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กรมพัฒนาท่ีดิน โดยส านักเทคโนโลยีการส ารวจและท าแผนท่ี ได้ด าเนินโครงการจัดท าแผนท่ี
แสดงความลาดชันของพื้นท่ีเพื่อการพัฒนาท่ีดิน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์และจ าแนกความลาดชันของพื้นท่ี 
จากข้อมูลแบบจ าลองระดับสูงเชิงเลข (Digital Elevation Model: DEM) มาตราส่วน 1: 4,000 โครงการ
จัดท าแผนท่ีเพื่อการบริหารทรัพยากรธรรมชาติและทรัพย์สินของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตามหลักเกณฑ์
การจ าแนกความลาดชันของพื้นท่ีเพื่อการพัฒนาท่ีดิน ได้แก่ การส ารวจออกแบบงานจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ า 
และการส ารวจและจัดท าแผนที่ดิน พร้อมทั้งจัดท าข้อมูลเชิงพื้นที่และแผนที่แสดงความลาดชันของพื้นท่ี
ระดับจังหวัด ด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (Geographic Information System: GIS) โดยมีเป้าหมาย
การด าเนินงานรวมจ านวน 74 จังหวัด ยกเว้นจังหวัดยะลา จังหวัดปัตตานี จังหวัดนราธิวาส และจังหวัดสงขลา 
บริเวณพื้นที่ 4 อ าเภอ ได้แก่ อ าเภอจะนะ อ าเภอเทพา อ าเภอนาทวี และอ าเภอสะบ้าย้อย เนื่องจาก
บริเวณพื้นท่ีดังกล่าวไม่มีข้อมูลแบบจ าลองระดับสูงเชิงเลข ซึ่งเป็นฐานข้อมูลหลักท่ีใช้ในการวิเคราะห์และ
จ าแนกความลาดชันของพื้นท่ี 

คณะผู้จัดท า เห็นว่าข้อมูลเชิงพื้นท่ีและแผนท่ีแสดงความลาดชันของพื้นท่ีระดับจังหวัด ท่ีจัดท าขึ้น
ภายใต้โครงการจัดท าแผนท่ีแสดงความลาดชันของพื้นท่ีเพื่อการพัฒนาท่ีดิน จะเป็นประโยชน์กับหน่วยงานต่าง ๆ 
ท้ังภาครัฐ เอกชน และประชาชน จึงได้จัดท ารายงานโครงการจัดท าแผนที่แสดงความลาดชันของพื้นที่เพื่อ
การพัฒนาท่ีดินระดับจังหวัด ท้ังในรูปแบบเอกสารและในรูปแบบดิจิตอล เพื่อเผยแพร่และให้บริการแก่ผู้สนใจ
หรือหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ท่ีต้องการน าข้อมูลและแผนท่ีดังกล่าวไปใช้ประโยชน์ในการด าเนินงานตามแผนงาน 
โครงการต่าง ๆ หรือใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาตัดสินใจ การวางแผนการด าเนินงานด้านการบริ หาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม การพัฒนาพื้นท่ี การบริหารจัดการน้ า การป้องกันและบรรเทาภัย
ทางธรรมชาติ และการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนเป็นการเสริมสร้างองค์ความรู้
ด้านการวิเคราะห์และจ าแนกความลาดชันของพื้นผิวภูมิประเทศตามระดับความสูง-ต่ า และความลาดเอียง
ของพื้นท่ี ให้แก่ ประชาชนทุกภาคส่วนท้ังระดับท้องถิ่นและระดับประเทศได้ศึกษา และน าไปประยุกต์ใช้
ได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม และเป็นมาตรฐานเดียวกันท้ังประเทศ 
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บทท่ี 1  
 

โครงการจัดท าแผนท่ีแสดงความลาดชันของพ้ืนท่ีเพ่ือการพัฒนาท่ีดิน 
กรุงเทพมหานคร 

 
1.1 หลักการและเหตุผล 

กรมพัฒนาท่ีดิน โดยส านักเทคโนโลยีการส ารวจและท าแผนท่ี ได้ด าเนินโครงการจัดท าแผนท่ี
แสดงความลาดชันของพื้นท่ีเพื่อการพัฒนาท่ีดิน ภายใต้แผนการปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ 2560 ซึ่งคาดว่า
จะด าเนินการแล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ 2563 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์และจ าแนกความลาดชัน
ของพื้นท่ี จากข้อมูลแบบจ าลองระดับสูงเชิงเลข (Digital Elevation Model: DEM) มาตราส่วน 1: 4,000 
โครงการจัดท าแผนท่ีเพื่อการบริหารทรัพยากรธรรมชาติและทรัพย์สินของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หรือ
โครงการ MOAC ซึ่งอยู่ภายใต้การก ากับ ดูแล และให้บริการของกรมพัฒนาท่ีดิน โดยจ าแนกความลาดชันของพื้นท่ี 
ตามหลักเกณฑ์การส ารวจออกแบบงานจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ า และการส ารวจและจัดท าแผนท่ีดิน พร้อมท้ัง
จัดท าข้อมูลเชิงพื้นท่ีและแผนท่ีแสดงความลาดชันของพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร ในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 
(Geographic Information System: GIS) ส าหรับหน่วยงานภายในกรมพัฒนาที่ดินใช้เป็นข้อมูลเชิงพื้นท่ี
พื้นฐานเพื่อการพัฒนาท่ีดิน ท้ังในด้านการส ารวจออกแบบระบบอนุรักษ์ดินและน้ า การส ารวจและวิเคราะห์ดิน
การพัฒนาแหล่งน้ า การวางแผนการใช้ท่ีดิน การประเมินความสามารถในการกักเก็บน้ าและอัตราการชะล้าง
พังทลายของดิน รวมถึงการส ารวจออกแบบระบบโครงสร้างพื้นฐานต่าง ๆ ของกรมพัฒนาท่ีดิน ตลอดจน
ให้บริการแก่หน่วยงานภายนอก ท้ังภาครัฐ เอกชน และประชาชนท่ีสนใจต้องการน าข้อมูลเชิงพื้นท่ีและแผนท่ี
แสดงความลาดชันของพื้นท่ี ไปใช้ประโยชน์ในการด าเนินงานตามแผนงานโครงการต่าง ๆ หรือใช้เป็นข้อมูล
ประกอบการพิจารณาตัดสินใจ การวางแผนการด าเนินงานด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
การพัฒนาพื้นท่ี การบริหารจัดการน้ า การป้องกันและบรรเทาภัยทางธรรมชาติ และการพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง ให้เป็นไปอย่างถูกต้อง เหมาะสม ตามหลักวิชาการสอดคล้องกับสภาพความเป็นจริง
ของพื้นท่ีและมีมาตรฐานเดียวกัน  
 
1.2 วัตถุประสงค ์

1.2.1 เพื่อวิเคราะห์และจ าแนกความลาดชันของพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร จากข้อมูลแบบจ าลอง
ระดับสูงเชิงเลข มาตราส่วน 1: 4,000 ด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ตามหลักเกณฑ์การจ าแนกความลาดชัน
ของพื้นท่ีเพื่อการพัฒนาท่ีดิน 

1.2.2 เพื่อจัดท าข้อมูลเชิงพื้นท่ีและแผนท่ีแสดงความลาดชันของพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร ด้วยระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร์ พร้อมจัดท ารายงานโครงการจัดท าแผนท่ีแสดงความลาดชันของพื้นท่ีเพื่อการพัฒนาท่ีดิน 
กรุงเทพมหานคร 
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1.3 ประโยชน์ที่จะได้รับ 
กรมพัฒนาท่ีดินและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ท้ังภาครัฐ เอกชน และประชาชน มีข้อมูลเชิงพื้นท่ี  

และแผนท่ีแสดงความลาดชันของพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร ในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ท่ีเป็นมาตรฐานเดียวกัน 
รวมท้ังรายงานโครงการจัดท าแผนท่ีแสดงความลาดชันของพื้นท่ีเพื่อการพัฒนาท่ีดินกรุงเทพมหานคร ส าหรับ
น าไปใช้ประโยชน์ในการด าเนินงานด้านการพัฒนาท่ีดิน ตามแผนงานโครงการต่าง ๆ หรือใช้เป็นข้อมูล
ประกอบการพิจารณาตัดสินใจ การวางแผนการด าเนินงาน ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม การพัฒนาพื้นท่ี การบริหารจัดการน้ า การป้องกันและบรรเทาภัยทางธรรมชาติ และการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้อง เหมาะสม ตามหลักวิชาการ
สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงของพื้นท่ี  

 
1.4 ข้อจ ากัดโครงการ 

1.4.1 วิเคราะห์และจ าแนกความลาดชันของพื้นที่กรุงเทพมหานคร จากข้อมูลแบบจ าลอง
ระดับสูงเชิงเลข มาตราส่วน 1: 4 ,000 ด้วยโปรแกรมสารสนเทศภูมิศาสตร์ ตามหลักเกณฑ์การจ าแนก
ความลาดชันของพื้นท่ีเพื่อการพัฒนาท่ีดินและการอนุรักษ์ดินและน้ า ของกรมพัฒนาท่ีดิน  

1.4.2 ขอบเขตของพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร ใช้ข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ขอบเขตการปกครอง 
เขตจังหวัด เขตอ าเภอ และเขตต าบล ของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ซึ่งปรับปรุงเมื่อปี พ.ศ.2556  

1.4.3 ข้อมูลด้านสถิติของพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร จ านวนเนื้อที่ความลาดชันของพื้นท่ี การใช้ท่ีดิน 
ขอบเขตการปกครอง และข้อมูลเชิงพื้นท่ีอื่น ๆ เป็นข้อมูลท่ีได้จากการวิเคราะห์และค านวณจากข้อมูล
สารสนเทศภูมิศาสตร์ แผนท่ี และ/หรือข้อมูลทางแผนท่ี ท่ีเกี่ยวข้อง ด้วยโปรแกรมสารสนเทศภูมิศาสตร์  

1.4.4 ช้ันข้อมูลความลาดชัน เป็นข้อมูลท่ีได้จากการวิเคราะห์ข้อมูลความสูงภูมิประเทศเชิงเลข 
มาตราส่วน 1: 4 ,000 ภายใต้โครงการจัดท าแผนท่ีเพื่อการบริหารทรัพยากรธรรมชาติและทรัพย์สินของ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (โครงการ MOAC) ดังนั้น แผนท่ี รายงาน และข้อมูลความลาดชันของพื้นท่ีท่ี
จัดท าขึ้นภายใต้โครงการจัดท าแผนท่ีแสดงความลาดชันของพื้นท่ีเพื่อการพัฒนาท่ีดินนี้ จะมีความถูกต้อง
สอดคล้องกับสภาพพื้นท่ีท่ีเป็นอยู่ในช่วงเวลาของโครงการ MOAC (ระหว่างปี พ.ศ.2545–2549) 

1.4.5 การวิเคราะห์การเปล่ียนแปลงการใช้ท่ีดินและการเปล่ียนแปลงลักษณะทางกายภาพของ
พื้นท่ีกรุงเทพมหานคร ใช้วิธีการสังเคราะห์และเปรียบเทียบข้อมูลสภาพพื้นท่ีและการใช้ท่ีดินท่ีได้จากการอ่าน
แปลภาพถ่ายออร์โธสีเชิงเลข มาตราส่วน 1: 4,000 ซึ่งบันทึกภาพระหว่างปี พ.ศ.2545–2549 กับข้อมูลสภาพ
การใช้ท่ีดิน ซึ่งส ารวจและจัดท าโดยกองนโยบายและแผนการใช้ท่ีดิน ร่วมกับข้อมูลการส ารวจในภูมิประเทศ  

1.4.6 ความถูกต้องเชิงพื้นที่ของแผนที่และชั้นข้อมูลความลาดชันของพื้นที่กรุงเทพมหานคร 
อ้างอิงตามมาตรฐานแผนท่ีของข้อมูลแบบจ าลองระดับสูงเชิงเลข มาตราส่วน 1: 4,000 ซึ่งเป็นฐานข้อมูลหลัก 
ในการวิเคราะห์และจ าแนกความลาดชันของพื้นท่ี ภายใต้โครงการจัดท าแผนที่แสดงความลาดชันของพื้นท่ี
เพื่อการพัฒนาท่ีดิน 
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1.5 สถานที่ด าเนินงาน 
1.5.1 กลุ่มจัดการและบริการแผนท่ีและข้อมูลทางแผนท่ี ส านักเทคโนโลยีการส ารวจและท าแผนท่ี 

ใช้เป็นสถานท่ีส าหรับ การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์และจ าแนกข้อมูล การค านวณข้อมูล การท าแผนท่ี
และการจัดท าข้อมูลความลาดชันของพื้นท่ีในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์และรายงานผลการด าเนินงาน 

1.5.2 กรุงเทพมหานคร เป็นพื้นท่ีด าเนินการส ารวจและเก็บรวบรวมข้อมูลพื้นฐานต่าง ๆ เช่น 
ลักษณะภูมิประเทศ สภาพการใช้ท่ีดิน และลักษณะการเปล่ียนแปลงทางกายภาพของพื้นท่ีท่ีอาจส่งผลกระทบ
ต่อความลาดชันของพื้นท่ี ณ ช่วงเวลาท่ีส ารวจ 

 
1.6 ระยะเวลาด าเนินงาน 

ตุลาคม 2561 – มีนาคม 2562 
 

1.7 เคร่ืองมือที่ใช้ในการด าเนินงาน 
1.7.1 ฮาร์ดแวร์ (Hardware) เครื่องมือหรืออุปกรณ์ ได้แก่ คอมพิวเตอร์ เครื่องรับสัญญาณ

ดาวเทียม GPS แบบพกพา กล้องถ่ายภาพ เครื่องพิมพ์เอกสาร และเครื่องพิมพ์แผนท่ี  
1.7.2 ซอฟต์แวร์ (Software) โปรแกรมหรือชุดค าส่ัง ได้แก่ ระบบปฏิบัติการไมโครซอฟท์วินโดวส์ 

โปรแกรมส านักงาน โปรแกรม BaseCamp โปรแกรมสารสนเทศภูมิศาสตร์ และโปรแกรมประมวลผลภาพ 
 

1.8 ขั้นตอนและวิธีการด าเนินงาน 
1.8.1 ศึกษาและรวบรวมแผนท่ี ข้อมูลทางแผนท่ีและข้อมูลพื้นฐานของกรุงเทพมหานคร ดังนี้  

1) ข้อมูลพื้นฐานของกรุงเทพมหานคร ส าหรับใช้เป็นข้อมูลประกอบการจัดท ารายงาน
โครงการจัดท าแผนท่ีแสดงความลาดชันของพื้นท่ีเพื่อการพัฒนาท่ีดินกรุงเทพมหานคร ได้แก่ 

1.1) ข้อมูลและแผนท่ีธรณีวิทยากรุงเทพมหานคร มาตราส่วน 1: 250,000 จัดท าเมื่อ 
ปี พ.ศ.2559 โดยกรมทรัพยากรธรณี 

1.2) ข้อมูลสภาพภูมิอากาศกรุงเทพมหานครจากศูนย์ภูมิอากาศ ส านักพัฒนา
อุตุนิยมวิทยา กรมอุตุนิยมวิทยา  

1.3) ข้อมูลสภาพเศรษฐกิจและสังคม จากส านักงานคลังกรุงเทพมหานครและ
ส านักงานสถิติแห่งชาติ 

1.4) ข้อมูลทรัพยากรธรรมชาติของกรุงเทพมหานคร ได้แก่ ข้อมูลทรัพยากรดิน ข้อมูล
ทรัพยากรน้ า และข้อมูลทรัพยากรป่าไม้ จากหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

2) แผนท่ีและข้อมูลภูมิสารสนเทศของกรุงเทพมหานคร ส าหรับใช้ในการวิเคราะห์ความลาดชัน
และจัดท าแผนท่ีแสดงความลาดชันของพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร ได้แก่ 

2.1) แผนท่ีภูมิประเทศ มาตราส่วน 1: 50,000 ล าดับชุด L7018 ของกรมแผนท่ีทหาร 
ครอบคลุมพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร 
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2.2) ข้อมูลขอบเขตการปกครองกรุงเทพมหานคร มาตราส่วน 1: 50,000 จัดท าและ
ปรับปรุงเมื่อปี พ.ศ.2556 โดยกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทย 

2.3) แผนท่ีสภาพการใช้ท่ีดินกรุงเทพมหานคร ปี พ.ศ.2559 มาตราส่วน 1: 25,000 
ส ารวจและจัดท าโดยกองนโยบายและแผนการใช้ท่ีดิน กรมพัฒนาท่ีดิน 

2.4) ภาพถ่ายออร์โธสีเชิงเลข มาตราส่วน 1:4 ,000 โครงการจัดท าแผนท่ีเพื่อการ
บริหารทรัพยากรธรรมชาติและทรัพย์สินของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ครอบคลุมพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร 

2.5) แบบจ าลองระดับสูงเชิงเลข มาตราส่วน 1:4,000 โครงการจัดท าแผนท่ีเพื่อการ
บริหารทรัพยากรธรรมชาติและทรัพย์สินของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ครอบคลุมพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร 

2.6) เส้นช้ันความสูงเชิงเลขมาตราส่วน 1: 4,000 โครงการจัดท าแผนท่ีเพื่อการบริหาร
ทรัพยากรธรรมชาติและทรัพย์สินของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ครอบคลุมพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร 

1.8.2 น าเข้าข้อมูลและจัดการข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ที่น ามาใช้ในการวิเคราะห์และ
จ าแนกความลาดชัน พร้อมท้ังจัดท าแผนท่ีแสดงความลาดชันของพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร 

1) ตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลแบบจ าลองระดับสูงเชิงเลข ให้ถูกต้อง สมบูรณ์ ครบถ้วน
ด้วยโปรแกรมระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 

2) เช่ือมต่อ (Mosaic) ข้อมูลแบบจ าลองระดับสูงเชิงเลข ให้เป็นข้อมูลท่ีต่อเนื่องกันด้วย
โปรแกรมระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์  

ข้อมูลแบบจ าลองระดับสูงเชิงเลข เป็นข้อมูลโครงสร้างแบบแรสเตอร์ (Raster) จัดเก็บใน
รูปของไฟล์ภาพเชิงเลข ขนาดระวางมาตราส่วน 1: 4,000 ครอบคลุมพื้นท่ี 2x2 ตารางกิโลเมตร ต่อ 1 ระวาง 
จ านวนท้ังส้ิน 600 ระวาง 

1.8.3 วิเคราะห์และจ าแนกความลาดชันของพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร ด้วยโปรแกรมสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์ ซึ่งเป็นการจัดกลุ่มข้อมูลใหม่ (Reclassify) ตามเงื่อนไขท่ีก าหนด โดยการประมวลผลและวิเคราะห์
ข้อมูลเชิงพื้นท่ี (Spatial Analysis) และข้อมูลพื้นผิวภูมิประเทศ (Surface Analysis) เพื่อจ าแนกพื้นผิวภูมิประเทศ
ตามระดับความสูง-ต่ า และความลาดเอียงของพื้นท่ีตามมาตรฐานท่ีก าหนด โดยอาศัยหลักการทางคณิตศาสตร์
และสถิติในการค านวณความลาดชัน (Slope) ทิศลาดเอียง (Aspect) และรูปหน้าตัดด้านข้างของความลาดเท 
(Profile) ซึ่งจะได้ข้อมูลความลาดชันของพื้นท่ี โครงสร้างแบบแรสเตอร์ (Raster) รูปแบบไฟล์ประเภท IMG 

1.8.4 จัดท าช้ันข้อมูลความลาดชันของพื้นท่ีให้อยู่ในรูปแบบข้อมูลเชิงเส้น (Vector) ประเภทพื้นท่ี
รูปปิด หรือโพลีกอน (Polygon) ด้วยโปรแกรมสารสนเทศภูมิศาสตร์  

1.8.5 วิเคราะห์การเปล่ียนแปลงสภาพการใช้ท่ีดินและลักษณะทางกายภาพที่อาจมีผลกระทบต่อ
ความลาดชันของพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร โดยวิธีการซ้อนทับข้อมูลเชิงพื้นท่ี ด้วยโปรแกรมสารสนเทศภูมิศาสตร์  

1.8.6 ส ารวจและเก็บรวบรวมข้อมูลพื้นท่ีท่ีมีการเปล่ียนแปลงความลาดชันของพื้นท่ีไปจากเดิม 
1.8.7 จัดท าและปรับปรุงข้อมูลความลาดชันของพื้นท่ีให้สอดคล้องกับสภาพพื้นท่ีในปัจจุบัน 
1.8.8 จัดท าแผนท่ีและรายงาน โครงการจัดท าแผนท่ีแสดงความลาดชันของพื้นท่ีเพื่อการพัฒนาท่ีดิน

กรุงเทพมหานคร 
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1.9 หน่วยงานที่จัดท าข้อมูล 
กลุ่มจัดการและบริการแผนท่ีและข้อมูลทางแผนท่ี 
ส านักเทคโนโลยีการส ารวจและท าแผนท่ี  
กรมพัฒนาท่ีดิน 
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บทที่ 2 
 

ข้อมูลพื้นฐานกรุงเทพมหานคร 
 

2.1 ประวัติความเป็นมา  
กรุงเทพมหานครมีบทบาทและความส าคัญในฐานะเป็นเมืองหลวงของประเทศไทยและเป็น

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ เดิมเรียกว่า “เมืองบางกอก” ซึ่งต่อมาได้รับการสถาปนาขึ้นเป็นเมืองหลวง
เมื่อวันที่ 21 เมษายน พ.ศ.2325 ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชปราบดาภิเษก
เป็นปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรี ซึ่งพระองค์ทรงมีพระราชด าริว่ากรุงธนบุรีตั้งอยู่ในที่คับแคบ ไม่ต้องด้วย
หลักพิชัยสงคราม ต่างกับกรุงเทพมหานครที่มีลักษณะพื้นที่อันเป็นที่เหมาะสมด้วยจุดยุทธศาสตร์มีแม่น้ า
เจ้าพระยาเป็นแนวคูเมืองทางด้านตะวันตกและด้านใต้อาณาเขตของกรุงเทพมหานคร จึงทรงตัดสินพระทัย
โปรดเกล้าฯ สถาปนากรุงเทพมหานคร เป็นเมืองหลวงของประเทศ โดยตั้งพิธียกเสาหลักเมือง เมื่อวันอาทิตย์ 
เดือน 6 ขึ้น 10 ค่ าย่ ารุ่งแล้ว 54 นาที วันที่ 21 เมษายน พ.ศ.2325 ซึ่งต่อมา ในปี พ.ศ.2328 ประกอบพิธีบรม
ราชาภิเษกตามแบบแผนรวมทั้งงานฉลองพระนครโดยพระราชทานนามพระนครใหม่ว่า   “กรุงเทพมหานคร 
บวรรัตนโกสินทร์ มหินทราอยุธยา มหาดิลก ภพนพรัตน์ราชธานีบุรีรมย์ อุดมราชนิเวศน์ มหาสถาน อมรพิมาน 
อวตารสถิต สักกะ ทัตติยะ วิษณุกรรมประสิทธิ์” เพื่อเป็นมงคลนามนับแต่นั ้นเป็นต้นมา ต่อมาในสมัย
พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงเปลี่ยน ค าว่า “บวรรัตนโกสินทร์” เป็น “อมรรัตนโกสินทร์” 
สืบเนื่องมาจนถึงวันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ.2515 สมัยจอมพลถนอม กิตติขจร เป็นนายกรัฐมนตรีได้รวมจังหวัด
ธนบุรีเข้าไว้ด้วยกันกับกรุงเทพฯ แล้วเปลี่ยนชื่อเป็น “กรุงเทพมหานคร”  

ค าขวัญประจ ากรุงเทพมหานคร คือ “กรุงเทพฯ ดุจเทพสร้าง เมืองศูนย์กลางการปกครอง วัด วัง 
งามเรืองรอง เมืองหลวงของประเทศไทย”  

 
2.2 ลักษณะทางภูมิศาสตร์  

2.2.1 ที่ตั้งและอาณาเขต กรุงเทพมหานคร มีต าแหน่งทางภูมิศาสตร์ในเขตภาคกลางของ
ประเทศไทย ตามการแบ่งภูมิภาคประเทศไทยโดยใช้เกณฑ์ด้านภูมิศาสตร์ของราชบัณฑิตยสถาน ซึ่งจากการ
ค านวณเนื้อท่ีด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ พบว่า กรุงเทพมหานคร มีเนื้อที่ 1,570.61 ตารางกิโลเมตร หรือ 
981,631 ไร่ ตั้งอยู่ระหว่าง พิกัดเหนือ 1,492,000 เมตร ถึง 1,543,260 เมตร หรือ ละติจูด 13 องศา 29 
ลิปดา 32 พิลิปดา ถึง 13 องศา 57 ลิปดา 16 พิลิปดา และ พิกัดตะวันออก 643,530 เมตร ถึง 709,550 เมตร 
หรือ ลองจิจูด 100 องศา 19 ลิปดา 40 พิลิปดา ถึง 100 องศา 56 ลิปดา 19 พิลิปดา โดยมีอาณาเขตติดต่อ
กับจังหวัดใกล้เคียง ดังนี้  
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 ทิศเหนือ ติดต่อกับ อ าเภอบางกรวย อ าเภอเมือง และอ าเภอปากเกร็ด  
   จังหวัดนนทบุรี 
   อ าเภอเมือง และอ าเภอล าลูกกา จังหวัดปทุมธานี 

ทิศใต้ ติดต่อกับ อ่าวไทย อ าเภอพระสมุทรเจดีย์ อ าเภอพระประแดง อ าเภอเมือง  
  อ าเภอบางพลี อ าเภอบางเสาธง และอ าเภอบางบ่อ  
  จังหวัดสมุทรปราการ 
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ อ าเภอบางน้ าเปรี้ยว และอ าเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา 
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ อ าเภอพุทธมณฑล และอ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 
  อ าเภอกระทุ่มแบน และอ าเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร 
 

 
 

ภาพประกอบที่ 2-1 แผนที่ภูมิประเทศแสดงที่ตั้งและอาณาเขตกรุงเทพมหานคร (กรมการปกครอง, 2556) 
 

2.2.2 สภาพภูมิประเทศ กรุงเทพมหานครมีลักษณะเป็นที่ราบลุ่มหรือที่ราบดินดอนสามเหลี่ยม
ปากแม่น้ า ซึ่งเกิดจากตะกอนน้ าพา มีระดับความสูงจากระดับทะเลปานกลางประมาณ 1.50 -2 เมตร โดยมี
ความลาดเอียงจากทิศเหนือสู่อ่าวไทยทางทิศใต้ และเฉพาะลุ่มแม่น้ าเจ้าพระยาตอนล่างจะอยู่สูงกว่าระดับ
ทะเลไม่เกิน 1.50 เมตร  
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ภาพประกอบที่ 2-2 สภาพภูมิประเทศ กรุงเทพมหานคร 
 

2.2.3 ลักษณะทางธรณีวิทยา จากการศึกษาข้อมูลด้านธรณีวิทยาของกรมทรัพยากรธรณี พบว่า 
กรุงเทพมหานคร ตั้งอยู่บริเวณตอนล่างที่ลุ่มเจ้าพระยา มีลักษณะเป็นภูมิประเทศของที่ราบลุ่มแม่น้ า ซึ่งเกิดจาก
ดินตะกอนที่แม่น้ าสายหลัก ได้แก่ แม่น้ าเจ้าพระยา แม่น้ าท่าจีน แม่น้ าแม่กลอง และแม่น้ าบางปะกงพัดพามา 
ซึ่งแม่น้ าต่าง ๆ เหล่านี้เมื่อไหลผ่านบริเวณที่เป็นที่ราบซึ่งมีพ้ืนที่ตื้นเขิน ความเร็วของกระแสน้ าจะลดลง วัตถุ
ต่าง ๆ ที่ปนมากับน้ า ซึ่งประกอบด้วยทรายละเอียด ดินเหนียว และดินตะกอนจะทับถมพอกพูนมากขึ้น
กลายเป็นดินตะกอนใหม่ที่เรียกว่า “ดินตะกอนน้ าพัดพา” และบางส่วนจะถูกน้ าพัดพาไปตกตะกอนบริเวณ
ปากของแม่น้ าเหล่านี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณปากแม่น้ าเจ้าพระยาและจากการที่ปากแม่น้ าเหล่านี้เปิดสู่อ่าวไทย 
ตะกอนบางส่วนอาจไปตกชายฝั่งห่างจากบริเวณปากน้ าใกล้ปากอ่าว ท าให้เกิดเป็ นดินตะกอนปากน้ า 
ดินตะกอนบางส่วนที่แม่น้ าพัดพามาและเกิดสะสมบริเวณริมฝั่งแม่น้ าเป็นดินตะกอนที่ละเอียด  ทั้งนี้จากการ
ส ารวจธรณีวิทยาและการเจาะส ารวจธรณีวิทยาควอเทอร์นารีเพิ่มเติม ไม่พบหินแข็งในพื้นที่ พื้นที่ทั้งหมด
ปกคลุมด้วยตะกอนร่วนยุคควอเทอร์นารี สามารถจ าแนกออกเป็น 3 หน่วยตะกอน ประกอบด้วย ตะกอนดินเคลย์
ที่ราบน้ าขึ้นถึงปัจจุบันบนตะกอนดินเคลย์ทะเล ตะกอนดินเคลย์ที่ราบน้ าท่วมถึงบนตะกอนดินเคลย์ที่ราบน้ าขึ้น
ถึงบนตะกอนดินเคลย์ทะเล และตะกอนดินเคลย์ที่ราบน้ าท่วมถึงบนตะกอนดินเคลย์ที่ราบน้ าขึ้นถึงโบราณ
บนตะกอนดินเคลย์ทะเล ตะกอนเหล่านี้มีอายุตั้งแต่โฮโลซีนถึงปัจจุบัน (ประมาณ 1.6 ล้านปีก่อนถึงปัจจุบัน) 

2.2.4 สภาพภูมิอากาศ จากข้อมูลสภาพอากาศกรุงเทพมหานคร ของศูนย์ภูมิอากาศ ส านัก
พัฒนาอุตุนิยมวิทยา กรมอุตุนิยมวิทยา ซึ่งได้รวบรวมสถิติข้อมูลภูมิอากาศตั้งแต่ ปี พ.ศ.2494-2559 และจัดท าไว้
เมื่อเดือนมิถุนายน 2560 พบว่า สภาพภูมิอากาศของกรุงเทพมหานคร อยู่ภายใต้อิทธิพลของลมมรสุม 2 ชนิด 
คือ 1) ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดเข้ามาปกคลุมในช่วงฤดูหนาว ท าให้อากาศหนาวเย็นและแห้งแล้ง 
และ 2) ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดเข้ามาปกคลุมในช่วงฤดูฝน ท าให้อากาศชุมชื้นและมีฝนตกท่ัวไป ดังนี้ 
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1) ฤดูกาล พิจารณาตามลักษณะของลมฟ้าอากาศของประเทศไทย กรุงเทพมหานคร แบ่งฤดูกาล
ออกเป็น 3 ฤดู ดังนี้ 

1.1) ฤดูร้อน เริ่มต้นประมาณกลางเดือนกุมภาพันธ์ถึงกลางเดือนพฤษภาคม ในระยะนี้
เป็นช่วงว่างของฤดูลมมรสุม จะมีหย่อมความกดอากาศต่ าเนื่องจากความร้อนปกคลุมประเทศไทยตอนบน และ
ลมที่พัดปกคลุมบริเวณดังกล่าว เป็นลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้ ท าให้มีอากาศร้อนอบอ้าวโดยทั่วไปจะมี
อากาศร้อนที่สุดในเดือนเมษายน 

1.2) ฤดูฝน เริ่มต้นประมาณกลางเดือนพฤษภาคมถึงกลางเดือนตุลาคม เป็นช่วงที่
ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ซึ่งเป็นลมที่พัดจากมหาสมุทรอินเดียน าฝนและความชุ่มชื้นเข้ามา ประกอบกับ
ร่องความกดอากาศต่ าที่พาดผ่าน ท าให้มีฝนตกชุกมากขึ้นตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคมเป็นต้นไป โดยเดือนที่มี
ฝนตกมากท่ีสุดคือเดือนกันยายน 

1.3) ฤดูหนาว เริ่มต้นประมาณกลางเดือนตุลาคมถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์ เป็นช่วงที่  
ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือพัดเข้ามาปกคลุมประเทศไทย อากาศโดยทั่วไปจะหนาวเย็นและแห้ง แต่
กรุงเทพมหานครตั้งอยู่ทางตอนล่างของภาคกลาง ฤดูหนาวจึงช้ากว่าภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
โดยเริ่มมีอากาศหนาวประมาณกลางเดือนพฤศจิกายนเป็นต้นไป 

2) อุณหภูมิ กรุงเทพมหานครเป็นจังหวัดที่อยู่บริเวณภาคกลางตอนล่าง มีพ้ืนที่ส่วนใหญ่
เป็นที่ราบน้ าท่วมถึง พืชพรรณปกคลุมดินมีไม่มากนัก เนื่องจากปัจจุบันการใช้ประโยชน์ที่ดินส่วนใหญ่เปลี่ยนไป
เป็นสิ่งก่อสร้างขนาดใหญ่แทนพื้นที่เกษตรกรรม จึงมีอุณหภูมิค่อนข้างสูงและอากาศร้อนอบอ้าวมากในฤดูร้อน 
ส่วนในฤดูหนาวไม่หนาวจัดมากนัก มีอุณหภูมิเฉลี่ยตลอดปี 29 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย 33 องศา
เซลเซียส ส่วนอุณหภูมิต่ าสุดเฉลี่ย 25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุดที่เคยตรวจวัดได้ 40.8 องศาเซลเซียส 
อุณหภูมิต่ าสุดที่เคยตรวจวัดได้ 9.9 องศาเซลเซียส  

3) ปริมาณฝน จากข้อมูลปริมาณฝนเฉลี่ยของสถานีอุตุนิยมวิทยา กรุงเทพมหานคร ระหว่าง
ปี พ.ศ.2550-2558 พบว่า มีปริมาณฝนเฉลี่ย รอบ 9 ปี ประมาณ 1,843 มิลลิเมตร โดยมีจ านวนวันฝนตก เฉลี่ย
ประมาณ 140 วัน/ปี 

 
2.3 สภาพเศรษฐกิจและสังคม  

2.3.1 การปกครอง กรุงเทพมหานคร เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ โดยแบ่งเขต
การปกครองออกเป็น 180 แขวง 50 เขต มีส านักงานใหญ่เรียกว่า ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 

2.3.2 ประชากรและอาชีพ จากข้อมูลสถิติของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ณ วันที่ 31 
ธันวาคม พ.ศ.2561 พบว่า กรุงเทพมหานครมีจ านวนประชากรทั้งหมด 5,676,648 คน โดยเป็นประชากรชาย 
2,679,453 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 47.20 ของจ านวนประชากรทั้งหมด ประชากรหญิง 2,997,195 คน 
หรือคิดเป็นร้อยละ 52.80 ของจ านวนประชากรทั้งหมด โดยประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพพนักงาน
บริษัทเอกชน ค้าขาย และรับจ้างทั่วไป 
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2.3.3 สภาพทั่วไปด้านเศรษฐกิจ จากข้อมูลของส านักงานคลังกรุงเทพมหานคร พบว่า ผลิตภัณฑ์
มวลรวม (Gross Provincial Product: GPP) ของกรุงเทพมหานคร ปี พ.ศ.2560 มีสัดส่วนสาขาการผลิตแยก
เป็นภาคการเกษตร 2,431 ล้านบาท และนอกภาคการเกษตร 5,019,585 ล้านบาท รายได้เฉลี่ยต่อหัว 
573,907 บาท/คน/ป ี
 
2.4 ทรัพยากรธรรมชาติ 

2.4.1 ทรัพยากรดิน จากการศึกษาการจ าแนกดินทั่วประเทศไทย มาตราส่วน 1 : 50,000 
ของกรมพัฒนาที่ดิน ซึ่งจ าแนกตามลักษณะ สมบัติ และศักยภาพในการเพาะปลูกของดิน รวมถึงการจัดการดิน
ที่คล้ายคลึงการรวมไว้เป็นกลุ่มเดียวกัน พบว่า จ าแนกดินได้ 62 กลุ่มชุดดิน โดยกรุงเทพมหานคร จ าแนกดินได้ 
5 กลุ่มชุดดิน ดังภาคผนวก 2 ซึ่งต่อมากองส ารวจดินและวิจัยทรัพยากรดิน ได้ท าการส ารวจ จ าแนกดิน และ
จัดท าแผนที่ทรัพยากรดิน มาตราส่วน 1: 25,000 โดยมีหน่วยแผนที่อยู่ในระดับชุดดิน ซึ่งจากการศึกษาแผนที่ชุดดิน
และรายงานการส ารวจทรัพยากรดินกรุงเทพมหานคร ข้อมูลระดับชุดดิน พบว่า กรุงเทพมหานคร จ าแนกดินได ้
12 ชุดดิน ได้แก่ ชุดดินบางกอก ชุดดินรังสิต ชุดดินบางเลน ชุดดินบางเขน ชุดดินบางน้ าเปรี้ยว ชุดดินธัญบุรี
ชุดดินฉะเชิงเทรา ชุดดินดอนเมือง ชุดดินสมุทรปราการ ชุดดินสมุทรสงคราม ชุดดินธนบุรี และชุดดินท่าจีน 
 

  
 
ภาพประกอบที่ 2-3 แผนที่ชุดดินกรุงเทพมหานคร (กองส ารวจดินและวิจัยทรัพยากรดิน, 2559) 
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2.4.2 ทรัพยากรน้ า กรุงเทพมหานคร มีแม่น้ าเจ้าพระยาเป็นแม่น้ าสายหลัก ซึ่งเกิดจากการ
รวมตัวของแม่น้ าสายหลัก 2 สายจากภาคเหนือ คือ แม่น้ าปิง และแม่น้ าน่าน ที่ต าบลปากน้ าโพ อ าเภอเมือง 
จังหวัดนครสวรรค์ จากนั้นไหลลงไปทางด้านทิศใต้ ผ่านกรุงเทพมหานคร ก่อนไหลออกสู่อ่าวไทย 
 2.4.3 ทรัพยากรป่าไม้ จากการศึกษาข้อมูลสภาพพ้ืนที่ป่าของประเทศไทย ปี พ.ศ.2559-2560 
ของส านักงานจัดการที่ดินป่าไม้ กรมป่าไม้ พบว่ากรงุเทพมหานคร มีพ้ืนที่ป่าไม้ 3,259.07 ไร่ หรือร้อยละ 0.33 
ของพ้ืนที่จังหวัด พ้ืนที่ป่าไม้ส่วนใหญ่อยู่บริเวณเขตบางขุนเทียนซึ่งเป็นพ้ืนที่ใกล้อ่าวไทย และพบพ้ืนที่ป่าไม้
บางส่วนในเขตคลองสาน เขตทวีวัฒนา และเขตยานนาวา ชนิดป่าที่พบ ได้แก่ ป่าชายเลน และป่าที่ฟื้นฟู
ตามธรรมชาติ 
 

 
 
ภาพประกอบที ่ 2-4 แผนที่สภาพพ้ืนที่ป่ากรุงเทพมหานคร (กรมป่าไม้, 2559-2560) 
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2.5 สภาพการใช้ท่ีดิน  
จากการศึกษาข้อมูลแผนที่สภาพการใช้ที่ดินกรุงเทพมหานคร มาตราส่วน 1: 25,000 และการ

ค านวณเนื้อที่ด้วยโปรแกรมสารสนเทศภูมิศาสตร์ จากชั้นข้อมูลการใช้ที่ดินปี พ.ศ.2559 ซึ่งส ารวจและจัดท า
โดยกองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน โดยอ้างอิงขอบเขตกรุงเทพมหานครจากชั้นข้อมูล
ขอบเขตการปกครองของกรมการปกครองปี พ.ศ.2556 พบว่า กรุงเทพมหานคร มีการใช้ที่ดิน 5 ประเภท โดยมี
การใช้ที่ดินประเภทพื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้างมากที่สุด มีเนื้อที่ 662,387 ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 67.48 
ของพ้ืนที่จังหวัด รองลงมาเป็นพ้ืนที่เกษตรกรรม มีเนื้อที่ 239,131 ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 24.36 ของพ้ืนที่จังหวัด 
พ้ืนที่เบ็ดเตล็ด มีเนื้อที่ 51,375 ไร่ หรือ คิดเป็นร้อยละ 5.23 ของพ้ืนที่จังหวัด พ้ืนที่แหล่งน้ า มีเนื้อที่ 27,138 ไร่ 
คิดเป็นร้อยละ 2.77 ของพ้ืนที่จังหวัด และพ้ืนที่ป่าไม้ มีเนื้อที่ 1,600 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 0.16 ของพ้ืนที่จังหวัด 
ตามล าดับ ดังตารางที ่2-1 
 

ตารางที่ 2-1 ประเภทการใช้ที่ดิน (Land Use Classification) กรุงเทพมหานคร ปี พ.ศ.2559 
 

สัญลักษณ์ ประเภทการใช้ท่ีดิน 
เนื้อที่  

ตารางกิโลเมตร ไร ่ ร้อยละ 

U พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง 1,059.82 662,387 67.48 

A พื้นที่เกษตรกรรม 382.61 239,131 24.36 

A1 นาข้าว 215.47 134,669 13.72 

A3 ไม้ยืนต้น 2.11 1,318 0.13 

A4 ไม้ผล 16.44 10,275 1.05 

A5 พืชสวน 33.62 21,013 2.14 

A7 ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์และโรงเรือนเลี้ยงสัตว์ 1.16 725 0.07 

A8 พืชน้ า 0.88 550 0.06 

A9 สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 112.93 70,581 7.19 

F พื้นที่ป่าไม้ 2.56 1,600 0.16 

W พื้นที่แหล่งน้้า 43.42 27,138 2.77 

M พื้นที่เบ็ดเตล็ด 82.20 51,375 5.23 

เนื้อที่รวม 1,570.61 981,631 100.00 
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ภาพประกอบที่ 2-5 แผนที่สภาพการใช้ที่ดินกรุงเทพมหานคร (กรมพัฒนาที่ดิน, 2559) 
 

 2.5.1 พ้ืนที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง มีเนื้อที่ 1,059.82 ตารางกิโลเมตร หรือ 662,387 ไร่ คิดเป็น
ร้อยละ 67.48 ของพ้ืนที่จังหวัด ประกอบด้วย ตัวเมืองและย่านการค้า หมู่บ้านที่ดินจัดสรรร้าง หมู่บ้านบนพ้ืนราบ 
สถานที่ราชการและสถาบันต่าง ๆ สนามบิน สถานีรถไฟ สถานีขนส่ง ท่าเรือ ถนน ทางรถไฟ พ้ืนที่อุตสาหกรรมร้าง 
นิคมอุตสาหกรรม โรงงานอุตสาหกรรม สถานที่ร้าง สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ รีสอร์ท โรงแรม เกสต์เฮาส์ สุสาน 
ป่าช้า สถานีบริการน้ ามัน และสนามกอล์ฟ  
 

 
ภาพประกอบที่ 2-6 พ้ืนที่ชุมชน แขวงบ้านบาตร เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 
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 2.5.2 พ้ืนที่เกษตรกรรม มีเนื้อที่ 382.61 ตารางกิโลเมตร หรือ 239,131 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 
24.36 ของพ้ืนที่จังหวัด ประกอบด้วย นาข้าว ไม้ยืนต้น เช่น ปาล์มน้ ามัน ยูคาลิปตัส และกระถิน ไม้ผล เช่น 
ส้ม มะพร้าว มะม่วง และกล้วย พืชสวน เช่น พืชผัก ไม้ดอก ไม้ประดับ และนาหญ้า พืชน้ า เช่น บัว ผักบุ้ง 
และผักกระเฉด สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ า เช่น ปลา และกุ้ง 
 

 
 
ภาพประกอบที่ 2-7 พ้ืนที่เกษตรกรรม แขวงล าต้อยติ่ง เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 
 
 2.5.3 พ้ืนที่ป่าไม้ มีเนื้อที่ 2.56 ตารางกิโลเมตร หรือ 1,600 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 0.16 ของพ้ืนที่
จังหวัด ประกอบด้วย ป่าชายเลน  
 

 
 

ภาพประกอบที่ 2-8 พ้ืนที่ป่าชายเลน แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 
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2.5.4 พ้ืนที่แหล่งน้ า มีเนื้อที่ 43.42 ตารางกิโลเมตร หรือ 27,138 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 2.77 ของพ้ืนที่
จังหวัด ประกอบด้วย แม่น้ า ล าห้วย ล าคลอง หนอง บึง ทะเลสาบ และบ่อน้ าในไร่นา  
 

 
 
ภาพประกอบที่ 2-9 พ้ืนที่แหล่งน้ า แขวงพระบรมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 
 
 2.5.5 พ้ืนที่เบ็ดเตล็ด มีเนื้อที่ 82.20 ตารางกิโลเมตร หรือ 51,375 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 5.23 ของพ้ืนที่
จังหวัด ประกอบด้วย ทุ่งหญ้าธรรมชาติ ทุ่งหญ้าสลับไม้พุ่ม/ไม้ละเมาะ พ้ืนที่ลุ่ม บ่อดิน และพ้ืนที่ถม  
 

 
 
ภาพประกอบที่ 2-10 พ้ืนที่บ่อขุด แขวงคู้ฝั่งเหนือ เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 
 
 



 

บทท่ี 3 
 

การวิเคราะห์และจ าแนกความลาดชันของพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร 
 

3.1 ผลการวิเคราะห์และจ าแนกความลาดชันของพื้นที่ 
 ผลการวิเคราะห์และจ าแนกความลาดชันของพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร จากข้อมูลแบบจ าลอง
ระดับสูงเชิงเลข (Digital Elevation Model: DEM) มาตราส่วน 1: 4,000 ด้วยโปรแกรมสารสนเทศภูมิศาสตร์ 
ตามหลักเกณฑ์การจ าแนกและจัดช้ันความลาดชันเพื่อการพัฒนาท่ีดิน พบว่าพื้นท่ีกรุงเทพมหานครวิเคราะห์
และจ าแนกความลาดชันของพื้นท่ีได้ 3 ระดับความลาดชัน โดยมีระดับความลาดชัน A ความลาดชันของพื้นท่ี 
0-2 เปอร์เซ็นต์ มากท่ีสุด คิดเป็นเนื้อท่ี 888,656 ไร่ หรือร้อยละ 90.53 ของพื้นท่ีจังหวัด รองลงมา ได้แก่ 
ระดับความลาดชัน B ความลาดชันของพื้นท่ี 2-5 เปอร์เซ็นต์ คิดเป็นเนื้อท่ี 63,569 ไร่ หรือร้อยละ 6.47 ของพื้นท่ี
จังหวัด และระดับความลาดชัน C ความลาดชันของพื้นท่ี 5-12 เปอร์เซ็นต์ คิดเป็นเนื้อท่ี 29,406 ไร่ หรือร้อยละ 
3.00 ของพื้นท่ีจังหวัด ตามล าดับ ดังตารางท่ี 3-1  
 
ตารางท่ี 3-1 ผลการวิเคราะห์และจ าแนกความลาดชันของพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ความลาดชันของพื้นที่ เนื้อที ่ ร้อยละ 
ของพื้นที่จังหวัด ระดับความลาดชัน เปอร์เซ็นต์ ตารางกิโลเมตร ไร่ 

1 A 0 - 2 1,421.85 888,656 90.53 

2 B 2 - 5 101.71 63,569 6.47 

3 C 5 - 12 47.05 29,406 3.00 

รวมเนื้อที่ 1,570.61 981,631 100.00 
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3.1.1 ผลการวิเคราะห์และจ าแนกพื้นที่ความลาดชัน 0-2 เปอร์เซ็นต์ 
 กรุงเทพมหานคร มีพื้นท่ีความลาดชัน 0-2 เปอร์เซ็นต์ คิดเป็นเนื้อท่ี 888,656 ไร่ หรือ 
หรือร้อยละ 90.53 ของพื้นท่ีลักษณะพื้นท่ีราบเรียบหรือค่อนข้างราบเรียบ การกระจายตัวของพื้นท่ีมีลักษณะ
ต่อเนื่องครอบคลุมพื้นท่ีท่ัวท้ังจังหวัด 
 

 
 
ภาพประกอบท่ี 3-2 พื้นท่ีความลาดชัน 0-2 เปอร์เซ็นต์ กรุงเทพมหานคร 
 

จากข้อมูลแผนท่ีสภาพการใช้ท่ีดิน กรุงเทพมหานคร ปี พ.ศ.2559 และข้อมูลการส ารวจสภาพ
ภูมิประเทศ พบว่า พื้นท่ีความลาดชัน 0–2 เปอร์เซ็นต์ ของกรุงเทพมหานคร มีการใช้ท่ีดินประเภทพื้นท่ีชุมชน
และส่ิงปลูกสร้างมากท่ีสุด คิดเป็นเนื้อท่ี 597,463 ไร่ หรือร้อยละ 67.23 ของพื้นท่ี รองลงมาเป็นพื้นท่ี
เกษตรกรรม คิดเป็นเนื้อที่ 224,044 ไร่ หรือร้อยละ 25.21 ของพื้นท่ี พื้นท่ีเบ็ดเตล็ด คิดเป็นเนื้อท่ี 47,706 ไร่ 
หรือร้อยละ 5.37 ของพื้นท่ี พื้นท่ีแหล่งน้ า คิดเป็นเนื้อท่ี 18,037 ไร่ หรือร้อยละ 2.03 ของพื้นท่ี และพื้นท่ีป่าไม้ 
คิดเป็นเนื้อที่ 1,406 ไร่ หรือร้อยละ 0.16 ของพื้นท่ี ตามล าดับ ดังตารางท่ี 3-2  
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ตารางท่ี 3-2 ประเภทการใช้ท่ีดิน ปี พ.ศ.2559 บริเวณพื้นท่ีความลาดชัน 0-2 เปอร์เซ็นต์ 
 

ล าดับ การใช้ที่ดิน สัญลักษณ์ 
เนื้อที ่

ตารางกิโลเมตร ไร่ ร้อยละ 

1 พื้นท่ีชุมชนและส่ิงปลูกสร้าง U 955.94 597,463 67.23 

2 พื้นท่ีเกษตรกรรม A 358.47 224,044 25.21 

3 พื้นท่ีเบ็ดเตล็ด M 76.33 47,706 5.37 

4 พื้นท่ีแหล่งน้ า W 28.86 18,037 2.03 

5 พื้นท่ีป่าไม้ F 2.25 1,406 0.16 

รวม 1,421.85 888,656 100.00 

 
 

 
 
ภาพประกอบท่ี 3-3 พื้นท่ีชุมชนและส่ิงปลูกสร้าง บริเวณความลาดชัน 0-2 เปอร์เซ็นต์ 
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 3.1.2 ผลการวิเคราะห์และจ าแนกพื้นที่ความลาดชัน 2-5 เปอร์เซ็นต์ 
 กรุงเทพมหานคร มีพื้นท่ีความลาดชัน 2-5 เปอร์เซ็นต์ คิดเป็นเนื้อท่ี 63,569 ไร่ หรือร้อยละ 
6.47 ของพื้นท่ีจังหวัด ลักษณะพื้นท่ีเป็นลูกคล่ืนลอนลาดเล็กน้อย มีความลาดชันน้อยมาก การกระจายตัวของพื้นท่ี 
มีอยู่ท่ัวไปท้ังจังหวัด เป็นลักษณะต่อเนื่องตามแนวทิศทางการไหลของน้ าจากพื้นท่ีตอนบนลงสู่พื้นท่ีตอนล่าง
ของจังหวัด 
 

 
 

ภาพประกอบท่ี 3-4 พื้นท่ีความลาดชัน 2-5 เปอร์เซ็นต์ กรุงเทพมหานคร 
 

จากข้อมูลแผนท่ีสภาพการใช้ท่ีดิน กรุงเทพมหานคร ปี พ.ศ.2559 และข้อมูลการส ารวจสภาพ
ภูมิประเทศ พบว่า พื้นท่ีความลาดชัน 2-5 เปอร์เซ็นต์ ของกรุงเทพมหานคร มีการใช้ท่ีดินประเภทพื้นท่ีชุมชน
และส่ิงปลูกสร้างมากท่ีสุด คิดเป็นเนื้อท่ี 46,675 ไร่ หรือร้อยละ 73.42 ของพื้นท่ี รองลงมาเป็นพื้นท่ี
เกษตรกรรม คิดเป็นเนื้อท่ี 10,625 ไร่ หรือร้อยละ 16.71 ของพื้นท่ี พื้นท่ีแหล่งน้ า คิดเป็นเนื้อท่ี 3,488 ไร่ 
หรือร้อยละ 5.49 ของพื้นท่ี พื้นท่ีเบ็ดเตล็ด คิดเป็นเนื้อที่ 2,694 ไร่ หรือร้อยละ 4.24 ของพื้นท่ี และพื้นท่ีป่าไม้ 
คิดเป็นเนื้อที่ 87 ไร่ หรือร้อยละ 0.14 ของพื้นท่ี ตามล าดับ ดังตารางท่ี 3-3  
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ตารางท่ี 3-3 ประเภทการใช้ท่ีดิน ปี พ.ศ.2559 บริเวณพื้นท่ีความลาดชัน 2-5 เปอร์เซ็นต์ 
 

ล าดับ การใช้ที่ดิน สัญลักษณ์ 
เนื้อที ่

ตารางกิโลเมตร ไร่ ร้อยละ 

1 พื้นท่ีชุมชนและส่ิงปลูกสร้าง U 74.68 46,675 73.42 

2 พื้นท่ีเกษตรกรรม A 17.00 10,625 16.71 

3 พื้นท่ีแหล่งน้ า W 5.58 3,488 5.49 

4 พื้นท่ีเบ็ดเตล็ด M 4.31 2,694 4.24 

5 พื้นท่ีป่าไม้ F 0.14 87 0.14 

รวม 101.71 63,569 100.00 

 

 
 
ภาพประกอบท่ี 3-5 พื้นท่ีตัวเมืองและย่านการค้า บริเวณความลาดชัน 2-5 เปอร์เซ็นต์ 
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 3.1.3 ผลการวิเคราะห์และจ าแนกพื้นที่ความลาดชัน 5-12 เปอร์เซ็นต์ 
กรุงเทพมหานคร มีพื้นท่ีความลาดชัน 5-12 เปอร์เซ็นต์ คิดเป็นเนื้อท่ี 431,775 ไร่ หรือ

ร้อยละ 23.94 ของพื้นท่ีจังหวัด ลักษณะพื้นท่ีเป็นลูกคล่ืนลอนลาด มีความลาดชันเล็กน้อย การกระจายตัวของ
พื้นท่ีมีอยู่ท่ัวไปท้ังจังหวัด เป็นลักษณะต่อเนื่องตามแนวทิศทางการไหลของน้ า จากพื้นท่ีตอนบนลงสู่พื้นท่ี
ตอนล่าง หรือตามแนวเส้นทางคมนาคมท่ีมีการยกระดับจากพื้นผิวภูมิประเทศ ในรูปแบบต่าง ๆ  

 

 
 
ภาพประกอบท่ี 3-6 พื้นท่ีความลาดชัน 5-12 เปอร์เซ็นต์ กรุงเทพมหานคร 
 

จากข้อมูลแผนท่ีสภาพการใช้ท่ีดิน กรุงเทพมหานคร ปี พ.ศ.2559 และข้อมูลการส ารวจสภาพ
ภูมิประเทศ พบว่า พื้นท่ีความลาดชัน 5-12 เปอร์เซ็นต์ ของกรุงเทพมหานคร มีการใช้ท่ีดินประเภทพื้นท่ีชุมชน
และส่ิงปลูกสร้างมากท่ีสุด คิดเป็นเนื้อที่ 18,250 ไร่ หรือร้อยละ 62.06 ของพื้นท่ี รองลงมาเป็นพื้นท่ีแหล่งน้ า 
คิดเป็นเนื้อท่ี 5,612 ไร่ หรือร้อยละ 19.09 ของพื้นท่ี พื้นท่ีเกษตรกรรม คิดเป็นเนื้อท่ี 4 ,463 ไร่ หรือร้อยละ 
15.18 ของพื้นท่ี พื้นท่ีเบ็ดเตล็ด คิดเป็นเนื้อท่ี 969 ไร่ หรือร้อยละ 3.29 ของพื้นท่ี และพื้นท่ีป่าไม้ คิดเป็นเนื้อท่ี 
112 ไร่ หรือร้อยละ 0.38 ของพื้นท่ี ตามล าดับ ดังตารางท่ี 3-4  
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ตารางท่ี 3-4 ประเภทการใช้ท่ีดิน ปี พ.ศ.2559 บริเวณพื้นท่ีความลาดชัน 5-12 เปอร์เซ็นต์ 
 

ล าดับ ประเภทการใช้ที่ดิน สัญลักษณ์ 
เนื้อที ่

ตารางกิโลเมตร ไร่ ร้อยละ 

1 พื้นท่ีชุมชนและส่ิงปลูกสร้าง U 29.20 18,250 62.06 

2 พื้นท่ีแหล่งน้ า W 8.98 5,612 19.09 

3 พื้นท่ีเกษตรกรรม A 7.14 4,463 15.18 

4 พื้นท่ีเบ็ดเตล็ด M 1.55 969 3.29 

5 พื้นท่ีป่าไม้ F 0.18 112 0.38 

รวม 47.05  29,406 100.00 

 

 
 
ภาพประกอบท่ี 3-7 พื้นท่ีชุมชนและส่ิงปลูกสร้าง บริเวณความลาดชัน 5-12 เปอร์เซ็นต์ 
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3.2 ผลการวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงลักษณะทางกายภาพของพื้นที่ 
จากการวิเคราะห์การเปล่ียนแปลงลักษณะทางกายภาพของพื้นท่ีตัวอย่าง ด้วยระบบสารสนเทศ

ภูมิศาสตร์ โดยวิธีการซ้อนทับข้อมูลร่วมกับการส ารวจความลาดชันและสภาพการใช้ประโยชน์ท่ีดินในภูมิประเทศ
กรุงเทพมหานคร พบว่า การเปล่ียนแปลงลักษณะทางกายภาพของภูมิประเทศ ท่ีส่งผลกระทบต่อการ
เปล่ียนแปลงความลาดชันของพื้นท่ี ส่วนใหญ่เกิดจากกิจกรรมของมนุษย์ด้านการพัฒนาและการใช้ประโยชน์ท่ีดิน
เพื่อเกษตรกรรม การตั้งถิ่นฐาน การส่งเสริมเศรษฐกิจ และการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของจังหวัด 

 

 
 

ภาพประกอบท่ี 3-8 พื้นท่ีแหล่งน้ า แขวงคู้ฝ่ังเหนือ เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 
 

 
 

ภาพประกอบท่ี 3-9 ภาพถ่ายจากดาวเทียม Google Earth บริเวณพื้นท่ีแหล่งน้ า 
  บันทึกภาพเมื่อ วันท่ี 15 เมษายน พ.ศ.2561 
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ภาพประกอบท่ี 3-10 ภาพถ่ายออร์โธสี โครงการ MOAC กรมพัฒนาท่ีดิน บริเวณพื้นท่ีแหล่งน้ า 

บันทึกภาพเมื่อ วันท่ี 29 พฤศจิกายน พ.ศ.2545 
 

 
 
ภาพประกอบท่ี 3-11 ภาพถ่ายออร์โธสี โครงการ MOAC กรมพัฒนาท่ีดิน ซ้อนทับพื้นท่ีความลาดชัน 
  
 
 
 
 

B 

A 

C 
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ภาพประกอบท่ี 3-12 พื้นท่ีการปลูกสร้าง แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 
 

 
 
ภาพประกอบท่ี 3-13 ภาพถ่ายจากดาวเทียม Google Earth บริเวณพื้นท่ีการปลูกสร้าง  
  บันทึกภาพเมื่อ วันท่ี 15 เมษายน พ.ศ.2561 
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ภาพประกอบท่ี 3-14 ภาพถ่ายออร์โธสี โครงการ MOAC กรมพัฒนาท่ีดิน บริเวณพื้นท่ีการปลูกสร้าง  
  บันทึกภาพเมื่อ วันท่ี 23 มกราคม พ.ศ.2545 
 

 
 
ภาพประกอบท่ี 3-15 ภาพถ่ายออร์โธสี โครงการ MOAC กรมพัฒนาท่ีดิน ซ้อนทับพื้นท่ีความลาดชัน 
  

B 

A 

C 
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บทที่ 4 
 

บทสรุป 
 

4.1 สรุปผลการวิเคราะห์และจ าแนกความลาดชันของพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร 
ผลการวิเคราะห์และจ าแนกความลาดชันของพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร จากแบบจ าลองระดับสูงเชิงเลข 

มาตราส่วน 1: 4,000 โครงการจัดท าแผนที่เพ่ือการบริหารทรัพยากรธรรมชาติและทรัพย์สินของกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ ด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ตามหลักเกณฑ์การจ าแนกความลาดชันของพ้ืนที่เพ่ือการพัฒนาที่ดิน 
กรมพัฒนาที่ดิน มีความสอดคล้องกับสภาพภูมิประเทศ สรุปไดด้ังนี้ 

กรุงเทพมหานคร มีสภาพภูมิประเทศเป็นที่ราบลุ่มหรือที่ราบดินดอนสามเหลี่ยมปากแม่น้ า ซึ่ง
เกิดจากตะกอนน้ าพา มีระดับความสูงจากระดับทะเลปานกลางประมาณ 1.50 -2 เมตร โดยมีความลาดเอียง
จากทิศเหนือสู่อ่าวไทยทางทิศใต้ แต่บริเวณพ้ืนที่ลุ่มแม่น้ าเจ้าพระยาตอนล่างจะอยู่สูงกว่าระดับทะเลไม่เกิน 
1.50 เมตร มีแม่น้ าเจ้าพระยาไหลผ่านกลางตัวเมืองสู่อ่าวไทย และมีล าคลองใหญ่น้อยหลายสายกระจายอยู่ใน
ส่วนต่าง ๆ ของพ้ืนที่ ซึ่งจากสภาพภูมิประเทศดังกล่าวสอดคล้องกับผลการวิเคราะห์และจ าแนกความลาดชัน
ของพ้ืนที่ ดังนี้ 

กรุงเทพมหานคร มีความลาดชันของพ้ืนที่ความลาดชัน 0-2 เปอร์เซ็นต์มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 90.53
ของพ้ืนที่จังหวัด ลักษณะพ้ืนที่ราบเรียบหรือค่อนข้างราบเรียบ  

รองลงมาอันดับที่ 2 ได้แก่ พ้ืนที่ความลาดชัน 2-5 เปอร์เซ็นต์ คิดเป็นร้อยละ 6.47 ของพ้ืนที่จังหวัด 
ลักษณะพ้ืนที่เป็นลูกคลื่นลอนลาด มีความลาดชันเล็กน้อย 

อันดับที่ 3 ได้แก่ พ้ืนที่ความลาดชัน 5-12 เปอร์เซ็นต์ คิดเป็นร้อยละ 3.00 ของพ้ืนที่จังหวัด 
ลักษณะพ้ืนที่เป็นลูกคลื่นลอนลาดเล็กน้อย มีความลาดชันน้อยมาก 
 
4.2 ข้อเสนอแนะ 

ปัจจุบันกรุงเทพมหานคร มีการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิประเทศอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลง
อันเกิดจากการใช้ประโยชน์ที่ดิน เพ่ือเกษตรกรรม การตั้งถิ่นฐาน การส่งเสริมเศรษฐกิจ การพัฒนาเมือง และ
การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน เป็นต้น ส่งผลให้เกิดกิจกรรมต่าง ๆ บนพ้ืนผิวภูมิประเทศ ซึ่งบางกิจกรรมอาจก่อให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงลักษณะทางกายภาพของพ้ืนผิวภูมิประเทศ   

ดังนั้น การน าข้อมูลเชิงพ้ืนที่และแผนที่แสดงความลาดชันของพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร ภายใต้
โครงการจัดท าแผนที่แสดงความลาดชันของพ้ืนที่เพ่ือการพัฒนาที่ดิน ไปใช้ประโยชน์ในด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
จ าเป็นต้องส ารวจรังวัดภาคพ้ืนดินหรือใช้ข้อมูลจากแหล่งอ่ืนที่มีความละเอียดถูกต้องมากกว่า โดยเฉพาะ
บริเวณที่มีการเปลี่ยนแปลงลักษณะทางกายภาพและความลาดชันของพ้ืนที่ เพ่ือให้ได้ข้อมูลพ้ืนที่ที่มีความ
ถูกต้องแม่นย าและเป็นปัจจุบัน 
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ภาคผนวก 1 
แผนที่แสดงความลาดชันของพื้นที่กรุงเทพมหานคร 
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ภาคผนวก 2 
กลุ่มชุดดินกรุงเทพมหานคร 
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กลุ่มชุดดินกรุงเทพมหานคร 
กองส ารวจดินและวิจัยทรัพยากรดิน กรมพัฒนาท่ีดิน ได้แบ่งกลุ่มชุดดินประเทศไทยเป็น 62 

กลุ่มชุดดิน โดยกรุงเทพมหานคร ม ี5 กลุ่มชุดดิน ได้แก่  
กลุ่มชุดดินท่ี 2 เป็นกลุ่มชุดดินท่ีมีเนื้อดินเป็นดินเหนียว ดินบนมีสีเทาหรือเทาแก่ ดินล่างมีสีเทา

จุดประสีน้ าตาลและสีเหลืองหรือสีแดง พบตามท่ีราบลุ่มภาคกลางเป็นส่วนใหญ่ มีการระบายน้ าเลว ดินมีความ
อุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติปานกลาง ชุดดินท่ีอยู่ในกลุ่มนี้ ได้แก่ ชุดดินบางเขน และชุดดินบางน้ าเปรี้ยว  

กลุ่มชุดดินท่ี 3 เป็นกลุ่มชุดดินท่ีมีเนื้อดินเป็นพวกดินเหนียว ดินบนเป็นสีเทาเข้ม สีน้ าตาลปน
เทาเข้ม ดินล่าง เป็นสีเทาหรือน้ าตาลอ่อน มีจุดประสีน้ าตาลแก่ สีน้ าตาลปนเหลือง สีแดงปนเหลือง พบตาม  
ท่ีราบลุ่มหรือท่ีราบเรียบ ฤดูแล้งดินแห้งแตกระแหงเป็นร่องกว้างลึก ถ้าพบบริเวณชายฝ่ังทะเล มักมีเปลือกหอย
อยู่ในดินช้ันล่าง ดินมีความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติปานกลาง ชุดดินท่ีอยู่ในกลุ่มนี้ ได้แก่ ชุดดินบางกอก ชุดดิน
บางเลน ชุดดินฉะเชิงเทรา และชุดดินสมุทรปราการ 

กลุ่มชุดดินท่ี 8 เป็นกลุ่มชุดดินท่ีมีเนื้อดินเป็นพวกดินเหนียว ดินบนมีลักษณะการทับถมเป็นช้ัน ๆ 
ของดินและอินทรียวัตถท่ีุได้จากการขุดลอกร่องน้ า ดินล่างมีสีเทา บางแห่งมีเปลือกหอยปะปนอยู่ด้วย พบบริเวณ
ท่ีราบลุ่มชายฝ่ังทะเล ดินมีความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติปานกลางถึงสูง ดินท่ีมีการระบายน้ าเลวถึงเลวมาก 
มีความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติต่ า ชุดดินท่ีอยู่ในกลุ่มนี้ ได้แก่ ชุดดินสมุทรสงคราม และชุดดินธนบุรี 

กลุ่มชุดดินที่ 11 เป็นกลุ่มชุดดินท่ีมีเนื้อดินเป็นพวกดินเหนียว ดินบนมีสีด าหรือเทาแก่ ดินล่าง
มีสีเทาและมีจุดประสีน้ าตาล สีเหลือง หรือสีแดงปะปนอยู่เป็นจ านวนมากในช่วงดินล่างตอนบน และพบจุดประ
สีเหลือง พบบริเวณท่ีราบตามชายฝ่ังทะเลหรือท่ีราบลุ่มภาคกลาง มีการระบายน้ าเลว ดินมีความอุดมสมบูรณ์
ค่อนข้างต่ า ชุดดินท่ีอยู่ในกลุ่มนี้ ได้แก่ ชุดดินดอนเมือง ชุดดินรังสิต และชุดดินธัญบุรี 

กลุ่มชุดดินที ่12 เป็นกลุ่มชุดดินท่ีมีเนื้อดินเป็นดินเหนียวหรือดินร่วนเหนียวปนทรายแป้ง แต่มี
ลักษณะเป็นดินเลน ดินบนมีสีด าปนเทา มีจุดประสีน้ าตาลเล็กน้อย ส่วนดินล่างเป็นดินเลนสีเทาแก่ หรือสีเทา
ปนเขียว พบบริเวณท่ีราบน้ าทะเลท่วมถึง และบริเวณชะวากทะเลเป็นดินลึก มีการระบายน้ าเลวมาก  ดินมี
ความอุดมสมบูรณ์สูง ชุดดินท่ีอยู่ในกลุ่มนี้ ได้แก่ ชุดดินท่าจีน 
 
ชุดดินที่ส าคัญของกรุงเทพมหานคร 

ชุดดินฉะเชิงเทรา (Chachoengsao Series: Cc) กลุ่มชุดดินที่ 3 
เกิดจากตะกอนน้ ากร่อยพามาทับถมอยู่บนที่ราบลุ่มน้ าทะเลเคยท่วมถึง  สภาพพื้นที่ราบเรียบ

ถึงค่อนข้างราบราบเรียบ มีความลาดชัน 0-1 เปอร์เซ็นต์ การระบายน้ าเลว การไหลบ่าของน้ าบนผิวดินช้า 
ชุดดินบางกอก (Bangkok Series: Bk) กลุ่มชุดดินที่ 3 
เกิดจากตะกอนตะกอนน้ าทะเลผสมกับตะกอนล าน้ า ซึ่งพัฒนาในสภาพน้ ากร่อย  สภาพพื้นท่ี

ราบเรียบ มีความลาดชัน 0-1 เปอร์เซ็นต์ การระบายน้ าเลว การไหลบ่าของน้ าบนผิวดินช้า  
ชุดดินธนบุรี (Thon Buri series: Tb) กลุ่มชุดดินที่ 8 
เกิดจากท่ีมีการยกร่อง เนื้อดินเป็นดินเหนียว ดินบนมีลักษณะการทับถมเป็นช้ันๆ ของดิน และ

อินทรียวัตถุ ท่ีได้จากการขุดลอกร่องน้ า ดินล่างมีสีเทา บางแห่งมีเปลือกหอยปนอยู่ 
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