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คำนำ 

   ในชวงทศวรรษที่ผานมานี้ไดมีการพัฒนาระบบขอมูลขาวสารที่เปนประโยชนตอการพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมของประเทศมาอยางตอเนื่อง โดยเฉพาะในดานการเกษตรที่มีพลวัตคอนขางสูง และมี

ผลกระทบตอประชากรจำนวนมาก กระทรวงเกษตรและสหกรณไดตระหนักถึงการนำระบบขอมูลขาวสารท่ี

ใหผูท่ีเก่ียวของกับภาคการเกษตรไดมีการเขาถึงท่ีสะดวกโดยเฉพาะเกษตรกร จึงไดมอบหมายใหกรมพัฒนา

ที่ดินเปนหนวยงานหลักจัดทำ “แนวทางการสงเสริมการเกษตรที่เหมาะสมตามฐานขอมูลแผนที่เกษตรเชิง

รุก (Agri-Map)” ของแตละจังหวัดข้ึน 

  Agri-Map คือ แผนที ่ เกษตรเพ ื ่อการบร ิหารจ ัดการเช ิงร ุก โดยบ ูรณาการข อม ูลพ ื ้นฐาน 

ดานการเกษตรจากทุกหนวยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ สำหรับใชเปนเครื่องมือบริหาร

จัดการการเกษตรไทยอยางมีประสิทธิภาพครอบคลุมทุกพื้นที่ มีการปรับขอมูลใหทันสมัย และพัฒนา 

เพ่ิมความสะดวกการใชงานใหเกิดการเขาถึงขอมูลโดยงาย พรอมกับสามารถติดตามขอมูลความเปลี่ยนแปลง

ท่ีเกิดข้ึนไดอยางถูกตองและรอบดาน ครอบคลุมการนำไปใชประโยชนทุกดานท่ีสำคัญเปนการนำเทคโนโลยี

เขามาประยุกตใชกับขอมูลดานการเกษตร ซ่ึงสามารถตอบโจทยการชวยเหลือและแกปญหาใหกับเกษตรกร

ในรายพ้ืนท่ี ไดเปนอยางดี ใชงานบนคอมพิวเตอรหรือแท็บเล็ต ท่ีเชื่อมตออินเทอรเน็ตผานหนาเว็บไซตของ

กระทรวงเกษตรและสหกรณ www.moac.go.th หรือ https://agri-map-online.moac.go.th ซึ ่งจะมี

เอกสารคูมือการใชใหศึกษาและสามารถดาวนโหลดได 

  แนวทางการสงเสริมการเกษตรที่เหมาะสมของแตละจังหวัดสามารถนำไปใชเปนขอมูลสนับสนุน

นโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ เชน โครงการ 1 ตำบล 1 กลุ มเกษตรทฤษฎีใหม โครงการ 

เกษตรอินทรีย โครงการบริหารจัดการเขตเกษตรเศรษฐกิจสำหรับสินคาเกษตรที่สำคัญ (Zoning by 

Agri-Map) โครงการระบบสงเสรมิการเกษตรแบบแปลงใหญ โครงการ Smart Farmer เปนตน และยังเปน

ขอมูลกลางในการปฏิบัติงานรวมกันของหนวยงานตางๆ ในจังหวัด ไดอยางมีประสิทธิภาพ ตอไป  

 

 

 

  

รูปเลมเอกสารแนวทางการสงเสริมการเกษตรท่ีเหมาะสม จังหวัดอุทัยธานี 

http://www.ldd.go.th/Agri-Map/Data/N/uti.pdf 





ก 

 

 

สารบัญ 

 หนา 

คำนำ    

สารบัญ ก 

สารบัญตาราง ข 

สารบัญภาพ ค 

แนวทางการสงเสริมการเกษตรท่ีเหมาะสมของจังหวัด “อุทัยธานี”  

 1. ขอมูลท่ัวไป 1 

 2. การวิเคราะหพืชเศรษฐกิจหลัก 4 

  2.1 ขาว 5 

  2.2 ออยโรงงาน 10 

  2.3 มันสำปะหลัง 14 

  2.4 ขาวโพดเลี้ยงสัตว 18 

 3. พืชเศรษฐกิจอนาคตไกลของจังหวัด 

4. แนวทางการสงเสริมการปลูกพืชเศรษฐกิจ 

22 

24 

เอกสารอางอิง  29 

ภาคผนวก  31 

   

 

 

  



ข 

 

 

สารบัญตาราง 

  หนา 

ตารางท่ี 1 สภาพการใชท่ีดินปจจุบันของจังหวัดอุทัยธานี 3 

ตารางท่ี 2 พ้ืนท่ีปลูกพืชเศรษฐกิจท่ีมีพ้ืนท่ีปลูกมาก 4 ลำดับแรกของ 

จังหวัดอุทัยธานี 

5 

ตารางท่ี 3 พ้ืนท่ีศักยภาพ พ้ืนท่ีปลูกจริง พ้ืนท่ีคงเหลือของขาวรายอำเภอ  

จังหวัดอุทัยธานี 

 

7 

ตารางท่ี 4 พ้ืนท่ีศักยภาพในการขยายการผลิตขาว 9 

ตารางท่ี 5 พ้ืนท่ีศักยภาพ พ้ืนท่ีปลูกจริง พ้ืนท่ีคงเหลือของออยโรงงาน  

รายอำเภอ จังหวัดอุทัยธานี 

 

11 

ตารางท่ี 6 พ้ืนท่ีศักยภาพในการขยายการผลิตออยโรงงาน 13 

ตารางท่ี 7 พ้ืนท่ีศักยภาพ พ้ืนท่ีปลูกจริง พ้ืนท่ีคงเหลือของมันสำปะหลัง 

รายอำเภอ จังหวัดอุทัยธานี 

 

15 

ตารางท่ี 8 พ้ืนท่ีศักยภาพในการขยายการผลิตมันสำปะหลัง 17 

ตารางท่ี 9 พ้ืนท่ีศักยภาพ พ้ืนท่ีปลูกจริง พ้ืนท่ีคงเหลือของขาวโพดเลี้ยงสัตวราย

อำเภอ จังหวัดอุทัยธานี 

 

19 

ตารางท่ี 10 พ้ืนท่ีศักยภาพในการขยายการผลิตขาวโพดเลี้ยงสัตว 21 

ตารางผนวกท่ี 1 ขอมูลตำบลจำแนกรายอำเภอ จังหวัดอุทัยธาน ี 32 

ตารางผนวกท่ี 2 พ้ืนท่ีชลประทานจังหวัดอุทัยธานีจำแนกตามอำเภอ ตำบล 40 

ตารางผนวกท่ี 3 ระดับน้ำเก็บกักของอางเก็บน้ำในจังหวัดอุทัยธานี 41 

ตารางผนวกท่ี 4 พ้ืนท่ีเขตปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรมแยกตามอำเภอ ตำบล 42 

ตารางผนวกท่ี 5 กิจกรรมการเกษตรท่ีข้ึนทะเบียนเกษตรกร จังหวัดอุทัยธานี 43 

ตารางผนวกท่ี 6 ทะเบียนเกษตรผูปลูกพืชสมุนไพร จังหวัดอุทัยธานี 44 

ตารางผนวกท่ี 7 โรงงานและแหลงรับซ้ือสินคาเกษตรในพ้ืนท่ี จังหวัดอุทัยธานี 45 

   
 

 

 

 

  



ค 

 

 

สารบัญภาพ 

  หนา 

ภาพท่ี 1 หนาตัดดินและคำบรรยายชุดดินสิงหบุร ี 35 

ภาพท่ี 2 หนาตัดดินและคำบรรยายชุดดินหนองฉาง 36 

ภาพท่ี 3 หนาตัดดินและคำบรรยายชุดดินทัพทัน 37 

ภาพท่ี 4 หนาตัดดินและคำบรรยายชุดดินอุทัย 38 

ภาพท่ี 5 หนาตัดดินและคำบรรยายชุดดินเขาพลอง 39 

ภาพท่ี 6 ศักยภาพของท่ีดินพืชเศรษฐกิจขาว จังหวัดอุทัยธานี 46 

ภาพท่ี 7 พ้ืนท่ีเพาะปลูกขาวบนพ้ืนท่ีศักยภาพ จังหวัดอุทัยธาน ี 47 

ภาพท่ี 8 ศักยภาพของท่ีดินพืชเศรษฐกิจออยโรงงาน จังหวัดอุทัยธาน ี 48 

ภาพท่ี 9 พ้ืนท่ีเพาะปลูกออยโรงงานบนพ้ืนท่ีศักยภาพ จังหวัดอุทัยธาน ี 49 

ภาพท่ี 10 ศักยภาพของท่ีดินพืชเศรษฐกิจมันสำปะหลัง จังหวัดอุทัยธาน ี 50 

ภาพท่ี 11 พ้ืนท่ีเพาะปลูกมันสำปะหลังบนพ้ืนท่ีศักยภาพ จังหวัดอุทัยธาน ี 51 

ภาพท่ี 12 ศักยภาพของท่ีดินพืชเศรษฐกิจขาวโพดเลี้ยงสัตว จังหวัดอุทัยธาน ี 52 

ภาพท่ี 13 พ้ืนท่ีเพาะปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตวบนพ้ืนท่ีศักยภาพ จังหวัดอุทัยธาน ี 53 
 

 

 
 

 

 

 

 





1 
 

1. ขอมูลทั่วไป 

 จังหวัดอุทัยธานี มีพื้นที่ 6,730.246 ตารางกิโลเมตร หรือ 4,206,404.00 ไร ตั้งอยูในภาคกลาง

ของประเทศไทย ประกอบดวย 8 อำเภอ 70 ตำบล (ตารางภาคผนวกที่ 1) มีจำนวนประชากร 

325,838 คน (กรมการปกครอง, 2563) 

 1.1 อาณาเขตติดตอ  

  ทิศเหนือ   ติดตอ จังหวัดนครสวรรค 

  ทิศใต    ติดตอ จังหวัดชัยนาท และจังหวัดสุพรรณบุรี 

  ทิศตะวันออก  ติดตอ จังหวัดนครสวรรค และจังหวัดชัยนาท 

  ทิศตะวันตก  ติดตอ จังหวัดตาก และจังหวัดกาญจนบุรี 

1.2 ภูมิประเทศ 

   สภาพภูมิประเทศของจังหวัดอุทัยธานี โดยท่ัวไปเปนภูเขาสูงและปกคลุมดวยปา ครอบคลุม

พื้นที่ 2 ใน 3 สวนของจังหวัด บริเวณดานตะวันตกเปนเทือกเขาสลับซับซอน มีปาไมอุดมสมบูรณ 

เปนตนกำเนิดของแมน้ำแมกลองและแมน้ำทับเสลา ตอนกลางของจังหวัดเปนท่ีราบเชิงเขาและท่ีดอน 

คลายลูกคลื่นสลับกับเนินเขาเตี้ยๆ ดานตะวันออกสวนใหญเปนท่ีราบลุม  

 1.3 ภูมิอากาศ 

   สภาพภูมิอากาศของจังหวัดอุทัยธานี มี 3 ฤดู ไดแก ฤดูรอน เริ่มตั้งแตกลางเดือนกุมภาพันธ

จนถึงกลางเดือนพฤษภาคม ฤดูฝน เริ่มตั้งแตกลางเดือนพฤษภาคมจนถึงตุลาคม โดยฝนตกบริเวณ

ดานตะวันตกมากกวาดานตะวันออก เนื่องจากไดรับอิทธิพลของมรสุมและดีเปรสชั่น ฤดูหนาวเริ่ม

ตั้งแตเดือนตุลาคมจนถึงเดือนกุมภาพันธ ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ย 1,770.3 มิลิเมตรตอป อุณหภูมิต่ำสุด

เฉลี่ย 17.6 องศาเซลเซียส และอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย 36 องศาเซลเซียส 

 1.4 ทรัพยากรดิน 

   ทรัพยากรดินของจังหวัดอุทัยธานี แบงตามภูมิสัณฐาน ลักษณะทางธรณีวิทยา วัตถุ       

ตนกำเนิดดิน สภาพพ้ืนท่ีท่ีพบ ไดดังนี้ 

   1) ที่ราบน้ำทวมถึง (Flood plain) ที่ราบริมแมน้ำหรือลำธาร หนาฝนหรือหนาน้ำ มักมี

น้ำทวมเปนครั้งคราว เปนสภาพพื้นที่ที่เกิดจาการทับถมของตะกอนน้ำพา และมีตะกอนเพิ่มมากข้ึน

หลังน้ำทวม แบงเปน 

    (1) สันดินริมน้ำ (Levee) เปนที่ดอน เกิดจากการทับถมของตะกอนน้ำพาบริเวณริมฝง

แมน้ำ เปนสันนูนขนานไปกับริมฝงแมน้ำ การระบายน้ำคอนขางดีถึงดี เนื้อดินคอนขางหยาบ อาทิ  

ชุดดินเชียงใหม (Cm)  
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    (2) สวนต่ำของสันดินริมน้ำ (Lower part of levee) เปนดินลุม มีสภาพพื้นที่คอนขาง

ราบเร ียบ ดินลึกมาก เนื ้อดินร วนหยาบถึงด ินทรายแปงละเอียด สีเทาและน้ำตาลปนเทา     

การระบายน้ำคอนขางเลว อาทิ ชุดดินสรรพยา (Sa)  

    (3) ท่ีลุมหลังสันดินริมน้ำ (Back swamp, basin) เปนท่ีลุมน้ำขังอยูระหวางสันดินริมน้ำ

กับตะพักลำน้ำหรือดานขางหุบเขา การระบายน้ำคอนขางเลวถึงเลว ดินลึกมาก เนื้อดินเหนียวละเอียด 

สีเทาและน้ำตาลปนเทา การระบายน้ำเลว อาทิ ชุดดินสิงหบุรี (Sin) 

   2) ที่ราบตะกอนน้ำพา (Alluvial plain) เปนบริเวณที่ไดรับอิทธิพลของแมน้ำหรือลำน้ำ

สาขา วัตถุตนกำเนิดดินเปนตะกอนน้ำพา (Alluvium) มีสภาพพ้ืนท่ีเปนท่ีราบขนาดใหญสองฝงแมน้ำ 

แตละฝงอาจมีท่ีราบแบบข้ันบันไดหรือตะพักไดหลายระดับ แบงเปน 

    (1) ตะพักลำน้ำระดับต่ำ (Low terrace) เปนที่ลุม มีสภาพพื้นที่ราบเรียบ ดินลึกมาก 

เนื้อดินอาจเปนดินเหนียวละเอียดถึงดินทรายแปงละเอียด สีเทา น้ำตาลปนเทา และน้ำตาล มีจุด  

ประสีตางๆ การระบายน้ำคอนขางเลวถึงเลว เชน ชุดดินหนองฉาง (Nch) ชุดดินทัพทัน (Tht) เปนตน

    (2) บริเวณตะพักลำน้ำระดับกลางและระดับสูง (Middle and high terrace) เปนท่ี

ดอน มีสภาพพ้ืนท่ีคอนขางราบเรียบถึงลูกคลื่นลอนลาด ดินตื้นถึงชั้นกรวดลูกรังถึงดินลึกมาก เนื้อดิน

เปนดินรวนหยาบ ดินรวนละเอียดหรือดินรวนปนชิ้นสวนหยาบมาก สีน้ำตาล เหลือง น้ำตาลปนแดง 

ไปจนถึงแดง การระบายน้ำดีปานกลางถึงดี เชน ชุดดินอุทัย (Uti) ชุดดินเขาพลอง (Kpg) เปนตน  

    (3) ลานตะพักปูนมารล (Marl terrace) เปนที่ดอน มีสภาพพื้นที่คอนขางราบเรียบถึง

ลูกคลื่นลอนลาด เปนดินตื้นถึงชั้นปูนมารล เนื้อดินเปนดินเหนียวถึงดินเหนียวปนชิ้นสวนหยาบมาก สี

น้ำตาลเขมและดำ การระบายน้ำดี อาทิ ชุดดินตาคลี (Tk)  

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

ลอนลาดถึงเนินเขา ที่เกิดจากการที่หินผุพังสลายตัวอยูกับที่หรือถูกเคลื่อนยายโดยแรงโนมถวงของ

โลกในระยะทางใกลๆ และถูกควบคุมดวยลักษณะของโครงสรางทางธรณีวิทยา สวนใหญพบหิน

ปะปนในหนาตัดดินและลอยหนา แบงตามลักษณะและชนิดของหินดังนี้ 

    (1) พัฒนาจากกลุมหินตะกอนหรือหินแปรเนื้อหยาบหรือหินในกลุม สวนใหญเปนหิน

ทรายและหินควอรตไซต ดินตื้นถึงชั้นเศษหินหรือหินพื้นถึงดินลึกปานกลาง เนื้อดินเปนดินรวนหยาบ

ถึงดินรวนปนชิ้นสวนหยาบมาก สีน้ำตาล น้ำตาลปนเหลือง น้ำตาลปนแดง จนถึงแดง การระบายน้ำดี 

พบเศษหินปะปนในหนาตัดดินหรือบนผิวดิน เชน ชุดดินทายาง (Ty) ชุดดินลาดหญา (Ly) เปนตน 

    (2) พัฒนาจากกลุมหินตะกอนหรือหินแปรเนื้อละเอียดหรือหินในกลุม สวนใหญเปน

หินดินดานและหินฟลไลต ดินลึกมาก เนื้อดินเปนดินเหนียวละเอียด สีน้ำตาล น้ำตาลปนแดง และ
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น้ำตาลปนเหลือง การระบายน้ำดี เชน ชุดดินวังสะพุง (Ws) และชุดดินมวกเหล็ก (Ml)   

    (3) พัฒนาจากหินปูน ดินลึกมาก เนื้อดินเปนดินเหนียวละเอียด สีแดงเขม สีแดงปน

น้ำตาลเขม ดินมีการระบายน้ำดี อาทิ ชุดดินปากชอง (Pc) 

    (4) พัฒนาจากหินไรโอไลต ดินตื้นถึงชั้นเศษหิน เนื้อดินเปนดินรวนปนชิ้นสวนหยาบมาก 

สีน้ำตาล น้ำตาลปนเหลือง และน้ำตาลปนแดง การระบายน้ำดี อาทิ ชดุดินไพศาลี (Phi)  

    (5) พัฒนาจากหินอัคนีชนิดหินแกรนิต ดินตื้นถึงชั้นเศษหินหรือหินพ้ืนถึงดินลึกมาก เนื้อ

ดินเปนดินรวนหยาบถึงดินรวนปนชิ้นสวนหยาบมาก สีน้ำตาล น้ำตาลปนแดง ถึงแดง การระบายน้ำดี 

เชน ชุดดินบานไร (Bar) ชุดดินทับเสลา (Tas) เปนตน 

   4) พื้นที่ลาดชันเชิงซอน เปนพื้นที่ที่มีความลาดชันมากกวารอยละ 35 สวนใหญจะเปน

ภูเขาและเทือกเขาสูงสลับซับซอน ทรัพยากรดินมีความแตกตางกันออกไปในแตละพ้ืนท่ี 

 1.5 สภาพการใชท่ีดิน  

   สภาพการใชที่ดินปจจุบันของจังหวัดอุทัยธานี จากฐานขอมูล Agri Map Online รายละเอียด

ตามตารางท่ี 1 

ตารางท่ี 1 สภาพการใชท่ีดินปจจุบันของจังหวัดอุทัยธานี  

ประเภทการใชท่ีดิน 
เนื้อท่ี 

ไร รอยละ 
พ้ืนท่ีชุมชนและส่ิงปลูกสราง  143,484   3.45  

พ้ืนท่ีเกษตรกรรม  1,730,031   41.62  
พ้ืนท่ีนา  589,106   14.17  
พืชไร  996,705   23.98  

ไมยืนตน  104,832   2.52  
ไมผล  30,662   0.74  
พืชสวน  1,304   0.03  

ทุงหญาเลี้ยงสัตวและโรงเรือนเลี้ยงสัตว  3,595   0.09  
สถานท่ีเพาะเลี้ยงสัตวน้ำ  3,730   0.09  
เกษตรผสมผสาน/ไรนาสวนผสม  97   -  

พ้ืนท่ีปาไม  2,167,404   52.14  
พ้ืนท่ีน้ำ  77,991   1.88  
พ้ืนท่ีลุม  2,827  0.07 

พ้ืนท่ีเบ็ดเตล็ด  34,839   0.84  
รวม  4,156,576   100.00  

ท่ีมา: กรมพัฒนาท่ีดิน, 2561 
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 1.6 พ้ืนท่ีชลประทาน 

   จังหวัดอุทัยธานี มีเนื้อที่ชลประทาน 231,459 ไร (รอยละ 5.50 ของพื้นที่จังหวัด) กระจายอยู

ใน 7 อำเภอ มีอางเก็บน้ำที่สำคัญ 2 อาง มีศักยภาพในการเก็บกักน้ำไดรวม 203.41 ลานลูกบาศกเมตร 

(ตารางผนวกท่ี 2 - 3 ) 

 1.7 เขตปฏิรูปท่ีดิน  

   เขตปฏิรูปที่ดินในพื้นที่จังหวัดอุทัยธานีมีเนื ้อท่ี 960,303 ไร (รอยละ 22.83 ของพื้นท่ี

จังหวัด) โดยอำเภอที่มีพื้นท่ีเขตปฏิรูปที่ดินมากที่สุด ไดแก อำเภอบานไร อำเภอลานสัก และอำเภอ

หวยคต ตามลำดับ (ตารางผนวกท่ี 4)  

 1.8 การข้ึนทะเบียนเกษตรกร 

   จากฐานขอมูลทะเบียนเกษตรกรของกรมสงเสริมการเกษตร จังหวัดอุทัยธานีมีการข้ึน

ทะเบียนเกษตรกรผู ปลูกพืชหรือเลี ้ยงสัตวทั ้งหมดในป 2563 จำนวน 85,410 ราย รวมพื ้นท่ี 

1,366,103 ไร และกิจกรรมท่ีมีพ้ืนท่ีปลูกมาก ไดแก ขาวนาป มันสำปะหลังโรงงาน ขาวโพดเลี้ยงสัตว 

ออยโรงงาน เปนตน (ตารางผนวกท่ี 5) 

   ทะเบียนเกษตรพืชสมุนไพร จากฐานขอมูลกลาง (Farmer One) ของสำนักงานเศรษฐกิจ

การเกษตร เกษตรกรไดขึ้นทะเบียนปลูกพืชสมุนไพรในจังหวัดอุทัยธานี พื้นที่ 507.69 ไร เกษตรกร 41 ราย 

มีพืชสมุนไพรหลัก 12 ชนิด  สมุนไพรที่มีการปลูกมาก ไดแก กฤษณา กระเจี๊ยบ ขมิ้นชัน ตามลำดับ 

(ตารางผนวกท่ี 6) 

 1.9 ท่ีตั้งโรงงานและแหลงรับซ้ือสินคาเกษตร 

   จังหวัดอุทัยธานีมีแหลงรับซ้ือสินคาเกษตรและสหกรณการเกษตรท่ีสำคัญ จำนวน 65 แหง 

และมีโรงงานทางการเกษตร 113 แหง โดยมีท่ีตั้งสหกรณการเกษตรมากท่ีสุด 28 แหง (ตารางผนวกท่ี 7) 

2. การวิเคราะหพืชเศรษฐกิจหลัก 

  พืชเศรษฐกิจที่สำคัญพิจารณาจากพืชที่มีพื้นที่ปลูกมากและมีมูลคาการสงออกหรือแปรรูปโดย

กระทรวงเกษตรและสหกรณ ประกาศพืชเศรษฐกิจ 13 ชนิดพืช ไดแก ขาว มันสำปะหลัง ยางพารา 

ปาลมน้ำมัน ออยโรงงาน ขาวโพดเลี้ยงสัตว สับปะรดโรงงาน ลำไย เงาะ ทุเรียน มังคุด มะพราว และ

กาแฟ จากพื้นที่ปลูกพืชเศรษฐกิจดังกลาว กรมพัฒนาที่ดิน ไดกำหนดระดับความเหมาะสมของพื้นท่ี

ปลูกรายจังหวัด โดยวิเคราะหจากสภาพพื้นที่ ลักษณะของดิน ปริมาณน้ำฝน แหลงน้ำชลประทาน 

รวมกับการจัดการพ้ืนท่ีและลักษณะรายพืช โดยแบงระดับความเหมาะสม เปน 4 ระดับ ไดแก 

  ระดับท่ี 1 เปนพ้ืนท่ีความเหมาะสมสูง (S1) การปลูกพืชใหผลตอบแทนสูง  

  ระดับท่ี 2 เปนพื ้นที ่ความเหมาะสมปานกลาง (S2) การปลูกพืชใหผลตอบแทนสูง แตพบ

ขอจำกัดบางประการซ่ึงสามารถบริหารจัดการได  
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  ระดับท่ี 3 เปนพ้ืนท่ีความเหมาะสมเล็กนอย (S3) มีขอจำกัดการของดินและน้ำ สงผลใหการผลิต

พืชใหผลตอบแทนต่ำ การใชพ้ืนท่ีตองใชตนทุนสูงในการจัดการ และมีความเสี่ยงจากน้ำทวมและขาดน้ำ 

  ระดับท่ี 4 เปนพ้ืนท่ีไมเหมาะสม (N)  

     จังหวัดอุทัยธานี มีพื้นที่พืชเศรษฐกิจสำคัญที่ปลูกมาก 4 ลำดับแรก ไดแก ขาว ออยโรงงาน  

มันสำปะหลัง และขาวโพดเลี้ยงสัตว ตามลำดับ (ตารางท่ี 2) 

ตารางท่ี 2 พ้ืนท่ีปลูกพืชเศรษฐกิจท่ีมีพ้ืนท่ีปลูกมาก 4 ลำดับแรกของจังหวัดอุทัยธานี 

พืชเศรษฐกิจ เนื้อท่ี (ไร) รอยละของพ้ืนท่ีเกษตรกรรม 

1. ขาว 588,250 34.00 

2. ออยโรงงาน 567,421 32.79 

3. มันสำปะหลัง 220,693 12.75 

4. ขาวโพดเลี้ยงสัตว 88,261 5.10 

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

 2.1 ขาว 

 ขาวเปนพืชเศรษฐกิจหลักของจังหวัดอุทัยธานี จากสภาพพื้นที่สวนใหญเปนที่ราบลุม  

มีความเหมาะสมในการปลูกขาว จากฐานขอมูลในแผนที่เกษตรเชิงรุก หรือ Agri-Map Online 

วิเคราะหขอมูลไดดังนี้ (ตารางท่ี 3 และภาพท่ี 6 - 7)  

1) การวิเคราะหศักยภาพของพ้ืนท่ีปลูกขาว  

 ระดับท่ี 1 เปนพ้ืนท่ีความเหมาะสมสูง (S1) มีเนื้อท่ี 339,155 ไร คิดเปนรอยละ 17.05 

ของพื้นที่ศักยภาพของที่ดิน กระจายตัวมากอยูในอำเภอหนองฉาง 113,686 ไร อำเภอเมืองอุทัยธานี 

64,398 ไร และอำเภอหนองขาหยาง 53,834 ไร  

 ระดับท่ี 2 เปนพื้นที่ความเหมาะสมปานกลาง (S2) มีเนื้อที่ 310,244  ไร คิดเปน

รอยละ 15.59 ของพื้นที่ศักยภาพของที่ดิน กระจายตัวมากอยูในอำเภอสวางอารมณ 78,696 ไร 

อำเภอทัพทัน 74,956 ไร) และอำเภอลานสัก 50,029 ไร  

 ระดับท่ี 3 เปนพื้นที่ความเหมาะสมเล็กนอย (S3) มีเนื้อที่ 91,225 ไร คิดเปนรอยละ 

4.59 ของพื้นที่ศักยภาพของที่ดิน กระจายตัวมากอยูในอำเภอสวางอารมณ 21,650 ไร อำเภอทัพทัน 

18,358 ไร และอำเภอหนองฉาง 15,641 ไร  

 ระดับท่ี 4 เปนพ้ืนท่ีไมเหมาะสม (N) มีเนื้อท่ี 1,248,922 ไร  
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2) การวิเคราะหพ้ืนท่ีปลูกขาวในปจจุบัน ซ่ึงจำแนกตามชั้นความเหมาะสมของท่ีดิน ไดดังนี้ 

 (1) พื้นที่เหมาะสมสูง (S1) มีเนื ้อที่ 287,890 ไร คิดเปนรอยละ 84.88 ของพื ้นท่ี

ศักยภาพสูงกระจายตัวมากอยูในอำเภอหนองฉาง 92,092 ไร  อำเภอเมืองอุทัยธานี  55,594 ไร และ

อำเภอหนองขาหยาง 47,141 ไร  

 (2) พื้นที่เหมาะสมปานกลาง (S2) มีเนื้อที่ 189,956 ไร คิดเปนรอยละ 61.23 ของ

พื้นท่ีศักยภาพปานกลาง กระจายตัวมากอยูในอำเภอสวางอารมณ 62,494 ไร อำเภอทัพทัน 56,604 

ไร และอำเภอเมืองอุทัยธานี 23,302 ไร  

 (3) พื้นที่เหมาะสมเล็กนอย (S3) มีเนื้อที่ 91,194 ไร คิดเปนรอยละ 99.97 ของพื้นท่ี

ศักยภาพเล็กนอย กระจายตัวมากอยูในอำเภอสวางอารมณ 21,650 ไร อำเภอทัพทัน 18,358 ไร และ

อำเภอหนองฉาง 15,641 ไร  

 (4)  พ้ืนท่ีไมเหมาะสม (N) มีเนื้อท่ี 19,210 ไร  

3) พื้นที่มีศักยภาพคงเหลือ คือ พื้นที่ที่มีศักยภาพในการปลูกขาวแตยังไมใชพื ้นท่ี

ปลูก พิจารณาจากพื้นที่ศักยภาพของที่ดินสำหรับการปลูกขาว และพื้นที่ปลูกขาวในชั้นความเหมาะสม

ตาง ๆ (ปลูกจริง) พบวาจังหวัดอุทัยธานีมีพ้ืนท่ีศักยภาพคงเหลือในระดับความเหมาะสมสูง (S1) และ

ความเหมาะสมปานกลาง (S2) รวมทั้งสิ้น 171,553 ไร กระจายอยูทั่วทุกอำเภอ โดยอำเภอที่มีพื้นท่ี

ศักยภาพคงเหลือมากที่สุด ไดแก อำเภอหนองฉาง 41,021  ไร รองลงมา อำเภอลานสัก 34,898 ไร 

และอำเภอทัพทัน 23,430 ไร ตามลำดับ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 (1) พื้นที่เหมาะสมสูงคงเหลือ (S1) มีเนื้อที่ 51,265 ไร คิดเปนรอยละ 15.12 ของ

พื้นท่ีศักยภาพสูง พบมากในอำเภอหนองฉาง 21,594 ไร เมืองอุทัยธานี 8,804 ไร อำเภอหนองขาหยาง 

6,693 ไร 

 (2) พ้ืนท่ีเหมาะสมปานกลางคงเหลือ (S2) มีเนื้อท่ี 120,288 ไร คิดเปนรอยละ 38.77 

ของพ้ืนท่ีศักยภาพปานกลาง พบมากในอำเภอลานสัก 34,134 ไร อำเภอหนองฉาง 19,427 ไร อำเภอ

บานไร 18,827 ไร  
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ตารางท่ี 3 พ้ืนท่ีศักยภาพ พ้ืนท่ีปลูกจริง พ้ืนท่ีคงเหลือของขาวรายอำเภอ จังหวัดอุทัยธานี 

อำเภอ ประเภทพ้ืนท่ี 
เนื้อท่ีชั้นความเหมาะสม (ไร) 

S1 S2 S3 N รวม 

บานไร 

พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน 
3,974 

(100.00%) 

20,999 

(100.00%) 

2,247 

(100.00%) 

537,253 

(100.00%) 

564,473 

(100.00%) 

พ้ืนท่ีเพาะปลูกในช้ันความ 

เหมาะสมตาง ๆ  (ปลูกจริง) 

1,599 

(40.24%) 

2,172 

(10.34%) 

2,247 

(100%) 

799 

(0.15%) 

6,817 

(1.21%) 

พ้ืนท่ีมีศักยภาพคงเหลือ 
2,375 

(59.76%) 

18,827 

(89.66%) 
- - 

21,202 

(3.76%) 

ลานสัก 

พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน 
17,572 

(100.00%) 

50,029 

(100.00%) 

13,705 

(100.00%) 

292,521 

(100.00%) 

373,827 

(100.00%) 

พ้ืนท่ีเพาะปลูกในช้ันความ 

เหมาะสมตาง ๆ  (ปลูกจริง) 

16,808 

(95.65%) 

15,895 

(31.77%) 

13,705 

(100%) 

780 

(0.27%) 

47,188 

(12.62%) 

พ้ืนท่ีมีศักยภาพคงเหลือ 
764 

(4.35%) 

34,134 

(68.23%) 
- - 

34,898 

(9.34%) 

สวาง

อารมณ 

พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน 
32,130 

(100.00%) 

78,696 

(100.00%) 

21,650 

(100.00%) 

126,254 

(100.00%) 

258,730 

(100.00%) 

พ้ืนท่ีเพาะปลูกในช้ันความ 

เหมาะสมตาง ๆ  (ปลูกจริง) 

26,777 

(83.34%) 

62,494 

(79.41%) 

21,650 

(100%) 

3,246 

(2.57%) 

114,167 

(44.13%) 

พ้ืนท่ีมีศักยภาพคงเหลือ 
5,353 

(16.66%) 

16,202 

(20.59%) 
- - 

21,555 

(8.33%) 

ทัพทัน 

พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน 
51,660 

(100.00%) 

74,956 

(100.00%) 

18,358 

(100.00%) 

68,725 

(100.00%) 

213,699 

(100.00%) 

พ้ืนท่ีเพาะปลูกในช้ันความ 

เหมาะสมตาง ๆ  (ปลูกจริง) 

46,582 

(90.17%) 

56,604 

(75.52%) 

18,358 

(100%) 

10,939 

(15.92%) 

132,483 

(62.00%) 

พ้ืนท่ีมีศักยภาพคงเหลือ 
5,078 

(9.83%) 

18,352 

(24.48%) 
- - 

23,430 

(10.96%) 

หนองฉาง 

พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน 
113,686 

(100.00%) 

34,994 

(100.00%) 

15,641 

(100.00%) 

45,061 

(100.00%) 

209,382 

(100.00%) 

พ้ืนท่ีเพาะปลูกในช้ันความ 

เหมาะสมตาง ๆ  (ปลูกจริง) 

92,092 

(81.01%) 

15,567 

(44.48%) 

15,641 

(100%) 

1,059 

(2.35%) 

124,359 

(59.39%) 

พ้ืนท่ีมีศักยภาพคงเหลือ 
21,594 

(18.99%) 

19,427 

(55.52%) 
- - 

41,021 

(19.59%) 
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ตารางท่ี 3 (ตอ) 

อำเภอ ประเภทพ้ืนท่ี 
เนื้อท่ีชั้นความเหมาะสม (ไร) 

S1 S2 S3 N รวม 

เมือง

อุทัยธานี 

พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน 
64,398 

(100.00%) 

33,889 

(100.00%) 

5,721 

(100.00%) 

39,202 

(100.00%) 

143,210 

(100.00%) 

พ้ืนท่ีเพาะปลูกในช้ันความ 

เหมาะสมตาง ๆ  (ปลูกจริง) 

55,594 

(86.33%) 

23,302 

(68.76%) 

5,721 

(100%) 

1,382 

(3.53%) 

86,000 

(60.05%) 

พ้ืนท่ีมีศักยภาพคงเหลือ 
8,804 

(13.67%) 

10,587 

(31.24%) 
- - 

19,391 

(13.54%) 

หวยคต 

พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน 
1,901 

(100.00%) 

1,114 

(100.00%) 

4,844 

(100.00%) 

113,626 

(100.00%) 

121,485 

(100.00%) 

พ้ืนท่ีเพาะปลูกในช้ันความ 

เหมาะสมตาง ๆ  (ปลูกจริง) 

1,297 

(68.23%) 

184 

(16.52%) 

4,844 

(100%) 

23 

(0.20%) 

6,348 

(5.23%) 

พ้ืนท่ีมีศักยภาพคงเหลือ 
604 

(31.77%) 

930 

(83.48%) 
- - 

1,534 

(1.26%) 

หนองขา

หยาง 

พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน 
53,834 

(100.00%) 

15,567 

(100.00%) 

9,059 

(100.00%) 

26,281 

(100.00%) 

104,740 

(100.00%) 

พ้ืนท่ีเพาะปลูกในช้ันความ 

เหมาะสมตาง ๆ  (ปลูกจริง) 

47,141 

(87.57%) 

13,738 

(88.25%) 

9,028 

(99.66%) 

981 

(3.66%) 

70,888 

(67.68%) 

พ้ืนท่ีมีศักยภาพคงเหลือ 
6,693 

(12.43%) 

1,829 

(11.75%) 
- - 

8,522 

(8.14%) 

รวมท้ัง

จังหวัด 

พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน 
339,155 

(100.00%) 

310,244 

(100.00%) 

91,225 

(100.00%) 

1,248,922 

(100.00%) 

1,989,546 

(100.00%) 

พ้ืนท่ีเพาะปลกูในชัน้ความ 

เหมาะสมตาง ๆ  (ปลกูจริง) 

287,890 

(84.88%) 

189,956 

(61.23%) 

91,194 

(99.97%) 

19,210 

(1.54%) 

588,250 

(29.57%) 

พ้ืนท่ีมีศักยภาพคงเหลือ 
51,265 
(15.12%) 

120,288 
(38.77%) 

- - 
171,553 
(8.62%) 

ทั้งนี้ ในการสงเสริมการปลูกพืชจะพิจารณาเฉพาะพื้นที่ที่มีศักยภาพคงเหลือในระดับ

ความเหมาะสมสูง (S1) และระดับความเหมาะสมปานกลาง (S2) เทานั้น เนื่องจากสภาพพื้นที่ปลูก

พืชตรงตามศักยภาพของดิน การลงทุนต่ำก็สามารถเพ่ิมผลผลิตได จึงควรสงเสริมในพ้ืนท่ีดังกลาว  

เมื่อวิเคราะหขอมูลศักยภาพพื้นที่รวมกับพื้นที่ปลูกพืชในปจจุบัน พบวาพื้นที่ที่ควร

สงเสริมใหมีการปรับเปลี่ยนไปปลูกขาว คือ คือบริเวณที่ปลูกออยโรงงาน (S3) 13,358 ไร พื้นที่ปลูก

ขาวโพดเลี้ยงสัตว (N) 5,560 ไร และพ้ืนท่ีปลกูมันสำปะหลัง (S3) 8,350 ไร แตเนื่องจากนโยบายของ
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คณะกรรมการนโยบายบริหารจัดการขาวตองการรักษาดุลภาพผลผลิตขาว ดังนั้น จึงควรพิจารณา

ปลูกพืชเศรษฐกิจชนิดอ่ืนท่ีสอดคลองกับความตองการของตลาด (ตารางท่ี 4) 

ตารางท่ี 4 พ้ืนท่ีศักยภาพในการขยายการผลิตขาว 

อำเภอ 
ออยโรงงาน ขาวโพดเลี้ยงสัตว (ไร) มันสำปะหลัง (ไร) 

S3 N รวม S3 N รวม S3 N รวม 

ทัพทัน  783  -  783  -  1,335   1,335   719 -  719 

ลานสัก  542  -  542  -  1,808   1,808   4,316  -  4,316  

หวยคต  440  -  440  -  11   11   57 -  57 

บานไร  2,056  -  2,056  -  183   183   310  -  310  

หนองฉาง  7,275  -  7,275  -  632   632   635  -  635  

สวางอารมณ  1,201  -  1,201  -  424   424   2,035  -  2,035  

หนองขาหยาง  912  -  912  -  29   29   76  -  76  

เมืองอุทัยธานี  149  -  149  -  1,138   1,138   202  -  202  

รวม 13,358 - 13,358 - 5,560 5,560 8,350 - 8,350 
 

   4) แนวทางการจัดการ 

    (1) พื้นที่ที่มีความเหมาะสมควรสงเสริมการผลิต (S1 หรือ S2) ควรสนับสนุนใหเกษตรกร

ปลูกขาวตอไปเนื่องจากเปนพ้ืนท่ีท่ีเหมาะสม สามารถชวยลดตนทุนการผลิตและไดผลผลิตท่ีมีคุณภาพดี 

ซึ่งการปลูกขาวในพื้นที่ดังกลาวขางตนสามารถนำไปสูการตอยอดโครงการที่สำคัญตาง ๆ ได เชน 

เกษตรอินทรีย ระบบสงเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ เกษตรแมนยำ เปนตน 

     พื้นที่ปลูกขาวในบริเวณที่มีความเหมาะสมสูง (S1) คือพื้นที่ปลูกขาวในที่ดินที่ไมมี

ขอจำกัดทางกายภาพตอการปลูกขาว ซึ่งควรสงวนไวเปนแหลงปลูกขาวที่สำคัญของจังหวัด กระจาย

อยูในอำเภอหนองฉาง อำเภอเมืองอุทัยธานี อำเภอหนองขาหยาง เปนตน 

     พ้ืนท่ีปลูกขาวในบริเวณท่ีมีความเหมาะสมปานกลาง (S2) คือพ้ืนท่ีปลูกขาวในท่ีดินท่ีมี

ขอจำกัดทางกายภาพบางประการตอการปลูกขาว เชน ความอุดมสมบูรณของดิน ความเปนกรดเปนดาง 

และแหลงน้ำ กระจายอยูในอำเภอสวางอารมณ อำเภอทัพทัน อำเภอลานสักเปนตน 

    (2) พื้นที่ที่ควรปรับเปลี่ยนการผลิตในพื้นที่ไมเหมาะสม (S3 หรือ N) ควรสนับสนุนให

เขาโครงการปรับเปลี่ยนการผลิต เชน ทำการเกษตรผสมผสานหรือพืชที่ใหผลตอบแทนสูงกวา โดย

พิจารณาแหลงรับซ้ือรวมดวย 
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  2.2 ออยโรงงาน 

ออยโรงงานพืชเศรษฐกิจหลักของอุทัยธานีในลำดับที่ 2 จากฐานขอมูลในแผนที่เกษตรเชิงรุก หรือ 

Agri-Map Online สามารถวิเคราะหขอมูลไดดังนี้ (ตารางท่ี 5 และภาพท่ี 8 - 9) 

1) การวิเคราะหศักยภาพของพ้ืนท่ีปลูกออยโรงงาน 

 ระดับท่ี 1 เปนพื้นที่เหมาะสมสูง (S1) มีเนื้อที่ 8,279 ไร คิดเปนรอยละ 0.42 ของ

พื้นท่ีศักยภาพของที่ดิน กระจายตัวมากอยูในอำเภอลานสัก 4,161 ไร อำเภอทัพทัน 2,341 ไร และ

อำเภอหนองฉาง 1,777 ไร 

 ระดับท่ี 2 เปนพื้นที่เหมาะสมปานกลาง (S2) มีเนื้อที่ 858,906  ไร คิดเปนรอยละ 

43.17 ของพื้นที่ศักยภาพของที่ดิน กระจายตัวมากอยูในอำเภอบานไร 264,836 ไร อำเภอลานสัก    

256,436 ไร และอำเภอสวางอารมณ 111,205 ไร  

 ระดับท่ี 3 เปนพื้นที่เหมาะสมเล็กนอย (S3) มีเนื้อที่ 371,771 ไร คิดเปนรอยละ 18.69 

ของพ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน กระจายตัวมากอยูในอำเภอบานไร 231,820 ไร อำเภอสวางอารมณ 30,649 ไร 

และอำเภอหนองขาหยาง 27,185 ไร  

 ระดับท่ี 4 เปนพ้ืนท่ีไมเหมาะสม (N) มีเนื้อท่ี 750,432 ไร  

   2) การวิเคราะหพื้นที่ปลูกออยโรงงานในปจจุบัน ซึ่งจำแนกตามชั้นความเหมาะสม 

ของท่ีดิน ไดดังนี้ 

 (1) พื้นที่เหมาะสมสูง (S1) มีเนื้อที่ 1,533 ไร คิดเปนรอยละ 18.52 ของพื้นท่ีศักยภาพ

สูง กระจายตัวมากอยูในอำเภอลานสัก 1,235 ไร อำเภอหนองฉาง 163 ไร และอำเภอทัพทัน 135 ไร 

 (2) พ้ืนท่ีเหมาะสมปานกลาง (S2) มีเนื้อท่ี 391,977 ไร คิดเปนรอยละ 45.64 ของพ้ืนท่ี

ศักยภาพปานกลาง กระจายตัวมากอยูในอำเภอบานไร 169,159 ไร อำเภอลานสัก 92,305 ไร และอำเภอ

หวยคต 55,146 ไร  

 (3) พื้นที่เหมาะสมเล็กนอย (S3) มีเนื้อที่ 172,877 ไร คิดเปนรอยละ 46.50 ของพื้นท่ี

ศักยภาพเล็กนอย กระจายอยูในอำเภอบานไร 147,424 ไร อำเภอหนองฉาง 8,583 ไร และอำเภอหวย

สวางอารมณ 5,137 ไร 

 (4) พ้ืนท่ีไมเหมาะสม (N) มีเนื้อท่ี 1,012 ไร  

   3) พ้ืนท่ีมีศักยภาพคงเหลือ คือ พ้ืนท่ีท่ีมีศักยภาพในการปลูกออยโรงงานแตไมใชพ้ืนท่ีปลูก 

พิจารณาจากพื ้นที ่ศ ักยภาพของที ่ด ินสำหรับการปลูกออยโรงงาน และพื ้นที ่ปลูกออยโรงงาน 

ในชั้นความเหมาะสมตาง ๆ (ปลูกจริง) พบวาจังหวัดอุทัยธานีมีพื ้นที่ศักยภาพคงเหลือในระดับความ

เหมาะสมสูง (S1) และความเหมาะสมปานกลาง (S2) รวมทั้งสิ้น 473,675 ไร กระจายอยูในอำเภอตาง ๆ   

โดยอำเภอที่มีพื้นที่ศักยภาพคงเหลือมากที่สุด ไดแก อำเภอลานสัก 167,057 ไร อำเภอบานไร 95,677 ไร 

และอำเภอสวางอารมณ 72,086 ไร โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
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 (1) พื้นที่เหมาะสมสูงคงเหลือ (S1) มีเนื้อที่ 6,746 ไร คิดเปนรอยละ 81.48 ของพื้นท่ี

ศักยภาพสูง พบมากในอำเภอเมืองอุทัยธานีอำเภอลานสัก 2,926 ไร อำเภอทัพทัน 2,206 ไร อำเภอหนอง

ฉาง 1,614 ไร 

 (2) พื้นที่เหมาะสมปานกลางคงเหลือ (S2) มีเนื้อที่ 466,929 ไร คิดเปนรอยละ 54.36 

ของพ้ืนท่ีศักยภาพปานกลาง พบมากในอำเภอลานสัก 164,131 ไร อำเภอบานไร 95,677 ไร อำเภอสวาง

อารมณ 72,086 ไร  

ตารางท่ี 5 พ้ืนท่ีศักยภาพ พ้ืนท่ีปลูกจริง พ้ืนท่ีคงเหลือของออยโรงงานรายอำเภอ จังหวัดอุทัยธานี 

อำเภอ ประเภทพ้ืนท่ี 
เนื้อท่ีชั้นความเหมาะสม (ไร) 

S1 S2 S3 N รวม 

บานไร 

พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน - 
264,836 

(100.00%) 

231,820 

(100.00%) 

45,061 

(100.00%) 

209,382 

(100.00%) 

พ้ืนท่ีเพาะปลูกในช้ันความ 

เหมาะสมตาง ๆ  (ปลูกจริง) 
- 

169,159 

(63.87%) 

147,424 

(63.59%) 

817 

(1.81%) 

317,400 

(151.59%) 

พ้ืนท่ีมีศักยภาพคงเหลือ - 
95,677 

(36.13%) 
- - 

95,677 

(45.69.%) 

ลานสัก 

พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน 
4,161 

(100.00%) 

256,436 

(100.00%) 

22,766 

(100.00%) 

90,289 

(100.00%) 

373,653 

(100.00%) 

พ้ืนท่ีเพาะปลูกในช้ันความ 

เหมาะสมตาง ๆ  (ปลูกจริง) 

1,235 

(29.68%) 

92,305 

(36.00%) 

1,495 

(6.57%) 

59 

(0.07%) 

95,094 

(25.45%) 

พ้ืนท่ีมีศักยภาพคงเหลือ 
2,926 

(70.32%) 

164,131 

(64.00%) 
- - 

167,057 

(44.70%) 

สวางอารมณ 

พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน - 
111,205 

(100.00%) 

30,649 

(100.00%) 

116,984 

(100.00%) 

258,838 

(100.00%) 

พ้ืนท่ีเพาะปลูกในช้ันความ 

เหมาะสมตาง ๆ  (ปลูกจริง) 
- 

39,119 

(35.18%) 

5,137 

(16.76%) 

7 

(0.01%) 

44,263 

(17.10%) 

พ้ืนท่ีมีศักยภาพคงเหลือ - 
72,086 

(64.82%) 
- - 

72,086 

(27.85%) 

ทัพทัน 

พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน 
2,341 

 (100.00%) 

65,471 

(100.00%) 

17,209 

(100.00%) 

128,606 

(100.00%) 

213,627 

(100.00%) 

พ้ืนท่ีเพาะปลูกในช้ันความ 

เหมาะสมตาง ๆ  (ปลูกจริง) 

135 

(5.77%) 

13,633 

(20.82%) 

2,363 

(13.73%) 

1 

(0.00%) 

16,132 

(7.55%) 

พ้ืนท่ีมีศักยภาพคงเหลือ 
2,206 

(94.23%) 

51,838 

(79.18%) 
- - 

54,044 

(25.30%) 

 

 



12 

 

 

ตารางท่ี 5 (ตอ) 

อำเภอ ประเภทพ้ืนท่ี 
เนื้อท่ีชั้นความเหมาะสม (ไร) 

S1 S2 S3 N รวม 

หนองฉาง 

พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน 
1,777 

 (100.00%) 

53,758 

(100.00%) 

13,531 

(100.00%) 

140,301 

(100.00%) 

209,367 

(100.00%) 

พ้ืนท่ีเพาะปลูกในช้ันความ 

เหมาะสมตาง ๆ  (ปลูกจริง) 

163 

(9.17%) 

22,463 

(41.79%) 

8,583 

(63.43%) 

46 

(0.03%) 

31,256 

(14.93%) 

พ้ืนท่ีมีศักยภาพคงเหลือ 
1,614 

(90.83%) 

31,295 

(58.21%) 
- - 

32,909 

(15.72%) 

เมืองอุทัยธานี 

พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน - 
4,747 

(100.00%) 

18,082 

(100.00%) 

120,395 

(100.00%) 

143,223 

(100.00%) 

พ้ืนท่ีเพาะปลูกในช้ันความ 

เหมาะสมตาง ๆ  (ปลูกจริง) 
- 

22 

(0.46%) 

227 

(1.26%) 
- 

249 

(0.17%) 

พ้ืนท่ีมีศักยภาพคงเหลือ - 
4,725 

(99.54%) 
- - 

4,725 

(3.30%) 

หวยคต 

พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน - 
100,379 

(100.00%) 

10,530 

(100.00%) 

10,583 

(100.00%) 

121,492 

(100.00%) 

พ้ืนท่ีเพาะปลูกในช้ันความ 

เหมาะสมตาง ๆ  (ปลูกจริง) 
- 

55,146 

(54.94%) 

4,828 

(45.85%) 

83 

(0.78%) 

60,057 

(49.43%) 

พ้ืนท่ีมีศักยภาพคงเหลือ - 
45,233 

(45.06%) 
- - 

45,233 

(37.23%) 

หนองขาหยาง 

พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน - 
2,074 

(100.00%) 

27,185 

(100.00%) 

75,481 

(100.00%) 

104,740 

(100.00%) 

พ้ืนท่ีเพาะปลูกในช้ันความ 

เหมาะสมตาง ๆ  (ปลูกจริง) 
- 

130 

(6.27%) 

2,821 

(10.38%) 
- 

2,951 

(2.81%) 

พ้ืนท่ีมีศักยภาพคงเหลือ - 
1,944 

(93.73%) 
- - 

1,944 

(1.86%) 

รวมท้ัง

จังหวัด 

พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน 
8,279 

(100.00%) 

858,906 

(100.00%) 

371,771 

(100.00%) 

750,432 

(100.00%) 

1,989,388 

(100.00%) 

พ้ืนท่ีเพาะปลกูในชัน้ความ 

เหมาะสมตาง ๆ  (ปลกูจริง) 

1,533 

(18.52%) 

391,977 

(45.64%) 

172,877 

(46.50%) 

1,012 

 (0.13%) 

567,399 

(28.52%) 

พ้ืนท่ีมีศักยภาพคงเหลือ 
6,746 

(81.48%) 

466,929 

(54.36%) 
- - 

473,675 

(23.81%) 

ท้ังนี้ ในการสงเสริมการปลูกพืชจะพิจารณาเฉพาะพ้ืนท่ีท่ีมีศักยภาพคงเหลือในระดับความ

เหมาะสมสูง (S1) และระดับความเหมาะสมปานกลาง (S2) เทานั้น เนื่องจากสภาพพื้นที่ปลูกพืชตรงตาม

ศักยภาพของดิน การลงทุนต่ำก็สามารถเพ่ิมผลผลิตได จึงควรสงเสริมในพ้ืนท่ีดังกลาว 
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เมื่อวิเคราะหขอมูลศักยภาพพื้นที่รวมกับพื้นที่ปลูกพืชในปจจุบัน พบวาพื้นที่ที ่ควร

สงเสริมใหมีการปรับเปลี่ยนไปปลูกออยโรงงาน คือ บริเวณท่ีเปนพ้ืนท่ีปลูกขาว (S3+N) 86,005 ไร ปาลม

น้ำมัน (N) 5,537 ไร และยางพารา (S3) 12,717 ไร (ตารางท่ี 6) 

ตารางท่ี 6 พ้ืนท่ีศักยภาพในการขยายการผลิตออยโรงงาน 

อำเภอ 
ขาว ปาลมน้ำมนั ยางพารา 

S3 N รวม S3 N รวม S3 N รวม 

ทัพทัน 18,423 7,144 25,567 - -  - 206 - 206 

ลานสัก 13,753 740 14,493 -  2,091   2,091  853 - 853 

หวยคต 4,862 21 4,882 -  1,300   1,300  3,318 - 3,318 

บานไร 1,224 32 1,255 -  1,211   1,211  7,295 - 7,295 

หนองฉาง 13,649 904 14,553 -  2   2  872 - 872 

สวางอารมณ 21,727 183 21,910 -  933   933  97 - 97 

หนองขาหยาง 630 85 716 - - - 76 - 76 

เมืองอุทัยธานี 1,655 973 2,628 - - - - - - 

รวม 75,923  10,082  86,005 - 5,537 5,537 12,717 - 12,717 

   4) แนวทางการจัดการ 

    (1) พื้นที่ที่มีความเหมาะสมควรสงเสริมการผลิต (S1 หรือ S2) ควรสนับสนุนใหเกษตรกร

ปลูกออยโรงงานตอไป เนื่องจากเปนพื้นที่ที่เหมาะสม สามารถชวยลดตนทุนการผลิตและไดผลผลิตที่มี

คุณภาพดี ซ่ึงการปลูกออยโรงงานในพ้ืนท่ีดังกลาวขางตนสามารถนำไปสูการตอยอดโครงการท่ีสำคัญตาง ๆ ได 

เชน เกษตรอินทรีย ระบบสงเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ เกษตรแมนยำ เปนตน 

     พื้นที่ปลูกออยโรงงานในบริเวณที่มีความเหมาะสมสูง (S1) คือพื้นที่ปลูกออยโรงงานใน

ท่ีดินท่ีไมมีขอจำกัดทางกายภาพตอการปลูกออยโรงงาน ซ่ึงควรสงวนไวเปนแหลงปลูกออยโรงงานท่ีสำคัญ

ของจังหวัด โดยกระจายอยูอำเภอลานสัก อำเภอทัพทัน อำเภอหนองฉาง เปนตน 

     พ้ืนที ่ปลูกออยโรงงานในบริเวณที ่มีความเหมาะสมปานกลาง (S2) คือพื ้นที ่ปลูก 

ออยโรงงานในที่ดินที่มีขอจำกัดทางกายภาพบางประการตอการปลูกออยโรงงาน เชน ความอุดมสมบูรณ

ของดิน ความเปนกรดเปนดาง ความชื้น โดยกระจายอยูในอำเภอกระนวน อำเภอลานสัก อำเภอบานไร 

อำเภอสวางอารมณ เปนตน  

    (2) พื้นที่ที่ควรปรับเปลี่ยนการผลิตในพื้นที่ไมเหมาะสม (S3 หรือ N) ควรสนับสนุนใหเขา

โครงการปรับเปลี่ยนการผลิต เชน เปลี่ยนชนิดพืชท่ีมีความเหมาะสมกวาการปลูกออยโรงงาน มีตนทุนท่ีต่ำ 

และใหผลตอบแทนท่ีดีกวา เปนตน แตท้ังนี้ตองพิจารณาแหลงรับซ้ือรวมดวย 
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  2.3 มันสำปะหลัง 

มันสำปะหลังพืชเศรษฐกิจหลักของอุทัยธานีในลำดับท่ี 3 จากฐานขอมูลในแผนท่ีเกษตร

เชิงรุก หรือ Agri-Map Online สามารถวิเคราะหขอมูลไดดังนี้ (ตารางท่ี 7 และภาพท่ี 10 - 11) 

   1) การวิเคราะหศักยภาพของพ้ืนท่ีปลูกมันสำปะหลัง 

 ระดับท่ี 1 เปนพ้ืนท่ีเหมาะสมสูง (S1) มีเนื้อท่ี 44,210 ไร คิดเปนรอยละ 2.22 ของพ้ืนท่ี

ศักยภาพของที่ดิน กระจายตัวมากอยูในอำเภอสวางอารมณ 16,797 ไร อำเภอบานไร 14,374 ไร และ

อำเภอลานสัก 12,255 ไร  

 ระดับท่ี 2 เปนพ้ืนท่ีเหมาะสมปานกลาง (S2) มีเนื้อท่ี 926,557 ไร คิดเปนรอยละ 46.57 

ของพื้นที่ศักยภาพของที่ดิน กระจายตัวมากอยูในอำเภอบานไร 351,288 ไร อำเภอลานสัก 228,574 ไร 

และอำเภอหวยคต 98,922 ไร  

 ระดับท่ี 3 เปนพ้ืนท่ีเหมาะสมเล็กนอย (S3) มีเนื้อท่ี 202,017 ไร คิดเปนรอยละ 10.15 ของ

พื้นที่ศักยภาพของที่ดิน กระจายตัวมากอยูในอำเภอบานไร 114,929 ไร อำเภอสวางอารมณ 31,478 ไร และ

อำเภอลานสัก 25,752 ไร  

 ระดับท่ี 4 เปนพ้ืนท่ีไมเหมาะสม (N) มีเนื้อท่ี 816,945 ไร 

   2) การวิเคราะหพื้นที่ปลูกมันสำปะหลังในปจจุบัน ซึ่งจำแนกตามชั้นความเหมาะสม

ของท่ีดิน ไดดังนี้ 

 (1) พื้นที่เหมาะสมสูง (S1) มีเนื ้อที่ 17,300 ไร คิดเปนรอยละ 39.13 ของพื้นท่ี

ศักยภาพสูง กระจายตัวมากอยูในอำเภอสวางอารมณ 11,128 ไร อำเภอลานสัก 4,606 ไร และอำเภอ 

บานไร 1,002 ไร  

 (2) พื้นที่เหมาะสมปานกลาง (S2) มีเนื้อที่ 171,491 ไร คิดเปนรอยละ 18.51 ของ

พื้นท่ีศักยภาพปานกลาง กระจายตัวมากอยูในอำเภอลานสัก 83,582 ไร อำเภอบานไร 46,173 ไร 

และอำเภอสวางอารมณ 20,081 ไร  

 (3) พื้นที่เหมาะสมเล็กนอย (S3) มีเนื้อที่ 30,184 ไร คิดเปนรอยละ 14.94 ของพื้นท่ี

ศักยภาพเล็กนอย กระจายตัวมากอยูในอำเภอบานไร 13,374 ไร อำเภอลานสัก 9,091 ไร และอำเภอ 

สวางอารมณ 4,195 ไร  

 (4) พ้ืนท่ีไมเหมาะสม (N) มีเนื้อท่ี 1,709 ไร 

   3) พื้นที่มีศักยภาพคงเหลือ คือ พื้นที่ที่มีศักยภาพในการปลูกมันสำปะหลังแตไมใชพื้นท่ี

ปลูก พิจารณาจากพื้นที่ศักยภาพของที่ดินสำหรับการปลูกมันสำปะหลัง และพื้นที่ปลูกมันสำปะหลังใน 

ชั ้นความเหมาะสมตาง ๆ (ปลูกจริง) พบวาจังหวัดอุทัยธานีมีพื ้นที ่ศักยภาพคงเหลือในระดับความ

เหมาะสมสูง (S1) และความเหมาะสมปานกลาง (S2) รวมทั้งสิ้น 781,976 ไร กระจายอยูทั่วทุกอำเภอ  
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โดยอำเภอที่มีพื้นที่ศักยภาพคงเหลือมากที่สุด ไดแก อำเภอบานไร 318,487 ไร อำเภอลานสัก 152,640 

และอำเภอหวยคต 85,206 ไร ตามลำดับ 

 (1) พื้นที่เหมาะสมสูงคงเหลือ (S1) มีเนื้อที่ 26,910 ไร คิดเปนรอยละ 60.87 ของ

พ้ืนท่ีศักยภาพสูง พบมากในอำเภอบานไร 13,372 ไร อำเภอลานสัก 7,649 ไร อำเภอสวางอารมณ 5,669 ไร  

 (2) พื้นที ่เหมาะสมปานกลางคงเหลือ (S2) มีเนื ้อที ่ 755,066 ไร คิดเปนรอยละ 

81.49 ของพ้ืนท่ีศักยภาพปานกลาง พบมากในอำเภอบานไร 305,115 ไร อำเภอลานสัก 144,992 ไร 

อำเภอหวยคต 84,985 ไร  

ตารางท่ี 7 พ้ืนท่ีศักยภาพ พ้ืนท่ีปลูกจริง พ้ืนท่ีคงเหลือของมันสำปะหลังรายอำเภอ จังหวัดอุทัยธานี 

อำเภอ ประเภทพ้ืนท่ี 
เนื้อท่ีชั้นความเหมาะสม (ไร) 

S1 S2 S3 N รวม 

บานไร 

พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน 
14,374 

(100.00%) 

351,288 

(100.00%) 

114,929 

(100.00%) 

83,880 

(100.00%) 

564,471 

(100.00%) 

พ้ืนท่ีเพาะปลูกในช้ันความ 

เหมาะสมตาง ๆ  (ปลูกจริง) 

1,002 

(6.97%) 

46,173 

(13.14%) 

13,374 

(11.64%) 

1,157 

(1.38%) 

61,706 

(10.93%) 

พ้ืนท่ีมีศักยภาพคงเหลือ 
13,372 

(93.03%) 

305,115 

(86.86%) 
- - 

318,487 

(56.42%) 

ลานสัก 

พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน 
12,255 

(100.00%) 

228,574 

(100.00%) 

25,752 

(100.00%) 

107,278 

(100.00%) 

373,859 

(100.00%) 

พ้ืนท่ีเพาะปลูกในช้ันความ 

เหมาะสมตาง ๆ  (ปลูกจริง) 

4,606 

(37.58%) 

83,582 

(36.68%) 

9,091 

(35.30%) 

513 

(0.48%) 

97,793 

(26.16%) 

พ้ืนท่ีมีศักยภาพคงเหลือ 
7,649 

(62.42%) 

144,992 

(63.43%) 
- - 

152,640 

(40.83%) 

สวางอารมณ 

พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน 
16,797 

(100.00%) 

88,275 

(100.00%) 

31,478 

(100.00%) 

122,287 

(100.00%) 

258,837 

(100.00%) 

พ้ืนท่ีเพาะปลูกในช้ันความ 

เหมาะสมตาง ๆ  (ปลูกจริง) 

11,128 

(66.25%) 

20,081 

(22.75%) 

4,195 

(13.33%) 

6 

(0.00%) 

35,410 

(13.68%) 

พ้ืนท่ีมีศักยภาพคงเหลือ 
5,669 

(33.75%) 

68,194 

(77.25%) 
- - 

73,863 

(28.54%) 

ทัพทัน 

พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน - 
62,243 

(100.00%) 

17,145 

(100.00%) 

134,261 

(100.00%) 

213,649 

(100.00%) 

พ้ืนท่ีเพาะปลูกในช้ันความ 

เหมาะสมตาง ๆ  (ปลูกจริง) 
- 

3,893 

(6.25%) 

2,141 

(12.49%) 

2 

(0.00%) 

6,036 

(0.35%) 

พ้ืนท่ีมีศักยภาพคงเหลือ - 
58,350 

(93.75%) 
- - 

58,350 

(27.33%) 
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ตารางท่ี 7 (ตอ) 

อำเภอ ประเภทพ้ืนท่ี 
เนื้อท่ีชั้นความเหมาะสม (ไร) 

S1 S2 S3 N รวม 

หนองฉาง 

พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน - 
46,889 

(100.00%) 

1,672 

(100.00%) 

160,896 

(100.00%) 

209,457 

(100.00%) 

พ้ืนท่ีเพาะปลูกในช้ันความ 

เหมาะสมตาง ๆ  (ปลูกจริง) 
- 

2,504 

(1.54%) 

739 

(0.45%) 

10 

(0.02%) 

3,253 

(0.49%) 

พ้ืนท่ีมีศักยภาพคงเหลือ - 
44,385 

(98.46%) 
- - 

44,385 

(41.86%) 

เมืองอุทัยธานี 

พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน - 
22,268 

(100.00%) 

605 

(100.00%) 

120,350 

(100.00%) 

143,223 

(100.00%) 

พ้ืนท่ีเพาะปลูกในช้ันความ 

เหมาะสมตาง ๆ  (ปลูกจริง) 
- 

146 

(15.15%) 

201 

(95.71%) 
- 

347  

(8.71%) 

พ้ืนท่ีมีศักยภาพคงเหลือ - 
22,122 

(84.85%) 
- - 

22,122 

(48.65%) 

หวยคต 

พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน 
784 

(100.00%) 

98,922 

(100.00%) 

10,073 

(100.00%) 

11,713 

(100.00%) 

121,492 

(100.00%) 

พ้ืนท่ีเพาะปลูกในช้ันความ 

เหมาะสมตาง ๆ  (ปลูกจริง) 

564 

(71.94%) 

13,937 

(14.09%) 

364 

(3.61%) 

21 

(0.18%) 

14,884 

(12.25%) 

พ้ืนท่ีมีศักยภาพคงเหลือ 
220 

(28.06%) 

84,985 

(85.91%) 
- - 

85,206 

(70.13%) 

หนองขาหยาง 

พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน - 
28,098 

(100.00%) 

363 

(100.00%) 

76,280 

(100.00%) 

104,740 

(100.00%) 

พ้ืนท่ีเพาะปลูกในช้ันความ 

เหมาะสมตาง ๆ  (ปลูกจริง) 
- 

1,175 

(4.18%) 

79 

(21.77%) 
- 

1,254 

(1.20%) 

พ้ืนท่ีมีศักยภาพคงเหลือ - 
26,923 

(95.82%) 
- - 

26,923 

(25.70%) 

รวมท้ัง

จังหวัด 

พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน 
44,210 

(100.00%) 

926,557 

(100.00%) 

202,017 

(100.00%) 

816,945 

(100.00%) 

1,989,729 

(100.00%) 

พ้ืนท่ีเพาะปลกูในชัน้ความ 

เหมาะสมตาง ๆ  (ปลกูจริง) 

17,300 

(39.13%) 

171,491 

(18.51%) 

30,184 

(14.94%) 

1,709 

(0.21%) 

220,684 

(11.09%) 

พ้ืนท่ีมีศักยภาพคงเหลือ 
26,910 

(60.87%) 

755,066 

(81.49%) 

- 

- 

- 

- 

781,976 

(39.30%) 
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ทั้งนี้ ในการสงเสริมการปลูกพืชจะพิจารณาเฉพาะพื้นที่ที่มีศักยภาพคงเหลือในระดับ

ความเหมาะสมสูง (S1) และระดับความเหมาะสมปานกลาง (S2) เทานั้น เนื่องจากสภาพพื้นที่ปลูกพืช

ตรงตามศักยภาพของดิน การลงทุนต่ำก็สามารถเพ่ิมผลผลิตได จึงควรสงเสริมในพ้ืนท่ีดังกลาว 

เม่ือวิเคราะหขอมูล พบวาพ้ืนท่ีท่ีควรสงเสริมใหมีการปรับเปลี่ยนไปปลูกมันสำปะหลัง 

คือ บริเวณพื้นที่ปลูกขาว (S3+N) 103,488 ไร พื้นที่ปลูกออย (S3+N) 83,485 ไร และพื้นที่ปลูก

ยางพารา (S3+N) 13,938 ไร (ดังตารางท่ี 8) 

ตารางท่ี 8 พ้ืนท่ีศักยภาพในการขยายการผลิตมันสำปะหลัง 

อำเภอ 
ขาว (ไร) ออยโรงงาน (ไร) ยางพารา (ไร) 

S3 N รวม S3 N รวม S3 N รวม 

ทัพทัน 18,423   7,144   25,567   -   -  -  206  -  206  

ลานสัก 13,753   740   14,493   391   -  391  853  -  853  

หวยคต  4,861   21   4,882   -   -  -  3,318  -  3,318  

บานไร  2,255   635   2,890  79,907   1  79,908  8,429  87   8,516  

หนองฉาง 15,697   1,044   16,741   1,200   -   1,200   872  -  872  

สวางอารมณ 21,727   183   21,910   -     -  -     97  -  97  

หนองขาหยาง  9,060   980   10,040   1,907   -   1,907   76  -  76  

เมืองอุทัยธานี  5,741   1,224   6,965   79   -   79  - -  0    

รวม 91,517  11,971  103,488  83,484   1  83,485  13,851  87 13,938  

   4) แนวทางการจัดการ 

    (1) พื ้นที ่ที ่ม ีความเหมาะสมควรสงเสริมการผลิต (S1 หรือ S2) ควรสนับสนุนให

เกษตรกรปลูกมันสำปะหลังตอไป เนื่องจากเปนพื้นที่ที่เหมาะสม สามารถชวยลดตนทุนการผลิตและ

ไดผลผลิตที่มีคุณภาพดี ซึ่งการปลูกมันสำปะหลังในพื้นที่ดังกลาวขางตนสามารถนำไปสูการตอยอด

โครงการท่ีสำคัญตาง  ๆได เชน เกษตรอินทรีย ระบบสงเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ เกษตรแมนยำ เปนตน

     พื้นที่ปลูกมันสำปะหลังในบริเวณที่มีความเหมาะสมสูง (S1) คือพื้นที่ปลูกมันสำปะหลัง

ในท่ีดินท่ีไมมีขอจำกัดทางกายภาพตอการปลูกมันสำปะหลัง ซ่ึงควรสงวนไวเปนแหลงปลูกมันสำปะหลังท่ี

สำคัญของจังหวัด กระจายอยูในอำเภอสวางอารมณื อำเภอบานไร และอำเภอลานสัก เปนตน 

     พื ้นที ่ปลูกมันสำปะหลังในบริเวณที ่ม ีความเหมาะสมปานกลาง (S2) คือพื ้นที ่ปลูก 

มันสำปะหลังในท่ีดินท่ีมีขอจำกัดทางกายภาพบางประการตอการปลูกมันสำปะหลัง เชน ความอุดมสมบูรณของ

ดิน ความเปนกรดเปนดาง และแหลงน้ำ กระจายอยูในอำเภอบานไร อำเภอลานสัก และอำเภอหวยคต เปนตน
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    (2) พื้นที่ที่ควรปรับเปลี่ยนการผลิตในพื้นที่ไมเหมาะสม (S3 หรือ N) ควรสนับสนุนให

เขาโครงการปรับเปลี่ยนการผลิต เชน เปลี่ยนชนิดพืชที่มีความเหมาะสมกวาการปลูกมันสำปะหลัง  

มีตนทุนท่ีต่ำ และใหผลตอบแทนท่ีดีกวา เปนตน แตท้ังนี้ตองพิจารณาแหลงรับซ้ือรวมดวย 

  2.4   ขาวโพดเล้ียงสัตว 

   ขาวโพดเลี้ยงสัตวเปนพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของจังหวัดอุทัยลำดับที่ 4 จากฐานขอมูลใน

แผนท่ีเกษตรเชิงรุก หรือ Agri-Map Online วิเคราะหขอมูลไดดังนี้ (ตารางท่ี 9 และภาพท่ี 12 - 13) 

1)  การวิเคราะหศักยภาพของพ้ืนท่ีปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตว  

 ระดับท่ี 1 เปนพื้นที่เหมาะสมสูง (S1) มีเนื้อที่ 8,331 ไร คิดเปนรอยละ 0.44 ของ

พื้นที่ศักยภาพของที่ดิน กระจายตัวมากอยูในอำเภอลานสัก 4,409 ไร อำเภอทัพทัน 2,341 ไร และ

อำเภอหนองฉาง 1,581 ไร  

 ระดับท่ี 2 เปนพื้นที่เหมาะสมปานกลาง (S2) มีเนื้อที่ 916,247 ไร คิดเปนรอยละ 

48.60 ของพื้นที่ศักยภาพของที่ดิน กระจายตัวมากอยูในอำเภอบานไร 339,391 ไร อำเภอลานสัก  

235,141 ไร และอำเภอสวางอารมณ 104,766 ไร  

 ระดับท่ี 3 เปนพื้นที่เหมาะสมเล็กนอย (S3) มีเนื ้อที่ ที ่ 238,936 ไร คิดเปนรอยละ 

12.68 ของพื้นที่ศักยภาพของที่ดิน กระจายตัวมากอยูในอำเภอบานไร 140,522 ไร อำเภอสวางอารมณ 

29,753 ไร และอำเภอลานสัก 22,192 ไร  

 ระดับท่ี 4 เปนพ้ืนท่ีไมเหมาะสม (N) มีเนื้อท่ี 721,751  ไร 

   2) การวิเคราะหพื ้นที ่ปลูกขาวโพดเลี ้ยงสัตวในปจจุบัน ซึ ่งจำแนกตามชั้นความ

เหมาะสมของท่ีดิน ไดดังนี้  

 (1) พื้นที่เหมาะสมสูง (S1) มีเนื้อที่ 847 ไร คิดเปนรอยละ 10.18 ของพื้นท่ีศักยภาพ

สูง กระจายตัวมากอยูในอำเภอหนองฉาง 503 ไร และอำเภอลานสัก 344 ไร 

 (2) พื้นที่เหมาะสมปานกลาง (S2) มีเนื้อที่ 46,864 ไร คิดเปนรอย 5.11 ของพื้นท่ี

ศักยภาพปานกลาง กระจายตัวมากอยูในอำเภอลานสัก 14,673 ไร อำเภอบานไร 12,532 ไร และ

อำเภอทัพทัน 7,260 ไร  

 (3) พื้นที่เหมาะสมเล็กนอย (S3) มีเนื้อที่ 33,019 ไร คิดเปนรอยละ 13.82 ของพื้นท่ี

ศักยภาพเล็กนอย กระจายตัวมากอยูในอำเภอสวางอารมณ 14,450 ไร อำเภอทัพทัน 6,744 ไร และ

อำเภอบานไร 6,464 ไร  

 (4) พ้ืนท่ีไมเหมาะสม (N) มีเนื้อท่ี 7,531 ไร  

   3) พ้ืนท่ีมีศักยภาพคงเหลือ คือ พ้ืนท่ีท่ีมีศักยภาพในการปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตวแตไมใช

พื ้นท่ีปลูก พิจารณาจากพื้นที่ศักยภาพของที่ดินสำหรับการปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตว และพื้นที่ปลูก

ขาวโพดเลี้ยงสัตวในชั้นความเหมาะสมตาง ๆ (ปลูกจริง) พบวาจังหวัดอุทัยธานีมีพื ้นที ่ศักยภาพ
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คงเหลือในระดับความเหมาะสมสูง (S1) และความเหมาะสมปานกลาง (S2) รวมทั้งสิ้น 876,866 ไร 

กระจายอยูในอำเภอตาง ๆ โดยอำเภอที่มีพื ้นที่ศักยภาพคงเหลือมากที่สุด ไดแก อำเภอบานไร 

326,859 ไร รองลงมา ไดแก อำเภอลานสัก 224,533 ไร อำเภอหวยคต 98,318 ไร และอำเภอ 

สวางอารมณ 97,766 ไร โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 (1) พื้นที่เหมาะสมสูงคงเหลือ (S1) มีเนื้อที่ 7,484 ไร คิดเปนรอยละ 89.82 ของพื้นท่ี

ศักยภาพสูง พบมากในอำเภอลานสัก 4,065 ไร อำเภอทัพทัน 2,341 ไร อำเภอหนองฉาง 1,078 ไร 

 (2) พื้นที่เหมาะสมปานกลางคงเหลือ (S2) มีเนื้อที่ 869,383 ไร คิดเปนรอยละ 

94.89 พ้ืนท่ีศักยภาพปานกลาง พบมากในอำเภอบานไร 326,859 ไร อำเภอลานสัก 220,468 ไร อำเภอ

หวยคต 98,318 ไร  

ตารางท่ี 9 พ้ืนท่ีศักยภาพ พ้ืนท่ีปลูกจริง พ้ืนท่ีคงเหลือของขาวโพดเลี้ยงสัตวรายอำเภอ จังหวัด 

    อุทัยธานี 

อำเภอ ประเภทพ้ืนท่ี 
เนื้อท่ีชั้นความเหมาะสม (ไร) 

S1 S2 S3 N รวม 

บานไร 

พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน - 
339,391 
(100.00%) 

140,522 
(100.00%) 

72,017 
(100.00%) 

551,931 
(100.00%) 

พ้ืนท่ีเพาะปลูกในช้ันความ 

เหมาะสมตาง ๆ  (ปลูกจริง) 
- 

12,532 
((3.69%) 

6,464 
(4.60%) 

1,470 
(2.04%) 

20,466 
(3.71%) 

พ้ืนท่ีมีศักยภาพคงเหลือ - 
326,859 
(96.31%) 

- - 
326,859 
(59.22) 

ลานสัก 

พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน 
4,409 

(100.00%) 
235,141 
(100.00%) 

22,192 
(100.00%) 

86,492 
(100.00%) 

348,235 
(100.00%) 

พ้ืนท่ีเพาะปลูกในช้ันความ 

เหมาะสมตาง ๆ  (ปลูกจริง) 

344  
(7.80%) 

14,673 
(6.24%) 

4,451 
(20.06%) 

2,252 
(2.66%) 

21,719 
(6.24%) 

พ้ืนท่ีมีศักยภาพคงเหลือ 
4,065 

(92.20%) 
220,468 
(93.76%) 

- - 
224,533 
(64.48%) 

สวางอารมณ 

พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน - 
104,766 
(100.00%) 

29,753 
(100.00%) 

114,973 
(100.00%) 

249,492 
(100.00%) 

พ้ืนท่ีเพาะปลูกในช้ันความ 

เหมาะสมตาง ๆ  (ปลูกจริง) 
- 

7,000 
(6.68%) 

14,450 
(48.57%) 

539 
(0.47%) 

21,989 
(8.81%) 

พ้ืนท่ีมีศักยภาพคงเหลือ - 
97,766 
(93.32%) 

- - 
97,766 
(39.19%) 
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ตารางท่ี 9 (ตอ) 

อำเภอ ประเภทพ้ืนท่ี 
เนื้อท่ีชั้นความเหมาะสม (ไร) 

S1 S2 S3 N รวม 

ทัพทัน 

พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน 
2,341 

(100.00%) 

50,000 

(100.00%) 

109,910 

(100.00%) 

45,818 

(100.00%) 

155,728 

(100.00%) 

พ้ืนท่ีเพาะปลูกในช้ันความ 

เหมาะสมตาง ๆ  (ปลูกจริง) 
- 

7,260  

(14.52%) 

6,744 

(6.14%) 

1,379  

(3.01%) 

15,383 

(9.88%) 

พ้ืนท่ีมีศักยภาพคงเหลือ 
2,341 

(100%) 

42,740 

(85.48%) 
- - 

45,081 

(28.95%) 

หนองฉาง 

พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน 
1,581 

(100.00%) 

43,875 

(100.00%) 

2,473 

(100.00%) 

149,556 

(100.00%) 

197,485 

(100.00%) 

พ้ืนท่ีเพาะปลูกในช้ันความ 

เหมาะสมตาง ๆ  (ปลูกจริง) 

503 

(31.82%) 

3,430  

(7.82%) 

437 

(17.67%) 

650 

(4.35%) 

5,020 

(2.54%) 

พ้ืนท่ีมีศักยภาพคงเหลือ 
1,078 

(68.18%) 

40,445 

(92.18%) 
- - 

41,523 

(21.03%) 

เมืองอุทัยธานี 

พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน - 
19,182 

(100.00%) 

3,489 

(100.00%) 

98,375 

(100.00%) 

121,046 

(100.00%) 

พ้ืนท่ีเพาะปลูกในช้ันความ 

เหมาะสมตาง ๆ  (ปลูกจริง) 
- 

432 

 (2.25%) 

23  

(0.66%) 

1,135 

(1.15%) 

1,589 

(1.31%) 

พ้ืนท่ีมีศักยภาพคงเหลือ - 
18,750 

(97.75%) 
- - 

18,750 

(15.49%) 

หวยคต 

พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน - 
99,705 

(100.00%) 

10,014 

(100.00%) 

5,565 

(100.00%) 

115,284 

(100.00%) 

พ้ืนท่ีเพาะปลูกในช้ันความ 

เหมาะสมตาง ๆ  (ปลูกจริง) 
- 

1,387 

(1.39%) 

416  

(4.15%) 

77 

(1.38%) 

1,881 

(1.63%) 

พ้ืนท่ีมีศักยภาพคงเหลือ - 
98,318 

(98.61%) 
- - 

98,318 

(85.28%) 

หนองขาหยาง 

พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน - 
24,187 

(100.00%) 

4,164 

(100.00%) 

69,559 

(100.00%) 

97,910 

(100.00%) 

พ้ืนท่ีเพาะปลูกในช้ันความ 

เหมาะสมตาง ๆ  (ปลูกจริง) 
- 

150  

(0.62%) 

34  

(0.82%) 

29 

(0.04%) 

213 

(0.22%) 

พ้ืนท่ีมีศักยภาพคงเหลือ - 
24,037 

(99.38%) 
- - 

24,037 

(24.55%) 
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ตารางท่ี 9 (ตอ) 

อำเภอ ประเภทพ้ืนท่ี 
เนื้อท่ีชั้นความเหมาะสม (ไร) 

S1 S2 S3 N รวม 

รวมท้ัง

จังหวัด 

พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน 
8,331 

(100.00%) 

916,247 

(100.00%) 

238,936 

(100.00%) 

721,751 

(100.00%) 

1,885,266 

(100.00%) 

พ้ืนท่ีเพาะปลกูในชัน้ความ 

เหมาะสมตาง ๆ  (ปลกูจริง) 

848 

(10.18%) 

46,864 

(5.11%) 

33,019 

(13.82%) 

7,531 

(1.04%) 

88,262 

(4.68%) 

พ้ืนท่ีมีศักยภาพคงเหลือ 
7,483 

(89.82%) 

869,383 

(94.89%) 
- - 

876,865 

(46.51%) 

ทั้งนี้ ในการสงเสริมการปลูกพืชจะพิจารณาเฉพาะพื้นที่ที่มีศักยภาพคงเหลือในระดับ

ความเหมาะสมสูง (S1) และระดับความเหมาะสมปานกลาง (S2) เทานั้น เนื่องจากสภาพพื้นที่ปลูก

พืชตรงตามศักยภาพของดิน การลงทุนต่ำก็สามารถเพ่ิมผลผลิตได จึงควรสงเสริมในพ้ืนท่ีดังกลาว 

เมื่อวิเคราะหขอมูลศักยภาพพื้นที่รวมกับพื้นที่ปลูกพืชในปจจุบัน พบวาพื้นที่ที่ควร

สงเสริมใหมีการปรับเปลี่ยนไปปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตว คือ บริเวณที่ปลูกขาว (S3+N) 95,760 ไร ออย

โรงงาน (S3) 77,298 ไร และยางพารา (S3+N) 12,599 ไร (ดังตารางท่ี 10) 

ตารางท่ี 10 พ้ืนท่ีศักยภาพในการขยายการผลิตขาวโพดเลี้ยงสัตว 

อำเภอ 
ขาว (ไร) ออยโรงงาน (ไร) ยางพารา (ไร) 

S3 N รวม S3 N รวม S3 N รวม 

ทัพทัน 18,423 2,618 21,041 - - - 204 - 204 

ลานสัก 13,753 740 14,493 - - - 853 - 853 

หวยคต 4,861 21 4,882 - - - 3,318 - 3,318 

บานไร 2,255 136 2,391 74,443 - 74,443 7,157 22 7,179 

หนองฉาง 15,697 728 16,425 1,187 - 1,187 872 - 872 

สวางอารมณ 21,727 - 21,727 - - - 97 - 97 

หนองขาหยาง 9,060 - 9,060 1,592 - 1,592 76 - 76 

เมืองอุทัยธานี 5,741 - 5,741 76 - 76 - - - 

รวม 91,517 4,243 95,760 77,298 - 77,298 12,577 22 12,599 
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   4) แนวทางการจัดการ 

    (1) พื ้นที ่ที ่ม ีความเหมาะสมควรสงเสริมการผลิต (S1 หรือ S2) ควรสนับสนุนให

เกษตรกรปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตวตอไป เนื่องจากเปนพื้นที่ที่เหมาะสม สามารถชวยลดตนทุนการผลิตและ

ไดผลผลิตที่มีคุณภาพดี ซึ่งการปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตวในพื้นที่ดังกลาวขางตนสามารถนำไปสูการตอ

ยอดโครงการที่สำคัญตาง ๆ ได เชน เกษตรอินทรีย ระบบสงเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ เกษตร

แมนยำ เปนตน  

     พื้นที ่ปลูกขาวโพดเลี ้ยงสัตวในบริเวณที่มีความเหมาะสมสูง (S1) คือพื ้นที ่ปลูก

ขาวโพดเลี้ยงสัตวในท่ีดินท่ีไมมีขอจำกัดทางกายภาพตอการปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตว ซ่ึงควรสงวนไวเปน

แหลงปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตวที่สำคัญของจังหวัด โดยกระจายอยูในอำเภอลานสัก อำเภอทัพทัน และ

อำเภอหนองฉาง เปนตน 

     พื้นที่ปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตวในบริเวณที่มีความเหมาะสมปานกลาง (S2) คือพื้นที่ปลูก

ขาวโพดเลี้ยงสัตวในที่ดินที่มีขอจำกัดทางกายภาพบางประการตอการปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตว เชน ความ

อุดมสมบูรณของดิน ความเปนกรดเปนดางและแหลงน้ำ โดยกระจายอยูในอำเภอบานไร อำเภอลานสัก 

อำเภอหวยคต และอำเภอสวางอารมณ เปนตน 

    (2) พื้นที่ที่ควรปรับเปลี่ยนการผลิตในพื้นที่ไมเหมาะสม (S3 หรือ N) ควรสนับสนุนให

เขาโครงการปรับเปลี่ยนการผลิต เชน เปลี่ยนชนิดพืชที่มีความเหมาะสมกวาการปลูกขาวโพดเลี้ยง

สัตว มีตนทุนท่ีต่ำ และใหผลตอบแทนท่ีดีกวา เปนตน แตท้ังนี้ตองพิจารณาแหลงรับซ้ือรวมดวย  

3. พืชเศรษฐกิจอนาคตไกลของจังหวัด 

 3.1 แตงกวา มีลักษณะกลมยาวทรงกระบอก ความยาวผลระหวาง 5-40 เซนติเมตร ในปจจุบัน 

แตงกวาพันธุการคาในตางประเทศ มีการปรับปรุงพันธุท่ีสามารถติดผลได โดยไมไดรับการผสมเกสร โดย

ภายในผลไมมีไส เนื้อกรอบ และน้ำหนักตอผลสูงนิยมทั้งบริโภคผลสดแปรรูป สีผลมีสีขาว เขียวออน

เขียว และเขียวเขมดำ สีหนามสีขาว แดง น้ำตาล และดำ แตงกวาเปนพืชที่ไมตองการน้ำมากแตขาด

น้ำไมได ดินที่ปลูกแตงกวาควรมีลักษณะเปนดินรวนปนทราย มีการระบายน้ำดี ควรมีความเปนกรด 

ดาง (pH) อยูระหวาง 5.5-6.5 ในสภาพดินท่ีเปนดินทรายจัด หรือเหนียวจัด  

      3.2 แตงไทย ผลแตงไทยมีลักษณะกลมหรือรียาว ตามสายพันธุ ผลมีลายตามความยาวของผล มี

ความยาวผลประมาณ 23 เซนติเมตร เสนผาศูนยกลางประมาณ 14 เซนติเมตร ผิวเปลือกมันเรียบ ผล

ดิบมีสีเขียว มีลายสีขาวหรือสีเหลืองตามแนวยาว มีเนื้อสีขาวนวล สวนผลสุกมีเปลือกบาง เปลือกสี

เหลือง มีกลิ่นหอม เนื้อสีเหลืองนวลหรือสีเขียวออน มีรสจืด ออกเปรี้ยวมาก แตละตนติดผลประมาณ 3-5 

ผล การปลูกแตงไทยนิยมปลูกบนแปลงไรนา  
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  3.3 ถั่วเหลืองฝกสด หรือถั่วแระญี่ปุน เปนถั่วเหลืองที่มีฝกขนาดใหญ บริโภคเมล็ดในระยะ

เมล็ดเตงเต็มที่ แตฝกยังมีสีเขียวอยู อายุเก็บเกี่ยวฝกสด ประมาณ 65 วัน ลำตนเปนพุมเตี้ย มี 7-10 

ขอ และแขนง 2-3 แขนง เตรียมแปลงปลกูโดยไถพรวน 2 ครั้ง เพ่ือใหดินรวนและเปนการกำจัดวัชพืช 

จากนั้นจึงยกรองหางกัน ประมาณ 1-1.2 เมตร มีพื้นที่สันแปลง ประมาณ 50-60 เซนติเมตร ปลูกได 

2 แถว ตามขอบแปลง 

  3.4 สมโอ เปนผลไมไทยเพียงชนิดเดียวที่จะมีราคาแพงชวงในฤดู เนื่องจากผลผลิตสมโอไทย

จะมีการสงออกมากท่ีสุดในชวงเทศกาลไหวพระจันทรและเทศกาลสารทจีน ซ่ึงจะตรงกับผลผลิตสมโอแก

และเก็บเกี่ยวขายไดพอดี ปจจุบัน ฮองกง ยังเปนประเทศที่สั่งซื้อสมโอจากประเทศไทยมากที่สุด โดย

สายพันธุสมโอท่ีนิยมสงออก ไดแก พันธุขาวน้ำผึ้ง พันธุทองดี และพันธุทับทิมสยาม เปนตน สภาพ

ดินท่ีมีความเหมาะสมตอการปลูกสมโอคือ ดินรวนปนทราย  

  3.5 มะมวง เปนไมพุมยืนตน สูงประมาณ 10 - 15 เมตร ลำตนตรง เรือนยอดกลม ทึบ ใบเดี่ยว 

จะมีชอยอยหลายชอ ดอกยอยขนาดเล็กสีเหลืองออน กานดอกสั ้น ผลสุกเดือนพฤษภาคม ถึง 

มิถุนายน และมีพันธุทวายซึ่งออกนอกฤดูกาล ผลเปนแบบผลสด รูปทรง ขนาด และสีผิวแลวแตชนิด

พันธุนั้นๆ บริโภคไดท้ังผลดิบและผลสุก รสเปรี้ยว มัน และหวาน การปลูกควรปลูกชวงตนฤดูฝน หรือ

ประมาณเดือนพฤษภาคม ถึง กรกฎาคม เพ่ือใหมะมวงตั้งตัวไดเร็วข้ึน เนื่องจากอากาศและดินมีความ

ชุมชื้นดี และเปนการสะดวกที่ไมตองรดน้ำในระยะแรกหลุมปลูกควรขุดใหมีขนาดความกวาง ยาว 

และลึก ไมนอยกวา 30x30x30 เซนติเมตร 

 3.6 พืชสมุนไพร ดวยนโยบายของรัฐบาลที่ใหการสนับสนุนแนวคิด BCG (Bio-Circular-Green 

Economy) หรือ เศรษฐกิจชีวภาพในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ พืชสมุนไพรเปนเรื่องหนึ่งท่ี

ไดรับความสนใจ เนื่องจากเปนแหลงของสาระสำคัญท่ีนำไปใชประโยชนในดานตางๆ เชน การแพทย 

ผลิตภัณฑเสริมอาหาร และเครื่องสำอาง จึงสนับสนุนใหพืชสมุนไพรเปนพืชทางเลือกในป 2564  

โดยดำเนินการภายใตตลาดนำการผลิต และหากทิศทางของตลาดสมุนไพรขยายตัวเพ่ิมมากข้ึนจะชวย

ใหเกษตรกรผูปลูกพืชสมุนไพร มีรายไดและความมั่นคงในการดำรงชีพจากฐานขอมูล Agri-Map 

Online จังหวัดอุทัยธานี มีพื้นที่ศักยภาพที่สามารถสงเสริมใหปลูกพืชสมุนไพรไดหลายชนิด เชน 

ขม้ินชัน บัวบก เปนตน  

 ขมิ้นชันเปนพืชปลูกงาย ชอบแสงแดดจัด และมีความชื้นสูง ชอบดินรวนซุย มีการระบายน้ำดี ไม

ชอบน้ำขัง เกษตรกรสามารถปลูกขม้ินชันแซมในสวนเปนการใชพ้ืนท่ีใหเกิดประโยชน โดยพ้ืนท่ีจังหวัด

อุทัยธานีมีพ้ืนท่ีศักยภาพในการปลูกขม้ินชันท่ีระดับความเหมาะสมสูง (S1) ประมาณ 56,597 ไร  
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 บัวบกเปนพืชที่ปลูกโตงายในพื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ เก็บเกี่ยวไดรวดเร็ว และสามารถให

ผลผลิตไดตลอดป โดยพื้นที่จังหวัดอุทัยธานีมีพื ้นที่ที ่มีศักยภาพในการปลูกบัวบกที ่ระดับความ

เหมาะสมสูง (S1) ประมาณ 6,453 ไร  

4 แนวทางการสงเสริมการปลูกพืชเศรษฐกิจ 

 4.1 ขาว 

   1) พื้นที่ปลูกขาวที่มีความเหมาะสมสูง (S1) และปจจุบันยังปลูกขาวอยู มีเนื้อที่ 287,890 

ไร อยูในเขตอำเภอหนองฉาง อำเมืองอุทัยธานี อำเภอหนองขาหยาง อำเภอทัพทัน อำเภอสวงอารมณ 

อำเภอลานสัก และกระจายตัวในพ้ืนท่ีเล็ก ๆ ในอำเภอบานไร โดยตั้งอยูในเขตชลประทาน 8 อำเภอ ท้ังนี้

คณะอนุกรรมการพัฒนาท่ีดินจังหวัดสมควรใหมีการเสนอแผนการใชท่ีดินเพ่ือสงวนใหเปนแหลงผลิตขาว

ที่สำคัญของจังหวัด และมีการบริหารจัดการน้ำชลประทาน การจัดการดิน ปุย พันธุขาว โดยรวมกลุม

เปนเกษตรแปลงใหญ พัฒนาตอยอดครบวงจรการตลาดในและตางประเทศการแปรรูป แหลงทุน  

มีภาคร ัฐสนับสนุนการทำมาตรฐานสินคาเกษตรอินทร ีย  และการปฏิบ ัต ิทางการเกษตรที ่ ดี  

(Good Agricultural Practices: GAP) และเนื่องจากเปนพ้ืนท่ีศักยภาพสูง การปลูกพืชหลังนาจะชวยให

เกษตรกรมีรายไดเพ่ิมข้ึน และเปนการปรับปรุงบำรุงดิน   

   2) พ้ืนท่ีปลูกขาวท่ีมีความเหมาะสมปานกลาง (S2) และปจจุบันยังปลูกขาวอยู มีเนื้อท่ีมาก

ถึง 189,956 ไร กระจายตัวอยูในทุกอำเภอของจังหวัดอุทัยธานี เปนพื้นที่ปลูกขาวที่มีขอจำกัดไมมากนัก 

เกษตรกรยังคงปลูกขาวไดผลดี หลายแหงประสบปญหาขาดน้ำในบางชวงของการเพาะปลูก  

ควรสนับสนุนดานการบริหารจัดการน้ำ เชน ชลประทาน จะสรางความมั่นใจใหกับเกษตรกรในการใช

ที่ดิน ปญหาการทิ้งถิ่นฐานไปทำงานที่อื่นจะลดลง และพื้นที่ในเขตนี้มีความเหมาะสมสำหรับการเกษตร

แบบผสมผสาน เกษตรแมนยำหรือเกษตรทฤษฎีใหม เปนตน และภาครัฐควรใหความรูความเขาใจกับ

เกษตรกรโดยแนะนำวาไมควรปรับเปลี่ยนไปปลูกพืชชนิดอื่น หากขาวราคาไมดีและตองการปรับเลี่ยน

การผลิตควรเปนพืชไร เพ่ือในอนาคตยังสามารถกลับมาทำนาไดอีก  

   3) พื้นที่ปลูกขาวที่ไมมีความเหมาะสม (S3 และ N) และปจจุบันเกษตรกรยังคงใชที่ดิน

ปลูกขาวอยู 110,404 ไร ซึ่งประสบปญหาน้ำทวมซ้ำซาก ขาดน้ำ ผลผลิตต่ำ กระทรวงเกษตรและ

สหกรณใหการชวยเหลือเกษตรกรที่ทำกินในพื้นที่นี้ เนื่องจากเปนพื้นที่ไมเหมาะสม โดยสนับสนุน 

การปรับโครงสรางที่ดิน ปรับปรุงบำรุงดิน สนับสนุนแหลงน้ำ ใหเกษตรกรเลือกปลูกพืชชนิดใหม 

ที่มีความเหมาะสม และใหผลตอบแทนที่ดีกวา หรือใชพ้ืนที่ผลิตอาหารเพื่อบริโภคในครัวเรือน หรือ

เขาโครงการบริหารจัดการพ้ืนท่ีเกษตรกรรม (Zoning by Agri-Map) เปนตน  

   4) พื้นที่ที่มีศักยภาพหรือมีความเหมาะสมสำหรับการปลูกขาว แตปจจุบันเกษตรกรไมได

ใชพื้นที่ปลูกขาว พบวาเกษตรกรปลูกพืชอื่นทดแทน ทั้งนี้หากพืชที่ปลูกเปนพืชไร เชน ออยโรงงาน  
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มันสำปะหลัง ขาวโพดเลี้ยงสัตว เปนตน ในอนาคตขาวราคาดี เกษตรกรอาจกลับมาปลูกขาวได

เหมือนเดิม แตหากเปนไมผลหรือไมยืนตน การกลับมาปลูกขาวอาจเปนเรื่องยาก ดังนั้นอาจสงเสริม

ในเรื่องของการทำเกษตรรูปแบบอ่ืน เชน ทำการเกษตรแบบผสมผสานทดแทน 

 4.2 ออยโรงงาน 

   1) พื้นที่ปลูกออยโรงงานที่มีความเหมาะสมสูง (S1) และปจจุบันยังปลูกออยโรงงานอยู  

มีเนื้อที่ 1,533 ไร มีพื้นที่ปลูกมากในเขตอำเภอลานสัก อำเภอหนองฉาง และกระจายตัวในพื้นท่ี 

เล็ก ๆ ในอำเภอทัพทัน ตามแผนยุทธศาสตรสำนักงานคณะกรรมการออยและน้ำตาลทราย พ.ศ. 2560-

2564 มียุทธศาสตร สงเสริม สนับสนุนการวิจัย การบริหารจัดการ และการเพิ่มประสิทธิภาพ การ

ผลิตอุตสาหกรรม ออยน้ำตาลทราย และอุตสาหกรรม เนนใหมีการเพ่ิมผลผลิตออยโรงงานในพ้ืนท่ีท่ีมี

ศักยภาพสูง แตเนนการลดตนทุนผลผลิต ท้ังนี้ควรสงเสริมใหเกษตรกรใชปุยอินทรียแบบคุณภาพสูง มี

การเก็บเกี่ยวผลผลิตโดยการรณรงคลดการเผาตอซังเพื่อเพิ่มผลผลิตและลดปญหาภาวะโลกรอน 

หนวยงานท่ีเก่ียวของคิดคนเทคโนโลยีการเก็บเก่ียวโดยใชเครื่องจักรเพ่ือลดปญหาแรงงาน สงเสริมให

เกษตรกรรวมกลุมและเขารวมโครงการเกษตรแปลงใหญ จัดหาปจจัยการผลิตใหกับเกษตรกร และ

อบรมใหความรูแกเกษตรกรท่ีมีการปรับปรุงบำรุงดินโดยลดตนทุนการผลิต สงเสริมใหมีการปลูกออย

โรงงานที่มีสายพันธุตานทานโรค สรางความตระหนักและความรูความเขาใจใหกับเกษตรกรท่ีมีพ้ืนท่ีท่ี

มีความเหมาะสมสูง ในการปลูกออยโรงงาน เพ่ือแกไขปญหาการปรับเปลี่ยนพ้ืนท่ี 

   2) พื้นที่ปลูกออยโรงงานที่มีความเหมาะสมปานกลาง (S2) และปจจุบันยังปลูกออย

โรงงานอยู มีเนื้อที่ 391,977 ไร สวนใหญอยูในเขตอำเภอบานไร อำเภอลานสัก และอำเภอหวยคต 

เกษตรกรยังคงปลูกออยโรงงานไดผลดี หลายแหงประสบปญหาขาดน้ำในบางชวงของการเพาะปลูก 

ดังนั้นควรมีการพัฒนาศักยภาพของพ้ืนท่ีใหมากข้ึน ในเรื่องของคุณภาพดิน และการบริหารจัดการน้ำ

ใหมีเพียงพอและเหมาะสมตอการเพาะปลูก สรางความรูความเขาใจใหกับเกษตรกรในการจัดการ

พื้นที่ การปลูก การดูแลรักษา และการเก็บเกี่ยว สงเสริมการเพิ่มมูลคาของเสียจากโรงงานน้ำตาล 

และการนำของเสียจากโรงงานน้ำตาลไปใชในการปรับปรุงบำรุงดินในไรออย เพื่อเพิ่มผลผลิตและลด

ตนทุนใหแกเกษตรกรชาวไรออยโดยไมมีผลเสียตอสุขภาพ สิ่งแวดลอม และชุมชนชาวไรออย  

   3) พ้ืนท่ีปลูกออยโรงงานในพ้ืนท่ีไมมีความเหมาะสม (S3 และ N) และปจจุบันเกษตรกร

ยังคงใชที่ดินปลูกออยโรงงานอยู พื้นที่ดังกลาวประสบปญหาซ้ำซาก เชน น้ำทวม ขาดน้ำ ผลผลิตต่ำ 

ดังนั้นควรใหการชวยเหลือเกษตรกรท่ีเลือกปลูกพืชชนิดใหมท่ีใหผลตอบแทนท่ีดีกวา หรือใชพ้ืนท่ีผลิต

พืชผัก บริโภคในครัวเรือน หรือเขาโครงการบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรม (Zoning by Agri-Map) 

เปนตนท้ังนี้ควรจัดหาตลาดใหกับเกษตรกรในการปลูกพืชผักทดแทน โดยอาจเริ่มจากตลาดชุมชน  



26 

 

 

   4) พ้ืนท่ีท่ีมีศักยภาพหรือมีความเหมาะสมสำหรับการปลูกออยโรงงาน แตเกษตรกรหันมา

ปลูกพืชอ่ืนทดแทน เชน ขาว ปาลมน้ำมัน ยางพารา ควรสรางความเขาใจใหกับเกษตรกรในการบริหาร

จัดการพ้ืนท่ี และการปรับปรุงบำรุงดินไมใหเสื่อมโทรม 

 4.3 มันสำปะหลัง 

   1) พื้นที่ปลูกมันสำปะหลังที่มีความเหมาะสมสูง (S1) และปจจุบันยังปลูกมันสำปะหลัง

อยู มีเนื ้อที่ 17,300 ไร มีพื ้นที่ปลูกมากในเขตอำเภอสวางอารมณ อำเภอลานสัก อำเภอบานไร 

ตามลำดับ ซึ่งตามมาตรการยุทธศาสตรมันสำปะหลัง 2564 - 2567 เนนใหเกษตรกรเขาถึงพันธุมัน

สำปะหลังตานทานโรคใบดาง (Cassava Mosaic Disease: CMD) ใหเชื้อแปงสูง และมีผลผลิตเฉลี่ยตอไรไม

ต่ำกวา 5 ตัน ภายในป 2567 นั้น โดยเนนการเพ่ิมผลผลิตมันสำปะหลังและลดตนทุนการผลิตในพ้ืนท่ี

ที่มีศักยภาพสูง ดังนั้นในพื้นที่ดังกลาวควรเรงหาแนวทางแกไขปญหาโรคโคนเนาหัวเนา และโรคใบ

ดางมันสำปะหลัง อีกท้ังควรมีการสงเสริมการทำระบบน้ำหยดในพ้ืนท่ีท่ีมีศักยภาพ มีการปรับปรุงบำรุงดิน  

การใสปุยที่ถูกตองและมีประสิทธิภาพ ทำการวิเคราะหคุณภาพดินอยูเสมอ สงเสริมเกษตรกรแปรรูป

มันสำปะหลังเบื้องตนเพื่อเพิ่มมูลคา เชน การแปรรูปมันเสนสะอาด สรางความรวมมือระหวาง

เกษตรกรและโรงงาน เพื่อวางแผนการขุดของเกษตรกร ประชาสัมพันธใหเกษตรกรเก็บเกี่ยวในชวงอายุ 

และระยะเวลาที่เหมาะสม ใชทอนพันธุที ่ตานทานโรค และใหผลผลิตสูง เขารวมโครงการระบบ

ส งเสร ิมการเกษตรแบบแปลงใหญ และส งเสร ิมให  เกษตรกรเป น Smart Farmer รวมท้ัง

ประชาสัมพันธใหเกษตรกรเก็บเก่ียวในชวงอายุ และระยะเวลาท่ีเหมาะสม 

   2) พื ้นที ่ปลูกมันสำปะหลังที ่ม ีความเหมาะสมปานกลาง (S2) และปจจุบ ันยังปลูก 

มันสำปะหลังอยู มีเนื้อที่ 171,491 ไร กระจายอยูในทุกอำเภอ ซึ่งเกษตรกรยังคงปลูกมันสำปะหลัง

ไดผลดี หลายแหงประสบปญหาโครงสรางของดินหรือดินดาน ทั้งนี้ควรพัฒนาศักยภาพของพื้นที่ให

มากข้ึน ในเรื่องของคุณภาพดิน และ ทำการตรวจวิเคราะหคุณภาพดินอยูเสมอ สงเสริมใหมีการใสปุย

ตามคาวิเคราะหดิน ซ่ึงอาจตองใชปุยสั่งตัด สรางความรูความเขาใจใหกับเกษตรกรในการจัดการพ้ืนท่ี 

การปลูก การดูแลรักษา การปองกันโรค แมลงศัตรูพืช และการเก็บเกี่ยว สงเสริมการใชทอนพันธุท่ี

ตานทานโรค และใหผลผลิตสูง พัฒนาระบบน้ำหยดและการใชน้ำจากแหลงน้ำในพื้นที่ ใหมีการใช

ประโยชนกับมันสำปะหลังใหมากที่สุด สงเสริมเกษตรกรแปรรูปมันสำปะหลังเบื้องตนเพื่อเพิ่มมูลคา เชน 

การแปรรูปมันเสนสะอาด ประชาสัมพันธใหเกษตรกรเก็บเก่ียวในชวงอายุ และระยะเวลาท่ีเหมาะสม 

   3) พื้นที ่ปลูกมันสำปะหลังในพื้นที่ไมมีความเหมาะสม (S3 และ N) ) และปจจุบัน

เกษตรกรยังคงใชที่ดินปลูกมันสำปะหลังอยู พื้นที่ดังกลาวประสบปญหาซ้ำซาก เชน น้ำทวม ขาดน้ำ 

ผลผลิตต่ำ ดังนั้นควรมีการสงเสริมและสรางความรูความเขาใจในการไถระเบิดดินดาน ใหเกษตรกรมี
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วิธีปองกันและแกไขปญหาที ่ลดตนทุน ใหการชวยเหลือเกษตรกรที ่เลือกปลูกพืชชนิดใหมที่ให

ผลตอบแทนที่ดีกวา หรือใชพื้นที่ผลิตอาหารเพื่อบริโภคในครัวเรือน หรือเขาโครงการบริหารจัดการ

พ้ืนท่ีเกษตรกรรม (Zoning by Agri-Map) เปนตน ท้ังนี้ควรจัดหาตลาดใหกับเกษตรกรในการปลูกพืช

ไร หรือพืชผักทดแทน โดยอาจเริ่มจากตลาดชุมชน  

   4) พื ้นที ่ที ่มีศักยภาพหรือมีความเหมาะสมสำหรับการปลูกมันสำปะหลัง แตปจจุบัน

เกษตรกรไมไดใชพื้นที่ปลูกมันสำปะหลัง พบวาเกษตรกรปลูกพืชอื่นทดแทน เชน ขาว ปาลมน้ำมัน ออย

โรงงาน และยางพารา เปนตน ภาครัฐควรใหความรูแกเกษตรกรและสรางแรงจูงใจใหกลับมาปลูก 

มันสำปะหลังเหมือนเดิม เนื่องจากพื้นที่มีความเหมาะสม ทำใหใชตนทุนการผลิตต่ำและผลผลิตมี

คุณภาพดี ท้ังนี้เกษตรกรตองพิจารณาแหลงรับซ้ือรวมดวย 

 4.4 ขาวโพดเล้ียงสัตว 

   1) พื้นที่ปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตวที่มีความเหมาะสมสูง (S1) และปจจุบันยังปลูกขาวโพด

เลี ้ยงสัตวอยู   ม ีเน ื ้อที ่  848 ไร  มีพื ้นที ่ปลูกมากในเขตอำเภอลานสัก และหนองฉาง ทั ้งน ี ้โดย

คณะอนุกรรมการพัฒนาที่ดินจังหวัดสมควรใหมีการเสนอแผนการใชที่ดินเพื่อสงวนใหเปนแหลงปลูก

ขาวโพดเลี้ยงสัตวที่สำคัญของจังหวัด และมีการบริหารจัดการระบบน้ำ การจัดการดิน ปุย พันธุ

ขาวโพดเลี้ยงสัตว โดยรวมกลุมเปนเกษตรแปลงใหญ พัฒนาตอยอดครบวงจรการตลาดในและ

ตางประเทศ การแปรรูป แหลงทุน มีภาครัฐสนับสนุนการทำมาตรฐานสินคาเกษตรอินทรีย และการ

ปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (Good Agricultural Practices: GAP) และเนื ่องจากเปนพื ้นที ่ศักยภาพสูง 

ภาครัฐควรใหความรูความเขาใจกับเกษตรกรโดยแนะนำวาไมควรปรับเปลี่ยนไปปลูกพืชชนิดอ่ืน หาก

ราคาไมดีหรือประสบปญหาโรค แมลงรบกวน และเกษตรกรตองการเปลี่ยนชนิดพืชควรเปลี่ยนเปน

พืชไร เพ่ือในอนาคตจะไดกลับมาปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตวไดอีก 

   2) พื้นที่ปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตวที่มีความเหมาะสมปานกลาง (S2) และปจจุบันยังปลูก

ขาวโพดเลี้ยงสัตวอยู มีเนื้อท่ี 46,864 ไร สวนใหญอยูในเขตอำเภอลานสัก บานไร เกษตรกรยังคงปลูก

ขาวโพดเลี้ยงสัตวไดผลดี หลายแหงประสบปญหาโครงสรางของดิน ในพื้นที่ดังกลาวควรสนับสนุน

ดานการบริหารจัดการระบบน้ำ เชน ชลประทาน จะสรางความมั่นใจใหกับเกษตรกรในการใชที่ดิน 

ปญหาการทิ้งถิ่นฐานไปทำงานที่อื่นจะลดลง และพื้นที่ในเขตนี้มีความเหมาะสมสำหรับการเกษตร

แบบผสมผสาน เกษตรแมนยำหรือเกษตรทฤษฎีใหม เปนตน และภาครัฐควรใหความรูความเขาใจกับ

เกษตรกรโดยแนะนำว าไม ควรปร ับเปล ี ่ยนไปปล ูกพ ืชชน ิดอ ื ่น ท ั ้ งน ี ้หากข าวโพดเล ี ้ยงส ัตว 

ราคาไมดีและตองการปรับเลี่ยนการผลิตควรเปนพืชไร เพื่อในอนาคตยังสามารถกลับมาปลูกขาวโพด

เลี้ยงสัตวไดอีก  
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   3) พื้นที่ปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตวในพื้นที่ไมมีความเหมาะสม (S3 และ N) และปจจุบัน

เกษตรกรยังคงใชที่ดินปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตวอยู พื้นที่ดังกลาวประสบปญหาซ้ำซาก เชน น้ำทวม ขาดน้ำ 

ผลผลิตต่ำ ดังนั้นควรใหการชวยเหลือเกษตรกรที่ทำกินในพื้นที่นี้ โดยสนับสนุนการปรับโครงสราง

ท่ีดิน ปรับปรุงบำรุงดิน สนับสนุนแหลงน้ำ ใหเกษตรกรเลือกปลูกพืชชนิดใหมท่ีมีความเหมาะสม และ

ใหผลตอบแทนที่ดีกวา หรือใชพื้นที่ผลิตอาหารเพื่อบริโภคในครัวเรือน หรือหรือเขาโครงการบริหาร

จัดการพ้ืนท่ีเกษตรกรรม (Zoning by Agri-Map) เปนตน  

   4) พื้นที่ที่มีศักยภาพหรือมีความเหมาะสมสำหรับการปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตว แตปจจุบัน

เกษตรกรไมไดใชพ้ืนท่ีปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตว พบวาเกษตรกรปลูกพืชอ่ืนทดแทน ท้ังนี้หากพืชท่ีปลูก เชน 

ขาว ปาลมน้ำมัน ออยโรงงาน และยางพารา เปนตน ถาในอนาคตขาวโพดเลี้ยงสัตวราคาดี เกษตรกร

อาจกลับมาปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตวไดเหมือนเดิม แตหากเปนไมผลหรือไมยืนตน การกลับมาปลูก

ขาวโพดเลี้ยงสัตวอาจเปนเรื่องยาก ดังนั้นอาจสงเสริมในเรื่องของการทำเกษตรรูปแบบอื่น เชน ทำ

การเกษตรแบบผสมผสาน แตท้ังนี้ตองพิจารณาตนทุนการผลิตและการตลาดรวมดวย 

  



29 

 

 

เอกสารอางอิง 

กรมการปกครอง.  2556.  ขอบเขตการปกครอง.  (ไฟลขอมูล). 

กรมการปกครอง.  2563.  ขอมูลสถิติประชากร.  (ไฟลขอมูล). 

กรมชลประทาน.  2564.  พ้ืนท่ีชลประทาน พ.ศ. 2564.  (ไฟลขอมูล). 

กรมพัฒนาท่ีดิน.  2563.  การใชท่ีดินจังหวัดอุตรดิตถ พ.ศ. 2563  (ไฟลขอมูล). 

กรมสงเสริมการเกษตร.  2563.  ขอมูลทะเบียนเกษตรกร พ.ศ. 2563.  (ไฟลขอมูล). 

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร.  2564.  ทะเบียนเกษตรกรผูปลูกพืชสมุนไพร พ.ศ. 2564.   

(ไฟลขอมูล). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



31 
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ตารางผนวกท่ี 1  ขอมูลตำบลจำแนกรายอำเภอ จังหวัดอุทัยธานี 

ลำดับ อำเภอ ตำบล 

1 เมืองอุทัยธานี อุทัยใหม 

2  น้ำซึม 

3  สะแกกรัง 

4  ดอนขวาง 

5  หาดทนง 

6  เกาะเทโพ 

7  ทาซุง 

8  หนองแก 

9  โนนเหล็ก 

10  หนองเตา 

11  หนองไผแบน 

12  หนองพังคา 

13  ทุงใหญ 

14  เนินแจง 

15 ทัพทัน ทัพทัน 

16  ทุงนาไทย 

17  เขาข้ีฝอย 

18  หนองหญาปลอง 

19  โคกหมอ 

20  หนองยายดา 

21  หนองกลางดง 

22  หนองกระทุม 

23  หนองสระ 

24  ตลุกดู 

25 สวางอารมณ สวางอารมณ 

26  หนองหลวง 

27  พลวงสองนาง 

28  ไผเขียว 

29  บอยาง 

30 หนองฉาง หนองฉาง 

31  หนองยาง 

32  หนองนางนวล 

33  หนองสรวง 
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ตารางผนวกท่ี 1  (ตอ) 

ลำดับ อำเภอ ตำบล 

34 หนองฉาง (ตอ) บานเกา 

35  อุทัยเกา 

36  ทุงโพ 

37  ทุงพง 

38  เขาบางแกรก 

39  เขากวางทอง 

40 หนองขาหยาง หนองขาหยาง 

41  หนองไผ 

42  ดอนกลอย 

43  หวยรอบ 

44  ทุงพ่ึง 

45  ทาโพ 

46  หมกแถว 

47  หลุมเขา 

48  ดงขวาง 

49 บานไร บานไร 

50  ทัพหลวง 

51  หวยแหง 

52  คอกควาย 

53  วังหิน 

54  เมืองการุง 

55  แกนมะกรูด 

56  หนองจอก 

57  หูชาง 

58  บานบึง 

59  บานใหมคลองเคียน 

60  หนองบมกลวย 

61  เจาวัด 

62 หวยคต สุขฤทัย 

63  ทองหลาง 

64  หวยคต 
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ตารางผนวกท่ี 1  (ตอ) 

ลำดับ อำเภอ ตำบล 

65 อำเภอลานสัก ลานสัก 

66  ประดูยืน 

67  ปาออ 

68  ระบำ 

69  น้ำรอบ 

70  ทุงนางาม 

รวม 8 70 

ท่ีมา: กรมการปกครอง, 2556 
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ชุดดิน สิงหบุรี Series Sin                           กลุมชุดดินท่ี 4 

สภาพพ้ืนท่ี ราบเรียบ มีความลาดชัน 0-1 % 

ภูมิสัณฐาน แองต่ำของท่ีราบน้ำทวมถึง    

วัตถุตนกำเนิดดิน ตะกอนน้ำพา 

การระบายน้ำ เลว 

การซึมผานไดของน้ำ ชา การไหลบาของน้ำบนผิวดิน  ชา 

ลักษณะสมบัติของดิน เปนดินเหนียวลึก ดินบน เปนดินเหนียว สีเทาเขมหรือน้ำตาลปนเทา มีจุด

ประสีน้ำตาลแกและแดงปนเหลือง ปฏิกิริยาดิน เปนกรดปานกลางถึงเปน

กลาง (pH 6.0-7.0) ดินลางตอนบนเปนดินเหนียวสีเทาเขมและเทา มีจุด

ประสีน้ำตาล สีน้ำตาลปนเหลืองหรือน้ำตาลเขม พบรอยไถลและหนาอัดมัน 

ปฏิกิริยาดินเปนกรดเล็กนอยถึงเปนกลาง (pH 6.5-7.0) สวนตอนลางเปน

ดินเลนเหนียว สีเขียวมะกอก เทาถึงเทาปนเขียวเขม ปฏิกิริยาดินเปนกลาง

ถึงเปนดางปานกลาง (pH 7.0-8.0) ในฤดูแลงหนาดินจะแตกระแหง 

ขอจำกัด เปนท่ีลุมต่ำ ในชวงฤดูฝนมีโอกาสท่ีน้ำทวมขังนาน 

ขอเสนอแนะ ควรทำคันดินกั้นน้ำ เพื่อควบคุมระดับน้ำและในฤดูแลงยังใชปลูกพืชไรบาง

ชนิดหรือพืชผักสวนครัวได ควรมีการปรับปรุงบำรุงดิน โดยการใสปุย

อินทรีย เชน ปุ ยคอก  ปุ ยหมัก ปุ ยพืชสด เพื ่อปรับปรุงคุณสมบัติทาง

กายภาพและทางเคมีของดินใหดีข้ึน 
สมบัตทิางเคม ี ความลึก อินทรียวัตถ ุ ความจุ

แลกเปล่ียน

แคตไอออน 

ความอิ่มตัว

เบส 

ฟอสฟอรัสที่

เปน

ประโยชน 

โพแทสเซียม

ที่เปน

ประโยชน 

ความอุดม

สมบูรณ 

ของดิน 
  (ซม.) 

  0-25 ปานกลาง สูง สูง ต่ำ สูง ปานกลาง 

  25-50 ปานกลาง สูง สูง ต่ำ สูง ปานกลาง 

  50-100 ต่ำ สูง สูง ต่ำ สูง ปานกลาง 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 1 หนาตัดดินและคำบรรยายชุดดินสิงหบุรี 
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ชุดดิน หนองฉาง Series Nch                        กลุมชุดดินท่ี 18 

สภาพพ้ืนท่ี ราบเรียบถึงคอนขางราบเรียบ มีความลาดชัน 0-2 % 

ภูมิสัณฐาน ตะพักลำน้ำ 

วัตถุตนกำเนิดดิน ตะกอนน้ำพา ท่ีมีวัตถุตนกำเนิดมาจากหินแกรนิต 

การระบายน้ำ คอนขางเลว 

การซึมผานไดของน้ำ ปานกลาง การไหลบาของน้ำบนผิวดิน  ชา 

ลักษณะสมบัติของดิน เปนดินลึกมาก ดินบนเปนดินรวนปนทราย สีน้ำตาลปนเทาหรือน้ำตาลปน

เทาเขม  มีจุดประสีน้ำตาลปนเหลืองหรือน้ำตาลเขม ปฏิกิริยาดินเปนกรด

จัดถึงเปนกรดปานกลาง (pH 5.5-6.0) ดินลางเปนดินรวนเหนียวปนทราย 

สีเทา มีจุดประสีน้ำตาลปนเหลืองหรือน้ำตาลเขม ปฏิกิริยาดินเปนกรดปาน

กลางถึงเปนกลาง (pH 6.0-7.0) 

ขอจำกัด เนื้อดินคอนขางเปนทราย มีความอุดมสมบูรณต่ำ เสี่ยงตอการขาดแคลนน้ำ

สำหรับพืชในฤดูเพาะปลูก 

ขอเสนอแนะ ใชทำนา ตองปรับปรุงบำรุงดินโดยใชปุยเคมี ปุยคอกและปุยหมัก เพื่อเพ่ิม

แรธาตุท่ีจำเปนแกพืชใหกับดินและทำใหสมบัติทางกายภาพของดินดีข้ึน 
สมบัตทิางเคม ี ความลึก อินทรียวัตถ ุ ความจุ

แลกเปล่ียน

แคตไอออน 

ความอิ่มตัว

เบส 

ฟอสฟอรัสที่

เปน

ประโยชน 

โพแทสเซียม

ที่เปน

ประโยชน 

ความอุดม

สมบูรณ 

ของดิน 
  (ซม.) 

  0-25 ต่ำ ปานกลาง ต่ำ ต่ำ ต่ำ ต่ำ 

  25-50 ต่ำ ปานกลาง ปานกลาง ต่ำ ต่ำ ต่ำ 

  50-100 ต่ำ ปานกลาง ปานกลาง ต่ำ ต่ำ ต่ำ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 2 หนาตัดดินและคำอธิบายชุดดินหนองฉาง 
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ชุดดิน ทัพทัน Series  Tht                          กลุมชุดดินท่ี 22 

สภาพพ้ืนท่ี ราบเรียบถึงคอนขางราบเรียบ มีความลาดชัน 0-2 % 

ภูมิสัณฐาน ตะพักลำน้ำ  

วัตถุตนกำเนิดดิน ตะกอนน้ำพาจากหินแกรนิต 

การระบายน้ำ คอนขางเลว 

การซึมผานไดของน้ำ ปานกลาง การไหลบาของน้ำบนผิวดิน  ชา 

ลักษณะสมบัติของดิน เปนดินลึกมาก ดินบนเปนดินรวนปนทราย สีน้ำตาลปนเทาหรือน้ำตาลปนเทา

เขม มีจุดประสีน้ำตาลปนเหลืองหรือน้ำตาลเขม ดินลางเปนดินรวนปนทราย 

สีเทา มีจุดประสีน้ำตาลปนเหลืองหรือน้ำตาลเขม ปฏิกิริยาดินเปนกรดปาน

กลางถึงเปนกลาง (pH 6.0-7.0) ตลอดท้ังชั้นดิน 

ขอจำกัด เนื้อดินคอนขางเปนทราย มีความอุดมสมบูรณต่ำ เสี่ยงตอการขาดแคลนน้ำ

สำหรับพืชในฤดูเพาะปลูก 

ขอเสนอแนะ ไถพรวนใหลึกและปรับปรุงดินดวยอินทรียวัตถุ ปรับปรุงบำรุงดินและเพ่ิม

ผลผลิตพืชใหสูงขึ้นโดยใชปุยอินทรียรวมกับปุยเคมี ในพื้นที่ชลประทาน 

นอกฤดูทำนาอาจปลูกพืชไรหรือพืชผักซึ่งจะตองยกรองและปรับสภาพดิน

ใหรวนซุยและระบายน้ำดีขึ้น โดยการเพิ่มอินทรียวัตถุ และจัดหาแหลงน้ำ

สำรองในชวงฤดูแลง 
สมบัตทิางเคม ี ความลึก อินทรียวัตถ ุ ความจุ

แลกเปล่ียน

แคตไอออน 

ความอิ่มตัว

เบส 

ฟอสฟอรัสที่

เปน

ประโยชน 

โพแทสเซียม

ที่เปน

ประโยชน 

ความอุดม

สมบูรณ 

ของดิน 
  (ซม.) 

  0-25 ต่ำ ต่ำ ต่ำ ต่ำ ต่ำ ต่ำ 

  25-50 ต่ำ ต่ำ ต่ำ ต่ำ ต่ำ ต่ำ 

  50-100 ต่ำ ต่ำ ต่ำ ต่ำ ต่ำ ต่ำ 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 3 หนาตัดดินและคำอธิบายชุดดินทัพทัน 
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ชุดดิน อุทัย Series  Uti                           กลุมชุดดินท่ี 40  

สภาพพ้ืนท่ี คอนขางราบเรียบถึงลูกคลื่นลอนลาด มีความลาดชัน 1-12 %             

ภูมิสัณฐาน ตะพักลำน้ำ 

วัตถุตนกำเนิดดิน ตะกอนน้ำพา สวนใหญเปนตะกอนของหินแกรนิต       

การระบายน้ำ ดี     

การซึมผานไดของน้ำ ปานกลางถึงเร็ว การไหลบาของน้ำบนผิวดิน    ชาถึงปานกลาง 

ลักษณะสมบัติของดิน เปนดินลึกมาก ดินบนเปนดินรวนปนทรายหรือทรายปนดินรวน สีน้ำตาล

 เขมหรือน้ำตาลปนเทาเขม ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดถึงเปนกรดเล็กนอย (pH 5.5-6.5) ดินลาง

เปนดินรวนปนทรายถึงดินรวนปนทรายหยาบ สีน้ำตาลซีด หรือน้ำตาลปนเหลืองออน ปฏิกิริยาดิน

เปนกรดจัดถึงเปนกรดปานกลาง (pH 5.0-6.0)       

ขอจำกัด ความอุดมสมบูรณต่ำ เนื้อดินคอนขางเปนทราย                   

ขอเสนอแนะ ใชอินทรียวัตถุในการปรับสภาพดินและบำรุงดินอยูเสมอ รวมกับปุยเคมีเพ่ือเพ่ิมผลผลิต 

สมบัตทิางเคม ี ความลึก อินทรียวัตถ ุ ความจุ

แลกเปล่ียน

แคตไอออน 

ความอิ่มตัว

เบส 

ฟอสฟอรัสที่

เปนประโยชน 

โพแทสเซียมที่

เปนประโยชน 

ความอุดม

สมบูรณ 

ของดิน 

  (ซม.) 

  0-25 ต่ำ ต่ำ ต่ำ ต่ำ ต่ำ ต่ำ 

  25-50 ต่ำ ต่ำ ต่ำ ต่ำ ต่ำ ต่ำ 

  50-100 ต่ำ ต่ำ ต่ำ ต่ำ ต่ำ ต่ำ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 4 หนาตัดดินและคำอธิบายชุดดินอุทัย 
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ชุดดิน เขาพลอง Series Kpg                        กลุมชุดดินท่ี 40 

สภาพพ้ืนท่ี คอนขางราบเรียบถึงลูกคลื่นลอนลาด มีความลาดชัน 1-12 % 

ภูมิสัณฐาน ตะพักลำน้ำ 

วัตถุตนกำเนิดดิน ตะกอนน้ำพา 

การระบายน้ำ ดี 

การซึมผานไดของน้ำ ปานกลางถึงเร็ว              การไหลบาของน้ำบนผิวดิน ชาถึงปานกลาง 

ลักษณะสมบัติของดิน เปนดินลึกมาก ดินบนเปนดินรวนปนทรายหรือทรายปนดินรวน สีน้ำตาล

เขมหรือน้ำตาล ดินลางเปนดินรวนปนทรายถึงดินรวนเหนียวปนทรายใน

สวนลึกๆ สีน้ำตาลหรือน้ำตาลปนแดง ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดถึงเปนกรด

เล็กนอย (pH 5.5-6.5) ตลอดท้ังชั้นดิน 

ขอจำกัด ความอุดมสมบูรณต่ำ เนื้อดินคอนขางเปนทราย 

ขอเสนอแนะ ใชอินทรียวัตถุในการปรับสภาพดินใหรวนซุย ปรับปรุงบำรุงดินอยูเสมอ 

โดยเพิ่มอินทรียวัตถุและใชปุยอินทรียรวมกับปุยเคมีเพื่อเพิ่มผลผลิตให

สูงข้ึน 
สมบัตทิางเคม ี ความลึก อินทรียวัตถ ุ ความจุ

แลกเปล่ียน

แคตไอออน 

ความอิ่มตัว

เบส 

ฟอสฟอรัสที่

เปน

ประโยชน 

โพแทสเซียม

ที่เปน

ประโยชน 

ความอุดม

สมบูรณ 

ของดิน 
  (ซม.) 

  0-25 ต่ำ ต่ำ ต่ำ ต่ำ ต่ำ ต่ำ 

  25-50 ต่ำ ต่ำ ต่ำ ต่ำ ต่ำ ต่ำ 

  50-100 ต่ำ ต่ำ ต่ำ ต่ำ ต่ำ ต่ำ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 5 หนาตัดดินและคำอธิบายชุดดินเขาพลอง 
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ตารางผนวกท่ี 2  พ้ืนท่ีชลประทานจังหวัดอุทัยธานีจำแนกรายอำเภอ ตำบล 

อำเภอ  พ้ืนท่ี (ไร)  ตำบล   พ้ืนท่ี (ไร)  

 ทัพทัน     36,001  

 เขาข้ีฝอย          51  

 ตลุกดู      8,955 

 ทัพทัน      2,246  

 หนองกระทุม      1,948  

 หนองกลางดง     11,293  

 หนองสระ     11,508 

 บานไร      9,378  

 ทัพหลวง      5,641  

 บานบึง         178  

 วังหิน      3,559 

 เมืองอุทัยธานี     14,504  

 ทาซุง  1  

 ทุงใหญ      6,415  

 โนนเหล็ก      1,280 

 หนองแก      2,284  

 หนองเตา      4,524  

 ลานสัก     39,034 

 ทุงนางาม      5,281  

 น้ำรอบ          71 

 ประดูยืน     19,668  

 ปาออ  411 

 ลานสัก     13,603  

หนองขาหยาง        100  หนองไผ  100  

  

หนองฉาง 
130,212 

 เขากวางทอง     24,710  

 เขาบางแกรก     11,777  

 ทุงพง      8,087  

ทุงโพ  44,415 

บานเกา  4,347 

หนองฉาง  2,548 
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ตารางผนวกท่ี 2  (ตอ) 

อำเภอ  พ้ืนท่ี (ไร)  ตำบล   พ้ืนท่ี (ไร)  

  

หนองนางนวล  6,702 

หนองยาง  13,606 

หนองสรวง  4,349 

อุทัยเกา  9,671 

 หวยคต      2,230 
ทองหลาง  3 

สุขฤทัย  2,227 

 รวม  231,459 

ท่ีมา: กรมชลประทาน, 2564 

ตารางผนวกท่ี 3  ระดับน้ำเก็บกักของอางเก็บน้ำในจังหวัดอุทัยธานี 

หนวย: ลาน ลบ.ม. 

ลำดับท่ี อางเก็บน้ำ ประเภทอาง อำเภอ ตำบล ระดับน้ำต่ำสุด ระดับเก็บกัก 

1 อางเก็บน้ำ หวยขุนแกว กลาง หวยคต ทองหลาง 2.17 43.41 

2 อางเก็บน้ำทับเสลา ใหญ ลานสัก ระบำ 17.00 160.00 

 รวม       19.17 203.41 

ท่ีมา: กรมชลประทาน, 2564 
 

 

 

 

 

 

 

 



42 

 

 

ตารางผนวกท่ี 4  พ้ืนท่ีเขตปฏิรูปท่ีดินจำแนกรายอำเภอ ตำบล 

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

อ.บานไร 360,930   ต.บอยาง 35,469 

 ต.หนองจอก 68,197    ต.พลวงสองนาง 27,196 

 ต.ทัพหลวง 67,555    ต.หนองหลวง 1,315 

 ต.หนองบมกลวย 38,467    ต.สวางอารมณ 581 

 ต.คอกควาย 37,115  อ.ทัพทัน 37,766 

 ต.หูชาง 29,471   ต.หนองกระทุม 28,037 

 ต.บานไร 25,749    ต.ตลุกดู 8,885 

 ต.บานบึง 25,723     ต.โคกหมอ 812 

 ต.เมืองการุง 21,338   ต.หนองสระ 32 

 ต.หวยแหง 20,389  อ.หนองฉาง 26,171 

 ต.เจาวัด 18,430   ต.เขากวางทอง 21,489 

 ต.บานใหมคลองเคียน 4,321   ต.เขาบางแกรก 2,805 

 ต.แกนมะกรูด 3,529   ต.หนองยาง 931 

  ต.วังหิน 646   ต.ทุงโพ 922 

  อ.ลานสัก 325,488   ต.หนองนางนวล 24 

 ต.ระบำ 85,369  รวม 960,303 

 ต.น้ำรอบ 82,218   

 ต.ทุงนางาม 43,868  

 ต.ลานสัก 43,029  

 ต.ปาออ 36,862  
 ต.ประดูยืน 34,142  

อ.หวยคต 108,670  

  ต.หวยคต 37,205  
 ต.ทองหลาง 35,802  

 ต.สุขฤทัย 35,663 

อ.สวางอารมณ 101,278  

 ต.ไผเขียว 36,717  

ท่ีมา: https://agri-map-online.moac.go.th, 2564 
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ตารางผนวกท่ี 5  กิจกรรมการเกษตรท่ีข้ึนทะเบียนเกษตรกร จังหวัดอุทัยธานี 

ลำดับ กิจกรรมการเกษตร เกษตรกร (ราย) เนื้อท่ี (ไร) 
1 ขาวนาป 29,100 515,397 
2 มันสำปะหลังโรงงาน 16,410 293,946 
3 ขาวโพดเลี้ยงสัตว 10,250 179,069 
4 ออยโรงงาน  7,965 159,439 
5 ขาวนาปรัง  5,824 94,880 
6 ถ่ัวเขียวผิวมัน  2,966 48,338 
7 ยางพารา  1,348 24,688 
8 สับปะรด  1,278 10,258 
9 ปาลมน้ำมัน    663 8,451 
10 ยูคาลิปตัส    440 4,009 
11 มะมวง  1,017 3,897 
12 ถ่ัวเหลืองฝกสด    201 3,109 
13 กลวยน้ำวา    972 1,912 
14 ทุเรียน    363 1,463 
15 สมโอ    435 1,451 
16 มะนาว    763 1,159 
17 หมอน(มัลเบอรี่)    127 707 
18 ขาวฟางเลี้ยงสัตว     45 634 
19 มะพราว    276 632 
20 ไมผลอ่ืนๆ    135 579 
21 มะกรูด    384 561 
22 ไผ    175 553 
23 อ่ืน ๆ 4,273 10,971 

ท่ีมา: กรมสงเสริมการเกษตร, 2563 
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ตารางผนวกท่ี 6  ทะเบียนเกษตรกรผูปลูกพืชสมุนไพร จังหวัดอุทัยธานี 

ลำดับ ชนิด 
เกษตรกร 

(ราย) 

เนื้อท่ี 

(ไร) 
อำเภอ 

1 กฤษณา 4 99.38 บานไร หนองฉาง 

2 กระเจี๊ยบแดง 6 92.88 ลานสัก บานไร หนองฉาง 

3 ขม้ินชัน 9 87.25 บานไร ลานสัก หนองฉาง หวยคต 

4 ไพล 4 83.44 หวยคต ลานสัก บานไร 

5 ยอบาน 2 42.11 หนองฉาง 

6 พริกไทย 6 30.98 ทัพทัน ลานสัก หนองฉาง บานไร 

7 กระชายดำ 2 11.32 ลานสัก 

8 ฟาทะลายโจร 1  6.00 บานไร 

9 มะแวงเครือ 1  6.00 บานไร 

10 วานชักมดลูก 1  6.00 บานไร 

11 บัวบก 1  0.51 ลานสัก 

12 สมุนไพรอ่ืนๆ 4 41.83 หวยคต บานไร ลานสัก 

รวม 41 507.69  

ท่ีมา: สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2564 
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ตารางผนวกท่ี 7  โรงงานและแหลงรับซ้ือสินคาเกษตรในพ้ืนท่ีจังหวัดอุทัยธานี 

โรงงานอุตสาหกรรม แหลงรับซ้ือ 

และสหกรณการเกษตร 

จำนวน 

(แหง)  
โรงงานดานเกษตร 

จำนวน 

(แหง) 

สหกรณการเกษตร 28 โรงสีขนาดเล็ก 20 

โรงงานผลิตมันเสน 17 โรงสีขนาดกลาง 9 

ลานตากและแหลงรับซ้ือทาง

การเกษตร 

11 โรงสีขนาดใหญ 4 

โรงงานน้ำตาล 3 โรงงานดานการเกษตรอ่ืนๆ ท่ี

เก่ียวของ 

80 

โรงงานผลิตปุยชีวภาพ 2   

โรงงานผลิตแปงมันสำปะหลัง 2   

สหกรณนิคม 1   

โรงงานแปรรูปไมยางพารา 1   

รวม 65 รวม 113 

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