


คํานํา 

  ในชวงทศวรรษท่ีผานมานี้ไดมีการพัฒนาระบบขอมูลขาวสารท่ีเปนประโยชนตอการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศมาอยางตอเนื่อง โดยเฉพาะในดานการเกษตรท่ีมีพลวัตคอนขางสูง 
และมีผลกระทบตอประชากรจํานวนมาก กระทรวงเกษตรและสหกรณไดตระหนักถึงการนําระบบ
ขอมูลขาวสารท่ีใหผูท่ีเก่ียวของกับภาคการเกษตรไดมีการเขาถึงท่ีสะดวกโดยเฉพาะเกษตรกร จึงได
มอบหมายใหกรมพัฒนาท่ีดินเปนหนวยงานหลักจัดทํา “แนวทางการสงเสริมการเกษตรท่ีเหมาะสม
ตามฐานขอมูลแผนท่ีเกษตรเชิงรุก (Agri-Map)” ของแตละจังหวัดข้ึน 
  Agri-Map คือ แผนท่ีเกษตรเพ่ือการบริหารจัดการเชิงรุก โดยบูรณาการขอมูลพ้ืนฐาน 
ดานการเกษตรจากทุกหนวยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ สําหรับใชเปนเครื่องมือบริหาร
จัดการการเกษตรไทยอยางมีประสิทธิภาพครอบคลุมทุกพ้ืนท่ี มีการปรับขอมูลใหทันสมัย และพัฒนาเพ่ิม
ความสะดวกการใช งานให เ กิ ดการเข าถึ งข อมูลโดยง าย พร อมกับสามารถติดตามข อมูล 
ความเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนไดอยางถูกตองและรอบดาน ครอบคลุมการนําไปใชประโยชนทุกดาน 
ท่ีสําคัญเปนการนําเทคโนโลยีเขามาประยุกตใช กับขอมูลดานการเกษตร ซ่ึงสามารถตอบโจทย 
การชวยเหลือและแกปญหาใหกับเกษตรกรในรายพ้ืนท่ีไดเปนอยางดี การใชงานบนคอมพิวเตอรหรือ 
แท็บเล็ตท่ีเชื่อมตออินเทอรเน็ตผานหนาเว็บไซตของกระทรวงเกษตรและสหกรณ  www.moac.go.th 
/a4policy-alltype-391191791794 หรือ https://agri-map-online.moac.go.th/ ซ่ึงจะมีเอกสารคูมือ
การใชใหศึกษาและสามารถดาวนโหลดได 
  แนวทางการสงเสริมการเกษตรท่ีเหมาะสมของแตละจังหวัดสามารถนําไปใชเปนขอมูล
สนับสนุนนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ เชน โครงการ 1 ตําบล 1 กลุมเกษตรทฤษฎีใหม 
โครงการเกษตรอินทรีย โครงการบริหารจัดการเขตเกษตรเศรษฐกิจสําหรับสินคาเกษตรท่ีสําคัญ 
(Zoning by Agri-Map) โครงการระบบสงเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ โครงการ Smart Farmer 
เปนตน และยังเปนขอมูลกลางในการปฏิบัติงานรวมกันของหนวยงานตางๆ ในจังหวัดไดอยาง 
มีประสิทธิภาพ ตอไป 
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1. ขอมูลทั่วไป 
 จังหวัดลพบุรีมีพ้ืนท่ี 6,199,753 ตารางกิโลเมตร หรือ 3,874,846 ไร ตั้งอยูในภาคกลางของ
ประเทศไทย ประกอบดวย 11 อําเภอ 121 ตําบล (ตารางผนวกท่ี1) มีจํานวนประชากร 742,928 คน 
(กรมการปกครอง, 2563)  

 1.1 อาณาเขตติดตอ  
   ทิศเหนือ   ติดตอ จังหวัดนครสวรรค และจังหวัดเพชรบูรณ 
   ทิศใต    ติดตอ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และจังหวดัสระบุรี 
   ทิศตะวันออก  ติดตอ จังหวัดชัยภูมิ จังหวัดนครราชสีมา และจังหวัดสระบุรี 
   ทิศตะวันตก  ติดตอ จังหวัดสิงหบุรี และจังหวัดนครสวรรค 
 1.2 ภูมิประเทศ 
   สภาพภูมิประเทศของจังหวัดลพบุรี สวนใหญเปนราบสลับเนินเขาและภูเขา สูงกวาระดับ
ทะเลปานกลางเฉลี่ย 20-600 เมตร ประกอบดวยลักษณะภูมิประเทศดังนี้ 
   1) บริเวณท่ีราบลุม สูงจากระดับทะเลประมาณ 25 - 60 เมตร มีแมน้ําลพบุรีและสาขาไหลผาน 
   2) บริเวณท่ีราบสลับเนินเขาและภูเขา สูงจากระดับทะเลประมาณ 40 - 600 เมตร พ้ืนท่ี
คอย ๆ สูงไปทางทิศตะวันออก มีทิวเขาพังเหยและเหวตาบัว เปนแนวเขตรอยตอกับจังหวัดนครราชสีมา  
และจังหวัดชัยภูมิ 

 1.3 ภูมิอากาศ 
   สภาพภูมิอากาศของจังหวัดลพบุรี ไดรับอิทธิพลของมรสุม 2 ชนิด คือ มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ
ซ่ึงพัดจากทิศตะวันออกเฉียงเหนือปกคลุมในชวงฤดูหนาว ทําใหอากาศหนาวเย็นและแหงกับมรสุม
ตะวันตกเฉียงใตซ่ึงพัดปกคลุมในชวงฤดูฝน ทําใหอากาศชุมชื้นและมีฝนตกท่ัวไป มีอุณหภูมิเฉลี่ยท้ังป
27.6 องศาเซลเซียส 

 1.4 ทรัพยากรดิน 
   ทรัพยากรดินของจังหวัดลพบุรี แบงตามภูมิสัณฐาน ลักษณะทางธรณีวิทยา และวัตถุตนกําเนิดดิน 
ไดดังนี้ 
   1) ท่ีราบน้ําทวมถึง (Flood plain) ท่ีราบริมแมน้ําหรือลําธาร หนาฝนหรือหนาน้ํา มักมีน้ําทวม
เปนครั้งคราว เปนสภาพพ้ืนท่ีท่ีเกิดจาการทับถมของตะกอนน้ําพา และมีตะกอนเพ่ิมมากข้ึนหลังน้ําทวม 
ภูมิสัณฐานท่ีพบในจังหวัดลพบุรี ไดแก สันดินริมน้ํา (Levee) เปนท่ีดอน เกิดจากการทับถมของตะกอนน้ํา
พาบริเวณริมฝงแมน้ํา เปนสันนูนขนานไปกับริมฝงแมน้ํา มีสภาพพ้ืนท่ีคอนขางราบเรียบ ดินลึกมาก 
เนื้อดินรวนหยาบถึงดินทรายแปงละเอียด สีเทา น้ําตาลปนเทา การระบายน้ําคอนขางเลว อาทิ  
ชุดดินสรรพยา (Sa) 
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   2) ท่ีราบตะกอนน้ําพา (Alluvial plain) เปนบริเวณท่ีไดรับอิทธิพลของแมน้ําหรือลําน้ํา
สาขา วัตถุตนกําเนิดดินเปนตะกอนน้ําพา (Alluvium) มีสภาพพ้ืนท่ีเปนท่ีราบขนาดใหญสองฝงแมน้ํา 
แตละฝงอาจมีท่ีราบแบบข้ันบันไดหรือตะพักไดหลายระดับ แบงเปน 
    (1) ตะพักลําน้ําระดับต่ํา (Low terrace) เปนท่ีลุม มีสภาพพ้ืนท่ีราบเรียบ ดินลึกมาก 
เนื้อดินอาจเปนดินเหนียวละเอียดถึงดินทรายแปงละเอียด สีเทา น้ําตาลปนเทา และน้ําตาล มีจุดประ
สีตางๆ การระบายน้ําคอนขางเลวถึงเลว อาทิ ชุดดินโคกสําโรง (Ksr) และชุดดินสระโบสถ (Sab)  
    (2) ตะพักลําน้ําระดับกลางและระดับสูง (Middle and High terrace) เปนท่ีดอน มีสภาพ
พ้ืนท่ีคอนขางราบเรียบถึงลูกคลื่นลอนลาด ดินตื้นถึงชั้นกรวดลูกรังถึงดินลึกมาก เนื้อดินเปนดินรวนหยาบ 
ดินรวนละเอียดหรือดินรวนปนชิ้นสวนหยาบมาก สีน้ําตาล เหลือง น้ําตาลปนแดง ไปจนถึงแดง  
ดินมีการระบายน้ําดีปานกลางถึงดี อาทิ ชุดดินลําสนธิ (Ls) และชุดดินมวงคอม (Mm)  
    (3) ลานตะพักปูนมารล (Marl terrace) เปนท่ีดอน มีสภาพพ้ืนท่ีคอนขางราบเรียบ 
ถึงลูกคลื่นลอนลาด เปนดินตื้นถึงชั้นปูนมารลถึงดินลึกมาก เนื้อดินเปนดินเหนียวถึงดินเหนียวปน
ชิ้นสวนหยาบมาก สีน้ําตาลเขม สีดํา ดินมีการระบายน้ําดี อาทิ ชุดดินตาคลี (Tk) 
   3) ท่ีลาดเชิงเขา (Piedmont) เขา (Hill) ภูเขา (Mountain) มีสภาพพ้ืนท่ีเปนลูกคลื่น
ลอนลาดถึงเนินเขา ท่ีเกิดจากการท่ีหินผุพังสลายตัวอยูกับท่ีหรือถูกเคลื่อนยายโดยแรงโนมถวงของ
โลกเปนระยะทางใกลๆ และถูกควบคุมดวยลักษณะของโครงสรางทางธรณีวิทยา สวนใหญพบหิน
ปะปนในหนาตัดดินและลอยหนา แบงตามลักษณะและชนิดของหินดังนี้ 
    (1) พัฒนาจากหินทราย ดินตื้นถึงชั้นเศษหินหรือหินพ้ืนถึงดินลึกมาก เนื้อดินเปนทรายปน
ดินรวนถึงดินรวนปนชิ้นสวนหยาบมาก สีแดง น้ําตาล และน้ําตาลปนแดง การระบายน้ําดีถึงมากเกินไป 
บางบริเวณพบเศษหินปะปนในหนาตัดดินหรือบนผิวดิน อาทิ ชุดดินวังน้ําเขียง (Wk) และชุดดินพิชัย (Pch) 
    (2) พัฒนาจากกลุมหินตะกอนหรือหินแปรเนื้อละเอียดหรือหินในกลุม สวนใหญพวก
หินดินดานและหินฟลไลต ดินตื้นถึงชั้นเศษหินหรือหินพ้ืนถึงดินลึกปานกลาง เนื้อดินเปนดินเหนียว
ละเอียดถึงดินเหนียวปนชิ้นสวนหยาบมาก สีน้ําตาล น้ําตาลปนแดง และน้ําตาลปนเหลือง การระบาย
น้ําดี พบเศษหินปะปนในหนาตัดดินหรือบนผิวดิน อาทิ ชุดดินมวกเหล็ก (Ml) และชุดดินวังสะพุง (Ws)  
    (3) พัฒนาจากหินปูน ดินตื้นถึงชั้นเศษหินหรือหินพ้ืนถึงดินลึกมาก เนื้อดินเปนดิน
เหนียวละเอียดถึงดินเหนียวปนชิ้นสวนหยาบมาก สีแดง น้ําตาล และน้ําตาลปนแดง การระบายน้ําดี 
พบเศษหินปะปนในหนาตัดดินหรือบนผิวดิน อาทิ ชุดดินหินซอน (Hs) และชุดดินปากชอง (Pc)  
    (4) พัฒนาจากกลุมหินอัคนีหรือหินในกลุม ดินตื้นถึงชั้นเศษหิน เนื้อดินเปนดินรวนปน
ชิ้นสวนหยาบมาก หรือดินลึกมาก สีแดง น้ําตาล น้ําตาลปนเหลือง และน้ําตาลปนแดง การระบาย
น้ําดี อาทิ ชุดดินบานจอง (Bg) และชุดดินสมอทอด (Sat)  
    (5) พัฒนาจากหินไรโอไลต ดินตื้นถึงชั้นเศษหิน เนื้อดินเปนดินรวนปนชิ้นสวนหยาบมาก 
สนี้ําตาล น้ําตาลปนเหลือง และน้ําตาลปนแดง การระบายน้ําดี อาทิ ชุดดินไพศาลี (Phi) 
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    (6) พัฒนาจากหินบะซอลต/แอนดิไซต ดินตื้นถึงชั้นเศษหิน เนื้อดินเปนดินรวนปน
ชิ้นสวนหยาบมาก สีน้ําตาล น้ําตาลปนเหลือง และน้ําตาลปนแดง การระบายน้ําดี อาทิ ชุดดินสบปราบ (So) 
และชุดดินแกงคอย (Kak) 
   4) พ้ืนท่ีลาดชันเชิงซอน เปนพ้ืนท่ีท่ีมีความลาดชันมากกวารอยละ 35 ทรัพยากรดินมี
ความแตกตางกันออกไปในแตละพ้ืนท่ี 
   ซ่ึงไดแสดงรายละเอียดของชุดดินท่ีพบมากของจังหวัดลพบุรี ในภาพท่ี 1 – 5 
 1.5 สภาพการใชท่ีดิน 
   สภาพการใชท่ีดินปจจุบันของจังหวัดลพบุรี จากฐานขอมูลแผนท่ีสภาพการใชท่ีดินของ 
กรมพัฒนาท่ีดิน (ตารางท่ี 1) 

ตารางท่ี 1 สภาพการใชท่ีดินปจจุบันของ จังหวัดลพบุร ี

ประเภทการใชท่ีดิน 
เนื้อท่ี 

ไร รอยละ 

พ้ืนท่ีชุมชนและส่ิงปลูกสราง 298,208 7.68 

พ้ืนท่ีเกษตรกรรม 2,710,872 69.97 

 พ้ืนท่ีนา 835,911 21.57 

 พืชไร 1,726,228 44.55 

 ไมยืนตน 73,471 1.90 

 ไมผล 35,857 0.93 

 พืชสวน 2,041 0.06 

 ทุงหญาเลี้ยงสัตวและโรงเรือนเลี้ยงสัตว 28,720 0.75 

 พืชน้ํา 20 0.00 

 สถานท่ีเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา 8,547 0.21 

 เกษตรผสมผสาน/ไรนาสวนผสม 77 0.00 

พ้ืนท่ีปาไม 624,687 16.12 

พ้ืนท่ีน้ํา 181,259 4.68 

พ้ืนท่ีเบ็ดเตล็ด 59,820 1.55 

รวม 3,874,846 100.00  

ท่ีมา : กรมพัฒนาท่ีดิน (2562) 
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 1.6 พ้ืนท่ีชลประทาน 
   จังหวัดลพบุรีมี พ้ืนท่ีชลประทาน 554,569ไร (รอยละ 8.95 ของพ้ืนท่ีจังหวัด) มีศักยภาพ 
ในการเก็บกักน้ําไดรวม 988.47 ลานลูกบาศกเมตร โครงการสงน้ําท่ีสําคัญ เชน โครงการสงน้ําและ
บํารุงรักษาชองแค และโครงการสงน้ําและบํารุงรักษามหาราช เปนตน (ตารางผนวกท่ี 2 และตาราง
ผนวกท่ี 3)  
 1.7 เขตปฏิรูปท่ีดิน 
   เขตปฏิรูปท่ีดินในพ้ืนท่ีจังหวัดลพบุรี มีเนื้อท่ี 715,454 ไร (รอยละ 11.59 ของพ้ืนท่ีจังหวัด) 
โดยอําเภอท่ีมีพ้ืนท่ีเขตปฏิรูปมากท่ีสุด ไดแก อําเภอชัยบาดาล อําเภอโคกเจริญ  และอําเภอพัฒนานิคม 
ตามลําดับ (ตารางผนวกท่ี 4) 

 1.8 การข้ึนทะเบียนเกษตรกร 
   จากฐานขอมูลการทะเบียนเกษตรกรของกรมสงเสริมการเกษตร จังหวัดลพบุรีมีการข้ึนทะเบียน
เกษตรกรผูปลูกพืชหรือเลี้ยงสัตวท้ังหมด ใน พ.ศ. 2563 จํานวน 88,633 ราย รวมเนื้อท่ี 1,719,046 ไร 
สําหรับพ้ืนท่ีดําเนินการแตละกิจกรรมมีเนื้อท่ีรวมกันมากกวา 1,000 ไร มีจํานวน 8 กิจกรรม  
และกิจกรรมท่ีมีพ้ืนท่ีปลูกมากท่ีสุด ไดแก ขาวนาป มันสําปะหลัง ขาวโพดเลี้ยงสัตว ออยโรงงาน  มะมวง 
กลวยน้ําวา มะนาว ชะอม ตามลําดับ (ตารางผนวกท่ี 5) 

 1.9 ท่ีตั้งโรงงานและแหลงรับซ้ือสินคาเกษตร 
   จังหวัดลพบุรี มีแหลงรับซ้ือสินคาเกษตรและสหกรณการเกษตรท่ีสําคัญ จํานวน 48 แหง 
และมีโรงงานทางการเกษตร 93 แหง โรงงานผลิตอาหารสัตว 14 แหง โรงงานผลิตมันเสน 12 แหง 
และลานตากและแหลงรบัซ้ือผลผลิตทางการเกษตร 9 แหง เปนตน (ตารางผนวกท่ี 7)  

2. การวิเคราะหพืชเศรษฐกิจหลัก 
 พืชเศรษฐกิจท่ีสําคัญพิจารณาจากพืชท่ีมีพ้ืนท่ีปลูกมากและมีมูลคาการสงออกหรือแปรรูป โดย
กระทรวงเกษตรและสหกรณ ประกาศพืชเศรษฐกิจ 13 ชนิดพืช ไดแก ขาวมันสําปะหลัง ยางพารา 
ปาลมน้ํามัน ออยโรงงาน ขาวโพดเลี้ยงสัตวสับปะรดโรงงาน ลําไย เงาะ ทุเรียน มังคุด มะพราว และ
กาแฟ จากพ้ืนท่ีปลูกพืชเศรษฐกิจดังกลาว กรมพัฒนาท่ีดินไดกําหนดระดับความเหมาะสมของพ้ืนท่ี
ปลูกรายจังหวัด โดยวิเคราะหจากสภาพพ้ืนท่ี ลักษณะของดิน ปริมาณน้ําฝน แหลงน้ําชลประทาน
รวมกับการจัดการพ้ืนท่ีและลักษณะรายพืช โดยแบงระดับความเหมาะสม เปน 4 ระดับ ไดแก 
 ระดับท่ี 1 เปนพ้ืนท่ีความเหมาะสมสูง (S1) การปลูกพืชใหผลตอบแทนสูง 
 ระดับท่ี 2 เปนพ้ืนท่ีความเหมาะสมปานกลาง (S2) การปลูกพืชใหผลตอบแทนสูง แตพบขอจํากัด
บางประการซ่ึงสามารถบริหารจัดการได 
 ระดับท่ี 3 เปนพ้ืนท่ีความเหมาะสมเล็กนอย (S3) มีขอจํากัดการของดินและน้ํา สงผลใหการผลิตพืช
ใหผลตอบแทนต่ํา การใชพ้ืนท่ีตองใชตนทุนสูงในการจัดการ และมีความเสี่ยงจากน้ําทวมและขาดน้ํา 
 ระดับท่ี 4 เปนพ้ืนท่ีไมเหมาะสม (N) 
 จังหวัดลพบุรี มีพ้ืนท่ีพืชเศรษฐกิจสําคัญท่ีปลูกมาก 4 ลําดับแรก ไดแก ออยโรงงาน ขาว มันสําปะหลัง 
และขาวโพดเลี้ยงสัตว ตามลําดับ (ตารางท่ี 2) 
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ตารางท่ี 2 พ้ืนท่ีปลูกพืชเศรษฐกิจท่ีมีพ้ืนท่ีปลูกมาก 4 ลําดับแรกของ จังหวัดลพบุรี 

พืชเศรษฐกิจ เนื้อท่ี (ไร) รอยละของพ้ืนท่ีเกษตรกรรม 

1 ออยโรงงาน 1,197,928 45.54 

2. ขาว 873,469 33.20 

3. มันสําปะหลัง 415,504 15.79 

4. ขาวโพดเลี้ยงสัตว 139,488 5.30 

ท่ีมา : https://agri-map-online.moac.go.th, 2564 

 2.1 ออยโรงงาน  
   ออยโรงงานเปนพืชเศรษฐกิจหลักของจังหวัดลพบุรี สภาพพ้ืนท่ีสวนใหญเปนท่ีราบสลับเนิน
เขาและภูเขา มีความเหมาะสมในการปลูกออยโรงงาน จากฐานขอมูลในแผนท่ีเกษตรเชิงรุก หรือ  
Agri-Map Online วิเคราะหขอมูลไดดังนี้ (ตารางท่ี 3 และภาพท่ี 6 - 7) 

   1) การวิเคราะหศักยภาพของพ้ืนท่ีปลูกออยโรงงาน 
    ระดับท่ี 1 เปนพ้ืนท่ีความเหมาะสมสูง (S1) มีเนื้อท่ี 31,832 ไร คิดเปนรอยละ 0.83  
ของพ้ืนท่ีศักยภาพของดิน กระจายตัวอยูในอําเภอสระโบสถ 16,028 ไร อําเภอชัยบาดาล 10,561 ไร 
อําเภอลําสนธิ 3,263 ไร อําเภอโคกเจริญ 1,888 ไร อําเภอทาวุง 79 ไร และอําเภอพัฒนานิคม 13 ไร 
    ระดับท่ี 2 เปนพ้ืนท่ีความเหมาะสมปานกลาง (S2) มีเนื้อท่ี 1,892,699 ไร คิดเปนรอยละ 
49.60 ของพ้ืนท่ีศักยภาพของดิน กระจายตัวอยูในอําเภอชัยบาดาล 307,349 ไร อําเภอพัฒนานิคม 
292,584 ไร อําเภอโคกสําโรง 243,289 ไร อําเภอเมืองลพบุรี 148,164 ไร อําเภอบานหม่ี 88,885 ไร 
    ระดับท่ี 3 เปนพ้ืนท่ีความเหมาะสมเล็กนอย (S3) มีเนื้อท่ี 684,830 ไร คิดเปนรอยละ 
17.95 ของพ้ืนท่ีศักยภาพของดิน อยูในอําเภอชัยบาดาล 183,639 ไร อําเภอเมืองลพบุรี 120,855 ไร
อําเภอทาหลวง 105,480 ไร  
    ระดับท่ี 4 เปนพ้ืนท่ีไมเหมาะสม (N) มีเนื้อท่ี 1,206,650 ไร ไร คิดเปนรอยละ 31.62  
ของพ้ืนท่ีศักยภาพของดิน 
   2) การวิเคราะหพื้นที่ปลูกออยโรงงานในปจจุบัน ซ่ึงจําแนกตามชั้นความเหมาะสมของ
ท่ีดินไดดังนี้ 
    (1) พ้ืนท่ีเหมาะสมสูง (S1) มีเนื้อท่ี 9,944 ไร คิดเปนรอยละ 0.51 ของพ้ืนท่ีศักยภาพสูง 
กระจายตัวอยูในอําเภอสระโบสถ 5,290 ไร อําเภอชัยบาดาล 2,329 ไร อําเภอลําสนธิ 2,302 ไร  
    (2) พ้ืนท่ีเหมาะสมปานกลาง (S2) มีเนื้อท่ี 833,896 ไร คิดเปนรอยละ 43.32 ของพ้ืนท่ี
ศักยภาพปานกลาง กระจายตัวอยูในอําเภอหนองมวง 170,251 ไร อําเภอชัยบาดาล 139,343 ไร 
อําเภอพัฒนานิคม 136,229 ไร อําเภอโคกเจริญ 92,957 ไร 
    (3) พ้ืนท่ีเหมาะสมเล็กนอย (N) มีเนื้อท่ี 352,217 ไร คิดเปนรอยละ 51.43 ของพ้ืนท่ี
ศักยภาพเล็กนอย กระจายตัวอยูในอําเภอชัยบาดาล 88,221 ไร อําเภอทาหลวง 83,347 ไร อําเภอ
พัฒนานิคม 68,571 ไร 
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    (4) พ้ืนท่ีไมเหมาะสม มีเนื้อท่ี 1,873 ไร คิดเปนรอยละ 0.16 ของพ้ืนท่ีศักยภาพไม
เหมาะสม 
   3) พ้ืนท่ีมีศักยภาพคงเหลือ คือ พ้ืนท่ีท่ีมีศักยภาพในการปลูกออยโรงงานแตยังไมใชพ้ืนท่ี
ปลูกพิจารณาจากพ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดินสําหรับการปลูกออยโรงงาน และพ้ืนท่ีปลูกออยโรงงานในชั้น
ความเหมาะสมตางๆ (ปลูกจริง) พบวา จังหวัดลพบุรีมีพ้ืนท่ีศักยภาพคงเหลือในระดับความเหมาะสมสูง 
(S1) และระดับความเหมาะสมปานกลาง (S2) รวมท้ังสิ้น 1,080,691 ไร โดยกระจายอยูท่ัวทุกอําเภอ 
อําเภอท่ีมีพ้ืนท่ีศักยภาพคงเหลือมากท่ีสุด ไดแก อําเภอโคกสําโรง 189,706 ไร รองลงมาอําเภอ 
ชัยบาดาล 176,238 ไร อําเภอพัฒนานิคม 156,355 ไร และอําเภอเมืองลพบุรี 126,499 ไร โดยมี
รายละเอียดดังนี้ 
    (1) พ้ืนท่ีเหมาะสมสูงคงเหลือ (S1) มีเนื้อท่ี 21,888 ไร คิดเปนรอยละ 68.76 ของพ้ืนท่ี
ศักยภาพสูง กระจายตัวอยูในอําเภอสระโบสถ 10,738 ไร อําเภอชัยบาดาล 8,233 ไร และอําเภอโคกเจริญ 
1,878 ไร 
    (2) พ้ืนท่ีเหมาะสมปานกลางคงเหลือ (S2) มีเนื้อท่ี 1,058,803 ไร คิดเปนรอยละ 55.94 
ของพ้ืนท่ีศักยภาพปานกลาง กระจายตัวอยูในอําเภอโคกสําโรง 189,706 ไร อําเภอชัยบาดาล 
168,006 ไร อําเภอพัฒนานิคม 156,335 ไร และอําเภอเมืองลพบุรี 126,499 ไร 

ตารางท่ี 3  พ้ืนท่ีศักยภาพ พ้ืนท่ีปลูกจริง พ้ืนท่ีคงเหลือของออยโรงงานรายอําเภอ จังหวัดลพบุรี 

อําเภอ ประเภทพ้ืนท่ี 
เนื้อท่ีชั้นความเหมาะสม (ไร) 

S1 S2 S3 N รวม 

โคกเจรญิ 

พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน 
1,888 

(100.00%) 
163,993 

(100.00%) 
95,588 

(100.00%) 
53,169 

(100.00%) 
314,638 

(100.00%) 

พ้ืนท่ีเพาะปลูกในช้ันความ 
เหมาะสมตาง ๆ  (ปลูกจริง) 

10 
(0.53%) 

92,957 
(56.68) 

32,962 
(34.48%) 

18 
(0.03%) 

125,947 
(40.03%) 

พ้ืนท่ีมีศักยภาพคงเหลือ 
1,878 

(99.47%) 
71,036 

(43.32%) 
- - 

72,914 
(23.17%) 

โคกสําโรง 

พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน - 
243,289 

(100.00%) 
46,689 

(100.00%) 
150,451 

(100.00%) 
440,429 

(100.00%) 

พ้ืนท่ีเพาะปลูกในช้ันความ 
เหมาะสมตาง ๆ  (ปลูกจริง) 

- 
53,583 

(22.02%) 
13,574 

(29.07%) 
6 

(0.00%) 
67,163 

(15.25%) 

พ้ืนท่ีมีศักยภาพคงเหลือ - 
189,706 

(77.98%) 
- - 

189,706 
(43.07%) 

ชัยบาดาล 

พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน 
10,561 

(100.00%) 

307,349 

(100.00%) 

183,639 

(100.00%) 

166,103 

(100.00%) 

667,652 

(100.00%) 

พ้ืนท่ีเพาะปลูกในช้ันความ 

เหมาะสมตาง ๆ  (ปลูกจริง) 

2,329 

(22.05%) 

139,343 

(45.34%) 

88,221 

(48.04%) 

245 

(0.15%) 

230,138 

  (34.47%) 

พ้ืนท่ีมีศักยภาพคงเหลือ 
8,233 

(77.95%) 

168,006 

(54.66%) 
- - 

176,238 

  (26.40%) 
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ตารางท่ี 3 (ตอ) 

อําเภอ ประเภทพ้ืนท่ี 
เนื้อท่ีชั้นความเหมาะสม (ไร) 

S1 S2 S3 N รวม 

ทาวุง 

พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน 
79 

(100.00%) 
- - 

156,901 

(100.00%) 

156,980 

(100.00%) 

พ้ืนท่ีเพาะปลูกในช้ันความ 

เหมาะสมตาง ๆ  (ปลูกจริง) 
- - - - - 

พ้ืนท่ีมีศักยภาพคงเหลือ 
79 

(100.00%) 
- - - 

79 

(0.05%) 

ทาหลวง 

พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน - 
115,537 

(100.00%) 

105,480 

(100.00%) 

10,995 

(100.00%) 

232,012 

(100.00%) 

พ้ืนท่ีเพาะปลูกในช้ันความ 

เหมาะสมตาง ๆ  (ปลูกจริง) 
- 

78,639 

(68.06%) 

83,347 

(79.02%) 

36 

(0.33%) 

162,022 

(69.83%) 

พ้ืนท่ีมีศักยภาพคงเหลือ - 
36,898 

(31.94%) 
- - 

36,898 

(15.90%) 

บานหมี ่

พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน - 
88,885 

(100.00%) 

1,273 

(100.00%) 

249,682 

(100.00%) 

339,840 

(100.00%) 

พ้ืนท่ีเพาะปลูกในช้ันความ 

เหมาะสมตาง ๆ  (ปลูกจริง) 
- 

35,189 

(39.59) 

1,181 

(92.77%) 

159 

(0.06%) 

36,529 

(10.75%) 

พ้ืนท่ีมีศักยภาพคงเหลือ - 
53,696 

 (60.41 %) 
- - 

53,696 

(15.80%) 

พัฒนานิคม 

พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน 
13 

(100.00%) 

292,584 

(100.00%) 

91,384 

(100.00%) 

102,639 

(100.00%) 

486,620 

(100.00%) 

พ้ืนท่ีเพาะปลูกในช้ันความ 
เหมาะสมตาง ๆ  (ปลูกจริง) 

13 

(100.00%) 

136,229 

(46.56%) 

68,571 

(75.04%) 

173 

(0.17%) 

204,986 

(42.12%) 

พ้ืนท่ีมีศักยภาพคงเหลือ - 
156,355 

(53.44 %) 
- - 

156,355 

(32.13 %) 

เมืองลพบุร ี

พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน - 
148,164 

(100.00%) 

120,885 

(100.00%) 

204,617 

(100.00%) 

473,666 

(100.00%) 

พ้ืนท่ีเพาะปลูกในช้ันความ 
เหมาะสมตาง ๆ  (ปลูกจริง) 

- 
21,665 

(14.62%) 

42,246 

(34.95%) 

74 

(0.04%) 

63,985 

(13.51 %) 

พ้ืนท่ีมีศักยภาพคงเหลือ - 
126,499 

(85.38%) 
- - 

126,499 

 (26.71 %) 
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ตารางท่ี 3  (ตอ) 

อําเภอ ประเภทพ้ืนที ่
เน้ือที่ชั้นความเหมาะสม (ไร) 

S1 S2 S3 N รวม 

ลําสนธิ 

พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน 
3,263 

(100.00%) 

178,556 

(100.00%) 

10,251 

(100.00%) 

25,816 

(100.00%) 

217,886 

(100.00%) 

พ้ืนท่ีเพาะปลูกในช้ันความ 

เหมาะสมตาง ๆ  (ปลูกจริง) 

2,302 

(70.55%) 

83,001 

(46.48%) 

2610 

(25.46%) 

163 

(0.63%) 

88,076 

(40.42%) 

พ้ืนท่ีมีศักยภาพคงเหลือ 
961 

(29.46%) 

95,555 

(53.52%) 
- - 

96,516 

(44.30%) 

สระโบสถ 

พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน 
16,028 

(100.00%) 
98,053 

(100.00%) 
15,522 

(100.00%) 
71,749 

(100.00%) 
201,352 

(100.00%) 

พ้ืนท่ีเพาะปลูกในช้ันความ 
เหมาะสมตาง ๆ  (ปลูกจริง) 

5,290 
(33.00%) 

23,039 
(23.50%) 

7,101 
(45.75%) 

144 
(0.20%) 

35,574 
(17.67 %) 

พ้ืนท่ีมีศักยภาพคงเหลือ 
10,738 

(67.00 %) 
75,014 

(76.50%) 
- - 

85,752 
(42.59 %) 

หนองมวง 

พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน 
- 
 

256,289 
(100.00%) 

14,119 
(100.00%) 

14,529 
(100.00%) 

284,937 
(100.00%) 

พ้ืนท่ีเพาะปลูกในช้ันความ 
เหมาะสมตาง ๆ  (ปลูกจริง) 

- 
170,251 

(66.43%) 
12,404 

(87.85%) 
855 

(5.88%) 
183,510 

(64.40%) 

พ้ืนท่ีมีศักยภาพคงเหลือ - 
86,038 

(33.57 %) 
- - 

86,038 
(30.20%) 

รวมท้ัง
จังหวัด 

พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน 
31,833 

(100.00%) 
1,892,699 

(100.00%) 
684,830 

(100.00%) 
1,206,650 

(100.00%) 
3,816,011 

(100.00%) 

พ้ืนท่ีเพาะปลกูในชัน้ความ 
เหมาะสมตาง ๆ  (ปลกูจริง) 

9,944 
 (31.24%) 

833,897 
(44.60%) 

352,217 
(51.43%) 

1,873 
(0.16%) 

1,197,930 
(31.39%) 

พ้ืนท่ีมีศักยภาพคงเหลือ 
21,888 

(68.76%) 
1,058,803 
(55.94%) 

- - 
1,080,691 
(28.32%) 

   ท้ังนี้ ในการสงเสริมการปลูกพืชจะพิจารณาเฉพาะพ้ืนท่ีท่ีมีศักยภาพคงเหลือในระดับความ
เหมาะสมสูง (S1) และระดับความเหมาะสมปานกลาง (S2) เทานั้น เนื่องจากสภาพพ้ืนท่ีปลูกพืชตรง
ตามศักยภาพของดิน การลงทุนต่ําก็สามารถเพ่ิมผลผลิตได จึงควรสงเสริมในพ้ืนท่ีดังกลาว 
   เม่ือวิเคราะหขอมูลศักยภาพพ้ืนท่ีรวมกับพ้ืนท่ีปลูกพืชในปจจุบัน พบวา พ้ืนท่ีท่ีจะปรับเปลี่ยน
ไปปลูกออยโรงงาน คือ บริเวณท่ีเปนพ้ืนท่ีปลูกขาว (S3+N) 178,080 ไร (ตารางท่ี 4) 
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ตารางท่ี 4 พ้ืนท่ีศักยภาพในการขยายการผลิตออยโรงงาน 

อําเภอ 
ขาว (ไร) 

S3 N รวม 

ลําสนธิ 6,132 1,558 7,690 

ชัยบาดาล 8,499 181 8,680 

บานหมี ่ 26,553 - 26,553 

สระโบสถ 347 121 468 

หนองมวง 6,321 - 6,321 

โคกสําโรง 64,620 2,172 66,792 

โคกเจรญิ 10,389 1,993 12,382 

พัฒนานิคม 21,015 1,068 22,083 

เมืองลพบุร ี 27,111 - 27,111 

รวม 170,987 7,093 178,080 

   4) แนวทางการจัดการ 
    (1) พ้ืนท่ีท่ีมีความเหมาะสมควรสงเสริมการผลิต (S1 หรือ S2) ควรสนับสนุนใหเกษตรกรปลูก
ออยโรงงานตอไปเนื่องจากเปนพ้ืนท่ีท่ีเหมาะสม สามารถชวยลดตนทุนการผลิตและไดผลผลิตท่ีมีคุณภาพดี 
ซ่ึงการปลูกออยโรงงานในพ้ืนท่ีดังกลาวขางตนสามารถนําไปสูการตอยอดโครงการสําคัญตางๆได เชน  
เกษตรอินทรีย ระบบสงเสริมการเกษตรแปลงใหญ เกษตรแมนยํา เปนตน 
    พ้ืนท่ีปลูกออยโรงงานในบริเวณท่ีมีความเหมาะสมสูง (S1) คือพ้ืนท่ีปลูกออยโรงงานใน
ท่ีดินท่ีไมมีขอจํากัดทางกายภาพตอการปลูกออยโรงงาน ซ่ึงควรสงวนไวเปนแหลงปลูกออยโรงงาน 
ท่ีสําคัญของจังหวัด โดยกระจายตัวอยูในอําเภอสระโบสถ อําเภอชัยบาดาล และอําเภอลําสนธิ 
    พ้ืนท่ีปลูกออยโรงงานในบริเวณท่ีมีความเหมาะสมปานกลาง (S2) คือพ้ืนท่ีปลูกออย
โรงงานในท่ีดินท่ีมีขอจํากัดทางกายภาพบางประการตอการปลูกออยโรงงาน เชน ความอุดมสมบูรณ
ของดินความเปนกรดเปนดาง ความชื้น โดยกระจายตัวอยูในอําเภอพัฒนานิคม อําเภอโคกสําโรง
อําเภอบานหม่ี และอําเภอเมืองลพบุรี  
    (2) พ้ืนท่ีท่ีควรปรับเปลี่ยนการผลิตในพ้ืนท่ีไมเหมาะสม (S3 หรือ N) ควรสนับสนุนให
เขาโครงการปรับเปลี่ยนการผลิต เชน เปลี่ยนชนิดพืชท่ีมีความเหมาะสมกวาการปลูกออยโรงงาน  
มีตนทุนท่ีต่ํา และใหผลตอบแทนท่ีดีกวา แตท้ังนี้ตองพิจารณาแหลงรับซ้ือรวมดวย 
    (3) พ้ืนท่ีศักยภาพ หรือมีความเหมาะสมสําหรับการปลูกออยโรงงานแตเกษตรกร หันมา
ปลูกพืชอ่ืนทดแทน เชน ปาลมน้ํามัน มะพราว ไมผล ไมยืนตน มันสําปะหลัง หรือพืชไรอ่ืนๆ ควร
สรางความเขาใจใหกับเกษตรกรในการบริหารจัดการพ้ืนท่ี และการปรับปรุงบํารุงดินไมใหเสื่อมโทรม 
หากเกษตรกรตองการกลับมาใชพ้ืนท่ีปลูกออยโรงงานเหมือนเดิม จะไดไมไมตองมีตนทุนการผลิตสูง
ในการปรับปรุงบาํรุงดิน 
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 2.2 ขาว  
   ขาวเปนพืชเศรษฐกิจหลักของจังหวัดลพบุรีในลําดับท่ี 2 จากฐานขอมูลในแผนท่ีเกษตร 
เชิงรุก หรือ Agri-Map Online สามารถวิเคราะหขอมูลไดดังนี้ (ตารางท่ี 5 และภาพท่ี 8 – 9) 

   1) การวิเคราะหศักยภาพของพ้ืนท่ีปลูกขาว มีรายละเอียดดังนี้ 
    ระดับท่ี 1 เปนพ้ืนท่ีความเหมาะสมสูง (S1) มีเนื้อท่ี 734,724 ไร คิดเปนรอยละ 19.26 
ของพ้ืนท่ีศักยภาพของดิน กระจายตัวอยูในอําเภอบานหม่ี 246,418 ไร อําเภอทาวุง 150,050 ไร 
และอําเภอเมืองลพบุรี 145,222 ไร 
    ระดับท่ี 2 เปนพ้ืนท่ีความเหมาะสมปานกลาง (S2) มีเนื้อท่ี 160,304 ไร คิดเปนรอยละ 
4.20 ของพ้ืนท่ีศักยภาพของดิน กระจายตัวอยูในอําเภอโคกสําโรง 57,799 ไร อําเภอสระโบสถ 
38,930 ไรและอําเภอพัฒนานิคม 21,296 ไร 
    ระดับท่ี 3 เปนพ้ืนท่ีความเหมาะสมเล็กนอย (S3) มีเนื้อท่ี 173,259 ไร คิดเปนรอยละ 4.54 
ของพ้ืนท่ีศักยภาพของดิน กระจายตัวอยูในอําเภอโคกสําโรง 64,388 ไร อําเภอเมืองลพบุรี 29,896 
ไรและอําเภอบานหม่ี 26,458 ไร 
    ระดับท่ี 4 เปนพ้ืนท่ีไมเหมาะสม (N) มีเนื้อท่ี 2,746,999 ไร คิดเปนรอยละ 72.00 ของ
พ้ืนท่ีศักยภาพของดิน 
   2) การวิเคราะหพ้ืนท่ีปลูกขาวในปจจุบัน ซ่ึงจําแนกตามชั้นความเหมาะสมของท่ีดินไดดังนี้ 
    (1) พ้ืนท่ีเหมาะสมสูง (S1) ในการปลูกขาว มีเนื้อท่ี 544,906 ไร คิดเปนรอยละ 74.16 
ของพ้ืนท่ีศักยภาพสูง พบมากในอําเภอบานหม่ี 206,580 ไร อําเภอทาวุง 150,050 ไร และอําเภอ
เมืองลพบุรี 145,222 ไร  
    (2) พ้ืนท่ีเหมาะสมปานกลาง (S2) ในการปลูกขาว มีเนื้อท่ี 127,394 ไร คิดเปนรอยละ 
79.47 ของพ้ืนท่ีศักยภาพปานกลาง กระจายตัวอยูในอําเภอโคกสําโรง 48,346 ไร อําเภอสระโบสถ 
38,053 ไรและอําเภอโคกเจริญ 18,587 ไร 
    (3) พ้ืนท่ีเหมาะสมเล็กนอย (S3) ในการปลูกขาว มีเนื้อท่ี 173,259 ไร คิดเปนรอยละ 
100.00 ของพ้ืนท่ีศักยภาพเล็กนอย 
    (4) พ้ืนท่ีไมเหมาะสม (N) มีเนื้อท่ี 27,911 ไร  คิดเปนรอยละ 0.94 ของพ้ืนท่ีศักยภาพ
ไมเหมาะสม 
   3) พ้ืนท่ีมีศักยภาพคงเหลือ คือ พ้ืนท่ีท่ีมีศักยภาพในการปลูกขาวแตยังไมมีการปลูก
พิจารณาจากพ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดินสําหรับการปลูกขาว และพ้ืนท่ีเพาะปลูกขาวในชั้นความเหมาะสม
ตางๆ (ปลูกจริง) พบวา จังหวัดลพบุรีมีพ้ืนท่ีศักยภาพคงเหลือในระดับความเหมาะสมสูง (S1)  
และระดับความเหมาะสมปานกลาง (S2) รวมท้ังสิ้น 222,727 ไร โดยกระจายท่ัวทุกอําเภอ โดย
อําเภอท่ีมีพ้ืนท่ีศักยภาพคงเหลือมากท่ีสุด ไดแก  อําเภอบานหม่ี 39,838 ไร รองลงมาไดแกอําเภอ
เมืองลพบุรี 34,933 ไร อําเภอทาวุง 34,283 ไร อําเภอโคกสําโรง 23,696 ไร โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
   (1) พ้ืนท่ีเหมาะสมสูงคงเหลือ (S1) มีเนื้อท่ี 189,818 ไร คิดเปนรอยละ 25.84 ของพ้ืนท่ี
ศักยภาพสูง กระจายตัวอยูในอําเภอบานหม่ี 39,838 ไร อําเภอชัยบาดาล 37,518 ไร และอําเภอทาวุง 
29,277 ไร 
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   (2) พ้ืนท่ีเหมาะสมปานกลางคงเหลือ (S2) มีเนื้อท่ี 32,910 ไร คิดเปนรอยละ 20.53 
ของพ้ืนท่ีศักยภาพปานกลาง กระจายตัวอยูในอําเภอโคกสําโรง 9,453 ไร อําเภอพัฒนานิคม 9,425 
ไร และอําเภอเมืองลพบุรี 8,148 ไร 

ตารางท่ี 5 พ้ืนท่ีศักยภาพ พ้ืนท่ีปลูกจริง พ้ืนท่ีคงเหลือของขาวรายอําเภอ จังหวัดลพบุรี 

อําเภอ ประเภทพ้ืนท่ี 
เนื้อท่ีชั้นความเหมาะสม (ไร) 

S1 S2 S3 N รวม 

โคกเจรญิ 

พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน 
13,291 

(100.00%) 

18,587 

(100.00%) 

10,353 

(100.00%) 

297,391 

(100.00%) 

339,622 

(100.00%) 

พ้ืนท่ีเพาะปลูกในช้ันความ 
เหมาะสมตาง ๆ  (ปลูกจริง) 

4,592 

(34.55%) 

18,587 

(100.00%) 

10,353 

(100.00%) 

14,175 

(4.77%) 

47,707 

  (14.05%) 

พ้ืนท่ีมีศักยภาพคงเหลือ 
8,699 

(65.45%) 
- - - 

8,699 

(2.56%) 

โคกสําโรง 

พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน 
61,813 

(100.00%) 

57,799 

(100.00%) 

64,388 

(100.00%) 

279,884 

(100.00%) 

463,884 

(100.00%) 

พ้ืนท่ีเพาะปลูกในช้ันความ 
เหมาะสมตาง ๆ  (ปลูกจริง) 

47,570 

(76.96%) 

48,346 

(83.65%) 

64,388 

(100.00%) 

7,528 

(2.69%) 

167,832 

(36.18%) 

พ้ืนท่ีมีศักยภาพคงเหลือ 
14,243 

(23.04%) 

9,453 

(16.35%) 
- - 

23,696 

(5.11%) 

ชัยบาดาล 

พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน 
53,625 

(100.00%) 

4,351 

(100.00%) 

8,470 

(100.00%) 

656,548 

(100.00%) 

722,994 

(100.00%) 

พ้ืนท่ีเพาะปลูกในช้ันความ 
เหมาะสมตาง ๆ  (ปลูกจริง) 

16,107 

(30.04%) 

4,350 

(99.98%) 

8,470 

(100.00%) 

835 

(0.13%) 

29,762 

(4.12%) 

พ้ืนท่ีมีศักยภาพคงเหลือ 
37,518 

(69.96%) 

1 

(0.02%) 
- - 

37,519 

(5.19%) 

ทาวุง 

พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน 
150,050 

(100.00%) 

5006 

(100.00%) 
- 

2,102 

(100.00%) 

157,158 

(100.00%) 

พ้ืนท่ีเพาะปลูกในช้ันความ 
เหมาะสมตาง ๆ  (ปลูกจริง) 

120,773 

(80.49\%) 
- - 

86 

(4.09%) 

120,859 

(76.90%) 

พ้ืนท่ีมีศักยภาพคงเหลือ 
   29,277 

(19.51%) 

5006 

(100.00%) 
- - 

34,283 

(21.81%) 

ทาหลวง 

พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน - - - - - 

พ้ืนท่ีเพาะปลูกในช้ันความ 
เหมาะสมตาง ๆ  (ปลูกจริง) 

- - - - - 

พ้ืนท่ีมีศักยภาพคงเหลือ - - - - - 
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ตารางท่ี 5 (ตอ) 

อําเภอ ประเภทพ้ืนท่ี 
เนื้อท่ีชั้นความเหมาะสม (ไร) 

S1 S2 S3 N รวม 

บานหมี ่

พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน 
246,418 

(100.00%) 
- 

26,458 
(100.00%) 

73,091 
(100.00%) 

345,967 
(100.00%) 

พ้ืนท่ีเพาะปลูกในช้ันความ 
เหมาะสมตาง ๆ  (ปลูกจริง) 

206,580 
(83.83%) 

- 
26,458 

(100.00%) 
35 

(0.05%) 
233,073 

(67.37%) 

พ้ืนท่ีมีศักยภาพคงเหลือ 
39,838 

(16.17%) 
- - - 

39838 
 (11.51%) 

พัฒนานิคม 

พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน 
36,147 

(100.00%) 
21,269 

(100.00%) 
20,939 

(100.00%) 
445,927 

(100.00%) 
524,282 

(100.00%) 

พ้ืนท่ีเพาะปลูกในช้ันความ 
เหมาะสมตาง ๆ  (ปลูกจริง) 

18,795 
(52.00%) 

11,844 
(55.69%) 

20,939 
(100.00%) 

1,203 
(0.27%) 

52,781 
(10.07%) 

พ้ืนท่ีมีศักยภาพคงเหลือ 
17,352 

(48.00%) 
9,425 

(44.31%) 
- - 

26,777 
(5.11%) 

เมืองลพบุร ี

พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน 
145,222 

(100.00%) 
8,148 

(100.00%) 
29,896 

(100.00%) 
317,094 

(100.00%) 
500,360 

(100.00%) 

พ้ืนท่ีเพาะปลูกในช้ันความ 
เหมาะสมตาง ๆ  (ปลูกจริง) 

118,437 
(81.56%) 

- 
(0.00%) 

29,896 
(100.00%) 

598 
(0.19%) 

148,931 
(29.76%) 

พ้ืนท่ีมีศักยภาพคงเหลือ 
26,785 

(18.44%) 
8,148 

(100.00%) 
- - 

34,933 
(6.98%) 

ลําสนธิ 
 

พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน 
312 

(100.00%) 

3,289 

(100.00%) 

6,110 

(100.00%) 

227,320 

(100.00%) 

237,031 

(100.00%) 

พ้ืนท่ีเพาะปลูกในช้ันความ 
เหมาะสมตาง ๆ  (ปลูกจริง) 

      307 

(98.40%) 

3,289 

(100.00%) 

6,110 

(100.00%) 

2,731 

(1.20%) 

12,437 

(5.25%) 

พ้ืนท่ีมีศักยภาพคงเหลือ 
5 

(1.60%) 

- 

(0.00%) 
- - 

5 

 (0.00%) 

สระโบสถ 

พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน 
20,601 

(100.00%) 
38,930 

(100.00%) 
346 

(100.00%) 
154,416 

(100.00%) 
214,293 

(100.00%) 

พ้ืนท่ีเพาะปลูกในช้ันความ 
เหมาะสมตาง ๆ  (ปลูกจริง) 

10,260 
(49.80%) 

38,053 
(97.75%) 

346 
(100.00%) 

720 
(0.47%) 

49,379 
(23.04%) 

พ้ืนท่ีมีศักยภาพคงเหลือ 
10,341 

(50.20%) 
877 

(2.25%) 
- - 

111,218 
(5.23%) 
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ตารางท่ี 5 (ตอ) 

อําเภอ ประเภทพ้ืนท่ี 
เนื้อท่ีชั้นความเหมาะสม (ไร) 

S1 S2 S3 N รวม 

หนองมวง 

พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน 
7,245 

(100.00%) 
2,925 

(100.00%) 
6,299 

(100.00%) 
293,226 

(100.00%) 
309,695 

(100.00%) 

พ้ืนท่ีเพาะปลูกในช้ันความ 
เหมาะสมตาง ๆ  (ปลูกจริง) 

1,485 
(20.50%) 

2,925 
(100.00%) 

6,299 
(100.00%) 

- 
10,709 

(3.46%) 

พ้ืนท่ีมีศักยภาพคงเหลือ 
5,760 

(79.50%) 
- - - 

5,760 
(1.86%) 

รวมท้ัง
จังหวัด 

พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน 
734,724 

(100.00%) 
160,304 

(100.00%) 
173,259 

(100.00%) 
2,746,999 

(100.00%) 
3,815,286 

(100.00%) 

พ้ืนท่ีเพาะปลกูในชัน้ความ 
เหมาะสมตาง ๆ  (ปลกูจริง) 

544,906 
(74.16%) 

127,394 
(79.47%) 

173,259 
(100.00%) 

27,911 
(1.02%) 

873,470 
(22.89%) 

พ้ืนท่ีมีศักยภาพคงเหลือ 
189,818 

(25.84%) 
32,910 

(20.53%) 
- - 

222,728 
(5.84%) 

   ท้ังนี้ ในการสงเสริมการปลูกพืชจะพิจารณาเฉพาะพ้ืนท่ีท่ีมีศักยภาพคงเหลือในระดับความ
เหมาะสมสูง (S1) และระดับความเหมาะสมปานกลาง (S2) เทานั้น เนื่องจากสภาพพ้ืนท่ีปลูกพืชตรง
ตามศักยภาพของดิน การลงทุนต่ําก็สามารถเพ่ิมผลผลิตได จึงควรสงเสริมในพ้ืนท่ีดังกลาว  
   เม่ือวิเคราะหขอมูลศักยภาพพ้ืนท่ีรวมกับพ้ืนท่ีปลูกพืชในปจจุบัน พบวา พ้ืนท่ีท่ีสามารถ
สงเสริมใหมีการปรับเปลี่ยนไปปลูกขาว คือ บริเวณท่ีเปนพ้ืนท่ีปลูกมันสําปะหลัง (S3+N) 8,206 ไร  
(ตารางท่ี 6)  

ตารางท่ี 6 พ้ืนท่ีศักยภาพในการขยายการผลิตขาว 

อําเภอ 
มันสําปะหลัง (ไร) 

S3 N รวม 

ชัยบาดาล 1,546 - 1,546 

บานหม่ี 63 - 63 

สระโบสถ 67 - 67 

หนองมวง 1,944 - 1,944 

โคกสําโรง 1,421 - 1,421 

โคกเจริญ 132 - 132 

พัฒนานิคม 3,018 - 3,018 

เมืองลพบุรี 15 - 15 

รวม 8,206 - 8,206 
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 4) แนวทางการจัดการ 

    (1) พ้ืนท่ีท่ีมีความเหมาะสมควรสงเสริมการผลิต (S1) ควรสนับสนุนใหเกษตรกรปลูก
ขาวตอไปเนื่องจากเปนพ้ืนท่ีท่ีเหมาะสม สามารถชวยลดตนทุนการผลิตและไดผลผลิตท่ีมีคุณภาพดี 
ซ่ึงการปลูกขาวในพ้ืนท่ีดังกลาวขางตนสามารถนาไปสูการตอยอดโครงการท่ีสําคัญตาง ๆ ได เชน 
โครงการเกษตรอินทรีย โครงการระบบสงเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ โครงการพัฒนาเกษตร
แมนยํา เปนตน พ้ืนท่ีปลูกขาวในบริเวณท่ีมีความเหมาะสมสูง (S1) คือ พ้ืนท่ีปลูกขาวในท่ีดินท่ีไมมี
ขอจํากัดทางกายภาพตอการปลูกขาว ซ่ึงควรสงวนไวเปนแหลงปลูกขาวท่ีสําคัญของจังหวัด พบอยู
ทุกอําาเภอ พบมากในอําเภอบานหม่ี อําเภอทาวุง และอําเภอเมืองลพบุรี  
    (2) พ้ืนท่ีท่ีมีศักยภาพในการขยายการผลิตขาว พบวา 8,206 ไร โดยกระจายท่ัวทุก
อําเภอ โดยอําเภอท่ีมีพ้ืนท่ีศักยภาพคงเหลือมากท่ีสุด ไดแก  อําเภอพัฒนานิคม รองลงมา ไดแก 
อําเภอหนองมวง อําเภอชัยบาดาล อําเภอโคกสําโรง มี โดยเปนพ้ืนท่ีปลูกมันสําปะหลัง ในพ้ืนท่ี
ศักยภาพเล็กนอย (S3) สําหรับปลูกมันสําปะหลัง แตเนื่องจากนโยบายของคณะกรรมการนโยบาย
บริหารจัดการขาวตองการรักษาดุลยภาพผลผลิตขาวดวยการลดพ้ืนท่ีปลูกขาว ดังนั้น จึงควรพิจารณา
ปลูกพืชเศรษฐกิจชนิดอ่ืนท่ีสอดคลองกับความตองการของตลาด หากในอนาคตขาวราคาดี เกษตรกร
อาจกลับมาปลูกขาวได โดยควรสงเสริมใหผลิตสินคามาตรฐานสูง เชน มาตรฐานสินคาการปฏิบัติทาง
การเกษตรท่ีดี (Good Agricultural Practices: GAP) เปนตน 

 2.3 มันสําปะหลัง 
   มันสําปะหลังเปนพืชเศรษฐกิจหลักของจังหวัดลพบุรี ในลําดับท่ี 3 จากฐานขอมูลในแผนท่ี
เกษตรเชิงรุก หรือ Agri-Map Online สามารถวิเคราะหขอมูลไดดังนี้ (ตารางท่ี 7 และภาพท่ี 10 – 11) 
   1) การวิเคราะหศักยภาพของพ้ืนท่ีปลูกมันสําปะหลัง 
    ระดับท่ี 1 เปนพ้ืนท่ีความเหมาะสมสูง (S1) มีเนื้อท่ี 275,260ไร คิดเปนรอยละ 7.21

ของพ้ืนท่ีศักยภาพของดิน กระจายตัวอยูในอําเภอหนองมวง 126,292 ไร อําเภอโคกเจริญ 82,004 

ไร และอําเภอพัฒนานิคม 25,980 ไร 

    ระดับท่ี 2 เปนพ้ืนท่ีความเหมาะสมปานกลาง (S2) มีเนื้อท่ี 1,650,923 ไร คิดเปน 

รอยละ 43.26 ของพ้ืนท่ีศักยภาพของดิน กระจายตัวอยูในอําเภอชัยบาดาล 304,427  ไร อําเภอ

พัฒนานิคม 265,489 ไร และอําเภอโคกสําโรง 241,395 ไร  

    ระดับท่ี 3 เปนพ้ืนท่ีความเหมาะสมเล็กนอย (S3) มีเนื้อท่ี 642,100 ไร คิดเปนรอยละ 

16.83 ของพ้ืนท่ีศักยภาพของดิน กระจายตัวอยูในอําเภอชัยบาดาล 163,054ไร อําเภอเมืองลพบุรี 

111,664 ไร และอําเภอทาหลวง 105,480 ไร 

    ระดับท่ี 4 เปนพ้ืนท่ีไมเหมาะสม (N) มีเนื้อท่ี 1,247,775 ไร คิดเปนรอยละ 32.70 ของ

พ้ืนท่ีศักยภาพของดิน 
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   2) การวิเคราะหพ้ืนท่ีปลูกมันสําปะหลังในปจจุบัน ซ่ึงจําแนกตามชั้นความเหมาะสมของ

ท่ีดินไดดังนี้ 

    (1) พ้ืนท่ีเหมาะสมสูง (S1) มีเนื้อท่ี 38,818 ไร คิดเปนรอยละ 14.10  ของพ้ืนท่ีศักยภาพสูง 

กระจายตัวอยูในอําเภอหนองมวง 21,391 ไร อําเภอโคกเจริญ 15,962 ไร และอําเภอพัฒนานิคม 720 ไร  

    (2) พ้ืนท่ีเหมาะสมปานกลาง (S2) มีเนื้อท่ี 249,291 ไร คิดเปนรอยละ 15.10 ของพ้ืนท่ี

ศักยภาพปานกลาง กระจายตัวอยูในอําเภอชัยบาดาล 64,158 ไร อําเภอโคกสําโรง 41,932 ไร และ

อําเภอพัฒนานิคม 37,014 ไร  

    (3) พ้ืนท่ีเหมาะสมเล็กนอย (S3) มีเนื้อท่ี 119,622 ไร คิดเปนรอยละ 18.63% ของพ้ืนท่ี

ศักยภาพเล็กนอย กระจายตัวอยูในอําเภอโคกเจริญ  40,427  ไร อําเภอชัยบาดาล 38,348 ไร อําเภอ

โคกสําโรง 9,550 ไร และอําเภอพัฒนานิคม 8,936 ไร 

    (4) พ้ืนท่ีไมเหมาะสม (N) มีเนื้อท่ี 7,773 ไร คิดเปนรอยละ 0.62 ของพ้ืนท่ีศักยภาพไม

เหมาะสม 

   3) พ้ืนท่ีมีศักยภาพคงเหลือ คือ พ้ืนท่ีท่ีมีศักยภาพในการปลูกมันสําปะหลังแตไมใชพ้ืนท่ีปลูก 

พิจารณาจากพ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดินสําหรับการปลูกมันสําปะหลัง และพ้ืนท่ีปลูกมันสําปะหลังในชั้น

ความเหมาะสมตาง ๆ (ปลูกจริง)  

    (1) พ้ืนท่ีเหมาะสมสูงคงเหลือ (S1) มีเนื้อท่ี 236,442 ไร คิดเปนรอยละ 85.90 ของพ้ืนท่ี

ศักยภาพสูง กระจายตัวอยูในอําเภอหนองมวง 104,901 ไร อําเภอโคกเจริญ 66,042 ไร และอําเภอ 

พัฒนานิคม 25,260 ไร 

    (2) พ้ืนท่ีเหมาะสมปานกลางคงเหลือ (S2) มีเนื้อท่ี 1,401,632 ไร คิดเปนรอยละ 84.90 

ของพ้ืนท่ีศักยภาพปานกลาง กระจายตัวอยูในอําเภอชัยบาดาล 340,269 ไร อําเภอโคกสําโรง 

199,463 ไร และอําเภอหนองมวง 111,300 ไร 
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ตารางท่ี 7  พ้ืนท่ีศักยภาพ พ้ืนท่ีปลูกจริง พ้ืนท่ีคงเหลือของมันสําปะหลัง รายอําเภอ จังหวัดลพบุรี 

อําเภอ ประเภทพ้ืนท่ี 
เนื้อท่ีชั้นความเหมาะสม (ไร) 

S1 S2 S3 N รวม 

โคกเจรญิ 

พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน 
82,004 

(100.00%) 

83,865 

(100.00%) 

94,712 

(100.00%) 

54,057 

(100.00%) 

314,638 

(100.00%) 

พ้ืนท่ีเพาะปลูกในช้ันความ

เหมาะสมตาง ๆ  (ปลูกจริง) 

15,962 

(19.46%) 

8,285 

(9.88%) 

40,427 

(42.68%) 

1096 

(2.03%) 

65,770 

(20.90%) 

พ้ืนท่ีมีศักยภาพคงเหลือ 
66,042 

(80.54%) 

75,580 

(90.12%) 
- - 

141,622 

(45.01%) 

โคกสําโรง 

พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน 
462 

(100.00%) 

241,395 

(100.00%) 

42,425 

(100.00%) 

156,148 

(100.00%) 

440,430 

(100.00%) 

พ้ืนท่ีเพาะปลูกในช้ันความ

เหมาะสมตาง ๆ  (ปลูกจริง) 
- 

41,932 

(17.37%) 

9,550 

(22.51%) 

702 

(0.45%) 

52,184 

(11.85%) 

พ้ืนท่ีมีศักยภาพคงเหลือ 
462 

(100.00%) 

199,463 

(82.63%) 
- - 

199,925 

(45.39%) 

ชัยบาดาล 

พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน 
13,485 

(100.00%) 

304,427 

(100.00%) 

163,054 

(100.00%) 

186,687 

(100.00%) 

667,653 

(100.00%) 

พ้ืนท่ีเพาะปลูกในช้ันความ 

เหมาะสมตาง ๆ  (ปลูกจริง) 

209 

(1.55%) 

64,158 

(21.08%) 

38,348 

(23.52%) 

1,098 

(0.59%) 

103,813 

(15.55%) 

พ้ืนท่ีมีศักยภาพคงเหลือ 
13,276 

(98.45%) 

240,269 

(78.92%) 
- - 

253,545 

(37.98%) 

ทาวุง 

พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน - 
79 

(100.00%) 
- 

156,901 
(100.00%) 

156,980 
(100.00%) 

พ้ืนท่ีเพาะปลูกในช้ันความ 
เหมาะสมตาง ๆ  (ปลูกจริง) 

- - - 
 

- 
 

- 

พ้ืนท่ีมีศักยภาพคงเหลือ - 
79 

(100.00%) 
- - 

79 
(0.05%) 
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ตารางท่ี 7  (ตอ) 

อําเภอ ประเภทพ้ืนท่ี 
เนื้อท่ีชั้นความเหมาะสม (ไร) 

S1 S2 S3 N รวม 

ทาหลวง 

พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน - 
115,537 

(100.00%) 
105,480 

(100.00%) 
10,995 

(100.00%) 
232,012 

(100.00%) 

พ้ืนท่ีเพาะปลูกในช้ันความ 
เหมาะสมตาง ๆ   (ปลูกจริง) 

- 
20,705 

(17.92%) 
5,363 

5.08% 
890 

(8.09%) 
26,958 

(11.62%) 

พ้ืนท่ีมีศักยภาพคงเหลือ - 
94,832 

(82.08%) 
- - 

94,832 
(40.87%) 

 
 

บานหมี ่

พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน 
3 

(100.00%) 
88,883 

(100.00%) 
497 

(100.00%) 
250,458 

(100.00%) 
339,841 

(100.00%) 

พ้ืนท่ีเพาะปลูกในช้ันความ
เหมาะสมตาง ๆ  (ปลูกจริง) 

 - 
12,285 

(13.82%) 
89 

(17.91%) 
24 

(0.01%) 
12,398 

(3.65%) 

พ้ืนท่ีมีศักยภาพคงเหลือ 
3 

(100.00%) 
76,598 

(86.18%) 
- 
 

- 76,601 
(22.54%) 

 
 

พัฒนา
นิคม 

พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน 25,980 
(100.00%) 

265,489 
(100.00%) 

88,629 
(100.00%) 

106,572 
(100.00%) 

486,670 
(100.00%) 

พ้ืนท่ีเพาะปลูกในช้ันความ
เหมาะสมตาง ๆ   (ปลูกจริง) 

720 
(2.77%) 

37,014 
(13.94%) 

8,936 
(10.08%) 

247 
(0.23%) 

46,917 
(9.64%) 

พ้ืนท่ีมีศักยภาพคงเหลือ 
25,260 

(97.23%) 
228,475 

(86.06%) 
- - 253,735 

(52.14%) 

เมือง
ลพบุร ี

พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน 
6,887 

(100.00%) 
145,873 

(100.00%) 
111,664 

(100.00%) 
209,241 

(100.00%) 
473,665 

(100.00%) 

พ้ืนท่ีเพาะปลูกในช้ันความ
เหมาะสมตาง ๆ  (ปลูกจริง) 

- 
4,713 

(3.23%) 
2,581 

(2.31%) 
95 

(0.05%) 
7,389 

(1.56%) 

พ้ืนท่ีมีศักยภาพคงเหลือ 
6,887 

(100.00%) 
141,160 

(96.77%) 
- - 

148,047 
(31.26%) 

ลําสนธิ 

พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน 
3,267 

(100.00%) 
178,752 

(100.00%) 
11,233 

(100.00%) 
24,629 

(100.00%) 
217,881 

(100.00%) 

พ้ืนท่ีเพาะปลูกในช้ันความ
เหมาะสมตาง ๆ   (ปลูกจริง) 

225 
(6.88%) 

25,187 
(14.09%) 

3,472 
(30.91%) 

180 
(0.73%) 

29,064 
(13.34%) 

พ้ืนท่ีมีศักยภาพคงเหลือ 
3,042 

(93.11%) 
153,565 

(85.91%) 
- - 

156,607 
(71.88%) 

สระ
โบสถ 

พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน 
16,880 

(100.00%) 

96,626 

(100.00%) 

10,524 

(100.00%) 

77,321 

(100.00%) 

201,351 

(100.00%) 

พ้ืนท่ีเพาะปลูกในช้ันความ

เหมาะสมตาง ๆ   (ปลูกจริง) 

311 

(1.84%) 

16,315 

(16.88%) 

8,316 

(79.02%) 

1,498 

(1.94%) 

26,440 

(13.13%) 

พ้ืนท่ีมีศักยภาพคงเหลือ 
16,569 

(98.16%) 

80,311 

(83.12%) 
- - 

       96,880 

(48.11%) 
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ตารางท่ี 7  (ตอ) 

อําเภอ ประเภทพ้ืนท่ี 
เนื้อท่ีชั้นความเหมาะสม (ไร) 

S1 S2 S3 N รวม 

หนอง
มวง 

พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน 
126,292 

(100.00%) 
129,997 

(100.00%) 
13,882 

(100.00%) 
14,766 

(100.00%) 
284,937 

(100.00%) 

พ้ืนท่ีเพาะปลูกในช้ันความ
เหมาะสมตาง ๆ  (ปลูกจริง) 

21,391 
(16.94%) 

18,697 
(14.38%) 

2,540 
(18.30%) 

1,943 
(13.16%) 

44,571 
(15.64%) 

พ้ืนท่ีมีศักยภาพคงเหลือ 
104,901 

(83.06%) 
111,300 

(85.62%) 
- - 

216,201 
(75.88%) 

รวมท้ัง
จังหวัด 

พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน 
275,260 

(100.00%) 
1,650,923 

(100.00%) 
642,100 

(100.00%) 
1,247,775 

(100.00%) 
3,816,058 

(100.00%) 

พ้ืนท่ีเพาะปลกูในชัน้
ความเหมาะสมตาง ๆ  
(ปลกูจริง) 

38,818 
(14.10%) 

249,291 
(15.10%) 

119,622 
18.63% 

7,773 
(0.62%) 

415,504 
(10.89%) 

พ้ืนท่ีมีศักยภาพคงเหลือ 
236,442 

(85.90%) 
1,401,632 
(84.90%) 

- - 
1,638,074 
(42.93%) 

   ท้ังนี้ ในการสงเสริมการปลูกพืชจะพิจารณาเฉพาะพ้ืนท่ีท่ีมีศักยภาพคงเหลือในระดับความ
เหมาะสมสูง (S1) และระดับความเหมาะสมปานกลาง (S2) เทานั้น เนื่องจากสภาพพ้ืนท่ีปลูกพืชตรง
ตามศักยภาพของดิน การลงทุนต่ําก็สามารถเพ่ิมผลผลิตได จึงควรสงเสริมในพ้ืนท่ีดังกลาว 

   เม่ือวิเคราะหขอมูลศักยภาพพ้ืนท่ีรวมกับพ้ืนท่ีปลูกพืชในปจจุบัน พบวา พ้ืนท่ีท่ีควรสงเสริม
ใหมีการปรับเปลี่ยนไปปลูกมันสําปะหลัง คือ บริเวณท่ีเปนพ้ืนท่ีนาขาวบนพ้ืนท่ีไมเหมาะสม (S3+N) 
159,190 ไร (ตารางท่ี 8)  

ตารางท่ี 8 พ้ืนท่ีศักยภาพในการขยายการผลิตมันสําปะหลัง 

อําเภอ 
ขาว (ไร) 

S3 N รวม 

ลําสนธิ      6,132       1,558       7,690  

ชัยบาดาล      8,500         182       8,682  

บานหมี ่    26,553    -      26,553  

สระโบสถ        347         122         469  

หนองมวง      6,321    -        6,321  

โคกสําโรง    64,620       2,173     66,793  

โคกเจรญิ    10,389       1,994     12,383  

พัฒนานิคม    30,004           -       30,004  

เมืองลพบุร ี 295  -         295  

รวม  153,161       6,029   159,190  
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   4) แนวทางการจัดการ 
    (1) พ้ืนท่ีท่ีมีความเหมาะสมควรสงเสริมการผลิต (S1 หรือ S2) ควรสนับสนุนให
เกษตรกรปลูกมันสําปะหลังตอไปเนื่องจากเปนพ้ืนท่ีท่ีเหมาะสม สามารถชวยลดตนทุนการผลิตและ
ไดผลผลิตท่ีมีคุณภาพดี ซ่ึงการปลูกมันสําปะหลังในพ้ืนท่ีดังกลาวขางตนสามารถนําไปสูการตอยอด
โครงการท่ีสําคัญตาง ๆ ได เชน เกษตรอินทรีย ระบบการสงเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ  
เกษตรแมนยํา เปนตน 
     พ้ืนท่ีปลูกมันสําปะหลังในบริ เวณท่ีมีความเหมาะสมสูง (S1) คือ พ้ืนท่ีปลูก 
มันสําปะหลังในท่ีดินท่ีไมมีขอจํากัดทางกายภาพตอการปลูกมันสําปะหลังซ่ึงควรสงวนไวเปนแหลง
ปลูกมันสําปะหลังท่ีสําคัญของจังหวัด กระจายตัวอยูในอําเภอหนองมวง และอําเภอโคกเจริญ 
     พ้ืนท่ีปลูกมันสําปะหลังในบริเวณท่ีมีความเหมาะสมปานกลาง (S2) คือ พ้ืนท่ีปลูก 
มันสําปะหลังในท่ีดินท่ีมีขอจํากัดทางกายภาพบางประการตอการปลูกมันสําปะหลัง เชน ความอุดม
สมบูรณของดิน ความเปนกรดเปนดาง ความชื้น กระจายตัวอยูในอําเภอพัฒนานิคม และอําเภอลําสนธิ 
    (2) พ้ืนท่ีท่ีควรปรับเปลี่ยนการผลิตในพ้ืนท่ีไมเหมาะสม (S3 หรือ N) ควรสนับสนุนใหเขา
โครงการบริหารจัดการพ้ืนท่ีเกษตรกรรม เชน เปลี่ยนชนิดพืชท่ีมีความเหมาะสมกวาการปลูกมันสําปะหลัง 
มีตนทุนท่ีต่ํา และใหผลตอบแทนท่ีดีกวา เปนตน แตท้ังนี้ตองพิจารณาแหลงรับซ้ือรวมดวย  
    (3) พ้ืนท่ีท่ีมีศักยภาพ หรือมีความเหมาะสมสําหรับการปลูกมันสําปะหลัง มีพ้ืนท่ีท่ี
สามารถขยายพ้ืนท่ีปลูกมันสําปะหลัง 159,190 ไร พบเปนพ้ืนท่ีนาขาว พบมากในอําเภอโคกสําโรง 
อําเภอพัฒนานิคม และอําเภอบานหม่ี จึงควรสรางความเขาใจใหกับเกษตรกรในการบริหารจัดการ
พ้ืนท่ี และการปรับปรุงบํารุงดินไมใหเสื่อมโทรม   

 2.4 ขาวโพดเล้ียงสัตว 
   ขาวโพดเลี้ยงสัตวเปนพืชเศรษฐกิจหลักของจังหวัดนครนายกในลําดับท่ี 4 จากฐานขอมูลในแผน
ท่ีเกษตรเชิงรุก หรือ Agri-Map Online สามารถวิเคราะหขอมูลไดดังนี้ (ตารางท่ี 8 และภาพท่ี 12 – 13) 
   1) การวิเคราะหศักยภาพของพ้ืนท่ีปลูกขาวโพดเล้ียงสัตว   
    ระดับท่ี 1 เปนพ้ืนท่ีความเหมาะสมสูง(S1) มีเนื้อท่ี 99,574 ไร คิดเปนรอยละ 2.62 ของ
พ้ืนท่ีศักยภาพของดิน กระจายตัวอยูอําเภอพัฒนานิคม 38,917 ไร อําเภอชัยบาดาล 26,389ไร และ
อําเภอบานหม่ี 18,772 ไร  
    ระดับท่ี 2 เปนพ้ืนท่ีความเหมาะสมปานกลาง (S2) มีเนื้อท่ี 2,244,060 ไร คิดเปนรอยละ 
59.16 ของพ้ืนท่ีศักยภาพของดิน กระจายตัวอยูในอําเภอชัยบาดาล 364,816 ไร อําเภอพัฒนานิคม 
337,559 ไร และอําเภอโคกสําโรง  277,558 ไร  
    ระดับท่ี 3 เปนพ้ืนท่ีความเหมาะสมเล็กนอย (S3) มีเนื้อท่ี 207,638 ไร คิดเปนรอยละ 
5.47 ของพ้ืนท่ีศักยภาพของดิน กระจายตัวอยูในอําเภอโคกเจริญ 89,742 ไร อําเภอชัยบาดาล 
85,263 ไร และอําเภอลําสนธิ 9,539 ไร  
    ระดับท่ี 4 เปนพ้ืนท่ีไมเหมาะสม (N) มีเนื้อท่ี 1,242,047 ไร  
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   2) การวิเคราะหพ้ืนท่ีปลูกขาวโพดเล้ียงสัตวในปจจุบัน คือ ซ่ึงจําแนกตามชั้นความ
เหมาะสมของท่ีดิน ไดดังนี้ 
    (1) พ้ืนท่ีเหมาะสมสูง (S1) มีเนื้อท่ี 853 ไร คิดเปนรอยละ 0.86 ของพ้ืนท่ีศักยภาพสูง 
กระจายตัวอยูในอําเภอพัฒนานิคม 805 ไร และอําเภอชัยบาดาล 48 ไร  
    (2) พ้ืนท่ีเหมาะสมปานกลาง (S2) มีเนื้อท่ี 113,992 ไร คิดเปนรอยละ 5.08 ของพ้ืนท่ี
ศักยภาพปานกลาง กระจายตัวอยูในอําเภอเมืองลพบุรี 33,079 ไร อําเภอพัฒนานิคม 19,091 ไร 
และอําเภอชัยบาดาล 16,619 ไร 
    (3) พ้ืนท่ีเหมาะสมเล็กนอย (S3) มีเนื้อท่ี 15,630 ไร คิดเปนรอยละ7.53 ของพ้ืนท่ี
ศักยภาพเล็กนอย กระจายตัวอยูในอําเภอชัยบาดาล 10,048 ไร อําเภอเมืองลพบุรี 2,653 ไรและ
อําเภอโคกเจริญ 2,117 ไร  
    (4) พ้ืนท่ีไมเหมาะสม (N) มีเนื้อท่ี 9,013 ไร คิดเปนรอยละ 0.73 ของพ้ืนท่ีศักยภาพไม
เหมาะสม 
   3) พ้ืนท่ีมีศักยภาพคงเหลือ คือ พ้ืนท่ีท่ีมีศักยภาพในการปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตวแตไมใชพ้ืนท่ี
ปลูกพิจารณาจากพ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดินสําหรับการปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตว และพ้ืนท่ีปลูกขาวโพดเลี้ยง
สัตวในชั้นความเหมาะสมตาง ๆ (ปลูกจริง) พบวาจังหวัดลพบุรีมีพ้ืนท่ีศักยภาพคงเหลือในระดับความ
เหมาะสมสูง (S1) และระดับความเหมาะสมปานกลาง (S2) รวม 2,228,789 ไร กระจายตัวอยูในอําเภอ
ชัยบาดาล 374,538 ไร อําเภอพัฒนานิคม 356,580 และอําเภอโคกสําโรง 263,022 ไร 

ตารางท่ี 9  พ้ืนท่ีศักยภาพ พ้ืนท่ีปลูกจริง พ้ืนท่ีคงเหลือของขาวโพดเลี้ยงสัตว รายอําเภอ จังหวัดลพบุรี 

อําเภอ ประเภทพ้ืนท่ี 
เนื้อท่ีชั้นความเหมาะสม (ไร) 

S1 S2 S3 N รวม 

โคกเจรญิ 

พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน 
356 

(100.00%) 
165,513 

(100.00%) 
89,742 

(100.00%) 
58,934 

(100.00%) 
314,545 

(100.00%) 

พ้ืนท่ีเพาะปลูกในช้ันความ 
เหมาะสมตาง ๆ  (ปลูกจริง) 

- 
1,072 

(0.65%) 
2,177 

(2.36%) 
321 

(0.54%) 
3,510 

(1.12%) 

พ้ืนท่ีมีศักยภาพคงเหลือ 
356 

(100.00%) 
164,441 

(99.35%) 
- - 

164,797 
(52.39%) 

โคกสําโรง 

พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน 
719 

(100.00%) 
277,588 

(100.00%) 
4,272 

(100.00%) 
157,547 

(100.00%) 
440,096 

(100.00%) 

พ้ืนท่ีเพาะปลูกในช้ันความ 
เหมาะสมตาง ๆ  (ปลูกจริง) 

- 
15,255 

(5.50%) 
253 

(5.92%) 
5,318 

(3.38%) 
20,826 

(4.73%) 

พ้ืนท่ีมีศักยภาพคงเหลือ 
719 

(100.00%) 
262,303 

(94.50%) 
- - 

263,022 
(59.76%) 
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ตารางท่ี 9 (ตอ) 

อําเภอ ประเภทพ้ืนท่ี 
เนื้อท่ีชั้นความเหมาะสม (ไร) 

S1 S2 S3 N รวม 

ชัยบาดาล 

พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน 26,389 

(100.00%) 

364,816 

(100.00%) 

85,263 

(100.00%) 

184,152 

(100.00%) 

660,620 

(100.00%) 

พ้ืนท่ีเพาะปลูกในช้ันความ 
เหมาะสมตาง ๆ  (ปลูกจริง) 

48 

(0.18%) 

16,619 

(4.56%) 

10,048 

(11.78%) 

1,275 

(0.69%) 

27,990 

(4.24%) 

พ้ืนท่ีมีศักยภาพคงเหลือ 26,341 

(99.82%) 

348,197 

(95.44%) 
- - 

374,538 

(56.69%) 

ทาวุง 

พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน 
79 

(100.00%) 
- - 

156,901 

(100.00%) 

156,980 

(100.00%) 

พ้ืนท่ีเพาะปลูกในช้ันความ 
เหมาะสมตาง ๆ  (ปลูกจริง) 

- - - - - 

พ้ืนท่ีมีศักยภาพคงเหลือ 
79 

(100.00%) 
- - - 

79 

(0.05%) 

ทาหลวง 

พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน - 
219,811 

(100.00%) 

1,206 

(100.00%) 

10,861 

(100.00%) 

231,878 

(100.00%) 

พ้ืนท่ีเพาะปลูกในช้ันความ 
เหมาะสมตาง ๆ  (ปลูกจริง) 

- 
10,231 

(4.65%) 

143 

(11.86%) 

15 

(0.14%) 

10,389 

(4.48%) 

พ้ืนท่ีมีศักยภาพคงเหลือ - 
209,580 

(95.35%) 
- - 

209,580 

(90.38%) 

พัฒนานิคม 

พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน 
38,917 

(100.00%) 

337,559 

(100.00%) 

395 

(100.00%) 

103,877 

(100.00%) 

480,748 

(100.00%) 

พ้ืนท่ีเพาะปลูกในช้ันความ 

เหมาะสมตาง ๆ  (ปลูกจริง) 

805 

(2.07%) 

19,091 

(5.66%) 

8 

(2.03%) 

785 

(0.76%) 

20,689 

(4.30%) 

พ้ืนท่ีมีศักยภาพคงเหลือ 
38,112 

(97.93%) 

318,468 

(94.34%) 
- - 

356,580 

(74.17%) 

เมืองลพบุร ี

พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน 
14,342 

(100.00%) 

244,045 

(100.00%) 

8,551 

(100.00%) 

202,363 

(100.00%) 

469,301 

(100.00%) 

พ้ืนท่ีเพาะปลูกในช้ันความ 

เหมาะสมตาง ๆ  (ปลูกจริง) 
- 

33,078 

(13.55%) 

2,655 

(31.03%) 

995 

(0.49%) 

36,726 

 (7.83%) 

พ้ืนท่ีมีศักยภาพคงเหลือ 
14,342 

(100.00%) 

210,967 

(86.45%) 
- - 

225,309 

(48.01%) 
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ตารางท่ี 9  (ตอ) 

อําเภอ ประเภทพ้ืนท่ี 
เนื้อท่ีชั้นความเหมาะสม (ไร) 

S1 S2 S3 N รวม 

ลําสนธิ 

พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน - 182,672 

(100.00%) 

9,539 

(100.00%) 

20,811 
(100.00%) 

213,022 
(100.00%) 

พ้ืนท่ีเพาะปลูกในช้ันความ 
เหมาะสมตาง ๆ  (ปลูกจริง) 

- 11,784 

(6.45%) 

402 

(4.21%) 

123 

(0.59%) 

12,309 

(5.78%) 

พ้ืนท่ีมีศักยภาพคงเหลือ - 170,888 

(93.55%) 
- - 170,888 

(80.22%) 

สระโบสถ 

พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน - 113,507 

(100.00%) 

8,469 

(100.00%) 

79,376 
(100.00%) 

201,352 
(100.00%) 

พ้ืนท่ีเพาะปลูกในช้ันความ 
เหมาะสมตาง ๆ  (ปลูกจริง) 

- 3,406 

(3.00%) 

6 

(0.07%) 

176 

(0.22%) 

3,588 

(1.78%) 

พ้ืนท่ีมีศักยภาพคงเหลือ - 
110,101 

(97.00%) 
- - 

110,101 
(54.68%) 

หนองมวง 

พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน - 
268,032 

(100.00%) 
201 

(100.00%) 
16,704 

(100.00%) 
284,937 

(100.00%) 

พ้ืนท่ีเพาะปลูกในช้ันความ 
เหมาะสมตาง ๆ  (ปลูกจริง) 

- 
3,133 

(1.17%) 
- 

5 
(0.03%) 

3,138 
(1.10%) 

พ้ืนท่ีมีศักยภาพคงเหลือ - 
264,899 

(98.83%) 
- - 

264,899 
(92.97%) 

รวมท้ัง
จังหวัด 

พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน 
99,574 

(100.00%) 

2,244,060 

(100.00%) 

207,638 

(100.00%) 

1,242,047 

(100.00%) 

3,793,319 

(100.00%) 

พ้ืนท่ีเพาะปลกูในชัน้ความ 

เหมาะสมตาง ๆ  (ปลกูจริง) 

853 

(0.86%) 

113,992 

(5.08%) 

15,630 

(7.53%) 

9,013 

(0.73%) 

139,488 

3.68% 

พ้ืนท่ีมีศักยภาพคงเหลือ 
98,721 

(99.14%) 

2,130,068 

(94.92%) 
- - 

2,228,789 

(58.76%) 

   ท้ังนี้ ในการสงเสริมการปลูกพืชจะพิจารณาเฉพาะพ้ืนท่ีท่ีมีศักยภาพคงเหลือในระดับความ
เหมาะสมสูง (S1) และระดับความเหมาะสมปานกลาง (S2) เทานั้น เนื่องจากสภาพพ้ืนท่ีปลูกพืชตรง
ตามศักยภาพของดิน ลงทุนต่ําก็สามารถเพ่ิมผลผลิตได จึงควรสงเสริมในพ้ืนท่ีดังกลาว 
   เม่ือวิเคราะหขอมูลศักยภาพพ้ืนท่ีรวมกับพ้ืนท่ีปลูกพืชในปจจุบัน พบวา พ้ืนท่ีท่ีควรสงเสริมใหมี
การปรับเปลี่ยนไปปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตว คือ บริเวณท่ีเปนพ้ืนท่ีปลูกขาวในพ้ืนท่ีไมเหมาะสม (S3+N) 
292,410 ไร พ้ืนท่ีปลูกออย และมันสําปะหลังในพ้ืนท่ีไมเหมาะสม (N) จํานวน 260,327 ไร และ 26,812  
ไร ตามลําดับ (ตารางท่ี 10) 
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ตารางท่ี 10 พ้ืนท่ีศักยภาพในการขยายการผลิตขาวโพดเลี้ยงสัตว 

อําเภอ 
ขาว (ไร) ออยโรงงาน (ไร) มันสําปะหลัง (ไร) 

S3 N รวม S3 รวม S3 รวม 

ลําสนธ ิ      6,132       1,580     11,325         387         387           15           15  

ทาหลวง   -     -            -       83,589     83,589       5,023       5,023  

ชัยบาดาล      8,500         195     18,296     55,386     55,386       6,348       6,348  

บานหมี ่    26,553    -      26,553         342         342           26           26  

สระโบสถ        347         122     44,225            1            1           -             -    

หนองมวง      6,321    -        9,256     10,265     10,265         414         414  

โคกสําโรง    64,620       7,462     81,454       7,375       7,375       6,869       6,869  

โคกเจริญ    10,353     14,175     47,782           -             -             -             -    

พัฒนานิคม    21,015       1,195     22,990     62,670     62,670       5,625       5,625  

เมืองลพบุรี    30,004         525     30,529     40,357     40,357       2,492       2,492  

รวม  173,845     25,254   292,410   260,372   260,372     26,812     26,812  

   4) แนวทางการจัดการ 
     (1) พ้ืนท่ีท่ีมีความเหมาะสมควรสงเสริมการผลิต (S1 หรือ S2) คณะอนุกรรมการ

พัฒนาท่ีดินจังหวัดสมควรใหมีการเสนอแผนการใชท่ีดินเพ่ือสงวนใหเปนแหลงปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตวท่ี

สําคัญของจังหวัด และมีการบริหารจัดการระบบน้ํา การจัดการดิน ปุย พันธุขาวขาวโพดเลี้ยงสัตว 

โดยรวมกลุมเปนเกษตรแปลงใหญ พัฒนาตอยอดครบวงจรการตลาดในและตางประเทศการแปรรูป 

แหลงทุน มีภาครัฐสนับสนุนการทํามาตรฐานสินคาเกษตรอินทรีย และ GAP เนื่องจากเปนพ้ืนท่ี

ศักยภาพสูง และภาครัฐควรใหความรูความเขาใจกับเกษตรกรโดยแนะนําวาไมควรปรับเปลี่ยนไปปลูก

พืชชนิดอ่ืน หากราคาไมดีหรือประสบปญหาโรคและแมลงรบกวนราคาไมดีและเกษตรกรตองการ

เปลี่ยนชนิดพืชควรเปลี่ยนเปนพืชไร เพ่ือท่ีวาในอนาคตจะไดกลับมาปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตวไดอีก 

     พ้ืนท่ีปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตวในบริเวณท่ีมีความเหมาะสมสูง (S1) คือ พ้ืนท่ีปลูก 
ปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตวในท่ีดินท่ีไมมีขอจํากัดทางกายภาพตอการปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตวซ่ึงควรสงวนไว
เปนแหลงปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตวท่ีสําคัญของจังหวัด กระจายตัวอยูในอําเภอพัฒนานิคม อําเภอโคก
เจริญ และอําเภอชัยบาดาล 
     พ้ืนท่ีปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตวในบริเวณท่ีมีความเหมาะสมปานกลาง (S2) คือ พ้ืนท่ีปลูก 
ปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตวในท่ีดินท่ีมีขอจํากัดทางกายภาพบางประการตอการปลูกปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตว 
เชน ความอุดมสมบูรณของดิน ความเปนกรดเปนดาง ความชื้น กระจายตัวอยูในอําเภอเมืองลพบุรี 
อําเภอพัฒนานิคม อําเภอลําสนธิ และอําเภอทาหลวง 
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    (2) พ้ืนท่ีท่ีควรปรับเปลี่ยนการผลิตในพ้ืนท่ีไมเหมาะสม (S3 หรือ N) ควรสนับสนุนใหเขา
โครงการบริหารจัดการพ้ืนท่ีเกษตรกรรม เชน เปลี่ยนชนิดพืชท่ีมีความเหมาะสมกวาการปลูกขาวโพดเลี้ยง
สัตวมีตนทุนท่ีต่ํา และใหผลตอบแทนท่ีดีกวา เปนตน แตท้ังนี้ตองพิจารณาแหลงรับซ้ือรวมดวย  
    (3) พ้ืนท่ีท่ีมีศักยภาพ หรือมีความเหมาะสมสําหรับการปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตว พบเปน
พ้ืนท่ีปลูกขาวในพ้ืนท่ีศักยภาพเล็กนอยและไมเหมาะสม (S3+N) พ้ืนท่ีปลูกออย และมันสําปะหลังในพ้ืนท่ี
ไมเหมาะสม (N) พบในมากอําเภอพัฒนานิคม อําเภอชัยบาดาล อําเภอทาหลวง อําเภอเมืองลพบุรี 
อําเภอสระโบสถ และอําเภอโคกเจริญ จึงควรสรางความเขาใจใหกับเกษตรกรในการบริหารจัดการ
พ้ืนท่ี และการปรับปรุงบํารุงดินไมใหเสื่อมโทรม   

3. พืชเศรษฐกิจอนาคตไกลของจังหวัด  

 3.1 กระทอนตะลุง (GI) เปนพืชท่ีไดรับความนิยมและมีชื่อเสียงของจังหวัด ซ่ึงเปนสินคา 
สิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตร หรือ Geographical Indications: GI กระทอนเปนไมผลเขตรอนยืนตน มีถ่ิน
กําเนิดอยูในบริเวณเอเชียตะวันออกเฉียงใต ทนแลงไดดี ท้ังนี้ กระทอน เปนผลไมข้ึนชื่อของจังหวัด
ลพบุรี ท่ีสรางชื่อเสียงมาอยางยาวนาน จุดเริ่มตน กระทอนอรอยเมืองลพบุรี เกิดข้ึนเม่ือ 75 ปกอน 
(พ.ศ. 2489) ปูพรอม ยอดฉุน เปนผูนําตนกระทอนจากนนทบุรีมาปลูกในพ้ืนท่ีตําบลตะลุง ไดแก 
พันธุทับทิม พันธุอีลา พันธุนิ่มนวล ปลูกขยายพันธุจนเต็มสวน ริมแมน้ําลพบุรีซ่ึงเปนดินน้ําไหลทราย
มูล ดินทรายหวาน ทําใหไดผลผลิตคุณภาพดี รสชาติอรอย ถูกใจผูบริโภค เกษตรกรจึงนิยมปลูก
ขยายพันธุกระทอนครอบคลุมพ้ืนท่ี 3 ตําบลริมแมน้ําลพบุรีในอําเภอเมืองลพบุรี คือ ตําบลโพธิ์เกาตน 
ตําบลตะลุง และตําบลง้ิวราย  ตอมากระทอนตะลุงเขาสูกระบวนการรับรอง GI จากกรมทรัพยสิน
ทางปญญาอยางเปนทางการ เม่ือวันท่ี 13 มิถุนายน 2561 กระทอนตะลุงของจังหวัดลพบุรี มีผลผลิต
ปอนเขาสูตลาดตั้งแตเดือนพฤษภาคมถึงเดือนกรกฎาคมของทุกป 

 3.2 พืชผัก (แฟง บวบ แตงโมออน ขาวโพดฝกออน) เนื่องจาก จังหวัดลพบุรี ประสบปญหา
ภัยแลงอยางรุนแรง ตั้งแตเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2562 เปนตนมาทําใหจังหวัดลพบุรีไดเปดตัว
โครงการ “สรางงาน สรางรายได สูวิกฤตภัยแลง จังหวัดลพบุรี พ.ศ. 2563” จังหวัดลพบุรีเปดโอกาส
ใหเกษตรกรท่ีประสบภัยแลงไดรับการฝกอบรม “สรางอาชีพ สรางรายได” ทางเลือกใน 2 กลุม ไดแก 

   กลุมท่ี 1 “บานนี้มีรัก ปลูกผักกินเอง” ประกอบดวย การเพาะปลูกแฟง การเพาะปลูกบวบ 
การเพาะปลูกฟกทอง การเพาะปลูกแตงกวา การเพาะปลูกถ่ัวฝกยาว การเพาะปลูกแตงโมออน การ
เพาะปลูกขาวโพดฝกออน การเพาะปลูกขาวโพดหวาน การเพาะปลูกผักบุงจีน การเพาะปลูกพริก
ข้ีหนู การเพาะปลูกเห็ดฟางตะกรา และการเพาะปลูกตนออนทานตะวัน สวนการอบรมอาชีพ  

   กลุมท่ี 2 “สรางงาน สรางอาชีพ สรางรายได” ประกอบดวย การเลี้ยงโคขุน การเลี้ยงแพะขุน  
การเลี้ยงไกพ้ืนเมือง และการเลี้ยงจิ้งหรีด จากการสํารวจและประเมินขอมูลในเบื้องตน สํานักงาน
เกษตรจังหวัดลพบุรี คาดวา จะมีพ้ืนท่ีเสี่ยงไดรับความเสียหายจากภัยแลง จํานวน 3,944 ไร จํานวน 
6 อําเภอ 28 ตําบล จํานวนเกษตรกร 187 ราย อยางไรก็ตาม บางอําเภอพ้ืนท่ีไมผลสามารถยืนตน
และเก็บเก่ียวผลผลิตได เนื่องจากอาศัยน้ําจากแหลงน้ําธรรมชาติ บอบาดาล และบางพ้ืนท่ีเกษตรกร
ไดการสนับสนุนจากสํานักทรัพยากรน้ําบาดาลเขต 3 จังหวัดสระบุรี เจาะบอบาดาลและพลังงาน 
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โซลารเซลล สามารถชวยเหลือเกษตรกรในพ้ืนท่ีอําเภอชัยบาดาล อําเภอหนองมวง อําเภอทาหลวง 
อําเภอสระโบสถ 

 3.3 ทานตะวัน ปจจุบันทานตะวันไดกลายเปนพืชเศรษฐกิจของจังหวัดลพบุรี มีพ้ืนท่ีปลูก
ทานตะวันหลายหม่ืนไร กอนท่ีจะเก็บเก่ียวผลผลิต ประมาณตนฤดูหนาวระหวางตนเดือนพฤศจิกายน 
ไปจนถึงเดือนมกราคมของทุกป ดอกทานตะวันท่ีลพบุรี จะบานสะพรั่ง เหลืองอรามเต็มทองทุง
กลายเปนแหลงทองเท่ียวข้ึนชื่อท่ีสวยงามของจังหวัด  

 3.4  พืชสมุนไพร ดวยนโยบายของรัฐบาลท่ีใหการสนับสนุนแนวคิด BCG (Bio-Circular-Green 
Economy) หรือ เศรษฐกิจชีวภาพในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ พืชสมุนไพรเปนเรื่องหนึ่งท่ี
ไดรับความสนใจ เนื่องจากเปนแหลงของสาระสําคัญท่ีนําไปใชประโยชนในดานตาง ๆ เชน การแพทย 
ผลิตภัณฑเสริมอาหาร เครื่องสําอาง เปนตน จึงสนับสนุนใหพืชสมุนไพรเปนพืชทางเลือกใน  
พ.ศ. 2564 โดยดําเนินการภายใตตลาดนําการผลิต และหากทิศทางของตลาดสมุนไพรขยายตัวเพ่ิม
มากข้ึนจะชวยใหเกษตรกรผูปลูกพืชสมุนไพร มีรายไดและความม่ันคงในการดํารงชีพจากฐานขอมูล 

Agri-Map Online จังหวัดลพบุรีมีพ้ืนท่ีศักยภาพท่ีสามารถสงเสริมใหปลูกพืชสมุนไพรไดหลายชนิด 
เชน กระชายดํา ขม้ินชัน บัวบก และไพล 
     กระชายดํา เปนพืชลมลุก และพืชพ้ืนเมืองเขตรอนของเอเชียตะวันออกเฉียงใต ใน
ประเทศไทยพบข้ึนตามธรรมชาติบนภูเขา ในพ้ืนท่ีสูงจากระดับทะเลปานกลาง 630 เมตร หรือ
มากกวา เจริญเติบโตไดดีในดินรวนปนทราย ระบายน้ําไดดี สวนดินเหนียวและดินลูกรังไมเหมาะสมท่ี
จะปลูกกระชายดํา เพราะเปนพืชท่ีเจริญเติบโตไดในพ้ืนท่ีกลางแจง และอากาศคอนขางชื้น โดยพ้ืนท่ี
จังหวัดลพบุรีมีพ้ืนท่ีศักยภาพในการปลูกกระชายดํา ท่ีระดับความเหมาะสมปานกลาง (S2) 292,589 
ไร กระจายตัวอยูในอําเภอโคกเจริญ 154,167 ไร อําเภอหนองมวง 137,570 ไร อําเภอสระโบสถ 
และ 852 ไร  
   ขม้ินชัน เปนพืชปลูกงาย ชอบแสงแดดจัด และมีความชื้นสูง ชอบดินรวนซุย มีการระบาย
น้ําดี ไมชอบน้ําขัง เกษตรกรสามารถปลูกขม้ินชันแซมในสวนเปนการใชพ้ืนท่ีใหเกิดประโยชน และมี
รายไดระหวางรอการเติบโตของไมผล ไมยืนตน โดยพ้ืนท่ีจังหวัดลพบุรีมีพ้ืนท่ีศักยภาพในการปลูก
ขม้ินชันท่ีระดับความเหมาะสมสูง (S1) 28,541 ไร กระจายตัวอยูในอําเภอโคกเจริญ 24,257 ไร 
อําเภอหนองมวง 3,432 ไร และอําเภอสระโบสถ 852 ไร  
   บัวบก เปนพืชเขตรอน มีลักษณะตน หรือเถาเลื้อยตามผิวดิน มีขอปลอง ออกราก ใบ ดอก 
ผล เมล็ด ตามขอ ใชเ พ่ือเปนอาหาร เปนผัก เปนยาสมุนไพร และใชในการขยายพันธุปลูก 
เจริญเติบโตไดดีในดินปนทราย ชื้นแฉะ เปนดินท่ีมีอินทรียวัตถุ และความชุมชื้นมาก อีกท้ังตองมีการ
ระบายน้ําไดดี โดยพ้ืนท่ีจังหวัดลพบุรีมีพ้ืนท่ีศักยภาพในการปลูกบัวบกท่ีระดับความเหมาะสมสูง (S1) 
27,556 ไร ซ่ึงพบอยูในอําเภอสระโบสถ 15,061 ไร อําเภอชัยบาดาล 10,593 ไร อําเภอโคกเจริญ 
1,888 ไร อําเภอพัฒนานิคม 13 ไรและอําเภอเมืองลพบุรี 1 ไร    
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4 แนวทางการสงเสริมการปลูกพืชเศรษฐกิจ 
 4.1 ออยโรงงาน 
   1) พ้ืนท่ีปลูกออยโรงงานท่ีมีความเหมาะสมสูง (S1) และปจจุบันเกษตรกรยังปลูกออย
โรงงานอยู มีเนื้อท่ี 9,944 ไร กระจายอยูในอําเภอสระโบสถ อําเภอชัยบาดาล อําเภอโคกเจริญ 
อําเภอลําสนธิ ทาวุง และอําเภอพัฒนานิคมท้ังนี้ ตามแผนยุทธศาสตร สานักงานคณะกรรมการออย
และน้ําตาลทราย พ.ศ. 2560-2564 มียุทธศาสตร สงเสริม สนับสนุนการวิจัย การบริหารจัดการ และ
การเพ่ิมประสิทธิภาพ การผลิตอุตสาหกรรม ออยนาตาลทราย และอุตสาหกรรม เนนใหมีการเพ่ิม
ผลผลิตออยโรงงานในพ้ืนท่ีท่ีมีศักยภาพสูง แตเนนการลดตนทุนผลผลิต สงเสริมใหเกษตรกรใชปุย
อินทรียแบบคุณภาพสูง การเก็บเก่ียวผลผลิตโดยการรณรงคลดการเผาตอซังเพ่ือเพ่ิมผลผลิตและลด
ปญหาภาวะโลกรอน หนวยงานท่ีเก่ียวของคิดคนเทคโนโลยีการเก็บเก่ียวโดยใชเครื่องจักรเพ่ือลด
ปญหาแรงงาน สงเสริมใหเกษตรกรรวมกลุมและเขารวมโครงการเกษตรแปลงใหญ จัดหาปจจัยการ
ผลิตใหกับเกษตรกร และอบรมใหความรูแกเกษตรกรท่ีมีการปรับปรุงบํารุงดินโดย ลดตนทุนการผลิต 
สงเสริมใหมีการปลูกออยโรงงานท่ีมีสายพันธุตานทานโรค สรางความตระหนักและความรูความเขาใจ
ใหกับเกษตรกรท่ีมีพ้ืนท่ีท่ีมีความเหมาะสมสูง ในการปลูกออยโรงงาน เพ่ือแกไขปญหาการ
ปรับเปลี่ยนพ้ืนท่ี  
   2) พ้ืนท่ีปลูกออยโรงงานท่ีมีความเหมาะสมปานกลาง (S2) และปจจุบันเกษตรกรยัง
ปลูกออยโรงงานอยู มีเนื้อท่ี 833,897 ไร กระจายอยูในอําเภอชัยบาดาล อําเภอพัฒนานิคม อําเภอ
โคกสําโรง และอําเภอเมืองลพบุรี อําเภอบานหม่ี  พัฒนาศักยภาพของพ้ืนท่ีใหมากข้ึน ในเรื่องของ
คุณภาพดิน และการบริหารจัดการน้ํา ใหมีเพียงพอและเหมาะสมตอการเพาะปลูกสรางความรูความ
เขาใจใหกับเกษตรกรในการจัดการพ้ืนท่ี การปลูก การดูแลรักษา และการเก็บเก่ียวสงเสริมการเพ่ิม
มูลคาของเสียจากโรงงานน้ําตาล และการนาของเสียจากโรงงานน้ําตาลไปใชในการปรับปรุงบํารุงดิน
ในไรออย เพ่ือเพ่ิมผลผลิตและลดตนทุนใหแกเกษตรกรชาวไรออยโดยไมมีผลเสียตอสุขภาพ 
สิ่งแวดลอม และชุมชนชาวไรออย 
   3) พ้ืนท่ีปลูกออยโรงงานในพ้ืนท่ีมีความเหมาะสมเล็กนอย (S3) และปจจุบันเกษตรกรยัง
ปลูกออยโรงงานอยู มีเนื้อท่ี 352,217 ไร อยูในอําเภอชัยบาดาล อําเภอเมืองลพบุรี และอําเภอทาหลวง  
ควรใหการชวยเหลือเกษตรกรท่ีเลือกปลูกพืชชนิดใหมท่ีใหผลตอบแทนท่ีดีกวา หรือใชพ้ืนท่ีผลิตพืชผัก 
บริโภคในครัวเรือน หรือเขาโครงการ ปรับเปลี่ยนการผลิต (Zoning by Agri-Map) เปนตน จัดหาตลาด
ใหกับเกษตรกรในการปลูกพืชผักทดแทน โดยอาจเริ่มจากตลาดชุมชน 
   4) พ้ืนท่ีท่ีมีศักยภาพ หรือมีความเหมาะสมสําหรับการปลูกออยโรงงานแตเกษตรกร หันมา
ปลูกพืชอ่ืนทดแทน เชน ขาว หรือพืชไรอ่ืนๆ ควรสรางความเขาใจใหกับเกษตรกรในการบริหาร
จัดการพ้ืนท่ี และการปรับปรุงบํารุงดินไมใหเสื่อมโทรม หากเกษตรกรตองการกลับมาใชพ้ืนท่ีปลูก
ออยโรงงานเหมือนเดิม จะไดไมตองมีตนทุนการผลิตสูงในการปรับปรุงบํารุงดิน 

 4.2 ขาว 
   1) พ้ืนท่ีปลูกขาวท่ีมีความเหมาะสมสูง (S1) และปจจุบันยังปลูกขาวอยู มีเนื้อท่ี 
544,906 ไร โดยอําเภอท่ีปลูกขาว ไดแก อําเภอบานหม่ี อําเภอทาวุง และอําเภอเมืองลพบุรี ตั้งอยูใน
เขตชลประทาน ท้ังนี้โดย คณะอนุกรรมการพัฒนาท่ีดินจังหวัดสมควรใหมีการเสนอแผนการใชท่ีดิน
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เพ่ือสงวนใหเปนแหลงผลิตขาวท่ีสําคัญของจังหวัด และมีการบริหารจัดการนาชลประทาน การจัดการ
ดิน ปุย พันธุขาว มีการรวมกลุมเปนเกษตรแปลงใหญ พัฒนาตอยอดครบวงจรดานการตลาดในและ
ตางประเทศ สําหรับการแปรรูป แหลงทุน มีภาครัฐสนับสนุนการทํามาตรฐานสินคาเกษตรอินทรีย 
และ GAP เนื่องจากเปนพ้ืนท่ีศักยภาพสูง การปลูกพืชหลังนาจะชวยใหเกษตรกรมีรายไดเพ่ิมข้ึน และ
เปนการปรับปรุงบํารุงดิน ท้ังนี้ภาครัฐควรใหความรูความเขาใจกับเกษตรกรโดยแนะนําวาพ้ืนท่ีนี้เปน
พ้ืนท่ีท่ีมีความเหมาะสมตอการปลูกขาวจึงไมควรปรับเปลี่ยนไปปลูกพืชชนิดอ่ืน หากขาวราคาไมดีถา
ตองการเปลี่ยนชนิดพืชควรเปนพืชไร เพ่ือท่ีในอนาคตจะไดกลับมาทํานาไดอีก 
   2) พ้ืนท่ีปลูกขาวท่ีมีความเหมาะสมปานกลาง (S2) และปจจุบันยังปลูกขาวอยู มีเนื้อท่ี 
127,394 ไร กระจายตัวอยูในอําเภอโคกสําโรง อําเภอสระโบสถ และอําเภอโคกเจริญ เปนพ้ืนท่ีปลูก
ขาวท่ีมีขอจํากัดไมมากนัก เกษตรกรยังคงปลูกขาวไดผลดี ควรสนับสนุนดานการบริหารจัดการน้ํา 
เชน ชลประทาน จะสรางความม่ันใจใหกับเกษตรกรในการใชท่ีดิน ปญหาการท้ิงถ่ินฐานไปทํางานท่ี
อ่ืนจะลดลง และพ้ืนท่ีในเขตนี้มีความเหมาะสมสําหรับการเกษตรแบบผสมผสาน เกษตรแมนยําหรือ
เกษตรทฤษฎีใหม เปนตน และภาครัฐควรใหความรูความเขาใจกับเกษตรกรโดยแนะนําวาไมควร
ปรับเปลี่ยนไปปลูกพืชชนิดอ่ืน หากขาวราคาไมดีและตองการปรับเปลี่ยนการผลิตควรเปนพืชไร  
เพ่ือในอนาคตยังสามารถกลับมาทํานาไดอีก 
   3) พ้ืนท่ีปลูกขาวท่ีไมมีความเหมาะสม (S3 และ N) และปจจุบันเกษตรกรยังคงใชท่ีดิน
ปลูกขาวอยู ท้ังนี้ควรใหการชวยเหลือเกษตรกรท่ีทํากินในพ้ืนท่ีนี้ เนื่องจากเปนพ้ืนท่ีไมเหมาะสม  
โดยสนับสนุนการปรับโครงสรางท่ีดิน ปรับปรุงบํารุงดิน สนับสนุนแหลงน้ํา ใหเกษตรกรเลือกปลูกพืช
ชนิดใหมท่ีมีความเหมาะสม และใหผลตอบแทนท่ีดีกวา หรือใชพ้ืนท่ีผลิตอาหารเพ่ือบริโภคใน
ครัวเรือน หรือเขาโครงการบริหารจัดการพ้ืนท่ีเกษตรกรรม (Zoning by Agri-Map) เปนตน 
   4) พ้ืนท่ีท่ีมีศักยภาพหรือมีความเหมาะสมสําหรับการปลูกขาว แตปจจุบันเกษตรกรไมได
ใชพ้ืนท่ีปลูกขาว พบวา เกษตรกรปลูกพืชอ่ืนทดแทน เชน ออยโรงงาน มันสําปะหลัง เปนตน ท้ังนี้
หากพืชท่ีปลูกเปนพืชไร และในอนาคตขาวราคาดี เกษตรกรอาจกลับมาปลูกขาวไดเหมือนเดิม แต
หากเปนไมผลหรือไมยืนตน การกลับมาปลูกขาวอาจเปนเรื่องยาก ดังนั้นอาจสงเสริมในเรื่องของการ
ทําเกษตรรูปแบบอ่ืน เชน ทําการเกษตรแบบผสมผสานทดแทน  

 4.3 มันสําปะหลัง 
   1)  พ้ืนท่ีปลูกมันสําปะหลังท่ีมีความเหมาะสมสูง (S1) และปจจุบันยังปลูกมันสําปะหลัง
อยู มีเนื้อท่ี 38,818 ไร โดยอําเภอท่ีปลูกมันสําปะหลังมากท่ีสุด ไดแก อําเภอหนองมวง อําเภอโคก
เจริญ  และอําเภอพัฒนานิคม ตามมาตรการยุทธศาสตรมันสําปะหลัง 2564 – 2567 เนนให
เกษตรกรเขาถึงพันธุมันสําปะหลังตานทานโรคใบดาง (Cassava Mosaic Disease: CMD) ใหเชื้อแปง
สูงและมีผลผลิตเฉลี่ยตอไรไมต่ํากวา 5 ตัน ภายใน พ.ศ. 2567 นั้น ทําใหเนนมีการเพ่ิมผลผลิตมัน
สําปะหลังในพ้ืนท่ีท่ีมีศักยภาพสูง แตเนนการลดตนทุนผลผลิต เรงหา แนวทางแกไขปญหาโรคโคน
เนาหัวเนา และโรคใบดางมันสําปะหลัง สงเสริมการทําระบบน้ําหยด ในพ้ืนท่ีท่ีมีศักยภาพ  
การปรับปรุงบํารุงดิน การใสปุยท่ีถูกตองและมีประสิทธิภาพ ทําการวิเคราะหคุณภาพดินอยูเสมอ 
สงเสริมเกษตรกรแปรรูปมันสําปะหลังเบื้องตนเพ่ือเพ่ิมมูลคา อาทิ การแปรรูปมันเสนสะอาด  
สรางความรวมมือระหวางเกษตรกรและโรงงาน เพ่ือวางแผนการขุดของเกษตรกร ประชาสัมพันธ 
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ใหเกษตรกรเก็บเก่ียวในชวงอายุและระยะเวลาท่ีเหมาะสม ใชทอนพันธุท่ีตานทานโรค และใหผลผลิต
สูง เขารวมโครงการเกษตรแปลงใหญ และสงเสริมใหเกษตรกรเปน Smart farmer 
   2)  พ้ืนท่ีปลูกมันสําปะหลังท่ีมีความเหมาะสมปานกลาง (S2) มีเนื้อท่ี 1,650,923ไร  
โดยอําเภอท่ีมีพ้ืนท่ีปลูกมันสําปลังมากท่ีสุด ไดแก อําเภอชัยบาดาล อําเภอพัฒนานิคม และอําเภอ
โคกสําโรง พัฒนาศักยภาพในพ้ืนท่ีใหมากข้ึนในเรื่องของคุณภาพดินและทําการตรวจวิเคราะห
คุณภาพดินอยูเสมอนอกจากนี้ยังสรางความเขาใจใหเกษตรกรในการจัดการพ้ืนท่ีปลูก การดูแลรักษา 
การปองกันโรคและแมลงศัตรูพืชและการเก็บเก่ียว 
   3) พ้ืนท่ีปลูกมันสําปะหลังในพ้ืนท่ีไมมีความเหมาะสม (S3 และ N) และปจจุบัน
เกษตรกรยังคงใชท่ีดินปลูกมันสําปะหลังอยู ท้ังนี้ควรใหการชวยเหลือเกษตรกรท่ีทํากินในพ้ืนท่ีนี้ โดย
สงเสริมและสรางความรูความเขาใจในการไถระเบิดดินดาน ใหเกษตรกรมีวิธีปองกันและแกไขปญหา 
ท่ีลดตนทุน ใหการชวยเหลือเกษตรกรท่ีเลือกปลูกพืชชนิดใหมท่ีใหผลตอบแทนท่ีดีกวา หรือใชพ้ืนท่ี
ผลิตอาหารเพ่ือบริโภคในครัวเรือน หรือเขาโครงการบริหารจัดการพ้ืนท่ีเกษตรกรรม (Zoning by 
Agri-Map) เปนตน จัดหาตลาดใหกับเกษตรกรในการปลูกพืชไร หรือพืชผักทดแทน โดยอาจเริ่มจาก
ตลาดชุมชน สงเสริมใหมีการใสปุยตามคาวิเคราะหดิน ซ่ึงอาจตองใชปุยสั่งตัด สรางความรูความเขาใจ
ใหกับเกษตรกรในการจัดการพ้ืนท่ี การปลูก การดูแลรักษา การปองกันโรค แมลงศัตรูพืช และการ
เก็บเก่ียว สงเสริมการใชทอนพันธุท่ีตานทานโรค และใหผลผลิตสูง พัฒนาระบบน้ําหยด และการใช
น้ําจากแหลงน้ําในพ้ืนท่ี ใหมีการใชประโยชนกับมันสําปะหลังใหมากท่ีสุด สงเสริมเกษตรกรแปรรูป 
มันสําปะหลังเบื้องตนเพ่ือเพ่ิมมูลคา อาทิ การแปรรูปมันเสนสะอาด ประชาสัมพันธใหเกษตรกร 
เก็บเก่ียวในชวงอายุ และระยะเวลาท่ีเหมาะสม 
   4)  พ้ืนท่ีท่ีมีศักยภาพหรือมีความเหมาะสมสําหรับการปลูกมันสําปะหลัง แตปจจุบัน
เกษตรกรไมไดใชพ้ืนท่ีปลูกมันสําปะหลัง พบวา เกษตรกรปลูกพืชอ่ืนทดแทน เชน ขาว ปาลมน้ํามัน 
มะพราว ไมผล ไมยืนตน หรือพืชไรอ่ืน ๆ เปนตน ควรสรางความเขาใจใหกับเกษตรกรในการบริหาร
จัดการพ้ืนท่ี และการปรับปรุงบํารุงดินไมใหเสื่อมโทรม   

 4.4 ขาวโพดเล้ียงสัตว 
   1) พ้ืนท่ีปลูกขาวโพดเล้ียงสัตวท่ีมีความเหมาะสมสูง (S1) และปจจุบันยังปลูกขาวโพดเลี้ยง
สัตวอยู มีเนื้อท่ี 853 ไร กระจายตัวอยูในอําเภอพัฒนานิคมและอําเภอชัยบาดาล ควรสงเสริมใหเกษตรกร
หันมาปลูกพืชชนิดอ่ืนทดแทน เชน ออยโรงงาน ขาว ท้ังนี้หากพืชท่ีปลูกเปนพืชไร ถาในอนาคตขาวโพด
เลี้ยงสัตวราคาดี เกษตรกรอาจกลับมาปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตวไดเหมือนเดิม แตหากเปนไมผลหรือไมยืนตน 
การกลับมาปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตวอาจเปนเรื่องยาก ดังนั้นอาจสงเสริมในเรื่องของการทําเกษตรรูปแบบอ่ืน 
เชน ทาการเกษตรแบบผสมผสาน แตท้ังนี้ตองพิจารณาตนทุนการผลิตและการตลาดรวมดวย 
   2) พ้ืนท่ีปลูกขาวท่ีมีความเหมาะสมปานกลาง (S2) และปจจุบันยังปลูกขาวอยู มีเนื้อท่ี 
113,992 ไร กระจายตัวอยูในอําเภอเมืองลพบุรี อําเภอพัฒนานิคมและชัยบาดาล เปนพ้ืนท่ีปลูก
ขาวโพดเลี้ยงสัตวท่ีมีขอจํากัดไมมากนัก เกษตรกรยังคงปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตวไดผลดี ควรสนับสนุน 
ใหการชวยเหลือเกษตรกรท่ีทากินในพ้ืนท่ีนี้ โดยสนับสนุนการปรับโครงสรางท่ีดิน ปรับปรุงบํารุงดิน 
สนับสนุนแหลงน้ํา ใหเกษตรกรเลือกปลูกพืชชนิดใหมท่ีมีความเหมาะสม และใหผลตอบแทนท่ีดีกวา 
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หรือใชพ้ืนท่ีผลิตอาหารเพ่ือบริโภคในครัวเรือน หรือเขาโครงการบริหารจัดการพ้ืนท่ีเกษตรกรรม 
(Zoning by Agri-Map) เปนตน 
   3) พ้ืนท่ีปลูกขาวโพดเล้ียงสัตวท่ีไมมีความเหมาะสม (S3 และ N) และปจจุบันเกษตรกร
ยังคงใชท่ีดินปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตวอยู ท้ังนี้ควรใหการชวยเหลือเกษตรกรท่ีทํากินในพ้ืนท่ีนี้ เนื่องจาก
เปนพ้ืนท่ีไมเหมาะสม โดยสนับสนุนการปรับโครงสรางท่ีดิน ปรับปรุงบํารุงดิน สนับสนุนแหลงน้ํา  
ใหเกษตรกรเลือกปลูกพืชชนิดใหมท่ีมีความเหมาะสม และใหผลตอบแทนท่ีดีกวา หรือใชพ้ืนท่ีผลิต
อาหารเพ่ือบริโภคในครัวเรือน หรือเขาโครงการบริหารจัดการพ้ืนท่ีเกษตรกรรม (Zoning by  
Agri-Map) เปนตน 
   4)  พ้ืนท่ีท่ีมีศักยภาพหรือมีความเหมาะสมสําหรับการปลูกมันสําปะหลัง แตปจจุบัน
เกษตรกรไมไดใชพ้ืนท่ีปลูกมันสําปะหลัง พบวา เกษตรกรปลูกพืชอ่ืนทดแทน เชน ขาว ปาลมน้ํามัน 
มะพราว ไมผล ไมยืนตน หรือพืชไรอ่ืน ๆ เปนตน หากพืชท่ีปลูกเปนพืชไร ถาในอนาคตขาวโพดเลี้ยง
สัตวราคาดี เกษตรกรอาจกลับมาปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตวไดเหมือนเดิม แตหากเปนไมผลหรือไมยืนตน 
การกลับมาปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตวอาจเปนเรื่องยาก ดังนั้นอาจสงเสริมในเรื่องของการทําเกษตร
รูปแบบอ่ืน เชน ทําการเกษตรแบบผสมผสาน แตท้ังนี้ตองพิจารณาตนทุนการผลิตและการตลาดรวม
ดวย 
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ภาคผนวก
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ตารางผนวกท่ี 1 ขอมูลตําบลจําแนกรายอําเภอ จังหวัดลพบุรี 

ลําดับ อําเภอ ตําบล 

1 โคกเจริญ โคกเจรญิ 

2  โคกแสมสาร 

3  ยางราก 

4  วังทอง 

5  หนองมะคา 

6 โคกสําโรง เกาะแกว 

7  คลองเกต ุ

8  โคกสําโรง 

9  ดงมะรมุ 

10  ถลุงเหล็ก 

11  เพนียด 

12  วังขอนขวาง 

13  วังจั่น 

14  วังเพลิง 

15  สะแกราบ 

16  หนองแขม 

17  หลุมขาว 

18  หวยโปง 

19 ชัยบาดาล เกาะรัง 

20  เขาแหลม 

21  ชัยนารายณ 

22  ชัยบาดาล 

23  ซับตะเคยีน 

24  ทาดินดํา 

25  ทามะนาว 

26  นาโสม 

27  นิคมลํานารายณ 

28  บัวชุม 

29  บานใหมสามคัค ี

30  มวงคอม 
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ตารางผนวกท่ี 1  (ตอ) 

ลําดับ อําเภอ ตําบล 

31 ชัยบาดาล (ตอ) มะกอกหวาน 

32  ลํานารายณ 

33  ศิลาทิพย 

34  หนองยายโตะ 

35  หวยหิน 

36 ทาวุง เขาสมอคอน 

37  โคกสลุด 

38  ทาวุง 

39  บางคู 

40  บางงา 

41  บางลี่ 

42  โพตลาดแกว 

43  มุจลินท 

44  ลาดสาลี ่

45  หัวสําโรง 

46 ทาหลวง แกงผักกูด 

47  ซับจําปา 

48  ทะเลวังวัด 

49  ทาหลวง 

50  หนองผักแวน 

51  หัวลํา 

52 บานหมี่ ชอนมวง 

53  ดงพลับ 

54  ดอนดึง 

55  บางกะพ้ี 

56  บางขาม 

57  บางพ่ึง 

58  บานกลวย 

59  บานชี 

60  บานทราย 

61  ไผใหญ 

62  พุคา 

63  โพนทอง 
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ตารางผนวกท่ี 1 (ตอ) 

ลําดับ อําเภอ ตําบล 

64 บานหมี่ (ตอ) มหาสอน 

65  สนามแจง 

66  สายหวยแกว 

67  หนองกระเบียน 

68  หนองเตา 

69  หนองทรายขาว 

70  หนองเมือง 

71  หินปก 

72 พัฒนานิคม โคกสลุง 

73  ชองสาริกา 

74  ชอนนอย 

75  ดีลัง 

76  นํ้าสุด 

77  พัฒนานิคม 

78  มะนาวหวาน 

79  หนองบัว 

80  หวยขุนราม 

81 เมืองลพบุร ี กกโก 

82  โกงธนู 

83  เขาพระงาม 

84  เขาสามยอด 

85  โคกกะเทียม 

86  โคกตูม 

87  โคกลําพาน 

88  ง้ิวราย 

89  ดอนโพธ์ิ 

90  ตะลุง 

91  ถนนใหญ 

92  ทะเลชุบศร 

93  ทาแค 

94  ทายตลาด 

95  ทาศาลา 
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ตารางผนวกท่ี 1  (ตอ) 

ลําดับ อําเภอ ตําบล 

96  ทาหิน 

97  นิคมสรางตนเอง 

98  บางขันหมาก 

99  บานขอย 

100  ปาตาล 

101  พรหมมาสตร 

102  โพธ์ิเกาตน 

103  โพธ์ิตร ุ

104  สี่คลอง 

105 ลําสนธิ กุดตาเพชร 

106  เขานอย 

107  เขารวก 

108  ซับสมบูรณ 

109  ลําสนธิ 

110  หนองร ี

111 สระโบสถ ทุงทาชาง 

112  นิยมชัย 

113  มหาโพธิ 

114  สระโบสถ 

115  หวยใหญ 

116 หนองมวง ชอนสมบูรณ 

117  ชอนสารเดช 

118  ดงดินแดง 

119  บอทอง 

120  ยางโทน 

121  หนองมวง 

รวม 11 121 

ท่ีมา : กรมการปกครอง, 2556 
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ชุดดิน      บานหม่ี Series Bm กลุมชุดดินท่ี 1 

สภาพพ้ืนท่ี    ราบเรียบถึงคอนขางราบเรียบ มีความลาดชัน 0-2 % 

ภูมิสัณฐาน    ท่ีราบตะกอนน้ําพาท่ีไดรับอิทธิพลจากภูเขาหินปูน 

วัตถุตนกําเนิดดิน  ตะกอนน้ํา  

การระบายน้ํา   เลว 

การซึมผานไดของน้ํา ชา การไหลบาของน้ําบนผิวดิน ชา 

ลักษณะสมบัติของดิน เปนดินลึก ดินบนเนื้อดินเปนดินเหนียว สีดําหรือเทา มีจุดประสีน้ําตาลถึง 
 แดงปนเหลือง ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดถึงเปนกรดเล็กนอย (pH 5.5-6.5)  
  ดินลางตอนบนมีสีเทามีจุดประสีน้ําตาลเขมหรือสีน้ําตาลปนเหลือง ดินลาง 
  เนื้อดินเปนดินเหนียว สีเทาเขม มีจุดประสีน้ําตาล ปฏิกิริยาดินเปนกลางถึง 
  เปนดางปานกลาง (pH 7.0-8.0) ในฤดูแลงหนาดินจะแตกระแหง พบรอยไถล 
  และผิวหนาท่ีถูกกดดัน อาจพบกอนหินปูนสะสมหนาแนนในดินลางในบางบริเวณ 
ขอจํากัด     ดินเหนียวจัด น้ําทวมขังในฤดูฝน  

ขอเสนอแนะ    ควรใสปุยอินทรียเพ่ือปรับปรุงสมบัติทางกายภาพใหดีข้ึน  

สมบัติทางเคมี 

  
ความลกึ 

(ซม.) 

อินทรีย 

วัตถ ุ

ความจุ

แลกเปลี่ยน

แคตไอออน 

ความ

อ่ิมตัวเบส 

ฟอสฟอรัส

ท่ีเปน

ประโยชน 

โพแทสเซียม

ท่ีเปน

ประโยชน 

ความอุดม

สมบูรณ

ของดิน 

  0-25 ปานกลาง สูง ปานกลาง ต่ํา สูง ปานกลาง 

  25-50 ต่ํา สูง ปานกลาง ต่ํา สูง ปานกลาง 

  50-100 ต่ํา สูง สูง ต่ํา สูง ปานกลาง 
 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 1 หนาตัดดินและคําบรรยายชุดดินบานหม่ี 
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ชุดดิน      วัฒนา Series  Wa  กลุมชุดดินท่ี 1 

สภาพพ้ืนท่ี    ราบเรียบถึงคอนขางราบเรียบ ความลาดชัน 0-2 % 

ภูมิสัณฐาน      สวนต่ําของเนินหรือท่ีราบระหวางเนิน 

วัตถุตนกําเนิดดิน  ตะกอนน้ําพา ท่ีสวนใหญมาจากหินภูเขาไฟ 

การระบายน้ํา   คอนขางเลว 

การซึมผานไดของน้ํา   ชา   การไหลบาของน้ําบนผิวดิน ชา 

ลักษณะสมบัติของดิน เปนดินลึกมาก ดินบนเปนดินเหนียวหรือดินเหนียวปนทรายแปง สีดําหรือเทา 

 เขมมาก จุดประสีน้ําตาลหรือน้ําตาลปนเหลือง ปฏิกิริยาดินเปนกรดเล็กนอย 

ถึงเปนดางปานกลาง (pH 6.5-8.0) ดินลางเปนดินเหนียวหรือดินเหนียวปนทราย

แปง สีเทาหรือเทาเขม มีจุดประสีน้ําตาล เหลือง หรือน้ําตาลเขม ปฏิกิริยาดิน

เปนกลางถึงเปนดางปานกลาง (pH 7.0-8.0) และจะพบรอยถูไถเปนมัน  

ในตอนลางจะพบชั้นกอนปูนทุติยภูมิสะสมหนาแนน ในฤดูแลงหรือฝนท้ิงชวง

นานๆ ดินจะแหงและแข็ง แตกระแหงเปนรองลึก  

ขอจํากัด     เนื้อดินเหนียวจัดและแตกระแหง ยากตอการไถพรวน ทําใหรากพืชเสียหาย 

ขอเสนอแนะ  ปรับปรุงโครงสรางของดินโดยการเพ่ิมอินทรียวัตถุ ใชปุยอินทรียรวมกับ
ปุยเคมี ไถพรวนในขณะท่ีดินมีความชื้นพอเหมาะไมแหงและเปยกเกินไป 
จัดหาแหลงน้ําสํารองไวใชเม่ือฝนท้ิงชวง เพ่ือปองกันไมใหดินแตกระแหงและ
ทําลายระบบรากของพืช ถาพ้ืนท่ีเพียงพอ 

สมบัติทางเคมี 
ความลึก 

(ซม.) 
อินทรียวัตถุ 

ความจุ

แลกเปลี่ยน

แคตไอออน 

ความ

อ่ิมตัว

เบส 

ฟอสฟอรัส

ท่ีเปน

ประโยชน 

โพแทสเซียม

ท่ีเปน

ประโยชน 

ความ 

อุดมสมบูรณ 

ของดิน 

  0-25 ปานกลาง สูง สูง ปานกลาง สูง สูง 

  25-50 ต่ํา สูง สูง ต่ํา สูง ปานกลาง 

  50-100 ต่ํา สูง สูง ต่ํา สูง ปานกลาง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 2 หนาตัดดินและคําบรรยายชุดดินวัฒนา  
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ชุดดิน      ลําสนธ ิ Series Ls กลุมชุดดินท่ี 31 

สภาพพ้ืนท่ี    คอนขางราบเรียบถึงเปนลูกคลื่นเล็กนอย มีความลาดชัน 1-5 % 

ภูมิสัณฐาน    ตะพักลําน้ํา  

วัตถุตนกําเนิดดิน  ตะกอนน้ําพา 

การระบายน้ํา   ดีปานกลาง 

การซึมผานไดของน้ํา ปานกลาง การไหลบาของน้ําบนผิวดิน ชา 

ลักษณะสมบัติของดิน เปนดินลึกมาก ดินบนเปนดินรวนหรือดินรวนปนดินเหนียว สีน้ําตาลเขมหรือ 

  น้ําตาลปนเทาเขมมาก ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดถึงเปนกรดเล็กนอย (pH 5.5-6.5) 

  ดินลางตอนบนเปนดินรวนเหนียวถึงดินรวนเหนียวปนทรายแปง สีน้ําตาลถึง 

 น้ําตาลเขม มีจุดประสีแดงและน้ําตาลปนเหลือง ปฏิกิริยาดินเปนกรดเล็กนอย 

 ถึงเปนดางปานกลาง (pH 6.5-8.0) และตอนลางเปนดินเหนียว สีน้ําตาลหรือ 

 น้ําตาลปนเทา มีจุดประสีแดงปนเหลืองและสีแดง และพบกอนปูนทุติยภูมิ 

 ปะปน ปฏิกิริยาดินเปนกลางถึงเปนดางปานกลาง (pH 7.0-8.0) 

ขอจํากัด     ดินตอนบนมักแนนทึบ รากชอนไชไดยาก 

ขอเสนอแนะ  ไถพรวนใหลึกกวาปกติ ปรับปรุงดวยอินทรียวัตถุและใชปุยอินทรียรวมกับ
ปุยเคมีเพ่ือเพ่ิมผลผลิตใหสูงข้ึน 

สมบัติทางเคมี 
ความลึก

(ซม.) 
อินทรียวัตถ ุ

ความจุ

แลกเปลี่ยน

แคตไอออน 

ความ

อ่ิมตัว

เบส 

ฟอสฟอรัส

ท่ีเปน

ประโยชน 

โพแทสเซียม

ท่ีเปน

ประโยชน 

ความ 

อุดมสมบูรณ 

ของดิน 

  0-25 ต่ํา ปานกลาง ปานกลาง ต่ํา สูง ปานกลาง 

  25-50 ต่ํา สูง ปานกลาง ต่ํา สูง ปานกลาง 

  50-100 ต่ํา สูง สูง ต่ํา สูง ปานกลาง 
 

 

 

 

 
 
 
 

ภาพท่ี 3 หนาตัดดินและคําบรรยายชุดดินลําสนธ ิ
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ชุดดิน      ตาคลี Series Tk กลุมชุดดินท่ี 52 

สภาพพ้ืนท่ี     ลูกคลื่นลอนลาดเล็กนอยถึงลูกคลื่นลอนลาด ความลาดชัน 3-12 % 

ภูมิสัณฐาน    ตะพักลําน้ํา 

วัตถุตนกําเนิดดิน  ตะกอนน้ําพาทับถมอยูบนลานตะพักปูนมารล  

การระบายน้ํา   ดี 

การซึมผานไดของน้ํา ปานกลางถึงเร็ว การไหลบาของน้ําบนผิวดิน ชาถึงปานกลาง 

ลักษณะสมบัติของดิน เปนดินตื้นถึงชั้นปูนมารลท่ีพบภายใน 50 ซม.จากผิวดิน ดินบนเปนดินรวน 
  ปนดินเหนียวหรือดินเหนียวปนทรายแปง สีดํา สีเทาเขมมาก สีน้ําตาลปนเทา 
 เขมมาก หรือสีน้ําตาลเขมมาก ปฏิกิริยาดินเปนกลางถึงเปนดางเล็กนอย  
  (pH 7.0-8.0) ดินลางเปนดินรวนปนดินเหนียวหรือดินรวนเหนียวปนทรายแปง 
  และมีเม็ดปูนปน สีน้ําตาลหรือสีน้ําตาลเขม และมีสีขาวของผงปูนทุติยภูมิหรือ 
 ปูนมารล ปฏิกิริยาดินเปนกลางถึงเปนดางปานกลาง (pH 7.0-8.5) ใตชั้นดิน 
 ลงไปเปนชั้นปูนมารลสีขาวท้ังท่ีเปนเม็ดและท่ีเชื่อมตอกันหนาแนน 

ขอจํากัด  ดินตื้นถึงชั้นปูนมารล ซ่ึงจะมีผลกระทบทางกายภาพและทางเคมีตอพืช  

ดินอาจขาดสมดุลธาตุอาหารโดยเฉพาะการขาดฟอสฟอรัสและจุลธาตุบางชนิด 

ขอเสนอแนะ  เพาะปลูกพืชท่ีมีระบบรากสั้น ไดแก พืชไร และพืชผัก ปรับปรุงสมบัติทาง
กายภาพและเคมีของดินในเบื้องตนโดยการคลุกเคลาดวยอินทรียวัตถุ  
ใชปุยเคมีโดยเฉพาะฟอสฟอรัสในรูปท่ีละลายชาและใหจุลธาตุเพ่ิมเติมสําหรับ
พืชบางชนิดเม่ือพืชเริ่มแสดงอาการขาด 

สมบัติทางเคมี 
ความลึก

(ซม.) 
อินทรียวัตถ ุ

ความจุ

แลกเปลี่ยน

แคตไอออน 

ความ

อ่ิมตัว

เบส 

ฟอสฟอรัส

ท่ีเปน

ประโยชน 

โพแทสเซียม

ท่ีเปน

ประโยชน 

ความ 

อุดมสมบูรณ 

ของดิน 

  0-25 ปานกลาง สูง สูง ปานกลาง สูง สูง 

  25-50 ต่ํา สูง สูง ต่ํา ปานกลาง ปานกลาง 

  50-100 ต่ํา ปานกลาง สูง ต่ํา ปานกลาง ปานกลาง 

 

 
 
 
 

 
ภาพท่ี 4 หนาตัดดินและคําบรรยายชุดดินตาคล ี  
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ชุดดิน      สมอทอด Series  Sat กลุมชุดดินท่ี 54 

สภาพพ้ืนท่ี    คอนขางราบเรียบถึงลูกคลื่นลอนลาด มีความลาดชัน 1-12 % 

ภูมิสัณฐาน    ลานตะพัก เชิงเขา เนินเขา หรือบริเวณพ้ืนท่ีเหลือคางจากการกัดกรอน 

วัตถุตนกําเนิดดิน  การผุพังสลายตัวอยูกับท่ี และ/หรือ เคลื่อนยายมาเปนระยะทางไมไกลนัก

ของหินภูเขาไฟ พวกหินแอนดีไซท ไรโอไรต และบะซอลต 

การระบายน้ํา   ดีปานกลาง 

การซึมผานไดของน้ํา ปานกลาง การไหลบาของน้ําบนผิวดิน ชาถึงปานกลาง 

ลักษณะสมบัติของดิน เปนดินลึกมาก ดินบนเปนดินรวนปนดินเหนียว ดินเหนียว ดินเหนียวปน 
 ทรายแปงสีน้ําตาลเขมหรือน้ําตาลปนแดงเขม ปฏิกิริยาดินเปนกลางถึงเปน 
 ดางปานกลาง (pH 7.0-8.0) ดินลางตอนบนเปนดินเหนียว สีน้ําตาลเขมหรือ 
 น้ําตาล มีจุดประสีน้ําตาลปนแดงหรือแดง ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดมากถึงเปน 
 กรดจัด (pH 5.0-5.5) สวนตอนลาง มีสีน้ําตาลปนเหลืองหรือสีน้ําตาลปนเทา 
  มีจุดประสีน้ําตาล แดง และเทา พบรอยถูไถเปนมัน ปฏิกิริยาดินเปนกลางถึงดาง 
 ปานกลาง (pH 7.0-8.0) มักพบกอนปูนทุติยภูมิปะปนกับเศษหินผุในชั้นลึกๆ 

ขอจํากัด  ดินเหนียวจัดและแนนทึบ ไถพรวนลําบาก และเม่ือดินแหง ดินจะแตกระแหง

อาจทําใหรากพืชเสียหายได 

ขอเสนอแนะ ปรับปรุงดินใหรวนซุยโดยใชอินทรียวัตถุ และใชปุยอินทรียรวมกับปุยเคมี 
สมบัติทางเคมี 

ความลึก

(ซม.) 
อินทรียวัตถุ 

ความจุ

แลกเปลี่ยน

แคตไอออน 

ความ

อ่ิมตัว

เบส 

ฟอสฟอรัส

ท่ีเปน

ประโยชน 

โพแทสเซียม

ท่ีเปน

ประโยชน 

ความ 

อุดมสมบูรณ 

ของดิน 

  0-25 ต่ํา สูง ปานกลาง ต่ํา สูง ปานกลาง 

  25-50 ต่ํา สูง ปานกลาง ต่ํา ปานกลาง ปานกลาง 

  50-100 ต่ํา สูง ปานกลาง ต่ํา ปานกลาง ปานกลาง 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 5 หนาตัดดินและคําบรรยายชุดดินสมอทอด  
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ตารางผนวกท่ี 2  พ้ืนท่ีชลประทานจังหวัดลพบุรี จําแนกรายอําเภอ ตําบล 

อําเภอ พ้ืนท่ี ตําบล พ้ืนท่ี 

โคกสําโรง 719 หวยโปง 719 

ชัยบาดาล 53,656 

บัวชุม 16,942 

เกาะรัง 13,919 

หนองยายโตะ 9,227 

มวงคอม 6,026 

ทามะนาว 5,041 

เขาแหลม 2,403 

นาโสม 95 

นิคมลํานารายณ 3 

ทาวุง 128,590 

ลาดสาลี่ 24,840 

บางลี่ 22,473 

เขาสมอคอน 17,564 

บางงา 15,307 

หัวสําโรง 12,664 

บางคู 9,626 

โพตลาดแกว 9,001 

ทาวุง 6,464 

โคกสลุด 5,346 

มุจลินท 5,305 

บานหมี ่ 164,575 

ไผใหญ 26,864 

หนองเตา 18,451 

บานชี 17,922 

สนามแจง 17,634 

มหาสอน 15,516 

สายหวยแกว 15,358 
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ตารางผนวกท่ี 2  (ตอ) 

อําเภอ พ้ืนท่ี ตําบล พ้ืนท่ี 

บานหมี่ (ตอ)  

บางขาม 12,992 

บางพ่ึง 12,827 

หนองเมือง 10,437 

โพนทอง 5,603 

หนองทรายขาว 4,328 

บานกลวย 2,390 

พุคา 2,168 

หนองกระเบียน 1,846 

บานทราย 239 

พัฒนานิคม 55,240 

พัฒนานิคม 26,387 

หนองบัว 10,771 

โคกสลุง 8,586 

มะนาวหวาน 4,444 

ชอนนอย 3,698 

ชองสาริกา 1,037 

ดีลัง 317 

เมืองลพบุร ี 133,171 

โคกกะเทียม 18,306 

บางขันหมาก 16,255 

ดอนโพธ์ิ 14,660 

โคกลําพาน 11,037 

โพธ์ิตรุ 10,066 

โพธ์ิเกาตน 9,925 

ตะลุง 8,663 

สี่คลอง 8,211 

บานขอย 7,774 

ง้ิวราย 7,333 

ทายตลาด 7,061 

โกงธนู 4,886 
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ตารางผนวกท่ี 2 (ตอ) 

อําเภอ พ้ืนท่ี ตําบล พ้ืนท่ี 

เมืองลพบุร(ีตอ)  

พรหมมาสตร 3,195 

ปาตาล 1,675 

ถนนใหญ 1,470 

เขาพระงาม 1,079 

ทะเลชุบศร 969 

ทาแค 606 

ลําสนธิ 3,258 กุดตาเพชร 3,258 

สระโบสถ 15,360 

สระโบสถ 9,307 

มหาโพธ์ิ 6,049 

นิยมชัย 4 

รวม 554,569   

ท่ีมา : กรมชลประทาน, 2564 

ตารางผนวกท่ี 3 ระดับน้ําเก็บกักของอางเก็บน้ําในจังหวัดลพบุรี 

หนวย : ลาน (ลบ.ม.) 

ลําดับท่ี อางเก็บน้ํา 
ประเภท

อาง 
อําเภอ ตําบล 

ระดับน้ํา
ตํ่าสุด 

ระดับน้ํา
กักเก็บ 

1 ซับตะเคียน กลาง ชัยบาดาล เขาแหลม 0.00 2.61 

2 หวยโปง กลาง โคกสําโรง หวยโปง 0.05 0.05 

3 กุดตาเพชร กลาง ลําสนธิ กุดตาเพชร 0.00 20.84 

4 หวยใหญ (วังแขม) กลาง เมืองลพบุร ี เขาพระงาม 0.21 4.57 

5 อาวสีดา กลาง ลําสนธิ กุดตาเพชร 0.00 0.00 

6 ซับประดู กลาง เมืองลพบุร ี นิคมสรางตนเอง 0.00 0.00 

7 หวยหิน กลาง ชัยบาดาล เขาแหลม 0.00 1.22 

รวม 0.26 29.29 

ท่ีมา : กรมชลประทาน, 2564 
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ตารางผนวกท่ี 4  พ้ืนท่ีเขตปฏิรูปท่ีดินจําแนกรายอําเภอ ตําบล 

อําเภอ เนื้อท่ี (ไร) ตําบล เนื้อท่ี (ไร) 

อ.ชัยบาดาล 198,548 บานใหมสามคัค ี 50,151 
เกาะรัง 38,222 
ศิลาทิพย 35,561 
ชัยนารายณ 21,655 
หนองยายโตะ 16,941 
หวยหิน 10,926 
เขาแหลม 10,840 
นิคมลํานารายณ 4,535 
นาโสม 4,394 
บัวชุม 4,289 
ซับตะเคยีน 801 
มวงคอม 233 

อ.โคกเจริญ 145,748 หนองมะคา 64,744 
ยางราก 33,432 

โคกเจรญิ 26,537 
โคกแสมสาร 13,316 
วังทอง 7,719 

อ.พัฒนานิคม 142,369 หวยขุนราม 55,663 
นํ้าสุด 46,984 
มะนาวหวาน 18,358 

อ.ลําสนธิ 100,573 กุดตาเพชร 39,722 
หนองร ี 23,552 
เขารวก 18,540 
ลําสนธิ 9,791 
เขานอย 8,968 

อ.สระโบสถ 46,652 นิยมชัย 27,037 
มหาโพธิ 14,238 
สระโบสถ 5,377 

อ.บานหมี่  ชอนมวง 18,273 
บานชี 3,980 
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ตารางผนวกท่ี 4  (ตอ) 

อําเภอ เนื้อท่ี (ไร) ตําบล เนื้อท่ี (ไร) 

อ.บานหมี่ (ตอ) 30,738 บางพ่ึง 2,553 
มหาสอน 2,550 
บางขาม 2,427 
ดอนดึง 584 
สนามแจง 534 
ไผใหญ 280 
หนองเตา 81 
หนองทรายขาว 10 

อ.ทาหลวง 30,179 หัวลํา 8,501 
แกงผักกูด 6,965 
ทะเลวังวัด 5,310 
ซับจําปา 5,080 
ทาหลวง 4,323 

อ.หนองมวง 33,072 บอทอง 20,092 
หนองมวง 2,769 
ชอนสารเดช 1,170 
ดงดินแดง 192 
ชอนสมบูรณ 63 
ดงมะรมุ 8,786 

อ.โคกสําโรง 7,263 วังเพลิง 6,229 
เกาะแกว  1,034 

อ.เมืองลพบุรี 1,118 บางขันหมาก 1,064 
พรหมมาสตร 54 

ท่ีมา: https://agri-map-online.moac.go.th, 2564 
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ตารางผนวกท่ี 5 กิจกรรมการเกษตรท่ีข้ึนทะเบียนเกษตรกร จังหวัดลพบุรี 

ลําดับ กิจกรรมการเกษตร เกษตรกร (ราย) เนื้อท่ี (ไร) 

1 ขาวนาป 37,603 712,453 

2 มันสําปะหลังโรงงาน 19,788 370,915 

3 ขาวโพดเลีย้งสัตว 16,016 402,239 

4 ออยโรงงาน 8,798 222,232 

5 มะมวง 2,160 5,232 

6 กลวยนํ้าวา 1,634 2,374 

7 มะนาว 1,330 1,685 

8 ชะอม 1,304 1,916 

รวม 88,633 1,719,046 

ท่ีมา: กรมสงเสริมการเกษตร, 2563  

ตารางผนวกท่ี 6 ทะเบียนเกษตรกรผูปลูกพืชสมุนไพร จังหวัดลพบุรี 

ลําดับ ชนิด เกษตรกร 
(ราย) 

เนื้อท่ี 
(ไร) 

อําเภอ 

1 กระเจี๊ยบแดง 
 

 

41 
 
 

 595  บานหมี่ ทาหลวง สระโบสถ โคกสาํโรง 
พัฒนานิคม โคกเจริญ เมืองลพบุร ีชัยบาดาล  
ลําสนธิ 

2 ขมิ้นชัน 21  369  เมืองลพบุรี พัฒนานิคม ทาวุง ลําสนธิ ชัยบาดาล 

3 มะขามแขก 12  203  ชัยบาดาล ทาหลวง พัฒนานิคม ลาํสนธิ 

4 พริกไทย 3  79  ทาวุง พัฒนานิคม บานหมี่ 

5 พลู 4  58  ชัยบาดาล ลําสนธิ ทาวุง 

6 หญาหวาน 4  42  ชัยบาดาล ทาวุง ทาหลวง บานหมี่ 

7 วานหางจระเข 5  32  เมืองลพบุรี พัฒนานิคม ทาวุง ทาหลวง 

8 ตะไครหอม 2  10  ทาวุง สระโบสถ 

9 มะระข้ีนก 1  10  ชัยบาดาล 

10 ยอบาน 7  9  ชัยบาดาล ทาวุง 

11 อัญชัน 1  8  ทาวุง 

12 มะแวงเครือ 1  8  ทาวุง 

13 หมามุยอินเดีย 1  5  บานหมี ่

14 ยานาง 6  4  ทาวุง 
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ตารางท่ี 6 (ตอ) 

ลําดับ ชนิด เกษตรกร 
(ราย) 

เนื้อท่ี 
(ไร) 

อําเภอ 

15 ขมิ้นออย 1 1 ทาวุง  

16 ฟาทะลายโจร 1 1 ทาวุง  

17 วานชักมดลูก 1 1 ทาวุง  

18 ไพล 2 1 ทาวุง  

19 สมุนไพรอ่ืนๆ 5 49 ทาวุง ทาหลวง บานหมี่ ชัยบาดาล 

รวม 119 1,485  

ท่ีมา: สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2564 

ตารางผนวกท่ี 7 โรงงานและแหลงรับซ้ือสินคาเกษตรในพ้ืนท่ี จังหวัดลพบุรี 

โรงงานอุตสาหกรรมแหลงรับซ้ือ 
และสหกรณการเกษตร 

จํานวน 
(แหง) 

โรงงานดานเกษตร 
จํานวน 
(แหง) 

โรงงานแปรรูปผลผลติจากยางพารา 2 เอกชน 25 

โรงงานนํ้าตาล  4 โรงส ี 5 

โรงงานผลติเอทานอล 1 โรงสีขนาดเล็ก 22 

โรงงานผลติปุยชีวภาพ 2 โรงสีขนาดใหญ 4 

โรงงานผลติมันเสน 12 โรงสีขนาดกลาง 12 

โรงงานผลติมันอัดเม็ด 2 สหกรณ 4 

โรงงานผลติอาหารสัตว 14 สหกรณการเกษตร 21 

โรงงานอบพืชผลทางการเกษตร 1   

โรงสีขาว 1   

ลานตากและแหลงรับซื้อทางการเกษตร 9   

รวม 48 รวม 93 

ท่ีมา: https://agri-map-online.moac.go.th, 2564 
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ภาพที่ 6 ศักยภาพของที่ดินพืชเศรษฐกิจออยโรงงาน จังหวัดลพบุรี
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ภาพที่ 7 พื้นที่ปลูกออยโรงงานบนพื้นที่ศักยภาพ จังหวัดลพบุรีลพบุรี 
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ภาพที่ 8 ศักยภาพของที่ดินพืชเศรษฐกิจขาว จังหวัดลพบุรี 
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ภาพที่ 9 พื้นที่ปลูกขาวบนพื้นที่ศักยภาพ จังหวัดลพบุรี 
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ภาพที่ 10 ศักยภาพของที่ดินพืชเศรษฐกิจมันสําปะหลัง จังหวัดลพบุรี 
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ภาพที่ 11 พื้นที่ปลูกมันสําปะหลังบนพื้นที่ศักยภาพ จังหวัดลพบุรี 
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ภาพที่ 12 ศักยภาพของที่ดินพืชเศรษฐกิจขาวโพดเลี้ยงสัตว จังหวัดลพบุร ี
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ภาพที่ 13 พื้นที่ปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตวบนพื้นที่ศักยภาพ จังหวัดลพบุรี 

 






