
 
 

 (ร่าง)
รายงานโครงการจัดท าแผนที่ 

แสดงความลาดชันของพื้นที่เพ่ือการพัฒนาที่ดิน   

จังหวัดสมุทรปราการ 
 

 
 

กลุ่มจัดการและบริการแผนที่และข้อมูลทางแผนที่ 
ส านักเทคโนโลยีการส ารวจและท าแผนที่ กรมพัฒนาที่ดนิ 

มีนาคม 2562 



 
 

ค ำน ำ 
 

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 
จังหวัดสมุทรปราการ 

 
1.1 หลักการและเหตุผล 

กรมพัฒนาท่ีดิน โดยส านักเทคโนโลยีการส ารวจและท าแผนท่ี ได้ด าเนินโครงการจัดท าแผนท่ี
แสดงความลาดชันของพื้นท่ีเพื่อการพัฒนาท่ีดิน ภายใต้แผนการปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ 2560 ซึ่งคาดว่า
จะด าเนินการแล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ 2563 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์และจ าแนกความลาดชัน
ของพื้นท่ี จากข้อมูลแบบจ าลองระดับสูงเชิงเลข (Digital Elevation Model: DEM) มาตราส่วน 1:  4,000 
โครงการจัดท าแผนท่ีเพื่อการบริหารทรัพยากรธรรมชาติและทรัพย์สินของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์     
หรือโครงการ MOAC ซึ่งอยู่ภายใต้การก ากับ ดูแล และให้บริการของกรมพัฒนาท่ีดิน โดยจ าแนกความลาดชัน
ของพื้นท่ี ตามหลักเกณฑ์การส ารวจออกแบบงานจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ า และการส ารวจและจัดท าแผนท่ีดิน 
พร้อมท้ังจัดท าข้อมูลเชิงพื้นท่ีและแผนท่ีแสดงความลาดชันของพื้นท่ีจังหวัดสมุทรปราการ ในระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์ (Geographic Information System: GIS) ส าหรับหน่วยงานภายในกรมพัฒนาท่ีดินใช้เป็นข้อมูล
เชิงพื้นท่ีพื้นฐานเพื่อการพัฒนาท่ีดิน ท้ังในด้านการส ารวจออกแบบระบบอนุรักษ์ดินและน้ า การส ารวจและ
วิเคราะห์ดิน การพัฒนาแหล่งน้ า การวางแผนการใช้ท่ีดิน การประเมินความสามารถในการกักเก็บน้ า  และ
อัตราการชะล้างพังทลายของดิน รวมถึงการส ารวจออกแบบระบบโครงสร้างพื้นฐานต่าง ๆ ของกรมพัฒนาท่ีดิน 
ตลอดจนให้บริการแก่หน่วยงานภายนอก ท้ังภาครัฐ เอกชน และประชาชน ท่ีสนใจต้องการน าข้อมูลเชิงพื้นท่ี
และแผนท่ีแสดงความลาดชันของพื้นท่ี ไปใช้ประโยชน์ในการด าเนินงานตามแผนงานโครงการต่าง ๆ หรือ
ใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาตัดสินใจ การวางแผนการด าเนินงานด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม การพัฒนาพื้นที่ การบริหารจัดการน้ า การป้องกันและบรรเทาภัยทางธรรมชาติ และ 
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานท่ีเกี่ยวข้อง ให้เป็นไปอย่างถูกต้อง เหมาะสม ตามหลักวิชาการ สอดคล้องกับ
สภาพความเป็นจริงของพื้นท่ีและมีมาตรฐานเดียวกัน  
 
1.2 วัตถุประสงค ์
 1.2.1 เพื่อวิ เคราะห์และจ าแนกความลาดชันของพื้นท่ีจังหวัดสมุทรปราการ จากข้อมูล
แบบจ าลองระดับสูงเชิงเลข มาตราส่วน 1: 4,000 ด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ตามหลักเกณฑ์การจ าแนก
ความลาดชันของพื้นท่ี เพื่อการพัฒนาท่ีดิน 
 1.2.2 เพื่อจัดท าข้อมูลเชิงพื้นท่ีและแผนท่ีแสดงความลาดชันของพื้นท่ีจังหวัดสมุทรปราการ  
ด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ พร้อมจัดท ารายงานโครงการจัดท าแผนท่ีแสดงความลาดชันของพื้นท่ี เพื่อการ
พัฒนาท่ีดิน จังหวัดสมุทรปราการ 
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1.3 ประโยชน์ที่จะได้รับ  
กรมพัฒนาท่ีดินและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ท้ังภาครัฐ เอกชน และประชาชน มีข้อมูลเชิงพื้นท่ี 

และแผนท่ีแสดงความลาดชันของพื้นท่ีจังหวัดสมุทรปราการ ในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ท่ีเป็นมาตรฐานเดียวกัน 
รวมท้ังรายงานโครงการจัดท าแผนท่ีแสดงความลาดชันของพื้นท่ีเพื่อการพัฒนาท่ี ดินจังหวัดสมุทรปราการ 
ส าหรับน าไปใช้ประโยชน์ในการด าเนินงานด้านการพัฒนาท่ีดิน ตามแผนงานโครงการต่าง ๆ หรือใช้เป็น
ข้อมูลประกอบ การพิจารณาตัดสินใจ การวางแผนการด าเนินงาน ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม การพัฒนาพื้นท่ี การบริหารจัดการน้ า การป้องกันและบรรเทาภัยทางธรรมชาติ และการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้อง ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้อง เหมาะสม ตามหลักวิชาการ สอดคล้อง
กับสภาพความเป็นจริงของพื้นท่ี  

 
1.4 ข้อจ ากัดโครงการ 

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

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

1.4.3 ข้อมูลด้านสถิติของพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ จ านวนเนื้อที่ความลาดชันของพื้นท่ี 
การใช้ท่ีดิน ขอบเขตการปกครอง และข้อมูลเชิงพื้นท่ีอื่น ๆ เป็นข้อมูลท่ีได้จากการวิเคราะห์และค านวณจาก
ข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ แผนท่ี และ/หรือข้อมูลทางแผนท่ี ท่ีเกี่ยวข้อง ด้วยโปรแกรมสารสนเทศภูมิศาสตร์   

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

1.4.5 การวิเคราะห์การเปล่ียนแปลงการใช้ท่ีดินและการเปล่ียนแปลงลักษณะทางกายภาพของ
พื้นท่ีจังหวัดสมุทรปราการ ใช้วิธีการสังเคราะห์และเปรียบเทียบข้อมูลสภาพพื้นท่ีและการใช้ท่ีดินท่ีได้จากการ
อ่านแปลภาพถ่ายออร์โธสีเชิงเลข มาตราส่วน 1: 4,000 ซึ่งบันทึกภาพระหว่าง ปี พ.ศ.2545–2549 กับข้อมูล
สภาพการใช้ท่ีดิน ซึ่งส ารวจและจัดท าโดยกองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน ร่วมกับข้อมูลการส ารวจใน
ภูมิประเทศ  

1.4.6 ความถูกต้องเชิงพื้นท่ีของแผนท่ีและช้ันข้อมูลความลาดชันของพื้นท่ีจังหวัดสมุทรปราการ 
อ้างอิงตามมาตรฐานแผนท่ีของข้อมูลแบบจ าลองระดับสูงเชิงเลข มาตราส่วน 1: 4,000 ซึ่งเป็นฐานข้อมูลหลัก 
ในการวิเคราะห์และจ าแนกความลาดชันของพื้นท่ี ภายใต้โครงการจัดท าแผนท่ีแสดงความลาดชันของพื้นท่ี 
เพื่อการพัฒนาท่ีดิน 
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1.5 สถานที่ด าเนินงาน 

1.5.1 กลุ่มจัดการและบริการแผนท่ีและข้อมูลทางแผนท่ี ส านักเทคโนโลยีการส ารวจและท าแผนท่ี 
ใช้เป็นสถานท่ีส าหรับ การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์และจ าแนกข้อมูล การค านวณข้อมูล การท าแผนท่ีและ
การจัดท าข้อมูลความลาดชันของพื้นท่ีในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์และรายงานผลการด าเนินงาน 
 1.5.2 จังหวัดสมุทรปราการ 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 ระบบปฏิบัติการไมโครซอฟท์วินโดวส์ 
โปรแกรมส านักงาน โปรแกรม BaseCamp โปรแกรมระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ และโปรแกรมประมวลผลภาพ 

 
1.8 ขั้นตอนการด าเนินงาน 

1.8.1 ศึกษาและรวบรวมแผนท่ี ข้อมูลทางแผนท่ีและข้อมูลพื้นฐานของจังหวัดสมุทรปราการ ดังนี้  
1) ข้อมูลพื้นฐานของจังหวัดสมุทรปราการ ส าหรับใช้เป็นข้อมูลประกอบการจัดท ารายงาน

โครงการจัดท าแผนท่ีแสดงความลาดชันของพื้นท่ีเพื่อการพัฒนาท่ีดินจังหวัดสมุทรปราการ ได้แก่  
1.1) ข้อมูลและแผนท่ีธรณีวิทยาจังหวัดสมุทรปราการ มาตราส่วน 1: 250,000 จัดท าเมื่อ

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

อุตุนิยมวิทยา กรมอุตุนิยมวิทยา 
1.3) ข้อมูลสภาพเศรษฐกิจและสังคม จากส านักงานคลังจังหวัดสมุทรปราการและ

ส านักงานสถิติแห่งชาติ 
1.4) ข้อมูลทรัพยากรธรรมชาติของจังหวัดสมุทรปราการ ได้แก่ ข้อมูลทรัพยากรดิน 

ข้อมูลทรัพยากรน้ า และข้อมูลทรัพยากรป่าไม้ จากหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
2) แผนท่ีและข้อมูลภูมิสารสนเทศของจังหวัดสมุทรปราการ ส าหรับใช้ในการวิเคราะห์

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

ครอบคลุมพื้นท่ีจังหวัดสมุทรปราการ 
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2.2)  ข้อมูลขอบเขตการปกครองจังหวัดสมุทรปราการ มาตราส่วน 1: 50,000 จัดท า
และปรับปรุงเมื่อปี พ.ศ.2556 โดยกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทย 

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

2.4) ภาพถ่ายออร์โธสีเชิงเลข มาตราส่วน 1:4,000 โครงการจัดท าแผนท่ี เพื่อการบริหาร
ทรัพยากรธรรมชาติและทรัพย์สินของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ครอบคลุมพื้นท่ีจังหวัดสมุทรปราการ 

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

2.6) เส้นช้ันความสูงเชิงเลข มาตราส่วน 1: 4,000 โครงการจัดท าแผนท่ีเพื่อการบริหาร
ทรัพยากรธรรมชาติและทรัพย์สินของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ครอบคลุมพื้นท่ีจังหวัดสมุทรปราการ 

1.8.2 น าเข้าข้อมูลและจัดการข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ ท่ีน ามาใช้ในการวิเคราะห์และจ าแนก
ความลาดชัน พร้อมท้ังจัดท าแผนท่ีแสดงความลาดชันของพื้นท่ีจังหวัดสมุทรปราการ 

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

1.8.4 จัดท าช้ันข้อมูลความลาดชันของพื้นท่ี ให้อยู่ในรูปแบบข้อมูลเชิงเส้น (Vector) ประเภท
พื้นท่ีรูปปิดหรือโพลีกอน (Polygon) ด้วยโปรแกรมสารสนเทศภูมิศาสตร์  

1.8.5 วิเคราะห์การเปล่ียนแปลงสภาพการใช้ท่ีดินและลักษณะทางกายภาพที่อาจมีผลกระทบต่อ
ความลาดชันของพื้นท่ีจังหวัดสมุทรปราการ โดยวิธีการซ้อนทับข้อมูลเชิงพื้นท่ี ด้วยโปรแกรมสารสนเทศภูมิศาสตร์  

1.8.6 ส ารวจและเก็บรวบรวมข้อมูลพื้นท่ีท่ีมีการเปล่ียนแปลงความลาดชันของพื้นท่ีไปจากเดิม 
1.8.7 จัดท าและปรับปรุงข้อมูลความลาดชันของพื้นท่ีให้สอดคล้องกับสภาพพื้นท่ีในปัจจุบัน 
1.8.8 จัดท าแผนท่ีและรายงาน โครงการจัดท าแผนท่ีแสดงความลาดชันของพื้นท่ีเพื่อการพัฒนาท่ีดิน

จังหวัดสมุทรปราการ  
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1.9 หน่วยงานที่จัดท าข้อมูล 
กลุ่มจัดการและบริการแผนท่ีและข้อมูลทางแผนท่ี 
ส านักเทคโนโลยีการส ารวจและท าแผนท่ี  
กรมพัฒนาท่ีดิน 
 



 

 

บทท่ี 2 
 

ข้อมูลพ้ืนฐานจังหวัดสมุทรปราการ 
 

2.1 ประวัติความเป็นมา 
 จังหวัดสมุทรปราการ เป็นเมืองท่ีมีความส้าคัญมาแต่โบราณเนื่องจากท่ีต้ังเป็นเขตยุทธศาสตร์ทางน้้า 
จากหลักฐานทางประวัติศาสตร์และโบราณคดี สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นในสมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานีในรัชสมัย
พระเจ้าทรงธรรม มีช่ือปรากฏอยู่ในพระราชกฤษฎีกาซึ่งตราขึ้นเมื่อ ปี พ.ศ.2178 พระเจ้าทรงธรรมได้ทรงโปรดเกล้าฯ 
ให้สร้างเมืองสมุทรปราการขึ้นท่ีบริเวณใต้คลองปลากดซึ่งอยู่ทางฝ่ังตะวันตกหรือฝ่ังขวาของแม่น้้าเจ้าพระยา 
เพื่อเป็นเมืองปากน้้าหน้าด่านชายทะเลของกรุงศรีอยุธยาและเป็นสถานที่ท้าการค้าขายกับชาวฮอลันดา 
โดยทรงพระราชทานท่ีดินบริเวณเหนือคลองบางปลากดให้ ชาวฮอลันดาไว้เป็นเมืองการค้า ซึ่งเรียกว่า 
“นิวอัมสเตอร์ดัม” ใช้เป็นที่ตั้งคลังสินค้าและเป็นที่อาศัยของเจ้าหน้าที่ ต่อมาสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น 
พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล้านภาลัย ทรงเห็นว่าปากน้้าเจ้าพระยานั้นหากมีข้าศึกมารุกรานพระนครก็จะท้าได้ง่าย
จึงโปรดเกล้าฯ ให้สร้างเมืองสมุทรปราการขึ้นใหม่ใน ปี พ.ศ.2362 ตรงบริเวณบางเจ้าพระยา (ต้าบลปากน้้า
ในปัจจุบัน) พร้อมท้ังสร้างป้อมปราการเพื่อป้องกันข้าศึกศัตรู โดยใช้เวลาในการก่อสร้างประมาณ 3 ปี สืบต่อมา
จนถึงในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว  ได้ทรงโปรดฯ ให้ตราพระราชกฤษฎีกาเล่ือนเมือง
สมุทรปราการขึ้นมีฐานะเป็นจังหวัดสมุทรปราการ ต่อมาในระหว่างสงครามโลกครั้งท่ี 2 (พ.ศ.2484-2487)
ประเทศไทยต้องเข้าสู่สงครามเกิดภาวะทางเศรษฐกิจและความผันผวนทางการเมือง รัฐบาลจ้าเป็นต้อง
ปรับปรุงระเบียบการปกครองเสียใหม่ จึงได้ตราพระราชกฤษฎีกายุบการปกครองของจังหวัดสมุทรปราการ
ขึ้นกับจังหวัดพระนคร ใน ปี พ.ศ.2486 ครั้นพอสงครามโลกสงบลงรัฐบาลได้ตราพระราชกฤษฎีกาประกาศต้ัง
จังหวัดสมุทรปราการขึ้นใหม่อีกครั้งหนึ่ง เมื่อวันท่ี 9 พฤษภาคม พ.ศ.2489 โดยแยกการปกครองออกจาก
จังหวัดพระนคร และต้ังเป็นจังหวัดสมุทรปราการจนกระท่ังทุกวันนี้ 
 ค้าขวัญประจ้าจังหวัด คือ “ป้อมยุทธนาวี พระเจดีย์กลางน้้า ฟาร์มจระเข้ใหญ่ งามวิไลเมืองโบราณ
สงกรานต์พระประแดง ปลาสลิดแห้งรสดี ประเพณีรับบัว ครบถ้วนท่ัวอุตสาหกรรม งามเลิศล้้าโพทะเล มนต์เสน่ห์
สุวรรณภูม”ิ 
 
2.2 ลกัษณะทางภูมิศาสตร์  
 2.2.1 ที่ตั้งและอาณาเขต จังหวัดสมุทรปราการ มีต้าแหน่งทางภูมิศาสตร์ในเขตภาคกลาง 
ของประเทศไทย ตามการแบ่งภูมิภาคประเทศไทยโดยใช้เกณฑ์ด้านภูมิศาสตร์ ของราชบัณฑิตยสถาน 
ซึ่งจากการค้านวณเนื้อท่ีด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ พบว่าจังหวัดสมุทรปราการ มีเนื้อท่ี 956.49 ตารางกิโลเมตร 
หรือ 597,806 ไร่ ต้ังอยู่ระหว่าง พิกัดเหนือ 1,490,930 เมตร ถึง 1,517,250 เมตร หรือ ละติจูด 13 องศา 28 
ลิปดา 47 พิลิปดา ถึง 13 องศา 43 ลิปดา 06 พิลิปดา และ พิกัดตะวันออก 656,300 เมตร ถึง 712,300 เมตร 
หรือ ลองจิจูด 100 องศา 26 ลิปดา 40 พิลิปดา ถึง 100 องศา 57 ลิปดา 45 พิลิปดา โดยมีอาณาเขตติดต่อ
กับจังหวัดใกล้เคียง ดังนี้ 
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ทิศเหนือ ติดต่อกับ  เขตยานนาวา เขตคลองเตย เขตพระโขนง เขตบางนา  
  เขตประเวศ และเขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 
  อ้าเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา 
ทิศใต้ ติดต่อกับ อ่าวไทย 
ทิศตะวันออก  ติดต่อกับ  อ้าเภอบ้านโพธิ์ และอ้าเภอบางประกง  
  จังหวัดฉะเชิงเทรา 

 ทิศตะวันตก ติดต่อกับ  เขตราษฎร์บูรณะ เขตทุ่งครุ และเขตบางขุนเทียน  
    กรุงเทพมหานคร 
 

 
 
ภาพประกอบท่ี 2-1 แผนท่ีภูมิประเทศแสดงท่ีต้ังและอาณาเขตจังหวัดสมุทรปราการ (กรมการปกครอง, 2556) 
 

2.2.2 สภาพภูมิประเทศ จังหวัดสมุทรปราการพื้นท่ีส่วนใหญ่เป็นท่ีราบลุ่ม มีแม่น้้าเจ้าพระยาไหลผ่าน
ไม่มีภูเขา ลักษณะภูมิประเทศของจังหวัดแบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ 1) บริเวณริมแม่น้้าเจ้าพระยาเป็นพื้นท่ีราบ
ลุ่มแม่น้้าหรือบริเวณดินดอนสามเหล่ียมปากแม่น้้า มีแม่น้้าเจ้าพระยาไหลผ่านแยกพื้นท่ีออกเป็นด้านตะวันตก
และด้านตะวันออก 2) บริเวณท่ีราบตอนใต้ชายฝ่ังติดทะเล เป็นบริเวณท่ีได้รับอิทธิพลของน้้าทะเลท่วมถึง ส่วนใหญ่
เป็นท่ีราบลุ่ม และเป็นดินเหลวลุ่ม และ 3) บริเวณท่ีราบตอนเหนือและด้านตะวันออก บริเวณนี้เป็นท่ีราบกว้างใหญ่
ส้าหรับระบายน้้าและเก็บกักน้้า 
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ภาพประกอบท่ี 2-2  สภาพภูมิประเทศจังหวัดสมุทรปราการ 
 

2.2.3 ลักษณะทางธรณีวิทยา จากการศึกษาข้อมูลด้านธรณีวิทยาของกรมทรัพยากรธรณี พบว่า  
จังหวัดสมุทรปราการ ต้ังอยู่บนท่ีราบลุ่มเจ้าพระยาตอนล่าง เป็นบริเวณท่ีแม่น้้าเจ้าพระยาไหลลงสู่อ่าวไทย 
หรือเรียกบริเวณดินดอนสามเหล่ียมปากน้้า ท่ีเกิดขึ้นจากการทับถมของตะกอนหนาระดับความสูงของพื้นท่ี
ประมาณ 0.5-1.5 เมตร ธรณีวิทยาของพื้นท่ีจังหวัดสมุทรปราการ แบ่งได้เป็น 4 หน่วยตะกอน ประกอบด้วย  

1) ตะกอนดินเคลย์ท่ีลุ่มน้้าท่วมขังป่าชายเลนบนตะกอนดินเคลย์ทะเล เป็นตะกอนท่ีสะสมตัว
บริเวณท่ีลุ่มต้่าท่ีมีน้้าท่วมขังมีพืชขึ้นอยู่มากใกล้ชายฝ่ังทะเล  

2) ตะกอนท่ีลุ่มน้้าขังบนตะกอนดินเคลย์ทะเล เป็นตะกอนท่ีลุ่มน้้าขังเป็นส่วนหนึ่งของระบบ
ธารน้้าพา เกิดร่วมกับตะกอนสะสมตัวบริเวณท่ีราบน้้าท่วมถึง พบบริเวณต้่าสุดหลังแนวคันดินธรรมชาติ 
บริเวณท่ีมีแอ่งกว้างมีน้้าขังเป็นเวลานานในฤดูฝนมีพืชเจริญเติบโตหนาแน่น และเมื่อถึงฤดูแล้งระดับน้้าลดลง
จนเกือบแห้ง 

3) ตะกอนดินเคลย์ท่ีราบน้้าขึ้นถึงปัจจุบันบนตะกอนดินเคลย์ทะเล เป็นตะกอนท่ีเกิดการ 
สะสมตัวจากอิทธิพลของน้้าขึ้น-น้้าลง บริเวณท่ีราบชายฝ่ังทะเล มีการแผ่กระจายตัวครอบคลุมบริเวณ ตอนกลาง
ถึงตอนล่างของจังหวัด  

4) ตะกอนดินเคลย์ท่ีราบน้้าท่วมถึงบนตะกอนดินเคลย์ท่ีราบน้้าขึ้นถึงโบราณบนตะกอน
ดินเคลย์ทะเล พบบริเวณพื้นท่ีกวัดแกว่งของแม่น้้าปัจจุบันและบริเวณข้างเคียง มีลักษณะภูมิสัณฐานเป็นท่ีราบ
คลุมบริเวณกว้างขวาง มีความลาดชันน้อยมาก 

2.2.4 สภาพภูมิอากาศ จากข้อมูลสภาพอากาศจังหวัดสมุทรปราการ ของศูนย์ภูมิอากาศ ส้านักพัฒนา 
อุตุนิยมวิทยา กรมอุตุนิยมวิทยา ซึ่งได้รวบรวมสถิติข้อมูลภูมิอากาศต้ังแต่ ปี พ.ศ.2494 -2559 และจัดท้าไว้
เมื่อเดือนมิถุนายน 2560 พบว่า สภาพอากาศของจังหวัดสมุทรปราการ ขึ้นอยู่กับอิทธิพลของลมมรสุมท่ีพัด
ประจ้าฤดูกาล 2 ชนิด คือ 1) ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งจะพัดพามวลอากาศเย็นและแห้งจากประเทศ
จีนเข้ามา ปกคลุมประเทศไทยในช่วงฤดูหนาวท้าให้มีอากาศหนาวเย็นและแห้งแล้ง และ 2) ลมมรสุมตะวันตก
เฉียงใต้ซึ่งพัดพามวลอากาศช้ืนจากทะเลและมหาสมุทรจากทิศตะวันตกเฉียงใต้หรือทิศใต้เข้ามาปกคลุม
ประเทศไทยในช่วงฤดูฝน ท้าให้อากาศชุ่มช้ืนและมีฝนตกท่ัวไป ดังนี้ 
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 1) ฤดูกาล พิจารณาตามลักษณะลมฟ้าอากาศของประเทศไทย จังหวัดสมุทรปราการ 
แบ่งฤดูกาลออกเป็น 3 ฤดู ดังนี้ 
 1.1) ฤดูร้อน เริ่มต้ังแต่กลางเดือนกุมภาพันธ์ถึงกลางเดือนพฤษภาคม เป็นฤดูมรสุมจะมีลม
จากทิศใต้และทิศตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุม ท้าให้มีอากาศร้อนอบอ้าวท่ัวไป โดยมีอากาศร้อนท่ีสุดในเดือนเมษายน 

 1.2) ฤดูฝน เริ่มต้ังแต่กลางเดือนพฤษภาคมถึงกลางเดือนตุลาคม ซึ่งเป็นฤดูมรสุม
ตะวันตกเฉียงใต้ จะมีมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ซึ่งเป็นลมท่ีพัดจากมหาสมุทรอินเดียน้าฝนและความชุ่มช้ืนเข้ามายัง
ประเทศไทยจึงท้าให้มีฝนตกชุกท่ัวไป มีฝนตกมากท่ีสุดในเดือนกันยายน  

 1.3) ฤดูหนาว เริ่มต้ังแต่กลางเดือนตุลาคมถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์ ซึ่งเป็นฤดูมรสุม
ตะวันออกเฉียงเหนือจะมีลมเย็นและแห้งจากทิศตะวันออกเฉียงเหนือพัดผ่าน ท้าให้มีอากาศเย็นท่ัวไป 
โดยมีอากาศหนาวจัดในเดือนมกราคม  
 2) อุณหภูมิ จังหวัดสมุทรปราการต้ังอยู่ทางภาคกลางโดยมีอุณหภูมิเฉล่ียตลอดท้ังปี 28.4 
องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุดเฉล่ีย 30.2 องศาเซลเซียส และอุณหภูมิต้่าสุดเฉล่ีย 26.3 องศาเซลเซียส เดือนท่ีมี 
อากาศร้อนอบอ้าวที่สุดในรอบปีคือเดือนเมษายน เคยวัดอุณหภูมิสูงท่ีสุดได้ 39.6 องศาเซลเซียส และเดือนท่ีมี
อากาศเย็นท่ีสุดคือเดือนธันวาคม เคยวัดอุณหภูมิต้่าสุดได้ท่ี 16.0 องศาเซลเซียส  
 3) ปริมาณฝน จากข้อมูลปริมาณฝนเฉล่ียของสถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดสมุทรปราการ
ระหว่างปี พ.ศ.2550-2558 พบว่า ปริมาณฝนเฉล่ีย รอบ 9 ปี ประมาณ 1,024 มิลลิเมตร เป็นฝนจากอิทธิพล
ของมรสุมตะวันตกเฉียงใต้และร่องความกดอากาศต้่าท่ีผ่านประเทศไทยตอนบนเกือบตลอดช่วงฤดูฝน 
โดยมีจ้านวนวันฝนตก เฉล่ียประมาณ 155 วัน/ปี  
 

2.3 สภาพเศรษฐกิจและสังคม  
 2.3.1 การปกครอง จังหวัดสมุทรปราการ แบ่งหน่วยการปกครองออกเป็น 6 อ้าเภอ 50 ต้าบล 
และ 394 หมู่บา้น โดยมีหน่วยราชการส่วนภูมิภาคเป็นส่วนราชการประจ้าจังหวัด มีส้านักงานจังหวัดเป็นหน่วยกลาง
ในการบริหารราชการและเป็นศูนย์ประสานงานกับส่วนงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน และ
หน่วยงานราชการส่วนท้องถิ่น ได้แก่ องค์การบริหารส่วนจังหวัด 1 แห่ง เทศบาล 18 แห่ง และองค์การบริหาร
ส่วนต้าบล 30 แห่ง 

2.3.2 ประชากรและอาชีพ จากข้อมูลสถิติของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ณ วันท่ี 31 
ธันวาคม พ.ศ.2561 พบว่า จังหวัดสมุทรปราการมีจ้านวนประชากรท้ังหมด 1,326,608 คน โดยเป็นประชากรชาย 
634,679 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 47.84 ของจ้านวนประชากรท้ังหมด ประชากรหญิง 691,929 คน หรือคิดเป็น
ร้อยละ 52.16 ของจ้านวนประชากรท้ังหมด ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม และการประมง 
พืชเศรษฐกิจท่ีส้าคัญ ประกอบด้วย ข้าว มะพร้าว อ้อย ปาล์มน้้ามัน และมันส้าปะหลัง 

 
 
 



10 

 

2.3.3 สภาพท่ัวไปด้านเศรษฐกิจ จากข้อมูลของส้านักงานคลังจังหวัดสมุทรปราการ พบว่า
ผลิตภัณฑ์มวลรวม (GPP) เมื่อปี พ.ศ.2558 มีมูลค่าการผลิต 685,392 ล้านบาท โดยรายได้หลัก มาจาก
ภาคการเกษตรซึ่งมีมูลค่า 2,336 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 0.34 ของ GPP และผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัด
ท่ีมาจากนอกภาคเกษตรมีมูลค่า 683,056 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 99.66 ของ GPP รายได้เฉล่ียต่อหัว 
339,972 บาท/คน/ปี 

 
2.4 ทรัพยากรธรรมชาติ  

2.4.1 ทรัพยากรดิน จากการศึกษาการจ้าแนกดินทั่วประเทศไทย มาตราส่วน 1 : 50,000 
ของกรมพัฒนาท่ีดิน ซึ่งจ้าแนกตามลักษณะ สมบัติ และศักยภาพในการเพาะปลูกของดิน รวมถึงการจัดการดิน
ท่ีคล้ายคลึงกันรวมไว้เป็นกลุ่มเดียวกัน พบว่า จ้าแนกดินได้ 62 กลุ่มชุดดิน โดยจังหวัดสมุทรปราการ จ้าแนกดินได้ 
6 กลุ่มชุดดิน ดังภาคผนวกท่ี 2 ต่อมากองส้ารวจดินและวิจัยทรัพยากรดิน ได้ท้าการส้ารวจ จ้าแนกดิน และ
จัดท้าแผนท่ีทรัพยากรดิน มาตราส่วน 1: 25,000 โดยมีหน่วยแผนท่ีอยู่ในระดับชุดดิน ซึ่งจากการศึกษาแผนท่ีชุดดิน
และรายงานการส้ารวจทรัพยากรดินจังหวัดสมุทรปราการ ข้อมูลระดับชุดดิน พบว่า จังหวัดสมุทรปราการ 
จ้าแนกดิน ได้ 6 ชุดดิน ได้แก่ ชุดดินบางกอก ชุดดินบางน้้าเปรี้ยว ชุดดินบางปะกง ชุดดินสมุทรปราการ ชุดดิน
สมุทรสงคราม และชุดดินธนบุรี  

 

 
 

ภาพประกอบท่ี 2-3  แผนท่ีชุดดินจังหวัดสมุทรปราการ (กองส้ารวจดินและวิจัยทรัพยากรดิน, 2559) 
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2.4.2 ทรัพยากรน้้า จังหวัดสมุทรปราการมีแหล่งน้้าธรรมชาติท่ีส้าคัญ ดังนี้ 
1) แม่น้้าเจ้าพระยา เป็นแม่น้้าสายหลักซึ่งไหลผ่านกลางจังหวัดออกสู่อ่าวไทย  
2) คลองส้าโรง เป็นคลองท่ีแยกจากแม่น้้าเจ้าพระยาท่ีต้าบลส้าโรงใต้ อ้าเภอพระประแดง 

ผ่านท้องท่ีต้าบลส้าโรงเหนือ อ้าเภอเมืองไปยังอ้าเภอบางพลี และท่ีว่าการอ้าเภอบางบ่อไปถึงอ้าเภอบางปะกง 
จังหวัดฉะเชิงเทรา  

3) คลองสรรพสามิต แยกจากแม่น้้าเจ้าพระยาท่ีต้าบลแหลมฟ้าผ่า อ้าเภอพระสมุทรเจดีย์ 
ผ่านไปยังต้าบลนาเกลือและออกไปคลองขุนราชพินิจ จังหวัดสมุทรสาคร 

4) คลองด่าน เป็นคลองแยกจากคลองส้าโรงท่ีบริเวณท่ีว่าการอ้าเภอบางบ่อ ไหลผ่าน
ต้าบลต่าง ๆ ในท้องท่ีอ้าเภอบางบ่อ ตัดผ่านถนนสุขุมวิทลงสู่อ่าวไทย และยังเป็นประตูน้้าชลประทาน 

5) คลองบางโฉลง เป็นคลองแยกจากคลองส้าโรงท่ีวัดบางโฉลงนอกอ้าเภอบางพลี ผ่านท้องท่ี
ต้าบลบางโฉลง ต้าบลหนองปรือ อ้าเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 

6) คลองบางปลา แยกจากคลองส้าโรงท่ีถนนลาดบางปลา อ้าเภอบางพลีถึงคลองตาเจ่ีย 
อ้าเภอเมือง ผ่านอ้าเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 

7) คลองพระองค์เจ้าไชยานุชิต เป็นคลองชลประทานท่ีค่ันระหว่างคลองประเวศบุรีรมย์
กับคลองส้าโรง ท่ีอ้าเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ 

8) คลองประเวศบุรีรมย์ เป็นคลองชลประทานและเป็นเส้นทางคมนาคมทางตอนเหนือของจังหวัด 
9)  คลองบางเสาธง เริ่มจากต้าบลบางเสาธง อ้าเภอบางพลีถึงคลองประเวศ เขตลาดกระบัง

ผ่านท้องท่ีอ้าเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 
2.4.3 ทรัพยากรป่าไม้ จากการศึกษาข้อมูลสภาพพื้นท่ีป่าไม้ของประเทศไทย ปี พ.ศ.2559-2560 

ของส้านักงานการใช้ท่ีดินป่าไม้ กรมป่าไม้ พบว่า จังหวัดสมุทรปราการ มีพื้นท่ีป่าไม้ 13,626.08 ไร่ หรือร้อยละ 
2.30 ของพื้นท่ีจังหวัด โดยพบพื้นที่ป่าไม้ในบริเวณอ้าเภอพระสมุทรเจดีย์ อ้าเภอเมือง และอ้าเภอบางบ่อ 
ชนิดป่าท่ีพบส่วนใหญ่ ได้แก่ ป่าชายเลน พันธุ์ไม้ส้าคัญท่ีพบส่วนใหญ่ เช่น โกงกางใบเล็ก แสมขาว แสมด้า และ
แสมทะเล เป็นต้น  

 
2.5 สภาพการใช้ที่ดิน 

จากการศึกษาข้อมูลแผนท่ีสภาพการใช้ท่ีดินจังหวัดสมุทรปราการ มาตราส่วน 1: 25 ,000 และ
การค้านวณเนื้อท่ีด้วยโปรแกรมสารสนเทศภูมิศาสตร์ จากช้ันข้อมูลการใช้ท่ีดินปี พ.ศ.2558 ซึ่งส้ารวจและ
จัดท้าโดยกองนโยบายและแผนการใช้ท่ีดิน กรมพัฒนาท่ีดิน โดยอ้างอิงขอบเขตจังหวัดสมุทรปราการจากช้ันข้อมูล
ขอบเขตการปกครองของกรมการปกครองปี พ.ศ.2556 พบว่าจังหวัดสมุทรปราการ มีการใช้ทีดิน 5 ประเภท 
โดยมีการใช้ท่ีดินประเภทพื้นท่ีเกษตรกรรมมากท่ีสุด มีเนื้อท่ี 262,837 ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 43.96 ของพื้นท่ีจังหวัด
รองลงมาเป็นพื้นท่ีชุมชนและส่ิงปลูกสร้าง มีเนื้อท่ี 242,656 ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 40.59 ของพื้นท่ีจังหวัด
พื้นท่ีเบ็ดเตล็ด มีเนื้อท่ี 42,244 ไร่ หรือร้อยละ 7.07 ของพื้นท่ีจังหวัด พื้นท่ีแหล่งน้้า มีเนื้อท่ี 36,688 ไร่ หรือ 
ร้อยละ 6.14 ของพื้นท่ีจังหวัด และพื้นท่ีป่าไม้ มีเนื้อท่ี 13,381 ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 2.24 ของพื้นท่ีจังหวัด
ตามล้าดับ ดังตารางท่ี 2-1 
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ตารางท่ี 2-2  ประเภทการใช้ท่ีดิน (Land Use Classification) จังหวัดสมุทรปราการ ปี พ.ศ.2558 

 

 
 

ภาพประกอบท่ี 2-4  แผนท่ีสภาพการใช้ท่ีดินจังหวัดสมุทรปราการ (กรมพัฒนาท่ีดิน ,2558) 

สัญลักษณ์ ประเภทการใช้ที่ดิน 
เนื้อที ่

ตารางกิโลเมตร ไร่ ร้อยละ 

U พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง 388.25 242,656 40.59 

A พื้นที่เกษตรกรรม 420.54 262,837 43.96 

A1 นาข้าว 47.73 29,830 4.99 

A4 ไม้ผล 2.96 1,850 0.30 

A8 พืชน้้า 1.84 1,151 0.19 

A9 สถานท่ีเพาะเล้ียงสัตว์น้้า 368.01 230,006 38.48 

F พื้นที่ป่าไม้ 21.41 13,381 2.24 

W พื้นที่แหล่งน้้า 58.70 36,688 6.14 

M พื้นที่เบ็ดเตล็ด 67.59 42,244 7.07 

เนื้อที่รวม 956.49 597,806 100.00 
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 2.5.1 พื้นท่ีชุมชนและส่ิงปลูกสร้าง มีเนื้อท่ี 388.25 ตารางกิโลเมตร หรือ 242,656 ไร่ คิดเป็น
ร้อยละ 40.59 ของพื้นท่ีจังหวัด ประกอบด้วย ตัวเมืองและย่านการค้า หมู่บ้าน สถานท่ีราชการและสถาบันต่าง ๆ 
โรงงานอุตสาหกรรมร้าง โรงงานอุตสาหกรรม ลานตากและแหล่งรับซื้อทางการเกษตร สถานท่ีพักผ่อนหย่อนใจ 
รีสอร์ท โรงแรม เกสต์เฮาส์ และสถานีบริการน้้ามัน  

 

 
 

ภาพประกอบท่ี 2-5 พื้นท่ีชุมชนและส่ิงปลูกสร้าง ต้าบลหน้าปากน้้า อ้าเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 
 

2.5.2 พื้นท่ีเกษตรกรรม มีเนื้อท่ี 420.54 ตารางกิโลเมตร หรือ 262,837 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 
43.96 ของพื้นท่ีจังหวัด ประกอบด้วย นาข้าว พืชไร่ เช่น มะม่วง มะพร้าว และกล้วย ไม้ยืนต้น เช่น ยูคาลิปตัส 
หมาก และปาล์มน้้ามัน  ไม้ผล เช่น มะม่วง มะพร้าว และกล้วย พืชสวน เช่น พืชผัก โรงเรือนเล้ียงสัตว์ เช่น 
สัตว์ปีก สถานท่ีเพาะเล้ียงสัตว์น้้า เช่น สถานท่ีเพาะปลา และสถานท่ีเพาะเล้ียงกุ้ง  

 

 
 

ภาพประกอบท่ี 2-6 พื้นท่ีเกษตรกรรม ต้าบลบางเสาธง อ้าเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ 
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2.5.3 พื้นท่ีป่าไม้ มีเนื้อที ่21.41 ตารางกิโลเมตร หรือ 13,381 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 2.24 ของพื้นท่ี
จังหวัด ประกอบด้วย ป่าชายเลน  

 

 
 
ภาพประกอบท่ี 2-7 พื้นท่ีป่าไม้ ต้าบลบางปูใหม่ อ้าเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ  
 

2.5.4 พื้นที่แหล่งน้้า มีเนื้อที่ 58.70 ตารางกิโลเมตร หรือ 36,688 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 6.14 
ของพื้นท่ีจังหวัด ประกอบด้วย แม่น้้า ล้าคลอง หนอง บึง อ่างเก็บน้้า บ่อน้้าในไร่นา ทะเล และคลองชลประทาน 
 

 
 
ภาพประกอบท่ี 2-8 พื้นท่ีแหล่งน้้า ต้าบลบางด้วน อ้าเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 
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2.5.5 พื้นที่เบ็ดเตล็ด มีเนื้อที่ 67.59 ตารางกิโลเมตร หรือ 42,244 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 7.07 
ของพื้นท่ีจังหวัด ประกอบด้วย ทุ่งหญ้าธรรมชาติ ทุ่งหญ้าสลับไม้พุ่ม/ไม้ละเมาะ พื้นท่ีลุ่ม เหมืองเก่า บ่อขุดเก่า 
เหมืองแร่ บ่อลูกรัง บ่อดิน ท่ีหินโผล่ พื้นท่ีขุดเจาะน้้ามัน พื้นท่ีถม และท่ีท้ิงขยะ  
 

 
 
ภาพประกอบท่ี 2-9 พื้นท่ีท้ิงขยะ ต้าบลแพรกษา อ้าเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 
 

 
 
 
 



 

 

บทท่ี 3 
 

การวิเคราะห์และจ าแนกความลาดชันของพ้ืนท่ีจังหวัดสมุทรปราการ 
 

3.1 ผลการวิเคราะห์และจ าแนกความลาดชันของพื้นที่ 
 ผลการวิเคราะห์และจ าแนกความลาดชันของพื้นท่ีจังหวัดสมุทรปราการ จากข้อมูลแบบจ าลอง
ระดับสูงเชิงเลข (Digital Elevation Model: DEM) มาตราส่วน 1: 4,000 ด้วยโปรแกรมสารสนเทศภูมิศาสตร์ 
ตามหลักเกณฑ์การจ าแนกและจัดช้ันความลาดชันเพื่อการพัฒนาท่ีดิน พบว่า พื้นท่ีจังหวัดสมุทรปราการ
วิเคราะห์และจ าแนกความลาดชันของพื้นท่ีได้ 7 ระดับความลาดชัน โดยมีระดับความลาดชัน A ความลาดชัน
ของพื้นท่ี 0-2 เปอร์เซ็นต์ มากท่ีสุด คิดเป็นเนื้อที่ 536,588 ไร่ หรือร้อยละ 89.76 ของพื้นท่ีจังหวัด รองลงมา 
ได้แก่ ระดับความลาดชัน B ความลาดชันของพื้นท่ี 2-5 เปอร์เซ็นต์ คิดเป็นเนื้อที่ 36,694 ไร่ หรือร้อยละ 6.14 
ของพื้นท่ีจังหวัด ระดับความลาดชัน C ความลาดชันของพื้นท่ี 5-12 เปอร์เซ็นต์ คิดเป็นเนื้อท่ี 24,524 ไร่ หรือ
ร้อยละ 4.10 ของพื้นท่ีจังหวัด ตามล าดับ ดังตารางท่ี 3-1  

 
ตารางท่ี 3-1  ผลการวิเคราะห์และจ าแนกความลาดชันของพื้นท่ีจังหวัดสมุทรปราการ 

 
 
 
 
 
 
 
 

ความลาดชันของพื้นที่ เนื้อที ่ ร้อยละ 
ของพื้นที่จังหวัด ระดับความลาดชัน เปอร์เซ็นต์ ตารางกิโลเมตร ไร่ 

1 A 0 - 2 858.54 536,588 89.76 

2 B 2 - 5 58.71 36,694 6.14 

3 C 5 - 12 39.24 24,524 4.10 

รวมเนื้อที่ 956.49 597,806 100.00 
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3.1.1 ผลการวิเคราะห์และจ าแนกพื้นที่ความลาดชัน 0-2 เปอร์เซ็นต์  
จังหวัดสมุทรปราการ มีพื้นท่ีความลาดชัน 0-2 เปอร์เซ็นต์ คิดเป็นเนื้อท่ี  536,588 ไร่ หรือ 

ร้อยละ 89.76 ของพื้นท่ีจังหวัด ลักษณะพื้นท่ีราบเรียบหรือค่อนข้างราบเรียบ การกระจายตัวของพื้นท่ีมีลักษณะ
ต่อเนื่องครอบคลุมพื้นท่ีท่ัวทั้งจังหวัด 

 

 
 
ภาพประกอบท่ี 3-2  พื้นท่ีความลาดชัน 0-2 เปอร์เซ็นต์ จังหวัดสมุทรปราการ 
 

จากข้อมูลแผนท่ีสภาพการใช้ท่ีดิน จังหวัดสมุทรปราการ ปี พ.ศ.2558 และข้อมูลการส ารวจ
สภาพภูมิประเทศ พบว่า พื้นท่ีความลาดชัน 0-2 เปอร์เซ็นต์ ของจังหวัดสมุทรปราการ มีการใช้ท่ีดินประเภท
พื้นท่ีเกษตรกรรม มากท่ีสุด เป็นจ านวน 239,362 ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 44.61 ของพื้นท่ีท้ังหมด รองลงมา
เป็นพื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง 216,975 ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 40.44 พื้นที่เบ็ดเตล็ด 38,863 ไร่ หรือ
คิดเป็นร้อยละ 7.24 พื้นที่แหล่งน้ า 29,975 ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 5.59 และพื้นที่ป่าไม้ 11,413 ไร่ หรือ
คิดเป็นร้อยละ 2.12 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 382.98 239,362 44.61 

2 พื้นท่ีชุมชนและส่ิงปลูกสร้าง U 347.16 216,975 40.44 

3 พื้นท่ีเบ็ดเตล็ด M 62.18 38,863 7.24 

4 พื้นท่ีแหล่งน้ า W 47.96 29,975 5.59 

5 พื้นท่ีป่าไม้ F 18.26 11,413 2.12 

รวม 858.54 536,588 100.00 

 
 

 
 
ภาพประกอบท่ี 3-3  พื้นท่ีเพาะเล้ียงปลา บริเวณความลาดชัน 0-2 เปอร์เซ็นต์ 
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3.1.2 ผลการวิเคราะห์และจ าแนกพื้นที่ความลาดชัน 2-5 เปอร์เซ็นต์  
จังหวัดสมุทรปราการ มีพื้นท่ีความลาดชัน 2-5 เปอร์เซ็นต์ คิดเป็นเนื้อท่ี 36,694 ไร่ หรือ 

ร้อยละ 6.14 ของพื้นท่ีจังหวัด ลักษณะพื้นท่ีเป็นลูกคล่ืนลอนลาดเล็กน้อย มีความลาดชันน้อยมาก การกระจายตัว
ของพื้นท่ี มีอยู่ท่ัวไปท้ังจังหวัด เป็นลักษณะต่อเนื่องตามแนวทิศทางการไหลของน้ าจากพื้นท่ีตอนบนลงสู่พื้นท่ี
ตอนล่างของจังหวัด 

 

 
 

ภาพประกอบท่ี 3-4  พื้นท่ีความลาดชัน 2-5 เปอร์เซ็นต์ จังหวัดสมุทรปราการ 
 

จากข้อมูลแผนท่ีสภาพการใช้ท่ีดิน จังหวัดสมุทรปราการ ปี พ.ศ.2558 และข้อมูลการส ารวจ
สภาพภูมิประเทศ พบว่า พื้นท่ีความลาดชัน 2-5 เปอร์เซ็นต์ ของจังหวัดสมุทรปราการ มีการใช้ท่ีดินประเภท
พื้นท่ีชุมชนและส่ิงปลูกสร้าง มากท่ีสุด เป็นจ านวน 16,019 ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 43.66 ของพื้นท่ีท้ังหมด 
รองลงมาเป็นพื้นท่ีเกษตรกรรม 15,824 ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 43.12 พื้นท่ีเบ็ดเตล็ด 2,175 ไร่ หรือ
คิดเป็นร้อยละ 5.93 พื้นท่ีแหล่งน้ า 2,088 ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 5.69 และพื้นท่ีป่าไม้ 588 ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 
1.60 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 25.63 16,019 43.66 

2 พื้นท่ีเกษตรกรรม A 25.32 15,824 43.12 

3 พื้นท่ีเบ็ดเตล็ด M 3.48 2,175 5.93 

4 พื้นท่ีแหล่งน้ า W 3.34 2,088 5.69 

5 พื้นท่ีป่าไม้ F 0.94 588 1.60 

รวม 58.71 36,694 100.00 

 
 

 
 
ภาพประกอบท่ี 3-5  พื้นท่ีชุมชนและส่ิงปลูกสร้าง บริเวณความลาดชัน 2-5 เปอร์เซ็นต์ 
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3.1.3 ผลการวิเคราะห์และจ าแนกพื้นที่ความลาดชัน 5-12 เปอร์เซ็นต์  
จังหวัดสมุทรปราการ มีพื้นท่ีความลาดชัน 5-12 เปอร์เซ็นต์ คิดเป็นเนื้อท่ี 24,524 ไร่ หรือ 

ร้อยละ 4.10 ของพื้นท่ีจังหวัด ลักษณะพื้นท่ีเป็นลูกคล่ืนลอนลาด มีความลาดชันเล็กน้อย การกระจายตัวของ
พื้นท่ีมีอยู่ท่ัวไปท้ังจังหวัด เป็นลักษณะต่อเนื่องตามแนวทิศทางการไหลของน้ าหรือเส้นทางน้ า จากพื้นท่ีตอนบน
ต่อเนื่องมายังพื้นท่ีตอนล่างของจังหวัด หรือตามแนวเส้นทางคมนาคม ไหล่ทาง และคันดิน ท่ีมีการยกระดับจาก
พื้นผิวภูมิประเทศในรูปแบบต่าง ๆ 

 

 
ภาพประกอบท่ี 3-6  พื้นท่ีความลาดชัน 5-12 เปอร์เซ็นต์ จังหวัดสมุทรปราการ 
 

จากข้อมูลแผนท่ีสภาพการใช้ท่ีดิน จังหวัดสมุทรปราการ ปี พ.ศ.2558 และข้อมูลการส ารวจ
สภาพภูมิประเทศ พบว่า พื้นท่ีความลาดชัน 5-12 เปอร์เซ็นต์ ของจังหวัดสมุทรปราการ มีการใช้ท่ีดินประเภท
พื้นท่ีชุมชนและส่ิงปลูกสร้างมากท่ีสุด เป็นจ านวน 9,663 ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 39.40 ของพื้นท่ีท้ังหมด 
รองลงมาเป็นพื้นท่ีเกษตรกรรม 7,655 ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 31.22 พื้นท่ีแหล่งน้ า 4,631 ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 
18.88 พื้นท่ีป่าไม้ 1,375 ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 5.61 และพื้นท่ีเบ็ดเตล็ด 1,200 ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 4.89 
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 15.46  9,663  39.40 

2 พื้นท่ีเกษตรกรรม A 12.25   7,655  31.22 

3 พื้นท่ีแหล่งน้ า W 7.41  4,631  18.88 

4 พื้นท่ีป่าไม้ F  2.20  1,375  5.61 

5 พื้นท่ีเบ็ดเตล็ด M  1.92  1,200  4.89 

รวม 39.24  24,524  100.00 

 
 

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

ภูมิศาสตร์ โดยวิธีการซ้อนทับข้อมูลร่วมกับการส ารวจความลาดชันและสภาพการใช้ประโยชน์ท่ีดินในภูมิประเทศ
จังหวัดสมุทรปราการ พบว่า การเปล่ียนแปลงลักษณะทางกายภาพของภูมิประเทศ ท่ีส่งผลกระทบต่อการ
เปล่ียนแปลงความลาดชันของพื้นท่ี ส่วนใหญ่เกิดจากกิจกรรมของมนุษย์ด้านการพัฒนาและการใช้ประโยชน์
ท่ีดิน เพื่อเกษตรกรรม การตั้งถิ่นฐาน การส่งเสริมเศรษฐกิจ และการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของจังหวัด 

 

 
ภาพประกอบท่ี 3-8  พื้นท่ีชุมชนและส่ิงปลูกสร้าง ต าบลบางครุ อ าเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ  
 

 
ภาพประกอบท่ี 3-9  ภาพถ่ายจากดาวเทียม Google Earth บริเวณพื้นท่ีชุมชนและส่ิงปลูกสร้าง 

 บันทึกภาพเมื่อ วันท่ี 15 เมษายน พ.ศ.2561 
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ภาพประกอบท่ี 3-10  ภาพถ่ายออร์โธสี โครงการ MOAC กรมพัฒนาท่ีดิน บริเวณพื้นท่ีชุมชนและส่ิงปลูกสร้าง 

 บันทกึภาพเมื่อ วันท่ี 23 มกราคม พ.ศ.2545 
 

 
 
ภาพประกอบท่ี 3-11  ภาพถ่ายออร์โธสี โครงการ MOAC กรมพัฒนาท่ีดิน ซ้อนทับพื้นท่ีความลาดชัน 
   
 

A 

C 

B 
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ภาพประกอบท่ี 3-12 พื้นท่ีแหล่งน้ า ต าบลบางปูใหม่ อ าเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 
 

 
 
ภาพประกอบท่ี 3-13  ภาพถ่ายจากดาวเทียม Google Earth บริเวณพื้นท่ีแหล่งน้ า 

 บันทึกภาพเมื่อ วันท่ี 12 เมษายน พ.ศ.2561 
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ภาพประกอบท่ี 3-14  ภาพถ่ายออร์โธสี โครงการ MOAC กรมพัฒนาท่ีดิน บริเวณพื้นท่ีแหล่งน้ า 
  บันทึกภาพเมื่อ วันท่ี 23 มกราคม พ.ศ.2545 
 

 
 
ภาพประกอบท่ี 3-15  ภาพถ่ายออร์โธสี โครงการ MOAC กรมพัฒนาท่ีดิน ซ้อนทับพื้นท่ีความลาดชัน  
  
 

A 

C B 
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บทที่ 4 
 

บทสรุป 
 

4.1 สรุปผลการวิเคราะห์และจ าแนกความลาดชันของพ้ืนที่จังหวัดสมุทรปราการ 
ผลการวิเคราะห์และจ าแนกความลาดชันของพ้ืนที่จังหวัดสมุทรปราการ จากแบบจ าลองระดับสูง

เชิงเลข มาตราส่วน 1: 4,000 โครงการจัดท าแผนที่เพ่ือการบริหารทรัพยากรธรรมชาติและทรัพย์สินของ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ตามหลักเกณฑ์การจ าแนกความลาดชันของพ้ืนที่
เพ่ือการพัฒนาที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน มีความสอดคล้องกับสภาพภูมิประเทศ สรุปไดด้ังนี้ 
 จังหวัดสมุทรปราการ สภาพภูมิประเทศโดยทั่วไปแบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ 1) บริเวณริมแม่น้ า
เจ้าพระยาเป็นพื้นที่ราบลุ่มแม่น้ าหรือบริเวณดินดอนสามเหลี่ยมปากแม่น้ า มีแม่น้ าเจ้าพระยาไหลผ่านแยกพ้ืนที่
ออกเป็นด้านตะวันตกและด้านตะวันออก 2) บริเวณที่ราบตอนใต้ชายฝั่งติดทะเล เป็นบริเวณที่ ได้รับอิทธิพล
ของน้ าทะเลท่วมถึง ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่ม และ 3) บริเวณที่ราบตอนเหนือและด้านตะวันออก บริเวณนี้เป็น
ที่ราบกว้างใหญ่ ซึ่งจากสภาพภูมิประเทศดังกล่าวสอดคล้องกับผลการวิเคราะห์และจ าแนกความลาดชัน
ของพ้ืนที่ ดังนี้ 

จังหวัดสมุทรปราการ  มีพื้นที่ความลาดชัน 0-2 เปอร์เซ็นต์ มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 89.76 
ของพ้ืนที่จังหวัด ลักษณะพ้ืนทีร่าบเรียบหรือค่อนข้างราบเรียบ  

รองลงมาอันดับที่ 2 ได้แก ่พ้ืนที่ความลาดชัน 2-5 เปอร์เซ็นต์ คิดเป็นร้อยละ 6.14 ของพ้ืนที่จังหวัด
ลักษณะพ้ืนที่เป็นลูกคลื่นลอนลาดเล็กน้อย มีความลาดชันน้อยมาก  

อันดับที่ 3 ได้แก่ พ้ืนที่ความลาดชัน 5-12 เปอร์เซ็นต์ คิดเป็นร้อยละ 4.10 ของพ้ืนที่จังหวัด
ลักษณะพ้ืนที่เป็นลูกคลื่นลอนลาด มีความลาดชัน 
 
4.2 ข้อเสนอแนะ 

ปัจจุบันจังหวัดสมุทรปราการ มีการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิประเทศอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการ
เปลี่ยนแปลงอันเกิดจากการใช้ประโยชน์ที่ดิน เพ่ือเกษตรกรรม การตั้งถิ่นฐาน การส่งเสริมเศรษฐกิจ การพัฒนาเมือง
และการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เป็นต้น ส่งผลให้เกิดกิจกรรมต่าง ๆ บนพื้นผิวภูมิประเทศ ซึ่งบางกิจกรรม
อาจก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงลักษณะทางกายภาพของพ้ืนผิวภูมิประเทศ 

ดังนั้น การน าข้อมูลเชิงพ้ืนที่และแผนที่แสดงความลาดชันของพ้ืนที่จังหวัดสมุทรปราการ ภายใต้
โครงการจัดท าแผนที่แสดงความลาดชันของพ้ืนที่เพ่ือการพัฒนาที่ดิน ไปใช้ประโยชน์ในด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
จ าเป็นต้องส ารวจรังวัดภาคพ้ืนดินหรือใช้ข้อมูลจากแหล่งอ่ืนที่มีความละเอียดถูกต้องมากกว่า โดยเฉพาะ
บริเวณที่มีการเปลี่ยนแปลงลักษณะทางกายภาพและความลาดชันของพ้ืนที่ เพ่ือให้ได้ข้อมูลพ้ืนที่ที่มีความถูกต้อง
แม่นย าและเป็นปัจจุบัน 
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ภาคผนวก 1  
 แผนที่แสดงความลาดชันของพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ  
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ภาคผนวก 2 
กลุ่มชุดดินจังหวดัสมุทรปราการ 
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กลุ่มชุดดินจังหวัดสมุทรปราการ 
กองส ารวจดินและวิจัยทรัพยากรดิน กรมพัฒนาท่ีดิน ได้แบ่งกลุ่มชุดดินประเทศไทยเป็น 62 กลุ่ม

ชุดดิน โดยจังหวัดสมุทรปราการ มี 6 กลุ่มชุดดิน ได้แก่  
กลุ่มชุดดินที ่2 เป็นกลุ่มชุดดินท่ีมีเนื้อดินเป็นดินเหนียว ดินบนมีสีเทาหรือเทาแก่ ดินล่างมีสีเทา 

จุดประสีน้ าตาลและสีเหลืองหรือสีแดง พบตามท่ีราบลุ่มภาคกลางเป็นส่วนใหญ่ มีการระบายน้ าเลว ความอุดมสมบูรณ์
ตามธรรมชาติปานกลาง ชุดดินท่ีอยู่ในกลุ่มนี้ ได้แก่ ชุดดินบางน้ าเปรี้ยว  

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

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

กลุ่มชุดดินที ่9 เป็นกลุ่มชุดดินท่ีมีเนื้อดินเป็นพวกดินเหนียว สีดินเป็นสีเทา มีจุดประสีเหลือง
หรือสีแดงปะปน และพบจุดประสีเหลือง ดินล่างมีสีเทา หรือสีเทาปนเขียว พบบริเวณท่ีราบลุ่มตามชายฝ่ังทะเล 
อาจมีน้ าทะเลหรือน้ ากร่อยท่วมเป็นครั้งคราว มีการระบายน้ าเลว ดินมีความอุดมสมบูรณ์ต่ า  

กลุ่มชุดดินที ่12 เป็นกลุ่มชุดดินท่ีมีเนื้อดินเป็นดินเหนียวหรือดินร่วนเหนียวปนทรายแป้ง แต่มี
ลักษณะเป็นดินเลน ดินบนมีสีด าปนเทา มีจุดประสีน้ าตาลเล็กน้อย ส่วนดินล่างเป็นดินเลนสีเทาแก่ หรือสีเทา
ปนเขียว  พบบริเวณท่ีราบน้ าทะเลท่วมถึง และบริเวณชะวากทะเลเป็นดินลึก มีการระบายน้ าเลวมาก มีความ
อุดมสมบูรณ์  

กลุ่มชุดดินที ่13 เป็นกลุ่มชุดดินท่ีมีเนื้อดินเป็นดินเหนียวหรือดินร่วนเหนียวปนทรายแป้ง ดินท่ีมี
สารประกอบก ามะถันปะปนอยู่มาก พบบริเวณป่าชายเลนขึ้นปกคลุม ชุดดินท่ีอยู่ในกลุ่มนี้ ได้แก่ ชุดดินบางปะกง  
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ชุดดินที่ส าคัญของจังหวัดสมุทรปราการ 
ชุดดินบางน้ าเปร้ียว (Bang Nam Priaoseries : Bp) กลุ่มชุดดินที่ 2 
เกิดจากตะกอนล าน้ ากร่อยพามาทับถมอยู่บนท่ีลุ่มน้ าเคยท่วมถึง สภาพพื้นท่ีราบเรียบหรือ

ค่อนข้างราบเรียบ มีความลาดชัน 0-1 เปอร์เซ็นต์ 
ชุดดินสมุทรปราการ (Samut Prakan Series: Sm) กลุ่มชุดดินที่ 3 
เกิดจากตะกอนทะเลผสมกับตะกอนล าน้ าในพื้นท่ีราบลุ่มน้ าขึ้นถึง สภาพพื้น ท่ีราบเรียบ มีความ

ลาดชัน 0-1 เปอร์เซ็นต์ 
ชุดดินบางกอก (Bangkok Series: Bk) กลุ่มชุดดินที่ 3 
เกิดจากตะกอนน้ าทะเลผสมกับตะกอนล าน้ า ซึ่งพัฒนาในสภาพน้ ากร่อย สภาพพื้นท่ีราบเรียบ มี

ความลาดชัน 0-1 เปอร์เซ็นต์ 
ชุดดินบางปะกง (Bang Pakong Series: Bpg) กลุ่มชุดดินที่ 13 
เกิดจากเกิดจากตะกอนน้ าทะเลพามาทับถมอยู่บนท่ีลุ่มน้ าทะเลท่วมถึง สภาพพื้นท่ีราบเรียบ มี

ความลาดชัน 0-1 เปอร์เซ็นต์ 
ชุดดินสมุทรสงคราม (Bang Pakong Series: Bpg) กลุ่มชุดดินที่ 13 
เกิดจากเกิดจากตะกอนน้ าทะเลพามาทับถมอยู่บนท่ีลุ่มน้ าทะเลท่วมถึง สภาพพื้นท่ีราบเรี ยบ มี

ความลาดชัน 0-1 เปอร์เซ็นต์ 
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