


คํานํา 

  ในชวงทศวรรษที่ผานมาน้ีไดมีการพัฒนาระบบขอมูลขาวสารที่เปนประโยชนตอการพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมของประเทศมาอยางตอเน่ือง โดยเฉพาะในดานการเกษตรที่มีพลวัตคอนขางสูง และมีผลกระทบตอ
ประชากรจํานวนมาก กระทรวงเกษตรและสหกรณไดตระหนักถึงการนําระบบขอมูลขาวสารที่ใหผูที่
เก่ียวของกับภาคการเกษตรไดมีการเขาถึงที่สะดวกโดยเฉพาะเกษตรกร จึงไดมอบหมายใหกรมพัฒนาที่ดิน
เปนหนวยงานหลักจัดทํา “แนวทางการสงเสริมการเกษตรที่เหมาะสมตามฐานขอมูลแผนที่เกษตรเชิงรุก 
(Agri-Map)” ของแตละจังหวัดขึ้น 

  Agri-Map คือ แผนที่เกษตรเพ่ือการบริหารจัดการเชิงรุก โดยบูรณาการขอมูลพ้ืนฐานดานการเกษตร
จากทุกหนวยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ สําหรับใชเปนเครื่องมือบริหารจัดการการเกษตรไทย
อยางมีประสิทธิภาพครอบคลุมทุกพ้ืนที่ มีการปรับขอมูลใหทันสมัย และพัฒนาเพ่ิมความสะดวกการใชงาน
ใหเกิดการเขาถึงขอมูลโดยงาย พรอมกับสามารถติดตามขอมูลความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นไดอยางถูกตอง
และรอบดาน ครอบคลุมการนําไปใชประโยชนทุกดานที่สําคัญเปนการนําเทคโนโลยีเขามาประยุกตใชกับ
ขอมูลดานการเกษตร ซึ่งสามารถตอบโจทยการชวยเหลือและแกปญหาใหกับเกษตรกรในรายพ้ืนที่ไดเปน
อยางดี ใชงานบนคอมพิวเตอรหรือแท็บเล็ต ที่เช่ือมตออินเทอรเน็ตผานหนาเว็บไซตของกระทรวง
เกษตรและสหกรณ www.moac.go.th/a4policy-alltype-391191791794 หรือ https://agri-map-
online.moac.go.th/ ซึ่งจะมีเอกสารคูมือการใชใหศึกษาและสามารถดาวนโหลดได 

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

  จังหวัดพิจิตรมีพ้ืนที่ 4,531.013 ตารางกิโลเมตร หรือ 2,831,883 ไร ต้ังอยูในภาคเหนือของ
ประเทศไทย ประกอบดวย 12 อําเภอ 89 ตําบล (ตารางภาคผนวกที่ 1) มีประชากร 532,310 คน 
(กรมการปกครอง, 2563) 

 1.1 อาณาเขตติดตอ  
  ทิศเหนือ   ติดตอ  จังหวัดพิษณุโลก 
  ทิศใต    ติดตอ  จังหวัดนครสวรรค 
  ทิศตะวันออก  ติดตอ  จังหวัดเพชรบูรณ  
  ทิศตะวันตก  ติดตอ  จังหวัดกําแพงเพชร และจังหวัดนครสวรรค 

 1.2 ภูมิประเทศ 
   สภาพภูมิประเทศของจังหวัดพิจิตร เปนที่ราบลุมแมนํ้า มีแมนํ้าสายสําคัญไหลผาน 3 สาย 
ไดแก แมนํ้านาน แมนํ้ายม และแมนํ้าพิจิตร ลักษณะพ้ืนที่จะสูงดานทิศเหนือและคอย ๆ ลาดเทลงไป
ทางตอนใต และตอลงไปยังเขตภาคกลางตอนลาง แมนํ้าในเขตน้ีจะไหลแรงและเร็วกวาแมนํ้าทางตอนลาง 
ทางตะวันออกบริเวณขอบแองมีลักษณะภูมิประเทศเปนเนิน ภูเขาเต้ีย ๆ พ้ืนที่สูง ๆ ตํ่า ๆ ซึ่งเกิดจาก
การสึกกรอน ภูเขามคีวามสูงประมาณ 60-250 เมตร สูงจากระดับนํ้าทะเลปานกลางเฉลี่ย 37.95 เมตร  

 1.3 ภูมิอากาศ 
   สภาพภูมิอากาศของจังหวัดพิจิตร ไดรับอิทธิพลของมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ ทําให
อากาศหนาวเย็นและแหงแลง กับมรสุมตะวันตกเฉียงใต ทําใหอากาศชุมช้ืนและมีฝนตก มี 3 ฤดู 
ไดแก ฤดูรอนเริ่มต้ังแตเดือนกุมภาพันธถึงเดือนพฤษภาคม ฤดูฝนเริ่มต้ังแตเดือนพฤษภาคมถึงเดือน
ตุลาคม ฝนจะตกหนักที่สุดในเดือนมิถุนายนและกรกฎาคม อุณหภูมิเฉลี่ยตลอดป 28.28 องศาเซลเซียส 
อุณหภูมิเฉลี่ยสูงสุด 33.05 องศาเซลเซียส และอุณหภูมิเฉลี่ยตํ่าสุด 23.51 องศาเซลเซียส 

 1.4 ทรัพยากรดิน 
   ทรัพยากรดินของจังหวัดพิจิตร แบงตามภูมิสัณฐาน ลักษณะทางธรณีวิทยา และวัตถุ 
ตนกําเนิดดิน ไดดังน้ี 
   1) ที่ราบน้ําทวมถึง (Flood plain) ที่ราบริมแมนํ้าหรือลําธาร หนาฝนหรือหนานํ้ามักมี
นํ้าทวมเปนครั้งคราว เปนสภาพพ้ืนที่ที่เกิดจาการทับถมของตะกอนนํ้าพา และมีตะกอนเพ่ิมมากขึ้น
หลังนํ้าทวม แบงเปน 
    (1) สันดินริมนํ้า (Levee) เปนที่ดอน มีสภาพพ้ืนที่คอนขางราบเรียบถึงลูกคลื่นลอนลาด
เล็กนอย เกิดจากการทับถมของตะกอนนํ้าพาบริเวณริมฝงแมนํ้า เปนสันนูนขนานไปกับริมฝงแมนํ้า ดินลึก 
เน้ือดินรวนหยาบ สีนํ้าตาลและนํ้าตาลปนแดง การระบายนํ้าดีปานกลางถึงดี เชน ชุดดินเชียงใหม (Cm) 
ชุดดินตะพานหิน (Tph) เปนตน 
    (2) ที่ลุมหลังสันดินริมนํ้า (Back swamp, basin) เปนที่ลุมนํ้าขังอยูระหวางสันดินริมนํ้ากับ
ตะพักลํานํ้าหรือดานขางหุบเขา การระบายนํ้าคอนขางเลวถึงเลว ดินลึกมาก เน้ือดินเหนียวละเอียด 
สีเทาและนํ้าตาลปนเทา การระบายนํ้าเลว เชน ชุดดินบางระกํา (Brk) ชุดดินบางมูลนาก (Ban) เปนตน 



2 

 

   2) ที่ราบตะกอนน้ําพา (Alluvial plain) เปนบริเวณที่ไดรับอิทธิพลของแมนํ้าหรือลํานํ้าสาขา 
วัตถุตนกําเนิดดินเปนตะกอนนํ้าพา (Alluvium) มีสภาพพ้ืนที่เปนที่ราบขนาดใหญสองฝงแมนํ้า แตละฝง
อาจมีที่ราบแบบขั้นบันไดหรือตะพักไดหลายระดับ แบงเปน 
    (1) ตะพักลํานํ้าระดับตํ่า (Low terrace) เปนที่ลุมมีสภาพพ้ืนที่ราบเรียบ ดินลึกมาก 
เน้ือดินอาจเปนดินเหนียวละเอียดถึงดินทรายแปงละเอียด สีเทา นํ้าตาลปนเทา และนํ้าตาล มีจุดประสีตาง ๆ 
การระบายนํ้าคอนขางเลวถึงเลว เชน ชุดดินสุโขทัย (Skt) ชุดดินโพทะเล (Plo) ชุดดินพิจิตร (Pic) เปนตน 
    (2) ตะพักลํานํ้าระดับกลางและระดับสูง (Middle and High terrace) เปนที่ดอน  
มีสภาพพ้ืนที่คอนขางราบเรียบถึงลูกคลื่นลอนลาด ดินต้ืนถึงช้ันกรวดลูกรังถึงดินลึกมาก เน้ือดินเปน
ดินรวนหยาบ ดินรวนละเอียดหรือดินรวนปนช้ินสวนหยาบมาก สีนํ้าตาล เหลือง นํ้าตาลปนแดง  
ไปจนถึงแดง การระบายนํ้าดีปานกลางถึงดี เชน ชุดดินชนแดน (Cdn) ชุดดินดอนไร (Dr) เปนตน 
    (3) เนินตะกอนนํ้าพารูปพัด (Alluvial fan) เปนที่ดอน มีสภาพพ้ืนที่คอนขางราบเรียบถึง
ลูกคลื่นลอนลาด เปนดินลึกมาก เน้ือดินเปนดินรวนหยาบถึงดินทรายแปงละเอียด สีนํ้าตาลเหลือง
จนถึงแดง การระบายนํ้าดีปานกลางถึงดี เชน ชุดดินกําแพงเพชร (Kp) ชุดดินไทรงาม (Sg) เปนตน 
   3) ที่ลาดเชิงเขา (Piedmont) เขา (Hill) ภูเขา (Mountain) มีสภาพพ้ืนที่เปนลูกคลื่น
ลอนลาดถึงเนินเขา ที่เกิดจากการที่หินผุพังสลายตัวอยูกับที่หรือถูกเคลื่อนยายโดยแรงโนมถวงของโลก
ในระยะทางใกล ๆ และถูกควบคุมดวยลักษณะของโครงสรางทางธรณีวิทยา สวนใหญพบหินปะปนใน
หนาตัดดินและลอยหนา แบงตามลักษณะและชนิดของหินดังน้ี 
    (1) พัฒนาจากกลุมหินอัคนีหรือหินในกลุม ดินต้ืนถึงช้ันเศษหิน เน้ือดินเปนดินรวน 
ปนช้ินสวนหยาบมาก สีแดง นํ้าตาล นํ้าตาลปนเหลือง และนํ้าตาลปนแดง การระบายนํ้าดี อาทิ ชุดดินแกง
คอย (Kak)  
    (2) พัฒนาจากหินไรโอไลต ดินต้ืนถึงช้ันเศษหิน เน้ือดินเปนดินรวนปนช้ินสวนหยาบมาก  
สีนํ้าตาล นํ้าตาลปนเหลือง และนํ้าตาลปนแดง ดินมีการระบายนํ้าดี อาทิ ชุดดินไพศาลี (Phi)  
   4) พื้นที่ลาดชันเชิงซอน เปนพ้ืนที่ที่มีความลาดชันมากกวารอยละ 35 สวนใหญจะเปน
ภูเขาและเทือกเขาสูงสลับซับซอน ทรัพยากรดินมีความแตกตางกันออกไปในแตละพ้ืนที่  
   ซึ่งไดแสดงรายละเอียดของชุดดินที่พบมากของจังหวัดพิจิตร ในภาพที่ 1 - 5  

 1.5 สภาพการใชทีดิ่น  
   สภาพการใชที่ ดินปจจุบันของจังหวัดพิจิตร จากฐานขอมูลแผนที่สภาพการใชที่ ดิน  
ของกรมพัฒนาที่ดิน (ตารางที่ 1) 
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ตารางที่ 1 สภาพการใชที่ดินปจจุบันของจังหวัดพิจิตร  

ประเภทการใชที่ดิน 
เนื้อที ่

ไร รอยละ 
พื้นทีชุ่มชนและสิ่งปลูกสราง 220,700 7.79 
พื้นทีเ่กษตรกรรม 2,438,181 86.09 

พ้ืนที่นา 2,054,476 72.55 
พืชไร 203,864 7.19 
ไมยืนตน 34,655 1.22 
ไมผล 125,334 4.42 
พืชสวน 7,821 0.28 
ทุงหญาเลี้ยงสตัวและโรงเรือนเลี้ยงสัตว 5,390 0.20 
พืชนํ้า 399 0.01 
สถานที่เพาะเลี้ยงสัตวนํ้า 5,686 0.20 
เกษตรผสมผสาน/ไรนาสวนผสม 556 0.02 

พื้นทีป่าไม 17,922 0.63 
พื้นทีน่้ํา 101,546 3.59 
พื้นทีเ่บ็ดเตล็ด 53,534 1.90 

รวม 2,831,883 100.00 
ที่มา: กรมพัฒนาที่ดิน, 2563 

 1.6 พื้นที่ชลประทาน 

   จังหวัดพิจิตรมีเน้ือที่ชลประทาน 614,180 ไร (รอยละ 21.69 ของพ้ืนที่จังหวัด) กระจายอยูใน 
12 อําเภอ พ้ืนที่ชลประทานมคีวามสําคญัในการพิจารณาเพ่ิมศักยภาพการผลิตที่เหมาะสม (ตารางผนวกที่ 2) 

 1.7 เขตปฏิรูปที่ดิน  
   เขตปฏิรูปที่ดินในพ้ืนที่จังหวัดพิจิตรมีเน้ือที่ 377,469 ไร (รอยละ 13.33 ของพ้ืนที่จังหวัด) โดย
อําเภอที่มีพ้ืนที่เขตปฏิรูปที่ดินมากที่สุด ไดแก อําเภอบึงนาราง อําเภอโพธ์ิประทับชาง และอําเภอสามงาม 
ตามลําดับ (ตารางผนวกที่ 3)  

 1.8 การขึ้นทะเบียนเกษตรกร 
   จากฐานขอมูลทะเบียนเกษตรกรของกรมสงเสริมการเกษตร จังหวัดอุตรดิตถมีการขึ้น
ทะเบียนเกษตรกรผูปลูกพืชหรือเลี้ยงสัตวทั้งหมด ในป 2563 จํานวน 116,339 ราย รวมพ้ืนที่ 
2,427,482 ไร และกิจกรรมที่มี พ้ืนที่ปลูกมาก ไดแก ขาวนาป ขาวนาปรัง ขาวโพดเลี้ยงสัตว และ 
ออยโรงงาน ตามลําดับ (ตารางผนวกที่ 4) 
   ทะเบียนเกษตรพืชสมุนไพร จากฐานขอมูลกลาง (Farmer One) ของสํานักงานเศรษฐกิจ
การเกษตร เกษตรกรไดขึ้นทะเบียนปลูกพืชสมุนไพรในจังหวัดพิจิตร พื้นที่ 140.80 ไร เกษตรกร 
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28 ราย มีพืชสมุนไพรหลัก 10 ชนิด สมุนไพรที่มีการปลูกมาก ไดแก พริกไทย กระเจี๊ยบแดง และ
กระชายดํา ตามลําดับ (ตารางผนวกที่ 5) 

 1.9 ที่ต้ังโรงงานและแหลงรับซือ้สินคาเกษตร 
   จังหวัดพิจิตรมีแหลงรับซื้อสินคาเกษตรและสหกรณเกษตรที่สําคัญจํานวน 6 แหง และ 
มีโรงงานทางการเกษตรจาํนวน 113 แหง โดยมีที่ต้ังโรงสีขนาดกลางมากที่สุด 29 แหง (ตารางผนวกที่ 6) 

2. การวิเคราะหพืชเศรษฐกิจหลัก 

  พืชเศรษฐกิจที่สําคัญพิจารณาจากพืชที่มีพ้ืนที่ปลูกมากและมีมูลคาการสงออกหรือแปรรูปโดย
กระทรวงเกษตรและสหกรณประกาศพืชเศรษฐกิจ 13 ชนิดพืช ไดแก ขาว มันสําปะหลัง ยางพารา 
ปาลมนํ้ามัน ออยโรงงาน ขาวโพดเลี้ยงสัตว สับปะรดโรงงาน ลําไย เงาะ ทุเรียน มังคุด มะพราว และ
กาแฟ จากพ้ืนที่ปลูกพืชเศรษฐกิจดังกลาว กรมพัฒนาที่ดินไดกําหนดระดับความเหมาะสมของพ้ืนที่
ปลูกรายจังหวัด โดยวิเคราะหจากสภาพพ้ืนที่ ลักษณะของดิน ปริมาณนํ้าฝน แหลงนํ้าชลประทาน 
รวมกับการจัดการพ้ืนที่และลักษณะรายพืช โดยแบงระดับความเหมาะสม เปน 4 ระดับ ไดแก 
  ระดับที ่1 เปนพ้ืนที่ความเหมาะสมสูง (S1) การปลูกพืชใหผลตอบแทนสงู  
  ระดับที่ 2 เปนพ้ืนที่ความเหมาะสมปานกลาง (S2) การปลูกพืชใหผลตอบแทนสูง แตพบขอจํากัด
บางประการซึ่งสามารถบริหารจัดการได  
  ระดับที่ 3 เปนพ้ืนที่ความเหมาะสมเล็กนอย (S3) มีขอจํากัดบางประการของดินและนํ้า สงผลให
การผลิตพืชใหผลตอบแทนตํ่า การใชพ้ืนที่ตองใชตนทุนสูงในการจัดการ และมีความเสี่ยงจากนํ้าทวม
และขาดนํ้า 
  ระดับที ่4 เปนพ้ืนที่ไมเหมาะสม (N)  
  จังหวัดพิจิตร มีพ้ืนที่พืชเศรษฐกิจสําคัญที่ปลูกมาก 4 ลําดับแรก ไดแก ขาว ออยโรงงาน 
มันสําปะหลงั และขาวโพดเลี้ยงสัตว ตามลําดับ (ตารางที่ 2) 

ตารางที่ 2 พ้ืนที่ปลูกพืชเศรษฐกิจที่มีพ้ืนที่ปลูกมาก 4 ลําดับแรกของจังหวัดพิจิตร 

พืชเศรษฐกิจ เนื้อที่ (ไร) รอยละของพืน้ที่เกษตรกรรม 
1. ขาว 1,972,624 80.91 
2. ออยโรงงาน 120,617 4.95 
3. มันสําปะหลัง 32,695 1.34 
4. ขาวโพดเลี้ยงสัตว 24,000 0.98 

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

 2.1 ขาว 
 ขาวเปนเศรษฐกิจหลักของพิจิตร ขาวถือวาเปนพืชเศรษฐกิจหลักของจังหวัดพิจิตร  

จากฐานขอมูลในแผนที่เกษตรเชิงรุก หรือ Agri-Map Online วิเคราะหขอมูลไดดังน้ี (ตารางที่ 3 และ
ภาพที ่6 - 7) 
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1) การวิเคราะหศักยภาพของพื้นที่ปลูกขาว  
      ระดับที่ 1 เปนพ้ืนที่ความเหมาะสมสูง (S1) มีเน้ือที่ 1,971,113 ไร คิดเปนรอยละ 73.06 
ของพ้ืนที่ศักยภาพของที่ดิน กระจายตัวมากอยูในอําเภอเมืองพิจิตร 260,263 ไร อําเภอตะพานหิน 
237,625 ไร และอําเภอโพทะเล 230,239 ไร  
      ระดับที่ 2 เปนพ้ืนที่ความเหมาะสมปานกลาง (S2) มีเน้ือที่ 184,779 ไร คิดเปนรอยละ 
6.85 ของพ้ืนที่ศักยภาพของที่ดิน กระจายตัวมากอยูในอําเภอทับคลอ 43,524 ไร อําเภอบึงนาราง 
26,964 ไร และอําเภอสากเหล็ก 23,639 ไร 
      ระดับที่ 3 เปนพ้ืนที่ความเหมาะสมเล็กนอย (S3) มีเน้ือที่ 14,906 ไร คิดเปนรอยละ 0.55 
ของพ้ืนที่ศักยภาพของที่ดิน กระจายตัวมากอยูในอําเภอโพทะเล 7,215 ไร อําเภอตะพานหิน 3,066 ไร 
และอําเภอเมืองพิจิตร 2,204 ไร  
      ระดับที่ 4 เปนพ้ืนที่ไมเหมาะสม (N) มีเน้ือที่ 527,159 ไร  

2) การวิเคราะหพื้นที่ปลูกขาวในปจจุบัน ซึ่งจําแนกตามช้ันความเหมาะสมของที่ดิน ไดดังน้ี 
      (1) พ้ืนที่เหมาะสมสูง (S1) มีเน้ือที่ 1,776,190 ไร คิดเปนรอยละ 90.11 ของพ้ืนที่
ศักยภาพสูง กระจายตัวมากอยูในอําเภอเมืองพิจิตร 234,864 ไร อําเภอตะพานหิน 218,282 ไร และ 
อําเภอบางมูลนาก 214,291 ไร 
      (2) พ้ืนที่เหมาะสมปานกลาง (S2) มีเน้ือที่ 171,260 ไร คิดเปนรอยละ 92.68 ของพ้ืนที่
ศักยภาพปานกลาง กระจายตัวมากอยูในอําเภอทับคลอ 38,305 ไร อําเภอบึงนาราง 26,964 ไร และ
อําเภอวชิรบารมี 20,610 ไร  
      (3) พ้ืนที่เหมาะสมเล็กนอย (S3) มีเน้ือที่ 14,906 ไร คิดเปนรอยละ 100.00 ของพื้นที่
ศักยภาพเล็กนอย กระจายตัวมากอยูในอําเภอโพทะเล 7,215 ไร อําเภอตะพานหิน 3,066 ไร 
และอําเภอเมืองพิจิตร 2,204 ไร 
      (4) พ้ืนที่ไมเหมาะสม (N) มีเน้ือที่ 10,268 ไร  

    3) พื้นที่มีศักยภาพคงเหลือ คือ พ้ืนที่ที่มีศักยภาพในการปลูกขาวแตยังไมใชพ้ืนที่ปลูก 
พิจารณาจากพ้ืนที่ศักยภาพของที่ดินสําหรับการปลูกขาว และพ้ืนที่ปลูกขาวในช้ันความเหมาะสมตาง ๆ 
(ปลูกจริง) พบวาจังหวัดพิจิตรมีพื้นที่ศักยภาพคงเหลือในระดับความเหมาะสมสูง (S1) และ 
ความเหมาะสมปานกลาง (S2) รวมทั้งสิ้น 208,442 ไร กระจายอยูอําเภอตาง ๆ โดยอําเภอที่มีพ้ืนที่
ศักยภาพคงเหลือมากที่สุด ไดแก อําเภอบึงนาราง 29,274 ไร รองลงมา อําเภอเมืองพิจิตร 25,635 ไร 
อําเภอโพธ์ิประทับชาง 23,798 ไร และอําเภอโพทะเล 22,626 ไร โดยมีรายละเอียดดังน้ี 
      (1) พ้ืนที่เหมาะสมสูงคงเหลือ (S1) มีเน้ือที่ 194,923 ไร คิดเปนรอยละ 9.89 ของพ้ืนที่
ศักยภาพสูง พบมากในอําเภอบึงนาราง 29,274 ไร อําเภอเมืองพิจิตร 25,399 ไร และอําเภอ 
โพธ์ิประทับชาง 23,575 ไร 
      (2) พ้ืนที่เหมาะสมปานกลางคงเหลือ (S2) มีเน้ือที่ 13,519 ไร คิดเปนรอยละ 7.32 ของ
พ้ืนที่ศักยภาพปานกลาง พบมากในอําเภอสากเหล็ก 5,414 ไร อําเภอทับคลอ 5,219 ไร และอําเภอ
ดงเจริญ 1,190 ไร 
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ตารางที่ 3 พ้ืนที่ศักยภาพ พ้ืนที่ปลูกจริง พ้ืนที่คงเหลือของขาวรายอําเภอ จังหวัดพิจิตร 

อําเภอ ประเภทพ้ืนที่ 
เนื้อที่ชั้นความเหมาะสม (ไร) 

S1 S2 S3 N รวม 

ดงเจริญ 

พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน 
110,170 3,547 1,264 29,714 144,695 

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

พ้ืนท่ีเพาะปลูกในชั้นความ
เหมาะสมตาง ๆ (ปลูกจริง) 

98,883 2,357 1,264 2,280 104,784 

(89.75%) (66.45%) (100.00%) (7.67%) (72.42%) 

พ้ืนท่ีมีศักยภาพคงเหลือ 
11,287 1,190 

- - 
12,477 

(10.25%) (33.55%) (8.62%) 

ตะพานหิน 

พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน 
237,625 719 3,066 35,098 276,508 

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

พ้ืนท่ีเพาะปลูกในชั้นความ
เหมาะสมตาง ๆ (ปลูกจริง) 

218,282 719 3,066 85 222,152 

(91.86% (100.00%) (100.00%) (0.24%) (80.34%) 

พ้ืนท่ีมีศักยภาพคงเหลือ 
19,343 

- - - 
19,343 

(8.14%) (7.00%) 

ทับคลอ 

พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน 
154,460 43,524 

- 
57,781 255,765 

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

พ้ืนท่ีเพาะปลูกในชั้นความ
เหมาะสมตาง ๆ (ปลูกจริง) 

142,797 38,305 
- 

6,887 187,989 

(92.45%) (88.01%) (11.92%) (73.50%) 

พ้ืนท่ีมีศักยภาพคงเหลือ 
11,663 5,219 

- - 
16,882 

(7.55%) (11.99%) (6.60%) 

บางมูลนาก 

พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน 
224,931 1,014 

- 
19,517 245,461 

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

พ้ืนท่ีเพาะปลูกในชั้นความ
เหมาะสมตาง ๆ (ปลูกจริง) 

214,291 1,014 
- - 

215,305 

(95.27%) (100.00%) (87.71%) 

พ้ืนท่ีมีศักยภาพคงเหลือ 
10,640 

- - - 
10,640 

(4.73%) (4.33%) 

บึงนาราง 

พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน 
96,579 26,964 

- 
60,569 184,112 

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

พ้ืนท่ีเพาะปลูกในชั้นความ
เหมาะสมตาง ๆ (ปลูกจริง) 

67,305 26,964 
- - 

94,269 

(69.69%) (100.00%) (51.20%) 

พ้ืนท่ีมีศักยภาพคงเหลือ 
29,274 

- - - 
29,274 

(30.31%) (15.90%) 
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ตารางที่ 3 (ตอ) 

อําเภอ ประเภทพ้ืนที่ 
เนื้อที่ชั้นความเหมาะสม (ไร) 

S1 S2 S3 N รวม 

โพทะเล 

พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน 
230,239 14,571 7,215 74,444 326,469 

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

พ้ืนท่ีเพาะปลูกในชั้นความ
เหมาะสมตาง ๆ (ปลูกจริง) 

207,770 14,414 7,215 
- 

229,399 

(90.24%) (98.92%) (100.00%) (70.27%) 

พ้ืนท่ีมีศักยภาพคงเหลือ 
22,469 157 

- - 
22,626 

(9.76%) (1.08%) (6.93%) 

โพธ์ิ
ประทับ

ชาง 

พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน 
176,488 18,249 -- 57,667 252,404 

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

พ้ืนท่ีเพาะปลูกในชั้นความ
เหมาะสมตาง ๆ (ปลูกจริง) 

152,913 18,026 
- - 

170,939 

(86.64%) (98.78%) (67.72%) 

พ้ืนท่ีมีศักยภาพคงเหลือ 
23,575 223 

- - 
23,798 

(13.36%) (1.22%) (9.43%) 

เมือง
พิจิตร 

พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน 
260,263 6,404 2,204 73,237 342,109 

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

พ้ืนท่ีเพาะปลูกในชั้นความ
เหมาะสมตาง ๆ (ปลูกจริง) 

234,864 6,168 2,204 17 243,253 

(90.24%) (96.31%) (100.00%) (0.02%) (71.1%) 

พ้ืนท่ีมีศักยภาพคงเหลือ 
25,399 236 

- - 
25,635 

(9.76%) (3.69%) (7.49%) 

วชิรบารมี 

พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน 
127,041 20,610 

- 
25,768 173,419 

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

พ้ืนท่ีเพาะปลูกในชั้นความ
เหมาะสมตาง ๆ (ปลูกจริง) 

117,340 20,610 
- - 

137,950 

(92.36%) (100.00%) (79.55%) 

พ้ืนท่ีมีศักยภาพคงเหลือ 
9,701 

- - - 
9,701 

(7.64%) (5.59%) 

วังทราย
พูน 

พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน 
134,634 5,670 553 19,024 159,881 

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

พ้ืนท่ีเพาะปลูกในชั้นความ
เหมาะสมตาง ๆ (ปลูกจริง) 

124,483 5,123 553 759 130,918 

(92.46%) (90.35%) (100.00%) (3.99%) (81.88%) 

พ้ืนท่ีมีศักยภาพคงเหลือ 
10,151 547 

- - 
10,698 

(7.54%) (9.65%) (6.69%) 
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ตารางที่ 3 (ตอ) 

อําเภอ ประเภทพ้ืนที่ 
เนื้อที่ชั้นความเหมาะสม (ไร) 

S1 S2 S3 N รวม 

สากเหล็ก 

พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน 
58,463 23,639 604 26,684 109,390 

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

พ้ืนท่ีเพาะปลูกในชั้นความ
เหมาะสมตาง ๆ (ปลูกจริง) 

50,077 18,225 604 240 69,146 

(85.66%) (77.1%) (100.00%) (0.99%) (63.21%) 

พ้ืนท่ีมีศักยภาพคงเหลือ 
8,386 5,414 

- - 
13,800 

(14.34%) (22.90%) (12.62%) 

สามงาม 

พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน 
160,220 19,868 

- 
47,656 227,744 

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

พ้ืนท่ีเพาะปลูกในชั้นความ
เหมาะสมตาง ๆ (ปลูกจริง) 

147,185 19,335 
- - 

166,520 

(91.86%) (97.32%) (73.12%) 

พ้ืนท่ีมีศักยภาพคงเหลือ 
13,035 533 

- - 
13,568 

(8.14%) (2.68%) (5.96%) 

รวมทั้ง
จังหวัด 

พ้ืนที่ศักยภาพของที่ดิน 
1,971,113 184,779 14,906 527,159 2,697,957 

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

พ้ืนที่เพาะปลูกในชั้น
ความเหมาะสมตาง ๆ 
(ปลูกจริง) 

1,776,190 171,260 14,906 10,268 1,972,624 

(90.11%) (92.68%) (100.00%) (1.95%) (73.12%) 

พ้ืนที่มีศักยภาพคงเหลือ 
194,923 13,519 

- - 
208,442 

(9.89%) (7.32%) (7.73%) 

     ทั้งน้ี ในการสงเสริมการปลูกพืชจะพิจารณาเฉพาะพ้ืนที่ที่มีศักยภาพคงเหลือในระดับ

ความเหมาะสมสูง (S1) และระดับความเหมาะสมปานกลาง (S2) เทาน้ัน เน่ืองจากสภาพพ้ืนที่ปลูก

พืชตรงตามศักยภาพของดิน การลงทุนตํ่าก็สามารถเพ่ิมผลผลิตได จึงควรสงเสริมในพ้ืนที่ดังกลาว 

     เมื่อวิเคราะหขอมูลศักยภาพพ้ืนที่รวมกับพ้ืนที่ปลูกพืชในปจจุบัน พบวา พ้ืนที่ที่ควร

พิจารณาใหมีการปรับเปลี่ยนไปปลูกขาวได คือ บริเวณที่เปนพ้ืนที่ปลูกออยโรงงาน (S3) 40,756 ไร พ้ืนที่

ปลูกมันสําปะหลัง (S3) 7,937 ไร และเปนพ้ืนที่ปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตว (S3) 6,144 ไร แตเน่ืองจาก

นโยบายของคณะกรรมการนโยบายบริหารจัดการขาวตองการรักษาดุลภาพผลผลิตขาว ดังน้ัน จึงควร

พิจารณาปลูกพืชเศรษฐกิจชนิดอ่ืนที่สอดคลองกับความตองการของตลาด (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 

ดงเจริญ   2,076     -    2,076      133     -    133     -    385 385 

ตะพานหิน   1,571     -    1,571     16     -    16     -    1,181 1,181 

ทับคลอ   1,627     -    1,627      768     -    768     -    279 279 

บางมูลนาก     565     -    565       -    -       -    94 94 

บึงนาราง    11,732     -    11,732    2,065     -    2,065     -    1,309 1,309 

โพทะเล   3,476     -    3,476    2,123     -    2,123     -    1,124 1,124 

โพธ์ิประทับชาง   6,512     -    6,512    1,146     -    1,146     -    1,496 1,496 

เมืองพิจิตร   2,223     -    2,223       3     -    3     -    94 94 

วชิรบารมี   2,243     -    2,243      508     -    508     -    34 34 

วังทรายพูน   1,665     -    1,665     18     -    18     -    10 10 

สากเหล็ก   1,698     -    1,698     70     -    70     -    36 36 

สามงาม   5,368     -    5,368    1,081     -    1,081     -    102 102 

รวม    40,756     -    40,756  7,931     -    7,931     -    6,144 6,144 

   4) แนวทางการจัดการ 

    (1) พ้ืนที่ที่มีความเหมาะสมควรสงเสริมการผลิต (S1 หรือ S2) ควรสนับสนุนใหเกษตรกร

ปลูกขาวตอไปเน่ืองจากเปนพ้ืนที่ที่เหมาะสม สามารถชวยลดตนทุนการผลิตและไดผลผลิตที่มีคุณภาพดี 

ซึ่งการปลูกขาวในพ้ืนที่ดังกลาวขางตนสามารถนําไปสูการตอยอดโครงการที่สําคัญตาง  ๆได เชน เกษตรอินทรีย 

ระบบสงเสริมการเกษตรแปลงใหญ เกษตรแมนยํา เปนตน 

     พ้ืนที่ปลูกขาวในบริเวณที่มีความเหมาะสมสูง (S1) คือพ้ืนที่ปลูกขาวในที่ดินที่ไมมี

ขอจํากัดทางกายภาพตอการปลูกขาว ซึ่งควรสงวนไวเปนแหลงปลูกขาวที่สําคัญของจังหวัด  

กระจายอยูในอําเภอเมืองพิจิตร อําเภอตะพานหิน และอําเภอบางมูลนาก 

     พ้ืนที่ปลูกขาวในบริเวณที่มีความเหมาะสมปานกลาง (S2) คือพ้ืนที่ปลูกขาวในที่ดินที่มี

ขอจํากัดทางกายภาพบางประการตอการปลูกขาว เชน ความอุดมสมบูรณของดิน ความเปนกรดเปนดาง 

และแหลงนํ้า กระจายอยูในอําเภอทับคลอ อําเภอบึงนาราง และอําเภอวชิรบารมี 

    (2) พ้ืนที่ที่ควรปรับเปลี่ยนการผลิตในพ้ืนที่ไมเหมาะสม (S3 หรือ N) ควรสนับสนุนให

เขาโครงการปรับเปลี่ยนการผลิต อาทิ ทําการเกษตรผสมผสานหรือพืชที่ใหผลตอบแทนสูงกวา โดย

พิจารณาแหลงรับซื้อรวมดวย  
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 2.2 ออยโรงงาน 
    ออยโรงงานพืชเศรษฐกิจหลักของพิจิตรในลําดับที่ 2 จากฐานขอมูลในแผนที่เกษตรเชิงรุก หรือ 
Agri-Map Online สามารถวิเคราะหขอมูลไดดังน้ี (ตารางที่ 5 และภาพที่ 8 - 9) 

1) การวิเคราะหศักยภาพของพื้นที่ปลูกออยโรงงาน  
     ระดับที่ 1 เปนพ้ืนที่ความเหมาะสมสูง (S1) มีเน้ือที่ 154,096 ไร คิดเปนรอยละ 5.71 
ของพ้ืนที่ศักยภาพของที่ดิน กระจายตัวมากอยูในอําเภอโพทะเล 51,619 ไร อําเภอเมืองพิจิตร 
44,806 ไร และอําเภอตะพานหิน 30,671 ไร  
     ระดับที่ 2 เปนพ้ืนที่ความเหมาะสมปานกลาง (S2) มีเนื้อที่ 325,055 ไร คิดเปนรอยละ 
12.05 ของพ้ืนที่ศักยภาพของที่ดิน กระจายตัวมากอยูในอําเภอบึงนาราง 76,320 ไร อําเภอสามงาม 
50,943 ไร และอําเภอโพธ์ิประทับชาง 49,171 ไร  
     ระดับที่ 3 เปนพ้ืนที่ความเหมาะสมเล็กนอย (S3) มีเน้ือที่ 94,879 ไร คิดเปนรอยละ 3.52 
ของพ้ืนที่ศักยภาพของที่ดิน กระจายตัวมากอยูในอําเภอทับคลอ 36,589 ไร อําเภอบึงนาราง 11,692 ไร 
และอําเภอวังทรายพูน 9,057 ไร  
     ระดับที่ 4 เปนพ้ืนที่ไมเหมาะสม (N) มีเน้ือที่ 2,123,048 ไร  
   2) การวิเคราะหพื้นที่ปลูกออยโรงงานในปจจุบัน ซึ่งจําแนกตามช้ันความเหมาะสมของที่ดิน  
ไดดังน้ี 

    (1) พ้ืนที่เหมาะสมสูง (S1) มีเน้ือที่ 4,147 ไร คิดเปนรอยละ 2.69 ของพ้ืนที่ศักยภาพสูง 
กระจายตัวมากอยูในอําเภอโพทะเล 2,427 ไร อําเภอตะพานหิน 665 ไร และอําเภอเมืองพิจิตร 616 ไร  
     (2) พ้ืนที่เหมาะสมปานกลาง (S2) มีเน้ือที่ 74,602 ไร คิดเปนรอยละ 22.95 ของพ้ืนที่
ศักยภาพปานกลาง กระจายตัวมากอยูในอําเภอบึงนาราง 26,339 ไร อําเภอสามงาม 20,758 ไร 
และอําเภอโพธ์ิประทับชาง 13,054 ไร  
     (3) พ้ืนที่เหมาะสมเล็กนอย (S3) มีเน้ือที่ 41,860 ไร คิดเปนรอยละ 44.12 ของพ้ืนที่ศักยภาพ
เล็กนอย กระจายตัวมากอยูในอําเภอบึงนาราง 11,692 ไร อําเภอโพธ์ิประทับชาง 6,489 ไร และอําเภอ
สามงาม 5,349 ไร  
     (4) พ้ืนที่ไมเหมาะสม (N) มีเน้ือที่ 8 ไร  

   3) พื้นที่มีศักยภาพคงเหลือ คือ พ้ืนที่ที่มีศักยภาพในการปลูกออยโรงงานแตไมใชพ้ืนที่ปลูก 
พิจารณาจากพ้ืนที่ศักยภาพของที่ ดินสําหรับการปลูกออยโรงงาน และพ้ืนที่ปลูกออยโรงงาน 
ในช้ันความเหมาะสมตาง ๆ (ปลูกจริง) พบวาจังหวัดพิจิตรมีพ้ืนที่ศักยภาพคงเหลือในระดับความ
เหมาะสมสูง (S1) และความเหมาะสมปานกลาง (S2) รวมทั้งสิ้น 400,402 ไร กระจายอยูในอําเภอตาง ๆ 
โดยอําเภอที่มีพ้ืนที่ศักยภาพคงเหลือมากที่สุด ไดแก อําเภอโพทะเล 85,995 ไร อําเภอเมืองพิจิตร 
58,000 ไร อําเภอบึงนาราง 52,606 ไร และอําเภอโพธ์ิประทับชาง 48,390 ไร โดยมีรายละเอียดดังน้ี 
     (1) พ้ืนที่เหมาะสมสูงคงเหลือ (S1) มีเน้ือที่ 149,949 ไร คิดเปนรอยละ 97.31 ของพ้ืนที่
ศักยภาพสูง พบมากในอําเภอโพทะเล 49,192 ไร อําเภอเมืองพิจิตร 44,190 ไร อําเภอตะพานหิน 30,006 ไร 
     (2) พ้ืนที่เหมาะสมปานกลางคงเหลือ (S2) มีเน้ือที่ 250,453 ไร คิดเปนรอยละ 77.05 ของ
พ้ืนที่ศักยภาพปานกลาง พบมากในอําเภอบึงนาราง 49,981 ไร อําเภอโพทะเล 36,803 ไร  
อําเภอโพธ์ิประทับชาง 36,117 ไร 
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ตารางที่ 5 พ้ืนที่ศักยภาพ พ้ืนที่ปลูกจริง พ้ืนที่คงเหลือของออยโรงงานรายอําเภอ จังหวัดพิจิตร 

อําเภอ ประเภทพ้ืนที่ 
เนื้อที่ชั้นความเหมาะสม (ไร) 

S1 S2 S3 N รวม 

ดงเจริญ 

พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน 
446 12,793 6,763 124,664 144,666 

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

พ้ืนท่ีเพาะปลูกในชั้นความ
เหมาะสมตาง ๆ (ปลูกจริง) 

14 3,238 3,014 1 6,267 

(3.14%) (25.31%) (44.57%) (0.01%) (4.33%) 

พ้ืนท่ีมีศักยภาพคงเหลือ 
432 9,555 

- - 
9,987 

(96.86%) (74.69%) (6.9%) 

ตะพานหิน 

พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน 
30,671 6,075 1,985 237,778 276,509 

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

พ้ืนท่ีเพาะปลูกในชั้นความ
เหมาะสมตาง ๆ (ปลูกจริง) 

665 27 1,565 
- 

2,257 

(2.17%) (0.44%) (78.84%) (0.82%) 

พ้ืนท่ีมีศักยภาพคงเหลือ 
30,006 6,048 

- - 
36,054 

(97.83%) (99.56%) (13.04%) 

ทับคลอ 

พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน 
497 9,565 36,589 209,142 255,793 

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

พ้ืนท่ีเพาะปลูกในชั้นความ
เหมาะสมตาง ๆ (ปลูกจริง) 

9 818 1,904 7 2,738 

(1.81%) (8.55%) (5.20%) (0.01%) (1.07%) 

พ้ืนท่ีมีศักยภาพคงเหลือ 
488 8,747 

- - 
9,235 

(98.19%) (91.45%) (3.61%) 

บางมูลนาก 

พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน 
6,226 2,131 563 236,556 245,476 

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

พ้ืนท่ีเพาะปลูกในชั้นความ
เหมาะสมตาง ๆ (ปลูกจริง) 

- 
38 563 

- 
601 

(1.78%) (100.00%) (0.24%) 

พ้ืนท่ีมีศักยภาพคงเหลือ 
6,226 2,093 

- - 
8,319 

(100.00%) (98.22%) (3.39%) 

บึงนาราง 

พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน 
2,761 76,320 11,692 93,321 184,093 

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

พ้ืนท่ีเพาะปลูกในชั้นความ
เหมาะสมตาง ๆ (ปลูกจริง) 

136 26,339 11,692 
- 

38,167 

(4.93%) (34.51%) (100.00%) (20.73%) 

พ้ืนท่ีมีศักยภาพคงเหลือ 
2,625 49,981 

- - 
52,606 

(95.07%) (65.49%) (28.58%) 
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ตารางที่ 5 (ตอ) 

อําเภอ ประเภทพ้ืนที่ 
เนื้อที่ชั้นความเหมาะสม (ไร) 

S1 S2 S3 N รวม 

โพทะเล 

พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน 
51,619 40,822 3,464 230,300 326,206 

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

พ้ืนท่ีเพาะปลูกในชั้นความ
เหมาะสมตาง ๆ (ปลูกจริง) 

2,427 4,019 3,464 
- 

9,910 

(4.70%) (9.85%) (100.00%) (3.04%) 

พ้ืนท่ีมีศักยภาพคงเหลือ 
49,192 36,803 

- - 
85,995 

(95.30%) (90.15%) (26.36%) 

โพธิ์ประทับ
ชาง 

พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน 
12,309 49,171 6,489 184,070 252,040 

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

พ้ืนท่ีเพาะปลูกในชั้นความ
เหมาะสมตาง ๆ (ปลูกจริง) 

36 13,054 6,489 
- 

19,579 

(0.29%) (26.55%) (100.00%) (7.77%) 

พ้ืนท่ีมีศักยภาพคงเหลือ 
12,273 36,117 

- - 
48,390 

(99.71%) (73.45%) (19.20%) 

เมืองพิจิตร 

พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน 
44,806 14,468 2,229 280,580 342,083 

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

พ้ืนท่ีเพาะปลูกในชั้นความ
เหมาะสมตาง ๆ (ปลูกจริง) 

616 658 2,215 
- 

3,489 

(1.37%) (4.55%) (99.37%) (1.02%) 

พ้ืนท่ีมีศักยภาพคงเหลือ 
44,190 13,810 

- - 
58,000 

(98.63%) (95.45%) (16.95%) 

วชิรบารมี 

พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน - 
37,419 2,236 133,765 173,420 

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

พ้ืนท่ีเพาะปลูกในชั้นความ
เหมาะสมตาง ๆ (ปลูกจริง) 

- 
4,121 2,236 

- 
6,357 

(11.01%) (100.00%) (3.67%) 

พ้ืนท่ีมีศักยภาพคงเหลือ - 
33,298 

- - 
33,298 

(88.99%) (19.20%) 

วังทรายพูน 

พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน - 
7,129 9,057 143,636 159,821 

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

พ้ืนท่ีเพาะปลูกในชั้นความ
เหมาะสมตาง ๆ (ปลูกจริง) 

- 
81 1,660 

- 
1,741 

(1.14%) (18.33%) (1.09%) 

พ้ืนท่ีมีศักยภาพคงเหลือ - 
7,048 

- - 
7,048 

(98.86%) (4.41%) 
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ตารางที่ 5 (ตอ) 

อําเภอ ประเภทพ้ืนที่ 
เนื้อที่ชั้นความเหมาะสม (ไร) 

S1 S2 S3 N รวม 

สากเหล็ก 

พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน - 
18,219 8,463 82,652 109,334 

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

พ้ืนท่ีเพาะปลูกในชั้นความ
เหมาะสมตาง ๆ (ปลูกจริง) 

- 
1,451 1,709 

- 
3,160 

(7.96%) (20.19%) (2.89%) 

พ้ืนท่ีมีศักยภาพคงเหลือ - 
16,768 

- - 
16,768 

(92.04%) (15.34%) 

สามงาม 

พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน 
4,761 50,943 5,349 166,584 227,637 

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

พ้ืนท่ีเพาะปลูกในชั้นความ
เหมาะสมตาง ๆ (ปลูกจริง) 

244 20,758 5,349 
- 

26,351 

(5.12%) (40.75%) (100.00%) (11.58%) 

พ้ืนท่ีมีศักยภาพคงเหลือ 
4,517 30,185 

- - 
34,702 

(94.88%) (59.25%) (15.24%) 

รวมทั้ง
จังหวัด 

พ้ืนที่ศักยภาพของที่ดิน 
154,096 325,055 94,879 2,123,048 2,697,078 

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

พ้ืนที่เพาะปลูกในชั้น
ความเหมาะสมตาง ๆ 
(ปลูกจริง) 

4,147 74,602 41,860 8 120,617 

(2.69%) (22.95%) (44.12%) (0.01%) (4.47%) 

พ้ืนที่มีศักยภาพคงเหลือ 
149,949 250,453 

- - 
400,402 

(97.31%) (77.05%) (14.85%) 

ทั้งน้ี ในการสงเสริมการปลูกพืชจะพิจารณาเฉพาะพ้ืนที่ที่มีศักยภาพคงเหลือในระดับ
ความเหมาะสมสูง (S1) และระดับความเหมาะสมปานกลาง (S2) เทาน้ัน เน่ืองจากสภาพพ้ืนที่ปลูกพืช 
ตรงตามศักยภาพของดิน การลงทุนตํ่าก็สามารถเพ่ิมผลผลิตได จึงควรสงเสริมในพ้ืนที่ดังกลาว 

เมื่อวิเคราะหขอมูลศักยภาพพ้ืนที่รวมกับพ้ืนที่ปลูกพืชในปจจุบัน พบวา พ้ืนที่ที่ควร
พิจารณาใหมีการปรับเปลี่ยนไปปลูกออยโรงงาน คือ บริเวณที่เปนพ้ืนที่ปลูกขาว (S3) 14,957 ไร 
(ตารางที่ 6) 
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ตารางที่ 6 พ้ืนที่ศักยภาพในการขยายการผลิตออยโรงงาน 

อําเภอ 
ขาว (ไร) 

S3 N รวม 

ดงเจริญ   1,268   -      1,268  

ตะพานหิน   3,077   -      3,077  

ทับคลอ  -   -   -  

บางมูลนาก  -   -   -  

บึงนาราง  -   -   -  

โพทะเล   7,240   -      7,240  

โพธิ์ประทับชาง  -   -   -  

เมืองพิจิตร   2,211   -      2,211  

วชิรบารมี  -   -   -  

วังทรายพูน     555   -     555  

สากเหล็ก     606   -     606  

สามงาม  -   -   -  

รวม    14,957   -    14,957  

   4) แนวทางการจัดการ 

    (1) พ้ืนที่ที่มีความเหมาะสมควรสงเสริมการผลิต (S1 หรือ S2) ควรสนับสนุนให
เกษตรกรปลูกออยโรงงานตอไปเน่ืองจากเปนพ้ืนที่ที่เหมาะสม สามารถชวยลดตนทุนการผลิตและ
ไดผลผลิตที่มีคุณภาพดี ซึ่งการปลูกออยโรงงานในพ้ืนที่ดังกลาวขางตนสามารถนําไปสูการตอยอดโครงการ
ที่สําคัญตาง ๆ ได เชน เกษตรอินทรีย ระบบสงเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ เกษตรแมนยํา เปนตน 
      พ้ืนที่ปลูกออยโรงงานในบริเวณที่มีความเหมาะสมสูง (S1) คือพ้ืนที่ปลูกออยโรงงานใน
ที่ดินที่ไมมีขอจํากัดทางกายภาพตอการปลูกออยโรงงาน ซึ่งควรสงวนไวเปนแหลงปลูกออยโรงงานที่
สําคัญของจังหวัด กระจายอยูในอําเภอโพทะเล อําเภอตะพานหิน และอําเภอเมืองพิจิตร 
      พ้ืนที่ปลูกออยโรงงานในบริเวณที่มีความเหมาะสมปานกลาง (S2) คือพ้ืนที่ปลูก 
ออยโรงงานในที่ดินที่มีขอจํากัดทางกายภาพบางประการตอการปลูกออยโรงงาน เชน ความอุดมสมบูรณ
ของดิน ความเปนกรดเปนดาง ความช้ืน เปนตน กระจายอยูในอําเภอบึงนาราง อําเภอสามงาม และอําเภอ
โพธ์ิประทับชาง  
    (2) พ้ืนที่ที่ควรปรับเปลี่ยนการผลิตในพ้ืนที่ไมเหมาะสม (S3 หรือ N) ควรสนับสนุนใหเขา
โครงการปรับเปลี่ยนการผลิต เชน เปลี่ยนชนิดพืชที่มีความเหมาะสมกวาการปลูกออยโรงงาน มีตนทุนที่ตํ่า 
และใหผลตอบแทนที่ดีกวา แตทั้งน้ีตองพิจารณาแหลงรับซื้อรวมดวย 
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 2.3 มันสําปะหลัง 
   มันสําปะหลังพืชเศรษฐกิจหลักของพิจิตรในลําดับที่ 3 จากฐานขอมูลในแผนที่เกษตรเชิงรุก 
หรือ Agri-Map Online วิเคราะหขอมูลไดดังน้ี (ตารางที่ 7 และภาพที่ 10 - 11) 

 1) การวิเคราะหศักยภาพของพื้นที่ปลูกมันสําปะหลัง  
      ระดับที่ 1 เปนพ้ืนที่ความเหมาะสมสูง (S1) มีเน้ือที่ 264,026 ไร คิดเปนรอยละ 9.79 ของ
พ้ืนที่ศักยภาพของที่ดิน กระจายตัวมากอยูในอําเภอโพทะเล 57,619 ไร อําเภอบึงนาราง 47,262 ไร 
และอําเภอเมืองพิจิตร 42,282 ไร  
      ระดับที่ 2 เปนพ้ืนที่ความเหมาะสมปานกลาง (S2) มีเน้ือที่ 221,980 ไร คิดเปนรอยละ 
8.23 ของพ้ืนที่ศักยภาพของที่ดิน กระจายตัวมากอยูในอําเภอโพทะเล 34,786 ไร อําเภอวชิรบารมี 
34,782 ไร และอําเภอบึงนาราง 31,589 ไร  
      ระดับที่ 3 เปนพ้ืนที่ความเหมาะสมเล็กนอย (S3) มีเน้ือที่ 41,556 ไร คิดเปนรอยละ 
1.54 ของพ้ืนที่ศักยภาพของที่ดิน กระจายตัวมากอยูในอําเภอทับคลอ 16,520 ไร อําเภอวังทรายพูน 
7,415 ไร และอําเภอสากเหล็ก 6,840 ไร  
      ระดับที่ 4 เปนพ้ืนที่ไมเหมาะสม (N) มีเน้ือที่ 2,170,384 ไร 

 2) การวิเคราะหพื้นที่ปลูกมันสําปะหลังในปจจุบัน ซึ่งจําแนกตามช้ันความเหมาะสมของ
ที่ดิน ไดดังน้ี 
      (1) พ้ืนที่เหมาะสมสูง (S1) มีเน้ือที่ 10,629 ไร คิดเปนรอยละ 4.03 ของพ้ืนที่ศักยภาพสูง 
กระจายตัวมากอยูในอําเภอโพทะเล 6,509 ไร อําเภอบึงนาราง 1,614 ไร และอําเภอโพธ์ิประทับชาง 
889 ไร  
      (2) พ้ืนที่เหมาะสมปานกลาง (S2) มีเน้ือที่ 9,595 ไร คิดเปนรอยละ 4.32 ของพ้ืนที่
ศักยภาพปานกลาง กระจายตัวมากอยูในอําเภอสามงาม 2,149 ไร อําเภอวชิรบารมี 1,755 ไร และ
อําเภอโพธ์ิประทับชาง 1,657 ไร  
      (3) พ้ืนที่เหมาะสมเล็กนอย (S3) มีเน้ือที่ 12,425 ไร คิดเปนรอยละ 29.9 ของพ้ืนที่
ศักยภาพเล็กนอย กระจายตัวมากอยูในอําเภอทับคลอ 4,123 ไร อําเภอโพทะเล 2,117 ไร และ
อําเภอบึงนาราง 2,058 ไร  
      (4) พ้ืนที่ไมเหมาะสม (N) มีเน้ือที่ 46 ไร 

 3) พื้นที่มีศักยภาพคงเหลือ คือ พ้ืนที่ที่มีศักยภาพในการปลูกมันสําปะหลังแตไมใชพ้ืนที่ปลูก 
พิจารณาจากพ้ืนที่ศักยภาพของที่ดินสําหรับการปลูกมันสําปะหลัง และพ้ืนที่ปลูกมันสําปะหลังใน 
ช้ันความเหมาะสมตาง  ๆ(ปลูกจริง) พบวาจังหวัดพิจิตรมีพ้ืนที่ศักยภาพคงเหลือในระดับความเหมาะสมสูง (S1) 
และความเหมาะสมปานกลาง (S2) รวมทั้งสิ้น 465,782 ไร กระจายอยูอําเภอตาง ๆ โดยอําเภอที่มี
พ้ืนที่ศักยภาพคงเหลือมากที่สุด ไดแก อําเภอโพทะเล 84,316 ไร รองลงมา อําเภอบึงนาราง 76,204 ไร 
อําเภอเมืองพิจิตร 58,575 ไร และอําเภอโพธ์ิประทับชาง 57,864 ไร ตามลําดับ 

 (1) พื้นที่เหมาะสมสูงคงเหลือ (S1) มีเนื้อที่ 253,397 ไร คิดเปนรอยละ 95.97 
ของพื้นที่ศักยภาพสูง พบมากในอําเภอโพทะเล 51,110 ไร อําเภอบึงนาราง 45,648 ไร อําเภอ
เมืองพิจิตร 41,866 ไร 
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 (2) พ้ืนที่เหมาะสมปานกลางคงเหลือ (S2) มีเน้ือที่ 212,385 ไร คิดเปนรอยละ 
95.68 พ้ืนที่ศักยภาพปานกลาง พบมากในอําเภอโพทะเล 33,206 ไร อําเภอวชิรบารมี 33,027 ไร 
อําเภอบึงนาราง 30,556 ไร 

ตารางที่ 7 พ้ืนที่ศักยภาพ พ้ืนที่ปลกูจริง พ้ืนที่คงเหลือของมันสําปะหลงัรายอําเภอ จังหวัดพิจิตร 

อําเภอ ประเภทพ้ืนที่ 
เนื้อที่ชั้นความเหมาะสม (ไร) 

 S1 S2 S3 N รวม 

ดงเจริญ 

พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน 
2,580 10,692 3,428 127,995 144,695 

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

พ้ืนท่ีเพาะปลูกในชั้นความ 
เหมาะสมตาง ๆ (ปลูกจริง) 

- 
383 758 5 1,146 

(3.58%) (22.11%) (0.01%) (0.79%) 

พ้ืนท่ีมีศักยภาพคงเหลือ 
2,580 10,309 

- - 
12,889 

(100.00%) (96.42%) (8.91%) 

ตะพานหิน 

พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน 
19,618 17,133 436 239,322 276,509 

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

พ้ืนท่ีเพาะปลูกในชั้นความ 
เหมาะสมตาง ๆ (ปลูกจริง) 

22 
- 

16 
- 

38 

(0.11%) (3.67%) (0.01%) 

พ้ืนท่ีมีศักยภาพคงเหลือ 
19,596 17,133 

- - 
36,729 

(99.89%) (100.00%) (13.28%) 

ทับคลอ 

พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน 
4,772 15,097 16,520 219,404 255,793 

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

พ้ืนท่ีเพาะปลูกในชั้นความ 
เหมาะสมตาง ๆ (ปลูกจริง) 

3 686 4,123 41 4,853 

(0.06%) (4.54%) (24.96%) (0.02%) (1.90%) 

พ้ืนท่ีมีศักยภาพคงเหลือ 
4,769 14,411 

- - 
19,180 

(99.94%) (95.46%) (7.5%) 

บางมูลนาก 

พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน 
5,048 3,309 

- 
237,119 245,476 

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

พ้ืนท่ีเพาะปลูกในชั้นความ 
เหมาะสมตาง ๆ (ปลูกจริง) 

- - - - - 

พ้ืนท่ีมีศักยภาพคงเหลือ 
5,048 3,309 

- - 
8,357 

(100.00%) (100.00%) (3.40%) 
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ตารางที่ 7 (ตอ) 

อําเภอ ประเภทพ้ืนที่ 
เนื้อที่ชั้นความเหมาะสม (ไร) 

 S1 S2 S3 N รวม 

บึงนาราง 

พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน 
47,262 31,589 2,058 103,235 184,144  

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

พ้ืนท่ีเพาะปลูกในชั้นความ 
เหมาะสมตาง ๆ (ปลูกจริง) 

1,614 1,033 2,058 
- 

4,705  

(3.42%) (3.27%) (100%) (2.56%)  

พ้ืนท่ีมีศักยภาพคงเหลือ 
45,648 30,556 

- - 
76,204  

(96.58%) (96.73%) (41.38%)  

โพทะเล 

พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน 
57,619 34,786 2,117 231,698 326,220  

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

พ้ืนท่ีเพาะปลูกในชั้นความ 
เหมาะสมตาง ๆ (ปลูกจริง) 

6,509 1,580 2,117 
- 

10,206  

(11.3%) (4.54%) (100%) (3.13%)  

พ้ืนท่ีมีศักยภาพคงเหลือ 
51,110 33,206 

- - 
84,316  

(88.7%) (95.46%) (25.85%)  

โพธิ์ประทับ
ชาง 

พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน 
35,103 25,307 1,143 191,091 252,644  

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

พ้ืนท่ีเพาะปลูกในชั้นความ 
เหมาะสมตาง ๆ (ปลูกจริง) 

889 1,657 1,143 
- 

3,689  

(2.53%) (6.55%) (100.00%) (1.46%)  

พ้ืนท่ีมีศักยภาพคงเหลือ 
34,214 23,650 

- - 
57,864  

(97.47%) (93.45%) (22.90%)  

เมืองพิจิตร 

พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน 
42,282 16,709 16 283,085 342,092  

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

พ้ืนท่ีเพาะปลูกในชั้นความ 
เหมาะสมตาง ๆ (ปลูกจริง) 

416 
- 

3 
- 

419  

(0.98%) (18.75%) (0.12%)  

พ้ืนท่ีมีศักยภาพคงเหลือ 
41,866 16,709 

- - 
58,575  

(99.02%) (100.00%) (17.12%)  
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ตารางที่ 7 (ตอ) 

อําเภอ ประเภทพ้ืนที่ 
เนื้อที่ชั้นความเหมาะสม (ไร) 

 S1 S2 S3 N รวม 

วชิรบารมี 

พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน 
2,555 34,782 506 135,561 173,404  

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

พ้ืนท่ีเพาะปลูกในชั้นความ 
เหมาะสมตาง ๆ (ปลูกจริง) 

112 1,755 506 
- 

2,373  

(4.38%) (5.05%) (100.00%) (1.37%)  

พ้ืนท่ีมีศักยภาพคงเหลือ 
2,443 33,027 

- - 
35,470  

(95.62%) (94.95%) (20.46%)  

วังทรายพูน 

พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน 
3,585 3,501 7,415 145,328 159,829  

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

พ้ืนท่ีเพาะปลูกในชั้นความ 
เหมาะสมตาง ๆ (ปลูกจริง) 

- 
175 299 

- 
474  

(5.00%) (4.03%) (0.30%)  

พ้ืนท่ีมีศักยภาพคงเหลือ 
3,585 3,326 

- - 
6,911  

(100.00%) (95.00%) (4.32%)  

สากเหล็ก 

พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน 
9,372 7,685 6,840 85,496 109,393  

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

พ้ืนท่ีเพาะปลูกในชั้นความ 
เหมาะสมตาง ๆ (ปลูกจริง) 

382 177 325 
- 

884  

(4.08%) (2.30%) (4.75%) (0.81%)  

พ้ืนท่ีมีศักยภาพคงเหลือ 
8,990 7,508 

- - 
16,498  

(95.92%) (97.70%) (15.08%)  

สามงาม 

พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน 
34,230 21,390 1,077 171,050 227,747  

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

พ้ืนท่ีเพาะปลูกในชั้นความ 
เหมาะสมตาง ๆ (ปลูกจริง) 

682 2,149 1,077 
- 

3,908  

(1.99%) (10.05%) (100.00%) (1.72%)  

พ้ืนท่ีมีศักยภาพคงเหลือ 
33,548 19,241 

- - 
52,789  

(98.01%) (89.95%) (23.18%)  
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ตารางที่ 7 (ตอ) 

อําเภอ ประเภทพ้ืนที่ 
เนื้อที่ชั้นความเหมาะสม (ไร) 

S1 S2 S3     N   รวม 

รวมทั้งจังหวัด 

พ้ืนที่ศักยภาพของที่ดิน 
264,026 221,980 41,556 2,170,384 2,697,946 

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

พ้ืนที่เพาะปลูกในชั้นความ 
เหมาะสมตาง ๆ (ปลูกจริง) 

10,629 9,595 12,425 46 32,695 

(4.03%) (4.32%) (29.90%) (0.01%) (1.21%) 

พ้ืนที่มีศักยภาพคงเหลือ 
253,397 212,385 

- - 
465,782 

(95.97%) (95.68%) (17.26%) 

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

เมื่อวิเคราะหขอมูลศักยภาพพ้ืนที่รวมกับพ้ืนที่ปลูกพืชในปจจุบัน พบวา พ้ืนที่ที่ควร
พิจารณาใหมีการปรับเปลี่ยนไปปลูกมันสําปะหลัง คือ บริเวณที่เปนพ้ืนที่ปลูกขาว (S3+N) 18,469 ไร 
(ตารางที่ 8) 
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ตารางที่ 8 พ้ืนที่ศักยภาพในการขยายการผลิตมันสําปะหลัง 

อําเภอ 
ขาว (ไร) 

S3 N รวม 

ดงเจริญ 1,268 466 1,734 

ตะพานหิน 3,077 - 3,077 

ทับคลอ - 3,046 3,046 

บางมูลนาก - - - 

บึงนาราง - - - 

โพทะเล 7,240 - 7,240 

โพธิ์ประทับชาง - - - 

เมืองพิจิตร 2,211 - 2,211 

วชิรบารมี - - - 

วังทรายพูน 555 - 555 

สากเหล็ก 606 - 606 

สามงาม - - - 

รวม 14,957 3,512 18,469 

   4) แนวทางการจัดการ 

    (1) พ้ืนที่ที่มีความเหมาะสมควรสงเสริมการผลิต (S1 หรือ S2) ควรสนับสนุนให
เกษตรกรปลูกมันสําปะหลังตอไปเน่ืองจากเปนพ้ืนที่ที่เหมาะสม สามารถชวยลดตนทุนการผลิตและ
ไดผลผลิตที่มีคุณภาพดี ซึ่งการปลูกมันสําปะหลังในพ้ืนที่ดังกลาวขางตนสามารถนําไปสูการตอยอด
โครงการที่สําคัญตาง ๆ ได เชน เกษตรอินทรีย ระบบสงเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ เกษตร
แมนยํา เปนตน 
      พ้ืนที่ปลูกมันสําปะหลังในบริเวณที่มีความเหมาะสมสูง (S1) คือพ้ืนที่ปลูกมัน
สําปะหลังในที่ดินที่ไมมีขอจํากัดทางกายภาพตอการปลูกมันสําปะหลังซึ่งควรสงวนไวเปนแหลงปลูก
มันสําปะหลงัที่สําคัญของจังหวัด กระจายอยูในอําเภอโพทะเล อําเภอบึงนาราง และอําเภอโพธ์ิประทบัชาง  
      พ้ืนที่ปลูกมันสําปะหลังในบริเวณที่มีความเหมาะสมปานกลาง (S2) คือพ้ืนที่ปลูก 
มันสําปะหลังในที่ดินที่มีขอจํากัดทางกายภาพบางประการตอการปลูกมันสําปะหลัง เชน ความอุดม-
สมบูรณของดิน ความเปนกรดเปนดาง และความช้ืน กระจายอยูในอําเภอสามงาม อําเภอวชิรบารมี 
และอําเภอโพธ์ิประทับชาง  
    (2) พ้ืนที่ที่ควรปรับเปลี่ยนการผลิตในพ้ืนที่ไมเหมาะสม (S3 หรือ N) ควรสนับสนุนให
เขาโครงการปรับเปลี่ยนการผลิต เชน เปลี่ยนชนิดพืชที่มีความเหมาะสมกวาการปลูกมันสําปะหลัง  
มีตนทุนที่ตํ่า และใหผลตอบแทนที่ดีกวา แตทั้งน้ีตองพิจารณาแหลงรับซื้อรวมดวย  
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 2.4 ขาวโพดเลี้ยงสัตว 
   ขาวโพดเลี้ยงสัตวพืชเศรษฐกิจหลักของพิจิตรในลําดับที่ 4 จากฐานขอมูลในแผนที่เกษตรเชิงรุก 
หรือ Agri-Map Online วิเคราะหขอมูลไดดังน้ี (ตารางที่ 9 และภาพที่ 12 - 13) 
   1) การวิเคราะหศักยภาพของพื้นที่ปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตว  
      ระดับที่ 1 เปนพ้ืนที่ความเหมาะสมสูง (S1) มีเน้ือที่ 112,212 ไร คิดเปนรอยละ 4.46 
ของพ้ืนที่ศักยภาพของที่ดิน กระจายตัวมากอยูในอําเภอวชิรบารมี 28,300 ไร อําเภอบึงนาราง 
24,056 ไร และอําเภอโพธ์ิประทับชาง 19,303 ไร  
      ระดับที่ 2 เปนพ้ืนที่ความเหมาะสมปานกลาง (S2) มีเน้ือที่ 362,429 ไร คิดเปนรอยละ 
14.41 ของพ้ืนที่ศักยภาพของที่ดิน กระจายตัวมากอยูในอําเภออําเภอโพทะเล 74,721 ไร อําเภอ
เมืองพิจิตร 56,195 ไร และอําเภอบึงนาราง 54,794 ไร  
      ระดับที่ 3 เปนพ้ืนที่ความเหมาะสมเล็กนอย (S3) มีเน้ือที่ 53,644 ไร คิดเปนรอยละ 2.13 
ของพ้ืนที่ศักยภาพของที่ดิน กระจายตัวมากอยูในอําเภอทับคลอ 34,968 ไร อําเภอวังทรายพูน 7,397 ไร 
และอําเภอสากเหล็ก 6,770 ไร  
      ระดับที่ 4 เปนพ้ืนที่ไมเหมาะสม (N) มีเน้ือที่ 1,987,287 ไร 
    2) การวิเคราะหพื้นที่ปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตวในปจจุบัน ซึ่งจําแนกตามช้ันความเหมาะสม
ของที่ดิน ไดดังน้ี  
      (1) พ้ืนที่เหมาะสมสูง (S1) มีเน้ือที่ 3,360 ไร คิดเปนรอยละ 2.99 ของพ้ืนที่ศักยภาพสูง 
กระจายตัวมากอยูในอําเภอโพธ์ิประทับชาง 1,325 ไร อําเภอบึงนาราง 1,306 ไร และอําเภอโพทะเล 
338 ไร  
      (2) พ้ืนที่เหมาะสมปานกลาง (S2) มีเน้ือที่ 11,646 ไร คิดเปนรอยละ 3.21 ของพ้ืนที่
ศักยภาพปานกลาง กระจายตัวมากอยูในอําเภอดงเจริญ 3,474 ไร อําเภอโพทะเล 2,476 ไร และ
อําเภอโพธ์ิประทับชาง 2,210 ไร  
      (3) พ้ืนที่เหมาะสมเล็กนอย (S3) มีเน้ือที่ 2,698 ไร คิดเปนรอยละ 5.03 ของพ้ืนที่
ศักยภาพเล็กนอย กระจายตัวมากอยูในอําเภอดงเจริญ 1,334 ไร อําเภอทับคลอ 1,084 ไร และ
อําเภอวังทรายพูน 280 ไร  
      (4) พ้ืนที่ไมเหมาะสม (N) มีเน้ือที่ 6,296 ไร  

   3) พื้นที่มีศักยภาพคงเหลือ คือ พ้ืนที่ที่มีศักยภาพในการปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตวแตไมใช
พ้ืนที่ปลูก พิจารณาจากพ้ืนที่ศักยภาพของที่ดินสําหรับการปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตว และพ้ืนที่ปลูก
ขาวโพดเลี้ยงสัตวในช้ันความเหมาะสมตาง ๆ (ปลูกจริง) พบวาจังหวัดพิจิตรมีพ้ืนที่ศักยภาพคงเหลือใน
ระดับความเหมาะสมสูง (S1) และความเหมาะสมปานกลาง (S2) รวมทั้งสิ้น 459,635ไร กระจายอยู
ในอําเภอตาง ๆ โดยอําเภอที่มีพ้ืนที่ศักยภาพคงเหลือมากที่สุด ไดแก อําเภอโพทะเล 89,584 ไร 
รองลงมา อําเภอบึงนาราง 75,925 ไร อําเภอเมืองพิจิตร 58,400 ไร และอําเภอโพธ์ิประทับชาง 
56,873 ไร โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

 (1) พื้นที่เหมาะสมสูงคงเหลือ (S1) มีเนื้อที่ 108,852 ไร คิดเปนรอยละ 97.01 
ของพ้ืนที่ศักยภาพสูง พบมากในอําเภอวชิรบารมี 28,237 ไร อําเภอบึงนาราง 22,750 ไร อําเภอ
โพธ์ิประทับชาง 17,978 ไร 
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 (2) พ้ืนที่เหมาะสมปานกลางคงเหลือ (S2) มีเน้ือที่ 350,783 ไร คิดเปนรอยละ 
96.79 พ้ืนที่ศักยภาพปานกลาง พบมากในอําเภอโพทะเล 72,245 ไร อําเภอเมืองพิจิตร 55,632 ไร
อําเภอบึงนาราง 53,175 ไร 

ตารางที่ 9 พ้ืนที่ศักยภาพ พ้ืนที่ปลูกจริง พ้ืนที่คงเหลือของขาวโพดเลี้ยงสัตวรายอําเภอ จังหวัดพิจิตร 

อําเภอ ประเภทพ้ืนที่ 
เนื้อที่ชั้นความเหมาะสม (ไร) 

S1 S2 S3 N รวม 

ดงเจริญ 

พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน 
1,503 10,883 4,075 121,566 138,027 

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

พ้ืนท่ีเพาะปลูกในชั้นความ 
เหมาะสมตาง ๆ (ปลูกจริง) 

249 3,474 1,334 552 5,609 

(16.57%) (31.92%) (32.74%) (0.45%) (4.06%) 

พ้ืนท่ีศักยภาพคงเหลือ 
1,254 7,409 

- - 
8,663 

(83.43%) (68.08%) (6.28%) 

ตะพานหิน 

พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน 
3,230 33,516 420 219,649 256,815 

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

พ้ืนท่ีเพาะปลูกในชั้นความ 
เหมาะสมตาง ๆ (ปลูกจริง) 

- 
997 

- 
1,177 2,174 

(2.97%) (0.54%) (0.85%) 

พ้ืนท่ีศักยภาพคงเหลือ 
3,230 32,519 

- - 
35,749 

(100.00%) (97.03%) (13.92%) 

ทับคลอ 

พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน - 
9,409 34,968 196,361 240,738 

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

พ้ืนท่ีเพาะปลูกในชั้นความ 
เหมาะสมตาง ๆ (ปลูกจริง) 

- 
48 1,084 282 1,414 

(0.51%) (3.10%) (0.14%) (0.59%) 

พ้ืนท่ีศักยภาพคงเหลือ - 
9,361 

- - 
9,361 

(99.49%) (3.89%) 

บางมูลนาก 

พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน - 
8,356 

- 
220,302 228,658 

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

พ้ืนท่ีเพาะปลูกในชั้นความ 
เหมาะสมตาง ๆ (ปลูกจริง) 

- 
3 

- 
94 97 

(0.04%) (0.04%) (0.04%) 

พ้ืนท่ีศักยภาพคงเหลือ - 
8,353 

- - 
8,353 

(99.96%) (3.65%) 
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ตารางที่ 9 (ตอ) 

อําเภอ ประเภทพ้ืนที่ 
เนื้อที่ชั้นความเหมาะสม (ไร) 

S1 S2 S3 N รวม 

บึงนาราง 

พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน 
24,056 54,794 

- 
95,574 174,424 

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

พ้ืนท่ีเพาะปลูกในชั้นความ 
เหมาะสมตาง ๆ (ปลูกจริง) 

1,306 1,619 
- 

1,304 4,229 

(5.43%) (2.95%) (1.36%) (2.42%) 

พ้ืนท่ีศักยภาพคงเหลือ 
22,750 53,175 

- - 
75,925 

(94.57%) (97.05%) (43.53%) 

โพทะเล 

พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน 
17,677 74,721 

- 
208,962 301,360 

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

พ้ืนท่ีเพาะปลูกในชั้นความ 
เหมาะสมตาง ๆ (ปลูกจริง) 

338 2,476 
- 

1,121 3,935 

(1.91%) (3.31%) (0.54%) (1.31%) 

พ้ืนท่ีศักยภาพคงเหลือ 
17,339 72,245 

- - 
89,584 

(98.09%) (96.69%) (29.73%) 

โพธิ์ประทับ
ชาง 

พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน 
19,303 41,105 

- 
175,396 235,804 

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

พ้ืนท่ีเพาะปลูกในชั้นความ 
เหมาะสมตาง ๆ (ปลูกจริง) 

1,325 2,210 
- 

1,491 5,026 

(6.86%) (5.38%) (0.85%) (2.13%) 

พ้ืนท่ีศักยภาพคงเหลือ 
17,978 38,895 

- - 
56,873 

(93.14%) (94.62%) (24.12%) 

เมืองพิจิตร 

พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน 
2,792 56,195 14 244,612 303,613 

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

พ้ืนท่ีเพาะปลูกในชั้นความ 
เหมาะสมตาง ๆ (ปลูกจริง) 

24 563 
- 

94 681 

(0.86%) (1.00%) (0.04%) (0.22%) 

พ้ืนท่ีศักยภาพคงเหลือ 
2,768 55,632 

- - 
58,400 

(99.14%) (99.00%) (19.24%) 
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ตารางที่ 9 (ตอ) 

อําเภอ ประเภทพ้ืนที่ 
เนื้อที่ชั้นความเหมาะสม (ไร) 

S1 S2    S3    N รวม 

วชิรบารมี 

พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน 
28,300 9,036 

- 
127,042 164,378 

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

พ้ืนท่ีเพาะปลูกในชั้นความ 
เหมาะสมตาง ๆ (ปลูกจริง) 

63 16 
- 

33 112 

(0.22%) (0.18%) (0.03%) (0.07%) 

พ้ืนท่ีศักยภาพคงเหลือ 
28,237 9,020 

- - 
37,257 

(99.78%) (99.82%) (22.67%) 

วังทรายพูน 

พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน - 
7,086 7,397 138,290 152,773 

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

พ้ืนท่ีเพาะปลูกในชั้นความ 
เหมาะสมตาง ๆ (ปลูกจริง) 

- 
34 280 10 324 

(0.48%) (3.79%) (0.01%) (0.21%) 

พ้ืนท่ีศักยภาพคงเหลือ - 
7,052 

- - 
7,052 

(99.52%) (4.62%) 

สากเหล็ก 

พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน 
2,295 14,763 6,770 80,396 104,224 

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

พ้ืนท่ีเพาะปลูกในชั้นความ 
เหมาะสมตาง ๆ (ปลูกจริง) 

14 4 
- 

36 54 

(0.61%) (0.03%) (0.04%) (0.05%) 

พ้ืนท่ีศักยภาพคงเหลือ 
2,281 14,759 

- - 
17,040 

(99.39%) (99.97%) (16.35%) 

สามงาม 

พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน 
13,056 42,565 

- 
159,137 214,758 

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

พ้ืนท่ีเพาะปลูกในชั้นความ 
เหมาะสมตาง ๆ (ปลูกจริง) 

41 202 
- 

102 345 

(0.31%) (0.47%) (0.06%) (0.16%) 

พ้ืนท่ีศักยภาพคงเหลือ 
13,015 42,363 

- - 
55,378 

(99.69%) (99.53%) (25.79%) 

รวมทั้ง
จังหวัด 

พ้ืนที่ศักยภาพของที่ดิน 
112,212 362,429 53,644 1,987,287 2,515,572 

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

พ้ืนที่เพาะปลูกในชั้น 
ความเหมาะสมตาง ๆ  
(ปลูกจริง) 

3,360 11,646 2,698 6,296 24,000 

(2.99%) (3.21%) (5.03%) (0.32%) (0.95%) 

พ้ืนที่มีศักยภาพคงเหลือ 
108,852 350,783 - - 459,635 

(97.01%) (96.79%) - - (18.27%) 
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ทั้งน้ี ในการสงเสริมการปลูกพืชจะพิจารณาเฉพาะพ้ืนที่ที่มีศักยภาพคงเหลือในระดับความ

เหมาะสมสูง (S1) และระดับความเหมาะสมปานกลาง (S2) เทาน้ัน เน่ืองจากสภาพพ้ืนที่ปลูกพืชตรง

ตามศักยภาพของดิน การลงทุนตํ่าก็สามารถเพ่ิมผลผลิตได จึงควรสงเสริมในพ้ืนที่ดังกลาว  

เมื่อวิเคราะหขอมูลศักยภาพพ้ืนที่รวมกับพ้ืนที่ปลูกพืชในปจจุบัน พบวา พ้ืนที่ที่ควรพิจารณา

ใหมีการปรับเปลี่ยนไปปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตว คือ บริเวณที่เปนพ้ืนที่ปลูกขาว (S3) 14,957 ไร โดย

อําเภอที่มีศักยภาพในการขยายการผลิตขาวโพดเลี้ยงสัตว (ตารางที่ 10) 

ตารางที่ 10 พ้ืนที่ศักยภาพในการขยายการผลิตขาวโพดเลี้ยงสัตว 

อําเภอ 
ขาว (ไร) 

S3 N รวม 

ดงเจริญ 1,268 - 1,268 

ตะพานหิน 3,077 - 3,077 

ทับคลอ - - - 

บางมูลนาก - - - 

บึงนาราง - - - 

โพทะเล 7,240 - 7,240 

โพธิ์ประทับชาง - - - 

เมืองพิจิตร 2,211 - 2,211 

วชิรบารมี - - 0 

วังทรายพูน 555 - 555 

สากเหล็ก 606 - 606 

สามงาม - - - 

รวม 14,957 - 14,957 

   4) แนวทางการจัดการ 

    (1) พ้ืนที่ที่มีความเหมาะสมควรสงเสริมการผลิต (S1 หรือ S2) ควรสนับสนุนให
เกษตรกรปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตวตอไปเน่ืองจากเปนพ้ืนที่ที่เหมาะสม สามารถชวยลดตนทุนการผลิต
และไดผลผลิตที่มีคุณภาพดี ซึ่งการปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตวในพ้ืนที่ดังกลาวขางตนสามารถนําไปสูการ
ตอยอดโครงการที่สําคัญตาง ๆ ได เชน เกษตรอินทรีย ระบบสงเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ 
เกษตรแมนยํา เปนตน       
      พ้ืนที่ปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตวในบริเวณที่มีความเหมาะสมสูง (S1) คือพ้ืนที่ปลูก
ขาวโพดเลี้ยงสัตวในที่ดินที่ไมมีขอจํากัดทางกายภาพตอการปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตว ซึ่งควรสงวนไวเปน
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แหลงปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตวที่สําคัญของจังหวัด กระจายอยูในอําเภอโพธ์ิประทับชาง อําเภอ 
บึงนาราง และอําเภอโพทะเล  
      พ้ืนที่ปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตวในบริเวณที่มีความเหมาะสมปานกลาง (S2) คือพ้ืนที่ปลูก
ขาวโพดเลี้ยงสัตวในที่ดินที่มีขอจํากัดทางกายภาพบางประการตอการปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตว เชน  
ความอุดมสมบูรณของดิน ความเปนกรดเปนดางและแหลงนํ้า กระจายอยูในอําเภอดงเจริญ  
อําเภอโพทะเล และอําเภอโพธ์ิประทับชาง  
    (2) พ้ืนที่ที่ควรปรับเปลี่ยนการผลิตในพ้ืนที่ไมเหมาะสม (S3 หรือ N) ควรสนับสนุนให
เขาโครงการปรับเปลี่ยนการผลิต เชน เปลี่ยนชนิดพืชที่มีความเหมาะสมกวาการปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตว  
มีตนทุนที่ตํ่า และใหผลตอบแทนที่ดีกวา แตทั้งน้ีตองพิจารณาแหลงรับซื้อรวมดวย  

3. พืชเศรษฐกิจอนาคตไกลของจังหวัด 

 3.1 สมโอพันธุทาขอย ผลไมขึ้นช่ือของจังหวัดพิจิตร มีจุดเดนตรงเน้ือสมสีชมพูออน เน้ือแนน
ไมมีเมล็ด รสชาติออกหวานแกมเปรี้ยวกลมกลอมจึงไดรับความนิยมจากนักทองเที่ยว ตามประวัติ 
สมโอทาขอย มีการปลูกครั้งแรกที่บานนายบัว ผูใหญบานทาขอย ตําบลเมืองเกา อําเภอเมืองพิจิตร เมื่อ
ประมาณ 100 กวาปที่ผานมาแตไมมีหลักฐานแนชัดวานําพันธุมาจากที่ใด ตอมาไดมีการขยายพ้ืนที่ปลูก
มากขึ้นทั้งยังไดมีการนําพันธุไปปลูกที่อําเภอโพธ์ิประทับชางกอนขยายไปในอําเภอตาง ๆของจังหวัด 
นอกจากน้ีเกษตรกรในเขตจังหวัดใกลเคียง เชน กําแพงเพชร พิษณุโลก สุโขทัย เปนตน ยังไดติดตอขอ
ซื้อกิ่งพันธุไปปลูกดวย เน่ืองจากสมโอทาขอยเปนที่นิยมในการบริโภคจึงขายไดราคาดี ดวยคุณภาพ 
ดานรสชาติและก่ิงพันธุของสมโอทาขอย ทําใหจังหวัดพิจิตรกลายเปนแหลงผลิตสมโอที่สําคัญและ 
มีช่ือเสียงมากที่สุดในเขตภาคเหนือ โดยจะใหผลผลิตออกสูทองตลาดในชวงเดือนตุลาคม-เมษายนของทุกป 

 3.2 ขาวขาวกอเดียวพิจิตร มีลักษณะเดนคือเมล็ดขาวเรียวยาวสามารถสีเปนขาวสารได100 
เปอรเซ็นต เมื่อหุงสุกขาวจะรวนคอนขางแข็ง สวนของปลายขาวสามารถใชผลิตเสนขนมจีน  
เสนกวยเต๋ียว เพราะมีความขนหนืด ซึ่งเปนคุณสมบัติด้ังเดิมของขาวขาวกอเดียวพิจิตร นอกจากน้ี 
ยังเปนขาวนาปไวตอแสง ทําใหลําตนมีความสูงถึง 190 เซนติเมตร จึงเหมาะที่จะปลูกในพ้ืนที่ลุมที่มี 
นํ้าหลากในชวงฤดูฝนของจังหวัดพิจิตร 

 3.3 มะมวงน้ําดอกไม เปนมะมวงที่นิยมรับประทานสุก ทั้งในประเทศและตางประเทศ 
โดยเฉพาะประเทศญี่ปุน เน่ืองจาก ผลสุกมีสีเหลืองทอง สวยงาม เน้ือมีสีเหลืองอมครีม เน้ือแนนปานกลาง 
มีความนุม และรสหวาน นิยมรับประทานเปนผลไมสุกหรือใชทําขนมหวาน ผลดิบมีรสเปรี้ยวมาก  
ผลสุกมีความหวานนอยกวามะมวงอ่ืน ๆ มีกลิ่นหอมนอย ผลสุกมีเปลือกบาง ทําใหชํ้างายเวลาขนสง 
ไมทนตอโรคแอนแทรกโนส 

 3.4  แตงโม พันธุที่นิยมปลูกกันมากโดยทั่วไปจะมีอยู 3 สายพันธุหลัก ๆ คือ พันธุธรรมดาทั่วไป 
(เมล็ดมีขนาดเล็ก รสหวาน เชน แตงโมจินตหรา แตงโมตอรปโด แตงโมกินรี แตงโมนํ้าผึ้ง แตงโมไดอานา 
แตงโมจิ๋ว เปนตน) สายพันธุตอมาก็คือ พันธุไรเมล็ด (เปนพันธุผสมผลิตเพ่ือสงออก) และพันธุกินเมล็ด 
(ปลูกเพ่ือนําเมล็ดมาคั่วที่เรียกกันวา "เม็ดกวยจี๋") การเตรียมดินและปลูก ไดไถดะ ไถแปร จัดการไถ
พลิกดินใหพ้ืนที่เปนสันรองสูง 30 เซนติเมตร กวาง 1 เมตร ระหวางสันรองหางกัน 3 เมตร ตากแดด 
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7-10 วัน แลวไถตีฝุน จัดวางระบบนํ้าหยด วางผาพลาสติกดําที่เจาะรูไวแลว คลุมใหอยูกลางรองแปลง 
ผาพลาสติกดําจะชวยเก็บรักษาความช้ืนและปองกันวัชพืช การปลูกไดขุดดินเปนหลุมปลูกกวางและ
ลึกพอประมาณ นําตนกลาพันธุแตงโมลงปลูกเกลี่ยดินกลบ แตละหลุมปลูก จะมีระยะหางกัน 30 เซนติเมตร 
พ้ืนที่ 1 ไร จะปลูกได 850-900 ตน 

 3.5 เมลอน เปนพืชในตระกูลแตงที่นิยมปลูกเพ่ือการคาชนิดหน่ึงที่มีราคาตอผลสูง เน่ืองจาก
เปนแตงที่มีรสหอมหวาน มีคุณคาทางโภชนาการ ประกอบดวยวิตามินเอ และวิตามินซีสูงจึงเปนแตง
ที่ที่นิยมบริโภคกันมากไมแพแตงโมเลยทีเดียว เมลอนเปนพืชตระกูลเดียวกันกับแตงไทย บางทองที่เรียก 
แตงเทศ หรือ แตงหอม มีลักษณะผลคอนขางใหญ นํ้าหนักมาก เปลือกหนา สวนผิวเปลือกมีทั้งแบบเรียบ 
และแบบมีรางแห หรือ มีรองยาวจากขั้วถึงทายผล เน้ือมีสีสมหรือสีเหลือง มีรสหวาน และมีกลิ่นหอม 
ในตางประเทศมีแหลงปลูกที่สําคัญไดแก สหรัฐอเมริกา อเมริกากลาง และเม็กซิโก สวนประเทศไทย
พบการปลูกมากในจังหวัดนครสวรรค ปราจีนบุรี และสระแกว พันธุที่นิยมปลูก ไดแก พันธุฮันน่ี  
พันธุซันเลด้ี และพันธุฮันน่ีดิว 

 3.6 พืชสมุนไพร ดวยนโยบายของรัฐบาลที่ใหการสนับสนุนแนวคิด BCG (Bio-Circular-Green 
Economy) หรือ เศรษฐกิจชีวภาพในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ พืชสมุนไพรเปนเรื่องหน่ึงที่
ไดรับความสนใจ เน่ืองจากเปนแหลงของสาระสําคัญที่นําไปใชประโยชนในดานตาง ๆ เชน การแพทย 
ผลิตภัณฑเสริมอาหาร และเครื่องสําอาง จึงสนับสนุนใหพืชสมุนไพรเปนพืชทางเลือกในป 2564  
โดยดําเนินการภายใตตลาดนําการผลิต และหากทิศทางของตลาดสมุนไพรขยายตัวเพ่ิมมากขึ้นจะชวย
ใหเกษตรกร  ผูปลูกพืชสมุนไพร มีรายไดและความมั่นคงในการดํารงชีพจากฐานขอมูล Agri-Map- Online 
จังหวัดพิจิตรมีพ้ืนที่ศักยภาพที่สามารถสงเสริมใหปลูกพืชสมุนไพรไดหลายชนิด เชน ขมิ้นชัน บัวบก เปนตน
   ขมิ้นชัน เปนพืชปลูกงาย ชอบแสงแดดจัด และมีความช้ืนสงู ชอบดินรวนซุย มีการระบายนํ้าดี 
ไมชอบนํ้าขัง เกษตรกรสามารถปลูกขมิ้นชันแซมในสวนเปนการใชพ้ืนที่ใหเกิดประโยชน โดยพ้ืนที่
จังหวัดพิจิตรมีพ้ืนที่ศักยภาพในการปลูกขมิ้นชันที่ระดับความเหมาะสมสูง (S1) 371,555 ไร กระจายอยู
ในอําเภอเมืองพิจิตร อําเภอตะพานหิน อําเภอบางมูลนาก อําเภอโพธ์ิประทับชาง อําเภอโพทะเล  
อําเภอสามงาม อําเภอวังทรายพูน อําเภอทับคลอ อําเภอสากเหล็ก อําเภอดงเจริญ และอําเภอบึงนาราง  
   บัวบก เปนพืชลมลุกขนาดเล็ก เปนผักพ้ืนบานและสมุนไพร ปลูกงายเลื้อยยาวไปตามดิน  
แตกรากตาม ขอใบ ชอบขึ้นในพ้ืนที่ที่ช่ืนแตไมแฉะมาก หรือนํ้าทวมขัง โดยมากจะขึ้นตามใตตนไมใหญ 
หรือทองรองในสวนและตามคันนา ขยายพันธุโดยการเพาะเมล็ดหรือตัดแยก ไหลที่มีตนออนและราก 
นําไปปลูกในที่มีแสงแดดพอควร ก็จะเจริญเติบโตไดดี โดยพ้ืนที่จังหวัดพิจิตรมีพ้ืนที่ศักยภาพในการปลูก
บัวบกที่ระดับความเหมาะสมสูง (S1) ประมาณ 1,315 ไร กระจายอยูในอําเภอโพทะเล อําเภอสามงาม 
อําเภอบางมูลนาก และอําเภอเมืองพิจิตร 
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4 แนวทางการสงเสริมการปลูกพืชเศรษฐกิจ 

 4.1 ขาว 

   1) พื้นที่ปลูกขาวที่มีความเหมาะสมสูง (S1) และปจจุบันยังปลูกขาวอยู มีเน้ือที่ 1,776,190 ไร 

อยูในทุกเขตอําเภอของจังหวัดพิจิตร โดยอําเภอที่ปลูกขาวมากที่สุดของจังหวัดพิจิตร ไดแก อําเภอเมืองพิจิตร 

อําเภอตะพานหิน และอําเภอบางมูลนาก ตั้งอยูในเขตชลประทาน ทั้งนี้โดยคณะอนุกรรมการ

พัฒนาที่ดินจังหวัดสมควรใหมีการเสนอแผนการใชที่ดินเพ่ือสงวนใหเปนแหลงผลิตขาวที่สําคัญของจังหวัด 

และมีการบริหารจัดการนํ้าชลประทาน การจัดการดิน ปุย พันธุขาว โดยรวมกลุมเปนเกษตรแปลงใหญ 

พัฒนาตอยอดครบวงจรการตลาดในและตางประเทศการแปรรูป แหลงทุน มีภาครัฐสนับสนุนการทํา

มาตรฐานสินคาเกษตรอินทรีย และการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (Good Agricultural Practices: GAP) 

และเน่ืองจากเปนพ้ืนที่ศักยภาพสูง การปลูกพืชหลังนาจะชวยใหเกษตรกรมีรายไดเพ่ิมขึ้น และเปนการ

ปรับปรุงบํารุงดิน   

   2) พื้นที่ปลูกขาวที่มีความเหมาะสมปานกลาง (S2) และปจจุบันยังปลูกขาวอยู มีเน้ือที่ 

171,260 ไร สวนใหญอยูในเขตอําเภอทับคลอ อําเภอบึงนาราง อําเภอวชิรบารมี และกระจายตัวอยู 

ทุกอําเภอของจังหวัดพิจิตร เปนพ้ืนที่ปลูกขาวที่มีขอจํากัดไมมากนัก เกษตรกรยังคงปลูกขาวไดผลดี  

หลายแหงประสบปญหาขาดนํ้าในบางชวงของการเพาะปลูก การสนับสนุนดานการชลประทาน จะสราง

ความมั่นใจใหกับเกษตรกรในการใชที่ดิน ปญหาการทิ้งถิ่นจะลดลง และพ้ืนที่ในเขตน้ีมีความเหมาะสมสงู

สําหรับการเกษตรแบบผสมผสาน หรือเกษตรทฤษฎีใหม  

   3) พื้นที่ปลูกขาวที่ไมมีความเหมาะสม (S3 และ N) และปจจุบันเกษตรกรยังคงใชที่ดิน 

ปลูกขาวอยู ซึ่งประสบปญหานํ้าทวมซ้ําซาก ขาดนํ้า ผลผลิตตํ่า กระทรวงเกษตรและสหกรณใหการชวยเหลือ

เกษตรกรที่ทํากินในพ้ืนที่น้ี โดยสนับสนุนการปรับโครงสรางที่ดินสนับสนุนแหลงนํ้าใหเกษตรกรเลือก

ปลูกพืชชนิดใหมที่มีความเหมาะสม เปนการสรางรายได และผลิตอาหารเพ่ือบริโภค  

   4) พื้นที่ที่มีศักยภาพหรือมีความเหมาะสมสําหรับการปลูกขาว แตปจจุบันเกษตรกรไมได

ใชพ้ืนที่ปลูกขาว โดยหันมาปลูกออยโรงงานแทน เกษตรกรเปนสมาชิกชาวไรออยโรงงานของโรงงาน

นํ้าตาล ทําขอตกลงซื้อขายผลผลิต เกษตรกรมีความมั่นใจมากกวาการปลูกขาวแตในอนาคตเกษตรกร

สามารถกลับมาปลูกขาวหรือทําการเกษตรแบบผสมผสานไดอีก 

 4.2 ออยโรงงาน 

   1) พื้นที่ปลูกออยโรงงานที่มีความเหมาะสมสูง (S1) และปจจุบันยังปลูกออยโรงงานอยู  

มีเน้ือที่ 4,147 ไร มีพ้ืนที่ปลูกมากในเขตอําเภอโพทะเล อําเภอตะพานหิน และอําเภอเมืองพิจิตร 

ตามลําดับ ทั้งน้ีตามแผนยุทธศาสตรสํานักงานคณะกรรมการออยและนํ้าตาลทราย พ.ศ. 2560-2564 

มียุทธศาสตร สงเสริม สนับสนุนการวิจัย การบริหารจัดการ และการเพ่ิมประสิทธิภาพ การผลิต

อุตสาหกรรม ออยนํ้าตาลทราย และอุตสาหกรรม เนนใหมีการเพ่ิมผลผลิตออยโรงงานในพ้ืนที่ที่มี

ศักยภาพสูง แตเนนการลดตนทุนผลผลิต สงเสริมใหเกษตรกรใชปุยอินทรียแบบคุณภาพสูง พรอมทั้ง

มีการเก็บเกี่ยวผลผลิตโดยการรณรงคลดการเผาตอซังเพ่ือเพ่ิมผลผลิตและลดปญหาภาวะโลกรอน 
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   2) พื้นที่ปลูกออยโรงงานที่มีความเหมาะสมปานกลาง (S2) และปจจุบันยังปลูกออยโรงงานอยู 

มีเน้ือที่ 74,602 ไร สวนใหญอยูในเขตอําเภอบึงนาราง อําเภอสามงาม และอําเภอโพธ์ิประทับชาง 

ตามลําดับ เกษตรกรยังคงปลูกออยโรงงานไดผลดี หลายแหงประสบปญหาขาดนํ้าในบางชวงของการ

เพาะปลูก สนับสนุนใหมีการพัฒนาศักยภาพของพ้ืนที่ใหมากขึ้น ในเรื่องของคุณภาพดิน และ 

การบริหารจัดการนํ้า ใหมีเพียงพอและเหมาะสมตอการเพาะปลูก พรอมทั้งสงเสริมการเพ่ิมมูลคาของเสีย

จากโรงงานนํ้าตาล และการนําของเสียจากโรงงานนํ้าตาลไปใชในการปรับปรุงบํารุงดินในไรออยเพ่ือ

เพ่ิมผลผลิตและลดตนทุนใหแกเกษตรกรชาวไรออยโดยไมมีผลเสียตอสุขภาพ สิ่งแวดลอม และชุมชน 

   3) พื้นที่ปลูกออยโรงงานในพื้นที่ไมมีความเหมาะสม (S3 และ N) และปจจุบันเกษตรกร

ยังคงใชที่ดินปลูกออยโรงงานอยู พ้ืนที่ดังกลาวประสบปญหาซ้ําซาก เชน นํ้าทวม ขาดนํ้า ผลผลิตตํ่า เปนตน 

กระทรวงเกษตรและสหกรณใหการชวยเหลือเกษตรกรที่ทํากินในพ้ืนที่น้ี โดยสนับสนุนใหการชวยเหลือ

เกษตรกรที่ เลือกปลูกพืชชนิดใหมที่ ใหผลตอบแทนที่ ดีกวา หรือใช พ้ืนที่ผลิตพืชผัก บริโภค 

ในครัวเรือน หรือเขาโครงการ ปรับเปลี่ยนการผลิต (Zoning by Agri-Map) เปนตน รวมทั้งจัดหา

ตลาดใหกับเกษตรกรในการปลูกพืชผักทดแทน โดยอาจเริ่มจากตลาดชุมชน  

   4) พื้นที่ที่มีศักยภาพหรือมีความเหมาะสมสําหรับการปลูกออยโรงงาน แตปจจุบัน

เกษตรกรไมไดใชพ้ืนที่ปลูกออยโรงงาน พบวาเกษตรกรปลูกพืชอ่ืนทดแทน เชน ขาว ทั้งน้ี ในกรณี 

ที่เกษตรกรปลูกขาว ภาครัฐควรสรางความเขาใจใหกับเกษตรกรในการบริหารจัดการพ้ืนที่ และการ

ปรับปรุงบํารุงดินไมใหเสื่อมโทรม หากเกษตรกรตองการกลับมาใชพ้ืนที่ปลูกออยโรงงานเหมือนเดิม 

จะไดไมไมตองมีตนทุนการผลิตสูงในการปรับปรุงบํารุงดิน 

 4.3 มันสําปะหลัง 

   1) พื้นที่ปลูกมันสําปะหลังที่มีความเหมาะสมสูง (S1) และปจจุบันยังปลูกมันสําปะหลังอยู 

มีเน้ือที่ 10,629 ไร มีพ้ืนที่ปลูกมากในเขตอําเภอโพทะเล อําเภอบึงนาราง อําเภอโพธ์ิประทับชาง 

ตามลําดับ ทั้งน้ีตามมาตรการยุทธศาสตรมันสําปะหลัง 2564 -2567 เนนใหเกษตรกรเขาถึง 

พันธุมันสําปะหลังตานทานโรค (Cassava Mosaic Disease: CMD) ใหเชื้อแปงสูงและมีผลผลิต

เฉลี่ยตอไรไมตํ่ากวา 5 ตัน ภายในป 2567 น้ัน ทําใหเนนมีการเพ่ิมผลผลิตมันสําปะหลังในพ้ืนที่ที่มี

ศักยภาพสูง แตเนนการลดตนทุนผลผลิต สงเสริมการทําระบบนํ้าหยดในพ้ืนที่ที่มีศักยภาพ และควร 

เรงหาทางแกไขปญหาโรคโคนเนาหัวเนา และโรคใบดางของมันสําปะหลัง 

   2) พื้นที่ปลูกมันสําปะหลังที่มีความเหมาะสมปานกลาง (S2) และปจจุบันยังปลูก 

มันสําปะหลังอยู มีเน้ือที่ 9,595 ไร สวนใหญอยูในเขตอําเภอสามงาม อําเภอวชิรบารมี อําเภอโพธ์ิประทับชาง 

ตามลําดับ เกษตรกรยังคงปลูกมันสําปะหลังไดผลดี หลายแหงประสบปญหาโครงสรางของดินหรือดินดาน 

ควรพัฒนาศักยภาพของพ้ืนที่ใหมากขึ้นในเรื่องของคุณภาพดิน และทําการตรวจวิเคราะหคุณภาพดิน

อยูเสมอมีการใสปุยตามคาวิเคราะหดิน ซึ่งอาจตองใชปุยสงตัด สงเสริมเกษตรกรแปรรูปมันสําปะหลัง

เบ้ืองตนเพ่ือเพ่ิมมูลคา อาทิ การแปรรูปมันเสนสะอาด 
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   3) พื้นที่ปลูกมันสําปะหลังในพื้นที่ไมมีความเหมาะสม (S3 และ N) และปจจุบัน

เกษตรกรยังคงใชที่ดินปลูกมันสําปะหลังอยู พ้ืนที่ดังกลาวประสบปญหาซ้ําซาก เชน นํ้าทวม ขาดนํ้า 

ผลผลิตตํ่า เปนตน ควรสงเสริมและสรางความรูความเขาใจในการไถระเบิดดินดาน ใหเกษตรกรมีวิธี

ปองกันและแกไขปญหาที่ลดตนทุน และควรใหความชวยเหลือเกษตรกรที่เลือกปลูกพืชชนิดใหมที่ให

ผลตอบแทนที่ดีกวา หรือใชพ้ืนที่ผลิตอาหารเพ่ือ บริโภคในครัวเรือน หรือเขาโครงการปรับเปลี่ยนการผลิต 

(Zoning by Agri-Map) เปนตน 

   4) พื้นที่ที่มีศักยภาพหรือมีความเหมาะสมสําหรับการปลูกมันสําปะหลัง แตปจจุบัน

เกษตรกรไมไดใชพ้ืนที่ปลูกมันสําปะหลัง พบวาเกษตรกรปลูกพืชอ่ืนทดแทน เชน ขาว ภาครัฐควรสราง

ความเขาใจใหกับเกษตรกรในการบริหารจัดการพ้ืนที่ และการปรับปรุงบํารุงดินไมใหเสื่อมโทรม  

 4.4 ขาวโพดเลี้ยงสัตว 

   1) พื้นที่ปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตวที่มีความเหมาะสมสูง (S1) และปจจุบันยังปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตว

อยู มีเน้ือที่ 3,360 ไร มีพ้ืนที่ปลูกมากในเขตอําเภอโพธ์ิประทับชาง อําเภอบึงนาราง อําเภอโพทะเล 

ตามลําดับ ทั้งน้ีโดยคณะอนุกรรมการพัฒนาที่ดินจังหวัดสมควรใหมีการเสนอแผนการใชที่ดินเพ่ือสงวนให

เปนแหลงปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตวที่สําคัญของจังหวัด และมีการบริหารจัดการระบบนํ้า การจัดการดิน 

ปุย พันธุขาวขาวโพดเลี้ยงสัตว โดยรวมกลุมเปนเกษตรแปลงใหญ พัฒนาตอยอดครบวงจรการตลาด

ในและตางประเทศการแปรรูป แหลงทุน มีภาครัฐสนับสนุนการทํามาตรฐานสินคาเกษตรอินทรีย และ

การปฏิบัติทางการเกษตรทีดี่ (Good Agricultural Practices: GAP) เน่ืองจากเปนพ้ืนที่ศักยภาพสูง 

   2) พื้นที่ปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตวที่มีความเหมาะสมปานกลาง (S2) และปจจุบันยังปลูก

ยางพาราอยู มีเน้ือที่ 11,646 ไร สวนใหญอยูในเขตอําเภอดงเจริญ อําเภอโพทะเล อําเภอโพธ์ิประทับชาง 

ตามลําดับ รัฐควรสนับสนุนดานการบริหารจัดการระบบนํ้า อาทิ ชลประทาน จะสรางความมั่นใจ

ใหกับเกษตรกรในการใชที่ดิน ปญหาการทิ้งถิ่นฐานไปทํางานที่อ่ืนจะลดลง และพ้ืนที่ในเขตน้ีมี 

ความเหมาะสมสําหรับการเกษตรแบบผสมผสาน เกษตรแมนยําหรือเกษตรทฤษฎีใหม  

   3) พื้นที่ปลูกยางพาราในพื้นที่ไมมีความเหมาะสม (S3 และ N) และปจจุบันเกษตรกร

ยังคงใชที่ดินปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตวอยู แตมีจํานวนนอย ภาครัฐควรใหการชวยเหลือเกษตรกรที่ทํากิน

ในพ้ืนที่ดังกลาว โดยสนับสนุนการปรับโครงสรางที่ดิน ปรับปรุงบํารุงดิน สนับสนุนแหลงนํ้า ใหเกษตรกร

เลือกปลูกพืชชนิดใหมที่มีความเหมาะสม และใหผลตอบแทนที่ดีกวา หรือใชพ้ืนที่ผลิตอาหารเพ่ือ

บริโภคในครัวเรือน หรือหรือเขาโครงการบริหารจัดการพ้ืนที่เกษตรกรรม (Zoning by Agri-Map) 

เปนตน   

   4) พื้นที่ที่มีศักยภาพหรือมีความเหมาะสมสําหรับการปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตว แตปจจุบัน

เกษตรกรไมไดใชพ้ืนที่ปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตว พบวาเกษตรกรปลูกพืชอ่ืนทดแทน อาทิ ขาว ภาครัฐควร

สรางความเขาใจใหกับเกษตรกรในการบริหารจดัการพ้ืนที ่และการปรับปรุงบํารุงดินไมใหเสื่อมโทรม 
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ตารางผนวกที ่1  ขอมูลตําบลจําแนกรายอําเภอ จังหวัดพิจิตร 

ลําดับ อําเภอ ตําบล 

1 ดงเจริญ วังงิ้ว 

2  วังงิ้วใต 

3  สํานักขุนเณร 

4  หวยพุก 

5  หวยรวม 

6 ตะพานหิน คลองคูณ 

7  งิ้วราย 

8  งิ้วราย 

9  ดงตะขบ 

10  ทับหมัน 

11  ทุงโพธิ์ 

12  เทศบาลตะพานหิน 

13  ไทรโรงโขน 

14  ไผหลวง 

15  วังสําโรง 

16  วังหลุม 

17  วังหวา 

18  หนองพยอม 

19  หวยเกตุ 

20 ทับคลอ เขาเจ็ดลูก 

21  เขาทราย 

22  ทับคลอ 

23  ทายทุง 

24 บางมูลนาก เนินมะกอก 

25  บางไผ 

26  ภูมิ 

27  ลําประดา 

28  วังกรด 

29  วังตะก ู

30  วังสําโรง 

31  หวยเขน 

32  หอไกร 
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ตารางผนวกที ่1  (ตอ) 

ลําดับ อําเภอ ตําบล 

33 บึงนาราง บางลาย 

34  บึงนาราง 

35  โพธิ์ไทรงาม 

36  หวยแกว 

37  แหลมรัง 

38 โพทะเล ทะนง 

39  ทาขม้ิน 

40  ทานั่ง 

41  ทาบัว 

42  ทายน้ํา 

43  ทาเสา 

44  ทุงนอย 

45  บางคลาน 

46  บานนอย 

47  โพทะเล 

48  วัดขวาง 

49 โพธิ์ประทับชาง ดงเสือเหลือง 

50  ทุงใหญ 

51  เนินสวาง 

52  ไผทาโพ 

53  ไผรอบ 

54  โพธิ์ประทับชาง 

55  วังจิก 

56 เมืองพิจิตร คลองคะเชนทร 

57  ฆะมัง 

58  ดงกลาง 

59  ดงปาคํา 

60  ทาหลวง 

61  ทาฬอ 

62  ในเมือง 

63  บานบุง 

64  ปากทาง 

65  ปามะคาบ 
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ตารางผนวกที ่1  (ตอ) 

ลําดับ อําเภอ ตําบล 

66 เมืองพิจิตร (ตอ) ไผขวาง 

67  เมืองเกา 

68  ยานยาว 

69  โรงชาง 

70  สายคําโห 

71  หัวดง 

72 วชิรบารมี บานนา 

73  บึงบัว 

74  วังโมกข 

75  หนองหลุม 

76 วังทรายพูน วังทรายพูน 

77  หนองปลอง 

78  หนองปลาไหล 

79  หนองพระ 

80 สากเหล็ก คลองทราย 

81  ทาเย่ียม 

82  วังทับไทร 

83  สากเหล็ก 

84  หนองหญาไทร 

85 สามงาม กําแพงดิน 

86  เนินปอ 

87  รังนก 

88  สามงาม 

89  หนองโสน 

รวม 12 89 

ที่มา : กรมการปกครอง, 2556 
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ชุดดิน ตะพานหิน   Series  Tph        กลุมชุดดินที ่33  
สภาพพื้นที ่ คอนขางราบเรียบถึงเปนลูกคลื่นลอนลาดเลก็นอย มีความลาดชัน 1-5 %
ภูมิสัณฐาน สันดินริมนํ้าเกา     
วัตถุตนกําเนิดดิน ตะกอนนํ้าพา   
การระบายน้าํ ดี   
การซึมผานไดของน้ํา ปานกลาง  การไหลบาของน้ําบนผิวดิน   ชา 

 ลักษณะสมบัติของดิน เปนดินลึกมาก ดินบนเปนดินรวนหรือดินรวนปนทรายแปง สีนํ้าตาลถึง
   นํ้าตาลเขมหรือนํ้าตาลปนแดงเขม ดินลางตอนบนเปนดินรวนปนทรายแปง
   ถึงดินรวนเหนียวปนทรายแปง สวนตอนลางเปนดินรวนปนทรายแปง  
   สีนํ้าตาลปนแดง ปฏิกิริยาดินเปนกรดปานกลางถึงเปนกลาง (pH 6.0-7.0)
   ตลอดหนาตัดดิน       
ขอจํากัด  ใตช้ันไถพรวนมักแนนทึบ รากชอนไชไดยาก      
ขอเสนอแนะ  ทําลายช้ันดานใตช้ันไถพรวนโดยไถใหลึกกวาปกติ ปรับปรุงบํารุงดินอยู 
   เสมอโดยเพ่ิมอินทรียวัตถุ และใชปุยอินทรียรวมกับปุยเคมีเพ่ือเพ่ิมผลผลิต
   ใหสูงขึ้น 
 

สมบัติทางเคมี ความลึก อินทรียวัตถุ ความจุ
แลกเปล่ียน
แคตไอออน 

ความอ่ิมตัว
เบส 

ฟอสฟอรัสท่ี
เปน

ประโยชน 

โพแทสเซียม 
ที่เปน 

ประโยชน 

ความอุดม
สมบูรณ 
ของดิน   (ซม.) 

  0-25 ตํ่า ปานกลาง ปานกลาง สูง ปานกลาง ปานกลาง 

  25-50 ตํ่า ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ตํ่า ปานกลาง 

  50-100 ตํ่า ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ตํ่า ปานกลาง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ภาพที่ 1 หนาตัดดินและคําบรรยายชุดดินตะพานหิน  
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ชุดดิน บางระกํา Series Brk         กลุมชุดดินที่ 4 
สภาพพื้นที ่ ราบเรียบ มีความลาดชัน 0-1 % 
ภูมิสัณฐาน แองตํ่าของที่ราบนํ้าทวมถึง 

วัตถุตนกําเนิดดิน ตะกอนนํ้าพา 
การระบายน้าํ คอนขางเลวถึงเลว 
การซึมผานไดของน้ํา ชา การไหลบาของน้ําบนผิวดิน   ชา  
ลักษณะสมบัติของดิน เปนดินเหนียวลึก ดินบน เปนดินเหนียว สีเทาเขมหรือนํ้าตาลปนเทา  

จุดประสีนํ้าตาลแกและสีแดงปนเหลือง ปฏิกิริยาดินเปนกรดปานกลางถึง
เปนกลาง (pH 6.0-7.0) ดินลางตอนบนเปนดินเหนียวสีเทาเขมหรือเทา  
จุดประสีนํ้าตาล สีนํ้าตาลปนเหลืองหรือสีนํ้าตาลเขม พบรอยไถลและหนา
อัดมัน ดินลางตอนลาง เปนดินเหนียวสีเขียวมะกอก สีเทาถึงสีเทาปนเขียวเขม 
ปฏิกิริยาดินเปนกรดปานกลางถึงเปนดางปานกลาง (pH 6.0-8.0) ในฤดูแลง
หนาดินจะแตกระแหง 

ขอจํากัด เปนที่ลุมตํ่า มักมีนํ้าทวมขังนาน 
ขอเสนอแนะ ควรทําคันดินกั้นนํ้า เพ่ือควบคุมระดับนํ้าและในฤดูแลงยังใชปลูกพืชไรบางชนิด

หรือพืชผักสวนครัวได ควรมีการปรับปรุงบํารุงดิน โดยการใสปุยอินทรีย 
เชน ปุ ยคอก  ปุ ยหมัก ปุ ย พืชสด เปนตน  เ พ่ือปรับปรุ งคุณสมบัติ 
ทางกายภาพและทางเคมีของดินใหดีขึ้น 

 
สมบัติทางเคมี ความลึก อินทรียวัตถุ ความจุ

แลกเปล่ียน
แคตไอออน 

ความอ่ิมตัว
เบส 

ฟอสฟอรัสท่ี
เปน

ประโยชน 

โพแทสเซียม
ที่เปน

ประโยชน 

ความอุดม
สมบูรณ 
ของดิน   (ซม.) 

  0-25 ปานกลาง สูง สูง ตํ่า สูง ปานกลาง 

  25-50 ปานกลาง สูง สูง ตํ่า สูง ปานกลาง 

  50-100 ตํ่า สูง สูง ตํ่า สูง ปานกลาง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพที่ 2 หนาตัดดินและคําบรรยายชุดดินบางระกํา  
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ชุดดิน โพทะเล Series Plo กลุมชุดดินที่ 7 
สภาพพื้นที่ ราบเรียบถึงคอนขางราบเรียบ มีความลาดชัน 0-2 % 
ภูมิสัณฐาน ตะพักลํานํ้าระดับตํ่า 
วัตถุตนกําเนิดดิน ตะกอนนํ้าพา 
การระบายน้ํา คอนขางเลว 
การซึมผานไดของน้ํา ชา การไหลบาของน้ําบนผิวดิน   ชา 
ลักษณะสมบัติของดิน เปนดินลึกมาก ดินบนมีเน้ือดินเปนดินรวนปนดินเหนียวหรือดินรวนเหนียว

ปนทรายแปง มีสีเขมมากของนํ้าตาลปนเทา ดินลางมีเน้ือดินเปนดินเหนียว
หรือดินเหนียวปนทรายแปง มีสีเขมมากของนํ้าตาลปนเทา เทา มีจุดประ 
สีนํ้าตาลเหลืองและนํ้าตาลตลอดช้ันดิน ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดถึงเปน 
กรดเล็กนอย (pH 5.5-6.5) ในดินบน และปฏิกิริยาดิน เปนกรดจัดถึงเปนกลาง 
(pH 5.5-7.0) ในดินลาง 

ขอจํากัด เสี่ยงตอการแชขังนํ้าในชวงฤดูฝน 
ขอเสนอแนะ ทํานา ควรไถพรวนในชวงที่ดินมีความช้ืนเหมาะสม ควรใสปุยคอก ปุยหมัก 

ปุยพืชสดและปุยเคมี เพ่ือปรับปรุงสมบัติทางกายภาพและทางเคมีของดิน
ใหดีขึ้น 

สมบัติทางเคมี ความลึก อินทรียวัตถุ ความจุ
แลกเปล่ียน
แคตไอออน 

ความอ่ิมตัว
เบส 

ฟอสฟอรัสท่ี
เปน

ประโยชน 

โพแทสเซียม
ที่เปน

ประโยชน 

ความอุดม
สมบูรณ 
ของดิน   (ซม.) 

  0-25 ปานกลาง สูง ปานกลาง ตํ่า ปานกลาง ปานกลาง 

  25-50 ปานกลาง สูง สูง ตํ่า ปานกลาง ปานกลาง 

  50-100 ตํ่า สูง ปานกลาง ตํ่า ตํ่า ตํ่า 

 
 

 

 
 

 
 
 
 
 

 

 

ภาพที่ 3 หนาตัดดินและคําบรรยายชุดดินโพทะเล  
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ชุดดิน พิจิตร Series Pic กลุมชุดดินที่ 7hi 
สภาพพื้นที่ ราบเรียบถึงคอนขางราบเรียบ มีความลาดชัน 0-2 % 
ภูมิสัณฐาน ตะพักลํานํ้า 
วัตถุตนกําเนิดดิน ตะกอนนํ้าพา  
การระบายน้ํา คอนขางเลว 
การซึมผานไดของน้ํา ชา การไหลบาของน้ําบนผิวดิน   ชา 
ลักษณะสมบัติของดิน เปนดินลึกมาก ดินบนมีเน้ือดินเปนดินรวนปนดินเหนียวหรือดินรวนเหนียว

ปนทรายแปง มีสีเขมมากของนํ้าตาลปนเทา ดินลางมีเน้ือดินเปนดินเหนียว 
มีสีเขมมากของนํ้าตาลปนเทา จุดประสีนํ้าตาลเหลือง สีนํ้าตาลตลอดช้ันดิน 
ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดถึงเปนกรดเล็กนอย (pH 5.5-6.5) ในดินบน และ
เปนกรดจัดมากถึงเปนกรดจัด (pH 4.5-5.5) ในดินลาง 

ขอจํากัด ความอุดมสมบูรณตํ่า 
ขอเสนอแนะ ควรไถพรวนใหลึกปรับปรุงดินโดยใชอินทรียวัตถุ และใชปุยอินทรียรวมกับ

ปุยเคมี เพ่ือเพ่ิมผลผลิตใหสูงขึ้น ในพ้ืนที่ชลประทานนอกฤดูทํานาอาจปลูก
พืชไรหรือพืชผัก ซึ ่งจะตองยกรองและปรับสภาพดินใหรวนซุยและ
ระบายนํ้าดีขึ้น โดยการเพ่ิมอินทรียวัตถุ 

 

สมบัติทางเคมี ความลึก อินทรียวัตถุ ความจุ
แลกเปล่ียน
แคตไอออน 

ความอ่ิมตัว
เบส 

ฟอสฟอรัสท่ี
เปน

ประโยชน 

โพแทสเซียม
ที่เปน

ประโยชน 

ความอุดม
สมบูรณของ

ดิน   (ซม.) 

  0-25 ปานกลาง สูง ปานกลาง ตํ่า ปานกลาง ปานกลาง 

  25-50 ปานกลาง สูง สูง ตํ่า ปานกลาง ปานกลาง 

  50-100 ตํ่า สูง ปานกลาง ตํ่า ตํ่า ตํ่า 

 
 

 

 
 

 
 
 
 

 
 

 

ภาพที่ 4 หนาตัดดินและคําบรรยายชุดดินพิจิตร  
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ชุดดิน ไทรงาม Series  Sg กลุมชุดดินที่ 38 
สภาพพื้นที ่ คอนขางราบเรียบถึงเปนลูกคลื่นลอนลาดเลก็นอย ความลาดชัน 1-5 % 
ภูมิสัณฐาน เนินตะกอนนํ้าพารูปพัด 
วัตถุตนกําเนิดดิน ตะกอนนํ้าพา  
การระบายน้ํา ดี 
การซึมผานไดของน้ํา ปานกลางถึงเร็ว การไหลบาของน้ําบนผิวดิน   ปานกลาง 
ลักษณะสมบัติของดิน เปนดินลึกมาก ดินบนเปนดินรวนหรือดินรวนปนทรายสีนํ้าตาลปนเทาเขม

ถึงนํ้าตาลเขม ปฏิกิริยาดินเปนกรดปานกลางถึงเปนกลาง (pH 6.0-6.5)  
ดินลางเปนดินรวนปนทราย ดินรวน หรือดินรวนปนทรายแปง สีนํ้าตาล
หรือนํ้าตาลปนเหลือง ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดถึงเปนยกรดเล็กนอย  
(pH 5.5-6.5) ในตอนลาง อาจพบช้ันทรายแทรกอยู และดินน้ีมีเกล็ดไมกา
ตลอดช้ันดิน 

ขอจํากัด ดินคอนขางเปนทราย มีอินทรียวัตถุตํ่า 
ขอเสนอแนะ  ปรับปรุงบํารุงดินอยูเสมอโดยเพ่ิมอินทรียวัตถุ และควรใชปุยอินทรียรวมกับ

ปุยเคมีเพ่ือเพ่ิมผลผลิตใหสูงขึ้น  
 

สมบัติทางเคมี ความลึก อินทรียวัต
ถุ 

ความจุ
แลกเปล่ียน
แคตไอออน 

ความ
อ่ิมตัวเบส 

ฟอสฟอรัสท่ี
เปนประโยชน 

โพแทสเซียมที่
เปนประโยชน 

ความอุดม 
สมบูรณ 
ของดิน   (ซม.) 

  0-25 ตํ่า ปานกลาง ปานกลาง สูง สูง ปานกลาง 

  25-50 ตํ่า ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง สูง ปานกลาง 

  50-100 ตํ่า ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง สูง ปานกลาง 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

ภาพที่ 5 หนาตัดดินและคําบรรยายชุดดินไทรงาม  
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ตารางผนวกที่ 2  พ้ืนที่ชลประทานจังหวัดพิจิตรจําแนกรายอําเภอ ตําบล 

อําเภอ  เนื้อที่ (ไร)  ตําบล  เนื้อที่ (ไร)  

เมืองพิจิตร 165,344 

คลองคะเชนทร 14,285 

ฆะมัง 9,609 

ดงกลาง 13,348 

ดงปาคํา 28,409 

ทาหลวง 5,126 

ทาฬอ 1,790 

ในเมือง 354 

บานบุง 20,389 

ปากทาง 4,214 

ปามะคาบ 11,357 

ไผขวาง 6,859 

เมืองเกา 14,664 

ยานยาว 7,157 

โรงชาง 7,786 

สายคําโห 1,621 

หัวดง 18,376 

โพทะเล 165,075 

ทะนง 19,429 

ทาขม้ิน 16,419 

ทานั่ง 9,681 

ทาบัว 24,903 

ทายน้ํา 15,955 

ทาเสา 1,034 

ทุงนอย 15,307 

บางคลาน 13,419 

บานนอย 16,437 

โพทะเล 14,953 

วัดขวาง 17,538 
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ตารางผนวกที่ 2  (ตอ) 

อําเภอ เนื้อที่ (ไร)  ตําบล  เนื้อที่ (ไร)  

ตะพานหิน 115,329 

คลองคูณ 14,003 

งิ้วราย 8,123 

ดงตะขบ 2,834 

ตะพานหิน 56 

ทับหมัน 23,540 

ไทรโรงโขน 4,762 

ไผหลวง 3,110 

วังสําโรง 30,206 

วังหวา 14,515 

หนองพยอม 3,474 

หวยเกตุ 10,706 

บางมูลนาก 55,221 

เนินมะกอก 13,336 

บางไผ 14,959 

บางมูลนาก 161 

ภูมิ 4,623 

ลําประดา 710 

วังสําโรง 260 

หอไกร 21,172 

ดงเจริญ 31,998 

วังงิ้วใต 8,213 

สํานักขุนเณร 17,200 

หวยพุก 5,329 

หวยรวม 1,256 

โพธิ์ประทับชาง 26,235 

ไผทาโพ 4,407 

โพธิ์ประทับชาง 21,039 

วังจิก 789 
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ตารางผนวกที่ 2  (ตอ) 

อําเภอ  เนื้อที่ (ไร)  ตําบล  เนื้อที่ (ไร)  

สามงาม 24,071 

กําแพงดิน 5,243 

รังนก 6,048 

สามงาม 12,293 

หนองโสน 487 

บึงนาราง 16,309 

บางลาย 10,560 

บึงนาราง 4,913 

โพธิ์ไทรงาม 2 

หวยแกว 834 

ทับคลอ 11,288 
เขาทราย 11,288 

ทายทุง - 

วังทรายพูน 2,010 
หนองปลอง 6 

หนองปลาไหล 2,004 

สากเหล็ก 1,268 สากเหล็ก 1,268 

วชิรบารมี 32 บึงบัว 32 

รวม 614,180  614,180 

ที่มา: กรมชลประทาน, 2564 
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ตารางผนวกที่ 3  พ้ืนที่เขตปฏิรูปที่ดินจําแนกรายอําเภอ ตําบล 

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

อําเภอดงเจรญิ 13,310    ทาน่ัง 29 

  วังง้ิว 13,310    ทาบัว 99 

อําเภอตะพานหิน 1,941    ทายนํ้า 1,186 

  ง้ิวราย 0    ทาเสา 35 

  ดงตะขบ 161    บางคลาน 435 

  ไผหลวง 2    บานนอย 347 

  วังหลุม 951    โพทะเล 43 

  หนองพยอม 827    วัดขวาง 89 

อําเภอทับคลอ 11,349  อําเภอโพธิป์ระทับชาง 99,485 

  เขาเจ็ดลูก 4,623    ดงเสือเหลือง 7,090 

  เขาทราย 3,311    ทุงใหญ 36,480 

  ทับคลอ 569    เนินสวาง 26,332 

  ทายทุง 2,846    ไผรอบ 29,583 

อําเภอบางมูลนาก 96  อําเภอวชิรบารมี 41,134 

  เนินมะกอก 96    บานนา 7,522 

อําเภอบึงนาราง 115,537    บึงบัว 33,612 

  บึงนาราง 16,777  อําเภอวังทรายพูน 5,501 

  โพธ์ิไทรงาม 19,403    วังทรายพูน 5,501 

  หวยแกว 26,835  อําเภอสากเหล็ก 10 

  แหลมรัง 52,522    วังทับไทร 10 

อําเภอโพทะเล 2,382  อําเภอสามงาม 86,724 

  ทะนง 89    เนินปอ 21,165 

  ทาขมิ้น 30    หนองโสน 65,559 

 รวม                             377,469  

ที่มา: สํานักงานปฎิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม, 2564 
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ตารางผนวกที ่4  กิจกรรมการเกษตรที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกร จงัหวัดพิจิตร 

ลําดับ กิจกรรมการเกษตร เกษตรกร (ราย) เนื้อที่(ไร) 
1 ขาวนาป 71,026 1,750,609 
2 ขาวนาปรัง 22,528 501,017 
3 ขาวโพดเลี้ยงสัตว 3,375 51,412 
4 ออยโรงงาน 1,508 28,724 
5 ถั่วเขียวผิวมัน 1,306 21,686 
6 มะมวง 2,634 16,901 
7 มันสําปะหลังโรงงาน 1,396 14,500 
8 สมโอ 1,093 8,825 
9 กลวยนํ้าวา 2,045 6,933 
10 มะนาว 1,760 5,190 
11 ถั่วเขียวผิวดํา 145 1,852 
12 ปาลมนํ้ามัน 25 1,791 
13 มะยงชิด 513 1,404 
14 แตงโมเน้ือ 115 1,184 
15 ขา 409 1,111 
16 อ่ืน ๆ 6,461 14,343 

ที่มา: กรมสงเสริมการเกษตร, 2563  
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ตารางผนวกที่ 5  ทะเบียนเกษตรผูปลูกพืชสมุนไพร จังหวัดพิจิตร 

ลําดับ ชนิด 
เกษตร 
(ราย) 

เนื้อที ่
(ไร) 

อําเภอ 

1 พริกไทย 6 60.62 
ตะพานหิน โพทะเล เมืองพิจิตร วังทรายพูน 
สามงาม 

2 กระเจี๊ยบแดง 4 17.82 ตะพานหิน เมืองพิจิตร 

3 กระชายดํา 2 15.20 โพทะเล  สามงาม 

4 มะระขี้นก 1 10.00 โพทะเล 

5 ยอบาน 2 4.54 โพทะเล 

6 ขมิ้นชัน 1 3.23 โพธ์ิประทับชาง 

7 ฟาทะลายโจร 1 1.50 เมืองพิจิตร 

8 บุก 1 0.75 เมืองพิจิตร 

9 บัวบก 1 0.44 ตะพานหิน 

10 สมุนไพรอ่ืนๆ ผลรวม 9 26.71 
ตะพานหิน ทับคลอ โพทะเล เมืองพิจิตร 
วชิรบารมี 

รวม 28 140.80  

ที่มา: สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2564 

ตารางผนวกที ่6  โรงงานและแหลงรับซื้อสินคาเกษตรในพ้ืนที ่จังหวัดพิจิตร 

โรงงานอุตสาหกรรม แหลงรับซ้ือ 
และสหกรณการเกษตร 

จํานวน 
(แหง) 

โรงงานดานเกษตร 
จํานวน 
(แหง) 

สหกรณการเกษตร 6 
โรงงานดานการเกษตรอ่ืนๆ  
ท่ีเกี่ยวของ 

72 

 
 

โรงสีขนาดกลาง 29 

 
 

โรงสีขนาดใหญ 8 

 
 

โรงสีขนาดเล็ก 4 

รวม 6 รวม 113 

ที่มา: https://agri-map-online.moac.go.th, 2564 
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    ภาพที่ 6 ศักยภาพของที่ดินพืชเศรษฐกิจขาว จังหวัดพิจิตร 
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    ภาพที่ 7 พ้ืนที่ปลูกขาวบนพ้ืนที่ศักยภาพ จังหวัดพิจิตร 
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    ภาพที่ 8 ศักยภาพของที่ดินพืชเศรษฐกิจออยโรงงาน จังหวัดพิจิตร 
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    ภาพที่ 9 พ้ืนที่ปลูกออยโรงงานบนพ้ืนที่ศักยภาพ จังหวัดพิจิตร
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    ภาพที่ 10 ศักยภาพของที่ดินพืชเศรษฐกิจมันสําปะหลัง จังหวัดพิจิตร 
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    ภาพที่ 11 พ้ืนที่ปลูกมันสาํปะหลังบนพ้ืนที่ศักยภาพ จังหวัดพิจิตร 
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    ภาพที่ 12 ศักยภาพของที่ดินพืชเศรษฐกิจขาวโพดเลี้ยงสัตว จังหวัดพิจิตร 



 
 

 

55 

 
 

    ภาพที่ 13 พ้ืนที่ปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตวบนพ้ืนที่ศักยภาพ จังหวัดพิจิตร  
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