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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 
จังหวัดนนทบุรี 

 
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 าข้อมูลเชิงพื้นท่ีและแผนท่ีแสดงความลาดชันของพื้นท่ี จังหวัดนนทบุรีในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 
(Geographic Information System: GIS) ส าหรับหน่วยงานภายในกรมพัฒนาที่ดินใช้เป็นข้อมูลเชิงพื้นท่ี
พื้นฐานเพื่อการพัฒนาท่ีดิน ท้ังในด้านการส ารวจออกแบบระบบอนุรักษ์ดินและน้ า การส ารวจและวิเคราะห์ดิน 
การพัฒนาแหล่งน้ า การวางแผนการใช้ท่ีดิน การประเมินความสามารถในการกักเก็บน้ า และอัตราการชะล้าง
พังทลายของดิน รวมถึงการส ารวจออกแบบระบบโครงสร้างพื้นฐานต่าง ๆ ของกรมพัฒนาท่ีดิน ตลอดจนให้บริการ
แก่หน่วยงานภายนอก ท้ังภาครัฐ เอกชน และประชาชน ท่ีสนใจต้องการน าข้อมูลเชิงพื้นท่ีและแผนท่ีแสดง
ความลาดชันของพื้นท่ี ไปใช้ประโยชน์ในการด าเนินงานตามแผนงานโครงการต่าง ๆ หรือใช้เป็นข้อมูลประกอบการ
พิจารณาตัดสินใจ การวางแผนการด าเนินงานด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
การพัฒนาพื้นท่ี การบริหารจัดการน้ า การป้องกันและบรรเทาภัยทางธรรมชาติ และการพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานที่เกี่ยวข้อง ให้เป็นไปอย่างถูกต้อง เหมาะสม ตามหลักวิชาการ สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริง
ของพื้นท่ี และมีมาตรฐานเดียวกัน  
 
1.2 วัตถุประสงค ์

1.2.1 เพื่อวิเคราะห์และจ าแนกความลาดชันของพื้นท่ี จังหวัดนนทบุรีจากข้อมูลแบบจ าลอง
ระดับสูงเชิงเลข มาตราส่วน 1: 4,000 ด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ตามหลักเกณฑ์การจ าแนกความลาดชัน
ของพื้นท่ีเพื่อการพัฒนาท่ีดิน 

1.2.2 เพื่อจัดท าข้อมูลเชิงพื้นท่ีและแผนท่ีแสดงความลาดชันของพื้นท่ีจังหวัดนนทบุรีด้วยระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร์ พร้อมจัดท ารายงานโครงการจัดท าแผนท่ีแสดงความลาดชันของพื้นท่ีเพื่อการพัฒนาท่ีดิน 
จังหวัดนนทบุรี 
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1.3 ประโยชน์ที่จะได้รับ  

กรมพัฒนาท่ีดินและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ท้ังภาครัฐ เอกชน และประชาชน มีข้อมูลเชิงพื้นท่ีและ
แผนท่ีแสดงความลาดชันของพื้นท่ีจังหวัดนนทบุรี ในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ท่ีเป็นมาตรฐานเดียวกัน 
รวมท้ังรายงานโครงการจัดท าแผนท่ีแสดงความลาดชันของพื้นท่ีเพื่อการพัฒนาท่ีดิน จังหวัดนนทบุรี 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 าแนกความลาดชันของพื้นท่ีจังหวัดนนทบุรีจากข้อมูลแบบจ าลองระดับสูง
เชิงเลข มาตราส่วน 1: 4,000 ด้วยโปรแกรมสารสนเทศภูมิศาสตร์ ตามหลักเกณฑ์การจ าแนกความลาดชันของพื้นท่ี
เพื่อการพัฒนาท่ีดินและการอนุรักษ์ดินและน้ า ของกรมพัฒนาท่ีดิน  

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

1.4.3 ข้อมูลด้านสถิติของพื้นท่ีจังหวัดนนทบุรีจ านวนเนื้อท่ีความลาดชันของพื้นท่ี การใช้ท่ีดิน 
ขอบเขตการปกครอง และข้อมูลเชิงพื้นท่ีอื่น ๆ เป็นข้อมูลท่ีได้จากการวิเคราะห์และค านวณจากข้อมูล
สารสนเทศภูมิศาสตร์ แผนท่ี และ/หรือข้อมูลทางแผนท่ี ท่ีเกี่ยวข้อง ด้วยโปรแกรมสารสนเทศภูมิศาสตร์  

1.4.4 ช้ันข้อมูลความลาดชัน เป็นข้อมูลท่ีได้จากการวิเคราะห์ข้อมูลความสูงภูมิประเทศเชิงเลข 
มาตราส่วน 1: 4,000 ภายใต้โครงการจัดท าแผนท่ีเพื่ อการบริหารทรัพยากรธรรมชาติและทรัพย์สินของ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (โครงการ MOAC) ดังนั้น แผนท่ี รายงาน และข้อมูลความลาดชันของพื้นที่
ท่ีจัดท าขึ้นภายใต้โครงการจัดท าแผนท่ีแสดงความลาดชันของพื้นท่ีเพื่อการพัฒนาท่ีดินนี้ จะมีความถูกต้อง
สอดคล้องกับสภาพพื้นท่ีท่ีเป็นอยู่ในช่วงเวลาของโครงการ MOAC (ระหว่างปี พ.ศ.2545-2549) 

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

1.4.6 ความถูกต้องเชิงพื้นที่ของแผนที่และชั้นข้อมูลความลาดชันของพื้นที่จังหวัดนนทบุรี
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 จังหวัดนนทบุรี 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 ข้อมูลทางแผนท่ีและข้อมูลพื้นฐานของจังหวัดนนทบุรีดังนี้  

1) ข้อมูลพื้นฐานของจังหวัดนนทบุรี ส าหรับใช้เป็นข้อมูลประกอบการจัดท ารายงาน
โครงการจัดท าแผนท่ีแสดงความลาดชันของพื้นท่ีเพื่อการพัฒนาท่ีดินจังหวัดนนทบุรี ได้แก่ 

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

1.2) ข้อมูลสภาพภูมิอากาศจังหวัดนนทบุรี  จากศูนย์ภูมิอากาศ ส านักพัฒนา
อุตุนิยมวิทยา กรมอุตุนิยมวิทยา 

1.3) ข้อมูลสภาพเศรษฐกิจและสังคม จากส านักงานคลังจังหวัดนนทบุรี และส านักงาน
สถิติแห่งชาติ 

1.4) ข้อมูลทรัพยากรธรรมชาติของจังหวัดนนทบุรี ได้แก่ ข้อมูลทรัพยากรดิน ข้อมูล
ทรัพยากรน้ า และข้อมูลทรัพยากรป่าไม้ จากหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

2) แผนท่ีและข้อมูลภูมิสารสนเทศของจังหวัดนนทบุรี ส าหรับใช้ในการวิเคราะห์ความลาดชัน
และจัดท าแผนท่ีแสดงความลาดชันของพื้นท่ีจังหวัดนนทบุรี ได้แก่ 

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

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

2.4) ภาพถ่ายออร์โธสีเชิงเลข มาตราส่วน 1: 4,000 โครงการจัดท าแผนท่ีเพื่อการบริหาร
ทรัพยากรธรรมชาติและทรัพย์สินของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ครอบคลุมพื้นท่ีจังหวัดนนทบุรี 

2.5) แบบจ าลองระดับสูงเชิงเลข มาตราส่วน 1: 4,000 โครงการจัดท าแผนท่ีเพื่อการบริหาร
ทรัพยากรธรรมชาติและทรัพย์สินของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ครอบคลุมพื้นท่ีจังหวัดนนทบุรี 

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

1.8.2 น าเข้าข้อมูลและจัดการข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ ท่ีน ามาใช้ในการวิเคราะห์และจ าแนก
ความลาดชัน พร้อมท้ังจัดท าแผนท่ีแสดงความลาดชันของพื้นท่ีจังหวัดนนทบุรี 

1) ตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลแบบจ าลองระดับสูงเชิงเลข ให้ถูกต้อง สมบูรณ์ ครบถ้วน
ด้วยโปรแกรมระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 

2) เช่ือมต่อ (Mosaic) ข้อมูลแบบจ าลองระดับสูงเชิงเลข ให้เป็นข้อมูลท่ีต่อเนื่องกันด้วย
โปรแกรมระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์  

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

1.8.3 วิเคราะห์และจ าแนกความลาดชันของพื้นท่ีจังหวัดนนทบุรีด้วยโปรแกรมสารสนเทศ
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 าช้ันข้อมูลความลาดชันของพื้นท่ี ให้อยู่ในรูปแบบข้อมูลเชิงเส้น (Vector) ประเภทพื้นท่ี
รูปปิด หรือโพลีกอน (Polygon) ด้วยโปรแกรมสารสนเทศภูมิศาสตร์  

1.8.5 วิเคราะห์การเปล่ียนแปลงสภาพการใช้ท่ีดินและลักษณะทางกายภาพ ท่ีอาจมีผลกระทบ
ต่อความลาดชันของพื้นท่ีจังหวัดนนทบุรี โดยวิธีการซ้อนทับข้อมูลเชิงพื้นท่ี ด้วยโปรแกรมสารสนเทศภูมิศาสตร์  

1.8.6 ส ารวจและเก็บรวบรวมข้อมูลพื้นท่ีท่ีมีการเปล่ียนแปลงความลาดชันของพื้นท่ีไปจากเดิม 
1.8.7 จัดท าและปรับปรุงข้อมูลความลาดชันของพื้นท่ีให้สอดคล้องกับสภาพพื้นท่ีในปัจจุบัน 
1.8.8 จัดท าแผนท่ีและรายงาน โครงการจัดท าแผนท่ีแสดงความลาดชันของพื้นท่ีเพื่อการพัฒนาท่ีดิน

จังหวัดนนทบุรี  
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1.9 หน่วยงานที่จัดท าข้อมูล 

กลุ่มจัดการและบริการแผนท่ีและข้อมูลทางแผนท่ี 
ส านักเทคโนโลยีการส ารวจและท าแผนท่ี  
กรมพัฒนาท่ีดิน 

 



 

บทที่ 2 
 

ข้อมูลพื้นฐานจังหวัดนนทบุรี 
 
2.1 ประวัติความเป็นมา 

จังหวัดนนทบุรี เดิมเป็นหมู่บ้านที่มีผู้คนอาศัยอยู่หนาแน่นรู้จักกันในชื่อ “บ้านตลาดขวัญ”  
ซึ่งเป็นดินแดนที่มีความอุดมสมบูรณ์ เนื่องจากอยู่ริมฝั่งแม่น้้าเจ้าพระยาและเป็นสวนผลไม้ ในปี พ.ศ.2092 
สมเด็จพระมหาจักรพรรดิแห่งกรุงศรีอยุธยาได้ยกบ้านตลาดขวัญขึ้นเป็นเมืองนนทบุรี โดยมีวัดหัวเมืองเป็น
เขตเหนือและวัดท้ายเมืองเป็นเขตใต้ ต่อมาในปี พ.ศ.2179 พระเจ้าปราสาททองทรงโปรดเกล้า ฯ ให้ขุดคลอง
ลัดตอนใต้ของวัดท้ายเมืองให้ไปทะลุออกหน้าวัดเขมา เมื่อขุดคลองลัดแล้วกระแสน้้าจึงเปลี่ยนทางเดิน ไหลเข้า
คลองลัดที่ขุดใหมน่านเข้ากลายเป็นแม่น้้าเจ้าพระยาใหม่ในปัจจุบัน ส่วนแม่น้้าเจ้าพระยาเดิมก็ตื้นเขินกลายเป็น
คลองไปในที่สุด และเมื่อคราวสมเด็จพระนารายณ์มหาราชได้ขึ้นครองราชย์ ในปี พ.ศ.2208 พระองค์ทรงเห็นว่า
เมื่อแม่น้้าเจ้าพระยาเปลี่ยนทางเดินท้าให้ข้าศึกเข้าประชิดพระนครได้ง่ายขึ้น จึงทรงโปรดเกล้า ฯ ให้สร้าง
ป้อมปราการตรงปากแม่น้้าอ้อม และให้ย้ายเมืองนนทบุรีมาอยู่บริเวณปากแม่น้้าอ้อม  

จนกระทั่งถึงยุคสมัยของกรุงรัตนโกสินทร์ ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว  
ได้ทรงโปรด ฯ ให้รื้อป้อมและเมืองบางส่วนเพ่ือน้าอิฐไปสร้างวัดเฉลิมพระเกียรติ และมีอิฐบางส่วนได้ถูกกระแสน้้า
พัดเซาะพังทลายลงน้้าไป ปัจจุบันจึงเหลือแต่ศาลหลักเมืองเท่านั้น ต่อมาเมืองนนทบุรีได้รับการประกาศจัดตั้ง
ให้เป็น "จังหวัดนนทบุรี" เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ.2489 

ค้าขวัญประจ้าจังหวัด คือ “พระต้าหนักสง่างาม ลือนามสวนสมเด็จ เกาะเกร็ดแหล่งดินเผา 
วัดเก่านามระบือ เลื่องลือทุเรียนนนท์ งามน่ายลศูนย์ราชการ” 

 
2.2 ลักษณะทางภูมิศาสตร์ 

2.2.1 ที่ตั้งและอาณาเขต จังหวัดนนทบุรี มีที่ตั้งทางภูมิศาสตร์อยู่ภาคกลางของประเทศไทย  
ตามการแบ่งภูมิภาคประเทศไทยอย่างเป็นทางการของราชบัณฑิตยสถาน โดยใช้เกณฑ์ด้านภูมิศาสตร์ ซึ่งจาก
การค้านวณเนื้อที่ด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ พบว่าจังหวัดนนทบุรี มีเนื้อที่ 637.23 ตารางกิโลเมตร หรือ 
398,269 ไร่ ตั้งอยู่ระหว่าง พิกัดเหนือ 1,524,870 เมตร ถึง 1,563,630 เมตร หรือ ละติจูด 13 องศา 47 ลิปดา 
20 พิลิปดา ถึง 14 องศา 08 ลิปดา 25 พิลิปดา และพิกัดตะวันออก 636,320 เมตร ถึง 669,350 เมตร หรือ 
ลองจิจูด 100 องศา 15 ลิปดา 44 พิลิปดา ถึง 100 องศา 34 ลิปดา 04 พิลิปดา โดยมีอาณาเขตติดต่อกับ
จังหวัดใกล้เคียง ดังนี้ 
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ทิศเหนือ ติดต่อกับ อ้าเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 อ้าเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม 
 อ้าเภอลาดหลุมแก้ว และอ้าเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ เขตดอนเมือง เขตหลักสี่ เขตจตุจักร และเขตบางซื่อ  
  กรุงเทพมหานคร 
ทิศใต้ ติดต่อกับ เขตบางพลัด เขตตลิ่งชัน และเขตทวีวัฒนา  
  กรุงเทพมหานคร 
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ อ้าเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 
 

 
 
ภาพประกอบที่ 2-1  แผนที่ภูมิประเทศแสดงที่ตั้งและอาณาเขตจังหวัดนนทบุรี (กรมการปกครอง, 2556) 
 

2.2.2 สภาพภูมิประเทศ จังหวัดนนทบุรีโดยทั่วไปลักษณะพ้ืนที่เป็นที่ราบลุ่ม มีแม่น้้าเจ้าพระยา
ไหลผ่านแบ่งพ้ืนที่ของจังหวัดออกเป็น 2 ฝั่ง ได้แก่ 1) พ้ืนที่ฝั่งตะวันตก มีพ้ืนที่ 3 ใน 4 ของพ้ืนที่จังหวัด พ้ืนที่
ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่มน้้าท่วมถึงมีคูคลองทั้งตามธรรมชาติและที่ขุดขึ้นใหม่เป็นจ้านวนมากเชื่อมโยงติดต่อกัน 
และ 2) พ้ืนที่ฝั่งตะวันออก ซึ่งมีพ้ืนที่บางส่วนติดต่อกับกรุงเทพมหานคร ส่วนใหญ่เป็นเขตเมืองมีประชากร
อาศัยอยู่อย่างหนาแน่นและเป็นพ้ืนที่รองรับการขยายตัวในด้านอุตสาหกรรม  
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ภาพประกอบที่ 2-2  สภาพภูมิประเทศจังหวัดนนทบุรี 
 

2.2.3 ลักษณะทางธรณีวิทยา จากการศึกษาข้อมูลด้านธรณีวิทยาของกรมทรัพยากรธรณี พบว่า 
จังหวัดนนทบุรี มีลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบลุ่มแม่น้้าก่อให้เกิดการสะสมตะกอนยุคควอเทอร์นารี ตลอดจน
โครงสร้างทางน้้าโค้งตวัดและทางน้้าเก่าที่เป็นตัวจา้แนกตะกอนในยุคควอเทอร์นารี ท้าให้พ้ืนที่บางบริเวณ
มีความสูงต่้าต่างกันไม่มาก บางพ้ืนที่ยังพบหลักฐานการรุกเข้ามาของทะเลในอดีต เนื่องจากมีการพบชั้นดิน
เหนียวทะเลอยู่เป็นบริเวณกว้าง ตะกอนที่พบในที่ราบลุ่มมีความหลายหลาก ทั้งดินเคลย์ ดินเคลย์ปนทราย 
ดินเคลย์ปนทรายแป้ง ทรายปนดินเคลย์ จนถึงทรายปนกรวด บริเวณท่ีเป็นตะกอนทางน้้าเก่าจะเป็นที่สะสมตัว 
โดยจ้าแนกออกเป็น 2 หน่วยตะกอน ประกอบด้วย 1) ตะกอนดินเคลย์ที่ราบน้้าท่วมถึงบนตะกอนดินเคลย์
ที่ราบน้้าขึ้นถึงบนตะกอนดินเคลย์ทะเล และ 2) ตะกอนดินเคลย์ที่ราบน้้าท่วมถึงบนตะกอนดินเคลย์ที่ราบน้้าขึ้น
ถึงโบราณบนตะกอนดินเคลย์ทะเล ตะกอนเหล่านี้มีอายุตั้งแต่โฮโลซีนถึงปัจจุบัน  

2.2.4 สภาพภูมิอากาศ จากข้อมูลสภาพอากาศจังหวัดนนทบุรี ของศูนย์ภูมิอากาศ ส้านักพัฒนา
อุตุนิยมวิทยา กรมอุตุนิยมวิทยา ซึ่งได้รวบรวมสถิติข้อมูลภูมิอากาศตั้งแต่ ปี พ.ศ.2494-2559 และจัดท้าไว้เมื่อ 
เดือนมิถุนายน 2560 พบว่า สภาพอากาศของจังหวัดนนทบุรีขึ้นอยู่กับอิทธิพลของลมมรสุมที่พัดประจ้าฤดูกาล 
2 ชนิด คือ 1) ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ พัดพามวลอากาศเย็นและแห้งจากประเทศจีนเข้ามาปกคลุมประเทศ
ไทยในช่วงฤดูหนาว ท้าให้จังหวัดนนทบุรีมีอากาศหนาวเย็นและแห้งแล้งทั่วไป และ 2) ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้
พัดพามวลอากาศชื้นจากทะเลและมหาสมุทรปกคลุมประเทศไทยในช่วงฤดูฝน ท้าให้มีฝนตกท่ัวไป ดังนี้ 
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1) ฤดูกาล พิจารณาตามลักษณะลมฟ้าอากาศของประเทศไทย จังหวัดนนทบุรีแบ่งฤดูกาล
ออกเป็น 3 ฤดู ดังนี้ 

1.1) ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่กลางเดือนกุมภาพันธ์ถึงกลางเดือนพฤษภาคม ในระยะนี้จะมี
หย่อมความกดอากาศต่้า เนื่องจากความร้อนปกคลุมประเทศไทยตอนบน ท้าให้มีอากาศร้อนอบอ้าวทั่วไป 
โดยเดือนเมษายนเป็นเดือนที่มีอากาศร้อนอบอ้าวมากที่สุดในรอบปี  

1.2) ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคมถึงกลางเดือนตุลาคม เป็นช่วงที่ลมมรสุม
ตะวันตกเฉียงใต้ พัดเข้ามาปกคลุมประเทศไทย ร่องความกดอากาศต่้าที่พาดผ่านบริเวณภาคใต้ของประเทศไทย 
จะเลื่อนขึ้นมาพาดผ่านบริเวณภาคกลางและภาคเหนือ ท้าให้มีฝนตกชุกมากขึ้นตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคม
เป็นต้นไป โดยเดือนท่ีมีฝนตกชุกมากที่สุดและมีความชื้นสูง คือ เดือนกันยายน 

1.3) ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่กลางเดือนตุลาคมถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์ เป็นช่วงที่ลมมรสุม
ตะวันออกเฉียงเหนือ บริเวณความกดอากาศสูงจากประเทศจีนที่มีคุณสมบัติเย็นและแห้ง จะแผ่ลงมาปกคลุม
ประเทศไทยในช่วงนี้ แต่เนื่องจากจังหวัดนนทบุรีอยู่ในภาคกลางอิทธิพลของบริเวณความกดอากาศสูง
จากประเทศจีนที่แผ่ลงมาปกคลุมในช่วงฤดูหนาว จะช้ากว่าภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ท้าให้มี
อากาศหนาวเย็นช้ากว่าสองภาคดังกล่าว โดยเริ่มมีอากาศหนาวประมาณกลางเดือนพฤศจิกายนเป็นต้นไป และ
เดือนที่มีอากาศหนาวที่สุด คือ เดือนธันวาคม 

2) อุณหภูมิ จังหวัดนนทบุรี มีอุณหภูมิเฉลี่ยตลอดปี 28-30 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด
เฉลี่ย 32-34 องศาเซลเซียส และอุณหภูมิต่้าสุดเฉลี่ย 24-26 องศาเซลเซียส เดือนที่มีอากาศร้อนอบอ้าวที่สุด
ในรอบปี คือ เดือนเมษายน 

3) ปริมาณฝน จากข้อมูลปริมาณฝนเฉลี่ยของจังหวัดนนทบุรี โดยอ้างอิงจากสถานี
อุตุนิยมวิทยากรุงเทพมหานคร ระหว่างปี พ.ศ.2550-2558 พบว่า มีปริมาณฝนเฉลี่ย รอบ 9 ปี ประมาณ 
1,843 มิลลิเมตร โดยมีจ้านวนวันฝนตกเฉลี่ย ประมาณ 140 วัน/ปี  
 
2.3 สภาพเศรษฐกิจและสังคม  

2.3.1 การปกครอง จังหวัดนนทบุรี แบ่งการปกครองออกเป็น 6 อ้าเภอ 52 ต้าบล 328 หมู่บ้าน
ประกอบด้วย เทศบาลนคร 2 แห่ง เทศบาลเมือง 4 แห่ง และองค์การบริหารส่วนต้าบล 11 แห่ง  

2.3.2 ประชากรและอาชีพ จากข้อมูลสถิติของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ณ วันที่ 31 
ธันวาคม พ.ศ.2560 พบว่า จังหวัดนนทบุรีมีจ้านวนประชากรทั้งหมด 1,229,735 คน โดยเป็นประชากรชาย 
574,500 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 46.72 ของจ้านวนประชากรทั้งหมด ประชากรหญิง 655,235 คน หรือคิดเป็น
ร้อยละ 53.28 ของจ้านวนประชากรทั้งหมด ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทางการเกษตรเป็นหลัก ได้แก่ การท้านาข้าว 
การเพาะปลูก การท้าสวนผลไม้ เช่น มะพร้าว มะม่วง และมังคุด เป็นต้น 

2.3.3 สภาพทั่วไปด้านเศรษฐกิจ จากข้อมูลของส้านักงานคลังจังหวัดนนทบุรี พบว่าผลิตภัณฑ์
มวลรวม (Gross Provincial Products : GPP) ของจังหวัดนนทบุรี ปี พ.ศ.2557 มีมูลค่า 254,643 ล้านบาท 
มีสัดส่วนสาขาการผลิตแยกเป็น ภาคเกษตร 5 ,053 ล้านบาท และนอกภาคเกษตร 174,854 ล้านบาท และ
ผลิตภัณฑ์จังหวัดต่อคน เท่ากับ 199,588 บาท/คน/ปี 
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2.4 ทรัพยากรธรรมชาติ 
2.4.1 ทรัพยากรดิน จากการศึกษาการจ้าแนกดินทั่วประเทศไทย มาตราส่วน 1 : 50,000 

ของกรมพัฒนาที่ดิน ซึ่งจ้าแนกตามลักษณะ สมบัติ และศักยภาพในการเพาะปลูกของดิน รวมถึงการจัดการดิน
ที่คล้ายคลึงกันรวมไว้เป็นกลุ่มเดียวกัน พบว่า จ้าแนกดินได้ 62 กลุ่มชุดดิน โดยจังหวัดนนทบุรี จ้าแนกได้ 
4 กลุ่มชุดดิน ดังภาคผนวกที่ 2 ต่อมากองส้ารวจดินและวิจัยทรัพยากรดิน ได้ท้าการส้ารวจ จ้าแนกดิน และ
จัดท้าแผนที่ทรัพยากรดิน มาตราส่วน 1: 25,000 โดยมีหน่วยแผนที่อยู่ในระดับชุดดิน ซึ่งจากการศึกษาแผนที่
ชุดดินและรายงานการส้ารวจทรัพยากรดินจังหวัดนนทบุรีข้อมูลระดับชุดดิน พบว่า จังหวัดนนทบุรี จ้าแนกได้ 
8 ชุดดิน ได้แก่ ชุดดินอยุธยา ชุดดินบางกอก ชุดดินบางเลน ชุดดินบางเขน  ชุดดินฉะเชิงเทรา ชุดดินเสนา 
ชุดดินธัญบุรี และชุดดินธนบุรี  

 

 
 

ภาพประกอบที่ 2-3  แผนที่ชุดดินจังหวัดนนทบุรี (กองส้ารวจดินและวิจัยทรัพยากรดิน, 2559) 
 

2.4.2 ทรัพยากรน้้า จังหวัดนนทบุรีตั้งอยู่บนฝั่งแม่น้้าเจ้าพระยา พ้ืนที่ส่วนใหญ่จึงเป็นที่ราบลุ่ม 
มีคูคลองธรรมชาติและท่ีขุดข้ึนใหม่เป็นจ้านวนมาก คลองมีทั้งระยะทางสั้นและระยะทางยาวเชื่อมต่อกัน โดยมี
แหล่งน้้าที่ส้าคัญ ดังนี้ 
 1) แม่น้้าเจ้าพระยา เป็นแม่น้้าสายหลักในเขตจังหวัดนนทบุรี ไหลผ่านพ้ืนที่อ้าเภอปากเกร็ด
ผ่านอ้าเภอเมือง และอ้าเภอบางกรวย เข้าสู่กรุงเทพมหานคร 
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 2) คลองอ้อมหรือแม่น้้าอ้อม แยกจากแม่น้้าเจ้าพระยาบริเวณหมู่ที่ 9 ต้าบลบางศรีเมือง 
ไหลผ่านต้าบลบางศรีเมือง ต้าบลไทรม้า ต้าบลบางรักน้อย ต้าบลบางกร่าง ต่อเนื่องไปยัง อ้าเภอบางใหญ่ ผ่านไป 
อ้าเภอบางกรวย และไปบรรจบทีแ่ม่น้้าเจ้าพระยาอีกครั้ง 

 3) คลองบางไผ่ เป็นคลองซอยแยกจากแม่น้้าเจ้าพระยา บริเวณหมู่ที่ 4 ต้าบลบางไผ่ ไหลไป 
ต้าบลบางสีทอง อ้าเภอบางกรวย 

 4) คลองบางรักน้อย เป็นคลองซอยแยกจากคลองอ้อมไปสิ้นสุดที่ ต้าบลบางรักน้อย และ 
อ้าเภอเมือง 

 5) คลองวัดแดง เป็นคลองซอยแยกจากแม่น้้าเจ้าพระยา บริเวณหมู่ท่ี 1 ต้าบลไทรม้า 
 6) คลองบางกร่าง เป็นคลองซอยแยกจากคลองอ้อม ไหลผ่าน ต้าบลบางศรีเมือง ไปสิ้นสุดใน 

ต้าบลบางกร่าง 
 7) คลองบางเขนและคลองต่าง ๆ ซึ่งแยกจากแม่น้้าเจ้าพระยาไหลไปทางฝั่งตะวันออก  
 
2.4.3 ทรัพยากรป่าไม้ จากการศึกษาข้อมูลสภาพพ้ืนที่ป่าไม้ของประเทศไทย ปี พ.ศ.2559-2560 

ของส้านักจัดการที่ดินป่าไม้ กรมป่าไม้ พบว่า จังหวัดนนทบุรีไม่มีพ้ืนที่ป่าไม้ ส่วนกิจกรรมหลักของส้านักงานป่าไม้
จังหวัดนนทบุรี คือ งานอนุญาต ตรวจสอบ ควบคุมการท้าไม้ งานส่งเสริมเกษตรกรปลูกไม้เศรษฐกิจในที่ดิน
กรรมสิทธิ์และสิทธิถือครอง  
 
2.5 สภาพการใช้ท่ีดิน 

จากการศึกษาข้อมูลแผนที่สภาพการใช้ที่ดินจังหวัดนนทบุรี มาตราส่วน 1: 25,000 และการค้านวณ
เนื้อที่ด้วยโปรแกรมสารสนเทศภูมิศาสตร์ จากชั้นข้อมูลการใช้ที่ดินปี พ.ศ.2559 ซึ่งส้ารวจและจัดท้าโดย
กองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน โดยอ้างอิงขอบเขตจังหวัดนนทบุรีจากชั้นข้อมูลขอบเขต
การปกครองของกรมการปกครองปี พ.ศ.2556 พบว่า จังหวัดนนทบุรี มีการใช้ที่ดิน 4 ประเภท โดยมีการใช้
ที่ดินประเภทพ้ืนที่เกษตรกรรมมากที่สุด มีเนื้อที่ 185,606 ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 46.60 ของพ้ืนที่จังหวัด 
รองลงมาเป็นพ้ืนที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง มีเนื้อที่ 179,269 ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 45.02 ของพ้ืนที่จังหวัด 
พ้ืนที่เบ็ดเตล็ด มีเนื้อที่ 17,781 ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 4.46 ของพ้ืนที่จังหวัด และพ้ืนที่แหล่งน้้า มีเนื้อที่15,613 ไร่
หรือคิดเป็นร้อยละ 3.92 ของพ้ืนที่จังหวัด ตามล้าดับ ดังตารางที่2-1  
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ตารางที่ 2-1  ประเภทการใช้ที่ดิน (Land Use Classification) จังหวัดนนทบุรี ปี พ.ศ.2559 
 

สัญลักษณ์ ประเภทการใช้ท่ีดิน 
เนื้อที ่

ตารางกิโลเมตร ไร ่ ร้อยละ 

U พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง 286.83 179,269 45.02 

A พื้นที่เกษตรกรรม 296.97 185,606 46.60 

A1 นาข้าว 204.73 127,956 32.13 

A2 พืชไร่ 0.06 37 0.01 

A3 ไม้ยืนต้น 0.10 62 0.02 

A4 ไม้ผล 50.22 31,388 7.87 

A5 พืชสวน 35.68 22,300 5.60 

A7 ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์และโรงเรือนเลี้ยงสัตว์ 0.26 163 0.04 

A8 พืชน้้า 4.07 2,544 0.64 

A9 สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้้า 1.85 1,156 0.29 

W พื้นที่แหล่งน้้า 24.98 15,613 3.92 

M พื้นที่เบ็ดเตล็ด 28.45 17,781 4.46 

เนื้อที่รวม 637.23 398,269 100.00 
 

 
ภาพประกอบที่ 2-4 แผนที่สภาพการใช้ที่ดินจังหวัดนนทบุรี (กรมพัฒนาที่ดิน, 2559) 
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2.5.1 พ้ืนที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง มีเนื้อที่ 286.83 ตารางกิโลเมตร หรือ 179,269 ไร่ คิดเป็น
ร้อยละ 45.02 ของพ้ืนที่จังหวัด ประกอบด้วย ตัวเมือง ย่านการค้า หมู่บ้านจัดสรร หมู่บ้านบนพ้ืนราบ สถานที่
ราชการ สถาบันต่าง ๆ สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ รีสอร์ท และโรงแรม  
 

 
 

ภาพประกอบที่ 2-5  พ้ืนที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง ต้าบลตลาดขวัญ อ้าเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 
 

2.5.2 พ้ืนที่เกษตรกรรม มีเนื้อที่ 296.97 ตารางกิโลเมตร หรือ 185,606 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 
46.60 ของพ้ืนที่จังหวัด ประกอบด้วย นาข้าว พืชไร่ เช่น ข้าวโพด อ้อย และมันส้าปะหลัง ไม้ผล เช่น ทุเรียน 
มะปราง มังคุด และกระท้อน ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์ เช่น โค และม้า โรงเรือนเลี้ยงสัตว์ เช่น สัตว์ปีก และสุกร  

 

 
 

ภาพประกอบที่ 2-6  พ้ืนที่นาข้าว ต้าบลไทรใหญ่ อ้าเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี 
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2.5.3 พื้นที่แหล่งน้้า มีเนื้อที่ 24.98 ตารางกิโลเมตร หรือ 15,613 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 3.92 
ของพ้ืนที่จังหวัด ประกอบด้วย แม่น้้า ล้าคลอง หนอง บึง อ่างเก็บน้้า บ่อน้้าในไร่นา และคลองชลประทาน   
 

 
 
ภาพประกอบที่ 2-7  พ้ืนที่แหล่งน้้า ต้าบลบางตะไนย์ อ้าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 
 

2.5.4 พ้ืนที่เบ็ดเตล็ด มีเนื้อที่ 28.45 ตารางกิโลเมตร หรือ 17,781 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 4.46 
ของพ้ืนที่จังหวัด ประกอบด้วย ทุ่งหญ้าธรรมชาติ ทุ่งหญ้าสลับไม้พุ่ม/ไม้ละเมาะ พ้ืนที่ลุ่ม เหมืองเก่า บ่อดิน  
บ่อลูกรัง ที่หินโผล่ พื้นที่ถม และท่ีทิ้งขยะ  

 

 
 
ภาพประกอบที่ 2-8  พ้ืนที่บ่อขุด ต้าบลไทรน้อย อ้าเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี 



 

บทท่ี 3 
 

การวิเคราะห์และจ าแนกความลาดชันของพ้ืนท่ีจังหวัดนนทบุรี 
 
3.1 ผลการวิเคราะห์และจ าแนกความลาดชันของพื้นที่ 

ผลการวิเคราะห์และจ าแนกความลาดชันของพื้นที่จังหวัดนนทบุรี จากข้อมูลแบบจ าลอง
ระดับสูงเชิงเลข (Digital Elevation Model: DEM) มาตราส่วน 1: 4,000 ด้วยโปรแกรมสารสนเทศภูมิศาสตร์ 
ตามหลักเกณฑ์การจ าแนกและจัดช้ันความลาดชันเพื่อการพัฒนาท่ีดิน พบว่า พื้นท่ี จังหวัดนนทบุรี วิเคราะห์
และจ าแนกความลาดชันของพื้นท่ีได้ 3 ระดับความลาดชัน โดยมีระดับความลาดชัน A ความลาดชันของพื้นท่ี 
0-2 เปอร์เซ็นต์ มากท่ีสุด คิดเป็นเนื้อท่ี 350,706 ไร่ หรือร้อยละ 88.06 ของพื้นท่ีจังหวัด รองลงมา ได้แก่ 
ระดับความลาดชัน B ความลาดชันของพื้นท่ี 2-5 เปอร์เซ็นต์ คิดเป็นเนื้อท่ี 36,775 ไร่ หรือร้อยละ 9.23 ของ
พื้นท่ีจังหวัด และระดับความลาดชัน C ความลาดชันของพื้นท่ี 5-12 เปอร์เซ็นต์ คิดเป็นเนื้อท่ี 10,788 ไร่ หรือ
ร้อยละ 2.71 ของพื้นท่ีจังหวัด ตามล าดับ ดังตารางท่ี 3-1  
 
ตารางท่ี 3-1 ผลการวิเคราะห์และจ าแนกความลาดชันของพื้นท่ีจังหวัดนนทบุร ี
 

ความลาดชันของพื้นที่ เนื้อที ่ ร้อยละ 
ของพื้นที่จังหวัด ระดับความลาดชัน เปอร์เซ็นต์ ตารางกิโลเมตร ไร่ 

1 A 0 - 2 561.13 350,706 88.06 

2 B 2 - 5 58.84 36,775 9.23 

3 C 5 - 12 17.26 10,788 2.71 

รวมเนื้อที่ 637.23 398,269 100.00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



16 
 

 

    
 
 
 
 

ภา
พป

ระ
กอ

บที่
 3

-1
 แ

ผน
ที่แ

สด
งค

วา
มล

าด
ชัน

ขอ
งพ

ื้นที่
จัง

หว
ัดน

นท
บุร

 ี



17 
 

3.1.1 ผลการวิเคราะห์และจ าแนกพื้นที่ความลาดชัน 0-2 เปอร์เซ็นต์  
จังหวัดนนทบุรี มีพื้นท่ีความลาดชัน 0-2 เปอร์เซ็นต์ คิดเป็นเนื้อท่ี 350,706 ไร่ หรือร้อยละ 

88.06 ของพื้นท่ีจังหวัด ลักษณะพื้นท่ีราบเรียบหรือค่อนข้างราบเรียบ การกระจายตัวของพื้นท่ีมีลักษณะ
ต่อเนื่องครอบคลุมพื้นท่ีท่ัวทั้งจังหวัด  

 

 
 
ภาพประกอบท่ี 3-2  พื้นท่ีความลาดชัน 0-2 เปอร์เซ็นต์ จังหวัดนนทบุรี 
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จากข้อมูลแผนที่สภาพการใช้ที่ดิน จังหวัดนนทบุรี ปี พ.ศ.2559 และข้อมูลการส ารวจสภาพ
ภูมิประเทศ พบว่า พื้นท่ีความลาดชัน 0-2 เปอร์เซ็นต์ ของจังหวัดนนทบุรี มีการใช้ท่ีดินประเภทพื้นท่ี
เกษตรกรรมมากท่ีสุด คิดเป็นเนื้อท่ี 168,212 ไร่ หรือร้อยละ 47.96 ของพื้นท่ี รองลงมาเป็นพื้นท่ีชุมชนและ 
ส่ิงปลูกสร้าง คิดเป็นเนื้อที่ 154,344 ไร่ หรือร้อยละ 44.01 ของพื้นท่ี พื้นท่ีเบ็ดเตล็ด คิดเป็นเนื้อท่ี 15,400 ไร่ 
หรือร้อยละ 4.39 ของพื้นท่ี และพื้นท่ีแหล่งน้ า คิดเป็นเนื้อที่ 12,750 ไร่ หรือร้อยละ 3.64 ของพื้นท่ี ตามล าดับ 
ดังตารางท่ี 3-2  

 
ตารางท่ี 3-2  ประเภทการใช้ท่ีดิน ปี พ.ศ.2559 บริเวณพื้นท่ีความลาดชัน 0-2 เปอร์เซ็นต์ 

 

ล าดับ ประเภทการใช้ที่ดิน สัญลักษณ์ 
เนื้อที ่

ตารางกิโลเมตร ไร่ ร้อยละ 

1 พื้นท่ีเกษตรกรรม A 269.14 168,212 47.96 

2 พื้นท่ีชุมชนและส่ิงปลูกสร้าง U 246.95 154,344 44.01 

3 พื้นท่ีเบ็ดเตล็ด M 24.64 15,400 4.39 

4 พื้นท่ีแหล่งน้ า W 20.40 12,750 3.64 

รวม 561.13 350,706 100.00 

 

 
 

ภาพประกอบท่ี 3-3  พื้นท่ีนาข้าว บริเวณความลาดชัน 0-2 เปอร์เซ็นต์ 
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3.1.2 ผลการวิเคราะห์และจ าแนกพื้นที่ความลาดชัน 2-5 เปอร์เซ็นต์  
จังหวัดนนทบุรี มีพื้นท่ีความลาดชัน 2-5 เปอร์เซ็นต์ คิดเป็นเนื้อท่ี 36,775 ไร่ หรือร้อยละ 

9.23 ของพื้นท่ีจังหวัด ลักษณะพื้นท่ีเป็นลูกคล่ืนลอนลาดเล็กน้อย มีความลาดชันน้อยมาก การกระจายตัวของพื้นท่ี 
มีอยู่ท่ัวไปท้ังจังหวัด เป็นลักษณะต่อเนื่องตามแนวทิศทางการไหลของน้ าจากพื้นท่ีตอนบนลงสู่พื้นท่ีตอนล่าง
ของจังหวัด 

 

 
 
ภาพประกอบท่ี 3-4  พื้นท่ีความลาดชัน 2-5 เปอร์เซ็นต์ จังหวัดนนทบุรี 
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จากข้อมูลแผนที่สภาพการใช้ที่ดิน จังหวัดนนทบุรี ปี พ.ศ.2559 และข้อมูลการส ารวจสภาพ
ภูมิประเทศ พบว่า พื้นท่ีความลาดชัน 2-5 เปอร์เซ็นต์ ของจังหวัดนนทบุรี มีการใช้ท่ีดินประเภท พื้นท่ีชุมชน
และส่ิงปลูกสร้างมากท่ีสุด คิดเป็นเนื้อท่ี 20 ,400 ไร่ หรือร้อยละ 55.47 ของพื้นท่ี รองลงมาเป็นพื้นท่ี
เกษตรกรรม คิดเป็นเนื้อท่ี 13,281 ไร่ หรือร้อยละ 36.12 ของพื้นท่ี พื้นท่ีเบ็ดเตล็ด คิดเป็นเนื้อท่ี 1,744 ไร่ 
หรือร้อยละ 4.74 ของพื้นท่ี และพื้นท่ีแหล่งน้ า คิดเป็นเนื้อที่ 1,350 ไร่ หรือร้อยละ 3.67 ของพื้นท่ี ตามล าดับ 
ดังตารางท่ี 3-3  
 
ตารางท่ี3-3ประเภทการใช้ท่ีดิน ปี พ.ศ.2559 บริเวณพื้นท่ีความลาดชัน 2-5 เปอร์เซ็นต์ 
 

ล าดับ ประเภทการใช้ที่ดิน สัญลักษณ์ 
เนื้อที ่

ตารางกิโลเมตร ไร่ ร้อยละ 

1 พื้นท่ีชุมชนและส่ิงปลูกสร้าง U 32.64 20,400 55.47 

2 พื้นท่ีเกษตรกรรม A 21.25 13,281 36.12 

3 พื้นท่ีเบ็ดเตล็ด M 2.79 1,744 4.74 

4 พื้นท่ีแหล่งน้ า W 2.16 1,350 3.67 

รวม 58.84 36,775 100.00 

 

 
 

ภาพประกอบท่ี 3-5 พื้นท่ีชุมชนและส่ิงปลูกสร้าง บริเวณความลาดชัน 2-5 เปอร์เซ็นต์ 
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3.1.3 ผลการวิเคราะห์และจ าแนกพื้นที่ความลาดชัน 5-12 เปอร์เซ็นต์  
จังหวัดนนทบุรี มีพื้นท่ีความลาดชัน 5-12 เปอร์เซ็นต์ คิดเป็นเนื้อท่ี 10,788 ไร่ หรือร้อยละ 

2.71 ของพื้นท่ีจังหวัด ลักษณะพื้นท่ีเป็นลูกคล่ืนลอนลาด มีความลาดชันเล็กน้อย การกระจายตัวของพื้นท่ีมีอยู่
ท่ัวไปท้ังจังหวัด เป็นลักษณะต่อเนื่องตามแนวทิศทางการไหลของน้ าจากพื้นท่ีตอนบนลงสู่พื้นท่ีตอนล่าง หรือ
ตามแนวเส้นทางคมนาคมท่ีมีการยกระดับจากพื้นผิวภูมิประเทศ ในรูปแบบต่าง ๆ 

 

 
 
ภาพประกอบท่ี 3-6 พื้นท่ีความลาดชัน 5-12 เปอร์เซ็นต์ จังหวัดนนทบุรี 
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จากข้อมูลแผนที่สภาพการใช้ที่ดิน จังหวัดนนทบุรี ปี พ.ศ.2559 และข้อมูลการส ารวจสภาพ
ภูมิประเทศ พบว่า พื้นท่ีความลาดชัน 5-12 เปอร์เซ็นต์ ของจังหวัดนนทบุรี มีการใช้ท่ีดินประเภท พื้นท่ีชุมชน
และส่ิงปลูกสร้างมากท่ีสุด คิดเป็นเนื้อท่ี 4 ,525 ไร่ หรือร้อยละ 41.95 ของพื้นท่ี  รองลงมาเป็นพื้นท่ี
เกษตรกรรม คิดเป็นเนื้อท่ี 4,112 ไร่ หรือชร้อยละ 38.12 ของพื้นท่ี พื้นท่ีแหล่งน้ า คิดเป็นเนื้อท่ี 1,513 ไร่ 
หรือร้อยละ 14.02 ของพื้นท่ี และพื้นท่ีเบ็ดเตล็ด คิดเป็นเนื้อที่ 638 ไร่ หรือร้อยละ 5.91 ของพื้นท่ี ตามล าดับ 
ดังตารางท่ี 3-4  

 
ตารางท่ี 3-4 ประเภทการใช้ท่ีดิน ปี พ.ศ.2559 บริเวณพื้นท่ีความลาดชัน 5-12 เปอร์เซ็นต์ 

 

ล าดับ ประเภทการใช้ที่ดิน สัญลักษณ์ 
เนื้อที ่

ตารางกิโลเมตร ไร่ ร้อยละ 

1 พื้นท่ีชุมชนและส่ิงปลูกสร้าง U 7.24 4,525 41.95 

2 พื้นท่ีเกษตรกรรม A 6.58 4,112 38.12 

3 พื้นท่ีแหล่งน้ า W 2.42 1,513 14.02 

4 พื้นท่ีเบ็ดเตล็ด M 1.02 638 5.91 

รวม 17.26 10,788 100.00 

 

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

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

 

 
 
ภาพประกอบท่ี 3-8 พื้นท่ีก่อสร้างเส้นทางคมนาคม ต าบลบางรักน้อย อ าเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 
 

 
 
ภาพประกอบท่ี 3-9 ภาพถ่ายจากดาวเทียม Google Earth บริเวณพื้นท่ีก่อสร้างเส้นทางคมนาคม 

บันทึกภาพเมื่อ วันท่ี 29 ตุลาคม พ.ศ.2560 
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ภาพประกอบท่ี 3-10 ภาพถ่ายออร์โธสี โครงการ MOAC กรมพัฒนาท่ีดิน บริเวณพื้นท่ีก่อสร้างเส้นทางคมนาคม 
 บันทึกภาพ เมื่อ วันท่ี 9 มกราคม พ.ศ.2545 
 

 
 
ภาพประกอบท่ี 3-11 ภาพถ่ายออร์โธสี โครงการ MOAC กรมพัฒนาท่ีดิน ซ้อนทับพื้นท่ีความลาดชัน 
  

A 

B 

C 



 

บทท่ี 4 
 

บทสรุป 
 
4.1 สรุปผลการวิเคราะห์และจ าแนกความลาดชันของพื้นที่จังหวัดนนทบุรี 

ผลการวิเคราะห์และจ าแนกความลาดชันของพื้นท่ีจังหวัดนนทบุรี จากแบบจ าลองระดับสูงเชิงเลข 
มาตราส่วน 1: 4,000 โครงการจัดท าแผนท่ีเพื่อการบริหารทรัพยากรธรรมชาติและทรัพย์สินของกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ ด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ตามหลักเกณฑ์การจ าแนกความลาดชันของพื้นท่ีเพื่อการพัฒนาท่ีดิน 
กรมพัฒนาท่ีดิน มีความสอดคล้องกับสภาพภูมิประเทศ สรุปได้ดังนี้ 

จังหวัดนนทบุรี ต้ังอยู่ภาคกลางของประเทศไทย ในเขตท่ีราบลุ่มแม่น้ าเจ้าพระยาตอนล่าง และ
เป็นหนึ่งในจังหวัดปริมณฑลกรุงเทพมหานคร สภาพภูมิประเทศโดยท่ัวไปมีแม่น้ าเจ้าพระยาแบ่งพื้นท่ีของ
จังหวัดออกเป็น 2 ฝ่ัง คือ ฝ่ังตะวันตกและฝ่ังตะวันออก พื้นท่ีส่วนใหญ่เป็นท่ีราบลุ่มน้ าท่วมถึงมีคูคลองท้ังตาม
ธรรมชาติและท่ีขุดขึ้นใหม่เป็นจ านวนมากเช่ือมโยงติดต่อกันท่ัวท้ังจังหวัด ซึ่งจากสภาพภูมิประเทศดังกล่าว
สอดคล้องกับผลการวิเคราะห์และจ าแนกความลาดชันของพื้นท่ี ดังนี้ 

จังหวัดนนทบุรี มีความลาดชันของพื้นท่ี 0-2 เปอร์เซ็นต์ มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 88.06 ของพื้นท่ี
จังหวัด มีลักษณะพื้นท่ีราบเรียบหรือค่อนข้างราบเรียบ  

รองลงมาอันดับท่ี 2 ได้แก่ พื้นท่ีความลาดชัน 2-5 เปอร์เซ็นต์ คิดเป็นร้อยละ 9.23 ของพื้นท่ีจังหวัด 
ลักษณะพื้นท่ีเป็นลูกคล่ืนลอนลาดเล็กน้อย มีความลาดชันน้อยมาก  

อันดับท่ี 3 ได้แก่ พื้นท่ีความลาดชัน 5-12 เปอร์เซ็นต์ คิดเป็นร้อยละ 2.71 ของพื้นที่จังหวัด
ลักษณะพื้นท่ีเป็นลูกคล่ืนลอนลาด มีความลาดชันเล็กน้อย 
 
4.2 ข้อเสนอแนะ 

ปัจจุบันจังหวัดนนทบุรี มีการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิประเทศอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการเปล่ียนแปลง
อันเกิดจากการใช้ประโยชน์ท่ีดิน เพื่อเกษตรกรรม การต้ังถิ่นฐาน การส่งเสริมเศรษฐกิจ การพัฒนาเมือง และ
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เป็นต้น ส่งผลให้เกิดกิจกรรมต่าง ๆ บนพื้นผิวภูมิประเทศ ซึ่งบางกิจกรรมอาจก่อให้เกิด
การเปล่ียนแปลงลักษณะทางกายภาพของพื้นผิวภูมิประเทศ   

ดังนั้น การน าข้อมูลเชิงพื้นท่ีและแผนท่ีแสดงความลาดชันของพื้นท่ี จังหวัดนนทบุรี ภายใต้
โครงการจัดท าแผนท่ีแสดงความลาดชันของพื้นท่ีเพื่อการพัฒนาท่ีดิน ไปใช้ประโยชน์ในด้านต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 
จ าเป็นต้องส ารวจรังวัดภาคพื้นดินหรือใช้ข้อมูลจากแหล่งอื่นท่ีมีความละเอียดถูกต้องมากกว่า โดยเฉพาะ
บริเวณท่ีมีการเปล่ียนแปลงลักษณะทางกายภาพและความลาดชันของพื้นท่ี เพื่อให้ได้ข้อมูลพื้นท่ีท่ีมีความ
ถูกต้องแม่นย าและเป็นปัจจุบัน 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 1 
แผนที่แสดงความลาดชันของพื้นที่จังหวัดนนทบุร ี
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ภาคผนวก 2 
กลุ่มชุดดินจังหวดันนทบุร ี
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กลุ่มชุดดินจังหวัดนนทบุรี 
กองส ารวจดินและวิจัยทรัพยากรดิน กรมพัฒนาท่ีดิน ได้แบ่งกลุ่มชุดดินประเทศไทยเป็น 62 กลุ่ม

ชุดดิน โดยจังหวัดนนทบุรี มี 4 กลุ่มชุดดิน ได้แก่  
กลุ่มชุดดินที ่2 เป็นกลุ่มชุดดินท่ีมีเนื้อดินเป็นดินเหนียว ดินบนมีสีเทาหรือเทาแก่ ดินล่างมีสีเทา

จุดประสีน้ าตาล และสีเหลืองหรือสีแดง พบตามท่ีราบลุ่มภาคกลางเป็นส่วนใหญ่ มีการระบายน้ าเลว ดินมี
ความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติปานกลาง ชุดดินท่ีอยู่ในกลุ่มนี้ ได้แก่ ชุดดินอยุธยา และชุดดินบางเขน  

กลุ่มชุดดินที ่3 เป็นกลุ่มชุดดินท่ีมีเนื้อดินเป็นพวกดินเหนียว ดินบนเป็นสีเทาเข้ม สีน้ าตาลปน
เทาเข้ม ดินล่างเป็นสีเทาหรือน้ าตาลอ่อน มีจุดประสีน้ าตาลแก่ สีน้ าตาลปนเหลือง สีแดงปนเหลือง พบตาม 
ท่ีราบลุ่มหรือท่ีราบเรียบ ฤดูแล้งดินแห้งแตกระแหงเป็นร่องกว้างลึก ถ้าพบบริเวณชายฝ่ังทะเล มักมีเปลือกหอย
อยู่ในดินช้ันล่าง ดินมีความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติปานกลาง ชุดดินท่ีอยู่ในกลุ่มนี้ ได้แก่ ชุดดินบางกอก ชุดดิน
บางเลน และชุดดินฉะเชิงเทรา  

กลุ่มชุดดินที ่8 เป็นกลุ่มชุดดินท่ีมีเนื้อดินเป็นพวกดินเหนียว ดินบนมีลักษณะการทับถมเป็นช้ัน ๆ 
ของดินและอินทรียวัตถท่ีุได้จากการขุดลอกร่องน้ า ดินล่างมีสีเทา บางแห่งมีเปลือกหอยปะปนอยู่ด้วย พบบริเวณ
ท่ีราบลุ่มชายฝ่ังทะเล ดินมีความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติปานกลางถึงสูง ดินท่ีมีการระบายน้ าเลวถึงเลวมาก 
มีความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติต่ า ชุดดินท่ีอยู่ในกลุ่มนี้ ได้แก่ ชุดดินธนบุรี 

กลุ่มชุดดินที ่ 11 เป็นกลุ่มชุดดินท่ีมีเนื้อดินเป็นพวกดินเหนียว ดินบนมีสีด าหรือเทาแก่ ดินล่างมีสีเทา 
และมีจุดประสีน้ าตาล สีเหลืองหรือสีแดงปะปนอยู่เป็นจ านวนมากในช่วงดินล่างตอนบน และพบจุดประสีเหลือง 
พบบริเวณท่ีราบตามชายฝ่ังทะเลหรือท่ีราบลุ่มภาคกลาง มีการระบายน้ าเลว ดินมีความอุดมสมบูรณ์ค่อนข้างต่ า 
ชุดดินท่ีอยู่ในกลุ่มนี้ ได้แก่ ชุดดินเสนา และชุดดินธัญบุรี 

 
ชุดดินที่ส าคัญของจังหวัดนนทบุรี 

ชุดดินบางเขน (Bang Khen : Bn)กลุ่มชุดดินที่ 2 
เกิดจากตะกอนน้ ากร่อยพามาทับถมอยู่บนท่ีลุ่มน้ าเคยท่วมถึง สภาพพื้นท่ีราบเรียบถึงค่อนข้าง

ราบเรียบ การระบายน้ าเลว การไหลบ่าของน้ าบนผิวดินช้า การซึมผ่านได้ของน้ าช้า 
ชุดดินฉะเชิงเทรา (Chachoengsao : Cc) กลุ่มชุดดินที่ 3 
เกิดจากตะกอนน้ ากร่อยพามาทับถมอยู่บนที่ราบลุ่มน้ าทะเลเคยท่วมถึง สภาพพื้นท่ีราบเรียบถึง

ค่อนข้างราบราบเรียบ การระบายน้ าเลว การไหลบ่าของน้ าบนผิวดินช้าการซึมผ่านได้ของน้ าช้า 
ชุดดินเสนา (Sena : Se) กลุ่มชุดดินที่ 11 
เกิดจากตะกอนทะเลผสมกับตะกอนล าน้ า สภาพพื้นท่ีราบเรียบถึงค่อนข้างราบเรียบ การระบายน้ าเลว 

การไหลบ่าของน้ าบนผิวดินช้า สภาพซึมผ่านได้ของน้ าช้า 
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