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

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

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

  จังหวัดอุตรดิตถ มีพ้ืนที่ 7,899.592 ตารางกิโลเมตร หรือ 4,899,120 ไร ต้ังอยูในภาคเหนือของ
ประเทศไทย ประกอบดวย 9 อําเภอ 67 ตําบล (ตารางผนวกที่ 1) มีจํานวนประชากร 448,745 คน 
(กรมการปกครอง, 2563) 

 1.1 อาณาเขตติดตอ  
  ทิศเหนือ   ติดตอ จังหวัดแพรและจังหวัดนาน 
  ทิศใต    ติดตอ จังหวัดพิษณุโลก 
  ทิศตะวันออก  ติดตอ จังหวัดพิษณุโลกและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
  ทิศตะวันตก  ติดตอ จังหวัดสุโขทัย 

 1.2 ภูมิประเทศ 
   สภาพภูมิประเทศของจังหวัดอุตรดิตถโดยทั่วไปจะเปนที่ราบลุมแมนํ้านาน ที่ราบระหวาง 
หุบเขา และบริเวณลูกคลื่นลอนลาด ภูเขา และที่สูง สูงกวาระดับทะเลปานกลางเฉลี่ย 250-600 เมตร 
ประกอบดวยลักษณะภูมิประเทศดังน้ี 
 1) ที่ราบลุมแมน้ํานาน บริเวณสองฝงของแมนํ้านาน และลํานํ้าสาขาที่ไหลมาบรรจบกับแมนํ้า
นาน สภาพพ้ืนที่สวนใหญเปนที่ราบ อยูในเขตอําเภอเมืองอุตรดิตถ ตรอน พิชัย ลับแล และทองแสนขัน 
 2) ที่ราบระหวางภูเขาและบริเวณลูกคลื่นลอนลาด บริเวณที่อยูตอเน่ืองจากที่ราบลุมแมนํ้า
นานทางดานเหนือและดานตะวันออกของจังหวัด ประกอบดวยที่ราบแคบ ๆ ระหวางภูเขาตามแนว
คลองตรอน คลองแมพรอง หวยนํ้าไคร และลําธารสายตาง ๆ สลับกับภูมิประเทศเปนภูเขาในเขต
อําเภอเมืองอุตรดิตถ ลับแล นํ้าปาด ฟากทา และบานโคก 
 3) ภูเขาและที่สูง ครอบคลุมพ้ืนที่ประมาณครึ่งหน่ึงของจังหวัดอุตรดิตถ อยูในบริเวณ
ทางดานเหนือ และทางตะวันออกของจังหวัด โดยเฉพาะเขตอําเภอเมืองอุตรดิตถ บานโคก ฟากทา 
นํ้าปาด และทาปลา 

 1.3 ภูมิอากาศ 
   สภาพภูมิอากาศของจั งหวัดอุตรดิตถ  โดยทั่ วไปได รับอิทธิพลจากกระแสลมมรสุม
ตะวันออกเฉียงเหนือและตะวันตกเฉียงใต มี 3 ฤดู คือ ฤดูรอน เริ่มต้ังแตเดือนกุมภาพันธถึงเดือน
พฤษภาคม ฤดูฝน เริ่มกลางเดือนพฤษภาคมถึงเดือนกันยายนหรือตนเดือนตุลาคม พ้ืนที่หนาเขาจะไดรับ
ฝนมากกวาดานหลังเขา ฤดูหนาว เริ่มตนกลางเดือนตุลาคมถึงเดือนกุมภาพันธ อุณหภูมิเฉลี่ย 35.0  
องศาเซลเซียส 
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 1.4 ทรัพยากรดิน 
   ทรัพยากรดินของจังหวัดอุตรดิตถ แบงตามภูมิสัณฐาน ลักษณะทางธรณีวิทยา และวัตถุ 
ตนกําเนิดดิน ไดดังน้ี 
   1) ที่ราบน้ําทวมถึง (Flood plain) ที่ราบริมแมนํ้าหรือลําธาร หนาฝนหรือหนานํ้า มักมี 
นํ้าทวมเปนครั้งคราว เปนสภาพพ้ืนที่ที่เกิดจากการทับถมของตะกอนนํ้าพา และมีตะกอนเพ่ิมมากขึ้น
หลังนํ้าทวม ไดแก สันดินริมนํ้า (Levee) เปนที่ดอน มีสภาพพ้ืนที่คอนขางราบเรียบถึงลูกคลื่นลอน
ลาดเล็กนอย เกิดจากการทับถมของตะกอนนํ้าพาบริเวณริมฝงแมนํ้า เปนสันนูนขนานไปกับริมฝง
แมนํ้าดินลึก เน้ือดินรวนหยาบ สีนํ้าตาล สีนํ้าตาลปนแดง การระบายนํ้าดีปานกลางถึงดี เชน ชุดดิน
เชียงใหม (Cm) ชุดดินตะพานหิน (Tph) เปนตน 
   2) ที่ราบตะกอนน้ําพา (Alluvial plain) เปนบริเวณที่ไดรับอิทธิพลของแมนํ้าหรือลํานํ้าสาขา 
วัตถุตนกําเนิดดินเปนตะกอนนํ้าพา (Alluvium) มีสภาพพ้ืนที่เปนที่ราบขนาดใหญสองฝงแมนํ้า  
แตละฝงอาจมีที่ราบแบบขั้นบันไดหรือตะพักไดหลายระดับ แบงเปน 
    (1) ตะพักลํานํ้าระดับตํ่า (Low terrace) เปนที่ลุม มีสภาพพ้ืนที่ราบเรียบ ดินลึกมาก เน้ือดิน
อาจเปนดินเหนียวละเอียดถึงดินทรายแปงละเอียด สเีทา นํ้าตาลปนเทา และนํ้าตาล มีจุดประสีตาง ๆ 
การระบายนํ้าคอนขางเลวถึงเลว เชน ชุดดินสุโขทัย (Skt) ชุดดินหางดง (Hd) เปนตน 
    (2) ตะพักลํานํ้าระดับกลางและระดับสูง (Middle and High terrace) เปนที่ดอน  
มีสภาพพ้ืนที่คอนขางราบเรียบถึงลูกคลื่นลอนลาด ดินต้ืนถึงช้ันกรวดลูกรังถึงดินลึกมาก เน้ือดินเปนดิน
รวนหยาบ ดินรวนละเอียดหรอืดินรวนปนช้ินสวนหยาบมาก สีนํ้าตาล เหลือง นํ้าตาลปนแดง ไปจนถึงแดง 
การระบายนํ้าดีปานกลางถึงดี เชน ชุดดินแมรมิ (Mr) ชุดดินแพร (Pae) เปนตน 
    (3) เนินตะกอนนํ้าพารูปพัด (Alluvial fan) เปนที่ดอน มีสภาพพ้ืนที่คอนขางราบเรียบถึง
ลูกคลื่นลอนลาด เปนดินลึกมาก เน้ือดินเปนดินรวนหยาบถึงดินทรายแปงละเอียด สีนํ้าตาล เหลือง
จนถึงแดง การระบายนํ้าดีปานกลางถึงดี อาท ิชุดดินดงยางเอน (Don)   
   3) ที่ลาดเชิงเขา (Piedmont) เขา (Hill) ภูเขา (Mountain) มีสภาพพ้ืนที่เปนลูกคลื่น
ลอนลาดถึงเนินเขา ที่เกิดจากการที่หินผุพังสลายตัวอยูกับที่หรือถูกเคลื่อนยายโดยแรงโนมถวงของ
โลกในระยะทางใกล ๆ และถูกควบคุมดวยลักษณะของโครงสรางทางธรณีวิทยา สวนใหญพบหิน
ปะปนในหนาตัดดินและลอยหนา แบงตามลักษณะและชนิดของหินดังน้ี 
    (1) พัฒนาจากกลุมหินตะกอนหรือหินแปรเน้ือหยาบหรือหินในกลุม สวนใหญเปน 
หินทรายและหินควอรตไซต ดินต้ืนถึงช้ันเศษหินหรือหินพ้ืนถึงดินลึกปานกลาง เน้ือดินเปนดินรวนหยาบ
ถึงดินรวนปนช้ินสวนหยาบมาก สีนํ้าตาล สีนํ้าตาลปนเหลือง นํ้าตาลปนแดง จนถึงแดง การระบายนํ้าดี  
พบเศษหินปะปนในหนาตัดดินหรือบนผิวดิน เชน ชุดดินทายาง (Ty) ชุดดินลาดหญา (Ly) เปนตน 
    (2) พัฒนาจากหินทราย ดินต้ืนถึงช้ันเศษหินหรือหินพ้ืนถึงดินลึกมาก เน้ือดินเปนทรายปน
ดินรวนถึงดินรวนปนช้ินสวนหยาบมาก สีแดง นํ้าตาล และนํ้าตาลปนแดง การระบายนํ้าดีถึงมากเกินไป  
พบเศษหินปะปนในหนาตัดดินหรือบนผิวดิน เชน ชุดดินโพนงาม (Png) ชุดดินดานซาย (Ds) เปนตน 
    (3) พัฒนาจากหินทรายแปง ดินต้ืนถึงช้ันเศษหินหรือหินพ้ืนถึงดินลึกมาก เน้ือดินเปน 
ดินรวนละเอียดถึงดินเหนียวละเอียด สีแดง นํ้าตาล และนํ้าตาลปนแดง การระบายนํ้าดี พบเศษหิน
ปะปนในหนาตัดดินหรือบนผิวดิน เชน ชุดดินภูเรือ (Pur) ชุดดินจัตุรัส (Ct) เปนตน 
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    (4) พัฒนาจากกลุมหินตะกอนหรือหินแปรเน้ือละเอียดหรือหินในกลุม สวนใหญเปน
หินดินดานและหินฟลไลต ดินต้ืนถึงช้ันเศษหินหรือหินพ้ืนถึงดินลึกปานกลาง เน้ือดินเปนดินเหนียว
ละเอียดถึงดินเหนียวปนช้ินสวนหยาบมาก สีนํ้าตาล นํ้าตาลปนแดง และนํ้าตาลปนเหลือง การระบายนํ้าดี 
พบเศษหินปะปนในหนาตัดดินหรือบนผิวดิน เชน ชุดดินวังสะพุง (Ws) ชุดดินลี้ (Li) เปนตน 
    (5) พัฒนาจากกลุมหินอัคนีหรือหินในกลุม ดินต้ืนถึงช้ันเศษหิน เน้ือดินเปนดินรวนปนช้ินสวน
หยาบมาก สีแดง นํ้าตาล นํ้าตาลปนเหลือง และนํ้าตาลปนแดง การระบายนํ้าดี อาทิ ชุดดินทาลี่ (Tl)  
    (6) พัฒนาจากหินอัคนีชนิดไรโอไลต ดินต้ืนถึงช้ันเศษหิน เน้ือดินเปนดินรวนปนช้ินสวน
หยาบมาก สีนํ้าตาล นํ้าตาลปนเหลือง และนํ้าตาลปนแดง การระบายนํ้าดี อาทิ ชุดดินไพศาลี (Phi)  
    (7) พัฒนาจากหินอัคนีชนิดหินแกรนิต ดินลึกมาก เน้ือดินเปนดินเหนียวปนทราย  
สีนํ้าตาล นํ้าตาลปนแดง ถึงแดง การระบายนํ้าดี อาท ิชุดดินหนองมด (Nm)  
   4) พื้นที่ลาดชันเชิงซอน เปนพ้ืนที่ที่มีความลาดชันมากกวารอยละ 35 สวนใหญเปนภูเขา
และเทือกเขาสูงสลับซับซอน ทรัพยากรดินมีความแตกตางกันออกไปในแตละพ้ืนที่ 
   ซึ่งไดแสดงรายละเอียดของชุดดินที่พบมากของจังหวัดอุตรดิตถในภาพที่ 1 - 5  

 1.5 สภาพการใชที่ดิน  
   สภาพการใชที่ดินปจจุบันของจังหวัดอุตรดิตถ จากฐานขอมูลแผนที่สภาพการใชที่ดิน  
ของกรมพัฒนาที่ดิน (ตารางที่ 1) 
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ตารางที่ 1  สภาพการใชที่ดินปจจุบันของจังหวัดอุตรดิตถ  

ประเภทการใชที่ดิน 
เนื้อที ่

ไร รอยละ 
พื้นทีชุ่มชนและสิ่งปลูกสราง 184,593 3.76 
พื้นทีเ่กษตรกรรม 1,650,242 33.67 

พ้ืนที่นา 721,684 14.74 
พืชไร 549,783 11.22 
ไมยืนตน 117,816 2.41 
ไมผล 246,907 5.01 
พืชสวน 7,992  0.16 
ทุงหญาเลี้ยงสตัวและโรงเรือนเลี้ยงสัตว 3,794 0.08 
พืชนํ้า 621 0.01 
สถานที่เพาะเลี้ยงสัตวนํ้า 867 0.02 
เกษตรผสมผสาน/ไรนาสวนผสม 778 0.02 

พื้นทีป่าไม 2,780,635 56.77 
พื้นทีน่้ํา 226,317 4.63 
พื้นทีเ่บ็ดเตล็ด 57,333 1.17 

รวม 4,899,120 100.00 
ที่มา: กรมพัฒนาที่ดิน, 2563 

 1.6 พื้นที่ชลประทาน 
   จังหวัดอุตรดิตถ มีเน้ือที่ชลประทาน 187,340 ไร (รอยละ 3.82 ของพ้ืนที่จังหวัด) กระจายอยูใน  
7 อําเภอ มีอางเก็บนํ้าที่สําคัญ 3 อาง มีศักยภาพในการเก็บกักนํ้าไดรวม 9,559.27 ลานลูกบาศกเมตร  
อางเก็บนํ้าที่สําคัญ คือ อางเก็บนํ้าสิริกิต์ิ มีระดับกักเก็บอยูที่ 9,500 ลานลูกบาศกเมตร คิดเปนรอยละ 
99.38 ของนํ้าเก็บกักของอางเก็บนํ้าในจังหวัดอุตรดิตถ (ตารางผนวกที่ 2 - 3) 

 1.7 เขตปฏิรูปที่ดิน  
  เขตปฏิรูปที่ดินในพ้ืนที่จังหวัดอุตรดิตถมีเน้ือที่ 382,338 ไร (รอยละ 7.80 ของพ้ืนที่จังหวัด) 
โดยอําเภอที่มีพ้ืนที่เขตปฏิรูปที่ดินมากที่สุด ไดแก อําเภอทองแสนขัน อําเภอพิชัย และอําเภอเมือง
อุตรดิตถ ตามลําดับ (ตารางผนวกที่ 4)  
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 1.8 การขึ้นทะเบียนเกษตรกร 
  จากฐานขอมูลทะเบียนเกษตรกรของกรมสงเสริมการเกษตร จังหวัดอุตรดิตถมีการขึ้น
ทะเบียนเกษตรกรผูปลูกพืชหรือเลี้ยงสัตวทั้งหมด ในป 2563 จํานวน 113,533 ราย รวมพ้ืนที่ 
1,315,663 ไร และกิจกรรมที่มีพ้ืนที่ปลูกมาก ไดแก ขาวนาป ขาวนาปรัง ขาวโพดเลี้ยงสัตว และ 
มันสําปะหลังโรงงาน ตามลําดับ (ตารางผนวกที่ 5) 
  ทะเบียนเกษตรกรพืชสมุนไพร จากฐานขอมูลกลาง (Farmer One) ของสํานักงานเศรษฐกิจ
การเกษตร เกษตรกรไดขึ้นทะเบียนปลูกพืชสมุนไพรในจังหวัดอุตรดิตถ พ้ืนที่ 259.95 ไร เกษตรกร 37 ราย 
มีพืชสมุนไพรหลัก 13 ชนิด สมุนไพรที่มีการปลูกมาก ไดแก กระเจี๊ยบแดง กระชายดํา และมะแขวน 
ตามลําดับ (ตารางผนวกที่ 6) 

 1.9 ที่ต้ังโรงงานและแหลงรับซือ้สินคาเกษตร 
  จังหวัดอุตรดิตถมีแหลงรับซื้อสินคาเกษตรและสหกรณการเกษตรที่สําคัญ จํานวน 18 แหง และ
ที่ต้ังโรงงานทางการเกษตร 67 แหง โดยมีที่ต้ังโรงสีขนาดเล็กมากที่สุด 15 แหง (ตารางผนวกที ่7) 

2. การวิเคราะหพืชเศรษฐกิจหลัก 

  พืชเศรษฐกิจที่สําคัญพิจารณาจากพืชที่มีพ้ืนที่ปลูกมากและมีมูลคาการสงออกหรือแปรรูป 
โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณประกาศพืชเศรษฐกิจ 13 ชนิดพืช ไดแก ขาว มันสําปะหลัง 
ยางพารา ปาลมนํ้ามัน ออยโรงงาน ขาวโพดเลี้ยงสัตว สับปะรดโรงงาน ลําไย เงาะ ทุเรียน มังคุด 
มะพราว และกาแฟ จากพ้ืนที่ปลูกพืชเศรษฐกิจดังกลาว กรมพัฒนาที่ดินไดกําหนดระดับความ
เหมาะสมของพ้ืนที่ปลูกรายจังหวัด โดยวิเคราะหจากสภาพพ้ืนที่ ลักษณะของดิน ปริมาณนํ้าฝน 
แหลงนํ้าชลประทาน รวมกับการจัดการพ้ืนที่และลักษณะรายพืช โดยแบงระดับความเหมาะสม  
เปน 4 ระดับ ไดแก 
  ระดับที ่1 เปนพ้ืนที่ความเหมาะสมสูง (S1) การปลูกพืชใหผลตอบแทนสูง  
  ระดับที่ 2 เปนพ้ืนที่ความเหมาะสมปานกลาง (S2) การปลูกพืชใหผลตอบแทนสูง แตพบ
ขอจํากัดบางประการซึ่งสามารถบริหารจัดการได  
  ระดับที่ 3 เปนพ้ืนที่ความเหมาะสมเล็กนอย (S3) มีขอจํากัดของดินและนํ้า สงผลใหการผลิต
พืชใหผลตอบแทนตํ่า การใชพ้ืนที่ตองใชตนทุนสูงในการจัดการ และมีความเสี่ยงจากนํ้าทวมและขาดนํ้า 
  ระดับที ่4 เปนพ้ืนที่ไมเหมาะสม (N)  
  จังหวัดอุตรดิตถ มีพ้ืนที่พืชเศรษฐกิจสําคัญที่ปลูกมาก 4 ลําดับแรก ไดแก ขาว ออยโรงงาน  
ขาวโพดเลี้ยงสัตว และมันสําปะหลัง (ตารางที่ 2) 
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ตารางที่ 2  พ้ืนที่ปลูกพืชเศรษฐกิจทีม่ีพ้ืนทีป่ลูกมาก 4 ลําดับแรกของจังหวัดอุตรดิตถ 

พืชเศรษฐกิจ เนื้อที่ (ไร) รอยละของพืน้ที่เกษตรกรรม 
1. ขาว 702,443 42.57 
2. ออยโรงงาน 163,324 9.90 
3. ขาวโพดเลี้ยงสัตว 143,550 8.70 
4. มันสําปะหลัง 35,746 2.17 

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

 2.1 ขาว 
  ขาวเปนพืชเศรษฐกิจหลักของจังหวัดอุตรดิตถ สภาพพ้ืนที่สวนใหญเปนที่ราบลุม มีความ
เหมาะสมในการปลูกขาว จากฐานขอมูลในแผนที่เกษตรเชิงรุก หรือ Agri-Map Online วิเคราะห
ขอมูลไดดังน้ี (ตารางที่ 3 และภาพที่ 6 - 7)  
  1) การวิเคราะหศักยภาพของพื้นที่ปลูกขาว  
   ระดับที่ 1 เปนพ้ืนที่ความเหมาะสมสูง (S1) มีเน้ือที่ 194,126 ไร คิดเปนรอยละ 10.53 ของ
พ้ืนที่ศักยภาพของที่ดิน กระจายตัวมากอยูในอําเภอพิชัย 76,678 ไร อําเภอลับแล 47,195 ไร และ
อําเภอเมืองอุตรดิตถ 30,857 ไร  
   ระดับที่ 2 เปนพ้ืนที่ความเหมาะสมปานกลาง (S2) มีเน้ือที่ 487,730 ไร คิดเปนรอยละ 
26.45 ของพ้ืนที่ศักยภาพของที่ดิน กระจายตัวมากอยูในอําเภอพิชัย 216,132 ไร อําเภอตรอน 90,535 ไร 
และอําเภอเมืองอุตรดิตถ 81,331 ไร 
   ระดับที่ 3 เปนพ้ืนที่ความเหมาะสมเล็กนอย (S3) มีเน้ือที่ 60,887 ไร คิดเปนรอยละ 3.30 
ของพ้ืนที่ศักยภาพของที่ดิน กระจายตัวมากอยูในอําเภอพิชัย 16,454 ไร อําเภอทองแสนขัน 13,292 ไร 
และอําเภอนํ้าปาด 9,366 ไร 
   ระดับที่ 4 เปนพ้ืนที่ไมเหมาะสม (N) มีเน้ือที่ 1,100,987 ไร  
  2) การวิเคราะหพื้นที่ปลูกขาวในปจจุบัน ซึ่งจําแนกตามช้ันความเหมาะสมของที่ดิน ไดดังน้ี 
   (1) พ้ืนที่เหมาะสมสูง (S1) มีเน้ือที่ 115,523 ไร คิดเปนรอยละ 59.51ของพ้ืนที่ศักยภาพสูง 
กระจายตัวมากอยูในอําเภอพิชัย 46,480 ไร อําเภอลับแล 29,406 ไร และอําเภอทองแสนขนั 15,821 ไร 
   (2) พ้ืนที่เหมาะสมปานกลาง (S2) มีเน้ือที่ 473,083 ไร คิดเปนรอยละ 97.00 ของพ้ืนที่
ศักยภาพปานกลาง กระจายตัวมากอยูในอําเภอพิชัย 212,010 ไร อําเภอตรอน 88,455 ไร และ
อําเภอเมืองอุตรดิตถ 78,707 ไร 
   (3) พ้ืนที่เหมาะสมเล็กนอย (S3) มีเน้ือที่ 60,882 ไร คิดเปนรอยละ 99.99 ของพ้ืนที่ศักยภาพ
เล็กนอย กระจายตัวมากอยูในอําเภอพิชัย 16,454 ไร อําเภอทองแสนขัน 13,287 ไร และอําเภอนํ้า
ปาด 9,366 ไร 
   (4) พ้ืนที่ไมเหมาะสม (N) มีเน้ือที่ 52,955 ไร  
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  3) พื้นที่มีศักยภาพคงเหลือ คือ พ้ืนที่ที่มีศักยภาพในการปลูกขาวแตยังไมใชพ้ืนที่ปลูก 
พิจารณาจากพ้ืนที่ศักยภาพของที่ดินสําหรับการปลูกขาว และพ้ืนที่ปลูกขาวในช้ันความเหมาะสมตาง ๆ 
(ปลูกจริง) พบวาจังหวัดอุตรดิตถมีพ้ืนที่ศักยภาพคงเหลือในระดับความเหมาะสมสูง (S1) และความ
เหมาะสมปานกลาง (S2) รวมทั้งสิ้น 93,250 ไร กระจายอยูทั่วทุกอําเภอ โดยอําเภอที่มีพ้ืนที่ศักยภาพ
คงเหลือมากที่สุด ไดแก อําเภอพิชัย 34,320 ไร รองลงมา อําเภอลับแล 18,027 ไร และอําเภอเมือง
อุตรดิตถ 17,973 ไร โดยมีรายละเอียดดังน้ี 
   (1) พ้ืนที่เหมาะสมสูงคงเหลือ (S1) มีเน้ือที่ 78,603 ไร คิดเปนรอยละ 40.49 ของพ้ืนที่
ศักยภาพสูง พบมากในอําเภอพิชัย 30,198 ไร อําเภอลับแล 17,789 ไร อําเภอเมืองอุตรดิตถ 15,349 ไร 
   (2) พ้ืนที่เหมาะสมปานกลางคงเหลือ (S2) มีเน้ือที่ 14,647 ไร คิดเปนรอยละ 3.00  
ของพ้ืนที่ศักยภาพปานกลาง พบมากในอําเภอพิชัย 4,122 ไร อําเภอเมืองอุตรดิตถ 2,624 ไร และอําเภอ 
ทองแสนขัน 2,434 ไร 

ตารางที่ 3  พ้ืนที่ศักยภาพ พ้ืนที่ปลูกจริง พ้ืนที่คงเหลือของขาวรายอําเภอ จังหวัดอุตรดิตถ 

อําเภอ ประเภทพ้ืนที่ 
เนื้อที่ชั้นความเหมาะสม (ไร) 

S1 S2 S3 N รวม 

เมือง
อุตรดิตถ 

พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน 
30,857 81,331 8,022 226,703 346,913 

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

พ้ืนท่ีเพาะปลูกในชั้นความ 
เหมาะสมตาง ๆ (ปลูกจริง) 

15,508 78,707 8,022 11,916 114,153 

(50.26%) (96.77%) (100.00%) (5.26%) (32.91%) 

พ้ืนท่ีศักยภาพคงเหลือ 
15,349 2,624 - - 17,973 

(49.74%) (3.23%)   (5.18%) 

ตรอน 

พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน 
8,958 90,535 4,487 83,476 187,456 

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

พ้ืนท่ีเพาะปลูกในชั้นความ 
เหมาะสมตาง ๆ (ปลูกจริง) 

26 88,455 4,487 1,776 94,744 

(0.29%) (97.70%) (100.00%) (2.13%) (50.54%) 

พ้ืนท่ีศักยภาพคงเหลือ 
8,932 2,080 - - 11,012 

(99.71%) (2.30%)   (5.87%) 
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ตารางที่ 3  (ตอ) 

อําเภอ ประเภทพ้ืนที่ 
เนื้อที่ชั้นความเหมาะสม (ไร) 

S1 S2 S3 N รวม 

ทองแสน
ขัน 

พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน 
18,127 23,000 13,292 160,226 214,645 

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

พ้ืนท่ีเพาะปลูกในชั้นความ 
เหมาะสมตาง ๆ (ปลูกจริง) 

15,821 20,566 13,287 10,973 60,647 

(87.28%) (89.42%) (99.96%) (6.85%) (28.25%) 

พ้ืนท่ีศักยภาพคงเหลือ 
2,306 2,434 - - 4,740 

(12.72%) (10.58%)   (2.21%) 

ทาปลา 

พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน 
7,775 2,732 1,515 124,020 136,042 

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

พ้ืนท่ีเพาะปลูกในชั้นความ 
เหมาะสมตาง ๆ (ปลูกจริง) 

6,767 2,266 1,515 9,362 19,910 

(87.04%) (82.94%) (100.00%) (7.55%) (14.64%) 

พ้ืนท่ีศักยภาพคงเหลือ 
1,008 466 - - 1,474 

(12.96%) (17.06%)   (1.08%) 

น้ําปาด 

พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน 
1,495 13,820 9,366 133,016 157,697 

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

พ้ืนท่ีเพาะปลูกในชั้นความ 
เหมาะสมตาง ๆ (ปลูกจริง) 

- 12,364 9,366 5,444 27,174 

 (89.46%) (100.00%) (4.09%) (17.23%) 

พ้ืนท่ีศักยภาพคงเหลือ 
1,495 1,456 - - 2,951 

(100.00%) (10.54%)   (1.87%) 

บานโคก 

พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน 
617 3,892 1,908 64,506 70,923 

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

พ้ืนท่ีเพาะปลูกในชั้นความ 
เหมาะสมตาง ๆ (ปลูกจริง) 

- 3,458 1,908 3,632 8,998 

 (88.85%) (100.00%) (5.63%) (12.69%) 

พ้ืนท่ีศักยภาพคงเหลือ 
617 434 - - 1,051 

(100.00%) (11.15%)   (1.48%) 
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ตารางที่ 3  (ตอ) 

อําเภอ ประเภทพ้ืนที่ 
เนื้อที่ชั้นความเหมาะสม (ไร) 

S1 S2 S3 N รวม 

พิชัย 

พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน 
76,678 216,132 16,454 108,369 417,633 

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

พ้ืนท่ีเพาะปลูกในชั้นความ 
เหมาะสมตาง ๆ (ปลูกจริง) 

46,480 212,010 16,454 1,458 276,402 

(60.62%) (98.09%) (100.00%) (1.35%) (66.18%) 

พ้ืนท่ีศักยภาพคงเหลือ 
30,198 4,122 - - 34,320 

(39.38%) (1.91%)   (8.22%) 

ฟากทา 

พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน 
2,424 11,044 5,344 43,510 62,322 

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

พ้ืนท่ีเพาะปลูกในชั้นความ 
เหมาะสมตาง ๆ (ปลูกจริง) 

1,515 10,251 5,344 1,402 18,512 

(62.50%) (92.82%) (100.00%) (3.22%) (29.70%) 

พ้ืนท่ีศักยภาพคงเหลือ 
909 793 - - 1,702 

(37.50%) (7.18%)   (2.73%) 

ลับแล 

พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน 
47,195 45,244 499 157,161 250,099 

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

พ้ืนท่ีเพาะปลูกในชั้นความ 
เหมาะสมตาง ๆ (ปลูกจริง) 

29,406 45,006 499 6,992 81,903 

(62.31%) (99.47%) (100.00%) (4.45%) (32.75%) 

พ้ืนท่ีศักยภาพคงเหลือ 
17,789 238 - - 18,027 

(37.69%) (0.53%)   (7.21%) 

รวมทั้ง 
จังหวัด 

พ้ืนที่ศักยภาพของที่ดิน 
194,126 487,730 60,887 1,100,987 1,843,730 

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

พ้ืนที่เพาะปลูกในชั้นความ 
เหมาะสมตาง ๆ (ปลูกจรงิ) 

115,523 473,083 60,882 52,955 702,443 

(59.51%) (97.00%) (99.99%) (4.81%) (38.10%) 

พ้ืนที่ศักยภาพคงเหลือ 
78,603 14,647 - - 93,250 

(40.49%) (3.00%)   (5.06%) 

   ทั้งน้ี ในการสงเสริมการปลูกพืชจะพิจารณาเฉพาะพ้ืนที่ที่มีศักยภาพคงเหลือในระดับ
ความเหมาะสมสูง (S1) และระดับความเหมาะสมปานกลาง (S2) เทาน้ัน เน่ืองจากสภาพพ้ืนที่ปลูก
พืชตรงตามศักยภาพของดิน การลงทุนตํ่าก็สามารถเพ่ิมผลผลิตได จึงควรสงเสริมในพ้ืนที่ดังกลาว  
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   เมื่อวิเคราะหขอมูลศักยภาพพ้ืนที่รวมกับพ้ืนที่ปลูกพืชในปจจุบัน พบวาพ้ืนที่ที่จะ
ปรับเปลี่ยนไปปลูกขาวได คือ บริเวณที่เปนพ้ืนที่ปลูกออยโรงงาน (S3) 13,320 ไร และพ้ืนที่ปลูก
ขาวโพดเลี้ยงสัตว (N) 8,138 ไร แตเน่ืองจากนโยบายของคณะกรรมการนโยบายบริหารจัดการขาว
ตองการรักษาดุลภาพผลผลิตขาว ดังน้ัน จึงควรพิจารณาปลูกพืชเศรษฐกิจชนิดอ่ืนที่สอดคลองกับ
ความตองการของตลาด (ตารางที่ 4)  

ตารางที่ 4  พ้ืนที่ศักยภาพในการขยายการผลิตขาว 

อําเภอ ออยโรงงาน (ไร) ขาวโพดเลี้ยงสัตว (ไร) 

 S3 N รวม S3 N รวม 

เมืองอุตรดิตถ 769 - 769 - 1,107 1,107 

ตรอน 2,725 - 2,725 - 1,346 1,346 

ทองแสนขัน 555 - 555 - 788 788 

ทาปลา 18 - 18 - 166 166 

น้ําปาด 100 - 100 - 1,279 1,279 

บานโคก - - - - 217 217 

พิชัย 6,498 - 6,498 - 2,981 2,981 

ฟากทา - - - - 192 192 

ลับแล 2,655 - 2,655 - 62 62 

รวม 13,320 - 13,320 - 8,138 8,138 

  4) แนวทางการจัดการ 

   (1) พ้ืนที่ที่มีความเหมาะสมควรสงเสริมการผลิต (S1 หรือ S2) ควรสนับสนุนใหเกษตรกร

ปลูกขาวตอไปเน่ืองจากเปนพ้ืนที่ที่เหมาะสม สามารถชวยลดตนทุนการผลิตและไดผลผลิตที่มีคุณภาพดี 

ซึ่งการปลูกขาวในพ้ืนที่ดังกลาวขางตนสามารถนําไปสูการตอยอดโครงการที่สําคัญตาง ๆ ได เชน 

เกษตรอินทรีย ระบบสงเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ เกษตรแมนยํา เปนตน 

    พ้ืนที่ปลูกขาวในบริเวณที่มีความเหมาะสมสูง (S1) คือพ้ืนที่ปลูกขาวในที่ดินที่ไมมี

ขอจํากัดทางกายภาพตอการปลูกขาว ซึ่งควรสงวนไวเปนแหลงปลูกขาวที่สําคัญของจังหวัด กระจาย

อยูในอําเภอพิชัย อําเภอลับแล และอําเภอทองแสนขัน 

    พ้ืนที่ปลูกขาวในบริเวณที่มีความเหมาะสมปานกลาง (S2) คือพ้ืนที่ปลูกขาวในที่ดินที่มี

ขอจํากัดทางกายภาพบางประการตอการปลูกขาว เชน ความอุดมสมบูรณของดิน ความเปนกรดเปนดาง 

และแหลงนํ้า กระจายอยูในอําเภอพิชัย อําเภอตรอน และอําเภอเมืองอุตรดิตถ 

   (2) พ้ืนที่ที่ควรปรับเปลี่ยนการผลิตในพ้ืนที่ไมเหมาะสม (S3 หรือ N) ควรสนับสนุนใหเขา

โครงการปรับเปลี่ยนการผลิต เชน ทําการเกษตรผสมผสานหรือพืชที่ใหผลตอบแทนสูงกวา โดยพิจารณา

แหลงรับซื้อรวมดวย  
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 2.2 ออยโรงงาน 
  ออยโรงงานจัดเปนพืชเศรษฐกิจที่สําคัญของจังหวัดอุตรดิตถ และมีโรงงานแปรรูป (โรงงาน
นํ้าตาล) ต้ังอยูในเขตจังหวัด จากฐานขอมูลในแผนที่เกษตรเชิงรุก หรือ Agri-Map Online สามารถ
วิเคราะหขอมูลไดดังน้ี (ตารางที่ 5 และภาพที่ 8 - 9) 
  1) การวิเคราะหศักยภาพของพื้นที่ปลูกออยโรงงาน 
   ระดับที่ 1 เปนพ้ืนที่ความเหมาะสมสูง (S1) มีเน้ือที่ 32,517 ไร คิดเปนรอยละ 1.76  
ของพ้ืนที่ศักยภาพของที่ดิน กระจายตัวมากอยูในอําเภอทองแสนขัน 14,801 ไร อําเภอพิชัย 10,732 ไร 
และอําเภอทาปลา 4,266 ไร 
   ระดับที่ 2 เปนพ้ืนที่ความเหมาะสมปานกลาง (S2) มีเน้ือที่ 488,389 ไร คิดเปนรอยละ 
26.48 ของพ้ืนที่ศักยภาพของที่ดิน กระจายตัวมากอยูในอําเภอพิชัย 108,824 ไร อําเภอนํ้าปาด 90,184 ไร 
และอําเภอทองแสนขัน 68,234 ไร 
   ระดับที่ 3 เปนพื้นที่ความเหมาะสมเล็กนอย (S3) มีเนื้อที่ 387,505 ไร คิดเปนรอยละ 
21.01 ของพื้นที่ศักยภาพของที่ดิน กระจายตัวมากอยูในอําเภอเมืองอุตรดิตถ 93,469 ไร อําเภอ 
ทองแสนขัน 74,734 ไร และอําเภอทาปลา 70,872 ไร 
   ระดับที่ 4 เปนพ้ืนที่ไมเหมาะสม (N) มีเน้ือที่ 935,804 ไร 
  2) การวิเคราะหพื้นที่ปลูกออยโรงงานในปจจุบัน ซึ่งจําแนกตามช้ันความเหมาะสม 
ของที่ดิน ไดดังน้ี 
   (1) พ้ืนที่เหมาะสมสูง (S1) มีเน้ือที่ 4,414 ไร คิดเปนรอยละ 13.57 ของพ้ืนที่ศักยภาพสูง 
กระจายตัวมากอยูในอําเภอพิชัย 2,263 ไร อําเภอทองแสนขัน 1,508 ไร และอําเภอทาปลา 535 ไร 
   (2) พ้ืนที่เหมาะสมปานกลาง (S2) มีเน้ือที่ 94,162 ไร คิดเปนรอยละ 19.28 ของพ้ืนที่
ศักยภาพปานกลาง กระจายตัวมากอยูในอําเภอตรอน 32,019 ไร อําเภอพิชัย 26,551 ไร และอําเภอ
ทองแสนขัน 17,261 ไร 
   (3) พ้ืนที่เหมาะสมเล็กนอย (S3) มีเน้ือที่ 63,843 ไร คิดเปนรอยละ 16.48 ของพ้ืนที่ศักยภาพ
เล็กนอย กระจายตัวมากอยูในอําเภอทองแสนขัน 21,798 ไร อําเภอเมืองอุตรดิตถ 18,119 ไร และ
อําเภอพิชัย 9,776 ไร 
   (4) พ้ืนที่ไมเหมาะสม (N) มีเน้ือที่ 905 ไร  
  3) พื้นที่มีศักยภาพคงเหลือ คือ พ้ืนที่ที่มีศักยภาพในการปลูกออยโรงงานแตยังไมใชพ้ืนที่ปลูก 
พิจารณาจากพ้ืนที่ศักยภาพของที่ดินสําหรับการปลูกออยโรงงาน และพ้ืนที่ปลูกออยโรงงานในช้ัน 
ความเหมาะสมตาง ๆ (ปลูกจริง) พบวาจังหวัดอุตรดิตถมีพ้ืนที่ศักยภาพคงเหลือในระดับความ
เหมาะสมสูง (S1) และความเหมาะสมปานกลาง (S2) รวมทั้งสิ้น 422,330 ไร กระจายอยูในอําเภอตาง ๆ 
โดยอําเภอที่มีพ้ืนที่ศักยภาพคงเหลือมากที่สุด ไดแก อําเภอพิชัย 90,742 ไร รองลงมาไดแก อําเภอนํ้าปาด 
86,578 ไร และ อําเภอทองแสนขัน 64,266 ไร โดยมีรายละเอียดดังน้ี 
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   (1) พ้ืนที่เหมาะสมสูงคงเหลือ (S1) มีเน้ือที่ 28,103 ไร คิดเปนรอยละ 86.43 ของพ้ืนที่
ศักยภาพสูง พบมากในอําเภอทองแสนขัน 13,293 ไร อําเภอพิชัย 8,469 ไร และอําเภอทาปลา 3,731 ไร 
   (2) พ้ืนที่เหมาะสมปานกลางคงเหลือ (S2) มีเน้ือที่ 394,227 ไร คิดเปนรอยละ 80.72 ของพ้ืนที่
ศักยภาพปานกลาง พบมากในอําเภอนํ้าปาด 86,547 ไร อําเภอพิชัย 82,273 ไร และอําเภอเมืองอุตรดิตถ 
54,614 ไร 

ตารางที่ 5  พ้ืนที่ศักยภาพ พ้ืนที่ปลูกจริง พ้ืนที่คงเหลือของออยโรงงานรายอําเภอ จังหวัดอุตรดิตถ 

อําเภอ ประเภทพ้ืนที่ 
เนื้อที่ชั้นความเหมาะสม (ไร) 

S1 S2 S3 N รวม 

เมือง
อุตรดิตถ 

พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน 
334 66,738 93,469 186,283 346,824 

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

พ้ืนท่ีเพาะปลูกในชั้นความ 
เหมาะสมตาง ๆ (ปลูกจริง) 

108 12,124 18,119 337 30,688 

(32.34%) (18.17%) (19.39%) (0.18%) (8.85%) 

พ้ืนท่ีศักยภาพคงเหลือ 
226 54,614 - - 54,840 

(67.66%) (81.83%)   (15.81%) 

ตรอน 

พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน 
- 65,646 17,424 104,315 187,385 

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

พ้ืนท่ีเพาะปลูกในชั้นความ 
เหมาะสมตาง ๆ (ปลูกจริง) 

- 32,019 5,317 5 37,341 

 (48.78%) (30.52%) (0.01%) (19.93%) 

พ้ืนท่ีศักยภาพคงเหลือ 
- 33,627 - - 33,627 

 (51.22%)   (17.95%) 

ทองแสนขัน 

พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน 
14,801 68,234 74,734 57,027 214,796 

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

พ้ืนท่ีเพาะปลูกในชั้นความ 
เหมาะสมตาง ๆ (ปลูกจริง) 

1,508 17,261 21,798 194 40,761 

(10.19%) (25.30%) (29.17%) (0.34%) (18.98%) 

พ้ืนท่ีศักยภาพคงเหลือ 
13,293 50,973 - - 64,266 

(89.81%) (74.70%)   (29.92%) 

ทาปลา 

พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน 
4,266 10,310 70,872 50,667 136,115 

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

พ้ืนท่ีเพาะปลูกในชั้นความ 
เหมาะสมตาง ๆ (ปลูกจริง) 

535 1,849 2,578 172 5,134 

(12.54%) (17.93%) (3.64%) (0.34%) (3.77%) 

พ้ืนท่ีศักยภาพคงเหลือ 
3,731 8,461 - - 12,192 

(87.46%) (82.07%)   (8.96%) 
 

 



13 

 

ตารางที่ 5 (ตอ) 

อําเภอ ประเภทพ้ืนที่ 
เนื้อที่ชั้นความเหมาะสม (ไร) 

S1 S2 S3 N รวม 

น้ําปาด 

พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน 
31 90,184 35,919 31,707 157,841 

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

พ้ืนท่ีเพาะปลูกในชั้นความ 
เหมาะสมตาง ๆ (ปลูกจริง) 

- 3,637 815 38 4,490 

 (4.03%) (2.27%) (0.12%) (2.84%) 

พ้ืนท่ีศักยภาพคงเหลือ 
31 86,547 - - 86,578 

(100.00%) (95.97%)   (54.85%) 

บานโคก 

พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน 
- 37,027 15,303 18,598 70,928 

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

พ้ืนท่ีเพาะปลูกในชั้นความ 
เหมาะสมตาง ๆ (ปลูกจริง) 

- 59 18 2 79 

 (0.16%) (0.12%) (0.01%) (0.11%) 

พ้ืนท่ีศักยภาพคงเหลือ 
- 36,968 - - 36,968 

 (99.84%)   (52.12%) 

พิชัย 

พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน 
10,732 108,824 21,809 276,316 417,681 

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

พ้ืนท่ีเพาะปลูกในชั้นความ 
เหมาะสมตาง ๆ (ปลูกจริง) 

2,263 26,551 9,776 154 38,744 

(21.09%) (24.40%) (44.83%) (0.06%) (9.28%) 

พ้ืนท่ีศักยภาพคงเหลือ 
8,469 82,273 - - 90,742 

(78.91%) (75.60%)   (21.73%) 

ฟากทา 

พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน 
2,353 37,445 10,573 12,170 62,541 

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

พ้ืนท่ีเพาะปลูกในชั้นความ 
เหมาะสมตาง ๆ (ปลูกจริง) 

- 33 - - 33 

 (0.09%)   (0.05%) 

พ้ืนท่ีศักยภาพคงเหลือ 
2,353 37,412 - - 39,765 

(100.00%) (99.91%)   (63.58%) 

ลับแล 

พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน 
- 3,981 47,402 198,721 250,104 

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

พ้ืนท่ีเพาะปลูกในชั้นความ 
เหมาะสมตาง ๆ (ปลูกจริง) 

- 629 5,422 3 6,054 

 (15.80%) (11.44%) (0.01%) (2.42%) 

พ้ืนท่ีศักยภาพคงเหลือ 
- 3,352 - - 3,352 

 (84.20%)   (1.34%) 
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ตารางที่ 5 (ตอ) 

อําเภอ ประเภทพ้ืนที่ 
เนื้อที่ชั้นความเหมาะสม (ไร) 

S1 S2 S3 N รวม 

รวมทั้ง 
จังหวัด 

พ้ืนที่ศักยภาพของที่ดิน 
32,517 488,389 387,505 935,804 1,844,215 

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

พ้ืนที่เพาะปลูกในชั้นความ 
เหมาะสมตาง ๆ (ปลูกจรงิ) 

4,414 94,162 63,843 905 163,324 

(13.57%) (19.28%) (16.48%) (0.10%) (8.86%) 

พ้ืนที่ศักยภาพคงเหลือ 
28,103 394,227 - - 422,330 

(86.43%) (80.72%)   (22.90%) 

   ทั้งน้ี ในการสงเสริมการปลูกพืชจะพิจารณาเฉพาะพ้ืนที่ที่มีศักยภาพคงเหลือในระดับความ
เหมาะสมสูง (S1) และระดับความเหมาะสมปานกลาง (S2) เทาน้ัน เน่ืองจากสภาพพ้ืนที่ปลูกพืชตรงตาม
ศักยภาพของดิน การลงทุนตํ่าก็สามารถเพ่ิมผลผลิตได จึงควรสงเสริมในพ้ืนที่ดังกลาว  
   เมื่อวิเคราะหขอมูลศักยภาพพ้ืนที่รวมกับพ้ืนที่ปลูกพืชในปจจุบัน พบวาพ้ืนที่ที่ควรพิจารณา
ใหมีการปรับเปลี่ยนไปปลูกออยโรงงาน คือ บริเวณที่เปนพ้ืนที่ปลูกขาว (S3+N) 65,795 ไร (ตารางที่ 6) 

ตารางที่ 6  พ้ืนที่ศักยภาพในการขยายการผลิตออยโรงงาน 

อําเภอ 
ขาว (ไร) 

S3 N รวม 

เมืองอุตรดิตถ 8,048 89 8,137 

ตรอน 4,502 - 4,502 

ทองแสนขัน 13,331 126 13,457 

ทาปลา 1,520 - 1,520 

นํ้าปาด 9,396 1,309 10,705 

บานโคก 1,914 2,287 4,201 

พิชัย 16,508 3 16,511 

ฟากทา 5,361 900 6,261 

ลับแล 501 - 501 

 รวม  61,081 4,714 65,795 

  4) แนวทางการจัดการ 

   (1) พ้ืนที่ที่มีความเหมาะสมควรสงเสริมการผลิต (S1 หรือ S2) ควรสนับสนุนใหเกษตรกร
ปลูกออยโรงงานตอไป เน่ืองจากเปนพ้ืนที่ที่เหมาะสม สามารถชวยลดตนทุนการผลิตและไดผลผลิต 
ที่มีคุณภาพดี ซึ่งการปลูกออยโรงงานในพ้ืนที่ดังกลาวขางตนสามารถนําไปสูการตอยอดโครงการ 
ที่สําคัญตาง ๆ ได เชน เกษตรอินทรีย ระบบสงเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ เกษตรแมนยํา เปนตน 
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    พ้ืนที่ปลูกออยโรงงานในบริเวณที่มีความเหมาะสมสูง (S1) คือพ้ืนที่ปลูกออยโรงงานใน
ที่ดินที่ไมมีขอจํากัดทางกายภาพตอการปลูกออยโรงงาน ซึ่งควรสงวนไวเปนแหลงปลูกออยโรงงานที่
สําคัญของจังหวัด กระจายอยูในอําเภอพิชัย และอําเภอทองแสนขัน 
    พ้ืนที่ปลูกออยโรงงานในบริเวณที่มีความเหมาะสมปานกลาง (S2) คือพ้ืนที่ปลูก 
ออยโรงงานในที่ดินที่มีขอจํากัดทางกายภาพบางประการตอการปลูกออยโรงงาน เชน ความอุดมสมบูรณ
ของดิน ความเปนกรดเปนดาง ความช้ืน กระจายอยูในอําเภอตรอน อําเภอพิชัย อําเภอทองแสนขัน 
อําเภอแมวงก และอําเภอเมืองอุตรดิตถ 
   (2) พ้ืนที่ที่ควรปรับเปลี่ยนการผลิตในพ้ืนที่ไมเหมาะสม (S3 หรือ N) ควรสนับสนุนใหเขา
โครงการปรับเปลี่ยนการผลิต เชน เปลี่ยนชนิดพืชที่มีความเหมาะสมกวาการปลูกออยโรงงาน มีตนทุนที่ตํ่า 
และใหผลตอบแทนที่ดีกวา แตทั้งน้ีตองพิจารณาแหลงรับซื้อรวมดวย 

 2.3 ขาวโพดเลี้ยงสัตว 
  ขาวโพดเลี้ยงสัตวเปนพืชเศรษฐกิจที่สําคัญของจังหวัดอุตรดิตถ พ้ืนที่ปลูกสวนใหญอยูในพ้ืนที่
อําเภอนํ้าปาด และอําเภอทองแสนขัน จากฐานขอมูลในแผนที่เกษตรเชิงรุก หรือ Agri-Map Online 
วิเคราะหขอมูลไดดังน้ี (ตารางที่ 7 และภาพที่ 10 - 11) 
  1) การวิเคราะหศักยภาพของพื้นที่ปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตว  
   ระดับที่ 1 เปนพ้ืนที่ความเหมาะสมสูง (S1) มีเน้ือที่ 9,413 ไร คิดเปนรอยละ 0.56  
ของพ้ืนที่ศักยภาพของที่ดิน กระจายตัวมากอยูในอําเภอเมืองอุตรดิตถ 4,740 ไร อําเภอนํ้าปาด 1,842 
ไร และอําเภอทองแสนขนั 1,167 ไร 
   ระดับที่ 2 เปนพ้ืนที่ความเหมาะสมปานกลาง (S2) มีเน้ือที่ 502,218 ไร คิดเปนรอยละ 
29.68 ของพ้ืนที่ศักยภาพของที่ดิน กระจายตัวมากอยูในอําเภอพิชัย 115,019 ไร อําเภอนํ้าปาด 88,232 ไร 
และอําเภอทองแสนขัน 81,058 ไร 
   ระดับที่ 3 เปนพ้ืนที่ความเหมาะสมเล็กนอย (S3) มีเน้ือที่ 374,764 ไร คิดเปนรอยละ 22.15 
ของพ้ืนที่ศักยภาพของที่ ดิน กระจายตัวมากอยู ในอําเภอเมืองอุตรดิตถ 92,690 ไร  อําเภอ 
ทองแสนขัน 74,594 ไร และอําเภอทาปลา 70,809 ไร 
   ระดับที่ 4 เปนพ้ืนที่ไมเหมาะสม (N) มีเน้ือที่ 805,558 ไร  
  2) การวิเคราะหพื้นที่ปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตวในปจจุบัน ซึ่งจําแนกตามช้ันความเหมาะสม
ของที่ดิน ไดดังน้ี 
   (1) พ้ืนที่เหมาะสมสูง (S1) มีเน้ือที่ 1,244 ไร คิดเปนรอยละ 13.22 ของพ้ืนที่ศักยภาพสูง 
กระจายตัวมากอยูในอําเภอเมืองอุตรดิตถ 734 ไร อําเภอนํ้าปาด 251 ไร และอําเภอตรอน 211 ไร 
   (2) พ้ืนที่เหมาะสมปานกลาง (S2) มีเน้ือที่ 67,265 ไร คิดเปนรอยละ 13.39 ของพ้ืนที่
ศักยภาพปานกลาง กระจายตัวมากอยูในอําเภอนํ้าปาด 18,895 ไร อําเภอทองแสนขัน 14,583 ไร และ
อําเภอบานโคก 9,088 ไร 
   (3) พ้ืนที่เหมาะสมเล็กนอย (S3) มีเน้ือที่ 51,731 ไร คิดเปนรอยละ 13.80 ของพ้ืนที่
ศักยภาพเล็กนอย กระจายตัวมากอยูในอําเภอทองแสนขัน 12,698 ไร อําเภอเมืองอุตรดิตถ 10,875 ไร 
และอําเภอนํ้าปาด 8,602 ไร 
   (4) พ้ืนที่ไมเหมาะสม (N) มีเน้ือที่ 23,310 ไร  
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  3) พื้นที่มีศักยภาพคงเหลือ คือ พ้ืนที่ที่มีศักยภาพในการปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตวแตยังไมใช
พ้ืนที่ปลูก พิจารณาจากพ้ืนที่ศักยภาพของที่ดินสําหรับการปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตว และพ้ืนที่ปลูกขาวโพด
เลี้ยงสัตวในช้ันความเหมาะสมตาง ๆ (ปลูกจริง) พบวาจังหวัดอุตรดิตถมีพ้ืนที่ศักยภาพคงเหลือในระดับ
ความเหมาะสมสูง (S1) และความเหมาะสมปานกลาง (S2) รวมทั้งสิ้น 443,122 ไร กระจายอยูใน
อําเภอตาง ๆ โดยอําเภอที่มีพ้ืนที่ศักยภาพคงเหลือมากที่สุด ไดแก อําเภอพิชัย 107,803 ไร รองลงมา 
ไดแก อําเภอนํ้าปาด 70,928 ไร และอําเภอทองแสนขัน  67,621 ไร โดยมีรายละเอียดดังน้ี 
   (1 )  พ้ืนที่ เหมาะสมสู งคง เหลือ (S1)  มี เ น้ือที่  8,169 ไร  คิด เปนรอยละ 86.78 
ของพ้ืนที่ศักยภาพสูง พบมากในอําเภอเมืองอุตรดิตถ 4,006 ไร อําเภอนํ้าปาด 1,591 ไร และอําเภอ 
ทองแสนขัน 1,146 ไร 
   (2) พ้ืนที่เหมาะสมปานกลางคงเหลือ (S2) มีเน้ือที่ 434,953 ไร คิดเปนรอยละ 86.61 ของ
พ้ืนที่ศักยภาพปานกลาง พบมากในอําเภอพิชัย 107,771 ไร อําเภอนํ้าปาด 69,337 ไร และอําเภอ 
ทองแสนขัน 66,475 ไร 

ตารางที่ 7  พ้ืนที่ศักยภาพ พ้ืนที่ปลูกจริง พ้ืนที่คงเหลือของขาวโพดเลี้ยงสัตวรายอําเภอ จังหวัดอุตรดิตถ 

อําเภอ ประเภทพ้ืนที่ 
เนื้อที่ชั้นความเหมาะสม (ไร) 

S1 S2 S3 N รวม 

เมือง 
อุตรดิตถ 

พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน 
4,740 61,581 92,690 135,883 294,894 

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

พ้ืนท่ีเพาะปลูกในชั้นความ 
เหมาะสมตาง ๆ (ปลูกจริง) 

734 2,987 10,875 1,924 16,520 

(15.49%) (4.85%) (11.73%) (1.42%) (5.60%) 

พ้ืนท่ีศักยภาพคงเหลือ 
4,006 58,594 - - 62,600 

(84.51%) (95.15%)   (21.23%) 

ตรอน 

พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน 
837 62,444 14,708 95,386 173,375 

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

พ้ืนท่ีเพาะปลูกในชั้นความ 
เหมาะสมตาง ๆ (ปลูกจริง) 

211 7,346 2,397 1,342 11,296 

(25.21%) (11.76%) (16.30%) (1.41%) (6.5%)2 

พ้ืนท่ีศักยภาพคงเหลือ 
626 55,098 - - 55,724 

(74.79%) (88.24%)   (32.14%) 
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ตารางที่ 7  (ตอ) 

อําเภอ ประเภทพ้ืนที่ 
เนื้อที่ชั้นความเหมาะสม (ไร) 

S1 S2 S3 N รวม 

ทองแสนขัน 

พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน 
1,167 81,058 74,594 47,007 203,826 

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

พ้ืนท่ีเพาะปลูกในชั้นความ 
เหมาะสมตาง ๆ (ปลูกจริง) 

21 14,583 12,698 1,646 28,948 

(1.80%) (17.99%) (17.02%) (3.50%) (14.20%) 

พ้ืนท่ีศักยภาพคงเหลือ 
1,146 66,475 - - 67,621 

(98.20%) (82.01%)   (33.18%) 

ทาปลา 

พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน 
795 13,650 70,809 31,917 117,171 

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

พ้ืนท่ีเพาะปลูกในชั้นความ 
เหมาะสมตาง ๆ (ปลูกจริง) 

27 1,758 8,091 2,653 12,529 

(3.40%) (12.88%) (11.43%) (8.31%) (10.69%) 

พ้ืนท่ีศักยภาพคงเหลือ 
768 11,892 - - 12,660 

(96.60%) (87.12%)   (10.80%) 

น้ําปาด 

พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน 
1,842 88,232 35,855 24,324 150,253 

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

พ้ืนท่ีเพาะปลูกในชั้นความ 
เหมาะสมตาง ๆ (ปลูกจริง) 

251 18,895 8,602 5,893 33,641 

(13.63%) (21.42%) (23.99%) (24.23%) (22.39%) 

พ้ืนท่ีศักยภาพคงเหลือ 
1,591 69,337 - - 70,928 

(86.37%) (78.58%)   (47.21%) 

บานโคก 

พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน 
- 37,027 15,448 16,795 69,270 

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

พ้ืนท่ีเพาะปลูกในชั้นความ 
เหมาะสมตาง ๆ (ปลูกจริง) 

- 9,088 6,414 6,240 21,742 

 (24.54%) (41.52%) (37.15%) (31.39%) 

พ้ืนท่ีศักยภาพคงเหลือ 
- 27,939 - - 27,939 

 (75.46%)   (40.33%) 
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ตารางที่ 7  (ตอ) 

อําเภอ ประเภทพ้ืนที่ 
เนื้อที่ชั้นความเหมาะสม (ไร) 

S1 S2 S3 N รวม 

พิชัย 

พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน 
32 115,019 15,332 256,421 386,804 

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

พ้ืนท่ีเพาะปลูกในชั้นความ 
เหมาะสมตาง ๆ (ปลูกจริง) 

 7,248 995 3,132 11,375 

- (6.30%) (6.49%) (1.22%) (2.94%) 

พ้ืนท่ีศักยภาพคงเหลือ 
32 107,771 - - 107,803 

(100.00%) (93.70%)   (27.87%) 

ฟากทา 

พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน 
- 39,798 10,573 9,331 59,702 

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

พ้ืนท่ีเพาะปลูกในชั้นความ 
เหมาะสมตาง ๆ (ปลูกจริง) 

- 5,360 1,128 391 6,879 

 (13.47%) (10.67%) (4.19%) (11.52%) 

พ้ืนท่ีศักยภาพคงเหลือ 
- 34,438 - - 34,438 

 (86.53%)   (57.68%) 

ลับแล 

พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน 
- 3,409 44,755 188,494 236,658 

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

พ้ืนท่ีเพาะปลูกในชั้นความ 
เหมาะสมตาง ๆ (ปลูกจริง) 

- - 531 89 620 

  (1.19%) (0.05%) (0.26%) 

พ้ืนท่ีศักยภาพคงเหลือ 
- 3,409 - - 3,409 

 (100.00%)   (1.44%) 

รวมทั้ง 
จังหวัด 

พ้ืนที่ศักยภาพของที่ดิน 
9,413 502,218 374,764 805,558 1,691,953 

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

พ้ืนที่เพาะปลูกในชั้นความ 
เหมาะสมตาง ๆ (ปลูกจรงิ) 

1,244 67,265 51,731 23,310 143,550 

(13.22%) (13.39%) (13.80%) (2.89 (8.48 

พ้ืนที่ศักยภาพคงเหลือ 
8,169 434,953 - - 443,122 

(86.78%) (86.61%)   (26.19%) 

   ทั้งน้ี ในการสงเสริมการปลูกพืชจะพิจารณาเฉพาะพ้ืนที่ที่มีศักยภาพคงเหลือในระดับ
ความเหมาะสมสูง (S1) และระดับความเหมาะสมปานกลาง (S2) เทาน้ัน เน่ืองจากสภาพพ้ืนที่ปลูก
พืชตรงตามศักยภาพของดิน การลงทุนตํ่าก็สามารถเพ่ิมผลผลิตได จึงควรสงเสริมในพ้ืนที่ดังกลาว  
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   เมื่อวิเคราะหขอมูลศักยภาพพ้ืนที่รวมกับพ้ืนที่ปลูกพืชในปจจุบัน พบวาพ้ืนที่ที่ควร
พิจารณาใหมีการปรับเปลี่ยนไปปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตว คือ บริเวณที่เปนพ้ืนที่ปลูกขาว (S3+N) 
65,795 ไร (ตารางที่ 8) 

ตารางที่ 8  พ้ืนที่ศักยภาพในการขยายการผลิตขาวโพดเลี้ยงสัตว 

อําเภอ 
ขาว (ไร) 

S3 N รวม 

เมืองอุตรดิตถ 8,048 89 8,137 

ตรอน 4,502  -  4,502 

ทองแสนขัน 13,331 126 13,457 

ทาปลา 1,520 - 1,520 

นํ้าปาด 9,396 1309 10,705 

บานโคก 1,914 2287 4,201 

พิชัย 16,508 3 16511 

ฟากทา 5,361 900 6261 

ลับแล 501  -  501 

รวม 61,081 4,714 65,795 

  4) แนวทางการจัดการ 

   (1) พ้ืนที่ที่มีความเหมาะสมควรสงเสริมการผลิต (S1 หรือ S2) ควรสนับสนุนใหเกษตรกร
ปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตวตอไป เน่ืองจากเปนพ้ืนที่ที่เหมาะสม สามารถชวยลดตนทุนการผลิตและไดผลผลิต 
ที่มีคุณภาพดี ซึ่งการปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตวในพ้ืนที่ดังกลาวขางตนสามารถนําไปสูการตอยอดโครงการ
ที่สําคัญตาง ๆ ได เชน เกษตรอินทรีย ระบบสงเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ เกษตรแมนยํา เปนตน 
    พ้ืนที่ปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตวในบริเวณที่มีความเหมาะสมสูง (S1) คือพ้ืนที่ปลูก 
ขาวโพดเลี้ยงสัตวในที่ดินที่ไมมีขอจํากัดทางกายภาพตอการปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตวซึ่งควรสงวนไวเปน
แหลงขาวโพดเลี้ยงสัตวที่สําคัญของจังหวัด กระจายอยูในอําเภอเมืองอุตรดิตถ อําเภอนํ้าปาด และ 
อําเภอตรอน 
    พ้ืนที่ปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตวในบริเวณที่มีความเหมาะสมปานกลาง (S2) คือพ้ืนที่ปลูก
ขาวโพดเลี้ยงสัตวในที่ดินที่มีขอจํากัดทางกายภาพบางประการตอการปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตว เชน 
ความอุดมสมบูรณของดิน ความเปนกรดเปนดาง ความช้ืน กระจายอยูในอําเภอนํ้าปาด อําเภอทองแสนขัน 
และอําเภอบานโคก 
   (2) พ้ืนที่ที่ควรปรับเปลี่ยนการผลิตในพ้ืนที่ไมเหมาะสม (S3 หรือ N) ควรสนับสนุนใหเขา
โครงการปรับเปลี่ยนการผลิต เชน เปลี่ยนชนิดพืชที่มีความเหมาะสมกวาการปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตว  
มีตนทุนที่ตํ่า และใหผลตอบแทนที่ดีกวา แตทั้งน้ีตองพิจารณาแหลงรับซื้อรวมดวย 
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 2.4 มันสําปะหลัง 
  มันสําปะหลังเปนพืชเศรษฐกิจที่สําคัญที่สรางมูลคาใน 10 อันดับแรกใหจังหวัดอุตรดิตถ พ้ืนที่
ปลูกมากที่สุดอยูในพ้ืนที่อําเภอพิชัย จากฐานขอมูลในแผนที่เกษตรเชิงรุก หรือ Agri-Map Online 
วิเคราะหขอมูลไดดังน้ี (ตารางที่ 9 และภาพที่ 12 - 13) 
  1) การวิเคราะหศักยภาพของพื้นที่ปลูกมันสําปะหลงั  
   ระดับที่ 1 เปนพ้ืนที่ความเหมาะสมสูง (S1) มีเน้ือที่ 271,673 ไร คิดเปนรอยละ 14.73 ของ
พ้ืนที่ศักยภาพของที่ดิน กระจายตัวมากอยูในอําเภอพิชัย 74,775 ไร อําเภอตรอน 53,144 ไร และอําเภอ
นํ้าปาด 44,230 ไร 
   ระดับที่ 2 เปนพ้ืนที่ความเหมาะสมปานกลาง (S2) มีเน้ือที่ 263,771 ไร คิดเปนรอยละ 
14.30 ของพ้ืนที่ศักยภาพของที่ดิน กระจายตัวมากอยูในอําเภอพิชัย 55,089 ไร อําเภอเมืองอุตรดิตถ 
47,686 ไร และอําเภอนํ้าปาด 45,844 ไร 
   ระดับที่ 3 เปนพ้ืนที่ความเหมาะสมเล็กนอย (S3) มีเน้ือที่ 355,217 ไร คิดเปนรอยละ 
19.26 ของพ้ืนที่ศักยภาพของที่ดิน กระจายตัวมากอยูในอําเภอเมืองอุตรดิตถ 91,870 ไร อําเภอ 
ทองแสนขัน 75,320 ไร และอําเภอทาปลา 70,694 ไร 
   ระดับที่ 4 เปนพ้ืนที่ไมเหมาะสม (N) มีเน้ือที่ 953,616 ไร  
  2) การวิเคราะหพื้นที่ปลูกมันสําปะหลงัในปจจุบัน ซึ่งจําแนกตามช้ันความเหมาะสมของที่ดิน 
ไดดังน้ี 
   (1) พ้ืนที่เหมาะสมสูง (S1) มีเน้ือที่ 6,471 ไร คิดเปนรอยละ 2.38 ของพ้ืนที่ศักยภาพสูง 
กระจายตัวมากอยูในอําเภอตรอน 3,010 ไร อําเภอทองแสนขัน 1,332 ไร และอําเภอนํ้าปาด 1,175 ไร 
   (2) พ้ืนที่เหมาะสมปานกลาง (S2) มีเน้ือที่ 20,207 ไร คิดเปนรอยละ 7.66 ของพ้ืนที่
ศักยภาพปานกลาง กระจายตัวมากอยูในอําเภอพิชัย 10,766 ไร อําเภอทองแสนขัน 2,698 ไร และ
อําเภอนํ้าปาด 2,521 ไร 
   (3) พ้ืนที่เหมาะสมเล็กนอย (S3) มีเน้ือที่ 8,756 ไร คิดเปนรอยละ 2.46 ของพ้ืนที่ศักยภาพ
เล็กนอย กระจายตัวมากอยูในอําเภอทองแสนขัน 3,073 ไร อําเภอนํ้าปาด 1,822 ไร และอําเภอเมือง
อุตรดิตถ 1,595 ไร 
   (4) พ้ืนที่ไมเหมาะสม (N) มีเน้ือที่ 312 ไร  
  3) พื้นที่มีศักยภาพคงเหลือ คือ พ้ืนที่ที่มีศักยภาพในการปลูกมันสําปะหลังแตยังไมใชพ้ืนที่
ปลูก พิจารณาจากพ้ืนที่ศักยภาพของที่ดินสําหรับการปลูกมันสําปะหลัง และพ้ืนที่ปลูกมันสําปะหลังใน
ช้ันความเหมาะสมตาง ๆ (ปลูกจริง) พบวาจังหวัดอุตรดิตถมีพ้ืนที่ศักยภาพคงเหลือในระดับความ
เหมาะสมสูง (S1) และความเหมาะสมปานกลาง (S2) รวมทั้งสิ้น 508,766 ไร กระจายอยูอําเภอตาง ๆ 
โดยอําเภอที่มีพ้ืนที่ศักยภาพคงเหลือมากที่สุด ไดแก อําเภอพิชัย  118,257 ไร รองลงมา ไดแก อําเภอ
นํ้าปาด 86,378 ไร และอําเภอทองแสนขัน  78,197 ไร โดยมีรายละเอียดดังน้ี 
   (1) พ้ืนที่เหมาะสมสูงคงเหลือ (S1) มีเน้ือที่ 265,202 ไร คิดเปนรอยละ 97.62 ของพ้ืนที่
ศักยภาพสูง พบมากในอําเภอพิชัย 73,934 ไร อําเภอตรอน 50,134 ไร และอําเภอนํ้าปาด 43,055 ไร 
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   (2) พ้ืนที่เหมาะสมปานกลางคงเหลือ (S2) มีเน้ือที่ 243,564 ไร คิดเปนรอยละ 92.34 
ของพ้ืนที่ศักยภาพปานกลาง พบมากในอําเภอเมืองอุตรดิตถ 45,236 ไร อําเภอพิชัย 44,323 ไร และ
อําเภอนํ้าปาด 43,323 ไร 

ตารางที่ 9  พ้ืนที่ศักยภาพ พ้ืนที่ปลกูจริง พ้ืนที่คงเหลือของมันสําปะหลังรายอําเภอ จังหวัดอุตรดิตถ 

อําเภอ ประเภทพ้ืนที่ 
เนื้อที่ชั้นความเหมาะสม (ไร) 

S1 S2 S3 N รวม 

เมือง 
อุตรดิตถ 

พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน 
19,608 47,686 91,870 187,661 346,825 

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

พ้ืนท่ีเพาะปลูกในชั้นความ 
เหมาะสมตาง ๆ (ปลูกจริง) 

20 2,450 1,595 8 4,073 

(0.10%) (5.14%) (1.74%) (0.01%) (1.17%) 

พ้ืนท่ีศักยภาพคงเหลือ 
19,588 45,236 - - 64,824 

(99.90%) (94.86%)   (18.69%) 

ตรอน 

พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน 
53,144 18,042 7,036 109,190 187,412 

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

พ้ืนท่ีเพาะปลูกในชั้นความ 
เหมาะสมตาง ๆ (ปลูกจริง) 

3,010 1,676 680 2 5,368 

(5.66%) (9.29%) (9.66%) (0.01%) (2.86%) 

พ้ืนท่ีศักยภาพคงเหลือ 
50,134 16,366 - - 66,500 

(94.34%) (90.71%)   (35.48%) 

ทองแสนขัน 

พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน 
36,659 45,568 75,320 57,249 214,796 

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

พ้ืนท่ีเพาะปลูกในชั้นความ 
เหมาะสมตาง ๆ (ปลูกจริง) 

1,332 2,698 3,073 21 7,124 

(3.63%) (5.92%) (4.08%) (0.04%) (3.32%) 

พ้ืนท่ีศักยภาพคงเหลือ 
35,327 42,870 - - 78,197 

(96.37%) (94.08%)   (36.41%) 

ทาปลา 

พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน 
13,517 1,047 70,694 50,857 136,115 

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

พ้ืนท่ีเพาะปลูกในชั้นความ 
เหมาะสมตาง ๆ (ปลูกจริง) 

34 - 94 - 128 

(0.25%)  (0.13%)  (0.09%) 

พ้ืนท่ีศักยภาพคงเหลือ 
13,483 1,047 - - 14,530 

(99.75%) (100.00%)   (10.67%) 
 



22 

 

ตารางที่ 9  (ตอ) 

อําเภอ ประเภทพ้ืนที่ 
เนื้อที่ชั้นความเหมาะสม (ไร) 

S1 S2 S3 N รวม 

น้ําปาด 

พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน 
44,230 45,844 37,721 30,046 157,841 

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

พ้ืนท่ีเพาะปลูกในชั้นความ 
เหมาะสมตาง ๆ (ปลูกจริง) 

1,175 2,521 1,822 50 5,568 

(2.66%) (5.50%) (4.83%) (0.17%) (3.53%) 

พ้ืนท่ีศักยภาพคงเหลือ 
43,055 43,323 - - 86,378 

(97.34%) (94.50%)   (54.72%) 

บานโคก 

พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน 
4,299 32,729 15,455 18,446 70,929 

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

พ้ืนท่ีเพาะปลูกในชั้นความ 
เหมาะสมตาง ๆ (ปลูกจริง) 

1 96 33 - 130 

(0.02%) (0.29%) (0.21%)  (0.18%) 

พ้ืนท่ีศักยภาพคงเหลือ 
4,298 32,633 - - 36,931 

(99.98%) (99.71%)   (52.07%) 

พิชัย 

พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน 
74,775 55,089 1,771 286,074 417,709 

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

พ้ืนท่ีเพาะปลูกในชั้นความ 
เหมาะสมตาง ๆ (ปลูกจริง) 

841 10,766 1,375 231 13,213 

(1.12%) (19.54%) (77.64%) (0.08%) (3.16%) 

พ้ืนท่ีศักยภาพคงเหลือ 
73,934 44,323 - - 118,257 

(98.88%) (80.46%)   (28.31%) 

ฟากทา 

พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน 
25,328 14,470 10,573 12,170 62,541 

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

พ้ืนท่ีเพาะปลูกในชั้นความ 
เหมาะสมตาง ๆ (ปลูกจริง) 

58 - 13 - 71 

(0.23%)  (0.12%)  (0.11%) 

พ้ืนท่ีศักยภาพคงเหลือ 
25,270 14,470 - - 39,798 

(99.77%) 100.00%)   (63.64%) 
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ตารางที่ 9  (ตอ) 

อําเภอ ประเภทพ้ืนที่ 
เนื้อที่ชั้นความเหมาะสม (ไร) 

S1 S2 S3 N รวม 

ลับแล 

พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน 
113 3,296 44,777 201,923 250,109 

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

พ้ืนท่ีเพาะปลูกในชั้นความ 
เหมาะสมตาง ๆ (ปลูกจริง) 

- - 71 - 71 

  (0.16%)  (0.03%) 

พ้ืนท่ีศักยภาพคงเหลือ 
113 3,296 - - 3,409 

(100.00%) (100.00%)   (1.36%) 

รวมทั้ง 
จังหวัด 

พ้ืนที่ศักยภาพของที่ดิน 
271,673 263,771 355,217 953,616 1,844,277 

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

พ้ืนที่เพาะปลูกในชั้นความ 
เหมาะสมตาง ๆ (ปลูกจริง) 

6,471 20,207 8,756 312 35,746 

(2.38%) (7.66%) (2.46%) (0.03%) (1.94%) 

พ้ืนที่ศักยภาพคงเหลือ 
265,202 243,564 - - 508,766 

(97.62%) (92.34%)   (27.59%) 

   ทั้งน้ี ในการสงเสริมการปลูกพืชจะพิจารณาเฉพาะพ้ืนที่ที่มีศักยภาพคงเหลือในระดับความ
เหมาะสมสงู (S1) และระดับความเหมาะสมปานกลาง (S2) เทาน้ัน เน่ืองจากสภาพพ้ืนที่ปลูกพืชตรงตาม
ศักยภาพของดิน การลงทุนตํ่าก็สามารถเพ่ิมผลผลิตได จึงควรสงเสริมในพ้ืนที่ดังกลาว  
   เมื่อวิเคราะหขอมูลศักยภาพพ้ืนที่รวมกับพ้ืนที่ปลูกพืชในปจจุบัน พบวาพ้ืนที่ที่ควร
พิจารณาใหมีการปรับเปลี่ยนไปปลูกมันสําปะหลัง คือ บริเวณที่เปนพ้ืนที่ปลูกขาว (S3+N) 68,596 ไร 
และพ้ืนที่ปลูกออยโรงงาน (S3) 5,519 ไร (ตารางที่ 10) 
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ตารางที่ 10  พ้ืนที่ศักยภาพในการขยายการผลิตมันสําปะหลัง 

อําเภอ 
ขาว (ไร) ออยโรงงาน (ไร) 

S3 N รวม S3 N รวม 

เมืองอุตรดิตถ 8,048 320 8,368 232  -  232 

ตรอน 4,502 1,152 5,654 2,035  -  2,035 

ทองแสนขัน 13,331 126 13,457 -   - -  

ทาปลา 1,520 - 1,520 -  -  -  

นํ้าปาด 9,396 1,310 10,706  -  - -  

บานโคก 1,914 2,287 4,201 -   - -  

พิชัย 16,508 1,420 17,928 3,252 - 3,252 

ฟากทา 5,361 900 6,261 -   - -  

ลับแล 501  -  501 - - - 

รวม 61,081 7,515 68,596 5,519 - 5,519 

  4) แนวทางการจัดการ 

   (1) พ้ืนที่ที่มีความเหมาะสมควรสงเสริมการผลิต (S1 หรือ S2) ควรสนับสนุนใหเกษตรกร
ปลูกมันสําปะหลังตอไป เน่ืองจากเปนพ้ืนที่ที่เหมาะสม สามารถชวยลดตนทุนการผลิตและไดผลผลิต
ที่มีคุณภาพดี ซึ่งการปลูกมันสําปะหลังในพ้ืนที่ดังกลาวขางตนสามารถนําไปสูการตอยอดโครงการที่
สําคัญตาง ๆ ได เชน เกษตรอินทรีย ระบบสงเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ เกษตรแมนยํา เปนตน 
    พ้ืนที่ปลูกมันสําปะหลังในบริ เวณที่มีความเหมาะสมสูง (S1) คือพ้ืนที่ปลูก 
มันสําปะหลังในที่ดินที่ไมมีขอจํากัดทางกายภาพตอการปลูกมันสําปะหลังซึ่งควรสงวนไวเปนแหลง
ปลกูมันสําปะหลงัที่สําคัญของจังหวัด กระจายอยูในอําเภอพิชัย อําเภอตรอน และอําเภอนํ้าปาด  
    พ้ืนที่ปลูกมันสําปะหลังในบริเวณที่มีความเหมาะสมปานกลาง (S2) คือพ้ืนที่ปลูก 
มันสําปะหลังในที่ดินที่มีขอจํากัดทางกายภาพบางประการตอการปลูกมันสําปะหลัง เชน ความอุดม
สมบูรณของดิน ความเปนกรดเปนดางและแหลงนํ้า กระจายอยูในอําเภอพิชัย อําเภอเมืองอุตรดิตถ 
และอําเภอนํ้าปาด 
   (2) พ้ืนที่ที่ควรปรับเปลี่ยนการผลิตในพ้ืนที่ไมเหมาะสม (S3 หรือ N) ควรสนับสนุนใหเขา
โครงการปรับเปลี่ยนการผลิต เชน เปลี่ยนชนิดพืชที่มีความเหมาะสมกวาการปลูกมันสําปะหลัง 
มีตนทุนที่ตํ่า และใหผลตอบแทนที่ดีกวา แตทั้งน้ีตองพิจารณาแหลงรับซื้อรวมดวย 
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3. พืชเศรษฐกิจอนาคตไกลของจังหวัด 

 3.1 สับปะรดหวยมุน (GI) เปนสับปะรดพันธุปตตาเวียมีเอกลักษณที่โดดเดนคือ ผิวบาง ตาต้ืน 
เน้ือหนา น่ิมเน้ือในสีเหลืองนํ้าผึ้ง รสชาติหวานหอม ฉ่ํานํ้า ลักษณะทางภูมิศาสตรที่ทําใหสับปะรด
หวยมุน มีความโดดเดนกวาสับปะรดที่เพาะปลูกในทองที่อ่ืนคือ สภาพดินเปนดินรวนปนทราย 
สามารถระบายนํ้าไดดี ลักษณะภูมิอากาศในฤดูรอนจะไมรอนมาก สวนในฤดูหนาวจะหนาวเย็น  
ซึ่งเปนสภาพทางภูมิศาสตรที่เหมาะสมกับการเพาะปลูกสับปะรดเปนอยางมาก 

 3.2 ลางสาด จังหวัดอุตรดิตถเปนจังหวัดหน่ึงที่มีการเพาะปลูกและใหผลผลิตลางสาดที่ไดรับการ
ยอมรับจากทั่วประเทศ มีการปลูกในพ้ืนที่อําเภอลับแล อําเภอเมืองอุตรดิตถ และอําเภอทาปลา 
ลางสาดของจังหวัดอุตรดิตถจะมีกลิ่นหอม รสชาติหวาน อรอย จะเจริญเติบโตไดดีในพ้ืนที่ดินรวนปนทราย 
มีอินทรียวัตถุมาก เชน พ้ืนที่ในปาเขตรอนช้ืนทั่วไปที่มีความอุดมสมบูรณตามธรรมชาติ ความช้ืน
คอนขางสูงที่ ไดรับจากรมไมใหญนอยนานาพรรณ ถานํามาปลูกในพ้ืนที่ราบโลง ตองปรับ
สภาพแวดลอมใหเหมือนปาธรรมชาติเดิม คือตองใหมีรมเงาใหมาก ๆ โดยทําสวนกลวย หรือปลูก 
ไมโตเร็ว มีทรงพุมที่พอพรางแสงได เชน เพกา มะรุม ทองหลาง สะตอ ทําเปนไมรมเงา รักษาความช้ืน
แลวคอยปลูกตนลางสาดแซมตามระยะตาง ๆ ที่ตองการ 

 3.3 มะมวงหิมพานต มีลักษณะคลายผลชมพูหรือลูกแพร ผลเปนพวงหอยลงมา ขนาดผลยาว
ประมาณ 5-8 เซนติเมตร เน้ือผลฉ่ํานํ้า มีกลิ่นหอม ผลออนมีสีเขียวหรือเหลืองอมชมพู เมื่อผลสุกจะ
เปลี่ยนเปนสีเหลืองหรือสีสมแดง ที่ปลายผลมีเมล็ด 1 เมล็ด ลักษณะคลายรูปไต มีเปลือกแข็ง  
มีสีนํ้าตาลปนเทา ขางในผลมีเมล็ด พ้ืนที่ปลูกมะมวงหิมพานต สวนใหญอยูที่อําเภอทาปลา โดยเฉพาะ
บริเวณเขื่อนสิริกิต์ิ และขณะน้ีเริ่มมีการขยายไปที่อําเภอนํ้าปาด อําเภอฟากทา และอําเภอบานโคก 
โดยพืชชนิดน้ีทนตอสถานการณแลงไดดี ดังน้ันในชวงหนาแลงจึงไมไดรับผลกระทบ โดยจะใช
ระยะเวลาในการปลูก 3 ป จึงจะไดผลผลิต 

 3.4 ทุเรียนหลงลับแลอุตรดิตถ (GI) เปนพันธุที่มีผลทรงกลม หรือกลมรี ขนาดเล็ก เปลือกบาง 
เน้ือเยอะ สีเหลืองเขม เน้ือแหงละเอียดเหนียว มีกลิ่นออน รสชาติหวานมัน เมล็ดลีบเล็ก มีพ้ืนที่ปลูก
ในเขตพ้ืนที่อําเภอลับแล อําเภอเมืองอุตรดิตถ และอําเภอทาปลา 

 3.5 ทุเรียนหลินลับแลอุตรดิตถ (GI) เปนพันธุที่มีผลทรงกระบอก เปลือกบาง เน้ือสีเหลืองเขม 
เน้ือละเอียด เหนียว แหง รสชาติหวานมัน กลิ่นออน เน้ือมาก เสนใยนอยเก็บไวไดนานโดยไมแฉะ 
เมล็ดลีบเล็ก ปลูกในเขตพ้ืนที่อําเภอลับแล อําเภอเมืองอุตรดิตถ และอําเภอทาปลา 

 3.6 พืชสมุนไพร ดวยนโยบายของรัฐบาลที่ใหการสนับสนุนแนวคิด BCG (Bio-Circular-Green 
Economy) หรือ เศรษฐกิจชีวภาพ ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ พืชสมุนไพรเปนเรื่องหน่ึง
ที่ไดรับความสนใจ เน่ืองจากเปนแหลงของสารสําคัญที่นําไปใชประโยชนในดานตาง ๆ เชน การแพทย 
ผลิตภัณฑเสริมอาหาร และเครื่องสําอาง จึงสนับสนุนใหพืชสมุนไพรเปนพืชทางเลือกในป 2564 โดย
ดําเนินการภายใตตลาดนําการผลิต และหากทิศทางของตลาดสมุนไพรขยายตัวเพ่ิมมากขึ้นจะชวยให
เกษตรกรผูปลูกพืชสมุนไพร มีรายไดและความมั่นคงในการดํารงชีพ จากฐานขอมูล Agri-Map Online 
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จังหวัดอุตรดิตถ มีพ้ืนที่ศักยภาพที่สามารถสงเสริมใหปลูกพืชสมุนไพรไดหลายชนิด เชน ขมิ้นชัน 
บัวบก เปนตน 
  ขมิ้นชันเปนพืชปลูกงาย ชอบแสงแดดจัด และมีความช้ืนสูง ชอบดินรวนซุย มีการระบายนํ้าดี 
ไมชอบนํ้าขัง เกษตรกรสามารถปลูกขมิ้นชันแซมในสวนเปนการใชพ้ืนที่ใหเกิดประโยชน และมีรายได
ระหวางรอการเติบโตของยางพาราหรือปาลมนํ้ามัน โดยพ้ืนที่จังหวัดอุตรดิตถมีพ้ืนที่ศักยภาพในการ
ปลูกขมิ้นชันที่ระดับความเหมาะสมสูง (S1) 288,841 ไร  
  บัวบก ขยายพันธุไดโดยใชเมล็ด และใชลําตนหรือที่เรียกวาไหล บัวบกสามารถขึ้นไดดีทั้งใน 
ที่รม และที่โลงแจง แตจะเจริญเติบโตไดดีในดินที่มีความอุดมสมบูรณและมีความช้ืนในดินพอเหมาะ  
ในกรณีที่ตองการปรับปรุงดินควรใสปุยอินทรียหรือปุยคอก ดูแลงาย สามารถปลูกแซมระหวางแปลง 
โดยพ้ืนที่จังหวัดอุตรดิตถ มีพ้ืนที่ศักยภาพในการปลูกบัวบกที่ระดับความเหมาะสมสูง (S1) 25,876 ไร 

4 แนวทางการสงเสริมการปลูกพืชเศรษฐกิจ 

 4.1 ขาว 

  1) พื้นที่ปลูกขาวที่มีความเหมาะสมสูง (S1) และปจจุบันยังปลูกขาวอยู มีเน้ือที่ 115,523 ไร 

อยูในเขตอําเภอพิชัย อําเภอลับแล อําเภอทองแสนขัน อําเภอเมืองอุตรดิตถ อําเภอทาปลา อําเภอฟากทา 

และกระจายตัวในพ้ืนที่ เล็ก ๆ ในอําเภอตรอน โดยต้ังอยู ในเขตชลประทาน 7 อําเภอ ทั้ งน้ี

คณะอนุกรรมการพัฒนาที่ดินจังหวัดสมควรใหมีการเสนอแผนการใชที่ดินเพ่ือสงวนใหเปนแหลงผลิตขาว

ที่สําคัญของจังหวัด และมีการบริหารจัดการนํ้าชลประทาน การจัดการดิน ปุย พันธุขาว โดยรวมกลุม

เปนเกษตรแปลงใหญ พัฒนาตอยอดครบวงจรการตลาดในและตางประเทศการแปรรูป แหลงทุน  

มีภาครัฐสนับสนุนการทํามาตรฐานสินคาเกษตรอินทรีย  และการปฏิบัติทางการเกษตรที่ ดี   

(Good Agricultural Practices: GAP) และเน่ืองจากเปนพ้ืนที่ศักยภาพสูง การปลูกพืชหลังนาจะชวยให

เกษตรกรมีรายไดเพ่ิมขึ้น และเปนการปรับปรุงบํารุงดิน   

  2) พื้นที่ปลูกขาวที่มีความเหมาะสมปานกลาง (S2) และปจจุบันยังปลูกขาวอยู มีเน้ือที่มาก

ถึง  473,083 ไร กระจายตัวอยูในทุกอําเภอของจังหวัดอุตรดิตถ เปนพ้ืนที่ปลูกขาวที่มีขอจํากัดไมมากนัก 

เกษตรกรยังคงปลูกขาวไดผลดี หลายแหงประสบปญหาขาดนํ้าในบางชวงของการเพาะปลูก  

ควรสนับสนุนดานการบริหารจัดการนํ้า เชน ชลประทาน จะสรางความมั่นใจใหกับเกษตรกรในการใช

ที่ดิน ปญหาการทิ้งถิ่นฐานไปทํางานที่อ่ืนจะลดลง และพ้ืนที่ในเขตน้ีมีความเหมาะสมสําหรับการเกษตร

แบบผสมผสาน เกษตรแมนยําหรือเกษตรทฤษฎีใหม เปนตน และภาครัฐควรใหความรูความเขาใจกับ

เกษตรกรโดยแนะนําวาไมควรปรับเปลี่ยนไปปลูกพืชชนิดอ่ืน หากขาวราคาไมดีและตองการปรับเลี่ยน

การผลิตควรเปนพืชไร เพ่ือในอนาคตยังสามารถกลับมาทํานาไดอีก 

  3) พื้นที่ปลูกขาวที่ไมมีความเหมาะสม (S3 และ N) และปจจุบันเกษตรกรยังคงใชที่ดิน

ปลูกขาวอยู 60,882 ไร ซึ่งประสบปญหานํ้าทวมซ้ําซาก ขาดนํ้า ผลผลิตตํ่า กระทรวงเกษตรและ

สหกรณใหการชวยเหลือเกษตรกรที่ทํากินในพ้ืนที่น้ี เน่ืองจากเปนพ้ืนที่ไมเหมาะสม โดยสนับสนุน 

การปรับโครงสรางที่ดิน ปรับปรุงบํารุงดิน สนับสนุนแหลงนํ้า ใหเกษตรกรเลือกปลูกพืชชนิดใหม 
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ที่มีความเหมาะสม และใหผลตอบแทนที่ดีกวา หรือใชพ้ืนที่ผลิตอาหารเพ่ือบริโภคในครัวเรือน หรือ

เขาโครงการบริหารจัดการพ้ืนที่เกษตรกรรม (Zoning by Agri-Map) เปนตน 

  4) พื้นที่ที่มีศักยภาพหรือมีความเหมาะสมสําหรับการปลูกขาว แตปจจุบันเกษตรกรไมไดใช

พ้ืนที่ปลูกขาว โดยมาปลูกพืชชนิดอ่ืนทดแทน ทั้งน้ีหากพืชที่ปลูกเปนพืชไร เชน ออยโรงงาน  

มันสําปะหลัง ขาวโพดเลี้ยงสัตว เปนตน ในอนาคตขาวราคาดี เกษตรกรอาจกลับมาปลูกขาวได

เหมือนเดิม แตหากเปนไมผลหรือไมยืนตน การกลับมาปลูกขาวอาจเปนเรื่องยาก ดังน้ันอาจสงเสริม

ในเรื่องของการทําเกษตรรูปแบบอ่ืน เชน เกษตรผสมผสาน 

 4.2 ออยโรงงาน 

  1) พื้นที่ปลูกออยโรงงานที่มีความเหมาะสมสูง (S1) และปจจุบันยังปลูกออยโรงงานอยู  

มีเน้ือที่ 4,414 ไร มีพ้ืนที่ปลูกมากในเขตอําเภอพิชัย อําเภอทองแสนขัน และกระจายตัวเปนพ้ืนที่เล็ก 

ๆ ในอําเภอทาปลา อําเภอเมืองอุตรดิตถ ตามแผนยุทธศาสตรสํานักงานคณะกรรมการออยและนํ้าตาล

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

ประสิทธิภาพ การผลิตอุตสาหกรรม ออยนํ้าตาลทราย และอุตสาหกรรม เนนใหมีการเพ่ิมผลผลิตออย

โรงงานในพ้ืนที่ที่มีศักยภาพสูง แตเนนการลดตนทุนผลผลิต ทั้งน้ีควรสงเสริมใหเกษตรกรใชปุยอินทรีย

แบบคุณภาพสูง มีการเก็บเก่ียวผลผลิตโดยการรณรงคลดการเผาตอซังเพ่ือเพ่ิมผลผลิตและลดปญหา

ภาวะโลกรอน หนวยงานที่เกี่ยวของคิดคนเทคโนโลยีการเก็บเกี่ยวโดยใชเครื่องจักรเพ่ือลดปญหา

แรงงาน สงเสริมใหเกษตรกรรวมกลุมและเขารวมโครงการเกษตรแปลงใหญ จัดหาปจจัยการผลิต

ใหกับเกษตรกร และอบรมใหความรูแกเกษตรกรที่มีการปรับปรุงบํารุงดินโดยลดตนทุนการผลิต 

สงเสริมใหมีการปลูกออยโรงงานที่มีสายพันธุตานทานโรค สรางความตระหนักและความรูความเขาใจ

ใหกับเกษตรกรที่มีพ้ืนที่ที่มีความเหมาะสมสูง ในการปลูกออยโรงงาน เพ่ือแกไขปญหาการปรับเปลี่ยนพ้ืนที่ 

  2) พื้นที่ปลูกออยโรงงานที่มีความเหมาะสมปานกลาง (S2) และปจจุบันยังปลูกออย

โรงงานอยู มีเน้ือที่ 94,162 ไร สวนใหญอยูในเขตอําเภอตรอน อําเภอพิชัย อําเภอทองแสนขัน และ

อําเภอเมืองอุตรดิตถ เกษตรกรยังคงปลูกออยโรงงานไดผลดี หลายแหงประสบปญหาขาดนํ้าในบาง

ชวงของการเพาะปลูก ดังน้ันควรมีการพัฒนาศักยภาพของพ้ืนที่ใหมากขึ้น ในเรื่องของคุณภาพดิน 

และการบริหารจัดการนํ้าใหมีเพียงพอและเหมาะสมตอการเพาะปลูก สรางความรูความเขาใจใหกับ

เกษตรกรในการจัดการพ้ืนที่ การปลูก การดูแลรักษา และการเก็บเกี่ยว สงเสริมการเพ่ิมมูลคาของเสีย

จากโรงงานนํ้าตาล และการนําของเสียจากโรงงานนํ้าตาลไปใชในการปรับปรุงบํารุงดินในไรออย  

เพ่ือเพ่ิมผลผลิตและลดตนทุนใหแกเกษตรกรชาวไรออยโดยไมมีผลเสียตอสุขภาพ สิ่งแวดลอม และ

ชุมชนชาวไรออย 

  3) พื้นที่ปลูกออยโรงงานในพื้นที่ไมมีความเหมาะสม (S3 และ N) และปจจุบันเกษตรกร

ยังคงใชที่ดินปลูกออยโรงงานอยู พ้ืนที่ดังกลาวประสบปญหาซ้ําซาก เชน นํ้าทวม ขาดนํ้า ผลผลิตตํ่า 

ดังน้ันควรใหการชวยเหลือเกษตรกรที่เลือกปลูกพืชชนิดใหมที่ใหผลตอบแทนที่ดีกวา หรือใชพ้ืนที่ผลิต
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พืชผัก บริโภคในครัวเรือน หรือเขาโครงการบริหารจัดการพ้ืนที่เกษตรกรรม (Zoning by Agri-Map) 

เปนตนทั้งน้ีควรจัดหาตลาดใหกับเกษตรกรในการปลูกพืชผักทดแทน โดยอาจเริ่มจากตลาดชุมชน  

  4) พื้นที่ที่มีศักยภาพ หรือมีความเหมาะสมสําหรับการปลูกออยโรงงานแตเกษตรกรหันมา

ปลูกพืชอ่ืนทดแทน เชน ขาว ปาลมนํ้ามัน ทุเรียน เงาะ ควรสรางความเขาใจใหกับเกษตรกรในการ

บริหารจัดการพ้ืนที่ และการปรับปรุงบํารุงดินไมใหเสื่อมโทรม  

 4.3 ขาวโพดเลี้ยงสัตว 

  1) พื้นที่ปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตวที่มีความเหมาะสมสูง (S1) และปจจุบันยังปลูกขาวโพด

เลี้ยงสัตวอยู มีเน้ือที่ 1,244 ไร มีพ้ืนที่ปลูกมากในเขตอําเภอเมืองอุตรดิตถ อําเภอนํ้าปาด อําเภอตรอน 

อําเภอทาปลา อําเภอทองแสนขัน ตามลําดับ ทั้งน้ีโดยคณะอนุกรรมการพัฒนาที่ดินจังหวัดสมควรให

มีการเสนอแผนการใชที่ดินเพ่ือสงวนใหเปนแหลงปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตวที่สําคัญของจังหวัด และมีการ

บริหารจัดการระบบนํ้า การจัดการดิน ปุย พันธุขาวโพดเลี้ยงสัตว โดยรวมกลุมเปนเกษตรแปลงใหญ 

พัฒนาตอยอดครบวงจรการตลาดในและตางประเทศ การแปรรูป แหลงทุน มีภาครัฐสนับสนุนการทํา

มาตรฐานสินคาเกษตรอินทรีย และการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (Good Agricultural Practices: GAP) 

และเน่ืองจากเปนพ้ืนที่ศักยภาพสูง ภาครัฐควรใหความรูความเขาใจกับเกษตรกรโดยแนะนําวาไมควร

ปรับเปลี่ยนไปปลูกพืชชนิดอ่ืน หากราคาไมดีหรือประสบปญหาโรค แมลงรบกวน และเกษตรกร

ตองการเปลี่ยนชนิดพืชควรเปลี่ยนเปนพืชไร เพ่ือในอนาคตจะไดกลับมาปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตวไดอีก 

  2) พื้นที่ปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตวที่มีความเหมาะสมปานกลาง (S2) และปจจุบันยังปลูก

ขาวโพดเลี้ยงสัตวอยู มีเน้ือที่ 67,265 ไร สวนใหญอยูในเขตอําเภอนํ้าปาด อําเภอทองแสนขัน อําเภอ

บานโคก อําเภอตรอน อําเภอพิชัย อําเภอฟากทา อําเภอเมืองอุตรดิตถ อําเภอทาปลา เกษตรกรยังคง

ปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตวไดผลดี หลายแหงประสบปญหาโครงสรางของดิน ในพ้ืนที่ดังกลาวควร

สนับสนุนดานการบริหารจัดการระบบนํ้า เชน ชลประทาน จะสรางความมั่นใจใหกับเกษตรกรในการ

ใชที่ดิน ปญหาการทิ้งถิ่นฐานไปทํางานที่อ่ืนจะลดลง และพ้ืนที่ในเขตน้ีมีความเหมาะสมสําหรับ

การเกษตรแบบผสมผสาน เกษตรแมนยําหรือเกษตรทฤษฎีใหม เปนตน และภาครัฐควรใหความรู

ความเขาใจกับเกษตรกรโดยแนะนําวาไมควรปรับเปลี่ยนไปปลูกพืชชนิดอ่ืน ทั้งน้ีหากขาวโพดเลี้ยงสัตว 

ราคาไมดีและตองการปรับเลี่ยนการผลิตควรเปนพืชไร เพ่ือในอนาคตยังสามารถกลับมาปลูกขาวโพด

เลี้ยงสัตวไดอีก 

  3) พื้นที่ปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตวในพื้นที่ไมมีความเหมาะสม (S3 และ N) และปจจุบัน

เกษตรกรยังคงใชที่ดินปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตวอยู พ้ืนที่ดังกลาวประสบปญหาซ้ําซาก เชน นํ้าทวม ขาดนํ้า 

ผลผลิตตํ่า ดังน้ันควรใหการชวยเหลือเกษตรกรที่ทํากินในพ้ืนที่น้ี โดยสนับสนุนการปรับโครงสราง

ที่ดิน ปรับปรุงบํารุงดิน สนับสนุนแหลงนํ้า ใหเกษตรกรเลือกปลูกพืชชนิดใหมที่มีความเหมาะสม และ

ใหผลตอบแทนที่ดีกวา หรือใชพ้ืนที่ผลิตอาหารเพ่ือบริโภคในครัวเรือน หรือหรือเขาโครงการบริหาร

จัดการพ้ืนที่เกษตรกรรม (Zoning by Agri-Map) เปนตน 
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  4) พื้นที่ที่มีศักยภาพหรือมีความเหมาะสมสําหรับการปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตว แตปจจุบัน

เกษตรกรไมไดใชพ้ืนที่ปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตว พบวาเกษตรกรปลูกพืชอ่ืนทดแทน ทั้งน้ีหากพืชที่ปลูกเปน

พืชไร เชน ขาว ถาในอนาคตขาวโพดเลี้ยงสัตวราคาดี เกษตรกรอาจกลับมาปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตวได

เหมือนเดิม แตหากเปนไมผลหรือไมยืนตน การกลับมาปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตวอาจเปนเรื่องยาก ดังน้ัน

อาจสงเสริมในเรื่องของการทําเกษตรรูปแบบอ่ืน เชน ทําการเกษตรแบบผสมผสาน แตทั้งน้ีตอง

พิจารณาตนทุนการผลิตและการตลาดรวมดวย 

 4.4 มันสําปะหลัง 

  1) พื้นที่ปลูกมันสําปะหลังที่มีความเหมาะสมสูง (S1) และปจจุบันยังปลูกมันสําปะหลังอยู 

มีเน้ือที่ 6,471 ไร มีพ้ืนที่ปลูกมากในเขตอําเภอพิชัย อําเภอตรอน อําเภอนํ้าปาด อําเภอทองแสนขัน 

อําเภอฟากทา อําเภอเมืองอุตรดิตถ อําเภอทาปลา อําเภอบานโคก อําเภอลับแล ตามลําดับ  

ซึ่งตามมาตรการยุทธศาสตรมันสําปะหลัง 2564 - 2567 เนนใหเกษตรกรเขาถึงพันธุมันสําปะหลัง

ตานทานโรคใบดาง (Cassava Mosaic Disease: CMD) ใหเช้ือแปงสูง และมีผลผลิตเฉลี่ยตอไรไมตํ่ากวา  

5 ตัน ภายในป 2567 น้ัน โดยเนนการเพ่ิมผลผลิตมันสําปะหลังและลดตนทุนการผลิตในพ้ืนที่ที่มี

ศักยภาพสูง ดังน้ันในพ้ืนที่ดังกลาวควรเรงหาแนวทางแกไขปญหาโรคโคนเนาหัวเนา และโรคใบดาง

มันสําปะหลัง อีกทั้งควรมีการสงเสริมการทําระบบนํ้าหยดในพ้ืนที่ที่มีศักยภาพ มีการปรับปรุงบํารุงดิน  

การใสปุยที่ถูกตองและมีประสิทธิภาพ ทําการวิเคราะหคุณภาพดินอยูเสมอ สงเสริมเกษตรกรแปรรูป

มันสําปะหลังเบ้ืองตนเพ่ือเพ่ิมมูลคา เชน การแปรรูปมันเสนสะอาด สรางความรวมมือระหวาง

เกษตรกรและโรงงาน เพ่ือวางแผนการขุดของเกษตรกร ประชาสัมพันธใหเกษตรกรเก็บเก่ียวในชวงอายุ 

และระยะเวลาที่เหมาะสม ใชทอนพันธุที่ตานทานโรค และใหผลผลิตสูง เขารวมโครงการระบบ

สง เสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ  และสง เสริมให เกษตรกรเปน Smart Farmer รวมทั้ ง

ประชาสัมพันธใหเกษตรกรเก็บเกี่ยวในชวงอายุ และระยะเวลาที่เหมาะสม 

  2) พื้นที่ปลูกมันสําปะหลังที่มีความเหมาะสมปานกลาง (S2) และปจจุบันยังปลูกมันสําปะหลัง

อยู มีเน้ือที่ 20,207 ไร กระจายอยูในทุกอําเภอ ซึ่งเกษตรกรยังคงปลูกมันสําปะหลังไดผลดี หลายแหง

ประสบปญหาโครงสรางของดินหรือดินดาน ทั้งน้ีควรพัฒนาศักยภาพของพ้ืนที่ใหมากขึ้น ในเรื่องของ

คุณภาพดิน และ ทําการตรวจวิเคราะหคุณภาพดินอยูเสมอ สงเสริมใหมกีารใสปุยตามคาวิเคราะหดิน 

ซึ่งอาจตองใชปุยสั่งตัด สรางความรูความเขาใจใหกับเกษตรกรในการจัดการพ้ืนที่ การปลูก การดูแล

รักษา การปองกันโรค แมลงศัตรูพืช และการเก็บเก่ียว สงเสริมการใชทอนพันธุที่ตานทานโรค และ

ใหผลผลิตสูง พัฒนาระบบนํ้าหยดและการใชนํ้าจากแหลงนํ้าในพ้ืนที่ ใหมีการใชประโยชนกับ 

มันสําปะหลังใหมากที่สุด สงเสริมเกษตรกรแปรรูปมันสําปะหลังเบ้ืองตนเพ่ือเพ่ิมมูลคา เชน การแปรรูป 

มันเสนสะอาด ประชาสัมพันธใหเกษตรกรเก็บเกี่ยวในชวงอายุ และระยะเวลาที่เหมาะสม 

  3) พื้นที่ปลูกมันสําปะหลังในพื้นที่ไมมีความเหมาะสม (S3 และ N) และปจจุบันเกษตรกร

ยังคงใชที่ดินปลูกมันสําปะหลังอยู พ้ืนที่ดังกลาวประสบปญหาซ้ําซาก เชน นํ้าทวม ขาดนํ้า ผลผลิตตํ่า 

ดังน้ันควรมีการสงเสริมและสรางความรูความเขาใจในการไถระเบิดดินดาน ใหเกษตรกรมีวิธีปองกัน
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และแกไขปญหาที่ลดตนทุน ใหการชวยเหลือเกษตรกรที่เลือกปลูกพืชชนิดใหมที่ใหผลตอบแทนที่

ดีกวา หรือใช พ้ืนที่ผลิตอาหารเพ่ือบริโภคในครัวเรือน หรือเขาโครงการบริหารจัดการพ้ืนที่

เกษตรกรรม (Zoning by Agri-Map) เปนตน ทั้งน้ีควรจัดหาตลาดใหกับเกษตรกรในการปลูกพืชไร 

หรือพืชผักทดแทน โดยอาจเริ่มจากตลาดชุมชน 

  4) พื้นที่ที่มีศักยภาพหรือมีความเหมาะสมสําหรับการปลูกมันสําปะหลัง แตปจจุบัน

เกษตรกรไมไดใชพ้ืนที่ปลูกมันสําปะหลัง พบวาเกษตรกรปลูกพืชอ่ืนทดแทน เชน ขาว ภาครัฐควรใหความรู

แกเกษตรกรและสรางแรงจูงใจใหกลับมาปลูกมันสําปะหลังเหมือนเดิม เน่ืองจากพ้ืนที่มีความเหมาะสม  

ทําใหใชตนทุนการผลิตตํ่าและผลผลิตมีคุณภาพดี ทั้งน้ีเกษตรกรตองพิจารณาแหลงรับซื้อรวมดวย 
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ตารางผนวกที ่1  ขอมลูตําบลจําแนกรายอําเภอ จังหวัดอุตรดิตถ 

ลําดับ อําเภอ ตําบล 

1 ตรอน ขอยสูง 

2  นํ้าอาง 

3  บานแกง 

4  วังแดง 

5  หาดสองแคว 

6 ทองแสนขัน นํ้าพ้ี 

7  บอทอง 

8  ปาคาย 

9  ผักขวง 

10 ทาปลา จริม 

11  ทาปลา 

12  ทาแฝก 

13  นางพญา 

14  นํ้าหมัน 

15  ผาเลือด 

16  รวมจิต 

17  หาดลา 

18 นํ้าปาด เดนเหล็ก 

19  นํ้าไคร 

20  นํ้าไผ 

21  บานฝาย 

22  แสนตอ 

23  หวยมุน 

24 บานโคก นาขุม 

25  บอเบ้ีย 

26  บานโคก 

27  มวงเจ็ดตน 
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ตารางผนวกที ่1  (ตอ) 

ลําดับ ลําดับ ลําดับ 

28 พิชัย  คอรุม 

29  ทามะเฟอง 

30  ทาสัก 

31  นายาง 

32  นาอิน 

33  ในเมือง 

34  บานโคน 

35  บานดารา 

36  บานหมอ 

37  พญาแมน 

38  ไรออย 

39 ฟากทา บานเสี้ยว 

40  ฟากทา 

41  สองคอน 

42  สองหอง 

43 เมืองอุตรดิตถ ขุนฝาง 

44  คุงตะเภา 

45  ง้ิวงาม 

46  ถ้ําฉลอง 

47  ทาเสา 

48  ทาอิฐ 

49  นํ้าริด 

50  บานเกาะ 

51  บานดาน 

52  บานดานนาขาม 

53  ปาเซา 

54  ผาจุก 
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ตารางผนวกที ่ 1  (ตอ) 

ลําดับ ลําดับ ลําดับ 

55 เมืองอุตรดิตถ (ตอ) วังกะพ้ี 

56  วังดิน 

56  วังดิน 

57  แสนตอ 

58  หาดกรวด 

59  หาดง้ิว 

60 ลับแล ชัยจุมพล 

61  ดานแมคํามัน 

62  ทุงยั้ง 

63  นานกกก 

64  ไผลอม 

65  ฝายหลวง 

66  แมพูล 

67  ศรีพนมมาศ 

รวม 9 67 

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

นํ้าตาลเขมหรือนํ้าตาลปนแดงเขม ดินลางตอนบนเปนดินรวนปนทรายแปงถึง
ดินรวนเหนียวปนทรายแปง สวนตอนลางเปนดินรวนปนทรายแปง สีนํ้าตาล
ปนแดง ปฏิกิริยาดินเปนกรดปานกลางถึงเปนกลาง (pH 6.0-7.0) ตลอด
หนาตัดดิน       

ขอจํากัด  ใตช้ันไถพรวนมักแนนทึบ รากชอนไชไดยาก   
ขอเสนอแนะ  ทําลายช้ันดานใตช้ันไถพรวนโดยไถใหลึกกวาปกติ ปรับปรุงบํารุงดินอยู 
   เสมอโดยเพ่ิมอินทรียวัตถุ และใชปุยอินทรียรวมกับปุยเคมีเพ่ือเพ่ิมผลผลติ
   ใหสูงขึ้น 

สมบัติทางเคมี ความลึก อินทรียวัตถุ ความจุ
แลกเปล่ียน
แคตไอออน 

ความอ่ิมตัว
เบส 

ฟอสฟอรัสท่ี
เปน

ประโยชน 

โพแทสเซียมที่
เปนประโยชน 

ความอุดม
สมบูรณของ

ดิน   (ซม.) 

  0-25 ตํ่า ปานกลาง ปานกลาง สูง ปานกลาง ปานกลาง 

  25-50 ตํ่า ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ตํ่า ปานกลาง 

  50-100 ตํ่า ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ตํ่า ปานกลาง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 1 หนาตัดดินและคําบรรยายชุดดินตะพานหิน  
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ชุดดิน สุโขทัย Series Skt                           กลุมชุดดินที่ 7 
สภาพพื้นที่ ราบเรียบถึงคอนขางราบเรียบ มีความลาดชัน 0-2 % 
ภูมิสัณฐาน ตะพักลํานํ้า 
วัตถุตนกําเนิดดิน ตะกอนนํ้าพา  
การระบายน้ํา คอนขางเลว 
การซึมผานไดของน้ํา ชา การไหลบาของน้ําบนผิวดิน  ชา 
ลักษณะสมบัติของดิน เปนดินลึกมาก ดินบนเปนดินรวน ดินรวนปนดินเหนียว หรือดินรวนเหนียวปน

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

ขอจํากัด หนาดินคอนขางแนนทึบ และมีความอุดมสมบูรณตํ่า  
ขอเสนอแนะ ไถพรวนใหลึกและปรับปรุงดินโดยใชอินทรียวัตถุ เพ่ิมผลผลิตใหสูงขึ้นโดย

ใชปุยอินทรียรวมกับปุยเคมี ในพ้ืนที่ชลประทาน นอกฤดูทํานาอาจปลูกพืช
ไรหรือพืชผัก ซึ่งจะตองยกรองและปรับสภาพดินใหรวนซุยและระบายนํ้าดี
ขึ้น โดยการเพ่ิมอินทรียวัตถุ 

สมบัติทางเคมี ความลึก อินทรียวัตถุ ความจุ 
แลกเปล่ียน 
แคตไอออน 

ความอ่ิมตัว 
เบส 

ฟอสฟอรัส 
ที่เปน 

ประโยชน 

โพแทสเซียม 
ที่เปน 

ประโยชน 

ความอุดม 
สมบูรณ 
ของดิน   (ซม.) 

  0-25 ตํ่า ตํ่า ปานกลาง ตํ่า ตํ่า ตํ่า 

  25-50 ตํ่า ตํ่า ปานกลาง ตํ่า ตํ่า ตํ่า 

  50-100 ตํ่า ตํ่า ปานกลาง ตํ่า ตํ่า ตํ่า 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 2 หนาตัดดินและคําบรรยายชุดดินสุโขทัย  
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ชุดดิน ดงยางเอน Series Don                        กลุมชุดดินที่ 33 
สภาพพื้นที ่  คอนขางราบเรียบถึงเปนลูกคลื่นลอนลาด มคีวามลาดชัน 1-12 % 
ภูมิสัณฐาน  ลานตะพัก 
วัตถุตนกําเนิดดิน ตะกอนนํ้าพา 
การระบายน้าํ  ดีปานกลางถึงดี 
การซึมผานไดของน้ํา ปานกลาง   การไหลบาของน้ําบนผิวดิน ชา 
ลักษณะสมบัติของดิน เปนดินลึกมาก ดินบนเปนดินรวนปนทรายแปง ดินรวนปนดินเหนียว ดิน

รวนเหนียวปนทรายแปง สีนํ้าตาลเขมหรือนํ้าตาลปนเทาเขม ปฏิกิริยาดิน
เปนกรดปานกลางถึงเปนกลาง (pH 6.0-7.0) ดินลางเปนดินรวน ดินรวน
ปนทรายแปงถึงดินรวนเหนียวปนทรายแปง ดินรวนปนดินเหนียว สีนํ้าตาล
หรือนํ้าตาลปนแดง อาจพบจุดประสีนํ้าตาลเขมหรือนํ้าตาลปนเหลือง
เล็กนอย ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดถึงเปนกลาง (pH 5.5-7.0) 

ขอจํากัด  มีโอกาสเกิดช้ันดานไถพรวน และขาดแคลนนํ้าในชวงเพาะปลูก 
ขอเสนอแนะ ทําลายช้ันดานใตช้ันไถพรวนโดยไถใหลึกกวาปกติ และใชอินทรียวัตถุใน

การปรับสภาพดินใหรวนซุย ปรับปรุงบํารุงดินอยูเสมอโดยเพ่ิมอินทรียวัตถุ 
และใชปุยอินทรียรวมกับปุยเคมีเพ่ือเพ่ิมผลผลิตใหสูงขึ้น 

สมบัติทางเคมี ความลึก อินทรียวัตถุ ความจุ
แลกเปล่ียน
แคตไอออน 

ความอ่ิมตัว
เบส 

ฟอสฟอรัสท่ี
เปนประโยชน 

โพแทสเซียมที่
เปนประโยชน 

ความอุดม
สมบูรณ 
ของดิน   (ซม.) 

  0-25 ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง สูง ปานกลาง 

  25-50 ตํ่า ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง 

  50-100 ตํ่า ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ตํ่า ปานกลาง 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 3 หนาตัดดินและคําบรรยายชุดดินดงยางเอน 
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ชุดดิน ทาลี่ Series Tl                            กลุมชุดดินที่ 47 
สภาพพื้นที ่ ลูกคลื่นลอนลาดเล็กนอยถึงเปนลูกคลื่นลอนชัน มีความลาดชัน 2-20 % 
ภูมิสัณฐาน ตะพัก เชิงเขา เนินเขา พ้ืนที่เหลือคางจากการกัดกรอน 
วัตถุตนกําเนิดดิน การสลายตัวผุพังอยูกับที่ และ/หรือ เคลื่อนยายมาในระยะทางไมไกลนัก

ของหินภูเขาไฟที่เปนกลางหรือเปนดาง พวกแอนดีไซท บะซอลต หรือหิน
ในกลุม 

การระบายน้ํา ดี 
การซึมผานไดของน้ํา ปานกลางถึงเร็ว                การไหลบาของน้ําบนผิวดิน ปานกลางถึงเร็ว 
ลักษณะสมบัติของดิน เปนดินต้ืนหรือต้ืนมากถึงช้ันเศษหินหนาแนนต้ังแตภายใน 50 เซนติเมตร

จากผิวดิน และพบช้ันหินพ้ืนที่กําลังสลายตัวที่ความลึกประมาณ 80 เซนติเมตร 
ลงไป ดินบนเปนดินรวนหรือดินรวนปนดินเหนียวสีนํ้าตาลเขมมากหรือ
นํ้าตาลปนแดงเขม ปฏิกิริยาดินเปนกรดปานกลางถึงเปนกลาง (pH 6.0-7.0) 
ดินลางเปนดินเหนียวปนเศษหินมาก สีนํ้าตาลปนแดงหรือแดงปนเหลือง 
ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดมากถึงเปนกรดปานกลาง (pH 5.0-6.0) 

ขอจํากัด เปนดินต้ืนถึงช้ันเศษหินหนาแนน ทําใหขัดขวางการเจริญเติบโตของรากพืช 
พ้ืนที่มีความลาดชัน เสี่ยงตอการชะลางพังทลายของหนาดิน 

ขอเสนอแนะ บริเวณที่มีความลาดชันไมมากนักและดินไมต้ืนมาก อาจใชปลูกพืชไรได แต
ตองรบกวนดินนอยที่สุด พรอมทั้งจัดทําระบบอนุรักษดินและนํ้าที่เหมาะสม
โดยใชวิธีพืช เพ่ิมความอุดมสมบูรณแกดินและเพ่ิมผลผลิตพืชโดยใชปุย
อินทรียรวมกับปุยเคมี พ้ืนที่ลาดชันสูงไมควรนํามาใชเพาะปลูก ควรใหคง
สภาพปาหรือฟนฟูสภาพปา 

สมบัติทางเคมี ความลึก อินทรียวัตถุ ความจุ
แลกเปล่ียน
แคตไอออน 

ความ 
อ่ิมตัวเบส 

ฟอสฟอรัสท่ี
เปน

ประโยชน 

โพแทสเซียมที่
เปนประโยชน 

ความอุดม
สมบูรณ 
ของดิน   (ซม.) 

  0-25 ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง สูง สูง ปานกลาง 

  25-50 ตํ่า ปานกลาง ปานกลาง ตํ่า สูง ปานกลาง 

  50-100 ตํ่า ปานกลาง ปานกลาง ตํ่า สูง ปานกลาง 

 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 4 หนาตัดดินและคําบรรยายชุดดินทาลี่  
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ชุดดิน หนองมด Series Nm                     กลุมชุดดินที่ 29 
สภาพพื้นที ่ คอนขางราบเรียบถึงเปนเนินเขา มีความลาดชัน 1-35 % 
ภูมิสัณฐาน ลานตะพัก เชิงเขา เนินเขา หรือบริเวณพ้ืนที่เหลือคางจากการกัดกรอน 
วัตถุตนกําเนิดดิน การผุพังสลายตัวอยูกับที่ และ/หรือ เคลื่อนยายมาเปนระยะทางไมไกลนัก

ของหินแกรนิต 
การระบายน้าํ ดี 
การซึมผานไดของน้ํา ปานกลางถึงเร็ว        การไหลบาของน้ําบนผิวดิน   ชาถึงเร็ว 
ลักษณะสมบัติของดิน เปนดินลึกมาก ดินบนเปนดินรวนหรือดินรวนปนดินเหนียว สีนํ้าตาลเขมถึง

นํ้าตาลปนเทาเขมมาก ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดมากถึงเปนกรดปานกลาง 
(pH 5.0-6.0) ดินลางเปนดินเหนียวหรือดินเหนียวปนทราย สีแดงปน
เหลืองถึงแดง ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดมากถึงเปนกรดจัด (pH 4.5-5.5)  

ขอจํากัด ความอุดมสมบูรณตํ่า พ้ืนที่ทีม่ีความลาดชันสูง  
ขอเสนอแนะ เพ่ิมความอุดมสมบูรณแกดินและเพ่ิมผลผลิตพืชโดยใชปุยอินทรียรวมกับ

ปุยเคมี จัดทําระบบอนุรักษดินและนํ้าที่เหมาะสมโดยใชวิธีพืชหรือวิธีกล 
หรือทั้งสองวิธีรวมกัน 

สมบัติทางเคมี ความลึก อินทรียวัตถุ ความจุ 
แลกเปล่ียน 
แคตไอออน 

ความ 
อ่ิมตัวเบส 

ฟอสฟอรัส 
ที่เปน 

ประโยชน 

โพแทสเซียม 
ที่เปน 

ประโยชน 

ความอุดม 
สมบูรณ 
ของดิน   (ซม.) 

  0-25 ตํ่า ปานกลาง ตํ่า ตํ่า ปานกลาง ตํ่า 

  25-50 ตํ่า ตํ่า ตํ่า ตํ่า ตํ่า ตํ่า 

  50-100 ตํ่า ตํ่า ตํ่า ตํ่า ตํ่า ตํ่า 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 5 หนาตัดดินและคําบรรยายชุดดินหนองมด 
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ตารางผนวกที่ 2  พ้ืนที่ชลประทานจังหวัดอุตรดิตถจําแนกรายอําเภอ ตําบล 

อําเภอ   พื้นที่ (ไร)  ตําบล   พื้นที่ (ไร)  

เมืองอุตรดิตถ 18,116 

ทาเสา 1,370 

ทาอิฐ 138 

นํ้าริด 1,325 

บานเกาะ 1,554 

บานดานนาขาม 684 

วังกะพ้ี 10,301 

วังดิน 2,179 

แสนตอ 64 

หาดง้ิว 501 

ทองแสนขัน 28,622 
บอทอง 16,443 

ผักขวง 12,179 

ทาปลา 50,268 

จริม 13,948 

ทาปลา 5,745 

นํ้าหมัน 8,279 

รวมจิต 11,082 

หาดลา 11,214 

นํ้าปาด 39 นํ้าไคร 39 

พิชัย 57,644 

คอรุม 13,197 

ทามะเฟอง 23,515 

บานหมอ 25 

พญาแมน 20,873 

ไรออย 34 

ฟากทา 1,979 ฟากทา 1,979 

ลับแล 30,672 
ทุงยั้ง 112 

ไผลอม 30,560 

รวม 187,340     

ที่มา: กรมชลประทาน, 2564 
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ตารางผนวกที ่3  ระดับนํ้าเก็บกักของอางเก็บนํ้าในจังหวัดอุตรดิตถ 
หนวย: ลาน ลบ.ม. 

ลําดับ 
ที ่

อางเก็บน้ํา 
ประเภท 

อาง 
อําเภอ ตําบล 

ระดับน้ํา 
ตํ่าสุด 

ระดับ 
เก็บกัก 

1 อางเก็บน้ําหวยแมเฉย กลาง เมืองอุตรดิตถ บานดานนาขาม 4 0.27 

2 อางเก็บน้ําคลองตรอน กลาง น้ําปาด น้ําไคร 6 59.00 

3 อางเก็บน้ําสิริกิต์ิ ใหญ ทาปลา ผาเลือด 2,850 9,500.00 

  รวม        2,860 9,559.27 

ที่มา: กรมชลประทาน, 2564 

ตารางผนวกที่ 4  พ้ืนที่เขตปฏิรูปที่ดินจําแนกรายอําเภอ ตําบล 

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

พิชัย 88,375  บานโคก 53,583 

นายาง 51,164  มวงเจ็ดตน 22,104 

นาอิน 20,059  นาขุม 19,278 

ทาสัก 14,017  บานโคก 8,350 

บานดารา 1,693  บอเบ้ีย 3,851 

ในเมือง 1,360  ลับแล 6,280 

ไรออย 82  ชัยจุมพล 3,105 

ตรอน 38,926  แมพูล 2,283 

วังแดง 19,773  ฝายหลวง 885 

นํ้าอาง 13,694  ศรีพนมมาศ 7 

หาดสองแคว 3,399  น้ําปาด 44,360 

บานแกง 2,060  นํ้าไคร 15,232 

ฟากทา 6,932  นํ้าไผ 10,781 

สองหอง 3,510  หวยมุน 9,112 

บานเสี้ยว 1,842  แสนตอ 3,314 

สองคอน 1,160  ทาแฝก 3,057 

ฟากทา 420  เดนเหล็ก 2,864 
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ตารางผนวกที ่4  (ตอ) 

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

เมืองอุตรดิตถ 55,214  ทาปลา 81 

ขุนฝาง 14,023  ผาเลือด 76 

ผาจุก 11,099  นํ้าหมัน 5 

คุงตะเภา 7,258  ทองแสนขัน 88,587 

ปาเซา 5,628  นํ้าพ้ี 25,717 

บานดานนาขาม 4,494  ผักขวง 25,168 

ง้ิวงาม 4,176  บอทอง 21,442 

ถ้ําฉลอง 3,008  ปาคาย 16,260 

วังดิน 2,399  รวม 382,338 

แสนตอ 1,408   
 

หาดกรวด 1,112   
 

บานดาน 481   
 

นํ้าริด 128   
 

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

ตารางผนวกที ่5  กิจกรรมการเกษตรที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกร จังหวัดอุตรดิตถ 

ลําดับ กิจกรรมการเกษตร เกษตรกร (ราย) เนื้อที่ (ไร) 

1 ขาวนาป 47,063 614,039 

2 ขาวนาปรัง 15,416 270,070 

3 ขาวโพดเลี้ยงสัตว 13,702 188,067 

4 มันสําปะหลังโรงงาน 3,799 43,252 

5 มะมวงหิมพานต 5,410 37,774 

6 ทุเรียน 4,199 26,530 

7 ลองกอง 3,784 20,821 

8 มะขาม 2,808 19,664 

9 ออยโรงงาน 1,299 18,832 
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ตารางผนวกที ่5 (ตอ) 

ลําดับ กิจกรรมการเกษตร เกษตรกร (ราย) เนื้อที่ (ไร) 

10 ยางพารา 992 13,436 

11 ไมสัก 2,344 11,067 

12 กลวยนํ้าวา 1,451 7,557 

13 มะมวง 1,802 5,802 

14 สับปะรด 327 3,959 

15 หอมแบง(ตนหอม) 522 2,895 

16 หญาเลี้ยงสัตว 311 2,852 

17 ปาลมนํ้ามัน 239 2,766 

18 ลําไย 879 2,431 

19 ไผ 445 2,052 

20 ลางสาด 661 1,919 

21 ถั่วเขียวผิวมัน 192 1,798 

22 ถั่วเหลือง 162 1,573 

23 มะยงชิด 665 1,489 

24 ไมผลอ่ืน ๆ 378 1,387 

25 กาแฟ 329 1,337 

26 เงาะ 335 1,265 

27 ยูคาลิปตัส 191 1,135 

28 อ่ืนๆ 3,828 9,894 

ที่มา: กรมสงเสริมการเกษตร, 2563 
 

 

 

 

 

 



46 

 

ตารางผนวกที่ 6 ทะเบียนเกษตรกรผูปลูกพืชสมุนไพร จังหวัดอุตรดิตถ 

ลําดับ ชนิด 
เกษตรกร 

(ราย) 
เนื้อที ่
(ไร) 

อําเภอ 

1 ไพล 1 3.58 พิชัย 

2 กระเจี๊ยบแดง 13 146.52 
พิชัย บานโคก ทองแสนขัน ฟากทา 

และนํ้าปาด 

3 กระชายดํา 4 27.81 ทาปลา และเมอืงอุตรดิตถ 

4 กฤษณา 1 9.25 เมืองอุตรดิตถ 

5 ขมิ้นชัน 2 2.57 เมืองอุตรดิตถ 

6 ขมิ้นออย 1 3.58 พิชัย 

7 ดีปล ี 1 2.00 ทาปลา 

8 ตะไครหอม 1 1.75 ทาปลา 

9 พริกไทย 9 12.28 พิชัย และเมืองอุตรดิตถ 

10 มะแขวน 1 25.00 ทาปลา 

11 ยอบาน 1 3.15 ฟากทา 

12 วานหางจระเข 1 2.46 เมืองอุตรดิตถ 

13 สมุนไพรอ่ืน ๆ 1 20.00 บานโคก 

รวม 37 259.95  

ที่มา: สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2564 
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ตารางผนวกที ่7  โรงงานและแหลงรับซื้อสนิคาเกษตรในพ้ืนที่ จังหวัดอุตรดิตถ 

โรงงานอุตสาหกรรม แหลงรบัซื้อ 
และสหกรณการเกษตร 

จํานวน 
(แหง) 

โรงงานดานเกษตร 
จํานวน 
(แหง) 

สหกรณการเกษตร 6 โรงสีขนาดกลาง 8 

ลานตากและแหลงรับซื้อทาง
การเกษตร 

5 โรงสีขนาดเล็ก 15 

สหกรณนิคม 2 โรงงานดานการเกษตรอ่ืน ๆ  
ที่เกี่ยวของ 

44 

โรงงานนํ้าตาล 2   

โรงงานผลิตปุยชีวภาพ 1   

โรงงานผลิตอาหารสัตว 1   

โรงงานผลิตแปงมันสําปะหลัง 1   

รวม 18 รวม 67 

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

 

 

 



 
 

 

48 

 
    ภาพที่ 6 ศักยภาพของที่ดินพืชเศรษฐกิจขาว จังหวัดอุตรดิตถ 



 
 

 

49 

 
    ภาพที่ 7 พ้ืนที่ปลูกขาวบนพ้ืนที่ศักยภาพ จังหวัดอุตรดิตถ 



 
 

 

50 

 
    ภาพที่ 8 ศักยภาพของที่ดินพืชเศรษฐกิจออยโรงงาน จังหวัดอุตรดิตถ 

แผนที่ศักยภาพของทีด่นิพืชเศรษฐกจิ 

อ้อยโรงงาน 

จังหวดัอุตรดิตถ์ 
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    ภาพที่ 9 พ้ืนที่ปลูกออยโรงงานบนพ้ืนที่ศักยภาพ จังหวัดอุตรดิตถ

แผนที่พืน้ที่ปลูกอ้อยโรงงาน 

บนพืน้ที่ศักยภาพ 

จังหวดัอุตรดิตถ์ 



 
 

 

52 

 
    ภาพที่ 10 ศักยภาพของที่ดินพืชเศรษฐกิจขาวโพดเลี้ยงสัตว จังหวัดอุตรดิตถ 

แผนที่ศักยภาพของทีด่นิพืชเศรษฐกจิ 

ข้าวโพดเลีย้งสัตว์ 

จังหวดัอุตรดิตถ์ 
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    ภาพที่ 11 พ้ืนที่ปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตวบนพ้ืนที่ศักยภาพ จังหวัดอุตรดิตถ 

แผนที่พืน้ที่ปลูกข้าวโพดเลีย้งสัตว์ 

บนพืน้ที่ศักยภาพ 

จังหวดัอุตรดิตถ์ 



 
 

 

54 

 
    ภาพที่ 12 ศักยภาพของที่ดินพืชเศรษฐกิจมันสําปะหลัง จังหวัดอุตรดิตถ 



 
 

 

55 

 
    ภาพที่ 13 พ้ืนที่ปลูกมันสาํปะหลังบนพ้ืนที่ศักยภาพ จังหวัดอุตรดิตถ  
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