
 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภายใต้แผนปฏิบัติงานโครงการจัดท าแผนที่แสดงความลาดชันของพื้นที่เพื่อการพัฒนาที่ดิน 
จัดท าโดย จ่าสิบเอกราชวัลย์   กันภัย   นักวิชาการแผนที่ภาพถ่ายช านาญการพิเศษ 

ส านักเทคโนโลยีการส ารวจและท าแผนที่ กรมพัฒนาที่ดิน 

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน



 

 

ผลงานเรื่องท่ี 2 
 

ผลงานฉบับเตม็ 
 
 

เรื่อง 
 
 

การจัดท าแผนที่แสดงความลาดชันของพื้นที่จังหวดัเพชรบูรณ์ 
 

 

ของ 
 
 

 จ่าสิบเอก ราชวัลย์  กันภัย 
นักวิชาการแผนที่ภาพถ่ายช านาญการพิเศษ ต าแหน่งเลขที่ 1365 

ส านักเทคโนโลยกีารส ารวจและท าแผนที่ 
กรมพัฒนาที่ดิน 

 
 
 
 
 
 
 
 

ขอประเมินเพ่ือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง 
นักวิชาการแผนที่ภาพถ่ายเชี่ยวชาญ ต าแหน่งเลขที่ 1365 

ผู้เช่ียวชาญด้านส ารวจและท าแผนที่ภาพถ่าย ส านักเทคโนโลยีการส ารวจและท าแผนที่  
กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน



 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภายใต้แผนปฏิบัติงานโครงการจัดท าแผนที่แสดงความลาดชันของพื้นที่เพื่อการพัฒนาที่ดิน 
จัดท าโดย จ่าสิบเอกราชวัลย์   กันภัย   นักวิชาการแผนที่ภาพถ่ายช านาญการพิเศษ 

ส านักเทคโนโลยีการส ารวจและท าแผนที่ กรมพัฒนาที่ดิน 

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน



 

 

 ก 
สารบัญ 

 หน้า 
สารบัญ ก 
สารบัญตาราง ข 
สารบัญภาพ ค 
บทที่ 1 บทน า 

1.1 หลักการและเหตุผล 1 
1.2 วัตถุประสงค์ 2 
1.3 ระยะเวลาด าเนินการ 2 
1.4 เป้าหมายและงบประมาณ 2 
1.5 ขอบเขตการด าเนินงาน 3 
1.6 สถานที่ด าเนินการ 3 
1.7 ขั้นตอนและวิธีด าเนินการ 3 
1.8 ผู้ด าเนินการ 5 

บทที่ 2 ข้อมูลพื้นฐานของจังหวัดเพชรบูรณ์ 
2.1 ลักษณะทางภูมิศาสตร์ 6 
2.2 สภาพเศรษฐกิจและสังคม 12 
2.3 ทรัพยากรธรรมชาติ 13 
2.4 สภาพการใช้ที่ดิน 20 

บทที่ 3 การจัดการข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพื้นที่ของจังหวัดเพชรบูรณ์ 
3.1 การรวบรวมแผนที่และข้อมูลทางแผนที่ของจังหวัดเพชรบูรณ์ 25 
3.2 การน าเข้าข้อมูลและการจัดการข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ 30 
3.3 การวิเคราะห์และจ าแนกความลาดชันของพ้ืนที่ด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 34 
3.4 จัดท าชั้นข้อมูลความลาดชันของพ้ืนที่ในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 36 
3.5 การวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงสภาพการใช้ที่ดินและลักษณะทางกายภาพท่ีอาจ 42 
 มีผลกระทบต่อความลาดชันของพ้ืนที่จังหวัดเพชรบูรณ์  

บทที่ 4 การจัดท าข้อมูลความลาดชันและแผนที่แสดงความลาดชันของพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ 
4.1 การจ าแนกความลาดชันของพ้ืนที่เพ่ือการพัฒนาที่ดิน 44 
4.2 การวิเคราะห์สภาพพ้ืนที่และการส ารวจพื้นที่ท่ีมีการเปลี่ยนแปลงความลาดชัน 64 
4.3 การจัดท าและปรับปรุงข้อมูลความลาดชันของพ้ืนที่จังหวัดเพชรบูรณ์ 73 
4.4 การจัดท าแผนที่แสดงความลาดชันของพ้ืนที่จังหวัดเพชรบูรณ์และรายงานผล 79 
 การด าเนินงาน 

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน



 

 

สารบัญ (ต่อ) 
  หน้า 
บทที่ 5 บทสรุป 

5.1 สรุปผลการด าเนินการ 83 
5.2 ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ 84 

บรรณานุกรม 86 

ภาคผนวก 87 
ภาคผนวก ก  แผ่นบันทึกแฟ้มข้อมูลโครงการจัดท าแผนที่แสดงความลาดชัน 88 
 ของพ้ืนที่จังหวัดเพชรบูรณ์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน
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สารบัญตาราง 
 
 หน้า 
ตารางที่ 2-1 ทรัพยากรดินของจังหวัดเพชรบูรณ์จากการส ารวจและจ าแนกดิน ปี พ.ศ.2547 15 
 โดยส านักส ารวจดินและวางแผนการใช้ที่ดิน  
ตารางที่ 2-2 ประเภทการใช้ที่ดิน (Land Use Classification) จังหวัดเพชรบูรณ์ ปี พ.ศ.2559 23 
ตารางที่ 4-1 ผลการวิเคราะห์และจ าแนกความลาดชันของพ้ืนที่จังหวัดเพชรบูรณ์ 44 
ตารางที่ 4-2 ประเภทการใช้ที่ดิน ปี พ.ศ.2559 บริเวณพ้ืนที่ความลาดชัน 0-2 เปอร์เซ็นต์ 46 
ตารางที่ 4-3 ประเภทการใช้ที่ดิน ปี พ.ศ.2559 บริเวณพ้ืนที่ความลาดชัน 2-5 เปอร์เซ็นต์ 49 
ตารางที่ 4-4 ประเภทการใช้ที่ดิน ปี พ.ศ.2559 บริเวณพ้ืนที่ความลาดชัน 5-12 เปอร์เซ็นต์ 52 
ตารางที่ 4-5 ประเภทการใช้ที่ดิน ปี พ.ศ.2559 บริเวณพ้ืนที่ความลาดชัน 12-20 เปอร์เซ็นต์ 54 
ตารางที่ 4-6 ประเภทการใช้ที่ดิน ปี พ.ศ.2559 บริเวณพ้ืนที่ความลาดชัน 20-35 เปอร์เซ็นต์ 57 
ตารางที่ 4-7 ประเภทการใช้ที่ดินปี พ.ศ.2559  บริเวณพ้ืนที่ความลาดชัน 35-50 เปอร์เซ็นต์ 60 
ตารางที่ 4-8 ประเภทการใช้ที่ดินปี พ.ศ.2559 บริเวณพ้ืนที่ความลาดชันมากกว่า 50 เปอร์เซ็นต์ 63 
ตารางที่ 4-9 ผลการวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงสภาพการใช้ที่ดิน พ.ศ.2546 กับการใช้ที่ดิน 64 
   พ.ศ.2559 ที่อาจมีผลกระทบกับความลาดชันของพ้ืนที่ 
ตารางที ่ 4-10 ผลการส ารวจพื้นที่ท่ีมีการเปลี่ยนแปลงความลาดชันของพ้ืนที่ไปจากเดิม 66 
ตารางที่ 4-11 พจนานุกรมข้อมูล (Data Dictionary) ของข้อมูลความลาดชันของพ้ืนที่ 74 
  จังหวัดเพชรบูรณ์ 
ตารางที่ 4-12 ค าอธิบายข้อมูล (Metadata) ของชุดข้อมูลความลาดชันของพ้ืนที่ 75 
  จังหวัดเพชรบูรณ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน



 

 

 ค 

สารบัญภาพ 
หน้า 

ภาพที่ 2-1 แผนที่ภูมิประเทศแสดงที่ตั้ง อาณาเขตและสภาพภูมิประเทศของจังหวัดเพชรบูรณ์  7 
ภาพที่ 2-2 สภาพภูมิประเทศและพ้ืนที่ที่เป็นตั้งถิ่นฐานที่อยู่อาศัยและท าการเกษตร 8 
ภาพที่ 2-3 ภาพแผนที่ธรณีวิทยา จังหวัดเพชรบูรณ์ 10 
ภาพที่ 2-4 ภาพแผนที่กลุ่มชุดดินและพ้ืนที่อ่ืนๆของจังหวัดเพชรบูรณ์ ส านักส ารวจดินและ 14 
   วางแผนการใช้ที่ดิน 2547 
ภาพที่ 2-5 ภาพแผนที่ชุดดินจังหวัดเพชรบูรณ์ มาตราส่วน 1:25,000 กองส ารวจดิน 17 
   และวิจัยทรัพยากรดิน, 2558 
ภาพที่ 2-6 ภาพแผนที่ทรัพยากรน้ าจังหวัดเพชรบูรณ์ ส านักเทคโนโลยีการส ารวจ 18 
  และท าแผนที่, 2559 
ภาพที่ 2-7 ภาพแผนที่ทรัพยากรป่าไม้ของจังหวัดเพชรบูรณ์ 19 
ภาพที่ 2-8 พ้ืนที่ชุมชน ต าบลโคกสะอาด อ าเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ 20 
ภาพที่ 2-9 พ้ืนที่เกษตรกรรม ต าบลวังศาล อ าเภอวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์ 21 
ภาพที่ 2-10  พ้ืนที่ป่าไม้ ต าบลพุทธบาท อ าเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ 21 
ภาพที่ 2-11 อ่างเก็บน้ าห้วยขอนแก่น ต าบลห้วยไร่ อ าเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ 22 
ภาพที่ 2-12 พ้ืนที่ทุ่งหญ้าธรรมชาติ ต าบลน้ าชุน อ าเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ 22 
ภาพที่ 2-13 แผนที่สภาพการใช้ที่ดิน จังหวัดเพชรบูรณ์ ปี พ.ศ.2559 24 
   กองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน 
ภาพที่ 3-1 ข้อมูลแผนที่ภูมิประเทศ มาตราส่วน 1: 50,000 ล าดับชดุ L7018 25 
   พ้ืนที่จังหวัดเพชรบูรณ์ 
ภาพที่ 3-2 ข้อมูลเขตการปกครอง มาตราส่วน 1: 50,000 จังหวัดเพชรบูรณ์ 26 
ภาพที่ 3-3 ภาพถ่ายออร์โธสีเชิงเลข มาตราส่วน 1: 4,000 หมายเลขระวาง 5242II 5038 27 
ภาพที่ 3-4 ข้อมูลแบบจ าลองระดับสูงเชิงเลข มาตราส่วน 1: 4,000 28 
   หมายเลขระวาง 5242II 5038 
ภาพที่ 3-5 ภาพข้อมูลเส้นชั้นความสูงเชิงเลข มาตราส่วน 1: 4,000 29 
   หมายเลขระวาง 5242III 1450 
ภาพที่ 3-6 ข้อมูลสภาพการใช้ที่ดิน จังหวัดเพชรบูรณ์ ปี พ.ศ.2559 30 
   กองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน 

 
 
 

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน



 

 

สารบัญภาพ (ต่อ) 
 หน้า 
ภาพที่ 3-7 วิธีการโมเสคแบบจ าลองระดับสูงเชิงเลข มาตราส่วน 1:4,000 31 
ภาพที่ 3-8 วิธีการโมเสคภาพถ่ายออร์โธสีเชิงเลข มาตราส่วน 1:4,000 32 
ภาพที่ 3-9 วิธีการเมอร์ซ (Merge)หรือการรวมชั้นข้อมูลเส้นชั้นความสูงเชิงเลข 33 
  มาตราส่วน 1:4,000  ของจังหวัดเพชรบูรณ์ 
ภาพที่ 3-10 การใช้ค าสั่ง Slope ในการวิเคราะห์ความลาดชันของพื้นที่แบบราสเตอร์ 34 
ภาพที่ 3-11 การใช้ค าสั่ง Filter เพ่ือกรองหรือจัดกลุ่มค่ากริดเซลล์ที่มีผลกระทบต่อการค านวณ 35 
ภาพที่ 3-12 การใช้ค าสั่ง Reclassify เพ่ือการจัดกลุ่มข้อมูลใหม่เป็น 7 ชั้นตามหลักเกณฑ์ 36 
  การจัดชั้นความลาดชันเพื่อการพัฒนาที่ดิน 
ภาพที่ 3-13 ผังแสดงขั้นตอนการจัดท าชั้นข้อมูลความลาดชันของพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ 37 
  ให้อยู่ในรูปแบบข้อมูลเวคเตอร์(Vector) ประเภทรูปปิด (polygon) 
ภาพที่ 3-14 การใช้ค าสั่ง Raster to Polygon ในการจัดท าข้อมูลราสเตอร์ไปเป็นข้อมูลเวคเตอร์ 38 
ภาพที่ 3-15 การเลือกโพลีกอนขนาดเล็กกว่า 400 ตารางเมตรจากตารางข้อมูลเชิงบรรยาย 39 
  (Attribute) เพ่ือใช้ค าสั่งขจัดข้อมูล (Eliminate) 
ภาพที่ 3-16 การใช้ค าสั่งขจัดข้อมูล (Eliminate) โพลีกอนขนาดเล็กมาก 39 
ภาพที่ 3-17 โพลีกอนขนาดเล็กเนื้อที่น้อยกว่าหรือเท่ากับ 400 ตารางเมตรถูกขจัดไปรวมกับ 40 
  โพลีกอนใกล้เคียง 
ภาพที่ 3-18 การใช้ค าสั่ง Smooth Polygon เพ่ือการท าเส้นขอบเขตโพลิกอนให้เรียบขึ้น 41 
ภาพที่ 3-19 ลักษณะของเส้นขอบเขตโพลีกอนของข้อมูลความลาดชันก่อนและหลังการท าเส้น 41 
  ขอบเขตโพลิกอนให้เรียบกลมกลืน (Smooth Polygon 
ภาพที่3-20 การใช้ค าสั่งตัดข้อมูล (Clip) ชั้นข้อมูลความลาดชันของพ้ืนที่ตามขอบเขต 42 
  การปกครอง จังหวัดเพชรบูรณ์ (ปรับปรุงปี พ.ศ.2556) 
ภาพที่ 3-21 การวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงลักษณะทางกายภาพของพ้ืนที่ที่มีผลกระทบต่อ 43 
  ความลาดชันของพื้นที่โดยการซ้อนทับข้อมูลสภาพการใช้ที่ดิน พ.ศ.2559  
  บนภาพถ่ายออร์โธสี พ.ศ. 2546 
ภาพที่ 4-1 พ้ืนที่ความลาดชัน 0–2 เปอร์เซ็นต์ และการใช้ที่ดินประเภทต่างๆของจังหวัดเพชรบูรณ์ 45 
ภาพที่ 4-2 การใช้ที่ดินบริเวณพ้ืนที่ความลาดชัน 2-5 เปอร์เซ็นต์ ประเภทพ้ืนที่เกษตรกรรม 46 
  ไร่อ้อย ต าบลหนองยางทอย อ าเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ 
ภาพที่ 4-3 การใช้ที่ดินบริเวณพ้ืนที่ความลาดชัน 0-2 เปอร์เซ็นต์ ประเภทพ้ืนที่แหล่งน้ า 47 
  อ่างเก็บน้ าห้วยแดง ต าบลป่าเลา อ าเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์  
ภาพที่ 4-4 การใช้ที่ดินบริเวณพ้ืนที่ความลาดชัน 0-2 เปอร์เซ็นต์ประเภทพ้ืนที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง 47 
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บทที่ 1 
บทน า 

 
1.1 หลักการและเหตุผล 

ความลาดชัน (Slope ) ของพ้ืนที่เป็นข้อมูลพ้ืนฐานทางกายภาพที่ส าคัญส าหรับน าไปใช้ใน
การพิจารณาตัดสินใจวางแผนการด าเนินงานและการก าหนดนโยบายด้านการบริหารจัดการทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การวางแผนการใช้ที่ดินทั้งในระดับต าบล อ าเภอ จังหวัดและระดับประเทศ 
การจัดที่ดินท ากินให้แก่ราษฎรให้เหมาะสมกับสภาพภูมิประเทศและสมรรถนะของที่ดิน  การวางแผนป้องกัน
และบรรเทาภัยพิบัติทางธรรมชาติได้แก่ อุทกภัย น้ าป่าไหลหลาก ดินโคลนถล่ม เป็นต้นโดยหน่วยงานต่างๆ
ทั้งภาครัฐ เอกชนและประชาชน มีความต้องการใช้แผนที่และข้อมูลความลาดชันของพ้ืนที่  ตั้งแต่ในระดับ
ที่ดินรายแปลง จนไปถึงพ้ืนที่ขนาดใหญ่ซึ่งครอบคลุมพ้ืนที่ทั้งจังหวัด  ส าหรับ กรมพัฒนาที่ดิน แผนที่และ
ข้อมูลความลาดชันของพ้ืนที่เป็นข้อมูลที่จ าเป็นและมีความส าคัญเป็นอย่างมากในการด าเนินงานตาม
ภารกิจหลักที่ส าคัญของกรมพัฒนาที่ดิน ได้แก่ด้านการพัฒนาที่ดิน การอนุรักษ์ดินและน้ า การส ารวจดิน
และจ าแนกดิน การจัดท าแผนที่ดิน การส ารวจออกแบบงานจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ า การพัฒนาแหล่งน้ า 
การประเมินศักยภาพและความสามารถในการกักเก็บน้ าของพ้ืนที่ การประเมินอัตราน้ าไหลบ่าและอัตรา
การชะล้างพังทลายของดิน การปรับปรุงบ ารุงดิน การวางแผนการใช้ที่ดิน และการส ารวจออกแบบระบบ
โครงสร้างพ้ืนฐานด้านการเกษตรเพ่ือการพัฒนาที่ดินในพ้ืนที่ต่างๆ  โดยในการด าเนินงานที่ผ่านมานั้น 
ผู้ปฏิบัติงานในด้านดังกล่าวจะด าเนินการจัดท าแผนที่และข้อมูลความชันของพื้นที่เฉพาะบริเวณพื้นที่
ด าเนินงานตามแผนงานหรือโครงการขึ้นมาเพ่ือใช้งานเอง โดยจะท าการวิเคราะห์ จ าแนกชั้นความลาดชัน
ตามรูปแบบ วิธีการ หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขหรือข้อก าหนดทางเทคนิคฯ ของหน่วยงานหรือเฉพาะโครงการ
นั้นๆที่ก าหนดไว้  จึงท าให้ในปัจจุบันยังไม่มีแผนที่และข้อมูลความลาดชันของพ้ืนที่แต่ละจังหวัดที่จัดท าขึ้น
จากข้อมูลที่มีความละเอียดถูกต้องภายใต้ข้อก าหนด หลักเกณฑ์ เงื่อนไข วิธีการและรูปแบบที่เป็นมาตรฐาน
เดียวกัน ส าหรับให้ผู้ที่ต้องการใช้แผนที่และข้อมูลความลาดชันของพ้ืนที่ในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
สามารถน าไปใช้งานร่วมกันอย่างเป็นมาตรฐานเดียวกันได้ 

 จากสภาพปัญหาดังกล่าว ผู้ด าเนินการจึงได้ด าเนินการเนินโครงการจัดท าแผนที่แสดงความลาดชัน
ของพ้ืนที่เพ่ือการพัฒนาที่ดินภายใต้แผนปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ 2560 โดยพิจารณาคัดเลือก
จังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นพ้ืนที่น าร่องในการด าเนินงาน เนื่องจากมีลักษณะภูมิประเทศที่มีความหลากหลาย 
สภาพพ้ืนที่เป็นภูเขาสูงชัน เนินเขา หุบเขา ที่ลอนลาด และที่ราบลุ่ม สามารถใช้เป็นตัวแทนของสภาพ
ความลาดชันของพ้ืนที่ได้อย่างครบถ้วนทุกชั้นความลาดชัน  ซึ่งในปัจจุบันจังหวัดเพชรบูรณ์ก าลังประสบ
ปัญหาด้านการใช้ประโยชน์ที่ดินไม่เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่ โดยเฉพาะบริเวณภูเขา เนินเขา ที่มีความลาดชัน
ของพ้ืนที่มากกว่า 35 เปอร์เซ็นต ์ส่งผลให้เกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติในขั้นรุนแรงเป็นประจ าทุกปี เนื่องจาก
การบุกรุกเข้าท าประโยชน์ปลูกสร้างบ้านเรือน ที่พักอาศัย สถานที่ประกอบการด้านการท่องเที่ยว บนพ้ืนที่
ภูเขาสูงชัน ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพความลาดชันของพ้ืนที่ไปจากเดิมในหลายพ้ืนที่ ซึ่งจากสถานการณ์
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ดังกล่าวท าให้หน่วยงานต่าง ๆ มีความต้องการใช้แผนที่และข้อมูลความลาดชันของพ้ืนที่จังหวัดเพชรบูรณ์
เพ่ือน าไปใช้   ในการพิจารณาตัดสินใจวางแผนการด าเนินงานและการปฏิบัติงานตามภารกิจของแต่ละ
หน่วยงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง ต่อไป 

ส าหรับการวิเคราะห์ และจ าแนกความลาดชันของพ้ืนที่จังหวัดเพชรบูรณ์นั้น  ผู้ด าเนินการ   
ได้ศึกษาแนวทางการจัดท าแผนที่แสดงความลาดชันของพ้ืนที่จากข้อมูลแบบจ าลองระดับสูงเชิงเลข (Digital 
Elevation Model: DEM) ด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (Geographic Information System : GIS ) 
และน ามาประยุกต์ใช้ในการงานวิเคราะห์และจ าแนกความลาดชันของพ้ืนที่จากแบบจ าลองระดับสูงเชิงเลข 
โดยน าผลลัพธ์ที่ได้มาจัดกลุ่มข้อมูลความลาดชัน (Reclassify) ให้มีความสอดคล้องเป็นไปตามเงื่อนไขและ
หลักเกณฑ์การจ าแนกความลาดชันเพ่ือการพัฒนาที่ดินและการอนุรักษ์ดินและน้ าของกรมพัฒนาที่ดิน 
พร้อมทั้งด าเนินการส ารวจ ตรวจสอบสภาพพ้ืนที่ในภูมิประเทศที่มีการเปลี่ยนแปลงสภาพความลาดชันของ
พ้ืนที่ไปจากเดิม (พ.ศ.2546) ข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์และจ าแนกความลาดชันจากแบบจ าลองระดับสูง
เชิงเลขและข้อมูลการส ารวจภาคสนาม น ามาจัดท าแผนที่แสดงความลาดชันของพ้ืนที่และข้อมูลความลาดชัน
ของพ้ืนที่จังหวัดเพชรบูรณ์ในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ส าหรับสนับสนุนงานตามภารกิจของกรมพัฒนาที่ดิน 
และให้บริการข้อมูลที่มีความถูกต้องสอดคล้องกับสภาพของพ้ืนที่ในปัจจุบัน (พ.ศ.2559)  แก่หน่วยงาน
ต่างๆและผู้ที่สนใจสามารถน าไปใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นมาตรฐานเดียวกัน  
1.2 วัตถุประสงค์ 

1.2.1 เพ่ือวิเคราะห์และจ าแนกความลาดชันของพ้ืนที่จังหวัดเพชรบูรณ์จากข้อมูลแบบจ าลอง
ระดับสูงเชิงเลข มาตราส่วน 1: 4,000 ด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ตามหลักเกณฑ์การจ าแนก    
ความลาดชันของพ้ืนที่เพ่ือการพัฒนาที่ดิน 

1.2.2 เพ่ือจัดท าแผนที่แสดงความลาดชันและชั้นข้อมูลความลาดชันของพ้ืนที่จังหวัดเพชรบูรณ์
ในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์  

1.2.3 เพ่ือจัดท ารายงานโครงการจัดท าแผนที่แสดงความลาดชันของพ้ืนที่เพ่ือการพัฒนาที่ดิน
จังหวัดเพชรบูรณ์  
1.3 ระยะเวลาด าเนินการ  

 ปีงบประมาณ 2560  (1 ต.ค.2559 – 31 มี.ค.2560) 
1.4 เป้าหมายและงบประมาณ 

1.4.1 เป้าหมาย (เชิงผลผลิต)  
 1) แผนที่แสดงความลาดชันและชั้นข้อมูลความลาดชันของพ้ืนที่จังหวัดเพชรบูรณ์     

ในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์  
  2) รายงานโครงการจัดท าแผนที่แสดงความลาดชันของพ้ืนที่เพ่ือการพัฒนาที่ดิน

จังหวัดเพชรบูรณ์  
1.4.2 งบประมาณในการด าเนินโครงการ จ านวน 30,000 บาท 
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1.5 ขอบเขตการด าเนินงาน 
1.5.1 วิเคราะห์และจ าแนกความลาดชันของพ้ืนที่จังหวัดเพชรบูรณ์จากข้อมูลแบบจ าลอง

ระดับสูงเชิงเลข มาตราส่วน 1: 4,000 ด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ตามหลักเกณฑ์การจ าแนก
ความลาดชันของพ้ืนที่เพ่ือการพัฒนาที่ดินและการอนุรักษ์ดินและน้ า ของกรมพัฒนาที่ดิน  

1.5.2 ขอบเขตของพ้ืนที่ด าเนินการใช้ข้อมูลขอบเขตการปกครอง เขตจังหวัด เขตอ าเภอ และ
เขตต าบล จากกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ซึ่งปรับปรุงเมื่อปี พ.ศ. 2556  

๑.๕.๓ จ านวนเนื้อที่ของแผนที่สภาพความลาดชัน แผนที่สภาพการใช้ที่ดิน แผนที่ดิน และข้อมูล
เชิงพ้ืนที่อ่ืนๆของจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นข้อมูลที่ได้จากการค านวณด้วยโปรแกรมสารสนเทศภูมิศาสตร์ 

1.5.4 แผนที่แสดงความลาดชัน ชั้นข้อมูลความลาดชันและรายงานสภาพความลาดชันและ
ข้อมูลพื้นฐานทางกายภาพของจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์ข้อมูลความสูงภูมิประเทศ
เชิงเลขมาตราส่วน 1:๔,๐๐๐ ซึ่งเป็นข้อมูลสภาพพ้ืนที่เมื่อเดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ 2546 ดังนั้นแผนที่
และข้อมูลความลาดชันของพ้ืนที่จังหวัดเพชรบูรณ์ที่จัดท าภายใต้โครงการนี้ จะมีความถูกต้องสอดคล้องกับ
สภาพพ้ืนที่ที่เป็นอยู่ในช่วงเวลาดังกล่าว  

1.5.5 การวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินและการเปลี่ยนแปลงลักษณะทางกายภาพ
ของพ้ืนที่ใช้วิธีการเปรียบเทียบข้อมูลสภาพพ้ืนที่และการใช้ที่ดินที่ ได้จากการอ่านแปลภาพถ่ายออร์โธสี 
มาตราส่วน 1:4,000 เมื่อปี พ.ศ. 2546 กับข้อมูลสภาพการใช้ที่ดิน พ.ศ.2559 ส ารวจและจัดท าโดย
กองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน ร่วมกับข้อมูลการส ารวจในภูมิประเทศระหว่างเดือนธันวาคม 2559 - 
เดือนกุมภาพันธ์  พ.ศ.2560  
1.6 สถานที่ด าเนินการ 

1.6.1 กลุ่มจัดการและบริการแผนที่และข้อมูลทางแผนที่ ส านักเทคโนโลยีการส ารวจและ
ท าแผนที่ ใช้เป็นสถานที่ส าหรับ การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การท าแผนที่และข้อมูล
ความลาดชันของพ้ืนที่ในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์และรายงานผลการด าเนินงาน  

 1.6.2 พ้ืนที่จังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นพ้ืนที่ด าเนินการส ารวจและเก็บรวบรวมข้อมูลพ้ืนฐานต่างๆ
ได้แก่ ข้อมูลลักษณะภูมิประเทศ สภาพเศรษฐกิจและสังคม ข้อมูลการเปลี่ยนแปลงสภาพการใช้ที่ดินและ
ลักษณะทางกายภาพของพ้ืนที่  
1.7 ขั้นตอนและวิธีด าเนินการ 

1.7.1 ศึกษาและรวบรวมแผนที่ ข้อมูลทางแผนที่และข้อมูลพื้นฐานของจังหวัดเพชรบูรณ์ ดังนี้ 
1) ข้อมูลพ้ืนฐานของจังหวัดเพชรบูรณ์ส าหรับใช้เป็นข้อมูลประกอบการจัดท ารายงาน

โครงการจัดท าแผนที่แสดงความลาดชันของพ้ืนที่เพ่ือการพัฒนาที่ดินจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้แก่ 
1.1) ข้อมูลและแผนที่ลักษณะทางธรณีวิทยา มาตราส่วน 1:250,000 จัดท าเมื่อปี 

พ.ศ.2552 โดยกรมทรัพยากรธรณี 
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1.2) ข้อมูลสภาพภูมิอากาศจังหวัดเพชรบูรณ์จากศูนย์ภูมิอากาศ ส านักพัฒนา
อุตุนิยมวิทยา กรมอุตุนิยมวิทยา โดยสถิติภูมิอากาศที่เป็นค่าเฉลี่ยใช้ข้อมูลคาบ 30 ปี ตั้งแต่ พ.ศ. 
2524 – 2553 และสถิติภูมิอากาศที่มีค่าเป็นที่สุดใช้ข้อมูลตั้งแต่ พ.ศ. 2494  – 2559 

๑.3) ข้อมูลสภาพเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ.2557-2559 จากส านักงานคลังจังหวัด
เพชรบูรณ์และส านักงานสถิติแห่งชาติ 

1.4) ข้อมูลทรัพยากรธรรมชาติของจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้แก่ ข้อมูลทรัพยากรดินและ
ทรัพยากรน้ า จากกรมพัฒนาที่ดิน และข้อมูลทรัพยากรป่าไม้ จากกรมป่าไม้ 

2) แผนที่และข้อมูลภูมิสารสนเทศของจังหวัดเพชรบูรณ์ ส าหรับใช้ในการวิเคราะห์
ความลาดชันและจัดท าแผนที่แสดงความลาดชันของพ้ืนที่จังหวัดเพชรบูรณ์ ได้แก่ 

2.1) แผนที่ภูมิประเทศ มาตราส่วน 1: 50,000 ล าดับชุด L7018 ของกรมแผนที่
ทหาร ครอบคลุมพ้ืนที่จังหวัดเพชรบูรณ์ 

2.2) ข้อมูลขอบเขตการปกครองจังหวัดเพชรบูรณ์ มาตราส่วน 1: 50,000 จัดท า
และปรับปรุงเมื่อปี พ.ศ.2556 โดยกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทย 

2.3) แผนที่สภาพการใช้ที่ดินจังหวัดเพชรบูรณ์ ปี พ.ศ.2559 มาตราส่วน 1: 25,000 
ส ารวจและจัดท าโดยกองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน 

2.4) ภาพถ่ายออร์โธสีเชิงเลข มาตราส่วน 1:4,000 โครงการจัดท าแผนที่เพ่ือการบริหาร
ทรัพยากรธรรมชาติและทรัพย์สินของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ครอบคลุมพ้ืนที่จังหวัดเพชรบูรณ์ 

2.5) แบบจ าลองระดับสูงเชิงเลข มาตราส่วน 1:4,000 โครงการจัดท าแผนที่เพ่ือการ
บริหารทรัพยากรธรรมชาติและทรัพย์สินของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ครอบคลุมพ้ืนที่จังหวัดเพชรบูรณ์ 

2.6) เส้นชั้นความสูงเชิงเลขมาตราส่วน 1:4,000 โครงการจัดท าแผนที่เพ่ือการบริหาร
ทรัพยากรธรรมชาติและทรัพย์สินของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ครอบคลุมพ้ืนที่จังหวัดเพชรบูรณ์ 

1.7.2 น าเข้าข้อมูลและจัดการข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ที่น ามาใช้ในการวิเคราะห์ จ าแนก
ความลาดชันและจัดท าแผนที่แสดงความลาดชันของพ้ืนที่จังหวัดเพชรบูรณ์ 

1.7.3 วิเคราะห์และจ าแนกความลาดชันของพ้ืนที่จังหวัดเพชรบูรณ์ด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 
1.7.4 จัดท าชั้นข้อมูลความลาดชันของพ้ืนที่ให้อยู่ในรูปแบบข้อมูลเชิงเส้น (Vector) ประเภท

รูปปิดหรือ โพลีกอน (Polygon) 
1.7.5 วิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงสภาพการใช้ที่ดินและลักษณะทางกายภาพที่อาจมีผลกระทบ

ต่อความลาดชันของพ้ืนที่จังหวัดเพชรบูรณ์ 
1.7.6 ส ารวจ เก็บรวบรวมข้อมูลพื้นที่ท่ีมีการเปลี่ยนแปลงความลาดชันของพ้ืนที่ไปจากเดิม 
1.7.7 จัดท าและปรับปรุงข้อมูลความลาดชันของพ้ืนที่ให้สอดคล้องกับสภาพพ้ืนที่ในปัจจุบัน 
1.7.8 จัดท าแผนที่แสดงความลาดชันของพ้ืนที่จังหวัดเพชรบูรณ์และจัดท ารายงานผลการด าเนิน

โครงการ 
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1.8 ผู้ด าเนินการ 
1. จ่าสิบเอก ราชวัลย์  กันภัย นักวิชาการแผนที่ภาพถ่ายช านาญการพิเศษ เป็นหัวหน้าโครงการ 

ปฏิบัติงาน 70 เปอร์เซ็นต์ โดยมีหน้าที่วางแผนการด าเนินโครงการ ศึกษารายละเอียดคุณลักษณะของแผนที่ 
ข้อมูลทางแผนที่และแนวทางการใช้ประโยชน์จากข้อมูลดังกล่าวร่วมกับข้อมูลพ้ืนฐานของจังหวัดเพชรบูรณ์ 
วิเคราะห์และจ าแนกความลาดชันของพ้ืนที่ด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ จัดท าชั้นความลาดชันของพ้ืนที่ให้
อยู่ในรูปแบบข้อมูลเชิงเส้น (Vector) ประเภทรูปปิด (Polygon) วิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงลักษณะ
ทางกายภาพของพ้ืนที่และการใช้ประโยชน์ที่ดินที่มีผลกระทบต่อความลาดชันของพ้ืนที่ ส ารวจ รังวัดและ
เก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนาม น ามาจัดท าและปรับปรุง ชั้นข้อมูลความลาดชันบริเวณพ้ืนที่ที่ท าการส ารวจ
ข้อมูลภาคสนามให้สอดคล้องกับสภาพพ้ืนที่ในปัจจุบัน  จัดท าแผนที่แสดงความลาดชันของพ้ืนที่จังหวัด
เพชรบูรณ์และจัดท ารายงานผลการด าเนินโครงการฯ และประเมินคุณภาพของแผนที่และข้อมูลความลาดชัน
ของพ้ืนที่จังหวัดเพชรบูรณ์ที่จัดท าข้ึน 

2. นางสาวปวีณา  เปรมเจริญ นักวิชาการแผนที่ภาพถ่ายช านาญการ เป็นผู้ร่วมด าเนินงาน 
ปฏิบัติงาน 30 เปอร์เซ็นต์ โดยมีหน้าที่ รวบรวมแผนที่ ข้อมูลทางแผนที่และข้อมูลพ้ืนฐานของจังหวัด
เพชรบูรณ์  น าเข้าข้อมูลและจัดการข้อมูลแบบจ าลองระดับสูงเชิงเลขและข้อมูลภูมิสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง  
ส ารวจ เก็บข้อมูลสภาพการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินและการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพที่อาจมีผลกระทบต่อ
ความลาดชันของพ้ืนที่ 
 

1.9 การน าไปใช้ประโยชน์ 
1.9.1 กรมพัฒนาที่ดินได้รับการสนับสนุนแผนที่แสดงความลาดชันของพ้ืนที่จังหวัดเพชรบูรณ์ใน

ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ และรายงานสภาพความลาดชันของจังหวัดเพชรบูรณ์ ที่มีความถูกต้องและ
สอดคล้องกับสภาพพ้ืนที่ ส าหรับน าไปใช้ในการปฏิบัติงานด้านการพัฒนาที่ดินและการอนุรักษ์ดินและน้ าได้
อย่างมีประสิทธิภาพ  

19.2 กรมพัฒนาที่ดิน มีข้อมูลความลาดชันของพ้ืนที่และแผนที่แสดงความลาดชันของพ้ืนที่
จงัหวัดเพชรบูรณ์ในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ส าหรับสนับสนุนให้แก่หน่วยงานภาครัฐ และให้บริการแก่
หน่วยงานเอกชน และประชาชนผู้สนใจและมีความต้องการใช้ประโยชน์จากข้อมูลดังกล่าว 
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บทที่ 2 
ข้อมูลพื้นฐานของจังหวัดเพชรบูรณ์ 

2.1  ลักษณะทางภูมิศาสตร์  
2.1.1 ที่ตั้งและอาณาเขต  

จังหวัดเพชรบูรณ์ ตั้งอยู่ในเขตภาคเหนือตอนล่างของประเทศไทย หรือในเขตภาคกลาง
ตอนบนของประเทศไทย ตามการแบ่งภูมิภาคประเทศไทยอย่างเป็นทางการ ของราชบัณฑิตยสถาน 
โดยใช้เกณฑ์ด้านภูมิศาสตร์  มีเนื้อที่ 12,339.76 ตารางกิโลเมตร หรือ 7,712,350 ไร่ ตั้งอยู่ระหว่าง
พิกัดเหนือ 1,694,700 เมตร ถึง 1,900,880 เมตร หรอืละติจูด 15 องศา 19 ลิปดา 31 พิลิปดา ถึง
ละติจูด 17 องศา 10 ลิปดา 47 พิลิปดาเหนือ และพิกัดตะวันออก 674,920 เมตร ถึง 797,700 เมตร 
หรือลองจิจูด 100 องศา 38 ลิปดา 6 พิลิปดา ถึงลองจิจูด 101 องศา 47 ลิปดา 30 พิลิปดาตะวันออก 
โดยมีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดใกล้เคียง ดังนี้ 

ทิศเหนือ ติดต่อกับ อ าเภอด่านซ้าย อ าเภอภูหลวง อ าเภอภูกระดึง จังหวัดเลย  
ทิศใต้ติด ต่อกับ อ าเภอชัยบาดาล อ าเภอโคกเจริญ จังหวัดลพบุรี อ าเภอเนินมะปราง อ าเภอวังทอง 

อ าเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก 
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ อ าเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น อ าเภอคอนสาร อ าเภอหนองบัวแดง 

อ าเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ อ าเภอล าสนธิ จังหวัดลพบุรี 
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ อ าเภอไพศาลี อ าเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ อ าเภอดงเจริญ อ าเภอ

ทับคล้อ จังหวัดพิจิตร 
2.1.2 สภาพภูมิประเทศ  

สภาพภูมิประเทศของจังหวัดเพชรบูรณ์ ส่วนใหญ่เป็นพ้ืนที่ภูเขาสูง เนินเขาและพ้ืนที่ราบลุ่ม
แบบแอ่งกระทะ สภาพพื้นที่มีลักษณะลาดเทจากบริเวณตอนเหนือลงมาทางบริเวณตอนใต้ของจังหวัด 
โดยพ้ืนที่ทางตอนเหนือเป็นทิวเขาสูงของเทือกเขาเพชรบูรณ์มีลักษณะสลับซับซ้อนเป็นสันยาวต่อเนื่องกัน
วางตัวในแนวเหนือ-ใต้ พ้ืนที่มีความลาดเทจากบริเวณตอนบนลงมาบริเวณตอนล่างของจังหวัด ตามขอบ
ด้านในบริเวณตอนกลางของจังหวัดทางด้านทิศเหนือ ทิศตะวันตก และทิศตะวันออกโดยมีเทือกเขาขนาบ
กันไปทัง้สองข้างมีลักษณะเป็นรูปเกือกม้ามีความสูงอยู่ระหว่าง 400 - 1,600 เมตร ส่วนบริเวณตอนกลาง
ลงมาถึงบริเวณพ้ืนที่ตอนใต้ของจังหวัดเป็นพ้ืนที่เกือบราบและที่ราบมีความสูงอยู่ระหว่าง 60 -200 เมตร
จากระดับทะเลปานกลาง แหล่งน้ าธรรมชาติที่ส าคัญ ได้แก่  แม่น้ าป่าสัก น้ าเชิญ น้ าเข็ก โดยแม่น้ าป่าสัก
เป็นแม่น้ าสายหลักท่ีส าคัญซึ่งไหลผ่านพ้ืนที่ตอนกลางของจังหวัดเพชรบูรณ์จากทิศเหนือลงไปทางทิศใต้ผ่าน
จังหวัดลพบุรี สระบุรี พระนครศรีอยุธยา และลงสู่แม่น้ าเจ้าพระยา ท าให้จังหวัดเพชรบูรณ์มีทรัพยากรดิน 
น้ า และป่าไม้ที่มีความอุดมสมบูรณ์ พ้ืนที่มีความเหมาะแก่การท าการเกษตรและการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์
มาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ดังภาพที่ 2-1 และภาพท่ี 2-2 

 

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน



7 
 

 

ภาพที่ 2-1   แผนที่ภูมิประเทศแสดงที่ตั้ง อาณาเขตและสภาพภูมิประเทศของจังหวัดเพชรบูรณ์  
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ภาพที ่2-2  สภาพภูมิประเทศและพ้ืนที่ที่เป็นตั้งถิ่นฐานที่อยู่อาศัยและท าการเกษตร 

2.1.3 ลักษณะทางธรณีวิทยา  
จากการศึกษาข้อมูลลักษณะทางธรณีวิทยาของจังหวัดเพชรบูรณ์ ซึ่งกรมทรัพยากรธรณี

จัดท าไว้เมื่อปี พ.ศ.2552) พบว่า จังหวัดเพชรบูรณ์ตั้งอยู่บริเวณขอบที่ราบสูงโคราชและเป็นส่วนหนึ่งของ
แนวคดโค้งเลย (Loie Fold Belt) จึงท าให้จังหวัดเพชรบูรณ์มีลักษณะทางธรณีที่หลากหลาย สามารถแบ่ง
ตามลักษณะของหินและยุคของหิน ได้ดังนี้ 

1) ตะกอนยุคควอเทอร์นารี โดยส่วนใหญ่จะเป็นตะกอนร่วน และตะกอนกึ่งแข็งตัว 
สะสมตัวอยู่ตามแนวลุ่มน้ า แม่น้ าและที่ราบทั่วไป ปรากฏให้ เห็นเป็นลักษณะของเนินและที่ลุ่ม 
ประกอบด้วยหน่วยตะกอนย่อยชั้นตะพักล าน้ า (Terrace Gravel) ลักษณะเป็นเนินเตี้ย ๆ ไม่ต่อเนื่องกัน   
มีระดับความสูงของแต่เนินใกล้เคียงกันขึ้นอยู่กับชั้นลูกรัง (Laterite) บริเวณท่ีเป็นเนินลูกรังมักจะมีความสูง
ของพ้ืนที่ระหว่าง 130-190 เมตร โดยมีชั้นกรวดและทรายสลับกัน พบในบริเวณฝั่งตะวันตกและตะวันออก
ของแอ่งเพชรบูรณ์ และหน่วยตะกอนย่อยชั้นตะกอนลุ่มน้ า (Alluvial Deposits) มีลักษณะของตะกอนที่มา
จากการกัดเซาะของร่องน้ าตามภูเขา (Gullies Erosion) และตะกอนที่เกิดจากการไหลบ่าท่วมล้นล าน้ าสาย
ส าคัญ เช่น แม่น้ าป่าสัก ซึ่งตะกอนส่วนใหญ่จะเป็นทรายปนโคลน (Clay sand) หรือทรายเม็ดละเอียด 
(Silly sand) วางอยู่บนตะกอนหยาบ (Gravels) และชั้นหินเดิม (Bed rocks) พบมากในบริเวณตอนกลาง
ของจังหวัดตั้งแต่ทางตอนบนลงมาทางด้านล่างของจังหวัดส่วนใหญ่เป็นพ้ืนที่เกือบราบและที่ราบลุ่มแม่น้ า 
บริเวณพ้ืนที่บางส่วนของ อ าเภอหล่มเก่า อ าเภอหล่มสัก อ าเภอเมือง อ าเภอหนองไผ่ อ าเภอบึงสามพัน 
อ าเภอวิเชียรบุรี และอ าเภอศรีเทพ 
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2) ยุคหินครีเทเซียประกอบด้วยหินทราย สีน้ าตาลแดง เนื้อละเอียด หินทรายแป้งสีน้ าตาล
แดง หินโคลนสีน้ าตาลแดงมีก้อนปูนฝังในเนื้อหิน หินทรายปนกรวด สีเทาปนขาว ขนาดเม็ดปานกลางถึง
หยาบและหินกรวดมน สีน้ าตาลแกมเหลือง เทา ส้มอ่อน ชมพู และขาว นอกจังนั้นยังพบเม็ดปูน เม็ดซิลิกา 
พบทางด้านตะวันตกเฉียงเหนือของจังหวัด ได้แก่บริเวณพ้ืนที่ด้านทิศตะวันตกของอ าเภอหล่มเก่าและ
อ าเภอเขาค้อ 

3) หินยุคจูแรสสิก ประกอบด้วย หินทราย หินทรายปนกรวด และหินกรวดมนมีลักษณะ
แข็งทนทานต่อการผุพัง จึงแสดงลักษณะเป็นสันเขาซึ่งไม่เท่ากันทั้งสองข้างโดยจะมีด้านที่มีความลาดชัน
มากกว่าและด้านที่มีความลาดชันต่ ากว่า หินชุดนี้อยู่ในหมวดหินพระวิหาร (Phra Wihan Formation) 
กลุ่มหินโคราช (Korat Group) ในชั้นหินทรายแป้งมักจะพบแผ่นไมก้าอยู่ด้วย หินชุดนี้วางตัวแบบไม่ต่อเนื่อง
กับหินที่มีอายุแก่กว่าหินแสดงลักษณะรอยชั้นขวางซึ่งบ่งถึงการตกตะกอนโดยแม่น้ าเป็นตัวพัดพา หินชุดนี้
อยู่ในหมวดหินน้ าพองและหมวดหินภูกระดึง พบในบริเวณเทือกเขาพ้ืนที่รอยต่อระหว่างอ าเภอเขาค้อ  กับ
อ าเภอหล่มเก่า อ าเภอหล่มสักและอ าเภอเมือง   

4) หินยุคไทรแอสซิกประกอบด้วย หินกรวดมน หินทราย หินทรายเนื้อปูน หินสีแดง
และหินทรายแป้ง โดยแผ่กระจายตัวบริเวณทางตอนเหนือวางตัวต่อเนื่องลงมาทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ 
พบมากบริเวณทางตอนเหนือของอ าเภอหล่มเก่า ทางด้านตะวันออกของอ าเภอน้ าหนาว อ าเภอหล่มสัก
และด้านตะวันตกของอ าเภอวิเชียรบุรี 

5) หินยุคเพอร์เมียน โผล่ให้เห็นตลอดแนวเทือกเขาเลย -เพชรบูรณ์จากเหนือจรดใต้   
หินยุคเพอร์เมียนในบริเวณจังหวัดเพชรบูรณ์ ประกอบด้วยหินปูน หินดินดาน หินทราย และหินทรายแป้ง  
เป็นส่วนใหญ่ บางแห่งมีหินโดโลไมต์และหินปูนเนื้อปูนโดโลไมต์ หินตะกอนเนื้อประสมและหินคาร์บอเนต
สลับกันมีลักษณะเป็นเนื้อเดียวกันตลอด มีความหนามากและแผ่กระจายตัวเป็นลานคาร์บอเนต พบแผ่กระจาย
ตลอดแนวเทือกเขาทางทิศตะวันออกเป็นทิวเขาจากทางเหนือลงมาทางใต้ บริเวณพ้ืนที่บางส่วนของอ าเภอ
หล่มเก่า อ าเภอหล่มสัก อ าเภอเมือง อ าเภอหนองไผ่ อ าเภอวิเชียรบุรี และอ าเภอศรีเทพ  

6) หินยุคคาร์บอนิเฟอรัสส่วนใหญ่ประกอบด้วยหินดินดาน หินทราย หินทรายเนื้อปน
กรวด หินทรายแป้ง และถ่านหิน นอกจากนั้นยังมีหินปูนสีเทาและเทาด าเป็นเลนส์แทรกในชั้นหินดินดาน 
พบมากทางด้านทิศตะวันตกบริเวณตอนกลางทอดยาวลงมาถึงตอนล่างของจังหวัด บริเวณพ้ืนที่บางส่วน
ของอ าเภอวังโป่ง อ าเภอชนแดน อ าเภอบึงสามพัน และอ าเภอวิเชียรบุรี  

7) หินอัคนี (Igneous rocks)ที่พบกระจายตัวอยู่ทั่วไปในพ้ืนที่บางส่วนของจังหวัด
เพชรบูรณ์ ได้แก่ หินบะซอลต์  หินโรโอไรต์ (หินยุคเทอร์เชียรี่) หินไบโอไทต์แกรนิต (ยุคหินไทรแอสซิก)  
หินทัพฟ์ (ยุคหินไทรแอสซิก ถึง เพอร์เมียน)  หินแอนดิไซต์และหินไรโอไลต์ (ยุคหินเพอร์เมียน) โดยหินอัคนี
แบ่งตามลักษณะการเกิดได้ 2 ชนิด คือประเภทแรกคือหินอัคนีแทรกซอน ซึ่งเป็นหินอัคนีที่เกิดอยู่ในระดับลึก
โดยการตกผลึกจากหินหนืด มีลักษณะเนื้อหยาบหรือค่อนข้างหยาบที่รู้จักกันดีก็คือหินแกรนิตซึ่งมีความ
แข็งแกร่งสามารถน ามาใช้เป็นหินประดับได้ และประเภทที่2 คือหินภูเขาไฟเป็นหินที่เกิดจากการระเบิดของ
ภูเขาไฟที่พุขึ้นมาเย็นตัวบนผิวโลกหินชนิดนี้จะมีเนื้อละเอียดหรือเนียนเป็นเนื้อเดียวกันหมด พบมากบริเวณ
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ตอนบนของอ าเภอหล่มเก่า บริเวณด้านทิศตะวันตกของอ าเภอเมือง อ าเภอวิเชียรบุรี และบริเวณด้าน
ทิศตะวันออก ทิศใต้ และด้านทิศตะวันตกของอ าเภอศรีเทพ  ส าหรับดินที่ผุพังมาจากหินภูเขาไฟจะอุดม
สมบูรณ์ด้วยแร่ธาตุที่จ าเป็นต่อพืชจึงเป็นพ้ืนที่ที่เหมาะสมส าหรับการเกษตรกรรมมาก โดยเฉพาะประเทศ
ไทยตั้งอยู่ในเขตป่าร้อนชื้น จึงท าให้หินอัคนีจึงถูกกระบวนการผุพังได้ง่ายเกิดชั้นดินหนาสะสมตัวอยู่บนยอดเขา
เมื่อมีฝนตกเป็นจ านวนมากดินเหล่านี้จะไหลถล่มลงมาดังนั้นพ้ืนที่ที่อยู่ใกล้ภูเขาหินอัคนีจึงมีความเสี่ยงต่อ
การเกิดแผ่นดินถล่มมาก   

 

 

ภาพที ่2-3 ภาพแผนที่ธรณีวิทยา จังหวัดเพชรบูรณ์ 
ที่มา : ดัดแปลงมาจาก กรมทรัพยากรธรณี, 2552 
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2.1.4 สภาพภูมิอากาศ 
จากข้อมูลสภาพอากาศจังหวัดเพชรบูรณ์ ของศูนย์ภูมิอากาศ ส านักพัฒนาอุตุนิยมวิทยา 

กรมอุตุนิยมวิทยา ซึ่งได้รวบรวมสถิติข้อมูลภูมิอากาศตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2494-2559 และจัดท าไว้เมื่อเดือน
มิถุนายน 2560  พบว่าสภาพภูมิอากาศของจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นดังนี้ 

1) ฤดูกาล  สภาพอากาศของจังหวัดเพชรบูรณ์ขึ้นอยู่กับอิทธิพลของมรสุมที่พัดประจ า
ฤดูกาล 2 ชนิด คือ ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งจะพัดพามวลอากาศเย็นและแห้งจากประเทศจีน  
ปกคลุมประเทศไทยในช่วงกลางเดือนตุลาคมถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์ ท าให้จังหวัดเพชรบูรณ์มีอากาศ
หนาวเย็นและแห้งโดยทั่วไป และลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ซึ่งพัดพามวลอากาศชื้นจากทะเลและมหาสมุทร
ปกคลุมประเทศไทยในช่วงกลางเดือนพฤษภาคมถึงกลางเดือนตุลาคม ซึ่งท าให้จังหวัดเพชรบูรณ์  มีฝนตก 
ในช่วงเวลาดังกล่าว ฤดูกาลของจังหวัดจังหวัดเพชรบูรณ์ แบ่งออกได้เป็น 3 ฤดู ดังนี้ 

1.1 ) ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคมถึงกลางเดือนตุลาคม เป็นช่วงเวลาที่ 
ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมประเทศไทย พัดพาไอน้ าและความชื้นเข้ามายังประเทศไทย ร่องความกด
อากาศต่ าพาดผ่านประเทศไทยตอนบน ท าให้มีฝนชุกท่ัวไป โดยเดือนกันยายนเป็นเดือนที่มีฝนตกมากท่ีสุด 

1.2) ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่กลางเดือนตุลาคมถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์ เป็นช่วงเวลาที่
ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ พัดพามวลอากาศเย็นและแห้งจากประเทศจีนปกคลุมประเทศไทย ท าให้มี
อากาศเย็นทั่วไปโดยในบางพ้ืนที่จะมีอากาศหนาวอุณหภูมิอยู่ระหว่าง 8 – 15.9 องศาเซลเซียส  
โดยเฉพาะบริเวณยอดดอยมีอากาศหนาวจัดอุณหภูมิต่ ากว่า 8 องศาเซลเซียส ระหว่างเดือนธันวาคมถึง
เดือนมกราคม 

1.3) ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่กลางเดือนกุมภาพันธ์ถึงกลางเดือนพฤษภาคม เป็นช่วงที่มี
อากาศร้อนอบอ้าวโดยทั่วไปอุณหภูมิอยู่ระหว่าง35 – 39.9 องศาเซลเซียส  โดยบางแห่งมีอากาศร้อนจัด 
อุณหภูมิมากกว่า 40 องศาเซลเซียส โดยเดือนเมษายนเป็นเดือนที่มีอากาศร้อนอบอ้าวมากท่ีสุด 

2) อุณหภูมิ จังหวัดเพชรบูรณ์ตั้งอยู่บริเวณตอนกลางของประเทศ โดยมีลักษณะภูมิประเทศ
ล้อมรอบด้วยภูเขาท้ัง 3 ด้าน คือด้านทิศเหนือ ทิศตะวันออก และด้านทิศตะวันตก ท าให้มีสภาพอากาศที่ มี
ความแตกต่างกันมากในแต่ละฤดูกาล ซึ่งมีอากาศร้อนจัดในฤดูร้อนและหนาวจัดในฤดูหนาวโดยเฉพาะใน
พ้ืนที่อ าเภอน้ าหนาว อ าเภอเขาค้อและอ าเภอหล่มสักที่เป็นพ้ืนที่ภูเขาสูง อุณหภูมิเฉลี่ยทั้งปี 27.42 องศา
เซลเซียส อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย 35.45 องศาเซลเซียส ในฤดูหนาวมีอากาศหนาวเย็น อุณหภูมิต่ าสุดเฉลี่ย 
14.66 องศาเซลเซียส  

3) ปริมาณน้ าฝน จังหวัดเพชรบูรณ์มีฝนตกอยู่ในเกณฑ์น้อย โดยพ้ืนที่ทางตอนกลางของ
จังหวัดบริเวณอ าเภอชนแดน อ าเภอหนองไผ่ อ าเภอวังโป่ง และทางตอนล่างบริเวณอ าเภอวิเชียรบุรี         
มีปริมาณฝนสูงเฉลี่ย 1,200 – 1,300 มิลลิเมตร ส่วนพ้ืนที่บริเวณอ่ืน ๆ มีฝน 1,000 – 1,200 มิลลิเมตร 
ยกเว้นทางตอนบนสุดบริเวณอ าเภอน้ าหนาว และทางตอนล่างสุดบริเวณอ าเภอศรีเทพมีปริมาณฝนเฉลี่ย 
ต่ ากว่า 1,000 มิลลิเมตร ปริมาณน้ าฝนเฉลี่ย 1,187  มิลลิเมตรต่อปี ความชื้นสัมพัทธ์เฉลี่ย 63 เปอร์เซ็นต์ 
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2.2 สภาพเศรษฐกิจและสังคม  
2.2.1 การปกครอง  จังหวัดเพชรบูรณ์แบ่งการปกครองตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร

ราชการแผ่นดิน พ.ศ.2543 ได้ก าหนดให้มีการจัดระเบียบบริหารราชการออกเป็น 3 ระดับ คือ 
1) ราชการส่วนกลาง คือส่วนราชการสังกัดส่วนกลาง ซึ่งมาจัดตั้งหน่วยปฏิบัติงานในพ้ืนที่

จังหวัดเพชรบูรณ์ มีทั้งหมด 51 หน่วยงาน  
2) ราชการส่วนภูมิภาค คือส่วนราชการประจ าจังหวัด 29 หน่วยงาน โดยมีส านักงานจังหวัด 

เป็นหน่วยงานกลางในการบริหารราชการ และเป็นศูนย์ประสานงานกับราชการ รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน 
แบ่งการปกครองออกเป็น 11 อ าเภอ ได้แก่ อ าเภอเมือง อ าเภอหล่มสัก อ าเภอหล่มเก่า อ าเภอชนแดน 
อ าเภอหนองไผ่ อ าเภอบึงสามพัน อ าเภอวิเชียรบุรี อ าเภอศรีเทพ อ าเภอน้ าหนาว อ าเภอเขาค้อ และอ าเภอ
วังโป่ง จ านวนต าบลทั้งหมด 117 ต าบล  และจ านวนหมู่บ้านทั้งหมด 1,405 หมู่บ้าน 

3) ราชการส่วนท้องถิ่น ได้แก่ องค์การบริหารส่วนจังหวัด 1 แห่ง เทศบาลเมือง 2 แห่ง 
เทศบาลต าบล 20 แห่ง และองค์การบริหารส่วนต าบล 105 แห่ง 

๒.๒.๒ ประชากรและอาชีพ 
จากข้อมูลสถิติของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 

พบว่าจังหวัดเพชรบูรณ์มีจ านวนประชากรทั้งหมด 995,223 คน โดยเป็นประชากรชาย 493,187 คน 
หรือคิดเป็นร้อยละ 49.6 ปละประชากรหญิง 502,036 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 50.4  ความหนาแน่น
ของประชากรเท่ากับ 78.6 คนต่อตารางกิโลเมตร จ านวนประชากรเฉลี่ยต่อครัวเรือนเท่ากับ 3.1 คน และ
จ านวนบ้านเฉลี่ยต่อหมู่บ้านเท่ากับ 240 หลังคาเรือน โดยประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม 
ได้แก่ ท านาข้าว ท าไร่ข้าวโพด ถั่วเขียว ยาสูบ และท าสวนผลไม้ เช่น มะขามหวาน และมะม่วง ฯลฯ 

๒.๒.๓ สภาพทั่วไปด้านเศรษฐกิจ 
จากข้อมูลของส านักงานคลังจังหวัดเพชรบูรณ์ พบว่าผลิตภัณฑ์มวลรวม ( Gross 

Provincial Product : GPP) จังหวัดเพชรบูรณ์ เมื่อปี พ.ศ.ปี 2557 มีอัตราการเติบโตเฉลี่ยที่ร้อยละ 
7.95 ต่อปี โดยรายได้หลักมาจากภาคการเกษตรซึ่งมีผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัดมูลค่า 28 ,790 
ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 35.98 ของมูลค่าทั้งหมด และผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัดที่มาจาก
นอกภาคเกษตรมีมูลค่า 51, 218 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 64.02 ของมูลค่าทั้งหมด และจากข้อมูล
การส ารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2558  จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยส านักงานสถิติแห่งชาติ 
พบว่ารายได้เฉลี่ยของครัวเรือน 21,337 บาทต่อเดือน ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยของครัวเรือน 16,141 บาทต่อ
เดือนหรือคิดเป็น ร้อยละ 75.65 ของรายจ่ายต่อรายได้ โดยมีหนี้สินเฉลี่ย 148,667 บาทต่อครัวเรือน 
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๒.๓ ทรัพยากรธรรมชาติ 
2.3.1 ทรัพยากรดิน  

จากการศึกษาข้อมูลแผนที่ดิน มาตราส่วน 1: 25,000 ของส านักส ารวจดินและวางแผน 
การใช้ที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน ซึ่งได้ท าการส ารวจ จ าแนกดิน และน ามาจัดท าข้อมูลกลุ่มชุดดินในระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร์ เมื่อปี พ.ศ.2547 พบว่า จังหวัดเพชรบูรณ์ มีพ้ืนที่ภูเขาซึ่งเป็นพ้ืนที่ลาดชันเชิงซ้อน
มีความลาดชันมากกว่า 35 เปอร์เซ็นต์ (พ้ืนที่บริเวณนี้ยังไม่มีการศึกษา ส ารวจและจ าแนกดิน) มีเนื้อที่
มากที่สุด จ านวน 5771.05 ตารางกิโลเมตร หรือ 3,606,907 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 46.77 ประกอบด้วย
พ้ืนที่ภูเขาและเทือกเขาซึ่งมีความลาดชันมากกว่าร้อยละ 35 ลักษณะและสมบัติของดินที่พบไม่แน่นอน  
มีทั้งดินลึกและดินตื้น ลักษณะของเนื้อดินและความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติแตกต่างกันไปแล้วแต่ชนิด
ของหินต้นก าเนิดในบริเวณนั้นมักมีเศษหิน ก้อนหินหรือพ้ืนโผล่กระจัดกระจายทั่ วไป ส่วนใหญ่ยังปกคลุม
ด้วยป่าไม้ประเภทต่างๆ เช่น ป่าเบญจพรรณ ป่าเต็งรังหรือป่าดงดิบชื้น  รองลงมาได้แก่ กลุ่มชุดดินที่ 4 
เป็นกลุ่มชุดดินที่เกิดจากวัตถุต้นก าเนิดดินพวกตะกอนล าน้ า พบในบริเวณที่ราบตะกอนน้ าพา มีสภาพพ้ืนที่
เป็นที่ราบลุ่มหรือ ที่ราบเรียบ มีน้ าแช่ขังในช่วงฤดูฝน เป็นดินลึกที่มีการระบายน้ าเลวหรือค่อนข้างเลว  
มีเนื้อดินเป็นพวกดินเหนียวหรือ ดินเหนียวจัด 1263.94 ตารางกิโลเมตร หรือ 789,962 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 
10.24 กลุ่มชุดดินที่ 28 เป็นกลุ่มชุดดินที่เกิดจากตะกอนล าน้ า หรือเกิดจากการสลายตัวผุพังอยู่กับที่ หรือ
เกิดจากการสลายตัวแล้วถูกเคลื่อนย้ายมาทับถมของวัตถุต้นก าเนิดดินที่มาจากหินต้นก าเนิดพวกหินบะซอลต์ 
หรือหินแอนดีไซต์ พบบริเวณพ้ืนที่ดอน ที่อยู่ใกล้กับเขาหินปูน หรือหินภูเขาไฟ มีสภาพพ้ืนที่ราบเรียบหรือ
ค่อนข้างราบเรียบ เป็นดินลึกท่ีมีการระบายน้ าดีปานกลางถึงดี เนื้อดินเป็นพวกดินเหนียวหรือดินเหนียวจัด 
1,081.21 ตารางกิโลเมตร หรือ 675,756 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 8.76 กลุ่มชุดดินที่ 47 เป็นกลุ่มชุดดินที่
เกิดจากการสลายตัวผุพังของวัสดุเนื้อละเอียดที่มาจากทั้งหินตะกอน หรือหินอัคนี พบบริเวณพื้นที่ดอน 
ที่มีสภาพพ้ืนที่เป็น ลูกคลื่นลอนลาดจนถึงเนินเขา เป็นดินตื้น มีการระบายน้ าดี เนื้อดินเป็นพวกดินเหนียว
หรือดินร่วนที่ม ี  เศษหินปะปนมาก มักพบชั้นหินพ้ืนตื้นกว่า 50 ซม. สีดินเป็นสีน้ าตาล สีเหลืองหรือสีแดง 
จ านวน 978.88 ตารางกิโลเมตร หรือ 611,797 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 7.93 กลุ่มดินทรายหนาที่เกิดจาก
ตะกอนล าน้ าหรือตะกอนเนื้อหยาบ ปฏิกิริยาดินเป็นกรดเล็กน้อยถึงเป็นกลาง การระบายน้ าค่อนข้างมาก 
ความอุดมสมบูรณ์ต่ า มีจ านวน 548.39 ตารางกิโลเมตร หรือ 342,742 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 4.44 และ
กลุ่มชุดดินและ พ้ืนที่อ่ืนๆ ดังภาพที่ 2-4 และตารางที่ 2-1  

 

 

 

 

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน
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ภาพที่ 2-4  ภาพแผนที่กลุ่มชุดดินของจังหวัดเพชรบูรณ์  ส านักส ารวจดินและวางแผนการใช้ที่ดิน, 2547   

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน
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ตารางที่ 2-1  ทรัพยากรดิน ของจังหวัดเพชรบูรณ์จากการส ารวจและจ าแนกดิน โดยส านักส ารวจดินและ
 วางแผนการใช้ที่ดิน 

กลุ่มชุดดิน 
เนื้อที ่

ร้อยละ 
ตารางกิโลเมตร   ไร่  

1 194.30       121,435  1.57 
4 1263.94       789,962  10.24 
5 0.11                66  0.00 
6 2.38           1,490  0.02 
7 396.75       247,969  3.22 

15 148.69         92,932  1.20 
16 34.87         21,796  0.28 
17 147.80         92,376  1.20 
18 184.24       115,148  1.49 
22 3.46           2,159  0.03 
25 8.82           5,511  0.07 
28 1,081.21       675,756  8.76 
29 89.06         55,663  0.72 
31 128.52         80,324  1.04 
33 117.57         73,479  0.95 
35 3.57           2,232  0.03 
36 319.94       199,964  2.59 
37 113.34         70,839  0.92 
38 73.67         46,043  0.60 
40 1.72           1,076  0.01 
44 4.37           2,733  0.04 
46 13.92           8,697  0.11 
47 978.88       611,797  7.93 
48 379.06       236,913  3.07 
49 1.34              839  0.01 
52 10.27           6,417  0.08 
54 548.39       342,742  4.44 

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน
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กลุ่มชุดดิน 
เนื้อที ่

ร้อยละ 
ตารางกิโลเมตร   ไร่  

55 186.28       116,427  1.51 
56 22.88         14,301  0.19 
59 7.72           4,826  0.06 

พ้ืนที่ภูเขา 5771.05    3,606,907  46.77 
พ้ืนที่ชุมชน 75.55         47,217  0.61 
พ้ืนที่น้ า 19.37         12,105  0.16 
พ้ืนที่ดัดแปลง 0.60              376  0.005 
พ้ืนที่ดาดหิน 5.67           3,544  0.05 
พ้ืนที่อ่ืน ๆ 0.46              287  0.004 

รวมเนื้อที่    2,339.76     7,712,350  100.00 

จากรายงานการส ารวจทรัพยากรดินจังหวัดเพชรบูรณ์ข้อมูลระดับชุดดิน มาตราส่วน 
1: 25,000 โดยกองส ารวจดินและวิจัยทรัพยากรดิน ซึ่งได้ท าการส ารวจดินและจัดท าข้อมูลชุดดินเมื่อปี 
พ.ศ.2558  พบว่าจังหวัดเพชรบูรณ์ มีดินทั้งหมด 44 ชุดดิน ได้แก่ ตะกอนน้ าพาเชิงซ้อน ชุดดินหล่มสัก 
ชุดดินหล่มเก่า ชุดดินแม่ขาน ชุดดินท่าพล ชุดดินบ้านโภชน์ ชุดดินชนแดน ชุดดินเฉียงลับ ชุดดินโคกส าโรง 
ชุดดินศรีเทพ ชุดดินวัฒนา ชุดดินบ้านกลาง ชุดดินบ้านไร่ ชุดดินบ่อไทย ชุดดินชัยบาดาล ชุดดินเชียงของ 
ชุดดินเชียงคาน ชุดดินดงยางเอน ชุดดินห้างฉัตร ชุดดินหินซ้อน ชุดดินแก่งคอย ชุดดินกลางดง ชุดดินโคกปรือ 
ชุดดินล าพญากลาง ชุดดินล านารายณ์ ชุดดินลานสัก ชุดดินหมวกเหล็ก ชุดินน้ าเลน ชุดดินน้ าชุน ชุดดินน้ าดุก  
ชุดดินหนองมด ชุดดินป่าสัก ชุดดินพิชัย ชุดดินเพชรบูรณ์ ชุดดินไพสาลี ชุดดินภูพาน ชุดดินสมอทอด  
ชุดดินสบปราบ ชุดดินทับเสลา ชุดดินตาคลี ชุดดินวิเชียรบุรี ชุดดินวังชมพู ชุดดินวังน้ าเขียว และชุดดิน
วังสะพุง โดยผลจากการส ารวจทรัพยากรดินจังหวัดเพชรบูรณ์ได้น ามาจ าแนกชั้นความเหมาะสมของดิน
ส าหรับการปลูกพืชทางการเกษตร ไว้ดังนี้คือ ดินที่มีความเหมาะสมส าหรับปลูกข้าว มีเนื้อที่ประมาณ 
1,750,437 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 22.11 ของเนื้อที่ทั้งหมด ดินที่มีความเหมาะสมส าหรับปลูกพืชไร่ มีเนื้อที่ 
2,282,039 ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 28.82 ของเนื้อที่ทั้งหมด ดินที่มีความเหมาะสมส าหรับปลูกไม้ผล 
มีเนื้อที่ 2,045,522 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 25.84 ของเนื้อที่ทั้งหมด ดังภาพที่ 2-5 

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน
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ภาพที ่2-5  ภาพแผนที่ชุดดินจังหวัดเพชรบูรณ์ มาตราส่วน 1 :25,000 กองส ารวจดินและวิจัย
 ทรัพยากรดิน, 2558 

2.3.2 ทรัพยากรน้ า 
จังหวัดเพชรบูรณ์มีทรัพยากรน้ าค่อนข้างอุดมสมบูรณ์ เนื่องจากลักษณะภูมิประเทศมีภูเขา

ล้อมรอบทั้งทางด้านทิศเหนือ ทิศตะวันออกและทิศตะวันตกโดยบริเวณพ้ืนที่ตอนกลางของจังหวัดตั้งแต่
บริเวณตอนบนเรื่อยลงมาถึงบริเวณตอนล่างมีลักษณะเป็นที่ราบและราบลุ่มโดยเป็นพ้ืนที่รับน้ าที่ไหลมาจาก
ทางตอนใต้ของจังหวัดพิษณุโลก และน้ าที่ไหลลงมาจากเทือกเขาทั้ง 3 ด้านจึงท าให้มีล าห้วย และแหล่งน้ า
กระจายตัวอยู่เป็นจ านวนมาก แหล่งน้ าธรรมชาติที่ส าคัญได้แก่ แม่น้ าป่าสัก ซึ่งมีต้นก าเนิดมาจากภูเขา
ผาลาในจังหวัดเลย ไหลผ่านจังหวัดพิษณุโลกเข้าสู่จังหวัดเพชรบูรณ์ ผ่านอ าเภอหล่มเก่า อ าเภอหล่มสัก 
อ าเภอเมือง อ าเภอหนองไผ่ อ าเภอบึงสามพัน อ าเภอวิเชียรบุรี และอ าเภอศรีเทพ คิดเป็นระยะทาง
ประมาณ 350 กิโลเมตร ล าน้ าเข็ก ห้วยขอนแก่น ห้วยน้ าก้อ ห้วยน้ าชุน ห้วยป่าแดง ห้วยใหญ่ ห้วยป่าเลา 
ห้อยกระทือ ห้วยทราย ห้วยยางน้อย ห้วยกุดแฟบ คลองปลาซิว คลองล ากง คลองตะแบก คลองท่าเสา 
คลองวังนา นอกจากนี้ยังมีแหล่งน้ าธรรมชาติที่ได้รับการพัฒนาและก่อสร้างอ่างเก็บน้ าขนาดกลาง ขนาดเล็ก 
และฝายน้ าล้นภายใต้โครงการชลประทานและโครงการพระราชด าริ อีกเป็นจ านวนมาก ได้แก่ อ่างเก็บน้ า
ห้วยป่าแดง อ่างเก็บน้ าห้วยป่าเลา อ่างเก็บน้ าห้วยน้ าก้อ อ่างเก็บน้ าห้วยใหญ่ อ่างเก็บน้ าห้วยนา อ่างเก็บน้ า
หนองแม่นา ฯลฯ 

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน
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ภาพที่ 2-6  ภาพแผนที่ทรัพยากรน้ าจังหวัดเพชรบูรณ์ ส านักเทคโนโลยีการส ารวจและท าแผนที่, 2559  

2.3.3 ทรัพยากรป่าไม้ 
จากข้อมูลสภาพพ้ืนที่ป่า ปี พ.ศ. 2559 ของ ส านักจัดการที่ดินป่าไม้ กรมป่าไม้ ซึ่งเป็น

ข้อมูลพ้ืนที่ป่าไม้ทีไ่ด้มาจากการแปลข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมไทยโชตบันทึกภาพปี พ.ศ. 2557 – 2558 
พบว่าจังหวัดเพชรบูรณ์มีพ้ืนที่ป่าจ านวน 2,419,303.64 ไร่คิดเป็นร้อยละ 31.37 ของพ้ืนที่ทั้งหมดของ
จังหวัด ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นป่าเบญจพรรณ ป่าสน ป่าเต็งรัง และป่าดงดิบ โดยแบ่งประเภทเขตป่าตามกฎหมาย 
ไดแ้ก่ ป่าสงวนแห่งชาติ 13 แห่ง เนื้อท่ี 3,953,455 ไร่ อุทยานแห่งชาติ 3 แห่ง เนื้อที่ 793,750 ไร่ 
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า 2 แห่ง เนื้อท่ี 330,523.5 ไร่ เขตห้ามล่าสัตว์ป่า 2 แห่ง เนื้อท่ี 119,700 ไร่ และ
พ้ืนที่อ่ืนๆ ดังภาพที่ 2-7 

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน
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ภาพที่ 2-7 ภาพแผนที่ทรัพยากรป่าไม้ของจังหวัดเพชรบูรณ์ 

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน
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2.4 สภาพการใช้ท่ีดิน  
จากการศึกษาข้อมูลจากแผนที่สภาพการใช้ที่ดินจังหวัดเพชรบูรณ์ ปี พ.ศ.2559 มาตราส่วน 

1: 25,000 ส ารวจและจัดท าโดยกองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน พบว่าจังหวัดเพชรบูรณ์ 
มีการใช้ที่ดิน 5 ประเภท ดังนี้  

2.4.1 พ้ืนที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง มีเนื้อที่ 559.78 ตารางกิโลเมตร หรือ 349,862 ไร่   
คิดเป็นร้อยละ 4.54 ของพื้นที่จังหวัด ประกอบด้วย ตัวเมืองและย่านการค้า สถานที่ราชการ วัด หมู่บ้าน 
โรงงานอตุสาหกรรม สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ เป็นต้น ดังภาพที่ 2-8 

 
ภาพที่ 2-8  พ้ืนที่ชุมชน ต าบลโคกสะอาด อ าเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ 

2.4.2 พ้ืนที่เกษตรกรรม มีเนื้อที่ 7,164.87 ตารางกิโลเมตร หรือ 4,478,044 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 
58.06 ของพ้ืนที่จังหวัด ประกอบด้วย นาข้าว, พืชไร่ เช่น อ้อย มันส าปะหลัง,ข้าวโพด, ไม้ยืนต้น เช่น 
ยางพารา กระถิน ตะกู, ไม้ผล เช่น ส้ม มะม่วง ล าไย มะขาม, พืชสวน เช่น พืชผัก องุ่น เสาวรส, ทุ่งหญ้า
เลี้ยงสัตว์โรงเรือนเลี้ยงสัตว์ และสถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ า เป็นต้น ดังภาพที่ 2-9 

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน
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ภาพที่ 2-9  พ้ืนที่เกษตรกรรม ต าบลวังศาล อ าเภอวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์ 

2.4.3  พ้ืนที่ป่าไม้ มีเนื้อที่ 4,268.10 ตารางกิโลเมตร หรือ 2,667,563 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 
34.59 ของพ้ืนที่จังหวัด ประกอบด้วย ป่าไม่ผลัดใบ ป่าผลัดใบ ป่ารอสภาพฟ้ืนฟู ป่าปลูก ฯลฯ 

 

ภาพที ่2-10   พ้ืนที่ป่าไม้ ต าบลพุทธบาท อ าเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ 

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน
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2.4.4 พ้ืนที่แหล่งน้ า มีเนื้อที่ 80.64 ตารางกิโลเมตร หรือ 50,400 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 0.65 
ของพ้ืนที่จังหวัด ประกอบด้วย แม่น้ า ล าคลอง หนอง บึง อ่างเก็บน้ า บ่อน้ าในไร่นา และคลองชลประทาน  

 

ภาพที่ 2-11  อ่างเก็บน้ าห้วยขอนแก่น ต าบลห้วยไร่ อ าเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ 

2.4.5 พ้ืนที่เบ็ดเตล็ด มีเนื้อที่ 266.37 ตารางกิโลเมตร หรือ 166,481 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 
2.16 ของพ้ืนที่จังหวัด ประกอบด้วย ทุ่งหญ้าธรรมชาติ ทุ่งหญ้าสลับไม้พุ่ม ไม้ละเมาะ ที่ลุ่ม เหมืองเก่า บ่อขุด 
เหมืองแร ่บ่อดิน ที่หินโผล่ พื้นที่ขุดเจาะน้ ามัน พ้ืนที่ถม ที่ทิ้งขยะ ฯลฯ  

 

ภาพที่ 2-12  พ้ืนที่ทุ่งหญ้าธรรมชาติ ต าบลน้ าชุน อ าเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ 

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน
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ตารางที่ 2-2 ประเภทการใช้ที่ดิน (Land Use Classification) จังหวัดเพชรบูรณ์ ปี พ.ศ.2559  

สัญลักษณ์ ประเภทการใช้ท่ีดิน 
เนื้อที่  

ตารางกิโลเมตร ไร ่ ร้อยละ 

U พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง 559.78 349,862 4.54 

A พื้นที่เกษตรกรรม 7,164.87 4,478,044 58.06 

A0 เกษตรผสมผสาน/ไร่นาสวนผสม 4.25 2,653 0.03 

A1 นาข้าว 2,110.29 1,318,930 17.10 

A2 พืชไร่ 3,818.07 2,386,293 30.94 

A3 ไม้ยืนต้น 622.83 389,270 5.05 

A4 ไม้ผล 511.91 319,946 4.15 

A5 พืชสวน 11.18 6,988 0.09 

A6 ไร่หมุนเวียน 27.48 17,174 0.22 

A7 ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์และโรงเรือนเลี้ยงสัตว์ 46.32 28,950 0.38 

A9 สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 12.54 7,840 0.10 

F พื้นที่ป่าไม้  4,268.10  2,667,563 34.59 

W พื้นที่แหล่งน้้า  80.64  50,400 0.65 

M พื้นที่เบ็ดเตล็ด  266.37  166,481 2.16 

เนื้อที่รวม 12,339.76 7,712,350 100.00 

จากตารางที่ 2-2 จะเห็นได้ว่าจังหวัดเพชรบูรณ์มีการใช้ที่ดินประเภทพ้ืนที่เกษตรกรรมมากที่สุด
จ านวนเนื้อที่ 4,478,044 ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 58.6 รองลงมาเป็นพ้ืนที่ป่าไม้ 2,667,563 ไร่ หรือ
คิดเป็นร้อยละ 34.59 เป็นพ้ืนที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง 349 ,862 ไร่ หรือ คิดเป็นร้อยละ 4.54 พ้ืนที่
เบ็ดเตล็ด 166,481 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 2.16 และพื้นที่แหล่งน้ า  50,400 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 0.65 
ของเนื้อที่ของจังหวัดทั้งหมด  

ทั้งนี้ เนื้อที่การใช้ที่ดินแต่ละประเภทตามที่ปรากฏในตาราง 2-2 นั้น ได้จากการค านวณด้วย
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์จากชั้นข้อมูลสภาพการใช้ที่ดิน ของกองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน พ.ศ.2559 
ซึ่งโปรแกรมค านวณเนื้อที่การใช้ที่ดินแต่ละประเภทตามข้อมูลขอบเขตการปกครอง ของกรมการปกครอง 
ปี พ.ศ.2556 ซึ่งผลลัพธ์ที่ได้จะมีความแตกต่างกับจ านวนเนื้อท่ีที่ปรากฏอยู่ในตารางบนภาพแผนที่สภาพ
การใช้ที่ดินที่จัดท าโดยกองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน ดังภาพที่ 2-13 

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน
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ภาพที่ 2-13 แผนที่สภาพการใช้ที่ดิน จังหวัดเพชรบูรณ์ ปี พ.ศ.2559 กองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน 

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน



บทที่ 3 

การจัดการข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพื้นที่ของจังหวัดเพชรบูรณ์ 

3.1 การรวบรวมแผนที่และข้อมูลทางแผนที่ของจังหวัดเพชรบูรณ์   
แผนที่และข้อมูลทางแผนที่ซึ่งเป็นข้อมูลพ้ืนฐานที่ส าคัญส าหรับการวิเคราะห์และจ าแนกความ

ลาดชันของพ้ืนที่ของจังหวัดเพชรบูรณ์ มีรูปแบบ รายละเอียด องค์ประกอบ คุณลักษณะและมาตราส่วน
ของแผนที่และข้อมูลทางแผนที่ที่แตกต่างกัน ซึ่งผู้ด าเนินการได้รวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานของกรมพัฒนาที่ดิน 
และขอรับการสนับสนุนข้อมูลจากหน่วยงานอื่นๆจ านวน 6 รายการ ดังนี้ 

3.1.1 แผนที่ภูมิประเทศ มาตราส่วน 1: 50 ,000 ล าดับชุด L7018 ของกรมแผนที่ทหาร  
โดยเป็นข้อมูลราสเตอร์ที่ผ่านการโมเสคภาพระวางแผนที่เป็นผืนเดียวกันครอบคลุมพ้ืนที่จังหวัดเพชรบูรณ์  

 

ภาพที ่3-1  ข้อมูลแผนที่ภูมิประเทศ มาตราส่วน 1: 50,000 ล าดับชุด L7018 พ้ืนที่จังหวัดเพชรบูรณ์ 

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน
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3.1.2 ข้อมูลขอบเขตการปกครองจังหวัดเพชรบูรณ์ มาตราส่วน 1: 50 ,000 จัดท าและ
ปรับปรุงเมื่อปี พ.ศ.2556 โดยกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทย เป็นชั้นข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์
ประเภทเวคเตอร์ชนิดรูปปิด (Polygon) ประกอบด้วยเขตต าบล อ าเภอและเขตจังหวัด ดังภาพที่ 3-2  

 

ภาพที่ 3-2  ข้อมูลเขตการปกครอง มาตราส่วน 1: 50,000 จังหวัดเพชรบูรณ์ 

3.1.3 ภาพถ่ายออร์โธสีเชิงเลข มาตราส่วน 1:4,000 คือแผนที่ที่จัดท าขึ้นจากภาพถ่ายทาง
อากาศสี เชิ ง เ ลขมาตราส่ วน  1 :250 ,000 โดยกระบวนการรั ง วั ดด้ วยภาพดิจิ ทั ล  ( Digital 
photogrammetry) ซึ่งได้ท าการปรับแก้ความผิดเพ้ียนอันเนื่องมาจากเรขาคณิตของการถ่ายภาพ และ
ความสูงต่างของภูมิประเทศ (Relief displacement) ด้วยข้อมูลความสูงภูมิประเทศ โดยอ้างอิงกับระบบ
พิกัดโลกแล้ว พิกัดทางราบอ้างอิงระบบพิกัดยูทีเอ็ม (UTM) พ้ืนหลักฐานสากล (WGS 84) ผลลัพธ์ที่ได้คือ
ภาพถ่ายที่ปรากฏรายละเอียดลักษณะสิ่งปกคลุมภูมิประเทศ ณ เวลาที่ท าการถ่ายภาพไว้ทั้งหมด มีมาตราส่วน
และความถูกต้อง สามารถวัดพิกัด ทิศทาง ระยะทาง ขนาด และรูปร่างของวัตถุได้เช่นเดียวกับแผนที่
ลายเส้น หรือแผนที่ภูมิประเทศ โดยแผนที่ภาพถ่ายออร์โธสีเชิงเลขมาตราส่วน 1:4 ,000 มีขนาดระวาง
มาตรฐาน 3x3 ตารางกิโลเมตร (เพ่ิมพ้ืนที่ในแต่ละด้านของระวางภาพถ่ายออกไปอีกด้านละ 500 เมตร 

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน
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ซึ่งเมื่อน ามาเชื่อมต่อกันบริเวณพ้ืนที่ที่เพ่ิมด้านละ 500 เมตรจะซ้อนทับกับระวางข้างเคียง) มีความละเอียด
จุดภาพเท่ากับ 1 เมตร จัดเก็บตามมาตรฐาน USGS SDTS/Geo TIFF เกณฑ์ความถูกต้องของภาพถ่าย
ออร์โธสีเชิงเลข มาตราส่วน 1 : 4,000 ที่ระดับความเชื่อมั่น 95 เปอร์เซ็นต์ ในบริเวณพ้ืนที่ราบและ
บริเวณที่มีความลาดชันไม่เกิน 35 เปอร์เซ็นต์ มีความคลาดเคลื่อนไม่เกิน 1 เมตร ในบริเวณพ้ืนที่สูงชัน
และมีความลาดชันเกิน 35 เปอร์เซ็นต์ มีความคลาดเคลื่อนไม่เกิน 2 เมตร ส าหรับภาพถ่ายออร์โธสีเชิงเลข 
มาตราส่วน 1:4,000 ที่น ามาใช้ในการด าเนินงานในครั้งนี้ ครอบคลุมพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์จ านวน 
3,295  ระวาง  

 

ภาพที่ 3-3 ภาพถ่ายออร์โธสีเชิงเลข มาตราส่วน 1: 4,000 หมายเลขระวาง 5242II 5038 

3.1.4 ข้อมูลความสูงภูมิประเทศ ที่น ามาใช้ในโครงการนี้ เป็นข้อมูลที่จัดท าขึ้นภายใต้
โครงการจัดท าแผนที่เพ่ือการบริหารทรัพยากรธรรมชาติและทรัพย์สินของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์    
ซึ่งเป็นข้อมูลพ้ืนฐานหรือข้อมูลน าเข้า (Input data) ที่ส าคัญที่น ามาใช้ในการวิเคราะห์และจ าแนกความลาดชัน
ของพ้ืนที่จังหวัดเพชรบูรณ์ ได้แก่   

1) ข้อมูลแบบจ าลองระดับสูงเชิงเลข (Digital Elevation Model: DEM) มาตราส่วน 
1: 4,000 ซึ่งเป็นข้อมูลความสูงภูมิประเทศที่ได้จากการผลิตแบบจ าลองระดับสูงจากภาพคู่ซ้อนสามมิติที่
อยู่ติดกันที่ละคู่ภาพโดยการรังวัดด้วยเครื่องร่างแผนที่สามมิติประเภทเชิงเลข (Digital Photogrammetric 
Stereo Plotter ) โดยท าการรังวัดจุดความสูงโดยวิธีสุ่มให้กระจายไปทั่วพ้ืนผิวภูมิประเทศโดยมีช่วงห่าง

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน
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ระหว่างจุดไม่เกิน 5 เมตร จากนั้นน าข้อมูลดังกล่าวมาสร้างแบบจ าลองระดับสูงเชิงเลขในรูปแบบราสเตอร์ 
(Raster) โดยวิธีการประมาณค่าความสูงด้วยวิธี Inverse distance weighting (IDW) มีระยะห่างของ
ราสเตอร์เท่ากับ 5 เมตร แล้วน ามาจัดเก็บลงบนสื่อบันทึกข้อมูลราสเตอร์ตามมาตรฐานของ ERDAS 
IMAGINE File Format (img) ในรูปแบบของจุดระดับเป็นแถวและคอลัมน์ (Row and Column) 
ความละเอียดจุดภาพเท่ากับ 5 เมตร แต่ละระวางมีขนาดเท่ากับ 2x2 ตารางกิโลเมตร ส าหรับแบบจ าลอง
ระดับสูงเชิงเลข มาตราส่วน 1:4,000 ที่น ามาใช้ในการด าเนินงานในครั้งนี้ ครอบคลุมพ้ืนที่จังหวัดเพชรบูรณ์
จ านวน 3,295  ระวาง  

 

ภาพที่ 3-4 ข้อมูลแบบจ าลองระดับสูงเชิงเลข มาตราส่วน 1: 4,000 หมายเลขระวาง 5242II 5038 

2) เส้นชั้นความสูงเชิงเลข  (Contour Line) มาตราส่วน 1:4,000  คือเส้นที่ลากผ่านจุดที่มี
ระดับสูงเท่ากันส าหรับใช้แสดงลักษณะความสูงต่ าของพ้ืนที่ โดยสร้างจากแบบจ าลองระดับสูงที่เป็น จุด
ระดับความสูง ร่วมกับข้อมูลเส้นหยุด (Break line) และจุดความสูง (Height Spot) โดยการสร้างข่าย
สามเหลี่ยมไม่ปกติ (Triangulated Irregular Network :TIN ) บริเวณพ้ืนที่ราบ มีความลาดชันไม่เกิน 35 
เปอร์เซ็นต์ ระยะห่างระหว่างเส้นชั้นความสูง (Contour Interval)  2 เมตร ส าหรับพ้ืนที่สูงชัน มีความลาดชัน
มากกว่า 35 เปอร์เซ็นต์ขึ้นไป เมื่อเส้นชั้นความสูงที่ปรากฏบนแผนที่มาตราส่วน 1 :4,000 มีระยะห่างกัน

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน
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น้อยกว่า 1 มิลลิเมตร จะมีช่วงเส้นชั้นความสูงเป็น 5 เมตร หรือ 10 เมตร ตามความเหมาะสม จัดเก็บลง
บนสื่อบันทึกข้อมูลในรูปแบบเวคเตอร์ตามมาตรฐาน USDG SDTS with vector profile format โดยแต่ละ
ระวางมีขนาดเท่ากับ 2x2 ตารางกิโลเมตร ขอบเขตระวางและการก าหนดหมายเลขระวางมีความสอดคล้อง
และเข้ากันได้กับแบบจ าลองระดับสูงเชิงเลข มาตราส่วน 1:4,000  ส าหรับข้อมูลเส้นชั้นความสูงเชิงเลข 
มาตราส่วน 1:4,000 ที่น ามาใช้ในการด าเนินงานในครั้งนี้ ครอบคลุมพ้ืนที่จังหวัดเพชรบูรณ์ จ านวน 
3,295  ระวาง 

 

ภาพที่ 3-5 ภาพข้อมูลเส้นชั้นความสูงเชิงเลข มาตราส่วน 1: 4,000 หมายเลขระวาง 5242III 1450 

3.1.5 แผนที่สภาพการใช้ที่ดินจังหวัดเพชรบูรณ์ ปี พ.ศ. 2559 มาตราส่วน 1: 25,000 
ส ารวจและจัดท าโดย กองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน โดยเป็นข้อมูลที่ได้จากการอ่านแปล
ข้อมูลภาพถ่ายจากดาวเทียมธีออส (THEOS) และการวิเคราะห์ข้อมูลจากภาพด้วยสายตาเพ่ือจ าแนกสภาพ
การใช้ที่ดิน ร่วมกับการส ารวจข้อมูลภาคสนามในปี พ.ศ.2559 แล้วน ามาจัดท าชั้นข้อมูลสภาพการใช้ที่ดิน
ในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในรูปแบบข้อมูลเชิงเส้น (vector)  

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน
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ภาพที่ 3-6 ข้อมูลสภาพการใช้ที่ดิน จังหวัดเพชรบูรณ์ ปี พ.ศ.2559 กองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน 

3.2 การน าเข้าข้อมูลและการจัดการข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ 
3.2.1 แผนที่และข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ของจังหวัดเพชรบูรณ์ที่น าเข้าระบบสารสนเทศ

ภูมิศาสตร์ส าหรับใช้เป็นข้อมูลในการวิเคราะห์และจัดท าแผนที่ความลาดชันของพ้ืนที่จังหวัดเพชรบูรณ์ 
ได้แก่  

1) ชั้นข้อมูลขอบเขตการปกครองเขตจังหวัด อ าเภอ และเขตต าบล มาตราส่วน 1:50,000 
2) ชั้นข้อมูลแผนที่ภูมิประเทศ มาตราส่วน 1:50,000 
3) ชั้นข้อมูลแผนที่สภาพการใช้ที่ดิน มาตรส่วน 1:25,000 
4) ภาพถ่ายออร์โธสีเชิงเลข มาตราส่วน 1:4,000 จ านวน 3,259 ระวาง 
5) แบบจ าลองระดับสูงเชิงเลข มาตราส่วน 1:4,000 จ านวน 3,259 ระวาง 
6) เส้นชั้นความสูงเชิงเลข มาตราส่วน 1:4,000 จ านวน 3,259 ระวาง 

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน
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3.2.2 ตรวจสอบและปรับปรุงแก้ไขข้อมูลแบบจ าลองระดับสูงเชิงเลขแต่ละระวางให้มีคุณภาพ
ถูกต้องและครอบคลุมพื้นที่ท้ังหมดของจังหวัดเพชรบูรณ์ โดยใช้ชั้นข้อมูลเขตการปกครองจังหวัดเพชรบูรณ์ 
ปี พ.ศ.2556 ของกรมการปกครองเป็นกรอบในการพิจารณาตรวจสอบความครบถ้วนของข้อมูลที่น าเข้า
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์  

3.2.3 ท าการโมเสค (Mosaic) หรือการเชื่อมต่อข้อมูลให้เป็นผืนเดียวกันและเป็นแฟ้มข้อมูล
เดียว โดยข้อมูลที่ต้องด าเนินการโมเสคได้แก่ ภาพถ่ายออร์โธสีเชิงเลขและแบบจ าลองระดับสูงเชิงเลข 
มาตราส่วน 1:4,000 โดยใช้ค าสั่ง data Management Tools--->Raster--->Raster dataset---> 
Mosaic To New Raster ดังภาพที่ 3-7 

 

 
 

ภาพที่ 3-7 วิธีการโมเสคแบบจ าลองระดับสูงเชิงเลข มาตราส่วน 1:4,000 

ในขั้นตอนของการโมเสคแบบจ าลองระดับสูงเชิงเลขนั้นอาจเกิดปัญหาหรือมีการแจ้งเตือนจาก
ระบบว่ามีข้อผิดพลาดไม่สามารถด าเนินการเชื่อมต่อข้อมูลให้เป็นผืนเดียวกันได้ เนื่องจากแบบจ าลอง
ระดับสูงเชิงเลขบางระวางไม่สมบูรณ์หรือมีคุณภาพข้อมูลไม่ถูกต้อง ซึ่งผู้ด าเนินการต้องท าการตรวจสอบ
และแก้ไขปรบัปรุงข้อมูลให้ถูกต้องเสียก่อน แล้วจึงน าข้อมูลทั้งหมดมาท าการโมเสคใหมอี่กครั้ง 

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน
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ภาพที่ 3-8 วิธีการโมเสคภาพถ่ายออร์โธสีเชิงเลข มาตราส่วน 1:4,000 

ส าหรับภาพถ่ายออร์โธสีเชิงเลขที่ผ่านการโมเสคภาพให้เป็นผืนเดียวกันแล้วจะใช้เป็นแผนที่ฐาน
และเป็นข้อมูลส าหรับการวิเคราะห์เปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินและลักษณะกายภาพที่มี
ผลกระทบหรือก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพความลาดชันของพื้นที่เพื่อเป็นข้อมูลในการส ารวจและ
เก็บข้อมูลในภูมิประเทศในขั้นตอนต่อไป. 

3.2.4 ท าการเมอร์ซ (Merge) ข้อมูลเวคเตอร์รูปแบบเดียวกันเข้าด้วยกันโดยเป็นการรวมชั้นข้อมูล
เส้นชั้นความสูงเชิงเลขจ านวน 3,259 ระวางให้เป็นผืนเดียวกันและเป็นแฟ้มข้อมูลเดียว  โดยใช้ค าสั่ง 
data Management Tools---> General---> Merge ดังภาพที่ 3-9  

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน



33 
 

 

ภาพที ่3-9   วิธีการเมอร์ซ (Merge)หรือการรวมชั้นข้อมูลเส้นชั้นความสูงเชิงเลข มาตราส่วน 1 :4,000  
 ของจังหวัดเพชรบูรณ์ 

 ผลลัพธ์ที่ได้ จะน าไปใช้เป็นข้อมูลในการตรวจสอบความถูกต้องและความสอดคล้องของข้อมูล
การจ าแนกและจัดชั้นความลาดชันของพ้ืนที่ที่ได้จากการวิเคราะห์และจัดชั้นความลาดชันจากแบบจ าลอง
ระดับสูงเชิงเลข  

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน
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3.3 การวิเคราะห์และจ าแนกความลาดชันของพ้ืนที่ด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์  

เป็นขั้นตอนการน าข้อมูลแบบจ าลองระดับสูงเชิงเลขที่ได้ท าการโมเสคข้อมูลให้มีความต่อเนื่อง
เป็นผืนเดียวกันครอบคลุมพ้ืนที่จังหวัดเพชรบูรณ์ มาท าการวิเคราะห์ จ าแนกความลาดชันของพ้ืนที่ จากนั้น   
น าผลลัพธ์ที่ได้มาจ าแนกความลาดชันตามหลักเกณฑ์การจัดชั้นความลาดชันส าหรับงานด้านการพัฒนาที่ดิน
และการอนุรักษ์ดินและน้ า โดยมีขั้นตอนและวิธีการ ดังนี้ 

3.3.1 การจ าแนกชั้นความลาดชันของพ้ืนที่ (Slope class) ตามหลักเกณฑ์การจัดชั้นความลาดชัน
เพ่ือการพัฒนาที่ดินและการอนุรักษ์ดินและน้ า โดยเลือกชุดค าสั่ง Spatial Analysis Tools--> Surface--> 
Slope ก าหนดแฟ้มข้อมูลแบบจ าลองระดับสูงเชิงเลขที่ต้องการวิเคราะห์ และเลือกหน่วยวัดของผลการ
วิเคราะห์ข้อมูลแบบจ าลองระดับสูงเชิงเลขรูปแบบเปอร์เซ็นต ์(Percent_rise) ดังภาพที่ 3-10 

 

ภาพที่ 3-10 การใช้ค าสั่ง Slope ในการวิเคราะห์ความลาดชันของพ้ืนที่แบบราสเตอร์   

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน
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3.3.2 การกรอง (Filter) เป็นเครื่องมือที่ใช้เพื่อขจัดข้อมูลปลอมแปลงหรือเพิ่มคุณสมบัติอื่นๆ 
ที่ไม่ปรากฏชัดในข้อมูล ตัวกรองส่วนใหญ่จะสร้างค่าของผลลัพธ์โดยการเคลื่อนย้าย จากการซ้อนทับด้วย
ตารางขนาด 3x3 เซลล์ที่อยู่ใกล้เคียงโดยรอบ ซึ่งจะสแกนผ่านแรสเตอร์ที่น าเข้า เมื่อตัวกรองผ่านเข้าไปสู่
เซลล์แต่ละเซลล์ จะท าให้ค่าของเซลล์นั้นและอีก 8 เซลล์ที่อยู่ติดกันจะค านวณค่าผลลัพธ์อกมาพร้อมกัน
ทันที ซึ่งเป็นการจัดกลุ่มค่ากริดเซลล์ที่มีผลกระทบต่อการค านวณ โดยการเฉลี่ยรวมค่ากริดเซลล์ท าให้
สามารถประมวลผลรูปทรงและขนาดที่แตกต่างกัน โดยเลือกชุดค าสั่ง Spatial Analysis Tools ---> 
Neighborhood --->  Filter ดังภาพที่ 3-11 

 

ภาพที ่3-11  การใช้ค าสั่ง Filter เพ่ือกรองหรือจัดกลุ่มค่ากริดเซลล์ที่มีผลกระทบต่อการค านวณ 

3.3.3 การจัดกลุ่มข้อมูลใหม่ (Reclassify) ตามหลักเกณฑ์การจัดชั้นความลาดชันเพ่ือการพัฒนาที่ดิน
และการอนุรักษ์ดินและน้ าของกรมพัฒนาที่ดิน เป็น 7 ระดับชั้นความลาดชัน คือ ระดับที่ 1 ชั้นความลาดชัน A 
มีความลาดชัน 0–2 เปอร์เซ็นต์ ระดับที่ 2 ชั้นความลาดชัน B มีความลาดชัน 2-5 เปอร์เซ็นต์ ระดับที่ 3 
ชั้นความลาดชัน C  มีความลาดชัน 5–12 เปอร์เซ็นต์ระดับที่ 4 ชั ้นความลาดชัน D มีความลาดชัน 
12-20 เปอร์เซ็นต์ ระดับที่ 5 ชั้นความลาดชัน E มีความลาดชัน 20–35 เปอร์เซ็นต์ ระดับที่ 6 ชั้น 

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน
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ความลาดชัน F มีความลาดชัน 35 – 50 เปอร์เซ็นต์ ระดับที่ 7 ชั้นความลาดชัน G มีความลาดชัน
มากกว่า 50  เปอร์เซ็นต์  โดยการจัดกลุ่มข้อมูลความลาดชันใหม่ (Reclassify) ด้วยค าสั่ง Spatial 
Analysis Tools---> Reclass---> Reclassify  ดังภาพที่ 3-12 

 

ภาพที ่3-12 การใช้ค าสั่ง Reclassify เพ่ือการจัดกลุ่มข้อมูลใหม่ โดยจัดชั้นความลาดชันเป็น 7 ชั้น   
 ตามหลักเกณฑ์การจัดชั้นความลาดชันเพื่อการพัฒนาที่ดิน 

ผลลัพธ์ที่ได้คือชั้นข้อมูลความลาดชันของพ้ืนที่จังหวัดเพชรบูรณ์ในรูปแบบข้อมูลราสเตอร์     
ซึ่งเป็นข้อมูลส าหรับน าไปแปลงให้เป็นข้อมูลเวคเตอรป์ระเภทรูปปิดหรือโพลีกอนในขั้นตอนต่อไป 

3.4 จัดท าชั้นข้อมูลความลาดชันของพ้ืนที่ในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์  
เป็นขั้นตอนของการน าข้อมูลความลาดชันในรูปแบบข้อมูลราสเตอร์น ามาแปลงหรือจัดท าเป็น

ข้อมูลเวคเตอร์ (Vector) ประเภทรูปปิด (Polygon) ด้วยโปรแกรมระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ โดยมี
ขั้นตอนและวิธีการด าเนินงาน ตามภาพท่ี 3-13 

 

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน
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ภาพที่ 3-13  ผังแสดงขั้นตอนการจัดท าชั้นข้อมูลความลาดชันของพ้ืนที่จังหวัดเพชรบูรณ์ให้อยู่ในรูปแบบ
 ข้อมูลเวคเตอร์(Vector) ประเภทรูปปิด (polygon)  

3.4.1 จัดท าข้อมูลความลาดชันของพ้ืนที่รูปแบบแรสเตอร์ (Raster) ให้เป็นข้อมูลเวคเตอร์ 
(Vector) ประเภทวงรอบปิด (Polygon) มีรูปแบบไฟล์ข้อมูลประเภท Shape file โดยใช้ชุดค าสั่ง 

Conversion Tools  From Raster  Raster to Polygon ดังภาพที่ 3-14 

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน
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ภาพที ่3-14 การใช้ค าสั่ง Raster to Polygon ในการจัดท าข้อมูลราสเตอร์ไปเป็นข้อมูลเวคเตอร์ 

 ผลลัพธ์ ข้อมูลเชิงพ้ืนที่แสดงความลาดชันของพ้ืนที่จัดเก็บในรูปแบบข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ 
โครงสร้างแบบเวกเตอร์ (Vector) ประเภทวงรอบปิด (Polygon) และข้อมูลเชิงบรรยาย (Attribute) 
รูปแบบไฟล์ประเภท Shape file ที่แต่ละ Polygon มีขนาดเนื้อที่ตรงตามเงื่อนไขที่ก าหนด ซึ่งจะปรากฏ
คอลัมน์ (Column/ Field) “GRIDCODE” แสดงระดับชั้นความลาดชันของพ้ืนที่  

3.4.2 ขจัดข้อมูล (Eliminate) รูปปิด (polygon) ขนาดเล็ก ๆ จ านวนมากที่กระจัดกระจายอยู่
ทั่วไป ซึ่งเกิดจากการน าข้อมูลความลาดชันจังหวัดเพชรบูรณ์รูปแบบราสเตอร์ (Raster) มาผ่านกระบวนการ
จัดท าเป็นข้อมูลเวกเตอร์ (Vector) ประเภทรูปปิด (Polygon) ท าให้เกิดความยากหรือเป็นอุปสรรคในการ
จัดการข้อมูลจ าเป็นต้องขจัดออกไปเสียก่อน โดยวิธีการ Eliminate ซึ่งเป็นค าสั่งที่ใช้ขจัดโดยการลบหรือ
รวมโพลีกอนที่มีขนาดเล็กที่สุดที่ก าหนดไว้ซึ่งถูกเลือกโดยเงื่อนไขการเรียกค้น (Query) หรือการเลือก
โดยตรงจากตารางข้อมูลไว้แล้ว ใช้ค าสั่งเพ่ือรวมข้อมูลเข้ากับโพลีกอนขนาดใหญ่ข้างเคียงภายในระยะห่าง
ระหว่างรูปปิด (snap tolerance=0.001 meters ) ที่ก าหนดไว้ ขนาดของโพลีกอนเท่ากับ 0.25 ตาราง
เซนติเมตรบนแผนที่มาตราส่วน 1:4,000 หรือ คิดเป็นเนื้อที่ในภูมิประเทศเท่ากับ 400 ตารางเมตร     
ซ่ึง โพลีกอนที่มีเนื้อที่น้อยกว่าหรือเท่ากับ 400 ตารางเมตร จะถูกขจัดโดยการลบและรวมเข้ากับโพลีกอน
ที่มเีนื้อท่ีมากกว่า 400 ตารางเมตรที่อยู่ใกล้เคียง ตามขั้นตอนดังนี้  

1) เลือกโพลีกอนขนาดเล็กจากตารางข้อมูลเชิงบรรยาย (Attribute) ในคอลัมน์ 
(column) เนื้อที่รวม (Area_sqm) โดยก าหนดเงื่อนไขโพลีกอนที่มีขนาดเนื้อที่น้อยกว่าหรือเท่ากับ 400 
ตารางเมตร ( Select by Attributes  ก าหนดเงื่อนไขการเลือก Polygon " Shape_Area " <= 400) 

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน
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ภาพที่ 3-15  การเลือกโพลีกอนขนาดเล็กกว่า 400 ตารางเมตรจากตารางข้อมูลเชิงบรรยาย (Attribute) 
 เพ่ือใช้ค าสั่งขจัดข้อมูล (Eliminate) 

2) ขจัดข้อมูลโพลีกอนที่มีเนื้อที่น้อยกว่าหรือเท่ากับ 400 ตารางเมตร โดยใช้ค าสั่ง Data 

Management Tools  Generalization  Eliminate ดังภาพที่ 3-16 

 
 

ภาพที่ 3-16 การใช้ค าสั่งขจัดข้อมูล (Eliminate) โพลีกอนขนาดเล็กมากๆ 
 

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน
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ผลลัพธ์ที่ได้จากขั้นตอนการขจัดข้อมูลคือ ชั้นข้อมูลความลาดชันที่โพลีกอนที่มีขนาดเนื้อที่น้อยกว่า
หรือเท่ากับ 400 ตารางเมตร จะถูกขจัดไปรวมกับโพลีกอนใกล้เคียง คงเหลือไว้เฉพาะโพลีกอนที่มีขนาด
ของพ้ืนที่หรือเนื้อที่มากกว่า 400 ตารางเมตร เท่านั้น ดังภาพที่ 3-17 

 

ภาพที่ 3-17  โพลีกอนขนาดเล็กเนื้อที่น้อยกว่าหรือเท่ากับ 400 ตารางเมตร ถูกขจัดไปรวมกับโพลีกอน
 ใกล้เคียง  

3.4.3 การท าเส้นขอบเขตโพลิกอนให้เรียบกลมกลืน (Smooth Polygon) เป็นกระบวนการ
ปรับแต่งเส้นรอบรูปหรือเส้นขอบเขตของโพลีกอนข้อมูลความลาดชันโดยการลดจ านวนจุด (vertex)   
ที่สร้างขึ้นถี่มากเกินไปในขั้นตอนของการแปลงข้อมูลราสเตอร์เป็นข้อมูลเวคเตอร์ เพ่ือให้การสร้างผลเส้น
ขอบเขตโพลีกอนดูเรียบขึ้นมีความต่อเนื่องและกลมกลืน ด้วยชุดค าสั่ง Data Management Tools---> 
Generalization---> Smooth Polygon โดยน าเข้าแฟ้มข้อมูลความลาดชันที่ได้ท าการขจัดโพลีกอน 
ขนาดเล็กมากทั้งหมดแล้ว และเลือกใช้อัลกอริทึมของการท าเส้นในเรียบขึ้น (Smoothing Algorithm) 
แบบ PAEK และก าหนดขีดจ ากัดความยาวของระยะทางของการย้ายส่วนที่ใช้ในการค านวณจุดใหม่
(Smoothing tolerance) เท่ากับ 15 เมตร ดังภาพที ่3-18 และภาพท่ี 3-19 

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน
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ภาพที่ 3-18  การใช้ค าสั่ง Smooth Polygon เพ่ือการท าเส้นขอบเขตโพลิกอนให้เรียบขึ้น 

 

ภาพที่ 3-19  ลักษณะของเส้นขอบเขตโพลีกอนของข้อมูลความลาดชันก่อนและหลังการท าเส้นขอบเขต 
 โพลิกอนให้เรียบกลมกลืน (Smooth Polygon) 

3.4.4 ท าการตัดข้อมูล (Clip) โดยน าชั้นข้อมูลความลาดชันของพ้ืนที่จังหวัดเพชรบูรณ์ท่ีผ่าน
กระบวนการท าเส้นขอบเขตโพลีกอนให้เรียบขึ้นแล้ว มาท าการตัดข้อมูล(Clip) ตามขอบเขตการปกครอง
จังหวัดเพชรบูรณ์ (ปรับปรุงปี พ.ศ.2556) ดังภาพที ่3-20 

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน
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ภาพที่ 3-20  การใช้ค าสั่งตัดข้อมูล (Clip) ชั้นข้อมูลความลาดชันของพ้ืนที่ตามขอบเขตการปกครอง
 จังหวัดเพชรบูรณ์ (ปรับปรุงปี พ.ศ.2556) 

3.5 การวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงสภาพการใช้ท่ีดินและลักษณะทางกายภาพที่อาจมีผลกระทบต่อ    
 ความลาดชันของพ้ืนที่จังหวัดเพชรบูรณ์  

ข้อมูลแบบจ าลองระดับสูงเชิงเลขมาตราส่วน 1:4,000 ซึ่งเป็นข้อมูลปัจจัยน าเข้า (Input data) 
ในการวิเคราะห์และจ าแนกชั้นความลาดชันในครั้งนี้  เป็นข้อมูลระดับความสูงของพ้ืนที่จังหวัดเพชรบูรณ์
เมื่อเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ 2546 ปัจจุบันสภาพพ้ืนบางแห่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงลักษณะทางกายภาพ  
ที่เกิดจากภัยธรรมชาติ หรือเกิดจากการกระท าของมนุษย์ ที่อาจส่งผลกระทบต่อความลาดชันของพื้นที่   
ดังนั้นในการจัดท าแผนที่ความลาดชั้นในครั้งนี้จึงได้ท าการวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงลักษณะทางกายภาพ
ของพื้นที่โดยใช้ข้อมูลจากการอ่านแปลภาพถ่ายออร์โธสีเชิงเลขมาตราส่วน 1:4 ,000 พื้นที่จังหวัด
เพชรบูรณ์เปรียบเทียบกับข้อมูลสภาพการใช้ที่ดินจังหวัดเพชรบูรณ์ พ.ศ.2559 มาตราส่วน 1:25,000 
โดยพิจารณารูปแบบของการใช้ประโยชน์ที่ดินที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อสภาพความลาดชันของพ้ืนที่ 
เช่น ดินโคลนถล่ม แผ่นดินทรุดตัว  การท าเหมืองแร่ การระเบิดหิน การก่อสร้างแหล่งน้ าขนาดกลางและ
ขนาดใหญ่ การปรับสภาพพ้ืนที่เช่นการขุดหรือถมเพ่ือก่อสร้างที่อยู่อาศัยและสาธารณูปโภคต่างๆ ซึ่งหาก
พบว่าบริเวณพ้ืนที่ใดมีการเปลี่ยนแปลงในลักษณะดังกล่าว จะก าหนดเป็นพ้ืนที่เป้าหมายในการส ารวจ
ข้อมูลภาพสนาม ส าหรับใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงแก้ไขหรือขีดวงรอบขอบเขตของพ้ืนที่ที่มีการเปลี่ยนแปลง
ความลาดชันไปจากเดิมหรือสภาพความลาดชันของพ้ืนที่ในแผนที่ที่จัดท าขึ้นไม่ถูกต้องตามสภาพความลาดชัน
ของพ้ืนที่ในปัจจุบัน ดังภาพที ่3-21 

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน
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ภาพที ่3-21  การวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงลักษณะทางกายภาพของพ้ืนที่ที่มีผลกระทบต่อความลาดชัน
 ของพ้ืนที่โดยการซ้อนทับข้อมูลสภาพการใช้ที่ดิน พ.ศ.2559 บนภาพถ่ายออร์โธสี พ.ศ. 2546  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน



บทท่ี 4 
การจัดท าข้อมูลความลาดชันและแผนที่แสดงความลาดชันของพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ 

4.1 การจ าแนกความลาดชันของพ้ืนที่เพื่อการพัฒนาที่ดิน  
ผลจากการวิเคราะห์ข้อมูลแบบจ าลองระดับสูงเชิงเลข (Digital Elevation Model: DEM) 

มาตราส่วน 1: 4,000 ด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ โดยน าผลลัพธ์ที่ได้มาจ าแนกชั้นความลาดชันของ
พ้ืนที่ตามหลักเกณฑ์การจ าแนกและจัดชันความลาดชันเพ่ือการพัฒนาที่ดิน พบว่าพ้ืนที่ของจังหวัดเพชรบูรณ์
สามารถจ าแนกและจัดชั้นความลาดชันของพ้ืนที่ได้ 7 ระดับชั้นความลาดชัน คือ ระดับความลาดชัน A 
ความลาดชันของพ้ืนที่ 0 - 2 เปอร์เซ็นต์ มีพ้ืนที่มากสุด จ านวน 2,241,113 ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 
29.06 รองลงมา ได้แก่ ระดับความลาดชัน E ความลาดชันของพื้นที่ 20 - 35 เปอร์เซ็นต์ จ านวน 
1,097,006 ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 14.22  ระดับความลาดชัน B ความลาดชันของพ้ืนที่ 2 - 5 เปอร์เซ็นต์ 
จ านวน 1,089,488 ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 14.13 ระดับความลาดชัน C ความลาดชันของพ้ืนที่ 5 - 12 
เปอร์เซ็นต์ จ านวน 985,131ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 12.77  ระดับความลาดชัน F ความลาดชันของพ้ืนที่ 
35 - 50 เปอร์เซ็นต์ จ านวน 817,881 ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 10.61 ระดับความลาดชัน G ความลาดชัน
ของพ้ืนที่มากกว่า 50 เปอร์เซ็นต์ จ านวน 772,287 ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 10.01 และระดับความลาดชัน 
D ความลาดชันของพ้ืนที่ 12 - 20 เปอร์เซ็นต์ จ านวน 709,444 ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 9.20 ตามล าดับ 
ดังตารางที่ 4-1  

ตารางที่ 4-1   ผลการวิเคราะห์และจ าแนกความลาดชันของพ้ืนที่จังหวัดเพชรบูรณ์ 

ความลาดชันของพ้ืนที่ เนื้อที ่ ร้อยละ 
ของพื้นที่จังหวัด ระดับความลาดชัน เปอร์เซ็นต์ ตารางกิโลเมตร ไร ่

1 A 0 - 2 3,585.78 2,241,113 29.06 
2 B 2 - 5 1,743.18 1,089,488 14.13 
3 C 5 - 12 1,576.21 985,131 12.77 
4 D 12 - 20 1,135.11 709,444 9.20 
5 E 20 - 35 1,755.21 1,097,006 14.22 
6 F 35 - 50 1,308.61 817,881 10.61 
7 G มากกว่า 50 1,235.66 772,287 10.01 

รวมเนื้อที่ 12,339.76 7,712,350 100.00 
 
 
 

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน
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4.1.1 ระดับความลาดชัน A ความลาดชันของพ้ืนที่ 0–2 เปอร์เซ็นต์  
จังหวัดเพชรบูรณ์ มีสภาพพ้ืนที่ที่มีระดับความลาดชัน A ความลาดชันของพ้ืนที่ 0–2 เปอร์เซ็นต์ 

เนื้อที่ 3,585.78 ตารางกิโลเมตร หรือ 2,241,113 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 29.06 ของพ้ืนที่ทั้งหมด ลักษณะ
ของพ้ืนที่เป็นที่ราบเรียบหรือค่อนข้างราบเรียบ ลักษณะการกระจายตัวของพ้ืนที่เป็นแบบต่อเนื่องพบมาก
บริเวณพ้ืนที่ราบตอนกลางและที่ราบตอนล่างของจังหวัด ซึ่งมีภูเขาทอดตัวเป็นแนวยาวจากทิศเหนือลงสู่
ทิศใต้ขนาบพ้ืนที่ราบทั้งสองด้าน มีลักษณะเป็นที่ราบเชิงเขา ที่ราบและที่ราบลุ่มขนาดใหญ่ ได้แก่ที่ราบ
ตอนบนในบริเวณพ้ืนที่ของอ าเภอหล่มเก่า อ าเภอหล่มสัก และอ าเภอเขาค้อ ต่อเนื่องมายังพ้ืนที่ราบ
ตอนกลางในบริเวณพ้ืนที่ของอ าเภอเมือง อ าเภอชนแดน อ าเภอวังโป่ง และอ าเภอหนองไผ่ ถึงพ้ืนที่ราบ
ตอนล่างในบริเวณพ้ืนที่เกือบทั้งหมดของอ าเภอบึงสามพัน อ าเภอวิเชียรบุรีและอ าเภอศรีเทพ ดังภาพที่ 4-1   
 

 

ภาพที่ 4-1 พ้ืนที่ความลาดชัน 0–2 เปอร์เซ็นต์ และการใช้ที่ดินประเภทต่างๆ ของจังหวัดเพชรบูรณ์  

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน
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จากข้อมูลแผนที่สภาพการใช้ที่ดิน ปี พ.ศ.2559 จังหวัดเพชรบูรณ์ ของกองนโยบายและ
แผนการใช้ที่ดิน พบว่าพ้ืนที่ความลาดชัน 0–2 เปอร์เซ็นต์ ของจังหวัดเพชรบูรณ์ มีการใช้ที่ดินประเภท
พ้ืนที่เกษตรกรรม มากที่สุดเป็นจ านวน 2,006,813 ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 89.55 ของพ้ืนที่ทั้งหมด 
รองลงมาเป็นพื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง 157,375 ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 7.02 พื้นที่เบ็ดเตล็ด 
34,931 ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 1.56 พื้นที่แหล่งน้ า 21,275 ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 0.95 และ
พ้ืนที่ป่าไม้ 20,719 ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 0.92 ตามล าดับ ดังตารางที่ 4-2  

ตารางที่ 4-2  ประเภทการใช้ที่ดิน ปี พ.ศ.2559 บริเวณพ้ืนที่ความลาดชัน 0-2 เปอร์เซ็นต์  
 

ล าดับ ประเภทการใช้ท่ีดิน สัญลักษณ์ 
เนื้อที ่

ตารางกิโลเมตร ไร ่ ร้อยละ 

1 พ้ืนที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง U 251.80 157,375 7.02 

2 พ้ืนที่เกษตรกรรม A 3,210.90 2,006,813 89.55 

3 พ้ืนที่เบ็ดเตล็ด M 55.89 34,931 1.56 

4 พ้ืนที่ป่าไม้ F 33.15 20,719 0.92 

5 พ้ืนที่แหล่งน้ า W 34.04 21,275 0.95 

รวม            3,585.78        2,241,113  100.00 

 

 
ภาพที่ 4-2   การใช้ที่ดินบริเวณพ้ืนที่ความลาดชัน 2-5 เปอร์เซ็นต์ ประเภทพ้ืนที่เกษตรกรรม ไร่อ้อย 
 ต าบลหนองยางทอย อ าเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ 

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน
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ภาพที่ 4-3  การใช้ที่ดินบริเวณพ้ืนที่ความลาดชัน 0-2 เปอร์เซ็นต์ ประเภทพ้ืนทีแ่หล่งน้ า อ่างเก็บน้ าห้วย
 ป่าแดง ต าบลป่าเลา อ าเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ 

 

 

ภาพที่ 4-4    การใช้ที่ดินบริเวณพ้ืนที่ความลาดชัน 0-2 เปอร์เซ็นต์ ประเภทพ้ืนทีชุ่มชนและสิ่งปลูกสร้าง 

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน
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4.1.2 ระดับความลาดชัน B ความลาดชันของพ้ืนที่ 2–5 เปอร์เซ็นต์  
จังหวัดเพชรบูรณ์ มีสภาพพ้ืนที่ที่มีระดับความลาดชัน B ความลาดชันของพ้ืนที่ 2–5 เปอร์เซ็นต์ 

เนื้อที่ 1,743.18 ตารางกิโลเมตร หรือ 1,089,488 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 14.13 ของพ้ืนที่ทั้งหมด ลักษณะ
พ้ืนที่เป็นลูกคลื่นลอนลาดเล็กน้อย มีความลาดชันน้อยมาก ลักษณะการกระจายตัวของพ้ืนที่เป็นแบบต่อเนื่อง
พบมากบริเวณพ้ืนที่ลาดตอนกลาง  ถึงพ้ืนที่ลาดตอนล่างของจังหวัด ซึ่งมีการกระจายตัวอยู่ทั่วไปตามแนวภูเขา
สูงทีท่อดตัวเป็นแนวยาวจากทิศเหนือลงสู่ทิศใต้ ได้แก่ บริเวณที่ลาดตอนบนในพ้ืนที่บางส่วนของอ าเภอหล่มเก่า 
อ าเภอน้ าหนาว อ าเภอหล่มสัก และอ าเภอเขาค้อ ต่อเนื่องมายังพ้ืนที่ลูกคลื่นลอนลาดเล็กน้อยตอนกลาง  
ในพื้นที่ของอ าเภอเมือง อ าเภอชนแดน อ าเภอวังโป่ง และอ าเภอหนองไผ่ ถึงพ้ืนที่ลูกคลื่นลอนลาดเล็กน้อย
ตอนล่าง ได้แก่ อ าเภอบึงสามพัน อ าเภอวิเชียรบุรี และอ าเภอศรีเทพ ดังภาพที่ 4-5 

 

ภาพที่ 4-5   พ้ืนที่ความลาดชัน 2-5 เปอร์เซ็นต์ และการใช้ที่ดินประเภทต่างๆจังหวัดเพชรบูรณ์ 

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน
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จากข้อมูลแผนที่สภาพการใช้ที่ดิน ปี พ.ศ.2559 และข้อมูลการส ารวจสภาพภูมิประเทศ
พบว่าพ้ืนที่ความลาดชัน 2–5 เปอร์เซ็นต์ ของจังหวัดเพชรบูรณ์ มีการใช้ที่ดินประเภทพ้ืนที่เกษตรกรรม 
มากที่สุดเป็นจ านวน 887,282 ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 81.44 ของพ้ืนที่ทั้งหมด รองลงมาเป็นพ้ืนที่ชุมชน
และสิ่งปลูกสร้าง 97,700 ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 8.97 พ้ืนที่ป่าไม้ 59,550 ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 
5.46 พ้ืนที่เบ็ดเตล็ด 39,106 ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 3.59 และพ้ืนที่แหล่งน้ า 5,850 ไร่ หรือคิดเป็น
ร้อยละ 0.54 ตามล าดับ ดังตารางที่ 4-3  

ตารางที่ 4-3  ประเภทการใช้ที่ดิน ปี พ.ศ.2559 บริเวณพ้ืนที่ความลาดชัน 2-5 เปอร์เซ็นต ์
 

ล าดับ ประเภทการใช้ท่ีดิน สัญลักษณ์ 
เนื้อที ่

ตารางกิโลเมตร ไร ่ ร้อยละ 

1 พ้ืนที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง U 156.32 97,700 8.97 

2 พ้ืนที่เกษตรกรรม A 1,419.65 887,282 81.44 

3 พ้ืนที่เบ็ดเตล็ด M 62.57 39,106 3.59 

4 พ้ืนที่ป่าไม้ F 95.28 59,550 5.46 

5 พ้ืนที่แหล่งน้ า W 9.36 5,850 0.54 

รวม 1,743.18 1,089,488 100.00 

 

 

ภาพที่ 4-6  การใช้ที่ดินบริเวณพ้ืนที่ความลาดชัน 2-5 เปอร์เซ็นต์ ประเภทพ้ืนที่เบ็ดเตล็ด พ้ืนที่ทุ่งหญ้า 
 ต าบลน้ าชุน อ าเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ 

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน
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ภาพที่ 4-7   การใช้ที่ดินบริเวณพ้ืนที่ความลาดชัน 2-5 เปอร์เซ็นต์ ประเภทพ้ืนเกษตรกรรม พ้ืนที่ปลูก
 มะขามหวานต าบลวังหิน อ าเภอวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์ 

 

ภาพที ่4-8  การใช้ที่ดินบริเวณพ้ืนที่ความลาดชัน 2-5 เปอร์เซ็นต์ ประเภทพ้ืนที่ป่าไม ้ต าบลซับสมบูรณ์ 
 อ าเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ 

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน
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4.1.3 ระดับความลาดชัน C ความลาดชันของพ้ืนที่ 5-12 เปอร์เซ็นต์  
จังหวัดเพชรบูรณ์ มีสภาพพ้ืนที่ที่มีระดับความลาดชัน C  ความลาดชันของพ้ืนที่ 5-12 

เปอร์เซ็นต์ เนื้อที่ 1,576.21 ตารางกิโลเมตร หรือ 985,131 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 12.77 ของพ้ืนที่ทั้งหมด 
ลักษณะพ้ืนที่เป็นลูกคลื่นลอนลาด มีความลาดชันเล็กน้อย ลักษณะการกระจายตัวของพ้ืนที่เป็นแบบต่อเนื่อง
และกระจายอยู่เป็นแห่งๆ พบมากบริเวณที่ลาดเชิงเขาด้านทิศเหนือและตะวันตกของจังหวัดจากพื้นที่
ลูกคลื่นลอนลาดตอนบนในบริเวณพ้ืนที่ของอ าเภอหล่มเก่า อ าเภอน้ าหนาว อ าเภอหล่มสัก และอ าเภอเขาค้อ 
พ้ืนที่ลูกคลื่นลอนลาดตอนกลาง ได้แก่ อ าเภอเมือง อ าเภอชนแดน อ าเภอวังโป่ง และอ าเภอหนองไผ่ พ้ืนที่
ลูกคลื่นลอนลาดตอนล่าง ได้แก่ อ าเภอบึงสามพัน อ าเภอวิเชียรบุรี และอ าเภอศรีเทพ ซึ่งมีการกระจายตัวอยู่
ทั่วไปของพ้ืนที่จังหวัด ตามแนวเทือกเขาและเส้นทางการไหลของน้ าที่ทอดตัวเป็นแนวยาวจากทิศเหนือลงสู่
ทิศใต้ ดังภาพที่ 4-9  

 

ภาพที่ 4-9   พ้ืนที่ความลาดชัน 5-12 เปอร์เซ็นต์ จังหวัดเพชรบูรณ์ 

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน



52 
 

จากข้อมูลแผนที่สภาพการใช้ที่ดิน ปี พ.ศ.2559 และข้อมูลการส ารวจสภาพภูมิประเทศ 
พบว่าพ้ืนที่ความลาดชัน 5-12 เปอร์เซ็นต์ ของจังหวัดเพชรบูรณ์ มีการใช้ที่ดินประเภทพ้ืนที่เกษตรกรรม 
มากที่สุดเป็นจ านวน 647,331 ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 65.71 ของพ้ืนที่ทั้งหมด รองลงมาเป็นพ้ืนที่ป่าไม้ 
223,225 ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 22.66 พ้ืนที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง 62,794 ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 
6.37 พ้ืนที่เบ็ดเตล็ด 40,687 ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 4.13 และพ้ืนที่แหล่งน้ า 11,094 ไร่ หรือคิดเป็น
ร้อยละ 1.13 ตามล าดับ ดังตารางที่ 4-4  

ตารางที่ 4-4  ประเภทการใช้ที่ดิน ปี พ.ศ.2559 บริเวณพ้ืนที่ความลาดชัน 5-12 เปอร์เซ็นต ์
 

ล าดับ ประเภทการใช้ท่ีดิน สัญลักษณ์ 
เนื้อที ่

ตารางกิโลเมตร ไร ่ ร้อยละ 

1 พ้ืนที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง U 100.47 62,794 6.37 

2 พ้ืนที่เกษตรกรรม A 1,035.73 647,331 65.71 

3 พ้ืนที่เบ็ดเตล็ด M 65.10 40,687 4.13 

4 พ้ืนที่ป่าไม้ F 357.16 223,225 22.66 

5 พ้ืนที่แหล่งน้ า W 17.75 11,094 1.13 

รวม 1,576.21  985,131 100.00 

 

 

ภาพที่ 4-10  การใช้ที่ดินบริเวณพ้ืนที่ความลาดชัน 5-12 เปอร์เซ็นต์ ประเภทพ้ืนที่เกษตรกรรม  
 ปลูกพืช ไร่ ต าบลประดู่งาม อ าเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ 

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน
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4.1.4 ระดับความลาดชัน D ความลาดชันของพ้ืนที่ 12-20 เปอร์เซ็นต์  
จังหวัดเพชรบูรณ์ มีสภาพพ้ืนที่ที่มีระดับความลาดชัน D  ความลาดชันของพ้ืนที่ 12-20 

เปอร์เซ็นต์ เนื้อที่ 1,135.11 ตารางกิโลเมตร หรือ 709,444 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 9.20 ของพื้นที่ทั้งหมด 
ลักษณะพื้นที ่เป็นลูกคลื ่นลอนชัน มีความลาดชันปานกลาง  ลักษณะการกระจายตัวของพื้นที ่เป็น
แบบต่อเนื่องและกระจายอยู่เป็นแห่งๆ พบมากบริเวณพ้ืนที่ตอนบนถึงพ้ืนที่ตอนกลาง ตามแนวเทือกเขา
ด้านทิศเหนือ ทิศตะวันตกและทิศตะวันออกของจังหวัด ในบริเวณพ้ืนที่ส่วนใหญ่ของอ าเภอหล่มเก่า อ าเภอ
น้ าหนาว อ าเภอเขาค้อ และพ้ืนที่บางส่วนของอ าเภอหล่มสัก พ้ืนที่ลูกคลื่นลอนลาดตอนกลางบริเวณพ้ืนที่
ของอ าเภอเมืองและอ าเภอหนองไผ่ด้านทิศตะวันตกและทิศตะวันออก โดยมีพ้ืนที่ลูกคลื่นลอนลาดบางส่วน
กระจายตัวอยู่ทั่วไปบริเวณแนวเทือกเขาด้านทิศตะวันออกของอ าเภอชนแดน และอ าเภอวังโป่ง ส าหรับ
พ้ืนที่ลูกคลื่นลอนลาดตอนล่าง จะอยู่ในบริเวณแนวภูเขาที่ทอดยาวผ่านอ าเภอบึงสามพันทางด้านทิศตะวันออก
และทิศตะวันตก  โดยมีพ้ืนที่ลูกคลื่นลอนชันบางส่วนกระจายตัวอยู่เป็นแห่งในพ้ืนที่อ าเภอวิเชียรบุรี และ
อ าเภอศรีเทพ แต่มีไม่มากนัก ดังภาพที่ 4-12  

 

  

ภาพที่ 4-11 ระดับความลาดชัน D ความลาดชันของพ้ืนที่ 12-20 เปอร์เซ็นต์ ของจังหวัดเพชรบูรณ์ 

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน
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จากข้อมูลแผนที่สภาพการใช้ที่ดิน ปี พ.ศ.2559 และข้อมูลการส ารวจสภาพภูมิประเทศ 
พบว่าพ้ืนที่ความลาดชัน 12-20 เปอร์เซ็นต์ ของจังหวัดเพชรบูรณ์ มีการใช้ที่ดินประเภทพ้ืนที่เกษตรกรรม 
มากที่สุดเป็นจ านวน 349,475 ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 49.26 ของพ้ืนที่ทั้งหมด รองลงมาเป็นพ้ืนที่ป่าไม้ 
316,594 ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 44.63 พ้ืนที่เบ็ดเตล็ด 19,088 ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 2.69 และ
พ้ืนที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง 18,581 ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 2.62 และพ้ืนที่แหล่งน้ า 5,706 ไร่ หรือ 
คิดเป็นร้อยละ 0.80 ตามล าดับ ดังตารางที่ 4-5  

ตารางที่ 4-5  ประเภทการใช้ที่ดิน ปี พ.ศ.2559 บริเวณพ้ืนที่ความลาดชัน  12-20 เปอร์เซ็นต์ 
 

ล าดับ ประเภทการใช้ท่ีดิน สัญลักษณ์ 
เนื้อที ่

ตารางกิโลเมตร ไร ่ ร้อยละ 

1 พ้ืนที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง U 29.73 18,581 2.62 

2 พ้ืนที่เกษตรกรรม A 559.16 349,475 49.26 

3 พ้ืนที่เบ็ดเตล็ด M 30.54 19,088 2.69 

4 พ้ืนที่ป่าไม้ F 506.55 316,594 44.63 

5 พ้ืนที่แหล่งน้ า W 9.13 5,706 0.80 

รวม 1,135.11 709,444 100.00 

 

 

ภาพที่ 4-12   การใช้ที่ดินบริเวณพ้ืนที่ความลาดชัน 12-20 เปอร์เซ็นต์ ประเภทพ้ืนเกษตรกรรม พ้ืนที่
 ปลูกพืชไร่ ต าบลเขาค้อ อ าเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ 

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน
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ภาพที่ 4-13   การใช้ที่ดินบริเวณพ้ืนที่ความลาดชัน 12-20 เปอร์เซ็นต์ ประเภทพ้ืนเกษตรกรรม พ้ืนที่
 ปลูกปาล์มน้ ามัน ต าบลวังชมภู อ าเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ 

 

ภาพที่ 4-14   การใช้ที่ดินบริเวณพ้ืนที่ความลาดชัน 12-20 เปอร์เซ็นต์ ประเภทพ้ืนป่าไม้ ต าบลซับเปิบ 
 อ าเภอวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์ 

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน
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4.1.5 ระดับความลาดชัน E ความลาดชันของพ้ืนที่ 20–35 เปอร์เซ็นต์  
จังหวัดเพชรบูรณ์ มีสภาพพ้ืนที่ที่มีระดับความลาดชัน E ความลาดชันของพ้ืนที่ 20-35 

เปอร์เซ็นต์ 1,755.21 ตารางกิโลเมตร หรือ 1,097,006 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 14.22 ของพ้ืนที่ทั้งหมด 
ลักษณะพื้นที่ลักษณะพื้นที่เป็นเนินเขา มีความลาดชัน พบมากบริเวณภูเขาและเนินเขาทางตอนเหนือ
ด้านทิศตะวันตกและทิศตะวันออกของจังหวัด โดยเฉพาะในบริเวณพ้ืนที่เกือบทั้งหมดของอ าเภอน้ าหนาว 
อ าเภอหล่มเก่า และอ าเภอเขาค้อ ส าหรับอ าเภอหล่มสัก อ าเภอเมือง และอ าเภอหนองไผ่ มีพ้ืนที่ที่เป็นเนินเขา 
มีความลาดชันบริเวณภูเขาและเนินเขาด้านทิศตะวันตกและทิศตะวันออก โดยในส่วนของอ าเภอชนแดน
และอ าเภอวังโป่งนั้น พ้ืนที่เนินเขามีความลาดชัน 20-35 เปอร์เซ็นตพ์บกระจายตัวอยู่ทั่วไปบริเวณเนินเขา
ด้านทิศตะวันตก ส าหรับอ าเภอวิเชียรบุรีและอ าเภอศรีเทพ มีพ้ืนที่เนินเขามีความลาดชันอยู่บริเวณเนินเขา
ด้านทิศตะวันตก และกระจายตัวอยู่เป็นแห่งๆ แต่มีไม่มากนัก ดังภาพที่ 4-15   

 

ภาพที่ 4-15   ระดับความลาดชัน E ความลาดชันของพ้ืนที่ 20-35 เปอร์เซ็นต์ ของจังหวัดเพชรบูรณ์ 

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน
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จากข้อมูลแผนที่สภาพการใช้ที่ดิน ปี พ.ศ.2559 และข้อมูลการส ารวจสภาพภูมิประเทศ 
พบว่าพ้ืนที่ความลาดชัน 20-35 เปอร์เซ็นต์ ของจังหวัดเพชรบูรณ์ มีการใช้ที่ดินประเภทพ้ืนที่ป่าไม้ มากที่สุด 
เป็นจ านวน 692,169 ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 63.10 ของพ้ืนที่ทั้งหมด รองลงมาเป็นพ้ืนที่เกษตรกรรม 
370,569 ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 33.78 พ้ืนที่เบ็ดเตล็ด 19,268 ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 1.76 พ้ืนที่
ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง 10,356 ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 0.94 และพ้ืนที่แหล่งน้ า 4,644 ไร่ หรือคิดเป็น
ร้อยละ 0.42 ตามล าดับ ดังตารางที่ 4-6  

ตารางที่ 4-6  ประเภทการใช้ที่ดิน ปี พ.ศ.2559 บริเวณพ้ืนที่ความลาดชัน  20-35 เปอร์เซ็นต์ 
 

ล าดับ ประเภทการใช้ท่ีดิน สัญลักษณ์ 
เนื้อที ่

ตารางกิโลเมตร ไร ่ ร้อยละ 

1 พ้ืนที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง U 16.57 10,356 0.94 

2 พ้ืนที่เกษตรกรรม A 592.91 370,569 33.78 

3 พ้ืนที่เบ็ดเตล็ด M 30.83 19,268 1.76 

4 พ้ืนที่ป่าไม้ F 1,107.47 692,169 63.10 

5 พ้ืนที่แหล่งน้ า W 7.43 4,644 0.42 

รวม 1,755.21 1,097,006 100.00 

 

 
 

ภาพที่ 4-16   การใช้ที่ดินบริเวณพ้ืนที่ความลาดชัน 20-35 เปอร์เซ็นต์ พ้ืนที่ต าบลเขาค้อ อ าเภอเขาค้อ 
 จังหวัดเพชรบูรณ์ 

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน
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ภาพที่ 4-17   การใช้ที่ดินบริเวณพ้ืนที่ความลาดชัน 20-35 เปอร์เซ็นต์ ประเภทพ้ืนเกษตรกรรม พ้ืนที่
 ของต าบลวังชมภู อ าเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ 

 

ภาพที่ 4-18   การใช้ที่ดินบริเวณพ้ืนที่ความลาดชัน 20-35 เปอร์เซ็นต์ ประเภทพ้ืนป่าไม้พ้ืนที่ป่าไม้ พ้ืนที่
 ต าบลบุ้งน้ าเต้า อ าเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ 

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน
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4.1.6 ระดับความลาดชัน F ความลาดชันของพ้ืนที่ 35–50 เปอร์เซ็นต์  
จังหวัดเพชรบูรณ์ มีสภาพพ้ืนที่ที่มีระดับความลาดชัน F ความลาดชันของพ้ืน 35–50 

เปอร์เซ็นต์ คิดเป็นเนื้อท่ี 1,308.61 ตารางกิโลเมตร หรือ 817,881 ไร่คิดเป็นร้อยละ 10.61 ของพ้ืนที่
ทั้งหมด ลักษณะพ้ืนที่เป็นภูเขา มีความลาดชันสูง พบมากบริเวณภูเขาและเทือกเขาทางตอนเหนือของ
จังหวัดในพ้ืนที่ของอ าเภอหล่มเก่า และอ าเภอน้ าหนาว และเทือกเขาด้านทิศตะวันตกซึ่งทอดยาวจากทาง
ตอนเหนือลงมาบริเวณพ้ืนที่ตอนกลางของจังหวัด ในบริเวณพ้ืนที่อ าเภอหล่มเก่า อ าเภอเขาค้อ อ าเภอเมือง 
และบริเวณรอยต่อทางด้านทิศเหนือและทิศตะวันออกของอ าเภอวังโป่งกับอ าเภอเขาค้อและอ าเภอเมือง  
บริเวณพ้ืนที่รอยต่อระหว่างอ าเภอชนแดนกับอ าเภอหนองไผ่และอ าเภอบึงสามพัน เทือกเขาด้านทิศตะวันตก
ซึ่งทอดยาวจากทางตอนเหนือลงมาบริเวณพ้ืนที่ตอนกลางและพ้ืนที่ตอนล่างของจังหวัดในบริเวณพ้ืนที่ของ 
อ าเภอหล่มสัก อ าเภอเมือง อ าเภอหนองไผ่ อ าเภอบึงสามพัน และอ าเภอวิเชียรบุรี ดังภาพที ่4-19   

 
 

ภาพที่ 4-19  ระดับความลาดชัน F ความลาดชันของพ้ืนที่ 35–50 เปอร์เซ็นต์ จังหวัดเพชรบูรณ์ 

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน
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จากข้อมูลแผนที่สภาพการใช้ที่ดิน ปี พ.ศ.2559 และข้อมูลการส ารวจสภาพภูมิประเทศ 
พบว่าพ้ืนที่ความลาดชัน 35-50 เปอร์เซ็นต์ ของจังหวัดเพชรบูรณ์ มีการใช้ที่ดินประเภทพ้ืนที่ป่าไม้ มากที่สุด
เป็นจ านวน 652,975 ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 79.84 ของพ้ืนที่ทั้งหมด รองลงมาเป็นพ้ืนที่เกษตรกรรม 
153,963 ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 18.83 พ้ืนที่เบ็ดเตล็ด 8,787 ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 1.07 และพ้ืนที่
ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง 2,156 ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 0.26 ตามล าดับ ดังตารางที่ 4-7  

ตารางที ่4-7  ประเภทการใช้ที่ดินปี พ.ศ.2559  บริเวณพ้ืนที่ความลาดชัน 35-50 เปอร์เซ็นต ์
 

ล าดับ ประเภทการใช้ท่ีดิน สัญลักษณ์ 
เนื้อที ่

ตารางกิโลเมตร ไร ่ ร้อยละ 

1 พ้ืนที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง U 3.45 2,156 0.26 

2 พ้ืนที่เกษตรกรรม A 246.34 153,963 18.83 

3 พ้ืนที่เบ็ดเตล็ด M 14.06 8,787 1.07 

4 พ้ืนที่ป่าไม้ F 1,044.76 652,975 79.84 

รวม 1,308.61 817,881 100.00 

 

 
 

ภาพที่ 4-20  การใช้ที่ดินบริเวณพ้ืนที่ความลาดชัน 35-50 เปอร์เซ็นต์ ประเภทพ้ืนที่ป่าไม้ ต าบลหินฮาว 
 อ าเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ 

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน
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ภาพที่ 4-21  การใช้ที่ดินบริเวณพ้ืนที่ความลาดชัน 35-50 เปอร์เซ็นต์ ประเภทพ้ืนทีเ่กษตรกรรมพ้ืนที่
 ปลูกไม้ผล ต าบลห้วยไร่ อ าเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ 

4.1.7 ระดับความลาดชัน G ความลาดชันของพ้ืนที่มากกว่า 50 เปอร์เซ็นต์  
จังหวัดเพชรบูรณ์ มีสภาพพ้ืนที่ที่มีระดับความลาดชัน G ความลาดชันของพ้ืนที่มากกว่า 50 

เปอร์เซ็นต์ คิดเป็นเนื้อที่ 1,235.66 ตารางกิโลเมตร หรือ 772,287 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 10.01 ของพ้ืนที่
ทั้งหมด ลักษณะเป็นพื้นที่สูงชัน ภูเขาสูงชัน เทือกเขา หุบเขา หน้าผา หรือยอดเขาแหลม มีความสูงชันมาก 
พบมากบริเวณพ้ืนที่ภูเขาสูงและเทือกเขาสูงตอนบนถึงพ้ืนที่ภูเขาและเทือกเขาสูงตอนกลางตามแนวเทือกเขาสูง
ด้านทิศตะวันตกและทิศตะวันออกของจังหวัด ในบริเวณพ้ืนที่ตอนบนของอ าเภอหล่มเก่า พ้ืนที่ภูเขาสูง
ตอนกลางของอ าเภอน้ าหนาว พื้นที่ภูเขาสูงด้านทิศตะวันตกและทิศตะวันตกของอ าเภอหล่มสัก อ าเภอเมือง 
และอ าเภอหนองไผ่ พ้ืนที่ภูเขาสูงบริเวณทางตอนเหนือและบริเวณพ้ืนที่ตอนกลางด้านทิศตะวันออกของ
อ าเภอเขาค้อที่ติดต่อกบัอ าเภอหล่มสักและอ าเภอเมืองเพชรบูรณ์ พื้นท่ีภูเขาสูงทางตอนใต้ของอ าเภอวังโป่ง
ทอดยาวมาทางทิศตะวันออกด้านท่ีติดกับอ าเภอเมืองและอ าเภอชนแดน ดังภาพที่ 4-22  

 

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน
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ภาพที่ 4-22  ระดับความลาดชัน G ความลาดชันของพ้ืนที่มากกว่า 50 เปอร์เซ็นต์ จังหวัดเพชรบูรณ์ 

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน
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จากข้อมูลแผนที่สภาพการใช้ที่ดิน ปี พ.ศ.2559 และข้อมูลการส ารวจสภาพภูมิประเทศ 
พบว่าพ้ืนที่ความลาดชันมากกว่า 50 เปอร์เซ็นต์ ของจังหวัดเพชรบูรณ์ มีการใช้ที่ดินประเภทพ้ืนที่ป่าไม้ 
มากที่สุดเป็นจ านวน 708,769 ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 91.77 ของพ้ืนที่ทั้งหมด รองลงมาเป็นพ้ืนที่
เกษตรกรรม 62,618 ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 8.11 และพ้ืนที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง 900 ไร่ หรือคิดเป็น
ร้อยละ 0.12 ตามล าดับ ดังตารางที่ 4-7  

ตารางที ่4-8  ประเภทการใช้ทีด่ินปี พ.ศ.2559 บริเวณพ้ืนที่ความลาดชันมากกว่า 50 เปอร์เซ็นต์ 
 

ล าดับ ประเภทการใช้ท่ีดิน สัญลักษณ์ 
เนื้อที ่

ตารางกิโลเมตร ไร ่ ร้อยละ 

1 พ้ืนที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง U 1.44 900 0.12 

2 พ้ืนที่เกษตรกรรม A 100.19 62,618 8.11 

3 พ้ืนที่ป่าไม้ F 1,134.03 708,769 91.77 

รวม 1,235.66 772,287 100.00 

 

 
 

ภาพที่ 4-23  การใช้ที่ดินบริเวณพ้ืนที่ความลาดชันมากกว่า 50 เปอร์เซ็นต์ ประเภทพ้ืนที่ป่าไม้ ต าบลห้วยไร่ 
 อ าเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ 

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน
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4.2 การวิเคราะห์สภาพพื้นที่และการส ารวจพื้นที่ที่มีการเปลี่ยนแปลงความลาดชัน 

4.2.1 การวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงลักษณะทางกายภาพของพ้ืนที่ ด้วยระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์ โดยวิธีการซ้อนทับข้อมูลแผนที่สภาพการใช้ที่ดิน พ.ศ.2559 จังหวัดเพชรบูรณ์กับภาพถ่ายออร์โธสี
เชิงเลข และแผนที่เส้นชั้นความสูงเชิงเลข พบว่าในปี.พ.ศ. 2559 มีการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินประเภท
พ้ืนที่เกษตรกรรมของปี พ.ศ. 2546 เป็นพ้ืนที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง จ านวน 4,684 ไร่ พ้ืนที่เบ็ดเตล็ด 
2,719 ไร่ พ้ืนที่แหล่งน้ า 7,118 ไร่ พ้ืนที่เบ็ดเตล็ดเปลี่ยนแปลงเป็นพ้ืนที่แหล่งน้ า 202 ไร่ พ้ืนที่ป่าไม้
เปลี่ยนแปลงเป็นพ้ืนที่เบ็ดเตล็ด (เหมืองแร่) 225 ไร่ และพ้ืนที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง 4 ไร่ รวมพ้ืนที่ที่มี
การเปลี่ยนแปลงประเภทการใช้ที่ดินที่อาจส่งผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงความลาดชันของพ้ืนจังหวัด
เพชรบูรณ์ จ านวน 14,951 ไร่  ซึ่งเกิดจากการกระท าของมนุษย์โดยการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน 
เพ่ือการตั้งถ่ินฐาน การพัฒนาเมืองและพ้ืนที่เศรษฐกิจ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานได้แก่ เส้นทางคมนาคม 
แหล่งน้ าเพ่ือการเกษตร แหล่งน้ าเพื่อการอุปโภคและบริโภค การท าเหมืองแร่ การขุดตักหน้าดินและ
การปรับสภาพพ้ืนที่เพ่ือการก่อสร้างบ้านเรือน ที่พักอาศัย รีสอร์ท โรงแรมที่พักขนาดใหญ่ และสถานที่
ประกอบการธุรกิจการท่องเที่ยวอ่ืนๆ ดังตารางที ่4-9 และภาพท่ี 4-25 

ตารางที่ 4-9  ผลการวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินปี พ.ศ. 2546 กับการใช้ที่ดินปี พ.ศ. 2559 
 ที่อาจมีผลกระทบกับความลาดชันของพ้ืนที่ 

ล าดับ การใช้ที่ดิน พ.ศ.2546 การใช้ที่ดิน พ.ศ.2559 จ านวนเนื้อที่ (ไร่) 

1 พ้ืนที่เกษตรกรรม 
-พ้ืนที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง 
-พ้ืนที่เบ็ดเตล็ด 
-พ้ืนที่แหล่งน้ า 

4,684 
2,719 
7,118 

2 พ้ืนที่เบ็ดเตล็ด -พ้ืนที่แหล่งน้ า 202 

3 พ้ืนที่ป่าไม้ 
-พ้ืนที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง 
-พ้ืนที่เบ็ดเตล็ด(เหมืองแร่) 

4 
225 

 รวม 14,951 
 

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน
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ภาพที ่4-24  ผลการวิเคราะห์และจัดท าชั้นข้อมูลขอบเขตพ้ืนที่ที่มีการเปลี่ยนแปลงลักษณะทางกายภาพ
 ที่อาจมีผลกระทบต่อความลาดชันของพ้ืนที่ 

4.2.2 การส ารวจ เก็บรวบรวมข้อมูลพ้ืนที่ที่มีการเปลี่ยนแปลงความลาดชันของพื้นที่ไปจากเดิม 
โดยการส ารวจรังวัดพิกัดต าแหน่งหรือขอบเขตของพื้นที่ด้วยเครื่องจีพีเอสชนิดพกพา (Hand held) ร่วมกับ
การขีดวงรอบขอบเขตของพ้ืนที่ที่ความลาดชันของพ้ืนที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมลงบนแผนที่ภาพถ่ายออร์โธสี
มาตราส่วน 1:4,000  ดังภาพที่ 

 

ภาพที่ 4-25  การส ารวจ เก็บรวบรวมข้อมูลพ้ืนที่ที่มีการเปลี่ยนแปลงความลาดชันของพ้ืนที่ไปจากเดิมใน
 พ้ืนที่ต าบลเขาค้อ อ าเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ เมื่อเดือนธันวาคม 2559 

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน
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ผลการส ารวจข้อมูลภาคสนามระหว่างเดือนธันวาคม 2559 ถึงเดือนมกราคม 2560 ร่วมกับ
ข้อมูลจากการวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงประเภทการใช้ที่ดินปี พ.ศ. 2546 กับการใช้ที่ดินปี พ.ศ. 2559 
ที่อาจมีผลกระทบกับความลาดชันของพ้ืนที่ พบว่าพ้ืนที่ที่มีการเปลี่ยนแปลงลักษณะทางกายภาพของพ้ืนที่
ทีม่ีผลกระทบต่อความลาดชันของพ้ืนที่จังหวัดเพชรบูรณ์ ได้แก่ พ้ืนที่เกษตรกรรมปี พ.ศ. 2546 เปลี่ยนแปลง
เป็นพื้นทีชุ่มชนและสิ่งปลูกสร้าง 5,285 ไร่ พ้ืนที่เบ็ดเตล็ด 2,638 ไร่ และพ้ืนที่แหล่งน้ า 7,379 ไร่ พ้ืนที่
เบ็ดเตล็ดปี พ.ศ. 2546 เปลี่ยนแปลงเป็นพื้นที่แหล่งน้ า 201 ไร่ และพ้ืนที่ป่าไม้ ปีพ.ศ.2546 เปลี่ยนแปลง
เป็นพื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง 4 ไร่ พื้นที่เบ็ดเตล็ด 225 ไร่ รวมพ้ืนที่ที่มีการเปลี่ยนแปลงประเภทการใช้
ที่ดินที่อาจส่งผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงความลาดชันของพ้ืนจังหวัดเพชรบูรณ์ จ านวน 15,732 ไร่ 
โดยข้อมูลพ้ืนที่เป้าหมายที่มีการเปลี่ยนแปลงลักษณะทางกายภาพจนท าให้ความลาดชันของพ้ืนที่เปลี่ยนแปลง
ไปจากเดิม จะใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงและจัดแผนที่แสดงความลาดชันให้ถูกต้องมีความสอดคล้องกับ
สภาพพ้ืนที่ในปัจจุบัน (พ.ศ.2559) ดังตารางที่ 4-10 

ตารางที่ 4-10  ผลการส ารวจพ้ืนทีท่ีมี่การเปลี่ยนแปลงความลาดชันของพ้ืนที่ไปจากเดิม 

ล าดับ การใช้ที่ดิน พ.ศ.2546 
ผลการส ารวจข้อมูลในภูมิประเทศ 

(ธ.ค.59 – ม.ค.60) 
จ านวนเนื้อที่ 

(ไร่) 

1 พ้ืนที่เกษตรกรรม 
-พ้ืนที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง 
-พ้ืนที่เบ็ดเตล็ด 
-พ้ืนที่แหล่งน้ า 

5,285 
2,638 
7,379 

2 พ้ืนที่เบ็ดเตล็ด -พ้ืนที่แหล่งน้ า 201 

3 พ้ืนที่ป่าไม้ 
-พ้ืนที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง 
-พ้ืนที่เบ็ดเตล็ด (เหมืองแร่) 
 

4 
225 

 รวม 15,732 
 

1) พ้ืนทีท่ี่มีการเปลี่ยนแปลงลักษณะทางกายภาพที่มีผลกระทบต่อความลาดชันของพ้ืนที่
จังหวัดเพชรบูรณ์ท่ีเกิดจากการกระท าของมนุษย์ ได้แก่  

 1.1) การท าเหมืองแร่ทองค า ต าบลท้ายดง อ าเภอวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์ ซึ่งเป็น
การท าแบบเหมืองเปิด โดยมีการขุด-เจาะหน้าดินและระเบิดหินบริเวณพ้ืนที่ภูเขาหรือพ้ืนราบเพื่อเปิดหน้าดิน
ลงไปจนถึงแหล่งแร่ทองค า ซึ่งการท าเหมืองแร่แบบนี้ ต้องใช้เครื่องมือหนัก เช่น เครื่องเจาะ รถขุด รถตัก 
และรถขนแร่ขนาดใหญ่ ตลอดจนต้องมีการระเบิดบริเวณหน้าเหมืองเพ่ือตัดเส้นทาง ส าหรับ ขนเครื่องจักร 
อุปกรณ์การท าเหมืองเพ่ือปรับสภาพของพ้ืนที่เหมืองและพัฒนาให้เป็นหน้าเหมืองที่พร้อมเพ่ือการผลิตแร่ เช่นการ
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ตัดเส้นทางเพ่ือใช้เป็นเส้นทางหลักในการขนแร่ การปรับพ้ืนที่และสร้างอาคารต่าง ๆ ส่งผลให้ความลาดชัน
ของพ้ืนที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ดังภาพที่  4-26  - ภาพที่ 4-28 

 

ภาพที่ 4-26   ลักษณะการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพท่ีเกิดจากการท าเหมืองแร่ทองค า ต าบลท้ายดง 
 อ าเภอวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์ 

 
 

ภาพที่ 4-27  ภาพถ่ายจากดาวเทียมกูเกิลเอิร์ท (Google Earth) บริเวณเหมืองแร่ทองค าบันทึกภาพเมื่อ 
 วันที่ 2 มกราคม พ.ศ.2559 
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ภาพที่ 4-28   สภาพความลาดชันของพ้ืนที่ที่มีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมเม่ือเปรียบเทียบกับสภาพพ้ืนที่
 เดิมโดยการซ้อนทับบนภาพถ่ายออร์โธสี เมื่อปี พ.ศ.2545 

 1.2) การก่อสร้างแหล่งน้ าขนาดกลางและขนาดใหญ่ เช่นอ่างเก็บน้ า สระน้ า ฝาย 
เขื่อน ฯลฯล ส่งผลให้ลักษณะทางกายภาพและสภาพความลาดชันของพ้ืนที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม  

 

 

ภาพที่ 4-29 ภาพถ่ายบริเวณอ่างเก็บน้ าบ้านฟองเพชร ต าบลบุ้งน้ าเต้า อ าเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ 
 จากการส ารวจข้อมูลในภูมิประเทศเมื่อเดือนธันวาคม พ.ศ.2559 
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ภาพที ่4-30 ภาพถ่ายจากดาวเทียม Google Earth บริเวณอ่างเก็บน้ าบ้านฟองเพชร บันทึกภาพเมื่อ
 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2559 

 
 

ภาพ 4-31   สภาพพ้ืนที่สถานที่ก่อสร้างอ่างเก็บน้ าบ้านฟองเพชร ที่ปรากฏบนภาพถ่ายออร์โธสี เมื่อ
 เดือนธันวาคมพ.ศ.2545 
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ภาพที่ 4-32  สภาพความลาดชันของพ้ืนที่อ่างเก็บน้ าบ้านฟองเพชรที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมเมื่อ
 เปรียบเทียบกับสภาพพ้ืนที่เดิมโดยการซ้อนทับบนภาพถ่ายออร์โธสี เมื่อปี พ.ศ.2545 

 1.3) การปรับพื้นที่โดยการขุดดินหรือถมดินบริเวณเนินเขา ไหล่เขา เชิงเขา หรือพ้ืนที่ลาดชัน 
เพ่ือก่อสร้างที่อยู่อาศัย อาคารสถานที่ โรงแรม รีสอร์ท และสถานที่ประกอบการอ่ืนๆและการก่อสร้างถนน 
โดยจังหวัดเพชรบูรณ์มีอยู่หลายพื้นท่ีเช่น อ าเภอเขาค้อ อ.หล่มสัก อ าเภอหล่มเก่า และอ าเภอน้ าหนาว  

 
 

ภาพที่ 4-33   การปรับพ้ืนที่โดยการขุดดินหรือถมดินบริเวณเนินเขาพ้ืนที่ก่อสร้างรีสอร์ท ต.เขาค้อ  อ.เขาค้อ 
 จังหวัดเพชรบูรณ์จากการส ารวจข้อมูลในภูมิประเทศเมื่อเดือนธันวาคม พ.ศ.2559 
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ภาพที ่4-34 บริเวณพ้ืนที่ที่ปรากฏบนภาพถ่ายออร์โธสีเมื่อเดือนธันวาคม พ.ศ.2545 ก่อนที่จะมีการปรับ
 พ้ืนที่เพ่ือการก่อสร้างรีสอร์ท 

 
 

ภาพที่ 4-35 สภาพความลาดชันของพ้ืนที่ก่อสร้างรีสอร์ทที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมเมื่อเปรียบเทียบกับ
 สภาพพ้ืนที่เดิมโดยการซ้อนทับบนภาพถ่ายออร์โธสี เมื่อปี พ.ศ.2545 
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2) พ้ืนที่ที่มีการเปลี่ยนแปลงลักษณะทางกายภาพที่มีผลกระทบต่อความลาดชันของพ้ืนที่
จังหวัดเพชรบูรณ์ที่เกิดจากภัยธรรมชาติ ได้แก่ ดินถล่มโคลนถล่ม แผ่นดินทรุดตัว การพังทลายของดิน 
ส่วนมากพบในบริเวณแนวถนนที่มีการก่อสร้างบนพ้ืนที่ภูเขาสูงชัน และบริเวณพ้ืนที่ก่อสร้างที่พักอาศัยบน
พ้ืนที่ลาดชันสูง ดังภาพที่ 4-35 

 
 

ภาพที่ 4-36 ดินถล่มบริเวณไหล่ถนน ทางหลวงหมายเลข 12 พิษณุโลก-หล่มสัก ต าบลแคมป์สน  
 อ าเภอ เขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์  
ที่มา : http://www.77jowo.com/contents/33419 

 

       
ภาพที่ 4-37  ภาพถ่ายจากดาวเทียมกลูเกิลเอิร์ท พ.ศ. 2556 พ้ืนที่ดินถล่มบริเวณไหล่ถนน ทางหลวง
 หมายเลข 12 พิษณุโลก-หล่มสัก ต าบลแคมป์สน อ าเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์  
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4.3 การจัดท าและปรับปรุงข้อมูลความลาดชันของพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์  

4.3.1 จัดท าข้อมูลขอบเขตพ้ืนที่ที่มีการเปลี่ยนแปลงความลาดชันไปจากเดิม และข้อมูลเชิงอธิบาย 
(Attribute data) ในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ รูปแบบเวคเตอร์ (Vector) ประเภทรูปปิด (Polygon) จัดเก็บ
ข้อมูลในรูปแบบของ Shape file ส าหรับใช้เป็นข้อมูลในการจัดท าแผนที่แสดงความลาดชันของพ้ืนที่จังหวัด
เพชรบูรณ์ให้มีความถูกต้องสอดคล้องกับสภาพของพ้ืนที่ในช่วงเวลาที่ท าการส ารวจและจัดท าข้อมูล   
ดังภาพที่ 4-38 

 

ภาพที่ 4-38  การจัดชั้นข้อมูลขอบเขตพ้ืนที่ที่มีการเปลี่ยนแปลงความลาดชันไปจากเดิม  

2) จัดท าข้อมูลความลาดชันของพ้ืนที่ในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ รูปแบบเวคเตอร์ (Vector) 
ประเภทรูปปิด (Polygon) และข้อมูลเชิงอธิบาย (Attribute data) ข้อมูลความลาดชันของพ้ืนที่จังหวัด
เพชรบูรณ์ จัดเก็บข้อมูลในรูปแบบของ Shape file จ านวน 1 ไฟล์  

3) จัดท าพจนานุกรมข้อมูล (Data Dictionary) ของข้อมูลความลาดชันของพื้นที่จังหวัด
เพชรบูรณ์ ในรูปแบบของแฟ้มข้อมูลเอกสาร โดยมีรูปแบบและรายละเอียดดังนี้ 
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พจนานุกรมข้อมูล (Data Dictionary) ของข้อมูลความลาดชันของพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ 
Layer Name : SC_PNB 
Layer Description: ชั้นข้อมูลความลาดชันของพ้ืนที่จังหวัดเพชรบูรณ์ (Slope Class) 
Feature Class: Polygon 
Table Name: SC_PNB 
Data Source: กลุ่มจัดการและบริการแผนที่และข้อมูลทางแผนที่  

   ส านักเทคโนโลยีการส ารวจและท าแผนที่ กรมพัฒนาที่ดิน 

ตารางที่ 4-11 พจนานุกรมข้อมูล (Data Dictionary) ของข้อมูลความลาดชันของพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ 

Field Name Field Type Field Size Description 

FID Object ID - หมายเลขประจ าตัวของข้อมูล (0,1,2,3,…) 

Shape Geometry Type Polygon รูปลักษณ ์ประเภท Polygon 

OBJECTID Long Integer 9 หมายเลขประจ าตัวของโพลีกอน (1,2,3...) 

SC_Code Long Integer 10 หมายเลขของระดับความลาดชนั : 1-7 

SC_Level Text/String 10 อักษรภาษาอังกฤษของระดับความลาดชนั : A-G 

SC_Percen Text/String 10 เปอร์เซ็นต์ความลาดชัน ได้แก่ 0-2 % ,2-5 % ,  
5-12 % ,12-20 % ,20–35 % ,35-50 % และ 
มากกว่า 50 % 

SC_Explantion Text/String 100 ค าอธิบายข้อมูลชัน้ความลาดชนั ได้แก่ 
1. พื้นทีล่ักษณะราบเรียบหรือค่อนข้างราบเรียบ 
2. พื้นทีลู่กคลื่นลอนลาดเล็กน้อย มีความลาดชนัน้อยมาก 
3. พื้นทีลู่กคลื่นลอนลาด มีความลาดชนัเล็กน้อย 
4. พื้นที่ ลูกคลื่นลอนชนั มีความลาดชนัปานกลาง 
5. พื้นที่เนนิเขา มีความลาดชัน  
6. พื้นที่ภูเขา มีความลาดชนัสูง 
7. พื้นทีสู่งชนั ภูเขาสูงชัน เทือกเขา หุบเขา หน้าผา หรือ
ยอดเขาแหลม มีความสูงชนัมาก 

Area_sqkm Double 0/0 เนื้อที่มีหน่วยเป็นตารางกิโลเมตร ค านวณโดยโปรแกรม 

Area_rai Double 0/0 เนื้อที่มีหน่วยเป็นไร่ ค านวณโดยโปรแกรม 

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน
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Field Name Field Type Field Size Description 

Projection Text/String 10 วิธีการฉายแผนที่หรือระบบพิกดัแผนที่  

Horizontal_Datum Text/String 5 รหัสพื้นหลักฐานทางราบ  
รหัส 1 คือ พื้นหลักฐาน WGS 84  
รหัส 2 คือ พื้นหลักฐาน Indian 1975 

UTM_Zone Text/String 10 ค่าหมายเลขประจ าโซน UTM ได้แก ่ 47N หรือ 48N 

Province_Name_T Text/String 20 ชื่อจังหวัดภาษาไทย  

Province_Name_E Text/String 20 ชื่อจังหวัดภาษาอังกฤษ  

Province_ID Text/String 10 รหัสหมายเลขประจ าพืน้ที่เขตจังหวัด  

Update_Date Text/String 20 วันเดือนปีทีป่รับปรุงข้อมูล  

Database Text/String 100 ข้อมูลที่น ามาใช้ในการผลิต   

Produc_Name Text/String 100 หน่วยงานที่จัดท าข้อมูล   

Agency_Name Text/String 100 หน่วยงานที่ก ากับดูแล   

4) จัดข้อมูลค าอธิบายข้อมูล (Metadata) ของข้อมูลความลาดชันของพ้ืนที่จังหวัดเพชรบูรณ์ใน
รูปแบบของแฟ้มข้อมูลเอกสาร โดยมีรูปแบบและรายละเอียด ดังนี้ 

ตารางที ่4-12 ค าอธิบายข้อมูล (Metadata) ของชุดข้อมูลความลาดชันของพ้ืนที่จังหวัดเพชรบูรณ์ 

รายการ Metadata รายละเอียดของ Metadata 

1. ชื่อชุดข้อมูล ความลาดชันของพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ 

2. วัน เดือน ปี ที่จัดท าข้อมูล มีนาคม 2560 

3. หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบข้อมูล 
- หน่วยงานที่จัดท าข้อมูล 
- หน่วยงานที่ให้บริการข้อมูล 
- หน่วยงานควบคุมก ากับดูแล 

กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
กลุ่มจัดการและบริการแผนที่และข้อมูลทางแผนที่ 
กลุ่มจัดการและบริการแผนที่และข้อมูลทางแผนที่ 
ส านักเทคโนโลยีการส ารวจและท าแผนที่ กรมพัฒนาที่ดิน 

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน
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รายการ Metadata รายละเอียดของ Metadata 

4. บทคัดย่อซึ่งอธิบายชุดข้อมูล ชั้นข้อมูลความลาดชันของพ้ืนที่จังหวัดเพชรบูรณ์ วิเคราะห์และจ าแนก
ความลาดชันของพ้ืนที่จากแบบจ าลองระดับสูงเชิงเลข มาตราส่วน 
1:4,000 ขนาดความละเอียดของจุดภาพ 5 เมตรด้วยระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร์ ตามหลักเกณฑ์การจ าแนกชั้นความลาดชัน เพ่ือ
การพัฒนาที่ดิน น าผลลัพธ์ที่ได้มาจัดท าแผนที่แสดงความลาดชันของ
พ้ืนที่ครอบคลุมพ้ืนที่ของจังหวัดเพชรบูรณ์ 

5. วัตถุประสงค์ของการจัดท า
ข้อมูล 

เพ่ือจัดท าแผนที่แสดงความลาดชันของพ้ืนที่และรายงานสภาพความ
ลาดชันและข้อมูลพ้ืนฐานทางกายภาพของจังหวัดเพชรบูรณ์ ที่มีความ
ถูกต้องเป็นมาตรฐานเดียวกัน ส าหรับน าไปใช้ประโยชน์เพ่ือการ
วางแผนบริหารจัดการพ้ืนที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับ
สภาพพ้ืนที่ 

6. ความเป็นมาและกระบวนการ
จัดท าข้อมูล 

โครงการจัดท าแผนที่แสดงความลาดชันของพ้ืนที่เพ่ือการพัฒนาที่ดิน
ภายใต้แผนปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ 2560 โดยการวิเคราะห์
และจ าแนกชั้นความลาดชันของพ้ืนที่จากแบบจ าลองระดับสูงเชิงเลข 
มาตราส่วน 1:4,000 และข้อมูลเชิงพ้ืนที่อ่ืน ๆ น ามาจัดท าชั้นข้อมูล
ความลาดชันของพ้ืนที่จังหวัดจังหวัดเพชรบูรณ์ 

7. ต าแหน่ง ที่ตั้ง และขอบเขตของ
พ้ืนที่ครอบคลุมของชุดข้อมูล 

ครอบคลุมพ้ืนที่จังหวัดจังหวัดเพชรบูรณ์ 
- พิกัดยูทีเอ็ม มุมล่างซ้าย 

N = 1,694,000 เมตร 
E =    674,000 เมตร 

- พิกัดยูทีเอ็ม มุมบนขวา 
N = 1,901,800 เมตร 
E =    798,000 เมตร 

8. ระบบพิกัดอ้างอิง -ระบบการฉายแผนที่ : UTM (Universal Transverse Mercator) 
- พ้ืนหลักฐานทางราบ : WGS84 (World Geodetic System 1984) 
- พ้ืนหลักฐานทางดิ่ง : MSL (Mean sea level) 

9. ประเภทหัวข้อของชุดข้อมูล Slope Class 

10. มาตราส่วนของชุดข้อมูล 1:4,000 

11. รูปแบบของชุดข้อมูล ข้อมูลเวคเตอร์ (Vector) ประเภทรูปปิด (Polygon) 

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน
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รายการ Metadata รายละเอียดของ Metadata 

12. ขอบเขตของข้อมูล ขอบเขตทางดิ่ง : ค่าความสูงของภูมิประเทศจากค่าประจ ากริดเซล 
(Pixel Value) อ้างอิงจากระดับทะเลปานกลาง 
ขอบเขตทางเวลา : ข้อมูลสภาพความลาดชันของพ้ืนที่ ปี พ.ศ. 
2545- 2546 

13. ชนิดการบันทึกข้อมูลเชิงพ้ืนที่ Geodatabase (Shape file) 

14. URL ที่เชื่อมโยงไปสู่ข้อมูล http://www.lddservice.org 

15. ชื่อมาตรฐาน Metadata ตามข้อก าหนดของมาตรฐานโครงสร้าง เนื้อหา คุณลักษณะ คุณภาพ 
ของชุดข้อมูลภูมิศาสตร์พื้นฐาน (FGDS) 

16. การติดต่อเกี่ยวกับข้อมูล 
Metadata 

ชื่อ-สกุล : จ่าสิบเอก ราชวัลย ์ กันภัย 
           : นางสาวปวีณา  เปรมเจริญ 
หน่วยงาน : กลุ่มจัดการและบริการแผนที่และข้อมูลทางแผนที่ 
โทรศัพท์ : 02-5797590 , 025790986 
อีเมล์ : map.ortho@gmail.com 

17. วัน เดือน ปีที่จัดท า 
Metadata 

มีนาคม 2560 

18. เนื้อหาข้อมูล ชั้นข้อมูลความลาดชั้นของพ้ืนที่จัดเก็บในรูปแบบของ Shape file โดย
แต่ละรูปปิดหรือโพลีกอน ความลาดชันจะก าหนดให้ใช้อักษร
ภาษาอังกฤษ A-G แทนระดับความลาดชัน   
และหมายเลข 1-7  แทนระดับความลาดชัน ดังนี้ 
1. พื้นที่ลักษณะราบเรียบหรือค่อนข้างราบเรียบ (A) 
2. พื้นที่ลูกคลื่นลอนลาดเล็กน้อย มีความลาดชันน้อยมาก (B) 
3. พื้นที่ลูกคลื่นลอนลาด มีความลาดชันเล็กน้อย (C) 
4. พื้นที่ ลูกคลื่นลอนชัน มีความลาดชันปานกลาง (D) 
5. พื้นที่เนินเขา มีความลาดชัน (E) 
6. พื้นที่ภูเขา มีความลาดชันสูง (F) 
7. พื้นที่สูงชัน ภูเขาสูงชัน เทือกเขา หุบเขา หน้าผา หรือยอดเขาแหลม 
มีความสูงชันมาก (G) 

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน
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รายการ Metadata รายละเอียดของ Metadata 

19. คุณภาพของข้อมูล 
 
 
 
 
 

1. ความครบถ้วนของข้อมูลรูปลักษณ์ทางภูมิศาสตร์ โดยการตรวจสอบ
ความครบถ้วนของพ้ืนที่รูปปิดทั้งหมดต้องเชื่อมต่อกันครอบคลุมพ้ืนที่
ของจังหวัดทั้งหมดโดยไม่มีพ้ืนที่รูปปิดหายไปจนเกิดช่องว่าง หรือมีการ
ซ้อนทับของพ้ืนที่รูปปิดท าให้เกิดพ้ืนที่เกิน  
ผลการตรวจสอบ พบว่า เปอร์เซ็นต์ของพ้ืนที่ที่เกินไปจากขอบเขตของ
พ้ืนที่จังหวัดมีค่าไม่เกิน 0.1 เปอร์เซ็นต์ และเปอร์เซ็นต์ของพ้ืนที่ที่ขาด
หายไปจากขอบเขตของพ้ืนที่จังหวัดมีค่าไม่เกิน 0.1 เปอร์เซ็นต์ 
2. ความครบถ้วนของข้อมูลลักษณะประจ า โดยการตรวจสอบค่า
ลักษณะประจ า (Attribute data) ของข้อมูลพ้ืนที่รูปปิดทั้งหมด          
ผลการตรวจสอบ พบว่า ข้อมูลลักษณะประจ าครบถ้วนทุกรายการ 
3. ความสอดคล้องทางโทโปโลยีของข้อมูล โดยใช้วิธีการตรวจสอบการ
เกิดช่องว่าง (Gap) การซ้อนทับ (Overlay) ของโพลีกอนความลาดชัน
ทั้งหมด 
ผลการตรวจสอบ พบว่า ข้อมูลมีความสอดคล้องทางโทโปโลย ี
4. ความถูกต้องเชิงต าแหน่งของเส้นขอบเขตพ้ืนที่รูปปิด โดยวิธีการสุ่ม
ตรวจสอบขอบเขตของพ้ืนที่รูปปิดความลาดชันแต่ละระดับซ้อนทับด้วย
เส้นชั้นความสูงเชิงเลขแล้วค านวณหาค่าความลาดชันเฉลี่ยจากนั้น 
น ามาเปรียบเทียบกัน 
ผลการตรวจสอบ เกณฑ์ความผิดพลาดที่ตรวจพบ < 5 เปอร์เซ็นต์ 

20. หน่วยงานที่ให้บริการ หน่วยงานของกรมพัฒนาที่ดิน หน่วยงานภาครัฐ และเอกชน 

21. เงื่อนไขและข้อจ ากัดในการใช้
ข้อมูล 

1. กรมพัฒนาที่ดินเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ชั้นข้อมูลความลาดชันของพ้ืนที่ 
2. ไม่อนุญาตให้น าไปใช้เป็นข้อมูลในการอ้างอิงทางกฎหมายหรือ
กระท านิติกรรมใด ๆ 
3. ไม่อนุญาตให้น าข้อมูลไปใช้เพ่ือแสวงหาผลก าไรทางการค้า 

2.2 หน่วยงานที่ติดต่อขอรับข้อมูล กลุ่มจัดการและบริการแผนที่และข้อมูลทางแผนที่ ส านักเทคโนโลยี  
การส ารวจและท าแผนที่ ชั้น 1 อาคาร 8 ชั้น กรมพัฒนาที่ดิน เลขที่ 
2003/61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 

 
 

 

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน
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4.4 การจัดท าแผนที่แสดงความลาดชันของพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์และรายงานผลการด าเนินงาน 

4.4.1 แผนที่แสดงความลาดชันของพ้ืนที่จังหวัดเพชรบูรณ์ ที่จัดท าข้ึน มีดังนี้ 
1) แผนที่แสดงความลาดชันของพ้ืนที่ มาตราส่วน 1:50,000 ในรูปแบบระวางแผนที่

พร้อมพิมพ์ (JPEG Image file) ความละเอียดของภาพ 150 dpi สามารถพิมพ์บนกระดาษขนาดมาตรฐาน 
A1 จ านวน 30 ระวาง ครอบคลุมพ้ืนที่จังหวัดเพชรบูรณ์ ดังภาพที่ 4-39 

 

ภาพที่ 4-39  สารบัญระวางแผนที่แสดงความลาดชันของพ้ืนที่จังหวัดเพชรบูรณ์ มาตราส่วน 1:50,000  

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน
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ภาพที่ 4-40  ภาพแผนที่แสดงความลาดชันของพ้ืนที่จังหวัดเพชรบูรณ์ มาตราส่วน 1:50,000  
 หมายเลขระวาง 5242 III 

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน
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2) แผนที่แสดงความลาดชันของพ้ืนที่จังหวัดเพชรบูรณ์ มาตราส่วน 1:200,000  
ในรูปแบบระวางแผนที่พร้อมพิมพ์ (JPEG Image file) ความละเอียดของภาพ 150 dpi สามารถ
พิมพ์บนกระดาษขนาดมาตรฐาน A0  ดังภาพที่ 4-41 

 

ภาพที ่4-41  แผนที่แสดงความลาดชันของพ้ืนที่จังหวัดเพชรบูรณ์ 
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4.4.2 จัดท ารายงานโครงการจัดท าแผนที่แสดงความลาดชันของพ้ืนที่เพ่ือการพัฒนาที่ดินสภาพ
ความลาดชันและข้อมูลพ้ืนฐานทางกายภาพของจังหวัดเพชรบูรณ์ จ านวน 10 เล่มพร้อมแผ่นดีวีดีบันทึก
ข้อมูลความลาดชันและแผนที่แสดงความลาดชันของจังหวัดเพชรบูรณ์ที่จัดท าขึ้น  ส าหรับแจกจ่ายให้กับ
หน่วยงานของกรมพัฒนาที่ดินและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รายละเอียด ตามภาคผนวก ก 

 

ภาพที่ 4-42 รายงานโครงการจัดท าแผนที่แสดงความลาดชันของพ้ืนที่เพ่ือการพัฒนาที่ดินจังหวัดเพชรบูรณ์ 
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บทที่ 5 
บทสรุป 

5.1 สรุปผลการด าเนินงาน 
5.1.1 ผลการวิเคราะห์และจ าแนกความลาดชันของพ้ืนที่จังหวัดเพชรบูรณ์จากข้อมูลแบบจ าลอง

ระดับสูงเชิงเลขมาตราส่วน 1: 4,000 ด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ตามหลักเกณฑ์การจ าแนกความลาดชัน
ของพ้ืนที่เพ่ือการพัฒนาที่ดิน สามารถจ าแนกและจัดชั้นความลาดชันของพ้ืนที่ได้ 7 ระดับชั้นความลาดชัน 
โดยจัดเรียงล าดับตามจ านวนเนื้อที่ของแต่ละระดับความลาดชัน ได้ดังนี้  

1) ระดับความลาดชัน A ความลาดชันของพื้นที่ 0 - 2 เปอร์เซ็นต์ มีพื้นที่มากสุด จ านวน 
2,241,113 ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 29.06 ลักษณะของพ้ืนที่เป็นที่ราบเรียบหรือค่อนข้างราบเรียบ
อยู่บริเวณพ้ืนที่ราบและที่ราบลุ่มทางตอนกลางของจังหวัดตั้งแต่ตอนบนด้านทิศเหนือลงมาทางตอนล่างของ
จังหวัดด้านทิศใต้ โดยพ้ืนที่ร้อยละ 89.55 เป็นพื้นที่เกษตรกรรม รองลงมาเป็นพ้ืนที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง 
ร้อยละ 7.02 ของพ้ืนที่ทั้งหมด 

2) ระดับความลาดชัน E ความลาดชันของพ้ืนที่ 20 - 35 เปอร์เซ็นต์ จ านวน 1,097,006 ไร่ 
หรือคิดเป็นร้อยละ 14.22 ลักษณะของพ้ืนที่เป็นเนินเขา มีความลาดชัน พบมากบริเวณพ้ืนที่เนินเขา
ตอนบนและพ้ืนที่เนินเขาตอนกลางตามแนวเทือกเขาด้านทิศตะวันตกและทิศตะวันออก โดยพ้ืนที่ร้อยละ 
66.49  เป็นพื้นที่ป่าไม ้รองลงมาเป็นพื้นทีพ้ื่นที่เกษตรกรรม ร้อยละ 33.78 ของพ้ืนที่ทั้งหมด  

3) ระดับความลาดชัน B ความลาดชันของพ้ืนที่ 2 - 5 เปอร์เซ็นต์ จ านวน 1,089,488 ไร่ 
หรือคิดเป็นร้อยละ 14.13 ลักษณะของพ้ืนที่เป็นลูกคลื่นลอนลาดเล็กน้อย มีความลาดชันน้อยมาก พบมาก
บริเวณพ้ืนที่ลาดตอนบนต่อเนื่องลงมาทางพ้ืนที่ลาดตอนกลางและพ้ืนที่ลาดตอนล่างของจังหวัด โดยพ้ืนที่
ร้อยละ 81.44 เป็นพ้ืนที่เกษตรกรรม รองลงมาเป็นพื้นที่พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง ร้อยละ 8.97 
ของพ้ืนที่ทั้งหมด 

4) ระดับความลาดชัน C ความลาดชันของพ้ืนที่ 5 - 12 เปอร์เซ็นต์ จ านวน 985,131 ไร่ 
หรือคิดเป็นร้อยละ 12.77  ลักษณะพ้ืนที่เป็นลูกคลื่นลอนลาด มีความลาดชันเล็กน้อย พบมากบริเวณ
ที่ลาดเชิงเขาด้านทิศเหนือและตะวันตกของจังหวัด พ้ืนที่ลูกคลื่นลอนลาดตอนกลางลงมาทางตอนล่าง  
ตามแนวเทือกเขาและเส้นทางการไหลของน้ าที่ทอดตัวเป็นแนวยาวจากทิศเหนือลงสู่ทิศใต้ โดยพ้ืนที่ร้อยละ 
65.71 เป็นพ้ืนที่เกษตรกรรม รองลงมาเป็นพืน้ที่ป่าไม้ ร้อยละ 22.66 ของพ้ืนที่ทั้งหมด 

5) ระดับความลาดชัน F ความลาดชันของพ้ืนที่ 35 - 50 เปอร์เซ็นต์ จ านวน 817,881 ไร่ 
หรือคิดเป็นร้อยละ 10.61 ลักษณะพ้ืนที่เป็นลักษณะพ้ืนที่เป็นภูเขา มีความลาดชันสูง พบมากบริเวณภูเขา
และเทือกเขาทางตอนเหนือเทือกเขาด้านทิศตะวันตกซึ่งทอดยาวจากทางตอนเหนือลงมาบริเวณพ้ืนที่
ตอนกลาง และเทือกเขาด้านทิศตะวันตกซึ่งทอดยาวจากทางตอนเหนือลงมาบริเวณพ้ืนที่ตอนกลางและ
พ้ืนที่ตอนล่างของจังหวัด โดยพ้ืนที่ร้อยละ 79.84 เป็นพ้ืนที่ป่าไม้ รองลงมาเป็นพ้ืนที่เกษตรกรรม ร้อยละ 
18.83 ของพ้ืนที่ทั้งหมด 
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6) ระดับความลาดชัน G ความลาดชันของพ้ืนที่มากกว่า 50 เปอร์เซ็นต์ จ านวน 772,287 ไร่ 
หรือคิดเป็นร้อยละ 10.01 ลักษณะพ้ืนที่เป็นพื้นที่สูงชัน ภูเขาสูงชัน เทือกเขา หุบเขา หน้าผา หรือยอดเขา
แหลม มีความสูงชันมาก พบมากบริเวณพ้ืนที่ภูเขาสูงและเทือกเขาสูงตอนบนถึงพ้ืนที่ภูเขาและเทือกเขาสูง
ตอนกลางตามแนวเทือกเขาสูงด้านทิศตะวันตกและทิศตะวันออกของจังหวัด โดยพื้นที่ร้อยละ 91.77  
เป็นพื้นที่ป่าไม้ รองลงมาเป็นพื้นที่เกษตรกรรม ร้อยละ 8.11 ของพ้ืนที่ทั้งหมด 

7) ระดับความลาดชัน D ความลาดชันของพ้ืนที่ 12 - 20 เปอร์เซ็นต์ จ านวน 709,444 ไร่ 
หรือคิดเป็นร้อยละ 9.20 ลักษณะพ้ืนที่เป็นลูกคลื่นลอนชัน มีความลาดชันปานกลาง พบมากบริเวณพ้ืนที่
ตอนบนถึงพ้ืนที่ตอนกลาง ตามแนวเทือกเขาด้านทิศเหนือ ด้านทิศตะวันตกและทิศตะวันออกของจังหวัด 
โดยพ้ืนที่ร้อยละ 49.26 เป็นพ้ืนที่เกษตรกรรม รองลงมาเป็นพ้ืนที่เกษตรกรรม ร้อยละ 44.63 ของพ้ืนที่
ทั้งหมด 

5.1.2 จัดท าแผนที่แสดงความลาดชันของพ้ืนที่จังหวัดเพชรบูรณ์ มาตราส่วน 1:50,000 จ านวน 
30 ระวาง และมาตราส่วน 1:200,000 ครอบคลุมพ้ืนที่จังหวัดเพชรบูรณ์ จ านวน 1 ระวาง พร้อมด้วย
ข้อมูลความลาดชันของพ้ืนที่ในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์และรายงานโครงการจัดท าแผนที่แสดงความลาดชัน
เพ่ือการพัฒนาที่ดิน จังหวัดเพชรบูรณ์ จ านวน 10 เล่ม ส าหรับแจกจ่ายให้กับหน่วยงานของกรมพัฒนาที่ดิน 
และจัดท าเอกสารพร้อมพิมพ์ (PDF) ส าหรับเผยแพร่ให้หน่วยงานภายนอกและผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดได้
ที่เว็บไซต์ http://www.lddservice.org  

5.2 ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ 
5.2.1 แผนที่และชั้นข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ที่น ามาใช้ในการวิเคราะห์และจ าแนกความลาดชัน

ของพ้ืนที่ของแต่ละจังหวัดซึ่งได้จากการเก็บรวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานต่างๆ ซึ่งมีความแตกต่างกันในด้าน
คุณภาพและการครอบคลุมพ้ืนที่โดยเฉพาะเนื้อที่ของแต่ละจังหวัด ดังนั้นควรท าการประเมินคุณภาพของ
ข้อมูลแผนที่ให้เป็นไปตามมาตรฐานแผนที่ที่ต้องการผลิตหรือจัดท าขึ้นและใช้เนื้อที่ที่ได้จากการค านวณด้วย
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์จากชั้นข้อมูลเขตการปกครอง ระดับจังหวัด ของกรมการปกครอง ที่มีการปรับปรุง
ในปีเดียวกันเพ่ือให้ขอบเขตของพ้ืนที่และจ านวนเนื้อที่ของจังหวัดเท่ากันทุกชั้นข้อมูล 

5.2.2 ข้อมูลแบบจ าลองระดับสูงเชิงเลข (DEM) ความละเอียดจุดภาพ 5x5 เมตร เป็นข้อมูล
ความสูงภูมิประเทศเมื่อปีพ.ศ.2545-2546 ซึ่งเป็นข้อมูลพื้นฐานที่ส าคัญในการวิเคราะห์และจ าแนก
ชั้นความลาดชันของพ้ืนที่โดยจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อความถูกต้องของแผนที่แสดงความลาดชันของพ้ืนที่ 
ดังนั้นควรมีการตรวจสอบผลการวิเคราะห์ข้อมูลให้สอดคล้องกับสภาพภูมิประเทศในปัจจุบัน และท าการ
ปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้อง เนื่องจากปัจจุบันสภาพพ้ืนที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงลักษณะทางกายภาพที่เกิดจาก
ธรรมชาติหรือเกิดจากการกระท าของมนุษย์ 

5.2.3 การจัดท าแผนที่แสดงความลาดชันของพ้ืนที่จังหวัดเพชรบูรณ์ในครั้งต่อไปควรพิจารณาน า
ข้อมูลความสูงภูมิประเทศที่มีเกณฑ์ความถูกต้องดีกว่า 0.5 เมตร เพื่อให้การวิเคราะห์และจัดท าแผนที่
และชั้นข้อมูลความลาดชันของพ้ืนที่จังหวัดเพชรบูรณ์มีความถูกต้องมากยิ่งขึ้น 
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5.2.4 การเปลี่ยนแปลงลักษณะทางกายภาพของพ้ืนทีท่ี่เกิดจากภัยธรรมชาตินั้นเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา 
โดยเฉพาะในพ้ืนที่ที่มีความลาดชันสูง มีลักษณะโครงสร้างของดินหรือหินที่ง่ายต่อการชะล้างพังทลาย เช่น
บริเวณพ้ืนที่ภูเขาสูงชันตามแนวการก่อสร้างเส้นทางคมนาคม หรือพ้ืนที่ที่มีความลาดชันสูงและมีการขุด-ตัก
หรือถมหน้าดินเพ่ือปรับสภาพของพ้ืนที่ โดยมักจะท าให้เกิดดินหรือหินถล่มลงมาในช่วงฤดูฝนหรือฤดูน้ าหลาก
ในหลายพ้ืนที่  ซ่ึงจากการเปลี่ยนแปลงลักษณะทางกายภาพของพ้ืนที่ที่เกิดจากภัยธรรมชาติดังกล่าวมีผลท าให้
ความลาดชันของพ้ืนที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ซึ่งการด าเนินงานภายใต้โครงการนี้ ไม่ได้ด าเนินการวิเคราะห์
และจัดท าขอบเขตพ้ืนที่ที่มีการเปลี่ยนแปลงลักษณะทางกายภาพของพ้ืนที่ที่เกิดจากภัยธรรมชาติ เนื่องจาก
ข้อจ ากัดในการเข้าถึงพ้ืนที่ดังกล่าว ซึ่งส่วนใหญ่อยู่บริเวณพ้ืนที่สูงชันยากต่อการเข้าถึง ต้องใช้ระยะเวลาและ
งบประมาณเป็นจ านวนมากในการเข้าไปส ารวจและเก็บข้อมูลในภูมิประเทศ ส าหรับแนวทางการแก้ไขปัญหา
ดังกล่าวอาจใช้ข้อมูลภาพถ่ายจากดาวเทียมรายละเอียดสูงและข้อมูลเชิงพ้ืนที่บริเวณพื้นที่ประสบภัยพิบัติ
ดินโคลนถล่ม แผ่นดินทรุดตัว ฯลฯจากแหล่งข้อมูลต่างๆ มาประกอบการพิจารณาก าหนดขอบเขตของพ้ืนที่  
ที่มีการเปลี่ยนแปลงความลาดชันไปจากเดิม 

5.2.5 พ้ืนที่ของจังหวัดเพชรบูรณ์ส่วนใหญ่เป็นพ้ืนที่ภูเขามีความลาดชันมากกว่า 35 เปอร์เซ็นต์ 
จ านวน 5771.05 ตารางกิโลเมตร หรือ 3 ,606,907 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 46.77 ของพื้นที่จังหวัด 
(ส านักส ารวจดินและวางแผนการใช้ที่ดิน, 2547) และจากผลการวิเคราะห์ความลาดชันของพ้ืนที่ในครั้งนี้ 
จะเห็นได้ว่าจังหวัดเพชรบูรณ์มีพ้ืนที่ที่มีความลาดมากกว่า 35 เปอร์เซ็นต์ เป็นจ านวน 1,590,168 ไร่  
หรือคิดเป็นร้อยละ 20.62 ของพ้ืนที่จังหวัด ซึ่งโดยสภาพของพ้ืนที่ที่มีความลาดชันสูง มีโครงสร้างของ
ดินและหินที่ง่ายต่อการชะล้างพังทลาย และเป็นพื้นที่รับน้ าที่ไหลบ่ามาจากทางตอนเหนือของจังหวัดที่เกิด
จากล าน้ าพุง ของอ าเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย และน้ าป่าไหลหลากจากบริเวณเทือกเขาสูงด้านทิศตะวันตกและ
ทิศตะวันออก ซึ่งบริเวณพ้ืนที่ดังกล่าวมีการบุกแผ้วถางป่าเพ่ือท าการเกษตรและสิ่งปลูกสร้างเพ่ือธุรกิจการ
ท่องเที่ยวเป็นจ านวนมากและมีจ านวนเพิ่มมากข้ึนทุกปี เป็นผลให้เกิดน้ าป่าไหลหลากท่ีมีความรุนแรงท าให้
เกิดการชะล้างพังทลายของดินและหิน หรือเกิดดินโคลนถล่ม กระจายตัวอยู่ทั่วไป ส่งผลมีตะกอนดินและหิน
ทับถมในบริเวณพ้ืนที่ราบและท่ีราบลุ่มที่ให้เกิดแม่น้ าตื่นเขิน เกิดน้ าท่วมขังในบริเวณพ้ืนที่ราบและที่ราบลุ่ม
เป็นประจ าทุกปี ซึ่งนับวันจะมีความรุนแรงมากขึ้น ดังนั้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรพิจารณาน าแผนที่
และชั้นข้อมูลความลาดชันของพ้ืนที่จังหวัดเพชรบูรณ์ไปใช้เป็นข้อมูลในการตัดสินใจและวางแผนการจัดการ
ทรัพยากรดินและที่ดิน ทรัพยากรน้ า ทรัพยากรป่าไม้ และการป้องกันภัยพิบัติ โดยการวิเคราะห์พ้ืนที่เสี่ยงภัย
ทางธรรมชาติที่อาจเกิดขึ้นเช่น พ้ืนที่เสี่ยงภัยดินโคลนถล่ม น้ าป่าไหลหลาก อุทกภัยน้ าท่วมขัง ในฤดูฝน และ
พ้ืนที่ประสบปัญหาภัยแล้งในฤดูร้อน เพ่ือก าหนดมาตรการหรือแนวทางการป้องกันได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
สอดคล้องกับสภาพพ้ืนที่และช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้อย่างทันท่วงที  
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กรมพัฒนาที่ดิน โดยส านักเทคโนโลยีการส ารวจและท าแผนที่ ได้ด าเนินโครงการจัดท าแผนที่
แสดงความลาดชันของพื้นที่เพื่อการพัฒนาที่ดิน ภายใต้แผนการปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ 2560 ซึ่งคาดว่า
จะด าเนินการแล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ 2563 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์และจ าแนกความลาดชัน
ของพื้นที่จากข้อมูลแบบจ าลองระดับสูงเชิงเลข (Digital Elevation Model : DEM) มาตราส่วน 1: 4,000 
โครงการจัดท าแผนที่เพื่อการบริหารทรัพยากรธรรมชาติและทรัพย์สินของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์      
ตามหลักเกณฑ์การจ าแนกความลาดชันของพื้นที่เพื่อการพัฒนาที่ดิน ได้แก่ การส ารวจออกแบบงานจัดระบบ
อนุรักษ์ดินและน้ า และการส ารวจและจัดท าแผนที่ดิน พร้อมทั้งจัดท าข้อมูลเชิงพื้นที่และแผนที่แสดงความลาดชัน
ของพื้นที่ระดับจังหวัด ด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (Geographic Information System: GIS) โดยมี
เป้าหมายการด าเนินงานในปีงบประมาณ 2560 จ านวน 24 จังหวัด ปีงบประมาณ 2561 จ านวน 20 จังหวัด 
ปีงบประมาณ 2562 จ านวน 17 จังหวัด และปีงบประมาณ 2563 จ านวน 13 จังหวัด รวมทั้งหมด 74 จังหวัด 
ยกเว้นจังหวัดยะลา จังหวัดปัตตานี จังหวัดนราธิวาส และจังหวัดสงขลา บริเวณพื้นที่ 4 อ าเภอ ได้แก่ อ าเภอจะนะ 
อ าเภอเทพา อ าเภอนาทวี และอ าเภอสะบ้าย้อย เนื่องจากบริเวณพื้นที่ดังกล่าวไม่มีข้อมูลแบบจ าลองระดับสูงเชิงเลข 
ซึ่งเป็นฐานข้อมูลหลักที่ใช้ในการวิเคราะห์และจ าแนกความลาดชันของพื้นที่ 

คณะผู้จัดท า เห็นว่าข้อมูลเชิงพื้นที่และแผนที่แสดงความลาดชันของพื้นที่ระดับจังหวัด ที่จัดท าขึ้น
ภายใตโ้ครงการจัดท าแผนที่แสดงความลาดชันของพื้นที่เพื่อการพัฒนาที่ดิน จะเป็นประโยชน์กับหน่วยงานต่าง ๆ 
ทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชน จึงได้จัดท ารายงานโครงการจัดท าแผนที่แสดงความลาดชันของพื้นที่เพื่อ
การพัฒนาที่ดินระดับจังหวัด ทั้งในรูปแบบเอกสารและในรูปแบบดิจิตอล เพื่อเผยแพร่และให้บริการแก่ผู้สนใจ
หรือหน่วยงานทีเ่กี่ยวข้อง ทีต่้องการน าข้อมูลและแผนที่ดังกล่าวไปใช้ประโยชน์ในการด าเนินงานตามแผนงาน 
โครงการต่าง ๆ หรือใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาตัดสินใจ การวางแผนการด าเนินงานด้านการบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การพัฒนาพื้นที่ การบริหารจัดการน้ า การป้องกันและบรรเทาภัย
ทางธรรมชาติ และการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนเป็นการเสริมสร้างองค์ความรู้
ด้านการวิเคราะห์และจ าแนกความลาดชันของพื้นผิวภูมิประเทศตามระดับความสูง-ต่ า และความลาดเอียงของพื้นที่ 
ให้แก่ ประชาชนทุกภาคส่วนทั้งระดับท้องถิ่นและระดับประเทศ ได้ศึกษาและน าไปประยุกต์ใช้ได้อย่างถูกต้อง 
เหมาะสม และเป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งประเทศ 
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สารบัญภาพประกอบ 
 

     หน้า 

ภาพประกอบที่ 2-1 แผนที่ภูมิประเทศแสดงที่ตั้งและอาณาเขตจังหวัดเพชรบูรณ์   6 
ภาพประกอบที่ 2-2 จุดชมวิวเขาค้อ ต าบลเขาค้อ อ าเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์    7 
ภาพประกอบที่ 2-3 แผนที่สภาพการใช้ที่ดิน จังหวัดเพชรบูรณ์ ปี พ.ศ.2559 กรมพัฒนาที่ดิน 13 
ภาพประกอบที่ 2-4 พ้ืนที่ชุมชน ต าบลโคกสะอาด อ าเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ 14 
ภาพประกอบที่ 2-5 พ้ืนที่เกษตรกรรม ต าบลวังศาล อ าเภอวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์ 14 
ภาพประกอบที่ 2-6 พ้ืนที่ป่าไม้ ต าบลพุทธบาท อ าเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ 15  
ภาพประกอบที่ 2-7 อ่างเก็บน้ าห้วยขอนแก่น ต าบลห้วยไร่ อ าเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ 15 
ภาพประกอบที่ 2-8 พ้ืนที่ทุ่งหญ้าธรรมชาติ ต าบลน้ าชุน อ าเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ 16 
ภาพประกอบที่ 3-1 แผนที่แสดงความลาดชันของพ้ืนที่จังหวัดเพชรบูรณ์ 18 
ภาพประกอบที่ 3-2 พ้ืนที่ความลาดชัน 0-2 เปอร์เซ็นต์ จังหวัดเพชรบูรณ์ 19 
ภาพประกอบที่ 3-3 พ้ืนที่ปลูกอ้อย ต าบลหนองยางทอย อ าเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ 20 
ภาพประกอบที่ 3-4 อ่างเก็บน้ าห้วยป่าแดง ต าบลป่าเลา อ าเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ 21 
ภาพประกอบที่ 3-5 พ้ืนที่ไร่นาสวนผสม ต าบลห้วยไร่ อ าเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ 21 
ภาพประกอบที่ 3-6 พ้ืนที่ความลาดชัน 2-5 เปอร์เซ็นต์ จังหวัดเพชรบูรณ์ 22 
ภาพประกอบที่ 3-7 พ้ืนที่ทุ่งหญ้า ต าบลน้ าชุน อ าเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ 23 
ภาพประกอบที่ 3-8 พ้ืนที่ปลูกมะขาม ต าบลวังหิน อ าเภอวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์ 24 
ภาพประกอบที่ 3-9 พ้ืนที่ปลูกพืชไร่ ต าบลซับสมบูรณ์ อ าเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ 24 
ภาพประกอบที่ 3-10 พ้ืนที่ความลาดชัน 5-12 เปอร์เซ็นต์ จังหวัดเพชรบูรณ์ 25 
ภาพประกอบที่ 3-11 พ้ืนที่ปลูกสตอเบอรี่ ต าบลสะเดาะพง อ าเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ 26 
ภาพประกอบที่ 3-12 พ้ืนที่ปลูกแก้วมังกร ต าบลวังชมภู อ าเภอเมือง จงัหวัดเพชรบูรณ์ 27 
ภาพประกอบที่ 3-13 พ้ืนทีป่ลูกพืชไร่ ต าบลประดู่งาม อ าเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ 27 
ภาพประกอบที่ 3-14 พ้ืนที่ความลาดชัน 12-20 เปอร์เซ็นต ์จงัหวัดเพชรบูรณ์ 28 
ภาพประกอบที่ 3-15 พ้ืนที่ปลูกพืชไร่ ต าบลเขาค้อ อ าเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ 29 
ภาพประกอบที่ 3-16 พ้ืนทีป่ลูกปาล์มน้ ามัน ต าบลวังชมภู อ าเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ 30 
ภาพประกอบที่ 3-17 พ้ืนทีภู่เขา ต าบลซับเปิบ อ าเภอวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์ 30 
ภาพประกอบที่ 3-18 พ้ืนที่ความลาดชัน 20-35 เปอร์เซ็นต์ จงัหวัดเพชรบูรณ์ 31 
ภาพประกอบที่ 3-19 สภาพการใช้ที่ดินบริเวณ ต าบลเขาค้อ อ าเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ 32 
ภาพประกอบที่ 3-20 พ้ืนที่ปลูกข้าวโพด ต าบลวังชมภู อ าเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ 33 
ภาพประกอบที่ 3-21 พ้ืนที่ป่าไม ้ต าบลบุ้งน้ าเต้า อ าเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ 33 
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สารบัญภาพประกอบ (ตอ่) 
 
   หน้า 
ภาพประกอบที่ 3-22 พ้ืนที่ความลาดชัน 35-50 เปอร์เซ็นต์ จังหวัดเพชรบูรณ์ 34 
ภาพประกอบที่ 3-23 พ้ืนทีป่่าไม ้ต าบลหินฮาว อ าเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ 35 
ภาพประกอบที่ 3-24 พ้ืนทีป่ลูกไม้ผล ต าบลห้วยไร่ อ าเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ 36 
ภาพประกอบที่ 3-25 พ้ืนที่ภูเขา ต าบลซับไม้แดง อ าเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์ 36 
ภาพประกอบที่ 3-26 พ้ืนที่ความลาดชัน มากกว่า 50 เปอร์เซ็นต์ จังหวัดเพชรบูรณ์ 37 
ภาพประกอบที่ 3-27 อ่างเก็บน้ าห้วยขอนแก่น ต าบลห้วยไร่ อ าเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ 38 
ภาพประกอบที่ 3-28 พ้ืนที่ป่าไม ้ต าบลพุทธบาท อ าเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ 39 
ภาพประกอบที่ 3-29 พ้ืนที่ภูเขาสูงชัน ต าบลภูน้ าหยด อ าเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ 39 
ภาพประกอบที่ 3-30 เหมืองแร่ทองค า ต าบลท้ายดง อ าเภอวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์ 40 
ภาพประกอบที่ 3-31 ภาพถ่ายจากดาวเทียม Google Earth บริเวณเหมืองแร่ทองค า 41 
ภาพประกอบที่ 3-32 ภาพถ่ายออร์โธสี โครงการ MOAC กรมพัฒนาที่ดิน 41 
 แสดงพื้นท่ีความลาดชัน บริเวณเหมืองแร่ทองค า  
ภาพประกอบที่ 3-33 อ่างเก็บน้ าบ้านฟองเพชร ต าบลบุ้งน้ าเต้า อ าเภอหล่มสัก 42 
 จงัหวัดเพชรบูรณ์  
ภาพประกอบที่ 3-34 ภาพถ่ายจากดาวเทียม Google Earth บริเวณอ่างเก็บน้ าบ้านฟองเพชร 42 
ภาพประกอบที่ 3-35 ภาพถ่ายออร์โธสี โครงการ MOAC กรมพัฒนาที่ดิน  43 
 บริเวณอ่างเก็บน้ าบ้านฟองเพชร 
ภาพประกอบที่ 3-36 ภาพถ่ายออร์โธสี โครงการ MOAC กรมพัฒนาที่ดิน 43 
 แสดงพื้นท่ีความลาดชัน บริเวณอ่างเก็บน้ าบ้านฟองเพชร  
ภาพประกอบที่ 3-37 พ้ืนที่ก่อสร้างรีสอร์ท ต าบลเขาค้อ อ าเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ 44 
ภาพประกอบที่ 3-38 ภาพถ่ายจากดาวเทียม Google Earth บริเวณพ้ืนที่ก่อสร้างรีสอร์ท 44 
ภาพประกอบที่ 3-39 ภาพถ่ายออร์โธสี โครงการ MOAC กรมพัฒนาที่ดิน 45 
 บริเวณพ้ืนที่ก่อสร้างรีสอร์ท 
ภาพประกอบที่ 3-40 ภาพถ่ายออร์โธสี โครงการ MOAC กรมพัฒนาที่ดิน 45 
 แสดงพื้นท่ีความลาดชัน บริเวณพ้ืนที่ก่อสร้างรีสอร์ท  
ภาพประกอบที่ 3-41 ดินถล่มบริเวณไหล่ถนนทางหลวงหมายเลข 12 หลักกิโลเมตรที่ 108-109 46 
ภาพประกอบที่ 3-42 ดินโคลนถล่ม บริเวณต าบลน้ าก้อ อ าเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ 46 
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บทที่ 1 
 

โครงการจัดท าแผนที่แสดงความลาดชันของพื้นที่เพื่อการพัฒนาที่ดิน 
จังหวัดเพชรบูรณ์ 

 
1.1 หลักการและเหตุผล 

กรมพัฒนาที่ดิน โดยส านักเทคโนโลยีการส ารวจและท าแผนที่ ได้ด าเนินโครงการจัดท าแผนที่
แสดงความลาดชันของพื้นที่เพื่อการพัฒนาที่ดิน ภายใต้แผนการปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ 2560 ซึ่งคาดว่า
จะด าเนินการแล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ 2563 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์และจ าแนกความลาดชัน
ของพื้นที่ จากข้อมูลแบบจ าลองระดับสูงเชิงเลข (Digital Elevation Model: DEM) มาตราส่วน 1: 4,000 
โครงการจัดท าแผนที่เพื่อการบริหารทรัพยากรธรรมชาติและทรัพย์สินของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  หรือ
โครงการ MOAC ซึ่งอยู่ภายใต้การก ากับ ดูแล และให้บริการของกรมพัฒนาที่ดิน โดยจ าแนกความลาดชันของพื้นที่ 
ตามหลักเกณฑ์การส ารวจออกแบบงานจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ า และการส ารวจและจัดท าแผนที่ดิน พร้อมทั้ง
จัดท าข้อมูลเชิงพื้นที่และแผนที่แสดงความลาดชันของพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ ในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 
(Geographic Information System: GIS) ส าหรับหน่วยงานภายในกรมพัฒนาที่ดินใช้เป็นข้อมูลเชิงพื้นที่
พื้นฐานเพื่อการพัฒนาที่ดิน ทั้งในด้านการส ารวจออกแบบระบบอนุรักษ์ดินและน้ า การส ารวจและวิเคราะห์ดิน
การพัฒนาแหล่งน้ า การวางแผนการใช้ที่ดิน การประเมินความสามารถในการกักเก็บน้ าและอัตราการชะล้าง
พังทลายของดิน รวมถึงการส ารวจออกแบบระบบโครงสร้างพื้นฐานต่าง ๆ ของกรมพัฒนาที่ดิน ตลอดจน
ให้บริการแกห่น่วยงานภายนอก ทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชนที่สนใจต้องการน าข้อมูลเชิงพื้นที่และแผนที่
แสดงความลาดชันของพื้นที่ ไปใช้ประโยชน์ในการด าเนินงานตามแผนงานโครงการต่าง ๆ หรือใช้เป็นข้อมูล
ประกอบการพิจารณาตัดสินใจ การวางแผนการด าเนินงานด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
การพัฒนาพื้นที่ การบริหารจัดการน้ า การป้องกันและบรรเทาภัยทางธรรมชาติ และการพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ให้เป็นไปอย่างถูกต้อง เหมาะสม ตามหลักวิชาการสอดคล้องกับสภาพความเป็นจริง
ของพื้นที่และมีมาตรฐานเดียวกัน  
 

1.2 วัตถุประสงค์ 
1) เพื่อวิเคราะห์และจ าแนกความลาดชันของพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ จากข้อมูลแบบจ าลอง

ระดับสูงเชิงเลข มาตราส่วน 1: 4,000 ด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ตามหลักเกณฑ์การจ าแนกความลาดชัน
ของพื้นที่เพื่อการพัฒนาที่ดิน 

2) เพื่อจัดท าข้อมูลเชิงพื้นที่และแผนที่แสดงความลาดชันของพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ ด้วยระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร์ พร้อมจัดท ารายงานโครงการจัดท าแผนที่แสดงความลาดชันของพื้นที่เพื่อการพัฒนาที่ดิน 
จังหวัดเพชรบูรณ์ 
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1.3 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ  

กรมพัฒนาที่ดินและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชน มีข้อมูลเชิงพื้นที่ 
และแผนที่แสดงความลาดชันของพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ ในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน 
รวมทั้งรายงานโครงการจัดท าแผนที่แสดงความลาดชันของพื้นที่เพื่อการพัฒนาที่ดินจังหวัดเพชรบูรณ์  
ส าหรับน าไปใช้ประโยชน์ในการด าเนินงานด้านการพัฒนาที่ดิน ตามแผนงานโครงการต่าง ๆ หรือใช้เป็นข้อมูล
ประกอบการพิจารณาตัดสินใจ การวางแผนการด าเนินงาน ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
การพัฒนาพื้นที่ การบริหารจัดการน้ า การป้องกันและบรรเทาภัยทางธรรมชาติ และการพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้อง เหมาะสม ตามหลักวิชาการสอดคล้องกับ
สภาพความเป็นจริงของพื้นที่  

 

1.4 ข้อจ ากัดโครงการ 
1) ข้อมูลความลาดชันของพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ ได้จากการวิเคราะห์ข้อมูลแบบจ าลอง

ระดับสูงเชิงเลข มาตราส่วน 1: 4,000 เป็นข้อมูลความสูงภูมิประเทศ ที่ได้จากการรังวัดภาพถ่ายทางอากาศ 
ปี พ.ศ.2545-2546 ซึ่งปัจจุบันสภาพภูมิประเทศบางส่วนมีการเปลี่ยนแปลงลักษณะทางกายภาพและ
ความลาดชันของพื้นที่ โดยเฉพาะบริเวณพื้นที่เกิดภัยพิบัติและพื้นที่ที่มีการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการพัฒนาเมือง 
การตั้งถิ่นฐาน การส่งเสริมเศรษฐกิจ และการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ดังนั้น การน าข้อมูลความลาดชันของพื้นที่
ไปใช้ประโยชน์โดยเฉพาะบริเวณพื้นที่ที่มีความลาดชัน จ าเป็นต้องส ารวจรังวัดภาคพื้นดินหรือใช้ข้อมูลจากแหล่งอ่ืน
ที่มีความละเอียดถูกต้องมากกว่า เพื่อให้ได้ข้อมูลพื้นที่ที่มีความถูกต้อง แม่นย า และระดับความเชื่อม่ันสูง  

2) ความถูกต้องเชิงพื้นที่ของข้อมูลความลาดชันของพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ ในระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์ อ้างอิงตามมาตรฐานแผนที่ของข้อมูลแบบจ าลองระดับสูงเชิงเลข มาตราส่วน 1: 4,000 ซึ่งเป็น
ฐานข้อมูลหลัก ส าหรับการด าเนินงานโครงการจัดท าแผนที่แสดงความลาดชันของพื้นที่เพื่อการพัฒนาที่ดิน 

3) ข้อมูลด้านสถิติ ที่ปรากฏภายในรายงานโครงการจัดท าแผนที่แสดงความลาดชันของพื้นที่เพื่อ
การพัฒนาที่ดินจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้จากการวิเคราะห์และค านวณแผนที่และข้อมูลทางแผนที่ ตามข้อมูลแผนที่
ขอบเขตการปกครอง ปี พ.ศ.2556 ด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ดังนั้น ความถูกต้องของข้อมูลด้านสถิติ  
เป็นไปตามมาตรฐานของข้อมูลที่ใช้ในการวิเคราะห์และค านวณ  

 

1.5 สถานที่ด าเนินงาน 
1) กลุ่มจัดการและบริการแผนที่และข้อมูลทางแผนที่ ส านักเทคโนโลยีการส ารวจและท าแผนที่

กรมพัฒนาที่ดิน 
2) พื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ 

 

1.6 ระยะเวลาด าเนินงาน 
ตุลาคม 2559 - มีนาคม 2560 
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1.7 เครื่องมือที่ใช้ในการด าเนินงาน 

1) ฮาร์ดแวร์ (Hardware) เครื่องมือหรืออุปกรณ์ ได้แก่ คอมพิวเตอร์ (Computer) เครื่องรับ
สัญญาณดาวเทียม GPS แบบพกพา กล้องถ่ายภาพ เครื่องพิมพ์เอกสาร (Printer) และเครื่องพิมพ์แผนที่ (Plotter)  

2) ซอฟต์แวร์ (Software) โปรแกรมหรือชุดค าสั่ง ได้แก่ ระบบปฏิบัติการไมโครซอฟท์วินโดวส์ 
โปรแกรมส านักงาน โปรแกรม BaseCamp โปรแกรมระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ และโปรแกรมประมวลผลภาพ 

 

1.8 ขั้นตอนและวิธีการด าเนินงาน 
1.8.1 ศึกษาและรวบรวมแผนที่ ข้อมูลทางแผนที่และข้อมูลพ้ืนฐานของจังหวัดเพชรบูรณ์ ดังนี้  

1) ข้อมูลพื้นฐานของจังหวัดเพชรบูรณ์ส าหรับใช้เป็นข้อมูลประกอบการจัดท ารายงาน
โครงการจัดท าแผนที่แสดงความลาดชันของพื้นที่เพื่อการพัฒนาที่ดินจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้แก่ 

1.1) ข้อมูลและแผนที่ลักษณะทางธรณีวิทยา มาตราส่วน 1:250,000 จัดท าเมื่อ ปี พ.ศ. 
2552 โดยกรมทรัพยากรธรณี 

1.2) ข้อมูลสภาพภูมิอากาศจังหวั ดเพชรบูรณ์จากศูนย์ ภูมิอากาศ ส านักพัฒนา
อุตุนิยมวิทยา กรมอุตุนิยมวิทยา โดยสถิติภูมิอากาศที่เป็นค่าเฉลี่ยใช้ข้อมูลคาบ 30 ปี ตั้งแต่ พ.ศ. 2524–2553 
และสถิติภูมิอากาศท่ีมีค่าเป็นที่สุดใช้ข้อมูลตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2494–2559 

๑.3) ข้อมูลสภาพเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. 2557-2559 จากส านักงานคลังจังหวัด
เพชรบูรณ์และส านักงานสถิติแห่งชาติ 

1.4) ข้อมูลทรัพยากรธรรมชาติของจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้แก่ ข้อมูลทรัพยากรดินและ
ทรัพยากรน้ า จากกรมพัฒนาที่ดิน และข้อมูลทรัพยากรป่าไม้ จากกรมป่าไม้ 

2) แผนที่และข้อมูลภูมิสารสนเทศของจังหวัดเพชรบูรณ์  ส าหรับใช้ในการวิเคราะห์   
ความลาดชันและจัดท าแผนที่แสดงความลาดชันของพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ ได้แก่ 

2.1) แผนที่ภูมิประเทศ มาตราส่วน 1: 50,000 ล าดับชุด L7018 ของกรมแผนที่ทหาร 
ครอบคลุมพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ 

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

2.3) แผนที่สภาพการใช้ที่ดินจังหวัดเพชรบูรณ์ ปี พ.ศ.2559 มาตราส่วน 1: 25 ,000 
ส ารวจและจัดท าโดยกองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน 

2.4) ภาพถ่ายออร์โธสีเชิงเลข มาตราส่วน 1:4,000 โครงการจัดท าแผนที่เพื่อการบริหาร
ทรัพยากรธรรมชาติและทรัพย์สินของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ครอบคลุมพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ 

2.5) แบบจ าลองระดับสูงเชิงเลข มาตราส่วน 1:4,000 โครงการจัดท าแผนที่เพื่อการบริหาร
ทรัพยากรธรรมชาติและทรัพย์สินของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ครอบคลุมพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ 

2.6) เส้นชั้นความสูงเชิงเลขมาตราส่วน 1:4,000 โครงการจัดท าแผนที่เพื่อการบริหาร
ทรัพยากรธรรมชาติและทรัพย์สินของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ครอบคลุมพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ 
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1.8.2 น าเข้าข้อมูลและจัดการข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ที่น ามาใช้ในการวิเคราะห์ จ าแนก
ความลาดชันและจัดท าแผนที่แสดงความลาดชันของพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ 

1) ตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลแบบจ าลองระดับสูงเชิงเลข ให้ถูกต้อง สมบูรณ์ ครบถ้วน
ด้วยโปรแกรมระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 

2) เชื่อมต่อ (Mosaic) ข้อมูลแบบจ าลองระดับสูงเชิงเลข ให้เป็นข้อมูลที่ต่อเนื่องกัน
ด้วยโปรแกรมระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์  

ข้อมูลแบบจ าลองระดับสูงเชิงเลข เป็นข้อมูลโครงสร้างแบบแรสเตอร์ (Raster) จัดเก็บใน
รูปของไฟล์ภาพเชิงเลข ขนาดระวางมาตราส่วน 1: 4,000 ครอบคลุมพื้นที่ 2x2 ตารางกิโลเมตร ต่อ 1 ระวาง 
จ านวนทั้งสิ้น 3,300 ระวาง 

1.8.3 วิเคราะห์และจ าแนกความลาดชันของพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 
โดยการจัดกลุ่มข้อมูลใหม่ (Reclassify) ตามเงื่อนไข ที่ก าหนด เป็นการประมวลผลและ

วิเคราะห์ข้อมูลเชิงพื้นที่ (Spatial Analysis) และข้อมูลพื้นผิวภูมิประเทศ (Surface Analysis) เพื่อจ าแนก
พื้นผิวภูมิประเทศตามระดับความสูง-ต่ า และความลาดเอียงของพื้นที่ตามมาตรฐานที่ก าหนด โดยอาศัย
หลักการทางคณิตศาสตร์และสถิติในการค านวณความลาดชัน (Slope) ทิศลาดเอียง (Aspect) และรูปหน้า
ตัดด้านข้างของความลาดเท (Profile) ซึ่งจะได้ข้อมูลความลาดชันของพื้นที่ โครงสร้างแบบแรสเตอร์ (Raster) 
รูปแบบไฟล์ประเภท IMG 

1.8.4 จัดท าชั้นข้อมูลความลาดชันของพื้นที่ให้อยู่ในรูปแบบข้อมูลเชิงเส้น (Vector) ประเภทรูปปิด
หรือโพลีกอน (Polygon) 

1.8.5 วิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงสภาพการใช้ที่ดินและลักษณะทางกายภาพที่อาจมีผลกระทบต่อ
ความลาดชันของพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์  

 โดยวิธีการซ้อนทับข้อมูลเชิงพื้นที่ ได้แก่ ข้อมูลแผนที่ภาพถ่ายออร์โธสีเชิงเลข ข้อมูลแผนที่
ภูมิประเทศ ข้อมูลแผนที่สภาพการใช้ที่ดิน ข้อมูลแผนที่ขอบเขตการปกครอง และข้อมูลความลาดชันของพื้นที่  

1.8.6 ส ารวจ เก็บรวบรวมข้อมูลพื้นที่ที่มีการเปลี่ยนแปลงความลาดชันของพื้นที่ไปจากเดิม 
1.8.7 จัดท าและปรับปรุงข้อมูลความลาดชันของพื้นที่ให้สอดคล้องกับสภาพพื้นที่ในปัจจุบัน 
1.8.8 จัดท าแผนที่แสดงความลาดชันของพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ พร้อมจัดท ารายงานโครงการ

จัดท าแผนที่แสดงความลาดชันของพื้นที่เพื่อการพัฒนาที่ดินจังหวัดเพชรบูรณ์ 
 

1.9 คณะผู้จัดท า 
1) ที่ปรึกษาโครงการ 

นายวีรชัย กาญจนาลัย ผู้อ านวยการส านักเทคโนโลยกีารส ารวจและท าแผนที่ 
2) ผู้ควบคุมโครงการ 

จ.ส.อ.ราชวัลย์ กันภัย ผู้อ านวยการกลุ่มจัดการและบริการแผนที่และข้อมูลทางแผนที่ 
3) ผู้ด าเนินงานโครงการ 

3.1) จ.ส.อ.ราชวัลย์ กันภัย นักวิชาการแผนที่ภาพถ่ายช านาญการพิเศษ 
3.2) นางสาวปวีณา เปรมเจรญิ นักวิชาการแผนที่ภาพถ่ายช านาญการ  
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บทที่ 2 
 

ข้อมูลพื้นฐานจังหวัดเพชรบูรณ ์
 

2.1 ประวัติความเป็นมา  
จังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นเมืองโบราณท่ียังไม่ปรากฏหลักฐานชัดเจนว่าใครสร้างเมืองนี้ สมเด็จฯ 

กรมพระยาด ารงราชานุภาพ ทรงวิเคราะห์ว่า เพชรบูรณ์สร้างขึ้นมา 2 ยุค ในแห่งเดียวกัน โดยมีวัดมหาธาตุ 
และวัดโบราณเป็นหลักฐานยืนยันว่ายุคแรกสร้างเมื่อกรุงสุโขทัยหรือพิษณุโลกเป็นเมืองหลวง ก าแพงเมือง
กว้างยาวด้านละ 800 เมตร มีแม่น้ าอยู่กลางเมือง ยุคท่ีสองสร้างในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช มีป้อม
และก าแพงก่อด้วยอิฐปูนศิลาแต่เล็กและเต้ียกว่า มีแม่น้ าอยู่กลางเมือง ต้ังอยู่ทางป่าด้านเหนือ เพื่อป้องกันศัตรู 
ส่วนทางด้านใต้เป็นไร่นา จากหลักฐานการค้นพบซากโบราณสถานและจากหลักฐานทางประวัติศาสตร์ท่ีค้นพบ
ในเมืองศรีเทพ พบว่า จังหวัดเพชรบูรณ์มีอายุมากกว่า 1,000 ปี 

เมื่อครั้งโบราณ จังหวัดเพชรบูรณ์ น่าจะช่ือว่า “เมืองเพชรบุระ” ตามท่ีปรากฏในจารึกลานทองค า 
ท่ีพบในเจดีย์ทรงพุ่มข้าวบิณฑ์ วัดมหาธาตุ ซึ่งหมายถึงเมืองแห่งพืชพันธุ์ธัญญาหาร ต่อมาแปรเปลี่ยนเป็น 
“เมืองเพชรบูรณ์” หมายถึงเมืองท่ีอุดมด้วยเพชร และได้น าไปใช้เป็นส่วนหนึ่งของตราสัญลักษณ์ประจ าจังหวัด 

ในระหว่างสงครามโลกครั้งท่ี 2 และสงครามมหาเอเชียบูรพา จอมพล ป .พิบูลสงคราม เป็น
นายกรัฐมนตรี เห็นสมควรย้ายเมืองหลวงไปอยู่ท่ีจังหวัดเพชรบูรณ์ เพราะมีชัยภูมิประเทศเป็นภูเขาล้อมรอบ  
มีทางออกทางเดียว และศัตรูรุกรานยาก จึงได้ยกร่างพระราชก าหนดสร้างนครบาลขึ้น ช่ือว่า “พระราชก าหนด
ระเบียบการบริหารนครบาลเพชรบูรณ์และสร้างพุทธบุรี พ .ศ.2487” แต่สภาผู้แทนราษฎรลงมติไม่อนุมัติ 
อนุสรณ์นครบาลเพชรบูรณ์แห่งนี้ จึงสร้างขึ้นเพื่อร าลึกถึงบุญคุณและอัจฉริยภาพของ จอมพล ป.พิบูลสงคราม 
และเพื่อคนเพชรบูรณ์จะได้ภูมิใจในประวัติศาสตร์ช่วงหนึ่งและความเจริญก้าวหน้าของบ้านเมืองตน หลังจากนั้น
ได้มีการปรับปรุงพัฒนาด้านต่าง ๆ มากมายจนกระท่ังเป็นเมืองเพชรบูรณ์ในปัจจุบัน 

ค าขวัญประจ าจังหวัด คือ “เมืองมะขามหวาน อุทยานน้ าหนาว ศรีเทพเมืองเก่า เขาค้ออนุสรณ์ 
นครพ่อขุนผาเมือง”  

 

2.2 ลักษณะทางภูมิศาสตร์  
2.2.1 ท่ีต้ังและอาณาเขต จังหวัดเพชรบูรณ์ มีต าแหน่งทางภูมิศาสตร์ในเขตภาคเหนือตอนล่าง  

ของประเทศไทย หรือในเขตภาคกลางตอนบนของประเทศไทย ตามการแบ่งภูมิภาคประเทศไทยอย่างเป็นทางการ 
ของราชบัณฑิตยสถาน โดยใช้เกณฑ์ด้านภูมิศาสตร์ มีเนื้อท่ี 12,339.76 ตารางกิโลเมตร หรือ 7,712,350 ไร่ 
ต้ังอยู่ระหว่างพิกัดเหนือ 1,694,700 เมตร ถึง 1,900,880 เมตร หรือ ละติจูด 15 องศา 19 ลิปดา 31 พิลิปดา 
ถึง 17 องศา 10 ลิปดา 47 พิลิปดา และพิกัดตะวันออก 674,920 เมตร ถึง 797,700 เมตร หรือ
ลองจิจูด 100 องศา 38 ลิปดา 06 พิลิปดา ถึง 101 องศา 47 ลิปดา 30 พิลิปดา ดังภาพประกอบท่ี 2-1  
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ภาพประกอบท่ี 2-1  แผนท่ีภูมิประเทศแสดงท่ีต้ังและอาณาเขตจังหวัดเพชรบูรณ์ (กรมการปกครอง, 2556) 
 

ทิศเหนือ ติดต่อกับ  อ าเภอด่านซ้าย อ าเภอภูหลวง อ าเภอภูกระดึง จังหวัดเลย  
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ  อ าเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น  

 อ าเภอคอนสาร อ าเภอหนองบัวแดง อ าเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ  
 อ าเภอล าสนธิ จังหวัดลพบุรี 

ทิศตะวันตก ติดต่อกับ  อ าเภอไพศาลี อ าเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์  
 อ าเภอดงเจริญ อ าเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร  
 อ าเภอเนินมะปราง อ าเภอวังทอง อ าเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก 

ทิศใต้ ติดต่อกับ  อ าเภอชัยบาดาล อ าเภอโคกเจริญ จังหวัดลพบุรี   

 
กิโลเมตร 
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2.2.2 สภาพภูมิประเทศ จังหวัดเพชรบูรณ์ ส่วนใหญ่มีลักษณะทางกายภาพเป็นพื้นท่ีภูเขาสูง
และพื้นท่ีราบลุ่มแบบท้องกระทะ ประกอบด้วย เนินเขา ป่าไม้ และท่ีราบเป็นตอน ๆ สลับกันไป พื้นท่ีมี
ลักษณะลาดเทจากบริเวณตอนเหนือลงมาบริเวณตอนใต้ของจังหวัด โดยพื้นที่ทางตอนเหนือเป็นทิวเขาสูง
ของเทือกเขาเพชรบูรณ์สลับซับซ้อนเป็นสันยาวต่อเนื่องกัน ส่วนบริเวณตอนกลางลงมาถึงบริเวณพื้นท่ีตอนใต้
ของจังหวัด เป็นพื้นท่ีเกือบราบและท่ีราบ มีเทือกเขาขนาบกันไปท้ังสองข้างมีลักษณะเป็นรูปเกือกม้า มีแม่น้ า 
ป่าสักเป็นแม่น้ าสายส าคัญ ไหลผ่านพื้นท่ีตอนกลางของจังหวัดจากทิศเหนือไปทิศใต้ ยาวประมาณ 350 
กิโลเมตร มีต้นก าเนิดมาจากภูเขาผาลาจังหวัดเลย ไหลผ่านจังหวัดเพชรบูรณ์ ไปสู่จังหวัดภาคกลาง ได้แก่ 
จังหวัดลพบุรี จังหวัดสระบุรี  และจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ลงสู่แม่น้ าเ จ้าพระยา ส่งผลให้พื้นท่ีมี
ทรัพยากรธรรมชาติมากมาย ดินมีความอุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การเพาะปลูกพืชท าการเกษตร รวมท้ังสภาพภูมิประเทศ
ส่งเสริมปัจจัยการต้ังถิ่นฐานของมนุษย์มาต้ังแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ดังภาพประกอบท่ี 2-2 
 

 
 

ภาพประกอบท่ี 2-2  จุดชมวิวเขาค้อ ต าบลเขาค้อ อ าเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ 
  

2.2.3  ลักษณะทางธรณีวิทยา จากการศึกษาข้อมูลลักษณะทางธรณีวิทยาของจังหวัดเพชรบูรณ์ 
ซึ่งกรมทรัพยากรธรณีจัดท าไว้เมื่อ ปี พ.ศ. 2552 พบว่า จังหวัดเพชรบูรณ์ต้ังอยู่บริเวณขอบท่ีราบสูงโคราช 
และเป็นส่วนหนึ่งของแนวคดโค้งเลย (Loie Fold Belt) จึงท าให้จังหวัดเพชรบูรณ์มีลักษณะทางธรณี 
ท่ีหลากหลาย สามารถแบ่งตามลักษณะของหินและยุคของหิน ได้ดังนี้ 
 1) ตะกอนยุคควอเทอร์นารี โดยส่วนใหญ่จะเป็นตะกอนร่วน และตะกอนกึ่งแข็งตัว สะสมตัว
อยู่ตามแนวลุ่มน้ า แม่น้ าและท่ีราบท่ัวไป ปรากฏให้เห็นเป็นลักษณะของเนินและท่ีลุ่ม ประกอบด้ วยหน่วย
ตะกอนย่อยช้ันตะพักล าน้ า ลักษณะเปน็เนินเต้ีย ๆ ไม่ต่อเนื่องกัน มีระดับความสูงของเนินใกล้เคียงกันขึ้นอยู่กับ
ช้ันลูกรัง บริเวณท่ีเป็นเนินลูกรังมักจะมีความสูงของพื้นท่ีระหว่าง 130-190 เมตร โดยมีช้ันกรวดและทราย
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สลับกัน พบในบริเวณฝ่ังตะวันตกและตะวันออกของแอ่งเพชรบูรณ์ และหน่วยตะกอนย่อยชั้นตะกอนลุ่ มน้ า
มีลักษณะของตะกอนท่ีมาจากการกัดเซาะของร่องน้ าตามภูเขา และตะกอนท่ีเกิดจากการไหลบ่าท่วมล้นล าน้ า
สายส าคัญ เช่น แม่น้ าป่าสัก ซึ่งตะกอนส่วนใหญ่จะเป็นทรายปนโคลน หรือทรายเม็ดละเอียด วางอยู่บน 
ตะกอนหยาบและช้ันหินเดิม พบมากในบริเวณตอนกลางของจังหวัดต้ังแต่ทางตอนบนลงมาทางด้านล่างของจังหวัด 
ส่วนใหญ่เป็นพื้นท่ีเกือบราบและท่ีราบลุ่มแม่น้ า บริเวณพื้นท่ีบางส่วนของ อ าเภอหล่มเก่า อ าเภอหล่มสัก 
อ าเภอเมือง อ าเภอหนองไผ่ อ าเภอบึงสามพัน อ าเภอวิเชียรบุรี และอ าเภอศรีเทพ  
 2) ยุคหินครีเทเซีย ประกอบด้วยหินทราย สีน้ าตาลแดง เนื้อละเอียด หินทรายแป้ง
สีน้ าตาลแดง หินโคลนสีน้ าตาลแดงมีก้อนปูนฝังในเนื้อหิน หินทรายปนกรวด สีเทาปนขาว ขนาดเม็ดปานกลาง
ถึงหยาบและหินกรวดมน สีน้ าตาลแกมเหลือง เทา ส้มอ่อน ชมพู และขาว นอกจังนั้นยังพบเม็ดปูน เม็ดซิลิกา 
พบทางด้านตะวันตกเฉียงเหนือของจังหวัด ได้แก่ บริเวณพื้นท่ีด้านทิศตะวันตกของอ าเภอหล่มเก่าและอ าเภอเขาค้อ 
 3) หินยุคจูแรสสิก ประกอบด้วย หินทราย หินทรายปนกรวด และหินกรวดมนมีลักษณะ
แข็งทนทานต่อการผุพัง จึงแสดงลักษณะเป็นสันเขาซึ่งไม่เท่ากันท้ังสองข้างโดยจะมีด้านท่ีมีความลาดชัน
มากกว่าและด้านท่ีมีความลาดชันต่ ากว่า หินชุดนี้อยู่ในหมวดหินพระวิหาร กลุ่มหินโคราชในช้ันหินทรายแป้ง
มักจะพบแผ่นไมก้าอยู่ด้วย หินชุดนี้วางตัวแบบไม่ต่อเนื่องกับหินท่ีมีอายุแก่กว่าหินแสดงลักษณะรอยช้ันขวาง 
ซึ่งบ่งถึงการตกตะกอนโดยแม่น้ าเป็นตัวพัดพา หินชุดนี้อยู่ในหมวดหินน้ าพองและหมวดหินภูกระดึง พบใน
บริเวณเทือกเขาพื้นท่ีรอยต่อระหว่างอ าเภอเขาค้อ กับอ าเภอหล่มเก่า อ าเภอหล่มสัก และอ าเภอเมือง   
 4) หินยุคไทรแอสซิก ประกอบด้วย หินกรวดมน หินทราย หินทรายเนื้อปูน หินสีแดง และ
หินทรายแป้ง โดยแผ่กระจายตัวบริเวณทางตอนเหนือวางตัวต่อเนื่องลงมาทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ พบมาก
บริเวณทางตอนเหนือของอ าเภอหล่มเก่า ทางด้านตะวันออกของอ าเภอน้ าหนาว อ าเภอหล่มสัก และ         
ด้านตะวันตกของอ าเภอวิเชียรบุรี 
 5) หินยุคเพอร์เมียน โผล่ให้เห็นตลอดแนวเทือกเขาเลย-เพชรบูรณ์จากเหนือจรดใต้ หินยุค
เพอร์เมียนในบริเวณจังหวัดเพชรบูรณ์ ประกอบด้วยหินปูน หินดินดาน หินทราย และหินทรายแป้งเป็นส่วนใหญ่ 
บางแห่งมีหินโดโลไมต์และหินปูนเนื้อปูนโดโลไมต์ หินตะกอนเนื้อประสมและหินคาร์บอเนตสลับกันมีลักษณะ
เป็นเนื้อเดียวกันตลอด มีความหนามากและแผ่กระจายตัวเป็นลานคาร์บอเนต พบแผ่กระจายตลอดแนว
เทือกเขาทางทิศตะวันออกเป็นทิวเขาจากทางเหนือลงมาทางใต้ บริเวณพื้นท่ีบางส่วนของอ าเภอหล่มเก่า 
อ าเภอหล่มสัก อ าเภอเมือง อ าเภอหนองไผ่ อ าเภอวิเชียรบุรี และอ าเภอศรีเทพ  

6) หินยุคคาร์บอนิเฟอรัส ส่วนใหญ่ประกอบด้วยหินดินดาน หินทราย หินทรายเนื้อปนกรวด 
หินทรายแป้ง และถ่านหิน นอกจากนั้นยังมีหินปูนสีเทาและเทาด าเป็นเลนส์แทรกในช้ันหินดินดาน พบมาก
ทางด้านทิศตะวันตกบริเวณตอนกลางทอดยาวลงมาถึงตอนล่างของจังหวัด บริเวณพื้นท่ีบางส่วนของอ าเภอวังโป่ง 
อ าเภอชนแดน อ าเภอบึงสามพัน และอ าเภอวิเชียรบุรี  
 7) หินอัคนีท่ี พบกระจายตัวอยู่ท่ัวไปในพื้นท่ีบางส่วนของจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้แก่ หินบะซอลต์ 
หินโรโอไรต์ (หินยุคเทอร์เชียรี่) หินไบโอไทต์แกรนิต (ยุคหินไทรแอสซิก) หินทัพฟ์ (ยุคหินไทรแอสซิกถึงเพอร์เมียน)  
หินแอนดิไซต์และหินไรโอไลต์ (ยุคหินเพอร์เมียน) โดยหินอัคนีแบ่งตามลักษณะการเกิดได้ 2 ชนิด ประเภทแรก
คือหินอัคนีแทรกซอน ซึ่งเป็นหินอัคนีท่ีเกิดอยู่ในระดับลึกโดยการตกผลึกจากหินหนืด มีลักษณะเนื้อหยาบหรือ
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ค่อนข้างหยาบท่ีรู้จักกันดีก็คือหินแกรนิตซึ่งมีความแข็งแกร่งสามารถน ามาใช้เป็นหินประดับได้ และประเภทท่ีสอง 
คือ หินภูเขาไฟเป็นหินท่ีเกิดจากการระเบิดของภูเขาไฟท่ีพุขึ้นมาเย็นตัวบนผิวโลกหินชนิดนี้จะมีเนื้อละเอียด
หรือเนียนเป็นเนื้อเดียวกันหมด พบมากบริเวณตอนบนของอ าเภอหล่มเก่า บริเวณด้านทิศตะวันตกของอ าเภอเมือง 
อ าเภอวิเชียรบุรี และบริเวณด้านทิศตะวันออก ทิศใต้ และด้านทิศตะวันตกของอ าเภอศรีเทพ ส าหรับดินท่ีผุพัง
มาจากหินภูเขาไฟจะอุดมสมบูรณ์ด้วยแร่ธาตุท่ีจ าเป็นต่อพืชจึงเป็นพื้นท่ีท่ีเหมาะสมส าหรับการเกษตรกรรมมาก 
โดยเฉพาะประเทศไทยต้ังอยู่ในเขตป่าร้อนช้ืน จึงท าให้หินอัคนีจึงถูกกระบวนการผุพังได้ง่ายเกิดช้ันดินหนา
สะสมตัวอยู่บนยอดเขาเมื่อมีฝนตกเป็นจ านวนมากดินเหล่านี้จะไหลถล่มลงมาดังนั้นพื้นท่ีท่ีอยู่ใกล้ภูเขาหินอัคนี
จึงมีความเส่ียงต่อการเกิดแผ่นดินถล่มมาก   

2.2.4 สภาพภูมิอากาศ จากข้อมูลสภาพอากาศจังหวัดเพชรบูรณ์ ของศูนย์ภูมิอากาศ ส านักพัฒนา
อุตุนิยมวิทยา กรมอุตุนิยมวิทยา ซึ่งได้รวบรวมสถิติข้อมูลภูมิอากาศต้ังแต่ ปี พ.ศ. 2494-2559 และจัดท าไว้เมื่อ 
เดือนมิถุนายน 2560 พบว่าสภาพภูมิอากาศของจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นดังนี้  

1) ฤดูกาล สภาพอากาศของจังหวัดเพชรบูรณ์ขึ้นอยู่กับอิทธิพลของมรสุมท่ีพัดประจ า
ฤดูกาล 2 ชนิด คือ ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งจะพัดพามวลอากาศเย็นและแห้งจากประเทศจีน ปกคลุม
ประเทศไทยในช่วงกลางเดือนตุลาคมถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์ ท าให้จังหวัดเพชรบูรณ์มีอากาศหนาวเย็นและ
แห้งโดยท่ัวไป และลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ซึ่งพัดพามวลอากาศช้ืนจากทะเลและมหาสมุทรปกคลุมประเทศ
ไทยในช่วงกลางเดือนพฤษภาคมถึงกลางเดือนตุลาคม ซึ่งท าให้จังหวัดเพชรบูรณ์ มีฝนตก ในช่วงเวลาดังกล่าว 
ฤดูกาลของจังหวัดจังหวัดเพชรบูรณ์ แบ่งออกได้เป็น 3 ฤดู ดังนี้ 

1.1) ฤดูฝน เริ่มต้ังแต่กลางเดือนพฤษภาคมถึงกลางเดือนตุลาคม เป็นช่วงเวลาท่ี
ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมประเทศไทย พัดพาไอน้ าและความช้ืนเข้ามายังประเทศไทย ร่องความกดอากาศ
ต่ าพาดผ่านประเทศไทยตอนบน ท าให้มีฝนชุกท่ัวไป โดยเดือนกันยายนเป็นเดือนท่ีมีฝนตกมากท่ีสุด 

1.2) ฤดูหนาว เริ่มต้ังแต่กลางเดือนตุลาคมถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์ เป็นช่วงเวลาท่ี
ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ พัดพามวลอากาศเย็นและแห้งจากประเทศจีนปกคลุมประเทศไทย ท าให้มี
อากาศเย็นท่ัวไปโดยในบางพื้นท่ีจะมีอากาศหนาวอุณหภูมิอยู่ระหว่าง 8–15.9 องศาเซลเซียส โดยเฉพาะ
บริเวณยอดดอยมีอากาศหนาวจัดอุณหภูมิต่ ากว่า 8 องศาเซลเซียส ระหว่างเดือนธันวาคมถึงเดือนมกราคม 

1.3) ฤดูร้อน เริ่มต้ังแต่กลางเดือนกุมภาพันธ์ถึงกลางเดือนพฤษภาคม เป็นช่วงท่ีมี
อากาศร้อนอบอ้าวโดยท่ัวไปอุณหภูมิอยู่ระหว่าง  35–39.9 องศาเซลเซียส โดยบางแห่งมีอากาศร้อนจัด 
อุณหภูมิมากกว่า 40 องศาเซลเซียส โดยเดือนเมษายนเป็นเดือนท่ีมีอากาศร้อนอบอ้าวมากท่ีสุด 

2) อุณหภูมิ จังหวัดเพชรบูรณ์ต้ังอยู่บริเวณตอนกลางของประเทศ โดยมีลักษณะภูมิประเทศ
ล้อมรอบด้วยภูเขาท้ัง 3 ด้าน คือ ด้านทิศเหนือ ทิศตะวันออก และด้านทิศตะวันตก ท าให้มีสภาพอากาศ      
มีความแตกต่างกันมากในแต่ละฤดูกาล ซึ่งมีอากาศร้อนจัดในฤดูร้อนและหนาวจัดในฤดูหนาวโดยเฉพาะใน
พื้นท่ีอ าเภอน้ าหนาว อ าเภอเขาค้อ และอ าเภอหล่มสักท่ีเป็นพื้นท่ีภูเขาสูง อุณหภูมิเฉล่ียท้ังปี 27.42 องศา
เซลเซียส อุณหภูมิสูงสุดเฉล่ีย 35.45 องศาเซลเซียส ในฤดูหนาวมีอากาศหนาวเย็น อุณหภูมิต่ าสุดเฉล่ีย 
14.66 องศาเซลเซียส  
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3) ปริมาณน้ าฝน จังหวัดเพชรบูรณ์มีฝนตกอยู่ในเกณฑ์น้อย โดยพื้นท่ีทางตอนกลางของ
จังหวัดบริเวณอ าเภอชนแดน อ าเภอหนองไผ่ อ าเภอวังโป่ง และทางตอนล่างบริเวณอ าเภอวิเชียรบุรี มีปริมาณ
ฝนสูงเฉล่ีย 1,200–1,300 มิลลิเมตร ส่วนพื้นท่ีบริเวณอื่น ๆ มีฝน 1,000–1,200 มิลลิเมตร ยกเว้นทาง
ตอนบนสุดบริเวณอ าเภอน้ าหนาว และทางตอนล่างสุดบริเวณอ าเภอศรีเทพมีปริมาณฝนเฉล่ีย ต่ ากว่า 1,000 
มิลลิเมตร ปริมาณน้ าฝนเฉล่ีย 1,187  มิลลิเมตรต่อปี ความช้ืนสัมพัทธ์เฉล่ีย 63 เปอร์เซ็นต์ 
 
2.3 สภาพเศรษฐกิจและสังคม  

2.3.1 การปกครอง จังหวัดเพชรบูรณ์แบ่งการปกครองตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการแผ่นดิน พ.ศ.2543 ได้ก าหนดให้มีการจัดระเบียบบริหารราชการออกเป็น 3 ระดับ คือ 

 1) ราชการส่วนกลาง ประกอบด้วย ส่วนราชการสังกัดส่วนกลาง ซึ่งมาจัดต้ังหน่วย
ปฏิบัติงานในพื้นท่ีจังหวัดเพชรบูรณ์ 51 หน่วยงาน  

2) ราชการส่วนภูมิภาค มีส่วนราชการประจ าจังหวัด 29 หน่วยงาน มีส านักงานจังหวัด 
เป็นหน่วยงานกลางในการบริหารราชการ และเป็นศูนย์ประสานงานกับราชการ รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน 
แบ่งการปกครองออกเป็น 11 อ าเภอ 117 ต าบล 1,405 หมู่บ้าน 

3) ราชการส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วย องค์การบริหารส่วนจังหวัด 1 แห่ง เทศบาลเมือง 2 แห่ง 
เทศบาลต าบล 20 แห่ง และองค์การบริหารส่วนต าบล 105 แห่ง 

2.3.2 จากข้อมูลสถิติของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2559 
พบว่าจังหวัดเพชรบูรณ์มีจ านวนประชากรท้ังหมด 995,223 คน โดยเป็นประชากรชาย 493,187 คน หรือ
คิดเป็นร้อยละ 49.6 และประชากรหญิง 502,036 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 50.4 ความหนาแน่นของ
ประชากรเท่ากับ 78.6 คนต่อตารางกิโลเมตร จ านวนประชากรเฉล่ียต่อครัวเรือนเท่ากับ 3.1 คน และจ านวนบ้าน
เฉล่ียต่อหมู่บ้านเท่ากับ 240 หลังคาเรือน โดยประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ได้แก่ ท านาข้าว 
ท าไร่ข้าวโพด ถั่วเขียว ยาสูบ และท าสวนผลไม้ เช่น มะขามหวาน และมะม่วง  

2.3.3 จากข้อมูลของส านักงานคลังจังหวัดเพชรบูรณ์ พบว่าผลิตภัณฑ์มวลรวม (Gross Provincial 
Product : GPP) จังหวัดเพชรบูรณ์ เมื่อ ปี พ.ศ. 2557 มีอัตราการเติบโตเฉล่ียท่ีร้อยละ 7.95 ต่อปี โดย
รายได้หลักมาจากภาคการเกษตรซึ่งมีผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัดมูลค่า 28,790 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 
35.98 ของมูลค่าท้ังหมด และผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัดท่ีมาจากนอกภาคเกษตรมีมูลค่า 51,218 ล้านบาท 
หรือคิดเป็นร้อยละ 64.02 ของมูลค่าท้ังหมด และจากข้อมูลการส ารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน 
พ.ศ. 2558  จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยส านักงานสถิติแห่งชาติ พบว่ารายได้เฉล่ียของครัวเรือน 21,337 บาทต่อเดือน 
ค่าใช้จ่ายเฉล่ียของครัวเรือน 16,141 บาทต่อเดือนหรือคิดเป็น ร้อยละ 75.65 ของรายจ่ายต่อรายได้ โดยมี
หนี้สินเฉล่ีย 148,667 บาทต่อครัวเรือน 
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2.4 ทรัพยากรธรรมชาติ 
2.4.1 ทรัพยากรดิน จังหวัดเพชรบูรณ์จ าแนกลักษณะดินตามลักษณะพื้นท่ี ออกเป็น 5 กลุ่ม ดังนี้  

 1) กลุ่มดินท่ีลุ่ม หรือเรียกว่า “ดินนา” เป็นดินท่ีเกิดในบริเวณพื้นท่ีต่ า สภาพพื้นท่ี
ราบเรียบถึงค่อนข้างราบ พบเป็นบริเวณกว้างในภาคกลางและตามท่ีราบลุ่มแม่น้ าต่าง ๆ  

2) กลุ่มดินท่ีดอน หรือเรียกว่า “ดินไร่” เป็นดินท่ีพบอยู่ในบริเวณพื้นท่ีท่ีมีความลาดชัน 
สภาพพื้นท่ีเป็นท่ีลาดเชิงเขาหรือเป็นลูกคล่ืน มีการระบายน้ าดี ส่วนใหญ่ใช้ประโยชน์ในการปลูกพืชไร่ ไม้ผล 
หรือไม้ยืนต้น  

 3) กลุ่มดินต้ืน ครอบคลุมพื้นท่ีร้อยละ 10 ของพื้นท่ีจังหวัด เป็นดินท่ีมีความหนาต้ังแต่ 
25-50 เซนติเมตร นับจากผิวหน้าดินใช้ประโยชน์ในการท าพืชไร่ และไม้ผล 

 4) กลุ่มดินภูเขา ครอบคลุมพื้นท่ีร้อยละ 40 ของพื้นท่ีจังหวัด ส่วนใหญ่ใช้ปลูกไม้ผล 
 5)  กลุ่มดินท่ีมีลักษณะพิเศษ เป็นดินท่ีราบริมแม่น้ าหรือลานตะพักล าน้ า ประกอบด้วย    

ดินท่ีมีความอุดมสมบูรณ์ปานกลางถึงระดับสูงเหมาะสมต่อการเกษตร และดินท่ีพบบนท่ีราบลุ่มแม่น้ าและ         
ลานตะพักของแม่น้ าป่าสัก เป็นดินท่ีมีความอุดมสมบูรณ์ระดับต่ าและปานกลาง  

กรมพัฒนาท่ีดิน ได้แบ่งกลุ่มชุดดินประเทศไทยเป็น 62 กลุ่มชุดดิน โดยจังหวัดเพชรบูรณ์ มี 31 
กลุ่มชุดดิน (ภาคผนวก 2) ซึ่งจากรายงานการส ารวจทรัพยากรดินจังหวัดเพชรบูรณ์ข้อมูลระดับชุดดิน มาตราส่วน 
1: 25,000 โดยกองส ารวจดินและวิจัยทรัพยากรดิน ซึ่งได้ท าการส ารวจดินและจัดท าข้อมูลชุดดินเมื่อ ปี พ.ศ.2558 
พบว่า จังหวัดเพชรบูรณ์มีดินท้ังหมด 44 ชุดดิน ได้แก่ ตะกอนน้ าพาเชิงซ้อน ชุดดินหล่มสัก ชุดดินหล่มเก่า  
ชุดดินแม่ขาน ชุดดินท่าพล ชุดดินบ้านโภชน์ ชุดดินชนแดน ชุดดินเฉียงลับ ชุดดินโคกส าโรง ชุดดินศรีเทพ 
ชุดดินวัฒนา ชุดดินบ้านกลาง ชุดดินบ้านไร่ ชุดดินบ่อไทย ชุดดินชัยบาดาล ชุดดินเชียงของ ชุดดินเชียงคาน 
ชุดดินดงยางเอน ชุดดินห้างฉัตร ชุดดินหินซ้อน ชุดดินแก่งคอย ชุดดินกลางดง ชุดดินโคกปรือ ชุดดินล าพญากลาง 
ชุดดินล านารายณ์ ชุดดินลานสัก ชุดดินหมวกเหล็ก ชุดดินน้ าเลน ชุดดินน้ าชุน ชุดดินน้ าดุก ชุดดินหนองมด 
ชุดดินป่าสัก ชุดดินพิชัย ชุดดินเพชรบูรณ์ ชุดดินไพสาลี ชุดดินภูพาน ชุดดินสมอทอด ชุดดินสบปราบ ชุดดิน
ทับเสลา ชุดดินตาคลี ชุดดินวิเชียรบุรี ชุดดินวังชมพู ชุดดินวังน้ าเขียว และชุดดินวังสะพุง 

2.4.2 ทรัพยากรน้ า จังหวัดเพชรบูรณ์มีทรัพยากรน้ าค่อนข้างอุดมสมบูรณ์ เนื่องจากลักษณะ
ภูมิประเทศมีภูเขาล้อมรอบท้ังทางด้านทิศเหนือ ทิศตะวันออก และทิศตะวันตก โดยบริเวณพื้นท่ีตอนกลางของจังหวัด
ต้ังแต่บริเวณตอนบนเรื่อยลงมาถึงบริเวณตอนล่างมีลักษณะเป็นท่ีราบและราบลุ่มโดยเป็นพื้นท่ีรับน้ าท่ีไหลมา
จากทางตอนใต้ของจังหวัดพิษณุโลก และน้ าท่ีไหลลงมาจากเทือกเขาท้ัง 3 ด้านจึงท าให้มีล าห้วย และแหล่งน้ า
กระจายตัวอยู่เป็นจ านวนมาก แหล่งน้ าธรรมชาติท่ีส าคัญได้แก่ แม่น้ าป่าสัก ซึ่งมีต้นก าเนิดมาจากภูเขาผาลา 
ในจังหวัดเลย ไหลผ่านจังหวัดพิษณุโลกเข้าสู่จังหวัดเพชรบูรณ์ ผ่านอ าเภอหล่มเก่า อ าเภอหล่มสัก อ าเภอเมือง 
อ าเภอหนองไผ่ อ าเภอบึงสามพัน อ าเภอวิเชียรบุรี และอ าเภอศรีเทพ คิดเป็นระยะทางประมาณ 350 
กิโลเมตร และล าน้ าเข็ก ห้วยขอนแก่น ห้วยน้ าก้อ ห้วยน้ าชุน เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีแหล่งน้ าธรรมชาติท่ีได้รับ
การพัฒนาและก่อสร้างอ่างเก็บน้ าขนาดกลาง ขนาดเล็ก และฝายน้ าล้นภายใต้โครงการชลประทานและ
โครงการพระราชด าริ อีกเป็นจ านวนมาก ได้แก่ อ่างเก็บน้ าห้วยป่าแดง อ่างเก็บน้ าห้วยป่าเลา อ่างเก็บน้ าห้วย
น้ าก้อ อ่างเก็บน้ าห้วยใหญ่ อ่างเก็บน้ าห้วยนา อ่างเก็บน้ าหนองแม่นา เป็นต้น 

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน



๑๒ 
 

2.4.3 ทรัพยากรป่าไม้ จากข้อมูลสภาพพื้นท่ีป่า ปี พ.ศ.2559 ของส านักจัดการที่ดินป่าไม้ 
กรมป่าไม้ ซึ่งเป็นข้อมูลพื้นท่ีป่าไม้ท่ีได้มาจากการแปลข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมไทยโชตบันทึกภาพ  ปี พ.ศ. 
2557–2558 พบว่า จังหวัดเพชรบูรณ์มีพื้นท่ีป่าจ านวน 2 ,419,303.64 ไร่คิดเป็นร้อยละ 31.37      
ของพื้นท่ีท้ังหมดของจังหวัด ซึ่งส่วนใหญ่เป็นป่าเบญจพรรณ ป่าสน ป่าเต็งรัง และป่าดงดิบ โดยแบ่งประเภท
เขตป่าตามกฎหมาย ได้แก่ ป่าสงวนแห่งชาติ 13 แห่ง เนื้อท่ี 3,953,455 ไร่ อุทยานแห่งชาติ 3 แห่ง เนื้อท่ี 
793,750 ไร่ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า 2 แห่ง เนื้อท่ี 330 ,523.5 ไร่ เขตห้ามล่าสัตว์ป่า 2 แห่ง เนื้อท่ี 
119,700 ไร่ และพื้นท่ีอื่นๆ 
 

2.5 สภาพการใช้ที่ดิน  
จากการศึกษาข้อมูลประเภทการใช้ท่ีดินและแผนท่ีสภาพการใช้ท่ีดิน จังหวัดเพชรบูรณ์ ปี พ.ศ.2559 

มาตราส่วน 1: 25,000 กองนโยบายและแผนการใช้ท่ีดิน กรมพัฒนาท่ีดิน พบว่า การใช้ท่ีดินส่วนใหญ่ ร้อยละ 
58.06 ของพื้นท่ีจังหวัด เป็นพื้นท่ีเกษตรกรรม รองลงมา ร้อยละ 34.59 ของพื้นท่ีจังหวัด เป็นพื้นท่ีป่าไม้   
ดังตารางท่ี 2-2 และภาพประกอบท่ี 2-3  

ท้ังนี้ เนื้อท่ีการใช้ท่ีดินแต่ละประเภทท่ีปรากฏภายในรายงานนี้ ได้จากการค านวณข้อมูลแผนท่ี
ประเภทการใช้ท่ีดินของกองนโยบายและแผนการใช้ท่ีดิน ปี พ.ศ.2559 ซึ่งมีการปรับแก้เนื้อท่ีตามข้อมูลแผนท่ี
ขอบเขตการปกครอง ของกรมการปกครอง ปี พ.ศ.2556 ด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 
 

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

สัญลักษณ์ ประเภทการใชท้ี่ดิน 
เน้ือที่  

ตารางกิโลเมตร ไร่ ร้อยละ 

U พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง 559.78 349,862 4.54 

A พื้นที่เกษตรกรรม 7,164.87 4,478,044 58.06 
A0 เกษตรผสมผสาน/ไร่นาสวนผสม 4.25 2,653 0.03 
A1 นาข้าว 2,110.29 1,318,930 17.10 
A2 พืชไร่ 3,818.07 2,386,293 30.94 
A3 ไม้ยืนต้น 622.83 389,270 5.05 
A4 ไม้ผล 511.91 319,946 4.15 
A5 พืชสวน 11.18 6,988 0.09 
A6 ไร่หมุนเวียน 27.48 17,174 0.22 
A7 ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์และโรงเรือนเลี้ยงสัตว์ 46.32 28,950 0.38 
A9 สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 12.54 7,840 0.10 

F พื้นที่ป่าไม ้ 4,268.10  2,667,563 34.59 

W พื้นที่แหล่งน้้า  80.64  50,400 0.65 

M พื้นที่เบ็ดเตล็ด  266.37  166,481 2.16 

เน้ือที่รวม 12,339.76 7,712,350 100.00 

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน



๑๓ 
 

 

 
 

ภาพประกอบท่ี 2-3  แผนท่ีสภาพการใช้ท่ีดิน จังหวัดเพชรบูรณ์ ปี พ.ศ. 2559 กรมพัฒนาท่ีดิน 
 

แผนท่ีสภาพการใช้ท่ีดิน จังหวัดเพชรบูรณ์ ปี พ.ศ.2559 

กลุ่มวเิคราะห์สภาพการใช้ทีด่ิน 
ส านักส ารวจดินและวางแผนการใช้ทีด่ิน 
กรมพฒันาทีด่นิ พฤศจกิายน 2559 

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน



๑๔ 
 

2.5.1  พื้นท่ีชุมชนและส่ิงปลูกสร้าง มีเนื้อที ่559.78 ตารางกิโลเมตร หรือ 349,862 ไร่   คิด
เป็นร้อยละ 4.54 ของพื้นท่ีจังหวัด ประกอบด้วย ตัวเมืองและย่านการค้า สถานท่ีราชการและสถาบันต่าง ๆ 
หมู่บ้าน โรงงานอุตสาหกรรม สถานท่ีพักผ่อนหย่อนใจ เป็นต้น ดังภาพประกอบท่ี 2-4 

 

 

ภาพประกอบท่ี 2-4  พื้นท่ีชุมชน ต าบลโคกสะอาด อ าเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ 
 

2.5.2 พื้นท่ีเกษตรกรรม มีเนื้อท่ี 7,164.87 ตารางกิโลเมตร หรือ 4,478,044 ไร่ คิดเป็น
ร้อยละ 58.06 ของพื้นท่ีจังหวัด ประกอบด้วย นาข้าว, พืชไร่ เช่น อ้อย มันส าปะหลัง,ข้าวโพด, ไม้ยืนต้น เช่น 
ยางพารา กระถิน ตะกู, ไม้ผล เช่น ส้ม มะม่วง ล าไย มะขาม, พืชสวน เช่น พืชผัก องุ่น เสาวรส, ทุ่งหญ้าเล้ียงสัตว์
โรงเรือนเล้ียงสัตว์ และสถานท่ีเพาะเล้ียงสัตว์น้ า เป็นต้น ดังภาพประกอบท่ี 2-5 

 

 

ภาพประกอบท่ี 2-5  พื้นท่ีเกษตรกรรม ต าบลวังศาล อ าเภอวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์ 

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน



๑๕ 
 

2.5.3 พื้นท่ีป่าไม้ มีเนื้อท่ี 4,268.10 ตารางกิโลเมตร หรือ 2,667,563 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 
34.59 ของพื้นท่ีจังหวัด ประกอบด้วย ป่าไม่ผลัดใบ ป่าผลัดใบ ป่ารอสภาพฟื้นฟู และป่าปลูก เป็นต้น 
ดังภาพประกอบท่ี 2-6 

 

 
 

ภาพประกอบท่ี 2-6  พื้นท่ีป่าไม้ ต าบลพุทธบาท อ าเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ 
 

2.5.4 พื้นท่ีแหล่งน้ า มีเนื้อท่ี 80.64 ตารางกิโลเมตร หรือ 50,400 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 0.65 
ของพื้นท่ีจังหวัด ประกอบด้วย แม่น้ า ล าคลอง หนอง บึง อ่างเก็บน้ า บ่อน้ าในไร่นา และคลองชลประทาน เป็นต้น 
ดังภาพประกอบท่ี 2-7 

 

 
 

ภาพประกอบท่ี 2-7  อ่างเก็บน้ าห้วยขอนแก่น ต าบลห้วยไร่ อ าเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ 

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน



๑๖ 
 

2.5.5 พื้นท่ีเบ็ดเตล็ด มีเนื้อท่ี 266.37 ตารางกิโลเมตร หรือ 166,481 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 
2.16 ของพื้นท่ีจังหวัด ประกอบด้วย ทุ่งหญ้าธรรมชาติ ทุ่งหญ้าสลับไม้พุ่ม/ไม้ละเมาะ พื้นที่ลุ่ม เหมืองเก่า  
บ่อขุด เหมืองแร่ บ่อดิน ท่ีหินโผล่ พื้นท่ีขุดเจาะน้ ามัน พื้นท่ีถม และท่ีท้ิงขยะ เป็นต้น ดังภาพประกอบท่ี 2-8 
 

 
 

ภาพประกอบท่ี 2-8  พื้นท่ีทุ่งหญ้าธรรมชาติ ต าบลน้ าชุน อ าเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ 

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน



บทที่ 3 
 

การวิเคราะห์และจ าแนกความลาดชันของพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ 
 
3.1 ผลการวิเคราะห์และจ าแนกความลาดชันของพ้ืนที่  

ผลการวิเคราะห์และจ าแนกความลาดชันของพ้ืนที่จังหวัดเพชรบูรณ์ จากแบบจ าลองระดับสูงเชิงเลข 
(Digital Elevation Model: DEM) มาตราส่วน 1: 4,000 โครงการจัดท าแผนที่เพ่ือการบริหารทรัพยากรธรรมชาติ
และทรัพย์สินของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ตามหลักเกณฑ์หรือมาตรฐาน
การส ารวจและวิเคราะห์ดินและการส ารวจออกแบบงานจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ า กรมพัฒนาที่ดิน พบว่า 

จังหวัดเพชรบูรณ์ มีเนื้อที่ 12,339.76 ตารางกิโลเมตร หรือ 7,712,350 ไร่ ลักษณะพ้ืนที่
ลาดเทจากบริเวณตอนเหนือลงมาบริเวณตอนใต้ของจังหวัด โดยพ้ืนที่ ทางตอนเหนือเป็นเทือกเขาสูง
สลับซับซ้อนเป็นสันยาวต่อเนื่องกัน ส่วนบริเวณพ้ืนที่ตอนกลางลงมาถึงบริเวณพ้ืนที่ตอนใต้ของจังหวัด เป็นพื้นที่
เกือบราบและทีร่าบ มีเทือกเขาขนาบกันไปท้ังสองข้างมีลักษณะเป็นรูปเกือกม้า  

จากการวิเคราะห์และจ าแนกความลาดชันของพ้ืนที่ พบว่า จังหวัดเพชรบูรณ์ มีระดับความลาดชัน
ของพ้ืนที่ 7 ระดับชั้นความลาดชัน ดังตารางที่ 3-1 และภาพประกอบที่ 3-1 

 
ตารางที่ 3-1  ผลการวิเคราะห์และจ าแนกความลาดชันของพ้ืนที่จังหวัดเพชรบูรณ์ 
 

ความลาดชันของพ้ืนที่ เนื้อที ่ ร้อยละ 
ของพื้นที่จังหวัด ระดับความลาดชัน เปอร์เซ็นต์ ตารางกิโลเมตร ไร ่

1 A 0 - 2 3,585.78 2,241,113 29.06 

2 B 2 - 5 1,743.18 1,089,488 14.13 

3 C 5 - 12 1,576.21 985,131 12.77 

4 D 12 - 20 1,135.11 709,444 9.20 

5 E 20 - 35 1,755.21 1,097,006 14.22 

6 F 35 - 50 1,308.61 817,881 10.61 

7 G มากกว่า 50 1,235.66 772,287 10.01 

รวมเนื้อที่ 12,339.76 7,712,350 100.00 
 
 
 

 

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน



๑๘ 
 

 
 

ภาพประกอบที่ 3-1  แผนที่แสดงความลาดชันของพ้ืนที่จังหวัดเพชรบูรณ์  

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน



๑๙ 
 

 
3.1.1 ผลการวิเคราะห์และจ าแนกพื้นที่ความลาดชัน 0-2 เปอร์เซ็นต์  

จังหวัดเพชรบูรณ์ มีระดับความลาดชัน A ความลาดชันของพ้ืนที่ 0-2 เปอร์เซ็นต์ คิดเป็นเนื้อที ่
3,585.78 ตารางกิโลเมตร หรือ 2,241,113 ไร่ ลักษณะของพ้ืนที่เป็นที่ราบเรียบหรือค่อนข้างราบเรียบ 
การกระจายตัวของพ้ืนที่เป็นแบบต่อเนื่องตามแนวภูเขาที่ทอดตัวเป็นแนวยาวจากทิศเหนือลงสู่ทิศใต้ขนาบ
พ้ืนที่ราบทั้งสองด้าน พบมากบริเวณพ้ืนที่ตอนบนของจังหวัดในพ้ืนที่อ าเภอหล่มเก่าและอ าเภอหล่มสัก 
ต่อเนื่องมายังพ้ืนที่ตอนกลางบริเวณพ้ืนที่อ าเภอเมือง และอ าเภอหนองไผ่ และด้านทิศตะวันตกของจังหวัด       
ในพ้ืนที่อ าเภอวังโป่ง และอ าเภอชนแดน ครอบคลุมมายังพ้ืนที่ตอนล่างของจังหวัดเกือบทั้งหมดในพื้นที่อ าเภอ  
บึงสามพัน อ าเภอวิเชียรบุรี และอ าเภอศรีเทพ ลักษณะโดยทั่วไปเป็นที่ราบ ที่ราบเชิงเขา และที่ราบลุ่ม
ขนาดใหญ่ ดังภาพประกอบที่ 3-2 

   

 
 

ภาพประกอบที่ 3-2  พ้ืนทีค่วามลาดชัน 0-2 เปอร์เซ็นต์ จังหวัดเพชรบูรณ์  

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน



๒๐ 
 

จากข้อมูลแผนที่สภาพการใช้ที่ดิน ปี พ.ศ.2559 จังหวัดเพชรบูรณ์ ของกองนโยบายและ
แผนการใช้ที่ดิน พบว่า พ้ืนที่ความลาดชัน 0–2 เปอร์เซ็นต์ ของจังหวัดเพชรบูรณ์ มีการใช้ที่ดินประเภทพ้ืนที่
เกษตรกรรม มากที่สุดเป็นจ านวน 2,006,813 ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 89.55 ของพ้ืนที่ทั้งหมด รองลงมา
เป็นพ้ืนที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง 157,375 ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 7.02 พ้ืนที่เบ็ดเตล็ด 34,931 ไร่ หรือคิดเป็น
ร้อยละ 1.56 พื้นที่แหล่งน้ า 21,275 ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 0.95 และพ้ืนที่ป่าไม้ 20,719 ไร่ หรือคิดเป็น
ร้อยละ 0.92 ตามล าดับ ดังตารางที่ 3-2 และภาพประกอบที่ 3-3, 3-4 และ 3-5   

 

ตารางที่ 3-2  ประเภทการใช้ที่ดิน ปี พ.ศ.2559 บริเวณพ้ืนที่ความลาดชัน 0-2 เปอร์เซ็นต์  
 

ล าดับ ประเภทการใช้ที่ดิน สัญลักษณ์ 
เนื้อที ่

ตารางกิโลเมตร ไร ่ ร้อยละ 

1 พ้ืนที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง U 251.80 157,375 7.02 

2 พ้ืนที่เกษตรกรรม A 3,210.90 2,006,813 89.55 

3 พ้ืนที่เบ็ดเตล็ด M 55.89 34,931 1.56 

4 พ้ืนที่ป่าไม้ F 33.15 20,719 0.92 

5 พ้ืนที่แหล่งน้ า W 34.04 21,275 0.95 

รวม            3,585.78        2,241,113  100.00 
 

 
 

ภาพประกอบที่ 3-3  พ้ืนที่ปลูกอ้อย ต าบลหนองยางทอย อ าเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ 

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน



๒๑ 
 

 
 

ภาพประกอบที่ 3-4  อ่างเก็บน้ าห้วยป่าแดง ต าบลป่าเลา อ าเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ 
 
 

 
 

ภาพประกอบที่ 3-5  พ้ืนทีไ่ร่นาสวนผสม ต าบลห้วยไร่ อ าเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ 

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน



๒๒ 
 

3.1.2 ผลการวิเคราะห์และจ าแนกพื้นที่ความลาดชัน 2-5 เปอร์เซ็นต์  
จังหวัดเพชรบูรณ์ มีระดับความลาดชัน B ความลาดชันของพ้ืนที่ 2-5 เปอร์เซ็นต์ คิดเป็นเนื้อที่ 

1,743.18 ตารางกิโลเมตร หรือ 1,089,488 ไร่ ลักษณะพ้ืนที่เป็นลูกคลื่นลอนลาดเล็กน้อย มีความลาดชัน
น้อยมาก การกระจายตัวของพ้ืนที่เป็นแบบต่อเนื่องตามแนวภูเขาสูงที่ทอดตัวเป็นแนวยาวจากทิศเหนือลงสู่ทิศใต้ 
พบมากบริเวณพ้ืนที่ตอนบนของจังหวัดในพ้ืนที่อ าเภอหล่มเก่า อ าเภอน้ าหนาว และอ าเภอหล่มสัก ต่อเนื่อง
มายังพ้ืนที่ตอนกลางของจังหวัดในพ้ืนที่อ าเภอเมือง และอ าเภอหนองไผ่ ถึงพ้ืนที่ตอนล่างของจังหวัดซึ่งกระจายตัว
อยู่ทั่วไปในพ้ืนที่อ าเภอบึงสามพัน อ าเภอวิเชียรบุรี และอ าเภอศรีเทพ และด้านทิศตะวันตกของจังหวัดในพ้ืนที่
อ าเภอเขาค้อ อ าเภอวังโป่ง และอ าเภอชนแดน ดังภาพประกอบที่ 3-6   

 

 
 

ภาพประกอบที่ 3-6  พ้ืนทีค่วามลาดชัน 2-5 เปอร์เซ็นต์ จังหวัดเพชรบูรณ์ 

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน



๒๓ 
 

จากข้อมูลแผนที่สภาพการใช้ที่ดิน ปี พ.ศ.2559 จังหวัดเพชรบูรณ์ ของกองนโยบายและ
แผนการใช้ที่ดิน พบว่า พ้ืนที่ความลาดชัน 2–5 เปอร์เซ็นต์ ของจังหวัดเพชรบูรณ์ มีการใช้ที่ดินประเภทพ้ืนที่
เกษตรกรรม มากท่ีสุดเป็นจ านวน 887,282 ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 81.44 ของพ้ืนที่ทั้งหมด รองลงมาเป็นพ้ืนที่
ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง 97,700 ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 8.97 พ้ืนที่ป่าไม้ 59 ,550 ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 
5.46 พ้ืนที่เบ็ดเตล็ด 39,106 ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 3.59 และพ้ืนที่แหล่งน้ า 5 ,850 ไร่ หรือคิดเป็นร้อย
ละ 0.54 ตามล าดับ  ดังตารางที่ 3-3 และภาพประกอบที่ 3-7, 3-8 และ 3-9   

 

ตารางที่ 3-3  ประเภทการใช้ที่ดิน ปี พ.ศ.2559 บริเวณพ้ืนที่ความลาดชัน 2-5 เปอร์เซ็นต ์
 

ล าดับ ประเภทการใช้ที่ดิน สัญลักษณ์ 
เนื้อที ่

ตารางกิโลเมตร ไร ่ ร้อยละ 

1 พ้ืนที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง U 156.32 97,700 8.97 

2 พ้ืนที่เกษตรกรรม A 1,419.65 887,282 81.44 

3 พ้ืนที่เบ็ดเตล็ด M 62.57 39,106 3.59 

4 พ้ืนที่ป่าไม้ F 95.28 59,550 5.46 

5 พ้ืนที่แหล่งน้ า W 9.36 5,850 0.54 

รวม 1,743.18 1,089,488 100.00 
 

 
 

ภาพประกอบที่ 3-7  พ้ืนที่ทุ่งหญ้า ต าบลน้ าชุน อ าเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ 

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน



๒๔ 
 

 
 

ภาพประกอบที่ 3-8  พ้ืนที่ปลูกมะขาม ต าบลวังหิน อ าเภอวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์ 
 
 

 
 

ภาพประกอบที่ 3-9  พ้ืนที่ปลูกพืชไร่ ต าบลซับสมบูรณ์ อ าเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ 

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน



๒๕ 
 

3.1.3 ผลการวิเคราะห์และจ าแนกพื้นที่ความลาดชัน 5-12 เปอร์เซ็นต์  
จังหวัดเพชรบูรณ์ มีระดับความลาดชัน C ความลาดชันของพ้ืนที่ 5-12 เปอร์เซ็นต์ คิดเป็นเนื้อที ่

1,576.21 ตารางกิโลเมตร หรือ 985,131 ไร่ ลักษณะพ้ืนที่เป็นลูกคลื่นลอนลาด มีความลาดชันเล็กน้อย 
การกระจายตัวของพ้ืนที่มีอยู่ทั่วไปในพ้ืนที่จังหวัดและเป็นแบบต่อเนื่องตามแนวภูเขาสูงที่ทอดตัวเป็นแนวยาว
จากทิศเหนือลงสู่ทิศใต้ พบมากบริเวณพ้ืนที่ตอนบนของจังหวัดในพ้ืนที่อ าเภอหล่มเก่า อ าเภอน้ าหนาว อ าเภอ
หล่มสัก และอ าเภอเขาค้อ ต่อเนื่องมายังพ้ืนที่ตอนกลางของจังหวัดในพ้ืนที่อ าเภอเมือง อ าเภอชนแดน อ าเภอ
วังโป่ง และอ าเภอหนองไผ่ ถึงพ้ืนที่ตอนล่างในเขตอ าเภอบึงสามพัน อ าเภอวิเชียรบุรี และอ าเภอศรีเทพ       
ดังภาพประกอบที่ 3-10   
 

 
 

ภาพประกอบที่ 3-10  พ้ืนทีค่วามลาดชัน 5-12 เปอร์เซ็นต์ จังหวัดเพชรบูรณ์ 

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน



๒๖ 
 

จากข้อมูลแผนที่สภาพการใช้ที่ดิน ปี พ.ศ.2559 จังหวัดเพชรบูรณ์ ของกองนโยบายและ
แผนการใช้ที่ดิน พบว่า พ้ืนที่ความลาดชัน 5-12 เปอร์เซ็นต์ ของจังหวัดเพชรบูรณ์ มีการใช้ที่ดินประเภทพ้ืนที่
เกษตรกรรม มากที่สุดเป็นจ านวน 647,331 ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 65.71 ของพื้นที่ทั้งหมด รองลงมาเป็น
พ้ืนที่ป่าไม้ 223,225 ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 22.66 พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง 62 ,794 ไร่ หรือ
คิดเป็นร้อยละ 6.37 พ้ืนที่เบ็ดเตล็ด 40,687 ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 4.13 และพ้ืนที่แหล่งน้ า 11,094 ไร่ 
หรือคิดเป็นร้อยละ 1.13 ตามล าดับ ดังตารางที่ 3-4 และภาพประกอบที่ 3-11, 3-12 และ 3-13  

 

ตารางที่ 3-4  ประเภทการใช้ที่ดิน ปี พ.ศ.2559 บริเวณพ้ืนที่ความลาดชัน 5-12 เปอร์เซ็นต ์
 

ล าดับ ประเภทการใช้ท่ีดิน สัญลักษณ์ 
เนื้อที ่

ตารางกิโลเมตร ไร ่ ร้อยละ 

1 พ้ืนที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง U 100.47 62,794 6.37 

2 พ้ืนที่เกษตรกรรม A 1,035.73 647,331 65.71 

3 พ้ืนที่เบ็ดเตล็ด M 65.10 40,687 4.13 

4 พ้ืนที่ป่าไม้ F 357.16 223,225 22.66 

5 พ้ืนที่แหล่งน้ า W 17.75 11,094 1.13 

รวม 1,576.21  985,131 100.00 
 

 
 

ภาพประกอบที่ 3-11  พ้ืนทีป่ลูกสตอเบอรี่ ต าบลสะเดาะพง อ าเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ 

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน



๒๗ 
 

 
 

ภาพประกอบที่ 3-12  พ้ืนที่ปลูกแก้วมังกร ต าบลวังชมภู อ าเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ 
 
 

 
 

ภาพประกอบที่ 3-13  พ้ืนที่ปลูกพืชไร่ ต าบลประดู่งาม อ าเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ 

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน



๒๘ 
 

3.1.4 ผลการวิเคราะห์และจ าแนกพื้นที่ความลาดชัน 12-20 เปอร์เซ็นต์  
จังหวัดเพชรบูรณ์ มีระดับความลาดชัน D ความลาดชันของพ้ืนที่ 12-20 เปอร์เซ็นต์ คิดเป็นเนื้อที่ 

1,135.11 ตารางกิโลเมตร หรือ 709,444 ไร่ ลักษณะพ้ืนที่เป็นลูกคลื่นลอนชัน มีความลาดชันปานกลาง 
การกระจายตัวของพ้ืนที่มีอยู่ทั่วไปในพ้ืนที่จังหวัดและเป็นแบบต่อเนื่องตามแนวภูเขาสูงที่ทอดตัวเป็นแนวยาว
จากทิศเหนือลงสู่ทิศใต้ พบมากบริเวณพ้ืนที่ตอนบนของจังหวัดในพ้ืนที่อ าเภอหล่มเก่า อ าเภอน้ าหนาว และ
อ าเภอเขาค้อ ต่อเนื่องมายังพ้ืนที่ตอนกลางตามแนวเทือกเขาด้านทิศตะวันตกและทิศตะวันออกของจังหวัด ในพ้ืนที่
อ าเภอวังโป่ง อ าเภอชนแดน อ าเภอเมือง อ าเภอหนองไผ่ และอ าเภอบึงสามพัน โดยบริเวณพ้ืนที่ตอนล่างของจังหวัด
มีการกระจายตัวไม่มากนักพบมากตามแนวภูเขาสูงด้านทิศตะวันออกในพื้นที่อ าเภอวิเชียรบุรี และอ าเภอศรีเทพ 
ดังภาพประกอบที่ 3-14 

 

  
 

ภาพประกอบที่ 3-14  พ้ืนที่ความลาดชัน 12-20 เปอร์เซ็นต์ จังหวัดเพชรบูรณ์ 

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน



๒๙ 
 

จากข้อมูลแผนที่สภาพการใช้ที่ดิน ปี พ.ศ.2559 จังหวัดเพชรบูรณ์ ของกองนโยบายและ
แผนการใช้ที่ดิน พบว่า พ้ืนที่ความลาดชัน 12-20 เปอร์เซ็นต์ ของจังหวัดเพชรบูรณ์ มีการใช้ที่ดินประเภท
พ้ืนที่เกษตรกรรม มากที่สุดเป็นจ านวน 349,475 ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 49.26 ของพ้ืนที่ทั้งหมด รองลงมา
เป็นพื้นที่ป่าไม้ 316,594 ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 44.63 พ้ืนที่เบ็ดเตล็ด 19,088 ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 2.69 
และพ้ืนที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง 18,581 ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 2.62 และพ้ืนที่แหล่งน้ า 5 ,706 ไร่ หรือ  
คิดเป็นร้อยละ 0.80 ตามล าดับ ดังตารางที่ 3-5 และภาพประกอบที่ 3-15, 3-16 และ 3-17  

 

ตารางที่ 3-5  ประเภทการใช้ที่ดิน ปี พ.ศ.2559 บริเวณพ้ืนที่ความลาดชัน 12-20 เปอร์เซ็นต ์
 

ล าดับ ประเภทการใช้ท่ีดิน สัญลักษณ์ 
เนื้อที ่

ตารางกิโลเมตร ไร ่ ร้อยละ 

1 พ้ืนที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง U 29.73 18,581 2.62 

2 พ้ืนที่เกษตรกรรม A 559.16 349,475 49.26 

3 พ้ืนที่เบ็ดเตล็ด M 30.54 19,088 2.69 

4 พ้ืนที่ป่าไม้ F 506.55 316,594 44.63 

5 พ้ืนที่แหล่งน้ า W 9.13 5,706 0.80 

รวม 1,135.11 709,444 100.00 
 

 
 

ภาพประกอบที่ 3-15  พ้ืนทีป่ลูกพืชไร่ ต าบลเขาค้อ อ าเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ 

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน



๓๐ 
 

 
 

ภาพประกอบที่ 3-16  พ้ืนทีป่ลูกปาล์มน้ ามัน ต าบลวังชมภู อ าเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ 
 
 

 
 

ภาพประกอบที่ 3-17  พ้ืนทีภู่เขา ต าบลซับเปิบ อ าเภอวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์ 

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน



๓๑ 
 

3.1.5 ผลการวิเคราะห์และจ าแนกพื้นที่ความลาดชัน 20-35 เปอร์เซ็นต์  
จังหวัดเพชรบูรณ์ มีระดับความลาดชัน E ความลาดชันของพ้ืนที่ 20-35 เปอร์เซ็นต์ คิดเป็นเนื้อที่ 

1,755.21 ตารางกิโลเมตร หรือ 1,097,006 ไร่ ลักษณะพื้นที่เป็นเนินเขา มีความลาดชัน การกระจาย
ตัวของพ้ืนที่เป็นแบบต่อเนื่องตามแนวเทือกเขาที่ทอดตัวเป็นแนวยาวจากทิศเหนือลงสู่ทิศใต้  พบมากบริเวณ
พ้ืนที่ตอนเหนือด้านทิศตะวันตกและทิศตะวันออกของจังหวัดบริเวณพ้ืนที่เกือบทั้งหมดของอ าเภอน้ าหนาว 
อ าเภอเขาค้อ และบางส่วนของอ าเภอหล่มเก่า อ าเภอหล่มสัก ต่อเนื่องมายังพ้ืนที่ตอนกลางด้านทิศตะวันตก
และทิศตะวันออกในพ้ืนที่อ าเภอเมือง อ าเภอวังโป่ง อ าเภอชนแดน และอ าเภอหนองไผ่ ถึงพ้ืนที่ตอนล่างของจังหวัด
มีการกระจายตัวไม่มากนักพบมากตามแนวภูเขาสูงด้านทิศตะวันออกในพ้ืนที่อ าเภอวิเชียรบุรี อ าเภอบึงสามพัน 
และอ าเภอศรีเทพดังภาพประกอบที่ 3-18  

 

 
 

ภาพประกอบที่ 3-18  พ้ืนที่ความลาดชัน 20-35 เปอรเ์ซ็นต์ จังหวัดเพชรบูรณ์ 

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน



๓๒ 
 

จากข้อมูลแผนที่สภาพการใช้ที่ดิน ปี พ.ศ.2559 จังหวัดเพชรบูรณ์ ของกองนโยบายและ
แผนการใช้ที่ดิน พบว่า พ้ืนที่ความลาดชัน 20-35 เปอร์เซ็นต์ ของจังหวัดเพชรบูรณ์ มีการใช้ที่ดินประเภท
พื้นที่ป่าไม้ มากที่สุด เป็นจ านวน 692,169 ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 63.10 ของพ้ืนที่ทั้งหมด รองลงมาเป็น
พ้ืนที่เกษตรกรรม 370,569 ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 33.78 พ้ืนที่เบ็ดเตล็ด 19,268 ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 
1.76 พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง 10,356 ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 0.94 และพ้ืนที่แหล่งน้ า 4,644 ไร่ หรือ
คิดเป็นร้อยละ 0.42 ตามล าดับ ดังตารางที่ 3-6 และภาพประกอบที่  3-19, 3-20 และ 3-21 
 

ตารางที่ 3-6  ประเภทการใช้ที่ดิน ปี พ.ศ.2559 บริเวณพ้ืนที่ความลาดชัน 20-35 เปอร์เซ็นต ์
 

ล าดับ ประเภทการใช้ท่ีดิน สัญลักษณ์ 
เนื้อที ่

ตารางกิโลเมตร ไร ่ ร้อยละ 

1 พ้ืนที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง U 16.57 10,356 0.94 

2 พ้ืนที่เกษตรกรรม A 592.91 370,569 33.78 

3 พ้ืนที่เบ็ดเตล็ด M 30.83 19,268 1.76 

4 พ้ืนที่ป่าไม้ F 1,107.47 692,169 63.10 

5 พ้ืนที่แหล่งน้ า W 7.43 4,644 0.42 

รวม 1,755.21 1,097,006 100.00 
 

 
 

ภาพประกอบที่ 3-19  สภาพการใช้ที่ดินบริเวณ ต าบลเขาค้อ อ าเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ 

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน



๓๓ 
 

 
 

ภาพประกอบที่ 3-20  พ้ืนทีป่ลูกข้าวโพด ต าบลวังชมภู อ าเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ 
 
 

  
ภาพประกอบที่ 3-21  พ้ืนที่ป่าไม ้ต าบลบุ้งน้ าเต้า อ าเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ 

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน



๓๔ 
 

3.1.6 ผลการวิเคราะห์และจ าแนกพื้นที่ความลาดชัน 35-50 เปอร์เซ็นต์  
จังหวัดเพชรบูรณ์ มีระดับความลาดชัน F ความลาดชันของพ้ืนที่ 35-50 เปอร์เซ็นต์ คิดเป็นเนื้อที่ 

1,308.61 ตารางกิโลเมตร หรือ 817,881 ไร่ ลักษณะพ้ืนที่เป็นภูเขา มีความลาดชันสูง การกระจายตัวของ
พ้ืนที่เป็นแบบต่อเนื่องตามแนวเทือกเขาที่ทอดตัวเป็นแนวยาวจากทิศเหนือลงสู่ทิศใต้ พบมากบริเวณพ้ืนที่ภูเขา
และเทือกเขาสูงทางตอนเหนือของจังหวัดในพ้ืนที่อ าเภอหล่มเก่า และอ าเภอน้ าหนาว ต่อเนื่องตามแนวเทือกเขาสูง
ด้านทิศตะวันตกซึ่งทอดยาวจากทางตอนเหนือลงมาบริเวณพ้ืนที่ตอนกลางของจังหวัด ในพ้ืนที่อ าเภอหล่มเก่า 
อ าเภอเขาค้อ อ าเภอเมือง และบริเวณรอยต่อทางด้านทิศเหนือและทิศตะวันออกของอ าเภอวังโป่งกับอ าเภอ
เขาค้อและอ าเภอเมือง บริเวณพ้ืนที่รอยต่อระหว่างอ าเภอชนแดนกับอ าเภอหนองไผ่และอ าเภอบึงสามพัน และ
บริเวณพ้ืนที่เทือกเขาสูงด้านทิศตะวันตกซึ่งทอดยาวจากทางตอนเหนือลงมาบริเวณพ้ืนที่ตอนกลางและพ้ืนที่
ตอนล่างของจังหวัดในบริเวณพ้ืนที่ของ อ าเภอหล่มสัก อ าเภอเมือง อ าเภอหนองไผ่ อ าเภอบึงสามพัน และ
อ าเภอวิเชียรบุรี ดังภาพประกอบที่ 3-22 

 

 
 

ภาพประกอบที่ 3-22  พ้ืนที่ความลาดชัน 35-50 เปอร์เซ็นต์ จังหวัดเพชรบูรณ์ 

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน



๓๕ 
 

จากข้อมูลแผนที่สภาพการใช้ที่ดิน ปี พ.ศ.2559 จังหวัดเพชรบูรณ์ ของกองนโยบายและ
แผนการใช้ที่ดิน พบว่า พ้ืนที่ความลาดชัน 35-50 เปอร์เซ็นต์ ของจังหวัดเพชรบูรณ์ มีการใช้ที่ดินประเภทพ้ืนที่
ป่าไม้ มากที่สุด เป็นจ านวน 652,975 ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 79.84 ของพ้ืนที่ทั้งหมด รองลงมาเป็น พ้ืนที่
เกษตรกรรม 153,963 ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 18.83 พ้ืนที่เบ็ดเตล็ด 8,787 ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 1.07 
และพ้ืนที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง 2,156 ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 0.26 ตามล าดับ ดังตารางที่ 3-7 และ
ภาพประกอบที่ 3-23, 3-24 และ 3-25 

 

ตารางที่ 3-7  ประเภทการใช้ที่ดิน ปี พ.ศ. 2559  บริเวณพ้ืนที่ความลาดชัน 35-50 เปอร์เซ็นต์ 
 

ล าดับ ประเภทการใช้ท่ีดิน สัญลักษณ์ 
เนื้อที ่

ตารางกิโลเมตร ไร ่ ร้อยละ 

1 พ้ืนที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง U 3.45 2,156 0.26 

2 พ้ืนที่เกษตรกรรม A 246.34 153,963 18.83 

3 พ้ืนที่เบ็ดเตล็ด M 14.06 8,787 1.07 

4 พ้ืนที่ป่าไม้ F 1,044.76 652,975 79.84 

รวม 1,308.61 817,881 100.00 

 

 
 

ภาพประกอบที่ 3-23  พ้ืนที่ป่าไม ้ต าบลหินฮาว อ าเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ 

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน



๓๖ 
 

 
 

ภาพประกอบที่ 3-24  พ้ืนทีป่ลูกไม้ผล ต าบลห้วยไร่ อ าเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ 
 
 

 
 

ภาพประกอบที่ 3-25  พ้ืนทีภู่เขา ต าบลซับไม้แดง อ าเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์ 

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน



๓๗ 
 

3.1.7 ผลการวิเคราะห์และจ าแนกพื้นที่ความลาดชัน มากกว่า 50 เปอร์เซ็นต์ 
จังหวัดเพชรบูรณ์ มีระดับความลาดชัน G ความลาดชันของพ้ืนที่ มากกว่า 50 เปอร์เซ็นต์ คิดเป็น

เนื้อที่ 1,235.66 ตารางกิโลเมตร หรือ 772,287 ไร่ ลักษณะเป็นพ้ืนที่สูงชัน ภูเขาสูงชัน เทือกเขา หุบเขา 
หน้าผา หรือยอดเขาแหลม มีความสูงชันมาก การกระจายตัวของพื้นที่เป็นแบบต่อเนื่องตามแนวเทือกเขาสูง
ที่ทอดตัวเป็นแนวยาวจากทิศเหนือลงสู่ทิศใต้ พบมากบริเวณพ้ืนที่ภูเขาสูงตอนบนถึงพ้ืนที่ภูเขาสูงตอนกลาง
ตามแนวเทือกเขาสูงด้านทิศตะวันตกและทิศตะวันออกของจังหวัด ในพ้ืนที่ตอนบนของอ าเภอหล่มเก่า พ้ืนที่
ภูเขาสูงตอนกลางของอ าเภอน้ าหนาว พ้ืนที่ภูเขาสูงด้านทิศตะวันตกและทิศตะวันออกของอ าเภอหล่มสัก อ าเภอ
เมือง และอ าเภอหนองไผ่ พ้ืนที่ภูเขาสูงทางตอนเหนือและพ้ืนที่ภูเขาสูงตอนกลางด้านทิศตะวันออกของอ าเภอ
เขาค้อที่ติดต่อกับอ าเภอหล่มสักและอ าเภอเมือง พ้ืนที่ภูเขาสูงทางตอนใต้ของอ าเภอวังโป่งทอดยาวมาทางทิศ
ตะวันออกด้านที่ติดกับอ าเภอเมืองและอ าเภอชนแดน ดังภาพประกอบที่ 3-26 

 

 
 

ภาพประกอบที่ 3-26  พ้ืนที่ความลาดชัน มากกว่า 50 เปอร์เซ็นต์ จังหวัดเพชรบูรณ์ 

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน



๓๘ 
 

จากข้อมูลแผนที่สภาพการใช้ที่ดิน ปี พ.ศ.2559 จังหวัดเพชรบูรณ์ ของกองนโยบายและ
แผนการใช้ที่ดิน พบว่า พ้ืนที่ความลาดชันมากกว่า 50 เปอร์เซ็นต์ ของจังหวัดเพชรบูรณ์ มีการใช้ที่ดินประเภท
พ้ืนที่ป่าไม้ มากที่สุดเป็นจ านวน 708,769 ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 91.77 ของพ้ืนที่ทั้งหมด รองลงมาเป็น
พ้ืนที่เกษตรกรรม 62,618 ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 8.11 และพ้ืนที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง 900 ไร่ หรือ    
คิดเป็นร้อยละ 0.12 ตามล าดับ ดังตารางที่ 3-8 และภาพประกอบที่ 3-27, 3-28 และ 3-29 

 

ตารางที่ 3-8  ประเภทการใช้ที่ดิน ปี พ.ศ.2559 บริเวณพ้ืนที่ความลาดชัน มากกว่า 50 เปอร์เซ็นต์ 
 

ล าดับ ประเภทการใช้ท่ีดิน สัญลักษณ์ 
เนื้อที ่

ตารางกิโลเมตร ไร ่ ร้อยละ 

1 พ้ืนที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง U 1.44 900 0.12 

2 พ้ืนที่เกษตรกรรม A 100.19 62,618 8.11 

3 พ้ืนที่ป่าไม้ F 1,134.03 708,769 91.77 

รวม 1,235.66 772,287 100.00 
 

 
 

ภาพประกอบที่ 3-27  อ่างเก็บน้ าห้วยขอนแก่น ต าบลห้วยไร่ อ าเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ 

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน



๓๙ 
 

 
 

ภาพประกอบที่ 3-28  พ้ืนทีป่่าไม ้ต าบลพุทธบาท อ าเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ 
 
 

 
 

ภาพประกอบที่ 3-29  พ้ืนทีภู่เขาสูงชัน ต าบลภูน้ าหยด อ าเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ 

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน



๔๐ 
 

3.2 ผลการวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงลักษณะทางกายภาพของพื้นที่ 
จากการวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงลักษณะทางกายภาพของพ้ืนที่ตัวอย่าง ด้วยระบบสารสนเทศ

ภูมิศาสตร์ โดยวิธีการซ้อนทับข้อมูลร่วมกับการส ารวจความลาดชันและสภาพการใช้ประโยชน์ที่ดินใน
ภูมิประเทศจังหวัดเพชรบูรณ์ พบว่า การเปลี่ยนแปลงลักษณะทางกายภาพของภูมิประเทศที่ส่งผลกระทบต่อ
การเปลี่ยนแปลงความลาดชันของพ้ืนที่ ส่วนใหญ่เกิดจากกิจกรรมของมนุษย์ด้านการพัฒนาและการใช้ประโยชน์ที่ดิน 
เพ่ือการตั้งถิ่นฐาน การส่งเสริมเศรษฐกิจ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน และการพัฒนาเมือง รองลงมา ได้แก่ 
ภัยธรรมชาติ ประเภท ดินถล่มหรือโคลนถล่ม ตัวอย่างเช่น 

3.2.1 การท าอุตสาหกรรม ประเภทเหมืองแร่ทองค า ต าบลท้ายดง อ าเภอวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์ 
เป็นการท าแบบเหมืองเปิด มีการขุด-เจาะหน้าดิน และระเบิดหินบริเวณพ้ืนที่ภูเขาหรือพ้ืนราบ เพ่ือเปิดหน้าดิน
ลงไปจนถึงแหล่งแร่ทองค า ซึ่งการท าเหมืองแร่แบบนี้ ต้องใช้เครื่องมือหนัก เช่น เครื่องเจาะ รถขุด รถตัก และ
รถขนแร่ขนาดใหญ่ ตลอดจนต้องมีการระเบิดบริเวณหน้าเหมืองเพ่ือตัดเส้นทาง ส าหรับขนเครื่องจักร อุปกรณ์
การท าเหมืองขึ้นสู่หน้างาน เปิดเปลือกดิน และพัฒนาให้เป็นหน้าเหมืองที่พร้อมเพ่ือการผลิตแร่ การตัดเส้นทาง
เพื่อใช้เป็นเส้นทางหลักในการขนแร่ ตลอดจนการปรับพื้นที่และสร้างอาคารต่าง ๆ ส่งผลให้ความลาดชัน
ของพ้ืนที่เปลี่ยนแปลง เช่น พ้ืนที่มีความชันมากข้ึนหรือพ้ืนที่มีความชันลดลง ดังภาพประกอบที่  3-30, 3-31 
และ 3-32 

 

 
 

ภาพประกอบที่ 3-30  เหมืองแร่ทองค า ต าบลท้ายดง อ าเภอวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์ 
 

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน



๔๑ 
 

 
 

ภาพประกอบที่ 3-31  ภาพถ่ายจากดาวเทียม Google Earth บริเวณเหมืองแร่ทองค า 
 บันทึกภาพเมื่อ วันที่ 2 มกราคม พ.ศ.2559 
 

 
 

ภาพประกอบที่ 3-32  ภาพถ่ายออร์โธสี โครงการ MOAC กรมพัฒนาที่ดิน แสดงพ้ืนที่ความลาดชัน 
 บริเวณเหมืองแร่ทองค า บันทึกภาพเมื่อ วันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ.2545 

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน



๔๒ 
 

3.2.2 การชลประทานหรือการปรับเปลี่ยนพ้ืนที่เพ่ือการก่อสร้างเขื่อนขนาดใหญ่ หรืออ่างเก็บน้ า 
ส่งผลให้ความชันของพ้ืนที่เปลี่ยนแปลง ดังภาพประกอบที่ 3-33, 3-34, 3-35 และ 3-36 

 

 
 

ภาพประกอบที่ 3-33  อ่างเก็บน้ าบ้านฟองเพชร ต าบลบุ้งน้ าเต้า อ าเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ 
 

 
 

ภาพประกอบที่ 3-34  ภาพถ่ายจากดาวเทียม Google Earth บริเวณอ่างเก็บน้ าบ้านฟองเพชร 
 บันทึกภาพเมื่อ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2559 

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน



๔๓ 
 

 
 

ภาพประกอบที่ 3-35  ภาพถ่ายออร์โธสี โครงการ MOAC กรมพัฒนาที่ดิน บริเวณอ่างเก็บน้ าบ้านฟองเพชร  
 บันทึกภาพเมื่อ วันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ.2545 

 

 
 

ภาพประกอบที่ 3-36  ภาพถ่ายออร์โธสี โครงการ MOAC กรมพัฒนาที่ดิน แสดงพ้ืนทีค่วามลาดชัน 
 บริเวณอ่างเก็บน้ าบ้านฟองเพชร  

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน



๔๔ 
 

3.2.3 การขุดดินหรือการก่อสร้างบริเวณไหล่เขา เชิงเขา หรือพ้ืนที่ลาดชัน โดยไม่มีการค านวณ
ด้านวิศวกรรมที่ดี เพื่อเป็นที่อยู่อาศัย สถานที่พักผ่อน โรงแรม และรีสอร์ท ซึ่งกิจกรรมดังกล่าว มีการตัดต้นไม้ 
ท าลายป่า และน าเครื่องจักรมาใช้ในการตัดเส้นทางเพ่ือการเข้าถึงและการขนส่ง การปรับพ้ืนที่และการปลูกสร้างอาคาร 
ท าให้มวลดินมีน้ าหนักมากขึ้นและอาจเป็นสาเหตุให้เกิดดินถล่มในที่สุด  ดังภาพประกอบที่ 3-37, 3-38, 
3-39 และ 3-40  
 

 
 

ภาพประกอบที่ 3-37  พ้ืนที่ก่อสร้างรีสอร์ท ต าบลเขาค้อ อ าเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ 
 

 
 

ภาพประกอบที่ 3-38  ภาพถ่ายจากดาวเทียม Google Earth บริเวณพ้ืนที่ก่อสร้างรีสอร์ท  
 บันทึกภาพเมื่อ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2559 

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน



๔๕ 
 

 
 

ภาพประกอบที่ 3-39 ภาพถ่ายออร์โธสี โครงการ MOAC กรมพัฒนาที่ดิน บริเวณพ้ืนที่ก่อสร้างรีสอร์ท 
 บันทึกภาพเมื่อ วันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ.2545 

 

 
 

ภาพประกอบที่ 3-40 ภาพถ่ายออร์โธสี โครงการ MOAC กรมพัฒนาที่ดิน แสดงพ้ืนที่ความลาดชัน  
 บริเวณพ้ืนที่ก่อสร้างรีสอร์ท บันทึกภาพเมื่อ วันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ.2545 

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน



๔๖ 
 

3.2.4 สาเหตุจากภัยธรรมชาติประเภทดินถล่มหรือโคลนถล่ม (Landslide or Mass movement) 
คือการเคลื่อนที่ของมวลดิน หรือหิน ลงมาตามลาดเขาด้วยอิทธิพลของแรงโน้มถ่วงของโลก โดยปกติดินถล่ม  
ที่เกิดขึ้นในประเทศไทย ส่วนใหญ่ “น้ า” จะมีส่วนเกี่ยวข้องกับการเกิดดินถล่มเสมอ โดยน้ าจะเป็นตัวลดแรง
ต้านทานในการเคลื่อนตัวของมวลดินหรือหิน และน้ าจะเป็นตัวที่ท าให้คุณสมบัติของดินที่เป็นของแข็งเปลี่ยนไป
เป็นของไหลได้ ดังภาพประกอบที่ 3-41 และ 3-42 

 

     
 

ภาพประกอบที่ 3-41  ดินถล่มบริเวณไหล่ถนนทางหลวงหมายเลข 12 หลักกิโลเมตรที่ 108-109  
 ต าบลแคมป์สน อ าเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์  
 

 
 

       
 

ภาพประกอบที่ 3-42  ดินโคลนถล่ม บริเวณต าบลน้ าก้อ อ าเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์  
เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม พ.ศ.2544  

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน



๔๗ 
 

บทที่ 4 
 

บทสรุป 
 

4.1 สรุปผลการวิเคราะห์และจ าแนกความลาดชันของพ้ืนที่จังหวัดเพชรบูรณ์ 
ผลการวิเคราะห์และจ าแนกความลาดชันของพ้ืนที่จังหวัดเพชรบูรณ์ จากแบบจ าลองระดับสูงเชิงเลข 

มาตราส่วน 1: 4,000 โครงการจัดท าแผนที่เพ่ือการบริหารทรัพยากรธรรมชาติและทรัพย์สินของกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ ด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ตามหลักเกณฑ์การจ าแนกความลาดชันของพ้ืนที่เพ่ือการพัฒนาที่ดิน 
กรมพัฒนาที่ดิน มีความสอดคล้องกับสภาพภูมิประเทศ สรุปไดด้ังนี้ 

ลักษณะภูมิประเทศของจังหวัดเพชรบูรณ์ ส่วนใหญ่เป็นพ้ืนทีภู่เขาสูงและพ้ืนที่ราบลุ่มแบบท้องกระทะ 
พ้ืนที่มีลักษณะลาดเทจากบริเวณตอนเหนือลงมาบริเวณตอนใต้ของจังหวัด โดยพ้ืนที่ทางตอนเหนือเป็นทิวเขาสูง
ของเทือกเขาเพชรบูรณ์สลับซับซ้อนเป็นสันยาวต่อเนื่องกัน ส่วนบริเวณตอนกลางลงมาถึงบริเวณพ้ืนที่ตอนใต้
ของจังหวัด เป็นพ้ืนที่เกือบราบและที่ราบ มีเทือกเขาขนาบกันไปทั้งสองข้างมีลักษณะเป็นรูปเกือกม้า มีแม่น้ าป่าสัก
เป็นแม่น้ าสายส าคัญไหลผ่านพ้ืนที่ตอนกลางของจังหวัดจากทิศเหนือไปทิศใต้ ยาวประมาณ 350 กิโลเมตร 
พ้ืนที่มีทรัพยากรธรรมชาติมากมาย ดินมีความอุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การเพาะปลูกพืชท าการเกษตร รวมทั้ง
สภาพภูมิประเทศส่งเสริมปัจจัยการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์มาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ซึ่งจากการวิเคราะห์และ
จ าแนกความลาดชันของพ้ืนที่ พบว่า  

จังหวัดเพชรบูรณ์ มีพ้ืนที่ความลาดชัน 0-2 เปอร์เซ็นต์ มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 29.06  
ของพ้ืนที่จังหวัด ลักษณะพ้ืนทีร่าบเรียบหรือค่อนข้างราบเรียบ  

รองลงมาอันดับที่ 2 ได้แก่ พ้ืนที่ความลาดชัน 20-35 เปอร์เซ็นต์ คิดเป็นร้อยละ 14.22    
ของพ้ืนที่จังหวัด ลักษณะพ้ืนที่เป็นเนินเขา มีความลาดชัน  

อันดับที่ 3 ได้แก่ พ้ืนที่ความลาดชัน 2-5 เปอร์เซ็นต์ คิดเป็นร้อยละ 14.13 ของพ้ืนที่จังหวัด  
ลักษณะพ้ืนทีเ่ป็นลูกคลื่นลอนลาดเล็กน้อย มีความลาดชันน้อยมาก  

อันดับที่ 4 ได้แก่ พ้ืนทีค่วามลาดชัน 5-12 เปอร์เซ็นต ์คิดเป็นร้อยละ 12.77 ของพ้ืนที่จังหวัด 
ลักษณะพ้ืนที่เป็นลูกคลื่นลอนลาด มีความลาดชันเล็กน้อย 

อันดับที่ 5 ได้แก่ พ้ืนที่ความลาดชัน 35-50 เปอร์เซ็นต์ คิดเป็นร้อยละ 10.61 ของพ้ืนที่จังหวัด 
ลักษณะพ้ืนที่เป็นภูเขา มีความลาดชันสูง 

อันดับที่ 6 ได้แก ่ พ้ืนที่ความลาดชัน มากกว่า 50 เปอร์เซ็นต์ คิดเป็นร้อยละ 10.01 ของพ้ืนที่จังหวัด 
ลักษณะพ้ืนที่เป็นภูเขาสูงชัน เทือกเขา หุบเขา หน้าผา หรือยอดเขาแหลม มีความสูงชันมาก 

อันดับที่ 7 ได้แก่ พ้ืนทีค่วามลาดชัน 12-20 เปอร์เซ็นต์ คิดเป็นร้อยละ 9.20 ของพ้ืนที่จังหวัด 
ลักษณะพ้ืนที่เป็นลูกคลื่นลอนชัน มีความลาดชันปานกลาง  
 
 

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน



๔๘ 
 
4.2 ข้อเสนอแนะ 

ปัจจุบันจังหวัดเพชรบูรณ์ มีการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิประเทศอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลง
อันเกิดจากภัยพิบัติและการใช้ประโยชน์ที่ดิน เพ่ือการตั้งถิ่นฐาน การส่งเสริมเศรษฐกิจ การพัฒนาเมือง และ
การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน เป็นต้น ส่งผลให้เกิดกิจกรรมต่าง ๆ บนพ้ืนผิวภูมิประเทศ  ซึ่งบางกิจกรรมอาจก่อให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงลักษณะทางกายภาพของพื้นผิวภูมิประเทศ ส่งผลกระทบโดยตรงต่อการเปลี่ยนแปลง
ความลาดชันของพ้ืนที่ ดังนี้ 

1) พ้ืนที่เกษตรกรรม  
การท าเกษตรกรรมในพ้ืนที่ลาดชัน การปลูกพืช การท าสวน ท าไร่ และการปลูกไม้ยืนต้น    

ซ่ึงปัจจุบันมีการใช้เครื่องจักร เพ่ือการไถพรวน พลิกหน้าดิน การขุดร่องน้ า การปรับหน้าดิน ตัดถนนเพ่ือการเข้าถึง 
และขนส่งล าเลียง โดยไม่มีการศึกษาโครงสร้างหรือลักษณะของดินที่เหมาะสมส าหรับการปลูกพืช ส่งผลกระทบ
ทางตรงต่อความลาดชันของพ้ืนที่ ตลอดจนผลกระทบทางอ้อมอันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการไหล 
ของน้ าผิวดิน น้ าจะไหลผ่านหน้าดินอย่างรวดเร็วและก่อให้เกิดการชะล้างหน้าดิน หรือมวลดินมีน้ าหนักมากขึ้น
ซ่ึงอาจเป็นสาเหตุให้เกิดดินถล่ม 

2) พ้ืนที่เหมืองแร ่  
การท าอุตสาหกรรมประเภทเหมืองแร่ เช่น แร่ประกอบหิน ประเภท หินก่อสร้าง หินปูน 

หินแกรนิต หินอ่อน เป็นต้น หรือ แร่โลหะ ประเภท แร่ทองค า ดีบุก สังกะสี เหล็ก เงิน ตะกั่ว เป็นต้น ซึ่งพ้ืนที่
ด าเนินการส่วนใหญ่อยู่บริเวณพ้ืนที่ภูเขา เชิงเขา หรือที่ราบ มีการขุดดิน-เจาะหน้าดิน ปรับพ้ืนที่ บดอัดที่ดิน 
ถมดิน และระเบิดภูเขา เพ่ือวางรากฐาน การเข้าถึงแหล่งแร่ การขนส่งล าเลียง รวมทั้งกิจกรรมอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
ซ่ึงอาจก่อให้เกิดความชันของพ้ืนที่มากขึ้นหรือลดลง รวมทั้งเป็นการเพ่ิมน้ าหนักของมวลดินบนภูเขาหรือสันเขา 
และเกิดการเคลื่อนของดินในบริเวณใกล้เคียงได้ 

3) พ้ืนที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง  
การก่อสร้างบริเวณภูเขา ไหล่เขา เชิงเขา หรือพ้ืนที่ลาดชัน โดยไม่มีการค านวณด้านวิศวกรรม

ที่ถูกต้อง เหมาะสม เพ่ือเป็นที่อยู่อาศัย สถานที่พักผ่อน โรงแรม และรีสอร์ท เป็นต้น ท าให้มวลดินมีน้ าหนัก
มากขึ้นและอาจเป็นสาเหตุให้เกิดดินถล่ม  

4) แหล่งน้ าที่สร้างขึ้น  
การชลประทานหรือการปรับเปลี่ยนพ้ืนที่เพ่ือการก่อสร้างเขื่อนขนาดใหญ่ หรืออ่างเก็บน้ า 

อาจจะไม่ส่งผลกระทบด้านลบ แต่ท าให้ความลาดชันของพ้ืนที่บริเวณการก่อสร้างหรือบริเวณใกล้เคียง
เปลี่ยนแปลงไป 

5) สถานีคมนาคม  
การตัดถนนในบริเวณที่ลาดเชิงเขา อาจก่อให้เกิดความชันของพ้ืนที่เพ่ิมมากขึ้น เมื่อฝนตก

ต่อเนื่องน้ าซึมลงในดินอย่างรวดเร็ว เมื่อถึงจุดหนึ่งดินจะอ่ิมตัวชุ่มด้วยน้ า ส่งผลให้น้ าหนักของมวลดินเพ่ิมขึ้น 
และแรงยึดเกาะระหว่างมวลดินลดลง ระดับน้ าใต้ผิวดินเพิ่มสูงขึ้นท าให้แรงต้านทานการเลื่อนไหลของดินลดลง 
จึงเกิดการเลื่อนไหลของตะกอนมวลดินและหิน 

 

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน



๔๙ 
 

6) การตัดไม้ท าลายป่าหรือการก าจัดพืชที่ปกคลุมดิน  
เกิดจากการกระท าเพ่ือการด ารงชีวิตของมนุษย์ ท าให้ฝนไม่ตกตามฤดูกาล ดินขาดความชุมชื่น 

หนา้ดินไม่มีพืชปกคลุมจะถูกกระแสลม กระแสน้ า พัดพาหน้าดินไปได้ง่าย เกิดการพังทลายของหน้าดิน  
7) การเกิดภัยธรรมชาติประเภทดินถล่มหรือโคลนถล่ม  

จากสาเหตุดังกล่าว ส่งผลกระทบโดยตรงต่อข้อมูลความลาดชันของพ้ืนที่จังหวัดเพชรบูรณ์   
ที่ได้จากการวิเคราะห์และจ าแนกข้อมูลแบบจ าลองระดับสูงเชิงเลข มาตราส่วน 1: 4,000 ซึ่งเป็นข้อมูลความสูง
ภูมิประเทศ ที่ได้จากการรังวัดภาพถ่ายทางอากาศ ปี พ.ศ.2545-2546 โดยปัจจุบันสภาพภูมิประเทศบางส่วน  
มีการเปลี่ยนแปลงลักษณะทางกายภาพและความลาดชันของพ้ืนที่อย่างสิ้นเชิง ส่งผลให้ข้อมูลความลาดชัน 
ของพ้ืนที่ อาจจะไม่ถูกต้องตรงตามสภาพภูมิประเทศปัจจุบัน  

ดังนั้น การน าข้อมูลเชิงพ้ืนที่และแผนที่แสดงความลาดชันของพ้ืนที่จังหวัดเพชรบูรณ์ ภายใต้
โครงการจัดท าแผนที่แสดงความลาดชันของพ้ืนที่เพ่ือการพัฒนาที่ดิน ไปใช้ประโยชน์ในด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
จ าเป็นต้องส ารวจรังวัดภาคพ้ืนดิน หรือใช้ข้อมูลจากแหล่งอ่ืนที่มีความละเอียดถูกต้องมากกว่า โดยเฉพาะบริเวณ 
ที่มีการเปลี่ยนแปลงลักษณะทางกายภาพและความลาดชันของพ้ืนที่ เพ่ือให้ได้ข้อมูลพ้ืนที่ที่มีความถูกต้อง
แม่นย า และเป็นปัจจุบัน  

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน



๕๐ 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 1 
แผนท่ีแสดงความลาดชันของพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ 

 

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน



๕๑ 
 

 
 

แผนที่แสดงความลาดชันของพ้ืนที่จังหวัดเพชรบูรณ์ 

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน



๕๒ 
 

 
 

แผนที่แสดงพื้นที่ความลาดชัน 0-2 เปอร์เซ็นต์ จังหวัดเพชรบูรณ์ 

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน



๕๓ 
 

 
 

แผนที่แสดงพื้นที่ความลาดชัน 2-5 เปอร์เซ็นต ์จังหวัดเพชรบูรณ์ 

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน



๕๔ 
 

 
 

แผนที่แสดงพื้นที่ความลาดชัน 5-12 เปอร์เซ็นต์ จังหวัดเพชรบูรณ์ 

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน



๕๕ 
 

 
 

แผนที่แสดงพื้นที่ความลาดชัน 12-20 เปอร์เซ็นต ์จังหวัดเพชรบูรณ์ 

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน



๕๖ 
 

 
 

แผนที่แสดงพื้นที่ความลาดชัน 20-35 เปอร์เซ็นต์ จังหวัดเพชรบูรณ์ 
 

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน



๕๗ 
 

 
 

แผนที่แสดงพื้นที่ความลาดชัน 35-50 เปอร์เซ็นต์ จังหวัดเพชรบูรณ์ 

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน



๕๘ 
 

 
 

แผนที่แสดงพื้นที่ความลาดชัน มากกว่า 50 เปอร์เซ็นต์ จังหวัดเพชรบูรณ์ 

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน



๕๙ 
 

 
   

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 2   
กลุ่มชุดดินจังหวัดเพชรบูรณ์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน



๖๐ 
 

กลุ่มชุดดินจังหวัดเพชรบูรณ์ 
ส ำนักส ำรวจดินและวิจัยทรัพยำกรดิน กรมพัฒนำท่ีดิน ได้แบ่งกลุ่มชุดดินประเทศไทยเป็น 62 กลุ่มชุดดิน 

โดยจังหวัดเพชรบูรณ์ มี 25 กลุ่มชุดดิน ได้แก่  
กลุ่มชุดดินที่ 1 เป็นกลุ่มชุดดินท่ีมีเนื้อดินเป็นดินเหนียวจัด ในฤดูแล้งหน้ำดินแตกระแหงเป็นร่องลึก 

สีดินส่วนมำกเป็นสีด ำมีจุดประสีน้ ำตำลปนเหลืองปะปนอยู่ในดินช้ันบน ส่วนดินช้ันล่ำงมักมีกองปูนปะปน พบตำม
บริเวณเทือกเขำปูนหรือหินภูเขำไฟ ลักษณะเป็นท่ีรำบลุ่ม ตัวอย่ำงชุดดินท่ีอยู่ในกลุ่มนี้ ได้แก่ ชุดดินบ้ำนโภชน์  
ชุดดินช่องแค ชุดดินท่ำเรือ ชุดดินบ้ำนหมี่ ชุดดินลพบุรีต่ ำ และชุดดินวัฒนำ  

กลุ่มชุดดินท่ี 4 เป็นกลุ่มชุดดินท่ีมีเนื้อดินเป็นพวกดินเหนียว ดินบนมีสีด ำหรือสีเทำเข้ม ดินล่ำงมี
สีน้ ำตำลอ่อน สีน้ ำตำล หรือสีเทำปนสีเขียวมะกอก มีจุดประสีน้ ำตำลปนสีเหลืองหรือสีน้ ำตำลแก่ อำจพบก้อนปูน
หรือก้อนสำรเคมีสะสมพวกเหล็กและแมงกำนีสในช้ันดินล่ำง พบบริเวณพื้นท่ีรำบเรียบหรือท่ีรำบลุ่ม ตัวอย่ำง
ชุดดินท่ีอยู่ในกลุ่มนี้ ได้แก่ ชุดดินชัยนำท ชุดดินรำชบุร ีชุดดินท่ำพล ชุดดินสระบุรี และชุดดินบำงมูลนำค  

กลุ่มชุดดินท่ี 5 เป็นกลุ่มชุดดินท่ีมีเนื้อดินเป็นพวกดินเหนียว ดินบนมีสีเทำแก่ ดินล่ำงมีสีน้ ำตำล
อ่อนหรือสีเทำมีจุดประสีน้ ำตำลและสีเหลืองหรือสีแดงตลอดช้ันดิน มีกำรพบก้อนสำรเคมีสะสมพวกเหล็กและ
แมงกำนีสปะปนอยู่และในช้ันดินล่ำงลึก ๆ กลุ่มชุดดินนี้เกิดจำกวัตถุต้นก ำเนิดดินพวกตะกอนล ำน้ ำ พบบริเวณ
พื้นท่ีรำบเรียบ ตัวอย่ำงชุดดินท่ีอยู่ในกลุ่มนี้ ได้แก่ ชุดดินหำงดง ชุดดินพำน และชุดดินละงู  

กลุ่มชุดดินที่ 6 เป็นกลุ่มชุดดินในพื้นท่ีลุ่ม เนื้อดินเป็นดินเหนียว ดินบนมีสีเทำแก่ ดินล่ำงมีสี
น้ ำตำลปนเทำหรือสีเทำ มีจุดประสีน้ ำตำลหรือสีแดงตลอดช้ันดินบำงแห่งมีศิลำแลงอ่อน หรือก้อนสำรเคมี
พวกเหล็กและแมงกำนีสปะปนอยู่ด้วย กลุ่มดินนี้เกิดจำก พวกตะกอนล ำน้ ำเป็นดินลึกมำก มีกำรระบำย
น้ ำเลวพบตำมท่ีรำบ ต้ังแต่ท่ีรำบน้ ำท่วมถึงลำนตะพักล ำน้ ำระดับต่ ำ  ตัวอย่ำงชุดดินท่ีอยู่ในกลุ่มนี้ ได้แก่ ชุด
ดินบำงนรำ ชุดดินมโนรมย์ และชุดดินเชียงรำย 

กลุ่มชุดดินที่ 7 เป็นกลุ่มชุดดินที่มีเนื้อดินเป็นพวกดินเหนียว มีสีเทำ หรือสีน้ ำตำลปนเทำ      
พบจุดประสีน้ ำตำล สีเหลือง หรือสีแดงปะปนตลอดช้ันดิน กลุ่มชุดดินนี้เกิดจำกวัตถุต้นก ำเนิดดินพวกตะกอนล ำน้ ำ 
พบบริเวณท่ีรำบเรียบถึงค่อนข้ำงรำบเรียบ ตัวอย่ำงชุดดินท่ีอยู่ในกลุ่มนี้ ได้แก่ ชุดดินนครปฐม ชุดดินผักกำด 
และชุดดินอุตรดิตถ์   

กลุ่มชุดดินท่ี 15 เป็นกลุ่มชุดดินท่ีมีเนื้อดินเป็นพวกดินร่วนเหนียว หรือดินร่วนเหนียวปนทรำยแป้ง 
ดินบนมีสีน้ ำตำลปนเทำ ดินล่ำงสีน้ ำตำล หรือสีเทำปนชมพู พบจุดประสีเหลืองหรือสีน้ ำตำลปนเหลือง
ตลอดช้ันดินในดินช้ันล่ำงมักพบก้อนสำรเคมีสะสมพวกเหล็กและแมงกำนีส กลุ่มชุดดินนี้เกิดจำกวัตถุต้นก ำเนิด
ดินพวกตะกอนล ำน้ ำ พบบริเวณพื้นท่ีรำบเรียบ ตัวอย่ำงชุดดินท่ีอยู่ในกลุ่มนี้ ได้แก่ ชุดดินหล่มสัก ชุดดินน่ำน 
ชุดดินแม่สำย ชุดดินแม่ทะ ชุดดินเฉลียงลับ และชุดดินลับแล  

กลุ่มชุดดินที่ 16 เป็นกลุ่มชุดดินท่ีมีเนื้อดินเป็นพวกดินร่วนปนทรำยแป้ง สีดินสีน้ ำตำลอ่อน 
หรือสีน้ ำตำลปนเทำและมีจุดประสีน้ ำตำลเข้ม สีเหลือง หรือสีแดงในดินชั้นล่ำง ในบำงก รณีอำจพบ          
ก้อนสำรเคมีสะสมพวกเหล็กและแมงกำนีสปะปน กลุ่มชุดดินนี้เกิดจำกวัตถุต้นก ำเนิดดินพวกตะกอนล ำน้ ำ        
พบบริเวณพื้นท่ีรำบเรียบถึงค่อนข้ำงรำบเรียบ ตัวอย่ำงชุดดินท่ีอยู่ในกลุ่มนี้ ได้แก่ ชุดดินหินกอง ชุดดินศรีเทพ 
ชุดดินล ำปำง ชุดดินพำนทอง และชุดดินเกำะใหญ่  

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน



๖๑ 
 

กลุ่มชุดดินท่ี 17 เป็นกลุ่มชุดดินท่ีมีเนื้อดินบนเป็นพวกดินร่วนปนทรำยหรือดินร่วนเหนียว      
มีสีน้ ำตำลอ่อนถึงสีเทำ พบจุดประสีน้ ำตำล สีเหลือง หรือสีแดงปะปน บำงแห่งอำจพบศิลำแลงอ่อนหรือ    
ก้อนสำรเคมีสะสมพวกเหล็กและแมงกำนีสในดินช้ันล่ำง เกิดจำกวัตถุต้นก ำเนิดดินพวกตะกอนล ำน้ ำ          
พบบริเวณพื้นท่ีรำบเรียบหรือค่อนข้ำงรำบเรียบ ตัวอย่ำงชุดดินท่ีอยู่ในกลุ่มนี้ ได้แก่ ชุดดินเรณู ชุดดินร้อยเอ็ด 
ชุดดินสำยบุรี ชุดดินหล่มเก่ำ ชุดดินสุไหงปำดี ชุดดินโคกเคียน ชุดดินวิสัย และชุดดินบุณฑริก  

กลุ่มชุดดินที่ 18 เป็นกลุ่มชุดดินในพื้นท่ีลุ่ม เนื้อดินบนเป็นดินร่วนปนทรำย เกิดจำกพวกตะกอน
ล ำน้ ำพบบริเวณ พื้นท่ีรำบเรียบหรือค่อนข้ำงรำบเรียบตำมลำนตะพักล ำน้ ำระดับต่ ำ ตัวอย่ำงชุดดินท่ีอยู่ในกลุ่ม
นี้ ได้แก่ ชุดดินเขำย้อย ชลบุรี และโคกส ำโรง 

กลุ่มชุดดินที่ 22 เป็นกลุ่มชุดดินกลุ่มชุดดินในพื้นท่ีลุ่ม เนื้อดินเป็นพวกดินร่วนปนทรำย ดิน
ทรำยปนดินร่วน อำจพบศิลำแลงอ่อนในดินช้ันล่ำง มีสภำพพื้นท่ีค่อนข้ำงรำบเรียบ เป็นดินลึก มีกำรระบำยน้ ำ
ค่อนข้ำงเลว ดินมีควำมอุดมสมบูรณ์ตำมธรรมชำติต่ ำ ตัวอย่ำงชุดดินท่ีอยู่ในกลุ่มนี้ ได้แก่ ชุดดินน้ ำกระจำย ชุด
ดินสีทน ชุดดินสันทรำย และชุดดินชัยภูมิ 

กลุ่มชุดดินที่ 25 เป็นกลุ่มชุดดินกลุ่มชุดดินในพื้นท่ีลุ่ม เนื้อดินบนเป็นดินร่วนปนทรำย ส่วนดิน
ล่ำงเป็นดินเหนียวหรือดินร่วนปนดินเหนียวที่เป็นกรวดหรือลูกรังปะปนเป็นปริมำณมำก ใต้ช้ันดินลูกรังอำจพบ
ช้ันดินเหนียวที่มีศิลำแลงอ่อนปะปน เกิดจำกวัตถุต้นก ำเนิดดินพวกตะกอนล ำน้ ำทับอยู่บนช้ันหินผุ พบบริเวณ
พื้นท่ีค่อนข้ำงรำบเรียบ ตำมลำนตะพักล ำน้ ำระดับต่ ำและระดับกลำง ตัวอย่ำงชุดดินท่ีอยู่ในกลุ่มนี้ ได้แก่ ชุดดิน
เพ็ญอ้น และม่วงค่อม 

กลุ่มชุดดินท่ี 28 เป็นกลุ่มชุดดินท่ีมีเนื้อดินเป็นพวกดินเหนียวจัด ในดินช้ันกลำงลึก ๆ อำจพบ
ช้ันปูนมำร์ล สีดินเป็นสีด ำ สีเทำเข้ม หรือสีน้ ำตำล หรือจุดประสีน้ ำตำลหรือสีแดงปนน้ ำตำลแต่พบเป็นปริมำณ
เล็กน้อย ในช่วงดินช้ันบนมีสภำพพื้นท่ีรำบเรียบหรือค่อนข้ำงรำบเรียบบริเวณเทือกเขำหินปูนหรือพวกหินภูเขำไฟ 
ตัวอย่ำงชุดดินท่ีอยู่ในกลุ่มนี้ ได้แก่ ชุดดินชัยบำดำล ชุดดินลพบุรี ชุดดินวังชมพู และชุดดินสมอทอด  

กลุ่มชุดดินที ่ 29 เป็นกลุ่มชุดดินท่ีมีเนื้อดินเป็นพวกดินเหนียว สีดินเป็นสีน้ ำตำล สีเหลือง หรือสีแดง 
เกิดจำกวัตถุต้นก ำเนิดพวกตะกอนล ำน้ ำ หรือเกิดจำกกำรสลำยตัวผุพังของหินหลำยชนิดที่มีเนื ้อละเอียด  
พบบริเวณท่ีดอนท่ีเป็นลูกคล่ืนจนไปถึงเนินเขำ ตัวอย่ำงชุดดินท่ีอยู่ในกลุ่มนี้ ได้แก่ ชุดดินบ้ำนจ้อง ชุดดินปำกช่อง 
ชุดดินห้ำงฉัตร ชุดดินเชียงของ ชุดดินหนองมด ชุดดินแม่แตง ชุดดินเขำใหญ่ ชุดดินโชคชัย และชุดดินสูงเนิน  

กลุ่มชุดดินท่ี 31 เป็นกลุ่มชุดดินท่ีมีเนื้อดินเป็นพวกดินเหนียว สีดินเป็นสีน้ ำตำล สีเหลือง และสีแดง 
เกิดจำกกำรสลำยตัวผุพังของหินหลำยชนิด พบบริเวณพื้นท่ีดอนท่ีเป็นลูกคล่ืนลอนดอนถึงดอนชัน ตัวอย่ำงชุดดิน
ท่ีอยู่ในกลุ่มนี้ ได้แก่ ชุดดินเลย และชุดดินวังไฮ  

กลุ่มชุดดินท่ี 33 เป็นกลุ่มชุดดินที่มีเนื้อดินเป็นพวกดินร่วนปนทรำยแป้ง  สีดินเป็นสีน้ ำตำล  
หรือสีน้ ำตำลปนแดง บำงแห่งเป็นดินล่ำงลึก ๆ มีจุดประสีเทำและสีน้ ำตำล อำจมีแร่ไมก้ำหรือก้อนปูนปะปนอยู่ด้วย 
เกิดจำกวัตถุต้นก ำเนิดดินพวกตะกอนล ำน้ ำ พบบนสันดินริมน้ ำเก่ำและเนินตะกอนรูปพัด มีพื้นท่ีค่อนข้ำง
รำบเรียบถึงเป็นลูกคล่ืนลอนลำด ตัวอย่ำงชุดดินท่ีอยู่ในกลุ่มนี้ ได้แก่ ชุดดินล ำสนธิ ชุดดินดงยำงเลน ชุดดินน้ ำดุก 
ชุดดินก ำแพงแสน ชุดดินก ำแพงเพชร ชุดดินธำตุพนม และชุดดินตะพำนหิน  

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน



๖๒ 
 

กลุ่มชุดดินท่ี 35 เป็นกลุ่มชุดดินท่ีมีเนื้อดินเป็นดินร่วนปนทรำยส่วนดินล่ำงเป็นดินร่วนเหนียว
ปนทรำย มีสีน้ ำตำล สีเหลือง หรือสีแดง เกิดจำกวัตถุต้นก ำเนิดดินพวกตะกอนล ำน้ ำ หรือเกิดจำกกำรสลำยตัวผุพัง
ของหินเนื้อหยำบ พบบริเวณพื้นท่ีดอนท่ีมีลักษณะเป็นลูกคล่ืนจนถึงลำดเชิงเขำ ตัวอย่ำงชุดดินท่ีอยู่ในก ลุ่มนี้ 
ได้แก่ ชุดดินดอนไร่ ชุดดินมำบบอน ชุดดินโครำช และชุดดินสะตึก  

กลุ่มชุดดินท่ี 36 เป็นกลุ่มชุดดินท่ีมีเนื้อดินเป็นดินร่วนปนทรำย ส่วนดินล่ำงเป็นดินเหนียว    
ปนดินร่วนเหนียวปนทรำย มีสีน้ ำตำล สีเหลือง หรือสีแดง ส่วนมำกเกิดจำกกำรสลำยตัวผุพังของหินเนื้อหยำบ 
พบบริเวณพื้นท่ีดอนท่ีเป็นลูกคล่ืนดอนลำดถึงลำดชัน ตัวอย่ำงชุดดินท่ีอยู่ในกลุ่มนี้ ได้แก่ ชุดดินศรีรำชำ ชุดดินสีค้ิว 
ชุดดินเพชรบูรณ์ และชุดดินปรำณบุรี  

กลุ่มชุดดินที ่37 กลุ่มชุดดินในพื้นท่ีดอน เขตดินแห้ง เนื้อดินบนเป็นดินทรำยปนดินร่วน ส่วนดิน
ในระดับควำมลึก 50-100 ซม. เป็นดินเหนียว ดินเหนียวปนเศษหิน หรือเป็นช้ันหินผุ มีศิลำแลงอ่อนปะปนอยู่
จ ำนวนมำก พบบริเวณพื้นท่ีเป็นลูกคล่ืนลอนลำดเล็กน้อย ตัวอย่ำงชุดดินท่ีอยู่ในกลุ่มนี้ ได้แก่ ชุดดินนำคู ชุดดิน
บ่อไทย ชุดดินทับเสลำ 

กลุ่มชุดดินที่ 38 กลุ่มชุดดินในพื้นที่ดอน เขตดินแห้ง  เนื้อดินเป็นพวกดินร่วนหรือดินร่วน 
ปนทรำยละเอียด มีลักษณะกำรทับถมเป็นช้ันของตะกอนล ำน้ ำในแต่ละช่วงเวลำ ในดินช้ันล่ำงเกิดจำกวัตถุต้น
ก ำเนิดดินพวกตะกอนล ำน้ ำ พบบริเวณสันดินริมน้ ำท่ีมีสภำพพื้นท่ีค่อนข้ำงรำบเรียบ ตัวอย่ำงชุดดินท่ีอยู่ในกลุ่ม
นี้ ได้แก่  ชุดดินเชียงใหม่ ท่ำม่วง ป่ำสัก และดอนเจดีย์ ชุมพลบุรี 

กลุ่มชุดดินที ่40 เนื้อดินเป็นพวกดินร่วนปนทรำย ดินสีน้ ำตำลอ่อน สีเหลืองหรือแดง บำงแห่ง
อำจพบจุดประสีในดินช้ันล่ำง เกิดจำกวัตถุต้นก ำเนิดพวกตะกอนล ำน้ ำหรือจำกกำรสลำยตัวผุพังของหินเนื้อหยำบ 
พบบริเวณพื้นท่ีค่อนข้ำงรำบเรียบจนถึงพื้นท่ีลำดเชิงเขำ เป็นดินลึกมีกำรระบำยน้ ำดี ตัวอย่ำงชุดดินท่ีอยู่ในกลุ่มนี้ 
ได้แก่ ชุดดินสันป่ำตอง ชุดดินหุบกระพง และชุดดินยำงตลำด 

กลุ่มชุดดินที ่44 เนื้อดินเป็นพวกดินทรำย สีเทำหรือสีน้ ำตำลอ่อน เกิดจำกวัตถุต้นก ำเนิดดิน 
พวกตะกอนล ำน้ ำ หรือเกิดจำกกำรสลำยตัวผุพังของหินเนื้อหยำบ พบบริเวณพื้นท่ีดินท่ีมีลักษณะเป็นลูกคล่ืน
จนถึงเชิงเขำ ตัวอย่ำงชุดดินท่ีอยู่ในกลุ่มนี้ ได้แก่ ชุดดินน้ ำพอง และชุดดินจันทึก 

กลุ่มชุดดินท่ี 46 เป็นกลุ่มชุดดินท่ีส่วนใหญ่เป็นเนื้อดินเป็นพวกดินเหนียวปนกรวดหรือปนลูกรัง 
สีดินเป็นสีน้ ำตำล สีเหลือง หรือสีแดง พบบริเวณพื้นท่ีดอนท่ีมีลักษณะเป็นลูกคล่ืน ตัวอย่ำงชุดดินท่ีอยู่ในกลุ่มนี้
ได้แก่ ชุดดินเชียงคำน ชุดดินเชียงรำย ชุดดินกบินทร์บุรี ชุดดินสุรินทร์ และชุดดินโป่งทอง  

กลุ่มชุดดินท่ี 47 เป็นกลุ่มชุดดินท่ีมีเนื้อดินเป็นพวกดินเหนียวหรือดินร่วนท่ี มีเศษหินปะปนมำก 
มักพบช้ันหินพื้นต้ืนกว่ำ 50 ซม. สีดินเป็นสีน้ ำตำล สีเหลือง หรือสีแดง เกิดจำกกำรสลำยตัวผุพังของดินเนื้อละเอียด 
มีสภำพพื้นที่เป็นลูกคลื่นดอนลำดถึงเนินเขำ ตัวอย่ำงชุดดินที่อยู่ในกลุ่มนี้  ได้แก่ ชุดดินลี้ ชุดดินมวกเหล็ก 
ชุดดินสบปรำบ ชุดดินนครสวรรค์ และชุดดินท่ำล้ี  

กลุ่มชุดดินท่ี 48 เป็นกลุ่มชุดดินท่ีมีเนื้อดินบนส่วนใหญ่เป็นดินร่วนปนทรำย ส่วนดินล่ำงเป็นดิน
ปนเศษหินหรือปนกรวดก้อน กรวดส่วนใหญ่เป็นดินหินกลมมน ถ้ำเป็นดินปนเศษหินมักพบช้ันหินต้ืนกว่ำ 50 ซม. 
สีดินเป็นสีน้ ำตำล สีเหลือง หรือสีแดง พบบริเวณพื้นท่ีเป็นลูกคล่ืนลอนชันจนถึงเนินเขำ ตัวอย่ำงชุดดินท่ีอยู่ในกลุ่มนี้ 
ได้แก่ ชุดดินท่ำยำง ชุดดินแม่ริม ชุดดินพะเยำ ชุดดินน้ ำชุน ชุดดินนำ และชุดดินเฉลียง  

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน
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กลุ่มชุดดินท่ี 49 เป็นกลุ่มชุดดินที่มีเนื้อดินบนเป็นดินร่วนปนทรำย  ดินล่ำงเป็นดินเหนียว      
ปนลูกรัง หรือเศษหินทรำย สีดินเป็นสีน้ ำตำล หรือสีเหลือง ลึกลงไปเป็นดินเหนียวสีเทำมีจุดประสีน้ ำตำลสีแดง 
และศิลำแลงอ่อนปะปนอยู่ด้วยเป็นจ ำนวนมำก อำจพบช้ันหินทรำยหรือหินดินดำนท่ีผุพังทลำยตัวอยู่ในช้ันถัดไป  
พบบริเวณพื้นท่ีดอนมีลักษณะเป็นลูกคล่ืน ตัวอย่ำงชุดดินท่ีอยู่ในกลุ่มนี้ ได้แก่ ชุดดินโพนพิสัย และชุดดินสกลนคร  

กลุ่มชุดดินท่ี 52 เป็นกลุ่มชุดดินท่ีมีเนื้อดินเป็นพวกดินเหนียวหรือดินร่วนเหนียว ที่มีก้อนปูน
หรือปูนมำร์ลปะปนอยู่มำก สีดินเป็นสีด ำ สีน้ ำตำล หรือสีแดง พบบริเวณท่ีลำดเชิงเขำหินปูนเป็นดินต้ืนถึงต้ืนมำก 
ตัวอย่ำงชุดดินท่ีอยู่ในกลุ่มนี้ ได้แก่ ชุดดินตำคลี และชุดดินบึงชะนัง  

กลุ่มชุดดินท่ี 54 เป็นกลุ่มชุดดินท่ีมีเนื้อดินเป็นพวกดินเหนียว โดยปกติจะมีก้อนปูนหรือเศษหิน       
ท่ีก ำลังผุพังสลำยตัวปะปนอยู่ในเนื้อดินด้วย สีดินเป็นสีเทำเข้ม หรือน้ ำตำลปนแดง ช้ันดินล่ำงอำจมีจุดประสีเหลือง 
หรือสีแดง พบบริเวณพื้นท่ีเป็นลูกคล่ืนลอนลำดหรือลูกคลื่นลอนชัน ตัวอย่ำงชุดดินที่อยู่ในกลุ่มนี้ ได้แก่  
ชุดดินสมอทอด ชุดดินล ำนำรำยณ์ และชุดดินล ำพญำกลำง  

กลุ่มชุดดินท่ี 55 เป็นกลุ่มชุดดินท่ีมีเนื้อดินเป็นพวกดินเหนียว ในดินช้ันล่ำงควำมลึกประมำณ 
50-100 ซม. พบช้ันหินผุซึ่งส่วนใหญ่เป็นหินตะกอนเนื้อละเอียด บำงแห่งท่ีมีก้อนปูนปะปนอยู่ด้วยสีดินเป็น 
สีน้ ำตำล หรือสีแดง เกิดจำกวัตถุต้นก ำเนิดดินเป็นหินตะกอนเนื้อละเอียดมีปูนปน  มีสภำพพื้นที่ค่อนข้ำง
รำบเรียบถึงลูกคล่ืนลอนลำด ตัวอย่ำงชุดดินท่ีอยู่ในกลุ่มนี้ ได้แก่ ชุดดินวังสะพุง และชุดดินจตุรัส  

กลุ่มชุดดินท่ี 56 เป็นกลุ่มชุดดินท่ีเนื้อดินช่วง 50 ซม. ตอนบนเป็นดินร่วนหรือดินร่วนปนทรำย    
ส่วนดินล่ำงเป็นดินปนเศษหินสีดินเป็นสีน้ ำตำล สีเหลือง หรือสีแดง เกิดจำกวัตถุต้นก ำเนิดดินพวกหินตะกอน
เนื้อหยำบหรือหินอัคนีเนื้อหยำบ พบบนสภำพพื้นท่ีลูกคล่ืนลอนลำดถึงเนินเขำ ตัวอย่ำงชุดดินที่อยู่ในกลุ่มนี้  
ได้แก่ ชุดดินลำดหญ้ำ ชุดดินโพนงำม และชุดดินภูสะนำ  

กลุ่มชุดดินที ่59 กลุ่มชุดดินในพื้นท่ีลุ่ม ดินมีกำรผสมของดินหลำยชนิด ซึ่งเกิดจำกตะกอนล ำน้ ำ
พัดพำมำทับถมกัน พบบริเวณท่ีรำบลุ่ม หรือบริเวณพื้นล่ำงของหุบเขำ มีสภำพพื้นท่ีรำบเรียบ  

กลุ่มชุดดินท่ี 62 เป็นกลุ่มชุดดินพื้นท่ีภูเขำและเทือกเขำ ซึ่งมีควำมลำดชันมำกกว่ำ 35 เปอร์เซ็นต์  
ดินที่พบมีทั้งดินลึกและดินตื้น  ลักษณะของเนื้อดินและควำมอุดมสมบูรณ์ตำมธรรมชำติแตกต่ำงกันไป     
แล้วแต่ชนิดของหิน ต้นก ำเนิดในบริเวณนั้นมักมีเศษหินก้อนดินหรือหินพื้นโผล่กระจัดกระจำยท่ัวไป ส่วนใหญ่
ยังปกคลุมด้วยป่ำไม้ประเภทต่ำง ๆ เช่น ป่ำเบญจพรรณ ป่ำเต็งรัง หรือป่ำดงดิบช้ืน ควรสงวนไว้เป็นป่ำตำมธรรมชำติ
เพื่อรักษำแหล่งต้นน้ ำ-ล ำธำร กลุ่มชุดดินนี้ในแผนท่ีระดับจังหวัดเรียกว่ำ "ท่ีลำดชันเชิงซ้อน" 
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๖๔ 
 

ชุดดินที่ส าคัญของจังหวัดเพชรบูรณ์ 
ชุดดินเฉลียงลับ (Cl)  
เกิดจำกตะกอนน้ ำพำ พบบริเวณพื้นท่ีรำบระหว่ำงหุบเขำและตะพักล ำน้ ำระดับต่ ำ สภำพพื้นท่ี

รำบเรียบถึงค่อนข้ำงรำบเรียบ ควำมลำดชัน 0-2 เปอร์เซ็นต์ 
ชุดดินแก่งคอย (Kak)  
เกิดจำกกำรผุพังสลำยตัวของหินอัคนีพวกแอนดีไซท์และหินอัคนีในกลุ่มเดียวกัน และรวมถึงท่ีเกิด

จำกวัสดุดินหรือหินท่ีเคล่ือนย้ำยมำเป็นระยะทำงใกล้ ๆ โดยแรงโน้มถ่วงของโลก สภำพพื้นท่ีเป็นลูกคล่ืนลอนลำด
เล็กน้อยถึงเป็นลูกคล่ืนลอนชัน ควำมลำดชัน 2-20 เปอร์เซ็นต์ พบบริเวณเนินเขำ เชิงเขำ และไหล่เขำ 

ชุดดินชัยบาดาล (Cd)  
เกิดจำกกำรผุพังสลำยตัวของหินบะซอลท์ หินแอนดีไซท์ บริเวณพื้นท่ีภูเขำ รวมถึงท่ีเกิดจำกวัสดุดิน

หรือหินท่ีเคล่ือนย้ำยมำเป็นระยะทำงใกล้ ๆ โดยแรงโน้มถ่วงบริเวณเชิงเขำ หรือเกิดจำกตะกอนน้ ำพำบริ เวณ
เนินตะกอนรูปพัด สภำพพื้นท่ีลูกคล่ืนลอนลำดเล็กน้อยถึงลูกคล่ืนลอนชัน ควำมลำดชัน 3-16 เปอร์เซ็นต์  

ชุดดินเพชรบูรณ์ (Pe)  
เกิดจำกตะกอนน้ ำพำทับถมบนหินตะกอนพวกหินทรำย หินดินดำน หรือหินทรำยแป้ง พบ

บริเวณเนินตะกอนรูปพัด สภำพพื้นท่ีเป็นลูกคล่ืนลอนลำดเล็กน้อยถึงเป็นลูกคล่ืนลอนลำด ควำมลำดชัน 2-12 
เปอร์เซ็นต์   

ชุดดินล านารายณ์ (Ln)  
เกิดจำกกำรผุพังสลำยตัวของหินบะซอลท์ หินแอนดีไซท์ และหินปูน รวมถึงท่ีเกิดจำกวัสดุดิน

หรือหินท่ีเคล่ือนย้ำยมำเป็นระยะทำงใกล้ ๆ โดยแรงโน้มถ่วงของโลก พบบริเวณท่ีลำดเชิงเขำ สภำพพื้นท่ีเป็น
ลูกคล่ืนลอนลำดเล็กน้อย ควำมลำดชัน 2-5 เปอร์เซ็นต์ 

ชุดดินบ้านโภชน์ (Bpo)  
เกิดจำกตะกอนน้ ำพำบริเวณท่ีรำบน้ ำท่วม สภำพพื้นท่ีรำบเรียบถึงค่อนข้ำงรำบเรียบ ควำมลำดชัน   

0-1 เปอร์เซ็นต์ พบมำกบริเวณท่ีสูงตอนกลำงของประเทศ 
ที่ลาดชันเชิงซ้อน (SC)  
ลักษณะมีควำมลำดชันสูงมำก มำกกว่ำ 35 เปอร์เซ็นต์ พื้นท่ีบริเวณนี้ยังไม่มีกำรศึกษำส ำรวจ  

และจ ำแนกดิน เนื่องจำกสภำพพื้นท่ีมีควำมลำดชันสูง ควรปล่อยไว้ให้เป็นป่ำตำมธรรมชำติเป็นท่ีอยู่อำศัยของ
สัตว์ป่ำ แหล่งต้นน้ ำล ำธำร ในกรณีท่ีจ ำเป็นต้องน ำมำใช้ประโยชน์ทำงกำรเกษตร จ ำเป็นต้องมีกำรศึกษำดินก่อน 
เพื่อให้ทรำบถึงควำมเหมำะสมของดินส ำหรับกำรปลูกพืช โดยมีกำรใช้ประโยชน์ท่ีดินในเชิงอนุรักษ์หรือวนเกษตร      
ในบริเวณพื้นท่ีท่ีเป็นดินลึกและสำมำรถพัฒนำแหล่งน้ ำได้ มีระบบอนุรักษ์ดินและน้ ำ เช่น ปลูกพืชคลุมดิน    
ท ำแนวรั้วหญ้ำแฝก และขุดหลุมปลูกเฉพำะต้น โดยไม่มีกำรท ำลำยไม้พื้นล่ำง ส ำหรับในพื้นท่ีท่ีไม่มีศักยภำพ
ทำงกำรเกษตรควรรักษำไว้ให้เป็นสวนป่ำ สร้ำงสวนป่ำ หรือใช้ปลูกไม้ใช้สอยโตเร็ว 
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พจนานุกรมข้อมูล (Data Dictionary) ของช้ันข้อมูลความลาดชันของพ้ืนท่ีจังหวัดเพชรบูรณ์ 
Layer Name  : SC_PNB 
Layer Description : ช้ันข้อมูลความลาดชันของพื้นท่ีจังหวัดเพชรบูรณ์ (Slope Class) 
Feature Class : Polygon 
Table Name : SC_PNB 
Data Source : กลุ่มจัดการและบริการแผนท่ีและข้อมูลทางแผนท่ี  
     ส านักเทคโนโลยีการส ารวจและท าแผนท่ี กรมพัฒนาท่ีดิน 
 

Field Name Field Type Field Size Description 

FID Object ID - หมายเลขประจ าตัวของข้อมูล (0,1,2,3,…) 

Shape Geometry Type Polygon รูปลักษณ ์ประเภท Polygon 

OBJECTID Long Integer 9 หมายเลขประจ าตัวของโพลีกอน (1,2,3...) 

SC_Code Long Integer 10 หมายเลขของระดับความลาดชัน : 1-7 

SC_Level Text/String 10 อักษรภาษาอังกฤษของระดับความลาดชัน : A-G 

SC_Percen Text/String 10 เปอร์เซ็นต์ความลาดชัน ได้แก่ 0-2 % ,2-5 % ,  
5-12 % ,12-20 % ,20–35 % ,35-50 % และ 
มากกว่า 50 % 

SC_Explantion Text/String 100 ค าอธิบายข้อมูลช้ันความลาดชัน ได้แก่ 
1. พื้นท่ีลักษณะราบเรียบหรือค่อนข้างราบเรียบ 
2. พื้นท่ีลูกคลื่นลอนลาดเล็กน้อย มีความลาดชันน้อยมาก 
3. พื้นท่ีลูกคลื่นลอนลาด มีความลาดชันเล็กน้อย 
4. พื้นท่ี ลูกคลื่นลอนชัน มีความลาดชันปานกลาง 
5. พื้นท่ีเนินเขา มีความลาดชัน  
6. พื้นท่ีภูเขา มีความลาดชันสูง 
7. พื้นท่ีสูงชัน ภูเขาสูงชัน เทือกเขา หุบเขา หน้าผา หรือ
ยอดเขาแหลม มีความสูงชันมาก 

Area_sqkm Double 0/0 เน้ือท่ีมีหน่วยเป็นตารางกิโลเมตร ค านวณโดยโปรแกรม 

Area_rai Double 0/0 เน้ือท่ีมีหน่วยเป็นไร่ ค านวณโดยโปรแกรม 

Projection Text/String 10 วิธีการฉายแผนท่ีหรือระบบพิกัดแผนท่ี  

Horizontal_Datum Text/String 5 รหัสพื้นหลักฐานทางราบ  
รหัส 1 คือ พื้นหลักฐาน WGS 84  
รหัส 2 คือ พื้นหลักฐาน Indian 1975 
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Field Name Field Type Field Size Description 

UTM_Zone Text/String 10 ค่าหมายเลขประจ าโซน UTM ได้แก่  47N หรือ 48N 

Province_Name_T Text/String 20 ช่ือจังหวัดภาษาไทย  

Province_Name_E Text/String 20 ช่ือจังหวัดภาษาอังกฤษ  

Province_ID Text/String 10 รหัสหมายเลขประจ าพื้นท่ีเขตจังหวัด  

Update_Date Text/String 20 วันเดือนปีท่ีปรับปรุงข้อมูล  

Database Text/String 100 ข้อมูลท่ีน ามาใช้ในการผลิต   

Produc_Name Text/String 100 หน่วยงานท่ีจัดท าข้อมูล   

Agency_Name Text/String 100 หน่วยงานท่ีก ากับดูแล   
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ค ำอธิบำยข้อมูล (Metadata) ของชุดข้อมูลควำมลำดชันของพื้นท่ีจังหวัดเพชรบูรณ์ 

รายการ Metadata รายละเอียดของ Metadata 

1. ช่ือชุดข้อมูล ควำมลำดชันของพื้นท่ีจังหวัดเพชรบูรณ์ 

2. วัน เดือน ปี ท่ีจัดท ำข้อมูล มีนำคม 2560 

3. หน่วยงำน/ผู้รับผิดชอบข้อมูล 
- หน่วยงำนท่ีจัดท ำข้อมูล 
- หน่วยงำนท่ีให้บริกำรข้อมูล 
- หน่วยงำนควบคุมก ำกับดูแล 

กรมพัฒนำท่ีดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
กลุ่มจัดกำรและบริกำรแผนท่ีและข้อมูลทำงแผนท่ี 
กลุ่มจัดกำรและบริกำรแผนท่ีและข้อมูลทำงแผนท่ี 
ส ำนักเทคโนโลยีกำรส ำรวจและท ำแผนท่ี กรมพัฒนำท่ีดิน 

4. บทคัดย่อซึ่งอธิบำยชุดข้อมูล ช้ันข้อมูลควำมลำดชันของพื้นท่ีจังหวัดเพชรบูรณ์ วิเครำะห์และจ ำแนก
ควำมลำดชันของพื้นท่ีจำกแบบจ ำลองระดับสูงเชิงเลข มำตรำส่วน 
1:4,000 ขนำดควำมละเอียดของจุดภำพ 5 เมตรด้วยระบบสำรสนเทศ
ภูมิศำสตร์ ตำมหลักเกณฑ์กำรจ ำแนกช้ันควำมลำดชัน เพื่อกำรพัฒนำท่ีดิน 
น ำผลลัพธ์ท่ีได้มำจัดท ำแผนท่ีแสดงควำมลำดชันของพื้นท่ีครอบคลุม
พื้นท่ีของจังหวัดเพชรบูรณ์ 

5. วัตถุประสงค์ของกำรจัดท ำ
ข้อมูล 

เพื่อจัดท ำแผนท่ีแสดงควำมลำดชันของพื้นท่ีและรำยงำนสภำพควำม
ลำดชันและข้อมูลพื้นฐำนทำงกำยภำพของจังหวัดเพชรบูรณ์ ท่ีมีควำม
ถูกต้องเป็นมำตรฐำนเดียวกัน ส ำหรับน ำไปใช้ประโยชน์เพื่อกำรวำงแผน
บริหำรจัดกำรพื้นท่ีได้อย่ำงมีประสิทธิภำพและสอดคล้องกับสภำพพื้นท่ี 

6. ควำมเป็นมำและกระบวนกำร
จัดท ำข้อมูล 

โครงกำรจัดท ำแผนท่ีแสดงควำมลำดชันของพื้นท่ีเพื่อกำรพัฒนำท่ีดิน
ภำยใต้แผนปฏิบัติงำนประจ ำปีงบประมำณ 2560 โดยกำรวิเครำะห์
และจ ำแนกช้ันควำมลำดชันของพื้นท่ีจำกแบบจ ำลองระดับสูงเชิงเลข 
มำตรำส่วน 1:4,000 และข้อมูลเชิงพื้นท่ีอื่น ๆ น ำมำจัดท ำช้ันข้อมูล
ควำมลำดชันของพื้นท่ีจังหวัดจังหวัดเพชรบูรณ์ 

7. ต ำแหน่ง ท่ีต้ัง และขอบเขต
ของพื้นท่ีครอบคลุมของชุดข้อมูล 

ครอบคลุมพื้นท่ีจังหวัดจังหวัดเพชรบูรณ์ 
- พิกัดยูทีเอ็มมุมล่ำงซ้ำย 

N = 1,694,000 เมตร 
E =    674,000 เมตร 

- พิกัดยูทีเอ็ม มุมบนขวำ 
N = 1,901,800 เมตร 
E =    798,000 เมตร 

8. ระบบพิกัดอ้ำงอิง -ระบบกำรฉำยแผนท่ี : UTM (Universal Transverse Mercator) 
- พื้นหลักฐำนทำงรำบ : WGS84 (World Geodetic System 1984) 
- พื้นหลักฐำนทำงด่ิง : MSL(Mean sea level) 

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน
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9. ประเภทหัวข้อของชุดข้อมูล Slope Class 

10. มำตรำส่วนของชุดข้อมูล 1:4,000 

11. รูปแบบของชุดข้อมูล ข้อมูลเวคเตอร์ (Vector) ประเภทรูปปิด (Polygon) 

12. ขอบเขตของข้อมูล ขอบเขตทางด่ิง : ค่ำควำมสูงของภูมิประเทศจำกค่ำประจ ำกริดเซล 
(Pixel Value) อ้ำงอิงจำกระดับทะเลปำนกลำง 
ขอบเขตทางเวลา : ข้อมูลสภำพควำมลำดชันของพื้นท่ี ปี พ.ศ. 
2545- 2546 

13. ชนิดกำรบันทึกข้อมูลเชิง
พื้นท่ี 

Geodatabase (Shape file) 

14. URL ท่ีเช่ือมโยงไปสู่ข้อมูล http://www.lddservice.org 

15. ช่ือมำตรฐำน Metadata ตำมข้อก ำหนดของมำตรฐำนโครงสร้ำง เนื้อหำ คุณลักษณะ คุณภำพ 
ของชุดข้อมูลภูมิศำสตร์พื้นฐำน (FGDS) 

16. กำรติดต่อเกี่ยวกับข้อมูล 
Metadata 

ช่ือ-สกุล : จ่ำสิบเอก รำชวัลย์  กันภัย 
ท่ีอยู่ : กลุ่มจัดกำรและบริกำรแผนท่ีและข้อมูลทำงแผนท่ี 
โทรศัพท์ : 02-5797590 , 025790986 
อีเมล์ : map.ortho@gmail.com 

17. วัน เดือนปีท่ีจัดท ำ 
Metadata 

มีนำคม 2560 

18. เนื้อหำข้อมูล ช้ันข้อมูลควำมลำดช้ันของพื้นท่ีจัดเก็บในรูปแบบของ Shape file โดย
แต่ละรูปปิดหรือโพลีกอน ควำมลำดชันจะก ำหนดให้ใช้อักษร
ภำษำอังกฤษ A-G แทนระดับควำมลำดชัน   
และหมำยเลข 1-7  แทนระดับควำมลำดชัน ดังนี้ 
1. พื้นท่ีลักษณะรำบเรียบหรือค่อนข้ำงรำบเรียบ (A) 
2. พื้นท่ีลูกคล่ืนลอนลำดเล็กน้อย มีควำมลำดชันน้อยมำก (B) 
3. พื้นท่ีลูกคล่ืนลอนลำด มีควำมลำดชันเล็กน้อย (C) 
4. พื้นท่ี ลูกคล่ืนลอนชัน มีควำมลำดชันปำนกลำง (D) 
5. พื้นท่ีเนินเขำ มีควำมลำดชัน (E) 
6. พื้นท่ีภูเขำ มีควำมลำดชันสูง (F) 
7. พื้นท่ีสูงชัน ภูเขำสูงชัน เทือกเขำ หุบเขำ หน้ำผำ หรือยอดเขำแหลม 
มีควำมสูงชันมำก (G) 

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน
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19. คุณภำพของข้อมูล 
 
 
 
 
 

1. ควำมครบถ้วนของข้อมูลรูปลักษณ์ทำงภูมิศำสตร์ โดยกำรตรวจสอบ
ควำมครบถ้วนของพื้นท่ีรูปปิดท้ังหมดต้องเช่ือมต่อกันครอบคลุมพื้นท่ี
ของจังหวัดท้ังหมดโดยไม่มีพื้นท่ีรูปปิดหำยไปจนเกิดช่องว่ำง หรือมีกำร
ซ้อนทับของพื้นท่ีรูปปิดท ำให้เกิดพื้นท่ีเกิน  

ผลกำรตรวจสอบ พบว่ำ เปอร์เซ็นต์ของพื้นท่ีท่ีเกินไปจำกขอบเขต
ของพื้นท่ีจังหวัดมีค่ำไม่เกิน 0.1 เปอร์เซ็นต์ และเปอร์เซ็นต์ของพื้นท่ีท่ี
ขำดหำยไปจำกขอบเขตของพื้นท่ีจังหวัดมีค่ำไม่เกิน 0.1 เปอร์เซ็นต์ 
2. ควำมครบถ้วนของข้อมูลลักษณะประจ ำ โดยกำรตรวจสอบค่ำ
ลักษณะประจ ำ (Attribute data) ของข้อมูลพื้นท่ีรูปปิดท้ังหมด 

ผลกำรตรวจสอบ พบว่ำ ข้อมูลลักษณะประจ ำครบถ้วน 
3. ควำมสอดคล้องทำงโทโปโลยีของข้อมูล โดยใช้วิธีกำรตรวจสอบกำร
เกิดช่องว่ำง (Gap) กำรซ้อนทับ (Overlay) ของโพลีกอนควำมลำดชัน
ท้ังหมด  

ผลกำรตรวจสอบ พบว่ำ ข้อมูลมีควำมสอดคล้องทำงโทโปโลยี 
4. ควำมถูกต้องเชิงต ำแหน่งของเส้นขอบเขตพื้นท่ีรูปปิด โดยวิธีกำรสุ่ม
ตรวจสอบขอบเขตของพื้นท่ีรูปปิดควำมลำดชันแต่ละระดับ ซ้อนทับด้วย
เส้นช้ันควำมสูงเชิงเลขแล้วค ำนวณหำค่ำควำมลำดชันเฉล่ียจำกนั้น 
น ำมำเปรียบเทียบกัน  

ผลกำรตรวจสอบ พบว่ำ เกณฑ์ควำมผิดพลำด < 5 เปอร์เซ็นต์ 

20. หน่วยงำนท่ีให้บริกำร หน่วยงำนของกรมพัฒนำท่ีดิน หน่วยงำนภำครัฐ และเอกชน 

21. เงื่อนไขและข้อจ ำกัดในกำร
ใช้ข้อมูล 

1. กรมพัฒนำท่ีดินเป็นเจ้ำของลิขสิทธิ์ชั้นข้อมูลควำมลำดชันของพื้นท่ี 
2. ไม่อนุญำตให้น ำไปใช้เป็นข้อมูลในกำรอ้ำงอิงทำงกฎหมำยหรือกระท ำ
นิติกรรมใด ๆ 
3. ไม่อนุญำตให้น ำข้อมูลไปใช้เพื่อแสวงหำผลก ำไรทำงกำรค้ำ 

2.2 หน่วยงำนท่ีติดต่อขอรับ
ข้อมูล 

กลุ่มจัดกำรและบริกำรแผนท่ีและข้อมูลทำงแผนท่ี ส ำนักเทคโนโลยี  
กำรส ำรวจและท ำแผนท่ี ช้ัน 1 อำคำร 8 ช้ัน กรมพัฒนำท่ีดิน เลขท่ี 
2003/61 ถนนพหลโยธิน แขวงลำดยำว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 
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