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จังหวัดสุพรรณบุรี

จังหวัดสุ พรรณบุรี

ทีต่ ้งั และอาณาบริเวณ
จังหวัดสุ พรรณบุ รี ตั้งอยู่ในเขตภาคกลาง ด้านตะวันตกระหว่างเส้ นละติ จูด 14 องศา 3 ลิ บดา 30
ฟิ ลิบดาเหนื อ ถึง 15 องศาเหนื อ และระหว่างเส้นลองติจูด 99 องศา 25 ลิบดาตะวันออก 30 ฟิ ลิบดา ถึง 100
องศา 18 ลิบดา 36 ฟิ ลิบดาตะวันออก สู งกว่าระดับน้ าทะเลปานกลาง อยูห่ ่ างจากกรุ งเทพมหานครประมาณ
107 กิ โลเมตร มีเนื้ อที่ 5,358.008 ตารางกิโลเมตร หรื อ 3,348,755 ไร่ มีอาณาเขตติดต่อจังหวัดใกล้เคียง 7
จังหวัด
ทิศเหนือ ติดต่อกับ จังหวัดชัยนาท และจังหวัดอุทยั ธานี
ทิศใต้ ติดต่อกับ จังหวัดนครปฐม
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ จังหวัดอ่างทอง จังหวัดสิ งห์บุรี และจังหวัดพระนครศรี อยุธยา
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ จังหวัดกาญจนบุรี และจังหวัดอุทยั ธานี
ลักษณะภูมิประเทศ
ลัก ษณะภู มิ ป ระเทศของจัง หวัดสุ พ รรณบุ รี แบ่ ง ออกเป็ น 2 เขต คื อ บริ เวณพื้ นที่ ราบลุ่ ม อยู่ท าง
ทิ ศตะวันออกของจัง หวัดตลอดแนว ตั้ง แต่เหนื อจรดใต้ เป็ นบริ เวณพื้นที่ ราบลุ่ มแม่ น้ าท่ าจี น หรื อแม่น้ า
สุ พรรณบุรี ครอบคลุ มพื้นที่ของอาเภอเดิ มบางนางบวช อาเภอสามชุ ก อาเภอดอนเจดี ย ์ อาเภอศรี ประจันต์
อาเภอเมืองสุ พรรณบุรี อาเภอบางปลาม้า อาเภอสองพี่นอ้ ง และบางส่ วนของอาเภออู่ทอง
บริ เวณพื้นที่ดอนลาดสลับดอนชัน จนถึ งเทือกเขาสู ง เริ่ มตั้งแต่ดา้ นทิศตะวันออกเฉี ยงใต้ ตะวันตก
เฉี ย งใต้ข องอาเภออู่ท อง ทอดขึ้ นไปทางเหนื อลัก ษณะพื้ นที่ ลูกคลื่ นลอนลาด สลับ เชิ ง เขา ส่ วนทางด้า น
ตะวันตกของอาเภอด่านช้าง มีสภาพเป็ นลูกคลื่นลอนลาดสลับซับซ้อนจนถึงเทือกเขาสู งชัน มียอดเขาสู ง
ที่สุด อยูใ่ กล้กบั บ้านห้วยหิ นดา มีลาธารเล็ก ๆ หลายสายไหลผ่าน และลงสู่ ลาห้วยกระเสี ยว ซึ่ งอยูใ่ นที่ราบ
หุ บเขา และบริ เวณหุ บเขาแห่ งนี้ มีเขื่อนกระเสี ยว เป็ นเขื่อนดิ นถัดจากที่ราบหุ บเขามาทางทิศตะวันออก จะ
เป็ นแนวลูกคลื่นลอนชัน ถึงเนินเขาแล้วค่อย ๆ ลาดเทลงมา ทางทิศตะวันออก จนถึงแม่น้ าท่าจีน
ลักษณะภูมิอากาศ
จังหวัดสุ พรรณบุรีมี 3 ฤดูกาล คือ ฤดูฝน เริ่ มตั้งแต่กลางเดื อนพฤษภาคมถึงเดือนตุลาคม โดยได้รับ
อิทธิ พลของลมมรสุ มตะวันตกเฉี ยงใต้พาดผ่านจากทะเลอันดามัน ฤดูหนาวตั้งแต่กลางเดือนตุลาคมถึงเดือน
กุมภาพันธ์ ด้วยอิ ทธิ พลของลมมรสุ มตะวันตกออกเฉี ยงเหนื อ และฤดู ร้อนเริ่ มตั้งแต่เดื อนมีนาคมถึ งเดื อน
กลางเดือนพฤษภาคม ด้วยอิทธิพลจากลมฝ่ ายตะวันตก
ในปี พ.ศ. 2541 อุณหภูมิสูงสุ ดเฉลี่ย 37.6 องศาเซลเซี ยล เดือนที่มีอากาศร้อนที่สุด คือ เดือนเมษายน
อุณหภูมิต่าสุ ดเฉลี่ ย 21.7 องศาเซลเซี ยล เดือนที่มีอากาศหนาวเย็นที่สุดคือเดือนธันวาคม เดือนที่มีฝนตกชุ ก
ที่สุดคือเดือนตุลาคม ปริ มาณน้ าฝน 1305.4 มม./ปี และฝนตกเฉลี่ย 104 วัน/ปี

แหล่งนา้ ตามธรรมชาติ
แหล่งนา้ ตามธรรมชาติทสี่ าคัญได้ แก่
แหล่งน้ าในอากาศ ได้แก่น้ าฝน จังหวัดสุ พรรณบุรีมีช่วงฤดูฝนยาวประมาณ 6 เดือน แหล่งน้ าผิวดินมีแม่น้ า
สายสาคัญคือแม่น้ าท่าจีนนอกจากนั้นยังมีลาน้ าอื่นอีกมากมาย แหล่งน้ าใต้ดิน คือ น้ าบาดาล เป็ นแหล่งน้ าที่
สามารถขุดเจาะนามาใช้ เพื่อการอุปโภค บริ โภค และเพื่อการเกษตรได้
จังหวัดสุ พรรณบุรี มีการพัฒนาแหล่งน้ า ได้แก่ การสร้างเขื่อน เช่น เขื่อนกระเสี ยว ซึ่ งเป็ นเขื่อนดิ น
สามารถเก็บน้ าได้สูงสุ ด 250 ล้านลูกบาศก์เมตร จ่ายให้พ้ืนที่เพาะปลูก 130,000 ไร่ อ่างเก็บน้ า เช่น บึงฉวาก
เป็ นบึงธรรมชาติเก็บน้ าได้ 10 ล้านลูกบาศก์เมตร เพื่อให้สาหรับพื้นที่เกษตร รอบบึง 6,500 ไร่ และยังมีประตู
ระบายน้ า คลองส่ งน้ าตลอดจนการขุดลอกคูคลอง มีโครงการบาบัดน้ าเสี ยในเขตเทศบาลเป็ นการคืนชี วิต
ให้แก่แม่น้ าท่าจีนซึ่ งเป็ นแม่น้ าสายหลัก
ทรัพยากรป่ าไม้
พื้นที่ป่าไม้ในจังหวัดสุ พรรณบุรี มีรวมกันถึ ง 376,250 ไร่ คิดเป็ น ร้ อยละ 11.24 ของพื้นที่จงั หวัด
กระจายอยูท่ างตอนเหนื อและตะวันตกของจังหวัด ส่ วนใหญ่เป็ นป่ าไม้เบญจพรรณ ประกอบด้วย ไม้เต็งรัง
มะค่าโมง มะค่าแต้ ชิงชัน ชาก ตะเคียนทอง เขตที่ยงั คงสภาพป่ ามากที่สุดคือ ทางทิศตะวันตกของอ่างเก็บน้ า
กระเสี ยว ซึ่ งเป็ นเขตติดต่อพื้นที่ป่า จังหวัดกาญจนบุรี และอุทยั ธานี ประกอบด้วยป่ าสงวนแห่ งชาติ ป่ าองค์
พระ ป่ าเขาระกา ป่ าเขาห้วยพลูและในเขตวนอุทยานแห่ งชาติเขาพุเตย มีป่าสนสองใบ ซึ่ งมีแห่ งเดียวในภาค
กลาง
ทรัพยากรแร่ ชาติ
จังหวัดสุ พรรณบุ รี มีแร่ ธาตุ อยู่หลายชนิ ด อาทิ ดี บุก วุลแฟรม ซิ ไลด์ แมงกานิ ส เฟลด์สปา สังกะสี
ตะกัว่ เงิน ยิบซัม่ ดินขาว มีปริ มาณไม่มากพอในเชิงพาณิ ชย์ จะมีก็แต่ดีบุก
สภาพทางสั งคม
จังหวัดสุ พรรณบุรี มีประชากรทั้งหมด 863,404 คน แยกเป็ นชาย 420,807 คน หญิง 442,497 คน
ความหนาแน่นของประชากร 161 คน ต่อตารางกิโลเมตร ประชากรเป็ นคนไทย คนไทยเชื้อสายจีน ลาว (ลาว
เวียง พวน โซ่ง คัง่ ) กะเหรี่ ยง ละว้า เขมร มอญ และญวน โดยกระจัดกระจายอยูใ่ นอาเภอต่าง ๆ เช่น คนไทย
เชื้อชาติลาว แบ่งออกเป็ นลาวเวียง มีในเขต อาเภอเมือง เดิมบางนางบวช อู่ทอง บางปลาม้า เชื้ อชาติกระเหรี่
ยง มีในเขตอาเภอด่านช้าง
ภาษาพูด
ประชาชนส่ วนใหญ่ พูดภาษาไทยกลาง และมีลกั ษณะโดดเด่นของสาเนียงพูดที่เรี ยกว่า
“พูดเหน่อ” ในหลาย ๆ ท้องที่ ภาษาเฉพาะเชื้ อสายมีพด
ู กันเฉพาะกลุ่ม

ศาสนา
ประชาชนส่ วนใหญ่นบั ถือพระพุทธศาสนา มีวดั จานวน 506 วัด โบสก์ศาสนาคริ สต์ จานวน
9 แห่ง มัสยิด 1 แห่ง
สภาพทางเศรษฐกิจ
ผลิ ตภัณฑ์ประชาชาติ ของจังหวัดสุ พรรณบุ รี เกิ ดจากภาคเกษตรกรรม ซึ่ งเป็ นภาคเศรษฐกิ จหลัก
การค้าปลี ก และค้าส่ งเป็ นแหล่ งรายได้ที่สาคัญ เป็ นลาดับที่ สอง การอุ ตสาหกรรมและบริ การเป็ นลาดับ
รองลงมา
การประกอบอาชีพ
กสิ กรรม ได้แก่ ข้าว อ้อย มันสาปะหลัง ข้าวโพด ฯลฯ
ข้าวที่ผลิตได้ในจังหวัดสุ พรรณบุรี ส่ วนใหญ่จะส่ งเข้าแปรสภาพในโรงสี ขา้ ว มีมาตรฐานการ
สี เป็ นข้าวคุณภาพดี ระดับข้าวส่ งออก มีตลาดกลางข้าวเปลือกที่อาเภอศรี ประจันต์
อ้อยจังหวัดสุ พรรณบุรีมีโรงงานน้ าตาล 3 โรง อาเภอสามชุก อาเภอด่านช้าง อาเภออู่ทอง
ปศุสัตว์ ได้แก่ การเลี้ยงสัตว์ ประเภทโค กระบือ สุ กร เป็ ด ไก่
ประมง ได้แก่ การเลี้ยงปลาช่อน ปลาดุก กุง้ ก้ามกราม ปลานิล กบ และจระเข้
รายได้เฉลี่ยของประชากรจังหวัดสุ พรรณบุรี 15,618 บาท/คน/ปี
การอุตสาหกรรม ส่ วนใหญ่เป็ นอุตสาหกรรมต่อเนื่ องเพื่อการแปรรู ปผลิตผลการเกษตร เช่ น โรงสี
ข้าว โรงงานน้ าตาล โรงน้ าแข็ง โรงงานทามันเส้ น มันอัดเม็ด โรงงานสร้ างและซ่ อมอุปกรณ์ การเกษตร
สาหรับอุตสาหกรรมในครัวเรื อน มีเครื่ องกระป๋ อง อาทิ แห้วกระป๋ อง กระจับกระป๋ อง หน่อไม้ฝรั่ง ว่านหาง
จระเข้กระป๋ อง เป็ นต้น อุตสาหกรรมเพื่อการส่ งออก เช่น โรงงานผลิตรองเท้า ผลิตไฟแช็ค
ภาคหัตถกรรม สิ นค้าหัตถกรรมที่ข้ ึนชื่อ คือ ไม้กวาดใยมะพร้าว ผลิตภัณฑ์จากทองเหลือง
การผลิตเครื่ องเบญจรงค์ทอง

การคมนาคม
จังหวัดสุ พรรณบุ รี มีความสะดวกในการติ ดต่อกับจังหวัดใกล้เคี ยงทุ กจังหวัด ถนนได้มาตรฐาน
เกาะกลางถนนร่ มรื่ น สวยงามไปด้วยไม้ประดับ เป็ นที่ประทับใจผูม้ าเยือน การคมนาคมมี 3 ทาง คือ

1. ทางรถยนต์ ประชาชนส่ วนใหญ่ ในจังหวัดสุ พรรณบุรี เดิ นทางโดยเส้นทางรถยนต์สามารถติดต่อ
ทัว่ ถึงทุกอาเภอ
2. ทางรถไฟ มีทางรถไฟ 1 สาย สุ พรรณบุรี - กรุ งเทพมหานคร เดินรถวันละ 2 เที่ยว ใช้รถดีเซลราง
ปรับอากาศ
3. ทางเรื อ การคมนาคมทางน้ า อาศัยลาน้ าต่าง ๆ และแม่น้ าท่าจีน ในการเดินเรื อ และขนส่ งสิ นค้า
ความเป็ นมาทางประวัติศาสตร์

สุ พ รรณบุ รี เป็ นเมื อ งโบราณ พบหลัก ฐานทาง โบราณคดี มี อ ายุ ไ ม่ ต่ า กว่ า 3,500 - 3,800 ปี
โบราณวัตถุ ที่ ขุดพบมี ท้ งั ยุคหิ นใหม่ ยุคสั มฤทธิ์ ยุคเหล็ ก และสื บทอดวัฒนธรรมต่ อเนื่ องมาตั้งแต่ สมัย
สุ ว รรณภู มิ ฟู นัน อมราวดี ทวารวดี ศรี วิชัย
สุ พรรณบุรี เดิ มมีชื่อ "ทวารวดี ศรี สุพรรณภูมิ
หรื อ "พัน ธุ ม บุ รี " ตั้ง อยู่บ นฝั่ ง แม่ น้ า ท่ า จี น
แถบ บริ เวณตาบลรั้ วใหญ่ไ ปจดตาบลพิหาร
แดง ต่อมาพระเจ้ากาแตได้ยา้ ยเมืองมาตั้งอยู่ที่
ฝั่ ง ขวาของแม่ น้ า แล้วโปรดให้ม อญน้อยไป
สร้ า งวัด สนามชัย และบู ร ณะวัด ป่ าเลไลยก์
ชักชวนให้ขา้ ราชการจานวน 2000 คนบวช จึง
ขนานนามเมืองใหม่วา่ "เมืองสองพันบุรี"
ครั้งถึงสมัยพระเจ้าอู่ทอง ได้สร้ างเมืองมาทางฝั่ง ใต้ หรื อทางตะวันตกของแม่น้ าท่าจีน ชื่ อ เมืองเรี ยกว่า "อู่
ทอง" จวบจนสมัย ขุนหลวงพะงัว่ เมืองจึงถูก เรี ยกว่าชื่ อว่า "สุ พรรณบุรี" นับแต่น้ นั มา ในสมัยกรุ งศรี อยุธยา
เป็ นราชธานี เมืองสุ พรรณบุรี เป็ นเมืองหน้าด่านและเป็ นเมืองอู่ขา้ วอู่น้ าที่สาคัญ ต้องผ่านศึกสงครามหลาย
ต่อหลายครั้ ง สภาพเมื อง ตลอดจนประวัติศาสตร์ โบราณสถาน ถู กทาลาย ปรักหักพัง จนกระทัง่ ถึ งสมัย
รัตนโกสิ นทร์ เมือง สุ พรรณได้ฟ้ื นตัว และตั้งอยูบ่ นฝั่งตะวันออกของแม่ น้ าท่าจีน
(ลาน้ าสุ พรรณ)

มาจนตราบทุกวันนี้ ความสาคัญของสุ พรรณบุรี ในด้านประวัติศาสตร์ การกอบกูเ้ อกราชไทยในสมัยกรุ งศรี
อยุธยา ได้แก่ชยั ชนะ แห่ งสงครามยุทธหัตถี ที่สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ทรงมีชยั ชนะเหนื อพระมหาอุป
ราชา ณ สมรภูมิดอน เจดีย ์ เป็ นมหาวีรกรรมคชยุทธอันยิ่งใหญ่ที่ได้ถูกจารึ กไว้ และมีการจัดงานเพื่อเฉลิ ม
ฉลองอย่างยิง่ ใหญ่ทุกปี เพื่อเป็ นการเทิดพระเกียรติ ในด้านวรรณคดี เป็ นเมืองต้นกาเนิ ดแห่ งตานาน "ขุนช้าง
ขุนแผน" วรรณคดี ไทยเรื่ องราวและสถานที่ที่ปรากฏตามท้องเรื่ องยังคงมีให้เห็ นในปั จ จุ บนั อาทิ บา้ นรั้ ว
ใหญ่ วัดเขาใหญ่ ท่าสิ บเบี้ย ไร่ ฝ้าย วัดป่ าเลไลยก์ วัดแค อาเภออู่ทอง และอาเภอศรี ประจันต์ เป็ นต้น
สุ พรรณบุรี ดิ นแดนแห่ งความอุดมสมบูรณ์ บนพื้นที่ ราบภาคกลางสื บสานความเจริ ญรุ่ งเรื องมาตั้งแต่อดี ต
เมื่อ พ.ศ. 1420 จากนามเดิม เมืองพันธุ มบุรี ในยุคทวารวดีตามหลักฐานทางโบราณคดี ได้จารึ ก ชื่อไว้ใน
พงศาวดารเหนื อและนาม "สุ พรรณภูมิ"ปรากฏในศิลาจารึ กพ่อขุนรามคาแหงมหาราชระบุวา่ เป็ นนครรัฐที่มี
ความสาคัญมาก่อนกรุ งศรี อยุธยา เมื่อมีการสถาปนากรุ งศรี อยุธยา เมืองสุ พรรณบุรี จึงจัดอยู่ในฐานะเมือง
ลูกหลวง ซึ่งเป็ นเมืองอู่ขา้ วอู่น้ าที่สาคัญอีกด้วย
โครงสร้ างและภารกิจ
ภารกิจ การบริ หารราชการของจังหวัดสุ พรรณบุรี จะต้องเป็ นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน
เกิดผลสัมฤทธิ์ ต่อภารกิ จของรัฐ ความมีประสิ ทธิ ภาพ ความคุม้ ค่าในเชิ งภารกิจแห่ งรัฐ การลดขั้นตอนการ
ปฏิบตั ิงาน การลดภารกิจและ ยุบเลิกหน่วยงานที่ไม่จาเป็ น การกระจายภารกิจและทรัพยากรให้แก่ทอ้ งถิ่ น
การกระจายอานาจตัดสิ นใจ การอานวย ความสะดวก และการตอบสนองความต้องการของประชาชน
ทั้ง นี้ โดยมี ผูร้ ั บ ผิ ดชอบผลของงาน ในการปฏิ บ ตั ิ หน้า ที่ ข องส่ ว นราชการต้องใช้วิ ธี ก ารบริ หารกิ จการ
บ้านเมืองที่ดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งให้คานึ งถึงความรับผิดชอบของผูป้ ฏิบตั ิงาน การมีส่วนร่ วมของประชาชน
การเปิ ดเผยข้อมูลการติดตามตรวจสอบและประเมินผลการปฏิ บตั ิงาน ทั้งนี้ ตามความ เหมาะสมของแต่ละ
ภารกิ จ ภารกิ จของจังหวัด คื อ เป็ นผูร้ ั บนโยบายและคาสั่งจากรั ฐบาล กระทรวง ทบวง กรม มาปฏิ บตั ิให้
เหมาะสม เหมาะสมกับท้องที่และประชาชน

อานาจหน้ าที่ของจังหวัด ได้ แก่
1. บริ หารราชการตามกฎหมายและระเบียบแบบแผนของทางราชการ
2. บริ หารราชการตามที่คณะรัฐมนตรี กระทรวง ทบวง กรม มอบหมาย หรื อตามที่นายกรัฐมนตรี
สัง่ การในฐานะหัวหน้ารัฐบาล

3. บริ หารราชการตามคาแนะนาและคาชี้แจงของผูต้ รวจราชการกระทรวง ในเมื่อไม่ขดั ต่อ กฎหมาย
ระเบี ย บ ข้อ บัง คับ หรื อ ค าสั่ ง ของกระทรวง ทบวง กรม มติ ข องคณะรั ฐ มนตรี ห รื อการสั่ ง การของ
นายกรัฐมนตรี
4. กากับดูแลการปฏิบตั ิราชการ อันมิใช่ราชการส่ วนภูมิภาคของข้าราชการซึ่ งประจาอยู่ ในจังหวัด
นั้น ยกเว้น ข้า ราชการทหาร ข้า ราชการฝ่ ายตุ ล าการ ข้า ราชการฝ่ ายอัย การ ข้า ราชการพลเรื อนใน ใน
มหาวิทยาลัย ข้าราชการในสานักงานตรวจเงิ นแผ่นดิ นและข้าราชการครู ให้ปฏิ บตั ิราชการให้เป็ นไปตาม
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับหรื อคาสั่งของกระทรวง ทบวง กรม หรื อมติของคณะรัฐมนตรี หรื อการสั่งการ
ของนายกรัฐมนตรี หรื อยับยั้งการกระทาใด ๆ ของข้าราชการในจังหวัด ที่ขดั ต่อกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ
หรื อคาสั่งของกระทรวง ทบวง กรม มติของคณะรัฐมนตรี หรื อการสั่งการของ นายกรัฐมนตรี ไว้ชวั่ คราว
แล้วรายงานกระทรวง ทบวง กรม ที่เกี่ยวข้อง
5. ประสานงานและร่ วมมื อกับ ข้า ราชการทหาร ข้าราชการฝ่ ายตุ ลาการ ข้าราชการฝ่ ายอัยการ
ข้าราชการพลเรื อนในมหาวิทยาลัย ข้าราชการในสานัก งานตรวจเงิ นแผ่นดิ น และข้าราชการครู ผูต้ รวจ
ราชการและหัวหน้า ส่ วนราชการในระดับเขตหรื อภาค ในการพัฒนาจังหวัด หรื อป้ องปั ดภัยพิบตั ิสาธารณะ
6. เสนองบประมาณต่อกระทรวงที่เกี่ยวข้องตามโครงการหรื อแผนพัฒนาจังหวัด และรายงาน ให้
กระทรวงกระทรวงมหาดไทยทราบ
7. ควบคุมดูแลการบริ หารราชการส่ วนท้องถิ่นในจังหวัดตามกฎหมาย
8. กากับการปฏิบตั ิหน้าที่ ของพนักงานองค์การของรัฐบาล หรื อรัฐวิสาหกิจ ในการนี้ ให้มี อานาจทา
รายงานหรื อแสดงความคิดเห็ นเกี่ยวกับการดาเนิ นงานขององค์การของรัฐบาลหรื อรัฐวิสาหกิ จต่อรัฐมนตรี
เจ้าสังกัดองค์การของรัฐบาลหรื อรัฐวิสาหกิจ
9. บรรจุ แต่งตั้ง ให้บาเหน็จ และลงโทษข้าราชการส่ วนภูมิภาคในจังหวัดตามกฎหมาย และ ตามที่
ปลัดกระทรวง ปลัดทบวงหรื ออธิบดีมอบหมาย

เทศกาลและประเพณีจังหวัดสุ พรรณบุรี
งานอนุ สรณ์ดอนเจดีย ์ จัด ณ บริ เวณพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย ์ อาเภอดอนเจดีย ์ มีการแสดงยุทธ
หัตถีชนช้างเทิดพระเกียรติ การออกร้านจาหน่ายสิ นค้าของอาเภอและหน่วยราชการต่าง ๆ รวมทั้งการแสดง
มหรสพ งานนี้จะจัดในช่วงปลายเดือนมกราคม ระยะเวลาประมาณ 9 วัน โดยจะกาหนดให้ตรงกับวันที่ 25
มกราคม ของทุกปี
ประเพณี กาฟ้ า เป็ นวัฒนธรรมเก่าแก่ของชาวไทยพวน จัดประมาณวันขึ้น 3 ค่า เดือน 3 วันกาฟ้ าชาว
ไทยพวนจะหยุดทางาน แต่งตัวด้วยชุ ดแบบดั้งเดิม เตรี ยมอาหาร ขนมหวาน คือ ข้าวหลาม นาไปถวายพระ
เมื่อถึ งกลางคืนจะมีงานเลี้ ยงฉลอง ประเพณี น้ ี ยงั คงมีอยู่ในหมู่บา้ นไทยพวน อาเภออู่ทองและตาบลมะขาม
ล้ม อาเภอบางปลาม้า ประเพณี บุญบั้งไฟ จัดขึ้นในหมู่ชาวไทยพวน ไทยเวียง ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ า เดือน 6
เพื่อเป็ นการบูชาเทวดาให้ฝนตกตามฤดูกาล มีการจัดเตรี ยมบั้งไฟแห่แหนไปวัดเพื่อยิงบั้งไฟ ปั จจุบนั ยังคงหา
ดูได้ในตาบลต่างๆ เช่น ตาบลบ้านโข่ง บ้านขาม ดอนคาในอาเภออู่ทอง และ ตาบลวัดโบสถ์ ตาบลมะขามล้ม
อาเภอบางปลาม้า
งานเทศกาลทิ้งกระจาด กาหนดจัดงานหลังสารทจีนไป 3 วัน เริ่ มวันที่ 18 เดือน 7 ของจีน ซึ่ งตรงกับ
เดือน 9 ของไทย ราวเดือนสิ งหาคม- กันยายนของทุกปี สถานที่จดั งานอยูใ่ นเขตเทศบาล ตั้งแต่สมาคม ตงฮั้ว
ฮ่วยก้วง จนถึงด้านหลังเทศบาลเมืองสุ พรรณบุรี
ประเพณี ตกั บาตรเทโว จัดขึ้ นในเดื อนตุ ล าคมหลัง จากวันออกพรรษา จะมี ก ารนาอาหาร ขนม
โดยเฉพาะอย่างยิ่งขนมต้มลู กโยนใส่ บาตรถวายแด่ พระสงฆ์ ประเพณี แต่งงานของไทยโซ่ ง พิธีแต่งงาน
ดั้งเดิมของไทยโซ่ง หลังจากที่ได้รับอนุญาตจากฝ่ ายเจ้าสาวแล้ว เจ้าบ่าวจะจัดงานในวันขึ้น 1 ค่า จนถึง 13 ค่า
ของเดือน 4 เดือน 6 และเดือน 12 ยังมีจดั ในหมู่ชาวไทยพวนที่ตาบลสวนแตง อาเภอเมือง ตาบลบ้านดอน
ตาบลดอนมะเกลือ ตาบลหนองแดง อาเภออู่ทอง

สถานทีท่ ่ องเทีย่ วทีน่ ่ าสนใจ
1. วัดป่ าเลไลยก์

เป็ นวัดเก่ า แก่ ต้ งั อยู่ริมถนนมาลัยแมน ตาบลรั้ วใหญ่ อาเภอเมื อง อยู่ทางฝั่ งตะวันตก ของลาน้ า
สุ พรรณ ห่ างจากศาลากลางจังหวัดประมาณ 4 กิโลเมตร ชาวบ้านทัว่ ไป เรี ยกว่า "วัดป่ า" ภายในวิหารเป็ นที่
ประดิ ษฐานหลวงพ่อโตปางป่ าเลไลยก์ ซึ่ งเป็ นที่ เคารพนับถื อมาก แต่เดิ มหลวงพ่อโตเป็ นพระปางปฐม
เทศนา ต่อมาได้มีการบูรณะ ซ่ อมแซมใหม่ และทาเป็ นปางป่ าเลไลยก์ดงั ที่เป็ นอยูใ่ นปั จจุบนั ทุกปี จะมีงาน
นมัสการหลวงพ่อวัดป่ าเลไลยก์ปีละ 2 ครั้ง ในเดือน 5 และเดือน 12 ตั้งแต่วนั ขึ้น 7-9 ค่า

2. วัดสนามชัย

ตั้งอยูห่ มู่ที่ 5 ตาบลสนามชัย อาเภอเมือง ห่ างจากริ มฝั่งทิศตะวันออกของแม่น้ าสุ พรรณ 1 กิโลเมตร
ปั จจุบนั เป็ นวัดร้าง เหลือแต่ซากเจดียท์ างด้านเหนื อเพียงซี กเดียว ซากเจดียน์ ้ ี ใหญ่โตมาก ประมาณว่าถ้าหาก
อยูใ่ นสภาพสมบูรณ์จะมีความ สู งประมาณ 70-80 เมตร เมื่อต้นปี พ.ศ. 2505 กรมศิลปากรได้ขุดแต่งองค์เจดีย ์
เพื่อหาโบราณวัตถุ แต่ไม่พบอะไร คง เป็ นเพราะได้ถูกคนลักลอบขุดค้นไปหมดเมื่อหลายปี มาแล้ว เพียงแต่
พบอัฐิธาตุของคนซึ่ งสันนิ ษฐานไว้ทางหนึ่ งว่าเป็ นอัฐิ ของทหารนักรบโบราณที่เสี ยชี วิตในสงคราม จึงให้
นามเจดียน์ ้ ีวา่ "เจดียท์ หารนิรนาม"

3. วัดพระนอนและอุทยานมัจฉา

ตั้งอยู่ที่ตาบลพิหารแดง อาเภอเมือง ห่ างจากตัวจังหวัดประมาณ 3 กิ โลเมตร เป็ นวัด เก่าแก่สมัยอู่
ทองสุ พรรณภูมิที่ปรั กหักพังแล้วและได้บูรณะขึ้ นใหม่ในสมัยปั จจุ บนั มี รู ปปั้ นพระนอนในลักษณะนอน
หงาย สร้างเท่าขนาดคนจริ งสมัยโบราณ ลักษณะ เหมือนพระนอนที่เมืองกุสินารา ประเทศอินเดีย ที่วดั พระ
นอนนี้มีแม่น้ าท่าจีนไหล ผ่าน ท่านเจ้าอาวาสได้เลี้ยงปลาไว้ ตั้งแต่ปี 2516 มีท้ งั ปลาสวาย ปลาตะเพียน ปลา
แรด ปลาตะโกก ปลายีส่ ก จานวนนับแสนตัว

4. อนุสรณ์ ดอนเจดีย์

อยู่ที่ตาบลดอนเจดี ย ์ อาเภอดอนเจดี ย ์ ห่ างจากตัวเมื องประมาณ 31 กิ โลเมตร เป็ นเจดี ยท์ ี่
สมเด็จพระนเรศวรมหาราช สร้ างขึ้นเป็ นอนุ สรณ์ แห่ งชัยชนะในการทายุทธหัตถี กบั พระมหาอุปราชาแห่ ง
พม่า ค้นพบเมื่อ พ.ศ. 2456 ในสภาพยอด หักชารุ ดเหลือแต่ฐาน จนกระทัง่ ปี พ.ศ. 2495 รัฐบาลได้บูรณะเจดีย ์
ขึ้นใหม่ โดยสร้างองค์ใหม่ครอบเจดี ยเ์ ดิมไว้ และ หล่อพระบรมรู ปสมเด็จพระนเรศวรมหาราชประทับ อยู่
บนคอช้างประดิษฐานอยูห่ น้าพระเจดีย ์ ทุกปี จะมีงานฉลอง อนุ สาวรี ยข์ ้ ึน ในวันที่ 25 มกราคม ซึ่ งถือเป็ นวัน
กองทัพไทย มีการแสดงเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ การละเล่นพื้นบ้านและ การออกร้านสมโภชต่าง ๆ เป็ นเวลา 7
วัน 7 คืน

5. วัดไผ่โรงวัว

สร้างขึ้นในสมัยปั จจุบนั ประมาณปี 2469 อยูท่ ี่ตาบลบางตาเถร ริ มคลองพระยาบันลื อ อาเภอสองพี่
น้อง เป็ นที่ประดิษฐาน "พระพุทธโคดม" ซึ่ งเป็ นพระพุทธรู ปหล่อโลหะที่ใหญ่ที่สุดในโลก มีขนาดหน้าตัก
กว้าง 10 เมตร สู ง 26 เมตร ภายในบริ เวณวัดมีสิ่งก่อสร้ างเกี่ ยวกับพุทธศาสนา เช่ น วังสามฤดูของเจ้าชาย
สิ ท ธัต ถะ สถานที่ แ สดงปฐมเทศนา ตรั ส รู้ และปริ นิ พ พาน เมื อ งนรก เป็ นต้น การเดิ น ทางใช้เ ส้ นทาง
หมายเลข 321 ไปอาเภอสองพี่นอ้ งแล้วแยกขวาไปวัดไผ่โรงวัว
6. หมู่บ้านควาย และบ้ านทรงไทย

ชมการจาลองวิถีชีวติ ของชุมชนชาวบ้านในแถบชนบท ประกอบด้วย กระท่อมหลังคามุงจาก ฝาขัด
แตะหลังเล็กสาหรับครอบครัวเริ่ มต้น เรื อนไทย ยุง้ ข้าว เรื อนโหราจารย์ ชมการแสดงความสามารถของควาย
ไทยการแข่งขันวิง่ ควาย ดูความน่ารักของควายยิม้

7. ตลาด 100 ปี

อาเภอสามชุกตลาด สามชุ กเป็ นแหล่งค้าขายสิ นค้าทางน้ าที่สาคัญในสมัยโบราณ ตัวอาเภอยังเป็ น
ตลาดเก่ าที่ สร้ างด้วยไม้เรี ยงติ ดกัน อยู่ริมฝั งตะวันตกของแม่น้ าท่าจีน วิถีชีวิตของผูค้ นในชุ มชน, อาคาร
พิพิธภัณฑ์บา้ นขุน-จานงจีนารักษ์ ร้านขายยาจีน-ไทยโบราณ ร้านกาแฟโบราณ และร้านถ่ายรู ปโบราณยังคง
มีสภาพและรู ปแบบเดิมเหมาะแก่การอนุรักษ์
8. บึงฉวากเฉลิมพระเกียรติ (บึงบัวแดง)

อยูต่ ิดต่อเขตอาเภอหันคา จังหวัดชัยนาท เป็ นบึงขนาดใหญ่มีเนื้ อที่ประมาณ 2,700 กว่าไร่ อยูใ่ นเขต
อาเภอ เดิ มบางนางบวช เป็ นแหล่งรวบรวมปลาสวยงามและพันธ์ปลาหายาก ตื่นตากับอาคารเรี่ ยมน้ าจืดที่
ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย สัมผัสโลกใต้น้ าผ่านอุโมงค์ปลาแห่ งแรกของประเทศไทย แหล่งท่องเที่ยวเชิ ง
เกษตรที่รวบรวมผักพื้นบ้านกว่า 500 ชนิ ด กรงนกใหญ่ที่มีสภาพแวดล้อมคล้ายสภาพธรรมชาติ ชมพันธุ์นก
หายากกว่า 30 ชนิด

9. หอคอยบรรหาร-แจ่ มใส และ สวนเฉลิมภัทรราชินี

ตั้งอยูใ่ จกลางเมืองสุ พรรณบุรี บนถนนนางพิม ตาบลท่าพี่เลี้ยง หอคอยบรรหาร-แจ่มใส เป็ นหอคอย
แห่ งแรกและสู งที่ สุดในประเทศไทย มีความสู งถึ ง 123.25 เมตร มี ช้ นั สาหรั บชมวิวในระดับสู งสุ ด 78.75
บนหอได้มีการติดตั้งกล้องส่ องทางไกลไว้รอบด้าน มี ร้านขายของที่ ระลึ กและอาหารว่าง มี การจัดแสดง
นิ ท รรศการเกี่ ยวกับ เมื องสุ พ รรณบุ รี ทั้งด้า นประวัติศ าสตร์ วรรณคดี ศิ ลปวัฒนธรรม ชี วิตความเป็ นอยู่
รวมถึงสถานที่ท่องเที่ยวสาคัญ และเรื่ องราวน่ารู ้ของของจังหวัดสุ พรรณบุรีไว้ท้ งั หมด
10. ศาลเจ้ าพ่อหลักเมืองสุ พรรณบุรี

ตั้งอยู่ถนนมาลัยแมน ตาบลรั้วใหญ่ อาเภอเมืองสุ พรรณบุรี เดิมเรี ยกว่า ศาลเทพารักษ์หลักเมือง สิ่ ง
สาคัญภายใน ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง ได้แก่ เทวรู ปพระอิศวร และพระนารายณ์สลักนูนอยูบ่ นแท่นหิ นเขียวแท่ง
เดี ยวกันในท่าประทับยืน เจ้าพ่อหลักเมือง เป็ นสิ่ งศักดิ์ สิทธิ์ คู่บา้ นคู่เมืองของจังหวัดสุ พรรณบุรี และเป็ นที่
เคารพบูชาของ ประชาชนในจังหวัดสุ พรรณบุรีและจังหวัดใกล้เคียงเป็ นอย่างมาก ในวันขึ้น 15 ค่า เดือน 7
ของทุกปี ที่ศาลเจ้าพ่อหลังเมืองสุ พรรณบุรี จะมีประเพณี ทิ้งกระจาด (หรื อพิธีทิ้งทาน) ซึ่ งเป็ นพิธีกรรม
ของพุทธศาสนาลัทธิ มหายานถื อเป็ นการเจริ ญเมตตาแก่ดวงวิญญาณที่ล่วงลับไปแล้วผูท้ ี่ทิ้งกระจาดจะเอา
สิ่ งของต่างๆ ที่ผตู ้ ายไปแล้วมาแจกจ่ายให้คนยากจน

ข้ อมูลทางเศรษฐกิจและสั งคม
พืชเศรษฐกิจทีส่ าคัญของจังหวัดสุ พรรณบุรี
จังหวัดสุ พรรณบุรี มีรายได้จากการเกษตรเป็ นรายได้หลัก รองลงมา คือ รายได้จากการค้าขายสิ นค้า
อุตสาหกรรม และการท่องเที่ยว มีพืชเศรษฐกิจที่สาคัญที่ทารายได้ให้แก่จงั หวัดสุ พรรณบุรี ดังนี้
ข้ าว (Rice)

จังหวัดสุ พรรณบุรี มีพ้นื ที่ปลูกข้าวประมาณ 1,500,000 ไร่ ปลูกมากในทุกพื้นที่ ของจังหวัด (ยกเว้น
อาเภอด่านช้างที่เป็ นพื้นที่ภูเขา) แยกเป็ นข้าวนาปี และข้าวนาปรัง ปั จจุบนั เกษตรกรจะทานาตลอดปี ขึ้นอยู่
กับสภาพน้ าชลประทานบางพื้นที่สามารถปลูกข้าวได้ถึง ปี ละ 3 ครั้ง หรื อ 2 ปี 5 ครั้ง ทั้งนี้ พนั ธุ์ขา้ วที่ใช้ส่วน
ใหญ่ ได้แก่ พันธุ์ขา้ ว กข.21 , กข.23 , ชัยนาท 1, สุ พรรณบุรี 90 , ข้าวหอมมะลิ เป็ นต้น ฤดูกาลปลูกข้าวนาปี
(นาครั้งที่ 1) จะเริ่ มตั้งแต่เดื อนพฤษภาคม และจะเก็บเกี่ยว ราว ๆ เดือนสิ งหาคม – กันยายน (ในเขต อาเภอ
หนองหญ้าไซ จะปลูกข้าวพันธุ์ขาวดอกมะลิ 105 เป็ นส่ วนใหญ่ ซึ่ งจะเป็ นพันธุ์ขา้ วนาปี (ข้าวที่อาศัยช่วงแสง
ในการออกดอก) ซึ่ งจะเก็บเกี่ ยวในราว เดื อนธันวาคม) ต่อจากนั้นจะปลูกข้าวนาปรัง (นาครั้งที่ 2) โดยใช้
พันธุ์ขา้ วพันธุ์เดิมเป็ นส่ วนใหญ่ และจะไป เก็บเกี่ยวในราว ๆ เดื อน กุมภาพันธ์ – เมษายน ในเขตอาเภอเดิม
บางนางบวช ศรี ประจันต์ สามชุก มีระบบน้ าชลประทานสมบูรณ์ จะสามารถทานาปรังครั้งที่ 2 ได้เร็ ว ทาให้
สามารถปลูก ข้าวนาปรังครั้งที่ 3 ได้ในราว ๆ เดือน มกราคม – กุมภาพันธ์ และไปเกี่ยว ราว ๆ เดือน เมษายน
– พฤษภาคม ในปี 2542/43 จัง หวัดสุ พ รรณบุ รี มี พ้ื น ที่ ป ลู ก ข้า วนาปี ทั้ง สิ้ น 1,290,722 ไร่ ผลผลิ ต รวม
ประมาณ 703,650 ตัน ผลผลิตเฉลี่ ย 749 กก./ไร่ คิดเป็ นมูลค่า 3,166.42 ล้านบาท และพื้นที่ปลูกข้าวนาปรัง
1,051,186 ไร่ ผลผลิ ตรวมประมาณ 731,868 ตัน ผลผลิ ตเฉลี่ ย 807 กิ โลกรัมต่อไร่ คิดเป็ นมูลค่า 3,293.40
ล้านบาท มีอุตสาหกรรมโรงสี ขา้ ว จานวน 185 โรง กว่า 50 โรง มีกาลังการผลิตเกิ นกว่า 200 ตัน/วัน ถือว่า
เป็ นพืชเศรษฐกิจ ที่ทารายได้ให้แก่จงั หวัดสุ พรรณบุรี เป็ นอันดับ 1

อ้อยโรงงาน (Sugarcane Industry)

อ้อยโรงงานถือว่าเป็ นพืชเศรษฐกิจอันดับที่ 2 ที่ทารายได้ให้แก่จงั หวัดสุ พรรณบุรี ปลูกมากในเขตอาเภอด่าน
ช้าง, อาเภอหนองหญ้าไซ, อาเภอสองพี่นอ้ ง, อาเภอเดิมบางนางบวช, อาเภออู่ทอง มีพ้ืนที่ปลูกในปี 2542/43
ประมาณ 657,240 ไร่ ให้ผลผลิ ตรวมประมาณ 6,433,570 ตัน คิ ดเป็ นมูลค่าประมาณ 3,538.46 ล้านบาท
ผลผลิตเฉลี่ย 10,382 กิโลกรัมต่อไร่ พันธุ์ออ้ ยที่เกษตรกรนิยมปลูกได้แก่ F 140 , F 156, สุ พรรณ 2 , สุ พรรณ 3
, K 200 เป็ นต้น โดยเกษตรกรจะเริ่ มปลูก ในราวเดือน พฤษภาคม และจะเก็บเกี่ ยวในประมาณเดื อน ธันวาคม
ั การเปิ ดรั บซื้ อของโรงงาน ซึ่ งจังหวัดสุ พรรณบุ รี มี โรงงาน น้ าตาลทั้งสิ้ น 3
– มี นาคม ทั้ง นี้ จะขึ้ นอยู่ก บ
โรงงาน ตั้งอยูใ่ นเขตอาเภอสามชุก, อาเภอด่านช้าง, อาเภออู่ทอง
มะม่ วง (Mango)

มะม่วงเป็ นพืชเศรษฐกิจอันดับที่ 3 ที่ทารายได้ให้แก่จงั หวัดสุ พรรณบุรี มีพ้ืนที่ปลูก ทั้งสิ้ นประมาณ 67,348
ไร่ เป็ นมะม่วงที่ ให้ผลผลิ ตแล้วประมาณ 50,616 ไร่ ให้ผลผลิ ตรวมประมาณ 49,199 ตัน ปลูกมากในเขต
อาเภอเมืองฯ, อาเภอสามชุก, อาเภอศรี ประจันต์, พันธุ์ที่เกษตรกรนิยมปลูกมากคือพันธุ์เขียวเสวย รองลงมา
ได้แก่ พันธุ์น้ าดอกไม้ นอกจากนี้ ยงั มี มะม่วงพันธุ์ ทะวาย อื่ น ๆ อี กหลายพันธุ์ ที่เกษตรกรนิ ยมปลู ก เช่ น
พันธุ์โชคอนันต์, พันธุ์มนั เดือนเก้า เป็ นต้น

ข้ าวโพดเลีย้ งสั ตว์ (Maize)

ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ จะปลูกมากในเขตอาเภอด่านช้าง และอาเภออู่ทอง มีพ้ืนที่ปลูกประมาณ 121,765
ไร่ ให้ผลผลิตรวมประมาณ 110,563 ตัน คิดเป็ นมูลค่า บาท ผลผลิตเฉลี่ย 689 กิโลกรัมต่อไร่ พันธุ์ที่เกษตรกร
นิยมปลูก ได้แก่ พันธุ์ขา้ วโพดลูกผสม ต่างๆ เช่น ซี พีดีเค 888, คาร์ กิล บิ๊ก 919 , คาร์ กิลบิ๊ก 929 , แปซิ ฟิก 328
เป็ นต้น โดยเกษตรกรจะปลูก 2 รุ่ น รุ่ นแรก จะนิ ยมปลูกในราวเดือน พฤษภาคมหรื อเรี ยกว่า ข้าวโพดรุ่ นต้น
ฝน และอีกรุ่ นหนึ่งจะนิยมปลูกในราวเดือนสิ งหาคม ซึ่ งเรี ยกว่า ข้าวโพดรุ่ นปลายฝน
แห้ วจีน (Water chestnut)

แห้วจีนเป็ นพืชเศรษฐกิจท้องถิ่นที่สาคัญของจังหวัดสุ พรรณบุรีและเป็ นพืชที่ ปลูกได้ผลดีเพียงแห่ ง
เดี ย วในประเทศไทย และยัง สามารถปลู ก ได้เ ฉพาะบางต าบลของอ าเภอศรี ประจันต์ และ อ าเภอเมื อ ง
สุ พ รรณบุ รี เท่ านั้น ทั้งนี้ เพราะแห้วจี นเป็ นพื ชที่ เจริ ญเติ บ โตได้ดีใ นดิ นชุ ด สระบุ รีไ ฮเฟต ซึ่ งดิ นชุ ดนี้ มี
ลักษณะพิเศษคือ จะมีลกั ษณะคล้ายชั้นดินดานลึ กประมาณ 50-70 เซนติเมตร ซึ่ งเป็ นประโยชน์ในการปลูก
แห้วจีนเป็ นอย่างมาก เพราะเมื่อแห้วจีนลงหัว หัวของ แห้วจีนจะไปกองหรื อแผ่ขยายในบริ เวณชั้นดิ นดาน
ทาให้สะดวกในการเก็บเกี่ยว แต่ถา้ เป็ น ดินชุ ดอื่น จะทาให้แห้วจีนเจริ ญลงไปเรื่ อย ๆ ทาให้ยากต่อการเก็บ
เกี่ยวและบางครั้งก็ไม่ยอม ลงหัว จากข้อมูล ปี 2542/43 จังหวัดสุ พรรณบุรีมีพ้นื ที่ปลูกแห้วจีนทั้งสิ้ นประมาณ
4,161 ไร่ ให้ผลผลิตรวมประมาณ 16,785 ตัน คิดเป็ นมูลค่าประมาณ 109.10 ล้านบาท มีผลผลิตเฉลี่ย 4,034
กิโลกรัมต่อไร่

ผัก (Vegetables)

จังหวัดสุ พรรณบุรี เป็ นเขตพื้นที่ที่มีการขยายฐานการผลิตพืชผักจากแหล่งผลิตเดิม ที่ประสบปั ญหา
ต่าง ๆ เช่น เกษตรกรที่ปลูกผักเป็ นการค้าในเขต อาเภอบางบัวทอง, อาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี ทาให้
เกษตรกรในเขตเหล่ านั้นย้ายฐานการผลิ ตผัก มาปลูกในจังหวัดสุ พรรณบุ รีมากขึ้ น กอรปกับเกษตรกรใน
จังหวัดสุ พรรณบุรีมีการปลูกผักกันในหลายพื้นที่ ทั้งนี้ เพราะ มีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม โดยเฉพาะ มีน้ า
ชลประทานที่เหมาะสม และใกล้ตลาด การขนส่ งสะดวก ทาให้ผกั จากจังหวัดสุ พรรณบุรี เป็ นผักที่มีคุณภาพ
ด้านความสด ผักที่ปลูกกันมาก ได้แก่ พริ ก, ถัว่ ฝักยาว, คะน้า, แตงกวา และ ข้าวโพดหวาน เป็ นต้น ปั จจุบนั มี
พื้นที่ปลูกผักขยายออกไปยังหลายอาเภอ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในเขต อาเภอบางปลาม้า, อาเภอดอนเจดีย ์ และ
อาเภอด่านช้าง สาหรับพื้นที่ที่มีการปลูกผักมากที่สุด คือ อาเภอหนองหญ้าไซ จากข้อมูลปี 2542/43 จังหวัด
สุ พรรณบุรี มีพ้นื ที่ปลูกผักทั้งสิ้ น 25,170 ไร่ ผลผลิตรวมประมาณ 34,605 ตัน
ไม้ ดอก (Flowers)

จังหวัดสุ พรรณบุรี เป็ นแหล่งผลิตไม้ดอกที่มีคุณภาพแห่ งหนึ่ งของไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งไม้ดอกที่
เกี่ ยวข้องกับการนา ไปร้อยเป็ นมาลัย ได้แก่ มะลิ , กุหลาบร้อยมาลัย, ดาวเรื อง, ดอกรักและจาปี เป็ นต้น
โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง ดอกมะลิ จ ากสุ พรรณบุ รี ถื อ ว่ า มะลิ ที่ มี คุ ณ ภาพดี ที่ สุ ด ในตลาด ไม่ ว่ า จะเป็ น
ปากคลองตลาด และตลาดสี่ มุมเมือง ซึ่ งมะลิจากสุ พรรณบุรีจะมีราคาสู งกว่ามะลิ จาก แหล่งอื่น ๆ จากข้อมูล
ปี 2542/43 จังหวัดสุ พรรณบุรีมีพ้นื ที่ปลูกไม้ดอกรวมทั้งสิ้ น 2,518 ไร่

การผลิตปศุสัตว์ และประมง
การผลิตปศุสัตว์
จังหวัดสุ พรรณบุรีมีการผลิตปศุสัตว์มากพอสมควร จากข้อมูลเมื่อปี 2542/43 (สานักงานปศุสัตว์
จังหวัดสุ พรรณบุรี) มีสัตว์ที่เลี้ยงเป็ นการค้ากันมาก ได้แก่ ไก่, เป็ ด, สุ กร , และโค รวมจานวนปศุสัตว์ที่มีการ
เลี้ยงในจังหวัดสุ พรรณบุรี ทั้งสิ้ นประมาณ 7,008,781 ตัว อาเภอบางปลาม้า, อาเภออู่ทอง จะมีการเลี้ยงเป็ ด
และไก่มากที่สุด อาเภอเมืองสุ พรรณบุรี , อาเภอสองพี่นอ้ ง จะมีการเลี้ยงโคและสุ กรมากที่สุด การเลี้ยงเป็ ด
และไก่ส่วนใหญ่จะเป็ นการเลี้ ยงเป็ ดไข่และไก่ไข่และนิ ยมเลี้ ยงผสมผสานกับการเลี้ ยงปลา เพื่อเกื้ อกูลกัน
โดยจะมีการเลี้ยงเป็ ดไข่และไก่ไข่บนบ่อปลา นอกจากนี้ ยงั มีการเลี้ยงเป็ ดเนื้ อและเป็ ดไข่แบบไล่เลี้ยงไปตาม
ทุ่งนาที่มีการเกี่ยวข้าวแล้ว ซึ่ งจะช่วยลดต้นทุนด้านอาหารได้อย่างมาก และการเลี้ยงไก่เนื้ อแบบรับจ้างบริ ษทั
เลี้ยง ด้วย
การเลี้ยงโคจะมีอยู่ 2 ประเภท คือ การเลี้ยงโคเนื้ อ ซึ่ งจะเลี้ยงมากแถบอาเภอ อู่ทอง และการเลี้ยงโค
นม ซึ่ งจะมีการเลี้ ยงมากในแถบอาเภอหนองหญ้าไซ , อาเภออู่ทอง , อาเภอเมืองสุ พรรณบุรี , อาเภอศรี
ประจันต์ เป็ นต้น ส่ วนการเลี้ยงสุ กรจะเป็ นการเลี้ ยงในลักษณะฟาร์ ม ขนาดกลางถึงขนาดใหญ่มากกว่าที่จะ
เลี้ยงกันตามบ้านเรื อนทัว่ ไป (ข้อมูล สานักงานปศุสัตว์จงั หวัดสุ พรรณบุรี)
การผลิตประมงนา้ จืด
การทาการประมงในจังหวัดสุ พรรณบุ รี ที่ทารายได้ให้แก่จงั หวัดสุ พรรณบุ รีมาก คือการเลี้ ยงปลา
และการเลี้ยงกุง้ ก้ามกราม การเลี้ยงปลาจะมีเลี้ยงกันมากในเขตอาเภอบางปลาม้าและอาเภอสองพี่นอ้ ง ปลาที่
เลี้ ยงได้แก่ ปลาช่อน, ปลาดุกบิ๊กอุย, ปลานิ ล, ปลาตะเพียน, ปลาสลิ ด และปลาสวาย การเลี้ยงปลาของ
เกษตรกร ส่ วนใหญ่จะเป็ นการเลี้ยงแบบผสมผสาน โดยมีการเลี้ยงปลาหลาย ๆ ชนิ ดร่ วมกัน เช่น ปลานิ ลกับ
ปลาตะเพียน, ปลานิ ลกับปลาดุก หรื อปลาสวายกับ ปลานิ ล เป็ นต้น อาจจะเลี้ยงเป็ นบ่อโดยเฉพาะ หรื อเลี้ยง
ร่ วมกับการเลี้ ย งเป็ ดไข่หรื อไก่ ไ ข่-ไก่ เนื้ อ จากข้อมู ลปี 2542/43 มี พ้ื นที่ ท าประมงทั้งสิ้ น 59,214.46 ไร่
เกษตรกรที่ทาการประมง 8,138 ครัวเรื อน ให้ผลผลิ ตรวมประมาณ 28,661.61 ตันนอกจากนี้ ยงั มีการผลิ ต
ประมงอื่น ๆ อีก แต่ยงั ไม่แพร่ หลายมากนัก เช่ นการเลี้ ยงกบ, การเลี้ ยงตะพาบน้ าพันธุ์ไต้หวัน, การเลี้ ยง
จระเข้ เป็ นต้น ซึ่ ง อาจจะเนื่ องมาจากปั ญหาด้า นความ ไม่ แน่ นอน ของตลาดและผูบ้ ริ โภค (ข้อมู ล จาก
สานักงานประมง จังหวัดสุ พรรณบุรี)

รายได้ ต่อหัว (Per capita GPP.)
รายได้ต่อหัว (Per capita GPP.) เป็ นค่าเฉลี่ ยที่ได้จากผลิตภัณฑ์จงั หวัด ในราคาประจาปี หารด้วย
จานวนประชากรในจัง หวัด ในปี 2539 พบว่า 5 จัง หวัดที่ รายได้สู ง สุ ด เป็ นจัง หวัดภาคกลางทั้ง สิ้ น คื อ
กรุ งเทพฯ 254,611 บาท/คน/ปี ปทุ มธานี 246,581 บาท/คน/ปี ระยอง 223,475 บาท/คน/ปี ชลบุรี 218,997
บาท/คน/ปี และสมุทรสาคร 218,849 บาท/คน/ปี ส่ วนจังหวัดที่มีรายได้ต่อหัวต่ าสุ ด 5 จังหวัดสุ ดท้าย เป็ น
จังหวัดที่อยูใ่ นภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือ คือ ศรี สะเกษ 19,636 บาท/คน/ปี สุ รินทร์ 19,719 บาท/คน/ปี ยโสธร
19,990 บาท/คน/ปี หนองบัวลาภู 20,949 บาท/คน/ปี และมหาสารคาม 21,085 บาท/คน/ปี สาหรับจังหวัด
สุ พ รรณบุ รีน้ ัน ประชากรมี รายได้ต่ อหัว 46,904 บาท/คน/ปี (ปี 2539) ซึ่ ง เมื่ อเที ย บกับ ค่ า เฉลี่ ย ของได้
ประชากร ทั้งประเทศที่อยูท่ ี่ 76,634 บาท/คน/ปี แล้วรายได้ต่อหัวของจังหวัดสุ พรรณบุรี ยังต่ากว่าค่าเฉลี่ยอยู่
ร้อยละ 38.79 ทั้งนี้ เนื่ องจาก จังหวัดสุ พรรณบุรีมีโครงสร้างทางเศรษฐกิจมาจากภาคการเกษตร การเพิ่มขึ้น
หรื อลดลงของรายได้จะมีลกั ษณะค่อยเป็ นค่อยไป ไม่กา้ วกระโดดเหมือนจังหวัดที่มีพ้ืนฐานทางเศรษฐกิ จ
พึ่งพาภาคอุตสาหกรรม หรื อจากการ ท่องเที่ ย ว ในปี 2542 ประชากรจัง หวัดสุ พรรณบุ รี มี รายได้ต่อหัว
40,530 บาท/คน/ปี ซึ่ งลดลงจากปี 2539 ทั้งนี้ เนื่องมาจาก ภาวะการเจริ ญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็ วแต่
สวนทางกับรายได้ของเกษตรกรที่ยงั คงที่หรื อลดลงอีกด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ประเทศไทย ประสบภาวะ
วิกฤตทางเศรษฐกิจยิง่ ส่ งผลให้รายได้ของประชากรลดลงเป็ นอย่างมาก

