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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 
จังหวัดชลบุรี 

 
1.1 หลักการและเหตุผล 

กรมพัฒนาท่ีดิน โดยส านักเทคโนโลยีการส ารวจและท าแผนท่ี ได้ด าเนินโครงการจัดท าแผนท่ี
แสดงความลาดชันของพื้นท่ีเพื่อการพัฒนาท่ีดิน ภายใต้แผนการปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ 2560 ซึ่งคาดว่า
จะด าเนินการแล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ 2563 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์และจ าแนกความลาดชัน
ของพื้นท่ี จากข้อมูลแบบจ าลองระดับสูงเชิงเลข (Digital Elevation Model: DEM) มาตราส่วน 1: 4,000 
โครงการจัดท าแผนท่ีเพื่อการบริหารทรัพยากรธรรมชาติและทรัพย์สินของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หรือ
โครงการ MOAC ซึ่งอยู่ภายใต้การก ากับ ดูแล และให้บริการของกรมพัฒนาท่ีดิน โดยจ าแนกความลาดชันของพื้นท่ี 
ตามหลักเกณฑ์การส ารวจออกแบบงานจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ า และการส ารวจและจัดท าแผนท่ีดิน พร้อมท้ัง
จัดท าข้อมูลเชิงพื้นท่ีและแผนท่ีแสดงความลาดชันของพื้นท่ี จังหวัดชลบุรี ในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 
(Geographic Information System: GIS) ส าหรับหน่วยงานภายในกรมพัฒนาที่ดินใช้เป็นข้อมูลเชิงพื้นท่ี
พื้นฐานเพื่อการพัฒนาท่ีดิน ท้ังในด้านการส ารวจออกแบบระบบอนุรักษ์ดินและน้ า การส ารวจและวิเคราะห์ดิน 
การพัฒนาแหล่งน้ า การวางแผนการใช้ท่ีดิน การประเมินความสามารถในการกักเก็บน้ า และอัตราการชะล้าง
พังทลายของดิน รวมถึงการส ารวจออกแบบระบบโครงสร้างพื้นฐานต่าง ๆ ของกรมพัฒนาท่ีดินตลอดจน
ให้บริการแก่หน่วยงานภายนอก ท้ังภาครัฐ เอกชน และประชาชน ท่ีสนใจต้องการน าข้อมูลเชิงพื้นท่ีและแผนท่ี
แสดงความลาดชันของพื้นท่ี ไปใช้ประโยชน์ในการด าเนินงานตามแผนงานโครงการต่าง ๆ หรือใช้เป็นข้อมูล
ประกอบการพิจารณาตัดสินใจ การวางแผนการด าเนินงานด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม การพัฒนาพื้นท่ี การบริหารจัดการน้ า การป้องกันและบรรเทาภัยทางธรรมชาติ และการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานท่ีเกี่ยวข้อง ให้เป็นไปอย่างถูกต้อง เหมาะสม ตามหลักวิชาการ สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริง
ของพื้นท่ีและมีมาตรฐานเดียวกัน  
 
1.2 วัตถุประสงค ์

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

1.2.2 เพื่อจัดท าข้อมูลเชิงพื้นท่ีและแผนท่ีแสดงความลาดชันของพื้นท่ีจังหวัดชลบุรี ด้วยระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร์ พร้อมจัดท ารายงานโครงการจัดท าแผนท่ีแสดงความลาดชันของพื้นท่ีเพื่อการพัฒนาท่ีดิน 
จังหวัดชลบุรี 
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1.3 ประโยชน์ที่จะได้รับ  

กรมพัฒนาท่ีดินและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ท้ังภาครัฐ เอกชน และประชาชน มีข้อมูลเชิงพื้นท่ีและ
แผนที่แสดงความลาดชันของพื้นที่จังหวัดชลบุรี ในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน  
รวมท้ังรายงานโครงการจัดท าแผนท่ีแสดงความลาดชันของพื้นท่ีเพื่อการพัฒนาท่ีดินจังหวัดชลบุรี 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 าแนกความลาดชันของพื ้นที่จ ังหว ัดชลบุร ี จากข้อมูลแบบจ าลอง
ระดับสูงเชิงเลข มาตราส่วน 1: 4 ,000 ด้วยโปรแกรมสารสนเทศภูมิศาสตร์ ตามหลักเกณฑ์การจ าแนก
ความลาดชันของพื้นท่ีเพื่อการพัฒนาท่ีดินและการอนุรักษ์ดินและน้ า ของกรมพัฒนาท่ีดิน  

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

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

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

1.4.6 ความถูกต้องเชิงพื ้นที่ของแผนที่และชั้นข้อมูลความลาดชันของพื ้นที่จังหวัดชลบุรี  
อ้างอิงตามมาตรฐานแผนท่ีของข้อมูลแบบจ าลองระดับสูงเชิงเลข มาตราส่วน 1: 4,000 ซึ่งเป็นฐานข้อมูลหลัก 
ในการวิเคราะห์และจ าแนกความลาดชันของพื้นท่ี ภายใต้โครงการจัดท าแผนท่ีแสดงความลาดชันของพื้นท่ีเพื่อ
การพัฒนาท่ีดิน 
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1.4.7 จังหวัดชลบุรี บริเวณพื้นท่ีบางส่วนของบริเวณต าบลบางเสร่ และต าบลสัตหีบ อ าเภอสัตหีบ 
ไม่มีผลการวิเคราะห์และจ าแนกความลาดชันของพื้นท่ี เนื่องจากบริเวณพื้นท่ีดังกล่าวไม่มีข้อมูลแบบจ าลอง
ระดับสูงเชิงเลข มาตราส่วน 1: 4,000 โครงการ MOAC ซึ่งเป็นฐานข้อมูลหลักส าหรับการวิเคราะห์และจ าแนก
ความลาดชันของพื้นท่ี 

 
1.5 สถานที่ด าเนินงาน 

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

1.5.2 จังหวัดชลบุรี 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 ข้อมูลทางแผนท่ีและข้อมูลพื้นฐานของจังหวัดชลบุรี ดังนี้  

1) ข้อมูลพื้นฐานของจังหวัดชลบุรี ส าหรับใช้เป็นข้อมูลประกอบการจัดท ารายงานโครงการ
จัดท าแผนท่ีแสดงความลาดชันของพื้นท่ีเพื่อการพัฒนาท่ีดินจังหวัดชลบุรี ได้แก่ 

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

1.2) ข้อมูลสภาพภูมิอากาศจังหวัดชลบุรี จากศูนย์ภูมิอากาศ ส านักพัฒนาอุตุนิยมวิทยา 
กรมอุตุนิยมวิทยา  

1.3) ข้อมูลสภาพเศรษฐกิจและสังคม จากส านักงานคลังจังหวัดชลบุรีและส านักงาน
สถิติแห่งชาติ 
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1.4) ข้อมูลทรัพยากรธรรมชาติของจังหวัดชลบุรี ได้แก่ ข้อมูลทรัพยากรดิน ข้อมูล
ทรัพยากรน้ า และข้อมูลทรัพยากรป่าไม้ จากหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

2) แผนท่ีและข้อมูลภูมิสารสนเทศของจังหวัดชลบุรี ส าหรับใช้ในการวิเคราะห์ความลาดชัน
และจัดท าแผนท่ีแสดงความลาดชันของพื้นท่ีจังหวัดชลบุรี ได้แก่ 

2.1) แผนท่ีภูมิประเทศ มาตราส่วน 1: 50,000 ล าดับชุด L7018 ของกรมแผนท่ีทหาร 
ครอบคลุมพื้นท่ีจังหวัดชลบุรี 

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

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

2.4) ภาพถ่ายออร์โธสีเชิงเลข มาตราส่วน 1:4 ,000 โครงการจัดท าแผนท่ีเพื่อการ
บริหารทรัพยากรธรรมชาติและทรัพย์สินของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ครอบคลุมพื้นท่ีจังหวัดชลบุรี 

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

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

1.8.2 น าเข้าข้อมูลและจัดการข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์  ที่น ามาใช้ในการวิเคราะห์และ
จ าแนกความลาดชัน พร้อมท้ังจัดท าแผนท่ีแสดงความลาดชันของพื้นท่ีจังหวัดชลบุรี 

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 2,900 ระวาง 

1.8.3 วิเคราะห์และจ าแนกความลาดชันของพื้นท่ีจังหวัดชลบุรี 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  
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1.8.5 วิเคราะห์การเปล่ียนแปลงสภาพการใช้ท่ีดินและลักษณะทางกายภาพ ท่ีอาจมีผลกระทบ
ต่อความลาดชันของพื้นท่ีจังหวัดชลบุรี โดยวิธีการซ้อนทับข้อมูลเชิงพื้นท่ี ด้วยโปรแกรมสารสนเทศภูมิศาสตร์  

1.8.6 ส ารวจและเก็บรวบรวมข้อมูลพื้นท่ีท่ีมีการเปล่ียนแปลงความลาดชันของพื้นท่ีไปจากเดิม 
1.8.7 จัดท าและปรับปรุงข้อมูลความลาดชันของพื้นท่ีให้สอดคล้องกับสภาพพื้นท่ีในปัจจุบัน 
1.8.8 จัดท าแผนท่ีและรายงาน โครงการจัดท าแผนท่ีแสดงความลาดชันของพื้นท่ีเพื่อการพัฒนาท่ีดิน

จังหวัดชลบุรี 
 
1.9 หน่วยงานที่จัดท าข้อมูล 

กลุ่มจัดการและบริการแผนท่ีและข้อมูลทางแผนท่ี 
ส านักเทคโนโลยีการส ารวจและท าแผนท่ี  
กรมพัฒนาท่ีดิน 

 



 

บทท่ี 2 
 

ข้อมูลพ้ืนฐานจังหวัดชลบุรี 
 
2.1 ประวัติความเป็นมา  

จังหวัดชลบุรี เป็นดินแดนท่ีปรากฏขึ้นมาในหน้าประวัติศาสตร์ต้ังแต่สมัยทวารวดี สมัยขอม และ
สมัยสุโขทัย จากหลักฐานทางโบราณวัตถุสถานสันนิษฐานว่าภายในกรอบเนื้อที่ 4,500 ตารางกิโลเมตร 
ของเมืองชลบุรีในอดีต เคยเป็นที่ต้ังชุมชนหรือเมืองโบราณ 2 เมือง คือ เมืองศรีพะโร และเมืองพระรถ ซึ่งเป็น
เมืองท่ีมีความเจริญรุ่งเรืองและเก่าแก่ท่ีสุดเท่าท่ีปรากฏหลักฐาน ในสมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี ปรากฏช่ือ 
“เมืองชลบุรี” ตามหลักฐานท าเนียบศักดินาหัวเมือง ตราเมื่อมหาศักราช 1298 ตรงกับ พ.ศ.1919 ในรัชกาล
สมเด็จพระบรมราชาธิราช (ขุนหลวงพะงั่ว) ออกชื่อเมืองชลบุรีเป็นเมืองช้ันจัตวา และเจริญรุ่งเรืองท่ีสุดในสมัย
กรุงรัตนโกสินทร์ต้ังแต่สมัยรัชกาลท่ี 4 เป็นต้นมา ต่อมาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 
เมื่อ ปี พ.ศ.2437 ได้ทรงเปล่ียนแปลงระบบการปกครองราชอาณาจักรโดยการรวบรวมหัวเมืองต่าง ๆ จัดต้ัง
มณฑลเทศาภิบาลให้อยู่ภายใต้บังคับบัญชาของกระทรวงมหาดไทยหน่วยงานเดียว ซึ่งเมืองชลบุรีขึ้นอยู่กับ
มณฑลปราจีนบุรี ต่อมาในช่วง ปี พ.ศ.2440–2475 ได้มีอ าเภอเกิดขึ้น เมืองใหญ่ยังคงเป็นเมืองอยู่ ส่วนเมืองเล็ก
ให้ยุบเป็นอ าเภอไปข้ึนอยู่กับเมือง มีผู้ว่าราชการเมืองเป็นผู้ปกครองบังคับบัญชาสูงสุดของเมือง โดยเมืองชลบุรี
ประกอบด้วย อ าเภอบางปลาสร้อย (ท่ีต้ังตัวเมือง) อ าเภอพานทอง อ าเภอพนัสนิคม อ าเภอบางละมุง อยู่ในเขต
การปกครองในระยะต้น และในระยะหลัง ปี พ.ศ.2460 ก็มีอ าเภอศรีราชา กิ่งอ าเภอเกาะสีชัง กิ่งอ าเภอบ้านบึง 
เกิดขึ้นรวมอยู่ในเขตเมืองชลบุรีตามมา ต่อมาใน ปี พ.ศ.2475 เป็นระยะท่ีมีการเปล่ียนแปลงรูปแบบการปกครอง
ประเทศครั้งใหญ่ โดยพระราชบัญญัติระเบียบราชการบริหารแห่งราชอาณาจักรสยาม ปี พ.ศ.2476 ได้ยกเลิก
เขตการปกครองระบบเทศาภิบาลท่ัวราชอาณาจักร โดยให้จัดต้ังเมืองขึ้นเป็นจังหวัดแทน มีผู้ว่าราชการจังหวัด
เป็นผู้ปกครองบังคับบัญชา เมืองชลบุรีจึงมีฐานะเป็น “จังหวัดชลบุรี” จนถึงปัจจุบัน  

ค าขวัญประจ าจังหวัด คือ “ทะเลงาม ข้าวหลามอร่อย อ้อยหวาน จักสานดี ประเพณีวิ่งควาย” 
 

2.2 ลกัษณะทางภูมิศาสตร์  
2.2.1 ต้ังและอาณาเขต จังหวัดชลบุรีมีต าแหน่งทางภูมิศาสตร์ในเขตภาคตะวันออกของประเทศไทย 

ตามการแบ่งภูมิภาคประเทศไทยโดยใช้เกณฑ์ด้านภูมิศาสตร์ ของราชบัณฑิตยสถาน ซึ่งจากการค านวณเนื้อท่ี
ด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ พบว่า จังหวัดชลบุรี มีเนื้อท่ี 4,524.75 ตารางกิโลเมตร หรือ 2,827,969 ไร่ 
ต้ังอยู่ระหว่าง พิกัดเหนือ 1,383,540 เมตร ถึง 1,503,360 เมตร หรือ ละติจูด 12 องศา 30 ลิปดา 30 พิลิปดา 
ถึง 13 องศา 35 ลิปดา 23 พิลิปดา และ พิกัดตะวันออก 678,6 50 เมตร ถึง 794,690 เมตร หรือ 
ลองจิจูด 100 องศา 38 ลิปดา 49 พิลิปดา ถึง 101 องศา 43 ลิปดา 07 พิลิปดา โดยมีอาณาเขตติดต่อกับ
จังหวัดใกล้เคียง ดังนี้ 
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ทิศเหนือ ติดต่อกับ อ าเภอบางปะกง อ าเภอบ้านโพธิ์ และอ าเภอแปลงยาว  
  จังหวัดฉะเชิงเทรา 
ทิศใต้ ติดต่อกับ อ าเภอเขาชะเมา อ าเภอวังจันทร์ อ าเภอปลวกแดง  
  อ าเภอนิคมพัฒนา และอ าเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง 
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ อ าเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา   
  อ าเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี  
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ อ่าวไทย 

 

 
 
ภาพประกอบท่ี 2-1 แผนท่ีภูมิประเทศแสดงท่ีต้ังและอาณาเขตจังหวัดชลบุรี (กรมการปกครอง, 2556) 

 
2.2.2 สภาพภูมิประเทศ จังหวัดชลบุรี พื้นท่ีส่วนใหญ่เป็นท่ีราบสลับเนินเขาและท่ีราบชายฝ่ังทะเล 

มีเทือกเขาทอดตัวเป็นแนวยาวจากทิศตะวันตกเฉียงเหนือไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของจังหวัด โดยท่ัวไป
แบ่งสภาพภูมิประเทศ ได้เป็น 5 บริเวณ คือ 1) ท่ีราบลูกคล่ืนและเนินเขาด้านทิศตะวันออกของจังหวัด พื้นท่ีมี
ลักษณะสูง-ต่ า คล้ายลูกระนาด 2) บริเวณท่ีราบชายฝ่ังทะเลด้านทิศตะวันตกของจังหวัด มีภูเขาลูกเล็กสลับ
เป็นบางตอน 3) บริเวณท่ีราบลุ่มแม่น้ าบางปะกงทางตอนบนและตอนกลางด้านทิศตะวันตกของจังหวัด  
4) บริเวณพื้นท่ีสูงชันและภูเขาทางตอนกลางและด้านทิศตะวันออกของจังหวัด และ 5) บริเวณพื้นท่ีเกาะเล็ก
และเกาะใหญ่ ซึ่งมีลักษณะชายฝ่ังเว้าแหว่งเป็นอ่าวและหาดทรายรอบเกาะ  
 



8 

 
ภาพประกอบท่ี 2-2  สภาพภูมิประเทศจังหวัดชลบุรี 

 
2.2.3 ลักษณะทางธรณีวิทยา จังหวัดชลบุรีพื้นท่ีโดยท่ัวไปประกอบด้วยหินแข็ง 3 ชนิด คือ ส่วนใหญ่

เป็นหินแปร หินอัคนี และหินตะกอนของกลุ่มหินชลบุรี ตามล าดับ โดยมีอายุต้ังแต่มหายุคพรีแคมเบรียนจนถึง
ตะกอนยุคควอเทอร์นารี หินเหล่านี้สามารถแยกออกจากกันได้โดยอาศัยลักษณะและส่วนประกอบของเนื้อหิน 
การวางตัวของช้ันหิน สภาพแวดล้อมของการสะสมตะกอน ตลอดจนซากดึกด าบรรพ์ต่าง ๆ  
 

 
ภาพประกอบท่ี 2-3  แผนท่ีธรณีวิทยาจังหวัดชลบุรี (กรมทรัพยากรธรณี, 2554) 
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2.2.4 สภาพภูมิอากาศ จากข้อมูลสภาพอากาศจังหวัดชลบุรี ของศูนย์ภูมิอากาศ ส านักพัฒนา
อุตุนิยมวิทยา กรมอุตุนิยมวิทยา ซึ่งได้รวบรวมสถิติข้อมูลภูมิอากาศต้ังแต่ ปี พ.ศ.2494-2559 และจัดท าไว้เมื่อ 
เดือนมิถุนายน 2560 พบว่า สภาพภูมิอากาศของจังหวัดชลบุรี ขึ้นอยู่กับอิทธิพลของลมมรสุม 2 ชนิด คือ      
1) ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือท่ีพัดปกคลุมต้ังแต่ประมาณกลางเดือนตุลาคมถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์ ลมนี้
พัดพาความหนาวเย็นจากประเทศจีนเข้ามาสู่ประเทศไทยในฤดูหนาว ท าให้อากาศเย็นและคล่ืนลมปานกลาง 
และ 2) ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ท่ีพัดปกคลุมในช่วงฤดูฝน ประมาณกลางเดือนพฤษภาคมถึงประมาณ
กลางเดือนตุลาคมท าให้มีฝนตกชุกมากและคล่ืนลมแรง ดังนี้ 

1) ฤดูกาล โดยพิจารณาตามลักษณะลมฟ้าอากาศของประเทศไทย จังหวัดชลบุรี
แบ่งฤดูกาลออกเป็น 3 ฤดู ดังนี้  

1.1) ฤดูร้อน เริ่มต้ังแต่ กลางเดือนกุมภาพันธ์ถึงกลางเดือนพฤษภาคม ฤดูนี้จะมี
ลมฝ่ายใต้และลมมรสุมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมโดยก าลังค่อนข้างแรงและสม่ าเสมอ แต่ในช่วงฤดูร้อน
จังหวัดชลบุรีจะมีอากาศไม่ร้อนมากนัก เนื่องจากมีลมทะเลช่วยบรรเทาความร้อนแต่จะมีคล่ืนลมค่อนข้างแรง
ในช่วงบ่ายและเย็น 

1.2) ฤดูฝน เริ่มต้ังแต่ กลางเดือนพฤษภาคมถึงกลางเดือนตุลาคม เป็นช่วงลมมรสุม
ตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมประเทศไทย ซึ่งจะน าความช้ืนจากทะเลอันดามันพัดผ่านอ่าวไทยเข้าสู่ภาคตะวันออก 
ในระยะเริ่มต้นของมรสุมจะปรากฏมีฝนฟ้าคะนอง ในเดือนมิถุนายนฝนจะลดลงและฝนท้ิงช่วง เดือนท่ีมีฝนตกชุก
คือ เดือนสิงหาคม เดือนกันยายน และเดือนตุลาคม โดยปริมาณฝนจะลดลงประมาณเดือนพฤศจิกายน 

1.3) ฤดูหนาว เริ่มต้ังแต่ กลางเดือนตุลาคมถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์ ซึ่งเป็นฤดู
ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือพัดปกคลุมประเทศไทย และบริเวณความกดอากาศสูงจากประเทศจีนท่ีมีคุณสมบัติ
เย็นและแห้งแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยในช่วงนี้ แต่เนื่องจากจังหวัดชลบุรีอยู่ในละติจูดท่ีค่อนข้างต่ าไกลจาก
ศูนย์กลางของบริเวณความกดอากาศสูงท าให้อากาศหนาวเย็นท่ีแผ่ลงมาได้คลายความเย็นลงไปประกอบกับ
จังหวัดชลบุรีมีชายฝ่ังทะเลท าให้อากาศไม่หนาวเย็นมากนัก  

2) อุณหภูมิ จังหวัดชลบุรีเป็นจังหวัดท่ีอยู่ติดชายฝ่ังทะเลและอยู่ในภาคตะวันออกของ
ประเทศไทย อุณหภูมิของจังหวัดชลบุรีตลอดท้ังปีไม่เปล่ียนแปลงมากนัก  กล่าวคือ ฤดูร้อนอากาศไม่ร้อนจัด 
และฤดูหนาวอากาศไม่หนาวจัด อุณหภูมิเฉล่ียตลอดท้ังปี 28.5 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุดเฉล่ีย 33.3 องศา
เซลเซียส ส่วนอุณหภูมิต่ าสุดเฉล่ีย 24.8 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงท่ีสุดท่ีเคยตรวจวัดได้ 40.5 องศาเซลเซียส 
ท่ีสถานีอุตุนิยมวิทยาสัตหีบ และอุณหภูมิต่ าสุดท่ีเคยตรวจวัดได้ 9.8 องศาเซลเซียส ท่ีสถานีอุตุนิยมวิทยาชลบุรี 

3) ปริมาณฝน จากข้อมูลปริมาณฝนเฉล่ียของสถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดชลบุรี ระหว่าง ปี 
พ.ศ. 2550-2558 พบว่า ปริมาณฝนเฉล่ีย รอบ 9 ปี ประมาณ 1,363 มิลลิเมตร เป็นฝนจากอิทธิพลของลมมรสุม
ตะวันตกเฉียงใต้ และร่องความกดอากาศต่ าท่ีผ่านประเทศไทยตอนบนเกือบตลอดช่วงฤดูฝน โดยมีจ านวนวัน
ฝนตกเฉล่ียประมาณ 122 วัน/ปี นอกจากนี้บางปีอาจมีพายุดีเปรสช่ันเคล่ือนผ่านเข้ามาท าให้มีฝนตกเพิ่มขึ้น  
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2.3 สภาพเศรษฐกิจและสังคม  
2.3.1 การปกครอง จังหวัดชลบุรีแบ่งหน่วยการปกครองออกแบ่งเป็น 11 อ าเภอ 92 ต าบล 

687 หมู่บ้าน ประกอบด้วย หน่วยราชการส่วนภูมิภาค ซึ่งเป็นส่วนราชการประจ าจังหวัด มีส านักงานเป็น
หน่วยงานกลางในการบริหารราชการและศูนย์ประสานงานกับส่วนราชการ  รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน 
หน่วยงานราชการส่วนท้องถิ่น ได้แก่ องค์การบริหารส่วนจังหวัด 1 แห่ง เทศบาลนคร 2 แห่ง เทศบาลเมือง 10 แห่ง 
เทศบาลต าบล 35 แห่ง องค์การบริหารส่วนต าบล 50 แห่ง และมีรูปแบบการปกครองพิเศษ 1 แห่ง  

2.3.2 ประชากรและอาชีพ จากข้อมูลสถิติของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ณ วันท่ี 31 
ธันวาคม พ.ศ.2560 พบว่า จังหวัดชลบุรี มีจ านวนประชากรท้ังส้ิน 1,535,445 คน โดยเป็นประชากรชาย 
751,779 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 48.96 ของจ านวนประชากรทั้งหมด ประชากรหญิง 783,666 คน หรือ
คิดเป็นร้อยละ 51.04 ของจ านวนประชากรทั้งหมด ประชากรส่วนหนึ่งเป็นผู้โยกย้ายเข้ามาอาศัยเพื ่อ
ท างานในภาคอุตสาหกรรมต่างๆ ท่ีขยายตัวอย่างต่อเนื่องหรือท่ีเรียกว่าประชากรแฝง และผู้คนในพื้นถิ่นด้ังเดิม
ของจังหวัดชลบุรี ส่วนใหญ่มีอาชีพ ประมงทะเล เกษตรกรรม ค้าขาย และเหมืองแร่ 

2.3.3 สภาพท่ัวไปด้านเศรษฐกิจ จากข้อมูลของส านักงานคลังจังหวัดชลบุรี พบว่า ผลิตภัณฑ์มวลรวม 
(Gross Provincial Product: GPP) เมื่อ ปี พ.ศ.2559 มีมูลค่าการผลิต 912,498 ล้านบาท โดยรายได้หลัก
มาจากนอกภาคเกษตรซึ่งมีมูลค่า 895,800 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ ของ 98.17 GPP และผลิตภัณฑ์มวลรวม
ของจังหวัดท่ีมาจากภาคการเกษตรมีมูลค่าการผลิต 16 ,697 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 1.83 ของ GPP 
รายได้เฉล่ียของครัวเรือน 548,877 บาท/ป ี
 
2.4 ทรัพยากรธรรมชาติ  

2.4.1 ทรัพยากรดิน จากการศึกษาการจ าแนกดินทั่วประเทศไทย มาตราส่วน 1:50,000 
กรมพัฒนาท่ีดิน ได้จ าแนกตามลักษณะ สมบัติ และศักยภาพในการเพาะปลูกของดิน รวมถึงการจัดการดิน
ท่ีคล้ายคลึงกันรวมไว้เป็นกลุ่มเดียวกัน พบว่า จ าแนกดินได้ 62 กลุ่มชุดดิน โดยจังหวัดชลบุรี จ าแนกดินได้ 30 
กลุ่มชุดดิน ดังภาคผนวกท่ี 2 ซึ่งต่อมากองส ารวจดินและวิจัยทรัพยากรดินได้ท าการส ารวจ จ าแนกดิน และ
จัดท าแผนท่ีทรัพยากรดิน มาตราส่วน 1:25,000 โดยมีหน่วยแผนท่ีอยู่ในระดับชุดดิน ซึ่งจากการศึกษาแผนท่ีชุดดิน
และรายงานการส ารวจทรัพยากรดินจังหวัดชลบุรีข้อมูลระดับชุดดิน พบว่า จังหวัดชลบุรี จ าแนกดินได้ 47 ชุดดิน 
ได้แก่ ชุดดินบ้านไร่ ชุดดินบ้านบึง ชุดดินบ้านฉาง ชุดดินบางกอก ชุดดินบางคล้า ชุดดินบางละมุง ชุดดินชลบุรี 
ชุดดินบางน้ าเปรี้ยว ชุดดินบางปะกง ชุดดินฉะเชิงเทรา ชุดดินเชียงคาน ชุดดินฉลอง ชุดดินชุมพร ชุดดินจันทึก 
ชุดดินเดิมบาง ชุดดินดอนไร่ ชุดดินหุบกระพง ชุดดินกบินทร์บุรี ชุดดินคลองซาก ชุดดินคลองนกกระทุง ชุดดิน
โคกเคียน ชุดดินเขาย้อย ชุดดินล้ี ชุดดินลาดหญ้า ชุดดินมหาโพธิ์ ชุดดินมาบบอน ชุดดินมวกเหล็ก ชุดดินหนองมด 
ชุดดินนาทอน ชุดดินองค์รักษ์ ชุดดินโป่งตอง ชุดดินภูสะนา ชุดดินปากท่อ ชุดดินพะโต๊ะ ชุดดินพัทยา ชุดดิน
รังสิต ชุดดินระยอง ชุดดินสัตหีบ ชุดดินสะแก้ว ชุดดินศรีราชา ชุดดินสวี ชุดดินทับเสลา ชุดดินท่าแซะ ชุดดิน
ท่ายาง ชุดดินวังสะพุง หน่วยดินเชิงซ้อนของตะกอนน้ าพา และท่ีลาดชันเชิงซ้อน 
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ภาพประกอบ 2-4  แผนท่ีชุดดินจังหวัดชลบุรี (กองส ารวจดินและวิจัยทรัพยากรดิน ,2559) 
 

2.4.2 ทรัพยากรน้ า จังหวัดชลบุรี มีแหล่งน้ าธรรมชาติบนผิวดินท่ีส าคัญ แบ่งตามพื้นท่ีดังนี้  
1) พื้นท่ีตอนเหนือของจังหวัด ส่วนใหญ่มีลักษณะเป็นคลองเล็ก ๆ แล้วไหลมารวมกันเป็น

คลองใหญ่ เช่น คลองพานทอง เกิดจากแหล่งน้ าในอ าเภอพนัสนิคมและอ าเภอบ่อทอง แล้วไหลไปทางพื้นท่ี
ตอนเหนือ เช่น คลองเชิด คลองใหญ่ และคลองหลวง จากนั้นไหลไปทางทิศตะวันตก ไปบรรจบแม่น้ าบางปะกง  

2) พื้นท่ีด้านทิศตะวันตกของจังหวัด มีคลองสาย ส้ัน ๆ ไหลลงสู่อ่าวไทยท่ีส าคัญ ได้แก่      
คลองบางพระ คลองบางละมุง คลองบางสะเหร่ ห้วยซากนอก และห้วยใหญ่ เป็นต้น  

3) พื้นท่ีตอนกลางและด้านทิศใต้ของจังหวัด มีคลองต่าง ๆ เช่น คลองกร่ า คลองระวิง    
คลองปลวกแดง และคลองดอกกราย ซึ่งไหลมารวมกันเป็นคลองใหญ่ ก่อนไหลไปทางทิศใต้แล้วลงสู่อ่าวไทย    

2.4.3 ทรัพยากรป่าไม้ จากกการศึกษาข้อมูลสภาพพื้นท่ีป่าของประเทศไทย ปี พ.ศ.2559-2560 
ของส านักจัดการท่ีดินป่าไม้ กรมป่าไม้ พบว่า จังหวัดชลบุรี มีพื้นท่ีป่าไม้ 338,690.62 ไร่ หรือร้อยละ 12.02 
ของพื้นท่ีจังหวัด โดยจังหวัดชลบุรีเดิมสภาพป่าไม้เคยเป็นป่าดงดิบ ป่าเบญจพรรณ และป่าชายเลน แต่ปัจจุบัน
เปล่ียนสภาพจากป่าไม้เป็นท่ีโล่งเตียน เพื่อใช้เพาะปลูกพืชเศรษฐกิจท่ีส าคัญ ได้แก่ มันส าปะหลัง อ้อย ข้าว 
สับปะรด และยางพารา โดยแบ่งเขตพื้นท่ีประกาศทางราชการก าหนดขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ ตามกฎหมายและ
มติคณะรัฐมนตรี ได้แก่ วนอุทยาน มีจ านวน 1 แห่ง เขตห้ามล่าสัตว์ป่า 2 แห่ง ป่าสงวนแห่งชาติ มีจ านวน 9 แห่ง 
และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า จ านวน 2 แห่ง 
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ภาพประกอบท่ี 2-5  แผนท่ีสภาพพื้นท่ีป่าจังหวัดชลบุรี (กรมป่าไม้, 2559-2560) 
 
2.5 สภาพการใช้ที่ดิน 

จากการศึกษาข้อมูลแผนท่ีสภาพการใช้ท่ีดินจังหวัดชลบุรี มาตราส่วน 1: 25,000 และการค านวณ
เนื้อที่ด้วยโปรแกรมสารสนเทศภูมิศาสตร์ จากชั้นข้อมูลการใช้ที่ดินปี พ.ศ.2559 ซึ่งส ารวจและจัดท าโดย
กองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน โดยอ้างอิงขอบเขตจังหวัดชลบุรีจากชั้นข้อมูลขอบเขต
การปกครองของกรมการปกครองปี พ.ศ.2556 พบว่าจังหวัดชลบุรี มีการใช้ท่ีดิน 5 ประเภท โดยมีการใช้ท่ีดิน
ประเภทพื้นท่ีเกษตรกรรมมากท่ีสุด มีเนื้อท่ี 1,682,781 ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 59.50 ของพื้นท่ีจังหวัด 
รองลงมาเป็นพื้นท่ีชุมชนและส่ิงปลูกสร้าง มีเนื้อท่ี 580,625 ไร่ หรือ คิดเป็นร้อยละ 20.53 ของพื้นท่ีจังหวัด 
พื้นท่ีป่าไม้ มีเนื้อท่ี 319,169 ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 11.29 ของพื้นท่ีจังหวัด พื้นท่ีแหล่งน้ า มีเนื้อท่ี 173,806 ไร่ 
คิดเป็นร้อยละ 6.15 ของพื้นท่ีจังหวัด และพื้นท่ีเบ็ดเตล็ด มีเนื้อท่ี 71,588 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 2.53 ของพื้นท่ีจังหวัด 
ตามล าดับ ดังตารางท่ี 2-1  
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ตารางท่ี 2-1  ประเภทการใช้ท่ีดิน (Land Use Classification) จังหวัดชลบุรี ปี พ.ศ.2559 

 

 
ภาพประกอบท่ี 2-6  แผนท่ีสภาพการใช้ท่ีดินจังหวัดชลบุรี (กรมพัฒนาท่ีดิน ,2559) 

สัญลักษณ ์ ประเภทการใช้ที่ดนิ 
เนื้อที ่

ตารางกิโลเมตร ไร่ ร้อยละ 

U พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลกูสร้าง 929.00 580,625 20.53 

A พื้นที่เกษตรกรรม 2,692.45 1,682,781 59.50 
A0 
A1 

เกษตรผสมผสาน/ไร่นาสวนผสม 
นาข้าว 

0.28 
247.37 

175 
154,606 

0.01 
5.47 

A2 พืชไร ่ 977.35 610,844 21.60 

A3 ไม้ยืนต้น 1,036.16 647,600 22.90 

A4 ไม้ผล 205.89 128,681 4.55 

A5 พืชสวน 6.34 3,963 0.13 

A7 ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์และโรงเรือนเลี้ยงสัตว์ 81.98 51,237 1.81 

A9 สถานท่ีเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 137.08 85,675 3.03 

F พื้นที่ป่าไม้ 510.67 319,169 11.29 

W พื้นที่แหล่งน้้า 278.09 173,806 6.15 

M พื้นที่เบ็ดเตลด็ 114.54 71,588 2.53 

เนื้อที่รวม 4,524.75 2,827,969 100.00 
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2.5.1 พื้นท่ีชุมชนและส่ิงปลูกสร้าง มีเนื้อท่ี 929.00 ตารางกิโลเมตร หรือ 580,625 ไร่ คิดเป็น
ร้อยละ 20.53 ของพื้นท่ีจังหวัด ประกอบด้วย ตัวเมืองและย่านการค้า หมู่บ้าน สถานท่ีราชการและสถาบันต่างๆ 
สนามบิน สถานีขนส่ง โรงงานอุตสาหกรรม ลานตากและแหล่งรับซื้อทางการเกษตร สถานท่ีพักผ่อนหย่อนใจ  
รีสอร์ท โรงแรม สถานีบริการน้ ามัน และสนามกอล์ฟ  
 

 
ภาพประกอบท่ี 2-7  พื้นท่ีชุมชน ต าบลบ่อทอง อ าเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี 
 

2.5.2 พื้นท่ีเกษตรกรรม มีเนื้อที่ 2,692.45 ตารางกิโลเมตร หรือ 1,682,781 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 
59.50 ของพื้นท่ีจังหวัด ประกอบด้วย นาข้าว และพืชไร่ เช่น ข้าวโพด อ้อย มันส าปะหลัง และพริก ไม้ยืนต้น 
เช่น ยางพารา ปาล์มน้ ามัน นุ่น จามจุรี และตะกู ไม้ผล เช่น มะม่วง น้อยหน่า กระท้อน และมะนาว พืชสวน 
เช่น พืชผัก ไม้ดอก พริกไทย และพืชสมุนไพร ไร่หมุนเวียน เช่น ข้าวไร่ และขิง ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์และ
โรงเรือนเล้ียงสัตว์ เช่น โค กระบือ ม้า สุกร และสถานท่ีเพาะเล้ียงสัตว์น้ า  
 

 
ภาพประกอบท่ี 2-8  พื้นท่ีปลูกอ้อย ต าบลคลองกิ่ว อ าเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี 
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2.5.3 พื้นที่ป่าไม้ มีเนื้อที่ 510.67 ตารางกิโลเมตร หรือ 319,169 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 11.29
ของพื้นที่จังหวัด ประกอบด้วย ป่าไม่ผลัดใบรอสภาพฟื้นฟู ป่าไม่ผลัดใบสมบูรณ์ ป่าผลัดใบรอสภาพฟื้นฟู 
ป่าผลัดใบสมบูรณ์ และป่าปลูกสมบูรณ์  
 

 
ภาพประกอบท่ี 2-9  พื้นท่ีป่าไม้ ต าบลเกษตรสุวรรณ อ าเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี 

 
2.5.4 พื้นท่ีแหล่งน้ า มีเนื้อท่ี 278.09 ตารางกิโลเมตร หรือ 173,806 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 6.15 

ของพื้นที่จังหวัด ประกอบด้วย แม่น้ า ล าคลอง หนอง บึง ทะเลสาบ อ่างเก็บน้ า บ่อน้ าในไร่นา และ
คลองชลประทาน  

 

 
ภาพประกอบท่ี 2-10 พื้นท่ีแหล่งน้ า ต าบลคลองกิ่ว อ าเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี 
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2.5.5 พื้นท่ีเบ็ดเตล็ด มีเนื้อท่ี 114.54 ตารางกิโลเมตร หรือ 71,588 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 2.53 
ของพื้นท่ีจังหวัด ประกอบด้วย ทุ่งหญ้าธรรมชาติ ทุ่งหญ้าสลับไม้พุ่ม/ไม้ละเมาะ ไผ่ป่า ไผ่หนาม พื้นท่ีลุ่ม 
เหมืองเก่า บ่อขุดเก่า เหมืองแร่ บ่อลูกรัง บ่อทราย บ่อดิน พื้นท่ีขุดเจาะน้ ามัน พื้นท่ีกองวัสดุ ท่ีหินโผล่ พื้นท่ีถม 
และท่ีท้ิงขยะ  
 

 
 
ภาพประกอบท่ี 2-11  พื้นท่ีเหมืองหิน ต าบลหนองข้างคอก อ าเภอเมือง จังหวัดชลบุร ี
 



บทท่ี 3 
 

การวิเคราะห์และจ าแนกความลาดชันของพ้ืนท่ีจังหวัดชลบุรี 
 

3.1 ผลการวิเคราะห์และจ าแนกความลาดชันของพื้นที่ 
จังหวัดชลบุรี มีเนื้อที่ 4,524.75 ตารางกิโลเมตร หรือ 2,827,969 ไร่ แต่ด าเนินการวิเคราะห์และ

จ าแนกความลาดชันของพื้นท่ีได้ โดยคิดเป็นเนื้อท่ี 4,488.27 ตารางกิโลเมตร หรือ 2,805,169 ไร่ เท่านั้น เนื่องจาก
บริเวณพื้นท่ีบางส่วนของ ต าบลบางเสร่ และต าบลสัตหีบ อ าเภอสัตหีบ ซึ่งคิดเป็นเนื้อท่ีรวม 36.48 ตารางกิโลเมตร 
หรือ 22,800 ไร่ นั้น ไม่มีข้อมูลแบบจ าลองระดับสูงเชิงเลข มาตราส่วน 1: 4,000 โครงการจัดท าแผนท่ีเพื่อการ
บริหารทรัพยากรธรรมชาติและทรัพย์สินของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งเป็นฐานข้อมูลหลักในการวิเคราะห์
และจ าแนกความลาดชันของพื้นท่ี 

ผลการวิเคราะหแ์ละจ าแนกความลาดชันของพื้นท่ีจังหวัดชลบุรี จากข้อมูลแบบจ าลองระดับสูงเชิงเลข 
(Digital Elevation Model: DEM) มาตราส่วน 1: 4,000 ด้วยโปรแกรมสารสนเทศภูมิศาสตร์ ตามหลักเกณฑ์
การจ าแนกและจัดช้ันความลาดชันเพื่อการพัฒนาท่ีดิน พบว่าพื้นท่ีจังหวัดชลบุรีวิเคราะห์และจ าแนกความลาดชัน
ของพื้นท่ีได้ 7 ระดับความลาดชัน โดยมีระดับความลาดชัน A ความลาดชันของพื้นท่ี 0-2 เปอร์เซ็นต์ มากท่ีสุด
คิดเป็นเนื้อท่ี 1,147,150 ไร่ หรือร้อยละ 40.90 ของพื้นท่ีจังหวัด รองลงมา ได้แก่ ระดับความลาดชัน B ความลาดชัน
ของพื้นท่ี 2-5 เปอร์เซ็นต์ คิดเป็นเนื้อที่ 919,093 ไร่ หรือร้อยละ 32.77 ของพื้นท่ีจังหวัด ระดับความลาดชัน C 
ความลาดชันของพื้นท่ี 5-12 เปอร์เซ็นต์ คิดเป็นเนื้อที่ 383,513 ไร่ หรือร้อยละ 13.67 ของพื้นท่ีจังหวัด ระดับ
ความลาดชัน E ความลาดชันของพื้นที่ 20-35 เปอร์เซ็นต์ คิดเป็นเนื้อที่ 115 ,118 ไร่ หรือร้อยละ 4.10 
ของพื้นท่ีจังหวัด ระดับความลาดชัน D ความลาดชันของพื้นท่ี 12-20 เปอร์เซ็นต์ คิดเป็นเนื้อท่ี 102,513 ไร่ 
หรือร้อยละ 3.65 ของพื้นท่ีจังหวัด ระดับความลาดชัน F ความลาดชันของพื้นท่ี 35-50 เปอร์เซ็นต์ คิดเป็นเนื้อท่ี 
84,938 ไร่ หรือร้อยละ 3.03 ของพื้นท่ีจังหวัด และระดับความลาดชัน G ความลาดชันของพื้นท่ี มากกว่า 50 
เปอร์เซ็นต์ คิดเป็นเนื้อที่ 52,844 ไร่ หรือร้อยละ 1.88 ของพื้นท่ีจังหวัด ตามล าดับ ดังตารางท่ี 3-1  

 

ตารางท่ี 3-1 ผลการวิเคราะห์และจ าแนกความลาดชันของพื้นท่ีจังหวัดชลบุรี 
ความลาดชันของพื้นที ่ เน้ือที ่ ร้อยละ 

ของพื้นที่จังหวัด ระดับความลาดชัน เปอร์เซ็นต์ ตารางกิโลเมตร ไร่ 
1 A 0 - 2 1,835.44 1,147,150 40.90 

2 B 2 - 5 1,470.55 919,093 32.77 

3 C 5 - 12 613.62 383,513 13.67 

4 D 12 - 20 164.02 102,513 3.65 

5 E 20 - 35 184.19 115,118 4.10 

6 F 35 - 50 135.90 84,938 3.03 

7 G มากกว่า50 84.55 52,844 1.88 

รวมเน้ือที ่ 4,488.27 2,805,169 100.00 
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3.1.1 ผลการวิเคราะห์และจ าแนกพื้นที่ความลาดชัน 0-2 เปอร์เซ็นต์  
จังหวัดชลบุรี มีพื้นท่ีความลาดชัน 0-2 เปอร์เซ็นต์ คิดเป็นเนื้อท่ี 1,147,150 ไร่ หรือร้อยละ 

40.90 ของพื้นท่ีจังหวัด ลักษณะพื้นที่ราบเรียบหรือค่อนข้างราบเรียบ การกระจายตัวของพื้นที่มีอยู่ทั่วไป
ท้ังจังหวัด เป็นลักษณะต่อเนื่องจากพื้นท่ีราบตอนบนลงมาพื้นท่ีราบตอนล่างของจังหวัด พบมากในเขตพื้นท่ี
อ าเภอบ้านบึง อ าเภอเมือง อ าเภอพานทอง อ าเภอพนัสนิคม อ าเภอเกาะจันทร์ และอ าเภอบ่อทอง 
 

 
 
ภาพประกอบท่ี 3-2  พื้นท่ีความลาดชัน 0-2 เปอร์เซ็นต์ จังหวัดชลบุรี 
 
 
 
 
 



20 

จากข้อมูลแผนท่ีสภาพการใช้ท่ีดิน จังหวัดชลบุรี ปี พ.ศ.2559 และข้อมูลการส ารวจสภาพภูมิประเทศ 
พบว่า พื้นท่ีความลาดชัน 0-2 เปอร์เซ็นต์ ของจังหวัดชลบุรี มีการใช้ท่ีดินประเภทพื้นท่ีเกษตรกรรม มากท่ีสุด 
คิดเป็นเนื้อท่ี 717,519 ไร่ หรือร้อยละ 62.55 ของพื้นท่ี รองลงมาเป็นพื้นท่ีชุมชนและส่ิงปลูกสร้าง คิดเป็นเนื้อท่ี 
300,293 ไร่ หรือร้อยละ 26.18 ของพื้นท่ี พื้นท่ีเบ็ดเตล็ด คิดเป็นเนื้อท่ี 73,463 ไร่ หรือร้อยละ 6.40 ของพื้นท่ี 
พื้นท่ีแหล่งน้ า คิดเป็นเนื้อท่ี 47,406 ไร่ หรือร้อยละ 4.13 ของพื้นท่ี และพื้นท่ีป่าไม้ คิดเป็นเนื้อท่ี 8,469 ไร่ หรือ
ร้อยละ 0.74 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 1,148.03 717,519 62.55 

2 พื้นท่ีชุมชนและส่ิงปลูกสร้าง U 480.47 300,293 26.18 

3 พื้นท่ีเบ็ดเตล็ด M 117.54 73,463 6.40 

4 พื้นท่ีแหล่งน้ า W 75.85 47,406 4.13 

5 พื้นท่ีป่าไม้ F 13.55 8,469 0.74 

รวม 1,835.44 1,147,150 100.00 
 

 

ภาพประกอบท่ี 3-3 พื้นท่ีปลูกอ้อย บริเวณความลาดชัน 0-2 เปอร์เซ็นต์  
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3.1.2 ผลการวิเคราะห์และจ าแนกพื้นที่ความลาดชัน 2-5 เปอร์เซ็นต์  
จังหวัดชลบุรี มีพื้นท่ีความลาดชัน 2-5 เปอร์เซ็นต์ คิดเป็นเนื้อท่ี 919,093 ไร่ หรือร้อยละ 

32.77 ของพื้นท่ีจังหวัด ลักษณะพื้นท่ีเป็นลูกคล่ืนลอนลาดเล็กน้อย มีความลาดชันน้อยมาก การกระจายตัว
ของพื้นท่ีมีอยู่ท่ัวไปครอบคลุมพื้นท่ีท้ังจังหวัด เป็นลักษณะต่อเนื่องจากพื้นท่ีตอนบนลงมาพื้นท่ีตอนล่างของจังหวัด  

 

 
 
ภาพประกอบท่ี 3-4 พื้นท่ีความลาดชัน 2-5 เปอร์เซ็นต์ จังหวัดชลบุรี 
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จากข้อมูลแผนท่ีสภาพการใช้ท่ีดิน จังหวัดชลบุรี ปี พ.ศ.2559 และข้อมูลการส ารวจสภาพภูมิประเทศ 
พบว่า พื้นท่ีความลาดชัน 2-5 เปอร์เซ็นต์ ของจังหวัดชลบุรี มีการใช้ท่ีดินประเภทพื้นท่ีเกษตรกรรมมากท่ีสุด 
คิดเป็นเนื้อท่ี 636,925 ไร่ หรือร้อยละ 69.30 ของพื้นท่ี รองลงมาเป็นพื้นท่ีชุมชนและส่ิงปลูกสร้าง คิดเป็นเนื้อท่ี 
201,975 ไร่ หรือร้อยละ 21.97 ของพื้นท่ี พื้นท่ีเบ็ดเตล็ด คิดเป็นเนื้อที่ 58,125 ไร่ หรือร้อยละ 6.32 ของพื้นท่ี 
พื้นท่ีแหล่งน้ า คิดเป็นเนื้อท่ี 11,543 ไร่ หรือร้อยละ 1.26 ของพื้นท่ี และพื้นท่ีป่าไม้ คิดเป็นเนื้อท่ี 10,525 ไร่ 
หรือร้อยละ 1.15 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 1,019.08 636,925 69.30 

2 พื้นท่ีชุมชนและส่ิงปลูกสร้าง U 323.16 201,975 21.97 

3 พื้นท่ีเบ็ดเตล็ด M 93.00 58,125 6.32 

4 พื้นท่ีแหล่งน้ า W 18.47 11,543 1.26 

5 พื้นท่ีป่าไม้ F 16.84 10,525 1.15 

รวม 1,470.55 919,093 100.00 
 

 
 
ภาพประกอบท่ี 3-5 พื้นท่ีปลูกยางพารา บริเวณความลาดชัน 2-5 เปอร์เซ็นต์  



23 

3.1.3 ผลการวิเคราะห์และจ าแนกพื้นที่ความลาดชัน 5-12 เปอร์เซ็นต์  
จังหวัดชลบุรี มีพื้นท่ีความลาดชัน 5-12 เปอร์เซ็นต์ คิดเป็นเนื้อท่ี 383,513 ไร่ หรือ ร้อยละ 

13.67 ของพื้นท่ีจังหวัด ลักษณะพื้นท่ีเป็นลูกคล่ืนลอนลาด มีความลาดชันเล็กน้อย การกระจายตัวของพื้นท่ี 
มีอยู่ท่ัวไป เป็นลักษณะต่อเนื่องตามแนวเส้นทางน้ า เส้นทางคมนาคม และพื้นท่ีลอนลาดตามแนวภูเขา พบมาก
บริเวณพื้นท่ีด้านทิศตะวันตกและด้านทิศตะวันออกของจังหวัด ในเขตพื้นท่ีอ าเภอบ่อทอง อ าเภอหนองใหญ่ 
อ าเภอศรีราชา และอ าเภอบางละมุง  
 

 
 
ภาพประกอบท่ี 3-6 พื้นท่ีความลาดชัน 5-12 เปอร์เซ็นต์ จังหวัดชลบุรี 
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จากข้อมูลแผนท่ีสภาพการใช้ท่ีดิน จังหวัดชลบุรี ปี พ.ศ.2559 และข้อมูลการส ารวจสภาพภูมิประเทศ 
พบว่า พื้นท่ีความลาดชัน 5-12 เปอร์เซ็นต์ ของจังหวัดชลบุรี มีการใช้ท่ีดินประเภทพื้นท่ีเกษตรกรรมมากท่ีสุด 
คิดเป็นเนื้อท่ี 257,831 ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 67.23 ของพื้นที่ รองลงมาเป็นพื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง 
คิดเป็นเนื้อที่ 60,875 ไร่ หรือร้อยละ 15.87 ของพื้นท่ี พื้นท่ีป่าไม้ คิดเป็นเนื้อท่ี 28,513 ไร่ หรือร้อยละ 7.43 
ของพื้นท่ี พื้นท่ีเบ็ดเตล็ด คิดเป็นเนื้อที่ 27,981 ไร่ หรือร้อยละ 7.30 ของพื้นท่ี และพื้นท่ีแหล่งน้ า คิดเป็นเนื้อท่ี 
8,313 ไร่ หรือร้อยละ 2.17 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 412.53 257,831 67.23 

2 พื้นท่ีชุมชนและส่ิงปลูกสร้าง U 97.40 60,875 15.87 

3 พื้นท่ีเบ็ดเตล็ด M 45.62 28,513 7.43 

4 พื้นท่ีป่าไม้ F 44.77 27,981 7.30 

5 พื้นท่ีแหล่งน้ า W 13.30 8,313 2.17 

รวม 613.62 383,513 100.00 
 

 
 

ภาพประกอบท่ี 3-7 พื้นท่ีปลูกยางพารา บริเวณความลาดชัน 5-12 เปอร์เซ็นต์ 
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3.1.4 ผลการวิเคราะห์และจ าแนกพื้นที่ความลาดชัน 12-20 เปอร์เซ็นต์  
จังหวัดชลบุรี มีพื้นท่ีความลาดชัน 12–20 เปอร์เซ็นต์ คิดเป็นเนื้อท่ี 102,513 ไร่ หรือร้อยละ 

3.65 ของพื้นท่ีจังหวัด ลักษณะพื้นท่ีเป็นลูกคล่ืนลอนชัน มีความลาดชันปานกลาง การกระจายตัวของพื้นท่ี
มีอยู่ทั่วไป เป็นลักษณะต่อเนื่องตามแนวเส้นทางน้ า เส้นทางคมนาคม และภูเขา พบมากบริเวณพื้นที่ด้าน
ทิศตะวันตกและด้านทิศตะวันออกของจังหวัด ในเขตพื้นท่ีอ าเภอบ่อทอง อ าเภอหนองใหญ่ อ าเภอบ้านบึง 
อ าเภอเมือง อ าเภอศรีราชา อ าเภอบางละมุง และอ าเภอสัตหีบ 

 

 
 
ภาพประกอบท่ี 3-8 พื้นท่ีความลาดชัน 12-20 เปอร์เซ็นต์ จังหวัดชลบุรี 
 
 
 
 



26 

จากข้อมูลแผนท่ีสภาพการใช้ท่ีดิน จังหวัดชลบุรี ปี พ.ศ.2559 และข้อมูลการส ารวจสภาพภูมิประเทศ 
พบว่า พื้นท่ีความลาดชัน 12-20 เปอร์เซ็นต์ ของจังหวัดชลบุรี มีการใช้ท่ีดินประเภทพื้นท่ีเกษตรกรรมมากท่ีสุด 
คิดเป็นเนื้อที่ 47,944 ไร่ หรือร้อยละ 46.77 ของพื้นที่ รองลงมาเป็นพื้นท่ีป่าไม้ คิดเป็นเนื้อท่ี 36,975 ไร่ 
หรือร้อยละ 36.07 ของพื้นท่ี พื้นท่ีชุมชนและส่ิงปลูกสร้าง คิดเป็นเนื้อที่ 8,331 ไร่ หรือร้อยละ 8.13 ของพื้นท่ี 
พื้นท่ีเบ็ดเตล็ด คิดเป็นเนื้อที่ 7,119 ไร่ หรือร้อยละ 6.94 ของพื้นท่ี และพื้นท่ีแหล่งน้ า คิดเป็นเนื้อท่ี 2,144 ไร่ 
หรือร้อยละ 2.09 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  76.71 47,944 46.77 

2 พื้นท่ีป่าไม้ F 59.16 36,975 36.07 

3 พื้นท่ีชุมชนและส่ิงปลูกสร้าง U 13.33 8,331 8.13 

4 พื้นท่ีเบ็ดเตล็ด M 11.39 7,119 6.94 

5 พื้นท่ีแหล่งน้ า W 3.43 2,144 2.09 

รวม 164.02 102,513 100.00 
 

 
 

ภาพประกอบท่ี 3-9 พื้นท่ีปลูกยางพารา บริเวณความลาดชัน 12-20 เปอร์เซ็นต์ 
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3.1.5 ผลการวิเคราะห์และจ าแนกพื้นที่ความลาดชัน 20-35 เปอร์เซ็นต์  
จังหวัดชลบุรี มีพื้นที่ความลาดชัน 20-35 เปอร์เซ็นต์ คิดเป็นเนื้อที่ 115,118 ไร่ หรือ 

ร้อยละ 4.10 ของพื้นท่ีจังหวัด ลักษณะพื้นท่ีเป็นเนินเขา มีความลาดชัน การกระจายตัวของพื้นท่ีมีอยู่ท่ัวไป 
เป็นลักษณะต่อเนื่องตามแนวภูเขาสูงด้านทิศตะวันตกและด้านทิศตะวันออกของจังหวัด พบมากในเขตพื้นท่ี
อ าเภอบ่อทอง อ าเภอหนองใหญ่ อ าเภอบ้านบึง อ าเภอเมือง อ าเภอศรีราชา อ าเภอบางละมุง และอ าเภอสัตหีบ  

 

 
 
ภาพประกอบท่ี 3-10 พื้นท่ีความลาดชัน 20-35 เปอร์เซ็นต์ จังหวัดชลบุรี 
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จากข้อมูลแผนท่ีสภาพการใช้ท่ีดิน จังหวัดชลบุรี ปี พ.ศ.2559 และข้อมูลการส ารวจสภาพภูมิประเทศ 
พบว่า พื้นท่ีความลาดชัน 20-35 เปอร์เซ็นต์ ของจังหวัดชลบุรี มีการใช้ท่ีดินประเภทพื้นท่ีป่าไม้มากท่ีสุด คิดเป็น
เนื้อท่ี 85,331 ไร่ หรือร้อยละ 74.12 ของพื้นท่ี รองลงมาเป็นพื้นท่ีเกษตรกรรม คิดเป็นเนื้อท่ี 19,468 ไร่ 
หรือร้อยละ 16.91 ของพื้นท่ี พื้นท่ีเบ็ดเตล็ด คิดเป็นเนื้อท่ี 4,775 ไร่ หรือร้อยละ 4.15 ของพื้นท่ี พื้นท่ีชุมชนและ
ส่ิงปลูกสร้าง คิดเป็นเนื้อที่ 4,706 ไร่ หรือร้อยละ 4.09 ของพื้นท่ี และพื้นท่ีแหล่งน้ า คิดเป็นเนื้อที่ 838 ไร่ หรือ
ร้อยละ 0.73 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 136.53 85,331 74.12 

2 พื้นท่ีเกษตรกรรม A 31.15 19,468 16.91 

3 พื้นท่ีเบ็ดเตล็ด M 7.64 4,775 4.15 

4 พื้นท่ีชุมชนและส่ิงปลูกสร้าง U 7.53 4,706 4.09 

5 พื้นท่ีแหล่งน้ า W 1.34 838 0.73 

รวม 184.19 115,118 100.00 
 

 
 

ภาพประกอบท่ี 3-11 พื้นท่ีป่าไม้ บริเวณความลาดชัน 20-35 เปอร์เซ็นต์  
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3.1.6 ผลการวิเคราะห์และจ าแนกพื้นที่ความลาดชัน 35-50 เปอร์เซ็นต์  
จังหวัดชลบุรี มีพื้นที่ความลาดชัน 35-50 เปอร์เซ็นต์ คิดเป็นเนื้อที่ 84,938 ไร่ หรือ 

ร้อยละ 3.03 ของพื้นท่ีจังหวัด ลักษณะพื้นท่ีเป็นภูเขา มีความลาดชันสูง การกระจายตัวของพื้นท่ีมีอยู่บริเวณ
ภูเขาสูงชัน พบมากด้านทิศตะวันตกและด้านทิศตะวันออกของจังหวัด ในเขตพื้นท่ีอ าเภอบ่อทอง อ าเภอหนองใหญ่ 
อ าเภอบ้านบึง อ าเภอเมือง อ าเภอศรีราชา อ าเภอบางละมุง และอ าเภอสัตหีบ 
 

 
 
ภาพประกอบท่ี 3-12 พื้นท่ีความลาดชัน 35-50 เปอร์เซ็นต์ จังหวัดชลบุรี 
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จากข้อมูลแผนท่ีสภาพการใช้ท่ีดิน จังหวัดชลบุรี ปี พ.ศ.2559 และข้อมูลการส ารวจสภาพภูมิประเทศ 
พบว่า พื้นท่ีความลาดชัน 35-50 เปอร์เซ็นต์ ของจังหวัดชลบุรี มีการใช้ท่ีดินประเภทพื้นท่ีป่าไม้มากท่ีสุด คิดเป็น
เนื้อท่ี 79,025 ไร่ หรือร้อยละ 93.04 ของพื้นท่ี รองลงมาเป็นพื้นท่ีเกษตรกรรม คิดเป็นเนื้อท่ี 2,732 ไร่ หรือร้อยละ 
3.22 ของพื้นท่ี พื้นท่ีเบ็ดเตล็ด คิดเป็นเนื้อท่ี 1,506 ไร่ หรือร้อยละ 1.77 ของพื้นท่ี พื้นท่ีชุมชนและส่ิงปลูกสร้าง 
คิดเป็นเนื้อท่ี 1,506 ไร่ หรือร้อยละ 1.77 ของพื้นท่ี และพื้นท่ีแหล่งน้ า คิดเป็นเนื้อท่ี 169 ไร่ หรือร้อยละ 0.20 
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 126.44 79,025 93.04 

2 พื้นท่ีเกษตรกรรม A 4.37 2,732 3.22 

3 พื้นท่ีเบ็ดเตล็ด M 2.41 1,506 1.77 

4 พื้นท่ีชุมชนและส่ิงปลูกสร้าง U 2.41 1,506 1.77 

5 พื้นท่ีแหล่งน้ า W 0.27 169 0.20 

รวม 135.90 84,938 100.00 
 

 
 

ภาพประกอบท่ี 3-13 พื้นท่ีป่าไม้ บริเวณความลาดชัน 35-50 เปอร์เซ็นต์ 



31 

3.1.7 ผลการวิเคราะห์และจ าแนกพื้นที่ความลาดชัน มากกว่า 50 เปอร์เซ็นต์ 
จังหวัดชลบุรี มีพื้นท่ีความลาดชัน มากกว่า 50 เปอร์เซ็นต์ คิดเป็นเนื้อท่ี 52,844 ไร่ หรือ

ร้อยละ 1.88 ของพื้นท่ีจังหวัด ลักษณะพื้นท่ีเป็นภูเขาสูงชัน เทือกเขา หุบเขา หน้าผา หรือยอดเขาแหลม      
มีความสูงชันมาก การกระจายตัวของพื้นท่ีมีอยู่บริเวณภูเขาสูงชัน พบมากด้านทิศตะวันตกและด้านทิศตะวันออก
ของจังหวัด ในเขตพื้นท่ีอ าเภอบ่อทอง อ าเภอหนองใหญ่ อ าเภอบ้านบึง อ าเภอเมือง อ าเภอศรีราชา และ
อ าเภอสัตหีบ 

 

 
 
ภาพประกอบท่ี 3-14 พื้นท่ีความลาดชัน มากกว่า 50 เปอร์เซ็นต์ จังหวัดชลบุรี 
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จากข้อมูลแผนท่ีสภาพการใช้ท่ีดิน จังหวัดชลบุรี ปี พ.ศ.2559 และข้อมูลการส ารวจสภาพภูมิประเทศ 
พบว่า พื้นท่ีความลาดชัน มากกว่า 50 เปอร์เซ็นต์ ของจังหวัดชลบุรี มีการใช้ท่ีดินประเภทพื้นท่ีป่าไม้มากท่ีสุด 
คิดเป็นเนื้อที่ 50,731 ไร่ หรือร้อยละ 96.00 ของพื้นท่ี รองลงมาเป็นพื้นท่ีเบ็ดเตล็ด คิดเป็นเนื้อท่ี 856 ไร่ หรือ
ร้อยละ 1.62 ของพื้นท่ี พื้นท่ีชุมชนและส่ิงปลูกสร้าง คิดเป็นเนื้อท่ี 625 ไร่ หรือร้อยละ 1.18 ของพื้นท่ี พื้นท่ี
เกษตรกรรม คิดเป็นเนื้อที่ 363 ไร่ หรือร้อยละ 0.69 ของพื้นท่ี และพื้นท่ีแหล่งน้ า คิดเป็นเนื้อท่ี 269 ไร่ หรือ
ร้อยละ 0.51 ตามล าดับ 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 81.17 50,731 96.00 

2 พื้นท่ีเบ็ดเตล็ด M 1.37 856 1.62 

3 พื้นท่ีชุมชนและส่ิงปลูกสร้าง U 1.00 625 1.18 

4 พื้นท่ีเกษตรกรรม A 0.58 363 0.69 

5 พื้นท่ีแหล่งน้ า W 0.43 269 0.51 

รวม 84.55 52,844 100.00 
 

 
 

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

ภูมิศาสตร์ โดยวิธีการซ้อนทับข้อมูล ร่วมกับการส ารวจความลาดชันและสภาพการใช้ประโยชน์ที่ดิน
ในภูมิประเทศ จังหวัดชลบุรี พบว่า การเปล่ียนแปลงลักษณะทางกายภาพของภูมิประเทศท่ีส่งผลกระทบต่อ
การเปล่ียนแปลงความลาดชันของพื้นท่ี 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 การระเบิด
บริเวณหน้าเหมือง การปรับพื้นท่ีและสร้างอาคาร การตัดเส้นทางเพื่อใช้เป็นเส้นทางหลักในการขนส่ง และ
การพัฒนาหน้าเหมืองให้พร้อมเพื่อการผลิต เป็นต้น ซึ่งผลจากการด าเนินกิจกรรมดังกล่าวส่งผลให้ความลาดชัน
ของพื้นท่ีเปล่ียนแปลงไป รวมท้ังพื้นท่ีต่อเนื่องหรือพื้นท่ีใกล้เคียงซึ่งอาจจะได้รับผลกระทบทางตรงหรือทางอ้อม
ท่ีส่งผลให้ความลาดชันของพื้นท่ีเปล่ียนแปลงไปด้วยเช่นกัน 

 

 
 

ภาพประกอบท่ี 3-16 พื้นท่ีเหมือง ต าบลหนองข้างคอก อ าเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 
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ภาพประกอบท่ี 3-17 ภาพถ่ายจากดาวเทียม Google Earth บริเวณพื้นท่ีเหมือง 

บันทึกภาพเมื่อ วันท่ี 21 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 
 

 
 

ภาพประกอบท่ี 3-18 ภาพถ่ายออร์โธสี โครงการ MOAC กรมพัฒนาท่ีดิน บริเวณพื้นท่ีเหมือง  
 บันทกึภาพเมื่อ วันท่ี 24 ธันวาคม พ.ศ.2545 
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ภาพประกอบท่ี 3-19 ภาพถ่ายออร์โธสี โครงการ MOAC กรมพัฒนาท่ีดิน ซ้อนทับพื้นท่ีความลาดชัน 
 

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

 
 

ภาพประกอบท่ี 3-20 พื้นท่ีอ่างเก็บน้ าคลองหลวง รัชชโลทร ต าบลท่าบุญมี อ าเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี 
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ภาพประกอบท่ี 3-21 ภาพถ่ายจากดาวเทียม Google Earth บริเวณพื้นท่ีอ่างเก็บน้ า  

บันทึกภาพเมื่อ วันท่ี 12 ธันวาคม พ.ศ.2561 
 

 
 
ภาพประกอบท่ี 3-22 ภาพถ่ายออร์โธสี โครงการ MOAC กรมพัฒนาท่ีดิน บริเวณพื้นท่ีอ่างเก็บน้ า 
  บันทึกภาพเมื่อ วันท่ี 24 ธันวาคม พ.ศ.2545 
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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 าให้ความลาดชันของพื้นท่ี
เปล่ียนแปลง นอกจากนี้ยังมีการปรับพื้นท่ีในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การขุด การไถ และการถม เพื่อสร้างอาคาร
หรือตัดถนน ซึ่งเป็นสาเหตุให้ความลาดชันของพื้นท่ีเปล่ียนแปลงไปด้วยเช่นกัน  
 

 
 

ภาพประกอบท่ี 3-24 พื้นท่ีส่ิงปลูกสร้าง ต าบลนาจอมเทียน อ าเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 
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ภาพประกอบท่ี 3-25 ภาพถ่ายจากดาวเทียม Google Earth บริเวณพื้นท่ีส่ิงปลูกสร้าง  

บันทึกภาพเมื่อ วันท่ี 14 กันยายน พ.ศ.2560 
 

 
 
ภาพประกอบท่ี 3-26 ภาพถา่ยออร์โธสี โครงการ MOAC กรมพัฒนาท่ีดิน บริเวณพื้นท่ีส่ิงปลูกสร้าง  

บันทึกภาพเมื่อ วันท่ี 14 ธันวาคม พ.ศ.2545 
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ภาพประกอบท่ี 3-27 ภาพถ่ายออร์โธสี โครงการ MOAC กรมพัฒนาท่ีดิน ซ้อนทับพื้นท่ีความลาดชัน  
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บทท่ี 4 
 

บทสรุป 
 

4.1 สรุปผลการวิเคราะห์และจ าแนกความลาดชันของพื้นที่จังหวัดชลบุรี 
ผลการวิเคราะห์และจ าแนกความลาดชันของพื้นท่ีจังหวัดชลบุรี จากแบบจ าลองระดับสูงเชิงเลข 

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

จังหวัดชลบุรี มีสภาพภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นท่ีราบสลับเนินเขาและท่ีราบชายฝ่ังทะเล มีเทือกเขา
ทอดตัวเป็นแนวยาวจากทิศตะวันตกเฉียงเหนือไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของจังหวัด ซึ่งจากสภาพภูมิประเทศ
ดังกล่าวสอดคล้องกับผลการวิเคราะห์และจ าแนกความลาดชันของพื้นท่ี ดังนี้  

จังหวัดชลบุรี มีพื้นท่ีความลาดชัน 0-2 เปอร์เซ็นต์ มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 40.90 ของพื้นท่ีจังหวัด 
ลักษณะพื้นท่ีราบเรียบหรือค่อนข้าง 

รองลงมาอันดับท่ี 2 ได้แก่ พื้นท่ีความลาดชัน 2-5 เปอร์เซ็นต์ คิดเป็นร้อยละ 32.77 ของพื้นท่ีจังหวัด 
ลักษณะพื้นท่ีเป็นลูกคล่ืนลอนลาดเล็กน้อย มีความลาดชันน้อยมาก 

อันดับท่ี 3 ได้แก่ พื้นท่ีความลาดชัน 5-12 เปอร์เซ็นต์ คิดเป็นร้อยละ 13.67 ของพื้นท่ีจังหวัด 
ลักษณะพื้นท่ีเป็นลูกคล่ืนลอนลาด มีความลาดชันเล็กน้อย  

อันดับท่ี 4 ได้แก่ พื้นท่ีความลาดชัน 20-35 เปอร์เซ็นต์ คิดเป็นร้อยละ 4.10 ของพื้นท่ีจังหวัด 
ลักษณะพื้นท่ีเป็นเนินเขา มีความลาดชัน 

อันดับท่ี 5 ได้แก่ พื้นท่ีความลาดชัน 12-20 เปอร์เซ็นต์ คิดเป็นร้อยละ 3.65 ของพื้นท่ีจังหวัด 
ลักษณะพื้นท่ีเป็นลูกคล่ืนลอนชัน มีความลาดชันปานกลาง 

อันดับท่ี 6 ได้แก่ พื้นท่ีความลาดชัน 35-50 เปอร์เซ็นต์ คิดเป็นร้อยละ 3.03 ของพื้นที่จังหวัด 
ลักษณะพื้นท่ีเป็นภูเขา มีความลาดชันสูง  

อันดับท่ี 7 ได้แก่ พื้นท่ีความลาดชัน มากกว่า 50 เปอร์เซ็นต์ คิดเป็นร้อยละ 1.88 ของพื้นท่ีจังหวัด 
ลักษณะพื้นท่ีเป็นภูเขาสูงชัน เทือกเขา หุบเขา หน้าผา หรือยอดเขาแหลม มีความสูงชันมาก  
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4.2 ข้อเสนอแนะ 
ปัจจุบันจังหวัดชลบุรี มีการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิประเทศอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการเปล่ียนแปลง

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

1) เกษตรกรรม การท าเกษตรกรรมในพื้นท่ีลาดชัน การปลูกพืช การท าสวน ท าไร่ และการ
ปลูกไม้ยืนต้น ซึ่งปัจจุบันมีการใช้เครื่องจักร เพื่อการไถพรวน พลิกหน้าดิน การขุดร่องน้ า การปรับหน้าดิน ตัดถนน
เพื่อการเข้าถึงและขนส่งล 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 พัดพาหน้าดิน
ไปได้ง่าย เกิดการพังทลายของหน้าดิน  

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

ดังนั้น การน าข้อมูลเชิงพื้นท่ีและแผนท่ีแสดงความลาดชันของพื้นท่ีจังหวัดชลบุรี ภายใต้โครงการ
จัดท าแผนท่ีแสดงความลาดชันของพื้นท่ีเพื่ อการพัฒนาท่ีดิน ไปใช้ประโยชน์ในด้านต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 
จ าเป็นต้องส ารวจรังวัดภาคพื้นดิน หรือใช้ข้อมูลจากแหล่งอื่นท่ีมีความละเอียดถูกต้องมากกว่า โดยเฉพาะบริเวณ
ท่ีมีการเปล่ียนแปลงลักษณะทางกายภาพและความลาดชันของพื้นท่ี เพื่อให้ได้ข้อมูลพื้นท่ีท่ีมีความถูกต้อ ง
แม่นย า และเป็นปัจจุบัน 

 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 1 
แผนที่แสดงความลาดชันของพื้นที่จังหวัดชลบุร ี 
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ภาคผนวก 2   
กลุ่มชุดดินจังหวดัชลบุร ี
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กลุ่มชุดดินจังหวัดชลบุรี 
กองส ารวจดินและวิจัยทรัพยากรดิน กรมพัฒนาท่ีดิน ได้แบ่งกลุ่มชุดดินประเทศไทยเป็น 62 กลุ่มชุดดิน 

โดยจังหวัดชลบุรี มี 30 กลุ่มชุดดิน ได้แก่  
กลุ่มชุดดินที ่2 เป็นกลุ่มดินท่ีมีเนื้อดินเป็นดินเหนียว ดินบนมีสีเทาหรือเทาแก่ ดินล่างมีสีเทา 

จุดประสีน้ าตาลและสีเหลืองหรือสีแดง พบตามท่ีราบลุ่มภาคกลางเป็นส่วนใหญ่ มีการระบายน้ าเลว ความอุดม
สมบูรณ์ ตามธรรมชาติปานกลาง ชุดดินท่ีอยู่ในกลุ่มนี้ ได้แก่ ชุดดินบางน้ าเปรี้ยว และชุดดินมหาโพธิ์ 

กลุ่มชุดดินที ่3 เป็นกลุ่มดินท่ีมีเนื้อดินเป็นพวกดินเหนียว ดินบนเป็นสีเทาเข้ม สีน้ าตาลปนเทา
เข้ม ดินล่าง เป็นสีเทาหรือน้ าตาลอ่อน  มีจุดประสีน้ าตาลแก่ สีน้ าตาลปนเหลือง สีแดงปนเหลือง พบตามท่ี 
ราบลุ่มหรือท่ีราบเรียบ ฤดูแล้งดินแห้งแตกระแหงเป็นร่องกว้างลึก ถ้าพบบริเวณชายฝ่ังทะเล มักมีเปลือกหอย
อยู่ในดินช้ันล่าง ดินมีความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติปานกลาง ชุดดินท่ีอยู่ในกลุ่มนี้ ได้แก่ ชุดดินบางกอก 
และชุดดินฉะเชิงเทรา  

กลุ่มชุดดินที ่5 เป็นกลุ่มดินท่ีมีเนื้อดินเป็นพวกดินเหนียว ดินบนมีสีเทาแก่ น้ าตาลปนเทา ดินล่าง
มีสีเทาอ่อนหรือสีเทา มีจุดประสีน้ าตาลแก่และน้ าตาลปนเหลือง ตลอดช้ันดินมักพบก้อนสารเคมี เหล็ก  และ
แมงกานีสปะปนอยู่ในพื้นท่ีปลูกของไม้ผลแต่ละชนิด กลุ่มดินนี้เกิดจากพวกตะกอนล าน้ าและเป็นดินลึก พบในพื้นท่ี
ราบเรียบตามลานตะพักล าน้ าค่อนข้างใหม่ และลานตะพักล าน้ าระดับต่ า ดินมีความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติ
ค่อนข้างต่ าถึงปานกลาง  

กลุ่มชุดดินที ่6 เป็นกลุ่มชุดดินท่ีมีเนื้อดินเป็นดินเหนียว ดินบนมีสีเทาแก่ ดินล่างมีสีน้ าตาลปน
เทาหรือสีเทา มีจุดประสีน้ าตาลหรือสีแดงตลอดช้ันดินบางแห่งมีศิลาแลงอ่อน หรือก้อนสารเคมีพวกเหล็กและ
แมงกานีสปะปนอยู่ด้วย กลุ่มดินนี้เกิดจาก พวกตะกอนล าน้ าเป็นดินลึกมาก พบตามท่ีราบ  ดินมีความอุดม
สมบูรณ์ตามธรรมชาติต่ าหรือค่อนข้างต่ า ชุดดินท่ีอยู่ในกลุ่มนี้ ได้แก่ ชุดดินปากท่อ  

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

กลุ่มชุดดินที ่10 เป็นกลุ่มดินท่ีมีเนื้อดินเป็นพวกดินเหนียว ดินบนมีสีด าหรือสีเทาแก่ ดินล่างมีสีเทา
มีจุดประสีน้ าตาลปนเหลือง สีแดง และพบจุดประสีน้ าตาลปนเหลือง พบบริเวณท่ีราบลุ่มชายฝ่ังทะเล มีการ
ระบายน้ า มีความอุดมสมบูรณ์ค่อนข้างต่ า ชุดดินท่ีอยู่ในกลุ่มนี้ ได้แก่ ชุดดินองครักษ์ 

กลุ่มชุดดินที ่11 เป็นกลุ่มดินท่ีมีเนื้อดินเป็นพวกดินเหนียว ดินบนมีสีด าหรือเทาแก่ ดินล่างมีสีเทา
และมีจุดประสีน้ าตาล สีเหลือง หรือสีแดงปะปนอยู่เป็นจ านวนมากในช่วงดินล่างตอนบน และพบจุดประสีเหลือง 
พบบริเวณท่ีราบตามชายฝ่ังทะเลหรือท่ีราบลุ่มภาคกลาง มีการระบายน้ าเลว มีความอุดมสมบูรณ์ค่อนข้างต่ า 
ชุดดินท่ีอยู่ในกลุ่มนี้ ได้แก่ ชุดดินรังสิต  
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กลุ่มชุดดินที ่12 เป็นกลุ่มดินท่ีมีเนื้อดินเป็นดินเหนียวหรือดินร่วนเหนียวปนทรายแป้ง แต่มี
ลักษณะเป็นดินเลน ดินบนมีสีด าปนเทา  มีจุดประสีน้ าตาลเล็กน้อย  ส่วนดินล่างเป็นดินเลนสีเทาแก่ หรือสีเทา
ปนเขียว พบบริเวณท่ีราบน้ าทะเลท่วมถึง และบริเวณชะวากทะเลเป็นดินลึก มีการระบายน้ าเลวมาก มีความ
อุดมสมบูรณ์สูง  

กลุ่มชุดดินที ่13 เป็นกลุ่มดินท่ีมีเนื้อดินเป็นดินเหนียวหรือดินร่วนเหนียวปนทรายแป้ง ดินท่ีมี
สารประกอบก ามะถันปะปนอยู่มาก พบบริเวณป่าชายเลนขึ้นปกคลุม ชุดดินท่ีอยู่ในกลุ่มนี้ ได้แก่ ชุดดินบางปะกง  

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 พบตามพื้นท่ีราบเรียบหรือ ค่อนข้าง
ราบเรียบ บริเวณลานตะพักล าน้ าระดับต่ า เป็นดินลึกมาก ดินมีการระบายน้ าค่อนข้างเลว มีความอุดมสมบูรณ์
ตามธรรมชาติต่ า ชุดดินท่ีอยู่ในกลุ่มนี้ ได้แก่ ชุดดินโคกเคียน  

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 ชุดดินเขาย้อย  

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

กลุ่มชุดดินที ่23 เป็นกลุ่มชุดดินท่ีมีเนื้อดินเป็นพวกดินทราย บางแห่งมีเปลือกหอยปะปนอยู่ใน
ดินช้ันล่าง สีดินเป็นสีเทา พบจุดประสีน้ าตาลหรือสีเหลืองปะปนอยู่ในดินช้ันล่างเกิดจากวัตถุต้นก าเนิดดินพวก
ตะกอนน้ าทะเล พบในบริเวณท่ีลุ่มระหว่างสันหาด หรือเนินทรายชายฝ่ังทะเล เป็นดินลึก มีการระบายน้ าเลว
ถึงเลวมาก มีความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติต่ า ชุดดินท่ีอยู่ในกลุ่มนี้ ได้แก่ ชุดดินบางละมุง  

กลุ่มชุดดินที ่24 เป็นกลุ่มชุดดินท่ีมีเนื้อดินเป็นพวกดินทราย มีสีน้ าตาลปนเทาหรือสีเทาปนชมพู 
พบจุดประสีน้ าตาล สีเหลืองหรือสีเทาในช้ันดินล่าง บางแห่งจะพบช้ันท่ีมีการสะสมอินทรีย์วัตถุ เป็นช้ันบาง ๆ 
มีสภาพพื้นท่ีค่อนข้างราบเรียบหรือราบเรียบ เป็นดินลึก มีการระบายน้ าค่อนข้างเลวถึงดีปานกลาง มีความอุดม
สมบูรณ์ตามธรรมชาติต่ ามาก ชุดดินท่ีอยู่ในกลุ่มนี้ ได้แก่ ชุดดินบ้านบึง  
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กลุ่มชุดดินที ่25 เป็นกลุ่มชุดดินท่ีมีเนื้อดินบนเป็นดินร่วนปนทราย ส่วนดินล่างเป็นดินเหนียว
หรือดินร่วนปนดินเหนียวท่ีเป็นกรวดหรือลูกรังปะปนเป็นปริมาณมาก มีจุดประสีน้ าตาลปนเหลือง สีเทาอ่อน 
หรือสีน้ าตาลปนเทา ใต้ช้ันดินลูกรังอาจพบช้ันดินเหนียวที่มีศิลาแลงอ่อนปะปน เกิดจากวัตถุต้นก าเนิดดินพวก
ตะกอนล าน้ าทับอยู่บนช้ันหินผุ พบบริเวณพื้นท่ีค่อนข้างราบเรียบ ตามลานตะพักล าน้ าระดับต่ าและระดับกลาง 
เป็นดินต้ืน ส่วนใหญ่มีการระบายน้ าค่อนข้างเลว ความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติ 

กลุ่มชุดดินที่ 29 เป็นกลุ่มชุดดินท่ีมีเนื้อดินเป็นพวกดินเหนียว ดินมีสีน้ าตาลเหลืองหรือสีแดง เกิด
จากวัตถุต้นก าเนิดดินพวกตะกอนล าน้ า หรือเกิดจากการสลายตัวผุพังของดินหลายชนิด ท่ีมีเนื้อละเอียด พบ
บริเวณท่ีดอนท่ีเป็นลูกคล่ืนจนถึงเนินเขา เป็นดินลึก มีการระบายน้ าดี มี ความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติ
ค่อนข้างต่ า ชุดดินท่ีอยู่ในกลุ่มนี้ ได้แก่ ชุดดินหนองมด  

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

กลุ่มชุดดินที่ 35 เป็นกลุ่มชุดดินท่ีมีเนื้อดินเป็นดินร่วนปนทราย ส่วนดินล่างเป็นดินร่วนเหนียว
ปนทราย สีน้ าตาล สีเหลือง หรือสีแดง เกิดจากวัตถุต้นก าเนิดดินพวกตะกอนล าน้ า หรือเกิดจากการสลายตัวผุ
พังของหินเนื้อหยาบ พบบริเวณพื้นท่ีดินท่ีมีลักษณะเป็นลูกคล่ืนจนถึงท่ีลาดเชิงเขา มีการระบายน้ าดี ชุดดินท่ี
อยูใ่นกลุ่มนี้ ได้แก่ ชุดดินดอนไร่ และชุดดินมาบบอน  

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

กลุ่มชุดดินที ่40 เป็นกลุ่มชุดดินท่ีมีเนื้อดินเป็นดินทรายหรือดินทรายปนดินร่วน ดินช้ันถัดไปเป็น 
ดินร่วนเหนียวปนทราย ดินร่วน เป็นดินสีน้ าตาลเข้ม เกิดจากตะกอนล าน้ าหรือวัตถุน้ า พามาจากบริเวณท่ีสูง
ทับอยู่บนช้ันดินท่ีสลายตัวผุพังของหินพื้น หรือเกิดจากวัตถุต้นก าเนิดต่างชนิดต่างยุค พบบริเวณพื้นท่ีค่อนข้าง
ราบเรียบจนถึงลูกคล่ืนลอนลาดบนลานตะพักล าน้ าระดับกลาง มีการระบายน้ าดีปานกลางถึง ในฤดูแล้งมีความ
อุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติ ชุดดินท่ีอยู่ในกลุ่มนี้ได้แก่ ชุดดินหุบกระพง 

กลุ่มชุดดินที ่43 เป็นกลุ่มชุดดินท่ีมีเนื้อดินเป็นพวกดินทรายบางแห่งมีเปลือกหอยปะปนอยู่ใน
เนื้อดินมีสีเทา สีเทาถึงสีขาว หรือสีน้ าตาลปนเทา หรือสีเหลือง พบบริเวณลูกคล่ืนลอนลาด บริเวณหาดทราย
หรือสันทรายชายทะเลบางแห่ง บริเวณท่ีลาดเชิง มีการระบายน้ าค่อนข้างมากเกินไป มีความอุดมสมบูรณ์ตาม
ธรรมชาติต่ ามาก ชุดดินท่ีอยู่ในกลุ่มนี้ได้แก่ ชุดดินพัทยา ชุดดินระยอง และชุดดินสัตหีบ 

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

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

กลุ่มชุดดินท่ี 48 เป็นกลุ่มชุดดินท่ีมีเนื้อดินบนส่วนใหญ่เป็นดินร่วนปนทราย ส่วนดินล่างเป็นดิน
ร่วนเหนียวปนเศษหินหรือปนกรวด ก้อนกรวดขนาดใหญ่เป็นหินกลมมน ดินเป็นสีน้ าตาล สีน้ าตาลปนแดง สีแดง
ปนเหลือง พบบริเวณพื้นท่ีลูกคล่ืนลอนลาดถึงเนินเขา เป็นดินต้ืนมาก มีความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติต่ า ชุดดิน
ท่ีอยู่ในกลุ่มนี้ ได้แก่ ชุดดินท่ายาง  

กลุ่มชุดดินที ่49 เป็นกลุ่มชุดดินท่ีมีเนื้อดินบนเป็นดินร่วนปนทราย ดินล่างเป็นดินเหนียวปนลูกรัง
หรือเศษหินทราย ดินมีสีน้ าตาลหรือเหลือง ใต้ลงไปเป็นดินเหนียวสีเทา มีจุดประสีน้ าตาล สีแดง และศิลาแลงอ่อน
ปะปนอยู่ด้วยเป็นจ านวนมาก อาจพบช้ันหินทรายหรือหินดินดานท่ีผุพังสลายตัวในช้ันถัดไป พบบริเวณพื้นท่ีดอน 
มีลักษณะเป็นลูกคล่ืน เป็นดินต้ืนถึงต้ืนมาก มีการระบายน้ าดี มีความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติต่ า ชุดดินท่ีอยู่
ในกลุ่มนี้ ได้แก่ และชุดดินสระแก้ว 

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

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

กลุ่มชุดดินที ่62 เป็นกลุ่มชุดดินท่ีมีเป็นกลุ่มชุดดินท่ีประกอบด้วยพื้นท่ีภูเขาและเทือกเขา ดินท่ี
พบในบริเวณดังกล่าว มีท้ังดินลึกและดินต้ืน ลักษณะของเนื้อดินและความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติแตกต่าง
กันไปแล้วแต่ชนิดของหินต้นก าเนิดในบริเวณนั้น มักมีเศษหินก้อนดิน หรือหินพื้นโผล่ กระจัดกระจายท่ัวไป 
ส่วนใหญ่ยังปกคลุมด้วยป่าไม้ประเภทต่าง ๆ เช่น ป่าเบญจพรรณ ป่าเต็งรังหรือป่าดงดิบช้ืน หลายแห่งมีการท า
ไร่เล่ือนลอย โดยปราศจากมาตรการในการอนุรักษ์ดินและน้ าซึ่งเป็นผลท าให้เกิดการชะล้างพังทลายของหน้า
ดินจนบางแห่งเหลือแต่หินพื้น โผล่ กลุ่มชุดดินนี้ ไม่ควรน ามาใช้ประโยชน์ทางการเกษตร เนื่องจากมีปัญหา
หลายประการท่ีมีผลกระทบต่อระบบนิเวศ ควรสงวนไว้เป็นป่าตามธรรมชาติเพื่อรักษาแหล่งต้นน้ า ล าธาร กลุ่มชุดดิน
ชุดนี้ในแผนท่ีระดับจังหวัดเรียกว่า “ท่ีลาดชันเชิงซ้อน” 
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ชุดดินที่ส าคัญของจังหวัดชลบุรี 
ชุดดินบ้านบึง (Ban Bueng series: Bbg) กลุ่มชุดดินที่ 24 
เกิดจากตะกอนน้ าพาหรือเนินตะกอนน้ าพารูปพัดจากวัตถุต้นก าเนิดดินท่ีเป็น หินแกรนิต สภาพพื้นท่ี

ราบเรียบถึงค่อนข้างราบเรียบ การระบายน้ า ดีปานกลางถึงค่อนข้างเลวการไหลบ่าของน้ าบนผิวดินปานกลาง 
ชุดดินดอนไร่ (Don Rai series: Dr) กลุ่มชุดดินที่ 35 
เกิดจากตะกอนน้ าพามาทับถมอยู่บนเนินตะกอนรูปพัดหรือตะกอน ล าน้ าเก่าระดับกลาง สภาพ

พื้นท่ีค่อนข้างราบเรียบถึงลูกคล่ืนลอนลาดเล็กน้อย การระบายน้ า ดีปานกลาง  การไหลบ่าของน้ าบนผิวดิน 
ปานกลาง การซึมผ่านได้ของน้ า ปานกลาง 

ชุดดินสัตหีบ (Sattahip series: Sh) กลุ่มชุดดินที่ 43 
เกิดจากการผุพังสลายตัวอยู่กับท่ี หรือผุพังถูกเคล่ือนย้ายมาเป็นระยะ ทางไกลทับถมมีสภาพ

พื้นท่ีเป็นลูกคล่ืนลอนลาด ชายหาดสันทรายหรือเชิงเขาท่ีมีดินลึกมากมีการระบายน้ ามาก  
ที่ลาดชันเชิงซ้อน (Slope complex: SC) กลุ่มชุดดินที่ 62 
ลักษณะพื้นท่ีบริเวณนี้ยังไม่มีการศึกษาส ารวจ และจ าแนกดินเนื่องจากสภาพพื้นท่ีมีความลาดชัน

สูง ควรปล่อยไว้ให้เป็นป่าตามธรรมชาติเป็นท่ีอยู่อาศัยของสัตว์ป่า แหล่งต้นน้ าล าธาร ในกรณีท่ีจ าเป็นต้อง
น ามาใช้ประโยชน์ทางการเกษตร จ าเป็นต้องมีการศึกษาดินก่อน เพื่อให้ทราบถึงความเหมาะสมของดินส าหรับ
การปลูกพืช โดยมีการใช้ประโยชน์ท่ีดินในเชิงอนุรักษ์หรือ วนเกษตร ในบริเวณพื้นท่ีท่ีเป็นดินลึกและสามารถ
พัฒนาแหล่งน้ าได้ มีระบบอนุรักษ์ดินและน้ า เช่น ปลูกพืชคลุมดิน ท าแนวรั้วหญ้าแฝก และขุดหลุมปลูกเฉพาะต้น 
โดยไม่มีการท าลายไม้พื้นล่าง ส าหรับในพื้นท่ีท่ีไม่มีศักยภาพทางการเกษตร ควรรักษาไว้ให้เป็นสวนป่า สร้าง
สวนป่า หรือใช้ปลูกไม้ใช้สอยโตเร็ว 
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