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คํานํา 

  ในชวงทศวรรษท่ีผานมานี้ไดมีการพัฒนาระบบขอมูลขาวสารท่ีเปนประโยชนตอการพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมของประเทศมาอยางตอเนื่อง โดยเฉพาะในดานการเกษตรท่ีมีพลวัตคอนขางสูง และมีผลกระทบตอ
ประชากรจํานวนมาก กระทรวงเกษตรและสหกรณไดตระหนักถึงการนําระบบขอมูลขาวสารท่ีใหผูท่ี
เก่ียวของกับภาคการเกษตรไดมีการเขาถึงท่ีสะดวกโดยเฉพาะเกษตรกร จึงไดมอบหมายใหกรมพัฒนาท่ีดิน
เปนหนวยงานหลักจัดทํา “แนวทางการสงเสริมการเกษตรท่ีเหมาะสมตามฐานขอมูลแผนท่ีเกษตรเชิงรุก 
(Agri-Map)” ของแตละจังหวัดข้ึน 

  Agri-Map คือ แผนท่ีเกษตรเพ่ือการบริหารจัดการเชิงรุกออนไลน โดยบูรณาการขอมูลพ้ืนฐาน 
ดานการเกษตรจากทุกหนวยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ สําหรับใชเปนเครื่องมือบริหาร
จัดการการเกษตรไทยอยางมีประสิทธิภาพครอบคลุมทุกพ้ืนท่ี มีการปรับขอมูลใหทันสมัย และพัฒนา 
เพ่ิมความสะดวกการใชงานใหเกิดการเขาถึงขอมูลโดยงาย พรอมกับสามารถติดตามขอมูลความเปลี่ยนแปลง
ท่ีเกิดข้ึนไดอยางถูกตองและรอบดาน ครอบคลุมการนําไปใชประโยชนทุกดานท่ีสําคัญเปนการนํา
เทคโนโลยีเขามาประยุกตใชกับขอมูลดานการเกษตร ซ่ึงสามารถตอบโจทยการชวยเหลือและแกปญหา
ใหกับเกษตรกรในรายพ้ืนท่ี ไดเปนอยางดี ใชงานบนคอมพิวเตอรหรือแท็บเล็ต ท่ีเชื่อมตออินเทอรเน็ตผาน
หนาเว็บไซตของกระทรวงเกษตรและสหกรณ www.moac.go.th/a4policy-alltype-391191791794 หรือ 
https://agri-map-online.moac.go.th/ ซ่ึงจะมีเอกสารคูมือการใชใหศึกษาและสามารถดาวนโหลดได 

  แนวทางการสงเสริมการเกษตรท่ีเหมาะสมของแตละจังหวัดสามารถนําไปใชเปนขอมูลสนับสนุน
นโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ เชน โครงการ 1 ตําบล 1 กลุมเกษตรทฤษฎีใหม โครงการ 
เกษตรอินทรีย โครงการบริหารจัดการเขตเกษตรเศรษฐกิจสําหรับสินคาเกษตรท่ีสําคัญ (Zoning by Agri-
Map) โครงการระบบสงเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ โครงการ Smart Farmer เปนตน และยังเปนขอมูล
กลางในการปฏิบัติงานรวมกันของหนวยงานตาง ๆ ในจังหวัด ไดอยางมีประสิทธิภาพ ตอไป 

รูปเลมเอกสารแนวทางการสงเสริมการเกษตรท่ีเหมาะสม จังหวัดเพชรบุรี 
http://www.ldd.go.th/Agri-Map/Data/C/pbi.pdf 
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1. ขอมูลทั่วไป 

  จังหวัดเพชรบุรี มีพ้ืนท่ี 6,225.138 ตารางกิโลเมตร หรือ 3,890,711 ไร ตั้งอยูในภาคกลางของ
ประเทศไทย ประกอบดวย 8 อําเภอ 93 ตําบล (ตารางภาคผนวกท่ี 1) จังหวัดเพชรบุรีมีจํานวน
ประชากร 482,193 คน (กรมการปกครอง, 2563) 

   1.1 อาณาเขตติดตอ  
  ทิศเหนือ   ติดตอ จังหวัดสมุทรสงคราม 
  ทิศใต    ติดตอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ 
  ทิศตะวันออก  ติดตอ อาวไทย 
  ทิศตะวันตก  ติดตอ สาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมา 
  1.2 ภูมิประเทศ 

   สภาพภูมิประเทศของจังหวัดเพชรบุรี สวนใหญเปนภูเขาและท่ีสูง ประกอบดวยลักษณะ 
ภูมิประเทศดังนี้ 
   1) ภูเขาและท่ีสูง เทือกเขาตะนาวศรีอยูทางดานตะวันตกของจังหวัด ติดกับสาธารณรัฐ
แหงสหภาพเมียนมาในอําเภอแกงกระจานและหนองหญาปลอง มีภูเขาสูงและเปนบริเวณท่ีสูงชันของ
จังหวัด มีลักษณะเปนเทือกเขาทอดยาวจากเหนือมาใต พ้ืนท่ีถัดจากบริเวณนี้จะคอย ๆ ลาดต่ําลงมา
ทางดานตะวันออก บริเวณนี้เปนตนกําเนิดแมน้ําเพชรบุรีและแมน้ําปราณบุรี 
   2) ท่ีราบลุมแมน้ํา แมน้ําเพชรบุรีซ่ึงเปนแมน้ําสายสําคัญไหลผานตอนกลางของจังหวัด มี
เข่ือนแกงกระจานและเข่ือนเพชรบุรีเปนแหลงน้ําระบบชลประทาน บริเวณนี้เปนเขตเกษตรกรรมท่ี
สําคัญของจังหวัด  
   3) ท่ีราบชายฝงทะเล ดานตะวันออกของจังหวัด ติดกับชายฝงทะเลดานอาวไทย บริเวณนี้
เปนแหลงเศรษฐกิจท่ีสําคัญของจังหวัดดานการประมงและการทองเท่ียว 

   1.3 ภูมิอากาศ 
   สภาพภูมิอากาศของจังหวัดเพชรบุรีไดรับอิทธิพลของมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ ทําให
อากาศหนาวเย็นและแหงแลง กับมรสุมตะวันตกเฉียงใต ทําใหอากาศชุมชื้นและมีฝนตก มี 3 ฤดู 
ไดแก ฤดูรอน เริ่มตั้งแตกลางเดือนกุมภาพันธถึงกลางเดือนพฤษภาคม อากาศจะรอนอบอาวท่ัวไป 
โดยเดือนเมษายนเปนเดือนท่ีมีอากาศรอนท่ีสุด ฤดูฝน เริ่มตั้งแตกลางเดือนพฤษภาคมถึงกลางเดือน
ตุลาคม อากาศจะชุมชื้นและมีฝนตกท่ัวไป โดยมีฝนตกหนักในเดือนตุลาคม ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต
กลางเดือนตุลาคมถึงกลางเดือนกุมภาพันธ ทําใหอุณหภูมิลดลงท่ัวไปและมีอากาศหนาวเย็น และอาจ
มีฝนไดตามบริเวณชายฝงทะเลโดยเฉพาะในเดือนพฤศจิกายน เดือนธันวาคมและมกราคมมีฝนตก
นอยและอากาศอยูในเกณฑเย็น อุณหภูมิเฉลี่ยตลอดป 27.9 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย 32.0 
องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ําสุดเฉลี่ย 24.3 องศาเซลเซียส 

   1.4 ทรัพยากรดิน 
   ทรัพยากรดินของจังหวัดเพชรบุรี แบงตามภูมิสัณฐาน ลักษณะทางธรณีวิทยา และวัตถุตน
กําเนิดดิน ไดดังนี้ 
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   1) พ้ืนท่ีหาดทรายและเนินทราย (Beach and Sand Dune) พ้ืนท่ีหาดทราย เปนพ้ืนท่ี
ระหวางแนวน้ําทะเลข้ึนและน้ําทะเลลง มีลักษณะเปนแนวยาวขนานกับชายฝงทะเลท่ีเกิดข้ึนจากการ
กระทําของคลื่นและกระแสน้ําทะเล สวนพ้ืนท่ีเนินทรายหรือสันทรายเปนพ้ืนท่ีท่ีมีลักษณะนูนเปนโคก
เต้ียๆ และเปนแนวยาวขนานกับชายฝงทะเล มีสภาพพ้ืนท่ีราบเรียบถึงลูกคลื่นลอนลาดเล็กนอย   
การระบายน้ําคอนขางมาก มีเนื้อดินเปนดินทรายและมักมีเปลือกหอยปะปนอยูในดิน สีน้ําตาล 
น้ําตาลปนเหลืองหรือเหลืองปนแดง เชน ชุดดินหัวหิน (Hh) และชุดดินบาเจาะ (Bc) 
   2) ท่ีราบชายฝงทะเล (Coastal Plain) เกิดจากคลื่นพัดพาและกระแสลมพัดพาเอาเศษ
วัตถุจากทะเล ท้ังโคลน กรวด ทราย และตะกอนตางๆ เขามาทับถมบริเวณชายฝง และลึกเขาไปใน
แผนดินมากกวาหาดทราย แบงเปน  
    (1) พ้ืนท่ีน้ําทะเลข้ึนถึงในปจจุบัน (Active tidal flats) เปนพ้ืนท่ีท่ีมีน้ําทะเลข้ึนถึง ดินมี
สีคล้ํา อินทรียวัตถุสูงและเปนดินเค็ม (saline soil) ดินสวนใหญมีศักยภาพท่ีกอใหเกิดเปนดินกรด
กํามะถันหรือเปนดินเปรี้ยวจัด มีสภาพพ้ืนท่ีคอนขางราบเรียบ การระบายน้ําเลวมาก เนื้อดินเปนดิน
ทรายแปงละเอียดหรือเนื้อดินละเอียด เชน ชุดดินทาจีน (Tc) 
    (2) พ้ืนท่ีท่ีน้ําทะเลเคยทวมถึง (Former tidal flats) เปนพ้ืนท่ีท่ีน้ําทะเลเคยทวมถึงใน
อดีต เปนชวงตอระหวางตะกอนแมน้ํากับตะกอนน้ําจืด มีสภาพพ้ืนท่ีคอนขางราบเรียบ หรือเปนแอง
ต่ํามีน้ําขังตลอดป การระบายน้ําเลวมาก มีเนื้อดินเปนดินทรายแปงละเอียดหรือดินเหนียว  
ท่ีมีการพัฒนาชั้นดินไมมากนัก สีเทาออน มีจุดประสีน้ําตาลแก น้ําตาลปนเหลือง และน้ําตาลปนเขียว
มะกอก เชน ชุดดินบางกอก (Bk) ชุดดินสมุทรปราการ (Sm)  
    (3) ท่ีราบลุมระหวางสันทราย (Swale) เปนพ้ืนท่ีลุมต่ําหลังแนวสันทราย ซ่ึงเคยเปน
ชายฝงทะเลท่ีน้ําทะเลเคยทวมถึงมากอน มีสภาพพ้ืนท่ีราบเรียบ เปนดินลึกมาก เนื้อดินเปนทรายถึง
ทรายปนดินรวน สีน้ําตาลปนเทาและเทา พบจุดประสีเหลืองปนแดง และน้ําตาลปนเหลือง  
การระบายน้ําเลวถึงเลวมาก มักอ่ิมตัวดวยน้ําตลอดเวลา มีเศษเปลือกหอยปะปนในเนื้อดิน เชน  
ชุดดินบางละมุง (Blm) 
   3) ท่ีราบน้ําทวมถึง (Flood plain) ท่ีราบริมแมน้ําหรือลําธาร หนาฝนหรือหนาน้ํา มักมี
น้ําทวมเปนครั้งคราว เปนสภาพพ้ืนท่ีท่ีเกิดจาการทับถมของตะกอนน้ําพา และมีตะกอนเพ่ิมมากข้ึน
หลังน้ําทวม เปนสวนของสันดินริมน้ํา (Levee) เปนท่ีดอน เกิดจากการทับถมของตะกอนน้ําพา
บริเวณริมฝงแมน้ํา เปนสันนูนขนานไปกับริมฝงแมน้ํา การระบายน้ําคอนขางดีถึงดี เนื้อดินคอนขาง
หยาบ เชน ชุดดินทามวง (Tm) 
   4) ท่ีราบตะกอนน้ําพา (Alluvial plain) เปนบริเวณท่ีไดรับอิทธิพลของแมน้ําหรือลําน้ํา
สาขา วัตถุตนกําเนิดดินเปนตะกอนน้ําพา (Alluvium) มีสภาพพ้ืนท่ีเปนท่ีราบขนาดใหญสองฝงแมน้ํา 
แตละฝงอาจมีท่ีราบแบบข้ันบันไดหรือตะพักไดหลายระดับ แบงเปน 
 (1) ตะพักลําน้ําระดับตํ่า (Low terrace) เปนท่ีลุม มีสภาพพ้ืนท่ีราบเรียบ ดินลึกมาก 
เนื้อดินอาจเปนดินเหนียวละเอียดถึงดินทรายแปงละเอียด สีเทา น้ําตาลปนเทา และน้ําตาล มีจุดประ
สีตางๆ การระบายน้ําคอนขางเลวถึงเลว เชน ชุดดินนครปฐม (Np) และชุดดินปากทอ (Pth)  
 (2) ตะพักลําน้ําระดับกลางและระดับสูง (Middle and High terrace) เปนท่ีดอน มี
สภาพพ้ืนท่ีคอนขางราบเรียบถึงลูกคลื่นลอนลาด ดินตื้นถึงชั้นกรวดลูกรังถึงดินลึกมาก เนื้อดินเปนดิน
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รวนหยาบ ดินรวนละเอียดหรือดินรวนปนชิ้นสวนหยาบมาก สีน้ําตาล เหลือง น้ําตาลปนแดง ไปจนถึง
แดง การระบายน้ําดีปานกลางถึงดี เชน ชุดดินปราณบุรี (Pr) และชุดดินแมประจันต (Mpc)  
 (3) เนินตะกอนน้ําพารูปพัด (Alluvial fan) เปนท่ีดอน มีสภาพพ้ืนท่ีคอนขางราบเรียบ
ถึงลูกคลื่นลอนลาด เปนดินลึกมาก เนื้อดินเปนดินรวนหยาบถึงดินทรายแปงละเอียดสีน้ําตาลเหลือง
จนถึงแดง การระบายน้ําดีปานกลางถึงดี เชน ชุดดินกําแพงแสน (Ks) และชุดดินหุบกระพง (Hg) 
 (4) ลานตะพักปูนมารล (Marl terrace) เปนท่ีดอน มีสภาพพ้ืนท่ีคอนขางราบเรียบถึง
ลูกคลื่นลอนลาด เปนดินตื้นถึงชั้นปูนมารลถึงดินลึกมาก เนื้อดินเปนดินเหนียวถึงดินเหนียวปนชิ้นสวน
หยาบมาก มีสีน้ําตาลเขมและดํา การระบายน้ําดี เชน ชุดดินลพบุรี (Lb) และชุดดินตาคลี (Tk) 
   5) ท่ีลาดเชิงเขา (Piedmont) เขา (Hill) ภูเขา (Mountain) มีสภาพพ้ืนท่ีเปนลูกคลื่น
ลอนลาดถึงเนินเขา ท่ีเกิดจากการท่ีหินผุพังสลายตัวอยูกับท่ีหรือถูกเคลื่อนยายโดยแรงโนมถวงของ
โลกในระยะทางใกลๆ และถูกควบคุมดวยลักษณะของโครงสรางทางธรณีวิทยา สวนใหญพบหิน
ปะปนในหนาตัดดินและลอยหนา แบงตามลักษณะและชนิดของหินดังนี้ 
    (1) พัฒนาจากกลุมหินตะกอนหรือหินแปรเนื้อหยาบหรือหินในกลุม สวนใหญเปนหิน
ทรายและหินควอรตไซต ดินตื้นถึงชั้นเศษหินหรือหินพ้ืนถึงดินลึกปานกลาง เนื้อดินเปนดินรวนหยาบ
ถึงดินรวนปนชิ้นสวนหยาบมาก มีสีน้ําตาล น้ําตาลปนเหลือง น้ําตาลปนแดง จนถึงแดง การระบาย
น้ําดี บางบริเวณพบเศษหินปะปนในหนาตัดดินหรือบนผิวดิน เชน ชุดดินทายาง (Ty) และชุดดิน  
ลาดหญา (Ly) 
    (2) พัฒนาจากหินอัคนีชนิดหินแกรนิต ดินตื้นถึงชั้นเศษหินหรือหินพ้ืนถึงดินลึกมาก เนื้อ
ดินเปนดินรวนหยาบถึงดินรวนปนชิ้นสวนหยาบมาก มีสีน้ําตาล น้ําตาลปนแดง ถึงแดง ดินมีการ
ระบายน้ําดี เชน ชุดดินทับเสลา (Tas) และชุดดินบานไร (Bar)  
   6) พ้ืนท่ีลาดชันเชิงซอน เปนพ้ืนท่ีท่ีมีความลาดชันมากกวารอยละ 35 ทรัพยากรดิน มี
ความแตกตางกันออกไปในแตละพ้ืนท่ี 
    ซ่ึงไดแสดงรายละเอียดของชุดดินท่ีพบมากของจังหวัดเพชรบุรี ในภาพท่ี 1-5 
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   1.5 สภาพการใชท่ีดิน  
   สภาพการใชท่ีดินปจจุบันของจังหวัดเพชรบุรี จากฐานขอมูลแผนท่ีสภาพการใชท่ีดินของ
กรมพัฒนาท่ีดิน (ตารางท่ี 1) 
 

ตารางท่ี 1 สภาพการใชท่ีดินปจจุบันของจังหวัดเพชรบุร ี 

ประเภทการใชท่ีดิน 
เนื้อท่ี 

ไร รอยละ 

พ้ืนท่ีชุมชนและส่ิงปลูกสราง 199,221 5.14 
พ้ืนท่ีเกษตรกรรม 1,123,947 28.86 

พ้ืนท่ีนา 405,006 10.40 

พืชไร 256,433 6.59 
ไมยืนตน 131,905 3.38 
ไมผล 234,708 6.03 

พืชสวน 22,386 0.58 
ทุงหญาเลี้ยงสัตวและโรงเรือนเลี้ยงสัตว 8,106 0.20 
พืชน้ํา 70 - 

สถานท่ีเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา 65,118 1.67 
เกษตรผสมผสาน/ไรนาสวนผสม 215 0.01 

พ้ืนท่ีปาไม 2,227,148 57.24 

พ้ืนท่ีน้ํา 99,715 2.57 
พ้ืนท่ีเบ็ดเตล็ด 240,680 6.19 

รวม         3,890,711    100.00  
ท่ีมา: กรมพัฒนาท่ีดิน, 2563 
 

   1.6 พ้ืนท่ีชลประทาน 
   จังหวัดเพชรบุรีมีเนื้อท่ีชลประทาน 526,595.04 ไร (รอยละ 13.53 ของพ้ืนท่ีจังหวัด) 
กระจายอยูใน 7 อําเภอมีอางเก็บน้ําท่ีสําคัญ 9 อาง มีศักยภาพในการเก็บกักน้ําไดรวม 807.1 ลาน
ลูกบาศก เมตร  อ า ง เ ก็บน้ํ า ท่ีสํ า คัญ  คือ  อ า ง เ ก็บน้ํ า แก งกระจาน  มี ระดับ กัก เ ก็บอยู ท่ี                   
710 ลานลูกบาศกเมตร คิดเปนรอยละ 87.97 ของน้ําเก็บกักของอางเก็บน้ําในจังหวัดเพชรบุรี (ตาราง
ผนวกท่ี 2 และตารางผนวกท่ี 3) 

   1.7 เขตปฏิรูปท่ีดิน  
   เขตปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรมในพ้ืนท่ีจังหวัดเพชรบุรี มีเนื้อท่ี 58,157 ไร (รอยละ 1.49 
ของพ้ืนท่ีจังหวัด) โดยอําเภอท่ีมีพ้ืนท่ีเขตปฏิรูปท่ีดินมากท่ีสุดไดแก อําเภอหนองหญาปลอง      
อําเภอทายาง และอําเภอเขายอย ตามลําดับ (ตารางผนวกท่ี 4)  
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   1.8 การข้ึนทะเบียนเกษตรกร 
   จากฐานขอมูลทะเบียนเกษตรกรของกรมสงเสริมการเกษตร จังหวัดเพชรบุรีมีการข้ึน
ทะเบียนเกษตรกร    ผูปลูกพืชหรือเลี้ยงสัตวท้ังหมดในป 2563 จํานวน 63,579 ราย รวมเนื้อท่ี 
515,007 ไร  สําหรับพ้ืนท่ีดําเนินการแตละกิจกรรมท่ีมีเนื้อท่ีรวมกันมากกวา 2,000 ไร มีจํานวน 25 
กิจกรรม จาํนวนเกษตรกร 51,999 ราย รวมเนื้อท่ี 478,463 ไร และกิจกรรมท่ีมีพ้ืนท่ีปลูกมาก ไดแก 
ขาวนาป กลวยน้ําวา มะนาว สับปะรด เปนตน (ตารางผนวกท่ี 5) 
   ทะเบียนเกษตรพืชสมุนไพร จากฐานขอมูลกลาง (Farmer One) ของสํานักงานเศรษฐกิจ
การเกษตร เกษตรกรไดข้ึนทะเบียนปลูกพืชสมุนไพรในจังหวัดเพชรบุรี พ้ืนท่ี 1,032.95 ไร เกษตรกร 
105 ราย มีพืชสมุนไพรหลัก ๆ 15 ชนิด สมุนไพรท่ีมีการปลูกมากคือวานหางจระเข มะแขวน ยอบาน 
เปนตน (ตารางผนวกท่ี 6) 

   1.9 ท่ีตั้งโรงงานและแหลงรับซ้ือสินคาเกษตร 
   จังหวัดเพชรบุรีมีแหลงรับซ้ือสินคาเกษตรและสหกรณการเกษตรท่ีสําคัญ จํานวน 29 แหง   
และมีโรงงานทางการเกษตร 86 แหง โดยมีสหกรณการเกษตรมากท่ีสุด 54 แหง (ตารางผนวกท่ี 7)  
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2. การวิเคราะหพืชเศรษฐกิจหลัก 

 พืชเศรษฐกิจท่ีสําคัญพิจารณาจากพืชท่ีมีพ้ืนท่ีปลูกมาก และมีมูลคาการสงออกหรือแปรรูปโดย
กระทรวงเกษตรและสหกรณประกาศพืชเศรษฐกิจ 13 ชนิดพืช ไดแก ขาว มันสําปะหลัง ยางพารา 
ปาลมน้ํามัน ออยโรงงาน ขาวโพดเลี้ยงสัตว สับปะรดโรงงาน ลําไย เงาะ ทุเรียน มังคุด มะพราว   
และกาแฟ จากพ้ืนท่ีปลูกพืชเศรษฐกิจดังกลาว กรมพัฒนาท่ีดินไดกําหนดระดับความเหมาะสมของ
พ้ืนท่ีปลูกรายจังหวัด โดยวิเคราะหจากสภาพพ้ืนท่ี ลักษณะของดิน ปริมาณน้ําฝน แหลงน้ํา
ชลประทาน รวมกับการจัดการพ้ืนท่ีและลักษณะรายพืช โดยแบงระดับความเหมาะสม เปน 4 ระดับ 
ไดแก 
  ระดับท่ี 1 เปนพ้ืนท่ีความเหมาะสมสูง (S1) การปลูกพืชใหผลตอบแทนสูง  
  ระดับท่ี 2 เปนพ้ืนท่ีความเหมาะสมปานกลาง (S2) การปลูกพืชใหผลตอบแทนสูง แตพบ
ขอจํากัดบางประการซ่ึงสามารถบริหารจัดการได  
  ระดับท่ี 3 เปนพ้ืนท่ีความเหมาะสมเล็กนอย (S3) มีขอจํากัดการของดินและน้ํา สงผลใหการผลิต
พืชใหผลตอบแทนต่ํา การใชพ้ืนท่ีตองใชตนทุนสูงในการจัดการ และมีความเสี่ยงจากน้ําทวมและขาดน้ํา 
  ระดับท่ี 4 เปนพ้ืนท่ีไมเหมาะสม (N)  
  จังหวัดเพชรบุรี มีพ้ืนท่ีพืชเศรษฐกิจสําคัญท่ีปลูกมาก 4 ลําดับแรก ไดแก ขาว ออยโรงงาน  
สับปะรดโรงงาน และมะพราว ตามลําดับ (ตารางท่ี 2) 

ตารางท่ี 2 พ้ืนท่ีปลูกพืชเศรษฐกิจท่ีมีพ้ืนท่ีปลูกมาก 4 ลําดับแรกของจังหวัดเพชรบุรี 

พืชเศรษฐกิจ เนื้อท่ี (ไร) รอยละของพ้ืนท่ีเกษตรกรรม 
1. ขาว 393,222 73.60 
2. ออยโรงงาน 66,402 12.43 
3. สับปะรดโรงงาน 26,571 4.97 
4. มะพราว 20,223 3.79 

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

 2.1 ขาว 
 ขาวเปนพืชเศรษฐกิจหลักของจังหวัดเพชรบุรี จากฐานขอมูลในแผนท่ีเกษตรเชิงรุก หรือ 

Agri-Map Online วิเคราะหขอมูลไดดังนี้ (ตารางท่ี 3 และภาพท่ี 6 - 7) 

1) การวิเคราะหศักยภาพของพ้ืนท่ีปลูกขาว  
ระดับท่ี 1 เปนพ้ืนท่ีความเหมาะสมสูง (S1) มีเนื้อท่ี 387,248 ไร คิดเปนรอยละ 26.44 

ของพ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน 1,464,418 ไร  กระจายตัวอยู ในอําเภอเมืองเพชรบุรี 138,974 ไร     
อําเภอทายาง 67,406 ไร และอําเภอเขายอย 63,272 ไร 

ระดับท่ี 2 เปนพ้ืนท่ีความเหมาะสมปานกลาง (S2) มีเนื้อท่ี 117,811 ไร คิดเปน   
รอยละ 8.04 ของพ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน กระจายตัวอยูในอําเภอชะอํา 28,309 ไร อําเภอทายาง 
21,194 ไร และอําเภอบานแหลม 17,070 ไร 
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ระดับท่ี 3 เปนพ้ืนท่ีความเหมาะสมเล็กนอย (S3) มีเนื้อท่ี 64,255 ไร คิดเปนรอยละ 
4.39 ของพ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน กระจายตัวอยูในอําเภอเขายอย 22,265 ไร อําเภอบานลาด   
19,140ไร และอําเภอชะอํา 9,102 ไร  

ระดับท่ี 4 เปนพ้ืนท่ีไมเหมาะสม (N) มีเนื้อท่ี 895,104 ไร  

2) การวิเคราะหพ้ืนท่ีปลูกขาวในปจจุบัน คือพ้ืนท่ีปลูกขาวในปจจุบันจําแนกตามชั้นความ
เหมาะสมตาง ๆ โดยจังหวัดเพชรบุรี มีพ้ืนท่ีปลูกขาวในพ้ืนท่ีเหมาะสมสูงและเหมาะสมปานกลางเทานั้น 
โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

(1) พ้ืนท่ีเหมาะสมสูง (S1)  มีเนื้อท่ี 301,189 ไร คิดเปนรอยละ 78.78 ของพ้ืนท่ี
ศักยภาพสูง กระจายตัวอยูในอําเภอเมืองเพชรบุรี 107,890 ไร อําเภอบานลาด 52,060 ไร และอําเภอ
เขายอย 48,009 ไร  

(2) พ้ืนท่ีเหมาะสมปานกลาง (S2) มีเนื้อท่ี 33,785 ไร คิดเปนรอยละ 28.68 ของพ้ืนท่ี
ศักยภาพปานกลาง กระจายตัวอยูในอําเภอบานแหลม 10,216 ไร อําเภอ ทายาง 9,162 ไร และ
อําเภอเขายอย 4,720 ไร 

(3) พ้ืนท่ีเหมาะสมเล็กนอย (S3) มีเนื้อท่ี 54,184 ไร คิดเปนรอยละ 84.33 ของพ้ืนท่ี
ศักยภาพเล็กนอย กระจายตัวอยู ในอําเภอเขายอย 22,265 ไร อําเภอบานลาด 19,140 ไร และ     
อําเภอชะอํา 5,881 ไร 

(4)  พ้ืนท่ีไมเหมาะสม (N) มีเนื้อท่ี 4,064 ไร  

 3) พ้ืนท่ีมีศักยภาพคงเหลือ คือ พ้ืนท่ีท่ีมีศักยภาพในการปลูกขาวแตยังไมใชพ้ืนท่ีปลูก 
พิจารณาจากพ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดินสําหรับการปลูกขาว และพ้ืนท่ีปลูกขาวในชั้นความเหมาะสมตาง ๆ 
(ปลูกจริง) พบวาจังหวัดเพชรบุรีมีพ้ืนท่ีศักยภาพคงเหลือในระดับความเหมาะสมสูง (S1) และความ
เหมาะสมปานกลาง (S2) รวมท้ังสิ้น 170,085 ไร โดยกระจายอยูท่ัวทุกอําเภอ โดยอําเภอท่ีมีพ้ืนท่ี
ศักยภาพคงเหลือมากท่ีสุด ไดแก อําเภอชะอํา 41,031 ไร รองลงมาไดแก อําเภอเมืองเพชรบุรี 
36,477 ไร และอําเภอทายาง 28,845 ไร โดยมีรายละเอียดดังนี ้

(1) พ้ืนท่ีเหมาะสมสูงคงเหลือ (S1) มีเนื้อท่ี 86,059 ไร คิดเปนรอยละ 22.22       
ของพ้ืนท่ีศักยภาพสูง พบมากในอําเภอเมืองเพชรบุรี 31,084 ไร อําเภอทายาง 16,813 ไร และ
อําเภอเขายอย 15,263 ไร 

(2) พ้ืนท่ีเหมาะสมปานกลางคงเหลือ (S2) มีเนื้อท่ี 84,026 ไร คิดเปนรอยละ 71.32 
ของพ้ืนท่ีศักยภาพปานกลาง พบมากในอําเภอชะอํา 28,156 ไร อําเภอทายาง 12,032 ไร และอําเภอ
แกงกระจาน 9,122 ไร 

จังหวัดเพชรบุรยีังมีพ้ืนท่ีมีศักยภาพในการปลูกขาวคงเหลือ ท้ังสิ้น 170,085 ไร กระจาย
อยู ท่ัวทุกอําเภอ โดยอําเภอท่ีมีพ้ืนท่ีศักยภาพคงเหลือมากท่ีสุด ไดแก อําเภอชะอํา 41,031 ไร 
รองลงมาไดแก อําเภอเมืองเพชรบุรี 36,477 ไร อําเภอทายาง 28,845 ไร และอําเภอเขายอย 21,963 
ไร ตามลําดับ จากพ้ืนท่ีศักยภาพคงเหลือในการปลูกขาว 170,085 ไร ทําการซอนทับกับขอมูลพืช
เศรษฐกิจท่ีปลูกในปจจุบัน พบวา สวนใหญเปนพ้ืนท่ีปลูกมะพราว 7,815 ไร ออยโรงงาน 1,745 ไร 
ปาลมน้ํามัน 1,193 ไร และสับปะรด 505 ไร เปนตน  
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ตารางท่ี 3 พ้ืนท่ีศักยภาพ พ้ืนท่ีปลูกจริง พ้ืนท่ีคงเหลือของขาวรายอําเภอ จังหวัดเพชรบุรี 

อําเภอ ประเภทพ้ืนท่ี 
เนื้อท่ีชั้นความเหมาะสม (ไร) 

S1 S2 S3 N รวม 

ทายาง 

พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน 
67,406 

(100.00%) 
21,194 

(100.00%) 
5,675 

(100.00%) 
220,278 

(100.00%) 
314,553 

(100.00%) 
พ้ืนท่ีเพาะปลูกในช้ันความ 
เหมาะสมตาง ๆ  (ปลูกจริง) 

50,593 
(75.06%) 

9,162 
(43.23%) 

5,380 
(94.80%) 

595 
(0.27%) 

65,730 
(20.90%) 

พ้ืนท่ีมีศักยภาพคงเหลือ 
16,813 

(24.94%) 
12,032 

56.77%) 
- - 

28,845 
(9.17%) 

ชะอํา 

พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน 
44,647 

(100.00%) 
28,309 

(100.00%) 
9,102 

(100.00%) 
202,700 

(100.00%) 
284,758 

(100.00%) 
พ้ืนท่ีเพาะปลูกในช้ันความ 
เหมาะสมตาง ๆ  (ปลูกจริง) 

31,772 
(71.16%) 

153 
(0.54%) 

5,881 
(64.61%) 

761 
(0.38%) 

38,567 
(13.54%) 

พ้ืนท่ีมีศักยภาพคงเหลือ 
12,875 

(28.84%) 
28,156 

(99.46%) 
- - 

41,031 
(14.41%) 

เมือง
เพชรบุร ี

พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน 
138,974 

(100.00%) 
9,254 

(100.00%) 
5,194 

(100.00%) 
26,433 

(100.00%) 
179,855 

(100.00%) 
พ้ืนท่ีเพาะปลูกในช้ันความ 
เหมาะสมตาง ๆ  (ปลูกจริง) 

107,890 
(77.63%) 

3,861 
(41.72%) 

- 
1,502 

(5.68%) 
113,253 

(62.97%) 

พ้ืนท่ีมีศักยภาพคงเหลือ 
31,084 

(22.37%) 
5,393 

(58.28%) 
- - 

36,477 
(20.28%) 

เขายอย 

พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน 
63,272 

(100.00%) 
11,420 

(100.00%) 
22,265 

(100.00%) 
80,233 

(100.00%) 
177,190 

(100.00%) 
พ้ืนท่ีเพาะปลูกในช้ันความ 
เหมาะสมตาง ๆ  (ปลูกจริง) 

48,009 
(75.88%) 

4,720 
(41.33%) 

22,265 
(100.00%) 

141 
(0.18%) 

75,135 
(42.40%) 

พ้ืนท่ีมีศักยภาพคงเหลือ 
15,263 

(24.12%) 
6,700 

(58.67%) 
- - 

21,963 
(12.40%) 

แกง
กระจาน 

พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน - 
13,256 

(100.00%) 
723 

(100.00%) 
125,738 

(100.00%) 
139,717 

(100.00%) 
พ้ืนท่ีเพาะปลูกในช้ันความ 
เหมาะสมตาง ๆ  (ปลูกจริง) 

- 
4,134 

(31.19%) 
723 

(100.00%) 
105 

(0.08%) 
4,962 

(3.55%) 

พ้ืนท่ีมีศักยภาพคงเหลือ - 
9,122 

(68.81%) 
- - 

9,122 
(6.53%) 

หนองหญา
ปลอง 

พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน - 
9,559 

(100.00%) 
795 

(100.00%) 
121,203 

(100.00%) 
131,557 

(100.00%) 
พ้ืนท่ีเพาะปลูกในช้ันความ 
เหมาะสมตาง ๆ  (ปลูกจริง) 

- 
1,532 

(16.03%) 
795 

(100.00%) 
566 

(0.47%) 
2,893 

(2.20%) 

พ้ืนท่ีมีศักยภาพคงเหลือ - 
8,027 

(83.97%) 
- - 

8,027 
(6.10%) 
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ตารางท่ี 3 (ตอ) 

อําเภอ ประเภทพ้ืนท่ี 
เนื้อท่ีชั้นความเหมาะสม (ไร) 

S1 S2 S3 N รวม 

บานแหลม 

พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน 
18,169 

(100.00%) 
17,070 

(100.00%) 
1,361 

(100.00%) 
88,139 

(100.00%) 
124,739 

(100.00%) 
พ้ืนท่ีเพาะปลูกในช้ันความ 
เหมาะสมตาง ๆ  (ปลูกจริง) 

10,865 
(59.80%) 

10,216 
(59.85%) 

- 
362 

(0.41%) 
21,443 

(17.19%) 

พ้ืนท่ีมีศักยภาพคงเหลือ 
7,304 

(40.20%) 
6,854 

(40.15%) 
- - 

14,158 
(11.35%) 

บานลาด 

พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน 
54,780 

(100.00%) 
7,749 

(100.00%) 
19,140 

(100.00%) 
30,380 

(100.00%) 
112,049 

(100.00%) 
พ้ืนท่ีเพาะปลูกในช้ันความ 
เหมาะสมตาง ๆ  (ปลูกจริง) 

52,060 
(95.03%) 

7 
(0.09%) 

19,140 
(100.00%) 

32 
(0.11%) 

71,239 
(63.58%) 

พ้ืนท่ีมีศักยภาพคงเหลือ 
2,720 

(4.97%) 
7,742 

(99.91%) 
- - 

10,462 
(9.34%) 

รวมท้ัง
จังหวัด 

พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน 
387,248 

(100.00%) 
117,811 

(100.00%) 
64,255 

(100.00%) 
895,104 

(100.00%) 
1,464,418 

(100.00%) 
พ้ืนท่ีเพาะปลกูในชัน้ความ 
เหมาะสมตาง ๆ  (ปลกูจริง) 

301,189 
(77.78%) 

33,785 
(28.68%) 

54,184 
(84.33%) 

4,064 
(0.45%) 

393,222 
(26.85%) 

พ้ืนท่ีมีศักยภาพคงเหลือ 
86,059 

(22.22%) 
84,026 

(71.32%) 
- - 

170,085 
(11.61%) 

 

ท้ังนี้ในการสงเสริมการปลูกพืชจะพิจารณาเฉพาะพ้ืนท่ีท่ีมีศักยภาพคงเหลือในระดับ
ความเหมาะสมสูง (S1) และระดับความเหมาะสมปานกลาง (S2) เทานั้น เนื่องจากสภาพพ้ืนท่ีปลูก
พืชตรงตามศักยภาพของดิน การลงทุนต่ําก็สามารถเพ่ิมผลผลิตได จึงควรสงเสริมในพ้ืนท่ีดังกลาว  
      เม่ือวิเคราะหขอมูลศักยภาพพ้ืนท่ีรวมกับพ้ืนท่ีปลูกพืชในปจจุบัน พบวา พ้ืนท่ีท่ีจะ

ปรับเปลี่ยนไปปลูกขาว คือบริเวณท่ีเปนพ้ืนท่ีปลูกมะพราว (S3+N) 7,815 ไร และพ้ืนท่ีปลูกออย

โรงงาน (S3+N) 1,725 ไร แตเนื่องจากนโยบายของคณะกรรมการนโยบายบริหารจัดการขาวตองการ

รักษาดุลยภาพผลผลิตขาว ดังนั้นจึงควรพิจารณาปลูกพืชเศรษฐกิจชนิดอ่ืนท่ีสอดคลองกับความ

ตองการของตลาด (ตารางท่ี 4) 
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ตารางท่ี 4 พ้ืนท่ีศักยภาพในการขยายการผลิตขาว 

อําเภอ 
มะพราว (ไร) ออยโรงงาน (ไร) 

S3 N รวม     S3 N   รวม 
ชะอํา - 1,025 1,025 10 - 10 
ทายาง - 503 503 223 - 223 
บานลาด - 335 335 - - - 
เขายอย - 1,922 1,922 144 - 144 
บานแหลม - 1,640 1,640 - - - 
แกงกระจาน - 33 33 98 - 98 
หนองหญาปลอง - 19 19 1,250 - 1,250 
เมืองเพชรบุร ี - 2,338 2,338 - - - 

รวม - 7,815 7,815 1,725 -    1,725 

 

   4) แนวทางการจัดการ 

    (1) พ้ืนท่ีท่ีมีความเหมาะสมควรสงเสริมการผลิต (S1 หรือ S2) ควรสนับสนุนใหเกษตรกร

ปลูกขาวตอไปเนื่องจากเปนพ้ืนท่ีท่ีเหมาะสม สามารถชวยลดตนทุนการผลิตและไดผลผลิตท่ีมีคุณภาพดี 

ซ่ึงการปลูกขาวในพ้ืนท่ีดังกลาวขางตนสามารถนําไปสูการตอยอดโครงการท่ีสําคัญตางๆ ได เชน เกษตร

อินทรีย เกษตรแปลงใหญ เกษตรแมนยํา เปนตน 

     พ้ืนท่ีปลูกขาวในบริเวณท่ีมีความเหมาะสมสูง (S1) คือพ้ืนท่ีปลูกขาวในท่ีดินท่ีไมมี

ขอจํากัดทางกายภาพตอการปลูกขาว ซ่ึงควรสงวนไวเปนแหลงปลูกขาวท่ีสําคัญของจังหวัด กระจาย

อยูในอําเภอเมืองเพชรบุรี อําเภอบานลาด และอําเภอเขายอย 

     พ้ืนท่ีปลูกขาวในบริเวณท่ีมีความเหมาะสมปานกลาง (S2) คือพ้ืนท่ีปลูกขาวในท่ีดินท่ีมี

ขอจํากัดทางกายภาพบางประการตอการปลูกขาว เชน ความอุดมสมบูรณของดิน ความเปนกรดเปนดาง 

และแหลงน้ํา กระจายอยูในอําเภอชะอํา อําเภอทายาง และอําเภอแกงกระจาน 

    (2) พ้ืนท่ีท่ีควรปรับเปลี่ยนการผลิตในพ้ืนท่ีไมเหมาะสม (S3 หรือ N) ควรสนับสนุนให

เขาโครงการบริหารจัดการพ้ืนท่ีเกษตรกรรม เชน ทําการเกษตรผสมผสานหรือพืชท่ีใหผลตอบแทนสูงกวา 

โดยพิจารณาแหลงรับซ้ือรวมดวย  
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  2.2 ออยโรงงาน 
ออยโรงงานเปนพืชเศรษฐกิจหลักของเพชรบุรีในลําดับท่ี 2 จากฐานขอมูลในแผนท่ี

เกษตรเชิงรุก หรือ Agri-Map Online สามารถวิเคราะหขอมูลไดดังนี้ (ตารางท่ี 5 และภาพท่ี 8 - 9)   

   1) การวิเคราะหศักยภาพของพ้ืนท่ีปลูกออยโรงงาน หรือชั้นความเหมาะสมสําหรับ
ท่ีดิน ในระบบ Agri-Map Online จะพิจารณาจากปจจัยทางดินท่ีมีผลตอการเจริญเติบโตของพืช โดย
ไมคํานึงถึงชนิดพืชท่ีปลูกอยูในปจจุบัน พบวาจังหวัดเพชรบุรีมีพ้ืนท่ีท่ีมีศักยภาพในการปลูกออย
โรงงาน ดังนี้  

  ระดับท่ี 1  พ้ืนท่ีเหมาะสมสูง (S1) มีเนื้อท่ี 100,849 ไร คิดเปนรอยละ 6.88 ของ
พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน กระจายอยูในอําเภอทายาง 47,818 ไร อําเภอบานลาด 35,655 ไร อําเภอ
ชะอํา 9,221 ไร  

  ระดับท่ี 2 พ้ืนท่ีเหมาะสมปานกลาง (S2) มีเนื้อท่ี 31,844 ไร คิดเปนรอยละ 2.17 
ของ  พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน กระจายอยูในอําเภอชะอํา 22,623 ไร อําเภอบานลาด 6,166 ไร           
อําเภอแกงกระจาน 1,696 ไร 

  ระดับท่ี 3  พ้ืนท่ีเหมาะสมเล็กนอย (S3) มีเนื้อท่ี 622,815 ไร คิดเปนรอยละ 42.51 
ของ พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน กระจายอยูในอําเภอทายาง 170,186 ไร อําเภอชะอํา 159,454 ไร       
อําเภอหนองหญาปลอง 107,321 ไร   

 ระดับท่ี 4 พ้ืนท่ีไมเหมาะสม (N) มีเนื้อท่ี 709,798 ไร  

   2) การวิเคราะหพ้ืนท่ีปลูกออยโรงงานในปจจุบัน จากการวิเคราะหศักยภาพของท่ีดิน
ตอการปลูกออยโรงงานในแตละระดับความเหมาะสม รวมกับพ้ืนท่ีปลูกออยโรงงานจริงปจจุบัน พบวา
จังหวัดเพชรบุรมีีพ้ืนท่ีปลูกออยโรงงานในชั้นความเหมาะสมตาง ๆ ดังตอไปนี้  

 (1)  พ้ืนท่ีเหมาะสมสูง (S1) มีเนื้อท่ี 4,964 ไร คิดเปนรอยละ 4.92 ของพ้ืนท่ีศักยภาพ
สูง กระจายอยูในอําเภอชะอํา 3,711 ไร อําเภอทายาง 1,246 ไร  และอําเภอเขายอย 3 ไร  

 (2) พ้ืนท่ีเหมาะสมปานกลาง (S2) มีเนื้อท่ี 255 ไร คิดเปนรอยละ 0.80 ของ        
พ้ืนท่ีศักยภาพปานกลาง กระจายอยูในอําเภอชะอํา 230 ไร อําเภอเขายอย 14 ไร และอําเภอบานลาด 
11 ไร  

 (3) พ้ืนท่ีเหมาะสมเล็กนอย (S3) มีเนื้อท่ี 61,127 ไร คิดเปนรอยละ 9.81 ของพ้ืนท่ี
ศักยภาพเล็กนอย กระจายอยูในอําเภอชะอํา 26,442 ไร อําเภอทายาง 20,730 ไร และอําเภอหนอง
หญาปลอง 10,868 ไร  

 (4) พ้ืนท่ีไมเหมาะสม (N) มีเนื้อท่ี 56 ไร  
 

   3) พ้ืนท่ีมีศักยภาพคงเหลือ คือ พ้ืนท่ีท่ีมีศักยภาพในการปลูกออยโรงงานแตไมใชพ้ืนท่ีปลูก 
พิจารณาจากพ้ืนท่ี ศักยภาพของท่ีดินสําหรับการปลูกออยโรงงาน และพ้ืนท่ีปลูกออยโรงงาน 
ในชั้นความเหมาะสมตาง ๆ (ปลูกจริง) พบวาจังหวัดเพชรบุรีมีพ้ืนท่ีศักยภาพคงเหลือในระดับความ
เหมาะสมสงู (S1) และความเหมาะสมปานกลาง (S2) รวมท้ังสิ้น 127,474 ไร โดยกระจายอยูเกือบทุกอําเภอ 
โดยอําเภอท่ีมีพ้ืนท่ีศักยภาพคงเหลือมากท่ีสุด ไดแก อําเภอทายาง 47,718 ไร อําเภอบานลาด 41,809 ไร 
และอําเภอชะอํา 27,903 ไร  ตามลําดับ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
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 (1)  พ้ืนท่ีเหมาะสมสูงคงเหลือ (S1) มีเนื้อท่ี 95,884 ไร คิดเปนรอยละ 95.08 ของพ้ืนท่ี
ศักยภาพสูง พบมากในอําเภอทายาง 46,572 ไร  อําเภอบานลาด 35,654 ไร อําเภอชะอํา 5,510 ไร 

 (2) พ้ืนท่ีเหมาะสมปานกลางคงเหลือ (S2) มีเนื้อท่ี 31,590 ไร คิดเปนรอยละ 99.20 
ของพ้ืนท่ีศักยภาพปานกลาง  พบมากในอําเภอชะอํา 22,393 ไร อําเภอบานลาด 6,155 ไร และอําเภอ
แกงกระจาน 1,696 ไร 

จังหวัดเพชรบุรียังมีพ้ืนท่ีมีศักยภาพในการปลูกออยโรงงานคงเหลือ ท้ังสิ้น 127,474 ไร 
โดยกระจายอยูเกือบทุกอําเภอ โดยอําเภอท่ีมีพ้ืนท่ีศักยภาพคงเหลือมากท่ีสุด ไดแก อําเภอทายาง   
47,718 ไร อําเภอบานลาด 41,809 ไร และอําเภอชะอํา 27,903 ไร ตามลําดับ จากพ้ืนท่ีศักยภาพคงเหลือ
ในการปลูกออยโรงงานทําการซอนทับกับขอมูลพืชเศรษฐกิจท่ีปลูกในปจจุบัน พบวา สวนใหญเปนพ้ืนท่ี
ปลูกขาว 32,613 ไร มะพราว 1,517 ไร และสับปะรด 1,160 ไร เปนตน  

ตารางท่ี 5 พ้ืนท่ีศักยภาพ พ้ืนท่ีปลูกจริง พ้ืนท่ีคงเหลือของออยโรงงานรายอําเภอ จังหวัดเพชรบุรี 

อําเภอ ประเภทพ้ืนท่ี 
เนื้อท่ีชั้นความเหมาะสม (ไร) 

   S1   S2   S3  N รวม 

ทายาง 

พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน 
47,818 

(100.00%) 
1,146 

(100.00%) 
170,186 

(100.00%) 
95,498 

(100.00%) 
314,648 

(100.00%) 
พ้ืนท่ีเพาะปลูกในช้ันความ 
เหมาะสมตาง ๆ  (ปลูกจริง) 

1,246 
(2.61%) 

- 
20,730 

(12.18%) 
10 

(0.01%) 
21,986 

(6.99%) 

พ้ืนท่ีมีศักยภาพคงเหลือ 
46,572 

(97.39%) 
1,146 

(100.00%) 
- - 

47,718 
(15.17%) 

ชะอํา 

พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน 
9,221 

(100.00%) 
22,623 

(100.00%) 
159,454 

(100.00%) 
93,838 

(100.00%) 
285,136 

(100.00%) 
พ้ืนท่ีเพาะปลูกในช้ันความ 
เหมาะสมตาง ๆ  (ปลูกจริง) 

3,711 
(40.25%) 

230 
(1.02%) 

26,442 
(16.58%) 

5 
(0.01%) 

30,388 
(10.66%) 

พ้ืนท่ีมีศักยภาพคงเหลือ 
5,510 

(59.75%) 
22,393 

(98.98%) 
- - 

27,903 
(9.79%) 

เมือง
เพชรบุร ี

พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน 
5,396 

(100.00%) 
- 

5,484 
(100.00%) 

169,173 
(100.00%) 

180,053 
(100.00%) 

พ้ืนท่ีเพาะปลูกในช้ันความ 
เหมาะสมตาง ๆ  (ปลูกจริง) 

- - - - - 

พ้ืนท่ีมีศักยภาพคงเหลือ 
5,396 

(100.00%) 
- - - 

5,396 
(3.00%) 

เขายอย 

พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน 
1,236 

(100.00%) 
213 

(100.00%) 
70,340 

(100.00%) 
105,556 

(100.00%) 
177,345 

(100.00%) 
พ้ืนท่ีเพาะปลูกในช้ันความ 
เหมาะสมตาง ๆ  (ปลูกจริง) 

3 
(0.24%) 

14 
(6.57%) 

2,038 
(2.90%) 

7 
(0.01%) 

2,062 
(1.16%) 

พ้ืนท่ีมีศักยภาพคงเหลือ 
1,233 

(99.76%) 
199 

(93.43%) 
- - 

1,432 
(0.81%) 
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ตารางท่ี 5 (ตอ) 

อําเภอ ประเภทพ้ืนท่ี 
เนื้อท่ีชั้นความเหมาะสม (ไร) 

   S1    S2   S3  N รวม 

แกง
กระจาน 

พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน 
15 

(100.00% 
1,696 

(100.00%) 
94,181 

(100.00%) 
43,826 

(100.00%) 
139,718 

(100.00%) 
พ้ืนท่ีเพาะปลูกในช้ันความ 
เหมาะสมตาง ๆ  (ปลูกจริง) 

3 
(20.00%) 

- 
969 

(1.03%) 
- 

972 
(0.70%) 

พ้ืนท่ีมีศักยภาพคงเหลือ 
12 

(80.00%) 
1,696 

(100.00%) 
- - 

1,708 
(1.22%) 

หนองหญา
ปลอง 

พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน - - 
107,321 

(100.00%) 
23,988 

(100.00%) 
131,309 

(100.00%) 
พ้ืนท่ีเพาะปลูกในช้ันความ 
เหมาะสมตาง ๆ  (ปลูกจริง) 

- - 
10,868 

(10.13%) 
34 

(0.14%) 
10,902 

(8.30%) 

พ้ืนท่ีมีศักยภาพคงเหลือ - - - - - 

บานแหลม 

พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน 
1,508 

(100.00%) 
- 

477 
(100.00%) 

123,021 
(100.00%) 

125,006 
(100.00%) 

พ้ืนท่ีเพาะปลูกในช้ันความ 
เหมาะสมตาง ๆ  (ปลูกจริง) 

- - - - - 

พ้ืนท่ีมีศักยภาพคงเหลือ 
1,508 

(100.00%) 
- - - 

1,508 
(1.21%) 

บานลาด 

พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน 
35,655 

(100.00%) 
6,166 

(100.00%) 
15,372 

(100.00%) 
54,898 

(100.00%) 
112,091 

(100.00%) 
พ้ืนท่ีเพาะปลูกในช้ันความ 
เหมาะสมตาง ๆ  (ปลูกจริง) 

1 
(0.00%) 

11 
(0.18%) 

80 
(0.52%) 

- 
92 

(0.08%) 

พ้ืนท่ีมีศักยภาพคงเหลือ 
35,654 

(100.00%) 
6,155 

(99.82%) 
- - 

41,809 
(37.30%) 

รวมท้ัง
จังหวัด 

พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน 
100,849 

(100.00%) 
31,844 

(100.00%) 
622,815 

(100.00%) 
709,798 

(100.00%) 
1,465,306 

(100.00%) 
พ้ืนท่ีเพาะปลกูในชัน้ความ 
เหมาะสมตาง ๆ  (ปลกูจริง) 

4,964 
(4.92%) 

255 
(0.80%) 

61,127 
(9.81%) 

56 
(0.01%) 

66,402 
(4.53%) 

พ้ืนท่ีมีศักยภาพคงเหลือ 
95,885 

(95.08%) 
31,589 

(99.20%) 
- - 

127,474 
(8.70%) 

 
ท้ังนี้ในการสงเสริมการปลูกพืชจะพิจารณาเฉพาะพ้ืนท่ีท่ีมีศักยภาพคงเหลือในระดับ 

ความเหมาะสมสูง (S1) และระดับความเหมาะสมปานกลาง (S2) เทานั้น เนื่องจากสภาพพ้ืนท่ีปลูกพืช 
ตรงตามศักยภาพของดิน การลงทุนต่ําก็สามารถเพ่ิมผลผลิตได จึงควรสงเสริมในพ้ืนท่ีดังกลาว  
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เม่ือวิเคราะหขอมูล พบวาพ้ืนท่ีท่ีควรพิจารณาใหมีการปรับเปลี่ยนไปปลูกออยโรงงาน คือ 
บริเวณท่ีเปนพ้ืนท่ีปลูกขาว (S3+N) 13,147 ไร และบริเวณท่ีปลูกมะพราว (S3+N) 1,517 ไร โดยอําเภอ
ท่ีมีศักยภาพในการขยายการผลิตออยโรงงาน รายละเอียดดังตารางท่ี 6  

ตารางท่ี 6 พ้ืนท่ีศักยภาพในการขยายการผลิตออยโรงงาน 

อําเภอ 
ขาว (ไร) มะพราว (ไร) 

S3 N รวม        S3          N   รวม 
ชะอํา 2,165 - 2,165 366 - 366 
ทายาง 114 - 114 640 - 640 
บานลาด 10,160 - 10,160 271 - 271 
เขายอย 708 - 708 128 - 128 
บานแหลม - - - 64 - 64 
แกงกระจาน - - - 1 - 1 
หนองหญาปลอง - - - - - - 
เมืองเพชรบุร ี - - - 47 - 47 

รวม 13,147 - 13,147 1,517 - 1,517 
 

   4) แนวทางการจัดการ 

    (1) พ้ืนท่ีท่ีมีความเหมาะสมควรสงเสริมการผลิต (S1 หรือ S2) ควรสนับสนุนใหเกษตรกร
ปลูกออยโรงงานตอไปเนื่องจากเปนพ้ืนท่ีท่ีเหมาะสม สามารถชวยลดตนทุนการผลิตและไดผลผลิตท่ีมี
คุณภาพดี ซ่ึงการปลูกออยโรงงานในพ้ืนท่ีดังกลาวขางตนสามารถนําไปสูการตอยอดโครงการท่ีสําคัญ
ตางๆ ได เชน เกษตรอินทรีย เกษตรแปลงใหญ เกษตรแมนยํา เปนตน 
     พ้ืนท่ีปลูกออยโรงงานในบริเวณท่ีมีความเหมาะสมสูง (S1) คือพ้ืนท่ีปลูกออยโรงงาน   
ในท่ีดินท่ีไมมีขอจํากัดทางกายภาพตอการปลูกออยโรงงาน ซ่ึงควรสงวนไวเปนแหลงปลูกออยโรงงานท่ี
สําคัญของจังหวัด โดยกระจายอยูอําเภอทายาง อําเภอบานแหลม อําเภอบานลาด และอําเภอเมือง
เพชรบุร ีเปนตน 
     พ้ืนท่ีปลูกออยโรงงานในบริเวณท่ีมีความเหมาะสมปานกลาง (S2) คือพ้ืนท่ีปลูก 
ออยโรงงานในท่ีดินท่ีมีขอจํากัดทางกายภาพบางประการตอการปลูกออยโรงงาน เชน ความอุดมสมบูรณ
ของดิน ความเปนกรดเปนดาง ความชื้น โดยกระจายอยูในอําเภอชะอํา อําเภอแกงกระจาน และอําเภอ
บานลาด เปนตน  
    (2) พ้ืนท่ีท่ีควรปรับเปลี่ยนการผลิตในพ้ืนท่ีไมเหมาะสม (S3 หรือ N) ควรสนับสนุนใหเขา
โครงการบริหารจัดการพ้ืนท่ีเกษตรกรรม เชน เปลี่ยนชนิดพืชท่ีมีความเหมาะสมกวาการปลูกออยโรงงาน มี
ตนทุนท่ีต่ํา และใหผลตอบแทนท่ีดีกวา เปนตน แตท้ังนี้ตองพิจารณาแหลงรับซ้ือรวมดวย 
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    2.3 สับปะรดโรงงาน 
สับปะรดโรงงาน พืชเศรษฐกิจหลักของเพชรบุรีในลําดับท่ี 3 จากฐานขอมูลในแผนท่ี

เกษตรเชิงรุก หรือ Agri-Map Online สามารถวิเคราะหขอมูลออกเปน 3 พ้ืนท่ีดังนี้ (ตารางท่ี 7   
และ ภาพท่ี 10 - 11) 

   1) การวิเคราะหศักยภาพของพ้ืนท่ีปลูกสับปะรดโรงงาน หรือ ชั้นความเหมาะสม
สําหรับท่ีดิน ในระบบ Agri-Map Online จะพิจารณาจากปจจัยทางดินท่ีมีผลตอการเจริญเติบโตของ
พืช โดยไมคํานึงถึงชนิดพืชท่ีปลูกอยูในปจจุบัน พบวาจังหวัดเพชรบุรีมีพ้ืนท่ีท่ีมีศักยภาพในการปลูก
สับปะรดโรงงาน ดังนี้  

 ระดับท่ี 1 พ้ืนท่ีเหมาะสมสูง (S1) มีเนื้อท่ี 256,521 ไร คิดเปนรอยละ 17.50 ของ
พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน กระจายอยูในอําเภอทายาง 122,180 ไร อําเภอเมืองชะอํา 50,005 ไร          
อําเภอบานลาด 30,305 ไร  

 ระดับท่ี 2 พ้ืนท่ีเหมาะสมปานกลาง (S2) มีเนื้อท่ี 468,903 ไร คิดเปนรอยละ 32.00 
ของ       พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน กระจายอยูในอําเภอชะอํา 140,739 ไร อําเภอทายาง 91,212 ไร         
อําเภอหนองหญาปลอง 82,354 ไร  

 ระดับท่ี 3 พ้ืนท่ีเหมาะสมเล็กนอย (S3) มีเนื้อท่ี 28,623 ไร คิดเปนรอยละ 1.95                 
ของพ้ืนท่ี ศักยภาพของท่ี ดิน อยู ในอําเภอแกงกระจาน  18,501 ไร  อํา เภอทายาง 5,534 ไร            
อําเภอหนองหญาปลอง 3,572 ไร   

 ระดับท่ี 4 พ้ืนท่ีไมเหมาะสม (N) มีเนื้อท่ี 711,515 ไร 
 

   2) การวิเคราะหพ้ืนท่ีปลูกสับปะรดโรงงานในปจจุบัน จากการวิเคราะหศักยภาพของ
ท่ีดินตอการปลูกสับปะรดโรงงานในแตละระดับความเหมาะสมรวมกับพ้ืนท่ีปลูกสับปะรดโรงงานจริงใน
ปจจุบัน พบวาจังหวัดเพชรบุรมีีพ้ืนท่ีปลูกสับปะรดโรงงานในชั้นความเหมาะสมตาง ๆ ดังตอไปนี้  

 (1) พ้ืนท่ีเหมาะสมสงู (S1) มีเนื้อท่ี 2,547 ไร คิดเปนรอยละ 0.99 ของพ้ืนท่ีศักยภาพ
สูง กระจายอยูในอําเภอชะอํา 1,718 ไร อําเภอทายาง 723 ไร และอําเภอแกงกระจาน 60 ไร   

 (2) พ้ืนท่ีเหมาะสมปานกลาง (S2) มีเนื้อท่ี 20,065 ไร คิดเปนรอยละ 4.28 ของพ้ืนท่ี
ศักยภาพปานกลาง กระจายอยูในอําเภอหนองหญาปลอง 6,589 ไร อําเภอชะอํา 5,146 ไร และ
อําเภอทายาง 3,882 ไร  

 (3) พ้ืนท่ีเหมาะสมเล็กนอย (S3)มีเนื้อท่ี 2,657 ไร คิดเปนรอยละ 9.28 ของพ้ืนท่ี
ศักยภาพเล็กนอย กระจายอยูในอําเภอแกงกระจาน 1,869 ไร อําเภอหนองหญาปลอง 510 ไร และ
อําเภอทายาง 222 ไร  

 (4) พ้ืนท่ีไมเหมาะสม (N) มีเนื้อท่ี 1,302 ไร 
      3) พ้ืนท่ีมีศักยภาพคงเหลือ คือ พ้ืนท่ีท่ีมีศักยภาพในการปลูกสับปะรดโรงงานแตไมใช
พ้ืนท่ีปลูก พิจารณาจากพ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดินสําหรับการปลูกสับปะรดโรงงาน และพ้ืนท่ีปลูกสับปะรด
โรงงานในชั้นความเหมาะสมตาง ๆ (ปลูกจริง) พบวาจังหวัดเพชรบุรีมีพ้ืนท่ีศักยภาพคงเหลือในระดับ
ความเหมาะสมสูง (S1) และความเหมาะสมปานกลาง (S2) รวมท้ังสิ้น 702,812 ไร กระจายอยูท่ัวทุก
อําเภอ โดยอําเภอท่ีมีพ้ืนท่ีศักยภาพคงเหลือมากท่ีสุด ไดแก อําเภอทายาง 208,787 ไร รองลงมา ไดแก 
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อําเภอชะอํา 183,880 ไร อําเภอหนองหญาปลอง 96,090 ไร และอําเภอแกงกระจาน 73,567 ไร 
ตามลําดับ 

 (1) พ้ืนท่ีเหมาะสมสูงคงเหลือ (S1) มีเนื้อท่ี 253,974 ไร คิดเปนรอยละ 99.01   
ของพ้ืนท่ีศักยภาพสงู กระจายอยูในอําเภอทายาง 121,457 ไร อําเภอชะอํา 48,287 ไร และอําเภอบาน
ลาด 30,305 ไร เปนตน 

 (2) พ้ืนท่ีเหมาะสมปานกลางคงเหลือ (S2) มีเนื้อท่ี 448,838 ไร คิดเปนรอยละ 
95.72 ของพ้ืนท่ีศักยภาพปานกลาง กระจายอยูในอําเภอชะอํา 135,593 ไร อําเภอทายาง 87,330 ไร 
และอําเภอหนองหญาปลอง 75,765 ไร เปนตน 

จังหวัดเพชรบุรียังมีพ้ืนท่ีมีศักยภาพในการปลูกสับปะรดคงโรงงานเหลือ ท้ังสิ้น 
702,812 ไร กระจายอยูท่ัวทุกอําเภอ โดยอําเภอท่ีมีพ้ืนท่ีศักยภาพคงเหลือมากท่ีสุด ไดแก อําเภอทา
ยาง 208,787 ไร รองลงมา ไดแก อําเภอชะอํา 183,880 ไร อําเภอหนองหญาปลอง 96,090 ไร และ
อําเภอแกงกระจาน 73,567 ไร ตามลําดับ จากพ้ืนท่ีศักยภาพคงเหลือในการปลูกสับปะรดโรงงาน 
ทําการซอนทับกับขอมูลพืชเศรษฐกิจท่ีปลูกในปจจุบัน พบวา สวนใหญเปนพ้ืนท่ีปลูกขาว 81,499 ไร 
ออย 64,089 ไร ปาลมน้ํามัน 10,819 ไร เปนตน  

ตารางท่ี 7 พ้ืนท่ีศักยภาพ พ้ืนท่ีปลูกจริง พ้ืนท่ีคงเหลือของสับปะรดโรงงานรายอําเภอ จังหวัดเพชรบุรี 

อําเภอ ประเภทพ้ืนท่ี 
เนื้อท่ีชั้นความเหมาะสม (ไร) 

   S1    S2    S3   N รวม 

ทายาง 

พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน 
122,180 

(100.00%) 
91,212 

(100.00%) 
5,534 

(100.00%) 
95,722 

(100.00%) 
314,648 

(100.00%) 
พ้ืนท่ีเพาะปลูกในช้ันความ 
เหมาะสมตาง ๆ  (ปลูกจริง) 

723 
(0.59%) 

3,882 
(4.26%) 

222 
(4.01%) 

72 
(0.08%) 

4,899 
(1.56%) 

พ้ืนท่ีมีศักยภาพคงเหลือ 
121,457 

(99.41%) 
87,330 

(95.74%) 
- - 

208,787 
66.36%) 

ชะอํา 

พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน 
50,005 

(100.00%) 
140,739 

(100.00%) 
601 

(100.00%) 
93,790 

(100.00%) 
285,135 

(100.00%) 
พ้ืนท่ีเพาะปลูกในช้ันความ 
เหมาะสมตาง ๆ  (ปลูกจริง) 

1,718 
(3.44%) 

5,146 
(3.66%) 

6 
(1.00%) 

54 
(0.06%) 

6,924 
(2.43%) 

พ้ืนท่ีมีศักยภาพคงเหลือ 
48,287 

(96.56%) 
135,593 

(96.34%) 
- - 

183,880 
(64.49%) 

เมือง
เพชรบุร ี

พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน 
5,396 

(100.00%) 
5,484 

(100.00%) 
- 

169,173 
(100.00%) 

180,053 
(100.00%) 

พ้ืนท่ีเพาะปลูกในช้ันความ 
เหมาะสมตาง ๆ  (ปลูกจริง) 

- - - - - 

พ้ืนท่ีมีศักยภาพคงเหลือ 
5,396 

(100.00%) 
5,484 

(100.00%) 
- - 

10,880 
(6.04%) 
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ตารางท่ี 7 (ตอ) 

อําเภอ ประเภทพ้ืนท่ี 
เนื้อท่ีชั้นความเหมาะสม (ไร) 

    S1   S2   S3 N รวม 

เขายอย 

พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน 
7,316 

(100.00%) 
64,017 

(100.00%) 
299 

(100.00%) 
105,715 

(100.00%) 
177,347 

(100.00%) 
พ้ืนท่ีเพาะปลูกในช้ันความ 
เหมาะสมตาง ๆ  (ปลูกจริง) 

- 
731 

(1.14%) 
39 

(13.04%) 
67 

(0.06%) 
837 

(0.47%) 

พ้ืนท่ีมีศักยภาพคงเหลือ 
7,316 

(100.00%) 
63,286 

(98.86%) 
- - 

70,602 
(39.81%) 

แกง
กระจาน 

พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน 
19,440 

(100.00%) 
57,853 

(100.00%) 
18,501 

(100.00%) 
43,924 

(100.00%) 
139,718 

(100.00%) 
พ้ืนท่ีเพาะปลูกในช้ันความ 
เหมาะสมตาง ๆ  (ปลูกจริง) 

60 
(0.31%) 

3,666 
(6.34%) 

1,869 
(10.10%) 

370 
(0.84%) 

5,965 
(4.27%) 

พ้ืนท่ีมีศักยภาพคงเหลือ 
19,380 

(99.69%) 
54,187 

(93.66%) 
- - 

73,567 
(52.65%) 

หนองหญา
ปลอง 

พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน 
20,371 

(100.00%) 
82,354 

(100.00%) 
3,572 

(100.00%) 
25,267 

(100.00%) 
131,564 

(100.00%) 
พ้ืนท่ีเพาะปลูกในช้ันความ 
เหมาะสมตาง ๆ  (ปลูกจริง) 

46 
(0.23%) 

6,589 
(8.00%) 

510 
(14.28%) 

739 
(2.92%) 

7,884 
(5.99%) 

พ้ืนท่ีมีศักยภาพคงเหลือ 
20,325 

(99.77%) 
75,765 

(92.00%) 
- - 

96,090 
(73.04%) 

บานแหลม 

พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน 
1,508 

(100.00%) 
477 

(100.00%) 
- 

123,021 
(100.00%) 

125,006 
(100.00%) 

พ้ืนท่ีเพาะปลูกในช้ันความ 
เหมาะสมตาง ๆ  (ปลูกจริง) 

- - - - - 

พ้ืนท่ีมีศักยภาพคงเหลือ 
1,508 

(100.00%) 
477 

(100.00%) 
- - 

1,985 
(1.59%) 

บานลาด 

พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน 
30,305 

(100.00%) 
26,767 

(100.00%) 
116 

(100.00%) 
54,903 

(100.00%) 
112,091 

(100.00%) 
พ้ืนท่ีเพาะปลูกในช้ันความ 
เหมาะสมตาง ๆ  (ปลูกจริง) 

- 
51 

(0.19%) 
11 

(9.48%) 
- 

62 
(0.06%) 

พ้ืนท่ีมีศักยภาพคงเหลือ 
30,305 

(100.00%) 
26,716 

(99.81%) 
- - 

57,021 
(50.87%) 

รวมท้ัง
จังหวัด 

พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน 
256,521 

(100.00%) 
468,903 

(100.00%) 
28,623 

(100.00%) 
711,515 

(100.00%) 
1,465,562 

(100.00%) 
พ้ืนท่ีเพาะปลกูในชัน้ความ 
เหมาะสมตาง ๆ  (ปลกูจริง) 

2,547 
(0.99%) 

20,065 
(4.28%) 

2,657 
(9.28%) 

1,302 
(0.18%) 

26,571 
(1.81%) 

พ้ืนท่ีมีศักยภาพคงเหลือ 
253,974 

(99.01%) 
448,838 

(95.72%) 
- 
- 

- 
- 

702,812 
(47.96%) 
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ท้ังนี้ในการสงเสริมการปลูกพืชจะพิจารณาเฉพาะพ้ืนท่ีท่ีมีศักยภาพคงเหลือในระดับ
ความเหมาะสมสูง (S1) และระดับความเหมาะสมปานกลาง (S2) เทานั้น เนื่องจากสภาพพ้ืนท่ีปลูก
พืชตรงตามศักยภาพของดิน การลงทุนต่ําก็สามารถเพ่ิมผลผลิตได จึงควรสงเสริมในพ้ืนท่ีดังกลาว  

       เม่ือวิเคราะหขอมูล พบวาพ้ืนท่ีท่ีควรมีการพิจารณาใหปรับเปลี่ยนไปปลูกสับปะรด

โรงงาน คือ บริเวณท่ีเปนพ้ืนท่ีปลูกออยโรงงาน (S3) 58,870 ไร ขาว (S3+N)  58,034 ไร พ้ืนท่ีปลูก

ปาลมน้ํามัน (S3+N) 10,819 ไร พ้ืนท่ีปลูกยางพารา (S3+N) 4,771 ไร พ้ืนท่ีปลูกมะพราว (S3+N) 

4,521 ไร  และพ้ืนท่ีปลูกขาวโพด (S3+N) 2,244 ไร โดยอําเภอท่ีมีศักยภาพในการขยายการผลิต

สับปะรดโรงงาน รายละเอียดดังตารางท่ี 8  

ตารางท่ี 8 พ้ืนท่ีศักยภาพในการขยายการผลติสับปะรดโรงงาน 

อําเภอ 
ขาว ออยโรงงาน 

S3 N รวม S3      N รวม 
ชะอํา 5,903 763 6,666 26,534 - 26,534 
ทายาง 5,401 592 5,993 19,858 - 19,858 
บานลาด 19,213 29 19,242 81 - 81 
เขายอย 22,350 89 22,439 1,901 - 1,901 
บานแหลม - - - - - - 
แกงกระจาน 726 96 822 852 - 852 
หนองหญาปลอง 798 567 1,365 9,644 - 9,644 
เมืองเพชรบุร ี - 1,507 1,507  - - 

รวม 54,391 3,643 58,034 58,870 - 58,870 

   4) แนวทางการจัดการ 

    (1) พ้ืนท่ีท่ีมีความเหมาะสมควรสงเสริมการผลิต (S1 หรือ S2) ควรสนับสนุนให
เกษตรกรปลูกสับปะรดโรงงานตอไปเนื่องจากเปนพ้ืนท่ีท่ีเหมาะสม สามารถชวยลดตนทุนการผลิต
และไดผลผลิตท่ีมีคุณภาพดี ซ่ึงการปลูกสับปะรดโรงงานในพ้ืนท่ีดังกลาวขางตนสามารถนําไปสูการตอ
ยอดโครงการท่ีสําคัญตาง ๆ ได เชน เกษตรอินทรีย เกษตรแปลงใหญ เกษตรแมนยํา เปนตน 
     พ้ืนท่ีปลูกสับปะรดโรงงานในบริเวณท่ีมีความเหมาะสมสูง (S1) คือพ้ืนท่ีปลูก
สับปะรดโรงงานในท่ีดินท่ีไมมีขอจํากัดทางกายภาพ ซ่ึงควรสงวนไวเปนแหลงปลูกสับปะรดโรงงานท่ี
สําคัญของจังหวัด กระจายอยูในอําเภอทายาง อําเภอชะอํา และอําเภอบานลาด 
     พ้ืนท่ีปลูกสับปะรดโรงงานในบริเวณท่ีมีความเหมาะสมปานกลาง (S2) คือพ้ืนท่ีปลูก 
สับปะรดโรงงานในท่ีดินท่ีมีขอจํากัดทางกายภาพบางประการ เชน ความอุดมสมบูรณของดิน ความ
เปนกรดเปนดาง ความชื้น โดยกระจายอยูในอําเภอชะอํา อําเภอหนองหญาปลอง และอําเภอทายาง 
    (2) พ้ืนท่ีท่ีควรปรับเปลี่ยนการผลิตในพ้ืนท่ีไมเหมาะสม (S3 หรือ N) ควรสนับสนุนให
เขาโครงการบริหารจัดการพ้ืนท่ีเกษตรกรรม เชน เปลี่ยนชนิดพืชท่ีมีความเหมาะสมกวาการปลูก
สับปะรดโรงงาน มีตนทุนท่ีต่ํา และใหผลตอบแทนท่ีดีกวา เปนตน แตท้ังนี้ตองพิจารณาแหลงรับซ้ือ
รวมดวย 
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  2.4 มะพราว 
มะพราวเปนพืชเศรษฐกิจหลักของเพชรบุรีในลําดับท่ี 4 จากฐานขอมูลในแผนท่ีเกษตร    

เชิงรุก หรือ Agri-Map Online สามารถวิเคราะหขอมูลไดดังนี้ (ตารางท่ี 9 และ ภาพท่ี 12 - 13) 

  1) การวิเคราะหศักยภาพของพ้ืนท่ีปลูกมะพราว พบเพียงพ้ืนท่ีท่ีเหมาะสมเล็กนอย (S3) 
และพ้ืนท่ีไมเหมาะสม (N)  เทานั้น รายละเอียดดังนี้  

ระดับท่ี 3 พ้ืนท่ีเหมาะสมเล็กนอย (S3) มีเนื้อท่ี 624,213 ไร กระจายอยูในอําเภอทายาง 
201,533 ไร อําเภอชะอํา 190,177 ไร อําเภอแกงกระจาน 66,382 ไร และอําเภอเขายอย 64,087 ไร  

ระดับท่ี 4 พ้ืนท่ีไมเหมาะสม (N) มีเนื้อท่ี 840,686 ไร 

  2) การวิเคราะหพ้ืนท่ีปลูกมะพราวในปจจุบัน ซ่ึงจําแนกตามชั้นความเหมาะสมของ
ท่ีดินไดดังนี้  

(1) พ้ืนท่ีเหมาะสมเล็กนอย (S3) มีเนื้อท่ี 4,426 ไร คิดเปนรอยละ 6.89 ของพ้ืนท่ี
ศักยภาพเล็กนอย กระจายอยูในอําเภอบานแหลม 1,920 ไร อําเภอบานลาด 302 ไร และอําเภอเขายอย 
191 ไร เปนตน 

(2) พ้ืนท่ีไมเหมาะสม (N) ในการปลูกมะพราว มีเนื้อท่ี 15,761 ไร  

     3) พ้ืนท่ีศักยภาพคงเหลือ คือ พ้ืนท่ีท่ีมีศักยภาพในการปลูกมะพราวแตไมใชพ้ืนท่ีปลูก 
พิจารณาจากพ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดินสําหรับการปลูกมะพราว และพ้ืนท่ีปลูกมะพราวในชั้นความ
เหมาะสมตาง ๆ (ปลูกจริง) พบวา จังหวัดเพชรบุรีไมมีพ้ืนท่ีมีศักยภาพคงเหลือในระดับความเหมาะสม
สูง (S1) และระดับความเหมาะสมปานกลาง (S2) จึงไมมีพ้ืนท่ีศักยภาพคงเหลือในการปลูกมะพราว  
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ตารางท่ี 9 พ้ืนท่ีศักยภาพ พ้ืนท่ีปลูกจริง พ้ืนท่ีคงเหลือของมะพราวรายอําเภอ จังหวัดเพชรบุรี 

อําเภอ ประเภทพ้ืนท่ี 
เนื้อท่ีชั้นความเหมาะสม (ไร) 

S1 S2   S3   N   รวม 

ทายาง 

พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน - - 
201,533 

(100.00%) 
113,095 

(100.00%) 
314,628 

(100.00%) 
พ้ืนท่ีเพาะปลูกในช้ันความ 
เหมาะสมตาง ๆ  (ปลูกจริง) 

- - 
965 

(0.48%) 
501 

(0.44%) 
1,466 

(0.47%) 

พ้ืนท่ีมีศักยภาพคงเหลือ - - - - - 

ชะอํา 

พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน - - 
190,177 

(100.00%) 
94,958 

(100.00%) 
285,135 

(100.00%) 
พ้ืนท่ีเพาะปลูกในช้ันความ 
เหมาะสมตาง ๆ  (ปลูกจริง) 

- - 
2,667 

(1.40%) 
1,113 

(1.17%) 
3,780 

(1.33%) 

พ้ืนท่ีมีศักยภาพคงเหลือ - - - - - 

เมือง
เพชรบุร ี

พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน - - 
10,881 

(100.00%) 
169,173 

(100.00%) 
180,054 

(100.00%) 
พ้ืนท่ีเพาะปลูกในช้ันความ 
เหมาะสมตาง ๆ  (ปลูกจริง) 

- - 
108 

(0.99%) 
2,436 

(1.44%) 
2,544 

(1.41%) 

พ้ืนท่ีมีศักยภาพคงเหลือ - - - - - 

เขายอย 

พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน - - 
64,078 

(100.00%) 
112,605 

(100.00%) 
176,683 

(100.00%) 
พ้ืนท่ีเพาะปลูกในช้ันความ 
เหมาะสมตาง ๆ  (ปลูกจริง) 

- - 
191 

(0.30%) 
4,200 

(3.73%) 
4,391 

(2.49%) 

พ้ืนท่ีมีศักยภาพคงเหลือ - - - - - 

แกง
กระจาน 

พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน - - 
66,382 

(100.00%) 
73,336 

(100.00%) 
139,718 

(100.00%) 
พ้ืนท่ีเพาะปลูกในช้ันความ 
เหมาะสมตาง ๆ  (ปลูกจริง) 

- - 
21 

(0.03%) 
40 

(0.05%) 
61 

(0.04%) 

พ้ืนท่ีมีศักยภาพคงเหลือ - - - - - 
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ตารางท่ี 9 (ตอ) 

อําเภอ ประเภทพ้ืนท่ี 
เนื้อท่ีชั้นความเหมาะสม (ไร) 

S1 S2    S3   N รวม 

หนองหญา
ปลอง 

พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน - - 
32,755 

(100.00%) 
98,809 

(100.00%) 
131,564 

(100.00%) 
พ้ืนท่ีเพาะปลูกในช้ันความ 
เหมาะสมตาง ๆ  (ปลูกจริง) 

- - 
144 

(0.44%) 
55 

(0.06%) 
199 

(0.15%) 

พ้ืนท่ีมีศักยภาพคงเหลือ - - - - - 

บานแหลม 

พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน - - 
1,984 

(100.00%) 
123,021 

(100.00%) 
125,005 

(100.00%) 
พ้ืนท่ีเพาะปลูกในช้ันความ 
เหมาะสมตาง ๆ  (ปลูกจริง) 

- - 
64 

(3.23%) 
7,082 

(5.76%) 
7,146 

(5.72%) 

พ้ืนท่ีมีศักยภาพคงเหลือ - - - - - 

บานลาด 

พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน - - 
56,403 

(100.00%) 
55,689 

(100.00%) 
112,092 

(100.00%) 
พ้ืนท่ีเพาะปลูกในช้ันความ 
เหมาะสมตาง ๆ  (ปลูกจริง) 

- - 
302 

(0.542%) 
334 

(0.60%) 
636 

(0.57%) 

พ้ืนท่ีมีศักยภาพคงเหลือ - - - - - 

รวมท้ัง
จังหวัด 

พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน - - 
624,213 

(100.00%) 
840,686 

(100.00%) 
1,464,899 

(100.00%) 
พ้ืนท่ีเพาะปลกูในชัน้ความ 
เหมาะสมตาง ๆ  (ปลกูจริง) 

- - 
4,462 

(0.71%) 
15,761 

(1.87%) 
20,223 

(1.38%) 

พ้ืนท่ีมีศักยภาพคงเหลือ - - - - - 

 

   3) แนวทางการจัดการ 

    พ้ืนท่ีท่ีควรปรับเปลี่ยนการผลิตในพ้ืนท่ีไมเหมาะสม (S3 หรือ N) ควรสนับสนุนใหเขา
โครงการบริหารจัดการพ้ืนท่ีเกษตรกรรม เชน ปรับเปลี่ยนชนิดพืชท่ีมีความเหมาะสมกวาการปลูก
มะพราว มีตนทุนท่ีต่ํา และใหผลตอบแทนท่ีดีกวา เปนตน แตท้ังนี้ตองพิจารณาแหลงรับซ้ือรวมดวย
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3. พืชเศรษฐกิจอนาคตไกลของจังหวัด 

    พืช ท่ี มีชื่ อเสียงของจั งหวัด ข้ึนทะเบียนเปนสินคาสิ่ งบ งชี้ทางภู มิศาสตร  Geographical 

Indications: GI ไดแก ชมพูเพชร และมะนาวเพชรบุรี  

     3.1 ชมพูเพชร หมายถึงชมพูพันธุเพชรสายรุง ท่ีปลูกในพ้ืนท่ีอําเภอเมืองเพชรบุรี อําเภอทายาง 

อําเภอบานลาด และอําเภอบานแหลม จังหวัดเพชรบุรี  มีลักษณะพิเศษเฉพาะคือ ผิวเรียบ สีเขียว

ออน ทรงผลคลายระฆังคว่ํา ตรงกลางปองเล็กนอย ผลแกจัดจะมีเสนสีแดงและเสนสีเขียว เนื้อภายใน

สีขาว แข็งกรอบ รสชาติหวาน ดวยลักษณะพ้ืนท่ีของจังหวัดเพชรบุรีเปนภูเขาและท่ีราบสูงดาน     

ทิศตะวันตก และลาดลงมาดานทิศตะวันออก ตรงกลางจังหวัดเปนท่ีราบลุม มีแมน้ําเพชรบุรีไหลผาน 

ลักษณะดินเปนดินรวนปนทรายท่ีเกิดจากการทับถมของตะกอนลําน้ํา สภาพอากาศอบอุนตลอดท้ังป 

มีความเหมาะสมกับการปลูกชมพู ประกอบกับความชํานาญในการดูแลจัดการตนและผลผลิตชมพู  

จึงทําใหชมพูมีคุณภาพดี จากขอมูลของสํานักงานเกษตรจังหวัดเพชรบุรี พ.ศ. 2563 มีพ้ืนท่ีปลูก

ประมาณ 200 ไร ผลผลิตรวม 195 ตันตอป การขยายพ้ืนท่ีปลูกนอกจากปจจัยเรื่องดินและน้ํายังเปน

เรื่องสําคัญท่ีตองพิจารณากอนปลูกแลว ตนทุนการผลิตในการดูแลรักษาชมพูแบบประณีต ยังเปนอีก

ปจจัยท่ีสําคัญมากเชนกัน 

    3.2 มะนาวเพชรบุร ีเปนมะนาวพันธุมะนาวแปน พันธุมะนาวไข พันธุมะนาวหนัง ลักษณะเดนคือ 

ผิวเปลือกบาง มี 8-12 กลีบ เนื้อสีเหลืองออน รสเปรี้ยว กลิ่นหอมมะนาว ปลูกมากในพ้ืนท่ี       

อําเภอทายาง อําเภอแกงกระจาน อําเภอบานลาด  จากขอมูลของสํานักงานเกษตรจังหวัดเพชรบุรี    

พ.ศ. 2563 มีพ้ืนท่ีปลูกประมาณ 39,773 ไร ผลผลิตเฉลี่ย 68,551 ตันตอป จังหวัดเพชรบุรีเปนแหลง

ผลิตมะนาวท่ีสําคัญของประเทศ มีตลาดกลางในการรับซ้ือและสงขายมะนาวไปท่ัวประเทศ มะนาว

สามารถเจริญเติบโตไดในสภาพแวดลอมท่ีหลากหลาย ปจจัยเรื่องดินท่ีตองพิจารณาคือ ดินมีการ

ระบายน้ําดี คาความเปนกรด-ดาง 5.5-6.0 มีอินทรียวัตถุ และควรจัดเตรียมแหลงน้ําเนื่องจากระยะ

ออกดอกและติดผลออนเปนชวงท่ีมะนาวตองการน้ําคอนขางมาก 

 3.3 พืชสมุนไพร  
ดวยนโยบายของรัฐบาลท่ีใหการสนับสนุนแนวคิด BCG (Bio-Circular-Green Economy) 

หรือ เศรษฐกิจชีวภาพ ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ พืชสมุนไพรเปนเรื่องหนึ่งท่ีไดรับความ

สนใจ เนื่องจากเปนแหลงของสารสําคัญท่ีนําไปใชประโยชนในดานตาง ๆ เชน การแพทย ผลิตภัณฑ

เสริมอาหาร และเครื่องสําอาง จึงสนับสนุนใหพืชสมุนไพรเปนพืชทางเลือกในป 2564 โดยดําเนินการ

ภายใตตลาดนําการผลิต และหากทิศทางของตลาดสมุนไพรขยายตัวเพ่ิมมากข้ึนจะชวยใหเกษตรกร  

ผูปลูกพืชสมุนไพร มีรายไดและความม่ันคงในการดํารงชีพ จากฐานขอมูล Agri-Map Online จังหวัด

เพชรบุรีมีพ้ืนท่ีศักยภาพท่ีสามารถสงเสริมใหปลูกพืชสมุนไพรไดหลายชนิด เชน บัวบก ขม้ินชัน    

เปนตน   

    บัวบก เจริญเติบโตไดดีในชวงอุณหภูมิ 25 - 30 องศาเซลเซียส ปริมาณน้ําฝนเฉลี่ย        

1,200 – 1,500 มิลลิเมตรตอป สภาพดินรวนปนทราย ชื้นแฉะ ระบายน้ําดี  โดยในพ้ืนท่ี           
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จังหวัดเพชรบุรีมีพ้ืนท่ีศักยภาพในการปลูกบัวบกท่ีระดับความเหมาะสมสูง (S1) 40,823 ไร กระจาย

อยูในอําเภอทายาง อําเภอบานลาด อําเภอเมืองเพชรบุรี อําเภอชะอํา และอําเภอเขายอย  

       ขม้ินชัน เปนพืชปลูกงาย ชอบแสงแดดจัด และมีความชื้นสูง ชอบดินรวนซุย มีการระบาย
น้ําดี ไมชอบน้ําขัง เกษตรกรสามารถปลูกขม้ินชันแซมในสวนเปนการใชพ้ืนท่ีใหเกิดประโยชน      
และมีรายไดระหวางรอการเติบโตของยางพาราหรือปาลมน้ํามัน โดยพ้ืนท่ีจังหวัดเพชรบุรีมีพ้ืนท่ี
ศักยภาพในการปลูกขม้ินชันท่ีระดับความเหมาะปานกลาง (S2) ประมาณ 626,981 ไร กระจายอยู 
ในทุกอําเภอ พบมากในอําเภอทายาง และอําเภอชะอํา 
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4 แนวทางการสงเสริมการปลูกพืชเศรษฐกิจ 

 4.1 ขาว 

   (1) พ้ืนท่ีปลูกขาวท่ีมีความเหมาะสมสูง (S1) และปจจุบันยังปลูกขาวอยู มีเนื้อท่ี 301,189 ไร 

อยูในเขตอําเภอเมืองเพชรบุร ีอําเภอบานลาด อําเภอเขายอย อําเภอทายาง อําเภอชะอํา และอําเภอบาน

แหลม พ้ืนท่ีท้ัง 6 อําเภอ ตั้งอยูในเขตชลประทาน ท้ังนี้โดยคณะอนุกรรมการพัฒนาท่ีดินจังหวัด 

สมควรใหมีการเสนอแผนการใชท่ีดินเพ่ือสงวนใหเปนแหลงผลิตขาวท่ีสําคัญของจังหวัด และมีการ

บริหารจัดการน้ําชลประทาน การจัดการดิน ปุย พันธุขาว มีการรวมกลุมเปนเกษตรแปลงใหญ พัฒนา

ตอยอดครบวงจรดานการตลาดในและตางประเทศการแปรรูป แหลงทุน มีภาครัฐสนับสนุนการทํา

มาตรฐานสินคาเกษตรอินทรีย และการปฏิบัติทางการเกษตรท่ีดี (Good Agricultural Practices: 

GAP) เนื่องจากเปนพ้ืนท่ีศักยภาพสูงการปลูกพืชหลังนาจะชวยใหเกษตรกรมีรายไดเพ่ิมข้ึน และเปน

การปรับปรุงบํารุงดิน ท้ังนี้ภาครัฐควรใหความรูความเขาใจกับเกษตรกรโดยแนะนําวาพ้ืนท่ีนี้เปนพ้ืนท่ี

ท่ีมีความเหมาะสมตอการปลูกขาวจึงไมควรปรับเปลี่ยนไปปลูกพืชชนิดอ่ืน หากขาวราคาไมดีถา

ตองการเปลี่ยนชนิดพืชควรเปนพืชไร เพ่ือท่ีในอนาคตจะไดกลับมาทํานาไดอีก   

   (2) พ้ืนท่ีปลูกขาวท่ีมีความเหมาะสมปานกลาง (S2) และปจจุบันยังปลูกขาวอยู มีเนื้อท่ี 

33,785  ไร สวนใหญอยูในเขตอําเภอบานแหลม อําเภอทายาง อําเภอเขายอย และกระจายทุกอําเภอ 

เปนพ้ืนท่ีปลูกขาวท่ีมีขอจํากัดไมมากนัก เกษตรกรยังคงปลูกขาวไดผลดี หลายแหงประสบปญหาขาดน้ํา

ในบางชวงของการเพาะปลูก  ควรสนับสนุนดานการบริหารจัดการน้ํา เชน ชลประทาน จะสรางความ

ม่ันใจใหกับเกษตรกรในการใชท่ีดิน ปญหาการท้ิงถ่ินฐานไปทํางานท่ีอ่ืนจะลดลง และพ้ืนท่ีในเขตนี้มี

ความเหมาะสมสําหรับการเกษตรแบบผสมผสาน เกษตรแมนยําหรือเกษตรทฤษฎีใหม เปนตน และ

ภาครัฐควรใหความรูความเขาใจกับเกษตรกรโดยแนะนําวาไมควรปรับเปลี่ยนไปปลูกพืชชนิดอ่ืน หาก

ขาวราคาไมดีและตองการปรับเลี่ยนการผลิตควรเปนพืชไร เพ่ือท่ีในอนาคตยังสามารถกลับมาทํานาได

อีก 

   (3) พ้ืนท่ีปลูกขาวท่ีไมมีความเหมาะสม (S3 และ N) และปจจุบันเกษตรกรยังคงใชท่ีดิน

ปลูกขาวอยู มีประมาณ 58,248 ไร ซ่ึงประสบปญหาซํ้าซากน้ําทวม ขาดน้ํา ผลผลิตต่ํา กระทรวง

เกษตรและสหกรณใหการชวยเหลือเกษตรกรท่ีทํากินในพ้ืนท่ีนี้ เนื่องจากเปนพ้ืนท่ีไมเหมาะสม         

โดยสนับสนุนการปรับโครงสรางท่ีดิน ปรับปรุงบํารุงดิน สนับสนุนแหลงน้ํา ใหเกษตรกรเลือกปลูกพืชชนิด

ใหมท่ีมีความเหมาะสม และใหผลตอบแทนท่ีดีกวา หรือใชพ้ืนท่ีผลิตอาหารเพ่ือบริโภคในครัวเรือน หรือ

เขาโครงการบริหารจัดการพ้ืนท่ีเกษตรกรรม (Zoning by Agri-Map) เปนตน  

   (4) พ้ืนท่ีท่ีมีศักยภาพหรือมีความเหมาะสมสําหรับการปลูกขาว แตปจจุบันเกษตรกรไมได

ใชพ้ืนท่ีปลูกขาว โดยมาปลูกพืชชนิดอ่ืนทดแทน เชน มะพราว ออยโรงงาน ปาลมน้ํามัน ท้ังนี้หากพืช

ท่ีปลูกเปนพืชไร หากในอนาคตขาวราคาดี เกษตรกรอาจกลับมาปลูกขาวไดเหมือนเดิม แตหากเปนไม

ผลหรือไมยืนตน การกลับมาปลูกขาวอาจเปนเรื่องยาก ดังนั้นอาจสงเสริมในเรื่องของการทําเกษตร

รูปแบบอ่ืน เชน ทําการเกษตรแบบผสมผสานทดแทน 
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 4.2 ออยโรงงาน 

   (1) พ้ืนท่ีปลูกออยโรงงานท่ีมีความเหมาะสมสูง (S1) และปจจุบันยังปลูกออยโรงงานอยู  

มีเนื้อท่ี 4,964 ไร มีพ้ืนท่ีปลูกมากในเขตอําเภอชะอํา อําเภอทายาง และอําเภอเขายอย ตามลําดับ 

ตามแผนยุทธศาสตร สํานักงานคณะกรรมการออยและน้ําตาลทราย พ.ศ. 2560 - 2564 มียุทธศาสตร  

สงเสริม สนับสนุนการวิจัย การบริหารจัดการ และการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต เนนใหมีการเพ่ิม

ผลผลิตออยโรงงานในพ้ืนท่ีท่ีมีศักยภาพสูง แตเนนการลดตนทุนผลผลิต โดยสงเสริมใหเกษตรกรใชปุย

อินทรียแบบคุณภาพสูง และมีการเก็บเก่ียวผลผลิตโดยการรณรงคลดการเผาตอซังเพ่ือเพ่ิมผลผลิต 

และลดปญหาภาวะโลกรอน สนับสนุนใหหนวยงานท่ีเก่ียวของคิดคนเทคโนโลยีการเก็บเก่ียวโดยใช

เครื่องจักรเพ่ือลดปญหาแรงงาน สงเสริมใหเกษตรกรรวมกลุม และเขารวมโครงการเกษตรแปลงใหญ 

จัดหาปจจัยการผลิตใหกับเกษตรกร และอบรมใหความรูแกเกษตรกรท่ีมีการปรับปรุงบํารุงดินโดยลด

ตนทุนการผลิต รวมท้ังสงเสริมใหมีการปลูกออยโรงงานท่ีมีสายพันธุตานทานโรค สรางความตระหนัก

และความรูความเขาใจใหกับเกษตรกรท่ีมีพ้ืนท่ีท่ีมีความเหมาะสมสูงในการปลูกออยโรงงาน เพ่ือแกไข

ปญหาการปรับเปลี่ยนพ้ืนท่ี  

    (2) พ้ืนท่ีปลูกออยโรงงานท่ีมีความเหมาะสมปานกลาง (S2) และปจจุบันยังปลูก         

ออยโรงงานอยู มีเนื้อท่ี 255 ไร สวนใหญอยูในเขตอําเภอชะอํา อําเภอเขายอย และอําเภอบานลาด 

เกษตรกรยังคงปลูกออยโรงงานไดผลดี ควรสรางความรูความเขาใจใหกับเกษตรกรในการจัดการพ้ืนท่ี 

การปลูก การดูแลรักษา และการเก็บเก่ียว รวมท้ังสงเสริมการเพ่ิมมูลคาของเสียจากโรงงานน้ําตาล 

และการนําของเสียจากโรงงานน้ําตาลในการปรับปรุงบํารุงดินในไรออย เพ่ือเพ่ิมผลผลิตและลดตนทุน

ใหแกเกษตรกรชาวไรออย โดยไมมีผลเสียตอสุขภาพ  สิ่งแวดลอม และชุมชนชาวไรออย 

   (3) พ้ืนท่ีปลูกออยโรงงานในพ้ืนท่ีไมมีความเหมาะสม (S3 และ N) และปจจุบันเกษตรกร

ยังคงใชท่ีดินปลูกออยโรงงานอยู 61,183 ไร พ้ืนท่ีดังกลาวประสบปญหาซํ้าซาก เชน น้ําทวม ขาดน้ํา 

ผลผลิตต่ํา กระทรวงเกษตรและสหกรณใหการชวยเหลือเกษตรกรท่ีทํากินในพ้ืนท่ีนี้ โดยสนับสนุน

เกษตรกรท่ีเลือกปลูกพืชชนิดใหมท่ีใหผลตอบแทนท่ีดีกวา หรือใชพ้ืนท่ีผลิตพืชผัก บริโภคในครัวเรือน 

หรือเขาโครงการบริหารจัดการพ้ืนท่ีเกษตรกรรม (Zoning by Agri-Map) รวมถึงการจัดหาตลาดใหกับ

เกษตรกรในการปลูกพืชผักทดแทน โดยอาจเริ่มจากตลาดชุมชน 

     (4) พ้ืนท่ีท่ีมีศักยภาพ หรือมีความเหมาะสมสําหรับการปลูกออยโรงงานแตเกษตรกร หันมา

ปลูกพืชอ่ืนทดแทน เชน ปาลมน้ํามัน มะพราว ไมผล ไมยืนตน มันสําปะหลัง หรือพืชไรอ่ืน ๆ      

ควรสรางความเขาใจใหกับเกษตรกรในการบริหารจัดการพ้ืนท่ี และการปรับปรุงบํารุงดินไมให     

เสื่อมโทรม หากเกษตรกรตองการกลับมาใชพ้ืนท่ีปลูกออยโรงงานเหมือนเดิม จะไดไมตองมีตนทุนการ

ผลิตสูงในการปรับปรุงบํารุงดิน 
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 4.3 สับปะรดโรงงาน 

   (1) พ้ืนท่ีปลูกสับปะรดโรงงานท่ีมีความเหมาะสมสูง (S1) และปจจุบันยังปลูกสับปะรด

โรงงานอยู มีเนื้อท่ี 2,547 ไร มีพ้ืนท่ีปลูกมากในเขตอําเภอชะอํา อําเภอทายาง และอําเภอ         

แกงกระจาน ตามลําดับ ท้ังนี้โดยคณะอนุกรรมการพัฒนาท่ีดินจังหวัดสมควรใหมีการเสนอแผนการใช

ท่ีดินเพ่ือสงวนใหเปนพ้ืนท่ีปลูกสับปะรดโรงงานท่ีสําคัญของจังหวัด และมีการบริหารจัดการน้ําอยางดี 

รวมท้ังการจัดการดินและปุยตามมาตรฐาน สงเสริมใหมีการใชปุยใหเหมาะสมกับสภาพพ้ืนท่ี ใชพันธุ

สับปะรดโรงงานท่ีไดรับการรับรอง สนับสนุนการรวมกลุมเปนเกษตรแปลงใหญ สรางเครือขายใน

รูปแบบของสหกรณหรือกลุมเกษตรกรหรอืวิสาหกิจชุมชน กับโรงงานแปรรูปสับปะรด ใหความรูเรื่อง

การเก็บเก่ียวสับปะรดโรงงานท่ีไดคุณภาพ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตและพัฒนาใหเกษตรกร

เพาะปลูกตามการปฏิบัติทางการเกษตรท่ีดี (GAP) เนื่องจากสับปะรดเปนพืชไรอายุยาว สามารถปลูก

ไดนาน 1 - 3 ป จึงควรประชาสัมพันธ ใหความรูแนวทางการบริหารจัดการสับปะรดโรงงานใหแก

เกษตรกรอยางถูกวิธี 

   (2) พ้ืนท่ีปลูกสับปะรดโรงงานท่ีมีความเหมาะสมปานกลาง (S2) และปจจุบันยังปลูกสับปะรด

โรงงานอยู มีเนื้อท่ี 20,065 ไร สวนใหญอยูในเขตอําเภอหนองหญาปลอง อําเภอชะอํา และอําเภอ 

ทายาง ตามลําดับ เกษตรกรยังคงปลูกสับปะรดไดผลดี ควรสนับสนุนดานการบริหารจัดการน้ํา เชน 

ชลประทาน แหลงน้ําในไรนานอกเขตชลประทาน ใชปจจัยการผลิตในอัตราและชวงเวลาท่ีเหมาะสม 

สนับสนุนพันธุสับปะรดโรงงานท่ีไดรับการรับรอง จะสรางความม่ันใจใหกับเกษตรกรผูปลูกสับปะรด

โรงงาน  และภาครัฐควรใหความรูความเขาใจกับเกษตรกร ประชาสัมพันธ ใหความรูแนวทางการ

บริหารจัดการสับปะรดโรงงานใหแกเกษตรกร พรอมท้ังแนะนําวาไมควรปรับเปลี่ยนไปปลูกพืชชนิด

อ่ืน หรือถาตองการเปลี่ยนชนิดพืชควรเปนพืชท่ีมีผลตอบแทนดีกวาและมีตนทุนต่ํากวา  

   (3) พ้ืนท่ีปลูกสับปะรดโรงงานในพ้ืนท่ีไมมีความเหมาะสม (S3 และ N) และปจจุบัน

เกษตรกรยังคงใชท่ีดินปลูกสับปะรดโรงงานอยู พ้ืนท่ีดังกลาวประสบปญหาซํ้าซาก เชน น้ําทวม    

ขาดน้ํา ผลผลิตต่ํา กระทรวงเกษตรและสหกรณใหการชวยเหลือเกษตรกรท่ีทํากินในพ้ืนท่ีนี้            

โดยสนับสนุนการปรับโครงสรางท่ีดิน ปรับปรุงบํารุงดิน สนับสนุนแหลงน้ํา ประชาสัมพันธ ใหความรู  

แนวทางการบริหารจัดการใหแกเกษตรกร ท้ังนี้เกษตรกรสามารถเลือกปลูกพืชชนิดใหมท่ีมีความเหมาะสม

และใหผลตอบแทนท่ีดีกวา หรือใชพ้ืนท่ีผลิตอาหารเพ่ือบริโภคในครัวเรือน หรือเขาโครงการบริหารจัดการ

พ้ืนท่ีเกษตรกรรม (Zoning by Agri-Map) เปนตน 

   (4) พ้ืนท่ีท่ีมีศักยภาพหรือมีความเหมาะสมสําหรับการปลูกสับปะรดโรงงาน แตปจจุบัน

เกษตรกรไมไดใชพ้ืนท่ีปลูก โดยหันมาปลูกพืชชนิดอ่ืนทดแทน เชน ขาว ออยโรงงาน ปาลมน้ํามัน 

มะพราว ท้ังนี้หากพืชท่ีปลูกเปนพืชไร ในอนาคตสามารถกลับมาปลูกสับปะรดโรงงานไดอีก แตหาก

เปนไมผลหรือไมยืนตน การกลับมาปลูกสับปะรดโรงงานอีกครั้งอาจเปนเรื่องยาก โดยเฉพาะการปลูก   

ไมผล เชน ทุเรียน ท่ีปจจุบันราคาดี แตท้ังนี้ตองพิจารณาตนทุนการผลิตและการตลาดรวมดวย 
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 4.4 มะพราว 

   พ้ืนท่ีปลูกมะพราวในพ้ืนท่ีไมมีความเหมาะสม (S3 และ N) และปจจุบันเกษตรกรยังคง   

ใช ท่ีดินปลูกมะพราวอยู พ้ืนท่ีดังกลาวประสบปญหาซํ้าซาก เชน น้ําทวม ขาดน้ํา ผลผลิตต่ํา   

กระทรวงเกษตรและสหกรณใหการชวยเหลือเกษตรกรท่ีทํากินในพ้ืนท่ีนี้ โดยใหความรูเกษตรกรในการ

ปรับเปลี่ยนชนิดพืชใหเหมาะสมตรงตามศักยภาพของพ้ืนท่ี โดยสนับสนุนใหเขารวมโครงการ ตาง ๆ อาทิ 

โครงการบริหารจัดการพ้ืนท่ีเกษตรกรรม (Zoning by Agri-Map) พรอมท้ังจัดระบบการผลิตและการ

บริหารจัดการดิน น้ํา ปุย ท่ีเหมาะสมสําหรับมะพราว การสนับสนุนแหลงน้ํา และการสงเสริมใหความรูใน

การปรับปรุงบํารุงดิน และการทําเกษตรผสมผสาน  
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เอกสารอางอิง 

กรมการปกครอง. 2556. ขอบเขตการปกครอง.  (ไฟลขอมูล) 
กรมการปกครอง. 2563. ขอมูลสถิติประชากร.  (ไฟลขอมูล) 
กรมชลประทาน.  2564.  พื้นที่ชลประทาน พ.ศ. 2564.  (ไฟลขอมูล). 
กรมพัฒนาที่ดิน.  2563.  การใชที่ดินจงัหวัดเพชรบุรี พ.ศ. 2563.  (ไฟลขอมูล). 
กรมสงเสริมการเกษตร.  2563.  ขอมูลทะเบียนเกษตรกร พ.ศ. 2563.  (ไฟลขอมูล). 
สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร.  2564.  ทะเบียนเกษตรกรผูปลูกพืชสมุนไพร พ.ศ. 2564. 

(ไฟลขอมูล). 
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ภาคผนวก 
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ตารางผนวกท่ี 1  ขอมูลตําบลจําแนกตามรายอําเภอ จังหวัดเพชรบุรี 

ลําดับ อําเภอ ตําบล 

1 แกงกระจาน แกงกระจาน 

2  ปาเดง็ 

3  พุสวรรค 

4  วังจันทร 

5  สองพ่ีนอง 

6  หวยแมเพรียง 

7 เขายอย เขายอย 

8  ทับคาง 

9  บางเค็ม 

10  สระพัง 

11  หนองชุมพล 

12  หนองชุมพลเหนือ 

13  หนองปรง 

14  หนองปลาไหล 

15  หวยทาชาง 

16  หวยโรง 

17 ชะอํา เขาใหญ 

18  ชะอํา 

19  ดอนขุนหวย 

20  นายาง 

21  บางเกา 

22  ไรใหมพัฒนา 

23  สามพระยา 

24  หนองศาลา 

25  หวยทรายเหนือ 

26 ทายาง กลัดหลวง 

27  เขากระปุก 

28  ทาคอย 

29  ทาไมรวก 

30  ทายาง 

31  ทาแลง 

32  บานในดง 

33  ปกเตียน 
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ตารางผนวกท่ี 1  (ตอ) 

ลําดับ อําเภอ ตําบล 

34 ทายาง (ตอ) มาบปลาเคา 

35  ยางหยอง 

36  วังไคร 

37  หนองจอก 

38 บานลาด ตําหรุ 

39  ถ้ํารงค 

40  ทาชาง 

41  ทาเสน 

42  บานทาน 

43  บานลาด 

44  บานหาด 

45  โรงเข 

46  ไรโคก 

47  ไรมะขาม 

48  ไรสะทอน 

49  ลาดโพธิ ์

50  สมอพลือ 

51  สะพานไกร 

52  หนองกระเจ็ด 

53  หนองกะปุ 

54  หวยของ 

55  หวยลึก 

56 บานแหลม ทาแรง 

57  ทาแรงออก 

58  บางแกว 

59  บางขุนไทร 

60  บางครก 

61  บางตะบูน 

62  บางตะบูนออก 

63  บานแหลม 

64  ปากทะเล 

65  แหลมผักเบ้ีย 
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ตารางผนวกท่ี 1  (ตอ) 

ลําดับ อําเภอ ตําบล 

66 เมืองเพชรบุร ี คลองกระแชง 

67  ชองสะแก 

68  ดอนยาง 

69  ตนมะพราว 

70  ตนมะมวง 

71  ทาราบ 

72  ธงชัย 

73  นาพันสาม 

74  นาวุง 

75  บางจาก 

76  บางจาน 

77  บานกุม 

78  บานหมอ 

79  โพพระ 

80  โพไรหวาน 

81  ไรสม 

82  วังตะโก 

83  เวียงคอย 

84  สํามะโรง 

85  หนองขนาน 

86  หนองพลับ 

87  หนองโสน 

88  หัวสะพาน 

89  หาดเจาสําราญ 

90 หนองหญาปลอง ทาตะครอ 

91  ยางนํ้ากลัดใต 

92  ยางนํ้ากลัดเหนือ 

93  หนองหญาปลอง 

รวม 8 93 

ท่ีมา: กรมการปกครอง, 2556 
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ตารางผนวกท่ี 2  พ้ืนท่ีชลประทานจังหวัดเพชรบุรจีําแนกตามอําเภอ ตําบล 

อําเภอ     พ้ืนท่ี (ไร)  ตําบล  พ้ืนท่ี (ไร)  

  แกงกระจาน 3,985.85 ปาเด็ง 3,985.85 

  เขายอย 65,709.56 

เขายอย 6,767.35 

ทับคาง 5,713.89 

บางเค็ม 4,420.26 

สระพัง 5,427.23 

หนองชุมพล 3,248.06 

หนองชุมพลเหนือ 7,474.66 

หนองปรง 4,744.00 

หนองปลาไหล 18,855.76 

หวยทาชาง 3,316.88 

หวยโรง 5,741.47 

  บานลาด 86,408.07 

ตําหร ุ 5,092.07 

ถํ้ารงค 4,806.40 

ทาชาง 5,124.66 

ทาเสน 3,934.90 

บานทาน 6,936.95 

บานลาด 1,916.28 

บานหาด 4,570.75 

โรงเข 6,920.40 

ไรโคก 4,968.13 

ไรมะขาม 7,884.52 

ไรสะทอน 7,944.53 

ลาดโพธ์ิ 2,153.61 

สมอพลือ 3,094.73 

สะพานไกร 743.09 

หนองกระเจ็ด 5,563.38 

หนองกะปุ 6,763.62 

หวยของ 5,780.70 

หวยลึก 2,209.35 
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ตารางผนวกท่ี 2  (ตอ) 

อําเภอ   พ้ืนท่ี (ไร)  ตําบล  พ้ืนท่ี (ไร)  

ชะอํา 73,169.12 

เขาใหญ 8,520.89 

ชะอํา 13,721.96 

ดอนขุนหวย 8,990.76 

นายาง 13,268.08 

บางเกา 6,913.05 

ไรใหมพัฒนา 7,476.62 

สามพระยา 2,319.99 

หนองศาลา 11,205.32 

หวยทรายเหนือ 752.45 

ทายาง 97,422.70 

เขากระปุก 6,564.65 

ทาคอย 16,102.67 

ทาไมรวก 0.27 

ทายาง 20,445.03 

ทาแลง 4,509.41 

บานในดง 8,350.24 

ปกเตียน 7,108.91 

มาบปลาเคา 6,760.95 

ยางหยอง 4,510.20 

หนองจอก 23,070.37 

บานแหลม 52,689.92 

ทาแรง 6,121.99 

ทาแรงออก 4,061.34 

บางแกว 7,670.71 

บางขุนไทร 6,784.58 

บางครก 15,905.39 

บางตะบูน 906.47 

บางตะบูนออก 908.12 

บานแหลม 5,818.45 

ปากทะเล 2,175.32 
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ตารางผนวกท่ี 2 (ตอ) 

อําเภอ   พ้ืนท่ี (ไร)  ตําบล  พ้ืนท่ี (ไร)  

บานแหลม 
 

แหลมผักเบ้ีย 2,337.55 

เมืองเพชรบุร ี 147,209.82 

คลองกระแชง 28.49 

ชองสะแก 10,605.16 

ดอนยาง 10,507.67 

ตนมะพราว 3,697.46 

ตนมะมวง 2,347.68 

ทาราบ 42.29 

ธงชัย 10,621.52 

นาพันสาม 11,877.22 

นาวุง 3,971.22 

บางจาก 4,691.02 

บางจาน 7,634.16 

บานกุม 8,083.86 

บานหมอ 2,996.61 

โพพระ 5,163.36 

โพไรหวาน 4,748.04 

ไรสม 4,699.57 

วังตะโก 2,505.46 

เวียงคอย 898.37 

สํามะโรง 5,972.16 

หนองขนาน 15,686.27 

หนองพลับ 6,544.82 

หนองโสน 5,786.85 

หัวสะพาน 11,253.63 

หาดเจาสําราญ 6,846.93 

รวม 526,595.04   526,595.04 

ท่ีมา : กรมชลประทาน, 2564 
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ตารางผนวกท่ี 3  ระดับน้ําเก็บกักของอางเก็บน้ําในจังหวัดเพชรบุรี 

หนวย: ลาน ลบ.ม. 

ลําดับท่ี อางเก็บน้ํา 
ประเภท

อาง 
อําเภอ ตําบล 

ระดับน้ํา

ต่ําสุด 

ระดับน้ํา 

เก็บกัก 

1 อางเก็บนํ้าทุงขาม กลาง ชะอํา ไรใหมพัฒนา 0.61 8.00 

2 อางเก็บนํ้าแมประจันต กลาง หนองหญาปลอง ยางนํ้ากลัดเหนือ 2.04 42.2 

3 อางเก็บนํ้าหวยผาก กลาง ทายาง กลัดหลวง 3.00 27.5 

4 อางเก็บนํ้าหวยตะแปด กลาง ชะอํา สามพระยา 0.13 4.00 

5 อางเก็บนํ้าหวยทราย กลาง ชะอํา สามพระยา 0.04 1.95 

6 อางเก็บนํ้าหวยสงสัย กลาง ทายาง เขากระปุก 0.24 4.05 

7 อางเก็บนํ้าหวยสามเขา กลาง ทายาง เขากระปุก 0.12 3.40 

8 อางเก็บนํ้าบานกระหรางสาม กลาง แกงกระจาน ปาเด็ง 0.22 6.00 

9 อางเก็บนํ้าแกงกระจาน ใหญ แกงกระจาน แกงกระจาน 65.00 710.00 

รวม 71.40 807.10 

ท่ีมา: กรมชลประทาน, 2564 
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ตารางผนวกท่ี 4  พ้ืนท่ีเขตปฏิรูปท่ีดินจําแนกรายอําเภอ ตําบล 

อําเภอ เนื้อท่ี(ไร) ตําบล เนื้อท่ี (ไร) 
หนองหญาปลอง 40,279 

 

หนองหญาปลอง          29,483  

  

 

ทาตะครอ           10,751  

  

 

ยางน้ํากลัดเหนือ                   39  

  

 

ยางน้ํากลัดใต                     6  

ทายาง 7,413 

 

ทาไมรวก 3,626 

  

 

เขากระปุก 3,443 

  

 

กลัดหลวง 344 

เขายอย 6,460 
 

เขายอย 2,436 

  

 

หนองปรง 1,265 

  

 

ทับคาง 1,042 

   หนองชุมพล 744 

   หวยทาชาง 460 

   หนองชุมพลเหนือ 207 

    สระพัง 306 

ชะอํา 4,005 
 

หวยทรายเหนือ 1971 

  

 

สามพระยา 1930 

   ชะอํา 104 

       รวม                  58,157 

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

ลําดับ กิจกรรมการเกษตร เกษตรกร (ราย) เนื้อท่ี (ไร) 
1 ขาวนาป         17,878        277,305  
2 กลวยนํ้าวา           6,515          28,726  
3 มะนาว           5,924          28,536  
4 สับปะรด           1,288          13,789  
5 นาเกลือสมุทร              215          13,351  
6 มะพราว           2,625          13,301  
7 ปาลมนํ้ามัน              903          13,160  
8 มะมวง           2,251          10,585  
9 ขาวนาปรัง              666            9,391  
10 กลวยหอม           2,109            8,837  
11 ยางพารา              372            7,735  
12 มะละกอ           1,750            7,492  
13 ออยโรงงาน              404            7,043  
14 ทุเรียน           1,129            6,083  
15 ขนุนหนัง              981            5,785  
16 ขาวโพดเลีย้งสัตว              170            3,711  
17 มะกรูด              876            3,478  
18 พริกข้ีหนูเม็ดเล็ก(ข้ีหนูสวน)           1,099            2,960  
19 กลวยไข              657            2,918  
20 ถ่ัวฝกยาว           1,082            2,735  
21 หญาเลี้ยงสัตว              665            2,664  
22 มันสําปะหลังโรงงาน              107            2,662  
23 ชะอม           1,095            2,120  
24 ไผ              475            2,049  
25 มะเขือเปราะ              763            2,047  
 รวม 51,999 478,463 

ท่ีมา: กรมสงเสริมการเกษตร, 2563 
  

 



42 
 

ตารางผนวกท่ี 6  ทะเบียนเกษตรกรผูปลูกพืชสมุนไพร จังหวัดเพชรบุรี 

ลําดับ ชนิด ราย   ไร อําเภอ 

1 วานหางจระเข 33 569.46 เขายอย หนองหญาปลอง ชะอํา แกงกระจาน  ทายาง 

2 มะแขวน 8 104.11 หนองหญาปลอง เขายอย 

3 ยอบาน 4 61.98 หนองหญาปลอง เขายอย เมืองเพชรบุร ี

4 
สมุนไพรอ่ืน ๆ 12 60.47 ทายาง บานลาด เมืองเพชรบุรี หนองหญาปลอง เขายอย 

ชะอํา บานแหลม 

5 กระเจี๊ยบแดง 7 56.62 ทายาง ชะอํา แกงกระจาน 

6 
พริกไทย 7 50.65 เมืองเพชรบุรี เขายอย หนองหญาปลอง ทายาง ชะอํา 

แกงกระจาน 

7 พลู 15 48.31 เขายอย เมืองเพชรบุรี ทายาง บานลาด 

8 ไพล 1 26.00 แกงกระจาน 

9 ตะไครหอม 9 18.30 ทายาง บานลาด แกงกระจาน บานแหลม 

10 ขมิ้นชัน 2 8.61 เมืองเพชรบุรี  แกงกระจาน 

11 ยานาง 1 8.40 เขายอย 

12 ฟาทะลายโจร 2 7.67 บานแหลม 

13 มะระข้ีนก 2 5.37 ทายาง 

14 กานพล ู 1 4.00 บานลาด 

15 ขมิ้นออย 1 3.00 แกงกระจาน 

รวม 105 1,032.95   

ท่ีมา: สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2564 
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ตารางผนวกท่ี 7  โรงงานและแหลงรับซ้ือสินคาเกษตรในพ้ืนท่ีจังหวัดเพชรบุรี 

โรงงานอุตสาหกรรม แหลงรับซ้ือ     
และสหกรณการเกษตร 

จํานวน 
(แหง) 

โรงงานดานเกษตร 
จํานวนจุด 

(แหง) 

สหกรณการเกษตร 15 โรงงานดานการเกษตรอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ 54 

โรงงานผลติอาหารสัตว 9 โรงสีขนาดใหญ 1 

ลานตากและแหลงรับซื้อทางการเกษตร 1 โรงสีขนาดกลาง 9 

โรงงานแปรรูปผลผลติจากยางพารา 2 โรงสีขนาดเล็ก 22 

สหกรณประมง 2   

รวม 29 รวม 86 

ท่ีมา: https://agri-map-online.moac.go.th, 2564 
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ชุดดิน   หัวหิน   Series Hh  กลุมชุดดินท่ี 43 
สภาพพ้ืนท่ี  คอนขางราบเรียบถึงลูกคลื่นลอนลาดเล็กนอย มีความลาดชัน 1-5 % 
ภูมิสัณฐาน  สันทรายชายทะเล 
วัตถุตนกําเนิดดิน ตะกอนทรายทะเล 
การระบายน้ํา  คอนขางมาก 
การซึมผานไดของน้ํา เร็ว  การไหลบาของน้ําบนผิวดิน ปานกลางถึงเร็ว 
ลักษณะสมบัติของดิน ดินทรายลึกมาก เนื้อดินเปนทรายตลอด ดินบนมีเนื้อดินเปนดินทรายหรือ

ดินทรายปนดินรวน มีสีน้ําตาลหรือน้ําตาลปนเหลือง ปฏิกิริยาดินเปนกรด
เล็กนอยถึงเปนกลาง (pH 6.5-7.0) ดินลางมีเนื้อดินเปนดินทรายปนดินรวน 
มีสีน้ําตาล พบเปลือกหอยตลอดทุกชั้นดิน ปฏิกิริยาดินเปนกลางถึงเปนดาง
ปานกลาง (pH 7.0-8.0) ตลอดหนาตัดดิน 

ขอจํากัด  ดินทรายหนามาก ความอุดมสมบูรณต่ําและขาดแคลนน้ํา 
ขอเสนอแนะ เหมาะสมดีสําหรับปลูกมะพราวและสนประดิพัทธ มีขอจํากัดเล็กนอยท่ีมี

ความอุดมสมบูรณตํ่า ไมเหมาะสมสําหรับการปลูกไมผล มีขอจํากัดรุนแรง
ท่ีมีเนื้อดินเปนดินทรายหนา ควรมีการปรับปรุงดินดวยพืชปุยสดหรือ
ปรับปรุงหลุมปลูกดวยปุยหมักหรือปุยคอกรวมกับปุยเคมีและปุยอินทรียน้ํา 
พด.2 ปลูกพืชคลุมดินหรือมีวัสดุคลุมดิน เพ่ือลดการสูญเสียน้ํา พัฒนา
แหลงน้ําและระบบใหน้ําในแปลงปลูกพืชเพ่ือไวใชในชวงท่ีพืชขาดน้ํา 

สมบัตทิางเคม ี ความลึก อินทรีย
วัตถ ุ

ความจุ
แลกเปล่ียน
แคตไอออน 

ความ
อิ่มตัวเบส 

ฟอสฟอรัสที่
เปน

ประโยชน 

โพแทสเซียมที่
เปนประโยชน 

ความอุดม
สมบูรณ 
ของดิน   (ซม.) 

  0-25 ตํ่า ตํ่า สูง ตํ่า ตํ่า ตํ่า 

  25-50 ตํ่า ตํ่า สูง ตํ่า ตํ่า ตํ่า 

  50-100 ตํ่า ตํ่า สูง ตํ่า ตํ่า ตํ่า 

 
 
 
 
 

ภาพท่ี 1 พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดินพืชเศรษฐกิจขาว จังหวัดเพชรบุรี 

  

ภาพท่ี 1 หนาตัดดินและคําบรรยายชุดดินหัวหิน 
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ชุดดิน ทาจีน   Series Tc  กลุมชุดดินท่ี 12 
สภาพพ้ืนท่ี  ราบเรียบถึงคอนขางราบเรียบ มีความลาดชัน 0-2 % 
ภูมิสัณฐาน  ท่ีราบน้ําทะเลข้ึนถึง 
วัตถุตนกําเนิดดิน ตะกอนทะเล 
การระบายน้ํา   เลวมาก       
สภาพซึมผานไดของน้ํา ปานกลางถึงชา   การไหลบาของน้ําบนผิวดิน ชา 
ลักษณะสมบัติดิน เปนดินลึก ดินบนเปนดินเหนียว สีน้ําตาล จุดประสีเทาหรือน้ําตาล 

ปฏิกิริยาดินเปนกรดปานกลางถึงเปนดางเล็กนอย (pH 6.0-8.0) ดินบน
ตอนลางเปนดินเหนียวหรือดินเหนียวปนทรายแปง ตั้งแตระดับความลึก 
50 เซนติเมตร ลงไปอาจเปนดินเลน สีเทาเขมหรือเทาปนเขียว จุดประสี
เขียวมะกอกหรือเขียวปนเทา ชุดดินนี้มีคาปจจัยน้ํา (n-value) มากกวา 
0.7 ตลอดหนาตัดดิน ปฏิกิริยาดินเปนกลางถึงเปนดางปานกลาง          
(pH 7.0 -8.0)   

ขอจํากัด เปนดินเค็มจัด น้ําทะเลทวมถึง ระดับน้ําใตดินข้ึนสูงเกือบถึงผิวหนาดิน
ตลอดป 

ขอเสนอแนะ ควรปลอยไวเปนปาธรรมชาติ (ปาชายเลน) เพ่ือเปนท่ีอยูอาศัยและแพร
ขยายพันธุของสัตวทะเลตางๆ แตบางสวนท่ีอยูหางทะเลมาก อาจใชปลูก
พืชทนเค็มไดโดยการยกรอง 

สมบัตทิางเคม ี ความลึก อินทรียวั
ตถุ 

ความจุ
แลกเปล่ียน
แคตไอออน 

ความอิ่มตัว
เบส 

ฟอสฟอรัสที่
เปนประโยชน 

โพแทสเซียม 
ที่เปนประโยชน 

ความอุดม
สมบูรณ 
ของดิน   (ซม.) 

  0-25 สูง สูง สูง สูง สูง สูง 

  25-50 สูง สูง สูง สูง สูง สูง 

  50-100 สูง สูง สูง สูง สูง สูง 

 
 
 
 
 

  

ภาพท่ี 2 หนาตัดดินและคําบรรยายชุดดินทาจีน 
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ชุดดิน บางละมุง Series Blm กลุมชุดดินท่ี 23 
สภาพพ้ืนท่ี ราบเรียบถึงคอนขางราบเรียบ มีความลาดชัน 0-2 % 
ภูมิสัณฐาน ท่ีราบชายฝงทะเล 
วัตถุตนกําเนิดดิน ตะกอนทะเลผสมกับตะกอนน้ํา  
การระบายน้ํา คอนขางเลว 
การซึมผานไดของน้ํา ชา การไหลบาของน้ําบนผิวดิน  ชา 
ลักษณะสมบัติของดิน เปนดินลึก ดินบนเปนทรายหยาบปนดินรวนหรือดินรวนปนทรายหยาบ    

สีน้ําตาลปนเหลืองถึงน้ําตาลปนเทา ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดมากถึงเปนกรด
จัด (pH 4.5-5.5) ดินลางเปนทรายหยาบหรือดินรวนปนทรายหยาบ        
สีน้ําตาลออนถึงเทา และมักพบเปลือกหอย ปฏิกิริยาดินเปนกรดเล็กนอย
ถึงเปนดางปานกลาง (pH 6.5-8.0) มีจุดประสีน้ําตาลปนเหลืองหรือน้ําตาล
เขมตลอดหนาตัดดิน 

ขอจํากัด มีเนื้อดินเปนทรายจัด ความอุดมสมบูรณต่ํา 
ขอเสนอแนะ ควรใชปุยอินทรียรวมกับปุยเคมี ในอัตราและระยะเวลาท่ีเหมาะสมและควร

ปลูกพืชคลุมดินเพ่ือรักษาความชื้นในดิน 
สมบัตทิางเคม ี ความลึก 

(ซม.) 
อินทรีย
วัตถ ุ

ความจุ
แลกเปล่ียน
แคตไอออน 

ความ
อิ่มตัวเบส 

ฟอสฟอรัสที่
เปนประโยชน 

โพแทสเซียมที่
เปนประโยชน 

ความอุดม
สมบูรณ 
ของดิน  

 

0-25 
ปาน
กลาง 

สูง ปานกลาง ตํ่า สูง ปานกลาง 

25-50 
ปาน
กลาง 

สูง ปานกลาง ตํ่า สูง ปานกลาง 

50-100 ตํ่า สูง ปานกลาง ตํ่า สูง ปานกลาง 

 

 
  

ภาพท่ี 3 หนาตัดดินและคําบรรยายชุดดินบางละมุง 
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ชุดดิน   ทามวง    Series Tm  กลุมชุดดินท่ี 38 
สภาพพ้ืนท่ี  คอนขางราบเรียบถึงลูกคลื่นลอนลาดเล็กนอย มีความลาดชัน 1-5 % 
ภูมิสัณฐาน  สันดินริมน้ําของท่ีราบน้ําทวมถึง 
วัตถุตนกําเนิดดิน ตะกอนน้ําพา 
การระบายน้ํา  ดีปานกลางถึงดี 
สภาพซึมผานไดของน้ํา ปานกลาง  การไหลบาของน้ําบนผิวดิน  ปานกลาง 
ลักษณะและสมบัติดิน เปนดินลึก ดินบนเปนดินรวนปนทรายแปง ดินรวนเหนียวปนทรายแปง  

ดินรวนหรือดินรวนปนทราย สีน้ําตาล น้ําตาลเขม และน้ําตาลปนเทา 
ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดถึงเปนกรดเล็กนอย (pH 5.5-6.5) ดินตอนลางมี
ลักษณะเนื้อดินและสีไมแนนอน ข้ึนอยูกับตะกอนท่ีน้ําพามาทับถมใน      
แตละป เนื้อดินเปนดินรวนปนทรายแปง ดินรวนหรือดินรวนเหนียว      
ปนทรายสลับกันไปมา สีน้ําตาลหรือน้ําตาลปนเหลือง ปฏิกิริยาดินเปนกรด
ปานกลางถึงเปนกลาง (pH 6.0-7.0) อาจพบจุดประสีในดินลางท่ีความลึก 
50-100 เซนติเมตรจากผิวดิน และพบเกล็ดแรไมกาปะปนอยูตลอดหนาตัดดิน 

ขอจํากัด มีน้ําทวมในบางชวงของฤดูเพาะปลูกทําใหพืชชะงักการเจริญเติบโตได หนา
ดินคอนขางเปนทราย 

ขอเสนอแนะ ปลูกพืชไรหรือไมผล ควรปรับปรุงบํารุงดินโดยใชปุยคอกและปุยหมักเพ่ือ
เพ่ิมความอุดมสมบูรณของดินและเพ่ิมแรธาตุท่ีจําเปนตอพืช  

   
 
 
 
 
 
  

สมบัตทิางเคม ี ความลึก อินทรีย
วัตถ ุ

ความจุ
แลกเปล่ียนแคต

ไอออน 

ความอิ่มตัว
เบส 

ฟอสฟอรัสที่
เปนประโยชน 

โพแทสเซียมที่
เปนประโยชน 

ความอุดม
สมบูรณ 
ของดิน   (ซม.) 

  0-25 ตํ่า ตํ่า สูง ตํ่า ปานกลาง ปานกลาง 

  25-50 ตํ่า ตํ่า สูง ตํ่า ปานกลาง ปานกลาง 

  50-100 ตํ่า ตํ่า สูง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง 

ภาพท่ี 4 หนาตัดดินและคําบรรยายชุดดินทามวง 
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ชุดดิน ปราณบุรี Series Pr กลุมชุดดินท่ี 36 
สภาพพ้ืนท่ี คอนขางราบเรียบถึงลูกคลื่นลอนลาดเล็กนอย มีความลาดชัน 1-5 % 
ภูมิสัณฐาน ตะพักลําน้ํา 
วัตถุตนกําเนิดดิน ตะกอนน้ําพา 
การระบายน้ํา ดี 
การซึมผานไดของน้ํา ปานกลางถึงดี การไหลบาของน้ําบนผิวดิน ปานกลาง 
ลักษณะสมบัติของดิน เปนดินลึก ดินบนเปนดินรวน ดินรวนปนทราย ดินรวนปนดินเหนียว        

สีน้ําตาลหรือน้ําตาลปนแดงเขม ดินลางเปนดินรวน ดินรวนปนดินเหนียว 
หรือดินรวนเหนียวปนทราย สีน้ําตาลปนแดงหรือแดงเขม ปฏิกิริยาดินเปน
กรดจัดถึงกรดเล็กนอย (pH 5.5-6.5) ในดินบน และเปนกรดจัดถึงเปนกลาง 
(pH 5.5-7.0) ในดินลาง 

ขอจํากัด ความอุดมสมบูรณต่ํา เนื้อดินคอนขางเปนทราย 
ขอเสนอแนะ ปลูกพืชไร ควรปรับปรุงบํารุงดินโดยใชปุยหมัก ปุยคอก และปุยเคมี เพ่ือ

เพ่ิมผลผลิตและเพ่ิมความอุดมสมบูรณของแรธาตุในดินและปรับปรุงสมบัติ
ทางกายภาพใหดีข้ึน 

สมบัตทิางเคม ี ความลึก อินทรียวัตถ ุ ความจุ
แลกเปล่ียน
แคตไอออน 

ความอิ่มตัว
เบส 

ฟอสฟอรัสที่
เปน

ประโยชน 

โพแทสเซียม
ที่เปน

ประโยชน 

ความอุดม
สมบูรณ 
ของดิน   (ซม.) 

  0-25 ตํ่า ตํ่า ปานกลาง ตํ่า ตํ่า ตํ่า 

  25-50 ตํ่า ตํ่า ปานกลาง ตํ่า ตํ่า ตํ่า 

  50-100 ตํ่า ตํ่า ปานกลาง ตํ่า ตํ่า ตํ่า 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 ภาพท่ี 5 หนาตัดดินและคําบรรยายชุดดินปราณบุรี 
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    ภาพท่ี 6 ศักยภาพของท่ีดินพืชเศรษฐกิจขาว จังหวัดเพชรบุรี 

378,248 

117,811 

64,255 

895,104 

1,464,418 

26.44 

8.04 

4.39 

61.12 

100.00 
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    ภาพท่ี 7 พ้ืนท่ีปลูกขาวบนพ้ืนท่ีศักยภาพ จังหวัดเพชรบุรี 

301,189 
33,785 

54,184 

4,064 
393,222 

76.60 

8.59 

13.78 

1.03 

100.00 
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    ภาพท่ี 8 ศักยภาพของท่ีดินพืชเศรษฐกิจออยโรงงาน จังหวัดเพชรบุรี 

100,849 

31,844 

622,815 

709,798 

1,465,306 

6.88 

2.17 

42.51 

48.44 

100.00 

ออยโรงงาน 
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    ภาพท่ี 9 พ้ืนท่ีปลูกออยโรงงานบนพ้ืนท่ีศักยภาพ จังหวัดเพชรบุรี

แผนที่พื้นที่ปลูกออยโรงงานบน 

พื้นที่ศักยภาพ จังหวัดเพชรบุรี 

4,964 

255 

61,127 

66,402 

7.48 

0.38 

92.06 

0.08 56 

100.00 
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    ภาพท่ี 10 ศักยภาพของท่ีดินพืชเศรษฐกิจสับปะรดโรงงานจังหวัดเพชรบุรี 

สับปะรดโรงงาน 

256,521 

468,903 

28,623 

1,465,562 

17.50 

32.00 

1.95 

48.55 711,515 

100.00 
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    ภาพท่ี 11 พ้ืนท่ีปลูกสับปะรดโรงงานบนพ้ืนท่ีศักยภาพ จังหวัดเพชรบุร ี

แผนที่พื้นที่ปลูกสับปะรดโรงงาน 

บนพื้นที่ศักยภาพ  จังหวัดเพชรบุรี 

2,547 

20,065 

2,657 

26,571 

9.59 

75.51 

10.00 

4.90 1,302 

100.00 
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    ภาพท่ี 12 ศักยภาพของท่ีดินพืชเศรษฐกิจมะพราวจังหวัดเพชรบุรี 

624,213 

1,464,899 

42.61 

57.39 840,686 

100.00 
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     ภาพท่ี 13 พ้ืนท่ีปลูกมะพราวบนพ้ืนท่ีศักยภาพ จังหวัดเพชรบุรี

4,426 

20,223 

22.06 

77.94 15,761 

100.00 
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