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คํานํา 

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

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

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

    จังหวัดเพชรบูรณ มีพ้ืนท่ี 12,668.416 ตารางกิโลเมตร หรือ 7,917,760 ไร ตั้งอยูในภาคเหนือ
ของประเทศไทย ประกอบดวย 11 อําเภอ 116 ตําบล (ตารางภาคผนวกท่ี 1)  มีประชากร 981,940 คน 
(กรมการปกครอง, 2563) 

 1.1 อาณาเขตติดตอ  
  ทิศเหนือ   ติดตอ จังหวัดเลย 
  ทิศใต    ติดตอ จังหวัดลพบุรี 
  ทิศตะวันออก  ติดตอ จังหวัดขอนแกน และจังหวัดชัยภูมิ 
  ทิศตะวันตก  ติดตอ จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดนครสวรรค และจังหวัดพิจิตร 

 1.2 ภูมิประเทศ 
   สภาพภูมิประเทศของจังหวัดเพชรบูรณเปนเทือกเขารูปเกือกมา รอบพ้ืนท่ีดานเหนือของ
จังหวัด และมีแนวขนานกันไปท้ังสองขางท้ังทิศตะวันออกและทิศตะวันตก พ้ืนท่ีราบเปนสวนใหญอยู
ตอนกลาง ดานใตของจังหวัดเปนพ้ืนท่ีลาดชัน มีแมน้ําปาสักเปนแมน้ําสายสําคัญท่ีสุด ตนน้ําเกิดจาก
ภูเขาผาลาในจังหวัดเลย มีหวยลําธารหลายสายเกิดจากภูเขาเพชรบูรณ แมน้ําปาสักไหลตอนกลาง
ของจังหวัดผานอําเภอหลมเกา หลมสัก เมืองเพชรบูรณ หนองไผ บึงสามพัน วิเชียรบุรี และศรีเทพ  

 1.3 ภูมิอากาศ 
   สภาพภูมิอากาศของจังหวัดเพชรบูรณ เนื่องจากพ้ืนท่ีจังหวัดมีภูเขาลอมรอบจึงทําใหอากาศ
รอนจัดในฤดูรอน หนาวจัดในฤดูหนาว โดยเฉพาะพ้ืนท่ีอําเภอน้ําหนาว เขาคอ และหลมเกา  
มีอากาศหนาวท่ีสุด พ้ืนท่ีภูเขามีอากาศเย็นตลอดท้ังป ฤดูรอนเริ่มในเดือนมีนาคมถึงเมษายน ฤดูฝน 
เริ่มเดือนพฤษภาคมถึงตุลาคม และฤดูหนาวในเดือนพฤศจิกายนถึงกุมภาพันธ 

 1.4 ทรัพยากรดิน 
   ทรัพยากรดินของจังหวัดเพชรบูรณ แบงตามภูมิสัณฐาน ลักษณะทางธรณีวิทยา และวัตถุตนกําเนิดดิน 
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 อาทิ ชุดดินปาสัก (Pa)  
    (2) ท่ีลุมหลังสันดินริมน้ํา (Back swamp, basin) เปนท่ีลุมน้ําขังอยูระหวางสันดินริมน้ํา
กับตะพักลําน้ํา หรือดานขางหุบเขา ดินมีการระบายน้ําคอนขางเลวถึงเลว ดินลึกมาก เนื้อดินเหนียว
ละเอียด สีเทาและน้ําตาลปนเทา การระบายน้ําเลว เชน ชุดดินบานโภชน (Bpo) และชุดดินทาพล (Tn) 
เปนตน 
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   2) ท่ีราบตะกอนน้ําพา (Alluvial plain) เปนบริเวณท่ีไดรับอิทธิพลของแมน้ํา หรือลําน้ําสาขา 
วัตถุตนกําเนิดดินเปนตะกอนน้ําพา (Alluvium) มีสภาพพ้ืนท่ีเปนท่ีราบขนาดใหญสองฝงแมน้ํา  
แตละฝงอาจมีท่ีราบแบบข้ันบันไดหรือตะพักไดหลายระดับ แบงเปน 
    (1) ตะพักลําน้ําระดับต่ํา (Low terrace) เปนท่ีลุม มีสภาพพ้ืนท่ีราบเรียบ ดินลึกมาก 
เนื้อดินอาจเปนดินเหนียวละเอียดถึงดินทรายแปงละเอียด สีเทา น้ําตาลปนเทา และน้ําตาล มีจุดประ
สตีาง ๆ การระบายน้ําคอนขางเลวถึงเลว อาทิ ชุดดินเฉลียงลับ (Cl)  
    (2) ตะพักลําน้ําระดับกลางและระดับสูง (Middle and High terrace) เปนท่ีดอน  
มีสภาพพ้ืนท่ีคอนขางราบเรียบถึงลูกคลื่นลอนลาด ดินตื้นถึงชั้นกรวดลูกรังถึงดินลึกมาก เนื้อดินเปน
ดินรวนหยาบ ดินรวนละเอียดหรือดินรวนปนชิ้นสวนหยาบมาก สีน้ําตาล เหลือง น้ําตาลปนแดง ไป
จนถึงแดง การระบายน้ําดีปานกลางถึงดี เชน ชุดดินเพชรบูรณ (Pe) และชุดดินน้ําเลน (Nal) เปนตน 
    (3) เนินตะกอนน้ําพารูปพัด (Alluvial fan) เปนท่ีดอน มีสภาพพ้ืนท่ีคอนขางราบเรียบ
ถึงลูกคลื่นลอนลาด เปนดินลึกมาก เนื้อดินเปนดินรวนหยาบถึงดินทรายแปงละเอียด สีน้ําตาล เหลือง
จนถึงแดง การระบายน้ําดีปานกลางถึงดี อาทิ ชุดดินดงยางเอน (Don) 
    (4) ลานตะพักปูนมารล (Marl terrace) เปนท่ีดอน มีสภาพพ้ืนท่ีคอนขางราบเรียบถึง
ลูกคลื่นลอนลาด เปนดินต้ืนถึงชั้นปูนมารล เนื้อดินเปนดินเหนียวถึงดินเหนียวปนชิ้นสวนหยาบมาก  
สีน้ําตาลเขม สีดํา การระบายน้ําดี อาทิ ชุดดินตาคลี (Tk)      
   3) ท่ีลาดเชิงเขา (Piedmont) เขา (Hill) ภูเขา (Mountain) มีสภาพพ้ืนท่ีเปนลูกคลื่น
ลอนลาดถึงเนินเขา ท่ีเกิดจากการท่ีหินผุพังสลายตัวอยูกับท่ี หรือถูกเคลื่อนยายโดยแรงโนมถวงของโลก
เปนระยะทางใกล ๆ และถูกควบคุมดวยลักษณะของโครงสรางทางธรณีวิทยา สวนใหญมีหินท่ีเปน
วัตถุตนกําเนิดดินปะปนใหเห็นท้ังในหนาตัดดินและลอยหนา แบงตามลักษณะและชนิดของหินดังนี้ 
    (1) พัฒนาจากหินทราย ดินตื้นถึงชั้นเศษหินหรือหินพ้ืนถึงดินลึกมาก เนื้อดินเปนทรายปน
ดินรวนถึงดินรวนปนชิ้นสวนหยาบมาก สีแดง น้ําตาล และน้ําตาลปนแดง การระบายน้ําดีถึงมากเกินไป 
พบเศษหินปะปนในหนาตัดดินหรือบนผิวดิน อาทิ ชุดดินวังน้ําเขียว (Wk)  
    (2) พัฒนาจากกลุมหินตะกอนหรือหินแปรเนื้อละเอียดหรือหินในกลุม สวนใหญเปน
หินดินดานและหินฟลไลต ดินลึกมาก เนื้อดินเปนดินเหนียวละเอียด สีน้ําตาล น้ําตาลปนแดง และน้ําตาล
ปนเหลือง การระบายน้ําดี เชน ชุดดินวังสะพุง (Ws) และชุดดินกลางดง (Kld) เปนตน 
    (3) พัฒนาจากหินปูน ดินตื้นถึงชั้นเศษหินหรือหินพ้ืน เนื้อดินเปนดินเหนียวละเอียดถึง
ดินเหนียวปนชิ้นสวนหยาบมาก สีแดง น้ําตาล และน้ําตาลปนแดง การระบายน้ําดี พบเศษหินปะปนใน
หนาตัดดินหรือบนผิวดิน อาทิ ชุดดินหินซอน (Hs)      
    (4) พัฒนาจากกลุมหินอัคนีหรือหินในกลุม ดินตื้นถึงชั้นเศษหิน เนื้อดินเปนดินรวนปน
ชิ้นสวนหยาบมาก สีแดง น้ําตาล น้ําตาลปนเหลือง และน้ําตาลปนแดง การระบายน้ําดี เชน ชุดดิน 
ชัยบาดาล (Cd) และชุดดินลํานารายณ (Ln) เปนตน 
    (5) พัฒนาจากหินไรโอไลต ดินตื้นถึงชั้นเศษหิน เนื้อดินเปนดินรวนปนชิ้นสวนหยาบมาก สี
น้ําตาล น้ําตาลปนเหลือง และน้ําตาลปนแดง การระบายน้ําดี อาทิ ชุดดินไพศาล ี(Phi)  
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    (6) พัฒนาจากหินบะซอลต/แอนดิไซต ดินตื้นถึงชั้นเศษหินถึงดินลึกมาก เนื้อดินเปนดิน
รวนปนชิ้นสวนหยาบมาก สีแดงเขม แดงปนน้ําตาลเขม ดํา และน้ําตาลเขม การระบายน้ําดี เชน  
ชุดดินโคกปรือ (Kok) และชุดดินเชียงของ (Cg) เปนตน 
    (7) พัฒนาจากหินอัคนีชนิดหินแกรนิต ดินตื้นถึงชั้นเศษหินหรือหินพ้ืน เนื้อดินเปนดิน
รวนหยาบถึงดินรวนปนชิ้นสวนหยาบมาก สีน้ําตาล น้ําตาลปนแดง ถึงแดง การระบายน้ําดี อาทิ 
ชุดดินทับเสลา (Tas) 
   4) พ้ืนท่ีลาดชันเชิงซอน เปนพ้ืนท่ีท่ีมีความลาดชันมากกวารอยละ 35 สวนใหญเปนภูเขา
และเทือกเขาสูงสลับซับซอน ทรัพยากรดินมีความแตกตางกันออกไปในแตละพ้ืนท่ี 
  ซ่ึงไดแสดงรายละเอียดของชุดดินท่ีพบมากของจังหวัดเพชรบูรณในภาพท่ี 1 - 5  

 1.5 สภาพการใชท่ีดิน  

   สภาพการใชท่ีดินปจจบุันของจังหวดัเพชรบูรณ จากฐานขอมูลแผนท่ีสภาพการใชท่ีดินของกรม
พัฒนาท่ีดิน (ตารางท่ี 1) 

ตารางท่ี 1 สภาพการใชท่ีดินปจจุบันของจังหวัดเพชรบูรณ  

ประเภทการใชท่ีดิน 
เนื้อท่ี 

ไร รอยละ 
พ้ืนท่ีชุมชนและส่ิงปลูกสราง 388,555 4.93 

พ้ืนท่ีเกษตรกรรม 4,542,143 51.34 
พ้ืนท่ีนา 1,280,880 16.17 
พืชไร 2,397,866 30.28 

ไมยืนตน 444,988 5.61 
ไมผล 355,407 4.49 
พืชสวน 10,743 0.14 

ไรหมุนเวียน              16,038 0.20 
ทุงหญาเลี้ยงสัตวและโรงเรือนเลี้ยงสัตว 26,765 0.33 
สถานท่ีเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา 8,215 0.10 

เกษตรผสมผสาน/ไรนาสวนผสม 1,241 0.02 
พ้ืนท่ีปาไม 2,726,508 34.44 
พ้ืนท่ีน้ํา 115,060 1.45 

พ้ืนท่ีเบ็ดเตล็ด 145,494 1.84 
รวม         7,917,760    100.00  

ท่ีมา: กรมพัฒนาท่ีดิน, 2563 
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 1.6 พ้ืนท่ีชลประทาน 
   จังหวัดเพชรบูรณ มีเนื้อท่ีชลประทาน 87,637 ไร (รอยละ 1.13 ของพ้ืนท่ีจังหวัด) กระจายอยู
ใน 7 อําเภอ มีอางเก็บน้ําท่ีสําคัญ 10 อาง มีศักยภาพในการเก็บกักน้ําไดรวม 180.93 ลานลูกบาศกเมตร   
(ตารางผนวกท่ี 2 - 3) 

 1.7 เขตปฏิรูปท่ีดิน  
   เขตปฏิรูปท่ีดินในพ้ืนท่ีจังหวัดเพชรบูรณมีเนื้อท่ี 1,742,339 ไร (รอยละ 22.01 ของพ้ืนท่ีจังหวัด) 
โดยอําเภอท่ีมีพ้ืนท่ีเขตปฏิรูปท่ีดินมากท่ีสุด ไดแก อําเภอวิเชียรบุรี อําเภอบึงสามพัน และอําเภอศรีเทพ 
ตามลําดับ (ตารางผนวกท่ี 4)  

 1.8 การข้ึนทะเบียนเกษตรกร 
   จากฐานขอมูลทะเบียนเกษตรกรของกรมสงเสริมการเกษตร จังหวัดเพชรบูรณมีการข้ึน
ทะเบียนเกษตรกรผูปลูกพืชหรือเลี้ยงสัตวท้ังหมดในป 2563 จํานวน 202,638 ราย รวมพ้ืนท่ี 
3,007,063 ไร กิจกรรมท่ีมีพ้ืนท่ีปลูกมาก ไดแก ขาวนาป ขาวโพดเลี้ยงสัตว มันสําปะหลังโรงงาน 
ออยโรงงาน ตามลําดับ (ตารางผนวกท่ี 5) 
   ทะเบียนเกษตรกรพืชสมุนไพร จากฐานขอมูลกลาง (Farmer One)  ของสํานักงานเศรษฐกิจ
การเกษตร เกษตรกรไดข้ึนทะเบียนปลูกพืชสมุนไพรในจังหวัดเพชรบูรณ พ้ืนท่ี 2,444.71 ไร เกษตรกร 
206 ราย มีพืชสมุนไพรหลัก 17 ชนิด สมุนไพรท่ีมีการปลูกมาก ไดแก พริกไทย กฤษณา และกระชายดํา 
ตามลําดับ (ตารางผนวกท่ี 6) 

 1.9 ท่ีตั้งโรงงานและแหลงรับซ้ือสินคาเกษตร 
   จังหวัดเพชรบูรณมีแหลงรับซ้ือสินคาเกษตรและสหกรณการเกษตรท่ีสําคัญ จํานวน 65 แหง 
และมีโรงงานทางการเกษตร 103 แหง โดยมีลานตากและแหลงรับซ้ือมากท่ีสุด 36 แหง (ตารางผนวกท่ี 7) 

2. การวิเคราะหพืชเศรษฐกิจหลัก 

     พืชเศรษฐกิจท่ีสําคัญพิจารณาจากพืชท่ีมีพ้ืนท่ีปลูกมากและมีมูลคาการสงออกหรือแปรรูป
โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณประกาศพืชเศรษฐกิจ 13 ชนิดพืช ไดแก ขาว มันสําปะหลัง 
ยางพารา ปาลมน้ํามัน ออยโรงงาน ขาวโพดเลี้ยงสัตว สับปะรดโรงงาน ลําไย เงาะ ทุเรียน มังคุด 
มะพราว และกาแฟ จากพ้ืนท่ีปลูกพืชเศรษฐกิจดังกลาว กรมพัฒนาท่ีดินไดกําหนดระดับความ
เหมาะสมของพ้ืนท่ีปลูกรายจังหวัด 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)  
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    จังหวัดเพชรบูรณ มีพ้ืนท่ีพืชเศรษฐกิจสําคัญท่ีปลูกมาก 4 ลําดับแรก ไดแก ขาว ออยโรงงาน  
ขาวโพดเลี้ยงสัตว และมันสําปะหลัง ตามลําดับ (ตารางท่ี 2) 

ตารางท่ี 2 พ้ืนท่ีปลูกพืชเศรษฐกิจท่ีมีพ้ืนท่ีปลูกมาก 4 ลําดับแรกของจังหวัดเพชรบูรณ 

พืชเศรษฐกิจ เนื้อท่ี (ไร) รอยละของพ้ืนท่ีเกษตรกรรม 
1. ขาว 1,265,211 27.85 
2. ออยโรงงาน 958,405 21.10 
3. ขาวโพดเลี้ยงสัตว 466,275 10.27 
4. มันสําปะหลัง 271,794 5.98 

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

 2.1 ขาว 
 ขาวเปนพืชเศรษฐกิจหลักของจังหวัดเพชรบูรณ สภาพพ้ืนท่ีสวนใหญเปนท่ีราบลุม  

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

1) การวิเคราะหศักยภาพของพ้ืนท่ีปลูกขาว  
      ระดับท่ี 1 เปนพ้ืนท่ีความเหมาะสมสูง (S1) มีเนื้อท่ี 488,539 ไร คิดเปนรอยละ 10.89 
ของเนื้อท่ีศักยภาพของท่ีดิน กระจายตัวมากอยูในอําเภอวิเชียรบุรี 122,279 ไร อําเภอศรีเทพ 83,878 
ไร และอําเภอเมืองเพชรบูรณ 77,205 ไร 
      ระดับท่ี 2 เปนพ้ืนท่ีความเหมาะสมปานกลาง (S2) มีเนื้อท่ี 1,019,419 ไร คิดเปนรอยละ 
22.72 ของเนื้อท่ีศักยภาพของท่ีดิน กระจายตัวมากอยูในอําเภอเมืองเพชรบูรณ 217,057 ไร อําเภอ
หนองไผ 180,162 ไร และอําเภอวิเชียรบุรี 147,636 ไร 
      ระดับท่ี 3 เปนพ้ืนท่ีความเหมาะสมเล็กนอย (S3) มีเนื้อท่ี 158,178 ไร คิดเปนรอยละ 3.52 
ของเนื้อที่ศักยภาพของที่ดิน กระจายตัวมากอยูในอําเภอชนแดน 42,569 ไร อําเภอศรีเทพ 
17,170 ไร อําเภอหลมเกา 15,576 ไร 
      ระดับท่ี 4 เปนพ้ืนท่ีไมเหมาะสม (N) มีเนื้อท่ี 2,821,076 ไร  

2) การวิเคราะหพ้ืนท่ีปลูกขาวในปจจุบัน ซ่ึงจําแนกตามชั้นความเหมาะสมของท่ีดิน ไดดังนี้ 
  (1) พ้ืนท่ีเหมาะสมสูง (S1) มีเนื้อท่ี 69,343 ไร คิดเปนรอยละ 14.19 ของพ้ืนท่ีศักยภาพสูง 
กระจายตัวมากอยูในอําเภอหลมสัก 43,395 ไร อําเภอเมืองเพชรบรูณ 23,652 ไร และอําเภอวังโปง 2,279 ไร  
  (2) พ้ืนท่ีเหมาะสมปานกลาง (S2) มีเนื้อท่ี 941,348 ไร คิดเปนรอยละ 92.34 ของพ้ืนท่ี
ศักยภาพปานกลาง กระจายตัวมากอยูในอําเภอเมืองเพชรบูรณ 215,306 ไร  อําเภอหนองไผ 175,927 ไร 
และอําเภอวิเชียรบุรี 130,821 ไร 
  (3) พ้ืนท่ีเหมาะสมเล็กนอย (S3) มีเนื้อท่ี 155,347 ไร คิดเปนรอยละ 98.21 ของพ้ืนท่ี
ศักยภาพเล็กนอย กระจายตัวมากอยูในอําเภอชนแดน 42,569 ไร อําเภอวังโปง 33,002 ไร และอําเภอ 
ศรีเทพ 17,170 ไร  
  (4) พ้ืนท่ีไมเหมาะสม (N) มีเนื้อท่ี 99,173 ไร  
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  3) พ้ืนท่ีมีศักยภาพคงเหลือ คือ พ้ืนท่ีท่ีมีศักยภาพในการปลูกขาวแตยังไมใชพ้ืนท่ีปลูก 
พิจารณาจากพ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดินสําหรับการปลูกขาว และพ้ืนท่ีปลูกขาวในชั้นความเหมาะสมตาง ๆ 
(ปลูกจริง) พบวาจังหวัดเพชรบูรณมีพื้นที่ศักยภาพคงเหลือในระดับความเหมาะสมสูง (S1) และ
พื้นที่เหมาะสมปานกลาง (S2) รวมท้ังสิ้น 497,267 ไร กระจายอยูท่ัวทุกอําเภอ โดยอําเภอท่ีพ้ืนท่ี
ศักยภาพคงเหลือมากท่ีสุด ไดแก อําเภอศรีเทพ 103,196 ไร รองลงมา อําเภอเมืองเพชรบูรณ 55,304 ไร 
อําเภอหนองไผ 39,647 ไร และอําเภอชนแดน 33,351 ไร โดยมีรายละเอียดดังนี้  
   (1) พ้ืนท่ีเหมาะสมสูงคงเหลือ (S1) มีเนื้อท่ี 419,196 ไร คิดเปนรอยละ 85.81 ของพ้ืนท่ี
ศักยภาพสูง พบมากในอําเภอวิเชียรบุรี 122,279 ไร อําเภอศรีเทพ 83,878 ไร อําเภอเมืองเพชรบูรณ 
53,553 ไร และอําเภอบึงสามพัน 36,386 ไร   
   (2) พ้ืนท่ีเหมาะสมปานกลางคงเหลือ (S2) มีเนื้อท่ี 78,071 ไร คิดเปนรอยละ 7.66 ของ
พ้ืนท่ีศักยภาพปานกลาง พบมากในอําเภอศรีเทพ 19,318 ไร  อําเภอวิเชียรบุรี 16,815 ไร และอําเภอ   
หลมเกา 15,915 ไร 

ตารางท่ี 3 พ้ืนท่ีศักยภาพ พ้ืนท่ีปลูกจริง พ้ืนท่ีคงเหลือของขาวรายอําเภอ จังหวัดเพชรบูรณ 

อําเภอ ประเภทพ้ืนท่ี 
เนื้อท่ีชั้นความเหมาะสม (ไร) 

S1 S2 S3 N รวม 

เขาคอ 

พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน 
2,856 

(100.00%) 
4,060 

(100.00%) 
129 

(100.00%) 
83,703 

(100.00%) 
90,748 

(100.00%) 

พ้ืนท่ีเพาะปลูกในช้ันความ 
เหมาะสมตาง ๆ  (ปลูกจริง) 

15 
(0.53%) 

1,054 
(25.96%) 

129 
(100.00%) 

372 
(0.44%) 

1,570 
(1.73%) 

พ้ืนท่ีมีศักยภาพคงเหลือ 
2,841 

(99.47%) 
3,006 

(74.04%) 
- - 

5,847 
(6.44%) 

ชนแดน 

พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน 
30,610 

(100.00%) 
64,263 

(100.00%) 
42,569 

(100.00%) 
415,665 

(100.00%) 
553,107 

(100.00%) 

พ้ืนท่ีเพาะปลูกในช้ันความ 
เหมาะสมตาง ๆ  (ปลูกจริง) 

1 
(0.01%) 

61,521 
(95.73%) 

42,569 
(100.00%) 

42,835 
(10.31%) 

146,926 
(26.56%) 

พ้ืนท่ีมีศักยภาพคงเหลือ 
30,609 

(99.99%) 
2,742 

(4.27%) 
- - 

33,351 
(6.03%) 

นํ้าหนาว 

พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน - - - 
52 

(100.00%) 
52 

(100.00%) 

พ้ืนท่ีเพาะปลูกในช้ันความ 
เหมาะสมตาง ๆ  (ปลูกจริง) 

- - - - - 

พ้ืนท่ีมีศักยภาพคงเหลือ - - - - - 

 

 

 



7 

 

ตารางท่ี 3 (ตอ) 

อําเภอ ประเภทพ้ืนท่ี 
เนื้อท่ีชั้นความเหมาะสม (ไร) 

S1 S2 S3 N รวม 

บึงสามพัน 

พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน 
36,386 

(100.00%) 
57,596 

(100.00%) 
10,098 

(100.00%) 
299,559 

(100.00%) 
403,639 

(100.00%) 

พ้ืนท่ีเพาะปลูกในช้ันความ 
เหมาะสมตาง ๆ  (ปลูกจริง) 

1 
(0.01%) 

56,599 
(98.27%) 

7,267 
(71.96%) 

1,238 
(0.41%) 

65,105 
(16.13%) 

พ้ืนท่ีมีศักยภาพคงเหลือ 
36,385 

(99.99%) 
997 

(1.73%) 
- - 

37,382 
(9.26%) 

เมือง
เพชรบูรณ 

พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน 
77,205 

(100.00%) 
217,057 

(100.00%) 
12,624 

(100.00%) 
281,130 

(100.00%) 
588,016 

(100.00%) 

พ้ืนท่ีเพาะปลูกในช้ันความ 
เหมาะสมตาง ๆ  (ปลูกจริง) 

23,652 
(30.64%) 

215,306 
(99.19%) 

12,624 
(100.00%) 

6,960 
(2.48%) 

258,542 
(43.97%) 

พ้ืนท่ีมีศักยภาพคงเหลือ 
53,553 

(69.36%) 
1,751 

(0.81%) 
- - 

55,304 
(9.41%) 

วังโปง 

พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน 
15,016 

(100.00%) 
64,524 

(100.00%) 
33,002 

(100.00%) 
95,567 

(100.00%) 
208,109 

(100.00%) 

พ้ืนท่ีเพาะปลูกในช้ันความ 
เหมาะสมตาง ๆ  (ปลูกจริง) 

2,279 
(15.18%) 

52,305 
(81.06%) 

33,002 
(100.00%) 

5,255 
(5.50%) 

92,841 
(44.61%) 

พ้ืนท่ีมีศักยภาพคงเหลือ 
12,737 

(84.82%) 
12,219 

(18.94%) 
- - 

24,956 
(11.99%) 

วิเชียรบุร ี

พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน 
122,279 

(100.00%) 
147,636 

(100.00%) 
9,354 

(100.00%) 
559,099 

(100.00%) 
838,368 

(100.00%) 

พ้ืนท่ีเพาะปลูกในช้ันความ 
เหมาะสมตาง ๆ  (ปลูกจริง) 

- 
130,821 

(88.61%) 
9,354 

(100.00%) 
8,254 

(1.48%) 
148,434 

(17.71%) 

พ้ืนท่ีมีศักยภาพคงเหลือ 
122,279 

(100.00%) 
16,815 

(11.39%) 
- - 

139,094 
(16.59%) 

ศรีเทพ 

พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน 
83,878 

(100.00%) 
95,698 

(100.00%) 
17,170 

(100.00%) 
289,337 

(100.00%) 
486,083 

(100.00%) 

พ้ืนท่ีเพาะปลูกในช้ันความ 
เหมาะสมตาง ๆ  (ปลูกจริง) 

- 
76,380 

(79.81%) 
17,170 

(100.00%) 
6,514 

(2.25%) 
100,064 

(20.59%) 

พ้ืนท่ีมีศักยภาพคงเหลือ 
83,878 

(100.00%) 
19,318 

(20.19%) 
- - 

103,196 
(21.23%) 

หนองไผ 

พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน 
35,412 

(100.00%) 
180,162 

(100.00%) 
6,344 

(100.00%) 
290,844 

(100.00%) 
512,762 

(100.00%) 

พ้ืนท่ีเพาะปลูกในช้ันความ 
เหมาะสมตาง ๆ  (ปลูกจริง) 

- 
175,927 

(97.65%) 
6,344 

(100.00%) 
4,590 

(1.58%) 
186,861 

(36.44%) 

พ้ืนท่ีมีศักยภาพคงเหลือ 
35,412 

(100.00%) 
4,235 

(2.35%) 
- - 

39,647 
(7.73%) 
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ตารางท่ี 3 (ตอ) 

อําเภอ ประเภทพ้ืนท่ี 
เนื้อท่ีชั้นความเหมาะสม (ไร) 

S1 S2 S3 N รวม 

หลมเกา 

พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน 
9,991 

(100.00%) 
58,101 

(100.00%) 
15,576 

(100.00%) 
269,326 

(100.00%) 
352,994 

(100.00%) 

พ้ืนท่ีเพาะปลูกในช้ันความ 
เหมาะสมตาง ๆ  (ปลูกจริง) 

- 
42,186 

(72.61%) 
15,576 

(100.00%) 
11,466 

(4.26%) 
69,228 

(19.61%) 

พ้ืนท่ีมีศักยภาพคงเหลือ 
9,991 

(100.00%) 
15,915 

(27.39%) 
- - 

25,906 
(7.34%) 

หลมสัก 

พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน 
74,906 

(100.00%) 
130,322 

(100.00%) 
11,312 

(100.00%) 
236,794 

(100.00%) 
453,334 

(100.00%) 

พ้ืนท่ีเพาะปลูกในช้ันความ 
เหมาะสมตาง ๆ  (ปลูกจริง) 

43,395 
(57.93%) 

129,249 
(99.18%) 

11,312 
(100.00%) 

11,684 
(4.93%) 

195,640 
(43.16%) 

พ้ืนท่ีมีศักยภาพคงเหลือ 
31,511 

(42.07%) 
1,073 

(0.82%) 
- - 

32,584 
(7.19%) 

รวมท้ัง
จังหวัด 

พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน 
488,539 

(100.00%) 
1,019,419 

(100.00%) 
158,178 

(100.00%) 
2,821,076 

(100.00%) 
4,487,212 

(100.00%) 

พ้ืนท่ีเพาะปลกูในชัน้ความ 
เหมาะสมตาง ๆ  (ปลกูจริง) 

69,343 
(14.19%) 

941,348 
(92.34%) 

155,347 
(98.21%) 

99,173 
(3.52%) 

1,265,211 
(28.20%) 

พ้ืนท่ีมีศักยภาพคงเหลือ 
419,196 

(85.81%) 
78,071 

(7.66%) 
- - 

497,267 
(11.08%) 

     
 ท้ังนี้ ในการสงเสริมการปลูกพืชจะพิจารณาเฉพาะพ้ืนท่ีท่ีมีศักยภาพคงเหลือในระดับความ
เหมาะสมสูง (S1) และระดับความเหมาะสมปานกลาง (S2) เทานั้น เนื่องจากสภาพพ้ืนท่ีปลูกพืชตรง
ตามศักยภาพของดิน การลงทุนต่ําก็สามารถเพ่ิมผลผลิตได จึงควรสงเสริมในพ้ืนท่ีดังกลาว  
  เมื่อวิเคราะหขอมูลศักยภาพพ้ืนท่ีรวมกับพ้ืนท่ีปลูกพืชในปจจุบัน พบวาพื้นที่ที่ควรสงเสริม
ใหมีการปรับเปลี่ยนไปปลูกขาวได คือ บริเวณท่ีเปนพ้ืนท่ีปลูกออยโรงงาน (S3) 101,504 ไร พ้ืนท่ี
ปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตว (N) 39,358 ไร และพ้ืนท่ีปลูกมันสําปะหลัง (S3) 21,947 ไร แตเนื่องจาก
นโยบายของคณะกรรมการนโยบายบริหารจัดการขาว ตองการรักษาดุลภาพผลผลิตขาว ดังนั้นจึงควร
พิจารณาปลูกพืชเศรษฐกิจชนิดอ่ืนท่ีสอดคลองกับความตองการของตลาด (ตารางท่ี 4)  
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 ตารางท่ี 4 พ้ืนท่ีมีศักยภาพในการขยายการผลิตขาว 

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

S3 N รวม S3    N รวม S3 N รวม 
เขาคอ - - - - 4 4 - - - 
ชนแดน 2,131 - 2,131 - 7,461 7,4061 617 617 617 
นํ้าหนาว - - - - - - - - - 
บึงสามพัน 18,139 - 18,139 - 924 924 2,391 - 2,391 
เมืองเพชรบูรณ 44 - 44 - 9,066 9,066 153 - 153 
วังโปง 978 - 978 - 6,661 6,661 440 - 440 
วิเชียรบุร ี 67,982 - 67,982 - 597 597 12,962 - 12,962 
ศรีเทพ 8 - 8 - - - 2,797 - 2,797 
หนองไผ 12,220 - 12,220 - 8,011 8,011 2,508 - 2,508 
หลมเกา - - - - 2,127 2,127 - - - 
หลมสัก 2 - 2 - 4,507 4,507 79 - 79 

รวม 101,504 - 101,504 - 39,538 39,538 21,947 - 21,947 

   4) แนวทางการจัดการ 

    (1) พ้ืนท่ีท่ีมีความเหมาะสมควรสงเสริมการผลิต (S1 หรือ S2) ควรสนับสนุนใหเกษตรกร

ปลูกขาวตอไปเนื่องจากเปนพ้ืนท่ีท่ีเหมาะสม สามารถชวยลดตนทุนการผลิตและไดผลผลิตท่ีมีคุณภาพดี 

ซ่ึงการปลูกขาวในพ้ืนท่ีดังกลาวขางตนสามารถนําไปสูการตอยอดโครงการท่ีสําคัญตาง ๆ ได เชน 

เกษตรอินทรีย ระบบสงเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ เกษตรแมนยํา เปนตน 

     พ้ืนท่ีปลูกขาวในบริเวณท่ีมีความเหมาะสมสูง (S1) คือ พ้ืนท่ีปลูกขาวในท่ีดินท่ีไมมี

ขอจํากัดทางกายภาพตอการปลูกขาว ซ่ึงควรสงวนไวเปนแหลงปลูกขาวท่ีสําคัญของจังหวัด  

กระจายอยูในอําเภอหลมสัก อําเภอเมืองเพชรบูรณ และอําเภอวังโปง 

     พ้ืนท่ีปลูกขาวในบริเวณท่ีมีความเหมาะสมปานกลาง (S2) คือ พ้ืนท่ีปลูกขาวในท่ีดินท่ีมี

ขอจํากัดทางกายภาพบางประการตอการปลูกขาว เชน ความอุดมสมบูรณของดิน ความเปนกรดเปนดาง 

และแหลงน้ํา กระจายอยูในอําเภอเมืองเพชรบูรณ อําเภอหนองไผ และอําเภอวิเชียรบุรี 

    (2) พ้ืนท่ีท่ีควรปรับเปลี่ยนการผลิตในพ้ืนท่ีไมเหมาะสม (S3 หรือ N) ควรสนับสนุนให

เขาโครงการปรับเปลี่ยนการผลิต เชน ทําการเกษตรผสมผสานหรือพืชท่ีใหผลตอบแทนสูงกวา  

โดยพิจารณาแหลงรับซ้ือรวมดวย  
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 2.2 ออยโรงงาน 
    ออยโรงงานเปนพืชเศรษฐกิจหลักของเพชรบูรณลําดับท่ี 2 จากฐานขอมูลในแผนท่ีเกษตร
เชิงรุก หรือ Agri-Map Online วิเคราะหขอมูลไดดังนี้ (ตารางท่ี 5 และภาพท่ี 8 - 9) 

1) การวิเคราะหศักยภาพของพ้ืนท่ีปลูกออยโรงงาน 
     ระดับท่ี 1 เปนพ้ืนท่ีความเหมาะสมสูง (S1) มีเนื้อท่ี 19,367 ไร คิดเปนรอยละ 0.43 ของ
เนื้อท่ีศักยภาพของท่ีดิน กระจายตัวมากอยูในอําเภอเมืองเพชรบูรณ 10,041 ไร และอําเภอหลมสัก 
9,326 ไร 
  ระดับท่ี 2 เปนพ้ืนท่ีความเหมาะสมปานกลาง (S2) มีเนื้อท่ี 1,721,546 ไร คิดเปนรอยละ 
38.37 ของเนื้อท่ีศักยภาพของท่ีดิน กระจายตัวมากอยูในอําเภอวิเชียรบุรี 420,024 ไร อําเภอศรีเทพ 
310,989 ไร และอําเภอบึงสามพัน 219,793 ไร  
  ระดับท่ี 3 เปนพ้ืนท่ีความเหมาะสมเล็กนอย (S3) มีเนื้อท่ี 901,977 ไร คิดเปนรอยละ 20.10 
ของเนื้อท่ีศักยภาพของท่ีดิน กระจายตัวมากอยูในอําเภอชนแดน 261,680 ไร อําเภอวิเชียรบุรี 
173,732 ไร และอําเภอหนองไผ 113,499 ไร  
      ระดับท่ี 4 เปนพ้ืนท่ีไมเหมาะสม (N) มีเนื้อท่ี 1,844,038 ไร  

2) การวิเคราะหพ้ืนท่ีปลูกออยโรงงานในปจจุบัน ซ่ึงจําแนกตามชั้นความเหมาะสมของท่ีดิน 
ไดดังนี้  
  (1) พ้ืนท่ีเหมาะสมปานกลาง (S2) มีเนื้อท่ี 753,879 ไร คิดเปนรอยละ 43.79 ของพ้ืนท่ี
ศักยภาพปานกลาง กระจายตัวมากอยูในอําเภอวิเชียรบุรี 300,231 ไร อําเภอศรีเทพ 241,863 ไร และ
อําเภอชนแดน 53,858 ไร 
  (2) พ้ืนท่ีเหมาะสมเล็กนอย (S3) มีเนื้อท่ี 201,190 ไร คิดเปนรอยละ 22.31 ของพ้ืนท่ี
ศักยภาพเล็กนอย กระจายตัวมากอยูในอําเภอวิเชียรบุรี 94,189 ไร อําเภอบึงสามพัน 36,022 ไร  
และอําเภอชนแดน 32,176 ไร  
  (3) พ้ืนท่ีไมเหมาะสม (N) มีเนื้อท่ี 3,336 ไร  
  3) พ้ืนท่ีมีศักยภาพคงเหลือ คือ พ้ืนท่ีท่ีมีศักยภาพในการปลูกออยโรงงานแตยังไมใชพ้ืนท่ี
ปลูก พิจารณาจากพ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดินสําหรับปลูกออยโรงงาน และพ้ืนท่ีปลูกออยโรงงาน ในชั้นความ
เหมาะสมตาง ๆ (ปลูกจริง) พบวาจังหวัดเพชรบูรณมีพื ้นที ่ศักยภาพคงเหลือในระดับความ
เหมาะสมสูง (S1) และความเหมาะสมปานกลาง (S2) รวมท้ังสิ้น 987,034 ไร กระจายอยูในอําเภอ 
ตาง ๆ โดยอําเภอท่ีมีพ้ืนท่ีศักยภาพคงเหลือมากท่ีสุด ไดแก อําเภอเมืองเพชรบูรณ 215,958 ไร รองลงมา
ไดแก อําเภอหลมสัก 148,144 ไร อําเภอวิเชียรบุรี 119,793 ไร และอําเภอหนองไผ 111,425 ไร โดยมี
รายละเอียดดังนี้  
  (1) พ้ืนท่ีเหมาะสมสูง (S1) มีเนื้อท่ี 19,367 ไร คิดเปนเนื้อท่ีท้ังหมดของพ้ืนท่ีศักยภาพสูง 
พบมากในอําเภอเมืองเพชรบูรณ 10,041 ไร  และอําเภอหลมสัก 9,326 ไร 
  (2) พ้ืนท่ีเหมาะสมปานกลาง (S2) มีเนื้อท่ี 967,667 ไร คิดเปนรอยละ 56.21 ของพ้ืนท่ี
ศักยภาพปานกลาง พบมากในอําเภอเมืองเพชรบูรณ 205,917 ไร  อําเภอหลมสัก 138,818 ไร และอําเภอ
วิเชียรบุรี 119,793 ไร 
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ตารางท่ี 5  พ้ืนท่ีศักยภาพ พ้ืนท่ีปลูกจริง พ้ืนท่ีคงเหลือของออยโรงงานรายอําเภอ จังหวัดเพชรบูรณ 

อําเภอ ประเภทพ้ืนท่ี 
เนื้อท่ีชั้นความเหมาะสม (ไร) 

S1 S2 S3 N รวม 

เขาคอ 

พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน - 
2,900 

(100.00%) 
13,435 

(100.00%) 
74,336 

(100.00%) 
90,690 

(100.00%) 

พ้ืนท่ีเพาะปลูกในช้ันความ 
เหมาะสมตาง ๆ  (ปลูกจริง) 

- - - - - 

พ้ืนท่ีมีศักยภาพคงเหลือ - 
2,900 

(100.00%) 
- - 

2,900 
(100.00%) 

ชนแดน 

พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน - 
162,451 

(100.00%) 
261,680 

(100.00%) 
129,286 

(100.00%) 
533,417 

(100.00%) 

พ้ืนท่ีเพาะปลูกในช้ันความ 
เหมาะสมตาง ๆ  (ปลูกจริง) 

- 
53,858 

(33.15%) 
32,176 

(12.30%) 
1,007 

(0.78%) 
87,041 

(15.73%) 

พ้ืนท่ีมีศักยภาพคงเหลือ - 
108,593 

(66.85%) 
- - 

108,593 
(19.62%) 

นํ้าหนาว 

พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน - 
19 

(100.00%) 
- 

33 
(100.00%) 

52 
(100.00%) 

พ้ืนท่ีเพาะปลูกในช้ันความ 
เหมาะสมตาง ๆ  (ปลูกจริง) 

- - - - - 

พ้ืนท่ีมีศักยภาพคงเหลือ - 
19 

(100.00%) 
- - 

19 
(100.00%) 

บึงสามพัน 

พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน - 
219,793 

(100.00%) 
79,527 

(100.00%) 
104,335 

(100.00%) 
403,655 

(100.00%) 

พ้ืนท่ีเพาะปลูกในช้ันความ 
เหมาะสมตาง ๆ  (ปลูกจริง) 

- 
137,995 

(62.78%) 
36,022 

(45.30%) 
180 

(0.17%) 
174,197 

(43.15%) 

พ้ืนท่ีมีศักยภาพคงเหลือ - 
81,798 

(37.22%) 
- - 

81,798 
(20.26%) 

เมือง
เพชรบูรณ 

พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน 
10,041 

(100.00%) 
206,417 

(100.00%) 
44,176 

(100.00%) 
327,382 

(100.00%) 
588,016 

(100.00%) 

พ้ืนท่ีเพาะปลูกในช้ันความ 
เหมาะสมตาง ๆ  (ปลูกจริง) 

- 
500 

(0.24%) 
84 

(0.19%) 
- 

584 
(0.10%) 

พ้ืนท่ีมีศักยภาพคงเหลือ 
10,041 

(100.00%) 
205,917 

(99.76%) 
- - 

215,958 
(36.73%) 

วังโปง 

พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน - 
69,506 

(100.00%) 
51,652 

(100.00%) 
86,971 

(100.00%) 
208,129 

(100.00%) 

พ้ืนท่ีเพาะปลูกในช้ันความ 
เหมาะสมตาง ๆ  (ปลูกจริง) 

- 
4,027 

(5.79%) 
1,709 

(3.31%) 
- 

5,736 
(2.76%) 

พ้ืนท่ีมีศักยภาพคงเหลือ - 
65,479 

(94.21%) 
- - 

65,479 
(31.46%) 
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ตารางท่ี 5 (ตอ) 

อําเภอ ประเภทพ้ืนท่ี 
เนื้อท่ีชั้นความเหมาะสม (ไร) 

S1 S2 S3 N รวม 

วิเชียรบุร ี

พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน - 
420,024 

(100.00%) 
173,732 

(100.00%) 
244,245 

(100.00%) 
838,001 

(100.00%) 

พ้ืนท่ีเพาะปลูกในช้ันความ 
เหมาะสมตาง ๆ  (ปลูกจริง) 

- 
300,231 

(71.48%) 
94,189 

(54.22%) 
881 

(0.36%) 
395,301 

(47.17%) 

พ้ืนท่ีมีศักยภาพคงเหลือ - 
119,793 

(28.52%) 
- - 

119,793 
(14.30%) 

ศรีเทพ 

พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน - 
310,989 

(100.00%) 
55,336 

(100.00%) 
119,776 

(100.00%) 
486,101 

(100.00%) 

พ้ืนท่ีเพาะปลูกในช้ันความ 
เหมาะสมตาง ๆ  (ปลูกจริง) 

- 
241,863 

(77.77%) 
19,091 

(34.50%) 
1,106 

(0.92%) 
262,060 

(53.91%) 

พ้ืนท่ีมีศักยภาพคงเหลือ - 
69,126 

(22.23%) 
- - 

69,126 
(14.22%) 

หนองไผ 

พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน - 
126,692 

(100.00%) 
113,499 

(100.00%) 
272,299 

(100.00%) 
512,490 

(100.00%) 

พ้ืนท่ีเพาะปลูกในช้ันความ 
เหมาะสมตาง ๆ  (ปลูกจริง) 

- 
15,267 

(12.05%) 
17,524 

(15.44%) 
162 

(0.06%) 
32,953 

(6.43%) 

พ้ืนท่ีมีศักยภาพคงเหลือ - 
111,425 

(87.95%) 
- - 

111,425 
(21.74%) 

หลมเกา 

พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน - 
63,799 

(100.00%) 
38,009 

(100.00%) 
251,218 

(100.00%) 
353,026 

(100.00%) 

พ้ืนท่ีเพาะปลูกในช้ันความ 
เหมาะสมตาง ๆ  (ปลูกจริง) 

- - - - - 

พ้ืนท่ีมีศักยภาพคงเหลือ - 
63,799 

(100.00%) 
- - 

63,799 
(18.07%) 

หลมสัก 

พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน 
9,326 

(100.00%) 
138,956 

(100.00%) 
70,912 

(100.00%) 
234,157 

(100.00%) 
453,351 

(100.00%) 

พ้ืนท่ีเพาะปลูกในช้ันความ 
เหมาะสมตาง ๆ  (ปลูกจริง) 

- 
138 

(0.10%) 
395 

(0.56%) 
- 

553 
(0.12%) 

พ้ืนท่ีมีศักยภาพคงเหลือ 
9,326 

(100.00%) 
138,818 

(99.90%) 
- - 

148,144 
(32.68%) 

รวมท้ัง
จังหวัด 

พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน 
19,367 

(100.00%) 
1,721,564 

(100.00%) 
901,977 

(100.00%) 
1,844,038 

(100.00%) 
4,486,928 

(100.00%) 

พ้ืนท่ีเพาะปลกูในชัน้ความ 
เหมาะสมตาง ๆ  (ปลกูจริง) 

- 
753,879 

(43.79%) 
201,190 

(22.31%) 
3,336 

(0.18%) 
958,405 

(21.36%) 

พ้ืนท่ีมีศักยภาพคงเหลือ 
19,367 

(100.00%) 
967,667 

(56.21%) 
- - 

987,034 
(22.00%) 
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   ท้ังนี้ ในการสงเสริมการปลูกพืชจะพิจารณาเฉพาะพ้ืนท่ีท่ีมีศักยภาพคงเหลือในระดับความ
เหมาะสมสูง (S1) และระดับความเหมาะสมปานกลาง (S2) เทานั้น เนื่องจากสภาพพ้ืนท่ีปลูกพืชตรงตาม
ศักยภาพของดิน การลงทุนต่ําก็สามารถเพ่ิมผลผลิตได จึงควรสงเสริมในพ้ืนท่ีดังกลาว  
   เม่ือวิเคราะหขอมูลศักยภาพพ้ืนท่ีรวมกับพ้ืนท่ีปลูกพืชในปจจุบัน พบวาพ้ืนท่ีท่ีควรพิจารณา
ใหมีปรับเปลี่ยนไปปลูกออยโรงงาน คือ บริเวณท่ีเปนพ้ืนท่ีปลูกขาว (S3+N) 165,098 ไร บริเวณพ้ืนท่ีปลูก
ยางพารา (S3) 9,316 ไร และบริเวณพ้ืนท่ีปลูกปาลมน้ํามัน (N) 5,023 ไร (ตารางท่ี 6) 

ตารางท่ี 6 พ้ืนท่ีมีศักยภาพในการขยายการผลิตออยโรงงาน 

อําเภอ 
ขาว (ไร) ยางพารา (ไร) ปาลมน้ํามนั (ไร) 

S3 N รวม S3 N รวม S3 N รวม 
เขาคอ 129 143 272 11 - 11 - - - 
ชนแดน 42,717 217 42,934 390 - 390 - 32 32 
นํ้าหนาว - - - - - - - - - 
บึงสามพัน 7,140 12 7,152 - - - - 106 106 
เมืองเพชรบูรณ 12,667 3,236 15,903 2 - 2 - 127 127 
วังโปง 33,116 423 33,539 5,371 - 5,371 - - - 
วิเชียรบุร ี 9,387 14 9,401 115 - 115 - 806 806 
ศรีเทพ 16,314 7 16,321 - - - - 3,065 3,056 
หนองไผ 6,366 284 6,650 85 - 85 - 647 647 
หลมเกา 15,628 4,628 20,256 3,342 - 3,342 - - - 
หลมสัก 11,350 1,320 12,670 - - - - 240 240 

รวม 154,814 10,284 165,098 9,316 - 9,316 - 5,023 5,023 

   4) แนวทางการจัดการ 

    (1) พ้ืนท่ีท่ีมีความเหมาะสมควรสงเสริมการผลิต (S1 หรือ S2) ควรสนับสนุนใหเกษตรกร
ปลูกออยโรงงานตอไป เนื่องจากเปนพ้ืนท่ีท่ีเหมาะสม สามารถชวยลดตนทุนการผลิตและไดผลผลิตท่ีมี
คุณภาพดี   ซ่ึงการปลูกออยโรงงานในพ้ืนท่ีดังกลาวขางตนสามารถนําไปสูการตอยอดโครงการท่ีสําคัญ
ตาง ๆ ได เชน เกษตรอินทรีย ระบบสงเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ เกษตรแมนยํา เปนตน 
     พ้ืนท่ีปลูกออยโรงงานในบริเวณท่ีมีความเหมาะสมปานกลาง (S2) คือพ้ืนท่ีปลูก 
ออยโรงงานในท่ีดินท่ีมีขอจํากัดทางกายภาพบางประการตอการปลูกออยโรงงาน เชน ความอุดมสมบูรณ
ของดิน ความเปนกรดเปนดาง ความชื้น กระจายอยูในอําเภอวิเชียรบุรี อําเภอศรีเทพ  และอําเภอชนแดน 
    (2) พ้ืนท่ีท่ีควรปรับเปลี่ยนการผลิตในพ้ืนท่ีไมเหมาะสม (S3 หรือ N) ควรสนับสนุนใหเขา
โครงการปรับเปลี่ยนการผลิต เชน เปลี่ยนชนิดพืชท่ีมีความเหมาะสมกวาการปลูกออยโรงงาน มีตนทุนท่ีต่ํา 
และใหผลตอบแทนท่ีดีกวา แตท้ังนี้ตองพิจารณาแหลงรับซ้ือรวมดวย 
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 2.3 ขาวโพดเล้ียงสัตว 
   ขาวโพดเลี้ยงสัตวเปนพืชเศรษฐกิจหลักของเพชรบูรณในลําดับท่ี 3 จากฐานขอมูลในแผนท่ี
เกษตรเชิงรุก หรือ Agri-Map Online วิเคราะหขอมูลไดดังนี้ (ตารางท่ี 7 และภาพท่ี 10 - 11) 
   1) การวิเคราะหศักยภาพของพ้ืนท่ีปลูกขาวโพดเล้ียงสัตว  
  ระดับท่ี 1 เปนพ้ืนท่ีความเหมาะสมสูง (S1) มีเนื้อท่ี 153,648 ไร คิดเปนรอยละ 3.47 ของ
เนื้อท่ีศักยภาพของท่ีดิน กระจายตัวมากอยูในอําเภอชนแดน 48,423 ไร อําเภอศรีเทพ 42,979 ไร 
และอําเภอบึงสามพัน 29,284 ไร 
   ระดับท่ี 2 เปนพ้ืนท่ีความเหมาะสมปานกลาง (S2) มีเนื้อท่ี 1,472,387 ไร คิดเปนรอยละ 
33.27 ของเนื้อท่ีศักยภาพของท่ีดิน กระจายตัวมากอยูในอําเภอวิเชียรบุรี 363,733 ไร อําเภอเมือง
เพชรบูรณ 216,081 ไร และอําเภอศรีเทพ 196,808 ไร 
  ระดับท่ี 3 เปนพ้ืนท่ีความเหมาะสมเล็กนอย (S3) มีเนื้อท่ี 792,090 ไร คิดเปนรอยละ 
17.90 ของเนื้อท่ีศักยภาพของท่ีดิน กระจายตัวมากอยูในอําเภอชนแดน 258,393 ไร อําเภอวิเชียรบุร ี
103,668 ไร และอําเภอหนองไผ 101,180ไร  
      ระดับท่ี 4 เปนพ้ืนท่ีไมเหมาะสม (N) มีเนื้อท่ี 2,006,820 ไร  
    2) การวิเคราะหพ้ืนท่ีปลูกขาวโพดเล้ียงสัตวในปจจุบัน ซ่ึงจําแนกตามชั้นความเหมาะสมของ
ท่ีดิน ไดดังนี้  
      (1) พ้ืนท่ีเหมาะสมสูง (S1) มีเนื้อท่ี 1,042 ไร คิดเปนรอยละ 0.68 ของพ้ืนท่ีศักยภาพสูง 
กระจายตัวมากอยูในอําเภอชนแดน 628 ไร อําเภอวิเชียรบุรี 175 ไร และอําเภอบึงสามพัน 109 ไร  
  (2) พ้ืนท่ีเหมาะสมปานกลาง (S2) มีเนื้อท่ี 189,080 ไร คิดเปนรอยละ 12.84 ของพ้ืนท่ี
ศักยภาพปานกลาง กระจายตัวมากอยูในอําเภอเมืองเพชรบูรณ 55,402 ไร อําเภอหนองไผ 49,856 ไร และ
อําเภอหลมสัก 21,570 ไร    
  (3) พ้ืนท่ีเหมาะสมเล็กนอย (S3) มีเนื้อท่ี 156,411 ไร คิดเปนรอยละ 19.75 ของพ้ืนท่ี
ศักยภาพเล็กนอย กระจายตัวมากอยูในอําเภอชนแดน 54,428 ไร อําเภอหนองไผ 32,584 ไร และ      
อําเภอวังโปง 17,636 ไร 
      (4) พ้ืนท่ีไมเหมาะสม (N) มีเนื้อท่ี 119,742 ไร  

   3) พ้ืนท่ีมีศักยภาพคงเหลือ คือ พ้ืนท่ีท่ีมีศักยภาพในการปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตวแตไมใช
พ้ืนท่ีปลูก พิจารณาจากพ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดินสําหรับการปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตว และพ้ืนท่ีปลูกขาวโพด
เลี้ยงสัตวในชั้นความเหมาะสมตาง ๆ (ปลูกจริง) พบวาจังหวัดเพชรบูรณมีพ้ืนท่ีศักยภาพคงเหลือในระดับ
ความเหมาะสมสงู (S1) และความเหมาะสมปานกลาง (S2) รวมท้ังสิ้น 1,435,913 ไร กระจายอยูในอําเภอตาง  ๆ
โดยอําเภอท่ีมีพ้ืนท่ีศักยภาพคงเหลือมากท่ีสุด ไดแก อําเภอวิเชียรบุรี 380,275 ไร รองลงมา ไดแก 
อําเภอศรีเทพ 239,672 ไร อําเภอบึงสามพัน 201,756 ไร และอําเภอเมืองเพชรบูรณ 160,999 ไร โดยมี
รายละเอียดดังนี้ 

 (1) พ้ืนท่ีเหมาะสมสูงคงเหลือ (S1) มีเนื้อท่ี 152,606 ไร คิดเปนรอยละ 99.32 ของ
พ้ืนท่ีศักยภาพสูง พบมากในอําเภอชนแดน 47,795 ไร อําเภอศรีเทพ 42,964 ไร และ อําเภอบึงสามพัน 
29,175 ไร  
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 (2) พ้ืนท่ีเหมาะสมปานกลางคงเหลือ (S2) มีเนื้อท่ี 1,283,307 ไร คิดเปนรอยละ 
87.16 พ้ืนท่ีศักยภาพปานกลาง พบมากในอําเภอวิเชียรบุรี 354,784 ไร อําเภอศรีเทพ 196,708 ไร 

และอําเภอบึงสามพัน 172,581 ไร  

ตารางท่ี 7  พ้ืนท่ีศักยภาพ พ้ืนท่ีปลูกจริง พ้ืนท่ีคงเหลือของขาวโพดเลี้ยงสัตวรายอําเภอ จังหวัดเพชรบูรณ 

อําเภอ ประเภทพ้ืนท่ี 
เนื้อท่ีชั้นความเหมาะสม (ไร) 

S1 S2 S3 N รวม 

เขาคอ 

พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน - 
2,900 

(100.00%) 
13,454 

(100.00%) 
74,247 

(100.00%) 
90,601 

(100.00%) 

พ้ืนท่ีเพาะปลูกในช้ันความ 
เหมาะสมตาง ๆ  (ปลูกจริง) 

- 
12 

(0.41%) 
297 

(2.21%) 
1,758 

(2.37%) 
2,067 

(2.28%) 

พ้ืนท่ีมีศักยภาพคงเหลือ - 
2,888 

(99.59%) 
- - 

2,888 
(3.19%) 

ชนแดน 

พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน 
48,423 

(100.00%) 
110,255 

(100.00%) 
258,393 

(100.00%) 
135,340 

(100.00%) 
552,411 

(100.00%) 

พ้ืนท่ีเพาะปลูกในช้ันความ 
เหมาะสมตาง ๆ  (ปลูกจริง) 

628 
(1.30%) 

14,226 
(12.90%) 

54,428 
(21.06%) 

12,336 
(9.11%) 

81,618 
(14.77%) 

พ้ืนท่ีมีศักยภาพคงเหลือ 
47,795 

(98.70%) 
96,029 

(87.10%) 
- - 

143,824 
(26.04%) 

นํ้าหนาว 

พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน - 
19 

(100.00%) 
- 33 

(100.00%) 
52 

(100.00%) 

พ้ืนท่ีเพาะปลูกในช้ันความ 
เหมาะสมตาง ๆ  (ปลูกจริง) 

- - 
- 3 

(9.09%) 
3 

(5.77%) 

พ้ืนท่ีมีศักยภาพคงเหลือ - 
19 

(100.00%) 
- - 

19 
(36.54%) 

บึงสามพัน 

พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน 
29,284 

(100.00%) 
187,273 

(100.00%) 
60,116 

(100.00%) 
121,915 

(100.00%) 
398,588 

(100.00%) 

พ้ืนท่ีเพาะปลูกในช้ันความ 
เหมาะสมตาง ๆ  (ปลูกจริง) 

109 
(0.37%) 

14,692 
(7.85%) 

11,191 
(18.62%) 

5,653 
(4.64%) 

31,645 
(7.94%) 

พ้ืนท่ีมีศักยภาพคงเหลือ 
29,175 

(99.63%) 
172,581 

(99.15%) 
- - 

201,756 
(50.62%) 

เมือง
เพชรบูรณ 

พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน 
330 

(100.00%) 
216,081 

(100.00%) 
44,132 

(100.00%) 
309,996 

(100.00%) 
570,539 

(100.00%) 

พ้ืนท่ีเพาะปลูกในช้ันความ 
เหมาะสมตาง ๆ  (ปลูกจริง) 

10 
(3.03%) 

55,402 
(25.64%) 

12,658 
(28.68%) 

13,649 
(4.40%) 

81,719 
(14.32%) 

พ้ืนท่ีมีศักยภาพคงเหลือ 
320 

(96.97%) 
160,679 

(74.36%) 
- - 

160,999 
(28.22%) 
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ตารางท่ี 8 (ตอ) 

อําเภอ ประเภทพ้ืนท่ี 
เนื้อท่ีชั้นความเหมาะสม (ไร) 

S1 S2 S3 N รวม 

วังโปง 

พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน 
- 67,524 

(100.00%) 
50,669 

(100.00%) 
89,944 

(100.00%) 
208,137 

(100.00%) 

พ้ืนท่ีเพาะปลูกในช้ันความ 
เหมาะสมตาง ๆ  (ปลูกจริง) 

- 12,388 
(18.27%) 

17,636 
(37.81%) 

9,816 
(10.91%) 

39,790 
(19.12%) 

พ้ืนท่ีมีศักยภาพคงเหลือ 
- 55,186 

(81.73%) 
- - 55,186 

(26.51%) 

วิเชียรบุร ี

พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน 
25,666 

(100.00%) 
363,733 

(100.00%) 
103,668 

(100.00%) 
339,880 

(100.00%) 
832,947 

(100.00%) 

พ้ืนท่ีเพาะปลูกในช้ันความ 
เหมาะสมตาง ๆ  (ปลูกจริง) 

175 
(0.68%) 

8,949 
(2.46%) 

6,258 
(6.04%) 

10,141 
(2.98%) 

25,523 
(3.06%) 

พ้ืนท่ีมีศักยภาพคงเหลือ 
25,491 

(99.32%) 
354,784 

(97.54%) 
- - 380,275 

(45.65%) 

ศรีเทพ 

พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน 
42,979 

(100.00%) 
196,808 

(100.00%) 
51,559 

(100.00%) 
191,627 

(100.00%) 
482,973 

(100.00%) 

พ้ืนท่ีเพาะปลูกในช้ันความ 
เหมาะสมตาง ๆ  (ปลูกจริง) 

15 
(0.03%) 

100 
(0.05%) 

139 
(0.27%) 

28 
(0.01%) 

282 
(0.06%) 

พ้ืนท่ีมีศักยภาพคงเหลือ 
42,964 

(99.97%) 
196,708 

(99.95%) 
- - 239,672 

(49.62%) 

หนองไผ 

พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน 
- 122,732 

(100.00%) 
101,180 

(100.00%) 
262,159 

(100.00%) 
486,071 

(100.00%) 

พ้ืนท่ีเพาะปลูกในช้ันความ 
เหมาะสมตาง ๆ  (ปลูกจริง) 

- 49,856 
(40.62%) 

32,584 
(32.20%) 

19,790 
(7.55%) 

102,230 
(21.03%) 

พ้ืนท่ีมีศักยภาพคงเหลือ 
- 72,876 

(59.38%) 
- - 72,876 

(14.99%) 

หลมเกา 

พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน 
- 63,799 

(100.00%) 
38,009 

(100.00%) 
247,501 

(100.00%) 
349,309 

(100.00%) 

พ้ืนท่ีเพาะปลูกในช้ันความ 
เหมาะสมตาง ๆ  (ปลูกจริง) 

- 11,935 
(18.71%) 

10,320 
(27.15%) 

38,743 
(15.65%) 

60,998 
(17.46%) 

พ้ืนท่ีมีศักยภาพคงเหลือ 
- 51,846 

(81.29%) 
- - 51,846 

(14.85%) 
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ตารางท่ี 9 (ตอ) 

อําเภอ ประเภทพ้ืนท่ี 
เนื้อท่ีชั้นความเหมาะสม (ไร) 

S1 S2 S3 N รวม 

หลมสัก 

พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน 
6,966 

(100.00%) 
141,263 

(100.00%) 
70,910 

(100.00%) 
234,178 

(100.00%) 
453,317 

(100.00%) 

พ้ืนท่ีเพาะปลูกในช้ันความ 
เหมาะสมตาง ๆ  (ปลูกจริง) 

105 
(1.51%) 

21,570 
(15.27%) 

10,900 
(15.37%) 

7,825 
(3.34%) 

40,400 
(8.91%) 

พ้ืนท่ีมีศักยภาพคงเหลือ 
6,861 

(98.49%) 
119,693 

(84.73%) 
- - 

126,544 
(27.92%) 

รวมท้ัง
จังหวัด 

พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน 
153,648 

(100.00%) 
1,472,387 

(100.00%) 
792,090 

(100.00%) 
2,006,820 

(100.00%) 
4,424,945 

(100.00%) 

พ้ืนท่ีเพาะปลกูในชัน้ความ 
เหมาะสมตาง ๆ  (ปลกูจริง) 

1,042 
(0.68%) 

189,080 
(12.84%) 

156,411 
(19.75%) 

119,742 
(5.97%) 

466,275 
(10.54%) 

 

        ท้ังนี้ ในการสงเสริมการปลูกพืชจะพิจารณาเฉพาะพ้ืนท่ีท่ีมีศักยภาพคงเหลือในระดับ

ความเหมาะสมสูง (S1) และระดับความเหมาะสมปานกลาง (S2) เทานั้น เนื่องจากสภาพพ้ืนท่ีปลูก

พืชตรงตามศักยภาพของดิน การลงทุนต่ําก็สามารถเพ่ิมผลผลิตได จึงควรสงเสริมในพ้ืนท่ีดังกลาว 

เม่ือวิเคราะหขอมูลศักยภาพพ้ืนท่ีรวมกับพ้ืนท่ีปลูกพืชในปจจุบัน พบวาพ้ืนท่ีท่ีควร
พิจารณาใหมีการปรับเปลี่ยนไปปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตว คือ บริเวณท่ีเปนพ้ืนท่ีปลูกขาว (S3+N) 
165,098 ไร และยางพารา (S3) 8,944 ไร (ตารางท่ี 8) 

ตารางท่ี 10 พ้ืนท่ีมีศักยภาพในการขยายการผลิตขาวโพดเลี้ยงสัตว 

อําเภอ 
ขาว (ไร) ยางพารา (ไร) 

S3  N รวม S3 N รวม 
เขาคอ 129 143 272 - - - 
ชนแดน 42,717 217 42,934 11  - 11 
นํ้าหนาว - - - - - - 
บึงสามพัน 7,140 12 7,152 18  - 18 
เมืองเพชรบูรณ 12,667 3,236 15,903 -  - - 
วังโปง 33,116 423 33,539 2 - - 
วิเชียรบุร ี 9,387 14 9,401 5,371  - 5,371 
ศรีเทพ 16,314 7 16,321 115  - 115 
หนองไผ 6,366 284 6,650 -  - - 
หลมเกา 15,628 4,628 20,256 85  - 85 
หลมสัก 11,350 1,320 12,670 3,342  - 3,342 

รวม 154,841 10,284 165,098 8,944  - 8,944 
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4) แนวทางการจัดการ 

    (1) พ้ืนท่ีท่ีมีความเหมาะสมควรสงเสริมการผลิต (S1 หรือ S2) ควรสนับสนุนให
เกษตรกรปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตวตอไป เนื่องจากเปนพ้ืนท่ีท่ีเหมาะสม สามารถชวยลดตนทุนการผลิต
และไดผลผลิตท่ีมีคุณภาพดี ซ่ึงการปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตวในพ้ืนท่ีดังกลาวขางตนสามารถนําไปสูการ
ตอยอดโครงการท่ีสําคัญตาง ๆ ได เชน เกษตรอินทรีย ระบบสงเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ 
เกษตรแมนยํา เปนตน       
     พ้ืนท่ีปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตวในบริเวณท่ีมีความเหมาะสมสูง (S1) คือพ้ืนท่ีปลูก 
ขาวโพดเลี้ยงสัตวในท่ีดินท่ีไมมีขอจํากัดทางกายภาพตอการปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตวซ่ึงควรสงวนไวเปน
แหลงปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตวท่ีสําคัญของจังหวัด กระจายอยูในอําเภอชนแดน อําเภอวิเชียรบุรี และ
อําเภอบึงสามพัน 
     พ้ืนท่ีปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตวในบริเวณท่ีมีความเหมาะสมปานกลาง (S2) คือพ้ืนท่ีปลูก
ขาวโพดเลี้ยงสัตวในท่ีดินท่ีมีขอจํากัดทางกายภาพบางประการตอการปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตว เชน 
ความอุดมสมบูรณของดิน ความเปนกรดเปนดาง ความชื้น กระจายอยูในอําเภอเมืองเพชรบูรณ 
อําเภอหนองไผ และอําเภอหลมสัก 
    (2) พ้ืนท่ีท่ีควรปรับเปลี่ยนการผลิตในพ้ืนท่ีไมเหมาะสม (S3 หรือ N) ควรสนับสนุนใหเขา
โครงการปรับเปลี่ยนการผลิต เชน เปลี่ยนชนิดพืชท่ีมีความเหมาะสมกวาการปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตว  
มีตนทุนท่ีต่ํา และใหผลตอบแทนท่ีดีกวา แตท้ังนี้ตองพิจารณาแหลงรับซ้ือรวมดวย  

 2.4 มันสําปะหลัง 
   มันสําปะหลังพืชเปนเศรษฐกิจหลักของเพชรบูรณในลําดับท่ี 4 จากฐานขอมูลในแผนท่ีเกษตร
เชิงรุก หรือ Agri-Map Online วิเคราะหขอมูลไดดังนี้ (ตารางท่ี 9 และภาพท่ี 12 - 13) 

 1) การวิเคราะหท่ีศักยภาพของพ้ืนท่ีปลูกมันสําปะหลัง  
  ระดับท่ี 1 เปนพ้ืนท่ีความเหมาะสมสูง (S1) มีเนื้อท่ี 381,272 ไร คิดเปนรอยละ 8.50 
ของเนื้อท่ีศักยภาพของท่ีดิน กระจายตัวมากอยูในอําเภอวิเชียรบุรี 154,856 ไร อําเภอหนองไผ 
77,743 ไร และอําเภอเมืองชนแดน 54,110 ไร  
  ระดับท่ี 2 เปนพ้ืนท่ีความเหมาะสมปานกลาง (S2) มีเนื้อท่ี 1,256,265 ไร คิดเปนรอยละ 
28.00 ของเนื้อท่ีศักยภาพของท่ีดิน กระจายตัวมากอยูในอําเภอวิเชียรบุรี 232,575 ไร อําเภอศรีเทพ 
217,037 ไร และอําเภอเมืองเพชรบูรณ 189,990 ไร  
  ระดับท่ี 3 เปนพ้ืนท่ีความเหมาะสมเล็กนอย (S3) มีเนื้อท่ี 811,639 ไร คิดเปนรอยละ 
18.09 ของเนื้อท่ีศักยภาพของท่ีดิน กระจายตัวมากอยูในอําเภอชนแดน 241,613 ไร อําเภอวิเชียรบุรี 
125,032 ไร และอําเภอหนองไผ 105,600 ไร 

    ระดับท่ี 4 เปนพ้ืนท่ีไมเหมาะสม (N) มีเนื้อท่ี 2,038,289 ไร  
  2) การวิเคราะหพ้ืนท่ีปลูกมันสําปะหลังในปจจุบัน ซ่ึงจําแนกตามชั้นความเหมาะสมของ

ท่ีดินไดดังนี้  
  (1) พ้ืนท่ีเหมาะสมสูง (S1) มีเนื้อท่ี 34,969 ไร คิดเปนรอยละ 9.17 ของพ้ืนท่ีศักยภาพสูง 
กระจายตัวมากอยูในอําเภอวิเชียรบุรี 628 ไร อําเภอวิเชียรบุรี 19,088 ไร อําเภอหนองไผ 8,404 ไร 
และอําเภอบึงสามพัน 3,951 ไร  
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  (2) พ้ืนท่ีเหมาะสมปานกลาง (S2) มีเนื้อท่ี 79,504 ไร คิดเปนรอยละ 6.33 ของพ้ืนท่ี
ศักยภาพปานกลาง กระจายตัวมากอยูในอําเภอวิเชียรบุรี 23,418 ไร อําเภอศรีเทพ 19,745 ไร และ
อําเภอบึงสามพัน 14,390 ไร  
  (3) พ้ืนท่ีเหมาะสมเล็กนอย (S3) มีเนื้อท่ี 156,546 ไร คิดเปนรอยละ 18.67 ของพ้ืนท่ี
ศักยภาพเล็กนอย กระจายตัวมากอยูในอําเภอวิเชียรบุรี 62,034 ไร อําเภอหนองไผ 25,689 ไร และ
อําเภอศรีเทพ 24,301 ไร  

   (4) พ้ืนท่ีไมเหมาะสม (N) มีเนื้อท่ี 5,775 ไร    
    3) พ้ืนท่ีมีศักยภาพคงเหลือ คือ พ้ืนท่ีท่ีมีศักยภาพในการปลูกมันสําปะหลังแตไมใชพ้ืนท่ี
ปลูก พิจารณาจากพ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดินสําหรับการปลูกมันสําปะหลัง และพ้ืนท่ีปลูกมันสําปะหลัง  
ในชั้นความเหมาะสมตาง ๆ (ปลูกจริง) พบวาจังหวัดเพชรบรูณมีพ้ืนท่ีศักยภาพคงเหลือในระดับความ
เหมาะสมสูง (S1) และความเหมาะสมปานกลาง (S2) รวมทั้งสิ ้น 1,523,064 ไร กระจายอยู ใน
อําเภอตาง ๆ โดยอําเภอท่ีมีพ้ืนท่ีศักยภาพคงเหลือมากท่ีสุด ไดแก อําเภอเมืองวิเชียรบุรี 344,925 ไร 
รองลงมา ไดแก อําเภอศรีเทพ 217,861 ไร อําเภอเมืองเพชรบูรณ 214,058 ไร และอําเภอบึงสามพัน 
198,245 ไร โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
      (1) พ้ืนท่ีเหมาะสมสูงคงเหลือ (S1) มีเนื้อท่ี 346,303 ไร คิดเปนรอยละ 90.83 ของพ้ืนท่ี
ศักยภาพสูง พบมากในอําเภอวิเชียรบุรี 135,768 ไร อําเภอหนองไผ 69,339 ไร และอําเภอชนแดน 
52,039 ไร 

   (2) พ้ืนท่ีเหมาะสมปานกลางคงเหลือ (S2) มีเนื้อท่ี 1,176,761 ไร คิดเปนรอยละ 93.67 
พ้ืนท่ีศักยภาพปานกลาง พบมากในอําเภอวิเชียรบุรี 209,157 ไร อําเภอศรีเทพ 197,292 ไร และ
อําเภอหลมสัก 145,487 ไร  

ตารางท่ี 11 พ้ืนท่ีศักยภาพ พ้ืนท่ีปลูกจริง พ้ืนท่ีคงเหลือของมันสําปะหลังรายอําเภอ จังหวัดเพชรบูรณ 

อําเภอ ประเภทพ้ืนท่ี 
เนื้อท่ีชั้นความเหมาะสม (ไร) 

S1 S2 S3 N รวม 

เขาคอ 

พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน - 
2,900 

(100.00%) 
13,454 

(100.00%) 
74,336 

(100.00%) 
90,690 

(100.00%) 

พ้ืนท่ีเพาะปลูกในช้ันความ 
เหมาะสมตาง ๆ  (ปลูกจริง) 

- - - - - 

พ้ืนท่ีมีศักยภาพคงเหลือ - 
2,900 

(100.00%) 
- - 

2,900 
(3.20%) 

ชนแดน 

พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน 
54,110 

(100.00%) 
118,953 

(100.00%) 
241,613 

(100.00%) 
138,741 

(100.00%) 
553,417 

(100.00%) 

พ้ืนท่ีเพาะปลูกในช้ันความ 
เหมาะสมตาง ๆ  (ปลูกจริง) 

2,071 
(3.83%) 

5,837 
(4.91%) 

15,270 
(6.32%) 

338 
(0.24%) 

23,516 
(4.25%) 

พ้ืนท่ีมีศักยภาพคงเหลือ 
52,039 

(96.71%) 
113,116 

(95.09%) 
- - 

165,155 
(29.84%) 
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ตารางท่ี 9 (ตอ) 

อําเภอ ประเภทพ้ืนท่ี 
เนื้อท่ีชั้นความเหมาะสม (ไร) 

S1 S2 S3 N รวม 

นํ้าหนาว 

พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน - 
18 

(100.00%) 
- 

33 
(100.00%) 

51 
(100.00%) 

พ้ืนท่ีเพาะปลูกในช้ันความ 
เหมาะสมตาง ๆ  (ปลูกจริง) 

- - - - - 

พ้ืนท่ีมีศักยภาพคงเหลือ - 
18 

(100.00%) 
- - 

18 
(35.29%) 

บึงสามพัน 

พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน 
35,289 

(100.00%) 
181,297 

(100.00%) 
65,336 

(100.00%) 
121,763 

(100.00%) 
403,685 

(100.00%) 

พ้ืนท่ีเพาะปลูกในช้ันความ 
เหมาะสมตาง ๆ  (ปลูกจริง) 

3,951 
(11.20%) 

14,390 
(7.94%) 

20,391 
(31.21%) 

826 
(0.68%) 

39,558 
(9.80%) 

พ้ืนท่ีมีศักยภาพคงเหลือ 
31,338 

(88.80%) 
166,907 

(92.06%) 
- - 

198,245 
(49.11%) 

เมือง
เพชรบูรณ 

พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน 
26,422 

(100.00%) 
189,990 

(100.00%) 
44,299 

(100.00%) 
327,305 

(100.00%) 
588,016 

(100.00%) 

พ้ืนท่ีเพาะปลูกในช้ันความ 
เหมาะสมตาง ๆ  (ปลูกจริง) 

189 
(0.72%) 

2,165 
(1.14%) 

296 
(0.67%) 

29 
(0.01%) 

2,679 
(0.46%) 

พ้ืนท่ีมีศักยภาพคงเหลือ 
26,233 

(99.28%) 
187,825 

(98.98%) 
- - 

214,058 
(36.40%) 

วังโปง 

พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน 
9,000 

(100.00%) 
58,524 

(100.00%) 
51,209 

(100.00%) 
89,405 

(100.00%) 
208,138 

(100.00%) 

พ้ืนท่ีเพาะปลูกในช้ันความ 
เหมาะสมตาง ๆ  (ปลูกจริง) 

32 
(0.36%) 

1,026 
(1.75%) 

2,938 
(5.74%) 

87 
(0.10%) 

4,083 
(1.96%) 

พ้ืนท่ีมีศักยภาพคงเหลือ 
8,968 

(99.64%) 
57,498 

(98.25%) 
- - 

66,466 
(31.93%) 

วิเชียรบุร ี

พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน 
154,856 

(100.00%) 
232,575 

(100.00%) 
125,032 

(100.00%) 
325,815 

(1000.00%) 
838,278 

(100.00%) 

พ้ืนท่ีเพาะปลูกในช้ันความ 
เหมาะสมตาง ๆ  (ปลูกจริง) 

19,088 
(12.33%) 

23,418 
(10.07%) 

62,034 
(49.61%) 

2,581 
(0.79%) 

107,121 
(12.78%) 

พ้ืนท่ีมีศักยภาพคงเหลือ 
135,768 

(87.67%) 
209,157 

(89.93%) 
- - 

344,925 
(41.15%) 

ศรีเทพ 

พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน 
21,803 

(100.00%) 
217,037 

(100.00%) 
56,045 

(100.00%) 
191,192 

(100.00%) 
486,077 

(100.00%) 

พ้ืนท่ีเพาะปลูกในช้ันความ 
เหมาะสมตาง ๆ  (ปลูกจริง) 

1,234 
(5.66%) 

19,745 
(9.10%) 

24,301 
(43.36%) 

661 
(0.35%) 

45,941 
(9.45%) 

พ้ืนท่ีมีศักยภาพคงเหลือ 
20,569 

(94.34%) 
197,292 

(90.90%) 
- - 

217,861 
(44.82%) 
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ตารางท่ี 9 (ตอ) 

อําเภอ ประเภทพ้ืนท่ี 
เนื้อท่ีชั้นความเหมาะสม (ไร) 

S1 S2 S3 N รวม 

หนองไผ 

พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน 
77,743 

(100.00%) 
44,992 

(100.00%) 
105,600 

(100.00%) 
284,403 

(100.00%) 
512,738 

(100.00%) 

พ้ืนท่ีเพาะปลูกในช้ันความ 
เหมาะสมตาง ๆ  (ปลูกจริง) 

8,404 
(10.81%) 

12,219 
(27.16%) 

25,689 
(24.33%) 

1,175 
(0.41%) 

47,484 
(9.26%) 

พ้ืนท่ีมีศักยภาพคงเหลือ 
69,339 

(89.19%) 
32,773 

(72,84%) 
- - 

102,112 
(19.92%) 

หลมเกา 

พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน - 
63,798 

(100.00%) 
38,063 

(100.00%) 
251,164 

(100.00%) 
353,025 

(100.00%) 

พ้ืนท่ีเพาะปลูกในช้ันความ 
เหมาะสมตาง ๆ  (ปลูกจริง) 

- 
10 

(0.02%) 
79 

(0.21%) 
78 

(0.03%) 
167 

(0.05%) 

พ้ืนท่ีมีศักยภาพคงเหลือ - 
63,788 

(99.98%) 
- - 

63,788 
(18.07%) 

หลมสัก 

พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน 
2,049 

(100.00%) 
146,181 

(100.00%) 
70,988 

(100.00%) 
234,132 

(100.00%) 
453,350 

(100.00%) 

พ้ืนท่ีเพาะปลูกในช้ันความ 
เหมาะสมตาง ๆ  (ปลูกจริง) 

- 
694 

(0.47%) 
548 

(0.77%) 
- 

1,242 
(0.27%) 

พ้ืนท่ีมีศักยภาพคงเหลือ 
2,049 

(100.00%) 
145,487 

(100.00%) 
- - 

147,536 
(32.54%) 

รวมท้ัง
จังหวัด 

พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน 
381,272 

(100.00%) 
1,256,265 

(100.00%) 
811,639 

(100.00%) 
2,038,289 

(100.00%) 
4,487,465 

(100.00%) 

พ้ืนท่ีเพาะปลกูในชัน้ความ 
เหมาะสมตาง ๆ  (ปลกูจริง) 

34,969 
(9.17%) 

79,504 
(6.33%) 

151,546 
(18.67%) 

5,775 
(0.28%) 

271,794 
(6.06%) 

พ้ืนท่ีมีศักยภาพคงเหลือ 
346,303 

(90.83%) 
1,176,761 
(93.67%) 

- - 
1,523,064 
(33.94%) 

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

เม่ือวิเคราะหขอมูลศักยภาพพ้ืนท่ีรวมกับพ้ืนท่ีปลูกพืชในปจจุบัน พบวาพ้ืนท่ีท่ีควร
พิจารณาใหมีการปรับเปลี่ยนไปปลูกมันสําปะหลัง คือ บริเวณท่ีเปนพ้ืนท่ีปลูกขาว (S3+N) 174,476 ไร  
และพ้ืนท่ีปลูกยางพารา (S3) 9,348 ไร (ตารางท่ี 10) 
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ตารางท่ี 12 พ้ืนท่ีมีศักยภาพในการขยายการผลิตมันสําปะหลัง 

อําเภอ 
ขาว (ไร) ยางพารา (ไร) 

S3 N รวม S3 N รวม 
เขาคอ 129 143 272 18 - 18 
ชนแดน 42,716 8,444 51,160 24  - 24 
นํ้าหนาว - - - - - - 
บึงสามพัน 7,140 12 7,152 - - - 
เมอืงเพชรบูรณ 12,667 3,236 15,903 3,342 - 3,342 
วังโปง 33,116 423 33,539 - - - 
วิเชียรบุร ี 9,387 14 9,401 85  - 85 
ศรีเทพ 16,314 1,159 17,473 390  - 390 
หนองไผ 6,366 284 6,650 2  - 2 
หลมเกา 15,628 4,628 20,256 115 - 115 
หลมสัก 11,350 1,320 12,670 5,372  - 5,372 

รวม 154,813 19,663 174,476 9,348  - 9,348 
 

   4) แนวทางการจัดการ 

    (1) พ้ืนท่ีท่ีมีความเหมาะสมควรสงเสริมการผลิต (S1 หรือ S2) ควรสนับสนุนให
เกษตรกรปลูกมันสําปะหลังตอไป เนื่องจากเปนพ้ืนท่ีท่ีเหมาะสม สามารถชวยลดตนทุนการผลิตและ
ไดผลผลิตท่ีมีคุณภาพดี ซ่ึงการปลูกมันสําปะหลังในพ้ืนท่ีดังกลาวขางตนสามารถนําไปสูการตอยอด
โครงการท่ีสําคัญตาง ๆ ได เชน เกษตรอินทรีย ระบบสงเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ เกษตรแมนยํา 
เปนตน        
     พ้ืนท่ีปลูกมันสําปะหลังในบริเวณท่ีมีความเหมาะสมสูง (S1) คือพ้ืนท่ีปลูกมันสําปะหลังใน
ท่ีดินท่ีไมมีขอจํากัดทางกายภาพตอการปลูกมันสําปะหลังซ่ึงควรสงวนไวเปนแหลงปลูกมันสําปะหลังท่ี
สําคัญของจังหวัด กระจายอยูในอําเภอวิเชียรบุรี อําเภอหนองไผ และอําเภอบึงสามพัน 
     พื้นที่ปลูกมันสําปะหลังในบริเวณที่มีความเหมาะสมปานกลาง (S2) คือพื้นที่ปลูก
มันสําปะหลังในท่ีดินท่ีมีขอจํากัดทางกายภาพบางประการตอการปลูกมันสําปะหลัง เชน ความอุดม
สมบูรณของดิน ความเปนกรดเปนดางและแหลงน้ํา กระจายอยูในอําเภอวิเชียรบุรี อําเภอศรีเทพ และ
อําเภอบึงสามพัน 
    (2) พ้ืนท่ีท่ีควรปรับเปลี่ยนการผลิตในพ้ืนท่ีไมเหมาะสม (S3 หรือ N) ควรสนับสนุนให
เขาโครงการปรับเปลี่ยนการผลิต เชน เปลี่ยนชนิดพืชท่ีมีความเหมาะสมกวาการปลูกมันสําปะหลัง  
มีตนทุนท่ีต่ํา และใหผลตอบแทนท่ีดีกวา แตท้ังนี้ตองพิจารณาแหลงรับซ้ือรวมดวย  
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3. พืชเศรษฐกิจอนาคตไกลของจังหวัด 

 3.1 มะขามหวานเพชรบูณ (GI) จังหวัดเพชรบูรณไดชื่อวาเปน“เมืองมะขามหวาน”เนื่องจากดิน
ของจังหวัดเพชรบูรณเปนดินรวนท่ีอุดมดวยธาตุอาหารฟอสฟอรัสและโพแทสเซียมคอนขางสูง 
ภูมิอากาศรอน แลง รวมท้ังสภาพภูมิประเทศซ่ึงเปนเขาสูงเอ้ือตอการปลูกมะขามเปนอยางมาก  
 เพชรบูรณมีมะขามปลูกมากแทบทุกอําเภอ โดยเฉพาะท่ีอําเภอชนแดน ไดผลผลิตคุณภาพดี 
มีเปลือกสีน้ําตาลเนียน มีเนื้อสวยสมํ่าเสมอ หนา นุม เหนียว ไมแข็งกระดาง รกนอย รสชาติหวาน
หอม มีหลายพันธุ 
 พันธุหม่ืนจง เปนตนตระกูลของพันธุมะขามหวาน มีอายุมากราว 200 ป ถ่ินกําเนิดอยูท่ี 
อําเภอหลมเกา โดย ”ขุนหม่ืนจง” เปนผูนํามาปลูก เนื้อพันธุนี้เหนียวเหมือนกลวยตาก รสชาติหอมหวาน 
เมล็ดเล็ก ลอนงาย 
 พันธุสีทอง เรียกอีกชื่อวา “พันธุนายหยัด” เพราะ นายประหยัด กองมูล เกษตรกรชาว 
อําเภอหลมเกา เปนผูนํามาปลูก เปนท่ียอมรับกันวาเปนสายพันธุท่ีดีเยี่ยม เปลือกเปนสีเหลืองทอง 
เนื้อหนา รสหวานจัด จะสุกในชวงเดือนกุมภาพันธถึงตนเดือนมีนาคม 
 พันธุประกายทอง ตนกําเนิดอยูที่บานโปงตาเบา อําเภอชนแดนโดย “เจียง แซเฮง” ไดนํา
เมล็ดมาเพาะพันธุมาปลูก จะแกเก็บไดราวเดือนธันวาคม ฝกมีขนาดยาว ใหญ โคงงอ ไมมีเหลี่ยม เม่ือสุก
เปลือกจะบาง ผิวเรียบเปนสีน้ําตาล เนื้อหนามีสีน้ําผึ้ง รสหอมหวาน รกหุมเนื้อนอย เมล็ดเล็ก 

 3.2 ขาวไรลืมผัวเพชรบูรณ (GI)  ขาวไรลืมผัวเพชรบูรณ เปนขาวเหนียวดําพันธุลืมผัว ปลูกในเขต
จังหวัดเพชรบูรณ เมล็ดมีสีมวงดํารูปรางปอม เมื่อหุงจะมีกลิ่นหอม อรอย เคี้ยวจะรูสึกมันๆ 
กรอบนอกนุมใน  ขาวไรลืมผัวเพชรบูรณมีความโดดเดนกวาขาวสายพันธอ่ืน เนื่องจากสภาพภูมิประเทศ
ของจังหวัดเพชรบูรณเปนเทือกเขาสลับซับซอน มีเนินเขาสลับแองน้ําขนาดเล็กๆ พ้ืนท่ีดอนไมมีน้ําขัง 
ลักษณะดินมีความอุดมสมบูรณ เปนดินตะกอนน้ําพัด ทําใหขาวเหนียวพันธุลืมผัวท่ีปลูกในบริเวณนี้  
มีคุณคาทางโภชนาการและมีปริมาณสารอาหารตาง  ๆท่ีเปนประโยชนตอรางกาย  

 3.3 ถั่วเขียว ถั่วเขียว เปนพืชตระกูลถั่ว ที่ใหเมล็ดที่มีเปลือกสีเขียว แตเนื้อเมล็ดสีเหลือง  
ถั่วเขียวเปนพืชท่ีมีอายุสั้น จึงใชน้ํานอยกวาพืชไรอ่ืนหลายชนิด และงอกไดเร็ว สามารถใชในระบบ
ปลูกพืช เชน ทดแทนขาวนาปรัง ปลูกกอนขาวโพดในพ้ืนท่ีประสบภัยแลง ใชปลูกกอนหรือหลังการ
ทํานาหรือทําไร เพ่ือตัดวงจรการระบาดของศัตรูพืช ชวยบํารุงรักษาความอุดมสมบูรณของดิน  
ตรึงไนโตรเจนไดดี สามารถใชเปนปุยพืชสดใหปริมาณไนโตรเจนสูง ถั่วเขียวใชเปนวัตถุดิบ ในการ
ผลิตแปงวุนเสน เพาะถ่ัวงอก และประกอบอาหารอ่ืนๆ ถ่ัวเขียวมีสองชนิด ไดแก ถ่ัวเขียวผิวมัน และ
ถ่ัวเขียวผิวดํา 

 3.4 ถั่วเหลือง ถ่ัวเหลืองจัดเปนพืชเศรษฐกิจท่ีสําคัญชนิดหนึ่งของประเทศไทย และถือวาเปน
ราชาของพืชตระกูลถ่ัวท้ังหลาย  พ้ืนท่ีเพาะปลูกถ่ัวเหลืองสวนใหญอยูในแถบภาคเหนือและภาคกลาง
ตอนบน ถ่ัวเหลืองถูกจัดอยู ในกลุ มอาหารประเภทเนื้อสัตวของ อาหารหลักหมูท่ี 1 อันอุดมไปดวย
โปรตีน ซ่ึงเปนโปรตีนชั้นดีมีคุณภาพสูงใกลเคียงกับโปรตีนท่ีไดจากเนื้อสัตว  โปรตีนในถ่ัวเหลืองชวย
ลดการขับถายแคลเซียมทางปสสาวะ สามารถชวยลดอัตราเสี่ยงของโรคกระดูกผุได ในถ่ัวเหลืองมีใยอาหาร
ท่ีละลายและไมละลายน้ํา ชวยลดระดับโคเลสเทอรอลในเลือด และชวยในการควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดได 
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 3.5 ขาวโพดหวาน เปนขาวโพดท่ีนิยมปลูก และนํามารับประทานมากท่ีสุดในบรรดาขาวโพด
ชนิดตาง ๆ เนื่องจากใหความหวานสูง ไขมันต่ํา สามารถนํามาปรุงเปนอาหาร ของหวานหรือแปรรูปได
หลากหลายอยาง รวมถึงการนิยมรับประทานเปนอาหารโดยตรงดวยการตมหรือยาง 
 ประเทศไทยมีแหลงเพาะปลูกสําคัญ ไดแก ภาคเหนือ เชน จังหวัดเชียงใหม เชียงราย ลําพูน 
ลําปาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เชน จังหวัดหนองคาย นครพนม ภาคกลาง เชน จังหวัดกาญจนบุรี 
ราชบุรี นครปฐม สุพรรณบุรี สวนภาคใต เชน จังหวัดชุมพร สุราษฎรธานี นครศรีธรรมราช และสตูล 
เปนตน 

 3.6 ขาวโพดฝกสด ประกอบดวย ขาวโพดหวาน (Sweet corn) ขาวโพดหวานพิเศษ  (Super 
sweet corn) ขาวโพดฝกออน (Baby corn) ขาวโพดเทียน/ขาวโพดขาวเหนียว (Waxy corn)  และ
ขาวโพดค่ัว (Popcorn) ขาวโพดฝกสดเปนพืชท่ีคนไทยรูจักกันมานานแลว แมวาจะมีพ้ืนท่ีปลูกไมมาก
เหมือนขาวโพดไร หรือขาวโพดเลี้ยงสัตว แตก็เปนท่ียอมรับของประชาชนและปลูกกันอยางแพรหลาย
แทบทุกจังหวัด จนบางครั้งคนจะรูจักมากกวาขาวโพดไรเสียอีก ขาวโพดฝกสดเปนพืชท่ีมีศักยภาพสูง 
ปลูกงาย ใชระยะเวลาการผลิตสั้น (ประมาณ 65-75 วัน สําหรับขาวโพดหวาน และ 45-50 วัน สําหรับ
ขาวโพดฝกออน) มีความเสี่ยงต่ํา ในข้ันตอนการผลิตใชสารเคมีนอย   นอกจากนั้นยังเปนพืชท่ีเหมาะสม
สําหรับเกษตรกรในชนบท โดยเฉพาะในเขตท่ีมีน้ําชลประทาน ขาวโพดฝกสดท่ีสําคัญตอเศรษฐกิจของ
ประเทศไทย คือ ขาวโพดหวาน และขาวโพดฝกออน สําหรับขาวโพดเทียนและขาวโพดขาวเหนียว  
สวนใหญจะปลูกเพ่ือรับประทานภายในประเทศแตยังไมถึงข้ันเศรษฐกิจ  

 3.7 มะมวงน้ําดอกไม ลักษณะมะมวงน้ําดอกไม เปนผลไมยืนตนขนาดใหญ เปนทรงพุมทึบ  
ใบใหญยาวรี ดอกเปนชอมีสีขาวนวล มีกลิ่นหอม ผลมีลักษณะรูปทรงรี ผิวเปลือกบาง ผลออนมีสีเขียว 
รสชาติเปรี้ยวมาก มียางสีขาว ผลสุกมีสีเหลือง เนื้อแนน นุมฉํ่าน้ํา มีเนื้อมาก มีรสชาติหวานฉํ่า กลิ่น
หอม จะมีเมล็ดแข็งแบนบางรี สีขาวนวล อยูขางในเนื้อ มะมวงน้ําดอกไมปลูกกันมาก มีหลายสายพันธุ เชน 
มะมวงน้ําดอกไมเบอร 4 มะมวงน้ําดอกไมสีทอง มะมวงน้ําดอกไมสีมวง มะมวงน้ําดอกไมมัน เปนตน 

 3.8 สมโอ สมโอเปนพืชตระกูลเดียวกับสมเขียวหวาน มะนาว มะกรูด และสมเชง ในประเทศไทย
ชวงแรก ๆ มีการปลูกบริเวณริมฝงแมน้ําเจาพระยา เขตพระนคร และฝงธนบุรี ตอมาจึงสงเสริมให
ปลูกมากข้ึนท่ัวภาคกลาง เชน อําเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม ซ่ึงสามารถพัฒนาสายพันธุไดมากมาย 
และมีการสงเสริมการปลูกในภาคตาง ๆ ในเวลาตอมา เชน พันธุขาวแปน,พันธุขาวพวง เปนตน และ
ในปจจุบันจังหวัดท่ีปลูกสมโอมาก ไดแก ชุมพร นครปฐม นครศรีธรรมราช เชียงใหม และเชียงราย 
นอกจากนี้ประเทศไทยถือเปนแหล งพันธุสมโอท่ี มีมากท่ีสุดในโลก และมีพันธุ ท่ี ใหผลผลิต 
ท่ีมีคุณภาพมากท่ีสุด รวมถึงสมโอยังเปนพืชเศรษฐกิจท่ีมีการสงออกท่ีมีมูลคามากติดอันดับตนๆ อีกดวย 

 3.9 พืชสมุนไพร ดวยนโยบายของรัฐบาลท่ีใหการสนับสนุนแนวคิด BCG (Bio-Circular-Green 
Economy) หรือ เศรษฐกิจชีวภาพ ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ พืชสมุนไพรเปนเรื่องหนึ่งท่ีไดรับ
ความสนใจ เนื่องจากเปนแหลงของสารสําคัญท่ีนําไปใชประโยชนในดานตาง ๆ  เชน การแพทย ผลิตภัณฑ
เสริมอาหาร และเครื่องสําอาง จึงสนับสนุนใหพืชสมุนไพรเปนพืชทางเลือกในป 2564 โดยดําเนินการภายใต
ตลาดนําการผลิต และหากทิศทางของตลาดสมุนไพรขยายตัวเพ่ิมมากข้ึนจะชวยใหเกษตรกรผูปลูกพืช

https://www.disthai.com/16941374/%E0%B8%A1%E0%B8%B0%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A7
https://www.disthai.com/16913718/%E0%B8%A1%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%94
https://www.disthai.com/17066273/%E0%B8%AA%E0%B9%89%E0%B8%A1%E0%B9%82%E0%B8%AD
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สมุนไพร มีรายไดและความม่ันคงในการดํารงชีพจากฐานขอมูล Agri-Map Online จังหวัดเพชรบูรณ มี
พ้ืนท่ีศักยภาพท่ีสามารถสงเสริมใหปลูกพืชสมุนไพรไดหลายชนิด อาทิ ขม้ินชัน   
   ขม้ินชันเปนพืชปลูกงาย ชอบแสงแดดจัด และมีความชื้นสูง ชอบดินรวนซุย มีการระบายน้ําดี 
ไมชอบน้ําขัง เกษตรกรสามารถปลูกขม้ินชันแซมในสวนเปนการใชพ้ืนท่ีใหเกิดประโยชน และมีรายได
ระหวางรอการเติบโตของยางพาราหรือปาลมน้ํามัน โดยพ้ืนท่ีจังหวัดเพชรบูรณมีพ้ืนท่ีศักยภาพในการ
ปลูกขม้ินชันท่ีระดับความเหมาะสมสูง (S1) 194,173 ไร     

4 แนวทางการสงเสริมการปลูกพืชเศรษฐกิจ 

 4.1 ขาว 

   1) พ้ืนท่ีปลูกขาวท่ีมีความเหมาะสมสูง (S1) และปจจุบันยังปลูกขาวอยู มีเนื้อท่ี 69,343 ไร 

อยูในเขตอําเภอหลมสัก อําเภอเมืองเพชรบูรณ อําเภอวังโปง และกระจายตัวในพ้ืนท่ีเล็ก ๆ ในอําเภอเขาคอ 

อําเภอชนแดน และอําเภอบึงสามพัน โดยตั้งอยูในเขตชลประทาน 7 อําเภอ ท้ังนี้คณะอนุกรรมการพัฒนา

ท่ีดินจังหวัดสมควรใหมีการเสนอแผนการใชที่ดินเพื่อสงวนใหเปนแหลงผลิตขาวที่สําคัญของ

จังหวัด และมีการบริหารจัดการน้ําชลประทาน การจัดการดิน ปุย พันธุขาว โดยรวมกลุมเปนเกษตร

แปลงใหญ พัฒนาตอยอดครบวงจรการตลาดในและตางประเทศ การแปรรูป แหลงทุน มีภาครัฐ

สนับสนุนการทํามาตรฐานสินคาเกษตรอินทรีย และ การปฏิบัติทางการเกษตรท่ีดี (Good Agricultural 

Practices: GAP) และเนื่องจากเปนพ้ืนท่ีศักยภาพสูง การปลูกพืชหลังนาจะชวยใหเกษตรกรมีรายได

เพ่ิมข้ึน และเปนการปรับปรุงบํารุงดิน   

   2) พ้ืนท่ีปลูกขาวท่ีมีความเหมาะสมปานกลาง (S2) และปจจุบันยังปลูกขาวอยู มีเนื้อท่ีมาก

ถึง  941,348 ไร กระจายตัวอยูในทุกอําเภอของจังหวัดเพชรบูรณ เปนพ้ืนท่ีปลูกขาวท่ีมีขอจํากัดไมมากนัก 

เกษตรกรยังคงปลูกขาวไดผลดี หลายแหงประสบปญหาขาดน้ําในบางชวงของการเพาะปลูก ควร

สนับสนุนดานการบริหารจัดการน้ํา เชน ชลประทาน จะสรางความม่ันใจใหกับเกษตรกรในการใชท่ีดิน 

ปญหาการท้ิงถ่ินฐานไปทํางานท่ีอ่ืนจะลดลง และพ้ืนท่ีในเขตนี้มีความเหมาะสมสําหรับการเกษตร

แบบผสมผสาน เกษตรแมนยําหรือเกษตรทฤษฎีใหม เปนตน และภาครัฐควรใหความรูความเขาใจกับ

เกษตรกรโดยแนะนําวาไมควรปรับเปลี่ยนไปปลูกพืชชนิดอ่ืน หากขาวราคาไมดีและตองการปรับเปลี่ยน

การผลิตควรเปนพืชไร เพ่ือท่ีวาในอนาคตยังสามารถกลับมาทํานาไดอีก 

   3) พื้นที่ปลูกขาวที่ไมมีความเหมาะสม (S3 และ N) และปจจุบันเกษตรกรยังคงใช

ที่ดินปลูกขาวอยู 254,520 ไร ซ่ึงประสบปญหาซํ้าซาก เชน น้ําทวม ขาดน้ํา ผลผลิตต่ํา กระทรวงเกษตรและ

สหกรณใหการชวยเหลือเกษตรกรท่ีทํากินในพ้ืนท่ีนี้ เนื่องจากเปนพ้ืนท่ีไมเหมาะสม โดยสนับสนุนการ

ปรับโครงสรางท่ีดิน ปรับปรุงบํารุงดิน สนับสนุนแหลงน้ํา ใหเกษตรกรเลือกปลูกพืชชนิดใหมท่ีมีความ

เหมาะสม และใหผลตอบแทนท่ีดีกวา หรือใชพ้ืนท่ีผลิตอาหารเพ่ือบริโภคในครัวเรือน หรือเขา

โครงการบริหารจัดการพ้ืนท่ีเกษตรกรรม (Zoning by Agri-Map) เปนตน 
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   4) พ้ืนท่ีท่ีมีศักยภาพ หรือมีความเหมาะสมสําหรับการปลูกขาว แตปจจุบันเกษตรกรไมได

ใชพ้ืนท่ีปลูกขาว โดยมาปลูกพืชชนิดอ่ืนทดแทน ท้ังนี้หากพืชท่ีปลูกเปนพืชไร เชน ออยโรงงาน มัน

สําปะหลัง ขาวโพดเลี้ยงสัตว เปนตน ในอนาคตขาวราคาดี เกษตรกรอาจกลับมาปลูกขาวได

เหมือนเดิม แตหากเปนไมผลหรือไมยืนตน การกลับมาปลูกขาวอาจเปนเรื่องยาก ดังนั้นอาจสงเสริม

ในเรื่องของการทําเกษตรรูปแบบอ่ืน เชน เกษตรผสมผสาน 

 4.2 ออยโรงงาน 

   1) พ้ืนท่ีปลูกออยโรงงานท่ีมีความเหมาะสมปานกลาง (S2) และปจจุบันยังปลูกออยโรงงาน

อยู มีเนื้อท่ี 753,879 ไร สวนใหญอยูในเขตอําเภอวิเชียรบุรี อําเภอศรีเทพ และอําเภอบึงสามพัน  

เกษตรกรยังคงปลูกออยโรงงานไดผลดี หลายแหงประสบปญหาขาดน้ําในบางชวงของการเพาะปลูก 

ดังนั้นควรมีการพัฒนาศักยภาพของพ้ืนท่ีใหมากข้ึน ในเรื่องของคุณภาพดิน และ การบริหารจัดการน้ํา 

ใหมีเพียงพอและเหมาะสมตอการเพาะปลูก สรางความรูความเขาใจใหกับเกษตรกรในการจัดการพ้ืนท่ี 

การปลูก การดูแลรักษา และการเก็บเกี่ยว สงเสริมการเพิ่มมูลคาของเสียจากโรงงานน้ําตาล และ

การนําของเสียจากโรงงานน้ําตาลไปใชในการปรับปรุงบํารุงดินในไรออย เพื่อเพิ่มผลผลิตและ 

ลดตนทุนใหแกเกษตรกรชาวไรออยโดยไมมีผลเสียตอสุขภาพ สิ่งแวดลอม และชุมชนชาวไรออย 

   2) พ้ืนท่ีปลูกออยโรงงานในพ้ืนท่ีไมมีความเหมาะสม (S3 และ N) และปจจุบันเกษตรกร

ยังคงใชท่ีดินปลูกออยโรงงานอยู พ้ืนท่ีดังกลาวประสบปญหาซํ้าซาก เชน น้ําทวม ขาดน้ํา ผลผลิตตํ่า 

ดังนั้นควรใหการชวยเหลือเกษตรกรท่ีเลือกปลูกพืชชนิดใหมท่ีใหผลตอบแทนท่ีดีกวา หรือใชพ้ืนท่ีผลิต

พืชผัก บริโภคในครัวเรือน หรือเขาโครงการ ปรับเปลี่ยนการผลิต (Zoning by Agri-Map) เปนตน

ท้ังนี้ควรจัดหาตลาดใหกับเกษตรกรในการปลูกพืชผักทดแทน โดยอาจเริ่มจากตลาดชุมชน 

   3) พ้ืนท่ีท่ีมีศักยภาพ หรือมีความเหมาะสมสําหรับการปลูกออยโรงงาน แตเกษตรกรหันมา

ปลูกพืชอ่ืนทดแทน เชน ขาว ปาลมน้ํามัน ยางพารา  ควรสรางความเขาใจใหกับเกษตรกรในการ

บริหารจัดการพ้ืนท่ี และการปรับปรุงบํารุงดินไมใหเสื่อมโทรม  

  4.3 ขาวโพดเล้ียงสัตว 

   1) พ้ืนท่ีปลูกขาวโพดเล้ียงสัตวท่ีมีความเหมาะสมสูง (S1) และปจจุบันยังปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตว

อยู มีเนื้อท่ี 1,042 ไร มีพ้ืนท่ีปลูกมากในเขตอําเภอชนแดน อําเภอวิเชียรบุรี และอําเภอหลมสัก 

ตามลําดับ ท้ังนี้โดยคณะอนุกรรมพัฒนาท่ีดินจังหวัดสมควรใหมีการเสนอแผนการใชท่ีดินเพ่ือสงวนให

เปนแหลงปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตวท่ีสําคัญของจังหวัด และมีการบริหารจัดการระบบน้ํา การจัดการดิน 

ปุย พันธุขาวขาวโพดเลี้ยงสัตว โดยรวมกลุมเปนระบบสงเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ พัฒนาตอ

ยอดครบวงจรการตลาดในและตางประเทศ การแปรรูป แหลงทุน มีภาครัฐสนับสนุนการทํามาตรฐาน

สินคาเกษตรอินทรีย  การปฏิบัติทางการเกษตรท่ีดี (Good Agricultural Practices: GAP) และเนื่องจาก

เปนพ้ืนท่ีศักยภาพสูง ภาครัฐควรใหความรูความเขาใจกับเกษตรกรโดยแนะนําวาไมควรปรับเปลี่ยน

ไปปลูกพืชชนิดอ่ืน หากราคาไมดีหรือประสบปญหาโรค แมลงรบกวน และเกษตรกรตองการเปลี่ยน

ชนิดพืชควรเปลี่ยนเปนพืชไร เพ่ือท่ีวาในอนาคตจะไดกลับมาปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตวไดอีก 
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   2) พ้ืนท่ีปลูกขาวโพดเล้ียงสัตวท่ีมีความเหมาะสมปานกลาง (S2) และปจจุบันยังปลูก

ขาวโพดเลี้ยงสัตวอยู มีเนื้อท่ี 189,080 ไร สวนใหญอยูในเขตอําเภอเมืองเพชรบูรณ อําเภอหนองไผ 

และอําเภอหลมสัก เกษตรกรยังคงปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตวไดผลดี หลายแหงประสบปญหาโครงสรางของ

ดิน ในพ้ืนท่ีดังกลาวควรสนับสนุนดานการบริหารจัดการระบบน้ํา เชน ชลประทาน จะสรางความ

ม่ันใจใหกับเกษตรกรในการใชท่ีดิน ปญหาการท้ิงถ่ินฐานไปทํางานท่ีอ่ืนจะลดลง และพ้ืนท่ีในเขต

นี้มีความเหมาะสมสําหรับการเกษตรแบบผสมผสาน เกษตรแมนยําหรือเกษตรทฤษฎีใหม เปนตน 

และภาครัฐควรใหความรูความเขาใจกับเกษตรกรโดยแนะนําวาไมควรปรับเปลี่ยนไปปลูกพืชชนิดอ่ืน 

ท้ังนี้หากขาวโพดเลี้ยงสัตวราคาไมดีและตองการปรับเลี่ยนการผลิตควรเปนพืชไร เพ่ือในอนาคตยัง

สามารถกลับมาปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตวไดอีก 

       3) พ้ืนท่ีปลูกขาวโพดเล้ียงสัตวในพ้ืนท่ีไมมีความเหมาะสม (S3 และ N) และปจจุบัน

เกษตรกรยังคงใชท่ีดินปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตวอยู พ้ืนท่ีดังกลาวประสบปญหาซํ้าซาก เชน น้ําทวม ขาดน้ํา 

ผลผลิตต่ํา ดังนั้นควรใหการชวยเหลือเกษตรกรท่ีทํากินในพ้ืนท่ีนี้ โดยสนับสนุนการปรับโครงสรางท่ีดิน 

ปรับปรุงบํารุงดิน สนับสนุนแหลงน้ํา ใหเกษตรกรเลือกปลูกพืชชนิดใหมท่ีมีความเหมาะสม และให

ผลตอบแทนท่ีดีกวา หรือใชพ้ืนท่ีผลิตอาหารเพ่ือบริโภคในครัวเรือน หรือเขาโครงการบริหารจัดการ

พ้ืนท่ีเกษตรกรรม (Zoning by Agri-Map) เปนตน 

   4) พ้ืนท่ีท่ีมีศักยภาพ หรือมีความเหมาะสมสําหรับการปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตว แตปจจุบัน

เกษตรกรไมไดใชพ้ืนท่ีปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตว พบวาเกษตรกรปลูกพืชอ่ืนทดแทน  เชน ขาว ยางพารา เปนตน 

ถาในอนาคตขาวโพดเลี้ยงสัตวราคาดี เกษตรกรอาจกลับมาปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตวไดเหมือนเดิม 

แตหากเปนไมผลหรือไมยืนตน การกลับมาปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตวอาจเปนเรื่องยาก ดังนั้นอาจสงเสริม

ในเรื่องของการทําเกษตรรูปแบบอ่ืน เชน ทําการเกษตรแบบผสมผสาน แตท้ังนี้ตองพิจารณาตนทุนการผลิต

และการตลาดรวมดวย 

 4.4 มันสําปะหลัง 

   1) พ้ืนท่ีปลูกมันสําปะหลังท่ีมีความเหมาะสมสูง (S1) และปจจุบันยังปลูกมันสําปะหลัง

อยู มีเนื้อท่ี 34,969 ไร มีพ้ืนท่ีปลูกมากในเขตอําเภอวิเชียรบุรี อําเภอหนองไผ และอําเภอบึงสามพัน 

ตามลําดับ ซ่ึงตามมาตรการยุทธศาสตรมันสาํปะหลงั 2564 -2567 เนนใหเกษตรกรเขาถึงพันธุมันสําปะหลัง

ตานทานโรคใบดาง (Cassava Mosaic Disease: CMD) ใหเชื้อแปงสูง และมีผลผลิตเฉลี่ยตอไรไมต่ํากวา 

5 ตัน ภายในป 2567 นั้น โดยเนนการเพ่ิมผลผลิตมันสําปะหลังและลดตนทุนการผลิตในพ้ืนท่ีท่ีมี

ศักยภาพสูง ดังนั้นในพ้ืนท่ีดังกลาวควรเรงหาแนวทางแกไขปญหาโรคโคนเนาหัวเนา และโรคใบดาง

มันสําปะหลัง อีกท้ังควรมีการสงเสริมการทําระบบน้ําหยดในพ้ืนท่ีท่ีมีศักยภาพ มีการปรับปรุงบํารุง

ดิน การใสปุยท่ีถูกตองและ มีประสิทธิภาพ ทําการวิเคราะหคุณภาพดินอยูเสมอ สงเสริมเกษตรกร

แปรรูปมันสําปะหลังเบื้องตนเพ่ือเพ่ิมมูลคา เชน การแปรรูปมันเสนสะอาด สรางความรวมมือระหวาง

เกษตรกรและโรงงาน เพ่ือวางแผนการขุดของเกษตรกร ประชาสัมพันธใหเกษตรกรเก็บเก่ียวในชวง

อายุ และระยะเวลาท่ีเหมาะสม ใชทอนพันธุท่ีตานทานโรค และใหผลผลิตสูง เขารวมโครงการะบบ
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สง เสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ  และสง เสริมให เกษตรกรเปน Smart Farmer รวมท้ัง

ประชาสัมพันธใหเกษตรกรเก็บเก่ียวในชวงอายุ และระยะเวลาท่ีเหมาะสม 

   2) พ้ืนท่ีปลูกมันสําปะหลังท่ีมีความเหมาะสมปานกลาง (S2) และปจจุบันยังปลูกมันสําปะหลัง

อยู มีเนื้อท่ี 79,504 ไร สวนใหญอยูในอําเภอศรีเทพ อําเภอวิเชียรบุรี และ อําเภอบึงสามพัน ซ่ึง

เกษตรกรยังคงปลูกมันสําปะหลังไดผลดี หลายแหงประสบปญหาโครงสรางของดินหรือดินดาน  

ท้ังนี้ควรพัฒนาศักยภาพของพ้ืนท่ีใหมากข้ึน ในเรื่องของคุณภาพดิน และทําการตรวจวิเคราะห

คุณภาพดินอยูเสมอ สงเสริมใหมีการใสปุยตามคาวิเคราะหดิน ซ่ึงอาจตองใชปุยสั่งตัด สรางความรู

ความเขาใจใหกับเกษตรกรในการจัดการพ้ืนท่ี การปลูก การดูแลรักษา การปองกันโรค แมลงศัตรูพืช 

และการเก็บเก่ียว สงเสริมการใชทอนพันธุท่ีตานทานโรค และใหผลผลิตสูง พัฒนาระบบน้ําหยดและ

การใชน้ําจากแหลงน้ําในพ้ืนท่ี ใหมีการใชประโยชนกับมันสําปะหลังใหมากท่ีสุด สงเสริมเกษตรกร

แปรรูปมันสําปะหลังเบื้องตนเพ่ือเพ่ิมมูลคา เชน การแปรรูปมันเสนสะอาด ประชาสัมพันธให

เกษตรกรเก็บเก่ียวในชวงอายุ และระยะเวลาท่ีเหมาะสม  

   3) พ้ืนท่ีปลูกมันสําปะหลังในพ้ืนท่ีไมมีความเหมาะสม (S3 และ N) และปจจุบัน

เกษตรกรยังคงใชท่ีดินปลูกมันสําปะหลังอยู พ้ืนท่ีดังกลาวประสบปญหาซํ้าซาก เชน น้ําทวม ขาดน้ํา 

ผลผลิตต่ํา ดังนั้นควรมีการสงเสริมและสรางความรูความเขาใจในการไถระเบิดดินดาน ใหเกษตรกรมี

วิธีปองกันและแกไขปญหาท่ีลดตนทุน ใหการชวยเหลือเกษตรกรท่ีเลือกปลูกพืชชนิดใหมท่ีให

ผลตอบแทนท่ีดีกวา หรือใชพ้ืนท่ีผลิตอาหารเพ่ือบริโภคในครัวเรือน หรือเขาโครงการบริหารจัดการ

พ้ืนท่ีเกษตรกรรม (Zoning by Agri-Map) เปนตน ท้ังนี้ควรจัดหาตลาดใหกับเกษตรกรในการปลูกพืชไร หรือ

พืชผักทดแทน โดยอาจเริ่มจากตลาดชุมชน  

   4) พ้ืนท่ีท่ีมีศักยภาพ หรือมีความเหมาะสมสําหรับการปลูกมันสําปะหลัง แตปจจุบัน

เกษตรกรไมไดใชพ้ืนท่ีปลูกมันสําปะหลัง พบวาเกษตรกรปลูกพืชอ่ืนทดแทน เชน ขาว ยางพารา เปนตน 

ภาครัฐควรใหความรูแกเกษตรกรและสรางแรงจูงใจใหกลับมาปลูกมันสําปะหลังเหมือนเดิม เนื่องจาก

พ้ืนท่ีมีความเหมาะสม ทําใหใชตนทุนการผลิตต่ําและผลผลิตมีคุณภาพดี ท้ังนี้เกษตรกรตองพิจารณา

แหลงรับซ้ือรวมดวย 
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กรมพัฒนาท่ีดิน.  2563.  การใชท่ีดินจังหวัดเพชรบูรณ พ.ศ. 2563  (ไฟลขอมูล). 

กรมสงเสริมการเกษตร.  2563.  ขอมูลทะเบียนเกษตรกร พ.ศ. 2563.  (ไฟลขอมูล). 
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ภาคผนวก 
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ตารางผนวกท่ี 1  ขอมูลตําบลจําแนกรายอําเภอ จังหวัดเพชรบูรณ 

ลําดับ อําเภอ ตําบล 

1 เขาคอ เข็กนอย 

2  เขาคอ 

3  แคมปสน 

4  ทุงสมอ 

5  ริมสมีวง 

6  สะเดาะพง 

7  หนองแมนา 

8 ชนแดน ชนแดน 

9  ซับพุทรา 

10  ดงขุย 

11  ตะกุดไร 

12  ทาขาม 

13  บานกลวย 

14  พุทธบาท 

15  ลาดแค 

16  ศาลาลาย 

17 นํ้าหนาว โคกมน 

18  นํ้าหนาว 

19  วังกวาง 

20  หลักดาน 

21 บึงสามพัน กันจ ุ

22  ซับไมแดง 

23  ซับสมอทอด 

24  บึงสามพัน 

25  พญาวัง 

26  วังพิกุล 

27  ศรีมงคล 

28  สระแกว 

29  หนองแจง 

30 เมืองเพชรบูรณ ชอนไพร 

31  ดงมูลเหล็ก 

32  ตะเบาะ 

33  ทาพล 
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ตารางผนวกท่ี 1  (ตอ) 

ลําดับ อําเภอ ตําบล 

34 เมืองเพชรบูรณ (ตอ) นาง่ัว 

35  นาปา 

36  นายม 

37  นํ้ารอน 

38  ในเมือง 

39  บานโคก 

40  บานโตก 

41  ปาเลา 

42  ระวิง 

43  วังชมภู 

44  สะเดียง 

45  หวยสะแก 

46  หวยใหญ 

47 วังโปง ซับเปบ 

48  ทายดง 

49  วังโปง 

50  วังศาล 

51  วังหิน 

52 วิเชียรบุร ี โคกปรง 

53  ซับนอย 

54  ซับสมบูรณ 

55  ทาโรง 

56  นํ้ารอน 

57  บอรัง 

58  บึงกระจับ 

59  พุขาม 

60  พุเตย 

61  ภูนํ้าหยด 

62  ยางสาว 

63  วังใหญ 

64  สระประดู 

65  สามแยก 

66 ศรีเทพ คลองกระจัง 
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ตารางผนวกท่ี 1  (ตอ) 

ลําดับ อําเภอ ตําบล 

67 ศรีเทพ (ตอ) โคกสะอาด 

68  นาสนุน 

69  ประดูงาม 

70  ศรีเทพ 

71  สระกรวด 

72  หนองยางทอย 

73 หนองไผ กองทูล 

74  ทาดวง 

75  ทาแดง 

76  นาเฉลียง 

77  บอไทย 

78  บัววัฒนา 

79  บานโภชน 

80  เพชรละคร 

81  ยางงาม 

82  วังทาดี 

83  วังโบสถ 

84  หนองไผ 

85  หวยโปง 

86 หลมเกา ตาดกลอย 

87  นาเกาะ 

88  นาซํา 

89  นาแซง 

90  บานเนิน 

91  วังบาล 

92  ศิลา 

93  หลมเกา 

94  หินฮาว 

95 หลมสัก ชางตะลูด 

96  ตาลเดี่ยว 

97  ทาอิบุญ 

98  นํ้ากอ 

99  นํ้าชุน 
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ตารางผนวกท่ี 1  (ตอ) 

ลําดับ อําเภอ ตําบล 

100 หลมสัก (ตอ) นํ้าเฮี้ย 

101  บานกลาง 

102  บานติ้ว 

103  บานไร 

104  บานโสก 

105  บานหวาย 

106  บุงคลา 

107  บุงนํ้าเตา 

108  ปากชอง 

109  ปากดุก 

110  ฝายนาแซง 

111  ลานบา 

112  วัดปา 

113  สักหลง 

114  หนองไขว 

115  หนองสวาง 

116  หวยไร 

รวม 11 116 

ท่ีมา: กรมการปกครอง, 2556 
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ชุดดิน ปาสัก Series Pa                          กลุมชุดดินท่ี 33 
สภาพพ้ืนท่ี คอนขางราบเรียบถึงลูกคลื่นลอนลาดเล็กนอย มีความลาดชัน 1-5 % 
ภูมิสัณฐาน สันดินริมน้ําของท่ีราบน้ําทวมถึง 
วัตถุตนกําเนิดดิน ตะกอนน้ําพา 
การระบายน้ํา ดีปานกลางถึงดี 
ลักษณะสมบัติของดิน เปนดินลึกมาก ท่ีมีการสลับชั้นของเนื้อดินตาง ๆ เนื่องจากการทับถมเปน

ประจําเม่ือมีน้ําทวมฝง ดินบนเปนดินรวนหรือดินรวนปนทรายแปงหรือดิน
รวนปนทราย สีน้ําตาลหรือน้ําตาลปนเทา ปฏิกิริยาดินเปนกรดปานกลางถึง
เปนกลาง (pH 6.0-7.0) ดินลางเปนดินรวนปนทราย ดินรวนปนทรายแปง 
หรือดินรวน สีน้ําตาลหรือน้ําตาลปนเหลือง มีจุดประสีน้ําตาลแก ปฏิกิริยาดิน
เปนกรดปานกลางถึงเปนกรดเล็กนอย (pH 6.0-6.5) ปกติจะพบเกล็ดไมกา
ตลอดชั้นดิน รวมท้ังอาจมีชั้นทรายแทรกสลับในหนาตัดดิน 

ขอจํากัด อาจมีน้ําทวมบาและแชขังในฤดูฝน 
ขอเสนอแนะ หลีกเลี่ยงการปลูกพืชในชวงกลางฤดูฝนท่ีมีฝนตกหนักมากในพ้ืนท่ี

ชลประทานและไมมีปญหาน้ําทวมบาหรือแชขัง อาจปลูกพืชไรหรือพืชผัก 
ปรับปรุงบํารุงดินโดยใชอินทรียวัตถุ และใชปุยอินทรียรวมกับปุยเคมีเพ่ือ
เพ่ิมผลผลิต 

สมบัตทิางเคม ี ความลึก อินทรียวัตถ ุ ความจุ
แลกเปล่ียน
แคตไอออน 

ความ 
อิ่มตัวเบส 

ฟอสฟอรัสที่
เปน

ประโยชน 

โพแทสเซียมที่
เปนประโยชน 

ความอุดม
สมบูรณ 
ของดิน   (ซม.) 

  0-25 ตํ่า ตํ่า ปานกลาง ตํ่า สูง ปานกลาง 

  25-50 ตํ่า ปานกลาง ปานกลาง สูง สูง ปานกลาง 

  50-100 ตํ่า ตํ่า ปานกลาง ตํ่า สูง ปานกลาง 

 

 

 

 

 

 
 
 
ภาพท่ี 1 หนาตัดดินและคําบรรยายชุดดินปาสัก 
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ชุดดิน ทาพล   Series  Tn  กลุมชุดดินท่ี 7    
สภาพพ้ืนท่ี ราบเรียบถึงคอนขางราบเรียบ มีความลาดชัน 0-2 %             
ภูมิสัณฐาน แองต่ําของท่ีราบน้ําทวมถึง               
วัตถุตนกําเนิดดิน ตะกอนน้ําพา        
การระบายน้ํา คอนขางเลวถึงเลว     การไหลบาของน้ําบนผิวดิน    ชา
ลักษณะสมบัติของดิน เปนดินลึกมาก ดินบนเปนดินรวนเหนียวปนทรายแปงหรือดินเหนียว สี
 น้ําตาลเขมถึงน้ําตาลเขมมาก มีจุดประสีน้ําตาลแก ปฏิกิริยาดินเปนกรด
 ปานกลางถึงเปนกลาง (pH 6.0-7.0) ดินลางเปนดินเหนียว สีน้ําตาลปน
 แดงเขมหรือเทาปนแดงเขม มีจุดประสีน้ําตาลแก และน้ําตาลปนเหลือง
 ปฏิกิริยาดินเปนกรดเล็กนอยถึงเปนดางปานกลาง (pH 6.5-8.0)     
ขอจํากัด อาจมีน้ําทวมบาและแชขังระดับสูงในฤดูฝน     
ขอเสนอแนะ ทําทางระบายน้ําเพ่ือควบคุมระดับน้ํา สําหรับในพ้ืนท่ีชลประทานและไม
 มีปญหาน้ําทวมบาหรือแชขัง อาจปลูกพืชไรหรือพืชผัก ซ่ึงจะตองยกรอง
 และปรับสภาพดินใหรวนซุยและระบายน้ําดีข้ึน ใชปุยอินทรียรวมกับ
 ปุยเคมีเพ่ือเพ่ิมผลผลิตพืช 

สมบัตทิางเคม ี ความลึก อินทรียวัตถ ุ ความจุ
แลกเปล่ียน
แคตไอออน 

ความ
อิ่มตัวเบส 

ฟอสฟอรัสที่
เปน

ประโยชน 

โพแทสเซียมที่
เปนประโยชน 

ความอุดม
สมบูรณของ

ดิน   (ซม.) 

  0-25 ปานกลาง สูง สูง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง 

  25-50 ตํ่า สูง สูง ปานกลาง ตํ่า ปานกลาง 

  50-100 ตํ่า สูง สูง สูง ตํ่า ปานกลาง 

 

 

 

 

 

 
 
 

ภาพท่ี 2 หนาตัดดินและคําบรรยายชุดดินทาพล 
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ชุดดิน เพชรบูรณ Series Pe                            กลุมชุดดินท่ี 56 
สภาพพ้ืนท่ี           คอนขางราบเรียบถึงเนินเขา มีความลาดชัน 1-35 % 
ภูมิสัณฐาน ตะพักลําน้ํา 
วัตถุตนกําเนิดดิน ตะกอนน้ําพา 
การระบายน้ํา ดีปานกลาง 
การซึมผานไดของน้ํา ปานกลาง  การไหลบาของน้ําบนผิวดิน     ชาถึงปานกลาง 
ลักษณะสมบัติของดิน เปนดินลึกปานกลางถึงชั้นลูกรังและเศษหินหนาแนน ดินบนเปนดินรวนปน

ทรายหรือดินรวน สีน้ําตาลถึงน้ําตาลเขมหรือน้ําตาลปนเทาเขม ปฏิกิริยาดิน
เปนกรดจัดถึงเปนกลาง (pH 5.5-7.0) ดินลางตอนบนเปนดินรวนเหนียวปน
ทรายถึงดินรวนปนดินเหนียวหรือดินเหนียวปนทราย สีแดงปนเหลือง มีจุดประ
สีน้ําตาลปนเหลืองเล็กนอย ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดมากถึงเปนกรดจัด     
(pH 4.5-5.5) ถัดลงไปเปนดินรวนปนดินเหนียวปนลูกรังและเศษหินมาก สี
น้ําตาลปนเหลือง มีจุดประสีแดงปนเหลือง ปฏิกิริยาดินเปนกรดเล็กนอยถึง
เปนดางปานกลาง (pH 6.5-8.0) และพบเศษหินคอนขางกลมมนของหิน
ทรายและหินควอรตไซต  

ขอจํากัด สภาพพ้ืนท่ีท่ีมีความลาดชันสูง ดินถูกชะลางพังทลายไดงาย 
ขอเสนอแนะ ควรมีมาตรการอนุรักษดินและน้ํา และจัดระบบการปลูกพืชท่ีเหมาะสม 

ปรับปรุงบํารุงดินโดยเพ่ิมอินทรียวัตถุและใชปุยอินทรียรวมกับปุยเคมีเพ่ือ
เพ่ิมผลผลิตใหสูงข้ึน 

สมบัตทิางเคม ี ความลึก อินทรียวัตถ ุ ความจุ
แลกเปล่ียน
แคตไอออน 

ความอิ่มตัว
เบส 

ฟอสฟอรัสที่
เปน

ประโยชน 

โพแทสเซียม
ที่เปน

ประโยชน 

ความอุดม
สมบูรณของ

ดิน   (ซม.) 

  0-25 ปานกลาง ตํ่า ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง 

  25-50 ตํ่า ปานกลาง ปานกลาง ตํ่า ตํ่า ตํ่า 

  50-100 ตํ่า ปานกลาง ปานกลาง ตํ่า ตํ่า ตํ่า 

 
 

 

 

 
 

 

 
 
ภาพท่ี 3 หนาตัดดินและคําบรรยายชุดดินเพชรบูรณ 
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ชุดดิน                      ดงยางเอน Series Don                            กลุมชุดดินท่ี 33 

สภาพพ้ืนท่ี  คอนขางราบเรียบถึงเปนลูกคลื่นลอนลาด มีความลาดชัน 1-12 % 
ภูมิสัณฐาน  ลานตะพัก 
วัตถุตนกําเนิดดิน ตะกอนน้ําพา 
การระบายน้ํา  ดีปานกลางถึงดี 
การซึมผานไดของน้ํา ปานกลาง       การไหลบาของน้ําบนผิวดิน     ชา 
ลักษณะสมบัติของดิน เปนดินลึกมาก ดินบนเปนดินรวนปนทรายแปง ดินรวนปนดินเหนียว ดิน

รวนเหนียวปนทรายแปง สีน้ําตาลเขมหรือสีน้ําตาลปนเทาเขม ปฏิกิริยาดิน
เปนกรดปานกลางถึงเปนกลาง (pH 6.0-7.0) ดินลางเปนดินรวน ดินรวน
ปนทรายแปงถึงดินรวนเหนียวปนทรายแปง ดินรวนปนดินเหนียว สีน้ําตาล
หรือน้ําตาลปนแดง อาจพบจุดประสีน้ําตาลเขมหรือสีน้ําตาลปนเหลือง
เล็กนอย ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดถึงเปนกลาง (pH 5.5-7.0) 

ขอจํากัด  มีโอกาสเกิดชั้นดานไถพรวน และขาดแคลนน้ําในชวงเพาะปลูก 
ขอเสนอแนะ ทําลายชั้นดานใตชั้นไถพรวนโดยไถใหลึกกวาปกติ และใชอินทรียวัตถุใน

การปรับสภาพดินใหรวนซุย ปรับปรุงบํารุงดินอยูเสมอโดยเพ่ิมอินทรียวัตถุ 
และใชปุยอินทรียรวมกับปุยเคมีเพ่ือเพ่ิมผลผลิตใหสูงข้ึน 

สมบัตทิางเคม ี ความลึก อินทรียวัตถ ุ ความจุ
แลกเปล่ียน
แคตไอออน 

ความอิ่มตัว
เบส 

ฟอสฟอรัสที่
เปนประโยชน 

โพแทสเซียมที่
เปนประโยชน 

ความอุดม
สมบูรณ 
ของดิน   (ซม.) 

  0-25 ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง สูง ปานกลาง 

  25-50 ตํ่า ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง 

  50-100 ตํ่า ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ตํ่า ปานกลาง 

 

 

 

 

 

 
 

 

ภาพท่ี 4 หนาตัดดินและคําบรรยายชุดดินดงยางเอน 
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ชุดดิน ชัยบาดาล Series Cd                         กลุมชุดดินท่ี 54 
สภาพพ้ืนท่ี ลูกคลื่นลอนลาดเล็กนอยถึงลูกคลื่นลอนชัน มีความลาดชัน 2-20 %      ภูมิ
สัณฐาน ตะพัก เชิงเขา เนินเขา พ้ืนท่ีท่ีเหลือคางจากการกัดกรอน                 
วัตถุตนกําเนิดดิน การสลายตัวผุพังอยูกับท่ี และ/หรือ เคลื่อนยายมาในระยะทางไมไกลนัก
 ของหินภูเขาไฟ พวกแอนดีไซทไรโอไลต บะซอลต หรือหินในกลุม        การ
ระบายน้ํา ดีปานกลางถึงดี            
การซึมผานไดของน้ํา ชาถึงปานกลาง                การไหลบาของน้ําบนผิวดิน   ชาถึงปานกลาง  
ลักษณะสมบัติของดิน เปนดินลึกปานกลาง พบชั้นหินผุท่ีระดับความลึก 50-100 ซม. ดินบนเปน
 ดินเหนียวหรือดินเหนียวปนทรายแปง สีเทาเขมมากหรือสีน้ําตาลปนเทา
 เขมมาก ดินลางเปนดินเหนียวหรือดินเหนียวปนทรายแปง สีน้ําตาลปนเทา
 เขม สีน้ําตาลเขมหรือสีน้ําตาล ดินชั้นลางจะพบรอยไถลเปนมัน ปฏิกิริยา
 ดินตลอดหนาตัดดินเปนกรดเล็กนอยถึงเปนดางปานกลาง (pH 6.5-8.0)
 บางบริเวณอาจพบเม็ดปูนสะสม โดยปกติเม่ือดินแหง หนาดินจะแตกระแหงเปนรองลึก 
ขอจํากัด เนื้อดินเหนียวจัด ยากตอการไถพรวน แตกระแหง ทําใหรากพืชเสียหาย  
ขอเสนอแนะ ปรับปรุงสมบัติทางกายภาพของดินโดยการเพ่ิมอินทรียวัตถุ และไถพรวน
 ขณะท่ีดินมีความชื้นพอเหมาะ จัดหาแหลงน้ําสํารองไวใชเม่ือฝนท้ิงชวง  

สมบัตทิางเคม ี ความลึก อินทรียวัตถ ุ ความจุ
แลกเปล่ียน
แคตไอออน 

ความอิ่ม 
ตัวเบส 

ฟอสฟอรัสที่
เปน

ประโยชน 

โพแทสเซียม
ที่เปน

ประโยชน 

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 

 

 

 

 

 
 
 
ภาพท่ี 5 หนาตัดดินและคําบรรยายชุดดินชัยบาดาล 
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ตารางผนวกท่ี 2  พ้ืนท่ีชลประทานจังหวัดเพชรบูรณจําแนกรายอําเภอ ตําบล 

อําเภอ พ้ืนท่ี (ไร) ตําบล พ้ืนท่ี (ไร) 

เขาคอ 713 
แคมปสน 109 

ริมสีมวง 604 

ชนแดน 279 

ดงขุย 190 

ตะกุดไร    2 

บานกลวย  88 

เมืองเพชรบูรณ     30,894 

ดงมูลเหล็ก       3,975 

ทาพล 350 

นาง่ัว 388 

นาปา       5,868 

ในเมือง 253 

บานโคก       3,718 

ปาเลา     10,759 

วังชมภู 271 

สะเดียง       3,730 

หวยใหญ       1,580 

วังโปง       3,258 วังโปง       3,258 

วิเชียรบุร ี 764 
โคกปรง 602 

ยางสาว 161 

หนองไผ       1,543 
ทาดวง 171 

วังทาดี       1,372 

 

 

 

 



42 

 

ตารางผนวกท่ี 2  (ตอ) 

อําเภอ พ้ืนท่ี (ไร) ตําบล พ้ืนท่ี (ไร) 

หลมสัก 50,186 

ตาลเดี่ยว      3,488 

ทาอิบุญ      5,270 

น้ํากอ        521 

น้ําชุน          72 

บานกลาง           7 

บานติ้ว      6,121 

บานไร      4,139 

บานโสก      6,024 

บานหวาย 3,934 

ปากชอง 5,105 

ปากดุก 2,134 

ลานบา 2,012 

สักหลง 2,299 

หลมสัก     58 

หวยไร 9,002 

รวม 87,637 
 

    87,637 

ท่ีมา: กรมชลประทาน, 2564 
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ตารางผนวกท่ี 3  ระดับน้ําเก็บกักของอางเก็บน้ําในจังหวัดเพชรบูรณ 

  หนวย: ลาน ลบ.ม. 
ลําดับ 

ที่ 
อางเก็บนํ้า 

ประเภท
อาง 

อําเภอ ตําบล 
ระดับนํ้า 
ต่ําสุด 

ระดับนํ้า
เก็บกัก 

1 อางเก็บน้ําหวยเล็ง กลาง วิเชียรบุรี ยางสาว 0.8 17.2 

2 อางเก็บน้ําน้ํากอ กลาง หลมสัก น้ํากอ 0.81 20.58 

3 อางเก็บน้าํหวยน้าํชนุใหญ กลาง เขาคอ แคมปสน 0.64 7.52 

4 อางเก็บน้ําหวยขอนแกน กลาง หลมสัก หวยไร 3.22 33.22 

5 อางเก็บน้ําหวยนา กลาง เมืองเพชรบูรณ วังชมภู 0.6 5.65 

6 อางเก็บน้าํคลองเฉลียงลบั กลาง เมืองเพชรบูรณ นาปา 0.7 7.85 

7 อางเก็บน้ําหวยปาแดง กลาง เมืองเพชรบูรณ ปาเลา 1.7 18.74 

8 อางเก็บน้ําหวยปาเลา กลาง เมืองเพชรบูรณ นางั่ว 0.18 8.4 

9 อางเก็บน้ําคลองลํากง กลาง หนองไผ วังทาด ี 7.55 48.515 

10 อางเก็บน้ําหวยใหญ กลาง เมืองเพชรบูรณ หวยใหญ 1 13.25 

รวม 17.2 180.93 

ท่ีมา: กรมชลประทาน, 2564 
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ตารางผนวกท่ี 4  พ้ืนท่ีเขตปฏิรูปท่ีดินจําแนกรายอําเภอ ตําบล 

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

ชนแดน         240,521   เมืองเพชรบุรณ                 66,959  

 ชนแดน           25,864    บานโคก                   1,032  

 ซับพุทรา           44,042    ปาเลา                   3,226  

 ดงขุย                44    ระวิง                 17,998  

 ตะกุดไร              127    วังชมภู                   1,491  

 ทาขาม           15,887    หวยสะแก                   3,447  

 บานกลวย            3,622    หวยใหญ                     724  

 พุทธบาท           80,471   วังโปง                146,805  

 ลาดแค           44,704    ซับเปบ                 21,212  

 ศาลาลาย           25,760    ทายดง                   4,576  

น้ําหนาว              184    วังโปง                 36,247  

 โคกมน              154    วังศาล                 31,987  

 หลักดาน                30    วังหิน                 52,783  

บึงสามพัน         276,454    วิเชียรบุรี                472,735  

 กันจุ           27,103    โคกปรง                 40,595  

 ซับไมแดง           60,874    ซับนอย                 77,594  

 ซับสมอทอด           33,668    ซับสมบูรณ                 37,091  

 บึงสามพัน            3,152    ทาโรง                   1,207  

 พญาวัง           17,681    น้ํารอน                 33,916  

 วังพิกุล           57,637    บอรัง                 62,384  

 ศรีมงคล           27,714    บึงกระจับ                     214  

 สระแกว           14,298    พุขาม                   5,112  

 หนองแจง           34,327    พุเตย                 24,602  

เมืองเพชรบุรณ          66,959    ภูน้ําหยด                 84,054  

 ตะเบาะ            5,711    ยางสาว                 39,004  

 นาปา                88    วังใหญ                 41,276  

 นายม           19,917    สระประดู                   4,453  

 น้ํารอน           13,325    สามแยก                 21,233  
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ตารางผนวกท่ี 4  (ตอ) 

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

ศรีเทพ         252,290   หลมเกา                 51,868  

 คลองกระจัง           84,584    ตาดกลอย                 32,262  

 โคกสะอาด           16,802    นาซํา                 10,821  

 นาสนุน           23,969    ศิลา                   8,785  

 ประดูงาม           24,947   หลมสัก                 33,435  

 ศรีเทพ           21,363    ชางตะลูด                     840  

 สระกรวด           27,867    ทาอิบุญ                   2,586  

 หนองยางทอย           52,758    บานกลาง                   2,018  

หนองไผ         201,088    บานติ้ว                 13,599  

 ทาดวง           28,342    บานหวาย                   2,854  

 ทาแดง           12,850    ปากชอง                 10,155  

 นาเฉลียง              536    หวยไร                   1,383  

 บอไทย           12,768   รวม            1,742,339  

 บัววัฒนา           29,033     

 บานโภชน           28,956     

 เพชรละคร           19,717     

 ยางงาม           31,804     

 วังทาด ี           3,233     

 วังโบสถ            2,738     

 หนองไผ           24,196     

 หวยโปง            6,915     
ท่ีมา: https://agri-map-online.moac.go.th, 2564 
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ตารางผนวกท่ี 5  กิจกรรมการเกษตรท่ีข้ึนทะเบียนเกษตรกร จังหวัดเพชรบูรณ 

ลําดับ กิจกรรมการเกษตร เกษตรกร (ราย)        เนื้อท่ี (ไร) 
1 ขาวนาป 84,840   1,260,695  
2 ขาวโพดเลี้ยงสัตว 39,801     798,315 
3 มันสําปะหลังโรงงาน 17,360     278,519 
4 ออยโรงงาน 11,402     237,999 
5 ถ่ัวเขียวผิวมัน 6,395     110,711 
6 มะขาม 7,744       81,945 
7 ยางพารา 2,640       56,478 
8 ขาวนาปรัง 3,809       40,225 
9 มะมวง 2,661       21,512 
10 ยาสูบ 2,123       12,933 
11 ถ่ัวเขียวผิวดํา 540           10,279 
12 ปาลมน้ํามัน 481           7,725 
13 ไมสัก 708           5,467  
14 กลวยน้ําวา 1,016           4,422  
15 ยูคาลิปตัส 331           4,062  
16 ปอเทือง 243           2,973  
17 ทุเรียน 702           2,929  
18 กะหล่ําปลี 598           2,649  
19 พริกข้ีหนูเม็ดใหญ 958           2,560  
20 มะเขือเปราะ 718           2,482  
21 ไผ 407           2,018  
22 อโวกาโด 582           1,941  
23 กะหล่ําดอก 465           1,853  
24 หญาเลี้ยงสัตว 136           1,706  
25 อ่ืนๆ 15,978 54,665 

ท่ีมา: กรมสงเสริมการเกษตร, 2563 
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ตารางผนวกท่ี 6  ทะเบียนเกษตรกรผูปลูกพืชสมุนไพร จังหวัดเพชรบูรณ 

ลําดับ    ชนิด 
เกษตรกร 

(ราย) 
เนื้อท่ี 
(ไร) 

อําเภอ 

1 พริกไทย 125 1,499.22  
เขาคอ น้ําหนาว เมืองเพชรบูรณ วิเชียรบุร ี
ศรีเทพ หนองไผ หลมเกา หลมสัก 

2 กฤษณา 8 182.80  เขาคอ น้ําหนาว เมืองเพชรบูรณ วังโปง 

3 กระชายดํา 11 101.56  
เขาคอ เมืองเพชรบูรณ ศรีเทพ หลมเกา 
หลมสัก 

4 ดีปลี 1 80.00  หลมเกา 

5 กระเจี๊ยบแดง 3 56.15  เขาคอ น้ําหนาว บึงสามพัน 

6 ตะไครหอม 7 54.95  น้ําหนาว บึงสามพัน 

7 ขม้ินชัน 4 43.32  เขาคอ หนองไผ 

8 ไพล 3 34.30  เขาคอ เมืองเพชรบูรณ 

9 มะระข้ีนก 6 29.35  เมืองเพชรบูรณ 

10 ยอบาน 4 27.57  เมืองเพชรบูรณ 

11 วานชักมดลูก 2 27.00  เขาคอ น้ําหนาว 

12 บุก 2 26.98  น้ําหนาว บึงสามพัน 

13 มะแขวน 1 25.00 เขาคอ 

14 วานหางจระเข 2 22.46  วิเชียรบุร ี

15 ฟาทะลายโจร 1 12.00 วิเชียรบุร ี

16 อบเชย 1 7.00 น้ําหนาว 

17 สมุนไพรอ่ืนๆ 24 190.63  
เขาคอ น้ําหนาว บึงสามพัน เมือง
เพชรบรณ ศรีเทพ หลมเกา หลมสัก 

รวม 206  2,444.71   

ท่ีมา: สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร,2564 
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ตารางผนวกท่ี 7  โรงงานและแหลงรับซ้ือสินคาเกษตรในพ้ืนท่ี จังหวัดเพชรบูรณ 

โรงงานอุตสาหกรรม แหลงรับซ้ือ 
และสหกรณการเกษตร 

จํานวน 
(แหง) 

โรงงานดานเกษตร 
จํานวน 
(แหง) 

ลานตากและแหลงรับซ้ือ 36 โรงงานดานการเกษตรอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ 103 
สหกรณการเกษตร 20   
โรงงานน้ําตาล 2   
โรงงานอบพืชผลทางการเกษตร 1   
โรงงานผลติปุยชีวภาพ 1   
โรงงานผลติอาหารสัตว 1   
สหกรณประมง 1   
โรงงานผลติมันเสน 1   
โรงงานผลติแปงมันสําปะหลัง 1   
โรงสีขาว 1   
รวม 65 รวม 103 

ท่ีมา: https://agri-map-online.moac.go.th, 2564 
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           ภาพท่ี 6  ศักยภาพของท่ีดินพืชเศรษฐกิจขาว จังหวัดเพชรบูรณ 
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                  ภาพท่ี 7 พ้ืนท่ีปลูกขาวบนพ้ืนท่ีศักยภาพ จังหวัดเพชรบูรณ  
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             ภาพท่ี 8 ศักยภาพของท่ีดินพืชเศรษฐกิจออยโรงงาน จังหวัดเพชรบูรณ 
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              ภาพท่ี 9  พ้ืนท่ีปลูกออยโรงงานบนพ้ืนท่ีศักยภาพ จังหวัดเพชรบูรณ
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      ภาพท่ี 10 ศักยภาพของท่ีดินพืชเศรษฐกิจขาวโพดเลี้ยงสัตว จังหวัดเพชรบูรณ 
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    ภาพท่ี 11 พ้ืนท่ีปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตวบนพ้ืนท่ีศักยภาพ จังหวัดเพชรบูรณ 
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    ภาพท่ี 12 ศักยภาพของท่ีดินพืชเศรษฐกิจมันสําปะหลัง จังหวัดเพชรบูรณ 
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    ภาพท่ี 13 พ้ืนท่ีปลูกมันสําปะหลังบนพ้ืนท่ีศักยภาพ จังหวัดเพชรบูรณ  
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