
 
 

(ร่าง) 
รายงานโครงการจัดท าแผนที่ 

แสดงความลาดชันของพื้นที่เพื่อการพัฒนาที่ดิน 

 จังหวัดปราจีนบุรี
 

 

กลุ่มจัดการและบริการแผนที่และข้อมูลทางแผนที่ 
ส านักเทคโนโลยีการส ารวจและท าแผนที่ กรมพัฒนาที่ดนิ 

มีนาคม 2562 



 
 

ค ำน ำ 
 

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 
จังหวัดปราจีนบุรี 

 
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 ากับดูแลและให้บริการของกรมพัฒนาท่ีดิน โดยจ าแนกความลาดชัน
ของพื้นท่ี ตามหลักเกณฑ์การส ารวจออกแบบงานจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ า และการส ารวจและจัดท าแผนท่ีดิน 
พร้อมท้ังจัดท าข้อมูลเชิงพื้นท่ีและแผนท่ีแสดงความลาดชันของพื้นท่ี จังหวัดปราจีนบุรี ในระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์ (Geographic Information System: GIS) ส าหรับหน่วยงานภายในกรมพัฒนาท่ีดินใช้เป็นข้อมูล
เชิงพื้นท่ีพื้นฐานเพื่อการพัฒนาท่ีดิน ท้ังในด้านการส ารวจออกแบบระบบอนุรักษ์ดินและน้ า การส ารวจและ
วิเคราะห์ดิน การพัฒนาแหล่งน้ า การวางแผนการใช้ท่ีดิน การประเมินความสามารถในการกักเก็บน้ า  และ
อัตราการชะล้างพังทลายของดิน รวมถึงการส ารวจออกแบบระบบโครงสร้างพื้นฐานต่าง ๆ ของกรมพัฒนาท่ีดิน 
ตลอดจนให้บริการแก่หน่วยงานภายนอก ท้ังภาครัฐ เอกชน และประชาชน ท่ีสนใจต้องการน าข้อมูลเชิงพื้นท่ี
และแผนท่ีแสดงความลาดชันของพื้นท่ี ไปใช้ประโยชน์ในการด าเนินงานตามแผนงานโครงการต่าง ๆ หรือใช้เป็น
ข้อมูลประกอบการพิจารณาตัดสินใจ การวางแผนการด าเนินงานด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม การพัฒนาพื้นท่ี การบริหารจัดการน้ า การป้องกันและบรรเทาภัยทางธรรมชาติ และการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานท่ีเกี่ยวข้อง ให้เป็นไปอย่างถูกต้อง เหมาะสม ตามหลักวิชาการ สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริง
ของพื้นท่ีและมีมาตรฐานเดียวกัน  

  
 
1.2 วัตถุประสงค ์

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

1.2.2 เพื ่อจัดท าข้อมูลเชิงพื้นที่และแผนที่แสดงความลาดชันของพื้นที่จังหวัด ปราจีนบุรี 
ด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ พร้อมจัดท ารายงานโครงการจัดท าแผนท่ีแสดงความลาดชันของพื้นท่ีเพื่อการ
พัฒนาท่ีดิน จังหวัดปราจีนบุรี 
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1.3 ประโยชน์ที่จะได้รับ  

กรมพัฒนาท่ีดินและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ท้ังภาครัฐ เอกชน และประชาชน มีข้อมูลเชิงพื้นท่ีและ
แผนท่ีแสดงความลาดชันของพื้นท่ีจังหวัดปราจีนบุรี ในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ท่ีเป็นมาตรฐานเดียวกัน 
รวมท้ังรายงานโครงการจัดท าแผนท่ีแสดงความลาดชันของพื้นท่ีเพื่อการพัฒนาท่ีดินจังหวัดปราจีนบุรี ส าหรับ
น าไปใช้ประโยชน์ในการด าเนินงานด้านการพัฒนาท่ีดิน ตามแผนงานโครงการต่าง ๆ หรือใช้เป็นข้อมูลประกอบ 
การพิจารณาตัดสินใจ การวางแผนการด าเนินงาน ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
การพัฒนาพื้นท่ี การบริหารจัดการน้ า การป้องกันและบรรเทาภัยทางธรรมชาติ และการพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้อง เหมาะสม ตามหลักวิชาการสอดคล้องกับ
สภาพความเป็นจริงของพื้นท่ี 

 
1.4 ข้อจ ากัดโครงการ 

1.4.1 วิเคราะห์และจ าแนกความลาดชันของพื้นท่ีจังหวัดปราจีนบุรี จากข้อมูลแบบจ าลอง
ระดับสูงเชิงเลข มาตราส่วน 1: 4,000 ด้วยโปรแกรมสารสนเทศภูมิศาสตร์ ตามหลักเกณฑ์การจ าแนก
ความลาดชันของพื้นท่ีเพื่อการพัฒนาท่ีดินและการอนุรักษ์ดินและน้ า ของกรมพัฒนาท่ีดิน  

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

1.4.3 ข้อมูลด้านสถิติของพื้นท่ีจังหวัดปราจีนบุรี จ านวนเนื้อที่ความลาดชันของพื้นท่ี การใช้ท่ีดิน 
ขอบเขตการปกครอง และข้อมูลเชิงพื้นท่ีอื่น ๆ เป็นข้อมูลท่ี ได้จากการวิเคราะห์และค านวณจากข้อมูล
สารสนเทศภูมิศาสตร์ แผนท่ีและ/หรือข้อมูลทางแผนท่ีท่ีเกี่ยวข้อง 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
พื้นท่ีจังหวัดปราจีนบุรี ใช้วิธีการสังเคราะห์และเปรียบเทียบข้อมูลสภาพพื้นที่และการใช้ที่ดินที่ได้จากการ
อ่านแปลภาพถ่ายออร์โธสีเชิงเลข มาตราส่วน 1: 4,000 ซึ่งบันทึกภาพระหว่าง ปี พ.ศ.2545–2549 กับข้อมูล
สภาพการใช้ท่ีดิน ซึ่งส ารวจและจัดท าโดยกองนโยบายและแผนการใช้ท่ีดิน ร่วมกับข้อมูลการส ารวจในภูมิประเทศ 

1.4.6 ความถูกต้องเชิงพื้นท่ีของแผนท่ีและช้ันข้อมูลความลาดชันของพื้นท่ีจังหวัดปราจีนบุรี 
อ้างอิงตามมาตรฐานแผนท่ีของข้อมูลแบบจ าลองระดับสูงเชิงเลข มาตราส่วน 1: 4,000 ซึ่งเป็นฐานข้อมูลหลัก 
ในการวิเคราะห์และจ าแนกความลาดชันของพื้นท่ี ภายใต้โครงการจัดท าแผนท่ีแสดงความลาดชันของพื้นท่ีเพื่อ
การพัฒนาท่ีดิน 
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1.5 สถานที่ด าเนินงาน 

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

1.5.2 จังหวัดปราจีนบุรี 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 ข้อมูลทางแผนท่ีและข้อมูลพื้นฐานของจังหวัดปราจีนบุรี ดังนี้  
1) ข้อมูลพื้นฐานของจังหวัดปราจีนบุรี ส าหรับใช้เป็นข้อมูลประกอบการจัดท ารายงาน

โครงการจัดท าแผนท่ีแสดงความลาดชันของพื้นท่ีเพื่อการพัฒนาท่ีดินจังหวัดปราจีนบุรี ได้แก่ 
1.1) ข้อมูลและแผนท่ีธรณีวิทยาจังหวัดปราจีนบุรี มาตราส่วน 1: 250,000 จัดท าเมื่อ 

ปี พ.ศ.2551 โดยกรมทรัพยากรธรณี 
1.2) ข้อมูลสภาพภูมิอากาศจังหวัดปราจีนบุรีจากศูนย์ภูมิอากาศ ส านักพัฒนา

อุตุนิยมวิทยา กรมอุตุนิยมวิทยา  
1.3) ข้อมูลสภาพเศรษฐกิจและสังคม จากส านักงานคลังจังหวัดปราจีนบุรีและ

ส านักงานสถิติแห่งชาติ 
1.4) ข้อมูลทรัพยากรธรรมชาติของจังหวัดปราจีนบุรี ได้แก่ ข้อมูลทรัพยากรดิน ข้อมูล

ทรัพยากรน้ า และข้อมูลทรัพยากรป่าไม้ จากหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
2) แผนท่ีและข้อมูลภูมิสารสนเทศของจังหวัดปราจีนบุรี ส าหรับใช้ในการวิเคราะห์ความ

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

ครอบคลุมพื้นท่ีจังหวัดปราจีนบุรี 
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2.2) ข้อมูลขอบเขตการปกครองจังหวัดปราจีนบุรี มาตราส่วน 1: 50,000 จัดท าและ
ปรับปรุงเมื่อปี พ.ศ.2556 โดยกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทย 

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

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

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

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

1.8.2 น าเข้าข้อมูลและจัดการข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ท่ีน ามาใช้ในการวิเคราะห์และจ าแนก
ความลาดชัน พร้อมท้ังจัดท าแผนท่ีแสดงความลาดชันของพื้นท่ีจังหวัดปราจีนบุรี 

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

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

1.8.5 วิเคราะห์การเปล่ียนแปลงสภาพการใช้ท่ีดินและลักษณะทางกายภาพที่อาจมีผลกระทบต่อ
ความลาดชันของพื้นท่ีจังหวัดปราจีนบุรี โดยวิธีการซ้อนทับข้อมูลเชิงพื้นท่ี ด้วยโปรแกรมสารสนเทศภูมิศาสตร์  

1.8.6 ส ารวจและเก็บรวบรวมข้อมูลพื้นท่ีท่ีมีการเปล่ียนแปลงความลาดชันของพื้นท่ีไปจากเดิม 
1.8.7 จัดท าและปรับปรุงข้อมูลความลาดชันของพื้นท่ีให้สอดคล้องกับสภาพพื้นท่ีในปัจจุบัน 
1.8.8 จัดท าแผนท่ีและรายงาน โครงการจัดท าแผนท่ีแสดงความลาดชันของพื้นท่ีเพื่อการพัฒนาท่ีดิน

จังหวัดปราจีนบุรี  
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1.9 หน่วยงานที่จัดท าข้อมูล 

กลุ่มจัดการและบริการแผนท่ีและข้อมูลทางแผนท่ี 
ส านักเทคโนโลยีการส ารวจและท าแผนท่ี  
กรมพัฒนาท่ีดิน 

 
 



บทท่ี 2 
 

ข้อมูลพ้ืนฐานจังหวัดปราจีนบุรี 
 

2.1 ประวัติความเป็นมา  
จังหวัดปราจีนบุรี เดิมเคยมีช่ือตามหลักศิลาจารึกว่า “เมืองอวัธยปุระ” “เมืองพระรถ” หรือ 

“เมืองมโหสถ” เป็นเมืองท่ีมีความเจริญรุ่งเรือง เป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและการคมนาคมในทางภูมิศาสตร์ 
และมีการใช้เทคโนโลยีในการด ารงชีวิต เช่น มีการใช้เครื่องมือเหล็ก และมีการชลประทานเพื่อกักน้ าไว้ใช้  

ในสมัยอยุธยาตอนต้น (พ.ศ.1991-2031) กรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี ปรากฏช่ือเมืองปราจีนบุรี
เป็นครั้งแรก หมายถึงเมืองทางตะวันออกของราชอาณาจักรไทย มีฐานะเป็นเมืองเล็ก ๆ ท่ีขึ้นตรงต่อราชธานี 
ต่อมาภายหลังการปฏิรูปการปกครองในสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ เมืองปราจีนบุรี จัดเป็นเมืองช้ันจัตวา
ขึ้นกับราชธานี สืบต่อมาในสมัยรัตนโกสินทร์ รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลท่ี 5) 
เมืองปราจีนเริ่มมีความส าคัญมากขึ้นตามล าดับ เพราะมีการค้นพบแหล่งทองค าท่ีเมืองกบินทร์บุรี มีการท า
เหมืองทองค าขึ้นภายในพื้นท่ี ส่งผลให้เมื่อมีการปฏิรูปการปกครองจากระบบกินเมืองเป็นระบบเทศาภิบาล 
ได้ใช้เมืองปราจีนเป็น “ท่ีว่าการมณฑลปราจีน” ซึ่งเป็นศูนย์กลางความเจริญในภูมิภาคตะวันออก ครั้นเมื่อได้
ย้ายท่ีว่าการมณฑลปราจีนไปอยู่ท่ีเมืองฉะเชิงเทรา ส่งผลให้เมืองปราจีนลดความส าคัญลง ต่อมาภายหลัง
หลังจากการเปล่ียนแปลงการปกครองเมื่อ พ.ศ.2475 ได้มีพระราชบัญญัติว่าด้วยการบริหารแห่งราชอาณาจักรไทย 
พ.ศ.2476 ให้มีต าแหน่งข้าหลวงประจ าจังหวัดแบบผู้ว่าราชการจังหวัด คณะกรมการจังหวัด และสภาจังหวัด 
ส่งผลให้มณฑลเทศาภิบาลปราจีนบุรีถูกยกเลิกไป เมืองปราจีนบุรีมีฐานะเป็นจังหวัดปราจีนบุรี จนถึงปัจจุบัน 

ค าขวัญประจ าจังหวัด คือ “ศรีมหาโพธิ์คู่บ้าน ไผ่ตงหวานคู่เมือง ผลไม้ลือเล่ีอง เขตเมืองทวารวดี” 
 
2.2 ลกัษณะทางภูมิศาสตร์  

2.2.1 ต้ังและอาณาเขต จังหวัดปราจีนบุรีมีต าแหน่งทางภูมิศาสตร์ในเขตภาคตะวันออกของ
ประเทศไทย ตามการแบ่งภูมิภาคประเทศไทยโดยใช้เกณฑ์ด้านภูมิศาสตร์ ของราชบัณฑิตยสถาน ซึ่งจากการ
ค านวณเนื้อที่ด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ พบว่าจังหวัดปราจีนบุรี มีเนื้อท่ี 5,024.94 ตารางกิโลเมตร หรือ 
3,140,588 ไร่ ต้ังอยู่ระหว่าง พิกัดเหนือ 1,503,380 เมตร ถึง 1,600,350 เมตร หรือ ละติจูด 13 องศา 34 
ลิปดา 56 พิลิปดา ถึง 14 องศา 27 ลิปดา 46 พิลิปดา และ พิกัดตะวันออก 730,850 เมตร ถึง 835,420 เมตร 
หรือ ลองจิจูด 101 องศา 08 ลิปดา 13 พิลิปดา ถึง 102 องศา 06 ลิปดา 24 พิลิปดา โดยมีอาณาเขตติดต่อ
กับจังหวัดใกล้เคียง ดังนี้ 

ทิศเหนือ ติดต่อกับ อ าเภอปากช่อง อ าเภอวังน้ าเขียว  
 และอ าเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา  

ทิศใต้ ติดต่อกับ อ าเภอสนามชัยเขต อ าเภอพนมสารคาม อ าเภอราชสาส์น  
   อ าเภอบางคล้า และอ าเภอคลองเข่ือน จังหวัดฉะเชิงเทรา 
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ทิศตะวันออก ติดต่อกับ อ าเภอเมือง และอ าเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว 
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ อ าเภอบางน้ าเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา 
  อ าเภอองครักษ์ อ าเภอเมือง และอ าเภอปากพลี  
  จังหวัดนครนายก 

 

 
 
ภาพประกอบท่ี 2-1 แผนท่ีภูมิประเทศแสดงท่ีต้ังและอาณาเขตจังหวัดปราจีนบุรี (กรมการปกครอง, 2556) 
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2.2.2 สภาพภูมิประเทศ จังหวัดปราจีนบุรี พื้นท่ีตอนบนมีลักษณะเป็นภูเขาสูงท่ีราบสูง และป่าทึบ
ซับซ้อน มีเขตติดต่อกับเทือกเขาดงพญาเย็น บริเวณยอดเขาสูงถึง 1,326 เมตร บริเวณเชิงเขาสูง 474 เมตร 
ลักษณะเป็นท่ีราบสูงคล้ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และเป็นแหล่งก าเนิดแม่น้ าหลายสาย ส่วนพื้นท่ีตอนล่าง 
ส่วนใหญ่เป็นท่ีราบลุ่มแม่น้ าปราจีนบุรี สูงกว่าระดับน้ าทะเล 5 เมตร เกิดจากแควหนุมานและแควพระปรงไหล
มาบรรจบกันท่ีอ าเภอกบินทร์บุรี ไหลผ่านอ าเภอประจันตคาม อ าเภอศรีมหาโพธิ อ าเภอเมือง และอ าเภอบ้านสร้าง 
ไหลเข้าสู่จังหวัดฉะเชิงเทรา เรียกว่า “แม่น้ าบางปะกง”  

 

 
 
ภาพประกอบท่ี 2-2  สภาพภูมิประเทศจังหวัดปราจีนบุรี 
 

2.2.3 ลักษณะทางธรณีวิทยา พื้นที่จังหวัดปราจีนบุรี มีหลักฐานทางธรณีวิทยาชี้ให้เห็นว่า
ผ่านกระบวนการเปล่ียนแปลงมายาวนานกว่า 285 ล้านปี จนปรากฏเป็นรูปลักษณ์สัณฐานดังท่ีเห็นในปัจจุบัน 
ได้แก่ พื้นท่ีภูเขาสูงบริเวณตอนบนของจังหวัด พื้นท่ีเนินลอนลาดและมีเขาลูกโดดบริเวณตอนกลางถึงพื้นท่ี
ตอนล่างขวาของจังหวัด และพื้นท่ีราบลุ่มบริเวณตอนล่างซ้ายของจังหวัด ซึ่งรองรับด้วยหินแข็งอายุต้ังแต่ 285 
ล้านป ีจนถึงตะกอนปัจจุบัน มีท้ังหินตะกอน หินอัคนี และตะกอนร่วน สภาพธรณีวิทยาของแต่ละภูมิประเทศ 
มีความแตกต่างกันอย่างชัดเจน โดยพื้นท่ีภูเขาสูงซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ ขอบท่ีราบสูงโคราช ส่วนใหญ่
ประกอบด้วยหินตะกอนท่ีสะสมตัวบนพื้นทวีปในมหายุคมีโซโซอิก (ประมาณ 210 -65 ล้านปี) มีบางส่วนเป็น
หินอัคนีอายุไทรแอสซิก (ประมาณ 225 ล้านปี)  ลักษณะภูมิประเทศแบบเนินลอนลาดมี เขาลูกโดด
ประกอบด้วย หินตะกอนท่ีสะสมในพื้นสมุทรในมหายุคพาลีโอโซอิกตอนบน (อายุประมาณ 285 -245 ล้านปี) 
และหินตะกอนท่ีสะสมตัวบนพื้นทวีปในมหายุคมีโซโซอิก ส่วนพื้นที่ราบลุ่มเป็นการสะสมตะกอนร่วนในยุค 
ควอเทอร์นารี (1.6 ล้านปี-ปัจจุบัน) 
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2.2.4 สภาพภูมิอากาศ จากข้อมูลสภาพอากาศจังหวัดปราจีนบุรี ของศูนย์ภูมิอากาศ ส านัก
พัฒนาอุตุนิยมวิทยา กรมอุตุนิยมวิทยา ซึ่งได้รวบรวมสถิติข้อมูลภูมิอากาศต้ังแต่ ปี พ.ศ.2494-2559 และจัดท า
ไว้เมื่อ เดือนมิถุนายน 2560 พบว่า สภาพอากาศของจังหวัดปราจีนบุรีอยู่ภายใต้อิทธิพลของลมมรสุม 2 ชนิด
คือ 1) ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งพัดพาความหนาวเย็นจากประเทศจีนมาสู่ประเทศไทยในช่วงฤดูหนาว 
ท าให้อากาศเย็นและแห้งแล้ง ต้ังแต่ประมาณกลางเดือนตุลาคมถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์ และ  2) ลมมรุสุม
ตะวันตกเฉียงใต้ ซึ่งพัดปกคลุมในช่วงฤดูฝน ประมาณกลางเดือนพฤษภาคมถึงกลางเดือนตุลาคม ท าให้มีฝน
และอากาศชุ่มช้ืน ดังนี้ 

1) ฤดูกาล โดยพิจารณาตามลักษณะลมฟ้าอากาศของประเทศไทย จังหวัดปราจีนบุรี
แบ่งฤดูกาลออกเป็น 3 ฤดู ดังนี้  

1.1) ฤดูร้อน เริ่มต้ังแต่ กลางเดือนกุมภาพันธ์ถึงกลางเดือนพฤษภาคม ในระยะนี้จะมี
หย่อมความกดอากาศต่ าเนื่องจากความร้อนปกคลุมประเทศไทยตอนบน ท าให้มีอากาศร้อนอบอ้าวท่ัวไป 
โดยเฉพาะเดือนเมษายนเป็นเดือนท่ีมีอากาศร้อนท่ีสุดในรอบปี 

1.2) ฤดูฝน เริ่มต้ังแต่ กลางเดือนพฤษภาคมถึงกลางเดือนตุลาคม เป็นช่วงท่ีลมมรสุม
ตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมประเทศไทย ประกอบกับร่องความกดอากาศต่ าท่ีพาดผ่านบริเวณภาคใต้ของประเทศ
จะเล่ือนขึ้นมาพาดผ่านประเทศไทยตอนบน ท าให้มีฝนตกชุกตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคมเป็นต้นไป 

1.3) ฤดูหนาว เริ่มต้ังแต่ กลางเดือนตุลาคมถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์ ซึ่งเป็นช่วงของ
ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ บริเวณความกดอากาศสูงจากประเทศจีนท่ีมีคุณสมบัติเย็นและแห้งจะแผ่ลงมา 
ปกคลุมประเทศไทยในช่วงนี้ ท าให้มีอากาศหนาวเย็นโดยท่ัวไป อย่างไรก็ตามช่วงฤดูหนาวของจังหวัด
ปราจีนบุรีอาจช้ากว่าบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยอากาศหนาวจะเริ่มกลางเดือน
พฤศจิกายนเป็นต้นไป 

2) อุณหภูมิ เนื่องจากจังหวัดปราจีนบุรีเป็นจังหวัดหนึ่งในภาคตะวันออกท่ีอยู่ลึกเข้าไปใน
แผ่นดิน จึงมีอากาศร้อน มากกวาจังหวัดท่ีอยู่ตามชายฝ่ัง และในฤดูหนาวก็มีอากาศหนาวกว่า โดยมีอุณหภูมิ
เฉล่ียตลอดท้ังปี 28.3 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุดเฉล่ีย 33.9 องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ าสุดเฉล่ียคือ 23.8 
องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงท่ีสุดวัดได้ 42.9 องศาเซลเซียส ท่ีอ าเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี และอุณหภูมิ
ต่ าท่ีสุดท่ีเคยตรวจวัดได้ 8.5 องศาเซลเซียส ท่ีอ าเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี  

3) ปริมาณฝน จากข้อมูลปริมาณฝนเฉล่ียของสถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดปราจีนบุรี 
ระหว่าง ปี พ.ศ.2550-2558 พบว่า ประมาณ 1,668 มิลลิเมตร เป็นฝนจากอิทธิพลของลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ 
และร่องความกดอากาศต่ าท่ีผ่านประเทศไทยตอนบนเกือบตลอดช่วงฤดูฝน โดยมีจ านวนวันฝนตกเฉล่ีย
ประมาณ 135 วัน/ปี นอกจากนี้ บางปีอาจมีพายุดีเปรสช่ันเคล่ือนผ่านเข้ามาท าให้มีฝนตกเพิ่มขึ้น 
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2.3 สภาพเศรษฐกิจและสังคม  
2.3.1 การปกครอง จังหวัดปราจีนบุรีแบ่งหน่วยการปกครองออกแบ่งเป็น 7 อ าเภอ 64 ต าบล 708 

หมู่บ้าน ประกอบด้วย หน่วยราชการส่วนภูมิภาค ซึ่งเป็นส่วนราชการประจ าจังหวัด มีส านักงานเป็นหน่วยงานกลาง
ในการบริหารราชการและศูนย์ประสานงานกับส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน และหน่วยงาน
ราชการส่วนท้องถิ่น ได้แก่ องค์การบริหารส่วนจังหวัด 1 แห่ง เทศบาล 13 แห่ง และองค์การบริหารส่วนต าบล 
56 แห่ง  

2.3.2 ประชากรและอาชีพ จากข้อมูลสถิติของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ณ วันท่ี 31 
ธันวาคม พ.ศ.2560 พบว่า จังหวัดปราจีนบุรี มีจ านวนประชากรท้ังส้ิน 487,544 คน โดยเป็นประชากรชาย 
241,281 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 49.49 ของจ านวนประชากรทั้งหมด ประชากรหญิง 246,263 คน หรือ
คิดเป็นร้อยละ 50.51 ของจ านวนประชากรทั้งหมด ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม และ
การเล้ียงสัตว์ พืชเศรษฐกิจท่ีส าคัญ ได้แก่ ข้าว และมันส าปะหลัง  

2.3.3 สภาพทั่วไปด้านเศรษฐกิจ จากข้อมูลของส านักงานคลังจังหวัดปราจีนบุรี พบว่าผลิตภัณฑ์
มวลรวม (Gross Provincial Product: GPP) เมื่อปี พ.ศ.2558 มีมูลค่าการผลิต 205,012 ล้านบาท โดยรายได้
หลักมาจากนอกภาคเกษตรซึ่งมีมูลค่า 198,109 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ ของ 96.63 GPP และผลิตภัณฑ์
มวลรวมของจังหวัดท่ีมาจากภาคการเกษตรมีมูลค่าการผลิต 6,903 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 3.37 ของGPP 
รายได้เฉล่ียของครัวเรือน 345,795 บาท/ป ี

 
2.4 ทรัพยากรธรรมชาติ  

2.4.1 ทรัพยากรดิน จากการศึกษาการจ าแนกดินทั่วประเทศไทย มาตราส่วน 1: 50,000 
กรมพัฒนาท่ีดิน ได้จ าแนกตามลักษณะ สมบัติ และศักยภาพในการเพาะปลูกของดิน รวมถึงการจัดการดินท่ี
คล้ายคลึงกันรวมไว้เป็นกลุ่มเดียวกัน พบว่า จ าแนกดินได้ 62 ชุดดิน โดยจังหวัดปราจีนบุรี จ าแนกดินได้ 28 
กลุ่มชุดดิน ดังภาคผนวกท่ี 2 ซึ่งต่อมากองส ารวจดินและวิจัยทรัพยากรดินไ ด้ท าการส ารวจ จ าแนกดิน และ
จัดท าแผนท่ีทรัพยากรดิน มาตราส่วน 1:25,000 โดยมีหน่วยแผนท่ีอยู่ในระดับชุดดิน ซึ่งจากการศึกษาแผนท่ี
ชุดดินและรายงานการส ารวจทรัพยากรดินจังหวัดปราจีนบุรี ข้อมูลระดับชุดดิน พบว่า จังหวัดปราจีนบุรี 
จ าแนกดินได้ 40 ชุดดิน ได้แก่ ชุดดินอรัญประเทศ ชุดดินบ้านไร่ ชุดดินบ้านบึง ชุดดินบ้านคล้า ชุดดินบางน้ าเปรี้ยว 
ชุดดินบางระก า ชุดดินบุญฑริก ชุดดินชลบุรี ชุดดินชุมพลบุรี ชุดดินดอนไร่ ชุดดินหินกอง ชุดดินแก่งคอย 
ชุดดินกบินทร์บุรี ชุดดินเกาะขนุน ชุดดินกลางดง ชุดดินเขมราช ชุดดินโคกปรือ ชุดดินโคกส าโรง ชุดดินเขาย้อย 
ชุดดินละหานทราย ชุดดินล าสนธิ ชุดดินมหาโพธิ์ ชุดดินมวกเหล็ก ชุดดินหนองมด ชุดดินนครปฐม ชุดดินนาคู 
ชุดดินองค์รักษ์ ชุดดินพิชัย ชุดดินพิษณุโลก ชุดดินปักธงชัย ชุดดินภูพาน ชุดดินรังสิต ชุดดินสระแก้ว ชุดดินท่าล่ี 
ชุดดินทับพริก ชุดดินท่ายาง ชุดดินวังน้ าเขียว ชุดดินวังสะพุง หน่วยดินเชิงช้อนซ้อนของตะกอนน้ าพา และ
ท่ีลาดชันเชิงซ้อน 
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ภาพประกอบท่ี 2-3  แผนท่ีชุดดินจังหวัดปราจีนบุรี (กองส ารวจดินและวิจัยทรัพยากรดิน,2559) 

 
2.4.2 ทรัพยากรน้ า จังหวัดปราจีนบุรี ต้ังอยู่ในเขตพื้นท่ี 2 ลุ่มน้ า (ตามการแบ่งลุ่มน้ าหลักของ

ประเทศไทยโดยคณะกรรมการอุทกวิทยาแห่งชาติ) มีแหล่งน้ าตามธรรมชาติท่ีส าคัญ ดังนี้  
1) แม่น้ าปราจีนบุรี ซึ่งเป็นน้ าสาขาของแม่น้ าบางปะกง เกิดจากการไหลมาบรรจบกัน  

ของแม่น้ า 2 สาย คือ แม่น้ าหนุมาน และแม่น้ าพระปรง แล้วไหลไปบรรจบกับแม่น้ านครนายก อ าเภอบางน้ าเปรี้ยว 
จังหวัดฉะเชิงเทรา กลายเป็นแม่น้ าบางปะกง แล้วไหลลงอ่าวไทย 

2) แม่น้ าพระปรง เกิดจากคลองพระปรง คลองปะตง คลองพระสทึง และห้วยไคร้ ซึ่งมีต้น
น้ าจากเทือกเขาในเขตอ าเภอวัฒนานคร ไหลมาบรรจบกันท่ีบ้านทุ่งช้าง จังหวัดสระแก้ว แล้วไหลผ่านอ าเภอ
กบินทร์บุรี และไหลมาบรรจบกันกับแม่น้ าหนุมาน ในเขตอ าเภอเดียวกัน  

3) แม่น้ าหนุมาน เกิดจากห้วยเขาขาด เขาก าพร้าในเขตอ าเภอนาดี เขาก าแพง และเขารัง
ในเขตอ าเภอกบินทร์บุรี ไหลมาบรรจบกันท่ีบ้านสะพานหิน อ าเภอกบินทร์บุรี เป็นแม่น้ าหนุมาน แล้วไหลไป
บรรจบกับคลองพระปรง ในเขตอ าเภอเดียวกัน เป็นแม่น้ าบางปะกง  

4) คลองประจันตคาม เกิดจากเทือกเขาในเขตอ าเภอประจันตคาม ไหลมาบรรจบกับ
แม่น้ าบางปะกง ท่ีบ้านห้วยแหลม อ าเภอเมือง 
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2.4.3 ทรัพยากรป่าไม้ จากกการศึกษาข้อมูลสภาพพื้นท่ีป่าของประเทศไทย ปี พ.ศ.2559-2560 
ของส านักจัดการท่ีดินป่าไม้ กรมป่าไม้ พบว่า จังหวัดปราจีนบุรี มีพื้นท่ีป่าไม้ 894,060.81 ไร่ หรือร้อยละ 
28.46 ของพื้นท่ีจังหวัด โดยพบพื้นท่ีป่าไม่ในเขตอ าเภอประจันตคาม และอ าเภอนาดี โดยสภาพป่าไม้ส่วนใหญ่ 
เป็นป่าดิบ ป่าแดง และป่าเบญจพรรณ พันธุ์ไม้ท่ีส าคัญ ได้แก่ ไม้ตะเคียน ไม้ยาง ไม้มะค่าโมง ไม้เต็ง ไม้รัง 
ไม้พะยอม ไม้แดง ไม้ประดู่ ไม้พะยูง และไม้ชิงชัน เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีไม้ไผ่ท่ีสามารถท ารายได้ให้กับจังหวัด
ในการผลิตหัตถกรรมส่งออกท้ังในประเทศและต่างประเทศ โดยแบ่งเขตพื้นท่ีประกาศทางราชการก าหนดขึ้น
เพื่อวัตถุประสงค์ ตามกฎหมายและมติคณะรัฐมนตรี ได้แก่ วนอุทยาน มีจ านวน 2 แห่ง เขตห้ามล่าสัตว์ป่า 1 แห่ง 
อุทยานแห่งชาติ 3 แห่ง และป่าสงวนแห่งชาติ มีจ านวน 7 แห่ง 

 

 
ภาพประกอบท่ี 2-4  แผนท่ีสภาพพื้นท่ีป่าจังหวัดปราจีนบุรี (กรมป่าไม้, 2559-2560) 
 
2.5 สภาพการใช้ที่ดิน 

จากการศึกษาข้อมูลแผนที่สภาพการใช้ที่ดินจังหวัดปราจีนบุรี มาตราส่วน 1: 25 ,000 และ
การค านวณเนื้อท่ีด้วยโปรแกรมสารสนเทศภูมิศาสตร์ จากช้ันข้อมูลการใช้ท่ีดินปี พ.ศ.2559 ซึ่งส ารวจและ
จัดท าโดยกองนโยบายและแผนการใช้ท่ีดิน กรมพัฒนาท่ีดิน โดยอ้างอิงขอบเขตจังหวัดปราจีนบุรีจากช้ันข้อมูล
ขอบเขตการปกครองของกรมการปกครองปี พ.ศ.2556 พบว่าจังหวัดปราจีนบุรี มีการใช้ท่ีดิน 5 ประเภท โดยมี
การใช้ท่ีดินประเภทพื้นท่ีเกษตรกรรม มากท่ีสุด มีเนื้อท่ี 1,649,943 ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 52.54 ของพื้นท่ี
จังหวัด รองลงมาเป็นพื้นท่ีป่าไม้ มีเนื้อที่ 926,944 ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 29.51 ของพื้นท่ีจังหวัด พื้นท่ีชุมชน
และส่ิงปลูกสร้าง มีเนื้อท่ี 290 ,613 ไร่ หรือ คิดเป็นร้อยละ 9.25 ของพื้นท่ีจังหวัด พื้นท่ีแหล่งน้ า มีเนื้อท่ี 
189,250 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 6.03 ของพื้นท่ีจังหวัด และพื้นท่ีเบ็ดเตล็ด มีเนื้อที่ 83,838 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 2.67 
ของพื้นท่ีจังหวัด ตามล าดับ ดังตารางท่ี 2-1  
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ตารางท่ี 2-1  ประเภทการใช้ท่ีดิน (Land Use Classification) จังหวัดปราจีนบุรี ปี พ.ศ.2559 

 

 
 

ภาพประกอบท่ี 2-5  แผนท่ีสภาพการใช้ท่ีดินจังหวัดปราจีนบุรี (กรมพัฒนาท่ีดิน,2559) 

สัญลักษณ์ ประเภทการใช้ที่ดิน 
เนื้อที ่

ตารางกิโลเมตร ไร่ ร้อยละ 

U พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง 464.98 290,613 9.25 

A พื้นที่เกษตรกรรม 2,639.91 1,649,943 52.54 

A1 นาข้าว 1,065.54 665,962 21.21 

A2 พืชไร ่ 546.72 341,700 10.88 

A3 ไม้ยืนต้น 711.84 444,900 14.17 

A4 ไม้ผล 90.99 56,868 1.81 

A5 พืชสวน 16.31 10,194 0.32 

A7 ทุ่งหญ้าเล้ียงสัตว์และโรงเรือนเล้ียงสัตว์ 30.68 19,175 0.61 

A8 พืชน้ า 0.59 369 0.01 

A9 สถานท่ีเพาะเล้ียงสัตว์น้ า 177.24 110,775 3.53 

F พื้นที่ป่าไม้ 1,483.11 926,944 29.51 

W พื้นที่แหล่งน้้า 302.80 189,250 6.03 

M พื้นที่เบ็ดเตล็ด 134.14 83,838 2.67 

เนื้อที่รวม 5,024.94 3,140,588 100.00 



14 

2.5.1 พื้นท่ีชุมชนและส่ิงปลูกสร้าง มีเนื้อท่ี 464.98 ตารางกิโลเมตร หรือ 290,613 ไร่ คิดเป็น
ร้อยละ 9.25 ของพื้นท่ีจังหวัด ประกอบด้วย ตัวเมืองและย่านการค้า หมู่บ้าน สถานท่ีราชการและสถาบันต่าง ๆ 
สนามบิน สถานีขนส่ง โรงงานอุตสาหกรรม ลานตากและแหล่งรับซื้อทางการเกษตร สถานท่ีพักผ่อนหย่อนใจ  
รีสอร์ท โรงแรม สถานีบริการน้ ามัน และสนามกอล์ฟ  
 

 
ภาพประกอบท่ี 2-6  พื้นท่ีชุมชน ต าบลหน้าเมือง อ าเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี 

 
2.5.2 พื้นท่ีเกษตรกรรม มีเนื้อที่ 2,639.91 ตารางกิโลเมตร หรือ 1,649,943 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 

52.54 ของพื้นท่ีจังหวัด ประกอบด้วย นาข้าว และพืชไร่ เช่น ข้าวโพด อ้อย และมันส าปะหลัง ไม้ยืนต้น เช่น 
ยางพารา ปาล์มน้ ามัน และตะกู ไม้ผล เช่น มะม่วง กระท้อน และมะนาว พืชสวน เช่น พืชผัก ไม้ดอก พริกไทย 
และพืชสมุนไพร ไร่หมุนเวียน เช่น ข้าวไร่ และขิง ทุ่งหญ้าเล้ียงสัตว์และโรงเรือนเล้ียงสัตว์ เช่น โค สุกร และ
สถานท่ีเพาะเล้ียงสัตว์น้ า  
 

 
ภาพประกอบท่ี 2-7  พื้นท่ีปลูกมันส าปะหลัง ต าบลกรอกสมบูรณ์ อ าเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี 
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2.5.3 พื้นท่ีป่าไม้ มีเนื้อท่ี 1,483.11 ตารางกิโลเมตร หรือ 926,944 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 29.51
ของพื้นที่จังหวัด ประกอบด้วย ป่าไม่ผลัดใบรอสภาพฟื้นฟู ป่าไม่ผลัดใบสมบูรณ์ ป่าผลัดใบรอสภาพฟื้นฟู 
ป่าผลัดใบสมบูรณ์ และป่าปลูกสมบูรณ์  
 

 
 
ภาพประกอบท่ี 2-8  พื้นท่ีป่าไม้ ต าบลแก่งดินสอ อ าเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี 

 
2.5.4 พื้นท่ีแหล่งน้ า มีเนื้อท่ี 302.80 ตารางกิโลเมตร หรือ 189,250 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 6.03 ของพื้นท่ี

จังหวัด ประกอบด้วย แม่น้ า ล าคลอง หนอง บึง ทะเลสาบ อ่างเก็บน้ า บ่อน้ าในไร่นา และคลองชลประทาน  
 

 
 
ภาพประกอบท่ี 2-9 พื้นท่ีแหล่งน้ า ต าบลแก่งดินสอ อ าเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี 
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2.5.5 พื้นท่ีเบ็ดเตล็ด มีเนื้อท่ี 134.14 ตารางกิโลเมตร หรือ 83,838 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 2.67 
ของพื้นท่ีจังหวัด ประกอบด้วย ทุ่งหญ้าธรรมชาติ ทุ่งหญ้าสลับไม้พุ่ม/ไม้ละเมาะ ไผ่ป่า ไผ่หนาม พื้นท่ีลุ่ม 
เหมืองเก่า บ่อขุดเก่า เหมืองแร่ บ่อลูกรัง บ่อทราย บ่อดิน พื้นท่ีขุดเจาะน้ ามัน พื้นท่ีกองวัสดุ ท่ีหินโผล่ พื้นท่ีถม 
และท่ีท้ิงขยะ  
 

 
 
ภาพประกอบท่ี 2-10  พื้นท่ีเหมืองแร่ ต าบลลาดตะเคียง อ าเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 



บทท่ี 3 
 

การวิเคราะห์และจ าแนกความลาดชันของพ้ืนท่ีจังหวัดปราจีนบุรี 
 

3.1 ผลการวิเคราะห์และจ าแนกความลาดชันของพื้นที่ 
ผลการวิเคราะห์และจ าแนกความลาดชันของพื้นท่ีจังหวัดปราจีนบุรี จากข้อมูลแบบจ าลอง

ระดับสูงเชิงเลข (Digital Elevation Model: DEM) มาตราส่วน 1: 4,000 ด้วยโปรแกรมสารสนเทศภูมิศาสตร์ 
ตามหลักเกณฑ์การจ าแนกและจัดช้ันความลาดชันเพื่อการพัฒนาท่ีดิน พบว่า พื้นท่ีจังหวัดปราจีนบุรีวิเคราะห์
และจ าแนกความลาดชันของพื้นท่ีได้ 7 ระดับความลาดชัน โดยมีระดับความลาดชัน A ความลาดชันของพื้นท่ี 
0-2 เปอร์เซ็นต์ มากท่ีสุด คิดเป็นเนื้อท่ี 1,666,094 ไร่ หรือร้อยละ 53.05 ของพื้นท่ีจังหวัด รองลงมาได้แก่ 
ระดับความลาดชัน B ความลาดชันของพื้นท่ี 2-5 เปอร์เซ็นต์ คิดเป็นเนื้อท่ี 481,831 ไร่ หรือร้อยละ 15.34 
ของพื้นท่ีจังหวัด ระดับความลาดชัน C ความลาดชันของพื้นท่ี 5-12 เปอร์เซ็นต์ คิดเป็นเนื้อท่ี 389,788 ไร่ 
หรือร้อยละ 12.41 ของพื้นท่ีจังหวัด ระดับความลาดชัน D ความลาดชันของพื้นท่ี 12-20 เปอร์เซ็นต์ คิดเป็น
เนื้อท่ี 255,231 ไร่ หรือร้อยละ 8.13 ของพื้นท่ีจังหวัด ระดับความลาดชัน E ความลาดชันของพื้นท่ี 20-35 
เปอร์เซ็นต์ คิดเป็นเนื้อที่ 235,875 ไร่ หรือร้อยละ 7.51 ของพื้นท่ีจังหวัด ระดับความลาดชัน F ความลาดชัน
ของพื้นท่ี 35-50 เปอร์เซ็นต์ คิดเป็นเนื้อท่ี 77,963 ไร่ หรือร้อยละ 2.48 ของพื้นท่ีจังหวัด และระดับความลาดชัน G 
ความลาดชันของพื้นท่ี มากกว่า 50 เปอร์เซ็นต์ คิดเป็นเนื้อท่ี 33,806 ไร่ หรือร้อยละ 1.08 ของพื้นท่ีจังหวัด 
ตามล าดับ ดังตารางท่ี 3-1  

 
ตารางท่ี 3-1  ผลการวิเคราะห์และจ าแนกความลาดชันของพื้นท่ีจังหวัดปราจีนบุรี 
 

ความลาดชันของพื้นที่ เนื้อที ่ ร้อยละ 
ของพื้นที่จังหวัด ระดับความลาดชัน เปอร์เซ็นต์ ตารางกิโลเมตร ไร่ 

1 A 0 - 2 2,665.75 1,666,094 53.05 

2 B 2 - 5 770.93 481,831 15.34 

3 C 5 - 12 623.66 389,788 12.41 

4 D 12 - 20 408.37 255,231 8.13 

5 E 20 - 35 377.40 235,875 7.51 

6 F 35 - 50 124.74 77,963 2.48 

7 G มากกว่า 50 54.09 33,806 1.08 

รวมเนื้อท่ี 5,024.94 3,140,588 100.00 
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3.1.1 ผลการวิเคราะห์และจ าแนกพื้นที่ความลาดชัน 0-2 เปอร์เซ็นต์  
จังหวัดปราจีนบุรี มีพื้นท่ีความลาดชัน 0-2 เปอร์เซ็นต์ คิดเป็นเนื้อท่ี 1,666,094 ไร่ หรือ 

53.05 ของพื้นท่ีจังหวัด ลักษณะพื้นท่ีราบเรียบหรือค่อนข้างราบเรียบ การกระจายตัวของพื้นท่ีมีอยู่ท่ัวไป พบมาก
บริเวณพื้นท่ีราบตอนกลางต่อเนื่องมายังพื้นท่ีราบตอนล่างของจังหวัด ได้แก่ อ าเภอประจันตคาม อ าเภอนาดี 
อ าเภอเมือง อ าเภอบ้านสร้าง อ าเภอศรีมโหสถ อ าเภอศรีมหาโพธิ และอ าเภอกบินทร์บุรี  
 

 
ภาพประกอบท่ี 3-2  พื้นท่ีความลาดชัน 0-2 เปอร์เซ็นต์ จังหวัดปราจีนบุรี 
 

จากข้อมูลแผนที่สภาพการใช้ที่ดิน จังหวัดปราจีนบุรี ปี พ.ศ.2559 และข้อมูลการส ารวจ
สภาพภูมิประเทศ พบว่า พื้นท่ีความลาดชัน 0-2 เปอร์เซ็นต์ ของจังหวัดปราจีนบุรี มีการใช้ท่ีดินประเภทพื้นท่ี
เกษตรกรรม มากท่ีสุด คิดเป็นเนื้อที่ 1,278,118 ไร่ หรือร้อยละ 76.71 ของพื้นท่ี รองลงมาเป็นพื้นท่ีชุมชนและ
ส่ิงปลูกสร้าง คิดเป็นเนื้อที่ 192,094 ไร่ หรือร้อยละ 11.53 ของพื้นท่ี พื้นท่ีเบ็ดเตล็ด คิดเป็นเนื้อท่ี 127,450 ไร่ 
หรือร้อยละ 7.65 ของพื้นท่ี พื้นท่ีแหล่งน้ า คิดเป็นเนื้อท่ี 42,569 ไร่ หรือร้อยละ 2.56 ของพื้นท่ี และพื้นท่ีป่าไม้ 
คิดเป็นเนื้อท่ี 25,863 ไร่ หรือร้อยละ 1.55 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 2,044.99 1,278,118 76.71 

2 พื้นท่ีชุมชนและส่ิงปลูกสร้าง U 307.35 192,094 11.53 

3 พื้นท่ีเบ็ดเตล็ด M 203.92 127,450 7.65 

4 พื้นท่ีแหล่งน้ า W 68.11 42,569 2.56 

5 พื้นท่ีป่าไม้ F 41.38 25,863 1.55 

รวม 2,665.75 1,666,094 100.00 

 
 

 
 
ภาพประกอบท่ี 3-3  พื้นท่ีนาข้าว บริเวณความลาดชัน 0-2 เปอร์เซ็นต์  
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3.1.2 ผลการวิเคราะห์และจ าแนกพื้นที่ความลาดชัน 2-5 เปอร์เซ็นต์  
จังหวัดปราจีนบุรี มีพื้นท่ีความลาดชัน 2-5 เปอร์เซ็นต์ คิดเป็นเนื้อท่ี 481,831 ไร่ หรือ 

ร้อยละ 15.34 ของพื้นท่ีจังหวัด ลักษณะพื้นที่เป็นลูกคลื่นลอนลาดเล็กน้อย มีความลาดชันน้อยมาก 
การกระจายตัวของพื้นท่ีมีอยู่ท่ัวไป เป็นลักษณะต่อเนื่องจากพื้นท่ีตอนบนลงมาพื้นท่ีตอนล่างของจังหวัด พบมาก
บริเวณพื้นท่ีด้านทิศตะวันออกของจังหวัดในเขตอ าเภอนาดี และอ าเภอกบินทร์บุรี 
 

 
ภาพประกอบท่ี 3-4  พื้นท่ีความลาดชัน 2-5 เปอร์เซ็นต์ จังหวัดปราจีนบุรี 
 

จากข้อมูลแผนท่ีสภาพการใช้ท่ีดิน จังหวัดปราจีนบุรี ปี พ.ศ.2559 และข้อมูลการส ารวจสภาพ
ภูมิประเทศ พบว่า พื้นท่ีความลาดชัน 2-5 เปอร์เซ็นต์ ของจังหวัดปราจีนบุรี  มีการใช้ท่ีดินประเภทพื้นท่ี
เกษตรกรรม มากท่ีสุด คิดเป็นเนื้อ 277,156 ไร่ หรือร้อยละ 57.51 ของพื้นท่ี รองลงมาเป็นพื้นท่ีป่าไม้ คิดเป็น
เนื้อท่ี 78,956 ไร่ หรือร้อยละ 16.39 ของพื้นท่ี พื้นท่ีชุมชนและส่ิงปลูกสร้าง คิดเป็นเนื้อท่ี 69,856 ไร่ หรือร้อยละ 
14.50 ของพื้นที่ พื้นที่เบ็ดเตล็ด คิดเป็นเนื้อที่ 39,344 ไร่ หรือร้อยละ 8.17 ของพื้นที่ และพื้นที่แหล่งน้ า 
คิดเป็นเนื้อที่ 16,519 ไร่ หรือร้อยละ 3.43 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 443.45 277,156 57.51 

2 พื้นท่ีป่าไม้ F 126.33 78,956 16.39 

3 พื้นท่ีชุมชนและส่ิงปลูกสร้าง U 111.77 69,856 14.50 

4 พื้นท่ีเบ็ดเตล็ด M 62.95 39,344 8.17 

5 พื้นท่ีแหล่งน้ า W 26.43 16,519 3.43 

รวม 770.93 481,831 100.00 

 
 

 
 
ภาพประกอบท่ี 3-5  พื้นท่ีปลูกมันส าปะหลัง บริเวณความลาดชัน 2-5 เปอร์เซ็นต์  
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3.1.3 ผลการวิเคราะห์และจ าแนกพื้นที่ความลาดชัน 5-12 เปอร์เซ็นต์  
จังหวัดปราจีนบุรี มีพื้นท่ีความลาดชัน 5-12 เปอร์เซ็นต์ คิดเป็นเนื้อท่ี 389,788 ไร่ หรือ 

ร้อยละ 12.41 ของพื้นท่ีจังหวัด ลักษณะพื้นท่ีเป็นลูกคล่ืนลอนลาด มีความลาดชันเล็กน้อย กระจายตัวของ
พื้นท่ีมีอยู่ท่ัวไป เป็นลักษณะพื้นท่ีต่อเนื่องตามแนวภูเขาตอนบนของจังหวัดและเส้นทางน้ าซึ่งทอดตัวเป็นแนวยาว
จากด้านทิศตะวันตกไปทางด้านทิศตะวันออก พบมากบริเวณพื้นท่ีในเขตอ าเภอประจันตคาม และอ าเภอนาดี  

 

 
ภาพประกอบท่ี 3-6  พื้นท่ีความลาดชัน 5-12 เปอร์เซ็นต์ จังหวัดปราจีนบุรี 
 

จากข้อมูลแผนท่ีสภาพการใช้ท่ีดิน จังหวัดปราจีนบุรี ปี พ.ศ.2559 และข้อมูลการส ารวจสภาพ
ภูมิประเทศ พบว่า พื้นท่ีความลาดชัน 5-12 เปอร์เซ็นต์ ของจังหวัดปราจีนบุรี มีการใช้ท่ีดินประเภทพื้นท่ีป่าไม้ 
มากท่ีสุด คิดเป็นเนื้อที ่255,300 ไร่ หรือร้อยละ 65.50 ของพื้นท่ี รองลงมาเป็นพื้นท่ีเกษตรกรรม คิดเป็นเนื้อท่ี 
80,481 ไร่ หรือร้อยละ 20.64 ของพื้นท่ี พื้นท่ีชุมชนและส่ิงปลูกสร้าง คิดเป็นเนื้อท่ี 21,975 ไร่ หรือร้อยละ 
5.64 ของพื้นท่ี พื้นท่ีเบ็ดเตล็ด คิดเป็นเนื้อที ่16,613 ไร่ หรือร้อยละ 4.26 ของพื้นท่ี และพื้นท่ีแหล่งน้ า คิดเป็น
เนื้อที่ 15,419 ไร่ หรือร้อยละ 3.96 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 พื้นท่ีป่าไม้ F 408.48 255,300 65.50 

2 พื้นท่ีเกษตรกรรม A 128.77 80,481 20.64 

3 พื้นท่ีชุมชนและส่ิงปลูกสร้าง U 35.16 21,975 5.64 

4 พื้นท่ีแหล่งน้ า W 26.58 16,613 4.26 

5 พื้นท่ีเบ็ดเตล็ด M 24.67 15,419 3.96 

รวม 623.66 389,788 100.00 

 
 

 
 

ภาพประกอบท่ี 3-7  พื้นท่ีป่าไม้ บริเวณความลาดชัน 5-12 เปอร์เซ็นต์ 
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3.1.4 ผลการวิเคราะห์และจ าแนกพื้นที่ความลาดชัน 12-20 เปอร์เซ็นต์  
จังหวัดปราจีนบุรี มีพื้นท่ีความลาดชัน 12-20 เปอร์เซ็นต์ คิดเป็นเนื้อท่ี 255,231 ไร่ หรือ 

ร้อยละ 8.13 ของพื้นท่ีจังหวัด ลักษณะพื้นท่ีเป็นลูกคล่ืนลอนชัน มีความลาดชันปานกลาง กระจายตัวของพื้นท่ี
มีอยู่ท่ัวไป เป็นลักษณะพื้นท่ีต่อเนื่องตามแนวภูเขาตอนบนของจังหวัดและเส้นทางน้ าซึ่งทอดตัวเป็นแนวยาวจาก
ด้านทิศตะวันตกไปทางด้านทิศตะวันออก พบมากบริเวณพื้นท่ีในเขตอ าเภอประจันตคาม และอ าเภอนาดี 
 

 
ภาพประกอบท่ี 3-8  พื้นท่ีความลาดชัน 12-20 เปอร์เซ็นต์ จังหวัดปราจีนบุรี 
 

จากข้อมูลแผนท่ีสภาพการใช้ท่ีดิน จังหวัดปราจีนบุรี ปี พ.ศ.2559 และข้อมูลการส ารวจสภาพ
ภูมิประเทศ พบว่า พื้นท่ีความลาดชัน 12-20 เปอร์เซ็นต์ ของจังหวัดปราจีนบุรี มีการใช้ท่ีดินประเภทพื้นท่ีป่าไม้
มากท่ีสุด คิดเป็นเนื้อที ่232,069 ไร่ หรือร้อยละ 90.92 ของพื้นท่ี รองลงมาเป็นพื้นท่ีเกษตรกรรม คิดเป็นเนื้อท่ี 
9,913 ไร่ หรือร้อยละ 3.88 ของพื้นท่ี พื้นท่ีแหล่งน้ า คิดเป็นเนื้อที ่5,325 ไร่ หรือร้อยละ 2.09 ของพื้นท่ี พื้นท่ี
ชุมชนและส่ิงปลูกสร้าง คิดเป็นเนื้อท่ี 4,049 ไร่ หรือร้อยละ 1.59 ของพื้นท่ี และพื้นท่ีเบ็ดเตล็ด คิดเป็นเนื้อท่ี 
3,875 ไร่ หรือร้อยละ 1.52 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 371.31 232,069 90.92 

2 พื้นท่ีเกษตรกรรม A 15.86 9,913 3.88 

3 พื้นท่ีแหล่งน้ า W 8.52 5,325 2.09 

4 พื้นท่ีชุมชนและส่ิงปลูกสร้าง U 6.48 4,049 1.59 

5 พื้นท่ีเบ็ดเตล็ด M 6.20 3,875 1.52 

รวม 408.37 255,231 100.00 

 
 

 
 

ภาพประกอบท่ี 3-9  พื้นท่ีป่าไม้ บริเวณความลาดชัน 12-20 เปอร์เซ็นต์ 
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3.1.5 ผลการวิเคราะห์และจ าแนกพื้นที่ความลาดชัน 20-35 เปอร์เซ็นต์  
จังหวัดปราจีนบุรี มีพื้นท่ีความลาดชัน 20-35 เปอร์เซ็นต์ คิดเป็นเนื้อท่ี 235,875 ไร่ หรือ 

ร้อยละ 7.51 ของพื้นท่ีจังหวัด ลักษณะพื้นท่ีเป็นเนินเขา มีความลาดชัน กระจายตัวของพื้นท่ีเป็นลักษณะ  
พื้นท่ีต่อเนื่องตามแนวภูเขาสูงตอนบนของจังหวัดและเส้นทางน้ าหลัก ซึ่งทอดตัวเป็นแนวยาวจากด้านทิศตะวันตก    
ไปทางด้านทิศตะวันออก พบมากบริเวณพื้นท่ีในเขตอ าเภอประจันตคาม และอ าเภอนาดี  

 

 
ภาพประกอบท่ี 3-10  พื้นท่ีความลาดชัน 20-35 เปอร์เซ็นต์ จังหวัดปราจีนบุรี 
 

จากข้อมูลแผนท่ีสภาพการใช้ท่ีดิน จังหวัดปราจีนบุรี ปี พ.ศ.2559 และข้อมูลการส ารวจสภาพ
ภูมิประเทศ พบว่า พื้นท่ีความลาดชัน 20-35 เปอร์เซ็นต์ ของจังหวัดปราจีนบุรี มีการใช้ท่ีดินประเภทพื้นท่ีป่าไม้ 
มากท่ีสุด คิดเป็นเนื้อที ่224,693 ไร่ หรือร้อยละ 95.26 ของพื้นท่ี รองลงมาเป็นพื้นท่ีเกษตรกรรม คิดเป็นเนื้อท่ี 
3,900 ไร่ หรือร้อยละ 1.65 ของพื้นท่ี พื้นท่ีเบ็ดเตล็ด คิดเป็นเนื้อที่ 2,625 ไร่ หรือร้อยละ 1.11 ของพื้นท่ี พื้นท่ี
แหล่งน้ า คิดเป็นเนื้อท่ี 2,444 ไร่ หรือร้อยละ 1.04 ของพื้นท่ี และพื้นท่ีชุมชนและส่ิงปลูกสร้าง คิดเป็นเนื้อท่ี 
2,213 ไร่ หรือร้อยละ 0.94 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 359.51 224,693 95.26 

2 พื้นท่ีเกษตรกรรม A 6.24 3,900 1.65 

3 พื้นท่ีเบ็ดเตล็ด M 4.20 2,625 1.11 

4 พื้นท่ีแหล่งน้ า W 3.91 2,444 1.04 

5 พื้นท่ีชุมชนและส่ิงปลูกสร้าง U 3.54 2,213 0.94 

รวม 377.40 235,875 100.00 

 
 

 
 

ภาพประกอบท่ี 3-11 พื้นท่ีป่าไม้ บริเวณความลาดชัน 20-35 เปอร์เซ็นต์  
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3.1.6 ผลการวิเคราะห์และจ าแนกพื้นที่ความลาดชัน 35-50 เปอร์เซ็นต์  
จังหวัดปราจีนบุรี มีพื้นท่ีความลาดชัน 35-50 เปอร์เซ็นต์ คิดเป็นเนื้อท่ี 77,963 ไร่ หรือ 

ร้อยละ 2.48 ของพื้นท่ีจังหวัด ลักษณะพื้นท่ีเป็นภูเขา มีความลาดชันสูง กระจายตัวของพื้นท่ีเป็นลักษณะพื้นท่ี
ต่อเนื่องตามแนวภูเขาสูงชันตอนบนของจังหวัด ซึ่งทอดตัวเป็นแนวยาวจากด้านทิศตะวันตกไปทางด้านทิศ
ตะวันออกของจังหวัด พบมากบริเวณพื้นท่ีในเขตอ าเภอประจันตคาม และอ าเภอนาดี 

 

 
ภาพประกอบท่ี 3-12  พื้นท่ีความลาดชัน 35-50 เปอร์เซ็นต์ จังหวัดปราจีนบุรี 
 

จากข้อมูลแผนท่ีสภาพการใช้ท่ีดิน จังหวัดปราจีนบุรี ปี พ.ศ.2559 และข้อมูลการส ารวจสภาพ
ภูมิประเทศ พบว่า พื้นท่ีความลาดชัน 35-50 เปอร์เซ็นต์ ของจังหวัดปราจีนบุรี มีการใช้ท่ีดินประเภทพื้นท่ีป่าไม้ 
มากท่ีสุด คิดเป็นเนื้อท่ี 76,544 ไร่ หรือร้อยละ 98.18 ของพื้นท่ี รองลงมาเป็นพื้นท่ีเบ็ดเตล็ด คิดเป็นเนื้อท่ี 
450 ไร่ หรือร้อยละ 0.58 ของพื้นที่ พื้นที่เกษตรกรรม คิดเป็นเนื้อที่ 363 ไร่ หรือร้อยละ 0.46 ของพื้นท่ี 
พื้นท่ีแหล่งน้ า คิดเป็นเนื้อท่ี 318 ไร่ หรือร้อยละ 0.41 ของพื้นท่ี และพื้นท่ีชุมชนและส่ิงปลูกสร้าง คิดเป็นเนื้อท่ี 
288 ไร่ หรือร้อยละ 0.37 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 122.47 76,544 98.18 

2 พื้นท่ีเบ็ดเตล็ด M 0.72 450 0.58 

3 พื้นท่ีเกษตรกรรม A 0.58 363 0.46 

4 พื้นท่ีแหล่งน้ า W 0.51 318 0.41 

5 พื้นท่ีชุมชนและส่ิงปลูกสร้าง U 0.46 288 0.37 

รวม 124.74 77,963 100.00 

 
 

 
 

ภาพประกอบท่ี 3-13  พื้นท่ีป่าไม้ บริเวณความลาดชัน 35-50 เปอร์เซ็นต์ 
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3.1.7 ผลการวิเคราะห์และจ าแนกพื้นที่ความลาดชัน มากกว่า 50 เปอร์เซ็นต์ 
จังหวัดปราจีนบุรี มีพื้นท่ีความลาดชัน มากกว่า 50 เปอร์เซ็นต์ คิดเป็นเนื้อ 33,806 ไร่ 

หรือร้อยละ 1.08 ของพื้นท่ีจังหวัด ลักษณะพื้นท่ีเป็นภูเขาสูงชัน เทือกเขา หุบเขา หน้าผา หรือยอดเขาแหลม 
มีความสูงชันมาก สภาพพื้นท่ีเป็นภูเขาสูง การกระจายตัวของพื้นท่ีมีอยู่บริเวณภูเขาสูงชันตอนบนของจังหวัด 
ซึ่งทอดตัวเป็นแนวยาวจากด้านทิศตะวันตกไปทางด้านทิศตะวันออกของจังหวัด พบมากบริเวณพื้นท่ีในเขต
อ าเภอประจันตคาม และอ าเภอนาดี 

 

 
ภาพประกอบท่ี 3-14  พื้นท่ีความลาดชัน มากกว่า 50 เปอร์เซ็นต์ จังหวัดปราจีนบุรี 
 

จากข้อมูลแผนท่ีสภาพการใช้ท่ีดิน จังหวัดปราจีนบุรี ปี พ.ศ.2559 และข้อมูลการส ารวจสภาพ
ภูมิประเทศ พบว่า พื้นท่ีความลาดชัน มากกว่า 50 เปอร์เซ็นต์ ของจังหวัดปราจีนบุรี มีการใช้ท่ีดินประเภท
พื้นท่ีป่าไม้ มากท่ีสุด คิดเป็นเนื้อท่ี 33,518 ไร่ หรือร้อยละ 99.14 ของพื้นที่ รองลงมาเป็นพื้นที่ชุมชนและ
ส่ิงปลูกสร้าง คิดเป็นเนื้อที่ 137 ไร่ หรือร้อยละ 0.41 ของพื้นท่ี พื้นท่ีเบ็ดเตล็ด คิดเป็นเนื้อที่ 88 ไร่ หรือร้อยละ 
0.26 ของพื้นท่ี พื้นท่ีแหล่งน้ า คิดเป็นเนื้อที่ 50 ไร่ หรือร้อยละ 0.15 ของพื้นท่ี และพื้นท่ีเกษตรกรรม คิดเป็น
เนื้อที่ 13 ไร่ หรือร้อยละ 0.04 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 53.63 33,518 99.14 

2 พื้นท่ีชุมชนและส่ิงปลูกสร้าง U 0.22 137 0.41 

3 พื้นท่ีเบ็ดเตล็ด M 0.14 88 0.26 

4 พื้นท่ีแหล่งน้ า W 0.08 50 0.15 

5 พื้นท่ีเกษตรกรรม A 0.02 13 0.04 

รวม 54.09 33,806 100.00 

 
 

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

ภูมิศาสตร์ โดยวิธีการซ้อนทับข้อมูล ร่วมกับการส ารวจความลาดชันและสภาพการใช้ประโยชน์ท่ีดินในภูมิประเทศ 
จังหวัดปราจีนบุรี พบว่า การเปล่ียนแปลงลักษณะทางกายภาพของภูมิประเทศท่ีส่งผลกระทบต่อการ
เปล่ียนแปลงความลาดชันของพื้นท่ี 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 และการ
พัฒนาหน้าเหมืองให้พร้อมเพื่อการผลิต เป็นต้น ซึ่งผลจากการด าเนินกิจกรรมดังกล่าวส่งผลให้ความลาดชัน
ของพื้นท่ีเปล่ียนแปลงไป รวมท้ังพื้นท่ีต่อเนื่องหรือพื้นท่ีใกล้เคียงซึ่งอาจจะได้รับผลกระทบทางตรงหรือทางอ้อม
ท่ีส่งผลให้ความลาดชันของพื้นท่ีเปล่ียนแปลงไปด้วยเช่นกัน 

 

 
 
ภาพประกอบท่ี 3-16  พื้นท่ีเหมอืง ต าบลลาดตะเคียน อ าเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 
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ภาพประกอบท่ี 3-17  ภาพถ่ายจากดาวเทียม Google Earth บริเวณพื้นท่ีเหมอืง 

บันทึกภาพเมื่อ วันท่ี 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560 
 

 
 

ภาพประกอบท่ี 3-18  ภาพถ่ายออร์โธสี โครงการ MOAC กรมพัฒนาท่ีดิน บริเวณพื้นท่ีเหมือง 
  บันทกึภาพเมื่อ วันท่ี 13 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
ซึ่งอาจจะได้รับผลกระทบทางตรงหรือทางอ้อมท่ีส่งผลให้ความลาดชันของพื้นท่ีเปล่ียนแปลงไปด้วยเช่นกัน 

 

 
ภาพประกอบท่ี 3-20  พื้นท่ีอ่างเก็บน้ าคลองไม้ปล้อง ต าบลเนินหอม อ าเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี 
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ภาพประกอบท่ี 3-21  ภาพถ่ายจากดาวเทียม Google Earth พื้นท่ีอ่างเก็บน้ าคลองไม้ปล้อง 
 บันทึกภาพเมื่อ วันท่ี 3 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 

 

 
 
ภาพประกอบท่ี 3-22  ภาพถ่ายออร์โธสี โครงการ MOAC กรมพัฒนาท่ีดิน พื้นท่ีอ่างเก็บน้ าคลองไม้ปล้อง 

 บันทึกภาพเมื่อ วันท่ี 17 มกราคม พ.ศ.2546 
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ภาพประกอบท่ี 3-23  ภาพถ่ายออร์โธสี โครงการ MOAC กรมพัฒนาท่ีดิน ซ้อนทับพื้นท่ีความลาดชัน 
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บทท่ี 4 
 

บทสรุป 
 

4.1 สรุปผลการวิเคราะห์และจ าแนกความลาดชันของพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรี 
ผลการวิเคราะห์และจ าแนกความลาดชันของพื้นท่ีจังหวัดปราจีนบุรี จากแบบจ าลองระดับสูงเชิงเลข 

มาตราส่วน 1: 4,000 โครงการจัดท าแผนท่ีเพื่อการบริหารทรัพยากรธรรมชาติและทรัพย์สินของกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ ด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ตามหลักเกณฑ์การจ าแนกความลาดชันของพื้นท่ีเพื่อการพัฒนาท่ีดิน 
กรมพัฒนาท่ีดิน มีความสอดคล้องกับสภาพภูมิประเทศ สรุปได้ดังนี้ 
 จังหวัดปราจีนบุรี มีสภาพภูมิประเทศพื้นท่ีตอนบนเป็นภูเขาสลับกับลูกคล่ืนลอนลาด ลักษณะ
เป็นท่ีราบสูงคล้ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีเขตติดต่อกับเทือกเขาดงพญาเย็น ส่วนพื้นท่ีตอนล่างส่วนใหญ่
เป็นท่ีราบและท่ีราบลุ่มแม่น้ า จากสภาพภูมิประเทศดังกล่าวสอดคล้องกับผลการวิเคราะห์และจ าแนกความลาดชัน
ของพื้นท่ี ดังนี้  

จังหวัดปราจีนบุรี มีพื้นท่ีความลาดชัน 0-2 เปอร์เซ็นต์ มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 53.05 ของพื้นท่ีจังหวัด 
ลักษณะพื้นท่ีราบเรียบหรือค่อนข้างราบเรียบ  

รองลงมา อันดับท่ี 2 ได้แก่ พื้นท่ีความลาดชัน 2–5 เปอร์เซ็นต์ คิดเป็นร้อยละ 15.34 ของพื้นท่ี
จังหวัด ลักษณะพื้นท่ีเป็นลูกคล่ืนลอนลาดเล็กน้อย มีความลาดชันน้อยมาก  

อันดับท่ี 3 ได้แก่ พื้นท่ีความลาดชัน 5–12 เปอร์เซ็นต์ คิดเป็นร้อยละ 12.41 ของพื้นท่ีจังหวัด 
ลักษณะพื้นท่ีเป็นลูกคล่ืนลอนลาด มีความลาดชันเล็กน้อย 

อันดับท่ี 4 ได้แก่ พื้นที่ความลาดชัน 12–20 เปอร์เซ็นต์ คิดเป็นร้อยละ 8.13 ของพื้นท่ี
จังหวัด ลักษณะพื้นท่ีเป็นลูกคล่ืนลอนชัน มีความลาดชันปานกลาง 

อันดับท่ี 5 ได้แก่ พื้นที่ความลาดชัน 20–35 เปอร์เซ็นต์ คิดเป็นร้อยละ 7.51 ของพื้นท่ี
จังหวัด ลักษณะพื้นท่ีเป็นเนินเขา มีความลาดชัน 

อันดับท่ี 6 ได้แก่ พื้นที่ความลาดชัน 35-50 เปอร์เซ็นต์ คิดเป็นร้อยละ 2.48 ของพื ้นท่ี
จังหวัด ลักษณะพื้นท่ีเป็นภูเขา มีความลาดชันสูง 

อันดับท่ี 7 ได้แก่ พื้นท่ีความลาดชัน มากกว่า 50 เปอร์เซ็นต์ คิดเป็นร้อยละ 1.08 ของพื้นท่ีจังหวัด 
ลักษณะพื้นท่ีเป็นภูเขาสูงชัน เทือกเขา หุบเขา หน้าผา หรือยอดเขาแหลม มีความสูงชันมาก 
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4.2 ข้อเสนอแนะ 

ปัจจุบันจังหวัดปราจีนบุรี 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 ตัดถนน
เพื่อการเข้าถึงและขนส่งล าเลียง โดยไม่มีการศึกษาโครงสร้างหรือลักษณะของดินท่ีเหมาะสมส าหรับการปลูก
พืช ส่งผลกระทบทางตรงต่อความลาดชันของพื้นท่ี ตลอดจนผลกระทบทางอ้อมอันเกิดจากการเปล่ียนแปลง
รูปแบบการไหลของน้ าผิวดิน น้ าจะไหลผ่านหน้าดินอย่างรวดเร็วและก่อให้เกิดการชะล้างหน้าดิน หรือมวลดิน
มีน้ าหนักมากข้ึนซึ่งอาจเป็นสาเหตุให้เกิดดินถล่ม 

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

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

4) แหล่งน้ าท่ีสร้างขึ้น การชลประทานหรือการปรับเปล่ียนพื้นท่ีเพื่อการก่อสร้างเขื่อนขนาดใหญ่ 
หรืออ่างเก็บน้ า อาจจะไม่ส่งผลกระทบด้านลบ แต่ท าให้ความลาดชันของพื้นท่ีบริเวณการก่อสร้างหรือบริเวณ
ใกล้เคียงเปล่ียนแปลงไป 

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

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

7) การเกิดภัยธรรมชาติ ประเภท ดินถล่มหรือโคลนถล่ม เป็นสาเหตุท่ีท าให้เกิดการเปล่ียนแปลง
ลักษณะทางกายภาพของพื้นผิวภูมิประเทศและความลาดชันของพื้นท่ีโดยตรง 
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จากสาเหตุดังกล่าว ส่งผลกระทบโดยตรงต่อข้อมูลความลาดชันของพื้นที่จังห วัดปราจีนบุรี 
ได้จากการวิเคราะห์และจ าแนกข้อมูลแบบจ าลองระดับสูงเชิงเลข มาตราส่วน 1: 4,000 ซึ่งเป็นข้อมูลความสูง
ภูมิประเทศ ท่ีได้จากการรังวัดภาพถ่ายทางอากาศ ปี พ.ศ.2545-2549 โดยปัจจุบันสภาพภูมิประเทศบางส่วน 
มีการเปลี่ยนแปลงลักษณะทางกายภาพและความลาดชันของพื้น ที่ ส่งผลให้ข้อมูลความลาดชันของพื้นท่ี
อาจไม่ถูกต้องตรงตามสภาพภูมิประเทศปัจจุบัน   

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

 



 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 1 
แผนที่แสดงความลาดชันของพื้นที่จังหวัดปราจีนบุร ี
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ภาคผนวก 2 
กลุ่มชุดดินจังหวดัปราจีนบุร ี
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กลุ่มชุดดินจังหวัดปราจีนบุรี 
 กองส ารวจดินและวิจัยทรัพยากรดิน กรมพัฒนาท่ีดิน ได้แบ่งกลุ่มชุดดินประเทศไทยเป็น 62 กลุ่ม
ชุดดิน โดยจังหวัดปราจีนบุรี มี 28 กลุ่มชุดดิน ได้แก่  

กลุ่มชุดดินที ่2 เป็นกลุ่มดินท่ีมีเนื้อดินเป็นดินเหนียว ดินบนมีสีเทาหรือเทาแก่ ดินล่างมีสีเทา 
จุดประสีน้ าตาลและสีเหลืองหรือสีแดง พบตามท่ีราบลุ่มภาคกลางเป็นส่วนใหญ่ มีการระบายน้ าเลว ความอุดม
สมบูรณ์ตามธรรมชาติปานกลาง ชุดดินท่ีอยู่ในกลุ่มนี้ ได้แก่ ชุดดินบางน้ าเปรี้ยว และชุดดินมหาโพธิ์ 

กลุ่มชุดดินที ่3 เป็นกลุ่มดินท่ีมีเนื้อดินเป็นพวกดินเหนียว ดินบนเป็นสีเทาเข้ม สีน้ าตาลปนเทา
เข้ม ดินล่าง เป็นสีเทาหรือน้ าตาลอ่อน มีจุดประสีน้ าตาลแก่ สีน้ าตาลปนเหลือง สีแดงปนเหลือง พบตามท่ี ราบ
ลุ่มหรือท่ีราบเรียบ ฤดูแล้งดินแห้งแตกระแหงเป็นร่องกว้างลึก ถ้าพบบริเวณชายฝ่ังทะเล มักมีเปลือกหอยอยู่ใน
ดินช้ันล่าง ดินมีความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติปานกลาง ชุดดินท่ีอยู่ในกลุ่มนี้ ได้แก่ ชุดดินบางกอก ชุดดิน
บางเลน ชุดดินบางแพ ชุดดินฉะเชิงเทรา และชุดดินสมุทรปราการ 

กลุ่มชุดดินที ่4 เป็นกลุ่มชุดดินท่ีมีเนื้อดินเป็นพวกดินเหนียว ดินบนมีสีน้ าตาลปนเทาหรือสี
น้ าตาล ดินล่างมีสีน้ าตาลปนเทา หรือสีน้ าตาล หรือสีเทาปนสีเขียวมะกอกมีจุดประสีน้ าตาลปนเหลืองหรือสี
น้ าตาลแก่ อาจพบก้อนปูน ก้อนสารเคมีสะสมพวกเหล็ก และแมงกานีสในช้ันดินล่าง พบตามท่ีราบเรียบหรือท่ี
ราบลุ่มระหว่างคันดินริมล าน้ า กับลานตะพักล าน้ าค่อนข้างใหม่ การระบายน้ าค่อนข้างเลวถึงเลว ดินมีความ
อุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติปานกลาง ชุดดินท่ีอยู่ในกลุ่มนี้ ได้แก่ ชุดดินบางมูลนาก ชุดดินบางปะอิน ชุดดิน
ชัยนาท ชุดดินชุมแสง ชุดดินพิมาย ชุดดินราชบุรี ชุดดินสระบุรี ชุดดินสิงห์บุรี ชุดดินศรีสงคราม ชุดดินท่าพล 
และชุดดินท่าเรือ  

กลุ่มชุดดินที ่6 เป็นกลุ่มดินท่ีมีเนื้อดินเป็นดินเหนียว ดินบนมีสีเทาแก่ ดินล่างมีสีน้ าตาลปนเทา
หรือสีเทา มีจุดประสีน้ าตาลหรือสีแดงตลอดช้ันดิน บางแห่งมีศิลาแลงอ่อน หรือก้อนสารเคมีพวกเหล็กและ
แมงกานีสปะปนอยู่ด้วย กลุ่มดินนี้เกิดจากพวกตะกอนล าน้ า เป็นดินลึกมาก พบตามท่ีราบ ดินมีความอุดม
สมบูรณ์ตามธรรมชาติต่ าหรือค่อนข้างต่ า ชุดดินท่ีอยู่ในกลุ่มนี้ ได้แก่ ชุดดินบางนารา ชุดดินเชียงราย ชุดดินสุ
ไหงโกลก ชุดดินแกลง ชุดดินคลองขุด ชุดดินมโนรมย์ ชุดดินนครพนม ชุดดินปากท่อ ชุดดินพะวง ชุดดินพัทลุง 
ชุดดินสตูล ชุดดินท่าศาลา และชุดดินวังตง 

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

กลุ่มชุดดินที ่10 เป็นกลุ่มดินท่ีมีเนื้อดินเป็นพวกดินเหนียว ดินบนมีสีด าหรือสีเทาแก่ ดินล่างมีสี
เทามีจุดประสีน้ าตาลปนเหลือง สีแดง และพบจุดประสีน้ าตาลปนเหลือง พบบริเวณท่ีราบลุ่มชายฝ่ังทะเล มี
การระบายน้ าเลว มีความอุดมสมบูรณ์ค่อนข้างต่ า ชุดดินท่ีอยู่ในกลุ่มนี้ ได้แก่ ชุดดินองครักษ์ 
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กลุ่มชุดดินที ่11 เป็นกลุ่มดินท่ีมีเนื้อดินเป็นพวกดินเหนียว ดินบนมีสีด าหรือเทาแก่ ดินล่างมีสี
เทาและมีจุดประสีน้ าตาล สีเหลือง หรือสีแดงปะปนอยู่เป็นจ านวนมากในช่วงดินล่างตอนบน และพบจุดประสี
เหลือง พบบริเวณท่ีราบตามชายฝ่ังทะเลหรือท่ีราบลุ่มภาคกลาง มีการระบายน้ าเลว มีความอุดมสมบูรณ์
ค่อนข้างต่ า ชุดดินท่ีอยู่ในกลุ่มนี้ ได้แก่ ชุดดินรังสิต  

กลุ่มชุดดินที่ 15 เป็นกลุ่มดินท่ีมีเนื้อดินเป็นพวกดินร่วนเหนียวหรือดินร่วนเหนียวปนทรายแป้ง 
ดินบนมีสีน้ าตาลปนเทา ดินล่างสีน้ าตาลหรือสีเทาปนชมพู พบจุดประสีเหลืองหรือสีน้ าตาลปนเหลืองตลอดช้ัน
ดิน ดินช้ันล่างมักพบก้อนสารเคมีสะสมพวกเหล็กและแมงกานีส พบบริเวณพื้นท่ีราบ เรียบหรือค่อนข้าง
ราบเรียบเป็นดินลึกมาก มีการระบายน้ าค่อนข้างเลว ดินมีความสมบูรณ์ตามธรรมชาติค่อนข้างต่ าถึงปานกลาง  

กลุ่มชุดดินที ่16 เป็นกลุ่มชุดดินท่ีมีเนื้อดินเป็นพวกดินร่วนปนทรายแป้ง สีดินมีสีน้ าตาลอ่อน 
หรือสีน้ าตาลปนเทา และมีจุดประสีน้ าตาลเข้ม สีเหลืองหรือสีแดง  ในดินช้ันล่างอาจพบพวกเหล็กและ
แมงกานีสปะปน กลุ่มดินนี้เกิดจากวัตถุต้นก าเนิดดินพวกตะกอนล าน้ า พบบริเวณพื้นท่ีราบเรียบถึงค่อนข้าง
ราบเรียบ ตามลานตะพักล าน้ าระดับต่ า เป็นดินลึกมาก มีการระบายน้ าเลว มีความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติ
ต่ า ชุดดินท่ีอยู่ในกลุ่มนี้ ได้แก่ ชุดดินหินกอง 

กลุ่มชุดดินที่ 17 เป็นกลุ่มชุดดินท่ีมีเนื้อดินบนเป็นพวกดินร่วนปนทรายหรือดินร่วนสีน้ าตาล 
น้ าตาลปนเทา ดินล่างเป็นดินร่วนเหนียวปนทรายหรือดินร่วนเหนียว มีสีน้ าตาลอ่อน สีเทาอ่อน สีเทาปนชมพู
พบจุดประพวกสีน้ าตาลปนเหลือง สีแดงปนเหลืองหรือสีแดงปะปน บางแห่งอาจพบศิลาแลงอ่อนหรือก้อน
สารเคมีพวกเหล็กและแมงกานีสในดินช้ันล่าง เกิดจากพวกตะกอนล าน้ า พบตามพื้นท่ีราบเรียบหรือค่อนข้าง
ราบเรียบ บริเวณลานตะพักล าน้ าระดับต่ า เป็นดินลึกมาก ดินมีการระบายน้ าค่อนข้างเลว มีความอุดมสมบูรณ์
ตามธรรมชาติต่ า ชุดดินท่ีอยู่ในกลุ่มนี้ ได้แก่ ชุดดินบุณฑริก และชุดดินเขมราฐ 

กลุ่มชุดดินที ่18 เป็นกลุ่มชุดดินท่ีมีเนื้อดินบนเป็นดินร่วนปนทราย สีเทาปนน้ าตาลอ่อน  สี
น้ าตาลปนแดงอ่อน ดินล่างเป็นดินร่วนเหนียวปนทราย สีเทาปนน้ าตาล สีเทาปนชมพู พบจุดประสีน้ าตาลแก่ สี
แดงปนเหลืองปะปน เกิดจากพวกตะกอนล าน้ า พบบริเวณพื้นท่ีราบเรียบหรือค่อนข้างราบเรียบตามลานตะพัก
ล าน้ าระดับต่ า มีการระบายน้ าค่อนข้างเลว มีความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติค่อนข้างต่ า ชุดดินท่ีอยู่ในกลุ่มนี้ 
ได้แก่ ชุดดินชลบุรี ชุดดินโคกส าโรง และชุดดินเขาย้อย 

กลุ่มชุดดินที ่21 เป็นกลุ่มชุดดินท่ีมีเนื้อดินเป็นพวกดินร่วนปนทราย เป็นพวกดินเหนียวปนทราย 
มีสีน้ าตาลปนเทาหรือน้ าตาลอ่อน พบจุดประสีน้ าตาล หรือน้ าตาลปนเหลืองตลอดช้ันดิน ส่วนใหญ่จะมีแร่ไมก้า
ปะปนอยู่ด้วย เกิดจากพวกตะกอนล าน้ า พบบนส่วนต่ าของสันดินริมน้ า มีสภาพพื้นท่ีค่อนข้างราบเรี ยบ เป็น
ดินลึก มีการระบายน้ าดีปานกลางถึงค่อนข้างเลว มีความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติปานกลาง  

กลุ่มชุดดินที ่22 เป็นกลุ่มชุดดินท่ีมีเนื้อดินเป็นพวกดินร่วนปนทราย ดินทรายปนดินร่วน สีพื้น
เป็นสีเทาหรือน้ าตาลปนเทา มีจุดประสีน้ าตาลปนเหลือง หรือสีเหลืองปนน้ าตาลอ่อน และอาจพบศิลาแลงอ่อน
ในดินช้ันล่าง มีสภาพพื้นท่ีค่อนข้างราบเรียบ เป็นดินลึก มีการระบายน้ าค่อนข้างเลว ดินมีความอุดมสมบูรณ์
ตามธรรมชาติต่ า  
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กลุ่มชุดดินที ่24 เป็นกลุ่มชุดดินท่ีมีเนื้อดินเป็นพวกดินทราย มีสีน้ าตาลปนเทาหรือสีเทาปนชมพู 
พบจุดประสีน้ าตาล สีเหลืองหรือสีเทาในช้ันดินล่าง บางแห่งจะพบช้ันท่ีมีการสะสมอินทรีย์วัตถุ เป็นช้ันบาง ๆ 
มีสภาพพื้นท่ีค่อนข้างราบเรียบหรือราบเรียบ เป็นดินลึก มีการระบายน้ าค่อนข้างเลวถึงดีปานกลาง มีความอุดม
สมบูรณ์ตามธรรมชาติต่ ามาก ชุดดินท่ีอยู่ในกลุ่มนี้ ได้แก่ ชุดดินบ้านบึง  

กลุ่มชุดดินท่ี 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 ่29 เป็นกลุ่มชุดดินที่มีเนื้อดินเป็นพวกดินเหนียว ดินมีสีน้ าตาลเหลืองหรือสีแดง 
เกิดจากวัตถุต้นก าเนิดดินพวกตะกอนล าน้ า หรือเกิดจากการสลายตัวผุพังของดินหลายชนิด ท่ีมีเนื้อละเอียด 
พบบริเวณท่ีดอนท่ีเป็นลูกคล่ืนจนถึงเนินเขา เป็นดินลึก มีการระบายน้ าดี มีความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติ
ค่อนข้างต่ า ชุดดินท่ีอยู่ในกลุ่มนี้ ได้แก่ ชุดดินหนองมด  

กลุ่มชุดดินที ่31 เป็นกลุ่มชุดดินท่ีมีเนื้อดินเป็นพวกดินเหนียว ดินมีสีน้ าตาล สีเหลือง หรือสีแดง 
เกิดจากการสลายตัวผุพังของหินหลายชนิด พบบริเวณพื้นท่ีดินท่ีเป็นลูกคล่ืนลอนลาดถึงลอนชัน เป็นดินลึกมีการ
ระบายน้ า ดีปานกลางถึงดี ในฤดูฝนมีความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติปานกลาง ชุดดินที่อยู่ในกลุ่มนี้  ได้แก่ 
ชุดล าสนธิ 

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  

กลุ่มชุดดินที ่35 เป็นกลุ่มชุดดินท่ีมีเนื้อดินเป็นดินร่วนปนทราย ส่วนดินล่างเป็นดินร่วนเหนียว 
ปนทราย สีน้ าตาล สีเหลือง หรือสีแดง เกิดจากวัตถุต้นก าเนิดดินพวกตะกอนล าน้ า หรือเกิดจากการสลายตัวผุพัง
ของหินเนื้อหยาบ พบบริเวณพื้นท่ีดินท่ีมีลักษณะเป็นลูกคล่ืนจนถึงท่ีลาดเชิงเขา มีการระบายน้ าดี ชุดดินท่ีอยู่
ในกลุ่มนี้ ได้แก่ ชุดดินดอนไร่ 

กลุ่มชุดดินที ่36 เป็นกลุ่มชุดดินท่ีมีเนื้อดินบนเป็นดินร่วนปนทราย ส่วนดินล่างเป็นดินร่วนปน
ดินเหนียว หรือดินร่วนเหนียวปนทราย สีน้ าตาล หรือสีแดงปนเหลือง  ส่วนมากเกิดจากการสลายตัวผุพังของ
หินเนื้อหยาบ พบบริเวณพื้นท่ีดอนท่ีเป็นลูกคล่ืนลอนลาด กับลอนชันของลานตะพักล าน้ าระดับกลางถึงสูง
มีความอุดมสมบูรณ์ค่อนข้างต่ าถึงปานกลาง  

กลุ่มชุดดินที ่38 เป็นกลุ่มชุดดินท่ีมีเนื้อดินเป็นพวกดินร่วนหรือดินร่วนปนทรายละเอียด มีลักษณะ
การทับถมเป็นช้ันของตะกอนล าน้ าในแต่ละช่วงเวลา ดินมีสีน้ าตาล อาจพบจุดประสีน้ าตาลเข้มในดินช้ันล่าง
เกิดจากวัตถุต้นก าเนิดดินพวกตะกอนล าน้ า พบบริเวณสันดินริมน้ าท่ีมีสภาพพื้นท่ีค่อนข้างราบเรียบ มีการ
ระบายน้ าดีปานกลาง มีความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติปานกลาง ชุดดินท่ีอยู่ในกลุ่มนี้ ได้แก่ ชุดดินชุมพลบุรี 
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กลุ่มชุดดินที่ 40 เป็นกลุ่มชุดดินท่ีมีเนื้อดินเป็นดินทรายหรือดินทรายปนดินร่วน ดินช้ันถัดไปเป็น 
ดินร่วนเหนียวปนทราย ดินร่วน เป็นดินสีน้ าตาลเข้ม เกิดจากตะกอนล าน้ าหรือวัตถุน้ า พามาจากบริเวณท่ีสูง
ทับอยู่บนช้ันดินท่ีสลายตัวผุพังของหินพื้น หรือเกิดจากวัตถุต้นก าเนิดต่างชนิดต่างยุค พบบริเวณพื้นท่ีค่อนข้าง
ราบเรียบจนถึงลูกคล่ืนลอนลาดบนลานตะพักล าน้ าระดับกลาง มีการระบายน้ าดีปานกลางถึง ในฤดูแล้งมีความ
อุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติ 

กลุ่มชุดดินที ่41 เป็นกลุ่มชุดดินท่ีมีเนื้อดินเป็นดินทรายหรือดินทรายปนดินร่วน ดินช้ันถัดไปเป็น 
ดินร่วนเหนียวปนทราย ดินร่วน เป็นดินสีน้ าตาลเข้ม เกิดจากตะกอนล าน้ าหรือวัตถุน้ า พามาจากบริเวณท่ีสูง
ทับอยู่บนช้ันดินท่ีสลายตัวผุพังของหินพื้น หรือเกิดจากวัตถุต้นก าเนิดต่างชนิดต่างยุค พบบริเวณพื้นท่ีค่อนข้าง
ราบเรียบจนถึงลูกคล่ืนลอนลาดบนลานตะพักล าน้ าระดับกลาง มีการระบายน้ าดีปานกลางถึง ในฤดูแล้งมีความ
อุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติ  

กลุ่มชุดดินที ่44 เป็นกลุ่มชุดดินท่ีมีเนื้อดินเป็นพวกดินทราย สีเทาหรือสีน้ าตาลอ่อน เกิดจาก
วัตถุต้นก าเนิดดิน พวกตะกอนล าน้ า หรือเกิดจากการสลายตัวผุพังของหินเนื้อหยาบ พบบริเวณพื้นท่ีดินท่ีมี
ลักษณะเป็นลูกคล่ืนจนถึงเชิงเขา เป็นดินลึก มีการระบายน้ าดีมากเกินไป มีความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติต่ ามาก  

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

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

กลุ่มชุดดินที ่49 เป็นกลุ่มชุดดินท่ีมีเนื้อดินบนเป็นดินร่วนปนทราย ดินล่างเป็นดินเหนียวปน
ลูกรังหรือเศษหินทราย ดินมีสีน้ าตาลหรือสีเหลือง ใต้ลงไปเป็นดินเหนียวสีเทา มีจุดประสีน้ าตาล สีแดง  และ
ศิลาแลงอ่อนปะปนอยู่ด้วยเป็นจ านวนมาก อาจพบช้ันหินทรายหรือหินดินดานท่ีผุพังสลายตัวในช้ันถัดไป พบบริเวณ
พื้นท่ีดอน มีลักษณะเป็นลูกคล่ืน เป็นดินต้ืนถึงต้ืนมาก มีการระบายน้ าดี มีความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติต่ า 
ชุดดินท่ีอยู่ในกลุ่มนี้ ได้แก่ และชุดดินสระแก้ว 

กลุ่มชุดดินที่ 62 เป็นกลุ่มชุดดินท่ีมีเป็นกลุ่มชุดดินท่ีประกอบด้วยพื้นท่ีภูเขาและเทือกเขา ดินท่ี
พบในบริเวณดังกล่าว มีท้ังดินลึกและดินต้ืน ลักษณะของเนื้อดินและความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติแตกต่าง
กันไปแล้วแต่ชนิดของหินต้นก าเนิดในบริเวณนั้น มักมีเศษหินก้อนดิน หรือหินพื้นโผล่ กระจัดกระจายท่ัวไป 
ส่วนใหญ่ยังปกคลุมด้วยป่าไม้ประเภทต่าง ๆ เช่น ป่าเบญจพรรณ ป่าเต็งรังหรือป่าดงดิบช้ืน หลายแห่งมีการท า
ไร่เล่ือนลอย โดยปราศจากมาตรการในการอนุรักษ์ดินและน้ าซึ่งเป็นผลท าให้เกิดการชะล้างพังทลายของหน้าดิน
จนบางแห่งเหลือแต่หินพื้น โผล่ กลุ่มชุดดินนี้ไม่ควรน ามาใช้ประโยชน์ทางการเกษตร เนื่องจากมีปัญหาหลาย
ประการท่ีมีผลกระทบต่อระบบนิเวศ ควรสงวนไว้เป็นป่าตามธรรมชาติเพื่อรักษาแหล่งต้นน้ า ล าธาร กลุ่มชุดดิน
ชุดนี้ในแผนท่ีระดับจังหวัดเรียกว่า “ท่ีลาดชันเชิงซ้อน” 
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ชุดดินที่ส าคัญของจังหวัดปราจีนบุรี 
ชุดดินรังสิต (Rangsit Series: Rs) กลุ่มชุดดินที่ 11 
เกิดจากตะกอนภาคพื้นสมุทรผสมกับตะกอนล าน้ า  มีสภาพพื้นท่ี ราบเรียบการระบายน้ า 

ค่อนข้างเลว การไหลบ่าของน้ าบนผิวดินช้า  
ชุดดินกบินทร์บุรี (Kabin Buri series: Kb) กลุ่มชุดดินที่ 46 
ลักษณะของดินเป็นดินลึกปานกลางถึงลึก มีการระบายน้ าดี เนื้อดินเป็นดินร่วน มีความอุดม

สมบูรณ์ตามธรรมชาติปานกลาง เหมาะส าหรับปลูกพืชไร่ 
ที่ลาดชันเชิงซ้อน (Slope complex: SC) กลุ่มชุดดินที่ 62 
ลักษณะพื้นท่ีบริเวณนี้ยังไม่มีการศึกษาส ารวจ และจ าแนกดินเนื่องจากสภาพพื้นท่ีมีความลาดชันสูง 

ควรปล่อยไว้ให้เป็นป่าตามธรรมชาติเป็นท่ีอยู่อาศัยของสัตว์ป่า แหล่งต้นน้ าล าธาร ในกรณีท่ีจ าเป็นต้องน ามาใช้
ประโยชน์ทางการเกษตร จ าเป็นต้องมีการศึกษาดินก่อน เพื่อให้ทราบถึงความเหมาะสมของดินส าหรับการปลูกพืช 
โดยมีการใช้ประโยชน์ท่ีดินในเชิงอนุรักษ์หรือวนเกษตร ในบริเวณพื้นท่ีท่ีเป็นดินลึกและสามารถพัฒนาแหล่งน้ า 
มีระบบอนุรักษ์ดินและน้ า เช่น ปลูกพืชคลุมดิน ท าแนวรั้วหญ้าแฝก และขุดหลุมปลูกเฉพาะต้น โดยไม่มีการ
ท าลายไม้พื้นล่าง ส าหรับในพื้นท่ีท่ีไม่มีศักยภาพทางการเกษตร ควรรักษาไว้ให้เป็นสวนป่า สร้างสวนป่า หรือ 
ใช้ปลูกไม้ใช้สอยโตเร็ว 
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