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คํานํา 
  ในชวงทศวรรษที่ผานมาน้ีไดมีการพัฒนาระบบขอมูลขาวสารที่เปนประโยชนตอการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศมาอยางตอเน่ือง โดยเฉพาะในดานการเกษตรที่มีพลวัตคอนขางสูง 
และมีผลกระทบตอประชากรจํานวนมาก กระทรวงเกษตรและสหกรณไดตระหนักถึงการนําระบบ
ขอมูลขาวสารที่ใหผูที่เก่ียวของกับภาคการเกษตรไดมีการเขาถึงที่สะดวกโดยเฉพาะเกษตรกร จึงได
มอบหมายใหกรมพัฒนาที่ดินเปนหนวยงานหลักจัดทํา “แนวทางการสงเสริมการเกษตรที่เหมาะสม
ตามฐานขอมูลแผนที่เกษตรเชิงรุก (Agri-Map)” ของแตละจังหวัดขึ้น 

  Agri-Map คือ แผนที่ เกษตรเพ่ือการบริหารจัดการเชิงรุก โดยบูรณาการขอมูลพ้ืนฐาน 
ดานการเกษตรจากทุกหนวยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ สําหรับใชเปนเครื่องมือบริหาร
จัดการการเกษตรไทยอยางมีประสิทธิภาพครอบคลุมทุกพ้ืนที่ มีการปรับขอมูลใหทันสมัย และพัฒนา
เพ่ิมความสะดวกการใชงานให เกิดการเขาถึ งขอมูลโดยงาย พรอมกับสามารถติดตามขอมูล 
ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นไดอยางถูกตองและรอบดาน ครอบคลุมการนําไปใชประโยชนทุกดาน ที่สําคัญ
เปนการนําเทคโนโลยีเขามาประยุกตใชกับขอมูลดานการเกษตร ซึ่งสามารถตอบโจทยการชวยเหลือและ
แกปญหาใหกับเกษตรกรในรายพ้ืนที่ ไดเปนอยางดี ใชงานบนคอมพิวเตอรหรือแท็บเล็ต ที่เช่ือมตอ
อินเทอรเน็ตผานหนาเว็บไซตของกระทรวงเกษตรและสหกรณ www.moac.go.th/a4policy-alltype-
391191791794 หรือ https://agri-map-online.moac.go.th/ ซึ่งจะมีเอกสารคูมือการใชใหศึกษาและ
สามารถดาวนโหลดได 

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

  จังหวัดนครสวรรคมีพ้ืนที่ 9,597.677 ตารางกิโลเมตร หรือ 5,998,548 ไร ต้ังอยูในภาคเหนือของ
ประเทศไทย ประกอบดวย 15 อําเภอ 130 ตําบล (ตารางผนวกที่ 1) มีจํานวนประชากร 1,040,308 คน 
(กรมการปกครอง, 2563) 

 1.1 อาณาเขตติดตอ  
  ทิศเหนือ  ติดตอ จังหวัดพิจิตรและจังหวัดกําแพงเพชร 
  ทิศใต  ติดตอ จังหวัดอุทัยธานี จังหวัดชัยนาท และจังหวัดลพบุรี 
  ทิศตะวันออก ติดตอ จังหวัดเพชรบูรณ 
  ทิศตะวันตก ติดตอ จังหวัดตากและจังหวัดอุทัยธานี 

 1.2 ภูมิประเทศ 
  สภาพภูมิประเทศของจังหวัดนครสวรรค เปนที่ราบประมาณ 3 ใน 4 ของพ้ืนที่จังหวัด สูงจากระดับ
ทะเลปานกลางเฉลี่ย 28 เมตร มีแมนํ้าสายสําคัญ ไดแก แมนํ้าปง แมนํ้ายม และแมนํ้านาน ไหลมารวมกัน
เปนแมนํ้าเจาพระยา ไหลผานตอนกลางของจังหวัด สภาพพ้ืนที่เปนที่ราบลุมแมนํ้าที่มีลักษณะคลายทอง
กระทะ ดานทิศตะวันออกมีลักษณะเปนลอนลูกคลื่น ดานตะวันตกมีภูเขาสลับซับซอน และเปนปาทึบ 

 1.3 ภูมิอากาศ 
  สภาพภูมิอากาศของจังหวัดนครสวรรคไดรับอิทธิพลของมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือต้ังแต
กลางเดือนตุลาคมถึงกลางเดือนกุมภาพันธ ทําใหอากาศหนาวเย็นและแหงแลง และมรสุมตะวันตกเฉียงใต 
ชวงเดือนพฤษภาคมถึงกลางเดือนตุลาคม ทําใหอากาศชุมช้ืนและมีฝนตกโดยทั่วไป มีอุณหภูมิเฉลี่ย 26-28 
องศาเซลเซียส ปริมาณนํ้าฝนเฉลี่ย 1,000-1,200 มิลลิเมตรตอป ี 

 1.4 ทรัพยากรดิน 
  ทรัพยากรดินของจังหวัดนครสวรรค แบงตามภูมิสัณฐาน ลักษณะทางธรณีวิทยา และ
วัตถุตนกําเนิดดิน ไดดังน้ี 
  1) ที่ราบน้ําทวมถึง (Flood plain) ที่ราบริมแมนํ้าหรือลําธาร หนาฝน มักมีนํ้าทวมเปนครั้งคราว 
เปนสภาพพ้ืนที่ที่เกิดจาการทับถมของตะกอนนํ้าพา และมีตะกอนเพ่ิมมากขึ้นหลังนํ้าทวม แบงเปน 
   (1) สันดินริมนํ้า (Levee) เปนที่ดอน มีสภาพพ้ืนที่คอนขางราบเรียบถึงลูกคลื่นลอนลาด
เล็กนอย เกิดจากการทับถมของตะกอนนํ้าพาบริเวณริมฝงแมนํ้า เปนสันนูนขนานไปกับริมฝงแมนํ้า ดินลึก 
เน้ือดินรวนหยาบ สีนํ้าตาลและนํ้าตาลปนแดง การระบายนํ้าดีปานกลางถึงดี อาทิ ชุดดินเชียงใหม (Cm)  
   (2) สวนตํ่าของสันดินริมนํ้า (Lower part of levee) เปนดินลุม มีสภาพพ้ืนที่คอนขาง
ราบเรียบ ดินลึกมาก เน้ือดินรวนหยาบถึงดินทรายแปงละเอียด สีเทาและนํ้าตาลปนเทา การระบายนํ้า
คอนขางเลว อาท ิชุดดินสรรพยา (Sa)  
   (3) ที่ลุมหลังสันดินริมนํ้า (Back swamp, basin) เปนที่ลุมนํ้าขังอยูระหวางสันดินริมนํ้า
กับตะพักลํานํ้าหรือดานขางหุบเขา ดินมีการระบายนํ้าคอนขางเลวถึงเลว เน้ือดินละเอียด เชน ชุดดิน
บางมูลนาก (Ban) ชุดดินสิงหบุรี (Sin) เปนตน 
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  2) ที่ราบตะกอนน้ําพา (Alluvial plain) เปนบริเวณที่ไดรับอิทธิพลของแมนํ้าหรือลํานํ้า
สาขา วัตถุตนกําเนิดดินเปนตะกอนนํ้าพา (Alluvium) มีสภาพพ้ืนที่เปนที่ราบขนาดใหญสองฝงแมนํ้า 
แตละฝงอาจมีที่ราบแบบขั้นบันไดหรือตะพักไดหลายระดับ แบงเปน 
   (1) ตะพักลํานํ้าระดับตํ่า (Low terrace) เปนที่ลุม มีสภาพพ้ืนที่ราบเรียบ ดินลึกมาก เน้ือ
ดินอาจเปนดินเหนียวละเอียดถึงดินทรายแปงละเอียด สีเทา นํ้าตาลปนเทา และนํ้าตาล มีจุดประสี
ตาง ๆ ดินมีการระบายนํ้าคอนขางเลวถึงเลว เชน ชุดดินสุโขทัย (Skt) ชุดดินพิษณุโลก (Psl) เปนตน 
   (2) ตะพักลํานํ้าระดับกลางและระดับสูง (Middle and High terrace) เปนที่ดอน มี
สภาพพ้ืนที่คอนขางราบเรียบถึงลูกคลื่นลอนลาด ดินต้ืนถึงช้ันกรวดลูกรังถึงดินลึกมาก เน้ือดินเปนดิน
รวนหยาบ ดินรวนละเอียดหรือดินรวนปนช้ินสวนหยาบมาก สีนํ้าตาล เหลือง และนํ้าตาลปนแดง ไป
จนถึงสีแดง ดินมีการระบายนํ้าดีปานกลางถึงดี เชน ชุดดินอุทัย (Uti) ชุดดินโกสัมพี (Ksp) เปนตน 
   (3) เนินตะกอนนํ้าพารูปพัด (Alluvial fan) เปนที่ดอน มีสภาพพ้ืนที่คอนขางราบเรียบถึง
ลูกคลื่นลอนลาด เปนดินลึกมาก เน้ือดินเปนดินรวนหยาบถึงดินทรายแปงละเอียด สีนํ้าตาล เหลือง
จนถึงแดง ดินมีการระบายนํ้าดีปานกลางถึงดี อาท ิชุดดินกําแพงเพชร (Kp) 
   (4) ลานตะพักปูนมารล (Marl terrace) เปนที่ดอน มีสภาพพ้ืนที่คอนขางราบเรียบถึงลูก
คลื่นลอนลาด เปนดินต้ืนถึงช้ันปูนมารลถึงดินลึกมาก เน้ือดินเปนดินเหนียวถึงดินเหนียวปนช้ินสวน
หยาบมาก สีนํ้าตาลเขมและดํา ดินมีการระบายนํ้าดี เชน ชุดดินลพบุรี (Lb) ชุดดินตาคลี (Tk) เปนตน 
  3) ที่ลาดเชิงเขา (Piedmont) เขา (Hill) ภูเขา (Mountain) มีสภาพพ้ืนที่เปนลูกคลื่น
ลอนลาดถึงเนินเขา ที่เกิดจากการที่หินผุพังสลายตัวอยูกับที่หรือถูกเคลื่อนยายโดยแรงโนมถวงของ
โลกในระยะทางใกลๆ และถูกควบคุมดวยลักษณะของโครงสรางทางธรณีวิทยา สวนใหญพบหิน
ปะปนในหนาตัดดินและลอยหนา แบงตามลักษณะและชนิดของหินดังน้ี 
   (1) พัฒนาจากกลุมหินตะกอนหรือหินแปรเน้ือหยาบหรือหินในกลุม สวนใหญเปนหิน
ทรายและหินควอรตไซต ดินต้ืนถึงช้ันเศษหินหรือหินพ้ืนถึงดินลึกปานกลาง เน้ือดินเปนดินรวนหยาบ
ถึงดินรวนปนช้ินสวนหยาบมาก สีนํ้าตาล นํ้าตาลปนเหลือง นํ้าตาลปนแดง จนถึงแดง การระบายนํ้าดี 
พบเศษหินปะปนในหนาตัดดินหรือบนผิวดิน เชน ชุดดินทายาง (Ty) ชุดดินลาดหญา (Ly) เปนตน 
   (2) พัฒนาจากกลุมหินตะกอนหรือหินแปรเน้ือละเอียดหรือหินในกลุม สวนใหญเปน
หินดินดานและหินฟลไลต ดินลึกมาก เน้ือดินเปนดินเหนียวละเอียด สีนํ้าตาล นํ้าตาลปนแดง และ
นํ้าตาลปนเหลือง การระบายนํ้าดี เชน ชุดดินวังสะพุง (Ws) ชุดดินลี้ (Li) เปนตน 
   (3) พัฒนาจากหินปูน ดินต้ืนถึงช้ันเศษหินหรือหินพ้ืนถึงดินลึกมาก เน้ือดินเปนดินเหนียว
ละเอียดถึงดินเหนียวปนช้ินสวนหยาบมาก สีแดง นํ้าตาล นํ้าตาลปนแดง การระบายนํ้าดี พบเศษหิน
ปะปนในหนาตัดดินหรือบนผิวดิน อาท ิชุดดินหินซอน (Hs) 
   (4) พัฒนาจากกลุมหินอัคนีหรือหินในกลุม ดินลึกปานกลางถึงช้ันเศษหิน เน้ือดินเปนดิน
เหนียว สีแดง นํ้าตาล นํ้าตาลปนเหลือง นํ้าตาลปนแดง ดินมีการระบายนํ้าดี เชน ชุดดินลํานารายณ 
(Ln) ชุดดินชัยบาดาล (Cd) เปนตน 
   (5) พัฒนาจากหินไรโอไลต ดินต้ืนถึงช้ันเศษหิน เน้ือดินเปนดินรวนปนช้ินสวนหยาบมาก 
สีนํ้าตาล นํ้าตาลปนเหลือง และนํ้าตาลปนแดง ดินมีการระบายนํ้าดี อาท ิชุดดินไพศาลี (Phi)  
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   (6) พัฒนาจากหินอัคนีชนิดหินแกรนิต ดินต้ืนถึงช้ันเศษหินหรือหินพ้ืนถึงดินลึกมาก เน้ือ
ดินเปนดินรวนหยาบถึงดินรวนปนช้ินสวนหยาบมาก สีนํ้าตาล นํ้าตาลปนแดง ถึงแดง ดินมีการระบาย
นํ้าดี เชน ชุดดินบานไร (Bar) ชุดดินทับเสลา (Tas) เปนตน 
   (7) พัฒนาจากหินไมกาชีสตหรือหินไนส ดินต้ืนถึงช้ันเศษหินหรือหินพ้ืน เน้ือดินเปนดิน
รวนปนช้ินสวนหยาบมาก สีนํ้าตาลและนํ้าตาลปนเหลือง การระบายนํ้าดี อาท ิชุดดินนครสวรรค (Ns) 
  4) พื้นที่ลาดชันเชิงซอน เปนพ้ืนที่ที่มีความลาดชันมากกวารอยละ 35 สวนใหญเปนภูเขา
และเทือกเขาสูงสลับซับซอน ทรัพยากรดินมีความแตกตางกันออกไปในแตละพ้ืนที่ 
  ซึ่งไดแสดงรายละเอียดของชุดดินที่พบมากของจังหวัดนครสวรรคในภาพที่ 1 - 5 
 1.5 สภาพการใชทีดิ่น  
  สภาพการใชที่ดินปจจุบันของจังหวัดนครสวรรค จากฐานขอมูลแผนที่สภาพการใชที่ดิน  
ของกรมพัฒนาที่ดิน (ตารางที่ 1) 

ตารางที่ 1 สภาพการใชที่ดินปจจุบันของจังหวัดนครสวรรค  

ประเภทการใชที่ดิน 
เนื้อที ่

ไร รอยละ 
พื้นทีชุ่มชนและสิ่งปลูกสราง 408,298 6.81 
พื้นทีเ่กษตรกรรม 4,694,141 78.26 

พ้ืนที่นา 2,617,074 43.63 
พืชไร 1,862,813 31.06 
ไมยืนตน 72,138 1.20 
ไมผล 66,297 1.11 
พืชสวน 36,779 0.61 
ทุงหญาเลี้ยงสตัวและโรงเรือนเลี้ยงสัตว 18,776 0.31 
พืชนํ้า  67 -  
สถานที่เพาะเลี้ยงสัตวนํ้า 14,888 0.25 
เกษตรผสมผสาน/ไรนาสวนผสม 5,309 0.09 

พื้นทีป่าไม 590,212 9.84 
พื้นทีน่้ํา 182,120 3.03 
พื้นทีเ่บ็ดเตล็ด   123,777 2.06 

รวม   5,998,548 100.00 
ที่มา: กรมพัฒนาที่ดิน, 2563 
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 1.6 พื้นที่ชลประทาน 
  จังหวัดนครสวรรค มีเน้ือที่ชลประทาน 504,432 ไร (รอยละ 8.49 ของพ้ืนที่จังหวัด) กระจาย
อยูใน 11 อําเภอ มีอางเก็บนํ้าที่สําคัญ 2 อาง มีศักยภาพในการเก็บกักนํ้าไดรวม 83.22 ลานลูกบาศกเมตร 
อางเก็บนํ้าที่สําคัญ คือ อางเก็บนํ้าสิริกิต์ิ มีระดับกักเก็บอยูที่ 82 ลานลูกบาศกเมตร คิดเปนรอยละ 
98.53 ของนํ้าเก็บกักของอางเก็บนํ้าในจังหวัดนครสวรรค (ตารางผนวกที่ 2 - 3) 

 1.7 เขตปฏิรปูที่ดิน 
  เขตปฏิรูปที่ดินในพ้ืนที่จังหวัดนครวสรรค มีเน้ือที่ 1,142,076 ไร (รอยละ 19.04 ของพ้ืนที่จังหวัด) 
โดยอําเภอที่มีพ้ืนที่ปฏิรูปที่ดินมากที่สุด ไดแก อําเภอแมวงก อําเภอไพศาลี และอําเภอหนองบัว ตามลําดับ 
(ตารางผนวกที่ 4)  

 1.8 การขึ้นทะเบียนเกษตรกร 
  จากฐานขอมูลทะเบียนเกษตรกรของกรมสงเสริมการเกษตร จังหวัดนครสวรรคมีการขึ้น
ทะเบียนเกษตรกรผูปลูกพืชหรือเลี้ยงสัตวทั้งหมดในป 2563 จํานวน 196,511 ราย รวมพ้ืนที่ 
4,066,547 ไร และกิจกรรมที่มีพ้ืนที่ปลูกมาก ไดแก ขาว มันสําปะหลัง ออยโรงงาน และถั่วเขียวผิวมัน 
เปนตน (ตารางผนวกที่ 5) 
  ทะเบียนเกษตรกรพืชสมุนไพร จากฐานขอมูลกลาง (Farmer One) ของสํานักงานเศรษฐกิจ
การเกษตร เกษตรกรไดขึ้นทะเบียนปลูกพืชสมุนไพรในจังหวัดนครวสรรค พ้ืนที่ 383.61 ไร เกษตรกร 56 ราย 
มีพืชสมุนไพรหลัก 16 ชนิด สมุนไพรที่มีการปลูกมาก คือ กระเจี๊ยบแดง ฟาทะลายโจร และพริกไทย 
ตามลําดับ (ตารางผนวกที่ 6) 

 1.9 ที่ต้ังโรงงานและแหลงรับซือ้สินคาเกษตร 
  จังหวัดนครสวรรคมีแหลงรับซื้อสินคาเกษตรและสหกรณการเกษตรที่สําคัญ จํานวน 110 จุด และ
ที่ต้ังโรงงานทางการเกษตร 507 จดุ โดยมีที่ต้ังโรงงานผลิตมันเสนมากที่สุด 44 แหง (ตารางผนวกที ่7) 

2. การวิเคราะหพืชเศรษฐกิจหลัก 

  พืชเศรษฐกิจที่สําคัญพิจารณาจากพืชที่มีพ้ืนที่ปลูกมากและมีมูลคาการสงออกหรือแปรรูป 
โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ ประกาศพืชเศรษฐกิจ 13 ชนิดพืช ไดแก ขาว มันสําปะหลัง ยางพารา 
ปาลมนํ้ามัน ออยโรงงาน ขาวโพดเลี้ยงสัตว สับปะรดโรงงาน ลําไย เงาะ ทุเรียน มังคุด มะพราว และกาแฟ 
จากพ้ืนที่ปลูกพืชเศรษฐกิจดังกลาว กรมพัฒนาที่ดินไดกําหนดระดับความเหมาะสมของพ้ืนที่ปลูก 
รายจังหวัด โดยวิเคราะหจากสภาพพ้ืนที่ ลักษณะของดิน ปริมาณนํ้าฝน แหลงนํ้าชลประทาน รวมกับ 
การจัดการพ้ืนที่และลักษณะรายพืช โดยแบงระดับความเหมาะสม เปน 4 ระดับ ไดแก 
  ระดับที ่1 เปนพ้ืนที่ความเหมาะสมสูง (S1) การปลูกพืชใหผลตอบแทนสงู  
  ระดับที่ 2 เปนพ้ืนที่ความเหมาะสมปานกลาง (S2) การปลูกพืชใหผลตอบแทนสูง แตพบ
ขอจํากัดบางประการซึ่งสามารถบริหารจัดการได  
  ระดับที่ 3 เปนพ้ืนที่ความเหมาะสมเล็กนอย (S3) มีขอจํากัดของดินและนํ้า สงผลใหการผลิตพืช 
ใหผลตอบแทนตํ่า การใชพ้ืนที่ตองใชตนทุนสูงในการจัดการ และมีความเสี่ยงจากนํ้าทวมและขาดนํ้า 
  ระดับที ่4 เปนพ้ืนที่ไมเหมาะสม (N)  
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  จังหวัดนครสวรรค มีพ้ืนที่พืชเศรษฐกิจสําคัญที่ปลูกมาก 4 ลําดับแรก ไดแก ขาว ออยโรงงาน  
มันสําปะหลัง และขาวโพดเลี้ยงสัตว (ตารางที่ 2) 

ตารางที่ 2  พ้ืนที่ปลูกพืชเศรษฐกิจทีม่ีพ้ืนทีป่ลูกมาก 4 ลําดับแรกของจังหวัดนครสวรรค 

พืชเศรษฐกิจ เนื้อที่ (ไร) รอยละของพืน้ที่เกษตรกรรม 
1. ขาว 2,584,110 55.05 
2. ออยโรงงาน   893,798 19.04 
3. มันสําปะหลัง   557,570 11.88 
4. ขาวโพดเลี้ยงสัตว   229,467 4.89 

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

 2.1 ขาว 
  ขาวเปนพืชเศรษฐกิจหลักของจังหวัดนครสวรรค จากสภาพพ้ืนที่สวนใหญเปนที่ราบลุม  
มีความเหมาะสมในการปลูกขาว จากฐานขอมูลในแผนที่เกษตรเชิงรุก หรือ Agri-Map Online 
วิเคราะหขอมูลไดดังน้ี (ตารางที่ 3 และภาพที่ 6 - 7)  
  1) การวิเคราะหศักยภาพของพื้นที่ปลูกขาว  
   ระดับที่ 1 เปนพ้ืนที่ความเหมาะสมสูง (S1) มีเน้ือที่ 2,275,433 ไร คิดเปนรอยละ 42.42 
ของพ้ืนที่ศักยภาพของที่ดิน กระจายตัวมากอยูในอําเภอทาตะโก 395,055 ไร อําเภอบรรพตพิสัย 
339,436 ไร และอําเภอชุมแสง 283,455 ไร  
   ระดับที่ 2 เปนพ้ืนที่ความเหมาะสมปานกลาง (S2) มีเน้ือที่ 567,107 ไร คิดเปนรอยละ 
10.57 ของพ้ืนที่ศักยภาพของที่ดิน กระจายตัวมากอยูในอําเภอลาดยาว 163,031 ไร อําเภอแมวงก 
56,745 ไร และอําเภอไพศาลี 56,315 ไร 
   ระดับที่ 3 เปนพ้ืนที่ความเหมาะสมเล็กนอย (S3) มีเน้ือที่ 321,044 ไร คิดเปนรอยละ 5.99 
ของพ้ืนที่ศักยภาพของที่ดิน กระจายตัวมากอยูในอําเภอไพศาลี 70,911 ไร อําเภอตาคลี 68,292 ไร และ
อําเภอหนองบัว 60,064 ไร 
   ระดับที่ 4 เปนพ้ืนที่ไมเหมาะสม (N) มีเน้ือที่ 2,200,259 ไร  
  2) การวิเคราะหพื้นที่ปลูกขาวในปจจุบัน ซึ่งจําแนกตามช้ันความเหมาะสมของที่ดิน ไดดังน้ี 
   (1) พ้ืนที่เหมาะสมสูง (S1) มีเน้ือที่ 1,871,498 ไร คิดเปนรอยละ 82.25 ของพ้ืนที่
ศักยภาพสูง กระจายตัวมากอยูในอําเภอทาตะโก 360,432 ไร อําเภอบรรพตพิสัย 279,222 ไร และ
อําเภอชุมแสง 257,248 ไร 
   (2) พ้ืนที่เหมาะสมปานกลาง (S2) มีเน้ือที่ 355,396 ไร คิดเปนรอยละ 62.67 ของพ้ืนที่
ศักยภาพปานกลาง กระจายตัวมากอยูในอําเภอลาดยาว 115,766 ไร อําเภอไพศาลี 53,883 ไร และ
อําเภอแมวงก 30,913 ไร   
   (3) พ้ืนที่เหมาะสมเล็กนอย (S3) มีเน้ือที่ 236,292 ไร คิดเปนรอยละ 73.60 ของพ้ืนที่
ศักยภาพเล็กนอย กระจายตัวมากอยูในอําเภอไพศาลี 66,167 ไร อําเภอหนองบัว 49,741 ไร และ
อําเภอตาคล ี35,379 ไร 
   (4)  พ้ืนที่ไมเหมาะสม (N) มีเน้ือที่ 120,924 ไร  
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  3) พื้นที่มีศักยภาพคงเหลือ คือ พ้ืนที่ที่มีศักยภาพในการปลูกขาวแตยังไมใชพ้ืนที่ปลูก 
พิจารณาจากพ้ืนที่ศักยภาพของที่ดินสําหรับการปลูกขาว และพ้ืนที่ปลูกขาวในช้ันความเหมาะสมตาง ๆ 
(ปลูกจริง) พบวาจังหวัดนครสวรรคมีพ้ืนที่ศักยภาพคงเหลือในระดับความเหมาะสมสูง (S1) และ 
ความเหมาะสมปานกลาง (S2) รวมทั้งสิ้น 615,646 ไร กระจายอยูทั่วทุกอําเภอ โดยอําเภอที่มีพ้ืนที่
ศักยภาพคงเหลือมากที่สุด ไดแก อําเภอเมืองนครสวรรค 99,174 ไร รองลงมาไดแก อําเภอลาดยาว 
84,997 ไร และอําเภอตาคล ี71,958 ไร โดยมีรายละเอียดดังน้ี 
   (1) พ้ืนที่เหมาะสมสูงคงเหลือ (S1) มีเน้ือที่ 403,935 ไร คิดเปนรอยละ 17.75 ของพ้ืนที่
ศักยภาพสูง พบมากในอําเภอเมืองนครสวรรค 72,265 ไร อําเภอบรรพตพิสัย 60,214 ไร และ 
อําเภอตาคลี 52,631 ไร 
   (2) พ้ืนที่เหมาะสมปานกลางคงเหลือ (S2) มีเน้ือที่ 211,711 ไร คิดเปนรอยละ 37.33 
ของพ้ืนที่ศักยภาพปานกลาง พบมากในอําเภอลาดยาว 47,265 ไร อําเภอเมืองนครสวรรค 26,909 ไร และ
อําเภอชุมตาบง 26,493 ไร 

ตารางที่ 3  พ้ืนที่ศักยภาพ พ้ืนที่ปลูกจริง พ้ืนที่คงเหลือของขาวรายอําเภอ จังหวัดนครสวรรค 

อําเภอ ประเภทพ้ืนที่ 
เนื้อที่ชั้นความเหมาะสม (ไร) 

S1 S2 S3 N รวม 

เกาเลี้ยว 

พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน 
109,096 18,258 - 20,045 147,399 

(100.00%) (100.00%)   (100.00%) (100.00%) 

พ้ืนท่ีเพาะปลูกในชั้นความ 
เหมาะสมตาง ๆ (ปลูกจริง) 

94,660 6,631 - - 101,291 

(86.77%) (36.32%)     (68.72%) 

พ้ืนท่ีศักยภาพคงเหลือ 
14,436 11,627 - - 26,063 

(13.23%) (63.68%)     (17.68%) 

เมือง 
นครสวรรค 

พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน 
206,821 51,684 11,485 144,423 414,413 

(100.00%) (100.00%) (100.00%) (100.00%) (100.00%) 

พ้ืนท่ีเพาะปลูกในชั้นความ 
เหมาะสมตาง ๆ (ปลูกจริง) 

134,556 24,775 11,485 207 171,023 

(65.06%) (47.94%) (100.00%) (0.14%) (41.27%) 

พ้ืนท่ีศักยภาพคงเหลือ 
72,265 26,909 - - 99,174 

(34.94%) (52.06%)     (23.93%) 

แมเปน 

พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน 
6,110 9,582 1,125 55,026 71,843 

(100.00%) (100.00%) (100.00%) (100.00%) (100.00%) 

พ้ืนท่ีเพาะปลูกในชั้นความ 
เหมาะสมตาง ๆ (ปลูกจริง) 

28 1,476 1,125 962 3,591 

(0.46%) (15.40%) (100.00%) (1.75%) (5.00%) 

พ้ืนท่ีศักยภาพคงเหลือ 
6,082 8,106 - - 14,188 

(99.54%) (84.60%)     (19.75%) 
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ตารางที่ 3  (ตอ) 

อําเภอ ประเภทพ้ืนที่ 
เนื้อที่ชั้นความเหมาะสม (ไร) 

S1 S2 S3 N รวม 

แมวงก 

พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน 
19,822 56,745 7,033 298,037 381,637 

(100.00%) (100.00%) (100.00%) (100.00%) (100.00%) 

พ้ืนท่ีเพาะปลูกในชั้นความ 
เหมาะสมตาง ๆ (ปลูกจริง) 

11,327 30,913 7,033 14,073 63,346 

(57.14%) (54.48%) (100.00%) (4.72%) (16.60%) 

พ้ืนท่ีศักยภาพคงเหลือ 
8,495 25,832 - - 34,327 

(42.86%) (45.52%)     (8.99%) 

โกรกพระ 

พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน 
77,899 37,490 10,991 41,154 167,534 

(100.00%) (100.00%) (100.00%) (100.00%) (100.00%) 

พ้ืนท่ีเพาะปลูกในชั้นความ 
เหมาะสมตาง ๆ (ปลูกจริง) 

62,991 28,517 10,991 28 102,527 

(80.86%) (76.07%) (100.00%) (0.07%) (61.20%) 

พ้ืนท่ีศักยภาพคงเหลือ 
14,908 8,973 - - 23,881 

(19.14%) (23.93%)     (14.25%) 

ไพศาล ี

พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน 
144,083 56,315 70,911 285,778 557,087 

(100.00%) (100.00%) (100.00%) (100.00%) (100.00%) 

พ้ืนท่ีเพาะปลูกในชั้นความ 
เหมาะสมตาง ๆ (ปลูกจริง) 

123,650 53,883 66,167 50,826 294,526 

(85.82%) (95.68%) (93.31%) (17.79%) (52.87%) 

พ้ืนท่ีศักยภาพคงเหลือ 
20,433 2,432 - - 22,865 

(14.18%) (4.32%)     (4.10%) 

ชุมแสง 

พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน 
283,455 15,960 - 37,756 337,171 

(100.00%) (100.00%)  (100.00%) (100.00%) 

พ้ืนท่ีเพาะปลูกในชั้นความ 
เหมาะสมตาง ๆ (ปลูกจริง) 

257,248 14,853 - - 272,101 

(90.75%) (93.06%)     (80.70%) 

พ้ืนท่ีศักยภาพคงเหลือ 
26,207 1,107 - - 27,314 

(9.25%) (6.94%)     (8.10%) 

ชุมตาบง 

พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน 
10,787 47,493 3,499 91,272 153,051 

(100.00%) (100.00%) (100.00%) (100.00%) (100.00%) 

พ้ืนท่ีเพาะปลูกในชั้นความ 
เหมาะสมตาง ๆ (ปลูกจริง) 

2,589 21,000 3,499 2,461 29,549 

(24.00%) (44.22%) (100.00%) (2.70%) (19.31%) 

พ้ืนท่ีศักยภาพคงเหลือ 
8,198 26,493 - - 34,691 

(76.00%) (55.78%)     (22.67%) 
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ตารางที่ 3  (ตอ) 

อําเภอ ประเภทพ้ืนที่ 
เนื้อที่ชั้นความเหมาะสม (ไร) 

S1 S2 S3 N รวม 

ตากฟา 

พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน 
- 6,061 27,647 270,675 304,383 

 (100.00%) (100.00%) (100.00%) (100.00%) 

พ้ืนท่ีเพาะปลูกในชั้นความ 
เหมาะสมตาง ๆ (ปลูกจริง) 

- 2,937 4,399 678 8,014 

 (48.46%) (15.91%) (0.25%) (2.63%) 

พ้ืนท่ีศักยภาพคงเหลือ 
- 3,124 - - 3,124 

 (51.54%)   (1.03%) 

ตาคล ี

พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน 
172,090 24,060 68,292 251,154 515,596 

(100.00%) (100.00%) (100.00%) (100.00%) (100.00%) 

พ้ืนท่ีเพาะปลูกในชั้นความ 
เหมาะสมตาง ๆ (ปลูกจริง) 

119,459 4,733 35,379 58 159,629 

(69.42%) (19.67%) (51.81%) (0.02%) (30.96%) 

พ้ืนท่ีศักยภาพคงเหลือ 
52,631 19,327 - - 71,958 

(30.58%) (80.33%)   (13.96%) 

ทาตะโก 

พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน 
395,055 22,232 15,897 75,779 508,963 

(100.00%) (100.00%) (100.00%) (100.00%) (100.00%) 

พ้ืนท่ีเพาะปลูกในชั้นความ 
เหมาะสมตาง ๆ (ปลูกจริง) 

360,432 13,696 15,257 2,028 391,413 

(91.24%) (61.60%) (95.97%) (2.68%) (76.90%) 

พ้ืนท่ีศักยภาพคงเหลือ 
34,623 8,536 - - 43,159 

(8.76%) (38.40%)   (8.48%) 

บรรพตพิสัย 

พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน 
339,436 25,019 199 84,847 449,501 

(100.00%) (100.00%) (100.00%) (100.00%) (100.00%) 

พ้ืนท่ีเพาะปลูกในชั้นความ 
เหมาะสมตาง ๆ (ปลูกจริง) 

279,222 17,801 199 363 297,585 

(82.26%) (71.15%) (100.00%) (0.43%) (66.20%) 

พ้ืนท่ีศักยภาพคงเหลือ 
60,214 7,218 - - 67,432 

(17.74%) (28.85%)   (15.00%) 

พยุหะคีรี 

พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน 
81,717 30,148 37,099 262,358 411,322 

(100.00%) (100.00%) (100.00%) (100.00%) (100.00%) 

พ้ืนท่ีเพาะปลูกในชั้นความ 
เหมาะสมตาง ๆ (ปลูกจริง) 

65,249 15,813 24,825 13,096 118,983 

(79.85%) (52.45%) (66.92%) (4.99%) (28.93%) 

พ้ืนท่ีศักยภาพคงเหลือ 
16,468 14,335 - - 30,803 

(20.15%) (47.55%)   (7.49%) 
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ตารางที่ 3  (ตอ) 

อําเภอ ประเภทพ้ืนที่ 
เนื้อที่ชั้นความเหมาะสม (ไร) 

S1 S2 S3 N รวม 

ลาดยาว 

พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน 
161,052 163,031 6,802 121,733 452,618 

(100.00%) (100.00%) (100.00%) (100.00%) (100.00%) 

พ้ืนท่ีเพาะปลูกในชั้นความ 
เหมาะสมตาง ๆ (ปลูกจริง) 

123,320 115,766 6,192 19,011 264,289 

(76.57%) (71.01%) (91.03%) (15.62%) (58.39%) 

พ้ืนท่ีศักยภาพคงเหลือ 
37,732 47,265 - - 84,997 

(23.43%) (28.99%)     (18.78%) 

หนองบัว 

พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน 
268,010 3,029 60,064 160,222 491,325 

(100.00%) (100.00%) (100.00%) (100.00%) (100.00%) 

พ้ืนท่ีเพาะปลูกในชั้นความ 
เหมาะสมตาง ๆ (ปลูกจริง) 

236,767 2,602 49,741 17,133 306,243 

(88.34%) (85.90%) (82.81%) (10.69%) (62.33%) 

พ้ืนท่ีศักยภาพคงเหลือ 
31,243 427 - - 31,670 

(11.66%) (14.10%)     (6.45%) 

รวมทั้ง 
จังหวัด 

พ้ืนที่ศักยภาพของที่ดิน 
2,275,433 567,107 321,044 2,200,259 5,363,843 

(100.00%) (100.00%) (100.00%) (100.00%) (100.00%) 

พ้ืนที่เพาะปลูกในชั้นความ 
เหมาะสมตาง ๆ (ปลูกจริง) 

1,871,498 355,396 236,292 120,924 2,584,110 

(82.25%) (62.67%) (73.60%) (5.50%) (48.18%) 

พ้ืนที่ศักยภาพคงเหลือ 
403,935 211,711 - - 615,646 

(17.75%) (37.33%)     (11.48%) 

   ทั้งน้ี ในการสงเสริมการปลูกพืชจะพิจารณาเฉพาะพ้ืนที่ที่มีศักยภาพคงเหลือในระดับ
ความเหมาะสมสูง (S1) และระดับความเหมาะสมปานกลาง (S2) เทาน้ัน เน่ืองจากสภาพพ้ืนที่ปลูก
พืชตรงตามศักยภาพของดิน การลงทุนตํ่าก็สามารถเพ่ิมผลผลิตได จึงควรสงเสริมในพ้ืนที่ดังกลาว  
   เมื่อวิเคราะหขอมูลศักยภาพพ้ืนที่รวมกับพ้ืนที่ปลูกพืชในปจจุบัน พบวาพ้ืนที่ที่จะ
ปรับเปลี่ยนไปปลูกขาวได คือ บริเวณที่เปนพ้ืนที่ปลูกออยโรงงาน (S3) 100,500 ไร พ้ืนที่ปลูก 
มันสําปะหลัง (S3) 52,058 ไร และพ้ืนที่ปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตว (N) 18,937 ไร แตเน่ืองจากนโยบายของ
คณะกรรมการนโยบายบริหารจัดการขาวตองการรักษาดุลภาพผลผลิตขาว ดังน้ัน จึงควรพิจารณา
ปลูกพืชเศรษฐกิจชนิดอ่ืนที่สอดคลองกับความตองการของตลาด (ตารางที่ 4)  
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ตารางที่ 4  พ้ืนที่ศักยภาพในการขยายการผลิตขาว 

อําเภอ 
ออยโรงงาน (ไร) มันสําปะหลัง (ไร) ขาวโพดเลี้ยงสัตว (ไร) 

S3 N รวม S3 N รวม S3 N รวม 

เกาเลี้ยว 4,796 - 4,796 101 - 101 - 332 332 

เมืองนครสวรรค 5,839 - 5,839 7,303 - 7,303 - 3,109 3,109 

แมเปน - - - 1,385 - 1,385 - 1,234 1,234 

แมวงก 206 - 206 8,612 - 8,612 - 2,687 2,687 

โกรกพระ 2,401 - 2,401 190 - 190 - 1,472 1,472 

ไพศาล ี 5,505 - 5,505 2,730 - 2,730 - 85 85 

ชุมแสง 17 - 17 3 - 3 - 12 12 

ชุมตาบง - - - 2,627 - 2,627 - 1,407 1,407 

ตากฟา - - - 213 - 213 - 17 17 

ตาคล ี 28,032 - 28,032 223 - 223 - 2,772 2,772 

ทาตะโก 9,742 - 9,742 1,403 - 1,403 - 57 57 

บรรพตพิสัย 30,122 - 30,122 1,877 - 1,877 - 676 676 

พยุหะคีรี 6,681 - 6,681 213 - 213 - 847 847 

ลาดยาว 5,089 - 5,089 20,181 - 20,181 - 3,379 3,379 

หนองบัว 2,070 - 2,070 4,997 - 4,997 - 851 851 

รวม 100,500 - 100,500 52,058 - 52,058 - 18,937 18,937 

  4) แนวทางการจัดการ 

   (1) พ้ืนที่ที่มีความเหมาะสมควรสงเสริมการผลิต (S1 หรือ S2) ควรสนับสนุนใหเกษตรกร

ปลูกขาวตอไปเน่ืองจากเปนพ้ืนที่ที่เหมาะสม สามารถชวยลดตนทุนการผลิตและไดผลผลิตที่มีคุณภาพดี 

ซึ่งการปลูกขาวในพ้ืนที่ดังกลาวขางตนสามารถนําไปสูการตอยอดโครงการที่สําคัญตาง ๆ ได เชน  

เกษตรอินทรีย ระบบสงเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ เกษตรแมนยํา เปนตน 

    พ้ืนที่ปลูกขาวในบริเวณที่มีความเหมาะสมสูง (S1) คือพ้ืนที่ปลูกขาวในที่ดินที่ไมมี

ขอจํากัดทางกายภาพตอการปลูกขาว ซึ่งควรสงวนไวเปนแหลงปลูกขาวที่สําคัญของจังหวัด กระจายอยูใน

อําเภอทาตะโก อําเภอบรรพตพิสัย และอําเภอชุมแสง 

    พ้ืนที่ปลูกขาวในบริเวณที่มีความเหมาะสมปานกลาง (S2) คือพ้ืนที่ปลูกขาวในที่ดินที่มี

ขอจํากัดทางกายภาพบางประการตอการปลูกขาว เชน ความอุดมสมบูรณของดิน ความเปนกรดเปนดาง 

และแหลงนํ้า กระจายอยูในอําเภอลาดยาว อําเภอไพศาลี และอําเภอแมวงก 

   (2) พ้ืนที่ที่ควรปรับเปลี่ยนการผลิตในพ้ืนที่ไมเหมาะสม (S3 หรือ N) ควรสนับสนุนใหเขา

โครงการปรับเปลี่ยนการผลิต เชน ทําการเกษตรผสมผสานหรือพืชที่ใหผลตอบแทนสูงกวา โดยพิจารณา

แหลงรับซื้อรวมดวย  
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 2.2 ออยโรงงาน 
  จังหวัดนครสวรรค มีพ้ืนที่เพาะปลูกออยโรงงานอยูในลําดับตน ๆ ของประเทศ เน่ืองจาก 
มีโรงงานแปรรูป (โรงงานนํ้าตาล) ที่ใหญที่สุดในระดับประเทศ ต้ังอยูในเขตจังหวัด และมีการสงเสริม 
ใหเกษตรกรเพาะปลูกรวมกันระหวางภาคราชการและเอกชน ทั้งในเรื่องของการใชพันธุดี และปฏิบัติดูแลพันธุ
ที่ใชในการเพาะปลูก จากฐานขอมูลในแผนที่เกษตรเชิงรุก หรือ Agri-Map Online สามารถวิเคราะหขอมูล
ไดดังน้ี (ตารางที่ 5 ภาพที่ 8 - 9) 
  1) การวิเคราะหศักยภาพของพื้นที่ปลูกออยโรงงาน 
   ระดับที่ 1 เปนพ้ืนที่ความเหมาะสมสูง (S1) มีเน้ือที่ 79,609 ไร คิดเปนรอยละ 1.48 ของพ้ืนที่
ศักยภาพของที่ดิน กระจายตัวมากอยูในอําเภอบรรพตพิสัย 62,071 ไร อําเภอชุมแสง 12,098 ไร และ
อําเภอเกาเลี้ยว 2,946 ไร  
   ระดับที่ 2 เปนพ้ืนที่ความเหมาะสมปานกลาง (S2) มีเน้ือที่ 1,558,864 ไร คิดเปนรอยละ 
29.07 ของพ้ืนที่ศักยภาพของที่ดิน กระจายตัวมากอยูในอําเภอตากฟา 222,662 ไร อําเภอตาคลี 
213,350 ไร และอําเภอแมวงก 201,409 ไร 
   ระดับที่ 3 เปนพื้นที่ความเหมาะสมเล็กนอย (S3) มีเนื้อที่ 775,783 ไร คิดเปนรอยละ 
14.47 ของพ้ืนที่ศักยภาพของที่ดิน กระจายตัวมากอยูในอําเภอไพศาลี 139,031 ไร อําเภอพยุหะคีรี 
121,059 ไร และอําเภอแมวงก 88,308 ไร 
   ระดับที่ 4 เปนพ้ืนที่ไมเหมาะสม (N) มีเน้ือที่ 2,948,198 ไร 
  2) การวิเคราะหพื้นที่ปลูกออยโรงงานในปจจุบัน ซึ่งจําแนกตามช้ันความเหมาะสมของที่ดิน  
ไดดังน้ี 
   (1) พ้ืนที่เหมาะสมสูง (S1) มีเน้ือที่ 24,638 ไร คิดเปนรอยละ 30.95 ของพ้ืนทีศ่ักยภาพสูง 
กระจายตัวมากอยูในอําเภอบรรพตพิสัย 23,611 ไร อําเภอเกาเลี้ยว 1,002 ไร และอําเภอแมเปน 10 ไร 
   (2) พ้ืนที่เหมาะสมปานกลาง (S2) มีเน้ือที่ 606,044 ไร คิดเปนรอยละ 38.88 ของพ้ืนที่
ศักยภาพปานกลาง กระจายตัวมากอยูในอําเภอตาคลี 137,647 ไร อําเภอตากฟา 109,135 ไร และ 
อําเภอพยุหะคีรี 90,049 ไร 
   (3) พ้ืนที่เหมาะสมเล็กนอย (S3) มีเน้ือที่ 262,825 ไร คิดเปนรอยละ 33.88 ของพ้ืนที่
ศักยภาพเล็กนอย กระจายตัวมากอยูในอําเภอพยุหะคีรี 78,108 ไร อําเภอตาคลี 44,977 ไร และ 
อําเภอบรรพตพิสัย 30,413 ไร 
   (4)  พ้ืนที่ไมเหมาะสม (N) มีเน้ือที่ 291 ไร  
  3) พื้นที่มีศักยภาพคงเหลือ คือ พ้ืนที่ที่มีศักยภาพในการปลูกออยโรงงานแตยังไมใชพ้ืนที่
ปลูก พิจารณาจากพ้ืนที่ศักยภาพของที่ดินสําหรับการปลูกออยโรงงาน และพ้ืนที่ปลูกออยโรงงาน 
ในช้ันความเหมาะสมตาง ๆ (ปลูกจริง) พบวาจังหวัดนครสวรรคมีพ้ืนที่ศักยภาพคงเหลือในระดับ 
ความเหมาะสมสูง (S1) และความเหมาะสมปานกลาง (S2) รวมทั้งสิ้น 1,007,791 ไร กระจายอยูใน
อําเภอตาง ๆ โดยอําเภอที่มีพ้ืนที่ศักยภาพคงเหลือมากที่สุด ไดแก อําเภอเกาเลี้ยว 952,820 ไร 
รองลงมาไดแก อําเภอเมืองนครสวรรค 155,260 ไร และอําเภอแมเปน 133,994 ไร โดยมี
รายละเอียดดังน้ี 
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   (1) พ้ืนที่เหมาะสมสูงคงเหลือ (S1) มีเน้ือที่ 54,971 ไร คิดเปนรอยละ 69.05 ของพ้ืนที่
ศักยภาพสูง พบมากในอําเภอบรรพตพิสัย 38,460 ไร อําเภอชุมแสง 12,090 ไร และอําเภอแมเปน 
1,976 ไร 
   (2) พ้ืนที่เหมาะสมปานกลางคงเหลือ (S2) มีเน้ือที่ 952,820 ไร คิดเปนรอยละ 61.12 
ของพ้ืนที่ศักยภาพปานกลาง พบมากในอําเภอแมวงก 155,260 ไร อําเภอไพศาลี 133,994 ไร  
อําเภอตากฟา 113,527 ไร 

ตารางที่ 5  พ้ืนที่ศักยภาพ พ้ืนที่ปลูกจริง พ้ืนที่คงเหลือของออยโรงงานรายอําเภอ จังหวัดนครสวรรค 

อําเภอ ประเภทพ้ืนที่ 
เนื้อที่ชั้นความเหมาะสม (ไร) 

S1 S2 S3 N รวม 

เกาเลี้ยว 

พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน 
2,946 27,856 4,779 111,797 147,378 

(100.00%) (100.00%) (100.00%) (100.00%) (100.00%) 

พ้ืนท่ีเพาะปลูกในชั้นความ 
เหมาะสมตาง ๆ (ปลูกจริง) 

1,002 11,730 4,779 - 17,511 

(34.01%) (42.11%) (100.00%)   (11.88%) 

พ้ืนท่ีศักยภาพคงเหลือ 
1,944 16,126 - - 18,070 

(65.99%) (57.89%)     (12.26%) 

เมือง 
นครสวรรค 

พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน 
- 116,551 25,259 272,188 413,998 

 (100.00%) (100.00%) (100.00%) (100.00%) 

พ้ืนท่ีเพาะปลูกในชั้นความ 
เหมาะสมตาง ๆ (ปลูกจริง) 

- 21,832 20,900 7 42,739 

  (18.73%) (82.74%) (0.01%) (10.32%) 

พ้ืนท่ีศักยภาพคงเหลือ 
- 94,719 - - 94,719 

  (81.27%)     (22.88%) 

แมเปน 

พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน 
1,986 34,164 25,671 10,022 71,843 

(100.00%) (100.00%) (100.00%) (100.00%) (100.00%) 

พ้ืนท่ีเพาะปลูกในชั้นความ 
เหมาะสมตาง ๆ (ปลูกจริง) 

10 17,234 7,419 14 24,677 

(0.50%) (50.44%) (28.90%) (0.14%) (34.35%) 

พ้ืนท่ีศักยภาพคงเหลือ 
1,976 16,930 - - 18,906 

(99.50%) (49.56%)     (26.32%) 
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ตารางที่ 5  (ตอ) 

อําเภอ ประเภทพ้ืนที่ 
เนื้อที่ชั้นความเหมาะสม (ไร) 

S1 S2 S3 N รวม 

แมวงก 

พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน 
- 201,409 88,308 91,930 381,647 

 (100.00%) (100.00%) (100.00%) (100.00%) 

พ้ืนท่ีเพาะปลูกในชั้นความ 
เหมาะสมตาง ๆ (ปลูกจริง) 

- 46,149 6,270 67 52,486 

  (22.91%) (7.10%) (0.07%) (13.75%) 

พ้ืนท่ีศักยภาพคงเหลือ 
- 155,260 - - 155,260 

  (77.09%)     (40.68%) 

โกรกพระ 

พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน 
- 50,572 3,360 113,602 167,534 

 (100.00%) (100.00%) (100.00%) (100.00%) 

พ้ืนท่ีเพาะปลูกในชั้นความ 
เหมาะสมตาง ๆ (ปลูกจริง) 

- 12,926 2,408 2 15,336 

  (25.56%) (71.67%) (0.01%) (9.15%) 

พ้ืนท่ีศักยภาพคงเหลือ 
- 37,646 - - 37,646 

  (74.44%)     (22.47%) 

ไพศาล ี

พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน 
- 180,956 139,031 237,142 557,129 

 (100.00%) (100.00%) (100.00%) (100.00%) 

พ้ืนท่ีเพาะปลูกในชั้นความ 
เหมาะสมตาง ๆ (ปลูกจริง) 

- 46,962 8,837 21 55,820 

  (25.95%) (6.36%) (0.01%) (10.02%) 

พ้ืนท่ีศักยภาพคงเหลือ 
- 133,994 - - 133,994 

  (74.05%)     (24.05%) 

ชุมแสง 

พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน 
12,098 35,006 17 290,054 337,175 

(100.00%) (100.00%) (100.00%) (100.00%) (100.00%) 

พ้ืนท่ีเพาะปลูกในชั้นความ 
เหมาะสมตาง ๆ (ปลูกจริง) 

8 101 17 - 126 

(0.07%) (0.29%) (100.00%)  (0.04%) 

พ้ืนท่ีศักยภาพคงเหลือ 
12,090 34,905 - - 46,995 

(99.93%) (99.71%)     (13.94%) 
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ตารางที่ 5  (ตอ) 

อําเภอ ประเภทพ้ืนที่ 
เนื้อที่ชั้นความเหมาะสม (ไร) 

S1 S2 S3 N รวม 

ชุมตาบง 

พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน 
508 65,929 36,713 49,890 153,040 

(100.00%) (100.00%) (100.00%) (100.00%) (100.00%) 

พ้ืนท่ีเพาะปลูกในชั้นความ 
เหมาะสมตาง ๆ (ปลูกจริง) 

7 40,544 11,218 59 51,828 

(1.38%) (61.50%) (30.56%) (0.12%) (33.87%) 

พ้ืนท่ีศักยภาพคงเหลือ 
501 25,385 - - 25,886 

(98.62%) (38.50%)     (16.91%) 

ตากฟา 

พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน 
- 222,662 51,358 30,363 304,383 

 (100.00%) (100.00%) (100.00%) (100.00%) 

พ้ืนท่ีเพาะปลูกในชั้นความ 
เหมาะสมตาง ๆ (ปลูกจริง) 

- 109,135 14,259 16 123,410 

  (49.01%) (27.76%) (0.05%) (40.54%) 

พ้ืนท่ีศักยภาพคงเหลือ 
- 113,527 - - 113,527 

  (50.99%)     (37.30%) 

ตาคล ี

พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน 
- 213,350 58,333 243,834 515,517 

 (100.00%) (100.00%) (100.00%) (100.00%) 

พ้ืนท่ีเพาะปลูกในชั้นความ 
เหมาะสมตาง ๆ (ปลูกจริง) 

- 137,647 44,977 70 182,694 

  (64.52%) (77.10%) (0.03%) (35.44%) 

พ้ืนท่ีศักยภาพคงเหลือ 
- 75,703 - - 75,703 

  (35.48%)     (14.68%) 

ทาตะโก 

พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน 
- 71,655 27,879 408,841 508,375 

 (100.00%) (100.00%) (100.00%) (100.00%) 

พ้ืนท่ีเพาะปลูกในชั้นความ 
เหมาะสมตาง ๆ (ปลูกจริง) 

- 34,114 11,348 6 45,468 

  (47.61%) (40.70%) (0.01%) (8.94%) 

พ้ืนท่ีศักยภาพคงเหลือ 
- 37,541 - - 37,541 

  (52.39%)     (7.38%) 
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ตารางที่ 5  (ตอ) 

อําเภอ ประเภทพ้ืนที่ 
เนื้อที่ชั้นความเหมาะสม (ไร) 

S1 S2 S3 N รวม 

บรรพตพิสัย 

พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน 
62,071 47,637 32,159 307,597 449,464 

(100.00%) (100.00%) (100.00%) (100.00%) (100.00%) 

พ้ืนท่ีเพาะปลูกในชั้นความ 
เหมาะสมตาง ๆ (ปลูกจริง) 

23,611 7,865 30,413 3 61,892 

(38.04%) (16.51%) (94.57%) (0.01%) (13.77%) 

พ้ืนท่ีศักยภาพคงเหลือ 
38,460 39,772 - - 78,232 

(61.96%) (83.49%)     (17.41%) 

พยุหะคีรี 

พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน 
- 149,540 121,059 140,678 411,277 

 (100.00%) (100.00%) (100.00%) (100.00%) 

พ้ืนท่ีเพาะปลูกในชั้นความ 
เหมาะสมตาง ๆ (ปลูกจริง) 

- 90,049 78,108 26 168,183 

  (60.22%) (64.52%) (0.02%) (40.89%) 

พ้ืนท่ีศักยภาพคงเหลือ 
- 59,491 - - 59,491 

  (39.78%)     (14.46%) 

ลาดยาว 

พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน 
- 53,340 86,340 312,912 452,592 

 (100.00%) (100.00%) (100.00%) (100.00%) 

พ้ืนท่ีเพาะปลูกในชั้นความ 
เหมาะสมตาง ๆ (ปลูกจริง) 

- 19,229 14,829 - 34,058 

  (36.05%) (17.18%)   (7.53%) 

พ้ืนท่ีศักยภาพคงเหลือ 
- 34,111 - - 34,111 

  (63.95%)     (7.54%) 

หนองบัว 

พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน 
- 88,237 75,517 327,348 491,102 

 (100.00%) (100.00%) (100.00%) (100.00%) 

พ้ืนท่ีเพาะปลูกในชั้นความ 
เหมาะสมตาง ๆ (ปลูกจริง) 

- 10,527 7,043 - 17,570 

  (11.93%) (9.33%)   (3.58%) 

พ้ืนท่ีศักยภาพคงเหลือ 
- 77,710 - - 77,710 

  (88.07%)     (15.82%) 
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ตารางที่ 5  (ตอ) 

อําเภอ ประเภทพ้ืนที่ 
เนื้อที่ชั้นความเหมาะสม (ไร) 

S1 S2 S3 N รวม 

รวมท้ัง 
จังหวัด 

พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน 
79,609 1,558,864 775,783 2,948,198 5,362,454 

(100.00%) (100.00%) (100.00%) (100.00%) (100.00%) 

พ้ืนท่ีเพาะปลูกในชั้นความ 
เหมาะสมตาง ๆ (ปลูกจริง) 

24,638 606,044 262,825 291 893,798 

(30.95%) (38.88%) (33.88%) (0.01%) (16.67%) 

พ้ืนท่ีศักยภาพคงเหลือ 
54,971 952,820 - - 1,007,791 

(69.05%) (61.12%)     (18.79%) 

   ทั้งน้ี ในการสงเสริมการปลูกพืชจะพิจารณาเฉพาะพ้ืนที่ที่มีศักยภาพคงเหลือในระดับความ
เหมาะสมสูง (S1) และระดับความเหมาะสมปานกลาง (S2) เทาน้ัน เน่ืองจากสภาพพ้ืนที่ปลูกพืชตรงตาม
ศักยภาพของดิน การลงทุนตํ่าก็สามารถเพ่ิมผลผลิตได จึงควรสงเสริมในพ้ืนที่ดังกลาว  
   เมื่อวิเคราะหขอมูลศักยภาพพ้ืนที่รวมกับพ้ืนที่ปลูกพืชในปจจุบัน พบวาพ้ืนที่ที่ควรพิจารณา
ใหมีการปรับเปลี่ยนไปปลูกออยโรงงาน คือ บริเวณที่เปนพ้ืนที่ปลูกขาว (S3+N) 154,296 ไร (ตารางที่ 6) 

ตารางที่ 6  พ้ืนที่ศักยภาพในการขยายการผลิตออยโรงงาน 

อําเภอ 
ขาว (ไร) 

S3 N รวม 

เมืองนครสวรรค 11,525 125 11,650 

แมเปน 1,129 226 1,355 

แมวงก 7,057 1,131 8,188 

โกรกพระ 11,030 29 11,059 

ไพศาล ี 36,525 52 36,577 

ชุมตาบง 3,512 121 3,633 

ตากฟา 2,508 1 2,509 

ตาคล ี 10,232 - 10,232 

ทาตะโก 15,296 - 15,296 

บรรพตพิสัย 200 - 200 

พยุหะคีรี 21,306 323 21,629 

ลาดยาว 5,527 1,177 6,704 

หนองบัว 25,264 - 25,264 

รวม 151,111 3,185 154,296 
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  4) แนวทางการจัดการ 

   (1) พ้ืนที่ที่มีความเหมาะสมควรสงเสริมการผลิต (S1 หรือ S2) ควรสนับสนุนใหเกษตรกร
ปลูกออยโรงงานตอไป เน่ืองจากเปนพ้ืนที่ที่เหมาะสม สามารถชวยลดตนทุนการผลิตและไดผลผลิต 
ที่มีคุณภาพดี ซึ่งการปลูกออยโรงงานในพ้ืนที่ดังกลาวขางตนสามารถนําไปสูการตอยอดโครงการ 
ที่สําคัญตาง ๆ ได เชน เกษตรอินทรีย ระบบสงเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ เกษตรแมนยํา เปนตน 
    พ้ืนที่ปลูกออยโรงงานในบริเวณที่มีความเหมาะสมสูง (S1) คือพ้ืนที่ปลูกออยโรงงาน
ในที่ดินที่ไมมีขอจํากัดทางกายภาพตอการปลูกออยโรงงาน ซึ่งควรสงวนไวเปนแหลงปลูกออยโรงงาน
ที่สําคัญของจังหวัด กระจายอยูอําเภอบรรพตพิสัย อําเภอเกาเลี้ยว เปนตน 
    พ้ืนที่ปลูกออยโรงงานในบริเวณที่มีความเหมาะสมปานกลาง (S2) คือพ้ืนที่ปลูกออยโรงงาน
ในที่ดินที่มีขอจํากัดทางกายภาพบางประการตอการปลูกออยโรงงาน เชน ความอุดมสมบูรณของดิน 
ความเปนกรดเปนดาง ความช้ืน กระจายอยูในอําเภอตาคล ีอําเภอตากฟา และอําเภอพยุหะคีรี 
   (2) พ้ืนที่ที่ควรปรับเปลี่ยนการผลิตในพ้ืนที่ไมเหมาะสม (S3 หรือ N) ควรสนับสนุนใหเขา
โครงการปรับเปลี่ยนการผลิต เชน เปลี่ยนชนิดพืชที่มีความเหมาะสมกวาการปลูกออยโรงงาน  
มีตนทุนที่ตํ่า และใหผลตอบแทนที่ดีกวา แตทั้งน้ีตองพิจารณาแหลงรับซื้อรวมดวย 

 2.3 มันสําปะหลัง 
  ในเขตพ้ืนที่ภาคเหนือ จังหวัดนครสวรรคมีพ้ืนที่เพาะปลูกมันสําปะหลังอยูในลําดับตน ๆ  
รองจากจังหวัดกําแพงเพชร พันธุที่ใชเพาะปลูกจะเปนพันธุที่ทางราชการสงเสริมและเหมาะสมที่จะใช
ปลูกในเขตพ้ืนที่จังหวัด จากฐานขอมูลในแผนที่เกษตรเชิงรุก หรือ Agri-Map Online วิเคราะหขอมูล
ไดดังน้ี (ตารางที่ 7 และภาพที่ 10 - 11) 
  1) การวิเคราะหศักยภาพของพื้นที่ปลูกมันสําปะหลัง  
   ระดับที่ 1 เปนพ้ืนที่ความเหมาะสมสูง (S1) มีเน้ือที่ 2,275,433 ไร คิดเปนรอยละ 5.00 
ของพ้ืนที่ศักยภาพของที่ดิน กระจายตัวมากอยูในอําเภอไพศาลี 93,609 ไร อําเภอบรรพตพิสัย 
55,080 ไร และอําเภอตากฟา 32,424 ไร  
   ระดับที่ 2 เปนพ้ืนที่ความเหมาะสมปานกลาง (S2) มีเน้ือที่ 1,265,683 ไร คิดเปนรอยละ 
23.60 ของพ้ืนที่ศักยภาพของที่ดิน กระจายตัวมากอยูในอําเภอตาคลี 187,935 ไร อําเภอตากฟา 
182,426 ไร และอําเภอแมวงก 161,250 ไร 
   ระดับที่ 3 เปนพ้ืนที่ความเหมาะสมเล็กนอย (S3) มีเน้ือที่ 690,439 ไร คิดเปนรอยละ 12.88 
ของพ้ืนที่ศักยภาพของที่ดิน กระจายตัวมากอยูในอําเภอไพศาลี 137,575 ไร อําเภอพยุหะคีรี 
105,948 ไร และอําเภอลาดยาว 100,982 ไร 
   ระดับที่ 4 เปนพ้ืนที่ไมเหมาะสม (N) มีเน้ือที่ 3,138,198 ไร  
  2) การวิเคราะหพื้นที่ปลูกมันสําปะหลังในปจจุบัน ซึ่งจําแนกตามช้ันความเหมาะสมของดิน 
ไดดังน้ี 
   (1) พ้ืนที่เหมาะสมสูง (S1) มีเน้ือที่ 41,076 ไร คิดเปนรอยละ 15.32 ของพ้ืนที่ศักยภาพสูง 
กระจายตัวมากอยูในอําเภอแมวงก 16,385 ไร อําเภอไพศาลี 11,364 ไร และอําเภอบรรพตพิสัย 4,882 ไร 
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   (2) พ้ืนที่เหมาะสมปานกลาง (S2) มีเน้ือที่ 235,298 ไร คิดเปนรอยละ 18.59 ของพ้ืนที่
ศักยภาพปานกลาง กระจายตัวมากอยูในอําเภอแมวงก 80,599 ไร อําเภอหนองบัว 36,972 ไร และ
อําเภอไพศาลี 26,921 ไร 
   (3) พ้ืนที่เหมาะสมเล็กนอย (S3) มีเน้ือที่ 278,674 ไร คิดเปนรอยละ 40.36 ของพ้ืนที่
ศักยภาพเล็กนอย กระจายตัวมากอยูในอําเภอลาดยาว 65,635 ไร อําเภอไพศาลี 62,588 ไร และ
อําเภอแมวงก 51,225 ไร 
   (4)  พ้ืนที่ไมเหมาะสม (N) มีเน้ือที่ 2,522 ไร  
  3) พื้นที่มีศักยภาพคงเหลือ คือ พ้ืนที่ที่มีศักยภาพในการปลูกมันสําปะหลังแตยังไมใชพ้ืนที่ปลูก 
พิจารณาจากพ้ืนที่ศักยภาพของที่ดินสําหรับการปลูกมันสําปะหลัง และพ้ืนที่ปลูกมันสําปะหลัง 
ในช้ันความเหมาะสมตาง ๆ (ปลูกจริง) พบวาจังหวัดนครสวรรคมีพ้ืนที่ศักยภาพคงเหลือในระดับ 
ความเหมาะสมสูง (S1) และความเหมาะสมปานกลาง (S2) รวมทั้งสิ้น 1,257,467 ไร กระจายอยูใน
อําเภอตาง ๆ โดยอําเภอที่มีพ้ืนที่ศักยภาพคงเหลือมากที่สุด ไดแก อําเภอตากฟา 186,663 ไร 
รองลงมาไดแก อําเภอตาคล ี186,659 ไร และอําเภอไพศาล ี145,008 ไร โดยมีรายละเอียดดังน้ี 
   (1) พ้ืนที่เหมาะสมสูงคงเหลือ (S1) มีเน้ือที่ 227,082 ไร คิดเปนรอยละ 84.68 ของพ้ืนที่
ศักยภาพสูง พบมากในอําเภอไพศาลี 82,245 ไร อําเภอบรรพตพิสัย 50,198 ไร และอําเภอตากฟา 
27,723 ไร 
   (2) พ้ืนที่เหมาะสมปานกลางคงเหลือ (S2) มีเน้ือที่ 1,030,385 ไร คิดเปนรอยละ 81.41 
ของพ้ืนที่ศักยภาพปานกลาง พบมากในอําเภอตาคลี 183,670 ไร อําเภอตากฟา 158,940 ไร อําเภอ
พยุหะคีรี 135,303 ไร 

ตารางที่ 7  พ้ืนที่ศักยภาพ พ้ืนที่ปลกูจริง พ้ืนที่คงเหลือของมันสําปะหลังรายอําเภอ จังหวัดนครสวรรค 

อําเภอ ประเภทพ้ืนที่ 
เนื้อที่ชั้นความเหมาะสม (ไร) 

S1 S2 S3 N รวม 

เกาเลี้ยว 

พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน 
23 23,745 101 123,529 147,398 

(100.00%) (100.00%) (100.00%) (100.00%) (100.00%) 

พ้ืนท่ีเพาะปลูกในชั้นความ 
เหมาะสมตาง ๆ (ปลูกจริง) 

 156 101 - 257 

- (0.66%) (100.00%)  (0.17%) 

พ้ืนท่ีศักยภาพคงเหลือ 
23 23,589 - - 23,612 

(100.00%) (99.34%)   (16.02%) 

เมือง
นครสวรรค 

พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน 
851 112,744 26,718 273,607 413,920 

(100.00%) (100.00%) (100.00%) (100.00%) (100.00%) 

พ้ืนท่ีเพาะปลูกในชั้นความ 
เหมาะสมตาง ๆ (ปลูกจริง) 

72 2,844 7,509 6 10,431 

(8.46%) (2.52%) (28.10%) (0.01%) (2.52%) 

พ้ืนท่ีศักยภาพคงเหลือ 
779 109,900 - - 110,679 

(91.54%) (97.48%)   (26.74%) 
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ตารางที่ 7  (ตอ) 

อําเภอ ประเภทพ้ืนที่ 
เนื้อที่ชั้นความเหมาะสม (ไร) 

S1 S2 S3 N รวม 

แมเปน 

พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน 
- 30,063 27,050 14,730 71,843 

 (100.00%) (100.00%) (100.00%) (100.00%) 

พ้ืนท่ีเพาะปลูกในชั้นความ 
เหมาะสมตาง ๆ (ปลูกจริง) 

- 8,173 9,556 5 17,734 

 (27.19%) (35.33%) (0.03%) (24.68%) 

พ้ืนท่ีศักยภาพคงเหลือ 
- 21,890 - - 21,890 

 (72.81%)   (30.47%) 

แมวงก 

พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน 
29,742 161,250 96,885 93,768 381,645 

(100.00%) (100.00%) (100.00%) (100.00%) (100.00%) 

พ้ืนท่ีเพาะปลูกในชั้นความ 
เหมาะสมตาง ๆ (ปลูกจริง) 

16,385 80,599 51,225 161 148,370 

(55.09%) (49.98%) (52.87%) (0.17%) (38.88%) 

พ้ืนท่ีศักยภาพคงเหลือ 
13,357 80,651 - - 94,008 

(44.91%) (50.02%)   (24.63%) 

โกรกพระ 

พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน 
- 47,546 1,157 118,831 167,534 

 (100.00%) (100.00%) (100.00%) (100.00%) 

พ้ืนท่ีเพาะปลูกในชั้นความ 
เหมาะสมตาง ๆ (ปลูกจริง) 

- 1,874 320 13 2,207 

 (3.94%) (27.66%) (0.01%) (1.32%) 

พ้ืนท่ีศักยภาพคงเหลือ 
- 45,672 - - 45,672 

 (96.06%)   (27.26%) 

ไพศาล ี

พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน 
93,609 89,684 137,575 236,218 557,086 

(100.00%) (100.00%) (100.00%) (100.00%) (100.00%) 

พ้ืนท่ีเพาะปลูกในชั้นความ 
เหมาะสมตาง ๆ (ปลูกจริง) 

11,364 26,921 62,588 1,191 102,064 

(12.14%) (30.02%) (45.49%) (0.50%) (18.32%) 

พ้ืนท่ีศักยภาพคงเหลือ 
82,245 62,763 - - 145,008 

(87.86%) (69.98%)   (26.03%) 

ชุมแสง 

พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน 
26,826 20,279 3 290,066 337,174 

(100.00%) (100.00%) (100.00%) (100.00%) (100.00%) 

พ้ืนท่ีเพาะปลูกในชั้นความ 
เหมาะสมตาง ๆ (ปลูกจริง) 

53 94 3  150 

(0.20%) (0.46%) (100.00%) - (0.04%) 

พ้ืนท่ีศักยภาพคงเหลือ 
26,773 20,185 - - 46,958 

(99.80%) (99.54%)   (13.93%) 
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ตารางที่ 7  (ตอ) 

อําเภอ ประเภทพ้ืนที่ 
เนื้อที่ชั้นความเหมาะสม (ไร) 

S1 S2 S3 N รวม 

ชุมตาบง 

พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน 
1,556 42,088 39,500 69,904 153,048 

(100.00%) (100.00%) (100.00%) (100.00%) (100.00%) 

พ้ืนท่ีเพาะปลูกในชั้นความ 
เหมาะสมตาง ๆ (ปลูกจริง) 

353 11,875 16,702 71 29,001 

(22.69%) (28.21%) (42.28%) (0.10%) (18.95%) 

พ้ืนท่ีศักยภาพคงเหลือ 
1,203 30,213 - - 31,416 

(77.31%) (71.79%)     (20.53%) 

ตากฟา 

พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน 
32,424 182,426 38,681 50,838 304,369 

(100.00%) (100.00%) (100.00%) (100.00%) (100.00%) 

พ้ืนท่ีเพาะปลูกในชั้นความ 
เหมาะสมตาง ๆ (ปลูกจริง) 

4,701 23,486 5,745 605 34,537 

(14.50%) (12.87%) (14.85%) (1.19%) (11.35%) 

พ้ืนท่ีศักยภาพคงเหลือ 
27,723 158,940 - - 186,663 

(85.50%) (87.13%)   (61.33%) 

ตาคล ี

พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน 
3,056 187,935 21,893 302,715 515,599 

(100.00%) (100.00%) (100.00%) (100.00%) (100.00%) 

พ้ืนท่ีเพาะปลูกในชั้นความ 
เหมาะสมตาง ๆ (ปลูกจริง) 

67 4,265 1,495 38 5,865 

(2.19%) (2.27%) (6.83%) (0.01%) (1.14%) 

พ้ืนท่ีศักยภาพคงเหลือ 
2,989 183,670 - - 186,659 

(97.81%) (97.73%)   (36.20%) 

ทาตะโก 

พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน 
22,041 45,177 16,876 424,303 508,397 

(100.00%) (100.00%) (100.00%) (100.00%) (100.00%) 

พ้ืนท่ีเพาะปลูกในชั้นความ 
เหมาะสมตาง ๆ (ปลูกจริง) 

2,555 6,819 4,721 55 14,150 

(11.59%) (15.09%) (27.97%) (0.01%) (2.78%) 

พ้ืนท่ีศักยภาพคงเหลือ 
19,486 38,358 - - 57,844 

(88.41%) (84.91%)   (11.38%) 

บรรพตพิสัย 

พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน 
55,080 51,399 4,012 338,974 449,465 

(100.00%) (100.00%) (100.00%) (100.00%) (100.00%) 

พ้ืนท่ีเพาะปลูกในชั้นความ 
เหมาะสมตาง ๆ (ปลูกจริง) 

4,882 3,290 2,175 35 10,382 

(8.86%) (6.40%) (54.21%) (0.01%) (2.31%) 

พ้ืนท่ีศักยภาพคงเหลือ 
50,198 48,109 - - 98,307 

(91.14%) (93.60%)   (21.87%) 
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ตารางที่ 7  (ตอ) 

อําเภอ ประเภทพ้ืนที่ 
เนื้อที่ชั้นความเหมาะสม (ไร) 

S1 S2 S3 N รวม 

พยุหะคีรี 

พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน 
338 139,122 105,948 165,919 411,327 

(100.00%) (100.00%) (100.00%) (100.00%) (100.00%) 

พ้ืนท่ีเพาะปลูกในชั้นความ 
เหมาะสมตาง ๆ (ปลูกจริง) 

222 3,819 2,950 13 7,004 

(65.68%) (2.75%) (2.78%) (0.01%) (1.70%) 

พ้ืนท่ีศักยภาพคงเหลือ 
116 135,303 - - 135,419 

(34.32%) (97.25%)   (32.92%) 

ลาดยาว 

พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน 
2,242 39,508 100,982 309,850 452,582 

(100.00%) (100.00%) (100.00%) (100.00%) (100.00%) 

พ้ืนท่ีเพาะปลูกในชั้นความ 
เหมาะสมตาง ๆ (ปลูกจริง) 

417 24,111 65,635 10 90,173 

(18.60%) (61.03%) (65.00%) (0.01%) (19.92%) 

พ้ืนท่ีศักยภาพคงเหลือ 
1,825 15,397 - - 17,222 

(81.40%) (38.97%)   (3.81%) 

หนองบัว 

พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน 
370 92,717 73,058%) 324,946 491,091 

(100.00%) (100.00%) (100.00 (100.00%) (100.00%) 

พ้ืนท่ีเพาะปลูกในชั้นความ 
เหมาะสมตาง ๆ (ปลูกจริง) 

5 36,972 47,949 319 85,245 

(1.35%) (39.88%) (65.63%) (0.10%) (17.36%) 

พ้ืนท่ีศักยภาพคงเหลือ 
365 55,745 - - 56,110 

(98.65%) (60.12%)   (11.43%) 

รวมทั้ง 
จังหวัด 

พ้ืนที่ศักยภาพของที่ดิน 
268,158 1,265,683 690,439 3,138,198 5,362,478 

(100.00%) (100.00%) (100.00%) (100.00%) (100.00%) 

พ้ืนที่เพาะปลูกในชั้นความ 
เหมาะสมตาง ๆ (ปลูกจริง) 

41,076 235,298 278,674 2,522 557,570 

(15.32%) (18.59%) (40.36%) (0.08%) (10.40%) 

พ้ืนที่ศักยภาพคงเหลือ 
227,082 1,030,385 - - 1,257,467 

(84.68%) (81.41%)   (23.45%) 

   ทั้งน้ี ในการสงเสริมการปลูกพืชจะพิจารณาเฉพาะพ้ืนที่ที่มีศักยภาพคงเหลือในระดับ
ความเหมาะสมสูง (S1) และระดับความเหมาะสมปานกลาง (S2) เทาน้ัน เน่ืองจากสภาพพ้ืนที่ปลูก
พืชตรงตามศักยภาพของดิน การลงทุนตํ่าก็สามารถเพ่ิมผลผลิตได จึงควรสงเสริมในพ้ืนที่ดังกลาว  

เมื่อวิเคราะหขอมูลศักยภาพพ้ืนที่รวมกับพ้ืนที่ปลูกพืชในปจจุบัน พบวาพ้ืนที่ที่ควร
พิจารณาใหมีการปรับเปลี่ยนไปปลูกมันสําปะหลัง คือ บริเวณที่เปนพ้ืนที่ปลูกขาว (S3+N) 157,634 ไร 
(ตารางที่ 8) 
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ตารางที่ 8  พ้ืนที่ศักยภาพในการขยายการผลิตมันสําปะหลัง 

อําเภอ 
ขาว (ไร) 

S3 N รวม 

เมืองนครสวรรค  11,525   125   11,650  

แมเปน  1,129   226   1,355  

แมวงก  7,057   1,131   8,188  

โกรกพระ  11,030   29   11,059  

ไพศาล ี  36,525   170   36,695  

ชุมตาบง  3,512   121   3,632  

ตากฟา  2,508   513   3,020  

ตาคล ี  10,571   -   10,571  

ทาตะโก  15,296   202   15,498  

บรรพตพิสัย  200   -   200  

พยุหะคีรี  23,304   323   23,627  

ลาดยาว  5,527   1,208   6,735  

หนองบัว  25,264   140   25,404  

รวม 153,448 4,188 157,634 

  4) แนวทางการจัดการ 

   (1) พ้ืนที่ที่มีความเหมาะสมควรสงเสริมการผลิต (S1 หรือ S2) ควรสนับสนุนใหเกษตรกร
ปลูกมันสําปะหลังตอไปเน่ืองจากเปนพ้ืนที่ที่เหมาะสม สามารถชวยลดตนทุนการผลิตและไดผลผลิต 
ที่มีคุณภาพดี ซึ่งการปลูกมันสําปะหลังในพ้ืนที่ดังกลาวขางตนสามารถนําไปสูการตอยอดโครงการที่
สําคัญตาง ๆ ได เชน เกษตรอินทรีย ระบบสงเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ เกษตรแมนยํา เปนตน
    พ้ืนที่ปลูกมันสําปะหลังในบริเวณที่มีความเหมาะสมสูง (S1) คือพ้ืนที่ปลูกมันสําปะหลัง 
ในที่ดินที่ไมมีขอจํากัดทางกายภาพตอการปลูกมันสําปะหลัง ซึ่งควรสงวนไวเปนแหลงปลูกมันสําปะหลังที่
สําคัญของจังหวัด กระจายอยูในอําเภอแมวงก อําเภอไพศาลี และอําเภอบรรพตพิสัย 
    พ้ืนที่ปลูกมันสําปะหลังในบริเวณที่มีความเหมาะสมปานกลาง (S2) คือพ้ืนที่ปลูก 
มันสําปะหลังในที่ดินที่มีขอจํากัดทางกายภาพบางประการตอการปลูกมันสําปะหลัง เชน ความอุดมสมบูรณ
ของดิน ความเปนกรดเปนดาง ความช้ืน โดยกระจายอยูใน อําเภอแมวงก อําเภอหนองบัว และอําเภอไพศาล ี
   (2) พ้ืนที่ที่ควรปรับเปลี่ยนการผลิตในพ้ืนที่ไมเหมาะสม (S3 หรือ N) ควรสนับสนุนใหเขา
โครงการปรับเปลี่ยนการผลิต เชน เปลี่ยนชนิดพืชที่มีความเหมาะสมกวาการปลูกมันสําปะหลัง  
มีตนทุนที่ตํ่า และใหผลตอบแทนที่ดีกวา แตทั้งน้ีตองพิจารณาแหลงรับซื้อรวมดวย 
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 2.4 ขาวโพดเลี้ยงสัตว 
  ขาวโพดเลี้ยงสัตว เปนพืชเศรษฐกิจที่สําคัญของจังหวัดนครสวรรค โดยเปนแหลงปลูกขาวโพด 
ที่ใหญเปนที่สองในภาคเหนือ รองจากจังหวัดเพชรบูรณ จากฐานขอมูลในแผนที่เกษตรเชิงรุก หรือ  
Agri-Map Online วิเคราะหขอมูลไดดังน้ี (ตารางที่ 9 และภาพที่ 12 - 13) 
  1) การวิเคราะหศักยภาพของพื้นที่ปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตว  
   ระดับที่ 1 เปนพ้ืนที่ความเหมาะสมสูง (S1) มีเน้ือที่ 85,627 ไร คิดเปนรอยละ 1.63  
ของพ้ืนที่ศักยภาพของที่ดิน กระจายตัวมากอยูในอําเภอบรรพตพิสัย 49,840 ไร อําเภอหนองบัว 
12,776 ไร และอําเภอแมวงก 8,661 ไร 
   ระดับที่ 2 เปนพ้ืนที่ความเหมาะสมปานกลาง (S2) มีเน้ือที่ 1,590,480 ไร คิดเปนรอยละ 
30.29 ของพ้ืนที่ศักยภาพของที่ดิน กระจายตัวมากอยูในอําเภอพยุหะคีรี 241,129 ไร อําเภอตากฟา 
232,476 ไร และอําเภอตาคลี 207,998 ไร 
   ระดับที่ 3 เปนพ้ืนที่ความเหมาะสมเล็กนอย (S3) มีเน้ือที่ 481,814 ไร คิดเปนรอยละ 9.17 
ของพ้ืนที่ศักยภาพของที่ดิน กระจายตัวมากอยูในอําเภอไพศาลี 133,502 ไร อําเภอแมวงก 88,098 ไร และ
อําเภอลาดยาว 80,685 ไร 
   ระดับที่ 4 เปนพ้ืนที่ไมเหมาะสม (N) มีเน้ือที่ 3,093,193 ไร  
  2) การวิเคราะหพื้นที่ปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตวในปจจุบัน ซึ่งจําแนกตามช้ันความเหมาะสม
ของที่ดิน ไดดังน้ี 
   (1) พ้ืนที่เหมาะสมสูง (S1) มีเน้ือที่ 1,521 ไร คิดเปนรอยละ 1.78 ของพ้ืนที่ศักยภาพสูง 
กระจายตัวมากอยูในอําเภอบรรพตพิสัย 882 ไร อําเภอแมวงก 475 ไร และอําเภอหนองบัว 93 ไร 
   (2) พ้ืนที่เหมาะสมปานกลาง (S2) มีเน้ือที่ 175,208 ไร คิดเปนรอยละ 11.02 ของพ้ืนที่
ศักยภาพปานกลาง กระจายตัวมากอยูในอําเภอตากฟา 60,152 ไร อําเภอตาคลี 37,770 ไร และอําเภอ
แมวงก 15,987 ไร 
   (3) พ้ืนที่เหมาะสมเล็กนอย (S3) มีเน้ือที่ 28,627 ไร คิดเปนรอยละ 5.94 ของพ้ืนที่
ศักยภาพเล็กนอย กระจายตัวมากอยูในอําเภอแมวงก 12,609 ไร อําเภอชุมตาบง 5,100 ไร และอําเภอ
แมเปน 4,472 ไร 
   (4)  พ้ืนที่ไมเหมาะสม (N) มีเน้ือที่ 24,111 ไร  
  3) พื้นที่มีศักยภาพคงเหลือ คือ พ้ืนที่ที่มีศักยภาพในการปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตวแตยังไมใช
พ้ืนที่ปลูก พิจารณาจากพ้ืนที่ศักยภาพของที่ดินสําหรับการปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตว และพ้ืนที่ปลูกขาวโพด
เลี้ยงสัตวในช้ันความเหมาะสมตาง ๆ (ปลูกจริง) พบวาจังหวัดนครสวรรคมีพ้ืนที่ศักยภาพคงเหลือใน
ระดับความเหมาะสมสูง (S1) และความเหมาะสมปานกลาง (S2) รวมทั้งสิ้น 1,499,378 ไร กระจายอยู
อําเภอตาง ๆ โดยอําเภอที่มีพ้ืนที่ศักยภาพคงเหลือมากที่สุด ไดแก อําเภอพยุหะคีรี 227,030 ไร 
รองลงมาไดแก อําเภอตาคลี 174,813 ไร และอําเภอแมวงก 174,530 ไร โดยมีรายละเอียดดังน้ี 
   (1) พ้ืนที่เหมาะสมสูงคงเหลือ (S1) มีเน้ือที่ 84,106 ไร คิดเปนรอยละ 98.22 ของพ้ืนที่
ศักยภาพสูง พบมากในอําเภอบรรพตพิสัย 48,958 ไร อําเภอหนองบัว 12,683 ไร และอําเภอแมวงก 
8,186 ไร 
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   (2) พ้ืนที่เหมาะสมปานกลางคงเหลือ (S2) มีเน้ือที่ 1,415,272 ไร คิดเปนรอยละ 88.98 
ของพ้ืนที่ศักยภาพปานกลาง พบมากในอําเภอพยุหะคีรี 226,915 ไร อําเภอตากฟา 172,324 ไร และ
อําเภอตาคลี 170,228 ไร 

ตารางที่ 9  พ้ืนที่ศักยภาพ พ้ืนที่ปลูกจริงพ้ืนที่คงเหลือของขาวโพดเลี้ยงสัตวรายอําเภอ จังหวัดนครสวรรค 

อําเภอ ประเภทพ้ืนที่ 
เนื้อที่ชั้นความเหมาะสม (ไร) 

S1 S2 S3 N รวม 

เกาเลี้ยว 

พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน 
5,635 18,133 - 121,942 145,710 

(100.00%) (100.00%)  (100.00%) (100.00%) 

พ้ืนท่ีเพาะปลูกในชั้นความ 
เหมาะสมตาง ๆ (ปลูกจริง) 

44 150 - 331 525 

(0.78%) (0.83%)  (0.27%) (0.36%) 

พ้ืนท่ีศักยภาพคงเหลือ 
5,591 17,983 - - 23,574 

(99.22%) (99.17%)   (16.18%) 

เมือง 
นครสวรรค 

พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน 
- 130,955 2,080 260,680 393,715 

 (100.00%) (100.00%) (100.00%) (100.00%) 

พ้ืนท่ีเพาะปลูกในชั้นความ 
เหมาะสมตาง ๆ (ปลูกจริง) 

- 14,903 696 3,130 18,729 

 (11.38%) (33.46%) (1.20%) (4.76%) 

พ้ืนท่ีศักยภาพคงเหลือ 
- 116,052 - - 116,052 

 (88.62%)   (29.48%) 

แมเปน 

พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน 
- 30,063 25,671 15,967 71,701 

 (100.00%) (100.00%) (100.00%) (100.00%) 

พ้ืนท่ีเพาะปลูกในชั้นความ 
เหมาะสมตาง ๆ (ปลูกจริง) 

- 4,391 4,472 1,269 10,132 

 (14.61%) (17.42%) (7.95%) (14.13%) 

พ้ืนท่ีศักยภาพคงเหลือ 
- 25,672 - - 25,672 

 (85.39%)   (35.80%) 

แมวงก 

พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน 
8,661 182,331 88,098 102,266 381,356 

(100.00%) 100.00%) 100.00%) 100.00%) 100.00%) 

พ้ืนท่ีเพาะปลูกในชั้นความ 
เหมาะสมตาง ๆ (ปลูกจริง) 

475 15,987 12,609 2,925 31,996 

(5.48%) (8.77%) (14.31%) (2.86%) (8.39%) 

พ้ืนท่ีศักยภาพคงเหลือ 
8,186 166,344 - - 174,530 

(94.52%) (91.23%)   (45.77%) 
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ตารางที่ 9  (ตอ) 

อําเภอ ประเภทพ้ืนที่ 
เนื้อที่ชั้นความเหมาะสม (ไร) 

S1 S2 S3 N รวม 

โกรกพระ 

พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน 
- 47,545 967 113,476 161,988 

 (100.00%) (100.00%) (100.00%) (100.00%) 

พ้ืนท่ีเพาะปลูกในชั้นความ 
เหมาะสมตาง ๆ (ปลูกจริง) 

- 3,848 350 1,486 5,684 

 (8.09%) (36.19%) (1.31%) (3.51%) 

พ้ืนท่ีศักยภาพคงเหลือ 
- 43,697 - - 43,697 

 (91.91%)   (26.98%) 

ไพศาล ี

พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน 
3,988 176,314 133,502 243,326 557,130 

(100.00%) (100.00%) (100.00%) (100.00%) (100.00%) 

พ้ืนท่ีเพาะปลูกในชั้นความ 
เหมาะสมตาง ๆ (ปลูกจริง) 

- 12,946 850 239 14,035 

 (7.34%) (0.64%) (0.10%) (2.52%) 

พ้ืนท่ีศักยภาพคงเหลือ 
3,988 163,368 - - 167,356 

(100.00%) (92.66%)   (30.04%) 

ชุมแสง 

พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน 
- 47,103 - 282,038 329,141 

 (100.00%)  (100.00%) (100.00%) 

พ้ืนท่ีเพาะปลูกในชั้นความ 
เหมาะสมตาง ๆ (ปลูกจริง) 

- 414 - 12 426 

 (0.88%)  (0.01%) (0.13%) 

พ้ืนท่ีศักยภาพคงเหลือ 
- 46,689 - - 46,689 

 (99.12%)   (14.19%) 

ชุมตาบง 

พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน 
- 43,645 36,713 72,694 153,052 

 (100.00%) (100.00%) (100.00%) (100.00%) 

พ้ืนท่ีเพาะปลูกในชั้นความ 
เหมาะสมตาง ๆ (ปลูกจริง) 

- 4,606 5,100 1,503 11,209 

 (10.55%) (13.89%) (2.07%) (7.32%) 

พ้ืนท่ีศักยภาพคงเหลือ 
- 39,039 - - 39,039 

 (89.45%)   (25.51%) 
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ตารางที่ 9  (ตอ) 

อําเภอ ประเภทพ้ืนที่ 
เนื้อที่ชั้นความเหมาะสม (ไร) 

S1 S2 S3 N รวม 

ตากฟา 

พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน 
- 232,476 19,523 49,751%) 301,750 

 (100.00%) (100.00%) (100.00%) (100.00%) 

พ้ืนท่ีเพาะปลูกในชั้นความ 
เหมาะสมตาง ๆ (ปลูกจริง) 

- 60,152 1,848 829 62,829 

 (25.87%) (9.47%) (1.67%) (20.82%) 

พ้ืนท่ีศักยภาพคงเหลือ 
- 172,324 - - 172,324 

 (74.13%)   (57.11%) 

ตาคล ี

พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน 
4,611 207,998 - 267,486 480,095 

(100.00%) (100.00%)  (100.00%) (100.00%) 

พ้ืนท่ีเพาะปลูกในชั้นความ 
เหมาะสมตาง ๆ (ปลูกจริง) 

26 37,770 - 5,829 43,625 

(0.56%) (18.16%)  (2.18%) (9.09%) 

พ้ืนท่ีศักยภาพคงเหลือ 
4,585 170,228 - - 174,813 

(99.44%) (81.84%)   (36.41%) 

ทาตะโก 

พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน 
- 64,501 18,171 425,434 508,106 

 (100.00%) (100.00%) (100.00%) (100.00%) 

พ้ืนท่ีเพาะปลูกในชั้นความ 
เหมาะสมตาง ๆ (ปลูกจริง) 

- 2,365 432 147 2,944 

 (3.67%) (2.38%) (0.03%) (0.58%) 

พ้ืนท่ีศักยภาพคงเหลือ 
- 62,136 - - 62,136 

 (96.33%)   (12.23%) 

บรรพตพิสัย 

พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน 
49,840 58,758 9 336,091 444,698 

(100.00%) (100.00%) (100.00%) (100.00%) (100.00%) 

พ้ืนท่ีเพาะปลูกในชั้นความ 
เหมาะสมตาง ๆ (ปลูกจริง) 

882 2,023 - 741 3,646 

(1.77%) (3.44%)  (0.22%) (0.82%) 

พ้ืนท่ีศักยภาพคงเหลือ 
48,958 56,735 - - 105,693 

(98.23%) (96.56%)   (23.77%) 
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ตารางที่ 9  (ตอ) 

อําเภอ ประเภทพ้ืนที่ 
เนื้อที่ชั้นความเหมาะสม (ไร) 

S1 S2 S3 N รวม 

พยุหะคีรี 

พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน 
116 241,129 3,728 136,086 381,059 

(100.00%) (100.00%) (100.00%) (100.00%) (100.00%) 

พ้ืนท่ีเพาะปลูกในชั้นความ 
เหมาะสมตาง ๆ (ปลูกจริง) 

1 14,214 847 972 16,034 

(0.86%) (5.89%) (22.72%) (0.71%) (4.21%) 

พ้ืนท่ีศักยภาพคงเหลือ 
115 226,915 - - 227,030 

(99.14%) (94.11%)   (59.58%) 

ลาดยาว 

พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน  38,233 80,685 331,929 450,847 

 (100.00%) (100.00%) (100.00%) (100.00%) 

พ้ืนท่ีเพาะปลูกในชั้นความ 
เหมาะสมตาง ๆ (ปลูกจริง) 

 552 472 3,441 4,465 

 (1.44%) (0.58%) (1.04%) (0.99%) 

พ้ืนท่ีศักยภาพคงเหลือ 
- 37,681 - - 37,681 

 (98.56%)   (8.36%) 

หนองบัว 

พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน 
12,776 71,296 72,667 334,027 490,766 

(100.00%) (100.00%) (100.00%) (100.00%) (100.00%) 

พ้ืนท่ีเพาะปลูกในชั้นความ 
เหมาะสมตาง ๆ (ปลูกจริง) 

93 887 951 1,257 3,188 

(0.73%) (1.24%) (1.31%) (0.38%) (0.65%) 

พ้ืนท่ีศักยภาพคงเหลือ 
12,683 70,409 - - 83,092 

(99.27%) (98.76%)   (16.93%) 

รวมทั้ง 
จังหวัด 

พ้ืนที่ศักยภาพของที่ดิน 
85,627 1,590,480 481,814 3,093,193 5,251,114 

(100.00%) (100.00%) (100.00%) (100.00%) (100.00%) 

พ้ืนที่เพาะปลูกในชั้นความ 
เหมาะสมตาง ๆ (ปลูกจริง) 

1,521 175,208 28,627 24,111 229,467 

(1.78%) (11.02%) (5.94%) (0.78%) (4.37%) 

พ้ืนที่ศักยภาพคงเหลือ 
84,106 1,415,272 - - 1,499,378 

(98.22%) (88.98%)   (28.55%) 
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   ทั้งน้ี ในการสงเสริมการปลูกพืชจะพิจารณาเฉพาะพ้ืนที่ที่มีศักยภาพคงเหลือในระดับ
ความเหมาะสมสูง (S1) และระดับความเหมาะสมปานกลาง (S2) เทาน้ัน เน่ืองจากสภาพพ้ืนที่ปลูก
พืชตรงตามศักยภาพของดิน การลงทุนตํ่าก็สามารถเพ่ิมผลผลิตได จึงควรสงเสริมในพ้ืนที่ดังกลาว  
   เมื่อวิเคราะหขอมูลศักยภาพพ้ืนที่รวมกับพ้ืนที่ปลูกพืชในปจจุบัน พบวาพ้ืนที่ที่ควร
พิจารณาใหมีการปรับเปลี่ยนไปปลูกปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตว คือ บริเวณที่เปนพ้ืนที่ปลูกขาว (S3+N) 
169,635 ไร และพ้ืนที่ปลูกออยโรงงาน (S3) 122,804 ไร และพ้ืนที่ปลูกมันสําปะหลัง (S3) 7,664 ไร 
(ตารางที่ 10) 

ตารางที่ 10 พ้ืนที่ศักยภาพในการขยายการผลิตขาวโพดเลี้ยงสัตว 

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

S3 N รวม S3 N รวม S3 N รวม 

เมืองนครสวรรค 11,525 206 11,731 15,124 - 15,124 191 - 191 

แมวงก - - - - - - 2 - 2 

ไพศาล ี 36,525 52 36,577 - - - 6 - 6 

ชุมตาบง 3,512 121 3,633 - - - 1 - 1 

ตากฟา 2,508 32 2,540 13,923 - 13,923 3,225 - 3,225 

ตาคล ี 10,571 - 10,571 17,084 - 17,084 1,276 - 1,276 

ทาตะโก 15,296 - 15,296 - - - - - 1 

บรรพตพิสัย 200 316 516 397 - 397 304 - 304 

พยุหะคีรี - - - 71,549 - 71,549 2,501 - 2,501 

ลาดยาว 5,527 1,008 6,535 4,727 - 4,727 157 - 157 

หนองบัว - - - - - 1 1 - 1 

รวม 85,664 1,735 87,399 122,804 - 122,805 7,664 - 7,665 

  4) แนวทางการจัดการ 

   (1) พ้ืนที่ที่มีความเหมาะสมควรสงเสริมการผลิต (S1 หรือ S2) ควรสนับสนุนใหเกษตรกร
ปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตวตอไปเน่ืองจากเปนพ้ืนที่ที่เหมาะสม สามารถชวยลดตนทุนการผลิตและไดผลผลิต
ที่มีคุณภาพดี ซึ่งการปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตวในพ้ืนที่ดังกลาวขางตนสามารถนําไปสูการตอยอดโครงการ 
ที่สําคัญตาง ๆ ได เชน เกษตรอินทรีย ระบบสงเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ เกษตรแมนยํา เปนตน 
     พ้ืนที่ปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตวในบริเวณที่มีความเหมาะสมสูง (S1) คือพ้ืนที่ปลูก
ขาวโพดเลี้ยงสัตวในที่ดินที่ไมมีขอจํากัดทางกายภาพตอการปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตว ซึ่งควรสงวนไวเปน
แหลงปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตวที่สําคัญของจังหวัด โดยกระจายอยูในอําเภอบรรพตพิสัย อําเภอแมวงก 
และอําเภอหนองบัว 
    พ้ืนที่ปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตวในบริเวณที่มีความเหมาะสมปานกลาง (S2) คือพ้ืนที่ปลูก
ขาวโพดเลี้ยงสัตวในที่ดินที่มีขอจํากัดทางกายภาพบางประการตอการปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตว เชน  
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ความอุดมสมบูรณของดิน ความเปนกรดเปนดางและแหลงนํ้า โดยกระจายอยูในอําเภอตากฟา 
อําเภอตาคลี และอําเภอแมวงก 
   (2) พ้ืนที่ที่ควรปรับเปลี่ยนการผลิตในพ้ืนที่ไมเหมาะสม (S3 หรือ N) ควรสนับสนุนใหเขา
โครงการปรับเปลี่ยนการผลิต เชน เปลี่ยนชนิดพืชที่มีความเหมาะสมกวาการปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตว 
มีตนทุนที่ตํ่า และใหผลตอบแทนที่ดีกวา แตทั้งน้ีตองพิจารณาแหลงรับซื้อรวมดวย 

3. พืชเศรษฐกิจอนาคตไกลของจังหวัด 

 3.1 ขาวโพดหวาน นิยมปลูกชวงเดือนพฤษภาคม เก็บเกี่ยวผลผลิตชวงเดือนกรกฎาคม - ตุลาคม 
(ระยะเวลาปลูกจนถึงเก็บเก่ียว 3 เดือน) จากขอมูลสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรป 2563 พบวา 
จังหวัดนครสวรรค มีพ้ืนที่ปลูกขาวโพดหวานประมาณ 10,138 ไร ผลผลิตเฉลี่ย 23,674 ตันตอป 
ผลผลิตสวนใหญรอยละ 98.5 สงขายพอคาคนกลางเพ่ือรวบรวมสงโรงงานในจังหวัดกาญจนบุรี 
(บริษัท ริเวอรแควอินเตอรเนช่ันแนล อุตสาหกรรมอาหาร จํากัด) เพ่ือนําไปแปรรูปเปนขาวโพดหวาน
บรรจุกระปอง สงออกไปยังตลาดตางประเทศ ไดแก ญี่ปุน เกาหลีใต และไตหวัน สวนผลผลิตอีกรอยละ 
1.5 จําหนายผูบริโภคภายในจังหวัด 

 3.2 กลวยหอมคาเวนดิช หรือกลวยหอมเขียว สามารถปลูกไดในทุกสภาพพ้ืนที่ ลําตนมีความ
แข็งแรงมาก สามารถอยูไดดวยตัวเอง ขนาดของเครือขึ้นอยูกับความสมบูรณของแรธาตุในดิน ถาดินมี
ความสมบูรณจะมีเครือที่ใหญและยาวมาก ใน 1 เครือจะใหผลผลิตประมาณ 6-12 หวี ในแตละหวีมี
จํานวนประมาณ 15-16 ผล แตมีขอเสียเล็กนอยที่เวลากลวยสุกแลวจะมีสีเหลืองที่นอยกวา 
กลวยหอมปกติเล็กนอย รสชาติที่ไดรับใกลเคียงกับกลวยหอมทองมาก ลักษณะเดน เปลือกหนา  
ทําใหขนสงไดงายไมบอบชํ้า อีกทั้งรสชาติหวานนอย ถูกปากผูบริโภคทั่วโลก 

 3.3 กลวยไข กลวยไขขึ้นช่ือนอกจากจะมี “กลวยไขกําแพงเพชร” แลว “กลวยไขนครสวรรค” 
ถือเปนอีกหน่ึงแหลงขึ้นช่ือของกลวยไข ซึ่งจังหวัดนครสรรคเปนแหลงปลูกกลวยไขที่มีมานาน อีกทั้ง
กลวยไขของที่น่ียังเนนการสงขายในประเทศ ลดความยุงยากในเรื่องการสงออก คัดเกรดคุณภาพ 
เพ่ือใหคนไทยไดรับประทาน ขายไดราคาดี พ้ืนที่ปลูกกลวยไขตองมีความเหมาะสม ดินรวนซุย  
จะเหมาะกับการปลูกกลวยไขเปนที่สุด ตองมีแหลงนํ้าที่อุดมสมบูรณ 

 3.4 ฝรั่งกิมจู มีความโดดเดนกวาฝรั่งพันธุอ่ืน เน่ืองจากมีเมล็ดนอยหรือแทบไมมีเมล็ดเลย  
จึงทําใหเปนฝรั่งที่นิยมที่สุดในปจจุบัน วิธีการปลูกและรักษาดูแลงาย รสชาติหวาน กรอบ นํ้าหนัก 
3-5 ผล ตอกิโลกรัม เปนที่นิยมทั้งในประเทศไทย และนิยมสงออกไปตางประเทศ 

 3.5 แตงโม เปนพืชลมลุก มีอายุสั้น ปลูกในดินรวนปนทราย ดินที่มีความชุมช้ืนพอเหมาะ  
นํ้าไมขัง สามารถปลูกแตงโมไดทั่วทุกภูมิภาค และปลูกไดทุกฤดูในประเทศไทย แตงโมมีความตองการ
ใชนํ้าในการเพาะปลูกเพียง 655 ลบ.ม./ไร ในขณะที่ขาวมีความตองการใชนํ้า 1,351 ลบ.ม./ไร ดังน้ัน 
แตงโมจึงเปนพืชทางเลือกที่เหมาะสมสําหรับการปลูกในพ้ืนที่ที่ใชนํ้านอยและใชระยะเวลาการปลูก
สั้นเพียง 2-3 เดือน 

 3.6 พืชสมุนไพร ดวยนโยบายของรัฐบาลที่ใหการสนับสนุนแนวคิด BCG (Bio-Circular-Green 
Economy) หรือ เศรษฐกิจชีวภาพ ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ พืชสมุนไพรเปนเรื่องหน่ึง
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ที่ไดรับความสนใจ เน่ืองจากเปนแหลงของสารสําคัญที่นําไปใชประโยชนในดานตาง ๆ เชน การแพทย 
ผลิตภัณฑเสริมอาหาร และเครื่องสําอาง จึงสนับสนุนใหพืชสมุนไพรเปนพืชทางเลือกในป 2564  
โดยดําเนินการภายใตตลาดนําการผลิต และหากทิศทางของตลาดสมุนไพรขยายตัวเพ่ิมมากขึ้นจะชวยให
เกษตรกรผูปลูกพืชสมุนไพร มีรายไดและความมั่นคงในการดํารงชีพ จากฐานขอมูล Agri-Map Online 
จังหวัดนครสวรรค มีพ้ืนที่ศักยภาพที่สามารถสงเสริมใหปลูกพืชสมุนไพรไดหลายชนิด เชนขมิ้นชัน บัวบก 
เปนตน 
   ขมิ้นชันเปนพืชปลูกงาย ชอบแสงแดดจัด และมีความช้ืนสูง ชอบดินรวนซุย มีการระบาย
นํ้าดี ไมชอบนํ้าขัง เกษตรกรสามารถปลูกขมิ้นชันแซมในสวนเปนการใชพ้ืนที่ใหเกิดประโยชน และมี
รายไดระหวางรอการเติบโตของยางพาราหรอืปาลมนํ้ามัน โดยพ้ืนที่จังหวัดนครสวรรคมีพ้ืนทีศ่ักยภาพใน
การปลูกขมิ้นชันที่ระดับความเหมาะสมสูง (S1) ประมาณ 275,329 ไร  
   บัวบก ขยายพันธุไดโดยใชเมล็ด และใชลําตนหรือที่เรียกวาไหล บัวบกสามารถขึ้นไดดีทั้งใน 
ที่รม และที่โลงแจง แตจะเจริญเติบโตไดดีในดินที่มีความอุดมสมบูรณและมีความช้ืนในดินพอเหมาะ  
ในกรณีที่ตองการปรับปรุงดินควรใสปุยอินทรียหรือปุยคอก ดูแลงาย สามารถปลูกแซมระหวางแปลง 
โดยพ้ืนที่จังหวัดนครสวรรค มีพ้ืนที่ศักยภาพในการปลูกบัวบกที่ระดับความเหมาะสมสูง (S1) ประมาณ 
29,154 ไร 

4 แนวทางการสงเสริมการปลูกพืชเศรษฐกิจ 

 4.1 ขาว 

  1) พื้นที่ปลูกขาวที่มีความเหมาะสมสงู (S1) และปจจุบันยังปลูกขาวอยู มีเน้ือที่ 1,871,498 ไร 

อยูในเขตอําเภอทาตะโก อําเภอบรรพตพิสัย อําเภอชุมแสง อําเภอหนองบัว อําเภอเมืองนครสวรรค 

อําเภอไพศาลี อําเภอลาดยาว อําเภอตาคลี อําเภอเกาเลี้ยว อําเภอพยุหะคีรี อําเภอโกรกพระ อําเภอแม

วงก และกระจายตัวในพ้ืนที่เล็ก ๆ ในอําเภอชุมตาบง อําเภอแมเปน โดยต้ังอยูในเขตชลประทาน 11 

อําเภอ ทั้งน้ีคณะอนุกรรมการพัฒนาที่ดินจังหวัดสมควรใหมีการเสนอแผนการใชที่ดินเพ่ือสงวนใหเปน

แหลงผลิตขาวที่สําคัญของจังหวัด และมีการบริหารจัดการนํ้าชลประทาน การจัดการดิน ปุย พันธุขาว 

โดยรวมกลุมเปนเกษตรแปลงใหญ พัฒนาตอยอดครบวงจรการตลาดในและตางประเทศการแปรรูป 

แหลงทุน มีภาครัฐสนับสนุนการทํามาตรฐานสินคาเกษตรอินทรีย และการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี  

(Good Agricultural Practices: GAP) และเน่ืองจากเปนพ้ืนที่ศักยภาพสูง การปลูกพืชหลังนาจะชวยให

เกษตรกรมีรายไดเพ่ิมขึ้น และเปนการปรับปรุงบํารุงดิน 

  2) พื้นที่ปลูกขาวที่มีความเหมาะสมปานกลาง (S2) และปจจุบันยังปลูกขาวอยู มีเน้ือที่มาก

ถึง  355,396 ไร กระจายตัวอยูในทุกอําเภอของจังหวัดนครสวรรค เปนพ้ืนที่ปลูกขาวที่มีขอจํากัดไมมากนัก 

เกษตรกรยังคงปลูกขาวไดผลดี หลายแหงประสบปญหาขาดนํ้าในบางชวงของการเพาะปลูก  

ควรสนับสนุนดานการบริหารจัดการนํ้า เชน ชลประทาน จะสรางความมั่นใจใหกับเกษตรกรในการใช

ที่ดิน ปญหาการทิ้งถิ่นฐานไปทํางานที่อ่ืนจะลดลง และพ้ืนที่ในเขตน้ีมีความเหมาะสมสําหรับการเกษตร

แบบผสมผสาน เกษตรแมนยําหรือเกษตรทฤษฎีใหม เปนตน และภาครัฐควรใหความรูความเขาใจกับ
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เกษตรกรโดยแนะนําวาไมควรปรับเปลี่ยนไปปลูกพืชชนิดอ่ืน หากขาวราคาไมดีและตองการปรับเลี่ยน

การผลิตควรเปนพืชไร เพ่ือในอนาคตยังสามารถกลับมาทํานาไดอีก 

  3) พื้นที่ปลูกขาวที่ไมมีความเหมาะสม (S3 และ N) และปจจุบันเกษตรกรยังคงใชที่ดินปลูก

ขาวอยู มีประมาณ 357,216 ไร ซึ่งประสบปญหานํ้าทวมซ้ําซาก ขาดนํ้า ผลผลิตตํ่า กระทรวงเกษตร

และสหกรณใหการชวยเหลือเกษตรกรที่ทํากินในพ้ืนที่น้ี เน่ืองจากเปนพ้ืนที่ไมเหมาะสม โดยสนับสนุน 

การปรับโครงสรางที่ดิน ปรับปรุงบํารุงดิน สนับสนุนแหลงนํ้า ใหเกษตรกรเลือกปลูกพืชชนิดใหม 

ที่มีความเหมาะสม และใหผลตอบแทนที่ดีกวา หรือใชพ้ืนที่ผลิตอาหารเพ่ือบริโภคในครัวเรือน หรือ

เขาโครงการบริหารจัดการพ้ืนที่เกษตรกรรม (Zoning by Agri-Map) เปนตน 

  4) พื้นที่ที่มีศักยภาพหรือมีความเหมาะสมสําหรับการปลูกขาว แตปจจุบันเกษตรกรไมไดใช

พ้ืนที่ปลูกขาว โดยมาปลูกพืชชนิดอ่ืนทดแทน ทั้งน้ีหากพืชที่ปลูกเปนพืชไร เชน ออยโรงงาน  

มันสําปะหลัง ขาวโพดเลี้ยงสัตว เปนตน ในอนาคตขาวราคาดี เกษตรกรอาจกลับมาปลูกขาว 

ไดเหมือนเดิม แตหากเปนไมผลหรือไมยืนตน การกลับมาปลูกขาวอาจเปนเรื่องยาก ดังน้ันอาจสงเสริม 

ในเรื่องของการทําเกษตรรูปแบบอ่ืน เชน เกษตรผสมผสาน 

 4.2 ออยโรงงาน 

  1) พื้นที่ปลูกออยโรงงานที่มีความเหมาะสมสูง (S1) และปจจุบันยังปลูกออยโรงงานอยู  

มีเน้ือที่ 24,638 ไร มีพ้ืนที่ปลูกมากในเขตอําเภอบรรพตพิสัย อําเภอเกาเลี้ยว และกระจายตัวในพ้ืนที่

เล็ก ๆ ในอําเภอแมเปน อําเภอชุมแสง อําเภอชุมตาบง ตามแผนยุทธศาสตรสํานักงานคณะกรรมการ

ออยและนํ้าตาลทราย พ.ศ. 2560-2564 มียุทธศาสตร สงเสริม สนับสนุนการวิจัย การบริหารจัดการ 

และการเพ่ิมประสิทธิภาพ การผลิตอุตสาหกรรม ออยนํ้าตาลทราย และอุตสาหกรรม เนนใหมีการ

เพ่ิมผลผลิตออยโรงงานในพ้ืนที่ที่มีศักยภาพสูง แตเนนการลดตนทุนผลผลิต ทั้งน้ีควรสงเสริมให

เกษตรกรใชปุยอินทรียแบบคุณภาพสูง มีการเก็บเกี่ยวผลผลิตโดยการรณรงคลดการเผาตอซังเพ่ือเพ่ิม

ผลผลิตและลดปญหาภาวะโลกรอน หนวยงานที่เก่ียวของคิดคนเทคโนโลยีการเก็บเก่ียวโดยใช

เครื่องจักรเพ่ือลดปญหาแรงงาน สงเสริมใหเกษตรกรรวมกลุมและเขารวมโครงการเกษตรแปลงใหญ 

จัดหาปจจัยการผลิตใหกับเกษตรกร และอบรมใหความรูแกเกษตรกรที่มีการปรับปรุงบํารุงดินโดยลด

ตนทุนการผลิต สงเสริมใหมีการปลูกออยโรงงานที่มีสายพันธุตานทานโรค สรางความตระหนักและ

ความรูความเขาใจใหกับเกษตรกรที่มีพ้ืนที่ที่มีความเหมาะสมสูง ในการปลูกออยโรงงาน เพ่ือแกไขปญหา

การปรับเปลี่ยนพ้ืนที่ 

  2) พื้นที่ปลูกออยโรงงานที่มีความเหมาะสมปานกลาง (S2) และปจจุบันยังปลูกออยโรงงานอยู มี

เน้ือที่ 606,044 ไร สวนใหญอยูในเขตอําเภอตาคลี อําเภอตากฟา และอําเภอพยุหะคีรี เกษตรกรยังคง

ปลูกออยโรงงานไดผลดี หลายแหงประสบปญหาขาดนํ้าในบางชวงของการเพาะปลูก ดังน้ัน 

ควรมีการพัฒนาศักยภาพของพ้ืนที่ใหมากขึ้น ในเรื่องของคุณภาพดิน และการบริหารจัดการนํ้า 

ใหมีเพียงพอและเหมาะสมตอการเพาะปลูก สรางความรูความเขาใจใหกับเกษตรกรในการจัดการพ้ืนที่  

การปลูก การดูแลรักษา และการเก็บเก่ียว สงเสริมการเพ่ิมมูลคาของเสียจากโรงงานนํ้าตาล และการ
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นําของเสียจากโรงงานนํ้าตาลไปใชในการปรับปรุงบํารุงดินในไรออย เพ่ือเพ่ิมผลผลิตและลดตนทุนให

แกเกษตรกรชาวไรออยโดยไมมีผลเสียตอสุขภาพ สิ่งแวดลอม และชุมชนชาวไรออย 

  3) พื้นที่ปลูกออยโรงงานในพื้นที่ไมมีความเหมาะสม (S3 และ N) และปจจุบันเกษตรกร

ยังคงใชที่ดินปลูกออยโรงงานอยู พ้ืนที่ดังกลาวประสบปญหาซ้ําซาก เชน นํ้าทวม ขาดนํ้า ผลผลิตตํ่า 

ดังน้ันควรใหการชวยเหลือเกษตรกรที่เลือกปลูกพืชชนิดใหมที่ใหผลตอบแทนที่ดีกวา หรือใชพ้ืนที่ผลิต

พืชผัก บริโภคในครัวเรือน หรือเขาโครงการบริหารจัดการพ้ืนที่เกษตรกรรม (Zoning by Agri-Map) 

เปนตนทั้งน้ีควรจัดหาตลาดใหกับเกษตรกรในการปลูกพืชผักทดแทน โดยอาจเริ่มจากตลาดชุมชน 

  4) พื้นที่ที่ มีศักยภาพ หรือมีความเหมาะสมสําหรับการปลูกออยโรงงานแตเกษตรกร 

หันมาปลูกพืชอ่ืนทดแทน เชน ปาลมนํ้ามัน มะพราว ไมผล ไมยืนตน มันสําปะหลัง หรือพืชไรอ่ืนๆ 

ควรสรางความเขาใจใหกับเกษตรกรในการบริหารจัดการพ้ืนที่ และการปรับปรุงบํารุงดินไมใหเสื่อมโทรม 

 4.3 มันสําปะหลัง 

  1) พื้นที่ปลูกมันสําปะหลังที่มีความเหมาะสมสูง (S1) และปจจุบันยังปลูกมันสําปะหลังอยู  

มีเน้ือที่ 41,076 ไร มีพ้ืนที่ปลูกมากในเขตอําเภอแมวงก อําเภอไพศาลี และอําเภอบรรพตพิสัย ตามลําดับ 

ซึ่งตามมาตรการยุทธศาสตรมันสําปะหลัง 2564 - 2567 เนนใหเกษตรกรเขาถึงพันธุมันสําปะหลัง 

ตานทานโรคใบดาง (Cassava Mosaic Disease: CMD) ใหเช้ือแปงสูง และมีผลผลิตเฉลี่ยตอไรไมตํ่ากวา  

5 ตัน ภายในป 2567 น้ัน โดยเนนการเพ่ิมผลผลิตมันสําปะหลังและลดตนทุนการผลิตในพ้ืนที่ที่มี

ศักยภาพสูง ดังน้ันในพ้ืนที่ดังกลาวควรเรงหาแนวทางแกไขปญหาโรคโคนเนาหัวเนา และโรคใบดาง 

มันสําปะหลัง อีกทั้งควรมีการสงเสริมการทําระบบนํ้าหยดในพ้ืนที่ที่มีศักยภาพ มีการปรับปรุงบํารุงดิน  

การใสปุยที่ถูกตองและมีประสิทธิภาพ ทําการวิเคราะหคุณภาพดินอยูเสมอ สงเสริมเกษตรกรแปรรูป 

มันสําปะหลังเบ้ืองตนเพ่ือเพ่ิมมูลคา เชน การแปรรูปมันเสนสะอาด สรางความรวมมือระหวางเกษตรกร

และโรงงาน เพ่ือวางแผนการขุดของเกษตรกร ประชาสัมพันธใหเกษตรกรเก็บเก่ียวในชวงอายุ และ

ระยะเวลาที่เหมาะสม ใชทอนพันธุที่ตานทานโรค และใหผลผลิตสูง เขารวมโครงการระบบสงเสริม

การเกษตรแบบแปลงใหญ และสงเสริมใหเกษตรกรเปน Smart Farmer รวมทั้งประชาสัมพันธใหเกษตรกร

เก็บเก่ียวในชวงอายุ และระยะเวลาที่เหมาะสม 

  2) พื้นที่ปลูกมันสําปะหลังที่มีความเหมาะสมปานกลาง (S2) และปจจุบันยังปลูกมันสําปะหลัง

อยู มีเน้ือที่ 235,298 ไร สวนใหญอยูในเขตอําเภอแมวงก อําเภอหนองบัว และ อําเภอไพศาลี 

เกษตรกรยังคงปลูกมันสําปะหลังไดผลดี หลายแหงประสบปญหาโครงสรางของดินหรือดินดาน  

ทั้งน้ีควรพัฒนาศักยภาพของพ้ืนที่ใหมากขึ้น ในเรื่องของคุณภาพดิน และ ทําการตรวจวิเคราะห

คุณภาพดินอยูเสมอ สงเสริมใหมีการใสปุยตามคาวิเคราะหดิน ซึ่งอาจตองใชปุยสั่งตัด สรางความรู

ความเขาใจใหกับเกษตรกรในการจัดการพ้ืนที่ การปลูก การดูแลรักษา การปองกันโรค แมลงศัตรูพืช 

และการเก็บเก่ียว สงเสริมการใชทอนพันธุที่ตานทานโรค และใหผลผลิตสูง พัฒนาระบบนํ้าหยดและ

การใชนํ้าจากแหลงนํ้าในพ้ืนที่ ใหมีการใชประโยชนกับมันสําปะหลังใหมากที่สุด สงเสริมเกษตรกร 
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แปรรูปมันสําปะหลังเบ้ืองตนเพ่ือเพ่ิมมูลคา เชน การแปรรูปมันเสนสะอาด ประชาสัมพันธใหเกษตรกร

เก็บเกี่ยวในชวงอายุ และระยะเวลาที่เหมาะสม 

  3) พื้นที่ปลูกมันสําปะหลังในพื้นที่ไมมีความเหมาะสม (S3 และ N) และปจจุบันเกษตรกร

ยังคงใชที่ดินปลูกมันสําปะหลังอยู พ้ืนที่ดังกลาวประสบปญหาซ้ําซาก เชน นํ้าทวม ขาดนํ้า ผลผลิตตํ่า 

ดังน้ันควรมีการสงเสริมและสรางความรูความเขาใจในการไถระเบิดดินดาน ใหเกษตรกรมีวิธีปองกัน

และแกไขปญหาที่ลดตนทุน ใหการชวยเหลือเกษตรกรที่เลือกปลูกพืชชนิดใหมที่ใหผลตอบแทนที่

ดีกวา หรือใช พ้ืนที่ผลิตอาหารเพ่ือบริโภคในครัวเรือน หรือเขาโครงการบริหารจัดการพ้ืนที่

เกษตรกรรม (Zoning by Agri-Map) เปนตน ทั้งน้ีควรจัดหาตลาดใหกับเกษตรกรในการปลูกพืชไร 

หรือพืชผักทดแทน โดยอาจเริ่มจากตลาดชุมชน 

  4) พื้นที่ที่มีศักยภาพหรือมีความเหมาะสมสําหรับการปลูกมันสําปะหลัง แตปจจุบัน

เกษตรกรไมไดใชพ้ืนที่ปลูกมันสําปะหลัง พบวาเกษตรกรปลูกพืชอ่ืนทดแทน เชน ขาว ออยโรงงาน 

เปนตน ภาครัฐควรใหความรูแกเกษตรกรและสรางแรงจูงใจใหกลับมาปลูกมันสําปะหลังเหมือนเดิม 

เน่ืองจากพ้ืนที่มีความเหมาะสม ทําใหใชตนทุนการผลิตตํ่าและผลผลิตมีคุณภาพดี ทั้งน้ีเกษตรกร 

ตองพิจารณาแหลงรับซื้อรวมดวย 

 4.4 ขาวโพดเลี้ยงสัตว 

  1) พื้นที่ปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตวที่มีความเหมาะสมสูง (S1) และปจจุบันยังปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตว

อยู มีเน้ือที่ 1,521 ไร มีพ้ืนที่ปลูกมากในเขตอําเภอบรรพตพิสัย อําเภอแมวงก และ อําเภอหนองบัว 

ตามลําดับ ทั้งน้ีโดยคณะอนุกรรมการพัฒนาที่ดินจังหวัดสมควรใหมีการเสนอแผนการใชที่ดินเพ่ือสงวนให

เปนแหลงปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตวที่สําคัญของจังหวัด และมีการบริหารจัดการระบบนํ้า การจัดการดิน ปุย 

พันธุขาวโพดเลี้ยงสัตว โดยรวมกลุมเปนเกษตรแปลงใหญ พัฒนาตอยอดครบวงจรการตลาดในและ

ตางประเทศ การแปรรูป แหลงทุน มีภาครัฐสนับสนุนการทํามาตรฐานสินคาเกษตรอินทรีย และการปฏิบัติ

ทางการเกษตรที่ดี (Good Agricultural Practices: GAP) และเน่ืองจากเปนพ้ืนที่ศักยภาพสูง ภาครัฐควรให

ความรูความเขาใจกับเกษตรกรโดยแนะนําวาไมควรปรับเปลี่ยนไปปลูกพืชชนิดอ่ืน หากราคาไมดีหรือ

ประสบปญหาโรค แมลงรบกวน และเกษตรกรตองการเปลี่ยนชนิดพืชควรเปลี่ยนเปนพืชไร เพ่ือในอนาคต

จะไดกลับมาปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตวไดอีก 

  2) พื้นที่ปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตวที่มีความเหมาะสมปานกลาง (S2) และปจจุบันยังปลูก

ขาวโพดเลี้ยงสัตวอยู มีเน้ือที่ 175,208 ไร สวนใหญอยูในเขตอําเภอตากฟา อําเภอตาคลี และอําเภอ

แมวงก เกษตรกรยังคงปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตวไดผลดี หลายแหงประสบปญหาโครงสรางของดิน  

ในพ้ืนที่ดังกลาวควรสนับสนุนดานการบริหารจัดการระบบนํ้า เชน ชลประทาน จะสรางความมั่นใจ

ใหกับเกษตรกรในการใชที่ดิน ปญหาการทิ้งถิ่นฐานไปทํางานที่อ่ืนจะลดลง และพ้ืนที่ในเขตน้ีมี 

ความเหมาะสมสําหรับการเกษตรแบบผสมผสาน เกษตรแมนยําหรือเกษตรทฤษฎีใหม เปนตน และ

ภาครัฐควรใหความรูความเขาใจกับเกษตรกรโดยแนะนําวาไมควรปรับเปลี่ยนไปปลูกพืชชนิดอ่ืน ทั้งน้ี 
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หากขาวโพดเลี้ยงสัตวราคาไมดีและตองการปรับเลี่ยนการผลิตควรเปนพืชไร เพ่ือในอนาคตยังสามารถ

กลับมาปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตวไดอีก 

  3) พื้นที่ปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตวในพื้นที่ไมมีความเหมาะสม (S3 และ N) และปจจุบัน

เกษตรกรยังคงใชที่ดินปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตวอยู พ้ืนที่ดังกลาวประสบปญหาซ้ําซาก เชน นํ้าทวม ขาดนํ้า 

ผลผลิตตํ่า ดังน้ันควรใหการชวยเหลือเกษตรกรที่ทํากินในพ้ืนที่น้ี โดยสนับสนุนการปรับโครงสรางที่ดิน 

ปรับปรุงบํารุงดิน สนับสนุนแหลงนํ้า ใหเกษตรกรเลือกปลูกพืชชนิดใหมที่มีความเหมาะสม และ 

ใหผลตอบแทนที่ดีกวา หรือใชพ้ืนที่ผลิตอาหารเพ่ือบริโภคในครัวเรือน หรือหรือเขาโครงการบริหาร

จัดการพ้ืนที่เกษตรกรรม (Zoning by Agri-Map) เปนตน 

  4) พื้นที่ที่มีศักยภาพหรือมีความเหมาะสมสําหรับการปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตว แตปจจุบัน

เกษตรกรไมไดใชพ้ืนที่ปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตว พบวาเกษตรกรปลูกพืชอ่ืนทดแทน ทั้งน้ีหากพืชที่ปลูก 

เปนพืชไร เชน ขาว ถาในอนาคตขาวโพดเลี้ยงสัตวราคาดี เกษตรกรอาจกลับมาปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตว

ไดเหมือนเดิม แตหากเปนไมผลหรือไมยืนตน การกลับมาปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตวอาจเปนเรื่องยาก 

ดังน้ันอาจสงเสริมในเรื่องของการทําเกษตรรูปแบบอ่ืน เชน ทําการเกษตรแบบผสมผสาน แตทั้งน้ีตอง

พิจารณาตนทุนการผลิตและการตลาดรวมดวย 
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ตารางผนวกที ่1  ขอมลูตําบลจําแนกรายอําเภอ จังหวัดนครสวรรค 

ลําดับ อําเภอ ตําบล 
1 เกาเลี้ยว เกาเลี้ยว 
2  เขาดิน 
3  มหาโพธิ 
4  หนองเตา 
5  หัวดง 
6 โกรกพระ โกรกพระ 
7  นากลาง 
8  เนินกวาว 
9  เนินศาลา 
10  บางประมุง 
11  บางมะฝอ 
12  ยางตาล 
13  ศาลาแดง 
14  หาดสูง 
15 ชุมตาบง ชุมตาบง 
16  ปางสวรรค 
17 ชุมแสง เกยไชย 
18  โคกหมอ 
19  ฆะมัง 
20  ชุมแสง 
21  ทับกฤช 
22  ทับกฤชใต 
23  ทาไม 
24  บางเคียน 
25  ไผสิงห 
26  พันลาน 
27  พิกุล 
28  หนองกระเจา 
29 ตากฟา เขาชายธง 
30  ตากฟา 
31  พุนกยูง 
32  ลําพยนต 
33  สุขสําราญ 
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ตารางผนวกที ่1  (ตอ) 

ลําดับ อําเภอ ตําบล 
34 ตากฟา (ตอ) หนองพิกุล 
35  อุดมธัญญา 
36 ตาคล ี จันเสน 
37  ชองแค 
38  ตาคล ี
39  พรหมนิมิต 
40  ลาดทิพรส 
41  สรอยทอง 
42  หนองโพ 
43  หนองหมอ 
44  หวยหอม 
45  หัวหวาย 
46 ทาตะโก ดอนคา 
47  ทาตะโก 
48  ทํานบ 
49  พนมรอก 
50  พนมเศษ 
51  วังมหากร 
52  วังใหญ 
53  สายลําโพง 
54  หนองหลวง 
55  หัวถนน 
56 บรรพตพิสัย เจริญผล 
57  ดานชาง 
58  ตาขีด 
59  ตาสัง 
60  ทาง้ิว 
61  บางแกว 
62  บางตาหงาย 
63  บานแดน 
64  บึงปลาท ู
65  หนองกรด 
66  หนองตางู 
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ตารางผนวกที ่1  (ตอ) 

ลําดับ อําเภอ ตําบล 
67 บรรพตพิสัย (ตอ) หูกวาง 
68  อางทอง 
69 พยุหะคีรี เขากะลา 
70  เขาทอง 
71  ทานํ้าออย 
72  นํ้าทรง 
73  นิคมเขาบอแกว 
74  เนินมะกอก 
75  พยุหะ 
76  มวงหัก 
77  ยางขาว 
78  ยานมัทร ี
79  สระทะเล 
80 ไพศาล ี โคกเด่ือ 
81  ตะครอ 
82  นาขอม 
83  โพธ์ิประสาท 
84  ไพศาล ี
85  วังขอย 
86  วังนํ้าลัด 
87  สําโรงชัย 
88 เมืองนครสวรรค กลางแดด 
89  เกรียงไกร 
90  แควใหญ 
91  ตะเคียนเลื่อน 
92  นครสวรรคตก 
93  นครสวรรคออก 
94  บางพระหลวง 
95  บางมวง 
96  บานแกง 
97  บานมะเกลือ 
98  บึงเสนาท 
99  ปากนํ้าโพ 
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ตารางผนวกที ่1  (ตอ) 

ลําดับ อําเภอ ตําบล 
100 เมืองนครสวรรค (ตอ) พระนอน 
101  วัดไทร 
102  หนองกรด 
103  หนองกระโดน 
104  หนองปลิง 
105 แมเปน แมเปน 
106 แมวงก เขาชนกัน 
107  แมเลย 
108  แมวงก 
109  วังซาน 
110 ลาดยาว เนินขี้เหล็ก 
111  บานไร 
112  มาบแก 
113  ลาดยาว 
114  วังมา 
115  วังเมือง 
116  ศาลเจาไกตอ 
117  สรอยละคร 
118  สระแกว 
119  หนองนมวัว 
120  หนองยาว 
121  หวยนํ้าหอม 
122 หนองบัว ทุงทอง 
123  ธารทหาร 
124  วังบอ 
125  หนองกลับ 
126  หนองบัว 
127  หวยถั่วใต 
128  หวยถั่วเหนือ 
129  หวยรวม 
130  หวยใหญ 
รวม 15 130 

ที่มา: กรมการปกครอง, 2556  
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ชุดดิน บางมูลนาก Series Ban                          กลุมชุดดินที่ 4 
สภาพพื้นที ่  ราบเรียบ มีความลาดชัน 0-1 % 
ภูมิสัณฐาน แองตํ่าของที่ราบนํ้าทวมถึง    

วัตถุตนกําเนิดดิน ตะกอนนํ้าพา 
การระบายน้าํ  คอนขางเลว 
การซึมผานไดของน้ํา ชา     การไหลบาของน้ําบนผิวดิน ชา 
ลักษณะสมบัติของดิน เปนดินลึกมาก เปนดินเหนียวหรือดินเหนียวปนทรายแปงทุกช้ันดิน ดินบน

มีสีนํ้าตาลเขม นํ้าตาล หรือนํ้าตาลปนแดง ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดถึงเปน
กลาง (pH 5.5-7.0) ดินลางตอนบน สี นํ้าตาลปนแดง สวนตอนลาง  
สีนํ้าตาลปนเทา เทาปนแดงหรือนํ้าตาลปนเทาออน ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัด
มากถึงเปนกรดจัด (pH 4.5-5.5) พบจุดประสีนํ้าตาลแก แดงปนเหลือง หรือ
แดงตลอดช้ันดิน 

ขอจํากัด เปนที่ลุมตํ่า มกัมีนํ้าทวมขังนาน 
ขอเสนอแนะ ควรปรับปรุงบํารุงดิน โดยใชปุยเคมี ปุยคอก หรือปุยหมัก เพ่ือเพ่ิมแรธาตุที่

จําเปนแกพืชใหกับดิน และทําใหคุณสมบัติทางกายภาพของดินดีขึ้น ปรับปรุงการ
ระบายนํ้าของดิน และปองกันนํ้าขังโดยทําทางระบายนํ้าผิวดิน 

สมบัติทางเคมี ความลึก อินทรียวัตถุ ความจุ 
แลกเปล่ียน 
แคตไอออน 

ความอ่ิมตัว 
เบส 

ฟอสฟอรัส 
ที่เปน 

ประโยชน 

โพแทสเซียม 
ที่เปน 

ประโยชน 

ความอุดม 
สมบูรณ 
ของดิน   (ซม.) 

  0-25 ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง สูง สูง ปานกลาง 

  25-50 ตํ่า สูง ปานกลาง ตํ่า ปานกลาง ปานกลาง 

  50-100 ตํ่า สูง ปานกลาง ตํ่า ตํ่า ปานกลาง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 1 หนาตัดดินและคําบรรยายชุดดินบางมูลนาก 
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ชุดดิน ตาคล ี Series Tk                          กลุมชุดดินที่ 52 
สภาพพื้นที่ ลูกคลื่นลอนลาดเล็กนอยถึงลูกคลื่นลอนลาด ความลาดชัน 3-12 % 
ภูมิสัณฐาน ตะพักลํานํ้า 
วัตถุตนกําเนิดดิน ตะกอนนํ้าพาทับถมอยูบนลานตะพักปูนมารล  
การระบายน้ํา ดี 
การซึมผานไดของน้ํา ปานกลางถึงเร็ว          การไหลบาของน้ําบนผิวดิน   ชาถึงปานกลาง 
ลักษณะสมบัติของดิน เปนดินต้ืนถึงช้ันปูนมารลที่พบภายใน 50 ซม.จากผิวดิน ดินบนเปนดินรวน

ปนดินเหนียวหรือดินเหนียวปนทรายแปง สีดํา เทาเขมมาก นํ้าตาลปนเทา
เขมมาก หรือนํ้าตาลเขมมาก ปฏิกิริยาดินเปนกลางถึงเปนดางเล็กนอย  
(pH 7.0-8.0) ดินลางเปนดินรวนปนดินเหนียวหรือดินรวนเหนียวปนทราย
แปง และมีเม็ดปูนปน สีนํ้าตาลหรือนํ้าตาลเขม และมีสีขาวของผงปูนทุติยภูมิ
หรือปูนมารล ปฏิกิริยาดินเปนกลางถึงเปนดางปานกลาง (pH 7.0-8.5) ใตช้ัน
ดินลงไปเปนช้ันปูนมารลสีขาวทั้งที่เปนเม็ดและที่เช่ือมตอกันหนาแนน 

ขอจํากัด ดินต้ืนถึงช้ันปูนมารล ซึ่งจะมีผลกระทบทางกายภาพและทางเคมีตอพืช ดิน
อาจขาดสมดุลธาตุอาหารโดยเฉพาะการขาดฟอสฟอรัสและจุลธาตุบางชนิด 

ขอเสนอแนะ เพาะปลูกพืชที่มีระบบรากสั้น ไดแก พืชไร และพืชผัก ปรับปรุงสมบัติทาง
กายภาพและเคมีของดินในเบ้ืองตนโดยการคลุกเคลาดวยอินทรียวัตถุ ใช
ปุยเคมีโดยเฉพาะฟอสฟอรัสในรูปที่ละลายชาและใหจุลธาตุเพ่ิมเติมสําหรับ
พืชบางชนิดเมื่อพืชเริ่มแสดงอาการขาด 

สมบัติทางเคมี ความลึก อินทรียวัตถุ ความจุ
แลกเปล่ียน
แคตไอออน 

ความอ่ิมตัว
เบส 

ฟอสฟอรัสท่ี
เปนประโยชน 

โพแทสเซียมที่
เปนประโยชน 

ความอุดม
สมบูรณ 
ของดิน   (ซม.) 

  0-25 ปานกลาง สูง สูง ปานกลาง สูง สูง 

  25-50 ตํ่า สูง สูง ตํ่า ปานกลาง ปานกลาง 

  50-100 ตํ่า ปานกลาง สูง ตํ่า ปานกลาง ปานกลาง 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
ภาพที่ 2 หนาตัดดินและคําบรรยายชุดดินตาคล ี  
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ชุดดิน ชัยบาดาล Series Cd                         กลุมชุดดินที่ 54 
สภาพพื้นที่ ลูกคลื่นลอนลาดเล็กนอยถึงลูกคลื่นลอนชัน มีความลาดชัน 2-20 %      ภูมิ
สัณฐาน ตะพัก เชิงเขา เนินเขา พ้ืนที่ที่เหลือคางจากการกัดกรอน                 วัตถุ
ตนกําเนิดดิน การสลายตัวผุพังอยูกับที่ และ/หรือ เคลื่อนยายมาในระยะทางไมไกลนัก
 ของหินภูเขาไฟ พวกแอนดีไซท ไรโอไลต บะซอลต หรือหินในกลุม      การ
ระบายน้ํา ดีปานกลางถึงดี            
การซึมผานไดของน้ํา ชาถึงปานกลาง การไหลบาของน้ํ าบนผิวดิน  ชาถึ งปานกลาง
ลักษณะสมบัติของดิน เปนดินลึกปานกลาง พบช้ันหินผุที่ระดับความลึก 50-100 เซนติเมตร ดินบนเปน 
 ดินเหนียวหรือดินเหนียวปนทรายแปง สีเทาเขมมากหรือนํ้าตาลปนเทาเขม

มาก ดินลางเปนดินเหนียวหรือดินเหนียวปนทรายแปง สีนํ้าตาลปนเทาเขม 
นํ้าตาลเขมหรือนํ้าตาล ดินช้ันลางจะพบรอยไถลเปนมัน ปฏิกิริยาดินตลอด
หนาตัดดินเปนกรดเล็กนอยถึงเปนดางปานกลาง (pH 6.5-8.0) บางบริเวณ
อาจพบเม็ดปูนสะสม โดยปกติเมื่อดินแหง หนาดินจะแตกระแหงเปนรองลึก 

ขอจํากัด เน้ือดินเหนียวจัดและแตกระแหงยากตอการไถพรวน ทําใหรากพืชเสียหาย  
ขอเสนอแนะ ปรับปรุงสมบัติทางกายภาพของดินโดยการเพ่ิมอินทรียวัตถุ และไถพรวน

ขณะที่ดินมีความช้ืนพอเหมาะ จัดหาแหลงนํ้าสํารองไวใชเมื่อฝนทิ้งชวง  
สมบัติทางเคมี ความลึก อินทรียวัตถุ ความจุ

แลกเปล่ียน
แคตไอออน 

ความอ่ิม 
ตัวเบส 

ฟอสฟอรัสท่ี
เปน

ประโยชน 

โพแทสเซียมที่
เปนประโยชน 

ความอุดม
สมบูรณ 
ของดิน   (ซม.) 

  0-25 ปานกลาง สูง สูง ตํ่า สูง ปานกลาง 

  25-50 ตํ่า สูง สูง ตํ่า สูง ปานกลาง 

  50-100 ตํ่า สูง สูง ตํ่า สูง ปานกลาง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 3 หนาตัดดินและคําบรรยายชุดดินชัยบาดาล 
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ชุดดิน ลํานารายณ Series Ln                          กลุมชุดดินที่ 54 
สภาพพื้นที่ คอนขางราบเรียบถึงลูกคลื่นลอนลาด ความลาดชัน 2-12 % 
ภูมิสัณฐาน ตะพัก เชิงเขา เนินเขา พ้ืนที่เหลือคางจากการกัดกรอน 
วัตถุตนกําเนิดดิน การสลายตัวผุพังอยูกับที่ และ/หรือ เคลือ่นยายมาในระยะทางไมไกลนัก

ของหินภูเขาไฟ พวกแอนดีไซท ไรโอไลท บะซอลต หรือหินในกลุม 
การระบายน้ํา ดี 
การซึมผานไดของน้ํา ปานกลาง              การไหลบาของน้ําบนผิวดิน   ชาถึงปานกลาง 
ลักษณะสมบัติของดิน เปนดินลึกปานกลาง ดินบนเปนดินรวนปนดินเหนียวหรือดินเหนียวคอนขาง

รวนซุย สีนํ้าตาลเขมหรือนํ้าตาลปนแดงเขม ปฏิกิริยาดินเปนกรดปานกลางถึง
เปนกลาง (pH 6.0-7.0) ดินลางเปนดินเหนียวหรือดินเหนียวปนทรายแปง  
สีนํ้าตาลปนแดงหรือแดง ปฏิกิริยาดินเปนกลางถึงเปนดางปานกลาง (pH 7.0-8.0) 
พบช้ันหินผุและกอนปูนทุติยภูมิที่ระดับความลึก 50-100 เซนติเมตร 

ขอจํากัด ดินลึกปานกลางและพบช้ันปูนทุติยภูมิในดินลาง ซึ่งจะมีผลกระทบทาง
กายภาพและทางเคมีสําหรับพืชที่มีระบบรากลึก ดินอาจขาดสมดุลของธาตุ
อาหาร โดยเฉพาะการขาดฟอสฟอรัสและจุลธาตุบางชนิด  

ขอเสนอแนะ การปลูกพืชที่มีระบบรากลึก เชน ไมผล จําเปนตองปรับปรุงสมบัติทาง
กายภาพและเคมีของดินลางในเบ้ืองตน โดยการใชอินทรียวัตถุผสม
คลุกเคลาและใชปุยเคมีโดยเฉพาะฟอสฟอรัสในรูปที่ละลายชา และใหเพ่ิม
จุลธาตุเมื่อพืชแสดงอาการขาด จัดหาแหลงนํ้าสํารองไวใชเมื่อฝนทิ้งชวง 
เพ่ือปองกันไมใหดินแตกระแหงและทําลายระบบรากของพืช ถามีพ้ืนที่พอ 

สมบัติทางเคมี ความลึก อินทรียวัตถุ ความจุ
แลกเปล่ียน
แคตไอออน 

ความอ่ิมตัว
เบส 

ฟอสฟอรัสท่ี
เปนประโยชน 

โพแทสเซียม
ที่เปน

ประโยชน 

ความอุดม 
สมบูรณ 
ของดิน   (ซม.) 

  0-25 ปานกลาง สูง สูง ปานกลาง สูง สูง 

  25-50 ตํ่า สูง สูง ปานกลาง สูง ปานกลาง 

  50-100 ตํ่า สูง สูง ปานกลาง สูง ปานกลาง 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
ภาพที่ 4 หนาตัดดินและคําบรรยายชุดดินลํานารายณ  
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ชุดดิน นครสวรรค Series Ns                          กลุมชุดดินที่ 48 
สภาพพื้นที่ ลูกคลื่นลอนลาดถึงเปนเนินเขา ความลาดชัน 6-35 %           
ภูมิสัณฐาน เชิงเขา เนินเขา พ้ืนที่ที่เหลือคางจากการกัดกรอน          
วัตถุตนกําเนิดดิน การสลายตัวผุพังอยูกับที่ และ/หรือ เคลื่อนยายมาในระยะทางไมไกลนัก
 ของหินแปรพวกไมกาชีสตและไมกาไนส           
การระบายน้ํา ดี     
การซึมผานไดของน้ํา ปานกลางถึงเร็ว การไหลบาของน้ําบนผิวดิน   ปานกลางถึงเร็ว
ลักษณะสมบัติของดิน เปนดินต้ืนหรือต้ืนมากถึงช้ันเศษหินและกอนหินหนาแนนมาก ดินบนเปน
 ดินรวนปนทรายหรือดินรวนเหนียวปนทราย มีเศษหินปะปนเล็กนอย  
 สีนํ้าตาลเขมหรือสีนํ้าตาลปนแดงเขม ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดถึงเปนกรด
 เล็กนอย(pH 5.5-6.5) ดินลางเปนดินรวนเหนียวปนทรายหรือดินรวนปนดิน
 เหนียว และมีเศษหินและกอนหินปะปนอยูมาก สีนํ้าตาลปนแดงหรือสี 
 นํ้าตาลปนแดงเขม ปฏิกิริยาดินเปนกรดปานกลางถึงเปนกลาง(pH 6.0-7.0) 
ขอจํากัด เปนดินต้ืนถึงช้ันกอนหินหนาแนน พ้ืนที่ที่มีความลาดชันสูง 
ขอเสนอแนะ จัดทําระบบอนุรักษดินและนํ้าที่ เหมาะสมโดยใช วิ ธีพืช เพ่ิมความอุดม
 สมบูรณแกดินและเพ่ิมผลผลิตพืชโดยใชปุยอินทรียรวมกับปุยเคมี พ้ืนที่ลาด
 ชันสูงไมควรนํามาใชเพาะปลูก ควรใหคงสภาพปาหรือฟนฟูสภาพปา 

สมบัติทางเคมี ความลึก อินทรียวัตถุ ความจุ
แลกเปล่ียน
แคตไอออน 

ความ 
อ่ิมตัวเบส 

ฟอสฟอรัสท่ี
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 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 5 หนาตัดดินและคําบรรยายชุดดินนครสวรรค 
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ตารางผนวกที่ 2  พ้ืนที่ชลประทานจังหวัดนครสวรรคจําแนกรายอําเภอ ตําบล 

อําเภอ พื้นที่ (ไร) ตําบล พื้นที่ (ไร) 

เกาเลี้ยว 65,118 

เกาเลี้ยว 1,873 

เขาดิน 2,585 

มหาโพธิ 817 

หนองเตา 42,936 

หัวดง 16,907 

โกรกพระ 12,620 

นากลาง 4 

เนินกวาว 1,190 

เนินศาลา 5,502 

ศาลาแดง 3,449 

หาดสูง 2,475 

ชุมแสง 16,791 

เกยไชย 2,015 

ฆะมัง 4,328 

ชุมแสง 146 

ทับกฤช 178 

ทาไม 5,991 

บางเคียน 529 

ไผสิงห 57 

พันลาน 284 

พิกุล 3,249 

หนองกระเจา 14 

ตาคล ี 117,415 

จันเสน 12,446 

ตาคล ี 3,712 

พรหมนิมิต 4,799 

ลาดทิพรส 318 

สรอยทอง 44,057 

หนองโพ 6,616 

หนองหมอ 35,962 

หวยหอม 9,505 
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ตารางผนวกที ่2  (ตอ) 

อําเภอ พื้นที่ (ไร) ตําบล พื้นที่ (ไร) 

ชุมตาบง 1,483 ปางสวรรค 1,483 

บรรพตพิสัย 230,527 

เจริญผล 11,254 

ดานชาง 40,593 

ตาขีด 21,456 

ตาสัง 27,264 

ทาง้ิว 1,459 

บางตาหงาย 15,995 

บึงปลาท ู 20,898 

หนองกรด 65,535 

หนองตางู 26,073 

พยุหะคีรี 40,061 

ทานํ้าออย 8,995 

เนินมะกอก 9,974 

พยุหะ 3,753 

มวงหัก 17,339 

เมืองนครสวรรค 14,984 

บานแกง 1,642 

หนองกรด 1,048 

หนองกระโดน 12,294 

แมเปน 4,851 แมเปน 4,851 

ลาดยาว 81 หนองยาว 81 

หนองบัว 501 ทุงทอง 501 

รวม 504,432  504,432 

ที่มา: กรมชลประทาน, 2564 
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ตารางผนวกที ่3  ระดับนํ้าเก็บกักของอางเก็บนํ้าในจังหวัดนครสวรรค 
หนวย: ลาน ลบ.ม. 

ลําดับ
ที่ อางเก็บน้ํา ประเภทอาง อําเภอ ตําบล 

ระดับน้าํ
ตํ่าสุด 

ระดับ 
เก็บกัก 

1 อางเก็บนํ้าหวยนํ้าลาด กลาง ไพศาล ี ไพศาล ี 0.122 1.22 
2 อางเก็บนํ้าคลองโพธ์ิ กลาง ชุมตาบง ปางสวรรค 15 82 
 รวม 15.122 83.22 

ที่มา: กรมชลประทาน, 2564 

ตารางผนวกที่ 4  พ้ืนที่เขตปฏิรูปที่ดินจําแนกรายอําเภอ ตําบล 

อําเภอ/ตําบล เนื้อที่ (ไร)  อําเภอ/ตําบล เนื้อที่ (ไร) 

เกาเลี้ยว 10  ไพศาล ี 262,728 

หัวดง 6  โพธ์ิประสาท 73,133 

หนองเตา 4  วังขอย 63,241 

เมืองนครสวรรค 1,266  สําโรงชัย 63,163 

หนองกรด 1,259  ตะครอ 27,320 

พระนอน 7  นาขอม 19,288 

แมเปน 72,135  วังนํ้าลัด 7,009 

แมเปน 72,135  ไพศาล ี 6,995 

แมวงก 309,648  โคกเด่ือ 2,579 

แมเลย 127,033  ชุมแสง 5,833 

แมวงก 73,815  ไผสิงห 1,745 

วังซาน 57,659  บางเคียน 1,543 

เขาชนกัน 51,141  หนองกระเจา 1,147 

โกรกพระ 5,698  ทับกฤชใต 726 

นากลาง 2,418  พิกุล 219 

เนินศาลา 1,713  เกยไชย 160 

ศาลาแดง 1,187  ทับกฤช 113 

บางประมุง 380  พันลาน 71 

ชุมตาบง 132,716  โคกหมอ 69 

ปางสวรรค 92,579  ฆะมัง 36 

ชุมตาบง 40,137  ทาไม 4 
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ตารางผนวกที่ 4  (ตอ) 

อําเภอ/ตําบล เนื้อที่ (ไร)  อําเภอ/ตําบล เนื้อที่ (ไร) 

ตากฟา 12,366  บรรพตพิสยั 21,758 

สุขสําราญ 7,233  ดานชาง 4,974 

ลําพยนต 4,947  ตาสัง 3,112 

พุนกยูง 180  ตาขีด 2,846 

อุดมธัญญา 6  หนองตางู 2,648 

ตาคล ี 16,289  หนองกรด 2,458 

ลาดทิพรส 14,031  เจริญผล 1,533 

ตาคล ี 1,178  บางตาหงาย 1,475 

หัวหวาย 782  บานแดน 1,075 

หนองโพ 298  บึงปลาท ู 939 

ทาตะโก 103,093  หูกวาง 477 

หนองหลวง 47,135  อางทอง 143 

ทํานบ 16,274  ทาง้ิว 58 

พนมรอก 12,639  บางแกว 20 

ดอนคา 7,402  พยุหะคีร ี 8,538 

สายลําโพง 6,224  เขากะลา 6,739 

วังมหากร 4,200  นิคมเขาบอแกว 1,799 

วังใหญ 3,690  หนองบัว 152,268 

หัวถนน 3,209  หนองบัว 52,286 

ทาตะโก 1,476  ทุงทอง 52,146 

พนมเศษ 844  วังบอ 31,047 

ลาดยาว 37,730  หนองกลับ 14,473 

หวยนํ้าหอม 20,274  ธารทหาร 1,778 

ศาลเจาไกตอ 14,917  หวยรวม 287 

วังมา 2,416  หวยถั่วเหนือ 212 

มาบแก 71  หวยใหญ 38 

บานไร 28  หวยถั่วใต 1 

วังเมือง 24  รวม 1,142,076 

ที่มา: https://agri-map-online.moac.go.th, 2564 
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ตารางผนวกที ่5  กิจกรรมการเกษตรที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกร จังหวัดนครสวรรค 

ลําดับ กิจกรรมการเกษตร เกษตรกร (ราย) เนื้อที่ (ไร) 

1 ขาวนาป 97,885 2,410,418 

2 มันสําปะหลังโรงงาน 26,516 480,257 

3 ขาวนาปรัง 15,206 350,245 

4 ออยโรงงาน 9,853 210,898 

5 ถั่วเขียวผิวมัน 3,781 73,178 

6 งาแดง 911 14,802 

7 กลวยนํ้าวา 3,069 8,415 

8 ขาวโพดหวาน 886 6,657 

9 มะมวง 2,016 6,339 

10 ยูคาลิปตัส 517 5,872 

11 มะนาว 1841 3,771 

12 ยางพารา 179 3,049 

13 งาดํา 185 2,509 

14 ปาลมนํ้ามัน 169 2,458 

15 ไมผลอ่ืน ๆ 774 1,893 

16 มะขามเทศ 574 1,857 

17 กลวยไข 388 1,824 

18 ฝรั่ง 608 1,799 

19 มะล ิ(ไมเด็ดดอก) 1380 1,741 

20 ผักชีฝรั่ง 285 1,704 

21 ขาวฟางเลี้ยงสัตว 93 1,231 

22 ขาวฟางไมกวาด 114 1,228 

23 ไผ 350 1,221 

24 พริกขี้หนูเม็ดใหญ 475 1,198 

25 มะพราว 334 1,195 

26 สมโอ 305 1,035 

27 อ่ืน ๆ 27,817 469,753 

ที่มา: กรมสงเสริมการเกษตร, 2563 
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ตารางผนวกที่ 1  ทะเบียนเกษตรกรผูปลูกพืชสมุนไพร จังหวัดนครสวรรค 

ลําดับ ชนิด 
เกษตรกร 
(ราย) 

เนื้อที ่
(ไร) 

อําเภอ 

1 กระเจี๊ยบแดง 11 129.30 
ชุมแสง แมเปน ชุมตาบง พยุหะคีรี และ 

ตาคล ี

2 ฟาทะลายโจร 1 53.21 ชุมตาบง 

3 พริกไทย 11 41.10 
โกรกพระ ชุมแสง ตากฟา บรรพตพิสัย  

และเมืองนครสวรรค 

4 วานหางจระเข 2 34.54 หนองบัว 

5 ขมิ้นชัน 3 21.80 เกาเลี้ยว โกรกพระ และตากฟา 

6 พล ู 6 17.90 เมืองนครสวรรค 

7 ไพล 1 15.97 ตากฟา 

8 มะระขี้นก 2 14.70 ตาคล ี

9 ดีปล ี 2 12.02 เกาเลี้ยว และโกรกพระ 

10 ตะไครหอม 2 9.66 ตาคล ีและพยุหะคีรี 

11 กฤษณา 1 4.99 เกาเลี้ยว 

12 อัญชัน 4 2.96 ชุมแสง เกาเลีย้ว และเมืองนครสวรรค 

13 ยอบาน 1 1.54 ชุมตาบง 

14 กระชายดํา 1 1.34 ลาดยาว 

15 พลูคาว 1 0.50 โกรกพระ 

16 สมุนไพรอ่ืน ๆ 7 22.08 โกรกพระ แมวงก และเมืองนครสวรรค 

รวม 56 383.61  

ที่มา: สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2564 
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ตารางผนวกที ่2  โรงงานและแหลงรับซื้อสินคาเกษตรในพ้ืนที ่จังหวัดนครสวรรค 

โรงงานอุตสาหกรรม แหลงรับซื้อ 
และสหกรณการเกษตร 

จํานวน 
(แหง) 

โรงงานดานเกษตร จํานวน 
(แหง) 

โรงงานผลิตมันเสน 44 โรงสีขนาดใหญ 6 

โรงงานอบพืชผลทางการเกษตร 4 โรงสีขนาดกลาง 61 

โรงงานนํ้าตาล 4 โรงสีขนาดเล็ก 42 

สหกรณการเกษตร 30 โรงสีอ่ืน ๆ 62 

ลานตากและแหลงรับซื้อทาง
การเกษตร 

23 โรงงานดานการเกษตรอ่ืน ๆ  
ที่เกี่ยวของ 

336 

สหกรณนิคม 1     

โรงงานผลิตปุยชีวภาพ 1     

โรงงานผลิตอาหารสัตว 1     

ลานตากและแหลงรับซื้อ 1     

โรงงานแปรรูปไมยางพารา 1     

รวม 110 รวม 507 

ที่มา: https://agri-map-online.moac.go.th, 2564 
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    ภาพที่ 6  พ้ืนที่ศักยภาพของที่ดินพืชเศรษฐกิจขาว จังหวัดนครสวรรค 
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    ภาพที่ 7  พ้ืนที่ปลูกขาวบนพ้ืนที่ศักยภาพ จังหวัดนครสวรรค 
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    ภาพที่ 8  ศักยภาพของที่ดินพืชเศรษฐกิจออยโรงงาน จังหวัดนครสวรรค 

แผนทีศั่กยภาพของทีด่นิพืชเศรษฐกจิ 

อ้อยโรงงาน 

จังหวดันครสวรรค์ 
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    ภาพที่ 9  พ้ืนที่ปลูกออยโรงงานบนพ้ืนที่ศักยภาพ จังหวัดนครสวรรค

แผนทีพื่น้ทีป่ลูกอ้อยโรงงาน 

บนพืน้ทีศั่กยภาพ 

จังหวดันครสวรรค์ 



 
 

 

58 

 
    ภาพที่ 10  ศกัยภาพของที่ดินพืชเศรษฐกิจมันสําปะหลัง จังหวัดนครสวรรค 
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    ภาพที่ 11  พ้ืนที่ปลูกมันสําปะหลังบนพ้ืนที่ศักยภาพ จังหวัดนครสวรรค 
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    ภาพที่ 12  ศกัยภาพของที่ดินพืชเศรษฐกิจขาวโพดเลี้ยงสัตวจังหวัดนครสวรรค 

แผนทีศั่กยภาพของทีด่นิพืชเศรษฐกจิ 

ข้าวโพดเลีย้งสัตว์ 

จังหวดันครสวรรค์ 
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    ภาพที่ 13 พ้ืนที่ปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตวบนพ้ืนที่ศักยภาพ จังหวัดนครสวรรค  

แผนทีพื่น้ทีป่ลูกข้าวโพดเลีย้งสัตว์ 

บนพืน้ทีศั่กยภาพ 

จังหวดันครสวรรค์ 
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