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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 
จังหวัดนครนายก 

 
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     
หรือโครงการ MOAC ซึ่งอยู่ภายใต้การก ากับ ดูแล และให้บริการของกรมพัฒนาท่ีดิน โดยจ าแนกความลาดชัน
ของพื้นท่ี ตามหลักเกณฑ์การส ารวจออกแบบงานจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ า และการส ารวจและจัดท าแผนท่ีดิน 
พร้อมท้ังจัดท าข้อมูลเชิงพื้นท่ีและแผนท่ีแสดงความลาดชันของพื้นท่ี จังหวัดนครนายก ในระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์ (Geographic Information System: GIS) ส าหรับหน่วยงานภายในกรมพัฒนาท่ีดินใช้เป็นข้อมูล
เชิงพื้นท่ีพื้นฐานเพื่อการพัฒนาท่ีดิน ท้ังในด้านการส ารวจออกแบบระบบอนุรักษ์ดินและน้ า การส ารวจและ
วิเคราะห์ดิน การพัฒนาแหล่งน้ า การวางแผนการใช้ท่ีดิน การประเมินความสามารถในการกักเก็บน้ า  และ
อัตราการชะล้างพังทลายของดิน รวมถึงการส ารวจออกแบบระบบโครงสร้างพื้นฐานต่าง ๆ ของกรมพัฒนาท่ีดิน 
ตลอดจนให้บริการแก่หน่วยงานภายนอก ท้ังภาครัฐ เอกชน และประชาชน ท่ีสนใจต้องการน าข้อมูลเชิงพื้นท่ี
และแผนท่ีแสดงความลาดชันของพื้นท่ี ไปใช้ประโยชน์ในการด าเนินงานตามแผนงานโครงการต่าง ๆ หรือ
ใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาตัดสินใจ การวางแผนการด าเนินงานด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม การพัฒนาพื้นที่ การบริหารจัดการน้ า การป้องกันและบรรเทาภัยทางธรรมชาติ และ 
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานท่ีเกี่ยวข้อง ให้เป็นไปอย่างถูกต้อง เหมาะสม ตามหลักวิชาการ สอดคล้องกับ
สภาพความเป็นจริงของพื้นท่ี และมีมาตรฐานเดียวกัน  
 
1.2 วัตถุประสงค ์

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

1.2.2 เพื ่อจัดท าข้อมูลเชิงพื ้นที่และแผนที่แสดงความลาดชันของพื้ นที่จังหวัดนครนายก 
ด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ พร้อมจัดท ารายงานโครงการจัดท าแผนท่ีแสดงความลาดชันของพื้นท่ีเพื่อการ
พัฒนาท่ีดิน จังหวัดนครนายก 
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1.3 ประโยชน์ที่จะได้รับ  
กรมพัฒนาท่ีดินและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ท้ังภาครัฐ เอกชน และประชาชน มีข้อมูลเชิงพื้นท่ี  

และแผนท่ีแสดงความลาดชันของพื้นท่ีจังหวัดนครนายก ในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ท่ีเป็นมาตรฐาน
เดียวกัน รวมท้ังรายงานโครงการจัดท าแผนท่ีแสดงความลาดชันของพื้นท่ีเพื่อการพัฒนาท่ีดินจังหวัดนครนายก 
ส าหรับน าไปใช้ประโยชน์ในการด าเนินงานด้านการพัฒนาท่ีดิน ตามแผนงานโครงการต่าง ๆ หรือใช้เป็นข้อมูล
ประกอบการพิจารณาตัดสินใจ การวางแผนการด าเนินงาน ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม การพัฒนาพื้นท่ี การบริหารจัดการน้ า การป้องกันและบรรเทาภัยทางธรรมชาติ และการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้อง ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้อง เหมาะสม ตามหลักวิชาการ 
สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงของพื้นท่ี  

 
1.4 ข้อจ ากัดโครงการ 

1.4.1 วิเคราะห์และจ าแนกความลาดชันของพื้นท่ีจังหวัดนครนายก จากข้อมูลแบบจ าลอง
ระดับสูงเชิงเลข มาตราส่วน 1: 4,000 ด้วยโปรแกรมสารสนเทศภูมิศาสตร์ ตามหลักเกณฑ์การจ าแนกความ
ลาดชันของพื้นท่ีเพื่อการพัฒนาท่ีดินและการอนุรักษ์ดินและน้ า ของกรมพัฒนาท่ีดิน  

1.4.2 ขอบเขตของพื้นท่ีจังหวัดนครนายก ใช้ข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ขอบเขตการปกครอง 
เขตจังหวัด เขตอ าเภอ และเขตต าบล ของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ซึ่งปรับปรุงเมื่อ ปี พ.ศ.2556  

1.4.3 ข้อมูลด้านสถิติของพื้นท่ีจังหวัดนครนายก 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) ดังนั้นแผนท่ี รายงาน และข้อมูลความลาดชันของพื้นท่ี 
ที่จัดท าขึ้นภายใต้โครงการจัดท าแผนท่ีแสดงความลาดชันของพื้นท่ีเพื่อการพัฒนาท่ีดินนี้ จะมีความถูกต้อง
สอดคล้องกับสภาพพื้นท่ีท่ีเป็นอยู่ในช่วงเวลาของโครงการ MOAC (ระหว่าง ปี พ.ศ.2545–2549) 

1.4.5 การวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินและการเปลี่ยนแปลงลักษณะทางกายภาพ 
ของพื้นท่ีจังหวัดนครนายก ใช้วิธีการสังเคราะห์และเปรียบเทียบข้อมูลสภาพพื้นท่ีและการใช้ท่ีดิน ท่ีได้จากการ
อ่านแปลภาพถ่ายออร์โธสีเชิงเลข มาตราส่วน 1: 4,000 ซึ่งบันทึกภาพระหว่าง ปี พ.ศ.2545–2549 กับข้อมูล
สภาพการใช้ท่ีดิน ซึ่งส ารวจและจัดท าโดยกองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน ร่วมกับข้อมูลการส ารวจ ใน
ภูมิประเทศ  

1.4.6 ความถูกต้องเชิงพื้นท่ีของแผนท่ีและช้ันข้อมูลความลาดชันของพื้นท่ีจังหวัดนครนายก 
อ้างอิงตามมาตรฐานแผนท่ีของข้อมูลแบบจ าลองระดับสูงเชิงเลข มาตราส่วน 1: 4,000 ซึ่งเป็นฐานข้อมูลหลัก 
ในการวิเคราะห์และจ าแนกความลาดชันของพื้นท่ี ภายใต้โครงการจัดท าแผนท่ีแสดงความลาดชันของพื้นท่ี 
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 าแผนท่ีและ
การจัดท าข้อมูลความลาดชันของพื้นท่ีในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์และรายงานผลการด าเนินงาน 

1.5.2 จังหวัดนครนายก เป็นพื้นท่ีด าเนินการส ารวจและเก็บรวบรวมข้อมูลพื้นฐานต่าง ๆ เช่น 
ลักษณะภูมิประเทศ สภาพการใช้ท่ีดิน และลักษณะการเปล่ียนแปลงทางกายภาพของพื้นท่ีท่ีอาจส่งผลกระทบ
ต่อความลาดชันของพื้นท่ี ณ ช่วงเวลาท่ีส ารวจ 
 
1.6 ระยะเวลาด าเนินงาน 

ตุลาคม พ.ศ.2561 – มีนาคม พ.ศ.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 ขั้นตอนการด าเนินงาน 
1.8.1 ศึกษาและรวบรวมแผนท่ี ข้อมูลทางแผนท่ีและข้อมูลพื้นฐานของจังหวัดนครนายก ดังนี้  

1) ข้อมูลพื้นฐานของจังหวัดนครนายก ส าหรับใช้เป็นข้อมูลประกอบการจัดท ารายงาน
โครงการจัดท าแผนท่ีแสดงความลาดชันของพื้นท่ีเพื่อการพัฒนาท่ีดินจังหวัดนครนายก ได้แก่ 

1.1) ข้อมูลและแผนท่ีธรณีวิทยาจังหวัดนครนายก มาตราส่วน 1: 250,000 จัดท าเมื่อ 
ปี พ.ศ.2557 โดยกรมทรัพยากรธรณี 

1.2) ข้อมูลสภาพภูมิอากาศจังหวัดนครนายก จากศูนย์ภูมิอากาศ ส านักพัฒนา
อุตุนิยมวิทยา กรมอุตุนิยมวิทยา  

1.3) ข้อมูลสภาพเศรษฐกิจและสังคม จากส านักงานคลังจังหวัดนครนายกและ
ส านักงานสถิติแห่งชาติ 

1.4) ข้อมูลทรัพยากรธรรมชาติของจังหวัดนครนายก ได้แก่ ข้อมูลทรัพยากรดิน ข้อมูล
ทรัพยากรน้ า และข้อมูลทรัพยากรป่าไม้ จากหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

2) แผนที่และข้อมูลภูมิสารสนเทศของจังหวัดนครนายก ส าหรับใช้ในการวิเคราะห์
ความลาดชันและจัดท าแผนท่ีแสดงความลาดชันของพื้นท่ีจังหวัดนครนายก ได้แก่ 

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

2.3) แผนท่ีสภาพการใช้ท่ีดินจังหวัดนครนายก ปี พ.ศ.2558 มาตราส่วน 1: 25,000 
ส ารวจและจัดท าโดยกองนโยบายและแผนการใช้ท่ีดิน กรมพัฒนาท่ีดิน 

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

2.5) แบบจ าลองระดับสูงเชิงเลข มาตราส่วน 1:4 ,000 โครงการจัดท าแผนที่เพื่อ
การบริหารทรัพยากรธรรมชาติและทรัพย์สินของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ครอบคลุมพื้นท่ีจังหวัดนครนายก 

2.6) เส้นช้ันความสูงเชิงเลข มาตราส่วน 1: 4 ,000 โครงการจัดท าแผนท่ีเพื่อการ
บริหารทรัพยากรธรรมชาติและทรัพย์สินของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ครอบคลุมพื้นท่ีจังหวัดนครนายก 

1.8.2 น าเข้าข้อมูลและจัดการข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ ท่ีน ามาใช้ในการวิเคราะห์และจ าแนก
ความลาดชัน พร้อมท้ังจัดท าแผนท่ีแสดงความลาดชันของพื้นท่ีจังหวัดนครนายก 

1) ตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลแบบจ าลองระดับสูงเชิงเลข ให้ถูกต้อง สมบูรณ์ ครบถ้วน
ด้วยโปรแกรมระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์   

2) เช่ือมต่อ (Mosaic) ข้อมูลแบบจ าลองระดับสูงเชิงเลข ให้เป็นข้อมูลท่ีต่อเนื่องกันด้วย
โปรแกรมระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์  

ข้อมูลแบบจ าลองระดับสูงเชิงเลข เป็นข้อมูลโครงสร้างแบบแรสเตอร์ (Raster) จัดเก็บ 
ในรูปของไฟล์ภาพเชิงเลข ขนาดระวาง มาตราส่วน 1: 4,000 ครอบคลุมพื้นท่ี 2x2 ตารางกิโลเมตร ต่อ 1 ระวาง 
จ านวนท้ังส้ิน 1,300 ระวาง 

1.8.3 วิเคราะห์และจ าแนกความลาดชันของพื้นท่ีจังหวัดนครนายก 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 วิเคราะห์การเปล่ียนแปลงสภาพการใช้ท่ีดินและลักษณะทางกายภาพ ท่ีอาจมีผลกระทบ
ต่อความลาดชันของพื้นท่ีจังหวัดนครนายก โดยวิธีการซ้อนทับข้อมูลเชิงพื้นท่ี ด้วยโปรแกรมสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์  

1.8.6 ส ารวจและเก็บรวบรวมข้อมูลพื้นท่ีท่ีมีการเปล่ียนแปลงความลาดชันของพื้นท่ีไปจากเดิม 
1.8.7 จัดท าและปรับปรุงข้อมูลความลาดชันของพื้นท่ีให้สอดคล้องกับสภาพพื้นท่ีในปัจจุบัน 
1.8.8 จัดท าแผนท่ีและรายงาน โครงการจัดท าแผนท่ีแสดงความลาดชันของพื้นท่ีเพื่อการพัฒนาท่ีดิน

จังหวัดนครนายก 
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1.9 หน่วยงานที่จัดท าข้อมูล 
กลุ่มจัดการและบริการแผนท่ีและข้อมูลทางแผนท่ี 
ส านักเทคโนโลยีการส ารวจและท าแผนท่ี  
กรมพัฒนาท่ีดิน 
 



 

 

บทท่ี 2 
 

ข้อมูลพ้ืนฐานจังหวัดนครนายก 
 

2.1 ประวัติความเป็นมา  
จังหวัดนครนายก ยังไม่มีหลักฐานยืนยันแน่ชัดว่าสร้างขึ้นในสมัยใด แต่จากการท่ีกรมศิลปากรได้

ท าการขุดค้นตัวเมืองเก่าท่ีต าบลดงละคร (เมืองลับแล) อ าเภอเมืองนครนายก เมื่อปี พ.ศ.2517 พอจะสรุปได้ว่า
จังหวัดนครนายก เป็นเมืองเก่าแก่กว่า 900 ปีมาแล้ว มีปรากฏขึ้นในสมัยทวารวดี เป็นตัวเมืองรูปทรงกลมท่ี
ต้ังอยู่บนท่ีสูงมีลักษณะเป็นเกาะกลางทุ่ง มีคันดินสูงล้อมรอบ ด้านนอกคันดินมีคูน้ าล้อมรอบอีกช้ันหนึ่ง มี
ประตูเข้าออก 4 ประตู โดยอาจมีพัฒนาการและอายุร่วมสมัยกับเมืองศรีมโหสถ ในจังหวัดปราจีนบุรีและเมือง
พระรถในจังหวัดชลบุรี จากหลักฐานทางประวัติศาสตร์ยังพบว่าเมื่อต้ังกรุงสุโขทัยเป็นราชธานี เมืองนครนายก
เป็นเมืองหน้าด่าน หรือ เมืองปราการ ต้ังแต่สมัยพระรามาธิบดีท่ี 1 (พระเจ้าอู่ทอง) เป็นต้นมา ซึ่งต่อมาในสมัย
สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ ได้ท าการปรับปรุงการปกครองยกเลิกเมืองหน้าด่านจัดต้ัง เป็นหัวเมืองช้ันในและ
ก าหนดให้หัวเมืองช้ันในเป็นเมืองช้ันจัตวาสืบต่อมาจนถึงสมัยรัชกาลท่ี 1 ถึงรัชกาลท่ี 3 ต่อมา ปี พ.ศ.2437 ในสมัย
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลท่ี ๕) ทรงปฏิรูปการปกครอง เรียกว่า “การปกครองมณฑล
เทศาภิบาล” โดยเมืองนครนายกอยู่ภายใต้การปกครองของมณฑลปราจีนบุรี จนถึง ปี พ.ศ.2445 ทรงยกเลิก
ธรรมเนียมการมีเจ้าครองเมืองและให้มีต าแหน่งผู้ว่าราชการเมืองขึ้นแทน ต่อมา ปี พ.ศ.2476 จัดระเบียบ
ราชการบริหารส่วนภูมิภาคออกเป็นจังหวัดและอ าเภอจนถึง ปี พ.ศ.2486 ทางราชการ ได้ยุบจังหวัดนครนายก
ไปรวมกับจังหวัดปราจีนบุรีและจังหวัดสระบุรี  หลังจากนั้น  วันท่ี ๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๘๙ ได้มี
พระราชบัญญัติจัดต้ังจังหวัดนครนายก พุทธศักราช ๒๔๘๙ มาตรา ๖ ก าหนดให้แยกอ าเภอนครนายก อ าเภอ
องครักษ์ และอ าเภอปากพลี ออกจากการปกครองของจังหวัดปราจีนบุรี และให้แยกอ าเภอบ้านนา ออกจาก
การปกครองของจังหวัดสระบุรี จัดต้ังเป็นจังหวัดข้ึน เรียกว่า จังหวัดนครนายก  

ค าขวัญประจ าจังหวัดนครนายก คือ “นครนายก เมืองในฝันท่ีใกล้กรุง ภูเขางาม น้ าตกสวย รวย
ธรรมชาติ ปราศจากมลพิษ” 
 
2.2 ลกัษณะทางภูมิศาสตร์  

2.2.1 ที่ตั้งและอาณาเขต จังหวัดนครนายก มีต าแหน่งทางภูมิศาสตร์ใน เขตภาคกลาง   
ตอนกลางของประ เทศไทย  ตามการแบ่ง ภูม ิภาคประ เทศ ไทยโดย ใช ้เกณฑ์ ด้านภูมิศาสตร์ขอ ง
ราชบัณฑิตยสถาน ซึ่งจากการค านวณเนื้อท่ีด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ พบว่าจังหวัดนครนายก 
มีเนื้อท่ี 2,141.23 ตารางกิโลเมตร หรือ 1,338,269 ไร่ ต้ังอยู่ระหว่าง พิกัดเหนือ 1,544,240 เมตร ถึง 
1,605,660 เมตร หรือ ละติจูด 13 องศา 57 ลิปดา 39 พิลิปดา ถึง 14 องศา 30 ลิปดา 46 พิลิปดา และ พิกัด
ตะวันออก 706,540 เมตร ถึง 770,270 เมตร หรือ ลองจิจูด 100  องศา 54 ลิปดา 49 ฟิลิปดา ถึง 101 
องศา 30 ลิปดา 19 พิลิปดา โดยมีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดใกล้เคียง ดังนี้ 
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ทิศเหนือ ติดต่อกับ  อ าเภอวิหารแดง อ าเภอแก่งคอย และอ าเภอมวกเหล็ก  
   จังหวัดสระบุรี 
  อ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา   
ทิศใต้ ติดต่อกับ อ าเภอบางน้ าเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา 
  อ าเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี 
ทิศตะวันออก  ติดต่อกับ  อ าเภอเมือง และอ าเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี 
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ  อ าเภอหนองเสือ อ าเภอธัญบุรี และอ าเภอล าลูกกา  
  จังหวัดปทุมธานี 

 
 

ภาพประกอบท่ี 2-1 แผนท่ีภูมิประเทศแสดงท่ีต้ังและอาณาเขตจังหวัดนครนายก (กรมการปกครอง, 2556) 



8 

 

2.2.2 สภาพภูมิประเทศ จังหวัดนครนายก ส่วนใหญ่เป็นพื้นท่ีราบ โดยเฉพาะพื้นท่ีตอนกลาง
และตอนใต้ของจังหวัด เป็นท่ีราบกว้างใหญ่ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของท่ีราบสามเหล่ียมลุ่มแม่น้ าเจ้าพระยา หรือท่ี
เรียกว่า “ท่ีราบกรุงเทพ” ส่วนทางตอนเหนือและด้านทิศตะวันออกเป็นภูเขาสูงชัน มีเทือกเขาติดต่อกับ
เทือกเขาดงพญาเย็น มียอดเขาสูงท่ีสุดของจังหวัด คือ ยอดเขาเขียว มีความสูงจากระดับทะเลปานกลาง 1,351 
เมตร  

 

 
 
ภาพประกอบท่ี 2-2  สภาพภูมิประเทศจังหวัดนครนายก 
 

2.2.3 ลักษณะทางธรณีวิทยา จากการศึกษาข้อมูลด้านธรณีวิทยาของกรมทรัพยากรธรณี พบว่า 
พื้นท่ีจังหวัดนครนายก ประกอบด้วยพื้นท่ีภูเขาและพื้นท่ีราบลุ่ม โดยพื้นท่ีภูเขาประกอบด้วย หินภูเขาไฟซึ่งเป็น
ส่วนหนึ่งของแนวหินภูเขาไฟขอบท่ีราบสูงโคราช มีอายุการเกิดช่วงยุคเพอร์เมียนไทรแอสซิก (286-210 ล้านปีก่อน) 
หินช้ันท่ีพบเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มหินโคราช ได้แก่ หมวดหินภูกระดึงยุคจูแรสซิก (210-140 ล้านปีก่อน) และ
หมวดหินพระวิหารยุคจูแรสซิก-ครีเทเชียส (210-66.4 ล้านปีก่อน) และพื้นท่ีราบลุ่มถูกปกคลุมด้วยตะกอนร่วน
ยุคควอเทอร์นารี (1.6-0.01 ล้านปี) ส่วนล าดับช้ันหินท่ีพบเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มหินโคราช (Khorat Group) 
ซึ่งเป็นกลุ่มหินตะกอนสีแดงท่ีเกิดจากการสะสมตัวบนภาคพื้นทวีปในมหายุคมีโซโซอิก  โดยส่วนใหญ่
ประกอบด้วย หินทราย หินทรายแป้ง และหินดินดาน ช้ันหินเอียงเทน้อยเฉล่ียประมาณ 10 องศา พบแผ่กระจาย
กว้างขวางบริเวณท่ีราบสูงโคราช ส าหรับหมวดหินย่อยของกลุ่มหินโคราชพบเพียง 2 หมวดหิน ได้แก่ หมวดหิน
ภูกระดึง และหมวดหินพระวิหาร แผ่กระจายตัวในพื้นท่ีภูเขาบริเวณด้านเหนือและด้านตะวันออกเฉียงเหนือ
ของอ าเภอบ้านนา อ าเภอเมือง และอ าเภอปากพล 
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 2.2.4 สภาพภูมิอากาศ จากข้อมูลสภาพอากาศจังหวัดนครนายก ของศูนย์ภูมิอากาศ ส านักพัฒนา
อุตุนิยมวิทยา กรมอุตุนิยมวิทยา ซึ่งได้รวบรวมข้อมูลสถิติข้อมูลภูมิอากาศต้ังแต่ ปี พ.ศ.2494-2559 และจัดท าไว้ 
เมื่อเดือนมิถุนายน 2560 พบว่า สภาพอากาศของจังหวัดนครนายก ขึ้นอยู่กับอิทธิพลของลมมรสุม 2 ชนิด คือ 
1) ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือท่ีพัดปกคลุมต้ังแต่ประมาณกลางเดือนตุลาคมถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์ ลมนี้
พัดพาความหนาวเย็นจากประเทศจีนเข้ามาสู่ประเทศไทยในฤดูหนาว ท าให้จังหวัดนครนายกประสบกับสภาวะ
อากาศหนาวเย็นและแห้งแล้ง และ 2) ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ซึ่งพัดปกคลุมช่วงฤดูฝนประมาณกลางเดือน
พฤษภาคมถึงกลางเดือนตุลาคม ซึ่งพัดจากทิศตะวันตกเฉียงใต้เป็นส่ว นใหญ่และเป็นลมที่พัดผ่านทะเล 
น าความช้ืนและไอน้ าเข้าสู่จังหวัด ท าให้อากาศชุ่มช้ืนและมีฝนโดยท่ัวไป ดังนี้ 
 1) ฤดูกาล พิจารณาตามลักษณะของลมฟ้าอากาศของประเทศไทย จังหวัดนครนายก 
แบ่งฤดูออกเป็น 3 ฤดู ดังนี้  
 1.1) ฤดูร้อน เริ่มต้ังแต่กลางเดือนกุมภาพันธ์และกลางเดือนพฤษภาคม ระยะนี้อาจจะมี
อากาศร้อนอบอ้าว โดยเฉพาะเดือนเมษายนเป็นเดือนท่ีมีอากาศร้อนอบอ้าวมากท่ีสุดในรอบปี 
 1.2) ฤดูฝน เริ่มต้ังแต่ประมาณกลางเดือนพฤษภาคมถึงกลางเดือนตุลาคม เป็นช่วงท่ีลมมรสุม
ตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมประเทศไทย ซึ่งจะน าความชื้นจากทะเลอันดามันพัดผ่านอ่าวไทยเข้า สู่  
ภาคตะวันออก ท าให้อากาศจะชุ่มช้ืนและมีฝนตกชุกท่ัวไป  
 1.3) ฤดูหนาว เริ่มต้ังแต่กลางเดือนตุลาคมถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์ ซึ่งเป็นช่วงของลมมรสุม
ตะวันออกเฉียงเหนือ และบริเวณความกดอากาศสูงจากประเทศจีนท่ีมีคุณสมบัติเย็นและแห้งจะแผ่ลงมาปกคลุม
ประเทศไทยในช่วงนี้ แต่ในบางปีฤดูหนาวของจังหวัดนครนายกอาจล่าช้าไปบ้าง ท้ังนี้ขึ้นอยู่กับอิทธิพลของ
ความกดอากาศสูงจากประเทศจีน ถ้าความกดอากาศสูงจากประเทศจีนแผ่ลงมาช้าอากาศก็จะหนาวเย็นช้า 
ซึ่งฤดูหนาวอาจจะเริ่มในราวเดือนพฤศจิกายน 
 2) อุณหภูมิ เนื่องจากจังหวัดนครนายกเป็นจังหวัดหนึ่งในภาคตะวันออกที่อยู่ลึกเข้าไปในแผ่นดิน
จึงมีอากาศร้อนมากกว่าจังหวัดท่ีอยู่บริเวณชายฝ่ังและในฤดูหนาวก็มีอากาศหนาวมากกว่าเช่นกัน โดยมี
อุณหภูมิเฉล่ียตลอดท้ังปี 28.3 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุดเฉล่ีย 33.9 องศาเซลเซียส ส าหรับอุณหภูมิต่ าสุด
เฉล่ีย 23.8 องศาเซลเซียส 
 3) ปริมาณน้ าฝน จากข้อมูลปริมาณฝนเฉลี่ยของสถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดนครนายก 
ระหว่าง ปี พ.ศ.2550-2558 พบว่า ปริมาณฝนเฉล่ีย รอบ 9 ปี ประมาณ 1,431 มิลลิเมตร โดยมีวันจ านวนฝนตก
เฉล่ียประมาณ 136 วัน/ปี  
 
2.3 สภาพเศรษฐกิจและสังคม  

2.3.1 การปกครอง จังหวัดนครนายก แบ่งหน่วยการปกครองออกเป็น 4 อ าเภอ 41 ต าบล 
408 หมู ่บ้าน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่น 45 แห่ง ประกอบด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัด 1 แห่ง 
เทศบาลเมือง 1 แห่ง เทศบาลต าบล 5 แห่ง และองค์การบริหารส่วนต าบล 39 แห่ง 
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2.3.2 ประชากรและอาชีพ  จากข้อมูลสถิติของกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทย ณ วันท่ี 31 
ธันวาคม ปี พ.ศ.2561 พบว่า จังหวัดนครนายกมีจ านวนประชากรท้ังหมด 260,093 คน โดยเป็นประชากรชาย 
128,593 คน หรือร้อยละ 49.44 ของจ านวนประชากรท้ังหมด ประชากรหญิง 131,500 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 
50.65 ของประชากรท้ังหมด โดยประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม และการเลี้ยงสัตว์ 
พืชเศรษฐกิจท่ีส าคัญ ประกอบด้วย ข้าว ไม้ยืนต้น เช่น มะยงชิด-มะปรางหวาน และไม้ดอกไม้ประดับ 

2.3.3 สภาพทั่วไปด้านเศรษฐกิจ จากข้อมูลส านักงานคลังของจังหวัดนครนายก พบว่า ผลิตภัณฑ์
มวลรวม (Gross Provincial Products : GPP) ของจังหวัดนครนายก ปี พ.ศ.2558 มีมูลค่า 27,446 ล้านบาท 
มีสัดส่วนสาขาการผลิต แยกเป็นภาคการเกษตร 5,737 ล้านบาท นอกภาคการเกษตร 21,709 ล้านบาท 
รายได้เฉล่ียต่อหัว 102,052 บาท/คน/ปี  
 

2.4 ทรัพยากรธรรมชาติ 
  2.4.1 ทรัพยากรดิน จากการศึกษาการจ าแนกดินท่ัวประเทศไทย มาตราส่วน 1: 50,000 ของ
กรมพัฒนาท่ีดิน ซึ่งจ าแนกตามลักษณะ สมบัติ และศักยภาพในการเพาะปลูกของดิน รวมถึงการจัดการดินท่ี
คล้ายคลึงกันรวมไว้เป็นกลุ่มเดียวกัน พบว่า จ าแนกดินได้ 62 กลุ่มชุดดิน โดยจังหวัดนครนายก จ าแนกดินได้ 
12 กลุ่มชุดดิน ดังภาคผนวกท่ี 2 ต่อมากองส ารวจดินและวิจัยทรัพยากรดิน ได้ท าการส ารวจ จ าแนกดิน และ
จัดท าแผนท่ีทรัพยากรดิน มาตราส่วน 1: 25,000 โดยมีหน่วยแผนท่ีอยู่ในระดับชุดดิน ซึ่งจากการศึกษาแผนท่ี
ชุดดินและรายงานการส ารวจทรัพยากรดินจังหวัดนครนายก ข้อมูลระดับชุดดิน พบว่า จังหวัดนครนายก 
จ าแนกดินได้ 13 ชุดดิน ได้แก่ ชุดดินบางน้ าเปรี้ยว ชุดดินดอนไร่ ชุดดินหินกอง ชุดดินกบิณทร์บุรี ชุดดิน
ก าแพงเพชร ชุดดินมหาโพธิ์ ชุดดินม่วงค่อม ชุดดินองครักษ์ ชุดดินไพศาลี ชุดดินปักธงชัย ชุดดินรังสิต ชุดดิน
วังน้ าเขียว หน่วยเชิงซ้อนของชุดดินวังน้ าเขียวและท่ีดินหินพื้นโผล่ และท่ีลาดชันเชิงซ้อน 
   

 
ภาพประกอบท่ี 2-3  แผนท่ีชุดดินจังหวัดนครนายก (กองส ารวจดินและวิจัยทรัพยากรดิน, 2559) 
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 2.4.2 ทรัพยากรน้ า จังหวัดนครนายกมีแหล่งน้ าธรรมชาติท่ีส าคัญ ดังนี้ 
 1) แม่น้ าบางปลากด เกิดจากล าน้ าเล็ก ๆ สองสายใน อ าเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี คือ 
ล าน้ านอก และล าน้ าใน ไหลผ่าน ต าบลบางปลากด อ าเภอองครักษ์ ไปสบกับแม่น้ านครนายก ท่ีอ าเภอองครักษ์ 
ในฤดูแล้งมีปริมาณน้ าน้อย 
 2) แม่น้ านครนายก เป็นแม่น้ าสายส าคัญ มีต้นน้ าจากภูเขาในเขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ 
อ าเภอปากพลี จังหวัดนครนายก ไหลผ่านน้ าตกเหวนรก ซึ่งในช่วงต้นน้ ามีช่ือเรียกว่า"คลองท่าด่าน"ถูกกั้น โดย
เขื่อนขุนด่านปราการชล นอกจากนี้แม่น้ านครนายกยังเป็นเส้นแบ่งระหว่างอ าเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก และ
อ าเภอบางน้ าเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา และอ าเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี สุดท้ายจึงไหลไปบรรจบกับ
แม่น้ าปราจีนบุรีท่ีปากน้ าโยธะกาเป็นแม่น้ าบางปะกง 

2.4.3 ทรัพยากรป่าไม้ จากการศึกษาข้อมูลสภาพพื้นท่ีป่าไม้ของประเทศไทย ปี พ.ศ.2559-2560 
ของส านักงานการใช้ท่ีดินป่าไม้ กรมป่าไม้ พบว่าจังหวัดนครนายก มีพื้นท่ีป่าไม้ 401,820.99 ไร่ หรือร้อยละ 
30.02 ของพื้นท่ีจังหวัด โดยพบพื้นท่ีป่าไม้ในบริเวณอ าเภอบ้านนา อ าเภอเมือง และอ าเภอปากพลี ชนิดป่าท่ีพบ
ส่วนใหญ่ ได้แก่ ป่าเบญจพรรณ ป่าดิบแล้ง และป่าดิบเขา พันธุ์ไม้ส าคัญท่ีพบส่วนใหญ่ เช่น ไม้มะค่าโมง 
ไม้ประดู่ ไม้ตะแบก ไม้ตะเคียนหนู ไม้แดง และไม้ยางนา เป็นต้น ส่วนการแบ่งเขตพื้นท่ีประกาศทางราชการ
ก าหนดขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ตามกฎหมายและมติคณะรับมนตรี ประกอบด้วย เขตอุทยานแห่งชาติ 2 แห่ง และ
เขตรักษาพันธ์สัตว์ป่า 1 แห่ง 

 

 
ภาพประกอบท่ี 2-4  แผนท่ีสภาพพื้นท่ีป่าจังหวัดนครนายก (กรมป่าไม้ ,2559-2560) 
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2.5 สภาพการใช้ที่ดิน 
จากการศึกษาข้อมูลแผนท่ีสภาพการใช้ท่ีดินจังหวัดนครนายก มาตราส่วน 1: 25 ,000 และการ

ค านวณเนื้อที่ด้วยโปรแกรมสาสนเทศภูมิศาสตร์ จากช้ันข้อมูลการใช้ท่ีดินปี พ.ศ.2558 ซึ่งส ารวจและจัดท าโดย
กองนโยบายและแผนการใช้ท่ีดิน กรมพัฒนาท่ีดิน โดยอ้างอิงขอบเขตจังหวัดนครนายกจากช้ันข้อมูลขอบเขต
การปกครองของกรมการปกครองปี พ.ศ.2556 พบว่า จังหวัดนครนายก มีการใช้ทีดิน 5 ประเภท โดยมีการใช้
ท่ีดินประเภทพื้นท่ีเกษตรกรรมมากท่ีสุด มีเนื้อท่ี 704 ,419 ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 52.64 ของพื้นท่ีจังหวัด 
รองลงมาเป็นพื้นท่ีป่าไม้ มีเนื้อท่ี 404,894 ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 30.26 ของพื้นที่จังหวัด พื้นที่ชุมชนและ
ส่ิงปลูกสร้าง มีเนื้อที่ 122,250 ไร่ หรือร้อยละ 9.13 ของพื้นท่ีจังหวัด พื้นท่ีแหล่งน้ า มีเนื้อท่ี 80,181 ไร่ หรือ
ร้อยละ 5.99 ของพื้นท่ีจังหวัด และพื้นท่ีเบ็ดเตล็ด มีเนื้อท่ี 26 ,525 ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 1.98 ของพื้นท่ี
จังหวัด ตามล าดับ ดังตารางท่ี 2-1 
 

ตารางท่ี 2-1  ประเภทการใช้ท่ีดิน (Land Use Classification) จังหวัดนครนายก ปี พ.ศ.2558 

 

สัญลักษณ์ ประเภทการใช้ที่ดิน 
เนื้อที ่

ตารางกิโลเมตร ไร่ ร้อยละ 

U พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง  195.60  122,250  9.13  

A พื้นที่เกษตรกรรม  1,127.07  704,419  52.64  

A1 นาข้าว 843.31 527,069 39.38 

A2 พืชไร ่ 5.03 3,143 0.23 

A3 ไม้ยืนต้น 61.58 38,487 2.88 

A4 ไม้ผล 64.92 40,575 3.03 

A5 พืชสวน 16.11 10,068 0.75 

A7 ทุ่งหญ้าเล้ียงสัตว์และโรงเรือนเล้ียงสัตว์ 11.68 7,300 0.56 

A8 พืชน้ า 0.30 189 0.01 

A9 สถานท่ีเพาะเล้ียงสัตว์น้ า 124.14 77,588 5.80 

F พื้นที่ป่าไม้  647.83  404,894  30.26  

W พื้นที่แหล่งน้้า  128.29  80,181  5.99  

M พื้นที่เบ็ดเตล็ด  42.44  26,525  1.98  

เนื้อที่รวม  2,141.23   1,338,269   100.00  
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ภาพประกอบท่ี 2-5  แผนท่ีสภาพาการใช้ท่ีดินจังหวัดนครนายก (กรมพัฒนาท่ีดิน, 2558) 
 
 2.5.1 พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง  มีเนื้อที่ 195.60 ตารางกิโลเมตร หรือ 122,250 ไร่  
คิดเป็นร้อยละ 9.13 ของพื้นท่ีจังหวัด ประกอบด้วย ตัวเมืองและย่านการค้า หมู่บ้าน สถานท่ีราชการและ
สถาบันต่างๆ โรงงานอุตสาหกรรมร้าง โรงงานอุตสาหกรรม ลานตากและแหล่งรับซื้อทางการเกษตร 
สถานท่ีพักผ่อนหย่อนใจ รีสอร์ท โรงแรม เกสต์เฮาส์ และสถานีบริการน้ ามัน  

 

 
ภาพประกอบท่ี 2-6  พื้นท่ีชุมชนและส่ิงปลูกสร้าง ต าบลบ้านใหญ่ อ าเภอเมือง จังหวัดนครนายก 
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 2.5.2 พื้นท่ีเกษตรกรรม มีเนื้อท่ี 1,127.07 ตารางกิโลเมตร หรือ 704,419 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 52.64 
ของพื้นท่ีจังหวัด ประกอบด้วย นาข้าว พืชไร่ เช่น ข้าวโพด อ้อย มันส าปะหลังและสับปะรด ไม้ยืนต้น เช่น 
ยางพารา ยูคาลิปตัส หมาก ปาล์มน้ ามัน และสัก ไม้ผล เช่น มะม่วง มะพร้าว มะม่วงหิมพานต์ กล้วย ขนุน 
และทุเรียน พืชสวน เช่น พืชผัก ไม้ดอก และพืชสมุนไพร ทุ่งหญ้าเล้ียงสัตว์ เช่น โค และม้า โรงเรือนเล้ียงสัตว์ เช่น 
สัตว์ปีก และสุกร สถานท่ีเพาะเล้ียงสัตว์น้ า   
 

 
ภาพประกอบท่ี 2-7  พื้นท่ีเกษตรกรรม ต าบลศีรษะกระบือ อ าเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 
 

2.5.3 พื้นท่ีป่าไม้ มีเนื้อท่ี 647.83 ตารางกิโลเมตร หรือ 404,894 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 30.26 
ของพื้นที่จังหวัด ประกอบด้วย ป่าไม่ผลัดใบรอสภาพฟื้นฟู ป่าไม่ผลัดใบสมบูรณ์ ป่าผลัดใบรอสภาพฟื้นฟู  
ป่าผลัดใบสมบูรณ์ ป่าชายเลนรอสภาพพื้นฟู ป่าชายเลนสมบูรณ์ และป่าปลูกสมบูรณ์  

 

 
ภาพประกอบท่ี 2-8  พื้นท่ีป่าไม้ ต าบลเขาพระ อ าเภอเมือง จังหวัดนครนายก 
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 2.5.5 พื้นที่แหล่งน้ า มีเนื้อที่ 128.29 ตารางกิโลเมตร หรือ 80,181 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 5.99 
ของพื้นท่ีจังหวัด ประกอบด้วย แม่น้ า ล าคลอง หนอง บึง อ่างเก็บน้ า บ่อน้ าในไร่นา และคลองชลประทาน  
 

 
 

ภาพประกอบท่ี 2-9  พื้นท่ีแหล่งน้ า ต าบลนาหินลาด อ าเภอปากพลี จังหวัดนครนายก 
 
 2.5.4 พื้นที่เบ็ดเตล็ด มีเนื้อที่ 42.44 ตารางกิโลเมตร หรือ 26,525 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 1.98 
ของพื้นท่ีจังหวัด ประกอบด้วย ทุ่งหญ้าธรรมชาติ ทุ่งหญ้าสลับไม้พุ่ม/ไม้ละเมาะ พื้นท่ีลุ่ม เหมืองเก่า บ่อขุดเก่า 
เหมืองแร่ บ่อลูกรัง บ่อดิน ท่ีหินโผล่ พื้นท่ีขุดเจาะน้ ามัน พื้นท่ีถม และท่ีท้ิงขยะ  
 

 
 

ภาพประกอบท่ี 2-10  พื้นท่ีเหมือง ต าบลเขาเพิง อ าเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก 



 

 

บทท่ี 3 
 

การวิเคราะห์และจ าแนกความลาดชันของพ้ืนท่ีจังหวัดนครนายก 
 

3.1 ผลการวิเคราะห์และจ าแนกความลาดชันของพื้นที่ 
 ผลการวิเคราะห์และจ าแนกความลาดชันของพื้นท่ีจังหวัดนครนายก จากข้อมูลแบบจ าลอง
ระดับสูงเชิงเลข (Digital Elevation Model: DEM) มาตราส่วน 1: 4,000 ด้วยโปรแกรมสารสนเทศภูมิศาสตร์ 
ตามหลักเกณฑ์การจ าแนกและจัดช้ันความลาดชันเพื่อการพัฒนาท่ีดิน พบว่า พื้นท่ีจังหวัดนครนายกวิเคราะห์
และจ าแนกความลาดชันของพื้นท่ีได้ 7 ระดับความลาดชัน โดยมีระดับความลาดชัน A ความลาดชันของพื้นท่ี 
0-2 เปอร์เซ็นต์ มากท่ีสุด คิดเป็นเนื้อท่ี 804,606 ไร่ หรือร้อยละ 60.13 ของพื้นท่ีจังหวัด รองลงมา ได้แก่ 
ระดับความลาดชัน C ความลาดชันของพื้นท่ี 5-12 เปอร์เซ็นต์ คิดเป็นเนื้อท่ี 108,268 ไร่ หรือร้อยละ 8.09 
ของพื้นท่ีจังหวัด ระดับความลาดชัน E ความลาดชันของพื้นท่ี 20-35 เปอร์เซ็นต์ คิดเป็นเนื้อท่ี 102,644 ไร่ 
หรือร้อยละ 7.67 ของพื้นท่ีจังหวัด ระดับความลาดชัน B ความลาดชันของพื้นท่ี 2-5 เปอร์เซ็นต์ คิดเป็นเนื้อท่ี 
97,213 ไร่ หรือร้อยละ 7.26 ของพื้นท่ีจังหวัด ระดับความลาดชัน G ความลาดชันของพื้นท่ีมากกว่า 50 
เปอร์เซ็นต์ คิดเป็นเนื้อท่ี 76,719 ไร่ หรือร้อยละ 5.73 ของพื้นท่ีจังหวัด ระดับความลาดชัน F ความลาดชัน
ของพื้นท่ี 35-50 เปอร์เซ็นต์ คิดเป็นเนื้อท่ี 74,781 ไร่ หรือร้อยละ 5.59 ของพื้นท่ีจังหวัด และระดับความลาดชัน D 
ความลาดชันของพื้นท่ี 12-20 เปอร์เซ็นต์ คิดเป็นเนื้อท่ี 74,038 ไร่ หรือร้อยละ 5.53 ของพื้นท่ีจังหวัด 
ตามล าดับ ดังตารางท่ี 3-1  
 
ตารางท่ี 3-1 ผลการวิเคราะห์และจ าแนกความลาดชันของพื้นท่ีจังหวัดนครนายก 
 

ความลาดชันของพื้นที่ เนื้อที ่ ร้อยละ 
ของพื้นที่จังหวัด ระดับความลาดชัน เปอร์เซ็นต์ ตารางกิโลเมตร ไร่ 

1 A 0 - 2 1,287.37 804,606 60.13 

2 B 2 - 5 155.54 97,213 7.26 

3 C 5 - 12 173.23 108,268 8.09 

4 D 12 - 20 118.46 74,038 5.53 

5 E 20 - 35 164.23 102,644 7.67 

6 F 35 - 50 119.65 74,781 5.59 

7 G มากกว่า 50 122.75 76,719 5.73 

รวมเนื้อที่ 2,141.23 1,338,269 100.00 
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3.1.1 ผลการวิเคราะห์และจ าแนกพื้นที่ความลาดชัน 0-2 เปอร์เซ็นต์  
จังหวัดนครนายก มีพื้นท่ีความลาดชัน 0-2 เปอร์เซ็นต์ คิดเป็นเนื้อท่ี 804,606 ไร่ หรือ

ร้อยละ 60.13 ของพื้นท่ีจังหวัด ลักษณะพื้นท่ีราบเรียบหรือค่อนข้างราบเรียบ การกระจายตัวของพื้นท่ีมี
ลักษณะต่อเนื่องครอบคลุมพื้นท่ีราบตอนกลางและพื้นท่ีราบตอนใต้ของจังหวัด  

 

 
 
ภาพประกอบท่ี 3-2 พื้นท่ีความลาดชัน 0-2 เปอร์เซ็นต์ จังหวัดนครนายก 
 

จากข้อมูลแผนท่ีสภาพการใช้ท่ีดิน จังหวัดนครนายก ปี พ.ศ.2558 และข้อมูลการส ารวจสภาพ
ภูมิประเทศ พบว่า พื้นท่ีความลาดชัน 0 -2 เปอร์เซ็นต์ ของจังหวัดนครนายก มีการใช้ท่ีดินประเภทพื้นท่ี
เกษตรกรรม มากท่ีสุด คิดเป็นเนื้อที่ 638,769 ไร่ หรือร้อยละ 79.39 ของพื้นท่ี รองลงมาเป็นพื้นท่ีชุมชนและ
ส่ิงปลูกสร้าง คิดเป็นเนื้อท่ี 84,462 ไร่ หรือร้อยละ 10.50 ของพื้นท่ี พื้นท่ีเบ็ดเตล็ด คิดเป็นเนื้อท่ี 62,025 ไร่ 
หรือร้อยละ 7.71 ของพื้นท่ี พื้นท่ีแหล่งน้ า คิดเป็นเนื้อท่ี 13,625 ไร่ หรือร้อยละ 1.69 ของพื้นท่ี และพื้นท่ีป่าไม้ 
คิดเป็นเนื้อที่ 5,725 ไร่ หรือร้อยละ 0.71 ของพื้นท่ี ตามล าดับ ดังตารางท่ี 3-2  

 
 

 



19 

 

ตารางท่ี 3-2  ประเภทการใช้ท่ีดิน ปี พ.ศ.2558 บริเวณพื้นท่ีความลาดชัน 0-2 เปอร์เซ็นต์ 
 

ล าดับ ประเภทการใช้ที่ดิน สัญลักษณ์ 
เนื้อที ่

ตารางกิโลเมตร ไร่ ร้อยละ 

1 พื้นท่ีเกษตรกรรม A 1,022.03 638,769 79.39 

2 พื้นท่ีชุมชนและส่ิงปลูกสร้าง U 135.14 84,462 10.50 

3 พื้นท่ีเบ็ดเตล็ด M 99.24 62,025 7.71 

4 พื้นท่ีแหล่งน้ า W 21.80 13,625 1.69 

5 พื้นท่ีป่าไม้ F 9.16 5,725 0.71 

รวม 1,287.37 804,606 100.00 

 
 

 
 
ภาพประกอบท่ี 3-3 พื้นท่ีนาข้าว บริเวณความลาดชัน 0-2 เปอร์เซ็นต์ 
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3.1.2 ผลการวิเคราะห์และจ าแนกพื้นที่ความลาดชัน 2-5 เปอร์เซ็นต์  
จังหวัดนครนายก มีพื้นท่ีความลาดชัน 2-5 เปอร์เซ็นต์ คิดเป็นเนื้อท่ี 97,213 ไร่ หรือร้อยละ 

7.26 ของพื้นท่ีจังหวัด ลักษณะพื้นท่ีเป็นลูกคล่ืนลอนลาดเล็กน้อย มีความลาดชันน้อยมาก การกระจายตัว
ของพื้นท่ีมีอยูท่ั่วไปท้ังจังหวัด เป็นลักษณะต่อเนื่องตามแนวทิศทางการไหลของน้ าจากพื้นท่ีตอนบนลงสู่พื้นท่ี
ตอนล่างของจังหวัด  

 

 
 

ภาพประกอบท่ี 3-4 พื้นท่ีความลาดชัน 2-5 เปอร์เซ็นต์ จังหวัดนครนายก 
 

จากข้อมูลแผนท่ีสภาพการใช้ท่ีดิน จังหวัดนครนายก ปี พ.ศ.2558 และข้อมูลการส ารวจสภาพ
ภูมิประเทศ พบว่า พื้นท่ีความลาดชัน 2-5 เปอร์เซ็นต์ ของจังหวัดนครนายก มีการใช้ท่ีดินประเภทพื้นท่ี
เกษตรกรรมมากท่ีสุด คิดเป็นเนื้อที่ 41,306 ไร่ หรือร้อยละ 42.49 ของพื้นท่ี รองลงมาเป็นพื้นท่ีป่าไม้ คิดเป็น
เนื้อท่ี 21,350 ไร่ หรือร้อยละ 21.96 ของพื้นท่ี พื้นท่ีชุมชนและส่ิงปลูกสร้าง คิดเป็นเนื้อท่ี 20,950 ไร่ หรือ 
ร้อยละ 21.55 พื้นท่ีเบ็ดเตล็ด คิดเป็นเนื้อที่ 9,825 ไร่ หรือร้อยละ 10.11 ของพื้นท่ี และพื้นท่ีแหล่งน้ า คิดเป็น
เนื้อที่ 3,782 ไร่ หรือร้อยละ 3.89 ของพื้นท่ี ตามล าดับ ดังตารางท่ี 3-3  
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ตารางท่ี 3-3 ประเภทการใช้ท่ีดิน ปี พ.ศ.2558 บริเวณพื้นท่ีความลาดชัน 2-5 เปอร์เซ็นต์ 
 

ล าดับ ประเภทการใช้ที่ดิน สัญลักษณ์ 
เนื้อที ่

ตารางกิโลเมตร ไร่ ร้อยละ 

1 พื้นท่ีเกษตรกรรม A 66.09  41,306  42.49 

2 พื้นท่ีป่าไม้ F 34.16  21,350  21.96 

3 พื้นท่ีชุมชนและส่ิงปลูกสร้าง U 33.52  20,950  21.55 

4 พื้นท่ีเบ็ดเตล็ด M 15.72  9,825  10.11 

5 พื้นท่ีแหล่งน้ า W 6.05  3,782  3.89 

รวม 155.54  97,213  100.00 

 
 

 
 
ภาพประกอบท่ี 3-5 พื้นท่ีนาข้าว บริเวณความลาดชัน 2-5 เปอร์เซ็นต์ 
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3.1.3 ผลการวิเคราะห์และจ าแนกพื้นที่ความลาดชัน 5-12 เปอร์เซ็นต์  
จังหวัดนครนายก มีพื้นท่ีความลาดชัน 5-12 เปอร์เซ็นต์ คิดเป็นเนื้อท่ี 108,268 ไร่ หรือ

ร้อยละ 8.09 ของพื้นท่ีจังหวัด ลักษณะพื้นท่ีเป็นลูกคล่ืนลอนลาด มีความลาดชันเล็กน้อย การกระจายตัวของ
พื้นท่ีมีอยู่ท่ัวไปท้ังจังหวัด พบมากบริเวณพื้นท่ีทางตอนเหนือและด้านทิศตะวันออกของจังหวัด ได้แก่ อ าเภอ
เมืองและอ าเภอปากพลี  

 

 
 
ภาพประกอบท่ี 3-6 พื้นท่ีความลาดชัน 5-12 เปอร์เซ็นต์ จังหวัดนครนายก 
 

จากข้อมูลแผนท่ีสภาพการใช้ท่ีดิน จังหวัดนครนายก ปี พ.ศ.2558 และข้อมูลการส ารวจสภาพ
ภูมิประเทศ พบว่า พื้นท่ีความลาดชัน 5-12 เปอร์เซ็นต์ ของจังหวัดนครนายก มีการใช้ท่ีดินประเภทพื้นท่ีป่าไม้
มากท่ีสุด คิดเป็นเนื้อที ่62,206 ไร่ หรือร้อยละ 57.46 ของพื้นท่ี รองลงมาเป็นพื้นท่ีเกษตรกรรม คิดเป็นเนื้อท่ี 
21,388 ไร่ หรือร้อยละ 19.75 ของพื้นท่ี พื้นท่ีชุมชนและส่ิงปลูกสร้าง คิดเป็นเนื้อท่ี 13,269 ไร่ หรือร้อยละ 
12.25 ของพื้นท่ี พื้นท่ีเบ็ดเตล็ด คิดเป็นเนื้อที ่5,880 ไร่ หรือร้อยละ 5.44 ของพื้นท่ี และพื้นท่ีแหล่งน้ า คิดเป็น
เนื้อที ่5,525 ไร่ หรือร้อยละ 5.10 ของพื้นท่ี ตามล าดับ ดังตารางท่ี 3-4  
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ตารางท่ี 3-4 ประเภทการใช้ท่ีดิน ปี พ.ศ.258 บริเวณพื้นท่ีความลาดชัน 5-12 เปอร์เซ็นต์ 
 

ล าดับ ประเภทการใช้ที่ดิน สัญลักษณ์ 
เนื้อที ่

ตารางกิโลเมตร ไร่ ร้อยละ 

1 พื้นท่ีป่าไม้ F  99.53  62,206  57.46 

2 พื้นท่ีเกษตรกรรม A 34.22  21,388 19.75 

3 พื้นท่ีชุมชนและส่ิงปลูกสร้าง U 21.23  13,269  12.25 

4 พื้นท่ีเบ็ดเตล็ด M  9.41  5,880  5.44 

5 พื้นท่ีแหล่งน้ า W 8.84  5,525  5.10 

รวม 173.23  108,268 100.00 

 
 

 
 

ภาพประกอบท่ี 3-7 พื้นท่ีป่าไม้ บริเวณความลาดชัน 5-12 เปอร์เซ็นต์ 
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3.1.4 ผลการวิเคราะห์และจ าแนกพื้นที่ความลาดชัน 12-20 เปอร์เซ็นต์  
จังหวัดนครนายก มีพื้นท่ีความลาดชัน 12-20 เปอร์เซ็นต์ คิดเป็นเนื้อท่ี 74,038 ไร่ หรือ

ร้อยละ 5.53 ของพื้นท่ีจังหวัด ลักษณะพื้นท่ีเป็นลูกคล่ืนลอนชัน มีความลาดชันปานกลาง กระจายตัว
ของพื้นที่มีลักษณะต่อเนื่องจากพื้นที่ตอนบนลงสู่พื ้นที่ตอนกลางของจังหวัด  พบมากบริเวณพื้น ท่ี
ทางด้านเหนือและด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือของจังหวัด บริเวณพื้นที่ อ าเภอบ้านนา อ าเภอเมือง 
และอ าเภอปากพลี  

 

 
 
ภาพประกอบท่ี 3-8 พื้นท่ีความลาดชัน 12-20 เปอร์เซ็นต์ จังหวัดนครนายก 
 

จากข้อมูลแผนท่ีสภาพการใช้ท่ีดิน จังหวัดนครนายก ปี พ.ศ.2558 และข้อมูลการส ารวจสภาพ
ภูมิประเทศ พบว่า พื้นท่ีความลาดชัน 12-20 เปอร์เซ็นต์ ของจังหวัดนครนายก มีการใช้ท่ีดินประเภทพื้นท่ีป่าไม้ 
มากท่ีสุด คิดเป็นเนื้อท่ี 66,444 ไร่ หรือร้อยละ 89.75 ของพื้นท่ี รองลงมาเป็นพื้นท่ีชุมชนและส่ิงปลูกสร้าง  
คิดเป็นเนื้อท่ี 2,350 ไร่ หรือร้อยละ 3.17 ของพื้นท่ี พื้นท่ีเกษตรกรรม คิดเป็นเนื้อท่ี 2,175 ไร่ หรือร้อยละ 
2.94 ของพื้นท่ี พื้นท่ีแหล่งน้ า คิดเป็นเนื้อที่ 1,763 ไร่ หรือร้อยละ 2.38 ของพื้นท่ี และพื้นท่ีเบ็ดเตล็ด คิดเป็น
เนื้อที ่1,306 ไร่ หรือร้อยละ 1.76 ของพื้นท่ี ตามล าดับ ดังตารางท่ี 3-5  
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ตารางท่ี 3-5 ประเภทการใช้ท่ีดิน ปี พ.ศ.2558 บริเวณพื้นท่ีความลาดชัน 12-20 เปอร์เซ็นต์ 
 

ล าดับ ประเภทการใช้ที่ดิน สัญลักษณ์ 
เนื้อที ่

ตารางกิโลเมตร ไร่ ร้อยละ 

1 พื้นท่ีป่าไม้ F 106.31  66,444  89.75 

2 พื้นท่ีชุมชนและส่ิงปลูกสร้าง U 3.76  2,350  3.17 

3 พื้นท่ีเกษตรกรรม A 3.48  2,175  2.94 

4 พื้นท่ีแหล่งน้ า W 2.82  1,763  2.38 

5 พื้นท่ีเบ็ดเตล็ด M 2.09  1,306  1.76 

รวม 118.46  74,038  100.00 

 
 

 
 

ภาพประกอบท่ี 3-9 พื้นท่ีป่าไม้ บริเวณความลาดชัน 12-20 เปอร์เซ็นต์ 
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3.1.5 ผลการวิเคราะห์และจ าแนกพื้นที่ความลาดชัน 20-35 เปอร์เซ็นต์  
จังหวัดนครนายก มีพื้นท่ีความลาดชัน 20-35 เปอร์เซ็นต์ คิดเป็นเนื้อท่ี 102,644 ไร่ หรือ

ร้อยละ 7.67 ของพื้นท่ีจังหวัด ลักษณะพื้นท่ีเป็นเนินเขา มีความลาดชัน กระจายตัวของพื้นท่ีมีลักษณะต่อเนื่อง
จากพื้น ท่ีตอนบนลงสู่พื้น ท่ีตอนกลางของ จังหวัด พบมากบริ เวณพื้น ท่ีทางด้านเหนือและด้านทิศ
ตะวันออกเฉียงเหนือของจังหวัด บริเวณพื้นท่ี อ าเภอบ้านนา อ าเภอเมือง และอ าเภอปากพลี  

 

 
 

ภาพประกอบที 3-10 พื้นท่ีความลาดชัน 20-35 เปอร์เซ็นต์ จังหวัดนครนายก 
 

จากข้อมูลแผนท่ีสภาพการใช้ท่ีดิน จังหวัดนครนายก ปี พ.ศ.2558 และข้อมูลการส ารวจสภาพ
ภูมิประเทศ พบว่า พื้นท่ีความลาดชัน 20-35 เปอร์เซ็นต์ ของจังหวัดนครนายก มีการใช้ท่ีดินประเภทพื้นท่ีป่าไม้ 
มากท่ีสุด คิดเป็นเนื้อท่ี 99,188 ไร่ หรือร้อยละ 96.63 ของพื้นท่ี รองลงมาเป็นพื้นท่ีแหล่งน้ า คิดเป็นเนื้อท่ี 968 ไร่ 
หรือร้อยละ 0.94 ของพื้นท่ี พื้นท่ีชุมชนและส่ิงปลูกสร้าง คิดเป็นเนื้อท่ี 950 ไร่ หรือร้อยละ 0.93 ของพื้นท่ี 
พื้นท่ีเบ็ดเตล็ด คิดเป็นเนื้อที่ 900 ไร่ หรือร้อยละ 0.88 ของพื้นท่ี และพื้นท่ีเกษตรกรรม คิดเป็นเนื้อท่ี 638 ไร่ 
หรือร้อยละ 0.62 ของพื้นท่ี ตามล าดับ ดังตารางท่ี 3-6  
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ตารางท่ี 3-6 ประเภทการใช้ท่ีดิน ปี พ.ศ.2558 บริเวณพื้นท่ีความลาดชัน 20-35 เปอร์เซ็นต์ 
 

ล าดับ ประเภทการใช้ที่ดิน สัญลักษณ์ 
เนื้อที ่

ตารางกิโลเมตร ไร่ ร้อยละ 

1 พื้นท่ีป่าไม้ F 158.70  99,188  96.63 

2 พื้นท่ีแหล่งน้ า W 1.55  968  0.94 

3 พื้นท่ีชุมชนและส่ิงปลูกสร้าง U  1.52  950  0.93 

4 พื้นท่ีเบ็ดเตล็ด M 1.44  900  0.88 

5 พื้นท่ีเกษตรกรรม A 1.02  638  0.62 

รวม 164.23  102,644  100.00 

 
 

 
 
ภาพประกอบท่ี 3-11 พื้นท่ีป่าไม้ บริเวณความลาดชัน 20-35 เปอร์เซ็นต์ 
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3.1.6 ผลการวิเคราะห์และจ าแนกพื้นที่ความลาดชัน 35-50 เปอร์เซ็นต์  
จังหวัดนครนายก มีพื้นท่ีความลาดชัน 35-50 เปอร์เซ็นต์ คิดเป็นเนื้อท่ี 74,781 ไร่ หรือ

ร้อยละ 5.59 ของพื้นท่ีจังหวัด ลักษณะพื้นท่ีเป็นภูเขา มีความลาดชันสูง กระจายตัวของพื้นท่ีมีลักษณะต่อเนื่อง
ตามแนวภูเขาสูงชันด้านทิศเหนือและด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือของจังหวัด บริเวณพื้นท่ี อ าเภอบ้านนา 
อ าเภอเมือง และอ าเภอปากพลี 

 

 
 

ภาพประกอบท่ี 3-12 พื้นท่ีความลาดชัน 35-50 เปอร์เซ็นต์ จังหวัดนครนายก 
 

จากข้อมูลแผนท่ีสภาพการใช้ท่ีดิน ปี พ.ศ.2558 จังหวัดนครนายก และข้อมูลการส ารวจสภาพ
ภูมิประเทศ พบว่า พื้นท่ีความลาดชัน 35-50 เปอร์เซ็นต์ ของจังหวัดนครนายก มีการใช้ท่ีดินประเภทพื้นท่ีป่าไม้ 
มากท่ีสุด คิดเป็นเนื้อท่ี 73,769 ไร่ หรือร้อยละ 98.65 ของพื้นท่ี รองลงมาเป็นพื้นท่ีแหล่งน้ า คิดเป็นเนื้อท่ี 519 
ไร่ หรือร้อยละ 0.69 ของพื้นท่ี พื้นท่ีชุมชนและส่ิงปลูกสร้าง คิดเป็นเนื้อท่ี 194 ไร่ หรือร้อยละ 0.26 ของพื้นท่ี 
พื้นท่ีเบ็ดเตล็ด คิดเป็นเนื้อท่ี 180 ไร่ หรือร้อยละ 0.24 ของพื้นท่ี และพื้นท่ีเกษตรกรรม คิดเป็นเนื้อท่ี 119 ไร่ 
หรือร้อยละ 0.16 ของพื้นท่ี ตามล าดับ ดังตารางท่ี 3-7  
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ตารางท่ี 3-7 ประเภทการใช้ท่ีดิน ปี พ.ศ.2558 บริเวณพื้นท่ีความลาดชัน 35-50 เปอร์เซ็นต์ 
 

ล าดับ ประเภทการใช้ที่ดิน สัญลักษณ์ 
เนื้อที ่

ตารางกิโลเมตร ไร่ ร้อยละ 

1 พื้นท่ีป่าไม้ F 118.03  73,769  98.65 

2 พื้นท่ีแหล่งน้ า W 0.83  519 0.69 

3 พื้นท่ีชุมชนและส่ิงปลูกสร้าง U 0.31  194 0.26 

4 พื้นท่ีเบ็ดเตล็ด M 0.29  180  0.24 

5 พื้นท่ีเกษตรกรรม A 0.19  119  0.16 

รวม 119.65 74,781 100.00 

 
 

 
 

ภาพประกอบท่ี 3-13 พื้นท่ีป่าไม้ บริเวณความลาดชัน 35-50 เปอร์เซ็นต์ 
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3.1.7 ผลการวิเคราะห์และจ าแนกพื้นที่ความลาดชัน มากกว่า 50 เปอร์เซ็นต์ 
จังหวัดนครนายก มีพื้นท่ีความลาดชัน มากกว่า 50 เปอร์เซ็นต์ คิดเป็นเนื้อท่ี 76,719 ไร่ 

หรือร้อยละ 5.73 ของพื้นท่ีจังหวัด ลักษณะพื้นท่ีเป็นภูเขาสูงชัน เทือกเขา หุบเขา หน้าผา หรือยอดเขาแหลม 
มีความสูงชันมาก กระจายตัวของพื้นท่ีมีลักษณะต่อเนื่องตามแนวภูเขาสูงชันทางด้านทิศเหนือและด้านทิศ
ตะวันออกเฉียงเหนือของจังหวัด บริเวณพื้นท่ีอ าเภอบ้านนา อ าเภอเมือง และอ าเภอปากพลี พบมากบริเวณ
พื้นท่ีทางตอนเหนือของอ าเภอเมือง 

 

 
 

ภาพประกอบท่ี 3-14 พื้นท่ีความลาดชัน มากกว่า 50 เปอร์เซ็นต์ จังหวัดนครนายก 
 

จากข้อมูลแผนท่ีสภาพการใช้ท่ีดิน ปี พ.ศ.2558 จังหวัดนครนายก และข้อมูลการส ารวจสภาพ
ภูมิประเทศ พบว่า พื้นท่ีความลาดชัน มากกว่า 50 เปอร์เซ็นต์ ของจังหวัดนครนายก มีการใช้ท่ีดินประเภท
พื้นท่ีป่าไม้มากท่ีสุด คิดเป็นเนื้อท่ี  76,206 ไร่ หรือร้อยละ 99.33 ของพื้นท่ี รองลงมาเป็นพื้นที่แหล่งน้ า 
คิดเป็นเนื้อท่ี 363 ไร่ หรือร้อยละ 0.47 ของพื้นท่ี พื้นท่ีชุมชนและส่ิงปลูกสร้าง คิดเป็นเนื้อท่ี  69 ไร่ หรือร้อยละ 
0.09 ของพื้นท่ี พื้นท่ีเบ็ดเตล็ด คิดเป็นเนื้อที่ 62 ไร่ หรือร้อยละ 0.08 ของพื้นท่ี และพื้นท่ีเกษตรกรรม คิดเป็น
เนื้อที่ 19 ไร่ หรือร้อยละ 0.03 ของพื้นท่ี ตามล าดับ ดังตารางท่ี 3-8  
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ตารางท่ี 3-8 ประเภทการใช้ท่ีดิน ปี พ.ศ.2558 บริเวณพื้นท่ีความลาดชัน มากกว่า 50 เปอร์เซ็นต์ 
 

ล าดับ ประเภทการใช้ที่ดิน สัญลักษณ์ 
เนื้อที ่

ตารางกิโลเมตร ไร่ ร้อยละ 

1 พื้นท่ีป่าไม้ F 121.93  76,206  99.33 

2 พื้นท่ีแหล่งน้ า W 0.58 363  0.47 

3 พื้นท่ีชุมชนและส่ิงปลูกสร้าง U  0.11  69  0.09 

4 พื้นท่ีเบ็ดเตล็ด M 0.10  62  0.08 

5 พื้นท่ีเกษตรกรรม A 0.03  19  0.03 

รวม 122.75  76,719  100.00 

 
 

 
 
ภาพประกอบท่ี 3-15 พื้นท่ีป่าไม้ บริเวณความลาดชัน มากกว่า 50 เปอร์เซ็นต์ 
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3.2 ผลการวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงลักษณะทางกายภาพของพื้นที่ 
จากการวิเคราะห์การเปล่ียนแปลงลักษณะทางกายภาพของพื้นท่ีตัวอย่าง ด้วยระบบสารสนเทศ

ภูมิศาสตร์ โดยวิธีการซ้อนทับข้อมูล ร่วมกับการส ารวจความลาดชันและสภาพการใช้ประโยชน์ที่ดิน
ในภูมิประเทศ จังหวัดชลบุรี พบว่า การเปล่ียนแปลงลักษณะทางกายภาพของภูมิประเทศท่ีส่งผลกระทบต่อ
การเปล่ียนแปลงความลาดชันของพื้นท่ี ส่วนใหญ่เกิดจากกิจกรรมของมนุษย์ ด้านการพัฒนาและการใช้
ประโยชน์ท่ีดิน เพื่อเกษตรกรรม การต้ังถิ่นฐาน การส่งเสริมเศรษฐกิจ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และการ
พัฒนาเมือง รองลงมา ได้แก่ ภัยธรรมชาติประเภทดินถล่มหรือโคลนถล่ม ดังตัวอย่าง 

3.2.1 การท าอุตสาหกรรม เช่น เหมืองหินเพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง เป็นการท าแบบเหมืองเปิด 
ซึ่งมีกิจกรรมท่ีต้องด าเนินการหลายกิจกรรม เช่น การขุด-เจาะ การระเบิดหิน การเปิดเปลือกดิน การระเบิด
บริเวณหน้าเหมือง การปรับพื้นท่ีและสร้างอาคาร การตัดเส้นทางเพื่อใช้เป็นเส้นทางหลักในการขนส่ง และ
การพัฒนาหน้าเหมืองให้พร้อมเพื่อการผลิต เป็นต้น ซึ่งผลจากการด าเนินกิจกรรมดังกล่าวส่งผลให้ความลาดชัน
ของพื้นท่ีเปล่ียนแปลงไป รวมท้ังพื้นท่ีต่อเนื่องหรือพื้นท่ีใกล้เคียงซึ่งอาจจะได้รับผลกระทบทางตรงหรือทางอ้อม
ท่ีส่งผลให้ความลาดชันของพื้นท่ีเปล่ียนแปลงไปด้วยเช่นกัน 

 

 
 
ภาพประกอบท่ี 3-16 พื้นท่ีเหมืองหิน ต าบลเขาเพิง อ าเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก 
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ภาพประกอบท่ี 3-17 ภาพถ่ายจากดาวเทียม Google Earth บริเวณพื้นท่ีเหมืองหิน 
  บันทึกภาพเมื่อ วันท่ี 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 
 

 
 
ภาพประกอบท่ี 3-18 ภาพถ่ายออร์โธสี โครงการ MOAC กรมพัฒนาท่ีดิน บริเวณเหมืองหิน 
 บันทึกภาพเมื่อ วันท่ี 12 ธันวาคม พ.ศ.2545 
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ภาพประกอบท่ี 3-19 ภาพถ่ายออร์โธสี โครงการ MOAC กรมพัฒนาท่ีดิน ซ้อนทับพื้นท่ีความลาดชัน 
   

3.2.2 การชลประทานหรือการปรับเปล่ียนพื้นท่ีเพื่อการก่อสร้างเข่ือนขนาดใหญ่ หรืออ่างเก็บน้ า  
ซึ่งมีกิจกรรมท่ีต้องด าเนินการหลายกิจกรรม เช่น การขุด-เจาะ การระเบิดหิน การปรับพื้นท่ีและสร้างอาคาร 
การตัดเส้นทางเพื่อใช้เป็นเส้นทางหลักในการเดินทาง-ขนส่ง และการพัฒนาพื้นท่ีในรูปแบบต่าง ๆ ซึ่งผลจากการ
ด าเนินกิจกรรมดังกล่าวส่งผลให้ความลาดชันของพื้นท่ีเปล่ียนแปลงไป รวมท้ังพื้นท่ีต่อเนื่องหรือพื้นท่ีใกล้เคียง
ซึ่งอาจจะได้รับผลกระทบทางตรงหรือทางอ้อมท่ีส่งผลใหค้วามลาดชันของพื้นท่ีเปล่ียนแปลงไปด้วยเช่นกัน 

 

 
 

ภาพประกอบท่ี 3-20 พื้นท่ีเข่ือนขุนด่านปราการชล ต าบลหินต้ัง อ าเภอเมือง จังหวัดนครนายก 

A 

B 

C 

D 

E 
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ภาพประกอบท่ี 3-21 ภาพถ่ายจากดาวเทียม Google Earth บริเวณเข่ือนขุนด่านปราการชล 
   บันทึกภาพเมื่อ วันท่ี 3 มีนาคม พ.ศ.2560 
 

 
 
ภาพประกอบท่ี 3-22 ภาพถ่ายออร์โธสี โครงการ MOAC กรมพัฒนาท่ีดิน บริเวณเขื่อนขุนด่านปราการชล
  บันทกึภาพเมื่อ วันท่ี 3 มกราคม พ.ศ.2547 
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ภาพประกอบท่ี 3-23 ภาพถ่ายออร์โธสี โครงการ MOAC กรมพัฒนาท่ีดิน ซ้อนทับพื้นท่ีความลาดชัน 
   

3.2.3 พื้นท่ีชุมชนและส่ิงปลูกสร้าง โดยเฉพาะการก่อสร้างบริเวณภูเขา ไหล่เขา เชิงเขา หรือ
พื้นท่ีท่ีมีความชัน เพื่อเป็นท่ีอยู่อาศัย สถานท่ีพักผ่อน โรงแรม หรือรีสอร์ท โดยไม่มีการค านวณด้านวิศวกรรม
ท่ีถูกต้อง เหมาะสม อาจส่งผลให้มวลดินมีน้ าหนักมากขึ้นเป็นสาเหตุให้เกิดดินถล่มและท าให้ความลาดชันของ
พื้นท่ีเปล่ียนแปลง นอกจากนี้ยังมีการปรับพื้นท่ีในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การขุด การไถ และการถม เพื่อสร้าง
อาคารหรือตัดถนน ซึ่งเป็นสาเหตุให้ความลาดชันของพื้นท่ีเปล่ียนแปลงไปด้วยเช่นกัน  

 

 
 

ภาพประกอบท่ี 3-24 พื้นท่ีส่ิงปลูกสร้าง ต าบลหินต้ัง อ าเภอเมือง จังหวัดนครนายก 

A 

B 

C D 

E 
F 
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ภาพประกอบท่ี 3-25 ภาพถ่ายจากดาวเทียม Google Earth บริเวณพื้นท่ีส่ิงปลูกสร้าง  
 บันทึกภาพเมื่อ วันท่ี 3 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 
 

 
 
ภาพประกอบท่ี 3-26 ภาพถ่ายออร์โธสี โครงการ MOAC กรมพัฒนาท่ีดิน บริเวณพื้นท่ีส่ิงปลูกสร้าง  
 บันทึกภาพเมื่อ วันท่ี 3 มกราคม พ.ศ.2547 
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ภาพประกอบท่ี 3-27 ภาพถ่ายออร์โธสี โครงการ MOAC กรมพัฒนาท่ีดิน ซ้อนทับพื้นท่ีความลาดชัน  
  
 
 

B 

A 

C 

D 

G 

F 
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บทท่ี 4 
 

บทสรุป 
 

4.1 สรุปผลการวิเคราะห์และจ าแนกความลาดชันของพื้นที่จังหวัดนครนายก 
ผลการวิเคราะห์และจ าแนกความลาดชันของพื้นท่ีจังหวัดนครนายก จากแบบจ าลองระดับสูงเชิงเลข 

มาตราส่วน 1: 4,000 โครงการจัดท าแผนท่ีเพื่อการบริหารทรัพยากรธรรมชาติและทรัพย์สินของกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ ด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ตามหลักเกณฑ์การจ าแนกความลาดชันของพื้นท่ีเพื่อการพัฒนาท่ีดิน 
กรมพัฒนาท่ีดิน มีความสอดคล้องกับสภาพภูมิประเทศ สรุปได้ดังนี้ 
 จังหวัดนครนายก  ลักษณะภูมิประเทศบริเวณพื้นท่ีตอนกลางและตอนใต้ของจังหวัด เป็นท่ีราบ
กว้างใหญ่ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของท่ีราบสามเหล่ียมลุ่มแม่น้ าเจ้าพระยา หรือท่ีเรียกว่า “ท่ีราบกรุงเทพ” บริเวณ
พื้นท่ีตอนเหนือและด้านทิศตะวันออกเป็นภูเขาสูงชัน มีเทือกเขาติดต่อกับเทือกเขาดงพญาเย็น ในเขตอ าเภอ
บ้านนา อ าเภอเมือง และอ าเภอปากพลี  ซึ่งจากลักษณะภูมิประเทศดังกล่าวสอดคล้องกับผลการวิเคราะห์และ
จ าแนกความลาดชันของพื้นท่ี ดังนี้  

จังหวัดนครนายก  มีพื้นท่ีความลาดชัน 0-2 เปอร์เซ็นต์ มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 60.13 ของพื้นท่ีจังหวัด 
ลักษณะพื้นท่ีราบเรียบหรือค่อนข้างราบเรียบ  

รองลงมาอันดับท่ี 2 ได้แก่ พื้นท่ีความลาดชัน 5-12 เปอร์เซ็นต์ คิดเป็นร้อยละ 8.09 ของพื้นท่ีจังหวัด
ลักษณะพื้นท่ีเป็นลูกคล่ืนลอนลาด มีความลาดชันเล็กน้อย 

อันดับท่ี 3 ได้แก่ พื้นท่ีความลาดชัน 20-35 เปอร์เซ็นต์ คิดเป็นร้อยละ 7.67 ของพื้นท่ีจังหวัด 
ลักษณะพื้นท่ีเป็นเนินเขา มีความลาดชัน   

อันดับท่ี 4 ได้แก่ พื้นท่ีความลาดชัน 2-5 เปอร์เซ็นต์ คิดเป็นร้อยละ 7.26 ของพื้นท่ีจังหวัด 
ลักษณะพื้นท่ีเป็นลูกคล่ืนลอนลาดเล็กน้อย มีความลาดชันน้อยมาก  

อันดับท่ี 5 ได้แก่ พื้นท่ีความลาดชัน มากกว่า 50 เปอร์เซ็นต์ คิดเป็นร้อยละ 5.73 ของพื้นท่ีจังหวัด 
ลักษณะพื้นท่ีเป็นภูเขาสูงชัน เทือกเขา หุบเขา หน้าผา หรือยอดเขาแหลม มีความสูงชันมาก  

อันดับท่ี 6 ได้แก่ พื้นท่ีความลาดชัน 35-50 เปอร์เซ็นต์ คิดเป็นร้อยละ 5.59 ของพื้นท่ีจังหวัด
ลักษณะพื้นท่ีเป็นภูเขา มีความลาดชันสูง 

อันดับท่ี 7 ได้แก่ พื้นท่ีความลาดชัน 12-20 เปอร์เซ็นต์ คิดเป็นร้อยละ 5.53 ของพื้นท่ีจังหวัด 
ลักษณะพื้นท่ีเป็นลูกคล่ืนลอนชัน มีความลาดชันปานกลาง 
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4.2 ข้อเสนอแนะ 

ปัจจุบันจังหวัดนครนายก มีการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิประเทศอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะ
การเปล่ียนแปลงอันเกิดจากการใช้ประโยชน์ท่ีดิน เพื่อเกษตรกรรม การต้ังถิ่นฐาน การส่งเสริมเศรษฐกิจ 
การพัฒนาเมืองและการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เป็นต้น ส่งผลให้เกิดกิจกรรมต่าง ๆ บนพื้นผิวภูมิประเทศ 
ซึ่งบางกิจกรรมอาจก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงลักษณะทางกายภาพของพื้นผิวภูมิประเทศและความลาดชันของ
พื้นท่ี ดังนี้ 

1) เกษตรกรรม การท าเกษตรกรรมในพื้นท่ีลาดชัน การปลูกพืช การท าสวน ท าไร่ และการ
ปลูกไม้ยืนต้น ซึ่งปัจจุบันมีการใช้เครื่องจักร เพื่อการไถพรวน พลิกหน้าดิน การขุดร่องน้ า การปรับหน้าดิน ตัด
ถนนเพื่อการเข้าถึงและขนส่งล าเลียง โดยไม่มีการศึกษาโครงสร้างหรือลักษณะของดินที่เหมาะสม
ส าหรับการปลูกพืช ส่งผลกระทบทางตรงต่อความลาดชันของพื้นท่ี ตลอดจนผลกระทบทางอ้อมอันเกิดจาก
การเปล่ียนแปลงรูปแบบการไหลของน้ าผิวดิน น้ าจะไหลผ่านหน้าดินอย่างรวดเร็วและก่อให้เกิดการชะล้างหน้า
ดิน หรือมวลดินมีน้ าหนักมากข้ึนซึ่งอาจเป็นสาเหตุให้เกิดดินถล่ม 

2) เหมืองแร่ การท าอุตสาหกรรมประเภทเหมืองแร่ เช่น แร่ประกอบหิน ประเภท หินก่อสร้าง 
หินปูน หินแกรนิต หินอ่อน เป็นต้น หรือ แร่โลหะ ประเภท แร่ทองค า ดีบุก สังกะสี เหล็ก เงิน ตะกั่ว เป็นต้น 
ซึ่งพื้นท่ีด าเนินการส่วนใหญ่อยู่บริเวณพื้นท่ีภูเขา เชิงเขา หรือท่ีราบ มีการขุดดิน-เจาะหน้าดิน ปรับพื้นท่ี บดอัด
ท่ีดิน ถมดิน และระเบิดภูเขา เพื่อวางรากฐาน การเข้าถึงแหล่งแร่ การขนส่งล าเลียง รวมท้ังกิจกรรมอื่นท่ี
เกี่ยวข้อง ซึ่งอาจก่อให้เกิดความชันของพื้นท่ีมากขึ้นหรือลดลง รวมท้ังเป็นการเพิ่มน้ าหนักของมวลดินบนภูเขา
หรือสันเขา และเกิดการเคล่ือนของดินในบริเวณใกล้เคียงได้ 

3) ชุมชนและส่ิงปลูกสร้าง การก่อสร้างบริเวณภูเขา ไหล่เขา เชิงเขา หรือพื้นท่ีลาดชัน โดยไม่มี
การค านวณด้านวิศวกรรมท่ีถูกต้อง เหมาะสม เพื่อเป็นท่ีอยู่อาศัย สถานท่ีพักผ่อน โรงแรม และรีสอร์ท เป็นต้น 
ท าให้มวลดินมีน้ าหนักมากข้ึนและอาจเป็นสาเหตุให้เกิดดินถล่ม  

4) แหล่งน้ าท่ีสร้างขึ้น การชลประทานหรือการปรับเปล่ียนพื้นท่ีเพื่อการก่อสร้างเขื่อนขนาดใหญ่ 
หรืออ่างเก็บน้ า อาจจะไม่ส่งผลกระทบด้านลบ แต่ท าให้ความลาดชันของพื้นท่ีบริเวณการก่อสร้างหรือบริเวณ
ใกล้เคียงเปล่ียนแปลงไป 

5) การคมนาคมขนส่ง การตัดถนนในบริเวณท่ีลาดเชิงเขา อาจก่อให้เกิดความชันของพื้นท่ีเพิ่ม
มากขึ้น เมื่อฝนตกต่อเนื่องน้ าซึมลงในดินอย่างรวดเร็ว เมื่อถึงจุดหนึ่งดินจะอิ่มตัวชุ่มด้วยน้ า ส่งผลให้น้ าหนัก
ของมวลดินเพิ่มขึ้น และแรงยึดเกาะระหว่างมวลดินลดลง ระดับน้ าใต้ผิวดินเพิ่มสูงขึ้นท าให้แรงต้านทานการ
เล่ือนไหลของดินลดลง จึงเกิดการเล่ือนไหลของตะกอนมวลดินและหิน 

6) การตัดไม้ท าลายป่าหรือการก าจัดพืชท่ีปกคลุมดิน เกิดจากการกระท าเพื่อการด ารงชีวิตของ
มนุษย์ ท าให้ฝนไม่ตกตามฤดูกาล ดินขาดความชุมช่ืน หน้าดินไม่มีพืชปกคลุมจะถูกกระแสลม กระแสน้ า พัดพา
หน้าดินไปได้ง่าย เกิดการพังทลายของหน้าดิน  
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จากสาเหตุดังกล่าว ส่งผลกระทบโดยตรงต่อข้อมูลความลาดชันของพื้นท่ีจังหวัดนครนายก ท่ีได้
จากการวิเคราะห์และจ าแนกข้อมูลแบบจ าลองระดับสูงเชิงเลข มาตราส่วน 1: 40000 ซึ่งเป็นข้อมูลความสูงภูมิประเทศ 
ท่ีได้จากการรังวัดภาพถ่ายทางอากาศ ปี พ.ศ.2545 -2549 โดยปัจจุบันสภาพภูมิประเทศบางส่วนมีการ
เปล่ียนแปลงลักษณะทางกายภาพและความลาดชันของพื้นท่ี ส่งผลให้ข้อมูลความลาดชันของพื้นท่ีอาจไม่ถูกต้อง
ตรงตามสภาพภูมิประเทศปัจจุบัน  

ดังนั้น การน าข้อมูลเชิงพื้นท่ีและแผนท่ีแสดงความลาดชันของพื้นท่ี จังหวัดนครนายก ภายใต้
โครงการจัดท าแผนท่ีแสดงความลาดชันของพื้นท่ีเพื่อการพัฒนาท่ีดิน ไปใช้ประโยชน์ในด้านต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 
จ าเป็นต้องส ารวจรังวัดภาคพื้นดิน หรือใช้ข้อมูลจากแหล่งอื่นท่ีมีความละเอียดถูกต้องมากกว่า โดยเฉพาะ
บริเวณท่ีมีการเปล่ียนแปลงลักษณะทางกายภาพและความลาดชันของพื้นท่ี เพื่อให้ได้ข้อมูลพื้นท่ีท่ีมีความถูกต้อง
แม่นย า และเป็นปัจจุบัน 
 



42 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 1  
 แผนที่แสดงความลาดชันของพื้นที่จังหวัดนครนายก  
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กลุ่มชุดดินจังหวัดนครนายก 
กองส ารวจดินและวิจัยทรัพยากรดิน กรมพัฒนาท่ีดิน ได้แบ่งกลุ่มชุดดินประเทศไทยเป็น 62 กลุ่ม

ชุดดิน โดยจังหวัดนครนายก มี 12 กลุ่มชุดดิน ได้แก่  
กลุ่มชุดดินที ่2 เป็นกลุ่มชุดดินท่ีมีเนื้อดินเป็นดินเหนียว ดินบนมีสีเทาหรือเทาแก่ ดินล่างมีสีเทา 

จุดประสีน้ าตาลและสีเหลืองหรือสีแดง พบตามท่ีราบลุ่มภาคกลางเป็นส่วนใหญ่ มีการระบายน้ าเลว ความอุดม
สมบูรณ์ตามธรรมชาติปานกลาง ชุดดินท่ีอยู่ในกลุ่มนี้ ได้แก่ ชุดดินบางน้ าเปรี้ยว และชุดดินมหาโพธิ์  

กลุ่มชุดดินที ่3 เป็นกลุ่มชุดดินท่ีมีเนื้อดินเป็นพวกดินเหนียว ดินบนเป็นสีเทาเข้ม สีน้ าตาลปน
เทาเข้ม  ดินล่างเป็นสีเทาหรือน้ าตาลอ่อน มีจุดประสีน้ าตาลแก่ สีน้ าตาลปนเหลือง สีแดงปนเหลือง พบตามท่ี
ราบลุ่มหรือท่ีราบเรียบ ฤดูแล้งดินแห้งแตกระแหงเป็นร่องกว้างลึก ถ้าพบบริเวณชายฝ่ังทะเล มักมีเปลือกหอย
อยู่ในดินช้ันล่าง ดินมีความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติปานกลาง  

กลุ่มชุดดินที ่6 เป็นกลุ่มชุดดินท่ีมีเนื้อดินเป็นดินเหนียว ดินบนมีสีเทาแก่ ดินล่างมีสีน้ าตาลปน
เทาหรือสีเทา มีจุดประสีน้ าตาลหรือสีแดงตลอดช้ันดิน บางแห่งมีศิลาแลงอ่อน หรือก้อนสารเคมีพวกเหล็กและ
แมงกานีสปะปนอยู่ด้วย กลุ่มดินนี้เกิดจากพวกตะกอนล าน้ า  เป็นดินลึกมาก พบตามท่ีราบ ดินมีความอุดม
สมบูรณ์ตามธรรมชาติต่ าหรือค่อนข้างต่ า  

กลุ่มที่ชุดดินที่ 10 เป็นกลุ่มชุดดินท่ีมีเนื้อดินเป็นพวกดินเหนียว ดินบนมีสีด าหรือสีเทาแก่ ดินล่าง
มีสีเทามีจุดประสีน้ าตาลปนเหลือง สีแดง และพบจุดประสีน้ าตาลปนเหลือง  พบบริเวณท่ีราบลุ่มชายฝ่ังทะเล   
มีการระบายน้ าเลว มีความอุดมสมบูรณ์ค่อนข้างต่ า ชุดดินท่ีอยู่ในกลุ่มนี้ ได้แก่ ชุดดินองครักษ์ 

กลุ่มชุดดินที ่11 เป็นกลุ่มชุดดินท่ีมีเนื้อดินเป็นพวกดินเหนียว ดินบนมีสีด าหรือเทาแก่ ดินล่างมีสี
เทาและมีจุดประสีน้ าตาล สีเหลือง หรือสีแดงปะปนอยู่เป็นจ านวนมากในช่วงดินล่างตอนบน และพบจุดประสี
เหลือง พบบริเวณท่ีราบตามชายฝ่ังทะเลหรือท่ีราบลุ่มภาคกลาง มีการระบายน้ าเลว มีความอุดมสมบูรณ์
ค่อนข้างต่ า ชุดดินท่ีอยู่ในกลุ่มนี้ ได้แก่ ชุดดินรังสิต  

กลุ่มชุดดินที ่16 เป็นกลุ่มชุดดินท่ีมีเนื้อดินเป็นพวกดินร่วนปนทรายแป้ง สีดินมีสีน้ าตาลอ่อน 
หรือสีน้ าตาลปนเทา และมี จุดประสีน้ าตาลเข้ม สีเหลืองหรือสีแดง ในดินช้ันล่างอาจพบพวกเหล็กและ
แมงกานีสปะปน กลุ่มดินนี้เกิดจากวัตถุต้นก าเนิดดินพวกตะกอนล าน้ า พบบริเวณพื้นท่ีราบเรียบถึงค่อนข้าง
ราบเรียบ ตามลานตะพักล าน้ าระดับต่ า เป็นดินลึกมาก มีการระบายน้ าเลว มีความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติ
ต่ า ชุดดินท่ีอยู่ในกลุ่มนี้ ได้แก่ ชุดดินหินกอง  

กลุ่มชุดดินที ่35 เป็นกลุ่มชุดดินท่ีมีเนื้อดินเป็นดินร่วนปนทราย ส่วนดินล่างเป็นดินร่วนเหนียว
ปนทราย สีน้ าตาล สีเหลือง หรือสีแดง เกิดจากวัตถุต้นก าเนิดดินพวกตะกอนล าน้ า หรือเกิดจากการสลายตัวผุ
พังของหินเนื้อหยาบ พบบริเวณพื้นท่ีดินท่ีมีลักษณะเป็นลูกคล่ืนจนถึงท่ีลาดเชิงเขา มีการระบายน้ าดี ชุดดินท่ี
อยู่ในกลุ่มนี้ ได้แก่ ชุดดินดอนไร่ และชุดดินปักธงชัย 

กลุ่มชุดดินที ่38 เป็นกลุ่มชุดดินท่ีมีเนื้อดินเป็นพวกดินร่วนหรือดินร่วนปนทรายละเอียด มี
ลักษณะการทับถมเป็นช้ันของตะกอนล าน้ าในแต่ละช่วงเวลา ดินมีสีน้ าตาล อาจพบจุดประสีน้ าตาลเข้ม ในดิน
ช้ันล่าง เกิดจากวัตถุต้นก าเนิดดินพวกตะกอนล าน้ า พบบริเวณสันดินริมน้ าท่ีมีสภาพพื้นท่ีค่อนข้างราบเรียบ มี
การระบายน้ า ดีปานกลาง มีความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติปานกลาง  
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กลุ่มชุดดินที ่46 เป็นกลุ่มชุดดินท่ีมีเนื้อดินส่วนใหญ่เป็นพวกดินเหนียวปนกรวดหรือปนลูกรัง ดิน
มีสีน้ าตาล สีเหลือง หรือสีแดง พบบริเวณท่ีดินมีลักษณะเป็นลูกคล่ืนลอนลาดถึงลูกคล่ืนลอนชัน เป็นดินต้ืนมาก 
มีการระบายน้ าดี มีความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติต่ า ชุดดินท่ีอยู่ในกลุ่มนี้ ได้แก่ ชุดดินกบินทร์บุรี  

กลุ่มชุดดินที ่47 เป็นกลุ่มชุดดินท่ีมีเนื้อดินเป็นพวกดินเหนียวหรือดินร่วน ท่ีมีเศษหินปะปนมาก 
ดินมีสีน้ าตาล สีน้ าตาลปนแดง เกิดจากการสลายตัวผุพังของหินเนื้อละเอียด มีสภาพพื้นท่ีเป็นลูกคล่ืนลอนลาด
ถึงเนินเขา เป็นดินต้ืน มีการระบายน้ าดี มีความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติต่ าถึงปานกลาง ชุดดินท่ีอยู่ในกลุ่มนี้ 
ได้แก่ ชุดดินไพสาลี  

กลุ่มชุดดินที ่56 เป็นกลุ่มชุดดินท่ีมีเนื้อดินตอนบนเป็นดินร่วน หรือดินร่วนปนทราย ส่วนดินล่าง 
เป็นดินปนเศษหิน ดินสีน้ าตาลเหลืองหรือแดง เกิดจากวัตถุต้นก าเนิดดินพวกหินตะกอนเนื้อหยาบ หรือหินอัคนี
เนื้อหยาบ พบบนสภาพพื้นท่ีลูกคล่ืนลอนลาดถึงเนินเขา เป็นดินลึกปานกลาง มีการระบายน้ าดี ดินมีความอุดม
สมบูรณ์ตามธรรมชาติต่ า  

กลุ่มชุดดินที ่62 เป็นกลุ่มชุดดินท่ีประกอบด้วยพื้นท่ีภูเขาและเทือกเขา ดินท่ีพบในบริเวณ
ดังกล่าว มีท้ังดินลึกและดินต้ืน ลักษณะของเนื้อดินและความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติแตกต่างกันไปแล้วแต่
ชนิดของหินต้นก าเนิดในบริเวณนั้น มักมีเศษหินก้อนดิน หรือหินพื้นโผล่ กระจัดกระจายท่ัวไป ส่วนใหญ่ยัง ปก
คลุมด้วยป่าไม้ประเภทต่างๆ เช่น ป่าเบญจพรรณ ป่าเต็งรังหรือป่าดงดิบช้ืน หลายแห่งมีการท าไร่เล่ือนลอย 
โดยปราศจากมาตรการในการอนุรักษ์ดินและน้ าซึ่งเป็นผลท าให้เกิดการชะล้างพังทลายของหน้าดินจนบางแห่ง
เหลือแต่หินพื้น โผล่ กลุ่มชุดดินนี้ ไม่ควรน ามาใช้ประโยชน์ทางการเกษตร เนื่องจากมีปัญหาหลายประการท่ีมี
ผลกระทบต่อระบบนิเวศ ควรสงวนไว้เป็นป่าตามธรรมชาติเพื่อรักษาแหล่งต้นน้ า ล าธาร กลุ่มชุดดินชุดนี้ ใน
แผนท่ีระดับจังหวัดเรียกว่า  “ท่ีลาดชันเชิงซ้อน” 
 
ชุดดินที่ส าคัญของจังหวัดนครนายก 

ชุดดินองครักษ์ (Ongkharak Series: Ok) กลุ่มชุดดินที่ 10 
เกิดจากตะกอนน้ ากร่อยพามาทับถมอยู่บนท่ีราบลุ่มน้ าท่วมถึง สภาพพื้นท่ีราบเรียบ  

 ชุดดินรังสิต (Rangsit series : Rs) กลุ่มชุดดินที่ 11 
 เกิดจากตะกอนภาคพื้นสมุทรผสมกับตะกอนล าน้ า สภาพพื้นท่ีราบเรียบ  
 ชุดดินหินกอง (Hin Kong Series: Hk) กลุ่มชุดดินที่ 16 
 เกิดจากตะกอนน้ าพามาทับถมอยู่บนท่ีราบตะกอนน้ าพาหรือตะพักล าน้ าระดับต่ า สภาพพื้นท่ีราบเรียบ

ถึงค่อนข้างราบเรียบ 
 ที่ลาดชันเชิงซ้อน (Slope complex : SC) กลุ่มชุดดินที่ 62    
 พื้นท่ีบริเวณนี้ยังไม่มีการศึกษาส ารวจและจ าแนกดิน เนื่องจากสภาพพื้นท่ีมีความลาดชันสูงมาก 

ควรปล่อยไว้ให้เป็นป่าตามธรรมชาติ ในกรณีท่ีจ าเป็นต้องน ามาใช้ประโยชน์ทางการเกษตร จ าเป็นต้องมี
การศึกษาความเหมาะสมของดินส าหรับการปลูกพืช โดยเฉพาะการใช้ประโยชน์ท่ีดินในเชิงอนุรักษ์หรือวนเกษตร  
ส าหรับในพื้นท่ีท่ีไม่มีศักยภาพทางการเกษตร ควรรักษาไว้ให้เป็นสวนป่า สร้างสวนป่า หรือใช้ปลูกไม้ใช้สอยโตเร็ว 
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