
แนวทางส่งเสริมการเกษตรท่ีเหมาะสม 
ตามฐานข้อมูลแผนท่ีเกษตรเชิงรุก  (Agri-Map) 

 ของจังหวัดในภาคตะวันออก 
 

แนวทางส่งเสริมการเกษตรท่ีเหมาะสม 
ตามฐานข้อมูลแผนท่ีเกษตรเชิงรุก  (Agri-Map) 

 ของจังหวัดในภาคตะวันออก 
 

1. จันทบุรี 
2. ฉะเชิงเทรา 
3. ชลบุร ี
4. ตราด 

5. ปราจีนบุร ี
6. ระยอง 
7. สระแก้ว 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์   2564 



แนวทางส่งเสริมการเกษตรที่เหมาะสม 
ตามฐานข้อมูลแผนที่เกษตรเชิงรุก  (Agri-Map) 

  จังหวัดจันทบุรี 
 

1 
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สอยดาว 

โป่งน ้าร้อน 

แก่งหางแมว 

เขาคิชฌกูฏ 

ขลุง 

มะขาม 
ท่าใหม่ 

นายายอาม 

เมือง 

แหลมสิงห ์

แนวทางส่งเสริมพ้ืนที่ปลูกพืชเศรษฐกิจส าคัญ จันทบุรี 

พืชเศรษฐกิจส าคัญท่ีมีพ้ืนท่ีปลูกมาก 
ยางพารา  มังคุด  ล าไย ทุเรียน 

แผนที่การใช้ที่ดิน 
พ้ืนที่จังหวัด  3,961,250 ไร่ 
พ้ืนที่เกษตรกรรม  2,278,728 ไร่ ร้อยละ  57.53 
พ้ืนที่ ส.ป.ก.   399,717 ไร่ ร้อยละ   9.99 
พ้ืนที่ชลประทาน  166,913 ไร่ ร้อยละ   4.16 

พืชเศรษฐกิจอนาคตเด่น 
กล้วยไข่  โกโก้  กระวาน  เร่วหอม 
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ล าดับ ชนิดพืช 
พ้ืนที่ 

ปลูกจริง 
 (ไร่) 

พ้ืนที่ 
ศักยภาพ (ไร่) 

(S1+S2) 

พ้ืนที่ปลูกพืชชนิดอื่นในพ้ืนที่ศักยภาพ 
ท่ีสมควรปรับเปลี่ยน (ไร่) 

(S3+N) 
พ้ืนที่ 

ปรับเปลี่ยน 
รวม (ไร่) 

หมายเหตุ 

มังคุด มันส าปะหลัง ยางพารา 

1 ยางพารา 381,750 842,440 121,149 - - 121,149 
พื้นท่ีท่ีควรส่งเสริมให้มีการปรับเปลี่ยนไป
ปลูกยางพารา กระจายอยู่ใน  อ. ขลุง  
อ.มะขาม อ.เมือง อ.แหลมสิงห์ เป็นต้น 

2 มังคุด 356,037 959,417 - 49,884 41,120 91,004 

พื้นท่ีท่ีควรส่งเสริมให้มีการปรับเปลี่ยนไป
ปลูกมังคุด กระจายอยู่ใน  อ. สอยดาว  
อ.โป่งน้้าร้อน อ.นายายอาม  อ.ท่าใหม่  
อ.เขาคิชฌกูฏ เป็นต้น 

3 ล าไย 324,482 63,889 - 16,980 41,120 58,100 
พื้นท่ีท่ีควรส่งเสริมให้มีการปรับเปลี่ยนไป
ปลูกล้าไย กระจายอยู่ใน  อ. สอยดาว  
อ.โป่งน้้าร้อน อ.แก่งหางแมว เป็นต้น 

4 ทุเรียน 200,089 1,024,348 - 49,884 41,120 91,004 
พื้นท่ีท่ีควรส่งเสริมให้มีการปรับเปลี่ยนไป
ปลูกทุเรียน กระจายอยู่ใน  อ. สอยดาว 
อ.โป่งน้้าร้อน  อ.ท่าใหม่  เป็นต้น 

แนวทางส่งเสริมพ้ืนที่ปลูกพืชเศรษฐกจิส าคัญในจังหวัดจันทบุรี 
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ตัวอย่างพ้ืนที่ปลูกปัจจุบันและพ้ืนที่ศักยภาพคงเหลือจังหวัดจันทบุรี 

พ้ืนที่ปลูกปจัจุบัน   
381,750  ไร่ สอยดาว 

โป่งน ้าร้อน 

แก่งหางแมว 

เขาคิชฌกูฏ 

ขลุง 

มะขาม ท่าใหม ่นายายอาม 

เมือง 

แหลมสิงห์ 

ยางพารา 

ศักยภาพคงเหลือ    
842,440  ไร่ 

พ้ืนที่ปลูกปจัจุบัน   
356,037  ไร่ 

มังคุด 

ศักยภาพคงเหลือ    
959,417  ไร่ 
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พ้ืนทีป่ลูกยางพาราทีค่วรพิจารณา 
ส่งเสริมไปปลูกมังคุด 

ในจังหวัดจันทบุรี 

บริเวณสีแดงและสีส้มที่ซ้อนทับบนสีเทา คือ 
พ้ืนที่ปลูกยางพาราที่ควรพิจารณาส่งเสริมไปปลูกมังคุด  41,120  ไร่  

พ้ืนที่ปลูกยางพารา 
ที่ควรพิจารณาส่งเสริม 

ไปปลูกมังคุด 

พ้ืนที่ปลูกปจัจุบัน   
356,037  ไร่ 

มังคุด 

ศักยภาพคงเหลือ    
959,417  ไร่ 
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แนวทางส่งเสริมการเกษตรที่เหมาะสม 
ตามฐานข้อมูลแผนที่เกษตรเชิงรุก  (Agri-Map) 

  จังหวัดฉะเชิงเทรา 

2 
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แนวทางส่งเสริมพ้ืนที่ปลูกพืชเศรษฐกิจส าคัญ ฉะเชิงเทรา 

พืชเศรษฐกิจส าคัญที่มีพ้ืนที่ปลูกมาก 
ข้าว  ยางพารา  มันส าปะหลัง  ปาล์มน ้ามัน 

แผนที่การใช้ที่ดิน 
พ้ืนที่จังหวัด  3,344,375 ไร่ 
พ้ืนที่เกษตรกรรม  2,246,808 ไร่ ร้อยละ  67.18 
พ้ืนที่ ส.ป.ก.   977,119 ไร่ ร้อยละ   29.22 
พ้ืนที่ชลประทาน  954,332 ไร่ ร้อยละ   28.54 

พืชเศรษฐกิจอนาคตเด่น 
มะพร้าวน ้าหอมบางคล้า  มะม่วง 

บางน ้าเปรี้ยว 

สนามชัยเขต 

ท่าตะเกียบ 

พนมสารคาม 

แปลงยาว 
บางปะกง 

เมือง คล
อง
เข
ื่อน

 

รา
ชส
าส์
น 

บา
งค
ล้า

 

บ้านโพธิ ์
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แนวทางส่งเสริมพ้ืนที่ปลูกพืชเศรษฐกจิส าคัญในจังหวัดฉะเชิงเทรา 

ล าดับ ชนิดพืช 
พ้ืนที ่

ปลูกจริง 
 (ไร่) 

พ้ืนที ่
ศักยภาพ 
(ไร่) 

(S1+S2) 

พ้ืนที่ปลูกพืชชนิดอื่นในพ้ืนที่ศักยภาพ 
ทีส่มควรปรับเปลี่ยน (ไร่) 

(S3+N) 
พ้ืนที ่

ปรับเปลี่ยน 
รวม (ไร่) 

หมายเหตุ 

ข้าว ยางพารา มันส าปะหลัง มะพร้าว ปาล์มน ้ามัน 

1 ข้าว 695,173 370,132 - 3,044 20,395 10,133 8,337 41,909 

พื้นที่ท่ีควรส่งเสริมให้มีการปรับเปลี่ยนไป
ปลูกข้าว  กระจายอยู่ใน อ.คลองเขื่อน   
อ.บางคล้า อ.เมือง อ.สนามชัยเขต อ.พนมสาร
คาม อ.แปลงยาว  เป็นต้น 

2 ยางพารา 330,348 334,745 23,254 - 49,858 - 17,650 90,762 

พื้นที่ท่ีควรส่งเสริมให้มีการปรับเปลี่ยนไป
ปลูกยางพารา  กระจายอยู่ใน อ.พนมสารคาม 
อ.ท่าตะเกียบ อ.สนามชัยเขต  อ.คลองเขื่อน   
อ.แปลงยาว  เป็นต้น 

3 มันส าปะหลัง 209,472 221,889 10,840 - - - 13,463 24,303 
พื้นที่ท่ีควรส่งเสริมให้มีการปรับเปลี่ยนไป

ปลูกมันส้าปะหลัง กระจายอยู่ใน อ.ท่าตะเกียบ 
อ.สนามชัยเขต อ.แปลงยาว เป็นต้น 

4 ปาล์มน  ามัน 39,476 - - - - - - - 

ควรพิจารณาหาแนวทางในการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิต 

1.ปรับปรุงคุณภาพดิน 
2. สนับสนุนแหล่งน้าเพิ่มเติม 

5 
มะพร้าว 

(พืชโดดเด่น) 
13,703 401,999 22,178 - 47,582 - 16,205 85,965 

พ้ืนท่ีท่ีควรส่งเสริมให้มีการปรับเปลี่ยนไป
ปลูกมะพร้าว กระจายอยู่ใน อ.คลองเขื่อน  
อ.บางคล้า และ อ.เมือง 
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ตัวอย่างพ้ืนที่ปลูกปัจจุบันและพ้ืนที่ศักยภาพคงเหลือจังหวัดฉะเชิงเทรา 

ศักยภาพคงเหลือ    
334,745  ไร่ 

พ้ืนที่ปลูกปจัจุบัน   
695,173  ไร่ 

ข้าว 

ศักยภาพคงเหลือ    
370,132  ไร่ 

พ้ืนที่ปลูกปจัจุบัน   
330,348  ไร่ 

ยางพารา 
บางน ้าเปรี้ยว 

สนามชัยเขต 

ท่าตะเกียบ 

พนมสารคาม 

แปลงยาว บางปะกง 

เมือง คล
อง
เข
ื่อน

 

รา
ชส

าส์
น 

บา
งค
ล้า

 

บ้านโพธ์ิ 
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พ้ืนทีป่ลูกข้าวทีค่วรพิจารณา 
ส่งเสริมไปปลูกยางพารา 

ในจังหวัดฉะเชิงเทรา 

บริเวณสีแดงและสีส้มที่ซ้อนทับบนสีเทา คือ 
พ้ืนที่ปลูกข้าวที่ควรพิจารณาส่งเสริมไปปลูกยางพารา  41,120  ไร่  

ศักยภาพคงเหลือ    
334,745  ไร่ 

พ้ืนที่ปลูกปจัจุบัน   
330,348  ไร่ 

ยางพารา 
บางน ้าเปรี้ยว 

สนามชัยเขต 

ท่าตะเกียบ 

พนมสารคาม 

แปลงยาว บางปะกง 

เมือง คล
อง
เข
ื่อน

 

รา
ชส
าส์
น 

บา
งค
ล้า

 

บ้านโพธ์ิ 

อ.พนมสารคาม 
พ้ืนที่ปลูกข้าว 

ที่ควรพิจารณาส่งเสริม 
ไปปลูกยางพารา 
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แนวทางส่งเสริมการเกษตรที่เหมาะสม 
ตามฐานข้อมูลแผนที่เกษตรเชิงรุก  (Agri-Map) 

  จังหวัดชลบุรี 
 

3 
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แนวทางส่งเสริมพ้ืนที่ปลูกพืชเศรษฐกิจส าคัญ ชลบุร ี

พืชเศรษฐกิจส าคัญที่มีพ้ืนที่ปลูกมาก 
ยางพารา  มันส าปะหลัง อ้อย  ข้าวโพด 

พ้ืนที่จังหวัด  2,726,875 ไร่ 
พ้ืนที่เกษตรกรรม  1,575,15 ไร่ ร้อยละ  57.76 
พ้ืนที่ ส.ป.ก.    648,835 ไร่ ร้อยละ   23.79 
พ้ืนที่ชลประทาน   110,147 ไร่ ร้อยละ   4.04 

พืชเศรษฐกิจอนาคตเด่น 
สับปะรด  ทุเรียน 

แผนที่การใช้ที่ดิน 

พานทอง พนัสนิคม 

เกาะจันทร์ 

บ่อทอง 
เมือง 

บ้านบึง 

หนองใหญ่ ศรีราชา 

เกาะสีชัง 

บางละมุง 
พัทยา 

สัตหีบ 
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แนวทางส่งเสริมพ้ืนที่ปลูกพืชเศรษฐกจิส าคัญในจังหวัดชลบุรี 

ล าดับ ชนิดพืช 
พ้ืนที ่

ปลูกจริง 
 (ไร่) 

พ้ืนที ่
ศักยภาพ (ไร่) 

(S1+S2) 

พ้ืนท่ีปลูกพืชชนิดอื่นในพ้ืนท่ีศักยภาพ 
ทีส่มควรปรับเปลี่ยน (ไร่) 

(S3+N) 

พ้ืนที่ 
ปรับเปลี่ยน 
รวม (ไร่) 

หมายเหตุ 

ข้าว มะพร้าว อ้อย มังคุด ปาล์มน ้ามัน 

1 ยางพารา 356,158 994,856 13,356 2,301 30,410 1,491 82,354 129,912 
พื้นที่ท่ีควรส่งเสริมให้มีการปรับเปลี่ยนไปปลูก

ยางพารา กระจายอยู่ใน  อ.หนองใหญ่ อ.บ่อทอง  
อ.บ้านบึง  เป็นต้น 

2 มันส าปะหลัง 257,198 981,885 13,870 3,718 30,250 1,481 74,633 123,952 
พื้นที่ท่ีควรส่งเสริมให้มีการปรับเปลี่ยนไปปลูก

มันส้าปะหลังกระจายอยู่ใน  อ.หนองใหญ่ อ.บ่อทอง 
อ.บ้านบึง  เป็นต้น 

3 อ้อย 158,634 870,064 7,485 1,948 - 1,325 72,155 82,913 
พื้นที่ท่ีควรส่งเสริมให้มีการปรับเปลี่ยนไปปลูก

อ้อยกระจายอยู่ใน  อ.หนองใหญ่ อ.บ่อทอง อ.บ้าน
บึง  เป็นต้น 

4 ปาล์มน  ามัน 124,521 - - - - - - - 

ควรพิจารณาหาแนวทางในการเพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิต 

1.ปรับปรุงคุณภาพดิน 
2. สนับสนุนแหล่งน้าเพิ่มเติม 

5 
สับปะรด 

(พืชโดดเด่น) 
40,929 1,416,462 13,043 4,914 - 1,934 104,203 124,094 

พื้นที่ท่ีควรส่งเสริมให้มีการปรับเปลี่ยนไปปลูก
สับปะรด กระจายอยู่ใน  อ.หนองใหญ่ อ.บ่อทอง  
อ.บ้านบึง  เป็นต้น 

6 
ทุเรียน 

(พืชโดดเด่น) 
1,113 43,610 - - - - 9,630 9,630 

พื้นที่ท่ีควรส่งเสริมให้มีการปรับเปลี่ยนไปปลูก
ทุเรียน อยู่ใน  อ.บ่อทอง 
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ตัวอย่างพ้ืนที่ปลูกปัจจุบันและพ้ืนที่ศักยภาพคงเหลือจังหวัดชลบุรี 
ยางพารา 

ศักยภาพคงเหลือ    
994,856 ไร่ 

พ้ืนที่ปลูกปจัจุบัน   
356,158 ไร่ พ้ืนที่ปลูกปจัจุบัน   

257,198 ไร่ 

มันส าปะหลัง 

ศักยภาพคงเหลือ    
981,885 ไร่ 

พานทอง พนัสนิคม 
เกาะจันทร์ 

บ่อทอง 

เมือง 
บ้านบึง 

หนองใหญ่ ศรีราชา 

เกาะสีชัง 

บางละมุง พัทยา 

สัตหีบ 
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พื นทีป่ลูกอ้อย 
ที่ควรพิจารณาส่งเสริม 
ไปปลูกมันส าปะหลัง 

พ้ืนทีป่ลูกอ้อยทีค่วรพิจารณา 
ส่งเสริมไปปลูกมันส าปะหลัง 

ในจังหวัดชลบรุี 

บริเวณสีแดงและสีส้มที่ซ้อนทับบนสีเทา คือ 
พ้ืนที่ปลูกอ้อยที่ควรพิจารณาส่งเสริมไปปลูกมันส าหลัง  30,250   ไร่  

พ้ืนท่ีปลูกปจัจุบัน   
257,198 ไร่ 

ศักยภาพคงเหลือ    
981,885 ไร่ 

มันส าปะหลัง 

พานทอง พนัสนิคม 

เกาะจันทร์ 

บ่อทอง 

เมือง 

บ้านบึง 

หนองใหญ่ ศรีราชา เกาะสีชัง 

บางละมุง พัทยา 

สัตหีบ 

อ.บางละมุง 
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แนวทางส่งเสริมการเกษตรที่เหมาะสม 
ตามฐานข้อมูลแผนที่เกษตรเชิงรุก  (Agri-Map) 

  จังหวัดตราด 
 

4 
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แนวทางส่งเสริมพ้ืนที่ปลูกพืชเศรษฐกิจส าคัญ ตราด 

พืชเศรษฐกิจส าคัญที่มีพ้ืนที่ปลูกมาก 
ยางพารา  เงาะ  ปาล์มน ้ามัน  มังคุด 

พ้ืนที่จังหวัด  1,761,875 ไร่ 
พ้ืนที่เกษตรกรรม  991,711 ไร่ ร้อยละ  56.29 
พ้ืนที่ ส.ป.ก.    490,552 ไร่ ร้อยละ   28.00 
พ้ืนที่ชลประทาน   113,713 ไร่ ร้อยละ     6.00 

พืชเศรษฐกิจอนาคตเด่น 
สับปะรดตราดสีทอง  ทุเรียน 
มะพร้าวน ้าหอม  กาแฟ 

แผนที่การใช้ที่ดิน 

บ่อไร ่

เขาสมิง 

เมือง 

เขาแหลมงอบ 

คลองใหญ่ 

เกาะช้าง 

เกาะกูด 
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แนวทางส่งเสริมพ้ืนที่ปลูกพืชเศรษฐกจิส าคัญในจังหวัดตราด 

ล าดับ ชนิดพืช 
พ้ืนที ่

ปลูกจริง 
 (ไร่) 

พ้ืนที ่
ศักยภาพ (ไร่) 

(S1+S2) 

พ้ืนที่ปลูกพืชชนิดอื่นในพ้ืนที่ศักยภาพ 
ที่สมควรปรับเปลี่ยน (ไร่) 

(S3+N) 
พ้ืนที ่

ปรับเปลี่ยน 
รวม (ไร่) 

หมายเหตุ 

เงาะ มังคุด ทุเรียน ยางพารา 

1 ยางพารา 449,067 147,986 37,647 29,975 - - 67,622 
พื้นที่ท่ีควรส่งเสริมให้มีการปรับเปลี่ยนไปปลูก

ยางพารา กระจายอยู่ใน  อ.เขาสมิง อ.เมือง อ.บ่อไร่ 
เป็นต้น 

2 เงาะ 98,636 - - - - - - 

ควรพิจารณาหาแนวทางในการเพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิต 

1.ปรับปรุงคุณภาพดิน 
2. สนับสนุนแหล่งน้าเพิ่มเติม 

3 ปาล์มน  ามัน  79,252 321,145 41,411 31,836 26,731 26,537 126,515 
พื้นที่ท่ีควรส่งเสริมให้มีการปรับเปลี่ยนไปปลูก

ปาล์มน้้ามันกระจายอยู่ใน  อ.เขาสมิง อ.เมือง อ.บ่อ
ไร่ เป็นต้น 

4 มังคุด 72,089 - - - - - 

ควรพิจารณาหาแนวทางในการเพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิต 

1.ปรับปรุงคุณภาพดิน 
2. สนับสนุนแหล่งน้าเพิ่มเติม 

5 
สับปะรด 

(พืชโดดเด่น) 
18,083 600,973 77,078 56,681 50,546 - 184,305 

พื้นที่ท่ีควรส่งเสริมให้มีการปรับเปลี่ยนไปปลูก
สับปะรดกระจายอยู่ใน  อ.เขาสมิง อ.เมือง อ.บ่อไร่ 
เป็นต้น 
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ตัวอย่างพ้ืนที่ปลูกปัจจุบันและพ้ืนที่ศักยภาพคงเหลือจังหวัดตราด 
เงาะ 

พ้ืนที่ปลูกปจัจุบัน   
98,635 ไร่ 

พ้ืนที่ปลูกปจัจุบัน   
18,083  ไร่ 

สับปะรด 
ศักยภาพคงเหลือ    
600,973 ไร่ 

บ่อไร่ 

เขาสมิง 

เมือง 

เขาแหลมงอบ 

คลองใหญ่ 

เกาะช้าง 

เกาะกูด 
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พ้ืนทีป่ลูกเงาะที่ควรพิจารณา 
ส่งเสริมไปปลูกสับปะรด 

ในจังหวัดตราด 

บริเวณสีแดงและสีส้มที่ซ้อนทับบนสีเทา คือ 
พ้ืนที่ปลูกเงาะที่ควรพิจารณาส่งเสริมไปปลูกสับปะรด  77,078 ไร่  

พื นทีป่ลูกเงาะ 
ที่ควรพิจารณาส่งเสริม 

ไปปลูกสับปะรด 

พ้ืนท่ีปลูกปจัจุบัน   
18,083  ไร่ 

ศักยภาพคงเหลือ    
600,973 ไร่ 

บ่อไร่ 

เขาสมิง 

เมือง 

เขาแหลมงอบ 

คลองใหญ่ 

เกาะช้าง 

เกาะกูด 

สับปะรด 

อ.เขาสมิง 
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แนวทางส่งเสริมการเกษตรที่เหมาะสม 
ตามฐานข้อมูลแผนที่เกษตรเชิงรุก  (Agri-Map) 

  จังหวัดปราจีนบุรี 
 

5 
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แนวทางส่งเสริมพ้ืนที่ปลูกพืชเศรษฐกิจส าคัญ ปราจีนบุร ี

พืชเศรษฐกิจส าคัญที่มีพ้ืนที่ปลูกมาก 
ข้าว  มันส าปะหลัง  อ้อย  ยางพารา 

พ้ืนที่จังหวัด  2,976,476 ไร่ 
พ้ืนที่เกษตรกรรม  1,693,075 ไร่ ร้อยละ  56.88 
พ้ืนที่ ส.ป.ก.  490,552 ไร่ ร้อยละ   28.00 
พ้ืนที่ชลประทาน   420,421 ไร่ ร้อยละ     14.12 

พืชเศรษฐกิจอนาคตเด่น 
ทุเรียนปราจีนบุรี  ไผ่ตงศรีปราจีนบุร ี  

ยูคาลปตัส  กระท้อน  ข้าวสินเหล็ก  ข้าวไรซ์เบอร่ี 

แผนที่การใช้ที่ดิน 

ประจันตคาม นาดี 

เมือง 

บ้านสร้าง 
กบินทร์บุรี 

ศรีมโหสถ 

ศรีมหาโพธิ์ 
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แนวทางส่งเสริมพ้ืนที่ปลูกพืชเศรษฐกจิส าคัญในจังหวัดปราจีนบรุี 

ล าดับ ชนิดพืช 
พ้ืนที่ 

ปลูกจริง 
 (ไร่) 

พ้ืนที่ 
ศักยภาพ 
(ไร่) 

(S1+S2) 

พ้ืนที่ปลูกพืชชนิดอื่นในพ้ืนที่ศักยภาพ 
ท่ีสมควรปรับเปลี่ยน (ไร่) 

(S3+N) 
พ้ืนที ่

ปรับเปลี่ยน 
รวม (ไร่) 

หมายเหตุ 

ข้าว มันส าปะหลัง ปาล์มน ้ามัน อ้อย ปาล์มน ้ามัน 

1 ข้าว 613,593 342,376 - 31,162 5,557 4,288 - 41,007 

พื้นที่ท่ีควรส่งเสริมให้มีการปรับเปลี่ยนไป
ปลูกข้าว กระจายอยู่ใน  อ.กบินทร์บุรี อ.นาดี 
อ.ศรีมหาโพธิ์ อ.ประจันตคาม อ.ศรีมโหสถ  
เป็นต้น 

2 มันส าปะหลัง 245,207 199,539 21,059 - - - 3,422 24,481 
พื้นที่ท่ีควรส่งเสริมให้มีการปรับเปลี่ยนไป

ปลูกมันส้าปะหลัง กระจายอยู่ใน อ.กบินทร์บุรี 
อ.นาดี อ.ประจันตคาม เป็นต้น 

3 อ้อย 81,903 456,304 33,833 - - - 3,422 37,255 
พื้นที่ท่ีควรส่งเสริมให้มีการปรับเปลี่ยนไป

ปลูกอ้อย กระจายอยู่ใน อ.กบินทร์บุรี อ.นาดี 
อ.ศรีมหาโพธิ์ อ.ประจันตคาม อ.เมือง เป็นต้น  

4 ยางพารา 61,822 199,539 35,175 25,072 - 624 - 60,871 
พื้นที่ท่ีควรส่งเสริมให้มีการปรับเปลี่ยนไป

ปลูกยางพารา กระจายอยู่ใน อ.กบินทร์บุรี อ.
นาดี อ.ประจันตคาม เป็นต้น 

24 



ตัวอย่างพ้ืนที่ปลูกปัจจุบันและพ้ืนที่ศักยภาพคงเหลือจังหวัดปราจีนบุรี 

พ้ืนที่ปลูกปจัจุบัน   
245,207  ไร่ 

มันส าปะหลัง 

ศักยภาพคงเหลือ    
199,539  ไร่ 

ข้าว 
พ้ืนที่ปลูกปจัจุบัน   
613,593  ไร่ 

ศักยภาพคงเหลือ    
342,376  ไร่ 

ประจันตคาม 
นาด ี

เมือง 

บ้านสร้าง 

กบินทร์บุรี ศรีมโหสถ 

ศรีมหาโพธ์ิ 
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พ้ืนที่ปลูกปจัจุบัน   
245,207  ไร่ 

มันส าปะหลัง 

ศักยภาพคงเหลือ    
199,539  ไร่ 

พ้ืนที่ปลูกข้าวที่ควรพิจารณา 
ส่งเสริมไปปลูกมันส าปะหลัง 

ในจังหวัดปราจีนบุรี 

บริเวณสีแดงและสีส้มที่ซ้อนทับบนสีเทา คือ 
พ้ืนที่ปลูกข้าวที่ควรพิจารณาส่งเสริมไปปลูกมันส าปะหลัง  21,059  ไร่  

พื นทีป่ลูกข้าว 
ที่ควรพิจารณาส่งเสริม 
ไปปลูกมันส าปะหลัง 

ประจันตคาม 

นาดี 

เมือง 

กบินทร์บุรี 
ศรีมโหสถ 

ศรีมหาโพธ์ิ บ้านสร้าง อ.กบินทร์บุรี 
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แนวทางส่งเสริมการเกษตรที่เหมาะสม 
ตามฐานข้อมูลแผนที่เกษตรเชิงรุก  (Agri-Map) 

  จังหวัดระยอง 
 

6 
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ปลวกแดง วังจันทร์ 

นิคมพัฒนา 

บ้านฉาง 
เมือง 

แกลง 
บ้านด่าน 

เขาชะเมา 

แนวทางส่งเสริมพ้ืนที่ปลูกพืชเศรษฐกิจส าคัญ ระยอง 

พืชเศรษฐกิจส าคัญที่มีพ้ืนที่ปลูกมาก 
ยางพารา มันส าปะหลัง  ทุเรียน  สับปะรด 

พ้ืนที่จังหวัด  2,220,000 ไร่ 
พ้ืนที่เกษตรกรรม  1,922,000 ไร่ ร้อยละ  86.50 
พ้ืนที่ ส.ป.ก.  157,299 ไร่ ร้อยละ   9.70 
พ้ืนที่ชลประทาน   180,979 ไร่ ร้อยละ     8.15 

พืชเศรษฐกิจอนาคตเด่น 
สับปะรดทองระยอง  ไม้ผล  

(ทุเรียน เงาะ มังคุด ลองกอง สละ) 

แผนที่การใช้ที่ดิน 
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ล าดับ ชนิดพืช 
พ้ืนที่ 

ปลูกจริง 
 (ไร่) 

พ้ืนที่ 
ศักยภาพ 
(ไร่) 

(S1+S2) 

พ้ืนที่ปลูกพืชชนิดอื่นในพ้ืนที่
ศักยภาพที่สมควรปรับเปลี่ยน (ไร่) 

(S3+N) 
พ้ืนที่ 

ปรับเปลี่ยน 
รวม (ไร่) 

หมายเหตุ 

ยางพารา มันส าปะหลัง ปาล์มน ้ามัน 

1 ยางพารา 769,071 1,152,529 - 3,313 22,092 25,405 
พ้ืนที่ที่ควรส่งเสริมให้มีการปรับเปลี่ยนไป

ปลูกยางพารา กระจายอยู่ใน  อ.ปลวกแดง   
อ.วังจันทร์ อ.แกลง  เป็นต้น 

2 มันส าปะหลัง 76,001 1,845,999 - - 15,826 15,826 
พ้ืนที่ที่ควรส่งเสริมให้มีการปรับเปลี่ยนไป

ปลูกมันส้าปะหลังกระจายอยู่ใน  อ.ปลวก
แดง  อ.วังจันทร์ เป็นต้น 

3 ทุเรียน 56,474 1,865,526 9,460 4,245 8,261 21,966 
พ้ืนที่ที่ควรส่งเสริมให้มีการปรับเปลี่ยนไป

ปลูกทุเรียน กระจายอยู่ใน  อ.เมือง 
อ.วังจันทร์ อ.แกลง  เป็นต้น 

4 สับปะรด 45,825 1,876,175 4,080 4,303 22,197 30,580 
พ้ืนที่ที่ควรส่งเสริมให้มีการปรับเปลี่ยนไป

ปลูกยางพารา กระจายอยู่ใน  อ.เมือง 
อ.แกลง  เป็นต้น 

แนวทางส่งเสริมพ้ืนที่ปลูกพืชเศรษฐกจิส าคัญในจังหวัดระยอง 
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ยางพารา 

ศักยภาพคงเหลือ    
 1,152,529 ไร่ 

พ้ืนที่ปลูกปจัจุบัน   
769,071 ไร่ 

ทุเรียน 

ปลวกแดง วังจันทร์ 

นิคมพัฒนา 

บ้านฉาง เมือง 

แกลง 
บ้านด่าน 

เขาชะเมา 

ตัวอย่างพ้ืนที่ปลูกปัจจุบันและพ้ืนที่ศักยภาพคงเหลือจังหวัดระยอง 

พ้ืนที่ปลูกปจัจุบัน   
56,474  ไร่ 

ศักยภาพคงเหลือ    
1,865,526  ไร่ 
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พ้ืนที่ปลูกยางพาราที่ควรพิจารณา 
ส่งเสริมไปปลูกทุเรียน 

ในจังหวัดระยอง 

บริเวณสีแดงและสีส้มที่ซ้อนทับบนสีเทา คือ 
พ้ืนที่ปลูกยางพาราที่ควรพิจารณาส่งเสริมไปปลูกทุเรียน  9,460  ไร่  

พ้ืนที่ปลูกยางพารา 
ที่ควรพิจารณาส่งเสริม 

ไปปลูกทุเรียน 

ปลวกแดง วังจันทร์ 

นิคมพัฒนา 

บ้านฉาง เมือง 

แกลง 
บ้านด่าน 

เขาชะเมา 

ทุเรียน 
พ้ืนที่ปลูกปจัจุบัน   

56,474  ไร่ 

ศักยภาพคงเหลือ    
1,865,526  ไร่ 

อ.วังจันทร์ 

อ.เมือง 

อ.แกลง 

อ.บ้านด่าน 
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แนวทางส่งเสริมการเกษตรที่เหมาะสม 
ตามฐานข้อมูลแผนที่เกษตรเชิงรุก  (Agri-Map) 

  จังหวัดสระแก้ว 
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แนวทางส่งเสริมพ้ืนที่ปลูกพืชเศรษฐกิจส าคัญ สระแก้ว 

พืชเศรษฐกิจส าคัญที่มีพ้ืนที่ปลูกมาก 
ยางพารา มันส าปะหลัง  ทุเรียน  สับปะรด 

พ้ืนที่จังหวัด  4,496,962 ไร่ 
พ้ืนที่เกษตรกรรม  2,878,410 ไร่ ร้อยละ  64.01 
พ้ืนที่ ส.ป.ก.  2,154,998 ไร่ ร้อยละ   47.92 
พ้ืนที่ชลประทาน   84,609 ไร่ ร้อยละ     1.88 

พืชเศรษฐกิจอนาคตเด่น 
มะม่วงน ้าดอกไม้สระแก้ว  ไม้ผลเขตร้อนชนิดต่างๆ 

(อ้อย เงาะ มังคุด ลองกอง สละ) 

แผนที่การใช้ที่ดิน 

ตาพระยา 

วัฒนานคร 
เมือง 

โคกสูง 

อรัญประเทศ 

คลองหาด 
วังสมบูรณ ์

วังน ้าเย็น 

เขาฉกรรจ์ 

33 



ล าดับ ชนิดพืช 
พ้ืนที่ 

ปลูกจริง 
 (ไร่) 

พ้ืนที่ 
ศักยภาพ 
(ไร่) 

(S1+S2) 

พ้ืนที่ปลูกพืชชนิดอื่นในพ้ืนที่ศักยภาพ 
ที่สมควรปรับเปลี่ยน (ไร่) 

(S3+N) 
พ้ืนที่ 

ปรับเปลี่ยน 
รวม (ไร่) 

หมายเหตุ 

ข้าว มันส าปะหลัง อ้อย ปาล์มน ้ามัน 

1 ข้าว 777,393 222,506 - 36,704 43,202 - 79,906 

พื้นที่ที่ควรส่งเสริมให้มีการปรับเปลี่ยนไป
ปลูกข้าว กระจายอยู่ใน  อ.เมือง  อ.อรัญประเทศ  
อ.วังน้้าเย็น อ.เขาฉกรรจ์  อ.คลองหาด อ.โคกสูง  
อ.ตาพระยา เป็นต้น 

2 มันส าปะหลัง 534,995 992,523 302,470 - - 16,725 319,195 

พื้นที่ที่ควรส่งเสริมให้มีการปรับเปลี่ยนไป
ปลูกมันส้าปะหลัง  กระจายอยู่ใน  อ.ตาพระยา 
อ.อรัญประเทศ  อ.วัฒนานคร  อ.เมือง  อ.โคกสูง 
อ.เขาฉกรรจ์  เป็นต้น 

3 อ้อย 450,537 1,211,781 313,817 84,785 - 18,514 417,116 

พื้นที่ที่ควรส่งเสริมให้มีการปรับเปลี่ยนไป
ปลูกอ้อย  กระจายอยู่ใน  อ.ตาพระยา อ.อรัญ
ประเทศ  อ.วัฒนานคร  อ.เมือง  อ.โคกสูง  
อ.วังน้้าเย็น อ. เป็นต้น 

4 ยางพารา 143,096 1,492,134 323,038 85,343 - 22,496 430,877 

พื้นที่ที่ควรส่งเสริมให้มีการปรับเปลี่ยนไป
ปลูกอ้อย  กระจายอยู่ใน  อ.ตาพระยา อ.อรัญ
ประเทศ  อ.วัฒนานคร  อ.เมือง  อ.โคกสูง  
อ.วังน้้าเย็น อ. เป็นต้น 

แนวทางส่งเสริมพ้ืนที่ปลูกพืชเศรษฐกจิส าคัญในจังหวัดสระแก้ว 
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ศักยภาพคงเหลือ    
992,523  ไร่ 

ข้าว 

พ้ืนที่ปลูกปจัจุบัน   
777,393  ไร่ 

ศักยภาพคงเหลือ    
 222,506  ไร่ 

ตัวอย่างพ้ืนที่ปลูกปัจจุบันและพ้ืนที่ศักยภาพคงเหลือจังหวัดสระแก้ว 
มันส าปะหลัง 

พ้ืนที่ปลูกปจัจุบัน   
534,995  ไร่ 

ตาพระยา 

วัฒนานคร เมือง 
โคกสูง 

อรัญประเทศ 

คลองหาด 

วังสมบูรณ์ 

วังน ้าเย็น 

เขาฉกรรจ์ 
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พ้ืนที่ปลูกข้าวที่ควรพิจารณา 
ส่งเสริมไปปลูกมันส าปะหลัง 

ในจังหวัดสระแก้ว 

มันส าปะหลัง 

พ้ืนที่ปลูกปจัจุบัน   
534,995  ไร่ 

ศักยภาพคงเหลือ    
992,523  ไร่ 

บริเวณสีแดงและสีส้มที่ซ้อนทับบนสีเทา คือ 
พ้ืนที่ปลูกข้าวที่ควรพิจารณาส่งเสริมไปปลูกมันส าปะหลัง  302,470  ไร่  

พ้ืนที่ปลูกข้าว 
ที่ควรพิจารณาส่งเสริม 
ไปปลูกมันส าปะหลัง 

ตาพระยา 

วัฒนานคร เมือง 
โคกสูง 

อรัญประเทศ 

คลองหาด 

วังสมบูรณ์ 

วังน ้าเย็น 

เขาฉกรรจ์ 

อ.ตาพระยา 
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 แนวทางส่งเสริมการเกษตรที่เหมาะสม  
ตามฐานข้อมูลแผนที่เกษตรเชิงรุก(Agri Map) 

แนวทางส่งเสริมการเกษตรที่เหมาะสมตามฐานข้อมูลแผนที่เกษตรเชิงรุก (Agri Map) รายจังหวัดนี  เป็นข้อมูล
ที่สรุปจากเอกสารแนวทางส่งเสริมการเกษตรที่เหมาะสมตามฐาน ข้อมูลแผนที่เกษตรเชิงรุกรายจังหวัด โดยเน้นพืช
เศรษฐกิจส าคัญที่ปลูกมาก 4 ล าดับแรกของจังหวัด ในอนาคตหากมีความต้องการของตลาดเพิ่มขึ น การขยายพื นที่
ปลูกที่เหมาะสมควรเป็นบริเวณใด และปัจจุบันพื นที่เหล่านั นปลูกพืชใดอยู่ ในทางกลับกันพืชที่ปลูกอยู่ในปัจจุบันหาก
พบว่าปลูกอยู่ในพื นที่ไม่เหมาะสม ได้ผลผลิตต่ าต้นทุนสูง ควรปรับเปลี่ยนไปเป็นพืชใด  

ในการพิจารณาศักยภาพของพื นที่ต่อพืชชนิดใด ข้อมูลที่น ามาวิเคราะห์ ได้แก่ข้อมูล สภาพพื นที่ ชนิดดิน 
ความอุดมสมบูรณ์ของธาตุอาหารพืช ปริมาณฝน ภูมิอากาศ เขตชลประทาน ข้อมูลความต้องการของพืช ที่ตั งโรงงาน
หรือแหล่งรับซื อ ยุทธศาสตร์และนโยบายการผลิตสินค้าส าหรับพืชนั น เป็นต้น   

พื นทีศ่ักยภาพคงเหลือส าหรับพืชใด หมายถึงพื นท่ีที่มีความเหมาะสมสูง (S1) หรือปานกลาง (S2) ที่ปัจจุบันยัง
ไม่ได้ปลูกพืชชนิดนั น  การปลูกพืชตรงตามศักยภาพของพื นท่ีจะท าให้ได้ผลผลิตดี ต้นทุนการผลิตต่ า ดูแลรักษาง่าย 

เอกสารนี น าเสนอสรุปแนวทางส่งเสริมการเกษตรที่เหมาะสมรายจังหวัดในรูปแบบของเพาเวอร์ พอยต์ 
ยกตัวอย่างบางพืชและบางบริเวณเท่านั น ซึ่งข้อมูลที่ใช้ในการจัดท าเอกสารเป็นข้อมูลเชิงพื นที่ที่กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์เผยแพร่ส าหรับประชาชนท่ัวไป เข้าถึงได้สะดวก ผ่านแอพพลิเคชั่น Agri-Map online 

……………………….. 
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