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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 
จังหวัดฉะเชิงเทรา 

 
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     
หรือโครงการ MOAC ซึ่งอยู่ภายใต้การก ากับ ดูแล และให้บริการของกรมพัฒนาท่ีดิน โดยจ าแนกความลาดชัน
ของพื้นท่ี ตามหลักเกณฑ์การส ารวจออกแบบงานจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ า และการส ารวจและจัดท าแผนท่ีดิน 
พร้อมท้ังจัดท าข้อมูลเชิงพื้นท่ีและแผนท่ีแสดงความลาดชันของพื้นท่ี จังหวัดฉะเชิงเทรา ในระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์ (Geographic Information System: GIS) ส าหรับหน่วยงานภายในกรมพัฒนาท่ีดินใช้เป็นข้อมูล
เชิงพื้นท่ีพื้นฐานเพื่อการพัฒนาท่ีดิน ท้ังในด้านการส ารวจออกแบบระบบอนุรักษ์ดินและน้ า การส ารวจและ
วิเคราะห์ดิน การพัฒนาแหล่งน้ า การวางแผนการใช้ท่ีดิน การประเมินความสามารถในการกักเก็บน้ าและอัตรา
การชะล้างพังทลายของดิน รวมถึงการส ารวจออกแบบระบบโครงสร้างพื้นฐานต่าง ๆ ของกรมพัฒนาท่ีดิน 
ตลอดจนให้บริการแก่หน่วยงานภายนอก ท้ังภาครัฐ เอกชน และประชาชน ท่ีสนใจต้องการน าข้อมูลเชิงพื้นท่ี
และแผนท่ีแสดงความลาดชันของพื้นท่ี ไปใช้ประโยชน์ในการด าเนินงานตามแผนงานโครงการต่าง ๆ หรือใช้เป็น
ข้อมูลประกอบการพิจารณาตัดสินใจ การวางแผนการด าเนินงานด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม การพัฒนาพื้นท่ี การบริหารจัดการน้ า การป้องกันและบรรเทาภัยทางธรรมชาติและการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานท่ีเกี่ยวข้อง ให้เป็นไปอย่างถูกต้อง เหมาะสม ตามหลักวิชาการ สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริง
ของพื้นท่ีและมีมาตรฐานเดียวกัน  
 
1.2 วัตถุประสงค ์

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

1.2.2 เพื่อจัดท าข้อมูลเชิงพื้นท่ีและแผนท่ีแสดงความลาดชันของพื้นท่ีจังหวัดฉะเชิงเทรา ด้วยระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร์ พร้อมจัดท ารายงานโครงการจัดท าแผนท่ีแสดงความลาดชันของพื้นท่ี เพื่อการพัฒนาท่ีดิน 
จังหวัดฉะเชิงเทรา 
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1.3 ประโยชน์ที่จะได้รับ  
กรมพัฒนาท่ีดินและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ท้ังภาครัฐ เอกชน และประชาชน มีข้อมูลเชิงพื้นท่ีและ

แผนท่ีแสดงความลาดชันของพื้นท่ีจังหวัดฉะเชิงเทรา ในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ท่ีเป็นมาตรฐานเดียวกัน 
รวมท้ังรายงานโครงการจัดท าแผนท่ีแสดงความลาดชันของพื้นท่ีเพื่อการพัฒนาท่ีดินจังหวัดฉะเชิงเทรา 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 าแนกความลาดชันของพื้นท่ีจังหวัดฉะเชิงเทรา จากข้อมูลแบบจ าลอง
ระดับสูงเชิงเลข มาตราส่วน 1: 4 ,000 ด้วยโปรแกรมสารสนเทศภูมิศาสตร์ ตามหลักเกณฑ์การจ าแนก
ความลาดชันของพื้นท่ีเพื่อการพัฒนาท่ีดินและการอนุรักษ์ดินและน้ า ของกรมพัฒนาท่ีดิน  

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

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

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

1.4.5 การวิเคราะห์การเปล่ียนแปลงการใช้ท่ีดินและการเปล่ียนแปลงลักษณะทางกายภาพของ
พื้นท่ีจังหวัดฉะเชิงเทรา ใช้วิธีการสังเคราะห์และเปรียบเทียบข้อมูลสภาพพื้นท่ีและการใช้ท่ีดินท่ีได้จากการอ่านแปล
ภาพถ่ายออร์โธสีเชิงเลข มาตราส่วน 1: 4,000 ซึ่งบันทึกภาพระหว่าง  ปี พ.ศ.2545–2549 กับข้อมูลสภาพ
การใช้ท่ีดิน ซึ่งส ารวจและจัดท าโดยกองนโยบายและแผนการใช้ท่ีดิน ร่วมกับข้อมูลการส ารวจในภูมิประเทศ  

1.4.6 ความถูกต้องเชิงพื้นท่ีของแผนท่ีและช้ันข้อมูลความลาดชันของพื้นท่ีจังหวัดฉะเชิงเทรา 
อ้างอิงตามมาตรฐานแผนท่ีของข้อมูลแบบจ าลองระดับสูงเชิงเลข มาตราส่วน 1: 4,000 ซึ่งเป็นฐานข้อมูลหลัก 
ในการวิเคราะห์และจ าแนกความลาดชันของพื้นท่ี ภายใต้โครงการจัดท าแผนท่ีแสดงความลาดชันของพื้นท่ี 
เพื่อการพัฒนาท่ีดิน 
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1.5 สถานที่ด าเนินงาน 
1.5.1 กลุ่มจัดการและบริการแผนท่ีและข้อมูลทางแผนท่ี ส านักเทคโนโลยีการส ารวจและท าแผนท่ี 

ใช้เป็นสถานท่ีส าหรับ การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์และจ าแนกข้อมูล การค านวณข้อมูล การท าแผนท่ี
และการจัดท าข้อมูลความลาดชันของพื้นท่ีในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์และรายงานผลการด าเนินงาน 
 1.5.2 จังหวัดฉะเชิงเทรา 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 ระบบปฏิบัติการไมโครซอฟท์
วินโดวส์ โปรแกรมส านักงาน โปรแกรม BaseCamp โปรแกรมระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ และโปรแกรม
ประมวลผลภาพ 

 
1.8 ขั้นตอนการด าเนินงาน 

1.8.1 ศึกษาและรวบรวมแผนท่ี ข้อมูลทางแผนท่ีและข้อมูลพื้นฐานของจังหวัดฉะเชิงเทรา ดังนี้  
1) ข้อมูลพื้นฐานของจังหวัดฉะเชิงเทรา ส าหรับใช้เป็นข้อมูลประกอบการจัดท ารายงาน

โครงการจัดท าแผนท่ีแสดงความลาดชันของพื้นท่ีเพื่อการพัฒนาท่ีดินจังหวัดฉะเชิงเทรา ได้แก่  
1.1) ข้อมูลและแผนท่ีธรณีวิทยาจังหวัดฉะเชิงเทรา มาตราส่วน 1: 250,000 จัดท าเมื่อ

ปี พ.ศ.2554 โดยกรมทรัพยากรธรณี 
1.2) ข้อมูลสภาพภูมิอากาศจังหวัดฉะเชิงเทราจากศูนย์ภูมิอากาศ ส านักพัฒนา

อุตุนิยมวิทยา กรมอุตุนิยมวิทยา 
1.3) ข้อมูลสภาพเศรษฐกิจและสังคม จากส านักงานคลังจังหวัดฉะเชิงเทราและ

ส านักงานสถิติแห่งชาติ 
1.4) ข้อมูลทรัพยากรธรรมชาติของจังหวัดฉะเชิงเทรา ได้แก่ ข้อมูลทรัพยากรดิน 

ข้อมูลทรัพยากรน้ า และข้อมูลทรัพยากรป่าไม้ จากหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
2) แผนท่ีและข้อมูลภูมิสารสนเทศของจังหวัดฉะเชิงเทรา ส าหรับใช้ในการวิเคราะห์ความ

ลาดชันและจัดท าแผนท่ีแสดงความลาดชันของพื้นท่ีจังหวัดฉะเชิงเทรา ได้แก่ 
2.1) แผนท่ีภูมิประเทศ มาตราส่วน 1: 50,000 ล าดับชุด L7018 ของกรมแผนท่ีทหาร 

ครอบคลุมพื้นท่ีจังหวัดฉะเชิงเทรา 
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2.2)  ข้อมูลขอบเขตการปกครองจังหวัดฉะเชิงเทรา มาตราส่วน 1: 50,000 จัดท าและ
ปรับปรุงเมื่อ ปี พ.ศ.2556 โดยกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทย 

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

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

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

2.6) เส้นช้ันความสูงเชิงเลข มาตราส่วน 1: 4 ,000 โครงการจัดท าแผนท่ีเพื่อการ
บริหารทรัพยากรธรรมชาติและทรัพย์สินของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ครอบคลุมพื้นท่ีจังหวัดฉะเชิงเทรา 

1.8.2 น าเข้าข้อมูลและจัดการข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ ท่ีน ามาใช้ในการวิเคราะห์และจ าแนก
ความลาดชัน พร้อมท้ังจัดท าแผนท่ีแสดงความลาดชันของพื้นท่ีจังหวัดฉะเชิงเทรา 

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 1,800 ระวาง 

1.8.3 วิเคราะห์และจ าแนกความลาดชันของพื้นท่ีจังหวัดฉะเชิงเทรา 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 าช้ันข้อมูลความลาดชันของพื้น ท่ีให้อยู่ในรูปแบบข้อมูลเชิงเส้น (Vector) ประเภท
พื้นท่ีรูปปิด หรือโพลีกอน (Polygon) ด้วยโปรแกรมสารสนเทศภูมิศาสตร์  

1.8.5 วิเคราะห์การเปล่ียนแปลงสภาพการใช้ท่ีดินและลักษณะทางกายภาพ ท่ีอาจมีผลกระทบ
ต่อความลาดชันของพื้นท่ีจังหวัดฉะเชิงเทรา โดยวิธีการซ้อนทับข้อมูลเชิงพื้นท่ี ด้วยโปรแกรมสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์  

1.8.6 ส ารวจและเก็บรวบรวมข้อมูลพื้นท่ีท่ีมีการเปล่ียนแปลงความลาดชันของพื้นท่ีไปจากเดิม 
1.8.7 จัดท าและปรับปรุงข้อมูลความลาดชันของพื้นท่ีให้สอดคล้องกับสภาพพื้นท่ีในปัจจุบัน 
1.8.8 จัดท าแผนท่ีและรายงาน โครงการจัดท าแผนท่ีแสดงความลาดชันของพื้นท่ีเพื่อการพัฒนาท่ีดิน

จังหวัดฉะเชิงเทรา  
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1.9 หน่วยงานที่จัดท าข้อมูล 
กลุ่มจัดการและบริการแผนท่ีและข้อมูลทางแผนท่ี 
ส านักเทคโนโลยีการส ารวจและท าแผนท่ี  
กรมพัฒนาท่ีดิน 

 
 



 

 

บทท่ี 2 
 

ข้อมูลพ้ืนฐานจังหวัดฉะเชิงเทรา 
 

2.1 ประวัติความเป็นมา 
จังหวัดฉะเชิงเทรา หรือท่ีนิยมเรียกกันว่า "แปดริ้ว" ซึ่งเป็นภาษาท้องถิ่นท่ีชาวบ้านใช้เรียกกัน 

จากหลักฐานทางประวัติศาสตร์สันนิษฐานว่า เมืองฉะเชิงเทราเคยเป็นเมืองหนึ่งท่ีอยู่ในอ านาจการปกครองของ
ขอมมาก่อนในสมัยอิทธิพลของ อาณาจักรลพบุรี (ขอม) ต้ังอยู่บริเวณ “ปากน้ าโจ้โล้” เป็นชุมชนริมฝ่ังแม่น้ า
บางปะกง ชาวเมืองในสมัยโบราณอาจจะเรียกแม่น้ าบางปะกงว่า “คลองลึก” หรือ “คลองใหญ่” ตามลักษณะ
ท่ีมองเห็น แต่ด้วยอิทธิพลเขมร ค าว่า “ฉะเชิงเทรา” น่าจะเพี้ยนมาจากค าเขมรว่า “สตึงเตรง” หรือ “ฉทรึงเทรา” 
ซึ่งแปลว่า “คลองลึก” นั้นเอง 

ช่ือ “ฉะเชิงเทรา” ได้ปรากฏเรื่องราวครั้งแรกสมัยกรุงศรีอยุธยาในแผ่นดินของสมเด็จพระบรม
ไตรโลกนารถ (พ.ศ.1991-2031) โดยฉะเชิงเทราได้รับบทบาทส าคัญด้านการปกครองในฐานะหัวเมืองช้ันในหรือ
เมืองจัตวาท่ีอยู่ใกล้ราชธานี ในช่วงต้นของกรุงรัตนโกสินทร์ในรัชกาลของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว 
เมืองฉะเชิงเทราได้รับบทบาทในฐานะ “เมืองหน้าด่าน” ท่ีส าคัญแห่งหนึ่ง ทรงโปรดเกล้าฯ ให้ย้ายท่ีว่าการ  
เมืองฉะเชิงเทราจากเดิมซึ่งต้ังอยู่ท่ีปากน้ าเจ้าโล้ มาสร้างก าแพงเมืองใหม่ท่ีบ้านท่าไข่ แขวงเมืองฉะเชิงเทรา ชิดกับ
ล าน้ าบางปะกง ซึ่งเป็นเสมือนก าแพงธรรมชาติท่ีป้องกันและช่วยรักษาเมืองหลวงให้พ้นภัยจากข้าศึก ต่อมาในสมัย
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้น าการปกครองระบบ “เทศาภิบาล” มาใช้ โดยการรวบรวมเมือง
ต่าง ๆ ข้ึนเป็น “มณฑล” ยึดเอาล าน้ าเป็นหลัก ซึ่งเมืองฉะเชิงเทรารวมเข้าเป็นหนึ่งใน “มณฑลปราจีน” ใน ปี 
พ.ศ.2435 จวบจนย่างเข้าสู่ระบอบประชาธิปไตยใน ปี พ.ศ.2475 เมื่อการปกครองระบบ "เทศาภิบาล" ยุติลง
และเริ่มมีการใช้พระราชบัญญัติว่าด้วย “ระเบียบราชการบริหารแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2476” อ านาจ
ปกครองจึงเริ่มกระจายสู่ส่วนภูมิภาค ค าว่า "เมือง" ได้เปล่ียนเป็น “จังหวัด” มี “ผู้ว่าราชการจังหวัด” เป็นผู้ดูแล
กิจการของเมืองและมีการเลือกตั้งผู้แทนราษฎรตามรัฐธรรมนูญการปกครองประเทศ  

ค าขวัญประจ าจังหวัด คือ “แม่น้ าบางปะกงแหล่งชีวิต พระศักด์ิสิทธิ์หลวงพ่อโสธร พระยาศรีสุนทร
ปราชญ์ภาษาไทย อ่างฤๅไนป่าสมบูรณ์” 
 
2.2 ลกัษณะทางภูมิศาสตร์  

2.2.1 ท่ีต้ังและอาณาเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา มีต าแหน่งทางภูมิศาสตร์ในเขตภาคตะวันออกของ
ประเทศไทย ตามการแบ่งภูมิภาคประเทศไทยโดยใช้เกณฑ์ด้านภูมิศาสตร์ ของราชบัณฑิตยสถาน ซึ่งจากการ
ค านวณเนื้อที่ด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ พบว่าจังหวัดฉะเชิงเทรา มีเนื้อที่ 5,168.60 ตารางกิโลเมตร หรือ 
3,230,375 ไร่ ต้ังอยู่ระหว่าง พิกัดเหนือ 1,458,480 เมตร ถึง 1,546,070 เมตร หรือ ละติจูด 13 องศา 10 
ลิปดา 42 พิลิปดา ถึง 13 องศา 58 ลิปดา 35 พิลิปดา และ พิกัดตะวันออก 700,120 เมตร ถึง 823,920 เมตร 
หรือ ลองจิจูด 100 องศา 50 ลิปดา 55 พิลิปดา ถึง 101 องศา 59 ลิปดา 24 พิลิปดา โดยมีอาณาเขตติดต่อ
กับจังหวัดใกล้เคียง ดังนี้ 
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ทิศเหนือ ติดต่อกับ  อ าเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก  
  อ าเภอบ้านสร้าง อ าเภอศรีมโหสถ อ าเภอศรีมหาโพธิ  
  และอ าเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี    
ทิศใต้ ติดต่อกับ อ าเภอเมือง อ าเภอพานทอง อ าเภอพนัสนิคม อ าเภอเกาะจันทร์

อ าเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี  
  อ าเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี  
  อ่าวไทย 
ทิศตะวันออก  ติดต่อกับ อ าเภอวังสมบูรณ์ อ าเภอวังน้ าเย็น และอ าเภอเขาฉกรรจ์  
  จังหวัดสระแก้ว 
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ อ าเภอล าลูกกา จังหวัดปทุมธานี  
  เขตหนองจอก เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร  
   อ าเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ 
 

 

 
ภาพประกอบท่ี 2-1  แผนท่ีภูมิประเทศแสดงท่ีต้ังและอาณาเขตจังหวัดฉะเชิงเทรา (กรมการปกครอง, 2556) 
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 2.2.2 สภาพภูมิประเทศ จังหวัดฉะเชิงเทราพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ราบและที่ราบลุ่มแม่น้ า 
พบมากทางด้านทิศตะวันตกของจังหวัด โดยสภาพพื้นท่ีจะค่อยๆ ลาดสูงขึ้นไปทางทิศตะวันออกของจังหวัด   
สามารถแบ่งสภาพภูมิประเทศ ออกเป็น 2 ลักษณะ ได้แก่ 1) พื้นท่ีภูเขาและเนินเขา ลักษณะพื้นท่ีเป็นภูเขา
สลับกับลูกคล่ืนลอนลาด พบมากบริเวณพื้นท่ีตอนกลางและด้านทิศตะวันออกของจังหวัด 2) พื้นท่ีราบลุ่ม
แม่น้ า ลักษณะพื้นท่ีเป็นท่ีราบเรียบ พบมากบริเวณพื้นท่ีด้านทิศตะวันตกของจังหวัด 
 

 
 

ภาพประกอบท่ี 2-2  สภาพภูมิประเทศจังหวัดฉะเชิงเทรา 
 

2.2.3 ลักษณะทางธรณีวิทยา จากการศึกษาข้อมูลลักษณะทางธรณีวิทยาของจังหวัดฉะเชิงเทรา 
ซึ่งกรมทรัพยากรธรณีจัดท าไว้เมื่อ ปี พ.ศ.2554 พบว่า จังหวัดฉะเชิงเทรา ประกอบด้วย หินตะกอน หินแปร 
หินอัคนี และตะกอนร่วน ท่ีมีอายุต้ังแต่มหายุคพรีแคมเบรียนถึงยุคควอเทอร์นารี (อายุมากกว่า 570 ล้านปี -
ปัจจุบัน) โดยพื้นท่ีส่วนใหญ่บริเวณตอนกลางและทิศตะวันตกของจังหวัดเป็นตะกอนท่ีสะสมจากตะกอนทางน้ า 
ตะกอนเชิงเขา ตะกอนท่ีเกิดจากการผุพังของหิน และรองรับด้วยหินตะกอนทางด้านตะวันออกท่ีสะสมตัวบน
แผ่นดินในยุคมีโซโซอิก 

2.2.4 สภาพภูมิอากาศ จากข้อมูลสภาพอากาศจังหวัดฉะเชิงเทรา ของศูนย์ภูมิอากาศ ส านักพัฒนา
อุตุนิยมวิทยา กรมอุตุนิยมวิทยา ซึ่งได้รวบรวมสถิติข้อมูลภูมิอากาศต้ังแต่ ปี พ.ศ.2494-2559 และจัดท าไว้เมื่อ
เดือนมิถุนายน 2560 พบว่า สภาพภูมิอากาศของจังหวัดฉะเชิงเทรา ขึ้นอยู่กับอิทธิพลของลมมรสุม 2 ชนิด คือ 
1) ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งพัดพาความหนาวเย็นจากประเทศจีนมาสู่ประเทศไทยในช่วงฤดูหนาว ท าให้
อากาศหนาวเย็นและแห้งแล้ง และ 2) ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ซึ่งพัดปกคลุมในช่วงฤดูฝนซึ่งท าให้อากาศชุ่มช้ืน
และมีฝนท่ัวไป ดังนี้ 

1) ฤดูกาล พิจารณาตามลักษณะลมฟ้าอากาศของประเทศไทย จังหวัดฉะเชิงเทราแบ่งฤดูกาล
ออกเป็น 3 ฤดู ดังนี้ 
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1.1) ฤดูร้อน เริ่มต้ังแต่กลางเดือนกุมภาพันธ์ถึงกลางเดือนพฤษภาคม ในระยะนี้จะมี
หย่อมความกดอากาศต่ าเนื่องจากความร้อนปกคลุมประเทศไทยตอนบนท าให้มีอากาศร้อนอบอ้าวท่ัวไป โดย
อากาศร้อนจัดในเดือนเมษายน  

1.2) ฤดูฝน เริ่มต้ังแต่กลางเดือนพฤษภาคมถึงกลางเดือนตุลาคม ซึ่งเป็นช่วงท่ีลมมรสุม
ตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมประเทศไทย อากาศจะเริ่มชุ่มช้ืนขึ้นและมีฝนตกชุกตั้งแต่เดือนพฤษภาคมเป็นต้นไป 
โดยมีฝนตกหนาแน่นในช่วงเดือนกันยายน  

1.3) ฤดูหนาว เริ่มต้ังแต่กลางเดือนตุลาคมถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์ ซึ่งเป็นช่วงท่ี
ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือบริเวณความกดอากาศสูงจากประเทศจีนท่ีมีคุณสมบัติเย็นและแห้งจะแผ่ลงมา 
ปกคลุมประเทศไทยในช่วงนี้ ท าให้จังหวัดฉะเชิงเทรามีอากาศหนาวเย็นโดยท่ัวไป 

2) อุณหภูมิ จังหวัดฉะเชิงเทราต้ังอยู่ทางภาคตะวันออกอยู่ลึกเข้าไปในแผ่นดิน จึงมีอากาศ
ร้อนมากกว่าจังหวัดท่ีอยู่ตามแนวชายฝ่ัง และในฤดูหนาวมีอากาศหนาวมากกว่า โดยมีอุณหภูมิเฉล่ียตลอดท้ังปี 
27.9 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุดเฉล่ีย 33.0 องศาเซลเซียส และอุณหภูมิต่ าสุดเฉล่ีย 22.8 องศาเซลเซียส 
โดยอุณหภูมิต่ าสุดท่ีเคยตรวจวัดได้ 8.8 องศาเซลเซียส ส่วนอุณหภูมิสูงสุดท่ีวัดได้ 41.0 องศาเซลเซียส 

3) ปริมาณฝน จากข้อมูลปริมาณฝนเฉล่ียของสถานีอุตุนิยมวิทยา จังหวัดฉะเชิงเทรา
ระหว่าง ปี พ.ศ.2550-2558 พบว่า มีปริมาณฝนเฉล่ีย รอบ 9 ปี ประมาณ 1 ,668 มิลลิเมตร โดยมีจ านวนวัน
ฝนตก เฉล่ียประมาณ 135 วัน/ปี  
 
2.3 สภาพเศรษฐกิจและสังคม  

2.3.1 การปกครอง จังหวัดฉะเชิงเทรา แบ่งหน่วยการปกครองอกเป็น 11 อ าเภอ 93 ต าบล และ 
892 หมู่บ้าน โดยมีหน่วยราชการส่วนภูมิภาค เป็นส่วนราชการประจ าจังหวัด มีส านักงานจังหวัดเป็นหน่วยกลาง 
ในการบริหารราชการ และเป็นศูนย์ประสานงานกับส่วนงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน และ
หน่วยงานราชการส่วนท้องถิ่น ได้แก่ องค์การบริหารส่วนจังหวัด 1 แห่ง เทศบาล 34 แห่ง และองค์การบริหาร
ส่วนต าบล 74 แห่ง 

2.3.2 ประชากรและอาชีพ จากข้อมูลสถิติของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ณ วันท่ี 31 
ธันวาคม พ.ศ.2561 พบว่า จังหวัดฉะเชิงเทรามีจ านวนประชากรท้ังหมด 715,009 คน โดยเป็นประชากรชาย 
350,690 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 49.05 ของจ านวนประชากรทั้งหมด ประชากรหญิง 364,319 คน 
หรือคิดเป็นร้อยละ 50.95 ของจ านวนประชากรท้ังหมด ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม 
และการประมง พืชเศรษฐกิจท่ีส าคัญ ประกอบด้วย ข้าว อ้อย มันส าปะหลัง มะพร้าว มะม่วง และหมาก 

2.3.3 สภาพท่ัวไปด้านเศรษฐกิจ จากข้อมูลของส านักงานคลังจังหวัดฉะเชิงเทรา พบว่า
ผลิตภัณฑ์มวลรวม (Gross Provincial Products : GPP) เมื่อ ปี พ.ศ.2557 มีมูลค่าการผลิต 323,529 ล้านบาท 
โดยรายได้หลัก มาจากภาคการเกษตรซึ่งมีมูลค่า 20,347 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 6.29 ของ GPP และ
ผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัดท่ีมาจากนอกภาคเกษตรมีมูลค่า 303,182 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 93.71 
ของ GPP รายได้เฉล่ียต่อหัว 423,965 บาท/คน/ปี 
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2.4 ทรัพยากรธรรมชาติ  
2.4.1 ทรัพยากรดิน จากการศึกษาการจ าแนกดินท่ัวประเทศไทย มาตราส่วน 1 : 50,000 ของ

กรมพัฒนาท่ีดิน ซึ่งจ าแนกตามลักษณะ สมบัติ และศักยภาพในการเพาะปลูกของดิน รวมถึงการจัดการดิน
ท่ีคล้ายคลึงกันรวมไว้เป็นกลุ่มเดียวกัน พบว่า จ าแนกดินได้ 62 กลุ่มชุดดิน โดยจังหวัดฉะเชิงเทรา จ าแนกดิน
ได้ 23 กลุ่มชุดดิน ดังภาคผนวกท่ี 2 ต่อมากองส ารวจดินและวิจัยทรัพยากรดิน ได้ท าการส ารวจ จ าแนกดิน 
และจัดท าแผนท่ีทรัพยากรดิน มาตราส่วน 1: 25,000 โดยมีหน่วยแผนท่ีอยู่ในระดับชุดดิน ซึ่งจากการศึกษา
แผนท่ีชุดดินและรายงานการส ารวจทรัพยากรดินจังหวัดฉะเชิงเทรา ข้อมูลระดับชุดดิน พบว่า จังหวัด
ฉะเชิงเทรา จ าแนกดิน ได้ 51 ชุดดิน ได้แก่ ชุดดินอรัญประเทศ ชุดดินบ้านไร่ ชุดดินบ้านบึง ชุดดินบางกอก 
ชุดดินบางคล้า ชุดดินบางน้ าเปรี้ยว ชุดดินบางปะกง ชุดดินบุณฑริก ชุดดินชลบุรี ชุดดินฉะเชิงเทรา ชุดดินจันทึก 
ชุดดินดอนเมือง ชุดดินดอนไร่ ชุดดินหุบกะพง ชุดดินหินกอง ชุดดินห้วยยอด ชุดดินแก่งคอย ชุดดินกบิณทร์บุรี 
ชุดดินเกาะขนุน ชุดดินแกลง ชุดดินโคกเคียง ชุดดินก าแพงเพชร ชุดดินเขาย้อย ชุดดินล้ี ชุดดินล าสนธิ ชุดดิน
ลานสัก ชุดดินลาดหญ้า ชุดดินมหาโพธิ์ ชุดดินมาบบอน ชุดดินมวกเหล็ก ชุดดินนาทอน ชุดดินองครักษ์ ชุดดิน
ปางไร่ ชุดดินโป้งตอง ชุดดินปากท่อ ชุดดินพะโต๊ะ ชุดดินระนอง ชุดดินรังสิต ชุดดินสัตหีบ ชุดดินสระแก้ว ชุดดิน
สมุทรปราการ ชุดดินสวี ชุดดินทับเสลา ชุดดินท่าแซะ ชุดดินท่าล่ี ชุดดินทับกวาง ชุดดินท่ายาง ชุดดินวังน้ าเขียว 
หน่วยเชิงซ้อนของชุดดินวังน้ าเขียวและท่ีดินหินโผล่ ชุดดินวังสะพุง และท่ีลาดชันเชิงซ้อน 

 

 
 
ภาพประกอบท่ี 2-3  แผนท่ีชุดดินจังหวัดฉะเชิงเทรา (กองส ารวจดินและวิจัยทรัพยากรดิน, 2559) 
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2.4.2 ทรัพยากรน้ า จังหวัดฉะเชิงเทรา มีแม่น้ าสายหลักและคลองท่ีส าคัญ ดังนี้ 
1) แม่น้ าบางปะกง เป็นแม่น้ าสายส าคัญท่ีไหลลงมาจากทางจังหวัดปราจีนบุรี เมื่อมาถึง

จังหวัดฉะเชิงเทราซึ่งเป็นเขตท่ีราบต่ ามาก ท าให้อัตราการไหลของน้ าลดลงจนน้ าเปล่ียนทิศทางเกิดเป็นล าน้ าท่ีมี
ความคดเค้ียวไหลผ่านตัวเมืองออกสู่ทะเลอ่าวไทยท่ีบริเวณต าบลท่าข้าม อ าเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา  

2) คลองท่าลาด อยู่ในอ าเภอพนมสารคาม อ าเภอบางคล้า อ าเภอราชสาส์น เป็นคลอง
ธรรมชาติท่ีเกิดจากคลองสาขา คือ คลองสียัดและคลองระบม ซึ่งมีต้นน้ าอยู่ในเขตอ าเภอสนามชัยเขต และ
อ าเภอท่าตะเกียบ  

2.4.3 ทรัพยากรป่าไม้ จากการศึกษาข้อมูลสภาพพื้นท่ีป่าไม้ของประเทศไทย ปี พ.ศ.2559-2560 
ของส านักงานการใช้ท่ีดินป่าไม้ กรมป่าไม้ พบว่าจังหวัดฉะเชิงเทรา มีพื้นท่ีป่าไม้ 498,413.21 ไร่ หรือร้อยละ 
15.43 ของพื้นท่ีจังหวัด โดยพบพื้นท่ีป่าไม้ในบริเวณอ าเภอสนามชัยเขต และอ าเภอท่าตะเกียบ ชนิดป่าท่ีพบ
ส่วนใหญ่ ได้แก่ ป่าดิบแล้ง และป่าเบญจพรรณ พันธุ์ไม้ส าคัญท่ีพบส่วนใหญ่ เช่น ไม้ตะแบกแดง ไม้กระบก  
ไม้ยางแดง ไม้สมพง ไม้ตะเคียนทอง ไม้ปออีเก้ง ไม้ตังตาบอด และไม้นางด า เป็นต้น ส่วนการแบ่งเขตพื้นท่ี
ประกาศทางราชการก าหนดขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ตามกฎหมายและมติคณะรัฐมนตรี ประกอบด้วย พื้นท่ีป่าสงวน
แห่งชาติ 1 แห่ง และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า 1 แห่ง  

 

 
 

ภาพประกอบท่ี 2-4  แผนท่ีสภาพพื้นท่ีป่าจังหวัดฉะเชิงเทรา (กรมป่าไม้, 2559-2560) 
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2.5 สภาพการใช้ที่ดิน 
จากการศึกษาข้อมูลแผนที่สภาพการใช้ที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา มาตราส่วน 1: 25 ,000 และ

การค านวณเนื้อที่ด้วยโปรแกรมสาสนเทศภูมิศาสตร์ จากช้ันข้อมูลการใช้ท่ีดินปี พ.ศ.2559 ซึ่งส ารวจและจัดท า
โดยกองนโยบายและแผนการใช้ท่ีดิน กรมพัฒนาท่ีดิน โดยอ้างอิงขอบเขตจังหวัดฉะเชิงเทราจากช้ันข้อมูล
ขอบเขตการปกครองของกรมการปกครอง ปี พ.ศ.2556 พบว่าจังหวัดฉะเชิงเทรา มีการใช้ทีดิน 5 ประเภท โดยมี
การใช้ท่ีดินประเภทพื้นท่ีเกษตรกรรมมากท่ีสุด มีเนื้อท่ี 2,233,144 ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 69.13 ของพื้นท่ี
จังหวัด รองลงมาเป็นพื้นที่ป่าไม้ มีเนื ้อที่ 525 ,331 ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 16.26 ของพื้นที่จังหวัด พื้นท่ี
ชุมชนและส่ิงปลูกสร้าง มีเนื้อท่ี 257,269 ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 7.96 ของพื้นท่ีจังหวัด พื้นท่ีแหล่งน้ า มีเนื้อท่ี 
109,137 ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 3.38 ของพื้นท่ีจังหวัด และพื้นท่ีเบ็ดเตล็ด มีเนื้อท่ี 105,494 ไร่ หรือคิดเป็น
ร้อยละ 3.27 ของพื้นท่ีจังหวัด ตามล าดับ ดังตารางท่ี 2-1 

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

 

สัญลักษณ์ ประเภทการใช้ที่ดิน 
เนื้อที ่

ตารางกิโลเมตร ไร่ ร้อยละ 

U พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง 411.63 257,269 7.96 

A พื้นที่เกษตรกรรม 3,573.03 2,233,144 69.13 

A1 นาข้าว  1,200.90  750,563  23.23  

A2 พืชไร ่  549.80  343,625  10.65  

A3 ไม้ยืนต้น  1,140.87  713,044  22.07  

A4 ไม้ผล  130.21  81,380  2.52  

A5 พืชสวน  3.86  2,413  0.07  

A7 ทุ่งหญ้าเล้ียงสัตว์และโรงเรือนเล้ียงสัตว์  27.96  17,475  0.54  

A9 สถานท่ีเพาะเล้ียงสัตว์น้ า  519.43   324,644  10.05 

F พื้นที่ป่าไม้  840.53  525,331  16.26  

W พื้นที่แหล่งน้้า  174.62  109,137  3.38  

M พื้นที่เบ็ดเตล็ด 168.79  105,494 3.27  

เนื้อที่รวม  5,168.60   3,230,375  100.00 
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ภาพประกอบท่ี 2-5  แผนท่ีสภาพการใช้ท่ีดินจังหวัดฉะเชิงเทรา (กรมพัฒนาท่ีดิน, 2559) 
 
 2.5.1 พื้นท่ีชุมชนและส่ิงปลูกสร้าง มีเนื้อท่ี 411.63 ตารางกิโลเมตร หรือ 257,269 ไร่ คิดเป็น
ร้อยละ 7.96 ของพื้นท่ีจังหวัด ประกอบด้วย ตัวเมืองและย่านการค้า หมู่บ้าน สถานท่ีราชการและสถาบันต่าง ๆ 
โรงงานอุตสาหกรรมร้าง โรงงานอุตสาหกรรม ลานตากและแหล่งรับซื้อทางการเกษตร สถานท่ีพักผ่อนหย่อนใจ 
รีสอร์ท โรงแรม เกสต์เฮาส์ และสถานีบริการน้ ามัน  

 

 
ภาพประกอบท่ี 2-6 พื้นท่ีชุมชนและส่ิงปลูกสร้าง ต าบลหน้าเมือง อ าเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา 
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2.5.2 พื้นท่ีเกษตรกรรม มีเนื้อที่  3,573.03 ตารางกิโลเมตร หรือ 2,233,144 ไร่ คิดเป็นร้อยละ  
69.13 ของพื้นท่ีจังหวัด ประกอบด้วย นาข้าว พืชไร่ เช่น ข้าวโพด อ้อย มันส าปะหลัง และสับปะรด ไม้ยืนต้น 
เช่น ยางพารา ยูคาลิปตัส ปาล์มน้ ามัน และสัก ไม้ผล เช่น มะม่วง มะพร้าว มะม่วงหิมพานต์ และกล้วย พืชสวน 
เช่น พืชผัก ไม้ดอก และพืชสมุนไพร ทุ่งหญ้าเล้ียงสัตว์ เช่น โค และม้า โรงเรือนเล้ียงสัตว์ เช่น สัตว์ปีก และ
สุกร สถานท่ีเพาะเล้ียงสัตว์น้ า  

 

 
ภาพประกอบท่ี 2-7  พื้นท่ีเกษตรกรรม ต าบลบางเตย อ าเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา 
 

2.5.3 พื้นที่ป่าไม้ มีเนื้อที่ 840.53 ตารางกิโลเมตร หรือ 525,331 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 16.26 
ของพื้นที่จังหวัด ประกอบด้วย ป่าไม่ผลัดใบรอสภาพฟื้นฟู ป่าไม่ผลัดใบสมบูรณ์ ป่าผลัดใบรอสภาพฟื้นฟู  
ป่าผลัดใบสมบูรณ์ ป่าชายเลนรอสภาพพื้นฟู ป่าชายเลนสมบูรณ์ และป่าปลูกสมบูรณ์  

 

 
ภาพประกอบท่ี 2-8  พื้นท่ีป่าไม้ ต าบลคลองตะเกรา อ าเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา 
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2.5.4 พื้นท่ีแหล่งน้ า มีเนื้อท่ี  174.62 ตารางกิโลเมตร หรือ 109,137 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 3.38 
ของพื้นท่ีจังหวัด ประกอบด้วย แม่น้ า ล าคลอง หนอง บึง อ่างเก็บน้ า บ่อน้ าในไร่นา และคลองชลประทาน  
 

 
 
ภาพประกอบท่ี 2-9  พื้นท่ีแหล่งน้ า (แม่น้ าบางปะกง) ต าบลหน้าเมือง อ าเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา 
 

2.5.5 พื้นท่ีเบ็ดเตล็ด มีเนื้อท่ี 168.79 ตารางกิโลเมตร หรือ 105,494 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 3.27 
ของพื้นท่ีจังหวัด ประกอบด้วย ทุ่งหญ้าธรรมชาติ ทุ่งหญ้าสลับไม้พุ่ม/ไม้ละเมาะ พื้นท่ีลุ่ม เหมืองเก่า บ่อขุดเก่า 
เหมืองแร่ บ่อลูกรัง บ่อดิน ท่ีหินโผล่ พื้นท่ีขุดเจาะน้ ามัน พื้นท่ีถม และท่ีท้ิงขยะ  
 

 
 
ภาพประกอบท่ี 2-10  พื้นท่ีเหมือง ต าบลเขาหินซ้อน อ าเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา 



 

 

บทท่ี 3 
 

การวิเคราะห์และจ าแนกความลาดชันของพ้ืนท่ีจังหวัดฉะเชิงเทรา 
 

3.1 ผลการวิเคราะห์และจ าแนกความลาดชันของพื้นที่ 
  ผลการวิเคราะห์และจ าแนกความลาดชันของพื้นท่ีจังหวัดฉะเชิงเทรา จากข้อมูลแบบจ าลอง
ระดับสูงเชิงเลข (Digital Elevation Model: DEM) มาตราส่วน 1: 4,000 ด้วยโปรแกรมสารสนเทศภูมิศาสตร์ 
ตามหลักเกณฑ์การจ าแนกและจัดช้ันความลาดชันเพื่อการพัฒนาท่ีดิน พบว่า พื้นท่ีจังหวัดฉะเชิงเทราวิเคราะห์
และจ าแนกความลาดชันของพื้นท่ีได้ 7 ระดับความลาดชัน โดยมีระดับความลาดชัน A ความลาดชันของพื้นท่ี 
0-2 เปอร์เซ็นต์ มากท่ีสุด คิดเป็นเนื้อท่ี 2,050,850 ไร่ หรือร้อยละ 63.48 ของพื้นท่ีจังหวัด รองลงมา ได้แก่ 
ระดับความลาดชัน B ความลาดชันของพื้นท่ี 2-5 เปอร์เซ็นต์ คิดเป็นเนื้อท่ี 725,450 ไร่ หรือร้อยละ 22.46 
ของพื้นท่ีจังหวัด ระดับความลาดชัน C ความลาดชันของพื้นท่ี 5-12 เปอร์เซ็นต์ คิดเป็นเนื้อท่ี 258,925 ไร่ 
หรือร้อยละ 8.02 ของพื้นท่ีจังหวัด ระดับความลาดชัน E ความลาดชันของพื้นท่ี 20-35 เปอร์เซ็นต์ คิดเป็นเนื้อท่ี 
62,038 ไร่ หรือร้อยละ 1.92 ของพื้นท่ีจังหวัด ระดับความลาดชัน D ความลาดชันของพื้นท่ี 12-20 เปอร์เซ็นต์ 
คิดเป็นเนื้อท่ี 60,068 ไร่ หรือร้อยละ 1.86 ของพื้นที่จังหวัด ระดับความลาดชัน F ความลาดชันของพื้นท่ี 
35-50 เปอร์เซ็นต์ คิดเป็นเนื้อท่ี 41,850 ไร่ หรือร้อยละ 1.30 ของพื้นท่ีจังหวัด และ ระดับความลาดชัน G 
ความลาดชันของพื้นท่ี มากกว่า 50 เปอร์เซ็นต์ คิดเป็นเนื้อท่ี 31,194 ไร่ หรือร้อยละ 0.96 ของพื้นท่ีจังหวัด 
ตามล าดับ ดังตารางท่ี 3-1  

 
ตารางท่ี 3-1  ผลการวิเคราะห์และจ าแนกความลาดชันของพื้นท่ีจังหวัดฉะเชิงเทรา 
 

ความลาดชันของพื้นที่ เนื้อที ่ ร้อยละ 
ของพื้นที่จังหวัด ระดับความลาดชัน เปอร์เซ็นต์ ตารางกิโลเมตร ไร่ 

1 A 0 - 2 3,281.36 2,050,850 63.48 

2 B 2 - 5 1,160.72 725,450 22.46 

3 C 5 - 12 414.28 258,925 8.02 

4 D 12 - 20 96.11 60,068 1.86 

5 E 20 - 35 99.26 62,038 1.92 

6 F 35 - 50 66.96 41,850 1.30 

7 G มากกว่า 50 49.91 31,194 0.96 

รวมเนื้อที่ 5,168.60 3,230,375 100.00 
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3.1.1 ผลการวิเคราะห์และจ าแนกพื้นที่ความลาดชัน 0-2 เปอร์เซ็นต์  
จังหวัดฉะเชิงเทรา มีพื้นท่ีความลาดชัน 0-2 เปอร์เซ็นต์ คิดเป็นเนื้อท่ี 2,050,850 ไร่ หรือ

ร้อยละ 63.48 ของพื้นท่ีจังหวัด ลักษณะพื้นท่ีราบเรียบหรือค่อนข้างราบเรียบ การกระจายตัวของพื้นท่ีมีอยู่ท่ัวไป
ท้ังจังหวัด เป็นลักษณะต่อเนื่องจากพื้นท่ีราบด้านทิศตะวันตกลาดเทไปทางพื้นท่ีราบด้านทิศตะวันออกเฉียงใต้
ของจังหวัด พบมากในเขตพื้นท่ีอ าเภอบางน้ าเปรี้ยว อ าเภอเมือง อ าเภอบ้านโพธ์ อ าเภอบางปะกง อ าเภอคลองเขื่อน 
อ าเภอบางคล้า อ าเภอราชสาส์น อ าเภอพนมสารคาม และอ าเภอแปลงยาว  

 

 
 
ภาพประกอบท่ี 3-2 พื้นท่ีความลาดชัน 0-2 เปอร์เซ็นต์ จังหวัดฉะเชิงเทรา 
 

จากข้อมูลแผนท่ีสภาพการใช้ท่ีดิน จังหวัดฉะเชิงเทรา ปี พ.ศ.2559 และข้อมูลการส ารวจสภาพ
ภูมิประเทศ พบว่า พื้นท่ีความลาดชัน 0-2 เปอร์เซ็นต์ ของจังหวัดฉะเชิงเทรา มีการใช้ท่ีดินประเภทพื้นท่ี
เกษตรกรรม มากท่ีสุด คิดเป็นเนื้อท่ี 1,580,163 ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 77.05 ของพื้นท่ี รองลงมาเป็นพื้นท่ี
ชุมชนและส่ิงปลูกสร้าง คิดเป็นเนื้อท่ี 178,006 ไร่ หรือร้อยละ 8.68 ของพื้นท่ี พื้นท่ีป่าไม้ คิดเป็นเนื้อท่ี 
136,849 ไร่ หรือร้อยละ 6.67 ของพื้นท่ี พื้นท่ีแหล่งน้ า คิดเป็นเนื้อท่ี 85,163 ไร่ หรือร้อยละ 4.15 ของพื้นท่ี 
และพื้นท่ีเบ็ดเตล็ด คิดเป็นเนื้อที่ 70,669 ไร่ หรือร้อยละ 3.45 ของพื้นท่ี ตามล าดับ ดังตารางท่ี 3-2  
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ตารางท่ี 3-2 ประเภทการใช้ท่ีดิน ปี พ.ศ.2559 บริเวณพื้นท่ีความลาดชัน 0-2 เปอร์เซ็นต์ 
 

ล าดับ ประเภทการใช้ที่ดิน สัญลักษณ์ 
เนื้อที ่

ตารางกิโลเมตร ไร่ ร้อยละ 

1 พื้นท่ีเกษตรกรรม A 2,528.26  1,580,163  77.05 

2 พื้นท่ีชุมชนและส่ิงปลูกสร้าง U 284.81  178,006  8.68 

3 พื้นท่ีป่าไม้ F 218.96  136,849  6.67 

4 พื้นท่ีแหล่งน้ า W 136.26  85,163  4.15 

5 พื้นท่ีเบ็ดเตล็ด M 113.07  70,669  3.45 

รวม 3,281.36  2,050,850  100.00 

 
 

 
 
ภาพประกอบท่ี 3-3 พื้นท่ีนาข้าว บริเวณความลาดชัน 0-2 เปอร์เซ็นต์ 
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3.1.2 ผลการวิเคราะห์และจ าแนกพื้นที่ความลาดชัน 2-5 เปอร์เซ็นต์  
จังหวัดฉะเชิงเทรา มีพื้นท่ีความลาดชัน 2-5 เปอร์เซ็นต์ คิดเป็นเนื้อท่ี 725,450 ไร่ หรือ

ร้อยละ 22.46 ของพื้นท่ีจังหวัด ลักษณะพื้นที่เป็นลูกคลื่นลอนลาดเล็กน้อย มีความลาดชันน้อยมาก 
การกระจายตัวของพื้นท่ีมีอยู่ท่ัวไปท้ังจังหวัด เป็นลักษณะต่อเนื่องจากพื้นท่ีด้านทิศตะวันตกลาดเทไปทางพื้นท่ี
ด้านทิศตะวันออกของจังหวัด พบมากบริเวณพื้นท่ีตอนกลางและด้านทิศตะวันออกเฉียงใต้ของจังหวัดในเขต
พื้นท่ีอ าเภออ าเภอพนมสารคาม อ าเภอแปลงยาว อ าเภอสนามชัยเขต และอ าเภอท่าตะเกียบ 

  

 
 

ภาพประกอบท่ี 3-4 พื้นท่ีความลาดชัน 2-5 เปอร์เซ็นต์ จังหวัดฉะเชิงเทรา 
 

จากข้อมูลแผนท่ีสภาพการใช้ท่ีดิน จังหวัดฉะเชิงเทรา ปี พ.ศ.2559 และข้อมูลการส ารวจสภาพ
ภูมิประเทศ พบว่า พื้นท่ีความลาดชัน 2-5 เปอร์เซ็นต์ ของจังหวัดฉะเชิงเทรา มีการใช้ท่ีดินประเภทพื้นท่ี
เกษตรกรรม มากที่สุด คิดเป็นเนื้อที่ 470,956 ไร่ หรือร้อยละ 64.92 ของพื้นที่ รองลงมาเป็นพื้นที่ป่าไม้ 
คิดเป็นเนื้อที่ 153,969 ไร่ หรือร้อยละ 21.22 ของพื้นท่ี พื้นท่ีชุมชนและส่ิงปลูกสร้าง คิดเป็นเนื้อท่ี 58,300 ไร่ 
หรือร้อยละ 8.04 ของพื้นท่ี พื้นท่ีเบ็ดเตล็ด คิดเป็นเนื้อท่ี 31,431 ไร่ หรือร้อยละ 4.33 ของพื้นท่ี และพื้นท่ีแหล่งน้ า 
คิดเป็นเนื้อที่ 10,794 ไร่ หรือร้อยละ1.49 ของพื้นท่ี ตามล าดับ ดังตารางท่ี 3-3  
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ตารางท่ี 3-3 ประเภทการใช้ท่ีดิน ปี พ.ศ.2559 บริเวณพื้นท่ีความลาดชัน 2-5 เปอร์เซ็นต์ 
 

ล าดับ ประเภทการใช้ที่ดิน สัญลักษณ์ 
เนื้อที ่

ตารางกิโลเมตร ไร่ ร้อยละ 

1 พื้นท่ีเกษตรกรรม A 753.53 470,956  64.92 

2 พื้นท่ีป่าไม้ F 246.35 153,969  21.22 

3 พื้นท่ีชุมชนและส่ิงปลูกสร้าง U 93.28 58,300  8.04 

4 พื้นท่ีเบ็ดเตล็ด M 50.29 31,431  4.33 

5 พื้นท่ีแหล่งน้ า W 17.27 10,794  1.49 

รวม 1,160.72 725,450  100.00 

 
 

 
 
ภาพประกอบท่ี 3-5 พื้นท่ีปลูกมันส าปะหลัง บริเวณความลาดชัน 2-5 เปอร์เซ็นต์ 
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3.1.3 ผลการวิเคราะห์และจ าแนกพื้นที่ความลาดชัน 5-12 เปอร์เซ็นต์  
จังหวัดฉะเชิงเทรา มีพื้นท่ีความลาดชัน 5-12 เปอร์เซ็นต์ คิดเป็นเนื้อท่ี 258,925 ไร่ หรือ

ร้อยละ 8.02 ของพื้นท่ีจังหวัด ลักษณะพื้นที่เป็นลูกคลื่นลอนลาด มีความลาดชันเล็กน้อย การกระจายตัว
ของพื้นท่ีมีอยู่ท่ัวไป เป็นลักษณะต่อเนื่องตามแนวเส้นทางน้ าและพื้นท่ีลอนลาดตามแนวภูเขา  พบมากบริเวณ
พื้นท่ีด้านทิศตะวันออกเฉียงใต้ของจังหวัดในเขตพื้นท่ีอ าเภอพนมสารคาม อ าเภอสนามชัยเขต และอ าเภอท่าตะเกียบ 
 

 
 
ภาพประกอบท่ี 3-6 พื้นท่ีความลาดชัน 5-12 เปอร์เซ็นต์ จังหวัดฉะเชิงเทรา 
 

จากข้อมูลแผนท่ีสภาพการใช้ท่ีดิน จังหวัดฉะเชิงเทรา ปี พ.ศ.2559 และข้อมูลการส ารวจสภาพ
ภูมิประเทศ พบว่า พื้นท่ีความลาดชัน 5-12 เปอร์เซ็นต์ ของจังหวัดฉะเชิงเทรา มีการใช้ท่ีดินประเภทพื้นท่ี
เกษตรกรรม มากท่ีสุด คิดเป็นเนื้อท่ี 140,737 ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 54.35 ของพื้นท่ี รองลงมาเป็นพื้นท่ีป่าไม้ 
คิดเป็นเนื้อที่ 83,844 ไร่ หรือร้อยละ 32.38 ของพื้นท่ี พื้นท่ีชุมชนและส่ิงปลูกสร้าง คิดเป็นเนื้อท่ี 16,394 ไร่ 
หรือร้อยละ 6.34 ของพื้นท่ี พื้นท่ีแหล่งน้ า คิดเป็นเนื้อท่ี 9,394 ไร่ หรือร้อยละ 3.63 ของพื้นท่ี และพื้นท่ีเบ็ดเตล็ด 
คิดเป็นเนื้อที่ 8,556 ไร่ หรือร้อยละ 3.30 ของพื้นท่ี ตามล าดับ ดังตารางท่ี 3-4 
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ตารางท่ี 3-4 ประเภทการใช้ท่ีดิน ปี พ.ศ.2559 บริเวณพื้นท่ีความลาดชัน 5-12 เปอร์เซ็นต์ 
 

ล าดับ ประเภทการใช้ที่ดิน สัญลักษณ์ 
เนื้อที ่

ตารางกิโลเมตร ไร่ ร้อยละ 

1 พื้นท่ีเกษตรกรรม A 225.18  140,737  54.35 

2 พื้นท่ีป่าไม้ F  134.15  83,844  32.38 

3 พื้นท่ีชุมชนและส่ิงปลูกสร้าง U 26.23  16,394  6.34 

4 พื้นท่ีแหล่งน้ า W 15.03  9,394  3.63 

5 พื้นท่ีเบ็ดเตล็ด M  13.69  8,556  3.30 

รวม 414.28  258,925  100.00 

 
 

 
 
ภาพประกอบท่ี 3-7  พื้นท่ีปลูกยางพารา บริเวณความลาดชัน 5-12 เปอร์เซ็นต์ 
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3.1.4 ผลการวิเคราะห์และจ าแนกพื้นที่ความลาดชัน 12-20 เปอร์เซ็นต์  
จังหวัดฉะเชิงเทรา มีพื้นท่ีความลาดชัน 12-20 เปอร์เซ็นต์ คิดเป็นเนื้อที่ 60,068 ไร่ หรือ

ร้อยละ 1.86 ของพื้นท่ีจังหวัด ลักษณะพื้นท่ีเป็นลูกคล่ืนลอนชัน มีความลาดชันปานกลาง การกระจายตัวของพื้นท่ี
เป็นลักษณะต่อเนื่องตามแนวเส้นทางน้ าและพื้นท่ีตามแนวภูเขา พบมากบริเวณพื้นท่ีด้านทิศตะวันออกเฉียงใต้
ของจังหวัดในเขตพื้นท่ีอ าเภอท่าตะเกียบ 

 

 
 
ภาพประกอบท่ี 3-8 พื้นท่ีความลาดชัน 12-20 เปอร์เซ็นต์ จังหวัดฉะเชิงเทรา 
 

จากข้อมูลแผนท่ีสภาพการใช้ท่ีดิน จังหวัดฉะเชิงเทรา ปี พ.ศ.2559 และข้อมูลการส ารวจสภาพ
ภูมิประเทศ พบว่า พื้นท่ีความลาดชัน 12-20 เปอร์เซ็นต์ ของจังหวัดฉะเชิงเทรา มีการใช้ท่ีดินประเภทพื้นท่ีป่าไม้ 
มากท่ีสุด คิดเป็นเนื้อที่ 31,568 ไร่ หรือร้อยละ 52.55 ของพื้นท่ี รองลงมาเป็นพื้นท่ีเกษตรกรรม คิดเป็นเนื้อท่ี 
22,644 ไร่ หรือร้อยละ 37.70 ของพื้นท่ี พื้นท่ีแหล่งน้ า คิดเป็นเนื้อท่ี 2,463 ไร่ หรือร้อยละ 4.10 ของพื้นท่ี 
พื้นท่ีเบ็ดเตล็ด คิดเป็นเนื้อท่ี 1,813 ไร่ หรือร้อยละ 3.02 ของพื้นท่ี และพื้นท่ีชุมชนและส่ิงปลูกสร้าง คิดเป็น
เนื้อที่ 1,580 ไร่ หรือร้อยละ 2.63 ของพื้นท่ี ตามล าดับ ดังตารางท่ี 3-5  
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ตารางท่ี 3-5 ประเภทการใช้ท่ีดิน ปี พ.ศ.2559 บริเวณพื้นท่ีความลาดชัน 12-20 เปอร์เซ็นต์ 
 

ล าดับ ประเภทการใช้ที่ดิน สัญลักษณ์ 
เนื้อที ่

ตารางกิโลเมตร ไร่ ร้อยละ 

1 พื้นท่ีป่าไม้ F 50.51   31,568  52.55 

2 พื้นท่ีเกษตรกรรม A 36.23  22,644  37.70 

3 พื้นท่ีแหล่งน้ า W 3.94  2,463  4.10 

4 พื้นท่ีเบ็ดเตล็ด M 2.90  1,813  3.02 

5 พื้นท่ีชุมชนและส่ิงปลูกสร้าง U 2.53  1,580  2.63 

รวม 96.11  60,068  100.00 

 
 

 
 
ภาพประกอบท่ี 3-9 พื้นท่ีป่าไม้ บริเวณความลาดชัน 12-20 เปอร์เซ็นต์ 
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3.1.5 ผลการวิเคราะห์และจ าแนกพื้นที่ความลาดชัน 20-35 เปอร์เซ็นต์  
จังหวัดฉะเชิงเทรา มีพื้นท่ีความลาดชัน 20-35 เปอร์เซ็นต์ คิดเป็นเนื้อที่ 62,038 ไร่ หรือ

ร้อยละ 9.18 ของพื้นท่ีจังหวัด ลักษณะพื้นท่ีเป็นเนินเขา มีความลาดชัน การกระจายตัวของพื้นท่ีเป็นลักษณะ
ต่อเนื่องตามแนวเส้นทางน้ าและพื้นที่ตามแนวภูเขาสูง พบมากบริเวณพื้นที่ด้านทิศตะวันออกเฉียงใต้
ของจังหวัด ในเขตพื้นท่ีอ าเภอท่าตะเกียบ 

 

 
 

ภาพประกอบท่ี 3-10 พื้นท่ีความลาดชัน 20-35 เปอร์เซ็นต์ จังหวัดฉะเชิงเทรา 
 

จากข้อมูลแผนท่ีสภาพการใช้ท่ีดิน จังหวัดฉะเชิงเทรา ปี พ.ศ.2559 และข้อมูลการส ารวจสภาพ
ภูมิประเทศ พบว่า พื้นท่ีความลาดชัน 20-35 เปอร์เซ็นต์ ของจังหวัดฉะเชิงเทรา มีการใช้ท่ีดินประเภทพื้นท่ีป่าไม้ 
มากท่ีสุด คิดเป็นเนื้อท่ี 48,644 ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 78.41 ของพื้นท่ี รองลงมาเป็นพื้นท่ีเกษตรกรรม คิดเป็นเนื้อท่ี 
10,038 ไร่ หรือร้อยละ 16.18 ของพื้นท่ี พื้นท่ีเบ็ดเตล็ด คิดเป็นเนื้อท่ี 1,463 ไร่ หรือร้อยละ 2.36 ของพื้นท่ี 
พื้นท่ีแหล่งน้ า คิดเป็นเนื้อท่ี 1,168 ไร่ หรือร้อยละ 1.88 ของพื้นท่ี และพื้นท่ีชุมชนและส่ิงปลูกสร้าง คิดเป็นเนื้อท่ี 
725 ไร่ หรือร้อยละ 1.17 ของพื้นท่ี ตามล าดับ ดังตารางท่ี 3-6  
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ตารางท่ี 3-6 ประเภทการใช้ท่ีดิน ปี พ.ศ.2559 บริเวณพื้นท่ีความลาดชัน 20-35 เปอร์เซ็นต์ 
 

ล าดับ ประเภทการใช้ที่ดิน สัญลักษณ์ 
เนื้อที ่

ตารางกิโลเมตร ไร่ ร้อยละ 

1 พื้นท่ีป่าไม้ F 77.83  48,644  78.41 

2 พื้นท่ีเกษตรกรรม A 16.06  10,038  16.18 

3 พื้นท่ีเบ็ดเตล็ด M 2.34  1,463  2.36 

4 พื้นท่ีแหล่งน้ า W 1.87  1,168  1.88 

5 พื้นท่ีชุมชนและส่ิงปลูกสร้าง U  1.16  725  1.17 

รวม 99.26  62,038  100.00 

 
 

 
 
ภาพประกอบท่ี 3-11 พื้นท่ีป่าไม้ บริเวณความลาดชัน 20-35 เปอร์เซ็นต์ 
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3.1.6 ผลการวิเคราะห์และจ าแนกพื้นที่ความลาดชัน 35-50 เปอร์เซ็นต์  
จังหวัดฉะเชิงเทรา มีพื้นท่ีความลาดชัน 35-50 เปอร์เซ็นต์ คิดเป็นเนื้อท่ี 41,850 ไร่ หรือ

ร้อยละ 1.30 ของพื้นท่ีจังหวัด ลักษณะพื้นท่ีเป็นภูเขา มีความลาดชันสูง การกระจายตัวของพื้นท่ีมีอยู่บริเวณ
ภูเขาสูงชัน พบมากบริเวณพื้นท่ีด้านทิศตะวันออกเฉียงใต้ของจังหวัด ในเขตพื้นท่ีอ าเภอท่าตะเกียบ 

 

 
 

ภาพประกอบท่ี 3-12 พื้นท่ีความลาดชัน 35-50 เปอร์เซ็นต์ จังหวัดฉะเชิงเทรา 
 

จากข้อมูลแผนท่ีสภาพการใช้ท่ีดิน จังหวัดฉะเชิงเทรา ปี พ.ศ.2559 และข้อมูลการส ารวจสภาพ
ภูมิประเทศ พบว่า พื้นท่ีความลาดชัน 35-50 เปอร์เซ็นต์ ของจังหวัดฉะเชิงเทรา มีการใช้ท่ีดินประเภทพื้นท่ีป่าไม้ 
มากท่ีสุด คิดเป็นเนื้อท่ี 39,805 ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 95.12 ของพื้นท่ี รองลงมา เป็นพื้นท่ีเกษตรกรรม คิดเป็น
เนื้อที่ 1,369 ไร่ หรือร้อยละ 3.27 ของพื้นท่ี พื้นท่ีเบ็ดเตล็ด คิดเป็นเนื้อท่ี 413 ไร่ หรือร้อยละ 0.99 ของพื้นท่ี 
พื้นท่ีชุมชนและส่ิงปลูกสร้าง คิดเป็นเนื้อที่ 144 ไร่ หรือร้อยละ 0.34 ของพื้นท่ี และพื้นท่ีแหล่งน้ า คิดเป็นเนื้อท่ี 
119 ไร่ หรือร้อยละ 0.28 ของพื้นท่ี ตามล าดับ ดังตารางท่ี 3-7  
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ตารางท่ี 3-7 ประเภทการใช้ท่ีดิน ปี พ.ศ.2559 บริเวณพื้นท่ีความลาดชัน 35-50 เปอร์เซ็นต์ 
 

ล าดับ ประเภทการใช้ที่ดิน สัญลักษณ์ 
เนื้อที ่

ตารางกิโลเมตร ไร่ ร้อยละ 

1 พื้นท่ีป่าไม้ F 63.69  39,805  95.12 

2 พื้นท่ีเกษตรกรรม A 2.19  1,369  3.27 

3 พื้นท่ีเบ็ดเตล็ด M 0.66  413  0.99 

4 พื้นท่ีชุมชนและส่ิงปลูกสร้าง U 0.23  144  0.34 

5 พื้นท่ีแหล่งน้ า W 0.19  119  0.28 

รวม 66.96  41,850  100.00 

 
 

 
 
ภาพประกอบท่ี 3-13 พื้นท่ีป่าไม้ บริเวณความลาดชัน 35-50 เปอร์เซ็นต์ 
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3.1.7 ผลการวิเคราะห์และจ าแนกพื้นที่ความลาดชัน มากกว่า 50 เปอร์เซ็นต์ 
จังหวัดฉะเชิงเทรา มีพื้นท่ีความลาดชัน มากกว่า 50 เปอร์เซ็นต์ คิดเป็นเนื้อท่ี 31,194 ไร่ 

หรือร้อยละ 0.96 ของพื้นท่ีจังหวัด ลักษณะพื้นท่ีเป็นภูเขาสูงชัน เทือกเขา หุบเขา หน้าผา หรือยอดเขาแหลม 
มีความสูงชันมาก การกระจายตัวของพื้นท่ีมีอยู่บริเวณภูเขาสูงชันมาก พบมากบริเวณพื้นท่ีด้านทิศตะวันออก
เฉียงใต้ของจังหวัด ในเขตพื้นท่ีอ าเภอท่าตะเกียบ 

 

 
 

ภาพประกอบท่ี 3-14 พื้นท่ีความลาดชัน มากกว่า 50 เปอร์เซ็นต์ จังหวัดฉะเชิงเทรา 
 

จากข้อมูลแผนท่ีสภาพการใช้ท่ีดิน จังหวัดฉะเชิงเทรา ปี พ.ศ.2559 และข้อมูลการส ารวจสภาพ
ภูมิประเทศ พบว่า พื้นท่ีความลาดชัน มากกว่า 50 เปอร์เซ็นต์ ของจังหวัดฉะเชิงเทรา มีการใช้ท่ีดินประเภท
พื้นท่ีป่าไม้ มากท่ีสุด คิดเป็นเนื้อท่ี 30,637 ไร่ หรือร้อยละ 98.21 ของพื้นท่ี รองลงมาเป็นพื้นท่ีเบ็ดเตล็ด คิดเป็น
เนื้อที่ 363 ไร่ หรือร้อยละ 1.16 ของพื้นท่ี พื้นท่ีเกษตรกรรม คิดเป็นเนื้อที่ 150 ไร่ หรือร้อยละ 0.48 ของพื้นท่ี 
พื้นท่ีชุมชนและส่ิงปลูกสร้าง คิดเป็นเนื้อที่ 31 ไร่ หรือร้อยละ 0.10 ของพื้นท่ี และพื้นท่ีแหล่งน้ า คิดเป็นเนื้อท่ี 
13 ไร่ หรือร้อยละ 0.05 ของพื้นท่ี ตามล าดับ ดังตารางท่ี 3-8  
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ตารางท่ี 3-8 ประเภทการใช้ท่ีดิน ปี พ.ศ.2559 บริเวณพื้นท่ีความลาดชัน มากกว่า 50 เปอร์เซ็นต์ 
 

ล าดับ ประเภทการใช้ที่ดิน สัญลักษณ์ 
เนื้อที ่

ตารางกิโลเมตร ไร่ ร้อยละ 

1 พื้นท่ีป่าไม้ F 49.02  30,637  98.21 

2 พื้นท่ีเบ็ดเตล็ด M 0.58  363  1.16 

3 พื้นท่ีเกษตรกรรม A 0.24  150  0.48 

4 พื้นท่ีชุมชนและส่ิงปลูกสร้าง U  0.05  31  0.10 

5 พื้นท่ีแหล่งน้ า W 0.02  13  0.05 

รวม 49.91  31,194  100.00 

 
 

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

ภูมิศาสตร์ โดยวิธีการซ้อนทับข้อมูล ร่วมกับการส ารวจความลาดชันและสภาพการใช้ประโยชน์ท่ีดินในภูมิประเทศ 
จังหวัดฉะเชิงเทรา พบว่า การเปล่ียนแปลงลักษณะทางกายภาพของภูมิประเทศท่ีส่งผลกระทบต่อการ
เปล่ียนแปลงความลาดชันของพื้นท่ี ส่วนใหญ่เกิดจากกิจกรรมของมนุษย์ด้านการพัฒนาและการใช้ประโยชน์ท่ีดิน 
เพื่อเกษตรกรรม การต้ังถิ่นฐาน การส่งเสริมเศรษฐกิจ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และการพัฒนาเมือง 
รองลงมา ได้แก่ ภัยธรรมชาติประเภทดินถล่มหรือโคลนถล่ม ดังตัวอย่าง 

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

 

 
 
ภาพประกอบท่ี 3-16 พื้นท่ีเหมือง ต าบลเขาหินซ้อน อ าเภอพนมสงคราม จังหวัดฉะเชิงเทรา 
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ภาพประกอบท่ี 3-17 ภาพถ่ายจากดาวเทียม Google Earth บริเวณพื้นท่ีเหมือง 
 บันทึกภาพเมื่อ วันท่ี 19 สิงหาคม พ.ศ.2560 
 

 
 

ภาพประกอบท่ี 3-18 ภาพถ่ายออร์โธสี โครงการ MOAC กรมพัฒนาท่ีดิน บริเวณพื้นท่ีเหมือง 
  บันทึกภาพเมื่อ วันท่ี 13 ธันวาคม พ.ศ.2545 
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ภาพประกอบท่ี 3-19 ภาพถ่ายออร์โธสี โครงการ MOAC กรมพัฒนาท่ีดิน ซ้อนทับพื้นท่ีความลาดชัน 
 

G 
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C 
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บทท่ี 4 
 

บทสรุป 
 

4.1 สรุปผลการวิเคราะห์และจ าแนกความลาดชันของพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา 
ผลการวิเคราะห์และจ าแนกความลาดชันของพื้นท่ีจังหวัดฉะเชิงเทรา จากแบบจ าลองระดับสูงเชิงเลข 

มาตราส่วน 1: 4,000 โครงการจัดท าแผนท่ีเพื่อการบริหารทรัพยากรธรรมชาติและทรัพย์สินของกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ ด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ตามหลักเกณฑ์การจ าแนกความลาดชันของพื้นท่ีเพื่อการ
พัฒนาท่ีดิน กรมพัฒนาท่ีดิน มีความสอดคล้องกับสภาพภูมิประเทศ สรุปได้ดังนี้ 
 จังหวัดฉะเชิงเทรา มีสภาพภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นพื้นท่ีราบและท่ีราบลุ่มแม่น้ า โดยพื้นท่ีด้าน
ทิศตะวันตกมีลักษณะเป็นท่ีราบเรียบซึ่งเกิดจากการทับถมของตะกอนล าน้ า และค่อย ๆ ลาดสูงขึ้นไปทางพื้นท่ี
ตอนกลางและด้านทิศตะวันออกของจังหวัดซึ่งมีลักษณะเป็นภูเขาสลับกับเนินเขา จากสภาพภูมิประเทศ
ดังกล่าวสอดคล้องกับผลการวิเคราะห์และจ าแนกความลาดชันของพื้นท่ี ดังนี้ 

จังหวัดฉะเชิงเทรา  มีพื้นท่ีความลาดชัน 0-2 เปอร์เซ็นต์ มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 63.48 ของพื้นท่ี
จังหวัด ลักษณะพื้นท่ีราบเรียบหรือค่อนข้างราบเรียบ  

รองลงมาอันดับท่ี 2 ได้แก่ พื้นท่ีความลาดชัน 2-5 เปอร์เซ็นต์ คิดเป็นร้อยละ 22.46 ของพื้นท่ี
จังหวัด ลักษณะพื้นท่ีเป็นลูกคล่ืนลอนลาดเล็กน้อย มีความลาดชันน้อยมาก 

อันดับท่ี 3 ได้แก่ พื้นท่ีความลาดชัน 5-12 เปอร์เซ็นต์ คิดเป็นร้อยละ 8.02 ของพื้นท่ีจังหวัด
ลักษณะพื้นท่ีเป็นลูกคล่ืนลอนลาด มีความลาดชันเล็กน้อย 

อันดับท่ี 4 ได้แก่ พื้นท่ีความลาดชัน 20-35 เปอร์เซ็นต์ คิดเป็นร้อยละ 1.92 ของพื้นท่ีจังหวัด 
ลักษณะพื้นท่ีเป็นเนินเขา มีความลาดชัน 

อันดับท่ี 5 ได้แก่ พื้นท่ีความลาดชัน 12-20 เปอร์เซ็นต์ คิดเป็นร้อยละ 1.86 ของพื้นท่ีจังหวัด 
ลักษณะพื้นท่ีเป็นลูกคล่ืนลอนชัน มีความลาดชันปานกลาง 

อันดับท่ี 6 ได้แก่ พื้นท่ีความลาดชัน 35-50 เปอร์เซ็นต์ คิดเป็นร้อยละ 1.30 ของพื้นท่ีจังหวัด
ลักษณะพื้นท่ีเป็นภูเขา มีความลาดชันสูง 

อันดับท่ี 7 ได้แก่ พื้นท่ีความลาดชัน มากกว่า 50 เปอร์เซ็นต์ คิดเป็นร้อยละ 0.96 ของพื้นท่ี
จังหวัด ลักษณะพื้นท่ีเป็นภูเขาสูงชัน เทือกเขา หุบเขา หน้าผา หรือยอดเขาแหลม มีความสูงชันมาก  
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4.2 ข้อเสนอแนะ 
ปัจจุบันจังหวัดฉะเชิงเทรา มีการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิประเทศอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะ

การเปล่ียนแปลงอันเกิดจากการใช้ประโยชน์ท่ีดิน เพื่อ เกษตรกรรม การต้ังถิ่นฐาน การส่งเสริมเศรษฐกิจ 
การพัฒนาเมือง และการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เป็นต้น ส่งผลให้เกิดกิจกรรมต่าง ๆ บนพื้นผิวภูมิประเทศ 
ซึ่งบางกิจกรรมอาจก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงลักษณะทางกายภาพของพื้นผิวภูมิประเทศและความลาดชัน
ของพื้นท่ี ดังนี้ 

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

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

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

4) แหล่งน้ าท่ีสร้างขึ้น การชลประทานหรือการปรับเปล่ียนพื้นท่ีเพื่อการก่อสร้างเขื่อนขนาดใหญ่ 
หรืออ่างเก็บน้ า อาจจะไม่ส่งผลกระทบด้านลบ แต่ท าให้ความลาดชันของพื้นท่ีบริเวณการก่อสร้างหรือบริเวณ
ใกล้เคียงเปล่ียนแปลงไป 

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

6) การตัดไม้ท าลายป่าหรือการก าจัดพืชท่ีปกคลุมดิน เกิดจากการกระท าเพื่อการด ารงชีวิตของมนุษย์ 
ท าให้ฝนไม่ตกตามฤดูกาล ดินขาดความชุมช่ืน หน้าดินไม่มีพืชปกคลุมจะถูกกระแสลม กระแสน้ า พัดพาหน้า
ดินไปได้ง่าย เกิดการพังทลายของหน้าดิน  

7) การเกิดภัยธรรมชาติ ประเภทดินถล่มหรือโคลนถล่ม เป็นสาเหตุท่ีท าให้เกิดการเปล่ียนแปลง
ลักษณะทางกายภาพของพื้นผิวภูมิประเทศและความลาดชันของพื้นท่ีโดยตรง 



37 
 

 

จากสาเหตุดังกล่าว ส่งผลกระทบโดยตรงต่อข้อมูลความลาดชันของพื้นที่ จังหวัดฉะเชิงเทรา 
ได้จากการวิเคราะห์และจ าแนกข้อมูลแบบจ าลองระดับสูงเชิงเลข มาตราส่วน 1: 4,000 ซึ่งเป็นข้อมูลความสูง
ภูมิประเทศ ท่ีได้จากการรังวัดภาพถ่ายทางอากาศ ปี พ.ศ.2545-2549 โดยปัจจุบันสภาพภูมิประเทศบางส่วน
มีการเปลี่ยนแปลงลักษณะทางกายภาพและความลาดชันของพื้นที่ ส่งผลให้ข้อมูลความลาดชันของพื้นท่ี
อาจไม่ถูกต้องตรงตามสภาพภูมิประเทศปัจจุบัน   

ดังนั้น การน าข้อมูลเชิงพื้นท่ีและแผนท่ีแสดงความลาดชันของพื้นท่ีจังหวัดฉะเชิงเทรา ภายใต้
โครงการจัดท าแผนท่ีแสดงความลาดชันของพื้นท่ีเพื่อการพัฒนาท่ีดิน ไปใช้ประโยชน์ในด้านต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 
จ าเป็นต้องส ารวจรังวัดภาคพื้นดิน หรือใช้ข้อมูลจากแหล่งอื่นท่ีมีความละเอียดถูกต้องมากกว่า โดยเฉพาะ
บริเวณท่ีมีการเปล่ียนแปลงลักษณะทางกายภาพและความลาดชันของพื้นท่ี เพื่อให้ได้ข้อมูลพื้นท่ีท่ีมีความถูกต้อง
แม่นย า และเป็นปัจจุบัน 
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ภาคผนวก 1  
 แผนที่แสดงความลาดชันของพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา  
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ภาคผนวก 2 
กลุ่มชุดดินจังหวดัฉะเชิงเทรา 
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กลุ่มชุดดินจังหวัดฉะเชิงเทรา 
กองส ารวจดินและวิจัยทรัพยากรดิน กรมพัฒนาท่ีดิน ได้แบ่งกลุ่มชุดดินประเทศไทยเป็น 62 กลุ่ม

ชุดดิน โดยจังหวัดฉะเชิงเทรา มี 23 กลุ่มชุดดิน ได้แก่  
กลุ่มชุดดินที ่2 เป็นกลุ่มชุดดินท่ีมีเนื้อดินเป็นดินเหนียว ดินบนมีสีเทาหรือเทาแก่ ดินล่างมีสีเทา 

จุดประสีน้ าตาลและสีเหลืองหรือสีแดง พบตามท่ีราบลุ่มภาคกลางเป็นส่วนใหญ่ มีการระบายน้ าเลว ความอุดม
สมบูรณ์ตามธรรมชาติปานกลาง ชุดดินท่ีอยู่ในกลุ่มนี้ ได้แก่ ชุดดินบางน้ าเปรี้ยว และชุดดินมหาโพธิ์  

กลุ่มชุดดินที ่3 เป็นกลุ่มชุดดินท่ีมีเนื้อดินเป็นพวกดินเหนียว ดินบนเป็นสีเทาเข้ม สีน้ าตาลปน
เทาเข้ม  ดินล่างเป็นสีเทาหรือน้ าตาลอ่อน มีจุดประสีน้ าตาลแก่ สีน้ าตาลปนเหลือง สีแดงปนเหลือง พบตามท่ี
ราบลุ่มหรือท่ีราบเรียบ ฤดูแล้งดินแห้งแตกระแหงเป็นร่องกว้างลึก ถ้าพบบริเวณชายฝ่ังทะเล มักมีเปลือกหอย
อยู่ในดินช้ันล่าง ดินมีความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติปานกลาง ชุดดินท่ีอยู่ในกลุ่มนี้ ได้แก่ ชุดดินบางกอก ชุดดิน
ฉะเชิงเทรา และชุดดินสมุทรปราการ 

กลุ่มชุดดินที ่6 เป็นกลุ่มชุดดินท่ีมีเนื้อดินเป็นดินเหนียว ดินบนมีสีเทาแก่ ดินล่างมีสีน้ าตาลปนเทา
หรือสีเทามีจุดประสีน้ าตาลหรือสีแดงตลอดช้ันดิน บางแห่งมีศิลาแลงอ่อน หรือก้อนสารเคมีพวกเหล็กและ
แมงกานีสปะปนอยู่ด้วย กลุ่มดินนี้เกิดจากพวกตะกอนล าน้ า เป็นดินลึกมาก พบตามท่ีราบ ดินมีความอุดม
สมบูรณ์ตามธรรมชาติต่ าหรือค่อนข้างต่ า ชุดดินท่ีอยู่ในกลุ่มนี้ ได้แก่ ชุดดินแกลง และชุดดินปากท่อ 

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

กลุ่มชุดดินที ่10 เป็นกลุ่มชุดดินท่ีมีเนื้อดินเป็นพวกดินเหนียว ดินบนมีสีด าหรือสีเทาแก่ ดินล่างมี
สีเทามีจุดประสีน้ าตาลปนเหลือง สีแดง และพบจุดประสีน้ าตาลปนเหลือง พบบริเวณท่ีราบลุ่มชายฝ่ังทะเลมี
การระบายน้ าเลว มีความอุดมสมบูรณ์ค่อนข้างต่ า ชุดดินท่ีอยู่ในกลุ่มนี้ ได้แก่ ชุดดินองครักษ์ 

กลุ่มชุดดินที ่11 เป็นกลุ่มชุดดินท่ีมีเนื้อดินเป็นพวกดินเหนียว ดินบนมีสีด าหรือเทาแก่ ดินล่างมี 
สีเทาและมีจุดประสีน้ าตาล สีเหลือง หรือสีแดงปะปนอยู่เป็นจ านวนมากในช่วงดินล่างตอนบน และพบจุดประ
สีเหลือง พบบริเวณท่ีราบตามชายฝ่ังทะเลหรือท่ีราบลุ่มภาคกลาง มีการระบายน้ าเลว มีความอุดมสมบูรณ์
ค่อนข้างต่ า ชุดดินท่ีอยู่ในกลุ่มนี้ ได้แก่ ชุดดินดอนเมือง และชุดดินรังสิต  

กลุ่มชุดดินที ่13 เป็นกลุ่มชุดดินท่ีมีเนื้อดินเป็นดินเหนียวหรือดินร่วนเหนียวปนทรายแป้ง ดินท่ีมี
สารประกอบก ามะถันปะปนอยู่มาก พบบริเวณป่าชายเลนขึ้นปกคลุม ชุดดินท่ีอยู่ในกลุ่มนี้ ได้แก่ ชุดดินบางปะกง  

กลุ่มชุดดินที ่16 เป็นกลุ่มชุดดินท่ีมีเนื้อดินเป็นพวกดินร่วนปนทรายแป้ง สีดินมีสีน้ าตาลอ่อน 
หรือสีน้ าตาลปนเทา และมีจุดประสีน้ าตาลเข้ม สีเหลืองหรือสีแดง  ในดินช้ันล่างอาจพบพวกเหล็กและ
แมงกานีสปะปน กลุ่มดินนี้เกิดจากวัตถุต้นก าเนิดดินพวกตะกอนล าน้ า พบบริเวณพื้ นท่ีราบเรียบถึงค่อนข้าง
ราบเรียบ ตามลานตะพักล าน้ าระดับต่ า เป็นดินลึกมาก มีการระบายน้ าเลว มีความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติ
ต่ า ชุดดินท่ีอยู่ในกลุ่มนี้ ได้แก่ ชุดดินหินกอง และชุดดินเกาะขนุน  
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กลุ่มชุดดินที ่17 เป็นกลุ่มชุดดินท่ีมีเนื้อดินบนเป็นพวกดินร่วนปนทรายหรือดินร่วนสีน้ าตาล 
น้ าตาลปนเทา ดินล่างเป็นดินร่วนเหนียวปนทรายหรือดินร่วนเหนียว มีสีน้ าตาลอ่อน สีเทาอ่อน สีเทาปนชมพู
พบจุดประพวกสีน้ าตาลปนเหลือง สีแดงปนเหลืองหรือสีแดงปะปน บางแห่งอาจพบศิลาแลงอ่อนหรือก้อน
สารเคมีพวกเหล็กและแมงกานีสในดินช้ันล่าง เกิดจากพวกตะกอนล าน้ า พบตามพื้นท่ีราบเรียบหรือ ค่อนข้าง
ราบเรียบ บริเวณลานตะพักล าน้ าระดับต่ า เป็นดินลึกมาก ดินมีการระบายน้ าค่อนข้างเลว มีความอุดมสมบูรณ์
ตามธรรมชาติต่ า ชุดดินท่ีอยู่ในกลุ่มนี้ ได้แก่ ชุดดินบุณฑริก และชุดดินโคกเคียง 

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

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

กลุ่มชุดดินที ่24 เป็นกลุ่มชุดดินท่ีมีเนื้อดินเป็นพวกดินทราย มีสีน้ าตาลปนเทาหรือสีเทาปนชมพู 
พบจุดประสีน้ าตาล สีเหลืองหรือสีเทาในช้ันดินล่าง บางแห่งจะพบช้ันท่ีมีการสะสมอินทรีย์วัตถุ เป็นช้ันบาง ๆ 
มีสภาพพื้นท่ีค่อนข้างราบเรียบหรือราบเรียบ เป็นดินลึก มีการระบายน้ าค่อนข้างเลวถึงดีปานกลาง มีความอุดม
สมบูรณ์ตามธรรมชาติต่ ามาก ชุดดินท่ีอยู่ในกลุ่มนี้ ได้แก่ ชุดดินบ้านบึง  

กลุ่มชุดดินที ่25 เป็นกลุ่มชุดดินท่ีมีเนื้อดินบนเป็นดินร่วนปนทราย ส่วนดินล่างเป็นดินเหนียว
หรือดินร่วนปนดินเหนียวท่ีเป็นกรวดหรือลูกรังปะปนเป็นปริมาณมาก มีจุดประสีน้ าตาลปนเหลือง สีเทาอ่อน 
หรือสีน้ าตาลปนเทา ใต้ช้ันดินลูกรังอาจพบช้ันดินเหนียวที่มีศิลาแลงอ่อนปะปน เกิดจากวัตถุต้นก าเนิดดินพวก
ตะกอนล าน้ าทับอยู่บนช้ันหินผุ พบบริเวณพื้นท่ีค่อนข้างราบเรียบ ตามลานตะพักล าน้ าระดับต่ าและระดับกลาง 
เป็นดินต้ืน ส่วนใหญ่มีการระบายน้ าค่อนข้างเลว ความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติต่ า  

กลุ่มชุดดินที ่31 เป็นกลุ่มชุดดินท่ีมีเนื้อดินเป็นพวกดินเหนียว ดินมีสีน้ าตาล สีเหลือง หรือสีแดง 
เกิดจากการสลายตัวผุพังของหินหลายชนิด พบบริเวณพื้นท่ีดินท่ีเป็นลูกคล่ืนลอนลาดถึงลอนชัน เป็นดินลึกมี
การระบายน้ า ดีปานกลางถึงดี ในฤดูฝนมีความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติปานกลาง  

กลุ่มชุดดินที ่33 เป็นกลุ่มชุดดินท่ีมีเนื้อดินเป็นพวกดินร่วนปนทรายแป้ง ดินมีสีน้ าตาลหรือสี
น้ าตาลปนแดง บางแห่ง ในดินล่างลึก ๆ มีจุดประสีเทาและน้ าตาล อาจมีแร่ไมก้าหรือก้อนปูนปะปน เกิดจาก
วัตถุต้นก าเนิดดินพวกตะกอนล าน้ า พบบนสันดินริมน้ าเก่าและเนินตะกอนรูปพัด มีพื้นท่ีค่อนข้างราบเรียบถึง
เป็นลูกคล่ืนลอนลาด มีการระบายน้ าดีถึงดีปานกลาง มีความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติปานกลาง ชุดดินท่ีอยู่
ในกลุ่มนี้ ได้แก่ ชุดดินก าแพงเพชร และชุดดินล าสนธิ 
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กลุ่มชุดดินที ่35 เป็นกลุ่มชุดดินท่ีมีเนื้อดินเป็นดินร่วนปนทราย ส่วนดินล่างเป็นดินร่วนเหนียว
ปนทราย มีสีน้ าตาล สีเหลืองหรือสีแดง เกิดจากวัตถุต้นก าเนิดดินพวกตะกอนล าน้ าหรือเกิดจากการสลายตัว  
ผุพังของหินเนื้อหยาบ พบบริเวณพื้นท่ีดอนท่ีมีลักษณะเป็นลูกคล่ืนจนถึงลาดเชิงเขา ชุดดินท่ีอยู่ในกลุ่มนี้ ได้แก่ 
ชุดดินดอนไร่ และชุดดินมาบบอน  

กลุ่มชุดดินที ่40 เป็นกลุ่มชุดดินท่ีมีเนื้อดินเป็นพวกดินร่วนปนทราย ดินสีน้ าตาลอ่อน สีเหลือง
หรือแดง บางแห่งอาจพบจุดประสีในดินช้ันล่าง เกิดจากวัตถุต้นก าเนิดพวกตะกอนล าน้ าหรือจากการสลายตัวผุพัง
ของหินเนื้อหยาบ พบบริเวณพื้นท่ีค่อนข้างราบเรียบ จนถึงพื้นท่ีลาดเชิงเขา มีการระบายน้ าดี มีความอุดม
สมบูรณ์ตามธรรมชาติต่ า ชุดดินท่ีอยู่ในกลุ่มนี้ ได้แก่ ชุดดินหุบกระพง 

กลุ่มชุดดินที ่44 เป็นกลุ่มชุดดินท่ีมีเนื้อดินเป็นพวกดินทราย สีเทาหรือสีน้ าตาลอ่อน เกิดจาก
วัตถุ ต้นก าเนิดดิน พวกตะกอนล าน้ า หรือเกิดจากการสลายตัวผุพังของหินเนื้อหยาบ พบบริเวณพื้นท่ีดินท่ีมี
ลักษณะเป็นลูกคล่ืนจนถึงเชิงเขา เป็นดินลึก มีการระบายน้ าดีมากเกินไป มีความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติต่ ามาก 
ชุดดินท่ีอยู่ในกลุ่มนี้ ได้แก่ ชุดดินจันทึก  

กลุ่มชุดดินที ่46 เป็นกลุ่มชุดดินท่ีมีเนื้อดินส่วนใหญ่เป็นพวกดินเหนียวปนกรวดหรือปนลูกรัง  
ดินมีสีน้ าตาล สีเหลือง หรือสีแดง พบบริเวณท่ีดินมีลักษณะเป็นลูกคล่ืนลอนลาดถึงลูกคล่ืนลอนชัน เป็นดินต้ืน
มาก มีการระบายน้ าดี มีความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติต่ า ชุดดินท่ีอยู่ในกลุ่มนี้ ได้แก่ ชุดดินกบิณทร์บุรี 

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

กลุ่มชุดดินที ่48 เป็นกลุ่มชุดดินท่ีมีเนื้อดินบนส่วนใหญ่เป็นดินร่วนปนทราย ส่วนดินล่างเป็นดิน
ร่วนเหนียวปนเศษหินหรือปนกรวด ก้อนกรวดขนาดใหญ่เป็นหินกลมมน ดินเป็นสีน้ าตาล สีน้ าตาลปนแดง สีแดง
ปนเหลือง พบบริเวณพื้นท่ีลูกคล่ืนลอนลาดถึงเนินเขา เป็นดินต้ืนมาก มีความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติต่ า  
ชุดดินท่ีอยู่ในกลุ่มนี้ ได้แก่ ชุดดินท่ายาง  

กลุ่มชุดดินที ่56 เป็นกลุ่มชุดดินท่ีมีเนื้อดินตอนบนเป็นดินร่วน หรือดินร่วนปนทราย ส่วนดินล่าง 
เป็นดินปนเศษหิน ดินสีน้ าตาลเหลืองหรือแดง เกิดจากวัตถุต้นก าเนิดดินพวกหินตะกอนเนื้อหยาบ หรือหินอัคนี
เนื้อหยาบ พบบนสภาพพื้นท่ีลูกคล่ืนลอนลาดถึงเนินเขา เป็นดินลึกปานกลาง มีการระบายน้ าดี ดินมีความอุดม
สมบูรณ์ตามธรรมชาติต่ า ชุดดินท่ีอยู่ในกลุ่มนี้ ได้แก่ ชุดดินลาดหญ้า 
 กลุ่มชุดดินที ่62 เป็นกลุ่มชุดดินท่ีประกอบด้วยพื้นท่ีภูเขาและเทือกเขา ดินท่ีพบในบริเวณ
ดังกล่าว มีท้ังดินลึกและดินต้ืน ลักษณะของเนื้อดินและความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติแตกต่างกันไปแล้วแต่
ชนิดของหินต้นก าเนิดในบริเวณนั้น มักมีเศษหินก้อนดิน หรือหินพื้นโผล่ กระจัดกระจายท่ัวไป ส่วนใหญ่ยังปกคลุม
ด้วยป่าไม้ประเภทต่างๆ เช่น ป่าเบญจพรรณ ป่าเต็งรังหรือป่าดงดิบช้ืน กลุ่มชุดดินนี้ ไม่ควรน ามาใช้ประโยชน์
ทางการเกษตร เนื่องจากมีปัญหาหลายประการท่ีมีผลกระทบต่อระบบนิเวศ ควรสงวนไว้เป็นป่าตามธรรมชาติ
เพื่อรักษาแหล่งต้นน้ า ล าธาร กลุ่มชุดดินชุดนี้ในแผนท่ีระดับจังหวัดเรียกว่า “ท่ีลาดชันเชิงซ้อน” 
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ชุดดินที่ส าคัญของจังหวัดฉะเชิงเทรา 
 ชุดดินบางน้ าเปร้ียว (Bang Nam Priao Series: Bp) กลุ่มชุดดินที่ 2 

การก าเนิด เกิดจากตะกอนน้ ากร่อยพามาทับถมอยู่บนท่ีลุ่มน้ าเคยท่วมถึง  สภาพพื้นท่ีลูกคล่ืน
ลอนลาดเล็กน้อยถึงลูกคล่ืนลอนลาด มีความลาดชัน 0-1 เปอร์เซ็นต์ 
 ชุดดินฉะเชิงเทรา (Chachoengsao Series : Cc) กลุ่มชุดดินที่ 3 

 เกิดจากตะกอนน้ ากร่อยพามาทับถมอยู่บนท่ีราบลุ่มน้ าทะเลเคยท่วมถึง สภาพพื้นท่ีราบเรียบถึง
ค่อนข้างราบเรียบ มีความลาดชัน 0-1 เปอร์เซ็นต์   

 ชุดดินบางกอก (Bangkok Series : Bk) กลุ่มชุดดินที่ 3 
 เกิดจากตะกอนน้ าทะเลผสมกับตะกอนล าน้ า ซึ่งพัฒนาในสภาพน้ ากร่อย สภาพพื้นท่ีราบเรียบ   
มีความลาดชัน 0-1 เปอร์เซ็นต์   
 ชุดดินดอนไร่ (Don Rai Series: Dr) กลุ่มชุดดินที่ 35 

 การก าเนิด เกิดจากตะกอนน้ าพามาทับถมอยู่บนเนินตะกอนรูปพัดหรือตะกอนล าน้ าเก่า
ระดับกลาง สภาพพื้นท่ีราบเรียบถึงค่อนข้างราบเรียบ มีความลาดชัน 1-5 เปอร์เซ็นต์ 

 ชุดดินท่ายาง (Tha Yang: Ty) กลุ่มชุดดินที่ 48 
 การก าเนิด เกิดจาการผุพังสลายตัวอยู่กับท่ี และ/หรือ เคล่ือนย้ายมาเป็นระยะทางใกล้  ๆ โดย
แรงโน้มถ่วงของโลกของหินทรายและหินควอร์ตไซท์ โดยมีหินดินดานและหินฟิลไลท์แทรกอยู่ สภาพพื้นท่ี 
ราบเรียบถึงค่อนข้างราบเรียบ มีความลาดชัน 2-35 เปอร์เซ็นต์   
 ที่ลาดชันเชิงซ้อน (Slope complex : SC) กลุ่มชุดดินที่ 62    

 ลักษณะมีความลาดชันสูงมาก พื้นท่ีบริเวณนี้ยังไม่มีการศึกษาส ารวจ และจ าแนกดิน เนื่องจาก
สภาพพื้นท่ีมีความลาดชันสูง ควรปล่อยไว้ให้เป็นป่าตามธรรมชาติเป็นท่ีอยู่อาศัยของสัตว์ป่า แหล่งต้นน้ าล าธาร 
ในกรณีท่ีจ าเป็นต้องน ามาใช้ประโยชน์ทางการเกษตร จ าเป็นต้องมีการศึกษาดินก่อน เพื่อให้ทราบถึง ความ
เหมาะสมของดินส าหรับการปลูกพืช โดยมีการใช้ประโยชน์ท่ีดินในเชิงอนุรักษ์หรือวนเกษตร ในบริเวณพื้นท่ีท่ี
เป็นดินลึกและสามารถพัฒนาแหล่งน้ าได้ มีระบบอนุรักษ์ดินและน้ า เช่น ปลูกพืชคลุมดิน ท าแนวรั้วหญ้าแฝก 
และขุดหลุมปลูกเฉพาะต้น โดยไม่มีการท าลายไม้พื้นล่าง ส าหรับในพื้นท่ีท่ีไม่มีศักยภาพทางการเกษตร  ควร
รักษาไว้ให้เป็นสวนป่า สร้างสวนป่า หรือใช้ปลูกไม้ใช้สอยโตเร็ว 
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