ปลูก

มากในเขตอำเภอศรีประจันต ์

   (3) บัว (A803) มีเนื้อที่ 2,164 ไร่ หรือร้อยละ 0.06 ของเนื้อที่จังหวัด ปลูกมาก

ในเขตอำเภอบางปลาม้าและอำเภอสองพ่ีน้อง 
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  8) สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (A9) มีเนื้อที่ 104,463 ไร่ หรือร้อยละ 3.12 ของเนื้อที่

จังหวัด ประกอบด้วย สถานที่เพาะเลี้ยงปลา สถานที่เพาะเลี้ยงกุ้ง และสถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำร้าง  

  (1) สถานที่เพาะเลี้ยงปลา (A902) มีเนื้อที่ 62,529 ไร่ หรือร้อยละ 1.87 ของ

เนื้อที่จังหวัด พบมากในเขตอำเภอบางปลาม้า อำเภอสองพ่ีน้อง อำเภอเมืองสุพรรณบุรีและอำเภออู่ทอง 

  (2) สถานที่เพาะเลี้ยงกุ้ง (A903) มีเนื้อที่ 32,203 ไร่ หรือร้อยละ 0.96 ของเนื้อที่

จังหวัด พบมากในเขตอำเภอบางปลาม้าและอำเภอสองพ่ีน้อง 

  (3) สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำร้าง (A900) มีเนื้อที่ 9,731 ไร่ หรือร้อยละ 0.29 

ของเนื้อที่จังหวัด พบมากในเขตอำเภอบางปลาม้า อำเภอสองพ่ีน้อง และอำเภออู่ทอง 

  9) เกษตรผสมผสาน/ไร่นาสวนผสม (A0) คือ พื้นที่ที ่มีการทำการเกษตรมากกว่า  

2 ประเภทในพื้นที่เดียวกัน มีเนื้อที่ 148 ไร่ หรือร้อยละ 0.01 ของเนื้อที่จังหวัด  

 2.24.3 พื้นที่ป่าไม้ (F) มีเนื้อที่ 391,175 ไร่ หรือร้อยละ 11.68 ของเน้ือที่จังหวัด ประกอบด้วย

ป่าผลัดใบ และป่าปลูก  

  1) ป่าผลัดใบ (F2) มีเนื ้อที ่ 390,772 ไร ่ หรือร้อยละ 11.67 ของเนื ้อที ่จ ังหวัด  

พบมากในเขตอำเภอด่านช้าง อำเภออู่ทอง และอำเภอเดิมบางนางบวช ประกอบด้วย ป่าผลัดใบสมบูรณ์ 

(F201) มีเนื้อที่ 390,346 ไร่ หรือร้อยละ 11.66 ของเนื้อที่จังหวัด และป่าผลัดใบรอสภาพฟื้นฟู (F200) 

มีเนื้อที่ 426 ไร่ หรือร้อยละ 0.01 ของเนื้อที่จังหวัด โดยมีอุทยานแห่งชาติพุเตย วนอุทยาน     พุม่วง 

และป่าสงวนแห่งชาติหลายแห่ง 

  2) ป่าปลูก (F5) มีเนื้อที่ 403 ไร่ หรือร้อยละ 0.01 ของเนื้อที่จังหวัด พบมากในเขต

อำเภอด่านช้าง ประกอบด้วยป่าปลูกสมบูรณ์ (F501) มีเนื้อที่ 377 ไร่ หรือร้อยละ 0.01 ของเนื้อที่

จังหวัด และป่าปลูกรอสภาพฟ้ืนฟู (F500) มีเนื้อที่ 26 ไร่  

 2.24.4 พื้นที่น้ำ (W)  มีเนื้อที่ 142,655 ไร่ หรือร้อยละ 4.26 ของเนื้อที่จังหวัด ประกอบด้วย  

แหล่งน้ำธรรมชาติ และแหล่งน้ำที่สร้างขึ้น 

  1) แหล่งน้ำธรรมชาติ (W1) เช่น แม่น้ำ ลำห้วย ลำคลอง หนอง บึง และทะเลสาบ มี  

เนื้อที่ 35,803 ไร่ หรือร้อยละ 1.07 ของเนื้อที่จังหวัด โดยมีแหล่งน้ำธรรมชาติที่สำคัญ คือ แม่น้ำท่าจีน

หรือแม่น้ำสุพรรณบุรี ห้วยกระเสียว คลองสองพ่ีน้อง คลองสาลี คลองบางยี่หน และคลองบางลี่ 
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  2) แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น (W2) เช่น อ่างเก็บน้ำ บ่อน้ำในไร่นา และคลองชลประทาน   

มีเนื้อที่ 106,852 ไร่ หรือร้อยละ 3.19 ของเนื้อที่จังหวัด โดยมีโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากระเสียว 

หรือเขื่อนกระเสียวเป็นโครงการขนาดใหญ่ประเภทอ่างเก็บน้ำแห่งเดียว 

 2.24.5 พื ้นที ่ เบ ็ดเตล ็ด (M) มีเน ื ้อที่  57,525 ไร ่ หร ือร ้อยละ 1.72 ของเนื ้อท ี ่จ ังหวัด 

ประกอบด้วยทุ่งหญ้าและไม้ละเมาะ (M1) 27,872 ไร่ พื้นที่ลุ่ม (M2) 2,763 ไร่ เหมืองแร่และบ่อขุด 

(M3)  24,042 ไร่ ที่ทิ้งขยะ (M7)  280 ไร่ และพื้นที่เบ็ดเตล็ดอ่ืน ๆ 2,568 ไร ่ 
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  ตารางที่ 24 สภาพการใช้ที่ดินจังหวัดสุพรรณบุร ีปี พ.ศ. 2564 

สัญลักษณ์  ประเภทการใช้ที่ดิน  
เนื้อที่ 

 ไร่   ร้อยละ  

U  พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง  331,236            9.90  

U101 ตัวเมืองและย่านการค้า 2,444                    0.07  

U200 หมู่บ้านจัดสรรร้าง 172                    0.01  

U201 หมู่บ้านบนพื้นราบ 252,291                    7.53  

U300 สถานที่ราชการและสถาบันต่าง ๆ ร้าง 18                         -    

U301 สถานที่ราชการและสถาบันต่าง ๆ 33,299                    0.99  

U405 ถนน 14,661                    0.44  

U502 โรงงานอุตสาหกรรม   22,641                    0.68  

U503 ลานตากและแหล่งรับซื้อทางการเกษตร 1,937                    0.06  

U601 สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ  1,876                    0.06  

U602 รีสอร์ท โรงแรม เกสต์เฮ้าส์ 191                    0.01  

U603 สุสาน ป่าช้า   894                    0.03  

U605 สถานีบริการน้ำมัน  484                    0.01  

U701 สนามกอล์ฟ 328                    0.01  

A  พื้นที่เกษตรกรรม  2,426,164          72.44  

A1 พื้นที่นา 1,245,023             37.18  

A100 นาร้าง    19,564                    0.59  

A101 นาข้าว 1,225,012                  36.58  

A101+A202 นาข้าว+ข้าวโพด 101                         -    

A101+A208 นาข้าว+ถั่วเขียว 334                    0.01  

M201+A101 พื้นที่ลุ่ม+นาข้าว 12                         -    

A2  พืชไร่  844,722          25.23  

A200 ไร่ร้าง   5,479                    0.17  

A202 ข้าวโพด 37,795                    1.13  

A203 อ้อย  730,381                  21.81  

A204 มันสำปะหลัง   61,500                    1.84  



259 
 

  ตารางที่ 24 (ต่อ) 

สัญลักษณ์  ประเภทการใช้ที่ดิน  
เนื้อที่ 

 ไร่   ร้อยละ  
A205 สับปะรด   2,895                    0.09  

A208 ถั่วเขียว 67                         -    

A209 ถั่วเหลือง 53                         -    

A210 ถั่วลิสง 10                         -    

A203 อ้อย 82,341 2.12 

A204 มันสำปะหลัง 7,916 0.2 

A205 สับปะรด 128,708 3.31 

A216 ข้าวไร่ 10 - 

A224 มะเขือเทศ 70 - 

A225 ว่านหางจระเข ้ 355 0.01 

A226 ป่านศรนารายณ ์ 153 - 

A229 พริก 100 - 

A236 เผือก 272 0.01 

A216 ข้าวไร่ 12                         -    

A219 มันเทศ 3,353                    0.10  

A220 แตงโม 1,427                    0.04  

A222 ขิง 250                    0.01  

A223 กะหล่ำปลี 15                         -    

A228 ทานตะวัน 14                         -    

A229 พริก 429                    0.01  

A235 กระเจี๊ยบ 107                         -    

A236 เผือก 935                    0.03  

A3  ไม้ยืนต้น  53,748            1.60  

A300 ไม้ยืนต้นร้าง/เสื่อมโทรม 1,385                    0.04  

A301 ไม้ยืนต้นผสม   1,870                    0.06  

A302 ยางพารา   13,095                    0.39  

A303 ปาล์มน้ำมัน   4,138                    0.13  
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ตารางที่ 24 (ต่อ) 

สัญลักษณ์  ประเภทการใช้ที่ดิน  
เนื้อที่ 

 ไร่   ร้อยละ  
A304 ยูคาลิปตัส   18,371                    0.55  

A305 สัก 12,472                    0.37  

A306 สะเดา 1,176                    0.04  

A307 สนประดิพัทธ์ 160                         -    

A308 กระถิน 21                         -    

A314 หม่อน 57                         -    

A315 ไผ่ 641                    0.02  

A317 หมาก 119                         -    

A318 จามจุร ี 18                         -    

A319 ตีนเป็ด 63                         -    

A321 ยมหอม 12                         -    

A322 กฤษณา 29                         -    

A323 ตะกู 104                         -    

A4  ไม้ผล  110,438            3.31  

A400 ไม้ผลร้าง/เสื่อมโทรม 4,157                    0.13  

A401 ไม้ผลผสม   9,516                    0.28  

A402 ส้ม   52                         -    

A413 ลำไย 184 0.01 

A403 ทุเรียน 20                         -    

A404 เงาะ   34                         -    

A405 มะพร้าว   3,297                    0.10  

A406 ลิ้นจี่ 54                         -    

A407 มะม่วง 82,293                    2.46  

A408 มะม่วงหิมพานต์ 524                    0.02  

A409 พุทรา 1,607                    0.05  

A411 กล้วย 2,929                    0.09  

A412 มะขาม 669                    0.02  
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  ตารางที่ 24 (ต่อ) 

สัญลักษณ์  ประเภทการใช้ที่ดิน  
เนื้อที่ 

 ไร่   ร้อยละ  
A413 ลำไย 906                    0.03  

A414 ฝรั่ง 258                    0.01  

A415 มะละกอ 623                    0.02  

A416 ขนุน 167                    0.01  

A417 กระท้อน 23                         -    

A418 ชมพู่ 53                         -    

A422 มะนาว 1,674                    0.05  

A424 มะขามเทศ 1,099                    0.03  

A426 แก้วมังกร 73                         -    

A427 ส้มโอ 280                    0.01  

A429 มะปราง มะยงชิด 116                         -    

A430 มะไฟ 14                         -    

A5  พืชสวน  32,698            0.97  

A500 พืชสวนร้าง/เสื่อมโทรม 622                    0.02  

A502 พืชผัก   23,196                    0.69  

A503 ไม้ดอก ไม้ประดับ 7,351                    0.22  

A512 แคนตาลูป 831                    0.02  

A513 กระเจี๊ยบเขียว 58                         -    

A514 หน่อไม้ฝรั่ง 640                    0.02  

A7  ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์และโรงเรือนเลี้ยงสัตว์  25,864            0.76  

A700 โรงเรือนร้าง 483                    0.01  

A701 ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์   2,507                    0.07  

A702 โรงเรือนเลี้ยงโค กระบือ และม้า 2,571                    0.08  

A703 โรงเรือนเลี้ยงสัตว์ปีก  17,903                    0.53  

A704 โรงเรือนเลี้ยงสุกร  2,400                    0.07  

A8  พืชน้ำ  9,060            0.26  

A800 พืชน้ำร้าง 464                    0.01  
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 ตารางที่ 24 (ต่อ) 

สัญลักษณ์  ประเภทการใช้ที่ดิน  
เนื้อที่ 

 ไร่   ร้อยละ  
A802 กก 75                         -    

A803 บัว 2,164                    0.06  

A805 แห้ว 2,820                    0.08  

A806 ผักบุ้ง 3,537                    0.11  

A9  สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ   104,463            3.12  

A900 สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำร้าง  9,731                    0.29  

A902 สถานที่เพาะเลี้ยงปลา 62,529                    1.87  

A903 สถานที่เพาะเลี้ยงกุ้ง 32,203                    0.96  

A0  เกษตรผสมผสาน/ไร่นาสวนผสม  148            0.01  

A001 เกษตรผสมผสาน/ไร่นาสวนผสม 148                    0.01  

F  พื้นที่ป่าไม ้ 391,175          11.68  

F200 ป่าผลัดใบรอสภาพฟื้นฟู   426                    0.01  

F201 ป่าผลัดใบสมบูรณ์   90,346                  11.66  

F500 ป่าปลูกรอสภาพฟื้นฟู 26                         -    

F501 ป่าปลูกสมบูรณ ์ 377                    0.01  

W  พื้นที่น้ำ  142,655            4.26  

W101 แม่น้ำ ลำห้วย ลำคลอง 34,333                    1.03  

W102 หนอง บึง ทะเลสาบ 1,470                    0.04  

W201 อ่างเก็บน้ำ  33,125                    0.99  

W202 บ่อน้ำในไร่นา   19,351                    0.58  

W203 คลองชลประทาน  54,376                    1.62  

M  พื้นที่เบ็ดเตล็ด  57,525            1.72  

M101 ทุ่งหญ้าธรรมชาติ 9,117                    0.27  

M102 ทุ่งหญ้าสลับไม้พุ่ม/ไม้ละเมาะ 18,755                    0.56  

M201 พื้นที่ลุ่ม 2,763                    0.08  

M300 เหมืองเก่า บ่อขุดเก่า 3,497                    0.10  

M301 เหมืองแร่ 8,672                    0.26  
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ตารางที่ 24 (ต่อ) 

สัญลักษณ์  ประเภทการใช้ที่ดิน  
เนื้อที่ 

 ไร่   ร้อยละ  
M302 บ่อลูกรัง 1,388                    0.04  

M303 บ่อทราย 6,535                    0.20  

M304 บ่อดิน 3,423                    0.10  

M305 พื้นที่ขุดเจาะน้ำมัน 527                    0.02  

M401 พื้นที่กองวัสดุ 48                         -    

M405 พื้นที่ถม 2,520                    0.08  

M701 ที่ทิ้งขยะ 280                    0.01  

A802 กก 75                         -    

รวมทั้งหมด 3,348,755        100.00  

ที่มา:  จากการวิเคราะห์โดยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ กลุ่มวิเคราะห์สภาพการใช้ที่ดิน 

           กองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน 

2.25 สภาพการใช้ที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี ปี พ.ศ. 2564 

 จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีเนื้อที่ทั้งหมด 8,057,168 ไร่ สามารถจำแนกประเภทการใช้ที่ดินออกเป็น 
5 ประเภท คือ พื ้นที ่ช ุมชนและสิ ่งปลูกสร้าง (U) ม ีเน ื ้อที ่  273,246 ไร ่ ค ิดเป็นร ้อยละ 3.39  
ของเนื้อที่จังหวัด พื้นที่เกษตรกรรม (A) มีเนื้อที่ 4,901,218 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 60.82 ของเนื้อที่จังหวัด 
พื ้นที ่ป ่าไม้ (F) มีเนื ้อที ่ 2 ,453,750 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 30.46 ของเนื ้อที ่จ ังหวัด พื ้นที ่น้ำ (W)  
มีเนื้อที่ 209,966 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 2.62 ของเนื้อที่จังหวัด และพื้นที่เบ็ดเตล็ด (M) มีเนื้อที่ 218,988 ไร่ 
คิดเป็นร้อยละ 2.71 ของเนื้อที่จังหวัด โดยการใช้ประโยชน์ในพื้นที่แต่ละประเภท มีรายละเอียด (ภาพที่ 
25 และตารางที่ 25) ดังนี ้
 2.25.1 พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง (U) มีเนื้อที่ 273,246 ไร่ หรือร้อยละ 3.39 ของเนื้อที่
จังหวัด ประกอบด้วย ตัวเมืองและย่านการค้า หมู่บ้าน/ที่ดินจัดสรรร้าง หมู่บ้านบนพื้นราบ สถานที่
ราชการและสถาบันต่าง ๆ สนามบิน ถนน ทางรถไฟ พื้นที่อุตสาหกรรมร้าง นิคมอุตสาหกรรม โรงงาน
อุตสาหกรรม ลานตากและแหล่งร ับซื ้อทางการเกษตร สถานที ่ร ้าง สถานที ่พ ักผ่อนหย่อนใจ  
รีสอร์ท โรงแรม เกสต์เฮ้าส์ สุสาน ป่าช้า สถานีบริการน้ำมัน และสนามกอล์ฟ   
 1) ตัวเมืองและย่านการค้า (U1) มีเนื้อที่ 27,052 ไร่ หรือร้อยละ 0.34 ของเนื้อที่
จังหวัด ประกอบด้วยตัวอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี อำเภอกาญจนดิษฐ์ อำเภอเกาะสมุย อำเภอไชยา 
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อำเภอคีรีรัฐนิคม อำเภอท่าฉาง อำเภอบ้านนาสาร อำเภอพุนพิน อำเภอท่าชนะ อำเภอพระแสง อำเภอ
พนม อำเภอเวียงสระ อำเภอดอนสัก อำเภอเคียนซา อำเภอบ้านตาขุน อำเภอเกาะพะงัน อำเภอ
บ้านนาเดิม อำเภอชัยบุรี อำเภอวิภาวด ี
  2) หมู่บ้าน (U2) ได้แก่ หมู่บ้านบนพื้นราบ มีเนื้อที ่161,695 ไร ่หรือร้อยละ 2.01 ของ
เนื้อที่จังหวัด ส่วนใหญ่เป็นที่อยู่อาศัยของประชาชนซึ่งกระจายตัวอยู่ทั่วไปในทุกอำเภอ 
 3) สถานที่ราชการและสถาบันต่าง ๆ (U3) มีเนื ้อที่ 35,539 ไร่ หรือร้อยละ 0.44  
ของเนื้อที่จังหวัด ได้แก่ สถานที่ราชการ โรงพยาบาล โรงเรียน วัดต่างๆ ได้แก่ วัดพระบรมธาตุไชยาราช
วรวิหาร วัดไตรธรรมาราม เป็นต้น และสถาบันการศึกษาต่าง  ๆเช่น มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธาน ีเป็นต้น 
 4) เส้นทางคมนาคม (U4) ได้แก่ ถนน มีเนื้อที่ 20,311 ไร่ หรือร้อยละ 0.25 ของเนื้อที่
จังหวัด ทางรถไฟ มีเนื้อที่ 1,754 ไร่ หรือร้อยละ 0.02 ของเนื้อที่จังหวัด สนามบิน มีเนื้อที่ 497 ไร่ หรือ
ร้อยละ 0.01 ของเนื้อที่จังหวัด  
  5) ย่านอุตสาหกรรม (U5) มีเนื้อที่ 17,042 ไร่ หรือร้อยละ 0.21 ของเนื้อที่จังหวัด 
ได้แก่ พื้นที่นิคมอุตสาหกรรม โรงงานอุตสาหกรรม ลานตากและแหล่งรับซื้อทางการเกษตร โดยมีเนื้อที่ 
1,024, 15,603, 415 ไร ่ตามลำดับ หรือร้อยละ 0.01, 0.19, 0.01 ของเนื้อที่จังหวัด ตามลำดับ  
  6) พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้างอื่น ๆ (U6) มีเนื้อที่ 7,319 ไร่ หรือร้อยละ 0.09 ของ
เนื้อที่จังหวัด ประกอบด้วยสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ รีสอร์ท โรงแรม เกสต์เฮ้าส์ สุสาน ป่าช้า สถานี
บริการน้ำมัน  
  7) สนามกอล์ฟ (U7) มีเนื้อที ่1,178 ไร่ หรือร้อยละ 0.02 ของเนื้อที่จังหวัด 
 
 
 2.25.2 พื้นที่เกษตรกรรม (A) มีเนื้อที่ 4,901,218 ไร่ หรือร้อยละ 60.82 ของเนื้อที่จังหวัด 
ประกอบด้วยพื้นที่นา พืชไร่ ไม้ยืนต้น ไม้ผล พืชสวน ทุ่งหญ้าและโรงเรือนเลี้ยงสัตว์ พืชน้ำ สถานที่
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ และเกษตรผสมผสาน/ไร่นาสวนผสม  
  1) พื้นที่นา (A1) มีเนื้อที่ 23,350 ไร่ หรือร้อยละ 0.29 ของเนื้อที่จังหวัด ได้แก่ นาข้าว  
มีเนื้อที ่16,061 ไร่ หรือร้อยละ 0.20 ของเนื้อที่จังหวัด นาร้าง มีเนื้อที่ 7,289 ไร่ หรือร้อยละ 0.09 ของ
เนื้อที่จังหวัด ปลูกมากในพื้นทีอ่ำเภอไชยา อำเภอท่าฉาง อำเภอท่าชนะ อำเภอคีรีรัฐนิคม  
  2) พืชไร ่(A2) มีเนื้อที่ 284 ไร ่ได้แก่ ไร่ร้าง ข้าวโพด สับประรด ข้าวไร ่พริก เป็นต้น 

   (1) ข้าวโพด (A202) มีเนื้อที่ 18 ไร่ ปลูกในอำเภอกาญจนดิษฐ์ เพียงอำเภอเดียว 

   (2) สับประรด (A205) มีเนื้อที่ 64 ไร่ ส่วนใหญ่ปลูกอยู่ในอำเภอท่าชนะ อำเภอ
พุนพิน 
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   (3) ข้าวไร่ (A216) มีเนื้อที่ 50 ไร่ ส่วนใหญ่ปลูกอยู่ในอำเภอเวียงสระ  

 (4) พริก (A229) ม ีเน ื ้อที ่  29 ส่วนใหญ่ปลูกอยู ่ในอำเภอพุนพิน อำเภอ 

เมืองสุราษฎร์ธาน ี  

  3) ไม้ยืนต้น (A3) มีเนื้อที่ 4,477,453 หรือร้อยละ 55.57 ของเนื้อที่จังหวัด ได้แก่ 
ยางพารา ปาล์มน้ำมัน กาแฟ ไม้ยืนต้นผสม และไม้ยืนต้นอื่น ๆ 
   (1) ไม้ยืนต้นผสม (A301) ได้แก่ สะตอ มะฮอกกานี หมาก ยางนา สัก ประดู่ 
กระถินเทพาและตะกู มีเนื้อที่ 3,812 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 0.05 ของเนื้อที่จังหวัด ส่วนใหญ่ปลูกอยู่ใน
อำเภอท่าชนะ อำเภอเมืองสุราษฎร์ อำเภอพุนพิน อำเภอไชยา อำเภอท่าฉาง และปลูกกระจายทั่วทุก
อำเภอ 
  (2) ยางพารา (A302) มีเนื ้อที ่ 2,750,978 ไร่ หรือร้อยละ 34.14 ของเนื้อที่
จังหวัด ส่วนใหญ่ปลูกอยู่ในอำเภอเคียนซา อำเภอพุนพิน อำเภอกาญจนดิษฐ์ อำเภอท่าฉาง อำเภอ 
คีรีรัฐนิคม อำเภอบ้านนาสาร และปลูกกระจายทั่วทุกอำเภอ 
  (3) ปาล์มน้ำมัน (A303) มีเนื้อที่ 1,696,791 ไร่ หรือร้อยละ 21.06 ของเนื้อที่
จังหวัด ส่วนใหญ่ปลูกอยู่ในอำเภอพระแสง อำเภอท่าชนะ อำเภอพุนพิน อำเภอท่าฉาง อำเภอชัยบุรี และ
ปลูกกระจายทั่วทุกอำเภอ  
  (4) กาแฟ (A312) มีเนื้อที่ 3,255 ไร่ หรือร้อยละ 0.04 ของเนื้อที่จังหวัด ส่วนใหญ่
ปลูกอยู่ในอำเภออำเภอท่าชนะ อำเภอพนม อำเภอไชยา และปลูกกระจายทั่วทุกอำเภอ  
  4) ไม้ผล (A4) มีเนื้อที่ 312,668 ไร่ หรือร้อยละ 3.88 ของเนื้อที่จังหวัด ได้แก่ มะพร้าว 
ไม้ผลผสม ทุเรียน เงาะ มังคุด ลองกอง ลางสาด กล้วย ฝรั่ง มะนาว มะละกอ ขนุน แก้วมังกร ส้มโอ 
ชมพู ่มะปราง มะยงชิด กระท้อน และไม้ผลร้าง/เสื่อมโทรม 
 (1) ไม้ผลผสม (A401) มีเนื้อที่ 91,457 ไร่ หรือร้อยละ 1.14 ของเนื้อที่จังหวัด 
โดยมีการปลูกกระจายทั่วทุกอำเภอของจังหวัด 
 (2) ทุเรียน (A403) มีเนื ้อที่ 70,407 ไร่ หรือร้อยละ 0.87 ของเนื้อที่จังหวัด   
ส่วนใหญ่ปลูกอยู่ในอำเภอบ้านนาสาร อำเภอเกาะสมุย อำเภอท่าชนะ อำเภอท่าฉาง อำเภอกาญจนดิษฐ์ 
อำเภอเวียงสระ และกระจายอยู่ทั่วทุกอำเภอของจังหวัด 
 (3) เงาะ (A404) มีเนื ้อที่ 28,244 ไร่ หรือร้อยละ 0.35 ของเนื ้อที ่จ ังหวัด 
 ส่วนใหญ่ปลูกอยู่อำเภอบ้านนาสาร อำเภอบ้านนาเดิม อำเภอเวียงสระ อำเภอกาญจนดิษฐ์ และกระจาย
อยู่ทั่วทุกอำเภอของจังหวัด 
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 (4) มะพร้าว (A405) มีเนื้อที่ 99,874 ไร่ หรือร้อยละ 1.14 ของเนื้อที่จังหวัด 
ส่วนใหญ่ปลูกอยูใ่นอำเภอเกาะสมุย อำเภอเกาะพะงัน อำเภอเมืองสุราษฎร์ อำเภอท่าชนะ และการปลูก
กระจายทั่วทุกอำเภอของจังหวัด 
 (5) มังคุด (A419) มีเนื ้อที ่ 3,263 ไร่ หรือร้อยละ 0.04 ของเนื ้อที ่จังหวัด  
ส่วนใหญ่ปลูกอยู่ในอำเภอบ้านนาสาร อำเภอกาญจนดิษฐ์ อำเภอพนม อำเภอเกาะสมุย อำเภอท่าชนะ  
อำเภอเมืองสุราษฎร์ และการปลูกกระจายทั่วทุกอำเภอของจังหวัด 
 (6) ลางสาด ลองกอง (A420) มีเนื้อที่ 4,841 ไร่ หรือร้อยละ 0.06 ของเนื้อที่
จังหวัด ส่วนใหญ่ปลูกอยู่อำเภอบ้านนาสาร อำเภอคีรีรัฐนิคม อำเภอพนม อำเภอไชยา และกระจายอยู่
ทั่วทุกอำเภอของจังหวัด 
   (7) ไม้ผลอื่น ๆ ได้แก่ กล้วย ฝรั่ง มะนาว มะละกอ ขนุน แก้วมังกร ส้มโอ ชมพู่ 
มะปราง มะยงชิด มีเนื้อที่ 12,235 ไร่ หรือร้อยละ 0.03 ของเนื้อที่จังหวัด ส่วนใหญ่ปลูกกระจายอยู่ทั่ว 
ทุกอำเภอของจังหวัด 
  5) พืชสวน (A5) มีเนื้อที่ 2,206 ไร่ หรือร้อยละ 0.03 ของเนื้อที่จังหวัด ได้แก่ พืชผัก   
ไม้ดอก ไม้ประดับ พืชสวนผสม และพืชสวนร้าง/เสื่อมโทรม 

(1) พืชผัก (A502) มีเนื้อที่ 1,592 ไร่ หรือร้อยละ 0.02 ของเนื้อที่จังหวัด  
ส่วนใหญ่ปลูกอยู่ในอำเภอพุนพิน อำเภอกาญจนดิษฐ์ อำเภอเมืองสุราษฎร์ อำเภอเกาะสมุย และ
กระจายทั่วทุกอำเภอของจังหวัด 
 (2) ไม้ดอก ไม้ประดับ (A503) มีเนื้อที่ 22 ไร่ ส่วนใหญ่ปลูกอยู่ในอำเภอนาสาร 
และอำเภอนาเดิม  
  6) ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์และโรงเรือนเลี้ยงสัตว์ (A7) มีเนื้อที่ 2,781 ไร่ หรือร้อยละ 0.03 
ของเนื้อที่จังหวัด ได้แก่ ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์ โรงเรือนเลี้ยงโค กระบือ และม้า โรงเรือนเลี้ยงสุกร โรงเรือน
เลี้ยงสัตว์ปีก กระจายอยู่ทั่วทุกอำเภอของจังหวัด 
  7) พืชน้ำ (A8) มีเนื้อที่ 18 ไร่ ได้แก่ บัว (A803) มีเนื้อที่เพาะปลูก 18 ไร่ โดยปลูกอยู่
ในอำเภอพุนพิน เพียงอำเภอเดียวเท่านั้น  
  8) สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (A9) มีเนื้อที่ 82,458 ไร่ หรือร้อยละ 1.02 ของเนื้อที่
จังหวัด ประกอบด้วยสถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำร้าง สถานที่เพาะเลี้ยงปลา และสถานที่เพาะเลี้ยงกุ้ง โดย
   (1) สถานที่เพาะเลี้ยงปลา (A902) มีเนื้อที่ 1,000 ไร่ หรือร้อยละ 0.1 ของเนื้อที่
จังหวัด ส่วนใหญ่อยู่ในอำเภอกาญจนดิษฐ์ อำเภอท่าชนะ อำเภอพุนพิน อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี และ
เลี้ยงกระจายอยู่ทั่วทุกอำเภอของจังหวัด 
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   (2) สถานที่เพาะเลี้ยงกุ้ง (A903) มีเนื้อที่ 62,010 ไร่ หรือร้อยละ 0.77 ของเนื้อที่
จังหวัด ส่วนใหญ่อยู่ในอำเภอกาญจนดิษฐ์ อำเภอดอนสัก อำเภอพุนพิน อำเภอไชยา อำเภอท่าฉาง 
อำเภอท่าชนะ และเมืองสุราษฎร์ธานี 

 
 2.25.3 พื้นที่ป่าไม้ (F) มีเนื้อที่ 2,453,750 ไร่ หรือร้อยละ 30.46 ของเนื้อที่จังหวัด ประกอบ 
ไปด้วย ป่าไม่ผลัดใบรอสภาพฟื้นฟู ป่าไม่ผลัดใบสมบูรณ์ ป่าชายเลนรอสภาพฟื้นฟู ป่าชายเลนสมบูรณ์ 
ป่าพรุรอสภาพฟื้นฟ ูป่าพรุสมบูรณ์ ป่าปลูกสมบูรณ์  
  1) ป่าไม่ผลัดใบรอสภาพฟ้ืนฟ ู(F100) มีเนื้อที่ 44,291 ไร่ หรือร้อยละ 0.55 ของเนื้อที่
จังหวัด ส่วนใหญ่กระจายอยู่ทั่วไปทุกอำเภอไชยา อำเภอท่าฉาง อำเภอดอนสัก และกระจายอยู่ทั่วทุก
อำเภอของจังหวัด 
  2) ป่าไม่ผลัดใบสมบูรณ์ (F101) มีเนื้อที่ 2,343,034 ไร่ หรือร้อยละ 29.08 ของเนื้อที่
จังหวัด ส่วนใหญ่กระจายอยู่ทั่วไปทุกอำเภอบ้านตาขุน อำเภอพนม อำเภอท่าฉาง อำเภอท่าชนะ อำเภอ
คีรีรัฐนิคม และกระจายอยู่ทั่วทุกอำเภอของจังหวัด 
  3) ป่าชายเลนสมบูรณ์ (F301) มีเนื้อที่ 40,996 ไร่ หรือร้อยละ 0.51 ของเนื้อที่จังหวัด 
ส่วนใหญ่กระจายอยู่ทั่วไปทุกอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี อำเภอไชยา อำเภอดอนสัก อำเภอท่าฉาง อำเภอ
พุนพิน อำเภอกาญจนดิษฐ ์อำเภอท่าชนะ อำเภอเกาะสมุย 
  4) ป่าพรุสมบูรณ์ (F401) มีเนื ้อที ่ 10,176 ไร่ หรือร้อยละ 0.13 ของเนื ้อที ่จังหวัด  
ส่วนใหญ่กระจายอยู่ทั่วไปทุกอำเภอเคียนซา อำเภอบ้านนาสาร อำเภอบ้านนาเดิม อำเภอกาญจนดิษฐ์ 
เป็นต้น  
 2.25.4 พื้นที่น้ำ (W) จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีแหล่งน้ำมากมายหลายประเภท กระจายอยู่ทั่วไป
ทุกอำเภอ มีเนื้อที่ 209,966 ไร่ หรือร้อยละ 2.62 ของเนื้อที่จังหวัด ได้แก ่ 
  1) แหล่งน้ำธรรมชาติ (W1) เช่น แม่น้ำ ลำห้วย ลำคลอง หนอง บึง ทะเลสาบ ทะเล 
โดยมีเนื้อที่เท่ากับ 64,422 ไร่ หรือร้อยละ 0.81 ของเนื้อที่จังหวัด โดยมีแม่น้ำสายหลักและคลองสำคัญ 
ได้แก่ แมน้่ำตาปี แมน้่ำพุมดวง และแม่น้ำท่าทอง 
  2) แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น (W2) เช่น อ่างเก็บน้ำ บ่อน้ำในไร่นา และคลองชลประทาน  
มีเนื้อที่ 145,544 ไร่ หรือร้อยละ 1.81 ของเนื้อที่จังหวัด กระจายเลี้ยงอยู่ทั่วทุกอำเภอของจังหวัด 
 2.25.5 พื้นที่เบ็ดเตล็ด (M) มีเนื้อที่ 218,988 ไร่ หรือร้อยละ 2.71 ของเนื้อที่จังหวัด ประกอบ
ไปด้วย ทุ่งหญ้าธรรมชาติ ทุ่งหญ้าสลับไม้พุ่ม/ไม้ละเมาะ พื้นที่ลุ่ม เหมืองเก่า บ่อขุดเก่า บ่อทราย บ่อดิน 
พื้นที่ถม ที่ทิ้งขยะ กระจายอยู่ทั่วไปทุกอำเภอ โดย 
  1) ทุ่งหญ้าธรรมชาติ (M1) เช่น ทุ่งหญ้าธรรมชาติ ทุ่งหญ้าสลับไม้พุ่ม/ไม้ละเมาะ ไผ่ป่า 
ไผ่หนาม มีเนื้อทีเ่ท่ากับ 134,983 ไร่ หรือร้อยละ 1.67 ของเนื้อที่จังหวัด 



268 
 

  2) พื้นที่ลุ่ม (M201) มีเนื้อที่ 56,909 ไร่ หรือร้อยละ 0.71 ของเนื้อที่จังหวัด  
  3) เหมืองแร่ บ่อขุด (M3) เช่น เหมืองเก่า บ่อขุดเก่า บ่อทราย บ่อดิน มีเนื้อที่เท่ากับ 
16,174 ไร่ หรือร้อยละ 0.20 ของเนื้อที่ 
   4) พื้นที่ลุ่มเบ็ดเตล็ดอื่นๆ (M4) ได้แก่ พื้นที่กองวัสดุ พื้นที่ถม มีเนื้อที่ 8,998 ไร่ หรือ
ร้อยละ 0.11 ของเนื้อที่จังหวัด  
  5) ที่ทิ้งขยะ (M701) มีเนื้อที่ 20 ไร่  
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ตารางที่ 25  สภาพการใช้ที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธาน ีปี พ.ศ. 2564 

สัญลักษณ์  ประเภทการใช้ที่ดิน  
เนื้อที่ 

 ไร่   ร้อยละ  

U  พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง  273,246 3.39 

U101 ตัวเมืองและย่านการค้า       27,052         0.34  

U200 หมู่บ้าน/ที่ดินจัดสรรร้าง           114            -    

U201 หมู่บ้านบนพื้นราบ     161,695         2.01  

U300 สถานที่ราชการและสถาบันต่าง ๆ ร้าง           113            -    

U301 สถานที่ราชการและสถาบันต่าง ๆ       35,539         0.44  

U401 สนามบิน           497         0.01  

U402 สถานีรถไฟ             85            -    

U404 ท่าเรือ           111            -    

U405 ถนน       20,311         0.25  

U406 ทางรถไฟ         1,754         0.02  

U500 พื้นที่อุตสาหกรรมร้าง              74            -    

U501 นิคมอุตสาหกรรม         1,024         0.01  

U502 โรงงานอุตสาหกรรม         15,603         0.19  

U503 ลานตากและแหล่งรับซื้อทางการเกษตร           415         0.01  

U600 สถานที่ร้าง              53            -    

U601 สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ          1,885         0.02  

U602 รีสอร์ท โรงแรม เกสต์เฮ้าส์         4,545         0.06  

U603 สุสาน, ป่าช้า           166            -    

U605 สถานีบริการน้ำมัน            723         0.01  

U700 สนามกอล์ฟร้าง           309            -    

U701  สนามกอล์ฟ          1,178         0.02  

A พื้นที่เกษตรกรรม   4,901,218       60.82  

A1 พื้นที่นา       23,350  0.29 

A100 นาร้าง          16,061  0.2 

A101 นาข้าว 7289 0.09 

A2  พชืไร่            284            -    

A200 ไรร่า้ง                  70                 -    
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  ตารางที่ 25  (ต่อ) 

สัญลักษณ์  ประเภทการใช้ที่ดิน  
เนื้อที่ 

 ไร่   ร้อยละ  

A202 ขา้วโพด                  18                 -    
A205 สบัประรด                  64                 -    
A216 ขา้วไร ่                  50                 -    
A229 พรกิ                  82                 -    
A3  ไม้ยนืต้น   4,477,453       55.57  

A300  ไมยื้นตน้รา้ง/เสื่อมโทรม           19,439            0.24  
A301 ไมยื้นตน้ผสม              3,812            0.05  
A302 ยางพารา      2,750,978          34.14  
A303 ปาลม์น า้มนั      1,696,791          21.06  
A304 ยคูาลิปตสั                    58                 -    
A305 สกั                 597            0.01  
A307 สนประดิพทัธ์ิ               373            0.01  
A308 กระถิน               802            0.01  
A309 ประดู ่                   36                 -    
A312 กาแฟ              3,255            0.04  
A314 หม่อน                    46                 -    
A315 ไผ่ปลกูเพื่อการคา้               223                 -    
A317 หมาก               923            0.01  
A321 ยมหอม  มะฮอกกานี                  30                 -    
A322 กฤษณา                   90                 -    
A4  ไม้ผล      312,668         3.88  

A400 ไมผ้ลรา้ง/เส่ือมโทรม            2,347            0.03  
A401 ไมผ้ลผสม            91,457            1.14  
A402 สม้               191                 -    
A403 ทเุรยีน          70,407            0.87  
A404 เงาะ            28,244            0.35  
A405 มะพรา้ว            99,874            1.24  
A407 มะม่วง                    43                 -    
A408 มะม่วงหิมพานต ์                283                 -    
A411 กลว้ย              8,496             0.11  
A412 มะขาม                   14                 -    
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ตารางที่ 25  (ต่อ) 

สัญลักษณ์  ประเภทการใช้ที่ดิน  
เนื้อที่ 

 ไร่   ร้อยละ  
A414 ฝรั่ง                 960             0.01  
A415 มะละกอ                  83                 -    
A416 ขนนุ                   30                 -    
A417 กระทอ้น               167                 -    
A418 ชมพู่               108                 -    
A419 มงัคดุ            3,263             0.04  
A420 ลางสาด ลองกอง            4,841             0.06  
A421 ระก า สละ                 78                 -    
A422 มะนาว              1,316             0.02  
A426 แกว้มงักร                   50                 -    
A427 สม้โอ               395             0.01  
A429 มะปราง มะยงชิด                 21                 -    
A5  พชืสวน         2,206         0.03  

A500 พืชสวนรา้ง/เสื่อมโทรม               513             0.01  
A501 พืชสวนผสม                   79                 -    
A502 พืชผกั              1,592             0.02  
A503 ไมด้อก ไมป้ระดบั                 22                 -    
A7  ทุง่หญ้าเลีย้งสัตวแ์ละโรงเรือนเลีย้งสัตว ์        2,781         0.03  

A700  โรงเรอืนรา้ง                  12                 -    
A701 ทุ่งหญา้เลีย้งสตัว ์                926             0.01  
A702 โรงเรอืนเลีย้งโค กระบือ และมา้                 15                 -    
A703 โรงเรอืนเลีย้งสตัวปี์ก             1,569             0.02  
A704 โรงเรอืนเลีย้งสกุร                259                 -    
A8  พชืน า้              18             -    

A803 บวั                 18                 -    
A9  สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ        82,458          1.02  

A900 สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำร้าง  19424 0.24 
A901 สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำผสม 24            -    
A902 สถานที่เพาะเลีย้งปลา                1,000   
A903 สถานที่เพาะเลีย้งกุง้              62,010   

F  พืน้ทีป่่าไม้       2,453,750   
F100 ป่าไม่ผลดัใบรอสภาพฟ้ืนฟ ู              44,291   
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ตารางที่ 25  (ต่อ) 

สัญลักษณ์  ประเภทการใช้ที่ดิน  เนื้อที่ 
 ไร่   ร้อยละ  

F101 ป่าไม่ผลดัใบสมบรูณ ์         2,343,034          29.08  
F300 ป่าชายเลนรอสภาพฟ้ืนฟ ู               11,712            0.15  
F301 ป่าชายเลนสมบรูณ ์               40,996            0.51  
F400 ป่าพรุรอสภาพฟ้ืนฟ ู                    306                 -    
F401 ป่าพรุสมบรูณ ์               10,176            0.13  
F501 ป่าปลกูสมบรูณ ์                 3,235            0.04  
W พืน้ทีน่ า้        209,966         2.62  

W101 แม่น า้ ล  าหว้ย ล าคลอง              53,612            0.67  
W102 หนอง บงึ ทะเลสาบ                4,672            0.06  
W103 ทะเล                6,138            0.08  
W201 อา่งเก็บน า้             126,390            1.57  
W202 บอ่น า้ในไรน่า                17,027            0.21  
W203 คลองชลประทาน                 2,127            0.03  

M พืน้ทีเ่บด็เตล็ด        218,988         2.71  
M101 ทุ่งหญา้ธรรมชาติ                51,952            0.64  
M102 ทุ่งหญา้สลบัไมพุ้่ม/ไมล้ะเมาะ              82,989            1.03  
M103 ไผ่ป่า ไผ่หนาม                      42                 -    
M201 พืน้ที่ลุม่              56,909            0.71  
M300 เหมืองเก่า บอ่ขดุเก่า                3,176            0.04  
M301 เหมืองแร ่                 8,445            0.10  
M302 บอ่ลกูรงั                       508            0.01  
M303 บอ่ทราย                       508            0.01  
M304 บอ่ดิน                 3,537            0.04  
M401 พืน้ที่กองวสัด ุ                    311                 -    
M405 พืน้ที่ถม                   8,687            0.11  
M601 หาดทราย                1,904            0.02  
M701 ที่ทิง้ขยะ                            20                 -    

รวมทัง้หมด      8,057,168          100  

ที่มา: จากการวิเคราะห์โดยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ กลุ่มวิเคราะห์สภาพการใช้ที่ดิน 
        กองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน 
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บทที่ 3 
การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลแผนที่การใช้ที่ดินปี พ.ศ. 2564 

 การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลแผนที่การใช้ที ่ดินระดับ 2 รายจังหวัด ปี พ.ศ. 256 4 
จำนวน 25 จังหวัด โดยการสุ่มตัวอย่าง ร่วมกับตรวจสอบภาคสนาม โดยผลที่ได้เป็นดังนี้ 

1. จังหวัดกาญจนบุรี มีจำนวนตัวอย่างที่ทำการตรวจสอบทั้งสิ้น  1,282 ตัวอย่าง คิดเป็น 
เนื้อที่ 8,507 ไร่ ถูกต้อง 1,205 ตัวอย่าง คิดเป็นเนื้อที่ 8,307 ไร่ ไม่ถูกต้อง 77 ตัวอย่าง คิดเป็นเนื้อที่ 
200 ไร่ คิดเป็นค่าความถูกต้องตามจำนวนตัวอย่างที่ทำการตรวจสอบร้อยละ 93.99  

2. จังหวัดกำแพงเพชร มีจำนวนตัวอย่างที่ทำการตรวจสอบทั้งสิ้น  981 ตัวอย่าง คิดเป็น 
เนื้อที่ 5,433 ไร่ ถูกต้อง 903 ตัวอย่าง คิดเป็นเนื้อที่ 5,207 ไร่ ไม่ถูกต้อง 78 ตัวอย่าง คิดเป็นเนื้อที่ 226 
ไร่ คิดเป็นค่าความถูกต้องตามจำนวนตัวอย่างที่ทำการตรวจสอบร้อยละ 92.05  

3. จังหวัดจันทบุรี มีจำนวนตัวอย่างที่ทำการตรวจสอบทั้งสิ้น  483 ตัวอย่าง คิดเป็นเนื้อที่  
2,697 ไร่ ถูกต้อง 408 ตัวอย่าง คิดเป็นเนื้อที่ 2,532 ไร่ ไม่ถูกต้อง 75 ตัวอย่าง คิดเป็นเนื้อที่ 165 ไร่ 
คิดเป็นค่าความถูกต้องตามจำนวนตัวอย่างที่ทำการตรวจสอบร้อยละ 84.47  

4. จังหวัดฉะเชิงเทรา มีจำนวนตัวอย่างที่ทำการตรวจสอบทั้งสิ้น  1,043 ตัวอย่าง คิดเป็น 
เนื้อที ่4,979 ไร่ ถูกต้อง 974 ตัวอย่าง คิดเป็นเนื้อที่ 4,794 ไร่ ไม่ถูกต้อง 96 ตัวอย่าง คิดเป็นเนื้อที่ 185 
ไร ่คิดเป็นค่าความถูกต้องตามจำนวนตัวอย่างที่ทำการตรวจสอบร้อยละ 93.38 

5. จังหวัดชุมพร มีจำนวนตัวอย่างที่ทำการตรวจสอบทั้งสิ้น  1,610 ตัวอย่าง คิดเป็นเนื้อที่ 
6,926 ไร่ ถูกต้อง 1,468 ตัวอย่าง คิดเป็นเนื้อที่ 6,644 ไร่ ไม่ถูกต้อง 142 ตัวอย่าง คิดเป็นเนื้อที่ 282 ไร่ 
คิดเป็นค่าความถูกต้องตามจำนวนตัวอย่างที่ทำการตรวจสอบร้อยละ 91.18 

6. จังหวัดเชียงใหม่ มีจำนวนตัวอย่างที่ทำการตรวจสอบทั้งสิ้น  2,772 ตัวอย่าง คิดเป็นเนื้อที่ 
15,826 ไร่ ถูกต้อง 2,733 ตัวอย่าง คิดเป็นเนื้อที่ 15,724 ไร่ ไม่ถูกต้อง 39 ตัวอย่าง คิดเป็นเนื้อที่  
102 ไร ่คิดเป็นค่าความถูกต้องตามจำนวนตัวอย่างที่ทำการตรวจสอบร้อยละ 98.59 

7. จังหวัดตาก มีจำนวนตัวอย่างที่ทำการตรวจสอบทั้งสิ้น  1,076 ตัวอย่าง คิดเป็นเนื้อที่ 
7,277 ไร่ ถูกต้อง 1,017 ตัวอย่าง คิดเป็นเนื้อที่ 7,146 ไร่ ไม่ถูกต้อง 50 ตัวอย่าง คิดเป็นเนื้อที่ 131 ไร่ 
คิดเป็นค่าความถูกต้องตามจำนวนตัวอย่างที่ทำการตรวจสอบร้อยละ 95.31 

8. จังหวัดนครนายก มีจำนวนตัวอย่างที่ทำการตรวจสอบทั้งสิ้น  411 ตัวอย่าง คิดเป็นเนื้อที่ 
1,983 ไร่ ถูกต้อง 362 ตัวอย่าง คิดเป็นเนื้อที่ 1,878 ไร่ ไม่ถูกต้อง 49 ตัวอย่าง คิดเป็นเนื้อที่ 105 ไร่ 
คิดเป็นค่าความถูกต้องตามจำนวนตัวอย่างที่ทำการตรวจสอบร้อยละ 88.08 
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9. จังหวัดนครศรีธรรมราช มีจำนวนตัวอย่างที่ทำการตรวจสอบทั้งสิ้น 6,500 ตัวอย่าง คิด
เป็นเนื้อที่ 22,811 ไร่ ถูกต้อง 6,374 ตัวอย่าง คิดเป็นเนื้อที่ 22,542 ไร่ ไม่ถูกต้อง 216 ตัวอย่าง คิดเป็น
เนื้อที่ 269 ไร่ คิดเป็นค่าความถูกต้องตามจำนวนตัวอย่างที่ทำการตรวจสอบร้อยละ 98.06 

10. จังหวัดนราธิวาส มีจำนวนตัวอย่างที่ทำการตรวจสอบทั้งสิ้น  504 ตัวอย่าง คิดเป็นเนื้อที่ 
2,740 ไร่ ถูกต้อง 479 ตัวอย่าง คิดเป็นเนื้อที่ 2,633 ไร่ ไม่ถูกต้อง 25 ตัวอย่าง คิดเป็นเนื้อที่ 107 ไร่ 
คิดเป็นค่าความถูกต้องตามจำนวนตัวอย่างที่ทำการตรวจสอบร้อยละ 95.04 

11. จังหวัดน่าน มีจำนวนตัวอย่างที่ทำการตรวจสอบทั้งสิ้น  1,060 ตัวอย่าง คิดเป็นเนื้อที่ 
6,466 ไร่ ถูกต้อง 996 ตัวอย่าง คิดเป็นเนื้อที่ 6,311 ไร่ ไม่ถูกต้อง 64 ตัวอย่าง คิดเป็นเนื้อที่ 155 ไร่ 
คิดเป็นค่าความถูกต้องตามจำนวนตัวอย่างที่ทำการตรวจสอบร้อยละ 93.96 

12. จังหวัดปทุมธานี มีจำนวนตัวอย่างที่ทำการตรวจสอบทั้งสิ้น  453 ตัวอย่าง คิดเป็นเนื้อที่ 
1,750 ไร่ ถูกต้อง 397 ตัวอย่าง คิดเป็นเนื้อที่ 1,617 ไร่ ไม่ถูกต้อง 56 ตัวอย่าง คิดเป็นเนื้อที่ 133 ไร่ 
คิดเป็นค่าความถูกต้องตามจำนวนตัวอย่างที่ทำการตรวจสอบร้อยละ 82.34 

13. จังหวัดปัตตานี มีจำนวนตัวอย่างที ่ทำการตรวจสอบทั ้งสิ ้น  309 ตัวอย่าง คิดเป็น 
เนื้อที่ 1,388 ไร่ ถูกต้อง 297 ตัวอย่าง คิดเป็นเนื้อที่ 1,324 ไร่ ไม่ถูกต้อง 12 ตัวอย่าง คิดเป็นเนื้อที่ 64 
ไร่ คิดเป็นค่าความถูกต้องตามจำนวนตัวอย่างที่ทำการตรวจสอบร้อยละ 96.11 

14. จังหวัดพังงา มีจำนวนตัวอย่างที่ทำการตรวจสอบทั้งสิ้น  694 ตัวอย่าง คิดเป็นเนื้อที่ 3,782 
ไร่ ถูกต้อง 664 ตัวอย่าง คิดเป็นเนื้อที่ 3,743 ไร่ ไม่ถูกต้อง 30 ตัวอย่าง คิดเป็นเนื้อที่ 39 ไร่ คิดเป็นค่า
ความถูกต้องตามจำนวนตัวอย่างที่ทำการตรวจสอบร้อยละ 95.68 

15. จังหวัดพิษณุโลก มีจำนวนตัวอย่างที่ทำการตรวจสอบทั้งสิ้น  1,365 ตัวอย่าง คิดเป็นเนื้อที่ 
7,683 ไร่ ถูกต้อง 1,325 ตัวอย่าง คิดเป็นเนื้อที่ 7,591 ไร่ ไม่ถูกต้อง 40 ตัวอย่าง คิดเป็นเนื้อที่ 92 ไร่ 
คิดเป็นค่าความถูกต้องตามจำนวนตัวอย่างที่ทำการตรวจสอบร้อยละ 97.07 

16. จังหวัดแม่ฮ่องสอน มีจำนวนตัวอย่างที่ทำการตรวจสอบทั้งสิ้น  669 ตัวอย่าง คิดเป็นเนื้อ
ที่ 4,358 ไร่ ถูกต้อง 212 ตัวอย่าง คิดเป็นเนื้อที่ 1,527 ไร่ ไม่ถูกต้อง 31 ตัวอย่าง คิดเป็นเนื้อที่ 80 ไร่ 
คิดเป็นค่าความถูกต้องตามจำนวนตัวอย่างที่ทำการตรวจสอบร้อยละ 87.42 

17. จังหวัดยะลา มีจำนวนตัวอย่างที่ทำการตรวจสอบทั้งสิ้น  243 ตัวอย่าง คิดเป็นเนื้อที่ 
1,607 ไร่ ถูกต้อง 497 ตัวอย่าง คิดเป็นเนื้อที่ 2,732 ไร่ ไม่ถูกต้อง 73 ตัวอย่าง คิดเป็นเนื้อที่ 324 ไร่ 
คิดเป็นค่าความถูกต้องตามจำนวนตัวอย่างที่ทำการตรวจสอบร้อยละ 93.95 

18. จังหวัดระนอง มีจำนวนตัวอย่างที่ทำการตรวจสอบทั้งสิ้น  371 ตัวอย่าง คิดเป็นเนื้อที่ 
2,113 ไร่ ถูกต้อง 361 ตัวอย่าง คิดเป็นเนื้อที่ 2,102 ไร่ ไม่ถูกต้อง 10 ตัวอย่าง คิดเป็นเนื้อที่ 11 ไร่ คิด
เป็นค่าความถูกต้องตามจำนวนตัวอย่างที่ทำการตรวจสอบร้อยละ 97.30 
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19. จังหวัดราชบุรี มีจำนวนตัวอย่างที่ทำการตรวจสอบทั้งสิ้น  1,063 ตัวอย่าง คิดเป็นเนื้อที่ 
5,005 ไร่ ถูกต้อง 940 ตัวอย่าง คิดเป็นเนื้อที่ 4,725 ไร่ ไม่ถูกต้อง 123 ตัวอย่าง คิดเป็นเนื้อที่ 280 ไร่ 
คิดเป็นค่าความถูกต้องตามจำนวนตัวอย่างที่ทำการตรวจสอบร้อยละ 88.43 

20. จังหวัดลำปาง มีจำนวนตัวอย่างที่ทำการตรวจสอบทั้งสิ้น  747 ตัวอย่าง คิดเป็นเนื้อที่ 
4,780 ไร่ ถูกต้อง 683 ตัวอย่าง คิดเป็นเนื้อที่ 4,542 ไร่ ไม่ถูกต้อง 64 ตัวอย่าง คิดเป็นเนื้อที่ 238 ไร่ 
คิดเป็นค่าความถูกต้องตามจำนวนตัวอย่างที่ทำการตรวจสอบร้อยละ 91.43 

21. จังหวัดสตูล มีจำนวนตัวอย่างที่ทำการตรวจสอบทั้งสิ้น 201 ตัวอย่าง คิดเป็นเนื้อที่ 1,126 
ไร่ ถูกต้อง 188 ตัวอย่าง คิดเป็นเนื้อที่ 1,097 ไร่ ไม่ถูกต้อง 13 ตัวอย่าง คิดเป็นเนื้อที่ 29 ไร่ คิดเป็นค่า
ความถูกต้องตามจำนวนตัวอย่างที่ทำการตรวจสอบร้อยละ 93.53 

22. จังหวัดสระบุรี มีจำนวนตัวอย่างที่ทำการตรวจสอบทั้งสิ้น 448 ตัวอย่าง คิดเป็นเนื้อที่ 
2,235 ไร่ ถูกต้อง 430 ตัวอย่าง คิดเป็นเนื้อที่ 2,154 ไร่ ไม่ถูกต้อง 18 ตัวอย่าง คิดเป็นเนื้อที่ 81 ไร่  
คิดเป็นค่าความถูกต้องตามจำนวนตัวอย่างที่ทำการตรวจสอบร้อยละ 95.98 

23. จังหวัดสุโขทัย มีจำนวนตัวอย่างที่ทำการตรวจสอบทั้งสิ้น  732 ตัวอย่าง คิดเป็นเนื้อที่ 
3,719 ไร่ ถูกต้อง 604 ตัวอย่าง คิดเป็นเนื้อที่ 3,458 ไร่ ไม่ถูกต้อง 128 ตัวอย่าง คิดเป็นเนื้อที่ 261 ไร่ 
คิดเป็นค่าความถูกต้องตามจำนวนตัวอย่างที่ทำการตรวจสอบร้อยละ 82.51 

24. จังหวัดสุพรรณบุร ีมีจำนวนตัวอย่างที่ทำการตรวจสอบทั้งสิ้น  1,068 ตัวอย่าง คิดเป็นเนื้อ
ที่ 5,203 ไร่ ถูกต้อง 1,024 ตัวอย่าง คิดเป็นเนื้อที่ 5,082 ไร่ ไม่ถูกต้อง 44 ตัวอย่าง คิดเป็นเนื้อที่ 121 
ไร่ คิดเป็นค่าความถูกต้องตามจำนวนตัวอย่างที่ทำการตรวจสอบร้อยละ 95.88 

25. จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีจำนวนตัวอย่างที่ทำการตรวจสอบทั้งสิ้น  3,102 ตัวอย่าง คิดเป็น
เนื้อที่ 14,891 ไร่ ถูกต้อง 3,022 ตัวอย่าง คิดเป็นเนื้อที่ 14,683 ไร่ ไม่ถูกต้อง 82 ตัวอย่าง คิดเป็นเนื้อที่ 
208 ไร่ คิดเป็นค่าความถูกต้องตามจำนวนตัวอย่างที่ทำการตรวจสอบร้อยละ 97.36 
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ภาพที่ 51  ข้อมูลดาวเทียมรายละเอียดสูงจาก Google earth บันทกึข้อมูลเมื่อวันที่ 28 มกราคม  

พ.ศ. 2564 แสดงพื้นที่ปลูกไม้ยืนต้น (A3) จงัหวัดกำแพงเพชร 

 
ภาพที่ 52  พื้นทีป่ลูกยางพารา จังหวัดกำแพงเพชร ณ ตำแหน่งตัวอย่าง บันทึกข้อมูลเมื่อวันที่ 4 

กันยายน พ.ศ. 2564 
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ภาพที่ 53  ข้อมูลดาวเทียมรายละเอียดสูงจาก Google earth บันทกึข้อมูลเมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์  

พ.ศ. 2562 แสดงพื้นที่ปลูกพืชไร่ (A2) จังหวัดเชียงใหม่ 

 
ภาพที่ 54 พื้นที่ปลูกงา จังหวัดเชียงใหม่ ณ ตำแหน่งตัวอย่าง บันทึกข้อมูลเมื่อวันที ่1 กันยายน พ.ศ. 

2564 
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ภาพที่ 55  ข้อมูลดาวเทียมรายละเอียดสูงจาก Google earth บันทกึข้อมูลเมื่อวันที่ 27 พฤศจกิายน  

พ.ศ. 2562 แสดงพื้นที่ปลูกไม้ยืนต้น (A3) จงัหวัดพิษณุโลก  

 

ภาพที่ 56  พื้นที่ปลูกกระถินเทพา จังหวัดพิษณุโลก ณ ตำแหน่งตัวอย่าง บันทึกข้อมูลเมื่อวันที่ 25 

มกราคม พ.ศ. 2565 
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ภาพที่ 57  ข้อมูลดาวเทียมรายละเอียดสูงจาก Google earth บันทกึข้อมูลเมื่อวันที่ 27 พฤศจกิายน  

พ.ศ. 2562 แสดงพื้นที่ปลูกพืชน้ำ (A8) จังหวัดพิษณุโลก  

 

ภาพที่ 58  พื้นที่ปลูกผักกระเฉด จังหวัดพิษณุโลก ณ ตำแหน่งตัวอย่าง บันทึกข้อมูลเมื่อวันที่ 25 

มกราคม พ.ศ. 2565 
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ภาพท่ี 59  ข้อมูลดาวเทียมรายละเอียดสูงจาก Google earth บันทกึข้อมูลเมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน  
พ.ศ. 2562 แสดงพ้ืนที่อุตสาหกรรม (U5) จังหวัดพิษณุโลก  

 

ภาพท่ี 60  บริษัท อีเอ โซล่า พิษณุโลก จำกัด จังหวัดพิษณุโลก ณ ตำแหน่งตัวอย่าง บันทึกข้อมูลเมื่อ
วันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2565 
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ภาพที่ 61  ขอมูลดาวเทียมรายละเอียดสูงจาก Google earth บันทกึขอมูลเมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ  

พ.ศ. 2564 แสดงพ้ืนที่นาขาว จังหวัดแมฮองสอน 

 
ภาพที่ 62  พ้ืนที่ปลูกขาวโพดฤดูแลง จังหวัดแมฮองสอน ณ ตําแหนงตัวอยาง บันทึกขอมูลเมื่อวันที่ 22 

กุมภาพันธ พ.ศ. 2564 
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ภาพที่ 63  ข้อมูลดาวเทียมรายละเอียดสูงจาก Google earth บันทกึข้อมูลเมื่อวันที่ 12 กมุภาพันธ์  

พ.ศ. 2564 แสดงพื้นที่ปลูกไม้ยืนต้น (A3) จงัหวัดแมฮ่่องสอน 

 
ภาพที่ 64  พื้นที่ปลูกชา จังหวัดแมฮ่่องสอน ณ ตำแหนง่ตัวอย่าง บันทึกข้อมูลเมื่อวนัที่ 22 กมุภาพันธ ์

พ.ศ. 2564 
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ภาพที่ 65  ข้อมูลดาวเทียมรายละเอียดสูงจาก Google earth บันทกึข้อมูลเมื่อวันที่ 12 กมุภาพันธ์ 

พ.ศ. 2562 แสดงพื้นที่นาข้าว (A1) จังหวัดลำปาง 

 
ภาพที่ 66  พื้นทีน่าข้าวที่ปลูกถั่วลิสงในฤดูแล้ง จังหวัดลำปาง ณ ตำแหน่งตัวอย่าง บันทึกข้อมูลเมือ่

วันที่ 18 กุมภาพันธ ์พ.ศ. 2565 
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ตารางผนวกที่ 1  การจำแนกการใช้ประโยชนท์ี่ดิน (Land Use Classification) 

ระดับ/Level 1 ระดับ/Level 2 ระดับ/Level 3 
U U1 ตัวเมืองและย่าน U101 ตัวเมืองและย่านการค้า City, Town, Commercial 

พื้นที่ชุมชนและ  การค้า    
สิ่งปลูกสร้าง U2 หมู่บ้าน U200 หมู่บ้าน/ที่ดินจัดสรรร้าง Abandoned village 
Urban and  village U201       หมู่บ้านบนพื้นราบ Thai village 
Built-up land   U202 หมู่บ้านชาวไทยภูเขา   Hill tribe village 
   U203 หมู่บ้านชาวเล Moken village 

 U3 สถานที่ราชการ U300 สถานที่ราชการ Abandoned institutional land 
  และสถาบันต่าง ๆ  และสถาบันต่าง ๆ ร้าง  
  Institutional land U301 สถานที่ราชการ Institutional land 
    และสถาบันต่าง ๆ  
 U4 สถานีคมนาคม U400 สถานีคมนาคมร้าง Abandoned communication  
  Transportation,   and utility 
  Communication U401 สนามบิน Airport 
  and Utility U402 สถานีรถไฟ   Railway station 
   U403 สถานีขนส่ง   Bus station 
   U404 ท่าเรือ Harbor 
   U405 ถนน Road 
   *U406 ทางรถไฟ Railway 
 U5 พื้นที่อุตสาหกรรม U500 โรงงานอุตสาหกรรมร้าง Abandoned factory 
  Industrial land U501 นิคมอุตสาหกรรม Industrial  estate 
   U502 โรงงานอุตสาหกรรม   Factory 
   U503 ลานตากและแหล่งรับซื้อ Agricultural product trading  
    ทางการเกษตร centers 
 U6 สิ่งปลูกสร้างอื่นๆ U600 สถานที่ร้าง Abandoned area 
  Other built-up  U601 สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ Recreation area 
  land U602 รีสอร์ท, โรงแรม, Resort, Hotel, Guesthouse 
    เกสต์เฮ้าส์  
   U603 สุสาน,ป่าชา้   Cemetery 
   U604 ศูนย์อพยพ   Refugee camp 
   U605 สถานีบริการน้ำมัน Gasoline Station 
 U7 สนามกอล์ฟ U700 สนามกอล์ฟร้าง Abandoned golf course 
   U701 สนามกอล์ฟ Golf course 
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ตารางผนวกที่ 1  (ต่อ) 

ระดับ/Level 1 ระดับ/Level 2 ระดับ/Level 3 
A A1 พื้นที่นา A100 นาร้าง    Abandoned paddy field 

พื้นที่  Paddy field A101 นาข้าว Actived paddy field 
เกษตรกรรม A2 พืชไร่    A200 ไร่ร้าง   Abandoned field crop 

Agricultural   Field crop A201    พืชไร่ผสม   Mixed field crop 
land   A202     ข้าวโพด Corn 

   A203     อ้อย Sugarcane 
   A204     มันสำปะหลัง   Cassava 
   A205     สับปะรด   Pineapple 

   A206     ยาสูบ Tobacco 
   A207    ฝ้าย   Cotton 
   A208     ถั่วเขียว   Mungbean 
   A209    ถั่วเหลือง    Soybean 
   A210     ถั่วลิสง   Peanut 

   A211     ปอแก้ว ปอกระเจา Kenaf, Jute 
   A212     ถั่วดำ ถั่วแดง Black bean, Red bean 
   A213     ข้าวฟ่าง   Sorghum 
   A214     ละหุ่ง   Castor bean 
   A215     งา    Sesame 
   A216     ข้าวไร่   Upland rice 
   A217     มันฝรั่ง   Potato 
   A218     มันแกว    Jam potato 
   A219     มันเทศ   Sweet potato 
   A220     แตงโม   Watermelon 
   A221     ลูกเดือย   Millet 
   A222     ขิง            Ginger   
   A223     กะหล่ำปลี Cabbage 
   A224     มะเขือเทศ Tomato 
   A225    ว่านหางจรเข้   Aloe Vera 
   A226    ป่านศรนารายณ์   Agave 
   A227    ปอสา   Paper mulberry 
   A228    ทานตะวัน Sunflower 
   A229     พริก   Chili 
   A230     ข้าวสาลี   Wheat 
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ตารางผนวกที่ 1  (ต่อ) 

ระดับ/Level 1 ระดับ/Level 2 ระดับ/Level 3 
   A231   ข้าวบาร์เลย์   Barley 
   A232     ข้าวไรย์   Rye 
   A233    ฝิ่น   Opium 
   A234    กัญชา กัญชง Marihuana, Hemp 
   A235     กระเจี๊ยบแดง   Roselle 
   A236     เผือก Taro 
 A3 ไม้ยืนต้น A300 ไม้ยืนต้นร้าง/เสื่อมโทรม Abandoned perennial 
  Perennial A301 ไม้ยืนต้นผสม   Mixed perennial 
   A302      ยางพารา   Para rubber 
   A303      ปาล์มน้ำมัน   Oil palm 
   A304      ยูคาลิปตัส   Eucalyptus 
   A305      สัก   Teak 
   A306      สะเดา   Magosa 
   A307      สนประดิพัทธ์ Casuarina 

   A308      กระถินบ้าน   Acacia 
   A309      ประดู่   Pterocarpus sp. 
   A310      ซ้อ   Gmelwa sp. 
   A311      ไม้ชายเลน   Mangrove 
   A312     กาแฟ   Coffee 

   A313      ชา   Tea 
   A314     หม่อน   Mulberry 
   A315     ไผ่ (ไผ่ตง ไผ่หวาน ปลูก Bamboo 
    เพื่อการค้า)    
   A316     นุ่น   Kapok 
   A317      หมาก   Betel palm 
   A318      จามจุรี   Rain tree 
   A319      ตีนเป็ด White cheesewood 
   A320       เปล้า Croton sp. 
   A321       ยมหอม Indian mahogany 
   A322        กฤษณา Agalloch 
   A323 ตะกู New Guinea labula 
 A4 ไม้ผล   A400 ไม้ผลร้าง/เสื่อมโทรม Abandoned orchard 
  Orchard A401      ไม้ผลผสม   Mixed orchard 
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ตารางผนวกที่ 1  (ต่อ) 

ระดับ/Level 1 ระดับ/Level 2 ระดับ/Level 3 
   A402      ส้ม   Orange 
   A403      ทุเรียน   Durian 
   A404     เงาะ   Rambutan 
   A405      มะพร้าว    Coconut 
   A406      ลิ้นจี่   Litchi 
   A407      มะม่วง   Mango 
   A408    มะม่วงหิมพานต์   Cashew 
   A409    พุทรา   Jujube 
   A410     น้อยหน่า   Custard apple 
   A411     กล้วย   Banana 
   A412     มะขาม   Tamarind 
   A413    ลำไย    Longan 
   A414    ฝรั่ง   Guava 
   A415     มะละกอ Papaya 
   A416     ขนุน   Jack fruit 
   A417      กระท้อน   Santol 
   A418      ชมพู่   Rose apple 
   A419     มังคุด   Mangosteen 
   A420     ลางสาด  ลองกอง Langsat 
   A421      ระกำ สละ   Rakum, Sala 

   A422      มะนาว   Lime 
   A423     ไม้ผลเมืองหนาว Sub-tropical fruit 
   A424      มะขามเทศ Manila tamarind 
   A425     มะกอกน้ำ  มะกอกฝรั่ง Elaeocarpaceae 
   A426     แก้วมังกร   Dragon fruit 

   A427 ส้มโอ Pomelo 
   A428 ละมุด Sapodilla 
   A429 มะปราง มะยงชิด Plummango 
   A430 มะไฟ Burmese grape 
   A431 ทับทิม Pomegranate 
 A5 พืชสวน    A500 พืชสวนร้าง/เสื่อมโทรม Abandoned horticulture 
  Horticulture A501     พืชสวนผสม   Mixed horticulture 
   A502     พืชผัก   Truck crop 
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ตารางผนวกที่ 1  (ต่อ) 

ระดับ/Level 1 ระดับ/Level 2 ระดับ/Level 3 
   A503      ไม้ดอก  ไม้ประดับ Floricultural/Ornamental  
     plant 
   A504      องุ่น   Vine 
   A505      พริกไทย   Pepper 
   A506     สตรอเบอรี่   Strawberry 
   A507     เสาวรส Passion fruit 
   A508     แรสเบอรี่   Raspberry 
   A509      พืชสมุนไพร   Herbs 
   A510      นาหญ้า   Grass plantation 
   A511      หวาย   Rattan 
   A512 แคนตาลูป Cantaloupe 
   A513 กระเจี๊ยบเขียว Okra 
   A514 หน่อไม้ฝรั่ง Asparagus 
   A515 เห็ด Mushroom 
 A6 ไร่หมุนเวียน A600     ไร่ร้าง   Bush fallow 
  Swidden  A601    พืชไร่ผสม(ไร่หมุนเวียน) Mixed field crop(Shifting  
  cultivation   cultivation) 
   A602     ข้าวโพด(ไร่หมุนเวียน) Corn(Shifting cultivation) 
   A603     อ้อย(ไร่หมุนเวียน) Sugarcane(Shifting  
     cultivation) 
   A604     มันสำปะหลัง  Cassava(Shifting cultivation) 
    (ไรห่มุนเวียน)     
   A605     สับปะรด(ไร่หมุนเวียน)   Pineapple(Shifting  
     cultivation) 
   A606     ยาสูบ(ไร่หมุนเวียน)   Tobacco(Shifting cultivation) 

   A207    ฝ้าย(ไร่หมุนเวียน)    Cotton(Shifting cultivation) 
   A208     ถั่วเขียว(ไร่หมุนเวียน)     Mungbean(Shifting  
     cultivation) 
   A209    ถั่วเหลือง(ไร่หมุนเวียน)      Soybean(Shifting cultivation) 
   A210     ถั่วลิสง(ไร่หมุนเวียน)   Peanut(Shifting cultivation) 

   A211     ปอแก้ว ปอกระเจา Kenaf, Jute(Shifting  
    (ไร่หมุนเวียน) cultivation) 
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ตารางผนวกที่ 1  (ต่อ) 

ระดับ/Level 1 ระดับ/Level 2 ระดับ/Level 3 
   A212     ถั่วดำ ถั่วแดง Black bean, Red bean 
    (ไร่หมุนเวียน) (Shifting cultivation) 
   A213     ข้าวฟ่าง(ไร่หมุนเวียน)  Sorghum(Shifting cultivation) 
   A214     ละหุ่ง(ไร่หมุนเวียน)   Castor bean(Shifting  
     cultivation) 
   A215     งา(ไร่หมุนเวียน)    Sesame(Shifting cultivation) 
   A216     ข้าวไร่(ไร่หมุนเวียน)   Upland rice(Shifting  
     cultivation) 
   A217     มันฝรั่ง(ไร่หมุนเวียน)   Potato(Shifting cultivation) 
   A218     มันแกว(ไร่หมุนเวียน)    Jam potato(Shifting  
     cultivation) 
   A219     มันเทศ(ไร่หมุนเวียน)   Sweet potato(Shifting 
     cultivation) 
   A220     แตงโม(ไร่หมุนเวียน)   Watermelon(Shifting 
     cultivation) 
   A221     ลูกเดือย(ไร่หมุนเวียน)   Millet(Shifting cultivation) 
   A222     ขิง(ไร่หมุนเวียน)            Ginger (Shifting cultivation)  
   A223     กะหล่ำปลี(ไร่หมุนเวียน) Cabbage(Shifting cultivation) 
   A224     มะเขือเทศ(ไร่หมุนเวียน) Tomato(Shifting cultivation) 
   A225    ว่านหางจรเข้   Aloe Vera 
    (ไร่หมุนเวียน)  
   A226    ป่านศรนารายณ์   Agave(Shifting cultivation) 
    (ไร่หมุนเวียน)  
   A227    ปอสา(ไร่หมุนเวียน)   Paper mulberry(Shifting  
     cultivation) 
   A228    ทานตะวัน(ไร่หมุนเวียน) Sunflower(Shifting  
     cultivation) 
   A229     พริก(ไร่หมุนเวียน)   Chili(Shifting cultivation) 
   A230     ข้าวสาลี(ไร่หมุนเวียน)   Wheat(Shifting cultivation) 
   A231   ข้าวบาร์เลย(์ไร่หมุนเวียน)   Barley(Shifting cultivation) 
   A232     ข้าวไรย(์ไร่หมุนเวียน)   Rye(Shifting cultivation) 
   A233    ฝิ่น(ไร่หมุนเวียน)   Opium(Shifting cultivation) 
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ตารางผนวกที่ 1  (ต่อ) 

ระดับ/Level 1 ระดับ/Level 2 ระดับ/Level 3 
   A234    กัญชา กัญชง Marihuana, Hemp(Shifting 
       (ไร่หมุนเวียน)      cultivation) 
   A235     กระเจี๊ยบแดง   Roselle(Shifting cultivation) 
       (ไร่หมุนเวียน)      Soybean(Shifting cultivation) 
   A236     เผือก(ไร่หมุนเวียน)      Taro (Shifting cultivation) 

 A7 ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์ A700 โรงเรือนร้าง Abandoned farm house 
  และโรงเรือนเลี้ยง A701    ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์   Pasture 
  สัตว์ A702     โรงเรือนเลี้ยงโค กระบือ  Cattle farm house 
  Pasture and farm  และม้า  
  house A703     โรงเรือนเลี้ยงสัตว์ปีก Poultry  farm house 
   A704     โรงเรือนเลี้ยงสุกร Swine farm house 
 A8 พืชน้ำ    A801      พืชน้ำผสม   Mixed aquatic plant 
  Aquatic plant A802       กก   Reed 
   A803      บัว   Lotus 
   A804      กระจับ   Water caltrop 
   A805     แห้ว Water chestnut 
   A806     ผักบุ้ง   Water spinach 
   A807      ผักกะเฉด   Watercress 
 A9 สถานที่เพาะเลี้ยง A900      สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ Abandoned aqua cultural  
  สัตว์น้ำ  ร้าง land 
  Aquacultural A901      สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ Mixed aqua cultural land 
  land  ผสม  
   A902      สถานที่เพาะเลี้ยงปลา Fish farm 
   A903      สถานที่เพาะเลี้ยงกุ้ง Shrimp farm 
   A904     สถานที่เพาะเลี้ยงปู หอย Crab/ Shellfish farm 
   A905      ฟาร์มจระเข้   Crocodile farm 
 A0 เกษตรผสมผสาน/ A001 เกษตรผสมผสาน/ Integrated farm/Diversified  
  ไร่นาสวนผสม  ไร่นาสวนผสม farm 
  Integrated     
  farm/Diversified     
  farm    
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ตารางผนวกที่ 1  (ต่อ) 

ระดับ/Level 1 ระดับ/Level 2 ระดับ/Level 3 
F F1 ป่าไม่ผลัดใบ F100    ป่าไม่ผลัดใบรอสภาพฟื้นฟู   Disturbed evergreen forest 

พื้นที่ป่าไม้  Evergreen forest F101      ป่าไม่ผลัดใบสมบูรณ์   Dense evergreen forest 
Forest land      

 F2 ป่าผลัดใบ    F200     ป่าผลัดใบรอสภาพฟื้นฟู   Disturbed deciduous forest 
  Deciduous forest F201 ป่าผลัดใบสมบูรณ์   Dense deciduous forest 
 F3 ป่าชายเลน   F300    ป่าชายเลนรอสภาพฟื้นฟู   Disturbed mangrove  forest 
  Mangrove forest F301     ป่าชายเลนสมบูรณ์   Dense mangrove  forest 
 F4 ป่าพรุ   F400     ป่าพรุรอสภาพฟื้นฟู   Disturbed swamp forest 
  Swamp forest F401    ป่าพรุสมบูรณ์   Dense swamp forest 
 F5 ป่าปลูก F500     ป่าปลูกรอสภาพฟื้นฟู   Disturbed forest plantation 
  Forest Plantation F501    ป่าปลูกสมบูรณ์   Dense forest plantation 
 F6 วนเกษตร F600     วนเกษตรรอสภาพฟื้นฟู   Disturbed agro-forestry 
  Agro-forestry F601    วนเกษตรสมบูรณ์   Dense agro-forestry 
  (พื้นที่ปลูกป่า

ร่วมกับ 
 

  

  การเกษตร)    
 F7 ป่าชายหาด F700     ป่าชายหาดรอสภาพฟื้นฟู   Disturbed beach forest 
  Beach forest F701    ป่าชายหาดสมบูรณ์   Dense beach forest 

W W1 แหล่งน้ำธรรมชาติ W101      แม่น้ำ ลำห้วย ลำคลอง River, Canal 
พื้นที่น้ำ  Natural  W102     หนอง บึง ทะเลสาบ Lake, Lagoon 

Water body  water body W103 ทะเล Ocean 
 W2 แหล่งน้ำท่ีสร้างขึน้         W201     อ่างเก็บน้ำ Reservoir 
  Artificial  W202      บ่อน้ำในไร่นา   Farm pond 
  water body W203      คลองชลประทาน Irrigation canal 

M M1 ทุ่งหญ้าและ M101      ทุ่งหญ้าธรรมชาติ   Grass 
พื้นที่เบ็ดเตล็ด  ไม้ละเมาะ M102      ทุ่งหญ้าสลับไม้พุ่ม/ Shrubland 

Miscellaneous     ไม้ละเมาะ  
land   M103      ไผ่ป่า ไผ่หนาม Giant thorny bamboo 

 M2 พื้นที่ลุ่ม   M201 พื้นที่ลุ่ม Marsh and Swamp 
  Marsh and     
  Swamp    
 M3 เหมืองแร่  บ่อขุด M300      เหมืองเก่า บ่อขุดเก่า Abandoned mine, Pit 
  Mine, Pit M301     เหมืองแร่   Mine 
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ตารางผนวกที่ 1  (ต่อ) 

ระดับ/Level 1 ระดับ/Level 2 ระดับ/Level 3 
 M4 พื้นที่เบ็ดเตล็ดอื่นๆ M401 พื้นที่กองวัสดุ Material dump 
  Other  M402 พื้นที่ดินถล่ม Landslide 
  miscellaneous M403      ที่หินโผล่   Rock out crop 
  land M404 - - -- 
   M405     พื้นที่ถม    Landfill 
 M5 นาเกลือ   M500 นาเกลือร้าง Abandoned salt flat 
  Salt flat M501 นาเกลือ Salt flat 
 M6 หาดทราย   M601 หาดทราย   Beach 
  Beach       
 M7 ท่ีท้ิงขยะ       M701 ที่ทิ้งขยะ       Garbage dump   
  Garbage dump      

 

หมายเหตุ : 1) การเขียนสัญลักษณ์ผสม ใช้เครื่องหมายดังนี้:- 

  X/Y พื้นที่การใช้ประโยชน์ที่ดิน 2 ชนิด ในอัตราส่วนประมาณ 50% ต่อ 50% 

  X+Y พื้นที่การใช้ประโยชน์ที่ดิน 2 ชนิดต่อเนื่องกัน โดยมีพืช X เป็นพื้นที่หลัก หรือเป็นพืชที่มี

ความสำคัญทางเศรษฐกิจ มากกว่าพืช Y คำนวณเนื้อที่เฉพาะ X 

 2) พื้นที่ที่เคยทำเกษตรกรรมแต่ปล่อยทิ้งร้างมานาน เนื่องจากดินไม่เหมาะสม หรือพื้นที่ที่ดินที่มี

ความอุดมสมบูรณ์ต่ำโดยธรรมชาติ ใช้สัญลักษณ์ M101 สำหรับพื้นที่ที่มีหญ้าเป็นส่วนใหญ่ M102 สำหรับพื้นที่ที่เป็นไม้

พุ่มหรือสลับหญ้าธรรมชาติ บางส่วน M2 สำหรับพื้นที่ที่มีพืชน้ำหรือวัชพืชน้ำขึ้น และ M403 สำหรับพื้นที่หินโผล่ 

  3) ขนาดของหน่วยแผนที่การใช้ที่ดินที่เล็กที่สุดสำหรับลงบนแผนที่คือ 0.25 ตารางเซนติเมตรทุก

มาตราส่วน (0.5x0.5 ซม.หรือพื้นที่ 40 ไร่ บนแผนที่มาตราส่วน 1:50,000 หรือพ้ืนที่ 10 ไร่ บนแผนที่มาตราส่วน 1:25,000) 

  4) แผนที่โครงการชลประทานได้มาจาก กรมชลประทาน และหน่วยงานอื่นที่รับผิดชอบสำหรับพื้นที่ที่

มีการชลประทาน ใส่ I ไว้ตรงหน้าสัญลักษณ์ เฉพาะงานระดับโครงการพิเศษ เท่านั้น 

  5) * ใช้ในการจำแนกแผนที่การใช้ที่ดินมาตราส่วนใหญ่ ตั้งแต่ 1:4,000 ขึ้นไป เท่านั้น 

 
ที่มา:  กรมพัฒนาที่ดิน (2562) 
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