


คํานํา 

  ในชวงทศวรรษท่ีผานมานี้ไดมีการพัฒนาระบบขอมูลขาวสารท่ีเปนประโยชนตอการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศมาอยางตอเนื่อง โดยเฉพาะในดานการเกษตรท่ีมีพลวัตคอนขางสูง 
และมีผลกระทบตอประชากรจํานวนมาก กระทรวงเกษตรและสหกรณไดตระหนักถึงการนําระบบ
ขอมูลขาวสารท่ีใหผูท่ีเก่ียวของกับภาคการเกษตรไดมีการเขาถึงท่ีสะดวกโดยเฉพาะเกษตรกร จึงได
มอบหมายใหกรมพัฒนาท่ีดินเปนหนวยงานหลักจัดทํา “แนวทางการสงเสริมการเกษตรท่ีเหมาะสม
ตามฐานขอมูลแผนท่ีเกษตรเชิงรุก (Agri-Map)” ของแตละจังหวัดข้ึน 

  Agri-Map คือ แผนท่ีเกษตรเพ่ือการบริหารจัดการเชิงรุก โดยบูรณาการขอมูลพ้ืนฐาน 
ดานการเกษตรจากทุกหนวยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ สําหรับใชเปนเครื่องมือบริหาร
จัดการการเกษตรไทยอยางมีประสิทธิภาพครอบคลุมทุกพ้ืนท่ี มีการปรับขอมูลใหทันสมัย และพัฒนา 
เพ่ิมความสะดวกการใชงานใหเกิดการเขาถึงขอมูลโดยงาย พรอมกับสามารถติดตามขอมูลความ
เปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนไดอยางถูกตองและรอบดาน ครอบคลุมการนําไปใชประโยชนทุกดานท่ีสําคัญ
เปนการนําเทคโนโลยีเขามาประยุกตใชกับขอมูลดานการเกษตร ซ่ึงสามารถตอบโจทยการชวยเหลือ
และแกปญหาใหกับเกษตรกรในรายพ้ืนท่ี ไดเปนอยางดี ใชงานบนคอมพิวเตอรหรือแท็บเล็ต           
ท่ีเชื่อมตออินเทอรเน็ตผานหนาเว็บไซตของกระทรวงเกษตรฯ www.moac.go.th/a4policy-
alltype-391191791794 หรือ https://agri-map-online.moac.go.th ซ่ึงจะมีเอกสารคูมือการใช
ใหศึกษาและสามารถดาวนโหลดได 

  แนวทางการสงเสริมการเกษตรท่ีเหมาะสมของแตละจังหวัดสามารถนําไปใชเปนขอมูล
สนับสนุนนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ เชน โครงการ 1 ตําบล 1 กลุมเกษตรทฤษฎีใหม 
โครงการเกษตรอินทรีย โครงการบริหารจัดการเขตเกษตรเศรษฐกิจสําหรับสินคาเกษตรท่ีสําคัญ 
(Zoning by Agri-Map) โครงการระบบสงเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ โครงการ Smart Farmer 
เปนตน และยังเปนขอมูลกลางในการปฏิบัติงานรวมกันของหนวยงานตาง ๆ ในจังหวัด ไดอยางมี
ประสิทธิภาพ ตอไป 
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1. ขอมูลทั่วไป 

  จังหวัดกําแพงเพชร มีพ้ืนท่ีประมาณ 8,607.49 ตารางกิโลเมตร หรือ 5,379,681 ไร ตั้งอยูใน 
ภาคเหนือของประเทศไทย ประกอบดวย 11 อําเภอ 78 ตําบล (ตารางผนวกท่ี 1) มีจํานวนประชากร 
714,118 คน (กรมการปกครอง, 2563) 

 1.1 อาณาเขตติดตอ  
  ทิศเหนือ   ติดตอ  จังหวัดตาก และจังหวัดสุโขทัย 
  ทิศใต    ติดตอ  จังหวัดนครสวรรค 
  ทิศตะวันออก  ติดตอ  จังหวัดพิษณุโลก และจังหวัดพิจิตร 
  ทิศตะวันตก  ติดตอ  จังหวัดตาก 

 1.2 ภูมิประเทศ 
   สภาพภูมิประเทศของจังหวัดกําแพงเพชร มีแมน้ําปงไหลผานตัวจังหวัด มีลักษณะภูมิประเทศ
ดังนี้  
   1) เปนท่ีราบลุมแมน้ําปงตอนลางแบบตะพักลุมน้ํา (Alluvial terrace) มีระดับความสูง
ประมาณ 43-107 เมตร จากระดับทะเลปานกลาง บริเวณทิศตะวันออกและใตของจังหวัด 
    2) เปนเนินเขาเตี้ยๆ สลับท่ีราบ บริเวณดานเหนือ และตอนกลางของจังหวัด  
   3) เปนภูเขาสลับซับซอน เปนแหลงแรธาตุ และตนน้ําลําธารตาง ๆ ท่ีสําคัญ เชน คลองวังเจา 
คลองสวนหมาก คลองขลุง และคลองวังไทร ไหลลงสูแมน้ําปง  

 1.3 ภูมิอากาศ 
   สภาพภูมิอากาศของจังหวัดกําแพงเพชรโดยท่ัวไปอบอุนตลอดป มี 3 ฤดู ไดแก ฤดูรอน ฤดูฝน 
และฤดูหนาว มีอุณหภูมิเฉลี่ยตลอดป 27.3 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย 33.4 องศาเซลเซียส 
อุณหภูมิต่ําสุดเฉลี่ย 22.5 องศาเซลเซียส ปริมาณน้ําฝนเฉลี่ย 1,301.5 มิลลิเมตรตอป และฝนตกเฉลี่ย 
123 วัน  

 1.4 ทรัพยากรดิน 
   ทรัพยากรดินของจังหวัดกําแพงเพชร แบงตามภูมิสัณฐาน ลักษณะทางธรณีวิทยา และวัตถุ
ตนกําเนิดดิน ไดดังนี้ 
   1) ท่ีราบน้ําทวมถึง (Flood plain) ท่ีราบริมแมน้ําหรือลําธาร หนาฝนหรือหนาน้ํา มักมี

น้ําทวมเปนครั้งคราว เปนสภาพพ้ืนท่ีท่ีเกิดจาการทับถมของตะกอนน้ําพา และมีตะกอนเพ่ิมมากข้ึน

หลังน้ําทวม แบงเปน 

    (1) สันดินริมน้ํา (Levee) เปนท่ีดอน มีสภาพพ้ืนท่ีคอนขางราบเรียบถึงลูกคลื่นลอนลาด

เล็กนอย เกิดจากการทับถมของตะกอนน้ําพาบริเวณริมฝงแมน้ํา เปนสันนูนขนานไปกับริมฝงแมน้ํา 

ดินลึก เนื้อดินรวนหยาบ สีน้ําตาล สีน้ําตาลปนแดง การระบายน้ําดีปานกลางถึงดี เชน ชุดดิน

เชียงใหม (Cm) 
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   2) ท่ีราบตะกอนน้าํพา (Alluvial plain) เปนบริเวณท่ีไดรับอิทธิพลของแมน้ําหรือลาํ

น้ําสาขา วัตถุตนกําเนิดดินเปนตะกอนน้ําพา (Alluvium) มีสภาพพื้นที่เปนที่ราบขนาดใหญสอง

ฝงแมน้ํา แตละฝงอาจมีท่ีราบแบบข้ันบันไดหรือตะพักไดหลายระดับ แบงเปน 

    (1) ตะพักลําน้ําระดับต่ํา (Low terrace) เปนท่ีลุม มีสภาพพ้ืนท่ีราบเรียบ ดินลึกมาก 

เนื้อดินอาจเปนดินเหนียวละเอียดถึงดินทรายแปงละเอียด สีเทา น้ําตาลปนเทา และน้ําตาล มีจุดประ

สตีาง ๆ การระบายน้ําคอนขางเลวถึงเลว เชน ชุดดินโพทะเล (Plo) และชุดดินพิษณุโลก (Psl) เปนตน 

    (2) ตะพักลําน้ําระดับกลางและระดับสูง (Middle and High terrace) เปนท่ีดอน มี

สภาพพ้ืนท่ีคอนขางราบเรียบถึงลูกคลื่นลอนลาด ดินตื้นถึงชั้นกรวดลูกรังถึงดินลึกมาก เนื้อดินเปนดิน

รวนหยาบ ดินรวนละเอียดหรือดินรวนปนชิ้นสวนหยาบมาก สีน้ําตาล เหลือง น้ําตาลปนแดง  

ไปจนถึงแดง การระบายน้ําดีปานกลางถึงดี เชน ชุดดินสันปาตอง (Sp) และชุดดินขาณุ (Khu) เปนตน 

    (3) เนินตะกอนน้ําพารูปพัด (Alluvial fan) เปนท่ีดอน มีสภาพพ้ืนท่ีคอนขางราบเรียบถึง

ลูกคลื่นลอนลาด เปนดินลึกมาก เนื้อดินเปนดินรวนหยาบถึงดินทรายแปงละเอียดสีน้ําตาลเหลือง

จนถึงแดง การระบายน้ําดีปานกลางถึงดี เชน ชุดดินกําแพงเพชร (Kp) และชุดดินไทรงาม (Sg)     

เปนตน 

   3) ท่ีลาดเชิงเขา (Piedmont) เขา (Hill) ภูเขา (Mountain) มีสภาพพ้ืนท่ีเปนลูกคลื่น

ลอนลาดถึงเนินเขา ท่ีเกิดจากการท่ีหินผุพังสลายตัวอยูกับท่ีหรือถูกเคลื่อนยายโดยแรงโนมถวงของโลก 

ในระยะทางใกลๆ และถูกควบคุมดวยลักษณะของโครงสรางทางธรณีวิทยา สวนใหญพบหินปะปนใน

หนาตัดดินและลอยหนา แบงตามลักษณะและชนิดของหินดังนี้ 

    (1)  พัฒนาจากกลุมหินตะกอนหรือหินแปรเนื้อหยาบหรือหินในกลุม สวนใหญเปนหิน

ทรายและหินควอรตไซต ดินตื้นถึงชั้นเศษหินหรือหินพ้ืนถึงดินลึกปานกลาง เนื้อดินเปนดินรวนหยาบ

ถึงดินรวนปนชิ้นสวนหยาบมาก สีน้ําตาล น้ําตาลปนเหลือง น้ําตาลปนแดง จนถึงแดง การระบายน้ําดี 

พบเศษหินปะปนในหนาตัดดินหรือบนผิวดิน เชน ชุดดินทายาง (Ty) และชุดดินลาดหญา (Ly)      

เปนตน 

    (2)  พัฒนาจากกลุมหินตะกอนหรือหินแปรเนื้อละเอียดหรือหินในกลุม สวนใหญเปน

หินดินดานและหินฟลไลต ดินต้ืนถึงชั้นเศษหินหรือหินพ้ืนถึงดินลึกปานกลาง เนื้อดินเปนดินเหนียว

ละเอียดถึงดินเหนียวปนชิ้นสวนหยาบมาก สีน้ําตาล น้าํตาลปนแดง และน้ําตาลปนเหลือง การระบายน้ําดี 

บางบริเวณพบเศษหินปะปนในหนาตัดดินหรือบนผิวดิน เชน ชุดดินวังสะพุง (Ws) และชุดดินลี้ (Li) 

เปนตน 

    (3)  พัฒนาจากหินอัคนีชนิดไรโอไลต ดินตื้นถึงชั้นเศษหิน เนื้อดินเปนดินรวนปนชิ้นสวน

หยาบมาก สีน้ําตาล น้ําตาลปนเหลือง และน้ําตาลปนแดง การระบายน้ําดี อาทิ ชุดดินไพศาล ี(Phi)  

    (4)  พัฒนาจากหินอัคนีชนิดหินแกรนิต ดินตื้นถึงชั้นเศษหินหรือหินพ้ืนถึงดินลึกมาก 

เนื้อดินเปนดินรวนหยาบถึงดินรวนปนชิ้นสวนหยาบมาก สีน้ําตาล น้ําตาลปนแดง ถึงแดง การระบายน้ําดี 

เชน ชุดดินลานสัก (Lsk) และชุดดินทับเสลา (Tas) เปนตน 
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    (5) พัฒนาจากหินไมกาชีสตหรือหินไนส ดินตื้นถึงชั้นเศษหินหรือหินพ้ืน เนื้อดินเปนดิน

รวนปนชิ้นสวนหยาบมาก สีน้ําตาลและน้ําตาลปนเหลือง การระบายน้ําดี อาทิชุดดินนครสวรรค (Ns)   

   4) พ้ืนท่ีลาดชันเชิงซอน เปนพ้ืนท่ีท่ีมีความลาดชันมากกวารอยละ 35 สวนใหญเปนภูเขา และ

เทือกเขาสูงสลับซับซอน พบดานทิศตะวันตกของจังหวัดกําแพงเพชร ทรัพยากรดินมีความแตกตางกัน

ออกไปในแตละพ้ืนท่ี 

   ซ่ึงไดแสดงรายละเอียดของชุดดินท่ีพบมากของจังหวัดกําแพงเพชร ภาพท่ี 1 - 5  

 1.5 สภาพการใชท่ีดิน  
   สภาพการใชท่ีดินปจจุบันของจังหวัดกําแพงเพชร จากฐานขอมูลแผนท่ีสภาพการใชท่ีดินของ
กรมพัฒนาท่ีดิน (ตารางท่ี 1) 

ตารางท่ี 1 สภาพการใชท่ีดินปจจุบันของจังหวัดกําแพงเพชร  

ประเภทการใชท่ีดิน 
เนื้อท่ี 

ไร รอยละ 
พ้ืนท่ีชุมชนและส่ิงปลูกสราง 276,114 5.13 
พ้ืนท่ีเกษตรกรรม 3,659,715 68.03 

พ้ืนท่ีนา  1,357,854   25.24  
พืชไร  1,992,010   37.03  
ไมยืนตน  171,238   3.18  

ไมผล  119,843   2.23  
พืชสวน  6,072   0.11  
ไรหมุนเวียน 2,299   0.04  

ทุงหญาเลี้ยงสัตวและโรงเรือนเลี้ยงสัตว 5,471 0.11 
สถานท่ีเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา 3,656 0.07 
เกษตรผสมผสาน/ไรนาสวนผสม 1,272 0.02 

พ้ืนท่ีปาไม 1,291,167 24.00 
พ้ืนท่ีน้ํา 97,819 1.82 
พ้ืนท่ีเบ็ดเตล็ด 54,866 1.02 

รวม         5,379,681    100.00  
ท่ีมา: กรมพัฒนาท่ีดิน,2561 

 1.6 พ้ืนท่ีชลประทาน 
   จังหวัดกําแพงเพชร มีเนื้อท่ีชลประทาน 1,287,574 ไร (รอยละ 23.93 ของพ้ืนท่ีจังหวัด)
กระจายอยูใน 10 อําเภอ มีอางเก็บน้ําท่ีสําคัญ 2 อาง มีศักยภาพในการเก็บกักน้ําไดรวม 39.9  
ลานลูกบาศกเมตร (ตารางผนวกท่ี 2 - 3)  
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 1.7 เขตปฏิรูปท่ีดิน  
   เขตปฏิรูปท่ีดินในพ้ืนท่ีจังหวัดกําแพงเพชร มีเนื้อท่ี 1,991,393 ไร (รอยละ 37.02 ของพ้ืนท่ี
จังหวัด) โดยอําเภอท่ีมีพ้ืนท่ีเขตปฏิรูปท่ีดินมากท่ีสุด ไดแก อําเภอเมืองกําแพงเพชร อําเภอ         ขาณุ
ลักษบุรี และอําเภอไทรงาม ตามลําดับ (ตารางผนวกท่ี 4)  

 1.8 การข้ึนทะเบียนเกษตรกร 
   จากฐานขอมูลทะเบียนเกษตรกรของกรมสงเสริมการเกษตร จังหวัดกําแพงเพชรมีการข้ึน
ทะเบียนเกษตรกรผูปลูกพืชหรือเลี้ยงสัตวท้ังหมดในป 2563 จํานวน 152,828 ราย รวมพ้ืนท่ี 
2,832,938 ไร และกิจกรรมท่ีมีพ้ืนท่ีปลูกมาก ไดแก ขาวนาป มันสําปะหลังโรงงาน ขาวนาปรัง และ
ออยโรงงาน ตามลําดับ (ตารางผนวกท่ี 5) 
   ทะเบียนเกษตรพืชสมุนไพร จากฐานขอมูลกลาง (Farmer One) สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
เกษตรกรไดข้ึนทะเบียนปลูกพืชสมุนไพรในจังหวัดกําแพงเพชร พ้ืนท่ี 339.85 ไร เกษตรกร 27 ราย  
มีพืชสมุนไพรหลัก 9 ชนิด สมุนไพรท่ีมีการปลูกมาก ไดแก พริกไทย ขม้ินชัน และมะระข้ีนก ตามลําดับ
(ตารางผนวกท่ี 6) 

 1.9 ท่ีตั้งโรงงานและแหลงรับซ้ือสินคาเกษตร 
   จังหวัดกําแพงเพชรมีแหลงรับซ้ือสินคาเกษตรและสหกรณการเกษตรท่ีสําคัญ จํานวน     
60 แหง และมีโรงงานทางการเกษตร 188 แหง โดยมีท่ีตั้งโรงงานผลิตมันเสนมากท่ีสุด 101 แหง 
(ตารางผนวกท่ี 7) 

2. การวิเคราะหพืชเศรษฐกิจหลัก 

  พืชเศรษฐกิจท่ีสําคัญพิจารณาจากพืชท่ีมีพ้ืนท่ีปลูกมากและมีมูลคาการสงออกหรือแปรรูปโดย
กระทรวงเกษตรและสหกรณ ประกาศพืชเศรษฐกิจ 13 ชนิดพืช ไดแก ขาว มันสําปะหลัง ยางพารา 
ปาลมน้ํามัน ออยโรงงาน ขาวโพดเลี้ยงสัตว สับปะรดโรงงาน ลําไย เงาะ ทุเรียน มังคุด มะพราว และ
กาแฟ จากพ้ืนท่ีปลูกพืชเศรษฐกิจดังกลาว กรมพัฒนาท่ีดิน ไดกําหนดระดับความเหมาะสมของพ้ืนท่ี
ปลูกรายจังหวัด โดยวิเคราะหจากสภาพพ้ืนท่ี ลักษณะของดิน ปริมาณน้ําฝน แหลงน้ําชลประทาน 
รวมกับการจัดการพ้ืนท่ีและลักษณะรายพืช โดยแบงระดับความเหมาะสม เปน 4 ระดับ ไดแก 
  ระดับท่ี 1 เปนพ้ืนท่ีความเหมาะสมสูง (S1) การปลูกพืชใหผลตอบแทนสูง  
  ระดับท่ี 2 เปนพ้ืนท่ีความเหมาะสมปานกลาง (S2) การปลูกพืชใหผลตอบแทนสูง แตพบ
ขอจํากัดบางประการซ่ึงสามารถบริหารจัดการได  
  ระดับท่ี 3 เปนพ้ืนท่ีความเหมาะสมเลก็นอย (S3) มีขอจํากัดการของดินและน้ํา สงผลใหการผลิตพืช
ใหผลตอบแทนต่ํา การใชพ้ืนท่ีตองใชตนทุนสูงในการจัดการ และมีความเสี่ยงจากน้ําทวมและขาดน้ํา 
  ระดับท่ี 4 เปนพ้ืนท่ีไมเหมาะสม (N)  
  จังหวัดกําแพงเพชร มีพ้ืนท่ีพืชเศรษฐกิจสําคัญท่ีปลูกมาก 4 ลําดับแรก ไดแก ขาว ออยโรงงาน  
มันสําปะหลัง และยางพารา (ตารางท่ี 2) 
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ตารางท่ี 2 พ้ืนท่ีปลูกพืชเศรษฐกิจท่ีมีพ้ืนท่ีปลูกมาก 4 ลําดับแรกของจังหวัดกําแพงเพชร 

พืชเศรษฐกิจ เนื้อท่ี (ไร) รอยละของพ้ืนท่ีเกษตรกรรม 
1. ขาว 1,312,300 35.86 
2. ออยโรงงาน 900,747 24.61 
3. มันสําปะหลัง 800,971 21.89 
4. ยางพารา 51,331 1.40 

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

 2.1 ขาว 
 ขาวเปนพืชเศรษฐกิจหลักของจังหวัดกําแพงเพชร เนื่องจากสภาพพ้ืนท่ีสวนใหญเปนท่ีราบ

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

1) การวิเคราะหศักยภาพของพ้ืนท่ีปลูกขาว  
  ระดับท่ี 1 เปนพ้ืนท่ีความเหมาะสมสูง (S1) มีเนื้อท่ี 1,442,376 ไร คิดเปนรอยละ 

38.12 ของพ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน กระจายตัวมากอยูในอําเภอเมืองกําแพงเพชร 241,262 ไร อําเภอ     
คลองขลุง 233,644 ไร และอําเภอไทรงาม 203,540 ไร 

  ระดับท่ี 2 เปนพ้ืนท่ีความเหมาะสมปานกลาง (S2) มีเนื้อท่ี 353,165 ไร คิดเปนรอยละ 
9.33 ของพ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน กระจายตัวมากอยูในอําเภอเมืองกําแพงเพชร 95,431 ไร อําเภอ
ขาณุวรลักษบุรี 92,545 ไร และอําเภอคลองลาน 33,124 ไร  

  ระดับท่ี 3 เปนพ้ืนท่ีความเหมาะสมเล็กนอย (S3) มีเนื้อท่ี 42,119ไร คิดเปนรอยละ 
1.11 ของพ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน กระจายตัวมากอยูในอําเภอคลองลาน  11,995 ไร อําเภอคลองขลุง 
7,834 ไร และอําเภอพรานกระตาย 7,637 ไร 

  ระดับท่ี 4 เปนพ้ืนท่ีไมเหมาะสม (N) มีเนื้อท่ี 1,946,235 ไร 
 2) การวิเคราะหพ้ืนท่ีปลูกขาวในปจจุบัน ซ่ึงจําแนกตามชั้นความเหมาะสมของท่ีดิน     

ไดดังนี้  
   (1) พ้ืนท่ีเหมาะสมสูง (S1) มีเนื้อท่ี 1,077,142 ไร คิดเปนรอยละ 74.68 ของพ้ืนท่ี

ศักยภาพสูง กระจายตัวมากอยูในอําเภอคลองขลุง 172,013 ไร อําเภอไทรงาม 167,269 ไร และ
อําเภอขาณุวรลักษบุรี 166,849 ไร 

   (2) พ้ืนท่ีเหมาะสมปานกลาง (S2) มีเนื้อท่ี 170,327 ไร คิดเปนรอยละ 48.23 ของพ้ืนท่ี
ศักยภาพปานกลาง กระจายตัวมากอยูในอําเภอขาณุวรลักษบุรี 41,659 ไร อําเภอเมืองกําแพงเพชร 
32,188 ไร และอําเภอพรานกระตาย 23,814 ไร 

   (3) พ้ืนท่ีเหมาะสมเล็กนอย (S3) มีเนื้อท่ี 42,119 ไร คิดเปนรอยละ 100 ของพ้ืนท่ี
ศักยภาพเล็กนอย กระจายตัวมากอยูในอําเภอคลองลาน 11,995 ไร อําเภอคลองขลุง 7,834 ไร และ
อําเภอพรานกระตาย 7,637 ไร 

   (4) พ้ืนท่ีไมเหมาะสม (N) มีเนื้อท่ี 22,712 ไร 
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 3) พ้ืนท่ีมีศักยภาพคงเหลือ คือ พ้ืนท่ีท่ีมีศักยภาพในการปลูกขาวแตยังไมใชพ้ืนท่ีปลูก 
พิจารณาจากพ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดินสําหรับการปลูกขาว และพ้ืนท่ีปลูกขาวในชั้นความเหมาะสม  
ตาง ๆ (ปลูกจริง) พบวาจังหวัดกําแพงเพชรมีพ้ืนท่ีศักยภาพคงเหลือในระดับความเหมาะสมสูง (S1) 
และความเหมาะสมปานกลาง (S2) รวมท้ังสิ้น 548,072 ไร กระจายอยูท่ัวทุกอําเภอ โดยอําเภอท่ีมี
พ้ืนท่ีศักยภาพคงเหลือมากท่ีสุด ไดแก อําเภอเมืองกําแพงเพชร 162,538 ไร รองลงมา คือ อําเภอ    
ขาณุวรลักษบุรี 83,772 ไร และอําเภอคลองขลุง 75,421 ไร โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

   (1) พ้ืนท่ีเหมาะสมสูงคงเหลือ (S1) มีเนื้อท่ี 365,234 ไร คิดเปนรอยละ 25.32 ของพ้ืนท่ี
ศักยภาพสูง พบมากในอําเภอเมืองกําแพงเพชร 99,295 ไร อําเภอคลองขลุง 61,631 ไร และอําเภอ
พรานกระตาย 44,103 ไร 

   (2) พ้ืนท่ีเหมาะสมปานกลางคงเหลือ (S2) มีเนื้อท่ี 182,838 ไร คิดเปนรอยละ 51.77 ของ
พ้ืนท่ีศักยภาพปานกลาง พบมากในอําเภอเมืองกําแพงเพชร 63,243 ไร อําเภอขาณุวรลักษบุรี 
50,886 ไร และอําเภอคลองลาน 21,602 ไร 

ตารางท่ี 3 พ้ืนท่ีศักยภาพ พ้ืนท่ีปลูกจริง พ้ืนท่ีคงเหลือของขาวรายอําเภอ จังหวัดกําแพงเพชร 

อําเภอ ประเภทพ้ืนท่ี 
เนื้อท่ีชั้นความเหมาะสม (ไร) 

S1 S2 S3 N รวม 

โกสัมพีนคร 

พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน 
12,070 

(100.00%) 
7,110 

(100.00%) 
2,197 

(100.00%) 
108,623 

(100.00%) 
130,000 

(100.00%) 

พ้ืนท่ีเพาะปลูกในช้ันความ 
เหมาะสมตาง ๆ  (ปลูกจริง) 

6,803 
(56.36%) 

3,584 
(50.41%) 

2,197 
(100%) 

1,096 
(1.01%) 

13,680 
(10.52%) 

พ้ืนท่ีมีศักยภาพคงเหลือ 
5,267 

(43.64%) 
3,526 

(49.59%) 
- - 

8,793 
(6.76%) 

ขาณุวรลักษบุร ี

พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน 
199,735 

(100.00%) 
92,545 

(100.00%) 
5,021 

(100.00%) 
397,514 

(100.00%) 
694,815 

(100.00%) 

พ้ืนท่ีเพาะปลูกในช้ันความ 
เหมาะสมตาง ๆ  (ปลูกจริง) 

166,849 
(83.54%) 

41,659 
(45.01%) 

5,021 
(100.00%) 

7,023 
(1.77%) 

220,552 
(31.74%) 

พ้ืนท่ีมีศักยภาพคงเหลือ 
32,886 

(16.46%) 
50,886 

(54.99%) 
- - 

83,772 
(12.06%) 

คลองขลุง 

พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน 
233,644 

(100.00%) 
30,489 

(100.00%) 
7,834 

(100.00%) 
174,322 

(100.00%) 
446,289 

(100.00%) 

พ้ืนท่ีเพาะปลูกในช้ันความ 
เหมาะสมตาง ๆ  (ปลูกจริง) 

172,013 
(73.62%) 

16,699 
(54.77%) 

7,834 
(100.00%) 

- 
196,546 

(44.04%) 

พ้ืนท่ีมีศักยภาพคงเหลือ 
61,631 

(26.38%) 
13,790 

(45.23%) 
- - 

75,421 
(16.90%) 
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ตารางท่ี 3 (ตอ) 

อําเภอ ประเภทพ้ืนท่ี 
เนื้อท่ีชั้นความเหมาะสม (ไร) 

S1 S2 S3 N รวม 

คลองลาน 

พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน 
13,459 

(100.00%) 
33,124 

(100.00%) 
11,995 

(100.00%) 
202,916 

(100.00%) 
261,494 

(100.00%) 

พ้ืนท่ีเพาะปลูกในช้ันความ 
เหมาะสมตาง ๆ  (ปลูกจริง) 

13,459 
(100.00%) 

11,522 
(34.78%) 

11,995 
(100.00%) 

3,638 
(1.79%) 

40,614 
(15.53%) 

พ้ืนท่ีมีศักยภาพคงเหลือ - 
21,602 

(65.22%) 
- - 

21,602 
(8.26%) 

ทรายทองวัฒนา 

พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน 
60,466 

(100.00%) 
26 

(100.00%) 
- 

68,124 
(100.00%) 

128,616 
(100.00%) 

พ้ืนท่ีเพาะปลูกในช้ันความ 
เหมาะสมตาง ๆ  (ปลูกจริง) 

39,438 
(65.22%) 

- - - 
39,438 

(30.66%) 

พ้ืนท่ีมีศักยภาพคงเหลือ 
21,028 

(34.78%) 
26 

(100.00%) 
- - 

21,054 
(16.37%) 

ไทรงาม 

พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน 
203,540 

(100.00%) 
18,434 

(100.00%) 
- 

117,461 
(100.00%) 

339,435 
(100.00%) 

พ้ืนท่ีเพาะปลูกในช้ันความ 
เหมาะสมตาง ๆ  (ปลูกจริง) 

167,269 
(82.18%) 

11,849 
(64.28%) 

- - 
179,118 

(52.77%) 

พ้ืนท่ีมีศักยภาพคงเหลือ 
36,271 

(17.82%) 
6,585 

(35.72%) 
- - 

42,856 
(12.63%) 

บึงสามัคค ี

พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน 
89,698 

(100.00%) 
6,616 

(100.00%) 
- 

76,625 
(100.00%) 

172,939 
(100.00%) 

พ้ืนท่ีเพาะปลูกในช้ันความ 
เหมาะสมตาง ๆ  (ปลูกจริง) 

61,997 
(69.12%) 

6,616 
(100.00%) 

- - 
68,613 

(39.67%) 

พ้ืนท่ีมีศักยภาพคงเหลือ 
27,701 

(30.88%) 
- - - 

27,701 
(16.02%) 

ปางศิลาทอง 

พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน 
39,339 

(100.00%) 
31,272 

(100.00%) 
1,856 

(100.00%) 
96,917 

(100.00%) 
169,384 

(100.00%) 

พ้ืนท่ีเพาะปลูกในช้ันความ 
เหมาะสมตาง ๆ  (ปลูกจริง) 

30,426 
(77.34%) 

14,719 
(47.07%) 

1,856 
(100.00%) 

2,149 
(2.22%) 

49,150 
(29.02%) 

พ้ืนท่ีมีศักยภาพคงเหลือ 
8,913 

(22.66%) 
16,553 

(52.93%) 
- - 

25,466 
(15.03%) 

พรานกระตาย 

พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน 
193,960 

(100.00%) 
28,288 

(100.00%) 
7,637 

(100.00%) 
144,179 

(100.00%) 
374,064 

(100.00%) 

พ้ืนท่ีเพาะปลูกในช้ันความ 
เหมาะสมตาง ๆ  (ปลูกจริง) 

149,857 
(77.26%) 

23,814 
(84.18%) 

7,637 
(100.00%) 

5,122 
(3.55%) 

186,430 
(49.84%) 

พ้ืนท่ีมีศักยภาพคงเหลือ 
44,103 

(22.74%) 
4,474 

(15.82%) 
- - 

48,577 
(12.99%) 
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ตารางท่ี 3 (ตอ) 

อําเภอ ประเภทพ้ืนท่ี 
เนื้อท่ีชั้นความเหมาะสม (ไร) 

S1 S2 S3 N รวม 

เมืองกําแพงเพชร 

พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน 
241,262 

(100.00%) 
95,431 

(100.00%) 
5,579 

(100.00%) 
469,964 

(100.00%) 
812,236 

(100.00%) 

พ้ืนท่ีเพาะปลูกในช้ันความ 
เหมาะสมตาง ๆ  (ปลูกจริง) 

141,967 
(58.84%) 

32,188 
(33.73%) 

5,579 
(100.00%) 

3,684 
(0.78%) 

183,418 
(22.58%) 

พ้ืนท่ีมีศักยภาพคงเหลือ 
99,295 

(41.16%) 
63,243 

(66.27%) 
- - 

162,538 
(20.01%) 

ลานกระบือ 

พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน 
155,203 

(100.00%) 
9,830 

(100.00%) 
- 

89,590 
(100.00%) 

254,623 
(100.00%) 

พ้ืนท่ีเพาะปลูกในช้ันความ 
เหมาะสมตาง ๆ  (ปลูกจริง) 

127,064 
(81.87%) 

7,677 
(78.10%) 

- - 
134,741 

(52.92%) 

พ้ืนท่ีมีศักยภาพคงเหลือ 
28,139 

(18.13%) 
2,153 

(21.90%) 
- - 

30,292 
(11.90%) 

รวมท้ังจังหวัด 

พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน 
1,442,376 

(100.00%) 
353,165 

(100.00%) 
42,119 

(100.00%) 
1,946,235 

(100.00%) 
3,783,895 

(100.00%) 

พ้ืนท่ีเพาะปลกูในชัน้ความ 
เหมาะสมตาง ๆ  (ปลกูจริง) 

1,077,142 
(74.68%) 

170,327 
(48.23%) 

42,119 
(100.00%) 

22,712 
(1.17%) 

1,312,300 
(34.68%) 

พ้ืนท่ีมีศักยภาพคงเหลือ 
365,234 

(25.32%) 
182,838 

(51.77%) 
- - 

548,072 
(14.48%) 

  
 ท้ังนี้ ในการสงเสริมการปลูกพืชจะพิจารณาเฉพาะพ้ืนท่ีท่ีมีศักยภาพคงเหลือในระดับ

ความเหมาะสมสูง (S1) และระดับความเหมาะสมปานกลาง (S2) เทานั้น เนื่องจากสภาพพ้ืนท่ีปลูก
พืชตรงตามศักยภาพของดิน การลงทุนต่ําก็สามารถเพ่ิมผลผลิตได จึงควรสงเสริมในพ้ืนท่ีดังกลาว  
     เม่ือวิเคราะหขอมูลศักยภาพพ้ืนท่ีรวมกับพ้ืนท่ีปลูกพืชในปจจุบัน พบวาพ้ืนท่ีท่ีจะ

ปรับเปลี่ยนไปปลูกขาวได คือ บริเวณท่ีเปนพ้ืนท่ีปลูกออยโรงงาน (S3) 133,944 ไร และพ้ืนท่ีปลูกมัน

สําปะหลัง (S3+N) 58,364 ไร แตเนื่องจากนโยบายของคณะกรรมการนโยบายบริหารจัดการขาว

ตองการรักษาดุลยภาพผลผลิตขาว ดังนั้นจึงควรพิจารณาปลูกพืชเศรษฐกิจชนิดอ่ืนท่ีสอดคลองกับ

ความตองการของตลาด (ตารางท่ี 4) 
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ตารางท่ี 4 พ้ืนท่ีศักยภาพในการขยายการผลิตขาว 

อําเภอ 
ออยโรงงาน (ไร) มันสําปะหลัง (ไร) 

S3 N รวม S3 N รวม 
 โกสัมพีนคร   2,470  -  2,470  3,725  -  3,725  
 ขาณุวรลักษบุรี   4,495  -  4,495   16,391  -  16,391  
 คลองขลุง   23,499  -  23,499   8,447  -  8,447  
 คลองลาน   -    -  -     6,849  -  6,849  
 ทรายทองวัฒนา   8,520  -  8,520   57  -  57  
 ไทรงาม   22,935  -  22,935   1,030  -  1,030  
 บึงสามัคคี   5,605  -  5,605   410  -  410  
 ปางศิลาทอง   2,807  -  2,807   3,309  -  3,309  
 พรานกระตาย   10,020  -  10,020   5,589  -  5,589  
 เมืองกําแพงเพชร   41,753  -  41,753   11,468  -  11,468  
 ลานกระบือ   11,840  -  11,840   1,089  -  1,089  

รวม 133,944 - 133,944 58,364 - 58,364 

   4) แนวทางการจัดการ 

    (1) พ้ืนท่ีท่ีมีความเหมาะสมควรสงเสริมการผลิต (S1 หรือ S2) ควรสนับสนุนใหเกษตรกร

ปลูกขาวตอไปเนื่องจากเปนพ้ืนท่ีท่ีเหมาะสม สามารถชวยลดตนทุนการผลิตและไดผลผลิตท่ีมีคุณภาพดี 

ซ่ึงการปลูกขาวในพ้ืนท่ีดังกลาวขางตนสามารถนําไปสูการตอยอดโครงการท่ีสําคัญตาง ๆ ได เชน 

เกษตรอินทรีย ระบบสงเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ เกษตรแมนยํา เปนตน 

     พ้ืนท่ีปลูกขาวในบริเวณท่ีมีความเหมาะสมสูง (S1) คือพ้ืนท่ีปลูกขาวในท่ีดินท่ีไมมี

ขอจํากัดทางกายภาพตอการปลูกขาว ซ่ึงควรสงวนไวเปนแหลงปลูกขาวท่ีสําคัญของจังหวัด กระจายอยู

ในอําเภอคลองคลุง อําเภอไทรงาม และอําเภอขาณุวรลักษบุรี 

     พ้ืนท่ีปลูกขาวในบริเวณท่ีมีความเหมาะสมปานกลาง (S2) คือพ้ืนท่ีปลูกขาวในท่ีดินท่ีมี

ขอจํากัดทางกายภาพบางประการตอการปลูกขาว เชน ความอุดมสมบูรณของดิน ความเปนกรดเปนดาง 

และแหลงน้ํา กระจายอยูในอําเภอขาณุวรลักษบุรี อําเภอเมืองกําแพงเพชร และอําเภอพรานกระตาย 

    (2) พ้ืนท่ีท่ีควรปรับเปลี่ยนการผลิตในพ้ืนท่ีไมเหมาะสม (S3 หรือ N) ควรสนับสนุนให

เขาโครงการปรับเปลี่ยนการผลิต เชน ทําการเกษตรผสมผสานหรือพืชท่ีใหผลตอบแทนสูงกวา  

โดยพิจารณาความตองการของตลาดและแหลงรับซ้ือรวมดวย   
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 2.2 ออยโรงงาน 

   ออยโรงงานพืชเศรษฐกิจหลักของกําแพงเพชรในลําดับท่ี 2 จากฐานขอมูลในแผนท่ีเกษตร
เชิงรุก หรือ Agri-Map Online วิเคราะหขอมูลไดดังนี้ (ตารางท่ี 5 และภาพท่ี 8 - 9) 

1) การวิเคราะหศักยภาพของพ้ืนท่ีปลูกออยโรงงาน 
  ระดับท่ี 1 เปนพ้ืนท่ีเหมาะสมสูง (S1) มีเนื้อท่ี 521,982 ไร คิดเปนรอยละ 13.79 ของ

พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน กระจายตัวมากอยูในอําเภอไทรงาม 103,960 ไร อําเภอเมืองกําแพงเพชร  
100,041 ไร และอําเภอลานกระบือ 78,720 ไร  

  ระดับท่ี 2 เปนพ้ืนท่ีเหมาะสมปานกลาง (S2) มีเนื้อท่ี 1,195,457 ไร คิดเปนรอยละ 
31.60 ของพื้นที่ศักยภาพของที่ดิน กระจายตัวมากอยูในอําเภอเมืองกําแพงเพชร 301,553 ไร 
อําเภอขาณุวรลักษบุรี 250,076 ไร และอําเภอคลองขลุง 153,101 ไร  

  ระดับท่ี 3 เปนพ้ืนท่ีเหมาะสมเล็กนอย (S3) มีเนื้อท่ี 1,195,457 ไร คิดเปนรอยละ 31.60 
ของพื้นที่ศักยภาพของที่ดิน กระจายตัวมากอยูในอําเภอเมืองกําแพงเพชร 157,627 ไร อําเภอ
ขาณุวรลักษบุรี 154,874 ไร และอําเภอคลองลาน 65,114 ไร  

  ระดับท่ี 4 เปนพ้ืนท่ีไมเหมาะสม (N) มีเนื้อท่ี 1,480,510 ไร  
 2) การวิเคราะหพ้ืนท่ีปลูกออยโรงงานในปจจุบัน ซ่ึงจําแนกตามชั้นความเหมาะสมของ

ท่ีดิน ไดดังนี้  
   (1) พ้ืนท่ีเหมาะสมสูง (S1) มีเนื้อท่ี 298,101 ไร คิดเปนรอยละ 57.11 ของพ้ืนท่ีศักยภาพ

สูง กระจายตัวมากอยูในอําเภอไทรงาม 61,535 ไร อําเภอเมืองกําแพงเพชร 57,906 ไร และอําเภอ
ทรายทองวัฒนา 57,514 ไร 

   (2) พ้ืนท่ีเหมาะสมปานกลาง (S2) มีเนื้อท่ี 419,887 ไร คิดเปนรอยละ 35.12 ของพ้ืนท่ี
ศักยภาพปานกลาง กระจายตัวมากอยูในอําเภอเมืองกําแพงเพชร 138,511 ไร อําเภอขาณุวรลักษบุรี 
55,415 ไร และอําเภอบึงสามัคคี 42,843 ไร 

   (3) พ้ืนท่ีเหมาะสมเล็กนอย (S3) มีเนื้อท่ี 182,730 ไร คิดเปนรอยละ 31.20 ของพ้ืนท่ี
ศักยภาพเล็กนอย กระจายตัวมากอยูในอําเภอเมืองกําแพงเพชร 54,017 ไร อําเภอขาณุวรลักษบุรี 
26,726 ไร และอําเภอคลองขลุง 26,726 ไร 

   (4) พ้ืนท่ีไมเหมาะสม (N) มีเนื้อท่ี 29 ไร  
 3) พ้ืนท่ีมีศักยภาพคงเหลือ คือ พ้ืนท่ีท่ีมีศักยภาพในการปลูกออยโรงงานแตไมใชพ้ืนท่ีปลูก 

พิจารณาจากพ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดินสําหรับการปลูกออยโรงงาน และพ้ืนท่ีปลูกออยโรงงาน 
ในชั้นความเหมาะสมตาง ๆ (ปลูกจริง) พบวาจังหวัดกําแพงเพชรมีพ้ืนท่ีศักยภาพคงเหลือในระดับ
ความเหมาะสมสูง (S1) และความเหมาะสมปานกลาง (S2) รวมท้ังสิ้น 999,451 ไร กระจายอยูท่ัวทุก
อําเภอ โดยอําเภอท่ีมีพ้ืนท่ีศักยภาพคงเหลือมากท่ีสุด ไดแก อําเภอเมืองกําแพงเพชร 205,177 ไร 
รองลงมาคืออําเภอขาณุวรลักษบุรี 204,453 ไร อําเภอคลองขลุง 128,148 ไร และอําเภอคลองลาน 
112,180 ไร โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
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   (1) พ้ืนท่ีเหมาะสมสูงคงเหลือ (S1) มีเนื้อท่ี 223,881 ไร คิดเปนรอยละ 57.11 ของพ้ืนท่ี
ศักยภาพสูง พบมากในอําเภอไทรงาม 42,425 ไร อําเภอเมืองกําแพงเพชร 42,135 ไร และอําเภอ
ลานกระบือ 41,314 ไร  

   (2) พ้ืนท่ีเหมาะสมปานกลางคงเหลือ (S2) มีเนื้อท่ี 775,570 ไร คิดเปนรอยละ 35.12 ของ
พ้ืนท่ีศักยภาพปานกลาง พบมากในอําเภอขาณุวรลักษบุรี 194,661 ไร อําเภอเมืองกําแพงเพชร 
163,042 ไร และอําเภอคลองขลุง 117,482 ไร  

ตารางท่ี 5  พ้ืนท่ีศักยภาพ พ้ืนท่ีปลูกจริง พ้ืนท่ีคงเหลือของออยโรงงานรายอําเภอ จังหวัดกําแพงเพชร 

อําเภอ ประเภทพ้ืนท่ี 
เนื้อท่ีชั้นความเหมาะสม (ไร) 

S1 S2 S3 N รวม 

โกสัมพีนคร 

พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน - 
54,743 

(100.01%) 
54,096 

(100.00%) 
21,166 

(100.00%) 
130,005 

(100.00%) 

พ้ืนท่ีเพาะปลูกในช้ันความ 
เหมาะสมตาง ๆ  (ปลูกจริง) 

- 
13,685 

(25.00%) 
6,386 

(11.80%) 
- 

20,071 
(15.44%) 

พ้ืนท่ีมีศักยภาพคงเหลือ - 
41,058 

(75.00%) 
- - 

41,058 
(31.58%) 

ขาณุวรลักษบุร ี

พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน 
21,111 

(100.00%) 
250,076 

(100.00%) 
154,874 

(100.00%) 
268,739 

(100.00%) 
694,800 

(100.00%) 

พ้ืนท่ีเพาะปลูกในช้ันความ 
เหมาะสมตาง ๆ  (ปลูกจริง) 

11,319 
(53.62%) 

55,415 
(22.16%) 

26,726 
(17.26%) 

9 
(0.01%) 

93,469 
(13.45%) 

พ้ืนท่ีมีศักยภาพคงเหลือ 
9,792 

(46.38%) 
194,661 

(77.84%) 
- - 

204,453 
(29.43%) 

คลองขลุง 

พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน 
26,608 

(100.00%) 
153,101 

(100.00%) 
23,418 

(100.00%) 
242,916 

(100.00%) 
446,043 

(100.00%) 

พ้ืนท่ีเพาะปลูกในช้ันความ 
เหมาะสมตาง ๆ  (ปลูกจริง) 

15,942 
(59.91%) 

35,619 
(23.27%) 

23,418 
(100.00%) 

- 
74,979 

(16.81%) 

พ้ืนท่ีมีศักยภาพคงเหลือ 
10,666 

(40.09%) 
117,482 

(76.73%) 
- - 

128,148 
(28.73%) 

คลองลาน 

พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน 
9,769 

(100.00%) 
129,472 

(100.00%) 
65,114 

(100.00%) 
57,168 

(100.00%) 
261,523 

(100.00%) 

พ้ืนท่ีเพาะปลูกในช้ันความ 
เหมาะสมตาง ๆ  (ปลูกจริง) 

1,310 
(13.41%) 

25,751 
(19.89%) 

6,955 
(10.68%) 

- 
34,016 

(13.01%) 

พ้ืนท่ีมีศักยภาพคงเหลือ 
8,459 

(86.59%) 
103,721 

(80.11%) 
- - 

112,180 
(42.89%) 

ทรายทองวัฒนา 

พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน 
68,882 

(100.00%) 
7,867 

(100.00%) 
8,491 

(100.00%) 
43,386 

(100.00%) 
128,626 

(100.00%) 

พ้ืนท่ีเพาะปลูกในช้ันความ 
เหมาะสมตาง ๆ  (ปลูกจริง) 

57,514 
(83.50%) 

7,867 
(100.00%) 

8,491 
(100.00%) 

- 
73,872 

(57.43%) 

พ้ืนท่ีมีศักยภาพคงเหลือ 
11,368 

(16.50%) 
- - - 

11,368 
(8.84%) 
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ตารางท่ี 5 (ตอ) 

อําเภอ ประเภทพ้ืนท่ี 
เนื้อท่ีชั้นความเหมาะสม (ไร) 

S1 S2 S3 N รวม 

ไทรงาม 

พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน 
103,960 

(100.00%) 
46,722 

(100.00%) 
22,887 

(100.00%) 
165,848 

(100.00%) 
339,417 

(100.00%) 

พ้ืนท่ีเพาะปลูกในช้ันความ 
เหมาะสมตาง ๆ  (ปลูกจริง) 

61,535 
(59.19%) 

33,105 
(70.86%) 

22,856 
(99.86%) 

- 
117,496 

(34.62%) 

พ้ืนท่ีมีศักยภาพคงเหลือ 
42,425 

(40.81%) 
13,617 

(29.14%) 
- - 

56,042 
(16.51%) 

บึงสามัคค ี

พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน 
49,145 

(100.00%) 
54,658 

(100.00%) 
5,586 

(100.00%) 
63,545 

(100.00%) 
172,934 

(100.00%) 

พ้ืนท่ีเพาะปลูกในช้ันความ 
เหมาะสมตาง ๆ  (ปลูกจริง) 

24,396 
(49.64%) 

42,843 
(78.38%) 

5,586 
(100.00%) 

- 
72,825 

(42.11%) 

พ้ืนท่ีมีศักยภาพคงเหลือ 
24,749 

(50.36%) 
11,815 

(21.62%) 
- - 

36,564 
(21.14%) 

ปางศิลาทอง 

พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน 
3,644 

(100.00%) 
71,816 

(100.00%) 
40,215 

(100.00%) 
53,671 

(100.00%) 
169,346 

(100.00%) 

พ้ืนท่ีเพาะปลูกในช้ันความ 
เหมาะสมตาง ๆ  (ปลูกจริง) 

977 
(26.81%) 

24,818 
(34.56%) 

6,272 
(15.60%) 

10 
(0.02%) 

32,077 
(18.94%) 

พ้ืนท่ีมีศักยภาพคงเหลือ 
2,667 

(73.19%) 
46,998 

(65.44%) 
- - 

49,665 
(29.33%) 

พรานกระตาย 

พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน 
60,102 

(100.00%) 
84,921 

(100.00%) 
41,473 

(100.00%) 
187,562 

(100.00%) 
374,058 

(100.00%) 

พ้ืนท่ีเพาะปลูกในช้ันความ 
เหมาะสมตาง ๆ  (ปลูกจริง) 

29,796 
(49.58%) 

16,035 
(18.88%) 

10,223 
(24.65%) 

2 
(0.01%) 

56,056 
(14.99%) 

พ้ืนท่ีมีศักยภาพคงเหลือ 
30,306 

(50.42%) 
68,886 

(81.12%) 
- - 

99,192 
(26.52%) 

เมืองกําแพงเพชร 

พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน 
100,041 

(100.00%) 
301,553 

(100.00%) 
157,627 

(100.00%) 
252,821 

(100.00%) 
812,042 

(100.00%) 

พ้ืนท่ีเพาะปลูกในช้ันความ 
เหมาะสมตาง ๆ  (ปลูกจริง) 

57,906 
(57.88%) 

138,511 
(45.93%) 

54,017 
(34.27%) 

8 
(0.01%) 

250,442 
(30.84%) 

พ้ืนท่ีมีศักยภาพคงเหลือ 
42,135 

(42.12%) 
163,042 

(54.07%) 
- - 

205,177 
(25.27%) 

ลานกระบือ 

พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน 
78,720 

(100.00%) 
40,528 

(100.00%) 
11,817 

(100.00%) 
123,688 

(100.00%) 
254,753 

(100.00%) 

พ้ืนท่ีเพาะปลูกในช้ันความ 
เหมาะสมตาง ๆ  (ปลูกจริง) 

37,406 
(47.52%) 

26,238 
(64.74%) 

11,800 
(99.86%) 

- 
75,444 

(29.61%) 

พ้ืนท่ีมีศักยภาพคงเหลือ 
41,314 

(52.48%) 
14,290 

(35.26%) 
- - 

55,604 
(21.83%) 
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ตารางท่ี 5 (ตอ) 

อําเภอ ประเภทพ้ืนท่ี 
เนื้อท่ีชั้นความเหมาะสม (ไร) 

S1 S2 S3 N รวม 

รวมท้ังจังหวัด 

พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน 
521,982 

(100.00%) 
1,195,457 
(100.00%) 

585,598 
(100.00%) 

1,480,510 
(100.00%) 

3,783,547 
(100.00%) 

พ้ืนท่ีเพาะปลกูในชัน้ความ 
เหมาะสมตาง ๆ  (ปลกูจริง) 

298,101 
(57.11%) 

419,887 
(35.12%) 

182,730 
(31.20%) 

29 
 (0.01%) 

900,747 
(23.81%) 

พ้ืนท่ีมีศักยภาพคงเหลือ 
223,881 
(42.89%) 

775,570 
(64.88%) 

- - 
999,451 
(26.42%) 

 

ท้ังนี้ ในการสงเสริมการปลูกพืชจะพิจารณาเฉพาะพ้ืนท่ีท่ีมีศักยภาพคงเหลือในระดับ 
ความเหมาะสมสูง (S1) และระดับความเหมาะสมปานกลาง (S2) เทานั้น เนื่องจากสภาพพ้ืนท่ีปลูกพืช 
ตรงตามศักยภาพของดิน การลงทุนต่ําก็สามารถเพ่ิมผลผลิตได จึงควรสงเสริมในพ้ืนท่ีดังกลาว 

เม่ือวิเคราะหขอมูลศักยภาพพ้ืนท่ีรวมกับพ้ืนท่ีปลูกพืชในปจจุบัน พบวาพ้ืนท่ีท่ีจะ
ปรับเปลี่ยนไปปลูกออยโรงงาน คือ บริเวณท่ีเปนพ้ืนท่ีปลูกขาว (S3+N) 42,875 ไร (ตารางท่ี 6) 

ตารางท่ี 6 พ้ืนท่ีศักยภาพในการขยายการผลติออยโรงงาน 

อําเภอ 
ขาว (ไร) 

S3 N รวม 
 โกสัมพีนคร   2,205   3   2,208  
 ขาณุวรลักษบุรี   5,038   27   5,065  
 คลองขลุง   7,861   -     7,861  
 คลองลาน   12,037   426   12,463  
 ทรายทองวัฒนา   -     -     -    
 ไทรงาม   -     -     -    
 บึงสามัคคี   -     -     -    
 ปางศิลาทอง   1,862   70   1,932  
 พรานกระตาย   7,663   -     7,663  
 เมืองกําแพงเพชร   5,598   85   5,683  
 ลานกระบือ   -     -     -    

รวม 42,264 611 42,875 

   4) แนวทางการจัดการ 

    (1) พ้ืนท่ีท่ีมีความเหมาะสมควรสงเสริมการผลิต (S1 หรือ S2) ควรสนับสนุนให
เกษตรกรปลูกออยโรงงานตอไปเนื่องจากเปนพ้ืนท่ีท่ีเหมาะสม สามารถชวยลดตนทุนการผลิตและ
ไดผลผลิตท่ีมีคุณภาพดี ซ่ึงการปลูกออยโรงงานในพ้ืนท่ีดังกลาวขางตนสามารถนําไปสูการตอยอด
โครงการท่ีสําคัญตาง ๆ ได เชน เกษตรอินทรีย ระบบสงเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ เกษตร
แมนยํา เปนตน 
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     พ้ืนท่ีปลูกออยโรงงานในบริเวณท่ีมีความเหมาะสมสูง (S1) คือพ้ืนท่ีปลูกออยโรงงาน
ในท่ีดินท่ีไมมีขอจํากัดทางกายภาพตอการปลูกออยโรงงาน ซ่ึงควรสงวนไวเปนแหลงปลูกออยโรงงาน
ท่ีสําคัญของจังหวัด กระจายอยูในอําเภอไทรงาม อําเภอเมืองกําแพงเพชร อําเภอทรายทองวัฒนา 
และอําเภอลานกระบือ 
     พ้ืนท่ีปลูกออยโรงงานในบริเวณท่ีมีความเหมาะสมปานกลาง (S2) คือพ้ืนท่ีปลูก 
ออยโรงงานในท่ีดินท่ีมีขอจํากัดทางกายภาพบางประการตอการปลูกออยโรงงาน เชน ความ        
อุดมสมบูรณของดิน ความเปนกรดเปนดาง ความชื้น กระจายอยูในอําเภอเมืองกําแพงเพชร อําเภอ
ขาณุวรลักษบุรี อําเภอบึงสามัคคี และอําเภอคลองขลุง  
    (2) พ้ืนท่ีท่ีควรปรับเปลี่ยนการผลิตในพ้ืนท่ีไมเหมาะสม (S3 หรือ N) ควรสนับสนุนให
เขาโครงการปรับเปลี่ยนการผลิต เชน เปลี่ยนชนิดพืชท่ีมีความเหมาะสมกวาการปลูกออยโรงงาน มี
ตนทุนท่ีต่ํา และใหผลตอบแทนท่ีดีกวา ท้ังนี้ตองพิจารณาความตองการของตลาดและแหลงรับซ้ือ 
รวมดวย  

 2.3 มันสําปะหลัง 
   มันสําปะหลังพืชเศรษฐกิจหลักของกําแพงเพชรในลําดับท่ี 3 จากฐานขอมูลในแผนท่ีเกษตร
เชิงรุก หรือ Agri-Map Online วิเคราะหขอมูลไดดังนี้ (ตารางท่ี 7 และภาพท่ี 10 - 11) 

 1) การวิเคราะหศักยภาพของพ้ืนท่ีปลูกมันสําปะหลัง  
   ระดับท่ี 1 เปนพ้ืนท่ีเหมาะสมสูง (S1) มีเนื้อท่ี 813,687 ไร คิดเปนรอยละ 21.50 ของ

พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน กระจายตัวมากอยูในอําเภอเมืองกําแพงเพชร 177,273 ไร อําเภอขาณุวร
ลักษบุรี 130,419 ไร และอําเภอคลองขลุง 90,446 ไร 

   ระดับท่ี 2 เปนพ้ืนท่ีเหมาะสมปานกลาง (S2) มีเนื้อ743,280 ไร คิดเปนรอยละ 19.64 
ของพ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน กระจายตัวมากในอําเภอเมืองกําแพงเพชร 160,904 ไร อําเภอ     
ขาณุวรลักษบุรี 112,280 ไร และอําเภอคลองขลุง 81,491 ไร 

   ระดับท่ี 3 เปนพ้ืนท่ีเหมาะสมเล็กนอย (S3) มีเนื้อท่ี 35,348 ไร คิดเปนรอยละ 0.64 
ของพ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน กระจายตัวมากอยูในอําเภอขาณุวรลักษบุรี 166,757 ไร อําเภอเมือง
กําแพงเพชร 121,848 ไร และอําเภอคลองลาน 71,931 ไร 

   ระดับท่ี 4 เปนพ้ืนท่ีไมเหมาะสม (N) มีเนื้อท่ี 1,722,471 ไร 

 2) การวิเคราะหพ้ืนท่ีปลูกมันสําปะหลังในปจจุบัน ซ่ึงจําแนกตามชั้นความเหมาะสมของ 
ท่ีดิน ไดดังนี้ 

   (1) พ้ืนท่ีเหมาะสมสงู (S1) มีเนื้อท่ี 232,692 ไร คิดเปนรอยละ 28.60 ของพ้ืนท่ีศักยภาพ
สูง กระจายตัวมากอยูในอําเภอขาณุวรลักษบุรี 79,828 ไร อําเภอเมืองกําแพงเพชร 48,173 ไร และ
อําเภอคลองขลุง 45,213 ไร 

   (2) พ้ืนท่ีเหมาะสมปานกลาง (S2) มีเนื้อท่ี 265,478 ไร คิดเปนรอยละ 35.72 ของพ้ืนท่ี
ศักยภาพปานกลาง กระจายตัวมากอยูในอําเภอขาณุวรลักษบุรี 67,286 ไร อําเภอเมืองกําแพงเพชร 
57,356 ไร และอําเภอคลองลาน 48,479 ไร 
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   (3) พ้ืนท่ีเหมาะสมเล็กนอย (S3) มีเนื้อท่ี 301,554 ไร คิดเปนรอยละ 59.76 ของพ้ืนท่ี
ศักยภาพเล็กนอย กระจายตัวมากอยูในอําเภอขาณุวรลักษบุรี 92,313 ไร อําเภอเมืองกําแพงเพชร 
75,100 ไร และอําเภอคลองลาน 41,208 ไร 

   (4) พ้ืนท่ีไมเหมาะสม (N) มีเนื้อท่ี 1,247 ไร 

 3) พ้ืนท่ีมีศักยภาพคงเหลือ คือ พ้ืนท่ีท่ีมีศักยภาพในการปลูกมันสําปะหลังแตไมใชพ้ืนท่ีปลูก 
พิจารณาจากพ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดินสําหรับการปลูกมันสําปะหลัง และพ้ืนท่ีปลูกมันสําปะหลังในชั้น
ความเหมาะสมตาง ๆ (ปลูกจริง) พบวาจังหวัดกําแพงเพชรมีพ้ืนท่ีศักยภาพคงเหลือในระดับความ
เหมาะสมสูง (S1) และความเหมาะสมปานกลาง (S2) รวมท้ังสิ้น 1,058,797 ไร กระจายอยูท่ัวทุกอําเภอ 
โดยอําเภอท่ีมีพ้ืนท่ีศักยภาพคงเหลือมากท่ีสุด ไดแก อําเภอเมืองกําแพงเพชร 232,648 ไร รองลงมาคือ 
อําเภอไทรงาม 136,007 ไร อําเภอลานกระบือ 107,604 ไร และอําเภอพรานกระตาย 107,532 ไร โดยมี
รายละเอียดดังนี้ 

   (1) พ้ืนท่ีเหมาะสมสงูคงเหลือ (S1) มีเนื้อท่ี 580,995 ไร คิดเปนรอยละ 71.40 ของพ้ืนท่ี
ศักยภาพสูง พบมากในอําเภอเมืองกําแพงเพชร 129,100 ไร อําเภอลานกระบือ 84,518 ไร และ
อําเภอไทรงาม 63,628 ไร 

   (2) พ้ืนท่ีเหมาะสมปานกลางคงเหลือ (S2) มีเนื้อท่ี 477,802 ไร คิดเปนรอยละ 64.28 
พ้ืนท่ีศักยภาพปานกลาง พบมากในอําเภอเมืองกําแพงเพชร 103,548 ไร อําเภอไทรงาม 72,379 ไร 
และอําเภอพรานกระตาย 51,679 ไร 

ตารางท่ี 7 พ้ืนท่ีศักยภาพ พ้ืนท่ีปลูกจริง พ้ืนท่ีคงเหลือของมันสําปะหลังรายอําเภอ จังหวัด
กําแพงเพชร 

อําเภอ ประเภทพ้ืนท่ี 
เนื้อท่ีชั้นความเหมาะสม (ไร) 

S1 S2 S3 N รวม 

โกสัมพีนคร 

พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน 
16,129 

(100.00%) 
37,944 

(100.00%) 
55,264 

(100.00%) 
20,521 

(100.00%) 
129,858 

(100.00%) 

พ้ืนท่ีเพาะปลูกในช้ันความ 
เหมาะสมตาง ๆ  (ปลูกจริง) 

6,867 
(42.58%) 

15,896 
(41,89%) 

38,845 
(70.29%) 

42 
(0.20%) 

61,650 
(47.47%) 

พ้ืนท่ีมีศักยภาพคงเหลือ 
9,262 

(57.42%) 
22,048 

(58.11%) 
- - 

31,310 
(24.11%) 

ขาณุวรลักษบุร ี

พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน 
130,419 

(100.00%) 
112,280 

(100.00%) 
166,757 

(100.00%) 
285,380 

(100.00%) 
694,836 

(100.00%) 

พ้ืนท่ีเพาะปลูกในช้ันความ 
เหมาะสมตาง ๆ  (ปลูกจริง) 

79,828 
(61.21%) 

67,286 
(59.93%) 

92,313 
(55.36%) 

62 
(0.02%) 

239,489 
(34.47%) 

พ้ืนท่ีมีศักยภาพคงเหลือ 
50,591 

(38.79%) 
44,994 

(40.07%) 
- - 

95,585 
(13.76%) 
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ตารางท่ี 7 (ตอ) 

อําเภอ ประเภทพ้ืนท่ี 
เนื้อท่ีชั้นความเหมาะสม (ไร) 

S1 S2 S3 N รวม 

คลองขลุง 

พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน 
90,446 

(100.00%) 
81,491 

(100.00%) 
8,419 

(100.00%) 
265,941 

(100.00%) 
446,297 

(100.00%) 

พ้ืนท่ีเพาะปลูกในช้ันความ 
เหมาะสมตาง ๆ  (ปลูกจริง) 

45,213 
(49.99%) 

30,333 
(37.22%) 

8,419 
(100.00%) 

- 
83,965 

(18.81%) 

พ้ืนท่ีมีศักยภาพคงเหลือ 
45,233 

(50.01%) 
51,158 

(62.78%) 
- - 

96,391 
(21.60%) 

คลองลาน 

พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน 
51,168 

(100.00%) 
80,243 

(100.00%) 
71,931 

(100.00%) 
58,121 

(100.00%) 
261,463 

(100.00%) 

พ้ืนท่ีเพาะปลูกในช้ันความ 
เหมาะสมตาง ๆ  (ปลูกจริง) 

27,634 
(54.01%) 

48,479 
(60.42%) 

41,208 
(57.29%) 

861 
(1.48%) 

118,182 
(45.20%) 

พ้ืนท่ีมีศักยภาพคงเหลือ 
23,534 

(45.99%) 
31,764 

(39.58%) 
- - 

55,298 
(21.15%) 

ทรายทองวัฒนา 

พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน 
44,643 

(100.00%) 
24,239 

(100.00%) 
56 

(100.00%) 
59,688 

(100.00%) 
128,626 

(100.00%) 

พ้ืนท่ีเพาะปลูกในช้ันความ 
เหมาะสมตาง ๆ  (ปลูกจริง) 

46 
(0.10%) 

172 
(0.71%) 

56 
(100.00%) 

- 
274 

(0.21%) 

พ้ืนท่ีมีศักยภาพคงเหลือ 
44,597 

(99.90%) 
24,067 

(99.29%) 
- - 

68,664 
(53.38%) 

ไทรงาม 

พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน 
65,993 

(100.00%) 
74,496 

(100.00%) 
1,026 

(100.00%) 
197,921 

(100.00%) 
339,436 

(100.00%) 

พ้ืนท่ีเพาะปลูกในช้ันความ 
เหมาะสมตาง ๆ  (ปลูกจริง) 

2,365 
(3.58%) 

2,117 
(2.84%) 

1,026 
(100.00%) 

- 
5,508 

(1.62%) 

พ้ืนท่ีมีศักยภาพคงเหลือ 
63,328 

(96.42%) 
72,379 

(97.16%) 
- - 

136,007 
(40.07%) 

บึงสามัคค ี

พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน 
62,352 

(100.00%) 
31,294 

(100.00%) 
409 

(100.00%) 
78,888 

(100.00%) 
172,943 

(100.00%) 

พ้ืนท่ีเพาะปลูกในช้ันความ 
เหมาะสมตาง ๆ  (ปลูกจริง) 

494 
(0.79%) 

244 
(0.78%) 

409 
(100.00%) 

- 
1,147 

(0.66%) 

พ้ืนท่ีมีศักยภาพคงเหลือ 
61,858 

(99.21%) 
31,050 

(99.22%) 
- - 

92,908 
(53.72%) 

ปางศิลาทอง 

พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน 
27,700 

(100.00%) 
36,147 

(100.00%) 
40,717 

(100.00%) 
64,847 

(100.00%) 
169,411 

(100.00%) 

พ้ืนท่ีเพาะปลูกในช้ันความ 
เหมาะสมตาง ๆ  (ปลูกจริง) 

14,879 
(53.71%) 

14,118 
(39.06%) 

25,714 
(63.15%) 

113 
(0.17%) 

54,824 
(32.36%) 

พ้ืนท่ีมีศักยภาพคงเหลือ 
12,821 

(46.29%) 
22,029 

(60.94%) 
- - 

34,850 
(20.57%) 
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ตารางท่ี 7 (ตอ) 

อําเภอ ประเภทพ้ืนท่ี 
เนื้อท่ีชั้นความเหมาะสม (ไร) 

S1 S2 S3 N รวม 

พรานกระตาย 

พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน 
58,475 

(100.00%) 
79,406 

(100.00%) 
37,059 

(100.00%) 
199,141 

(100.00%) 
374,081 

(100.00%) 

พ้ืนท่ีเพาะปลูกในช้ันความ 
เหมาะสมตาง ๆ  (ปลูกจริง) 

2,622 
(4.48%) 

27,727 
(34.92%) 

17,378 
(46.89%) 

66 
(0.03%) 

47,793 
(12.78%) 

พ้ืนท่ีมีศักยภาพคงเหลือ 
55,853 

(95.52%) 
51,679 

(65.08%) 
- - 

107,532 
(28.75%) 

เมืองกําแพงเพชร 

พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน 
177,273 

(100.00%) 
160,904 

(100.00%) 
121,848 

(100.00%) 
352,279 

(100.00%) 
812,304 

(100.00%) 

พ้ืนท่ีเพาะปลูกในช้ันความ 
เหมาะสมตาง ๆ  (ปลูกจริง) 

48,173 
(27.17%) 

57,356 
(35.65%) 

75,100 
(61.63%) 

103 
(0.03%) 

180,732 
(22.25%) 

พ้ืนท่ีมีศักยภาพคงเหลือ 
129,100 

(72.83%) 
103,548 

(64.35%) 
- - 

232,648 
(28.64%) 

ลานกระบือ 

พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน 
89,089 

(100.00%) 
24,836 

(100.00%) 
1,086 

(100.00%) 
139,744 

(100.00%) 
254,755 

(100.00%) 

พ้ืนท่ีเพาะปลูกในช้ันความ 
เหมาะสมตาง ๆ  (ปลูกจริง) 

4,571 
(5.13%) 

1,750 
(7.05%) 

1,086 
(100.00%) 

- 
7,407 

(2.91%) 

พ้ืนท่ีมีศักยภาพคงเหลือ 
84,518 

(94.87%) 
23,086 

(92.95%) 
- - 

107,604 
(42.24%) 

รวมท้ังจังหวัด 

พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน 
813,687 

(100.00%) 
743,280 

(100.00%) 
504,572 

(100.00%) 
1,722,471 

(100.00%) 
3,783,010 

(100.00%) 

พ้ืนท่ีเพาะปลกูในชัน้ความ 
เหมาะสมตาง ๆ  (ปลกูจริง) 

232,692 
(28.60%) 

265,478 
(35.72%) 

301,554 
(59.76%) 

1,247 
 (0.07%) 

800,971 
(21.17%) 

พ้ืนท่ีมีศักยภาพคงเหลือ 
580,995 

(71.40%) 
477,802 

(64.28%) 
- - 

1,058,797 
(27.98%) 

 
ท้ังนี้ ในการสงเสริมการปลูกพืชจะพิจารณาเฉพาะพ้ืนท่ีท่ีมีศักยภาพคงเหลือในระดับ

ความเหมาะสมสูง (S1) และระดับความเหมาะสมปานกลาง (S2) เทานั้น เนื่องจากสภาพพ้ืนท่ีปลูก
พืชตรงตามศักยภาพของดิน การลงทุนต่ําก็สามารถเพ่ิมผลผลิตได จึงควรสงเสริมในพ้ืนท่ีดังกลาว  

เม่ือวิเคราะหขอมูลศักยภาพพ้ืนท่ีรวมกับพ้ืนท่ีปลูกพืชในปจจุบัน พบวาพ้ืนท่ีท่ีจะ
ปรับเปลี่ยนไปปลูกมันสําปะหลัง คือ บริเวณท่ีเปนพ้ืนท่ีปลูกขาว (S3+N) 42,969 ไร (ตารางท่ี 8) 
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ตารางท่ี 8 พ้ืนท่ีศักยภาพในการขยายการผลิตมันสําปะหลัง 

อําเภอ 
ขาว (ไร) 

S3 N รวม 
 โกสัมพีนคร   2,205   3   2,208  
 ขาณุวรลักษบุรี   5,038   27   5,065  
 คลองขลุง   7,861   -     7,861  
 คลองลาน   12,036   426   12,462  
 ทรายทองวัฒนา   -     -     -    
 ไทรงาม   -     -     -    
 บึงสามัคคี   -     -     -    
 ปางศิลาทอง   1,862   74   1,936  
 พรานกระตาย   7,663   -     7,663  
 เมืองกําแพงเพชร   5,599   175   5,774  
 ลานกระบือ   -     -     -    

รวม 42,264 705 42,969 
 

   4) แนวทางการจัดการ 

    (1) พ้ืนท่ีท่ีมีความเหมาะสมควรสงเสริมการผลิต (S1 หรือ S2) ควรสนับสนุนให
เกษตรกรปลูกมันสําปะหลังตอไปเนื่องจากเปนพ้ืนท่ีท่ีเหมาะสม สามารถชวยลดตนทุนการผลิตและ
ไดผลผลิตท่ีมีคุณภาพดี ซ่ึงการปลูกมันสําปะหลังในพ้ืนท่ีดังกลาวขางตนสามารถนําไปสูการตอยอด
โครงการท่ีสําคัญตาง ๆ ได เชน เกษตรอินทรีย ระบบสงเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ เกษตรแมนยํา 
เปนตน  
     พ้ืนท่ีปลูกมันสําปะหลังในบริเวณท่ีมีความเหมาะสมสูง (S1) คือพ้ืนท่ีปลูกมันสําปะหลัง 
ในท่ีดินท่ีไมมีขอจํากัดทางกายภาพตอการปลูกมันสําปะหลังซ่ึงควรสงวนไวเปนแหลงปลูกมันสําปะหลัง 
ท่ีสําคัญของจังหวัด กระจายอยูในอําเภอขาณุวรลักษบุรี อําเภอเมืองกําแพงเพชร และอําเภอคลองขลุง  
     พ้ืนท่ีปลูกมันสําปะหลังในบริเวณท่ีมีความเหมาะสมปานกลาง (S2) คือพ้ืนท่ีปลูก 
มันสําปะหลังในท่ีดินท่ีมีขอจํากัดทางกายภาพบางประการตอการปลูกมันสําปะหลัง เชน ความอุดมสมบูรณ
ของดิน ความเปนกรดเปนดาง ความชื้น กระจายอยูในอําเภอขาณุวรลักษบุรี อําเภอเมืองกําแพงเพชร 
และอําเภอคลองลาน      
    (2) พ้ืนท่ีท่ีควรปรับเปลี่ยนการผลิตในพ้ืนท่ีไมเหมาะสม (S3 หรือ N) ควรสนับสนุนให
เขาโครงการปรับเปลี่ยนการผลิต เชน เปลี่ยนชนิดพืชท่ีมีความเหมาะสมกวาการปลูกมันสําปะหลัง  
มีตนทุนท่ีตํ่า และใหผลตอบแทนท่ีดีกวา ท้ังนี้ตองพิจารณาความตองการของตลาดและแหลงรับซ้ือ
รวมดวย  
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 2.4 ยางพารา 
   ยางพาราพืชเศรษฐกิจหลักของกําแพงเพชรในลําดบัท่ี 4 จากฐานขอมูลในแผนท่ีเกษตรเชิงรุก 
หรือ Agri-Map Online วิเคราะหขอมูลไดดังนี้ (ตารางท่ี 9 และภาพท่ี 12 – 13) 

 1) การวิเคราะหศักยภาพของพ้ืนท่ีปลูกยางพารา  
   ระดับท่ี 1 เปนพ้ืนท่ีเหมาะสมสูง (S1) มีเนื้อท่ี 477,827 ไร คิดเปนรอยละ 12.63 ของ

พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน กระจายตัวมากอยูในอําเภอไทรงาม 99,106 ไร อําเภอเมืองกําแพงเพชร 
93,574 ไร และอําเภอลานกระบือ 72,296 ไร 

   ระดับท่ี 2 เปนพ้ืนท่ีเหมาะสมปานกลาง (S2) มีเนื้อ 982,159 ไร คิดเปนรอยละ 25.95 
ของพ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน กระจายตัวมากในอําเภอเมืองกําแพงเพชร 242,218 ไร อําเภอขาณุวรลักษบุรี 
226,922 ไร และอําเภอคลองขลุง 967ไร 

   ระดับท่ี 3 เปนพ้ืนท่ีเหมาะสมเล็กนอย (S3) มีเนื้อท่ี 547,309 ไร คิดเปนรอยละ 14.46 ของ
พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน กระจายตัวมากอยูในอําเภอขาณุวรลักษบุรี 147,671 ไร อําเภอเมืองกําแพงเพชร 
114,565 ไร และอําเภอพรานกระตาย 73,440 ไร 

   ระดับท่ี 4 เปนพ้ืนท่ีไมเหมาะสม (N) มีเนื้อท่ี 1,776,870 ไร 
 2) การวิเคราะหพ้ืนท่ีปลูกยางพาราในปจจุบัน ซ่ึงจําแนกตามชั้นความเหมาะสมของท่ีดิน 

ไดดังนี้ 
   (1) พ้ืนท่ีเหมาะสมสูง (S1) มีเนื้อท่ี 4,687 ไร คิดเปนรอยละ 0.98 ของพ้ืนท่ีศักยภาพสูง 

กระจายตัวมากอยูในอําเภอเมืองกําแพงเพชร 1,418 ไร อําเภอไทรงาม 1,328 ไร และอําเภอ
ทรายทองวัฒนา 967ไร 

   (2) พ้ืนท่ีเหมาะสมปานกลาง (S2) มีเนื้อท่ี 42,468 ไร คิดเปนรอยละ 4.32 ของพ้ืนท่ีพ้ืนท่ี
ศักยภาพปานกลาง กระจายตัวมากอยูในอําเภอเมืองกําแพงเพชร 14,280 ไร อําเภอคลองลาน 8,564 ไร 
และอําเภอขาณุวรลักษบุรี 7,914 ไร  

   (3) พ้ืนท่ีเหมาะสมเล็กนอย (S3) มีเนื้อท่ี 4,065 ไร คิดเปนรอยละ 0.74 ของพ้ืนท่ีศักยภาพ
เล็กนอย กระจายตัวมากอยูในอําเภอเมืองกําแพงเพชร 1,660 ไร อําเภอพรานกระตาย 920 ไร และอําเภอ
ขาณุวรลักษบุรี 457 ไร 

   (4) พ้ืนท่ีไมเหมาะสม (N) มีเนื้อท่ี 111 ไร  
 3) พ้ืนท่ีมีศักยภาพคงเหลือ คือ พ้ืนท่ีท่ีมีศักยภาพในการปลูกยางพาราแตไมใชพ้ืนท่ีปลูก 

พิจารณาจากพ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดินสําหรับการปลูกยางพารา และพ้ืนท่ีปลูกยางพาราใน 
ชั้นความเหมาะสมตาง ๆ (ปลูกจริง) พบวาจังหวัดกําแพงเพชรมีพ้ืนท่ีศักยภาพคงเหลือในระดับ 
ความเหมาะสมสูง (S1) และความเหมาะสมปานกลาง (S2) รวมท้ังสิ้น 1,412,831 ไร โดยกระจายอยู
ท่ัวทุกอําเภอ โดยอําเภอท่ีมีพ้ืนท่ีศักยภาพคงเหลือมากท่ีสุด ไดแก อําเภอเมืองกําแพงเพชร 320,094 ไร 
รองลงมา ไดแก อําเภอขาณุวรลักษบุรี 237,980 ไร อําเภอคลองขลุง 154,259 ไร และอําเภอไทรงาม 
133,628 ไร โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

    (1) พ้ืนท่ีเหมาะสมสูงคงเหลือ (S1) มีเนื้อท่ี 473,140 ไร คิดเปนรอยละ 99.02 ของ
พ้ืนท่ีเหมาะสมสูง พบมากในอําเภอไทรงาม 97,778 ไร อําเภอเมืองกําแพงเพชร 92,156 ไร และ
อําเภอลานกระบือ 72,134 ไร 
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    (2) พ้ืนท่ีเหมาะสมปานกลางคงเหลือ (S2) มีเนื้อท่ี 939,691 ไร คิดเปนรอยละ 95.68 
พ้ืนท่ีเหมาะสมปานกลาง พบมากในอําเภอเมืองกําแพงเพชร 227,9358 ไร อําเภอขาณุวรลักษบุรี 
219,008 ไร 

ตารางท่ี 9 พ้ืนท่ีศักยภาพ พ้ืนท่ีปลูกจริง พ้ืนท่ีคงเหลือของยางพารารายอําเภอ จังหวัดกําแพงเพชร 

อําเภอ ประเภทพ้ืนท่ี 
เนื้อท่ีชั้นความเหมาะสม (ไร) 

S1 S2 S3 N รวม 

โกสัมพีนคร 

พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน - 
39,518 

(100.00%) 
66,225 

(100.00%) 
24,261 

(100.00%) 
130,004 

(100.00%) 

พ้ืนท่ีเพาะปลูกในช้ันความ 
เหมาะสมตาง ๆ  (ปลูกจริง) 

- 
1,137 

(2.88%) 
207 

(0.31%) 
- 

1,344 
(1.03%) 

พ้ืนท่ีมีศักยภาพคงเหลือ - 
38,381 

(97.12%) 
- - 

38,381 
(29.52%) 

ขาณุวรลักษบุร ี

พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน 
18,979 

(100.00%) 
226,922 

(100.00%) 
147,671 

(100.00%) 
301,286 

(100.00%) 
694,858 

(100.00%) 

พ้ืนท่ีเพาะปลูกในช้ันความ 
เหมาะสมตาง ๆ  (ปลูกจริง) 

7 
(0.04%) 

7,914 
(3.49%) 

457 
(0.31%) 

2 
(0.01%) 

8,380 
(1.21%) 

พ้ืนท่ีมีศักยภาพคงเหลือ 
18,972 

(99.96%) 
219,008 

(96.51%) 
- - 

237,980 
(34.25%) 

คลองขลุง 

พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน 
23,571 

(100.00%) 
137,839 

(100.00%) 
10,885 

(100.00%) 
274,003 

(100.00%) 
446,298 

(100.00%) 

พ้ืนท่ีเพาะปลูกในช้ันความ 
เหมาะสมตาง ๆ  (ปลูกจริง) 

213 
(0.52%) 

7,028 
(5.10%) 

342 
(3.14%) 

- 
7,493 

(1.68%) 

พ้ืนท่ีมีศักยภาพคงเหลือ 
23,448 

(99.48%) 
130,811 

(94.90%) 
- - 

154,259 
(34.56%) 

คลองลาน 

พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน 
6,060 

(100.00%) 
132,102 

(100.00%) 
58,674 

(100.00%) 
64,632 

(100.00%) 
261,468 

(100.00%) 

พ้ืนท่ีเพาะปลูกในช้ันความ 
เหมาะสมตาง ๆ  (ปลูกจริง) 

79 
(1.30%) 

8,564 
(6.48%) 

271 
(0.46%) 

90 
(0.14%) 

9,004 
(3.44%) 

พ้ืนท่ีมีศักยภาพคงเหลือ 
5,981 

(98.70%) 
123,538 

(93.52%) 
- - 

129,519 
(49.54%) 

ทรายทอง
วัฒนา 

พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน 
62,323 

(100.00%) 
- 

6,570 
(100.00%) 

59,733 
(100.00%) 

128,626 
(100.00%) 

พ้ืนท่ีเพาะปลูกในช้ันความ 
เหมาะสมตาง ๆ  (ปลูกจริง) 

967 
(1.55%) 

- 
12 

(0.18%) 
- 

979 
(0.76%) 

พ้ืนท่ีมีศักยภาพคงเหลือ 
61,356 

(98.45%) 
- - - 

61,356 
(47.70%) 
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ตารางท่ี 9 (ตอ) 

อําเภอ ประเภทพ้ืนท่ี 
เนื้อท่ีชั้นความเหมาะสม (ไร) 

S1 S2 S3 N รวม 

ไทรงาม 

พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน 
99,106 

(100.00%) 
35,987 

(100.00%) 
5,490 

(100.00%) 
198,853 

(100.00%) 
339,436 

(100.00%) 

พ้ืนท่ีเพาะปลูกในช้ันความ 
เหมาะสมตาง ๆ  (ปลูกจริง) 

1,328 
(1.34%) 

137 
(0.38%) 

92 
(1.68%) 

- 
1,557 

(0.46%) 

พ้ืนท่ีมีศักยภาพคงเหลือ 
97,778 

(98.66%) 
35,850 

(99.62%) 
- - 

133,628 
(39.37%) 

บึงสามัคค ี

พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน 
38,707 

(100.00%) 
39,180 

(100.00%) 
15,759 

(100.00%) 
79,296 

(100.00%) 
172,942 

(100.00%) 

พ้ืนท่ีเพาะปลูกในช้ันความ 
เหมาะสมตาง ๆ  (ปลูกจริง) 

23 
(0.06%) 

33 
(0.08%) 

19 
(0.12%) 

- 
75 

(0.04%) 

พ้ืนท่ีมีศักยภาพคงเหลือ 
38,684 

(99.94%) 
39,147 

(99.92%) 
- - 

77,831 
(45.00%) 

ปางศิลาทอง 

พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน 
3,570 

(100.00%) 
59,676 

(100.00%) 
38,168 

(100.00%) 
67,990 

(100.00%) 
169,404 

(100.00%) 

พ้ืนท่ีเพาะปลูกในช้ันความ 
เหมาะสมตาง ๆ  (ปลูกจริง) 

16 
(0.45%) 

2,702 
(4.53%) 

75 
(0.20%) 

17 
(0.03%) 

2,810 
(1.66%) 

พ้ืนท่ีมีศักยภาพคงเหลือ 
3,554 

(99.55%) 
56,974 

(95.47%) 
- - 

60,528 
(35.73%) 

พรานกระตาย 

พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน 59,641 
(100.00%) 

36,942 
(100.00%) 

73,440 
(100.00%) 

204,058 
(100.00%) 

374,081 
(100.00%) 

พ้ืนท่ีเพาะปลูกในช้ันความ 
เหมาะสมตาง ๆ  (ปลูกจริง) 

564 
(0.95%) 

396 
(1.07%) 

920 
(1.25%) 

- 1,880 
(0.50%) 

พ้ืนท่ีมีศักยภาพคงเหลือ 59,077 
(99.05%) 

36,546 
(98.93%) 

- - 95,623 
(25.56%) 

เมืองกําแพงเพชร 

พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน 
93,574 

(100.00%) 
242,218 

(100.00%) 
114,565 

(100.00%) 
361,936 

(100.00%) 
812,293 

(100.00%) 

พ้ืนท่ีเพาะปลูกในช้ันความ 
เหมาะสมตาง ๆ  (ปลูกจริง) 

1,418 
(1.52%) 

14,280 
(5.90%) 

1,660 
(1.45%) 

2 
(0.01%) 

17,360 
(2.14%) 

พ้ืนท่ีมีศักยภาพคงเหลือ 
92,156 

(98.48%) 
227,938 

(94.10%) 
- - 

320,094 
(39.41%) 

ลานกระบือ 

พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน 
72,296 

(100.00%) 
31,775 

(100.00%) 
9,862 

(100.00%) 
140,822 

(100.00%) 
254,755 

(100.00%) 

พ้ืนท่ีเพาะปลูกในช้ันความ 
เหมาะสมตาง ๆ  (ปลูกจริง) 

162 
(0.22%) 

277 
(0.87%) 

10 
(0.10%) 

- 
449 

(0.18%) 

พ้ืนท่ีมีศักยภาพคงเหลือ 
72,134 

(99.78%) 
31,498 

(99.13%) 
- - 

103,632 
(40.68%) 
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ตารางท่ี 9 (ตอ) 

อําเภอ ประเภทพ้ืนท่ี 
เนื้อท่ีชั้นความเหมาะสม (ไร) 

S1 S2 S3 N รวม 

รวมท้ังจังหวัด 

พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน 
477,827 

(100.00%) 
982,159 

(100.00%) 
547,309 

(100.00%) 
1,776,870 

(100.00%) 
3,784,165 

(100.00%) 

พ้ืนท่ีเพาะปลกูในชัน้ความ 
เหมาะสมตาง ๆ  (ปลกูจริง) 

4,687 
(0.98%) 

42,468 
(4.32%) 

4,065 
(0.74%) 

111 
 (0.01%) 

51,331 
(1.36%) 

พ้ืนท่ีมีศักยภาพคงเหลือ 
473,140 

(99.02%) 
939,691 

(95.68%) 
- - 

1,412,831 
(37.34%) 

ท้ังนี้ ในการสงเสริมการปลูกพืชจะพิจารณาเฉพาะพ้ืนท่ีท่ีมีศักยภาพคงเหลือในระดับ
ความเหมาะสมสูง (S1) และระดับความเหมาะสมปานกลาง (S2) เทานั้น เนื่องจากสภาพพ้ืนท่ีปลูกพืช
ตรงตามศักยภาพของดิน การลงทุนต่ําก็สามารถเพ่ิมผลผลิตได จึงควรสงเสริมในพ้ืนท่ีดังกลาว 

เม่ือวิเคราะหขอมูลศักยภาพพ้ืนท่ีรวมกับพ้ืนท่ีปลูกพืชในปจจุบัน พบวาพ้ืนท่ีท่ีจะ
ปรับเปลี่ยนไปปลูกยางพารา คือ บริเวณท่ีเปนพ้ืนท่ีปลูกขาว (S3+N) 38,496 ไร เนื่องจากยุทธศาสตร
ยางพาราระยะ 20  ป (พ.ศ. 2560-2579) เนนการลดพ้ืนท่ีปลูกยางพาราอยูแลว ดังนั้น จึงควร
พิจารณาปลูกพืชเศรษฐกิจชนิดอ่ืนท่ีสอดคลองกับความตองการของตลาด (ตารางท่ี 10) 

ตารางท่ี 10 พ้ืนท่ีศักยภาพในการขยายการผลิตยางพารา 
 

อําเภอ 
ขาว (ไร) 

S3 N รวม 
 โกสัมพีนคร   2,101   3   2,104  
 ขาณุวรลักษบุรี   5,038   41   5,079  
 คลองขลุง   7,861   -     7,861  
 คลองลาน   12,037   426   12,463  
 ทรายทองวัฒนา   -     -     -    
 ไทรงาม   -     -     -    
 บึงสามัคคี   -     -     -    
 ปางศิลาทอง   1,862   74   1,936  
 พรานกระตาย   3,279   -     3,279  
 เมืองกําแพงเพชร   5,599   175   5,774  
 ลานกระบือ   -     -     -    

รวม 37,777 719 38,496 
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   4) แนวทางการจัดการ 

    (1) พ้ืนท่ีท่ีมีความเหมาะสมควรสงเสริมการผลิต (S1 หรือ S2) ควรสนับสนุนให
เกษตรกรปลูกมันสําปะหลังตอไปเนื่องจากเปนพ้ืนท่ีท่ีเหมาะสม สามารถชวยลดตนทุนการผลิตและ
ไดผลผลิตท่ีมีคุณภาพดี ซ่ึงการปลูกยางพาราในพ้ืนท่ีดังกลาวขางตนสามารถนําไปสูการตอยอด
โครงการท่ีสําคัญตาง ๆ ได เชน ระบบสงเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ เกษตรแมนยํา เปนตน 
     พ้ืนท่ีปลูกยางพาราในบริเวณท่ีมีความเหมาะสมสูง (S1) คือพ้ืนท่ีปลูกยางพาราใน
ท่ีดินท่ีไมมีขอจํากัดทางกายภาพตอการปลูกยางพาราซ่ึงควรสงวนไวเปนแหลงปลูกยางพาราท่ีสําคัญ
ของจังหวัด กระจายอยูในอําเภอเมืองกําแพงเพชร อําเภอไทรงาม และอําเภอทรายทองวัฒนา 
     พ้ืนท่ีปลูกยางพาราในบริเวณท่ีมีความเหมาะสมปานกลาง (S2) คือพ้ืนท่ีปลูกยางพารา 
ในท่ีดินท่ีมีขอจํากัดทางกายภาพบางประการตอการปลูกยางพารา เชน ความอุดมสมบูรณของดิน  
ความเปนกรดเปนดางและแหลงน้ํา กระจายอยูในอําเภอเมืองกําแพงเพชร อําเภอคลองลาน และอําเภอ
ขาณุวรลักษบุรี 
    (2) พ้ืนท่ีท่ีควรปรับเปลี่ยนการผลิตในพ้ืนท่ีไมเหมาะสม (S3 หรือ N) ควรสนับสนุนให
เขาโครงการปรับเปลี่ยนการผลิต เชน เปลี่ยนชนิดพืชท่ีมีความเหมาะสมกวาการปลูกยางพารา  
มีตนทุนท่ีตํ่า และใหผลตอบแทนท่ีดีกวา ท้ังนี้ตองพิจารณาความตองการของตลาดและแหลงรับซ้ือ
รวมดวย  

3. พืชเศรษฐกิจอนาคตไกลของจังหวัด 

 3.1  กลวยไขกําแพงเพชร (GI) เปนผลไมข้ึนชื่อของจังหวัดกําแพงเพชร ลูกเล็ก เนื้อแนน ผิวตกกระ 
หวาน กรอบ อรอยกินคูกับกระยาสารทอรอยยิ่งนัก ลักษณะเดนของกลวยไขพันธุพ้ืนเมืองกําแพงเพชร คือ 
เนื้อแนน เปลือกบาง รสชาติหวาน นิยมรับประทานกับกระยาสารทเกษตรกรผูปลูกกลวยไขจะปลูก
กลวยไขในชวงประมาณเดือน สิงหาคม-กันยายน หากจะลาชาออกไปก็จะไมเกินเดือนตุลาคม  
เนื่องจากตองอาศัยน้ําฝน  เพ่ือใหกลวยเจริญเติบโต และหลีกเลี่ยงไมใหกลวยไข ตกเครือในชวงฤดูแลง 
จะทําใหกลวยผลเล็ก ถูกแสงแดดเผามาก คุณภาพเสียหาย การเก็บเก่ียวปกติหลังจากตัดปลีแลว
ประมาณ 45 วัน เปนเวลาท่ีเหมาะสมในการเก็บเก่ียว ปลูกมากท่ีอําเภอเมืองกําแพงเพชร รองลงมา
คือ คลองขลุง พรานกระตาย คลองลาน โกสัมพีนคร บึงสามัคคี ปางศิลาทอง ขาณุวรลักษบุรี ลานกระบือ 
และทรายทองวัฒนา ตามลําดับ ในสวนของพ้ืนท่ีการปลูกกลวยไขลดลง จากการประสบปญหาภัยแลง 
และลมพัดตนกลวยไขหักเสียหาย ตนกลวยไขใหผลผลิตปละครั้ง หากเสียหายจะทําใหเกษตรกรขาดทุน 
และหันไปปลูกพืชอ่ืนทดแทน ทางจังหวัดกําแพงเพชร จึงตองไดมีการรณรงคในการปลูกกลวยไข  

 3.2 สละ เปนพืชท่ีสามารถปลูกไดดีเกือบทุกพ้ืนท่ี แตพ้ืนท่ีท่ีเหมาะสมควรมีความลาดเอียง 
ไมเกินรอยละ 15 ไมมีน้ําทวมขัง ลักษณะดินควรเปนดินรวนปนทรํายหรือดินรวนปนเหนียวท่ีมีความอุดม
สมบูรณสูง ระบายน้ําดี สละในจังหวัดกําแพงเพชร ใหผลผลิตดก รสชาติดี ไมตางจากสละทางภาคใต
เลยทีเดียว ทดลองปลูกท่ีตําบลทาพุทรา อําเภอคลองขลุง จังหวัดกําแพงเพชร 

 3.3 องุนไรเมล็ด ลักษณะของ องุนไร เมล็ด ปจจุบันมีพันธุ ท่ีสงเสริมใหเกษตรกรปลูกใน
กําแพงเพชร คือ พันธุบิวตี้ ซีดเลส เปนองุนชนิดไมมีเมล็ด ผลกลมมีสีดํา ขนาดผลเสนผาศูนยกลางประมาณ 
1 เซนติเมตร เปลือกผลหนา รสชาติหวานอรอย อายุตั้งแต ตัดแตงก่ิงจนถึงเก็บเก่ียวประมาณ 5-6 เดือน 
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สภาพภูมิอากาศและปจจัยท่ีเอ้ืออํานวย เนื่องจากองุนมีหลายสายพันธุและเปนพืชท่ีสามารถปรับตัว
เขากับสภาพภูมิอากาศตาง ๆ ไดดี จึงสามารถปลูกไดในสภาพพ้ืนท่ีหลากหลาย สามารถสรางรายได
ระยะยาวใหกับชาวสวนผลไมไดดี ปลูกไดในหลายพ้ืนท่ี 

 3.4 เมลอน การปลูกเมลอนนั้นปจจุบันไดรับความนิยมเปนอยางมาก เนื่องจากเปนพืชท่ีมี
ผลตอบแทนตอพ้ืนท่ีการปลูกสูงมากท่ีสุด ใชพ้ืนท่ีปลูกไมมาก ใชน้ํานอย ปลูกไดทุกฤดูกาล และทุก
พ้ืนท่ี ปลูกกันในโรงเรือน เปนพืชท่ีทํารายไดใหแกเกษตรกรไดอยางดี กลาวคือใชเวลานับตั้งแตยอด
เมล็ดถึงเก็บเก่ียวผลผลิตเพียงแค 90 วัน นิยมนําไปบริโภคสดในรูปผลไมหรือใชเปนสวนประกอบใน
สลัดผักนอกจากนี้ยังใชประกอบของหวานและเครื่องด่ืมหลายชนิด อาทิเชน ฟรุตสลัด ไอศกรีม 
น้ําแข็งไส และน้ําผลไมปน เปนตน  

 3.5 พืชสมุนไพร ดวยนโยบายของรัฐบาลท่ีใหการสนับสนุนแนวคิด BCG (Bio-Circular-Green 
Economy) หรือ เศรษฐกิจชีวภาพในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ พืชสมุนไพรเปนเรื่องหนึ่งท่ี
ไดรับความสนใจ เนื่องจากเปนแหลงของสาระสําคัญท่ีนําไปใชประโยชนในดานตาง ๆ เชน การแพทย 
ผลิตภัณฑเสริมอาหาร และเครื่องสําอาง จึงสนับสนุนใหพืชสมุนไพรเปนพืชทางเลือกในป 2564 โดย
ดําเนินการภายใตตลาดนําการผลิต และหากทิศทางของตลาดสมุนไพรขยายตัวเพ่ิมมากข้ึนจะชวยให
เกษตรกรผูปลูกพืชสมุนไพร มีรายไดและความม่ันคงในการดํารงชีพจากฐานขอมูล Agri-Map Online 
จังหวัดกําแพงเพชรมีพ้ืนท่ีศักยภาพท่ีสามารถสงเสริมใหปลูกพืชสมุนไพรไดหลายชนิด เชน ขม้ินชัน 
และบัวบก เปนตน  
   ขม้ินชัน เปนพืชปลูกงาย ชอบแสงแดดจัด และมีความชื้นสูง ชอบดินรวนซุย มีการระบาย
น้ําดีไมชอบน้ําขัง เกษตรกรสามารถปลูกขม้ินชันแซมในสวนเปนการใชพ้ืนท่ีใหเกิดประโยชน และมี
รายไดระหวางรอการเติบโตของพืชเศรษฐกิจ โดยพ้ืนท่ีจังหวัดกําแพงเพชรมีพ้ืนท่ีศักยภาพในการปลูก
ขม้ินชันท่ีระดับความเหมาะสมสูง (S1) ประมาณ 1,047,880 ไร 
   บัวบก เปนพืชลมลุกขนาดเล็ก มีอายุหลายป ปลูกงาย แตกรากตามขอใบ ชอบข้ึนในพ้ืนท่ี
ชื้นแตไมแฉะมาก โดยมากจะข้ึนตามใตตนไมใหญ หรือทองรองในสวน และตามคันนา ขยายพันธุโดย
การเพาะเมล็ด หรือตัดแยกไหลท่ีมีตนออนและราก นําไปปลูกในท่ีมีแสงแดดพอควรก็จะเจริญเติบโต
ไดดี โดยพ้ืนท่ีจังหวัดกําแพงเพชร มีพ้ืนท่ีศักยภาพในการปลูกบัวบกท่ีระดับความเหมาะสมสูง (S1) 
ประมาณ 8,531 ไร 
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4 แนวทางการสงเสริมการปลูกพืชเศรษฐกิจ 

 4.1 ขาว 

   1) พ้ืนท่ีปลูกขาวท่ีมีความเหมาะสมสูง (S1) และปจจุบันยังปลูกขาวอยู  มีเนื้อท่ี 

1,077,142 ไร กระจายตัวอยูในทุกอําเภอของจังหวัดกําแพงเพชร ท้ังนี้ คณะอนุกรรมการพัฒนาท่ีดิน

จังหวัดสมควรใหมีการเสนอแผนการใชท่ีดินเพ่ือสงวนใหเปนแหลงผลิตขาวท่ีสําคัญของจังหวัด และมี

การบริหารจัดการน้ําชลประทาน การจัดการดิน ปุย พันธุขาว โดยรวมกลุมเปนเกษตรแปลงใหญ 

พัฒนาตอยอดครบวงจรการตลาดในและตางประเทศการแปรรูป แหลงทุน มีภาครัฐสนับสนุนการทํา

มาตรฐานสินคาเกษตรอินทรีย และการปฏิบัติทางการเกษตรท่ีดี (Good Agricultural Practices : 

GAP) และเนื่องจากเปนพ้ืนท่ีศักยภาพสูง การปลูกพืชหลังนาจะชวยใหเกษตรกรมีรายไดเพ่ิมข้ึน และ

เปนการปรับปรุงบํารุงดิน   

   2) พ้ืนท่ีปลูกขาวท่ีมีความเหมาะสมปานกลาง (S2) และปจจุบันยังปลูกขาวอยู มีเนื้อท่ี

มากถึง 170,327 ไร กระจายตัวอยูในอําเภอขาณุวรลักษบุรี อําเภอเมืองกําแพงเพชร อําเภอพราน

กระตาย  อําเภอคลองขลุง อําเภอปางศิลาทอง อําเภอไทรงาม อําเภอคลองลาน อําเภอลานกระบือ 

อําเภอบึงสามัคคี อําเภอโกสัมพีนคร และอําเภอทรายทองวัฒนา  เปนพ้ืนท่ีปลูกขาวท่ีมีขอจํากัดไม

มากนัก เกษตรกรยังคงปลูกขาวไดผลดี หลายแหงประสบปญหาขาดน้ําในบางชวงของการเพาะปลูก 

ควรสนับสนุนดานการบริหารจัดการน้ํา เชน ชลประทาน จะสรางความม่ันใจใหกับเกษตรกรในการใช

ท่ีดิน ปญหาการท้ิงถ่ินฐานไปทํางานท่ีอ่ืนจะลดลง และพ้ืนท่ีในเขตนี้มีความเหมาะสมสําหรับ

การเกษตรแบบผสมผสาน เกษตรแมนยําหรือเกษตรทฤษฎีใหม เปนตน และภาครัฐควรใหความรู

ความเขาใจกับเกษตรกรโดยแนะนําวาไมควรปรับเปลี่ยนไปปลูกพืชชนิดอ่ืน หากขาวราคาไมดีและ

ตองการปรับเลี่ยนการผลิตควรเปนพืชไร เพ่ือท่ีวาในอนาคตยังสามารถกลับมาทํานาไดอีก 

   3) พ้ืนท่ีปลูกขาวท่ีไมมีความเหมาะสม (S3 และ N) และปจจุบันเกษตรกรยังคงใชท่ีดิน

ปลูกขาวอยู มีประมาณ 64,831 ไร ซ่ึงประสบปญหาซํ้าซากน้ําทวม ขาดน้ํา ผลผลิตต่ํา กระทรวง

เกษตรและสหกรณใหการชวยเหลือเกษตรกรท่ีทํากินในพ้ืนท่ีนี้ เนื่องจากเปนพ้ืนท่ีไมเหมาะสม โดย

สนับสนนุการปรับโครงสรางท่ีดิน ปรับปรุงบํารุงดิน สนับสนุนแหลงน้ํา ใหเกษตรกรเลือกปลูกพืชชนิด

ใหมท่ีมีความเหมาะสม และใหผลตอบแทนท่ีดีกวา หรือใชพ้ืนท่ีผลิตอาหารเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

หรือเขาโครงการบริหารจัดการพ้ืนท่ีเกษตรกรรม (Zoning by Agri-Map) เปนตน 

   4) พ้ืนท่ีท่ีมีศักยภาพ หรือมีความเหมาะสมสําหรับการปลูกขาว แตปจจุบันเกษตรกรไมได

ใชพ้ืนท่ีปลูกขาว โดยมาปลูกพืชชนิดอ่ืนทดแทน ท้ังนี้หากพืชท่ีปลูกเปนพืชไร เชน ออยโรงงาน  

มันสําปะหลัง ขาวโพดเลี้ยงสัตว เปนตน ในอนาคตขาวราคาดี เกษตรกรอาจกลับมาปลูกขาวได

เหมือนเดิม แตหากเปนไมผลหรือไมยืนตน การกลับมาปลูกขาวอาจเปนเรื่องยาก ดังนั้นอาจสงเสริม

ในเรื่องของการทําเกษตรรูปแบบอ่ืน เชน เกษตรผสมผสาน 
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 4.2 ออยโรงงาน 

   1) พ้ืนท่ีปลูกออยโรงงานท่ีมีความเหมาะสมสูง (S1) และปจจุบันยังปลูกออยโรงงานอยู  

มีเนื้อท่ี 298,101 ไร กระจายตัวอยูในอําเภอขาณุวรลักษบุรี อําเภอเมืองกําแพงเพชร อําเภอ            

พรานกระตาย  อําเภอคลองขลุง อําเภอปางศิลาทอง อําเภอไทรงาม อําเภอคลองลาน อําเภอลานกระบือ 

อําเภอบึงสามัคคี และอําเภอทรายทองวัฒนา ตามแผนยุทธศาสตร สํานักงานคณะกรรมการออย

และน้ําตาลทราย พ.ศ. 2560-2564 มียุทธศาสตร สงเสริม สนับสนุนการวิจัย การบริหารจัดการ และการ

เพ่ิมประสิทธิภาพ การผลิตอุตสาหกรรม ออยน้ําตาลทราย และอุตสาหกรรม เนนใหมีการเพิ่ม

ผลผลิตออยโรงงานในพ้ืนท่ีท่ีมีศักยภาพสูง แตเนนการลดตนทุนผลผลิต ท้ังนี้ควรสงเสริมใหเกษตรกร

ใชปุยอินทรียแบบคุณภาพสูง มีการเก็บเก่ียวผลผลิตโดยการรณรงคลดการเผาตอซังเพ่ือเพ่ิมผลผลิต

และลดปญหาภาวะโลกรอนหนวยงานท่ีเก่ียวของคิดคนเทคโนโลยีการเก็บเก่ียวโดยใชเครื่องจักรเพ่ือ

ลดปญหาแรงงาน สงเสริมใหเกษตรกรรวมกลุมและเขารวมโครงการเกษตรแปลงใหญ จัดหาปจจัย

การผลิตใหกับเกษตรกร และอบรมใหความรูแกเกษตรกรท่ีมีการปรับปรุงบํารุงดินโดยลดตนทุนการ

ผลิต สงเสริมใหมีการปลูกออยโรงงานท่ีมีสายพันธุตานทานโรค สรางความตระหนักและความรูความ

เขาใจใหกับเกษตรกรท่ีมีพ้ืนท่ีท่ีมีความเหมาะสมสูง ในการปลูกออยโรงงาน เพ่ือแกไขปญหาการ

ปรับเปลี่ยนพ้ืนท่ี 

    2) พ้ืนท่ีปลูกออยโรงงานท่ีมีความเหมาะสมปานกลาง (S2) และปจจุบันยังปลูกออยโรงงาน

อยู มีเนื้อท่ี 419,887 ไร กระจายตัวอยูในทุกอําเภอของจังหวัดกําแพงเพชร เกษตรกรยังคงปลูกออย

โรงงานไดผลดี หลายแหงประสบปญหาขาดน้ําในบางชวงของการเพาะปลูกดังนั้นควรมีการพัฒนา

ศักยภาพของพ้ืนท่ีใหมากข้ึน ในเรื่องของคุณภาพดิน และ การบริหารจัดการน้ํา ใหมีเพียงพอและ

เหมาะสมตอการเพาะปลูก สรางความรูความเขาใจใหกับเกษตรกรในการจัดการพ้ืนท่ี การปลูก    

การดูแลรักษา และการเก็บเก่ียว สงเสริมการเพ่ิมมูลคาของเสียจากโรงงานน้ําตาล และการนําของเสียจาก

โรงงานน้ําตาลไปใชในการปรับปรุงบํารุงดินในไรออย เพ่ือเพ่ิมผลผลิตและลดตนทุนใหแกเกษตรกร

ชาวไรออยโดยไมมีผลเสียตอสุขภาพ สิ่งแวดลอม และชุมชนชาวไรออย 

   3) พ้ืนท่ีปลูกออยโรงงานในพ้ืนท่ีไมมีความเหมาะสม (S3 และ N) และปจจุบันเกษตรกร

ยังคงใชท่ีดินปลูกออยโรงงานอยู พ้ืนท่ีดังกลาวประสบปญหาซํ้าซาก เชน น้ําทวม ขาดน้ํา ผลผลิตตํ่า 

ดังนั้นควรใหการชวยเหลือเกษตรกรท่ีเลือกปลูกพืชชนิดใหมท่ีใหผลตอบแทนท่ีดีกวา หรือใชพ้ืนท่ีผลิตพืชผัก 

บริโภคในครัวเรือน หรือเขาโครงการบริหารจัดการพ้ืนท่ีเกษตรกรรม (Zoning by Agri-Map) เปนตน

ท้ังนี้ควรจัดหาตลาดใหกับเกษตรกรในการปลูกพืชผักทดแทน โดยอาจเริ่มจากตลาดชุมชน  

   4) พ้ืนท่ีท่ีมีศักยภาพ หรือมีความเหมาะสมสําหรับการปลูกออยโรงงานแตเกษตรกร  

หันมาปลูกพืชอ่ืนทดแทน เชน ปาลมน้ํามัน มะพราว ไมผล ไมยืนตน มันสําปะหลัง หรือพืชไรอ่ืน ๆ  

ควรสรางความเขาใจใหกับเกษตรกรในการบริหารจัดการพ้ืนท่ี และการปรับปรุงบํารุงดินไมใหเสื่อมโทรม 

หากเกษตรกรตองการกลับมาใชพ้ืนท่ีปลูกออยโรงงานเหมือนเดิม จะไดไมตองมีตนทุนการผลิตสูงใน

การปรับปรุงบํารุงดิน 
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 4.3 มันสําปะหลัง 

   1) พ้ืนท่ีปลูกมันสําปะหลังท่ีมีความเหมาะสมสูง (S1) และปจจุบันยังปลูกมันสําปะหลัง

อยู มีเนื้อท่ี 41,076 ไร มีพ้ืนท่ีปลูกมากในเขตอําเภอขาณุวรลักษบุรี อําเภอเมืองกําแพงเพชร อําเภอ

คลองขลุง อําเภอคลองลาน และอําเภอปางศิลาทอง ตามลําดับ ซ่ึงตามมาตรการยุทธศาสตร 

มันสําปะหลัง 2564 -2567 เนนใหเกษตรกรเขาถึงพันธุมันสําปะหลังตานทานโรคใบดาง (Cassava 

Mosaic Disease: CMD) ใหเชื้อแปงสูง และมีผลผลิตเฉลี่ยตอไรไมต่ํากวา 5 ตัน ภายในป 2567 นั้น 

โดยเนนการเพ่ิมผลผลิตมันสําปะหลังและลดตนทุนการผลิตในพ้ืนท่ีท่ีมีศักยภาพสูง ดังนั้นในพ้ืนท่ี

ดังกลาวควรเรงหาแนวทางแกไขปญหาโรคโคนเนาหัวเนา และโรคใบดางในมันสําปะหลัง อีกท้ังควรมี

การสงเสริมการทําระบบน้ําหยดในพ้ืนท่ีท่ีมีศักยภาพ มีการปรับปรุงบํารุงดิน การใสปุยท่ีถูกตองและมี

ประสิทธิภาพ ทําการวิเคราะหคุณภาพดินอยูเสมอ สงเสริมเกษตรกรแปรรูปมันสําปะหลังเบื้องตนเพ่ือ

เพ่ิมมูลคา เชน การแปรรูปมันเสนสะอาด สรางความรวมมือระหวางเกษตรกรและโรงงาน เพ่ือวาง

แผนการขุดของเกษตรกร ประชาสัมพันธใหเกษตรกรเก็บเก่ียวในชวงอายุ และระยะเวลาท่ีเหมาะสม 

ใชทอนพันธุท่ีตานทานโรค และใหผลผลิตสูง เขารวมโครงการเกษตรแปลงใหญ และสงเสริมให

เกษตรกรเปน Smart Farmer รวมท้ังประชาสัมพันธใหเกษตรกรเก็บเก่ียวในชวงอายุ และระยะเวลา

ท่ีเหมาะสม 

   2) พ้ืนท่ีปลูกมันสําปะหลังท่ีมีความเหมาะสมปานกลาง (S2) และปจจุบันยังปลูกมันสําปะหลัง

อยู มีเนื้อท่ี 265,478 ไร พ้ืนท่ีปลูกมากในเขตอําเภอขาณุวรลักษบุรี อําเภอเมืองกําแพงเพชร อําเภอคลอง

ลาน อําเภอคลองขลุง อําเภอพรานกระตาย อําเภอโกสัมพีนคร และอําเภอปางศิลาทอง ตามลําดับ 

เกษตรกรยังคงปลูกมันสําปะหลังไดผลดี หลายแหงประสบปญหาโครงสรางของดินหรือดินดาน ท้ังนี้

ควรพัฒนาศักยภาพของพ้ืนท่ีใหมากข้ึน ในเรื่องของคุณภาพดิน และ ทําการตรวจวิเคราะหคุณภาพดิน

อยูเสมอ สงเสริมใหมีการใสปุยตามคาวิเคราะหดิน ซ่ึงอาจตองใชปุยสั่งตัด สรางความรูความเขาใจ

ใหกับเกษตรกรในการจัดการพ้ืนท่ี การปลูก การดูแลรักษา การปองกันโรค แมลงศัตรูพืช และการเก็บเก่ียว 

สงเสริมการใชทอนพันธุท่ีตานทานโรค และใหผลผลิตสูง พัฒนาระบบน้ําหยดและการใชน้ําจากแหลงน้ํา

ในพ้ืนท่ี ใหมีการใชประโยชนกับมันสําปะหลังใหมากท่ีสุด สงเสริมเกษตรกรแปรรูปมันสําปะหลัง

เบื้องตนเพ่ือเพ่ิมมูลคา เชน การแปรรูปมันเสนสะอาด ประชาสัมพันธใหเกษตรกรเก็บเก่ียวในชวงอายุ 

และระยะเวลาท่ีเหมาะสม 

   3) พ้ืนท่ีปลูกมันสําปะหลังในพ้ืนท่ีไมมีความเหมาะสม (S3 และ N) และปจจุบัน

เกษตรกรยังคงใชท่ีดินปลูกมันสําปะหลังอยู พ้ืนท่ีดังกลาวประสบปญหาซํ้าซาก เชน น้ําทวม ขาดน้ํา 

ผลผลิตต่ํา ดังนั้นควรมีการสงเสริมและสรางความรูความเขาใจในการไถระเบิดดินดาน ใหเกษตรกรมี

วิธีปองกันและแกไขปญหาท่ีลดตนทุน ใหการชวยเหลือเกษตรกรท่ีเลือกปลูกพืชชนิดใหมท่ีให

ผลตอบแทนท่ีดีกวา หรือใชพ้ืนท่ีผลิตอาหารเพ่ือ บริโภคในครัวเรือน หรือเขาโครงการบริหารจัดการ

พ้ืนท่ีเกษตรกรรม (Zoning by Agri-Map) เปนตน ท้ังนี้ควรจัดหาตลาดใหกับเกษตรกรในการปลูกพืชไร 

หรือพืชผักทดแทน โดยอาจเริ่มจากตลาดชุมชน 
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   4) พ้ืนท่ีท่ีมีศักยภาพ หรือมีความเหมาะสมสําหรับการปลูกมันสําปะหลัง แตปจจุบัน

เกษตรกรไมไดใชพ้ืนท่ีปลูกมันสําปะหลัง พบวาเกษตรกรปลูกพืชอ่ืนทดแทน เชน ขาว ออยโรงงาน 

เปนตน ภาครัฐควรใหความรูแกเกษตรกรและสรางแรงจูงใจใหกลับมาปลูกมันสําปะหลังเหมือนเดิม 

เนื่องจากพ้ืนท่ีมีความเหมาะสม ทําใหใชตนทุนการผลิตต่ําและผลผลิตมีคุณภาพดี ท้ังนี้เกษตรกรตอง

พิจารณาแหลงรับซ้ือรวมดวย 

 4.4 ยางพารา 

   1) พ้ืนท่ีปลูกยางพาราท่ีมีความเหมาะสมสูง (S1) และปจจุบันยังปลูกยางพาราอยู มีเนื้อท่ี 

4,687 ไร อยูในเขตอําเภอเมืองกําแพงเพชร อําเภอไทรงาม อําเภอทรายทองวัฒนา อําเภอพรานกระตาย 

อําเภอคลองขลุง อําเภอคลองลาน อําเภอบึงสามัคคี อําเภอปางศิลาทอง และอําเภอขาณุวรลักษบุรี 

ตามลําดับ ตามมาตรการยุทธศาสตรยางพาราระยะ 20ป ( พ.ศ. 2560- 2579)  เนนใหมีการเพ่ิมผลผลิต

ยางพาราตอไรตอป ภายในป 2579 นั้น ควรมีการจัดการท่ีเหมาะสมในเรื่องตาง ๆ ไดแก การคัดเลือก

พันธุใหเหมาะสมกับสภาพพ้ืนท่ีและตานทานโรค การปรับปรุงบํารุงดิน การใสปุยที่ถูกตองและมี

ประสิทธิภาพ การปลูกพืชแซมและพืชคลุมดินใหเหมาะสมเพราะมีผลตอการเจริญเติบโตของยางพารา 

การบํารุงรักษา การใสปุยการตัดแตงก่ิง และเทคนิคการกรีดยางใหมีปริมาณน้ํายางสูงมีคุณภาพและตรง

ตามมาตรฐานเนนการพัฒนาการตลาดในพ้ืนท่ี เชน จัดตั้งจุดรับซ้ือ โรงงานแปรรูปผลิตภัณฑในพ้ืนท่ีท่ี

มีความเหมาะสมสูง และสงเสริมใหเกษตรกรชาวสวนยางในพ้ืนท่ีมีความเขมแข็ง มีการบริหารงาน

แบบมืออาชีพและสามารถถายทอดกิจการใหกับคนรุนใหม 

   2) พ้ืนท่ีปลูกยางพาราท่ีมีความเหมาะสมปานกลาง (S2) และปจจุบันยังปลูกยางพารา

อยู มีเนื้อท่ี 58,728 ไร สวนใหญอยูในเขตเมืองกําแพงเพชร อําเภอคลองลาน อําเภอขาณุวรลักษบุรี 

และอําเภอคลองขลุง เกษตรกรยังคงปลูกยางพาราไดผลดี ควรสนับสนุนใหมีเพ่ิมผลผลิตยางพารา 

โดยเนนการจัดการท่ีเหมาะสมในเรื่องตาง ๆ เชนเดียวกันกับพ้ืนท่ีเหมาะสมสูง โดยเฉพาะการ

ปรับปรุงบํารุงดิน เนนการพัฒนาการตลาดในพ้ืนท่ี เชน จัดตั้งจุดรับซ้ือ โรงงานแปรรูปผลิตภัณฑใน

พ้ืนท่ีท่ีมีความเหมาะสมปานกลางใหมากข้ึน โคนยางพาราท่ีมีอายุตั้งแต 25 ป และปลูกยางพารา

ทดแทนในพ้ืนท่ีเดิม และมีการพัฒนาตลาดและชองทางจัดจําหนายใหมากข้ึน โดยเนนการแปรรูปยาง 

หรือไมยางพาราเพ่ิมมากข้ึนซ่ึงอาจเนนจากชุมชนท่ีเขมแข็งเปนพ้ืนท่ีตนแบบ 

   3) พ้ืนท่ีปลูกยางพาราในพ้ืนท่ีไมมีความเหมาะสม (S3 และ N) และปจจุบันเกษตรกร

ยังคงใชท่ีดินปลูกยางพาราอยู พ้ืนท่ีดังกลาวประสบปญหาซํ้าซาก เชน น้ําทวม ขาดน้ํา ผลผลิตต่ํา 

กระทรวงเกษตรและสหกรณใหการชวยเหลือเกษตรกรท่ีทํากินในพ้ืนท่ีนี้ โดยสงเสริมใหมีการโคน

ยางพาราท่ีมีอายุตั้งแต 25 ป และหาพืชอ่ืนทดแทน เชน สงเสริมใหปลูกไมผล มะพราว ไผหวาน  

มันสําปะหลัง ยาสูบ แตงโม พืชไร และพืชผักตาง ๆ ทดแทน ใหการชวยเหลือเกษตรกรท่ีเลือกปลูก

พืชชนิดใหมท่ีใหผลตอบแทนท่ีดีกวา หรือใชพ้ืนท่ีผลิตพืชผัก บริโภคในครัวเรือน หรือเขาโครงการ

บริหารจัดการพ้ืนท่ีเกษตรกรรม (Zoning by Agri-Map) เปนตน และจัดหาตลาดใหกับเกษตรกร โดย

อาจเริ่มจากตลาดชุมชน  
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   4) พ้ืนท่ีท่ีมีศักยภาพ หรือมีความเหมาะสมสําหรับการปลูกยางพารา แตปจจุบันเกษตรกร

ไมไดใชพ้ืนท่ีปลูกยางพารา พบวาเกษตรกรปลูกพืชอ่ืนทดแทน เชน ออยโรงงาน ขาวโพดเลี้ยงสัตว  

มันสําปะหลัง เปนตน ในสวนนี้ภาครัฐควรใหความรูความเขาใจถึงสถานการณดานการเกษตรในปจจุบัน 

โดยเฉพาะยางพาราเปนพืชท่ีมีนโยบายลดพ้ืนท่ีปลูกเนื่องจากมีปริมาณผลผลิตมากสงผลใหราคาตกต่ํา 

แตในอนาคตถาราคาดีและตลาดมีความตองการเพ่ิมมากข้ึนอาจอาจสนับสนุนใหเกษตรกรกลับมา

ปลูกยางพาราในพ้ืนท่ีดังกลาว 
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กรมพัฒนาท่ีดิน.  2561.  การใชท่ีดินจังหวัดกําแพงเพชร พ.ศ. 2561  (ไฟลขอมูล). 

กรมสงเสริมการเกษตร.  2563.  ขอมูลทะเบียนเกษตรกร พ.ศ. 2563.  (ไฟลขอมูล). 

สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร.  2564.  ทะเบียนเกษตรกรผูปลูกพืชสมุนไพร พ.ศ. 2564.  
(ไฟลขอมูล). 
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ตารางผนวกท่ี 1  ขอมูลตําบลจําแนกรายอําเภอจังหวัดกําแพงเพชร 

ลําดับ อําเภอ ตําบล 

1 โกสัมพีนคร โกสัมพี 

2  เพชรชมภ ู

3  ลานดอกไมตก 

4 ขาณุวรลักษบุร ี เกาะตาล 

5  โคงไผ 

6  ดอนแตง 

7  บอถํ้า 

8  ปางมะคา 

9  ปาพุทรา 

10  ยางสูง 

11  วังชะพลู 

12  วังหามแห 

13  สลกบาตร 

14  แสนตอ 

15 คลองขลุง คลองขลุง 

16  คลองสมบูรณ 

17  ทาพุทรา 

18  ทามะเขือ 

19  แมลาด 

20  วังแขม 

21  วังไทร 

22  วังบัว 

23  วังยาง 

24  หัวถนน 

25 คลองลาน คลองนํ้าไหล 

26  คลองลานพัฒนา 

27  โปงนํ้ารอน 

28  สักงาม 

29 ทรายทองวัฒนา ถาวรวัฒนา 

30  ทุงทราย 

31  ทุงทอง 

32 ไทรงาม ไทรงาม 

33  พานทอง 
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ตารางผนวกท่ี 1  (ตอ) 

ลําดับ อําเภอ ตําบล 

34 ไทรงาม(ตอ) มหาชัย 

35  หนองคลา 

36  หนองทอง 

37  หนองแมแตง 

38  หนองไมกอง 

39 บึงสามัคค ี เทพนิมิต 

40  บึงสามัคค ี

41  ระหาน 

42  วังชะโอน 

43 ปางศิลาทอง ปางตาไว 

44  โพธ์ิทอง 

45  หินดาต 

46 พรานกระตาย เขาคีริส 

47  คลองพิไกร 

48  คุยบานโอง 

49  ถํ้ากระตายทอง 

50  ทาไม 

51  พรานกระตาย 

52  วังควง 

53  วังตะแบก 

54  หนองหัววัว 

55  หวยยั้ง 

56 เมืองกําแพงเพชร คณฑ ี

57  คลองแมลาย 

58  ไตรตรึงษ 

59  ทรงธรรม 

60  ทาขุนราม 

61  เทพนคร 

62  ธํามรงค 

63  นครชุม 

64  นาบอคํา 

65  นิคมทุงโพธ์ิทะเล 

66  ในเมือง 
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ตารางผนวกท่ี 1  (ตอ) 

ลําดับ อําเภอ ตําบล 

67 เมืองกําแพงเพชร (ตอ) ลานดอกไม ้

68  วงัทอง 

69  สระแกว้ 

70  หนองปลงิ 

71  อา่งทอง 

72 ลานกระบือ จนัทิมา 

73  ช่องลม 

74  โนนพลวง 

75  บงึทบัแรต 

76  ประชาสขุสนัต ์

77  ลานกระบือ 

78  หนองหลวง 

รวม 11 78 

ท่ีมา: กรมการปกครอง, 2556 
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ชุดดิน โพทะเล Series Plo                    กลุมชุดดินท่ี 7 
สภาพพ้ืนท่ี  ราบเรียบถึงคอนขางราบเรียบ มีความลาดชัน 0-2 % 
ภูมิสัณฐาน ตะพักลําน้ําระดับต่ํา 
วัตถุตนกําเนิดดิน ตะกอนน้ําพา 
การระบายน้ํา คอนขางเลว 
การซึมผานไดของน้ํา ชา    การไหลบาของน้ําบนผิวดิน   ชา 
ลักษณะสมบัติของดิน เปนดินลึกมาก ดินบนมีเนื้อดินเปนดินรวนปนดินเหนียวหรือดินรวนเหนียว

ปนทรายแปง มีสีเขมมากของน้ําตาลปนเทา ดินลางมีเนื้อดินเปนดินเหนียว
หรือดินเหนียวปนทรายแปง มีสีเขมมากของน้ําตาลปนเทา เทา มีจุดประ 
สีน้ําตาลเหลือง สีน้ําตาลตลอดชั้นดิน ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดถึงเปนกรด
เล็กนอย (pH 5.5-6.5) ในดินบน และปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดถึงเปนกลาง 
(pH 5.5-7.0) ในดินลาง 

ขอจํากัด เสี่ยงตอการแชขังน้ําในชวงฤดูฝน 
ขอเสนอแนะ ทํานา ควรไถพรวนในชวงท่ีดินมีความชื้นเหมาะสม ควรใสปุยคอก ปุยหมัก 

ปุยพืชสดและปุยเคมี เพ่ือปรับปรุงสมบัติทางกายภาพและทางเคมีของดิน
ใหดีข้ึน 

สมบัตทิางเคม ี ความลึก อินทรียวัตถ ุ ความจุ
แลกเปล่ียน
แคตไอออน 

ความอิ่มตัว
เบส 

ฟอสฟอรัส
ที่เปน

ประโยชน 

โพแทสเซียม
ที่เปน

ประโยชน 

ความอุดม
สมบูรณ
ของดิน   (ซม.) 

  0-25 ปานกลาง สูง ปานกลาง ตํ่า ปานกลาง ปานกลาง 

  25-50 ปานกลาง สูง สูง ตํ่า ปานกลาง ปานกลาง 

  50-100 ตํ่า สูง ปานกลาง ตํ่า ตํ่า ตํ่า 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 1 หนาตัดดินและคําบรรยายชุดดินโพทะเล  
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ชุดดิน กําแพงเพชร Series Kp                    กลุมชุดดินท่ี 33 
สภาพพ้ืนท่ี คอนขางราบเรียบถึงลูกคลื่นลอนลาดเล็กนอย มีความลาดชัน 1-5 % 
ภูมิสัณฐาน เนินตะกอนน้ําพารูปพัด 
วัตถุตนกําเนิดดิน ตะกอนน้ําพา 
การระบายน้ํา ดีปานกลางถึงดี 
การซึมผานไดของน้ํา ปานกลางถึงชา                การไหลบาของน้ําบนผิวดิน   ปานกลางถึงชา 
ลักษณะสมบัติของดิน เปนดินลึกมาก ดินบนเปนดินรวนหรือดินรวนปนทรายแปง สีน้ําตาลถึง

น้ําตาลเขม ปฏิกิริยาดินเปนกรดปานกลางถึงเปนกลาง (pH 6.0-7.0)  
ดินลางเปนดินรวนปนทรายแปงถึงดินรวนเหนียวปนทรายแปง สีน้ําตาล
หรือน้ําตาลปนเหลือง ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดถึงเปนกรดเล็กนอย (pH 5.5-6.5) 

ขอจํากัด ใตชั้นไถพรวนมักแนนทึบ เนื่องมาจากการไถพรวน รากพืชชอนไชไดยาก  
ขอเสนอแนะ ทําลายชั้นดานใตชั้นไถพรวนโดยไถใหลึกกวาปกติ และใชอินทรียวัตถุในการ

ปรับสภาพดินใหรวนซุย ปรับปรุงบํารุงดินอยูเสมอโดยเพ่ิมอินทรียวัตถุ และ
ใชปุยอินทรียรวมกับปุยเคมีเพ่ือเพ่ิมผลผลิตใหสูงข้ึน   

สมบัตทิางเคม ี ความลึก อินทรียวัตถ ุ ความจุ
แลกเปล่ียน
แคตไอออน 

ความ 
อิ่มตัวเบส 

ฟอสฟอรัสที่
เปนประโยชน 

โพแทสเซียม
ที่เปน

ประโยชน 

ความอุดม
สมบูรณ 
ของดิน   (ซม.) 

  0-25 ตํ่า ตํ่า ปานกลาง ปานกลาง สูง ปานกลาง 

  25-50 ตํ่า ตํ่า ปานกลาง ตํ่า สูง ปานกลาง 

  50-100 ตํ่า ตํ่า ปานกลาง ตํ่า ปานกลาง ตํ่า 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพท่ี 2 หนาตัดดินและคําบรรยายชุดดินกําแพงเพชร  
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ชุดดิน ไทรงาม Series  Sg                            กลุมชุดดินท่ี 38 
สภาพพ้ืนท่ี  คอนขางราบเรียบถึงเปนลูกคลื่นลอนลาดเล็กนอย ความลาดชัน 1-5 % 
ภูมิสัณฐาน  เนินตะกอนน้ําพารูปพัด 
วัตถุตนกําเนิดดิน ตะกอนน้ําพา  
การระบายน้ํา  ดี 
การซึมผานไดของน้ํา ปานกลางถึงเร็ว  การไหลบาของน้ําบนผิวดิน            ปานกลาง 
ลักษณะสมบัติของดิน เปนดินลึกมาก ดินบนเปนดินรวนหรือดินรวนปนทรายสีน้ําตาลปนเทาเขมถึง

น้ําตาลเขม ปฏิกิริยาดินเปนกรดปานกลางถึงเปนกลาง (pH 6.0-6.5) ดินลาง
เปนดินรวนปนทราย ดินรวน หรือดินรวนปนทรายแปง สีน้ําตาลหรือน้ําตาล
ปนเหลือง ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดถึงเปนยกรดเล็กนอย (pH 5.5-6.5)  
ในตอนลาง อาจพบชั้นทรายแทรกอยู และดินนี้มีเกล็ดไมกาตลอดชั้นดิน 

ขอจํากัด    ดินคอนขางเปนทราย มีอินทรียวัตถุต่ํา 
ขอเสนอแนะ  ปรับปรุงบํารุงดินอยูเสมอโดยเพ่ิมอินทรียวัตถุ และควรใชปุยอินทรีย

รวมกับปุยเคมีเพ่ือเพ่ิมผลผลิตใหสูงข้ึน  
สมบัตทิางเคม ี ความลึก อินทรียวัตถ ุ ความจุ

แลกเปล่ียน
แคตไอออน 

ความ
อิ่มตัว
เบส 

ฟอสฟอรัสที่
เปนประโยชน 

โพแทสเซียม
ที่เปน

ประโยชน 

ความอุดมสมบูรณ 
ของดิน 

  (ซม.) 

  
0-25 ตํ่า ปานกลาง 

ปาน
กลาง 

สูง สูง ปานกลาง 

  
25-50 ตํ่า ปานกลาง 

ปาน
กลาง 

ปานกลาง สูง ปานกลาง 

  
50-100 ตํ่า ปานกลาง 

ปาน
กลาง 

ปานกลาง สูง ปานกลาง 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

ภาพท่ี 3 หนาตัดดินและคําบรรยายชุดดินไทรงาม  
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ชุดดิน ไพศาล ี Series Phi                           กลุมชุดดินท่ี 48 
สภาพพ้ืนท่ี  คอนขางราบเรียบถึงเนินเขา มีความลาดชัน 1-35 % 
ภูมิสัณฐาน  ลานตะพัก เชิงเขา เนินเขา หรือบริเวณพ้ืนท่ีเหลือคางจากการกัดกรอน 
วัตถุตนกําเนิดดิน การผุพังสลายตัวอยูกับท่ี และ/หรือ เคลื่อนยายมาเปนระยะทางไมไกลนัก

ของหินของหินภูเขาไฟ พวกไรโอไรต 
การระบายน้ํา ดี 
การซึมผานไดของน้ํา ปานกลาง   การไหลบาของน้ําบนผิวดิน   ชา 
ลักษณะสมบัติของดิน เปนดินตื้นถึงชั้นกรวดเหลี่ยมของแรควอตซหนาแนนมากภายในความลึก 

50 เซนติเมตร จากผิวดิน ปริมาณและขนาดของควอตซเหลี่ยมจะเพ่ิมมาก
ข้ึนตามความลึก ดินบนเปนดินรวนปนทรายหรือทรายปนดินรวน สีน้ําตาล
เขมหรือน้ําตาลปนเทาเขมมาก ปฏิกิริยาดินเปนกรดเล็กนอยถึงเปนกลาง (pH 
6.0-7.0) ดินลางเปนดินรวนเหนียวปนทรายปนกรวดเหลี่ยมมาก สีน้ําตาลแก
หรือแดงปนเหลือง ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดมากถึงเปนกรดจัด (pH 5.0-5.5)  
พบชั้นหินไรโอไลตท่ีกําลังผุพังสลายตัวมีสีแดง สีขาว และสีเหลืองปะปนกัน 

ขอจํากัด ดินมีกรวดเหลี่ยมปะปนอยูหนาแนนมาก รากพืชชอนไชไดยาก ความอุดม
สมบูรณต่ํา พ้ืนท่ีท่ีมีความลาดชันสูง ดินจะถูกชะลางพังทลายไดงาย 

ขอเสนอแนะ เพ่ิมความอุดมสมบูรณแกดินและเพ่ิมผลผลิตพืชโดยใชปุยอินทรียรวมกับ
ปุยเคมี ไถพรวนใหลึกและปรับปรุงดินดวยอินทรียวัตถุ การปลูกไมผลควร
เตรียมหลุมดินใหลึกและกวาง เพ่ือใหรากพืชไชชอนไดงายข้ึน จัดทําระบบ
อนุรักษดินและน้ําท่ีเหมาะสม 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพท่ี 4 หนาตัดดินและคําบรรยายชุดดินไพศาล ี

สมบัตทิางเคม ี ความลึก อินทรียวัตถ ุ ความจุ
แลกเปล่ียน
แคตไอออน 

ความอิ่มตัว
เบส 

ฟอสฟอรัสที่
เปน

ประโยชน 

โพแทสเซียม
ที่เปน

ประโยชน 

ความอุดม
สมบูรณของ

ดิน   (ซม.) 

  0-25 ตํ่า ตํ่า ตํ่า ตํ่า ตํ่า ตํ่า 

  25-50 ตํ่า ตํ่า ปานกลาง ตํ่า ตํ่า ตํ่า 

  50-100 ตํ่า ตํ่า ปานกลาง ตํ่า ตํ่า ตํ่า 
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ชุดดิน นครสวรรค Series Ns                          กลุมชุดดินท่ี 48 
สภาพพ้ืนท่ี ลูกคลื่นลอนลาดถึงเปนเนินเขา ความลาดชัน 6-35 %           
ภูมิสัณฐาน เชิงเขา เนินเขา พ้ืนท่ีท่ีเหลือคางจากการกัดกรอน          
วัตถุตนกําเนิดดิน การสลายตัวผุพังอยูกับท่ี และ/หรือ เคลื่อนยายมาในระยะทางไมไกลนัก
 ของหินแปรพวกไมกาชีสตและไมกาไนส           
การระบายน้ํา ดี     
การซึมผานไดของน้ํา ปานกลางถึงเร็ว การไหลบาของน้ําบนผิวดิน   ปานกลางถึงเร็ว
ลักษณะสมบัติของดิน เปนดินตื้นหรือตื้นมากถึงชั้นเศษหินและกอนหินหนาแนนมาก ดินบนเปน
 ดินรวนปนทรายหรือดินรวนเหนียวปนทราย มีเศษหินปะปนเล็กนอย  
 สีน้ําตาลเขมหรือสีน้ําตาลปนแดงเขม ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดถึงเปนกรด
 เล็กนอย (pH 5.5-6.5) ดินลางเปนดินรวนเหนียวปนทรายหรือดินรวนปน
 ดินเหนียว และมีเศษหินและกอนหินปะปนอยูมาก สีน้ําตาลปนแดงหรือ  
 น้ําตาลปนแดงเขม ปฏิกิริยาดินเปนกรดปานกลางถึงเปนกลาง (pH 6.0-
7.0) ขอจํากัด เปนดินตื้นถึงชั้นกอนหินหนาแนน พ้ืนท่ีท่ีมีความลาดชันสูง 
ขอเสนอแนะ จัดทําระบบอนุรักษดินและน้ําท่ี เหมาะสมโดยใชวิธีพืช เพ่ิมความอุดมสมบูรณ 

แกดินและเพ่ิมผลผลิตพืชโดยใชปุยอินทรียรวมกับปุยเคมี พ้ืนท่ีลาดชันสูง 
ไมควรนํามาใชเพาะปลูก ควรใหคงสภาพปาหรือฟนฟูสภาพปา 

สมบัตทิางเคม ี ความลึก อินทรียวัตถ ุ ความจุ
แลกเปล่ียน
แคตไอออน 

ความ 
อิ่มตัวเบส 

ฟอสฟอรัสที่
เปน

ประโยชน 

โพแทสเซียม
ที่เปน

ประโยชน 

ความอุดม
สมบูรณ 
ของดิน   (ซม.) 

  0-25 ตํ่า ปานกลาง ปานกลาง ตํ่า สูง ปานกลาง 

  25-50 ตํ่า ปานกลาง ปานกลาง ตํ่า สูง ปานกลาง 

  50-100 ตํ่า ปานกลาง ปานกลาง ตํ่า สูง ปานกลาง 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 5 หนาตัดดินและคําบรรยายชุดดินนครสวรรค 
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ตารางผนวกท่ี 2  พ้ืนท่ีชลประทานจังหวัดกําแพงเพชรจําแนกรายอําเภอ ตําบล 

อําเภอ พ้ืนท่ี (ไร) ตําบล พ้ืนท่ี (ไร) 

ไทรงาม        229,218  

 ไทรงาม       31,015  

 พานทอง       45,977  

 มหาชัย       39,171  

 หนองคลา       39,799  

 หนองทอง       48,093  

 หนองแมแตง        9,752  

 หนองไมกอง       15,411  

บึงสามัคคี          87,868  

 เทพนิมิต       24,183  

 บึงสามัคคี       29,504  

 ระหาน       21,972  

 วังชะโอน       12,209  

ปางศิลาทอง          31,035  

 ปางตาไว           170  

 โพธิ์ทอง       30,585  

 หินดาต           280  

พรานกระตาย        194,950  

 เขาคีริส       79,334  

 คลองพิไกร       16,584  

 คุยบานโอง       30,410  

 ถํ้ากระตายทอง       18,274  

 วังตะแบก       33,830  

 หนองหัววัว        5,157  

 หวยยั้ง       11,361  

เมืองกําแพงเพชร        240,137  

 คณฑี       31,607  

 คลองแมลาย        3,230  

 ทรงธรรม              1  

 ทาขุนราม       14,734  

   เทพนคร       65,352  
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ตารางผนวกท่ี 2  (ตอ) 

อําเภอ พ้ืนท่ี (ไร) ตําบล พ้ืนท่ี (ไร) 

เมืองกําแพงเพชร (ตอ)  

 นครชุม       12,755  

 นาบอคํา        6,565  

 นิคมทุงโพธิ์ทะเล       38,199  

 ในเมือง           231  

 สระแกว       63,077  

 หนองปลิง        4,386  

ลานกระบือ        170,398  

 จันทิมา       27,834  

 ชองลม       14,910  

 โนนพลวง       28,564  

 บึงทับแรต       18,252  

 ประชาสุขสันต       29,821  

 ลานกระบือ        1,805  

 หนองหลวง       49,212  

รวม      1,287,574    1,287,574  

ท่ีมา: กรมชลประทาน, 2564 

ตารางผนวกท่ี 3  ระดับน้ําเก็บกักของอางเก็บน้ําในจังหวัดกําแพงเพชร 

หนวย: ลาน ลบ.ม. 

ลําดับท่ี อางเก็บน้ํา ประเภทอาง อําเภอ ตําบล 
ระดับน้ํา

ตํ่าสุด 

ระดับน้ํา 

เก็บกัก 

1 อางเก็บนํ้าคลองนํ้าไหล กลาง คลองลาน คลองนํ้าไหล 0.02 1.40 

2 อางเก็บนํ้าหวยปาบง กลาง พรานกระตาย หนองหัววัว 0.75 38.50 

รวม 0.77 39.90 

ท่ีมา: กรมชลประทาน, 2564 
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ตารางผนวกท่ี 4  พ้ืนท่ีเขตปฏิรูปท่ีดินจําแนกรายอําเภอ ตําบล 

อําเภอ/ตําบล เนื้อท่ี (ไร)  อําเภอ/ตําบล เนื้อท่ี (ไร) 
  อําเภอโกสัมพีนคร 70,878      โปงน้ํารอน   22,323 

     โกสัมพี      39,460       สักงาม       9,457  

     เพชรชมภู       25,662     อําเภอทรายทองวัฒนา 107,452 

     ลานดอกไมตก       5,756       ถาวรวัฒนา       37,271  

     อําเภอขาณุลักษบุรี 333,921      ทุงทอง           35,406   

    ปางมะคา     106,564        ทุงทราย       34,775  
    บอถํ้า       91,518        อําเภอไทรงาม    309,796 
    วังชะพลู       79,575       หนองแมแตง      53,690  
    วังหามแห       39,771        มหาชัย      48,024  
    โคงไผ         7,767       หนองไมกอง       47,976  
    ดอนแตง        1,352          ไทรงาม      44,965   

    เกาะตาล        1,305       พานทอง       44,547  
    แสนตอ        1,134       หนองทอง       39,710  

     สลกบาตร          689       หนองคลา           30,884  

    ปาพุทรา          679     อําเภอบึงสามัคคี         15,745 

  อําเภอคลองขลุง 141,440      บึงสามัคคี            7,890  

    วังไทร      54,894       วังชะโอน            6,953  

    คลองสมบูรณ      49,781       เทพนิมิต               902  

   วังแขม      13,224     อําเภอปางศิลา        152,199 

    วังบัว      12,570       หินดาต           60,825  

    หัวถนน        8,652       โพธิ์ทอง           53,012  

    คลองขลุง        2,083       ปางตาไว           38,362  

    วังยาง          226     อําเภอพรานกระตาย        134,685 

    ทามะเขือ             7       เขาคีริส           30,122  

    แมลาด           3       พรานกระตาย           22,707  

  อําเภอคลองลาน 161,165      วังตะแบก           18,387  

    คลองลานพัฒนา      67,308       ถํ้ากระตายทอง           15,880  

    คลองน้ําไหล      62,077       คลองพิไกร           15,045  
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ตารางผนวกท่ี 4  (ตอ) 

อําเภอ/ตําบล เนื้อท่ี (ไร)  อําเภอ/ตําบล เนื้อท่ี (ไร) 

    หวยยั้ง           10,333       วังทอง           11,808  

    วังควง           10,286       ทรงธรรม           10,080  

    หนองหัววัว            6,500       ทาขุนราม            9,242  
    ทาไม            4,920        ไตรตรึงษ            7,724  
    คุยบานโอง               505           ธํามรงค      6,620 

 อําเภอเมืองกําแพงเพชร 382,703      นิคมทุงโพธิ์ทะ               262  

    อางทอง           99,034    อําเภอลานกระบือ 181,409 

    นาบอคํา           53,279       หนองหลวง           44,544  

    สระแกว           49,536       ชองลม           28,245  

    หนองปลิง           37,585       จันทิมา           27,585  

    คณฑี           30,620       ประชาสุขสันต           25,752  

    เทพนคร           25,164       โนนพลวง           24,319  

    ลานดอกไม           16,546       บึงทับแรต           15,545  

    นครชุม           13,353       ลานกระบือ           15,419  

    คลองแมลาย           11,850      

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

ลําดับ กิจกรรมการเกษตร เกษตรกร (ราย) เนื้อท่ี (ไร) 
1  ขาวนาป   58,372   1,207,855  
2  มันสําปะหลังโรงงาน   39,619   750,327  
3  ขาวนาปรัง   16,778   336,747  
4  ออยโรงงาน   12,858   267,724  
5  ขาวโพดเลี้ยงสัตว   9,014   131,895  
6  ยางพารา   904   18,966  
7  ยูคาลิปตัส   1,393   17,906  
8  ลําไย   1,481   12,909  
9  ถ่ัวเขียวผิวมัน   837   11,678  
10  มะนาว   1,360   11,043  
11  ปาลมน้ํามัน   463   8,785  
12  มะมวง   1,097   7,773  
13  มะละกอ   558   7,552  
14  สมเขียวหวาน   224   6,712  
15  กลวยน้ําวา   1,000   4,808  
16  ถ่ัวเหลือง   213   2,550  
17  มะพราว   263   1,373  
18  กลวยไข   312   1,265  
19  ไมสัก   131   1,228  
20 อ่ืน ๆ 5,951 23,842 

ท่ีมา: กรมสงเสริมการเกษตร, 2563   
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ตารางผนวกท่ี 6  ทะเบียนเกษตรกรผูปลูกพืชสมุนไพร จังหวัดกําแพงเพชร 

ลําดับ ชนิด เกษตร(ราย) ไร อําเภอ 

1 พริกไทย  11 130.95  
ขาณุวรลักษบุรี คลองลาน พรานกระตาย 
เมืองกําแพงเพชร ลานกระบือ 

2 ขม้ินชัน  2  55.34  ไทรงาม เมืองกําแพงเพชร 

3 มะระข้ีนก  3  53.77  โกสัมพีนคร ทรายทองวัฒนา 

4 ตะไครหอม  3  51.56  ลานกระบือ 

5 วานหางจระเข  3  33.04  
ทรายทองวัฒนา เมืองกําแพงเพชร  
ลานกระบือ 

6 บุก  2  8.00  คลองลาน เมืองกําแพงเพชร 

7 ฟาทะลายโจร  1  4.54  เมืองกําแพงเพชร 

8 กระชายดํา  1  2.09  คลองลาน 

9 พลู  1  0.56  เมืองกําแพงเพชร 

รวม 27 339.85   

ท่ีมา: สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2564 

ตารางผนวกท่ี 7  โรงงานและแหลงรับซ้ือสินคาเกษตรในพ้ืนท่ีจังหวัดกําแพงเพชร 

โรงงานอุตสาหกรรม แหลงรับซ้ือ     
และสหกรณการเกษตร 

จํานวน
(แหง) 

โรงงานดานเกษตร 
จํานวน
(แหง) 

ลานตากและแหลงรับซ้ือทาง
การเกษตร 

10 
โรงงานดานการเกษตรอ่ืนๆ ท่ี
เก่ียวของ 

188 

โรงงานน้ําตาล 5   

สหกรณการเกษตร 41   

โรงงานผลิตปุยชีวภาพ 4   

สหกรณนิคม 3   

โรงสีขาว 3   

โรงงานผลิตเอทานอล 2   

โรงงานผลิตมันเสน 101   

โรงงานผลิตแปงมันสําปะหลัง 6   

โรงงานผลิตกาซชีวภาพ 1   

รวม 176 รวม 188 

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



 
 

 

48 

 
 

    ภาพท่ี 6 ศักยภาพของท่ีดินพืชเศรษฐกิจขาว จังหวัดกําแพงเพชร 
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    ภาพท่ี 7 พ้ืนท่ีปลูกขาวบนพ้ืนท่ีศักยภาพ จังหวัดกําแพงเพชร 
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    ภาพท่ี 8 ศักยภาพของท่ีดินพืชเศรษฐกิจออยโรงงาน จังหวัดกําแพงเพชร 
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    ภาพท่ี 9 พ้ืนท่ีปลูกออยโรงงานบนพ้ืนท่ีศักยภาพ จังหวัดกําแพงเพชร



 
 

 

52 

 
 

    ภาพท่ี 10 ศักยภาพของท่ีดินพืชเศรษฐกิจมันสําปะหลัง จังหวัดกําแพงเพชร 
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    ภาพท่ี 11 พ้ืนท่ีปลูกมันสําปะหลังบนพ้ืนท่ีศักยภาพ จังหวัดกําแพงเพชร 
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    ภาพท่ี 12 ศักยภาพของท่ีดินพืชเศรษฐกิจยางพารา จังหวัดกําแพงเพชร 
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    ภาพท่ี 13 พ้ืนท่ีปลูกยางพาราบนพ้ืนท่ีศักยภาพ จังหวัดกําแพงเพชร  
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