


 
 

คํานํา 

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

  Agri-Map คือ แผนที่ เกษตรเพ่ือการบริหารจัดการเชิงรุก โดยบูรณาการขอมูลพ้ืนฐาน 
ดานการเกษตรจากทุกหนวยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ สําหรับใชเปนเครื่องมือบริหาร
จัดการการเกษตรไทยอยางมีประสิทธิภาพครอบคลุมทุกพ้ืนที่ มีการปรับขอมูลใหทันสมัย และพัฒนา 
เพ่ิมความสะดวกการใชงานใหเกิดการเขาถึงขอมูลโดยงาย พรอมกับสามารถติดตามขอมูลความเปลี่ยนแปลง
ที่เกิดขึ้นไดอยางถูกตองและรอบดาน ครอบคลุมการนําไปใชประโยชนทุกดานที่สําคัญเปนการนํา
เทคโนโลยีเขามาประยุกตใชกับขอมูลดานการเกษตร ซึ่งสามารถตอบโจทยการชวยเหลือและแกปญหา
ใหกับเกษตรกรในรายพ้ืนที่ ไดเปนอยางดี ใชงานบนคอมพิวเตอรหรือแท็บเล็ต ที่เช่ือมตออินเทอรเน็ตผาน
หนาเว็บไซตของกระทรวงเกษตรฯ 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 และยังเปนขอมูล
กลางในการปฏิบัติงานรวมกันของหนวยงานตาง ๆ ในจังหวัด ไดอยางมีประสิทธิภาพ ตอไป 
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1. ขอมูลท่ัวไป 

 จังหวัดพิษณุโลก มีพ้ืนที่ประมาณ 10,815.85 ตารางกิโลเมตร หรือ 6,759,909 ไร ต้ังอยูใน 
ภาคเหนือของประเทศไทย ประกอบดวย 9 อําเภอ 94 ตําบล (ตารางผนวกที่ 1) มีจํานวนประชากร 
865,247 คน (กรมการปกครอง, 2563) 

 1.1 อาณาเขตติดตอ 
  ทิศเหนือ   ติดตอ  จังหวัดอุตรดิตถ และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
  ทิศใต    ติดตอ  จังหวัดพิจิตร 
  ทิศตะวันออก  ติดตอ  จังหวัดเพชรบูรณ และจังหวัดเลย 
  ทิศตะวันตก  ติดตอ  จังหวัดสุโขทัย และจังหวัดกําแพงเพชร 

 1.2 ภูมิประเทศ 
   สภาพภูมิประเทศของจังหวัดพิษณุโลกแยกออกไดเปน 2 ลักษณะ คือดานตะวันออกและ
ตะวันออกเฉียงเหนือมีลักษณะเปนภูเขา และมียอดเขาสูงที่สุด ไดแก  เขาขอโปสูง 1,028 เมตร  
สวนทางดานตะวันตกของจังหวัดเปนที่ราบลุม สูงจากระดับนํ้าทะเลโดยเฉลี่ย 800 เมตร 

 1.3 ภูมิอากาศ 
   สภาพภูมิอากาศของจังหวัดพิษณุโลก ขึ้นอยูกับอิทธิพลของมรสุมที่พัดประจําฤดูกาล 2 ชนิด
คือ มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งพัดพามวลอากาศเย็นและแหงจากประเทศจีนปกคลุมประเทศไทยใน 
ชวงฤดูหนาว ทําใหจังหวัดพิษณุโลกมีอากาศหนาวเย็นและแหงแลงทั่วไป และมรสุมตะวันตกเฉียงใตซึ่งจะ
พัดพา มวลอากาศช้ืนจากทะเลและมหาสมุทรปกคลุมประเทศไทยในชวงฤดูฝน ทําใหจังหวัดพิษณุโลกมี
ฝนตกทั่วไป อุณหภูมิเฉลี่ยจึงคอนขางสูงตลอดปอุณหภูมิ เฉลี่ยทั้งป 27.8 องศาเซลเซียส ในฤดูรอนมี
อากาศรอนอบอาว อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย 33.4 องศาเซลเซียส โดยมี อากาศรอนที่สุดอยูในเดือนเมษายน  
สวนในฤดูหนาวมีอากาศหนาวเย็น อุณหภูมิตํ่าสุดเฉลี่ย 23.1 องศาเซลเซียส โดยมีอากาศหนาวที่สุดอยูใน
เดือนมกราคม 

 1.4 ทรัพยากรดิน 
   ทรัพยากรดินจังหวัดพิษณุโลกแบงตามภูมิสัณฐาน ลักษณะทางธรณีวิทยา วัตถุตนกําเนิดดิน 
ไดดังน้ี 
   1) ที่ราบน้ําทวมถึง (Flood plain) เปนที่ไดรับอิทธิพลของแมนํ้า/ลํานํ้าสาขา วัตถุ 

ตนกําเนิดดินเปนตะกอนนํ้าพา (Alluvium) สภาพพ้ืนที่คอนขางราบเรียบถึงราบเรียบ ในหนาฝนหรือ

หนานํ้าหลากมักมีนํ้าทวมและมีการทับถมของตะกอนเพ่ิมมากขึ้นหลังนํ้าทวม ประกอบดวย 

    (1) สันดินริมนํ้า (Levee) เปนที่ดอนมีสภาพพ้ืนที่คอนขางราบเรียบถึงลูกคลื่นลอนลาด

เล็กนอย ดินลึก เน้ือดินรวนหยาบ สีนํ้าตาล สีนํ้าตาลปนแดง การระบายนํ้าดีปานกลางถึงดี เชน ชุดดิน

เชียงใหม (Cm) ชุดดินชุมพลบุรี (Chp) เปนตน 

    (2) แองตํ่า (Backswamp) เปนดินลุม มีสภาพพ้ืนที่ราบเรียบ ดินลึกมาก เน้ือดินเหนียว

ละเอียด สเีทา สีนํ้าตาลปนเทา การระบายนํ้าเลว อาทิ ชุดดินบางระกํา (Brk) 
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   2) ที่ราบตะกอนน้ําพา (Alluvial plain) เปนบริเวณที่ไดรับอิทธิพลของแมนํ้า/ลํานํ้า

สาขา พบตอเน่ืองจากที่ราบนํ้าทวมถึง วัตถุตนกําเนิดดินเปนตะกอนนํ้าพา (Alluvium) มีสภาพพ้ืนที่

เปนที่ราบเปนขั้น ๆ แตละขางอาจมีตะพักไดหลายระดับ ประกอบดวย 

    (1) บริเวณตะพักลํานํ้าระดับตํ่า (Low terrace) เปนที่ลุม มีสภาพพ้ืนที่ราบเรียบ 

ดินลึกมาก เน้ือดินอาจเปนดินเหนียวละเอียดถึงดินทรายแปงละเอียด สีเทา สีนํ้าตาลปนเทา สีนํ้าตาล 

มีจุดประสีตาง ๆ ดินมีการระบายนํ้าคอนขางเลวถึงเลวเชน ชุดดินพิษณุโลก (Psl) ชุดดินโพทะเล 

(Plo) เปนตน 

    (2) บริเวณตะพักลํานํ้าระดับกลางและระดับสูง (Middle and High terrace) เปนที่

ดอน มีสภาพพ้ืนที่คอนขางราบเรียบถึงลูกคลื่นลอนลาดดินต้ืนถึงช้ันกรวดลูกรังถึงดินลึกมาก เน้ือดิน

เปนดินรวนหยาบ ดินรวนละเอียดหรือดินรวนปนช้ินสวนหยาบมาก สีนํ้าตาล สีเหลือง สีนํ้าตาลปนแดง ไป

จนถึงสีแดงดินมีการระบายนํ้าดีปานกลางถึงดีเชน ชุดดินพิชัย (Pch) ชุดดินสตึก (Suk) เปนตน 

    (3) เนินตะกอนนํ้าพารูปพัด (Alluvial fan) เปนที่ดอน มีสภาพพ้ืนที่คอนขางราบเรียบ

ถึ งลูกคลื่นลอนลาด เปน ดินลึกมาก เ น้ือ ดินเปน ดินร วนหยาบถึ ง ดินทรายแป งละเ อียด  

สีนํ้าตาล สีเหลืองจนถึงสีแดง ดินมีการระบายนํ้าดีปานกลางถึงดี อาทิ ชุดดินกําแพงเพชร (Kp) 

   3) ที่ลาดเชิงเขา (Piedmont) เขา (Hill) ภูเขา (Mountain) มีสภาพพ้ืนที่เปนลูกคลื่นลอน

ลาดถึงเนินเขา ที่เกิดจากการที่หินผุพังสลายตัวอยูกับที่หรือถูกเคลื่อนยายโดยแรงโนมถวงของโลกเปน

ระยะทางใกล ๆ และถูกควบคุมดวยลักษณะของโครงสรางทางธรณีวิทยา สวนใหญมีหินที่เปนวัตถุตน

กําเนิดดินปะปนใหเห็นทั้งในหนาตัดดินและลอยหนา แบงออกไดตามลักษณะและชนิดของหินดังน้ี 

    (1) พัฒนาจากหินทราย ดินต้ืนถึงช้ันเศษหินหรือหินพ้ืนถึงดินลึกมาก เน้ือดินเปนทรายปน

ดินรวนถึงดินรวนปนช้ินสวนหยาบมาก สีแดง สีนํ้าตาล สีนํ้าตาลปนแดง ดินมีการระบายนํ้าดีถึงมากเกินไป

บางบริเวณพบเศษหินปะปนในหนาตัดดินหรือบนผิวดิน เชน ชุดดินภูพาน (Pu)ชุดดินวังนํ้าเขียง (Wk) 

ชุดดินดานซาย (Ds) เปนตน 

    (2) พัฒนาจากหินทรายแปง ดินต้ืนถึงช้ันเศษหินหรือหินพ้ืนถึงดินลึกมาก เน้ือดินเปนดิน

รวนละเอียดถึงดินเหนียวละเอียด สีแดง สีนํ้าตาล สีนํ้าตาลปนแดง ดินมีการระบายนํ้าดีบางบริเวณพบ

เศษหินปะปนในหนาตัดดินหรือบนผิวดิน เชน ชุดดินวังไห (Wi) ชุดดินจัตุรัส (Ct) เปนตน 

    (3) พัฒนาจากกลุมหินตะกอนหรือหินแปรเน้ือละเอียดหรือหินในกลุม สวนใหญจะเปนพวก

หินดินดาน หินฟลไลต ดินลึกมาก เน้ือดินเปนดินเหนียวละเอียด สีนํ้าตาล สีนํ้าตาลปนแดง สีนํ้าตาลปน

เหลือง ดินมีการระบายนํ้าดีอาทิ ชุดดินกลางดง (Kld) 

    (4) พัฒนาจากกลุมหินอัคนีหรือหินในกลุมดินตื้นถึงชั้นเศษหิน เนื้อดินเปนดินรวนปน

ช้ินสวนหยาบมากสีแดง สีนํ้าตาล สีนํ้าตาลปนเหลือง สีนํ้าตาลปนแดง ดินมีการระบายนํ้าดีเชน ชุดดิน

แกงคอย (Kak) เปนตน 

    (5) พัฒนาจากหินไรโอไลตดินตื้นถึงชั้นเศษหิน เน้ือดินเปนดินรวนปนช้ินสวนหยาบมาก 

สีนํ้าตาล สีนํ้าตาลปนเหลือง สีนํ้าตาลปนแดง ดินมีการระบายนํ้าดี อาทิ ชุดดินไพศาลี (Phi)  
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   4) พื้นที่ลาดชันเชิงซอน เปนพ้ืนที่ที่มีความลาดชันมากกวารอยละ 35 สวนใหญจะเปน

ภูเขา เทือกเขาสูง สลับซับซอน ทรัพยากรดินมีความแตกตางกันออกไปในแตละพ้ืนที่ 

   ซึ่งไดแสดงรายละเอียดของชุดดินที่พบมากของจังหวัดพิษณุโลก ในภาพที่ 1 - 5  

 1.5 สภาพการใชทีดิ่น 
   สภาพการใชที่ดินปจจุบันของจังหวัดพิษณุโลกจากฐานขอมูลแผนที่สภาพการใชที่ดิน 
ของกรมพัฒนาที่ดิน (ตารางที่ 1) 

ตารางที่ 1 สภาพการใชที่ดินปจจุบันของจังหวัดพิษณุโลก 

ประเภทการใชที่ดิน 
เนื้อที ่

ไร รอยละ 
พื้นทีชุ่มชนและสิ่งปลูกสราง 378,016 5.59 
พื้นทีเ่กษตรกรรม 3,521,861 52.09 

พ้ืนที่นา 1,669,116 24.69 
พืชไร 1,100,111 16.27 
ไมยืนตน 532,406 7.87 
ไมผล 198,396 2.95 
พืชสวน 5,456 0.07 
ทุงหญาเลี้ยงสตัวและโรงเรือนเลี้ยงสัตว 8,277 0.13 
สถานที่เพาะเลี้ยงสัตวนํ้า 6,103 0.09 
เกษตรผสมผสาน/ไรนาสวนผสม 1,661 0.02 

พื้นทีป่าไม 2,585,381 38.25 
พื้นทีน่้ํา 142,056 2.10 
พื้นทีเ่บ็ดเตล็ด 132,595 1.97 

รวม         6,759,909   100.00  
ที่มา:กรมพัฒนาที่ดิน, 2564 

 1.6 พื้นที่ชลประทาน 
   จังหวัดพิษณุโลกมีเน้ือที่ชลประทาน 707,507 ไร (รอยละ 10.75 ของพ้ืนที่จังหวัด) 
กระจายอยูใน 6 อําเภอ มีอางเก็บนํ้าที่สําคัญ 1 อาง คือ อางเก็บนํ้าแควนอย มีระดับเก็บกักนํ้าอยูที่ 
939 ลานลูกบาศกเมตร (ตารางผนวกที่ 2 - 3) 
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 1.7 เขตปฏิรูปที่ดิน  
   เขตปฏิรูปที่ดินในพ้ืนที่จังหวัดพิษณุโลก มีเน้ือที่ 638,735 ไร (รอยละ 9.70 ของพ้ืนที่จังหวัด) 
โดยอําเภอที่มีพ้ืนที่เขตปฏิรูปที่ดินมากที่สุด ไดแก อําเภอวังทอง อําเภอชาติตระการ และอําเภอนครไทย 
ตามลําดับ (ตารางผนวกที่ 4) 

 1.8 การขึ้นทะเบียนเกษตรกร 
   จากฐานขอมูลทะเบียนเกษตรกรของกรมสงเสริมการเกษตร จังหวัดพิษณุโลกมีการ
ขึ้นทะเบียนเกษตรกรผูปลูกพืชหรือเลี้ยงสัตวทั้งหมดในป 2563 จํานวน 163,398 ราย รวมพ้ืนที่ 
2,739,393 ไร และกิจกรรมที่มีพ้ืนที่ปลูกมาก ไดแก ขาวนาป ขาวนาปรัง ขาวโพดเลี้ยงสัตว มันสําปะหลัง
โรงงาน ตามลําดับ (ตารางผนวกที่ 5) 
   ทะเบียนเกษตรพืชสมุนไพร จากฐานขอมูลกลาง (Farmer One) สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
เกษตรกรไดขึ้นทะเบียนปลูกพืชสมุนไพรในจังหวัดพิษณุโลก พ้ืนที่ 1,376.81 ไร เกษตรกร 162 ราย 
มีพืชสมุนไพรหลัก 19 ชนิดสมุนไพรที่มีการปลูกมาก ไดแกพริกไทย กฤษณา ยอบาน ตามลําดับ
(ตารางผนวกที่ 6) 

 1.9 ที่ต้ังโรงงานและแหลงรับซือ้สินคาเกษตร 
   จังหวัดพิษณุโลกมีแหลงรับซื้อสินคาเกษตรและสหกรณการเกษตรที่สําคัญ จํานวน 79แหง
และที่ต้ังโรงงานทางการเกษตร 111 แหง โดยมีที่ต้ังสหกรณการเกษตรมากทีสุ่ด 38 แหง (ตารางผนวกที่ 7) 

2. การวิเคราะหพืชเศรษฐกิจหลัก 

  พืชเศรษฐกิจที่สําคัญพิจารณาจากพืชที่มีพ้ืนที่ปลูกมากและมีมูลคาการสงออกหรือแปรรูปโดย
กระทรวงเกษตรและสหกรณประกาศพืชเศรษฐกิจ 13 ชนิดพืช ไดแก ขาว มันสําปะหลัง ยางพารา 
ปาลมนํ้ามัน ออยโรงงานขาวโพดเลี้ยงสัตว 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 แตพบ
ขอจํากัดบางประการซึ่งสามารถบริหารจัดการได  
  ระดับที่ 3 เปนพ้ืนที่ความเหมาะสมเล็กนอย (S3) มีขอจํากัดการของดินและนํ้า สงผลใหการผลิต
พืชใหผลตอบแทนตํ่า การใชพ้ืนที่ตองใชตนทุนสูงในการจัดการ และมีความเสี่ยงจากนํ้าทวมและขาดนํ้า 
  ระดับที ่4 เปนพ้ืนที่ไมเหมาะสม (N) 
  จังหวัดพิษณุโลกมีพ้ืนที่พืชเศรษฐกิจสําคัญที่ปลูกมาก 4 ลําดับแรก ไดแก ขาว ออยโรงงาน 
มันสําปะหลัง และขาวโพดเลี้ยงสัตว (ตารางที่ 2) 
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ตารางที่ 2 พ้ืนที่ปลูกพืชเศรษฐกิจทีม่ีพ้ืนทีป่ลูกมาก 4 ลําดับแรกของจังหวัดพิษณุโลก 

พืชเศรษฐกิจ เนื้อที่ (ไร) รอยละของพืน้ที่เกษตรกรรม 
1. ขาว 1,616,518 45.90 
2. ออยโรงงาน 296,942 8.43 
3. มันสําปะหลัง 216,179 6.14 
4. ขาวโพดเลี้ยงสัตว 166,382 4.72 

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

 2.1 ขาว 
 ขาวเปนพืชเศรษฐกิจหลักของจังหวัดพิษณุโลก จากสภาพพ้ืนที่สวนใหญเปนที่ราบลุม  

มีความเหมาะสมในการปลูกขาว จากฐานขอมูลในแผนที่เกษตรเชิงรุก หรือ Agri-Map Online 
วิเคราะหขอมูลไดดังน้ี (ตารางที่ 3 และภาพที่ 6 - 7) 

1) การวิเคราะหศักยภาพของพื้นที่ปลูกขาว 
      ระดับที่ 1 เปนพ้ืนที่ความเหมาะสมสูง (S1) มีเน้ือที่ 1,613,346 ไร คิดเปนรอยละ 46.38 
ของพ้ืนที่ศักยภาพของที่ดิน กระจายตัวมากอยูในอําเภอบางระกํา 421,673 ไร อําเภอพรหมพิราม
398,056 ไร และอําเภอเมืองพิษณุโลก 301,243 ไร 
      ระดับที่ 2 เปนพ้ืนที่ความเหมาะสมปานกลาง (S2) มีเน้ือที่ 373,862 ไร คิดเปนรอยละ 
10.75 ของพ้ืนที่ศักยภาพของที่ดิน กระจายตัวมากอยูในอําเภอวังทอง 105,963 ไร อําเภอเนินมะปราง
84,766 ไร และอําเภอนครไทย 57,743 ไร 
      ระดับที่ 3 เปนพ้ืนที่ความเหมาะสมเล็กนอย (S3) มีเน้ือที่ 50,773 ไร คิดเปนรอยละ 1.46
ของพ้ืนที่ศักยภาพของที่ดิน กระจายตัวมากอยูในอําเภอวังทอง 16,780 ไร อําเภอชาติตระการ 10,314 ไร
และอําเภอนครไทย 9,905 ไร 
      ระดับที่ 4 เปนพ้ืนที่ไมเหมาะสม (N) มีเน้ือที่ 1,440,671 ไร 

2) การวิเคราะหพื้นที่ปลูกขาวในปจจุบัน ซึ่งจําแนกตามช้ันความเหมาะสมของที่ดิน ไดดังน้ี 
      (1) พ้ืนที่เหมาะสมสูง (S1) มีเน้ือที่ 1,251,431 ไรคิดเปนรอยละ 77.57 ของพ้ืนที่
ศักยภาพสูง กระจายตัวมากอยูในอําเภอพรหมพิราม 342,434 ไร อําเภอบางระกํา 295,016 ไร และ
อําเภอเมืองพิษณุโลก 220,182 ไร 
      (2) พ้ืนที่เหมาะสมปานกลาง (S2) มีเน้ือที่ 283,907 ไร คิดเปนรอยละ 75.94ของพ้ืนที่
ศักยภาพปานกลาง กระจายตัวมากอยูในอําเภอวังทอง 74,940 ไร อําเภอเนินมะปราง 63,740 ไร และ
อําเภอนครไทย 45,995 ไร 
      (3) พ้ืนที่เหมาะสมเล็กนอย (S3) มีเน้ือที่ 50,763 ไร คิดเปนรอยละ 99.98 ของพ้ืนที่
ศักยภาพเล็กนอย กระจายตัวมากอยูในอําเภอวังทอง 16,780 ไร อําเภอชาติตระการ 10,314 ไร และ
อําเภอนครไทย 9,895 ไร 
      (4) พ้ืนที่ไมเหมาะสม (N) มีเน้ือที่ 30,417 ไร 

 3) พื้นที่มีศักยภาพคงเหลือ คือ พ้ืนที่ที่มีศักยภาพในการปลูกขาวแตยังไมใชพ้ืนที่ปลูก 
พิจารณาจากพ้ืนที่ศักยภาพของที่ดินสําหรับการปลูกขาว และพ้ืนที่ปลูกขาวในช้ันความเหมาะสมตาง ๆ 
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(ปลูกจริง) พบวาจังหวัดพิษณุโลกมีพ้ืนที่ศักยภาพคงเหลือในระดับความเหมาะสมสูง (S1) และ 
ความเหมาะสมปานกลาง (S2) รวมทั้งสิ้น 451,870 ไร โดยกระจายอยูทั่วทุกอําเภอ โดยอําเภอที่มี
พ้ืนที่ศักยภาพคงเหลือมากที่สุด ไดแก อําเภอบางระกํา 126,659 ไร รองลงมาไดแก อําเภอเมืองพิษณุโลก
84,786 ไร อําเภอพรหมพิราม 65,473 ไร และอําเภอวังทอง 51,935 ไร โดยมีรายละเอียดดังน้ี 
      (1) พ้ืนที่เหมาะสมสูงคงเหลือ (S1) มีเน้ือที่ 361,915 ไร คิดเปนรอยละ 22.43 ของพ้ืนที่
ศักยภาพสูง พบมากในอําเภอบางระกํา 126,657 ไร อําเภอเมืองพิษณุโลก 81,061 ไร และอําเภอ
พรหมพิราม 55,622 ไร 
      (2) พ้ืนที่เหมาะสมปานกลางคงเหลือ (S2) มีเน้ือที่ 89,955 ไร คิดเปนรอยละ 24.06 
ของพ้ืนที่ศักยภาพปานกลาง พบมากในอําเภอวังทอง 31,023 ไร อําเภอเนินมะปราง 21,026 ไร และ
อําเภอนครไทย 11,748 ไร  

ตารางที่ 3 พ้ืนที่ศักยภาพ พ้ืนที่ปลูกจริง พ้ืนที่คงเหลือของขาวรายอําเภอ จังหวัดพิษณุโลก 

อําเภอ ประเภทพื้นที ่
 เนื้อที่ชั้นความเหมาะสม(ไร)  

  s1    s2   s3    N   รวม  

ชาติตระการ 

พื้นท่ีศักยภาพของท่ีดิน 
20,233 19,612 10,314 174,293 224,452 

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

พื้นท่ีเพาะปลูกในช้ัน
ความเหมาะสมตาง ๆ
(ปลูกจริง) 

13,979 13,890 10,314 4,542 42,725 

(69.09%) (70.82%) (100.00%) (2.61%) (19.04%) 

พื้นท่ีมีศักยภาพคงเหลือ 
6,254 5,722 

- - 
11,976 

(30.91%) (29.18%) (5.34%) 

นครไทย 

พื้นท่ีศักยภาพของท่ีดิน 
44,947 57,743 9,905 286,833 399,428 

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

พื้นท่ีเพาะปลูกในช้ัน
ความเหมาะสมตาง ๆ
(ปลูกจริง) 

32,435 45,995 9,895 9,197 97,522 

(72.16%) (79.65%) (99.9%) (3.21%) (24.42%) 

พื้นท่ีมีศักยภาพคงเหลือ 
12,512 11,748 

- - 
24,260 

(27.84%) (20.35%) (6.07%) 

เนินมะปราง 

พื้นท่ีศักยภาพของท่ีดิน 
49,015 84,766 5,053 161,150 299,984 

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

พื้นท่ีเพาะปลูกในช้ัน
ความเหมาะสมตาง ๆ
(ปลูกจริง) 

37,474 63,740 5,053 12,423 118,690 

(76.45%) (75.2%) (100.00%) (7.71%) (39.57%) 

พื้นท่ีมีศักยภาพคงเหลือ 
11,541 21,026 

- - 
32,567 

(23.55%) (24.8%) (10.86%) 
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ตารางที่ 3 (ตอ) 

อําเภอ ประเภทพื้นที ่
 เนื้อที่ชั้นความเหมาะสม(ไร)  

  s1    s2   s3    N   รวม  

บางกระทุม 

พื้นท่ีศักยภาพของท่ีดิน 
175,900 6,602 541 37,925 220,968 

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

พื้นท่ีเพาะปลูกในช้ันความ 
เหมาะสมตาง ๆ(ปลูกจริง) 

142,886 5,971 541 
- 

149,398 
(81.23%) (90.44%) (100.00%) (67.61%) 

พื้นท่ีมีศักยภาพคงเหลือ 
33,014 631 

- - 
33,645 

(18.77%) (9.56%) (15.23%) 

บางระกาํ 

พื้นท่ีศักยภาพของท่ีดิน 
421,673 23,129 

- 
153,440 598,242 

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

พื้นท่ีเพาะปลูกในช้ันความ 
เหมาะสมตาง ๆ(ปลูกจริง) 

295,016 23,127 
- - 

318,143 
(69.96%) (99.99%) (53.18%) 

พื้นท่ีมีศักยภาพคงเหลือ 
126,657 2 

- - 
126,659 

(30.04%) (0.01%) (21.17%) 

พรหมพิราม 

พื้นท่ีศักยภาพของท่ีดิน 
398,056 48,581 3,677 62,276 512,590 

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

พื้นท่ีเพาะปลูกในช้ันความ 
เหมาะสมตาง ๆ(ปลูกจริง) 

342,434 38,730 3,677 217 385,058 
(86.03%) (79.72%) (100.00%) (0.35%) (75.12%) 

พื้นท่ีมีศักยภาพคงเหลือ 
55,622 9,851 

- - 
65,473 

(13.97%) (20.28%) (12.77%) 

เมือง
พิษณุโลก 

พื้นท่ีศักยภาพของท่ีดิน 
301,243 11,287 1,340 98,074 411,944 

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

พื้นท่ีเพาะปลูกในช้ันความ 
เหมาะสมตาง ๆ(ปลูกจริง) 

220,182 7,562 1,340 56 229,140 
(73.09%) (67%) (100.00%) (0.06%) (55.62%) 

พื้นท่ีมีศักยภาพคงเหลือ 
81,061 3,725 

- - 
84,786 

(26.91%) (33%) (20.58%) 

วังทอง 

พื้นท่ีศักยภาพของท่ีดิน 
134,872 105,963 16,780 302,139 559,754 

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

พื้นท่ีเพาะปลูกในช้ันความ 
เหมาะสมตาง ๆ(ปลูกจริง) 

113,960 74,940 16.780 2,570 208,250 
(84.49%) (70.72%) (100.00%) (0.85%) (37.2%) 

พื้นท่ีมีศักยภาพคงเหลือ 
20,912 31,023 

- - 
51,935 

(15.51%) (29.28%) (9.28%) 

วัดโบสถ 

พื้นท่ีศักยภาพของท่ีดิน 
67,407 16,179 3,163 164,541 251,290 

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

พื้นท่ีเพาะปลูกในช้ันความ 
เหมาะสมตาง ๆ(ปลูกจริง) 

53,065 9,952 3,163 1,412 67,592 
(78.72%) (61.51%) (100.00%) (0.86%) (26.9%) 

พื้นท่ีมีศักยภาพคงเหลือ 
14,342 6,227 

- - 
20,569 

(21.28%) (38.49%) (8.19%) 
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ตารางที่ 3 (ตอ) 
 

อําเภอ ประเภทพื้นที ่
 เนื้อที่ชั้นความเหมาะสม(ไร)  

  s1    s2   s3    N   รวม  

รวมทั้ง
จังหวัด 

พื้นที่ศักยภาพของที่ดิน 
1,613,346 373,862 50,773 1,440,671 3,478,652 
(100.00%) (100.00%) (100.00%) (100.00%) (100.00%) 

พื้นที่เพาะปลูกในชั้นความ
เหมาะสมตาง ๆ (ปลกูจริง) 

1,251,431 283,907 50,763 30,417 1,616,518 

(77.57%) (75.94%) (99.98%) (2.11%) (46.47%) 

พื้นที่มีศักยภาพคงเหลือ 
361,915 89,955 

- - 
451,870 

(22.43%) (24.06%) (12.99%) 
 

   เมื่อวิเคราะหขอมูลศักยภาพพ้ืนที่รวมกับพ้ืนที่ปลูกพืชในปจจุบัน พบวาพ้ืนที่ที่จะ
ปรับเปลี่ยนไปปลูกขาว คือ บริเวณที่เปนพ้ืนที่ปลูกออยโรงงาน (S3) 84,061 ไร พ้ืนที่ปลูกขาวโพด
เลี้ยงสัตว (N) 26,706 ไร และพ้ืนที่ปลูกมันสําปะหลัง (N) 19,019 ไร แตเน่ืองจากนโยบายของ
คณะกรรมการนโยบายบริหารจัดการขาวตองการรักษาดุลภาพผลผลิตขาว ดังน้ัน จึงควรพิจารณา
ปลูกพืชเศรษฐกิจชนิดอ่ืนที่สอดคลองกับความตองการของตลาด (ตารางที่ 4) 

ตารางที่ 4 พ้ืนที่ศักยภาพในการขยายการผลิตขาว 

อําเภอ 
ออยโรงงาน (ไร) ขาวโพดเลี้ยงสัตว (ไร) มันสําปะหลัง  

S3 N รวม S3 N รวม S3 N รวม 
ชาติตระการ - - - - 1,425   1,425 4,454 - 4,454 
นครไทย 1 - 1 - 8,980        8,980 598 - 598 
เนินมะปราง 3,146 - 3,146       - 1,971      1,971 1,268 - 1,268 
บางกระทุม 13,432 - 13,432 - 256 256 69 - 69 
บางระกํา 57,075 - 57,075 - 5,492       5,492 1,737 - 1,737 
พรหมพิราม 4,303 - 4,303 - 4,849 4,849 716 - 716 
เมือง
พิษณุโลก 

3,427 - 3,427 
- 1,115      1,115 

688 - 688 

วังทอง 2,412 - 2,412 - 1,873       1,873 3,710 - 3,710 
วัดโบสถ 265 - 265 - 745 745 5,779 - 5,779 

รวม 84,061 - 84,061 - 26,706     26,706 19,019 - 19,019 
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   4) แนวทางการจัดการ 

    (1) พ้ืนที่ที่มีความเหมาะสมควรสงเสริมการผลิต (S1 หรือ S2) ควรสนับสนุนใหเกษตรกร

ปลูกขาวตอไปเน่ืองจากเปนพ้ืนที่ที่เหมาะสม สามารถชวยลดตนทุนการผลิตและไดผลผลิตที่มีคุณภาพดี 

ซึ่งการปลูกขาวในพ้ืนที่ดังกลาวขางตนสามารถนําไปสูการตอยอดโครงการที่สําคัญตาง ๆ ได เชน  

เกษตรอินทรีย ระบบสงเสริมการเกษตรแปลงใหญ เกษตรแมนยํา เปนตน 

     พ้ืนที่ปลูกขาวในบริเวณที่มีความเหมาะสมสูง (S1) คือพ้ืนที่ปลูกขาวในที่ดินที่ไมมี

ขอจํากัดทางกายภาพตอการปลูกขาว ซึ่งควรสงวนไวเปนแหลงปลูกขาวที่สําคัญของจังหวัด  

โดยกระจายอยูในอําเภอพรหมพิราม อําเภอบางระกํา และอําเภอเมืองพิษณุโลก 

     พ้ืนที่ปลูกขาวในบริเวณที่มีความเหมาะสมปานกลาง (S2) คือพ้ืนที่ปลูกขาวในที่ดินที่มี

ขอจํากัดทางกายภาพบางประการตอการปลูกขาว เชน ความอุดมสมบูรณของดิน ความเปนกรดเปนดาง 

และแหลงนํ้า กระจายอยูในอําเภอหนองวังทอง อําเภอเนินมะปราง และอําเภอนครไทย 

    (2) พ้ืนที่ที่ควรปรับเปลี่ยนการผลิตในพ้ืนที่ไมเหมาะสม (S3 หรือ N) ควรสนับสนุนให

เขาโครงการปรับเปลี่ยนการผลิต เชน ทําการเกษตรผสมผสานหรือพืชที่ใหผลตอบแทนสูงกวา  

โดยพิจารณาแหลงรับซื้อรวมดวย 

 2.2 ออยโรงงาน 
   ออยโรงงานพืชเศรษฐกิจหลักของพิษณุโลกในลําดับที่ 2 จากฐานขอมูลในแผนที่เกษตร
เชิงรุก หรือ Agri-Map Online สามารถวิเคราะหขอมูลไดดังน้ี (ตารางที่ 5 และภาพที่ 8 - 9) 

 1) การวิเคราะหศักยภาพของพื้นที่ปลูกออยโรงงาน  
      ระดับที่ 1 เปนพ้ืนที่ความเหมาะสมสูง (S1) มีเน้ือที่ 44,810 ไร คิดเปนรอยละ 1.29 ของ
พื้นที่ศักยภาพของที่ดิน 3,477,910 ไร กระจายตัวมากอยูในอําเภอบางระกํา 10,767 ไร อําเภอ
เมืองพิษณุโลก 9,839 ไร และอําเภอบางกระทุม 8,260 ไร 
      ระดับที่ 2 เปนพ้ืนที่ความเหมาะสมปานกลาง (S2) มีเน้ือที่ 1,091,158 ไร คิดเปนรอยละ 
31.37 ของพ้ืนที่ศักยภาพของที่ดิน กระจายตัวมากอยูในอําเภอวังทอง 243,872 ไร อําเภอนครไทย 
209,441 ไร และอําเภอบางระกํา 170,702 ไร 
      ระดับที ่3 เปนพ้ืนที่ความเหมาะสมเล็กนอย (S3) มีเน้ือที่ 284,298 ไร คิดเปนรอยละ  
8.18 ของพ้ืนที่ศักยภาพของที่ดิน กระจายตัวมากอยูในอําเภออําเภอเนินมะปราง 91,737 ไร อําเภอ
บางระกํา 56,882 ไร และอําเภอนครไทย 42,570 ไร 
      ระดับที่ 4 เปนพ้ืนที่ไมเหมาะสม (N) มีเน้ือที่ 2,057,644 ไร 

 2) การวิเคราะหพื้นที่ปลูกออยโรงงานในปจจุบัน ซึ่งจําแนกตามชั้นความเหมาะสม
ของที่ดิน ไดดังน้ี       

  (1) พ้ืนที่เหมาะสมสูง (S1) มีเน้ือที่ 3,406 ไร คิดเปนรอยละ 7.60 ของพ้ืนที่ศักยภาพสูง 
กระจายตัวมากอยูในอําเภอบางกระทุม 1,226  ไร อําเภอเมืองพิษณุโลก 866 ไร และอําเภอวัดโบสถ 
787 ไร  
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      (2) พ้ืนที่เหมาะสมปานกลาง (S2) มีเน้ือที่ 198,770 ไร คิดเปนรอยละ 18.22 ของพ้ืนที่
ศักยภาพปานกลาง กระจายตัวมากอยูในอําเภอบางระกํา 106,758 ไร อําเภอพรหมพิราม 18,398 ไร 
และอําเภอวังทอง 17,630 ไร 
      (3) พ้ืนที่เหมาะสมเล็กนอย (S3) มีเน้ือที่ 94,725 ไร คิดเปนรอยละ 33.32 ของพ้ืนที่
เหมาะสมเล็กนอยกระจายตัวมากอยูในอําเภอบางระกํา 56,882 ไร อําเภอบางกระทุม 13,387 ไร และ
อําเภอเนินมะปราง 13,323 ไร 
       (4) พ้ืนที่ไมเหมาะสม (N) มีเน้ือที่ 41 ไร 

  3) พื้นที่มีศักยภาพคงเหลือ คือ พ้ืนที่ที่มีศักยภาพในการปลูกออยโรงงานแตไมใชพ้ืนที่ปลูก 
พิจารณาจากพ้ืนที่ศักยภาพของที่ ดินสําหรับการปลูกออยโรงงาน และพ้ืนที่ปลูกออยโรงงาน 
ในช้ันความเหมาะสมตาง ๆ (ปลูกจริง) พบวาจังหวัดพิษณุโลกมีพ้ืนที่ศักยภาพคงเหลือในระดับความ
เหมาะสมสูง (S1) และความเหมาะสมปานกลาง (S2) รวมทั้งสิ้น 933,792 ไร โดยกระจายอยูทั่วทุกอําเภอ 
โดยอําเภอที่มีพ้ืนที่ศักยภาพคงเหลือมากที่สุด ไดแก อําเภอวังทอง 230,045 ไร อําเภอนครไทย 209,189 
ไร อําเภอชาติตระการ 142,673 ไร และอําเภอวัดโบสถ 114,895 ไร โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

    (1) พ้ืนที่เหมาะสมสูงคงเหลือ (S1) มีเน้ือที่ 41,404 ไร คิดเปนรอยละ 92.40 ของ
พ้ืนที่ศักยภาพสูง พบมากในอําเภอบางระกํา 10,654 ไร อําเภอเมืองพิษณุโลก 8,973 ไร และอําเภอ
บางกระทุม 7,034 ไร  

(2) พ้ืนที่เหมาะสมปานกลางคงเหลือ (S2) มีเน้ือที่ 892,388 ไร คิดเปนรอยละ 81.78 
ของพ้ืนที่ศักยภาพปานกลาง พบมากในอําเภอวังทอง 226,242 ไร อําเภอนครไทย 209,189 ไร และ
อําเภอวัดโบสถ 109,998 ไร 

ตารางที่ 5 พ้ืนที่ศักยภาพ พ้ืนที่ปลูกจริง พ้ืนที่คงเหลือของออยโรงงานรายอําเภอ จังหวัดพิษณุโลก 

อําเภอ ประเภทพ้ืนที่ 
เนื้อที่ชั้นความเหมาะสม (ไร) 

S1 S2 S3 N รวม 

ชาติตระการ 

พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน - 
150,866 
(100.00%) 

5,807 
(100.00%) 

67,949 
(100.00%) 

224,622 
(100.00%) 

พ้ืนท่ีเพาะปลูกในชั้นความ 
เหมาะสมตาง ๆ  (ปลูกจริง) 

- 
8,193 

(5.43%) 
- - 

8,193 
(3.65%) 

พ้ืนท่ีมีศักยภาพคงเหลือ - 
142,673 
(94.57%) 

- - 
142,673 
(63.52%) 

นครไทย 

พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน - 
209,441 
(100.00%) 

42,570 
(100.00%) 

147,167 
(100.00%) 

399,178 
(100.00%) 

พ้ืนท่ีเพาะปลูกในชั้นความ 
เหมาะสมตาง ๆ  (ปลูกจริง) 

- 
252 

(0.12%) 
7 

(0.02%) 
- 

259 
(0.06%) 

พ้ืนท่ีมีศักยภาพคงเหลือ - 
209,189 
(99.88%) 

- - 
209,189 

(52.4%) 
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ตารางที่ 5 (ตอ) 

อําเภอ ประเภทพ้ืนที่ 
เนื้อที่ชั้นความเหมาะสม (ไร) 

S1 S2 S3 N รวม 

เนินมะปราง 

พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน - 
59,801 

(100.00%) 
91,737 

(100.00%) 
148,270 
(100.00%) 

299,808 
(100.00%) 

พ้ืนท่ีเพาะปลูกในชั้นความ 
เหมาะสมตาง ๆ  (ปลูกจริง) 

- 
12,939 

(21.64%) 
13,323 

(14.52%) 
28 

(0.02%) 
26,291 
(8.77%) 

พ้ืนท่ีมีศักยภาพคงเหลือ - 
46,862 

(78.36%) 
- - 

46,862 
(15.63%) 

บางกระทุม 

พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน 
8,260 

(100.00%) 
31,854 

(100.00%) 
13,387 

(100.00%) 
167,109 
(100.00%) 

220,610 
(100.00%) 

พ้ืนท่ีเพาะปลูกในชั้นความ 
เหมาะสมตาง ๆ  (ปลูกจริง) 

1,226 
(14.85%) 

10,046 
(31.54%) 

13,387 
(100.00%) 

- 
24,659 

(11.18%) 

พ้ืนท่ีมีศักยภาพคงเหลือ 
7,034 

(85.15%) 
21,808 

(68.46%) 
- - 

28,842 
(13.07%) 

บางระกํา 

พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน 
10,767 

(100.00%) 
170,702 
(100.00%) 

56,882 
(100.00%) 

359,628 
(100.00%) 

597,979 
(100.00%) 

พ้ืนท่ีเพาะปลูกในชั้นความ 
เหมาะสมตาง ๆ  (ปลูกจริง) 

113 
(1.05%) 

106,758 
(62.54%) 

56,882 
(100.00%) 

- 
163,753 
(27.38%) 

พ้ืนท่ีมีศักยภาพคงเหลือ 
10,654 

(98.95%) 
63,944 

(37.46%) 
- - 

74,598 
(12.47%) 

พรหมพิราม 

พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน 
6,230 

(100.00%) 
52,921 

(100.00%) 
4,860 

(100.00%) 
448,574 
(100.00%) 

512,585 
(100.00%) 

พ้ืนท่ีเพาะปลูกในชั้นความ 
เหมาะสมตาง ๆ  (ปลูกจริง) 

187 
(3.00%) 

18,398 
(34.77%) 

4,295 
(88.38%) 

3 
(0.01%) 

22,884 
(4.46%) 

พ้ืนท่ีมีศักยภาพคงเหลือ 
6,043 

(97.00%) 
34,523 

(65.23%) 
- - 

40,565 
(7.91%) 

เมืองพิษณุโลก 

พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน 
9,839 

(100.00%) 
48,359 

(100.00%) 
3,922 

(100.00%) 
349,852 
(100.00%) 

411,972 
(100.00%) 

พ้ืนท่ีเพาะปลูกในชั้นความ 
เหมาะสมตาง ๆ  (ปลูกจริง) 

866 
(8.8%) 

11,210 
(23.18%) 

3,416 
(87.1%) 

- 
15,491 
(3.76%) 

พ้ืนท่ีมีศักยภาพคงเหลือ 
8,973 

(91.2%) 
37,150 

(76.82%) 
- - 

46,123 
(11.2%) 
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ตารางที่ 5 (ตอ) 

อําเภอ ประเภทพ้ืนที่ 
เนื้อที่ชั้นความเหมาะสม (ไร) 

S1 S2 S3 N รวม 

วังทอง 

พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน 
4,030 

(100.00%) 
243,872 
(100.00%) 

38,209 
(100.00%) 

273,727 
(100.00%) 

559,838 
(100.00%) 

พ้ืนท่ีเพาะปลูกในชั้นความ 
เหมาะสมตาง ๆ  (ปลูกจริง) 

227 
(5.63%) 

17,630 
(7.23%) 

2,753 
(7.2%) 

5 
(0.01%) 

20,615 
(3.68%) 

พ้ืนท่ีมีศักยภาพคงเหลือ 
3,803 

(94.37%) 
226,242 
(92.77%) 

- - 
230,045 
(41.09%) 

วัดโบสถ 

พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน 
5,684 

(100.00%) 
123,342 
(100.00%) 

26,924 
(100.00%) 

95,368 
(100.00%) 

251,318 
(100.00%) 

พ้ืนท่ีเพาะปลูกในชั้นความ 
เหมาะสมตาง ๆ  (ปลูกจริง) 

787 
(13.84%) 

13,344 
(10.82%) 

662 
(2.46%) 

5 
(0.01%) 

14,798 
(5.89%) 

พ้ืนท่ีมีศักยภาพคงเหลือ 
4,898 

(86.16%) 
109,998 
(89.18%) 

- - 
114,895 
(45.72%) 

รวมทั้ง
จังหวัด 

พ้ืนที่ศักยภาพของที่ดิน 
44,810 

(100.00%) 
1,091,158 
(100.00%) 

284,298 
(100.00%) 

2,057,644 
(100.00%) 

3,477,910 
(100.00%) 

พ้ืนที่เพาะปลูกในชั้นความ 
เหมาะสมตาง ๆ (ปลูกจริง) 

3,406 
(7.60%) 

198,770 
(18.22%) 

94,725 
(33.32%) 

41 
(0.01%) 

296,942 
(8.54%) 

พ้ืนที่มีศักยภาพคงเหลือ 
41,404 

(92.40%) 
892,388 
(81.78%) 

- - 
933,792 
(26.85%) 

 ทั้งน้ี ในการสงเสริมการปลูกพืชจะพิจารณาเฉพาะพ้ืนที่ที่มีศักยภาพคงเหลือในระดับความ
เหมาะสมสูง (S1) และระดับความเหมาะสมปานกลาง (S2) เทาน้ัน เน่ืองจากสภาพพ้ืนที่ปลูกพืชตรงตาม
ศักยภาพของดิน การลงทุนตํ่าก็สามารถเพ่ิมผลผลิตได จึงควรสงเสริมในพ้ืนที่ดังกลาว  

  เมื่อวิเคราะหขอมูลศักยภาพพ้ืนที่รวมกับพ้ืนที่ปลูกพืชในปจจุบัน พบวาพ้ืนที่ที่ควรสงเสริมใหมีการ

ปรับเปลี่ยนไปปลูกออยโรงงาน คือ บริเวณที่เปนพ้ืนที่ปลูกขาว (S3+N) 65,782 ไร บ ริ เ วณที่ปลูก

ปาลม นํ้ามัน (N) 5,853 ไร และบริเวณที่ปลูกยางพารา (S3) 5,045 ไร (ตารางที่ 6) 
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ตารางที่ 6 พ้ืนที่ศักยภาพในการขยายการผลิตออยโรงงาน 

อําเภอ 
ขาว (ไร) ปาลมน้ํามัน (ไร) ยางพารา (ไร) 

S3 N รวม S3 N รวม S3 N รวม 

ชาติตระการ 10,349 4,369 14,718 - 839 839 - - - 

นครไทย 9,928 8,197 18,125 - 3,504 3,504 4.858 - 4,858 

เนินมะปราง 5,070 225 5,295 - 53 53 - - - 

บางกระทุม 543 - 543 - - - - - - 

บางระกํา - - - - 29 29 - - - 

พรหมพิราม 3,689 71 3,760 - 224 224 - - - 

เมืองพิษณุโลก 1,344 52 1,396 - 5 5 - - - 

วังทอง 16,828 1,268 18,096 - 978       978 187 - 187 

วัดโบสถ 3,173 676 3,849 - 221   221 - - - 

รวม 50,924 14,858 65,782 - 5,853     5,853 5,045 - 5,045 

  4) แนวทางการจัดการ 

   (1) พ้ืนที่ที่มีความเหมาะสมควรสงเสริมการผลิต (S1 หรือ S2) ควรสนับสนุนใหเกษตรกรปลูก

ออยโรงงานตอไป เน่ืองจากเปนพ้ืนที่ที่เหมาะสม สามารถชวยลดตนทุนการผลิตและไดผลผลิตที่มี

คุณภาพดี ซึ่งการปลูกออยโรงงานในพ้ืนที่ดังกลาวขางตนสามารถนําไปสูการตอยอดโครงการที่สําคัญ

ตาง ๆ ได เชน เกษตรอินทรีย ระบบสงเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ เกษตรแมนยํา เปนตน 

    พ้ืนที่ปลูกออยโรงงานในบริเวณที่มีความเหมาะสมสูง (S1) คือพ้ืนที่ปลูกออยโรงงานใน

ที่ดินที่ไมมีขอจํากัดทางกายภาพตอการปลูกออยโรงงาน ซึ่งควรสงวนไวเปนแหลงปลูกออยโรงงานที่

สําคัญของจังหวัด กระจายอยูอําเภอบางกระทุม อําเภอเมืองพิษณุโลก และอําเภอวัดโบสถ 

    พ้ืนที่ปลูกออยโรงงานในบริเวณที่มีความเหมาะสมปานกลาง (S2) คือพ้ืนที่ปลูกออยโรงงาน

ในที่ดินที่มีขอจํากัดทางกายภาพบางประการตอการปลูกออยโรงงาน เชน ความอุดมสมบูรณของดิน ความ

เปนกรดเปนดาง ความช้ืน โดยกระจายอยูในอําเภอบางระกํา อําเภอพรหมพิราม และอําเภอวังทอง 

   (2) พ้ืนที่ที่ควรปรับเปลี่ยนการผลิตในพ้ืนที่ไมเหมาะสม (S3 หรือ N) ควรสนับสนุนใหเขา

โครงการปรับเปลี่ยนการผลิต เชน เปลี่ยนชนิดพืชที่มีความเหมาะสมกวาการปลูกออยโรงงาน มี

ตนทุนที่ตํ่า และใหผลตอบแทนที่ดีกวา แตทั้งน้ีตองพิจารณาแหลงรับซื้อรวมดวย 
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 2.3 มันสําปะหลัง 

   มันสําปะหลัง เปนพืชเศรษฐกิจที่สําคัญของจังหวัดพิษณุโลกในลําดับที่ 3 พ้ืนที่ปลูกสวนใหญ
อยูในอําเภอวัดโบสถ และอําเภอวังทอง จากฐานขอมูลในแผนที่เกษตรเชิงรุก หรือ Agri-Map Online 
วิเคราะหขอมูลไดดังน้ี (ตารางที่ 7 และภาพ 10 – 11) 

1) การวิเคราะหศักยภาพของพื้นที่ปลูกมันสําปะหลัง  
     ระดับที่ 1 เปนพ้ืนที่ความเหมาะสมสูง (S1) มีเน้ือที่ 520,721 ไร คิดเปนรอยละ 14.97 
ของพ้ืนที่ศักยภาพของที่ดิน กระจายตัวอยูในอําเภอบางระกํา 155,181 ไร อําเภอวังทอง 77,277 ไร 
และอําเภอวัดโบสถ 56,772 ไร 
     ระดับที่ 2 เปนพ้ืนที่ความเหมาะสมปานกลาง (S2) มีเน้ือที่ 554,668 ไร คิดเปนรอยละ 15.95 
ของพ้ืนที่ศักยภาพของที่ดิน กระจายตัวมากอยูในอําเภอนครไทย 175,608 ไร อําเภอวังทอง 162,991 
ไร และอําเภอชาติตระการ 95,459 ไร 
     ระดับที่ 3 เปนพ้ืนที่ความเหมาะสมเล็กนอย (S3) มีเน้ือที่ 219,860 ไร คิดเปนรอยละ 6.32 
ของพื้นที่ศักยภาพของที่ดิน กระจายตัวมากอยูในอําเภออําเภอเนินมะปราง 85,914 ไร อําเภอ
นครไทย 47,464 ไร และอําเภอวังทอง 37,069 ไร 
     ระดับที่ 4 เปนพ้ืนที่ไมเหมาะสม (N) มีเน้ือที่ 2,183,275 ไร 

2) การวิเคราะหพื้นทีป่ลูกมันสาํปะหลังในปจจุบัน ซึ่งจําแนกตามช้ันความเหมาะสมของ
ที่ดิน ไดดังน้ี  

  (1) พ้ืนที่เหมาะสมสูง (S1) มีเน้ือที่ 68,782 ไร คิดเปนรอยละ 13.21 ของพ้ืนที่ศักยภาพ
สูงกระจายตัวมากอยูในอําเภอวัดโบสถ 23,175 ไร อําเภอชาติตระการ 18,822 ไร และอําเภอวังทอง 
17,567 ไร เปนตน 
     (2) พ้ืนที่เหมาะสมปานกลาง (S2) มีเน้ือที่ 102,773 ไร คิดเปนรอยละ 18.53 ของพ้ืนที่
ศักยภาพปานกลาง กระจายตัวมากอยูในอําเภอวัดโบสถ 31,877 ไร อําเภอวังทอง 31,417 ไร และ
อําเภอชาติตระการ 29,418 ไร เปนตน 
     (3) พ้ืนที่เหมาะสมเล็กนอย (S3) มีเน้ือที่ 42,544 ไร คิดเปนรอยละ 19.35 ของพ้ืนที่
ศักยภาพเล็กนอย กระจายตัวมากอยูในอําเภอวัดโบสถ 15,583 ไร อําเภอวังทอง 9,681 ไร และ
อําเภอชาติตระการ 6,876 ไร เปนตน 
     (4) พ้ืนที่ไมเหมาะสม (N) ในการปลูกมันสําปะหลัง มีเน้ือที่ 2,080 ไร 

3) พื้นที่มีศักยภาพคงเหลือ คือ พ้ืนที่ที่มีศักยภาพในการปลูกมันสําปะหลังแตยังไมใชพ้ืนที่
ปลูก พิจารณาจากพื้นที่ศักยภาพของที่ดินสําหรับการปลูกมันสําปะหลัง และพื้นที่ปลูกมัน
สําปะหลังในชั้นความเหมาะสมตาง ๆ (ปลูกจริง) พบวาจังหวัดพิษณุโลกมีพื้นที่ศักยภาพ
คงเหลือในระดับความเหมาะสมสูง (S1) และความเหมาะสมปานกลาง (S2) รวมทั้งสิ้น 903,834 ไร 
กระจายอยูในอําเภอตาง ๆ โดยอําเภอที่มีพ้ืนที่ศักยภาพคงเหลือมากที่สุด ไดแก อําเภอนครไทย 
201,694 ไร รองลงมา ไดแก อําเภอวังทอง 191,284 ไร และอําเภอบางระกํา 153,426 ไร โดยมี
รายละเอียดดังน้ี 
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(1) พ้ืนที่เหมาะสมสูงคงเหลือ (S1) มีเน้ือที่ 451,939 ไร คิดเปนรอยละ 86.79 ของ
พ้ืนที่ศักยภาพสูง พบมากในอําเภอบางระกํา 153,370 ไร อําเภอวังทอง 59,710 ไร และอําเภอ 
เมืองพิษณุโลก 44,815 ไร 

(2) พ้ืนที่เหมาะสมปานกลางคงเหลือ (S2) มีเน้ือที่ 451,895 ไร คิดเปนรอยละ 81.47 
พ้ืนที่ศักยภาพปานกลาง พบมากในอําเภอนครไทย 170,173 ไร อําเภอวังทอง 131,574 ไร และอําเภอ
นํ้าชาติตระการ 66,041 ไร 

ตารางที่ 7 พ้ืนที่ศักยภาพ พ้ืนที่ปลูกจริง พ้ืนที่คงเหลือของมันสําปะหลังรายอําเภอ จังหวัดพิษณุโลก 

อําเภอ ประเภทพ้ืนที่ 
เนื้อที่ชั้นความเหมาะสม (ไร) 

S1 S2 S3 N รวม 

ชาติตระการ 

พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน 
54,497 

(100.00%) 
95,459 

(100.00%) 
11,565 

(100.00%) 
63,200 

(100.00%) 
224,721 
(100.00%) 

พ้ืนท่ีเพาะปลูกในชั้นความ 
เหมาะสมตาง ๆ  (ปลูกจริง) 

18,822 
(34.54%) 

29,418 
(30.82%) 

6,876 
(59.46%) 

266 
(0.42%) 

55,382 
(24.64%) 

พ้ืนท่ีมีศักยภาพคงเหลือ 
35,675 

(65.46%) 
66,041 

(69.18%) 
- - 

101,716 
(45.26%) 

นครไทย 

พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน 
33,927 

(100.00%) 
175,608 
(100.00%) 

47,464 
(100.00%) 

142,350 
(100.00%) 

399,349 
(100.00%) 

พ้ืนท่ีเพาะปลูกในชั้นความ 
เหมาะสมตาง ๆ  (ปลูกจริง) 

2,406 
(7.09%) 

5,435 
(3.09%) 

999 
(2.10%) 

330 
(0.23%) 

9,170 
(2.30%) 

พ้ืนท่ีมีศักยภาพคงเหลือ 
31,521 

(92.91%) 
170,173 
(96.91%) 

- - 
201,694 
50.51%) 

เนินมะปราง 

พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน 
31,660 

(100.00%) 
22,620 

(100.00%) 
85,914 

(100.00%) 
159,691 
(100.00%) 

299,885 
(100.00%) 

พ้ืนท่ีเพาะปลูกในชั้นความ 
เหมาะสมตาง ๆ  (ปลูกจริง) 

2,220 
(7.01%) 

1,475 
(6.52%) 

6,186 
(7.20%) 

109 
(0.07%) 

9,990 
(3.33%) 

พ้ืนท่ีมีศักยภาพคงเหลือ 
29,440 

(92.99%) 
21,145 

(93.48%) 
- - 

50,585 
(16.87%) 

บางกระทุม 

พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน 
34,713 

(100.00%) 
561 

(100.00%) 
68 

(100.00%) 
185,375 
(100.00%) 

220,717 
(100.00%) 

พ้ืนท่ีเพาะปลูกในชั้นความ 
เหมาะสมตาง ๆ  (ปลูกจริง) 

73 
(0.21%) 

- 
68 

(100.00%) 
- 

141 
(0.06%) 

พ้ืนท่ีมีศักยภาพคงเหลือ 
34,640 

(99.79%) 
561 

(100.00%) 
- - 

35,201 
(15.95%) 
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ตารางที่ 7 (ตอ) 

อําเภอ ประเภทพ้ืนที่ 
เนื้อที่ชั้นความเหมาะสม (ไร) 

S1 S2 S3 N รวม 

บางระกํา 

พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน 
155,181 
(100.00%) 

56 
(100.00%) 

1,731 
(100.00%) 

441,281 
(100.00%) 

598,249 
(100.00%) 

พ้ืนท่ีเพาะปลูกในชั้นความ 
เหมาะสมตาง ๆ  (ปลูกจริง) 

1,811 
(1.17%) 

- 
1,731 

(100.00%) 
- 

3,542 
(0.59%) 

พ้ืนท่ีมีศักยภาพคงเหลือ 
153,370 
(98.83%) 

56 
(100.00%) 

- - 
153,426 
(25.65%) 

พรหมพิราม 

พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน 
29,685 

(100.00%) 
20,367 

(100.00%) 
1,201 

(100.00%) 
461,339 
(100.00%) 

512,592 
(100.00%) 

พ้ืนท่ีเพาะปลูกในชั้นความ 
เหมาะสมตาง ๆ  (ปลูกจริง) 

514 
1.73%) 

2,270 
(11.14%) 

720 
(59.91%) 

44 
(0.01%) 

3,548 
(0.69%) 

พ้ืนท่ีมีศักยภาพคงเหลือ 
29,171 

(98.27%) 
18,097 

(88.86%) 
- - 

47,268 
(9.22%) 

เมืองพิษณุโลก 

พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน 
47,009 

(100.00%) 
7,126 

(100.00%) 
1,192 

(100.00%) 
356,652 
(100.00%) 

411,979 
(100.00%) 

พ้ืนท่ีเพาะปลูกในชั้นความ 
เหมาะสมตาง ๆ  (ปลูกจริง) 

2,194 
(4.67%) 

881 
(12.36%) 

700 
(58.67%) 

- 
3,775 

(0.92%) 

พ้ืนท่ีมีศักยภาพคงเหลือ 
44,815 

(95.33%) 
6,245 

(87.64%) 
- - 

51,060 
(12.39%) 

วังทอง 

พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน 
77,277 

(100.00%) 
162,991 
(100.00%) 

37,069 
(100.00%) 

282,371 
(100.00%) 

559,708 
(100.00%) 

พ้ืนท่ีเพาะปลูกในชั้นความ 
เหมาะสมตาง ๆ  (ปลูกจริง) 

17,567 
(22.73%) 

31,417 
(19.28%) 

9,681 
(26.12%) 

1,006 
(0.36%) 

59,671 
(10.66%) 

พ้ืนท่ีมีศักยภาพคงเหลือ 
59,710 

(77.27%) 
131,574 
(80.72%) 

- - 
191,284 
(34.18%) 

วัดโบสถ 

พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน 
56,772 

(100.00%) 
69,880 

(100.00%) 
33,656 

(100.00%) 
91,016 

(100.00%) 
251,324 
(100.00%) 

พ้ืนท่ีเพาะปลูกในชั้นความ 
เหมาะสมตาง ๆ  (ปลูกจริง) 

23,175 
(40.82%) 

31,877 
(45.62%) 

15,583 
(46.30%) 

325 
(0.36%) 

70,960 
(28.23%) 

พ้ืนท่ีมีศักยภาพคงเหลือ 
33,597 

(59.18%) 
38,003 

(54.38%) 
- - 

71,600 
(28.49%) 

รวมทั้ง
จังหวัด 

พ้ืนที่ศักยภาพของที่ดิน 
520,721 

(100.00%) 
554,668 

(100.00%) 
219,860 

(100.00%) 
2,183,275 
(100.00%) 

3,478,524 
(100.00%) 

พื้นที่เพาะปลกูในชั้นความ 
เหมาะสมตาง ๆ  (ปลูกจริง) 

68,782 
(13.21%) 

102,773 
(18.53%) 

42,544 
(19.35%) 

2,080 
(0.10%) 

216,179 
(6.21%) 

พ้ืนที่มีศักยภาพ
คงเหลือ 

451,939 
(86.79%) 

451,895 
(81.47%) 

- - 
903,834 
(25.98%) 
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      ทั้งน้ี ในการสงเสริมการปลูกพืชจะพิจารณาเฉพาะพ้ืนที่ที่มีศักยภาพคงเหลือในระดับ
ความเหมาะสมสูง (S1) และระดับความเหมาะสมปานกลาง (S2) เทาน้ัน เ นื่อ งจากสภาพพื้นที่
ปลูกพืชตรงตามศักยภาพของดิน  การลงทุนตํ่าก็สามารถเพ่ิมผลผลิตได จึงควรสงเสริมในพ้ืนที่
ดังกลาว 

เมื่อวิเคราะหขอมูลศักยภาพพ้ืนที่รวมกับพ้ืนที่ปลูกพืชในปจจุบัน พบวาพ้ืนที่ที่ควร
พิจารณาใหมีการปรับเปลี่ยนไปปลูกมันสําปะหลัง คือ บริเวณที่เปนพ้ืนที่ปลูกขาว (S3+N) 68,782 ไร 
ปาลมนํ้ามัน (N) 5,931 ไร และพ้ืนที่ปลูกยางพารา (S3) 5,045 ไร (ดังตารางที่ 8) 

ตารางที่ 8 พ้ืนที่ศักยภาพในการขยายการผลิตมันสําปะหลัง 

อําเภอ 
ขาว (ไร) ปาลมน้ํามัน (ไร) ยางพารา (ไร) 

S3 N รวม S3 N รวม S3 N รวม 

ชาติตระการ 10,348 4,369 14,717    -           839 839 - - - 

นครไทย 9,928 8,197 18,125 -         3,538 3,538 4.858 - 4,858 

เนินมะปราง 5,070 2,697 7,767 -          97 97 - - - 

บางกระทุม 543 - 543 -              - - - 

บางระกาํ - - -    - 29 29 - - - 

พรหมพิราม 3,689 81 3,770    -         224 224 - - - 

เมืองพิษณุโลก 1,344 52 1,396    -      5 5 - - - 

วังทอง 16,837 1,777 18,614 -        978 978 187 - 187 

วัดโบสถ 3,173 677 3,850 - 221 221 - - - 

รวม 50,924 14,858 68,782    - 5,931     5,931 5,045 - 5,045 

  4) แนวทางการจัดการ 
   (1) พ้ืนที่ที่มีความเหมาะสมควรสงเสริมการผลิต (S1 หรือ S2) ควรสนับสนุนใหเกษตรกร
ปลูกมันสําปะหลังตอไป เน่ืองจากเปนพ้ืนที่ที่เหมาะสม สามารถชวยลดตนทุนการผลิตและไดผลผลิต
ที่มีคุณภาพดี ซึ่งการปลูกมันสําปะหลังในพ้ืนที่ดังกลาวขางตนสามารถนําไปสูการตอยอดโครงการที่
สําคัญตาง ๆ ได เชน เกษตรอินทรีย ระบบสงเสริมเกษตรแปลงใหญ เกษตรแมนยํา เปนตน 
    พ้ืนที่ปลูกมันสําปะหลังในบริเวณที่มีความเหมาะสมสูง (S1) คือพ้ืนที่ปลูกมันสําปะหลัง
ในที่ดินที่ไมมีขอจํากัดทางกายภาพตอการปลูกมันสําปะหลังซึ่งควรสงวนไวเปนแหลงปลูกมันสําปะหลัง
ที่สําคัญของจังหวัด กระจายอยูในอําเภอวัดโบสถ อําเภอชาติตระการ และอําเภอวังทอง 
    พ้ืนที่ปลูกมันสําปะหลังในบริเวณที่มีความเหมาะสมปานกลาง (S2) คือพ้ืนที่ปลูกมันสําปะหลัง
ในที่ดินที่มีขอจํากัดทางกายภาพบางประการตอการปลูกมันสําปะหลัง เชน ความอุดมสมบูรณของดิน 
ความเปนกรดเปนดาง ความช้ืน โดยกระจายอยูในอําเภอวัดโบสถ อําเภอวังทอง และอําเภอชาติตระการ 
   (2) พ้ืนที่ที่ควรปรับเปลี่ยนการผลิตในพ้ืนที่ไมเหมาะสม (S3 หรือ N) ควรสนับสนุนใหเขา
โครงการปรับเปลี่ยนการผลิต เชน เปลี่ยนชนิดพืชที่มีความเหมาะสมกวาการปลูกมันสําปะหลัง  
มีตนทุนที่ตํ่า และใหผลตอบแทนที่ดีกวา แตทั้งน้ีตองพิจารณาแหลงรับซื้อรวมดวย  
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 2.4 ขาวโพดเลี้ยงสัตว 
   ขาวโพดเลี้ยงสัตวพืชเศรษฐกิจหลักของพิษณุโลกในลําดับที่ 4 พ้ืนที่ปลูกมากที่สุดอยูใน
พ้ืนที่อําเภอนครไทย จากฐานขอมูลในแผนที่เกษตรเชิงรุก หรือ Agri-Map Online วิเคราะหขอมูลได
ดังน้ี (ตารางที่ 9 และภาพที่ 12 – 13) 

 1) การวิเคราะหศักยภาพของพื้นที่ปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตว  
      ระดับที่ 1 เปนพ้ืนที่ความเหมาะสมสูง (S1) มีเน้ือที่ 34,856 ไร คิดเปนรอยละ 1.06 ของ
พ้ืนที่ศักยภาพของที่ดิน กระจายตัวมากอยูในอําเภอวังทอง 15,048 ไร อําเภอชาติตระการ 13,165 ไร 
และอําเภอวัดโบสถ 4,090 ไร 
      ระดับที่ 2 เปนพ้ืนที่ความเหมาะสมปานกลาง (S2) มีเน้ือที่ 1,031,062 ไร คิดเปนรอยละ 
31.25 ของพ้ืนที่ศักยภาพของที่ดิน กระจายตัวมากอยูในอําเภอวังทอง 220,013 ไร อําเภอนครไทย 
209,197 ไร อําเภอบางระกํา 155,185 ไร 
      ระดับที่ 3 เปนพ้ืนที่ความเหมาะสมเล็กนอย (S3) มีเน้ือที่ 205,250 ไร คิดเปนรอยละ 6.22 
ของพ้ืนที่ศักยภาพของที่ดิน กระจายตัวมากอยูในอําเภอเนินมะปราง 88,599 ไร อําเภอนครไทย 
44,381 ไร อําเภอวังทอง 38,528 ไร 
      ระดับที่ 4 เปนพ้ืนที่ไมเหมาะสม (N) มีเน้ือที่ 2,028,089 ไร 
    2) การวิเคราะหพื้นที่ปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตวในปจจุบัน ซึ่งจําแนกตามช้ันความเหมาะสม
ของที่ดิน ไดดังน้ี       
      (1) พ้ืนที่เหมาะสมสูง (S1) มีเน้ือที่ 1,547 ไร คิดเปนรอยละ 4.44 ของพ้ืนที่ศักยภาพสูง
กระจายตัวมากอยูในอําเภอชาติตระการ 1,093 ไร อําเภอวังทอง 244 ไร และอําเภอนครไทย 111 ไร 
      (2) พ้ืนที่เหมาะสมปานกลาง (S2) มีเน้ือที่ 100,900 ไร คิดเปนรอยละ 9.79 ของพ้ืนที่พ้ืนที่
ศักยภาพปานกลาง กระจายตัวมากอยูในอําเภอนครไทย 64,740 ไร อําเภอชาติตระการ 13,598 ไรและ
อําเภอบางระกํา 6,941 ไร  
      (3) พ้ืนที่เหมาะสมเล็กนอย (S3) มีเน้ือที่ 25,252 ไร คิดเปนรอยละ 12.30 ของพ้ืนที่
ศักยภาพเล็กนอย กระจายตัวมากอยูในอําเภอนครไทย 15,495 ไร อําเภอเนินมะปราง 6,599 ไร และ
อําเภอวัดโบสถ 2,001 ไร  
      (4) พ้ืนที่ไมเหมาะสม (N) มีเน้ือที่ 38,683 ไร  

 3) พื้นที่มีศักยภาพคงเหลือ คือ พ้ืนที่ที่มีศักยภาพในการปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตวแตยังไมใช
พ้ืนที่ปลูก พิจารณาจากพ้ืนที่ศักยภาพของที่ดินสําหรับการปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตว และพ้ืนที่ปลูก
ขาวโพดเลี้ยงสัตวในช้ันความเหมาะสมตาง ๆ (ปลูกจริง) พบวาจังหวัดพิษณุโลกมีพ้ืนที่ศักยภาพ
คงเหลือในระดับความเหมาะสมสูง (S1) และความเหมาะสมปานกลาง (S2) รวมทั้งสิ้น 963,471 ไร 
กระจายอยูในอําเภอตาง ๆ โดยอําเภอที่มีพ้ืนที่ศักยภาพคงเหลือมากที่สุด ไดแก อําเภอวังทอง 
230,011 ไร รองลงมา ไดแก อําเภอบางระกํา 148,295 ไร อําเภอนครไทย 144,500 ไร และอําเภอ
ชาติตระการ 135,257  ไร โดยมีรายละเอียดดังน้ี 
      (1) พ้ืนที่เหมาะสมสูงคงเหลือ (S1) มีเน้ือที่ 33,309 ไร คิดเปนรอยละ 95.56 ของพ้ืนที่
ศักยภาพสูง พบมากในอําเภอวังทอง 14,804 ไร อําเภอชาติตะการ 12,072 ไร และอําเภอวัดโบสถ 
4,068 ไร 



19 

 

      (2) พ้ืนที่เหมาะสมปานกลางคงเหลือ (S2) มีเน้ือที่ 930,162 ไร คิดเปนรอยละ 90.21
ของพ้ืนที่ศักยภาพปานกลาง พบมากในอําเภอวังทอง 215,207 ไร อําเภอบางระกํา 148,244 ไร และ
อําเภอนครไทย 144,457 ไร     

ตารางที่ 9 พ้ืนที่ศักยภาพ พ้ืนที่ปลูกจริง พ้ืนที่คงเหลือของขาวโพดเลี้ยงสัตวรายอําเภอ จังหวัดพิษณุโลก 

อําเภอ ประเภทพ้ืนที่ 
เนื้อที่ชั้นความเหมาะสม (ไร) 

S1 S2 S3 N รวม 

ชาติตระการ 

พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน 
13,165  

(100.00%) 
136,783 
(100.00%) 

5,952 
(100.00%) 

63,175 
(100.00%) 

219,075 
(100.00%) 

พ้ืนท่ีเพาะปลูกในชั้นความ 
เหมาะสมตาง ๆ  (ปลูกจริง) 

1,093 
(8.30%) 

13,598 
(9.94%) 

680 
(11.42%) 

7,302 
(11.56%) 

22,673 
(10.35%) 

พ้ืนท่ีมีศักยภาพคงเหลือ 
12,072 

(91.70%) 
123,185 
(90.06%) 

- - 
135,257 
(61.74%) 

นครไทย 

พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน 
154 

(100.00%) 
209,197 
(100.00%) 

44,381 
(100.00%) 

134,380 
(100.00%) 

388,112 
(100.00%) 

พ้ืนท่ีเพาะปลูกในชั้นความ 
เหมาะสมตาง ๆ  (ปลูกจริง) 

111 
(71.90%) 

64,740 
(30.95%) 

15,495 
(34.91%) 

14,249 
(10.60%) 

94,595 
(24.37%) 

พ้ืนท่ีมีศักยภาพคงเหลือ 
43 

(28.10%) 
144,457 
(69.05%) 

- - 
144,500 
(37.23%) 

เนินมะปราง 

พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน 
1,203 

(100.00%) 
49,099 

(100.00%) 
88,599 

(100.00%) 
152,896 
(100.00%) 

291,797 
(100.00%) 

พ้ืนท่ีเพาะปลูกในชั้นความ 
เหมาะสมตาง ๆ  (ปลูกจริง) 

35 
(2.91%) 

4,440 
(9.04%) 

6,599 
(7.45%) 

2,392 
(1.56%) 

13,466 
(4.61%) 

พ้ืนท่ีมีศักยภาพคงเหลือ 
1,168 

(97.09%) 
44,659 

(90.96%) 
- - 

45,827 
(15.70%) 

บางกระทุม 

พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน 
561 

(100.00%) 
34,713 

(100.00%) 
- 

177,286 
(100.00%) 

212,560 
(100.00%) 

พ้ืนท่ีเพาะปลูกในชั้นความ 
เหมาะสมตาง ๆ  (ปลูกจริง) 

- 
534 

(1.54%) 
- 

255 
(0.14%) 

789 
(0.37%) 

พ้ืนท่ีมีศักยภาพคงเหลือ 
561 

(100.00%) 
34,179 

(98.46%) 
- - 

34,740 
(16.34%) 

บางระกํา 

พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน 
51 

(100.00%) 
155,185 
(100.00%) 

- 
414,693 
(100.00%) 

569,929 
(100.00%) 

พ้ืนท่ีเพาะปลูกในชั้นความ 
เหมาะสมตาง ๆ  (ปลูกจริง) 

- 
6,941 

(4.47%) 
- 

5,473 
(1.32%) 

12,414 
(2.18%) 

พ้ืนท่ีมีศักยภาพคงเหลือ 
51 

(100.00%) 
148,244 
(95.53%) 

- - 
148,295 
(26.02%) 
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ตารางที่ 9 (ตอ) 

อําเภอ ประเภทพ้ืนที่ 
เนื้อที่ชั้นความเหมาะสม (ไร) 

S1 S2 S3 N รวม 

พรหมพิราม 

พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน - 
49,967 

(100.00%) 
572 

(100.00%) 
442,627 
(100.00%) 

493,166 
(100.00%) 

พ้ืนท่ีเพาะปลูกในชั้นความ 
เหมาะสมตาง ๆ  (ปลูกจริง) 

- 
2,776 

(5.56%) 
56 

(9.82%) 
4,841 

(1.09%) 
7,673 

(1.56%) 

พ้ืนท่ีมีศักยภาพคงเหลือ - 
47,191 

(94.44%) 
- - 

47,191 
(9.57%) 

เมืองพิษณุโลก 

พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน 
584 

(100.00%) 
53,551 

(100.00%) 
506 

(100.00%) 
311,340 
(100.00%) 

365,981 
(100.00%) 

พ้ืนท่ีเพาะปลูกในชั้นความ 
เหมาะสมตาง ๆ  (ปลูกจริง) 

42 
(7.21%) 

279 
(0.52%) 

- 
1,111 

(0.36%) 
1,432 

(0.39%) 

พ้ืนท่ีมีศักยภาพคงเหลือ 
542 

(92.79%) 
53,272 

(99.48%) 
- - 

53,814 
(14.70%) 

วังทอง 

พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน 
15,048 

(100.00%) 
220,013 
(100.00%) 

38,528 
(100.00%) 

244,359 
(100.00%) 

517,948 
(100.00%) 

พ้ืนท่ีเพาะปลูกในชั้นความ 
เหมาะสมตาง ๆ  (ปลูกจริง) 

244 
(1.62%) 

4,806 
(2.18%) 

421 
(1.09%) 

1,945 
(0.80%) 

7,416 
(1.43%) 

พ้ืนท่ีมีศักยภาพคงเหลือ 
14,804 

(98.38%) 
215,207 
(97.82%) 

- - 
230,011 
(44.41%) 

วัดโบสถ 

พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน 
4,090 

(100.00%) 
122,554 
(100.00%) 

26,712 
(100.00%) 

87,333 
(100.00%) 

240,689 
(100.00%) 

พ้ืนท่ีเพาะปลูกในชั้น
ความ 
เหมาะสมตาง ๆ  (ปลูก
จริง) 

22 
(0.53%) 

2,786 
(2.27%) 

2,001 
(7.49%) 

1,115 
(1.28%) 

5,924 
(2.46%) 

พ้ืนท่ีมีศักยภาพคงเหลือ 
4,068 

(99.47%) 
119,768 
(97.73%) 

- - 
123,836 
(51.45%) 

รวมทั้ง
จังหวัด 

พ้ืนที่ศักยภาพของที่ดิน 
34,856 

(100.00%) 
1,031,062 
(100.00%) 

205,250 
(100.00%) 

2,028,089 
(100.00%) 

3,299,257 
(100.00%) 

พื้นที่เพาะปลกูในชั้นความ 
เหมาะสมตาง ๆ  (ปลูกจริง) 

1,547 
(4.44%) 

100,900 
(9.79%) 

25,252 
(12.30%) 

38,683 
(1.91%) 

166,382 
(5.04%) 

พ้ืนที่มีศักยภาพ
คงเหลือ 

33,309 
(95.56%) 

930,162 
(90.21%) 

- - 
963,471 
(29.20%) 

    เมื่อวิเคราะหขอมูล พบวาพ้ืนที่ที่ควรสงเสริมใหมีการปรับเปลี่ยนไปปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตว
คือ บริเวณที่เปนพ้ืนที่ปลูกขาว (S3+N) 65,154 ไร ปาลมนํ้ามัน (N) 5,853 ไร และพ้ืนที่ปลูกยางพารา (S3) 
5,045 ไร แต พ้ืนที่ที่ปลูกไมยืนตนจะยากตอการสงเสริมใหเปลี่ยนไปปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตว 
นอกจากการปลูกแซมในระยะที่ไมหลักยังมีขนาดเล็ก (ตารางที่ 10) 
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ตารางที่ 10 พ้ืนที่ศักยภาพในการขยายการผลิตขาวโพดเลี้ยงสัตว 

อําเภอ 
ขาว (ไร) ปาลมน้ํามัน (ไร) ยางพารา (ไร) 

S3 N รวม S3 N รวม S3 N รวม 

ชาติตระการ 10,349 4,369 14,718 - 3,504 3,504 - - - 

นครไทย 9,928 8,197 18,125 - 978 978 4.858 - 4,858 

เนินมะปราง 5,070 225 5,295 - 839 839 - - - 

บางกระทุม 543 - 543 - 224 224 - - - 

บางระกํา - - - - 221   221 - - - 

พรหมพิราม 3,689 71 3,760 - 53 53 - - - 

เมือง

พิษณุโลก 
1,344 52 1,396 - - - - - - 

วังทอง 16,828 640 17,468 - 29 29 187 - 187 

วัดโบสถ 3,173 676 3,849 - 5 5 - - - 

รวม 50,924 14,230 65,154 - 5,853       5,853 5,045 - 5,045 
 

   4) แนวทางการจัดการ 

    (1) พ้ืนที่ที่มีความเหมาะสมควรสงเสริมการผลิต (S1 หรือ S2) ควรสนับสนุนให
เกษตรกรปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตวตอไปเน่ืองจากเปนพ้ืนที่ที่เหมาะสม สามารถชวยลดตนทุนการผลิต
และไดผลผลิตที่มีคุณภาพดี ซึ่งการปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตวในพ้ืนที่ดังกลาวขางตนสามารถนําไปสูการ
ตอยอดโครงการที่สําคัญตาง ๆ ได เชน เกษตรอินทรีย ระบบสงเสริมเกษตรแปลงใหญ เกษตรแมนยํา 
เปนตน       
     พ้ืนที่ปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตวในบริเวณที่มีความเหมาะสมสูง (S1) คือพ้ืนที่ปลูก
ขาวโพดเลี้ยงสัตวในที่ดินที่ไมมีขอจํากัดทางกายภาพตอการปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตวซึ่งควรสงวนไวเปน
แหลงปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตวที่สําคัญของจังหวัด กระจายอยูในอําเภอชาติตระการ อําเภอวังทอง และ
อําเภอนครไทย 
     พ้ืนที่ปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตวในบริเวณที่มีความเหมาะสมปานกลาง (S2) คือพ้ืนที่ปลูก
ขาวโพดเลี้ยงสัตวในที่ดินที่มีขอจํากัดทางกายภาพบางประการตอการปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตว เชน  
ความอุดมสมบูรณของดิน ความเปนกรดเปนดาง และแหลงนํ้า กระจายอยูในอําเภอนครไทย 
อําเภอชาติตระการ และอําเภอบางระกํา 
    (2) พ้ืนที่ที่ควรปรับเปลี่ยนการผลิตในพ้ืนที่ไมเหมาะสม (S3 หรือ N) ควรสนับสนุนให
เขาโครงการปรับเปลี่ยนการผลิต เชน เปลี่ยนชนิดพืชที่มีความเหมาะสมกวาการปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตว 
มีตนทุนที่ตํ่า และใหผลตอบแทนที่ดีกวา แตทั้งน้ีตองพิจารณาแหลงรับซื้อรวมดวย 
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3. พืชเศรษฐกิจอนาคตไกลของจังหวัด 

 3.1 สับปะรดโรงงาน เปนพืชเศรษฐกิจที่สําคัญชนิดหน่ึงของพิษณุโลกสับปะรดมีตนกําเนิด 
มาจากทวีปอเมริกาใต มีความทนทานตอสภาพแวดลอมตาง ๆ ไดดีมีพ้ืนที่ปลูกมากใน อําเภอนครไทย 
และ อําเภอชาติตระการ ในตําบลหนองกะทาว ตําบลหวยเฮ้ีย และตําบลบานแยง ผลผลิตสับประรด
ของเกษตรกรสวนใหญในจังหวัดพิษณุโลกจะถูกรวบรวมเพ่ือสงขายเขาโรงงานอุตสาหกรรมแปรรูป
สับปะรดในภาคกลาง แตเน่ืองจากจังหวัดพิษณุโลก เปนจังหวัดที่อยูหางไกลจากที่ต้ังของโรงงานแปรรูป
สับปะรด จึงมีการกําหนดใหเปนพ้ืนที่สงเสริมการปลูกสับปะรดเพ่ือการบริโภคผลสด 

 3.2 ลําไย เปนผลไมยืนตนขนาดกลางมีลักษณะตนเปนทรงพุมทึบ เมื่อผลสุกจะมีสีนํ้าตาล 
เกษตรกรในจังหวัดพิษณุโลกนิยมปลูกลําไยพันธุอีดอ และพ้ืนที่ปลูกสวนใหญอยูในอําเภอวังทอง และ
อําเภอเนินมะปราง เน่ืองจากทั้ง 2 อําเภอเปนพ้ืนที่ติดตอกันโดยต้ังอยูบนสันเขา สภาพพ้ืนที่สูงจาก
ระดับทะเลปานกลางประมาณ 400 - 600 เมตร จึงทําใหมีความเหมาะสมในการปลูกผลไมได
หลากหลายชนิด และมีสภาพอากาศหนาวไมยาวนานมาก แตสภาพดินดี ทําใหไดผลผลิตรสชาติหวาน 
เน้ือหนาแนนกวาแตขนาดเล็กกวาลําไยทางภาคเหนือตอนบนเล็กนอย 

 3.3  กาแฟ ปจจุบันมีกาแฟ 2 สายพันธุที่มีผลเชิงเศรษฐกิจในระดับโลกและนิยมนํามาบริโภค คือ 
กาแฟอราบิกา มีกลิ่นหอมละมุน และมีรสชาติที่กลมกลอมมีสารคาเฟอีนตํ่า การปลูกและดูแลคอนขางยาก
อีกทั้งเปนสายพันธุที่เกิดโรคไดงาย ตองปลูกในบริเวณที่มีความสูงจากระดับทะเลปานกลางประมาณ  
1,200 – 1,300 เมตร อุณหภูมิที่เหมาะสมประมาณ 15 - 24 องศาเซลเซียส จึงพบกาแฟสายพันธุน้ีทาง
ภาคเหนือของไทย สวนกาแฟโรบัสตา จะมีรสชาติและกลิ่นที่คอนขางแรงกาแฟโรบัสตามีความทนตอโรค
สามารถปลูกและดูแลรักษาไดงายมีปริมาณการผลิตในประเทศสูงกวาสายพันธุอราบิกา กาแฟสายพันธุ 
โรบัสตาปลูกมากทางภาคใตของไทย จังหวัดพิษณุโลกมีการสงเสริมการปลูกกาแฟพันธุอราบิกา โดยปลูก
มากในอําเภอเนินมะปราง และอําเภอนครไทย  

 3.4 มะมวงน้ําดอกไม เปนพืชเศรษฐกิจสําคัญชนิดหน่ึงที่สามารถสรางรายไดใหแกจังหวัดพิษณุโลก 
มีพ้ืนที่ปลูกมะมวงนํ้าดอกไมกระจายอยูในทั้ง 9 อําเภอของจังหวัด แตพบปลูกมากที่สุด 3 อําเภอ คือ อําเภอ
เนินมะปราง อําเภอวังทอง และอําเภอวัดโบสถ สําหรับการปลูกมะมวงนํ้าดอกไม นิยมปลูกในสภาพ
พ้ืนที่ดอนไมมีนํ้าทวมขัง ลักษณะดินเปนดินรวนหรือดินรวนปนทราย มีการระบายนํ้าดี มีแหลงนํ้าหรือ
ปริมาณนํ้าฝนเพียงพอตอการเจริญเติบโต สภาพอากาศที่เหมาะสมอยูในชวง 24 - 34 องศาเซลเซียส 
 

 3.5 มะยงชิด เปนผลไมยืนตนขนาดใหญ ทรงพุมทึบเจริญเติบโตไดในดินทุกชนิด ทนแลงได
คอนขางดี เปนพืชตระกูลเดียวกับมะปรางโดยมะยงชิดจะมีรสหวานอมเปรี้ยวซึ่งเปนที่นิยมของตลาด
ในตางประเทศ มะยงชิดจึงถือเปนไมผลเศรษฐกิจที่สําคัญอีกชนิดหน่ึงที่เกษตรกรในจังหวัดพิษณุโลก
นิยมปลูก โดยปจจุบันมีพ้ืนที่ปลูกมะยงชิดไมนอยกวา 1,000 ไร พ้ืนที่ปลูกมะยงชิดสวนใหญอยูใน
อําเภอเนินมะปราง และอําเภอวังทอง เน่ืองจากสภาพภูมิประเทศเปนพ้ืนที่สูงจากระดับทะเลปานกลาง
ประมาณ 400 – 600 เมตร เหมาะสําหรับการปลูกผลไมไดหลากหลายชนิดดวยสภาพอากาศ  
ดินที่อุดมสมบูรณ ทําใหผลผลิตมะยงชิดออกกอนพ้ืนที่อ่ืน ๆ ประมาณ 1 เดือน มีผิวสวย รสชาติดี และ
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ขายไดราคา ดังน้ันผลผลิตมะยงชิดของจังหวัดพิษณุโลกจะเปนผลไมที่ กําลังมีอนาคตที่สดใส 
มีแนวโนมตลาดที่กวางมากขึ้น ทั้งในและตางประเทศ 

 3.6  มะปราง เปนไมผลเมืองรอนที่ไมมีการผลัดใบ ผลมีลักษณะคลายไขไก เมื่อสุกจะมีสีเหลืองมี
ทั้งรสเปรี้ยว รสหวาน และรสหวานอมเปรี้ยว จะออกดอกชวงเดือนพฤศจิกายน - ธันวาคม และ
เก็บเก่ียวผลผลิตระหวางเดือนกุมภาพันธ - มีนาคมของทุกป ตลาดสําคัญในตางประเทศ คือ อังกฤษ 
สหภาพยุโรป ตลอดจนสิงคโปร มาเลเซีย และจีน ที่มีความตองการมะปรางหวานจึงคาดวาจะเปน
ตลาดสงออกที่ใหญในอนาคต สําหรับพิษณุโลกถือเปนแหลงผลิตแหลงใหญ มีพ้ืนที่ปลูกประมาณ 
2,000 ไร แตหากสภาพอากาศแปรปรวน เชน มีอากาศหนาวเย็นหลายรอบจะทําใหมะปรางออกดอก
หลายครั้งแตดอกจะรวง หลังกระทบหนาว รอน และมีฝนตก จึงตองมีการจัดการสวนโดยแนะนําให
เกษตรกรใหนํ้าในชวงเดือนมกราคม - กุมภาพันธ เพ่ิมดวย เพ่ือลดความเสี่ยงจากผลรวง 

 3.7 กลวยน้ําวา ถือเปนพืชเศรษฐกิจทางเลือกที่สําคัญในสถานการณปจจุบัน ไดมีโครงการ
สงเสริมปลูกกลวยนํ้าวาพันธุดีจากการเพาะเลี้ยงเน้ือเยื่อ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตกลวยนํ้าวาเชิง
การคาผสมผสาน ตามแนวพระราชดําริเกษตรทฤษฎีใหมขับเคลื่อนในพ้ืนที่โครงการปรับเปลี่ยนพ้ืนที่
การปลูกขาวไปปลูกพืชที่หลากหลาย และพ้ืนที่สงเสริมระบบการเกษตรแบบแปลงใหญ (กลวย) โดย
ใชพันธุกลวยนํ้าวามะลิออง เน่ืองจากมีความเหมาะสมกับสภาพภูมิประเทศที่เปนที่ราบสูง และมีดิน
ตะกอนที่อุดมสมบูรณ มีสภาพอากาศที่เหมาะสมตอการเจริญเติบโตของกลวย และกลวยนํ้าวา
มะลิอองยังถูกนําไปแปรรูปผลิตเปนกลวยตากบางกระทุม ซึ่งขึ้นทะเบียนเปนสิ่งบงช้ีทางภูมิศาสตร 
(Geographical Indications :GI) เมื่อป 2561 

 3.8 พืชสมุนไพร ดวยนโยบายของรัฐบาลที่ใหการสนับสนุนแนวคิด BCG (Bio-Circular-Green 
Economy) หรือ เศรษฐกิจชีวภาพในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ พืชสมุนไพรเปนเรื่องหน่ึงที่
ไดรับความสนใจ เน่ืองจากเปนแหลงของสาระสําคัญที่นําไปใชประโยชนในดานตาง ๆ เชน การแพทย 
ผลิตภัณฑเสริมอาหาร และเครื่องสําอาง จึงสนับสนุนใหพืชสมุนไพรเปนพืชทางเลือกในป 2564 โดย
ดําเนินการภายใตตลาดนําการผลิต และหากทิศทางของตลาดสมุนไพรขยายตัวเพ่ิมมากขึ้นจะชวยให
เกษตรกรผูปลูกพืชสมุนไพร มีรายไดและความมั่นคงในการดํารงชีพ จากฐานขอมูล Agri-Map 
Online จังหวัดพิษณุโลกมีพ้ืนที่ศักยภาพที่สามารถสงเสริมใหปลูกพืชสมุนไพรไดหลายชนิด เชน 
ขมิ้นชัน บัวบก เปนตน 

  ขมิ้นชัน เปนพืชปลูกงาย ชอบแสงแดดจัด และมีความช้ืนสูง ชอบดินรวนซุย มีการระบายนํ้าดี 
ไมชอบนํ้าขัง เกษตรกรสามารถปลูกขมิ้นชันแซมในสวนเปนการใชพ้ืนที่ใหเกิดประโยชน โดยพ้ืนที่
จังหวัดพิษณุโลกมีพ้ืนที่ศักยภาพในการปลูกขมิ้นชันที่ระดับความเหมาะสมสูง (S1) ประมาณ 
568,769  ไร  

  บัวบก ขยายพันธุไดโดยใชเมล็ด และใชลําตนหรือที่เรียกวาไหล บัวบกสามารถขึ้นไดดีทั้งใน 
ที่รม และที่โลงแจง แตจะเจริญเติบโตไดดีในดินที่มีความอุดมสมบูรณและมีความช้ืนในดินพอเหมาะ  
ในกรณีที่ตองการปรับปรุงดินควรใสปุยอินทรียหรือปุยคอก ดูแลงาย สามารถปลูกแซมระหวางแปลง 
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โดยพ้ืนที่จังหวัดพิษณุโลก มีพ้ืนที่ศักยภาพในการปลูกบัวบกที่ระดับความเหมาะสมสูง (S1) ประมาณ 
41,695 ไร 

4. แนวทางการสงเสริมการปลูกพืชเศรษฐกิจ 

 4.1 ขาว 

    1) พื้นที่ปลูกขาวที่มีความเหมาะสมสูง (S1) และปจจุบันยังปลูกขาวอยู มีเน้ือที่ 1,251,431 
ไร อยูในเขตอําเภอพรหมพิราม อําเภอบางระกํา อําเภอเมืองพิษณุโลก อําเภอบางกระทุม อําเภอวัง
ทอง อําเภอวัดโบสถ  อําเภอเนินมะปราง อําเภอนครไทย และอําเภอชาติตระการ ทั้ ง น้ี
คณะอนุกรรมการพัฒนาที่ดินจังหวัดสมควรใหมีการเสนอแผนการใชที่ดินเพ่ือสงวนใหเปนแหลงผลิต
ขาวที่สําคัญของจังหวัด และมีการบริหารจัดการนํ้าชลประทาน การจัดการดิน ปุย พันธุขาว โดยรวม
กลุมเปนเกษตรแปลงใหญ พัฒนาตอยอดครบวงจรการตลาดในและตางประเทศการแปรรูป แหลงทุน 
มีภาครัฐสนับสนุนการทํามาตรฐานสินคาเกษตรอินทรีย และการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (Good 
Agricultural Practices: GAP) และเน่ืองจากเปนพ้ืนที่ศักยภาพสูง การปลูกพืชหลังนาจะชวยให
เกษตรกรมีรายไดเพ่ิมขึ้น และเปนการปรับปรุงบํารุงดิน  
   2) พื้นที่ปลูกขาวที่มีความเหมาะสมปานกลาง (S2) และปจจุบันยังปลูกขาวอยู มีเน้ือที่ 

283,907 ไร กระจายตัวอยูในทุกอําเภอของจังหวัดพิษณุโลก เปนพ้ืนที่ปลูกขาวที่มีขอจํากัดไมมากนัก 

เกษตรกรยังคงปลูกขาวไดผลดี ควรมีการบริหารจัดการนํ้าอยางเปนระบบ เชน มีระบบชลประทาน 

จะสรางความมั่นใจใหกับเกษตรกรในการใชที่ดิน ปญหาการทิ้งถิ่นฐานไปทํางานที่อ่ืนจะลดลง และ

พ้ืนที่ในเขตน้ีมีความเหมาะสมสําหรับการเกษตรแบบผสมผสาน เกษตรแมนยําหรือเกษตรทฤษฎีใหม 

เปนตน และภาครัฐควรใหความรูความเขาใจกับเกษตรกรโดยแนะนําวาไมควรปรับเปลี่ยนไปปลูกพืช

ชนิดอ่ืน หากขาวราคาไมดีและตองการปรับเลี่ยนการผลิตควรเปนพืชไร เพ่ือที่วาในอนาคตยังสามารถ

กลับมาทํานาไดอีก 

   3) พื้นที่ปลูกขาวที่ไมมีความเหมาะสม (S3 และ N) และปจจุบันเกษตรกรยังคงใชที่ดิน

ปลูกขาวอยู มีเน้ือที่ 81,180 ไร ซึ่งประสบปญหาซ้ําซากทั้งนํ้าทวม ขาดนํ้า ผลผลิตตํ่า กระทรวง

เกษตรและสหกรณใหการชวยเหลือเกษตรกรที่ทํากินในพ้ืนที่น้ี เน่ืองจากเปนพ้ืนที่ไมเหมาะสม โดย

สนับสนุนการปรับโครงสรางที่ดิน ปรับปรุงบํารุงดิน สนับสนุนแหลงนํ้า ใหเกษตรกรเลือกปลูกพืช

ชนิด ใหมที่มีความเหมาะสม และใหผลตอบแทนที่ดีกวา หรือใชพ้ืนที่ผลิตอาหารเพ่ือบริโภคใน

ครัวเรือน หรือเขาโครงการบริหารจัดการพ้ืนที่เกษตรกรรม (Zoning by Agri-Map) เปนตน  

   4) พื้นที่ที่มีศักยภาพ หรือมีความเหมาะสมสําหรับการปลูกขาว แตปจจุบันเกษตรกรไมได

ใชพ้ืนที่ปลูกขาว โดยหันมาปลูกพืชชนิดอ่ืนทดแทน ทั้งนี้หากพืชที่ปลูกเปนพืชไร เชน ออยโรงงาน 

มันสําปะหลัง ขาวโพดเลี้ยงสัตว เปนตน ในอนาคตขาวราคาดี เกษตรกรอาจกลับมาปลูกขาวได

เหมือนเดิม แตหากเปนไมผลหรือไมยืนตน การกลับมาปลูกขาวอาจเปนเรื่องยาก ดังน้ันอาจสงเสริม

ในเรื่องของการทําเกษตรรูปแบบอ่ืน เชน เกษตรผสมผสาน 
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 4.2 ออยโรงงาน 

 1) พื้นที่ปลูกออยโรงงานที่มีความเหมาะสมสูง (S1) และปจจุบันยังปลูกออยโรงงานอยู  

มีเน้ือที่ 3,406 ไร มีพ้ืนที่ปลูกกระจายอยูในเขตอําเภอบางกระทุม อําเภอเมืองพิษณุโลก อําเภอวัดโบสถ 

อําเภอวังทอง อําเภอพรหมพิราม และอําเภอบางระกํา ตามลําดับ ตามแผนยุทธศาสตร สํานักงาน

คณะกรรมการออยและนํ้าตาลทราย พ.ศ. 2560 - 2564 มียุทธศาสตร สงเสริม สนับสนุนการวิจัย 

การบริหารจัดการ และการเพ่ิมประสิทธิภาพ การผลิตอุตสาหกรรม ออยนํ้าตาลทราย และ

อุตสาหกรรม เนนใหมีการเพ่ิมผลผลิตออยโรงงานในพ้ืนที่ที่มีศักยภาพสูง แตเนนการลดตนทุนผลผลิต 

ทั้งน้ีควรสงเสริมใหเกษตรกรใชปุยอินทรียแบบคุณภาพสูง มีการเก็บเก่ียวผลผลิตโดยการรณรงคลด

การเผาตอซังเพ่ือเพ่ิมผลผลิตและลดปญหาภาวะโลกรอน หนวยงานที่เก่ียวของคิดคนเทคโนโลยีการ

เก็บเก่ียวโดยใชเครื่องจักรเพ่ือลดปญหาแรงงาน สงเสริมใหเกษตรกรรวมกลุมและเขารวมโครงการ

เกษตรแปลงใหญ จัดหาปจจัยการผลิตใหกับเกษตรกร และอบรมใหความรูแกเกษตรกรที่มีการ

ปรับปรุงบํารุงดินโดยลดตนทุนการผลิต สงเสริมใหมีการปลูกออยโรงงานที่มีสายพันธุตานทานโรค 

สรางความตระหนักและความรูความเขาใจใหกับเกษตรกรที่มีพ้ืนที่ที่มีความเหมาะสมสูง ในการปลูกออย

โรงงาน เพ่ือแกไขปญหาการปรับเปลี่ยนพ้ืนที่ 

  2) พื้นที่ปลูกออยโรงงานที่มีความเหมาะสมปานกลาง (S2) และปจจุบันยังปลูกออย

โรงงานอยู มีเน้ือที่ 198,770 ไร สวนใหญอยูในเขตอําเภอบางระกํา อําเภอพรหมพิราม และอําเภอ

วังทอง เกษตรกรยังคงปลูกออยโรงงานไดผลดี หลายแหงประสบปญหาขาดนํ้าในบางชวงของการ

เพาะปลูก ดังน้ันควรมีการพัฒนาศักยภาพของพ้ืนที่ใหมากขึ้น ในเรื่องของคุณภาพดิน และการบริหาร

จัดการนํ้าใหมีเพียงพอและเหมาะสมตอการเพาะปลูก สรางความรูความเขาใจใหกับเกษตรกรในการ

จัดการพ้ืนที่ การปลูก การดูแลรักษา และการเก็บเก่ียว สงเสริมการเพ่ิมมูลคาของเสียจากโรงงาน

นํ้าตาล และการนําของเสียจากโรงงานนํ้าตาลไปใช  ในการปรับปรุ ง บํารุ ง ดินในไรออย  

เพ่ือเพ่ิมผลผลิตและลดตนทุนใหแกเกษตรกรชาวไรออยโดยไมมีผลเสียตอสุขภาพ สิ่งแวดลอม และ

ชุมชนชาวไรออย 

  3) พื้นที่ปลูกออยโรงงานในพื้นที่ไมมีความเหมาะสม (S3 และ N) และปจจุบันเกษตรกร

ยังคงใชที่ดินปลูกออยโรงงานอยู พ้ืนที่ดังกลาวประสบปญหาซ้ําซาก เชน นํ้าทวม ขาดนํ้า ผลผลิตตํ่า 

ดังน้ันควรใหการชวยเหลือเกษตรกรที่เลือกปลูกพืชชนิดใหมที่ใหผลตอบแทนที่ดีกวา หรือใชพ้ืนที่ผลิต

พืชผัก บริโภคในครัวเรือน หรือเขาโครงการบริหารจัดการพ้ืนที่เกษตรกรรม (Zoning by Agri-Map) 

เปนตน ทั้งน้ีควรจัดหาตลาดใหกับเกษตรกรในการปลูกพืชผักทดแทน โดยอาจเริ่มจากตลาดชุมชน  

  4) พื้นที่ที่มีศักยภาพ หรือมีความเหมาะสมสําหรับการปลูกออยโรงงาน ปจจุบันเกษตรกร

ไมไดใชพ้ืนที่ปลูกออยโรงงาน แตหันมาปลูกพืชอ่ืนทดแทน เชน ขาว มันสําปะหลัง ขาวโพดเลี้ยงสัตว 

เปนตน ควรสรางความเขาใจใหกับเกษตรกรในการบริหารจัดการพ้ืนที่ และการปรับปรุงบํารุงดิน

ไมใหเสื่อมโทรม  
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 4.3 มันสําปะหลัง 

   1) พื้นที่ปลูกมันสําปะหลังที่มีความเหมาะสมสูง (S1) และปจจุบันยังปลูกมันสําปะหลังอยู 

มีเน้ือที่ 68,782 ไร มีพ้ืนที่ปลูกมากในเขตอําเภอวัดโบสถ อําเภอชาติตระการ และอําเภอวังทอง

ตามลําดับ ซึ่งตามมาตรการยุทธศาสตรมันสําปะหลัง 2564 - 2567 เนนใหเกษตรกรเขาถึงพันธุมัน

สําปะหลังตานทานโรคใบดาง (Cassava Mosaic Disease: CMD) ใหเช้ือแปงสูง และมีผลผลิต

เฉลี่ยตอไรไมตํ่ากวา 5 ตัน ภายในป 2567 น้ัน โดยเนนการเพ่ิมผลผลิตมันสําปะหลังและลดตนทุน

การผลิตในพ้ืนที่ที่มีศักยภาพสูง ดังนั้นในพื้นที่ดังกลาวควรเรงหาแนวทางแกไขปญหาโรคโคนเนา

หัวเนา และโรคใบดางมันสําปะหลัง อีกทั้งควรมีการสงเสริมการทําระบบนํ้าหยดในพ้ืนที่ที่มีศักยภาพ 

มีการปรับปรุงบํารุงดิน การใสปุยที่ถูกตองและมีประสิทธิภาพ ทําการวิเคราะหคุณภาพดินอยูเสมอ 

สงเสริมเกษตรกรแปรรูปมันสําปะหลังเบ้ืองตนเพ่ือเพ่ิมมูลคา เชน การแปรรูปมันเสนสะอาด สราง

ความรวมมือระหวางเกษตรกรและโรงงาน เพ่ือวางแผนการขุดของเกษตรกร ประชาสัมพันธให

เกษตรกรเก็บเก่ียวในชวงอายุ และระยะเวลาที่เหมาะสม ใชทอนพันธุที่ตานทานโรค และใหผลผลิต

สูง เขารวมโครงการระบบสงเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ และสงเสริมใหเกษตรกรเปน 

Smart Farmer รวมทั ้งประชาสัมพันธใหเกษตรกรเก็บเกี ่ยวในชวงอายุ และระยะเวลาที่

เหมาะสม 

  2) พื้นที่ปลูกมันสําปะหลังที่มีความเหมาะสมปานกลาง (S2)  และปจจุบันยังปลูกมัน

สําปะหลังอยู มีเน้ือที่ 102,773 ไร สวนใหญอยูในเขตอําเภอวัดโบสถ อําเภอวังทอง และอําเภอ

ชาติตระการ ซึ่งเกษตรกรยังคงปลูกมันสําปะหลังไดผลดี หลายแหงประสบปญหาโครงสรางของดิน

หรือดินดาน ทั้งน้ีควรพัฒนาศักยภาพของพ้ืนที่ใหมากขึ้น ในเรื่องของคุณภาพดิน และทําการตรวจ

วิเคราะหคุณภาพดินอยูเสมอ สงเสริมใหมีการใสปุยตามคาวิเคราะหดิน ซึ่งอาจตองใชปุยสั่งตัด สราง

ความรูความเขาใจใหกับเกษตรกรในการจัดการพื้นที่ การปลูก การดูแลรักษา การปองกันโรค 

แมลงศัตรูพืช และการเก็บเกี่ยว สงเสริมการใชทอนพันธุที่ตานทานโรค และใหผลผลิตสูง พัฒนา

ระบบนํ้าหยดและการใชนํ้าจากแหลงนํ้าในพ้ืนที่ ใหมีการใชประโยชนกับมันสําปะหลังใหมากที่สุด 

สงเสริมเกษตรกรแปรรูปมันสําปะหลังเบ้ืองตนเพ่ือเพ่ิมมูลคา เชน การแปรรูปมันเสนสะอาด 

ประชาสัมพันธใหเกษตรกรเก็บเกี่ยวในชวงอายุ และระยะเวลาที่เหมาะสม 

  3) พื้นที่ปลูกมันสําปะหลังในพื้นที่ไมมีความเหมาะสม (S3 และ N) และปจจุบันเกษตรกร

ยังคงใชที่ดินปลูกมันสําปะหลังอยู พ้ืนที่ดังกลาวประสบปญหาซ้ําซาก เชน นํ้าทวม ขาดนํ้า ผลผลิตตํ่า 

ดังน้ันควรมีการสงเสริมและสรางความรูความเขาใจในการไถระเบิดดินดาน ใหเกษตรกรมีวิธีปองกัน

และแกไขปญหาที่ลดตนทุน ใหการชวยเหลือเกษตรกรที่เลือกปลูกพืชชนิดใหมที่ใหผลตอบแทนที่

ดีกวา หรือใชพ้ืนที่ผลิตอาหารเพ่ือบริโภคในครัวเรือน หรือเขาโครงการบริหารจัดการพ้ืนที่เกษตรกรรม 

(Zoning by Agri-Map) เปนตน ทั้งน้ีควรจัดหาตลาดใหกับเกษตรกรในการปลูกพืชไร หรือพืชผัก

ทดแทน โดยอาจเริ่มจากตลาดชุมชน 
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  4) พื้นที่ที่มีศักยภาพ หรือมีความเหมาะสมสําหรับการปลูกมันสําปะหลัง แตปจจุบัน

เกษตรกรไมไดใชพ้ืนที่ปลูกมันสําปะหลัง พบวาเกษตรกรปลูกพืชอ่ืนทดแทน เชน ขาว ภาครัฐควรให

ความรูแกเกษตรกรและสรางแรงจูงใจใหกลับมาปลูกมันสําปะหลังเหมือนเดิม เน่ืองจากพ้ืนที่มีความ

เหมาะสม ทําใหใชตนทุนการผลิตตํ่าและผลผลิตมีคุณภาพดี ทั้งน้ีเกษตรกรตองพิจารณาแหลงรับซื้อ

รวมดวย 

 4.4 ขาวโพดเลี้ยงสัตว 

    1) พื้นที่ปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตวที่มีความเหมาะสมสูง (S1) และปจจุบันยังปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตว

อยู มีเน้ือที่ 1,547 ไร มีพ้ืนที่ปลูกมากในเขตอําเภอชาติตระการ อําเภอวังทอง อําเภอนครไทย 

ตามลําดับ ทั้งน้ีโดยคณะอนุกรรมการพัฒนาที่ดินจังหวัดสมควรใหมีการเสนอแผนการใชที่ดินเพ่ือ

สงวนใหเปนแหลงปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตวที่สําคัญของจังหวัด และมีการบริหารจัดการระบบนํ้า การ

จัดการดิน ปุย พันธุขาวโพดเลี้ยงสัตว โดยรวมกลุมเปนเกษตรแปลงใหญ พัฒนาตอยอดครบวงจร

การตลาดในและตางประเทศ การแปรรูป แหลงทุน มีภาครัฐสนับสนุนการทํามาตรฐานสินคาเกษตร

อินทรีย และการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (Good Agricultural Practices: GAP) และเน่ืองจากเปนพ้ืนที่

ศักยภาพสูง ภาครัฐควรใหความรูความเขาใจกับเกษตรกรโดยแนะนําวาไมควรปรับเปลี่ยนไปปลูกพืช

ชนิดอ่ืน หากราคาไมดีหรือประสบปญหาโรค แมลงรบกวน และเกษตรกรตองการเปลี่ยนชนิดพืชควร

เปลี่ยนเปนพืชไร เพ่ือในอนาคตจะไดกลับมาปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตวไดอีก 

  2) พื้นที่ปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตวที่มีความเหมาะสมปานกลาง (S2) และปจจุบันยังปลูก

ขาวโพดเลี้ยงสัตวอยู มีเน้ือที่ 100,900 ไร สวนใหญอยูในเขตอําเภอนครไทย อําเภอชาติตระการ 

อําเภอบางระกํา ตามลําดับ รัฐควรสนับสนุนดานการบริหารจัดการระบบนํ้า เชน ชลประทาน จะ

สรางความมั่นใจใหกับเกษตรกรในการใชที่ดิน ปญหาการทิ้งถิ่นฐานไปทํางานที่อ่ืนจะลดลง และพ้ืนที่

ในเขตน้ีมีความเหมาะสมสําหรับการเกษตรแบบผสมผสาน เกษตรแมนยําหรือเกษตรทฤษฎีใหม  

  3) พื้นที่ปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตวในพื้นที่ไมมีความเหมาะสม (S3 และ N) และปจจุบัน

เกษตรกรยังคงใชที่ดินปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตวอยู พ้ืนที่ดังกลาวประสบปญหาซ้ําซาก เชน นํ้าทวม ขาด

นํ้า ผลผลิตตํ่า ดังน้ันควรใหการชวยเหลือเกษตรกรที่ทํากินในพ้ืนที่น้ี โดยสนับสนุนการปรับโครงสราง

ที่ดิน ปรับปรุงบํารุงดิน สนับสนุนแหลงนํ้า ใหเกษตรกรเลือกปลูกพืชชนิดใหมที่มีความเหมาะสม และ

ใหผลตอบแทนที่ดีกวา หรือใชพ้ืนที่ผลิตอาหารเพ่ือบริโภคในครัวเรือน หรือหรือเขาโครงการบริหาร

จัดการพ้ืนที่เกษตรกรรม (Zoning by Agri-Map) เปนตน 

  4) พื้นที่ที่มีศักยภาพหรือมีความเหมาะสมสําหรับการปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตว แตปจจุบัน

เกษตรกรไมไดใชพ้ืนที่ปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตว พบวาเกษตรกรปลูกพืชอ่ืนทดแทน ทั้งน้ีหากพืชที่ปลูก

เปนพืชไร เชน ขาว ถาในอนาคตขาวโพดเลี้ยงสัตวราคาดี เกษตรกรอาจกลับมาปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตว

ไดเหมือนเดิม แตหากเปนไมผลหรือไมยืนตน การกลับมาปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตวอาจเปนเรื่องยาก 

ดังน้ันอาจสงเสริมในเรื่องของการทําเกษตรรูปแบบอ่ืน เชน ทําการเกษตรแบบผสมผสาน แตทั้งน้ีตอง

พิจารณาตนทุนการผลิตและการตลาดรวมดวย 
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ตารางผนวกที ่1  ขอมูลตําบลจาํแนกรายอําเภอ จังหวัดพิษณุโลก 

ลําดับ อําเภอ ตําบล 

1 ชาติตระการ ชาติตระการ 

2  ทาสะแก 

3  บอภาค 

4  บานดง 

5  ปาแดง 

6  สวนเม่ียง 

7 นครไทย นครชุม 

8  นครไทย 

9  นาบัว 

10  น้ํากุม 

11  เนินเพ่ิม 

12  บอโพธ์ิ 

13  บานพราว 

14  บานแยง 

15  ยางโกลน 

16  หนองกะทาว 

17  หวยเฮี้ย 

18 เนินมะปราง ชมพู 

19  ไทรยอย 

20  เนินมะปราง 

21  บานนอยซุมขี้เหล็ก 

22  บานมุง 

23  วังโพรง 

24  วังยาง 

25 บางกระทุม โคกสลุด 

26  ทาตาล 

27  นครปาหมาก 

28  เนินกุม 

29  บางกระทุม 

30  บานไร 

31  ไผลอม 

32  วัดตายม 

33  สนามคล ี
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ตารางผนวกที ่1 (ตอ) 

ลําดับ อําเภอ ตําบล 

34 บางระกํา คุยมวง 

35  ชุมแสงสงคราม 

36  ทานางงาม 

37  นิคมพัฒนา 

38  บอทอง 

39  บางระกํา 

40  บึงกอก 

41  ปลักแรด 

42  พันเสา 

43  วังอิทก 

44  หนองกุลา 

45 พรหมพิราม ดงประคํา 

46  ตลุกเทียม 

47  ทับยายเชียง 

48  ทาชาง 

49  พรหมพิราม 

50  มะตอง 

51  มะตูม 

52  วงฆอง 

53  วังวน 

54  ศรีภิรมย 

55  หนองแขม 

56  หอกลอง 

57 เมืองพิษณุโลก งิ้วงาม 

58  จอมทอง 

59  ดอนทอง 

60  ทาทอง 

61  ทาโพธ์ิ 

62  ในเมือง 

63  บานกราง 

64  บานคลอง 

65  บานปา 

66  บึงพระ 
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ตารางผนวกที ่1  (ตอ) 

ลําดับ อําเภอ ตําบล 

67 เมืองพิษณุโลก (ตอ) ปากโทก 

68  ไผขอดอน 

69  พลายชุมพล 

70  มะขามสูง 

71  วังน้ําคู 

72  วัดจันทร 

73  วัดจันทร 

74  วัดพริก 

75  สมอแข 

76  หัวรอ 

77  อรัญญิก 

78 วังทอง แกงโสภา 

79  ชัยนาม 

80  ดินทอง 

81  ทาหม่ืนราม 

82  บานกลาง 

83  พันชาล ี

84  แมระกา 

85  วังทอง 

86  วังนกแอน 

87  วังพิกุล 

88  หนองพระ 

89 วัดโบสถ คันโชง 

90  ทอแท 

91  ทางาม 

92  บานยาง 

93  วัดโบสถ 

94  หินลาด 

รวม 9 94 

ที่มา:กรมการปกครอง, 2556 
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ชุดดิน เชียงใหม Series Cm กลุมชุดดินที ่38 

การจําแนกดิน (USDA) Coarse-loamy, mixed, superactive, nonacid, isohyperthermic 

Oxyaquic Ustifluvents 

สภาพพื้นที ่ คอนขางราบเรียบถึงลูกคลื่นลอนลาดเล็กนอย มีความลาดชัน 1-5 % 

ภูมิสัณฐาน สันดินริมนํ้าของที่ราบนํ้าทวมถึง 

วัตถุตนกําเนิดดิน ตะกอนนํ้าพา 

การระบายน้าํ ดีปานกลางถึงดี 

สภาพซึมผานไดของน้ํา ปานกลาง   การไหลบาของน้ําบนผิวดินปานกลาง 

ลักษณะสมบัติของดิน เปนดินลึกมาก ที่มีการสลับชั้นของเนื้อดินตาง ๆ เนื่องจากการทับถมเปนประจํา

ของตะกอนน้ําพาเมื่อมีน้ําทวมลนฝง ดินบนเปนดินรวนหรือดินรวนปนทรายแปง

หรือดินรวนปนทราย สีน้ําตาลหรือสีนํ้าตาลปนเทา ปฏิกิริยาดินเปนกรดปาน

กลางถึงเปนกลาง (pH 6.0-7.0) ดินลางเปนดินรวนปนทราย หรือดินรวนปน

ทรายแปง สีน้ําตาลหรือสีน้ําตาลปนเหลืองหรือสีน้ําตาลปนเทา มีจุดประสี

น้ําตาลแก ปฏิกิริยาดินเปนกรดปานกลางถงึเปนกรดเล็กนอย (pH 6.0-6.5) ปกติ

จะพบเกล็ดไมกาตลอดชั้น 

ขอจํากัด ในฤดูฝนอาจมนํ้ีาทวมบาและแชขัง 

ขอเสนอแนะ ปรับปรุงบํารุงดินโดยใชอินทรียวัตถุ และใชปุยอินทรียรวมกับปุยเคมีเพื่อเพิ่ม

ผลผลิต 
สมบัติทางเคมี ความลึก อินทรียวัตถุ ความจุ

แลกเปล่ียน

แคตไอออน 

ความอ่ิมตัว

เบส 

ฟอสฟอรัสท่ี

เปนประโยชน 

โพแทสเซียม

ที่เปน

ประโยชน 

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 ตํ่า ตํ่า 

 

 

 

 
 
 
 
 
ภาพที่ 1 หนาตัดดินและคําบรรยายชุดดินเชียงใหม 
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ชุดดิน บางระกํา Series Brk กลุมชุดดินที่ 4 
การจําแนกดิน (USDA) Fine, mixed, active, nonacid, isohyperthermic  
 Typic (Areic) Endoaquepts 
สภาพพื้นที ่  ราบเรียบ มีความลาดชัน 0-1 % 

ภูมิสัณฐาน แองตํ่าของที่ราบนํ้าทวมถึง 

วัตถุตนกําเนิดดิน ตะกอนนํ้าพา 
การระบายน้าํ  คอนขางเลวถึงเลว 

การซึมผานไดของน้ํา ชา   การไหลบาของน้ําบนผิวดิน ชา  

ลักษณะสมบัติของดิน เปนดินเหนียวลึก ดินบน เปนดินเหนียว สีเทาเขมหรือน้ําตาลปนเทา จุดประสี
นํ้าตาลแกและสีแดงปนเหลือง ปฏิกิริยาดินเปนกรดปานกลางถึงเปนกลาง(pH 
6.0-7.0) ดินลางตอนบนเปนดินเหนียวสีเทาเขมหรือเทา จุดประสีน้ําตาลสี
น้ําตาลปนเหลืองหรือสีน้ําตาลเขม พบรอยไถลและหนาอัดมัน ดินลางตอนลาง
เปนดินเหนียวสีเขียวมะกอก สีเทาถึงสีเทาปนเขียวเขม ปฏิกิริยาดินเปนกรดปาน
กลางถึงเปนดางปานกลาง (pH 6.0-8.0)ในฤดูแลงหนาดินจะแตกระแหง 

ขอจํากัด เปนที่ลุมตํ่า มักมีนํ้าทวมขังนาน 
ขอเสนอแนะ ควรทําคันดินก้ันนํ้า เพ่ือควบคุมระดับนํ้าและในฤดูแลงยังใชปลูกพืชไรบาง

ชนิดหรือพืชผักสวนครัวได ควรมีการปรับปรุงบํารุงดิน โดยการใสปุย
อินทรีย เชน ปุยคอกปุยหมัก ปุยพืชสด  เพ่ือปรับปรุงคุณสมบัติทาง
กายภาพและทางเคมีของดินใหดีขึ้น 

สมบัติทางเคมี ความลึก อินทรียวัตถุ ความจุ
แลกเปล่ียน
แคตไอออน 

ความอ่ิมตัว
เบส 

ฟอสฟอรัสท่ี
เปนประโยชน 

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 พิษณุโลก Series Psl กลุมชุดดินที่ 7 
การจําแนกดิน (USDA) Fine, mixed, active, isohyperthermic Aeric Endoaqualfs 
สภาพพื้นที ่ ราบเรียบถึงคอนขางราบเรียบ มีความลาดชัน 0-2 % 
ภูมิสัณฐาน ที่ราบตะกอนนํ้าพา   
วัตถุตนกําเนิดดิน ตะกอนนํ้าพา     
การระบายน้าํ คอนขางเลวถึงเลว     
การซึมผานไดของน้ํา ชา  การไหลบาของน้ําบนผิวดิน  ชา 
ลักษณะสมบัติของดิน เปนดินลึก ดินบนเปนดินรวนเหนียวปนทรายแปงหรือดินรวนปนดินเหนียว สีน้ําตาล 
ปนเทาหรือน้ําตาลเขม ปฏิกิริยาดินเปนกรดเล็กนอย (pH 6.0-6.5) ดินลางเปนดินเหนียวหรือดินรวนปนดิน
เหนียว สีน้ําตาลปนเทาเขม อาจพบมวลกอนกลมของเหล็กและแมงกานีสปะปนอยู ปฏิกิริยาดินเปนกรด
เล็กนอย ถึงดางปานกลาง (pH 6.5-8.0) มีจุดประสีน้ําตาลแกหรือสีน้ําตาลปนเหลืองตลอดชั้นดิน 
ขอจํากัด เสี่ยงตอการแชขังนํ้าในชวงฤดูฝน 
ขอเสนอแนะ เหมาะสําหรับทํานา ควรพัฒนาระบบชลประทานเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการ
 ผลิต และเพ่ิมความอุดมสมบูรณของดินดวยการปรับปรุงบํารุงดิน  โดยใช
 ปุยอินทรีย ปุยหมัก หรือปุยคอก และปุยเคมีในอัตราที่เหมาะสม 

สมบัติทางเคมี ความลึก อินทรียวัตถุ ความจุ

แลกเปล่ียน

แคตไอออน 

ความ

อ่ิมตัวเบส 

ฟอสฟอรัสท่ี

เปน

ประโยชน 

โพแทสเซียม

ที่เปน

ประโยชน 

ความอุดม

สมบูรณ 

ของดิน 
   (ซม.) 

  0-25 ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง สูง สูง สูง 

  25-50 ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง สูง สูง สูง 

  50-100 ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง สูง สูง สูง 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 3 หนาตัดดินและคําบรรยายชุดดินพิษณุโลก 

 
 
 



38 

 

ชุดดิน พิชัย Series Pch กลุมชุดดินที่ 40 
การจําแนกดิน (USDA) Coarse-loamy, mixed, subactive, isohyperthermic Typic Paleustults 
สภาพพื้นที่  คอนขางราบเรียบถึงลูกคลื่นลอนลาดเล็กนอย มีความลาดชัน 1-5 % 
ภูมิสัณฐาน  ลานตะพัก เชิงเนิน หรือบริเวณพ้ืนที่เหลือคางจากการกัดกรอน 

วัตถุตนกําเนิดดิน ตะกอนนํ้า ที่มีวัตถุตนกําเนิดมาจากหินตะกอนเน้ือหยาบ พวกหินทราย 
การระบายน้ํา ดี 
การซึมผานไดของน้ํา ปานกลางถึงเร็ว   การไหลบาของน้ําบนผิวดินปานกลาง 
ลักษณะสมบัติของดิน เปนดินลึกมาก ดินบนเปนดินรวนปนทรายหรือทรายปนดินรวน สีน้ําตาล 

ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดถึงเปนกรดเล็กนอย (pH 5.5-6.5) ดินลางมีเนื้อดินเปน
ดินรวนปนทรายในตอนบนและอาจพบดินรวนเหนียวปนทรายในตอนลาง สี
น้ําตาลหรือน้ําตาลปนแดง อาจจะพบจุดประสีน้ําตาลแกหรือแดงปนเหลือง 
ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดมากถึงเปนกรดจัด (pH 4.5-5.5)  

ขอจํากัด เนื้อดินคอนขางเปนทราย ความอุดมสมบูรณต่ํา เส่ียงตอการขาดแคลนน้ํา
สําหรับพืชในฤดูเพาะปลูกและเส่ียงตอการชะลางพังทลาย 

ขอเสนอแนะ โดยทั่วไปเหมาะสมปานกลางสําหรับปลูกพืชไร แตควรมีวิธีการจัดการที่
เหมาะสมเพื่อปรับปรุงความอุดมสมบูรณของดิน ปองกันการขาดน้ําและการชะ
ลางพังทลาย การเลือกระยะเวลาปลูกพืชที่เหมาะสม การไถพรวนแตนอยและ
การปลูกพืชแบบสลับ (intercropping) การจัดหาแหลงน้ําโดยการขุดสระ ใชปุย
คอก ปุยหมัก และปุยเคมี เพื่อเพิ่มแรธาตุตาง ๆ ใหแกดินและเพิ่มสมบัติทาง
กายภาพของดิน 

สมบัติทางเคมี ความลึก อินทรียวัตถุ ความจุ
แลกเปล่ียน
แคตไอออน 

ความอ่ิมตัว
เบส 

ฟอสฟอรัสท่ี
เปน

ประโยชน 

โพแทสเซียมที่
เปนประโยชน 

ความอุดม
สมบูรณของ

ดิน    (ซม.) 

  0-25 ปานกลาง ตํ่า ตํ่า ตํ่า ตํ่า ตํ่า 

  25-50 ตํ่า ตํ่า ตํ่า ตํ่า ตํ่า ตํ่า 

  50-100 ตํ่า ตํ่า ตํ่า ตํ่า ตํ่า ตํ่า 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 4 หนาตัดดินและคําบรรยายชุดดินพิชัย 



39 

 

ชุดดิน   แกงคอย   Series Kak  กลุมชุดดินที่ 48 
การจําแนกดิน (USDA) Loamy-skeletal, mixed, active, isohyperthermic Ultic Haplustalfs 

สภาพพื้นที่  คอนขางราบเรียบถึงเนินเขา มีความลาดชัน 1-35 % 
ภูมิสัณฐาน  ลานตะพัก เชิงเขา เนินเขา หรือบริเวณพ้ืนที่เหลือคางจากการกัดกรอน 
วัตถุตนกําเนิดดิน การผุพังสลายตัวอยูกับที่ และ/หรือ เคลื่อนยายมาเปนระยะทางไมไกลนัก

ของหินอัคนีพวกหินแอนดีไซต ไรโอไลท หรือทัฟฟ 
การระบายน้ํา  ดี 
การซึมผานไดของน้ํา ปานกลางถึงดี  การไหลบาของน้ําบนผิวดิน ปานกลาง  
ลักษณะสมบัติของดิน เปนดินตื้นถึงชั้นเศษหินหนาแนนของพวกหินอัคนี ดินบนเปนดินรวนหรือดิน

รวนเหนียวปนทรายแปงปนเศษหินเล็กนอย สีน้ําตาลถึงน้ําตาลเขมหรือน้ําตาล
ปนเทา ปฏิกิริยาดินเปนกรดปานกลางถึงเปนกลาง (pH 6.0-7.0) ดินลางเปนดิน
รวนเหนียวหรือดินรวนเหนียวปนทรายแปงปนเศษหินมาก สีน้ําตาล น้ําตาลออน 
ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดถึงเปนกรดเล็กนอย (pH 5.5-6.5) และพบชั้นวัตถุตน
กําเนิดดินของหินอัคนีพวกแอนดีไซต ไรโอไลท ทัฟฟ ภายในความลึก 100 ซม. 

ขอจํากัด  เปนดินต้ืน พ้ืนที่ที่มีความลาดชัน หนาดินเกิดชะลางพังทลายไดงาย 
ขอเสนอแนะ จัดทําระบบอนุรักษดินและนํ้าที่เหมาะสม เพ่ิมความอุดมสมบูรณแกดิน

และเพ่ิมผลผลิตพืชโดยใชปุยอินทรียรวมกับปุยเคมี  
สมบัติทางเคมี ความลึก อินทรียวัตถุ ความจุ

แลกเปล่ียน

แคตไอออน 

ความอ่ิมตัว

เบส 

ฟอสฟอรัสท่ี

เปนประโยชน 

โพแทสเซียม

ที่เปน

ประโยชน 

ความอุดม

สมบูรณ 

ของดิน 
   (ซม.) 

  0-25 ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ตํ่า สูง ปานกลาง 

  25-50 ตํ่า ตํ่า ปานกลาง ตํ่า สูง ปานกลาง 

  50-100 ตํ่า ตํ่า ปานกลาง ตํ่า สูง ปานกลาง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 5หนาตัดดินและคําบรรยายชุดดินแกงคอย 
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ตารางผนวกที่ 2  พ้ืนที่ชลประทานจังหวัดพิษณุโลกจําแนกรายอําเภอ ตําบล 

อําเภอ   พื้นที่ (ไร)  ตําบล  พื้นที่ (ไร)  

บางกระทุม 66,309  โคกสลด 1,758 

  ทาตาล 1,069 

  นครปาหมาก 3,970 

  เนินกุม 23,496 

  บานไร 5,307 

  ไผลอม 7,054 

  วัดตายม 21,467 

  สนามคลี 2,188 

บางระกํา 12,030 
คุยมวง 346 

ชมุแสงสงคราม 38,637 

  ทานางงาม 41,072 

  บางระกํา 6,821 

  วังอทิก 7,855 

พรหมพริาม 94,731 

ดงประคํา 3,959 

ตลุกเทยีม 28,834 

ทับยายเชยีง 29,535 

ทาชาง 29,080 

พรหมพริาม 39,821 

มะตอง 18,336 

มะตูม 8,099 

วงฆอง 4,032 

วังวน 39,964 

  ศรีภิรมย 22,567 

  หนองแขม 22,981 

  หอกลอง 22,380 
  ง้ิวงาม 8,147 
  จอมทอง 3,408 
  ดอนทอง 16,181 

เมืองพษิณุโลก 169,791 ทาทอง 8,177 
  ทาโพธ์ิ 12,799 
  บานกราง 27,194 
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ตารางผนวกที่ 2 (ตอ) 

อําเภอ   พื้นที่ (ไร)  ตําบล  พื้นที่ (ไร)  

เมืองพษิณุโลก 

(ตอ) 
 

บานคลอง 1,597 

บานปา 18,123 

บึงพระ 53 

ไผขอดอน 18,391 
  พลายชุมพล 3,311 
  มะขามสูง 6,571 
  วัดจันทร 2,232 
  วัดพริก 14,056 
  สมอแข 20,951 
  หัวรอ 8,594 
  อรัญญิก 6 

  ดินทอง 21 

พันชาล ี 12,605 
  แมระกา 5,480 

วังทอง 64,367 วังทอง 15,998 
  วังพิกุล 28,864 
  หนองพระ 1,399 
  ทอแท 17,251 

วัดโบสถ 42,721 ทางาม 8,403 
  บานยาง 52 
  วัดโบสถ 17,015 

รวม 707,507   707,507 

ที่มา: กรมชลประทาน, 2564 
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ตารางผนวกที ่3 ระดับนํ้าเก็บกักของอางเก็บนํ้าในจังหวัดพิษณุโลก 

หนวย: ลาน ลบ.ม. 

ลําดับที่ อางเก็บน้ํา ประเภทอาง อําเภอ ตําบล ระดับน้ําตํ่าสุด ระดับน้ําเก็บกัก 

1 อางเก็บน้ําแควนอย ใหญ พิษณุโลก วัดโบสถ 939 43 

รวม 939 43 

ที่มา: กรมชลประทาน, 2564 

ตารางผนวกที่ 4  พ้ืนที่เขตปฏิรูปที่ดินจําแนกรายอําเภอ ตําบล 

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

  อําเภอชาติตระการ 154,275   อําเภอเนินมะปราง 12,291 

 บานดง 81,742    ชมพู 6,083 

 สวนเมี่ยง 35,839      วังโพรง 3,179 

 ปาแดง 21,205   วังยาง 2,079 

 ทาสะแก 12,517   บานนอยซุมขี ้ 459 

 บอภาค 2,912    บานมุง 302 

 ชาติตระการ 60      เนินมะปราง 184 

  อําเภอนครไทย 146,838   ไทรยอย 5 

 หนองกะทาว 74,358   อําเภอบางระกํา 9,580 

 หวยเฮ้ีย 25,131      คุยมวง 8,026 

 เนินเพ่ิม 21,989   หนองกุลา 1,521 

  บานแยง 11,831   นิคมพัฒนา 33 

 บอโพธ์ิ 9,444   อําเภอพรหมพิราม 8,031 

 บานพราว 2,733   ดงประคํา 8,031 

 นครไทย 571   อําเภอเมืองพษิณุโลก 9,623 

 ยางโกลน 486   ดอนทอง 7,590 

 นาบัว 295   บานกราง 1,868 

    พลายชุมพล 163 

    บานปา 2 
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ตารางผนวกที่ 4  (ตอ) 

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

  อําเภอวังทอง 205,893    อําเภอวัดโบสถ 82,204 

 บานกลาง 119,212   คันโชง 55,810 

 วังนกแอน 49,009   บานยาง 15,511 

 แกงโสภา 18,996   หินลาด 10,204 

 ทาหมื่นราม 9,055   ทางาม 679 

 พันชาล ี 7,312     

 ชัยนาม 1,301     
  หนองพระ 878     
    ดินทอง 130     

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

ลําดับ กิจกรรมการเกษตร เกษตรกร (ราย) เนื้อที่ (ไร) 
1 ขาวนาป 79,682 1,475,470 
2 ขาวนาปรัง 22,135 451,557 
3 ขาวโพดเลี้ยงสัตว 17,942 279,184 
4 มันสําปะหลังโรงงาน 12,392 179,988 
5 ยางพารา 6,998 148,198 
6 ออยโรงงาน 2,777 58,381 
7 มะมวง 5,665 58,215 
8 ปาลมนํ้ามัน 1,268 16,703 
9 สับปะรด 1,000 9,952 
10 กลวยนํ้าวา 1,592  5,574 
11 มะขาม 705 4,324 
12 หญาเลี้ยงสัตว 271 3,906 
13 ถั่วเขียวผิวมัน 298 3,612 
14 ทุเรียน 699 3,604 
15 ลําไย 432 2,696 
16 มะยงชิด 366 2,222 
17 ยูคาลิปตัส 261 2,219 
18 ถั่วเขียวผิวดํา 161 1,939 
19 มะนาว 805 1,916 
20 สมโอ 357 1,838 
21 มะปรางหวาน 407 1,724  
22 ไมสัก 247 1,486  
23 เงาะ 290 1,303  
24 มะมวงหิมพานต 143 1,104 
25 อ่ืน ๆ 6,505 22,278 

ที่มา: กรมสงเสริมการเกษตร, 2563 
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ตารางผนวกที่ 6  ทะเบียนเกษตรกรผูปลูกพืชสมุนไพร จังหวัดพิษณุโลก 

ลําดับ ชนิด 
เกษตรกร เน้ือที ่

อําเภอ 
(ราย) (ไร) 

1 พริกไทย 110 987.75 
นครไทย วงัทอง เนินมะปราง เมืองพษิณุโลก  
พรหมพริาม บางระกํา และชาตติระการ 

2 กฤษณา 4 74.19 นครไทย วงัทอง และบางระกํา 

3 ยอบาน 4 67.52 นครไทย พรหมพิราม และวังทอง 

4 กระชายดํา 10 39.38 
ชาติตระการ บางกระทุม นครไทย  
พรหมพริาม และวังทอง 

5 ตะไครหอม 5 33.83 วังทอง พรหมพริาม และเมืองพิษณุโลก 

6 ไพล 4 33.26 นครไทย และวงัทอง 

7 ขมิ้นชัน 4 30.62 นครไทย และบางกระทุม 

8 กระเจีย๊บแดง 4 25.13 วังทอง นครไทย และเมืองพิษณุโลก 

9 พญายอ 1 14.96 พรหมพริาม 

10 พลู 4 11.73 บางกระทุม และเมืองพษิณุโลก 

11 มะระขี้นก 1 7.03 บางกระทุม 

12 บัวบก 1 3.78 เมืองพษิณุโลก 

13 ฝาง 1 3.00 นครไทย 

14 วานชักมดลูก 1 3.00 วังทอง 

15 รางจดื 1 2.82 บางกระทุม 

16 กานพลู 1 2.00 บางระกํา 

17 ดีปลี 1 2.00 นครไทย 

18 อัญชัน 1 0.75 เมืองพษิณุโลก 

19 สมุนไพรอื่นๆ 4 34.08 ชาติตระการ และบางกระทุม 

รวม 162 1379.81   

ที่มา: สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2564 
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ตารางผนวกที ่7  โรงงานและแหลงรับซื้อสินคาเกษตรในพ้ืนที่จังหวัดพิษณุโลก 

โรงงานอุตสาหกรรม แหลงรับซ้ือ     
และสหกรณการเกษตร 

จํานวน 
โรงงานดานเกษตร 

จํานวน 

(แหง) (แหง) 

โรงงานผลิตปุยชวีภาพ 6 โรงงานดานการเกษตรอ่ืน ๆ ท่ีเกี่ยวของ 88 

สหกรณการเกษตร 38 โรงสีขนาดเล็ก 4 

สหกรณนิคม 3 โรงสีขนาดใหญ 4 

โรงงานผลิตอาหารสัตว 3 โรงสีขนาดกลาง 15 

ลานตากและแหลงรับซ้ือ 3   

โรงงานแปรรูปไมยางพารา 3     

โรงงานผลิตมันเสน 2     

โรงงานน้ําตาล 2     

ลานตากและแหลงรับซ้ือทางการเกษตร 19     

รวม 79 รวม 111 

ที่มา: https://agri-map online.moac.go.th, 2564 
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ภาพที่ 6 ศักยภาพของที่ดินพืชเศรษฐกิจขาว จังหวัดพิษณุโลก 

สาธารณรัฐประชาธิปไตย 

ประชาชนลาว 
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ภาพที่ 7 พ้ืนที่ปลูกขาวบนพ้ืนที่ศักยภาพ จังหวัดพิษณุโลก 
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ภาพที่ 8 ศักยภาพของที่ดินพืชเศรษฐกิจออยโรงงาน จังหวัดพิษณุโลก  
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    ภาพที่ 9 พ้ืนที่ปลูกออยโรงงานบนพ้ืนที่ศักยภาพ จังหวัดพิษณุโลก

สาธารณรัฐประชาธิปไตย 

ประชาชนลาว 
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ภาพที่ 10 ศักยภาพของที่ดินพืชเศรษฐกิจมันสําปะหลัง จังหวัดพิษณุโลก 
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ภาพที่ 11 พ้ืนที่ปลูกมันสําปะหลังบนพ้ืนที่ศักยภาพ จังหวัดพิษณุโลก 
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    ภาพที่ 12  ศักยภาพของที่ดินพืชเศรษฐกิจขาวโพดเลี้ยงสัตว จังหวัดพิษณุโลก 

สาธารณรัฐประชาธิปไตย 

ประชาชนลาว 
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    ภาพที่ 13  พ้ืนที่ปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตวบนพ้ืนที่ศักยภาพ จังหวัดพิษณุโลก  

สาธารณรัฐประชาธิปไตย 

ประชาชนลาว 
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