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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 
จังหวัดสุพรรณบุรี 

 
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 าข้อมูลเชิงพื้นท่ีและแผนท่ีแสดงความลาดชันของพื้นท่ีจังหวัดสระบุรี 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 าแนกความลาดชันของพื้นท่ีจังหวัดสุพรรณบุรี จากข้อมูลแบบจ าลอง
ระดับสูงเชิงเลข มาตราส่วน 1: 4,000 ด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ตามหลักเกณฑ์การจ าแนกความลาดชัน
ของพื้นท่ีเพื่อการพัฒนาท่ีดิน 

1.2.2 เพื่อจัดท าข้อมูลเชิงพื้นท่ีและแผนท่ีแสดงความลาดชันของพื้นท่ีจังหวัดสุพรรณบุรี ด้วยระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร์ พร้อมจัดท ารายงานโครงการจัดท าแผนท่ีแสดงความลาดชันของพื้นท่ีเพื่อการพัฒนาท่ีดิน 
จังหวัดสุพรรณบุรี 
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1.3 ประโยชน์ที่จะได้รับ  

กรมพัฒนาท่ีดินและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ท้ังภาครัฐ เอกชน และประชาชน มีข้อมูลเชิงพื้นท่ีและ
แผนท่ีแสดงความลาดชันของพื้นท่ีจังหวัดสิงห์บุรี ในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ท่ีเป็นมาตรฐานเดียวกัน 
รวมท้ังรายงานโครงการจัดท าแผนท่ีแสดงความลาดชันของพื้นท่ีเพื่อการพัฒนาท่ีดินจังหวัดลพบุรี ส าหรับ
น าไปใช้ประโยชน์ในการด าเนินงานด้านการพัฒนาท่ีดิน ตามแผนงานโครงการต่าง ๆ หรือใช้เป็นข้อมูล
ประกอบการพิจารณาตัดสินใจ การวางแผนการด าเนินงาน ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม การพัฒนาพื้นท่ี การบริหารจัดการน้ า การป้องกันและบรรเทาภัยทางธรรมชาติ และการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้อง เหมาะสม ตามหลักวิชาการ
สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงของพื้นท่ี  

 
1.4 ข้อจ ากัดโครงการ 

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

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

1.4.3 ข้อมูลด้านสถิติของพื้นท่ีจังหวัดสุพรรณบุรีจ านวนเนื้อที่ความลาดชันของพื้นท่ี การใช้ท่ีดิน 
ขอบเขตการปกครอง และข้อมูลเชิงพื้นท่ีอื่น ๆ เป็นข้อมูลท่ีได้จากการวิเคราะห์และค านวณจากข้อมูล
สารสนเทศภูมิศาสตร์ แผนท่ี และ/หรือข้อมูลทางแผนท่ี ท่ีเกี่ยวข้อง ด้วยโปรแกรมสารสนเทศภูมิศาสตร์  

1.4.4 ช้ันข้อมูลความลาดชัน เป็นข้อมูลท่ีได้จากการวิเคราะห์ข้อมูลความสูงภูมิประเทศเชิง เลข 
มาตราส่วน 1: 4,000 ภายใต้โครงการจัดท าแผนท่ีเพื่อการบริหารทรัพยากรธรรมชาติและทรัพย์สินของกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ (โครงการ MOAC) ดังนั้นแผนท่ี รายงาน และข้อมูลความลาดชันของพื้นท่ีท่ีจัดท าขึ้นภายใต้
โครงการจัดท าแผนท่ีแสดงความลาดชันของพื้นท่ีเพื่อการพัฒนาท่ีดินนี้ จะมีความถูกต้องสอดคล้องกับสภาพพื้นท่ี
ท่ีเป็นอยู่ในช่วงเวลาของโครงการ MOAC (ระหว่างปี พ.ศ.2545-2549) 

1.4.5 การวิเคราะห์การเปล่ียนแปลงการใช้ท่ีดินและการเปล่ียนแปลงลักษณะทางกายภาพของพื้นท่ี
จังหวัดสุพรรณบุรีใช้วิธีการสังเคราะห์และเปรียบเทียบข้อมูลสภาพพื้นท่ีและการใช้ท่ีดินท่ีได้จากการอ่านแปล
ภาพถ่ายออร์โธสีเชิงเลข มาตราส่วน 1: 4,000 ซึ่งบันทึกภาพระหว่างปี พ.ศ.2545-2549 กับข้อมูลสภาพการใช้
ท่ีดิน ซึ่งส ารวจและจัดท าโดยกองนโยบายและแผนการใช้ท่ีดิน ร่วมกับข้อมูลการส ารวจในภูมิประเทศ 

1.4.6 ความถูกต้องเชิงพื้นท่ีของแผนท่ีและช้ันข้อมูลความลาดชันของพื้นท่ี จังหวัดสุพรรณบุรี
อ้างอิงตามมาตรฐานแผนท่ีของข้อมูลแบบจ าลองระดับสูงเชิงเลข มาตราส่วน 1: 4,000 ซึ่งเป็นฐานข้อมูลหลัก 
ในการวิเคราะห์และจ าแนกความลาดชันของพื้นท่ี ภายใต้โครงการจัดท าแผนที่แสดงความลาดชันของพื้นท่ี
เพื่อการพัฒนาท่ีดิน 
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1.5 สถานที่ด าเนินงาน 

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

1.5.2 จังหวัดสุพรรณบุรี 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 โปรแกรมสารสนเทศภูมิศาสตร์ และโปรแกรมประมวลผลภาพ 
 

1.8 ขั้นตอนการด าเนินงาน 
1.8.1 ศึกษาและรวบรวมแผนท่ี ข้อมูลทางแผนท่ีและข้อมูลพื้นฐานของจังหวัดสุพรรณบุรีดังนี้  

1) ข้อมูลพื้นฐานของจังหวัดสุพรรณบุรีส าหรับใช้เป็นข้อมูลประกอบการจัดท ารายงาน
โครงการจัดท าแผนท่ีแสดงความลาดชันของพื้นท่ีเพื่อการพัฒนาท่ีดินจังหวัดสุพรรณบุรี ได้แก่ 

1.1) ข้อมูลและแผนท่ีธรณีวิทยาจังหวัดสุพรรณบุรีมาตราส่วน 1: 250,000 จัดท าเมื่อ 
ปี พ.ศ.2557 โดยกรมทรัพยากรธรณี 

1.2) ข้อมูลสภาพภูมิอากาศจังหวัดสุพรรณบุรี  จากศูนย์ภูมิอากาศ ส านักพัฒนา
อุตุนิยมวิทยา กรมอุตุนิยมวิทยา 

1.3) ข้อมูลสภาพเศรษฐกิจและสังคม จากส านักงานคลังจังหวัด สุพรรณบุรีและ
ส านักงานสถิติแห่งชาติ 

1.4) ข้อมูลทรัพยากรธรรมชาติของจังหวัดสุพรรณบุรี ได้แก่ ข้อมูลทรัพยากรดิน ข้อมูล
ทรัพยากรน้ า และข้อมูลทรัพยากรป่าไม้ จากหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

2) แผนท่ีและข้อมูลภูมิสารสนเทศของจังหวัดสุพรรณบุรี ส าหรับใช้ในการวิเคราะห์
ความลาดชันและจัดท าแผนท่ีแสดงความลาดชันของพื้นท่ีจังหวัดสุพรรณบุรีได้แก่ 

2.1) แผนท่ีภูมิประเทศ มาตราส่วน 1: 50,000 ล าดับชุด L7018 ของกรมแผนท่ีทหาร 
ครอบคลุมพื้นท่ีจังหวัดสุพรรณบุรี 
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2.2) ข้อมูลขอบเขตการปกครองจังหวัดสุพรรณบุรีมาตราส่วน 1: 50,000 จัดท าและ
ปรับปรุงเมื่อปี พ.ศ.2556 โดยกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทย 

2.3) แผนท่ีสภาพการใช้ท่ีดินจังหวัดสุพรรณบุรี ปี พ.ศ.2559 มาตราส่วน 1: 25,000 
ส ารวจและจัดท าโดยกองนโยบายและแผนการใช้ท่ีดิน กรมพัฒนาท่ีดิน 

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

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

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

1.8.2 น าเข้าข้อมูลและจัดการข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ท่ีน ามาใช้ในการวิเคราะห์และจ าแนก
ความลาดชัน พร้อมท้ังจัดท าแผนท่ีแสดงความลาดชันของพื้นท่ีจังหวัดสุพรรณบุรี 

1) ตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลแบบจ าลองระดับสูงเชิงเลข ให้ถูกต้อง สมบูรณ์ ครบถ้วน
ด้วยโปรแกรมระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 

2) เช่ือมต่อ (Mosaic) ข้อมูลแบบจ าลองระดับสูงเชิงเลข ให้เป็นข้อมูลท่ีต่อเนื่องกันด้วย
โปรแกรมระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์  

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

1.8.3 วิเคราะห์และจ าแนกความลาดชันของพื้นท่ีจังหวัดสุพรรณบุรีด้วยโปรแกรมสารสนเทศ
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
ความลาดชันของพื้นท่ีจังหวัดสุพรรณบุรีโดยวิธีการซ้อนทับข้อมูลเชิงพื้นท่ี ด้วยโปรแกรมสารสนเทศภูมิศาสตร์  

1.8.6 ส ารวจและเก็บรวบรวมข้อมูลพื้นท่ีท่ีมีการเปล่ียนแปลงความลาดชันของพื้นท่ีไปจากเดิม 
1.8.7 จัดท าและปรับปรุงข้อมูลความลาดชันของพื้นท่ีให้สอดคล้องกับสภาพพื้นท่ีในปัจจุบัน 
1.8.8 จัดท าแผนท่ีและรายงานโครงการจัดท าแผนท่ีแสดงความลาดชันของพื้นท่ีเพื่อการพัฒนาท่ีดิน

จังหวัดสุพรรณบุรี  
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1.9 หน่วยงานที่จัดท าข้อมูล 

กลุ่มจัดการและบริการแผนท่ีและข้อมูลทางแผนท่ี 
ส านักเทคโนโลยีการส ารวจและท าแผนท่ี  
กรมพัฒนาท่ีดิน 

 



บทท่ี 2 
 

ข้อมูลพ้ืนฐานจังหวัดสุพรรณบุรี 
 

2.1 ประวัติความเป็นมา  
จังหวัดสุพรรณบุรี เป็นเมืองท่ีมีประวัติศาสตร์ยาวนานจากการค้นคว้าเรื่องราวทางประวัติศาสตร์

และหลักฐานทางโบราณคดี พบว่าเมืองสุพรรณบุรีเป็นแหล่งท่ีอยู่ของคนก่อนประวัติศาสตร์ต้ังแต่ยุคหินใหม่
ตอนกลางประมาณ 3,800 ปี ถึง 2,700 ปี จนถึงยุคโลหะต้ังแต่ยุคส าริดและยุคเหล็ก ประมาณ 2,500 ปี 
ต่อเนื่องเรื่อยมาจนถึงยุคสุวรรณภูมิ ฟูนัน อมรวดี ทวารวดี ลพบุรี อู่ทอง อยุธยา และรัตนโกสินทร์  จาก
หลักฐานทางโบราณคดีท่ีได้จารึกไว้ในพงศาวดารเหนือ เมืองสุพรรณบุรีได้เริ่มต้นพัฒนามาเป็นเมืองแรกเริ่ม
ในสมัยทวารวดี มีช่ือเรียกว่า “เมืองทวารวดีศรีสุพรรณภูมิ” หรือ “พันธุมบุรี” โดยมีศูนย์กลางอยู่ท่ีเมืองอู่ทอง 
ต่อมาภายหลังจากท่ีเมืองอู่ทองกลายเป็นเมืองร้างเมื่อประมาณพุทธศตวรรษที่ 16 เนื่องจากกระแสน้ าในแม่น้ า
จระเข้สามพันเปล่ียนทางเดินและเกิดอหิวาตกโรคระบาดขึ้น จึงได้ย้ายไปต้ังเมืองใหม่บริเวณสองฟากของแม่น้ า 
ท่าจีนซึ่งมีสภาพเป็นเมืองอกแตก คือมีแม่น้ าท่าจีนอยู่กลางเมืองไหลผ่านจากเหนือลงใต้ ต่อมาปลายพุทธศตวรรษ
ท่ี 18 ถึงต้นพุทธศตวรรษท่ี 19 ได้ปรากฏช่ือ “เมืองสุพรรณภูมิ” ในศิลาจารึกพ่อขุนรามค าแหงมหาราช 
ซึ่งเข้าใจว่าเป็นเมืองพันธุมบุรี เมื่อกรุงศรีอยุธยาสถาปนาเป็นราชธานีสมัยสมเด็จพระรามาธิบดีท่ี 1 (พระเจ้าอู่ทอง) 
ได้ยกฐานะเมืองสุพรรณภูมิเป็นเมืองลูกหลวงและเมืองหน้าด่านด้านตะวันตกท่ีมีความส าคัญในการศึกสงคราม 
สืบต่อมาจนถึงสมัยสมเด็จพระบรมราชาธิราชท่ี 1 หรือขุนหลวงพ่องั่ว เมืองนี้จึงเรียกช่ือว่า “เมืองสุพรรณบุรี” 
ต่อมาในสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถทรงยกเลิกเมืองลูกหลวงและลดฐานะเมืองสุพรรณบุรีเป็นหัวเมือง
ช้ันใน จนถึงตอนต้นกรุงรัตนโกสินทร์ได้มีการย้ายเมืองสุพรรณบุรีมาต้ังอยู่ทางฝ่ังตะวันตกของแม่น้ าท่าจีน และ
ได้ปรับปรุงเมืองโดยไม่ได้ท าเป็นเมืองป้อม ไม่มีค่าย คู และหอรบ เหมือนอย่างเมืองสุพรรณบุรีเก่า ภายหลัง
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงปฏิรูปการปกครองแผ่นดินเป็นแบบเทศาภิบาล โดยเมือง
สุพรรณบุรีอยู่ในเขตมณฑลนครชัยศรี จนกระท่ังในปี พ.ศ.2456 มีการเปล่ียนช่ือเป็นจังหวัดสุพรรณบุรี  

ค าขวัญประจ าจังหวัด คือ “สุพรรณบุรี เมืองยุทธหัตถี วรรณคดีขึ้นช่ือ เล่ืองลือพระเครื่อง รุ่งเรือง
เกษตรกรรม สูงล้ าประวัติศาสตร์ แหล่งปราชญ์ศิลปิน ภาษาถิ่นชวนฟัง” 
 

2.2 ลกัษณะทางภูมิศาสตร์  
2.2.1 ท่ีต้ังและอาณาเขต จังหวัดสุพรรณบุรีมีท่ีต้ังทางภูมิศาสตร์อยู่ภาคกลางของประเทศไทย 

ตามการแบ่งภูมิภาคอย่างเป็นทางการของราชบัณฑิตยสถานโดยใช้เกณฑ์ด้านภูมิศาสตร์ ซึ่ง จากการค านวณ
เนื้อท่ีด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ พบว่าจังหวัดสุพรรณบุรี มีเนื้อท่ี 5,410.72 ตารางกิโลเมตร หรือ 
3,381,700 ไร่ ต้ังอยู่ระหว่าง พิกัดเหนือ 1,554,610 เมตร ถึง 1,667,400 เมตร หรือ ละติจูด 14 องศา 03 
ลิปดา 39 พิลิปดา ถึง 15 องศา 04 ลิปดา 55 พิลิปดา และพิกัดตะวันออก 530,240 เมตร ถึง 638,110 เมตร 
หรือ ลองจิจูด 99 องศา 16 ลิปดา 52 พิลิปดา ถึง 100 องศา 16 ลิปดา 52 พิลิปดา โดยมีอาณาเขตติดต่อ
กับจังหวัดใกล้เคียง ดังนี้  
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ทิศเหนือ ติดต่อกับ อ าเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี 
อ าเภอเนินขาม อ าเภอหันคา และอ าเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท 

ทิศใต้ ติดต่อกับ อ าเภอบางเลน และอ าเภอก าแพงแสน จังหวัดนครปฐม 
อ าเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี 

ทิศตะวันออก ติดต่อกับ อ าเภอบางระจัน และอ าเภอค่ายบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี 
อ าเภอแสวงหา อ าเภอโพธิ์ทอง อ าเภอสามโก้ และ 
อ าเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง 
อ าเภอผักไห่ อ าเภอบางซ้าย และอ าเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

ทิศตะวันตก ติดต่อกับ อ าเภอพนมทวน อ าเภอห้วยกระเจา อ าเภอเลาขวัญ 
อ าเภอหนองปรือ และอ าเภอศรีสวัสด์ิ จังหวัดกาญจนบุรี 
 

 
ภาพประกอบท่ี 2-1  แผนท่ีภูมิประเทศแสดงท่ีต้ังและอาณาเขตจังหวัดสุพรรณบุรี (กรมการปกครอง, 2556) 



8 

2.2.2 สภาพภูมิประเทศจังหวัดสุพรรณบุรี โดยท่ัวไปประกอบไปด้วยพื้นท่ี 4 ลักษณะ คือ 
1) พื้นท่ีภูเขาทางด้านตะวันตกของจังหวัด ซึ่งต่อเนื่องอยู่ในแนวเทือกเขาตะวันตกของประเทศ 2) พื้นท่ีลาดเชิงเขา 
เป็นพื้นท่ีบริเวณรอยต่อระหว่างภูเขากับท่ีราบลุ่ม ทางตอนเหนือ ตอนกลาง ตะวันออกเฉียงเหนือ และ  
ตะวันตกเฉียงใต้ของจังหวัด มีความลาดเอียงไปทางตะวันออก 3) ท่ีราบน้ าท่วมถึง อยู่ทางด้านตะวันออกเฉียงใต้ 
ของจังหวัด เป็นพื้นท่ีราบลุ่มสองฟากฝ่ังแม่น้ าท่าจีน และ 4) พื้นท่ีแบบเนินเขาเต้ีย ๆ และเขาโดด กระจายตัว
อยู่บางบริเวณ โดยในพื้นท่ีบริเวณขอบแอ่งซึ่งเป็นท่ีสูงทางตะวันตกมีท้ังหินแข็งและตะกอนท่ียังไม่แข็งตัว 

 

 
ภาพประกอบท่ี 2-2  สภาพภูมิประเทศจังหวัดสุพรรณบุรี 
 

2.2.3 ลักษณะทางธรณีวิทยาพื้นท่ีจังหวัดสุพรรณบุรี ประกอบด้วยโครงสร้างขนาดใหญ่ของหิน 
เช่น ช้ันหินโค้งรูปประทุนและช้ันหินโค้งรูปประทุนหงายซึ่งไม่ปรากฏชัดเจนในพื้นท่ี แต่การท่ีช้ันหินมีการเอียงตัว
น่าจะเกิดจากรอยเล่ือนและการแทรกดันของหินแกรนิต ดังนั้นช้ันหินจึงเอียงตัวอย่างกระจัดกระจายไม่เป็น
ระบบมีท้ังชนิดมุมสูงและมุมต่ าปะปนกัน โดยรอยเล่ือนท่ีเด่นชัดในบริเวณนี้มี 2 แนว คือ 1) แนวทิศ
ตะวันออกเฉียงเหนือ-ตะวันตกเฉียงใต้ และ 2) แนวทิศตะวันตกเฉียงเหนือ-ตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งมีแนวเกือบ
เหนือ-ใต้ น้อยมาก มักปรากฏรอยเล่ือนขนาดเล็กโดยท่ัวไปในช้ันหินยุคต่าง ๆ โดยมีล าดับช้ันหินดังนี้  หินแปร
ยุคแคมเบรียน-ออร์โดวิเชียน (อายุประมาณ 570-438 ล้านปี) หินตะกอนและหินแปรยุคออร์โดวิเชียน (อายุ
ประมาณ 505-438 ล้านปี) หินยุคไซลูเรียน-ดีโวเนียน (อายุประมาณ 438-360 ล้านปี) หินตะกอนยุคเพอร์เมียน 
(อายุประมาณ 256-245ล้านปี) หินตะกอนยุคไทรแอสซิก (อายุประมาณ 245-210 ล้าน) หินอัคนีแทรกซอน
ยุคไทรแอสซิก ส่วนพื้นท่ีท่ีราบลุ่มส่วนใหญ่ถูกปกคลุมด้วยตะกอนยุคควอเทอร์นารี (อายุประมาณ 1.6-0.01 ล้านป)ี  

2.2.4 สภาพภูมิอากาศ จากข้อมูลสภาพอากาศจังหวัดสุพรรณบุรี ของศูนย์ภูมิอากาศ ส านักพัฒนา
อุตุนิยมวิทยา กรมอุตุนิยมวิทยา ซึ่งได้รวบรวมสถิติข้อมูลภูมิอากาศต้ังแต่ ปี พ.ศ.2494-2559 และจัดท าไว้เมื่อ
เดือนมิถุนายน 2560 พบว่า สภาพภูมิอากาศของจังหวัดขึ้นอยู่กับอิทธิพลของลมมรสุมท่ีพัดประจ าฤดูกาล 2 ชนิด  
คือ 1) ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งจะพัดเข้ามาปกคลุมประเทศไทยในช่วงฤดูหนาวและน าความหนาวเย็น 
มาสู่จังหวัด และ 2) ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ซึ่งจะพัดเข้ามาปกคลุมในช่วงฤดูฝนท าให้มีฝนตก 
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1) ฤดูกาล พิจารณาตามลักษณะลมฟ้าอากาศของประเทศไทย จังหวัดสุพรรณบุรีแบ่ง
ฤดูกาลออกเป็น 3 ฤดู ดังนี้ 

1.1) ฤดูร้อน เริ่มต้ังแต่ กลางเดือนกุมภาพันธ์ถึงกลางเดือนพฤษภาคม ระยะนี้จะมี
หย่อมความกดอากาศต่ าเนื่องจากความร้อนปกคลุมประเทศไทยตอนบน ท าให้มีอากาศร้อนอบอ้าวท่ัวไป 
โดยเฉพาะในเดือนเมษายน แต่บางปีท่ีอากาศร้อนจัดท่ีสุดอยู่ในเดือนพฤษภาคม 

1.2) ฤดูฝน เริ่มต้ังแต่ กลางเดือนพฤษภาคมถึงกลางเดือนตุลาคม เป็นช่วงท่ีลมมรสุม
ตะวันตกเฉียงใต้พักปกคลุมประเทศไทย ท าให้มีฝนตกชุกขึ้นต้ังแต่กลางเดือนพฤษภาคมเป็นต้นมาถึงเดือน
กันยายนเป็นเดือนท่ีมีฝนตกชุกมากท่ีสุดในรอบปี 

1.3) ฤดูหนาว เริ่มต้ังแต่ กลางเดือนตุลาคมถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์ ซึ่งเป็นฤดูลมมรสุม
ตะวันออกเฉียงเหนือพัดผ่าน แต่เนื่องจากจังหวัดสุพรรณบุรีอยู่ในภาคกลางอิทธิพลของบริเวณความกดอากาศสูง
จากประเทศจีนท่ีแผ่ลงมาปกคลุมในช่วงฤดูหนาวจะช้ากว่าภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยเริ่ มมี
อากาศหนาวประมาณกลางเดือนพฤศจิกายนเป็นต้นไป 

2) อุณหภูมิ จังหวัดสุพรรณบุรีมีพื้นท่ีส่วนใหญ่เป็นท่ีราบลุ่ม มีแม่น้ า ล าคลอง หนอง และบึง
โดยท่ัวไป โดยมีภูเขาเต้ีย ๆ อยู่บ้างเป็นบางส่วนทางตอนเหนือ จึงมีอุณหภูมิค่อนข้างสูงและมีอากาศร้อนอบอ้าว
ในฤดูร้อน ส่วนในฤดูหนาวไม่หนาวมากนัก มีอุณหภูมิเฉล่ียท้ังปี 28.1 องศาเซลเซียส วัดอุณหภูมิต่ าท่ีสุดได้ 7.5 
องศาเซลเซียส ส่วนอุณหภูมิสูงท่ีสุดวัดได้ 42.6 องศา 

3) ปริมาณฝน จากข้อมูลปริมาณฝนเฉล่ียของสถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดสุพรรณบุรี 
ระหว่าง ปี พ.ศ. 2550-2558 พบว่า มีปริมาณฝนเฉล่ีย รอบ 9 ปี ประมาณ 930 มิลลิเมตร โดยมีจ านวนวันฝน
ตกเฉล่ีย ประมาณ 102 วัน/ปี  
 
2.3 สภาพเศรษฐกิจและสังคม  

2.3.1 การปกครอง จังหวัดสุพรรณบุรี แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 10 อ าเภอ 110 ต าบล 
1,008 หมู่บ้าน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วย องค์การบริหารส่วนจังหวัด 1 แห่ง เทศบาลเมือง 2 แห่ง 
เทศบาลต าบล 39 แห่ง และองค์การบริหารส่วนต าบล 85 แห่ง 

2.3.2 ประชากรและอาชีพ จากข้อมูลสถิติของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ณ วันท่ี 31 
ธันวาคม พ.ศ.2560 พบว่า จังหวัดสุพรรณบุรีมีจ านวนประชากรท้ังหมด 852,003 คน โดยเป็นประชากรชาย 
412,089 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 48.37 ของจ านวนประชากรท้ังหมด ประชากรหญิง 439,914 คน หรือคิดเป็น
ร้อยละ 51.63 ของจ านวนประชากรท้ังหมด โดยประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม และการเล้ียงสัตว์ 
พืชเศรษฐกิจท่ีส าคัญ ประกอบด้วย ข้าว และอ้อย  

2.3.3 สภาพท่ัวไปด้านเศรษฐกิจ จากข้อมูลของส านักงานคลังจังหวัดสุพรรณบุรี  พบว่า 
ผลิตภัณฑ์มวลรวม (Gross Provincial Products : GPP) ของจังหวัดสุพรรณบุรี ปี พ.ศ.2557 มีมูลค่า 77,667 
ล้านบาท มีสัดส่วนสาขาการผลิต แยกเป็นภาคการเกษตร 21,045 ล้านบาท นอกภาคการเกษตร 56,622 ล้านบาท 
รายได้เฉล่ียต่อหัว 90,458 บาท/คน/ปี  
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2.4 ทรัพยากรธรรมชาติ  
2.4.1 ทรัพยากรดิน จากการศึกษาการจ าแนกดินท่ัวประเทศไทย มาตราส่วน 1 : 50 ,000     

ของกรมพัฒนาท่ีดิน ซึ่งจ าแนกตามลักษณะ สมบัติ และศักยภาพในการเพาะปลูกของดิน รวมถึงการจัดการดิน 
ท่ีคล้ายคลึงกันรวมไว้เป็นกลุ่มเดียวกัน พบว่า จ าแนกดินได้ 62 กลุ่มชุดดิน โดยจังหวัดสุพรรณบุรี จ าแนกได้ 
22 กลุ่มชุดดิน ดังภาคผนวกท่ี 2 ต่อมากองส ารวจดินและวิจัยทรัพยากรดิน ได้ท าการส ารวจ จ าแนกดิน และ
จัดท าแผนท่ีทรัพยากรดิน มาตราส่วน 1: 25,000 โดยมีหน่วยแผนท่ีอยู่ในระดับชุดดิน ซึ่งจากการศึกษาแผนท่ี
ชุดดินและรายงานการส ารวจทรัพยากรดินจังหวัดสุพรรณบุรีข้อมูลระดับชุดดิน พบว่า จังหวัดสุพรรณบุรี 
จ าแนกได้ 42 ชุดดิน ได้แก่ ชุดดินอยุธยา ชุดดินบางเลน ชุดดินบ้านหมี่ ชุดดินบางเขน ชุดดินเชียงคาน ชุดดิน
ชัยนาท ชุดดินเดิมบาง ชุดดินโคกกระเทียม ชุดดินมโนรมณ์ ชุดดินนครปฐม ชุดดินสรรพยา ชุดดินสระบุรี    
ชุดดินเสนา ชุดดินสิงห์บุรี ชุดดินเชียงใหม่ ชุดดินจันทึก ชุดดินดอนเจดีย์ ชุดดินดงยางเอน ชุดดินกลางดง ชุดดิน
หินซ้อน ชุดดินเขาพลอง ชุดดินก าแพงแสน ชุดดินเลาขวัญ ชุดดินลพบุรี ชุดดินล้ี ชุดดินลาดหญ้า หน่วยเชิงซ้อน
ของชุดดินลาดหญ้าและชุดดินท่ายาง ชุดดินมวกเหล็ก หน่วยเชิงซ้อนของชุดดินมวกเหล็กและท่ีดินหินพื้นโผล่ 
หน่วยเชิงซ้อนของชุดดินมวกเหล็กและชุดดินวังสะพุง ชุดดินแม่ริม ชุดดินปากช่อง ชุดดินปราณบุรี ชุดดิน
ไทรงาม ชุดดินทับเสลา ชุดดินตาคลี ชุดดินท่ายาง หน่วยเชิงซ้อนของชุดดินท่ายางและท่ีดินหินพื้นโผล่ ชุดดิน
วังไฮ ชุดดินวังสะพุง หน่วยเชิงซ้อนของชุดดินวังสะพุงและชุดดินวังไฮ และท่ีลาดชันเชิงซ้อน 

 

 
 
ภาพประกอบท่ี 2-3  แผนท่ีชุดดินจังหวัดสุพรรณบุรี (กองส ารวจดินและวิจัยทรัพยากรดิน, 2559) 
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2.4.2 ทรัพยากรน้ า จังหวัดสุพรรณบุรี มีแม่น้ าสายหลักท่ีส าคัญ 2 สาย คือ 1) แม่น้ าท่าจีนหรือ
แม่น้ าสุพรรณบุรี แยกจากแม่น้ าเจ้าพระยาท่ีอ าเภอเมือง จังหวัดชัยนาท ไหลลงทิศใต้เข้าสู่จังหวัดสุพรรณบุรี 
ท่ีอ าเภอเดิมบางนางบวชแล้วไหลผ่านอ าเภอสามชุก อ าเภอศรีประจันต์ อ าเภอเมือง อ าเภอบางปลาม้า และ
อ าเภอสองพี่น้อง ปลายน้ าของแม่น้ าสายนี้จะไหลลงสู่อ่าวไทยท่ีจังหวัดสมุทรสาคร 2) ห้วยกระเสียว เป็นสาขา
ท่ีส าคัญของแม่น้ าสุพรรณบุรี เกิดจากล าน้ าต่าง ๆ ท่ีไหลมาจากทางใต้ อ าเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี และเขาพุก า 
รวมท้ังเขาพระทุ่งดินด าตอนใต้ลงมา ทางน้ าเหล่านี้จะไหลมารวมกันท่ีด้านตะวันตกของอ าเภอด่านช้าง 
กลายเป็นห้วยกระเสียวแล้วไหลมาทางตะวันออกผ่านท่ีราบสูงลงสู่แม่น้ าสุพรรณบุรี ท่ีอ าเภอสามชุก เป็นล าน้ า
ท่ีมีน้ าไหลตลอดปี 

2.4.3 ทรัพยากรป่าไม้ จากการศึกษาข้อมูลสภาพพื้นท่ีป่าไม้ของประเทศไทย ปี พ.ศ.2559-2560 
ของส านักจัดการท่ีดินป่าไม้ กรมป่าไม้ พบว่าจังหวัดสุพรรณบุรี มีพื้นท่ีป่าไม้ 393,926.37 ไร่ หรือร้อยละ 
11.65 ของพื้นท่ีจังหวัด ชนิดป่าท่ีพบส่วนใหญ่ ได้แก่ ป่าเบญจพรรณ และป่าเต็งรัง ส่วนการแบ่งเขตพื้นท่ี
ประกาศทางราชการก าหนดขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ ตามกฎหมายและมติคณะรัฐมนตรี ได้แก่ วนอุทยาน          
มีจ านวน 2 แห่ง เขตห้ามล่าสัตว์ป่า 1 แห่ง และป่าสงวนแห่งชาติ มีจ านวน 7 แห่ง 
 
2.5 สภาพการใช้ที่ดิน 

จากการศึกษาข้อมูลแผนท่ีสภาพการใช้ท่ีดินจังหวัดสุพรรณบุรี มาตราส่วน 1: 25,000 และการค านวณ
เนื้อที่ด้วยโปรแกรมสารสนเทศภูมิศาสตร์ จากชั้นข้อมูลการใช้ที่ดินปี พ.ศ.2559 ซึ่งส ารวจและจัดท าโดย
กองนโยบายและแผนการใช้ท่ีดิน กรมพัฒนาท่ีดิน โดยอ้างอิงขอบเขตจังหวัดสุพรรณบุรี จากช้ันข้อมูลขอบเขต
การปกครองของกรมการปกครองปี พ.ศ.2556 พบว่าจังหวัดสุพรรณบุรี มีการใช้ท่ีดิน 5 ประเภท โดยมีการใช้
ท่ีดินประเภทพื้นท่ีเกษตรกรรม มากท่ีสุด มีเนื้อท่ี 2,512,188 ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 74.29 ของพื้นท่ีจังหวัด 
รองลงมาเป็นพื้นท่ีป่าไม้ มีเนื้อท่ี 406,531 ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 12.03 ของพื้นที่จังหวัด พื้นที่ชุมชนและ
ส่ิงปลูกสร้าง มีเนื้อท่ี 279,456 ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 8.26 ของพื้นท่ีจังหวัด พื้นที่แหล่งน้ า มีเนื้อท่ี 116,744 ไร่ 
หรือคิดเป็นร้อยละ 3.45 ของพื้นท่ีจังหวัด และพื้นท่ีเบ็ดเตล็ด มีเนื้อที่ 66,781 ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 1.97 
ของพื้นท่ีจังหวัด ตามล าดับ ดังตารางท่ี 2-1  
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ตารางท่ี 2-1  ประเภทการใช้ท่ีดิน (Land Use Classification) จังหวัดสุพรรณบุรี ปี พ.ศ.2559 
 

 

สัญลักษณ์ ประเภทการใช้ที่ดิน 
เนื้อที ่

ตารางกิโลเมตร ไร่ ร้อยละ 

U พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง 447.13 279,456 8.26 

A พื้นที่เกษตรกรรม 4,019.50 2,512,188 74.29 

A1 นาข้าว 2,240.54 1,400,338 41.41 

A2 พืชไร ่ 1,342.41 839,006 24.81 

A3 ไม้ยืนต้น 84.60 52,875 1.56 

A4 ไม้ผล 132.36 82,725 2.45 

A5 พืชสวน 37.69 23,556 0.70 

A7 ทุ่งหญ้าเล้ียงสัตว์และโรงเรือนเล้ียงสัตว์ 56.15 35,094 1.04 

A8 พืชน้ า 9.43 5,894 0.17 

A9 สถานท่ีเพาะเล้ียงสัตว์น้ า 116.32 72,700 2.15 

F พื้นที่ป่าไม้ 650.45 406,531 12.03 

W พื้นที่แหล่งน้้า 186.79 116,744 3.45 

M พื้นที่เบ็ดเตล็ด 106.85 66,781 1.97 

เนื้อที่รวม 5,410.72 3,381,700 100.00 
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ภาพประกอบท่ี 2-4  แผนท่ีสภาพการใช้ท่ีดิน จังหวัดสุพรรณบุรี ปี พ.ศ.2559 กรมพัฒนาท่ีดิน 
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2.5.1 พื้นท่ีชุมชนและส่ิงปลูกสร้าง มีเนื้อท่ี 447.13 ตารางกิโลเมตร หรือ 279,456 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 
8.26 ของพื้นท่ีจังหวัด ประกอบด้วย ตัวเมือง ย่านการค้า หมู่บ้านจัดสรร หมู่บ้านบนพื้นราบ สถานท่ีราชการ 
สถาบันต่าง ๆ สถานท่ีพักผ่อนหย่อนใจ รีสอร์ท และโรงแรม  

 

 
ภาพประกอบท่ี 2-5  พื้นท่ีชุมชนและส่ิงปลูกสร้าง ต าบลท่าพี่เล้ียง อ าเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี 
 

2.5.2 พื้นท่ีเกษตรกรรม มีเนื้อท่ี 4,019.50 ตารางกิโลเมตร หรือ 2,512,188 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 
74.29 ของพื้นท่ีจังหวัด ประกอบด้วย นาข้าว พืชไร่ เช่น ข้าวโพด อ้อย และมันส าปะหลัง ไม้ยืนต้น  เช่น 
ยางพารา และปาล์มน้ ามัน ไม้ผล เช่น เงาะ มังคุด และทุเรียน ทุ่งหญ้าเล้ียงสัตว์เช่น โค และม้า โรงเรือนเล้ียงสัตว์ 
เช่น สัตว์ปีก และสุกร  

 

 
ภาพประกอบท่ี 2-6  พื้นท่ีเกษตรกรรม ต าบลแจงงาม อ าเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี 
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2.5.3 พื้นที่ป่าไม้ มีเนื้อที่ 650.45 ตารางกิโลเมตร หรือ 406,531 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 12.03 
ของพื้นท่ีจังหวัด ประกอบด้วย ป่าไม่ผลัดใบรอสภาพฟื้นฟู ป่าไม่ผลัดใบสมบูรณ์ ป่าผลัดใบสมบูรณ์ ป่าผลัดใบ
รอสภาพฟื้นฟู ป่าปลูกรอสภาพฟื้นฟู และป่าปลูกสมบูรณ์  
 

 
ภาพประกอบท่ี 2-7  พื้นท่ีป่าไม้ ต าบลห้วยขมิ้น อ าเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี 
 

2.5.4 พื้นท่ีแหล่งน้ า มีเนื้อท่ี 186.79 ตารางกิโลเมตร หรือ 116,744  ไร่ คิดเป็นร้อยละ 3.45 
ของพื้นท่ีจังหวัด ประกอบด้วย แม่น้ า ล าคลอง หนอง บึง อ่างเก็บน้ า บ่อน้ าในไร่นา และคลองชลประทาน   
 

 
ภาพประกอบท่ี 2-8  พื้นท่ีแหล่งน้ า ต าบลสามชุก อ าเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี 
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2.5.5 พื้นท่ีเบ็ดเตล็ด มีเนื้อท่ี 106.85 ตารางกิโลเมตร หรือ 66,781 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 1.97   
ของพื้นท่ีจังหวัด ประกอบด้วย ทุ่งหญ้าธรรมชาติ ทุ่งหญ้าสลับไม้พุ่ม/ไม้ละเมาะ พื้นท่ีลุ่ม เหมืองเก่า บ่อดิน บ่อขุดเก่า 
เหมืองแร่ บ่อลูกรัง ท่ีหินโผล่ พื้นท่ีขุดเจาะน้ ามัน พื้นท่ีถม และท่ีท้ิงขยะ  
 

 
 
ภาพประกอบท่ี 2-9  พื้นท่ีเหมืองเก่า ต าบลอู่ทอง อ าเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี 



 

บทท่ี 3 
 

การวิเคราะห์และจ าแนกความลาดชันของพ้ืนท่ีจังหวัดสุพรรณบุร ี
 

3.1 ผลการวิเคราะห์และจ าแนกความลาดชันของพื้นที่ 
ผลการวิเคราะห์และจ าแนกความลาดชันของพื้นท่ีจังหวัดสุพรรณบุรี จากข้อมูลแบบจ าลอง

ระดับสูงเชิงเลข (Digital Elevation Model: DEM) มาตราส่วน 1: 4,000 ด้วยโปรแกรมสารสนเทศภูมิศาสตร์ 
ตามหลักเกณฑ์การจ าแนกและจัดช้ันความลาดชันเพื่อการพัฒนาท่ีดิน พบว่า พื้นท่ีจังหวัดสุพรรณบุรีวิเคราะห์
และจ าแนกความลาดชันของพื้นท่ีได้ 7 ระดับความลาดชัน โดยมีระดับความลาดชัน A ความลาดชันของพื้นท่ี 
0-2 เปอร์เซ็นต์ มากท่ีสุด คิดเป็นเนื้อท่ี 2,459,606 ไร่ หรือร้อยละ 72.73 ของพื้นท่ีจังหวัด รองลงมา ได้แก่ 
ระดับความลาดชัน B ความลาดชันของพื้นท่ี 2-5 เปอร์เซ็นต์ คิดเป็นเนื้อที่ 318 ,463 ไร่ หรือร้อยละ 9.42 
ของพื้นท่ีจังหวัด ระดับความลาดชัน C ความลาดชันของพื้นท่ี 5-12 เปอร์เซ็นต์ คิดเป็นเนื้อท่ี 181,900 ไร่ 
หรือร้อยละ 5.38 ของพื้นท่ีจังหวัด ระดับความลาดชัน E ความลาดชันของพื้นท่ี 20-35 เปอร์เซ็นต์ คิดเป็นเนื้อท่ี 
129,518 ไร่ หรือร้อยละ 3.83 ของพื้นท่ีจังหวัด ระดับความลาดชัน F ความลาดชันของพื้นที่ 35-50 เปอร์เซ็นต์ 
คิดเป็นเนื้อที่ 124,713 ไร่ หรือร้อยละ 3.69 ระดับความลาดชัน G ความลาดชันของพื้นท่ี มากกว่า 50 เปอร์เซ็นต์ 
คิดเป็นเนื้อที่ 93,500 ไร่ หรือร้อยละ 2.76 ของพื้นที่จังหวัด และระดับความลาดชัน D ความลาดชัน      
ของพื้นท่ี 12-20 เปอร์เซ็นต์ คิดเป็นเนื้อท่ี 74,000 ไร่ หรือร้อยละ 2.19 ของพื้นท่ีจังหวัด ตามล าดับ ดังตารางท่ี 3-1  

 
ตารางท่ี 3-1 ผลการวิเคราะห์และจ าแนกความลาดชันของพื้นท่ีจังหวัดสุพรรณบุรี 
 

ความลาดชันของพื้นที่ เนื้อที ่ ร้อยละ 
ของพื้นที่จังหวัด ระดับความลาดชัน เปอร์เซ็นต์ ตารางกิโลเมตร ไร่ 

1 A 0 - 2 3,935.37 2,459,606 72.73 

2 B 2 - 5 509.54 318,463 9.42 

3 C 5 - 12 291.04 181,900 5.38 

4 D 12 - 20 118.40 74,000 2.19 

5 E 20 - 35 207.23 129,518 3.83 

6 F 35 - 50 199.54 124,713 3.69 

7 G มากกว่า 50 149.60 93,500 2.76 

รวมเนื้อท่ี 5,410.72 3,381,700 100.00 
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ภาพประกอบท่ี 3-1  แผนท่ีแสดงความลาดชันของพื้นท่ีจังหวัดสุพรรณบุรี 
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3.1.1 ผลการวิเคราะห์และจ าแนกพื้นที่ความลาดชัน 0-2 เปอร์เซ็นต์  
จังหวัดสุพรรณบุร ีมีพื้นท่ีความลาดชัน 0-2 เปอร์เซ็นต์ คิดเป็นเนื้อท่ี 2,459,606 ไร่ หรือ

ร้อยละ 72.73 ของพื้นท่ีจังหวัด ลักษณะพื้นท่ีราบเรียบหรือค่อนข้างราบเรียบ การกระจายตัวของ
พื้นท่ีมีลักษณะต่อเนื่องจากพื้นท่ีตอนบนลงมายังพื้นท่ีตอนล่างของจังหวัด พบมากบริเวณพื้นท่ีพื้นท่ีราบ
หรือพื้นท่ีราบลุ่มสองฟากฝ่ังแม่น้ าท่าจีนด้านทิศตะวันออกของจังหวัด  

 

 
ภาพประกอบท่ี 3-2  พื้นท่ีความลาดชัน 0-2 เปอร์เซ็นต์ จังหวัดสุพรรณบุรี 
 

จากข้อมูลแผนท่ีสภาพการใช้ท่ีดินจังหวัดสุพรรณบุรี ปี พ.ศ.2559 และข้อมูลการส ารวจสภาพ 
ภูมิประเทศ พบว่า พื้นท่ีความลาดชัน 0-2 เปอร์เซ็นต์ ของจังหวัดสุพรรณบุรี มีการใช้ท่ีดินประเภทพื้นท่ี
เกษตรกรรม มากท่ีสุด คิดเป็นเนื้อที่ 2,142,162 ไร่ หรือร้อยละ 87.09 ของพื้นท่ี รองลงมาเป็นพื้นท่ีชุมชนและ
ส่ิงปลูกสร้าง คิดเป็นเนื้อท่ี 207,668 ไร่ หรือร้อยละ 8.44 ของพื้นท่ี พื้นท่ีแหล่งน้ า คิดเป็นเนื้อท่ี 71,375 ไร่ 
หรือร้อยละ 2.90 ของพื้นท่ี พื้นท่ีเบ็ดเตล็ด คิดเป็นเนื้อท่ี 37,338 ไร่ หรือร้อยละ 1.52 ของพื้นท่ี และพื้นท่ีป่าไม้ 
คิดเป็นเนื้อที่ 1,063 ไร่ หรือร้อยละ 0.05 ของพื้นท่ี ตามล าดับ ดังตารางท่ี 3-2  
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ตารางท่ี 3-2  ประเภทการใช้ท่ีดิน ปี พ.ศ.2559 บริเวณพื้นท่ีความลาดชัน 0-2 เปอร์เซ็นต์ 
 

ล าดับ ประเภทการใช้ที่ดิน สัญลักษณ์ 
เนื้อที ่

ตารางกิโลเมตร ไร่ ร้อยละ 

1 พื้นท่ีเกษตรกรรม A 3,427.46 2,142,162 87.09 

2 พื้นท่ีชุมชนและส่ิงปลูกสร้าง U 332.27 207,668 8.44 

3 พื้นท่ีแหล่งน้ า W 114.20 71,375 2.90 

4 พื้นท่ีเบ็ดเตล็ด M 59.74 37,338 1.52 

5 พื้นท่ีป่าไม้ F 1.70 1,063 0.05 

รวม 3,935.37 2,459,606 100.00 

 
 

 
 
ภาพประกอบท่ี 3-3  พื้นท่ีนาข้าว บริเวณความลาดชัน 0-2 เปอร์เซ็นต์  
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3.1.2 ผลการวิเคราะห์และจ าแนกพื้นที่ความลาดชัน 2-5 เปอร์เซ็นต์  
จังหวัดสุพรรณบุรี มีพื้นท่ีความลาดชัน 2-5 เปอร์เซ็นต์ คิดเป็นเนื้อท่ี 318,463 ไร่ หรือ

ร้อยละ 9.42 ของพื้นท่ีจังหวัด ลักษณะพื้นท่ีเป็นลูกคล่ืนลอนลาดเล็กน้อย มีความลาดชันน้อยมาก การกระจาย
ตัวของพื้นท่ีมีอยู่ท่ัวไปของพื้นท่ีจังหวัด เป็นลักษณะต่อเนื่องตามแนวทิศทางการไหลของน้ าจากพื้นท่ีตอนบน
ลงมายังพื้นท่ีตอนล่างของจังหวัด  
 

 
ภาพประกอบท่ี 3-4  พื้นท่ีความลาดชัน 2-5 เปอร์เซ็นต์ จังหวัดสุพรรณบุรี 
 

จากข้อมูลแผนท่ีสภาพการใช้ท่ีดินจังหวัดสุพรรณบุรี ปี พ.ศ.2559 และข้อมูลการส ารวจสภาพ 
ภูมิประเทศ พบว่า พื้นท่ีความลาดชัน 2-5 เปอร์เซ็นต์ ของจังหวัดสุพรรณบุรี มีการใช้ท่ีดินประเภทพื้นท่ี
เกษตรกรรม มากท่ีสุด คิดเป็นเนื้อท่ี 229,600 ไร่ หรือร้อยละ 72.10 ของพื้นท่ี รองลงมาเป็นพื้นท่ีชุมชนและ     
ส่ิงปลูกสร้าง คิดเป็นเนื้อท่ี 50,225 ไร่ หรือร้อยละ 15.77 ของพื้นท่ี พื้นท่ีแหล่งน้ า คิดเป็นเนื้อท่ี 18,938 ไร่ 
หรือร้อยละ 5.95 ของพื้นท่ี พื้นท่ีเบ็ดเตล็ด คิดเป็นเนื้อท่ี 12,531 ไร่ หรือร้อยละ 3.93 ของพื้นท่ี และพื้นท่ีป่าไม้ 
คิดเป็นเนื้อที่ 7,169 ไร่ หรือร้อยละ 2.25 ของพื้นท่ี ตามล าดับ ดังตารางท่ี 3-3  
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ตารางท่ี 3-3  ประเภทการใช้ท่ีดิน ปี พ.ศ.2559 บริเวณพื้นท่ีความลาดชัน 2-5 เปอร์เซ็นต์ 
 

ล าดับ ประเภทการใช้ที่ดิน สัญลักษณ์ 
เนื้อที ่

ตารางกิโลเมตร ไร่ ร้อยละ 

1 พื้นท่ีเกษตรกรรม A 367.36 229,600 72.10 

2 พื้นท่ีชุมชนและส่ิงปลูกสร้าง U 80.36 50,225 15.77 

3 พื้นท่ีแหล่งน้ า W 30.30 18,938 5.95 

4 พื้นท่ีเบ็ดเตล็ด M 20.05 12,531 3.93 

5 พื้นท่ีป่าไม้ F 11.47 7,169 2.25 

รวม 509.54 318,463 100.00 

 
 

 
 
ภาพประกอบท่ี 3-5  พื้นท่ีปลูกอ้อย บริเวณความลาดชัน 2-5 เปอร์เซ็นต์  
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3.1.3 ผลการวิเคราะห์และจ าแนกพื้นที่ความลาดชัน 5-12 เปอร์เซ็นต์  
จังหวัดสุพรรณบุรี มีพื้นท่ีความลาดชัน 5-12 เปอร์เซ็นต์ คิดเป็นเนื้อท่ี 181,900 ไร่ หรือ

ร้อยละ 5.38 ของพื้นท่ีจังหวัด ลักษณะพื้นท่ีเป็นลูกคล่ืนลอนลาด มีความลาดชันเล็กน้อย การกระจายตัวของ
พื้นท่ีมีอยู่ท่ัวไปท้ังจังหวัด เป็นลักษณะต่อเนื่องตามแนวเส้นทางน้ าและภูเขา หรือตามแนวเส้นทางคมนาคม 
ไหล่ทาง และแนวคันดิน ท่ีมีการยกระดับจากพื้นผิวภูมิประเทศในรูปแบบต่าง ๆ พบมากบริเวณพื้นท่ีภูเขาด้าน
ทิศตะวันตกของจังหวัดในเขตอ าเภอด่านช้าง และพื้นท่ีด้านทิศตะวันตกของอ าเภออู่ทอง 

 

 
ภาพประกอบท่ี 3-6  พื้นท่ีความลาดชัน 5-12 เปอร์เซ็นต์ จังหวัดสุพรรณบุรี 

 
จากข้อมูลแผนท่ีสภาพการใช้ท่ีดินจังหวัดสุพรรณบุรี ปี พ.ศ.2559 และข้อมูลการส ารวจสภาพ  

ภูมิประเทศ พบว่า พื้นท่ีความลาดชัน 5-12 เปอร์เซ็นต์ ของจังหวัดสุพรรณบุรี มีการใช้ท่ีดินประเภทพื้นท่ี
เกษตรกรรม มากท่ีสุด คิดเป็นเนื้อที่ 105,044 ไร่ หรือร้อยละ 57.75 ของพื้นที่ รองลงมาเป็นพื้นท่ีป่าไม้     
คิดเป็นเนื้อท่ี 28,031 ไร่ หรือร้อยละ 15.41 ของพื้นท่ี พื้นท่ีแหล่งน้ า คิดเป็นเนื้อท่ี 21,156 ไร่ หรือร้อยละ 
11.63 ของพื้นท่ี พื้นท่ีชุมชนและส่ิงปลูกสร้าง คิดเป็นเนื้อที่ 18,188 ไร่ หรือร้อยละ 10.00 ของพื้นท่ี และพื้นท่ี
เบ็ดเตล็ด คิดเป็นเนื้อที่ 9,481 ไร่ หรือร้อยละ 5.21 ของพื้นท่ี ตามล าดับ ดังตารางท่ี 3-4  
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ตารางท่ี 3-4  ประเภทการใช้ท่ีดิน ปี พ.ศ.2559 บริเวณพื้นท่ีความลาดชัน 5-12 เปอร์เซ็นต์ 
 

ล าดับ ประเภทการใช้ที่ดิน สัญลักษณ์ 
เนื้อที ่

ตารางกิโลเมตร ไร่ ร้อยละ 

1 พื้นท่ีเกษตรกรรม A 168.07 105,044 57.75 

2 พื้นท่ีป่าไม้ F 44.85 28,031 15.41 

3 พื้นท่ีแหล่งน้ า W 33.85 21,156 11.63 

4 พื้นท่ีชุมชนและส่ิงปลูกสร้าง U 29.10 18,188 10.00 

5 พื้นท่ีเบ็ดเตล็ด M 15.17 9,481 5.21 

รวม 291.04 181,900 100.00 

 
 

 
 
ภาพประกอบท่ี 3-7  พื้นท่ีปลูกอ้อย บริเวณความลาดชัน 5-12 เปอร์เซ็นต์ 
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3.1.4 ผลการวิเคราะห์และจ าแนกพื้นที่ความลาดชัน 12-20 เปอร์เซ็นต์  
 จังหวัดสุพรรณบุรี มีพื้นท่ีความลาดชัน 12-20 เปอร์เซ็นต์ คิดเป็นเนื้อท่ี 74,000 ไร่ หรือ

ร้อยละ 2.19 ของพื้นท่ีจังหวัด ลักษณะพื้นท่ีเป็นลูกคล่ืนลอนชัน มีความลาดชันปานกลาง การกระจายตัวของ
พื้นท่ีมีอยู่ท่ัวไปท้ังจังหวัด เป็นลักษณะต่อเนื่องตามแนวเส้นทางน้ าและภูเขา จากพื้นท่ีตอนบนต่อเนื่องมายัง
พื้นท่ีตอนล่างของจังหวัด พบมากบริเวณพื้นท่ีภูเขาด้านทิศตะวันตกของจังหวัดในเขตอ าเภอด่านช้าง และพื้นท่ี
ภูเขาด้านทิศตะวันตกของอ าเภออู่ทอง 
 

 
ภาพประกอบท่ี 3-8  พื้นท่ีความลาดชัน 12-20 เปอร์เซ็นต์ จังหวัดสุพรรณบุรี 
 

จากข้อมูลแผนท่ีสภาพการใช้ท่ีดินจังหวัดสุพรรณบุรี ปี พ.ศ.2559 และข้อมูลการส ารวจสภาพ  
ภูมิประเทศ พบว่า พื้นท่ีความลาดชัน 5-12 เปอร์เซ็นต์ ของจังหวัดสุพรรณบุรี มีการใช้ท่ีดินประเภทพื้นท่ีป่าไม้ 
มากท่ีสุด คิดเป็นเนื้อท่ี 41,787 ไร่ หรือร้อยละ 56.47 ของพื้นท่ี รองลงมาเป็นพื้นท่ีเกษตรกรรม คิดเป็นเนื้อท่ี 
22,494 ไร่ หรือร้อยละ 30.40 ของพื้นท่ี พื้นท่ีแหล่งน้ า คิดเป็นเนื้อท่ี 4,237 ไร่ หรือร้อยละ 5.73 ของพื้นท่ี 
พื้นท่ีเบ็ดเตล็ด คิดเป็นเนื้อท่ี 3,163 ไร่ หรือร้อยละ 4.27 ของพื้นท่ี และพื้นท่ีชุมชนและส่ิงปลูกสร้าง คิดเป็น
เนื้อที่ 2,319 ไร่ หรือร้อยละ 3.13 ของพื้นท่ี ตามล าดับ ดังตารางท่ี 3-5  
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ตารางท่ี 3-5  ประเภทการใช้ท่ีดิน ปี พ.ศ.2559 บริเวณพื้นท่ีความลาดชัน 12-20 เปอร์เซ็นต์ 
 

ล าดับ ประเภทการใช้ที่ดิน สัญลักษณ์ 
เนื้อที ่

ตารางกิโลเมตร ไร่ ร้อยละ 

1 พื้นท่ีป่าไม้ F 66.86 41,787 56.47 

2 พื้นท่ีเกษตรกรรม A 35.99 22,494 30.40 

3 พื้นท่ีแหล่งน้ า W 6.78 4,237 5.73 

4 พื้นท่ีเบ็ดเตล็ด M 5.06 3,163 4.27 

5 พื้นท่ีชุมชนและส่ิงปลูกสร้าง U 3.71 2,319 3.13 

รวม 118.40 74,000 100.00 

 
 

 
 
ภาพประกอบท่ี 3-9  พื้นท่ีป่าไม้ บริเวณความลาดชัน 12-20 เปอร์เซ็นต์ 
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3.1.5 ผลการวิเคราะห์และจ าแนกพื้นที่ความลาดชัน 20-35 เปอร์เซ็นต์  
จังหวัดสุพรรณบุรี มีพื้นท่ีความลาดชัน 20-35 เปอร์เซ็นต์ คิดเป็นเนื้อท่ี 129,518 ไร่ หรือ

ร้อยละ 3.83 ของพื้นท่ีจังหวัด ลักษณะพื้นท่ีเป็นเนินเขา มีความลาดชัน การกระจายตัวของพื้นท่ีพบมาก
บริเวณพื้นท่ีภูเขาสูงตอนบนด้านทิศตะวันตกของจังหวัดในเขตอ าเภอด่านช้าง บริเวณพื้นท่ีภูเขาสูงตอนกลาง
ของอ าเภอเดิมนางบวช และบริเวณพื้นท่ีภูเขาด้านทิศตกของอ าเภออู่ทอง  

 

 
ภาพประกอบท่ี 3-10  พื้นท่ีความลาดชัน 20-35 เปอร์เซ็นต์ จังหวัดสุพรรณบุรี 
 

จากข้อมูลแผนท่ีสภาพการใช้ท่ีดินจังหวัดสุพรรณบุรี ปี พ.ศ.2559 และข้อมูลการส ารวจสภาพ
ภูมิประเทศ พบว่า พื้นท่ีความลาดชัน 20-35 เปอร์เซ็นต์ ของจังหวัดสุพรรณบุรี  มีการใช้ท่ีดินประเภท
พื้นท่ีป่าไม้ มากท่ีสุด คิดเป็นเนื้อที่ 114,175 ไร่ หรือร้อยละ 88.15 ของพื้นท่ี รองลงมา เป็นพื้นท่ีเกษตรกรรม 
คิดเป็นเนื้อที่ 10,918 ไร่ หรือร้อยละ 8.43 ของพื้นท่ี พื้นท่ีเบ็ดเตล็ด คิดเป็นเนื้อที่ 2,831 ไร่ หรือร้อยละ 2.19 
ของพื้นท่ี พื้นท่ีแหล่งน้ า คิดเป็นเนื้อท่ี 850 ไร่ หรือร้อยละ 0.66 ของพื้นท่ี และพื้นท่ีชุมชนและส่ิงปลูกสร้าง 
คิดเป็นเนื้อที่ 744 ไร่ หรือร้อยละ 0.57 ของพื้นท่ี ตามล าดับ ดังตารางท่ี 3-6  



28 

ตารางท่ี 3-6  ประเภทการใช้ท่ีดิน ปี พ.ศ.2559 บริเวณพื้นท่ีความลาดชัน 20-35 เปอร์เซ็นต์ 
 

ล าดับ ประเภทการใช้ที่ดิน สัญลักษณ์ 
เนื้อที ่

ตารางกิโลเมตร ไร่ ร้อยละ 

1 พื้นท่ีป่าไม้ F 182.68 114,175 88.15 

2 พื้นท่ีเกษตรกรรม A 17.47 10,918 8.43 

3 พื้นท่ีเบ็ดเตล็ด M 4.53 2,831 2.19 

4 พื้นท่ีแหล่งน้ า W 1.36 850 0.66 

5 พื้นท่ีชุมชนและส่ิงปลูกสร้าง U 1.19 744 0.57 

รวม 207.23 129,518 100.00 

 
 

 
 
ภาพประกอบท่ี 3-11  พื้นท่ีป่าไม้ บริเวณความลาดชัน 20-35 เปอร์เซ็นต์  
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3.1.6 ผลการวิเคราะห์และจ าแนกพื้นที่ความลาดชัน 35-50 เปอร์เซ็นต์  
จังหวัดสุพรรณบุรี มีพื้นท่ีความลาดชัน 35-50 เปอร์เซ็นต์ คิดเป็นเนื้อท่ี 124,713 ไร่ หรือ

ร้อยละ 3.69 ของพื้นท่ีจังหวัด ลักษณะพื้นท่ีเป็นภูเขา มีความลาดชันสูง การกระจายตัวของพื้นท่ีพบมาก
บริเวณพื้นท่ีภูเขาสูงตอนบนด้านทิศตะวันตกของจังหวัดในเขตอ าเภอด่านช้าง บริเวณพื้นท่ีภูเขาสูงตอนกลาง
ของอ าเภอเดิมนางบวช และบริเวณพื้นท่ีภูเขาด้านทิศตกของอ าเภออู่ทอง  

 

 
ภาพประกอบท่ี 3-12  พื้นท่ีความลาดชัน 35-50 เปอร์เซ็นต์ จังหวัดสุพรรณบุรี 
 

จากข้อมูลแผนท่ีสภาพการใช้ท่ีดินจังหวัดสุพรรณบุรี ปี พ.ศ.2559 และข้อมูลการส ารวจสภาพ
ภูมิประเทศ พบว่าพื้นท่ีความลาดชัน 35 -50 เปอร์เซ็นต์ ของจังหวัดสุพรรณบุรี  มีการใช้ท่ีดินประเภท
พื้นท่ีป่าไม้ มากท่ีสุด คิดเป็นเนื้อที่ 121,650 ไร่ หรือร้อยละ 97.54 ของพื้นท่ี รองลงมา เป็นพื้นท่ีเกษตรกรรม 
คิดเป็นเนื้อท่ี 1,763 ไร่ หรือร้อยละ 1.41 ของพื้นท่ี พื้นท่ีเบ็ดเตล็ด คิดเป็นเนื้อท่ี 950 ไร่ หรือร้อยละ 0.76 
ของพื้นท่ี พื้นท่ีชุมชนและส่ิงปลูกสร้าง คิดเป็นเนื้อท่ี 194 ไร่ หรือร้อยละ 0.16 ของพื้นท่ี และพื้นท่ีแหล่งน้ า 
คิดเป็นเนื้อที่ 156 ไร่ หรือร้อยละ 0.13 ของพื้นท่ี ดังตารางท่ี 3-7  
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ตารางท่ี 3-7  ประเภทการใช้ท่ีดิน ปี พ.ศ.2559  บริเวณพื้นท่ีความลาดชัน 35-50 เปอร์เซ็นต์ 
 

ล าดับ ประเภทการใช้ที่ดิน สัญลักษณ์ 
เนื้อที ่

ตารางกิโลเมตร ไร่ ร้อยละ 

1 พื้นท่ีป่าไม้ F 194.64 121,650 97.54 

2 พื้นท่ีเกษตรกรรม A 2.82 1,763 1.41 

3 พื้นท่ีเบ็ดเตล็ด M 1.52 950 0.76 

4 พื้นท่ีชุมชนและส่ิงปลูกสร้าง U 0.31 194 0.16 

5 พื้นท่ีแหล่งน้ า W 0.25 156 0.13 

รวม 199.54 124,713 100.00 

 
 

 
 
ภาพประกอบท่ี 3-13  พื้นท่ีป่าไม้ บริเวณความลาดชัน 35-50 เปอร์เซ็นต์ 
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3.1.7 ผลการวิเคราะห์และจ าแนกพื้นที่ความลาดชัน มากกว่า 50 เปอร์เซ็นต์ 
จังหวัดสุพรรณบุรี มีพื้นท่ีความลาดชัน มากกว่า 50 เปอร์เซ็นต์ คิดเป็นเนื้อท่ี 93,500 ไร่ 

หรือร้อยละ 2.76 ของพื้นท่ีจังหวัด ลักษณะพื้นท่ีเป็นภูเขาสูงชัน เทือกเขา หุบเขา หน้าผา หรือยอดเขาแหลม 
มีความสูงชันมาก สภาพพื้นท่ีเป็นภูเขาสูง การกระจายตัวของพื้นท่ีพบมากบริเวณพื้นท่ีภูเขาสูงตอนบนด้านทิศ
ตะวันตกของจังหวัดในเขตอ าเภอด่านช้าง บริเวณพื้นท่ีภูเขาสูงตอนกลางของอ าเภอเดิมนางบวช และบริเวณ
พื้นท่ีภูเขาด้านทิศตกของอ าเภออู่ทอง  
 

 
ภาพประกอบท่ี 3-14  พื้นท่ีความลาดชัน มากกว่า 50 เปอร์เซ็นต์ จังหวัดสุพรรณบุรี 
 

จากข้อมูลแผนท่ีสภาพการใช้ท่ีดินจังหวัดสุพรรณบุรี ปี พ.ศ.2559 และข้อมูลการส ารวจสภาพ 
ภูมิประเทศ พบว่าพื้นที่ความลาดชันมากกว่า 50 เปอร์เซ็นต์ ของจังหวัดสุพรรณบุรี  มีการใช้ท่ีดินประเภท
พื้นท่ีป่าไม้ มากท่ีสุด คิดเป็นเนื้อท่ี 92,656 ไร่ หรือชร้อยละ 99.10 ของพื้นท่ี รองลงมา เป็นพื้นท่ีเบ็ดเตล็ด  
คิดเป็นเนื้อที่ 488 ไร่ หรือร้อยละ 0.52 ของพื้นท่ี พื้นท่ีเกษตรกรรม คิดเป็นเนื้อท่ี 206 ไร่ หรือร้อยละ 0.22 
ของพื้นท่ี พื้นท่ีชุมชนและส่ิงปลูกสร้าง คิดเป็นเนื้อท่ี 119 ไร่ หรือร้อยละ 0.13 ของพื้นท่ี และพื้นท่ีแหล่งน้ า 
คิดเป็นเนื้อที่ 31 ไร่ หรือร้อยละ 0.03 ของพื้นท่ี ดังตารางท่ี 3-8  
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ตารางท่ี 3-8  ประเภทการใช้ท่ีดิน ปี พ.ศ.2559 บริเวณพื้นท่ีความลาดชัน มากกว่า 50 เปอร์เซ็นต์ 
 

ล าดับ ประเภทการใช้ที่ดิน สัญลักษณ์ 
เนื้อที ่

ตารางกิโลเมตร ไร่ ร้อยละ 

1 พื้นท่ีป่าไม้ F 148.25 92,656 99.10 

2 พื้นท่ีเบ็ดเตล็ด M 0.78 488 0.52 

3 พื้นท่ีเกษตรกรรม A 0.33 206 0.22 

4 พื้นท่ีชุมชนและส่ิงปลูกสร้าง U 0.19 119 0.13 

5 พื้นท่ีแหล่งน้ า W 0.05 31 0.03 

รวม 149.60 93,500 100.00 

 
 

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

ภูมิศาสตร์ โดยวิธีการซ้อนทับข้อมูล ร่วมกับการส ารวจความลาดชันและสภาพการใช้ประโยชน์ท่ีดินในภูมิประเทศ 
จังหวัดสุพรรณบุรี พบว่า การเปลี่ยนแปลงลักษณะทางกายภาพของภูมิประเทศที่ส่งผลกระทบต่อการ
เปล่ียนแปลงความลาดชันของพื้นท่ี ส่วนใหญ่เกิดจากกิจกรรมของมนุษย์ด้านการพัฒนาและการใช้ประโยชน์ท่ีดิน 
เพื่อเกษตรกรรม 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  พื้นท่ีเหมือง ต าบลจรเข้สามพัน อ าเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี 
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ภาพประกอบท่ี  3-17  ภาพถ่ายจากดาวเทียม Google Earth บริเวณพื้นท่ีเหมือง 

บันทึกภาพเมื่อ วันท่ี 8 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 
 

 
 
ภาพประกอบท่ี  3-18  ภาพถ่ายออร์โธสี โครงการ MOAC กรมพฒันาท่ีดิน บริเวณพื้นท่ีเหมือง 
 บันทกึภาพเมื่อ วันท่ี 17 มกราคม พ.ศ.2546 
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ภาพประกอบท่ี 3-19  ภาพถ่ายออร์โธสี โครงการ MOAC กรมพัฒนาท่ีดิน ซ้อนทับพื้นท่ีความลาดชัน 

 
3.2.2 การชลประทานหรือการปรับเปล่ียนพื้นท่ีเพื่อการก่อสร้างเข่ือนขนาดใหญ่ หรืออ่างเก็บน้ า

ซึ่งมีกิจกรรมท่ีต้องด าเนินการหลายกิจกรรม เช่น การขุด-เจาะ การระเบิดหิน การปรับพื้นท่ีและสร้างอาคาร 
การตัดเส้นทางเพื่อใช้เป็นเส้นทางหลักในการเดินทาง-ขนส่ง และการพัฒนาพื้นท่ีในรูปแบบต่าง ๆ ซึ่งผลจากการ
ด าเนินกิจกรรมดังกล่าวส่งผลให้ความลาดชันของพื้นท่ีเปล่ียนแปลงไป รวมท้ังพื้นท่ีต่อเนื่องหรือพื้นท่ีใกล้เคียง
ซึ่งอาจจะได้รับผลกระทบทางตรงหรือทางอ้อมท่ีส่งผลใหค้วามลาดชันของพื้นท่ีเปล่ียนแปลงไปด้วยเช่นกัน 

 

 
ภาพประกอบท่ี  3-20  อ่างเก็บน้ า ต าบลวังยาว อ าเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี 
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ภาพประกอบท่ี  3-21  ภาพถ่ายจากดาวเทียม Google Earth บริเวณอ่างเก็บน้ า  

บันทึกภาพเมื่อ วันท่ี 8 พฤษภาคม พ.ศ.2561 
 

 
 
ภาพประกอบท่ี  3-22  ภาพถ่ายออร์โธสี โครงการ MOAC กรมพัฒนาท่ีดิน บริเวณอ่างเก็บน้ า 

บันทึกภาพเมื่อ วันท่ี 10 มกราคม พ.ศ.2545 
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ภาพประกอบท่ี  3-23  ภาพถ่ายออร์โธสี โครงการ MOAC กรมพัฒนาท่ีดิน ซ้อนทับพื้นท่ีความลาดชัน 



บทท่ี 4 
 

บทสรุป 
 

4.1 สรุปผลการวิเคราะห์และจ าแนกความลาดชันของพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี 
ผลการวิเคราะห์และจ าแนกความลาดชันของพื้นท่ีจังหวัดสุพรรณบุรี จากแบบจ าลองระดับสูงเชิงเลข 

มาตราส่วน 1: 4,000 โครงการจัดท าแผนท่ีเพื่อการบริหารทรัพยากรธรรมชาติและทรัพย์สินของกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ ด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ตามหลักเกณฑ์การจ าแนกความลาดชันของพื้นท่ีเพื่อการพัฒนาท่ีดิน 
กรมพัฒนาท่ีดิน มีความสอดคล้องกับสภาพภูมิประเทศ สรุปได้ดังนี้ 

จังหวัดสุพรรณบุรี มีสภาพภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นพื้นท่ีราบลุ่มตามแนวล าน้ าท่าจีนหรือแม่น้ า
สุพรรณบุรีท่ีไหลผ่านจากทิศเหนือสุดลงมายังทิศใต้สุด บริเวณพื้นท่ีต่ าสุดอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ส่วนพื้นท่ี
ภูเขาพบบริเวณด้านทิศตะวันตกของเขตอ าเภออู่ทองทอดตัวเป็นแนวยาวขึ้นไปทางทิศเหนือขนานกับเส้นกั้น
เขตแดนระหว่างจังหวัดสุพรรณบุรีกับจังหวัดกาญจนบุรี มีลักษณะพื้นท่ีลูกคล่ืนลอนลาดสลับกับเนินเขา และ
ด้านตะวันตกของอ าเภอด่านช้าง มีสภาพพื้นที่ที่เป็นลูกคลื่นลอนลาดสลับลอนชั้น จนถึงเทือกเขาสูงชัน
เป็นเทือกเขาท่ีติดกับเทือกเขาตะนาวศรีมีลักษณะเป็นภูเขาสูง จากสภาพภูมิประเทศดังกล่าวสอดคล้องกับ
ผลการวิเคราะห์และจ าแนกความลาดชันของพื้นท่ี ดังนี้ 

จังหวัดสุพรรณบุรี มีพื้นท่ีความลาดชัน 0-2 เปอร์เซ็นต์ มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 72.73 ของพื้นท่ีจังหวัด 
ลักษณะพื้นท่ีราบเรียบหรือค่อนข้างราบเรียบ  

รองลงมาอันดับท่ี 2 ได้แก่ พื้นท่ีความลาดชัน 2-5 เปอร์เซ็นต์ คิดเป็นร้อยละ 9.42 ของพื้นท่ีจังหวัด 
ลักษณะพื้นท่ีเป็นลูกคล่ืนลอนลาดเล็กน้อย มีความลาดชันน้อยมาก  

อันดับท่ี 3 ได้แก่ พื้นท่ีความลาดชัน 5-12 เปอร์เซ็นต์ คิดเป็นร้อยละ 5.38 ของพื้นท่ีจังหวัด 
ลักษณะพื้นท่ีเป็นลูกคล่ืนลอนลาด มีความลาดชันเล็กน้อย 

อันดับท่ี 4 ได้แก่ พื้นท่ีความลาดชัน 20-35 เปอร์เซ็นต์ คิดเป็นร้อยละ 3.83 ของพื้นท่ีจังหวัด 
ลักษณะพื้นท่ีเป็นเนินเขา มีความลาดชัน 

อันดับท่ี 5 ได้แก่ พื้นท่ีความลาดชัน 35-50 เปอร์เซ็นต์ คิดเป็นร้อยละ 3.69 ของพื้นที่จังหวัด 
ลักษณะพื้นท่ีเป็นภูเขา มีความลาดชันสูง 

อันดับท่ี 6 ได้แก่ พื้นท่ีความลาดชัน มากกว่า 50 เปอร์เซ็นต์ คิดเป็นร้อยละ 2.76 ของพื้นท่ีจังหวัด 
ลักษณะพื้นท่ีเป็นภูเขาสูงชัน เทือกเขา หุบเขา หน้าผา หรือยอดเขาแหลม มีความสูงชันมาก 

อันดับท่ี 7 ได้แก่ พื้นท่ีความลาดชัน 12-20 เปอร์เซ็นต์ คิดเป็นร้อยละ 2.19 ของพื้นที่จังหวัด 
ลักษณะพื้นท่ีเป็นลูกคล่ืนลอนชัน มีความลาดชันปานกลาง 
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4.2 ข้อเสนอแนะ 
ปัจจุบันจังหวัดสุพรรณบุรี มีการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิประเทศอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการ

เปล่ียนแปลงอันเกิดจากการใช้ประโยชน์ท่ีดิน เพื่อเกษตรกรรม การต้ังถิ่นฐาน การส่งเสริมเศรษฐกิจ การ
พัฒนาเมือง และการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เป็นต้น ส่งผลให้เกิดกิจกรรมต่าง ๆ บนพื้นผิวภูมิประเทศ ซึ่งบาง
กิจกรรมอาจก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงลักษณะทางกายภาพของพื้นผิวภูมิประเทศและความลาดชันของพื้นท่ี 
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 รวมท้ั งกิจกรรมอื่นท่ี
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 ารงชีวิตของ
มนุษย์ ท าให้ฝนไม่ตกตามฤดูกาล ดินขาดความชุมช่ืน หน้าดินไม่มีพืชปกคลุมจะถูกกระแสลม กระแสน้ า พัดพา
หน้าดินไปได้ง่าย เกิดการพังทลายของหน้าดิน  

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

ดังนั้น การน าข้อมูลเชิงพื้นท่ีและแผนท่ีแสดงความลาดชันของพื้นท่ีจังหวัดสุพรรณบุรี ภายใต้
โครงการจัดท าแผนท่ีแสดงความลาดชันของพื้นท่ีเพื่อการพัฒนาท่ีดิน ไปใช้ประโยชน์ในด้านต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 
จ าเป็นต้องส ารวจรังวัดภาคพื้นดิน หรือใช้ข้อมูลจากแหล่งอื่นท่ีมีความละเอียดถูกต้องมากกว่า โดยเฉพาะ
บริเวณ ท่ีมีการเปล่ียนแปลงลักษณะทางกายภาพและความลาดชันของพื้นท่ี เพื่อให้ได้ข้อมูลพื้นท่ีท่ีมีความ
ถูกต้องแม่นย า และเป็นปัจจุบัน  



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 1 
แผนที่แสดงความลาดชันของพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุร ี
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แผนท่ีแสดงความลาดชันของพื้นท่ีจังหวัดสุพรรณบุรี 
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แผนท่ีแสดงพื้นท่ีความลาดชัน 0-2 เปอร์เซ็นต์ จังหวัดสุพรรณบุรี 
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แผนท่ีแสดงพื้นท่ีความลาดชัน 2-5 เปอร์เซ็นต์ จังหวัดสุพรรณบุรี 
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แผนท่ีแสดงพื้นท่ีความลาดชัน 5-12 เปอร์เซ็นต์ จังหวัดสุพรรณบุรี 
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แผนท่ีแสดงพื้นท่ีความลาดชัน 12-20 เปอร์เซ็นต์ จังหวัดสุพรรณบุรี 
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แผนท่ีแสดงพื้นท่ีความลาดชัน 20-35 เปอร์เซ็นต์ จังหวัดสุพรรณบุรี 
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แผนท่ีแสดงพื้นท่ีความลาดชัน 35-50 เปอร์เซ็นต์ จังหวัดสุพรรณบุรี 
 



49 

 

 
 

แผนท่ีแสดงพื้นท่ีความลาดชัน มากกว่า 50 เปอร์เซ็นต์ จังหวัดสุพรรณบุรี 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 2 
กลุ่มชุดดินจังหวดัสุพรรณบุร ี
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กลุ่มชุดดินจังหวัดสุพรรณบุรี 
กองส ารวจดินและวิจัยทรัพยากรดิน กรมพัฒนาท่ีดิน ได้แบ่งกลุ่มชุดดินประเทศไทยเป็น 62   

กลุ่มชุดดิน โดยจังหวัดสุพรรณบุรี มี 22 กลุ่มชุดดิน ได้แก่  
กลุ่มชุดดินที ่1 เป็นกลุ่มชุดดินท่ีมีเนื้อดินเป็นดินเหนียวจัด หน้าดินแตกระแหงเป็นร่องเล็ก    

ในฤดูร้อน สีดินส่วนมากเป็นสีด า หรือสีเทาแก่ ตลอดช้ันดินอาจมีจุดประสีน้ าตาลหรือสีเหลืองปะปนอยู่บ้างใน
ดินช้ันบน  ส่วนดินช้ันล่างมักจะมีก้อนปูนปะปน เกิดจากต้นก าเนิดดินพวกตะกอนล าน้ าบริเวณเทือกเขาหินปูน 
หรือหินภูเขาไฟ สภาพพื้นท่ีพบเป็นท่ีราบลุ่ม มีความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติปานกลาง ชุดดินท่ีอยู่ในกลุ่มนี้ 
ได้แก่ ชุดดินโคกกระเทียม และชุดดินบ้านหมี่ 

กลุ่มชุดดินที ่2 เป็นกลุ่มดินท่ีมีเนื้อดินเป็นดินเหนียว ดินบนมีสีเทาหรือเทาแก่ ดินล่างมีสีเทา 
จุดประสีน้ าตาลและสีเหลืองหรือสีแดง พบตามท่ีราบลุ่มภาคกลางเป็นส่วนใหญ่ มีการระบายน้ าเลว ความอุดม
สมบูรณ์ตามธรรมชาติปานกลาง ชุดดินท่ีอยู่ในกลุ่มนี้ ได้แก่ ชุดดินอยุธยา และชุดดินบางเขน  

กลุ่มชุดดินที ่3 เป็นกลุ่มดินท่ีมีเนื้อดินเป็นพวกดินเหนียว ดินบนเป็นสีเทาเข้ม สีน้ าตาลปนเทาเข้ม 
ดินล่าง เป็นสีเทาหรือน้ าตาลอ่อน  มีจุดประสีน้ าตาลแก่ สีน้ าตาลปนเหลือง สีแดงปนเหลือง พบตามท่ี ราบลุ่ม
หรือท่ีราบเรียบ ฤดูแล้งดินแห้งแตกระแหงเป็นร่องกว้างลึก ถ้าพบบริเวณชายฝ่ังทะเล มักมีเปลือกหอยอยู่ในดิน
ช้ันล่าง ดินมีความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติปานกลาง ชุดดินท่ีอยู่ในกลุ่มนี้ ได้แก่ ชุดดินบางเลน  

กลุ่มชุดดินที ่4 เป็นกลุ่มชุดดินท่ีมีเนื้อดินเป็นพวกดินเหนียว ดินบนมีสีน้ าตาลปนเทาหรือ       
สีน้ าตาล ดินล่างมีสีน้ าตาลปนเทา หรือสีน้ าตาล หรือสีเทาปนสีเขียวมะกอกมีจุดประสีน้ าตาลปนเหลืองหรือ   
สีน้ าตาลแก่ อาจพบก้อนปูน ก้อนสารเคมีสะสมพวกเหล็ก และแมงกานีสในช้ันดินล่าง พบตามท่ีราบเรียบหรือ
ท่ีราบลุ่มระหว่างคันดินริมล าน้ า กับลานตะพักล าน้ าค่อนข้างใหม่ การระบายน้ าค่อนข้างเลวถึงเลว ดินมีความ
อุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติปานกลาง ชุดดินท่ีอยู่ในกลุ่มนี้ ได้แก่ ชุดดินชัยนาท ชุดดินสระบุรี และชุดดินสิงห์บุรี  

กลุ่มชุดดินที ่6 เป็นกลุ่มชุดดินท่ีมีเนื้อดินเป็นดินเหนียว ดินบนมีสีเทาแก่ ดินล่างมีสีน้ าตาลปนเทา
หรือสีเทา มีจุดประสีน้ าตาลหรือสีแดงตลอดช้ันดิน บางแห่งมีศิลาแลงอ่อน หรือก้อนสารเคมีพวกเหล็กและ
แมงกานีสปะปนอยู่ด้วย กลุ่มดินนี้เกิดจากพวกตะกอนล าน้ า เป็นดินลึกมาก พบตามท่ีราบ ดินมีความอุดม
สมบูรณ์ตามธรรมชาติต่ าหรือค่อนข้างต่ า ชุดดินท่ีอยู่ในกลุ่มนี้ ได้แก่ ชุดดินมโนรมย์  

กลุ่มชุดดินที่ 7 เป็นกลุ่มชุดดินท่ีมีเนื้อดินเป็นพวกดินเหนียว มีสีน้ าตาล หรือสีน้ าตาลปนเทา   
พบจุดประสีน้ าตาล สีแดงปนเหลือง สีน้ าตาลปนแดง หรือสีแดงปะปนตลอดช้ันดิน กลุ่มดินนี้เกิดจากพวก
ตะกอนล าน้ า เป็นดินลึก พบตามพื้นท่ีราบเรียบถึงค่อนข้างราบเรียบ ดินมีความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติปานกลาง 
ชุดดินท่ีอยู่ในกลุ่มนี้ ได้แก่ ชุดดินเดิมบาง และชุดดินนครปฐม  

กลุ่มชุดดินที ่21 เป็นกลุ่มชุดดินท่ีมีเนื้อดินเป็นพวกดินร่วนปนทราย เป็นพวกดินเหนียวปนทราย 
มีสีน้ าตาลปนเทาหรือน้ าตาลอ่อน พบจุดประสีน้ าตาล หรือน้ าตาลปนเหลืองตลอดช้ันดิน ส่วนใหญ่จะมีแร่ไมก้า
ปะปนอยู่ด้วย เกิดจากพวกตะกอนล าน้ า พบบนส่วนต่ าของสันดินริมน้ า มีสภาพพื้นท่ีค่อนข้างราบเรียบ     
เป็นดินลึก มีการระบายน้ าดีปานกลางถึงค่อนข้างเลว มีความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติปานกลาง ชุดดินท่ีอยู่
ในกลุ่มนี้ ได้แก่ ชุดดินสรรพยา 
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กลุ่มชุดดินที ่28 เป็นกลุ่มชุดดินท่ีมีเนื้อดินเป็นพวกดินเหนียวจัดในช้ันดินล่างลึก ๆ อาจพบช้ัน
ปูนมาร์ล สีดินเป็นสีด า เทาเข้มหรือสีน้ าตาล อาจพบจุดประสีน้ าตาลหรือสีแดงปนน้ าตาลแต่พบเป็นปริมาณ
น้อยในช่วงดินช้ันบน มีสภาพพื้นท่ีราบเรียบหรือค่อนข้างราบเรียบ บริเวณเทือกเขาหินปูน หรือพวกหินภูเขาไฟ 
เป็นดินลึก การระบายน้ าดี มีความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติปานกลางถึงสูง ชุดดินท่ีอยู่ในกลุ่มนี้ ได้แก่ ชุดดินลพบุรี  

กลุ่มชุดดินที ่29 เป็นกลุ่มชุดดินท่ีมีเนื้อดินเป็นพวกดินเหนียว ดินมีสีน้ าตาลเหลืองหรือสีแดง   
เกิดจากวัตถุต้นก าเนิดดินพวกตะกอนล าน้ า หรือเกิดจากการสลายตัวผุพังของดินหลายชนิด ท่ีมีเนื้อละเอียด     
พบบริเวณท่ีดอนท่ีเป็นลูกคล่ืนจนถึงเนินเขา เป็นดินลึก มีการระบายน้ าดี มีความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติ
ค่อนข้างต่ า ชุดดินท่ีอยู่ในกลุ่มนี้ ได้แก่ ชุดดินปากช่อง 

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

กลุ่มชุดดินที่ 33 เป็นกลุ่มชุดดินท่ีมีเนื้อดินเป็นพวกดินร่วนปนทรายแป้ง ดินมีสีน้ าตาล หรือ     
สีน้ าตาลปนแดง บางแห่ง ในดินล่างลึก ๆ มีจุดประสีเทาและน้ าตาล อาจมีแร่ไมก้าหรือก้อนปูนปะปน เกิดจาก
วัตถุต้นก าเนิดดินพวกตะกอนล าน้ า พบบนสันดินริมน้ าเก่าและเนินตะกอนรูปพัด มีพื้นท่ีค่อนข้างราบเรียบถึง
เป็นลูกคล่ืนลอนลาด มีการระบายน้ าดีถึงดีปานกลาง มีความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติปานกลาง ชุดดินท่ีอยู่
ในกลุ่มนี้ ได้แก่ ชุดดินดงยางเอน ชุดดินก าแพงแสน และชุดดินเขาพลอง  

กลุ่มชุดดินที ่36 เป็นกลุ่มชุดดินท่ีมีเนื้อดินบนเป็นดินร่วนปนทราย ส่วนดินล่างเป็นดินร่วนปนดิน
เหนียว หรือดินร่วนเหนียวปนทราย สีน้ าตาล หรือสีแดงปนเหลือง  ส่วนมากเกิดจากการสลายตัวผุพังของหิน
เนื้อหยาบ พบบริเวณพื้นท่ีดอนท่ีเป็นลูกคล่ืนลอนลาด กับลอนชันของลานตะพักล าน้ าระดับกลางถึงสูง มีความ
อุดมสมบูรณ์ค่อนข้างต่ าถึงปานกลาง ชุดดินท่ีอยู่ในกลุ่มนี้ได้แก่ ชุดดินปราณบุรี  

กลุ่มชุดดินที ่37 เป็นกลุ่มชุดดินท่ีมีเนื้อดินบนเป็นดินทรายปนดินร่วน เป็นดินเหนียว ดินเหนียว
ปนเศษหิน หรือเป็นช้ันหินผุ สีดินบนเป็นสีน้ าตาลดินล่างเป็นสีน้ าตาลปนเทา บางแห่งมีจุดประสีแดงและมีศิลาแลง
อ่อนปะปนอยู่จ านวนมาก พบบริเวณพื้นท่ีเป็นลูกคล่ืนลอนลาดเล็กน้อย เป็นดินลึก มีการระบายน้ าดีปานกลาง 
มีความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติต่ า ชุดดินท่ีอยู่ในกลุ่มนี้ ได้แก่ ชุดดินทับเสลา 

กลุ่มชุดดินที ่38 เป็นกลุ่มชุดดินท่ีมี เนื้อดินเป็นพวกดินร่วนหรือดินร่วนปนทรายละเอียด          
มีลักษณะการทับถมเป็นช้ันของตะกอนล าน้ าในแต่ละช่วงเวลา ดินมีสีน้ าตาล อาจพบจุดประสีน้ าตาลเข้มในดิน
ช้ันล่างเกิดจากวัตถุต้นก าเนิดดินพวกตะกอนล าน้ า พบบริเวณสันดินริมน้ าท่ีมีสภาพพื้นท่ีค่อนข้างราบเรียบ    
มีการระบายน้ าดีปานกลาง มีความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติปานกลาง ชุดดินท่ีอยู่ในกลุ่มนี้ได้แก่ ชุดดิน
เชียงใหม่ ชุดดินดอนเจดีย์ ชุดดินเสนา และชุดดินไทรงาม 

กลุ่มชุดดินที ่44 เป็นกลุ่มชุดดินท่ีมีเนื้อดินเป็นพวกดินทราย สีเทาหรือสีน้ าตาลอ่อน เกิดจาก
วัตถุต้นก าเนิดดิน พวกตะกอนล าน้ า หรือเกิดจากการสลายตัวผุพังของหินเนื้อหยาบ พบบริเวณพื้นท่ีดินท่ีมี
ลักษณะเป็นลูกคล่ืนจนถึงเชิงเขา เป็นดินลึก มีการระบายน้ าดีมากเกินไป มีความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติต่ ามาก 
ชุดดินท่ีอยู่ในกลุ่มนี้ได้แก่ ชุดดินจันทึก  
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กลุ่มชุดดินที ่46 เป็นกลุ่มชุดดินท่ีมีเนื้อดินส่วนใหญ่เป็นพวกดินเหนียวปนกรวดหรือปนลูกรัง   
ดินมีสีน้ าตาล สีเหลือง หรือสีแดง พบบริเวณท่ีดินมีลักษณะเป็นลูกคล่ืนลอนลาดถึงลูกคล่ืนลอนชัน เป็นดินต้ืนมาก 
มีการระบายน้ าดี มีความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติต่ า ชุดดินท่ีอยู่ในกลุ่มนี้ ได้แก่ ชุดดินเชียงคาน  

กลุ่มชุดดินที ่47 เป็นกลุ่มชุดดินท่ีมีเนื้อดินเป็นพวกดินเหนียวหรือดินร่วน ท่ีมีเศษหินปะปนมาก 
ดินมีสีน้ าตาล สีน้ าตาลปนแดง เกิดจากการสลายตัวผุพังของหินเนื้อละเอียด มีสภาพพื้นท่ีเป็นลูกคล่ืนลอนลาด
ถึงเนินเขา เป็นดินต้ืน มีการระบายน้ าดี มีความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติต่ าถึงปานกลาง ชุดดินท่ีอยู่ในกลุ่มนี้ 
ได้แก่ ชุดดินล้ี และชุดดินมวกเหล็ก  

กลุ่มชุดดินที ่48 เป็นกลุ่มชุดดินท่ีมีเนื้อดินบนส่วนใหญ่เป็นดินร่วนปนทราย ส่วนดินล่างเป็นดิน
ร่วนเหนียวปนเศษหินหรือปนกรวด ก้อนกรวดขนาดใหญ่เป็นหินกลมมน ดินเป็นสีน้ าตาล สีน้ าตาลปนแดง     
สีแดงปนเหลือง พบบริเวณพื้นท่ีลูกคล่ืนลอนลาดถึงเนินเขา เป็นดินต้ืนมาก มีความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติต่ า 
ชุดดินท่ีอยู่ในกลุ่มนี้ ได้แก่ ชุดดินแม่ริม และชุดดินท่ายาง  

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

กลุ่มชุดดินที ่55 เป็นกลุ่มชุดดินท่ีมีเนื้อดินเป็นพวกดินเหนียว สีดินเป็นสีน้ าตาลหรือสีแดง ในดิน
ช้ันล่าง จะพบหินผุ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นหินตะกอนเนื้อละเอียด บางแห่งมีก้อนปูนปะปนอยู่ด้วย สีดินเป็นสีน้ าตาล
หรือสีแดงเกิดจากวัสดุต้นก าเนิด ดินพวกหินตะกอนเนื้อละเอียดท่ีมีปูนปน ลักษณะพื้นท่ีเป็นท่ีราบถึงลูกคล่ืน
ลอนลาด มีการระบายน้ าดีถึงดีปานกลาง มีความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติปานกลาง ชุดดินท่ีอยู่ในกลุ่มนี้  
ได้แก่ ชุดดินวังสะพุง 

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

กลุ่มชุดดินที ่62 เป็นกลุ่มชุดดินท่ีมีเป็นกลุ่มชุดดินท่ีประกอบด้วยพื้นท่ีภูเขาและเทือกเขา ดินท่ี
พบในบริเวณดังกล่าว มีท้ังดินลึกและดินต้ืน ลักษณะของเนื้อดินและความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติแตกต่าง
กันไปแล้วแต่ชนิดของหินต้นก าเนิดในบริเวณนั้น มักมีเศษหินก้อนดิน หรือหินพื้นโผล่ กระจัดกระจายท่ัวไป 
ส่วนใหญ่ยังปกคลุมด้วยป่าไม้ประเภทต่าง ๆ เช่น ป่าเบญจพรรณ ป่าเต็งรังหรือป่าดงดิบช้ืน หลายแห่งมีการท า
ไร่เล่ือนลอย โดยปราศจากมาตรการในการอนุรักษ์ดินและน้ าซึ่งเป็นผลท าให้เกิดการชะล้างพังทลายของหน้า
ดินจนบางแห่งเหลือแต่หินพื้น โผล่ กลุ่มชุดดินนี้ ไม่ควรน ามาใช้ประโยชน์ทางการเกษตร เนื่องจากมีปัญหา
หลายประการท่ีมีผลกระทบต่อระบบนิเวศ ควรสงวนไว้เป็นป่าตามธรรมชาติเพื่อรักษาแหล่งต้นน้ า ล าธาร  
กลุ่มชุดดินชุดนี้ในแผนท่ีระดับจังหวัดเรียกว่า “ท่ีลาดชันเชิงซ้อน” 
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ชุดดินที่ส าคัญของจังหวัดสุพรรณบุรี 
ชุดดินอยุธยา (Ayutthaya Series : Ay) กลุ่มชุดดินที่ 2 
เกิดจากตะกอนล าน้ าผสมกับตะกอนภาคพื้นสมุทร เกิดการพัฒนาน าสภาพน้ ากร่อย สภาพพื้นท่ี

ราบเรียบ การระบายน้ าเลว การไหล่บ่าของน้ าบนผิวดินช้า การซึมผ่านได้ของน้ าช้า 
ชุดดินเดิมบาง (Doembang Series: Db) กลุ่มชุดดินที่ 7 
เกิดจากตะกอนน้ าพัดพามาทับถมอยู่บนที่ราบตะกอนน้ าพา สภาพพื้นท่ี ราบเรียบ การไหลบ่า

ของน้ าบนผิวดินค่อนข้างช้า 
ที่ลาดชันเชิงซ้อน (Slope complex: SC) กลุ่มชุดดินที่ 62 
ลักษณะพื้นท่ีบริเวณนี้ยังไม่มีการศึกษาส ารวจ และจ าแนกดินเนื่องจากสภาพพื้นท่ีมีความลาดชันสูง 

ควรปล่อยไว้ให้เป็นป่าตามธรรมชาติเป็นท่ีอยู่อาศัยของสัตว์ป่า แหล่งต้นน้ าล าธาร ในกรณีท่ีจ าเป็นต้องน ามาใช้
ประโยชน์ทางการเกษตร จ าเป็นต้องมีการศึกษาดินก่อน เพื่อให้ทราบถึงความเหมาะสมของดินส าหรับการปลูกพืช 
โดยมีการใช้ประโยชน์ท่ีดินในเชิงอนุรักษ์หรือ วนเกษตร ในบริเวณพื้นท่ีท่ีเป็นดินลึกและสามารถพัฒนาแหล่งน้ าได้ 
มีระบบอนุรักษ์ดินและน้ า เช่น ปลูกพืชคลุมดิน ท าแนวรั้วหญ้าแฝก และขุดหลุมปลูกเฉพาะต้น โดยไม่มี
การท าลายไม้พื้นล่าง ส าหรับในพื้นท่ีท่ีไม่มีศักยภาพทางการเกษตร ควรรักษาไว้ให้เป็นสวนป่า สร้างสวนป่า 
หรือใช้ปลูกไม้ใช้สอยโตเร็ว 
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