


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

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

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

 จังหวัดสุโขทัยมีพ้ืนที่ 6,596.092 ตารางกิโลเมตร หรือ 4,122,558 ไร ต้ังอยูในภาคเหนือของ
ประเทศไทย ประกอบดวย 9 อําเภอ 85 ตําบล (ตารางภาคผนวกที่ 1) มีจํานวนประชากร 587,883 คน 
(กรมการปกครอง, 2563) 

 1.1 อาณาเขตติดตอ  
  ทิศเหนือ   ติดตอ จังหวัดแพร และจังหวัดอุตรดิตถ 
  ทิศใต    ติดตอ จังหวัดกําแพงเพชร และจังหวัดพิษณุโลก 
  ทิศตะวันออก  ติดตอ จังหวัดพิษณุโลก และจังหวัดอุตรดิตถ 
  ทิศตะวันตก  ติดตอ จังหวัดตาก และจังหวัดลําปาง 

 1.2 ภูมิประเทศ 
   สภาพภูมิประเทศจังหวัดสุโขทัย โดยทั่วไปเปนที่ราบลุมแมนํ้า มีเทือกเขาสูง และที่ราบสูง
ทางเหนือและตะวันตกของจังหวัด สูงกวาระดับทะเลปานกลาง 45 - 1,200 เมตร ประกอบดวย
ลักษณะดังน้ี 
   1) ที่ราบลุม เปนพ้ืนที่สวนใหญของจังหวัดสุโขทัย ครอบคลุมเน้ือที่ประมาณ 2 ใน 3 ของจังหวัด 
บริเวณลุมนํ้าแมนํ้ายม  
   2) ภูเขาและที่ราบสูง มีพ้ืนที่ประมาณ 1 ใน 3 ของพ้ืนที่ทั้งหมด ครอบคลุมพ้ืนที่บริเวณ
ตอนเหนือและทางตอนใตของจังหวัด 

 1.3 ภูมิอากาศ 
   ลักษณะภูมิอากาศของจังหวัดสุโขทัย มี 3 ฤดู ไดแก ฤดูรอน ต้ังแตเดือนกุมภาพันธถึง
เมษายน อากาศรอนอบอาวในฤดูรอน เดือนเมษายนเปนเดือนที่มีอากาศรอนจัด ฤดูฝน ต้ังแตเดือน
พฤษภาคมถึงตุลาคม ไดรับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต และฤดูหนาว ตั้งแตเดือน
พฤศจิกายนถึงมกราคม ไดรับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ อากาศหนาวที่สุดในเดือนธันวาคม 
จังหวัดสุโขทัย มีอุณหภูมิคอนขางสูงตลอดป อุณหภูมิเฉลี่ยทั้งป 27.8 องศาเซลเซียส อุณหภูมิ
สูงสุดเฉลี่ย 33.0 องศาเซลเซียส และอุณหภูมิตํ่าสุดเฉลี่ย 22.2 องศาเซลเซียส  

 1.4 ทรัพยากรดิน 
   ทรัพยากรดินของจังหวัดสุโขทัย แบงตามภูมิสัณฐาน ลักษณะทางธรณีวิทยา และวัตถุ 
ตนกําเนิดดิน ไดดังน้ี 
   1) ที่ราบน้ําทวมถึง (Flood plain) ที่ราบริมแมนํ้าหรือลําธาร หนาฝนหรือหนานํ้า มักมี
นํ้าทวมเปนครั้งคราว เปนสภาพพ้ืนที่ที่เกิดจาการทับถมของตะกอนนํ้าพา และมีตะกอนเพ่ิมมากขึ้น
หลังนํ้าทวม แบงเปน 
    (1)  สันดินริมนํ้า (Levee) เปนที่ดอน เกิดจากการทับถมของตะกอนนํ้าพาบริเวณริมฝง
แมนํ้า เปนสันนูนขนานไปกับริมฝงแมนํ้า การระบายนํ้าคอนขางดีถึงดี เน้ือดินคอนขางหยาบ อาทิ  
ชุดดินเชียงใหม (Cm)      
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    (2) ที่ลุมหลังสันดินริมนํ้า (Back swamp, basin) เปนที่ลุมนํ้าขังอยูระหวางสันดินริมนํ้ากับ
ตะพักลํานํ้าหรือดานขางหุบเขา การระบายนํ้าคอนขางเลวถึงเลว ดินลึกมาก เน้ือดินเหนียวละเอียด 
สีเทาและนํ้าตาลปนเทา การระบายนํ้าเลว อาท ิชุดดินบางระกํา (Brk) 
   2) ที่ราบตะกอนน้ําพา (Alluvial plain) เปนบริเวณที่ไดรับอิทธิพลของแมนํ้าหรือลํานํ้าสาขา 
วัตถุตนกําเนิดดินเปนตะกอนนํ้าพา (Alluvium) มีสภาพพื้นที่เปนที่ราบขนาดใหญสองฝงแมนํ้า  
แตละฝงอาจมีที่ราบแบบขั้นบันไดหรือตะพักไดหลายระดับ แบงเปน 
    (1) ตะพักลํานํ้าระดับตํ่า (Low terrace) เปนที่ลุม มีสภาพพ้ืนที่ราบเรียบ ดินลึกมาก 
เน้ือดินอาจเปนดินเหนียวละเอียดถึงดินทรายแปงละเอียด สีเทา นํ้าตาลปนเทา และนํ้าตาล มีจุดประ
สีตาง ๆ การระบายนํ้าคอนขางเลวถึงเลว เชน ชุดดินพิษณุโลก (Psl) ชุดดินสุโขทัย (Skt) เปนตน 
    (2) ตะพักลํานํ้าระดับกลางและระดับสูง (Middle and high terrace) เปนที่ดอน มี
สภาพพ้ืนที่คอนขางราบเรียบถึงลูกคลื่นลอนลาด ดินต้ืนถึงช้ันกรวดลูกรังถึงดินลึกมาก เน้ือดินเปนดิน
รวนหยาบ ดินรวนละเอียดหรือดินรวนปนช้ินสวนหยาบมาก สีนํ้าตาล เหลือง นํ้าตาลปนแดง  
ไปจนถึงแดง การระบายนํ้าดีปานกลางถึงดี เชน ชุดดินแมริม (Mr) ชุดดินเชียงคาน (Ch) เปนตน 
    (3) เนินตะกอนนํ้าพารูปพัด (Alluvial fan) เปนที่ดอน มีสภาพพ้ืนที่คอนขางราบเรียบถึง
ลูกคลื่นลอนลาด เปนดินลึกมาก เน้ือดินเปนดินรวนหยาบถึงดินทรายแปงละเอียด สีนํ้าตาล เหลือง
จนถึงแดง การระบายนํ้าดีปานกลางถึงดี เชน ชุดดินกําแพงเพชร (Kp) ชุดดินดงยางเอน (Don) เปนตน   
   3) ที่ลาดเชิงเขา (Piedmont) เขา (Hill) ภูเขา (Mountain) มีสภาพพ้ืนที่เปนลูกคลื่น
ลอนลาดถึงเนินเขา ที่เกิดจากการที่หินผุพังสลายตัวอยูกับที่หรือถูกเคลื่อนยายโดยแรงโนมถวงของโลก
ในระยะทางใกล ๆ และถูกควบคุมดวยลักษณะของโครงสรางทางธรณีวิทยา สวนใหญพบหินปะปนใน
หนาตัดดินและลอยหนา แบงตามลักษณะและชนิดของหินดังน้ี 
    (1) พัฒนาจากกลุมหินตะกอนหรือหินแปรเน้ือหยาบหรือหินในกลุม สวนใหญเปนหินทราย
และหินควอรตไซต ดินตื้นถึงชั้นเศษหินหรือหินพื้นถึงดินลึกปานกลาง เนื้อดินเปนดินรวนหยาบถึง
ดินรวนปนช้ินสวนหยาบมาก สีนํ้าตาล นํ้าตาลปนเหลือง นํ้าตาลปนแดง จนถึงแดง การระบายนํ้าดี 
พบเศษหินปะปนในหนาตัดดินหรือบนผิวดิน เชน ชุดดินทายาง (Ty) ชุดดินลาดหญา (Ly) เปนตน 
    (2) พัฒนาจากกลุมหินตะกอนหรือหินแปรเน้ือละเอียดหรือหินในกลุม สวนใหญเปน
หินดินดานและหินฟลไลต ดินต้ืนถึงช้ันเศษหินหรือหินพ้ืนถึงดินลึกปานกลาง เน้ือดินเปนดินเหนียว
ละเอียดถึงดินเหนียวปนช้ินสวนหยาบมาก สีนํ้าตาล นํ้าตาลปนแดง และนํ้าตาลปนเหลือง การระบายนํ้าดี 
พบเศษหนิปะปนในหนาตัดดินหรือบนผิวดิน เชน ชุดดินวังสะพุง (Ws) ชุดดินลี้ (Li) เปนตน 
    (3) พัฒนาจากกลุมหินอัคนีหรือหินในกลุม ดินต้ืนถึงช้ันเศษหิน เน้ือดินเปนดินรวนปน
ช้ินสวนหยาบมาก สีแดง นํ้าตาล นํ้าตาลปนเหลือง และนํ้าตาลปนแดง การระบายนํ้าดี อาทิ  
ชุดดินแกงคอย (Kak)  
    (4) พัฒนาจากหินอัคนีชนิดหินแกรนิต ดินตื้นถึงชั้นเศษหินหรือหินพื้น เนื้อดินเปนดิน
รวนปนช้ินสวนหยาบมาก สีนํ้าตาล นํ้าตาลปนแดง ถึงแดง การระบายนํ้าดี อาทิ ชุดดินทับเสลา (Tas)  
   4) พื้นที่ลาดชันเชิงซอน เปนพ้ืนที่ที่มีความลาดชันมากกวารอยละ 35 สวนใหญจะเปน

ภูเขาและเทือกเขาสูงสลับซับซอน ทรัพยากรดินมีความแตกตางกันออกไปในแตละพ้ืนที่ 
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 1.5 สภาพการใชทีดิ่น  
   สภาพการใชที่ดินปจจุบันของจังหวัดสุโขทัย จากฐานขอมูลแผนที่สภาพการใชที่ ดิน  
ของกรมพัฒนาที่ดิน (ตารางที่ 1)  

ตารางที่ 1 สภาพการใชที่ดินปจจุบันของจังหวัดสุโขทัย  

ประเภทการใชที่ดิน 
เนื้อที ่

ไร รอยละ 
พื้นทีชุ่มชนและสิ่งปลูกสราง 215,380 5.22 
พื้นทีเ่กษตรกรรม 2,468,303 59.86 

พ้ืนที่นา 1,318,401 32.00 
พืชไร 798,312 19.35 
ไมยืนตน 136,657 3.30 
ไมผล 195,836 4.74 
พืชสวน 69 - 
ไรหมุนเวียน 106 - 
ทุงหญาเลี้ยงสตัวและโรงเรือนเลี้ยงสัตว 13,544 0.33 
สถานที่เพาะเลี้ยงสัตวนํ้า 3,443 0.09 
เกษตรผสมผสาน/ไรนาสวนผสม 1,935 0.05 

พื้นทีป่าไม 1,293,644 31.38 
พื้นทีน่้ํา 108,286 2.64 
พื้นทีเ่บ็ดเตล็ด 36,944 0.90 

รวม 4,122,557 100.00 

ที่มา: กรมพัฒนาที่ดิน (2561) 

 1.6 พื้นที่ชลประทาน 
   จังหวัดสุโขทัย มีเน้ือที่ชลประทาน 600,467 ไร (รอยละ 14.57 ของพ้ืนที่จังหวัด) กระจายอยูใน 
9 อําเภอ มีอางเก็บนํ้าที่สําคัญ 6 อาง มีศักยภาพในการเก็บกักนํ้าไดรวม 100.45 ลานลูกบาศกเมตร 
(ตารางผนวกที่ 2 - 3) 

 1.7 เขตปฏิรปูที่ดิน  
   เขตปฏิรูปที่ดินในพ้ืนที่จังหวัดสุโขทยั มีเน้ือที่ 662,206 ไร (รอยละ 16.06 ของพ้ืนที่จังหวัด) 
โดยอําเภอที่มีพ้ืนที่เขตปฏิรูปที่ดินมากที่สุดไดแก อําเภอบานดานลานหอย อําเภอศรีสัชนาลัย และ
อําเภอศรีสําโรง ตามลําดับ (ตารางผนวกที่ 4)  
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 1.8 การขึ้นทะเบียนเกษตรกร 
   จากฐานขอมูลทะเบียนเกษตรกรของกรมสงเสริมการเกษตร จังหวัดสุโขทัยมีการขึ้น
ทะเบียนเกษตรกรผูปลูกพืชหรือเลี้ยงสัตวทั้งหมด ในป 2563 จํานวน 147,709 ราย รวมพ้ืนที่ 
2,053,042 ไร และกิจกรรมที่มีพ้ืนที่ปลูกมาก ไดแก ขาวนาป ขาวนาปรัง ออยโรงงาน มันสําปะหลัง
โรงงาน ตามลําดับ ทั้งน้ีกิจกรรมที่มีพ้ืนที่ดําเนินการแตละกิจกรรมรวมกันมากกวา 3,000 ไร มีจํานวน 24 
กิจกรรม (ตารางผนวกที่ 5) 
   ทะเบียนเกษตรกรพืชสมุนไพร จากฐานขอมูลกลาง (Farmer One) ของสํานักงาน
เศรษฐกิจการเกษตร เกษตรกรไดขึ้นทะเบียนปลูกพืชสมุนไพรในจังหวัดสุโขทัย พ้ืนที่ 433.52 ไร 
เกษตรกร 79 ราย มีพืชสมุนไพรหลัก ๆ 13 ชนิด สมุนไพรที่มีการปลูกมาก คือ พลู กฤษณา และ
พริกไทยดํา ตามลําดับ (ตารางผนวกที่ 6) 

 1.9 ที่ต้ังโรงงานและแหลงรับซือ้สินคาเกษตร 
   จังหวัดสุโขทัยมีแหลงรับซื้อสินคาเกษตรและสหกรณการเกษตรที่สําคัญ จํานวน 61 แหง 
และที่ต้ังโรงงานทางการเกษตร 89 แหง โดยมีสหกรณการเกษตรมากที่สุด 46 แหง (ตารางผนวกที ่7) 

2. การวิเคราะหพืชเศรษฐกิจหลัก 

  พืชเศรษฐกิจที่สําคัญพิจารณาจากพืชที่มีพ้ืนที่ปลูกมากและมีมูลคาการสงออกหรือแปรรูปโดย
กระทรวงเกษตรและสหกรณประกาศพืชเศรษฐกิจ 13 ชนิดพืช ไดแก ขาว มันสําปะหลัง ยางพารา 
ปาลมนํ้ามัน ออยโรงงาน ขาวโพดเลี้ยงสัตว สับปะรดโรงงาน ลําไย เงาะ ทุเรียน มังคุด มะพราว และ
กาแฟ จากพ้ืนที่ปลูกพืชเศรษฐกิจดังกลาว กรมพัฒนาที่ดิน ไดกําหนดระดับความเหมาะสมของพ้ืนที่
ปลูกรายจังหวัด โดยวิเคราะหจากสภาพพ้ืนที่ ลักษณะของดิน ปริมาณนํ้าฝน แหลงนํ้าชลประทาน 
รวมกับการจัดการพ้ืนที่และลักษณะรายพืช โดยแบงระดับความเหมาะสม เปน 4 ระดับ ไดแก 
  ระดับที ่1 เปนพ้ืนที่ความเหมาะสมสูง (S1) การปลูกพืชใหผลตอบแทนสูง  
  ระดับที ่2 เปนพ้ืนที่ความเหมาะสมปานกลาง (S2) การปลูกพืชใหผลตอบแทนสูง แตพบ
ขอจํากัดบางประการซึ่งสามารถบริหารจัดการได  
  ระดับที่ 3 เปนพ้ืนที่ความเหมาะสมเล็กนอย (S3) มีขอจํากัดของดินและนํ้า สงผลใหการผลิตพืช
ใหผลตอบแทนตํ่า การใชพ้ืนที่ตองใชตนทุนสูงในการจัดการ และมีความเสี่ยงจากนํ้าทวมและขาดนํ้า 
  ระดับที ่4 เปนพ้ืนที่ไมเหมาะสม (N)  
  จังหวัดสุโขทัย มีพ้ืนที่พืชเศรษฐกิจสําคัญที่ปลูกมาก 4 ลําดับแรก ไดแก ขาว ออยโรงงาน  
มันสําปะหลัง และยางพารา ตามลําดับ (ตารางที่ 2) 
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ตารางที่ 2 พ้ืนที่ปลูกพืชเศรษฐกิจที่มีพ้ืนที่ปลูกมาก 4 ลําดับแรกของจังหวัดสุโขทัย 

พืชเศรษฐกิจ เนื้อที่ (ไร) รอยละของพืน้ที่เกษตรกรรม 
1. ขาว 1,310,055  53.08  
2. ออยโรงงาน 516,898  20.94  
3. มันสําปะหลัง 139,342  5.65  
4. ยางพารา 22,318  0.90  

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

 2.1 ขาว 
 ขาวเปนพืชเศรษฐกิจหลักของจังหวัดสุโขทัย และมีโรงสีขนาดใหญรองรับโดยเฉพาะใน

อําเภอศรีสําโรง อําเภอเมืองสุโขทัย และอําเภอกงไกรลาศ ซึ่งเปนแหลงผลิตขาวที่มากที่สุดในจังหวัด
สุโขทัย ประกอบกับเกษตรกรมีความถนัดในการผลิตมาต้ังแตอดีต จากฐานขอมูลในแผนที่เกษตรเชิง
รุก หรือ Agri-Map Online วิเคราะหขอมูลไดดังน้ี (ตารางที่ 3 และภาพที่ 6 - 7)  

1) การวิเคราะหศักยภาพของพื้นที่ปลูกขาว  
      ระดับที่ 1 เปนพ้ืนที่ความเหมาะสมสูง (S1) มีเน้ือที่ 658,517 ไร คิดเปนรอยละ 24.15 
ของพื้นที่ศักยภาพของที่ดิน กระจายตัวมากอยูในอําเภอกงไกรลาศ 151,773 ไร อําเภอเมือง
สุโขทัย 104,711 ไร และอําเภอศรีสัชนาลัย 88,562 ไร  

ระดับที่ 2 เปนพ้ืนที่ความเหมาะสมปานกลาง (S2) มีเน้ือที่ 759,055 ไร คิดเปนรอยละ 
27.83 ของพ้ืนที่ศักยภาพของที่ดิน กระจายตัวมากอยูในอําเภอเมืองสุโขทัย 172,591 อําเภอศรีสําโรง 
154,110 ไร และอําเภอกงไกรลาศ 110,415 ไร  

ระดับที่ 3 เปนพ้ืนที่ความเหมาะสมเล็กนอย (S3) มีเน้ือที่ 185,912 ไร คิดเปนรอยละ 
6.82 ของพื้นที่ศักยภาพของที่ดิน กระจายตัวมากอยูในอําเภอบานดานลานหอย 118,053 ไร 
อําเภอศรีสําโรง 29,259 ไร และอําเภอทุงเสลี่ยม 19,664 ไร  

ระดับที่ 4 เปนพ้ืนที่ไมเหมาะสม (N) มีเน้ือที่ 1,123,535 ไร  

2) การวิเคราะหพื้นที่ปลูกขาวในปจจุบัน ซึ่งจําแนกตามช้ันความเหมาะสมของที่ดิน ไดดังน้ี 
(1) พ้ืนที่เหมาะสมสูง (S1) มีเน้ือที่ 399,360  ไร คิดเปนรอยละ 60.65 ของพ้ืนที่ศักยภาพ

สูง กระจายตัวมากอยูในอําเภอกงไกรลาศ 123,588 ไร อําเภอเมืองสุโขทัย 67,282 ไร และอําเภอ
ศรีสัชนาลัย 64,754 ไร   

(2) พ้ืนที่เหมาะสมปานกลาง (S2) มีเน้ือที่ 716,349 ไร คิดเปนรอยละ 94.37 ของพ้ืนที่
ศักยภาพปานกลาง กระจายตัวมากอยูในอําเภอเมืองสุโขทัย 171,481 ไร อําเภอศรีสําโรง 150,638 
ไร และอําเภอกงไกรลาศ 110,415 ไร 

(3) พ้ืนที่เหมาะสมเล็กนอย (S3) มีเน้ือที่ 185,911 ไร คิดเปนรอยละ 100.00 ของพ้ืนที่
ศักยภาพเล็กนอย กระจายตัวมากอยูในอําเภอบานดานลานหอย 118,053 ไร อําเภอศรีสําโรง 29,259 ไร 
และอําเภอทุงเสลี่ยม 19,664 ไร 

(4)  พ้ืนที่ไมเหมาะสม (N) ในการปลูกขาว มีเน้ือที่ 8,434 ไร  
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   3) พื้นที่มีศักยภาพคงเหลือ คือ พ้ืนที่ที่มีศักยภาพในการปลูกขาวแตยังไมใชพ้ืนที่ปลูก 
พิจารณาจากพ้ืนที่ศักยภาพของที่ดินสําหรับการปลูกขาว และพ้ืนที่ปลูกขาวในช้ันความเหมาะสมตาง ๆ 
(ปลูกจริง) พบวาจังหวัดสุโขทัยมีพื้นที่ศักยภาพคงเหลือในระดับความเหมาะสมสูง (S1) และ
ความเหมาะสมปานกลาง (S2) รวมทั้งสิ้น 301,863 ไร โดยกระจายอยูทั่วทุกอําเภอ โดยอําเภอที่มี
พ้ืนที่ศักยภาพคงเหลือมากที่สุด ไดแก อําเภอคีรีมาศ 43,382 ไร รองลงมาไดแก อําเภอศรีสําโรง 
41,072 ไร อําเภอศรีสัชนาลัย 40,058 ไร และอําเภอเมืองสุโขทัย 38,539 ไร โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

 (1) พ้ืนที่เหมาะสมสูงคงเหลือ (S1) มีเน้ือที่ 259,157 ไร คิดเปนรอยละ 39.35 ของ
พ้ืนที่ศักยภาพสูง พบมากในอําเภอศรีสําโรง 37,600 ไร อําเภอเมืองสุโขทัย 37,429 ไร และอําเภอ
ศรีนคร 36,665 ไร 

 (2) พ้ืนที่เหมาะสมปานกลางคงเหลือ (S2) มีเน้ือที่ 42,706 ไร คิดเปนรอยละ 5.63 
ของพ้ืนที่ศักยภาพปานกลาง พบมากในอําเภอศรีสัชนาลัย 16,250 ไร อําเภอบานดานลานหอย 9,493 
ไร และอําเภอคีรีมาศ 7,904 ไร 

ตารางที่ 3 พ้ืนที่ศักยภาพ พ้ืนที่ปลูกจริง พ้ืนที่คงเหลือของขาวรายอําเภอ จังหวัดสุโขทัย 

อําเภอ ประเภทพ้ืนที่ 
เนื้อที่ชั้นความเหมาะสม (ไร) 

S1 S2 S3 N รวม 

กงไกรลาศ 

พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน 
151,773 
(100.00%) 

110,415 
(100.00%) 

- 
18,194 

(100.00%) 
280,382 
(100.00%) 

พ้ืนท่ีเพาะปลูกในชั้นความ 
เหมาะสมตาง ๆ  (ปลูกจริง) 

123,588 
(81.43%) 

110,415 
(100.00%) 

- - 
234,003 
(83.46%) 

พ้ืนท่ีมีศักยภาพคงเหลือ 
28,185 

(18.57%) 
- - - 

28,185 
(10.05%) 

คีรีมาศ 

พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน 
86,539 

(100.00%) 
104,323 
(100.00%) 

4,001 
(100.00%) 

99,271 
(100.00%) 

294,134 
(100.00%) 

พ้ืนท่ีเพาะปลูกในชั้นความ 
เหมาะสมตาง ๆ  (ปลูกจริง) 

51,061 
(59.00%) 

96,419 
(92.42%) 

4,001 
(100.00%) 

45 
(0.05%) 

151,526 
(51.52%) 

พ้ืนท่ีมีศักยภาพคงเหลือ 
35,478 

(41.00%) 
7,904 

(7.58%) 
- - 

43,382 
(14.75%) 

ทุงเสลี่ยม 

พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน 
44,065 

(100.00%) 
21,223 

(100.00%) 
19,664 

(100.00%) 
116,953 
(100.00%) 

201,905 
(100.00%) 

พ้ืนท่ีเพาะปลูกในชั้นความ 
เหมาะสมตาง ๆ  (ปลูกจริง) 

31,053 
(70.47%) 

16,843 
(79.36%) 

19,664 
(100.00%) 

1,964 
(1.68%) 

69,524 
(34.43%) 

พ้ืนท่ีมีศักยภาพคงเหลือ 
13,012 

(29.53%) 
4,380 

(20.64%) 
- - 

17,392 
(8.61%) 
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ตารางที่ 3 (ตอ) 

อําเภอ ประเภทพ้ืนที่ 
เนื้อที่ชั้นความเหมาะสม (ไร) 

S1 S2 S3 N รวม 

บานดาน
ลานหอย 

พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน 
12,154 

(100.00%) 
19,316 

(100.00%) 
118,053 
(100.00%) 

193,632 
(100.00%) 

343,146 
(100.00%) 

พ้ืนท่ีเพาะปลูกในชั้นความ 
เหมาะสมตาง ๆ  (ปลูกจริง) 

1,652 
(13.60%) 

9,823 
(50.86%) 

118,053 
(100.00%) 

2,557 
(1.32%) 

132,085 
(38.49%) 

พ้ืนท่ีมีศักยภาพคงเหลือ 
10,494 

(86.40%) 
9,493 

(49.15%) 
- - 

19,986 
(5.82%) 

เมืองสุโขทัย 

พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน 
104,711 
(100.00%) 

172,591 
(100.00%) 

1,642 
(100.00%) 

38,029 
(100.00%) 

316,973 
(100.00%) 

พ้ืนท่ีเพาะปลูกในชั้นความ 
เหมาะสมตาง ๆ  (ปลูกจริง) 

67,282 
(64.25%) 

171,481 
(99.36%) 

1,642 
(100.00%) 

1 
(0.01%) 

240,406 
(75.84%) 

พ้ืนท่ีมีศักยภาพคงเหลือ 
37,429 

(35.75%) 
1,110 

(0.64%) 
- - 

38,539 
(12.16%) 

ศรีนคร 

พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน 
50,023 

(100.00%) 
18,606 

(100.00%) 
22 

(100.00%) 
45,884 

(100.00%) 
114,535 
(100.00%) 

พ้ืนท่ีเพาะปลูกในชั้นความ 
เหมาะสมตาง ๆ  (ปลูกจริง) 

13,359 
(26.71%) 

18,606 
(100.00%) 

22 
(100.00%) 

- 
31,987 

(27.93%) 

พ้ืนท่ีมีศักยภาพคงเหลือ 
36,664 

(73.29%) 
- - - 

36,664 
(32.01%) 

ศรีสัชนาลัย 

พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน 
88,562 

(100.00%) 
69,548 

(100.00%) 
8,660 

(100.00%) 
302,938 
(100.00%) 

469,708 
(100.00%) 

พ้ืนท่ีเพาะปลูกในชั้นความ 
เหมาะสมตาง ๆ  (ปลูกจริง) 

64,754 
(73.12%) 

53,298 
(76.63%) 

8,660 
(100.00%) 

3,413 
(1.13%) 

130,125 
(27.70%) 

พ้ืนท่ีมีศักยภาพคงเหลือ 
23,808 

(26.88%) 
16,250 

(23.37%) 
- - 

40,058 
(8.53%) 

ศรีสําโรง 

พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน 
50,747 

(100.00%) 
154,110 
(100.00%) 

29,259 
(100.00%) 

87,281 
(100.00%) 

321,397 
(100.00%) 

พ้ืนท่ีเพาะปลูกในชั้นความ 
เหมาะสมตาง ๆ  (ปลูกจริง) 

13,147 
(25.91%) 

150,638 
(97.75%) 

29,259 
(100.00%) 

396 
(0.45%) 

193,440 
(60.19%) 

พ้ืนท่ีมีศักยภาพคงเหลือ 
37,600 

(74.09%) 
3,472 

(2.25%) 
- - 

41,072 
(12.78%) 

สวรรคโลก 

พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน 
69,951 

(100.00%) 
88,923 

(100.00%) 
4,611 

(100.00%) 
221,353 
(100.00%) 

384,838 
(100.00%) 

พ้ืนท่ีเพาะปลูกในชั้นความ 
เหมาะสมตาง ๆ  (ปลูกจริง) 

33,464 
(47.84%) 

88,826 
(99.89%) 

4,611 
(100.00%) 

58 
(0.03%) 

126,959 
(32.99%) 

พ้ืนท่ีมีศักยภาพคงเหลือ 
36,487 

(52.16%) 
97 

(0.11%) 
- - 

36,584 
(9.51%) 
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ตารางที่ 3 (ตอ) 

อําเภอ ประเภทพ้ืนที่ 
เนื้อที่ชั้นความเหมาะสม (ไร) 

S1 S2 S3 N รวม 

รวมทั้ง
จังหวัด 

พ้ืนที่ศักยภาพของที่ดิน 
658,517 

(100.00%) 
759,055 

(100.00%) 
185,911 

(100.00%) 
1,123,535 
(100.00%) 

2,727,018 
(100.00%) 

พ้ืนที่เพาะปลูกในชั้นความ 
เหมาะสมตาง ๆ (ปลูกจริง) 

399,360 
(60.65%) 

716,349 
(94.37%) 

185,911 
100.00%) 

8,434 
(0.75%) 

1,310,054 
(48.04%) 

พ้ืนที่มีศักยภาพคงเหลือ 
259,157 
(39.35%) 

42,706 
(5.63%) 

- - 
301,863 
(11.07%) 

   ทั้งน้ี ในการสงเสริมการปลูกพืชจะพิจารณาเฉพาะพ้ืนที่ที่มีศักยภาพคงเหลือในระดับความ
เหมาะสมสูง (S1) และระดับความเหมาะสมปานกลาง (S2) เทาน้ัน เน่ืองจากสภาพพ้ืนที่ปลูกพืชตรง
ตามศักยภาพของดิน การลงทุนตํ่าก็สามารถเพ่ิมผลผลิตได จึงควรสงเสริมในพ้ืนที่ดังกลาว  
   เมื่อวิเคราะหขอมูลศักยภาพพ้ืนที่รวมกับพ้ืนที่ปลูกพืชในปจจุบัน พบวาพ้ืนที่ที่จะ
ปรับเปลี่ยนไปปลูกขาวได คือ บริเวณที่เปนพ้ืนที่ปลูกออยโรงงาน (S3) 60,045 ไร และพ้ืนที่ปลูกมัน
สําปะหลัง (S3) 8,158 ไร แตเน่ืองจากนโยบายของคณะกรรมการนโยบายบริหารจัดการขาวตองการ
รักษาดุลภาพผลผลิตขาว ดังน้ัน จึงควรพิจารณาปลูกพืชเศรษฐกิจชนิดอ่ืนที่สอดคลองกับความ
ตองการของตลาด ดังตารางที่ 4  

ตารางที่ 4 พ้ืนที่มีศักยภาพในการขยายการผลิตขาว 

อําเภอ 
ออยโรงงาน (ไร) มันสําปะหลัง (ไร) 

S3 N รวม S3 N รวม 
กงไกรลาศ  946    -    946   14    -    14  
คีรีมาศ  16,825   -     16,825   380    -    380  
ทุงเสลี่ยม  1,554   -     1,554   1,473    -    1,473  
บานดานลานหอย  712    -    712   3,874    -    3,874  
เมืองสุโขทัย  560    -    560   332    -    332  
ศรีนคร  13,157   -     13,157  - - - 
ศรีสัชนาลัย  6,509   -     6,509   315    -    315  
ศรีสําโรง  8,970    -    8,970   1,767    -    1,767  
สวรรคโลก  10,812   -     10,812   3    -    3  

รวม  60,045  -  60,045   8,158  -  8,158  
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   4) แนวทางการจัดการ 

    (1) พ้ืนที่ที่มีความเหมาะสมควรสงเสริมการผลิต (S1 หรือ S2) ควรสนับสนุนใหเกษตรกร

ปลูกขาวตอไปเน่ืองจากเปนพ้ืนที่ที่เหมาะสม สามารถชวยลดตนทุนการผลิตและไดผลผลิตที่มีคุณภาพดี 

ซึ่งการปลูกขาวในพ้ืนที่ดังกลาวขางตนสามารถนําไปสูการตอยอดโครงการที่สําคัญตาง ๆ ได เชน เกษตร

อินทรีย เกษตรแปลงใหญ เกษตรแมนยํา เปนตน 

     พ้ืนที่ปลูกขาวในบริเวณที่มีความเหมาะสมสูง (S1) คือพ้ืนที่ปลูกขาวในที่ดินที่ไมมี

ขอจํากัดทางกายภาพตอการปลูกขาว ซึ่งควรสงวนไวเปนแหลงปลูกขาวที่สําคัญของจังหวัด  

โดยกระจายอยูในอําเภอกงไกรลาศ อําเภอเมืองสุโขทัย และอําเภอศรีสัชนาลัย 

     พ้ืนที่ปลูกขาวในบริเวณที่มีความเหมาะสมปานกลาง (S2) คือพ้ืนที่ปลูกขาวในที่ดินที่มี

ขอจํากัดทางกายภาพบางประการตอการปลูกขาว เชน ความอุดมสมบูรณของดิน ความเปนกรดเปนดาง 

และแหลงนํ้า โดยกระจายอยูในอําเภอเมืองสุโขทัย อําเภอศรีสําโรง และอําเภอกงไกรลาศ 

    (2) พ้ืนที่ที่ควรปรับเปลี่ยนการผลิตในพ้ืนที่ไมเหมาะสม (S3 หรือ N) ควรสนับสนุนให

เขาโครงการปรับเปลี่ยนการผลิต เชน ทําการเกษตรผสมผสานหรือพืชที่ใหผลตอบแทนสูงกวา  

โดยพิจารณาตลาดและแหลงรับซื้อรวมดวย 

  2.2 ออยโรงงาน 
ออยโรงงานพืชเศรษฐกิจหลักของสุโขทัยในลําดับที่ 2 จากฐานขอมูลในแผนที่เกษตรเชิงรุก 

หรือ Agri-Map Online สามารถวิเคราะหขอมูลไดดังน้ี (ตารางที่ 5 และภาพที่ 8 - 9) 

   1) การวิเคราะหศักยภาพของพื้นที่ปลูกออยโรงงาน  
  ระดับที ่1 เปนพ้ืนที่ความเหมาะสมสงู (S1) มีเน้ือที่ 114,973 ไร คิดเปนรอยละ 4.22 

ของพื้นที่ศักยภาพของที่ดิน กระจายตัวมากอยูในอําเภอสวรรคโลก 49,663 ไร อําเภอคีรีมาศ 
23,827 ไร และอําเภอศรีนคร 11,367 ไร  

  ระดับที่ 2 เปนพ้ืนที่ความเหมาะสมปานกลาง (S2) มีเน้ือที่ มีเน้ือที่ 747,027 ไร 
คิดเปนรอยละ 27.39 ของพ้ืนที่ศักยภาพของที่ดินในจังหวัด กระจายอยูในอําเภอสวรรคโลก 174,263 ไร 
อําเภอศรีสัชนาลัย 167,556 ไร และอําเภอบานดานลานหอย 136,874 ไร  

  ระดับที่ 3 เปนพ้ืนที่ความเหมาะสมเล็กนอย (S3) มีเน้ือที่ 228,449 ไร คิดเปนรอยละ 
8.38 ของพื้นที่ศักยภาพของที่ดิน กระจายตัวมากอยูในอําเภอบานดานลานหอย 62,254 ไร 
อําเภอศรีสัชนาลัย 61,459 ไร และอําเภอทุงเสลี่ยม 38,738 ไร  

  ระดับที่ 4 เปนพ้ืนที่ไมเหมาะสม (N) มีเน้ือที่ 1,637,220 ไร  

  2) การวิเคราะหพื้นที่ปลูกออยโรงงานในปจจุบัน ซึ่งจําแนกตามช้ันความเหมาะสม 
ของที่ดิน ไดดังน้ี 

 (1) พ้ืนที่เหมาะสมสงู (S1) มีเน้ือที่ 71,958 ไร คิดเปนรอยละ 62.59 ของพ้ืนที่ศักยภาพ
สูง กระจายตัวมากอยูในอําเภอสวรรคโลก 34,180 ไร อําเภอคีรีมาศ 16,659 ไร และอําเภอศรี
นคร 8,125 ไร   
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 (2) พ้ืนที่เหมาะสมปานกลาง (S2) มีเน้ือที่ 365,904 ไร คิดเปนรอยละ 48.98 ของ
พ้ืนที่ศักยภาพปานกลาง กระจายตัวมากอยูในอําเภอสวรรคโลก 103,742 ไร อําเภอศรีสัชนาลัย 
94,025 ไร และอําเภอคีรีมาศ 65,162 ไร 

 (3) พ้ืนที่เหมาะสมเล็กนอย (S3) มีเน้ือที่ 77,982 ไร คิดเปนรอยละ 34.14 ของพ้ืนที่
ศักยภาพเล็กนอย กระจายตัวมากอยูในอําเภอคีรีมาศ 16,768 ไร อําเภอศรีสัชนาลัย 16,721 ไร 
อําเภอศรีนคร 13,121 ไร 

 (4)  พ้ืนที่ไมเหมาะสม (N) ในการปลูกออยโรงงาน มีเน้ือที่ 1,054 ไร  

   3) พื้นที่มีศักยภาพคงเหลือ คือ พ้ืนที่ที่มีศักยภาพในการปลูกออยโรงงานแตยังไมใช
พ้ืนที่ปลูก พิจารณาจากพ้ืนที่ศักยภาพของที่ดินสําหรับการปลูกออยโรงงาน และพ้ืนที่ปลูกออยโรงงาน
ในชั้นความเหมาะสมตาง ๆ (ปลูกจริง) พบวาจังหวัดสุโขทัยมีพื้นที่ศักยภาพคงเหลือในระดับ
ความเหมาะสมสูง (S1) และความเหมาะสมปานกลาง (S2) รวมทั้งสิ้น 424,139 ไร โดยกระจายอยู
ทั่วทุกอําเภอ โดยอําเภอที่มีพ้ืนที่ศักยภาพคงเหลือมากที่สุด ไดแก อําเภอบานดานลานหอย 119,490 ไร 
รองลงมาไดแก อําเภอสวรรคโลก 86,003 ไร อําเภอศรีสัชนาลัย 78,799 ไร และอําเภอทุงเสลี่ยม 
49,815 ไร โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

 (1) พื้นที่เหมาะสมสูงคงเหลือ (S1) มีเนื้อที่ 43,016 ไร คิดเปนรอยละ 37.41 
ของพื้นที่ศักยภาพสูง พบมากในอําเภอสวรรคโลก 15,482 ไร อําเภอคีรีมาศ 7,167 ไร และ
อําเภอทุงเสลี่ยม 5,813 ไร 

 (2) พ้ืนที่เหมาะสมปานกลางคงเหลือ (S2) มีเน้ือที่ 381,123 ไร คิดเปนรอยละ 51.01 
ของพ้ืนที่ศักยภาพปานกลาง พบมากในอําเภอบานดานลานหอย 116,720 ไร อําเภอศรีสัชนาลัย 
73,531 ไร และอําเภอสวรรคโลก 70,521 ไร 
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ตารางที่ 5 พ้ืนที่ศักยภาพ พ้ืนที่ปลูกจริง พ้ืนที่คงเหลือของออยโรงงานรายอําเภอ จังหวัดสุโขทัย 

อําเภอ ประเภทพ้ืนที่ 
เนื้อที่ชั้นความเหมาะสม (ไร) 

S1 S2 S3 N รวม 

กงไกรลาศ 

พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน 
1,146 

(100.00%) 
7,953 

(100.00%) 
943 

(100.00%) 
270,514 
(100.00%) 

280,556 
(100.00%) 

พ้ืนท่ีเพาะปลูกในชั้นความ 
เหมาะสมตาง ๆ  (ปลูกจริง) 

256 
(22.34%) 

938 
(11.79%) 

943 
(100.00%) - 

2,137 
(0.76%) 

พ้ืนท่ีมีศักยภาพคงเหลือ 
890 

(77.66%) 
7,015 

(88.21%) 
- - 

7,905 
(2.82%) 

คีรีมาศ 

พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน 
23,827 

(100.00%) 
84,316 

(100.00%) 
16,768 

(100.00%) 
169,219 
(100.00%) 

294,130 
(100.00%) 

พ้ืนท่ีเพาะปลูกในชั้นความ 
เหมาะสมตาง ๆ  (ปลูกจริง) 

16,659 
(69.92%) 

65,162 
(77.28%) 

16,768 
(100.00%) 

84 
(0.05%) 

98,673 
(33.55%) 

พ้ืนท่ีมีศักยภาพคงเหลือ 
7,168 

(30.08%) 
19,154 

(22.72%) 
- - 

26,322 
(8.95%) 

ทุงเสลี่ยม 

พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน 
8,495 

(100.00%) 
61,915 

(100.00%) 
38,738 

(100.00%) 
92,702 

(100.00%) 
201,850 
(100.00%) 

พ้ืนท่ีเพาะปลูกในชั้นความ 
เหมาะสมตาง ๆ  (ปลูกจริง) 

2,682 
(31.57%) 

17,913 
(28.93%) 

5,262 
(13.58%) 

40 
(0.04%) 

25,897 
(12.83%) 

พ้ืนท่ีมีศักยภาพคงเหลือ 
5,813 

(68.43%) 
44,002 

(71.07%) 
- - 

49,815 
(24.68%) 

บานดาน
ลานหอย 

พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน 
3,441 

(100.00%) 
136,874 
(100.00%) 

62,254 
(100.00%) 

140,804 
(100.00%) 

343,373 
(100.00%) 

พ้ืนท่ีเพาะปลูกในชั้นความ 
เหมาะสมตาง ๆ  (ปลูกจริง) 

670 
(19.47%) 

20,155 
(14.73%) 

2,852 
(4.58%) 

12 
(0.01%) 

23,689 
(6.90%) 

พ้ืนท่ีมีศักยภาพคงเหลือ 
2,771 

(80.53%) 
116,719 
(85.27%) 

- - 
119,490 
(34.80%) 

เมืองสุโขทัย 

พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน 
10 

(100.00%) 
15,806 

(100.00%) 
842 

(100.00%) 
300,330 
(100.00%) 

316,988 
(100.00%) 

พ้ืนท่ีเพาะปลูกในชั้นความ 
เหมาะสมตาง ๆ  (ปลูกจริง) 

9 
(90.00%) 

4,768 
(30.17%) 

688 
(81.71%) 

60 
(0.02%) 

5,525 
(1.74%) 

พ้ืนท่ีมีศักยภาพคงเหลือ 
1 

(10.00%) 
11,038 

(69.83%) 
- - 

11,038 
(3.48%) 

ศรีนคร 

พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน 
11,367 

(100.00%) 
40,501 

(100.00%) 
13,121 

(100.00%) 
49,574 

(100.00%) 
114,563 
(100.00%) 

พ้ืนท่ีเพาะปลูกในชั้นความ 
เหมาะสมตาง ๆ  (ปลูกจริง) 

8,125 
(71.48%) 

34,466 
(85.10%) 

13,121 
(100.00%) 

- 
55,712 

(48.63%) 

พ้ืนท่ีมีศักยภาพคงเหลือ 
3,242 

(28.53%) 
6,035 

(14.90%) 
- - 

9,277 
(8.10%) 
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ตารางที่ 5 (ตอ) 

อําเภอ ประเภทพ้ืนที่ 
เนื้อที่ชั้นความเหมาะสม (ไร) 

S1 S2 S3 N รวม 

ศรีสัชนาลัย 

พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน 
9,677 

(100.00%) 
167,556 
(100.00%) 

61,459 
(100.00%) 

231,202 
(100.00%) 

469,894 
(100.00%) 

พ้ืนท่ีเพาะปลูกในชั้นความ 
เหมาะสมตาง ๆ  (ปลูกจริง) 

4,409 
(45.56%) 

94,025 
(56.12%) 

16,721 
(27.21%) 

842 
(0.36%) 

115,997 
(24.69%) 

พ้ืนท่ีมีศักยภาพคงเหลือ 
5,268 

(54.44%) 
73,531 

(43.88%) 
- - 

78,799 
(16.77%) 

ศรีสําโรง 

พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน 
7,347 

(100.00%) 
57,843 

(100.00%) 
22,984 

(100.00%) 
233,244 
(100.00%) 

321,418 
(100.00%) 

พ้ืนท่ีเพาะปลูกในชั้นความ 
เหมาะสมตาง ๆ  (ปลูกจริง) 

4,967 
(67.61%) 

24,737 
(42.77%) 

10,806 
(47.02%) 

14 
(0.01%) 

40,524 
(12.61%) 

พ้ืนท่ีมีศักยภาพคงเหลือ 
2,380 

(32.39%) 
33,106 

(57.23%) 
- - 

35,486 
11.04%) 

สวรรคโลก 

พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน 
49,663 

(100.00%) 
174,263 
(100.00%) 

11,341 
(100.00%) 

149,631 
(100.00%) 

384,898 
(100.00%) 

พ้ืนท่ีเพาะปลูกในชั้นความ 
เหมาะสมตาง ๆ  (ปลูกจริง) 

34,180 
(68.82%) 

103,742 
(59.53%) 

10,822 
(95.42%) 

2 
(0.01%) 

148,746 
(38.65%) 

พ้ืนท่ีมีศักยภาพคงเหลือ 
15,483 

(31.18%) 
70,521 

(40.47%) 
- - 

86,004 
(22.34%) 

รวมทั้ง
จังหวัด 

พ้ืนที่ศักยภาพของที่ดิน 
114,973 

(100.00%) 
747,027 

(100.00%) 
228,449 

(100.00%) 
1,637,220 
(100.00%) 

2,727,669 
(100.00%) 

พ้ืนที่เพาะปลูกในชั้นความ 
เหมาะสมตาง ๆ (ปลูกจริง) 

71,958 
(62.59%) 

365,904 
(48.98%) 

77,982 
(34.14%) 

1,054 
(0.06%) 

516,898 
(18.95%) 

พ้ืนที่มีศักยภาพคงเหลือ 
43,015 

(37.41%) 
381,123 
(51.02%) 

- - 
424,138 
(15.55%) 

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

เมื่อวิเคราะหขอมูลศักยภาพพ้ืนที่รวมกับพ้ืนที่ปลูกพืชในปจจุบัน พบวาพ้ืนที่ที่ควร
พิจารณาใหมีการปรับเปลี่ยนไปปลูกออยโรงงาน คือ บริเวณที่เปนพ้ืนที่ปลูกขาว (S3+N) 44,415 ไร และ
ยางพารา (S3) 3,903 ไร โดยอําเภอที่มีศักยภาพในการขยายการผลิต ออยโรงงาน ดังตารางที่ 6 
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ตารางที่ 6 พ้ืนที่มีศักยภาพในการขยายการผลิตออยโรงงาน 

อําเภอ 
ขาว (ไร) ยางพารา (ไร) 

S3 N รวม S3 N รวม 
คีรีมาศ  4,014    -    4,014   196    -    196  
ทุงเสลี่ยม  2,582   146   2,728   1,211    -    1,211  
บานดานลานหอย  18,811   142   18,953   207    -    207  
เมืองสุโขทัย  965    -    965   110    -    110  
ศรีนคร  22    -    22   60    -    60  
ศรีสัชนาลัย  8,496   193   8,689   1,651   -     1,651  
ศรีสําโรง  4,417    -    4,417   363    -    363  
สวรรคโลก  4,627    -    4,627   105    -    105  

รวม  43,934   481   44,415   3,903   -     3,903  

   4) แนวทางการจัดการ 

    (1) พ้ืนที่ที่มีความเหมาะสมควรสงเสริมการผลิต (S1 หรือ S2) ควรสนับสนุนใหเกษตรกร
ปลูกออยโรงงานตอไป เน่ืองจากเปนพ้ืนที่ที่เหมาะสม สามารถชวยลดตนทุนการผลิตและไดผลผลิตที่มี
คุณภาพดี ซึ่งการปลูกออยโรงงานในพื้นที่ดังกลาวขางตนสามารถนําไปสูการตอยอดโครงการที่
สําคัญตาง ๆ ได เชน เกษตรอินทรีย ระบบสงเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ เกษตรแมนยํา เปนตน 
     พ้ืนที่ปลูกออยโรงงานในบริเวณที่มีความเหมาะสมสูง (S1) คือพ้ืนที่ปลูกออยโรงงาน
ในที่ดินที่ไมมีขอจํากัดทางกายภาพตอการปลูกออยโรงงาน ซึ่งควรสงวนไวเปนแหลงปลูกออยโรงงาน
ที่สําคัญของจังหวัด โดยกระจายอยูอําเภอสวรรคโลก อําเภอคีรีมาศ และอําเภอทุงเสลี่ยม 
     พ้ืนที่ปลูกออยโรงงานในบริเวณที่มีความเหมาะสมปานกลาง (S2) คือพ้ืนที่ปลูก 
ออยโรงงานในที่ดินที่มีขอจํากัดทางกายภาพบางประการตอการปลูกออยโรงงาน เชน ความอุดม
สมบูรณของดิน ความเปนกรดเปนดาง ความช้ืน โดยกระจายอยูในอําเภอสวรรคโลก อําเภอศรีสัชนาลัย 
และอําเภอคีรีมาศ   
    (2) พ้ืนที่ที่ควรปรับเปลี่ยนการผลิตในพ้ืนที่ไมเหมาะสม (S3 หรือ N) ควรสนับสนุนใหเขา
โครงการปรับเปลี่ยนการผลิต เชน เปลี่ยนชนิดพืชที่มีความเหมาะสมกวาการปลูกออยโรงงาน มีตนทุนที่ตํ่า 
และใหผลตอบแทนที่ดีกวา เปนตน แตทั้งน้ีตองพิจารณาตลาดและแหลงรับซื้อรวมดวย 

 2.3 มันสําปะหลัง 
   มนัสําปะหลังพืชเศรษฐกิจหลกัของสุโขทยัในลําดับที่ 3 จากฐานขอมูลในแผนที่เกษตรเชิงรุก หรือ 
Agri-Map Online สามารถวิเคราะหขอมูลไดดังน้ี (ตารางที่ 7 และภาพที่ 10 - 11) 

    1) การวิเคราะหศักยภาพของพื้นที่ปลูกมันสําปะหลัง  
      ระดับที่ 1 เปนพ้ืนที่ความเหมาะสมสูง (S1) มีเน้ือที่ 282,697 ไร คิดเปนรอยละ 10.36 
ของพื้นที่ศักยภาพของที่ดิน กระจายตัวมากอยูในอําเภอสวรรคโลก 106,644 ไร อําเภอคีรีมาศ 
66,966 ไร และอําเภอศรีนคร 42,229 ไร  
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      ระดับที ่2 เปนพ้ืนที่ความเหมาะสมปานกลาง (S2) มีเน้ือที่ มีเน้ือที่ 517,626 ไร คิดเปน
รอยละ 18.98 ของพ้ืนที่ศักยภาพของที่ดินในจังหวัด กระจายอยูในอําเภอบานดานลานหอย 131,787 
ไร อําเภอศรีสชันาลัย 121,973 ไร และอําเภอสวรรคโลก 108,884 ไร  
      ระดับที่ 3 เปนพ้ืนที่ความเหมาะสมเล็กนอย (S3) มีเน้ือที่ 177,138 ไร คิดเปนรอยละ 6.49 
ของพ้ืนที่ศักยภาพของที่ดิน กระจายตัวมากอยูในอําเภอบานดานลานหอย 65,636 ไร อําเภอศรีสัชนาลัย 
55,381 ไร และอําเภอทุงเสลี่ยม 38,731 ไร  
      ระดับที่ 4 เปนพ้ืนที่ไมเหมาะสม (N) มีเน้ือที่ 1,750,222 ไร  

    2) การวิเคราะหพื้นที่ปลูกมันสําปะหลังในปจจุบัน ซึ่งจําแนกตามช้ันความเหมาะสมของ
ที่ดิน ไดดังน้ี 
      (1) พ้ืนที่เหมาะสมสูง (S1) มีเน้ือที่ 3,463 ไร คิดเปนรอยละ 1.22 ของพ้ืนที่ศักยภาพสูง 
กระจายตัวมากอยูในอําเภอบานดานลานหอย 1,815 ไร อําเภอคีรีมาศ 940 ไร และอําเภอศรีสัชนาลัย 
479 ไร   
      (2) พ้ืนที่เหมาะสมปานกลาง (S2) มีเน้ือที่ 74,809 ไร คิดเปนรอยละ 14.45 ของพ้ืนที่
ศักยภาพปานกลาง กระจายตัวมากอยูในอําเภอบานดานลานหอย 47,694 ไร อําเภอทุงเสลี่ยม 
13,411 ไร และอําเภอศรีสําโรง 7,847 ไร 
      (3) พ้ืนที่เหมาะสมเล็กนอย (S3) มีเน้ือที่ 60,587 ไร คิดเปนรอยละ 34.20 ของพ้ืนที่
ศักยภาพเล็กนอย กระจายตัวมากอยูในอําเภอบานดานลานหอย 36,660 ไร อําเภอทุงเสลี่ยม 11,822 ไร 
และอําเภอศรีสําโรง 7,557 ไร 
      (4) พ้ืนที่ไมเหมาะสม (N) ในการปลูกมันสําปะหลัง มีเน้ือที่ 473 ไร  

 3) พื้นที่มีศักยภาพคงเหลือ คือ พ้ืนที่ที่มีศักยภาพในการปลูกมันสําปะหลังแตยังไมใชพ้ืนที่ปลูก 
พิจารณาจากพ้ืนที่ศักยภาพของที่ดินสําหรับการปลูกมันสําปะหลัง และพ้ืนที่ปลูกมันสําปะหลังในช้ัน
ความเหมาะสมตาง ๆ (ปลูกจริง) พบวาจังหวัดสุโขทัยมีพ้ืนที่ศักยภาพคงเหลือในระดับความเหมาะสมสูง 
(S1) และความเหมาะสมปานกลาง (S2) รวมทั้งสิ้น 722,051 ไร โดยกระจายอยูทั่วทุกอําเภอ โดย
อําเภอที่มีพ้ืนที่ศักยภาพคงเหลือมากที่สุด ไดแก อําเภอสวรรคโลก 215,291 ไร รองลงมาไดแก อําเภอ
ศรีสัชนาลัย 154,968 ไร อําเภอคีรีมาศ 94,990 ไร และอําเภอบานดานลานหอย 86,531 ไร โดยมี
รายละเอียดดังน้ี 
      (1) พ้ืนที่เหมาะสมสูงคงเหลือ (S1) มีเน้ือที่ 279,234 ไร คิดเปนรอยละ 98.78 ของพ้ืนที่
ศักยภาพสูง พบมากในอําเภอสวรรคโลก 106,644 ไร อําเภอคีรีมาศ 66,026 ไร และอําเภอศรีนคร 
35,975 ไร 
      (2) พ้ืนที่เหมาะสมปานกลางคงเหลือ (S2) มีเน้ือที่ 442,817 ไร คิดเปนรอยละ 85.55 
ของพ้ืนที่ศักยภาพปานกลาง พบมากในอําเภอศรีสัชนาลัย 118,993 ไร อําเภอสวรรคโลก 108,647 ไร 
และอําเภอบานดานลานหอย 84,093 ไร 
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ตารางที่ 7 พ้ืนที่ศักยภาพ พ้ืนที่ปลูกจริง พ้ืนที่คงเหลือของมันสําปะหลังรายอําเภอ จังหวัดสุโขทัย 

อําเภอ ประเภทพ้ืนที่ 
เนื้อที่ชั้นความเหมาะสม (ไร) 

S1 S2 S3 N รวม 

กงไกรลาศ 

พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน 
7,903 

(100.00%) 
1,179 

(100.00%) 
14 

(100.00%) 
271,460 
(100.00%) 

280,556 
(100.00%) 

พ้ืนท่ีเพาะปลูกในชั้นความ 
เหมาะสมตาง ๆ  (ปลูกจริง) 

69 
(0.87%) 

36 
(3.05%) 

14 
(100.00%) 

- 
119 

(0.04%) 

พ้ืนท่ีมีศักยภาพคงเหลือ 
7,834 

99.13%) 
1,143 

(96.95%) 
- - 

8,977 
(3.20%) 

คีรีมาศ 

พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน 
66,966 

(100.00%) 
29,827 

(100.00%) 
379 

(100.00%) 
196,966 
(100.00%) 

294,138 
(100.00%) 

พ้ืนท่ีเพาะปลูกในชั้นความ 
เหมาะสมตาง ๆ  (ปลูกจริง) 

940 
(1.40%) 

863 
(2.89%) 

379 
(100.00%) 

18 
(0.01%) 

2,200 
(0.75%) 

พ้ืนท่ีมีศักยภาพคงเหลือ 
66,026 

(98.60%) 
28,964 

(97.11%) 
- - 

94,990 
(32.29%) 

ทุงเสลี่ยม 

พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน 
7,777 

(100.00%) 
57,949 

(100.00%) 
38,731 

(100.00%) 
97,449 

(100.00%) 
201,906 
(100.00%) 

พ้ืนท่ีเพาะปลูกในชั้นความ 
เหมาะสมตาง ๆ  (ปลูกจริง) 

160 
(2.06%) 

13,411 
(23.14%) 

11,822 
(30.52%) 

89 
(0.09%) 

25,482 
(12.62%) 

พ้ืนท่ีมีศักยภาพคงเหลือ 
7,617 

(97.94%) 
44,538 

(76.86%) 
- - 

52,155 
(25.83%) 

บานดาน
ลานหอย 

พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน 4,253 
(100.00%) 

131,787 
(100.00%) 

65,636 
(100.00%) 

141,697 
(100.00%) 

343,373 
(100.00%) 

พ้ืนท่ีเพาะปลูกในชั้นความ 
เหมาะสมตาง ๆ  (ปลูกจริง) 

1,815 
42.68%) 

47,694 
(36.19%) 

36,660 
(55.85%) 

85 
(0.06%) 

86,254 
(25.12%) 

พ้ืนท่ีมีศักยภาพคงเหลือ 2,438 
(57.32%) 

84,093 
(63.81%) 

- - 86,531 
(25.20%) 

เมือง
สุโขทัย 

พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน 10 
(100.00%) 

14,475 
(100.00%) 

614 
(100.00%) 

301,888 
(100.00%) 

316,987 
(100.00%) 

พ้ืนท่ีเพาะปลูกในชั้นความ 
เหมาะสมตาง ๆ  (ปลูกจริง) 

- 1,741 
(12.03%) 

362 
(58.96%) 

- 2,103 
(0.66%) 

พ้ืนท่ีมีศักยภาพคงเหลือ 10 
(100.00%) 

12,734 
(87.97%) 

- - 12,744 
(4.02%) 

ศรีนคร พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน 42,229 
(100.00%) 

1,554 
(100.00%) 

- 70,804 
(100.00%) 

114,587 
(100.00%) 

พ้ืนท่ีเพาะปลูกในชั้นความ 
เหมาะสมตาง ๆ  (ปลูกจริง) 

- - - - - 

พ้ืนท่ีมีศักยภาพคงเหลือ 42,229 
(100.00%) 

1,554 
(100.00%) 

- - 43,783 
(38.21%) 
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ตารางที่ 7 (ตอ) 

อําเภอ ประเภทพ้ืนที่ 
เนื้อที่ชั้นความเหมาะสม (ไร) 

S1 S2 S3 N รวม 

ศรีสัชนาลัย 

พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน 
36,454 

(100.00%) 
121,973 
(100.00%) 

55,381 
(100.00%) 

256,010 
(100.00%) 

469,818 
(100.00%) 

พ้ืนท่ีเพาะปลูกในชั้นความ 
เหมาะสมตาง ๆ  (ปลูกจริง) 

479 
(1.31%) 

2,980 
(2.44%) 

3,785 
(6.83%) 

223 
(0.09%) 

7,467 
1.59%) 

พ้ืนท่ีมีศักยภาพคงเหลือ 
35,975 

(98.69%) 
118,993 
(97.56%) 

- - 
154,968 
(32.98%) 

ศรีสําโรง 

พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน 
10,461 

(100.00%) 
49,998 

(100.00%) 
15,823 

(100.00%) 
245,138 
(100.00%) 

321,420 
(100.00%) 

พ้ืนท่ีเพาะปลูกในชั้นความ 
เหมาะสมตาง ๆ  (ปลูกจริง) 

- 
7,847 

(15.69%) 
7,557 

(47.76%) 
58 

(0.02%) 
15,462 
(4.81%) 

พ้ืนท่ีมีศักยภาพคงเหลือ 
10,461 

(100.00%) 
42,151 

(84.31%) 
- - 

52,612 
(16.37%) 

สวรรคโลก 

พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน 
106,644 
(100.00%) 

108,884 
(100.00%) 

560 
(100.00%) 

168,810 
(100.00%) 

384,898 
(100.00%) 

พ้ืนท่ีเพาะปลูกในชั้นความ 
เหมาะสมตาง ๆ  (ปลูกจริง) 

- 
237 

(0.22%) 
8 

(1.43%) 
- 

245 
(0.06%) 

พ้ืนท่ีมีศักยภาพคงเหลือ 
106,644 
(100.00%) 

108,647 
(99.78%) 

- - 
215,291 
(55.93%) 

รวมทั้ง
จังหวัด 

พ้ืนที่ศักยภาพของที่ดิน 
282,697 

(100.00%) 
517,626 

(100.00%) 
177,138 

(100.00%) 
1,750,222 
(100.00%) 

2,727,683 
(100.00%) 

พ้ืนที่เพาะปลูกในชั้นความ 
เหมาะสมตาง ๆ (ปลูกจริง) 

3,463 
(1.22%) 

74,809 
(14.45%) 

60,587 
(34.20%) 

473 
(0.03%) 

139,332 
(5.11%) 

พ้ืนที่มีศักยภาพคงเหลือ 
279,234 
(98.78%) 

442,817 
(85.55%) 

- 
- 

- 
- 

722,051 
(26.47%) 

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

เมื่อวิเคราะหขอมูล พบวาพ้ืนที่ที่ควรสงเสริมใหมีการปรับเปลี่ยนไปปลูกมันสําปะหลัง 
คือ บริเวณที่เปนพ้ืนที่ปลูกขาว (S3+N) 44,413 ไร และพ้ืนที่ปลูกยางพารา (S3) 3,903 ไร โดยอําเภอ
ที่มีศักยภาพในการขยายการผลิตมันสําปะหลัง ดังตารางที่ 8 
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ตารางที่ 8 พ้ืนที่มีศักยภาพในการขยายการผลิตมันสําปะหลัง 

อําเภอ 
ขาว (ไร) ยางพารา (ไร) 

S3 N รวม S3 N รวม 
คีรีมาศ  4,013   -     4,013   196   -     196  
ทุงเสลี่ยม  2,581   146   2,727   1,211   -     1,211  
บานดานลานหอย  18,811   142   18,953   207   -     207  
เมืองสุโขทัย  965   -     965   110   -     110  
ศรีนคร  22   -     22   60   -     60  
ศรีสัชนาลัย  8,496   193   8,689   1,651   -     1,651  
ศรีสําโรง  4,417   -     4,417   363   -     363  
สวรรคโลก  4,627   -     4,627   105   -     105  

รวม  43,932   481   44,413   3,903   -     3,903  

   4) แนวทางการจัดการ 

    (1) พ้ืนที่ที่มีความเหมาะสมควรสงเสริมการผลิต (S1 หรือ S2) ควรสนับสนุนให
เกษตรกรปลูกมันสําปะหลังตอไปเน่ืองจากเปนพ้ืนที่ที่เหมาะสม สามารถชวยลดตนทุนการผลิตและ
ไดผลผลิตที่มีคุณภาพดี ซึ่งการปลูกมันสําปะหลังในพ้ืนที่ดังกลาวขางตนสามารถนําไปสูการตอยอด
โครงการที่สําคัญตาง ๆ ได เชน เกษตรอินทรีย เกษตรแปลงใหญ เกษตรแมนยํา เปนตน 
     พ้ืนที่ปลูกมันสําปะหลังในบริเวณที่มีความเหมาะสมสูง (S1) คือพ้ืนที่ปลูกมัน
สําปะหลังในที่ดินที่ไมมีขอจํากัดทางกายภาพตอการปลูกมันสําปะหลังซึ่งควรสงวนไวเปนแหลงปลูก
มันสําปะหลังที่สําคัญของจังหวัด โดยกระจายอยูในอําเภอบานดานลานหอย อําเภอคีรีมาศ และ
อําเภอศรีสัชนาลัย  
     พ้ืนที่ปลูกมันสําปะหลังในบริเวณที่มีความเหมาะสมปานกลาง (S2) คือพ้ืนที่ปลูก 
มันสําปะหลังในที่ดินที่มีขอจํากัดทางกายภาพบางประการตอการปลูกมันสําปะหลัง เชน ความอุดมสมบูรณ
ของดิน ความเปนกรดเปนดาง ความช้ืน โดยกระจายอยูในอําเภอบานดานลานหอย อําเภอทุงเสลี่ยม 
และอําเภอศรีสําโรง      
    (2) พ้ืนที่ที่ควรปรับเปลี่ยนการผลิตในพ้ืนที่ไมเหมาะสม (S3 หรือ N) ควรสนับสนุนให
เขาโครงการปรับเปลี่ยนการผลิต เชน เปลี่ยนชนิดพืชที่มีความเหมาะสมกวาการปลูกมันสําปะหลัง  
มีตนทุนที่ตํ่า และใหผลตอบแทนที่ดีกวา แตทั้งน้ีตองพิจารณาตลาดและแหลงรับซื้อรวมดวย  
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 2.4 ยางพารา 
   ยางพาราพืชเศรษฐกิจหลักของสุโขทัยในลําดับที่ 4 จากฐานขอมูลในแผนที่เกษตรเชิงรุก หรือ 
Agri-Map Online สามารถวิเคราะหขอมูลออกเปน 3 พ้ืนที่ดังน้ี 

1) การวิเคราะหศักยภาพของพื้นที่ปลูกยางพารา  
      ระดับที่ 1 เปนพ้ืนที่ความเหมาะสมสูง (S1) มีเน้ือที่ 115,825 ไร คิดเปนรอยละ 4.25  
ของพื้นที่ศักยภาพของที่ดิน กระจายตัวมากอยูในอําเภอสวรรคโลก 49,803 ไร อําเภอคีรีมาศ 
23,828 ไร และอําเภอศรีนคร 11,368 ไร  
      ระดับที ่2 เปนพ้ืนที่ความเหมาะสมปานกลาง (S2) มีเน้ือที่ มีเน้ือที่ 192,066 ไร คิดเปน
รอยละ 7.04 ของพื้นที่ศักยภาพของที่ดินในจังหวัด กระจายอยูในอําเภอศรีสัชนาลัย 57,155 ไร 
อําเภอสวรรคโลก 53,247 ไร และอําเภอคีรีมาศ 43,877 ไร  
      ระดับที่ 3 เปนพ้ืนที่ความเหมาะสมเล็กนอย (S3) มีเน้ือที่ 684,373 ไร คิดเปนรอยละ 25.09 
ของพ้ืนที่ศักยภาพของที่ดิน กระจายตัวมากอยูในอําเภอบานดานลานหอย 194,548 ไร อําเภอศรีสัชนาลัย 
166,005 ไร และอําเภอสวรรคโลก 113,034 ไร  
      ระดับที่ 4 เปนพ้ืนที่ไมเหมาะสม (N) มีเน้ือที่ 1,735,420 ไร  

2) การวิเคราะหพื้นที่ปลูกยางพาราในปจจุบัน ซึ่งจําแนกตามช้ันความเหมาะสมของที่ดิน 
ไดดังน้ี 

(1) พ้ืนที่เหมาะสมสูง (S1) มีเน้ือที่ 396 ไร คิดเปนรอยละ 0.34 ของพ้ืนที่ศักยภาพสูง 
กระจายตัวมากอยูในอําเภอสวรรคโลก 163 ไร อําเภอคีรีมาศ 118 ไร และอําเภอศรีนคร 78 ไร   

(2) พ้ืนที่เหมาะสมปานกลาง (S2) มีเน้ือที่ 2,226 ไร คิดเปนรอยละ 1.16 ของพ้ืนที่
ศักยภาพปานกลาง กระจายตัวมากอยูในอําเภอศรีสัชนาลัย 1,581 ไร อําเภอคีรีมาศ 477 ไร และ
อําเภอสวรรคโลก 94 ไร 

(3) พ้ืนที่เหมาะสมเล็กนอย (S3) มีเน้ือที่ 13,963 ไร คิดเปนรอยละ 2.04 ของพ้ืนที่
ศักยภาพเล็กนอย กระจายตัวมากอยูในอําเภอศรีสัชนาลัย 8,130 ไร อําเภอทุงเสลี่ยม 3,389 ไร และ
อําเภอศรีสําโรง 949 ไร 

(4)  พ้ืนที่ไมเหมาะสม (N) ในการปลูกยางพารา มีเน้ือที่ 5,736 ไร  

 3) พื้นที่มีศักยภาพคงเหลือ คือ พ้ืนที่ที่มีศักยภาพในการปลูกยางพาราแตยังไมใชพ้ืนที่ปลูก 
พิจารณาจากพ้ืนที่ศักยภาพของที่ดินสําหรับการปลูกยางพารา และพ้ืนที่ปลูกยางพาราในช้ันความ
เหมาะสมตาง ๆ (ปลูกจริง) พบวาจังหวัดสุโขทัยมีพ้ืนที่ศักยภาพคงเหลือในระดับความเหมาะสมสูง (S1) 
และความเหมาะสมปานกลาง (S2) รวมทั้งสิ้น 305,269 ไร โดยกระจายอยูทั่วทุกอําเภอ โดยอําเภอ 
ที่มีพ้ืนที่ศักยภาพคงเหลือมากที่สุด ไดแก อําเภอสวรรคโลก 102,793 ไร รองลงมาไดแก อําเภอคีรีมาศ 
67,110 ไร อําเภอศรีสัชนาลัย 65,139 ไร และอําเภอศรีนคร 42,117 ไร โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

(1) พื้นที่เหมาะสมสูงคงเหลือ (S1) มีเนื้อที่ 115,429 ไร คิดเปนรอยละ 99.66 
ของพ้ืนที่ศักยภาพสูง พบมากในอําเภอสวรรคโลก 49,640 ไร อําเภอคีรีมาศ 23,710 ไร อําเภอศรีนคร 
11,290 ไร 
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(2) พ้ืนที่เหมาะสมปานกลางคงเหลือ (S2) มีเน้ือที่ 189,840 ไร คิดเปนรอยละ 98.84 
ของพ้ืนที่ศักยภาพปานกลาง พบมากในอําเภอศรีสัชนาลัย 55,574 ไร อําเภอสวรรคโลก 53,153 ไร 
อําเภอคีรีมาศ 43,400 ไร 

ตารางที่ 9 พ้ืนที่ศักยภาพ พ้ืนที่ปลูกจริง พ้ืนที่คงเหลือของยางพารารายอําเภอ จังหวัดสุโขทัย 

อําเภอ ประเภทพ้ืนที่ 
เนื้อที่ชั้นความเหมาะสม (ไร) 

S1 S2 S3 N รวม 

กงไกรลาศ 

พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน 
1,146 

(100.00%) 
6,757 

(100.00%) 
1,179 

(100.00%) 
271,474 
(100.00%) 

280,556 
(100.00%) 

พ้ืนท่ีเพาะปลูกในชั้นความ 
เหมาะสมตาง ๆ  (ปลูกจริง) 

- - - - - 

พ้ืนท่ีมีศักยภาพคงเหลือ 
1,146 

(100.00%) 
6,757 

(100.00%) 
- - 

7,903 
(2.82%) 

คีรีมาศ 

พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน 
23,828 

(100.00%) 
43,877 

(100.00%) 
29,145 

(100.00%) 
197,288 
(100.00%) 

294,138 
(100.00%) 

พ้ืนท่ีเพาะปลูกในชั้นความ 
เหมาะสมตาง ๆ  (ปลูกจริง) 

118 
(0.50%) 

477 
(1.09%) 

252 
(0.86%) 

- 
847 

(0.29%) 

พ้ืนท่ีมีศักยภาพคงเหลือ 
23,710 

(99.50%) 
43,400 

(98.91%) 
- - 

67,110 
(22.82%) 

ทุงเสลี่ยม 

พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน 
8,495 

(100.00%) 
146 

(100.00%) 
96,816 

(100.00%) 
96,447 

(100.00%) 
201,904 
(100.00%) 

พ้ืนท่ีเพาะปลูกในชั้นความ 
เหมาะสมตาง ๆ  (ปลูกจริง) 

12 
(0.14%) 

17 
(11.64%) 

3,389 
(3.50%) 

187 
(0.19%) 

3,605 
(1.79%) 

พ้ืนท่ีมีศักยภาพคงเหลือ 
8,483 

(99.86%) 
129 

(88.36%) 
- - 

8,612 
(4.27%) 

บานดาน
ลานหอย 

พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน 
4,252 

(100.00%) 
21 

(100.00%) 
194,548 
(100.00%) 

144,555 
(100.00%) 

343,376 
(100.00%) 

พ้ืนท่ีเพาะปลูกในชั้นความ 
เหมาะสมตาง ๆ  (ปลูกจริง) 

14 
(0.33%) 

21 
(100.00%) 

872 
(0.45%) 

1 
(0.01%) 

908 
(0.26%) 

พ้ืนท่ีมีศักยภาพคงเหลือ 
4,238 

(99.67%) 
- - - 

4,238 
(1.23%) 

เมือง
สุโขทัย 

พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน 
10 

(100.00%) 
- 

14,816 
(100.00%) 

302,162 
(100.00%) 

316,987 
(100.00%) 

พ้ืนท่ีเพาะปลูกในชั้นความ 
เหมาะสมตาง ๆ  (ปลูกจริง) 

- - 
167 

(1.13%) 
- 

167 
(0.05%) 

พ้ืนท่ีมีศักยภาพคงเหลือ 
10 

(100.00%) 
- - - 

10 
(0.01%) 
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ตารางที่ 9 (ตอ) 

อําเภอ ประเภทพ้ืนที่ 
เนื้อที่ชั้นความเหมาะสม (ไร) 

S1 S2 S3 N รวม 

ศรีนคร 

พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน 
11,368 

(100.00%) 
30,862 

(100.00%) 
1,593 

(100.00%) 
70,766 

(100.00%) 
114,589 
(100.00%) 

พ้ืนท่ีเพาะปลูกในชั้นความ 
เหมาะสมตาง ๆ  (ปลูกจริง) 

78 
(0.69%) 

35 
(0.11%) 

99 
(6.21%) 

- 
212 

(0.19%) 

พ้ืนท่ีมีศักยภาพคงเหลือ 
11,290 

(99.31%) 
30,827 

(99.89%) 
- - 

42,117 
(36.75%) 

ศรีสัชนาลัย 

พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน 
9,576 

(100.00%) 
57,155 

(100.00%) 
166,005 
(100.00%) 

237,080 
(100.00%) 

469,816 
(100.00%) 

พ้ืนท่ีเพาะปลูกในชั้นความ 
เหมาะสมตาง ๆ  (ปลูกจริง) 

11 
(0.11%) 

1,581 
(2.77%) 

8,130 
(4.90%) 

5,548 
(2.34%) 

15,270 
(3.25%) 

พ้ืนท่ีมีศักยภาพคงเหลือ 
9,565 

(99.89%) 
55,574 

(97.23%) 
- - 

65,139 
(13.86%) 

ศรีสําโรง 

พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน 
7,347 

(100.00%) 
1 

(100.00%) 
67,237 

(100.00%) 
246,834 
(100.00%) 

321,419 
(100.00%) 

พ้ืนท่ีเพาะปลูกในชั้นความ 
เหมาะสมตาง ๆ  (ปลูกจริง) 

- 
1 

(100.00%) 
949 

(1.41%) 
- 

950 
(0.30%) 

พ้ืนท่ีมีศักยภาพคงเหลือ 
7,347 

(100.00%) 
- - - 

7,347 
(2.29%) 

สวรรคโลก 

พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน 
49,803 

(100.00%) 
53,247 

(100.00%) 
113,034 
(100.00%) 

168,814 
(100.00%) 

384,898 
(100.00%) 

พ้ืนท่ีเพาะปลูกในชั้นความ 
เหมาะสมตาง ๆ  (ปลูกจริง) 

163 
(0.33%) 

94 
(0.18%) 

105 
(0.09%) 

- 
362 

(0.09%) 

พ้ืนท่ีมีศักยภาพคงเหลือ 
49,640 

(99.67%) 
53,153 

(99.82%) 
- - 

102,793 
(26.71%) 

รวมทั้ง
จังหวัด 

พ้ืนที่ศักยภาพของที่ดิน 
115,825 

(100.00%) 
192,066 

(100.00%) 
684,373 

(100.00%) 
1,735,420 
(100.00%) 

2,727,684 
(100.00%) 

พ้ืนที่เพาะปลูกในชั้นความ 
เหมาะสมตาง ๆ (ปลูกจริง) 

396 
(0.34%) 

2,226 
(1.16%) 

13,963 
(2.04%) 

5,736 
(0.33%) 

22,321 
(0.82%) 

พ้ืนที่มีศักยภาพคงเหลือ 
115,429 
(99.66%) 

189,840 
(98.84%) 

- - 
305,269 
(11.19%) 

    ทั้งน้ี ในการสงเสริมการปลูกพืชจะพิจารณาเฉพาะพ้ืนที่ที่มีศักยภาพคงเหลือใน
ระดับความเหมาะสมสูง (S1) และระดับความเหมาะสมปานกลาง (S2) เทาน้ัน เน่ืองจากสภาพพ้ืนที่
ปลูกพืชตรงตามศักยภาพของดิน การลงทุนตํ่าก็สามารถเพ่ิมผลผลิตได จึงควรสงเสริมในพ้ืนที่ดังกลาว  
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 เมื่อวิเคราะหขอมูลศักยภาพพ้ืนที่รวมกับพ้ืนที่ปลูกพืชในปจจุบัน พบวาพ้ืนที่ที่ควร
สงเสริมใหมีการปรับเปลี่ยนไปปลูกยางพารา คือ บริเวณที่เปนพ้ืนที่ปลูกขาว (S3+N) 6,325 ไร 
เน่ืองจากยุทธศาสตรยางพาราระยะ 20 ป (พ.ศ. 2560 – 2579) กําหนดที่จะลดพ้ืนที่ปลูกยางพารา
ใหเหลือประมาณ 18.4 ลานไร ดังน้ัน จึงควรพิจารณาปลูกพืชเศรษฐกิจชนิดอ่ืนที่สอดคลองกับความ
ตองการของตลาด (ตารางที่ 10) 

ตารางที่ 10 พ้ืนที่ศักยภาพในการขยายการผลิตยางพารา 

อําเภอ 
ขาว (ไร) 

S3 N รวม 
คีรีมาศ  217   -    217 
ทุงเสลี่ยม  228   3  231 
บานดานลานหอย  59   -    59 
ศรีนคร  22   -    22 
ศรีสัชนาลัย  5,716   80  5796 

รวม  6,242   83  6,325 

   4) แนวทางการจัดการ 

    (1) พ้ืนที่ที่มีความเหมาะสมควรสงเสริมการผลิต (S1 หรือ S2) ควรสนับสนุนให
เกษตรกรปลูกมันสําปะหลังตอไปเน่ืองจากเปนพ้ืนที่ที่เหมาะสม สามารถชวยลดตนทุนการผลิตและ
ไดผลผลิตที่มีคุณภาพดี ซึ่งการปลูกยางพาราในพ้ืนที่ดังกลาวขางตนสามารถนําไปสูการตอยอด
โครงการที่สําคัญตาง ๆ ได เชน ระบบสงเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ เกษตรแมนยํา เปนตน  
     พ้ืนที่ปลูกยางพาราในบริเวณที่มีความเหมาะสมสูง (S1) คือพ้ืนที่ปลูกยางพาราในที่ดิน 
ที่ไมมีขอจํากัดทางกายภาพตอการปลูกยางพาราซึ่งควรสงวนไวเปนแหลงปลูกยางพาราที่สําคัญ
ของจังหวัด โดยกระจายอยูในอําเภอสวรรคโลก อําเภอคีรีมาศ และอําเภอศรีนคร 
     พ้ืนที่ปลูกยางพาราในบริเวณที่มีความเหมาะสมปานกลาง (S2) คือพ้ืนที่ปลูก
ยางพาราในที่ดินที่มีขอจํากัดทางกายภาพบางประการตอการปลูกยางพารา เชน ความอุดมสมบูรณ
ของดิน ความเปนกรดเปนดางและแหลงนํ้า โดยกระจายอยูในอําเภอศรีสัชนาลัย อําเภอคีรีมาศ และ
อําเภอสวรรคโลก 
    (2) พ้ืนที่ที่ควรปรับเปลี่ยนการผลิตในพ้ืนที่ไมเหมาะสม (S3 หรือ N) ควรสนับสนุนให
เขาโครงการปรับเปลี่ยนการผลิต เชน เปลี่ยนชนิดพืชที่มีความเหมาะสมกวาการปลูกยางพารา  
มีตนทุนที่ตํ่า และใหผลตอบแทนที่ดีกวา แตทั้งน้ีตองพิจารณาตลาดและแหลงรับซื้อรวมดวย  
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3. พืชเศรษฐกิจอนาคตไกลของจังหวัด 

 3.1 สมแมสิน (GI) หมายถึง สมพันธุสมเขียวหวานผลคอนขางกลมแปนเล็กนอย เน้ือในผลมี

สีสมอมทอง รสชาติหวานอมเปรี้ยว เน้ือแนน ผนังกลีบบาง ถุงสมน่ิม สีเปลือกขึ้นอยูกับฤดูกาล ไดแก  

ฤดูหนาวสทีอง ฤดูรอนสีนํ้าตาลมีกระ และฤดูฝนสีเขียวปนสีนํ้าตาล โดยปลูกในพ้ืนที่ตําบลแมสิน และ

ตําบลแมสํา อําเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย ลักษณะภูมิประเทศเปนพ้ืนที่ภูเขาสลับลําหวย ที่ลาดเชิง

เขา มีที่ราบลุมและที่ดอนขนาดเล็กสลับกันไป มีความชันปานกลางถึงชันมาก สูง 300 – 700 เมตร  

จากระดับนํ้าทะเลปานกลาง มีแมนํ้ายม ไหลผานกลางตําบล ดินสวนใหญเกิดจากหินตะกอนและหนิแปร 

ช้ันลางเปนหินกรดมนสลับกับหินปูน ช้ันบางและ หินเชิรตช้ันบาง สลับช้ันกับหินโคลน บริเวณที่ลาดเชิงเขา

และที่ลาดลอนคลื่นอาจพบตะกอน เศษหินเชิงเขาและตะกอนผุพังตามเชิงเขา หรือขอบแอง และบางแหงมี

หินอัคนีที่เกิดจากหินภูเขาไฟ ชนิดหินบะซอลต ดินที่ผุพังมาจากหินภูเขาไฟ จะอุดมสมบูรณดวย 

แรธาตุที่ เปนตอพืช เมื่อเกิดการชะลางลงมายังเชิงเขา ประกอบกับมีแหลงนํ้าพุรอนริมตลิ่งแมนํ้ายม 

ทําใหดินมีแรกํามะถัน สงผลให สมแมสินมีรสชาติเปนเอกลักษณ รสหวานอมเปรี้ยว เมื่อสุกแลว 

มีรสชาติหวานฉ่ําเขมขน เน้ือในมี สีสมอมทอง ประกอบกับตําบลแมสินและตําบลแมสํา อยูติดกับปาไม

ที่อุดมสมบูรณและเปนพ้ืนที่ปาเพ่ือการอนุรักษมีความหลากหลายของปา จึงทําใหอุณหภูมิ ตํ่ากวา

พ้ืนที่โดยรอบ อากาศเย็นและเหมาะสําหรับการเจริญเติบโตและใหผลผลิตของสม การเปลี่ยนแปลง

ของอุณหภูมิสูงสุด ตํ่าสุด และปริมาณนํ้าฝน ทําใหสีเปลือกของสมแมสินในแตละฤดูมีสีที่แตกตางกัน 

 3.2 มะมวง เปนไมผลที่นิยมปลูกกันแพรหลายเพราะเปนพืชที่ปลูกงาย สามารถเจริญเติบโตได

ในดินเกือบทุกชนิด ทนตออากาศรอนไดดี จึงเปนผลไมที่มีความสําคัญ ทางเศรษฐกิจชนิดหน่ึงของไทย

เน่ืองจากสามารถบริโภคไดทั้งดิบและสุก รสชาติอรอย มีกลิ่นหอม และสามารถแปรรูปเก็บไวสําหรับ

จําหนายหรือรับประทานนอกฤดู ดังนั้นจึงมีการปลูกกันอยางแพรหลายในจังหวัดสุโขทัยและ 

มีการสงเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญโดยเฉพาะมะมวงโชคอนันต โดยมีพ้ืนที่ปลูกมะมวงอยูในทุก

อําเภอของจังหวัดโดยเฉพาะในอําเภอสวรรคโลก อําเภอศรีนคร อําเภอศรีสัชนาลัย อําเภอทุงเสลี่ยม 

อําเภอศรีสําโรง เปนตน  

 3.3 ละมุด เปนพืชที่มีวิตามินซีสูงจึงชวยเสริมภูมิคุมกันโรคและชวยปองกันหวัดได เมล็ดใชเปน

ยาบํารุงกําลังการรับประทานละมุด จะชวยทําใหรูสึกสดช่ืน กระปรี้กระเปรา เปลือกของลําตนละมุด 

นํามาตมปรุงเปนยาแกบิด ยางใชเปนยาถายพยาธิชนิดรุนแรง ละมุดเปนผลไมที่มีเสนใยมาก จึงชวย

ในการขับถายและปองกันอาการทองผูกไดเปนอยางดี และยังชวยปองกันการเกิดโรคมะเร็งลําไสอีก

ดวย ใชรับประทานเปนผลไมทําไวน หรือ นํามาทํานํ้าละมุด ยางที่มีสีขาวทุกสวนของลําตนสามารถ 

นําไปใชทําหมากฝรั่งและรองเทาบูทได เกษตรกรจังหวัดสุโขทัยนิยมปลูกละมุดหลากหลายสายพันธุ 

เชน พันธุมะกอก พันธุตาขวัญ พันธุไขหาน เปนตน โดยเฉพาะ ละมุดทาทอง นับเปนหน่ึงในความ

ภาคภูมิใจของชาวบานตําบลทาทอง อําเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย มาต้ังแตสมัยอดีต ด่ังคําขวัญ

ประจําตําบลทาทอง ที่วา “ถิ่นละมุดสุดหวาน” ละมุดทาทอง มีจุดเดนในเรื่อง รสชาติหวานอรอย มี
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ช่ือเสียงเปนที่รูจักของผูบริโภค หากใครตองการชิมละมุดรสอรอยที่สุด ตองรอผลผลิตในชวงเดือน

มกราคม - กุมภาพันธ เพราะละมุดพันธุมะกอกรุนน้ีจะมีรสหวานจัด หอม ผลสีแดง เน้ือกรอบ ถูกใจ

ผูบริโภค พ้ืนที่ปลูกละมุดอยูใน ตําบลทาทอง ตําบลปากนํ้า ตําบลคลองกระจง ตําบลเมืองบางยม 

อําเภอสวรรคโลก และตําบลสามเรือน ตําบลวัดเกาะ อําเภอศรีสําโรง จังหวัดสุโขทัย  

 3.4 ลางสาด มีถิ่นกําเนิดในหมูเกาะมาลายู หมูเกาะชวา อินโดนีเซีย ฟลิปปนส และประเทศไทย 

จัดเปนไมยืนตนขนาดเล็ก เปนไมผลเมืองรอน (รอนช้ืน) มีลําตนตรง สูงประมาณ 5 - 10 เมตร แตกก่ิง

กานเปนมุมแหลมกระจายก่ึงกลางลําตนขึ้นไป ลักษณะปลายก่ิงต้ัง สวนผิวของลําตนช้ันนอกมีสีเทา

และขรุขระ เปลือกไมหลุดออก เจริญเติบโตไดดีในดินรวนซุยหรือในดินรวนปนทราย เปนตนไมที่ชอบ

แสงแดด อากาศช้ืนปานกลาง และมีนํ้าปานกลางออกผลเปนชอ ๆ ผลสดมีสีเขียว เมื่อสุกจะเปนสีเหลือง 

ผลมีลักษณะกลมรี เปลือกคอนขางบาง ผิวละเอียด ผลออนนุม มียางมากเปนสีขาวขุน ๆ สวนเน้ือในน่ิม 

ฉ่ํานํ้า มีรสหวานหอมอมเปรี้ยวเล็กนอย ในผลมีเมล็ดมาก ประมาณ 5 เมล็ด และเมล็ดมีสีนํ้าตาล 

ลักษณะกลมแบนรี มีเปลือกหุมบาง ๆ ผิวเมล็ดเรียบ มีเน้ือในสีขาว มีรสฝาดและขมจัด ขยายพันธุ

ดวยวิธีการเพาะเมล็ด การตอนแบบคว่ันก่ิง การติดตา และการตอก่ิงลักษณะของลางสาด แหลงปลูก

ลางสาดที่สําคัญในจังหวัดสุโขทัยอยูในอําเภอศรีสัชนาลัย 

 3.5  มะยงชิด เปนพืชตระกูลเดียวกับมะปราง โดยมะปรางจะมีรสหวานจัดกับเปรี้ยวจัดสวนมะยงชิด
จะมีรสหวานอมเปรี้ยว ซึ่งเปนที่นิยมของตลาดในตางประเทศมากกวามะปราง มีลักษณะเดน
เฉพาะตัวเปนผลไมที่หายากมีผลผลิตออกสูตลาดนอย ผลมีรูปทรงและผิวสีที่สวยงาม หากไดผลผลิต
มะยงชิดที่มีรสชาติหวาน และผลใหญ เมล็ดเล็ก ยอมเปนที่ตองการของตลาดในประเทศ และ
ตางประเทศ มะยงชิดถือเปนไมผลเศรษฐกิจที่สําคัญอีกชนิดหน่ึงที่เกษตรกร นิยมปลูกเปนการคา 
แหลงปลูกมะยงชิดที่สําคัญในจังหวัดสุโขทัยอยูในอําเภอสวรรคโลก  

 3.6 พืชสมุนไพร ดวยนโยบายของรัฐบาลที่ใหการสนับสนุนแนวคิด BCG (Bio-Circular-Green 
Economy) หรือ เศรษฐกิจชีวภาพในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ พืชสมุนไพรเปนเรื่องหน่ึงที่
ไดรับความสนใจ เน่ืองจากเปนแหลงของสาระสําคัญที่นําไปใชประโยชนในดานตาง ๆ เชน การแพทย 
ผลิตภัณฑเสริมอาหาร และเครื่องสําอาง จึงสนับสนุนใหพืชสมุนไพรเปนพืชทางเลือกในป 2564  
โดยดําเนินการภายใตตลาดนําการผลิต และหากทิศทางของตลาดสมุนไพรขยายตัวเพ่ิมมากขึ้นจะชวย
ใหเกษตรกรผูปลูกพืชสมุนไพร มีรายไดและความมั่นคงในการดํารงชีพจากฐานขอมูล Agri-Map 
Online จังหวัดสุโขทัยมีพ้ืนที่ศักยภาพที่สามารถสงเสริมใหปลูกพืชสมุนไพรไดหลายชนิด เชน 
ขมิ้นชัน บัวบก เปนตน  

   ขมิ้นชัน เปนพืชปลูกงาย ชอบแสงแดดจัด และมีความช้ืนสูง ชอบดินรวนซุย มีการระบายนํ้าดี 
ไมชอบนํ้าขัง เกษตรกรสามารถปลูกขมิ้นชันแซมในสวนเปนการใชพ้ืนที่ใหเกิดประโยชน และมีรายได
ระหวางรอการเติบโตของพืชเศรษฐกิจ โดยพ้ืนที่จังหวัดสุโขทัยมีพ้ืนที่ศักยภาพในการปลูกขมิ้นชันที่
ระดับความเหมาะสมสูง (S1) ประมาณ 195,881 ไร กระจายอยูในอําเภอศรีสัชนาลัย อําเภอสวรรคโลก 
อําเภอคีรีมาศ อําเภอกงไกรลาศ อําเภอศรีนคร เปนตน 
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   บัวบก เปนพืชลมลุกขนาดเล็กมีอายุหลายป ปลูกงาย แตกรากตามขอใบ ชอบขึ้นในพ้ืนที่ช้ืน
แตไมแฉะมาก โดยพ้ืนที่จังหวัดสุโขทัยมีพ้ืนที่ศักยภาพในการปลูกบัวบกที่ระดับความเหมาะสมสูง (S1) 
ประมาณ 114,878 ไร อยูในอําเภอบางศรีสัชนาลัย อําเภอสวรรคโลก อําเภอศรีสําโรง อําเภอเมืองสุโขทัย 
อําเภอคีรีมาศ อําเภอกงไกรลาศ อําเภอทุงเสลี่ยม อําเภอศรีนคร เปนตน 

4. แนวทางการสงเสริมการปลูกพืชเศรษฐกิจ 

 4.1 ขาว 

   1) พื้นที่ปลูกขาวที่มีความเหมาะสมสูง (S1) และปจจุบันยังปลูกขาวอยู มีเน้ือที่ 399,360 ไร 

อยูในเขตอําเภอกงไกรลาศ อําเภอเมืองสุโขทัย อําเภอศรีสัชนาลัย อําเภอคีรีมาศ อําเภอสวรรคโลก 

อําเภอทุงเสลี่ยม อําเภอศรีนคร อําเภอศรีสําโรง อําเภอบานดานลานหอย พื้นที่ทั้ง 9 อําเภอ ตั้งอยู

ในเขตชลประทาน ทั้งน้ีโดยคณะอนุกรรมการพัฒนาที่ดินจังหวัดสมควรใหมีการเสนอแผนการใชที่ดิน

เพ่ือสงวนใหเปนแหลงผลิตขาวที่สําคัญของจังหวัด และมีการบริหารจัดการนํ้าชลประทาน การจัดการ

ดิน ปุย พันธุขาว โดยรวมกลุมเปนเกษตรแปลงใหญ พัฒนาตอยอดครบวงจรการตลาดในและ

ตางประเทศการแปรรูป แหลงทุน มีภาครัฐสนับสนุนการทํามาตรฐานสินคาเกษตรอินทรีย และ การ

ปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (Good Agricultural Practices: GAP) และเน่ืองจากเปนพ้ืนที่ศักยภาพสูง การ

ปลูกพืชหลังนาจะชวยใหเกษตรกรมีรายไดเพ่ิมขึ้น และเปนการปรับปรุงบํารุงดิน   

   2) พื้นที่ปลูกขาวที่มีความเหมาะสมปานกลาง (S2) และปจจุบันยังปลูกขาวอยู มีเน้ือที่มาก

ถึง 716,349 ไร สวนใหญอยูในเขตอําเภอเมืองสุโขทัย อําเภอศรีสําโรง อําเภอกงไกรลาศ อําเภอคีรีมาศ 

อําเภอสวรรคโลก อําเภอศรีสัชนาลัย อําเภอศรีนคร อําเภอทุงเสลี่ยม อําเภอบานดานลานหอย เปนพ้ืนที่

ปลูกขาวที่มีขอจํากัดไมมากนัก เกษตรกรยังคงปลูกขาวไดผลดี หลายแหงประสบปญหาขาดนํ้าในบางชวง

ของการเพาะปลูก การสนับสนุนดานการชลประทาน จะสรางความมั่นใจใหกับเกษตรกรในการใชที่ดิน 

ปญหาการทิ้งถิ่นจะลดลง และพ้ืนที่ในเขตน้ีมีความเหมาะสมสูงสําหรับการเกษตรแบบผสมผสาน หรือ

เกษตรทฤษฎีใหม 

   3) พื้นที่ปลูกขาวที่ไมมีความเหมาะสม (S3 และ N) และปจจุบันเกษตรกรยังคงใชที่ดิน

ปลูกขาวอยู 194,346 ไร ซึ่งประสบปญหาซ้ําซากนํ้าทวม ขาดนํ้า ผลผลิตตํ่า กระทรวงเกษตรและ

สหกรณใหการชวยเหลือเกษตรกรที่ทํากินในพ้ืนที่น้ี โดยสนับสนุนการปรับโครงสรางที่ดินสนับสนุน

แหลงนํ้า ใหเกษตรกรเลือกปลูกพืชชนิดใหมที่มีความเหมาะสม เปนการสรางรายได และผลิตอาหาร

เพ่ือบริโภค  

   4) พื้นที่ที่มีศักยภาพ หรือมีความเหมาะสมสําหรับการปลูกขาว แตปจจุบันเกษตรกรไมไดใช

พ้ืนที่ปลูกขาว โดยหันมาปลูกออยโรงงานแทน เกษตรกรเปนสมาชิกชาวไรออยโรงงานของโรงงานนํ้าตาล 

ทําขอตกลงซื้อขายผลผลิต เกษตรกรมีความมั่นใจมากกวาการปลูกขาวแตในอนาคตเกษตรกรสามารถ

กลับมาปลูกขาวหรือทําการเกษตรแบบผสมผสานไดอีก 
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 4.2 ออยโรงงาน 

   1) พื้นที่ปลูกออยโรงงานที่มีความเหมาะสมสูง (S1) และปจจุบันยังปลูกออยโรงงานอยู  

มีเน้ือที่ 71,957 ไร มีพ้ืนที่ปลูกมากในเขตอําเภอสวรรคโลก อําเภอคีรีมาศ อําเภอศรีนคร อําเภอ

ศรีสําโรง อําเภอศรีสัชนาลัย อําเภอทุงเสลี่ยม อําเภอบานดานลานหอย อําเภอกงไกรลาศ อําเภอ

เมืองสุโขทัย ตามลําดับ ตามแผนยุทธศาสตรสํานักงานคณะกรรมการออยและนํ้าตาลทราย พ.ศ. 2560-

2564 มียุทธศาสตร สงเสริม สนับสนุนการวิจัย การบริหารจัดการ และการเพ่ิมประสิทธิภาพ การ

ผลิตอุตสาหกรรม ออยนํ้าตาลทราย และอุตสาหกรรม เนนใหมีการเพ่ิมผลผลิตออยโรงงานในพ้ืนที่ที่มี

ศักยภาพสูง แตเนนการลดตนทุนผลผลิต ทั้งน้ีควรสงเสริมใหเกษตรกรใชปุยอินทรียแบบคุณภาพสูง มี

การเก็บเก่ียวผลผลิตโดยการรณรงคลดการเผาตอซังเพ่ือเพ่ิมผลผลิตและลดปญหาภาวะโลกรอน 

หนวยงานที่เก่ียวของคิดคนเทคโนโลยีการเก็บเก่ียวโดยใชเครื่องจักรเพ่ือลดปญหาแรงงาน สงเสริมให

เกษตรกรรวมกลุมและเขารวมโครงการเกษตรแปลงใหญ จัดหาปจจัยการผลิตใหกับเกษตรกร และ

อบรมใหความรูแกเกษตรกรที่มีการปรับปรุงบํารุงดินโดยลดตนทุนการผลิต สงเสริมใหมีการปลูกออย

โรงงานที่มีสายพันธุตานทานโรค สรางความตระหนักและความรูความเขาใจใหกับเกษตรกรที่มีพ้ืนที่ที่

มีความเหมาะสมสูง ในการปลูกออยโรงงาน เพ่ือแกไขปญหาการปรับเปลี่ยนพ้ืนที่ 

   2) พื้นที่ปลูกออยโรงงานที่มีความเหมาะสมปานกลาง (S2) และปจจุบันยังปลูกออยโรงงาน

อยู มีเน้ือที่ 365,906 ไร สวนใหญอยูในเขตอําเภอสวรรคโลก อําเภอศรีสัชนาลัย และอําเภอคีรีมาศ  

เกษตรกรยังคงปลูกออยโรงงานไดผลดี หลายแหงประสบปญหาขาดนํ้าในบางชวงของการเพาะปลูก  

ดังน้ันควรมีการพัฒนาศักยภาพของพ้ืนที่ใหมากขึ้น ในเรื่องของคุณภาพดิน และการบริหารจัดการนํ้า

ใหมีเพียงพอและเหมาะสมตอการเพาะปลูก สรางความรูความเขาใจใหกับเกษตรกรในการจัดการ

พ้ืนที่ การปลูก การดูแลรักษา และการเก็บเก่ียว สงเสริมการเพ่ิมมูลคาของเสียจากโรงงานนํ้าตาล 

และการนําของเสียจากโรงงานนํ้าตาลไปใชในการปรับปรุงบํารุงดินในไรออย เพ่ือเพ่ิมผลผลิตและลด

ตนทุนใหแกเกษตรกรชาวไรออยโดยไมมีผลเสียตอสุขภาพ สิ่งแวดลอม และชุมชนชาวไรออย  

   3) พื้นที่ปลูกออยโรงงานในพื้นที่ไมมีความเหมาะสม (S3 และ N) และปจจุบันเกษตรกร

ยังคงใชที่ดินปลูกออยโรงงานอยู 79,037 ไร พ้ืนที่ดังกลาวประสบปญหาซ้ําซาก เชน นํ้าทวม ขาดนํ้า 

ผลผลิตตํ่า กระทรวงเกษตรและสหกรณใหการชวยเหลือเกษตรกรที่ทํากินในพ้ืนที่น้ี โดยสนับสนุนการ

ปรับโครงสรางที่ดินสนับสนุนแหลงนํ้า ใหเกษตรกรเลือกปลูกพืชชนิดใหมที่มีความเหมาะสม เปนการ

สรางรายได และผลิตอาหารเพ่ือบริโภค  

   4) พื้นที่ที่มีศักยภาพ หรือมีความเหมาะสมสําหรับการปลูกออยโรงงาน แตปจจุบัน

เกษตรกรไมไดใชพ้ืนที่ปลูกออยโรงงาน พบวาเกษตรกรปลูกพืชอ่ืนทดแทน เชน ขาว ยางพารา เปนตน 

ทั้งน้ีในกรณีที่เกษตรกรปลูกพืชไรอ่ืน ๆ ภาครัฐควรใหความรูแกเกษตรกรและสรางแรงจูงใจใหกลับมา

ปลูกออยโรงงานเหมือนเดิม เน่ืองจากพ้ืนที่มีความเหมาะสม ทําใหใชตนทุนการผลิตตํ่าและผลผลิตมี

คุณภาพดี ทั้งน้ีเกษตรกรตองพิจารณาตลาดและแหลงรับซื้อรวมดวย 
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 4.3 มันสําปะหลัง 

   1) พื้นที่ปลูกมันสําปะหลังที่มีความเหมาะสมสูง (S1) และปจจุบันยังปลูกมันสําปะหลังอยู 

มีเน้ือที่ 3,463 ไร มีพ้ืนที่ปลูกมากในเขตอําเภอบานดานลานหอย อําเภอคีรีมาศ อําเภอศรีสัชนาลัย 

อําเภอทุงเสลี่ยม อําเภอกงไกรลาศ ตามลําดับ ยุทธศาสตรมันสําปะหลัง ป 2564 - 2567 เนนให

เกษตรกรเขาถึงพันธุมันสําปะหลังตานทานโรคใบดาง (Cassava Mosaic Disease: CMD) ใหเช้ือแปง

สูง และมีผลผลิตเฉลี่ยตอไรไมตํ่ากวา 5 ตัน ภายในป 2567 น้ัน โดยเนนการเพ่ิมผลผลิตมันสําปะหลัง

และลดตนทุนการผลิตในพ้ืนที่ที่มีศักยภาพสูง ดังน้ันในพ้ืนที่ดังกลาวควรเรงหาแนวทางแกไขปญหา

โรคโคนเนาหัวเนา และโรคใบดางมันสําปะหลัง อีกทั้งควรมีการสงเสริมการทําระบบนํ้าหยดในพ้ืนที่ที่

มีศักยภาพ มีการปรับปรุงบํารุงดิน การใสปุยที่ถูกตองและมีประสิทธิภาพ ทําการวิเคราะหคุณภาพดิน

อยูเสมอ สงเสริมเกษตรกรแปรรูปมันสําปะหลังเบ้ืองตนเพ่ือเพ่ิมมูลคา เชน การแปรรูปมันเสนสะอาด 

สรางความรวมมือระหวางเกษตรกรและโรงงาน เพ่ือวางแผนการขุดของเกษตรกร ประชาสัมพันธให

เกษตรกรเก็บเกี่ยวในชวงอายุ และระยะเวลาที่เหมาะสม ใชทอนพันธุที่ตานทานโรค และใหผลผลิตสงู 

เขารวมโครงการระบบสงเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ และสงเสริมใหเกษตรกรเปน Smart 

Farmer รวมทั้งประชาสัมพันธใหเกษตรกรเก็บเกี่ยวในชวงอายุ และระยะเวลาที่เหมาะสม 

   2) พื้นที่ปลูกมันสําปะหลังที่มีความเหมาะสมปานกลาง (S2) และปจจุบันยังปลูกมัน

สําปะหลังอยู มีเน้ือที่ 74,809 ไร สวนใหญอยูในเขตอําเภอบานดานลานหอย อําเภอทุงเสลี่ยม อําเภอ

ศรีสําโรง เกษตรกรยังคงปลูกมันสําปะหลังไดผลดี หลายแหงประสบปญหาโครงสรางของดินหรือดิน

ดาน ทั้งน้ีควรพัฒนาศักยภาพของพ้ืนที่ใหมากขึ้น ในเรื่องของคุณภาพดิน และ ทําการตรวจวิเคราะห

คุณภาพดินอยูเสมอ สงเสริมใหมีการใสปุยตามคาวิเคราะหดิน ซึ่งอาจตองใชปุยสั่งตัด สรางความรู

ความเขาใจใหกับเกษตรกรในการจัดการพ้ืนที่ การปลูก การดูแลรักษา การปองกันโรค แมลงศัตรูพืช 

และการเก็บเก่ียว สงเสริมการใชทอนพันธุที่ตานทานโรค และใหผลผลิตสูง พัฒนาระบบนํ้าหยดและ

การใชนํ้าจากแหลงนํ้าในพ้ืนที่ ใหมีการใชประโยชนกับมันสําปะหลังใหมากที่สุด สงเสริมเกษตรกรแปร

รูปมันสําปะหลังเบ้ืองตนเพ่ือเพ่ิมมูลคา เชน การแปรรูปมันเสนสะอาด ประชาสัมพันธใหเกษตรกรเก็บ

เกี่ยวในชวงอายุ และระยะเวลาที่เหมาะสม  

   3) พื้นที่ปลูกมันสําปะหลังในพื้นที่ไมมีความเหมาะสม (S3 และ N) และปจจุบัน

เกษตรกรยังคงใชที่ดินปลูกมันสําปะหลงัอยู  61,060 ไร พ้ืนที่ดังกลาวประสบปญหาซ้าํซาก เชน นํ้าทวม 

ขาดนํ้า ผลผลิตตํ่า ดังน้ันควรมีการสงเสริมและสรางความรูความเขาใจในการไถระเบิดดินดาน ให

เกษตรกรมีวิธีปองกันและแกไขปญหาที่ลดตนทุน ใหการชวยเหลือเกษตรกรที่เลือกปลูกพืชชนิดใหมที่

ใหผลตอบแทนที่ดีกวา หรือใชพ้ืนที่ผลิตอาหารเพ่ือบริโภคในครัวเรือน หรือเขาโครงการบริหารจัดการ

พ้ืนที่เกษตรกรรม (Zoning by Agri-Map) เปนตน ทั้งน้ีควรจัดหาตลาดใหกับเกษตรกรในการปลูกพืช

ไร หรือพืชผักทดแทน โดยอาจเริ่มจากตลาดชุมชน  
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   4) พื้นที่ที่มีศักยภาพ หรือมีความเหมาะสมสําหรับการปลูกมันสําปะหลัง แตปจจุบัน

เกษตรกรไมไดใชพ้ืนที่ปลูกมันสําปะหลัง พบวาเกษตรกรปลูกพืชอ่ืนทดแทน เชน ขาว ยางพารา เปนตน 

ภาครัฐควรใหความรูแกเกษตรกรและสรางแรงจูงใจใหกลับมาปลูกมันสําปะหลังเหมือนเดิม เน่ืองจาก

พ้ืนที่มีความเหมาะสม ทําใหใชตนทุนการผลิตตํ่าและผลผลิตมีคุณภาพดี ทั้งน้ีเกษตรกรตองพิจารณา

ตลาดและแหลงรับซื้อรวมดวย 

 4.4 ยางพารา 

 1) พื้นที่ปลูกยางพาราที่มีความเหมาะสมสูง (S1) และปจจุบันยังปลูกยางพาราอยู มีเน้ือ

ที่ 396 ไร มีพ้ืนที่ปลูกมากในเขตอําเภอสวรรคโลก อําเภอคีรีมาศ อําเภอศรีนคร ตามลําดับ ตาม

มาตรการยุทธศาสตรยางพาราระยะ 20 ป ( พ.ศ. 2560- 2579) ควรมีการจัดการที่เหมาะสมในเรื่อง 

การคัดเลือกพันธุใหเหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่และตานทานโรค การปรับปรุงบํารุงดิน การใสปุยที่

ถูกตองและมีประสิทธิภาพ การปลูกพืชแซมและพืชคลุมดินใหเหมาะสมเพราะมีผลตอการจริญเติบโต

ของยาง การบํารุงรักษา การใสปุยการตัดแตงก่ิง และเทคนิคการกรีดยางใหมีปริมาณนํ้ายางสูงมี

คุณภาพและตรงตามมาตรฐาน เนนการพัฒนาการตลาดในพ้ืนที่ เชน จัดต้ังจุดรับซื้อ โรงงานแปรรูป

ผลิตภัณฑในพ้ืนที่ที่มีความเหมาะสมสูง สงเสริมใหเกษตรกรชาวสวนยางในพ้ืนที่มีความเขมแข็ง มีการ

บริหารงานแบบมืออาชีพและสามารถถายทอดกิจการใหกับคนรุนใหม 

 2) พื้นที่ปลูกยางพาราที่มีความเหมาะสมปานกลาง (S2) และปจจุบันยังปลูกยางพารา

อยู มีเน้ือที่ 2,226 ไร สวนใหญอยูในเขตอําเภอศรีสัชนาลัย อําเภอคีรีมาศ อําเภอสวรรคโลก ควร

สนับสนุนใหมีเพ่ิมผลผลิตยางพารา โดยเนนการจัดการที่เหมาะสมในเรื่องตาง ๆ เชนเดียวกันกับพ้ืนที่

เหมาะสมสูง โดยเฉพาะการปรับปรุงบํารุงดิน เนนการพัฒนาการตลาดในพ้ืนที่ เชน จัดต้ังจุดรับซื้อ 

โรงงานแปรรูปผลิตภัณฑในพ้ืนที่ ที่มีความเหมาะสมปานกลางใหมากขึ้น สงเสริมใหมีการโคน

ยางพาราที่มีอายุต้ังแต 25 ป และปลูกยางพาราทดแทนในพ้ืนที่เดิมเชนกันกับพ้ืนที่ที่มีความเหมาะสม

สูง พัฒนาตลาดและชองทางจัดจําหนายใหมากขึ้น โดยเนนการแปรรูปยาง หรือไมยางพาราเพ่ิมมาก

ขึ้นซึ่งอาจเนนจากชุมชนที่เขมแข็งเปนพ้ืนที่ตนแบบ 

 3) พื้นที่ปลูกยางพาราในพื้นที่ไมมีความเหมาะสม (S3 และ N) และปจจุบันเกษตรกร

ยังคงใชที่ดินปลูกยางพาราอยู 19,699 ไร พ้ืนที่ดังกลาวประสบปญหาซ้ําซาก เชน นํ้าทวม ขาดนํ้า 

ผลผลิตตํ่า ดังน้ันควรมีการสงเสริมใหมีการโคนยางพาราที่มีอายุต้ังแต 25 ป และหาพืชอ่ืนทดแทน ให

การชวยเหลือเกษตรกรที่เลือกปลูกพืชชนิดใหมที่ใหผลตอบแทนที่ดีกวา หรือใชพ้ืนที่ผลิตพืชผัก 

บริโภคในครัวเรือน หรือเขาโครงการ ปรับเปลี่ยนการผลิต (Zoning by Agri-Map) จัดหาตลาดใหกับ

เกษตรกรในการปลูกพืชผักทดแทน โดยอาจเริ่มจากตลาดชุมชน  

   4) พื้นที่ที่มีศักยภาพ หรือมีความเหมาะสมสําหรับการปลูกยางพารา แตปจจุบันเกษตรกร

ไมไดใชพ้ืนที่ปลูกยางพารา พบวาเกษตรกรปลูกพืชอ่ืนทดแทน เชน ขาว เปนตน ในสวนน้ีภาครัฐควรให

ความรูความเขาใจถึงสถานการณดานการเกษตรในปจจุบัน โดยเฉพาะยางพาราเปนพืชที่มีนโยบาย 
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ลดพ้ืนที่ปลูกเน่ืองจากมีปริมาณผลผลิตมากสงผลใหราคาตกตํ่า แตในอนาคตถาราคาดีและตลาด 

มีความตองการเพ่ิมมากขึ้นอาจอาจสนับสนุนใหเกษตรกรกลับมาปลูกยางพาราในพ้ืนที่ดังกลาว ควร

สรางความตระหนักใหเกษตรกร เนนการทําการเกษตรแบบผสมผสาน หรือการเขารวมโครงการ

เกษตรทฤษฎีใหม หรือ วนเกษตร เพ่ือทําใหเกษตรกรสามารถใชพ้ืนที่อยางคุมคามากที่สุดตอไป 
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ตารางผนวกที ่1  ขอมูลตําบลจาํแนกตามรายอําเภอ จังหวัดสุโขทัย 

ลําดับ อําเภอ ตําบล 
1 กงไกรลาศ กกแรต 
2  กง 
3  ไกรกลาง 
4  ไกรนอก 
5  ไกรใน 
6  ดงเดือย 
7  ทาฉนวน 
8  บานกราง 
9  บานใหมสุขเกษม 
10  ปาแฝก 
11  หนองตูม 
12 คีรีมาศ โตนด 
13  ทุงยางเมือง 
14  ทุงหลวง 
15  นาเชิงคีรี 
16  บานนํ้าพุ 
17  บานปอม 
18  ศรีคีรีมาศ 
19  สามพวง 
20  หนองกระด่ิง 
21  หนองจิก 
22 ทุงเสลี่ยม กลางดง 
23  เขาแกวศรีสมบูรณ 
24  ทุงเสลี่ยม 
25  ไทยชนะศึก 
26  บานใหมไชยมงคล 
27 บานดานลานหอย ตลิ่งชัน 
28  บานดาน 
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ตารางผนวกที ่1  (ตอ) 

ลําดับ ลําดับ ลําดับ 
29 บานดานลานหอย (ตอ) ลานหอย 
30  วังตะครอ 
31  วังนํ้าขาว 
32  วังลึก 
33  หนองหญาปลอง 
34 เมืองสุโขทัย ตาลเต้ีย 
35  ธานี 
36  บานกลวย 
37  บานสวน 
38  บานหลุม 
39  ปากพระ 
40  เมืองเกา 
41  ยางซาย 
42  วังทองแดง 
43 ศรีนคร คลองมะพลับ 
44  นครเดิฐ 
45  นํ้าขุม 
46  ศรีนคร 
47  หนองบัว 
48 ศรีสัชนาลัย ดงคู 
49  ทาชัย 
50  บานแกง 
51  บานตึก 
52  ปาง้ิว 
53  แมสํา 
54  แมสิน 
55  ศรีสัชนาลัย 
56  สารจิตร 
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ตารางผนวกที ่1  (ตอ) 

ลําดับ ลําดับ ลําดับ 
57 ศรีสัชนาลัย (ตอ) หนองออ 
58  หาดเสี้ยว 
59 ศรีสําโรง เกาะตาเลี้ยง 
60  คลองตาล 
61  ทับผึ้ง 
62  นาขุนไกร 
63  บานซาน 
64  บานนา 
65  บานไร 
66  ราวตนจันทร 
67  วังทอง 
68  วังลึก 
69  วังใหญ 
70  วัดเกาะ 
71  สามเรือน 
72 สวรรคโลก คลองกระจง 
73  คลองยาง 
74  ทาทอง 
75  นาทุง 
76  ในเมือง 
77  ปากนํ้า 
78  ปากุมเกาะ 
79  เมืองบางขลัง 
80  เมืองบางยม 
81  เมืองสวรรคโลก 
82  ยานยาว 
83  วังพิณพาทย 
84  วังไมขอน 
85  หนองกลับ 
รวม 9 85 

 

ที่มา : กรมการปกครอง, 2556 
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ชุดดิน เชียงใหม Series Cm                        กลุมชุดดินที่ 38 
สภาพพื้นที ่ คอนขางราบเรียบถึงลูกคลื่นลอนลาดเล็กนอย มีความลาดชัน 1-5 % 
ภูมิสัณฐาน สันดินริมนํ้าของที่ราบนํ้าทวมถึง 
วัตถุตนกําเนิดดิน ตะกอนนํ้าพา 
การระบายน้าํ ดีปานกลางถึงดี 
สภาพซึมผานไดของน้ํา ปานกลาง  การไหลบาของน้ําบนผิวดิน    ปานกลาง 
ลักษณะสมบัติของดิน เปนดินลึกมาก ที่มีการสลับช้ันของเน้ือดินตาง ๆ เน่ืองจากการทับถมเปน

ประจําของตะกอนนํ้าพาเมื่อมีนํ้าทวมลนฝง ดินบนเปนดินรวนหรือดินรวน
ปนทรายแปงหรือดินรวนปนทราย สีนํ้าตาลหรือสีนํ้าตาลปนเทา ปฏิกิริยาดิน
เปนกรดปานกลางถึงเปนกลาง (pH 6.0-7.0) ดินลางเปนดินรวนปนทราย 
หรือดินรวนปนทรายแปง สีนํ้าตาลหรือสีนํ้าตาลปนเหลืองหรือสีนํ้าตาลปนเทา 
มีจุดประสีนํ้าตาลแก ปฏิกิริยาดินเปนกรดปานกลางถึงเปนกรดเล็กนอย 
(pH 6.0-6.5) ปกติจะพบเกล็ดไมกาตลอดช้ัน 

ขอจํากัด ในฤดูฝนอาจมนํ้ีาทวมบาและแชขัง 
ขอเสนอแนะ ปรับปรุงบํารุงดินโดยใชอินทรียวัตถุ และใชปุยอินทรียรวมกับปุยเคมีเพ่ือ

เพ่ิมผลผลิต 
สมบัติทางเคมี ความลึก อินทรียวัตถุ ความจุ

แลกเปล่ียน     
แคตไอออน 

ความอ่ิมตัว
เบส 

ฟอสฟอรัสท่ี
เปน

ประโยชน 

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 
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 พบรอยไถลและ
หนาอัดมัน ดินลางตอนลาง เปนดินเหนียวสีเขียวมะกอก สีเทาถึงสีเทาปน
เขียวเขม ปฏิกิริยาดินเปนกรดปานกลางถึงเปนดางปานกลาง (pH 6.0-8.0) 
ในฤดูแลงหนาดินจะแตกระแหง 

ขอจํากัด เปนที่ลุมตํ่า มักมีนํ้าทวมขังนาน 
ขอเสนอแนะ ควรทําคันดินกั้นนํ้า เพ่ือควบคุมระดับนํ้าและในฤดูแลงยังใชปลูกพืชไรบางชนิด

หรือพืชผักสวนครัวได ควรมีการปรับปรุงบํารุงดิน โดยการใสปุยอินทรีย 
เชน ปุยคอก ปุยหมัก ปุยพืชสด  เพ่ือปรับปรุงคุณสมบัติทางกายภาพและ
ทางเคมีของดินใหดีขึ้น 

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 พิษณุโลก Series Psl                              กลุมชุดดินที ่7 
สภาพพื้นที ่ ราบเรียบถึงคอนขางราบเรียบ มีความลาดชัน 0-2 %                      
ภูมิสัณฐาน ที่ราบตะกอนนํ้าพา              
วัตถุตนกําเนิดดิน ตะกอนนํ้าพา     
การระบายน้าํ คอนขางเลวถึงเลว     
การซึมผานไดของน้ํา ชา การไหลบาของน้ําบนผิวดิน      ชา   
ลักษณะสมบัติของดิน เปนดินลึก ดินบนเปนดินรวนเหนียวปนทรายแปงหรือดินรวนปนดินเหนียว 
 สีนํ้าตาล ปนเทาหรือนํ้าตาลเขม ปฏิกิริยาดินเปนกรดเล็กนอย (pH 6.0-6.5)
 ดินลางเปนดินเหนียวหรือดินรวนปนดินเหนียว สีนํ้าตาลปนเทาเขม อาจพบ
 มวลกอนกลมของเหล็กและแมงกานีสปะปนอยู ปฏิกิริยาดินเปนกรดเล็กนอย
 ถึงดางปานกลาง (pH 6.5-8.0) มีจุดประสีนํ้าตาลแกหรือสีนํ้าตาลปนเหลือง
 ตลอดช้ันดิน  
ขอจํากัด เสี่ยงตอการแชขังนํ้าในฤดูฝน 
ขอเสนอแนะ เหมาะสําหรับทํานา ควรพัฒนาระบบชลประทานเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการ
 ผลิต และเพ่ิมความอุดมสมบูรณของดินดวยการปรับปรุงบํารุงดิน  โดยใช
 ปุยอินทรีย ปุยหมัก หรือปุยคอก และปุยเคมีในอัตราที่เหมาะสม 

สมบัติทางเคมี ความลึก อินทรียวัตถุ ความจุ
แลกเปล่ียน
แคตไอออน 

ความอ่ิมตัว
เบส 

ฟอสฟอรัสท่ี
เปนประโยชน 

โพแทสเซียมที่
เปนประโยชน 

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 สุโขทัย Series Skt                           กลุมชุดดินที่ 7 
สภาพพื้นที่ ราบเรียบถึงคอนขางราบเรียบ มีความลาดชัน 0-2 % 
ภูมิสัณฐาน ตะพักลํานํ้า 
วัตถุตนกําเนิดดิน ตะกอนนํ้าพา  
การระบายน้ํา คอนขางเลว 
การซึมผานไดของน้ํา ชา การไหลบาของน้ําบนผิวดิน    ชา 
ลักษณะสมบัติของดิน เปนดินลึกมาก ดินบนเปนดินรวน ดินรวนปนดินเหนียว หรือดินรวนเหนียวปน

ทรายแปง สีนํ้าตาลปนเทาเขม นํ้าตาลปนเทา หรือนํ้าตาลเขม ดินลางเปน
ดินเหนียวปนทรายแปงหรือดินเหนียว มีสีนํ้าตาลปนเทา หรือนํ้าตาล จนถึง
นํ้าตาลซีด เทาออน หรือเทาปนชมพู พบจุดประสีนํ้าตาลเขมและนํ้าตาลปน
เหลืองตลอดหนาตัดดิน สวนจุดประสีเหลืองปนแดงหรือแดงพบในช้ันดิน
ลาง และพบศิลาแลงออน (plinthite) ปริมาณเล็กนอย รวมกับช้ันสะสม
เหล็กและแมงกานีส ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดถึงกรดปานกลาง (pH 5.5-6.0) 
ในดินบน และกรดเล็กนอยถึงเปนกลาง (pH 6.5-7.0) ในดินลาง 

ขอจํากัด หนาดินคอนขางแนนทึบ และมีความอุดมสมบูรณตํ่า  
ขอเสนอแนะ ไถพรวนใหลึกและปรับปรุงดินโดยใชอินทรียวัตถุ เพ่ิมผลผลิตใหสูงขึ้นโดย

ใชปุยอินทรียรวมกับปุยเคมี ในพ้ืนที่ชลประทาน นอกฤดูทํานาอาจปลูกพืชไร
หรือพืชผัก ซึ่งจะตองยกรองและปรับสภาพดินใหรวนซุยและระบายนํ้าดีขึ้น 
โดยการเพ่ิมอินทรียวัตถุ 

สมบัติทางเคมี ความลึก อินทรียวัตถุ ความจุ
แลกเปล่ียน
แคตไอออน 

ความอ่ิมตัว
เบส 

ฟอสฟอรัสท่ี
เปน

ประโยชน 

โพแทสเซียม
ที่เปน

ประโยชน 

ความอุดม
สมบูรณ 
ของดิน    (ซม.) 

  0-25 ตํ่า ตํ่า ปานกลาง ตํ่า ตํ่า ตํ่า 

  25-50 ตํ่า ตํ่า ปานกลาง ตํ่า ตํ่า ตํ่า 

  50-100 ตํ่า ตํ่า ปานกลาง ตํ่า ตํ่า ตํ่า 

 

 
 
 
 
  

ภาพที่ 4 หนาตัดดินและคําบรรยายชุดดินสุโขทัย 
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ชุดดิน กําแพงเพชร Series Kp                         กลุมชุดดินที่ 33 
สภาพพื้นที่ คอนขางราบเรียบถึงลูกคลื่นลอนลาดเล็กนอย มีความลาดชัน 1-5 % 
ภูมิสัณฐาน เนินตะกอนนํ้าพารูปพัด 
วัตถุตนกําเนิดดิน ตะกอนนํ้าพา 
การระบายน้ํา  ดีปานกลางถึงดี 
การซึมผานไดของน้ํา ปานกลางถึงชา              การไหลบาของน้ําบนผิวดิน    ปานกลางถึงชา 
ลักษณะสมบัติของดิน เปนดินลึกมาก ดินบนเปนดินรวนหรือดินรวนปนทรายแปง  สีนํ้าตาลถึง 

สีนํ้าตาลเขม  ปฏิกิริยาดินเปนกรดปานกลางถึงเปนกลาง (pH 6.0-7.0)  
ดินลางเปนดินรวนปนทรายแปงถึงดินรวนเหนียวปนทรายแปง สีนํ้าตาล
หรือสีนํ้าตาลปนเหลือง ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดถึงเปนกรดเล็กนอย (pH 5.5-6.5) 

ขอจํากัด ใตช้ันไถพรวนมักแนนทึบ เน่ืองมาจากการไถพรวน รากพืชชอนไชไดยาก  
ขอเสนอแนะ ทําลายช้ันดานใตช้ันไถพรวนโดยไถใหลึกกวาปกติ และใชอินทรียวัตถุในการ

ปรับสภาพดินใหรวนซุย ปรับปรุงบํารุงดินอยูเสมอโดยเพ่ิมอินทรียวัตถุ และ
ใชปุยอินทรียรวมกับปุยเคมีเพ่ือเพ่ิมผลผลิตใหสูงขึ้น   

สมบัติทางเคมี ความลึก อินทรียวัตถุ ความจุ
แลกเปล่ียน
แคตไอออน 

ความ 
อ่ิมตัวเบส 

ฟอสฟอรัสท่ี
เปนประโยชน 

โพแทสเซีย
มที่เปน

ประโยชน 

ความอุดม
สมบูรณ 
ของดิน    (ซม.) 

  0-25 ตํ่า ตํ่า ปานกลาง ปานกลาง สูง ปานกลาง 

  25-50 ตํ่า ตํ่า ปานกลาง ตํ่า สูง ปานกลาง 

  50-100 ตํ่า ตํ่า ปานกลาง ตํ่า ปานกลาง ตํ่า 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ภาพที่ 5 หนาตัดดินและคําบรรยายชุดดินกําแพงเพชร 
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ตารางผนวกที ่2  พ้ืนที่ชลประทานจังหวัดสุโขทัยจําแนกรายอําเภอ ตําบล 

อําเภอ  พ้ืนที่ (ไร)  ตําบล  พ้ืนที่ (ไร)  

กงไกรลาศ      136,082  

กกแรต      20,740  

กง      14,306  

ไกรกลาง      11,433  

ไกรนอก      28,259  

ไกรใน        5,823  

ดงเดอืย        1,388  

ทาฉนวน      20,215  

บานใหมสุขเกษม      21,482  

ปาแฝก        9,777  

หนองตูม        2,660  

คีรีมาศ      108,090  

โตนด      21,949  

ทุงยางเมือง        1,401  

ทุงหลวง      16,233  

นาเชิงคีร ี          124  

บานน้ําพุ             5  

บานปอม        9,637  

ศรีคีรีมาศ      16,657  

สามพวง      13,024  

หนองกระดิง่        3,957  

หนองจกิ      25,102  

ทุงเสล่ียม        42,753  

กลางดง        5,799  

เขาแกวศรีสมบูรณ        9,409  

ทุงเสล่ียม      10,007  

ไทยชนะศึก        8,122  

บานใหมไชยมงคล        9,415  

บานดานลานหอย         6,502  ตล่ิงชัน        6,502  
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ตารางผนวกที ่2 (ตอ) 

อําเภอ  พ้ืนที่ (ไร)  ตําบล  พ้ืนที่ (ไร)  

เมืองสุโขทัย        75,068  

ตาลเตี้ย        3,264  

ธานี          119  

บานกลวย      10,204  

บานสวน        5,924  

บานหลุม      22,590  

ปากแคว        6,686  

ปากพระ      19,324  

ยางซาย        6,957  

ศรีนคร        30,214  

คลองมะพลับ      18,656  

ศรีนคร          230  

หนองบัว      11,328  

ศรีสัชนาลัย      102,030  

ดงคู        3,752  

ทาชัย        1,181  

บานแกง      25,569  

บานตึก        2,367  

ปางิ้ว      27,294  

แมสํา        1,606  

ศรีสัชนาลัย          334  

สารจิตร      20,344  

หนองออ      10,126  

หาดเส้ียว        9,458  

ศรีสําโรง        33,893  

เกาะตาเล้ียง        3,771  

ทับผ้ึง             2  

วังลึก      22,061  

สามเรือน        8,059  
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ตารางผนวกที่ 2  (ตอ) 

อําเภอ  พ้ืนที่ (ไร)  ตําบล  พ้ืนที่ (ไร)  

ศรีสําโรง (ตอ)        33,893  

เกาะตาเล้ียง        3,771  

ทับผ้ึง             2  

วังลึก      22,061  

สามเรือน        8,059  

สวรรคโลก        65,834  

นาทุง        6,286  

ในเมือง        6,883  

ปากน้ํา      33,181  

ปากุมเกาะ      10,014  

สวรรคโลก            68  

ยานยาว        6,639  

วังพิณพาทย        2,441  

วังไมขอน          323  

รวม      600,467      

ที่มา: กรมชลประทาน, 2564 

ตารางผนวกที ่3  ระดับนํ้าเก็บกักของอางเก็บนํ้าในจังหวัดสุโขทัย 

หนวย: ลาน ลบ.ม. 
ลําดับ 

ที่ 
อางเก็บน้ํา 

ประเภท
อาง 

อําเภอ ตําบล 
ระดับน้าํ 
ตํ่าสุด 

ระดับน้าํ
เก็บกัก 

1 อางเก็บนํ้าหวยแมสูง กลาง ศรีสัชนาลัย หาดเสี้ยว 0.34 9.00 

2 อางเก็บนํ้าหวยทาแพ กลาง ศรีสัชนาลัย บานแกง 8.80 58.00 

3 อางเก็บนํ้าหวยทรวง กลาง ศรีสัชนาลัย บานตึก 1.04 12.45 

4 อางเก็บนํ้าแมกองคาย กลาง บานดานลานหอย ตลิ่งชัน 0.40 8.00 

5 อางเก็บนํ้าทุงทะเลหลวง กลาง เมืองสุโขทัย บานกลวย 0.58 13.00 

6 อางเก็บนํ้าคลองขางใน กลาง คีรีมาศ ศรีคีรมีาศ 7.20 32.40 

รวม 11.16 100.45 

ที่มา: กรมชลประทาน, 2564 
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ตารางผนวกที่ 4  พ้ืนที่เขตปฏิรูปที่ดินจําแนกรายอําเภอ ตําบล 

อําเภอ/ตําบล เน้ือที่ (ไร) 
 

อําเภอ/ตําบล เน้ือที่ (ไร) 

อําเภอบานดานลานหอย                  233,037  
 

ศรีคีรีมาศ                 9,907  

ตล่ิงชัน                    77,820  
 

ทุงยางเมือง                 7,899  

วังลึก                    39,181  
 

นาเชิงคีร ี                 5,606  

วังตะครอ                    36,250  
 

โตนด                   286  

ลานหอย                    29,804  
 

สามพวง                   212  

วังน้ําขาว                    20,799  
 

หนองกระดิง่                   175  

หนองหญาปลอง                    19,311  
 

อําเภอเมืองสุโขทัย 27,155  

บานดาน                      9,872  
 

วังทองแดง               22,872  

อําเภอศรีสัชนาลัย                  149,439  
 

เมืองเกา                 3,483  

แมสิน                    56,128  
 

บานสวน                   490  

บานแกง                    38,438  
 

บานกลวย                   279  

แมสํา                    23,402  
 

ตาลเตี้ย                    31  

ทาชัย                    17,028  
 

อําเภอสวรรคโลก  18,888  

บานตึก                      5,245  
 

คลองยาง               15,305  

ดงคู                      4,188  
 

เมืองบางขลัง                 2,821  

หนองออ                      3,399  
 

นาทุง                   762  

ปางิ้ว                      1,611  
 

อําเภอกงไกรลาศ 17,685  

อําเภอศรีสําโรง  89,375  
 

บานใหมสุขเกษม                 5,603  

นาขุนไกร                    81,049  
 

ไกรนอก                 3,926  

ราวตนจันทร                      7,969  
 

ทาฉนวน                 3,578  

เกาะตาเล้ียง                        357  
 

หนองตูม                 2,365  

อําเภอทุงเสลีย่ม 67,897  
 

กง                 2,023  

บานใหมไชยมงคล                    21,780  
 

ไกรกลาง                    80  

กลางดง                    17,156  
 

ดงเดอืย                    75  

ไทยชนะศึก                    15,683  
 

กกแรต                    25  

ทุงเสล่ียม                    13,278  
 

ไกรใน                    10  

อําเภอคีรีมาศ 54,673  
 

อําเภอศรีนคร                1,059  

หนองจกิ                    22,577  
 

นครเดิฐ                 1,055  

บานน้ําพ ุ                    11,009  
 

น้ําขุม                      4  

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

ลําดับ กิจกรรมการเกษตร เกษตรกร (ราย) เนื้อที่ (ไร) 
1 ขาวนาป  65,309   1,099,457  
2 ขาวนาปรัง  20,001   341,305  
3 ออยโรงงาน  6,422   115,758  
4 มันสําปะหลังโรงงาน  7,113   94,865  
5 ขาวโพดเลี้ยงสัตว  6,702   93,751  
6 สมเขียวหวาน  3,669   46,244  
7 ถั่วเขียวผิวมัน  3,381   46,165  
8 มะมวง  5,904   33,920  
9 ยางพารา  1,818   32,553  
10 ทุเรียน  1,843   15,505  
11 ยาสูบ  1,623   11,768  
12 ไมสัก  1,641   10,428  
13 ขาวโพดหวาน  1,467   10,335  
14 ถั่วเขียวผิวดํา  1,063   9,626  
15 ลองกอง  1,522   9,343  
16 ถั่วเหลือง  749   8,770  
17 กลวยตานี  1,402   7,633  
18 ผักบุงเมล็ด  506   7,207  
19 หญาเลี้ยงสัตว  568   6,926  
20 มะนาว  1,945   6,041  
21 ปาลมนํ้ามัน  490   5,951  
22 กลวยนํ้าวา  1,355   5,456  
23 มะปรางหวาน  1,390   4,070  
24 ละมุด  912   3,082  
25 อ่ืน ๆ 8,914 26,883 

ที่มา: กรมสงเสริมการเกษตร, 2563        
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ตารางผนวกที่ 6 ทะเบียนเกษตรกรผูปลูกพืชสมุนไพร จังหวัดสุโขทัย 

ลําดับ ชนิด 
เกษตรกร 

(ราย) 
เนื้อที ่
(ไร) 

อําเภอ 

1 พลู  50  80.36  ศรีสําโรง 

2 กฤษณา  1  70.00  ศรีสัชนาลัย 

3 พริกไทย  3  40.17  คีรีมาศ ศรีสําโรง ศรีสัชนาลัย 

4 กระเจี๊ยบแดง  2  39.53  เมืองสุโขทัย สวรรคโลก 

5 บุก  1  39.01  ศรีสัชนาลัย 

6 ไพล  1  39.00  เมืองสุโขทัย 

7 อัญชัน  7  19.22  สวรรคโลก เมืองสุโขทัย  

8 ตะไครหอม  8  19.05  ศรีสําโรง ศรีสัชนาลัย เมืองสุโขทัย กงไกรลาศ 

9 ขมิ้นชัน  1  13.48  ศรีสัชนาลัย 

10 ยอบาน  1  2.70  บานดานลานหอย 

11 ดีปลี  1  1.96  ศรีสําโรง 

12 พลูคาว  1  0.99  ศรีสําโรง 

13 สมุนไพรอ่ืนๆ  2  68.05  เมืองสุโขทัย ศรสัีชนาลัย 

รวม 79  433.52   

ที่มา : สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2564 

ตารางผนวกที ่7  โรงงานและแหลงรับซื้อสินคาเกษตรในพ้ืนที่จังหวัดสุโขทัย 

โรงงานอุตสาหกรรม แหลงรับซ้ือ     
และสหกรณการเกษตร 

จํานวน 
(แหง) 

โรงงานดานเกษตร 
จํานวน 
(แหง) 

ลานตากและแหลงรับซื้อทางการเกษตร 8 โรงงานดานการเกษตรอ่ืนๆ  
ที่เกี่ยวของ 

77 

สหกรณนิคม 5 โรงสีขนาดเล็ก 7 

สหกรณการเกษตร 46 โรงสีขนาดใหญ 4 

ลานตากและแหลงรับซื้อ 1 โรงสีขนาดกลาง 1 

โรงงานนํ้าตาล 1 
  

รวม 61 รวม 89 

ที่มา : https://agri-map-online.moac.go.th, 2564
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    ภาพที่ 6 ศักยภาพของที่ดินพืชเศรษฐกิจขาว จังหวัดสุโขทัย 
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    ภาพที่ 7 พ้ืนที่ปลูกขาวบนพ้ืนที่ศักยภาพ จังหวัดสุโขทัย 
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    ภาพที่ 8 ศักยภาพของที่ดินพืชเศรษฐกิจออยโรงงาน จังหวัดสุโขทัย 
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    ภาพที่ 9 พ้ืนที่ปลูกออยโรงงานบนพ้ืนที่ศักยภาพ จังหวัดสุโขทัย



 
 

 

50 

 
    ภาพที่ 10 ศักยภาพของที่ดินพืชเศรษฐกิจมันสําปะหลัง จังหวัดสุโขทัย 
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    ภาพที่ 11 พ้ืนที่ปลูกมันสาํปะหลังบนพ้ืนที่ศักยภาพ จังหวัดสุโขทัย 
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    ภาพที่ 12 ศักยภาพของที่ดินพืชเศรษฐกิจยางพารา จังหวัดสุโขทัย 



 
 

 

53 

 
    ภาพที่ 13 พ้ืนที่ปลูกยางพาราบนพ้ืนที่ศักยภาพ จังหวัดสุโขทัย  
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