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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 
จังหวัดสระแก้ว 

 
1.1 หลักการและเหตุผล 

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

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

1.2.2 เพื่อจัดท าข้อมูลเชิงพื้นท่ีและแผนท่ีแสดงความลาดชันของพื้นท่ีจังหวัดสระแก้ว ด้วยระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร์ พร้อมจัดท ารายงานโครงการจัดท าแผนท่ีแสดงความลาดชันของพื้นท่ีเพื่อการพัฒนาท่ีดิน 
จังหวัดสระแก้ว 
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1.3 ประโยชน์ที่จะได้รับ 
กรมพัฒนาท่ีดินและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ท้ังภาครัฐ เอกชน และประชาชน มีข้อมูลเชิงพื้นท่ี  

และแผนท่ีแสดงความลาดชันของพื้นท่ีจังหวัดสระแก้ว ในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ท่ีเป็นมาตรฐานเดียวกัน 
รวมท้ังรายงานโครงการจัดท าแผนท่ีแสดงความลาดชันของพื้นท่ีเพื่อการพัฒนาท่ีดินจังหวัดสระแก้ว ส าหรับ
น าไปใช้ประโยชน์ในการด าเนินงานด้านการพัฒนาท่ีดิน ตามแผนงานโครงการต่าง ๆ หรือใช้เป็นข้อมูล
ประกอบการพิจารณาตัดสินใจ การวางแผนการด าเนินงาน ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
การพัฒนาพื้นท่ี การบริหารจัดการน้ า การป้องกันและบรรเทาภัยทางธรรมชาติ และการพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้อง เหมาะสม ตามหลักวิชาการสอดคล้องกับ
สภาพความเป็นจริงของพื้นท่ี  

 
1.4 ข้อจ ากัดโครงการ 

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

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

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

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

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

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

ใช้เป็นสถานท่ีส าหรับ การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์และจ าแนกข้อมูล การค านวณข้อมูล การท าแผนท่ี
และการจัดท าข้อมูลความลาดชันของพื้นท่ีในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์และรายงานผลการด าเนินงาน 

1.5.2 จังหวัดสระแก้ว 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 ขั้นตอนและวิธีการด าเนินงาน 
1.8.1 ศึกษาและรวบรวมแผนท่ี ข้อมูลทางแผนท่ีและข้อมูลพื้นฐานของจังหวัดสระแก้ว ดังนี้  

1) ข้อมูลพื้นฐานของจังหวัดสระแก้ว ส าหรับใช้เป็นข้อมูลประกอบการจัดท ารายงานโครงการ
จัดท าแผนท่ีแสดงความลาดชันของพื้นท่ีเพื่อการพัฒนาท่ีดินจังหวัดสระแก้ว ได้แก่ 

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

1.2) ข้อมูลสภาพภูมิอากาศจังหวัดสระแก้วจากศูนย์ภูมิอากาศ ส านักพัฒนา
อุตุนิยมวิทยา กรมอุตุนิยมวิทยา  

1.3) ข้อมูลสภาพเศรษฐกิจและสังคม จากส านักงานคลัง จังหวัดสระแก้ว และ
ส านักงานสถิติแห่งชาติ 

1.4) ข้อมูลทรัพยากรธรรมชาติของจังหวัดสระแก้ว ได้แก่ ข้อมูลทรัพยากรดิน ข้อมูล
ทรัพยากรน้ า และข้อมูลทรัพยากรป่าไม้ จากหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

2) แผนท่ีและข้อมูลภูมิสารสนเทศของจังหวัดสระแก้ว ส าหรับใช้ในการวิเคราะห์ความลาดชัน
และจัดท าแผนท่ีแสดงความลาดชันของพื้นท่ีจังหวัดสระแก้ว ได้แก่ 

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



4 

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

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

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

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

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

1.8.2 น าเข้าข้อมูลและจัดการข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ ท่ีน ามาใช้ในการวิเคราะห์และจ าแนก
ความลาดชัน พร้อมท้ังจัดท าแผนท่ีแสดงความลาดชันของพื้นท่ีจังหวัดสระแก้ว 

1) ตรวจสอบและแก้ไข ข้อมูลแบบจ าลองระดับสูงเชิงเลข ให้ถูกต้อง สมบูรณ์ ครบถ้วน
ด้วยโปรแกรมระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 

2) เช่ือมต่อ (Mosaic) ข้อมูลแบบจ าลองระดับสูงเชิงเลข ให้เป็นข้อมูลท่ีต่อเนื่องกันด้วย
โปรแกรมระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์  

ข้อมูลแบบจ าลองระดับสูงเชิงเลข เป็นข้อมูลโครงสร้างแบบแรสเตอร์ (Raster) จัดเก็บ
ในรูปของไฟล์ภาพเชิงเลข ขนาดระวางมาตราส่วน 1: 4,000 ครอบคลุมพื้นท่ี 2x2 ตารางกิโลเมตร ต่อ 1 ระวาง 
จ านวนท้ังส้ิน 2,300 ระวาง 

1.8.3 วิเคราะห์และจ าแนกความลาดชันของพื้นท่ีจังหวัดสระแก้ว 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
ความลาดชันของพื้นท่ีจังหวัดสระแก้ว โดยวิธีการซ้อนทับข้อมูลเชิงพื้นท่ี ด้วยโปรแกรมสารสนเทศภูมิศาสตร์  

1.8.6 ส ารวจและเก็บรวบรวมข้อมูลพื้นท่ีท่ีมีการเปล่ียนแปลงความลาดชันของพื้นท่ีไปจากเดิม 
1.8.7 จัดท าและปรับปรุงข้อมูลความลาดชันของพื้นท่ีให้สอดคล้องกับสภาพพื้นท่ีในปัจจุบัน 
1.8.8 จัดท าแผนท่ีและรายงาน โครงการจัดท าแผนท่ีแสดงความลาดชันของพื้นท่ีเพื่อการพัฒนาท่ีดิน

จังหวัดสระแก้ว 
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1.9 หน่วยงานที่จัดท าข้อมูล 
กลุ่มจัดการและบริการแผนท่ีและข้อมูลทางแผนท่ี 
ส านักเทคโนโลยีการส ารวจและท าแผนท่ี  
กรมพัฒนาท่ีดิน 
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บทท่ี 2 
 

ข้อมูลพ้ืนฐานจังหวัดสระแก้ว 
 

2.1 ประวัติความเป็นมา  
จังหวัดสระแก้ว เดิมเป็นหมู่บ้านบริเวณเชิงเขาบนสองฝ่ังล้าน้้าพระปรงและพระสะทึง ต่อมาเริ่มมี

ผู้คนอยู่อาศัยหนาแน่นจนขยายใหญ่เป็นชุมชน โดยประมาณ ปี พ.ศ.1000 ชุมชนท่ีต้ังถิ่นฐานบริเวณเมือง
สระแก้วแบ่งออกเป็นสองกลุ่ม คือ 1) กลุ่มล้าน้้าพระปรง-พระสะทึง มีวัฒนธรรมแบบสุวรรณภูมิสมัยก่อน
ประวัติศาสตร์และแบบทวาราวดี มีศูนย์กลางอยู่ท่ีเขาฉกรรจ์ และ 2) กลุ่มล้าห้วยพรมโหด มีวัฒนธรรมแบบขอม 
ศูนย์กลางอยู่ท่ีปราสาทเขาน้อย-เขารังและบ้านเมืองไผ่ (ปัจจุบันอยู่ในเขตอ้าเภออรัญประเทศ) มีความส้าคัญ
เป็นเส้นทางคมนาคมทางตะวันตก-ตะวันออก (ระหว่างเมืองชายฝ่ังทะเลอ่าวไทยกับกัมพูชา) และทางเหนือ-ใต้ 
(ระหว่างเมืองในลุ่มน้้าโขง ชี มูล กับเมืองชายฝ่ังทางจันทบุรี) กระท่ังหลังปี พ.ศ.1500 มีการปรับตัวเนื่องจาก
การท้าการค้ากับจีน ประกอบกับภูมิประเทศบริเวณอ่าวไทยแผ่นดินต้ืนเขินขึ้นและเส้นทางคมนาคมทางน้้า
เปล่ียนแปลง ส่งผลให้มผู้ีคนจึงอพยพย้ายถ่ินออกจากสระแก้วกลายเป็นชุมชนขนาดเล็กและลดความส้าคัญลง
เป็นเพียงเส้นทางเดินทัพผ่านไปยังกัมพูชาเท่านั้น ส่วนช่ือจังหวัดสระแก้ว มีท่ีมาจากสมัยกรุงธนบุรี ประมาณ ปี 
พ.ศ.2323 พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช เมื่อครั้งทรงยกทัพไปตีกัมพูชา (เขมร) ได้แวะพักทัพ
บริเวณนี้ กองทัพได้อาศัยน้้าใช้สอยจากสระ 2 แห่ง จึงขนานนามสระท้ังสองแห่งนี้ว่า “สระแก้ว-สระขวัญ” 
อันเป็นท่ีมาของช่ือจังหวัด และได้น้าน้้าจากสระท้ังสองแห่งนี้มาใช้ในการประกอบพิธีถือน้้าพิพัฒน์สัตยา โดยถือว่า
เป็นน้้าบริสุทธิ์และน้้าศักดิ์สิทธิ์ ต่อมาภายหลังเปล่ียนแปลงการปกครอง เมืองสระแก้วมีฐานะเป็นต้าบลขึ้นอยู่
ในการปกครองของอ้าเภอกบินทร์บุรี จังหวัดกบินทร์บุรี ซึ่งทางราชการได้ต้ังเป็นด่านชายแดนส้าหรับตรวจคน
และสินค้าเข้า-ออก จนถึง ปี พ.ศ.2452 จึงได้ยกฐานะขึ้นเป็นกิ่งอ้าเภอ สระแก้ว ต่อมาเมื่อวันท่ี 23 กรกฎาคม 
พ.ศ.2501 ได้มีพระราชกฤษฎีกายกฐานะขึ้นเป็นอ้าเภอสระแก้ว ขึ้นอยู่ในการปกครองของจังหวัดปราจีนบุรี 
และเมื่อวันท่ี 1 ธันวาคม พ.ศ.2536 จึงมีพระราชบัญญัติจัดต้ังจังหวัดสระแก้วเป็นจังหวัดท่ี 74 ของประเทศไทย 

ค้าขวัญประจ้าจังหวัด คือ “ชายแดนเบ้ืองบูรพา ป่างามน้้าตกสวย มากด้วยรอยอารยธรรมโบราณ 
ย่านการค้าไทย-เขมร” 
 
2.2 ลักษณะทางภูมิศาสตร์  

2.2.1 ท่ีต้ังและอาณาเขต จังหวัดสระแก้ว มีต้าแหน่งทางภูมิศาสตร์ในเขตภาคตะวันออก        
ของประเทศไทย ตามการแบ่งภูมิภาคประเทศไทยโดยใช้เกณฑ์ด้านภูมิศาสตร์ ของราชบัณฑิตยสถาน ซึ่งจาก
การค้านวณเนื้อท่ีด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ พบว่าจังหวัดสระแก้ว มีเนื้อท่ี 6,825.66 ตารางกิโลเมตร 
หรือ 4,266,038 ไร่ ต้ังอยู่ระหว่าง พิกัดเหนือ 1,465,210 เมตร ถึง 1,571,260 เมตร หรือ ละติจูด 13 องศา 
14 ลิปดา 12 พิลิปดา ถึง 14 องศา 11 ลิปดา 46 พิลิปดา และ พิกัดตะวันออก 161,550 เมตร ถึง 277,830 เมตร 
หรือ ลองจิจูด 101 องศา 52 ลิปดา 25 พิลิปดา ถึง 102 องศา 56 ลิปดา 30 พิลิปดา โดยมีอาณาเขตติดต่อ
กับจังหวัดใกล้เคียง ดังนี้  
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ทิศเหนือ ติดต่อกับ อ้าเภอครบุรี และอ้าเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา 
  อ้าเภอโนนดินแดง และอ้าเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์ 
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ราชอาณาจักรกัมพูชา 
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ อ้าเภอนาดี และอ้าเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 
  อ้าเภอสนามชัยเขต และอ้าเภอท่าตะเกียบ  
  จังหวัดฉะเชิงเทรา 
ทิศใต้ ติดต่อกับ อ้าเภอสอยดาว และอ้าเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี 
 

 
ภาพประกอบท่ี 2-1 แผนท่ีภูมิประเทศแสดงท่ีต้ังและอาณาเขตจังหวัดสระแก้ว (กรมการปกครอง, 2556) 
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2.2.2 สภาพภูมิประเทศ จังหวัดสระแก้ว ในภาพรวมเป็นพื้นท่ีราบถึงท่ีราบสูงและมีภูเขาสูง
สลับซับซ้อน โดยพื้นท่ีด้านทิศเหนือมีทิวเขาบรรทัดมีลักษณะเป็นป่าเขาทึบซึ่งเป็นต้นก้าเนิดของแม่น้้าบางปะกง 
พื้นท่ีด้านทิศใต้มีลักษณะเป็นท่ีราบเชิงเขามีสภาพเป็นป่าโปร่งและพื้นท่ีตอนกลางมีลักษณะเป็นท่ีราบเป็นเขต
ติดต่อจังหวัดจันทบุรี พื้นท่ีด้านทิศตะวันออกมีลักษณะเป็นท่ีราบถึงท่ีราบสูง และพื้นท่ีด้านทิศตะวันตก
นับต้ังแต่อ้าเภอวัฒนานครมีลักษณะเป็นสันปันน้้าและพื้นท่ีลาดไปทางอ้าเภอเมืองและอ้าเภออรัญประเทศ เข้าเขต
ราชอาณาจักรกัมพูชา 
 

 
ภาพประกอบท่ี 2-2 สภาพภูมิประเทศ จังหวัดสระแก้ว 
 

2.2.3 ลักษณะทางธรณีวิทยา จากการศึกษาข้อมูลลักษณะทางธรณีวิทยาของจังหวัดสระแก้ว 
โดยกรมทรัพยากรธรณี พบว่า พื ้นที่จังหวัดประกอบด้วยหินแปรยุคดีโวเนียน -คาร์บอนิเฟอรัส และ      
ยุคเพอร์เมียน-ไทรแอสสิก หินตะกอนยุคเพอร์เมียน และบางส่วนของหินตะกอนกลุ่มหินโคราชยุคจูแรสซิก 
ตะกอนยุควอเทอร์นารี หินอัคนีชนิดหินแกรนิตและหินบะซอลต์  

2.2.4 สภาพภูมิอากาศ จากข้อมูลสภาพอากาศจังหวัดสระแก้ว ของศูนย์ภูมิอากาศ ส้านักพัฒนา
อุตุนิยมวิทยา กรมอุตุนิยมวิทยา ซึ่งได้รวบรวมสถิติข้อมูลภูมิอากาศต้ังแต่ ปี พ.ศ.2494-2559 และจัดท้าไว้เมื่อ
เดือนมิถุนายน 2560 พบว่า สภาพภูมิอากาศของจังหวัดสระแก้วอยู่ภายใต้อิทธิพลของลมมรสุม 2 ชนิด คือ  
1) ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งพัดพามวลอากาศเย็นและแห้งจากประเทศจีนเข้ามาปกคลุมประเทศไทย
ในช่วงฤดูหนาว และ 2) ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ พัดพามวลอากาศช้ืนจากทะเลและมหาสมุทรเข้ามาปกคลุม
ประเทศไทยในช่วงฤดูฝน ท้าให้มีฝนตกชุกมาก ดังนี้ 

1) ฤดูกาล พิจารณาตามลักษณะของลมฟ้าอากาศของประเทศไทย จังหวัดสระแก้ว 
แบ่งฤดูกาลออกเป็น 3 ฤดู ดังนี้ 
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1.1) ฤดูร้อน เริ่มต้นประมาณกลางเดือนกุมภาพันธ์ถึงกลางเดือนพฤษภาคม เป็นช่วงท่ี
ลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้ พัดมาปกคลุมท้าให้มีอุณหภูมิเริ่มสูงขึ้นและมีอากาศร้อนอบอ้าว จะมีอากาศ
ร้อนท่ีสุดในเดือนเมษายน 

1.2) ฤดูฝน เริ่มต้นประมาณกลางเดือนพฤษภาคมถึงกลางเดือนตุลาคม เป็นช่วงท่ี   
ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ซึ่งเป็นลมท่ีพัดพาเอาความช้ืนจากทะเลและมหาสมุทรเข้ามาปกคลุมประเทศไทย 
อากาศจะเริ่มชุ่มช้ืนและมีฝนตกชุกตั้งแต่เดือนพฤษภาคมเป็นต้นไป โดยมีฝนตกหนาแน่นในช่วงเดือนสิงหาคม
และเดือนกันยายน 

1.3) ฤดูหนาว เริ่มต้นประมาณกลางเดือนตุลาคมถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์ เป็นช่วงท่ี
ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือพัดเข้ามาปกคลุมประเทศไทย อากาศโดยท่ัวไปจะหนาวเย็นและแห้ง แต่จังหวัด
สระแก้วอยู่ในละติจูดท่ีค่อนข้างห่างไกลจากศูนย์กลางของบริเวณความกดอากาศสูง และมีเทือกเขาทางด้าน
ทิศเหนือของจังหวัดขวางกั้นมวลอากาศเย็นท่ีแผ่ลงมา อากาศจึงไม่หนาวเย็นมากนัก 

2) อุณหภูมิ จังหวัดสระแก้วเป็นจังหวัดท่ีลึกเข้าไปในแผ่นดินจึงมีอากาศร้อนมากกว่า
จังหวัดอื่นท่ีอยู่ตามชายฝ่ังทะเลในฤดูร้อน และมีอากาศเย็นกว่าจังหวัดท่ีอยู่ติดชายฝ่ังในฤดูหนาว  โดยมี
อุณหภูมิเฉล่ียตลอดปี 27.9 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุดเฉล่ีย 33.6 องศาเซลเซียส ส่วนอุณหภูมิต้่าสุดเฉล่ีย 
23.6 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุดท่ีเคยตรวจวัดได้ 42.2 องศาเซลเซียส อุณหภูมิต้่าสุดท่ีเคยตรวจวัดได้ 7.6 
องศาเซลเซียส  

3) ปริมาณฝน จากข้อมูลปริมาณฝนเฉล่ียของสถานีอุตุนิยมวิทยา จังหวัดสระแก้ว ระหว่าง 
ปี พ.ศ.2550-2558 พบว่า มีปริมาณฝนเฉล่ีย รอบ 9 ปี ประมาณ 1,446 มิลลิเมตร โดยมีจ้านวนวันฝนตกเฉล่ีย
ประมาณ 127 วัน/ป ี
 
2.3 สภาพเศรษฐกิจและสังคม  

2.3.1 การปกครอง จังหวัดสระแก้วแบ่งหน่วยการปกครองออกเป็น 9 อ้าเภอ 58 ต้าบล และ 731 
หมู่บ้าน โดยมีหน่วยงานราชการส่วนภูมิภาคเป็นส่วนราชการประจ้าจังหวัด มีส้านักงานจังหวัดเป็นหน่วยงานกลาง
ในการบริหารราชการ และเป็นศูนย์ประสานงานกับส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน และหน่วยงาน
ราชการส่วนท้องถิ่น ได้แก่ องค์การบริหารส่วนจังหวัด 1 แห่ง เทศบาลเมือง 3 แห่ง เทศบาลต้าบล 13 แห่ง 
และองค์การบริหารส่วนต้าบล 49 แห่ง 

2.3.2 ประชากรและอาชีพ จากข้อมูลสถิติของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ณ วันท่ี 31 
ธันวาคม พ.ศ.2561 พบว่า จังหวัดสระแก้วมีจ้านวนประชากรท้ังหมด 564,092 คน โดยเป็นประชากรชาย 
282,426 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 50.07 ของจ้านวนประชากรท้ังหมด ประชากรหญิง 281,666 คน หรือคิดเป็น
ร้อยละ 49.93 ของจ้านวนประชากรท้ังหมด โดยประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม และเล้ียงสัตว์ 

2.3.3 สภาพทั่วไปด้านเศรษฐกิจ จากข้อมูลของส้านักงานคลังจังหวัดสระแก้ว พบว่า ผลิตภัณฑ์
มวลรวม (Gross Provincial Product: GPP) ของจังหวัดสระแก้ว ปี พ.ศ.2560 มีสัดส่วนสาขาการผลิตแยก
เป็นภาคการเกษตร 12,968 ล้านบาท และนอกภาคการเกษตร 32,282 ล้านบาท รายได้เฉล่ียต่อหัว 72,555 
บาท/คน/ปี 
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2.4 ทรัพยากรธรรมชาติ 
2.4.1 ทรัพยากรดิน จากการศึกษาการจ้าแนกดินทั่วประเทศไทย มาตราส่วน 1 : 50,000 

ของกรมพัฒนาที่ดิน ซึ ่งจ้าแนกตามลักษณะ สมบัติ และศักยภาพในการเพาะปลูกของดิน รวมถึงการ
จัดการดินท่ีคล้ายคลึงการรวมไว้เป็นกลุ่มเดียวกัน พบว่า จ้าแนกดินได้ 62 กลุ่มชุดดิน โดยจังหวัดสระแก้ว 
จ้าแนกดินได้ 31 กลุ่มชุดดิน ดังภาคผนวก 2 ซึ่งต่อมากองส้ารวจดินและวิจัยทรัพยากรดิน ได้ท้าการส้ารวจ 
จ้าแนกดิน และจัดท้าแผนท่ีทรัพยากรดิน มาตราส่วน 1: 25,000 โดยมีหน่วยแผนท่ีอยู่ในระดับชุดดิน ซึ่งจาก
การศึกษาแผนท่ีชุดดินและรายงานการส้ารวจทรัพยากรดินจังหวัดสระแก้ว ข้อมูลระดับชุดดิน พบว่า จังหวัด
สระแก้ว จ้าแนกดินได้ 42 ชุดดิน ได้แก่ หน่วยดินเชิงซ้อนของตะกอนน้้าพา ชุดดินอรัญประเทศ ชุดดินบางคล้า 
ชุดดินบุญฑริก ชุดดินชุมพลบุรี ชุดดินโชคชัย ชุดดินดอนไร่ ชุดดินห้วยยอด ชุดดินแก่งคอย ชุดดินกบินทร์บุรี 
ชุดดินค้าบง ชุดดินกลางดง ชุดดินเขมราฐ ชุดดินโคกปรือ ชุดดินเขาพลอง ชุดดินโคกส้าโรง ชุดดินละหานทราย 
ชุดดินล้าสนธิ ชุดดินลาดหญ้า ชุดดินมวกเหล็ก ชุดดินนครปฐม ชุดดินนาทอน ชุดดินพิชัย ชุดดินปางไร่ ชุดดิน
ไพศาลี ชุดดินพิษณุโลก ชุดดินปักธงชัย ชุดดินภูพาน หน่วยเชิงซ้อนของชุดดินภูพานและท่ีดินหินพื้นโผล่ ชุดดิน
สมอทอด ชุดดินสระแก้ว ชุดดินตาคลี ชุดดินทับพริก ชุดดินตาพระยา ชุดดินท่ายาง ชุดดินวังไฮ ชุดดินวังน้้าเขียว 
หน่วยเชิงซ้อนของชุดดินวังน้้าเขียวและท่ีดินหินพื้นโผล่ ชุดดินวังน้้าเย็น ชุดดินวังสะพุง ชุดดินวังทอง และ
ท่ีลาดชันเชิงซ้อน 

 

 
 
ภาพประกอบท่ี 2-3 แผนท่ีชุดดินจังหวัดสระแก้ว (กองส้ารวจดินและวิจัยทรัพยากรดิน, 2559) 
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2.4.2 ทรัพยากรน้้า จังหวัดสระแก้ว มีลุ่มน้้าหลักท่ีส้าคัญ 2 ลุ่มน้้า คือ 1) ลุ่มน้้าปราจีนบุรี ซึ่งมี

คลองพระสะทึงและแม่น้้าพระปรง และ 2) ลุ่มน้้าโตนเลสาป ซึ่งมีห้วยลาสะโตน ห้วยพรมโหด ห้วยตะเคียน 
ห้วยนางาม และห้วยคลองน้้าใส ซึ่งมีแหล่งน้้าผิวดินตามธรรมชาติส้าคัญ ได้แก่  

 1) คลองพระปรง มีต้นก้าเนิดจากเขาห้วยชัน เขาภูเขียว ไหลไปบรรจบคลองพระสะทึง  
 2) คลองพระสะทึง มีต้นก้าเนิดจากเทือกเขาจันทบุรี ไหลผ่านอ้าเภอวังน้้าเย็น ไปทางด้าน

ทิศใต้ของอ้าเภอเมือง ไหลไปบรรจบคลองพระปรง  
 3) คลองตาหลังใน มีต้นก้าเนิดจากเขาสอยดาว ไหลไปบรรจบกับคลองพระสะทึง 
 4) คลองพรหมโหด มีต้นก้าเนิดท่ีอ้าเภอวัฒนานคร ไหลผ่านอ้าเภออรัญประเทศ ไปทางด้าน

ทิศตะวันออกเข้าสู่เขตราชอาณาจักรกัมพูชา และคลองพรหมโหดเป็นแนวเขตอนุรักษ์ของไทย-กัมพูชา 
2.4.3 ทรัพยากรป่าไม้ จากการศึกษาข้อมูลสภาพพื้นท่ีป่าของประเทศไทย ปี พ.ศ.2559 -2560 

ของส้านักงานจัดการท่ีดินป่าไม้ กรมป่าไม้ พบว่าจังหวัดสระแก้ว มีพื้นท่ีป่าไม้ 937,088.77 ไร่ หรือร้อยละ 
21.95 ของพื้นท่ีจังหวัด พบพันธุ์ไม้ส้าคัญทางเศรษฐกิจ ได้แก่ ไม้ยาง ไม้ตะเคียน ไม้ตะแบก ไม้สัก ไม้มะค่า ไม้ชัน 
ไม้เค่ียม ไม้เค่ียมแดง ไม้ประดู่ ไม้กันเกรา ไม้เต็ง ไม้รัง ไม้แดง ไม้มะค่า ไม้พยุง ไม้เหียง และไม้พลวง เป็นต้น 
ส่วนการแบ่งเขตพื้นท่ีประกาศทางราชการก้าหนดขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ตามกฎหมายและมติคณะรัฐมนตรี 
ประกอบด้วย พื้นท่ีเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่า 1 แห่ง ป่าสงวนแห่งชาติ 10 แห่ง และอุทยานแห่งชาติ 2 แห่ง 
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ภาพประกอบท่ี 2-4 แผนท่ีสภาพพื้นท่ีป่าจังหวัดสระแก้ว (กรมป่าไม้, 2559-2560) 
2.5 สภาพการใช้ที่ดิน  

จากการศึกษาข้อมูลแผนที่สภาพการใช้ที่ดินจังหวัดสระแก้ว มาตราส่วน 1: 25,000 และ
การค้านวณเนื้อท่ีด้วยโปรแกรมสารสนเทศภูมิศาสตร์ จากช้ันข้อมูลการใช้ท่ีดิน  ปี พ.ศ.2559 ซึ่งส้ารวจและ
จัดท้าโดยกองนโยบายและแผนการใช้ท่ีดิน กรมพัฒนาท่ีดิน โดยอ้างอิงขอบเขตจังหวัดสระแก้วจากช้ันข้อมูล
ขอบเขตการปกครองของกรมการปกครอง ปี พ.ศ.2556 พบว่าจังหวัดสระแก้วมีการใช้ท่ีดิน 5 ประเภท โดยมีการ
ใช้ท่ีดินประเภทพื้นท่ีเกษตรกรรม มากท่ีสุด มีเนื้อที่ 2,891,069 ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 67.77 ของพื้นท่ีจังหวัด 
รองลงมาเป็นพื้นท่ีป่าไม้ มีเนื้อท่ี 1,015,944 ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 23.82 ของพื้นท่ีจังหวัด พื้นท่ีชุมชนและ 
ส่ิงปลูกสร้าง มีเนื้อท่ี 215,106 ไร่ หรือ คิดเป็นร้อยละ 5.04 ของพื้นท่ีจังหวัด พื้นท่ีแหล่งน้้า มีเนื้อท่ี 76,119 ไร่ 
คิดเป็นร้อยละ 1.78 ของพื้นท่ีจังหวัด และพื้นท่ีเบ็ดเตล็ด มีเนื้อท่ี 67,800 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 1.59 ของพื้นท่ี
จังหวัด ตามล้าดับ ดังตารางท่ี 2-1 
 
ตารางท่ี 2-1 ประเภทการใช้ท่ีดิน (Land Use Classification) จังหวัดสระแก้ว ปี พ.ศ.2559 
 

สัญลักษณ์ ประเภทการใช้ที่ดิน 
เนื้อที่  

ตารางกิโลเมตร ไร่ ร้อยละ 

U พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง 344.17 215,106 5.04 

A พื้นที่เกษตรกรรม 4,625.71 2,891,069 67.77 

A1 นาข้าว 1,532.28 957,675 22.45 

A2 พืชไร ่ 1,849.84 1,156,150 27.10 

A3 ไม้ยืนต้น 1,094.52 684,075 16.04 

A4 ไม้ผล 125.88 78,675 1.84 

A5 พืชสวน 1.93 1,206 0.03 

A7 ทุ่งหญ้าเล้ียงสัตว์และโรงเรือนเล้ียงสัตว์ 19.81 12,381 0.29 

A9 สถานท่ีเพาะเล้ียงสัตว์น้้า 1.45 907 0.02 

F พื้นที่ป่าไม้ 1,625.51 1,015,944 23.82 

W พื้นที่แหล่งน้้า 121.79 76,119 1.78 

M พื้นที่เบ็ดเตล็ด 108.48 67,800 1.59 

เนื้อที่รวม 6,825.66 4,266,038 100.00 
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ภาพประกอบท่ี 2-5 แผนท่ีสภาพการใช้ท่ีดินจังหวัดสระแก้ว (กรมพัฒนาท่ีดิน, 2559) 
 
 2.5.1 พื้นท่ีชุมชนและส่ิงปลูกสร้าง มีเนื้อท่ี 344.17 ตารางกิโลเมตร หรือ 215,106 ไร่ คิดเป็น
ร้อยละ 5.04 ของพื้นท่ีจังหวัด ประกอบด้วย ตัวเมืองและย่านการค้า หมู่บ้านบนพื้นราบ สถานท่ีราชการและ
สถาบันต่าง ๆ สนามบิน ถนน โรงงานอุตสาหกรรม สถานท่ีพักผ่อนหย่อนใจ รีสอร์ท และโรงแรม เป็นต้น 
 

 
ภาพประกอบท่ี 2-6 พื้นท่ีชุมชน ต้าบลสระแก้ว อ้าเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว 
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 2.5.2 พื้นท่ีเกษตรกรรม มีเนื้อท่ี 4,625.71 ตารางกิโลเมตร หรือ 2,891,069 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 
67.77 ของพื้นท่ีจังหวัด ประกอบด้วย นาข้าว พืชไร่ เช่น พืชไร่ผสม ข้าวโพด อ้อย และมันส้าปะหลัง ไม้ยืนต้น 
เช่น ไม้ยืนต้นผสม ยางพารา ปาล์มน้้ามัน และยูคาลิปตัส ไม้ผล เช่น ไม้ผลผสม มะม่วง กล้วย มะขาม และล้าไย 
พืชสวน เช่น พืชผัก ไม้ดอกและไม้ประดับ ทุ่งหญ้าเล้ียงสัตว์ โรงเรือนเล้ียงสัตว์ และสถานท่ีเพาะเล้ียงปลา 
 

 
ภาพประกอบท่ี 2-7 พื้นท่ีเกษตรกรรม ต้าบลช่องกุ่ม อ้าเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว 
 
 2.5.3 พื้นท่ีป่าไม้ มีเนื้อที ่1,625.51 ตารางกิโลเมตร หรือ 1,015,944 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 23.82 
ของพื้นท่ีจังหวัด ประกอบด้วย ป่าไม่ผลัดใบรอสภาพฟื้นฟู ป่าไม่ผลัดใบสมบูรณ์ ป่าผลัดใบรอสภาพฟื้นฟู  
ป่าผลัดใบสมบูรณ์ ป่าปลูกรอสภาพฟื้นฟู และป่าปลูกสมบูรณ์  
 

 
ภาพประกอบท่ี 2-8 พื้นท่ีป่าไม้ ต้าบลคลองหาด อ้าเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว 
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2.5.4 พื้นท่ีแหล่งน้้า มีเนื้อท่ี 121.79 ตารางกิโลเมตร หรือ 76,119 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 1.78   
ของพื้นท่ีจังหวัด ประกอบด้วย แม่น้้า ล้าห้วย ล้าคลอง หนอง บึง ทะเลสาบ อ่างเก็บน้้า บ่อน้้าในไร่นา และ
คลองชลประทาน  
 

 
ภาพประกอบท่ี 2-9 พื้นท่ีแหล่งน้้า ต้าบลวังใหม่ อ้าเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว 
 
 2.5.5 พื้นท่ีเบ็ดเตล็ด มีเนื้อท่ี 108.48 ตารางกิโลเมตร หรือ 67,800 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 1.59 
ของพื้นท่ีจังหวัด ประกอบด้วย ทุ่งหญ้าธรรมชาติ ทุ่งหญ้าสลับไม้พุ่ม/ไม้ละเมาะ พื้นท่ีลุ่ม เหมืองเก่า บ่อขุดเก่า 
เหมืองแร่ บ่อลูกรัง บ่อดิน พื้นท่ีกองวัสดุ พื้นท่ีถม และท่ีท้ิงขยะ  
 

 
ภาพประกอบท่ี 2-10 พื้นท่ีเหมือง ต้าบลไทยอุดม อ้าเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว 



 

บทท่ี 3 
 

การวิเคราะห์และจ าแนกความลาดชันของพ้ืนท่ีจังหวัดสระแก้ว 
 

3.1 ผลการวิเคราะห์และจ าแนกความลาดชันของพื้นที่ 
 ผลการวิเคราะห์และจ าแนกความลาดชันของพื้นท่ีจังหวัดสระแก้ว จากข้อมูลแบบจ าลองระดับสูง
เชิงเลข (Digital Elevation Model: DEM) มาตราส่วน 1: 4 ,000 ด้วยโปรแกรมสารสนเทศภูมิศาสตร์  
ตามหลักเกณฑ์การจ าแนกและจัดช้ันความลาดชันเพื่อการพัฒนาท่ีดิน พบว่า พื้นท่ี จังหวัดสระแก้ววิเคราะห์
และจ าแนกความลาดชันของพื้นท่ีได้ 7 ระดับความลาดชัน โดยมีระดับความลาดชัน A ความลาดชันของพื้นท่ี 
0-2 เปอร์เซ็นต์ มากท่ีสุด คิดเป็นเนื้อท่ี 2,282,694 ไร่ หรือร้อยละ 53.51 ของพื้นท่ีจังหวัด รองลงมาได้แก่ 
ระดับความลาดชัน B ความลาดชันของพื้นท่ี 2-5 เปอร์เซ็นต์ คิดเป็นเนื้อท่ี 1,029,138 ไร่ หรือร้อยละ 24.12 
ของพื้นท่ีจังหวัด ระดับความลาดชัน C ความลาดชันของพื้นท่ี 5-12 เปอร์เซ็นต์ คิดเป็นเนื้อท่ี 402,719 ไร่ 
หรือร้อยละ 9.44 ของพื้นท่ีจังหวัด ระดับความลาดชัน D ความลาดชันของพื้นท่ี 12-20 เปอร์เซ็นต์ คิดเป็นเนื้อท่ี 
236,206 ไร่ หรือร้อยละ 5.54 ของพื้นท่ีจังหวัด ระดับความลาดชัน E ความลาดชันของพื้นท่ี 20-35 
เปอร์เซ็นต์ คิดเป็นเนื้อที่ 217,906 ไร่ หรือร้อยละ 5.11 ของพื้นท่ีจังหวัด ระดับความลาดชัน F ความลาดชัน
ของพื้นท่ี 35-50 เปอร์เซ็นต์ คิดเป็นเนื้อท่ี 66,919 ไร่ หรือร้อยละ 1.57 ของพื้นท่ีจังหวัด และระดับความลาดชัน G 
ความลาดชันของพื้นท่ี มากกว่า 50 เปอร์เซ็นต์ คิดเป็นเนื้อท่ี 30,456 ไร่ หรือร้อยละ 0.71 ของพื้นท่ีจังหวัด 
ตามล าดับ ดังตารางท่ี 3-1  
 
ตารางท่ี 3-1 ผลการวิเคราะห์และจ าแนกความลาดชันของพื้นท่ีจังหวัดสระแก้ว 
 

ความลาดชันของพื้นที่ เนื้อที ่ ร้อยละ 
ของพื้นที่จังหวัด ระดับความลาดชัน เปอร์เซ็นต์ ตารางกิโลเมตร ไร่ 

1 A 0 - 2 3,652.31 2,282,694 53.51 

2 B 2 - 5 1,646.62 1,029,138 24.12 

3 C 5 - 12 644.35 402,719 9.44 

4 D 12 - 20 377.93 236,206 5.54 

5 E 20 - 35 348.65 217,906 5.11 

6 F 35 - 50 107.07 66,919 1.57 

7 G มากกว่า 50 48.73 30,456 0.71 

รวมเนื้อที่ 6,825.66 4,266,038 100.00 
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ภาพประกอบท่ี 3-1 แผนท่ีแสดงความลาดชันของพื้นท่ีจังหวัดสระแก้ว 
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3.1.1 ผลการวิเคราะห์และจ าแนกพื้นที่ความลาดชัน 0-2 เปอร์เซ็นต์ 
 จังหวัดสระแก้ว มีพื้นท่ีความลาดชัน 0-2 เปอร์เซ็นต์ คิดเป็นเนื้อท่ี 2,282,694 ไร่ หรือ 
ร้อยละ 53.51 ของพื้นท่ีจังหวัด ลักษณะพื้นท่ีมีสภาพราบเรียบหรือค่อนข้างราบเรียบ การกระจายตัวของพื้นท่ี
มีอยู่ท่ัวไป เป็นลักษณะต่อเนื่องจากพื้นท่ีตอนบนลงมาพื้นท่ีตอนล่างของจังหวัด พบมากบริเวณพื้นท่ีตอนกลาง
ของจังหวัด ในเขตอ าเภอเมือง อ าเภอวัฒนานคร อ าเภอโคกสูง และอ าเภออรัญประเทศ 
 

 
ภาพประกอบท่ี 3-2 พื้นท่ีความลาดชัน 0-2 เปอร์เซ็นต์ จังหวัดสระแก้ว 
 

จากข้อมูลแผนท่ีสภาพการใช้ท่ีดิน จังหวัดสระแก้ว ปี พ.ศ.2559 และข้อมูลการส ารวจสภาพ
ภูมิประเทศ พบว่า พื้นท่ีความลาดชัน 0–2 เปอร์เซ็นต์ ของจังหวัดสระแก้ว มีการใช้ท่ีดินประเภทพื้นท่ี
เกษตรกรรม มากท่ีสุด คิดเป็นเนื้อท่ี 1,946,962 ไร่ หรือร้อยละ 85.30 ของพื้นท่ี รองลงมาเป็นพื้นท่ีป่าไม้ คิดเป็น
เนื้อท่ี 128,563 ไร่ หรือร้อยละ 5.63 ของพื้นท่ี พื้นท่ีชุมชนและส่ิงปลูกสร้าง คิดเป็นเนื้อท่ี 127,844 ไร่ หรือ
ร้อยละ 5.60 ของพื้นท่ี พื้นท่ีแหล่งน้ า คิดเป็นเนื้อที่ 41,381 ไร่ หรือร้อยละ 1.81 ของพื้นท่ี และพื้นท่ีเบ็ดเตล็ด 
คิดเป็นเนื้อที่ 37,944 ไร่ หรือร้อยละ 1.66 ของพื้นท่ี ตามล าดับ ดังตารางท่ี 3-2  
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ตารางท่ี 3-2 ประเภทการใช้ท่ีดิน ปี พ.ศ.2559 บริเวณพื้นท่ีความลาดชัน 0-2 เปอร์เซ็นต์ 
 

ล าดับ การใช้ที่ดิน สัญลักษณ์ 
เนื้อที ่

ตารางกิโลเมตร ไร่ ร้อยละ 

1 พื้นท่ีเกษตรกรรม A 3,115.14 1,946,962 85.30 

2 พื้นท่ีป่าไม้ F 205.70 128,563 5.63 

3 พื้นท่ีชุมชนและส่ิงปลูกสร้าง U 204.55 127,844 5.60 

4 พื้นท่ีแหล่งน้ า W 66.21 41,381 1.81 

5 พื้นท่ีเบ็ดเตล็ด M 60.71 37,944 1.66 

รวม 3,652.31 2,282,694 100.00 

 
 

 
 
ภาพประกอบท่ี 3-3 พื้นท่ีนาข้าว บริเวณความลาดชัน 0-2 เปอร์เซ็นต์ 
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3.1.2 ผลการวิเคราะห์และจ าแนกพื้นที่ความลาดชัน 2-5 เปอร์เซ็นต์ 
 จังหวัดสระแก้ว มีพื้นท่ีความลาดชัน 2-5 เปอร์เซ็นต์ คิดเป็นเนื้อท่ี 1,029,138 ไร่ หรือ
ร้อยละ 24.12 ของพื้นท่ีจังหวัด ลักษณะพื้นท่ีเป็นลูกคล่ืนลอนลาดเล็กน้อย มีความลาดชันน้อยมาก การกระจายตัว
ของพื้นท่ีมีอยู่ท่ัวไป เป็นลักษณะต่อเนื่องจากพื้นท่ีตอนบนลงมาพื้นท่ีตอนล่างของจังหวัด พบมากบริเวณพื้นท่ี
ตอนล่างในเขตอ าเภอเขาฉกรรจ์ อ าเภอวังน้ าเย็น อ าเภอวังสมบูรณ์ และอ าเภอคลองหาด 
 

 
ภาพประกอบท่ี 3-4 พื้นท่ีความลาดชัน 2-5 เปอร์เซ็นต์ จังหวัดสระแก้ว 
 

จากข้อมูลแผนท่ีสภาพการใช้ท่ีดิน จังหวัดสระแก้ว ปี พ.ศ.2559 และข้อมูลการส ารวจสภาพ
ภูมิประเทศ พบว่า พื้นท่ีความลาดชัน 2-5 เปอร์เซ็นต์ ของจังหวัดสระแก้ว มีการใช้ท่ีดินประเภทพื้นท่ี
เกษตรกรรม มากท่ีสุด คิดเป็นเนื้อท่ี 776,906 ไร่ หรือร้อยละ 75.48 ของพื้นท่ี รองลงมาเป็นพื้นท่ีป่าไม้      
คิดเป็นเนื้อที่ 150,831 ไร่ หรือร้อยละ 14.66 ของพื้นท่ี พื้นท่ีชุมชนและส่ิงปลูกสร้าง คิดเป็นเนื้อท่ี 67,875 ไร่ 
หรือร้อยละ 6.60 ของพื้นท่ี พื้นท่ีเบ็ดเตล็ด คิดเป็นเนื้อท่ี 18,238 ไร่ หรือร้อยละ 1.77 ของพื้นท่ี และพื้นท่ี
แหล่งน้ า คิดเป็นเนื้อที่ 15,288 ไร่ หรือร้อยละ 1.49 ของพื้นท่ี ตามล าดับ ดังตารางท่ี 3-3  
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ตารางท่ี 3-3 ประเภทการใช้ท่ีดิน ปี พ.ศ.2559 บริเวณพื้นท่ีความลาดชัน 2-5 เปอร์เซ็นต์ 
 

ล าดับ การใช้ที่ดิน สัญลักษณ์ 
เนื้อที ่

ตารางกิโลเมตร ไร่ ร้อยละ 

1 พื้นท่ีเกษตรกรรม A 1,243.05 776,906 75.48 

2 พื้นท่ีป่าไม้ F 241.33 150,831 14.66 

3 พื้นท่ีชุมชนและส่ิงปลูกสร้าง U 108.60 67,875 6.60 

4 พื้นท่ีเบ็ดเตล็ด M 29.18 18,238 1.77 

5 พื้นท่ีแหล่งน้ า W 24.46 15,288 1.49 

รวม 1,646.62 1,029,138 100.00 

 
 

 
 
ภาพประกอบท่ี 3-5 พื้นท่ีมันส าปะหลัง บริเวณความลาดชัน 2-5 เปอร์เซ็นต์ 
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 3.1.3 ผลการวิเคราะห์และจ าแนกพื้นที่ความลาดชัน 5-12 เปอร์เซ็นต์ 
 จังหวัดสระแก้ว มีพื้นท่ีความลาดชัน 5-12 เปอร์เซ็นต์ คิดเป็นเนื้อ 402,719 ไร่ หรือ   
ร้อยละ 9.44 ของพื้นท่ีจังหวัด ลักษณะพื้นท่ีเป็นลูกคล่ืนลอนลาด มีความลาดชันเล็กน้อย การกระจายตัวของพื้นท่ี
มีอยู่ท่ัวไป เป็นลักษณะต่อเนื่องตามแนวเส้นทางน้ า เส้นทางคมนาคม และพื้นท่ีลอนลาดตามแนวภูเขา พบมาก
บริเวณพื้นท่ีตอนบนของจังหวัด ในเขตอ าเภอเมือง อ าเภอวัฒนานคร และอ าเภอตาพระยา และพื้นท่ีตอนล่าง
ของจังหวัด ในเขตอ าเภอวังน้ าเย็น และอ าเภอวังสมบูรณ์  
 

 
ภาพประกอบท่ี 3-6 พื้นท่ีความลาดชัน 5-12 เปอร์เซ็นต์ จังหวัดสระแก้ว 
 

จากข้อมูลแผนท่ีสภาพการใช้ท่ีดิน จังหวัดสระแก้ว ปี พ.ศ.2559 และข้อมูลการส ารวจสภาพ
ภูมิประเทศ พบว่า พื้นท่ีความลาดชัน 5-12 เปอร์เซ็นต์ ของจังหวัดสระแก้ว มีการใช้ท่ีดินประเภทพื้นท่ีป่าไม้
มากท่ีสุด คิดเป็นเนื้อที่ 207,963 ไร่ หรือร้อยละ 51.64 ของพื้นท่ี รองลงมาเป็นพื้นท่ีเกษตรกรรม คิดเป็นเนื้อท่ี 
154,812 ไร่ หรือร้อยละ 38.45 ของพื้นท่ี พื้นท่ีชุมชนและส่ิงปลูกสร้าง คิดเป็นเนื้อท่ี 16,969 ไร่ หรือร้อยละ 
4.21 ของพื้นท่ี พื้นท่ีแหล่งน้ า คิดเป็นเนื้อที่ 14,181 ไร่ หรือร้อยละ 3.52 ของพื้นท่ี และพื้นท่ีเบ็ดเตล็ด คิดเป็น
เนื้อท่ี 8,794 ไร่ หรือร้อยละ 2.18 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 332.74 207,963 51.64 

2 พื้นท่ีเกษตรกรรม A 247.70 154,812 38.45 

3 พื้นท่ีชุมชนและส่ิงปลูกสร้าง U 27.15 16,969 4.21 

4 พื้นท่ีแหล่งน้ า W 22.69 14,181 3.52 

5 พื้นท่ีเบ็ดเตล็ด M 14.07 8,794 2.18 

รวม 644.35  402,719 100.00 

 
 

 
 
ภาพประกอบท่ี 3-7 พื้นท่ีป่าไม้ บริเวณความลาดชัน 5-12 เปอร์เซ็นต์ 
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 3.1.4 ผลการวิเคราะห์และจ าแนกพื้นที่ความลาดชัน 12-20 เปอร์เซ็นต์ 
 จังหวัดสระแก้ว มีพื้นท่ีความลาดชัน 12-20 เปอร์เซ็นต์ คิดเป็นเนื้อท่ี 236,206 ไร่ หรือ

ร้อยละ 5.54 ของพื้นท่ีจังหวัด ลักษณะพื้นท่ีเป็นลูกคล่ืนลอนชัน มีความลาดชันปานกลาง การกระจายตัวของพื้นท่ี
มีอยู่ท่ัวไป เป็นลักษณะต่อเนื่องตามแนวเส้นทางน้ าและพื้นท่ีลอนชันตามแนวภูเขา พบมากบริเวณพื้นท่ี
ตอนบนของจังหวัดในเขตอ าเภอเมือง อ าเภอวัฒนานคร และอ าเภอตาพระยา  

 

 
ภาพประกอบท่ี 3-8 พื้นท่ีความลาดชัน 12-20 เปอร์เซ็นต์ จังหวัดสระแก้ว 
 

จากข้อมูลแผนท่ีสภาพการใช้ท่ีดิน จังหวัดสระแก้ว ปี พ.ศ.2559 และข้อมูลการส ารวจสภาพ
ภูมิประเทศ พบว่า พื้นท่ีความลาดชัน 12-20 เปอร์เซ็นต์ ของจังหวัดสระแก้ว มีการใช้ท่ีดินประเภทพื้นท่ีป่าไม้
มากท่ีสุด คิดเป็นเนื้อที่ 219,788 ไร่ หรือร้อยละ 93.05 ของพื้นท่ี รองลงมาเป็นพื้นท่ีเกษตรกรรม คิดเป็นเนื้อท่ี 
9,637 ไร่ หรือร้อยละ 4.07 ของพื้นท่ี พื้นท่ีแหล่งน้ า คิดเป็นเนื้อที่ 3,350 ไร่ หรือร้อยละ 1.42 ของพื้นท่ี พื้นท่ี
เบ็ดเตล็ด คิดเป็นเนื้อท่ี 1,906 ไร่ หรือร้อยละ 0.81 ของพื้นท่ี และพื้นท่ีชุมชนและส่ิงปลูกสร้าง คิดเป็นเนื้อท่ี 
1,525 ไร่ หรือร้อยละ 0.65 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 351.66 219,788 93.05 

2 พื้นท่ีเกษตรกรรม A 15.42 9,637 4.07 

3 พื้นท่ีแหล่งน้ า W  5.36 3,350 1.42 

4 พื้นท่ีเบ็ดเตล็ด M 3.05 1,906 0.81 

5 พื้นท่ีชุมชนและส่ิงปลูกสร้าง U 2.44 1,525 0.65 

รวม 377.93 236,206 100.00  

 
 

 
 
ภาพประกอบท่ี 3-9 พื้นท่ีป่าไม้ บริเวณความลาดชัน 12-20 เปอร์เซ็นต์ 
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 3.1.5 ผลการวิเคราะห์และจ าแนกพื้นที่ความลาดชัน 20-35 เปอร์เซ็นต์ 
 จังหวัดสระแก้ว มีพื้นท่ีความลาดชัน 20-35 เปอร์เซ็นต์ คิดเป็นเนื้อท่ี 217,906 ไร่ หรือ

ร้อยละ 5.11 ของพื้นท่ีจังหวัด ลักษณะพื้นท่ีเป็นเนินเขา มีความลาดชัน การกระจายตัวของพื้นท่ีมีอยู่ท่ัวไป 
เป็นลักษณะต่อเนื่องตามแนวเส้นทางน้ าและภูเขาสูง พบมากบริเวณพื้นท่ีตอนบนของจังหวัด ในเขตอ าเภอเมือง 
อ าเภอวัฒนานคร และอ าเภอตาพระยา 

 

 
ภาพประกอบท่ี 3-10 พื้นท่ีความลาดชัน 20-35 เปอร์เซ็นต์ จังหวัดสระแก้ว 
 

จากข้อมูลแผนท่ีสภาพการใช้ท่ีดิน จังหวัดสระแก้ว ปี พ.ศ.2559 และข้อมูลการส ารวจสภาพ
ภูมิประเทศ พบว่า พื้นท่ีความลาดชัน 20-35 เปอร์เซ็นต์ ของจังหวัดสระแก้ว มีการใช้ท่ีดินประเภทพื้นท่ีป่าไม้
มากท่ีสุด คิดเป็นเนื้อที่ 212,156 ไร่ หรือร้อยละ 97.36 ของพื้นท่ี รองลงมาเป็นพื้นท่ีเกษตรกรรม คิดเป็นเนื้อท่ี 
2,562 ไร่ หรือร้อยละ 1.18 ของพื้นท่ี พื้นท่ีแหล่งน้ า คิดเป็นเนื้อที่ 1,775 ไร่ หรือร้อยละ 0.81 ของพื้นท่ี พื้นท่ี
เบ็ดเตล็ด คิดเป็นเนื้อท่ี 813 ไร่ หรือร้อยละ 0.37 ของพื้นท่ี และพื้นท่ีชุมชนและส่ิงปลูกสร้าง คิดเป็นเนื้อท่ี 
600 ไร่ หรือร้อยละ 0.28 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 339.45 212,156 97.36 

2 พื้นท่ีเกษตรกรรม A 4.10 2,562 1.18 

3 พื้นท่ีแหล่งน้ า W 2.84 1,775 0.81 

4 พื้นท่ีเบ็ดเตล็ด M 1.30 813 0.37 

5 พื้นท่ีชุมชนและส่ิงปลูกสร้าง U 0.96 600 0.28 

รวม 348.65 217,906 100.00 

 
 

 
 
ภาพประกอบท่ี 3-11 พื้นท่ีป่าไม้ บริเวณความลาดชัน 20-35 เปอร์เซ็นต์ 
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 3.1.6 ผลการวิเคราะห์และจ าแนกพื้นที่ความลาดชัน 35-50 เปอร์เซ็นต์ 
 จังหวัดสระแก้ว มีพื้นท่ีความลาดชัน 35-50 เปอร์เซ็นต์ คิดเป็นเนื้อท่ี 66,919 ไร่ หรือ 

ร้อยละ 1.57 ของพื้นท่ีจังหวัด ลักษณะพื้นท่ีเป็นภูเขา มีความลาดชันสูง การกระจายตัวของพื้นท่ีเป็นลักษณะ
ต่อเนื่องตามแนวภูเขาสูงชัน พบบริเวณพื้นท่ีตอนบนของจังหวัดในเขตอ าเภอเมือง อ าเภอวัฒนานคร และ
อ าเภอตาพระยา และตอนล่างในเขตอ าเภอเขาฉกรรจ์ อ าเภอวังน้ าเย็น อ าเภอวังสมบูรณ์ และอ าเภอคลองหาด 
 

 
ภาพประกอบท่ี 3-12 พื้นท่ีความลาดชัน 35-50 เปอร์เซ็นต์ จังหวัดสระแก้ว 
 
 จากข้อมูลแผนท่ีสภาพการใช้ท่ีดิน จังหวัดสระแก้ว ปี พ.ศ.2559 และข้อมูลการส ารวจสภาพ
ภูมิประเทศ พบว่า พื้นท่ีความลาดชัน 35-50 เปอร์เซ็นต์ ของจังหวัดสระแก้ว มีการใช้ท่ีดินประเภทพื้นท่ีป่าไม้
มากท่ีสุด คิดเป็นเนื้อที่ 66,356 ไร่ หรือร้อยละ 99.16 ของพื้นท่ี รองลงมาเป็นพื้นท่ีเกษตรกรรม คิดเป็นเนื้อท่ี 
175 ไร่ หรือร้อยละ 0.26 ของพื้นท่ี พื้นท่ีชุมชนและส่ิงปลูกสร้าง คิดเป็นเนื้อท่ี 169 ไร่ หรือร้อยละ 0.25 ของพื้นท่ี 
พื้นท่ีแหล่งน้ า คิดเป็นเนื้อที่ 144 ไร่ หรือร้อยละ 0.22 ของพื้นท่ี และพื้นท่ีเบ็ดเตล็ด คิดเป็นเนื้อท่ี 75 ไร่ หรือ
ร้อยละ 0.11 ของพื้นท่ี ตามล าดับ ดังตารางท่ี 3-7  



29 

ตารางท่ี 3-7 ประเภทการใช้ท่ีดิน ปี พ.ศ.2559 บริเวณพื้นท่ีความลาดชัน 35-50 เปอร์เซ็นต์ 
 

ล าดับ ประเภทการใช้ที่ดิน สัญลักษณ์ 
เนื้อที ่

ตารางกิโลเมตร ไร่ ร้อยละ 

1 พื้นท่ีป่าไม้ F 106.17 66,356 99.16 

2 พื้นท่ีเกษตรกรรม A 0.28 175 0.26 

3 พื้นท่ีชุมชนและส่ิงปลูกสร้าง M 0.27 169 0.25 

4 พื้นท่ีแหล่งน้ า W 0.23 144 0.22 

5 พื้นท่ีเบ็ดเตล็ด U 0.12 75 0.11 

รวม 107.07 66,919 100.00 

 
 

 
 
ภาพประกอบท่ี 3-13 พื้นท่ีป่าไม้ บริเวณความลาดชัน 35-50 เปอร์เซ็นต์ 
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 3.1.7 ผลการวิเคราะห์และจ าแนกพื้นที่ความลาดชัน มากกว่า 50 เปอร์เซ็นต์ 
 จังหวัดสระแก้ว มีพื้นท่ีความลาดชัน มากกว่า 50 เปอร์เซ็นต์ คิดเป็นเนื้อท่ี 30,456 ไร่ 
หรือร้อยละ 0.71 ของพื้นท่ีจังหวัด ลักษณะพื้นท่ีเป็นภูเขาสูงชัน เทือกเขา หุบเขา หน้าผา หรือยอดเขาแหลม 
มีความสูงชันมาก การกระจายตัวของพื้นท่ีมีอยู่บริเวณภูเขาสูงชัน พบบริเวณพื้นท่ีตอนบนในเขตอ าเภอเมือง 
อ าเภอวัฒนานคร และอ าเภอตาพระยา และพื้นท่ีตอนล่างของจังหวัด ในเขตอ าเภอเขาฉกรรจ์ อ าเภอวังน้ าเย็น 
อ าเภอวังสมบูรณ์ และอ าเภอคลองหาด 

 

 
ภาพประกอบท่ี 3-14 พื้นท่ีความลาดชัน มากกว่า 50 เปอร์เซ็นต์ จังหวัดสระแก้ว 
 
 จากข้อมูลแผนท่ีสภาพการใช้ท่ีดิน จังหวัดสระแก้ว ปี พ.ศ.2559 และข้อมูลการส ารวจสภาพ
ภูมิประเทศ พบว่า พื้นท่ีความลาดชัน มากกว่า 50 เปอร์เซ็นต์ ของจังหวัดสระแก้ว มีการใช้ท่ีดินประเภทพื้นท่ีป่าไม้ 
มากท่ีสุด คิดเป็นเนื้อท่ี 30,281 ไร่ หรือร้อยละ 99.43 ของพื้นท่ี รองลงมาเป็น พื้นท่ีชุมชนและส่ิงปลูกสร้าง     
คิดเป็นเนื้อท่ี 125 ไร่ หรือร้อยละ 0.41 ของพื้นท่ี พื้นท่ีเบ็ดเตล็ด คิดเป็นเนื้อท่ี 38 ไร่ หรือร้อยละ 0.12 ของพื้นท่ี 
พื้นท่ีเกษตรกรรม คิดเป็นเนื้อท่ี 6 ไร่ หรือร้อยละ 0.02 ของพื้นท่ี และพื้นท่ีแหล่งน้ า คิดเป็นเนื้อท่ี 6 ไร่ หรือ
ร้อยละ 0.02 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 
เนื้อที่  

ตารางกิโลเมตร ไร่ ร้อยละ 

1 พื้นท่ีป่าไม้ F 48.45 30,281 99.43 

2 พื้นท่ีชุมชนและส่ิงปลูกสร้าง U  0.20 125 0.41 

3 พื้นท่ีเบ็ดเตล็ด M 0.06 38 0.12 

4 พื้นท่ีเกษตรกรรม A 0.01 6 0.02 

5 พื้นท่ีแหล่งน้ า W 0.01 6 0.02 

รวม 48.73 30,456 100.00 

 
 

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

ภูมิศาสตร์ โดยวิธีการซ้อนทับข้อมูล ร่วมกับการส ารวจความลาดชันและสภาพการใช้ประโยชน์ที่ดิน
ในภูมิประเทศ จังหวัดสระแก้ว พบว่า การเปล่ียนแปลงลักษณะทางกายภาพของภูมิประเทศที่ส่งผลกระทบ
ต่อการเปลี่ยนแปลงความลาดชันของพื้นที่ ส่วนใหญ่เกิดจากกิจกรรมของมนุษย์ ด้านการพัฒนาและ  
การใช้ประโยชน์ท่ีดิน เพื่อเกษตรกรรม การตั้งถิ่นฐาน 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 าบลวังใหม่ อ าเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว 
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ภาพประกอบท่ี 3-17 ภาพถ่ายจากดาวเทียม Google Earth บริเวณพื้นท่ีเหมือง 
 บันทึกภาพเมื่อ วันท่ี 12 สิงหาคม พ.ศ.2561 
 

 
 
ภาพประกอบท่ี 3-18 ภาพถ่ายออร์โธสี โครงการ MOAC กรมพัฒนาท่ีดิน บริเวณพื้นท่ีเหมือง 
  บันทึกภาพเมื่อ วันท่ี 6 มกราคม พ.ศ.2545 
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ภาพประกอบท่ี 3-19 ภาพถ่ายออร์โธสี โครงการ MOAC กรมพัฒนาท่ีดิน ซ้อนทับพื้นท่ีความลาดชัน 
  

3.2.2 การขุดดิน ถมดิน การปรับสภาพพื้นท่ี การตัดเส้นทางเพื่อในการเดินทาง-ขนส่ง หรือการ
พัฒนาพื้นท่ีในรูปแบบต่าง ๆ ซึ่งผลจากการด าเนินกิจกรรมดังกล่าวอาจส่งผลให้ความลาดชันของพื้นท่ี
เปล่ียนแปลงไป รวมท้ังพื้นท่ีต่อเนื่องหรือพื้นท่ีใกล้เคียงซึ่งอาจจะได้รับผลกระทบทางตรงหรือทางอ้อมท่ีส่งผล
ให้ความลาดชันของพื้นท่ีเปล่ียนแปลงไปด้วยเช่นกัน 

 

 
 
ภาพประกอบท่ี 3-20 พื้นท่ีการขุดดิน ต าบลหนองบอน อ าเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว 

B 

A 

C 

D 

E 

F 

G 
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ภาพประกอบท่ี 3-21 ภาพถ่ายจากดาวเทียม Google Earth บริเวณพื้นท่ีการขุดดิน 
 บันทึกภาพเมื่อ วันท่ี 10 ธันวาคม พ.ศ.2561 
 

 
 
ภาพประกอบท่ี 3-22 ภาพถ่ายออร์โธสี โครงการ MOAC กรมพัฒนาท่ีดิน บริเวณพื้นท่ีการขุดดิน 
 บันทึกภาพเมื่อ วันท่ี 2 มกราคม พ.ศ.2545 
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ภาพประกอบท่ี 3-23 ภาพถ่ายออร์โธสี โครงการ MOAC กรมพัฒนาท่ีดิน ซ้อนทับพื้นท่ีความลาดชัน 
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บทท่ี 4 
 

บทสรุป 
 

4.1 สรุปผลการวิเคราะห์และจ าแนกความลาดชันของพื้นที่จังหวัดสระแก้ว 
ผลการวิเคราะห์และจ าแนกความลาดชันของพื้นท่ี จังหวัดสระแก้ว จากแบบจ าลองระดับสูง

เชิงเลข มาตราส่วน 1: 4,000 โครงการจัดท าแผนท่ีเพื่อการบริหารทรัพยากรธรรมชาติและทรัพย์สินของ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ตามหลักเกณฑ์การจ าแนกความลาดชันของพื้นท่ี
เพื่อการพัฒนาท่ีดิน กรมพัฒนาท่ีดิน มีความสอดคล้องกับสภาพภูมิประเทศ สรุปได้ดังนี้ 

สภาพภูมิประเทศจังหวัดสระแก้ว แบ่งได้เป็น 3 ลักษณะ คือ 1) พื้นท่ีเทือกเขา ประกอบด้วย 
แนวเทือกเขาสันก าแพงด้านทิศเหนือ ลักษณะเป็นภูเขายอดป้านหรือภูเขายอดราบ ยอดเขาไม่สูงชันมาก และ
แนวเทือกเขาบรรทัด ลักษณะเป็นภูเขาสูงชัน 2) พื้นท่ีราบลูกคล่ืนลอนลาดและท่ีราบ เกิดจากการยุบตัวของ
แผ่นดิน มีความลาดชันน้อย และ 3) พื้นท่ีราบลุ่มแม่น้ า ประกอบด้วย ลุ่มแม่น้ าบางประกงและสาขา และลุ่มน้ า
ทะเลสาบเขมร ลักษณะเป็นสันปันน้ า จากสภาพภูมิประเทศดังกล่าวสอดคล้องกับผลการวิเคราะห์และจ าแนก
ความลาดชันของพื้นท่ี ดังนี้ 

 จังหวัดสระแก้ว มีความลาดชันของพื้นท่ีความลาดชัน 0-2 เปอร์เซ็นต์มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 
53.51 ของพื้นท่ีจังหวัด ลักษณะพื้นท่ีราบเรียบหรือค่อนข้างราบเรียบ  

รองลงมาอันดับท่ี 2 ได้แก่ พื้นท่ีความลาดชัน 2-5 เปอร์เซ็นต์ คิดเป็นร้อยละ 24.12 ของพื้นท่ี
จังหวัด ลักษณะพื้นท่ีเป็นลูกคล่ืนลอนลาดเล็กน้อย มีความลาดชันน้อยมาก 

อันดับท่ี 3 ได้แก่ พื้นท่ีความลาดชัน 5-12 เปอร์เซ็นต์ คิดเป็นร้อยละ 9.44 ของพื้นท่ีจังหวัด 
ลักษณะพื้นท่ีเป็นภูเขาสูงชัน เทือกเขา หุบเขา หน้าผา หรือยอดเขาแหลม มีความสูงชันมาก 

อันดับท่ี 4 ได้แก่ พื้นท่ีความลาดชัน 12-20 เปอร์เซ็นต์ คิดเป็นร้อยละ 5.54 ของพื้นท่ีจังหวัด 
ลักษณะพื้นท่ีเป็นภูเขา มีความลาดชันสูง 

อันดับท่ี 5 ได้แก่ พื้นท่ีความลาดชัน 20-35 เปอร์เซ็นต์ คิดเป็นร้อยละ 5.11 ของพื้นท่ีจังหวัด 
ลักษณะพื้นท่ีเป็นลูกคล่ืนลอนลาด มีความลาดชันเล็กน้อย 

อันดับท่ี 6 ได้แก่ พื้นท่ีความลาดชัน 35-50 เปอร์เซ็นต์ คิดเป็นร้อยละ 1.57 ของพื้นท่ีจังหวัด 
ลักษณะพื้นท่ีเป็นเนินเขา มีความลาดชัน 

อันดับท่ี 7 ได้แก่ พื้นท่ีความลาดชัน มากกว่า 50 เปอร์เซ็นต์ คิดเป็นร้อยละ 0.71 ของพื้นท่ี
จังหวัด ลักษณะพื้นท่ีเป็นลูกคล่ืนลอนชัน มีความลาดชันปานกลาง 
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4.2 ข้อเสนอแนะ 
 ปัจจุบันจังหวัดสระแก้ว มีการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิประเทศอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการ

เปล่ียนแปลงอันเกิดจากการใช้ประโยชน์ท่ีดิน เพื่อเกษตรกรรม การต้ังถิ่นฐาน การส่งเสริมเศรษฐกิจ การพัฒนาเมือง 
และการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เป็นต้น ส่งผลให้เกิดกิจกรรมต่าง ๆ บนพื้นผิวภูมิประเทศ ซึ่งบางกิจกรรม 
อาจก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงลักษณะทางกายภาพของพื้นผิวภูมิประเทศและความลาดชันของพื้นท่ี ดังนี้ 

1) เกษตรกรรม การท าเกษตรกรรมในพื้นท่ีลาดชัน การปลูกพืช การท าสวน ท าไร่ และการปลูก
ไม้ยืนต้น 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 รวมท้ังกิจกรรม อื่นท่ี
เกี่ยวข้อง ซึ่งอาจก่อให้เกิดความชันของพื้นท่ีมากขึ้นหรือลดลง รวมท้ังเป็นการเพิ่มน้ าหนักของมวลดินบนภูเขา
หรือสันเขา และเกิดการเคล่ือนของดินในบริเวณใกล้เคียงได้ 

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

4) แหล่งน้ าท่ีสร้างขึ้น การชลประทานหรือการปรับเปล่ียนพื้นท่ีเพื่อการก่อสร้างเขื่อนขนาดใหญ่ 
หรืออ่างเก็บน้ า อาจจะไม่ส่งผลกระทบด้านลบ แต่ท าให้ความลาดชันของพื้นท่ีบริเวณการก่อสร้างหรือบริเวณ
ใกล้เคียงเปล่ียนแปลงไป 

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

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

7) การเกิดภัยธรรมชาติ ประเภท ดินถล่มหรือโคลนถล่ม เป็นสาเหตุท่ีท าให้เกิดการเปล่ียนแปลง
ลักษณะทางกายภาพของพื้นผิวภูมิประเทศและความลาดชันของพื้นท่ีโดยตรง 
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จากสาเหตุดังกล่าว ส่งผลกระทบโดยตรงต่อข้อมูลความลาดชันของพื้นท่ีจังหวัดสระแก้วที่ได้จาก
การวิเคราะห์และจ าแนกข้อมูลแบบจ าลองระดับสูงเชิงเลข มาตราส่วน 1: 4,000 ซึ่งเป็นข้อมูลความสูงภูมิประเทศ 
ท่ีได้จากการรังวัดภาพถ่ายทางอากาศ ปี พ.ศ.2545 -2549 โดยปัจจุบันสภาพภูมิประเทศบางส่วนมีการ
เปล่ียนแปลงลักษณะทางกายภาพและความลาดชันของพื้นที่ ส่งผลให้ข้อมูลความลาดชันของพื้นที่อาจ  
ไม่ถูกต้องตรงตามสภาพภูมิประเทศปัจจุบัน  

ดังนั้น การน าข้อมูลเชิงพื้นท่ีและแผนท่ีแสดงความลาดชันของพื้นท่ีจังหวัดสระแก้ว ภายใต้โครงการ
จัดท าแผนท่ีแสดงความลาดชันของพื้นท่ีเพื่อการพัฒนาท่ีดิน ไปใช้ประโยชน์ในด้านต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 
จ าเป็นต้องส ารวจรังวัดภาคพื้นดิน หรือใช้ข้อมูลจากแหล่งอื่นท่ีมีความละเอียดถูกต้องมากกว่า โดยเฉพาะ
บริเวณท่ีมีการเปล่ียนแปลงลักษณะทางกายภาพและความลาดชันของพื้นท่ี เพื่อให้ได้ข้อมูลพื้นท่ีท่ีมีความถูกต้อง
แม่นย า และเป็นปัจจุบัน 
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ภาคผนวก 1 
แผนที่แสดงความลาดชันของพื้นที่จังหวัดสระแก้ว 
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แผนท่ีแสดงความลาดชันของพื้นท่ีจังหวัดสระแก้ว 
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แผนท่ีแสดงพื้นท่ีความลาดชัน 0-2 เปอร์เซ็นต์ จังหวัดสระแก้ว 
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แผนท่ีแสดงพื้นท่ีความลาดชัน 2-5 เปอร์เซ็นต์ จังหวัดสระแก้ว 
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แผนท่ีแสดงพื้นท่ีความลาดชัน 5-12 เปอร์เซ็นต์ จังหวัดสระแก้ว 
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แผนท่ีแสดงพื้นท่ีความลาดชัน 12-20 เปอร์เซ็นต์ จังหวัดสระแก้ว 



46 

 

 

 
แผนท่ีแสดงพื้นท่ีความลาดชัน 20-35 เปอร์เซ็นต์ จังหวัดสระแก้ว 
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แผนท่ีแสดงพื้นท่ีความลาดชัน 35-50 เปอร์เซ็นต์ จังหวัดสระแก้ว 
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แผนท่ีแสดงพื้นท่ีความลาดชัน มากกว่า 50 เปอร์เซ็นต์ จังหวัดสระแก้ว 
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ภาคผนวก 2 
กลุ่มชุดดินจังหวดัสระแก้ว 
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กลุ่มชุดดินจังหวัดสระแก้ว 
กองส ารวจดินและวิจัยทรัพยากรดิน กรมพัฒนาท่ีดิน ได้แบ่งกลุ่มชุดดินประเทศไทยเป็น 62 กลุ่ม

ชุดดิน โดยจังหวัดสระแก้ว มี 31 กลุ่มชุดดิน ได้แก่  
กลุ่มชุดดินที ่1 เป็นกลุ่มชุดดินท่ีมีเนื้อดินเป็นดินเหนียวจัด หน้าดินแตกระแหงเป็นร่องเล็ก

ในฤดูร้อน สีดินส่วนมากเป็นสีด า หรือสีเทาแก่ ตลอดช้ันดินอาจมีจุดประสีน้ าตาลหรือสีเหลืองปะปนอยู่บ้าง   
ในดินช้ันบน ส่วนดินช้ันล่างมักจะมีก้อนปูนปะปน เกิดจากต้นก าเนิดดินพวกตะกอนล าน้ าบริเวณเทือกเขา
หินปูนหรือหินภูเขาไฟ สภาพพื้นท่ีพบเป็นท่ีราบลุ่ม ดินมีความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติปานกลาง 

กลุ่มชุดดินท่ี 5 เป็นกลุ่มชุดดินท่ีมีเนื้อดินเป็นพวกดินเหนียว ดินบนมีสีเทาแก่ น้ าตาลปนเทา 
ดินล่างมีสีเทาอ่อนหรือสีเทา มีจุดประสีน้ าตาลแก่และน้ าตาลปนเหลือง ตลอดช้ันดินมักพบก้อนสารเคมี เหล็ก
และแมงกานีสปะปนอยู่ในพื้นท่ีปลูกของไม้ผลแต่ละชนิด กลุ่มดินนี้เกิดจากพวกตะกอนล าน้ า และเป็นดินลึก 
พบในพื้นท่ีราบเรียบตามลานตะพักล าน้ าค่อนข้างใหม่ และลานตะพักล าน้ าระดับต่ า ดินมีความอุดมสมบูรณ์
ตามธรรมชาติค่อนข้างต่ าถึงปานกลาง 

กลุ่มชุดดินที ่6 เป็นกลุ่มชุดดินท่ีมีเนื้อดินเป็นดินเหนียว ดินบนมีสีเทาแก่ ดินล่างมีสีน้ าตาลปนเทา
หรือสีเทา มีจุดประสีน้ าตาลหรือสีแดงตลอดช้ันดิน บางแห่งมีศิลาแลงอ่อน หรือก้อนสารเคมีพวกเหล็กและ
แมงกานีสปะปนอยู่ด้วย กลุ่มดินนี้เกิดจากพวกตะกอนล าน้ า เป็นดินลึกมาก พบตามท่ีราบ ดินมีความอุดม
สมบูรณ์ตามธรรมชาติต่ าหรือค่อนข้างต่ า 

กลุ่มชุดดินท่ี 7 เป็นกลุ่มชุดดินท่ีมีเนื้อดินเป็นพวกดินเหนียว มีสีน้ าตาล หรือสีน้ าตาลปนเทา 
พบจุดประสีน้ าตาล สีแดงปนเหลือง สีน้ าตาลปนแดงหรือสีแดงปะปนตลอดช้ันดิน กลุ่มชุดดินนี้เกิดจากพวก
ตะกอนล าน้ า เป็นดินลึก พบตามพื้นท่ีราบเรียบถึงค่อนข้างราบเรียบ ดินมีความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติ 
ปานกลาง ชุดดินท่ีอยู่ในกลุ่มนี้ ได้แก่ ชุดดินนครปฐม  

กลุ่มชุดดินที ่15 เป็นกลุ่มชุดดินท่ีมีเนื้อดินเป็นพวกดินร่วนเหนียวหรือดินร่วนเหนียวปนทรายแป้ง 
ดินบนมีสีน้ าตาลปนเทา ดินล่างสีน้ าตาลหรือสีเทาปนชมพู พบจุดประสีเหลืองหรือสีน้ าตาลปนเหลืองตลอดช้ัน
ดิน ดินช้ันล่างมักพบก้อนสารเคมีสะสมพวกเหล็กและแมงกานีส พบบริเวณพื้นท่ีราบเรียบหรือค่อนข้าง
ราบเรียบเป็นดินลึกมาก มีการระบายน้ าค่อนข้างเลว ดินมีความสมบูรณ์ตามธรรมชาติค่อนข้างต่ าถึงปานกลาง  

กลุ่มชุดดินท่ี 17 เป็นกลุ่มชุดดินท่ีมีเนื้อดินบนเป็นพวกดินร่วนปนทราย หรือดินร่วนสีน้ าตาล 
น้ าตาลปนเทา ดินล่างเป็นดินร่วนเหนียวปนทรายหรือดินร่วนเหนียว มีสีน้ าตาลอ่อน สีเทาอ่อน สีเทาปนชมพู
พบจุดประพวกสีน้ าตาลปนเหลือง สีแดงปนเหลืองหรือสีแดงปะปน บางแห่งอาจพบศิลาแลงอ่อนหรือ
ก้อนสารเคมีพวกเหล็กและแมงกานีสในดินช้ันล่าง เกิดจากพวกตะกอนล าน้ า พบตามพื้นท่ีราบเรียบหรือ
ค่อนข้างราบเรียบ บริเวณลานตะพักล าน้ าระดับต่ า เป็นดินลึกมาก ดินมีการระบายน้ าค่อนข้างเลว ดินมีความ
อุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติต่ า ชุดดินท่ีอยู่ในกลุ่มนี้ ได้แก่ ชุดดินบุญฑริก และ ชุดดินเขมราฐ  
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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 ดินมีความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติค่อนข้างต่ า ชุดดินท่ีอยู่ในกลุ่มนี้ 
ได้แก่ ชุดดินโคกส าโรง  

กลุ่มชุดดินที ่19 เป็นกลุ่มชุดดินท่ีมีเนื้อดินบนเป็นดินทรายปนดินร่วน ดินล่างเป็นดินร่วนเหนียว
ปนทราย ดินเหนียวปนทราย สีน้ าตาลปนแดง สีแดงปนเหลือง จุดประสีเทาปนน้ าตาล สีเทาปนชมพูบางพื้นท่ี 
อาจพบศิลาแลงอ่อนปะปน อาจพบก้อนสารเคมีพวกปูนและเหล็กปะปนอยู่ เกิดจากตะกอนล าน้ าระดับกลาง 
เป็นดินลึก มีการระบายน้ าค่อนข้างเลว ดินมีความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติต่ า  

กลุ่มชุดดินท่ี 21 เป็นกลุ่มชุดดินท่ีมีเนื้อดินเป็นพวกดินร่วนปนทราย เป็นพวกดินเหนียวปนทราย 
มีสีน้ าตาลปนเทาหรือน้ าตาลอ่อน พบจุดประสีน้ าตาล หรือน้ าตาลปนเหลืองตลอดช้ันดิน ส่วนใหญ่จะมีแร่ไมก้า
ปะปนอยู่ด้วย เกิดจากพวกตะกอนล าน้ า พบบนส่วนต่ าของสันดินริมน้ า มีสภาพพื้นที่ค่อนข้ างราบเรียบ 
เป็นดินลึก มีการระบายน้ าดีปานกลางถึงค่อนข้างเลว ดินมีความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติปานกลาง  

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

กลุ่มชุดดินที ่24 เป็นกลุ่มชุดดินท่ีมีเนื้อดินเป็นพวกดินทราย มีสีน้ าตาลปนเทาหรือสีเทาปนชมพู 
พบจุดประสีน้ าตาล สีเหลืองหรือสีเทาในช้ันดินล่าง บางแห่งพบช้ันท่ีมีการสะสมอินทรียวัตถุเป็นช้ันบาง ๆ มีสภาพ
พื้นท่ีค่อนข้างราบเรียบหรือราบเรียบ เป็นดินลึก มีการระบายน้ าค่อนข้างเลวถึงดีปานกลาง  ดินมีความอุดม
สมบูรณ์ตามธรรมชาติต่ ามาก  

กลุ่มชุดดินท่ี 25 เป็นกลุ่มชุดดินท่ีมีเนื้อดินบนเป็นดินร่วนปนทราย ส่วนดินล่างเป็นดินเหนียว
หรือดินร่วนปนดินเหนียวท่ีเป็นกรวดหรือลูกรังปะปนเป็นปริมาณมาก มีจุดประสีน้ าตาลปนเหลือง สีเทาอ่อน 
หรือสีน้ าตาลปนเทา ใต้ช้ันดินลูกรัง อาจพบช้ันดินเหนียวที่มีศิลาแลงอ่อนปะปน เกิดจากวัตถุต้นก าเนิดดินพวก
ตะกอนล าน้ าทับอยู่บนช้ันหินผุ พบบริเวณพื้นท่ีค่อนข้างราบเรียบ ตามลานตะพักล าน้ าระดับต่ าและระดับกลาง 
เป็นดินต้ืน ส่วนใหญ่มีการระบายน้ าค่อนข้างเลว ดินมีความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติต่ า  

กลุ่มชุดดินที ่28 เป็นกลุ่มชุดดินท่ีมีเนื้อดินเป็นพวกดินเหนียวจัดในชั้นดินล่างลึก ๆ อาจพบ
ช้ันปูนมาร์ล สีดินเป็นสีด า เทาเข้มหรือสีน้ าตาล อาจพบจุดประสีน้ าตาลหรือสีแดงปนน้ าตาลแต่พบเป็นปริมาณ
น้อยในช่วงดินช้ันบน มีสภาพพื้นท่ีราบเรียบหรือค่อนข้างราบเรียบ บริเวณเทือกเขาหินปูน หรือพวกหินภูเขาไฟ 
เป็นดินลึก การระบายน้ าดี ดินมีความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติปานกลางถึงสูง ชุดดินท่ีอยู่ในกลุ่มนี้ ได้แก่  
ชุดดินสมอทอด  
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กลุ่มชุดดินที ่29 เป็นกลุ่มชุดดินท่ีมีเนื้อดินเป็นพวกดินเหนียว ดินมีสีน้ าตาลเหลืองหรือสีแดง เกิดจาก
วัตถุต้นก าเนิดดินพวกตะกอนล าน้ า หรือเกิดจากการสลายตัวผุพังของดินหลายชนิด ท่ีมีเนื้อละเอียด พบบริเวณ
ท่ีดอนท่ีเป็นลูกคล่ืนจนถึงเนินเขา เป็นดินลึก มีการระบายน้ าดี ดินมีความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติค่อนข้าง
ต่ า ชุดดินท่ีอยู่ในกลุ่มนี้ ได้แก่ ชุดดินโชคชัย  

กลุ่มชุดดินที ่31 เป็นกลุ่มชุดดินท่ีมีเนื้อดินเป็นพวกดินเหนียว ดินมีสีน้ าตาล สีเหลือง หรือสีแดง 
เกิดจากการสลายตัวผุพังของหินหลายชนิด พบบริเวณพื้นท่ีดินท่ีเป็นลูกคลื่นลอนลาดถึงลอนชัน เป็นดินลึก
มีการระบายน้ า ดีปานกลางถึงดี ในฤดูฝน ดินมีความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติปานกลาง ชุดดินท่ีอยู่ในกลุ่มนี้
ได้แก่ ชุดดินวังไฮ 

กลุ่มชุดดินที ่33 เป็นกลุ่มชุดดินท่ีมีเนื้อดินเป็นพวกดินร่วนปนทรายแป้ง ดินมีสีน้ าตาลหรือ  
สีน้ าตาลปนแดง บางแห่งในดินล่างลึก ๆ มีจุดประสีเทาและน้ าตาล อาจมีแร่ไมก้าหรือก้อนปูนปะปน เกิดจาก
วัตถุต้นก าเนิดดินพวกตะกอนล าน้ า พบบนสันดินริมน้ าเก่าและเนินตะกอนรูปพัด มีพื้นท่ีค่อนข้างราบเรียบถึง
เป็นลูกคล่ืนลอนลาด มีการระบายน้ าดีถึงดีปานกลาง ดินมีความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติปานกลาง  

กลุ่มชุดดินที ่35 เป็นกลุ่มชุดดินท่ีมีเนื้อดินเป็นดินร่วนปนทราย ส่วนดินล่างเป็นดินร่วนเหนียว
ปนทราย สีน้ าตาล สีเหลือง หรือสีแดง เกิดจากวัตถุต้นก าเนิดดินพวกตะกอนล าน้ า หรือเกิดจากการสลายตัว  
ผุพังของหินเนื้อหยาบ พบบริเวณพื้นท่ีดินท่ีมีลักษณะเป็นลูกคล่ืนจนถึงท่ีลาดเชิงเขา มีการระบายน้ าดี ชุดดินท่ี
อยู่ในกลุ่มนี้ ได้แก่ ชุดดินดอนไร่  

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

กลุ่มชุดดินที ่37 เป็นกลุ่มชุดดินท่ีมีเนื้อดินบนเป็นดินทรายปนดินร่วน เป็นดินเหนียว ดินเหนียว
ปนเศษหิน หรือเป็นช้ันหินผุ สีดินบนเป็นสีน้ าตาลดินล่างเป็นสีน้ าตาลปนเทา บางแห่งมีจุดประสีแดง  และมี
ศิลาแลงอ่อนปะปนอยู่จ านวนมาก พบบริเวณพื้นท่ีเป็นลูกคล่ืนลอนลาดเล็กน้อย เป็นดินลึก มีการระบายน้ าดี
ปานกลาง ดินมีความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติต่ า  

กลุ่มชุดดินที ่38 เป็นกลุ่มชุดดินท่ีมีเนื้อดินเป็นพวกดินร่วนหรือดินร่วนปนทรายละเอียด มีลักษณะ
การทับถมเป็นช้ันของตะกอนล าน้ าในแต่ละช่วงเวลา ดินมีสีน้ าตาล อาจพบจุดประสีน้ าตาลเข้มในดินช้ันล่าง
เกิดจากวัตถุต้นก าเนิดดินพวกตะกอนล าน้ า พบบริเวณสันดินริมน้ าท่ีมีสภาพพื้นท่ีค่อนข้างราบเรียบ มีการ
ระบายน้ าดีปานกลาง ดินมีความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติปานกลาง ชุดดินท่ีอยู่ในกลุ่มนี้ได้แก่ ชุดดินชุมพลบุรี  

กลุ่มชุดดินที ่40 เป็นกลุ่มชุดดินท่ีมีเนื้อดินเป็นพวกดินร่วนปนทราย ดินสีน้ าตาลอ่อน สีเหลือง
หรือแดง บางแห่งอาจพบจุดประสีในดินช้ันล่าง เกิดจากวัตถุต้นก าเนิดพวกตะกอนล าน้ าหรือจากการสลายตัว 
ผุพังของหินเนื้อหยาบ พบบริเวณพื้นท่ีค่อนข้างราบเรียบ จนถึงพื้นท่ีลาดเชิงเขา มีการระบายน้ าดี ดินมีความ
อุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติต่ า ชุดดินท่ีอยู่ในกลุ่มนี้ ได้แก่ ชุดดินเขาพลอง  
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กลุ่มชุดดินที ่41 เป็นกลุ่มชุดดินท่ีมีเนื้อดินเป็นดินทรายหรือดินทรายปนดินร่วน ดินช้ันถัดไปเป็น 
ดินร่วนเหนียวปนทราย ดินร่วน เป็นดินสีน้ าตาลเข้ม เกิดจากตะกอนล าน้ าหรือวัตถุน้ า พามาจากบริเวณท่ีสูง
ทับอยู่บนช้ันดินท่ีสลายตัวผุพังของหินพื้น หรือเกิดจากวัตถุต้นก าเนิดต่างชนิดต่างยุค พบบริเวณพื้นท่ีค่อนข้าง
ราบเรียบจนถึงลูกคล่ืนลอนลาดบนลานตะพักล าน้ าระดับกลาง มีการระบายน้ าดีปานกลางถึง ในฤดูแล้ง  ดินมี
ความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติ ชุดดินท่ีอยู่ในกลุ่มนี้ได้แก่ ชุดดินค าบง  

กลุ่มชุดดินท่ี 44 เป็นกลุ่มชุดดินท่ีมีเนื้อดินเป็นพวกดินทราย สีเทาหรือสีน้ าตาลอ่อน เกิดจากวัตถุ
ต้นก าเนิดดินพวกตะกอนล าน้ าหรือเกิดจากการสลายตัวผุพังของหินเนื้อหยาบ พบบริเวณพื้นท่ีดินท่ีมีลักษณะ 
เป็นลูกคล่ืนจนถึงเชิงเขา เป็นดินลึก มีการระบายน้ าดีมากเกินไป ดินมีความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติต่ ามาก  

กลุ่มชุดดินที ่46 เป็นกลุ่มชุดดินท่ีมีเนื้อดินส่วนใหญ่เป็นพวกดินเหนียวปนกรวดหรือปนลูกรัง ดิน
มีสีน้ าตาล สีเหลือง หรือสีแดง พบบริเวณท่ีดินมีลักษณะเป็นลูกคล่ืนลอนลาดถึงลูกคล่ืนลอนชัน เป็นดินต้ืนมาก 
มีการระบายน้ าดี ดินมีความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติต่ า ชุดดินท่ีอยู่ในกลุ่มนี้ ได้แก่ ชุดดินกบินทร์บุรี 

กลุ่มชุดดินที ่47 เป็นกลุ่มชุดดินท่ีมีเนื้อดินเป็นพวกดินเหนียวหรือดินร่วน ท่ีมีเศษหินปะปนมาก 
ดินมีสีน้ าตาล สีน้ าตาลปนแดง เกิดจากการสลายตัวผุพังของหินเนื้อละเอียด มีสภาพพื้นท่ีเป็นลูกคล่ืนลอนลาด
ถึงเนินเขา เป็นดินต้ืน มีการระบายน้ าดี ดินมีความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติต่ าถึงปานกลาง ชุดดินท่ีอยู่ใน
กลุ่มนี้ ได้แก่ ชุดดินโคกปรือ 

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

กลุ่มชุดดินที ่52 เป็นกลุ่มชุดดินท่ีมีเนื้อดินเป็นพวกดินเหนียวหรือดินร่วนเหนียว ท่ีมีก้อนปูนหรือ
ปูนมาร์ลปะปนอยู่มาก ดินสีด า สีน้ าตาลหรือสีแดง พบบริเวณเชิงเขาหินปูน ลักษณะพื้นท่ีเป็นลูกคล่ืนลอนลาด 
เป็นดินต้ืนถึงต้ืนมาก ดินมีความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติปานกลางถึงสูง ชุดดินท่ีอยู่ในกลุ่มนี้ ได้แก่ ชุดดินตาคลี 

กลุ่มชุดดินที ่54 เป็นกลุ่มชุดดินท่ีมีเนื้อดินเป็นพวกดินเหนียว โดยปกติจะมีก้อนปูนหรือเศษหินท่ี
ก าลังผุพังสลายตัวปะปนอยู่ในเนื้อดินด้วย ดินสีเทาเข้มหรือสีน้ าตาล หรือน้ าตาลปนแดง ชั้นดินล่างอาจมี
จุดประสีเหลืองและสีแดง พบบริเวณพื้นท่ีเป็นลูกคล่ืนลอนลาดถึงลูกคล่ืนลอนชัน เป็นดินลึกปานกลาง มีการ
ระบายน้ าดีถึงดีปานกลาง ดินมีความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติปานกลาง 

กลุ่มชุดดินที ่55 เป็นกลุ่มชุดดินท่ีมีเนื้อดินเป็นพวกดินเหนียว สีดินเป็นสีน้ าตาลหรือสีแดง ในดิน
ช้ันล่าง จะพบหินผุ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นหินตะกอนเนื้อละเอียด บางแห่งมีก้อนปูนปะปนอยู่ด้วย สีดินเป็นสีน้ าตาล
หรือสีแดงเกิดจากวัสดุต้นก าเนิด ดินพวกหินตะกอนเนื้อละเอียดท่ีมีปูนปน ลักษณะพื้นท่ีเป็นท่ีราบถึงลูกคล่ืน
ลอนลาด มีการระบายน้ าดีถึงดีปานกลาง ดินมีความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติปานกลาง ชุดดินท่ีอยู่ในกลุ่มนี้ 
ได้แก่ ชุดดินวังสะพุง  
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กลุ่มชุดดินที ่56 เป็นกลุ่มชุดดินท่ีมีเนื้อดินตอนบนเป็นดินร่วน หรือดินร่วนปนทราย ส่วนดินล่าง 
เป็นดินปนเศษหิน ดินสีน้ าตาลเหลืองหรือแดง เกิดจากวัตถุต้นก าเนิดดินพวกหินตะกอนเนื้อหยาบ หรือหินอัคนี
เนื้อหยาบ พบบนสภาพพื้นท่ีลูกคล่ืนลอนลาดถึงเนินเขา เป็นดินลึกปานกลาง มีการระบายน้ าดี ดินมีความอุดม
สมบูรณ์ตามธรรมชาติต่ า ชุดดินท่ีอยู่ในกลุ่มนี้ ได้แก่ ชุดดินลาดหญ้า 

กลุ่มชุดดินท่ี 62 เป็นกลุ่มชุดดินท่ีประกอบด้วย พื้นท่ีภูเขา และเทือกเขา ดินท่ีพบในบริเวณ
ดังกล่าว มีท้ังดินลึกและดินต้ืน ลักษณะของเนื้อดินและความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติแตกต่างกันไปแล้วแต่
ชนิดของหินต้นก าเนิดในบริเวณนั้น มักมีเศษหิน ก้อนดิน หรือหินพื้นโผล่ กระจัดกระจายท่ัวไป ส่วนใหญ่ยัง 
ปกคลุมด้วยป่าไม้ประเภทต่าง ๆ หลายแห่งมีการท าไร่เล่ือนลอย โดยปราศจากมาตรการในการอนุรักษ์ดินและ
น้ า ซึ่งเป็นผลท าให้เกิดการชะล้างพังทลายของหน้าดิน จนบางแห่งเหลือแต่หินพื้นโผล่ กลุ่มชุดดินนี้ ไม่ควร
น ามาใช้ประโยชน์ทางการเกษตร เนื่องจากมีปัญหาหลายประการท่ีมีผลกระทบต่อระบบนิเวศ ควรสงวนไว้เป็นป่า
ตามธรรมชาติเพื่อรักษาแหล่งต้นน้ าล าธาร กลุ่มชุดดินชุดนี้ในแผนท่ีระดับจังหวัดเรียกว่า “ท่ีลาดชันเชิงซ้อน” 

 
ชุดดินที่ส าคัญของจังหวัดสระแก้ว 

ชุดดินปักธงชัย (Pakthongchai series: Ptc) 
เกิดจากการสลายตัวผุพังอยู่กับท่ีหรือเคล่ือนย้ายมาในระยะทางไม่ไกลนักของหินตะกอนท่ีมีเนื้อ

หยาบหรือพวกหินทราย สภาพพื้นท่ีค่อนข้างราบเรียบถึงเป็นลูกคล่ืนลอนลาดเล็กน้อย มีความลาดชัน 1-5 
เปอร์เซ็นต์ การระบายน้ าดี  

ชุดดินกบินทร์บุรี (Kabin Buri series: Kb) กลุ่มชุดดินที่ 46 
เกิดจากตะกอนล าน้ า หรือวัตถุต้นก าเนิดท่ีผุพังสลายตัวอยู่กับท่ี หรือจากการสลายตัวผุพังแล้ว

เคล่ือนย้ายมาทับถมของวัสดุเนื้อละเอียดของพวกหินตะกอน หรือหินภูเขาไฟ เป็นดินต้ืนมาก สภาพพื้นท่ีเป็น
ลูกคล่ืนลอนลาดถึงลูกคล่ืนลอนชัน มีความลาดชัน 5-20 เปอร์เซ็นต์ การระบายน้ าดี  

ที่ลาดชันเชิงซ้อน (Slope complex: SC) กลุ่มชุดดินที่ 62 
ลักษณะพื้นท่ีบริเวณนี้ยังไม่มีการศึกษาส ารวจและจ าแนกดิน เนื่องจากสภาพพื้นท่ีมีความลาดชัน

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