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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 
จังหวัดปทุมธานี 

 
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 าแผนที่เพื่อการบริหารทรัพยากรธรรมชาติและทรัพย์สินของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
หรือโครงการ MOAC ซึ่งอยู่ภายใต้การก ากับ ดูแล และให้บริการของกรมพัฒนาท่ีดิน โดยจ าแนกความลาดชัน
ของพื้นท่ี ตามหลักเกณฑ์การส ารวจออกแบบงานจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ า และการส ารวจและจัดท าแผนท่ีดิน 
พร้อมท้ังจัดท าข้อมูลเชิงพื้นท่ีและแผนท่ีแสดงความลาดชันของพื้นท่ีจังหวัดปทุมธานี 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 าเนินงาน ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม การพัฒนาพื้นท่ี การบริหารจัดการน้ า การป้องกันและบรรเทาภัยทางธรรมชาติ และการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานท่ีเกี่ยวข้อง ให้เป็นไปอย่างถูกต้อง เหมาะสม ตามหลักวิชาการ สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริง
ของพื้นท่ี และมีมาตรฐานเดียวกัน  

 
1.2 วัตถุประสงค์ 

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

1.2.2 เพื่อจัดท าข้อมูลเชิงพื ้นที่และแผนที่แสดงความลาดชันของ พื้นที่จังหวัดปทุมธานี 
ด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ พร้อมจัดท ารายงานโครงการจัดท าแผนท่ีแสดงความลาดชันของพื้นท่ีเพื่อการ
พัฒนาท่ีดิน จังหวัดปทุมธานี 
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1.3 ประโยชน์ที่จะได้รับ  

กรมพัฒนาท่ีดินและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ท้ังภาครัฐ เอกชน และประชาชน มีข้อมูลเชิงพื้นท่ีและ
แผนท่ีแสดงความลาดชันของพื้นท่ีจังหวัดปทุมธานี ในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ท่ีเป็นมาตรฐานเดียวกัน 
รวมท้ังรายงานโครงการจัดท าแผนท่ีแสดงความลาดชันของพื้นท่ีเพื่อการพัฒนาท่ีดินจังหวัดปทุมธานี ส าหรับ
น าไปใช้ประโยชน์ในการด าเนินงานด้านการพัฒนาท่ีดิน ตามแผนงานโครงการต่าง ๆ หรือใช้เป็นข้อมูลประกอบการ
พิจารณาตัดสินใจ การวางแผนการด าเนินงาน ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
การพัฒนาพื้นท่ี การบริหารจัดการน้ า การป้องกันและบรรเทาภัยทางธรรมชาติ และการพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้อง เหมาะสม ตามหลักวิชาการ สอดคล้องกับ
สภาพความเป็นจริงของพื้นท่ี  

 
1.4 ข้อจ ากัดโครงการ 

1.4.1 วิเคราะห์และจ าแนกความลาดชันของพื้นท่ีจังหวัดปทุมธานี  จากข้อมูลแบบจ าลอง
ระดับสูงเชิงเลข มาตราส่วน 1: 4,000 ด้วยโปรแกรมสารสนเทศภูมิศาสตร์ ตามหลักเกณฑ์การจ าแนกความลาดชัน
ของพื้นท่ีเพื่อการพัฒนาท่ีดินและการอนุรักษ์ดินและน้ า ของกรมพัฒนาท่ีดิน  

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

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

1.4.4 ช้ันข้อมูลความลาดชัน เป็นข้อมูลท่ืได้จากการวิเคราะห์ข้อมูลความสูงภูมิประเทศเชิงเลข 
มาตราส่วน 1: 4,000 ภายใต้โครงการจัดท าแผนท่ีเพื่อการบริหารทรัพยากรธรรมชาติและทรัพย์สินของ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (โครงการ MOAC) ดังนั้นแผนท่ี รายงาน และข้อมูลความลาดชันของพื้นท่ี
ท่ีจัดท าขึ้นภายใต้โครงการจัดท าแผนท่ีแสดงความลาดชันของพื้นท่ีเพื่อการพัฒนาท่ีดินนี้ จะมีความถูกต้อง
สอดคล้องกับสภาพพื้นท่ีท่ีเป็นอยู่ในช่วงเวลาของโครงการ MOAC (ระหว่างปี พ.ศ.2545-2549) 

1.4.5 การวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินและการเปลี่ยนแปลงลักษณะทางกายภาพ
ของพื้นท่ีจังหวัดปทุมธานี ใช้วิธีการสังเคราะห์และเปรียบเทียบข้อมูลสภาพพื้นท่ีและการใช้ท่ีดินท่ีได้จากการ
อ่านแปลภาพถ่ายออร์โธสีเชิงเลข มาตราส่วน 1: 4,000 ซึ่งบันทึกภาพระหว่างปี พ.ศ.2545-2549 กับข้อมูล
สภาพการใช้ท่ีดิน ซึ่งส ารวจและจัดท าโดยกองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน ร่วมกับข้อมูลการส ารวจใน
ภูมิประเทศ 

1.4.6 ความถูกต้องเชิงพื้นที่ของแผนที่และชั้นข้อมูลความลาดชันของพื้นที่จังหวัดปทุมธานี
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 าแผนท่ีและ
การจัดท าข้อมูลความลาดชันของพื้นท่ีในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์และรายงานผลการด าเนินงาน 

1.5.2 จังหวัดปทุมธานี 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 ระบบปฏิบัติการไมโครซอฟท์

วินโดวส์ โปรแกรมส านักงาน โปรแกรม BaseCamp โปรแกรมระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ และโปรแกรม
ประมวลผลภาพ 

 
1.8 ขั้นตอนการด าเนินงาน 

1.8.1 ศึกษาและรวบรวมแผนท่ี ข้อมูลทางแผนท่ีและข้อมูลพื้นฐานของจังหวัดปทุมธานีดังนี้  
1) ข้อมูลพื้นฐานของจังหวัดปทุมธานี ส าหรับใช้เป็นข้อมูลประกอบการจัดท ารายงาน

โครงการจัดท าแผนท่ีแสดงความลาดชันของพื้นท่ีเพื่อการพัฒนาท่ีดินจังหวัดปทุมธานี ได้แก่ 
1.1) ข้อมูลและแผนท่ีธรณีวิทยาจังหวัดปทุมธานี มาตราส่วน 1: 250,000 จัดท าเมื่อ  

ปี พ.ศ.2559 โดยกรมทรัพยากรธรณี 
1.2) ข้อมูลสภาพภูมิอากาศจังหวัดปทุมธานี  จากศูนย์ภูมิอากาศ ส านักพัฒนา

อุตุนิยมวิทยา กรมอุตุนิยมวิทยา 
1.3) ข้อมูลสภาพเศรษฐกิจและสังคม จากส านักงานคลัง จังหวัดปทุมธานีและ

ส านักงานสถิติแห่งชาติ 
1.4) ข้อมูลทรัพยากรธรรมชาติของจังหวัดปทุมธานี ได้แก่ ข้อมูลทรัพยากรดิน ข้อมูล

ทรัพยากรน้ า และข้อมูลทรัพยากรป่าไม้ จากหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
2) แผนท่ีและข้อมูลภูมิสารสนเทศของจังหวัดปทุมธานีส าหรับใช้ในการวิเคราะห์ความลาดชัน

และจัดท าแผนท่ีแสดงความลาดชันของพื้นท่ีจังหวัดปทุมธานี ได้แก่ 
2.1) แผนท่ีภูมิประเทศ มาตราส่วน 1: 50,000 ล าดับชุด L7018 ของกรมแผนท่ีทหาร 

ครอบคลุมพื้นท่ีจังหวัดปทุมธานี 
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2.2) ข้อมูลขอบเขตการปกครองจังหวัดปทุมธานี มาตราส่วน 1: 50,000 จัดท าและ
ปรับปรุงเมื่อปี พ.ศ.2556 โดยกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทย 

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

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

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

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

1.8.2 น าเข้าข้อมูลและจัดการข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ ท่ีน ามาใช้ในการวิเคราะห์และจ าแนก
ความลาดชัน พร้อมท้ังจัดท าแผนท่ีแสดงความลาดชันของพื้นท่ีจังหวัดปทุมธานี 

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 500 ระวาง 

1.8.3 วิเคราะห์และจ าแนกความลาดชันของพื้นท่ีจังหวัดปทุมธานีด้วยโปรแกรมสารสนเทศ
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
ความลาดชันของพื้นท่ีจังหวัดปทุมธานีโดยวิธีการซ้อนทับข้อมูลเชิงพื้นท่ี ด้วยโปรแกรมสารสนเทศภูมิศาสตร์  

1.8.6 ส ารวจและเก็บรวบรวมข้อมูลพื้นท่ีท่ีมีการเปล่ียนแปลงความลาดชันของพื้นท่ีไปจากเดิม 
1.8.7 จัดท าและปรับปรุงข้อมูลความลาดชันของพื้นท่ีให้สอดคล้องกับสภาพพื้นท่ีในปัจจุบัน 
1.8.8 จัดท าแผนท่ีและรายงาน โครงการจัดท าแผนท่ีแสดงความลาดชันของพื้นท่ีเพื่อการพัฒนาท่ีดิน

จังหวัดปทุมธานี  
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1.9 หน่วยงานที่จัดท าข้อมูล 

กลุ่มจัดการและบริการแผนท่ีและข้อมูลทางแผนท่ี 
ส านักเทคโนโลยีการส ารวจและท าแผนท่ี  
กรมพัฒนาท่ีดิน 



 

บทท่ี 2 
 

ข้อมูลพ้ืนฐานจังหวัดปทุมธานี 
 
2.1 ประวัติความเป็นมา 

จังหวัดปทุมธานี เป็นถิ่นฐานบ้านเมืองนับต้ังแต่รัชสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชแห่งกรุงศรีอยุธยา 
มาแล้วไม่น้อยกว่า 300 ปี โดยเมื่อประมาณ ปี พ.ศ.2202 มีครอบครัวชาวมอญเมืองเมาะตะมะอพยพหนีภัย
จากศึกพม่าเข้ามาพึ่งพระบรมโพธิสมภารสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกรุงเทพทวาราวดีศรีอยุธยา ซึ่งสมเด็จพระนายรายณ์
มหาราชทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ครอบครัวมอญเหล่านั้นไปต้ังบ้านเรือนอยู่ท่ีบ้านสามโคก ต่อมาใน
แผ่นดินสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชแห่งกรุงธนบุรี ครอบครัวชาวมอญได้อพยพเข้ามาพึ่งพระบรมโพธิสมภาร
อีกเป็นครั้งท่ี 2 พระองค์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ต้ังบ้านเรือนท่ีบ้านสามโคกเช่นเดิม และต่อมาในรัชกาล
พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยฯ ก็ได้มีการอพยพครอบครัวชาวมอญครั้งใหญ่จากเมืองเมาะตะมะ
เข้าสู่ประเทศไทยอีกครั้ง เรียกว่า "มอญใหญ่" พระองค์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ครอบครัวชาวมอญ
บางส่วนต้ังบ้านเรือนอยู่ท่ีบ้านสามโคกอีกเช่นเดียวกัน ฉะนั้น จากชุมชนขนาดเล็ก “บ้านสามโคก” กลายเป็น 
“เมืองสามโคก” ในเวลาต่อมา ครั้งเมื่อเดือน 11 พุทธศักราช 2538 พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยฯ 
ได้เสด็จประพาสออกเยี่ยมพสกนิกรท่ีเมืองสามโคกและประทับท่ีพลับพลาริมแม่น้้าเจ้าพระยาฝ่ังซ้าย เยื้องเมือง
สามโคก ครอบครัวชาวมอญได้พากันหล่ังไหลน้าดอกบัวขึ้นทูลเกล้าฯ ถวายเป็นราชสักการะอยู่เป็นเนืองนิตย์  
ยังความซาบซึ้งในพระราชหฤทัยเป็นที่ยิ่ง จึงบันดาลพระราชหฤทัยให้พระราชทานนามเมืองสามโคกเสียใหม่ว่า 
“เมืองประทุมธานี” ซึ่งตรงกับวันท่ี 23 สิงหาคม พ.ศ.2538 ต่อมาใน ปี พ.ศ.2461 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้า
เจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ใช้ค้าว่า “จังหวัด” แทน “เมือง” และให้เปล่ียนการเขียนช่ือ “จังหวัด 
ประทุมธานี” เป็น “จังหวัดปทุมธานี” นับจากนั้นเป็นต้นมา ต่อมาในสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้า
เจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ยุบจังหวัดธัญบุรีมาขึ้นกับจังหวัดปทุมธานี เมื่อ ปี พ.ศ.2475 จังหวัด
ปทุมธานีจึงได้แบ่งการปกครองเป็น 7 อ้าเภอ ดังท่ีเป็นเช่นปัจจุบัน 

ค้าขวัญประจ้าจังหวัด คือ “ถิ่นบัวหลวง เมืองรวงข้าว เช้ือชาวมอญ นครธรรมะ พระต้าหนักรวมใจ 
สดใสเจ้าพระยา ก้าวหน้าอุตสาหกรรม” 

 
2.2 ลักษณะทางภูมิศาสตร์ 

2.2.1 ท่ีต้ังและอาณาเขต จังหวัดปทุมธานี มีท่ีต้ังทางภูมิศาสตร์อยู่ภาคกลางของประเทศไทย 
ตามการแบ่งภูมิภาคประเทศไทยอย่างเป็นทางการของราชบัณฑิตยสถาน โดยใช้เกณฑ์ด้านภูมิศาสตร์ ซึ่งจาก
การค้านวณเนื้อที่ด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ พบว่า จังหวัดปทุมธานี มีเนื้อท่ี 1,519.60 ตารางกิโลเมตร 
หรือ 949,750 ไร่ ต้ังอยู่ระหว่าง พิกัดเหนือ 1,539,100 เมตร ถึง 1,579,020 เมตร หรือ ละติจูด 13 องศา 54 
ลิปดา 58 พิลิปดา ถึง 14 องศา 16 ลิปดา 32 พิลิปดา และพิกัดตะวันออก 643,800 เมตร ถึง 710,550 เมตร 
หรือ ลองจิจูด 100 องศา 19 ลิปดา 55 พิลิปดา ถึง 100 องศา 57 ลิปดา 06 พิลิปดา โดยมีอาณาเขตติดต่อ
กับจังหวัดใกล้เคียง ดังนี้ 
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ทิศเหนือ ติดต่อกับ อ้าเภอลาดบัวหลวง อ้าเภอบางไทร อ้าเภอบางปะอิน  
และอ้าเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
อ้าเภอหนองแค และอ้าเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี 

ทิศตะวันออก ติดต่อกับ อ้าเภอบ้านนา และอ้าเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 
  อ้าเภอบางน้้าเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา 
ทิศใต้ ติดต่อกับ อ้าเภอบางบัวทอง และอ้าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 

เขตดอนเมือง เขตสายไหม เขตคลองสามวา  
และเขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 

ทิศตะวันตก ติดต่อกับ อ้าเภอไทรน้อย จังหวัดนครปฐม 
 

 
 

ภาพประกอบท่ี 2-1  แผนท่ีภูมิประเทศแสดงท่ีต้ังและอาณาเขตจังหวัดปทุมธานี (กรมการปกครอง, 2556) 
 

2.2.2 สภาพภูมิประเทศ จังหวัดปทุมธานี พื้นท่ีส่วนใหญ่เป็นท่ีราบลุ่มริมสองฝ่ังแม่น้้า มีแม่น้้า
เจ้าพระยาไหลผ่านใจกลางจังหวัดในเขตอ้าเภอเมืองปทุมธานีและอ้าเภอสามโคก ท้าให้พื้นท่ีของจังหวัด
ปทุมธานี ถูกแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ 1) ฝ่ังตะวันตกของจังหวัด หรือบนฝ่ังขวาของแม่น้้าเจ้าพระยา ได้แก่ 
พื้นท่ีในเขตอ้าเภอลาดหลุมแก้ว บางส่วนของอ้าเภอเมืองและอ้าเภอสามโคก และ 2) ฝ่ังตะวันออกของจังหวัด
หรือบนฝ่ังซ้ายของแม่น้้าเจ้าพระยา ได้แก่ พื้นท่ีอ้าเภอเมืองบางส่วน อ้าเภอธัญบุรี อ้าเภอคลองหลวง อ้าเภอ
หนองเสือ อ้าเภอล้าลูกกา และบางส่วนของอ้าเภอสามโคก  
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ภาพประกอบท่ี 2-2  สภาพภูมิประเทศจังหวัดปทุมธานี 
 

2.2.3 ลักษณะทางธรณีวิทยา จากการศึกษาข้อมูลลักษณะทางธรณีวิทยาของจังหวัดปทุมธานี 
โดยกรมทรัพยากรธรณี พบว่า พื้นท่ีราบลุ่มท้ังหมดของจังหวัดปทุมธานีปกคลุมด้วยตะกอนยุคควอเทอร์นารี 
ซึ่งจากการส้ารวจและจ้าแนกลักษณะตะกอนยุคควอเทอร์นารีโดยใช้ลักษณะทางธรณีสัณฐาน สภาพแวดล้อม
การสะสมตัวของตะกอน และผลจากการเจาะส้ารวจจากแนวหน้าตัดของเนินดินและแม่น้้าล้าคลองในพื้นท่ี
จังหวัด พบเป็นตะกอนดินเคลย์ท่ีราบน้้าท่วมถึงบนตะกอนดินเคลย์ท่ีราบน้้าขึ้นถึงบนตะกอนดินเคลย์ทะเล แผ่
กระจายตัวครอบคลุมท้ังพื้นท่ีจังหวัด มีอายุต้ังแต่สมัยโฮโลซีนถึงปัจจุบัน (ประมาณ 1.6 ล้านปีก่อนถึงปัจจุบัน)  

2.2.4 สภาพภูมิอากาศ จากข้อมูลสภาพอากาศจังหวัดปทุมธานี ของศูนย์ภูมิอากาศ ส้านัก
พัฒนาอุตุนิยมวิทยา กรมอุตุนิยมวิทยา ซึ่งได้รวบรวมสถิติข้อมูลภูมิอากาศต้ังแต่ ปี พ.ศ.2494-2559 และจัดท้า
ไว้เมื่อเดือนมิถุนายน 2560 พบว่า สภาพภูมิอากาศของจังหวัดปทุมธานีขึ้นอยู่กับอิทธิพลของลมมรสุมท่ีพัด
ประจ้าฤดูกาล 2 ชนิด คือ 1) ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งพัดพามวลอากาศเย็นและแห้งจากประเทศจีน
เข้ามาปกคลุมประเทศไทยในช่วงฤดูหนาว ท้าให้มีอากาศหนาวเย็นและแห้งแล้งท่ัวไป และ  2) ลมมรสุม
ตะวันตกเฉียงใต้ ซึ่งพัดพามวลอากาศช้ืนจากทะเลและมหาสมุทรเข้ามาปกคลุมประเทศไทยในช่วงฤดูฝน ท้าให้
มีฝนตกท่ัวไป ดังนี้ 

1) ฤดูกาล พิจารณาตามลักษณะลมฟ้าอากาศของประเทศไทย จังหวัดปทุมธานี แบ่งฤดูกาล
ออกเป็น 3 ฤดู ดังนี้ 

1.1) ฤดูร้อน เริ่มต้ังแต่กลางเดือนกุมภาพันธ์ถึงกลางเดือนพฤษภาคม ในระยะนี้จะมี
หย่อมความกดอากาศต้่า เนื่องจากความร้อนปกคลุมประเทศไทยตอนบน ท้าให้มีอากาศร้อนอบอ้าวทั่วไ ป 
โดยเดือนเมษายนเป็นเดือนท่ีมีอากาศร้อนอบอ้าวมากท่ีสุด  
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1.2) ฤดูฝน เริ่มต้ังแต่กลางเดือนพฤษภาคมถึงกลางเดือนตุลาคม เป็นช่วงท่ีลมมรสุม
ตะวันตกเฉียงใต้ พัดเข้ามาปกคลุมประเทศไทย ร่องความกดอากาศต้่าที่พาดผ่านบริเวณภาคใต้ของ
ประเทศไทยจะเล่ือนขึ้นมาพาดผ่านบริเวณภาคกลางและภาคเหนือ ท้าให้มีฝนตกชุกมากขึ้นต้ังแต่กลางเดือน
พฤษภาคมเป็นต้นไป โดยเดือนกันยายนเป็นเดือนท่ีมีฝนตกชุกมากท่ีสุด  

1.3) ฤดูหนาว เริ่มต้ังแต่กลางเดือนตุลาคมถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์ เป็นฤดูลมมรสุม
ตะวันออกเฉียงเหนือ บริเวณความกดอากาศสูงจากประเทศจีนท่ีมีคุณสมบัติเย็นและแห้งจะแผ่ลงมาปกคลุม
ประเทศไทยในช่วงนี้ แต่เนื่องจากจังหวัดปทุมธานีอยู่ทางตอนกลางของประเทศใกล้อ่าวไทย อากาศจึงไม่หนาว
เหมือนจังหวัดท่ีอยู่ทางตอนบนของประเทศ โดยมีอากาศเย็นในช่วงเช้า ส่วนในช่วงบ่ายอุณหภูมิจะสูงขึ้นและ
มีอากาศร้อน เดือนธันวาคมและเดือนมกราคมเป็นเดือนท่ีมีอากาศหนาวที่สุดในรอบปีของจังหวัดปทุมธานี 

2) อุณหภูมิ เนื่องจากจังหวัดปทุมธานีอยู่ในพื้นท่ีลุ่มของภาคกลาง มีล้าน้้าเจ้าพระยาไหลผ่าน 
และได้รับกระแสลมฝ่ายใต้จากทะเลเป็นประจ้าจึงท้าให้อากาศไม่ค่อยจะร้อนอบอ้าวมากนักในช่วงฤดูร้อน ส่วนใน
ฤดูหนาวก็ไม่ค่อยจะหนาวจัด อุณหภูมิเฉล่ียตลอดปี 28-30 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุดเฉล่ีย 32-34 องศาเซลเซียส 
และอุณหภูมิต้่าสุดเฉล่ีย 24-26 องศาเซลเซียส เดือนเมษายนเป็นเดือนท่ีมีอากาศร้อนอบอ้าวท่ีสุดในรอบปี 
ส่วนฤดูหนาวอากาศจะหนาวท่ีสุดในเดือนธันวาคม 

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

2.3.1 การปกครอง จังหวัดปทุมธานี แบ่งการปกครองออกเป็น 7 อ้าเภอ 60 ต้าบล 345 
หมู่บ้านและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 65 แห่ง ประกอบด้วย องค์การบริหารส่วนจังหวัด 1 แห่ง เทศบาล
นคร 1 แห่ง เทศบาลเมือง 9 แห่ง เทศบาลต้าบล 17 แห่ง และองค์การบริหารส่วนต้าบล 37 แห่ง 

2.3.2 ประชากรและอาชีพ จากข้อมูลสถิติของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ณ วันท่ี 31 
ธันวาคม พ.ศ.2560 พบว่า จังหวัดปทุมธานีมีจ้านวนประชากรท้ังหมด 1 ,129,115 คน โดยเป็นประชากรชาย 
536,033 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 47.47 ของจ้านวนประชากรท้ังหมด ประชากรหญิง 593,082 คน หรือคิดเป็น
ร้อยละ 52.53 ของจ้านวนประชากรท้ังหมด ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทางการเกษตรเป็นหลัก จังหวัดยังเป็น
พื้นท่ีอุตสาหกรรมส้าคัญแห่งหนึ่งของประเทศ มีนิคมอุตสาหกรรมกระจายอยู่ท้ังจังหวัด 

2.3.3 สภาพทั่วไปด้านเศรษฐกิจ จากข้อมูลของส้านักงานคลังจังหวัดปทุมธานี พบว่าผลิตภัณฑ์
มวลรวม (Gross Provincial Products : GPP) ของจังหวัดปทุมธานี ปี พ.ศ.2557 มีมูลค่า 321,886 ล้านบาท 
มีสัดส่วนสาขาการผลิตแยกเป็น ภาคเกษตร 7,059 ล้านบาท และนอกภาคเกษตร 314,826 ล้านบาท และ
ผลิตภัณฑ์จังหวัดต่อคน เท่ากับ 226,173 บาท/คน/ปี 
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2.4 ทรัพยากรธรรมชาติ 
2.4.1 ทรัพยากรดิน จากการศึกษาการจ้าแนกดินท่ัวประเทศไทย มาตราส่วน 1 : 50,000 ของ

กรมพัฒนาท่ีดิน ซึ่งจ้าแนกตามลักษณะ สมบัติ และศักยภาพในการเพาะปลูกของดิน รวมถึงการจัดการดิน
ท่ีคล้ายคลึงกันรวมไว้เป็นกลุ่มเดียวกัน พบว่า จ้าแนกดินได้ 62 กลุ่มชุดดิน โดยจังหวัดปทุมธานี จ้าแนกได้ 4 
กลุ่มชุดดิน ดังภาคผนวกท่ี 2 ต่อมากองส้ารวจดินและวิจัยทรัพยากรดิน ได้ท้าการส้ารวจ จ้าแนกดิน และจัดท้า
แผนท่ีทรัพยากรดิน มาตราส่วน 1: 25,000 โดยมีหน่วยแผนท่ีอยู่ในระดับชุดดิน ซึ่งจากการศึกษาแผนท่ีชุดดิน
และรายงานการส้ารวจทรัพยากรดินจังหวัดปทุมธานีข้อมูลระดับชุดดิน พบว่า จังหวัดปทุมธานี จ้าแนกได้ 12 
ชุดดิน ได้แก่ ชุดดินอยุธยา ชุดดินบางกอก ชุดดินบางเขน ชุดดินบางน้้าเปรี้ยว ชุดดินฉะเชิงเทรา ชุดดินเชียงใหม่
ชุดดินดอนเมือง ชุดดินองครักษ์ ชุดดินรังสิต ชุดดินเสนา ชุดดินธัญบุรี และชุดดินธนบุรี  

 

 
 

ภาพประกอบท่ี 2-3  แผนท่ีชุดดินจังหวัดปทุมธานี (กองส้ารวจดินและวิจัยทรัพยากรดิน, 2559) 
 

2.4.2 ทรัพยากรน้้า จังหวัดปทุมธานี มีแหล่งน้้าธรรมชาติท่ีส้าคัญ คือ แม่น้้าเจ้าพระยา ซึ่งเป็น
แม่น้้าสายหลักในเขตจังหวัดปทุมธานี ไหลผ่านพื้นท่ีอ้าเภอสามโคก และอ้าเภอเมือง เข้าสู่กรุงเทพมหานคร 
นอกจากนี้ยังคงมีล้าคลองธรรมชาติ และคลองชลประทานมากมาย 

2.4.3 ทรัพยากรป่าไม้ จากการศึกษาข้อมูลสภาพพื้นท่ีป่าไม้ของประเทศไทย ปี พ.ศ.2559-2560 
ของส้านักจัดการท่ีดินป่าไม้ กรมป่าไม้ พบว่า จังหวัดปทุมธานี ไม่มีพื้นท่ีป่าสงวนแห่งชาติ มีเพียงเขตห้ามล่าสัตว์ป่า
วัดไผ่ล้อม และวัดอัมพุวราราม สังกัดกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช โดยได้รับการประกาศ เมื่อวันท่ี 
21 กรกฎาคม พ.ศ.2551 เป็นต้นมา  
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2.5 สภาพการใช้ที่ดิน 
จากการศึกษาข้อมูลแผนท่ีสภาพการใช้ท่ีดินจังหวัดปทุมธานี มาตราส่วน 1: 25,000 และการค้านวณ

เนื้อท่ีด้วยโปรแกรมสารสนเทศภูมิศาสตร์ จากช้ันข้อมูลการใช้ท่ีดินปี พ.ศ.2558 ซึ่งส้ารวจและจัดท้าโดยกองนโยบาย
และแผนการใช้ท่ีดิน กรมพัฒนาท่ีดิน โดยอ้างอิงขอบเขตจังหวัดปทุมธานีจากช้ันข้อมูลขอบเขตการปกครอง
ของกรมการปกครองปี พ.ศ.2556 พบว่าจังหวัดปทุมธานี มีการใช้ท่ีดิน 4 ประเภท โดยมีการใช้ท่ีดินประเภท
พื้นท่ีเกษตรกรรมมากท่ีสุด มีเนื้อท่ี 534,593 ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 56.29 ของพื้นที่จังหวัด รองลงมาเป็น
พื้นท่ีชุมชนและส่ิงปลูกสร้าง มีเนื้อท่ี 286,244 ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 30.14 ของพื้นท่ีจังหวัด พื้นท่ีเบ็ดเตล็ด 
มีเนื้อท่ี 94,631 ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 9.96 ของพื้นที่จังหวัด และพื้นที่แหล่งน้้า มีเนื้อที่ 34 ,282 ไร่ หรือ
คิดเป็นร้อยละ 3.61 ของพื้นท่ีจังหวัด ตามล้าดับ ดังตารางท่ี 2-1  

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

สัญลักษณ์ ประเภทการใช้ที่ดิน 
เนื้อที ่

ตารางกิโลเมตร ไร่ ร้อยละ 

U พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง 457.99 286,244 30.14 

A พื้นที่เกษตรกรรม 855.35 534,593 56.29 

A1 นาข้าว 598.71 374,193 39.40 

A2 พืชไร ่ 8.87 5,544 0.58 

A3 ไม้ยืนต้น 21.54 13,463 1.42 

A4 ไม้ผล 110.45 69,031 7.27 

A5 พืชสวน 54.01 33,756 3.55 

A7 ทุ่งหญ้าเล้ียงสัตว์และโรงเรือนเล้ียงสัตว์ 1.02 638 0.07 

A9 สถานท่ีเพาะเล้ียงสัตว์น้้า 60.75 37,968 4.00 

W พื้นที่แหล่งน้้า 54.85 34,282 3.61 

M พื้นที่เบ็ดเตล็ด 151.41 94,631 9.96 

เนื้อที่รวม 1,519.60 949,750 100.00 
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2.5.1 พื้นท่ีชุมชนและส่ิงปลูกสร้าง มีเนื้อท่ี 457.99 ตารางกิโลเมตร หรือ 286,244 ไร่ คิดเป็น
ร้อยละ 30.14 ของพื้นท่ีจังหวัด ประกอบด้วย ตัวเมือง ย่านการค้า หมู่บ้านจัดสรร หมู่บ้านบนพื้นราบ สถานท่ี
ราชการ สถาบันต่าง ๆ สถานท่ีพักผ่อนหย่อนใจ รีสอร์ท และโรงแรม  
 

 
 

ภาพประกอบท่ี 2-5  พื้นท่ีชุมชนและส่ิงปลูกสร้าง ต้าบลบางปรอก อ้าเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 
 

2.5.2 พื้นท่ีเกษตรกรรม มีเนื้อท่ี 855.35 ตารางกิโลเมตร หรือ 534,593 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 56.29
ของพื้นท่ีจังหวัด ประกอบด้วย นาข้าว พืชไร่ เช่น ข้าวโพด อ้อย และมันส้าปะหลัง ไม้ผล เช่น ทุเรียน มะปราง 
มังคุด และกระท้อน ทุ่งหญ้าเล้ียงสัตว์เช่น โค และม้า โรงเรือนเล้ียงสัตว์ เช่น สัตว์ปีก และสุกร   

 

 
 

ภาพประกอบท่ี 2-6  พื้นท่ีเกษตรกรรม ต้าบลคลองควาย อ้าเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี 
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2.5.3 พื้นท่ีแหล่งน้้า มีเนื้อท่ี 54.85 ตารางกิโลเมตร หรือ 34,282 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 3.61 
ของพื้นท่ีจังหวัด ประกอบด้วย แม่น้้า ล้าคลอง หนอง บึง อ่างเก็บน้้า บ่อน้้าในไร่นา และคลองชลประทาน   

 

 
 
ภาพประกอบท่ี 2-7  พื้นท่ีแหล่งน้้า ต้าบลบางขะแยง อ้าเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 
 

2.5.4 พื้นท่ีเบ็ดเตล็ด มีเนื้อท่ี 151.41 ตารางกิโลเมตร หรือ 94,631 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 9.96 
ของพื้นท่ีจังหวัด ประกอบด้วย ทุ่งหญ้าธรรมชาติ ทุ่งหญ้าสลับไม้พุ่ม/ไม้ละเมาะ พื้นท่ีลุ่ม เหมืองเก่า บ่อดิน บ่อขุดเก่า 
บ่อลูกรัง ท่ีหินโผล่ พื้นท่ีถม และท่ีท้ิงขยะ  

 

 
 
ภาพประกอบท่ี 2-8  พื้นท่ีบ่อขุด ต้าบลล้าลูกกา อ้าเภอล้าลูกกา จังหวัดปทุมธานี  



 

บทท่ี 3 
 

การวิเคราะห์และจ าแนกความลาดชันของพ้ืนท่ีจังหวัดปทุมธานี 
 
3.1 ผลการวิเคราะห์และจ าแนกความลาดชันของพื้นที่ 

ผลการวิเคราะห์และจ าแนกความลาดชันของพื้นท่ีจังหวัดปทุมธานี จากข้อมูลแบบจ าลอง
ระดับสูงเชิงเลข (Digital Elevation Model: DEM) มาตราส่วน 1: 4,000 ด้วยโปรแกรมสารสนเทศภูมิศาสตร์ 
ตามหลักเกณฑ์การจ าแนกและจัดช้ันความลาดชันเพื่อการพัฒนาท่ีดิน พบว่า พื้นท่ีจังหวัดปทุมธานีวิเคราะห์
และจ าแนกความลาดชันของพื้นท่ีได้ 3 ระดับความลาดชัน โดยมีระดับความลาดชัน A ความลาดชันของพื้นท่ี 
0-2 เปอร์เซ็นต์ มากท่ีสุด คิดเป็นเนื้อท่ี 845,481 ไร่ หรือร้อยละ 89.03 ของพื้นท่ีจังหวัด รองลงมา ได้แก่ 
ระดับความลาดชัน B ความลาดชันของพื้นที่ 2-5 เปอร์เซ็นต์ คิดเป็นเนื้อที่ 69 ,469 ไร่ หรือร้อยละ 7.31 
ของพื้นท่ีจังหวัด และระดับความลาดชัน C ความลาดชันของพื้นท่ี 5-12 เปอร์เซ็นต์ คิดเป็นเนื้อท่ี 34,800 ไร่ 
หรือร้อยละ 3.66 ของพื้นท่ีจังหวัด ตามล าดับ ดังตารางท่ี 3-1  

 
ตารางท่ี 3-1 ผลการวิเคราะห์และจ าแนกความลาดชันของพื้นท่ีจังหวัดปทุมธานี 
 

ความลาดชันของพื้นที่ เนื้อที ่ ร้อยละ 
ของพื้นที่จังหวัด ระดับความลาดชัน เปอร์เซ็นต์ ตารางกิโลเมตร ไร่ 

1 A 0 - 2 1,352.77 845,481 89.03 

2 B 2 - 5 111.15 69,469 7.31 

3 C 5 - 12 55.68 34,800 3.66 

รวมเนื้อที่ 1,519.60 949,750 100.00 
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3.1.1 ผลการวิเคราะห์และจ าแนกพื้นที่ความลาดชัน 0-2 เปอร์เซ็นต์  
จังหวัดปทุมธานี มีพื้นท่ีความลาดชัน 0-2 เปอร์เซ็นต์ คิดเป็นเนื้อท่ี 845,481 ไร่ หรือร้อยละ 

89.03 ของพื้นท่ีจังหวัด ลักษณะพื้นท่ีราบเรียบหรือค่อนข้างราบเรียบ การกระจายตัวของพื้นท่ีมีลักษณะ
ต่อเนื่องครอบคลุมพื้นท่ีท่ัวทั้งจังหวัด  
 

 
 

ภาพประกอบท่ี 3-2  พื้นท่ีความลาดชัน 0-2 เปอร์เซ็นต์ จังหวัดปทุมธานี 
 

จากข้อมูลแผนท่ีสภาพการใช้ท่ีดิน จังหวัดปทุมธานี ปี พ.ศ.2558 และข้อมูลการส ารวจสภาพ
ภูมิประเทศ พบว่า พื้นท่ีความลาดชัน 0-2 เปอร์เซ็นต์ ของจังหวัดปทุมธานี มีการใช้ท่ีดินประเภทพื้นท่ี
เกษตรกรรมมากที่สุด คิดเป็นเนื้อที่ 501,125 ไร่ หรือร้อยละ 59.27 ของพื้นที่ รองลงมาเป็นพื้นที่ชุมชน
และส่ิงปลูกสร้าง คิดเป็นเนื้อท่ี 235,356 ไร่ หรือร้อยละ 27.84 ของพื้นท่ี พื้นท่ีเบ็ดเตล็ด คิดเป็นเนื้อท่ี 86,956 ไร่ 
หรือร้อยละ 10.28 ของพื้นท่ี และพื้นท่ีแหล่งน้ า คิดเป็นเนื้อท่ี 22,044 ไร่ หรือร้อยละ 2.61 ของพื้นท่ี 
ตามล าดับ ดังตารางท่ี 3-2  
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ตารางท่ี 3-2  ประเภทการใช้ท่ีดิน ปี พ.ศ.2558 บริเวณพื้นท่ีความลาดชัน 0-2 เปอร์เซ็นต์ 
 

ล าดับ ประเภทการใช้ที่ดิน สัญลักษณ์ 
เนื้อที ่

ตารางกิโลเมตร ไร่ ร้อยละ 

1 พื้นท่ีเกษตรกรรม A 801.80 501,125 59.27 

2 พื้นท่ีชุมชนและส่ิงปลูกสร้าง U 376.57 235,356 27.84 

3 พื้นท่ีเบ็ดเตล็ด M 139.13 86,956 10.28 

4 พื้นท่ีแหล่งน้ า W 35.27 22,044 2.61 

รวม 1,352.77 845,481 100.00 

 
 

 
 
ภาพประกอบท่ี 3-3 พื้นท่ีนาข้าว บริเวณความลาดชัน 0-2 เปอร์เซ็นต์ 
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3.1.2 ผลการวิเคราะห์และจ าแนกพื้นที่ความลาดชัน 2-5 เปอร์เซ็นต์  
จังหวัดปทุมธานี มีพื้นที่ความลาดชัน 2-5 เปอร์เซ็นต์ คิดเป็นเนื้อที่ 69,469 ไร่ หรือ

ร้อยละ 7.31 ของพื้นท่ีจังหวัด ลักษณะพื้นท่ีเป็นลูกคล่ืนลอนลาดเล็กน้อย มีความลาดชันน้อยมาก การกระจาย
ตัวของพื้นท่ี มีอยู่ท่ัวไปท้ังจังหวัด เป็นลักษณะต่อเนื่องตามแนวทิศทางการไหลของน้ าจากพื้นท่ีตอนบนลงสู่
พื้นท่ีตอนล่างของจังหวัด 

 

 
 
ภาพประกอบท่ี 3-4 พื้นท่ีความลาดชัน 2-5 เปอร์เซ็นต์ จังหวัดปทุมธานี 
 

จากข้อมูลแผนท่ีสภาพการใช้ท่ีดิน ปี พ.ศ.2558 จังหวัดปทุมธานี และข้อมูลการส ารวจสภาพ
ภูมิประเทศ พบว่า พื้นท่ีความลาดชัน 2-5 เปอร์เซ็นต์ ของจังหวัดปทุมธานี มีการใช้ท่ีดินประเภทพื้นท่ีชุมชน
และส่ิงปลูกสร้างมากท่ีสุด คิดเป็นเนื้อท่ี 34 ,963 ไร่ หรือร้อยละ 50.33 ของพื้นท่ี รองลงมาเป็นพื้นท่ี
เกษตรกรรม คิดเป็นเนื้อท่ี 24,400 ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 35.12 ของพื้นท่ี พื้นท่ีเบ็ดเตล็ด คิดเป็นเนื้อท่ี 5,806 ไร่ 
หรือร้อยละ 8.36 ของพื้นท่ี และพื้นท่ีแหล่งน้ า คิดเป็นเนื้อที่ 4,300 ไร่ หรือร้อยละ 6.19 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 พื้นท่ีชุมชนและส่ิงปลูกสร้าง U 55.94 34,963 50.33 

2 พื้นท่ีเกษตรกรรม A 39.04 24,400 35.12 

3 พื้นท่ีเบ็ดเตล็ด M 9.29 5,806 8.36 

4 พื้นท่ีแหล่งน้ า W 6.88 4,300 6.19 

รวม 111.15 69,469 100.00 

 
 

 
 
ภาพประกอบท่ี 3-5 พื้นท่ีชุมชนและส่ิงปลูกสร้าง บริเวณความลาดชัน 2-5 เปอร์เซ็นต์ 
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3.1.3 ผลการวิเคราะห์และจ าแนกพื้นที่ความลาดชัน 5-12 เปอร์เซ็นต์  
จังหวัดปทุมธานี มีพื้นท่ีความลาดชัน 5-12 เปอร์เซ็นต์ คิดเป็นเนื้อท่ี 34,800 ไร่ หรือร้อยละ 

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

 

 
 
ภาพประกอบท่ี 3-6 พื้นท่ีความลาดชัน 5-12 เปอร์เซ็นต์ จังหวัดปทุมธานี 
 

จากข้อมูลแผนท่ีสภาพการใช้ท่ีดิน จังหวัดปทุมธานี ปี พ.ศ.2558 และข้อมูลการส ารวจสภาพ
ภูมิประเทศ พบว่า พื้นท่ีความลาดชัน 5-12 เปอร์เซ็นต์ ของจังหวัดปทุมธานี มีการใช้ท่ีดินประเภท พื้นท่ีชุมชน
และส่ิงปลูกสร้างมากท่ีสุด คิดเป็นเนื้อท่ี 15,925 ไร่ หรือร้อยละ 45.76 ของพื้นท่ี รองลงมาเป็นพื้นท่ี
เกษตรกรรม คิดเป็นเนื้อท่ี 9,068 ไร่ หรือร้อยละ 26.06 ของพื้นท่ี พื้นท่ีแหล่งน้ า คิดเป็นเนื้อท่ี 7,938 ไร่ หรือ
ร้อยละ 22.81 ของพื้นท่ี และพื้นท่ีเบ็ดเตล็ด คิดเป็นเนื้อท่ี 1,869 ไร่ หรือร้อยละ 5.37 ของพื้นท่ี ตามล าดับ 
ดังตารางท่ี 3-4  
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ตารางท่ี 3-4 ประเภทการใช้ท่ีดิน ปี พ.ศ.2558 บริเวณพื้นท่ีความลาดชัน 5-12 เปอร์เซ็นต์ 
 

ล าดับ ประเภทการใช้ที่ดิน สัญลักษณ์ 
เนื้อที ่

ตารางกิโลเมตร ไร่ ร้อยละ 

1 พื้นท่ีชุมชนและส่ิงปลูกสร้าง U 25.48 15,925 45.76 

2 พื้นท่ีเกษตรกรรม A 14.51 9,068 26.06 

3 พื้นท่ีแหล่งน้ า W 12.70 7,938 22.81 

4 พื้นท่ีเบ็ดเตล็ด M 2.99 1,869 5.37 

รวม 55.68 34,800 100.00 

 
 

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

ภูมิศาสตร์ โดยวิธีการซ้อนทับข้อมูลร่วมกับการส ารวจความลาดชันและสภาพการใช้ประโยชน์ที่ดินใน
ภูมิประเทศจังหวัดปทุมธานี พบว่า การเปล่ียนแปลงลักษณะทางกายภาพของภูมิประเทศ ท่ีส่งผลกระทบต่อ
การเปล่ียนแปลงความลาดชันของพื้นท่ี ส่วนใหญ่เกิดจากกิจกรรมของมนุษย์ด้านการพัฒนาและการใช้
ประโยชน์ท่ีดิน เพื่อการตั้งถิ่นฐาน การส่งเสริมเศรษฐกิจ และการพัฒนาเมือง และการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ของจังหวัด 

 

 
ภาพประกอบท่ี 3-8 พื้นท่ีก่อสร้างเส้นทางคมนาคม ต าบลบ้านฉาง อ าเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี  

 

 
ภาพประกอบท่ี 3-9 ภาพถ่ายจากดาวเทียม Google Earth บริเวณพื้นท่ีก่อสร้างเส้นทางคมนาคม  

บันทึกภาพเมื่อ วันท่ี 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 
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ภาพประกอบท่ี 3-10 ภาพถ่ายออร์โธสี โครงการ MOAC กรมพัฒนาท่ีดิน บริเวณพื้นท่ีก่อสร้างเส้นทางคมนาคม 

บันทึกภาพเมื่อ วันท่ี 1 มกราคม พ.ศ.2547 
 

 
 
ภาพประกอบท่ี 3-11 ภาพถ่ายออร์โธสี โครงการ MOAC กรมพัฒนาท่ีดิน ซ้อนทับพื้นท่ีความลาดชัน 
  
 

A 

B 

C 



 

บทท่ี 4 
 

บทสรุป 
 
4.1 สรุปผลการวิเคราะห์และจ าแนกความลาดชันของพื้นที่จังหวัดปทุมธานี 

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

จังหวัดปทุมธานี สภาพภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นท่ีราบลุ่มริมสองฝ่ังแม่น้ า มีแม่น้ าเจ้าพระยาไหลผ่าน
ใจกลางจังหวัดในเขตอ าเภอเมืองและอ าเภอสามโคก ส่งผลใหพ้ื้นท่ีจังหวัดแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ 1) ฝ่ังตะวันตก
ของจังหวัดหรือบนฝ่ังขวาของแม่น้ าเจ้าพระยา ได้แก่ พื้นท่ีในเขตอ าเภอลาดหลุมแก้ว บางส่วนของอ าเภอเมือง
และอ าเภอสามโคก และ 2) ฝ่ังตะวันออกของจังหวัดหรือบนฝ่ังซ้ายของแม่น้ าเจ้าพระยา ได้แก่ พื้นท่ีอ าเภอ
เมืองบางส่วน อ าเภอธัญบุรี อ าเภอคลองหลวง อ าเภอหนองเสือ อ าเภอล าลูกกา และบางส่วนของอ าเภอสามโคก
ซึ่งจากสภาพภูมิประเทศดังกล่าวสอดคล้องกับผลการวิเคราะห์และจ าแนกความลาดชันของพื้นท่ี ดังนี้ 

จังหวัดปทุมธานี มีความลาดชันของพื้นท่ี 0-2 เปอร์เซ็นต์ มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 89.03 ของพื้นท่ี
จังหวัด มีลักษณะพื้นท่ีราบเรียบหรือค่อนข้างราบเรียบ  

รองลงมาอันดับท่ี 2 ได้แก่ พื้นท่ีความลาดชัน 2-5 เปอร์เซ็นต์ คิดเป็นร้อยละ 7.31 ของพื้นท่ีจังหวัด 
ลักษณะพื้นท่ีเป็นลูกคล่ืนลอนลาดเล็กน้อย มีความลาดชันน้อยมาก  

อันดับท่ี 3 ได้แก่ พื้นท่ีความลาดชัน 5-12 เปอร์เซ็นต์ คิดเป็นร้อยละ 3.66 ของพื้นท่ีจังหวัด
ลักษณะพื้นท่ีเป็นลูกคล่ืนลอนลาด มีความลาดชันเล็กน้อย 
 
4.2 ข้อเสนอแนะ 

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

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



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 1 
แผนที่แสดงความลาดชันของพื้นที่จังหวัดปทุมธาน ี
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ภาคผนวก 2 
กลุ่มชุดดินจังหวดัปทมุธาน ี
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กลุ่มชุดดินจังหวัดปทุมธานี 
กองส ารวจดินและวิจัยทรัพยากรดิน กรมพัฒนาท่ีดิน ได้แบ่งกลุ่มชุดดินประเทศไทยเป็น 62 กลุ่มชุดดิน 

โดยจังหวัดปทุมธานี มี 4 กลุ่มชุดดิน ได้แก่  
กลุ่มชุดดินที ่2 เป็นกลุ่มชุดดินท่ีมีเนื้อดินเป็นดินเหนียว ดินบนมีสีเทาหรือเทาแก่ ดินล่างมีสีเทา

จุดประสีน้ าตาล และสีเหลืองหรือสีแดง พบตามท่ีราบลุ่มภาคกลางเป็นส่วนใหญ่ มีการระบายน้ าเลว ดินมี
ความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติปานกลาง ชุดดินท่ีอยู่ในกลุ่มนี้ ได้แก่ ชุดดินบางน้ าเปรี้ยว ชุดดินอยุธยาและ
ชุดดินบางเขน 

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

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

กลุ่มชุดดินที ่11 เป็นกลุ่มชุดดินท่ีมีเนื้อดินเป็นพวกดินเหนียว ดินบนมีสีด าหรือเทาแก่ ดินล่างมี 
สีเทา และมีจุดประสีน้ าตาล สีเหลืองหรือสีแดงปะปนอยู่เป็นจ านวนมากในช่วงดินล่างตอนบน และพบจุดประ
สีเหลือง พบบริเวณท่ีราบตามชายฝ่ังทะเลหรือท่ีราบลุ่มภาคกลาง มีการระบายน้ าเลว ดินมีความอุดมสมบูรณ์
ค่อนข้างต่ า ชุดดินท่ีอยู่ในกลุ่มนี้ ได้แก่ ชุดดินดอนเมือง ชุดดินรังสิต ชุดดินเสนา และชุดดินธัญบุรี 

 
ชุดดินที่ส าคัญของจังหวัดปทุมธานี 

ชุดดินอยุธยา (Ayutthaya : Ay) กลุ่มชุดดินที่ 2 
ตะกอนล าน้ าผสมกับตะกอนภาคพื้นสมุทร เกิดการพัฒนาในสภาพน้ ากร่อย สภาพพื้นท่ีราบเรียบ 

การระบายน้ าเลว การไหลบ่าของน้ าบนผิวดินช้า การซึมผ่านได้ของน้ าช้า 
ชุดดินรังสิต (Rangsit : Rs) กลุ่มชุดดินที่ 11 
เกิดจากตะกอนภาคพื้นสมุทรผสมกับตะกอนล าน้ า สภาพพื้นท่ีราบเรียบ การระบายน้ าค่อนข้างเลว 

การไหลบ่าของน้ าบนผิวดินช้า สภาพซึมผ่านได้ของน้ าช้า 
ชุดดินธัญบุรี (Thanya Buri : Tan) กลุ่มชุดดินที่ 11 
เกิดจากตะกอนน้ าทะเลผสมกับตะกอนน้ าพา และมีอิทธิพลของน้ าทะเลในบางช่วงของรอบปี สภาพ

พื้นท่ีราบเรียบถึงค่อนข้างราบเรียบ การระบายน้ าเลว การไหลบ่าของน้ าบนผิวดินช้า สภาพซึมผ่านได้ของน้ าช้า 
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