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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 
จังหวัดอ่างทอง 

 
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 จังหวัดอ่างทองในระบบสารสนเทศ
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 าแนกความลาดชันของพื้นท่ี จังหวัดอ่างทองจากข้อมูลแบบจ าลอง
ระดับสูงเชิงเลข มาตราส่วน 1: 4,000 ด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ตามหลักเกณฑ์การจ าแนกความลาดชัน
ของพื้นท่ีเพื่อการพัฒนาท่ีดิน 

1.2.2 เพื่อจัดท าข้อมูลเชิงพื้นท่ีและแผนท่ีแสดงความลาดชันของพื้นท่ีจังหวัดอ่างทองด้วยระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร์ พร้อมจัดท ารายงานโครงการจัดท าแผนท่ีแสดงความลาดชันของพื้นท่ีเพื่อการพัฒนาท่ีดิน 
จังหวัดอ่างทอง 
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1.3 ประโยชน์ที่จะได้รับ  

กรมพัฒนาท่ีดินและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ท้ังภาครัฐ เอกชน และประชาชน มีข้อมูลเชิงพื้นท่ีและ
แผนท่ีแสดงความลาดชันของพื้นท่ีจังหวัดอ่างทอง ในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ท่ีเป็นมาตรฐานเดียวกัน 
รวมท้ังรายงานโครงการจัดท าแผนท่ีแสดงความลาดชันของพื้นท่ีเพื่อการพัฒนาท่ีดิน จังหวัดอ่างทอง 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 าแนกความลาดชันของพื้นท่ีจังหวัดอ่างทองจากข้อมูลแบบจ าลองระดับสูง
เชิงเลข มาตราส่วน 1: 4,000 ด้วยโปรแกรมสารสนเทศภูมิศาสตร์ ตามหลักเกณฑ์การจ าแนกความลาดชัน
ของพื้นท่ีเพื่อการพัฒนาท่ีดินและการอนุรักษ์ดินและน้ า ของกรมพัฒนาท่ีดิน  

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

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

1.4.4 ช้ันข้อมูลความลาดชัน เป็นข้อมูลท่ีได้จากการวิเคราะห์ข้อมูลความสูงภูมิประเทศเชิงเลข 
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
จังหวัดอ่างทองใช้วิธีการสังเคราะห์และเปรียบเทียบข้อมูลสภาพพื้นท่ีและการใช้ท่ีดินท่ีได้จากการอ่านแปล
ภาพถ่ายออร์โธสีเชิงเลข มาตราส่วน 1: 4,000 ซึ่งบันทึกภาพระหว่างปี พ.ศ.2545-2549 กับข้อมูลสภาพการใช้
ท่ีดิน ซึ่งส ารวจและจัดท าโดยกองนโยบายและแผนการใช้ท่ีดิน ร่วมกับข้อมูลการส ารวจในภูมิประเทศ 

1.4.6 ความถูกต้องเชิงพื้นท่ีของแผนท่ีและช้ันข้อมูลความลาดชันของพื้นท่ี จังหวัดอ่างทอง 
อ้างอิงตามมาตรฐานแผนท่ีของข้อมูลแบบจ าลองระดับสูงเชิงเลข มาตราส่วน 1: 4,000 ซึ่งเป็นฐานข้อมูลหลัก 
ในการวิเคราะห์และจ าแนกความลาดชันของพื้นท่ี ภายใต้โครงการจัดท าแผนท่ีแสดงความลาดชันของพื้นท่ีเพื่อ
การพัฒนาท่ีดิน 
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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 จังหวัดอ่างทอง 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 ข้อมูลทางแผนท่ีและข้อมูลพื้นฐานของจังหวัดอ่างทอง ดังนี้  

1) ข้อมูลพื้นฐานของจังหวัดอ่างทองส าหรับใช้เป็นข้อมูลประกอบการจัดท ารายงาน
โครงการจัดท าแผนท่ีแสดงความลาดชันของพื้นท่ีเพื่อการพัฒนาท่ีดินจังหวัดอ่างทอง ได้แก่ 

1.1) ข้อมูลและแผนท่ีธรณีวิทยาจังหวัดอ่างทองมาตราส่วน 1: 250,000 จัดท าเมื่อ 
ปี พ.ศ.2558 โดยกรมทรัพยากรธรณี 

1.2) ข้อมูลสภาพภูมิอากาศจังหวัดอ่างทองจากศูนย์ภูมิอากาศ ส านักพัฒนา
อุตุนิยมวิทยา กรมอุตุนิยมวิทยา 

1.3) ข้อมูลสภาพเศรษฐกิจและสังคม จากส านักงานคลังจังหวัดอ่างทองและส านักงาน
สถิติแห่งชาติ 

1.4) ข้อมูลทรัพยากรธรรมชาติของจังหวัดอ่างทอง ได้แก่ ข้อมูลทรัพยากรดิน ข้อมูล
ทรัพยากรน้ า และข้อมูลทรัพยากรป่าไม้ จากหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

2) แผนท่ีและข้อมูลภูมิสารสนเทศของจังหวัดอ่างทองส าหรับใช้ในการวิเคราะห์ความลาดชัน
และจัดท าแผนท่ีแสดงความลาดชันของพื้นท่ีจังหวัดอ่างทองได้แก่ 

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

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

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

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

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

1.8.2 น าเข้าข้อมูลและจัดการข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ท่ีน ามาใช้ในการวิเคราะห์และจ าแนก
ความลาดชัน พร้อมท้ังจัดท าแผนท่ีแสดงความลาดชันของพื้นท่ีจังหวัดอ่างทอง 

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 300 ระวาง 

1.8.3 วิเคราะห์และจ าแนกความลาดชันของพื้นท่ี จังหวัดอ่างทองด้วยโปรแกรมสารสนเทศ
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
ความลาดชันของพื้นท่ีจังหวัดอ่างทองโดยวิธีการซ้อนทับข้อมูลเชิงพื้นท่ี ด้วยโปรแกรมสารสนเทศภูมิศาสตร์  

1.8.6 ส ารวจและเก็บรวบรวมข้อมูลพื้นท่ีท่ีมีการเปล่ียนแปลงความลาดชันของพื้นท่ีไปจากเดิม 
1.8.7 จัดท าและปรับปรุงข้อมูลความลาดชันของพื้นท่ีให้สอดคล้องกับสภาพพื้นท่ีในปัจจุบัน 
1.8.8 จัดท าแผนท่ีและรายงานโครงการจัดท าแผนท่ีแสดงความลาดชันของพื้นท่ีเพื่อการพัฒนาท่ีดิน

จังหวัดอ่างทอง  
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1.9 หน่วยงานที่จัดท าข้อมูล 

กลุ่มจัดการและบริการแผนท่ีและข้อมูลทางแผนท่ี 
ส านักเทคโนโลยีการส ารวจและท าแผนท่ี  
กรมพัฒนาท่ีดิน 

 



 

บทท่ี 2 
 

ข้อมูลพ้ืนฐานจังหวัดอ่างทอง 
 
2.1 ประวัติความเป็นมา 

จังหวัดอ่างทอง จากหลักฐานทางโบราณคดีท่ีค้นพบสันนิษฐานว่าท้องท่ีอ่างทองมีคนอาศัยอยู่
ต้ังแต่สมัยโบราณก่อนกรุงศรีอยุธยานับแต่สมัยทวารวดีเป็นต้นมา แต่คงจะไม่ใช่เมืองใหญ่โตหรือเมืองส าคัญ 
อีกท้ังในสมัยอยุธยาตอนต้นก็ยังไม่ปรากฏช่ือเมืองนี้เข้าใจว่าจะเป็นเพียงชายเขตแขวงพระนครเท่านั้น ซึ่งท้องท่ี
อ่างทองได้ปรากฏช่ือครั้งแรกในพระราชพงศาวดาร แผ่นดินพระมหาธรรมราชา ปี พ.ศ.2122 จึงสันนิษฐานว่า
ในขณะนั้นท้องท่ีอ่างทองคงจะเป็นอาณาเขตท่ีขึ้นกับพระนครหลวงเท่านั้น ต่อมา ปี พ.ศ.2127 ปรากฏช่ือ  
“เมืองวิเศษชัยชาญ” เป็นครั้งแรก ในพระราชพงศาวดารแผ่นดินพระมหาธรรมราชา ในฐานะเป็นจุดรวมก าลัง
เสบียงอาหารและเป็นเมืองหน้าด่านของพระนคร โดยเมืองวิเศษชัยชาญครอบคลุมท้องท่ีอ่างทองและขึ้นกับ
แขวงวิเศษชัยชาญในสมัยนั้น ต่อมาในสมัยกรุงธนบุรีตอนปลายหรือตอนต้นสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ ได้มีการย้าย
เมืองวิเศษชัยชาญมาต้ังใหม่ท่ีต าบลบ้านแห ฝ่ังตะวันตกของแม่น้ าเจ้าพระยา และเปล่ียนช่ือจากเมืองวิเศษชัยชาญ
เป็น “เมืองอ่างทอง” ซึ่งได้ปรากฏช่ือเป็นครั้งแรกในพระราชพงศาวดาร สมัยรัชกาลท่ี 2 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ 
ในเหตุการณ์การท าท านบกั้นน้ าท่ีเมืองอ่างทอง ส่วนสาเหตุท่ีย้ายเมืองเข้าใจว่าเมืองวิเศษชัยชาญเดิมนั้นต้ังอยู่
ริมฝ่ังแม่น้ าน้อย ซึ่งในขณะนั้นแม่น้ าน้อยคงต้ืนเขิน เกิดความไม่สะดวกสบายในการส่งก าลังรบจากพระนครขึ้น
ไปยังเมืองฝ่ายเหนือและการใช้เรือล าเลียงทางแม่น้ าน้อยอาจขลุกขลัก โดยเฉพาะในฤดูแล้งเดินเรือไม่ได้ จึง
ย้ายเมืองมาต้ังท่ีริมฝ่ังแม่น้ าเจ้าพระยา ต่อมาใน ปี พ.ศ.2438 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวกับ
สมเด็จกรมพระยาด ารงราชานุภาพ ทรงโปรดเกล้าฯ ให้เปล่ียนแปลงระบบการบริหารราชการแผ่นดินส่วน
ภูมิภาคเป็นการปกครองแบบมณฑลเทศาภิบาล โดยเมืองอ่างทองถูกรวมอยู่ในมณฑลเทศาภิบาลกรุงเก่า 
ต่อเนื่องมาจนกระท่ังในสมัยรัชกาลท่ี 6 เมืองอ่างทองจึงเปล่ียนช่ือเป็น “จังหวัดอ่างทอง” ตามประกาศ
กระทรวงมหาดไทย ลงวันท่ี 19 พฤษภาคม พ.ศ.2459 เป็นต้นมา 

ค าขวัญประจ าจังหวัด คือ “พระสมเด็จเกษไชโย หลวงพ่อโตองค์ใหญ่ วีรไทยใจกล้า ตุ๊กตาชาววัง 
โด่งดังจักสาน ถิ่นฐานท ากลอง เมืองสองพระนอน” 

 
2.2 ลักษณะทางภูมิศาสตร์ 

2.2.1 ท่ีต้ังและอาณาเขต จังหวัดอ่างทอง มีท่ีต้ังทางภูมิศาสตร์อยู่ภาคกลางของประเทศไทย 
ตามการแบ่งภูมิภาคประเทศไทยอย่างเป็นทางการของราชบัณฑิตยสถาน โดยใช้เกณฑ์ด้านภูมิศาสตร์ ซึ่งจาก
การค านวณเนื้อที่ด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ พบว่าจังหวัดอ่างทอง มีเนื้อท่ี 950.36 ตารางกิโลเมตร หรือ 
593,975 ไร่ ต้ังอยู่ระหว่าง พิกัดเหนือ 1,596,760 เมตร ถึง 1,636,840 เมตร หรือ ละติจูด 14 องศา 26 ลิปดา 
20 พิลิปดา ถึง 14 องศา 48 ลิปดา 07 พิลิปดา และพิกัดตะวันออก 628,290 เมตร ถึง 663,210 เมตร หรือ 
ลองจิจูด 100 องศา 11 ลิปดา 28 พิลิปดา ถึง 100 องศา 30 ลิปดา 57 พิลิปดา โดยมีอาณาเขตติดต่อ
กับจังหวัดใกล้เคียง ดังนี้ 
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ทิศเหนือ ติดต่อกับ อ าเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี 
อ าเภอค่ายบางระจัน อ าเภอท่าช้าง และอ าเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี 
อ าเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี 

ทิศใต้ ติดต่อกับ อ าเภอผักไห่ และอ าเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ อ าเภอเมือง จังหวัดลพบุรี  

อ าเภอบางปะหัน อ าเภอมหาราช และอ าเภอบ้านแพรก  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

ทิศตะวันตก ติดต่อกับ อ าเภอเมือง อ าเภอศรีประจันต์ อ าเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี 
 

 
 
ภาพประกอบท่ี 2-1  แผนท่ีภูมิประเทศแสดงท่ีต้ังและอาณาเขตจังหวัดอ่างทอง (กรมการปกครอง, 2556) 
 

2.2.2 สภาพภูมิประเทศ จังหวัดอ่างทอง โดยท่ัวไปมีลักษณะเป็นท่ีราบลุ่มและพื้นท่ีลูกคล่ืนลอนลาด 
ลักษณะคล้ายอ่าง ไม่มีภูเขา ไม่มีป่าไม้ มีแม่น ้าสายส้าคัญไหลผ่าน 2 สาย คือแม่น ้าเจ้าพระยาและแม่น ้าน้อย 
โดยแม่น ้าเจ้าพระยาไหลผ่านจังหวัดอ่างทอง จากทิศเหนือไปทิศใต้ รวมระยะทางยาวประมาณ 40 กิโลเมตร 
ไหลผ่านท้องท่ีอ้าเภอไชโย อ้าเภอเมืองและอ้าเภอป่าโมก จากนั นไหลเข้าสู่เขตท้องท่ีอ้าเภอบางปะหัน จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ส่วนแม่น้ าน้อยเป็นแม่น้ าท่ีแยกจากแม่น้ าเจ้าพระยาท่ีอ าเภอเมือง จังหวัดชัยนาท แล้วไหลผ่าน
จังหวัดสิงห์บุรี และจังหวัดอ่างทอง ในเขตพื นท่ีอ้าเภอโพธิ์ทอง อ้าเภอวิเศษชัยชาญ ไปบรรจบกับแม่น ้า
เจ้าพระยาอีกครั้งหนึ่งท่ีจังหวัดพระนครศรีอยุธยา รวมระยะทางท่ีไหลผ่าน จังหวัดอ่างทองยาวประมาณ 50 กิโลเมตร 
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ภาพประกอบท่ี 2-2  สภาพภูมิประเทศจังหวัดอ่างทอง 

 
2.2.3 ลักษณะทางธรณีวิทยาจังหวัดอ่างทอง ภูมิสัณฐานโดยท่ัวไปของจังหวัดอ่างทอง เป็นท่ีราบลุ่ม

กว้างใหญ่ของแม่น้ าเจ้าพระยาและแม่น้ าน้อย มีการสะสมตะกอนขนาดต่าง ๆ จากการศึกษาการเรียงล าดับช้ัน
ตะกอน ลักษณะทางกายภาพของตะกอน สภาวะแวดล้อมของการสะสมตะกอน ภูมิอากาศโบราณ วิวัฒนาการ
ทางเทคโทนิค ทางน้ าท่ีพัดพาตะกอนมาทับถม การทรุดตัวของแอ่งสะสมตะกอน  พบว่าพื้นท่ีท้ังหมดของ
จังหวัดปกคลุมด้วยตะกอนร่วนยุคควอเทอร์นารี เริ่มต้นเมื่อประมาณ 1.6 ล้านปีก่อนจนถึงปัจจุบัน เป็นช่วงท่ี
ตะกอนสะสมตัวบนบกและทะเลในแอ่งท่ีจมตัวลง มีลักษณะเป็นบล็อกกึ่งกราเบนซึ่งวางตัวอยู่ในแนวเหนือใต้ 
เนื่องจากการคลายตัวของแผ่นดินและการเกิดรอยเล่ือนในช่วงท่ีแผ่นเปลือกโลกอินเดียเคล่ือนตัวขึ้นมาชนกับ
แผ่นเปลือกโลกยูเรเซียเมื่อประมาณ 40-50 ล้านปีท่ีก่อน  

2.2.4 สภาพภูมิอากาศ จากข้อมูลสภาพอากาศจังหวัดอ่างทอง ของศูนย์ภูมิอากาศ ส านักพัฒนา
อุตุนิยมวิทยา กรมอุตุนิยมวิทยา ซึ่งได้รวบรวมสถิติข้อมูลภูมิอากาศต้ังแต่ ปี พ.ศ.2494-2559 และจัดท าไว้เมื่อ 
เดือนมิถุนายน 2560 พบว่า สภาพอากาศของจังหวัดอ่างทองขึ้นอยู่กับอิทธิพลของลมมรสุมท่ีพัดประจ าฤดูกาล 
2 ชนิด ได้แก่ 1) ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งพัดจากทิศตะวันออกเฉียงเหนือปกคลุมในช่วงฤดูหนาวท าให้
ประสบกับสภาวะหนาวเย็นและแห้ง และ 2) ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ซึ่งพัดปกคลุมในช่วงฤดูฝน ท าให้มีฝน
และอากาศชุ่มช้ืน 

1) ฤดูกาล พิจารณาตามลักษณะลมฟ้าอากาศของประเทศไทย จังหวัดอ่างทองแบ่งฤดูกาล
ออกเป็น 3 ฤดู ดังนี้ 

1.1) ฤดูร้อน เริ่มต้ังแต่กลางเดือนกุมภาพันธ์ถึงกลางเดือนพฤษภาคม ในช่วงนี้จะมี
หย่อมความกดอากาศต่ า เนื่องจากมีความร้อนเข้ามาปกคลุมประเทศไทยตอนบน ท าให้มีอากาศร้อนอบอ้าวทั่วไป 
และจะมีอากาศร้อนจัดในเดือนเมษายน  
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1.2) ฤดูฝน เริ่มต้ังแต่กลางเดือนพฤษภาคมถึงกลางเดือนตุลาคม ซึ่งเป็นช่วงท่ีลมมรสุม
ตะวันตกเฉียงใต้พัดมาปกคลุมประเทศไทย และร่องความกดอากาศต่ าท่ีพาดผ่านบริเวณภาคใต้ของประเทศไทย 
จะเล่ือนขึ้นมาพาดผ่านบริเวณภาคกลางและภาคเหนือเป็นล าดับในระยะนี้ ท าให้มีฝนตกชุกขึ้นต้ังแต่
กลางเดือนพฤษภาคมเป็นต้นไป 

1.3) ฤดูหนาว เริ่มต้ังแต่กลางเดือนตุลาคมถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์ ซึ่งเป็นช่วงท่ีลมมรสุม
ตะวันออกเฉียงเหนือพัดเข้ามามาปกคลุมประเทศไทย และความกดอากาศสูงจากประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุม
ประเทศไทยในช่วงนี้ แต่เนื่องจากจังหวัดอ่างทองอยู่ในภาคกลาง ท าให้อิทธิพลของความกดอากาศสูงจาก
ประเทศจีนท่ีแผ่มาปกคลุมในช่วงฤดูหนาวนั้นจะช้ากว่าภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ท าให้มีอากาศ
หนาวเย็นช้ากว่าสองภาคดังกล่าว โดยเริ่มมีอากาศหนาวประมาณกลางเดือนพฤศจิกายนเป็นต้นไป 

2) อุณหภูมิ จังหวัดอ่างทองเป็นจังหวัดในภาคกลางและมีอุณหภูมิค่อนข้างสูง จึงมีอากาศ
ร้อนอบอ้าวในฤดูร้อน ส่วนในฤดูหนาวไม่หนาวจัด อุณหภูมิเฉล่ียท้ังปีประมาณ 28-30 องศาเซลเซียส อุณหภูมิ
ต่ าสุดเฉล่ียประมาณ 22-26 องศาเซลเซียส และอุณหภูมิสูงสุดเฉล่ียประมาณ 32-34 องศาเซลเซียส เดือนเมษายน
เป็นเดือนท่ีมีอากาศร้อนจัดในรอบปีส่วนฤดูหนาวอากาศจะหนาวที่สุดในเดือนธันวาคม 

3) ปริมาณฝน จากข้อมูลปริมาณฝนเฉล่ียของจังหวัดอ่างทอง โดยอ้างอิงจากสถานี
อุตุนิยมวิทยาจังหวัดสุพรรณบุรี ระหว่างปี พ.ศ.2550- 2558 พบว่า มีปริมาณฝนเฉล่ีย รอบ 9 ปี ประมาณ 
930 มิลลิเมตร โดยมีจ านวนวันฝนตกเฉล่ีย ประมาณ 102 วัน/ปี  

 
2.3 สภาพเศรษฐกิจและสังคม  

2.3.1 การปกครอง จังหวัดอ่างทอง แบ่งการปกครองออกเป็น 7 อ าเภอ 73 ต าบล 513 หมู่บ้าน
ประกอบด้วย องค์การบริหารส่วนจังหวัด 1 แห่ง เทศบาลนคร 21 แห่ง และองค์การบริหารส่วนต าบล 43 แห่ง 

2.3.2 ประชากรและอาชีพ จากข้อมูลสถิติของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ณ วันท่ี 31 
ธันวาคม พ.ศ.2560 พบว่า จังหวัดอ่างทองมีจ านวนประชากรท้ังหมด 281,187 คน โดยเป็นประชากรชาย 
134,830 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 47.95 ของจ านวนประชากรท้ังหมด ประชากรหญิง 146,35 คน หรือคิดเป็น   
ร้อยละ 52.05 ของจ านวนประชากรท้ังหมด ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทางการเกษตรเป็นหลัก ได้แก่ การท านาข้าว 
และการเพาะปลูก เป็นต้น  

2.3.3 สภาพท่ัวไปด้านเศรษฐกิจ จากข้อมูลของส านักงานคลังจังหวัดอ่างทอง พบว่าผลิตภัณฑ์
มวลรวม (Gross Provincial Products : GPP) ของจังหวัดอ่างทอง ปี พ.ศ.2557 มีมูลค่า 24,406 ล้านบาท  
มีสัดส่วนสาขาการผลิตแยกเป็น ภาคเกษตร 5,200 ล้านบาท และนอกภาคเกษตร 19 ,205 ล้านบาท และ
ผลิตภัณฑ์จังหวัดต่อคน เท่ากับ 94,626 บาท/คน/ปี 
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2.4 ทรัพยากรธรรมชาติ 
2.4.1 จากการศึกษาการจ าแนกดินท่ัวประเทศไทย มาตราส่วน 1: 50,000 ของกรมพัฒนาท่ีดิน 

ซึ่งจ าแนกตามลักษณะ สมบัติ และศักยภาพในการเพาะปลูกของดิน รวมถึงการจัดการดินที่คล้ายคลึงกันรวมไว้
เป็นกลุ่มเดียวกัน พบว่า จ าแนกดินได้ 62 กลุ่มชุดดิน โดยจังหวัดอ่างทอง จ าแนกได้ 7 กลุ่มชุดดิน ดังภาคผนวก ท่ี 2 
ต่อมากองส ารวจดินและวิจัยทรัพยากรดิน ได้ท าการส ารวจ จ าแนกดิน และจัดท าแผนท่ีทรัพยากรดิน มาตราส่วน 
1: 25,000 โดยมีหน่วยแผนท่ีอยู่ในระดับชุดดิน ซึ่งจากการศึกษาแผนท่ีชุดดินและรายงานการส ารวจทรัพยากรดิน
จังหวัดอ่างทอง ข้อมูลระดับชุดดิน พบว่า จังหวัดอ่างทอง จ าแนกได้ 10 ชุดดิน ได้แก่ ชุดดินอยุธยา ชุดดินบางเลน 
ชุดดินบางเขน ชุดดินเชียงใหม่ ชุดดินชัยนาท ชุดดินก าแพงแสน ชุดดินนครปฐม ชุดดินสรรพยา ชุดดินสระบุรี 
และชุดดินสิงห์บุรี 

 

 
 
ภาพประกอบท่ี 2-3  แผนท่ีชุดดินจังหวัดอ่างทอง (กองส ารวจดินและวิจัยทรัพยากรดิน, 2559) 
 

2.4.2 ทรัพยากรน้ า จังหวัดอ่างทอง มีแม่น้ าท่ีไหลผ่านจังหวัดท่ีส าคัญ ได้แก่ แม่น้ าเจ้าพระยา 
และแม่น้ าน้อย แม่น้ าเจ้าพระยาไหลเข้าสู่จังหวัดอ่างทองในเขตพื้นที่อ าเภอไชโย ผ่านอ าเภอเมืองแล้วไหล
ออกจากจังหวัดอ่างทองที่อ าเภอป่าโมก เป็นระยะทางประมาณ 40 กิโลเมตร ส่วนแม่น้ าน้อยได้แยกจาก
แม่น้ าเจ้าพระยาท่ีจังหวัดชัยนาทไหลผ่านจังหวัดสิงห์บุรี เข้าเขตพื้นท่ีจังหวัดอ่างทองท่ีอ าเภอโพธิ์ทอง แล้วไหล
ออกจากจังหวัดอ่างทองท่ีอ าเภอวิเศษไชยชาญ แล้วเข้าสู่พื้นท่ีอ าเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยาต่อไป 
รวมเป็นระยะทางประมาณ 50 กิโลเมตร 
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2.4.3 ทรัพยากรป่าไม้ พื้นท่ีโดยท่ัวไปของจังหวัดอ่างทองเป็นพื้นที่ที่ใช้ในการเกษตรกรรม 
แต่ด้ังเดิม พื้นท่ีท้ังหมดเป็นพื้นท่ีท่ีมีกรรมสิทธิ์ทั้งส้ิน โดยแยกเป็นที่ดินกรรมสิทธิ์ของเอกชนและท่ีดินกรรมสิทธิ์
ของส่วนราชการต่าง ๆ ไม่มีพื้นท่ีท่ีเป็นกรรมสิทธิ์ของกรมป่าไม้ 

 
2.5 สภาพการใช้ที่ดิน 

จากการศึกษาข้อมูลแผนท่ีสภาพการใช้ท่ีดินจังหวัดอ่างทอง มาตราส่วน 1: 25,000 และการค านวณ
เนื้อที่ด้วยโปรแกรมสารสนเทศภูมิศาสตร์ จากชั้นข้อมูลการใช้ที่ดินปี พ.ศ.2558 ซึ่งส ารวจและจัดท าโดย
กองนโยบายและแผนการใช้ท่ีดิน กรมพัฒนาท่ีดิน โดยอ้างอิงขอบเขตจังหวัดอ่างทองจากชั้นข้อมูลขอบเขต
การปกครองของกรมการปกครองปี พ.ศ.2556 พบว่าจังหวัดอ่างทอง มีการใช้ท่ีดิน 4 ประเภท โดยมีการใช้ท่ีดิน
ประเภทพื้นท่ีเกษตรกรรม มากท่ีสุด มีเนื้อท่ี 451,481 ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 76.01 ของพื้นท่ีจังหวัด 
รองลงมา เป็นพื้นท่ีชุมชนและส่ิงปลูกสร้าง มีเนื้อท่ี 87,219 ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 14.68 ของพื้นท่ีจังหวัด 
พื้นท่ีแหล่งน้ า มีเนื้อท่ี 27,869 ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 4.69 ของพื้นท่ีจังหวัด และพื้นท่ีเบ็ดเตล็ด มีเนื้อท่ี 
27,406 ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 4.62 ของพื้นท่ีจังหวัด ตามล าดับ ดังตารางท่ี 2-1  
 
ตารางท่ี 2-1  ประเภทการใช้ท่ีดิน (Land Use Classification) จังหวัดอ่างทอง ปี พ.ศ.2558 
 

สัญลักษณ์ ประเภทการใช้ที่ดิน 
เนื้อที ่

ตารางกิโลเมตร ไร่ ร้อยละ 

U พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง 139.55 87,219 14.68 

A พื้นที่เกษตรกรรม 722.37 451,481 76.01 

A1 นาข้าว 614.52 384,075 64.66 

A2 พืชไร่ 30.31 18,944 3.19 

A3 ไม้ยืนต้น 1.12 700 0.12 

A4 ไม้ผล 50.18 31,363 5.28 

A5 พืชสวน 7.05 4,406 0.74 

A7 ทุ่งหญ้าเล้ียงสัตว์และโรงเรือนเล้ียงสัตว์ 7.81 4,881 0.82 

A9 สถานท่ีเพาะเล้ียงสัตว์น้ า 11.38 7,112 1.20 

W พื้นที่แหล่งน้้า 44.59 27,869 4.69 

M พื้นที่เบ็ดเตล็ด 43.85 27,406 4.62 

เนื้อที่รวม 950.36 593,975 100.00 
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2.5.1 พื้นท่ีชุมชนและส่ิงปลูกสร้าง มีเนื้อท่ี 139.55 ตารางกิโลเมตร หรือ 87,219 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 
14.68 ของพื้นท่ีจังหวัด ประกอบด้วย ตัวเมือง ย่านการค้า หมู่บ้านจัดสรร หมู่บ้านบนพื้นราบ สถานท่ีราชการ 
สถาบันต่าง ๆ สถานท่ีพักผ่อนหย่อนใจ รีสอร์ท และโรงแรม  
 

 
 

ภาพประกอบท่ี 2-5  พื้นท่ีชุมชนและส่ิงปลูกสร้าง ต าบลศาลาแดง อ าเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง 
 

2.5.2 พื้นท่ีเกษตรกรรม มีเนื้อท่ี 722.37 ตารางกิโลเมตร หรือ 451,481 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 
76.01 ของพื้นท่ีจังหวัด ประกอบด้วย นาข้าว พืชไร่ เช่น ข้าวโพด อ้อย และมันส าปะหลัง ทุ่งหญ้าเล้ียงสัตว์
เช่น โค และม้า โรงเรือนเล้ียงสัตว์ เช่น สัตว์ปีก และสุกร  

 

 
 

ภาพประกอบท่ี 2-6  พื้นท่ีเกษตรกรรม ต าบลสามง่าม อ าเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง 
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2.5.3 พื้นที่แหล่งน้ า มีเนื้อที่ 44.59 ตารางกิโลเมตร หรือ 27,869 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 4.69
ของพื้นท่ีจังหวัด ประกอบด้วย แม่น้ า ล าคลอง หนอง บึง อ่างเก็บน้ า บ่อน้ าในไร่นา และคลองชลประทาน  
 

 
 

ภาพประกอบท่ี 2-7  พื้นท่ีแหล่งน้ า ต าบลบางแก้ว อ าเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง 
 

2.5.4 พื้นที่เบ็ดเตล็ด มีเนื้อที่ 43.85 ตารางกิโลเมตร หรือ 27,406 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 4.62 
ของพื้นท่ีจังหวัด ประกอบด้วย ทุ่งหญ้าธรรมชาติ ทุ่งหญ้าสลับไม้พุ่ม/ไม้ละเมาะ พื้นท่ีลุ่ม เหมืองเก่า บ่อดิน
บ่อขุดเก่า บ่อลูกรัง ท่ีหินโผล่ พื้นท่ีถม และท่ีท้ิงขยะ  
 

 
 

ภาพประกอบท่ี 2-8  พื้นท่ีบ่อขุด ต าบลไผ่ด าพัฒนา อ าเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง 



 

 

บทท่ี 3 
 

การวิเคราะห์และจ าแนกความลาดชันของพ้ืนท่ีจังหวัดอ่างทอง 
 
3.1 ผลการวิเคราะห์และจ าแนกความลาดชันของพื้นที่ 

ผลการวิเคราะห์และจ าแนกความลาดชันของพื้นท่ีจังหวัดอ่างทอง จากข้อมูลแบบจ าลองระดับสูง
เชิงเลข (Digital Elevation Model: DEM) มาตราส่วน 1: 4,000 ด้วยโปรแกรมสารสนเทศภูมิศาสตร์ ตามหลักเกณฑ์
การจ าแนกและจัดช้ันความลาดชันเพื่อการพัฒนาท่ีดิน พบว่า พื้นท่ีจังหวัดอ่างทอง วิเคราะห์และจ าแนก
ความลาดชันของพื้นท่ีได้ 3 ระดับความลาดชัน โดยมีระดับความลาดชัน A ความลาดชันของพื้นท่ี 0-2 
เปอร์เซ็นต์ มากท่ีสุด คิดเป็นเนื้อท่ี 533,075 ไร่ หรือร้อยละ 89.75 ของพื้นท่ีจังหวัด รองลงมา ได้แก่ ระดับ
ความลาดชัน B ความลาดชันของพื้นท่ี 2-5 เปอร์เซ็นต์ คิดเป็นเนื้อท่ี 47,675 ไร่ หรือร้อยละ 8.03 ของพื้นท่ี
จังหวัด และระดับความลาดชัน C ความลาดชันของพื้นท่ี 5-12 เปอร์เซ็นต์ คิดเป็นเนื้อท่ี 13,225 ไร่ หรือร้อยละ 
2.22 ของพื้นท่ีจังหวัด ตามล าดับ ดังตารางท่ี 3-1  
 
ตารางท่ี 3-1  ผลการวิเคราะห์และจ าแนกความลาดชันของพื้นท่ีจังหวัดอ่างทอง 
 

ความลาดชันของพื้นที่ เนื้อที ่ ร้อยละ 
ของพื้นที่จังหวัด ระดับความลาดชัน เปอร์เซ็นต์ ตารางกิโลเมตร ไร่ 

1 A 0 - 2 852.92 533,075 89.75 

2 B 2 - 5 76.28 47,675 8.03 

3 C 5 - 12 21.16 13,225 2.22 

รวมเนื้อที่ 950.36 593,975 100.00 
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3.1.1 ผลการวิเคราะห์และจ าแนกพื้นที่ความลาดชัน 0-2 เปอร์เซ็นต์  
จังหวัดอ่างทอง มีพื ้นที่ความลาดชัน 0-2 เปอร์เซ็นต์ คิดเป็นเนื้อที่ 533,075 ไร่ หรือ

ร้อยละ 89.75 ของพื้นท่ีจังหวัด ลักษณะพื้นท่ีราบเรียบหรือค่อนข้างราบเรียบ การกระจายตัวของพื้นท่ี
มีลักษณะต่อเนื่องจากพื้นท่ีตอนบนต่อเนื่องลงมายังพื้นท่ีตอนล่างของจังหวัด ครอบคลุมพื้นท่ีท้ังจังหวัด  
 

 
ภาพประกอบท่ี 3-2  พื้นท่ีความลาดชัน 0-2 เปอร์เซ็นต์ จังหวัดอ่างทอง 
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จากข้อมูลแผนท่ีสภาพการใช้ท่ีดิน จังหวัดอ่างทอง ปี พ.ศ.2558 และข้อมูลการส ารวจสภาพ
ภูมิประเทศ พบว่า พื้นท่ีความลาดชัน 0-2 เปอร์เซ็นต์ ของจังหวัดอ่างทอง มีการใช้ท่ีดินประเภทพื้นท่ี
เกษตรกรรม มากที่สุด คิดเป็นเนื้อที่ 428,225 ไร่ หรือร้อยละ 80.33 ของพื้นที่ รองลงมาเป็นพื้นที่ชุมชน
และส่ิงปลูกสร้าง คิดเป็นเนื้อท่ี 67,475 ไร่ หรือร้อยละ 12.66 ของพื้นท่ี พื้นท่ีเบ็ดเตล็ด คิดเป็นเนื้อท่ี 22,831 ไร่ 
หรือร้อยละ 4.28 ของพื้นท่ี และพื้นท่ีแหล่งน้ า คิดเป็นเนื้อท่ี 14,544 ไร่ หรือร้อยละ 2.50 ของพื้นท่ี ตามล าดับ 
ดังตารางท่ี 3-2  

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

 

ล าดับ ประเภทการใช้ที่ดิน สัญลักษณ์ 
เนื้อที ่

ตารางกิโลเมตร ไร่ ร้อยละ 

1 พื้นท่ีเกษตรกรรม A 685.16 428,225 80.33 

2 พื้นท่ีชุมชนและส่ิงปลูกสร้าง U 107.96 67,475 12.66 

3 พื้นท่ีเบ็ดเตล็ด M 36.53 22,831 4.28 

4 พื้นท่ีแหล่งน้ า W 23.27 14,544 2.50 

รวม 852.92 533,075 100.00 

 

 
ภาพประกอบท่ี 3-3  พื้นท่ีนาข้าว บริเวณความลาดชัน 0-2 เปอร์เซ็นต์ 
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3.1.2 ผลการวิเคราะห์และจ าแนกพื้นที่ความลาดชัน 2-5 เปอร์เซ็นต์  
จังหวัดอ่างทอง มีพื้นท่ีความลาดชัน 2-5 เปอร์เซ็นต์ คิดเป็นเนื้อท่ี 47,675 ไร่ หรือร้อยละ 8.03 

ของพื้นท่ีจังหวัด ลักษณะพื้นท่ีเป็นลูกคล่ืนลอนลาดเล็กน้อย มีความลาดชันน้อยมาก การกระจายตัวของพื้นท่ี 
มีอยู่ท่ัวไปท้ังจังหวัด เป็นลักษณะต่อเนื่องตามแนวทิศทางการไหลของน้ าจากพื้นท่ีตอนบนลงสู่พื้นท่ีตอนล่าง
ของจังหวัด 

 

 
 
ภาพประกอบท่ี 3-4  พื้นท่ีความลาดชัน 2-5 เปอร์เซ็นต์ จังหวัดอ่างทอง 
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จากข้อมูลแผนท่ีสภาพการใช้ที่ดิน จังหวัดอ่างทอง ปี พ.ศ.2558 และข้อมูลการส ารวจสภาพ
ภูมิประเทศ พบว่า พื้นท่ีความลาดชัน 2-5 เปอร์เซ็นต์ ของจังหวัดอ่างทอง มีการใช้ท่ีดินประเภท พื้นท่ี
เกษตรกรรม มากที่สุด คิดเป็นเนื้อที่ 20,713 ไร่ หรือร้อยละ 43.45 ของพื้นที่ รองลงมา เป็นพื้นที่ชุมชน
และส่ิงปลูกสร้าง คิดเป็นเนื้อที่ 15,081 ไร่ หรือร้อยละ 31.63 ของพื้นท่ี พื้นท่ีแหล่งน้ า คิดเป็นเนื้อท่ี 8,425 ไร่ 
หรือร้อยละ 17.67 ของพื้นท่ี และพื้นท่ีเบ็ดเตล็ด คิดเป็นเนื้อท่ี 3,456 ไร่ หรือร้อยละ 7.25 ของพื้นท่ี 
ตามล าดับ ดังตารางท่ี 3-3  

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

ล าดับ ประเภทการใช้ที่ดิน สัญลักษณ์ 
เนื้อที ่

ตารางกิโลเมตร ไร่ ร้อยละ 

1 พื้นท่ีเกษตรกรรม A 33.14 20,713 43.45 

2 พื้นท่ีชุมชนและส่ิงปลูกสร้าง U 24.13 15,081 31.63 

3 พื้นท่ีแหล่งน้ า W 13.48 8,425 17.67 

4 พื้นท่ีเบ็ดเตล็ด M 5.53 3,456 7.25 

รวม 76.28 47,675 100.00 

 

 
ภาพประกอบท่ี 3-5  พื้นท่ีนาข้าว บริเวณความลาดชัน 2-5 เปอร์เซ็นต์ 
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3.1.3 ผลการวิเคราะห์และจ าแนกพื้นที่ความลาดชัน 5-12 เปอร์เซ็นต์  
จังหวัดอ่างทอง มีพื้นท่ีความลาดชัน 5-12 เปอร์เซ็นต์ คิดเป็นเนื้อท่ี 13,225 ไร่ หรือร้อยละ 

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

 

 
 
ภาพประกอบท่ี 3-6  พื้นท่ีความลาดชัน 5-12 เปอร์เซ็นต์ จังหวัดอ่างทอง 
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จากข้อมูลแผนท่ีสภาพการใช้ที่ดิน จังหวัดอ่างทอง ปี พ.ศ.2558 และข้อมูลการส ารวจสภาพ
ภูมิประเทศ พบว่าพื้นท่ีความลาดชัน 5-12 เปอร์เซ็นต์ ของจังหวัดอ่างทอง มีการใช้ท่ีดินประเภท พื้นท่ีแหล่งน้ า
มากท่ีสุด คิดเป็นเนื้อท่ี 4,900 ไร่ หรือร้อยละ 37.05 ของพื้นท่ี รองลงมา เป็นพื้นท่ีชุมชนและส่ิงปลูกสร้าง คิดเป็น
เนื้อที่ 4,663 ไร่ หรือร้อยละ 35.26 ของพื้นท่ี พื้นท่ีเกษตรกรรม คิดเป็นเนื้อท่ี 2,543 ไร่ หรือร้อยละ 19.23 
ของพื้นท่ี และพื้นท่ีเบ็ดเตล็ด คิดเป็นเนื้อที่ 1,119 ไร่ หรือร้อยละ 8.46 ของพื้นท่ี ตามล าดับ ดังตารางท่ี 3-4  
 
ตารางท่ี 3-4  ประเภทการใช้ท่ีดิน ปี พ.ศ.2558 บริเวณพื้นท่ีความลาดชัน 5-12 เปอร์เซ็นต์ 

 

ล าดับ ประเภทการใช้ที่ดิน สัญลักษณ์ 
เนื้อที ่

ตารางกิโลเมตร ไร่ ร้อยละ 

1 พื้นท่ีแหล่งน้ า W 7.84 4,900 37.05 

2 พื้นท่ีชุมชนและส่ิงปลูกสร้าง U 7.46 4,663 35.26 

3 พื้นท่ีเกษตรกรรม A 4.07 2,543 19.23 

4 พื้นท่ีเบ็ดเตล็ด M 1.79 1,119 8.46 

รวม 21.16 13,225 100.00 

 

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

ภูมิศาสตร์ โดยวิธีการซ้อนทับข้อมูลร่วมกับการส ารวจความลาดชันและสภาพการใช้ประโยชน์ท่ีดินในภูมิประเทศ
จังหวัดอ่างทอง พบว่า การเปลี่ยนแปลงลักษณะทางกายภาพของภูมิประเทศ ที่ส่งผลกระทบต่อ การ
เปล่ียนแปลงความลาดชันของพื้นท่ี ส่วนใหญ่เกิดจากกิจกรรมของมนุษย์ด้านการพัฒนาและการใช้ประโยชน์ท่ีดิน 
เพื่อเกษตรกรรม การต้ังถิ่นฐาน การส่งเสริมเศรษฐกิจ และการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของจังหวัด  
 

 
 

ภาพประกอบท่ี 3-8  พื้นท่ีการเปล่ียนแปลง ต าบลโผงเผง อ าเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง 
 

 
 

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

 
 
ภาพประกอบท่ี 3-11 ภาพถ่ายออร์โธสี โครงการ MOAC กรมพัฒนาท่ีดิน ซ้อนทับพื้นท่ีความลาดชัน 
  
 

A 

B 

C 



 

บทท่ี 4 
 

บทสรุป 
 
4.1 สรุปผลการวิเคราะห์และจ าแนกความลาดชันของพื้นที่จังหวัดอ่างทอง 

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

จังหวัดอ่างทอง มีสภาพภูมิประเทศโดยท่ัวไปมีลักษณะเป็นท่ีราบลุ่มและพื้นท่ีลูกคล่ืนลอนลาด 
ลักษณะคล้ายอ่าง ไม่มีภูเขา ไม่มีป่าไม้ มีแม่น ้าสายส้าคัญไหลผ่าน 2 สาย คือแม่น ้าเจ้าพระยาและแม่น ้าน้อย 
โดยแม่น ้าเจ้าพระยาไหลผ่านจังหวัดอ่างทอง จากทิศเหนือไปทิศใต้ จากสภาพภูมิประเทศดังกล่าวสอดคล้องกับ
ผลการวิเคราะห์และจ าแนกความลาดชันของพื้นท่ี ดังนี้ 
 จังหวัดอ่างทอง มีความลาดชันของพื้นท่ี 0-2 เปอร์เซ็นต์ มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 89.75 ของพื้นท่ีจังหวัด 
มีลักษณะพื้นท่ีราบเรียบหรือค่อนข้างราบเรียบ  

รองลงมาอันดับท่ี 2 ได้แก่ พื้นท่ีความลาดชัน 2-5 เปอร์เซ็นต์ คิดเป็นร้อยละ 8.03 ของพื้นท่ีจังหวัด 
ลักษณะพื้นท่ีเป็นลูกคล่ืนลอนลาดเล็กน้อย มีความลาดชันน้อยมาก  

อันดับท่ี 3 ได้แก่ พื้นท่ีความลาดชัน 5-12 เปอร์เซ็นต์ คิดเป็นร้อยละ 2.22 ของพื้นท่ีจังหวัด
ลักษณะพื้นท่ีเป็นลูกคล่ืนลอนลาด มีความลาดชันเล็กน้อย 
 
4.2 ข้อเสนอแนะ 

ปัจจุบันจังหวัดอ่างทอง มีการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิประเทศอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะ
การเปล่ียนแปลงอันเกิดจากการใช้ประโยชน์ท่ีดิน เพื่อเกษตรกรรม การต้ังถิ่นฐาน การส่งเสริมเศรษฐกิจ  
การพัฒนาเมือง และการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เป็นต้น ส่งผลให้เกิดกิจกรรมต่าง ๆ บนพื้นผิวภูมิประเทศ 
ซึ่งบางกิจกรรมอาจก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงลักษณะทางกายภาพของพื้นผิวภูมิประเทศ   

ดังนั้น การน าข้อมูลเชิงพื้นท่ีและแผนท่ีแสดงความลาดชันของพื้นท่ี จังหวัดอ่างทอง ภายใต้
โครงการจัดท าแผนท่ีแสดงความลาดชันของพื้นท่ีเพื่อการพัฒนาท่ีดิน ไปใช้ประโยชน์ในด้านต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 
จ าเป็นต้องส ารวจรังวัดภาคพื้นดินหรือใช้ข้อมูลจากแหล่งอื่นท่ีมีความละเอียดถูกต้องมากกว่า โดยเฉพาะ
บริเวณท่ีมีการเปล่ียนแปลงลักษณะทางกายภาพและความลาดชันของพื้นท่ี เพื่อให้ได้ข้อมูลพื้นท่ีท่ีมีความ
ถูกต้องแม่นย าและเป็นปัจจุบัน  
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ภาคผนวก 1 
แผนที่แสดงความลาดชันของพื้นที่จังหวัดอ่างทอง 
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ภาคผนวก 2 
กลุ่มชุดดินจังหวดัอ่างทอง 
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กลุ่มชุดดินจังหวัดอ่างทอง 
กองส ารวจดินและวิจัยทรัพยากรดิน กรมพัฒนาท่ีดิน ได้แบ่งกลุ่มชุดดินประเทศไทยเป็น 62 กลุ่มชุดดิน 

โดยจังหวัดอ่างทอง มี 7 กลุ่มชุดดิน ได้แก่  
กลุ่มชุดดินที่ 2 เป็นกลุ่มชุดดินท่ีมีเนื้อดินเป็นดินเหนียว ดินบนมีสีเทาหรือเทาแก่ ดินล่างมีสีเทา 

จุดประสีน้ าตาลและสีเหลืองหรือสีแดง พบตามท่ีราบลุ่มภาคกลางเป็นส่วนใหญ่ มีการระบายน้ าเลว ดินมีความ
อุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติปานกลาง ชุดดินท่ีอยู่ในกลุ่มนี้ ได้แก่ ชุดดินอยุธยา และชุดดินบางเขน  

กลุ่มชุดดินที่ 3 เป็นกลุ่มชุดดินท่ีมีเนื้อดินเป็นพวกดินเหนียว ดินบนเป็นสีเทาเข้ม สีน้ าตาลปนเทาเข้ม 
ดินล่างเป็นสีเทาหรือน้ าตาลอ่อน มีจุดประสีน้ าตาลแก่ สีน้ าตาลปนเหลือง สีแดงปนเหลือง พบตามท่ีราบลุ่ม
หรือท่ีราบเรียบ ฤดูแล้งดินแห้งแตกระแหงเป็นร่องกว้างลึก ถ้าพบบริเวณชายฝ่ังทะเล มักมีเปลือกหอยอยู่
ในดินช้ันล่าง ดินมีความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติปานกลาง ชุดดินท่ีอยู่ในกลุ่มนี้ ได้แก่ ชุดดินบางเลน  

กลุ่มชุดดินที่ 4 เป็นกลุ่มชุดดินท่ีมีเนื้อดินเป็นพวกดินเหนียว ดินบนมีสีน้ าตาลปนเทาหรือสีน้ าตาล 
ดินล่างมีสีน้ าตาลปนเทา หรือสีน้ าตาล หรือสีเทาปนสีเขียวมะกอก มีจุดประสีน้ าตาลปนเหลืองหรือสีน้ าตาลแก่ 
อาจพบก้อนปูนก้อนสารเคมีสะสมพวกเหล็กและแมงกานีสในช้ันดินล่าง พบตามท่ีราบเรียบหรือท่ีราบลุ่มระหว่าง
คันดินริมล าน้ ากับลานตะพักล าน้ าค่อนข้างใหม่ การระบายน้ าค่อนข้างเลวถึงเลว ดิน มีความอุดมสมบูรณ์
ตามธรรมชาติปานกลาง ชุดดินท่ีอยู่ในกลุ่มนี้ ได้แก่ ชุดดินสระบุรี ชุดดินชัยนาท และชุดดินสิงห์บุรี  

กลุ่มชุดดินที่ 7 เป็นกลุ่มชุดดินที่มีเนื้อดินเป็นพวกดินเหนียว มีสีน้ าตาล หรือสีน้ าตาลปนเทา 
พบจุดประสีน้ าตาล สีแดงปนเหลือง สีน้ าตาลปนแดง หรือสีแดงปะปนตลอดช้ันดิน กลุ่มดินนี้เกิดจากพวก
ตะกอนล าน้ า เป็นดินลึก พบตามพื้นท่ีราบเรียบถึงค่อนข้างราบเรียบ ดินมีความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติ
ปานกลาง ชุดดินท่ีอยู่ในกลุ่มนี้ ได้แก่ ชุดดินนครปฐม  

กลุ่มชุดดินที่ 21 เป็นกลุ่มชุดดินท่ีมีเนื้อดินเป็นพวกดินร่วนปนทราย เป็นพวกดินเหนียวปนทราย 
มีสีน้ าตาลปนเทาหรือน้ าตาลอ่อน พบจุดประสีน้ าตาล หรือน้ าตาลปนเหลืองตลอดช้ันดิน ส่วนใหญ่จะมีแร่ไมก้า
ปะปนอยู่ด้วย เกิดจากพวกตะกอนล าน้ า พบบนส่วนต่ าของสันดินริมน้ า มีสภาพพื้นท่ีค่อนข้างราบเรียบ เป็นดินลึก 
มีการระบายน้ าดีปานกลางถึงค่อนข้างเลว มีความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติปานกลาง ชุดดินท่ีอยู่ในกลุ่มนี้ 
ได้แก่ ชุดดินสรรพยา 

กลุ่มชุดดินที่ 33 เป็นกลุ่มชุดดินท่ีมีเนื้อดินเป็นพวกดินร่วนปนทรายแป้ง ดินมีสีน้ าตาลหรือสีน้ าตาล
ปนแดง บางแห่งในดินล่างลึก ๆ มีจุดประสีเทาและน้ าตาล อาจมีแร่ไมก้าหรือก้อนปูนปะปน เกิดจากวัตถุ
ต้นก าเนิดดินพวกตะกอนล าน้ า พบบนสันดินริมน้ าเก่าและเนินตะกอนรูปพัด มีพื้นที่ค่อนข้างราบเรียบ ถึง
เป็นลูกคล่ืนลอนลาด มีการระบายน้ าดีถึงดีปานกลาง มีความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติปานกลาง ชุดดินท่ีอยู่
ในกลุ่มนี้ ได้แก่ ชุดดินก าแพงแสน  

กลุ่มชุดดินที่ 38 เป็นกลุ่มชุดดินท่ีมีเนื้อดินเป็นพวกดินร่วน หรือดินร่วนปนทรายละเอียด มีลักษณะ
การทับถมเป็นช้ันของตะกอนล าน้ าในแต่ละช่วงเวลา ดินมีสีน้ าตาล อาจพบจุดประสีน้ าตาลเข้มในดินช้ันล่าง
เกิดจากวัตถุต้นก าเนิดดินพวกตะกอนล าน้ า พบบริเวณสันดินริมน้ าท่ีมีสภาพพื้นท่ีค่อนข้างราบเรียบ มีการ
ระบายน้ าดีปานกลาง ดินมีความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติปานกลาง ชุดดินท่ีอยู่ในกลุ่มนี้ ได้แก่ ชุดดินเชียงใหม่  
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ชุดดินที่ส าคัญของจังหวัดอ่างทอง 
ชุดดินสิงห์บุรี (Singburi Series : Sin) กลุ่มชุดดินที่ 4 
เกิดจากตะกอนน้ าพาบริเวณท่ีต่ าในแอ่งท่ีราบน้ าท่วม สภาพพื้นท่ีราบเรียบ การระบายน้ าเลว 

การไหลบ่าของน้ าบนผิวดินช้า การซึมผ่านได้ของน้ าช้า 
ชุดดินนครปฐม (Nakhon Pathom Series : Np) กลุ่มชุดดินที่ 7 
เกิดจากตะกอนน้ าพามาทับถมอยู่บนที่ราบตะกอนน้ าพาหรือตะพักล าน้ า สภาพพื้นท่ีราบเรียบถึง

ค่อนข้างราบเรียบ การระบายน้ าดีค่อนข้างเลวถึงเลว การไหลบ่าของน้ าบนผิวดินช้า การซึมผ่านได้ของน้ าช้า 
ชุดดินเชียงใหม่ (Chiang Mai Series : CM) กลุ่มชุดดินที่ 38 
เกิดจากตะกอนน้ าพาบริเวณสันดินริมน้ า สภาพพื้นท่ีราบเรียบถึงเป็นลูกคล่ืนลอนลาดเล็กน้อย 

การระบายน้ าดีปานกลาง การไหล่บ่าของน้ าบนผิวดินช้า การซึมผ่านได้ของน้ าปานกลาง 
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