


คํานํา 
  ในชวงทศวรรษท่ีผานมานี้ไดมีการพัฒนาระบบขอมูลขาวสารท่ีเปนประโยชนตอการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศมาอยางตอเนื่อง โดยเฉพาะในดานการเกษตรท่ีมีพลวัตคอนขางสูง 
และมีผลกระทบตอประชากรจํานวนมาก กระทรวงเกษตรและสหกรณไดตระหนักถึงการนําระบบ
ขอมูลขาวสารท่ีใหผูท่ีเก่ียวของกับภาคการเกษตรไดมีการเขาถึงท่ีสะดวกโดยเฉพาะเกษตรกร จึงได
มอบหมายใหกรมพัฒนาท่ีดินเปนหนวยงานหลักจัดทํา “แนวทางการสงเสริมการเกษตรท่ีเหมาะสม
ตามฐานขอมูลแผนท่ีเกษตรเชิงรุก (Agri-Map)” ของแตละจังหวัดข้ึน 

  Agri-Map คือ แผนท่ีเกษตรเพ่ือการบริหารจัดการเชิงรุก โดยบูรณาการขอมูลพ้ืนฐาน 
ดานการเกษตรจากทุกหนวยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ สําหรับใชเปนเครื่องมือบริหาร
จัดการการเกษตรไทยอยางมีประสิทธิภาพครอบคลุมทุกพ้ืนท่ี มีการปรับขอมูลใหทันสมัย และพัฒนา
เพ่ิมความสะดวกการใชงานให เกิดการเขาถึงขอมูลโดยงาย พรอมกับสามารถติดตามขอมูล 
ความเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนไดอยางถูกตองและรอบดาน ครอบคลุมการนําไปใชประโยชนทุกดาน ท่ีสําคัญ
เปนการนําเทคโนโลยีเขามาประยุกตใชกับขอมูลดานการเกษตร ซ่ึงสามารถตอบโจทยการชวยเหลือและ
แกปญหาใหกับเกษตรกรในรายพ้ืนท่ี ไดเปนอยางดี ใชงานบนคอมพิวเตอรหรือแท็บเล็ต ท่ีเชื่อมตอ
อินเทอรเน็ตผานหนาเว็บไซตของกระทรวงเกษตรและสหกรณ www.moac.go.th/a4policy-alltype-
391191791794 หรือ https://agri-map-online.moac.go.th/ ซ่ึงจะมีเอกสารคูมือการใชใหศึกษาและ
สามารถดาวนโหลดได 

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

 จังหวัดตากมีพ้ืนท่ี 16,406.65 ตารางกิโลเมตร หรือ 10,254,156 ไร ตั้งอยูในภาคเหนือของ
ประเทศไทย ประกอบดวย 9 อําเภอ 63 ตําบล (ตารางผนวกท่ี 1) มีจํานวนประชากร 670,265 คน 
(กรมการปกครอง, 2563) 

 1.1 อาณาเขตติดตอ  
  ทิศเหนือ   ติดตอ จังหวัดแมฮองสอน จังหวัดเชียงใหม จังหวัดลําพูน และลําปาง 
  ทิศใต    ติดตอ จังหวัดอุทัยธานี และจังหวัดกาญจนบุรี 
  ทิศตะวันออก  ติดตอ จังหวัดสุโขทัย จังหวัดกําแพงเพชร จังหวัดนครสวรรค 
         และจังหวัดอุทัยธานี 
  ทิศตะวันตก  ติดตอ สาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมา 

 1.2 ภูมิประเทศ 
   สภาพภูมิประเทศของจังหวัดตาก โดยท่ัวไปเปนภูเขาสลับซับซอน มีเทือกเขาถนนธงชัยเปน
แนวยาวตั้งแตเหนือจรดใตแบงพ้ืนท่ีจังหวัดออกเปน 2 ดาน ไดแก  

1) ดานตะวันออก มีพ้ืนท่ีราบตามริมฝงแมน้ําปง สวนใหญเปนปาเบญจพรรณ และปาแดง  
2) ดานตะวันตก เปนเทือกเขาสลับซับซอน และปาไมหนาแนน สวนใหญเปนปาดงดิบ ปาสน 

ปาเบญจพรรณ และปาแดง ท่ีราบอยูในเขตอําเภอแมสอด และอําเภอแมระมาด  

 1.3 ภูมิอากาศ 
   สภาพภูมิอากาศของจังหวัดตาก เทือกเขาถนนธงชัยปะทะมรสุมตะวันตกเฉียงใตท่ีพัดมา
จากมหาสมุทรอินเดีย และทะเลอันดามัน ทําใหฝงตะวันตก และตะวันออกของจังหวัดตากมีสภาพ
ภูมิอากาศแตกตางกัน ฝงตะวันตกไดรับอิทธิพลจากลมมรสุมมากกวา ทําใหฝนตกมาก และอากาศ
หนาวเย็น โดยเฉพาะในเขตภูเขา ไดแก อําเภอทาสองยาง พบพระ อุมผาง ฝงตะวันออกไดรับอิทธิพล
จากลมมรสุมนอยกวา มีฝนตกนอย และอากาศรอน อุณหภูมิเฉลี่ยตลอดป 27.5 องศาเซลเซียส 
อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย 33.6 องศาเซลเซียส และอุณหภูมิต่ําสุดเฉลี่ย 22.7 องศาเซลเซียส  

 1.4 ทรัพยากรดิน 
   ทรัพยากรดินของจังหวัดตาก แบงตามภูมิสัณฐาน ลักษณะทางธรณีวิทยา และวัตถุ 
ตนกําเนิดดิน ไดดังนี้ 
   1) ท่ีราบน้ําทวมถึง (Flood plain) ท่ีราบริมแมน้ําหรือลําธาร หนาฝนหรือหนาน้ํา มักมี
น้ําทวมเปนครั้งคราว เปนสภาพพ้ืนท่ีท่ีเกิดจากการทับถมของตะกอนน้ําพา และมีตะกอนเพ่ิมมากข้ึน
หลังน้ําทวม ไดแก สันดินริมน้ํา (Levee) เปนท่ีดอน มีสภาพพ้ืนท่ีคอนขางราบเรียบถึงลูกคลื่นลอนลาด
เล็กนอย เกิดจากการทับถมของตะกอนน้ําพาบริเวณริมฝงแมน้ํา เปนสันนูนขนานไปกับริมฝงแมน้ํา 
ดินลึก เนื้อดินรวนหยาบ สีน้ําตาล และน้ําตาลปนแดง การระบายน้ําดีปานกลางถึงดี อาทิ ชุดดิน
เชียงใหม (Cm) 
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   2) ท่ีราบตะกอนน้ําพา (Alluvial plain) เปนบริเวณท่ีไดรับอิทธิพลของแมน้ําหรือลําน้ํา
สาขา วัตถุตนกําเนิดดินเปนตะกอนน้ําพา (Alluvium) มีสภาพพ้ืนท่ีเปนท่ีราบขนาดใหญสองฝงแมน้ํา 
แตละฝงอาจมีท่ีราบแบบข้ันบันไดหรือตะพักไดหลายระดับ แบงเปน 
    (1) ตะพักลําน้ําระดับตํ่า (Low terrace) เปนท่ีลุม มีสภาพพ้ืนท่ีราบเรียบ ดินลึกมาก 
เนื้อดินอาจเปนดินเหนียวละเอียดถึงดินทรายแปงละเอียด สีเทา น้ําตาลปนเทา และน้ําตาล มีจุดประ 
สีตาง ๆ การระบายน้ําคอนขางเลวถึงเลว อาทิ ชุดดินพิษณุโลก (Psl)  
    (2) ตะพักลําน้ําระดับกลางและระดับสูง (Middle and High terrace) เปนท่ีดอน  
มีสภาพพ้ืนท่ีคอนขางราบเรียบถึงลูกคลื่นลอนลาด ดินตื้นถึงชั้นกรวดลูกรังถึงดินลึกมาก เนื้อดินเปน
ดินรวนหยาบ ดินรวนละเอียดหรือดินรวนปนชิ้นสวนหยาบมาก สีน้ําตาล เหลือง น้ําตาลปนแดง ไป
จนถึงแดง การระบายน้ําดีปานกลางถึงดี เชน ชุดดินอุทัย (Uti) ชุดดินแมริม (Mr) เปนตน 
    (3) เนินตะกอนน้ําพารูปพัด (Alluvial fan) เปนท่ีดอน มีสภาพพ้ืนท่ีคอนขางราบเรียบ
ถึงลูกคลื่นลอนลาด เปนดินลึกมาก เนื้ อดิน เปนดินร วนหยาบถึงดินทรายแป งละ เ อียด  
สีน้ําตาล เหลืองจนถึงแดง การระบายน้ําดีปานกลางถึงดี อาทิ ชุดดินกําแพงเพชร (Kp)  
      3) ท่ีลาดเชิงเขา (Piedmont) เขา (Hill) ภูเขา (Mountain) มีสภาพพ้ืนท่ีเปนลูกคลื่น
ลอนลาดถึงเนินเขา ท่ีเกิดจากการท่ีหินผุพังสลายตัวอยูกับท่ีหรือถูกเคลื่อนยายโดยแรงโนมถวงของโลก
ในระยะทางใกล ๆ และถูกควบคุมดวยลักษณะของโครงสรางทางธรณีวิทยา สวนใหญพบหินปะปนใน
หนาตัดดินและลอยหนา แบงตามลักษณะและชนิดของหินดังนี้ 
    (1) พัฒนาจากกลุมหินตะกอนหรือหินแปรเนื้อหยาบหรือหินในกลุม สวนใหญเปน 
หินทรายและหินควอรตไซต ดินตื้นถึงชั้นเศษหินหรือหินพ้ืนถึงดินลึกปานกลาง เนื้อดินเปนดินรวนหยาบ
ถึงดินรวนปนชิ้นสวนหยาบมาก สีน้ําตาล น้ําตาลปนเหลือง น้ําตาลปนแดงจนถึงแดง การระบายน้ําดี 
พบเศษหินปะปนในหนาตัดดินหรือบนผิวดิน เชน ชุดดินทายาง (Ty) ชุดดินลาดหญา (Ly) เปนตน 
    (2)  พัฒนาจากกลุมหินตะกอนหรือหินแปรเนื้อละเอียดหรือหินในกลุม สวนใหญเปน
หินดินดานและหินฟลไลต ดินตื้นถึงชั้นเศษหินหรือหินพ้ืนถึงดินลึกปานกลาง เนื้อดินเปนดินเหนียวละเอียด
ถึงดินเหนียวปนชิ้นสวนหยาบมาก สีน้ําตาล น้ําตาลปนแดง และน้ําตาลปนเหลือง การระบายน้ําดี 
พบเศษหินปะปนในหนาตัดดินหรือบนผิวดิน เชน ชุดดินวังสะพุง (Ws) ชุดดินลี้ (Li) เปนตน 
    (3)  พัฒนาจากหินปูน ดินตื้นถึงชั้นเศษหินหรือหินพ้ืนถึงดินลึกมาก เนื้อดินเปนดิน
เหนียวละเอียดถึงดินเหนียวปนชิ้นสวนหยาบมาก สีแดง น้ําตาล และน้ําตาลปนแดง การระบายน้ําดี 
พบเศษหินปะปนในหนาตัดดินหรือบนผิวดิน อาทิ ชุดดินพบพระ (Ppr)  
    (4) พัฒนาจากหินอัคนีชนิดหินแกรนิต ดินตื้นถึงชั้นเศษหินหรือหินพ้ืนถึงดินลึกมาก เนื้อ
ดินเปนดินรวนหยาบถึงดินรวนปนชิ้นสวนหยาบมาก สีน้ําตาล น้ําตาลปนแดงถึงแดง การระบายน้ําดี เชน 
ชุดดินบานไร (Bar) ชุดดินทับเสลา (Tas) เปนตน 
   4) พ้ืนท่ีลาดชันเชิงซอน เปนพ้ืนท่ีท่ีมีความลาดชันมากกวารอยละ 35 สวนใหญเปนภูเขา

และเทือกเขาสูงสลับซับซอน ทรัพยากรดินมีความแตกตางกันออกไปในแตละพ้ืนท่ี 

                ซ่ึงไดแสดงรายละเอียดของชุดดินท่ีพบมากของจังหวัดตากในภาพท่ี 1 - 5 
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 1.5 สภาพการใชท่ีดิน  
   สภาพการใช ท่ีดินปจจุบันของจังหวัดตาก จากฐานขอมูลแผนท่ีสภาพการใช ท่ีดิน  
ของกรมพัฒนาท่ีดิน (ตารางท่ี 1) 

ตารางท่ี 1 สภาพการใชท่ีดินปจจุบันของจังหวัดตาก  

ประเภทการใชท่ีดิน 
เนื้อท่ี 

ไร รอยละ 

พ้ืนท่ีชุมชนและส่ิงปลูกสราง 197,688 1.93 

พ้ืนท่ีเกษตรกรรม 2,170,766 21.17 

พ้ืนท่ีนา 288,255 2.81 

พืชไร 1,030,901 10.06 

ไมยืนตน 83,166 0.82 

ไมผล 89,850 0.87 

พืชสวน 7,693 0.07 

ไรหมุนเวียน 618,693 6.04 

ทุงหญาเลี้ยงสัตวและโรงเรือนเลี้ยงสัตว 51,885 0.50 

สถานท่ีเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา 245 0.00 

เกษตรผสมผสาน/ไรนาสวนผสม 78 0.00 

พ้ืนท่ีปาไม 7,592,940 74.04 

พ้ืนท่ีน้ํา 198,868 1.94 

พ้ืนท่ีเบ็ดเตล็ด 93,894 0.92 

รวม 10,254,156 100.00 

ท่ีมา: กรมพัฒนาท่ีดิน, 2564 

    1.6 พ้ืนท่ีชลประทาน 
   จังหวัดตากมีเนื้อท่ีชลประทาน 76,813 ไร (รอยละ 0.74 ของพ้ืนท่ีจังหวัด) กระจายอยูใน 
6 อําเภอ มีอางเก็บน้ําท่ีสําคัญ 4 อาง มีศักยภาพในการเก็บกักน้ําไดรวม 13.53 ลานลูกบาศกเมตร    
อางเก็บน้ําท่ีสําคัญ คือ อางเก็บน้ําภูมิพล มีระดับกักเก็บอยูท่ี 13,462 ลานลูกบาศกเมตร คิดเปนรอยละ 
99.45 ของน้ําเก็บกักของอางเก็บน้ําในจังหวัดตาก (ตารางผนวกท่ี 2 - 3) 
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 1.7 เขตปฏิรูปท่ีดิน  
   เขตปฏิรูปท่ีดินในพ้ืนท่ีจังหวัดตากมีเนื้อท่ี 476,560 ไร (รอยละ 4.65 ของพ้ืนท่ีจังหวัด)  
โดยอําเภอท่ีมีพ้ืนท่ีเขตปฏิรูปท่ีดินมากท่ีสุด ไดแก อําเภอแมสอด อําเภอพบพระ และอําเภอวังเจา 
ตามลําดับ (ตารางผนวกท่ี 4)  

 1.8 การข้ึนทะเบียนเกษตรกร 
   จากฐานขอมูลทะเบียนเกษตรกรของกรมสงเสริมการเกษตร จังหวัดตากมีการข้ึนทะเบียน
เกษตรกรผูปลูกพืชหรือเลี้ยงสัตวท้ังหมด ในป 2563 จํานวน 106,810 ราย รวมพ้ืนท่ี 1,395,766 ไร 
และกิจกรรมท่ีมีพ้ืนท่ีปลูกมาก ไดแก ขาวโพดเลี้ยงสัตว ขาวนาป มันสําปะหลังโรงงาน และออย
โรงงาน ตามลําดับ (ตารางผนวกท่ี 5) 
   ทะเบียนเกษตรพืชสมุนไพร จากฐานขอมูลกลาง (Farmer One) ของสํานักงานเศรษฐกิจ
การเกษตร เกษตรกรไดข้ึนทะเบียนปลูกพืชสมุนไพรในจังหวัดตาก พ้ืนท่ี 12,020 ไร เกษตรกร 761 ราย  
มีพืชสมุนไพรหลัก 16 ชนิด สมุนไพรท่ีมีการปลูกมาก ไดแก บุก และขม้ินชั้น (ตารางผนวกท่ี 6) 

 1.9 ท่ีตั้งโรงงานและแหลงรับซ้ือสินคาเกษตร 
   จังหวัดตากมีแหลงรับซ้ือสินคาเกษตรและสหกรณการเกษตรท่ีสําคัญ จํานวน 51 แหง และ 
มีโรงงานทางการเกษตร 60 แหง โดยมีโรงงานการเกษตรมากท่ีสุด 53 แหง (ตารางผนวกท่ี 7) 

2. การวิเคราะหพืชเศรษฐกิจหลัก 

   พืชเศรษฐกิจท่ีสําคัญพิจารณาจากพืชท่ีมีพ้ืนท่ีปลูกมากและมีมูลคาการสงออกหรือแปรรูป
โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณประกาศพืชเศรษฐกิจ 13 ชนิดพืช ไดแก ขาว มันสําปะหลัง 
ยางพารา ปาลมน้ํามัน ออยโรงงาน ขาวโพดเลี้ยงสัตว สับปะรดโรงงาน ลําไย เงาะ ทุเรียน มังคุด 
มะพราว และกาแฟ จากพ้ืนท่ีปลูกพืชเศรษฐกิจดังกลาว กรมพัฒนาท่ีดินไดกําหนดระดับความ
เหมาะสมของพ้ืนท่ีปลูกรายจังหวัด โดยวิเคราะหจากสภาพพ้ืนท่ี ลักษณะของดิน ปริมาณน้ําฝน 
แหลงน้ําชลประทาน รวมกับการจัดการพ้ืนท่ีและลักษณะรายพืช โดยแบงระดับความเหมาะสม    
เปน 4 ระดับ ไดแก 
   ระดับท่ี 1 เปนพ้ืนท่ีความเหมาะสมสูง (S1) การปลูกพืชใหผลตอบแทนสูง  
   ระดับท่ี 2 เปนพ้ืนท่ีความเหมาะสมปานกลาง (S2) การปลูกพืชใหผลตอบแทนสูง แตพบ
ขอจํากัดบางประการซ่ึงสามารถบริหารจัดการได  
   ระดับท่ี 3 เปนพ้ืนท่ีความเหมาะสมเล็กนอย (S3) มีขอจํากัดการของดินและน้ํา สงผลใหการ
ผลิตพืชใหผลตอบแทนต่ํา การใชพ้ืนท่ีตองใชตนทุนสูงในการจัดการ และมีความเสี่ยงจากน้ําทวมและ
ขาดน้ํา 
   ระดับท่ี 4 เปนพ้ืนท่ีไมเหมาะสม (N)  
   จังหวัดตาก มีพ้ืนท่ีพืชเศรษฐกิจสําคัญท่ีปลูกมาก 4 ลําดับแรก ไดแก ขาวโพดเลี้ยงสัตว  
ขาว มันสําปะหลัง และออยโรงงาน ตามลําดับ (ตารางท่ี 2) 
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ตารางท่ี 2 พ้ืนท่ีปลูกพืชเศรษฐกิจท่ีมีพ้ืนท่ีปลูกมาก 4 ลําดับแรกของจังหวัดตาก 

พืชเศรษฐกิจ เนื้อท่ี (ไร) รอยละของพ้ืนท่ีเกษตรกรรม 
1. ขาวโพดเลี้ยงสัตว 283,510 13.06 
2. ขาว 231,581 10.67 
3. มันสําปะหลัง 148,424 6.84 
4. ออยโรงงาน 80,580 3.71 

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

 2.1 ขาวโพดเล้ียงสัตว 
 ขาวโพดเลี้ยงสัตวเปนพืชเศรษฐกิจหลักของจังหวัดตากท่ีมีการปลูกมากท่ีสุด จากฐานขอมูล

ในแผนท่ีเกษตรเชิงรุก หรือ Agri-Map Online วิเคราะหขอมูลไดดังนี้ (ตารางท่ี 3 และภาพท่ี 6 - 7) 
1) การวิเคราะหศักยภาพของพ้ืนท่ีปลูกขาวโพดเล้ียงสัตว  

 ระดับท่ี 1 เปนพ้ืนท่ีความเหมาะสมสูง (S1) มีเนื้อท่ี 127,467 ไร คิดเปนรอยละ 9.39 ของ
พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน กระจายตัวมากอยูในอําเภอแมสอด 82,548 ไร อําเภอพบพระ 22,505 ไร และ
อําเภอแมระมาด 11,947 ไร  
 ระดับท่ี 2 เปนพ้ืนท่ีความเหมาะสมปานกลาง (S2) มีเนื้อท่ี 624,862 ไร คิดเปนรอยละ 
46.03 ของพ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน กระจายตัวมากอยูในอําเภอเมืองตาก 206,334 ไร อําเภอแมสอด 
103,512 ไร และอําเภอแมระมาด 82,342 ไร  
 ระดับท่ี 3 เปนพ้ืนท่ีความเหมาะสมเล็กนอย (S3) มีเนื้อท่ี 235,848 ไร คิดเปนรอยละ 17.37 
ของพ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน กระจายตัวมากอยูในอําเภอบานตาก 51,949 ไร อําเภอสามเงา 46,677 ไร 
และอําเภอแมสอด 45,235 ไร  
 ระดับท่ี 4 เปนพ้ืนท่ีไมเหมาะสม (N) มีเนื้อท่ี 369,358 ไร  

2) การวิเคราะหพ้ืนท่ีปลูกขาวโพดเล้ียงสัตวในปจจุบัน ซ่ึงจําแนกตามชั้นความเหมาะสม
ของท่ีดิน ไดดังนี้ 
 (1) พ้ืนท่ีเหมาะสมสูง (S1) มีเนื้อท่ี 36,654 ไร คิดเปนรอยละ 28.76 ของพ้ืนท่ีศักยภาพสูง 
กระจายตัวมากอยูในอําเภอแมสอด 21,368 ไร อําเภอพบพระ 9,565 ไร และอําเภอแมระมาด 3,771 ไร  
 (2) พ้ืนท่ีเหมาะสมปานกลาง (S2) มีเนื้อท่ี 123,366 ไร คิดเปนรอยละ 19.74 ของพ้ืนท่ี
ศักยภาพปานกลาง กระจายตัวมากอยูในอําเภอแมสอด 42,282 ไร อําเภอแมระมาด 24,051 ไร และ
อําเภอพบพระ 22,976 ไร  
 (3) พ้ืนท่ีเหมาะสมเล็กนอย (S3) มีเนื้อท่ี 68,770 ไร คิดเปนรอยละ 29.16 ของพ้ืนท่ี
ศักยภาพเล็กนอย กระจายตัวมากอยูในอําเภอแมสอด 27,856 ไร อําเภอพบพระ 17,585 ไร และ
อําเภอแมระมาด 12,523 ไร 
 (4)  พ้ืนท่ีไมเหมาะสม (N) มีเนื้อท่ี 54,720 ไร  
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           3) พื้นที่มีศักยภาพคงเหลือ คือ พื้นที่ที่มีศักยภาพในการปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตวแตยังไม
ใชพ้ืนท่ีปลูก พิจารณาจากพ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดินสําหรับการปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตว และพ้ืนท่ีปลูก
ขาวโพดเลี้ยงสัตวในชั้นความเหมาะสมตาง ๆ (ปลูกจริง) พบวาจังหวัดตากมีพ้ืนท่ีศักยภาพคงเหลือใน
ระดับความเหมาะสมสงู (S1) และความเหมาะสมปานกลาง (S2) รวมท้ังสิ้น 592,309 ไร กระจายอยู
ท่ัวทุกอําเภอ โดยอําเภอท่ีมีพ้ืนท่ีศักยภาพคงเหลือมากท่ีสุด ไดแก อําเภอเมืองตาก 196,030 ไร 
รองลงมา อําเภอแมสอด 122,410 ไร อําเภอแมระมาด 66,467 ไร และอําเภอบานตาก 53,447 ไร โดย
มีรายละเอียดดังนี้ 
 (1) พ้ืนท่ีเหมาะสมสูงคงเหลือ (S1) มีเนื้อท่ี 90,813 ไร คิดเปนรอยละ 71.24 ของพ้ืนท่ี
ศักยภาพสูง พบมากในอําเภอแมสอด 61,180 ไร อําเภอพบพระ 12,940 ไร อําเภอแมระมาด 8,176 ไร 
 (2) พ้ืนท่ีเหมาะสมปานกลางคงเหลือ (S2) มีเนื้อท่ี 501,496 ไร คิดเปนรอยละ 80.26 ของ
พื้นที่ศักยภาพปานกลาง พบมากในอําเภอเมืองตาก 194,317 ไร อําเภอแมสอด 61,230 ไร
อําเภอแมระมาด 58,291 ไร 

ตารางท่ี 3 พ้ืนท่ีศักยภาพ พ้ืนท่ีปลูกจริง พ้ืนท่ีคงเหลือของขาวโพดเลี้ยงสัตวรายอําเภอ จังหวัดตาก 

อําเภอ ประเภทพ้ืนท่ี 
เนื้อท่ีชั้นความเหมาะสม (ไร) 

S1 S2 S3 N รวม 

ทาสองยาง 

พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน 
415 

(100.00%) 
13,045 

(100.00%) 
3,781 

(100.00%) 
11,120 

(100.00%) 
28,361 

(100.00%) 

พ้ืนท่ีเพาะปลูกในช้ันความ 
เหมาะสมตาง ๆ  (ปลูกจริง) 

76 
(18.31%) 

833 
(6.39%) 

86 
(2.27%) 

456 
(4.10%) 

1,451 
(5.12%) 

พ้ืนท่ีมีศักยภาพคงเหลือ 
339 

(81.69%) 
12,212 

(93.61%) 
- - 

12,551 
(44.25%) 

บานตาก 

พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน 
1,106 

(100.00%) 
56,997 

(100.00%) 
51,949 

(100.00%) 
35,618 

(100.00%) 
145,670 

(100.00%) 

พ้ืนท่ีเพาะปลูกในช้ันความ 
เหมาะสมตาง ๆ  (ปลูกจริง) 

68 
(6.15%) 

4,588 
(8.05%) 

4,492 
(8.65%) 

3,883 
(10.90%) 

13,031 
(8.95%) 

พ้ืนท่ีมีศักยภาพคงเหลือ 
1,038 

(93.85%) 
52,409 

(91.95%) 
- - 

53,447 
(36.69%) 

พบพระ 

พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน 
22,505 

(100.00%) 
53,441 

(100.00%) 
26,455 

(100.00%) 
17,049 

(100.00%) 
119,450 

(100.00%) 

พ้ืนท่ีเพาะปลูกในช้ันความ 
เหมาะสมตาง ๆ  (ปลูกจริง) 

9,565 
(42.50%) 

22,976 
(42.99%) 

17,585 
(66.47%) 

9,385 
(55.05%) 

59,511 
(49.82%) 

พ้ืนท่ีมีศักยภาพคงเหลือ 
12,940 

(57.50%) 
30,465 

(57.01%) 
- - 

43,405 
(36.34%) 

เมืองตาก 

พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน 
1,861 

(100.00%) 
206,334 

(100.00%) 
30,763 

(100.00%) 
96,536 

(100.00%) 
335,494 

(100.00%) 

พ้ืนท่ีเพาะปลูกในช้ันความ 
เหมาะสมตาง ๆ  (ปลูกจริง) 

148 
(7.95%) 

12,017 
(5.82%) 

1,934 
(6.29%) 

1,783 
(1.85%) 

15,882 
(4.73%) 

พ้ืนท่ีมีศักยภาพคงเหลือ 
1,713 

(92.05%) 
194,317 

(94.18%) 
- - 

196,030 
(58.43%) 
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ตารางท่ี 4 (ตอ) 

อําเภอ ประเภทพ้ืนท่ี 
เนื้อท่ีชั้นความเหมาะสม (ไร) 

S1 S2 S3 N รวม 

แมระมาด 

พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน 
11,947 

(100.00%) 
82,342 

(100.00%) 
26,157 

(100.00%) 
4,894 

(100.00%) 
125,340 

(100.00%) 

พ้ืนท่ีเพาะปลูกในช้ันความ 
เหมาะสมตาง ๆ  (ปลูกจริง) 

3,771 
(31.56%) 

24,051 
(29.21%) 

12,523 
(47.88%) 

843 
(17.23%) 

41,188 
(32.86%) 

พ้ืนท่ีมีศักยภาพคงเหลือ 
8,176 

(68.44%) 
58,291 

(70.79%) 
- - 

66,467 
(53.03%) 

แมสอด 

พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน 
82,548 

(100.00%) 
103,512 

(100.00%) 
45,235 

(100.00%) 
54,453 

(100.00%) 
285,748 

(100.00%) 

พ้ืนท่ีเพาะปลูกในช้ันความ 
เหมาะสมตาง ๆ  (ปลูกจริง) 

21,368  
(25.89%) 

42,282 
(40.85%) 

27,856 
(61.58%) 

18,255 
(33.52%) 

109,761 
(38.41%) 

พ้ืนท่ีมีศักยภาพคงเหลือ 
61,180 

(74.11%) 
61,230 

(59.15%) 
- - 

122,410 
(42.84%) 

วังเจา 

พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน 
523 

(100.00%) 
42,655 

(100.00%) 
365 

(100.00%) 
63,675 

(100.00%) 
107,218 

(100.00%) 

พ้ืนท่ีเพาะปลูกในช้ันความ 
เหมาะสมตาง ๆ  (ปลูกจริง) 

68 
(13.00%) 

1,929 
(4.52%) 

13 
(3.56%) 

178 
(0.28%) 

2,188 
(2.04%) 

พ้ืนท่ีมีศักยภาพคงเหลือ 
455 

(87.00%) 
40,726 

(95.48%) 
- - 

41,181 
(8.05%) 

สามเงา 

พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน 
772 

(100.00%) 
55,503 

(100.00%) 
46,677 

(100.00%) 
80,188 

(100.00%) 
183,140 

(100.00%) 

พ้ืนท่ีเพาะปลูกในช้ันความ 
เหมาะสมตาง ๆ  (ปลูกจริง) 

164 
(21.24%) 

9,940 
(17.91%) 

1,927 
(4.13%) 

17,700 
(22.07%) 

29,731 
(16.23%) 

พ้ืนท่ีมีศักยภาพคงเหลือ 
608 

(78.76%) 
45,563 

(82.09%) 
- - 

46,171 
(25.21%) 

อุมผาง 

พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน 
5,790 

(100.00%) 
11,033 

(100.00%) 
4,466 

(100.00%) 
5,825 

(100.00%) 
27,114 

(100.00%) 

พ้ืนท่ีเพาะปลูกในช้ันความ 
เหมาะสมตาง ๆ  (ปลูกจริง) 

1,426 
(24.63%) 

4,750 
(43.05%) 

2,354 
(52.71%) 

2,237 
(38.40%) 

10,767 
(39.71%) 

พ้ืนท่ีมีศักยภาพคงเหลือ 
4,364 

(75.37%) 
6,283 

(56.95%) 
- - 

10,647 
(39.27%) 

รวมท้ัง
จังหวัด 

พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน 
127,467 

(100.00%) 
624,862 

(100.00%) 
235,848 

(100.00%) 
369,358 

(100.00%) 
1,357,535 

(100.00%) 

พ้ืนท่ีเพาะปลกูในชัน้ความ 
เหมาะสมตาง ๆ  (ปลกูจริง) 

36,654 
(28.76%) 

123,366 
(19.74%) 

68,770 
(29.16%) 

54,720 
(14.81%) 

283,510 
(20.88%) 

พ้ืนท่ีมีศักยภาพคงเหลือ 
90,813 

(71.24%) 
501,496 

(80.26%) 
- - 

592,309 
(43.63%) 
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    ท้ังนี้ ในการสงเสริมการปลูกพืชจะพิจารณาเฉพาะพ้ืนท่ีท่ีมีศักยภาพคงเหลือในระดับ

ความเหมาะสมสูง (S1) และระดับความเหมาะสมปานกลาง (S2) เทานั้น เนื่องจากสภาพพ้ืนท่ีปลูก

พืชตรงตามศักยภาพของดิน การลงทุนต่ําก็สามารถเพ่ิมผลผลิตได จึงควรสงเสริมในพ้ืนท่ีดังกลาว 

    เม่ือวิเคราะหขอมูลศักยภาพพ้ืนท่ีรวมกับพ้ืนท่ีปลูกพืชในปจจุบัน พบวาพ้ืนท่ีท่ีควร

พิจารณาใหมีการปรับเปลี่ยนไปปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตว คือ บริเวณท่ีเปนพ้ืนท่ีปลูกขาว (S3+N) 

111,988 ไร (ตารางท่ี 4)   

ตารางท่ี 4 พ้ืนท่ีศักยภาพในการขยายการผลิตขาวโพดเลี้ยงสัตว 

อําเภอ 
ขาว 

S3 N รวม 
ทาสองยาง 1,279 36 1,315 
บานตาก 10,121 115 10,236 
พบพระ 4,800 2,232 7,032 
เมืองตาก 36,308 554 36,862 
แมระมาด 6,212 3,441 9,653 
แมสอด 32,683 2,352 35,035 
วังเจา 200 12 212 
สามเงา 10,027 24 10,051 
อุมผาง 470 1,122 1,592 

รวม 102,100 9,888 111,988 

    4) แนวทางการจัดการ 

    (1) พ้ืนท่ีท่ีมีความเหมาะสมควรสงเสริมการผลิต (S1 หรือ S2) ควรสนับสนุนใหเกษตรกร

ปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตวตอไป เนื่องจากเปนพ้ืนท่ีท่ีเหมาะสม สามารถชวยลดตนทุนการผลิตและไดผลผลิต

ท่ีมีคุณภาพดี ซ่ึงการปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตวในพ้ืนท่ีดังกลาวขางตนสามารถนําไปสูการตอยอดโครงการท่ี

สําคัญตาง ๆ ได เชน เกษตรอินทรีย ระบบสงเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ เกษตรแมนยํา เปนตน 

     พ้ืนท่ีปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตวในบริเวณท่ีมีความเหมาะสมสูง (S1) คือพ้ืนท่ีปลูก

ขาวโพดเลี้ยงสัตวในท่ีดินท่ีไมมีขอจํากัดทางกายภาพตอการปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตว ซ่ึงควรสงวนไวเปน

แหลงปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตวท่ีสําคัญของจังหวัด กระจายอยูในอําเภอแมสอด อําเภอพบพระ และ

อําเภอแมระมาด 

     พ้ืนท่ีปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตวในบริเวณท่ีมีความเหมาะสมปานกลาง (S2) คือพ้ืนท่ีปลูก

ขาวโพดเลี้ยงสัตวในท่ีดินท่ีมีขอจํากัดทางกายภาพบางประการตอการปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตว เชน  

ความอุดมสมบูรณของดิน ความเปนกรดเปนดาง และแหลงน้ํา กระจายอยู ในอําเภอแมสอด  

อําเภอแมระมาด และอําเภอพบพระ 
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    (2) พ้ืนท่ีท่ีควรปรับเปลี่ยนการผลิตในพ้ืนท่ีไมเหมาะสม (S3 หรือ N) ควรสนับสนุนให

เขาโครงการปรับเปลี่ยนการผลิต เชน เปลี่ยนชนิดพืชท่ีมีความเหมาะสมกวาการปลูกขางโพดเลี้ยงสัตว 

มีตนทุนท่ีต่ํา และใหผลตอบแทนท่ีดีกวา แตท้ังนี้ตองพิจารณาแหลงรับซ้ือรวมดวย 

    2.2 ขาว 

 ขาวเปนพืชเศรษฐกิจหลักของจังหวัดตากลําดับท่ี 2 จากฐานขอมูลในแผนท่ีเกษตรเชิงรุก 
หรือ Agri-Map Online วิเคราะหขอมูลไดดังนี้ (ตารางท่ี 5 และภาพท่ี 8 - 9)  

1) การวิเคราะหศักยภาพของพ้ืนท่ีปลูกขาว  
 ระดับท่ี 1 เปนพ้ืนท่ีความเหมาะสมสูง (S1) มีเนื้อท่ี 56,699 ไร คิดเปนรอยละ 3.75 ของ
พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน กระจายตัวมากอยูในอําเภอสามเงา 17,184 ไร อําเภอบานตาก 13,445 ไร 
และอําเภอเมืองตาก 11,018 ไร  
 ระดับท่ี 2 เปนพ้ืนท่ีความเหมาะสมปานกลาง (S2) มีเนื้อท่ี 84,921 ไร คิดเปนรอยละ 
5.61 ของพ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน กระจายตัวมากอยูในอําเภอสามเงา 20,493 ไร อําเภอเมืองตาก 
14,075 ไร และอําเภอแมระมาด 13,724 ไร  
 ระดับท่ี 3 เปนพ้ืนท่ีความเหมาะสมเล็กนอย (S3) มีเนื้อท่ี 133,248 ไร คิดเปนรอยละ 
8.81 ของพ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน กระจายตัวมากอยูในอําเภอเมืองตาก 56,913 ไร อําเภอแมสอด 
32,572 ไร และอําเภอสามเงา 16,904 ไร  
 ระดับท่ี 4 เปนพ้ืนท่ีไมเหมาะสม (N) มีเนื้อท่ี 1,237,991 ไร  

2) การวิเคราะหพ้ืนท่ีปลูกขาวในปจจุบัน ซ่ึงจําแนกตามชั้นความเหมาะสมของท่ีดิน ไดดังนี้ 
 (1) พ้ืนท่ีเหมาะสมสูง (S1) มีเนื้อท่ี 32,012 ไร คิดเปนรอยละ 56.46 ของพ้ืนท่ีศักยภาพสูง 
กระจายตัวมากอยูในอําเภอบานตาก 11,468 ไร อําเภอเมืองตาก 9,826 ไร และอําเภอแมสอด 
3,609 ไร  
 (2) พ้ืนท่ีเหมาะสมปานกลาง (S2) มีเนื้อท่ี 47,996 ไร คิดเปนรอยละ 50.63 ของพ้ืนท่ี
ศักยภาพปานกลาง กระจายตัวมากอยูในอําเภอแมระมาด 13,724 ไร อําเภอแมสอด 12,196 ไร และ
อําเภอวังเจา 5,986 ไร  
 (3) พ้ืนท่ีเหมาะสมเล็กนอย (S3) มีเนื้อท่ี 133,248 ไร คิดเปนเนื้อท่ีท้ังหมด ของพ้ืนท่ี
ศักยภาพเล็กนอย กระจายตัวมากอยูในอําเภอเมืองตาก 56,913 ไร อําเภอแมสอด 32,572 ไร และ
อําเภอสามเงา 16,904 ไร 
 (4)  พ้ืนท่ีไมเหมาะสม (N) มีเนื้อท่ี 23,325 ไร  

 3) พ้ืนท่ีมีศักยภาพคงเหลือ คือ พ้ืนท่ีท่ีมีศักยภาพในการปลูกขาวแตยังไมใชพ้ืนท่ีปลูก 
พิจารณาจากพ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดินสําหรับการปลูกขาว และพ้ืนท่ีปลูกขาวในชั้นความเหมาะสมตาง ๆ 
(ปลูกจริง) พบวาจังหวัดตากมีพ้ืนท่ีศักยภาพคงเหลือในระดับความเหมาะสมสูง (S1) และความเหมาะสม
ปานกลาง (S2) รวมท้ังสิ้น 66,612 ไร กระจายอยูท่ัวทุกอําเภอ โดยอําเภอท่ีมีพ้ืนท่ีศักยภาพคงเหลือ
มากท่ีสุด ไดแก อําเภอสามเงา 35,609 ไร รองลงมา อําเภอเมืองตาก 12,830 ไร อําเภอบานตาก 
7,999 ไร และอําเภอแมสอด 4,311 ไร โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
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 (1) พ้ืนท่ีเหมาะสมสูงคงเหลือ (S1) มีเนื้อท่ี 24,687 ไร คิดเปนรอยละ 43.54 ของพ้ืนท่ี
ศักยภาพสูง พบมากในอําเภอสามเงา 15,121 ไร อําเภอแมสอด 3,837 ไร อําเภอบานตาก 1,977 ไร 
 (2) พ้ืนท่ีเหมาะสมปานกลางคงเหลือ (S2) มีเนื้อท่ี 41,925 ไร คิดเปนรอยละ 49.37 
ของพ้ืนท่ีศักยภาพปานกลาง พบมากในอําเภอสามเงา 20,488 ไร อําเภอเมืองตาก 11,638 ไร อําเภอ
บานตาก 6,022 ไร 

ตารางท่ี 5 พ้ืนท่ีศักยภาพ พ้ืนท่ีปลูกจริง พ้ืนท่ีคงเหลือของขาวรายอําเภอ จังหวัดตาก 

อําเภอ ประเภทพ้ืนท่ี 
เนื้อท่ีชั้นความเหมาะสม (ไร) 

S1 S2 S3 N รวม 

ทาสองยาง 

พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน 
302 

(100.00%) 
5,157 

(100.00%) 
1,275 

(100.00%) 
24,203 

(100.00%) 
30,937 

(100.00%) 

พ้ืนท่ีเพาะปลูกในช้ันความ 
เหมาะสมตาง ๆ  (ปลูกจริง) 

- 
4,108 

(79.66%) 
1,275 

(100.00%) 
710 

(2.93%) 
6,093 

(19.69%) 

พ้ืนท่ีมีศักยภาพคงเหลือ 
302 

(100.00%) 
1,049 

(20.34%) 
- - 

1,351 
(4.37%) 

บานตาก 

พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน 
13,445 

(100.00%) 
6,022 

(100.00%) 
13,917 

(100.00%) 
128,209 

(100.00%) 
161,593 

(100.00%) 

พ้ืนท่ีเพาะปลูกในช้ันความ 
เหมาะสมตาง ๆ  (ปลูกจริง) 

11,468 
(85.30%) 

- 
13,917 

(100.00%) 
2,160 

(1.68%) 
27,545 

(17.05%) 

พ้ืนท่ีมีศักยภาพคงเหลือ 
1,977 

(14.70%) 
6,022 

(100.00%) 
- - 

7,999 
(4.95%) 

พบพระ 

พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน 
2,909 

(100.00%) 
1,999 

(100.00%) 
4,783 

(100.00%) 
114,335 

(100.00%) 
124,026 

(100.00%) 

พ้ืนท่ีเพาะปลูกในช้ันความ 
เหมาะสมตาง ๆ  (ปลูกจริง) 

1,379 
(47.40%) 

903 
(45.17%) 

4,783 
(100.00%) 

3,141 
(2.75%) 

10,206 
(8.23%) 

พ้ืนท่ีมีศักยภาพคงเหลือ 
1,530 

(52.60%) 
1,096 

(54.83%) 
- - 

2,626 
(2.12%) 

เมืองตาก 

พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน 
11,018 

(100.00%) 
14,075 

(100.00%) 
56,913 

(100.00%) 
290,373 

(100.00%) 
372,379 

(100.00%) 

พ้ืนท่ีเพาะปลูกในช้ันความ 
เหมาะสมตาง ๆ  (ปลูกจริง) 

9,826 
(89.18%) 

2,437 
(17.31%) 

56,913 
(100.00%) 

1,965 
(0.68%) 

71,141 
(19.10%) 

พ้ืนท่ีมีศักยภาพคงเหลือ 
1,192 

(10.82%) 
11,638 

(82.69%) 
- - 

12,830 
(3.45%) 

แมระมาด 

พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน 
716 

(100.00%)  
13,724 

(100.00%) 
6,191 

(100.00%) 
111,542 

(100.00%) 
132,173 

(100.00%) 

พ้ืนท่ีเพาะปลูกในช้ันความ 
เหมาะสมตาง ๆ  (ปลูกจริง) 

716 
(100.00%)  

13,724 
(100.00%) 

6,191 
(100.00%) 

5,398 
(4.84%) 

26,029 
(19.69%) 

พ้ืนท่ีมีศักยภาพคงเหลือ - - - - - 
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ตารางท่ี 5 (ตอ) 

อําเภอ ประเภทพ้ืนท่ี 
เนื้อท่ีชั้นความเหมาะสม (ไร) 

S1 S2 S3 N รวม 

แมสอด 

พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน 
7,446 

(100.00%) 
12,670 

(100.00%) 
32,572 

(100.00%) 
261,031 

(100.00%) 
313,719 

(100.00%) 

พ้ืนท่ีเพาะปลูกในช้ันความ 
เหมาะสมตาง ๆ  (ปลูกจริง) 

3,609 
(48.47%) 

12,196 
(96.26%) 

32,572 
(100.00%) 

4,324 
(1.66%) 

52,701 
(16.80%) 

พ้ืนท่ีมีศักยภาพคงเหลือ 
3,837 

(51.53%) 
474 

(3.74%) 
- - 4,311 

(1.37%) 

วังเจา 

พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน 
2,700 

(100.00%) 
6,997 

(100.00%) 
224 

(100.00%) 
103,622 

(100.00%) 
113,543 

(100.00%) 

พ้ืนท่ีเพาะปลูกในช้ันความ 
เหมาะสมตาง ๆ  (ปลูกจริง) 

2,247 
(83.22%) 

5,986 
(85.55%) 

224 
(100.00%) 

3,292 
(3.18%) 

11,749 
(10.35%) 

พ้ืนท่ีมีศักยภาพคงเหลือ 
453 

(16.78%) 
1,011 

(14.45%) 
- - 

1,464 
(1.29%) 

สามเงา 

พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน 
17,184 

(100.00%) 
20,493 

(100.00%) 
16,904 

(100.00%) 
180,776 

(100.00%) 
235,357 

(100.00%) 

พ้ืนท่ีเพาะปลูกในช้ันความ 
เหมาะสมตาง ๆ  (ปลูกจริง) 

2,063 
(12.01%) 

5 
(0.02%) 

16,904 
(100.00%) 

527 
(0.29%) 

19,499 
(8.28%) 

พ้ืนท่ีมีศักยภาพคงเหลือ 
15,121 

(87.99%) 
20,488 

(99.98%) 
- - 

35,609 
(15.13%) 

อุมผาง 

พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน 
979 

(100.00%) 
3,784 

(100.00%) 
469 

(100.00%) 
23,900 

(100.00%) 
29,132 

(100.00%) 

พ้ืนท่ีเพาะปลูกในช้ันความ 
เหมาะสมตาง ๆ  (ปลูกจริง) 

704 
(71.91%) 

3,637 
(96.12%) 

469 
(100.00%) 

1,808 
(7.56%) 

6,618 
(22.72%) 

พ้ืนท่ีมีศักยภาพคงเหลือ 
275 

(28.09%) 
147 

(3.88%) 
- - 

422 
(1.45%) 

รวมท้ัง
จังหวัด 

พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน 
56,699 

(100.00%) 
84,921 

(100.00%) 
133,248 

(100.00%) 
1,237,991 

(100.00%) 
1,512,859 

(100.00%) 

พ้ืนท่ีเพาะปลกูในชัน้ความ 
เหมาะสมตาง ๆ  (ปลกูจริง) 

32,012 
(56.46%) 

42,996 
(50.63%) 

133,248 
(100.00%) 

23,325 
(1.88%) 

231,581 
(15.31%) 

พ้ืนท่ีมีศักยภาพคงเหลือ 
24,687 

(43.54%) 
41,925 

(49.37%) 
- - 

66,612 
(4.40%) 

      ท้ังนี้ ในการสงเสริมการปลูกพืชจะพิจารณาเฉพาะพ้ืนท่ีท่ีมีศักยภาพคงเหลือในระดับ
ความเหมาะสมสูง (S1) และระดับความเหมาะสมปานกลาง (S2) เทานั้น เนื่องจากสภาพพ้ืนท่ีปลูก
พืชตรงตามศักยภาพของดิน การลงทุนต่ําก็สามารถเพ่ิมผลผลิตได จึงควรสงเสริมในพ้ืนท่ีดังกลาว 
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เม่ือวิเคราะหขอมูลศักยภาพพ้ืนท่ีรวมกับพ้ืนท่ีปลูกพืชในปจจุบัน พบวาพ้ืนท่ีท่ีจะ
ปรับเปลี่ยนไปปลูกขาวได คือ บริเวณท่ีเปนพ้ืนท่ีปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตว (N) 25,988 ไร และมันสําปะหลัง 
(S3) 4,371 ไร แตเนื่องจากนโยบายของคณะกรรมการนโยบายบริหารจัดการขาวตองการรักษาดุล
ภาพผลผลิตขาว ดังนั้น จึงควรพิจารณาปลูกพืชเศรษฐกิจชนิดอ่ืนท่ีสอดคลองกับความตองการของ
ตลาด (ตารางท่ี 6) 

ตารางท่ี 6 พ้ืนท่ีศักยภาพในการขยายการผลิตขาว 

อําเภอ 
ขาวโพดเลี้ยงสัตว มันสําปะหลัง 

S3 N รวม S3 N รวม 
ทาสองยาง - 315 315 76 - 76 
บานตาก - 3,877 3,877 10 - 10 
พบพระ - 1,214 1,214 112 - 112 
เมืองตาก - 921 921 2,642 - 2,642 
แมระมาด - - - - - - 
แมสอด - 1,582 1,582 28 - 28 
วังเจา - 179 179 235 - 235 
สามเงา - 17,750 17,750 1,268 - 1,268 
อุมผาง - 150 150 - - - 

รวม  - 25,988 25,988 4,371  - 4,371 

   4) แนวทางการจัดการ 

    (1) พ้ืนท่ีท่ีมีความเหมาะสมควรสงเสริมการผลิต (S1 หรือ S2) ควรสนับสนุนใหเกษตรกร
ตอไปเนื่องจากเปนพ้ืนท่ีท่ีเหมาะสม สามารถชวยลดตนทุนการผลิตและไดผลผลิตท่ีมีคุณภาพดี ซ่ึงการ
ปลูกขาวในพ้ืนท่ีดังกลาวขางตนสามารถนําไปสูการตอยอดโครงการท่ีสําคัญตาง ๆ ได เชน เกษตรอินทรีย 
ระบบสงเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ เกษตรแมนยํา เปนตน 
     พ้ืนท่ีปลูกขาวในบริเวณท่ีมีความเหมาะสมสูง (S1) คือพ้ืนท่ีปลูกขาวในท่ีดินท่ีไมมี
ขอจํากัดทางกายภาพตอการปลูกขาว ซ่ึงควรสงวนไวเปนแหลงปลูกขาวท่ีสําคัญของจังหวัด กระจายอยู
อําเภอบานตาก อําเภอเมืองตาก อําเภอแมสอด 
     พ้ืนท่ีปลูกขาวในบริเวณท่ีมีความเหมาะสมปานกลาง (S2) คือพ้ืนท่ีปลูกขาวในท่ีดินท่ีมี
ขอจํากัดทางกายภาพบางประการตอการปลูกขาว เชน ความอุดมสมบูรณของดิน ความเปนกรดเปนดาง 
และแหลงน้ํา กระจายอยูในอําเภอแมระมาด อําเภอแมสอด อําเภอวังเจา 
    (2) พ้ืนท่ีท่ีควรปรับเปลี่ยนการผลิตในพ้ืนท่ีไมเหมาะสม (S3 หรือ N) ควรสนับสนุนใหเขา
โครงการปรับเปลี่ยนการผลิต เชน ทําการเกษตรผสมผสานหรือพืชท่ีใหผลตอบแทนสูงกวา โดยพิจารณา
แหลงรับซ้ือรวมดวย 
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 2.3 มันสําปะหลัง 
 มันสําปะหลังเปนพืชเศรษฐกิจหลักของจังหวัดตากลําดับท่ี 3 จากฐานขอมูลในแผนท่ี

เกษตรเชิงรุก หรือ Agri-Map Online วิเคราะหขอมูลไดดังนี้ (ตารางท่ี 7 และภาพท่ี 10 - 11)  
 
1) การวิเคราะหศักยภาพของพ้ืนท่ีปลูกมันสําปะหลัง 

 ระดับท่ี 1 เปนพ้ืนท่ีความเหมาะสมสูง (S1) มีเนื้อท่ี 160,591 ไร คิดเปนรอยละ 10.60 
ของพ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน กระจายตัวมากอยูในอําเภอแมสอด 93,399 ไร อําเภอแมระมาด 27,517 ไร 
และอําเภอพบพระ 23,449 ไร  
 ระดับท่ี 2 เปนพ้ืนท่ีความเหมาะสมปานกลาง (S2) มีเนื้อท่ี 642,499 ไร คิดเปนรอยละ 
42.41 ของพ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน กระจายตัวมากอยูในอําเภอเมืองตาก 232,747 ไร อําเภอวังเจา 
89,410 ไร และอําเภอแมสอด 76,532 ไร  
 ระดับท่ี 3 เปนพ้ืนท่ีความเหมาะสมเล็กนอย (S3) มีเนื้อท่ี 299,629 ไร คิดเปนรอยละ 
19.77 ของพ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน กระจายตัวมากอยูในอําเภอแมสอด 61,528 ไร อําเภอสามเงา 
49,491 ไร และอําเภอบานตาก 48,650 ไร  
 ระดับท่ี 4 เปนพ้ืนท่ีไมเหมาะสม (N) มีเนื้อท่ี 412,374 ไร  

2) การวิเคราะหพ้ืนท่ีปลูกมันสําปะหลังในปจจุบัน ซ่ึงจําแนกตามชั้นความเหมาะสมของ
ท่ีดิน ไดดังนี้ 
 (1) พ้ืนท่ีเหมาะสมสูง (S1) มีเนื้อท่ี 6,888 ไร คิดเปนรอยละ 4.29 ของพ้ืนท่ีศักยภาพสูง 
กระจายตัวมากอยูในอําเภอวังเจา 2,446 ไร อําเภอแมสอด 1,676 ไร และอําเภอพบพระ 1,474 ไร  
 (2) พ้ืนท่ีเหมาะสมปานกลาง (S2) มีเนื้อท่ี 111,286 ไร คิดเปนรอยละ 17.32 ของพ้ืนท่ี
ศักยภาพปานกลาง กระจายตัวมากอยูในอําเภอเมืองตาก 47,318 ไร อําเภอวังเจา 41,683 ไร และ
อําเภอบานตาก 6,432 ไร  
 (3) พ้ืนท่ีเหมาะสมเล็กนอย (S3) มีเนื้อท่ี 29,206 ไร คิดเปนรอยละ 9.75 ของพ้ืนท่ี
ศักยภาพเล็กนอย กระจายตัวมากอยูในอําเภอเมืองตาก 11,882 ไร อําเภอสามเงา 7,490 ไร และ
อําเภอพบพระ 2,924 ไร 
 (4)  พ้ืนท่ีไมเหมาะสม (N) มีเนื้อท่ี 1,044 ไร  

 3) พ้ืนท่ีมีศักยภาพคงเหลือ คือ พ้ืนท่ีท่ีมีศักยภาพในการปลูกมันสําปะหลังแตยังไมใชพ้ืนท่ี
ปลูก พิจารณาจากพ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดินสําหรับการปลูกมันสําปะหลัง และพ้ืนท่ีปลูกมันสําปะหลังใน
ชั้นความเหมาะสมตาง  ๆ(ปลูกจริง) พบวาจังหวัดตากมีพ้ืนท่ีศักยภาพคงเหลือในระดับความเหมาะสมสูง (S1) 
และความเหมาะสมปานกลาง (S2) รวมท้ังสิ้น 684,916 ไร กระจายอยูท่ัวทุกอําเภอ โดยอําเภอท่ีมี
พ้ืนท่ีศักยภาพคงเหลือมากท่ีสุด ไดแก อําเภอเมืองตาก 186,863 ไร รองลงมา อําเภอแมสอด 
166,706 ไร อําเภอแมระมาด 91,285 ไร และอําเภอบานตาก 62,986 ไร โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 (1) พ้ืนท่ีเหมาะสมสูงคงเหลือ (S1) มีเนื้อท่ี 153,703 ไร คิดเปนรอยละ 95.71 ของพ้ืนท่ี
ศักยภาพสูง พบมากในอําเภอแมสอด 91,723 ไร อําเภอแมระมาด 26,344 ไร อําเภอพบพระ 
21,975 ไร 
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 (2) พ้ืนท่ีเหมาะสมปานกลางคงเหลือ (S2) มีเนื้อท่ี 531,213 ไร คิดเปนรอยละ 82.68 
ของพ้ืนท่ีศักยภาพปานกลาง พบมากในอําเภอเมืองตาก 185,429 ไร อําเภอแมสอด 74,983 ไร 
อําเภอแมระมาด 64,941 ไร 

ตารางท่ี 7 พ้ืนท่ีศักยภาพ พ้ืนท่ีปลูกจริง พ้ืนท่ีคงเหลือของมันสําปะหลังรายอําเภอ จังหวัดตาก 

อําเภอ ประเภทพ้ืนท่ี 
เนื้อท่ีชั้นความเหมาะสม (ไร) 

S1 S2 S3 N รวม 

ทาสองยาง 

พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน 
967 

(100.00%) 
12,492 

(100.00%) 
4,086 

(100.00%) 
13,600 

(100.00%) 
31,145 

(100.00%) 
พ้ืนท่ีเพาะปลูกในช้ันความ 
เหมาะสมตาง ๆ  (ปลูกจริง) 

15 
(1.55%) 

1,615 
(12.93%) 

474 
(11.60%) 

33 
(0.24%) 

2,137 
(6.86%) 

พ้ืนท่ีมีศักยภาพคงเหลือ 
952 

(98.45%) 
10,877 

(87.07%) 
- - 

11,829 
(37.98%) 

บานตาก 

พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน 
414 

(100.00%) 
69,021 

(100.00%) 
48,650 

(100.00%) 
43,846 

(100.00%) 
161,931 

(100.00%) 
พ้ืนท่ีเพาะปลูกในช้ันความ 
เหมาะสมตาง ๆ  (ปลูกจริง) 

17 
(4.11%) 

6,432 
(9.32%) 

2,753 
(5.66%) 

8 
(0.02%) 

9,210 
(18.66%) 

พ้ืนท่ีมีศักยภาพคงเหลือ 
397 

(95.89%) 
62,589 

(90.68%) 
- - 

62,986 
(38.90%) 

พบพระ 

พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน 
23,449 

(100.00%) 
34,491 

(100.00%) 
45,118 

(100.00%) 
21,194 

(100.00%) 
124,252 

(100.00%) 
พ้ืนท่ีเพาะปลูกในช้ันความ 
เหมาะสมตาง ๆ  (ปลูกจริง) 

1,474 
(6.29%) 

4,362 
(12.65%) 

2,924 
(6.48%) 

40 
(0.19%) 

8,800 
(7.08%) 

พ้ืนท่ีมีศักยภาพคงเหลือ 
21,975 

(93.71%) 
30,129 

(87.35%) 
- - 

52,104 
(41.93%) 

เมืองตาก 

พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน 
1,483 

(100.00%) 
232,747 

(100.00%) 
47,630 

(100.00%) 
90,638 

(100.00%) 
372,498 

(100.00%) 
พ้ืนท่ีเพาะปลูกในช้ันความ 
เหมาะสมตาง ๆ  (ปลูกจริง) 

49 
(3.30%) 

47,318 
(20.33%) 

11,882 
(24.95%) 

177 
(0.20%) 

59,426 
(15.95%) 

พ้ืนท่ีมีศักยภาพคงเหลือ 
1,434 

(96.70%) 
185,429 

(79.67%) 
- - 

186,863 
(50.16%) 

แมระมาด 

พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน 
27,517 

(100.00%) 
66,770 

(100.00%) 
26,157 

(100.00%) 
12,244 

(100.00%) 
132,688 

(100.00%) 
พ้ืนท่ีเพาะปลูกในช้ันความ 
เหมาะสมตาง ๆ  (ปลูกจริง) 

1,173 
(4.26%)  

1,829 
(2.74%) 

1,035 
(3.96%) 

157 
(1.28%) 

4,194 
(3.16%) 

พ้ืนท่ีมีศักยภาพคงเหลือ 
26,344 

(95.74%) 
64,941 

(97.26%) 
- - 

91,285 
(68.80%) 
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ตารางท่ี 7 (ตอ) 

อําเภอ ประเภทพ้ืนท่ี 
เนื้อท่ีชั้นความเหมาะสม (ไร) 

S1 S2 S3 N รวม 

แมสอด 

พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน 
93,399 

(100.00%) 
76,532 

(100.00%) 
61,528 

(100.00%) 
82,970 

(100.00%) 
314,429 

(100.00%) 
พ้ืนท่ีเพาะปลูกในช้ันความ 
เหมาะสมตาง ๆ  (ปลูกจริง) 

1,676 
(1.79%) 

1,549 
(2.02%) 

1,699 
(2.76%) 

170 
(0.20%) 

5,094 
(1.62%) 

พ้ืนท่ีมีศักยภาพคงเหลือ 
91,723 

(98.21%) 
74,983 

(97.98%) 
- - 

166,706 
(53.02%) 

วังเจา 

พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน 
11,855 

(100.00%) 
89,410 

(100.00%) 
1,723 

(100.00%) 
10,568 

(100.00%) 
113,556 

(100.00%) 
พ้ืนท่ีเพาะปลูกในช้ันความ 
เหมาะสมตาง ๆ  (ปลูกจริง) 

2,446 
(20.63%) 

41,683 
(46.62%) 

927 
(53.80%) 

457 
(4.32%) 

45,513 
(40.08%) 

พ้ืนท่ีมีศักยภาพคงเหลือ 
9,409 

(79.37%) 
47,727 

(53.38%) 
- - 

57,136 
(50.32%) 

สามเงา 

พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน 
1 

(100.00%) 
56,500 

(100.00%) 
49,491 

(100.00%) 
129,471 

(100.00%) 
235,463 

(100.00%) 
พ้ืนท่ีเพาะปลูกในช้ันความ 
เหมาะสมตาง ๆ  (ปลูกจริง) 

- 
6,427 

(11.38%) 
7,490 

(15.13%) 
2 

(0.00%) 
13,919 

(5.91%) 

พ้ืนท่ีมีศักยภาพคงเหลือ 
1 

(100.00%) 
50,073 

(88.62%) 
- - 

50,074 
(21.27%) 

อุมผาง 

พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน 
1,506 

(100.00%) 
4,536 

(100.00%) 
15,246 

(100.00%) 
7,843 

(100.00%) 
29,131 

(100.00%) 
พ้ืนท่ีเพาะปลูกในช้ันความ 
เหมาะสมตาง ๆ  (ปลูกจริง) 

38 
(2.52%) 

71 
(1.57%) 

22 
(0.14%) 

- 
131 

(0.45%) 

พ้ืนท่ีมีศักยภาพคงเหลือ 
1,468 

(97.48%) 
4,465 

(98.43%) 
- - 

5,933 
(20.37%) 

รวมท้ัง
จังหวัด 

พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน 
160,591 

(100.00%) 
642,499 

(100.00%) 
299,629 

(100.00%) 
412,374 

(100.00%) 
1,515,093 

(100.00%) 
พ้ืนท่ีเพาะปลกูในชัน้ความ 
เหมาะสมตาง ๆ  (ปลกูจริง) 

6,888 
(4.29%) 

111,286 
(17.32%) 

29,206 
(9.75%) 

1,044 
(0.25%) 

148,424 
(9.80%) 

พ้ืนท่ีมีศักยภาพคงเหลือ 
153,703 

(95.71%) 
531,213 

(82.68%) 
- 
- 

- 
- 

684,916 
(45.21%) 

   ท้ังนี้ ในการสงเสริมการปลูกพืชจะพิจารณาเฉพาะพ้ืนท่ีท่ีมีศักยภาพคงเหลือในระดับความ
เหมาะสมสูง (S1) และระดับความเหมาะสมปานกลาง (S2) เทานั้น เนื่องจากสภาพพ้ืนท่ีปลูกพืชตรงตาม
ศักยภาพของดิน การลงทุนต่ําก็สามารถเพ่ิมผลผลิตได จึงควรสงเสริมในพ้ืนท่ีดังกลาว  
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     เม่ือวิเคราะหขอมูลศักยภาพพ้ืนท่ีรวมกับพ้ืนท่ีปลูกพืชในปจจุบัน พบวาพ้ืนท่ีท่ีควรสงเสริม
ใหมีการปรับเปลี่ยนไปปลูกมันสําปะหลัง คือ บริเวณท่ีเปนพ้ืนท่ีปลูกขาว (S3+N) 11,818 ไร และ
พ้ืนท่ีปลูกลําไย (S3+N) 5,081 ไร (ตารางท่ี 8) 

ตารางท่ี 8 พ้ืนท่ีศักยภาพในการขยายการผลิตมันสําปะหลัง 

อําเภอ 
ขาว ลําไย 

S3   N รวม S3 N รวม 

ทาสองยาง 1,279 36 1,315 - - - 

บานตาก 10,121 1,032 11,153 11  - 11 

พบพระ 4,457 577 5,034 - - - 

เมืองตาก 36,307 994 37,301 -  79 79 

แมระมาด 6,212 3,441 9,653 -  - - 

แมสอด 31,839 1,906 33,745 - - - 

วังเจา 200 3,297 3,497 10  5,002 5,012 

สามเงา 10,027 24 10,051 -  - - 

อุมผาง 20 49 69 -  - - 

รวม 100,462 11,356 111,818 21  5,081 5,102 

   4) แนวทางการจัดการ 

    (1) พ้ืนท่ีท่ีมีความเหมาะสมควรสงเสริมการผลิต (S1 หรือ S2) ควรสนับสนุนใหเกษตรกร
ปลูกตอไป เนื่องจากเปนพ้ืนท่ีท่ีเหมาะสม สามารถชวยลดตนทุนการผลิตและไดผลผลิตท่ีมีคุณภาพดี 
ซ่ึงการปลูกมันสําปะหลังในพ้ืนท่ีดังกลาวขางตนสามารถนําไปสูการตอยอดโครงการท่ีสําคัญตาง ๆ ได 
เชน เกษตรอินทรีย ระบบสงเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ เกษตรแมนยํา เปนตน  
     พ้ืนท่ีปลูกมันสําปะหลังในบริเวณท่ีมีความเหมาะสมสูง (S1) คือพ้ืนท่ีปลูกมันสําปะหลัง
ในท่ีดินท่ีไมมีขอจํากัดทางกายภาพตอการปลูกมันสําปะหลังซ่ึงควรสงวนไวเปนแหลงปลูกมันสําปะหลัง 
ท่ีสําคัญของจังหวัด กระจายอยูในอําเภอวังเจา อําเภอแมสอด และอําเภอพบพระ 
     พ้ืนท่ีปลูกมันสําปะหลังในบริเวณท่ีมีความเหมาะสมปานกลาง (S2) คือพ้ืนท่ีปลูก 
มันสําปะหลังในท่ีดินท่ีมีขอจํากัดทางกายภาพบางประการตอการปลูกมันสําปะหลัง เชน ความอุดม
สมบูรณของดิน ความเปนกรดเปนดางและแหลงน้ํา กระจายอยูในอําเภอเมืองตาก อําเภอวังเจา และ
อําเภอบานตาก 
    (2) พ้ืนท่ีท่ีควรปรับเปลี่ยนการผลิตในพ้ืนท่ีไมเหมาะสม (S3 หรือ N) ควรสนับสนุนให
เขาโครงการปรับเปลี่ยนการผลิต เชน เปลี่ยนชนิดพืชท่ีมีความเหมาะสมกวาการปลูกมันสําปะหลัง  
มีตนทุนท่ีต่ํา และใหผลตอบแทนท่ีดีกวา แตท้ังนี้ตองพิจารณาแหลงรับซ้ือรวมดวย 
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 2.4 ออยโรงงาน 
 ออยโรงงานเปนพืชเศรษฐกิจหลักของจังหวัดตากลําดับท่ี 4 จากฐานขอมูลในแผนท่ีเกษตร

เชิงรุก หรือ Agri-Map Online วิเคราะหขอมูลไดดังนี้ (ตารางท่ี 9 และภาพท่ี 12 - 13)  
1) การวิเคราะหศักยภาพของพ้ืนท่ีปลูกออยโรงงาน 

 ระดับท่ี 1 เปนพ้ืนท่ีความเหมาะสมสูง (S1) มีเนื้อท่ี 35,681 ไร คิดเปนรอยละ 2.35 ของ
พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน กระจายตัวมากอยูในอําเภอเมืองตาก 13,110 ไร อําเภอแมสอด 7,620 ไร และ
อําเภออุมผาง 4,834 ไร  
 ระดับท่ี 2 เปนพ้ืนท่ีความเหมาะสมปานกลาง (S2) มีเนื้อท่ี 713,367 ไร คิดเปนรอยละ 
47.09 ของพ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน กระจายตัวมากอยูในอําเภอเมืองตาก 194,658 ไร อําเภอแมสอด 
176,865 ไร และอําเภอพบพระ 64,034 ไร  
 ระดับท่ี 3 เปนพ้ืนท่ีความเหมาะสมเล็กนอย (S3) มีเนื้อท่ี 249,182 ไร คิดเปนรอยละ 
16.45 ของพ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน กระจายตัวมากอยูในอําเภอบานตาก 51,862 ไร อําเภอสามเงา 
49,409 ไร และอําเภอแมสอด 47,726 ไร  
 ระดับท่ี 4 เปนพ้ืนท่ีไมเหมาะสม (N) มีเนื้อท่ี 516,789 ไร  

2) การวิเคราะหพ้ืนท่ีปลูกออยโรงงานในปจจุบัน ซ่ึงจําแนกตามชั้นความเหมาะสม 
ของท่ีดิน ไดดังนี้ 
 (1) พ้ืนท่ีเหมาะสมสูง (S1) มีเนื้อท่ี 1,617 ไร คิดเปนรอยละ 4.53 ของพ้ืนท่ีศักยภาพสูง 
กระจายตัวมากอยูในอําเภอแมสอด 1,299 ไร อําเภอเมืองตาก 134 ไร และอําเภอพบพระ 123 ไร  
 (2) พ้ืนท่ีเหมาะสมปานกลาง (S2) มีเนื้อท่ี 68,298 ไร คิดเปนรอยละ 9.57 ของพ้ืนท่ี
ศักยภาพปานกลาง กระจายตัวมากอยูในอําเภอแมสอด 28,044 ไร อําเภอแมระมาด 18,704 ไร และ
อําเภอวังเจา 12,088 ไร  
 (3) พ้ืนท่ีเหมาะสมเล็กนอย (S3) มีเนื้อท่ี 10,501 ไร คิดเปนรอยละ 4.21 ของพ้ืนท่ีศักยภาพ
เล็กนอย กระจายตัวมากอยูในอําเภอแมสอด 4,550 ไร อําเภอสามเงา 2,766 ไร และอําเภอพบพระ 1,317 ไร 
 (4) พ้ืนท่ีไมเหมาะสม (N) มีเนื้อท่ี 164 ไร  

 3) พ้ืนท่ีมีศักยภาพคงเหลือ คือ พ้ืนท่ีท่ีมีศักยภาพในการปลูกออยโรงงานแตยังไมใชพ้ืนท่ีปลูก 
พิจารณาจากพ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดินสําหรับการปลูกออยโรงงาน และพ้ืนท่ีออยโรงงานในชั้นความ
เหมาะสมตาง ๆ (ปลูกจริง) พบวาจังหวัดตากมีพ้ืนท่ีศักยภาพคงเหลือในระดับความเหมาะสมสงู (S1) 
และความเหมาะสมปานกลาง (S2) รวมท้ังสิ้น 679,133 ไร กระจายอยูท่ัวทุกอําเภอ โดยอําเภอท่ีมี
พ้ืนท่ีศักยภาพคงเหลือมากท่ีสุด ไดแก อําเภอเมืองตาก 205,476 ไร รองลงมา อําเภอแมสอด 
155,142 ไร อําเภอแมระมาด 75,571 ไร และอําเภอพบพระ 63,685 ไร โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 (1) พ้ืนท่ีเหมาะสมสูงคงเหลือ (S1) มีเนื้อท่ี 34,064 ไร คิดเปนรอยละ 95.47 ของพ้ืนท่ี
ศักยภาพสงู พบมากในอําเภอเมืองตาก 12,976 ไร อําเภอแมสอด 6,321 ไร และอําเภออุมผาง 4,834 ไร 
 (2) พ้ืนท่ีเหมาะสมปานกลางคงเหลือ (S2) มีเนื้อท่ี 645,069 ไร คิดเปนรอยละ 90.43 ของ
พ้ืนท่ีศักยภาพปานกลาง พบมากในอําเภอเมืองตาก 192,500 ไร อําเภอแมสอด 148,821 ไร และ 
อําเภอแมระมาด 74,375 ไร 
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ตารางท่ี 9 พ้ืนท่ีศักยภาพ พ้ืนท่ีปลูกจริง พ้ืนท่ีคงเหลือของออยโรงงานรายอําเภอ จังหวัดตาก 

 

 

 

 

อําเภอ ประเภทพ้ืนท่ี 
เนื้อท่ีชั้นความเหมาะสม (ไร) 

S1 S2 S3 N รวม 

ทาสองยาง 

พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน - 
13,460 

(100.00%) 
3,781  

(100.00%) 
13,906 

(100.00%) 
31,147 

(100.00%) 
พ้ืนท่ีเพาะปลูกในช้ันความ 
เหมาะสมตาง ๆ  (ปลูกจริง) 

- 
134 

(1.00%) 
3 

(0.08%) 
- 

137 
(0.44%) 

พ้ืนท่ีมีศักยภาพคงเหลือ - 
13,326 

(99.00%) 
- - 

13,326 
(42.78%) 

บานตาก 

พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน 
3,462 

(100.00%) 
54,634 

(100.00%) 
51,862 

(100.00%) 
51,972 

(100.00%) 
161,930 

(100.00%) 
พ้ืนท่ีเพาะปลูกในช้ันความ 
เหมาะสมตาง ๆ  (ปลูกจริง) 

- 
865 

(1.58%) 
184 

(0.35%) 
- 

1,049 
(2.55%) 

พ้ืนท่ีมีศักยภาพคงเหลือ 
3,462 

(100.00%) 
53,769 

(98.42%) 
- - 

57,231 
(35.34%) 

พบพระ 

พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน 
3,208 

(100.00%) 
64,034 

(100.00%) 
34,622 

(100.00%) 
22,388 

(100.00%) 
142,788 

(100.00%) 
พ้ืนท่ีเพาะปลูกในช้ันความ 
เหมาะสมตาง ๆ  (ปลูกจริง) 

123 
(3.83%) 

3,434 
(5.36%) 

1,317 
(3.80%) 

22 
(0.10%) 

4,896 
(3.94%) 

พ้ืนท่ีมีศักยภาพคงเหลือ 
3,085 

(96.17%) 
60,600 

(94.64%) 
- - 

63,685 
(51.25%) 

เมืองตาก 

พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน 
13,110 

(100.00%) 
194,658 

(100.00%) 
30,368 

(100.00%) 
134,314 

(100.00%) 
372,450 

(100.00%) 
พ้ืนท่ีเพาะปลูกในช้ันความ 
เหมาะสมตาง ๆ  (ปลูกจริง) 

134 
(1.02%) 

2,158 
(1.11%) 

435 
(1.43%) 

15 
(0.01%) 

2,742 
(0.74%) 

พ้ืนท่ีมีศักยภาพคงเหลือ 
12,976 

(98.98%) 
192,500 

(98.89%) 
- - 

205,476 
(55.17%) 

แมระมาด 

พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน 
1,210 

(100.00%) 
93,079 

(100.00%) 
26,157 

(100.00%) 
12,243 

(100.00%) 
132,689 

(100.00%) 
พ้ืนท่ีเพาะปลูกในช้ันความ 
เหมาะสมตาง ๆ  (ปลูกจริง) 

14 
(1.16%) 

18,704 
(20.09%) 

1,133 
(4.33%) 

24 
(0.20%) 

19,875 
(14.98%) 

พ้ืนท่ีมีศักยภาพคงเหลือ 
1,196 

(98.84%) 
74,375 

(79.91%) 
- - 

75,571 
(56.95%) 
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ตารางท่ี 9 (ตอ) 

อําเภอ ประเภทพ้ืนท่ี 
เนื้อท่ีชั้นความเหมาะสม (ไร) 

S1 S2 S3 N รวม 

แมสอด 

พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน 
7,620 

(100.00%) 
176,865 

(100.00%) 
47,726 

(100.00%) 
82,218 

(100.00%) 
314,429 

(100.00%) 
พ้ืนท่ีเพาะปลูกในช้ันความ 
เหมาะสมตาง ๆ  (ปลูกจริง) 

1,299 
(17.05%) 

28,044 
(15.86%) 

4,550 
(9.53%) 

83 
(0.10%) 

33,976 
(10.81%) 

พ้ืนท่ีมีศักยภาพคงเหลือ 
6,321 

(82.95%) 
148,821 

(84.14%) 
- - 

155,142 
(49.34%) 

วังเจา 

พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน 
1,463 

(100.00%) 
48,612 

(100.00%) 
463 

(100.00%) 
62,988 

(100.00%) 
113,526 

(100.00%) 
พ้ืนท่ีเพาะปลูกในช้ันความ 
เหมาะสมตาง ๆ  (ปลูกจริง) 

30 
(2.05%) 

12,088 
(24.87%) 

113 
(24.41%) 

20 
(0.03%) 

12,251 
(1.79%) 

พ้ืนท่ีมีศักยภาพคงเหลือ 
1,433 

(97.95%) 
36,524 

(75.13%) 
- - 

37,957 
(33.43%) 

สามเงา 

พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน 
774 

(100.00%) 
56,365 

(100.00%) 
49,409 

(100.00%) 
128,915 

(100.00%) 
235,463 

(100.00%) 
พ้ืนท่ีเพาะปลูกในช้ันความ 
เหมาะสมตาง ๆ  (ปลูกจริง) 

17 
(2.20%) 

2,871 
(5.09%) 

2,766 
(5.60%) 

- 
5,654 

(2.40%) 

พ้ืนท่ีมีศักยภาพคงเหลือ 
757 

(97.80%) 
53,494 

(94.91%) 
- - 

54,251 
(23.04%) 

อุมผาง 

พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน 
4,834 

(100.00%) 
11,660 

(100.00%) 
4,794 

(100.00%) 
7,845 

(100.00%) 
29,133 

(100.00%) 
พ้ืนท่ีเพาะปลูกในช้ันความ 
เหมาะสมตาง ๆ  (ปลูกจริง) 

- - - - - 

พ้ืนท่ีมีศักยภาพคงเหลือ 
4,834 

(100.00%) 
11,660 

(100.00%) 
- - 

16,494 
(56.62%) 

รวมท้ัง
จังหวัด 

พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน 
35,681 

(100.00%) 
713,367 

(100.00%) 
249,182 

(100.00%) 
516,789 

(100.00%) 
1,515,019 

(100.00%) 
พ้ืนท่ีเพาะปลกูในชัน้ความ 
เหมาะสมตาง ๆ  (ปลกูจริง) 

1,617 
(4.53%) 

68,298 
(9.57%) 

10,501 
(4.21%) 

164 
(0.03%) 

80,580 
(5.32%) 

พ้ืนท่ีมีศักยภาพคงเหลือ 
34,064 

(95.47%) 
645,069 

(90.43%) 
- - 

679,133 
(44.83%) 

   ท้ังนี้ ในการสงเสริมการปลูกพืชจะพิจารณาเฉพาะพ้ืนท่ีท่ีมีศักยภาพคงเหลือในระดับความ
เหมาะสมสูง (S1) และระดับความเหมาะสมปานกลาง (S2) เทานั้น เนื่องจากสภาพพ้ืนท่ีปลูกพืชตรงตาม
ศักยภาพของดิน การลงทุนต่ําก็สามารถเพ่ิมผลผลิตได จึงควรสงเสริมในพ้ืนท่ีดังกลาว  
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                 เม่ือวิเคราะหขอมูลศักยภาพพ้ืนท่ีรวมกับพ้ืนท่ีปลูกพืชในปจจุบัน พบวาพ้ืนท่ีท่ีควรพิจารณา

ใหมีการปรับเปลี่ยนไปปลูกออยโรงงาน คือ บริเวณท่ีเปนพ้ืนท่ีปลูกขาว (S3+N) 110,104 ไร           

(ตารางท่ี 10) 

ตารางท่ี 10 พ้ืนท่ีศักยภาพในการขยายการผลิตออยโรงงาน 

อําเภอ 
ขาว 

S3 N รวม 
ทาสองยาง 1,279 36 1,315 
บานตาก 10,121 115 10,236 
พบพระ 4,800 672 5,472 
เมืองตาก 36,308 554 36,862 
แมระมาด 6,212 3,441 9,653 
แมสอด 32,683 2,094 34,777 
วังเจา 200 12 212 
สามเงา 10,027 25 10,052 
อุมผาง 470 1,055 1,525 

รวม 102,100 8,004 110,104 

   4) แนวทางการจัดการ 

    (1) พ้ืนท่ีท่ีมีความเหมาะสมควรสงเสริมการผลิต (S1 หรือ S2) ควรสนับสนุนใหเกษตรกร
ปลูกออยโรงงานตอไป เนื่องจากเปนพ้ืนท่ีท่ีเหมาะสม สามารถชวยลดตนทุนการผลิตและไดผลผลิตท่ี
มีคุณภาพดี ซ่ึงการปลูกออยโรงงานในพ้ืนท่ีดังกลาวขางตนสามารถนําไปสูการตอยอดโครงการท่ีสําคัญตาง ๆ  
ได เชน เกษตรอินทรีย ระบบสงเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ เกษตรแมนยํา เปนตน  
     พ้ืนท่ีปลูกออยโรงงานในบริเวณท่ีมีความเหมาะสมสูง (S1) คือพ้ืนท่ีปลูกออยโรงงาน
ในท่ีดินท่ีไมมีขอจํากัดทางกายภาพตอการปลูกออยโรงงาน ซ่ึงควรสงวนไวเปนแหลงปลูกออยโรงงาน
ท่ีสําคัญของจังหวัด กระจายอยูในอําเภอแมสอด อําเภอเมืองตาก และอําเภอพบพระ 
     พ้ืนท่ีปลูกออยโรงงานในบริเวณท่ีมีความเหมาะสมปานกลาง (S2) คือพ้ืนท่ีออยโรงงาน
ในท่ีดินท่ีมีขอจํากัดทางกายภาพบางประการตอการปลูกออยโรงงาน เชน ความอุดมสมบูรณของดิน  
ความเปนกรดเปนดางและแหลงน้ํา กระจายอยูในอําเภอแมสอด อําเภอแมระมาด และอําเภอวังเจา 
    (2) พ้ืนท่ีท่ีควรปรับเปลี่ยนการผลิตในพ้ืนท่ีไมเหมาะสม (S3 หรือ N) ควรสนับสนุนให
เขาโครงการปรับเปลี่ยนการผลิต เชน เปลี่ยนชนิดพืชท่ีมีความเหมาะสมกวาการปลูกออยโรงงาน  
มีตนทุนท่ีต่ํา และใหผลตอบแทนท่ีดีกวา เปนตน แตท้ังนี้ตองพิจารณาแหลงรับซ้ือรวมดวย  
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3. พืชเศรษฐกิจอนาคตไกลของจังหวัด 

 3.1 กลวยหอมทอง ลักษณะประจําพันธุ: กลวยหอมทอง เปนสายพันธุท่ีมาจากกลวยปา เม่ือยังออน
อยูจะมีเปลือกสีเขียว และจะกลายเปนสีเหลืองทองเม่ือสุก ภายในผลจะมีเนื้อท่ีละเอียดเปนสีครีม  
สีเหลือง หรือสีสมออนๆ มีกลิ่นหอม รสหวาน ไมมีเมล็ด ความกวางของผลมีประมาณ 3-4 ซม.  
ยาวประมาณ 18-25 ซม ผลสุกใชรับประทานเปนผลไม มีรสหวาน หอม อรอย มีวิตามินและ
สารอาหารท่ีเปน ประโยชนตอรางกายอยางมากมาย อาจนําไปแปรรูป ใชประกอบในการปรุงอาหารตาง ๆ 
หรือปลูกขายเปนอาชีพ ปลูกมากท่ีอําเภอพบพระ และอําเภอแมระมาด ซ่ึงมีความสูงของพ้ืนท่ี
เหมาะสมตอการปลูกกลวยหอม 

 3.2 อะโวคาโด อะโวคาโด หรืออาจเขียนวาอาโวคาโด อาโวกาโด หรือ อโวคาโด (Avocado)  
คนไทยเรียกวา “ลูกเนย” อะโวคาโดมีชื่อวิทยาศาสตรวา Persea americana Mill. เปนผลไมท่ีมี
เนื้อมันเปนเนย โดยลักษณะ ของผลจะมีรูปรางคลายสาลี่ หรือรูปไขจนถึงรูปกลม อะโวคาโดเปน
ตนไมพ้ืนเมืองของเม็กซิโกในรัฐปวยบลา จัดอยูในวงศเดียวกันกับ กระวาน อบเชย เปนผลไมท่ี
ทรงคุณคาดานโภชนาการชนิดหนึ่ง อะโวคาโดเปนพืชท่ี ปลูกงาย ดูแลงายโดยอะโวคาโดจะปลูกแซม
ในสวนผลไมได ถาพันธุท่ีตนเล็ก เนื่องจากอะโวคาโดเติบโตไดดีในพ้ืนท่ีภาคเหนือท่ีมีอากาศหนาวเย็น 
โดยปลูกมากท่ีอําเภอพบพระ เพราะพ้ืนท่ีอยูสูงจากระดับทะเลปานกลาง 600-700 เมตร และอากาศ
คอนขางเย็น เหมาะสําหรับการปลูกอะโวกาโด อีกท้ังท่ีอําเภอพบพระยังเปนแหลงปลูกอะโวกาโดพันธุแฮสส
ท่ีใหญท่ีสุดในประเทศอีกดวย 

 3.3 แมคคาเดเมีย แมคคาเดเมีย เปนไมยืนตนขนาดใหญและทรงพุมกวาง เปนไมท่ีเติบโตไดดี 
ในพ้ืนท่ีสูงและมีอากาศเย็น แมคคาเดเมียมีผลสีเขียว เม่ือปอกเปลือกสีเขียวออกจะมีเปลือกสีน้ําตาล
ลักษณะแข็งหอหุมเมล็ดอยูเรียกวากะลา ตัวเมล็ดท่ีอยูในกะลามีสีขาวหรือสีครีม มักเอามาอบหรือทอด
ใหสุกกอนรับประทาน มีรสชาติมันอรอย โดยแมคคาเดเมียเปนผลิตภัณฑ OTOP ท่ีสําคัญอยางหนึ่งของ
จังหวัดตาก โดยมีอําเภอพบพระเปนแหลงปลูกท่ีสําคัญ 

 3.4 กุหลาบตัดดอก ลักษณะของกุหลาบตัดดอก ประเทศไทยมีศักยภาพในการผลิตกุหลาบ
คุณภาพสูงอยางตอเนื่อง หากแตจะตองผลิตในพื้นที่ที่เหมาะสม คือพื้นที่สูงมากกวา 800 เมตร
เหนือระดับน้ําทะเล หากปลูกในท่ีราบจะไดคุณภาพดีในชวง ฤดูหนาวเทานั้น ดังนั้นการผลิตกุหลาบมี
แนวโนมเพ่ิมพ้ืนท่ีการผลิตบนท่ีสูงมากข้ึน กระจายอยูท่ัวทุกภาคของประเทศ แหลงปลูกที่สําคัญไดแก 
เชียงใหม เชียงราย ตาก นครปฐม สมุทรสาคร ราชบุรี และกาญจนบุรี และมีการขยายตัวของพ้ืนท่ี
มากท่ีสุดใน อําเภอพบพระ จังหวัดตาก เนื่องจาก มีสภาพภูมิอากาศท่ีเหมาะสม พ้ืนท่ีไมสูงชัน และ
คาจางแรงงานตํ่า 

 3.7 พืชสมุนไพร ดวยนโยบายของรัฐบาลท่ีใหการสนับสนุนแนวคิด BCG (Bio-Circular-Green 
Economy) หรือ เศรษฐกิจชีวภาพในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ พืชสมุนไพรเปนเรื่องหนึ่งท่ี
ไดรับความสนใจ เนื่องจากเปนแหลงของสารสําคัญท่ีนําไปใชประโยชนในดานตาง ๆ เชน การแพทย 
ผลิตภัณฑเสริมอาหาร และเครื่องสําอาง จึงสนับสนุนใหพืชสมุนไพรเปนพืชทางเลือกในป 2564  
โดยดําเนินการภายใตตลาดนําการผลิต และหากทิศทางของตลาดสมุนไพรขยายตัวเพ่ิมมากข้ึนจะชวย
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ใหเกษตรกรผูปลูกพืชสมุนไพร มีรายไดและความม่ันคงในการดํารงชีพจากฐานขอมูล Agri-Map Online 
จังหวัดตากมีพ้ืนท่ีศักยภาพท่ีสามารถสงเสริมใหปลูกพืชสมุนไพรไดหลายชนิด เชน กระชายดํา 
ขม้ินชัน บัวบก เปนตน  
   กระชายดํา เปนพืชท่ีชอบท่ีรม ดินรวนซุยหรือดินปนทรายท่ีมีการระบายน้ําไดดี ชอบ
อากาศหนาวเย็น เกษตรกรสามารถปลูกกระชายดําแซมในสวนเปนการใชพ้ืนท่ีใหเกิดประโยชน และมี
รายไดระหวางรอพืชเศรษฐกิจหลักใหผลผลิต โดยพ้ืนท่ีจังหวัดตากมีพ้ืนท่ีศักยภาพในการปลูกกระชาย
ดําระดับความเหมาะสมสูง (S1) ประมาณ 14,245 ไร กระจายอยูในอําเภออุมผาง อําเภอแมสอด และ
อําเภอพบพระ 

             ขม้ินชัน เปนพืชปลูกงาย ชอบแสงแดดจัด และมีความชื้นสูง ชอบดินรวนซุย มีการระบายน้ําดี  
ไมชอบน้ําขัง เกษตรกรสามารถปลูกขม้ินชันแซมในสวนเปนการใชพ้ืนท่ีใหเกิดประโยชน และมีรายได
ระหวางรอการเติบโตของยางพาราหรือลําไย โดยพ้ืนท่ีจังหวัดตากมีพ้ืนท่ีศักยภาพในการปลูกขม้ินชัน 
ท่ีระดับความเหมาะสมสูง (S1) ประมาณ 214,332 ไร กระจายอยูในอําเภอแมสอด อําเภอแมระมาด 
อําเภอพบพระ อําเภอวังเจา อําเภอทาสองยาง และอําเภออุมผาง  

   บัวบก เปนพืชลมลุกขนาดเล็ก มีอายุหลายป ปลูกงายเลื้อยยาวไปตามดิน แตกรากตามขอใบ 
ชอบข้ึนในพ้ืนท่ีท่ีชื่นแตไมแฉะมากหรือน้ําทวมขัง โดยมากจะข้ึนตามใตตนไมใหญหรือทองรองในสวน 
และตามคันนา ขยายพันธุโดยการเพาะเมล็ดหรือตัดแยกไหลท่ีมีตนออนและราก นําไปปลูกในท่ีท่ีมี
แสงแดดพอควรก็จะเจริญเติบโตไดดี โดยพ้ืนท่ีจังหวัดตากมีพ้ืนท่ีศักยภาพในการปลูกบัวบกท่ีระดับ
ความเหมาะสมสูง (S1) ประมาณ 27,701 ไร กระจายอยูในอําเภอแมสอด อําเภออุมผาง อําเภอเมืองตาก 
อําเภอบานตาก อําเภอพบพระ อําเภอแมระมาด อําเภอสามเงา และอําเภอวังเจา 

4. แนวทางการสงเสริมการปลูกพืชเศรษฐกิจ 

 4.1 ขาวโพดเล้ียงสัตว 

   1) พ้ืนท่ีปลูกขาวโพดเล้ียงสัตวท่ีมีความเหมาะสมสูง (S1) และปจจุบันยังปลูกขาวโพดเลี้ยง

สัตวอยู มีเนื้อท่ี 36,654 ไร มีพ้ืนท่ีปลูกมากในเขตอําเภอแมสอด อําเภอพบพระ อําเภอแมระมาด 

ตามลําดับ ท้ังนี้โดยคณะอนุกรรมการพัฒนาท่ีดินจังหวัดสมควรใหมีการเสนอแผนการใชท่ีดินเพ่ือ

สงวนใหเปนแหลงปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตวท่ีสําคัญของจังหวัด และมีการบริหารจัดการระบบน้ํา การ

จัดการดิน ปุย พันธุขาวโพดเลี้ยงสัตว โดยรวมกลุมเปนเกษตรแปลงใหญ พัฒนาตอยอดครบวงจร

การตลาดในและตางประเทศ การแปรรูป แหลงทุน มีภาครัฐสนับสนุนการทํามาตรฐานสินคาเกษตร

อินทรีย และการปฏิบัติทางการเกษตรท่ีดี (Good Agricultural Practices: GAP) และเนื่องจากเปนพ้ืนท่ี

ศักยภาพสูง ภาครัฐควรใหความรูความเขาใจกับเกษตรกรโดยแนะนําวาไมควรปรับเปลี่ยนไปปลูกพืช

ชนิดอ่ืน หากราคาไมดีหรือประสบปญหาโรค แมลงรบกวน และเกษตรกรตองการเปลี่ยนชนิดพืชควร

เปลี่ยนเปนพืชไร เพ่ือในอนาคตจะไดกลับมาปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตวไดอีก 

   2) พ้ืนท่ีปลูกขาวโพดเล้ียงสัตวท่ีมีความเหมาะสมปานกลาง (S2) และปจจุบันยังปลูก

ขาวโพดเลี้ยงสัตวอยู มีเนื้อท่ี 123,366 ไร สวนใหญอยูในเขตอําเภอแมสอด อําเภอแมระมาด    
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อําเภอพบพระ เกษตรกรยังคงปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตวไดผลดี หลายแหงประสบปญหาโครงสรางของ

ดิน ในพ้ืนท่ีดังกลาวควรสนับสนุนดานการบริหารจัดการระบบน้ํา เชน ชลประทาน จะสรางความ

ม่ันใจใหกับเกษตรกรในการใชท่ีดิน ปญหาการท้ิงถ่ินฐานไปทํางานท่ีอ่ืนจะลดลง และพ้ืนท่ีในเขตนี้มี

ความเหมาะสมสําหรับการเกษตรแบบผสมผสาน เกษตรแมนยําหรือเกษตรทฤษฎีใหม เปนตน และ

ภาครัฐควรใหความรูความเขาใจกับเกษตรกรโดยแนะนําวาไมควรปรับเปลี่ยนไปปลูกพืชชนิดอ่ืน ท้ังนี้หาก

ขาวโพดเลี้ยงสัตวราคาไมดีและตองการปรับเลี่ยนการผลิตควรเปนพืชไร เพ่ือในอนาคตยังสามารถ

กลับมาปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตวไดอีก 

   3) พ้ืนท่ีปลูกขาวโพดเล้ียงสัตวในพ้ืนท่ีไมมีความเหมาะสม (S3 และ N) และปจจุบัน

เกษตรกรยังคงใชท่ีดินปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตวอยู พ้ืนท่ีดังกลาวประสบปญหาซํ้าซาก เชน น้ําทวม ขาดน้ํา 

ผลผลิตต่ํา ดังนั้นควรใหการชวยเหลือเกษตรกรท่ีทํากินในพ้ืนท่ีนี้ โดยสนับสนุนการปรับโครงสราง

ท่ีดิน ปรับปรุงบํารุงดิน สนับสนุนแหลงน้ํา ใหเกษตรกรเลือกปลูกพืชชนิดใหมท่ีมีความเหมาะสม และ

ใหผลตอบแทนท่ีดีกวา หรือใชพ้ืนท่ีผลิตอาหารเพ่ือบริโภคในครัวเรือน หรือหรือเขาโครงการบริหาร

จัดการพ้ืนท่ีเกษตรกรรม (Zoning by Agri-Map) เปนตน   

   4) พ้ืนท่ีท่ีมีศักยภาพหรือมีความเหมาะสมสําหรับการปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตว แตปจจุบัน

เกษตรกรไมไดใชพ้ืนท่ีปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตว พบวาเกษตรกรปลูกพืชอ่ืนทดแทน ท้ังนี้หากพืชท่ีปลูกเปน

พืชไร เชน ขาว ถาในอนาคตขาวโพดเลี้ยงสัตวราคาดี เกษตรกรอาจกลับมาปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตวได

เหมือนเดิม แตหากเปนไมผลหรือไมยืนตน การกลับมาปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตวอาจเปนเรื่องยาก ดังนั้น

อาจสงเสริมในเรื่องของการทําเกษตรรูปแบบอ่ืน เชน ทําการเกษตรแบบผสมผสาน แตท้ังนี้ตอง

พิจารณาตนทุนการผลิตและการตลาดรวมดวย 

 4.2 ขาว 

   1) พ้ืนท่ีปลูกขาวท่ีมีความเหมาะสมสูง (S1) และปจจุบันยังปลูกขาวอยู มีเนื้อท่ี 32,012 ไร  

มีพ้ืนท่ีปลูกมากในเขตอําเภอบานตาก อําเภอเมืองตาก และอําเภอแมสอด ตั้งอยูในเขตชลประทาน 

ท้ังนี้คณะอนุกรรมการพัฒนาท่ีดินจังหวัดสมควรใหมีการเสนอแผนการใชท่ีดินเพ่ือสงวนใหเปนแหลง

ผลิตขาวท่ีสําคัญของจังหวัด และมีการบริหารจัดการน้ําชลประทาน การจัดการดิน ปุย พันธุขาว 

โดยรวมกลุมเปนเกษตรแปลงใหญ พัฒนาตอยอดครบวงจรการตลาดในและตางประเทศการแปรรูป 

แหลงทุน มีภาครัฐสนับสนุนการทํามาตรฐานสินคาเกษตรอินทรีย และการปฏิบัติทางการเกษตรท่ีดี  

(Good Agricultural Practices: GAP) และเนื่องจากเปนพ้ืนท่ีศักยภาพสูง การปลูกพืชหลังนาจะชวยให

เกษตรกรมีรายไดเพ่ิมข้ึน และเปนการปรับปรุงบํารุงดิน   

   2) พ้ืนท่ีปลูกขาวท่ีมีความเหมาะสมปานกลาง (S2) และปจจุบันยังปลูกขาวอยู มีเนื้อท่ี 

42,996 ไร มีพ้ืนท่ีปลูกมากในเขตอําเภอแมระมาด อําเภอแมสอด และอําเภอวังเจา เปนพ้ืนท่ีปลูกขาว

ท่ีมีขอจํากัดไมมากนัก เกษตรกรยังคงปลูกขาวไดผลดี หลายแหงประสบปญหาขาดน้ําในบางชวงของการ

เพาะปลูก ควรสนับสนุนดานการบริหารจัดการน้ํา เชน ชลประทาน จะสรางความม่ันใจใหกับเกษตรกร

ในการใชท่ีดิน ปญหาการท้ิงถ่ินฐานไปทํางานท่ีอ่ืนจะลดลง และพ้ืนท่ีในเขตนี้มีความเหมาะสมสําหรับ
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การเกษตรแบบผสมผสาน เกษตรแมนยําหรือเกษตรทฤษฎีใหม เปนตน และภาครัฐควรใหความรูความ

เขาใจกับเกษตรกรโดยแนะนําวาไมควรปรับเปลี่ยนไปปลูกพืชชนิดอ่ืน หากขาวราคาไมดีและตองการ

ปรับเลี่ยนการผลิตควรเปนพืชไร เพ่ือในอนาคตยังสามารถกลับมาทํานาไดอีก  

   3) พ้ืนท่ีปลูกขาวท่ีไมมีความเหมาะสม (S3 และ N) และปจจุบันเกษตรกรยังคงใชท่ีดินปลูก

ขาวอยู ประมาณ 150,000 ไร ซ่ึงประสบปญหาน้ําทวมซํ้าซาก ขาดน้ํา ผลผลิตต่ํา กระทรวงเกษตรและ

สหกรณใหการชวยเหลือเกษตรกรท่ีทํากินในพ้ืนท่ีนี้ เนื่องจากเปนพ้ืนท่ีไมเหมาะสม โดยสนับสนุน 

การปรับโครงสรางท่ีดิน ปรับปรุงบํารุงดิน สนับสนุนแหลงน้ํา ใหเกษตรกรเลือกปลูกพืชชนิดใหม 

ท่ีมีความเหมาะสม และใหผลตอบแทนท่ีดีกวา หรือใชพ้ืนท่ีผลิตอาหารเพ่ือบริโภคในครัวเรือน หรือ

เขาโครงการบริหารจัดการพ้ืนท่ีเกษตรกรรม (Zoning by Agri-Map) เปนตน  

   4) พ้ืนท่ีท่ีมีศักยภาพหรือมีความเหมาะสมสําหรับการปลูกขาว แตปจจุบันเกษตรกรไมได

ใชพ้ืนท่ีปลูกขาว โดยมาปลูกพืชชนิดอ่ืนทดแทน ท้ังนี้หากพืชท่ีปลูกเปนพืชไร เชน ออยโรงงาน  

มันสําปะหลัง ขาวโพดเลี้ยงสัตว เปนตน ในอนาคตขาวราคาดี เกษตรกรอาจกลับมาปลูกขาวได

เหมือนเดิม แตหากเปนไมผลหรือไมยืนตน การกลับมาปลูกขาวอาจเปนเรื่องยาก ดังนั้นอาจสงเสริม

ในเรื่องของการทําเกษตรรูปแบบอ่ืน เชน เกษตรผสมผสาน 

    4.3 มันสําปะหลัง 

   1) พ้ืนท่ีปลูกมันสําปะหลังท่ีมีความเหมาะสมสูง (S1) และปจจุบันยังปลูกมันสําปะหลังอยู  

มีเนื้อท่ี 6,888 ไร มีพ้ืนท่ีปลูกมากในเขตอําเภอวังเจา อําเภอแมสอด อําเภอพบพระ ตามลําดับ  

ซ่ึงตามมาตรการยุทธศาสตรมันสําปะหลัง 2564 - 2567 เนนใหเกษตรกรเขาถึงพันธุมันสําปะหลัง

ตานทานโรคใบดาง (Cassava Mosaic Disease: CMD) ใหเชื้อแปงสูง และมีผลผลิตเฉลี่ยตอไรไมต่ํากวา  

5 ตัน ภายในป 2567 นั้น โดยเนนการเพ่ิมผลผลิตมันสําปะหลังและลดตนทุนการผลิตในพ้ืนท่ีท่ีมี

ศักยภาพสูง ดังนั้นในพ้ืนท่ีดังกลาวควรเรงหาแนวทางแกไขปญหาโรคโคนเนาหัวเนา และโรคใบดาง

มันสําปะหลัง อีกท้ังควรมีการสงเสริมการทําระบบน้ําหยดในพ้ืนท่ีท่ีมีศักยภาพ มีการปรับปรุงบํารุงดิน  

การใสปุยท่ีถูกตองและมีประสิทธิภาพ ทําการวิเคราะหคุณภาพดินอยูเสมอ สงเสริมเกษตรกรแปรรูป

มันสําปะหลังเบื้องตนเพ่ือเพ่ิมมูลคา เชน การแปรรูปมันเสนสะอาด สรางความรวมมือระหวาง

เกษตรกรและโรงงาน เพ่ือวางแผนการขุดของเกษตรกร ประชาสัมพันธใหเกษตรกรเก็บเก่ียวในชวงอายุ 

และระยะเวลาท่ีเหมาะสม ใชทอนพันธุท่ีตานทานโรค และใหผลผลิตสูง เขารวมโครงการระบบ

สงเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ  และสง เสริมให เกษตรกรเปน Smart Farmer รวมท้ัง

ประชาสัมพันธใหเกษตรกรเก็บเก่ียวในชวงอายุ และระยะเวลาท่ีเหมาะสม 

   2) พ้ืนท่ีปลูกมันสําปะหลังท่ีมีความเหมาะสมปานกลาง (S2) และปจจุบันยังปลูกมัน

สําปะหลังอยู มีเนื้อท่ี 111,286 ไร สวนใหญอยูในเขตอําเภอเมืองตาก อําเภอวังเจา และอําเภอบานตาก  

ซ่ึงเกษตรกรยังคงปลูกมันสําปะหลังไดผลดี หลายแหงประสบปญหาโครงสรางของดินหรือดินดาน ท้ังนี้ควร

พัฒนาศักยภาพของพ้ืนท่ีใหมากข้ึน ในเรื่องของคุณภาพดิน และ ทําการตรวจวิเคราะหคุณภาพดินอยูเสมอ 

สงเสริมใหมีการใสปุยตามคาวิเคราะหดิน ซ่ึงอาจตองใชปุยสั่งตัด สรางความรูความเขาใจใหกับเกษตรกร
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ในการจัดการพ้ืนท่ี การปลูก การดูแลรักษา การปองกันโรค แมลงศัตรูพืช และการเก็บเก่ียว สงเสริม

การใชทอนพันธุท่ีตานทานโรค และใหผลผลิตสูง พัฒนาระบบน้ําหยด   และการใชน้ําจากแหลงน้ํา 

ในพ้ืนท่ี ใหมีการใชประโยชนกับมันสําปะหลังใหมากท่ีสุด สงเสริมเกษตรกรแปรรูปมันสําปะหลังเบื้องตน

เพ่ือเพ่ิมมูลคา เชน การแปรรูป มันเสนสะอาด ประชาสัมพันธใหเกษตรกรเก็บเก่ียวในชวงอายุ และ

ระยะเวลาท่ีเหมาะสม  

   3) พ้ืนท่ีปลูกมันสําปะหลังในพ้ืนท่ีไมมีความเหมาะสม (S3 และ N) และปจจุบัน

เกษตรกรยังคงใชท่ีดินปลูกมันสําปะหลังอยู พ้ืนท่ีดังกลาวประสบปญหาซํ้าซาก เชน น้ําทวม ขาดน้ํา 

ผลผลิตต่ํา ดังนั้นควรมีการสงเสริมและสรางความรูความเขาใจในการไถระเบิดดินดาน ใหเกษตรกรมี

วิธีปองกันและแกไขปญหาท่ีลดตนทุน ใหการชวยเหลือเกษตรกรท่ีเลือกปลูกพืชชนิดใหมท่ีให

ผลตอบแทนท่ีดีกวา หรือใชพ้ืนท่ีผลิตอาหารเพ่ือบริโภคในครัวเรือน หรือเขาโครงการบริหารจัดการ

พ้ืนท่ีเกษตรกรรม (Zoning by Agri-Map) เปนตน ท้ังนี้ควรจัดหาตลาดใหกับเกษตรกรในการปลูกพืช

ไร หรือพืชผักทดแทน โดยอาจเริ่มจากตลาดชุมชน  

   4) พ้ืนท่ีท่ีมีศักยภาพหรือมีความเหมาะสมสําหรับการปลูกมันสําปะหลัง แตปจจุบัน

เกษตรกรไมไดใชพ้ืนท่ีปลูกมันสําปะหลัง พบวาเกษตรกรปลูกพืชอ่ืนทดแทน เชน ขาว ภาครัฐควรใหความรู

แกเกษตรกรและสรางแรงจูงใจใหกลับมาปลูกมันสําปะหลังเหมือนเดิม เนื่องจากพ้ืนท่ีมีความเหมาะสม  

ทําใหใชตนทุนการผลิตต่ําและผลผลิตมีคุณภาพดี ท้ังนี้เกษตรกรตองพิจารณาแหลงรับซ้ือรวมดวย 

    4.4 ออยโรงงาน 

   1) พ้ืนท่ีปลูกออยโรงงานท่ีมีความเหมาะสมสูง (S1) และปจจุบันยังปลูกออยโรงงานอยู  

มีเนื้อที่ 1,617 ไร กระจายตัวอยูในอําเภอแมสอด อําเภอเมืองตาก อําเภอพบพระ  อําเภอวังเจา 

อําเภอสามเงา และอําเภอแมระมาด ตามแผนยุทธศาสตรสํานักงานคณะกรรมการออยและน้ําตาลทราย 

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

ประสิทธิภาพ การผลิตอุตสาหกรรม ออยน้ําตาลทราย และอุตสาหกรรม เนนใหมีการเพ่ิมผลผลิตออย

โรงงานในพ้ืนท่ีท่ีมีศักยภาพสูง แตเนนการลดตนทุนผลผลิต ท้ังนี้ควรสงเสริมใหเกษตรกรใชปุยอินทรีย

แบบคุณภาพสูง มีการเก็บเก่ียวผลผลิตโดยการรณรงคลดการเผาตอซังเพ่ือเพ่ิมผลผลิตและลดปญหา

ภาวะโลกรอน หนวยงานท่ีเก่ียวของคิดคนเทคโนโลยีการเก็บเก่ียวโดยใชเครื่องจักรเพ่ือลดปญหา

แรงงาน สงเสริมใหเกษตรกรรวมกลุมและเขารวมโครงการเกษตรแปลงใหญ จัดหาปจจัยการผลิต

ใหกับเกษตรกร และอบรมใหความรูแกเกษตรกรท่ีมีการปรับปรุงบํารุงดินโดยลดตนทุนการผลิต 

สงเสริมใหมีการปลูกออยโรงงานท่ีมีสายพันธุตานทานโรค สรางความตระหนักและความรูความเขาใจ

ใหกับเกษตรกรท่ีมีพ้ืนท่ีท่ีมีความเหมาะสมสูง ในการปลูกออยโรงงาน เพ่ือแกไขปญหาการปรับเปลี่ยนพ้ืนท่ี 

    2) พ้ืนท่ีปลูกออยโรงงานท่ีมีความเหมาะสมปานกลาง (S2) และปจจุบันยังปลูกออย

โรงงานอยู มีเนื้อท่ี 68,298 ไร กระจายตัวอยูในทุกอําเภอของจังหวัดตาก ปลูกมากในเขตอําเภอแม

สอด อําเภอแมระมาด และอําเภอวังเจา เกษตรกรยังคงปลูกออยโรงงานไดผลดี หลายแหงประสบ

ปญหาขาดน้ําในบางชวงของการเพาะปลูก ดังนั้นควรมีการพัฒนาศักยภาพของพ้ืนท่ีใหมากข้ึน       
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ในเรื่องของคุณภาพดิน และการบริหารจัดการน้ําใหมีเพียงพอและเหมาะสมตอการเพาะปลูก สราง

ความรูความเขาใจใหกับเกษตรกรในการจัดการพ้ืนท่ี การปลูก การดูแลรักษา และการเก็บเก่ียว 

สงเสริมการเพ่ิมมูลคาของเสียจากโรงงานน้ําตาล และการนําของเสียจากโรงงานน้ําตาลไปใชในการ

ปรับปรุงบํารุงดินในไรออย เพ่ือเพ่ิมผลผลิตและลดตนทุนใหแกเกษตรกรชาวไรออยโดยไมมีผลเสียตอ

สุขภาพ สิ่งแวดลอม และชุมชนชาวไรออย 

   3) พ้ืนท่ีปลูกออยโรงงานในพ้ืนท่ีไมมีความเหมาะสม (S3 และ N) และปจจุบันเกษตรกร

ยังคงใชท่ีดินปลูกออยโรงงานอยู พ้ืนท่ีดังกลาวประสบปญหาซํ้าซาก เชน น้ําทวม ขาดน้ํา ผลผลิตตํ่า 

ดังนั้นควรใหการชวยเหลือเกษตรกรท่ีเลือกปลูกพืชชนิดใหมท่ีใหผลตอบแทนท่ีดีกวา หรือใชพ้ืนท่ีผลิต

พืชผัก บริโภคในครัวเรือน หรือเขาโครงการบริหารจัดการพ้ืนท่ีเกษตรกรรม (Zoning by Agri-Map) 

เปนตนท้ังนี้ควรจัดหาตลาดใหกับเกษตรกรในการปลูกพืชผักทดแทน โดยอาจเริ่มจากตลาดชุมชน  

   4) พ้ืนท่ีท่ีมีศักยภาพ หรือมีความเหมาะสมสําหรับการปลูกออยโรงงานแตเกษตรกรหันมา

ปลูกพืชอ่ืนทดแทน เชน ขาว ปาลมน้ํามัน ทุเรียน เงาะ ควรสรางความเขาใจใหกับเกษตรกรในการ

บริหารจัดการพ้ืนท่ี และการปรับปรุงบํารุงดินไมใหเสื่อมโทรม 
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ตารางผนวกท่ี 1  ขอมูลตําบลจําแนกรายอําเภอ จังหวัดตาก 

ลําดับ อําเภอ ตําบล 

1 ทาสองยาง แมหละ 

2  แมตาน 

3  แมอุส ุ

4  แมสอง 

5  ทาสองยาง 

6  แมวะหลวง 

7 บานตาก ทุงกระเชาะ 

8  ตากตก 

9  สมอโคน 

10  ตากออก 

11  เกาะตะเภา 

12  ทองฟา 

13  แมสลดิ 

14 พบพระ วาเลย 

15  พบพระ 

16  รวมไทยพัฒนา 

17  ชองแคบ 

18  คีรีราษฎร 

19 เมืองตาก เชียงเงิน 

20  ตลุกกลางทุง 

21  นํ้ารึม 

22  ปามะมวง 

23  โปงแดง 

24  แมทอ 

25  ไมงาม 

26  ระแหง 

27  วังหิน 

28  วังประจบ 

29  หัวเดียด 

30  หนองหลวง 

31  หนองบัวใต 

32  หนองบัวเหนือ 
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ตารางผนวกท่ี 1  (ตอ) 

ลําดับ อําเภอ ตําบล 

33 แมระมาด แมระมาด 

34  แมจะเรา 

35  พระธาต ุ

36  ขะเนจื้อ 

37  สามหมื่น 

38  แมตื่น 

39 แมสอด มหาวัน 

40  แมกุ 

41  แมตาว 

42  แมสอด 

43  พระธาตผุาแดง 

44  ทาสายลวด 

45  แมปะ 

46  ดานแมละเมา 

47  พะวอ 

48  แมกาษา 

49 วังเจา เชียงทอง 

50  นาโบสถ 

51  ประดาง 

52 สามเงา ยานร ี

53  วังหมัน 

54  สามเงา 

55  วังจันทร 

56  ยกกระบัตร 

57  บานนา 

58 อุมผาง แมละมุง 

59  แมจัน 

60  แมกลอง 

61  หนองหลวง 

62  อุมผาง 

63  โมโกร 

รวม 9 63 

ท่ีมา: กรมการปกครอง, 2556  
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ชุดดิน เชียงใหม Series Cm                        กลุมชุดดินท่ี 38 
สภาพพ้ืนท่ี คอนขางราบเรียบถึงลูกคลื่นลอนลาดเล็กนอย มีความลาดชัน 1-5 % 
ภูมิสัณฐาน สันดินริมน้ําของท่ีราบน้ําทวมถึง 
วัตถุตนกําเนิดดิน ตะกอนน้ําพา 
การระบายน้ํา ดีปานกลางถึงดี 
สภาพซึมผานไดของน้ํา ปานกลาง   การไหลบาของน้ําบนผิวดิน ปานกลาง 
ลักษณะสมบัติของดิน เปนดินลึกมาก ท่ีมีการสลับชั้นของเนื้อดินตาง ๆ เนื่องจากการทับถมเปน

ประจําของตะกอนน้ําพาเม่ือมีน้ําทวมลนฝง ดินบนเปนดินรวนหรือดินรวน
ปนทรายแปงหรือดินรวนปนทราย สีน้ําตาลหรือน้ําตาลปนเทา ปฏิกิริยาดิน
เปนกรดปานกลางถึงเปนกลาง (pH 6.0-7.0) ดินลางเปนดินรวนปนทราย 
หรือดินรวนปนทรายแปง สีน้ําตาลหรือน้ําตาลปนเหลืองหรือน้ําตาลปนเทา 
มีจุดประสีน้ําตาลแก ปฏิกิริยาดินเปนกรดปานกลางถึงเปนกรดเล็กนอย 
(pH 6.0-6.5) ปกติจะพบเกล็ดไมกาตลอดชั้น 

ขอจํากัด ในฤดูฝนอาจมีน้ําทวมบาและแชขัง 
ขอเสนอแนะ ปรับปรุงบํารุงดินโดยใชอินทรียวัตถุ และใชปุยอินทรียรวมกับปุยเคมีเพ่ือ

เพ่ิมผลผลิต 
สมบัตทิาง

เคม ี
ความลึก อินทรียวัตถ ุ ความจุ

แลกเปล่ียน     
แคตไอออน 

ความอิ่มตัว
เบส 

ฟอสฟอรัสที่
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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 1 หนาตัดดินและคําบรรยายชุดดินเชียงใหม  
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ชุดดิน พิษณุโลก Series Psl                          กลุมชุดดินท่ี 7 
สภาพพ้ืนท่ี ราบเรียบถึงคอนขางราบเรียบ มีความลาดชัน 0-2 % 
  ภูมิสัณฐาน ท่ีราบตะกอนน้ําพา                                      
วัตถุตนกําเนิดดิน ตะกอนน้ําพา        
การระบายน้ํา คอนขางเลวถึงเลว       
การซึมผานไดของน้ํา ชา   การไหลบาของน้ําบนผิวดิน  ชา 
ลักษณะสมบัติของดิน เปนดินลึก ดินบนเปนดินรวนเหนียวปนทรายแปงหรือดินรวนปนดินเหนียว สี
 น้ําตาลปนเทาหรือน้ําตาลเขม ปฏิกิริยาดินเปนกรดเล็กนอย (pH 6.0-6.5) 
 ดินลางเปนดินเหนียวหรือดินรวนปนดินเหนียว สีน้ําตาลปนเทาเขม อาจพบ
 มวลกอนกลมของเหล็กและแมงกานีสปะปนอยู ปฏิกิริยาดินเปนกรดเล็กนอย
 ถึงดางปานกลาง (pH 6.5-8.0) มีจุดประสีน้ําตาลแกหรือสีน้ําตาลปนเหลือง
 ตลอดชั้นดิน             
ขอจํากัด เสี่ยงตอการแชขังน้ําในชวงฤดูฝน     
ขอเสนอแนะ เหมาะสําหรับทํานา ควรพัฒนาระบบชลประทานเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการ
 ผลิต และเพ่ิมความอุดมสมบูรณของดินดวยการปรับปรุงบํารุงดิน  โดยใช
 ปุยอินทรีย ปุยหมัก หรือปุยคอก และปุยเคมีในอัตราท่ีเหมาะสม 

สมบัตทิางเคม ี ความลึก อินทรียวัตถ ุ ความจุ
แลกเปล่ียน
แคตไอออน 

ความ
อิ่มตัว
เบส 

ฟอสฟอรัสที่
เปนประโยชน 

โพแทสเซียม
ที่เปน

ประโยชน 

ความอุดม
สมบูรณ 
ของดิน   (ซม.) 

  
0-25 

ปานกลาง ปานกลาง ปาน
กลาง 

สูง สูง สูง 

  
25-50 

ปานกลาง ปานกลาง ปาน
กลาง 

สูง สูง สูง 

  
50-100 

ปานกลาง ปานกลาง ปาน
กลาง 

สูง สูง สูง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 2 หนาตัดดินและคําบรรยายชุดดินพิษณุโลก 
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ชุดดิน แมริม Series Mr                    กลุมชุดดินท่ี 48 
สภาพพ้ืนท่ี คอนขางราบเรียบถึงเปนเนินเขา มีความลาดชัน 1-35 % 
ภูมิสัณฐาน ตะพักลําน้ําระดับสูง 
วัตถุตนกําเนิดดิน ตะกอนน้ําพา  
การระบายน้ํา ดี 
การซึมผานไดของน้ํา ปานกลางถึงเร็ว         การไหลบาของน้ําบนผิวดิน   ชาถึงเร็ว 
ลักษณะสมบัติของดิน เปนดินตื้นหรือตื้นมากถึงชั้นกอนกรวดและหินมนเล็กหนาแนนตั้งแตภายใน 

50 เซนติเมตรจากผิวดิน ดินบนเปนดินรวนปนทรายหรือทรายปนดินรวน 
อาจมีกรวดและหินมนเล็กปะปน สีน้ําตาลถึงน้ําตาลเขมหรือน้ําตาลปนเทา 
ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดถึงเปนกรดเล็กนอย (pH 5.5-6.5) ดินลางเปนดินรวน
ปนดินเหนียวหรือดินรวนเหนียวปนทราย มีกรวดและหินมนเล็กปะปนอยู
หนาแนนมาก มากกวา 35 % โดยปริมาตร สีน้ําตาลปนเหลืองถึงแดงปน
เหลือง ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดมากถึงเปนกรดจัด (pH 4.5-5.5) 

ขอจํากัด เปนดินตื้นถึงชั้นกรวดและหินมนเล็ก ความอุดมสมบูรณต่ํา พ้ืนท่ีท่ีมีความ
ลาดชันสูงดินจะถูกชะลางพังทลายไดงาย 

ขอเสนอแนะ บริเวณท่ีมีความลาดชันไมมากนัก (ไมเกิน 12%) และดินไมตื้นมาก อาจใช
ปลูกพืชไรได แตตองรบกวนดินนอยท่ีสุด พรอมท้ังจัดทําระบบอนุรักษดิน
และน้ําท่ีเหมาะสมโดยใชวิธีพืช เพ่ิมความอุดมสมบูรณแกดินและเพ่ิม
ผลผลิตพืชโดยใชปุยอินทรียรวมกับปุยเคมี พ้ืนท่ีลาดชันสูงไมควรนํามาใช
เพาะปลูก ควรใหคงสภาพปาหรือฟนฟูสภาพปา 

สมบัตทิางเคม ี ความลึก อินทรียวัตถ ุ ความจุ
แลกเปล่ียน
แคตไอออน 

ความอิ่มตัว
เบส 

ฟอสฟอรัสที่
เปนประโยชน 

โพแทสเซียมที่
เปนประโยชน 

ความอุดม
สมบูรณ 
ของดิน   (ซม.) 

  0-25 ตํ่า ตํ่า ปานกลาง สูง ปานกลาง ปานกลาง 

  25-50 ตํ่า ตํ่า ตํ่า ตํ่า ปานกลาง ตํ่า 

  50-100 ตํ่า ตํ่า ตํ่า ตํ่า ปานกลาง ตํ่า 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 3 หนาตัดดินและคําบรรยายชุดดินแมริม 
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ชุดดิน พบพระ Series Ppr                         กลุมชุดดินท่ี 29 
สภาพพ้ืนท่ี  ลูกคลื่นลอนลาดเล็กนอยถึงเนินเขา มีความลาดชัน 2-35 % 
ภูมิสัณฐาน  ลานตะพัก เชิงเขา เนินเขา หรือบริเวณพ้ืนท่ีเหลือคางจากการกัดกรอน 
วัตถุตนกําเนิดดิน การผุพังสลายตัวอยูกับท่ี และ/หรือ เคลื่อนยายมาเปนระยะทางไมไกลนัก

ของหินตะกอนเนื้อละเอียดหรือหินในกลุมรวมกับหินปูน 
การระบายน้ํา  ดี 
การซึมผานไดของน้ํา ปานกลางถึงเร็ว   การไหลบาของน้ําบนผิวดิน ชาถึงเร็ว 
ลักษณะสมบัติของดิน เปนดินลึกมาก ดินบนเปนดินรวนถึงดินรวนปนดินเหนียว สีน้ําตาลปนแดง

เขม ดินลางเปนดินเหนียว สีน้ําตาลปนแดงเขม ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดมาก
ถึงเปนกรดเล็กนอย (pH 5.0-6.5) ในดินบน และเปนกรดจัดมากถึงเปนกรด
จัด (pH 4.5-5.5) ในดินลาง 

ขอจํากัด ความอุดมสมบูรณต่ํา ดินถูกชะลางพังทลายไดงาย 
ขอเสนอแนะ เพ่ิมความอุดมสมบูรณแกดินและเพ่ิมผลผลิตพืช โดยใชปุยอินทรียรวมกับ

ปุยเคมี ควรไถพรวนใหลึกและปรับปรุงดินดวยอินทรียวัตถุ การปลูกไมผล
ควรเตรียมหลุมดินใหลึกและกวาง เพ่ือใหรากพืชไชชอนไดงายข้ึน จัดทํา
ระบบอนุรักษดินและน้ําท่ีเหมาะสมโดยใชวิธีพืชหรือวิธีกล หรือท้ังสองวิธี
รวมกัน 

สมบัตทิางเคม ี ความลึก อินทรียวัตถ ุ ความจุ
แลกเปล่ียน
แคตไอออน 

ความอิ่มตัว
เบส 

ฟอสฟอรัส
ที่เปน

ประโยชน 

โพแทสเซียม
ที่เปน

ประโยชน 

ความอุดม
สมบูรณของ

ดิน   (ซม.) 

  0-25 ตํ่า ตํ่า ตํ่า ตํ่า สูง ตํ่า 

  25-50 ตํ่า ตํ่า ตํ่า ตํ่า สูง ตํ่า 

  50-100 ตํ่า ตํ่า ตํ่า ตํ่า ปานกลาง ตํ่า 

 
 

 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

ภาพท่ี 4 หนาตัดดินและคําบรรยายชุดดินพบพระ 
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ชุดดิน บานไร Series   Bar                          กลุมชุดดินท่ี 56 
สภาพพ้ืนท่ี ลูกคลื่นลอนลาดเล็กนอยถึงเนินเขา มีความลาดชัน 2-35% 
ภูมิสัณฐาน  ลานตะพัก เชิงเขา เนินเขา หรือบริเวณพ้ืนท่ีท่ีเหลือคางจากการกัดกรอน 
วัตถุตนกําเนิดดิน การผุพังสลายตัวอยูกับท่ี และ/หรือ เคลื่อนยายมาเปนระยะทางไมไกลนัก

ของหินแกรนิต 
การระบายน้ํา ดี 
การซึมผานไดของน้ํา ปานกลาง            การไหลบาของน้ําบนผิวดิน    ปานกลางถึงเร็ว 
ลักษณะสมบัติของดิน เปนดินลึกปานกลาง ดินบนเปนทรายปนดินรวนถึงดินรวนปนทรายท่ีอาจมี

กรวดปะปนเล็กนอย สีเขมของน้ําตาลปนเทา ดินลางตอนบนมีเนื้อดินเปน
ดินรวนปนทรายปนกรวดเล็กนอย ถัดไปในชวงความลกึ 50-100 เซนติเมตร 
เปนดินรวนปนทรายปนกอนกรวดมากกวารอยละ 35 โดยปริมาตร สี
น้ําตาล น้ําตาลปนเหลือง หรือน้ําตาลปนเหลืองเขม และมักพบชั้นหินพ้ืน
ภายใน 100 เซนติเมตรจากผิวดิน ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดมากถึงเปนกรด
ปานกลาง (pH 5.5-6.0) ตลอดหนาตัดดิน 

ขอจํากัด ความอุดมสมบูรณต่ํา เสี่ยงตอการขาดแคลนน้ํา และการกัดกรอนของดิน 
ถาไมมีการจัดการท่ีเหมาะสมในพ้ืนท่ีท่ีมีความลาดชันสูง 

ขอเสนอแนะ ในการปลูกพืช ควรมีวิธีการท่ีเหมาะสมเพ่ืออนุรักษดินและน้ํา เชน ปลูกพืช
คลุมดิน ปลูกพืชตามแนวระดับและใชปุยอินทรีย พวกปุยคอก ปุยหมัก 
หรือปุยพืชสด เพ่ือชวยใหดินอุมน้ํา และยึดธาตุอาหารพืชไดดี ข้ึน พืช
สามารถดูดไปใชได 

สมบัตทิางเคม ี ความลึก อินทรียวัตถ ุ ความจุ
แลกเปล่ียน
แคตไอออน 

ความอิ่มตัว
เบส 

ฟอสฟอรัสที่
เปน

ประโยชน 

โพแทสเซียม
ที่เปน

ประโยชน 

ความอุดม
สมบูรณ 
ของดิน   (ซม.) 

  0-25 ตํ่า ตํ่า ตํ่า ตํ่า ตํ่า ตํ่า 

  25-50 ตํ่า ตํ่า ตํ่า ตํ่า ตํ่า ตํ่า 

  50-100 ตํ่า ตํ่า ตํ่า ตํ่า ตํ่า ตํ่า 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 5 หนาตัดดินและคําบรรยายชุดดินบานไร 
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ตารางผนวกท่ี 2  พ้ืนท่ีชลประทานจังหวัดตากจําแนกตามอําเภอ ตําบล 

อําเภอ   พ้ืนที่ (ไร)  ตําบล   พ้ืนที่ (ไร)  

 บานตาก  15,094 

 เกาะตะเภา  4,559 

 ตากตก  3,631 

 ตากออก  6,524 

 ทุงกระเชาะ  380 

 เมืองตาก  16,092 

 เชียงเงิน  80 

 ปามะมวง  628 

 ไมงาม  1,785 

 วังหิน  8,630 

 หนองบัวใต  168 

 หนองบัวเหนือ  4,801 

 แมระมาด  2,612 
 แมจะเรา  2,274 

 แมระมาด  338 

 แมสอด  31,354 

 ทาสายลวด  473 

 พระธาตุผาแดง  1,846 

 แมกาษา  20,581 

 แมตาว  67 

 แมปะ  4,662 

 แมสอด  3,725 

 วังเจา  3,894 
 เชียงทอง  2,537 

 ประดาง  1,357 

 สามเงา  7,767 
 วังหมัน  1,727 

 สามเงา  6,040 

รวม 76,813     

ท่ีมา: กรมชลประทาน, 2564 

ตารางผนวกท่ี 3  ระดับน้ําเก็บกักของอางเก็บน้ําในจังหวัดตาก 

หนวย: ลาน ลบ.ม. 

ลําดับ
ท่ี 

อางเก็บน้ํา 
ประเภท

อาง 
อําเภอ ตําบล 

ระดับน้ํา
ตํ่าสุด 

ระดับน้ํา 
เก็บกัก 

1 อางเก็บนํ้าหวยแมสอด กลาง แมสอด แมปะ 0.43 5.50 

2 อางเก็บนํ้าหวยลึก กลาง แมสอด แมปะ 0.10 5.80 

3 อางเก็บนํ้าหวยแมทอ กลาง เมืองตาก ปามะมวง 3.50 63.00 

4 อางเก็บนํ้าภูมิพล ใหญ สามเงา ยานร ี 3,800.00 13,462.00 

รวม 3,804.03 13,536.30 

ท่ีมา: กรมชลประทาน, 2564 
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ตารางผนวกท่ี 4  พ้ืนท่ีเขตปฏิรูปท่ีดินจําแนกอําเภอ ตําบล 

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

ทาสองยาง 1,415    แมจะเรา        39,628  

 แมตาน          1,382    แมระมาด        22,473  

 แมวะหลวง              33   แมสอด     112,188  

บานตาก 6,073    ดานแมละเมา          1,961  

 เกาะตะเภา            167    ทาสายลวด          7,239  

 ทองฟา            207    พระธาตุผาแดง          4,437  

 ทุงกระเชาะ          2,395    พะวอ          7,923  

 แมสลิด            354    มหาวัน        30,307  

 สมอโคน          2,950    แมกาษา        20,194  

พบพระ   103,353    แมกุ        31,697  

 คีรีราษฎร          1,424    แมปะ          8,430  

 ชองแคบ        61,869   วังเจา      83,171  

 พบพระ        22,133    เชียงทอง        49,851  

 รวมไทยพัฒนา            344    นาโบสถ        27,744  

 วาเลย        17,583    ประดาง          5,576  

เมืองตาก  67,135   สามเงา       18,290  

 ตลุกกลางทุง          5,056    ยกกระบัตร          8,100  

 น้ํารึม          5,495    ยานรี          2,383  

 โปงแดง          8,816    วังจันทร          3,758  

 แมทอ          1,852    วังหมัน          3,498  

 ไมงาม          7,402    สามเงา            551  

 วังประจบ        22,158   อุมผาง       11,646  

 วังหิน          6,366    แมกลอง          2,058  

 หนองบัวใต          8,957    แมละมุง            688  

 หนองบัวเหนือ          1,033    โมโกร          8,089  

แมระมาด 73,289    หนองหลวง            808  

 ขะเนจื้อ            980    อุมผาง               3  

 พระธาตุ        10,208     
ท่ีมา: https://agrimap-online.moac.go.th, 2564 
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ตารางผนวกท่ี 5  กิจกรรมการเกษตรท่ีข้ึนทะเบียนเกษตรกร จังหวัดตาก 

ลําดับ กิจกรรมการเกษตร เกษตรกร (ราย) เนื้อท่ี (ไร) 
1  ขาวโพดเลี้ยงสัตว  29,015  606,856  
2  ขาวนาป  38,304  367,663  
3  มันสําปะหลังโรงงาน  13,330  212,740  
4  ออยโรงงาน  1,668  31,235  
5  ลําไย  4,320  30,785  
6  ขาวนาปรัง  1,758  14,115  
7  หญาเลี้ยงสัตว  1,125  12,355  
8  หมาก  578  10,120  
9  ขาวโพดเลี้ยงสัตว(เมล็ดพันธุ)  786  10,004  
10  ยางพารา  411  8,447  
11  อโวกาโด  850  7,620  
12  กลวยน้ําวา  1,379  6,853  
13  พริกข้ีหนูเม็ดใหญ  582  5,364  
14  ทุเรียน  455  5,161  
15  ถ่ัวเขียวผิวมัน  376  4,909  
16  กาแฟ  451  4,524  
17  มะมวง  1,211  4,011  
18  บุก  645  3,693  
19  ไมสัก  553  2,920  
20  ถ่ัวเหลือง  439  2,741  
21  พริกข้ีหนูเม็ดเล็ก(ข้ีหนูสวน)  450  2,677  
22  มันฝรั่งพันธุโรงงาน(มีพันธสัญญา)  159  2,289  
23  มะละกอ  297  2,130  
24  มะนาว  629  2,117  
25  อ่ืนๆ 7,039 34,437 

ท่ีมา: กรมสงเสริมการเกษตร, 2563 
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ตารางผนวกท่ี 6  ทะเบียนเกษตรกรผูปลูกพืชสมุนไพร จังหวัดตาก 

ลําดับ ชนิด 
เกษตรกร 

(ราย) 
เนื้อท่ี 
(ไร) 

อําเภอ 

1 บุก  589     8,223  
ทาสองยาง พบพระ เมืองตาก แมระมาด  
แมสอด สามเงา อุมผาง   

2 ขม้ินชัน 116     2,604   
ทาสองยาง พบพระ แมระมาด แมสอด 
อุมผาง    

3 ไพล    13        396 พบพระ เมืองตาก แมสอด อุมผาง 

4 กฤษณา     2        380 พบพระ แมสอด 

5 พริกไทย    24        209  
บานตาก พบพระ เมืองตาก แมระมาด 
แมสอด สามเงา อุมผาง 

6 กระชายดํา     2          51  อุมผาง 

7 ขม้ินออย     1          25  อุมผาง 

8 พลู     1          22  อุมผาง 

9 บัวบก     1          20 เมืองตาก 

10 วานหางจระเข     1          17 เมืองตาก 

11 พลูคาว     1          12  ทาสองยาง 

12 ดีปลี     2            8  เมืองตาก อุมผาง 

13 ตะไครหอม    1            5  พบพระ 

14 มะแขวน    1            3 แมระมาด 

15 กระเจี๊ยบแดง     1             1 เมืองตาก 

16 กานพลู    1             1 เมืองตาก 

17 สมุนไพรอ่ืนๆ    4           43  พบพระ แมสอด วังเจา อุมผาง 

รวม 761     12,020   

ท่ีมา: สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2564 
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ตารางผนวกท่ี 7  โรงงานและแหลงรับซ้ือสินคาเกษตรในพ้ืนท่ี จังหวัดตาก 

โรงงานอุตสาหกรรม แหลงรับซ้ือ     
และสหกรณการเกษตร 

จํานวน
(แหง) 

โรงงานดานเกษตร 
จํานวน
(แหง) 

ลานตากและแหลงรับซ้ือทาง
การเกษตร 

       8 โรงงานดานการเกษตรอ่ืนๆ ท่ี
เก่ียวของ 

53 

โรงงานผลิตมันเสน   4 โรงสีขนาดเล็ก  5 

สหกรณการเกษตร       22 โรงสีขนาดกลาง  2 

สหกรณนิคม    2 
  

ลานตากและแหลงรับซ้ือ    2 
  

โรงงานอบพืชผลทางการเกษตร       10 
  

โรงงานผลิตเอทานอล    1 
  

โรงงานผลิตปุยชีวภาพ    1 
  

โรงงานผลิตแปงมันสําปะหลัง    1 
  

รวม       51 รวม     60 

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