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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 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

 
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 าข้อมูลเชิงพื้นท่ีและแผนท่ีแสดงความลาดชันของพื้นท่ีจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 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 หรือใช้เป็น
ข้อมูลประกอบการพิจารณาตัดสินใจ การวางแผนการด าเนินงานด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม การพัฒนาพื้นท่ี การบริหารจัดการน้ า การป้องกันและบรรเทาภัยทางธรรมชาติ และการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานท่ีเกี่ยวข้อง ให้เป็นไปอย่างถูกต้อง เหมาะสม ตามหลักวิชาการ สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริง
ของพื้นท่ี และมีมาตรฐานเดียวกัน  
 
1.2 วัตถุประสงค์ 

1.2.1 เพื่อวิเคราะห์และจ าแนกความลาดชันของพื้นท่ี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จากข้อมูล
แบบจ าลองระดับสูงเชิงเลข มาตราส่วน 1: 4,000 ด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ตามหลักเกณฑ์การจ าแนก
ความลาดชันของพื้นท่ีเพื่อการพัฒนาท่ีดิน 

1.2.2 เพื่อจัดท าข้อมูลเชิงพื้นท่ีและแผนท่ีแสดงความลาดชันของพื้นท่ีจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
ด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ พร้อมจัดท ารายงานโครงการจัดท าแผนท่ีแสดงความลาดชันของพื้นท่ีเพื่อการ
พัฒนาท่ีดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
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1.3 ประโยชน์ที่จะได้รับ  

กรมพัฒนาท่ีดินและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ท้ังภาครัฐ เอกชน และประชาชน มีข้อมูลเชิงพื้นท่ีและ
แผนท่ีแสดงความลาดชันของพื้นท่ีจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ท่ีเป็นมาตรฐานเดียวกัน 
รวมท้ังรายงานโครงการจัดท าแผนท่ีแสดงความลาดชันของพื้นท่ีเพื่อการพัฒนาท่ีดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
ส าหรับน าไปใช้ประโยชน์ในการด าเนินงานด้านการพัฒนาท่ีดิน ตามแผนงานโครงการต่าง ๆ หรือใช้เป็นข้อมูล
ประกอบการพิจารณาตัดสินใจ การวางแผนการด าเนินงาน ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม การพัฒนาพื้นท่ี การบริหารจัดการน้ า การป้องกันและบรรเทาภัยทางธรรมชาติ และการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้อง เหมาะสม ตามหลักวิชาการสอดคล้อง
กับสภาพความเป็นจริงของพื้นท่ี  

 
1.4 ข้อจ ากัดโครงการ 

1.4.1 วิเคราะห์และจ าแนกความลาดชันของพื้นท่ีจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  จากข้อมูล
แบบจ าลองระดับสูงเชิงเลข มาตราส่วน 1: 4,000 ด้วยโปรแกรมสารสนเทศภูมิศาสตร์ ตามหลักเกณฑ์การจ าแนก
ความลาดชันของพื้นท่ีเพื่อการพัฒนาท่ีดินและการอนุรักษ์ดินและน้ า ของกรมพัฒนาท่ีดิน  

1.4.2 ขอบเขตของพื้นท่ีจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ใช้ข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ขอบเขต
การปกครอง เขตจังหวัด เขตอ าเภอ และเขตต าบล ของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ซึ่งปรับปรุงเมื่อ
ปี พ.ศ.2556  

1.4.3 ข้อมูลด้านสถิติของพื้นท่ีจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จ านวนเนื้อท่ีความลาดชันของพื้นท่ี 
การใช้ท่ีดิน ขอบเขตการปกครอง และข้อมูลเชิงพื้นท่ีอื่น ๆ เป็นข้อมูลท่ีได้จากการวิเคราะห์และค านวณจาก
ข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ แผนท่ี และ/หรือข้อมูลทางแผนท่ี ท่ีเกี่ยวข้อง ด้วยโปรแกรมสารสนเทศภูมิศาสตร์  

1.4.4 ช้ันข้อมูลความลาดชัน เป็นข้อมูลท่ีได้จากการวิเคราะห์ข้อมูลความสูงภูมิประเทศเชิง เลข 
มาตราส่วน 1: 4,000 ภายใต้โครงการจัดท าแผนท่ีเพื่อการบริหารทรัพยากรธรรมชาติและทรัพย์สินของ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (โครงการ MOAC) ดังนั้น แผนท่ี รายงาน และข้อมูลความลาดชันของพื้นท่ีท่ี
จัดท าขึ้นภายใต้โครงการจัดท าแผนท่ีแสดงความลาดชันของพื้นท่ีเพื่อการพัฒนาท่ี ดินนี้ จะมีความถูกต้อง
สอดคล้องกับสภาพพื้นท่ีท่ีเป็นอยู่ในช่วงเวลาของโครงการ MOAC (ระหว่างปี พ.ศ.2545-2549) 

1.4.5 การวิเคราะห์การเปล่ียนแปลงการใช้ท่ีดินและการเปล่ียนแปลงลักษณะทางกายภาพของ
พื้นท่ีจังหวัดพระนครศรีอยุธยาใช้วิธีการสังเคราะห์และเปรียบเทียบข้อมูลสภาพพื้นท่ีและการใช้ท่ีดินท่ีได้จาก
การอ่าน แปล ภาพถ่ายออร์โธสีเชิงเลข มาตราส่วน 1: 4,000 ซึ่งบันทึกภาพระหว่างปี พ.ศ.254 5-2549 
กับข้อมูลสภาพการใช้ท่ีดินซึ่งส ารวจและจัดท าโดยกองนโยบายและแผนการใช้ท่ีดิน ร่วมกับข้อมูลการส ารวจ
ในภูมิประเทศ 

1.4.6 ความถูก ต้อง เ ชิ งพื้ น ท่ีของแผนท่ี และ ช้ันข้อมูลความลาดชัน ของพื้น ท่ี จังหวั ด
พระนครศรีอยุธยา อ้างอิงตามมาตรฐานแผนท่ีของข้อมูลแบบจ าลองระดับสูงเชิงเลข มาตราส่วน 1: 4,000 ซึ่ง
เป็นฐานข้อมูลหลักในการวิเคราะห์และจ าแนกความลาดชันของพื้นท่ี ภายใต้โครงการจัดท าแผนท่ีแสดงความ
ลาดชันของพื้นท่ีเพื่อการพัฒนาท่ีดิน 
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1.5 สถานที่ด าเนินงาน 

1.5.1 กลุ่มจัดการและบริการแผนท่ีและข้อมูลทางแผนท่ี ส านักเทคโนโลยีการส ารวจและท าแผนท่ี 
ใช้เป็นสถานท่ีส าหรับ การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะหแ์ละจ าแนกข้อมูล การค านวณข้อมูล การท าแผนท่ีและ
การจัดท าข้อมูลความลาดชันของพื้นท่ีในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์และรายงานผลการด าเนินงาน 

1.5.2 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นพื้นท่ีด าเนินการส ารวจและเก็บรวบรวมข้อมูลพื้นฐานต่าง ๆ 
เช่น ลักษณะภูมิประเทศ สภาพการใช้ท่ีดิน และลักษณะการเปล่ียนแปลงทางกายภาพของพื้นท่ีท่ีอาจส่งผล
กระทบต่อความลาดชันของพื้นท่ี 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 ข้อมูลทางแผนท่ีและข้อมูลพื้นฐานของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาดังนี้ 
1) ข้อมูลพื้นฐานของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ส าหรับใช้เป็นข้อมูลประกอบการจัดท ารายงาน

โครงการจัดท าแผนท่ีแสดงความลาดชันของพื้นท่ีเพื่อการพัฒนาท่ีดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้แก่ 
1.1) ข้อมูลและแผนท่ีธรณีวิทยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มาตราส่วน 1: 250,000 

จัดท าเมื่อ ปี พ.ศ.2558 โดยกรมทรัพยากรธรณี 
1.2) ข้อมูลสภาพภูมิอากาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จากศูนย์ภูมิอากาศ ส านักพัฒนา

อุตุนิยมวิทยา กรมอุตุนิยมวิทยา 
1.3) ข้อมูลสภาพเศรษฐกิจและสังคม จากส านักงานคลังจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและ

ส านักงานสถิติแห่งชาติ 
1.4) ข้อมูลทรัพยากรธรรมชาติของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้แก่ ข้อมูลทรัพยากรดิน 

ข้อมูลทรัพยากรน้ า และข้อมูลทรัพยากรป่าไม้ จากหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
2) แผนท่ีและข้อมูลภูมิสารสนเทศของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ส าหรับใช้ในการวิเคราะห์

ความลาดชันและจัดท าแผนท่ีแสดงความลาดชันของพื้นท่ีจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้แก่ 
2.1) แผนท่ีภูมิประเทศ มาตราส่วน 1: 50,000 ล าดับชุด L7018 ของกรมแผนท่ีทหาร 

ครอบคลุมพื้นท่ีจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
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2.2) ข้อมูลขอบเขตการปกครองจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มาตราส่วน 1: 50,000 
จัดท าและปรับปรุงเมื่อ ปี พ.ศ.2556 โดยกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทย 

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

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

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

2.6) แผนท่ีเส้นช้ันความสูงเชิงเลข มาตราส่วน 1: 4,000 โครงการจัดท าแผนท่ีเพื่อการ
บริหารทรัพยากรธรรมชาติและทรัพย์สินของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ครอบคลุมพื้นท่ีจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 

1.8.2 น าเข้าข้อมูลและจัดการข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ ท่ีน ามาใช้ในการวิเคราะห์และจ าแนก
ความลาดชัน พร้อมท้ังจัดท าแผนท่ีแสดงความลาดชันของพื้นท่ีจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

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 500 ระวาง 

1.8.3 วิเคราะห์และจ าแนกความลาดชันของพื้นท่ีจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ด้วยโปรแกรม
สารสนเทศภูมิศาสตร์ ซึ่งเป็นการจัดกลุ่มข้อมูลใหม่ (Reclassify) ตามเงื่อนไขท่ีก าหนด โดยการประมวลผล
และวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพื้นท่ี (Spatial Analysis) และข้อมูลพื้นผิวภูมิประเทศ (Surface Analysis) เพื่อจ าแนก
พื้นผิวภูมิประเทศตามระดับความสูง-ต่ า และความลาดเอียงของพื้นท่ีตามมาตรฐานท่ีก าหนด โดยอาศัย
หลักการทางคณิตศาสตร์และสถิติในการค านวณความลาดชัน (Slope) ทิศลาดเอียง (Aspect) และรูปหน้าตัด
ด้านข้างของความลาดเท (Profile) ซึ่งจะได้ข้อมูลความลาดชันของพื้นท่ี โครงสร้างแบบแรสเตอร์ (Raster) 
รูปแบบไฟล์ประเภท IMG 

1.8.4 จัดท าช้ันข้อมูลความลาดชันของพื้นท่ี ให้อยู่ในรูปแบบข้อมูลเชิงเส้น (Vector) ประเภท
พื้นท่ีรูปปิด หรือโพลีกอน (Polygon) ด้วยโปรแกรมสารสนเทศภูมิศาสตร์  

1.8.5 วิเคราะห์การเปล่ียนแปลงสภาพการใช้ท่ีดินและลักษณะทางกายภาพที่อาจมีผลกระทบต่อ
ความลาดชันของพื้นท่ีจังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยวิธีการซ้อนทับข้อมูลเชิงพื้นท่ี ด้วยโปรแกรมสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์  
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1.8.6 ส ารวจและเก็บรวบรวมข้อมูลพื้นท่ีท่ีมีการเปล่ียนแปลงความลาดชันของพื้นท่ีไปจากเดิม 
1.8.7 จัดท าและปรับปรุงข้อมูลความลาดชันของพื้นท่ีให้สอดคล้องกับสภาพพื้นท่ีในปัจจุบัน 
1.8.8 จัดท าแผนท่ีและรายงาน โครงการจัดท าแผนท่ีแสดงความลาดชันของพื้นท่ีเพื่อการพัฒนาท่ีดิน

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 

1.9 หน่วยงานที่จัดท าข้อมูล 
กลุ่มจัดการและบริการแผนท่ีและข้อมูลทางแผนท่ี 
ส านักเทคโนโลยีการส ารวจและท าแผนท่ี  
กรมพัฒนาท่ีดิน 



 

บทที่ 2 
 

ข้อมูลพื้นฐานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 

2.1 ประวัติความเป็นมา  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีต้นก าเนิดตั้งแต่ประมาณพุทธศตวรรษที่ 14 จากหลักฐานที่ตั้งเมือง 

โบราณสถาน โบราณวัตถุ ต านานพงศาวดาร และหลักศิลาจาลึก โดยอาณาจักรอยุธยาเจริญขึ้นจากการรวมตัว
ของอาณาจักรละโว้และอาณาจักรสุพรรณภูมิ ซ่ึงทั้งสองเมืองนี้เป็นศูนย์กลางทางอ านาจของพ้ืนที่ภาคกลาง 
กรุงศรีอยุธยาได้รับการสถาปนาเป็นราชธานี เมื่อวันที่ 4 มีนาคม พ.ศ.1893 ในรัชสมัยสมเด็จพระเจ้าอู่ทอง 
โดยมีที่ตั้งในพื้นที่เมืองเก่า ซึ่งอดีตเคยเป็นนครท่าเรือเดินทะเล ชื่อ “อโยธยา” หรือ “อโยธยาศรีรามเทพนคร” 
กรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานีต่อเนื่องยาวนานถึง 417 ปี มีพระมหากษัตริย์ปกครอง 33 พระองค์ จาก 5 ราชวงศ์ 
สูญเสียเอกราชแก่พม่า 2 ครั้ง หลังจากการเสียกรุงครั้งที่ 2 สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงกอบกู้เอกราช
และสถาปนากรุงธนบุรีเป็นราชธานีแห่งใหม่ กรุงศรีอยุธยายังคงมีราษฎรบางส่วนอาศัยอยู่และราษฎรที่หนี
สงครามได้กลับเข้ามาอาศัยอยู่ร่วมกัน ต่อมากรุงศรีอยุธยาได้รับการยกย่องเป็นเมืองจัตวา เรียกว่า “เมืองกรุงเก่า” 

ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงโปรดให้ปฏิรูปการปกครองทั้งส่วนกลาง
และส่วนภูมิภาค โดยการปกครองส่วนภูมิภาคให้ปกครองแบบเทศบาล ด้วยการรวมเมืองที่อยู่ใกล้เคียงกันเป็น
มณฑล ในปี พ.ศ.2438 ทรงโปรดให้จัดตั้งมณฑลกรุงเก่าขึ้น ประกอบด้วยหัวเมืองต่าง ๆ โดยตั้งที่ว่าการมณฑล
ที่กรุงศรีอยุธยา ต่อมามีการยกเลิกการปกครองระบบเทศบาล ในปี พ.ศ.2475 กรุงศรีอยุธยา จึงเปลี่ยนฐานะ
เป็นจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจนถึงปัจจุบัน 

ค าขวัญประจ าจังหวัด คือ “ราชธานีเก่า อู่ข้าวอู่น้ า เลิศล้ ากานท์กวี คนดีศรีอยุธยา เลอคุณค่ามรดกโลก” 
 
2.2 ลักษณะทางภูมิศาสตร์  

2.2.1 ที่ตั้งและอาณาเขต จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีที่ตั้งทางภูมิศาสตร์อยู่ภาคกลางของ
ประเทศไทย ตามการแบ่งภูมิภาคประเทศไทยอย่างเป็นทางการของราชบัณฑิตยสถาน โดยใช้เกณฑ์ด้านภูมิศาสตร์ 
ซึ่งจากการค านวณเนื้อที่ด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ พบว่า จังหวัดพระนครศรีอยุธยามีเนื้อที่ 2,549.46 
ตารางกิโลเมตร หรือ 1,593,413 ไร่ ตั้งอยู่ระหว่าง พิกัดเหนือ 1,560,490 เมตร ถึง 1,6229,700 เมตร หรือ 
ละติจูด 14 องศา 06 ลิปดา 37 พิลิปดา ถึง 14 องศา 40 ลิปดา 23 พิลิปดา และพิกัดตะวันออก 623,140 เมตร 
ถึง 696,730 เมตร หรือ ลองจิจูด 100 องศา 13 ลิปดา 29 พิลิปดา ถึง 100 องศา 49 ลิปดา 25 พิลิปดา โดยมี
อาณาเขตติดต่อกับจังหวัดใกล้เคียง ดังนี้ 

ทิศเหนือ ติดต่อกับ อ าเภอวิเศษชัยชาญ อ าเภอป่าโมก อ าเภอเมือง และอ าเภอไชโย 
จังหวัดอ่างทอง 
อ าเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 
อ าเภอดอนพุด และอ าเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี 
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ทิศใต้ ติดต่อกับ อ าเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม 
อ าเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี 
อ าเภอลาดหลุมแก้ว อ าเภอสามโคก อ าเภอคลองหลวง  
และอ าเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี 

ทิศตะวันออก ติดต่อกับ อ าเภอเสาไห้ อ าเภอหนองแซง และอ าเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี 
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ อ าเภอเมือง อ าเภอบางปลาม้า และอ าเภอสองพ่ีน้อง  
  จังหวัดสุพรรณบุรี 

 
ภาพประกอบที่ 2-1  แผนที่ภูมิประเทศแสดงที่ตั้งและอาณาเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (กรมการปกครอง, 2556) 
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2.2.2 สภาพภูมิประเทศ จังหวัดพระนครศรีอยุธยาตั้งอยู่บริเวณท่ีราบลุ่มภาคกลางตอนล่างของ
ประเทศ โดยทั่วไปมีลักษณะเป็นที่ราบลุ่มน้ าท่วมถึง พ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นทุ่งนา ไม่มีภูเขา ไม่มีป่าไม้ มีแม่น้ าไหล
ผ่าน 4 สาย ได้แก่ แม่น้ าเจ้าพระยา แม่น้ าป่าสัก แม่น้ าลพบุรี และแม่น้ าน้อย รวมความยาวประมาณ 200 
กิโลเมตร มีล าคลองใหญ่ น้อย ประมาณ 1,254 คลอง เชื่อมต่อกับแม่น้ าเกือบทั่วบริเวณพ้ืนที่  

 

 
ภาพประกอบที่ 2-2  สภาพภูมิประเทศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 

2.2.3 ลักษณะทางธรณีวิทยา จากการศึกษาข้อมูลด้านธรณีวิทยาของกรมทรัพยากรธรณี พบว่า 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตั้งอยู่บนที่ราบลุ่มเจ้าพระยาตอนล่าง มีระดับความสูงตั้งแต่ 1 ถึง 10 เมตร จากระดับ
ทะเลปานกลาง มีความลาดเอียงน้อย ท าให้ทางน้ าที่ไหลผ่านมีการกวัดแกว่งอย่างชัดเจน บางพ้ืนที่เกิดการตัดขาด
ของทางน้ าเดิม สัณฐานที่พบในบริเวณนี้ ได้แก่ ล ารางแม่น้ า ทะเลสาบรูปแอก รอยโค้งตวัดของทางน้ า คันดิน
ธรรมชาติ และมาบทรายล้นฝั่ง เป็นต้น จากกระบวนการทางธรณีวิทยาท าให้จ าแนกตะกอนบริเวณนี้ได้  6 
หน่วยตะกอน ประกอบด้วย ตะกอนที่ลุ่มน้ าท่วมขังป่าชายเลน ตะกอนชายฝั่งทะเลโดยอิทธิพลน้ าขึ้น-น้ าลง 
ตะกอนร่องน้ าเก่า ตะกอนที่ลุ่มน้ าขัง ตะกอนคันดินธรรมชาติ และตะกอนที่ราบน้ าท่วมถึง  

2.2.4 สภาพภูมิอากาศ จากข้อมูลสภาพอากาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ของศูนย์ภูมิอากาศ 
ส านักพัฒนาอุตุนิยมวิทยา กรมอุตุนิยมวิทยา ซึ่งได้รวบรวมสถิติข้อมูลภูมิอากาศตั้งแต่ ปี พ.ศ.2494-2559 และ
จัดท าไว้เมื่อเดือนมิถุนายน 2560 พบว่า สภาพภูมิอากาศของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาขึ้นอยู่กับอิทธิพลของ
ลมมรสุม 2 ชนิด คือ 1) ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งพัดจากทางด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือเข้ามาปกคลุม
ประเทศไทยในช่วงฤดูหนาว อากาศเย็นและแห้งแล้ง 2) ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดเข้ามาปกคลุมในช่วงฤดูฝน 
ท าให้อากาศชุ่มชื้นและมีฝนตกชุกเป็นเวลานาน ดังนี้ 
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1) ฤดูกาล พิจารณาตามลักษณะลมฟ้าอากาศของประเทศไทย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
แบ่งฤดูกาลออกเป็น 3 ฤดู ดังนี้ 

1.1) ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่กลางเดือนกุมภาพันธ์ถึงกลางเดือนพฤษภาคม เป็นช่วงที่มี
หย่อมความกดอากาศต่ า เนื่องจากความร้อนเข้ามาปกคลุมประเทศไทยตอนบน ประกอบกับลมที่พัดมาปกคลุม
ประเทศไทยในช่วงนี้เป็นลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ท าให้อากาศร้อนอบอ้าว โดยจะมีอากาศร้อนจัดในเดือนเมษายน 

1.2) ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคมถึงกลางเดือนตุลาคม เป็นช่วงที่ ลมมรสุม
ตะวันตกเฉียงใต้พัดเข้ามาปกคลุมประเทศไทย และร่องความกดอากาศต่ าที่พาดผ่านบริเวณภาคใต้ของประเทศไทย
จะเลื่อนขึ้นมาพาดผ่านบริเวณภาคกลางและภาคเหนือ ท าให้มีฝนตกชุกมากขึ้น มีฝนตกมากที่สุดในเดือนกันยายน 

1.3) ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่กลางเดือนตุลาคมถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์ เป็นช่วงของลมมรสุม
ตะวันออกเฉียงเหนือพัดมาปกคลุมประเทศไทย และบริเวณความกดอากาศสูงจากประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุม
ประเทศไทยในช่วงนี้ แต่เนื่องจากจังหวัดพระนครศรีอยุธยาอยู่ในภาคกลาง ท าให้อิทธิพลของลมมรสุมที่แผ่
เข้ามาปกคลุมในช่วงฤดูหนาวนั้นจะช้ากว่าภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ท าให้มีอากาศหนาวมาช้า  
โดยเริ่มมีอากาศหนาวประมาณกลางเดือนพฤศจิกายนเป็นต้นไป 

2) อุณหภูมิ เนื่องจากจังหวัดพระนครศรีอยุธยาตั้งอยู่ทางตอนกลางของประเทศ พ้ืนที่เป็นที่

ราบลุ่มถูกขนาบด้วยพ้ืนที่สูง จึงมีอุณหภูมิค่อนข้างสูงและมีอากาศร้อนอบอ้าวในฤดูร้อน ส่วนในฤดูหนาวไม่หนาวจัด 
อุณหภูมิเฉลี่ยทั้งปี 28.0 องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ าสุดเฉลี่ย 23.2 องศาเซลเซียส และอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย 
33.8 องศาเซลเซียส เดือนเมษายนเป็นเดือนที่มีอากาศร้อนจัดในรอบปี ส่วนฤดูหนาวอากาศจะหนาวที่สุด
ในช่วงเดือนธันวาคมและเดือนมกราคม อุณหภูมิต่ าท่ีสุดวัดได้ 10.0 องศาเซลเซียส 

3) ปริมาณฝน จากข้อมูลปริมาณฝนเฉลี่ยของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  อ้างอิงจาก
สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดสุพรรณบุรี ระหว่างปี พ.ศ.2550- 2558 พบว่า มีปริมาณฝนเฉลี่ย รอบ 9 ปี 
ประมาณ 930 มิลลิเมตร โดยมีจ านวนวันฝนตกเฉลี่ย ประมาณ 102 วัน/ปี  

 
2.3 สภาพเศรษฐกิจและสังคม  

2.3.1 การปกครอง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 16 อ าเภอ 209 ต าบล 1,459 หมู่บ้าน องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด 1 แห่ง เทศบาลนคร 1 แห่ง เทศบาลเมือง 4 แห่ง เทศบาลต าบล 31 แห่ง องค์การบริหารส่วน
ต าบล 121 แห่ง 

2.3.2 ประชากรและอาชีพ จากข้อมูลสถิติของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ณ วันที่ 31 
ธันวาคม พ.ศ.2560 พบว่า จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีจ านวนประชากรทั้งหมด 813,852 คน โดยเป็น
ประชากรชาย 392,083 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 48.18 ของจ านวนประชากรทั้งหมด ประชากรหญิง 421,769 คน 
หรือคิดเป็นร้อยละ 51.82 ของจ านวนประชากรทั้งหมด ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทางการเกษตรเป็นหลัก  

2.3.3 สภาพทั่วไปด้านเศรษฐกิจ จากข้อมูลของส านักงานคลังจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พบว่า
ผลิตภัณฑ์มวลรวม (Gross Provincial Products : GPP) ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ปี พ.ศ.2557 มีมูลค่า 
365,966 ล้านบาท มีสัดส่วนสาขาการผลิตแยกเป็น ภาคเกษตร 12,262 ล้านบาท และนอกภาคเกษตร 
353,704 ล้านบาท และผลิตภัณฑ์จังหวัดต่อคน เท่ากับ 420,963 บาท/คน/ป ี
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2.4 ทรัพยากรธรรมชาติ 
2.4.1 ทรัพยากรดิน จากการศึกษาการจ าแนกดินทั่วประเทศไทย มาตราส่วน 1 : 50,000 

ของกรมพัฒนาที่ดิน ซึ่งจ าแนกตามลักษณะ สมบัติ และศักยภาพในการเพาะปลูกของดิน รวมถึงการจัดการดิน
ที่คล้ายคลึงกันรวมไว้เป็นกลุ่มเดียวกัน พบว่า จ าแนกดินได้ 62 กลุ่มชุดดิน โดยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
จ าแนกได้ 8 กลุ่มชุดดิน ดังภาคผนวกที่ 2  

 ต่อมากองส ารวจดินและวิจัยทรัพยากรดิน ได้ท าการส ารวจ จ าแนกดิน และจัดท าแผนที่
ทรัพยากรดิน มาตราส่วน 1: 25,000 โดยมีหน่วยแผนที่อยู่ในระดับชุดดิน ซึ่งจากการศึกษาแผนที่ชุดดินและ
รายงานการส ารวจทรัพยากรดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ข้อมูลระดับชุดดิน พบว่า จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
จ าแนกได้ 17 ชุดดิน ได้แก่ ชุดดินอยุธยา ชุดดินบางปะอิน ชุดดินบางเลน ชุดดินบางเขน ชุดดินบ้านโภชน์ 
ชุดดินเชียงใหม่ ชุดดินชัยนาท ชุดดินโคกกระเทียม ชุดดินมหาโพธิ์ ชุดดินองครักษ์ ชุดดินป่าสัก ชุดดินรังสิต 
ชุดดินสรรพยา ชุดดินสระบุรี ชุดดินเสนา ชุดดินสิงห์บุรี และชุดดินท่าเรือ 

 

 
 

ภาพประกอบที่ 2-3  แผนที่ชุดดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (กองส ารวจดินและวิจัยทรัพยากรดิน, 2558) 
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2.4.2 ทรัพยากรน้ า จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีแม่น้ าที่ส าคัญไหลผ่านจังหวัด 4 สาย ได้แก่ 
แม่น้ าเจ้าพระยา แม่น้ าป่าสัก แม่น้ าลพบุรี และแม่น้ าน้อย รวมความยาวประมาณ 200 กิโลเมตร มีล าคลอง
ใหญ่ น้อย ประมาณ 1,254 คลอง เชื่อมต่อกับแม่น้ าเกือบทั่วบริเวณพ้ืนที่ ดังนี้ 

1) แม่น้ าเจ้าพระยา เริ่มต้นจากปากแม่น้ าโพในจังหวัดนครสวรรค์ ผ่านจังหวัดชัยนาท 
จังหวัดสิงห์บุรี จังหวัดอ่างทอง และไหลเข้าสู ่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผ่านอ าเภอบางบาล อ าเภอ
พระนครศรีอยุธยา อ าเภอบางปะอิน อ าเภอบางไทร และไหลต่อไปยังจังหวัดปทุมธานี 

2) แม่น้ าป่าสัก มีต้นก าเนิดจากเทือกเขาเพชรบูรณ์ในเขตพ้ืนที่อ าเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 
ไหลผ่านจังหวัดเพชรบูรณ์ จังหวัดลพบุรี จังหวัดสระบุรี และไหลเข้าสู่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่อ าเภอท่าเรือ 
ผ่านอ าเภอนครหลวง และไหลไปรวมกับแม่น้ าเจ้าพระยาท่ีอ าเภอพระนครศรีอยุธยา  

3) แม่น้ าลพบุรี มีต้นก าเนิดจากต าบลม่วงหมู่ อ าเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี แล้วไหลผ่าน
จังหวัดลพบุรี เข้าสู่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่อ าเภอบ้านแพรก ผ่านอ าเภอมหาราช อ าเภอบางปะหัน และ
ไหลไปบรรจบกับแม่น้ าป่าสักในเขตอ าเภอพระนครศรีอยุธยา 

4) แม่น้ าน้อย เป็นแม่น้ าสาขาแยกจากแม่น้ าเจ้าพระยาที่ชุมชนปากแพรก อ าเภอเมือง 
จังหวัดชัยนาท เป็นแม่น้ าสายเล็ก ๆ ที่ไหลผ่านอ าเภอบางระจัน อ าเภอค่ายบางระจัน และอ าเภอท่าช้าง 
จั งหวัดสิ งห์บุ รี  ไหลผ่ านจังหวัดอ่างทอง แล้ วไปรวมกับแม่น้ าเจ้าพระยาที่ อ าเภอบางไทร  จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา มีน้ าตลอดทั้งปี มีชื่อเรียกต่างกันตามท้องถิ่น เช่น ตอนที่ไหลผ่านอ าเภอเสนา จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา เรียกว่า "คลองสีกุก" หรือ"แควสีกุก" หรือตอนที่ ไหลผ่านอ าเภอผักไห่  จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา เรียกว่า "แม่น้ าแควผักไห่" เป็นต้น  

2.4.3 ทรัพยากรป่าไม้ จากการศึกษาข้อมูลสภาพพ้ืนที่ป่าไม้ของประเทศไทย ปี พ.ศ.2559-2560 
ของส านักจัดการที่ดินป่าไม้ กรมป่าไม้ พบว่าจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไม่มีพื้นที่ที่เป็นป่าไม้ พ้ืนที่ส่วนใหญ่
เป็นทุ่งนา มีความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรดินและทรัพยากรน้ า เหมาะสมแก่การท าเกษตรกรรม  
 
2.5 สภาพการใช้ท่ีดิน 

จากการศึกษาข้อมูลแผนที่สภาพการใช้ที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มาตราส่วน 1: 25 ,000 
และการค านวณเนื้อที่ด้วยโปรแกรมสารสนเทศภูมิศาสตร์ จากชั้นข้อมูลการใช้ที่ดินปี พ.ศ.2558 ซึ่งส ารวจและ
จัดท าโดยกองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน โดยอ้างอิงขอบเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจาก
ชั้นข้อมูลขอบเขตการปกครองของกรมการปกครองปี พ.ศ.2556 พบว่าจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีการใช้ที่ดิน 
4 ประเภท โดยมีการใช้ที่ดินประเภทพ้ืนที่เกษตรกรรมมากที่สุด มีเนื้อที่ 1,198,119 ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 
75.19 ของพ้ืนที่จังหวัด รองลงมาเป็นพ้ืนที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง มีเนื้อที่ 284,194 ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 
17.84 ของพ้ืนที่จังหวัด พ้ืนที่แหล่งน้ า มีเนื้อที่ 60,969 ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 3.83 ของพ้ืนที่จังหวัด และพ้ืนที่
เบ็ดเตล็ด มีเนื้อที่ 50,131 ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 3.14 ของพ้ืนที่จังหวัด ตามล าดับ ดังตารางที่ 2-1  
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ตารางที่ 2-1  ประเภทการใช้ที่ดิน (Land Use Classification) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ปี พ.ศ.2558 
 

สัญลักษณ์ ประเภทการใช้ท่ีดิน 
เนื้อที ่

ตารางกิโลเมตร ไร ่ ร้อยละ 

U พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง 454.71 284,194 17.84 

A พื้นที่เกษตรกรรม 1,916.99 1,198,119 75.19 

A1 นาข้าว 1,818.57 1,136,606 71.33 

A2 พืชไร่ 1.93 1,206 0.08 

A3 ไม้ยืนต้น 7.53 4,706 0.30 

A4 ไม้ผล 33.90 21,188 1.33 

A5 พืชสวน 9.05 5,656 0.35 

A7 ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์และโรงเรือนเลี้ยงสัตว์ 13.33 8,332 0.52 

A8 พืชน้ า 1.09 681 0.04 

A9 สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 31.59 19,744 1.24 

W พื้นที่แหล่งน้้า 97.55 60,969 3.83 

M พื้นที่เบ็ดเตล็ด 80.21 50,131 3.14 

เนื้อที่รวม 2,549.46 1,593,413 100.00 

 

 
 

ภาพประกอบที่ 2-4  แผนที่การใช้ที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (กรมพัฒนาที่ดิน ,2558) 
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2.5.1 พ้ืนที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง มีเนื้อที่ 454.71 ตารางกิโลเมตร หรือ 284,194 ไร่ คิดเป็น
ร้อยละ 17.84 ของพ้ืนที่จังหวัด ประกอบด้วย ตัวเมือง ย่านการค้า หมู่บ้านจัดสรร หมู่บ้านบนพ้ืนราบ สถานที่
ราชการ สถาบันต่าง ๆ สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ รีสอร์ท และโรงแรม  
 

 
 

ภาพประกอบที่ 2-5 พ้ืนที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง ต าบลสามเรือน อ าเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 

2.5.2 พ้ืนที่เกษตรกรรม มีเนื้อที่ 1,916.99 ตารางกิโลเมตร หรือ 1,198,119 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 
75.19 ของพ้ืนที่จังหวัด ประกอบด้วย นาข้าว พืชไร่ เช่น ข้าวโพด อ้อย และมันส าปะหลัง ไม้ผล เช่น ทุเรียน 
มะปราง มังคุด และกระท้อน ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์เช่น โค และม้า โรงเรือนเลี้ยงสัตว์ เช่น สัตว์ปีก และสุกร   

 

 
 

ภาพประกอบที่ 2-6  พ้ืนที่เกษตรกรรม ต าบลปลายกลัด อ าเภอบางซ้าย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
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2.5.3 พ้ืนที่แหล่งน้ า มีเนื้อที่ 97.55 ตารางกิโลเมตร หรือ 60,969 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 3.83
ของพ้ืนที่จังหวัด ประกอบด้วย แม่น้ า ล าคลอง หนอง บึง อ่างเก็บน้ า บ่อน้ าในไร่นา และคลองชลประทาน   

 

 
 

ภาพประกอบที่ 2-7  พ้ืนที่แหล่งน้ า ต าบลขนอนหลวง อ าเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 

2.5.4 พื้นที่เบ็ดเตล็ด มีเนื้อที่ 80.21 ตารางกิโลเมตร หรือ 50,131 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 3.14 
ของพ้ืนที่จังหวัด ประกอบด้วย ทุ่งหญ้าธรรมชาติ ทุ่งหญ้าสลับไม้พุ่ม/ไม้ละเมาะ พ้ืนที่ลุ่ม เหมืองเก่า บ่อดิน 
บ่อขุดเก่า บ่อลูกรัง ที่หินโผล่ พื้นที่ถม และท่ีทิ้งขยะ  

  

 
 

ภาพประกอบที่ 2-8  พ้ืนที่บ่อขุด ต าบลบ้านแป้ง อ าเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 



 

บทท่ี 3 
 

การวิเคราะห์และจ าแนกความลาดชันของพ้ืนท่ีจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 

3.1 ผลการวิเคราะห์และจ าแนกความลาดชันของพื้นที่ 
ผลการวิเคราะห์และจ าแนกความลาดชันของพื้นท่ี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จากข้อมูล

แบบจ าลองระดับสูงเชิงเลข (Digital Elevation Model: DEM) มาตราส่วน 1: 4,000 ด้วยโปรแกรม
สารสนเทศภูมิศาสตร์ ตามหลักเกณฑ์การจ าแนกและจัดช้ันความลาดชันเพื่อการพัฒนาท่ีดิน พบว่า พื้นท่ี
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา วิเคราะห์และจ าแนกความลาดชันของพื้นท่ีได้ 3 ระดับความลาดชัน โดยมีระดับ
ความลาดชัน A ความลาดชันของพื้นท่ี 0-2 เปอร์เซ็นต์ มากท่ีสุด คิดเป็นเนื้อท่ี 1,401,306 ไร่ หรือร้อยละ 
87.94 ของพื้นท่ีจังหวัด รองลงมา ได้แก่ ระดับความลาดชัน B ความลาดชันของพื้นท่ี 2-5 เปอร์เซ็นต์ คิดเป็น
เนื้อที่ 127,300 ไร่ หรือร้อยละ 7.99 ของพื้นท่ีจังหวัด และระดับความลาดชัน C ความลาดชันของพื้นท่ี 5-12 
เปอร์เซ็นต์ คิดเป็นเนื้อที่ 64,807 ไร่ หรือร้อยละ 4.07 ของพื้นท่ีจังหวัด ตามล าดับ ดังตารางท่ี 3-1  

 
ตารางท่ี 3-1  ผลการวิเคราะห์และจ าแนกความลาดชันของพื้นท่ีจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 

ความลาดชันของพื้นที่ เนื้อที ่ ร้อยละ 
ของพื้นที่จังหวัด ระดับความลาดชัน เปอร์เซ็นต์ ตารางกิโลเมตร ไร่ 

1 A 0 - 2 2,242.09 1,401,306 87.94 

2 B 2 - 5 203.68 127,300 7.99 

3 C 5 - 12 103.69 64,807 4.07 

รวมเนื้อที่ 2,549.46 1,593,413 100.00 

 
 



16 

 
ภาพประกอบท่ี 3-1  แผนท่ีแสดงความลาดชันของพื้นท่ีจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
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3.1.1 ผลการวิเคราะห์และจ าแนกพื้นที่ความลาดชัน 0-2 เปอร์เซ็นต์  
 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีพื้นท่ีความลาดชัน 0-2 เปอร์เซ็นต์ คิดเป็นเนื้อท่ี 1,401,306 ไร่ 

หรือร้อยละ 87.94 ของพื้นท่ีจังหวัด ลักษณะพื้นท่ีราบเรียบหรือค่อนข้างราบเรียบ การกระจายตัวของพื้นท่ีมี
ลักษณะต่อเนื่องครอบคลุมพื้นท่ีท่ัวทั้งจังหวัด  
 

 
 
ภาพประกอบท่ี 3-2  พื้นท่ีความลาดชัน 0-2 เปอร์เซ็นต์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
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จากข้อมูลแผนท่ีสภาพการใช้ท่ีดิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ปี พ.ศ.2558 และข้อมูลการส ารวจ
สภาพภูมิประเทศ พบว่า พื้นท่ีความลาดชัน 0-2 เปอร์เซ็นต์ ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีการใช้ท่ีดิน
ประเภทพื้นท่ีเกษตรกรรมมากท่ีสุด คิดเป็นเนื้อท่ี 1,101,875 ไร่ หรือร้อยละ 78.63 ของพื้นท่ี รองลงมาเป็น
พื้นท่ีชุมชนและส่ิงปลูกสร้าง คิดเป็นเนื้อท่ี 210,531 ไร่ หรือร้อยละ 15.02 ของพื้นท่ี พื้นท่ีแหล่งน้ า คิดเป็น
เนื้อที่ 46,281 ไร่ หรือร้อยละ 3.30 ของพื้นท่ี และพื้นท่ีเบ็ดเตล็ด คิดเป็นเนื้อท่ี 42,619 ไร่ หรือร้อยละ 3.05 
ของพื้นท่ี ตามล าดับ ดังตารางท่ี 3-2  

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

 

ล าดับ ประเภทการใช้ที่ดิน สัญลักษณ์ 
เนื้อที ่

ตารางกิโลเมตร ไร่ ร้อยละ 

1 พื้นท่ีเกษตรกรรม A 1,763.00 1,101,875 78.63 

2 พื้นท่ีชุมชนและส่ิงปลูกสร้าง U 336.85 210,531 15.02 

3 พื้นท่ีแหล่งน้ า W 74.05 46,281 3.30 

4 พื้นท่ีเบ็ดเตล็ด M 68.19 42,619 3.05 

รวม 2,242.09 1,401,306 100.00 

 

 
 

ภาพประกอบท่ี 3-3  พื้นท่ีนาข้าว บริเวณความลาดชัน 0-2 เปอร์เซ็นต์ 
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3.1.2 ผลการวิเคราะห์และจ าแนกพื้นที่ความลาดชัน 2-5 เปอร์เซ็นต์  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีพื้นท่ีความลาดชัน 2-5 เปอร์เซ็นต์ คิดเป็นเนื้อท่ี 127,300 ไร่ 

หรือร้อยละ 7.99 ของพื้นท่ีจังหวัด ลักษณะพื้นที่เป็นลูกคลื่นลอนลาดเล็กน้อย มีความลาดชันน้อยมาก  
การกระจายตัวของพื้นท่ี มีอยู่ท่ัวไปท้ังจังหวัด เป็นลักษณะต่อเนื่องตามแนวทิศทางการไหลของน้ าจากพื้นท่ี
ตอนบนลงสู่พื้นท่ีตอนล่างของจังหวัด 

 

 
 
ภาพประกอบท่ี 3-4  พื้นท่ีความลาดชัน 2-5 เปอร์เซ็นต์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
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จากข้อมูลแผนท่ีสภาพการใช้ท่ีดิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ปี พ.ศ.2558 และข้อมูลการส ารวจ
สภาพภูมิประเทศ พบว่า พื้นท่ีความลาดชัน 2-5 เปอร์เซ็นต์ ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีการใช้ท่ีดิน
ประเภทพื้นท่ีเกษตรกรรมมากท่ีสุด คิดเป็นเนื้อที่ 66,619 ไร่ หรือร้อยละ 52.33 ของพื้นท่ี รองลงมาเป็นพื้นท่ี
ชุมชนและส่ิงปลูกสร้าง คิดเป็นเนื้อท่ี 49,731 ไร่ หรือร้อยละ 39.07 ของพื้นท่ี พื้นท่ีแหล่งน้ า คิดเป็นเนื้อท่ี 
6,244 ไร่ หรือร้อยละ 4.90 ของพื้นท่ี และพื้นท่ีเบ็ดเตล็ด คิดเป็นเนื้อท่ี 4,706 ไร่ หรือร้อยละ 3.70 ของพื้นท่ี 
ตามล าดับ ดังตารางท่ี 3-3  

 
ตารางท่ี 3-3  ประเภทการใช้ท่ีดิน ปี พ.ศ.2558 บริเวณพื้นท่ีความลาดชัน 2-5 เปอร์เซ็นต์ 
 

ล าดับ ประเภทการใช้ที่ดิน สัญลักษณ์ 
เนื้อที ่

ตารางกิโลเมตร ไร่ ร้อยละ 

1 พื้นท่ีเกษตรกรรม A 106.59 66,619 52.33 

2 พื้นท่ีชุมชนและส่ิงปลูกสร้าง U 79.57 49,731 39.07 

3 พื้นท่ีแหล่งน้ า W 9.99 6,244 4.90 

4 พื้นท่ีเบ็ดเตล็ด M 7.53 4,706 3.70 

รวม 203.68 127,300 100.00 

 

 
 
ภาพประกอบท่ี 3-5  พื้นนาข้าว บริเวณความลาดชัน 2-5 เปอร์เซ็นต์ 
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3.1.3 ผลการวิเคราะห์และจ าแนกพื้นที่ความลาดชัน 5-12 เปอร์เซ็นต์  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีพื้นท่ีความลาดชัน 5-12 เปอร์เซ็นต์ คิดเป็นเนื้อท่ี 64,807 ไร่ 

หรือร้อยละ 4.07 ของพื้นท่ีจังหวัด ลักษณะพื้นท่ีเป็นลูกคล่ืนลอนลาด มีความลาดชันเล็กน้อย การกระจายตัว
ของพื้นท่ีมีอยู่ท่ัวไปท้ังจังหวัด เป็นลักษณะต่อเนื่องตามแนวทิศทางการไหลของน้ าจากพื้นท่ีตอนบนลงสู่พื้นท่ี
ตอนล่าง หรือตามแนวเส้นทางคมนาคมท่ีมีการยกระดับจากพื้นผิวภูมิประเทศ ในรูปแบบต่าง ๆ 

  

 
 
ภาพประกอบท่ี 3-6  พื้นท่ีความลาดชัน 5-12 เปอร์เซ็นต์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
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จากข้อมูลแผนท่ีสภาพการใช้ท่ีดิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ปี พ.ศ.2558 และข้อมูลการส ารวจ
สภาพภูมิประเทศ พบว่า พื้นท่ีความลาดชัน 5-12 เปอร์เซ็นต์ ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีการใช้ท่ีดิน
ประเภทพื้นท่ีเกษตรกรรม มากท่ีสุด คิดเป็นเนื้อที่ 29,625 ไร่ หรือร้อยละ 45.71 ของพื้นท่ี รองลงมาเป็นพื้นท่ี
ชุมชนและส่ิงปลูกสร้าง คิดเป็นเนื้อท่ี 23,932 ไร่ หรือร้อยละ 36.93 ของพื้นท่ี พื้นท่ีแหล่งน้ า คิดเป็นเนื้อท่ี 
8,444 ไร่ หรือร้อยละ 13.03 ของพื้นท่ี และพื้นท่ีเบ็ดเตล็ด คิดเป็นเนื้อที่ 2,806 ไร่ หรือร้อยละ 4.33 ของพื้นท่ี 
ตามล าดับ ดังตารางท่ี 3-4  

 
ตารางท่ี 3-4  ประเภทการใช้ท่ีดิน ปี พ.ศ.2558 บริเวณพื้นท่ีความลาดชัน 5-12 เปอร์เซ็นต์ 
 

ล าดับ ประเภทการใช้ที่ดิน สัญลักษณ์ 
เนื้อที ่

ตารางกิโลเมตร ไร่ ร้อยละ 

1 พื้นท่ีเกษตรกรรม A 47.40 29,625 45.71 

2 พื้นท่ีชุมชนและส่ิงปลูกสร้าง U 38.29 23,932 36.93 

3 พื้นท่ีแหล่งน้ า W 13.51 8,444 13.03 

4 พื้นท่ีเบ็ดเตล็ด M 4.49 2,806 4.33 

รวม 103.69 64,807 100.00 

 

 
 
ภาพประกอบท่ี 3-7  พื้นท่ีนาข้าว บริเวณความลาดชัน 5-12 เปอร์เซ็นต์ 
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3.2 ผลการวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงลักษณะทางกายภาพของพื้นที ่
จากการวิเคราะห์การเปล่ียนแปลงลักษณะทางกายภาพของพื้นท่ีตัวอย่าง ด้วยระบบสารสนเทศ

ภูมศิาสตร์ โดยวิธีการซ้อนทับข้อมูลร่วมกับการส ารวจความลาดชันและสภาพการใช้ประโยชน์ท่ีดินในภูมิประเทศ
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พบว่า การเปล่ียนแปลงลักษณะทางกายภาพของภูมิประเทศ ที่ส่งผลกระทบต่อ
การเปล่ียนแปลงความลาดชันของพื้นท่ี ส่วนใหญ่เกิดจากกิจกรรมของมนุษย์ด้านการพัฒนาและการใช้
ประโยชน์ท่ีดิน เพื่อเกษตรกรรม การต้ังถิ่นฐาน การส่งเสริมเศรษฐกิจ และการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของจังหวัด  
 

 
 

ภาพประกอบท่ี 3-8  พื้นท่ีท่ีมีการเปล่ียนแปลง (แหล่งน้ า) ต.หนองน้ าใหญ่ อ.ผักไห่ จ.พระนครศรีอยุธยา 
 

 
 

ภาพประกอบท่ี 3-9 ภาพถ่ายจากดาวเทียม Google Earth บริเวณพื้นท่ีท่ีมีการเปล่ียนแปลง 
 บันทึกภาพเมื่อ วันท่ี 31 ตุลาคม พ.ศ.2560 
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ภาพประกอบท่ี 3-10 ภาพถ่ายออร์โธสี โครงการ MOAC กรมพัฒนาท่ีดิน บริเวณพื้นท่ีท่ีมีการเปล่ียนแปลง 
 บันทึกภาพเมื่อ วันท่ี 17 มกราคม พ.ศ.2545 
 

 
 
ภาพประกอบท่ี 3-11 ภาพถ่ายออร์โธสี โครงการ MOAC ซ้อนทับพื้นท่ีความลาดชัน 
   
 



 

บทท่ี 4 
 

บทสรุป 
 
4.1 สรุปผลการวิเคราะห์และจ าแนกความลาดชันของพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

ผลการวิเคราะห์และจ าแนกความลาดชันของพื้นท่ีจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จากแบบจ าลอง
ระดับสูงเชิงเลข มาตราส่วน 1: 4,000 โครงการจัดท าแผนท่ีเพื่อการบริหารทรัพยากรธรรมชาติและทรัพย์สิน
ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ตามหลักเกณฑ์การจ าแนกความลาดชันของ
พื้นท่ีเพื่อการพัฒนาท่ีดิน กรมพัฒนาท่ีดิน มีความสอดคล้องกับสภาพภูมิประเทศ สรุปได้ดังนี้ 

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีสภาพภูมิประเทศเป็นท่ีราบลุ่มน้ าท่วมถึง พื้นท่ีส่วนใหญ่เป็นทุ่งนา 
ไม่มีภูเขา ไม่มีป่าไม้ มีแม่น้ าท่ีส าคัญไหลผ่านจังหวัด 4 สาย ได้แก่ แม่น้ าเจ้าพระยา แม่น้ าป่าสัก แม่น้ าลพบุรี 
และแม่น้ าน้อย รวมความยาวประมาณ 200 กิโลเมตร มีล าคลองใหญ่ น้อย ประมาณ 1 ,254 คลอง เช่ือมต่อ
กับแม่น้ าเกือบท่ัวบริเวณพื้นท่ี จากสภาพภูมิประเทศดังกล่าวสอดคล้องกับผลการวิเคราะห์และจ าแนกความ
ลาดชันของพื้นท่ี ดังนี้ 

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีพื้นท่ีความลาดชัน 0-2 เปอร์เซ็นต์ มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 87.94 
ของพื้นท่ีจังหวัด ลักษณะพื้นท่ีราบเรียบหรือค่อนข้างราบเรียบ 

รองลงมาอันดับท่ี 2 ได้แก่ พื้นท่ีความลาดชัน 2-5 เปอร์เซ็นต์ คิดเป็นร้อยละ 7.99 ของพื้นท่ี
จังหวัด ลักษณะพื้นท่ีเป็นลูกคล่ืนลอนลาดเล็กน้อย มีความลาดชันน้อยมาก 

อันดับท่ี 3 ได้แก่ พื้นท่ีความลาดชัน 5-12 เปอร์เซ็นต์ คิดเป็นร้อยละ 4.07 ของพื้นท่ีจังหวัด
ลักษณะพื้นท่ีเป็นลูกคล่ืนลอนลาด มีความลาดชันเล็กน้อย 
 
4.2 ข้อเสนอแนะ 

ปัจจุบันจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิประเทศอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะ
การเปลี่ยนแปลงอันเกิดจากการใช้ประโยชน์ที่ดิน เพื่อเกษตรกรรม การตั้งถิ่นฐาน การส่งเสริมเศรษฐกิจ  
การพัฒนาเมือง และการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เป็นต้น ส่งผลให้เกิดกิจกรรมต่าง ๆ บนพื้นผิวภูมิประเทศ  
ซึ่งบางกิจกรรมอาจก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงลักษณะทางกายภาพของพื้นผิวภูมิประเทศ   

ดังนั้น การน าข้อมูลเชิงพื้นท่ีและแผนท่ีแสดงความลาดชันของพื้นท่ี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
ภายใต้โครงการจัดท าแผนท่ีแสดงความลาดชันของพื้นท่ีเพื่อการพัฒนาท่ีดิน ไปใช้ประโยชน์ในด้านต่าง ๆ  
ท่ีเกี่ยวข้อง จ าเป็นต้องส ารวจรังวัดภาคพื้นดินหรือใช้ข้อมูลจากแหล่งอื่นท่ีมีความละเอียดถูกต้องมากกว่า 
โดยเฉพาะบริเวณท่ีมีการเปล่ียนแปลงลักษณะทางกายภาพและความลาดชันของพื้นท่ี เพื่อให้ได้ข้อมูลพื้นท่ีท่ีมี
ความถูกต้องแม่นย าและเป็นปัจจุบัน  



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 1 
แผนที่แสดงความลาดชันของพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
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แผนท่ีแสดงความลาดชันของพื้นท่ีจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
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แผนท่ีแสดงพื้นท่ีความลาดชัน 0-2 เปอร์เซ็นต์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
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แผนท่ีแสดงพื้นท่ีความลาดชัน 2-5 เปอร์เซ็นต์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
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แผนท่ีแสดงพื้นท่ีความลาดชัน 5-12 เปอร์เซ็นต์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 2  
กลุ่มชุดดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
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กลุ่มชุดดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
กองส ารวจดินและวิจัยทรัพยากรดิน กรมพัฒนาท่ีดิน ได้แบ่งกลุ่มชุดดินประเทศไทยเป็น 62 กลุ่มชุดดิน 

โดยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ม ี8 กลุ่มชุดดิน ได้แก่  
กลุ่มชุดดินที่ 1 เป็นกลุ่มชุดดินท่ีมีเนื้อดินเป็นดินเหนียวจัด หน้าดินแตกระแหงเป็นร่องเล็ก ใน

ฤดูร้อน สีดินส่วนมากเป็นสีด า หรือสีเทาแก่ ตลอดช้ันดินอาจมีจุดประสีน้ าตาลหรือสีเหลืองปะปนอยู่บ้างในดิน
ช้ันบน ส่วนดินช้ันล่างมักจะมีก้อนปูนปะปน เกิดจากต้นก าเนิดดินพวกตะกอนล าน้ าบริเวณเทือกเขาหินปูน 
หรือหินภูเขาไฟ สภาพพื้นท่ีพบเป็นท่ีราบลุ่ม มีความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติปานกลาง ชุดดินท่ีอยู่ในกลุ่มนี้ 
ได้แก่ ชุดดินบ้านโภชน์ และชุดดินโคกกระเทียม  

กลุ่มชุดดินที่ 2 เป็นกลุ่มชุดดินท่ีมีเนื้อดินเป็นดินเหนียว ดินบนมีสีเทาหรือเทาแก่ ดินล่างมีสีเทา 
จุดประสีน้ าตาลและสีเหลืองหรือสีแดง พบตามท่ีราบลุ่มภาคกลางเป็นส่วนใหญ่ มีการระบายน้ าเลว ดินมีความ
อุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติปานกลาง ชุดดินท่ีอยู่ในกลุ่มนี้ ได้แก่ ชุดดินอยุธยา ชุดดินบางเขน และชุดดินมหาโพธิ์  

กลุ่มชุดดินที่ 3 เป็นกลุ่มชุดดินท่ีมีเนื้อดินเป็นพวกดินเหนียว ดินบนเป็นสีเทาเข้ม สีน้ าตาลปนเทา
เข้ม ดินล่างเป็นสีเทาหรือน้ าตาลอ่อน มีจุดประสีน้ าตาลแก่ สีน้ าตาลปนเหลือง สีแดงปนเหลือง พบตามท่ีราบ
ลุ่มหรือท่ีราบเรียบ ฤดูแล้งดินแห้งแตกระแหงเป็นร่องกว้างลึก ถ้าพบบริเวณชายฝ่ังทะเล มักมีเปลือกหอยอยู่ใน
ดินช้ันล่าง ดินมีความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติปานกลาง ชุดดินท่ีอยู่ในกลุ่มนี้ ได้แก่ ชุดดินบางเลน  

กลุ่มชุดดินที่ 4 เป็นกลุ่มชุดดินท่ีมีเนื้อดินเป็นพวกดินเหนียว ดินบนมีสีน้ าตาลปนเทาหรือสีน้ าตาล 
ดินล่างมีสีน้ าตาลปนเทาหรือสีน้ าตาล หรือสีเทาปนสีเขียวมะกอก มีจุดประสีน้ าตาลปนเหลืองหรือสีน้ าตาลแก่ 
อาจพบก้อนปูนก้อนสารเคมีสะสมพวกเหล็ก และแมงกานีสในช้ันดินล่าง พบตามท่ีราบเรียบหรือท่ีราบลุ่ม
ระหว่างคันดินริมล าน้ ากับลานตะพักล าน้ าค่อนข้างใหม่ การระบายน้ าค่อนข้างเลวถึงเลว ดินมีความอุดมสมบูรณ์
ตามธรรมชาติปานกลาง ชุดดินท่ีอยู่ในกลุ่มนี้ ได้แก่ ชุดดินบางปะอิน ชุดดินชัยนาท ชุดดินสระบุรี ชุดดินสิงห์บุรี 
และชุดดินท่าเรือ 

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

กลุ่มชุดดินที่ 11 เป็นกลุ่มชุดดินท่ีมีเนื้อดินเป็นพวกดินเหนียว ดินบนมีสีด าหรือเทาแก่ ดินล่างมีสี
เทาและมีจุดประสีน้ าตาล สีเหลือง หรือสีแดง ปะปนอยู่เป็นจ านวนมากในช่วงดินล่างตอนบน และพบจุดประสี
เหลือง พบบริเวณท่ีราบตามชายฝ่ังทะเลหรือท่ีราบลุ่มภาคกลาง มีการระบายน้ าเลว ดินมีความอุดมสมบูรณ์
ค่อนข้างต่ า ชุดดินท่ีอยู่ในกลุ่มนี้ ได้แก่ ชุดดินรังสิต และชุดดินเสนา  

กลุ่มชุดดินที่ 21 เป็นกลุ่มชุดดินท่ีมีเนื้อดินเป็นพวกดินร่วนปนทราย เป็นพวกดินเหนียวปนทราย 
มีสีน้ าตาลปนเทาหรือน้ าตาลอ่อน พบจุดประสีน้ าตาล หรือน้ าตาลปนเหลืองตลอดช้ันดิน ส่วนใหญ่จะมีแร่ไมก้า
ปะปนอยู่ด้วย เกิดจากพวกตะกอนล าน้ า พบบนส่วนต่ าของสันดินริมน้ า มีสภาพพื้นท่ีค่อนข้างราบเรียบ เป็นดินลึก 
มีการระบายน้ าดีปานกลางถึงค่อนข้างเลว มีความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติปานกลาง ชุดดินท่ีอยู่ในกลุ่มนี้ 
ได้แก่ ชุดดินสรรพยา 
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กลุ่มชุดดินที่ 38 เป็นกลุ่มชุดดินท่ีมีเนื้อดินเป็นพวกดินร่วนหรือดินร่วนปนทรายละเอียด มีลักษณะ
การทับถมเป็นช้ันของตะกอนล าน้ าในแต่ละช่วงเวลา ดินมีสีน้ าตาล อาจพบจุดประสีน้ าตาลเข้มในดินช้ันล่าง
เกิดจากวัตถุต้นก าเนิดดินพวกตะกอนล าน้ า พบบริเวณสันดินริมน้ าท่ีมีสภาพพื้นท่ีค่อนข้างราบเรียบ  มีการ
ระบายน้ าดีปานกลาง ดินมีความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติปานกลาง ชุดดินท่ีอยู่ในกลุ่มนี้ ได้แก่ ชุดดินเชียงใหม่ 
และชุดดินป่าสัก  

 
ชุดดินที่ส าคัญของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

ชุดดินอยุธยา (Ayutthaya Series: Ay) กลุ่มชุดดินที่ 2 
เกิดจากตะกอนล าน้ าผสมกับตะกอนภาคพื้นสมุทรพัฒนาในสภาพน้ ากร่อย สภาพพื้นท่ีราบเรียบ 

การระบายน้ าเลว การไหลบ่าของน้ าบริเวณผิวดินช้า สภาพซึมผ่านได้ของน้ าช้า 
ชุดดินเสนา (Sena Series: Se) กลุ่มชุดดินที่ 11 
เกิดจากตะกอนทะเลผสมกับตะกอนล าน้ า สภาพพื้นท่ีราบเรียบถึงค่อนข้างราบเรียบ การระบายน้ าเลว 

การไหลบ่าของน้ าบริเวณผิวดินช้า สภาพซึมผ่านได้ของน้ าช้า 
ชุดดินเชียงใหม่ (Chiang Mai Series: Cm) กลุ่มชุดดินที่ 38 
เกิดจากตะกอนน้ าพาบริเวณสันดินริมน้ า สภาพพื้นท่ีราบเรียบถึงเป็นลูกคล่ืนลอนลาดเล็กน้อย  

การระบายน้ าดีปานกลาง การไหลบ่าของน้ าบนผิวดินช้า การซึมผ่านได้ของน้ าปานกลาง 
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