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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 
จังหวัดสิงห์บุรี 

 
1.1 หลักการและเหตุผล 

กรมพัฒนาท่ีดิน โดยส านักเทคโนโลยีการส ารวจและท าแผนท่ี ได้ด าเนินโครงการจัดท าแผนท่ี
แสดงความลาดชันของพื้นท่ีเพื่อการพัฒนาท่ีดิน ภายใต้แผนการปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ 2560 ซึ่งคาดว่า
จะด าเนินการแล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ 2563 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์และจ าแนกความลาดชัน
ของพื้นท่ี จากข้อมูลแบบจ าลองระดับสูงเชิงเลข (Digital Elevation Model: DEM) มาตราส่วน 1: 4,000 
โครงการจัดท าแผนท่ีเพื่อการบริหารทรัพยากรธรรมชาติและทรัพย์สินของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หรือ 
โครงการ MOAC ซึ่งอยู่ภายใต้การก ากับ ดูแล และให้บริการของกรมพัฒนาท่ีดิน โดยจ าแนกความลาดชันของ
พื้นท่ี ตามหลักเกณฑ์การส ารวจออกแบบงานจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ า และการส ารวจและจัดท าแผนท่ีดิน 
พร้อมท้ังจัดท าข้อมูลเชิงพื้นท่ีและแผนท่ีแสดงความลาดชันของพื้นท่ี จังหวัดสิงห์บุรี ในระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์ (Geographic Information System: GIS) ส าหรับหน่วยงานภายในกรมพัฒนาท่ีดินใช้เป็นข้อมูล
เชิงพื้นท่ีพื้นฐานเพื่อการพัฒนาท่ีดิน ท้ังในด้านการส ารวจออกแบบระบบอนุรักษ์ดินและน้ า การส ารวจและ
วิเคราะห์ดิน การพัฒนาแหล่งน้ า การวางแผนการใช้ท่ีดิน การประเมินความสามารถในการกักเก็บน้ าและอัตรา
การชะล้างพังทลายของดิน รวมถึงการส ารวจออกแบบระบบโครงสร้างพื้นฐานต่าง ๆ ของกรมพัฒนาท่ีดิน 
ตลอดจนให้บริการแก่หน่วยงานภายนอก ท้ังภาครัฐ เอกชน และประชาชน ท่ีสนใจต้องการน าข้อมูลเชิงพื้นท่ี
และแผนท่ีแสดงความลาดชันของพื้นท่ี ไปใช้ประโยชน์ในการด าเนินงานตามแผนงานโครงการต่าง ๆ หรือใช้
เป็นข้ อมูลประกอบการพิ จารณาตัด สินใจ การวางแผนการด า เนินงานด้านการบริหาร จัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม การพัฒนาพื้นท่ี การบริหารจัดการน้ า การป้องกันและบรรเทาภัยทาง
ธรรมชาติ และการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง ให้เป็นไปอย่างถูกต้อง เหมาะสม ตามหลัก
วิชาการ สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงของพื้นท่ี และมีมาตรฐานเดียวกัน  
 
1.2 วัตถุประสงค ์

1.2.1 เพื่อวิเคราะห์และจ าแนกความลาดชันของพื้นท่ีจังหวัดสิงห์บุรี จากข้อมูลแบบจ าลอง
ระดับสูงเชิงเลข มาตราส่วน 1: 4,000 ด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ตามหลักเกณฑ์การจ าแนกความลาดชัน
ของพื้นท่ี เพื่อการพัฒนาท่ีดิน 

1.2.2 เพื่อจัดท าข้อมูลเชิงพื้นท่ีและแผนท่ีแสดงความลาดชันของพื้นท่ีจังหวัดสิงห์บุรี ด้วยระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร์ พร้อมจัดท ารายงานโครงการจัดท าแผนท่ีแสดงความลาดชันของพื้นท่ี เพื่อการพัฒนาท่ีดิน 
จังหวัดสิงห์บุรี 
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1.3 ประโยชน์ที่จะได้รับ  

กรมพัฒนาท่ีดินและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ท้ังภาครัฐ เอกชน และประชาชน มีข้อมูลเชิงพื้นท่ีและ
แผนท่ีแสดงความลาดชันของพื้นท่ีจังหวัดสิงห์บุรี ในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ท่ีเป็นมาตรฐานเดียวกัน 
รวมท้ังรายงานโครงการจัดท าแผนท่ีแสดงความลาดชันของพื้นที่เพื่อการพัฒนาที่ดิน จังหวัดสิงห์บุรี ส าหรับ
น าไปใช้ประโยชน์ในการด าเนินงานด้านการพัฒนาท่ีดิน ตามแผนงานโครงการต่ าง 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 าแนกความลาดชันของพื้นท่ีจังหวัดสิงห์บุรี จากข้อมูลแบบจ าลองระดับสูง
เชิงเลข มาตราส่วน 1: 4,000 ด้วยโปรแกรมสารสนเทศภูมิศาสตร์ ตามหลักเกณฑ์การจ าแนกความลาดชันของ
พื้นท่ีเพื่อการพัฒนาท่ีดินและการอนุรักษ์ดินและน้ า ของกรมพัฒนาท่ีดิน  

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

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

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

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

1.4.6 ความถูกต้องเชิงพื้นท่ีของแผนท่ีและช้ันข้อมูลความลาดชันของพื้นท่ีจังหวัดสิงห์บุรี 
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 จังหวัดสิงห์บุรี 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 ข้อมูลทางแผนท่ีและข้อมูลพื้นฐานของจังหวัดสิงห์บุรี ดังนี้  
1) ข้อมูลพื้นฐานของจังหวัดสิงห์บุรี ส าหรับใช้เป็นข้อมูลประกอบการจัดท ารายงาน

โครงการจัดท าแผนท่ีแสดงความลาดชันของพื้นท่ีเพื่อการพัฒนาท่ีดินจังหวัดสิงห์บุรี ได้แก่  
1.1) ข้อมูลและแผนท่ีธรณีวิทยาจังหวัดสิงห์บุรี มาตราส่วน 1: 250,000 จัดท าเมื่อปี 

พ.ศ.2558 โดยกรมทรัพยากรธรณี 
1.2) ข้อมูลสภาพภูมิอากาศจังหวัด สิงห์บุรี จากศูนย์ภูมิอากาศ ส านักพัฒนา

อุตุนิยมวิทยา กรมอุตุนิยมวิทยา 
1.3) ข้อมูลสภาพเศรษฐกิจและสังคม จากส านักงานคลังจังหวัดสิงห์บุรีและส านักงาน

สถิติแห่งชาติ 
1.4) ข้อมูลทรัพยากรธรรมชาติของจังหวัดสิงห์บุรี ได้แก่ ข้อมูลทรัพยากรดิน ข้อมูล

ทรัพยากรน้ า และข้อมูลทรัพยากรป่าไม้ จากหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
2) แผนท่ีและข้อมูลภูมิสารสนเทศของจังหวัดสิงห์บุรี ส าหรับใช้ในการวิเคราะห์ความลาดชัน

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

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

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

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

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

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

1.8.2 น าเข้าข้อมูลและจัดการข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ท่ีน ามาใช้ในการวิเคราะห์และจ าแนก
ความลาดชัน พร้อมท้ังจัดท าแผนท่ีแสดงความลาดชันของพื้นท่ีจังหวัดสิงห์บุรี 

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 260 ระวาง 

1.8.3 วิเคราะห์และจ าแนกความลาดชันของพื้นท่ีจังหวัดสิงห์บุรี 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
ความลาดชันของพื้นท่ีจังหวัดสิงห์บุรี โดยวิธีการซ้อนทับข้อมูลเชิงพื้นท่ี ด้วยโปรแกรมสารสนเทศภูมิศาสตร์  

1.8.6 ส ารวจและเก็บรวบรวมข้อมูลพื้นท่ีท่ีมีการเปล่ียนแปลงความลาดชันของพื้นท่ีไปจากเดิม 
1.8.7 จัดท าและปรับปรุงข้อมูลความลาดชันของพื้นท่ีให้สอดคล้องกับสภาพพื้นท่ีในปัจจุบัน 
1.8.8 จัดท าแผนท่ีและรายงานโครงการจัดท าแผนท่ีแสดงความลาดชันของพื้นท่ีเพื่อการพัฒนาท่ีดิน

จังหวัดสิงห์บุรี 
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1.9 หน่วยงานที่จัดท าข้อมูล 

กลุ่มจัดการและบริการแผนท่ีและข้อมูลทางแผนท่ี 
ส านักเทคโนโลยีการส ารวจและท าแผนท่ี  
กรมพัฒนาท่ีดิน 

 



   

บทท่ี 2 
 

ข้อมูลพ้ืนฐานจังหวัดสิงห์บุรี 
 
2.1 ประวัติความเป็นมา 

จังหวัดสิงห์บุรี เป็นเมืองโบราณต้ังแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ จากร่องรอยหลักฐานมนุษย์ยุคก่อน
ประวัติศาสตร์ท่ีบ้านชีน้้าร้าย อ้าเภออินทร์บุรี บ้านบางวัว ต้าบลไม้ดัด อ้าเภอบางระจัน บ้านคู ต้าบลพักทัน 
อ้าเภอบางระจัน เช่น ขวานหิน ดินเผา หินดุ ช้ินส่วนก้าไลส้าริด เป็นต้น และยังพบพบหลักฐานสมัยทวาราวดี 
ท่ีเมืองโบราณบ้านคูเมือง ต้าบลห้วยชัน อ้าเภออินทร์บุรี เป็นการต้ังถิ่นฐานแบบเมืองคูคลองรูปส่ีเหล่ียมจัตุรัส 
มีคูน้้าและคันดินล้อมรอบ โบราณวัตถุท่ีขุดพบ เช่น ภาชนะดินเผา ลูกปัด แท่นหินบด ดินเผา ตะคัน เป็นต้น
เมืองวัดพระนอนจักรสีห์ ต้าบลจักรสีห์ อ้าเภอเมือง รูปแบบเมืองเป็นเมืองซ้อน มีเมืองช้ันในรูปค่อนข้างกลม
และเมืองช้ันนอกล้อมรอบรูปส่ีเหล่ียมมน ไม่ปรากฏร่องรอยก้าแพงเมือง (ท่ีท้าด้วยดินพูนสูง) แต่คูเมืองบางด้าน 
ยังปรากฏให้เห็น โบราณวัตถุท่ีพบ เช่น ลูกปัด ดินเผา เศษภาชนะ เป็นต้น และแหล่งโบราณคดีบ้านคีม ต้าบล
สระแจง อ้าเภอบางระจัน มีสภาพเป็นเนินดินรูปรี กว้าง 200 เมตร ยาว 500 เมตร มีคูน้้าขนาด กว้าง 5 เมตร 
ต่อมาในสมัยอาณาจักรสุโขทัยรุ่งเรืองได้มีอ้านาจแผ่ขยายอาณาเขตครอบคลุมในบริเวณภาคกลางและลุ่มแม่น้้า
เจ้าพระยา โดยในสมัยสมเด็จพระมหารามาธิบดีท่ี 1 (พระเจ้าอู่ทอง) ได้ต้ังเมืองสิงห์บุรีเป็นเมืองลูกหลวง    
เมืองอินทร์บุรี เมืองพรหมบุรี เป็นเมืองหลานหลวง และเป็นหัวเมืองช้ันในและหัวเมืองช้ันในหน้าด่านรายทาง 
ด้านทิศเหนืออีกด้วย โดยมีเมืองลพบุรีเป็นเมืองหน้าด่านหลัก ต่อมาในสมัยกรุงศรีอยุธยา สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ 
ได้จัดการปกครองใหม่ โดยก้าหนดให้หัวเมืองช้ันในเป็นเมืองจัตวา โดยเมืองอินทร์บุรี เมืองพรหมบุรี และ   
เมืองสิงห์บุรี ได้เปล่ียนเป็นเมืองจัตวาในสมัยสมเด็จพระมหาจักรพรรดิ เมื่อปี พ.ศ.2086 สืบต่อมาจนถึงสมัย
กรุงรัตนโกสินทร์ ในปี พ.ศ.2437 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าฯ ให้จัดรูปแบบ      
การปกครองเมืองตามระบบมณฑลเทศาภิบาล โดยรวมเมืองพรหมบุรี เมืองลพบุรี เมืองสระบุรี เมืองสิงห์บุรี 
เมืองอ่างทอง และเมืองอินทร์บุรีเข้าอยู่ในมณฑลกรุงเก่า (รัชกาลท่ี 6 ได้เปล่ียนช่ือเป็นมณฑลอยุธยา) และ    
ปี พ.ศ.2439 ยุบเมืองอินทร์บุรี และเมืองพรหมบุรี เป็นอ้าเภอขึ้นกับเมืองสิงห์บุรี พร้อมกับต้ังเมืองสิงห์บุรีขึ้น
ใหม่ท่ีต้าบลบางพุทรา ส่วนเมืองสิงห์บุรีเดิมยุบเป็นอ้าเภอสิงห์ และต่อมาได้เปล่ียนช่ือเป็นอ้าเภอบางระจัน      
ปี พ.ศ.2444 อ้าเภอเมืองสิงห์บุรีเปล่ียนเป็นอ้าเภอบางพุทรา และในปี พ.ศ.2481 ทางราชการส่ังให้เปล่ียนช่ือ
ท่ีว่าการอ้าเภอท่ีต้ังอยู่ในเมืองให้เป็นช่ือของจังหวัดนั้น ๆ อ้าเภอบางพุทราจึงได้กลับไปใช้ช่ืออ้าเภอเมือง
สิงห์บุรีมาจนถึงปัจจุบันนี้ 

ค้าขวัญประจ้าจังหวัด คือ “ถิ่นวีรชนคนกล้า คู่หล้าพระนอน นามกระฉ่อนช่อนแม่ลา เทศกาลกิน
ปลาประจ้าปี”  
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2.2 ลักษณะทางภูมิศาสตร์ 
 2.2.1 ท่ีต้ังและอาณาเขต จังหวัดสิงห์บุรี มีต้าแหน่งทางภูมิศาสตร์ในเขตภาคกลางของประเทศไทย 
ตามการแบ่งภูมิภาคประเทศไทยโดยใช้เกณฑ์ด้านภูมิศาสตร์ ของราชบัณฑิตยสถาน ซึ่งจากการค้านวณเนื้อท่ี
ด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ พบว่าจังหวัดสิงห์บุรี มีเนื้อท่ี 816.98 ตารางกิโลเมตร หรือ 510,613 ไร่ ต้ังอยู่
ระหว่าง พิกัดเหนือ 1,627,730 เมตร ถึง 1,672,030 เมตร หรือ ละติจูด 14 องศา 43 ลิปดา 07 พิลิปดา ถึง 
15 องศา 07 ลิปดา 11 พิลิปดา และ พิกัดตะวันออก 627,050 เมตร ถึง 660,200 เมตร หรือ ลองจิจูด 100 องศา 
10 ลิปดา 53 พิลิปดา ถึง 100 องศา 29 ลิปดา 18 พิลิปดา โดยมีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดใกล้เคียง ดังนี้ 
 

 
ภาพประกอบท่ี 2-1  แผนท่ีภูมิประเทศแสดงท่ีต้ังและอาณาเขตจังหวัดสิงห์บุรี (กรมการปกครอง, 2556) 
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ทิศเหนือ ติดต่อกับ  อ้าเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท 
   อ้าเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ 

ทิศใต้  ติดต่อกับ  อ้าเภอไชไย อ้าเภอโพธิ์ทอง และอ้าเภอแสวงหา  
   จังหวัดอ่างทอง 
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ  อ้าเภอบ้านหมี่ และอ้าเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี  
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ  อ้าเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท  

  อ้าเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี 
 

2.2.2  สภาพภูมิประเทศ จังหวัดสิงห์บุรี โดยท่ัวไปเป็นพื้นท่ีราบ ท่ีราบลุ่มแม่น้้า และพื้นท่ีลูกคล่ืน
ลอนลาด มีลักษณะแบนราบ มีความชันน้อยมาก มีแม่น้้าสายใหญ่ ๆ ไหลผ่านในแนวเหนือ -ใต้ เช่น แม่น้้า
เจ้าพระยา แม่น้้าท่าจีน และแม่น้้าน้อย จึงเกิดเป็นหนอง-บึงขนาดต่าง ๆ ท่ัวไป จึงท้าให้ในฤดูน้้าหลากจึงมักมี
น้้าท่วมเป็นเวลานาน ๆ โดยพื้นท่ีทางด้านทิศตะวันตกและด้านทิศตะวันออกเฉียงใต้มีสภาพค่อนข้างราบ 
พื้นดินเป็นลูกคล่ืนลอนลาดอันเกิดจากการกัดเซาะของน้้าบนผิวดิน จึงเกิดเป็นร่องกว้างโดยท่ัวไป  

 

 
 

ภาพประกอบท่ี 2-2  สภาพภูมิประเทศจังหวัดสิงห์บุรี 
 

2.2.3 ลักษณะทางธรณีวิทยาจังหวัดสิงห์บุรี โดยท่ัวไปลักษณะภูมิประเทศของจังหวัดเป็นพื้นท่ี
ราบลุ่มแม่น้้า มีลักษณะแบนราบ มีความชันน้อยมาก มีแม่น้้าสายใหญ่ ๆ ไหลผ่านในแนวเหนือ-ใต้ เช่น แม่น้้า
เจ้าพระยา แม่น้้าท่าจีน และแม่น้้าน้อย ประกอบไปด้วยตะกอนร่วนยุคควอเทอร์นารีสะสมตัวโดยการพัดพา
ของระบบทางน้้าเป็นหลัก โดยมีโครงสร้างของแม่น้้าประเภทต่าง ๆ เป็นตัวจ้าแนกชนิดตะกอนออกจากกัน 
เช่น โครงสร้างทางน้้าโค้งตวัด และทางน้้าเก่าเป็นต้น ซึ่งโครงสร้างดังกล่าวจะส่งผลท้าให้พื้นท่ีบางบริเวณมี
ความสูงแตกต่างกันแต่ไม่เกิน 20 เมตร จากการส้ารวจข้อมูลทางธรณีวิทยาพบว่าพื้นที่จังหวัดถูกปิดทับ 
โดยตะกอนร่วนซึ่งสามารถแบ่งออกได้เป็น 4 ชนิด คือ 1) ตะกอนท่ีราบน้้าท่วมถึง มีลักษณะภูมิสัณฐานเป็นท่ีราบ
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คลุมบริเวณกว้างขวาง มีความลาดชันน้อยมากเป็นตะกอนท่ีเกิดจากแม่น้้าล้นตล่ิงในฤดูน้้าหลาก ตะกอนขนาด
ละเอียดจึงถูกพัดพาขึ้นมาสะสมตัวบนฝั่งอย่างต่อเนื่องและยาวนาน อัตราการสะสมตั วคงที่และสม่้าเสมอ 
จนได้ดินเคลย์เป็นช้ันหนา บางบริเวณมีทรายแป้งเป็นช้ันบาง ๆ แทรกสลับ พบแผ่กระจายเป็นบริเวณกว้าง  
2) ตะกอนคันดินธรรมชาติ เป็นตะกอนขนาดละเอียดพวกทรายแป้งและทรายละเอียด ท่ีถูกแม่น้้าพัดพามา
สะสมตัวริมตล่ิงขณะท่ีน้้าล้นตล่ิง ตะกอนเหล่านี้จะตกสะสมตัวบริเวณริมแม่น้้า เนื่องจากน้้าหนักของตะกอน
มากเกินกว่าท่ีแรงของน้้าจะพัดห่างออกไปได้ ตะกอนดินธรรมชาติมักพบบริเวณริมตล่ิงมีลักษณะเป็นสันแคบ ๆ 
อาจพบท้ังสองฝ่ังหรือฝ่ังเดียว ขนานไปตามแนวล้าน้้า 3) ตะกอนทางน้้าเก่า เป็นส่วนหนึ่งของระบบธารน้้าพา 
ท่ีมีแม่น้้าขนาดใหญ่เป็นตัวกลางในการพัดพาตะกอนต่าง ๆ มาสะสม โดยตะกอนขนาดละเอียดจะถูกพัดพาขึ้น
ไปสะสมตัวบนตล่ิงในบริเวณท่ีราบน้้าท่วมถึงและท่ีราบลุ่มน้้าท่วมขัง ส่วนตะกอนท่ีมีขนาดหยาบกว่าจะสะสม
ตัวในร่องน้้า เมือ่แม่น้้ากวัดแกว่งไปจากท่ีเดิมท้าให้เกิดการสะสมตัวชั้นตะกอนหยาบของทางน้้าเก่าแทรกอยู่ใน
ช้ันตะกอนละเอียด ลักษณะของตะกอนทางน้้าเก่า ประกอบด้วยช้ันทราย ขนาดต่าง ๆ ต้ังแต่ละเอียดจนถึง
หยาบมาก บางครั้งปนด้วยกรวดละเอียด และ 4) ตะกอนท่ีลุ่มน้้าขัง มักเกิดร่วมอยู่ในท่ีราบน้้าท่วมถึง บริเวณท่ีพบ
มีระดับต้่ากว่าพื้นท่ีรอบข้าง ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการสะสมตะกอนโดยระบบธารน้้าพาตะกอนท่ีน้้าพามาสะสม
ตัวในบริเวณนี้จะมีล้าดับช้ันตะกอนแตกต่างจากตะกอนท่ีราบน้้าท่วมถึงเล็กน้อย โดยบริเวณท่ีลุ่มน้้าขังมักมีพืช
ชนิดต่าง ๆ เจริญเติบโต และล้มตายทับถม ปะปนอยู่ในช้ันตะกอน 

2.2.4 สภาพภูมิอากาศ จากข้อมูลสภาพอากาศจังหวัดสิงห์บุรี ของศูนย์ภูมิอากาศ ส้านักพัฒนา
อุตุนิยมวิทยา กรมอุตุนิยมวิทยา ซึ่งได้รวบรวมสถิติข้อมูลภูมิอากาศต้ังแต่ ปี พ.ศ.2494-2559 และจัดท้าไว้เมื่อ 
เดือนมิถุนายน พ.ศ.2560 พบว่า สภาพภูมิอากาศของจังหวัดสิงห์บุรี เป็นดังนี้ 

1) ฤดูกาล สภาพอากาศของจังหวัดสิงห์บุรี ขึ้นอยู่กับอิทธิพลของลมมรสุม 2 ชนิด ซึ่งพัด
เวียนเป็นประจ้าฤดูกาล โดยพัดจากทิศตะวันออกเฉียงเหนือในฤดูหนาว คือ 1) ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ 
จะท้าให้บริเวณจังหวัดสิงห์บุรีประสบกับสภาวะอากาศหนาวเย็นและแห้ งแล้ง 2) ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้   
ซึ่งจะพัดจากทิศตะวันตกเฉียงใต้เป็นส่วนใหญ่ ท้าให้อากาศชุ่มช้ืนและมีฝนตกท่ัวไป โดยพิจารณาตามลักษณะ
ลมฟ้าอากาศของประเทศไทย แบ่งออกเป็น 3 ฤดู ดังนี้ 

1.1) ฤดูร้อน เริ่มต้ังแต่กลางเดือนกุมภาพันธ์ถึงกลางเดือนพฤษภาคม มีอากาศร้อน  
อบอ้าวทั่วไป โดยมีอากาศร้อนจัดอยู่ในเดือนเมษายน  

1.2) ฤดูฝน เริ่มต้ังแต่กลางเดือนพฤษภาคมถึงกลางเดือนตุลาคม ในช่วงนี้ลมมรสุม
ตะวันตกเฉียงใต้จะพัดปกคลุมประเทศไทย ร่องความกดอากาศต้่าท่ีพาดผ่านบริเวณภาคใต้ของประเทศไทย  
จะเล่ือนขึ้นมาบริ เวณภาคกลางและภาคเหนือตามล้าดับ อากาศเริ่ม ชุ่มช้ืน และมีฝนตกชุกต้ังแต่             
เดือนพฤษภาคมไปจนส้ินเดือนตุลาคม แต่ในช่วงปลายเดือนมิถุนายนต่อกับเดือนกรกฎาคม ปริมาณฝน
อาจจะลดน้อยลงต่อเนื่องจากเกิดฝนท้ิงช่วง ในระยะนี้จะมีอากาศร้อนอบอ้าวและแห้งแล้ง 
  1.3) ฤดูหนาว เริ่มต้ังแต่กลางเดือนตุลาคมถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์ ซึ่งเป็นฤดูมรสุม
ตะวันตกเฉียงเหนือ ความกดอากาศสูงจากประเทศจีนซึ่งมีคุณสมบัติหนาวเย็นจะแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทย 
แต่เนื่องจากจังหวัดสิงห์บุรีอยู่ต้่าลงมาทางตอนกลางของประเทศ ในช่วงฤดูหนาวจึงช้ากว่าในภาคเหนือและ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมีอากาศหนาวเย็นประมาณกลางเดือนพฤศจิกายนเป็นต้นไป  
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2) อุณหภูมิ จังหวัดสิงห์บุรี ต้ังอยู่ทางภาคกลางซึ่งปกติอุณหภูมิค่อนข้างสูง จึงท้าให้มี
อากาศร้อนอบอ้าวในฤดูร้อน ส่วนในฤดูหนาวอากาศไม่หนาวจัด อุณหภูมิโดยเฉล่ียตลอดปีประมาณ 28 -30 
องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุดเฉล่ีย 32-34 องศาเซลเซียส และอุณหภูมิต้่าสุดเฉล่ีย 22-24 องศาเซลเซียส 
เดือนเมษายนเป็นเดือนท่ีมีอากาศร้อนจัดท่ีสุดในรอบปี ส่วนฤดูหนาวอากาศจะหนาวที่สุดในเดือนธันวาคม  

3) ปริมาณฝน จากข้อมูลปริมาณฝนเฉลี่ยของสถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดสิงห์บุรี
โดยอ้างอิงจากสถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดลพบุรี ระหว่างปี พ.ศ.2550-2558 พบว่า มีปริมาณฝนเฉล่ียรอบ 9 ปี 
ประมาณ 1,156 มิลลิเมตร โดยมีจ้านวนวันฝนตก เฉล่ียประมาณ 107 วัน/ป ี

 
2.3 สภาพเศรษฐกิจและสังคม  

2.3.1 การปกครอง จังหวัดสิงห์บุรี แบ่งหน่วยการปกครองอกเป็น 6 อ้าเภอ 43 ต้าบล และ 364 
หมู่บ้าน โดยมีหน่วยราชการส่วนภูมิภาค เป็นส่วนราชการประจ้าจังหวัด มีส้านักงานจังหวัดเป็นหน่วยกลาง   
ในการบริหารราชการ และเป็นศูนย์ประสานงานกับส่วนงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน และ
หน่วยงานราชการส่วนท้องถิ่น ได้แก่ องค์การบริหารส่วนจังหวัด 1 แห่ง เทศบาล 8 แห่ง และองค์การบริหาร
ส่วนต้าบล 33 แห่ง 

2.3.2 ประชากรและอาชีพ จากข้อมูลสถิติของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ณ วันท่ี 31 
ธันวาคม พ.ศ.2560 พบว่า จังหวัดสิงห์บุรี มีจ้านวนประชากรท้ังหมด 210,088 คน โดยเป็นประชากรชาย 
100,132 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 47.66 ของจ้านวนประชากรท้ังหมด ประชากรหญิง 109,956 คน หรือคิดเป็น
ร้อยละ 52.34 ของจ้านวนประชากรท้ังหมด ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมพืชเศรษฐกิจ
ท่ีส้าคัญ ประกอบด้วย ข้าว อ้อย ข้าวโพด มันส้าปะหลัง กล้วย และมะม่วง 

2.3.3 สภาพท่ัวไปด้านเศรษฐกิจ จากข้อมูลของส้านักงานคลังจังหวัดสิงห์บุรี พบว่าผลิตภัณฑ์มวลรวม 
(Gross Provincial Products: GPP) เมื่อปี พ.ศ.2557 มีมูลค่าการผลิต  25,754 ล้านบาท โดยรายได้หลัก
มาจากภาคการเกษตรซึ่งมีมูลค่า 4,007 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 15.56 ของ GPP และผลิตภัณฑ์มวลรวม
ของจังหวัดท่ีมาจากนอกภาคเกษตรมีมูลค่า 21,747 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 84.44 ของ GPP รายได้
เฉล่ียต่อหัว 126,547 บาท/คน/ปี 

 
2.4 ทรัพยากรธรรมชาติ 

2.4.1 ทรัพยากรดิน จากการศึกษาการจ้าแนกดินท่ัวประเทศไทย มาตราส่วน 1 : 50,000 ของ
กรมพัฒนาท่ีดิน ซึ่งจ้าแนกตามลักษณะ สมบัติ และศักยภาพในการเพาะปลูกของดิน รวมถึงการจัดการดินท่ี
คล้ายคลึงกันรวมไว้เป็นกลุ่มเดียวกัน พบว่า จ้าแนกดินได้ 62 กลุ่มชุดดิน โดยจังหวัดสิงห์บุรี จ้าแนกดินได้ 4 
กลุ่มชุดดิน ดังภาคผนวกท่ี 2 ต่อมากองส้ารวจดินและวิจัยทรัพยากรดิน ได้ท้าการส้ารวจ จ้าแนกดิน และจัดท้า
แผนท่ีทรัพยากรดิน มาตราส่วน 1: 25,000 โดยมีหน่วยแผนท่ีอยู่ในระดับชุดดิน ซึ่งจากการศึกษาแผนท่ีชุดดิน
และรายงานการส้ารวจทรัพยากรดินจังหวัดสิงห์บุรี ข้อมูลระดับชุดดิน พบว่า จังหวัดสิงห์บุรี จ้าแนกดินได้ 6 ชุดดิน 
ได้แก่ ชุดดินเชียงใหม่ ชุดดินชัยนาท ชุดดินโคกกระเทียม ชุดดินนครปฐม ชุดดินสรรพยา และชุดดินสิงห์บุรี  
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ภาพประกอบท่ี 2-3  แผนท่ีชุดดินจังหวัดสิงห์บุรี (กองส้ารวจดินและวิจัยทรัพยากรดิน, 2559) 
 
2.4.2 แหล่งน้้าธรรมชาติ จังหวัดสิงห์บุรี มีแม่น้้าท่ีไหลผ่านจังหวัดท่ีส้าคัญ ได้แก่ คือ แม่น้้าน้อย 

แม่น้้าเจ้าพระยา และแม่น้้าลพบุรี ดังนี้ 
1) แม่น้้าน้อย เป็นแม่น้้าขนาดเล็ก ไหลผ่านพื้นท่ีทางด้านทิศตะวันตกและตอนกลางใน

แนวทิศตะวันตกเฉียงเหนือไปทิศตะวันออกเฉียงใต้เช่นกัน ไหลผ่านเขตอ้าเภอบางระจัน อ้าเภอค่ายบางระจัน 
และอ้าเภอท่าช้าง 

2) แม่น้้าเจ้าพระยา เป็นเสมือนเส้นชีวิตของชาวจังหวัดสิงห์บุรี แม่น้้าเจ้าพระยาไหลผ่าน
เขตจังหวัดสิงห์บุรี จากเหนือมาใต้ในเขตอ้าเภออินทร์บุรี อ้าเภอเมือง และอ้าเภอพรหมบุรี โดยไหลผ่านกลาง
พื้นท่ีแนวตะวันตกเฉียงเหนือไปตะวันออกเฉียงใต้ของจังหวัด   

3) แม่น้้าลพบุรี เป็นแม่น้้าขนาดเล็ก ท่ีไหลแยกจากแม่น้้าเจ้าพระยาบริเวณวัดเสถียรวัฒนดิษฐ์ 
ผ่านเขตต้าบลม่วงหมู่ อ้าเภอเมือง ไปจนถึงวัดมณีชลขันฑ์ ในเขตอ้าเภอเมือง จังหวัดลพบุรี แล้วไหลผ่าน
อ้าเภอบ้านแพรก จังหวัดลพบุรี ไปบรรจบแม่น้้าเจ้าพระยาในเขตจังหวัดอยุธยา 

2.4.3 ทรัพยากรป่าไม้ จากการศึกษาข้อมูลสภาพพื้นท่ีป่าไม้ของประเทศไทย ปี พ.ศ.2559-2560 
ของส้านักงานการใช้ท่ีดินป่าไม้ กรมป่าไม้ พบว่าจังหวัดสิงห์บุรี มีพื้นท่ีป่าไม้ 265.19 ไร่ หรือร้อยละ 0.05 ของ
พื้นท่ีจังหวัด โดยพบพื้นท่ีป่าไม้ในบริเวณอ้าเภออินทร์บุรี  
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2.5 สภาพการใช้ที่ดิน 
 จากการศึกษาข้อมูลแผนที่สภาพการใช้ที่ดินจังหวัดสิงห์บุรี มาตราส่วน 1: 25 ,000 และ 
การค้านวณเนื้อท่ีด้วยโปรแกรมสารสนเทศภูมิศาสตร์ จากช้ันข้อมูลการใช้ท่ีดินปี พ.ศ.2558 ซึ่งส้ารวจและจัดท้า
โดยกองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน โดยอ้างอิงขอบเขตจังหวัดสิงห์บุรีจากชั้นข้อมูล
ขอบเขต การปกครองของกรมการปกครองปี พ.ศ.2556 พบว่าจังหวัดสิงห์บุรี มีการใช้ทีดิน 5 ประเภท โดยมี
การใช้ท่ีดินประเภทพื้นท่ีเกษตรกรรม มากท่ีสุด มีเนื้อท่ี 394,225 ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 77.20 ของพื้นท่ี
จังหวัด รองลงมาเป็นพื้นท่ีชุมชนและส่ิงปลูกสร้าง มีเนื้อท่ี 83,488 ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 16.35 ของพื้นท่ี
จังหวัด พื้นท่ีแหล่งน้้า มีเนื้อท่ี 28,088 ไร่ หรือร้อยละ 5.50 ของพื้นท่ีจังหวัด พื้นท่ีเบ็ดเตล็ด มีเนื้อท่ี 4,781 ไร่ หรือ
ร้อยละ 0.94 ของพื้นท่ีจังหวัด และพื้นท่ีป่าไม้ มีเนื้อท่ี 31 ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 0.01 ของพื้นท่ีจังหวัด 
ตามล้าดับ ดังตารางท่ี 2-1  
 
ตารางท่ี 2-1  ประเภทการใช้ท่ีดิน (Land Use Classification) จังหวัดสิงห์บุรี ปี พ.ศ.2558 
 

สัญลักษณ์ ประเภทการใช้ที่ดิน 
เนื้อที ่

ตารางกิโลเมตร ไร่ ร้อยละ 

U พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง 133.58 83,488 16.35 

A พื้นที่เกษตรกรรม 630.76 394,225 77.20 

A1 นาข้าว 569.90 356,188 69.76 

A2 พืชไร่ 35.72 22,325 4.37 

A3 ไม้ยืนต้น 1.42 888 0.17 

A4 ไม้ผล 15.78 9,863 1.93 

A5 พืชสวน 2.57 1,606 0.31 

A7 ทุ่งหญ้าเล้ียงสัตว์และโรงเรือนเล้ียงสัตว์ 3.27 2,043 0.40 

A9 สถานท่ีเพาะเล้ียงสัตว์น้้า 2.10 1,312 0.26 

F พื้นที่ป่าไม้ 0.05 31 0.01 

W พื้นที่แหล่งน้้า 44.94 28,088 5.50 

M พื้นที่เบ็ดเตล็ด 7.65 4,781 0.94 

เนื้อที่รวม 816.98 510,613     100.00  
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ภาพประกอบท่ี 2-4  แผนท่ีสภาพการใช้ท่ีดิน จังหวัดสิงห์บุรี ปี พ.ศ.2558 กรมพัฒนาท่ีดิน 
 

2.5.1 พื้นท่ีชุมชนและส่ิงปลูกสร้าง มีเนื้อที ่133.58 ตารางกิโลเมตร หรือ 83,488 ไร่ คิดเป็น
ร้อยละ 16.35 ของพื้นท่ีจังหวัด ประกอบด้วย ตัวเมืองและย่านการค้า หมู่บ้าน สถานท่ีราชการและสถาบันต่าง ๆ 
โรงงานอุตสาหกรรมร้าง โรงงานอุตสาหกรรม ลานตากและแหล่งรับซื้อทางการเกษตร สถานท่ีพักผ่อนหย่อนใจ 
รีสอร์ท โรงแรม เกสต์เฮาส์ และสถานีบริการน้้ามัน  

 

 
ภาพประกอบท่ี 2-5  พื้นท่ีชุมชนและส่ิงปลูกสร้าง ต้าบลโรงช้าง อ้าเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี 
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2.5.2 พื้นท่ีเกษตรกรรม มีเนื้อท่ี 630.76 ตารางกิโลเมตร หรือ 394,225 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 
77.20  ของพื้นท่ีจังหวัด ประกอบด้วย นาข้าว พืชไร่ เช่น ข้าวโพด อ้อย มันส้าปะหลัง และสับปะรด ไม้ยืนต้น 
เช่น ยางพารา ยูคาลิปตัส ปาล์มน้้ามัน และสัก ไม้ผล เช่น มะม่วง มะม่วงหิมพานต์ มะนาว กล้วย และขนุน 
พืชสวน เช่น พืชผัก ไม้ดอก และพืชสมุนไพร ทุ่งหญ้าเล้ียงสัตว์ เช่น โค และม้า โรงเรือนเล้ียงสัตว์ เช่น สัตว์ปีก 
และสุกร สถานท่ีเพาะเล้ียงสัตว์น้้า  

 

 
ภาพประกอบท่ี 2-6  พื้นท่ีเกษตรกรรม ต้าบลทับยา อ้าเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี 
 

2.5.3 พื้นท่ีป่าไม้ มีเนื้อท่ี 0.05 ตารางกิโลเมตร หรือ 31 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 0.01 ของพื้นท่ี
จังหวัด ประกอบด้วย ป่าไม่ผลัดใบรอสภาพฟื้นฟู ป่าไม่ผลัดใบสมบูรณ์ ป่าผลัดใบรอสภาพฟื้นฟู ป่าผลัดใบ
สมบูรณ์ และป่าปลูกสมบูรณ์  

 

 
ภาพประกอบท่ี 2-7  พื้นท่ีป่าไม้ ต้าบลห้วยชัน อ้าเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี 
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2.5.4 พื้นที่แหล่งน้้า มีเนื้อที่ 44.94 ตารางกิโลเมตร หรือ 28,088 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 5.50 
ของพื้นท่ีจังหวัด ประกอบด้วย แม่น้้า ล้าคลอง หนอง บึง อ่างเก็บน้้า บ่อน้้าในไร่นา และคลองชลประทาน  
 

 
 
ภาพประกอบท่ี 2-8  พื้นท่ีแหล่งน้้า ต้าบลบางมัญ อ้าเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี 
 

2.5.5 พื้นที่เบ็ดเตล็ด มีเนื้อที่ 7.65 ตารางกิโลเมตร หรือ 4,781 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 0.94
ของพื้นท่ีจังหวัด ประกอบด้วย ทุ่งหญ้าธรรมชาติ ทุ่งหญ้าสลับไม้พุ่ม/ไม้ละเมาะ พื้นท่ีลุ่ม เหมืองเก่า บ่อขุดเก่า 
เหมืองแร่ บ่อลูกรัง บ่อดิน ท่ีหินโผล่ พื้นท่ีขุดเจาะน้้ามัน พื้นท่ีถม และท่ีท้ิงขยะ  
 

 
 
ภาพประกอบท่ี 2-9  พื้นท่ีท้ิงขยะ ต้าบลต้นโพธิ์ อ้าเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี 



 

บทท่ี 3 
 

การวิเคราะห์และจ าแนกความลาดชันของพ้ืนท่ีจังหวัดสิงห์บุรี 
 
3.1 ผลการวิเคราะห์และจ าแนกความลาดชันของพื้นที่ 
 ผลการวิเคราะห์และจ าแนกความลาดชันของพื้นท่ีจังหวัดสิงห์บุรีจากข้อมูลแบบจ าลองระดับสูงเชิงเลข 
(Digital Elevation Model: DEM) มาตราส่วน 1: 4,000 ด้วยโปรแกรมสารสนเทศภูมิศาสตร์ ตามหลักเกณฑ์
การจ าแนกและจัดช้ันความลาดชันเพื่อการพัฒนาท่ีดิน พบว่า พื้นท่ีจังหวัดสิงห์บุรีวิเคราะห์และจ าแนกความลาดชัน
ของพื้นท่ีได้ 3 ระดับความลาดชัน โดยมีระดับความลาดชัน A ความลาดชันของพื้นท่ี 0-2 เปอร์เซ็นต์ มากท่ีสุด 
คิดเป็นเนื้อท่ี 452,731 ไร่ หรือร้อยละ 88.66 ของพื้นท่ีจังหวัด รองลงมา ได้แก่ ระดับความลาดชัน B ความลาดชัน
ของพื้นท่ี 2-5 เปอร์เซ็นต์ คิดเป็นเนื้อที่ 35,875 ไร่ หรือร้อยละ 7.03 ของพื้นท่ีจังหวัด และระดับความลาดชัน 
C ความลาดชันของพื้นท่ี 5-12 เปอร์เซ็นต์ คิดเป็นเนื้อท่ี 22,007 ไร่ หรือร้อยละ 4.31 ของพื้นท่ีจังหวัด 
ตามล าดับ ดังตารางท่ี 3-1  
 
ตารางท่ี 3-1 ผลการวิเคราะห์และจ าแนกความลาดชันของพื้นท่ีจังหวัดสิงห์บุรี 
 

ความลาดชันของพื้นที่ เนื้อที ่ ร้อยละ 
ของพื้นที่จังหวัด ระดับความลาดชัน เปอร์เซ็นต์ ตารางกิโลเมตร ไร่ 

1 A 0 - 2 724.37 452,731 88.66 

2 B 2 - 5 57.40 35,875 7.03 

3 C 5 - 12 35.21 22,007 4.31 

รวมเนื้อที่ 816.98 510,613 100.00 
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3.1.1 ผลการวิเคราะห์และจ าแนกพื้นที่ความลาดชัน 0-2 เปอร์เซ็นต์  
จังหวัดสิงห์บุรี มีพื้นท่ีความลาดชัน 0-2 เปอร์เซ็นต์ คิดเป็นเนื้อที่ 452,731 ไร่ หรือร้อยละ 

88.66 ของพื้นท่ีจังหวัด ลักษณะพื้นท่ีราบเรียบหรือค่อนข้างราบเรียบ การกระจายตัวของพื้นท่ีมีลักษณะ
ต่อเนื่องครอบคลุมพื้นท่ีท่ัวทั้งจังหวัด 

 

 
 
ภาพประกอบท่ี 3-2  พื้นท่ีความลาดชัน 0-2 เปอร์เซ็นต์ จังหวัดสิงห์บุรี 
 

จากข้อมูลแผนท่ีสภาพการใช้ท่ีดิน จังหวัดสิงห์บุรี ปี พ.ศ.2558 และข้อมูลการส ารวจสภาพภูมิประเทศ 
พบว่า พื้นท่ีความลาดชัน 0-2 เปอร์เซ็นต์ ของจังหวัดสิงห์บุรี มีการใช้ท่ีดินประเภทพื้นท่ีเกษตรกรรม มากท่ีสุด 
เป็นจ านวน 371,900 ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 82.15 ของพื้นท่ีท้ังหมด รองลงมาเป็นพื้นท่ีชุมชนและส่ิงปลูกสร้าง 
61,388 ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 13.56 พื้นท่ีแหล่งน้ า 15,968 ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 3.52 พื้นท่ีเบ็ดเตล็ด 
3,450 ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 0.76 และพื้นท่ีป่าไม้ 25 ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 0.01 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 595.04 371,900 82.15 

2 พื้นท่ีชุมชนและส่ิงปลูกสร้าง U 98.22 61,388 13.56 

3 พื้นท่ีแหล่งน้ า W 25.55 15,968 3.52 

4 พื้นท่ีเบ็ดเตล็ด M 5.52 3,450 0.76 

5 พื้นท่ีป่าไม้ F 0.04 25 0.01 

รวม 724.37 452,731 100.00 

 
 

 
 
ภาพประกอบท่ี 3-3  พื้นท่ีนาข้าว บริเวณความลาดชัน 0-2 เปอร์เซ็นต์ 
 
 
 
 
 



20 

3.1.2 ผลการวิเคราะห์และจ าแนกพื้นที่ความลาดชัน 2-5 เปอร์เซ็นต์  
จังหวัดสิงห์บุรี มีพื้นท่ีความลาดชัน 2-5 เปอร์เซ็นต์ คิดเป็นเนื้อท่ี 35,875 ไร่ หรือร้อยละ 

7.03 ของพื้นท่ีจังหวัด ลักษณะพื้นท่ีเป็นลูกคลื่นลอนลาดเล็กน้อย มีความลาดชันน้อยมาก การกระจายตัว
ของพื้นท่ี มีอยู่ท่ัวไปท้ังจังหวัด เป็นลักษณะต่อเนื่องตามแนวทิศทางการไหลของน้ าจากพื้นท่ีตอนบนลงสู่พื้นท่ี
ตอนล่างของจังหวัด  

 

 
 
ภาพประกอบท่ี 3-4  พื้นท่ีความลาดชัน 2-5 เปอร์เซ็นต์ จังหวัดสิงห์บุรี 
 

จากข้อมูลแผนท่ีสภาพการใช้ท่ีดิน จังหวัดสิงห์บุรี ปี พ.ศ.2558 และข้อมูลการส ารวจสภาพภูมิประเทศ 
พบว่า พื้นท่ีความลาดชัน 2-5 เปอร์เซ็นต์ ของจังหวัดสิงห์บุรี มีการใช้ท่ีดินประเภทพื้นท่ีเกษตรกรรม มากท่ีสุด 
เป็นจ านวน 16,825 ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 46.89 ของพื้นท่ีท้ังหมด รองลงมาเป็นพื้นท่ีชุมชนและส่ิงปลูกสร้าง 
13,388 ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 37.32 พื้นท่ีแหล่งน้ า 4,831ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 13.47 พื้นท่ีเบ็ดเตล็ด 825 ไร่ 
หรือคิดเป็นร้อยละ 2.30 และพื้นท่ีป่าไม้ 6 ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 0.02 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 26.92 16,825 46.89 

2 พื้นท่ีชุมชนและส่ิงปลูกสร้าง U 21.42 13,388 37.32 

3 พื้นท่ีแหล่งน้ า W 7.73 4,831 13.47 

4 พื้นท่ีเบ็ดเตล็ด M 1.32 825 2.30 

5 พื้นท่ีป่าไม้ F 0.01 6 0.02 

รวม 57.40 35,875 100.00 

 
 

 
 
ภาพประกอบท่ี 3-5  พื้นท่ีนาข้าว บริเวณความลาดชัน 2-5 เปอร์เซ็นต์ 
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3.1.3 ผลการวิเคราะห์และจ าแนกพื้นที่ความลาดชัน 5-12 เปอร์เซ็นต์  
จังหวัดสิงห์บุรี มีพื้นท่ีความลาดชัน 5-12 เปอร์เซ็นต์ คิดเป็นเนื้อที่ 22,007 ไร่ หรือร้อยละ 

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

 

 
 
ภาพประกอบท่ี 3-6  พื้นท่ีความลาดชัน 5-12 เปอร์เซ็นต์ จังหวัดสิงห์บุรี 
 

จากข้อมูลแผนท่ีสภาพการใช้ท่ีดิน จังหวัดสิงห์บุรี ปี พ.ศ.2558 และข้อมูลการส ารวจสภาพภูมิประเทศ 
พบว่า พื้นท่ีความลาดชัน 5-12 เปอร์เซ็นต์ ของจังหวัดสิงห์บุรี มีการใช้ท่ีดินประเภทพื้นท่ีชุมชนและส่ิงปลูกสร้าง 
มากท่ีสุด เป็นจ านวน 8,713 ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 39.59 ของพื้นท่ีท้ังหมด รองลงมาเป็นพื้นท่ีแหล่งน้ า 7,288 ไร่ 
หรือคิดเป็นร้อยละ 33.12 พื้นท่ีเกษตรกรรม 5,500 ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 24.99 และพื้นท่ีเบ็ดเตล็ด 506 ไร่ 
หรือคิดเป็นร้อยละ 2.30 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 13.94 8,713 39.59 

2 พื้นท่ีแหล่งน้ า W 11.66 7,288 33.12 

3 พื้นท่ีเกษตรกรรม A 8.80 5,500 24.99 

4 พื้นท่ีเบ็ดเตล็ด M 0.81 506 2.30 

รวม 35.21 22,007 100.00 

 
 

 
 
ภาพประกอบท่ี 3-7  พื้นท่ีชุมชนและส่ิงปลูกสร้าง บริเวณความลาดชัน 5-12 เปอร์เซ็นต์ 
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3.2 ผลการวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงลักษณะทางกายภาพของพื้นที่ 
 จากการวิเคราะห์การเปล่ียนแปลงลักษณะทางกายภาพของพื้นท่ีตัวอย่าง ด้วยระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์ โดยวิธีการซ้อนทับข้อมูลร่วมกับการส ารวจความลาดชันและสภาพการใช้ประโยชน์ท่ีดินในภูมิประเทศ
จังหวัดสิงห์บุรี  พบว่า การเปล่ียนแปลงลักษณะทางกายภาพของภูมิประเทศ ท่ีส่งผลกระทบ ต่อการ
เปล่ียนแปลงความลาดชันของพื้นท่ี ส่วนใหญ่เกิดจากกิจกรรมของมนุษย์ด้านการพัฒนาและการใช้ประโยชน์ท่ีดิน 
เพื่อเกษตรกรรม การตั้งถิ่นฐาน การส่งเสริมเศรษฐกิจ และการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของจังหวัด 

 

 
ภาพประกอบท่ี 3-8  พื้นท่ีชุมชนและส่ิงปลูกสร้าง ต าบลต้นโพธิ์ อ าเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี 
 

 
ภาพประกอบท่ี 3-9  ภาพถ่ายจากดาวเทียม Google Earth บริเวณพื้นท่ีชุมชนและส่ิงปลูกสร้าง 

บันทึกภาพเมื่อ วันท่ี 28 ธันวาคม พ.ศ.2561 
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ภาพประกอบท่ี 3-10 ภาพถ่ายออร์โธสี โครงการ MOAC กรมพัฒนาท่ีดิน บริเวณพื้นท่ีชุมชนและส่ิงปลูกสร้าง 
 บันทึกภาพเมื่อ วันท่ี 27 พฤศจิกายน พ.ศ.2545 
 

 
 
ภาพประกอบท่ี 3-11 ภาพถ่ายออร์โธสี โครงการ MOAC กรมพัฒนาท่ีดิน ซ้อนทับพื้นท่ีความลาดชัน 
 
 

A 

C B 



 

บทท่ี 4 
 

บทสรุป 
 
4.1 สรุปผลการวิเคราะห์และจ าแนกความลาดชันของพื้นที่จังหวัดสิงห์บุรี 

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

จังหวัดสิงห์บุรี มีสภาพภูมิประเทศโดยท่ัวไปเป็นพื้นท่ีราบ ท่ีราบลุ่มแม่น้ า และพื้นท่ีลูกคล่ืนลอนลาด 
มีลักษณะแบนราบ มีความชันน้อยมาก มีแม่น้ าสายใหญ่ ๆ ไหลผ่านในแนวเหนือ -ใต้ เช่น แม่น้ าเจ้าพระยา    
แม่น้ าท่าจีน และแม่น้ าน้อย พื้นผิวภูมิประเทศถูกกัดเซาะของน้ าบนผิวดินจึงเกิดเป็นหนอง-บึงขนาดต่าง ๆ 
มากมาย และเป็นร่องกว้างโดยท่ัวไป จากสภาพภูมิประเทศดังกล่าวสอดคล้องกับผลการวิเคราะห์และจ าแนก
ความลาดชันของพื้นท่ี ดังนี้ 

จังหวัดสิงห์บุรี มีพื้นท่ีความลาดชันของพื้นท่ี 0-2 เปอร์เซ็นต์ มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 88.66 
ของพื้นท่ีจังหวัด มีลักษณะพื้นท่ีราบเรียบหรือค่อนข้างราบเรียบ  

รองลงมาอันดับท่ี 2 ได้แก่ พื้นท่ีความลาดชัน 2-5 เปอร์เซ็นต์ คิดเป็นร้อยละ 7.03 ของพื้นท่ีจังหวัด 
ลักษณะพื้นท่ีเป็นลูกคล่ืนลอนลาดเล็กน้อย มีความลาดชันน้อยมาก  

อันดับท่ี 3 ได้แก่ พื้นท่ีความลาดชัน 5-12 เปอร์เซ็นต์ คิดเป็นร้อยละ 4.31 ของพื้นท่ีจังหวัด
ลักษณะพื้นท่ีเป็นลูกคล่ืนลอนลาด มีความลาดชันเล็กน้อย  

 
4.2 ข้อเสนอแนะ 

ปัจจุบันจังหวัดสิงห์บุรี มีการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิประเทศอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการ
เปล่ียนแปลงอันเกิดจากการใช้ประโยชน์ท่ีดิน เพื่อเกษตรกรรม การต้ังถิ่นฐาน การส่งเสริมเศรษฐกิจ การ
พัฒนาเมือง และการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เป็นต้น ส่งผลให้เกิดกิจกรรมต่าง ๆ บนพื้นผิวภูมิประเทศ ซึ่งบาง
กิจกรรมอาจก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงลักษณะทางกายภาพของพื้นผิวภูมิประเทศ 

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

 



    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 1 
แผนที่แสดงความลาดชันของพื้นที่จังหวัดสิงหบ์ุร ี
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ภาคผนวก 2 
กลุ่มชุดดินจังหวดัสิงหบ์ุร ี
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กลุ่มชุดดินจังหวัดสิงห์บุรี 
กองส ารวจดินและวิจัยทรัพยากรดิน กรมพัฒนาท่ีดิน ได้แบ่งกลุ่มชุดดินประเทศไทยเป็น 62 กลุ่มชุดดิน 

โดยจังหวัดสิงห์บุรี มี 4 กลุ่มชุดดิน ได้แก่  
กลุ่มชุดดินที ่4 เป็นกลุ่มชุดดินที่มีเนื้อดินเป็นพวกดินเหนียว ดินบนมีสีน้ าตาลปนเทาหรือ  

สีน้ าตาล ดินล่างมีสีน้ าตาลปนเทา สีน้ าตาล หรือสีเทาปนสีเขียวมะกอก มีจุดประสีน้ าตาลปนเหลืองหรือ
สีน้ าตาลแก่ อาจพบก้อนปูนก้อนสารเคมีสะสมพวกเหล็ก และแมงกานีสในช้ันดินล่าง พบตามท่ีราบเรียบหรือ
ท่ีราบลุ่มระหว่างคันดินริมล าน้ ากับลานตะพักล าน้ าค่อนข้างใหม่ การระบายน้ าค่อนข้างเลวถึงเลว ดินมีความ
อุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติปานกลาง ชุดดินท่ีอยู่ในกลุ่มนี้ ได้แก่ ชุดดินชัยนาท และชุดดินสิงห์บุรี  

กลุ่มชุดดินที ่21 เป็นกลุ่มชุดดินท่ีมีเนื้อดินเป็นพวกดินร่วนปนทราย เป็นพวกดินเหนียวปนทราย 
มีสีน้ าตาลปนเทา หรือน้ าตาลอ่อน พบจุดประสีน้ าตาล หรือน้ าตาลปนเหลืองตลอดช้ันดิน ส่วนใหญ่จะมีแร่
ไมก้าปะปนอยู่ด้วย เกิดจากพวกตะกอนล าน้ า พบบนส่วนต่ าของสันดินริมน้ า มีสภาพพื้นท่ีค่อนข้างราบเรียบ 
เป็นดินลึก มีการระบายน้ าดีปานกลางถึงค่อนข้างเลว มีความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติปานกลาง ชุดดินท่ีอยู่
ในกลุ่มนี้ ได้แก่ ชุดดินสรรพยา 

กลุ่มชุดดินที่ 33  เป็นกลุ่มชุดดินท่ีมีเนื้อดินเป็นพวกดินร่วนปนทรายแป้ง ดินมีสีน้ าตาล
หรือสีน้ าตาลปนแดง บางแห่งในดินล่างลึก ๆ มีจุดประสีเทาและน้ าตาล อาจมีแร่ไมก้าหรือก้อนปูนปะปน เกิดจาก
วัตถุต้นก าเนิดดินพวกตะกอนล าน้ า พบบนสันดินริมน้ าเก่าและเนินตะกอนรูปพัด มีพื้นท่ีค่อนข้างราบเรียบถึง
เป็นลูกคล่ืนลอนลาด มีการระบายน้ าดีถึงดีปานกลาง มีความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติปานกลาง  

กลุ่มชุดดินที ่38 เป็นกลุ่มชุดดินท่ีมีเนื้อดินเป็นพวกดินร่วนหรือดินร่วนปนทรายละเอียด 
มีลักษณะการทับถมเป็นช้ันของตะกอนล าน้ าในแต่ละช่วงเวลา ดินมีสีน้ าตาล อาจพบจุดประสีน้ าตาลเข้มในดิน
ช้ันล่างเกิดจากวัตถุต้นก าเนิดดินพวกตะกอนล าน้ า พบบริเวณสันดินริมน้ าที่มีสภาพพื้นที่ค่อนข้างราบเรียบ  
มีการระบายน้ าดีปานกลาง มีความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติปานกลาง ชุดดินท่ีอยู่ในกลุ่มนี้ ได้แก่ ชุดดิน
เชียงใหม่  

 
ชุดดินที่ส าคัญของจังหวัดสิงห์บุรี 

ชุดดินสิงห์บุรี (Singburi: Sin) กลุ่มชุดดินที่ 4 
 เกิดจากตะกอนน้ าพาบริเวณท่ีต่ าในแอ่งท่ีราบน้ าท่วม สภาพพื้นท่ีราบเรียบ มีความลาดชัน 0-1 
เปอร์เซ็นต์ 

ชุดดินสรรพยา (Sapphaya : Sa) กลุ่มชุดดินที่ 21 
 เกิดจากตะกอนน้ าพา สภาพพื้นท่ีราบเรียบ มีความลาดชัน 0-1 เปอร์เซ็นต์ 

ชุดดินเชียงใหม่ (Sapphaya : Sa) กลุ่มชุดดินที่ 38 
 เกิดจากตะกอนน้ าพาบริเวณสันดินริมน้ า สภาพพื้นท่ีราบเรียบถึงเป็นลูกคล่ืนลอนลาดเล็กน้อย  
มีความลาดชัน 0-3 เปอร์เซ็นต์  
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