
แนวทางส่งเสริมการเกษตรท่ีเหมาะสม 
ตามฐานข้อมูลแผนท่ีเกษตรเชิงรุก  (Agri-Map) 

 ของจังหวัดในภาคกลาง 
 

แนวทางส่งเสริมการเกษตรที่เหมาะสม 
ตามฐานข้อมูลแผนท่ีเกษตรเชิงรุก  (Agri-Map) 

 ของจังหวัดในภาคกลาง 
 

1. กรุงเทพมหานคร 
2. กาญจนบุรี 
3. ชัยนาท 
4. นครนายก 
5. นครปฐม 
6. นนทบุรี 

7. ปทุมธานี 
8. ประจวบคีรีขันธ์ 
9. พระนครศรีอยุธยา 
10. เพชรบุรี 
11. ราชบุรี 
12. ราชบุรี 

13. ลพบุรี 
14. สมุทรสงคราม 
15. สมุทรสาคร 
16. สระบุรี 
17. สิงห์บุรี 
18. สุพรรณบุรี 
19. อ่างทอง 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์   2564 



แนวทางส่งเสริมการเกษตรที่เหมาะสม 
ตามฐานข้อมูลแผนที่เกษตรเชิงรุก  (Agri-Map) 

  จังหวัดกรุงเทพมหานคร 
 

1 
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แนวทางส่งเสริมพ้ืนที่ปลูกพืชเศรษฐกิจส าคัญ กรุงเทพมหานคร 

พืชเศรษฐกิจส าคัญที่มีพ้ืนที่ปลูกมาก 
ข้าว  มะพร้าว  ปาล์มน ้ามัน 

พ้ืนที่จังหวัด  991,795 ไร่ 
พ้ืนที่เกษตรกรรม  230,462 ไร่ ร้อยละ  23.24 
พ้ืนที่ชลประทาน    491,927 

 
ไร่ ร้อยละ  37.09 

พืชเศรษฐกิจอนาคตเด่น 
กล้วยไม้  ส้มเขียวหวาน (บางมด) 
มะพร้าวอ่อนหรือมะพร้าวน ้าหอม 
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1.พระนคร 13.สัมพันธวงศ์ 25.บางพลัด 38.ราชเทวี 50.ทุ่งครุ 
2.ดุสิต 14.พญาไท 26ดินแดง 39.ลาดพร้าว 51.บางบอน 
3.หนองจอก 15.ธนบุรี 28.บึงกุ่ม 40.วัฒนา 
4.บางรัก 16.บางกอกใหญ่ 29.สาทร 41.บางแค 
5.บางเขน 17.ห้วยขวาง 30.บางซื่อ 42.หลักส่ี 
6.บางกะปิ 18.คลองสาน 31.จตุจักร 43.สายไหม 
7.ปทุมวัน 19.ตล่ิงชัน 32.บางคอแหลม 44.คันนายาว 
8.ป้อมปราบศัตรูพ่าย 20.บางกอกน้อย 33.ประเวศ 45.สะพานสูง 
9.พระโขนง 21.บางขุนเทียน 34คลองเตย 46.วังทองหลาง 
10.มีนบุรี 22.ภาษีเจริญ 35.สวนหลวง 47.คลองสามวา 
11.ลาดกระบัง 23.หนองแขม 36.จอมทอง 48.บางนา 
12.ยานนาวา 24.ราษฎร์บูรณะ 37.ดอนเมือง 49.ทวีวัฒนา 

แผนที่การใช้ที่ดิน 
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แนวทางส่งเสริมพ้ืนที่ปลูกพืชเศรษฐกิจส าคัญในจังหวัดกรุงเทพมหานคร 

ล าดับ ชนิดพืช 
พ้ืนที่ 

ปลูกจริง 
 (ไร่) 

พ้ืนที่ 
ศักยภาพ 
(ไร่) 

(S1+S2) 

พ้ืนที่ปลูกพืชชนิดอื่นในพ้ืนที่ศักยภาพ 
ที่สมควรปรับเปลี่ยน (ไร่) 

(S3+N) พ้ืนที่ 
ปรับเปลี่ยน 
รวม (ไร่) 

หมายเหตุ 

ข้าว มะพร้าว ปาล์มน ้ามัน 

1 ข้าว 113,035 186,799 - 353 289 642 

พื้นท่ีท่ีควรส่งเสริมให้มีการ
ปรับเปลี่ยนไปปลูกข้าว กระจายอยู่ใน  
เขตหนองจอก เขตลาดกระบัง เขตคลอง
สามวา เขตทวีวัฒนา  เป็นต้น 

2 มะพร้าว 3,603 81,522 - - - - 
พื้นท่ีท่ีควรส่งเสริมให้มีการ

ปรับเปลี่ยนไปปลูกข้าว กระจายอยู่ใน  
เขตหนองแขม และบางบอน  

3 ปาล์มน ้ามัน 289 - - - - - 

  ควรพิจารณาหาแนวทางในการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิต  
     1.ปรับปรุงคุณภาพดิน  
     2. สนับสนุนแหล่งน้้าเพิ่มเติม 
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ตัวอย่างพ้ืนที่ปลูกปัจจุบันและพ้ืนที่ศักยภาพคงเหลือจังหวัดกรุงเทพมหานคร 
ข้าว 

พ้ืนที่ปลูกปัจจุบัน   
113,035  ไร่ 

ศักยภาพคงเหลือ    
186,799 ไร่ 

มะพร้าว 

พ้ืนที่ปลูกปจัจุบัน   
3,603  ไร่ 

ศักยภาพคงเหลือ    
81,522  ไร่ 
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บริเวณสีแดงและสีส้มที่ซ้อนทับบนสีเทา คือ 
พ้ืนที่ปลูกปาล์มน ้ามันที่ควรพิจารณาส่งเสริมไปปลูกข้าว 289  ไร่  

พ้ืนทีป่ลูกปาล์มน ้ามันทีค่วรพิจารณา 
ส่งเสริมไปปลูกขา้ว 

ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร 

พ้ืนที่ปลูกปาล์มน ้ามัน 
ที่ควรพิจารณาส่งเสริม 

ไปปลูกข้าว 

เขตหนองจอก 

พ้ืนที่ศักยภาพในการปลูกข้าว 
ในเขตหนองจอก 

ศักยภาพคงเหลือ    
46,153  ไร่ 

พ้ืนที่ศักยภาพคงเหลือ
ปัจจุบันส่วนใหญ่ถูก
แทนที่ด้วยชุมชน ส่ิง

ปลูกสร้าง 
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แนวทางส่งเสริมการเกษตรที่เหมาะสม 
ตามฐานข้อมูลแผนที่เกษตรเชิงรุก  (Agri-Map) 

  จังหวัดกาญจนบุรี 
 

2 
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แนวทางส่งเสริมพ้ืนที่ปลูกพืชเศรษฐกิจส าคัญ กาญจนบุร ี

พืชเศรษฐกิจส าคัญที่มีพ้ืนที่ปลูกมาก 
อ้อย  มันส าปะหลัง  ข้าว  ยางพารา 

พ้ืนที่จังหวัด  12,176,968 ไร่ 
พ้ืนที่เกษตรกรรม  3,507,248 ไร่ ร้อยละ  23.24 
พ้ืนที่ ส.ป.ก. 1,167,809 ไร่ ร้อยละ   9.59 
พ้ืนที่ชลประทาน     436,279 ไร่ ร้อยละ   1.77 

พืชเศรษฐกิจอนาคตเด่น 
ทุเรียน 

แผนที่การใช้ที่ดิน 

ทองผาภูมิ 

ไทรโยค 

ศรีสวัสด์ิ หนองปรือ 
เลาขวัญ 

ห้วยกระเจา 

พนมทวน 

ท่ามะกา 
ท่าม่วง 

เมือง 

ด่านมะขามเต้ีย 

สังขละบุรี 

8 



แนวทางส่งเสริมพ้ืนที่ปลูกพืชเศรษฐกิจส าคัญในจังหวัดกาญจนบุรี 

ล าดับ ชนิดพืช 
พ้ืนที ่

ปลูกจริง 
 (ไร่) 

พ้ืนที่ 
ศักยภาพ 
 (ไร่) 

(S1+S2) 

พ้ืนที่ปลูกพืชชนิดอื่นในพ้ืนที่ศักยภาพ 
ทีส่มควรปรับเปลี่ยน (ไร่) 

(S3+N) 
พ้ืนที ่

ปรับเปลี่ยน 
รวม (ไร่) 

หมายเหตุ 

มันส าปะหลัง ข้าว ยางพารา ปาล์มน ้ามัน 

1 อ้อย 1,101,173 723,934 21,366 12,638 - - 34,004 
   พ้ืนทีท่ี่ควรส่งเสริมให้มีการปรับเปลี่ยนไปปลูกอ้อย 
กระจายอยู่ใน อ.ทองผาภูม ิอ.ไทรโยค อ.ท่ามะกา  
อ. ด่านมะขามเตี้ย อ.หนองปรือ เป็นต้น 

2 มันส้าปะหลัง 708,107 1,786,575 - - 10,897 7,227 18,124 
  พ้ืนที่ที่ควรส่งเสริมให้มีการปรับเปลี่ยนไปปลูกมัน
ส้าปะหลัง  กระจายอยู่ใน อ.บ่อพลอย   
อ. ด่านมะขามเตี้ย อ.หนองปรือ อ.ทามะกา เป็นต้น 

3 ข้าว 426,479 84,630 1,828 - - 695 2,523 
พ้ืนที่ที่ควรส่งเสริมให้มีการปรับเปลี่ยนไปปลูกข้าว 
กระจายอยู่ใน อ.บ่อพลอย  อ. ด่านมะขามเตี้ย  
อ.หนองปรือ อ.ทามะกา  เป็นต้น 

4 ยางพารา 97,981 604,034 22,250 5,845 - - 28,095 
พ้ืนที่ที่ควรส่งเสริมให้มีการปรับเปลี่ยนไปปลูกข้าว 
กระจายอยู่ใน  อ.ทองผาภูมิ อ.ไทรโยค อ.สังขละบุรี 
เป็นต้น 

5 
ทุเรียน  

(พืชโดดเด่น) 
989 226,660 31,581 1,306 - 7,552 40,439 

พ้ืนที่ที่ควรส่งเสริมให้มีการปรับเปลี่ยนไปปลูกทุเรียน 
กระจายอยู่ใน อ.ทองผาภูมิ  อ.สังขละบุรี  อ.ไทรโยค 
เป็นต้น 
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ตัวอย่างพ้ืนที่ปลูกปัจจุบันและพ้ืนที่ศักยภาพคงเหลือจังหวัดกาญจนบุรี 

ศักยภาพคงเหลือ    
723,934  ไร่ 

อ้อย พ้ืนที่ปลูกปัจจุบัน   
1,101,173  ไร่ 

ทองผาภมูิ 

ไทรโยค 

ศรีสวัสดิ ์
หนอง
ปรือ เลาขวัญ 

ห้วยกระเจา 
พนมทวน 

ท่าม่วง 

เมือง 

ด่านมะขามเตี้ย 

สังขละบรีุ 

ศักยภาพคงเหลือ    
1,786,575  ไร่ 

มันส าปะหลัง พ้ืนที่ปลูกปจัจุบัน   
708,107  ไร่ 
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บริเวณสีแดงและสีส้มท่ีซ้อนทับบนสีเทา คือ 
พ้ืนท่ีปลูกมันส าปะหลังท่ีควรพิจารณาส่งเสริมไปปลูกอ้อย  21,366 ไร่  

พ้ืนทีป่ลูกมันส าปะหลังทีค่วรพิจารณา 
ส่งเสริมไปปลูกอ้อย 
ในจังหวัดกาญจนบรุี 

พ้ืนที่ปลูกมันส าปะหลัง 
ที่ควรพิจารณาส่งเสริม 

ไปปลูกอ้อย 
ศักยภาพคงเหลือ    
723,934  ไร่ 

อ้อย 
พ้ืนที่ปลูกปัจจุบัน   
1,101,173  ไร่ 

ทองผาภมูิ 

ไทรโยค 

ศรีสวัสดิ ์
หนอง
ปรือ เลาขวัญ 

ห้วยกระเจา 
พนมทวน 

ท่าม่วง 

เมือง 

ด่านมะขามเตี้ย 

สังขละบรีุ 
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แนวทางส่งเสริมการเกษตรที่เหมาะสม 
ตามฐานข้อมูลแผนที่เกษตรเชิงรุก  (Agri-Map) 

  จังหวัดชัยนาท 
 

3 
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แนวทางส่งเสริมพ้ืนที่ปลูกพืชเศรษฐกิจส าคัญ ชัยนาท 

พืชเศรษฐกิจส าคัญที่มีพ้ืนที่ปลูกมาก 
ข้าว  อ้อย  มันส าปะหลัง ยางพารา 

พ้ืนที่จังหวัด  1,543,591 ไร่ 
พ้ืนที่เกษตรกรรม  1,304,892 ไร่ ร้อยละ  83.35 
พ้ืนที่ ส.ป.ก.  70,795 ไร่ ร้อยละ   4.53 
พ้ืนที่ชลประทาน   662,975 

 
ไร่ ร้อยละ   42.34 

พืชเศรษฐกิจอนาคตเด่น 
ขาวเจ๊กชัยนาท  ส้มโอพันธุ์ขาวแตงกวา 

แผนที่การใช้ที่ดิน 

สรรพยา 

มโนรมย์ 

หันคา 

สรรคบุรี 

หนองมะโมง 

วัดสิงห์ 
เมือง 

เนินขาม 
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แนวทางส่งเสริมพ้ืนที่ปลูกพืชเศรษฐกิจส าคัญในจังหวัดชัยนาท 

ล าดับ ชนิดพืช 
พ้ืนที ่

ปลูกจริง 
 (ไร่) 

พ้ืนที ่
ศักยภาพ 
(ไร่) 

(S1+S2) 

พ้ืนที่ปลูกพืชชนิดอื่นในพ้ืนที่ 
ศักยภาพที่สมควรปรับเปล่ียน (ไร่) 

(S3+N) 
พ้ืนที ่

ปรับเปล่ียน 
รวม  
(ไร่) 

หมายเหต ุ

ข้าว อ้อย มันส าปะหลัง 

1 ข้าว 842,115 245,953 - 57,973 15,083 73,277 
พื้นท่ีท่ีควรส่งเสริมให้มีการปรับเปลี่ยนไปปลูกข้าว 

กระจายอยู่ใน อ.เนินขาม อ.วัดสิงห์ อ.หนองมะโมง 
เป็นต้น 

2 อ้อย 176,321 19,842 915 - - 915 
พื้นท่ีท่ีควรส่งเสริมให้มีการปรับเปลี่ยน ไปปลูก

อ้อย กระจายอยู่ใน อ.หนองมะโมง อ.มโนรมย์  
อ.เมือง เป็นต้น 

3 มันส้าปะหลัง 123,786 264,540 11,584 112,112 - 123,696 
พื้นท่ีท่ีควรส่งเสริมให้มีการปรับเปลี่ยน ไปปลูก

มันส้าปะหลัง กระจายอยู่ใน อ.เนินขาม อ.หันคา 
อ.หนองมะโมง เป็นต้น 

4 ยางพารา 3,797 18,849 650 8 - 658 
พื้นท่ีท่ีควรส่งเสริมให้มีการปรับเปลี่ยน ไปปลูก

ยางพารา กระจายอยู่ใน อ.มโนรมย์ อ.เมือง  
อ.หันคา เป็นต้น 
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ตัวอย่างพ้ืนที่ปลูกปัจจุบันและพ้ืนที่ศักยภาพคงเหลือจังหวัดชัยนาท 
ข้าว พ้ืนที่ปลูกปจัจุบัน   

842,115  ไร่ 

ศักยภาพ 
คงเหลือ    

245,953  ไร่ 

วัดสิงห์ 
สรรพยา 

สรรคบุรี 
หันคา 

หนองมะโมง 
เมือง 

เนินขาม 

มโนรมย์ 

ศักยภาพ
คงเหลือ    

264,540  ไร่ 

มันส าปะหลัง พ้ืนที่ปลูกปจัจุบัน   
123,786  ไร่ 
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บริเวณสีแดงและสีส้มท่ีซ้อนทับบนสีเทา คือ 
พ้ืนท่ีปลูกอ้อยท่ีควรพิจารณาส่งเสริมไปปลูกข้าว   57, 973 ไร่  

พ้ืนที่ปลูกอ้อยที่ควรพิจารณา 
ส่งเสริมไปปลูกขา้ว 
ในจังหวัดชัยนาท 

พ้ืนที่ปลูกอ้อย 
ที่ควรพิจารณาส่งเสริม 

ไปปลูกข้าว 

อ.หนองมะโมง 

ข้าว พ้ืนที่ปลูกปจัจุบัน   
842,115  ไร่ 

ศักยภาพ 
คงเหลือ    

245,953  ไร่ 

วัดสิงห์ 
สรรพยา 

สรรคบุรี 
หันคา 

หนองมะโมง 
เมือง 

เนินขาม 

มโนรมย์ 
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แนวทางส่งเสริมการเกษตรที่เหมาะสม 
ตามฐานข้อมูลแผนที่เกษตรเชิงรุก  (Agri-Map) 

  จังหวัดนครนายก 
 

4 

17 



แนวทางส่งเสริมพ้ืนที่ปลูกพืชเศรษฐกิจส าคัญ นครนายก 

พืชเศรษฐกิจส าคัญที่มีพ้ืนที่ปลูกมาก 
ข้าว  ปาล์มน ้ามัน  มันส าปะหลัง มะพร้าว  

พ้ืนที่จังหวัด  1,326,250 ไร่ 
พ้ืนที่เกษตรกรรม  688,989 ไร่ ร้อยละ  51.60 
พ้ืนที่ ส.ป.ก.  54,879 ไร่ ร้อยละ   4.14 
พ้ืนที่ชลประทาน    491,927 

 
ไร่ ร้อยละ   37.09 

พืชเศรษฐกิจอนาคตเด่น 
มะยงชิด     มะปรางหวาน   
ส้มโอ   ไม้ดอกไม้ประดับ 

แผนที่การใช้ที่ดิน 

เมือง 

ปากพล ี
บ้านนา 

องครักษ์ 

18 



แนวทางส่งเสริมพ้ืนที่ปลูกพืชเศรษฐกิจส าคัญในจังหวัดนครนายก 

ล าดับ ชนิดพืช 
พ้ืนที่ 

ปลูกจริง 
 (ไร่) 

พ้ืนที ่
ศักยภาพ (ไร่) 

(S1+S2) 

พ้ืนที่ปลูกพืชชนิดอื่นในพ้ืนที่ศักยภาพ 
ทีส่มควรปรับเปล่ียน (ไร่) 

(S3+N) 
พ้ืนที ่

ปรับเปล่ียน 
รวม (ไร่) 

หมายเหตุ 

ปาล์มน ้ามัน มันส าปะหลัง ข้าว 

1 ข้าว 419,249 226,763 1,763 68 - 1,831 
พ้ืนที่ที่ควรส่งเสริมให้มีการปรับเปลี่ยนไป

ปลูกข้าว กระจายอยู่ใน อ.องครักษ์ อ.บ้านนา 
อ.ปากพลี เป็นต้น 

2 ปาล์มน ้ามัน 3,888 - - - - - 

 ควรพิจารณาหาแนวทางในการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการผลิต  

     1.ปรับปรุงคุณภาพดิน  
     2. สนับสนุนแหล่งน้้าเพ่ิมเติม 

3 มันส้าปะหลัง 1,941 32,780 - - 1,791 1,791 
พ้ืนที่ที่ควรส่งเสริมให้มีการปรับเปลี่ยนไป

ปลูกมันส้าปะหลัง กระจายอยู่ใน อ.เมือง  
อ.บ้านนา อ.ปากพลี เป็นต้น 

4 มะพร้าว 1,098 59,095 - 93 5,898 6,091 
พ้ืนที่ที่ควรส่งเสริมให้มีการปรับเปลี่ยนไป

ปลูกมะพร้าว  กระจายอยู่ใน อ.องครักษ ์
 อ.บ้านนา อ.ปากพลี เป็นต้น 

19 



ตัวอย่างพ้ืนที่ปลูกปัจจุบันและพ้ืนที่ศักยภาพคงเหลือจังหวัดนครนายก 
ข้าว 

เมือง 
บ้านนา 

องครักษ์ 

ปากพลี 

พ้ืนที่ปลูกปัจจุบัน   
419,249  ไร่ 

ศักยภาพคงเหลือ    
226,763  ไร่ 

มะพร้าว 
พ้ืนที่ปลูกปจัจุบัน   

1,098 ไร่ 

ศักยภาพคงเหลือ    
59,095 ไร่ 

20 



บริเวณสีแดงและสีส้มที่ซ้อนทับบนสีเทา คือ 
พ้ืนที่ปลูกข้าวที่ควรพิจารณาส่งเสริมไปปลูกมะพร้าว   5,898 ไร่  

พ้ืนทีป่ลูกข้าวทีค่วรพิจารณา 
ส่งเสริมไปปลูกมะพรา้ว 

ในจังหวัดนครนายก 

พ้ืนที่ปลูกข้าว 
ที่ควรพิจารณาส่งเสริม 

ไปปลูกมะพร้าว 

มะพร้าว 
พ้ืนที่ปลูกปจัจุบัน   

1,098 ไร่ 

ศักยภาพคงเหลือ    
59,095 ไร่ 

เมือง 
บ้านนา 

องครักษ์ 

ปากพลี 

อ.เมือง 

21 



แนวทางส่งเสริมการเกษตรที่เหมาะสม 
ตามฐานข้อมูลแผนที่เกษตรเชิงรุก  (Agri-Map) 

  จังหวัดนครปฐม 
 

5 

22 



แนวทางส่งเสริมพ้ืนที่ปลูกพืชเศรษฐกิจส าคัญ นครปฐม 

พืชเศรษฐกิจส าคัญที่มีพ้ืนที่ปลูกมาก 
ข้าว  อ้อย  มะพร้าว ข้าวโพด 

พ้ืนที่จังหวัด  1,355,204 ไร่ 
พ้ืนที่เกษตรกรรม  898,195 ไร่ ร้อยละ  66.28 
พ้ืนที่ ส.ป.ก.   10,174 ไร่ ร้อยละ     1.13 
พ้ืนที่ชลประทาน  877,573 ไร่ ร้อยละ   65.62 

พืชเศรษฐกิจอนาคตเด่น 
ส้มโอ 

แผนที่การใช้ที่ดิน 

บางเลน ก าแพงแสน 

เมือง 

สามพราน 

นครชัยศรี พุทธมณฑล 

ดอนตูม 

23 



แนวทางส่งเสริมพ้ืนที่ปลูกพืชเศรษฐกิจส าคัญในจังหวัดนครปฐม 

ล าดับ ชนิดพืช 
พ้ืนที่ 

ปลูกจริง 
 (ไร่) 

พ้ืนที ่
ศักยภาพ 
(ไร่) 

(S1+S2) 

พ้ืนที่ปลูกพืชชนิดอื่นในพ้ืนที่ศักยภาพ 
ทีส่มควรปรับเปลี่ยน (ไร่) 

(S3+N) 
พ้ืนที ่

ปรับเปลี่ยน 
รวม (ไร่) 

หมายเหตุ 

อ้อย มะพร้าว ข้าว ปาล์มน ้ามัน 

1 ข้าว 303,675 273,524 3,346 3,126 - - 6,472 
พ้ืนที่ที่ควรส่งเสริมให้มีการปรับเปลี่ยนไป

ปลูกข้าว กระจายอยู่ใน อ.เมือง อ.ดอนตูม  
อ.ก้าแพงแสน เป็นต้น 

2 อ้อย 91,914 239,216 - 1,655 1,105 - 2,760 
พ้ืนที่ที่ควรส่งเสริมให้มีการปรับเปลี่ยนไป

ปลูกอ้อย กระจายอยู่ใน อ.เมือง อ.ดอนตูม  
อ.ก้าแพงแสน เป็นต้น 

3 มะพร้าว 14,006 208,565 125 - - 149 274 
พ้ืนที่ที่ควรส่งเสริมให้มีการปรับเปลี่ยนไป

ปลูกมะพร้าว กระจายอยู่ใน อ.สามพราน  
อ.ดอนตูม อ.นครชัยศรี เป็นต้น 

4 ข้าวโพด 1,851 543,775 - 1,655 1,105 - 2,760 
พ้ืนที่ที่ควรส่งเสริมให้มีการปรับเปลี่ยนไป

ปลูกข้าวโพด กระจายอยู่ใน อ.เมือง  
อ.ก้าแพงแสน อ.ดอนตูม เป็นต้น 

24 



ตัวอย่างพ้ืนที่ปลูกปัจจุบันและพ้ืนที่ศักยภาพคงเหลือจังหวัดนครปฐม 
ข้าว อ้อย 

พ้ืนที่ปลูกปจัจุบัน   
303,675  ไร่ 

พ้ืนที่ปลูกปจัจุบัน   
91,914  ไร่ 

ศักยภาพคงเหลือ    
273,524  ไร่ 

ศักยภาพคงเหลือ    
239,216 ไร่ 

บางเลน ก าแพงแสน 

เมือง 

สามพราน 

นครชัยศรี พุทธมณฑล 

ดอนตูม 

25 



ข้าว 
พ้ืนที่ปลูกปจัจุบัน   

303,675  ไร่ 

ศักยภาพคงเหลือ    
273,524  ไร่ 

บางเลน ก าแพงแสน 

เมือง 

สามพราน 

นครชัยศรี พุทธมณฑล 

ดอนตูม 

พ้ืนทีป่ลูกอ้อยทีค่วรพิจารณา 
ส่งเสริมไปปลูกขา้ว 
ในจังหวัดนครปฐม 

บริเวณสีแดงและสีส้มที่ซ้อนทับบนสีเทา คือ 
พ้ืนที่ปลูกอ้อยที่ควรพิจารณาส่งเสริมไปปลูกข้าว  3,346   ไร่  

พ้ืนที่ปลูกอ้อย 
ที่ควรพิจารณาส่งเสริม 

ไปปลูกข้าว 

อ.เมือง 

26 



แนวทางส่งเสริมการเกษตรที่เหมาะสม 
ตามฐานข้อมูลแผนที่เกษตรเชิงรุก  (Agri-Map) 

  จังหวัดนนทบุรี 
 

6 

27 



แนวทางส่งเสริมพ้ืนที่ปลูกพืชเศรษฐกิจส าคัญ นนทบุร ี

พืชเศรษฐกิจส าคัญที่มีพ้ืนที่ปลูกมาก 
ข้าว  มะพร้าว 

พ้ืนที่จังหวัด  397,731.65 ไร่ 

พ้ืนที่เกษตรกรรม  174,175.00 ไร่ ร้อยละ  43.79 

พ้ืนที่ชลประทาน   218,157.32 
 ไร่ ร้อยละ  54.85 

พืชเศรษฐกิจอนาคตเด่น 
ทุเรียนนนท์ มะม่วงยายกล ่า 

แผนที่การใช้ที่ดิน 

เมือง 

ปากเกร็ด 

ไทรน้อย 

บางบัวทอง 

บางใหญ่ 

บางกรวย 

28 



ล าดับ ชนิดพืช 
พ้ืนที ่

ปลูกจริง 
 (ไร่) 

พ้ืนที ่
ศักยภาพ (ไร่) 

(S1+S2) 

พ้ืนที่ปลูกพืชชนิดอื่นในพ้ืนที่ศักยภาพ 
ทีส่มควรปรับเปล่ียน (ไร่) 

(S3+N) พ้ืนที ่
ปรับเปล่ียน 
รวม (ไร่) 

หมายเหต ุ

ข้าว มะพร้าว 

1 ข้าว 107,029 118,405 - - - 

พื้นท่ี 118,405 ไร่ อยู่ในพื้นท่ีเหมาะสมใน
การปลูกพืชเศรษฐกิจอื่นอยู่แล้ว  แต่หาก
เกษตรกรในพื้นท่ีมีความสนใจท่ีจะ
ปรับเปลี่ยนก็สามารถปรับเปลี่ยนเป็นข้าวได้ 

2 มะพร้าว 379 69,580 278 - 278 
พื้นท่ีท่ีควรส่งเสริมให้มีการปรับเปลี่ยนไป

ปลูกมะพร้าว กระจายอยู่ใน อ.บางใหญ่    
อ.บางกรวย อ.เมืองนนทบุรี เป็นต้น 

แนวทางส่งเสริมพ้ืนที่ปลูกพืชเศรษฐกิจส าคัญในจังหวัดนนทบุรี 

29 



ตัวอย่างพ้ืนที่ปลูกปัจจุบันและพ้ืนที่ศักยภาพคงเหลือจังหวัดนนทบุรี 
ข้าว มะพร้าว พ้ืนที่ปลูกปัจจุบัน   

379 ไร่ 

ศักยภาพคงเหลือ    
69,676 ไร่ 

ศักยภาพคงเหลือ    
118,405  ไร่ 

พ้ืนที่ปลูกปัจจุบัน   
107,029  ไร่ 

ไทรน้อย 

บางบัวทอง 

บางกรวย 

ปากเกร็ด 

เมือง บางใหญ ่

30 



บริเวณสีเหลืองที่ซ้อนทับบนสีเทา คือ 
พ้ืนที่ปลูกข้าวที่ควรพิจารณาส่งเสริมไปปลูกมะพร้าว   278  ไร่  

พ้ืนทีป่ลูกข้าวทีค่วรพิจารณา 
ส่งเสริมไปปลูกมะพรา้ว 

ในจังหวัดนนทบรุ ี

มะพร้าว 
พ้ืนที่ปลูกปัจจุบัน   

379 ไร่ 

ศักยภาพคงเหลือ    
69,676 ไร่ 

ไทรน้อย 

บางบัวทอง 

บางกรวย 

ปากเกร็ด 

เมือง บางใหญ่ 
อ.ไทรน้อย 

พ้ืนที่ปลูกข้าว 
ที่ควรพิจารณาส่งเสริม 

ไปปลูกมะพร้าว 

31 



แนวทางส่งเสริมการเกษตรที่เหมาะสม 
ตามฐานข้อมูลแผนที่เกษตรเชิงรุก  (Agri-Map) 

  จังหวัดปทุมธานี 
 

7 

32 



แนวทางส่งเสริมพ้ืนที่ปลูกพืชเศรษฐกิจส าคัญ ปทุมธานี 

พืชเศรษฐกิจส าคัญที่มีพ้ืนที่ปลูกมาก 
นาข้าว  ปาล์มน ้ามัน  มะพร้าว  มันส าปะหลัง 

พ้ืนที่จังหวัด  953,660 ไร่ 
พ้ืนที่เกษตรกรรม  516,071 ไร่ ร้อยละ  54.31 
พ้ืนที่ ส.ป.ก.  57,000 ไร่ ร้อยละ   5.98 
พ้ืนที่ชลประทาน   537,993 

 
ไร่ ร้อยละ   56.41 

พืชเศรษฐกิจอนาคตเด่น 
ข้าวหอมปทุม  กล้วยหอมทองปทุม  

แผนที่การใช้ที่ดิน 

คลองหลวง 

หนองเสือ 

ล าลูกกา 

ลาดหลุมแก้ว 

สามโคก 

เมือง 

33 



แนวทางส่งเสริมพ้ืนที่ปลูกพืชเศรษฐกิจส าคัญในจังหวัดปทุมธานี 

ล าดับ ชนิดพืช 
พ้ืนท่ี 

ปลูกจริง 
 (ไร่) 

พ้ืนที ่
ศักยภาพ  
(ไร่) 

(S1+S2) 

พ้ืนที่ปลูกพืชชนิดอื่นในพ้ืนที่ศักยภาพ 
ทีส่มควรปรับเปล่ียน (ไร่) 

(S3+N) 
พ้ืนท่ี 

ปรับเปล่ียน 
รวม (ไร่) 

หมายเหต ุ

มันส าปะหลัง ข้าวโพด อ้อย 

1 ข้าว 319,597 516,283 3,370 1,065 194 4,629 
พื้นท่ีท่ีควรส่งเสริมให้มีการปรับเปลี่ยน 

ไปปลูกข้าว กระจายอยู่ใน อ.หนองเสือ  
อ.ธัญญบุรี อ.คลองหลวง   เป็นต้น 

2 ปาล์มน ้ามัน 9,610 - - - - - 

 ควรพิจารณาหาแนวทางในการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิต  
     1.ปรับปรุงคุณภาพดิน  
     2. สนับสนุนแหล่งน้้าเพิ่มเติม 

3 มะพร้าว 3,888 102 - - - - 

พื้นท่ี 102 ไร่ อยู่ในพื้นท่ีเหมาะสมในการ
ปลูกพืชเศรษฐกิจอื่นอยู่แล้ว  แต่หากเกษตรกร
ในพื้นท่ีมีความสนใจท่ีจะปรับเปลี่ยนก็สามารถ
ปรับเปลี่ยนเป็นมะพร้าวได้ 

4 มันส้าปะหลัง 3,797 - - - - - 

 ควรพิจารณาหาแนวทางในการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิต  
     1.ปรับปรุงคุณภาพดิน  
     2. สนับสนุนแหล่งน้้าเพิ่มเติม 34 



ตัวอย่างพ้ืนท่ีปลูกปัจจุบันและพ้ืนท่ีศักยภาพ
คงเหลือจังหวัดปทุมธานี ปาล์มน ้ามัน 

มะพร้าว 

มันส าปะหลัง 

ข้าว 
พ้ืนที่ปลูกปจัจุบัน   

319,597  ไร่ 

ศักยภาพคงเหลือ    
516,283  ไร่ 

คลองหลวง 

หนองเสือ 

ล าลูกกา 

ลาดหลุมแก้ว 

สามโคก 

เมือง 

35 



บริเวณสีแดงและสีส้มที่ซ้อนทับบนสีเทา  คือ 
พ้ืนที่ปลูกมันส าปะหลังที่ควรพิจารณาส่งเสริมไปปลูกข้าว 3,370 ไร่  

พ้ืนทีป่ลูกมันส าปะหลังทีค่วรพิจารณา 
ส่งเสริมไปปลูกข้าว 

ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร 

พ้ืนที่ปลูกมันส าปะหลัง 
ที่ควรพิจารณาส่งเสริม 

ไปปลูกข้าว 

ข้าว 
พ้ืนที่ปลูกปจัจุบัน   

319,597  ไร่ 

ศักยภาพคงเหลือ    
516,283  ไร่ 

คลองหลวง 

หนองเสือ 

ล าลูกกา 

ลาดหลุมแก้ว 

สามโคก 

เมือง 

อ.หนองเสือ 

36 



แนวทางส่งเสริมการเกษตรที่เหมาะสม 
ตามฐานข้อมูลแผนที่เกษตรเชิงรุก  (Agri-Map) 

  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
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37 



แนวทางส่งเสริมพ้ืนที่ปลูกพืชเศรษฐกิจส าคัญ ประจวบคีรีขันธ ์

พืชเศรษฐกิจส าคัญที่มีพ้ืนที่ปลูกมาก 
มะพร้าว ยางพารา  สับปะรด  ปาล์มน ้ามัน 

พ้ืนที่จังหวัด  3,979,762 ไร่ 
พ้ืนที่เกษตรกรรม  1,855,594 ไร่ ร้อยละ  46.62 
พ้ืนที่ ส.ป.ก.  386,280 ไร่ ร้อยละ   9.70 
พ้ืนที่ชลประทาน  268,179 ไร่ ร้อยละ   6.74 

พืชเศรษฐกิจอนาคตเด่น 
ทุเรียน  มะพร้าว 

แผนที่การใช้ที่ดิน 

หัวหิน 

ปราณบุรี 

สามร้อยยอด 

กุยบุรี 

เมือง 

ทับสะแก 

บางสะพาน 

บางสะพานน้อย 

38 



แนวทางส่งเสริมพ้ืนที่ปลูกพืชเศรษฐกิจส าคัญในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

ล าดับ ชนิดพืช 
พ้ืนที ่

ปลูกจริง 
 (ไร่) 

พ้ืนที่ 
ศักยภาพ 
(ไร่) 

(S1+S2) 

พ้ืนที่ปลูกพืชชนิดอื่นในพ้ืนที่ศักยภาพ 
ทีส่มควรปรับเปลี่ยน (ไร่) 

(S3+N) 
พ้ืนที ่

ปรับเปลี่ยน 
รวม (ไร่) 

หมายเหตุ 

มะพร้าว ยางพารา ปาล์มน ้ามัน ข้าว อ้อย 

1 มะพร้าว 409,940  271,228  -    -    64,450  9,669  -    74,119  

     พื้นที่ท่ีควรส่งเสริมให้มีการปรับเปลี่ยนไป
ปลูกมะพร้าว กระจายอยู่ใน อ.บางสะพานน้อย 
อ.บางสะพาน อ.ทับสะแก และ  
อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ 

2 ยางพารา 257,713  792,339  -    -    101,157  37,720  -    138,877  

     พื้นที่ท่ีควรส่งเสริมให้มีการปรับเปลี่ยนไป
ปลูกยางพารา กระจายอยู่ใน อ.บางสะพานน้อย 
อ.บางสะพาน อ.กุยบุรี อ.สามร้อยยอด และ อ.
ทับสะแก 

3 สับปะรด    242,077  1,435,555  111,318  77,331  126,318  -    28,654  343,621  

     พื้นที่ท่ีควรส่งเสริมให้มีการปรับเปลี่ยนไป
ปลูกสัปปะรด กระจายอยู่ใน อ.บางสะพานน้อย 
อ.บางสะพาน อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ อ.หัวหิน 
อ.ปราณบุรี อ.กุยบุรี และ อ.สามร้อยยอด 

4 ปาล์มน ้ามัน   137,363  -    -    -    -    -    -    -    

     ควรพิจารณาหาแนวทางในการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิต  
     1.ปรับปรุงคุณภาพดิน  
     2. สนับสนุนแหล่งน้้าเพิ่มเติม 

5 
ทุเรียน  

(พืชโดดเด่น) 
        591  262,339  5,367  5,035  61,308  -    -    71,710  

     พื้นที่ท่ีควรส่งเสริมให้มีการปรับเปลี่ยนไป
ปลูกทุเรียน กระจายอยู่ใน อ.บางสะพานน้อย 
และ อ.บางสะพาน 

39 



ตัวอย่างพ้ืนที่ปลูกปัจจุบันและพ้ืนที่ศักยภาพคงเหลือจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

ศักยภาพ
คงเหลือ    
271,228  ไร่ 

มะพร้าว ยางพารา 

พ้ืนที่ปลูก
ปจัจุบัน   

409,940 ไร่ 

พ้ืนที่ปลูก
ปจัจุบัน   

257,713  ไร่ 

ศักยภาพ
คงเหลือ    

792,339  ไร่ 

หัวหิน 

ปราณบุรี 

สามร้อยยอด 

กุยบุรี 

เมือง 

ทับสะแก 

บางสะพาน 

บางสะพานน้อย 

40 



พ้ืนทีป่ลูกปาล์มน ้ามันทีค่วรพิจารณา 
ส่งเสริมไปปลูกมะพรา้ว 

ในจังหวัดประจวบคีรีขนัธ ์

บริเวณสีแดงและสีส้มที่ซ้อนทับบนสีเทา คือ 
พ้ืนที่ปลูกปาล์มน ้ามันที่ควรพิจารณาส่งเสริมไปปลูกมะพร้าว  64,450  ไร่  

พ้ืนที่ปลูกปาล์มน ้ามัน 
ที่ควรพิจารณาส่งเสริม 

ไปปลูกมะพร้าว  

ศักยภาพ
คงเหลือ    
271,228  ไร่ 

มะพร้าว 

พ้ืนที่ปลูก
ปจัจุบัน   

409,940  ไร่ 

หัวหิน 

ปราณบุรี 
สามร้อยยอด 

กุยบุรี 

เมือง 

ทับสะแก 

บางสะพาน 

บางสะพานน้อย 

อ.บางสะพาน 

อ.บางสะพานน้อย 

41 



แนวทางส่งเสริมการเกษตรที่เหมาะสม 
ตามฐานข้อมูลแผนที่เกษตรเชิงรุก  (Agri-Map) 

  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
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42 



แนวทางส่งเสริมพ้ืนที่ปลูกพืชเศรษฐกิจส าคัญ พระนครศรีอยุธยา 

พืชเศรษฐกิจส าคัญที่มีพ้ืนที่ปลูกมาก 
นาข้าว  มะพร้าว  ข้าวโพด  ปาล์มน ้ามัน 

พ้ืนที่จังหวัด  1,592,028 ไร่ 
พ้ืนที่เกษตรกรรม  1,119,872 ไร่ ร้อยละ  70.34 
พ้ืนที่ ส.ป.ก.  35,517 ไร่ ร้อยละ   2.23 
พ้ืนที่ชลประทาน   1,324,411 

 
ไร่ ร้อยละ 83.19 

พืชเศรษฐกิจอนาคตเด่น 
ละมุดบ้านใหม่  ถั่วเขียว 

แผนที่การใช้ที่ดิน 
บ้านแพรก 

มหาราช 

ท่าเรือ 

ภาช ี
บางปะหัน 

นคร
หลวง 

อุทัย 

วังน้อย 

พระนครศรีอยุธย
า 

บางปะอิน 

บางบาล 
ผักไห่ 

บางซ้าย 
เสนา 

ลาดบัว
หลวง 

บางไทร 

43 



แนวทางส่งเสริมพ้ืนที่ปลูกพืชเศรษฐกิจส าคัญในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

ล าดับ ชนิดพืช 
พ้ืนที ่

ปลูกจริง 
 (ไร่) 

พ้ืนที ่
ศักยภาพ 
 (ไร่) 

(S1+S2) 

พ้ืนที่ปลูกพืชชนิดอื่นในพ้ืนที่ศักยภาพ 
ทีส่มควรปรับเปล่ียน (ไร่) 

(S3+N) 

พ้ืนที ่
ปรับเปล่ียน 

รวม  
(ไร่) 

หมายเหต ุ

มะพร้าว ข้าวโพด ปาล์มน ้ามัน 

1 ข้าว 1,006,564 456,962 501 420 227 1,148 
พ้ืนที่ที่ควรส่งเสริมให้มกีารปรับเปลี่ยนไปปลูกขา้ว 

กระจายอยู่ใน อ.บางไทร อ.วังน้อย อ.บางซ้าย เป็นต้น 

2 มะพร้าว 501 - - - - - 

 ควรพิจารณาหาแนวทางในการเพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิต  
     1.ปรับปรุงคุณภาพดิน  
     2. สนับสนุนแหล่งน้้าเพิ่มเตมิ 

3 ข้าวโพด 420 4,847 - - - 4,847 

พ้ืนที่ 4,847 ไร่ อยู่ในพื้นที่เหมาะสมในการปลูกพืช
เศรษฐกิจอื่นอยู่แล้ว  แต่หากเกษตรกรในพ้ืนทีม่ี
ความสนใจที่จะปรับเปลี่ยนกส็ามารถปรับเปลี่ยน
เป็นข้าวโพดได ้

4 ปาล์มน ้ามัน 227 - - - - - 

 ควรพิจารณาหาแนวทางในการเพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิต  
     1.ปรับปรุงคุณภาพดิน  
     2. สนับสนุนแหล่งน้้าเพิ่มเตมิ 

44 



ตัวอย่างพ้ืนท่ีปลูกปัจจุบันและพ้ืนท่ีศักยภาพ
คงเหลือจังหวัดอยุธยา 

พ้ืนที่ปลูกปจัจุบัน   
1,006,564  ไร่ 

ศักยภาพคงเหลือ    
456,962 ไร่ 

มะพร้าว 

ข้าวโพด 

ปาล์มน ้ามัน 

บ้านแพรก 

มหาราช 
ท่าเรือ 

ภาช ี
บางปะหัน นคร

หลวง 

อุทัย 

วังน้อย 

เมือง 

บางปะอิน 

บางบาล 

ผักไห่ 

บางซ้าย 
เสนา 

ลาดบัว
หลวง 

บางไทร 

ข้าว 

45 



บริเวณสีแดงที่ซ้อนทับบนสีเทา  คือ 
พ้ืนที่ปลูกข้าวโพด ที่ควรพิจารณาส่งเสริมไป

ปลูกข้าว 365 ไร่  

พ้ืนที่ปลูกข้าวโพดที่ควรพิจารณา 
ส่งเสริมไปปลูกข้าว 

ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

พ้ืนที่ปลูกข้าวโพด 
ที่ควรพิจารณาส่งเสริม 

ไปปลูกข้าว 

อ. วังน้อย 

พ้ืนที่ปลูกปจัจุบัน   
1,006,564  ไร่ 

ศักยภาพคงเหลือ    
456,962 ไร่ 

บ้านแพรก 

มหาราช 
ท่าเรือ 

ภาช ี
บางปะหัน นคร

หลวง 

อุทัย 

วังน้อย 

เมือง 

บางปะอิน 

บางบาล 

ผักไห่ 

บางซ้าย 
เสนา 

ลาดบัว
หลวง 

บางไทร 

ข้าว 

46 



แนวทางส่งเสริมการเกษตรที่เหมาะสม 
ตามฐานข้อมูลแผนที่เกษตรเชิงรุก  (Agri-Map) 

  จังหวัดเพชรบุรี 
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47 



แนวทางส่งเสริมพ้ืนที่ปลูกพืชเศรษฐกิจส าคัญ เพชรบุรี 

พืชเศรษฐกิจส าคัญที่มีพ้ืนที่ปลูกมาก 
ข้าว  อ้อย  สับปะรด  มะพร้าว 

พ้ืนที่จังหวัด  3,890,711 ไร่ 
พ้ืนที่เกษตรกรรม  534,250 ไร่ ร้อยละ   13.96 
พ้ืนที่ ส.ป.ก.   58,157 ไร่ ร้อยละ     1.49 
พ้ืนที่ชลประทาน   526,595 ไร่ ร้อยละ   13.64 

พืชเศรษฐกิจอนาคตเด่น 
ชมพู่เพชร  มะนาวเพชรบุรี 

แผนที่การใช้ที่ดิน 

หนองหญ้าปล้อง 

แก่งกระจาน 
ท่ายาง 

ชะอ า 

บ้านลาด 

เขาย้อย 
บ้านแหลม 

เมือง 

48 



แนวทางส่งเสริมพ้ืนที่ปลูกพืชเศรษฐกิจส าคัญในจังหวัดเพชรบุรี 

ล าดับ ชนิดพืช 
พ้ืนที่ 

ปลูกจริง 
 (ไร่) 

พ้ืนที่ 
ศักยภาพ (ไร่) 

(S1+S2) 

พ้ืนที่ปลูกพืชชนิดอื่นในพ้ืนที่
ศักยภาพ 

ที่สมควรปรับเปลี่ยน (ไร่) 
(S3+N) 

พ้ืนที่ 
ปรับเปลี่ยน 
รวม (ไร่) 

หมายเหตุ 

อ้อย มะพร้าว ข้าว 

1 ข้าว 393,222 170,085 1,725 7,815 - 9,540 
พื้นท่ีท่ีควรส่งเสริมให้มีการปรับเปล่ียนไปปลูก

ข้าว กระจายอยู่ใน อ.เมือง อ.เขาย้อย อ.บ้าน
แหลม อ.หนองหญ้าปล้อง อ.ชะอ้า เป็นต้น 

2 อ้อย 66,402 127,474 - 1,517 13,147 14,664 
พื้นท่ีท่ีควรส่งเสริมให้มีการปรับเปลี่ยนไปปลูก

อ้อย กระจายอยู่ใน อ.บ้านลาด อ.ท่ายาง อ.เขา
ย้อย เป็นต้น 

3 สับปะรด 26,571 702,812 58,570 - 58,034 116,604 
พื้นท่ีท่ีควรส่งเสริมให้มีการปรับเปลี่ยนไปปลูก

สับปะรด กระจายอยู่ใน อ.ชะอ้า อ.ท่ายาง  
อ.หนองหญ้าปล้อง อ.เขาย้อย อ.บ้านลาด เป็นต้น 

4 มะพร้าว 20,223 - - - - - 

ควรพิจารณาหาแนวทางในการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิต  
     1.ปรับปรุงคุณภาพดิน  
     2. สนับสนุนแหล่งน้้าเพิ่มเติม 

49 



ตัวอย่างพ้ืนที่ปลูกปัจจุบันและพ้ืนที่ศักยภาพคงเหลือจังหวัดเพชรบุรี 

หนองหญ้าปล้อง 

แก่งกระจาน 
ท่ายาง ชะอ า 

บ้านลาด 

เขาย้อย 
บ้านแหลม 

เมือง 

ข้าว สับปะรด 

พ้ืนที่ปลูกปจัจุบัน   
393,222  ไร่ 

ศักยภาพคงเหลือ    
170,085  ไร่ 

พ้ืนที่ปลูกปจัจุบัน   
26,571  ไร่ 

ศักยภาพคงเหลือ    
702,812 ไร่ 

50 



พ้ืนทีป่ลูกอ้อยทีค่วรพิจารณา 
ส่งเสริมไปปลูกสับปะรด 

ในจังหวัดเพชรบรุ ี

สับปะรด 
พ้ืนที่ปลูกปจัจุบัน   

26,571  ไร่ 

ศักยภาพคงเหลือ    
702,812 ไร่ 

หนองหญ้าปล้อง 

แก่งกระจาน 
ท่ายาง ชะอ า 

บ้านลาด 

เขาย้อย 
บ้านแหลม 
เมือง 

บริเวณสีแดงและสีส้มท่ีซ้อนทับบนสีเทา คือ 
พ้ืนท่ีปลูกอ้อยท่ีควรพิจารณาส่งเสริมไปปลูกสับปะรด  58,570 ไร่  

พ้ืนที่ปลูกอ้อย 
ที่ควรพิจารณาส่งเสริม 

ไปปลูกสับปะรด 

อ.ชะอ า 

51 



แนวทางส่งเสริมการเกษตรที่เหมาะสม 
ตามฐานข้อมูลแผนที่เกษตรเชิงรุก  (Agri-Map) 

  จังหวัดราชบุรี 
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52 



แนวทางส่งเสริมพ้ืนที่ปลูกพืชเศรษฐกิจส าคัญ ราชบุร ี

พืชเศรษฐกิจส าคัญที่มีพ้ืนที่ปลูกมาก 
ข้าว  อ้อย  มันส าปะหลัง มะพร้าว 

พ้ืนที่จังหวัด  3,247,789 ไร่ 
พ้ืนที่เกษตรกรรม  1,662,004 ไร่ ร้อยละ   51.17 
พ้ืนที่ ส.ป.ก.  516,088 ไร่ ร้อยละ   15.89 
พ้ืนที่ชลประทาน   666,435.11 

 
ไร่ ร้อยละ   20.52 

พืชเศรษฐกิจอนาคตเด่น 
มะพร้าวน ้าหอมราชบรีุ สับปะรดบ้านคา  

ชมพู่ ฝรั่ง มะม่วง ไม้ดอกไม้ประดับ และพืชผัก 

แผนที่การใช้ที่ดิน 

สวนผึ้ง 

ปากท่อ 

เมือง 

โพธาราม 

บ้านโป่ง 

บางแพ 

ด าเนินสะดวก 

วัดเพลง 

บ้านคา 

จอมบึง 
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แนวทางส่งเสริมพ้ืนที่ปลูกพืชเศรษฐกิจส าคัญในจังหวัดราชบุรี 

ล าดับ ชนิดพืช 
พ้ืนที ่

ปลูกจริง 
 (ไร่) 

พ้ืนที ่
ศักยภาพ (ไร)่ 

(S1+S2) 

พ้ืนที่ปลูกพืชชนิดอื่นในพ้ืนที่ศักยภาพ 
ที่สมควรปรับเปล่ียน (ไร่) 

(S3+N) 
พ้ืนที ่

ปรับเปล่ี
ยน 

รวม (ไร่) 

หมายเหตุ 

อ้อย มันส าปะหลัง มะพร้าว ข้าว 

1 ข้าว 322,187 528,207 26,287 1,941 20,544 - 48,772 
พื้นท่ีท่ีควรส่งเสริมให้มีการปรับเปลี่ยน 

ไปปลูกข้าว กระจายอยู่ใน อ.เมืองราชบุร ี
อ.โพธาราม อ.จอมบึง เป็นต้น 

2 อ้อย 293,966 208,586 - - 2,245 8,390 10,635 
พื้นท่ีท่ีควรส่งเสริมให้มีการปรับเปลี่ยน 

ไปปลูกอ้อย กระจายอยู่ใน อ.จอมบึง 
อ.สวนผ้ึง  อ.โพธาราม เป็นต้น 

3 มันส้าปะหลัง 119,901 773,100 134,318 - 2,688 54,706 191,712 
พื้นท่ีท่ีควรส่งเสริมให้มีการปรับเปลี่ยน 

ไปปลูกมันส้าปะหลัง กระจายอยู่ใน       
อ.จอมบึง อ.ปากท่อ อ.โพธาราม เป็นต้น 

4 มะพร้าว 100,697 174,184 32 - - - 32 
พื้นท่ีท่ีควรส่งเสริมให้มีการปรับเปลี่ยน 

ไปปลูกมะพร้าวอยู่ในพื้นท่ีอ้าเภอเมือง
ราชบุรีท้ังหมด 
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ตัวอย่างพ้ืนที่ปลูกปัจจุบันและพ้ืนที่ศักยภาพคงเหลือจังหวัดราชบุรี 

อ้อย พ้ืนที่ปลูกปจัจุบัน   
293,966 ไร่ 

ศักยภาพคงเหลือ    
208,586 ไร่ 

ข้าว 

ศักยภาพคงเหลือ    
528,207  ไร่ 

พ้ืนที่ปลูกปจัจุบัน   
322,187  ไร่ 

สวนผึ้ง 

ปากท่อ 

เมือง 

โพธาราม 

บ้านโป่ง 

บางแพ 

ด าเนินสะดวก 

วัดเพลง 

บ้านคา 

จอมบึง 
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พ้ืนทีป่ลูกอ้อยทีค่วรพิจารณา 
ส่งเสริมไปปลูกขา้ว 
ในจังหวัดราชบรุี 

ข้าว 

ศักยภาพคงเหลือ    
528,207  ไร่ 

พ้ืนที่ปลูกปจัจุบัน   
322,187  ไร่ 

สวนผึ้ง 

ปากท่อ 

เมือง 

โพธาราม 

บ้านโป่ง 

บางแพ 

ด าเนินสะดวก 

วัดเพลง 

บ้านคา 

จอมบึง 

บริเวณสีแดงและสีส้มที่ซ้อนทับบนสีเทา คือ 
พ้ืนที่ปลูกอ้อยที่ควรพิจารณาส่งเสรมิไปปลูกข้าว  26,287 ไร่  

พ้ืนที่ปลูกอ้อย 
ที่ควรพิจารณาส่งเสริม 

ไปปลูกข้าว 

อ. โพธาราม 
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แนวทางส่งเสริมการเกษตรที่เหมาะสม 
ตามฐานข้อมูลแผนที่เกษตรเชิงรุก  (Agri-Map) 

  จังหวัดลพบุรี 
 

12 
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แนวทางส่งเสริมพ้ืนที่ปลูกพืชเศรษฐกิจส าคัญ ลพบุรี 

พืชเศรษฐกิจส าคัญที่มีพ้ืนที่ปลูกมาก 

อ้อย ข้าว มันส าปะหลัง ข้าวโพด 

พ้ืนที่จังหวัด  4,060,853 ไร่ 
พ้ืนที่เกษตรกรรม  2,843,004 ไร่ ร้อยละ  70.01 
พ้ืนที่ ส.ป.ก.  719,146 ไร่ ร้อยละ  17.71 
พ้ืนที่ชลประทาน    554,565 ไร่ ร้อยละ  13.66 

พืชเศรษฐกิจอนาคตเด่น 
ทานตะวัน  พืชผัก  กระท้อน 

แผนที่การใช้ที่ดิน 

ล าสนธิ 

ชัยบาดาล 

ท่าหลวง 

พัฒนานิคม 
เมือง 

บ้านหม่ี 

โคกเจริญ 

สระโบสถ์ 
หนองม่วง 

โคกส าโรง 

ท่าวุ้ง 
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แนวทางส่งเสริมพ้ืนที่ปลูกพืชเศรษฐกิจส าคัญในจังหวัดลพบุรี 

ล าดับ ชนิดพืช 
พ้ืนที ่

ปลูกจริง 
 (ไร)่ 

พ้ืนที่ 
ศักยภาพ 
 (ไร่) 

(S1+S2) 

พ้ืนที่ปลูกพืชชนิดอื่นในพ้ืนที่ศักยภาพ 
ทีส่มควรปรับเปล่ียน (ไร่) 

(S3+N) 
พ้ืนที ่

ปรับเปล่ียน 
รวม (ไร)่ 

หมายเหต ุ

อ้อย ข้าว มันส าปะหลัง ข้าวโพด 

1 อ้อย 843,840 1,080,692 - 178,086 - - 178,086 
 

พ้ืนที่ที่ควรส่งเสริมให้มีการปรับเปลี่ยน 
ไปปลูกอ้อย  กระจายอยู่ใน อ.สระโบสถ์  
อ.โคกส้าโรง อ.พัฒนานิคม เป็นต้น 

2 ข้าว 873,469 895,028  49,544  -  8,210   6,510  64,264 
พ้ืนที่ที่ควรส่งเสริมให้มีการปรับเปลี่ยน 

ไปปลูกข้าว  กระจายอยู่ใน  อ.ชัยบาดาล  
อ.สระโบสถ์ อ.โคกส้าโรง อ.พัฒนานิคม เป็นต้น  

3 มันส้าปะหลัง 415,504  1,638,074  -  180,978  - - 180,978 
พ้ืนที่ที่ควรส่งเสริมให้มีการปรับเปลี่ยน 

ไปปลูกมันส้าปะหลัง  กระจายอยู่ใน อ.ส้าโรง 
อ.เมือง อ.พัฒนานิคม อ.ชัยบาดาล อ.ล้าสนธิ 

4 ข้าวโพด 139,488  2,228,788   260,373  186,954  26,812  - 474,139 
พ้ืนที่ที่ควรส่งเสริมให้มีการปรับเปลี่ยน 

ไปปลูกข้าวโพด กระจายอยู่ใน อ.พัฒนานิคม  
อ.ชัยบาดาล อ.หนองม่วง อ.ท่าหลวง เป็นต้น 
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ตัวอย่างพ้ืนที่ปลูกปัจจุบันและพ้ืนที่ศักยภาพคงเหลือจังหวัดลพบุรี 
ข้าวโพด พ้ืนที่ปลูกปจัจุบัน   

139,488 ไร่ 

ศักยภาพคงเหลือ    
2,228,788  ไร่ ศักยภาพคงเหลือ    

895,028  ไร่ 

ข้าว พ้ืนที่ปลูกปจัจุบัน   
873,469 ไร่ 

ล าสนธิ 

ชัยบาดาล 

ท่าหลวง 

พัฒนานิคม 

เมือง 

โคกเจริญ 

สระโบสถ์ 

หนองม่วง 

หนองม่วง 

ท่าวุ้ง 

โคกส าโรง 
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พ้ืนทีป่ลูกข้าวทีค่วรพิจารณา 
ส่งเสริมไปปลูกขา้วโพด 

ในจังหวัดลพบรุ ี

ข้าวโพด พ้ืนที่ปลูกปจัจุบัน   
139,488 ไร่ 

ศักยภาพคงเหลือ    
2,228,788  ไร่ 

บริเวณสีแดงและสีส้มที่ซ้อนทับบนสีเหลือง  คือ 
พ้ืนที่ปลูกข้าวที่ควรพิจารณาส่งเสริมไปปลูกข้าวโพด 186,954  ไร่  

พ้ืนที่ปลูกข้าว 
ที่ควรพิจารณาส่งเสริม 

ไปปลูกข้าวโพด 

ล าสนธิ 

ชัยบาดาล 

ท่าหลวง 

พัฒนานิคม 

เมือง 

โคกเจริญ 

สระโบสถ ์

หนองม่วง 

หนองม่วง 

ท่าวุ้ง 

โคกส าโรง อ.โคกส าโรง 

อ.พัฒนานิคม 
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แนวทางส่งเสริมการเกษตรที่เหมาะสม 
ตามฐานข้อมูลแผนที่เกษตรเชิงรุก  (Agri-Map) 

  จังหวัดสมุทรปราการ 
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แนวทางส่งเสริมพ้ืนที่ปลูกพืชเศรษฐกิจส าคัญ สมุทรปราการ 

พืชเศรษฐกิจส าคัญที่มีพ้ืนที่ปลูกมาก 
ข้าว  มะพร้าว 

 

พ้ืนที่จังหวัด  
 

627,558  
 

ไร่ 
พ้ืนที่เกษตรกรรม  258,407  ไร่ ร้อยละ  41.18  
พ้ืนที่ชลประทาน  282,022 ไร่ ร้อยละ   44.94 

พืชเศรษฐกิจอนาคตเด่น 
มะม่วงน ้าดอกไม้  มะพร้าวน ้าหอม   

ผักกะเฉด ปลาสลิด  

แผนที่การใช้ที่ดิน 

บางพลี 
บางเสาธง 

บางบ่อ 

พระสมุทรเจดีย์ 

พระแระแดง 

เมือง 
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แนวทางส่งเสริมพ้ืนที่ปลูกพืชเศรษฐกิจส าคัญในจังหวัดสมุทรปราการ 

ล าดับ ชนิดพืช 
พ้ืนที่ 

ปลูกจริง 
 (ไร่) 

พ้ืนที ่
ศักยภาพ (ไร่) 

(S1+S2) 

พ้ืนที่ปลูกพืชชนิดอื่นใน
พ้ืนที่ศักยภาพ 

ที่สมควรปรับเปล่ียน (ไร่) 
(S3+N) 

พ้ืนที่ 
ปรับเปล่ียน 
รวม (ไร่) 

หมายเหตุ 

มะพร้าว ข้าว 

1 ข้าว 18,126 15,297 - - - 

พื้นท่ี 15,297 ไร่ อยู่ในพื้นท่ีเหมาะสมในการ
ปลูกพืชเศรษฐกิจอื่นอยู่แล้ว  แต่หากเกษตรกร
ในพื้นท่ีมีความสนใจท่ีจะปรับเปลี่ยนก็สามารถ
ปรับเปล่ียนเป็นข้าวได้ 

2 มะพร้าว 543 10,063 - - - 

พื้นท่ี 10,063ไร่ อยู่ในพื้นท่ีเหมาะสมในการ
ปลูกพืชเศรษฐกิจอื่นอยู่แล้ว  แต่หากเกษตรกร
ในพื้นท่ีมีความสนใจท่ีจะปรับเปลี่ยนก็สามารถ
ปรับเปลี่ยนเป็นข้าวได้ 
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ตัวอย่างพ้ืนที่ปลกูปจัจุบนัและพ้ืนที่ศักยภาพคงเหลือจงัหวัดสมุทรปราการ 
ข้าว มะพร้าว พ้ืนที่ปลูกปจัจุบัน   

18,126  ไร่ 

ศักยภาพคงเหลือ    
15,297  ไร่ 

พ้ืนที่ปลูกปจัจุบัน   
543  ไร่ 

ศักยภาพคงเหลือ    
10,063 ไร่ 

บางพล ี

บางเสาธง 

บางบ่อ พระสมุทรเจดีย์ 

พระแระแดง 

เมือง 
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บางพลี 

บางเสาธง 

พระสมุทรเจดีย์ 
เมือง 

บางบ่อ 

พระแระแดง 

ศักยภาพคงเหลือ    
33,423  ไร่ 

พ้ืนที่ปลูกปจัจุบัน   
18,126  ไร่ 

ข้าว พ้ืนท่ี  15,297 ไร่ เป็นพ้ืนท่ีศักยภาพคงเหลือของ
ข้าวท่ีปัจจุบันเป็นท่ีอยู่อาศัย พ้ืนท่ีชุมชน ทุ่งหญ้าแต่
หากเกษตรกรมีความสนใจที่จะปรับเปลี่ยนก็สามารถ
ปรับเปลี่ยนจากพืชอ่ืนเป็นมะพร้าวได้  

เหมาะสมสูง  (ปลูก) เหมาะสมสูง (คงเหลือ) 

อ. บางบ่อ 

อ. บางบ่อ 
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แนวทางส่งเสริมการเกษตรที่เหมาะสม 
ตามฐานข้อมูลแผนที่เกษตรเชิงรุก  (Agri-Map) 

  จังหวัดสมุทรสงคราม 
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พ้ืนที่จังหวัด  
 

260,442 
 

ไร่ 
 

พ้ืนที่เกษตรกรรม  
 

176,076 
 

ไร่ 
 

ร้อยละ 67.61 
 

พ้ืนที่ชลประทาน  
 

72,009 
 

ไร่ 
 

ร้อยละ 27.65 

แนวทางส่งเสริมพ้ืนที่ปลูกพืชเศรษฐกิจส าคัญ สมุทรสงคราม 

พืชเศรษฐกิจส าคัญที่มีพ้ืนที่ปลูกมาก 
มะพร้าว    ข้าว  

พืชเศรษฐกิจอนาคตเด่น 
ส้มโอขาวใหญ่สมุทรสงคราม 
ลิ้นจี่ค่อมสมุทรสงคราม 

พริกบางช้าง    มะพร้าวตาล  

แผนที่การใช้ที่ดิน 

เมือง
สมุทรสงคราม 

อัมพวา 

บางคนที 
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แนวทางส่งเสริมพ้ืนที่ปลูกพืชเศรษฐกิจส าคัญในจังหวัดสมุทรสงคราม 

ล าดับ ชนิดพืช 
พ้ืนที ่

ปลูกจริง 
 (ไร่) 

พ้ืนที่ 
ศักยภาพ  
(ไร่) 

(S1+S2) 

พ้ืนที่ปลูกพืชชนิดอื่นใน
พ้ืนที่ศักยภาพ 

ทีส่มควรปรับเปล่ียน (ไร่) 
(S3+N) 

พ้ืนที่ 
ปรับเปลี่ยน 

รวม  
(ไร่) 

หมายเหตุ 

มะพร้าว ข้าว 

1 มะพร้าว 80,762 68,953 - - - 

 
พื้นท่ี  68,953 ไร่ เป็นพ้ืนท่ีศักยภาพ

คงเหลือ ที่ปลูกพืชอื่นอยู่ท่ีเหมาะสมอยู่แล้ว 
แต่สามารถปรับเปลี่ยนเป็นมะพร้าวได้ 

2 ข้าว 602 97 - - - 

 
พื้นท่ี  97 ไร่ เป็นพื้นท่ีศักยภาพคงเหลือ 

ท่ีปลูกพืชอื่นอยู่ ท่ีเหมาะสมอยู่แล้ว แต่
สามารถปรับเปลี่ยนเป็นข้าวได้ 
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ตัวอย่างพ้ืนที่ปลูกปัจจุบันและพ้ืนที่ศักยภาพคงเหลือจังหวัดสมุทรสงคราม 

เมือง 

อัมพวา 

บางคนที 

พ้ืนที่ปลูกปจัจุบัน   
80,762 ไร่ 

มะพร้าว ข้าว 

ศักยภาพคงเหลือ    
68,953 ไร่ 

พ้ืนที่ปลูกปจัจุบัน   
602 ไร่ 

ศักยภาพคงเหลือ    
97 ไร่ 
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เมือง 

อัมพวา 

บางคนที 

พ้ืนที่ปลูกปจัจุบัน   
80,762 ไร่ 

มะพร้าว 

ศักยภาพคงเหลือ    
68,953 ไร่ 

พ้ืนท่ี  68,953 ไร่  เป็นพ้ืนท่ีศักยภาพคงเหลือของ
มะพร้าว ท่ีปัจจุบันเป็นไม้ผล พืชสวน และท่ีอยู่อาศัย แต่
หากเกษตรกรมีความสนใจท่ีจะปรับเปลี่ยนก็สามารถ
ปรับเปลี่ยนจากพืชอ่ืนเป็นมะพร้าวได้  

อ.บางคนที 

อ.บางคนที 

เหมาะสมสูง  (ปลูก) เหมาะสมสูง (คงเหลือ) 
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แนวทางส่งเสริมการเกษตรที่เหมาะสม 
ตามฐานข้อมูลแผนที่เกษตรเชิงรุก  (Agri-Map) 

  จังหวัดสมุทรสาคร 
 

15 

72 



แนวทางส่งเสริมพ้ืนที่ปลูกพืชเศรษฐกิจส าคัญ สมุทรสาคร 

พืชเศรษฐกิจส าคัญท่ีมีพ้ืนท่ีปลูกมาก 
มะพร้าว  ข้าว ล าไย  ปาล์มน ้ามัน 

พ้ืนที่จังหวัด  541,722 ไร่ 

พ้ืนที่เกษตรกรรม  322,740 ไร่ ร้อยละ  59.58 

พ้ืนที่ชลประทาน 296,587 ไร่ ร้อยละ   54.75 

พืชเศรษฐกิจอนาคตเด่น 
มะพร้าวน ้าหอมบ้านแพ้ว   
ล าไยพวงทองบ้านแพ้ว  

แผนที่การใช้ที่ดิน 

กระทุ่มแบน 

บ้านแพ้ว 

เมืองสมุทรสาคร 
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แนวทางส่งเสริมพ้ืนที่ปลูกพืชเศรษฐกิจส าคัญในจังหวัดสมุทรสาคร 

ล าดับ ชนิดพืช 
พ้ืนที ่

ปลูกจริง 
 (ไร่) 

พ้ืนที ่
ศักยภาพ (ไร่) 

(S1+S2) 

พ้ืนที่ปลูกพืชชนิดอื่นในพ้ืนที่ศักยภาพ 
ที่สมควรปรับเปล่ียน (ไร่) 

(S3+N) 
พ้ืนที ่

ปรับเปล่ียน 
รวม (ไร่) 

หมายเหตุ 

มะพร้าว ปาล์มน ้ามัน 

1 มะพร้าว 48,787 235,414 - 8 8 
พื้นท่ีท่ีควรส่งเสริมให้มีการปรับเปลี่ยน 

ไปปลูกมะพร้าว อยู่ในอ้าเภอบ้านแพ้ว 

2 ข้าว 6,181 187 25 - 25 
พื้นท่ีท่ีควรส่งเสริมให้มีการปรับเปลี่ยนไป

ปลูกข้าว อยู่ในอ้าเภอบ้านแพ้ว 

3 ล้าไย 3,214 279,709 - 8 8 
พื้นท่ีท่ีควรส่งเสริมให้มีการปรับเปลี่ยนไป

ปลูกล้าไย อยู่ในอ้าเภอบ้านแพ้ว 

4 ปาล์มน ้ามัน 8 - - - - 

 ควรพิจารณาหาแนวทางในการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิต  
     1.ปรับปรุงคุณภาพดิน  
     2. สนับสนุนแหล่งน้้าเพิ่มเติม 
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ตัวอย่างพ้ืนท่ีปลูกปัจจุบันและพ้ืนท่ีศักยภาพคงเหลือจังหวัดสมุทรสาคร 
มะพร้าว 

พ้ืนที่ปลูกปจัจุบัน   
48,787 ไร่ 

ศักยภาพคงเหลือ    
235,414 ไร่ 

กระทุ่มแบน 

บ้านแพ้ว 

เมือง 

ข้าว พ้ืนที่ปลูกปจัจุบัน   
6,181   ไร่ 

ศักยภาพคงเหลือ    
187  ไร่ 
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บริเวณสีแดงที่ซ้อนทับบนสีเทา  คือ 
พ้ืนที่ปลูกมะพร้าวที่ควรพิจารณาส่งเสริมไปปลูกข้าว 25 ไร่  

พ้ืนที่ปลูกมะพร้าวที่ควรพิจารณา 
ส่งเสริมไปปลูกข้าว 

ในจังหวัดสมุทรสาคร 

มะพร้าว พ้ืนที่ปลูกปจัจุบัน   
48,787 ไร่ 

ศักยภาพคงเหลือ    
235,414 ไร่ 

กระทุ่มแบน 

บ้านแพ้ว 

เมือง 

พ้ืนที่ปลูกมะพร้าวที่ควร
พิจารณาส่งเสริม 

ไปปลูกข้าว 

อ. บ้านแพ้ว 
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แนวทางส่งเสริมการเกษตรที่เหมาะสม 
ตามฐานข้อมูลแผนที่เกษตรเชิงรุก  (Agri-Map) 

  จังหวัดสระบุรี 
 

16 
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แนวทางส่งเสริมพ้ืนท่ีปลูกพืชเศรษฐกิจส าคัญ สระบุรี 

พืชเศรษฐกิจส าคัญท่ีมีพ้ืนที่ปลูกมาก 
นาข้าว  อ้อย   ข้าวโพด  มันส าปะหลัง 

พ้ืนที่จังหวัด  2,235,304 ไร ่
พ้ืนที่เกษตรกรรม  1,124,815 ไร ่ ร้อยละ   51.61 
พ้ืนที่ ส.ป.ก.  179,244 ไร ่ ร้อยละ   16.22 
พ้ืนที่ชลประทาน   440,740.53 

 
ไร ่ ร้อยละ   20.45 

พืชเศรษฐกิจอนาคตเด่น 
ข้าวเจ๊กเชยเสาไห้ กล้วยหอม  
ผักหวานป่า และพืชสมุนไพร 

มวกเหล็ก 

บ้านหมอ 

วังม่วง 

แก่งคอย 

เมือง 

วิหารแดง 
หนองแค 

หนองแซง 

พระพุทธบาท 

ดอนพุด 
เสาไห้ 

เฉลิมพระ
เกียรติ 

หนองโดน 

แผนที่การใช้ที่ดิน 
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แนวทางส่งเสริมพ้ืนที่ปลูกพืชเศรษฐกิจส าคัญในจังหวัดสระบุรี 

ล าดับ ชนิดพืช 
พ้ืนที ่

ปลูกจริง 
 (ไร)่ 

พ้ืนที ่
ศักยภาพ 
(ไร่) 

(S1+S2) 

พ้ืนที่ปลูกพืชชนิดอื่นในพ้ืนที่ศักยภาพ 
ทีส่มควรปรับเปล่ียน (ไร่) 

(S3+N) 
พ้ืนที่ 

ปรับเปล่ียน 
รวม (ไร่) 

หมายเหตุ 

มันส าปะหลัง ข้าวโพด อ้อย ข้าว 

1 ข้าว 420,877 213,670 1,453 4,393 3,238 - 9,084 
พ้ืนที่ที่ควรส่งเสริมให้มกีารปรับเปลี่ยน 

ไปปลูกข้าว กระจายอยู่ใน อ.หนองแค  
อ.บ้านหมอ อ.หนองโดน เป็นต้น 

2 อ้อย 170,773 346,365 - - - 16,411 16,411 
พ้ืนที่ที่ควรส่งเสริมให้มกีารปรับเปลี่ยน 

ไปปลูกอ้อย กระจายอยู่ใน อ.หนองโดน 
อ.บ้านหมอ  อ.พระพุทธบาท เป็นต้น 

3 ข้าวโพด 169,189 437,788 3,330 - 23,709 17,450 44,489 
พ้ืนที่ที่ควรส่งเสริมให้มกีารปรับเปลี่ยน 

ไปปลูกข้าวโพด กระจายอยู่ใน อ.หนองโดน 
อ.แก่งคอย อ.วังม่วง เป็นต้น 

4 มันส้าปะหลัง 57,844 435,437 - - - 16,442 16,442 
พ้ืนที่ที่ควรส่งเสริมให้มกีารปรับเปลี่ยน 

ไปปลูกมันส้าปะหลัง กระจายอยู่ใน อ.หนอง
โดน อ.บ้านหมอ  อ.พระพุทธบาท เป็นต้น 
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ตัวอย่างพ้ืนท่ีปลูกปัจจุบันและพ้ืนท่ีศักยภาพคงเหลือจังหวัดสระบุรี 
ข้าว พ้ืนที่ปลูกปจัจุบัน   

420,877  ไร่ 

ศักยภาพคงเหลือ    
213,670  ไร่ 

ศักยภาพคงเหลือ    
346,365 ไร่ 

พ้ืนที่ปลูกปจัจุบัน   
170,773 ไร่ อ้อย 

80 



บริเวณสีแดงและสีส้มที่ซ้อนทับบนสีเทา  คือ 
พ้ืนที่ปลูกมันอ้อยที่ควรพิจารณาส่งเสริมไปปลูกข้าว 3,238  ไร่  

พ้ืนทีป่ลูกอ้อยทีค่วรพิจารณา 
ส่งเสริมไปปลูกข้าว 
ในจังหวัดสระบุรี 

ข้าว พ้ืนที่ปลูกปจัจุบัน   
420,877  ไร่ 

ศักยภาพคงเหลือ    
213,670  ไร่ 

พ้ืนที่ปลูกอ้อย 
ที่ควรพิจารณาส่งเสริม 

ไปปลูกข้าว 
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แนวทางส่งเสริมการเกษตรที่เหมาะสม 
ตามฐานข้อมูลแผนที่เกษตรเชิงรุก  (Agri-Map) 

  จังหวัดสิงห์บุรี 
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แนวทางส่งเสริมพ้ืนที่ปลูกพืชเศรษฐกิจส าคัญ สิงห์บุร ี

พืชเศรษฐกิจส าคัญที่มีพ้ืนที่ปลูกมาก 
ข้าว  อ้อย มะพร้าว ข้าวโพด 

พ้ืนที่จังหวัด  514,049 ไร่ 
พ้ืนที่เกษตรกรรม  389,945 ไร่ ร้อยละ  76.33 
พ้ืนที่ ส.ป.ก.  17 ไร่ ร้อยละ 0.0033 
พ้ืนที่ชลประทาน    400,842 ไร่ ร้อยละ   78.41 

พืชเศรษฐกิจอนาคตเด่น 
ข้าว ไม้ผล 

แผนที่การใช้ที่ดิน 

เมือง 

ค่ายบางระจัน 

บางระจัน 

พรหมบุรี 

ท่าช้าง 

อินทร์บุรี 
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แนวทางส่งเสริมพ้ืนที่ปลูกพืชเศรษฐกิจส าคัญในจังหวัดสิงห์บุรี 

ล าดับ ชนิดพืช 
พ้ืนที ่

ปลูกจริง 
 (ไร่) 

พ้ืนที ่
ศักยภาพ (ไร่) 

(S1+S2) 

พ้ืนที่ปลูกพืชชนิดอื่นในพ้ืนที่ศักยภาพ 
ทีส่มควรปรับเปล่ียน (ไร่) 

(S3+N) 
พ้ืนที่ 

ปรับเปล่ียน 
รวม (ไร่) 

หมายเหต ุ

อ้อย ข้าวโพด มะพร้าว 

1 ข้าว 323,806 150,811 28,423 - - 28,423 
พ้ืนที่ที่ควรส่งเสริมให้มีการปรับเปลี่ยนไป

ปลูกข้าว กระจายอยู่ใน อ.บางระจัน  
อ.ค่ายบางระจัน และ อ.เมืองสิงห์บุรี เป็นต้น 

2 อ้อย 30,016 6,343 - - - - 
พ้ืนที่  6,343 ไร่ เป็นพื้นที่ศักยภาพคงเหลือ 

ที่ปลูกพืชอ่ืนอยู่ที่เหมาะสมอยู่แล้ว แต่สามารถ
ปรับเปลี่ยนเป็นอ้อยได ้

3 มะพร้าว 472 - - - - - 

 ควรพิจารณาหาแนวทางในการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการผลิต  

     1.ปรับปรุงคุณภาพดิน  
     2. สนับสนุนแหล่งน้้าเพ่ิมเติม 

4 ข้าวโพด 61 6,725 - - - - 
พ้ืนที่  6,725 ไร่ เป็นพื้นที่ศักยภาพคงเหลือ 

ที่ปลูกพืชอื่นอยู่ที่เหมาะสมอยู่แล้ว แต่สามารถ
ปรับเปลี่ยนเป็นข้าวโพดได้ 
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ตัวอย่างพ้ืนที่ปลูกปัจจุบันและพ้ืนที่ศักยภาพคงเหลือจังหวัดสิงห์บุรี 

ศักยภาพคงเหลือ    
150,811  ไร่ 

ศักยภาพคงเหลือ    
6,343  ไร่ 

ข้าว พ้ืนที่ปลูกปจัจุบัน   
323,806  ไร่ 

พ้ืนที่ปลูกปจัจุบัน   
 30,016  ไร่ 

อ้อย 
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พ้ืนทีป่ลูกอ้อยทีค่วรพิจารณา 
ส่งเสริมไปปลูกข้าว 
ในจังหวัดสิงห์บุรี 

บริเวณสีส้มที่ซ้อนทับบนสีเทา คือ 
พ้ืนที่ปลูกอ้อยที่ควรพิจารณาส่งเสริมไปปลูกข้าว 28,423 ไร่  

ศักยภาพคงเหลือ    
150,811  ไร่ 

ข้าว พ้ืนที่ปลูกปจัจุบัน   
323,806  ไร่ 

พ้ืนที่ปลูกอ้อย 
ที่ควรพิจารณาส่งเสริม 

ไปปลูกข้าว 
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แนวทางส่งเสริมการเกษตรที่เหมาะสม 
ตามฐานข้อมูลแผนที่เกษตรเชิงรุก  (Agri-Map) 

  จังหวัดสุพรรณบุรี 
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ด่านช้าง เดิมบางนางบวช 

หนองหญ้าไซ 
สามชุก 

ดอนเจดีย์ 

เมือง 

บางปลาม้า 

สองพ่ีน้อง 

อู่ทอง 

ศรีประจันต์ 

แนวทางส่งเสริมพ้ืนที่ปลูกพืชเศรษฐกิจส าคัญ สุพรรณบุรี 

พืชเศรษฐกิจส าคัญที่มีพ้ืนที่ปลูกมาก 
ข้าว  อ้อย  มันส าปะหลัง  ข้าวโพด 

พ้ืนที่จังหวัด  3,379,394 ไร่ 
พ้ืนที่เกษตรกรรม  2,500,445 ไร่ ร้อยละ  73.94 
พ้ืนที่ ส.ป.ก.   342,052 ไร่ ร้อยละ   10.12 
พ้ืนที่ชลประทาน    1,770,255 

 
ไร่ ร้อยละ   52.38 

พืชเศรษฐกิจอนาคตเด่น 
แห้ว ข้าวอินทรีย์  มะม่วงน ้าดอกไม้  

แผนที่การใช้ที่ดิน 
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แนวทางส่งเสริมพ้ืนที่ปลูกพืชเศรษฐกิจส าคัญในจังหวัดสุพรรณบุรี 

ล าดับ ชนิดพืช 
พ้ืนที ่

ปลูกจริง 
 (ไร)่ 

พ้ืนที ่
ศักยภาพ 
(ไร่) 

(S1+S2) 

พ้ืนที่ปลูกพืชชนิดอื่นในพ้ืนที่ศักยภาพ 
ทีส่มควรปรับเปล่ียน (ไร่) 

(S3+N) 
พ้ืนที ่

ปรับเปล่ียน 
รวม (ไร)่ 

หมายเหต ุ

อ้อย มันส าปะหลัง ข้าว ปาล์มน ้ามัน 

1 ข้าว 1,270,529 614,087 160,522 2,532 - - 163,054 

พื้นที่ท่ีควรส่งเสริมให้มีการปรับเปลี่ยนไปปลูก
ข้าว กระจายอยู่ใน  อ.หนองหญ้าไซ อ.ดอนเจดีย์ 
อ.เดิมบางนางบวช  อ.อู่ทอง อ.สามชุก  
อ.ศรีประจันต์  เป็นต้น  

2 อ้อย 717,583 171,128 - - 25,170 1,227 26,397 
พื้นที่ท่ีควรส่งเสริมให้มีการปรับเปลี่ยนไปปลูก

อ้อย กระจายอยู่ใน  อ. อ.สามชุก อ.อู่ทอง อ.เมือง 
อ.เดิมบางนางบวช เป็นต้น  

3 มันส้าปะหลัง 30,553 742,761 199,625 - 64,663 - 264,288 
พื้นที่ท่ีควรส่งเสริมให้มีการปรับเปลี่ยนไปปลูก

มันส้าปะหลัง  กระจายอยู่ใน อ.สามพราน  
อ.ดอนตูม อ.นครชัยศรี เป็นต้น 

4 ข้าวโพด 24,646 798,878 244,642 - 63,668 - 308,310 

พื้นที่ท่ีควรส่งเสริมให้มีการปรับเปลี่ยนไปปลูก
ข้าวโพด กระจายอยู่ใน อ.ด่านช้าง  อ.อู่ทอง  
อ.เดิมบางนางบวช  อ.หนองหญ้าไซ อ.ดอนเจดีย์ 
เป็นต้น 
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ตัวอย่างพ้ืนที่ปลูกปัจจุบันและพ้ืนที่ศักยภาพคงเหลือจังหวัดสุพรรณบุร ี

ศักยภาพคงเหลือ    
614,087 ไร่ 

พ้ืนที่ปลูกปจัจุบัน   
717,583  ไร่ 

ศักยภาพคงเหลือ    
171,128  ไร่ 

พ้ืนที่ปลูกปจัจุบัน   
1,270,529 ไร่ 

ข้าว อ้อย 

ด่านช้าง เดิมบางนางบวช 
หนองหญ้าไซ 

สามชุก 

ดอนเจดีย์ 

เมือง 

บางปลาม้า 

สองพ่ีน้อง 

อู่ทอง 

ศรีประจันต์ 
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พ้ืนทีป่ลูกอ้อยทีค่วรพิจารณา 
ส่งเสริมไปปลูกข้าว 

ในจังหวัดสุพรรณบุรี 

บริเวณสีแดงและสีส้มท่ีซ้อนทับบนสีเทา คือ 
พ้ืนท่ีปลูกอ้อยท่ีควรพิจารณาส่งเสริมไปปลูกข้าว  160,522 ไร่  

พ้ืนที่ปลูกอ้อย 
ที่ควรพิจารณาส่งเสริม 

ไปปลูกข้าว 

ข้าว 

ด่านช้าง เดิมบางนางบวช 
หนองหญ้าไซ 

สามชุก 

ดอนเจดีย์ 

เมือง 

บางปลาม้า 

สองพ่ีน้อง 

อู่ทอง 

ศรีประจันต์ 

ศักยภาพคงเหลือ    
614,087 ไร่ 

พ้ืนที่ปลูกปจัจุบัน   
1,270,529 ไร่ 
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แนวทางส่งเสริมการเกษตรที่เหมาะสม 
ตามฐานข้อมูลแผนที่เกษตรเชิงรุก  (Agri-Map) 

  จังหวัดอ่างทอง 
 

19 
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แนวทางส่งเสริมพ้ืนที่ปลูกพืชเศรษฐกิจส าคัญ อ่างทอง 

พืชเศรษฐกิจส าคัญที่มีพ้ืนที่ปลูกมาก 
ข้าว  อ้อย  มะพร้าว  ทุเรียน 

พ้ืนที่จังหวัด  605,233 ไร่ 
พ้ืนที่เกษตรกรรม  444,800 ไร่ ร้อยละ   73.49 
พ้ืนที่ชลประทาน   471,300 

 
ไร่ ร้อยละ   79.89 

พืชเศรษฐกิจอนาคตเด่น 
กระท้อน  มะม่วงน ้าดอกไม้  กล้วยน ้าว้า  

 

แผนที่การใช้ที่ดิน 

แสวงหา 

โพธิ์ทอง ไชโย 

สามโก้ 

วิเศษชัยชาญ 

เมือง 

ป่าโมก 
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แนวทางส่งเสริมพ้ืนที่ปลูกพืชเศรษฐกิจส าคัญในจังหวัดอ่างทอง 

ล าดับ ชนิดพืช 
พ้ืนที่ 

ปลูกจริง 
 (ไร่) 

พ้ืนที่ 
ศักยภาพ 
(ไร่) 

(S1+S2) 

พ้ืนที่ปลูกพืชชนิดอื่น 
ในพ้ืนที่ศักยภาพ 

ที่สมควรปรับเปลี่ยน  (ไร่) 
(S3+N) 

พ้ืนที่ 
ปรับเปลี่ยน 
รวม (ไร่) 

หมายเหตุ 

อ้อย 

1 ข้าว 356,940 186,052 13,816 13,816 
พื้นท่ีท่ีควรส่งเสริมให้มีการปรับเปลี่ยนไป

ปลูกข้าว กระจายอยู่ใน  อ.แสวงหา อ.โพธิ์ทอง 
อ.สามโก้ เป็นต้น  

2 อ้อย 14,541 32,426 - - 

พื้นท่ี 32,426 ไร่ อยู่ในพื้นท่ีเหมาะสมใน
การปลูกพืชเศรษฐกิจอื่นอยู่แล้ว  แต่หาก
เกษตรกรในพื้นท่ีมีความสนใจท่ีจะปรับเปลี่ยน
ก็สามารถปรับเปลี่ยนเป็นอ้อยได้ 

3 มะพร้าว 524 - - -  ควรพิจารณาหาแนวทางในการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิต  

     1.ปรับปรุงคุณภาพดิน  
     2. สนับสนุนแหล่งน้้าเพิ่มเติม 

4 ทุเรียน 62 - - - 
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ตัวอย่างพ้ืนที่ปลูกปัจจุบันและพ้ืนที่ศักยภาพคงเหลือจังหวัดอ่างทอง 

ศักยภาพคงเหลือ    
32,426  ไร่ ศักยภาพคงเหลือ    

186,052  ไร่ 

พ้ืนที่ปลูกปัจจุบัน   
356,940  ไร่ 

พ้ืนที่ปลูกปัจจุบัน   
14,541  ไร่ 

อ้อย ข้าว 

แสวงหา 

โพธิ์ทอง ไชโย 

สามโก้ 

วิเศษชัยชาญ 
เมือง 

ป่าโมก 

95 



พ้ืนทีป่ลูกอ้อยทีค่วรพิจารณา 
ส่งเสริมไปปลูกขา้ว 
ในจังหวัดอ่างทอง 

บริเวณสีแดงและสีส้มท่ีซ้อนทับบนสีเทา คือ 
พ้ืนท่ีปลูกอ้อยท่ีควรพิจารณาส่งเสริมไปปลูกข้าว  13,816  ไร่  

พ้ืนที่ปลูกอ้อย 
ที่ควรพิจารณาส่งเสริม 

ไปปลูกข้าว ศักยภาพคงเหลือ    
186,052  ไร่ 

ข้าว 

แสวงหา 

โพธิ์ทอง ไชโย 

สามโก้ 

วิเศษชัยชาญ 
เมือง 

ป่าโมก 

พ้ืนที่ปลูกปัจจุบัน   
356,940  ไร่ 
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 แนวทางส่งเสริมการเกษตรที่เหมาะสม  
ตามฐานข้อมูลแผนที่เกษตรเชิงรุก(Agri Map) 

แนวทางส่งเสริมการเกษตรที่เหมาะสมตามฐานข้อมูลแผนที่เกษตรเชิงรุก (Agri Map) รายจังหวัดนี  เป็นข้อมูล
ที่สรุปจากเอกสารแนวทางส่งเสริมการเกษตรที่เหมาะสมตามฐาน ข้อมูลแผนที่เกษตรเชิงรุกรายจังหวัด โดยเน้นพืช
เศรษฐกิจส้าคัญที่ปลูกมาก 4 ล้าดับแรกของจังหวัด ในอนาคตหากมีความต้องการของตลาดเพิ่มขึ น การขยายพื นที่
ปลูกที่เหมาะสมควรเป็นบริเวณใด และปัจจุบันพื นที่เหล่านั นปลูกพืชใดอยู่ ในทางกลับกันพืชที่ปลูกอยู่ในปัจจุบันหาก
พบว่าปลูกอยู่ในพื นที่ไม่เหมาะสม ได้ผลผลิตต่้าต้นทุนสูง ควรปรับเปลี่ยนไปเป็นพืชใด  

ในการพิจารณาศักยภาพของพื นที่ต่อพืชชนิดใด ข้อมูลที่น้ามาวิเคราะห์ ได้แก่ข้อมูล สภาพพื นที่ ชนิดดิน 
ความอุดมสมบูรณ์ของธาตุอาหารพืช ปริมาณฝน ภูมิอากาศ เขตชลประทาน ข้อมูลความต้องการของพืช ที่ตั งโรงงาน
หรือแหล่งรับซื อ ยุทธศาสตร์และนโยบายการผลิตสินค้าส้าหรับพืชนั น เป็นต้น   

พื นทีศ่ักยภาพคงเหลือส้าหรับพืชใด หมายถึงพื นท่ีที่มีความเหมาะสมสูง (S1) หรือปานกลาง (S2) ที่ปัจจุบันยัง
ไม่ได้ปลูกพืชชนิดนั น  การปลูกพืชตรงตามศักยภาพของพื นท่ีจะท้าให้ได้ผลผลิตดี ต้นทุนการผลิตต่้า ดูแลรักษาง่าย 

เอกสารนี น้าเสนอสรุปแนวทางส่งเสริมการเกษตรที่เหมาะสมรายจังหวัดในรูปแบบของเพาเวอร์ พอยต์ 
ยกตัวอย่างบางพืชและบางบริเวณเท่านั น ซึ่งข้อมูลที่ใช้ในการจัดท้าเอกสารเป็นข้อมูลเชิงพื นที่ที่กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์เผยแพร่ส้าหรับประชาชนท่ัวไป เข้าถึงได้สะดวก ผ่านแอพพลิเคชั่น Agri-Map online 

……………………….. 
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