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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 
จังหวัดระยอง 

 
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 และให้บริการของกรมพัฒนาที่ดิน โดยจ าแนกความลาดชัน
ของพื้นท่ี ตามหลักเกณฑ์การส ารวจออกแบบงานจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ า และการส ารวจและจัดท าแผนท่ีดิน 
พร้อมท้ังจัดท าข้อมูลเชิงพื้นท่ีและแผนท่ีแสดงความลาดชันของพื้นท่ี จังหวัดระยอง 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 าแนกความลาดชันของพื้นท่ี จังหวัดระยอง จากข้อมูลแบบจ าลอง
ระดับสูงเชิงเลข มาตราส่วน 1: 4,000 ด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ตามหลักเกณฑ์การจ าแนกความลาดชัน
ของพื้นท่ีเพื่อการพัฒนาท่ีดิน 

1.2.2 เพื่อจัดท าข้อมูลเชิงพื้นท่ีและแผนท่ีแสดงความลาดชันของพื้นท่ีจังหวัดระยอง ด้วยระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร์ พร้อมจัดท ารายงานโครงการจัดท าแผนท่ีแสดงความลาดชันของพื้นท่ีเพื่อการพัฒนาท่ีดิน 
จังหวัดระยอง 
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1.3 ประโยชน์ที่จะได้รับ  

กรมพัฒนาท่ีดินและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ท้ังภาครัฐ เอกชน และประชาชน มีข้อมูลเชิงพื้นท่ีและ
แผนท่ีแสดงความลาดชันของพื้นท่ีจังหวัดระยอง ในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ท่ีเป็นมาตรฐานเดียวกัน รวมท้ัง
รายงานโครงการจัดท าแผนท่ีแสดงความลาดชันของพื้นท่ีเพื่อการพัฒนาท่ีดิน จังหวัดระยอง ส าหรับน าไปใช้
ประโยชน์ในการด าเนินงานด้านการพัฒนาที่ดิน ตามแผนงานโครงการต่าง ๆ หรือใช้เป็นข้อมูลประกอบ 
การพิจารณาตัดสินใจ การวางแผนการด าเนินงาน ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
การพัฒนาพื้นท่ี การบริหารจัดการน้ า การป้องกันและบรรเทาภัยทางธรรมชาติ และการพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้อง เหมาะสม ตามหลักวิชาการ สอดคล้องกับ
สภาพความเป็นจริงของพื้นท่ี  

 
1.4 ข้อจ ากัดโครงการ 

1.4.1 วิเคราะห์และจ าแนกความลาดชันของพื้นท่ีจังหวัดระยอง จากข้อมูลแบบจ าลองระดับสูง
เชิงเลข มาตราส่วน 1: 4,000 ด้วยโปรแกรมสารสนเทศภูมิศาสตร์ ตามหลักเกณฑ์การจ าแนกความลาดชัน
ของพื้นท่ีเพื่อการพัฒนาท่ีดินและการอนุรักษ์ดินและน้ า ของกรมพัฒนาท่ีดิน  

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

1.4.3 ข้อมูลด้านสถิติของพื้นท่ีจังหวัดระยอง จ านวนเนื้อท่ีความลาดชันของพื้นท่ี การใช้ท่ีดิน 
ขอบเขตการปกครอง และข้อมูลเชิงพื้นท่ีอื่น ๆ เป็นข้อมูลท่ีได้จากการวิเคราะห์และค านวณจากข้อมูล
สารสนเทศภูมิศาสตร์ แผนท่ีและ/หรือข้อมูลทางแผนท่ีท่ีเกี่ยวข้อง ด้วยโปรแกรมสารสนเทศภูมิศาสตร์  

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

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

1.4.6 ความถูกต้องเชิงพื้นท่ีของแผนท่ีและช้ันข้อมูลความลาดชันของพื้นท่ีจังหวัดระยอง อ้างอิง
ตามมาตรฐานแผนท่ีของข้อมูลแบบจ าลองระดับสูงเชิงเลข มาตราส่วน 1: 4,000 ซึ่งเป็นฐานข้อมูลหลัก 
ในการวิเคราะห์และจ าแนกความลาดชันของพื้นท่ี ภายใต้โครงการจัดท าแผนที่แสดงความลาดชันของพื้นท่ี
เพื่อการพัฒนาท่ีดิน 

 
 



3 
 
1.5 สถานที่ด าเนินงาน 

1.5.1 กลุ่มจัดการและบริการแผนท่ีและข้อมูลทางแผนท่ี ส านักเทคโนโลยีการส ารวจและท าแผน
ท่ี ใช้เป็นสถานท่ีส าหรับ การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์และจ าแนกข้อมูล การค านวณข้อมูล การท าแผน
ท่ีและการจัดท าข้อมูลความลาดชันของพื้นท่ีในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์และรายงานผลการด าเนินงาน 

1.5.2 จังหวัดระยอง 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 โปรแกรมระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ และโปรแกรมประมวลผลภาพ 
 

1.8 ขั้นตอนการด าเนินงาน 
1.8.1 ศึกษาและรวบรวมแผนท่ี ข้อมูลทางแผนท่ีและข้อมูลพื้นฐานของจังหวัดระยอง ดังนี้  

1) ข้อมูลพื้นฐานของจังหวัดระยอง ส าหรับใช้เป็นข้อมูลประกอบการจัดท ารายงานโครงการ
จัดท าแผนท่ีแสดงความลาดชันของพื้นท่ีเพื่อการพัฒนาท่ีดินจังหวัดระยอง ได้แก่ 

1.1) ข้อมูลและแผนท่ีธรณีวิทยาจังหวัดระยอง มาตราส่วน 1: 250,000 จัดท าเมื่อ  
ปี พ.ศ.2551 โดยกรมทรัพยากรธรณี 

1.2) ข้อมูลสภาพภูมิอากาศจังหวัดระยองจากศูนย์ภูมิอากาศ ส านักพัฒนา
อุตุนิยมวิทยา กรมอุตุนิยมวิทยา  

1.3) ข้อมูลสภาพเศรษฐกิจและสังคม จากส านักงานคลังจังหวัดระยองและส านักงาน
สถิติแห่งชาติ 

1.4) ข้อมูลทรัพยากรธรรมชาติของจังหวัดระยอง ได้แก่ ข้อมูลทรัพยากรดิน ข้อมูล
ทรัพยากรน้ า และข้อมูลทรัพยากรป่าไม้ จากหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

2) แผนท่ีและข้อมูลภูมิสารสนเทศของจังหวัดระยอง ส าหรับใช้ในการวิเคราะห์ความลาดชัน
และจัดท าแผนท่ีแสดงความลาดชันของพื้นท่ีจังหวัดระยอง ได้แก่ 

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

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

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

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

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

1.8.2 น าเข้าข้อมูลและจัดการข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ท่ีน ามาใช้ในการวิเคราะห์และจ าแนก
ความลาดชัน พร้อมท้ังจัดท าแผนท่ีแสดงความลาดชันของพื้นท่ีจังหวัดระยอง 

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 1,400 ระวาง 

1.8.3 วิเคราะห์และจ าแนกความลาดชันของพื้นท่ีจังหวัดระยอง 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
ความลาดชันของพื้นท่ีจังหวัดระยอง โดยวิธีการซ้อนทับข้อมูลเชิงพื้นท่ี ด้วยโปรแกรมสารสนเทศภูมิศาสตร์  

1.8.6 ส ารวจและเก็บรวบรวมข้อมูลพื้นท่ีท่ีมีการเปล่ียนแปลงความลาดชันของพื้นท่ีไปจากเดิม 
1.8.7 จัดท าและปรับปรุงข้อมูลความลาดชันของพื้นท่ีให้สอดคล้องกับสภาพพื้นท่ีในปัจจุบัน 
1.8.8 จัดท าแผนท่ีและรายงาน โครงการจัดท าแผนท่ีแสดงความลาดชันของพื้นท่ีเพื่อการพัฒนาท่ีดิน

จังหวัดระยอง 
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1.9 หน่วยงานที่จัดท าข้อมูล 

กลุ่มจัดการและบริการแผนท่ีและข้อมูลทางแผนท่ี 
ส านักเทคโนโลยีการส ารวจและท าแผนท่ี  
กรมพัฒนาท่ีดิน 

 



 

บทท่ี 2 
 

ข้อมูลพ้ืนฐานจังหวัดระยอง 
 
2.1 ประวัติความเป็นมา  

จังหวัดระยอง มีประวัติด้ังเดิมเป็นเพียงข้อสันนิษฐานจากสภาพแวดล้อมและหลักฐานทาง
ประวัติศาสตร์โบราณคดี ท าให้เช่ือได้ว่าเมืองระยองน่าจะต้ังขึ้นมาในพุทธศตวรรษท่ี 16 อันเป็นสมัยท่ีขอม
ก าลังเรืองอ านาจในดินแดนสุวรรณภูมิ และมีชนเผ่าชองเป็นชาวพื้นเมืองด้ังเดิม ท่ีต้ังของเมืองระยองมีหลักฐาน
ร่องรอยอยู่สองแห่งคือ 1) ในเขตต าบลบ้านเก่า อ าเภอบ้านค่าย และ 2) บ้านใน ซึ่งติดต่อกับบริเวณสะหมู่ของ
บ้านดอน ต าบลหนองบัว (ปัจจุบันเป็นต าบลเชิงเทิน) อ าเภอเมือง จากหลักฐานทางประวัติศาสตร์เมืองระยอง
เริ่มมีช่ือปรากฎในอัยการต าแหน่งนายทหารหัวเมือง เมื่อ ปี พ.ศ.1998 ในรัชสมัยพระบรมไตรโลกนาถ ระบุ
เมืองระยองเป็นหัวเมืองช้ันตรี มีเจ้าเมืองต าแหน่งออกพระราชภักดีสงคราม และเริ่มปรากฏช่ือในพงศาวดาร 
เมื่อ ปี พ.ศ.2113 ในรัชสมัยของสมเด็จพระมหาธรรมราชาแห่งกรุงศรีอยุธยา ภายหลังเมืองระยองได้ย้ายจาก
ต าบลบ้านเก่ามาต้ังอยู่ท่ีต าบลท่าประดู่ อ าเภอเมือง ในช่วงสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นมีฐานะเป็นหัวเมืองช้ันจัตวา 
เป็นหัวเมืองช้ันนอก ข้ึนสังกัดกับกรมท่า ต่อมาใน ปี พ.ศ.2449 เปล่ียนระบบการปกครองเป็นระบบเทศาภิบาล 
เมืองระยองขึ้นกับมณฑลจันทบุรี ต่อมาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ปี พ.ศ.2459      
ได้เปล่ียนช่ือเมืองระยองมาเป็นจังหวัดระยอง และขึ้นต่อมณฑลจันทบุรี ต่อมาใน ปี พ.ศ.2474 ยุบมณฑล
จันทบุรี จังหวัดระยองย้ายไปขึ้นกับมณฑลปราจีนบุรี ต่อมาใน ปี พ.ศ.2476 ยกเลิกการปกครองระบบ
เทศาภิบาล มณฑลต่าง ๆ ถูกยุบและให้ถือจังหวัดเป็นเขตการปกครองใหญ่ในส่วนภูมิภาค จังหวัดระยองจึงขึ้น
ต่อกระทรวงมหาดไทย ต่อมาใน ปี พ.ศ.2484 มีการจัดต้ังภาคขึ้นมาควบคุมดูแลรูปแบบเดียวกับมณฑล 
จังหวัดระยองขึ้นอยู่กับภาค 2 ในจ านวน 5 ภาค ท่ีท าการภาคต้ังอยู่ท่ีจังหวัดปราจีนบุรี ต่อมาได้ย้ายมาอยู่กับ
ภาค 1 เมื่อปี พ.ศ.2486 ต่อมาใน ปี พ.ศ.2500 ยกเลิกการปกครองระบบแบ่งเขตการปกครองเป็นภาค   
คงให้จังหวัดเป็นหน่วยราชการส่วนภูมิภาคท่ีใหญ่ท่ีสุดจนถึงปัจจุบัน  

ค าขวัญประจ าจังหวัด คือ “ผลไม้รสล้ า อุตสาหกรรมก้าวหน้า น้ าปลารสเด็ด เกาะเสม็ดสวยหรู สุนทรภู่
กวีเอก” 
 
2.2 ลกัษณะทางภูมิศาสตร์  

2.2.1 ท่ีต้ังและอาณาเขต จังหวัดระยองมีต าแหน่งทางภูมิศาสตร์ในเขตภาคตะวันออกของ
ประเทศไทย ตามการแบ่งภูมิภาคประเทศไทยโดยใช้เกณฑ์ด้านภูมิศาสตร์ ของราชบัณฑิตยสถาน ซึ่งจากการ
ค านวณเนื้อท่ีด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ พบว่าจังหวัดระยอง มีเนื้อท่ี 3,671.48 ตารางกิโลเมตร หรือ 
2,294,675 ไร่ ต้ังอยู่ระหว่าง พิกัดเหนือ 1,383,450 เมตร ถึง 1,456,730 เมตร หรือ ละติจูด 12 องศา 30 
ลิปดา 12 พิลิปดา ถึง 13 องศา 09 ลิปดา 48 พิลิปดา และ พิกัดตะวันออก 715,500 เมตร ถึง 807,270 เมตร 
หรือ ลองจิจูด 100 องศา 59 ลิปดา 04 พิลิปดา ถึง 101 องศา 49 ลิปดา 50 พิลิปดา โดยมีอาณาเขตติดต่อ
กับจังหวัดใกล้เคียง ดังนี้ 
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ทิศเหนือ ติดต่อกับ อ าเภอศรีราชา อ าเภอหนองใหญ่ 
และอ าเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี 

ทิศใต้ ติดต่อกับ อ่าวไทย 
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ อ าเภอแก่งหางแมว และอ าเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี 
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ อ าเภอบางละมุง และอ าเภอสัตหีบ  

จังหวัดชลบุรี 
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2.2.2 สภาพภูมิประเทศ จังหวัดระยองพื้นท่ีส่วนใหญ่เป็นท่ีราบสลับลูกคล่ืนลอนลาด พบมาก
บริเวณพื้นท่ีตอนเหนือถึงพื้นท่ีตอนใต้ของจังหวัด ส่วนท่ีราบชายฝ่ังทะเลพบบริเวณพื้นท่ีทางตอนใต้ด้านทิศ
ตะวันออกถึงพื้นท่ีด้านทิศตะวันตกของจังหวัด และพื้นท่ีภูเขาพบบริเวณพื้นท่ีด้านทิศตะวันออกและพื้นท่ี
ตอนกลางของจังหวัด  โดยท่ัวไปแบ่งสภาพภูมิประเทศออกเป็น 3 ลักษณะ คือ 1) ท่ีราบสลับลูกคล่ืนลอนลาด 
พบมากในพื้นท่ีตอนเหนือถึงตอนใต้ของจังหวัด 2) ท่ีราบชายฝ่ังทะเล เป็นท่ีราบแคบ ๆ ชายฝ่ังทะเล มีภูเขาลูก
เล็ก ๆ พบบริเวณพื้นท่ีตอนใต้ด้านทิศตะวันออกถึงด้านทิศตะวันตกของจังหวัด และ 3) พื้นท่ีภูเขา ซึ่งมีทิวเขา 
2 แนว คือ ทิวเขาชะเมาทางด้านทิศตะวันออก และทิวเขาท่ีอยู่ตอนกลางของตัวจังหวัด ทอดตัวเป็นแนวยาว  
 

 
 
ภาพประกอบท่ี 2-2 สภาพภูมิประเทศจังหวัดระยอง 
 

2.2.3 ลักษณะทางธรณีวิทยา จากการศึกษาข้อมูลลักษณะทางธรณีวิทยาของจังหวัดระยอง     
ซึ่งกรมทรัพยากรธรณีจัดท าไว้เมื่อ ปี พ.ศ.2551 พบว่าลักษณะของแผ่นดินและพื้นท่ีซึ่งมีหลักฐานทาง
ธรณีวิทยาช้ีให้เห็นว่าผ่านกระบวนการเปล่ียนแปลง (Geological process) มายาวนานกว่า 360 ล้านปี     
จนปรากฏเป็นรูปลักษณ์สัณฐานดังท่ีเห็นในปัจจุบัน ได้แก่ พื้นท่ีภูเขา พื้นท่ีลอนคล่ืน ท่ีราบลุ่ม พื้นท่ีชายฝ่ัง
ทะเล และพื้นท่ีเกาะต่าง ๆ ซึ่งรองรับด้วยหินแข็งอายุต้ังแต่ 360 ล้านปีจนถึงตะกอนปัจจุบัน มีท้ังหินตะกอน 
หินแปร หินอัคนีและตะกอนร่วน สภาพธรณีวิทยาของภูมิประเทศแต่ละแบบมีความแตกต่างกันอย่างชัดเจน 
โดยพื้นท่ีภูเขามีหินแข็งท่ีปรากฏให้เห็นท้ังชนิดหินแปร หินตะกอน และหินอัคนี  ซึ่งมีอายุแตกต่างกันต้ังแต่   
ยุคคาร์บอนิเฟอรัส(อายุประมาณ 360-286 ล้านปี) จนถึงยุคเทอร์เชียรี (อายุประมาณ 66.4 ล้านปี) พื้นท่ีลอนคล่ืน 
ตะพักล าน้ าและพื้นท่ีราบลุ่ม เกิดจากการสะสมตัวของตะกอนร่วนยุคควอเทอร์นารีจนถึงปัจจุบัน ส่วนพื้นท่ีเกาะ
ส่วนใหญ่เป็นหินแปรยุคคาร์บอนิเฟอรัส บริเวณชายฝ่ังอ่าวไทยเป็นการสะสมตัวของตะกอนชายหาดโดยน้ าทะเล 
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ภาพประกอบท่ี 2-3  แผนท่ีธรณีวิทยาจังหวัดระยอง (กรมทรัพยากรธรณี, 2551) 

 
2.2.4 สภาพภูมิอากาศ จากข้อมูลสภาพอากาศจังหวัดระยอง ของศูนย์ภูมิอากาศ ส านักพัฒนา

อุตุนิยมวิทยา กรมอุตุนิยมวิทยา ซึ่งได้รวบรวมสถิติข้อมูลภูมิอากาศต้ังแต่ ปี พ.ศ.2494-2559 และจัดท าไว้เมื่อ 
เดือนมิถุนายน 2560 พบว่า สภาพอากาศของจังหวัดระยองขึ้นอยู่กับอิทธิพลของลมมรสุม  2 ชนิด คือ 
1) ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือท่ีพัดปกคลุมต้ังแต่ประมาณกลางเดือนตุลาคมถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์ และ 
2) ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ท่ีพัดปกคลุมในช่วงฤดูฝน ประมาณกลางเดือนพฤษภาคมถึงประมาณกลางเดือน
ตุลาคม ซึ่งพัดจากทิศตะวันตกเฉียงใต้เป็นส่วนใหญ่และเป็นลมท่ีพัดผ่านทะเลน าความช้ืนและไอน้ าเข้าสู่จังหวัด 
ท าให้อากาศชุ่มช้ืนและมีฝนตกโดยท่ัวไป ดังนี้ 

1) ฤดูกาล โดยพิจารณาตามลักษณะลมฟ้าอากาศของประเทศไทย จังหวัดระยองแบ่งฤดูกาล
ออกเป็น 3 ฤดู ดังนี้  

1.1) ฤดูร้อน เริ่มต้ังแต่ประมาณกลางเดือนกุมภาพันธ์และส้ินสุดประมาณกลางเดือน
พฤษภาคม ระยะนี้มีลมตะวันออกเฉียงใต้และลมเฉ่ือยจากทะเลในตอนบ่ายพัดมาร่วมกับลมตะวันออกเฉียงใต้ 
จึงท าให้ลมมีก าลังแรงมากยิ่งขึ้น ดังนั้นฝ่ังทะเลระยองในระยะเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนเมษายนจึงมีคล่ืนลม
ค่อนข้างแรงในตอนบ่ายและเย็น ท าให้อุณหภูมิไม่สูง อากาศจึงไม่ร้อนมาก 

1.2) ฤดูฝน เริ่มต้ังแต่กลางเดือนพฤษภาคมถึงกลางเดือนตุลาคม เป็นช่วงลมมรสุม
ตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมประเทศไทย ซึ่งจะน าความช้ืนจากทะเลอันดามันพัดผ่านอ่าวไทยเข้าสู่ภาค
ตะวันออก ท าให้อากาศจะชุ่มช้ืนและมีฝนตกชุกท่ัวไป 
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1.3) ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่กลางเดือนตุลาคมถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์ ซึ่งเป็นช่วงฤดู
ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ และบริเวณความกดอากาศสูงจากประเทศจีนท่ีมีคุณสมบัติเย็นและแห้งแผ่ลงมา 
ปกคลุมประเทศไทยในช่วงนี้ อุณหภูมิจังหวัดระยองไม่ลดต่ ามากเหมือนภาคอื่นๆ เพราะเขตนี้อยู่ปลายลม
มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ ความหนาวเย็นจึงไม่ลดลงมาก นอกจากนี้ก็ยังมีชายฝ่ังทะเลจึงท าให้จังหวัดระยอง 
ไม่หนาวเย็น 

2) อุณหภูมิ เนื่องจากจังหวัดระยองเป็นจังหวัดหนึ่งในภาคตะวันออกท่ีได้รับอิทธิพลจาก
ลมทะเลอยู่เสมอ จึงท าให้อากาศไม่ร้อนอบอ้าวมากนักในฤดูร้อน และฤดูหนาวอากาศไม่หนาวจัด โดยอุณหภูมิ
เฉล่ียตลอดท้ังปี 28.3 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุดเฉล่ีย 32.6 องศาเซลเซียส และอุณหภูมิต่ าสุดเฉล่ีย 25.0 
องศาเซลเซียส โดยอุณหภูมิต่ าที่สุดที่เคยตรวจวัดได้ 12.5 องศาเซลเซียส ที่สถานีอากาศเกษตรห้วยโป้ง 
ส่วนอุณหภูมิสูงท่ีสุดวัดได้ 40.0 องศาเซลเซียส 

3) ปริมาณฝน จากข้อมูลปริมาณฝนเฉล่ียของสถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดระยอง ระหว่าง 
ปี พ.ศ.2550-2558 พบว่าปริมาณฝนเฉล่ีย รอบ 9 ปี ประมาณ 1,465 มิลลิเมตร เป็นฝนจากอิทธิพลของลม
มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ และร่องความกดอากาศต่ าที่ผ่านประเทศไทยตอนบนเกือบตลอดช่วงฤดูฝน  โดยมี
จ านวนวันฝนตกเฉล่ียประมาณ 122 วัน/ปี นอกจากนี้ บางปีอาจมีพายุดีเปรสช่ันเคล่ือนผ่านเข้ามาท าให้ มีฝน
ตกเพิ่มขึ้น  

 
2.3 สภาพเศรษฐกิจและสังคม  

2.3.1 การปกครอง จังหวัดระยองแบ่งหน่วยการปกครองออกแบ่งเป็น 8 อ าเภอ 54 ต าบล 439 
หมู่บ้าน ประกอบด้วย หน่วยราชการส่วนภูมิภาค ซึ่งเป็นส่วนราชการประจ าจังหวัด มีส านักงานเป็นหน่วยงาน
กลางในการบริหารราชการและศูนย์ประสานงานกับส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน และหน่วยงาน
ราชการส่วนท้องถิ่น ได้แก่ องค์การบริหารส่วนจังหวัด 1 แห่ง เทศบาลนคร 2 แห่ง เทศบาลเมือง 2 แห่ง 
เทศบาลต าบล 27 แห่ง และองค์การบริหารส่วนต าบล 37 แห่ง  

2.3.2 ประชากรและอาชีพ จากข้อมูลสถิติของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ณ วันท่ี 31 
ธันวาคม พ.ศ.2560 พบว่า จังหวัดระยอง มีจ านวนประชากรท้ังส้ิน 711,236 คน โดยเป็นประชากรชาย 
349,775 คน หรือคิดเป็นรอ้ยละ 49.18 ของจ านวนประชากรท้ังหมด ประชากรหญิง 361,461 คน หรือคิดเป็น
ร้อยละ 50.82 ของจ านวนประชากรท้ังหมด ประชากรส่วนหนึ่งเข้ามาในแรงงานภาคอุตสาหกรรมและ
การบริการ ซึ่งมีแนวโน้มท่ีจะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วตามการเติบโตของภาคอุตสาหกรรม หรือท่ีเรียกว่าประชากรแฝง 
และผู้คนในพื้นถิ่นดั้งเดิมของจังหวัดส่วนใหญ่มีอาชีพท าประมงทะเล เกษตรกรรม และอุตสาหกรรม 

2.3.3 สภาพท่ัวไปด้านเศรษฐกิจ จากข้อมูลของส านักงานคลังจังหวัดระยอง พบว่าผลิตภัณฑ์  
มวลรวม (Gross Provincial Product: GPP) เมื่อปี พ.ศ.2559 มีมูลค่าการผลิต 897,117 ล้านบาท โดยรายได้
หลักมาจากนอกภาคเกษตรซึ่งมีมูลค่า 876,880 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ ของ 97.74 GPP และผลิตภัณฑ์
มวลรวมของจังหวัดท่ีมาจากภาคการเกษตรมีมูลค่าการผลิต 20,236 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 2.26 ของ GPP 
รายได้เฉล่ียของครัวเรือน 1,009,496 บาท/คน/ปี 
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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 โดยจังหวัดระยอง จ าแนกดินได้ 29 กลุ่มชุดดิน 
ดังภาคผนวกท่ี 2 ซึ่งต่อมากองส ารวจดินและวิจัยทรัพยากรดินได้ท าการส ารวจ จ าแนกดิน และจัดท าแผนท่ี
ทรัพยากรดิน มาตราส่วน 1:25,000 โดยมีหน่วยแผนท่ีอยู่ในระดับชุดดิน ซึ่งจากการศึกษาแผนท่ีชุดดินและ
รายงานการส ารวจทรัพยากรดินจังหวัดระยองข้อมูลระดับชุดดิน พบว่า จังหวัดระยอง จ าแนกดินได้ 52 ชุดดิน 
ได้แก่ ชุดดินบ้านไร่ ชุดดินบ้านบึง ชุดดินบ้านฉาง ชุดดินบ้านทอน ชุดดินบ้านค่าย ชุดดินบางละมุง ชุดดินฉลอง 
ชุดดินชุมพร ชุดดินไชยยา ชุดดินดอนไร่ ชุดดินฝ่ังแดง ชุดดินหัวหิน ชุดดินห้วยยอด ชุดดินหุบกะพง ชุดดินคลอง
ซาก ชุดดินคอหงส์ ชุดดินควนกาหลง ชุดดินแกลง ชุดดินคลองท่อม ชุดดินคลองนกกระทุง ชุดดินโคกเคียน  
ชุดดินโคกกลอย ชุดดินล าภูรา ชุดดินลานสัก ชุดดินมาบบอน ชุดดินมวกเหล็ก ชุดดินนูโน๊ะ ชุดดินนาทวี ชุดดิน
หนองคล้า ชุดดินนาทอน ชุดดินภูสะนา ชุดดินพะโต๊ะ ชุดดินพัทยา ชุดดินระนอง ชุดดินรือเสาะ ชุดดินระยอง 
ชุดดินสัตหีบ ชุดดินสวี ชุดดินตากใบ ชุดดินทับเสลา ชุดดินท่าจีน ชุดดินตราด ชุดดินท่าแซะ ชุดดินทุ่งหว้า      
ชุดดินท้ายเหมือง ชุดดินตะกั่วทุ่ง ชุดดินท่าล่ี ชุดดินท่ายาง ชุดดินวัลเปรียง ชุดดินวังสะพุง หน่วยดินเชิงซ้อนของ
ตะกอนน้ าพา และท่ีลาดชันเชิงซ้อน 

 

 
 
ภาพประกอบท่ี 2-4 แผนท่ีชุดดินจังหวัดระยอง (กองส ารวจดินและวิจัยทรัพยากรดิน,2559) 
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2.4.2 ทรัพยากรน้ า จังหวัดระยองมีแหล่งน้ าธรรมชาติท่ีส าคัญ ดังนี้  
1) แม่น้ าระยอง มีต้นก าเนิดจากทางด้านทิศตะวันตกของภูเขาเรือแตก ซึ่งอยู่ในเทือกเขา

จันทบุรี ในเขตอ าเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี ไหลลงทางใต้เข้าเขตจังหวัดระยอง ในเขตอ าเภอปลวกแดง อ าเภอ
บ้านค่าย แล้วไหลไปออกทะเลอ่าวไทยบริเวณแหลมเจริญ ต าบลปากน้ า อ าเภอเมือง  

2) แม่น้ าประแสร์ มีต้นก าเนิดจากภูเขาใหญ่กับภูเขาอ่าวกระเด็น ในเขตอ าเภอพนัสนิคม 
จังหวัดชลบุรี แล้วไหลไปทางใต้ เข้าเขตจังหวัดระยอง ผ่านพื้นท่ีตอนกลางของอ าเภอแกลง ไปลงสู่อ่าวไทยท่ี
ต าบลปากน้ าประแสร์ อ าเภอแกลง 

3) คลองทับมา ต้นน้ าเกิดจากเทือกเขาต่างๆ เช่น เขาจอมแห เขาเกตุ เขากระบอก ไหลมา
ตามห้วยและคลองต่างๆ เช่น คลองซากใหญ่ คลองหนองคล้าและคลองช้างตาย ไหลมารวมกันเป็นคลองทับมา 
แล้วไหลลงสู่แม่น้ าระยองท่ีบ้านเกาะกลอย อ าเภอเมือง  

4) คลองดอกกราย ต้นน้ าเกิดจากเขาซากกล้วย ในเขตอ าเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 
ไหลมารวมกับคลองหนองปลาไหล แล้วไปบรรจบกับคลองใหญ่ เป็นคลองดอกกราย  

5) คลองหนองปลาไหล ต้นน้ าเกิดจากเทือกเขาน้ าโจน เขาชมพูและเขตเรือนตกในเขต
จังหวัดชลบุรี แล้วไหลมาตามล าห้วย และคลองต่าง ๆ เช่น คลองระเริง คลองกร่ า คลองปลวกแดง แล้วไหลมา
รวมกันเป็นคลองหนองปลาไหล แล้วไหลไปบรรจบแม่น้ าระยองท่ีบ้านหัวทุ่ง ต าบลหนองบัว อ าเภอบ้านค่าย  

6) คลองโพ้ล ต้นน้ าเกิดจากเขาชมูน เขาชะเอมและเขาปลายคลองโพ้ล แล้วไหลมา
รวมกันเป็นคลองโพ้ล ไหลไปบรรจบแม่น้ าประแสร์ที่บ้านท่ากระชาย อ าเภอแกลง  

7) คลองละโอก ต้นน้ าเกิดจากเทือกเขาชะเมา ไหลมาตามคลองต่างๆ เช่น คลองเขาอุท 
คลองสะท้อน คลองน้ าเป็น ไหลมารวมกันเป็นคลองละโอก แล้วไหลไปบรรจบคลองโพ้ล ท่ีบ้านเนินสุขส ารอง 
อ าเภอแกลง  

2.4.3 ทรัพยากรป่าไม้ จากกการศึกษาข้อมูลสภาพพื้นท่ีป่าของประเทศไทย ปี พ.ศ.2559-2560 
ของส านักจัดการท่ีดินป่าไม้ กรมป่าไม้ พบว่า จังหวัดระยอง มีพื้นท่ีป่าไม้ 182,892.55 ไร่ หรือร้อยละ 7.98 
ของพื้นท่ีจังหวัด โดยพื้นท่ีป่าส่วนใหญ่ของจังหวัดเป็นป่าดิบแล้ง นอกจากนี้ยังมีป่าชายเลน ป่าเบญจพรรณ 
และป่าละเมาะโดยแบ่งเขตพื้นท่ีประกาศทางราชการก าหนดขึ้นเพื่อวัตถุ ประสงค์ ตามกฎหมายและมติ
คณะรัฐมนตรี ได้แก่ อุทยานแห่งชาติ มีจ านวน 2 แห่ง ป่าสงวนแห่งชาติ มีจ านวน 8 แห่ง เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า 
จ านวน 1 แห่ง และสวนรุกชาติ 2 แห่ง 
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2.5 สภาพการใช้ที่ดิน 
จากการศึกษาข้อมูลแผนท่ีสภาพการใช้ท่ีดินจังหวัดระยอง มาตราส่วน 1: 25,000 และ         

การค านวณเนื้อท่ีด้วยโปรแกรมสารสนเทศภูมิศาสตร์ จากช้ันข้อมูลการใช้ท่ีดินปี พ.ศ.2559 ซึ่งส ารวจและ
จัดท าโดยกองนโยบายและแผนการใช้ท่ีดิน กรมพัฒนาท่ีดิน โดยอ้างอิงขอบเขตจังหวัดระยองจากช้ันข้อมูล
ขอบเขตการปกครองของกรมการปกครองปี พ.ศ.2556 พบว่าจังหวัดระยอง มีการใช้ท่ีดิน 5 ประเภท โดยมี
การใช้ท่ีดินประเภทพื้นท่ีเกษตรกรรม มากท่ีสุด มีเนื้อท่ี 1,612,219 ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 70.26 ของพื้นท่ี
จังหวัด รองลงมาเป็นพื้นท่ีชุมชนและส่ิงปลูกสร้าง มีเนื้อท่ี 305,263 ไร่ หรือ คิดเป็นร้อยละ 13.30 ของพื้นท่ี
จังหวัด พื้นท่ีป่าไม้ มีเนื้อท่ี 181,575 ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 7.91 ของพื้นท่ีจังหวัด พื้นท่ีแหล่งน้ า มีเนื้อท่ี 
109,843 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 4.79 ของพื้นท่ีจังหวัด และพื้นท่ีเบ็ดเตล็ด มีเนื้อที่ 85,775 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 3.74 
ของพื้นท่ีจังหวัดตามล าดับ ดังตารางท่ี 2-1  
 
ตารางท่ี 2-1  ประเภทการใช้ท่ีดิน (Land Use Classification) จังหวัดระยอง ปี พ.ศ.2559 

 

สัญลักษณ์ ประเภทการใช้ที่ดิน 
เนื้อที ่

ตารางกิโลเมตร ไร่ ร้อยละ 

U พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง 488.42 305,263 13.30 

A พื้นที่เกษตรกรรม 2,579.55 1,612,219 70.26 

A1 นาข้าว 99.94 62,463 2.72 

A2 พืชไร ่ 299.67 187,294 8.16 

A3 ไม้ยืนต้น 1,788.86 1,118,037 48.74 

A4 ไม้ผล 316.97 198,106 8.63 

A5 พืชสวน 1.24 775 0.03 

A7 ทุ่งหญ้าเล้ียงสัตว์และโรงเรือนเล้ียงสัตว์ 3.38 2,113 0.09 

A8 พืชน้ า 0.45 281 0.01 

A9 สถานท่ีเพาะเล้ียงสัตว์น้ า 69.04 43,150 1.88 

F พื้นที่ป่าไม้ 290.52 181,575 7.91 

W พื้นที่แหล่งน้้า 175.75 109,843 4.79 

M พื้นที่เบ็ดเตล็ด 137.24 85,775 3.74 

เนื้อที่รวม 3,671.48 2,294,675 100.00 
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ภาพประกอบท่ี 2-5  แผนท่ีสภาพการใช้ท่ีดินจังหวัดระยอง (กรมพฒันาท่ีดิน,2559) 

 
2.5.1 พื้นท่ีชุมชนและส่ิงปลูกสร้าง มีเนื้อท่ี 488.42 ตารางกิโลเมตร หรือ 305,263 ไร่ คิดเป็น

ร้อยละ 13.30 ของพื้นท่ีจังหวัด ประกอบด้วย ตัวเมืองและย่านการค้า หมู่บ้าน สถานท่ีราชการและสถาบัน
ต่างๆ สนามบิน สถานีขนส่ง โรงงานอุตสาหกรรม ลานตากและแหล่งรับซื้อทางการเกษตร สถานท่ีพักผ่อน
หย่อนใจ รีสอร์ท โรงแรม สถานีบริการน้ ามัน และสนามกอล์ฟ  
 

 
ภาพประกอบท่ี 2-6  พื้นท่ีชุมชน ต าบลท่าประดู่ อ าเภอเมือง จังหวัดระยอง 
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2.5.2 พื้นท่ีเกษตรกรรม มีเนื้อที่ 2,579.55 ตารางกิโลเมตร หรือ 1,612,219 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 
70.26 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 ทุ่งหญ้าเล้ียงสัตว์และโรงเรือน
เล้ียงสัตว์ เช่น โค กระบือ ม้า สุกร และสถานท่ีเพาะเล้ียงสัตว์น้ า  
 

 
ภาพประกอบท่ี 2-7  พื้นท่ีปลูกสัปปะรด ต าบลมะขามคู่ อ าเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง 
 

2.5.3 พื้นท่ีป่าไม้ มีเนื้อท่ี 290.52 ตารางกิโลเมตร หรือ 181,575 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 7.91 ของ
พื้นท่ีจังหวัด ประกอบด้วย ป่าไม่ผลัดใบรอสภาพฟื้นฟู ป่าไม่ผลัดใบสมบูรณ์ ป่าผลัดใบรอสภาพฟื้นฟู ป่าผลัด
ใบสมบูรณ์ และป่าปลูกสมบูรณ์  
 

 
ภาพประกอบท่ี 2-8  พื้นท่ีป่าไม้ ต าบลเขาน้อย อ าเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง 
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2.5.4 พื้นท่ีแหล่งน้ า มีเนื้อท่ี 175.75 ตารางกิโลเมตร หรือ 109,843 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 4.79 
ของพื้นท่ีจังหวัด ประกอบด้วย แม่น้ า ล าคลอง หนอง บึง ทะเลสาบ อ่างเก็บน้ า บ่อน้ าในไร่นา และคลอง
ชลประทาน  

 

 
ภาพประกอบท่ี 2-9  พื้นท่ีแหล่งน้ า ต าบลชุมแสง อ าเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง 

 
2.5.5 พื้นท่ีเบ็ดเตล็ด มีเนื้อท่ี 137.24 ตารางกิโลเมตร หรือ 85,775 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 3.74 

ของพื้นท่ีจังหวัด ประกอบด้วย ทุ่งหญ้าธรรมชาติ ทุ่งหญ้าสลับไม้พุ่ม/ไม้ละเมาะ ไผ่ป่า ไผ่หนาม พื้นท่ีลุ่ม 
เหมืองเก่า บ่อขุดเก่า เหมืองแร่ บ่อลูกรัง บ่อทราย บ่อดิน พื้นท่ีขุดเจาะน้ ามัน ท่ีหินโผล่ พื้นท่ีถม และท่ีท้ิงขยะ  
 

 
ภาพประกอบท่ี 2-10  พื้นท่ีบ่อขุด ต าบลบ้านฉาง อ าเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง 



บทท่ี 3 
 

การวิเคราะห์และจ าแนกความลาดชันของพ้ืนท่ีจังหวัดระยอง 
 

3.1 ผลการวิเคราะห์และจ าแนกความลาดชันของพื้นที่ 
ผลการวิเคราะห์และจ าแนกความลาดชันของพื้นท่ีจังหวัดระยอง จากข้อมูลแบบจ าลองระดับสูง

เชิงเลข (Digital Elevation Model: DEM) มาตราส่วน 1: 4 ,000 ด้วยโปรแกรมสารสนเทศภูมิศาสตร์
ตามหลักเกณฑ์การจ าแนกและจัดช้ันความลาดชันเพื่อการพัฒนาท่ีดิน พบว่า พื้นท่ีจังหวัดระยองวิเคราะห์และ
จ าแนกความลาดชันของพื้นท่ีได้ 7 ระดับความลาดชัน โดยมีระดับความลาดชัน A ความลาดชันของพื้นท่ี 0-2 
เปอร์เซ็นต์ มากท่ีสุด คิดเป็นเนื้อท่ี 851,369 ไร่ หรือร้อยละ 37.10 ของพื้นท่ีจังหวัด รองลงมา ได้แก่ ระดับ
ความลาดชัน B ความลาดชันของพื้นท่ี 2-5 เปอร์เซ็นต์ คิดเป็นเนื้อที่ 780,919 ไร่ หรือร้อยละ 34.03 ของพื้นท่ี
จังหวัด ระดับความลาดชัน C ความลาดชันของพื้นท่ี 5-12 เปอร์เซ็นต์ คิดเป็นเนื้อท่ี 349,719 ไร่ หรือร้อยละ 
15.24 ของพื้นท่ีจังหวัด ระดับความลาดชัน E ความลาดชันของพื้นท่ี 20-35 เปอร์เซ็นต์ คิดเป็นเนื้อท่ี 104,756 ไร่ 
หรือร้อยละ 4.57 ของพื้นท่ีจังหวัด ระดับความลาดชัน D ความลาดชันของพื้นท่ี 12-20 เปอร์เซ็นต์  คิดเป็นเนื้อท่ี 
81,981 ไร่ หรือร้อยละ 3.57 ของพื้นท่ีจังหวัด ระดับความลาดชัน F ความลาดชันของพื้นท่ี 35-50 เปอร์เซ็นต์  
คิดเป็นเนื้อท่ี 77,156 ไร่ หรือร้อยละ 3.36 ของพื้นท่ีจังหวัด และระดับความลาดชัน G ความลาดชันของพื้นท่ี 
มากกว่า 50 เปอร์เซ็นต์ คิดเป็นเนื้อท่ี 48,775 ไร่ หรือร้อยละ 2.13 ของพื้นท่ีจังหวัด ตามล าดับ ดังตารางท่ี 3-1  

 
ตารางท่ี 3-1  ผลการวิเคราะห์และจ าแนกความลาดชันของพื้นท่ีจังหวัดระยอง 

 

ความลาดชันของพื้นที่ เนื้อที ่
ร้อยละ 

ของพื้นที่จังหวัด 

ระดับความลาดชัน เปอร์เซ็นต์ ตารางกิโลเมตร ไร่ 
 

1 A 0 - 2 1,362.19 851,369 37.10 

2 B 2 - 5 1,249.47 780,919 34.03 

3 C 5 - 12 559.55 349,719 15.24 

4 D 12 - 20 131.17 81,981 3.57 

5 E 20 - 35 167.61 104,756 4.57 

6 F 35 - 50 123.45 77,156 3.36 

7 G มากกว่า 50 78.04 48,775 2.13 

รวมเนื้อที่ 3,671.48 2,294,675 100.00 
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3.1.1 ผลการวิเคราะห์และจ าแนกพื้นที่ความลาดชัน 0-2 เปอร์เซ็นต์  
จังหวัดระยอง มีพื้นท่ีความลาดชัน 0-2 เปอร์เซ็นต์ คิดเป็นเนื้อที่ 851,369 ไร่ หรือร้อยละ 

37.10 ของพื้นท่ีจังหวัด ลักษณะพื้นที่ราบเรียบหรือค่อนข้างราบเรียบ การกระจายตัวของพื้นที่มีอยู่ทั่วไป 
เป็นลักษณะต่อเนื่องจากพื้นท่ีตอนบนลงมาพื้นท่ีตอนล่างของจังหวัด โดยมีเทือกเขาสูงแบ่งพื้นท่ีเป็นสองด้าน 
คือ พื้นท่ีราบด้านทิศตะวันตกและด้านทิศตะวันออก พบมากบริเวณพื้นท่ีในเขตอ าเภอบ้านค่าย อ าเภอบ้านฉาง 
อ าเภอเมือง และอ าเภอแกลง 
 

 
 

ภาพประกอบท่ี 3-2  พื้นท่ีความลาดชัน 0-2 เปอร์เซ็นต์ จังหวัดระยอง 
 

จากข้อมูลแผนท่ีสภาพการใช้ท่ีดิน จังหวัดระยอง ปี พ.ศ.2559 และข้อมูลการส ารวจสภาพภูมิประเทศ 
พบว่า พื้นท่ีความลาดชัน 0-2 เปอร์เซ็นต์ ของจังหวัดระยอง มีการใช้ท่ีดินประเภทพื้นท่ีเกษตรกรรม มากท่ีสุด 
คิดเป็นเนื้อท่ี 569,788 ไร่ หรือร้อยละ 66.92 ของพื้นท่ี รองลงมาเป็นพื้นท่ีชุมชนและส่ิงปลูกสร้าง คิดเป็นเนื้อท่ี 
151,931 ไร่ หรือร้อยละ 17.85 ของพื้นท่ี พื้นท่ีแหล่งน้ า คิดเป็นเนื้อที่ 59,838 ไร่ หรือร้อยละ 7.03 ของพื้นท่ี 
พื้นท่ีเบ็ดเตล็ด คิดเป็นเนื้อที่ 59,156 ไร่ หรือร้อยละ 6.95 ของพื้นท่ี และพื้นท่ีป่าไม้ คิดเป็นเนื้อท่ี 10 ,656 ไร่ 
หรือร้อยละ 1.25 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 911.66 569,788 66.92 

2 พื้นท่ีชุมชนและส่ิงปลูกสร้าง U 243.09 151,931 17.85 

3 พื้นท่ีแหล่งน้ า W 95.74 59,838 7.03 

4 พื้นท่ีเบ็ดเตล็ด M 94.65 59,156 6.95 

5 พื้นท่ีป่าไม้ F 17.05 10,656 1.25 

รวม 1,362.19 851,369 100.00 

 
 

 
 
ภาพประกอบท่ี 3-3  พื้นท่ีปลูกยางพารา บริเวณความลาดชัน 0-2 เปอร์เซ็นต์  
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3.1.2 ผลการวิเคราะห์และจ าแนกพื้นที่ความลาดชัน 2-5 เปอร์เซ็นต์  
จังหวัดระยอง มีพื้นท่ีความลาดชัน 2-5 เปอร์เซ็นต์ คิดเป็นเนื้อที่ 780,919 ไร่ หรือร้อยละ 

34.03 ของพื้นท่ีจังหวัด ลักษณะพื้นท่ีเป็นลูกคล่ืนลอนลาดเล็กน้อย การกระจายตัวของพื้นท่ีมีอยู่ท่ัวไป เป็นลักษณะ
ต่อเนื่องจากพื้นท่ีตอนบนลงมาพื้นท่ีตอนล่างของจังหวัด  
 

 
 
ภาพประกอบท่ี 3-4 พื้นท่ีความลาดชัน 2-5 เปอร์เซ็นต์ จังหวัดระยอง 
 

จากข้อมูลแผนท่ีสภาพการใช้ท่ีดิน จังหวัดระยอง ปี พ.ศ.2559 และข้อมูลการส ารวจสภาพภูมิประเทศ 
พบว่า พื้นท่ีความลาดชัน 2-5 เปอร์เซ็นต์ ของจังหวัดระยอง มีการใช้ท่ีดินประเภทพื้นท่ีเกษตรกรรม มากท่ีสุด 
คิดเป็นเนื้อท่ี 623,106 ไร่ หรือร้อยละ 79.79 ของพื้นท่ี รองลงมาเป็นพื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง คิดเป็น
เนื้อที่ 110,863 ไร่ หรือร้อยละ 14.20 ของพื้นท่ี พื้นท่ีเบ็ดเตล็ด คิดเป็นเนื้อท่ี 28 ,981 ไร่ หรือร้อยละ 3.71 
ของพื้นท่ี พื้นท่ีแหล่งน้ า คิดเป็นเนื้อท่ี 14,356 ไร่ หรือร้อยละ 1.84 ของพื้นท่ี และพื้นท่ีป่าไม้ คิดเป็นเนื้อท่ี 
3,613 ไร่ หรือร้อยละ 0.46 ของพื้นท่ี ตามล าดับ ดังตารางท่ี 3-3  
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ตารางท่ี 3-3  ประเภทการใช้ท่ีดิน ปี พ.ศ.2559 บริเวณพื้นท่ีความลาดชัน 2-5 เปอร์เซ็นต์ 
 

ล าดับ ประเภทการใช้ที่ดิน สัญลักษณ์ 
เนื้อที ่

ตารางกิโลเมตร ไร่ ร้อยละ 

1 พื้นท่ีเกษตรกรรม A 996.97 623,106 79.79 

2 พื้นท่ีชุมชนและส่ิงปลูกสร้าง U 177.38 110,863 14.20 

3 พื้นท่ีเบ็ดเตล็ด M 46.37 28,981 3.71 

4 พื้นท่ีแหล่งน้ า W 22.97 14,356 1.84 

5 พื้นท่ีป่าไม้ F 5.78 3,613 0.46 

รวม 1,249.47 780,919 100.00 

 
 

 
 
ภาพประกอบท่ี 3-5  พื้นท่ีปลูกยางพารา บริเวณความลาดชัน 2-5 เปอร์เซ็นต์ 
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3.1.3 ผลการวิเคราะห์และจ าแนกพื้นที่ความลาดชัน 5-12 เปอร์เซ็นต์  
จังหวัดระยอง มีพื้นท่ีความลาดชัน 5-12 เปอร์เซ็นต์ คิดเป็นเนื้อ 349,719 ไร่ หรือร้อยละ 

15.24 ของพื้นท่ีจังหวัด ลักษณะพื้นท่ีเป็นลูกคล่ืนลอนลาด มีความลาดชันเล็กน้อย การกระจายตัวของพื้นท่ี   
มีอยู่ท่ัวไป เป็นลักษณะต่อเนื่องตามแนวเส้นทางน้ า เส้นทางคมนาคม และพื้นท่ีลอนลาดตามแนวภูเขา พบมาก
บริเวณพื้นท่ีด้านทิศตะวันตกและด้านทิศตะวันออกของจังหวัด ในเขตพื้นท่ีอ าเภอนิคมพัฒนา อ าเภอเมือง 
อ าเภอแกลง และอ าเภอเขาชะเมา 
 

 
 

ภาพประกอบท่ี 3-6  พื้นท่ีความลาดชัน 5-12 เปอร์เซ็นต์ จังหวัดระยอง 
 

จากข้อมูลแผนท่ีสภาพการใช้ท่ีดิน จังหวัดระยอง ปี พ.ศ.2559 และข้อมูลการส ารวจสภาพภูมิประเทศ 
พบว่า พื้นท่ีความลาดชัน 5-12 เปอร์เซ็นต์ ของจังหวัดระยอง มีการใช้ท่ีดินประเภทพื้นท่ีเกษตรกรรม มากท่ีสุด 
คิดเป็นเนื้อท่ี 279,313 ไร่ หรือร้อยละ 79.89 ของพื้นท่ี รองลงมาเป็นพื้นท่ีชุมชนและส่ิงปลูกสร้าง คิดเป็นเนื้อท่ี 
36,544 ไร่ หรือร้อยละ 10.45 ของพื้นท่ี พื้นท่ีเบ็ดเตล็ด คิดเป็นเนื้อท่ี 15,256 ไร่ หรือร้อยละ 4.36 ของพื้นท่ี 
พื้นท่ีป่าไม้ คิดเป็นเนื้อที่ 9,575 ไร่ หรือร้อยละ 2.74 ของพื้นท่ี และพื้นท่ีแหล่งน้ า คิดเป็นเนื้อที่ 9,031 ไร่ หรือ
ร้อยละ 2.58 ของพื้นท่ี ตามล าดับ ดังตารางท่ี 3-4  
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ตารางท่ี 3-4  ประเภทการใช้ท่ีดิน ปี พ.ศ.2559 บริเวณพื้นท่ีความลาดชัน 5-12 เปอร์เซ็นต์ 
 

ล าดับ ประเภทการใช้ที่ดิน สัญลักษณ์ 
เนื้อที ่

ตารางกิโลเมตร ไร่ ร้อยละ 

1 พื้นท่ีเกษตรกรรม A 446.90 279,313 79.89 

2 พื้นท่ีชุมชนและส่ิงปลูกสร้าง U 58.47 36,544 10.45 

3 พื้นท่ีเบ็ดเตล็ด M 24.41 15,256 4.36 

4 พื้นท่ีป่าไม้ F 15.32 9,575 2.74 

5 พื้นท่ีแหล่งน้ า W 14.45 9,031 2.58 

รวม 559.55 349,719 100.00 

 
 

 
 
ภาพประกอบท่ี 3-7  พื้นท่ีปลูกยางพารา บริเวณความลาดชัน 5-12 เปอร์เซ็นต์ 
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3.1.4 ผลการวิเคราะห์และจ าแนกพื้นที่ความลาดชัน 12-20 เปอร์เซ็นต์  
จังหวัดระยอง มีพื้นท่ีความลาดชัน 12–20 เปอร์เซ็นต์ คิดเป็นเนื้อ 81,981 ไร่ หรือร้อยละ 

3.57 ของพื้นท่ีจังหวัด ลักษณะพื้นท่ีเป็นลูกคล่ืนลอนชัน มีความลาดชันปานกลาง การกระจายตัวของพื้นที่มี
อยู่ทั่วไป เป็นลักษณะต่อเนื่องตามแนวเส้นทางน้ าและภูเขา พบมากบริเวณพื้นที่ด้านทิศตะวันตกในเขต
พื้นท่ีอ าเภอบ้านฉาง อ าเภอเมือง และอ าเภอนิคมพัฒนา พื้นท่ีตอนกลางในเขตพื้นท่ีอ าเภอเมือง อ าเภอบ้าน
ค่าย อ าเภอปลวกแดง อ าเภอวังจันทร์ และอ าเภอแกลง และด้านทิศตะวันออกในเขตพื้นท่ีอ าเภอเขาชะเมา 
อ าเภอวังจันทร์ และอ าเภอแกลง 
 

 
ภาพประกอบท่ี 3-8  พื้นท่ีความลาดชัน 12-20 เปอร์เซ็นต์ จังหวัดระยอง 
 

จากข้อมูลแผนท่ีสภาพการใช้ท่ีดิน จังหวัดระยอง ปี พ.ศ.2559 และข้อมูลการส ารวจสภาพภูมิประเทศ 
พบว่า พื้นท่ีความลาดชัน 12-20 เปอร์เซ็น ของจังหวัดระยอง มีการใช้ท่ีดินประเภทพื้นท่ีเกษตรกรรม มากท่ีสุด 
คิดเป็นเนื้อที่ 55,606 ไร่ หรือร้อยละ 67.83 ของพื้นท่ี รองลงมาเป็นพื้นท่ีป่าไม้ คิดเป็นเนื้อท่ี 17,069 ไร่ หรือ
ร้อยละ 20.82 ของพื้นท่ี พื้นท่ีชุมชนและส่ิงปลูกสร้าง คิดเป็นเนื้อท่ี 3 ,956 ไร่ หรือร้อยละ 4.83 ของพื้นท่ี 
พื้นท่ีเบ็ดเตล็ด คิดเป็นเนื้อที่ 3,469 ไร่ หรือร้อยละ 4.23 ของพื้นท่ี และพื้นท่ีแหล่งน้ า คิดเป็นเนื้อท่ี 1,881 ไร่ 
หรือร้อยละ 2.29 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 พื้นท่ีเกษตรกรรม A  88.97 55,606 67.83 

2 พื้นท่ีป่าไม้ F 27.31 17,069 20.82 

3 พื้นท่ีชุมชนและส่ิงปลูกสร้าง U 6.33 3,956 4.83 

4 พื้นท่ีเบ็ดเตล็ด M 5.55 3,469 4.23 

5 พื้นท่ีแหล่งน้ า W 3.01 1,881 2.29 

รวม 131.17 81,981 100.00 

 
 

 
 
ภาพประกอบท่ี 3-9  พื้นท่ีปลูกยางพารา บริเวณความลาดชัน 12-20 เปอร์เซ็นต์ 
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3.1.5 ผลการวิเคราะห์และจ าแนกพื้นที่ความลาดชัน 20-35 เปอร์เซ็นต์  
จังหวัดระยอง มีพื้นท่ีความลาดชัน 20-35 เปอร์เซ็นต์ คิดเป็นเนื้อท่ี 104,756 ไร่ หรือ 

ร้อยละ 4.57 ของพื้นท่ีจังหวัด ลักษณะพื้นท่ีเป็นเนินเขา มีความลาดชัน การกระจายตัวของพื้นท่ีมีอยู่ท่ัวไป 
เป็นลักษณะต่อเนื่องตามแนวเส้นทางน้ าและภูเขาสูง พบมากบริเวณพื้นท่ีด้านทิศตะวันตกในเขตพื้นท่ีอ าเภอ
บ้านฉาง อ าเภอเมือง และอ าเภอนิคมพัฒนา พื้นท่ีตอนกลางในเขตพื้นท่ีอ าเภอเมือง อ าเภอบ้านค่าย อ าเภอ
ปลวกแดง อ าเภอวังจันทร์ และอ าเภอแกลง และด้านทิศตะวันออกในเขตพื้นท่ีอ าเภอเขาชะเมา อ าเภอวังจันทร์ 
และอ าเภอแกลง 

 

 
ภาพประกอบท่ี 3-10  พื้นท่ีความลาดชัน 20-35 เปอร์เซ็นต์ จังหวัดระยอง 
 

จากข้อมูลแผนท่ีสภาพการใช้ท่ีดิน จังหวัดระยอง ปี พ.ศ.2559 และข้อมูลการส ารวจสภาพภูมิประเทศ 
พบว่า พื้นท่ีความลาดชัน 20-35 เปอร์เซ็นต์ ของจังหวัดระยอง มีการใช้ท่ีดินประเภทพื้นท่ีป่าไม้ มากท่ีสุด คิดเป็น
เนื้อที่ 50,488 ไร่ หรือร้อยละ 48.20 ของพื้นท่ี รองลงมาเป็นพื้นท่ีเกษตรกรรม คิดเป็นเนื้อท่ี 49,925 ไร่ หรือ
ร้อยละ 47.65 ของพื้นท่ี พื้นท่ีเบ็ดเตล็ด คิดเป็นเนื้อท่ี 2 ,112 ไร่ หรือร้อยละ 2.02 ของพื้นท่ี พื้นท่ีชุมชนและ
ส่ิงปลูกสร้าง คิดเป็นเนื้อที่ 1,650 ไร่ หรือร้อยละ 1.58 ของพื้นท่ี และพื้นท่ีแหล่งน้ า คิดเป็นเนื้อที่ 581 ไร่ หรือ
ร้อยละ 0.55 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 80.78 50,488 48.20 

2 พื้นท่ีเกษตรกรรม A 79.88 49,925 47.65 

3 พื้นท่ีเบ็ดเตล็ด M 3.38 2,112 2.02 

4 พื้นท่ีชุมชนและส่ิงปลูกสร้าง U 2.64 1,650 1.58 

5 พื้นท่ีแหล่งน้ า W 0.93 581 0.55 

รวม 167.61 104,756 100.00 

 
 

 
 
ภาพประกอบท่ี 3-11  พื้นท่ีป่าไม้ บริเวณความลาดชัน 20-35 เปอร์เซ็นต์  
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3.1.6 ผลการวิเคราะห์และจ าแนกพื้นที่ความลาดชัน 35-50 เปอร์เซ็นต์  
จังหวัดระยอง มีพื้นท่ีความลาดชัน 35-50 เปอร์เซ็นต์ คิดเป็นเนื้อท่ี 77,156 ไร่ หรือ ร้อยละ 

3.36 ของพื้นท่ีจังหวัด ลักษณะพื้นท่ีเป็นภูเขา มีความลาดชันสูง การกระจายตัวของพื้นท่ีมีอยู่ท่ัวไป เป็นลักษณะ
ต่อเนื่องตามแนวภูเขาสูงชัน พบมากบริเวณพื้นท่ีด้านทิศตะวันตกในเขตพื้นท่ีอ าเภอบ้านฉาง อ าเภอเมือง และ
อ าเภอนิคมพัฒนา พื้นท่ีตอนกลางในเขตพื้นท่ีอ าเภอเมือง อ าเภอบ้านค่าย อ าเภอปลวกแดง อ าเภอวังจันทร์ 
และอ าเภอแกลง และด้านทิศตะวันออกในเขตพื้นท่ีอ าเภอเขาชะเมา อ าเภอวังจันทร์ และอ าเภอแกลง 

 

 
ภาพประกอบท่ี 3-12  พื้นท่ีความลาดชัน 35-50 เปอร์เซ็นต์ จังหวัดระยอง 
 

จากข้อมูลแผนท่ีสภาพการใช้ท่ีดิน จังหวัดระยอง ปี พ.ศ.2559 และข้อมูลการส ารวจสภาพภูมิประเทศ 
พบว่า พื้นท่ีความลาดชัน 35-50 เปอร์เซ็นต์ ของจังหวัดระยอง มีการใช้ท่ีดินประเภทพื้นท่ีป่าไม้ มากท่ีสุด คิดเป็น
เนื้อที่ 51,469 ไร่ หรือร้อยละ 66.71 ของพื้นท่ี รองลงมาเป็นพื้นท่ีเกษตรกรรม คิดเป็นเนื้อท่ี 24,818 ไร่ หรือ
ร้อยละ 32.17 ของพื้นท่ี พื้นท่ีเบ็ดเตล็ด คิดเป็นเนื้อท่ี 588 ไร่ หรือร้อยละ 0.76 ของพื้นที่ พื้นที่ชุมชนและ
ส่ิงปลูกสร้าง คิดเป็นเนื้อท่ี 231 ไร่ หรือร้อยละ 0.30 ของพื้นท่ี และพื้นท่ีแหล่งน้ า คิดเป็นเนื้อท่ี 50 ไร่ หรือ
ร้อยละ 0.06 ของพื้นท่ี 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 82.35 51,469 66.71 

2 พื้นท่ีเกษตรกรรม A 39.71 24,818 32.17 

3 พื้นท่ีเบ็ดเตล็ด M 0.94 588 0.76 

4 พื้นท่ีชุมชนและส่ิงปลูกสร้าง U 0.37 231 0.30 

5 พื้นท่ีแหล่งน้ า W 0.08 50 0.06 

รวม 123.45 77,156 100.00 

 
 

 
 
ภาพประกอบท่ี 3-13  พื้นท่ีป่าไม้ บริเวณความลาดชัน 35-50 เปอร์เซ็นต์ 
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3.1.7 ผลการวิเคราะห์และจ าแนกพื้นที่ความลาดชัน มากกว่า 50 เปอร์เซ็นต์ 
จังหวัดระยอง มีพื้นท่ีความลาดชัน มากกว่า 50 เปอร์เซ็นต์ คิดเป็นเนื้อท่ี 48,775 ไร่ หรือ

ร้อยละ 2.13 ของพื้นท่ีจังหวัด ลักษณะพื้นท่ีเป็นภูเขาสูงชัน เทือกเขา หุบเขา หน้าผา หรือยอดเขาแหลม      
มีความสูงชันมาก สภาพพื้นท่ีเป็นภูเขาสูง การกระจายตัวของพื้นท่ีมีอยู่บริเวณภูเขาสูงชันมาก พบมากบริเวณ
พื้นท่ีด้านทิศตะวันตกในเขตพื้นท่ีอ าเภอบ้านฉางและอ าเภอนิคมพัฒนา พื้นท่ีตอนกลางในเขตพื้นท่ีอ าเภอเมือง
อ าเภอบ้านค่าย และอ าเภอวังจันทร์ และด้านทิศตะวันออกในเขตพื้นท่ีอ าเภอเขาชะเมา 

 

 
 

ภาพประกอบท่ี 3-14  พื้นท่ีความลาดชัน มากกว่า 50 เปอร์เซ็นต์ จังหวัดระยอง 
 
จากข้อมูลแผนท่ีสภาพการใช้ท่ีดิน จังหวัดระยอง ปี พ.ศ.2559 และข้อมูลการส ารวจสภาพภูมิประเทศ 

พบว่า พื้นท่ีความลาดชัน มากกว่า 50 เปอร์เซ็นต์ ของจังหวัดระยอง มีการใช้ท่ีดินประเภทพื้นท่ีป่าไม้ มากท่ีสุด 
คิดเป็นเนื้อที่ 38,719 ไร่ หรือร้อยละ 79.38 ของพื้นท่ี รองลงมาเป็นพื้นท่ีเกษตรกรรม คิดเป็นเนื้อท่ี 9,656 ไร่ 
หรือร้อยละ 19.80 ของพื้นท่ี พื้นท่ีเบ็ดเตล็ด คิดเป็นเนื้อที่ 275 ไร่ หรือร้อยละ 0.56 ของพื้นท่ี พื้นท่ีชุมชนและ
ส่ิงปลูกสร้าง คิดเป็นเนื้อที่ 87 ไร่ หรือร้อยละ 0.18 ของพื้นท่ี และพื้นท่ีแหล่งน้ า คิดเป็นเนื้อที่ 38 ไร่ หรือ
ร้อยละ 0.08 ของพื้นท่ี 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 61.95 38,719 79.38 

2 พื้นท่ีเกษตรกรรม A 15.45 9,656 19.80 

3 พื้นท่ีเบ็ดเตล็ด M 0.44 275 0.56 

4 พื้นท่ีชุมชนและส่ิงปลูกสร้าง U 0.14 87 0.18 

5 พื้นท่ีแหล่งน้ า W 0.06 38 0.08 

รวม 78.04 48,775 100.00 

 
 

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

ภูมิศาสตร์ โดยวิธีการซ้อนทับข้อมูล ร่วมกับการส ารวจความลาดชันและสภาพการใช้ประโยชน์ที่ดิน
ในภูมิประเทศ จังหวัดระยอง พบว่า การเปล่ียนแปลงลักษณะทางกายภาพของภูมิประเทศท่ีส่งผลกระทบต่อ
การเปล่ียนแปลงความลาดชันของพื้นท่ี ส่วนใหญ่เกิดจากกิจกรรมของมนุษย์ ด้านการพัฒนาและการใช้
ประโยชน์ท่ีดิน เพื่อเกษตรกรรม การต้ังถิ่นฐาน การส่งเสริมเศรษฐกิจ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และ     
การพัฒนาเมือง 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 าบลมาบตาพุด อ าเภอเมือง จังหวัดระยอง 
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ภาพประกอบท่ี 3-17 ภาพถ่ายจากดาวเทียม Google Earth บริเวณพื้นท่ีเหมือง  

บันทึกภาพเมื่อ วันท่ี 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 
 

 
 

ภาพประกอบท่ี 3-18 ภาพถ่ายออร์โธสี โครงการ MOAC กรมพัฒนาท่ีดิน บริเวณพื้นท่ีเหมือง 
บันทกึภาพเมื่อ วันท่ี 11 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 าประแสร์ ต าบลชุมแสง อ าเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง 
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ภาพประกอบท่ี 3-21 ภาพถ่ายจากดาวเทียม Google Earth พื้นท่ีอ่างเก็บน้ าประแสร์  
 บันทึกภาพเมื่อ วันท่ี 1 มกราคม พ.ศ.2561 
 

 
 
ภาพประกอบท่ี 3-22 ภาพถ่ายออร์โธสี โครงการ MOAC กรมพัฒนาท่ีดิน พื้นท่ีอ่างเก็บน้ าประแสร์  

บันทึกภาพเมื่อ วันท่ี 13 ธันวาคม พ.ศ.2545 
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ภาพประกอบท่ี 3-23 ภาพถ่ายออร์โธสี โครงการ MOAC กรมพัฒนาท่ีดิน ซ้อนทับพื้นท่ีความลาดชัน 
 
3.2.3 การขุดดิน ถมดิน การปรับสภาพพื้นท่ี การตัดเส้นทางเพื่อในการเดินทาง -ขนส่ง หรือ   

การพัฒนาพื้นท่ีในรูปแบบต่าง ๆ ซึ่งผลจากการด าเนินกิจกรรมดังกล่าวอาจส่งผลให้ความลาดชันของพื้นท่ี
เปล่ียนแปลงไป รวมท้ังพื้นท่ีต่อเนื่องหรือพื้นท่ีใกล้เคียงซึ่งอาจจะได้รับผลกระทบทางตรงหรือทางอ้อมท่ีส่งผล
ให้ความลาดชันของพื้นท่ีเปล่ียนแปลงไปด้วยเช่นกัน  

 

 
 

ภาพประกอบท่ี 3-24 พื้นท่ีการขุดดิน ต าบลบ้านฉาง อ าเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง 
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ภาพประกอบท่ี 3-25 ภาพถ่ายจากดาวเทียม Google Earth บริเวณพื้นท่ีการขุดดิน  

บันทึกภาพเมื่อ วันท่ี 1 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 
 

 
 
ภาพประกอบท่ี 3-26 ภาพถ่ายออร์โธสี โครงการ MOAC กรมพัฒนาท่ีดิน บริเวณพื้นท่ีการขุดดิน  

บันทึกภาพเมื่อ วันท่ี 12 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 าแนกความลาดชันของพื้นที่จังหวัดระยอง 
ผลการวิเคราะห์และจ าแนกความลาดชันของพื้นท่ีจังหวัดระยอง จากแบบจ าลองระดับสูงเชิงเลข 

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

จังหวัดระยอง มีสภาพภูมิประเทศเป็นเทือกเขาบริเวณพื้นท่ีด้านทิศตะวันออกและพื้นท่ีตอนกลาง
ของจังหวัด เป็นพื้นท่ีลาดเชิงเขาและท่ีราบระหว่างหุบเขาจนถึงท่ีราบลุ่มแม่น้ าบริเวณพื้นท่ีด้านทิศตะวันออก
บรรจบกับท่ีราบลุ่มชายฝ่ังทะเลด้านทิศตะวันตก และเป็นท่ีราบชายฝ่ังทะเล มีอ่าวเล็ก ๆ และเกาะต่าง ๆ 
บริเวณพื้นท่ีด้านทิศใต้ของจังหวัด จากสภาพภูมิประเทศดังกล่าวสอดคล้องกับผลการวิเคราะห์และจ าแนก
ความลาดชันของพื้นท่ี ดังนี้  

จังหวัดระยอง มีพื้นท่ีความลาดชัน 0-2 เปอร์เซ็นต์ มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 37.10 ของพื้นท่ี
จังหวัด ลักษณะพื้นท่ีราบเรียบหรือค่อนข้างราบเรียบ  

รองลงมาอันดับท่ี 2 ได้แก่ พื้นท่ีความลาดชัน 2-5 เปอร์เซ็นต์ คิดเป็นร้อยละ 34.03 ของพื้นท่ี
จังหวัด ลักษณะพื้นท่ีเป็นลูกคล่ืนลอนลาดเล็กน้อย มีความลาดชันน้อยมาก  

อันดับท่ี 3 ได้แก่ พื้นท่ีความลาดชัน 5-12 เปอร์เซ็นต์ คิดเป็นร้อยละ 15.24 ของพื้นท่ีจังหวัด 
ลักษณะพื้นท่ีเป็นลูกคล่ืนลอนลาด มีความลาดชันเล็กน้อย 

อันดับท่ี 4 ได้แก่ พื้นท่ีความลาดชัน 20-35 เปอร์เซ็นต์ คิดเป็นร้อยละ 4.57 ของพื้นท่ีจังหวัด 
ลักษณะพื้นท่ีเป็นเนินเขา มีความลาดชัน 

อันดับท่ี 5 ได้แก่ พื้นท่ีความลาดชัน 12-20 เปอร์เซ็นต์ คิดเป็นร้อยละ 3.57 ของพื้นท่ีจังหวัด 
ลักษณะพื้นท่ีเป็นลูกคล่ืนลอนชัน มีความลาดชันปานกลาง 

อันดับท่ี 6 ได้แก่ พื้นท่ีความลาดชัน 35-50 เปอร์เซ็นต์ คิดเป็นร้อยละ 3.36 ของพื้นท่ีจังหวัด 
ลักษณะพื้นท่ีเป็นภูเขา มีความลาดชันสูง 

อันดับท่ี 7 ได้แก่ พื้นท่ีความลาดชัน มากกว่า 50 เปอร์เซ็นต์ คิดเป็นร้อยละ 2.13 ของพื้นท่ี
จังหวัด ลักษณะพื้นท่ีเป็นภูเขาสูงชัน เทือกเขา หุบเขา หน้าผา หรือยอดเขาแหลม มีความสูงชันมาก 
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4.2 ข้อเสนอแนะ 

ปัจจุบันจังหวัดระยอง มีการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิประเทศอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการ
เปล่ียนแปลงอันเกิดจากการใช้ประโยชน์ท่ีดิน เพื่อเกษตรกรรม การต้ังถิ่นฐาน การส่งเสริมเศรษฐกิจ การพัฒนาเมือง 
และการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เป็นต้น ส่งผลให้เกิดกิจกรรมต่าง ๆ บนพื้นผิวภูมิประเทศ ซึ่งบางกิจกรรมอาจ
ก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงลักษณะทางกายภาพของพื้นผิวภูมิประเทศและความลาดชันของพื้นท่ี ดังนี้ 

1) เกษตรกรรม การท าเกษตรกรรมในพื้นท่ีลาดชัน การปลูกพืช การท าสวน ท าไร่ และการปลูกไม้
ยืนต้น 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 าให้แรงต้านทาน
การเล่ือนไหลของดินลดลง จึงเกิดการเล่ือนไหลของตะกอนมวลดินและหิน 

6) การตัดไม้ท าลายป่าหรือการก าจัดพืชท่ีปกคลุมดิน เกิดจากการกระท าเพื่อการด ารงชีวิตของมนุษย์ 
ท าให้ฝนไม่ตกตามฤดูกาล ดินขาดความชุมช่ืน หน้าดินไม่มีพืชปกคลุมจะถูกกระแสลม กระแสน้ า พัดพาหน้าดิน
ไปได้ง่าย เกิดการพังทลายของหน้าดิน  

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

ดังนั้น การน าข้อมูลเชิงพื้นท่ีและแผนท่ีแสดงความลาดชันของพื้นท่ีจังหวัดระยอง ภายใต้โครงการ
จัดท าแผนท่ีแสดงความลาดชันของพื้นท่ีเพื่อการพัฒนาท่ีดิน ไปใช้ประโยชน์ในด้านต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 
จ าเป็นต้องส ารวจรังวัดภาคพื้นดิน หรือใช้ข้อมูลจากแหล่งอื่นท่ีมีความละเอียดถูกต้องมากกว่า โดยเฉพาะ
บริเวณท่ีมีการเปล่ียนแปลงลักษณะทางกายภาพและความลาดชันของพื้นท่ี เพื่อให้ได้ข้อมูลพื้นท่ีท่ีมีความถูกต้อง
แม่นย า และเป็นปัจจุบัน 
 



 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

ภาคผนวก 1 
แผนที่แสดงความลาดชันของพื้นที่จังหวัดระยอง  
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ภาคผนวก 2   
กลุ่มชุดดินจังหวดัระยอง 
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กลุ่มชุดดินจังหวัดระยอง 
กองส ารวจดินและวิจัยทรัพยากรดิน กรมพัฒนาท่ีดิน ได้แบ่งกลุ่มชุดดินประเทศไทยเป็น 62 กลุ่ม

ชุดดิน โดยจังหวัดระยอง ม ี29 กลุ่มชุดดิน ได้แก่  
กลุ่มชุดดินที ่3 เป็นกลุ่มดินท่ีมีเนื้อดินเป็นพวกดินเหนียว ดินบนเป็นสีเทาเข้ม สีน้ าตาลปนเทาเข้ม 

ดินล่าง เป็นสีเทาหรือน้ าตาลอ่อน  มีจุดประสีน้ าตาลแก่ สีน้ าตาลปนเหลือง สีแดงปนเหลือง พบตามท่ี ราบลุ่ม
หรือท่ีราบเรียบ ฤดูแล้งดินแห้งแตกระแหงเป็นร่องกว้างลึก ถ้าพบบริเวณชายฝ่ังทะเล มักมีเปลือกหอยอยู่ใน 
ดินช้ันล่าง ดินมีความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติปานกลาง  

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

กลุ่มชุดดินที ่7 เป็นกลุ่มดินท่ีมีเนื้อดินเป็นพวกดินเหนียว มีสีน้ าตาลหรือสีน้ าตาลปนเทา พบจุดประ
สีน้ าตาล สีแดงปนเหลือง สีน้ าตาลปนแดง หรือสีแดงปะปนตลอดช้ันดิน กลุ่มดินนี้เกิดจากพวกตะกอนล าน้ า 
เป็นดินลึก พบตามพื้นท่ีราบเรียบถึงค่อนข้างราบเรียบ ดินมีความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติปานกลาง  

กลุ่มชุดดินที ่11 เป็นกลุ่มดินท่ีมีเนื้อดินเป็นพวกดินเหนียว ดินบนมีสีด าหรือเทาแก่ ดินล่างมีสีเทา
และมีจุดประสีน้ าตาล สีเหลือง หรือสีแดงปะปนอยู่เป็นจ านวนมากในช่วงดินล่างตอนบน และพบจุดประสีเหลือง 
พบบริเวณท่ีราบตามชายฝ่ังทะเลหรือท่ีราบลุ่มภาคกลาง มีการระบายน้ าเลว มีความอุดมสมบูรณ์ค่อนข้างต่ า  

กลุ่มชุดดินที ่13 เป็นกลุ่มดินท่ีมีเนื้อดินเป็นดินเหนียวหรือดินร่วนเหนียวปนทรายแป้ง ดินท่ีมี
สารประกอบก ามะถันปะปนอยู่มาก พบบริเวณป่าชายเลนขึ้นปกคลุม ชุดดินท่ีอยู่ในกลุ่มนี้ ได้แก่ ชุดดินตะกั่วทุ่ง 

กลุ่มชุดดินที ่14 เป็นกลุ่มดินท่ีมีเนื้อดินเป็นพวกดินเหนียว ดินบนมีสีด าหรือสีเทาปนด า ซึ่งมี
ปริมาณอินทรีย์วัตถุสูง ดินล่างสีเทา มีจุดประสีเหลืองและสีน้ าตาลปะปนเล็กน้อย พบบริเวณท่ีลุ่มต่ าชายฝ่ัง
ทะเลหรือบริเวณพื้นท่ีพรุ เป็นดินลึก มีการระบายน้ าเลวมาก มีความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติค่อนข้างต่ า  

กลุ่มชุดดินที ่17 เป็นกลุ่มชุดดินท่ีมีเนื้อดินบนเป็นพวกดินร่วนปนทรายหรือดินร่ วนสีน้ 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 ชุดดินโคกเคียน ชุดดินโคกเคียน และชุดดินตากใบ 

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

กลุ่มชุดดินที ่24 เป็นกลุ่มชุดดินท่ีมีเนื้อดินเป็นพวกดินทราย มีสีน้ าตาลปนเทาหรือสีเทาปนชมพู 
พบจุดประสีน้ าตาล สีเหลืองหรือสีเทาในช้ันดินล่าง บางแห่งจะพบช้ันท่ีมีการสะสมอินทรีย์วัตถุเป็นช้ันบาง ๆ มีสภาพ
พื้นท่ีค่อนข้างราบเรียบหรือราบเรียบ เป็นดินลึก มีการระบายน้ าค่อนข้างเลวถึงดีปานกลาง มีความอุดม
สมบูรณ์ตามธรรมชาติต่ ามาก ชุดดินท่ีอยู่ในกลุ่มนี้ ได้แก่ ชุดดินบ้านบึง  

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

กลุ่มชุดดินที ่26 เป็นกลุ่มชุดดินท่ีมีเนื้อดินบนเป็นดินร่วน ดินร่วนปนดินเหนียว หรือเป็นดินร่วน
ปนทราย ส่วนดินล่างเป็นพวกดินเหนียว พบในเขตท่ีมีฝนตกชุก เช่น ภาคใต้ สีดินเป็นสีน้ าตาล สีเหลือง หรือสีแดง 
ส่วนใหญ่เกิดจากการสลายตัวของหินต้นก าเนิดชนิดต่าง ๆ ซึ่งมีท้ังหินอัคนี หินตะกอนและหินแปร พบบริเวณ
พื้นท่ีดอน ซึ่งมีลักษณะเป็นลูกคล่ืนจนถึงพื้นท่ีเนินเขาเป็นดินลึก มีการระบายน้ าดี มีความอุดมสมบูรณ์ตาม
ธรรมชาติปานกลางถึงค่อนข้างต่ า ชุดดินท่ีอยู่ในกลุ่มนี้ ได้แก่ ชุดดินโคกกลอย ชุดดินล าภูรา และชุดดินท้ายเหมือง 

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

กลุ่มชุดดินที ่34 เป็นกลุ่มชุดดินท่ีมีเนื้อดินเป็นพวกดินร่วนปนทราย พบในเขตฝนตกชุก เกิดจาก
วัตถุต้นก าเนินดินพวกตะกอนล าน้ า หรือเกิดจากการสลายตัวผุพังของดินเนื้อหยาบ เป็นดินลึกมาก มีการ
ระบายน้ าดีถึงปานกลาง มีความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติต่ า ชุดดินท่ีอยู่ในกลุ่มนี้ ได้แก่ชุดดินฉลอง ชุดดินฝ่ัง
แดง ชุดดินควนกาหลง ชุดดินคลองท่อม ชุดดินคลองนกกระทุง และชุดดินท่าแซะ  

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

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

กลุ่มชุดดินที ่42 เป็นกลุ่มชุดดินที่มีเนื้อดินเป็นดินทรายจัด สีดินบนเป็นสีเทาแก่ ใต้ลงไปเป็น  
ช้ันทรายสีขาว ดินล่างเป็นช้ันสะสมของพวกอินทรีย์วัตถุ มีสีน้ าตาลหรือสีแดง ช้ันล่างนี้มีการอัดตัวแน่นเป็นช้ันดาน 
พบบนหาดทรายเก่าหรือสันทรายชายทะเล เป็นพื้นท่ีดินท่ีมีลักษณะค่อนข้างราบเรียบไปจนถึงลูกคล่ืนเล็กน้อย
เป็นดินค่อนข้างลึก มีการระบายน้ าดีปานกลาง มีความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติต่ ามาก ชุดดินท่ีอยู่ในกลุ่มนี้
ได้แก่ ชุดดินบ้านทอน 

กลุ่มชุดดินที ่43 เป็นกลุ่มชุดดินท่ีมีเนื้อดินเป็นพวกดินทรายบางแห่งมีเปลือกหอยปะปนอยู่ใน
เนื้อดินมีสีเทา สีเทาถึงสีขาว หรือสีน้ าตาลปนเทา หรือสีเหลือง พบบริเวณลูกคล่ืนลอนลาด บริเวณชายหาดทราย
หรือสันทรายชายทะเลบางแห่ง บริเวณท่ีลาดเชิง มีการระบายน้ าค่อนข้างมากเกินไป มีความอุดมสมบูรณ์ตาม
ธรรมชาติต่ ามาก ชุดดินท่ีอยู่ในกลุ่มนี้ ได้แก่ ชุดดินหัวหิน ชุดดินพัทยา ชุดดินระยอง และชุดดินสัตหีบ 

กลุ่มชุดดินที ่45 เป็นกลุ่มชุดดินท่ีมีเนื้อดินเป็นพวกดินเหนียวหรือดินร่วนท่ีมีกรวดหรือลูกรัง
ปะปนเป็นปริมาณมาก พบในเขตชุ่มช้ืน เช่น ภาคใต้ และภาคตะวันออก กรวดส่วนใหญ่เป็นพวกหินกลมมน   
สีดินเป็นสีน้ าตาลอ่อน สีเหลือง หรือสีแดง  พบบริเวณพื้นท่ีดอนท่ี มีลักษณะเป็นลูกคล่ืนจนถึงเนินเขาเป็นดิน
ต้ืนมาก มีการระบายน้ าดี มีความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติต่ า และในพื้นท่ีท่ีมีความลาดชันจะเกิดการชะล้าง
พังทลายสูญเสียหน้าดินได้ง่าย ชุดดินท่ีอยู่ในกลุ่มนี้ ได้แก่ ชุดดินชุมพร ชุดดินคลองซาก และชุดดินหนองคล้า 

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

กลุ่มชุดดินท่ี 48 เป็นกลุ่มชุดดินท่ีมีเนื้อดินบนส่วนใหญ่เป็นดินร่วนปนทราย ส่วนดินล่าง เป็น   
ดินร่วนเหนียวปนเศษหินหรือปนกรวด ก้อนกรวดขนาดใหญ่เป็นหินกลมมน ดินเป็นสีน้ าตาล สีน้ าตาลปนแดง 
สีแดงปนเหลือง พบบริเวณพื้นท่ีลูกคล่ืนลอนลาดถึงเนินเขา เป็นดินต้ืนมาก มีความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติต่ า 
ชุดดินท่ีอยู่ในกลุ่มนี้ ได้แก่ ชุดดินท่ายาง  
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กลุ่มชุดดินที ่49 เป็นกลุ่มชุดดินท่ีมีเนื้อดินบนเป็นดินร่วนปนทราย ดินล่างเป็นดินเหนียวปน
ลูกรังหรือเศษหินทราย ดินมีสีน้ าตาลหรือสีเหลือง ใต้ลงไปเป็นดินเหนียวสีเทา มีจุดประสีน้ าตาล สีแดง และ
ศิลาแลงอ่อนปะปนอยู่ด้วยเป็นจ านวนมาก อาจพบช้ันหินทรายหรือหินดินดานท่ีผุพังสลายตัวในช้ันถัดไป พบบริเวณ
พื้นท่ีดอน มีลักษณะเป็นลูกคล่ืน เป็นดินต้ืนถึงต้ืนมาก มีการระบายน้ าดี มีความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติต่ า 

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

กลุ่มชุดดินที ่51 เป็นกลุ่มชุดดินท่ีมีเนื้อดินเป็นพวกดินร่วนปนเศษหินพบในเขตฝนตกชุก เศษหิน
ส่วนใหญ่เป็นพวกเศษหินทรายและควอร์ต หรือหินดินดาน สีดินเป็นสีน้ าตาล สีเหลืองหรือสีแดง พบท่ัวไปใน
บริเวณท่ีลาดเชิงเขาหรือเนินเขาต่าง ๆ เป็นดินต้ืนมาก มีการระบายน้ าดี มีความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติต่ า 
ชุดดินท่ีอยู่ในกลุ่มนี้ ได้แก่ ชุดดินห้วยยอด และชุดดินระนอง  

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

กลุ่มชุดดินที่ 56 เป็นกลุ่มชุดดินท่ีมีเนื้อดินตอนบนเป็นดินร่วน หรือดินร่วนปนทราย ส่วนดินล่าง 
เป็นดินปนเศษหิน ดินสีน้ าตาลเหลืองหรือแดง เกิดจากวัตถุต้นก าเนิดดินพวกหินตะกอนเนื้อหยาบ หรือหินอัคนี
เนื้อหยาบ พบบนสภาพพื้นท่ีลูกคล่ืนลอนลาดถึงเนินเขา เป็นดินลึกปานกลาง มีการระบายน้ าดี ดินมีความอุดม
สมบูรณ์ตามธรรมชาติต่ า 

กลุ่มชุดดินที ่59 เป็นกลุ่มชุดดินท่ีมีเนื้อดินมีการผสมของดินหลายชนิด ซึ่งเกิดจากตะกอนล าน้ า
พัดพามาทับถมกัน พบบริเวณท่ีราบลุ่ม หรือบริเวณพื้นล่างของหุบเขา มีสภาพพื้นท่ีราบเรียบ ดินท่ีพบส่วนใหญ่
มีการระบายน้ าค่อนข้างเลวถึงเลว มีลักษณะและคุณสมบัติต่าง ๆ เช่น เนื้อดิน สีดิน ความลึกของดิน ปฏิกิริยา
ดิน ตลอดจนความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติไม่แน่นอน ขึ้นอยู่กับชนิดของวัตถุต้นก าเนิดดินในบริเวณนั้น ๆ 
ส่วนมากมีก้อนกรวดและเศษหินปะปนอยู่ในเนื้อดิน ชุดดินท่ีอยู่ในกลุ่มนี้ ได้แก่ ชุดดินตะกอนน้ าพาเชิงซ้อนท่ีมี
การระบายน้ าเลว  

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  
กลุ่มชุดดินชุดนี้ในแผนท่ีระดับจังหวัดเรียกว่า "ท่ีลาดชันเชิงซ้อน" 
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ชุดดินที่ส าคัญของจังหวัดระยอง 
ชุดดินท่าแซะ (Tha Sae series: Te) กลุ่มชุดดินที่ 34 
เกิดจากการผุพังสลายตัวอยู่กับท่ี หรือเคล่ือนย้ายมาเป็นระยะทางใกล้ๆ โดยแรงโน้มถ่วงของโลก

ของหินทรายหรือหินในกลุ่ม สภาพพื้นท่ี ลูกคล่ืนลอนลาดเล็กน้อยถึงลูกคล่ืนลอนลาด การระบายน้ าดี การไหลบ่า
ของน้ าบนผิวดินเร็ว  

ชุดดินมาบบอน (Mab Bon series: Mb) กลุ่มชุดดินที่ 35 
เกิดจากตะกอนล าน้ า หรือวัตถุต้นก าเนิดที่ผุพังสลายตัวอยู่กับที่ หรือจากการสลายตัวผุพัง 

แล้วเคล่ือนย้ายมาทับถมของวัสดุเนื้อหยาบท่ีส่วนใหญ่มาจากหินตะกอน พบบริเวณท่ีดอน เป็นดินลึก มีการ
ระบายน้ าดีถึงดีปานกลาง 

ชุดดินคลองซาก (Khlong Chak series: Kc) กลุ่มชุดดินที่ 45 
เกิดจากการผุพังสลายตัวอยู่กับท่ี หรือเคล่ือนย้ายมาเป็นระยะทางใกล้ๆ โดยแรงโน้มถ่วงของ

หินดินดานหรือหินในกลุ่ม ในพื้นท่ีท่ีมีการเกล่ียผิวแผ่นดิน ให้ต่ าลง  สภาพพื้นท่ี ลูกคล่ืนลอนลาดเล็กน้อยถึง  
ลูกคล่ืนลอนชัน การระบายน้ า ดี การไหลบ่าของน้ าบนผิวดิน เร็ว  

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

ควรปล่อยไว้ให้เป็นป่าตามธรรมชาติเป็นท่ีอยู่อาศัยของสัตว์ป่า แหล่งต้นน้ าล าธาร ในกรณีท่ีจ าเป็นต้องน ามาใช้
ประโยชน์ทางการเกษตร จ าเป็นต้องมีการศึกษาดินก่อน เพื่อให้ทราบถึงความเหมาะสมของดินส าหรับการปลูกพืช 
โดยมีการใช้ประโยชน์ท่ีดินในเชิงอนุรักษ์หรือ วนเกษตร ในบริเวณพื้นท่ีท่ีเป็นดินลึกและสามารถพัฒนาแหล่ง
น้ าได้ มีระบบอนุรักษ์ดินและน้ า เช่น ปลูกพืชคลุมดิน ท าแนวรั้วหญ้าแฝก และขุดหลุมปลูกเฉพาะต้น โดยไม่มี
การท าลายไม้พื้นล่าง ส าหรับในพื้นท่ีท่ีไม่มีศักยภาพทางการเกษตร ควรรักษาไว้ให้เป็นสวนป่า สร้างสวนป่า 
หรือใช้ปลูกไม้ใช้สอยโตเร็ว 
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