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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 
จังหวัดสระบุร ี

 
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 และให้บริการของกรมพัฒนาที่ดิน โดยจ าแนกความลาดชัน
ของพื้นท่ี ตามหลักเกณฑ์การส ารวจออกแบบงานจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ า และการส ารวจและจัดท าแผนท่ีดิน 
พร้อมท้ังจัดท าข้อมูลเชิงพื้นท่ีและแผนท่ีแสดงความลาดชันของพื้นท่ี จังหวัดสระบุรี ในระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์ (Geographic Information System: GIS) ส าหรับหน่วยงานภายในกรมพัฒนาท่ีดินใช้เป็นข้อมูล
เชิงพื้นท่ีพื้นฐานเพื่อการพัฒนาท่ีดิน ท้ังในด้านการส ารวจออกแบบระบบอนุรักษ์ดินและน้ า การส ารวจและ
วิเคราะห์ดิน การพัฒนาแหล่งน้ า การวางแผนการใช้ที่ดิน การประเมินความสามารถในการกักเก็บน้ าและ
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
โครงสร้างพื้นฐานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ให้เป็นไปอย่างถูกต้อง เหมาะสม ตามหลักวิชาการ สอดคล้องกับ
สภาพความเป็นจริงของพื้นท่ี และมีมาตรฐานเดียวกัน  
 
1.2 วัตถุประสงค ์
 1.2.1 เพื่อวิเคราะห์และจ าแนกความลาดชันของพื้นท่ีจังหวัดสระบุรี จากข้อมูลแบบจ าลอง
ระดับสูงเชิงเลข มาตราส่วน 1: 4,000 ด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ตามหลักเกณฑ์การจ าแนกความลาดชัน
ของพื้นท่ี เพื่อการพัฒนาท่ีดิน 
 1.2.2 เพื ่อจัดท าข้อมูลเชิงพื ้นที่และแผนที่แสดงความลาดชันของพื้นที่จังหวัด สระบุรี  
ด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ พร้อมจัดท ารายงานโครงการจัดท าแผนที่แสดงความลาดชันของพื้นท่ี 
เพื่อการพัฒนาท่ีดิน จังหวัดสระบุรี 
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1.3 ประโยชน์ที่จะได้รับ  
กรมพัฒนาท่ีดินและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ท้ังภาครัฐ เอกชน และประชาชน มีข้อมูลเชิงพื้นท่ี 

และแผนท่ีแสดงความลาดชันของพื้นท่ีจังหวัดสระบุรีในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ท่ีเป็นมาตรฐานเดียวกัน 
รวมท้ังรายงานโครงการจัดท าแผนที่แสดงความลาดชันของพื้นที่เพื่อการพัฒนาที่ดิน จังหวัดสระบุรีส าหรับ
น าไปใช้ประโยชน์ในการด าเนินงานด้านการพัฒนาท่ีดิน ตามแผนงานโครงการต่าง  ๆ หรือใช้เป็นข้อมูล
ประกอบการพิจารณาตัดสินใจ การวางแผนการด าเนินงาน ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
การพัฒนาพื้นท่ี การบริหารจัดการน้ า การป้องกันและบรรเทาภัยทางธรรมชาติ และการพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้อง เหมาะสม ตามหลักวิชาการสอดคล้องกับ
สภาพความเป็นจริงของพื้นท่ี  

 
1.4 ข้อจ ากัดโครงการ 

1.4.1 วิเคราะห์และจ าแนกความลาดชันของพื้นท่ีจังหวัดสระบุรี จากข้อมูลแบบจ าลองระดับสูงเชิงเลข 
มาตราส่วน 1: 4,000 ด้วยโปรแกรมสารสนเทศภูมิศาสตร์ ตามหลักเกณฑ์การจ าแนกความลาดชันของพื้นท่ี
เพื่อการพัฒนาท่ีดินและการอนุรักษ์ดินและน้ า ของกรมพัฒนาท่ีดิน  

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

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

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

1.4.5 การวิเคราะห์การเปล่ียนแปลงการใช้ท่ีดินและการเปล่ียนแปลงลักษณะทางกายภาพของ
พื้นท่ีจังหวัดสระบุรี ใช้วิธีการสังเคราะห์และเปรียบเทียบข้อมูลสภาพพื้นท่ีและการใช้ท่ีดินท่ีได้จากการอ่านแปล
ภาพถ่ายออร์โธสีเชิงเลข มาตราส่วน 1: 4,000 ซึ่งบันทึกภาพระหว่างปี พ.ศ.2545–2549 กับข้อมูลสภาพการ
ใช้ท่ีดิน ซึ่งส ารวจและจัดท าโดยกองนโยบายและแผนการใช้ท่ีดิน ร่วมกับข้อมูลการส ารวจในภูมิประเทศ  

1.4.6 ความถูกต้องเชิงพื้นท่ีของแผนท่ีและช้ันข้อมูลความลาดชันของพื้นท่ีจังหวัดสระบุรี อ้างอิง
ตามมาตรฐานแผนท่ีของข้อมูลแบบจ าลองระดับสูงเชิงเลข มาตราส่วน 1: 4,000 ซึ่งเป็นฐานข้อมูลหลัก ในการ
วิเคราะห์และจ าแนกความลาดชันของพื้นท่ี ภายใต้โครงการจัดท าแผนท่ีแสดงความลาดชันของพื้นท่ี เพื่อการ
พัฒนาท่ีดิน 
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1.5 สถานที่ด าเนินงาน 
1.5.1 กลุ่มจัดการและบริการแผนท่ีและข้อมูลทางแผนท่ี ส านักเทคโนโลยีการส ารวจและท าแผนท่ี 

ใช้เป็นสถานท่ีส าหรับ การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์และจ าแนกข้อมูล การค านวณข้อมูล การท าแผนท่ี
และการจัดท าข้อมูลความลาดชันของพื้นท่ีในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์และรายงานผลการด าเนินงาน 
 1.5.2 จังหวัดสระบุรี เป็นพื้นท่ีด าเนินการส ารวจและเก็บรวบรวมข้อมูลพื้นฐานต่าง ๆ เช่น 
ลักษณะภูมิประเทศ สภาพการใช้ท่ีดิน และลักษณะการเปล่ียนแปลงทางกายภาพของพื้นท่ีท่ีอาจส่งผลกระทบ
ต่อความลาดชันของพื้นท่ี ณ ช่วงเวลาท่ีส ารวจ  
 
1.6 ระยะเวลาด าเนินงาน 

เมษายน พ.ศ.2561 - กันยายน พ.ศ.2561 
 
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 ข้อมูลทางแผนท่ีและข้อมูลพื้นฐานของจังหวัดสระบุรี ดังนี้  
1) ข้อมูลพื้นฐานของจังหวัดสระบุรี ส าหรับใช้เป็นข้อมูลประกอบการจัดท ารายงาน

โครงการจัดท าแผนท่ีแสดงความลาดชันของพื้นท่ีเพื่อการพัฒนาท่ีดินจังหวัดสระบุรี ได้แก่  
1.1) ข้อมูลและแผนท่ีธรณีวิทยาจังหวัดสระบุรี มาตราส่วน 1: 250,000 จัดท าเมื่อปี 

พ.ศ.2550 โดยกรมทรัพยากรธรณี 
1.2) ข้อมูลสภาพภูมิอากาศจังหวัดสระบุรี จากศูนย์ภูมิอากาศ ส านักพัฒนา

อุตุนิยมวิทยา กรมอุตุนิยมวิทยา 
1.3) ข้อมูลสภาพเศรษฐกิจและสังคม จากส านักงานคลังจังหวัดสระบุรีและส านักงาน

สถิติแห่งชาติ 
1.4) ข้อมูลทรัพยากรธรรมชาติของจังหวัดสระบุรี ได้แก่ ข้อมูลทรัพยากรดิน ข้อมูล

ทรัพยากรน้ า และข้อมูลทรัพยากรป่าไม้ จากหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
2) แผนท่ีและข้อมูลภูมิสารสนเทศของจังหวัดสระบุรี ส าหรับใช้ในการวิเคราะห์ความลาดชัน

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

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

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

2.4) ภาพถ่ายออร์โธสีเชิงเลข มาตราส่วน 1:4 ,000 โครงการจัดท าแผนท่ี เพื่อการ
บริหารทรัพยากรธรรมชาติและทรัพย์สินของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ครอบคลุมพื้นท่ีจังหวัดสระบุรี 

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

2.6) เส้นช้ันความสูงเชิงเลขมาตราส่วน 1: 4,000 โครงการจัดท าแผนท่ีเพื่อการบริหาร
ทรัพยากรธรรมชาติและทรัพย์สินของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ครอบคลุมพื้นท่ีจังหวัดสระบุรี 

1.8.2 น าเข้าข้อมูลและจัดการข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ท่ีน ามาใช้ในการวิเคราะห์และจ าแนก
ความลาดชัน พร้อมท้ังจัดท าแผนท่ีแสดงความลาดชันของพื้นท่ีจังหวัดสระบุรี 

1) ตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลแบบจ าลองระดับสูงเชิงเลข ให้ถูกต้อง สมบูรณ์ ครบถ้วน
ด้วยโปรแกรมระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์   

2) เช่ือมต่อ (Mosaic) ข้อมูลแบบจ าลองระดับสูงเชิงเลข ให้เป็นข้อมูลท่ีต่อเนื่องกันด้วย
โปรแกรมระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์  

ข้อมูลแบบจ าลองระดับสูงเชิงเลข เป็นข้อมูลโครงสร้างแบบแรสเตอร์ (Raster) จัดเก็บใน
รูปของไฟล์ภาพเชิงเลข ขนาดระวางมาตราส่วน 1: 4,000 ครอบคลุมพื้นท่ี 2x2 ตารางกิโลเมตร ต่อ 1 ระวาง 
จ านวนท้ังส้ิน 1,200 ระวาง 

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

1.8.4 จัดท าช้ันข้อมูลความลาดชันของพื้นท่ีให้อยู่ในรูปแบบข้อมูลเชิงเส้น (Vector) ประเภทพื้นท่ี
รูปปิด หรือโพลีกอน (Polygon) ด้วยโปรแกรมสารสนเทศภูมิศาสตร์  

1.8.5 วิเคราะห์การเปล่ียนแปลงสภาพการใช้ท่ีดินและลักษณะทางกายภาพที่อาจมีผลกระทบต่อ
ความลาดชันของพื้นท่ีจังหวัดสระบุรี โดยวิธีการซ้อนทับข้อมูลเชิงพื้นท่ี ด้วยโปรแกรมสารสนเทศภูมิศาสตร์  

1.8.6 ส ารวจและเก็บรวบรวมข้อมูลพื้นท่ีท่ีมีการเปล่ียนแปลงความลาดชันของพื้นท่ีไปจากเดิม 
1.8.7 จัดท าและปรับปรุงข้อมูลความลาดชันของพื้นท่ีให้สอดคล้องกับสภาพพื้นท่ีในปัจจุบัน 
1.8.8 จัดท าแผนท่ีและรายงานโครงการจัดท าแผนท่ีแสดงความลาดชันของพื้นท่ีเพื่อการพัฒนาท่ีดิน

จังหวัดสระบุรี  
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1.9 หน่วยงานที่จัดท าข้อมูล 
กลุ่มจัดการและบริการแผนท่ีและข้อมูลทางแผนท่ี 
ส านักเทคโนโลยีการส ารวจและท าแผนท่ี  
กรมพัฒนาท่ีดิน 

 



 

 

บทท่ี 2 
 

ข้อมูลพ้ืนฐานจังหวัดสระบุรี 
 

2.1 ประวัติความเป็นมา  
จังหวัดสระบุรี สันนิษฐานว่าต้ังขึ้นเมื่อประมาณปี พ.ศ.2092 ในรัชสมัยสมเด็จพระมหาจักรพรรดิ 

โดยแบ่งเขตพื้นท่ีบางส่วนของแขวงเมืองลพบุรี แขวงเมืองนครราชสีมา และแขวงเมืองนครนายก ต้ังขึ้นเป็น
เมืองสระบุรี เพื่อเป็นศูนย์ระดมพลเมืองในยามศึกสงคราม โดยเขตท่ีกันขึ้นเป็นเมืองสระบุรี เป็นเขตท่ีคลุมบางส่วน
ของล้าแม่น้้าป่าสัก ซึ่งสะดวกต่อการเดินทัพขึ้นไปทางภาคตะวันออกและตะวันออกเฉียงเหนือ นอกจากนี้ยังเป็น
เส้นทางหลวงสายหนึ่งในสมัยโบราณครั้งเมื่อพวกขอมยังเป็นใหญ่ในประเทศนี้ ซึ่งพวกขอมไปมาติดต่อกับราชธานี
ท่ีนครหลวง (ภาษาขอมเรียกว่า “นครธม”) ซึ่งมีเทวสถานท่ีขอมสร้างเป็นปรางค์หินไว้ตามท่ีได้ต้ังเมืองปรากฏอยู่
เป็นระยะในปัจจุบัน ได้แก่ในเขตจังหวัดปราจีนบุรี ท่ีอ้าเภอวัฒนานคร 1 แห่ง และท่ีดงศรีมหาโพธิ์ 1 แห่ง ต่อ
มาถึงเขตจังหวัดนครนายก มีท่ีดงละคร 1 แห่ง และท่ีบางโขมดทางขึ้นพระพุทธบาทอีก 1 แห่ง แต่บริเวณท่ีใกล้
ล้าน้้าป่าสักซึ่งเป็นท่ีต้ังเมืองสระบุรี ไม่ปรากฏส่ิงส้าคัญครั้งขอมอย่างหนึ่งอย่างใด จึงสันนิษฐานว่าเมืองสระบุรี
ต้ังขึ้นโดยไทยเมื่อขอมส้ินอ้านาจลงแล้ว เมืองสระบุรีเริ่มปรากฏช่ือในสมัยอยุธยาตอนกลาง และมีบทบาท
ท่ีเกีย่วข้องในเรื่องการสงครามและการพระศาสนาเป็นส้าคัญ ส้าหรับท่ีมาของค้าว่า “สระบุรี” สันนิษฐานว่า 
ท้าเลท่ีต้ังเมืองครั้งแรกมีบึงหนองโง้งอยู่ใกล้จึงน้าเอาค้าว่า “สระ” ท่ีหมายถึง “บึง” รวมเข้ากับค้าว่า “บุรี” 
เป็นช่ือเมือง “สระบุรี” มาจนถึงปัจจุบัน ต่อมาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลท่ี 5) 
จึงได้รับการจัดต้ังเป็นจังหวัด มีการตัดทางรถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือและถนนมิตรภาพ หรือทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข 2 ผ่านไปยังจังหวัดนครราชสีมา ซึ่งเป็นชุมทางการคมนาคมท่ีส้าคัญของท้ังภาคตะวันออก 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือ และภาคตะวันตก  

ค้าขวัญประจ้าจังหวัด คือ “พระพุทธบาทสูงค่า เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ ฐานผลิตอุตสาหกรรม 
เกษตรน้าล้้าแหล่งเที่ยว หนึ่งเดียวกะหรี่ปั๊บนมดี ประเพณีตักบาตรดอกไม้งาม เหลืองอร่า มทุ่งทานตะวัน 
ลือล่ันเมืองชุมทาง” 
 
2.2 ลกัษณะทางภูมิศาสตร์  

2.2.1 ท่ีต้ังและอาณาเขต จังหวัดสระบุรี มีต้าแหน่งทางภูมิศาสตร์ในเขตภาคกลางของประเทศไทย 
ตามการแบ่งภูมิภาคประเทศไทยโดยใช้เกณฑ์ด้านภูมิศาสตร์ ของราชบัณฑิตยสถาน ซึ่งจากการค้านวณเนื้อท่ี
ด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ พบว่าจังหวัดสระบุรี มีเนื้อท่ี 3 ,496.90 ตารางกิโลเมตร หรือ 2,185,563 ไร่ 
ต้ังอยู่ระหว่าง พิกัดเหนือ 1,644,770 เมตร ถึง 1,667,930 เมตร หรือ ละติจูด 14 องศา 51 ลิปดา 52 พิลิปดา 
ถึง 15 องศา 04 ลิปดา 27 พิลิปดา และ พิกัดตะวันออก 669,660 เมตร ถึง 696,690 เมตร หรือ ลองจิจูด 
100 องศา 34 ลิปดา 30 พิลิปดา ถึง 100 องศา 49 ลิปดา 23 พิลิปดา โดยมีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัด
ใกล้เคียง ดังนี้ 
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ทิศเหนือ ติดต่อกับ อ้าเภอล้าสนธิ อ้าเภอชัยบาดาล อ้าเภอท่าหลวง  
  อ้าเภอพัฒนานิคม และอ้าเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 

ทิศใต้ ติดต่อกับ อ้าเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี 
    อ้าเภอบ้านนา และอ้าเภอเมือง จังหวัดนครนายก 
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ อ้าเภอสีค้ิว และอ้าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ อ้าเภอบ้านแพรก อ้าเภอมหาราช อ้าเภอบางปะหัน  
    อ้าเภอนครหลวง อ้าเภอท่าเรือ อ้าเภอภาชี อ้าเภออุทัย 

    และอ้าเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 

 
 

ภาพประกอบท่ี 2-1  แผนท่ีภูมิประเทศแสดงท่ีต้ังและอาณาเขตจังหวัดสระบุรี (กรมการปกครอง, 2556) 
 

2.2.2 สภาพภูมิประเทศ จังหวัดสระบุรี มีพื้นท่ีส่วนใหญ่เป็นท่ีราบต่อเนื่องกับท่ีราบลุ่มภาคกลาง 
อีกส่วนหนึ่งต่อเนื่องกับท่ีราบสูงโคราชและเทือกเขาดงพญาเย็น โดยแบ่งออกเป็น 3 ลักษณะ ได้แก่ 1) พื้นท่ีราบ
และท่ีราบลุ่ม เป็นพื้นท่ีส่วนหนึ่งของท่ีราบลุ่มเจ้าพระยาตอนล่าง พบมากบริเวณพื้นท่ีด้านทิศตะวันตกและทิศใต้
ของจังหวัด ประกอบด้วย ท่ีราบตะกอนน้้าพา ท่ีราบน้้าท่วมถึง และตะพักริมน้้า 2) พื้นท่ีภูเขาเต้ีย มีลักษณะ
เป็นเขาลูกโดด พบการกระจายตัวอยู่ระหว่างพื้นท่ีราบสลับกับพื้นท่ีภูเขา บริเวณพื้นท่ีด้านทิศตะวันออกและ
ทิศใต้ของจังหวัด 3) พื้นท่ีภูเขาและเทือกเขา ต้ังอยู่ตามแนวเทือกเขาดงพญาเย็นท่ีวางตัวเป็นแนวยาวจากทิศเหนือ
ไปทางทิศใต้ และโค้งต่อเนื่องกับเทือกเขาเพชรบูรณ์ กลายเป็นลักษณะเขาโค้งล้อมรอบบริเวณตอนกลาง
ของจังหวัด  
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ภาพประกอบท่ี 2-2  สภาพภูมิประเทศจังหวัดสระบุรี 
 

2.2.3 ลักษณะทางธรณีวิทยาจังหวัดสระบุรี จากการศึกษาข้อมูลลักษณะทางธรณีวิทยาของกรม
ทรัพยากรธรณีจัดท้าไว้เมื่อปี พ.ศ.2550 พบว่า ลักษณะภูมิประเทศท่ัวไปของจังหวัดสระบุรีเป็นภูเขาสูง
ทางด้านเหนือและตะวันออกเฉียงเหนือของจังหวัด โดยแนวภูเขาทางด้านตะวันออกเฉียงเหนือเป็นส่วนหนึ่ง
ของขอบท่ีราบสูงโคราช ส่วนด้านตะวันตกและตะวันออกของจังหวัดเป็นที่ราบ พื้นท่ีจังหวัดรองรับด้วยหินแข็ง
อายุต้ังแต่ 286 ล้านปีจนถึงตะกอนปัจจุบัน เป็นหินตะกอน หินแปร หินอัคนี และตะกอนร่วน ซึ่งพื้นท่ีจังหวัด
ร้อยละ 80 รองรับด้วยตะกอนร่วนและหินตะกอน สามารถจ้าแนกย่อยเป็นหินตะกอน 1 หน่วย และตะกอนร่วน
ยุคควอเทอร์นารี 5 หน่วย โดยหินตะกอนเกิดจากการสะสมและตกตะกอนทับถมของเศษหิน ดิน ทราย ท่ีแตก
หลุดหรือถูกชะละลายออกมาจากหินเดิมโดยตัวการตามธรรมชาติ เช่น น้้า ลม ธารน้้าแข็ง น้้าทะเล พัดพา
ตะกอนไปทับถมในแอ่งสะสมตัว ตะกอนท่ีสะสมตัวมากขึ้นมีการกดทับอัดตัวกันแน่น การเช่ือมประสานและ
กลายเป็นหินในท่ีสุด หินตะกอนบางประเภทเกิดจากการตกตะกอนโดยปฏิกิริยาทางเคมี เช่น หินปูน หินโดโลไมต์ 
ซึ่งหินตะกอนท่ีพบในพื้นท่ีจังหวัดสระบุรีมีเพียงกลุ่มหินเดียว คือ หินยุคเพอร์เมียน  

2.2.4 สภาพภูมิอากาศ จากข้อมูลสภาพอากาศจังหวัดสระบุรี ของศูนย์ภูมิอากาศ ส้านักพัฒนา
อุตุนิยมวิทยา กรมอุตุนิยมวิทยา ซึ่งได้รวบรวมสถิติข้อมูลภูมิอากาศต้ังแต่ ปี พ.ศ.2494-2559 และจัดท้าไว้ เมื่อ
เดือนมิถุนายน 2560 พบว่า สภาพอากาศของจังหวัดสระบุรี ขึ้นอยู่กับอิทธิพลของลมมรสุม 2 ชนิด คือ 
1) ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ อิทธิพลของลมนี้จะท้าให้บริเวณจังหวัดสระบุรีมีอากาศหนาวเย็นและแห้ง   
2) ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ซึ่งพัดจากทิศพัดจากทศตะวันตกเฉียงใต้เป็นส่วนใหญ่ในฤดูฝน ท้าอากาศชุมช้ืน 
มีฝนท่ัวไป ดังนี้ 
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 1) ฤดูกาล พิจารณาตามลักษณะลมฟ้าอากาศของประเทศไทย จังหวัดสระบุรีแบ่งฤดูกาล
ออกเป็น 3 ฤดู ดังนี้ 

1.1) ฤดูร้อน เริ่มต้ังแต่กลางเดือนกุมภาพันธ์ถึงกลางเดือนพฤษภาคม เป็นช่วงปลอดจากมรสุม 
จะมีลมจากทิศใต้และทิศตะวันออกเฉียงใต้พัดมาปกคลุม  

1.2) ฤดูฝน เริ่มต้ังแต่กลางเดือนพฤษภาคมถึงกลางเดือนตุลาคม มีฝนตกชุกท่ัวไป 
เนื่องจากได้รับอิทธิพลของลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ท่ีพัดมาจากมหาสมุทรอินเดีย 

1.3) ฤดูหนาว เริ่มต้ังแต่กลางเดือนตุลาคมถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์ โดยจะมีอากาศหนาว
ถึงหนาวจัดเป็นบางวันในเดือนธันวาคมและเดือนมกราคม เนื่องจากอิทธิพลของลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ 

 2) อุณหภูมิ จังหวัดสระบุรี ต้ังอยู่ทางภาคกลางและลึกเข้ามาในแผ่นดินปกติมีอุณหภูมิ
ค่อนข้างสูง ท้าให้มีอากาศร้อนอบอ้าวในฤดูร้อน ส่วนในฤดูหนาวไม่หนาวจัด โดยมีอุณหภูมิเฉลี่ยตลอดปี 
28-30 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุดเฉล่ีย 32-34 องศาเซลเซียส และอุณหภูมิต้่าสุด 22-24 องศาเซลเซียส 
เดือนเมษายนเป็นเดือนท่ีมีอากาศร้อนจัดท่ีสุดในรอบปี ส่วนฤดูหนาวจะหนาวที่สุดในเดือนมกราคม  

 3) ปริมาณฝน จากข้อมูลปริมาณฝนเฉล่ียของสถานีอุตุนิยมวิทยา จังหวัดสระบุรีโดยอ้างอิง
จากสถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดลพบุรี ระหว่างปี พ.ศ.2550-2558 พบว่า มีปริมาณฝนเฉล่ีย รอบ 9 ปี ประมาณ 
1,156 มิลลิเมตร โดยมีจ้านวนวันฝนตก เฉล่ียประมาณ 107 วัน/ป ี

2.3 สภาพเศรษฐกิจและสังคม  
 2.3.1 การปกครอง จังหวัดสระบุรีแบ่งหน่วยการปกครองอกเป็น 13 อ้าเภอ 111 ต้าบล และ 
973 หมู่บ้าน โดยมีหน่วยราชการส่วนภูมิภาค เป็นส่วนราชการประจ้าจังหวัด มีส้านักงานจังหวัดเป็นหน่วยกลาง 
ในการบริหารราชการ และเป็นศูนย์ประสานงานกับส่วนงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน และ
หน่วยงานราชการส่วนท้องถิ่น ได้แก่ องค์การบริหารส่วนจังหวัด 1 แห่ง เทศบาล 38 แห่ง และองค์การบริหาร
ส่วนต้าบล 70 แห่ง 
 2.3.2 ประชากรและอาชีพ จากข้อมูลสถิติของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ณ วันท่ี 31 
ธันวาคม พ.ศ.2560 พบว่า จังหวัดสระบุรี มีจ้านวนประชากรท้ังหมด 642,040 คน โดยเป็นประชากรชาย 
316,489 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 49.29 ของจ้านวนประชากรทั้งหมด ประชากรหญิง 325,551 คน 
หรือคิดเป็นร้อยละ 50.17 ของจ้านวนประชากรท้ังหมด ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม 
พืชเศรษฐกิจท่ีส้าคัญ ประกอบด้วย ข้าว อ้อย ข้าวโพด มันส้าปะหลัง มะม่วง และกล้วย  
 2.3.3 สภาพท่ัวไปด้านเศรษฐกิจ จากข้อมูลของส้านักงานคลังจังหวัดสระบุรี พบว่าผลิตภัณฑ์มวลรวม 
(Gross Provincial Products : GPP) เมื่อปี พ.ศ.2557 มีมูลค่าการผลิต 208,060 ล้านบาท โดยรายได้หลัก 
มาจากภาคการเกษตรซึ่งมีมูลค่า 11,658 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 5.60 ของ GPP และผลิตภัณฑ์มวลรวม
ของจังหวัดท่ีมาจากนอกภาคเกษตรมีมูลค่า 196,403 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 94.40 ของ GPP รายได้
เฉล่ียต่อหัว 289,998 บาท/คน/ปี 
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2.4 ทรัพยากรธรรมชาติ  
2.4.1 ทรัพยากรดิน จากการศึกษาการจ้าแนกดินทั่วประเทศไทย มาตราส่วน 1 : 50,000 

ของกรมพัฒนาท่ีดิน ซึ่งจ้าแนกตามลักษณะ สมบัติ และศักยภาพในการเพาะปลูกของดิน รวมถึงการจัดการดิน
ท่ีคล้ายคลึงกันรวมไว้เป็นกลุ่มเดียวกัน พบว่า จ้าแนกดินได้ 62 กลุ่มชุดดิน โดยจังหวัดสระบุรี จ้าแนกดินได้ 21 
กลุ่มชุดดิน ดังภาคผนวกท่ี 2 ต่อมากองส้ารวจดินและวิจัยทรัพยากรดิน ได้ท้าการส้ารวจ จ้าแนกดิน และจัดท้า
แผนท่ีทรัพยากรดิน มาตราส่วน 1: 25,000 โดยมีหน่วยแผนท่ีอยู่ในระดับชุดดิน ซึ่งจากการศึกษาแผนท่ีชุดดิน
และรายงานการส้ารวจทรัพยากรดินจังหวัดสระบุรี ข้อมูลระดับชุดดิน พบว่า จังหวัดสระบุรี จ้าแนกดิน ได้ 39 
ชุดดิน ได้แก่ ชุดดินบ้านจ้อง ชุดดินบ้านหมี่ ชุดดินบางเขน ชุดดินบ้านโภชน์ ชุดดินเชียงของ ชุดดินช่อ งแค 
ชุดดินเชียงใหม่ ชุดดินชัยนาท ชุดดินดงลาน หน่วยเชิงซ้อนของชุดดินดงลานและท่ีดินเต็มไปด้วยก้องหิน ชุดดิน
ดงยางเอน ชุดดินหินกอง ชุดดินหินซ้อน หน่วยเชิงซ้อนของชุดดินหินซ้อนและท่ีดินเต็มไปด้วยก้องหิน ชุดดิน
แก่งคอย ชุดดินโคกกระเทียม ชุดดินกลางดง ชุดดินลพบุรี ชุดดินล้านารายณ์ ชุดดินล้าสนธิ ชุดดินมหาโพธิ์  
ชุดดินมวกเหล็ก ชุดดินม่วงค่อม ชุดดินมโนรมย์ ชุดดินองค์รักษ์ ชุดดินป่าสัก ชุดดินปากช่อง ชุดดินไพศาลี 
หน่วยสัมพันธ์ของชุดดินไพศาลีและท่ีดินเต็มไปด้วยก้อนหิน ชุดดินรังสิต ชุดดินสระบุรี ชุดดินสิงห์บุรี ชุดดินตาคลี 
ชุดดินท่าเรือ ชุดดินทับกวาง ชุดดินวังโฮ ชุดดินวังสะพุง หน่วยหินเชิงซ้อนของตะกอนน้้าพา และท่ีลาดชันเชิงซ้อน 

 

 
 
ภาพประกอบท่ี 2-3  แผนท่ีชุดดินจังหวัดสระบุรี (กองส้ารวจดินและวิจัยทรัพยากรดิน, 2559) 
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 2.4.2 แหล่งน้้าธรรมชาติ จังหวัดสระบุรีมีแหล่งน้้าสายหลักท่ีส้าคัญ ดังนี้ 
1) แม่น้้าป่าสัก ซึ่งมีต้นน้้าจากจังหวัดเลย ไหลผ่านจังหวัดเพชรบูรณ์ จังหวัดลพบุรี 

จังหวัดสระบุรี แล้วไหลรวมกับแม่น้้าเจ้าพระยาท่ีจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์เป็นแหล่ง
กักเก็บน้้าอยู่บริเวณรอยต่อจังหวัดลพบุรีกับจังหวัดสระบุรี เป็นแหล่งน้้าผิวดินเพื ่อการเกษตรกรรม 
อุปโภคและบริโภค ท่ีส้าคัญท่ีสุดของจังหวัด 

2) คลองมวกเหล็ก มีต้นก้าเนิดอยู่บริเวณเทือกเขาอินทนี อ้าเภอแก่งคอย ไหลขึ้นไป
ทางทิศเหนือ เป็นแนวแบ่งเขตจังหวัดนครราชสีมากับจังหวัดสระบุรี ผ่านอ้าเภอมวกเหล็ก อ้าเภอวังม่วง และ
ไหลลงสู่แม่น้้าป่าสัก 

3) ห้วยท่ามะปราง  มีต้นก้าเนิดจากบริเวณเขาโกรกสีดา อยู่ในพื้นท่ีอ้าเภอแก่งคอย ไหลไป
ทางทิศตะวันตก ไปบรรจบกับห้วยแห้งท่ีเกิดจากเทือกเขาเดียวกันท่ีบ้านท่ามะปราง และไหลเลยไปบรรจบกับ
ห้วยตะเคียน จากนั้นไหลผ่านต้าบลปากเพรียว อ้าเภอเมือง จังหวัดสระบุรี แล้วไหลลงสู่แม่น้้าป่าสัก 

4) ห้วยใหญ่ มีต้นก้าเนิดอยู่ท่ีเขาคลองใหญ่และเขาอินทนีในท้องท่ีอ้าเภอแก่งคอย ไหลลง
มาทางทิศใต้ผ่านต้าบลชะอมเข้าเขตอ้าเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก ในฤดูแล้งล้าน้้านี้จะต้ืนเขิน ส่วนฤดูฝน
มีน้้าหลากท่วมสองฝ่ังล้าน้้าเกือบทุกปี 
 2.4.3 ทรัพยากรป่าไม้ จากการศึกษาข้อมูลสภาพพื้นท่ีป่าไม้ของประเทศไทย ปี พ.ศ.2559-2560 
ของส้านักงานการใช้ท่ีดินป่าไม้ กรมป่าไม้ พบว่าจังหวัดสระบุรี มีพื้นท่ีป่าไม้ 522,978.82 ไร่ หรือร้อยละ 
23.91 ของพื้นท่ีจังหวัด โดยพบพื้นท่ีป่าไม้ในบริเวณอ้าเภอมวกเหล็ก อ้าเภอวังม่วง อ้าเภอแก่งคอย อ้าเภอ
เฉลิมพระเกียรติ อ้าเภอพระพุทธบาท และอ้าเภอเมือง  ชนิดป่าท่ีพบส่วนใหญ่ ได้แก่ ป่าดิบแล้ง และ
ป่าเบญจพรรณ และป่าท่ีฟื้นฟูตามธรรมชาติ พันธุ์ไม้ส้าคัญท่ีพบส่วนใหญ่ เช่น ไม้ยาง ไม้เต็ง ไม้มะค่า ไม้ประดู่ 
และไม้ตะเคียน เป็นต้น ส่วนการแบ่งเขตพื้นท่ีประกาศทางราชการก้าหนดขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ตามกฎหมาย
และมติคณะรัฐมนตรี ประกอบด้วย พื้นท่ีป่าสงวนแห่งชาติ 7 แห่ง และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า 2 แห่ง 
 
2.5 สภาพการใช้ที่ดิน 
 จากการศึกษาข้อมูลแผนที่สภาพการใช้ที่ดินจังหวัดสระบุรี มาตราส่วน 1: 25 ,000 และ
การค้านวณเนื้อท่ีด้วยโปรแกรมสารสนเทศภูมิศาสตร์ จากชั้นข้อมูลการใช้ที่ดินปี พ.ศ.2558 ซึ่งส้ารวจ
และจัดท้าโดยกองนโยบายและแผนการใช้ท่ีดิน กรมพัฒนาท่ีดิน โดยอ้างอิงขอบเขตจังหวัดสระบุรี จากช้ัน
ข้อมูลขอบเขตการปกครองของกรมการปกครองปี พ.ศ.2556 พบว่าจังหวัดสระบุรี มีการใช้ทีดิน 5 ประเภท 
โดยมีการใช้ท่ีดินประเภทพื้นท่ีเกษตรกรรม  มากท่ีสุด มีเนื้อท่ี 1,194,694 ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 54.66 ของพื้นท่ี
จังหวัด รองลงมาเป็นพื้นท่ีป่าไม้ มีเนื้อที่ 581,237 ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 26.59 ของพื้นท่ีจังหวัด พื้นท่ีชุมชน
และส่ิงปลูกสร้าง มีเนื้อที่ 239,794 ไร่ หรือร้อยละ 10.97 ของพื้นท่ีจังหวัด พื้นท่ีเบ็ดเตล็ด มีเนื้อท่ี 127,094 ไร่ 
หรือร้อยละ 5.82 ของพื้นท่ีจังหวัด และพื้นท่ีแหล่งน้้า มีเนื้อท่ี 42,744 ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 1.96 ของพื้นท่ี
จังหวัด ตามล้าดับ ดังตารางท่ี 2-1 
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ตารางท่ี 2-1 ประเภทการใช้ท่ีดิน (Land Use Classification) จังหวัดสระบุรี ปี พ.ศ.2558 

 

 
ภาพประกอบท่ี 2-4  แผนท่ีสภาพการใช้ท่ีดิน จังหวัดสระบุรี ปี พ.ศ.2558 กรมพัฒนาท่ีดิน 

สัญลักษณ์ ประเภทการใช้ที่ดิน 
เนื้อที ่

ตารางกิโลเมตร ไร่ ร้อยละ 
U พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง  383.67  239,794 10.97 

A พื้นที่เกษตรกรรม  1,911.51  1,194,694 54.66 

A1 นาข้าว  810.20  506,375 23.17 

A2 พืชไร ่  758.35  473,969 21.69 

A3 ไม้ยืนต้น  73.06  45,663 2.09 

A4 ไม้ผล  138.82  86,762 3.97 

A5 พืชสวน  21.27  13,294 0.61 

A7 ทุ่งหญ้าเล้ียงสัตว์และโรงเรือนเล้ียงสัตว์ 88.31 55,194 2.52 

A9 สถานท่ีเพาะเล้ียงสัตว์น้้า 21.50 13,437 0.61 
F พื้นที่ป่าไม้  929.98  581,237 26.59 

W พื้นที่แหล่งน้้า  68.39  42,744 1.96 

M พื้นที่เบ็ดเตล็ด  203.35  127,094 5.82 

เนื้อที่รวม  3,496.90  2,185,563 100.00 
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2.5.1 พื้นท่ีชุมชนและส่ิงปลูกสร้าง มีเนื้อท่ี 383.67 ตารางกิโลเมตร หรือ 239,794 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 
10.97 ของพื้นท่ีจังหวัด ประกอบด้วย ตัวเมืองและย่านการค้า หมู่บ้าน สถานท่ีราชการและสถาบันต่าง ๆ 
โรงงานอุตสาหกรรมร้าง  โรงงานอุตสาหกรรม ลานตากและแหล่งรับซื้อทางการเกษตร สถานท่ีพักผ่อนหย่อนใจ 
รีสอร์ท โรงแรม เกสต์เฮาส์ และสถานีบริการน้้ามัน  

 

 
ภาพประกอบท่ี 2-5  พื้นท่ีชุมชนและส่ิงปลูกสร้าง ต้าบลหน้าปากเพรียว อ้าเภอเมือง จังหวัดสระบุรี 
  

2.5.2 พื้นท่ีเกษตรกรรม มีเนื้อท่ี 1,911.51 ตารางกิโลเมตร หรือ 1,194,694 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 54.66 
ของพื้นท่ีจังหวัด ประกอบด้วย นาข้าว พืชไร่ เช่น ข้าวโพด อ้อย และมันส้าปะหลัง ไม้ยืนต้น เช่น ยางพารา 
ยูคาลิปตัส ปาล์มน้้ามัน และสัก ไม้ผล เช่น มะม่วง มะพร้าว กล้วย ส้มโอ มะขามเทศ และแก้วมังกร พืชสวน 
เช่น พืชผัก ไม้ดอก และพืชสมุนไพร ทุ่งหญ้าเล้ียงสัตว์ เช่น โค และม้า โรงเรือนเล้ียงสัตว์ เช่น สัตว์ปีก และสุกร 
สถานท่ีเพาะเล้ียงสัตว์น้้า  

 

 
ภาพประกอบท่ี 2-6  พื้นท่ีเกษตรกรรม ต้าบลหนองจระเข้ อ้าเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี 
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2.5.3 พื้นท่ีป่าไม้ มีเนื้อท่ี 929.98 ตารางกิโลเมตร หรือ 581,237 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 26.59   
ของพื้นท่ีจังหวัด ประกอบด้วย ป่าไม่ผลัดใบรอสภาพฟื้นฟู ป่าไม่ผลัดใบสมบูรณ์ ป่าผลัดใบรอสภาพฟื้นฟู     
ป่าผลัดใบสมบูรณ์ และป่าปลูกสมบูรณ์  

 

 
 

ภาพประกอบท่ี 2-7  พื้นท่ีป่าไม้ ต้าบลหนองปลาไหล อ้าเภอเมือง จังหวัดสระบุรี 
  

2.5.4 พื้นท่ีแหล่งน้้า มีเนื้อท่ี 68.39 ตารางกิโลเมตร หรือ 42,744 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 1.96    
ของพื้นท่ีจังหวัด ประกอบด้วย แม่น้้า ล้าคลอง หนอง บึง อ่างเก็บน้้า บ่อน้้าในไร่นา และคลองชลประทาน  
 

 
 

ภาพประกอบท่ี 2-8  น้้าตกเจ็ดสาวน้อย ต้าบลมวกเหล็ก อ้าเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี 
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2.5.5 พื้นท่ีเบ็ดเตล็ด มีเนื้อท่ี 203.35 ตารางกิโลเมตร หรือ 127,094 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 5.82 
ของพื้นท่ีจังหวัด ประกอบด้วย ทุ่งหญ้าธรรมชาติ ทุ่งหญ้าสลับไม้พุ่ม/ไม้ละเมาะ พื้นท่ีลุ่ม เหมืองเก่า บ่อขุดเก่า 
เหมืองแร่ บ่อลูกรัง บ่อดิน ท่ีหินโผล่ พื้นท่ีขุดเจาะน้้ามัน พื้นท่ีถม และท่ีท้ิงขยะ  
 

 

 
ภาพประกอบท่ี 2-9  พื้นท่ีเหมือง ต้าบลเขาวง อ้าเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี 



 

 

บทท่ี 3 
 

การวิเคราะห์และจ าแนกความลาดชันของพ้ืนท่ีจังหวัดสระบุรี 
 

3.1 ผลการวิเคราะห์และจ าแนกความลาดชันของพื้นที่ 
  ผลการวิเคราะห์และจ าแนกความลาดชันของพื้นท่ีจังหวัดสระบุรี จากข้อมูลแบบจ าลองระดับสูงเชิงเลข 
(Digital Elevation Model: DEM) มาตราส่วน 1: 4,000 ด้วยโปรแกรมสารสนเทศภูมิศาสตร์ ตามหลักเกณฑ์
การจ าแนกและจัดช้ันความลาดชันเพื่อการพัฒนาท่ีดิน พบว่า พื้นท่ีจังหวัดสระบุรีวิเคราะห์และจ าแนกความลาดชัน
ของพื้นท่ีได้ 7 ระดับความลาดชัน โดยมีระดับความลาดชัน A ความลาดชันของพื้นท่ี 0-2  เปอร์เซ็นต์ มากท่ีสุด 
คิดเป็นเนื้อที่ 1,037,919 ไร่ หรือร้อยละ 47.49 ของพื้นที่จังหวัด รองลงมา ได้แก่ ระดับความลาดชัน B 
ความลาดชันของพื้นท่ี 2-5 เปอร์เซ็นต์ คิดเป็นเนื้อที่ 329 ,288 ไร่ หรือร้อยละ 15.06 ของพื้นที่จังหวัด 
ระดับความลาดชัน C ความลาดชันของพื้นท่ี 5-12 เปอร์เซ็นต์ คิดเป็นเนื้อท่ี 245,794 ไร่ หรือร้อยละ 11.25 
ของพื้นท่ีจังหวัด ระดับความลาดชัน E ความลาดชันของพื้นท่ี 20-35 เปอร์เซ็นต์ คิดเป็นเนื้อท่ี 173,300 ไร่ 
หรือร้อยละ 7.93 ของพื้นท่ีจังหวัด ระดับความลาดชัน F ความลาดชันของพื้นท่ี 35-50 เปอร์เซ็นต์ คิดเป็นเนื้อท่ี 
146,706 ไร่ หรือร้อยละ 6.71 ของพื้นท่ีจังหวัด ระดับความลาดชัน G ความลาดชันของพื้นท่ี มากกว่า 50 เปอร์เซ็นต์ 
คิดเป็นเนื้อท่ี 139,887 ไร่ หรือร้อยละ 6.40 ของพื้นท่ีจังหวัด และ ระดับความลาดชัน D ความลาดชันของพื้นท่ี 
12-20 เปอร์เซ็นต์ คิดเป็นเนื้อที่ 112,669 ไร่ หรือร้อยละ 5.16 ของพื้นท่ีจังหวัด ตามล าดับ ดังตารางท่ี 3-1  
 
ตารางท่ี 3-1  ผลการวิเคราะห์และจ าแนกความลาดชันของพื้นท่ีจังหวัดสระบุรี 
 

ความลาดชันของพื้นที่ เนื้อที ่ ร้อยละ 

ของพื้นที่จังหวัด ระดับความลาดชัน เปอร์เซ็นต์ ตารางกิโลเมตร ไร่ 

1 A 0 - 2 1,660.67 1,037,919 47.49 

2 B 2 - 5 526.86 329,288 15.06 

3 C 5 - 12 393.27 245,794 11.25 

4 D 12 - 20 180.27 112,669 5.16 

5 E 20 - 35 277.28 173,300 7.93 

6 F 35 - 50 234.73 146,706 6.71 

7 G มากกว่า 50 223.82 139,887 6.40 

รวมเนื้อที่ 3,496.90 2,185,563 100.00 
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3.1.1 ผลการวิเคราะห์และจ าแนกพื้นที่ความลาดชัน 0-2 เปอร์เซ็นต์  
จังหวัดสระบุรี มีพื้นท่ีความลาดชัน 0-2 เปอร์เซ็นต์ คิดเป็นเนื้อท่ี 1,037,919 ไร่ หรือร้อยละ 

47.79 ของพื้นท่ีจังหวัด ลักษณะพื้นท่ีราบเรียบหรือค่อนข้างราบเรียบ การกระจายตัวของพื้นท่ีเป็นแบบ 
ต่อเนื่องจากพื้นท่ีตอนบนด้านทิศตะวันออกต่อเนื่องมายังพื้นท่ีตอนล่างด้านทิศตะวันตกของจังหวัด พบมาก
บริเวณท่ีราบด้านทิศตะวันตกริมฝ่ังแม่น้ าป่าสักในเขตอ าเภอหนองโดน อ าเภอดอนพุด อ าเภอบ้านหมอ อ าเภอ
พระพุทธบาท อ าเภอเสาไห้ อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ อ าเภอแก่งคอย อ าเภอหนองแซง อ าเภอหนองแค อ าเภอ
วิหารแดง และอ าเภอเมือง ส่วนพื้นท่ีตอนบนด้านทิศตะวันออกพบมากในเขตอ าเภอวังม่วง และอ าเภอมวกเหล็ก 
 

 
 

ภาพประกอบท่ี 3-2  พื้นท่ีความลาดชัน 0-2 เปอร์เซ็นต์ จังหวัดสระบุรี 
 

จากข้อมูลแผนท่ีสภาพการใช้ท่ีดิน จังหวัดสระบุรี ปี พ.ศ.2558 และข้อมูลการส ารวจสภาพภูมิประเทศ 
พบว่า พื้นท่ีความลาดชัน 0-2 เปอร์เซ็นต์ ของจังหวัดสระบุรี มีการใช้ท่ีดินประเภทพื้นท่ีเกษตรกรรม มากท่ีสุด 
คิดเป็นเนื้อท่ี 808,775 ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 77.92 ของพื้นท่ี รองลงมาเป็นพื้นท่ีชุมชนและส่ิงปลูกสร้าง คิดเป็น
เนื้อท่ี 143,662 ไร่ หรือร้อยละ 13.84 ของพื้นท่ี พื้นท่ีเบ็ดเตล็ด คิดเป็นเนื้อท่ี 52,138 ไร่ หรือร้อยละ 5.02 
ของพื้นท่ี พื้นท่ีแหล่งน้ า คิดเป็นเนื้อท่ี 26,750 ไร่ หรือร้อยละ 2.58 ของพื้นท่ี และพื้นท่ีป่าไม้ คิดเป็นเนื้อท่ี 
6,594 ไร่ หรือร้อยละ 0.64 ของพื้นท่ี ตามล าดับ ดังตารางท่ี 3-2  



19 

 

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

ล าดับ ประเภทการใช้ที่ดิน สัญลักษณ์ 
เนื้อที ่

ตารางกิโลเมตร ไร่ ร้อยละ 

1 พื้นท่ีเกษตรกรรม A 1,294.04 808,775 77.92 

2 พื้นท่ีชุมชนและส่ิงปลูกสร้าง U 229.86 143,662 13.84 

3 พื้นท่ีเบ็ดเตล็ด M 83.42 52,138 5.02 

4 พื้นท่ีแหล่งน้ า W 42.8 26,750 2.58 

5 พื้นท่ีป่าไม้ F 10.55 6,594 0.64 

รวม 1,660.67 1,037,919 100.00 

 
 

 
 

ภาพประกอบท่ี 3-3  พื้นท่ีนาข้าว บริเวณความลาดชัน 0-2 เปอร์เซ็นต์ 
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3.1.2 ผลการวิเคราะห์และจ าแนกพื้นที่ความลาดชัน 2-5 เปอร์เซ็นต์  
จังหวัดสระบุรี มีพื้นท่ีความลาดชัน 2-5 เปอร์เซ็นต์ คิดเป็นเนื้อที่ 329,288 ไร่ หรือร้อยละ 

15.06 ของพื้นท่ีจังหวัด ลักษณะพื้นท่ีเป็นลูกคล่ืนลอนลาดเล็กน้อย มีความลาดชันน้อยมาก การกระจายตัว
ของพื้นท่ีมีอยู่ท่ัวไปท้ังจังหวัด มีลักษณะต่อเนื่องจากพื้นท่ีตอนบนลงสู่พื้นท่ีตอนล่างของจังหวัด 
 

 
 
ภาพประกอบท่ี 3-4  พื้นท่ีความลาดชัน 2-5 เปอร์เซ็นต์ จังหวัดสระบุรี 
 

จากข้อมูลแผนท่ีสภาพการใช้ท่ีดิน จังหวัดสระบุรี ปี พ.ศ.2558 และข้อมูลการส ารวจสภาพภูมิประเทศ 
พบว่า พื้นท่ีความลาดชัน 2-5 เปอร์เซ็นต์ ของจังหวัดสระบุรี มีการใช้ท่ีดินประเภทพื้นท่ีเกษตรกรรม มากท่ีสุด 
คิดเป็นเนื้อท่ี 226,575 ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 68.81 ของพื้นท่ี รองลงมาเป็นพื้นท่ีชุมชนและส่ิงปลูกสร้าง      
คิดเป็นเนื้อท่ี 54,294 ไร่ หรือร้อยละ 16.49 ของพื้นท่ี พื้นท่ีเบ็ดเตล็ด คิดเป็นเนื้อท่ี 26,350 ไร่ หรือร้อยละ 8.00 
ของพื้นท่ี พื้นท่ีป่าไม้ คิดเป็นเนื้อท่ี 17,838 ไร่ หรือร้อยละ 5.42 ของพื้นท่ี และพื้นท่ีแหล่งน้ า คิดเป็นเนื้อท่ี 
4,231 ไร่ หรือร้อยละ 1.28 ของพื้นท่ี ตามล าดับ ดังตารางท่ี 3-3  
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ตารางท่ี 3-3  ประเภทการใช้ท่ีดิน ปี พ.ศ.2558 บริเวณพื้นท่ีความลาดชัน 2-5 เปอร์เซ็นต์ 
 

ล าดับ ประเภทการใช้ที่ดิน สัญลักษณ์ 
เนื้อที ่

ตารางกิโลเมตร ไร่ ร้อยละ 

1 พื้นท่ีเกษตรกรรม A 362.52 226,575 68.81 

2 พื้นท่ีชุมชนและส่ิงปลูกสร้าง U 86.87 54,294 16.49 

3 พื้นท่ีเบ็ดเตล็ด M 42.16 26,350 8.00 

4 พื้นท่ีป่าไม้ F 28.54 17,838 5.42 

5 พื้นท่ีแหล่งน้ า W 6.77 4,231 1.28 

รวม 526.86 329,288 100.00 

 
 

 
 
ภาพประกอบท่ี 3-5  พื้นท่ีปลูกอ้อย บริเวณความลาดชัน 2-5 เปอร์เซ็นต์ 
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3.1.3 ผลการวิเคราะห์และจ าแนกพื้นที่ความลาดชัน 5-12 เปอร์เซ็นต์  
จังหวัดสระบุรี มีพื้นท่ีความลาดชัน 5-12 เปอร์เซ็นต์ คิดเป็นเนื้อท่ี 245,794 ไร่ หรือร้อยละ 

11.25 ของพื้นท่ีจังหวัด ลักษณะพื้นท่ีเป็นลูกคล่ืนลอนลาด มีความลาดชันเล็กน้อย การกระจายตัวของพื้นท่ี 
มีอยู่ท่ัวไปท้ังจังหวัด เป็นลักษณะต่อเนื่องตามแนวเส้นทางน้ าและเทือกเขา จากพื้นท่ีตอนบนต่อเนื่องมายัง
พื้นท่ีตอนล่างของจังหวัด หรือตามแนวเส้นทางคมนาคม ไหล่ทาง และแนวคันดิน ท่ีมีการยกระดับจากพื้นผิว
ภูมิประเทศในรูปแบบต่าง ๆ พบมากบริเวณพื้นท่ีตอนกลางและพื้นท่ีด้านทิศตะวันออกของจังหวัดในเขต
อ าเภอแก่งคอย และอ าเภอมวกเหล็ก 

 

 
 

ภาพประกอบท่ี 3-6  พื้นท่ีความลาดชัน 5-12 เปอร์เซ็นต์ จังหวัดสระบุรี 
 

จากข้อมูลแผนท่ีสภาพการใช้ท่ีดิน จังหวัดสระบุรี ปี พ.ศ.2558 และข้อมูลการส ารวจสภาพภูมิประเทศ 
พบว่า พื้นท่ีความลาดชัน 5-12 เปอร์เซ็นต์ ของจังหวัดสระบุรี มีการใช้ท่ีดินประเภทพื้นท่ีเกษตรกรรม มากท่ีสุด 
คิดเป็นเนื้อท่ี 128,687 ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 52.35 ของพื้นท่ี รองลงมาเป็นพื้นท่ีป่าไม้ คิดเป็นเนื้อท่ี 56,119 ไร่ 
หรือร้อยละ 22.83 ของพื้นท่ี พื้นท่ีชุมชนและส่ิงปลูกสร้าง คิดเป็นเนื้อท่ี 31,331 ไร่ หรือร้อยละ 12.75 ของพื้นท่ี 
พื้นท่ีเบ็ดเตล็ด คิดเป็นเนื้อท่ี 22,019 ไร่ หรือร้อยละ 8.96 ของพื้นท่ี และพื้นท่ีแหล่งน้ า คิดเป็นเนื้อที่ 7,638 ไร่ 
หรือร้อยละ 3.11 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 พื้นท่ีเกษตรกรรม A 205.90 128,687 52.35 

2 พื้นท่ีป่าไม้ F 89.79 56,119 22.83 

3 พื้นท่ีชุมชนและส่ิงปลูกสร้าง U 50.13 31,331 12.75 

4 พื้นท่ีเบ็ดเตล็ด M 35.23 22,019 8.96 

5 พื้นท่ีแหล่งน้ า W 12.22 7,638 3.11 

รวม 393.27 245,794 100.00 

 
 

 
 
ภาพประกอบท่ี 3-7  พื้นท่ีปลูกข้าวโพด บริเวณความลาดชัน 5-12 เปอร์เซ็นต์ 
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3.1.4 ผลการวิเคราะห์และจ าแนกพื้นที่ความลาดชัน 12-20 เปอร์เซ็นต์  
จังหวัดสระบุรี มีพื้นท่ีความลาดชัน 12-20 เปอร์เซ็นต์ คิดเป็นเนื้อท่ี 112,669 ไร่ หรือร้อยละ 

5.16 ของพื้นท่ีจังหวัด ลักษณะพื้นท่ีเป็นลูกคล่ืนลอนชัน มีความลาดชันปานกลาง การกระจายตัวของพื้นท่ี    
มีอยู่ท่ัวไปท้ังจังหวัด เป็นลักษณะต่อเนื่องตามแนวเส้นทางน้ าและเทือกเขาสูง จากพื้นท่ีตอนบนต่อเนื่องมายัง
พื้นท่ีตอนล่างของจังหวัด หรือตามแนวเส้นทางคมนาคม ไหล่ทาง และแนวคันดิน ท่ีมีการยกระดับจากพื้นผิว
ภูมิประเทศในรูปแบบต่าง ๆ พบมากบริเวณพื้นท่ีตอนกลางและพื้นท่ีด้านทิศตะวันออกของจังหวัด ในเขต
อ าเภอแก่งคอย และอ าเภอมวกเหล็ก     

 

 
 

ภาพประกอบท่ี 3-8  พื้นท่ีความลาดชัน 12-20 เปอร์เซ็นต์ จังหวัดสระบุรี 
 
จากข้อมูลแผนท่ีสภาพการใช้ท่ีดิน จังหวัดสระบุรี ปี พ.ศ.2558 และข้อมูลการส ารวจสภาพภูมิประเทศ 

พบว่า พื้นท่ีความลาดชัน 12-20 เปอร์เซ็นต์ ของจังหวัดสระบุร ีมีการใช้ท่ีดินประเภทพื้นท่ีป่าไม้ มากท่ีสุด คิดเป็น
เนื้อท่ี 72,125 ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 64.01 ของพื้นท่ี รองลงมาเป็นพื้นท่ีเกษตรกรรม คิดเป็นเนื้อท่ี 22,938 ไร่ 
หรือร้อยละ 20.36 ของพื้นท่ี พื้นท่ีชุมชนและส่ิงปลูกสร้าง คิดเป็นเนื้อท่ี 8,450 ไร่ หรือร้อยละ 7.50 ของพื้นท่ี 
พื้นท่ีเบ็ดเตล็ด คิดเป็นเนื้อท่ี 6,656 ไร่ หรือร้อยละ 5.91 ของพื้นท่ี และพื้นท่ีแหล่งน้ า คิดเป็นเนื้อท่ี 2,500 ไร่ 
หรือร้อยละ 2.22 ของพื้นท่ี ตามล าดับ ดังตารางท่ี 3-5  
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ตารางท่ี 3-5  ประเภทการใช้ท่ีดิน ปี พ.ศ.2558 บริเวณพื้นท่ีความลาดชัน 12-20 เปอร์เซ็นต์ 
 

ล าดับ ประเภทการใช้ที่ดิน สัญลักษณ์ 
เนื้อที ่

ตารางกิโลเมตร ไร่ ร้อยละ 

1 พื้นท่ีป่าไม้ F 115.40 72,125 64.01 

2 พื้นท่ีเกษตรกรรม A 36.70 22,938 20.36 

3 พื้นท่ีชุมชนและส่ิงปลูกสร้าง M 13.52 8,450 7.50 

4 พื้นท่ีเบ็ดเตล็ด U 10.65 6,656 5.91 

5 พื้นท่ีแหล่งน้ า W 4.00 2,500 2.22 

รวม 180.27 112,669 100.00 

 
 

 
 
ภาพประกอบท่ี 3-9  พื้นท่ีป่าไม้ บริเวณความลาดชัน 12-20 เปอร์เซ็นต์ 
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3.1.5 ผลการวิเคราะห์และจ าแนกพื้นที่ความลาดชัน 20-35 เปอร์เซ็นต์  
 จังหวัดสระบุรี มีพื้นท่ีความลาดชัน 20-35 เปอร์เซ็นต์ คิดเป็นเนื้อท่ี 173,300 ไร่ หรือ

ร้อยละ 7.93 ของพื้นท่ีจังหวัด ลักษณะพื้นท่ีเป็นเนินเขา มีความลาดชัน การกระจายตัวของพื้นที่มีลักษณะ
ต่อเนื่องตามแนวพื้นที่ภูเขาสูงชันจากพื้นที่ตอนบนต่อเนื่องมายังพื้นที่ตอนล่างของจังหวัด  พบมากบริเวณ
พื้นท่ีตอนกลางและพื้นท่ีด้านทิศตะวันออกของจังหวัดในเขตอ าเภอแก่งคอย และอ าเภอมวกเหล็ก     

 

 
 
ภาพประกอบท่ี 3-10  พื้นท่ีความลาดชัน 20-35 เปอร์เซ็นต์ จังหวัดสระบุรี 
 
 จากข้อมูลแผนท่ีสภาพการใช้ท่ีดิน จังหวัดสระบุรี ปี พ.ศ.2558 และข้อมูลการส ารวจสภาพภูมิประเทศ 
พบว่า พื้นท่ีความลาดชัน 20-35 เปอร์เซ็นต์ ของจังหวัดสระบุร ีมีการใช้ท่ีดินประเภทพื้นท่ีป่าไม้ มากท่ีสุด คิดเป็น
เนื้อท่ี 154,731ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 89.28 ของพื้นท่ี รองลงมาเป็นพื้นท่ีเบ็ดเตล็ด คิดเป็นเนื้อท่ี 7,775 ไร่ 
หรือร้อยละ 4.49 ของพื้นท่ี พื้นท่ีเกษตรกรรม คิดเป็นเนื้อที่ 6,700 ไร่ หรือร้อยละ 3.87 ของพื้นท่ี พื้นท่ีชุมชน
และส่ิงปลูกสร้าง คิดเป็นเนื้อท่ี 2,969 ไร่ หรือร้อยละ 1.71 ของพื้นท่ี และพื้นท่ีแหล่งน้ า คิดเป็นเนื้อท่ี 1,125 ไร่ 
หรือร้อยละ 0.65 ของพื้นท่ี ตามล าดับ ดังตารางท่ี 3-6  
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ตารางท่ี 3-6  ประเภทการใช้ท่ีดิน ปี พ.ศ.2558 บริเวณพื้นท่ีความลาดชัน 20-35 เปอร์เซ็นต์ 
 

ล าดับ ประเภทการใช้ที่ดิน สัญลักษณ์ 
เนื้อที ่

ตารางกิโลเมตร ไร่ ร้อยละ 

1 พื้นท่ีป่าไม้ F  247.57 154,731 89.28 

2 พื้นท่ีเบ็ดเตล็ด M 12.44 7,775 4.49 

3 พื้นท่ีเกษตรกรรม A 10.72 6,700 3.87 

4 พื้นท่ีชุมชนและส่ิงปลูกสร้าง U 4.75 2,969 1.71 

5 พื้นท่ีแหล่งน้ า W 1.80 1,125 0.65 

รวม 277.28 173,300 100.00 

 
 

 
 
ภาพประกอบท่ี 3-11  พื้นท่ีป่าไม้ บริเวณความลาดชัน 20-35 เปอร์เซ็นต์ 
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3.1.6 ผลการวิเคราะห์และจ าแนกพื้นที่ความลาดชัน 35-50 เปอร์เซ็นต์  
จังหวัดสระบุรี มีพื้นท่ีความลาดชัน 35-50 เปอร์เซ็นต์ คิดเป็นเนื้อท่ี 146,706 ไร่ หรือร้อยละ 

6.71 ของพื้นท่ีจังหวัด ลักษณะพื้นท่ีเป็นภูเขา มีความลาดชันสูง การกระจายตัวของพื้นท่ีมีลักษณะต่อเนื่อง
ตามแนวพื้นท่ีภูเขาสูงชันจากพื้นท่ีตอนบนต่อเนื่องมายังพื้นท่ีตอนล่างของจังหวัด พบมากบริเวณพื้นท่ีด้านทิศ
ตะวันออกตามแนวเทือกเขาดงพญาเย็น ในเขตอ าเภอมวกเหล็ก อ าเภอแก่งคอย อ าเภอวังม่วง อ าเภอพระพุทธบาท 
และอ าเภอเฉลิมพระเกียรติ  

 

 
 
ภาพประกอบท่ี 3-12  พื้นท่ีความลาดชัน 35-50 เปอร์เซ็นต์ จังหวัดสระบุรี 
 
 จากข้อมูลแผนท่ีสภาพการใช้ท่ีดิน จังหวัดสระบุรี ปี พ.ศ.2558 และข้อมูลการส ารวจสภาพภูมิประเทศ 
พบว่า พื้นท่ีความลาดชัน 35-50 เปอร์เซ็นต์ ของจังหวัดสระบุร ีมีการใช้ท่ีดินประเภทพื้นท่ีป่าไม้ มากท่ีสุด คิดเป็น
เนื้อที่ 141,062 ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 96.15 ของพื้นท่ี รองลงมาเป็นพื้นท่ีเบ็ดเตล็ด คิดเป็นเนื้อท่ี 3,969 ไร่ 
หรือร้อยละ 2.71 ของพื้นท่ี พื้นท่ีเกษตรกรรม คิดเป็นเนื้อท่ี 831 ไร่ หรือร้อยละ 0.57 ของพื้นท่ี พื้นท่ีชุมชน
และส่ิงปลูกสร้าง คิดเป็นเนื้อท่ี 606 ไร่ หรือร้อยละ 0.41 ของพื้นท่ี และพื้นท่ีแหล่งน้ า คิดเป็นเนื้อท่ี 238 ไร่ 
หรือร้อยละ 0.16 ของพื้นท่ี ตามล าดับ ดังตารางท่ี 3-7 
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ตารางท่ี 3-7  ประเภทการใช้ท่ีดิน ปี พ.ศ.2558 บริเวณพื้นท่ีความลาดชัน 35-50 เปอร์เซ็นต์ 
 

ล าดับ ประเภทการใช้ที่ดิน สัญลักษณ์ 
เนื้อที ่

ตารางกิโลเมตร ไร่ ร้อยละ 

1 พื้นท่ีป่าไม้ F 225.70 141,062 96.15 

2 พื้นท่ีเบ็ดเตล็ด M 6.35 3,969 2.71 

3 พื้นท่ีเกษตรกรรม A 1.33 831 0.57 

4 พื้นท่ีชุมชนและส่ิงปลูกสร้าง U 0.97 606 0.41 

5 พื้นท่ีแหล่งน้ า W 0.38 238 0.16 

รวม 234.73 146,706 100.00 

 
 

 
 
ภาพประกอบท่ี 3-13  พื้นท่ีป่าไม้ บริเวณความลาดชัน 35-50 เปอร์เซ็นต์ 
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3.1.7 ผลการวิเคราะห์และจ าแนกพื้นที่ความลาดชัน มากกว่า 50 เปอร์เซ็นต์ 
 จังหวัดสระบุรี มีพื้นท่ีความลาดชัน มากกว่า 50 เปอร์เซ็นต์ คิดเป็นเนื้อท่ี 139,887 ไร่ 

หรือร้อยละ 6.40 ของพื้นท่ีจังหวัด ลักษณะพื้นท่ีเป็นภูเขาสูงชัน เทือกเขา หุบเขา หน้าผา หรือยอดเขาแหลม 
มีความสูงชันมาก การกระจายตัวของพื้นท่ีมีลักษณะต่อเนื่องตามแนวพื้นท่ีภูเขาสูงชันจากพื้นท่ีตอนบนต่อเนื่อง
มายังพื้นท่ีตอนล่างของจังหวัด พบมากบริเวณพื้นท่ีด้านทิศตะวันออกตามแนวเทือกเขาดงพญาเย็นในเขต 
อ าเภอมวกเหล็ก อ าเภอแก่งคอย อ าเภอวังม่วง อ าเภอพระพุทธบาท และอ าเภอเฉลิมพระเกียรติ  
 

 
 

ภาพประกอบท่ี 3-14  พื้นท่ีความลาดชัน มากกว่า 50 เปอร์เซ็นต์ จังหวัดสระบุรี 
 
 จากข้อมูลแผนท่ีสภาพการใช้ท่ีดิน จังหวัดสระบุรี ปี พ.ศ.2558 และข้อมูลการส ารวจสภาพภูมิประเทศ 
พบว่า พื้นท่ีความลาดชัน มากกว่า 50 เปอร์เซ็นต์ ของจังหวัดสระบุรี มีการใช้ท่ีดินประเภทพื้นท่ีป่าไม้ มากท่ีสุด 
คิดเป็นเนื้อท่ี 132,769 ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 94.91 ของพื้นท่ี รองลงมาเป็นพื้นท่ีเบ็ดเตล็ด คิดเป็นเนื้อท่ี 
6,394 ไร่ หรือร้อยละ 4.57 ของพื้นท่ี พื้นท่ีชุมชนและส่ิงปลูกสร้าง คิดเป็นเนื้อท่ี 275 ไร่ หรือร้อยละ 0.20 
ของพื้นท่ี พื้นท่ีแหล่งน้ าคิดเป็นเนื้อที่ 262 ไร่ หรือร้อยละ 0.19 ของพื้นท่ี และพื้นท่ีเกษตรกรรม คิดเป็นเนื้อท่ี 
187 ไร่ หรือร้อยละ 0.13 ของพื้นท่ี ตามล าดับ ดังตารางท่ี 3-8  
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ตารางท่ี 3-8  ประเภทการใช้ท่ีดิน ปี พ.ศ.2558 บริเวณพื้นท่ีความลาดชัน มากกว่า 50 เปอร์เซ็นต์ 
 

ล าดับ ประเภทการใช้ที่ดิน สัญลักษณ์ 
เนื้อที ่

ตารางกิโลเมตร ไร่ ร้อยละ 

1 พื้นท่ีป่าไม้ F 212.43 132,769 94.91 

2 พื้นท่ีเบ็ดเตล็ด M 10.23 6,394 4.57 

3 พื้นท่ีชุมชนและส่ิงปลูกสร้าง U 0.44 275 0.20 

4 พื้นท่ีแหล่งน้ า W 0.42 262 0.19 

5 พื้นท่ีเกษตรกรรม A 0.30 187 0.13 

รวม 223.82 139,887 100.00 

 
 

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

ภูมิศาสตร์ โดยวิธีการซ้อนทับข้อมูล ร่วมกับการส ารวจความลาดชันและสภาพการใช้ประโยชน์ท่ีดินในภูมิประเทศ 
จังหวัดสระบุรี พบว่า การเปล่ียนแปลงลักษณะทางกายภาพของภูมิประเทศท่ีส่งผลกระทบต่อการเปล่ียนแปลง
ความลาดชันของพื้นท่ี ส่วนใหญ่เกิดจากกิจกรรมของมนุษย์ด้านการพัฒนาและการใช้ประโยชน์ท่ีดิน เพื่อ
เกษตรกรรม การตั้งถิ่นฐาน การส่งเสริมเศรษฐกิจ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และการพัฒนาเมือง รองลงมา 
ได้แก่ ภัยธรรมชาติประเภทดินถล่มหรือโคลนถล่ม ดังตัวอย่าง 

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

 
 

ภาพประกอบท่ี 3-16  พื้นท่ีเหมืองหินปูน ต าบลเขาวง อ าเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี 
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ภาพประกอบท่ี 3-17 ภาพถ่ายจากดาวเทียม Google Earth บริเวณพื้นท่ีเหมืองหินปูน 
  บันทึกภาพเมื่อ วันท่ี 22 เมษายน พ.ศ.2560 
 

 
 

ภาพประกอบท่ี 3-18 ภาพถ่ายออร์โธสี โครงการ MOAC กรมพัฒนาท่ีดิน บริเวณพื้นท่ีเหมืองหินปูน 
 บันทึกภาพเมื่อ วันท่ี 7 มกราคม พ.ศ.2546 
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ภาพประกอบท่ี 3-19  ภาพถ่ายออร์โธสี โครงการ MOAC กรมพัฒนาท่ีดิน ซ้อนทับพื้นท่ีความลาดชัน 
 

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

 

 
 

ภาพประกอบท่ี 3-20 ภาพถ่ายจากดาวเทียม Google Earth บริเวณพื้นท่ีชุมชนและส่ิงปลูกสร้าง  
 ต าบลช าผักแพว อ าเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี  
 บันทึกภาพเมื่อ วันท่ี 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560 

A 

B 
C 

E 

 
F 

G 

D 
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ภาพประกอบท่ี 3-21 ภาพถ่ายออร์โธสี โครงการ MOAC กรมพัฒนาท่ีดิน บริเวณพื้นท่ีชุมชนและส่ิงปลูกสร้าง 
 ต าบลช าผักแพว อ าเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี  
 บันทึกภาพเมื่อ วันท่ี 10 มกราคม พ.ศ.2545 

 

 
 
ภาพประกอบท่ี 3-22 ภาพถ่ายออร์โธสี โครงการ MOAC กรมพัฒนาท่ีดิน ซ้อนทับพื้นท่ีความลาดชัน 
 
 
 

A
 

B 

C 

E 

F 
G 

D 
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3.2.3 การชลประทานหรือการปรับเปล่ียนพื้นท่ีเพื่อการก่อสร้างเข่ือนขนาดใหญ่ หรืออ่างเก็บน้ า
ซึ่งมีกิจกรรมท่ีต้องด าเนินการหลายกิจกรรม เช่น การขุด-เจาะ การระเบิดหิน การปรับพื้นท่ีและสร้างอาคาร 
การตัดเส้นทางเพื่อใช้เป็นเส้นทางหลักในการเดินทาง-ขนส่ง และการพัฒนาพื้นท่ีในรูปแบบต่าง ๆ ซึ่งผลจาก
การด าเนินกิจกรรมดังกล่าวส่งผลให้ความลาดชันของพื้นท่ีเปล่ียนแปลงไป รวมท้ังพื้นท่ีต่อเนื่องหรือพื้นท่ี
ใกล้เคียงซึ่งอาจจะได้รับผลกระทบทางตรงหรือทางอ้อมท่ีส่งผลให้ความลาดชันของพื้นท่ีเปล่ียนแปลงไปด้วยเช่นกัน 

 

 
 

ภาพประกอบท่ี 3-23   อ่างเก็บน้ ามวกเหล็ก ต าบลค าพราน อ าเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี 
 

 
 

ภาพประกอบท่ี 3-24 ภาพถ่ายจากดาวเทียม Google Earth บริเวณอ่างเก็บน้ ามวกเหล็ก 
บันทึกภาพเมื่อ วันท่ี 29 พฤศจิกายน พ.ศ.2559 
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ภาพประกอบท่ี 3-25 ภาพถ่ายออร์โธสี โครงการ MOAC กรมพัฒนาท่ีดิน บริเวณอ่างเก็บน้ ามวกเหล็ก  
 บันทึกภาพเมื่อ วันท่ี 10 มกราคม พ.ศ.2545 

 

 
 

ภาพประกอบท่ี 3-26 ภาพถ่ายออร์โธสี โครงการ MOAC กรมพัฒนาท่ีดิน ซ้อนทับพื้นท่ีความลาดชัน 
  

 
 
 
 

A 
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F 

G 
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3.2.4 สาเหตุจากภัยธรรมชาติ ประเภท ดินถล่มหรือโคลนถล่ม (Landslide or Mass movement) 
คือ การเคล่ือนท่ีของมวลดิน หรือหิน ลงมาตามลาดเขาด้วยอิทธิพลของแรงโน้มถ่วงของโลก โดยปกติดินถล่ม 
ท่ีเกิดขึ้นในประเทศไทย ส่วนใหญ่ “น้ า” จะมีส่วนเกี่ยวข้องกับการเกิดดินถล่มเสมอ โดยน้ าจะเป็นตัวลดแรง
ต้านทานในการเคล่ือนตัวของมวลดินหรือหิน และน้ าจะเป็นตัวที่ท าให้คุณสมบัติของดินท่ีเป็นของแข็งเปล่ียนไป
เป็นของไหลได้  

 

 
 

ภาพประกอบท่ี 3-27 ดินถล่ม บริเวณริมแม่น้ าป่าสัก ชุมชนวัดศรีบุรีรตันาราม (วัดปากเพรียว) 
 ต าบลปากเพรียว อ าเภอเมือง จังหวัดสระบุรี  
 เมื่อวันท่ี 11 มิถุนายน พ.ศ.2560 
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บทท่ี 4 
 

บทสรุป 
 

4.1 สรุปผลการวิเคราะห์และจ าแนกความลาดชันของพื้นที่จังหวัดสระบุรี 
ผลการวิเคราะห์และจ าแนกความลาดชันของพื้นท่ีจังหวัดสระบุรี จากแบบจ าลองระดับสูงเชิงเลข 

มาตราส่วน 1: 4,000 โครงการจัดท าแผนท่ีเพื่อการบริหารทรัพยากรธรรมชาติและทรัพย์สินของกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ ด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ตามหลักเกณฑ์การจ าแนกความลาดชันของพื้นท่ีเพื่อการ
พัฒนาท่ีดิน กรมพัฒนาท่ีดิน มีความสอดคล้องกับสภาพภูมิประเทศ สรุปได้ดังนี้ 

พื้นท่ีจังหวัดสระบุรี ส่วนหนึ่งอยู่ในพื้นท่ีราบลุ่มน้ าภาคกลางและอีกส่วนหนึ่งอยู่ในพื้นที่ทิวเขา
ดงพญาเย็น สภาพภูมิประเทศโดยท่ัวไปมีลักษณะแตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัด 3 ลักษณะ คือบริเวณท่ีราบลุ่ม 
บริเวณเขาหย่อมหรือเขาเต้ีย และบริเวณเขาสูง โดยพื้นท่ีตอนเหนือ ตอนกลาง และด้านทิศตะวันออกของจังหวัด 
เป็นป่ามีเนินเขาสลับท่ีราบสูง ส่วนพื้นท่ีตอนใต้และด้านทิศตะวันตกของจังหวัด ส่วนใหญ่เป็นพื้นท่ีราบ และท่ี
ราบลุ่มแม่น้ า ซึ่งมีแม่น้ าป่าสักเป็นแม่น้ าเพียงสายเดียวท่ีส าคัญ ไหลผ่านอ าเภอมวกเหล็ก อ าเภอแก่งคอย 
อ าเภอเมือง อ าเภอเสาไห้ ไปบรรจบกับแม่น้ าเจ้าพระยาท่ีจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จากสภาพภูมิประเทศ
ดังกล่าวสอดคล้องกับผลการวิเคราะห์และจ าแนกความลาดชันของพื้นท่ี ดังนี้ 

จังหวัดสระบุร ีมีพื้นท่ีความลาดชัน 0-2 เปอร์เซ็นต์ มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 47.49 ของพื้นท่ีจังหวัด 
ลักษณะพื้นท่ีราบเรียบหรือค่อนข้างราบเรียบ 

รองลงมาอันดับท่ี 2 ได้แก่ พื้นท่ีความลาดชัน 2-5 เปอร์เซ็นต์ คิดเป็นร้อยละ 15.07 ของพื้นท่ีจังหวัด 
ลักษณะพื้นท่ีเป็นลูกคล่ืนลอนลาดเล็กน้อย มีความลาดชันน้อยมาก 

อันดับท่ี 3 ได้แก่ พื้นท่ีความลาดชัน 5-12 เปอร์เซ็นต์ คิดเป็นร้อยละ 11.25 ของพื้นท่ีจังหวัด 
ลักษณะพื้นท่ีเป็นลูกคล่ืนลอนลาด มีความลาดชันเล็กน้อย 

อันดับท่ี 4 ได้แก่ พื้นท่ีความลาดชัน 20-35 เปอร์เซ็นต์ คิดเป็นร้อยละ 7.93 ของพื้นท่ีจังหวัด 
ลักษณะพื้นท่ีเป็นเนินเขา มีความลาดชัน 

อันดับท่ี 5 ได้แก่ พื้นท่ีความลาดชัน 35-50 เปอร์เซ็นต์ คิดเป็นร้อยละ 6.71 ของพื้นท่ีจังหวัด 
ลักษณะพื้นท่ีเป็นภูเขา มีความลาดชันสูง 

อันดับท่ี 6 ได้แก่ พื้นท่ีความลาดชัน มากกว่า 50 เปอร์เซ็นต์ คิดเป็นร้อยละ 6.40 ของพื้นท่ีจังหวัด 
ลักษณะพื้นท่ีเป็นภูเขาสูงชัน เทือกเขา หุบเขา หน้าผา หรือยอดเขาแหลม มีความสูงชันมาก 

อันดับท่ี 7 ได้แก่ พื้นท่ีความลาดชัน 12-20 เปอร์เซ็นต์ คิดเป็นร้อยละ 5.16 ของพื้นท่ีจังหวัด 
ลักษณะพื้นท่ีเป็นลูกคล่ืนลอนชัน มีความลาดชันปานกลาง 
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4.2 ข้อเสนอแนะ 
ปัจจุบันจังหวัดสระบุรี มีการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิประเทศอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการ

เปล่ียนแปลงอันเกิดจากการใช้ประโยชน์ท่ีดิน เพื่อเกษตรกรรม การต้ังถิ่นฐาน การส่งเสริมเศรษฐกิจ การพัฒนาเมือง 
และการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เป็นต้น ส่งผลให้เกิดกิจกรรมต่าง ๆ บนพื้นผิวภูมิประเทศ ซึ่งบางกิจกรรม       
อาจก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงลักษณะทางกายภาพของพื้นผิวภูมิประเทศและความลาดชันของพื้นท่ี ดังนี้ 

1) เกษตรกรรม การท าเกษตรกรรมในพื้นท่ีลาดชัน การปลูกพืช การท าสวน ท าไร่ และการปลูก
ไม้ยืนต้น ซึ่งปัจจุบันมีการใช้เครื่องจักร เพื่อการไถพรวน พลิกหน้าดิน การขุดร่องน้ า การปรับหน้าดิน ตัดถนน     
เพื่อการเข้าถึงและขนส่งล าเลียง โดยไม่มีการศึกษาโครงสร้างหรือลักษณะของดินท่ีเหมาะสมส าหรับการปลูก
พืช ส่งผลกระทบทางตรงต่อความลาดชันของพื้นท่ี ตลอดจนผลกระทบทางอ้อมอันเกิดจากการเปล่ียนแปลง
รูปแบบการไหลของน้ าผิวดิน น้ าจะไหลผ่านหน้าดินอย่างรวดเร็วและก่อให้เกิดการชะล้างหน้าดิน หรือมวลดิน
มีน้ าหนักมากข้ึนซึ่งอาจเป็นสาเหตุให้เกิดดินถล่ม 

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

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

4) แหล่งน้ าท่ีสร้างขึ้น การชลประทานหรือการปรับเปล่ียนพื้นท่ีเพื่อการก่อสร้างเขื่อนขนาดใหญ่ 
หรืออ่างเก็บน้ า อาจจะไม่ส่งผลกระทบด้านลบ แต่ท าให้ความลาดชันของพื้นท่ีบริเวณการก่อสร้างหรือบริเวณ
ใกล้เคียงเปล่ียนแปลงไป 

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

6) การตัดไม้ท าลายป่าหรือการก าจัดพืชท่ีปกคลุมดิน เกิดจากการกระท าเพื่อการด ารงชีวิตของมนุษย์ 
ท าให้ฝนไม่ตกตามฤดูกาล ดินขาดความชุมช่ืน หน้าดินไม่มีพืชปกคลุมจะถูกกระแสลม กระแสน้ า พัดพาหน้าดิน
ไปได้ง่าย เกิดการพังทลายของหน้าดิน  

7) การเกิดภัยธรรมชาติ ประเภท ดินถล่มหรือโคลนถล่ม เป็นสาเหตุท่ีท าให้เกิดการเปล่ียนแปลง
ลักษณะทางกายภาพของพื้นผิวภูมิประเทศและความลาดชันของพื้นท่ีโดยตรง 
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จากสาเหตุดังกล่าว ส่งผลกระทบโดยตรงต่อข้อมูลความลาดชันของพื้นท่ีจังหวัดสระบุรี ท่ีได้จาก
การวิเคราะห์และจ าแนกข้อมูลแบบจ าลองระดับสูงเชิงเลข มาตราส่วน 1: 4,000 ซึ่งเป็นข้อมูลความสูง
ภูมิประเทศ ท่ีได้จากการรังวัดภาพถ่ายทางอากาศ ปี พ.ศ.2545-2549 โดยปัจจุบันสภาพภูมิประเทศบางส่วน
มีการเปลี่ยนแปลงลักษณะทางกายภาพและความลาดชันของพื้นที่ ส่งผลให้ข้อมูลความลาดชันของพื้นท่ี
อาจไม่ถูกต้องตรงตามสภาพภูมิประเทศปัจจุบัน  

ดังนั้น การน าข้อมูลเชิงพื้นท่ีและแผนท่ีแสดงความลาดชันของพื้นท่ี จังหวัดสระบุรี ภายใต้
โครงการจัดท าแผนท่ีแสดงความลาดชันของพื้นท่ีเพื่อการพัฒนาท่ีดิน ไปใช้ประโยชน์ในด้านต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 
จ าเป็นต้องส ารวจรังวัดภาคพื้นดิน หรือใช้ข้อมูลจากแหล่งอื่นท่ีมีความละเอียดถูกต้องมากกว่า โดยเฉพาะ
บริเวณท่ีมีการเปล่ียนแปลงลักษณะทางกายภาพและความลาดชันของพื้นท่ี เพื่อให้ได้ข้อมูลพื้ นท่ีท่ีมีความ
ถูกต้องแม่นย าและเป็นปัจจุบัน 
 

 



42 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 1 
แผนที่แสดงความลาดชันของพื้นที่จังหวัดสระบุร ี
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กลุ่มชุดดินจังหวดัสระบุร ี
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กลุ่มชุดดินจังหวัดสระบุรี 
ส านักส ารวจดินและวิจัยทรัพยากรดิน กรมพัฒนาท่ีดิน ได้แบ่งกลุ่มชุดดินประเทศไทยเป็น 62 

กลุ่มชุดดิน โดยจังหวัดสระบุรี มี 21 กลุ่มชุดดิน ได้แก่  
กลุ่มชุดดินที ่1 เป็นกลุ่มชุดดินท่ีมีเนื้อดินเป็นดินเหนียวจัด หน้าดินแตกระแหงเป็นร่องเล็กในฤดู

ร้อน สีดินส่วนมากเป็นสีด าหรือสีเทาแก่ ตลอดช้ันดินอาจมีจุดประสีน้ าตาลหรือสีเหลืองปะปนอยู่บ้างในดินช้ัน
บน ส่วนดินช้ันล่างมักจะมีก้อนปูนปะปน เกิดจากต้นก าเนิดดินพวกตะกอนล าน้ าบริเวณเทือกเขาหินปูน
หรือหินภูเขาไฟ สภาพพื้นท่ีพบเป็นท่ีราบลุ่ม มีความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติปานกลาง ชุดดินท่ีอยู่ในกลุ่มนี้ 
ได้แก่ ชุดดินบ้านหมี่ ชุดดินบ้านโภชน์ ชุดดินช่องแค และชุดดินโคกกระเทียม  

กลุ่มชุดดินที ่2 เป็นกลุ่มชุดดินท่ีมีเนื้อดินเป็นดินเหนียว ดินบนมีสีเทาหรือเทาแก่ ดินล่างมีสีเทา 
จุดประสีน้ าตาลและสีเหลืองหรือสีแดง พบตามท่ีราบลุ่มภาคกลางเป็นส่วนใหญ่ การระบายน้ าเลว ความอุดมสมบูรณ์
ตามธรรมชาติปานกลาง ชุดดินท่ีอยู่ในกลุ่มนี้ ได้แก่ ชุดดินบางเขน และชุดดินมหาโพธิ์ 

กลุ่มชุดดินที ่4 เป็นกลุ่มชุดดินท่ีมีเนื้อดินเป็นพวกดินเหนียว ดินบนมีสีน้ าตาลปนเทาหรือสีน้ าตาล 
ดินล่างมีสีน้ าตาลปนเทา หรือสีน้ าตาล หรือสีเทาปนสีเขียวมะกอก มีจุดประสีน้ าตาลปนเหลืองหรือสีน้ าตาลแก่ 
อาจพบก้อนปูน ก้อนสารเคมีสะสมพวกเหล็ก และแมงกานีสในช้ันดินล่าง พบตามท่ีราบเรียบหรือท่ีราบลุ่ม
ระหว่างคันดินริมล าน้ ากับลานตะพักล าน้ าค่อนข้างใหม่ การระบายน้ าค่อนข้างเลวถึงเลว ดินมีความอุดมสมบูรณ์
ตามธรรมชาติปานกลาง ชุดดินท่ีอยู่ในกลุ่มนี้ ได้แก่ ชุดดินชัยนาท ชุดดินสระบุรี ชุดดินสิงห์บุรี และชุดดินท่าเรือ 

กลุ่มชุดดินที ่7 เป็นกลุ่มชุดดินท่ีมีเนื้อดินเป็นพวกดินเหนียว มีสีน้ าตาลหรือสีน้ าตาลปนเทา   
พบจุดประสีน้ าตาล สีแดงปนเหลือง สีน้ าตาลปนแดง หรือสีแดงปะปนตลอดช้ันดิน กลุ่มดินนี้เกิดจากพวก
ตะกอนล าน้ าเป็นดินลึก พบตามพื้นท่ีราบเรียบถึงค่อนข้างราบเรียบ ดินมีความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติปานกลาง  

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

กลุ่มชุดดินที ่11 เป็นกลุ่มชุดดินท่ีมีเนื้อดินเป็นพวกดินเหนียว ดินบนมีสีด าหรือเทาแก่ ดินล่างมีสีเทา
และมีจุดประสีน้ าตาล สีเหลือง หรือสีแดงปะปนอยู่เป็นจ านวนมากในช่วงดินล่างตอนบน และพบจุดประสีเหลือง 
พบบริเวณท่ีราบตามชายฝ่ังทะเลหรือท่ีราบลุ่มภาคกลาง มีการระบายน้ าเลว มีความอุดมสมบูรณ์ค่อนข้างต่ า 
ชุดดินท่ีอยู่ในกลุ่มนี้ ได้แก่ ชุดดินรังสิต  

กลุ่มชุดดินที ่16 เป็นกลุ่มชุดดินท่ีมีเนื้อดินเป็นพวกดินร่วนปนทรายแป้ง สีดินมีสีน้ าตาลอ่อน 
หรือสีน้ าตาลปนเทา และมีจุดประสีน้ าตาลเข้ม สีเหลือง หรือสีแดง ในดินช้ันล่างอาจพบพวกเหล็กและ
แมงกานีสปะปน กลุ่มดินนี้เกิดจากวัตถุต้นก าเนิดดินพวกตะกอนล าน้ า พบบริเวณพื้นท่ีราบเรียบถึงค่อนข้าง
ราบเรียบ ตามลานตะพักล าน้ าระดับต่ า เป็นดินลึกมาก มีการระบายน้ าเลว มีความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติต่ า 
ชุดดินท่ีอยู่ในกลุ่มนี้ ได้แก่ ชุดดินหินกอง  
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กลุ่มชุดดินที ่28 เป็นกลุ่มชุดดินท่ีมีเนื้อดินเป็นพวกดินเหนียวจัดในช้ันดินล่างลึก ๆ อาจพบช้ัน
ปูนมาร์ล สีดินเป็นสีด า เทาเข้มหรือสีน้ าตาล อาจพบจุดประสีน้ าตาลหรือสีแดงปนน้ าตาล แต่พบเป็นปริมาณ
น้อยในช่วงดินช้ันบน มีสภาพพื้นท่ีราบเรียบหรือค่อนข้างราบเรียบ บริเวณเทือกเขาหินปูน หรือพวกหินภูเขาไฟ 
เป็นดินลึก การระบายน้ าดี มีความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติปานกลางถึงสูง ชุดดินท่ีอยู่ในกลุ่มนี้ ได้แก่ ชุดดิน
ดงลาน และชุดดินลพบุรี  

กลุ่มชุดดินที ่29 เป็นกลุ่มชุดดินท่ีมีเนื้อดินเป็นพวกดินเหนียว ดินมีสีน้ าตาลเหลืองหรือสีแดง เกิด
จากวัตถุต้นก าเนิดดินพวกตะกอนล าน้ า หรือเกิดจากการสลายตัวผุพังของดินหลายชนิด ท่ีมีเนื้อละเอียด พบ
บริเวณท่ีดอนท่ีเป็นลูกคล่ืนจนถึงเนินเขา เป็นดินลึก มีการระบายน้ าดี มีความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติ
ค่อนข้างต่ า ชุดดินท่ีอยู่ในกลุ่มนี้ ได้แก่ ชุดดินบ้านจ้อง ชุดดินเชียงของ ชุดดินกลางดง และชุดดินปากช่อง  

กลุ่มชุดดินที ่31 เป็นกลุ่มชุดดินท่ีมีเนื้อดินเป็นพวกดินเหนียว ดินมีสีน้ าตาล สีเหลือง หรือสีแดง 
เกิดจากการสลายตัวผุพังของหินหลายชนิด พบบริเวณพื้นท่ีดินท่ีเป็นลูกคล่ืนลอนลาดถึงลอนชัน เป็นดินลึก    
มีการระบายน้ า ดีปานกลางถึงดี ในฤดูฝนมีความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติปานกลาง ชุดดินท่ีอยู่ในกลุ่มนี้
ได้แก่ ชุดดินวังไฮ 

กลุ่มชุดดินที ่33 เป็นกลุ่มชุดดินท่ีมีเนื้อดินเป็นพวกดินร่วนปนทรายแป้ง ดินมีสีน้ าตาล หรือ     
สีน้ าตาลปนแดง บางแห่งในดินล่างลึก ๆ มีจุดประสีเทาและน้ าตาล อาจมีแร่ไมก้าหรือก้อนปูนปะปน เกิดจาก
วัตถุต้นก าเนิดดินพวกตะกอนล าน้ า พบบนสันดินริมน้ าเก่าและเนินตะกอนรูปพัด มีพื้นท่ีค่อนข้างราบเรียบถึง
เป็นลูกคล่ืนลอนลาด มีการระบายน้ าดีถึงดีปานกลาง มีความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติปานกลาง ชุดดินท่ีอยู่
ในกลุ่มนี้ ได้แก่ ชุดดินดงยางเอน และชุดดินล าสนธิ  

กลุ่มชุดดินที ่36 เป็นกลุ่มชุดดินท่ีมีเนื้อดินบนเป็นดินร่วนปนทราย ส่วนดินล่างเป็นดินร่วนปน  
ดินเหนียว หรือดินร่วนเหนียวปนทราย สีน้ าตาล หรือสีแดงปนเหลือง ส่วนมากเกิดจากการสลายตัวผุพังของหิน
เนื้อหยาบ พบบริเวณพื้นท่ีดอนท่ีเป็นลูกคล่ืนลอนลาด กับลอนชันของลานตะพักล าน้ าระดับกลางถึงสูง         
มีความอุดมสมบูรณ์ค่อนข้างต่ าถึงปานกลาง  

กลุ่มชุดดินที ่38 เป็นกลุ่มชุดดินท่ีมีเนื้อดินเป็นพวกดินร่วนหรือดินร่วนปนทรายละเอียดมีลักษณะ
การทับถมเป็นช้ันของตะกอนล าน้ าในแต่ละช่วงเวลา ดินมีสีน้ าตาล อาจพบจุดประสีน้ าตาลเข้มในดินช้ันล่าง
เกิดจากวัตถุต้นก าเนิดดินพวกตะกอนล าน้ า พบบริเวณสันดินริมน้ าท่ีมีสภาพพื้นท่ีค่อนข้างราบเรียบ มีการ
ระบายน้ า ดีปานกลาง มีความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติปานกลาง ชุดดินท่ีอยู่ในกลุ่มนี้ได้แก่ ชุดดินเชียงใหม่ 
และ ชุดดินป่าสัก  

กลุ่มชุดดินที ่47 เป็นกลุ่มชุดดินท่ีมีเนื้อดินเป็นพวกดินเหนียวหรือดินร่วน ท่ีมีเศษหินปะปนมาก 
ดินมีสีน้ าตาล สีน้ าตาลปนแดง เกิดจากการสลายตัวผุพังของหินเนื้อละเอียด มีสภาพพื้นท่ีเป็นลูกคล่ืนลอนลาด
ถึงเนินเขา เป็นดินต้ืน มีการระบายน้ าดี มีความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติต่ าถึงปานกลาง ชุดดินท่ีอยู่ในกลุ่มนี้ 
ได้แก่ ชุดดินล้ี ชุดดินมวกเหล็ก ชุดดินหินซ้อน และชุดดินไพสาลี  
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กลุ่มชุดดินที ่48 เป็นกลุ่มชุดดินท่ีมีเนื้อดินบนส่วนใหญ่เป็นดินร่วนปนทราย ส่วนดินล่างเป็นดิน
ร่วนเหนียวปนเศษหินหรือปนกรวด ก้อนกรวดขนาดใหญ่เป็นหินกลมมน ดินเป็นสีน้ าตาล สีน้ าตาลปนแดง สีแดง
ปนเหลือง พบบริเวณพื้นท่ีลูกคล่ืนลอนลาดถึงเนินเขา เป็นดินต้ืนมาก มีความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติต่ า  

กลุ่มชุดดินที ่52 เป็นกลุ่มชุดดินท่ีมีเนื้อดินเป็นพวกดินเหนียวหรือดินร่วนเหนียว ท่ีมีก้อนปูนหรือ
ปูนมาร์ลปะปนอยู่มาก ดินสีด า สีน้ าตาลหรือสีแดง พบบริเวณเชิงเขาหินปูน ลักษณะพื้นท่ีเป็นลูกคล่ืนลอนลาด 
เป็นดินต้ืนถึงต้ืนมาก มีความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติปานกลางถึงสูง ชุดดินท่ีอยู่ในกลุ่มนี้ ได้แก่ ชุดดินตาคลี 

กลุ่มชุดดินที ่54 เป็นกลุ่มชุดดินท่ีมีเนื้อดินเป็นพวกดินเหนียว โดยปกติจะมีก้อนปูนหรือเศษหิน 
ท่ีก าลังผุพังสลายตัวปะปนอยู่ในเนื้อดินด้วย ดินสีเทาเข้มหรือสีน้ าตาล หรือน้ าตาลปนแดง ช้ันดินล่างอาจมีจุดประ
สีเหลืองและสีแดง พบบริเวณพื้นท่ีเป็นลูกคล่ืนลอนลาดถึงลูกคล่ืนลอนชัน เป็นดินลึกปานกลาง มีการระบาย
น้ าดีถึงดีปานกลาง มีความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติปานกลาง ชุดดินท่ีอยู่ในกลุ่มนี้ ได้แก่ ชุดดินล านารายณ์  

กลุ่มชุดดินที ่55 เป็นกลุ่มชุดดินท่ีมีเนื้อดินเป็นพวกดินเหนียว สีดินเป็นสีน้ าตาลหรือสีแดง ในดิน
ช้ันล่าง จะพบหินผุ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นหินตะกอนเนื้อละเอียด บางแห่งมีก้อนปูนปะปนอยู่ด้วย สีดินเป็นสีน้ าตาล
หรือสีแดง เกิดจากวัสดุต้นก าเนิดดินพวกหินตะกอนเนื้อละเอียดท่ีมีปูนปน ลักษณะพื้นท่ีเป็นท่ีราบถึงลูกคล่ืน
ลอนลาด มีการระบายน้ าดีถึงดีปานกลาง มีความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติปานกลาง ชุดดินท่ีอยู่ในกลุ่มนี้ 
ได้แก่ ชุดดินวังสะพุง และชุดดินทับกวาง 

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

กลุ่มชุดดินที ่60 เป็นกลุ่มชุดดินท่ีมีเนื้อดินนี้มีการผสมของดินหลายชนิด ซึ่งเกิดจากตะกอนล าน้ า
พัดพามาทับถมบริเวณสันดินริมน้ า บริเวณพื้นท่ีเนินตะกอนซึ่งส่วนใหญ่มีสภาพพื้นท่ีค่อนข้างราบเรียบจนถึง  
ลูกคล่ืนลอนลาด โดยท่ัว ๆ ไปดินกลุ่มนี้มีการระบายน้ าดีถึงดีปานกลาง ส่วนใหญ่เป็นดินลึก เนื้อดินเป็นพวกดินร่วน 
บางแห่งมีชั้นดินที่มีเนื้อดินค่อนข้างเป็นทรายหรือมีชั้นกรวด ซึ่งแสดงถึงการตกตะกอนต่างยุคของดินอ้น
เป็นผลมาจากการเกิดน้ าท่วมใหญ่ในอดีต ดินกลุ่มนี้โดยท่ัว ๆ ไปมีความอุดมสมบูรณ์ปานกลาง ชุดดินท่ีอยู่ใน
กลุ่มนี้ ได้แก่ ชุดดินตะกอนล าน้ าเชิงซ้อนท่ีมีการระบายน้ าดี 

กลุ่มชุดดินที ่62 เป็นกลุ่มชุดดินท่ีประกอบด้วยพื้นท่ีภูเขาและเทือกเขา ดินท่ีพบในบริเวณ
ดังกล่าว มีท้ังดินลึกและดินต้ืน ลักษณะของเนื้อดินและความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติแตกต่างกันไปแล้วแต่
ชนิดของหินต้นก าเนิดในบริเวณนั้น มักมีเศษหิน ก้อนดิน หรือหินพื้นโผล่ กระจัดกระจายท่ัวไป ส่วนใหญ่ยังปก
คลุมด้วยป่าไม้ประเภทต่าง ๆ เช่น ป่าเบญจพรรณ ป่าเต็งรังหรือป่าดงดิบช้ืน กลุ่มชุดดินนี้ ไม่ควรน ามาใช้
ประโยชน์ทางการเกษตร เนื่องจากมีปัญหาหลายประการท่ีมีผลกระทบต่อระบบนิเวศ ควรสงวนไว้เป็นป่าตาม
ธรรมชาติเพื่อรักษาแหล่งต้นน้ าล าธาร กลุ่มชุดดินชุดนี้ในแผนท่ีระดับจังหวัดเรียกว่า “ท่ีลาดชันเชิงซ้อน” 
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ชุดดินที่ส าคัญของจังหวัดสระบุรี 
ชุดดินท่าเรือ (Tha Rua Series: Tr) กลุ่มชุดดินที่ 4 
เกิดจากตะกอนน้ าพา สภาพพื้นท่ี ราบเรียบถึงค่อนข้างราบเรียบ มีความลาดชัน 0-1 เปอร์เซ็นต์ 
ชุดดินหินกอง (Hin Kong series: Hk) กลุ่มชุดดินที่ 16 
เกิดจากตะกอนน้ าพามาทับถมอยู่บนท่ีราบตะกอนน้ าพาหรือตะพักล าน้ าระดับต่ า  สภาพพื้นท่ี

ราบเรียบถึงค่อนข้างราบเรียบ มีความลาดชัน 0-2 เปอร์เซ็นต์  
ชุดดินลพบุรี (Lop Buri series: Lb) กลุ่มชุดดินที่ 28 
เกิดจากตะกอนน้ าพาท่ีมีแร่ดินเหนียวส่วนใหญ่เป็นพวกมอนต์มอริลโลไนต์ ทับถมอยู่บนช้ันปูนมาร์ล 

หรือตะพักเขาหินปูน สภาพพื้นท่ีราบเรียบถึงค่อนข้างราบเรียบ มีความลาดชัน 1-5 เปอร์เซ็นต์ 
ชุดดินมวกเหล็ก (Muak Lek series: Ml) กลุ่มชุดดินที่ 47 
เกิดจากการสลายตัวผุพังอยู่กับท่ีหรือเคล่ือนย้ายมาเป็นระยะทางใกล้ๆ โดยแรงโน้มถ่วงของโลก

ของหินดินดานท่ีมีสีจาง หินสเลท หรือหินท่ีคล้ายคลึงกัน สภาพพื้นท่ีลูกคล่ืนลอนลาดถึงเนินเขาหรือเขา มี
ความลาดชัน 4-35 เปอร์เซ็นต์ 

ที่ลาดชันเชิงซ้อน (Slope complex: SC) กลุ่มชุดดินที่ 62  
พื้นที่บริเวณนี้ยังไม่มีการศึกษาส ารวจและจ าแนกดิน เนื่องจากสภาพพื้นที่มีความลาดชันสูง

ควรปล่อยไว้ให้เป็นป่าตามธรรมชาติเป็นท่ีอยู่อาศัยของสัตว์ป่า แหล่งต้นน้ าล าธาร ในกรณีท่ีจ าเป็นต้องน ามา 
ใช้ประโยชน์ทางการเกษตร จ าเป็นต้องมีการศึกษาดินก่อน เพื่อให้ทราบถึงความเหมาะสมของดิน ส าหรับการ
ปลูกพืช โดยมีการใช้ประโยชน์ท่ีดินในเชิงอนุรักษ์หรือวนเกษตร ในบริเวณพื้นท่ีท่ีเป็นดินลึกและสามารถพัฒนา
แหล่งน้ าได้ มีระบบอนุรักษ์ดินและน้ า เช่น ปลูกพืชคลุมดิน ท าแนวรั้วหญ้าแฝก และขุดหลุมปลูกเฉพาะต้น 
โดยไม่มีการท าลายไม้พื้นล่าง ส าหรับในพื้นท่ีท่ีไม่มีศักยภาพทางการเกษตรควรรักษาไว้ให้เป็นสวนป่าสร้าง
สวนป่าหรือใช้ปลูกไม้ใช้สอยโตเร็ว 
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