
แนวทางส่งเสริมการเกษตรท่ีเหมาะสม 
ตามฐานข้อมูลแผนที่เกษตรเชิงรุก  (Agri-Map) 

 ของจังหวัดในภาคเหนือ 
 

แนวทางส่งเสริมการเกษตรท่ีเหมาะสม 
ตามฐานข้อมูลแผนท่ีเกษตรเชิงรุก  (Agri-Map) 

 ของจังหวัดในภาคเหนือ 
 

1. ก าแพงเพชร 
2. เชียงใหม่ 
3. เชียงราย 
4. เพชรบูรณ ์
5. แพร่ 
6. แม่ฮ่องสอน 

7. ตาก 
8. นครสวรรค์ 
9. น่าน 
10. พะเยา 
11. พิจิตร 
12. พิษณุโลก 

13. ล าปาง 
14. ล าพูน 
15. สุโขทัย 
16. อุตรดิตถ์ 
17. อุทัยธานี 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์   2564 



แนวทางส่งเสริมการเกษตรที่เหมาะสม 
ตามฐานข้อมูลแผนที่เกษตรเชิงรุก  (Agri-Map) 

  จังหวัด ก าแพงเพชร 
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แนวทางส่งเสริมพ้ืนที่ปลูกพืชเศรษฐกิจส าคัญ ก าแพงเพชร 

พืชเศรษฐกิจส าคัญที่มีพ้ืนที่ปลูกมาก 
ข้าว  อ้อย  มันส าปะหลัง  ยางพารา 

แผนที่การใช้ที่ดิน 
พ้ืนที่จังหวัด  5,379,681 ไร่ 
พ้ืนที่เกษตรกรรม  3,893,831 ไร่ ร้อยละ  72.38 
พ้ืนที่ ส.ป.ก.   1,991,393 ไร่ ร้อยละ   37.02 
พ้ืนที่ชลประทาน  1,287,574 ไร่ ร้อยละ   23.93 

พืชเศรษฐกิจอนาคตเด่น 
กล้วยไข่  สละ  องุ่นไร่เมล็ด  เมล่อน 

พรานกระต่าย 

ลานกระบือ 

ไทรงาน เมือง 

ทรายทองวัฒนา 

บึงสามัคคี 

ขาณุวรลักษบุรี 

คลองขลุง 
คลองลาน 

ปางศิลาทอง 

โกสัมพีนคร 
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แนวทางส่งเสริมพ้ืนที่ปลูกพืชเศรษฐกจิส าคัญในจังหวัดก าแพงเพชร 

ล าดับ ชนิดพืช 
พ้ืนที่ 

ปลูกจริง 
 (ไร่) 

พ้ืนที ่
ศักยภาพ (ไร่) 

(S1+S2) 

พ้ืนที่ปลูกพืชชนิดอื่น 
ในพ้ืนทีศั่กยภาพ 

ทีส่มควรปรับเปลี่ยน (ไร่) 
(S3+N) 

พ้ืนที ่
ปรับเปลี่ยน 
รวม (ไร่) 

หมายเหตุ 

ข้าว อ้อย มันส าปะหลัง 

1 ข้าว 1,312,300 548,072 - 133,944 58,364 192,308 
พ้ืนที่ที่ควรส่งเสริมให้มีการปรับเปลี่ยนไปปลูกข้าว 

กระจายอยู่ใน อ .เมือง อ.คลองขลุง อ .ไทรงาม อ.ลาน
กระบือ อ.พรานกระต่าย อ.ทรายทองวัฒนา เป็นต้น 

2 อ้อย 900,747 999,451 42,785 - - 42,785 
พ้ืนที่ที่ควรส่งเสริมให้มีการปรับเปลี่ยนไปปลูกอ้อย 

กระจายอยู่ใน อ.คลองลาน อ.คลองขลุง อ.พรานกระต่าน 
เป็นต้น 

3 มันส าปะหลัง 801,129 1,058,797 42,969 - - 42,969 
พ้ืนที่ที่ควรส่งเสริมให้มีการปรับเปลี่ยนไปปลูกมัน

ส าปะหลังกระจายอยู่ ใน  อ.คลองลาน อ.คลองขลุง  
อ.พรานกระต่าย เป็นต้น 

4 ยางพารา 51,331 1,412,831 38,496 - - 38,496 
พ้ืนที่ที่ควรส่งเสริมให้มีการปรับเปลี่ยนไปปลูกยางพารา 

กระจายอยู่ใน  อ.คลองลาน อ.คลองขลุง อ.เมือง เป็นต้น 
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ตัวอย่างพ้ืนที่ปลูกปัจจุบันและพ้ืนที่ศักยภาพคงเหลือจังหวัดก าแพงเพชร 

พ้ืนที่ปลูกปจัจุบัน   
1,312,300  ไร่ 

ข้าว 

ศักยภาพคงเหลือ    
548,072  ไร่ 

พ้ืนที่ปลูกปจัจุบัน   
900,747 ไร่ 

อ้อย 

ศักยภาพคงเหลือ    
999,451 ไร่ 

พรานกระต่าย 

ลานกระบือ 

ไทรงาน เมือง 

ทรายทองวัฒนา 

บึงสามัคคี 

ขาณุวรลักษบุรี 

คลองขลุง 
คลองลาน 

ปางศิลาทอง 

โกสัมพีนคร 
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บริเวณสีแดงและสีส้มที่ซ้อนทับบนสีเทา  คือ 
 พ้ืนที่ปลูกอ้อยที่ควรพิจารณาส่งเสริมไปปลูกข้าว  133,944  ไร่  

พ้ืนทีป่ลูกอ้อยทีค่วรพิจารณา 
ส่งเสริมไปปลูกข้าว 

ในจังหวัดก าแพงเพชร 

พ้ืนที่ปลูกอ้อย 
ที่ควรพิจารณาส่งเสริม 

ไปปลูกข้าว 

ข้าว 

ศักยภาพคงเหลือ    
548,072  ไร่ 

พรานกระต่าย 

ลานกระบือ 

ไทรงาน เมือง 

ทรายทองวัฒนา 

บึงสามัคคี 

ขาณุวรลักษบุรี 

คลองขลุง 
คลองลาน 

ปางศิลาทอง 

โกสัมพีนคร 

พ้ืนที่ปลูกปจัจุบัน   
1,312,300  ไร่ 

อ.เมือง 
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แนวทางส่งเสริมการเกษตรที่เหมาะสม 
ตามฐานข้อมูลแผนที่เกษตรเชิงรุก  (Agri-Map) 

  จังหวัดเชียงใหม่ 
 

2 
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แม่อาย 

ฝาง 

ไชยปราการ 

พร้าว 

เชียงดาว 
เวียงแหง 

แม่แตง 

ดอยสะเก็ด 
กัลยาณิวัฒนา 

สะเมิง แม่ริม 

แมแ่จ่ม แม่วาง 

แมอ่อน 
สันก าแพง 

เมือง 
สันทราย 

ฮอด 

ดอยเต่า 

อมก๋อย 

แผนที่การใช้ที่ดิน 

แนวทางส่งเสริมพ้ืนที่ปลูกพืชเศรษฐกิจส าคัญ เชียงใหม่ 

พืชเศรษฐกิจส าคัญที่มีพ้ืนที่ปลูกมาก 
ข้าว   ล าไย  ข้าวโพด  ยางพารา 

พ้ืนที่จังหวัด  12,566,911 ไร่ 
พ้ืนที่เกษตรกรรม  3,494,565 ไร่ ร้อยละ  27.81 
พ้ืนที่ ส.ป.ก.  570,396 ไร่ ร้อยละ   4.54 
พ้ืนที่ชลประทาน  116,756 ไร่ ร้อยละ   0.93 

พืชเศรษฐกิจอนาคตเด่น 
กาแฟเทพเสด็จพันธุ์อาราบิก้า 

สตรอว์เบอร์รี่  กีวี่  บ๋วย  พีช  พลับ 

8 



แนวทางส่งเสริมพ้ืนที่ปลูกพืชเศรษฐกจิส าคัญในจังหวัดเชียงใหม่ 

ล าดับ ชนิดพืช 
พ้ืนที่ 

ปลูกจริง 
 (ไร่) 

พ้ืนที่ 
ศักยภาพ (ไร่) 

(S1+S2) 

พ้ืนที่ปลูกพืชชนิดอื่น 
ในพ้ืนที่ศักยภาพ 

ที่สมควรปรับเปลี่ยน (ไร่) 
(S3+N) 

พ้ืนที่ 
ปรับเปลี่ยน 
รวม (ไร่) 

หมายเหตุ 

ข้าว ข้าวโพด 

1 ข้าว 481,102 308,937 - 30,279 30,279 
พื้นท่ีท่ีควรส่งเสริมให้มีการปรับเปลี่ยนไปปลูกข้าว 

กระจายอยู่ใน อ.แม่อาย อ.เชียงราย อ.ฝาง เป็นต้น 

2 ล าไย 405,928 725,365 50,648 12,213 62,861 
พื้นท่ีท่ีควรส่งเสริมให้มีการปรับเปลี่ยนไปปลูก

ล าไย กระจายอยู่ใน อ.แม่แจ่ม อ.อมก๋อย อ.ไชย
ปราการ อ.จอมทอง อ.แม่ออน เป็นต้น 

3 ข้าวโพด 80,187 730,890 44,238 - 44,238 
พื้นท่ีท่ีควรส่งเสริมให้มีการปรับเปลี่ยนไปปลูกมัน

ข้าวโพด กระจายอยู่ ใน อ.แม่แจ่ม   อ.แม่อาย  
อ.ไชยปราการ เป็นต้น 

4 ยางพารา 14,949 488,068 20,843 - 20,843 
พื้นท่ีท่ีควรส่งเสริมให้มีการปรับเปลี่ยนไปปลูก

ยางพารา กระจายอยู่ อ.แม่อาย อ.อมก๋อย อ.เชียง
ดาว อ.แม่แตง เป็นต้น 
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ตัวอย่างพ้ืนที่ปลูกปัจจุบันและพ้ืนที่ศักยภาพคงเหลือจังหวัดเชียงใหม่ 

พ้ืนที่ปลูกปจัจุบัน   
481,102  ไร่ 

พ้ืนที่ปลูกปจัจุบัน   
80,187  ไร่ 

ศักยภาพคงเหลือ    
730,890 ไร่ 

ศักยภาพคงเหลือ    
308,937  ไร่ 

แม่ออน 

ข้าวโพด 
แม่อาย 

ไชยปราการ 

พร้าว 

ฝาง 

เชียงดาว 
เวียงแหง 

แม่แตง 

ดอยสะเก็ด กัลยาณิวัฒนา 
สะเมิง แม่ริม 

แม่แจ่ม 
แม่วาง 

สันก าแพง 
เมือง 

ฮอด 

ดอยเต่า 

อมก๋อย 

แม่อาย 

ไชยปราการ 

พร้าว 

ข้าว 
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บริเวณสีแดงและสีส้มที่ซ้อนทับบนสีเทา  คือ 
 พ้ืนที่ปลูกข้าวที่ควรพิจารณาส่งเสริมไปปลูกข้าวโพด  44,238   ไร่  

พ้ืนทีป่ลูกข้าวทีค่วรพิจารณา 
ส่งเสริมไปปลูกข้าวโพด 

ในจังหวัดเชียงใหม ่

พ้ืนที่ปลูกปจัจุบัน   
80,187  ไร่ 

ศักยภาพคงเหลือ    
730,890 ไร่ 

แม่อาย 

ไชยปราการ 

พร้าว 

ฝาง 

เชียงดาว 
เวียงแหง 

แม่แตง 

ดอยสะเก็ด กัลยาณิวัฒนา สะเมิง แม่ริม 

แม่แจ่ม 
แม่วาง 

สันก าแพง 
เมือง 

ฮอด 

ดอยเต่า 

อมก๋อย 

พ้ืนที่ปลูกข้าว 
ที่ควรพิจารณาส่งเสริม 

ไปปลูกข้าวโพด 

ข้าวโพด 

อ.แม่อาย 
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แนวทางส่งเสริมการเกษตรที่เหมาะสม 
ตามฐานข้อมูลแผนที่เกษตรเชิงรุก  (Agri-Map) 

  จังหวัดเชียงราย 
 

3 

12 



แนวทางส่งเสริมพ้ืนที่ปลูกพืชเศรษฐกิจส าคัญ เชียงราย 

พืชเศรษฐกิจส าคัญที่มีพ้ืนที่ปลูกมาก 
ข้าว  ข้าวโพด   ยางพารา  ล าไย 

พ้ืนที่จังหวัด  7,298,981  ไร่ 
พ้ืนที่เกษตรกรรม  3,701,676  ไร่ ร้อยละ  50.71 
พ้ืนที่ ส.ป.ก.  902,939  ไร่ ร้อยละ   12.37 
พ้ืนที่ชลประทาน  356,325  ไร่ ร้อยละ   4.88 

พืชเศรษฐกิจอนาคตเด่น 
กาแฟดอยตุง กาแฟดอยช้าง สับปะรดนางแล 

สับปะรดภูแลเชยีงราย  ชาเชียงราย 
 ข้าวเหนียวเขี้ยวงูเชียงราย แมคคาเดเมีย 

เมืองเชียงราย เวียงชัย 

เชียงของ 

เทิง พาน 
ป่าแดด 

แม่จัน 

เชียงแสน 

แม่ลาว 

เวียงแก่น 

แม่ฟา้หลวง 

แม่สาย 

แม่สรวย 

เวียงป่าเป้า 

เวียงเชียงรุ้ง 

ดอยหลวง 

แผนที่การใช้ที่ดิน 
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แนวทางส่งเสริมพ้ืนที่ปลูกพืชเศรษฐกจิส าคัญในจังหวัดเชียงราย 

ล าดับ ชนิดพืช 
พ้ืนที่ 

ปลูกจริง 
 (ไร่) 

พ้ืนที่ 
ศักยภาพ 
(ไร่) 

(S1+S2) 

พ้ืนที่ปลูกพืชชนิดอื่นในพ้ืนที่ศักยภาพ 
ที่สมควรปรับเปลี่ยน (ไร่) 

(S3+N) 
พ้ืนที่ 

ปรับเปลี่ยน 
รวม (ไร่) 

หมายเหตุ 

ข้าวโพด ยางพารา มันส าปะหลัง ข้าว 

1 ข้าว 1,321,419 263,295 38,744 17,682 - - 56,426 
พ้ืนทีท่ี่ควรส่งเสริมให้มีการปรับเปลี่ยนไป

ปลูกข้าวกระจายอยู่ใน อ. เวียงเชียงรุ้ง  
อ.เชียงแสน อ.แม่จัน อ.เมือง  อ.เชียงของ 
อ.เทิง เป็นต้น 

2 ข้าวโพด 232,683 467,358 46,624 - 22,518 - 69,142 
พ้ืนที่ที่ควรส่งเสริมให้มีการปรับเปลี่ยนไป

ปลูกข้าวโพดกระจายอยู่ใน  อ.เวียงชัย  
อ. เวียงเชียงรุ้ง อ.เมือง อ.เวียงป่าเป่า   
อ.เทิง  อ.พญาเม็งราย เป็นต้น 

3 ยางพารา 184,923 609,925 - 17,518 26,513 59,185 103,216 
พ้ืนที่ที่ควรส่งเสริมให้มีการปรับเปลี่ยนไป

ปลูกยางพารา กระจายอยู่ใน  อ.เมือง  
อ.เวียงชัย อ. เวียงเชียงรุ้ง  อ.ดอยหลวง  
อ.เวียงป่าเป่า อ.เทิง อ.พญาเม็งราย เป็นต้น 

4 ล าไย 119,388 755,325 26,038 - 28,380 94,119 148,537 
พ้ืนที่ท่ีควรส่งเสริมให้มีการปรับเปลี่ยนไป

ปลูกล าไยกระจายอยู่ใน  อ. เวียงเชียงรุ้ง   
อ.เวียงชัย อ.พญาเม็งราย อ.เวียงป่าเป่า  
อ.พาน  อ.แม่ลาว เป็นต้น 
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ตัวอย่างพ้ืนที่ปลูกปัจจุบันและพ้ืนที่ศักยภาพคงเหลือจังหวัดเชียงราย 

เมือง 
เวียงชัย 

เชียงของ 

เทิง 
พาน ป่าแดด 

แม่จัน 
เชียงแสน 

แม่ลาว 

เวียงแก่น 

แม่ฟา้หลวง 
แม่สาย 

แมส่รวย 

เวียงป่าเป้า 

เวียงเชียงรุ้ง 

ดอยหลวง 

ข้าว 

ศักยภาพคงเหลือ    
263,295  ไร่ 

พ้ืนที่ปลูกปจัจุบัน   
1,321,419  ไร่ 

ข้าวโพด 
พ้ืนที่ปลูกปจัจุบัน   

232,683  ไร่ 

ศักยภาพคงเหลือ    
987,034 ไร่ 
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พ้ืนทีป่ลูกข้าวโพดทีค่วรพิจารณา 
ส่งเสริมไปปลูกข้าว 
ในจังหวัดเชียงราย 

บริเวณสีแดงและสีส้มที่ซ้อนทับบนสีเทา  คือ 
 พ้ืนที่ปลูกข้าวโพดที่ควรพิจารณาส่งเสริมไปปลูกข้าว  38,744  ไร่  

พ้ืนที่ปลูกข้าวโพด 
ที่ควรพิจารณาส่งเสริม 

ไปปลูกข้าว 

เมือง 
เวียงชัย 

เชียงของ 

เทิง 
พาน 

ป่าแดด 

แม่จัน 
เชียงแสน 

แม่ลาว 

เวียงแก่น 

แม่ฟา้หลวง 
แม่สาย 

แม่สรวย 

เวียงป่าเป้า 

เวียงเชียงรุ้ง 

ดอยหลวง 

ข้าว 

ศักยภาพคงเหลือ    
263,295  ไร่ 

พ้ืนที่ปลูกปจัจุบัน   
1,321,419  ไร่ 

อ. เชียงของ 

อ. พญาเม็งราย 

อ. เวียงเชียงรุ้ง 

อ. ดอยหลวง 
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แนวทางส่งเสริมการเกษตรที่เหมาะสม 
ตามฐานข้อมูลแผนที่เกษตรเชิงรุก  (Agri-Map) 

  จังหวัดเพชรบูรณ์ 
 

4 
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เมือง 

ชนแดน 

หล่มสัก 

หล่มเก่า 

วิเชียรบุรี 

ศรีเทพ 

หนองไผ ่

บึงสามพัน 

น ้าหนาว 

วังโปง่ 

เขาค้อ 

แนวทางส่งเสริมพ้ืนที่ปลูกพืชเศรษฐกิจส าคัญ เพชรบูรณ์ 

พืชเศรษฐกิจส าคัญที่มีพ้ืนที่ปลูกมาก 
 ข้าว   อ้อย  ข้าวโพด  มันส าปะหลัง 

พ้ืนที่จังหวัด  7,917,760  ไร่ 
พ้ืนที่เกษตรกรรม  4,421,104  ไร่ ร้อยละ  55.83 
พ้ืนที่ ส.ป.ก.  1,742,339  ไร่ ร้อยละ   22.01 
พ้ืนที่ชลประทาน  87,637  ไร่ ร้อยละ     1.13 

พืชเศรษฐกิจอนาคตเด่น 
มะขามหวานเพชรบรูณ ์ ข้าวไร่ลืมผัวเพชรบรูณ์    

ถั่วเขียว ถั่วเหลือง ข้าวโพดหวาน   
ข้าวโพดฝักสด  มะม่วงน ้าดอกไม้ ส้มโอ 

แผนที่การใช้ที่ดิน 
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แนวทางส่งเสริมพ้ืนที่ปลูกพืชเศรษฐกจิส าคัญในจังหวัดเพชรบูรณ ์

ล าดับ ชนิดพืช 
พ้ืนที่ 

ปลูกจริง 
 (ไร่) 

พ้ืนที่ 
ศักยภาพ 
(ไร่) 

(S1+S2) 

พ้ืนที่ปลูกพืชชนิดอื่น 
ในพ้ืนที่ศักยภาพที่สมควรปรับเปลี่ยน (ไร่) 

(S3+N) 
พ้ืนที่ 

ปรับเปลี่ยน 
รวม (ไร่) 

หมายเหตุ 

ข้าว อ้อย ยางพารา ข้าวโพด มันส าปะหลัง ปาล์มน ้ามัน 

1 ข้าว 1,265,211 497,267 - 101,504 - 39,358 21,947 - 162,809 

พ้ืนทีท่ี่ควรส่งเสริมให้มีการ
ปรับเปลี่ยนไปปลูกข้าวกระจาย
อยู่ใน อ.วิเชียรบุรี อ.บึงสามพัน   
อ.หนองไผ่ อ.ชนแดน  อ.เมือง  
อ.วังโป่ง  เป็นต้น 

2 อ้อย 958,405 987,034 165,098 - 9,334 - - 5,023 179,455 

พ้ืนที่ท่ีควรส่งเสริมให้มีการ
ปรับเปลี่ยนไปปลูกอ้อยกระจาย
อยู่ใน  อ.ชนแดน  อ.วังโป่ง   
อ.หล่อเก่า อ.ศรีเทพ  อ.เมือง 
อ.บึงสามพัน เป็นต้น 

3 ข้าวโพด 434,630 1,061,315 165,098 - 9,334 - - - 174,432 

พ้ืนที่ที่ควรส่งเสริมให้มีการ
ปรับเปลี่ยนไปปลูกข้าวโพด
กระจายอยู่ใน  อ.ชนแดน   

อ.วังโป่ง  อ.หล่มเก่า อ.ศรีเทพ  
อ.เมือง อ.บึงสามพัน เป็นต้น 

4 มันส าปะหลัง 271,794 1,523,064 174,476 - 9,347 - - - 183,823 

พ้ืนที่ที่ควรส่งเสริมให้มีการ
ปรับเปลี่ยนไปปลูกข้าวกระจาย

อยู่ใน อ.ชนแดน  อ.วังโป่ง  
อ.หล่มเก่า อ.ศรีเทพ อ.เมือง  

อ.หล่มสัก เป็นต้น 
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ตัวอย่างพ้ืนที่ปลูกปัจจุบันและพ้ืนที่ศักยภาพคงเหลือจังหวัดเพชรบูรณ์ 

พ้ืนที่ปลูกปจัจุบัน   
1,265,211 ไร่ 

พ้ืนที่ปลูกปจัจุบัน   
958,405 ไร่ 

เมือง 

ชนแดน 

หล่มสัก 

หล่มเก่า 

วิเชียรบุรี 

ศรีเทพ 

หนองไผ ่

บึงสามพัน 

น ้าหนาว 

วังโป่ง 

เขาค้อ 

ข้าว 

ศักยภาพคงเหลือ    
497,267  ไร่ 

อ้อย 

ศักยภาพคงเหลือ    
987,034 ไร่ 
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พ้ืนทีป่ลูกอ้อยทีค่วรพิจารณา 
ส่งเสริมไปปลูกข้าว 
ในจังหวัดเพชรบูรณ์ 

บริเวณสีแดงและสีส้มที่ซ้อนทับบนสีเทา  คือ 
 พ้ืนที่ปลูกอ้อยที่ควรพิจารณาส่งเสริมไปปลูกข้าว  101,504  ไร่  

พ้ืนที่ปลูกอ้อย 
ที่ควรพิจารณาส่งเสริม 

ไปปลูกข้าว 

ข้าว 
พ้ืนที่ปลูกปจัจุบัน   

1,265,211 ไร่ 

เมือง 

ชนแดน 

หล่มสัก 

หล่มเก่า 

วิเชียรบุรี 

ศรีเทพ 

หนองไผ ่

บึงสามพัน 

น ้าหนาว 

วังโป่ง 

เขาค้อ 

ศักยภาพคงเหลือ    
497,267  ไร่ 

อ.วิเชียรบุรี 
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แนวทางส่งเสริมการเกษตรที่เหมาะสม 
ตามฐานข้อมูลแผนที่เกษตรเชิงรุก  (Agri-Map) 

  จังหวัดแพร่ 
 

5 
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แนวทางส่งเสริมพ้ืนที่ปลูกพืชเศรษฐกิจส าคัญ แพร่ 

พืชเศรษฐกิจส าคัญที่มีพ้ืนที่ปลูกมาก 
 ข้าว   ข้าวโพด  มันส าปะหลัง  ยางพารา 

พ้ืนที่จังหวัด  4,086,624 ไร่ 
พ้ืนที่เกษตรกรรม  1,190,387 ไร่ ร้อยละ  29.13 
พ้ืนที่ ส.ป.ก.  342,569 ไร่ ร้อยละ   8.38 
พ้ืนที่ชลประทาน  277,624 ไร่ ร้อยละ   6.79 

พืชเศรษฐกิจอนาคตเด่น 
พริกใหญ่  ส้มเขียวหวาน 
  แก้วมังกร  ขม้ินชัน 

แผนที่การใช้ที่ดิน 

สอง 

ร้องกวาง 

ลอง เมือง 
สูงเม่น 

เด่นชัย 
วังชิ้น 
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แนวทางส่งเสริมพ้ืนที่ปลูกพืชเศรษฐกจิส าคัญในจังหวัดแพร่ 

ล าดับ ชนิดพืช 
พ้ืนที่ 

ปลูกจริง 
 (ไร่) 

พ้ืนที่ 
ศักยภาพ (ไร่) 

(S1+S2) 

พ้ืนที่ปลูกพืชชนิดอ่ืน 
ในพ้ืนที่ศักยภาพที่สมควรปรับเปลี่ยน (ไร่) 

(S3+N) พ้ืนที่ 
ปรับเปลี่ยน 
รวม (ไร่) 

หมายเหตุ 

ข้าว ยางพารา ข้าวโพด มันส าปะหลัง 

1 ข้าว 359,833 64,774 - 163 7,777 1,033 8,973 

พื้นท่ีท่ีควรส่งเสริมให้มีการ
ปรับเปลี่ยนไปปลูกข้าว กระจาย
อยู่ใน อ.ลอง  อ.สอง  อ.วังชิ้น  
เป็นต้น 

2 ข้าวโพด 180,959 265,039 33,773 6,637 - - 40,410 

พื้นท่ีท่ีควรส่งเสริมให้มีการ
ปรับเปลี่ยนไปปลูกข้าวโพด 
กระจายอยู่ใน  อ.สอง อ.ร้อง
กวาง อ.เมือง อ.ลอง เป็นต้น 

3 มันส าปะหลัง 30,802 316,720 34,831 - - - 34,831 

พื้นท่ีท่ีควรส่งเสริมให้มีการ
ปรับเปลี่ยนไปปลูกมันส าปะหลัง 
กระจายอยู่ใน  อ.สอง อ.ร้อง
กวาง อ.เมือง อ.ลอง อ.วังชิ้น  
เป็นต้น 

4 ยางพารา 18,441 114,282 14,377 6,637 - - 21,014 

พื้นท่ีท่ีควรส่งเสริมให้มีการ
ปรับเปลี่ยนไปปลูกยางพารา 
กระจายอยู่ใน อ.สอง อ.เมือง  
อ.สูงเม่น  เป็นต้น 
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ตัวอย่างพ้ืนที่ปลูกปัจจุบันและพ้ืนที่ศักยภาพคงเหลือจังหวัดแพร่ 

ศักยภาพคงเหลือ    
64,774  ไร่ 

พ้ืนที่ปลูกปจัจุบัน   
359,833  ไร่ 

ข้าว 

ศักยภาพคงเหลือ    
265,039  ไร่ 

ข้าวโพด พ้ืนที่ปลูกปจัจุบัน   
180,959  ไร่ 

สอง 

ร้องกวาง 

ลอง เมือง 
สูงเม่น 

เด่นชัย 
วังช้ิน 
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พ้ืนทีป่ลูกข้าวทีค่วรพิจารณา 
ส่งเสริมไปปลูกข้าวโพด 

ในจังหวัดแพร่ 

บริเวณสีแดงและสีส้มที่ซ้อนทับบนสีเทา  คือ 
 พ้ืนที่ปลูกข้าวที่ควรพิจารณาส่งเสริมไปปลูกข้าวโพด  33,773  ไร่  

พ้ืนที่ปลูกข้าว 
ที่ควรพิจารณาส่งเสริม 

ไปปลูกข้าวโพด 

ศักยภาพคงเหลือ    
265,039  ไร่ 

พ้ืนที่ปลูกปจัจุบัน   
180,959  ไร่ 

ข้าวโพด 
สอง 

ร้องกวาง 

ลอง เมือง 
สูงเม่น 

เด่นชัย 
วังช้ิน 

อ. สอง 
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แนวทางส่งเสริมการเกษตรที่เหมาะสม 
ตามฐานข้อมูลแผนที่เกษตรเชิงรุก  (Agri-Map) 

  จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
 

6 
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แนวทางส่งเสริมพ้ืนที่ปลูกพืชเศรษฐกิจส าคัญ แม่ฮ่องสอน 

พืชเศรษฐกิจส าคัญที่มีพ้ืนที่ปลูกมาก 
 ข้าว   ข้าวโพด  ล าไย  ยางพารา 

พ้ืนที่จังหวัด  7,925,787 ไร่ 
พ้ืนที่เกษตรกรรม  1,242,988 ไร่ ร้อยละ  15.68 
พ้ืนที่ ส.ป.ก.  32,421 ไร่ ร้อยละ   0.41 
พ้ืนที่ชลประทาน  12,616 ไร่ ร้อยละ   0.16 

พืชเศรษฐกิจอนาคตเด่น 
ถั่วลายเสือแม่ฮ่องสอน  กะหล ่าปี  
 กะเทียม  กาแฟ  ข้าวดอย  บุก 

แผนที่การใช้ที่ดิน 

ปางมะผ้า 

ปาย เมือง 

ขุนยวม 

แม่ลาน้อย 

แม่สะเรียง 

สบเมย 
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แนวทางส่งเสริมพ้ืนที่ปลูกพืชเศรษฐกจิส าคัญในจังหวัดแมฮ่่องสอน 

ล าดับ ชนิดพืช 
พ้ืนที ่

ปลูกจริง 
 (ไร่) 

พ้ืนที ่
ศักยภาพ (ไร่) 

(S1+S2) 

พ้ืนท่ีปลูกพืชชนิดอื่นในพ้ืน 
ที่ศักยภาพที่สมควรปรับเปลี่ยน (ไร่) 

(S3+N) 
พ้ืนที ่

ปรับเปลี่ยน 
รวม (ไร่) 

หมายเหตุ 

ข้าว ข้าวโพด 

1 ข้าว 44,513 18,302 - 1,103 1,103 
พ้ืนทีท่ี่ควรส่งเสริมให้มีการปรับเปลี่ยนไปปลูกข้าว 

กระจายอยู่ใน  อ.ปาย  อ.เมือง อ.ขุนยวม  เป็นต้น 

 2 ข้าวโพด 13,029 55,074 7,871 - 7,871 
พ้ืนที่ที่ควรส่งเสริมให้มีการปรับเปลี่ยนไปปลูก

ข้าวโพด กระจายอยู่ใน  อ.แม่เสรียง  อ.ปาย  
อ.เมือง อ.แม่ลาน้อย อ.สบเมย เป็นต้น 

3 ล าไย 849 80,533 9,367 4,988 14,355 
พ้ืนที่ที่ควรส่งเสริมให้มีการปรับเปลี่ยนไปปลูก

ล าไย  กระจายอยู่ใน  อ.แม่เสรียง  อ.ปาย  
อ.เมือง อ.แม่ลาน้อย อ.สบเมย   เป็นต้น 

4 ยางพารา 659 39,358 4,258 - 4,258 
พ้ืนที่ที่ควรส่งเสริมให้มีการปรับเปลี่ยนไปปลูก

ยางพารา กระจายอยู่ใน  อ.ปาย อ.แม่เสรียง  
อ.เมือง  เป็นต้น 

5 
กาแฟ  

(อราบิก้า) 
พืชโดดเด่น 

20 27,465 2,326 303 2,629 

พ้ืนที่ที่ควรส่งเสริมให้มีการปรับเปลี่ยนไปปลูก
กาแฟ (อราบิก้า)  กระจายอยู่ใน  อ.ปาย อ.แม่เสรียง 
อ.เมือง  และ อ.ปางมะผ้า 

 

29 



ตัวอย่างพ้ืนที่ปลูกปัจจุบันและพ้ืนที่ศักยภาพคงเหลือจังหวัดแม่ฮ่องสอน 

พ้ืนที่ปลูกปจัจุบัน   
44,513 ไร่ 

ข้าว 

ศักยภาพคงเหลือ    
18,302 ไร่ 

ปางมะผ้า 

ปาย เมือง 

ขุนยวม 

แม่ลาน้อย 

แม่สะเรียง 

สบเมย 

ข้าวโพด 
พ้ืนที่ปลูกปจัจุบัน   

13,029 ไร่ 

ศักยภาพคงเหลือ    
55,074 ไร่ 
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พ้ืนทีป่ลูกข้าวทีค่วรพิจารณา 
ส่งเสริมไปปลูกข้าวโพด 
ในจังหวัดแม่ฮ่องสอน 

บริเวณสีแดงและสีส้มที่ซ้อนทับบนสีเทา  คือ 
 พ้ืนที่ปลูกข้าวที่ควรพิจารณาส่งเสริมไปปลูกข้าวโพด  7,871  ไร่  

พ้ืนที่ปลูกข้าว 
ที่ควรพิจารณาส่งเสริม 

ไปปลูกข้าวโพด 

ข้าวโพด 
พ้ืนที่ปลูกปจัจุบัน   

13,029 ไร่ 

ศักยภาพคงเหลือ    
55,074 ไร่ 

ปางมะผ้า 

ปาย เมือง 

ขุนยวม 

แม่ลาน้อย 

แม่สะเรียง 

สบเมย 

อ.ปาย 
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แนวทางส่งเสริมการเกษตรที่เหมาะสม 
ตามฐานข้อมูลแผนที่เกษตรเชิงรุก  (Agri-Map) 

  จังหวัดตาก 
 

7 
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แนวทางส่งเสริมพ้ืนที่ปลูกพืชเศรษฐกิจส าคัญ ตาก 

พืชเศรษฐกิจส าคัญที่มีพ้ืนที่ปลูกมาก 
ข้าวโพด  ข้าว  มันส าปะหลัง  อ้อย 

พ้ืนที่จังหวัด  10,254,156 ไร่ 
พ้ืนที่เกษตรกรรม  2,357,439 ไร่ ร้อยละ  22.99 
พ้ืนที่ ส.ป.ก.  476,560 ไร่ ร้อยละ   4.65 
พ้ืนที่ชลประทาน  76,813 ไร่ ร้อยละ   0.74 

พืชเศรษฐกิจอนาคตเด่น 
กล้วยหอมทอง   อะโวคาโด   

แมคคาเดเมีย  กุหลาบตัดดอก 

แผนที่การใช้ที่ดิน 

ท่าสองยาง 
สามเงา 

แม่ระมาด 

เมือง 
บ้านตาก 

แม่สอด 
วังเจ้า 

พบพระ 

อุ้มผาง 
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แนวทางส่งเสริมพ้ืนที่ปลูกพืชเศรษฐกจิส าคัญในจังหวัดตาก 

ล าดับ ชนิดพืช 
พ้ืนที่ 

ปลูกจริง 
 (ไร่) 

พ้ืนที่ 
ศักยภาพ (ไร่) 

(S1+S2) 

พ้ืนที่ปลูกพืชชนิดอื่นในพ้ืน 
ที่ศักยภาพที่สมควรปรับเปลี่ยน (ไร่) 

(S3+N) พ้ืนที่ 
ปรับเปลี่ยน 
รวม (ไร่) 

หมายเหตุ 

ข้าว ข้าวโพด มันสะหลัง ล าไย 

1 ข้าวโพด 283,510 592,309 111,988 - - - 111,988 

พ้ืนทีท่ี่ควรส่งเสริมให้มีการปรับเปลี่ยนไป
ปลูกข้าวโพด กระจายอยู่ใน อ.เมือง อ.แม่สอด 
อ.บ้านตาก อ.สามเงา อ.แม่ระมาด อ.พบพระ 
เป็นต้น  

 2 ข้าว 231,581 66,612 - 25,988 4,371 - 30,359 
พ้ืนที่ที่ควรส่งเสริมให้มีการปรับเปลี่ยนไป

ปลูกข้าว  กระจายอยู่ใน  อ.สามเงา อ.บ้านตาก 
อ.แม่สอด อ.เมือง  เป็นต้น  

3 มันส าปะหลัง 148,424 684,916 111,818 - - 5,102 116,920 
พ้ืนที่ที่ควรส่งเสริมให้มีการปรับเปลี่ยนไป

ปลูกมันส าปะหลัง  กระจายอยู่ใน  อ.เมือง  
อ.แม่สอด  อ.พบพระ  อ.วังเจ้า เป็นต้น  

4 อ้อย 80,580 679,133 110,104 - - - 110,104 

พ้ืนที่ที่ควรส่งเสริมให้มีการปรับเปลี่ยนไป
ปลูกมันส าปะหลัง  กระจายอยู่ใน  อ.เมือง  
อ.แม่สอด  อ.บ้านตาก อ.สามเงา  อ.แม่ระมาด 
อ.พบพระ  เป็นต้น  
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ตัวอย่างพ้ืนที่ปลูกปัจจุบันและพ้ืนที่ศักยภาพคงเหลือจังหวัดตาก 
ข้าวโพด 

พ้ืนที่ปลูกปจัจุบัน   
283,510 ไร่ 

ศักยภาพคงเหลือ    
592,309  ไร่ 

ข้าว 
พ้ืนที่ปลูกปจัจุบัน   

231,581  ไร่ 

ศักยภาพคงเหลือ    
66,612  ไร่ 

ท่าสองยาง 
สามเงา 

แม่ระมาด 
เมือง 

บ้านตาก 

แม่สอด 
วังเจ้า 

พบพระ 

อุ้มผาง 
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พ้ืนทีป่ลูกข้าวทีค่วรพิจารณา 
ส่งเสริมไปปลูกข้าวโพด 

ในจังหวัดตาก 

บริเวณสีแดงและสีส้มที่ซ้อนทับบนสีเทา  คือ 
 พ้ืนที่ปลูกข้าวที่ควรพิจารณาส่งเสริมไปปลูกข้าวโพด  111,988 ไร่  

พ้ืนที่ปลูกข้าว 
ที่ควรพิจารณาส่งเสริม 

ไปปลูกข้าวโพด 

พ้ืนที่ปลูกปจัจุบัน   
283,510 ไร่ 

ศักยภาพคงเหลือ    
592,309  ไร่ 

ท่าสองยาง 
สามเงา 

แม่ระมาด 
เมือง 

บ้านตาก 

แม่สอด 
วังเจ้า 

พบพระ 

อุ้มผาง 

ข้าวโพด 

อ.แม่สอด 
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แนวทางส่งเสริมการเกษตรที่เหมาะสม 
ตามฐานข้อมูลแผนที่เกษตรเชิงรุก  (Agri-Map) 

  จังหวัดนครสวรรค์ 
 

8 
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8 แนวทางส่งเสริมพ้ืนที่ปลูกพืชเศรษฐกิจส าคัญ นครสวรรค ์

พ้ืนที่จังหวัด  5,998,548  ไร่ 
พ้ืนที่เกษตรกรรม  4,657,707  ไร่ ร้อยละ  77.65 

พ้ืนที่ ส.ป.ก.  1,142,076  ไร่ ร้อยละ   19.04 

พ้ืนที่ชลประทาน  504,432  ไร่ ร้อยละ   8.49 

พืชเศรษฐกิจอนาคตเด่น 
ข้าวโพดหวาน  กล้วยหอมเขียว   
กล้วยไข่   ฝรั่งกิมจู  แตงโม 

 

แผนที่การใช้ที่ดิน 

เมือง 

โกรกพระ 

ชุมแสง หนองบัว 

ไพศาลี 

ตากฟา้ 

ตาคลี 

พยุหะคีรี 

ท่าตะโก 

บรรพตพิสัย 

ลาดยาว 

เก้าเล้ียว แม่วงก์ 

แม่เปิน ชุมตาบง 

พืชเศรษฐกิจส าคัญที่มีพ้ืนที่ปลูกมาก 
 ข้าว   อ้อย  มันส าปะหลัง  ข้าวโพด 
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แนวทางส่งเสริมพ้ืนที่ปลูกพืชเศรษฐกจิส าคัญในจังหวัดนครสวรรค ์

ล าดับ ชนิดพืช 
พ้ืนที่ 

ปลูกจริง 
 (ไร่) 

พ้ืนที่ 
ศักยภาพ (ไร่) 

(S1+S2) 

พ้ืนที่ปลูกพืชชนิดอื่นในพ้ืนที่ศักยภาพ 
ท่ีสมควรปรับเปลี่ยน (ไร่) 

(S3+N) 

พ้ืนที ่
ปรับเปลี่ยน 
รวม (ไร่) 

หมายเหตุ 

ข้าว อ้อย มันส าปะหลัง ข้าวโพด 

1 ข้าว 2,584,110 615,646 - 100,500 52,058 18,937 171,495 

พ้ืนทีท่ี่ควรส่งเสริมให้มีการปรับเปลี่ยนไป
ปลูกข้าวกระจายอยู่ใน  อ. บรรพตพิสัย  
อ. ตาคลี  อ. ท่าตะโก อ. พยุหะคีรี   
อ.เมือง อ.ลาดยาว อ.แม่วงก์ เป็นต้น 

2 อ้อย 893,798 1,007,791 154,296 - - - 154,296 

พ้ืนที่ที่ควรส่งเสริมให้มีการปรับเปลี่ยนไป
ปลูกอ้อย กระจายอยู่ใน  อ.ไพศาลี  
อ.หนองบัว  อ. พยุหะคีรี อ. ท่าตะโก  
อ.เมือง อ.โกรกพระ  อ. ตาคลี  เป็นต้น 

3 มันส าปะหลัง 557,570 1,257,467 157,634 - - - 157,634 

พ้ืนที่ที่ควรส่งเสริมให้มีการปรับเปลี่ยนไป
ปลูกมันส าปะหลัง  กระจายอยู่ใน อ.ไพศาลี  
อ.หนองบัว อ. พยุหะคีรี อ. ท่าตะโก   
อ.เมือง อ.โกรกพระ  อ. ตาคลี  เป็นต้น 

4 ข้าวโพด 229,467 1,499,378 169,635 122,804 7,664 - 300,103 

พ้ืนที่ท่ีควรส่งเสริมให้มีการปรับเปลี่ยนไป
ปลูกข้าวโพด กระจายอยู่ใน  อ. พยุหะคีรี  
อ. ตาคลี อ.เมือง อ.ตากฟ้า อ.ลาดยาว  
อ.ไพศาลี อ.หนองบัว อ.ท่าตะโก เป็นต้น 
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ตัวอย่างพ้ืนที่ปลูกปัจจุบันและพ้ืนที่ศักยภาพคงเหลือจังหวัดนครสวรรค์ 

เมือง 

โกรกพระ 

ชุมแสง หนองบัว 

ไพศาลี 

ตากฟา้ 

ตาคลี 

พยุหะคีรี 

ท่าตะโก 

บรรพตพิสัย 

ลาดยาว 

เก้าเลี้ยว แม่วงก์ 

แมเ่ปิน แม่ตาบง 

ศักยภาพคงเหลือ    
615,646 ไร่ 

พ้ืนที่ปลูกปจัจุบัน   
2,584,110  ไร่ 

ข้าว 
พ้ืนที่ปลูกปจัจุบัน   

893,798  ไร่ 
อ้อย 

ศักยภาพคงเหลือ    
1,007,791 ไร่ 
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พ้ืนที่ปลูกอ้อยที่ควรพิจารณา 
ส่งเสริมไปปลูกข้าว 

ในจังหวัดนครสวรรค์ 

บริเวณสีแดงและสีส้มที่ซ้อนทับบนสีเทา  คือ 
 พ้ืนที่ปลูกอ้อยที่ควรพิจารณาส่งเสริมไปปลูกข้าว  100,500  ไร่  

พ้ืนที่ปลูกอ้อย 
ที่ควรพิจารณาส่งเสริม 

ไปปลูกข้าว 

เมือง 

โกรกพระ 

ชุมแสง หนองบัว 

ไพศาลี 

ตากฟา้ 

ตาคลี 

พยุหะคีรี 

ท่าตะโก 

บรรพตพิสัย 

ลาดยาว 

เก้าเลี้ยว แม่วงก์ 

แมเ่ปิน แม่ตาบง 

ศักยภาพคงเหลือ    
615,646 ไร่ 

พ้ืนที่ปลูกปจัจุบัน   
2,584,110  ไร่ 

ข้าว 

อ.บรรพตพิสัย 
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แนวทางส่งเสริมการเกษตรที่เหมาะสม 
ตามฐานข้อมูลแผนที่เกษตรเชิงรุก  (Agri-Map) 

  จังหวัดน่าน 

9 

42 



บ่อเกลือ 

เวียงสา 

เมืองน่าน 

ท่าวังผา 

ภูเพียง 

ปัว 

นาน้อย 

เชียงกลาง 

ทุ่งช้าง 

บ้านหลวง 
สันติสุข 

แม่จริม 

สองแคว 

นาหมื่น 

เฉลิมพระเกียรติ 

แนวทางส่งเสริมพ้ืนที่ปลูกพืชเศรษฐกิจส าคัญ น่าน 

พืชเศรษฐกิจส าคัญที่มีพ้ืนที่ปลูกมาก 
ข้าวโพด  ข้าว  ยางพารา  ล าไย 

พ้ืนที่จังหวัด  7,170,045  ไร่ 
พ้ืนที่เกษตรกรรม  2,675,979  ไร่ ร้อยละ  37.32  
พ้ืนที่ ส.ป.ก.  458,322  ไร่ ร้อยละ   6.39 
พ้ืนที่ชลประทาน  45,919  ไร่ ร้อยละ   0.64 

พืชเศรษฐกิจอนาคตเด่น 
ฝ้าย งาด า  ลิ้นจ่ี  ส้มสีทอง  
มะม่วงหิมพานต ์ กาแฟ 

 

แผนที่การใช้ที่ดิน 
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แนวทางส่งเสริมพ้ืนที่ปลูกพืชเศรษฐกจิส าคัญในจังหวัดนา่น 

ล าดับ ชนิดพืช 
พ้ืนที่ 

ปลูกจริง 
 (ไร่) 

พ้ืนที่ 
ศักยภาพ (ไร่) 

(S1+S2) 

พ้ืนที่ปลูกพืชชนิดอื่นในพ้ืนที่ศักยภาพ 
ทีส่มควรปรับเปลี่ยน (ไร่) 

(S3+N) 
พ้ืนที่ 

ปรับเปลี่ยน 
รวม (ไร่) 

หมายเหตุ 

ข้าว ข้าวโพด ยางพารา 

1 ข้าวโพด   230,615 201,653 30,279  - - 30,279  

  พ้ืนที่ที่ควรส่งเสริมให้มีการปรับเปลี่ยนไป
ปลูกข้าวโพด กระจายอยู่ใน อ.เวียงสา  
อ.เมือง  อ.ปัว อ.เชียงกลาง อ.ท่าวังผา  
อ.บ้านหลวง อ.ภูเพียง อ.นาน้อย เป็นต้น 

2 ข้าว 216,277 54,912 - 7,166 3,850 11,016 
   พ้ืนทีท่ี่ควรส่งเสริมให้มีการปรับเปลี่ยนไป
ปลูกข้าวกระจายอยู่ใน  อ.เมือง  อ.ท่าวังผา 
อ.นาน้อย อ.ภูเพียง เป็นต้น 

3 ยางพารา 135,985 217,653 29,934 1,609 - 31,543 

   พ้ืนทีท่ี่ควรส่งเสริมให้มีการปรับเปลี่ยนไป
ปลูกยางพารากระจายอยู่ใน อ.เวียงสา  
อ.เมือง  อ.ปัว อ.เชียงกลาง อ.ท่าวังผา  
อ.บ้านหลวง อ.ภูเพียง อ.นาน้อย  อ.ทุ่งช้าง 
เป็นต้น 

4 ล าไย 56,740 390,919 38,012 27,701 - 65,713 

   พ้ืนที่ที่ควรส่งเสริมให้มีการปรับเปลี่ยนไป
ปลูกล าไย กระจายอยู่ใน ใน อ.เวียงสา  
อ.เมือง  อ.ปัว  อ.เชียงกลาง อ.ท่าวังผา  
อ.บ้านหลวง อ.ภูเพียง อ.นาน้อย  อ.ทุ่งช้าง 
เป็นต้น 
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ตัวอย่างพ้ืนที่ปลูกปัจจุบันและพ้ืนที่ศักยภาพคงเหลือจังหวัดน่าน 

ศักยภาพคงเหลือ    
201,653 ไร่ 

พ้ืนที่ปลูกปจัจุบัน   
230,615  ไร่ 

พ้ืนที่ปลูกปจัจุบัน   
216,277  ไร่ 

ศักยภาพคงเหลือ    
54,912  ไร่ 

ข้าว 

บ่อเกลือ 

เวียงสา 

เมืองน่าน 

ท่าวังผา 

ภูเพียง 

ปัว 

นาน้อย 

เชียงกลาง 

ทุ่งช้าง 

บ้านหลวง 

สันติสุข 

แม่จริม 

สองแคว 

นาหมื่น 

เฉลิมพระเกียรติ 

ข้าวโพด 
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พ้ืนทีป่ลูกข้าวทีค่วรพิจารณา 
ส่งเสริมไปปลูกข้าวโพด 

ในจังหวัดน่าน 

บริเวณสีแดงและสีส้มที่ซ้อนทับบนสีเทา  คือ 
 พ้ืนที่ปลูกข้าวที่ควรพิจารณาส่งเสริมไปปลูกข้าวโพด  30,279  ไร่  

พ้ืนที่ปลูกข้าว 
ที่ควรพิจารณาส่งเสริม 

ไปปลูกข้าวโพด 

พ้ืนที่ปลูกปจัจุบัน   
230,615  ไร่ 

บ่อเกลือ 

เวียงสา 

เมืองน่าน 

ท่าวังผา 

ภเูพียง 

ปัว 

นาน้อย 

เชียงกลาง 

ทุ่งช้าง 

บ้านหลวง 
สันตสุิข 

แม่จริม 

สองแคว 

นาหม่ืน 

เฉลิมพระเกียรต ิ

ข้าวโพด 

ศักยภาพคงเหลือ    
201,653  ไร่ 

อ.เวียงสา 

46 



แนวทางส่งเสริมการเกษตรที่เหมาะสม 
ตามฐานข้อมูลแผนที่เกษตรเชิงรุก  (Agri-Map) 

  จังหวัดพะเยา 
 

10 
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แนวทางส่งเสริมพ้ืนที่ปลูกพืชเศรษฐกิจส าคัญ พะเยา 

พืชเศรษฐกิจส าคัญที่มีพ้ืนที่ปลูกมาก 
 ข้าว    ข้าวโพด   ยางพารา   ล าไย 

พ้ืนที่จังหวัด  3,959,412  ไร่ 
พ้ืนที่เกษตรกรรม  1,551,454  ไร่ ร้อยละ  40.08  
พ้ืนที่ ส.ป.ก.  429,566 ไร่ ร้อยละ   10.85 
พ้ืนที่ชลประทาน  103,616  ไร่ ร้อยละ   2.62 

พืชเศรษฐกิจอนาคตเด่น 
ลิ้นจ่ีแม่ใจพะเยา   ข้าวหอมมะลิพะเยา  

กระเทียม หอมแดง มันฝรั่ง  
 

แผนที่การใช้ที่ดิน 

ภูซาง 

เชียงค า 

ปง 

จุน 

ดอกค าใต้ 

แม่ใจ 

เมือง 

เชียงม่วน 

ภูกามยาว 
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แนวทางส่งเสริมพ้ืนที่ปลูกพืชเศรษฐกจิส าคัญในจังหวัดพะเยา 

ล าดับ ชนิดพืช 
พ้ืนที่ 

ปลูกจริง 
 (ไร่) 

พ้ืนที่ 
ศักยภาพ (ไร่) 

(S1+S2) 

พ้ืนที่ปลูกพืชชนิดอื่นในพ้ืนที่ศักยภาพ 
ทีส่มควรปรับเปลี่ยน (ไร่) 

(S3+N) 
พ้ืนที่ 

ปรับเปลี่ยน 
รวม (ไร่) 

หมายเหตุ 

ข้าว ข้าวโพด ยางพารา 

1 ข้าว 706,147  149,078  - 24,143  13,086  37,232 

   พ้ืนที่ที่ควรส่งเสริมให้มีการปรับเปลี่ยนไป
ปลูกข้าว กระจายอยู่ใน อ.จุน อ.เมือง   
อ.เชียงค า อ.ดอกค าใต้  อ.แม่ใจ อ.ภูซาง   
อ.เชียงม่วน เป็นต้น 

2 ข้าวโพด 150,264  290,466  46,963  - 7,664  54,627 

   พ้ืนทีท่ี่ควรส่งเสริมให้มีการปรับเปลี่ยนไป
ปลูกข้าวโพดกระจายอยู่ใน อ.จุน อ.เมือง   
อ.เชียงค า อ.ดอกค าใต้  อ.แม่ใจ  
อ.ภูซาง  อ.เชียงม่วน เป็นต้น 

3 ยางพารา  94,405  229,294  37,217  1,937  - 39,154 

   พ้ืนที่ที่ควรส่งเสริมให้มีการปรับเปลี่ยนไป
ปลูกยางพารา     กระจายอยู่ใน อ.จุน   
อ.เมือง  อ.เชียงค า อ.ภูซาง อ.ดอกค าใต้    
อ.ปง อ.แม่ใจ เป็นต้น 

4 ล าไย  77,671  452,868  58,996  23,858  10,404  93,258 

    พ้ืนที่ที่ควรส่งเสริมให้มีการปรับเปลี่ยนไป
ปลูกล าไย กระจายอยู่ในใน อ.จุน  อ.เมือง  
อ.เชียงค า อ.เชียงม่วน  อ.ภูซาง อ.ดอกค าใต้   
อ.ปง อ.แม่ใจ เป็นต้น 
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ตัวอย่างพ้ืนที่ปลูกปัจจุบันและพ้ืนที่ศักยภาพคงเหลือจังหวัดพะเยา 

ภูซาง 

เชียงค า 

ปง 

จุน 

ดอกค าใต้ 

แม่ใจ 

เมือง 

เชียงม่วน 

ภูก
าม
ยา
ว 

ศักยภาพคงเหลือ    
149,078 ไร่ 

พ้ืนที่ปลูกปจัจุบัน   
706,147  ไร่ 

ข้าว ข้าวโพด พ้ืนที่ปลูกปจัจุบัน   
150,264  ไร่ 

ศักยภาพคงเหลือ    
290,466 ไร่ 
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พ้ืนทีป่ลูกข้าวทีค่วรพิจารณา 
ส่งเสริมไปปลูกข้าวโพด 

ในจังหวัดพะเยา 

บริเวณสีแดงและสีส้มที่ซ้อนทับบนสีเทา  คือ 
 พ้ืนที่ปลูกข้าวที่ควรพิจารณาส่งเสริมไปปลูกข้าวโพด  46,963  ไร่  

พ้ืนที่ปลูกข้าว 
ที่ควรพิจารณาส่งเสริม 

ไปปลูกข้าวโพด 

พ้ืนที่ปลูกปจัจุบัน   
150,264  ไร่ 

ศักยภาพคงเหลือ    
290,466 ไร่ 

ข้าวโพด 
ภูซาง 

เชียงค า 

ปง 

จุน 

ดอกค าใต้ 

แม่ใจ 

เมือง 

เชียงม่วน 

ภูก
าม
ยา
ว 

อ. ปง 
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แนวทางส่งเสริมการเกษตรที่เหมาะสม 
ตามฐานข้อมูลแผนที่เกษตรเชิงรุก  (Agri-Map) 

  จังหวัดพิจิตร 
 

11 
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แนวทางส่งเสริมพ้ืนที่ปลูกพืชเศรษฐกิจส าคัญ พิจิตร 

พืชเศรษฐกิจส าคัญที่มีพ้ืนที่ปลูกมาก 
 ข้าว  อ้อย  มันส าปะหลัง ข้าวโพด 

พ้ืนที่จังหวัด  2,831,883 ไร่ 
พ้ืนที่เกษตรกรรม  2,420,872 ไร่ ร้อยละ  89.61 
พ้ืนที่ ส.ป.ก.  377,469 ไร่ ร้อยละ   13.33 
พ้ืนที่ชลประทาน  614,180 ไร่ ร้อยละ   21.69 

พืชเศรษฐกิจอนาคตเด่น 
ส้มโอพันธุ์ท่าข่อย  ข้าวขาวกอเดียวพิจิตร 

มะม่วงน ้าดอกไม้  แตงโม  เมล่อน 

แผนที่การใช้ที่ดิน 

วชิรบารมี 
สากเหล็ก 

เมือง 
สามง่าม 

โพธิ์ประทับช้าง 

ตะพานหิน 

โพทะเล 

บึงนารอง 

วังทรายพูน 

ทับคล้อ 

บางมูลนาก 
ดงเจริญ 
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แนวทางส่งเสริมพ้ืนที่ปลูกพืชเศรษฐกจิส าคัญในจังหวัดพิจิตร 

ล าดับ ชนิดพืช 
พ้ืนที่ 

ปลูกจริง 
 (ไร่) 

พ้ืนที่ 
ศักยภาพ  
(ไร่) 

(S1+S2) 

พ้ืนที่ปลูกพืชชนิดอื่นในพ้ืนที่ศักยภาพ 
ที่สมควรปรับเปลี่ยน (ไร่) 

(S3+N) 
พ้ืนที่ 

ปรับเปลี่ยน 
รวม (ไร่) 

หมายเหตุ 

ข้าว อ้อย มันส าปะหลัง 

1 ข้าว 1,972624 208,442 - 40,756 14,957 55,713 

   พ้ืนที่ที่ควรส่งเสริมให้มีการปรับเปลี่ยน
ไปปลูกข้าว กระจายอยู่ใน อ.บึงนารอง  
อ.โพธิ์ประทับช้าง อ.สามง่าม อ.โพทะเล  
เป็นต้น 

2 อ้อย 120,617 400,402 14,957 - - 14,957 
   พ้ืนทีท่ี่ควรส่งเสริมให้มีการปรับเปลี่ยน
ไปปลูกข้าวอ้อย กระจายอยู่ใน อ.โพทะเล 
อ.ตะพานหิน อ.เมือง อ.ดงเจริญ เป็นต้น 

3 มันส าปะหลัง 32,695 465,782 18,469 - - 18,469 
   พ้ืนที่ที่ควรส่งเสริมให้มีการปรับเปลี่ยน
ไปปลูกมันส าปะหลัง กระจายอยู่ใน   
อ.โพทะเล อ.ตะพานหิน อ.ทับคล้อ เป็นต้น 

4 ข้าวโพด 24,000 459,635 14,957 - - 14,957 
    พ้ืนที่ที่ควรส่งเสริมให้มีการปรับเปลี่ยน
ไปปลูกข้าวโพด  กระจายอยู่ใน อ.โพทะเล 
อ.ตะพานหิน อ.เมือง อ.ดงเจริญ เป็นต้น 
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ตัวอย่างพ้ืนที่ปลูกปัจจุบันและพ้ืนที่ศักยภาพคงเหลือจังหวัดพิจิตร 

ศักยภาพคงเหลือ    
400,402  ไร่ 

พ้ืนที่ปลูกปจัจุบัน   
1,972624 ไร่ 

ข้าว 

ศักยภาพคงเหลือ    
208,442 ไร่ 

อ้อย 
พ้ืนที่ปลูกปจัจุบัน   

120,617  ไร่ วชิรบารมี 
สากเหล็ก 

เมือง สามง่าม 

โพธิ์ประทับช้าง 

ตะพานหิน 

โพทะเล 

บึงนารอง 

วังทรายพูน 

ทับคล้อ 

บางมูลนาก 
ดงเจริญ 
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พ้ืนทีป่ลูกอ้อยทีค่วรพิจารณา 
ส่งเสริมไปปลูกข้าว 

ในจังหวัดพิจิตร 

บริเวณสีแดงและสีส้มที่ซ้อนทับบนสีเทา  คือ 
 พ้ืนที่ปลูกอ้อยที่ควรพิจารณาส่งเสริมไปปลูกข้าว  40,756 ไร่  

พ้ืนที่ปลูกอ้อย 
ที่ควรพิจารณาส่งเสริม 

ไปปลูกข้าว 

พ้ืนที่ปลูกปจัจุบัน   
1,972624 ไร่ 

ข้าว 

ศักยภาพคงเหลือ    
208,442 ไร่ 

วชิรบารมี 
สากเหล็ก 

เมือง สามง่าม 

โพธิ์ประทับช้าง 

ตะพานหิน 

โพทะเล 

บึงนารอง 

วังทรายพูน 

ทับคล้อ 

บางมูลนาก 
ดงเจริญ 

อ.สามง่าม 

อ.โพธ์ิประทับช้าง 
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แนวทางส่งเสริมการเกษตรที่เหมาะสม 
ตามฐานข้อมูลแผนที่เกษตรเชิงรุก  (Agri-Map) 

  จังหวัดพิษณุโลก 
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แนวทางส่งเสริมพ้ืนที่ปลูกพืชเศรษฐกิจส าคัญ พิษณุโลก 

พืชเศรษฐกิจส าคัญที่มีพ้ืนที่ปลูกมาก 
 ข้าว    อ้อย  มันส าปะหลัง  ข้าวโพด 

พ้ืนที่จังหวัด  6,759,909 ไร่ 
พ้ืนที่เกษตรกรรม  3,464,415 ไร่ ร้อยละ  52.27 
พ้ืนที่ ส.ป.ก.  638,735 ไร่ ร้อยละ    9.70 
พ้ืนที่ชลประทาน  707,507 ไร่ ร้อยละ  10.75 

พืชเศรษฐกิจอนาคตเด่น 
สับปะรด  ล าไย  กาแฟ  มะม่วงน ้าดอกไม้  

มะยงชิด  มะปราง  กล้วยน ้าว้า 

แผนที่การใช้ที่ดิน 

ชาติตระการ 

นครไทย 

เนินมะปราง 

วังทอง เมือง 

พรหมพิราม 

บางระก า 

บางกระทุ่ม 

วัดโบสถ์ 
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แนวทางส่งเสริมพ้ืนที่ปลูกพืชเศรษฐกจิส าคัญในจังหวัดพิษณโุลก 

ล าดับ ชนิดพืช 
พ้ืนที่ 

ปลูกจริง 
 (ไร่) 

พ้ืนที่ 
ศักยภาพ (ไร่) 

(S1+S2) 

พ้ืนที่ปลูกพืชชนิดอื่นในพ้ืนทีศั่กยภาพ 
ทีส่มควรปรับเปล่ียน (ไร่) 

(S3+N) 
พ้ืนที่ 

ปรับเปล่ียน 
รวม (ไร่) 

หมายเหตุ 

ข้าว อ้อย มันส าปะหลัง ปาล์มน ้ามัน ยางพารา 

1 ข้าว 1,616,518 451,870 - 84,061 19,042 - - 103,103 

   พื้นท่ีท่ีควรส่งเสริมให้มีการปรับเปลี่ยนไป
ปลูกข้าว กระจายอยู่ใน อ.บางระก า อ.บาง
กระทุ่ม อ.นครไทย อ.พรหมพิราม  เป็นต้น 

2 อ้อย 296,942 933,792 65,783 - - 5,853 5,046 76,682 

   พ้ืนท่ีท่ีควรส่งเสริมให้มีการปรับเปลี่ยนไป
ปลูกอ้อย กระจายอยู่ใน อ.นครไทย อ.วัง
ทอง อ.ชาติตระการ อ.เนินมะปราง เป็นต้น 

3 มันส าปะหลัง 216,179 903,834 68,782 - - - - 68,782 

   พื้นท่ีท่ีควรส่งเสริมให้มีการปรับเปลี่ยนไป
ปลูกมันส าปะหลัง กระจายอยู่ใน อ.วังทอง 
อ.นครไทย อ.ชาติตระการ เป็นต้น 

4 ข้าวโพด 166,382 963,471 65,154 - - 5,853 5,045 76,052 

    พื้นท่ีท่ีควรส่งเสริมให้มีการปรับเปลี่ยน
ไปปลูกข้าวโพด กระจายอยู่ใน  อ.นครไทย 
อ.วังทอง  อ.ชาติตระการ อ.เนินมะปราง 
เป็นต้น 
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ตัวอย่างพ้ืนที่ปลูกปัจจุบันและพ้ืนที่ศักยภาพคงเหลือจังหวัดพิษณุโลก 

ศักยภาพคงเหลือ    
451,870 ไร่ 

ศักยภาพคงเหลือ    
933,792 ไร่ 

พ้ืนที่ปลูกปจัจุบัน   
1,616,518 ไร่ 

ข้าว 

ชาติตระการ 

นครไทย 

เนินมะปราง 

วังทอง เมือง 

พรหมพิราม 

บางระก า 

บางกระทุ่ม 

วัดโบสถ์ 

อ้อย พ้ืนที่ปลูกปจัจุบัน   
296,942 ไร่ 
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พ้ืนที่ปลูกปจัจุบัน   
296,942 ไร่ 

พ้ืนทีป่ลูกข้าวทีค่วรพิจารณา 
ส่งเสริมไปปลูกอ้อย 
ในจังหวัดพิษณุโลก 

บริเวณสีแดงและสีส้มที่ซ้อนทับบนสีเทา  คือ 
 พ้ืนที่ปลูกข้าวที่ควรพิจารณาส่งเสริมไปปลูกอ้อย  65,783  ไร่  

พ้ืนที่ปลูกข้าว 
ที่ควรพิจารณาส่งเสริม 

ไปปลูกอ้อย 

อ้อย 

ชาติตระการ 

นครไทย 

เนินมะปราง 

วังทอง เมือง 

พรหมพิราม 

บางระก า 

บางกระทุ่ม 

วัดโบสถ์ 

ศักยภาพคงเหลือ    
933,792 ไร่ 

อ.ชาติตระการ 
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แนวทางส่งเสริมการเกษตรที่เหมาะสม 
ตามฐานข้อมูลแผนที่เกษตรเชิงรุก  (Agri-Map) 

  จังหวัดล าปาง 
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แนวทางส่งเสริมพ้ืนที่ปลูกพืชเศรษฐกิจส าคัญ ล าปาง 

พืชเศรษฐกิจส าคัญที่มีพ้ืนที่ปลูกมาก 
 ข้าว    ข้าวโพด   มันส าปะหลัง  ยางพารา 

พ้ืนที่จังหวัด  7,833,726 ไร่ 
พ้ืนที่เกษตรกรรม  1,775,124 ไร่ ร้อยละ  14.16 
พ้ืนที่ ส.ป.ก.  150,654 ไร่ ร้อยละ   5.35 
พ้ืนที่ชลประทาน  190,443 ไร่ ร้อยละ   2.43 

พืชเศรษฐกิจอนาคตเด่น 
กระเทียม  กาแฟ อโวคาโด  

แมคคาเดเมีย 

แผนที่การใช้ที่ดิน 

วังเหนือ 

งาว แจ้ห่ม เมืองปาน 

แม่เมาะ 

เกาะคา 
แม่ทะ 

ห้างฉัตร 

เสริมงาม 

เมือง 

สบปราบ 

เถิน 

แม่พริก 
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แนวทางส่งเสริมพ้ืนที่ปลูกพืชเศรษฐกจิส าคัญในจังหวัดล าปาง 

ล าดับ ชนิดพืช 
พ้ืนที่ 

ปลูกจริง 
 (ไร่) 

พ้ืนที่ 
ศักยภาพ (ไร่) 

(S1+S2) 

พ้ืนที่ปลูกพืชชนิดอื่นในพ้ืนที่
ศักยภาพที่สมควร 
ปรับเปลี่ยน (ไร่) 

(S3+N) 

พ้ืนที่ 
ปรับเปลี่ยน 
รวม (ไร่) 

หมายเหตุ 

ข้าว ข้าวโพด 

1 ข้าว 570,820 206,331 - 12,873 12,873 

   พ้ืนที่ที่ควรส่งเสริมให้มีการปรับเปลี่ยนไป
ปลูกข้าว กระจายอยู่ใน อ.งาว และ  
อ.วังเหนือ อ.เมือง อ.แม่ทะ อ.แม่เมาะ 
อ.แจ้ห่ม เป็นต้น 

2 ข้าวโพด 137,524 516,571 157,387 - 157,387 

 พ้ืนที่ท่ีควรส่งเสริมให้มีการปรับเปลี่ยน
ไปปลูกข้าวโพด กระจายอยู่ใน อ.เมือง  
อ.ห้างฉัตร อ.แม่ทะ อ.เถิน อ.งาว อ.เมือง
ปาน เป็นต้น 

3 มันส าปะหลัง 48,622 532,616 157,387 - 157,387 
พ้ืนที่ที่ควรส่งเสริมให้มีการปรับเปลี่ยนไป

ปลูกมันส าปะหลัง กระจายอยู่ใน   
อ.เมือง อ.ห้างฉัตร อ.แม่ทะ อ.เถิน เป็นต้น 

4 ยางพารา 30,732 131,763 46,715 - 46,715 
พ้ืนที่ที่ควรส่งเสริมให้มีการปรับเปลี่ยน

ไปปลูกยางพารา กระจายอยู่ใน  อ.เมือง   
อ.เกาะคา  อ.เถิน เป็นต้น 
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ตัวอย่างพ้ืนที่ปลูกปัจจุบันและพ้ืนที่ศักยภาพคงเหลือจังหวัดล าปาง 

พ้ืนที่ปลูกปจัจุบัน   
570,820  ไร่ 

ข้าว 

ศักยภาพ
คงเหลือ    

206,331  ไร่ 

ข้าวโพด พ้ืนที่ปลูกปจัจุบัน   
137,524  ไร่ 

ศักยภาพ
คงเหลือ    
516,571  ไร่ 

วังเหนือ 

แจ้ห่ม เมืองปาน 

แม่เมาะ เกาะคา 

แม่ทะ ห้างฉัตร 

เสริมงาม 

เมือง 

สบปราบ 

เถิน 
แม่พริก 

งาว 
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พ้ืนทีป่ลูกข้าวทีค่วรพิจารณา 
ส่งเสริมไปปลูกข้าวโพด 

ในจังหวัดล าปาง 

ข้าวโพด 
พ้ืนที่ปลูกปจัจุบัน   

137,524  ไร่ 

ศักยภาพคงเหลือ    
516,571  ไร่ 

บริเวณสีแดงและสีส้มที่ซ้อนทับบนสีเทา  คือ 
 พ้ืนที่ปลูกข้าวที่ควรพิจารณาส่งเสริมไปปลูกข้าวโพด  157,387 ไร่  

พ้ืนที่ปลูกข้าว 
ที่ควรพิจารณาส่งเสริม 

ไปปลูกข้าวโพด 

วังเหนือ 

แจ้ห่ม เมืองปาน 

แม่เมาะ เกาะคา 

แม่ทะ ห้างฉัตร 

เสริมงาม 

เมือง 

สบปราบ 

เถิน 

แม่พริก 

งาว 

อ.เกาะคา 

อ.ห้างฉัตร 
อ..เมือง 
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แนวทางส่งเสริมการเกษตรที่เหมาะสม 
ตามฐานข้อมูลแผนที่เกษตรเชิงรุก  (Agri-Map) 

  จังหวัดล าพูน 
 

14 
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แนวทางส่งเสริมพ้ืนที่ปลูกพืชเศรษฐกิจส าคัญ ล าพูน 

พืชเศรษฐกิจส าคัญที่มีพ้ืนที่ปลูกมาก 
 ล าไย  ข้าว   ข้าวโพด  มันส าปะหลัง 

พ้ืนที่จังหวัด  2,816,176 ไร่ 
พ้ืนที่เกษตรกรรม  903,402 ไร่ ร้อยละ  32.08 
พ้ืนที่ ส.ป.ก.  150,654 ไร่ ร้อยละ   5.35 
พ้ืนที่ชลประทาน  87,526 ไร่ ร้อยละ   3.13 

พืชเศรษฐกิจอนาคตเด่น 
ล าไย  มะม่วง   

หอมแดง  กระเทียม 

แผนที่การใช้ที่ดิน 
บ้านธิ 

แม่ทา 

ทุ่งหัวช้าง 

บ้านโฮ่ง 

เวียงหนองล่อง 
ป่าซาง 

ล้ี 
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แนวทางส่งเสริมพ้ืนที่ปลูกพืชเศรษฐกจิส าคัญในจังหวัดล าพูน 

ล าดับ ชนิดพืช 
พ้ืนที่ 

ปลูกจริง 
 (ไร่) 

พ้ืนที่ 
ศักยภาพ (ไร่) 

(S1+S2) 

พ้ืนที่ปลูกพืชชนิดอื่นในพ้ืนที่ศักยภาพ 
ที่สมควรปรับเปลี่ยน (ไร่) 

(S3+N) 
พ้ืนที่ 

ปรับเปลี่ยน 
รวม (ไร่) 

หมายเหตุ 

ข้าว ข้าวโพด 

1 ล าไย 316,997 285,163 18,669 13,652 32,321 
   พ้ืนที่ท่ีควรส่งเสริมให้มีการปรับเปลี่ยนไป
ปลูกล าไย กระจายอยู่ใน อ. อ.ลี้ อ.ทุ่งหัวช้าง 
อ.บ้านโฮ่ง อ.เมืองล าพูน อ.แม่ทา เป็นต้น 

2 ข้าว 145,258 132,329 - 1,165 1,165 
    พ้ืนที่ที่ควรส่งเสริมให้มีการปรับเปลี่ยนไป
ปลูกข้าว กระจายอยู่ใน อ. อ.ลี้ และ อ.ทุ่งหัว
ช้าง 

3 ข้าวโพด 55,107 344,543 16,531 - 16,531 
พ้ืนที่ที่ควรส่งเสริมให้มีการปรับเปลี่ยนไป

ปลูกข้าวโพด กระจายอยู่ใน อ. อ.ลี้ อ.แม่ทา 
อ.เมือง อ.ทุ่งหัวช้าง เป็นต้น 

4 มันส าปะหลัง 9,461 364,379 16,531 - 16,531 
    พ้ืนที่ที่ควรส่งเสริมให้มีการปรับเปลี่ยนไป
ปลูกมันส าปะหลัง กระจายอยู่ใน อ.ลี้ อ.ทุ่ง
หัวช้าง อ.แม่ทา อ.เมือง  เป็นต้น 
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ตัวอย่างพ้ืนที่ปลูกปัจจุบันและพ้ืนที่ศักยภาพคงเหลือจังหวัดล าพูน 

พ้ืนที่ปลูกปจัจุบัน   
316,997  ไร่ 

ล าไย 

ศักยภาพคงเหลือ    
285,163  ไร่ 

บ้านธิ 

แม่ทา 

ทุ่งหัวช้าง 

บ้านโฮ่ง 

เวียงหนองล่อง 
ป่าซาง 

ลี้ 

ข้าว 

พ้ืนที่ปลูกปจัจุบัน   
145,258 ไร่ 

ศักยภาพคงเหลือ    
132,329 ไร่ 
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พ้ืนทีป่ลูกข้าวทีค่วรพิจารณา 
ส่งเสริมไปปลูกข้าวโพด 

ในจังหวัดล าพูน 

บริเวณสีแดงและสีส้มที่ซ้อนทับบนสีเทา  คือ 
 พ้ืนที่ปลูกข้าวที่ควรพิจารณาส่งเสริมไปปลูกข้าวโพด  16,531   ไร่  

พ้ืนที่ปลูกข้าว 
ที่ควรพิจารณาส่งเสริม 

ไปปลูกข้าวโพด 

ข้าวโพด 

พ้ืนที่ปลูกปจัจุบัน   
55,107  ไร่ 

ศักยภาพคงเหลือ    
344,543  ไร่ 

แม่ทา 

ทุ่งหัวช้าง 

บ้านโฮ่ง 

เวียงหนองล่อง 
ป่าซาง 

ลี้ 

อ.ลี ้
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แนวทางส่งเสริมการเกษตรที่เหมาะสม 
ตามฐานข้อมูลแผนที่เกษตรเชิงรุก  (Agri-Map) 

  จังหวัดสุโขทัย 
 

15 
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แนวทางส่งเสริมพ้ืนที่ปลูกพืชเศรษฐกิจส าคัญ สุโขทัย 

พืชเศรษฐกิจส าคัญที่มีพ้ืนที่ปลูกมาก 
 ข้าว    อ้อย  มันส าปะหลัง  ยางพารา 

พ้ืนที่จังหวัด  4,122,557 ไร่ 
พ้ืนที่เกษตรกรรม  2,495,185 ไร่ ร้อยละ  59.83 
พ้ืนที่ ส.ป.ก.  662,206 ไร่ ร้อยละ   16.06 
พ้ืนที่ชลประทาน  600,467 ไร่ ร้อยละ   14.57 

พืชเศรษฐกิจอนาคตเด่น 
ส้มแม่สิน  มะม่วง  ละมุด 
ลางสาด  มะยงชิด 

 

แผนที่การใช้ที่ดิน 

ศรีสัชนาลัย 

ทุ่งเสลี่ยม 
ศรีนคร 

สวรรคโลก 

ศรีส าโรง 
บ้านด่านลานหอย 

คีรีมาศ 
กงไกรลาศ 

เมือง 
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แนวทางส่งเสริมพ้ืนที่ปลูกพืชเศรษฐกจิส าคัญในจังหวัดสุโขทัย 

ล าดับ ชนิดพืช 
พ้ืนที่ 

ปลูกจริง 
 (ไร่) 

พ้ืนที่ 
ศักยภาพ (ไร่) 

(S1+S2) 

พ้ืนที่ปลูกพืชชนิดอื่นในพ้ืนที่ศักยภาพ 
ที่สมควรปรับเปลี่ยน (ไร่) 

(S3+N) 
พ้ืนที่ 

ปรับเปลี่ยน 
รวม (ไร่) 

หมายเหตุ 

ข้าว อ้อย มันส าปะหลัง ยางพารา 

1 ข้าว 1,310,055 301,863 - 60,045 8,158 - 68,203 
   พ้ืนที่ที่ควรส่งเสริมให้มีการปรับเปลี่ยนไป
ปลูกข้าว กระจายอยู่ใน อ.คีรีมาศ อ.ศรีนคร 
อ.สวรรคโลก อ.บ้านด่านลานหอย เป็นต้น 

2 อ้อย 516,900 424,137 44,415 - - 3,903 48,318 
   พ้ืนที่ที่ควรส่งเสริมให้มีการปรับเปลี่ยนไป
ปลูกอ้อย กระจายอยู่ใน  อ.บ้านด่านลาน
หอย  อ.ศรีสัชนาลัย อ.สวรรคโลก  เป็นต้น 

3 มันส าปะหลัง 139,332 722,051 44,413 - - 3,903 48,316 

   พ้ืนที่ที่ควรส่งเสริมให้มีการปรับเปลี่ยนไป
ปลูกมันส าปะหลัง   กระจายอยู่ใน อ.บ้าน
ด่านลานหอย  อ.ศรีสัชนาลัย อ.สวรรคโลก  
อ.ทุ่งเสลี่ยม เป็นต้น 

4 ยางพารา 22,321 305,269 6,325 - - - 6,325 
    พ้ืนที่ที่ควรส่งเสริมให้มีการปรับเปลี่ยนไป
ปลูกยางพารา  กระจายอยู่ใน   อ.ศรีสัชนา
ลัย อ.ทุ่งเสลี่ยม อ.ศรีส าโรง เป็นต้น 
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ตัวอย่างพ้ืนที่ปลูกปัจจุบันและพ้ืนที่ศักยภาพคงเหลือจังหวัดสุโขทัย 

ศักยภาพคงเหลือ    
301,863 ไร่ 

พ้ืนที่ปลูกปจัจุบัน   
1,310,055 ไร่ 

ข้าว อ้อย 

ศักยภาพคงเหลือ    
424,137  ไร่ 

พ้ืนที่ปลูกปจัจุบัน   
516,900  ไร่ 

ศรีสัชนาลัย 

ทุ่งเสล่ียม 
ศรีนคร 

สวรรคโลก 

ศรีส าโรง 

บ้านด่านลานหอย 

คีรีมาศ 

กงไกรลาศ 

เมือง 
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พ้ืนทีป่ลูกข้าวทีค่วรพิจารณา 
ส่งเสริมไปปลูกอ้อย 
ในจังหวัดสุโขทัย 

บริเวณสีแดงและสีส้มที่ซ้อนทับบนสีเทา  คือ 
 พ้ืนที่ปลูกข้าวที่ควรพิจารณาส่งเสริมไปปลูกอ้อย  44,415  ไร่  

พ้ืนที่ปลูกข้าว 
ที่ควรพิจารณาส่งเสริม 

ไปปลูกอ้อย 

อ้อย 

ศักยภาพคงเหลือ    
424,137  ไร่ 

พ้ืนที่ปลูกปจัจุบัน   
516,900  ไร่ 

ศรีสัชนาลัย 

ทุ่งเสล่ียม 
ศรีนคร 

สวรรคโลก 

ศรีส าโรง 

บ้านด่านลานหอย 

คีรีมาศ 

กงไกรลาศ 
เมือง 

อ. บ้านด่านลานหอย 

อ.คีรีมาศ 

อ.เมือง 
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แนวทางส่งเสริมการเกษตรที่เหมาะสม 
ตามฐานข้อมูลแผนที่เกษตรเชิงรุก  (Agri-Map) 

  จังหวัดอุตรดิตถ์ 
 

16 
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แนวทางส่งเสริมพ้ืนที่ปลูกพืชเศรษฐกิจส าคัญ อุตรดิตถ์ 

พืชเศรษฐกิจส าคัญที่มีพ้ืนที่ปลูกมาก 
 ข้าว    อ้อย  ข้าวโพด  มันส าปะหลัง 

พ้ืนที่จังหวัด  4,899,120 ไร่ 
พ้ืนที่เกษตรกรรม  1,663,377 ไร่ ร้อยละ  33.95 
พ้ืนที่ ส.ป.ก.  382,339 ไร่ ร้อยละ   7.80 
พ้ืนที่ชลประทาน  187,339 ไร่ ร้อยละ   3.79 

พืชเศรษฐกิจอนาคตเด่น 
สับปะรดห้วยมุ่น  ลางสาด 

มะม่วงหิมพานต์   
ทุเรียนหลงลับแลอุตรดิตถ์ 

 

แผนที่การใช้ที่ดิน 

บ้านโคก 

ฟากท่า 

น ้าปาด 

ท่าปลา 

เมือง 

ทองแสนขัน 

ลับแล 

ตรอน 

พิชัย 
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แนวทางส่งเสริมพ้ืนที่ปลูกพืชเศรษฐกจิส าคัญในจังหวัดอุตรดิตถ ์

ล าดับ ชนิดพืช 
พ้ืนที่ 

ปลูกจริง 
 (ไร่) 

พ้ืนที่ 
ศักยภาพ  
(ไร่) 

(S1+S2) 

พ้ืนที่ปลูกพืชชนิดอื่นในพ้ืนที่
ศักยภาพที่สมควรปรับเปลี่ยน (ไร่) 

(S3+N) 
พ้ืนที่ 

ปรับเปลี่ยน 
รวม (ไร่) 

หมายเหตุ 

ข้าว อ้อย ข้าวโพด 

1 ข้าว 588,606 93,250 - 13,320 8,138 21,458 
พ้ืนที่ที่ควรส่งเสริมให้มีการปรับเปลี่ยนไป

ปลูกข้าว กระจายอยู่ใน อ.พิชัย อ.ตรอน  
อ.ลับแล อ.น้ าปาด เป็นต้น 

2 อ้อย 98,576 422,330 65,795 - - 65,795 
พ้ืนที่ที่ควรส่งเสริมให้มีการปรับเปลี่ยนไป

ปลูกอ้อย กระจายอยู่ใน   อ.พิชัย  
อ.ทองแสงขัน  อ.น้ าปาด อ.เมือง เป็นต้น 

3 ข้าวโพด 68,509 443,122 65,795 - - 65,795 

พ้ืนที่ที่ควรส่งเสริมให้มีการปรับเปลี่ยนไป
ปลูกข้าวโพด กระจายอยู่ใน  อ.พิชัย  
อ.ทองแสงขัน  อ.น้ าปาด อ.เมือง อ.ฟากท่า 
เป็นต้น 

4 มันส าปะหลัง 26,678 508,766 68,596 5,519 - 74,115 

พ้ืนที่ที่ควรส่งเสริมให้มีการปรับเปลี่ยนไป
ปลูกมันส าปะหลัง กระจายอยู่ใน   
อ.พิชัย  อ.ทองแสงขัน  อ.น้ าปาด อ.เมือง อ.
ฟากท่า อ.ตรอน อ.บ้านโคก เป็นต้น 
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ตัวอย่างพ้ืนที่ปลูกปัจจุบันและพ้ืนที่ศักยภาพคงเหลือจังหวัดอุตดรดิตถ์ 

ศักยภาพคงเหลือ    
443,122  ไร่ 

พ้ืนที่ปลูกปจัจุบัน   
588,606 ไร่ 

ศักยภาพคงเหลือ    
93,250 ไร่ 

ข้าว ข้าวโพด 

พ้ืนทีป่ลูกปจัจุบัน   
68,509  ไร่ 

บ้านโคก 

ฟากท่า 

น ้าปาด 

ท่าปลา 

เมือง 

ทองแสนขัน 

ลับแล 

ตรอน 

พิชัย 
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พ้ืนทีป่ลูกข้าวทีค่วรพิจารณา 
ส่งเสริมไปปลูกข้าวโพด 

ในจังหวัดอุตรดิตถ์ 

บริเวณสีแดงและสีส้มที่ซ้อนทับบนสีเทา  คือ 
 พ้ืนที่ปลูกข้าวที่ควรพิจารณาส่งเสริมไปปลูกข้าวโพด  65,795  ไร่  

พ้ืนที่ปลูกข้าว 
ที่ควรพิจารณาส่งเสริม 

ไปปลูกข้าวโพด 

ข้าวโพด 

พ้ืนทีป่ลูกปจัจุบัน   
68,509  ไร่ 

ศักยภาพคงเหลือ    
443,122  ไร่ 

บ้านโคก 

ฟากท่า 

น ้าปาด 

ท่าปลา 

เมือง 

ทองแสนขัน 

ลับแล 

ตรอน 

พิชัย 

อ.น ้าปาด 
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แนวทางส่งเสริมการเกษตรที่เหมาะสม 
ตามฐานข้อมูลแผนที่เกษตรเชิงรุก  (Agri-Map) 

  จังหวัดอุทัยธานี 
 

17 
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แนวทางส่งเสริมพ้ืนที่ปลูกพืชเศรษฐกิจส าคัญ อุทัยธาน ี

พืชเศรษฐกิจส าคัญที่มีพ้ืนที่ปลูกมาก 
 ข้าว   อ้อย  มันส าปะหลัง  ข้าวโพด 

พ้ืนที่จังหวัด  4,206,404  ไร่ 
พ้ืนที่เกษตรกรรม  1,732,859  ไร่ ร้อยละ  41.20 
พ้ืนที่ ส.ป.ก.  960,303  ไร่ ร้อยละ   22.83 
พ้ืนที่ชลประทาน  231,459  ไร่ ร้อยละ   5.50 

พืชเศรษฐกิจอนาคตเด่น 
แตงกวา  แตงไทย  ถั่วเหลือง 
ฝักยาว   ส้มโอ    มะม่วง  

ลานสัก 

บ้านไร ่

สว่างอารมณ ์

ห้วยคต 
หนองฉาง 

ทัพทัน 
เมือง 

หนองขาหย่าง 

แผนที่การใช้ที่ดิน 
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แนวทางส่งเสริมพ้ืนที่ปลูกพืชเศรษฐกจิส าคัญในจังหวัดอุทยัธาน ี

ล าดับ ชนิดพืช 
พ้ืนท่ี 

ปลูกจริง 
 (ไร่) 

พ้ืนที่ 
ศักยภาพ  
(ไร่) 

(S1+S2) 

พ้ืนที่ปลูกพืชชนิดอื่นในพ้ืนที่ศักยภาพที่สมควรปรับเปลี่ยน (ไร่) 
(S3+N) พ้ืนที ่

ปรับเปลี่ยน 
รวม (ไร่) 

หมายเหตุ 
ข้าว อ้อย มันส าปะหลัง ข้าวโพด ปาล์มน ้ามัน ยางพารา 

1 ข้าว 588,250 171,553 - 13,358 8,350 5,560 - - 27,268 

พื้นทีท่ี่ควรส่งเสริมให้มีการปรับเปลี่ยน
ไปปลูกข้าว กระจายอยู่ใน อ.หนองฉาง   
อ.บ้านไร่ อ.สว่างอารมณ์ อ.ทัพทัน   
อ.ลานสัก อ.เมือง เป็นต้น 

2 อ้อย 567,399 473,675 86,005 12,717 - - 5,537 - 18,254 

พื้นที่ท่ีควรส่งเสริมให้มีการปรับเปลี่ยน
ไปปลูกอ้อย กระจายอยู่ใน อ.ทัพทัน   
อ.สว่างอารมณ์  อ.หนองฉาง  อ.ลานสัก  
อ.บ้านไร่  อ.ห้วยคต  อ.เมือง  เป็นต้น 

3 มันส าปะหลัง 220,684 781,976 103,488 83,485 - - 6,373 13,938 207,284 

พื้นที่ท่ีควรส่งเสริมให้มีการปรับเปลี่ยน
ไปปลูกมันส าปะหลัง  กระจายอยู่ใน  
 อ.ทัพทัน อ.สว่างอารมณ์ อ.หนองฉาง  
อ.ลานสัก อ.หนองขาหย่าง อ.เมือง 
อ.ห้วยคต อ.บ้านไร่  เป็นต้น 

4 ข้าวโพด 88,262 876,866 95,760 77,298 - - 5,545 12,599 191,202 

พื้นที่ท่ีควรส่งเสริมให้มีการปรับเปลี่ยน
ไปปลูกข้าวโพดกระจายอยู่ใน  
อ.สว่างอารมณ์ อ.ทัพทัน อ.หนองฉาง  
อ.ลานสัก อ.หนองขาหย่าง อ.เมือง  
อ.ห้วยคต อ.บ้านไร่  เป็นต้น 
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ตัวอย่างพ้ืนที่ปลูกปัจจุบันและพ้ืนที่ศักยภาพคงเหลือจังหวัดอุทัยธานี 

ลานสัก 

บ้านไร่ 

สว่างอารมณ์ 

ห้วยคต 
หนองฉาง 

ทัพทัน เมือง 

หนองขาหย่าง 

ข้าว อ้อย พ้ืนที่ปลูกปจัจุบัน   
567,399 ไร่ 

ศักยภาพคงเหลือ    
473,675  ไร่ 

พ้ืนที่ปลูกปจัจุบัน   
588,250 ไร่ 

ศักยภาพคงเหลือ    
171,553 ไร่ 
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พ้ืนทีป่ลูกข้าวทีค่วรพิจารณา 
ส่งเสริมไปปลูกอ้อย 
ในจังหวัดอุทัยธาน ี

บริเวณสีแดงและสีส้มที่ซ้อนทับบนสีเทา  คือ 
 พ้ืนที่ปลูกข้าวที่ควรพิจารณาส่งเสริมไปปลูกอ้อย 86,005  ไร่  

อ้อย พ้ืนที่ปลูกปจัจุบัน   
567,399 ไร่ 

ลานสัก 

บ้านไร่ 

สว่างอารมณ์ 

ห้วยคต 
หนองฉาง 

ทัพทัน 
เมือง 

หนองขาหย่าง พ้ืนที่ปลูกข้าว 
ที่ควรพิจารณาส่งเสริม 

ไปปลูกอ้อย 

ศักยภาพคงเหลือ    
473,675  ไร่ 

อ.ทัพทัน 
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 แนวทางส่งเสริมการเกษตรที่เหมาะสม  
ตามฐานข้อมูลแผนที่เกษตรเชิงรุก(Agri Map) 

แนวทางส่งเสริมการเกษตรที่เหมาะสมตามฐานข้อมูลแผนที่เกษตรเชิงรุก (Agri Map) รายจังหวัดนี้ เป็นข้อมูล
ที่สรุปจากเอกสารแนวทางส่งเสริมการเกษตรที่เหมาะสมตามฐาน ข้อมูลแผนที่เกษตรเชิงรุกรายจังหวัด โดยเน้นพืช
เศรษฐกิจส าคัญที่ปลูกมาก 4 ล าดับแรกของจังหวัด ในอนาคตหากมีความต้องการของตลาดเพิ่มขึ้น การขยายพื้นที่
ปลูกที่เหมาะสมควรเป็นบริเวณใด และปัจจุบันพื้นที่เหล่านั้นปลูกพืชใดอยู่ ในทางกลับกันพืชที่ปลูกอยู่ในปัจจุบันหาก
พบว่าปลูกอยู่ในพื้นที่ไม่เหมาะสม ได้ผลผลิตต่ าต้นทุนสูง ควรปรับเปลี่ยนไปเป็นพืชใด  

ในการพิจารณาศักยภาพของพื้นที่ต่อพืชชนิดใด ข้อมูลที่น ามาวิเคราะห์ ได้แก่ข้อมูล สภาพพื้นที่ ชนิดดิน 
ความอุดมสมบูรณ์ของธาตุอาหารพืช ปริมาณฝน ภูมิอากาศ เขตชลประทาน ข้อมูลความต้องการของพืช ที่ตั้งโรงงาน
หรือแหล่งรับซื้อ ยุทธศาสตร์และนโยบายการผลิตสินค้าส าหรับพืชนั้น เป็นต้น   

พื้นทีศ่ักยภาพคงเหลือส าหรับพืชใด หมายถึงพ้ืนท่ีที่มีความเหมาะสมสูง (S1) หรือปานกลาง (S2) ที่ปัจจุบันยัง
ไม่ได้ปลูกพืชชนิดน้ัน  การปลูกพืชตรงตามศักยภาพของพื้นท่ีจะท าให้ได้ผลผลิตดี ต้นทุนการผลิตต่ า ดูแลรักษาง่าย 

เอกสารนี้น าเสนอสรุปแนวทางส่งเสริมการเกษตรที่เหมาะสมรายจังหวัดในรูปแบบของเพาเวอร์ พอยต์ 
ยกตัวอย่างบางพืชและบางบริเวณเท่านั้น ซึ่งข้อมูลที่ใช้ในการจัดท าเอกสารเป็นข้อมูลเชิงพื้นที่ที่กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์เผยแพร่ส าหรับประชาชนท่ัวไป เข้าถึงได้สะดวก ผ่านแอพพลิเคชั่น Agri-Map online 

……………………….. 
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