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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 
จังหวัดจันทบุรี 

 
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 าแผนที่เพื่อการบริหารทรัพยากรธรรมชาติและทรัพย์สินของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
หรือโครงการ MOAC ซึ่งอยู่ภายใต้การก ากับ ดูแล และให้บริการของกรมพัฒนาท่ีดิน โดยจ าแนกความลาดชัน
ของพื้นท่ี ตามหลักเกณฑ์การส ารวจออกแบบงานจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ า และการส ารวจและจัดท าแผนท่ีดิน 
พร้อมท้ังจัดท าข้อมูลเชิงพื้นท่ีและแผนท่ีแสดงความลาดชันของพื้นท่ี จังหวัดจันทบุรี ในระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์ (Geographic Information System: GIS) ส าหรับหน่วยงานภายในกรมพัฒนาท่ีดินใช้เป็นข้อมูล
เชิงพื้นท่ีพื้นฐานเพื่อการพัฒนาท่ีดิน ท้ังในด้านการส ารวจออกแบบระบบอนุรักษ์ดินและน้ า การส ารวจและ
วิเคราะห์ดิน การพัฒนาแหล่งน้ า การวางแผนการใช้ท่ีดิน การประเมินความสามารถในการกักเก็บน้ า และ
อัตราการชะล้างพังทลายของดิน รวมถึงการส ารวจออกแบบระบบโครงสร้างพื้นฐานต่าง ๆ ของกรมพัฒนาท่ีดิน 
ตลอดจนให้บริการแก่หน่วยงานภายนอก ท้ังภาครัฐ เอกชน และประชาชน ท่ีสนใจต้องการน าข้อมูลเชิงพื้นท่ี
และแผนท่ีแสดงความลาดชันของพื้นท่ี ไปใช้ประโยชน์ในการด าเนินงานตามแผนงานโครงการต่าง ๆ หรือใช้
เป็นข้ อมูลประกอบการพิ จารณาตัด สินใจ การวางแผนการด า เนินงานด้านการบริหาร จัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม การพัฒนาพื้นท่ี การบริหารจัดการน้ า การป้องกันและบรรเทาภัยทาง
ธรรมชาติ และการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานท่ีเกี่ยวข้อง ให้เป็นไปอย่างถูกต้อง เหมาะสม ตามหลักวิชาการ 
สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงของพื้นท่ี และมีมาตรฐานเดียวกัน  
 
1.2 วัตถุประสงค ์

1.2.1 เพื่อวิเคราะห์และจ าแนกความลาดชันของพื้นท่ี จังหวัดจันทบุรี จากข้อมูลแบบจ าลอง
ระดับสูงเชิงเลข มาตราส่วน 1: 4,000 ด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ตามหลักเกณฑ์การจ าแนกความลาดชัน
ของพื้นท่ีเพื่อการพัฒนาท่ีดิน 

1.2.2 เพื่อจัดท าข้อมูลเชิงพื้นท่ีและแผนท่ีแสดงความลาดชันของพื้นท่ีจังหวัดจันทบุรี ด้วยระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร์ พร้อมจัดท ารายงานโครงการจัดท าแผนท่ีแสดงความลาดชันของพื้นท่ีเพื่อการพัฒนาท่ีดิน 
จังหวัดจันทบุรี 
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1.3 ประโยชน์ที่จะได้รับ  

กรมพัฒนาท่ีดินและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ท้ังภาครัฐ เอกชน และประชาชน มีข้อมูลเชิงพื้นท่ีและ
แผนท่ีแสดงความลาดชันของพื้นท่ีจังหวัดจันทบุรี ในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ท่ีเป็นมาตรฐานเดียวกัน 
รวมท้ังรายงานโครงการจัดท าแผนท่ีแสดงความลาดชันของพื้นท่ีเพื่อการพัฒนาท่ีดิน จังหวัดจันทบุรี ส าหรับ
น าไปใช้ประโยชน์ในการด าเนินงานด้านการพัฒนาท่ีดิน ตามแผนงานโครงการต่าง ๆ หรือใช้เป็นข้อมูล
ประกอบ การพิจารณาตัดสินใจ 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 าแนกความลาดชันของพื้นที่จังหวัดจันทบุร ี จากข้อมูลแบบจ าลอง
ระดับสูงเชิงเลข มาตราส่วน 1: 4,000 ด้วยโปรแกรมสารสนเทศภูมิศาสตร์ ตามหลักเกณฑ์การจ าแนกความลาดชัน
ของพื้นท่ีเพื่อการพัฒนาท่ีดินและการอนุรักษ์ดินและน้ า ของกรมพัฒนาท่ีดิน  

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

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

1.4.4 ช้ันข้อมูลความลาดชัน เป็นข้อมูลท่ีได้จากการวิเคราะห์ข้อมูลความสูงภูมิประเทศเชิง เลข 
มาตราส่วน 1: 4,000 ภายใต้โครงการจัดท าแผนท่ีเพื่อการบริหารทรัพยากรธรรมชาติและทรัพย์สินของ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (โครงการ MOAC) ดังนั้นแผนท่ี รายงาน และข้อมูลความลาดชันของพื้นท่ี
ท่ีจัดท าขึ้นภายใต้โครงการจัดท าแผนท่ีแสดงความลาดชันของพื้นท่ีเพื่อการพัฒนาท่ีดินนี้ จะมีความถูกต้อง
สอดคล้องกับสภาพพื้นท่ีท่ีเป็นอยู่ในช่วงเวลาของโครงการ MOAC (ระหว่าง ปี พ.ศ.2545-2549) 

1.4.5 การวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินและการเปลี่ยนแปลงลักษณะทางกายภาพ
ของพื้นท่ีจังหวัดจันทบุรี ใช้วิธีการสังเคราะห์และเปรียบเทียบข้อมูลสภาพพื้นท่ีและการใช้ท่ีดินท่ีได้จากการ
อ่านแปลภาพถ่ายออร์โธสีเชิงเลข มาตราส่วน 1: 4,000 ซึ่งบันทึกภาพระหว่าง ปี พ.ศ.2545–2549 กับข้อมูล
สภาพการใช้ท่ีดิน ซึ่งส ารวจและจัดท าโดยกองนโยบายและแผนการใช้ท่ีดิน ร่วมกับข้อมูลการส ารวจในภูมิประเทศ 

1.4.6 ความถูกต้องเชิงพื้นท่ีของแผนท่ีและช้ันข้อมูลความลาดชันของพื้นท่ีจังหวัดจันทบุรี อ้างอิง
ตามมาตรฐานแผนท่ีของข้อมูลแบบจ าลองระดับสูงเชิงเลข มาตราส่วน 1: 4,000 ซึ่งเป็นฐานข้อมูลหลัก ในการ
วิเคราะห์และจ าแนกความลาดชันของพื้นท่ี ภายใต้โครงการจัดท าแผนท่ีแสดงความลาดชันของพื้นท่ีเพื่อการ
พัฒนาท่ีดิน 
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1.5 สถานที่ด าเนินงาน 

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

1.5.2 จังหวัดจันทบุรี เป็นพื้นท่ีด าเนินการส ารวจและเก็บรวบรวมข้อมูลพื้นฐานต่าง ๆ เช่น 
ลักษณะภูมิประเทศ สภาพการใช้ท่ีดิน และลักษณะการเปล่ียนแปลงทางกายภาพของพื้นท่ีท่ีอาจส่งผลกระทบ
ต่อความลาดชันของพื้นท่ี ณ ช่วงเวลาท่ีส ารวจ 

 
1.6 ระยะเวลาด าเนินงาน 

ตุลาคม พ.ศ.2561 – มีนาคม พ.ศ.2562 
 

1.7 เคร่ืองมือที่ใช้ในการด าเนินงาน 
1.7.1 ฮาร์ดแวร์ (Hardware) เครื่องมือหรืออุปกรณ์ ได้แก่ คอมพิวเตอร์ เครื่องรับสัญญาณ

ดาวเทียม GPS แบบพกพา กล้องถ่ายภาพ เครื่องพิมพ์เอกสาร และเครื่องพิมพ์แผนท่ี  
1.7.2 ซอฟต์แวร์ (Software) โปรแกรมหรือชุดค าส่ัง ได้แก่ ระบบปฏิบัติการไมโครซอฟท์วินโดวส์ 

โปรแกรมส านักงาน โปรแกรม BaseCamp โปรแกรมสารสนเทศภูมิศาสตร์ และโปรแกรมประมวลผลภาพ 
 

1.8 ขั้นตอนการด าเนินงาน 
1.8.1 ศึกษาและรวบรวมแผนท่ี ข้อมูลทางแผนท่ีและข้อมูลพื้นฐานของจังหวัดจันทบุรี ดังนี้  

1) ข้อมูลพื้นฐานของจังหวัดจันทบุรี ส าหรับใช้เป็นข้อมูลประกอบการจัดท ารายงาน
โครงการจัดท าแผนท่ีแสดงความลาดชันของพื้นท่ีเพื่อการพัฒนาท่ีดินจังหวัดจันทบุรี ได้แก่ 

1.1) ข้อมูลและแผนท่ีธรณีวิทยาจังหวัดจันทบุรี มาตราส่วน 1: 250,000 จัดท าเมื่อ  
ปี พ.ศ.2554 โดยกรมทรัพยากรธรณี 

1.2) ข้อมูลสภาพภูมิอากาศจังหวัดจันทบุรี  จากศูนย์ภูมิอากาศ ส านักพัฒนา
อุตุนิยมวิทยา กรมอุตุนิยมวิทยา 

1.3) ข้อมูลสภาพเศรษฐกิจและสังคม จากส านักงานคลังจังหวัดจันทบุรี และส านักงาน
สถิติแห่งชาติ 

1.4) ข้อมูลทรัพยากรธรรมชาติของจังหวัดจันทบุรี ได้แก่ ข้อมูลทรัพยากรดิน ข้อมูล
ทรัพยากรน้ า และข้อมูลทรัพยากรป่าไม้ จากหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

2) แผนท่ีและข้อมูลภูมิสารสนเทศของจังหวัดจันทบุรี ส าหรับใช้ในการวิเคราะห์ความลาดชัน
และจัดท าแผนท่ีแสดงความลาดชันของพื้นท่ีจังหวัดจันทบุรี ได้แก่ 

2.1) แผนท่ีภูมิประเทศ มาตราส่วน 1: 50,000 ล าดับชุด L7018 ของกรมแผนท่ีทหาร 
ครอบคลุมพื้นท่ีจังหวัดจันทบุรี 
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2.2) ข้อมูลขอบเขตการปกครองจังหวัดจันทบุรี มาตราส่วน 1: 50,000 จัดท าและ
ปรับปรุงเมื่อ ปี พ.ศ.2556 โดยกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทย 

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

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

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

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

1.8.2 น าเข้าข้อมูลและจัดการข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ท่ีน ามาใช้ในการวิเคราะห์และจ าแนก
ความลาดชัน พร้อมท้ังจัดท าแผนท่ีแสดงความลาดชันของพื้นท่ีจังหวัดจันทบุรี 

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

1.8.4 จัดท าช้ันข้อมูลความลาดชันของพื้นท่ีให้อยู่ในรูปแบบข้อมูลเชิงเส้น (Vector) ประเภท
พื้นท่ีรูปปิด หรือโพลีกอน (Polygon) ด้วยโปรแกรมสารสนเทศภูมิศาสตร์  

1.8.5 วิเคราะห์การเปล่ียนแปลงสภาพการใช้ท่ีดินและลักษณะทางกายภาพที่อาจมีผลกระทบต่อ
ความลาดชันของพื้นท่ีจังหวัดจันทบุรี โดยวิธีการซ้อนทับข้อมูลเชิงพื้นท่ี ด้วยโปรแกรมสารสนเทศภูมิศาสตร์  

1.8.6 ส ารวจและเก็บรวบรวมข้อมูลพื้นท่ีท่ีมีการเปล่ียนแปลงความลาดชันของพื้นท่ีไปจากเดิม 
1.8.7 จัดท าและปรับปรุงข้อมูลความลาดชันของพื้นท่ีให้สอดคล้องกับสภาพพื้นท่ีในปัจจุบัน 
1.8.8 จัดท าแผนท่ีและรายงาน โครงการจัดท าแผนท่ีแสดงความลาดชันของพื้นท่ีเพื่อการพัฒนาท่ีดิน

จังหวัดจันทบุรี 
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1.9 หน่วยงานที่จัดท าข้อมูล 

กลุ่มจัดการและบริการแผนท่ีและข้อมูลทางแผนท่ี 
ส านักเทคโนโลยีการส ารวจและท าแผนท่ี  
กรมพัฒนาท่ีดิน 

 
 
 



  

บทท่ี 2 
 

ข้อมูลพ้ืนฐานจังหวัดจันทบุรี 
 
2.1 ประวัติความเป็นมา 

จังหวัดจันทบุรี เริ่มมีการต้ังเมืองครั้งแรกท่ีบริเวณหน้าเขาสระบาป ฝ่ังตะวันออกของแม่น้้าจันทบุรี 
โดยชนชาติ “ชาวชอง” หรือพวกขอมชนเผ่าโบราณในกลุ่มชาติพันธุ์ ออสโตร-เอเชียติก ตระกูล มอญ-เขมร 
ซึ่งปกครองเมืองจันทบุรีอยู่นานประมาณ 400 ปี จนกระท่ังเส่ือมอ้านาจลงในปลายพุทธศตวรรษท่ี 17 จากหลักฐาน
ทางประวัติศาสตร์ท่ีควรจะเช่ือได้ว่าเมืองจันทบุรีเคยเป็นเมืองขึ้นของไทยมาแล้วตั่งแต่ในสมัยพระเจ้าอู่ทอง
ทรงสร้างกรุงศรีอยุธยาขึ้นใน ปี พ.ศ.1893 ต่อมาได้มีการย้ายท่ีต้ังเมืองจากเขาสระบาปมาสร้างเมืองใหม่ท่ีบ้านลุ่ม 
อยู่ทางฝ่ังตะวันตกของแม่น้้าจันทบุรี ซึ่งสันนิฐานว่าจะย้ายมาต้ังแต่สมัยแผ่นดินพระบรมไตรโลกนาถ เป็นต้นมา 
จนกระท่ังภายหลังเสียกรุงศรีอยุธยาให้แก่พม่า ใน ปี พ.ศ.2310 สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชได้เขายึดเมือง
จันทบุรี เพื่อใช้เป็นแหล่งสะสมเสบียงอาหารและรวบรวมก้าลังพลเพื่อใช้ในการกอบกู้กรุงศรีอยุธยาคืนจากพม่า 
เรื่อยมาจนถึงแผ่นดินสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลท่ี 3 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ทรงโปรดเกล้าฯ ให้สร้าง
ป้อมค่ายและเมืองใหม่ท่ีบ้านเนินวง ต้าบลบางกะจะ และย้ายเมืองจันทบุรีจากท่ีต้ังบ้านลุ่ม ไปอยู่ท่ีเมืองใหม่ 
บ้านเนินวง จนถึงรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว จึงได้โปรดเกล้าฯ ให้ย้ายเมืองจันทบุรีจาก
เมืองใหม่ท่ีบ้านเนินวงกลับมาต้ังอยู่ท่ีเมืองเก่าท่ีบ้านลุ่มตามเดิมจนถึงปัจจุบัน ต่อมาใน ปี พ.ศ.2436 (ร.ศ. 112) 
ไทยกับฝรั่งเศสได้เกิดกรณีพิพาทกันด้วยเรื่องดินแดนฝ่ังซ้ายแม่น้้าโขง ฝรั่งเศสเข้ายึดเมืองจันทบุรีไว้นานถึง 11 ปี 
ฝ่ายไทยต้องยอมยกดินแดนท่ีเป็นข้อพิพาทรวมท้ังเกาะท้ังหมดในล้าน้้าโขง เมืองตราด และเมืองประจันตคีรีเขตร์ 
(เกาะกง) เพื่อแลกกับเมืองจันทบุรี ต่อมาในสมัยรัชกาลพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว พ.ศ.2476 
ภายหลังเปล่ียนแปลงการปกครองประเทศมาเป็นระบอบประชาธิปไตย ได้ยกเลิกมณฑลเทศาภิบาล และ
จัดระเบียบบริหารราชการส่วนภูมิภาคออกเป็นจังหวัด และอ้าเภอ เมืองจันทบุรีจึงมีฐานะเป็นจังหวัดท่ีส้าคัญ
จังหวัดหนึ่งทางชายแดนฝ่ังทะเลตะวันออกของไทยจนถึงปัจจุบัน 

ค้าขวัญประจ้าจังหวัด คือ “น้้าตกลือเล่ือง เมืองผลไม้ พริกไทยพันธุ์ดี อัญมณีมากเหลือ เส่ือจันทบูร 
สมบูรณ์ธรรมชาติ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช รวมญาติกู้ชาติท่ีจันทบุรี” 

 
2.2 ลักษณะทางภูมิศาสตร์ 

2.2.1 ท่ีต้ังและอาณาเขต จังหวัดจันทบุรี มีท่ีต้ังทางภูมิศาสตร์อยู่ภาคตะวันออกของประเทศไทย 
ตามการแบ่งภูมิภาคประเทศไทยอย่างเป็นทางการของราชบัณฑิตยสถาน โดยใช้เกณฑ์ด้านภูมิศาสตร์ ซึ่งจาก
การค้านวณเนื้อท่ีด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ พบว่าจังหวัดจันทบุรี มีเนื้อท่ี 6 ,412.46 ตารางกิโลเมตร 
หรือ 4,007,788 ไร่ ต้ังอยู่ระหว่าง พิกัดเหนือ 1,359,680 เมตร ถึง 1,476,050 เมตร หรือ ละติจูด 12 องศา 
17 ลิปดา 09 พิลิปดา ถึง 13 องศา 20 ลิปดา 02 พิลิปดา และพิกัดตะวันออก 140,560 เมตร ถึง 232,520 เมตร 
หรือ ลองจิจูด 101 องศา 41 ลิปดา 08 พิลิปดา ถึง 102 องศา 32 ลิปดา 10 พิลิปดา โดยมีอาณาเขตติดต่อ
กับจังหวัดใกล้เคียง ดังนี้  
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ทิศเหนือ ติดต่อกับ อ้าเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา 
 อ้าเภอวังสมบูรณ์ และอ้าเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว 

ทิศตะวันออก ติดต่อกับ อ้าเภอบ่อไร่ และอ้าเภอเขาสมิง จังหวัดตราด 
 และราชอาณาจักรกัมพูชา 

ทิศใต้ ติดต่อกับ อ้าเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด 
 และอ่าวไทย 

ทิศตะวันตก ติดต่อกับ อ้าเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี 
 อ้าเภอเขาชะเมา และอ้าเภอแกลง จังหวัดระยอง 

 

    ภา
พป

ระ
กอ

บที่
 2

-1
  แ

ผน
ที่ภ

ูมิป
ระ

เท
ศแ

สด
งที่

ตั้ง
แล

ะอ
าณ

าเข
ตจั

งห
วัด

จัน
ทบ

ุรี (
กร

มก
าร

ปก
คร

อง
, 2

55
6) 



8 

2.2.2 สภาพภูมิประเทศ จังหวัดจันทบุรี แบ่งได้เป็น 3 ลักษณะ คือ 1) ภูเขาสูงและเนินเขา 
บริเวณพื้นท่ีด้านทิศตะวันตกเฉียงเหนือของจังหวัด ติดกับจังหวัดระยองและจังหวัดฉะเชิงเทรา มีเขาชะมูน 
เขาชะอม และเขาล้าปลายประแกด ซึ่งเป็นแหล่งก้าเนิดล้าน้้าสาขาคลองโตนด และบริเวณพื้นท่ีตอนเหนือ
และด้านทิศตะวันออกของจังหวัด มีทิวเขาจันทบุรีทอดตัวเป็นแนวยาวจากเขตติดต่อจังหวัดสระแก้วลงมา
ตอนกลางของจังหวัด บรรจบกับเขาสามง่ามของทิวเขาบรรทัดประกอบด้วย เขาสอยดาวเหนือ เขาตะเคียนทอง 
เขาพระบาทพลวง เขาปล้อง และเขาสอยดาวใต้ 2) ท่ีราบสูงและท่ีราบเชิงเขา บริเวณพื้นท่ีด้านตะวันออก
ของเขาสอยดาวจรดชายแดนไทย–กัมพูชา บริเวณพื้นท่ีด้านใต้ของเขาสามง่าม และบริเวณพื้นท่ีระหว่างเขา
สอยดาวกับเขาชะมูน และ 3) ท่ีราบลุ่มน้้าและท่ีราบชายฝ่ังทะเล โดยท่ีราบลุ่มน้้า ประกอบด้วยพื้นท่ีบริเวณ
ลุ่มน้้าคลองโตนด ลุ่มน้้าจันทบุรี ลุ่มน้้าพังราด และลุ่มน้้าเวฬุ ส่วนท่ีราบชายฝ่ังทะเลได้แก่ พื้นท่ีตอนใต้ของ
อ้าเภอนายายอาม อ้าเภอท่าใหม่ อ้าเภอแหลมสิงห ์และอ้าเภอขลุง นอกจากนี้จังหวัดจันทบุรียังมีชายฝ่ังทะเล
ระยะทางยาวประมาณ 108 กิโลเมตร มีอ่าว หาดทราย และเกาะต่าง ๆ หลายแห่ง  
 

 
 
ภาพประกอบท่ี 2-2  สภาพภูมิประเทศจังหวัดจันทบุรี 
 

2.2.3 ลักษณะทางธรณีวิทยา จากการศึกษาข้อมูลลักษณะทางธรณีวิทยาของจังหวัดจันทบุรี ซึ่ง
กรมทรัพยากรธรณีจัดท้าไว้เมื่อ ปี พ.ศ.2554 พบว่า พื้นท่ีจังหวัดจันทบุรีประกอบด้วยหินตะกอนอายุตาม
มาตราธรณีกาลต้ังแต่ประกอบด้วย 1) หินยุคคาร์บอนิเฟอรัส เป็นหินตะกอนท่ีอายุแก่ท่ีสุด ลักษณะท่ัวไปเป็น
หินตะกอนท่ีถูกแปรสภาพเล็กน้อย 2) หินยุคเพอร์เมียน ประกอบด้วย หมวดหินสระแก้ว และหมวดหินเขาฉกรรจ์ 
3) หินยุคเพอร์โม-ไทรแอสซิก ประกอบด้วยหินแปรและกึ่งหินแปร 4) หินยุคไทรแอสซิก พบกระจายครอบคลุม
พื้นท่ีด้านทิศตะวันตก ด้านทิศเหนือ และด้านทิศตะวันออกของจังหวัด 5) หินยุคจูแรสซิก ได้แก่หมวดหิน
แหลมสิงห์ 6) ตะกอนยุคควอเทอร์นารี สะสมตัวกระจายอยู่ทั่วไปบริเวณที่ราบลุ่มใกล้แม่น้้าล้าคลองและ
ตามบริเวณริมชายหาด และ 7) หินอัคนี พบท้ังหินอัคนีแทรกซ้อนซึ่งเป็นหินเย็นตัวใต้ผิวโลกและหินอัคนีพุ
หรือหินภูเขาไฟซึ่งเป็นหินท่ีเย็นตัวจากลาวาบนผิวโลกหรือใกล้กับผิวโลกมาก 
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ภาพประกอบท่ี 2-3  แผนท่ีธรณีวิทยาจังหวัดจันทบุรี (กรมทรัพยากรธรณี, 2554) 
 

2.2.4 สภาพภูมิอากาศ จากข้อมูลสภาพอากาศจังหวัดจันทบุรี ของศูนย์ภูมิอากาศ ส้านักพัฒนา
อุตุนิยมวิทยา กรมอุตุนิยมวิทยา ซึ่งได้รวบรวมสถิติข้อมูลภูมิอากาศต้ังแต่ ปี พ.ศ.2494-2559 และจัดท้าไว้เมื่อ 
เดือนมิถุนายน 2560 พบว่า สภาพภูมิอากาศของจังหวัดจันทบุรี ขึ้นอยู่กับอิทธิพลของลมมรสุมท่ีพัดประจ้า
ฤดูกาล 2 ชนิด คือ 1) ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งจะพัดเข้ามาปกคลุมประเทศไทยในช่วงฤดูหนาว
และน้าความหนาวเย็นมาสู่จังหวัด และ 2) ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ซึ่งจะพัดเข้ามาปกคลุมในช่วงฤดูฝน 
จากลักษณะภูมิประเทศของจังหวัดจันทบุรีท่ีมีชายฝ่ังทะเลและมีเทือกเขา อยู่ใกล้ทะเลด้านท่ีเปิดรับลมมรสุม
ตะวันตกเฉียงใต้จากอ่าวไทยอย่างเต็มท่ี จึงท้าให้ฝนตกมากตามแนวภูเขาและชายฝ่ังทะเล โดยจังหวัดจันทบุรี  
มีฝนตกชุกมาก ต้ังแต่เดือนมิถุนายนจนถึงเดือนกันยายน  

1) ฤดูกาล พิจารณาตามลักษณะลมฟ้าอากาศของประเทศไทย จังหวัดจันทบุรี แบ่งฤดูกาล
ออกเป็น 3 ฤดู ดังนี้ 

1.1) ฤดูร้อน เริ่มต้ังแต่กลางเดือนกุมภาพันธ์ถึงกลางเดือนพฤษภาคม เมื่อเปล่ียนเข้าสู่
ฤดูร้อนอากาศจะร้อนขึ้น แต่เนื่องจากได้รับกระแสลมจากทะเล ท้าให้มอีากาศไม่ร้อนอบอ้าวมากนัก 

1.2) ฤดูฝน เริ่มต้ังแต่กลางเดือนพฤษภาคมถึงกลางเดือนตุลาคม เป็นระยะท่ีลมมรสุม
ตะวันตกเฉียงใต้ พัดเข้ามาปกคลุมประเทศไทย ซึ่งจะน้าความชื้นจากทะเลอันดามันพัดผ่านอ่าวไทยเข้าสู่
ภาคตะวันออก ท้าให้มีอากาศชุ่มช้ืนและมีฝนตกชุกท่ัวไป 
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1.3) ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่กลางเดือนตุลาคมถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์  ซึ่งเป็นช่วงฤดู
ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ บริเวณความกดอากาศสูงจากประเทศจีนท่ีมีคุณสมบัติเย็นและแห้ง  ซึ่งจะแผ่
ลงมาปกคลุมประเทศไทยในช่วงนี้ แต่เนื่องจากจังหวัดจันทบุรีอยู่ในเส้นละติจูดท่ีต้่าและมีพื้นท่ีติดกับบริเวณ
ชายฝ่ังทะเล ซึ่งอิทธิพลจากลมทะเลท้าให้มีอากาศไม่หนาวเย็นมากนัก 

2) อุณหภูมิ จังหวัดจันทบุรีเป็นจังหวัดท่ีอยู่ใกล้เขตชายฝ่ังทะเลจึงได้รับอิทธิพลจากลมทะเล 
ท้าให้อากาศไม่ร้อนจัดนักฤดูร้อน และฤดูหนาวอากาศก็ไม่หนาวจัด อุณหภูมิเฉล่ียตลอดท้ังปีไม่ค่อย
เปล่ียนแปลงมากนัก โดยมีอุณหภูมิเฉล่ียตลอดปี 27.4 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุดเฉล่ีย 32.2 องศาเซลเซียส  

3) ปริมาณฝน จากข้อมูลปริมาณฝนเฉล่ียของสถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดจันทบุรี ระหว่าง
ปี พ.ศ.2550- 2558 พบว่า มีปริมาณฝนเฉล่ีย รอบ 9 ปี ประมาณ 3,101 มิลลิเมตร โดยมีจ้านวนวันฝนตกเฉล่ีย 
ประมาณ 172 วัน/ปี ดังตารางท่ี 2-1 

 
2.3 สภาพเศรษฐกิจและสังคม  

2.3.1 การปกครอง จังหวัดจันทบุรี แบ่งการปกครองออกเป็น 10 อ้าเภอ 76 ต้าบล 731 หมู่บ้าน 
33 ชุมชน องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น จ้านวน 82 แห่ง ประกอบด้วย องค์การบริหารส่วนจังหวัด จ้านวน 1 แห่ง 
เทศบาลเมือง จ้านวน 5 แห่ง เทศบาลต้าบล จ้านวน 42 แห่ง และองค์การบริหารส่วนต้าบล จ้านวน 34 แห่ง 

2.3.2 ประชากรและอาชีพ จากข้อมูลสถิติของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ณ วันท่ี 31 
ธันวาคม พ.ศ.2560 พบว่า จังหวัดจันทบุรีมีจ้านวนประชากรท้ังหมด 534,459 คน โดยเป็นประชากรชาย 
261,887 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 49.00 ของจ้านวนประชากรทั้งหมด ประชากรหญิง 272,572 คน หรือ
คิดเป็นร้อยละ 51.00 ของจ้านวนประชากรท้ังหมด โดยประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมและ
อาชีพประมงเป็นหลัก  

2.3.3 สภาพท่ัวไปด้านเศรษฐกิจ จากข้อมูลของส้านักงานคลังจังหวัดจันทบุรี พบว่าผลิตภัณฑ์
มวลรวม (Gross Provincial Products : GPP) ของจังหวัดจันทบุรี ปี พ.ศ.2557 มีมูลค่า 104,204 ล้านบาท คิดเป็น
สัดส่วนร้อยละ 0.79 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมประเทศ มีสัดส่วนสาขาการผลิตแยกเป็น ภาคเกษตร 62,764 ล้านบาท 
และนอกภาคเกษตร 41,439 ล้านบาท และผลิตภัณฑ์จังหวัดต่อคน เท่ากับ 200,699 บาท/คน/ปี 

 
2.4 ทรัพยากรธรรมชาติ 

2.4.1 ทรัพยากรดิน จากการศึกษาการจ้าแนกดินทั่วประเทศไทย มาตราส่วน 1 : 50,000 
ของกรมพัฒนาท่ีดิน ซึ่งจ้าแนกตามลักษณะ สมบัติ และศักยภาพในการเพาะปลูกของดิน รวมถึงการจัดการดิน
ท่ีคล้ายคลึงกันรวมไว้เป็นกลุ่มเดียวกัน พบว่า จ้าแนกดินได้ 62 กลุ่มชุดดิน โดยจังหวัดจันทบุรี จ้าแนกได้  
34 กลุ่มชุดดิน ดังภาคผนวกท่ี 2 ต่อมากองส้ารวจดินและวิจัยทรัพยากรดิน ได้ท้าการส้ารวจ จ้าแนกดิน และ
จัดท้าแผนท่ีทรัพยากรดิน มาตราส่วน 1: 25,000 โดยมีหน่วยแผนท่ีอยู่ในระดับชุดดิน ซึ่งจากการศึกษาแผนท่ี
ชุดดินและรายงานการส้ารวจทรัพยากรดินจังหวัดจันทบุรี ข้อมูลระดับชุดดิน พบว่า จังหวัดจันทบุรี จ้าแนกได้ 
83 ชุดดิน ได้แก่ หน่วยดินเชิงซ้อนของตะกอนน้้าพา ชุดดินบางนารา ชุดดินบ้านไร่ ชุดดินบาเจาะ ชุดดินบ้านฉาง 
ชุดดินบ้านทอน ชุดดินบางคล้า ชุดดินบางละมุง ชุดดินบึงชะนัง ชุดดินสายบุรี ชุดดินชะอ้า ชุดดินชลบุรี ชุดดินฉลอง 
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ชุดดินชุมพร ชุดดินเชียรใหญ่ ชุดดินดอนไร่ ชุดดินหัวหิน ชุดดินห้วยยอด หน่วยเชิงซ้อนของชุดดินห้วยยอดและ
ชุดดินคลองเต็ง ชุดดินหุบกระพง ชุดดินกบินทร์บุรี ชุดดินคลองซาก ชุดดินคอหงษ์ ชุดดินควนกาหลง ชุดดินแกลง 
ชุดดินกลางดง ชุดดินคลองเต็ง ชุดดินคลองท่อม ชุดดินคลองนกกระทุง ชุดดินโคกเคียน  ชุดดินโคกกลอย 
ชุดดินลพบุรี ชุดดินละหาร ชุดดินล้าภูรา ชุดดินมะขาม ชุดดินมวกเหล็ก ชุดดินมูโน๊ะ ชุดดินหนองบอน  
ชุดดินหนองคล้า ชุดดินนาท่าม ชุดดินนาทอน ชุดดินโอล้าเจียก ชุดดินปากจั่น ชุดดินผักกาด ชุดดินพังงา  
ชุดดินภูเก็ต ชุดดินโป่งน้้าร้อน ชุดดินปัตตานี ชุดดินพัทลุง ชุดดินพะโต๊ะ ชุดดินพัทยา ชุดดินระแงะ ชุดดินระนอง 
หน่วยเชิงซ้อนของชุดดินระนองและชุดดินพะโต๊ะ ชุดดินรือเสาะ ชุดดินระยอง ชุดดินสมุทรปราการ ชุดดินสงขลา 
ชุดดินสะท้อน ชุดดินสวี ชุดดินตากใบ ชุดดินธัญบุรี ชุดดินทับเสลา ชุดดินท่าจีน ชุดดินตราด ชุดดินท่าแซะ 
ชุดดินทุ่งหว้า ชุดดินท่าใหม่ ชุดดินท้ายเมือง ชุดดินตาคลี ชุดดินตาขุน ชุดดินตะกั่วทุ่ง ชุดดินทับพริก ชุดดินต้นไทร 
ชุดดินทับกวาง ชุดดินท่ายาง ชุดดินวิสัย ชุดดินวังตง ชุดดินวังไฮ ชุดดินวังน้้าเย็น ชุดดินวัลเปรียง ชุดดินวังสะพุง 
และท่ีลาดชันเชิงซ้อน 
 

 
 
ภาพประกอบท่ี 2-4  แผนท่ีชุดดินจังหวัดจันทบุรี (กองส้ารวจดินและวิจัยทรัพยากรดิน, 2559) 
 

2.4.2 ทรัพยากรน้้า จังหวัดจันทบุรี มีแม่น้้าสายหลักท่ีส้าคัญ 4 สาย ได้แก่ 
1) แม่น้้าจันทบุรี เป็นแม่น้้าท่ีมีความส้าคัญท่ีสุดของจังหวัดจันทบุรี ซึ่งประกอบไปด้วย

ล้าคลองต่าง ๆ เช่น คลองตารอง และคลองตาหลิว นอกจากนี้ยังมีคลองทุ่งเพลไหลลงมารวมกับแม่น้้าจันทบุรี
ทางตอนใต้ของวัดพญาล่าง ผ่านตัวเมืองออกปากแม่น้้าท่ีอ้าเภอแหลมสิงห์ รวมความยาวทั้งส้ิน 123 กิโลเมตร 
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2) แม่น้้าวังโตนด มีก้าเนิดมาจากเนินเขาบริเวณเขตพื้นท่ีติดต่อระหว่างอ้าเภอท่าใหม่ 
จังหวัดจันทบุรี อ้าเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว และอ้าเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา  

3) แม่น้้าพังราด เป็นแม่น้้าท่ีกั้นพรมแดนระหว่างจังหวัดจันทบุรี และจังหวัดระยอง 
แม่น้้าพังราดเป็นแม่น้้าสายส้ัน ๆ มีความยาวจากต้นก้าเนิดของแม่น้้าเขาวงศ์ถึงปากแม่น้้าพังราด มีความยาว
ท้ังส้ิน 30-50 กิโลเมตร แม่น้้าตอนต้นเกิดจากคลองเขาวงศ์ คลองนายายอาม นอกจากนี้ยังมีคลองห้วงหิน และ
คลองห้วยเตย ซึ่งมีก้าเนิดมาจากเขาทะลายไหลลงสู่คลองนายายอาม และต่อเนื่องเป็นแมน่้้าพังราดในท่ีสุด 

4) แม่น้้าเวฬุ มีต้นก้าเนิดจากคลองขวาง ซึ่งเกิดจากหุบเขาชะอมและเขาทุ่งสะพานหิน 
ต้ังอยู่ห่างจากอ้าเภอมะขาม ทางด้านทิศตะวันออก ประมาณ 10 กิโลเมตร มีความยาวทั้งส้ิน 87.50 กิโลเมตร 

2.4.2 ทรัพยากรป่าไม้ จากการศึกษาข้อมูลสภาพพื้นท่ีป่าไม้ของประเทศไทย ปี พ.ศ.2559-2560 
ของส้านักจัดการท่ีดินป่าไม้ กรมป่าไม้ พบว่าจังหวัดจันทบุรี มีพื้นท่ีป่าไม้ 1,300,524.60 ไร่ หรือร้อยละ 32.44 
ของพื้นท่ีจังหวัด โดยพบพื้นท่ีป่าไม้ในทุกอ้าเภอของจังหวัด ชนิดป่าท่ีพบส่วนใหญ่ ได้แก่ ป่าดิบช้ืน และป่าดิบแล้ง 
ส่วนการแบ่งเขตพื้นท่ีประกาศทางราชการก้าหนดขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ตามกฎหมายและมติคณะรัฐมนตรี 
ประกอบด้วย อุทยานแห่งชาติ จ้านวน 3 แห่ง คือ อุทยานแห่งชาติเขาคิชฌกูฏ อุทยานแห่งชาติเขาสิบห้าช้ัน 
และอุทยานแห่งชาติน้้าตกพล้ิว มีวนอุทยานแห่งชาติ จ้านวน 1 แห่ง คือ วนอุทยานแห่งชาติแหลมสิงห์ และ
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า จ้านวน 3 แห่ง คือ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาสอยดาว เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤๅไน 
และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าคลองเครือหวาย 

 

 
 

ภาพประกอบท่ี 2-5  แผนท่ีสภาพพื้นท่ีป่าจังหวัดจันทบุรี (กรมป่าไม้, 2559-2560) 
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2.5 สภาพการใช้ที่ดิน 
จากการศึกษาข้อมูลแผนท่ีสภาพการใช้ท่ีดินจังหวัดจันทบุรี มาตราส่วน 1: 25,000 และการค้านวณ

เนื้อที่ด้วยโปรแกรมสารสนเทศภูมิศาสตร์ จากชั้นข้อมูลการใช้ที่ดินปี พ.ศ.2559 ซึ่งส้ารวจและจัดท้าโดย
กองนโยบายและแผนการใช้ท่ีดิน กรมพัฒนาท่ีดิน โดยอ้างอิงขอบเขตจังหวัดจันทบุรีจากชั้นข้อมูลขอบเขต
การปกครองของกรมการปกครองปี พ.ศ.2556 พบว่าจังหวัดจันทบุรีมีการใช้ท่ีดิน 5 ประเภท โดยมีการใช้ท่ีดิน
ประเภทพื้นท่ีเกษตรกรรมมากท่ีสุด มีเนื้อท่ี 2,277,581 ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 56.83 ของพื้นท่ีจังหวัด 
รองลงมาเป็นพื้นท่ีป่าไม้ มีเนื้อท่ี 1,329,563 ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 33.18 ของพื้นท่ีจังหวัด พื้นท่ีชุมชนและ
ส่ิงปลูกสร้าง มีเนื้อท่ี 138,300 ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 3.45 ของพื้นท่ีจังหวัด พื้นท่ีแหล่งน้้า มีเนื้อท่ี 131,906 ไร่ 
หรือคิดเป็นร้อยละ 3.29 ของพื้นท่ีจังหวัด และพื้นท่ีเบ็ดเตล็ด มีเนื้อท่ี 130,438 ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 3.25 
ของพื้นท่ีจังหวัด ตามล้าดับ ดังตารางท่ี2-1  

 
ตารางท่ี 2-1  ประเภทการใช้ท่ีดิน (Land Use Classification) จังหวัดจันทบุรี ปี พ.ศ.2559 
 

สัญลักษณ์                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ประเภทการใช้ที่ดิน 
เนื้อที ่

ตารางกิโลเมตร ไร่ ร้อยละ 

U พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง 221.28 138,300 3.45 

A พื้นที่เกษตรกรรม 3,644.13 2,277,581 56.83 

A1 นาข้าว 99.49 62,181 1.56 

A2 พืชไร ่ 193.07 120,669 3.01 

A3 ไม้ยืนต้น 1,400.76 875,475 21.84 

A4 ไม้ผล 1,667.60 1,042,250 26.01 

A5 พืชสวน 12.12 7,575 0.19 

A7 ทุ่งหญ้าเล้ียงสัตว์และโรงเรือนเล้ียงสัตว์ 1.45 906 0.02 

A9 สถานท่ีเพาะเล้ียงสัตว์น้้า 269.64 168,525 4.20 

F พื้นที่ป่าไม้ 2,127.30 1,329,563 33.18 

W พื้นที่แหล่งน้้า 211.05 131,906 3.29 

M พื้นที่เบ็ดเตล็ด 208.70 130,438 3.25 

เนื้อที่รวม 6,412.46 4,007,788 100.00 
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ภาพประกอบท่ี 2-6  แผนท่ีสภาพการใช้ท่ีดิน จังหวัดจันทบุรี (กรมพัฒนาท่ีดิน ,2559) 
 

2.5.1 พื้นท่ีชุมชนและส่ิงปลูกสร้าง มีเนื้อท่ี 221.28 ตารางกิโลเมตร หรือ 138,300 ไร่ คิดเป็น
ร้อยละ 3.45 ของพื้นท่ีจังหวัด ประกอบด้วย ตัวเมือง ย่านการค้า หมู่บ้านจัดสรร หมู่บ้านบนพื้นราบ สถานท่ี
ราชการ สถาบันต่าง ๆ สถานท่ีพักผ่อนหย่อนใจ รีสอร์ท และโรงแรม  

 

 
 

ภาพประกอบท่ี 2-7  พื้นท่ีชุมชนและส่ิงปลูกสร้าง ต้าบลวัดใหม่ อ้าเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 
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2.5.2 พื้นท่ีเกษตรกรรม มีเนื้อท่ี 3,644.13 ตารางกิโลเมตร หรือ 2,277,581 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 
56.83 ของพื้นท่ีจังหวัด ประกอบด้วย นาข้าว พืชไร่ เช่น ข้าวโพด อ้อย และมันส้าปะหลัง ไม้ยืนต้น เช่น 
ยางพารา และปาล์มน้้ามัน ไม้ผล เช่น เงาะ มังคุด และทุเรียน ทุ่งหญ้าเล้ียงสัตว์ เช่น โค และม้า โรงเรือนเล้ียงสัตว์ 
เช่น สัตว์ปีก และสุกร  

 
ภาพประกอบท่ี 2-8  พื้นท่ีเกษตรกรรม ต้าบลทับไทร อ้าเภอโป่งน้้าร้อน จังหวัดจันทบุรี 
 

2.5.3 พื้นท่ีป่าไม้ มีเนื้อท่ี 2,127.30 ตารางกิโลเมตร หรือ 1,329,563 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 33.18 
ของพื้นท่ีจังหวัด ประกอบด้วย ป่าไม่ผลัดใบรอสภาพฟื้นฟู ป่าไม่ผลัดใบสมบูรณ์ ป่าผลัดใบสมบูรณ์ ป่าผลัดใบ
รอสภาพฟื้นฟู ป่าปลูกรอสภาพฟื้นฟู และป่าปลูกสมบูรณ์  

 

 
ภาพประกอบท่ี 2-9  พื้นท่ีป่าไม้ ต้าบลคลองขุด อ้าเภอท่าใหม ่จังหวัดจันทบุรี 
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2.5.4 พื้นท่ีแหล่งน้้า มีเนื้อท่ี 211.05 ตารางกิโลเมตร หรือ 131,906 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 3.29 
ของพื้นท่ีจังหวัด ประกอบด้วย แม่น้้า ล้าคลอง หนอง บึง อ่างเก็บน้้า บ่อน้้าในไร่นา และคลองชลประทาน  
 

 
 
ภาพประกอบท่ี 2-10  พื้นท่ีแหล่งน้้า ต้าบลตะเคียนทอง อ้าเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี 
 

2.5.5 พื้นท่ีเบ็ดเตล็ด มีเนื้อท่ี 208.70 ตารางกิโลเมตร หรือ 130,438 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 3.25
ของพื้นท่ีจังหวัด ประกอบด้วย ทุ่งหญ้าธรรมชาติ ทุ่งหญ้าสลับไม้พุ่ม/ไม้ละเมาะ พื้นท่ีลุ่ม เหมืองเก่า บ่อดิน บ่อขุดเก่า 
เหมืองแร่ บ่อลูกรัง ท่ีหินโผล่ พื้นท่ีขุดเจาะน้้ามัน พื้นท่ีถม และท่ีท้ิงขยะ  
 

 
 
ภาพประกอบท่ี 2-11  พื้นท่ีบ่อขุด ต้าบลอ่างคีรี อ้าเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี 



 

บทท่ี 3 
 

การวิเคราะห์และจ าแนกความลาดชันของพ้ืนท่ีจังหวัดจันทบุรี 
 

3.1 ผลการวิเคราะห์และจ าแนกความลาดชันของพื้นที่ 
ผลการวิเคราะห์และจ าแนกความลาดชันของพื้นท่ีจังหวัดจันทบุรี จากข้อมูลแบบจ าลองระดับสูง

เชิงเลข (Digital Elevation Model: DEM) มาตราส่วน 1: 4,000 ด้วยโปรแกรมสารสนเทศภูมิศาสตร์ ตามหลักเกณฑ์
การจ าแนกและจัดช้ันความลาดชันเพื่อการพัฒนาท่ีดิน พบว่า พื้นท่ีจังหวัดจันทบุรีวิเคราะห์และจ าแนกความ
ลาดชันของพื้นท่ีได้ 7 ระดับความลาดชัน โดยมีระดับความลาดชัน A ความลาดชันของพื้นท่ี 0-2 เปอร์เซ็นต์ 
มากท่ีสุด คิดเป็นเนื้อท่ี 1,118,875 ไร่ หรือร้อยละ 27.92 ของพื้นท่ีจังหวัด รองลงมา ได้แก่ระดับความลาดชัน 
B ความลาดชันของพื้นท่ี 2-5 เปอร์เซ็นต์ คิดเป็นเนื้อที่ 894,300 ไร่ หรือร้อยละ 22.31 ของพื้นท่ีจังหวัด ระดับ
ความลาดชัน C ความลาดชันของพื้นท่ี 5-12 เปอร์เซ็นต์ คิดเป็นเนื้อท่ี 726,913 ไร่ หรือร้อยละ 18.14 ของพื้นท่ี
จังหวัด ระดับความลาดชัน E ความลาดชันของพื้นท่ี 20-35 เปอร์เซ็นต์ คิดเป็นเนื้อที่ 426,925 ไร่ หรือร้อยละ 
10.65 ของพื้นท่ีจังหวัด ระดับความลาดชัน F ความลาดชันของพื้นท่ี 35-50 เปอร์เซ็นต์ คิดเป็นเนื้อท่ี 324,931 ไร่ 
หรือร้อยละ 8.11 ของพื้นท่ีจังหวัด ระดับความลาดชัน D ความลาดชันของพื้นท่ี 12-20 เปอร์เซ็นต์ คิดเป็นเนื้อท่ี 
296,469 ไร่ หรือร้อยละ 7.40 ของพื้นท่ีจังหวัด และระดับความลาดชัน G ความลาดชันของพื้นท่ี มากกว่า 50 
เปอร์เซ็นต์ คิดเป็นเนื้อที่ 219,375 ไร่ หรือร้อยละ 5.47 ของพื้นท่ีจังหวัด ตามล าดับ ดังตารางท่ี 3-1 

 
ตารางท่ี 3-1  ผลการวิเคราะห์และจ าแนกความลาดชันของพื้นท่ีจังหวัดจันทบุรี 
 

ความลาดชันของพื้นที่ เนื้อที ่ ร้อยละ 
ของพื้นที่จังหวัด ระดับความลาดชัน เปอร์เซ็นต์ ตารางกิโลเมตร ไร่ 

1 A 0 - 2 1,790.20 1,118,875 27.92 

2 B 2 - 5 1,430.88 894,300 22.31 

3 C 5 - 12 1,163.06 726,913 18.14 

4 D 12 - 20 474.35 296,469 7.40 

5 E 20 - 35 683.08 426,925 10.65 

6 F 35 - 50 519.89 324,931 8.11 

7 G มากกว่า 50 351.00 219,375 5.47 

รวมเนื้อที่ 6,412.46 4,007,788 100.00 
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3.1.1 ผลการวิเคราะห์และจ าแนกพื้นที่ความลาดชัน 0-2 เปอร์เซ็นต์  
จังหวัดจันทบุรี มีพื้นท่ีความลาดชัน 0-2 เปอร์เซ็นต์ คิดเป็นเนื้อท่ี 1,118,875 ไร่ หรือ 

ร้อยละ 27.92 ของพื้นท่ีจังหวัด ลักษณะพื้นท่ีมีสภาพราบเรียบหรือค่อนข้างราบเรียบ การกระจายตัวของพื้นท่ี
มีอยู่ท่ัวไปท้ังจังหวัด ซึ่งมีแนวเทือกเขากั้นแบ่งเป็นพื้นท่ีราบด้านทิศตะวันตกและด้านทิศตะวันออก เป็นลักษณะ
ต่อเนื่องจากพื้นท่ีตอนบนลงมายังพื้นท่ีตอนล่างของจังหวัด พบมากบริเวณพื้นท่ีด้านทิศตะวันตกและพื้นท่ี
ตอนล่างของจังหวัด ในเขตอ าเภอนายายอาม อ าเภอท่าใหม่ อ าเภอเมือง  อ าเภอแหลมสิงห์ และอ าเภอขลุง 

  

 
 
ภาพประกอบท่ี 3-2 พื้นท่ีความลาดชัน 0-2 เปอร์เซ็นต์ จังหวัดจันทบุรี 
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จากข้อมูลแผนที่สภาพการใช้ที่ดิน จังหวัดจันทบุรี ปี พ.ศ.2559 และข้อมูลการส ารวจสภาพ
ภูมิประเทศ พบว่า พื้นท่ีความลาดชัน 0-2 เปอร์เซ็นต์ ของจังหวัดจันทบุรี มีการใช้ท่ีดินประเภทพื้นท่ี
เกษตรกรรม มากที่สุด คิดเป็นเนื้อที่ 771,706 ไร่ หรือร้อยละ 68.98 ของพื้นที่ รองลงมาเป็นพื้นที่ป่าไม้ 
คิดเป็นเนื้อท่ี 120,631 ไร่ หรือร้อยละ 10.78 ของพื้นท่ี พื้นท่ีแหล่งน้ า คิดเป็นเนื้อท่ี 100,956 ไร่ หรือร้อยละ 9.02 
ของพื้นท่ี พื้นท่ีเบ็ดเตล็ด คิดเป็นเนื้อท่ี 65,494 ไร่ หรือร้อยละ 5.85 ของพื้นท่ี และพื้นท่ีชุมชนและส่ิงปลูกสร้าง 
คิดเป็นเนื้อที่ 60,088 ไร่ หรือร้อยละ 5.37 ของพื้นท่ี ตามล าดับ ดังตารางท่ี 3-2  

 
ตารางท่ี 3-2 ประเภทการใช้ท่ีดิน ปี พ.ศ.2559 บริเวณพื้นท่ีความลาดชัน 0-2 เปอร์เซ็นต์ 

 

ล าดับ ประเภทการใช้ที่ดิน สัญลักษณ์ 
เนื้อที ่

ตารางกิโลเมตร ไร่ ร้อยละ 

1 พื้นท่ีเกษตรกรรม A 1,234.73 771,706 68.98 

2 พื้นท่ีป่าไม้ F 193.01 120,631 10.78 

3 พื้นท่ีแหล่งน้ า W 161.53 100,956 9.02 

4 พื้นท่ีเบ็ดเตล็ด M 104.79 65,494 5.85 

5 พื้นท่ีชุมชนและส่ิงปลูกสร้าง U 96.14 60,088 5.37 

รวม 1,790.20 1,118,875 100.00 

 

 
ภาพประกอบท่ี 3-3 พื้นท่ีปลูกยางพารา บริเวณความลาดชัน 0-2 เปอร์เซ็นต์ 
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3.1.2 ผลการวิเคราะห์และจ าแนกพื้นที่ความลาดชัน 2-5 เปอร์เซ็นต์  
จังหวัดจันทบุรี มีพื้นท่ีความลาดชัน 2-5 เปอร์เซ็นต์ คิดเป็นเนื้อท่ี 894,300 ไร่ หรือ ร้อยละ 

22.31 ของพื้นท่ีจังหวัด ลักษณะพื้นท่ีเป็นลูกคล่ืนลอนลาดเล็กน้อย มีความลาดชันน้อยมาก การกระจายตัว
ของพื้นท่ีมีอยู่ท่ัวไปท้ังจังหวัด เป็นลักษณะต่อเนื่องจากพื้นท่ีตอนบนลงมายังพื้นท่ีตอนล่างของจังหวัด โดยมี
แนวเทือกเขากั้นแบ่งพื้นท่ีเป็นด้านทิศตะวันตกและด้านทิศตะวันออก 

 

 
 
ภาพประกอบท่ี 3-4 พื้นท่ีความลาดชัน 2-5 เปอร์เซ็นต์ จังหวัดจันทบุรี 
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จากข้อมูลแผนที่สภาพการใช้ที่ดิน จังหวัดจันทบุรี ปี พ.ศ.2559 และข้อมูลการส ารวจสภาพ
ภูมิประเทศ พบว่า พื้นท่ีความลาดชัน 2-5 เปอร์เซ็นต์ ของจังหวัดจันทบุรี มีการใช้ท่ีดินประเภทพื้นท่ี
เกษตรกรรม มากที่สุด คิดเป็นเนื้อที่ 713,356 ไร่ หรือร้อยละ 79.77 ของพื้นที่ รองลงมาเป็นพื้นที่ป่าไม้ 
คิดเป็นเนื้อท่ี 95,256 ไร่ หรือร้อยละ 10.65 ของพื้นท่ี พื้นท่ีชุมชนและส่ิงปลูกสร้าง คิดเป็นเนื้อท่ี 45,413 ไร่ หรือ
ร้อยละ 5.08 ของพื้นท่ี พื้นท่ีเบ็ดเตล็ด คิดเป็นเนื้อที่ 29,869 ไร่ หรือร้อยละ 3.34 ของพื้นท่ี และพื้นท่ีแหล่งน้ า 
คิดเป็นเนื้อที่ 10,406 ไร่ หรือร้อยละ 1.16 ของพื้นท่ี ตามล าดับ ดังตารางท่ี 3-3  

 
ตารางท่ี 3-3 ประเภทการใช้ท่ีดิน ปี พ.ศ.2559 บริเวณพื้นท่ีความลาดชัน 2-5 เปอร์เซ็นต์ 
 

ล าดับ ประเภทการใช้ที่ดิน สัญลักษณ์ 
เนื้อที ่

ตารางกิโลเมตร ไร่ ร้อยละ 

1 พื้นท่ีเกษตรกรรม A 1,141.37 713,356 79.77 

2 พื้นท่ีป่าไม้ F 152.41 95,256 10.65 

3 พื้นท่ีชุมชนและส่ิงปลูกสร้าง U 72.66 45,413 5.08 

4 พื้นท่ีเบ็ดเตล็ด M 47.79 29,869 3.34 

5 พื้นท่ีแหล่งน้ า W 16.65 10,406 1.16 

รวม 1,430.88 894,300 100.00 

 

 
ภาพประกอบท่ี 3-5 พื้นท่ีปลูกไม้ผลผสม บริเวณความลาดชัน 2-5 เปอร์เซ็นต์ 
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3.1.3 ผลการวิเคราะห์และจ าแนกพื้นที่ความลาดชัน 5-12 เปอร์เซ็นต์  
จังหวัดจันทบุรี มีพื้นท่ีความลาดชัน 5-12 เปอร์เซ็นต์ คิดเป็นเนื้อท่ี 726,913 ไร่ หรือ ร้อยละ 

18.14 ของพื้นท่ีจังหวัด ลักษณะพื้นท่ีเป็นลูกคล่ืนลอนลาด มีความลาดชันเล็กน้อย กระจายตัวของพื้นท่ีมีอยู่
ท่ัวไปท้ังจังหวัด เป็นลักษณะพื้นท่ีต่อเนื่อง พบมากบริเวณพื้นท่ีลอนลาดตามแนวภูเขาและเส้นทางน้ า
ซึ่งทอดตัวเป็นแนวยาวจากทิศเหนือลงสู่ทิศใต้ ในเขตอ าเภอสอยดาว อ าเภอเขาคิชฌกูฎ และอ าเภอโป่งน้ าร้อน  

 

 
 
ภาพประกอบท่ี 3-6 พื้นท่ีความลาดชัน 5-12 เปอร์เซ็นต์ จังหวัดจันทบุรี 
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จากข้อมูลแผนที่สภาพการใช้ที่ดิน จังหวัดจันทบุรี ปี พ.ศ.2559 และข้อมู ลการส ารวจสภาพ
ภูมิประเทศ พบว่า พื้นท่ีความลาดชัน 5-12 เปอร์เซ็นต์ ของจังหวัดจันทบุรี มีการใช้ท่ีดินประเภทพื้นท่ี
เกษตรกรรม มากที่สุด คิดเป็นเนื้อที่ 525,987 ไร่ หรือร้อยละ 72.36 ของพื้นที่ รองลงมาเป็นพื้นที่ป่าไม้ 
คิดเป็นเนื้อที่ 141,025 ไร่ หรือร้อยละ 19.40 ของพื้นท่ี พื้นท่ีชุมชนและส่ิงปลูกสร้าง คิดเป็นเนื้อท่ี 25,663 ไร่ 
หรือร้อยละ 3.53 ของพื้นท่ี พื้นท่ีเบ็ดเตล็ด คิดเป็นเนื้อท่ี 21,450 ไร่ หรือร้อยละ 2.95 ของพื้นท่ี และพื้นท่ีแหล่งน้ า 
คิดเป็นเนื้อที่ 12,788 ไร่ หรือร้อยละ 1.76 ของพื้นท่ี ตามล าดับ ดังตารางท่ี 3-4  

 
ตารางท่ี 3-4 ประเภทการใช้ท่ีดิน ปี พ.ศ.2559 บริเวณพื้นท่ีความลาดชัน 5-12 เปอร์เซ็นต์ 
 

ล าดับ ประเภทการใช้ที่ดิน สัญลักษณ์ 
เนื้อที ่

ตารางกิโลเมตร ไร่ ร้อยละ 

1 พื้นท่ีเกษตรกรรม A 841.58 525,987 72.36 

2 พื้นท่ีป่าไม้ F 225.64 141,025 19.40 

3 พื้นท่ีชุมชนและส่ิงปลูกสร้าง U 41.06 25,663 3.53 

4 พื้นท่ีเบ็ดเตล็ด M 34.32 21,450 2.95 

5 พื้นท่ีแหล่งน้ า W 20.46 12,788 1.76 

รวม 1,163.06 726,913 100.00 

 

 
ภาพประกอบท่ี 3-7 พื้นท่ีเกษตรกรรม บริเวณความลาดชัน 5-12 เปอร์เซ็นต์  
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3.1.4 ผลการวิเคราะห์และจ าแนกพื้นที่ความลาดชัน 12-20 เปอร์เซ็นต์  
จังหวัดจันทบุรี มีพื้นท่ีความลาดชัน 12-20 เปอร์เซ็นต์ คิดเป็นเนื้อท่ี 296,469 ไร่ หรือ

ร้อยละ 7.40 ของพื้นท่ีจังหวัด ลักษณะพื้นท่ีเป็นลูกคล่ืนลอนชัน มีความลาดชันปานกลาง การกระจายตัวของ
พื้นท่ีมีอยู่ท่ัวไป เป็นลักษณะพื้นท่ีต่อเนื่องตามแนวภูเขาซึ่งทอดตัวเป็นแนวยาวจากทิศเหนือลงสู่ทิศใต้ พบมาก
บริเวณพื้นท่ีด้านทิศตะวันตกในเขตพื้นท่ีอ าเภอโป่งน้ าร้อน อ าเภอมะขาม และตอนบนของอ าเภอขลุง  

 

 
 
ภาพประกอบท่ี 3-8 พื้นท่ีความลาดชัน 12-20 เปอร์เซ็นต์ จังหวัดจันทบุรี 
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จากข้อมูลแผนที่สภาพการใช้ที่ดิน จังหวัดจันทบุรี ปี พ.ศ.2559 และข้อมูลการส ารวจสภาพ
ภูมิประเทศ พบว่า พื้นท่ีความลาดชัน 12-20 เปอร์เซ็นต์ ของจังหวัดจันทบุรี มีการใช้ท่ีดินประเภทพื้นท่ี
เกษตรกรรม มากท่ีสุด คิดเป็นเนื้อที่ 144,775 ไร่ หรือร้อยละ 48.83ของพื้นท่ี รองลงมาเป็นพื้นท่ีป่าไม้ คิดเป็น
เนื้อที ่135,550 ไร่ หรือร้อยละ 45.72 ของพื้นท่ี พื้นท่ีเบ็ดเตล็ด คิดเป็นเนื้อท่ี 7,000 ไร่ หรือร้อยละ 2.36 ของพื้นท่ี 
พื้นท่ีชุมชนและส่ิงปลูกสร้าง คิดเป็นเนื้อท่ี 4,581 ไร่ หรือร้อยละ 1.55 ของพื้นท่ี และพื้นท่ีแหล่งน้ า คิดเป็น
เนื้อที่ 4,563 ไร่ หรือร้อยละ 1.54 ของพื้นท่ี ตามล าดับ ดังตารางท่ี 3-5  
 
ตารางท่ี 3-5 ประเภทการใช้ท่ีดิน ปี พ.ศ.2559 บริเวณพื้นท่ีความลาดชัน 12-20 เปอร์เซ็นต์ 
 

ล าดับ ประเภทการใช้ที่ดิน สัญลักษณ์ 
เนื้อที ่

ตารางกิโลเมตร ไร่ ร้อยละ 

1 พื้นท่ีเกษตรกรรม A 231.64 144,775 48.83 

2 พื้นท่ีป่าไม้ F 216.88 135,550 45.72 

3 พื้นท่ีเบ็ดเตล็ด M 11.20 7,000 2.36 

4 พื้นท่ีชุมชนและส่ิงปลูกสร้าง U 7.33 4,581 1.55 

5 พื้นท่ีแหล่งน้ า W 7.30 4,563 1.54 

รวม 474.35 296,469 100.00 

 

 
ภาพประกอบท่ี 3-9 พื้นท่ีปลูกทุเรียน บริเวณความลาดชัน 12-20 เปอร์เซ็นต์ 
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3.1.5 ผลการวิเคราะห์และจ าแนกพื้นที่ความลาดชัน 20-35 เปอร์เซ็นต์  
จังหวัดจันทบุรี มีพื้นท่ีความลาดชัน 20-35 เปอร์เซ็นต์ คิดเป็นเนื้อท่ี 426,925 ไร่ หรือ

ร้อยละ 10.65 ของพื้นท่ีจังหวัด ลักษณะพื้นท่ีเป็นเนินเขา มีความลาดชัน การกระจายตัวของพื้นท่ีมีอยู่ท่ัวไป 
เป็นลักษณะพื้นท่ีต่อเนื่องตามแนวภูเขาสูงซึ่งทอดตัวเป็นแนวยาวจากทิศเหนือลงสู่ทิศใต้และทิศตะวันออกเฉียงใต้
ของจังหวัด พบมากบริเวณพื้นท่ีตอนกลางและด้านทิศตะวันออกเฉียงใต้ของจังหวัด ในเขตพื้นท่ีอ าเภอสอยดาว 
อ าเภอเขาคิชฌกูฎ อ าเภอโป่งน้ าร้อน อ าเภอมะขาม และอ าเภอขลุง  

 

 
 
ภาพประกอบท่ี 3-10 พื้นท่ีความลาดชัน 20-35 เปอร์เซ็นต์ จังหวัดจันทบุรี 
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จากข้อมูลแผนที่สภาพการใช้ที่ดิน จังหวัดจันทบุรี ปี พ.ศ.2559 และข้อมูลการส ารวจสภาพ
ภูมิประเทศ พบว่า พื้นท่ีความลาดชัน 20-35 เปอร์เซ็นต์ ของจังหวัดจันทบุรี มีการใช้ท่ีดินประเภทพื้นท่ีป่าไม้
มากคิดเป็นเนื้อท่ี 322,718 ไร่ หรือร้อยละ 75.58 ของพื้นท่ี รองลงมาเป็นพื้นท่ีเกษตรกรรม คิดเป็นเนื้อท่ี 
94,756 ไร่ หรือร้อยละ 22.20 ของพื้นท่ี พื้นท่ีเบ็ดเตล็ด คิดเป็นเนื้อท่ี 4,944 ไร่ หรือร้อยละ 1.16 ของพื้นท่ี 
พื้นท่ีแหล่งน้ า คิดเป็นเนื้อท่ี 2,594 ไร่ หรือร้อยละ 0.61 ของพื้นท่ี และพื้นท่ีชุมชนและส่ิงปลูกสร้าง คิดเป็น
เนื้อที ่1,913 ไร่ หรือร้อยละ 0.45 ของพื้นท่ี ตามล าดับ ดังตารางท่ี 3-6  
 
ตารางท่ี 3-6 ประเภทการใช้ท่ีดิน ปี พ.ศ.2559 บริเวณพื้นท่ีความลาดชัน 20-35 เปอร์เซ็นต์ 
 

ล าดับ ประเภทการใช้ที่ดิน สัญลักษณ์ 
เนื้อที ่

ตารางกิโลเมตร ไร่ ร้อยละ 

1 พื้นท่ีป่าไม้ F 516.35 322,718 75.58 

2 พื้นท่ีเกษตรกรรม A 151.61 94,756 22.20 

3 พื้นท่ีเบ็ดเตล็ด M 7.91 4,944 1.16 

4 พื้นท่ีแหล่งน้ า W 4.15 2,594 0.61 

5 พื้นท่ีชุมชนและส่ิงปลูกสร้าง U 3.06 1,913 0.45 

รวม 683.08 426,925 100.00 

 

 
ภาพประกอบท่ี 3-11 พื้นท่ีป่าไม้ บริเวณความลาดชัน 20-35 เปอร์เซ็นต์ 
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3.1.6 ผลการวิเคราะห์และจ าแนกพื้นที่ความลาดชัน 35-50 เปอร์เซ็นต์  
จังหวัดจันทบุรี มีพื้นท่ีความลาดชัน 35-50 เปอร์เซ็นต์ คิดเป็นเนื้อท่ี 324,931 ไร่ หรือ

ร้อยละ 8.11 ของพื้นท่ีจังหวัด ลักษณะพื้นท่ีเป็นภูเขา มีความลาดชันสูง การกระจายตัวของพื้นท่ีมีอยู่บริเวณ
ภูเขาสูงซึ่งทอดตัวเป็นแนวยาวจากทิศเหนือลงสู่ทิศใต้และทิศตะวันออกเฉียงใต้ของจังหวัด พบมากบริเวณพื้นท่ี
ตอนกลางและด้านทิศตะวันออกเฉียงใต้ของจังหวัด ในเขตพื้นท่ีอ าเภอแก่งหางแมว อ าเภอสอยดาว อ าเภอ
เขาคิชฌกูฎ อ าเภอโป่งน้ าร้อน อ าเภอมะขาม และอ าเภอขลุง  

 

 
 
ภาพประกอบท่ี 3-12 พื้นท่ีความลาดชัน 35-50 เปอร์เซ็นต์ จังหวัดจันทบุรี 
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จากข้อมูลแผนที่สภาพการใช้ที่ดิน จังหวัดจันทบุรี ปี พ.ศ.2559 และข้อมูลการส ารวจสภาพ
ภูมปิระเทศ พบว่า พื้นท่ีความลาดชัน 35-50 เปอร์เซ็นต์ ของจังหวัดจันทบุรี มีการใช้ท่ีดินประเภท พื้นท่ีป่าไม้
มากท่ีสุด คิดเป็นเนื้อที่ 299,906 ไร่ หรือร้อยละ 92.30 ของพื้นท่ี รองลงมาเป็นพื้นท่ีเกษตรกรรม คิดเป็นเนื้อท่ี 
22,813 ไร่ หรือร้อยละ 7.02 ของพื้นท่ี พื้นท่ีเบ็ดเตล็ด คิดเป็นเนื้อท่ี 1,331 ไร่ หรือร้อยละ 0.41 ของพื้นท่ี 
พื้นท่ีชุมชนและส่ิงปลูกสร้าง คิดเป็นเนื้อที่ 469 ไร่ หรือร้อยละ 0.14 ของพื้นท่ี และพื้นท่ีแหล่งน้ า คิดเป็นเนื้อท่ี 
412 ไร่ หรือร้อยละ 0.13 ของพื้นท่ี ตามล าดับ ดังตารางท่ี 3-7  
 
ตารางท่ี 3-7 ประเภทการใช้ท่ีดิน ปี พ.ศ.2559 บริเวณพื้นท่ีความลาดชัน 35-50 เปอร์เซ็นต์ 
 

ล าดับ ประเภทการใช้ที่ดิน สัญลักษณ์ 
เนื้อที ่

ตารางกิโลเมตร ไร่ ร้อยละ 

1 พื้นท่ีป่าไม้ F 479.85 299,906 92.30 

2 พื้นท่ีเกษตรกรรม A 36.50 22,813 7.02 

3 พื้นท่ีเบ็ดเตล็ด M 2.13 1,331 0.41 

4 พื้นท่ีชุมชนและส่ิงปลูกสร้าง U 0.75 469 0.14 

5 พื้นท่ีแหล่งน้ า W 0.66 412 0.13 

รวม 519.89 324,931 100.00 

 

 
ภาพประกอบท่ี 3-13 พื้นท่ีป่าไม้ บริเวณความลาดชัน 35-50 เปอร์เซ็นต์ 
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3.1.7 ผลการวิเคราะห์และจ าแนกพื้นที่ความลาดชัน มากกว่า 50 เปอร์เซ็นต์ 
จังหวัดจันทบุรี มีพื้นท่ีความลาดชัน มากกว่า 50 เปอร์เซ็นต์ คิดเป็นเนื้อท่ี 219,375 ไร่ 

หรือร้อยละ 5.47 ของพื้นท่ีจังหวัด ลักษณะพื้นท่ีเป็นภูเขาสูงชัน เทือกเขา หุบเขา หน้าผา หรือยอดเขาแหลม 
มีความสูงชันมาก การกระจายตัวของพื้นท่ีมีอยู่บริเวณภูเขาสูงชันซึ่งทอดตัวเป็นแนวยาวจากทิศเหนือลงสู่ทิศใต้
และทิศตะวันออกเฉียงใต้ของจังหวัด พบมากบริเวณพื้นท่ีตอนกลางและด้านทิศตะวันออกเฉียงใต้ของจังหวัด 
ในเขตพื้นท่ีอ าเภอแก่งหางแมว อ าเภอสอยดาว อ าเภอเขาคิชฌกูฎ อ าเภอโป่งน้ าร้อน อ าเภอมะขาม และ
อ าเภอขลุง 

 

 
ภาพประกอบท่ี 3-14 พื้นท่ีความลาดชัน  มากกว่า 50 เปอร์เซ็นต์ จังหวัดจันทบุรี 
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จากข้อมูลแผนที่สภาพการใช้ที่ดิน จังหวัดจันทบุรี ปี พ.ศ.2559 และข้อมูลการส ารวจสภาพ
ภูมิประเทศ พบว่า พื้นท่ีความลาดชัน มากกว่า 50 เปอร์เซ็นต์ ของจังหวัดจันทบุรี มีการใช้ท่ีดินประเภทพื้นท่ีป่าไม้ 
มากท่ีสุด คิดเป็นเนื้อท่ี 214,475 ไร่ หรือร้อยละ 97.76 ของพื้นที่ รองลงมาเป็นพื้นที่เกษตรกรรม คิดเป็น
เนื้อที่ 4,181 ไร่ หรือร้อยละ 1.91 ของพื้นท่ี พื้นท่ีเบ็ดเตล็ด คิดเป็นเนื้อท่ี 350 ไร่ หรือร้อยละ 0.16 ของพื้นท่ี 
พื้นท่ีแหล่งน้ า คิดเป็นเนื้อที่ 194 ไร่ หรือร้อยละ 0.09 ของพื้นท่ี และพื้นท่ีชุมชนและส่ิงปลูกสร้าง คิดเป็นเนื้อท่ี 
175 ไร่ หรือร้อยละ 0.08 ของพื้นท่ี ดังตารางท่ี 3-8  

 
ตารางท่ี 3-8 ประเภทการใช้ท่ีดิน ปี พ.ศ.2559 บริเวณพื้นท่ีความลาดชัน มากกว่า 50 เปอร์เซ็นต์ 
 

ล าดับ ประเภทการใช้ที่ดิน สัญลักษณ์ 
เนื้อที ่

ตารางกิโลเมตร ไร่ ร้อยละ 

1 พื้นท่ีป่าไม้ F 343.16 214,475 97.76 

2 พื้นท่ีเกษตรกรรม A 6.69 4,181 1.91 

3 พื้นท่ีเบ็ดเตล็ด M 0.56 350 0.16 

4 พื้นท่ีแหล่งน้ า W 0.31 194 0.09 

5 พื้นท่ีชุมชนและส่ิงปลูกสร้าง U  0.28 175 0.08 

รวม 351.00 219,375 100.00 

 

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

ภูมิศาสตร์ โดยวิธีการซ้อนทับข้อมูล ร่วมกับการส ารวจความลาดชันและสภาพการใช้ประโยชน์ท่ีดินในภูมิประเทศ 
จังหวัดจันทบุรี พบว่า การเปล่ียนแปลงลักษณะทางกายภาพของภูมิประเทศท่ีส่งผลกระทบต่อการเปล่ียนแปลง
ความลาดชันของพื้นท่ี ส่วนใหญ่เกิดจากกิจกรรมของมนุษย์ด้านการพัฒนาและการใช้ประโยชน์ท่ีดิน เพื่อเกษตรกรรม 
การต้ังถิ่นฐาน การส่งเสริมเศรษฐกิจ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และการพัฒนาเมือง รองลงมา ได้แก่      
ภัยธรรมชาติประเภทดินถล่มหรือโคลนถล่ม ดังตัวอย่าง 

3.2.1 การท าอุตสาหกรรม เช่น เหมืองหินเพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง เป็นการท าแบบเหมืองเปิด 
ซึ่งมีกิจกรรมท่ีต้องด าเนินการหลายกิจกรรม เช่น การขุด-เจาะ การระเบิดหิน การเปิดเปลือกดิน การระเบิดบริเวณ
หน้าเหมือง การปรับพื้นท่ีและสร้างอาคาร การตัดเส้นทางเพื่อใช้เป็นเส้นทางหลักในการขนส่ง และการพัฒนา
หน้าเหมืองให้พร้อมเพื่อการผลิต เป็นต้น ซึ่งผลจากการด าเนินกิจกรรมดังกล่าวส่งผลให้ความลาดชันของพื้นท่ี
เปล่ียนแปลงไป รวมท้ังพื้นท่ีต่อเนื่องหรือพื้นท่ีใกล้เคียงซึ่งอาจจะได้รับผลกระทบทางตรงหรือทางอ้อมท่ีส่งผล
ให้ความลาดชันของพื้นท่ีเปล่ียนแปลงไปด้วยเช่นกัน 
 

 
 
ภาพประกอบท่ี 3-16 พื้นท่ีเหมือง ต าบลปัถวี อ าเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี  
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ภาพประกอบท่ี 3-17 ภาพถ่ายจากดาวเทียม Google Earth บริเวณพื้นท่ีเหมือง 
 บันทึกภาพเมื่อ วันท่ี 2 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 
 

 
 
ภาพประกอบท่ี 3-18 ภาพถ่ายออร์โธสี โครงการ MOAC กรมพัฒนาท่ีดิน บริเวณพื้นท่ีเหมือง 

บันทกึภาพเมื่อ วันท่ี 2 มกราคม พ.ศ.2545 
 



35 
 

 
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
ซึ่งอาจจะได้รับผลกระทบทางตรงหรือทางอ้อมท่ีส่งผลให้ความลาดชันของพื้นท่ีเปล่ียนแปลงไปด้วยเช่นกัน 
 

 
ภาพประกอบท่ี 3-20 พื้นท่ีเขื่อนทุ่งเพล ต าบลตะเคียนทอง อ าเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี 
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ภาพประกอบท่ี 3-21 ภาพถ่ายจากดาวเทียม Google Earth บริเวณพื้นท่ีเข่ือนทุ่งเพล  
  บันทึกภาพเมื่อ วันท่ี 2 กรกฎาคม พ.ศ.2561 
 

 
 
ภาพประกอบท่ี 3-22 ภาพถ่ายออร์โธสี โครงการ MOAC กรมพัฒนาท่ีดิน บริเวณพื้นท่ีเข่ือนทุ่งเพล 
  บันทึกภาพเมื่อ วันท่ี 6 มกราคม พ.ศ.2546 
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ภาพประกอบท่ี 3-23 ภาพถ่ายออร์โธสี โครงการ MOAC กรมพัฒนาท่ีดิน ซ้อนทับพื้นท่ีความลาดชัน 
  

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

 
ภาพประกอบท่ี 3-24 พื้นท่ีส่ิงปลูกสร้าง ต าบลฉมัน อ าเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี  
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ภาพประกอบท่ี 3-25 ภาพถ่ายจากดาวเทียม Google Earth บริเวณพื้นท่ีส่ิงปลูกสร้าง 
 บันทึกภาพเมื่อ วันท่ี 2 กรกฎาคม พ.ศ.2561 
 

 
 

ภาพประกอบท่ี 3-26 ภาพถ่ายออร์โธสี โครงการ MOAC กรมพัฒนาท่ีดิน บริเวณพื้นท่ีส่ิงปลูกสร้าง 
 บันทึกภาพเมื่อ วันท่ี 2 มกราคม พ.ศ.2546 
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ภาพประกอบท่ี 3-27 ภาพถ่ายออร์โธสี โครงการ MOAC กรมพัฒนาท่ีดิน ซ้อนทับพื้นท่ีความลาดชัน 
  
 



 

บทท่ี 4 
 

บทสรุป 
 
4.1 สรุปผลการวิเคราะห์และจ าแนกความลาดชันของพื้นที่จังหวัดจันทบุรี 

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

จังหวัดจันทบุรี มีสภาพภูมิประเทศ 4 ลักษณะ คือ 1) ภูเขาสูงและเนินเขา บริเวณพื้นท่ีด้านทิศ
ตะวันตกเฉียงเหนือของจังหวัด ติดกับจังหวัดระยองและจังหวัดฉะเชิงเทรา และบริเวณพื้นท่ีตอนเหนือและ
ด้านทิศตะวันออกของจังหวัด มีทิวเขาจันทบุรีทอดตัวเป็นแนวยาวจากเขตติดต่อจังหวัดสระแก้วลงมา
ตอนกลางของจังหวัด บรรจบกับเขาสามง่ามของทิวเขาบรรทัด 2) ท่ีราบสูงและท่ีราบเชิงเขา บริเวณพื้นท่ีด้าน
ตะวันออกของเขาสอยดาวจรดชายแดนไทย–กัมพูชา บริเวณพื้นท่ีด้านใต้ของเขาสามง่าม และบริเวณพื้นท่ี
ระหว่างเขาสอยดาวกับเขาชะมูน 3) ท่ีราบลุ่มน้ า บริเวณลุ่มน้ าคลองโตนด ลุ่มน้ าจันทบุร ีลุ่มน้ าพังราด และลุ่มน้ าเวฬุ 
และ 4) ท่ีราบชายฝ่ังทะเล บริเวณพื้นท่ีตอนใต้ของอ าเภอนายายอาม อ าเภอท่าใหม่ อ าเภอแหลมสิงห์ และ
อ าเภอขลุง รวมท้ังอ่าว หาดทราย และเกาะต่าง ๆ หลายแห่ง จากสภาพภูมิประเทศดังกล่าวสอดคล้องกับ
ผลการวิเคราะห์และจ าแนกความลาดชันของพื้นท่ี ดังนี้ 

จังหวัดจันทบุรี มีพื้นท่ีความลาดชัน 0-2 เปอร์เซ็นต์ มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 27.92 ของพื้นท่ีจังหวัด 
ลักษณะพื้นท่ีราบเรียบหรือค่อนข้างราบเรียบ  

รองลงมาอันดับท่ี 2 ได้แก่ พื้นท่ีความลาดชัน 2-5 เปอร์เซ็นต์ คิดเป็นร้อยละ 22.31 ของพื้นท่ีจังหวัด 
ลักษณะพื้นท่ีเป็นลูกคล่ืนลอนลาดเล็กน้อย มีความลาดชันน้อยมาก 

อันดับท่ี 3 ได้แก่ พื้นท่ีความลาดชัน 5-12 เปอร์เซ็นต์ คิดเป็นร้อยละ 18.14 ของพื้นท่ีจังหวัด 
ลักษณะพื้นท่ีเป็นลูกคล่ืนลอนลาด มีความลาดชันเล็กน้อย 

อันดับท่ี 4 ได้แก่ พื้นท่ีความลาดชัน 20-35 เปอร์เซ็นต์ คิดเป็นร้อยละ 10.65 ของพื้นท่ีจังหวัด 
ลักษณะพื้นท่ีเป็นเนินเขา มีความลาดชัน 

อันดับท่ี 5 ได้แก่ พื้นท่ีความลาดชัน 35-50 เปอร์เซ็นต์ คิดเป็นร้อยละ 8.11 ของพื้นท่ีจังหวัด 
ลักษณะพื้นท่ีเป็นภูเขา มีความลาดชันสูง 

อันดับท่ี 6 ได้แก่ พื้นท่ีความลาดชัน 12-20 เปอร์เซ็นต์ คิดเป็นร้อยละ 7.40 ของพื้นท่ีจังหวัด 
ลักษณะพื้นท่ีเป็นลูกคล่ืนลอนชัน มีความลาดชันปานกลาง 

อันดับท่ี 7 ได้แก่ พื้นท่ีความลาดชัน มากกว่า 50 เปอร์เซ็นต์ คิดเป็นร้อยละ 5.47 ของพื้นท่ีจังหวัด 
ลักษณะพื้นท่ีเป็นภูเขาสูงชัน เทือกเขา หุบเขา หน้าผา หรือยอดเขาแหลม มีความสูงชันมาก 
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4.2 ข้อเสนอแนะ 
ปัจจุบันจังหวัดจันทบุรี มีการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิประเทศอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการเปล่ียนแปลง

อันเกิดจากการใช้ประโยชน์ท่ีดิน เพื่อเกษตรกรรม การต้ังถิ่นฐาน การส่งเสริมเศรษฐกิจ การพัฒนาเมือง และ
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เป็นต้น ส่งผลให้เกิดกิจกรรมต่าง ๆ บนพื้นผิวภูมิประเทศ ซึ่งบางกิจกรรมอาจ
ก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงลักษณะทางกายภาพของพื้นผิวภูมิประเทศและความลาดชันของพื้นท่ี ดังนี้ 

1) เกษตรกรรม การท าเกษตรกรรมในพื้นที่ลาดชัน การปลูกพืช การท าสวน ท าไร่ และ  
การปลูกไม้ยืนต้น ซึ่งปัจจุบันมีการใช้เครื่องจักร เพื่อการไถพรวน พลิกหน้าดิน การขุดร่องน้ า การปรับหน้าดิน 
ตัดถนนเพื่อการเข้าถึงและขนส่งล าเลียง โดยไม่มีการศึกษาโครงสร้างหรือลักษณะของดินที่เหมาะสม
ส าหรับการปลูกพืช ส่งผลกระทบทางตรงต่อความลาดชันของพื้นท่ี ตลอดจนผลกระทบทางอ้อมอันเกิดจาก
การเปล่ียนแปลงรูปแบบการไหลของน้ าผิวดิน น้ าจะไหลผ่านหน้าดินอย่างรวดเร็วและก่อให้เกิดการชะล้างหน้าดิน 
หรือมวลดินมีน้ าหนักมากข้ึนซึ่งอาจเป็นสาเหตุให้เกิดดินถล่ม 

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

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

4) แหล่งน้ าท่ีสร้างขึ้น การชลประทานหรือการปรับเปล่ียนพื้นท่ีเพื่อการก่อสร้างเขื่อนขนาดใหญ่ 
หรืออ่างเก็บน้ า อาจจะไม่ส่งผลกระทบด้านลบ แต่ท าให้ความลาดชันของพื้นท่ีบริเวณการก่อสร้างหรือบริเวณ
ใกล้เคียงเปล่ียนแปลงไป 

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

6) การตัดไม้ท าลายป่าหรือการก าจัดพืชท่ีปกคลุมดิน เกิดจากการกระท าเพื่อการด ารงชีวิตของ
มนุษย์ ท าให้ฝนไม่ตกตามฤดูกาล ดินขาดความชุมช่ืน หน้าดินไม่มีพืชปกคลุมจะถูกกระแสลม กระแสน้ า พัดพา
หน้าดินไปได้ง่าย เกิดการพังทลายของหน้าดิน  

7) การเกิดภัยธรรมชาติ ประเภท ดินถล่มหรือโคลนถล่ม เป็นสาเหตุท่ีท าให้เกิดการเปล่ียนแปลง
ลักษณะทางกายภาพของพื้นผิวภูมิประเทศและความลาดชันของพื้นท่ีโดยตรง 
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จากสาเหตุดังกล่าว ส่งผลกระทบโดยตรงต่อข้อมูลความลาดชันของพื้นท่ีจังหวัดจันทบุรี ท่ีได้จาก
การวิเคราะห์และจ าแนกข้อมูลแบบจ าลองระดับสูงเชิงเลข มาตราส่วน 1: 4,000 ซึ่งเป็นข้อมูลความสูงภูมิประเทศ 
ท่ีได้จากการรังวัดภาพถ่ายทางอากาศ ปี พ.ศ.2545-2549 โดยปัจจุบันสภาพภูมิประเทศบางส่วนมีการเปล่ียนแปลง
ลักษณะทางกายภาพและความลาดชันของพื้นท่ี ส่งผลให้ข้อมูลความลาดชันของพื้นท่ีอาจไม่ ถูกต้องตรงตาม
สภาพภูมิประเทศปัจจุบัน  

ดังนั้น การน าข้อมูลเชิงพื้นที่และแผนที่แสดงความลาดชันของพื้นที่ จังหวัดจันทบุรี ภายใต้
โครงการจัดท าแผนท่ีแสดงความลาดชันของพื้นท่ีเพื่อการพัฒนาท่ีดิน ไปใช้ประโยชน์ในด้านต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 
จ าเป็นต้องส ารวจรังวัดภาคพื้นดิน หรือใช้ข้อมูลจากแหล่งอื่นท่ีมีความละเอียดถูกต้องมากกว่า โดยเฉพาะ
บริเวณท่ีมีการเปล่ียนแปลงลักษณะทางกายภาพและความลาดชันของพื้นท่ี เพื่อให้ได้ข้อมูลพื้นท่ีท่ีมีความถูกต้อง
แม่นย า และเป็นปัจจุบัน 

 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาคผนวก 1 
แผนที่แสดงความลาดชันของพื้นที่จังหวัดจันทบุร ี
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ภาคผนวก 2 
กลุ่มชุดดินจังหวดัจันทบุร ี
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กลุ่มชุดดินจังหวัดจันทบุรี 

กองส ารวจดินและวิจัยทรัพยากรดิน กรมพัฒนาท่ีดิน ได้แบ่งกลุ่มชุดดินประเทศไทยเป็น 62 กลุ่ม
ชุดดิน โดยจังหวัดจันทบุรี มี 34 กลุ่มชุดดิน ได้แก่  

กลุ่มชุดดินที ่3 เป็นกลุ่มชุดดินท่ีมีเนื้อดินเป็นพวกดินเหนียว ดินบนเป็นสีเทาเข้ม สีน้ าตาลปน
เทาเข้ม ดินล่าง เป็นสีเทาหรือน้ าตาลอ่อน มีจุดประสีน้ าตาลแก่ สีน้ าตาลปนเหลือง สีแดงปนเหลือง พบตามท่ี
ราบลุ่มหรือท่ีราบเรียบ ฤดูแล้งดินแห้งแตกระแหงเป็นร่องกว้างลึก ถ้าพบบริเวณชายฝ่ังทะเล มักมีเปลือกหอย
อยู่ในดินช้ันล่าง ดินมีความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติปานกลาง ชุดดินท่ีอยู่ในกลุ่มนี้  ได้แก่ ชุดดิน
สมุทรปราการ 

กลุ่มชุดดินที ่6 เป็นกลุ่มชุดดินท่ีมีเนื้อดินเป็นดินเหนียว ดินบนมีสีเทาแก่ ดินล่างมีสีน้ าตาลปนเทา
หรือสีเทา มีจุดประสีน้ าตาลหรือสีแดงตลอดช้ันดิน บางแห่งมีศิลาแลงอ่อน หรือก้อนสารเคมีพวกเหล็กและ
แมงกานีสปะปนอยู่ด้วย กลุ่มดินนี้เกิดจากพวกตะกอนล าน้ าเป็นดินลึกมาก  พบตามท่ีราบดินมีความอุดม
สมบูรณ์ตามธรรมชาติต่ าหรือค่อนข้างต่ า ชุดดินท่ีอยู่ในกลุ่มนี้ ได้แก่ ชุดดินบางนารา ชุดดินแกลง ชุดดินพัทลุง 
และชุดดินวังตง 

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

กลุ่มชุดดินที ่9 เป็นกลุ่มชุดดินท่ีมีเนื้อดินเป็นพวกดินเหนียว สีดินเป็นสีเทา มีจุดประสีเหลือง
หรือสีแดงปะปน และพบจุดประสีเหลือง ดินล่างมีสีเทาหรือสีเทาปนเขียว พบบริเวณท่ีราบลุ่มตามชายฝ่ังทะเล 
อาจมีน้ าทะเลหรือน้ ากร่อยท่วมเป็นครั้งคราว มีการระบายน้ าเลว ดินมีความอุดมสมบูรณ์ต่ า ชุดดินท่ีอยู่ในกลุ่มนี้ 
ได้แก่ ชุดดินชะอ า 

กลุ่มชุดดินที ่10 เป็นกลุ่มชุดดินท่ีมีเนื้อดินเป็นพวกดินเหนียว ดินบนมีสีด าหรือสีเทาแก่ ดินล่างมี
สีเทามีจุดประสีน้ าตาลปนเหลือง สีแดง และพบจุดประสีน้ าตาลปนเหลือง พบบริเวณท่ีราบลุ่มชายฝ่ังทะเล มีการ
ระบายน้ าเลว มีความอุดมสมบูรณ์ค่อนข้างต่ า ชุดดินท่ีอยู่ในกลุ่มนี้ ได้แก่ ชุดดินเชียรใหญ่ และชุดดินมูโนะ  

กลุ่มชุดดินที ่11 เป็นกลุ่มชุดดินท่ีมีเนื้อดินเป็นพวกดินเหนียว ดินบนมีสีด าหรือเทาแก่ ดินล่างมีสีเทา
และมีจุดประสีน้ าตาล สีเหลือง หรือสีแดงปะปนอยู่เป็นจ านวนมากในช่วงดินล่างตอนบน และพบจุดประสี
เหลือง พบบริเวณท่ีราบตามชายฝ่ังทะเลหรือท่ีราบลุ่มภาคกลาง มีการระบายน้ าเลว มีความอุดมสมบูรณ์
ค่อนข้างต่ า ชุดดินท่ีอยู่ในกลุ่มนี้ ได้แก่ ชุดดินธัญบุรี 

กลุ่มชุดดินที ่12 เป็นกลุ่มชุดดินท่ีมีเนื้อดินเป็นดินเหนียวหรือดินร่วนเหนียวปนทรายแป้ง แต่มี
ลักษณะเป็นดินเลน ดินบนมีสีด าปนเทา มีจุดประสีน้ าตาลเล็กน้อย ส่วนดินล่างเป็นดินเลนสีเทาแก่หรือสีเทา
ปนเขียว พบบริเวณท่ีราบน้ าทะเลท่วมถึง และบริเวณชะวากทะเลเป็นดินลึก มีการระบายน้ าเลวมาก มีความ
อุดมสมบูรณ์สูง ชุดดินท่ีอยู่ในกลุ่มนี้ ได้แก่ ชุดดินท่าจีน 

กลุ่มชุดดินที ่13 เป็นกลุ่มชุดดินท่ีมีเนื้อดินเป็นดินเหนียวหรือดินร่วนเหนียวปนทรายแป้ง ดินท่ีมี
สารประกอบก ามะถันปะปนอยู่มาก พบบริเวณป่าชายเลนขึ้นปกคลุม ชุดดินท่ีอยู่ในกลุ่มนี้ ได้แก่ ชุดดินตะกั่วทุ่ง 
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กลุ่มชุดดินท่ี 14 เป็นกลุ่มชุดดินท่ีมีเนื้อดินเป็นพวกดินเหนียว ดินบนมีสีด าหรือสีเทาปนด า ซึ่งมี
ปริมาณอินทรีย์วัตถุสูง ดินล่างสีเทา มีจุดประสีเหลืองและสีน้ าตาลปะปนเล็กน้อย พบบริเวณท่ีลุ่มต่ าชายฝ่ังทะเล
หรือบริเวณพื้นท่ีพรุ เป็นดินลึก มีการระบายน้ าเลวมาก มีความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติค่อนข้างต่ า ชุดดินท่ีอยู่
ในกลุ่มนี้ ได้แก่ ชุดดินปัตตานี ชุดดินระแงะ และชุดดินต้นไทร 

กลุ่มชุดดินที ่16 เป็นกลุ่มชุดดินท่ีมีเนื้อดินเป็นพวกดินร่วนปนทรายแป้ง สีดินมีสีน้ าตาลอ่อน 
หรือสีน้ าตาลปนเทา และมีจุดประสีน้ าตาลเข้ม สีเหลืองหรือสีแดง ในดินช้ันล่างอาจพบพวกเหล็กและ
แมงกานีสปะปน กลุ่มดินนี้เกิดจากวัตถุต้นก าเนิดดินพวกตะกอนล าน้ า พบบริเวณพื้นท่ีราบเรียบถึงค่อนข้ าง
ราบเรียบ ตามลานตะพักล าน้ าระดับต่ า เป็นดินลึกมาก มีการระบายน้ าเลว มีความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติต่ า  

กลุ่มชุดดินที ่17 เป็นกลุ่มชุดดินท่ีมีเนื้อดินบนเป็นพวกดินร่วนปนทรายหรือดินร่วนสีน้ าตาล 
น้ าตาลปนเทา ดินล่างเป็นดินร่วนเหนียวปนทรายหรือดินร่วนเหนียว มีสีน้ าตาลอ่อน สีเทาอ่อน สีเทาปนชมพู
พบจุดประพวกสีน้ าตาลปนเหลือง สีแดงปนเหลืองหรือสีแดงปะปน บางแห่งอาจพบศิลาแลงอ่อนหรือก้อน
สารเคมีพวกเหล็กและแมงกานีสในดินช้ันล่าง เกิดจากพวกตะกอนล าน้ า พบตามพื้นท่ีราบเรียบหรือค่อนข้าง
ราบเรียบ บริเวณลานตะพักล าน้ าระดับต่ า เป็นดินลึกมาก ดินมีการระบายน้ าค่อนข้างเลว ดินมีความอุดม
สมบูรณ์ตามธรรมชาติต่ า ชุดดินท่ีอยู่ในกลุ่มนี้ ได้แก่ ชุดดินสายบุรี ชุดดินโคกเคียน ชุดดินสงขลา ชุดดินตากใบ 
และชุดดินวิสัย 

กลุ่มชุดดินที ่18 เป็นกลุ่มชุดดินท่ีมีเนื้อดินบนเป็นดินร่วนปนทราย สีเทาปนน้ าตาลอ่อน สีน้ าตาล
ปนแดงอ่อน ดินล่างเป็นดินร่วนเหนียวปนทราย สีเทาปนน้ าตาล สีเทาปนชมพู พบจุดประสีน้ าตาลแก่ สีแดง
ปนเหลืองปะปน เกิดจากพวกตะกอนล าน้ า พบบริเวณพื้นท่ีราบเรียบหรือค่อนข้างราบเรียบตามลานตะพักล าน้ า
ระดับต่ า มีการระบายน้ าค่อนข้างเลว มีความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติค่อนข้างต่ า ชุดดินท่ีอยู่ในกลุ่มนี้ ได้แก่ 
ชุดดินชลบุรี  

กลุ่มชุดดินที ่19 เป็นกลุ่มชุดดินท่ีมีเนื้อดินบนเป็นดินทรายปนดินร่วน ดินล่างเป็นดินร่วนเหนียว
ปนทราย ดินเหนียวปนทราย สีน้ าตาลปนแดง สีแดงปนเหลือง จุดประสีเทาปนน้ าตาล สีเทาปนชมพูบางพื้นท่ี 
อาจพบศิลาแลงอ่อนปะปน อาจพบก้อนสารเคมีพวกปูนและเหล็กปะปนอยู่ เกิดจากตะกอนล าน้ าระดับกลาง 
เป็นดินลึก มีการระบายน้ าค่อนข้างเลว มีความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติต่ า ชุดดินท่ีอยู่ในกลุ่มนี้ ได้แก่ ชุดดิน
มะขาม  

กลุ่มชุดดินที ่22 เป็นกลุ่มชุดดินท่ีมีเนื้อดินเป็นพวกดินร่วนปนทราย ดินทรายปนดินร่วน สีพื้น
เป็นสีเทาหรือน้ าตาลปนเทา มีจุดประสีน้ าตาลปนเหลือง หรือสีเหลืองปนน้ าตาลอ่อน และอาจพบศิลาแลงอ่อน
ในดินช้ันล่าง มีสภาพพื้นท่ีค่อนข้างราบเรียบ เป็นดินลึก มีการระบายน้ าค่อนข้างเลว ดินมีความอุดมสมบูรณ์
ตามธรรมชาติต่ า  

กลุ่มชุดดินที ่23 เป็นกลุ่มชุดดินท่ีมีเนื้อดินเป็นพวกดินทราย บางแห่งมีเปลือกหอยปะปนอยู่ ใน
ดินช้ันล่าง สีดินเป็นสีเทา พบจุดประสีน้ าตาลหรือสีเหลืองปะปนอยู่ในดินช้ันล่างเกิดจากวัตถุต้นก าเนิดดินพวก
ตะกอนน้ าทะเล พบในบริเวณท่ีลุ่มระหว่างสันหาด หรือเนินทรายชายฝ่ังทะเล เป็นดินลึก มีการระบายน้ าเลว
ถึงเลวมาก มีความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติต่ า ชุดดินท่ีอยู่ในกลุ่มนี้ ได้แก่ ชุดดินบางละมุง และชุดดินวัลเปรียง 
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กลุ่มชุดดินที ่25 เป็นกลุ่มชุดดินท่ีมีเนื้อดินบนเป็นดินร่วนปนทราย ส่วนดินล่างเป็นดินเหนียว
หรือดินร่วนปนดินเหนียวท่ีเป็นกรวดหรือลูกรังปะปนเป็นปริมาณมาก มีจุดประสีน้ าตาลปนเหลือง สีเทาอ่อน
หรือสีน้ าตาลปนเทา ใต้ช้ันดินลูกรังอาจพบช้ันดินเหนียวที่มีศิลาแลงอ่อนปะปน เกิดจากวัตถุต้นก าเนิดดินพวก
ตะกอนล าน้ าทับอยู่บนช้ันหินผุ พบบริเวณพื้นท่ีค่อนข้างราบเรียบตามลานตะพักล าน้ าระดับต่ าและระดับกลาง 
เป็นดินต้ืน ส่วนใหญ่มีการระบายน้ าค่อนข้างเลว ความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติต่ า ชุดดินท่ีอยู่ในกลุ่มนี้ ได้แก่ 
ชุดดินสะท้อน  

กลุ่มชุดดินที ่26 เป็นกลุ่มชุดดินท่ีมีเนื้อดินบนเป็นดินร่วน ดินร่วนปนดินเหนียวหรือเป็นดินร่วน
ปนทราย ส่วนดินล่างเป็นพวกดินเหนียว พบในเขตท่ีมีฝนตกชุก เช่น ภาคใต้ สีดินเป็นสีน้ าตาล สีเหลืองหรือสีแดง 
ส่วนใหญ่เกิดจากการสลายตัวของหินต้นก าเนิดชนิดต่าง ๆ ซึ่งมีท้ังหินอัคนี หินตะกอนและหินแปร พบบริเวณ
พื้นท่ีดอน ซึ่งมีลักษณะเป็นลูกคล่ืนจนถึงพื้นท่ีเนินเขาเป็นดินลึก มีการระบายน้ าดี มีความอุดมสมบูรณ์ตาม
ธรรมชาติปานกลางถึงค่อนข้างต่ า ชุดดินท่ีอยู่ในกลุ่มนี้ ได้แก่ ชุดดินล าภูรา ชุดดินโคกกลอย ชุดดินปากจั่น 
ชุดดินพังงา ชุดดินภูเก็ต และชุดดินท้ายเหมือง  

กลุ่มชุดดินที ่27 เป็นกลุ่มชุดดินท่ีมีเนื้อดินเป็นพวกดินเหนียวที่ค่อนข้างร่วนซุย และมีโครงสร้างดี 
พบบริเวณพื้นท่ีฝนตกชุก สีดินเป็นสีน้ าตาลปนแดงหรือสีแดง เกิดจากการสลายตัวผุพังของหินภูเขาไฟ สภาพ
พื้นท่ีมีลักษณะเป็นลูกคล่ืนลอนลาดถึงลอนชัน เป็นดินลึกมาก มีการระบายน้ าดี มีความอุดมสมบูรณ์ตาม
ธรรมชาติปานกลาง ชุดดินท่ีอยู่ในกลุ่มนี้ ได้แก่ ชุดดินหนองบอน และชุดดินท่าใหม่ 

กลุ่มชุดดินที่ 31 เป็นกลุ่มชุดดินท่ีมีเนื้อดินเป็นพวกดินเหนียว ดินมีสีน้ าตาล สีเหลือง หรือสีแดง 
เกิดจากการสลายตัวผุพังของหินหลายชนิด พบบริเวณพื้นท่ีดินท่ีเป็นลูกคล่ืนลอนลาดถึงลอนชัน เป็นดินลึก มีการ
ระบายน้ า ดีปานกลางถึงดี ในฤดูฝนมีความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติปานกลาง ชุดดินที่อยู่ในกลุ่มนี้ ได้แก่ 
ชุดดินวังไฮ 

กลุ่มชุดดินที ่32 เป็นกลุ่มชุดดินท่ีมีเนื้อดินเป็นพวกดินร่วน ดินร่วนเหนียวปนทรายแป้ง บางแห่ง
อาจมีช้ันดินทรายละเอียดสลับช้ันอยู่ พบในเขตฝนตกชุก เช่น ภาคใต้ สีดินเป็นสีน้ าตาลหรือสีเหลืองปนน้ าตาล
และมักมีแร่ปะปนกับเนื้อดิน เกิดจากตะกอนดินท่ีน้ าพัดมาทับถมบริเวณสันดินริมน้ า ซึ่งมีสภาพพื้นท่ีค่อนข้าง
ราบเรียบถึงเป็นลูกคล่ืนลอนลาดเป็นดินลึกมากมีการระบายน้ าดี มีความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติค่อนข้างต่ า 
ชุดดินท่ีอยู่ในกลุ่มนี้ ได้แก่ ชุดดินรือเสาะ และชุดดินตาขุน 

กลุ่มชุดดินที ่34 เป็นกลุ่มชุดดินท่ีมีเนื้อดินเป็นพวกดินร่วนปนทราย พบในเขตฝนตกชุก เกิดจาก
วัตถุต้นก าเนินดินพวกตะกอนล าน้ าหรือเกิดจากการสลายตัวผุพังของดินเนื้อหยาบ เป็นดินลึกมาก มีการระบายน้ าดี
ถึงปานกลาง มีความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติต่ า ชุดดินท่ีอยู่ในกลุ่มนี้ ได้แก่ ชุดดินคลองนกกระทุง ชุดดินฉลอง 
ชุดดินควนกาหลง ชุดดินคลองท่อม ชุดดินนาท่าม และชุดดินท่าแซะ  

กลุ่มชุดดินที ่35 เป็นกลุ่มชุดดินท่ีมีเนื้อดินเป็นดินร่วนปนทราย ส่วนดินล่างเป็นดินร่วนเหนียว 
ปนทราย สีน้ าตาล สีเหลือง หรือสีแดง เกิดจากวัตถุต้นก าเนิดดินพวกตะกอนล าน้ า หรือเกิดจากการสลายตัวผุพัง
ของหินเนื้อหยาบ พบบริเวณพื้นท่ีดินท่ีมีลักษณะเป็นลูกคล่ืนจนถึงท่ีลาดเชิงเขา มีการระบายน้ าดี ชุดดินท่ีอยู่
ในกลุ่มนี้ ได้แก่ ชุดดินดอนไร่  
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กลุ่มชุดดินที ่39 เป็นกลุ่มชุดดินท่ีมีเนื้อดินเป็นพวกดินร่วนปนทรายท่ีอยู่ในเขตฝนตกชุก เกิดจาก
วัตถุต้นก าเนิดดินพวกตะกอนล าน้ าหรือจากการสลายตัวผุพังของหินเนื้อหยาบ พบบริเวณดินท่ีเป็นลูกคล่ืน
จนถึงท่ีลาดเชิงเขา เป็นดินลึกมีการระบายน้ าดี มีความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติต่ า ชุดดินท่ีอยู่ในกลุ่มนี้  
ได้แก่ ชุดดินคอหงส์  

กลุ่มชุดดินที ่42 เป็นกลุ่มชุดดินท่ีมีเนื้อดินเป็นดินทรายจัด สีดินบนเป็นสีเทาแก่ ใต้ลงไปเป็นช้ัน
ทรายสีขาว ดินล่างเป็นช้ันสะสมของพวกอินทรีย์วัตถุ มีสีน้ าตาลหรือสีแดง ช้ันล่างนี้มีการอัดตัวแน่นเป็นช้ันดาน 
พบบนหาดทรายเก่าหรือสันทรายชายทะเล เป็นพื้นท่ีดินท่ีมีลักษณะค่อนข้างราบเรียบไปจนถึงลูกคล่ืนเล็กน้อย
เป็นดินค่อนข้างลึก มีการระบายน้ าดีปานกลาง มีความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติต่ ามาก ชุดดินท่ีอยู่ในกลุ่มนี้ 
ได้แก่ ชุดดินบ้านทอน 

กลุ่มชุดดินที ่43 เป็นกลุ่มชุดดินท่ีมีเนื้อดินเป็นพวกดินทราย บางแห่งมีเปลือกหอยปะปนอยู่ ใน
เนื้อดินมีสีเทาถึงสีขาว สีน้ าตาลปนเทา หรือสีเหลือง พบบริเวณลูกคล่ืนลอนลาด บริเวณชายหาดทรายหรือ  
สันทรายชายทะเลบางแห่ง บริเวณท่ีลาดเชิง มีการระบายน้ าค่อนข้างมากเกินไป มีความอุดมสมบูรณ์ตาม
ธรรมชาติต่ ามาก ชุดดินท่ีอยู่ในกลุ่มนี้ ได้แก่ ชุดดินหัวหิน ชุดดินพัทยา ชุดดินระยอง และชุดดินบาเจาะ  

กลุ่มชุดดินที ่45 เป็นกลุ่มชุดดินท่ีมีเนื้อดินเป็นพวกดินเหนียวหรือดินร่วนท่ีมีกรวดหรือลูกรัง
ปะปนเป็นปริมาณมาก พบในเขตชุ่มช้ืน เช่น ภาคใต้ และภาคตะวันออก กรวดส่วนใหญ่เป็นพวกหินกลมมน   
สีดินเป็นสีน้ าตาลอ่อน สีเหลืองหรือสีแดง พบบริเวณพื้นท่ีดอนท่ี มีลักษณะเป็นลูกคล่ืนจนถึงเนินเขาเป็นดินต้ืน
มาก มีการระบายน้ าดี มีความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติต่ า และในพื้นท่ีท่ีมีความลาดชันจะเกิดการชะล้าง
พังทลายสูญเสียหน้าดินได้ง่าย ชุดดินท่ีอยู่ในกลุ่มนี้ ได้แก่ ชุดดินชุมพร ชุดดินคลองชาก และชุดดินหนองคล้า  

กลุ่มชุดดินที ่46 เป็นกลุ่มชุดดินท่ีมีเนื้อดินส่วนใหญ่เป็นพวกดินเหนียวปนกรวดหรือปนลูกรัง  
ดินมีสีน้ าตาล สีเหลือง หรือสีแดง พบบริเวณท่ีดินมีลักษณะเป็นลูกคล่ืนลอนลาดถึงลูกคล่ืนลอนชัน เป็นดินต้ืน
มาก มีการระบายน้ าดี ดินมีความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติต่ า ชุดดินท่ีอยู่ในกลุ่มนี้ ได้แก่ ชุดดินกบินทร์บุรี  

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

กลุ่มชุดดินที ่50 เป็นกลุ่มชุดดินท่ีมีเนื้อดินตอนบนเป็นดินร่วนปนทราย หรือดินร่วนเหนียวปน
ทราย จะพบช้ันดินปนเศษหินหรือลูกรัง สีดินเป็นสีน้ าตาล สีเหลืองหรือสีแดง พบบริเวณเขตฝนตกชุก เช่น 
ภาคใต้มีสภาพพื้นท่ีเป็นลูกคล่ืนลอนลาดจนถึงเนินเขา เป็นดินลึกปานกลาง มีการระบายน้ าดี มีความอุดม
สมบูรณ์ตามธรรมชาติต่ า ชุดดินท่ีอยู่ในกลุ่มนี้ ได้แก่ ชุดดินพะโต๊ะ และชุดดินสวี 

กลุ่มชุดดินที ่51 เป็นกลุ่มชุดดินท่ีมีเนื้อดินเป็นพวกดินร่วนปนเศษหิน พบในเขตฝนตกชุก เศษหิน
ส่วนใหญ่เป็นพวกเศษหินทรายและควอร์ตหรือหินดินดาน สีดินเป็นสีน้ าตาล สีเหลืองหรือสีแดง พบท่ัวไปใน
บริเวณท่ีลาดเชิงเขาหรือเนินเขาต่าง ๆ เป็นดินต้ืนมาก มีการระบายน้ าดี มีความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติต่ า 
ชุดดินท่ีอยู่ในกลุ่มนี้ ได้แก่ ชุดดินห้วยยอด ชุดดินคลองเต็ง และชุดดินระนอง  
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กลุ่มชุดดินที ่52 เป็นกลุ่มชุดดินท่ีมีเนื้อดินเป็นพวกดินเหนียวหรือดินร่วนเหนียว ท่ีมีก้อนปูนหรือ
ปูนมาร์ลปะปนอยู่มาก ดินสีด าสีน้ าตาลหรือแดงพบบริเวณเชิงเขาหินปูน ลักษณะพื้นท่ีเป็นลูกคล่ืนลอนลาด 
เป็นดินต้ืนถึงต้ืนมาก มีความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติปานกลางถึงสูง ชุดดินท่ีอยู่ในกลุ่มนี้ ได้แก่ ชุดดินบึงชะนัง 
และชุดดินตาคลี 

กลุ่มชุดดินที ่53 เป็นกลุ่มชุดดินท่ีมีเนื้อดินบนเป็นดินร่วนหรือดินร่วนปนดินเหนียว ส่วนดินล่าง 
เป็นดินลูกรังหรือดินปนเศษหินผุ ซึ่งเป็นพวกหินดินดาน พบในเขตฝนตกชุก ลักษณะพื้นท่ีเป็นลูกคล่ืนหรือเนินเขา 
ดินมีความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติค่อนข้างต่ า ชุดดินท่ีอยู่ในกลุ่มนี้ ได้แก่ ชุดดินนาทอน ชุดดินโอล าเจียก 
และชุดดินตราด  

กลุ่มชุดดินที ่55 เป็นกลุ่มชุดดินท่ีมีเนื้อดินเป็นพวกดินเหนียว สีดินเป็นสีน้ าตาลหรือสีแดง ในดิน
ช้ันล่างจะพบหินผุ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นหินตะกอนเนื้อละเอียดบางแห่งมีก้อนปูนปะปนอยู่ด้วย สีดินเป็นสีน้ าตาล
หรือสีแดงเกิดจากวัสดุต้นก าเนิด ดินพวกหินตะกอนเนื้อละเอียดท่ีมีปูนปน ลักษณะพื้นท่ีเป็นท่ีราบถึงลูกคล่ืน
ลอนลาด มีการระบายน้ าดีถึงดีปานกลาง ดินมีความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติปานกลาง ชุดดินท่ีอยู่ในกลุ่มนี้ 
ได้แก่ ชุดดินวังสะพุง และชุดดินทับกวาง 

กลุ่มชุดดินที ่62 เป็นกลุ่มชุดดินท่ีประกอบด้วย พื้นท่ีภูเขา และเทือกเขา ดินท่ีพบในบริเวณ
ดังกล่าว มีท้ังดินลึกและดินต้ืน ลักษณะของเนื้อดินและความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติแตกต่างกันไปแล้วแต่ชนิด
ของหินต้นก าเนิดในบริเวณนั้น มักมีเศษหิน ก้อนดิน หรือหินพื้นโผล่ กระจัดกระจายท่ัวไป ส่วนใหญ่ยังปกคลุม
ด้วยป่าไม้ประเภทต่าง ๆ เช่น ป่าเบญจพรรณ ป่าเต็งรังหรือป่าดงดิบช้ืน หลายแห่งมีการท าไร่เล่ือนลอย โดย
ปราศจากมาตรการในการอนุรักษ์ดินและน้ า ซึ่งเป็นผลท าให้เกิดการชะล้างพังทลายของหน้าดินจนบางแห่ง
เหลือแต่หินพื้นโผล่ กลุ่มชุดดินนี้ ไม่ควรน ามาใช้ประโยชน์ทางการเกษตร เนื่องจากมีปัญหาหลายประการท่ีมี
ผลกระทบต่อระบบนิเวศ ควรสงวนไว้เป็นป่าตามธรรมชาติเพื่อรักษาแหล่งต้นน้ าล าธาร กลุ่มชุดดินชุดนี้ในแผนท่ี
ระดับจังหวัดเรียกว่า “ท่ีลาดชันเชิงซ้อน” 
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ชุดดินที่ส าคัญของจังหวัดจันทบุรี 

ชุดดินท่าแซะ (Tha Sae : Te) กลุ่มชุดดินที่ 34 
เกิดจากการผุพังสลายตัวอยู่กับท่ีหรือเคล่ือนย้ายมาเป็นระยะทางใกล้ๆ โดยแรงโน้มถ่วงของโลก

ของหินทรายหรือหินในกลุ่ม สภาพพื้นท่ีลูกคล่ืนลอนลาดเล็กน้อยถึงลูกคล่ืนลอนลาด การระบายน้ าดี การไหล
บ่าของน้ าบนผิวดินเร็ว การซึมผ่านได้ของน้ าปานกลาง 

ชุดดินห้วยยอด (Huai Yo : Ho)กลุ่มชุดดินที่ 51 
เกิดจากการผุพังสลายตัวอยู่กับท่ีหรือเคล่ือนย้ายมาเป็นระยะทางใกล้ๆ โดยแรงโน้มถ่วงของ

หินดินดาน และหินในกลุ่มท่ีมีเนื้อละเอียด สภาพพื้นท่ีลูกคล่ืนลอนลาดถึงเป็นเนินเขา การระบายน้ าดี การไหล
บ่าของน้ าบนผิวดินเร็ว การซึมผ่านได้ของน้ าเร็ว 

ท่ีลาดชันเชิงซ้อน (Slope complex: Sc) กลุ่มชุดดินที่ 62 
พื้นท่ีบริเวณนี้ยังไม่มีการศึกษาส ารวจและจ าแนกดิน เนื่องจากสภาพพื้นท่ีมีความลาดชันสูง   

ควรปล่อยไว้ให้เป็นป่าตามธรรมชาติเป็นท่ีอยู่อาศัยของสัตว์ป่า แหล่งต้นน้ าล าธาร ในกรณีท่ีจ าเป็นต้องน ามาใช้
ประโยชน์ทางการเกษตร จ าเป็นต้องมีการศึกษาดินก่อนเพื่อให้ทราบถึงความเหมาะสมของดินส าหรับการปลูกพืช 
โดยมีการใช้ประโยชน์ท่ีดินในเชิงอนุรักษ์หรือวนเกษตรในบริเวณพื้นท่ีท่ีเป็นดินลึกและสามารถพัฒนาแหล่งน้ าได้ 
มีระบบอนุรักษ์ดินและน้ า เช่น ปลูกพืชคลุมดิน ท าแนวรั้วหญ้าแฝก และขุดหลุมปลูกเฉพาะต้น โดยไม่มีการ
ท าลายไม้พื้นล่าง ส าหรับในพื้นท่ีท่ีไม่มีศักยภาพทางการเกษตรควรรักษาไว้ให้เป็นสวนป่า สร้างสวนป่าหรือ
ใช้ปลูกไม้ใช้สอยโตเร็ว 
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