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  ในชวงทศวรรษที่ผานมาน้ีไดมีการพัฒนาระบบขอมูลขาวสารที่เปนประโยชนตอการพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมของประเทศมาอยางตอเน่ือง โดยเฉพาะในดานการเกษตรที่มีพลวัตคอนขางสูง และมีผลกระทบตอ
ประชากรจํานวนมาก กระทรวงเกษตรและสหกรณไดตระหนักถึงการนําระบบขอมูลขาวสารที่ใหผูที่
เก่ียวของกับภาคการเกษตรไดมีการเขาถึงที่สะดวกโดยเฉพาะเกษตรกร จึงไดมอบหมายใหกรมพัฒนาที่ดิน
เปนหนวยงานหลักจัดทํา “แนวทางการสงเสริมการเกษตรที่เหมาะสมตามฐานขอมูลแผนที่เกษตรเชิงรุก 
(Agri-Map)” ของแตละจังหวัดขึ้น 

  Agri-Map คือ แผนที่ เกษตรเพ่ือการบริหารจัดการเชิงรุก โดยบูรณาการขอมูลพ้ืนฐาน 
ดานการเกษตรจากทุกหนวยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ สําหรับใชเปนเครื่องมือบริหาร
จัดการการเกษตรไทยอยางมีประสิทธิภาพครอบคลุมทุกพ้ืนที่ มีการปรับขอมูลใหทันสมัย และพัฒนา 
เพ่ิมความสะดวกการใชงานใหเกิดการเขาถึงขอมูลโดยงาย พรอมกับสามารถติดตามขอมูลความเปลี่ยนแปลง
ที่เกิดขึ้นไดอยางถูกตองและรอบดาน ครอบคลุมการนําไปใชประโยชนทุกดานที่สําคัญเปนการนํา
เทคโนโลยีเขามาประยุกตใชกับขอมูลดานการเกษตร ซึ่งสามารถตอบโจทยการชวยเหลือและแกปญหา
ใหกับเกษตรกรในรายพ้ืนที่ ไดเปนอยางดี ใชงานบนคอมพิวเตอรหรือแท็บเล็ต ที่เช่ือมตออินเทอรเน็ตผาน
หน า เ ว็ บไซต ของกระทรวง เกษตรและสหกรณ  www.moac.go.th หรื อ  https://agri-map-
online.moac.go.th ซึ่งจะมีเอกสารคูมือการใชใหศึกษาและสามารถดาวนโหลดได 

  แนวทางการสงเสริมการเกษตรที่เหมาะสมของแตละจังหวัดสามารถนําไปใชเปนขอมูลสนับสนุน
นโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ เชน โครงการ 1 ตําบล 1 กลุมเกษตรทฤษฎีใหม โครงการ 
เกษตรอินทรีย โครงการบริหารจัดการเขตเกษตรเศรษฐกิจสําหรับสินคาเกษตรที่สําคัญ (Zoning by 
Agri-Map) โครงการระบบสงเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ โครงการ Smart Farmer เปนตน และยังเปน
ขอมูลกลางในการปฏิบัติงานรวมกันของหนวยงานตาง ๆ ในจังหวัด ไดอยางมีประสิทธิภาพ ตอไป  
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1. ขอมูลท่ัวไป 

  จังหวัดลําปาง มีพ้ืนที่ 12,533.961 ตารางกิโลเมตร หรือ 7,833,726 ไร ต้ังอยูจังหวัดใน
ภาคเหนือของประเทศไทย ประกอบดวย 13 อําเภอ 100 ตําบล (ตารางผนวกที่ 1) มีจํานวนประชากร 
728,964 คน (กรมการปกครอง, 2563) 

 1.1 อาณาเขตติดตอ  
  ทิศเหนือ  ติดตอ จังหวัดเชียงใหม จังหวัดเชียงราย และจังหวัดพะเยา 
  ทิศใต   ติดตอ จังหวัดตาก 
  ทิศตะวันออก ติดตอ จังหวัดแพร และจังหวัดสุโขทัย 
  ทิศตะวันตก ติดตอ จังหวัดลําพูน 

 1.2 ภูมิประเทศ 
   สภาพภูมิประเทศของจังหวัดลําปาง โดยทั่วไปเปนที่ราบลอมรอบดวยภูเขา มีลักษณะเปน
แองแผนดินที่ยาวและกวางที่สุดในภาคเหนือ คลายกนกะทะ เรียกวา “อางลําปาง” ภูเขาสูงทอดตัว
ยาวตามแนวทิศเหนือไปทางทิศใตของจังหวัด ลักษณะภูมิประเทศแบงเปน 3 ลักษณะ ดังน้ี  
   1) ภูเขาสูง เปนปาคอนขางทึบ อุดมสมบูรณดวยไมคา บริเวณตอนบนของจังหวัด 
ครอบคลุมพ้ืนที่อําเภอเมืองปาน แจหม วัง เหนือ และงาว  
   2) ที่ราบและที่ราบลุมริมฝงแมน้ําวัง ซึ่งเปนแหลงเกษตรกรรมที่สําคัญของจังหวัด บริเวณ
ตอนกลางของจังหวัด ครอบคลุมพ้ืนที่อําเภอหางฉัตร เมืองลําปาง เกาะคา แมทะ และสบปราบ  
   3) เนินเขาและที่คอนขางราบ เปนปาไมรัง บางสวนเปนทุงหญา บริเวณตอนใตของจังหวัด 
ครอบคลุมพ้ืนที่อําเภอเถิน แมพริก บางสวนของอําเภอเสริมงาม และแมทะ  

 1.3 ภูมิอากาศ 
   สภาพภูมิอากาศของจังหวัดลําปาง มีอากาศรอนอบอาวเกือบตลอดป ฤดูรอนอากาศรอนจัด 
และหนาวจัดในฤดูหนาว อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย 33.7 องศาเซลเซียส  มี 3 ฤดู คือ ฤดูรอน เริ่มต้ังแตตน
เดือนมีนาคมจนถึงกลางเดือนพฤษภาคม อากาศจะรอนอบอาว ชวงที่มีอากาศรอนที่สุด คือ เดือน
เมษายน ฤดูฝน เริ่มกลางเดือนพฤษภาคม ฤดูหนาว เริ่มเดือนพฤศจิกายน จนถึงเดือนกุมภาพันธ 
อากาศจะหนาวเย็น อากาศหนาวจัดในชวงเดือนมกราคม อุณหภูมิตํ่าสุดเฉลี่ย 21.0 องศาเซลเซียส 

 1.4 ทรัพยากรดิน 
   ทรัพยากรดินของจังหวัดลําปาง แบงตามภูมิสัณฐาน ลักษณะทางธรณีวิทยา และวัตถุตน
กําเนิดดิน ไดดังน้ี 
   1) ที่ราบน้ําทวมถึง (Flood plain) ที่ราบริมแมนํ้าหรือลําธาร หนาฝนหรือหนานํ้า มักมี
นํ้าทวมเปนครั้งคราว เปนสภาพพ้ืนที่ที่เกิดจาการทับถมของตะกอนนํ้าพา และมีตะกอนเพ่ิมมากขึ้น
หลังนํ้าทวม ไดแก สันดินริมนํ้า (Levee) เปนที่ดอน มีสภาพพ้ืนที่คอนขางราบเรียบถึงลูกคลื่นลอน
ลาดเล็กนอย เกิดจากการทับถมของตะกอนนํ้าพาบริเวณริมฝงแมนํ้า เปนสันนูนขนานไปกับริมฝง
แมนํ้า ดินลึก เน้ือดินรวนหยาบ สีนํ้าตาลและนํ้าตาลปนแดง การระบายนํ้าดีปานกลางถึงดี อาทิ  
ชุดดินเชียงใหม (Cm) 
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   2) ที่ราบตะกอนน้ําพา (Alluvial plain) เปนบริเวณที่ไดรับอิทธิพลของแมนํ้าหรือลํานํ้า
สาขา วัตถุตนกําเนิดดินเปนตะกอนนํ้าพา (Alluvium) มีสภาพพ้ืนที่เปนที่ราบขนาดใหญสองฝงแมนํ้า 
แตละฝงอาจมทีี่ราบแบบขั้นบันไดหรือตะพักไดหลายระดับ แบงเปน 
    (1) ตะพักลํานํ้าระดับตํ่า (Low terrace) เปนที่ลุม มีสภาพพ้ืนที่ราบเรียบ ดินลึกมาก เน้ือดิน
อาจเปนดินเหนียวละเอียด ดินทรายแปงละเอียดหรือดินรวนหยาบ สีเทา นํ้าตาลปนเทา และนํ้าตาล  
มีจุดประสีตาง ๆ  การระบายนํ้าคอนขางเลวถึงเลว เชน ชุดดินหางดง (Hd) และชุดดินแมสาย (Ms) เปนตน  
    (2) ตะพักลํานํ้าระดับกลางและระดับสูง (Middle and High terrace) เปนที่ดอน  
มีสภาพพ้ืนที่คอนขางราบเรียบถึงลูกคลื่นลอนลาด ดินต้ืนถึงช้ันกรวดลูกรังถึงดินลึกมาก เน้ือดินเปน
ดินรวนหยาบ ดินรวนละเอียดหรือดินรวนปนช้ินสวนหยาบมาก สีนํ้าตาล เหลือง นํ้าตาลปนแดง  
ไปจนถึงแดง การระบายนํ้าดีปานกลางถึงดี เชน ชุดดินแมริม (Mr) และชุดดินสันปาตอง (Sp) เปนตน  
    (3) เนินตะกอนนํ้าพารูปพัด (Alluvial fan) เปนที่ดอน มีสภาพพ้ืนที่คอนขางราบเรียบ
ถึงลูกคลื่นลอนลาด เปนดินลึกมาก เน้ือดินเปนดินรวนละเอียดถึงดินทรายแปงละเอียด สีนํ้าตาล 
เหลืองจนถึงแดง การระบายนํ้าดีปานกลางถึงดี เชน ชุดดินกําแพงเพชร (Kp) และชุดดินหางฉตัร (Hc) เปนตน 
    (4) ลานตะพักปูนมารล (Marl terrace) เปนที่ดอน มีสภาพพ้ืนที่คอนขางราบเรียบถึง
ลูกคลื่นลอนลาด เปนดินต้ืนถึงช้ันปูนมารล เน้ือดินเปนดินเหนียวถึงดินเหนียวปนช้ินสวนหยาบมาก  
สีนํ้าตาลเขมและดํา การระบายนํ้าดี อาท ิชุดดินตาคลี (Tk)  
   3) ที่ลาดเชิงเขา (Piedmont) เขา (Hill) ภูเขา (Mountain) มีสภาพพ้ืนที่เปนลูกคลื่น
ลอนลาดถึงเนินเขา ที่เกิดจากการที่หินผุพังสลายตัวอยูกับที่หรือถูกเคลื่อนยายโดยแรงโนมถวงของ
โลกในระยะทางใกลๆ และถูกควบคุมดวยลักษณะของโครงสรางทางธรณีวิทยา สวนใหญพบหิน
ปะปนในหนาตัดดินและลอยหนา แบงตามลักษณะและชนิดของหินดังน้ี 
    (1) พัฒนาจากกลุมหินตะกอนหรือหินแปรเน้ือหยาบหรือหินในกลุม สวนใหญ 
เปนหินทรายและหินควอรตไซต ดินต้ืนถึงช้ันเศษหินหรือหินพ้ืนถึงดินลึกปานกลาง เน้ือดินเปนดินรวน
หยาบถึงดินรวนปนช้ินสวนหยาบมาก สีนํ้าตาล นํ้าตาลปนเหลือง นํ้าตาลปนแดง จนถึงแดง การระบายนํ้าดี 
พบเศษหินปะปนในหนาตัดดินหรือบนผิวดิน เชน ชุดดินทายาง (Ty) และชุดดินลาดหญา (Ly) เปนตน 
    (2) พัฒนาจากกลุมหินตะกอนหรือหินแปรเน้ือละเอียดหรือหินในกลุม สวนใหญเปน
หินดินดานและหินฟลไลน ดินต้ืนถึงช้ันเศษหินหรือหินพ้ืนถึงดินลึกปานกลาง เน้ือดินเปนดินเหนียว
ละเอียดถึงดินเหนียวปนช้ินสวนหยาบมาก สีนํ้าตาล นํ้าตาลปนแดง และนํ้าตาลปนเหลือง การระบาย
นํ้าดี พบเศษหินปะปนในหนาตัดดินหรือบนผิวดิน เชน ชุดดินวังสะพุง (Ws) และชุดดินลี้ (Li) เปนตน 
    (3) พัฒนาจากหินปูน ดินต้ืนถึงช้ันเศษหินหรือหินพ้ืน เน้ือดินเปนดินเหนียวละเอียดถึง
ดินเหนียวปนช้ินสวนหยาบมาก สีแดง นํ้าตาล และนํ้าตาลปนแดง การระบายนํ้าดี พบเศษหินปะปน
ในหนาตัดดินหรือบนผิวดิน อาท ิชุดดินหินซอน (Hs)  
    (4) พัฒนาจากหินอัคนีชนิดหินแกรนิต ดินต้ืนถึงช้ันเศษหินหรือหินพ้ืนถึงดินลึกมาก เน้ือ
ดินเปนดินรวนหยาบถึงดินรวนปนช้ินสวนหยาบมาก สีนํ้าตาล สีนํ้าตาลปนแดง ถึงสีแดง การระบาย
นํ้าดี เชน ชุดดินบานไร (Bar) และชุดดินทับเสลา (Tas) เปนตน 
    (5) พัฒนาจากหินบะซอลตหรือแอนดิไซต ดินต้ืนถึงช้ันเศษหิน เน้ือดินเปนดินเหนียวปน
ช้ินสวนหยาบมาก สีดําและนํ้าตาลเขม การระบายนํ้าดี อาท ิชุดดินสบปราบ (So) 
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   4) พื้นที่ลาดชันเชิงซอน เปนพ้ืนที่ที่มีความลาดชันมากกวารอยละ 35 สวนใหญเปนภูเขา 
เทือกเขาสูงสลับซับซอน ทรัพยากรดินมีความแตกตางกันออกไปในแตละพ้ืนที่ 

 1.5 สภาพการใชทีดิ่น  
   สภาพการใชประโยชนที่ดินปจจุบันของจังหวัดลําปาง จากฐานขอมูลแผนที่สภาพการใชที่ดิน 
ของกรมพัฒนาที่ดิน (ตารางที่ 1) 

ตารางที่ 1 สภาพการใชที่ดินปจจุบันของจังหวัดลําปาง  

ประเภทการใชที่ดิน  เนื้อที ่
 ไร   รอยละ  

พื้นทีชุ่มชนและสิ่งปลูกสราง 313,663 4.03 
 พื้นที่เกษตรกรรม  1,783,321 22.74 

      นาขาว 613,964 7.84 
      พืชไร  633,418 8.08 
      ไมยืนตน  384,693 4.91 
      ไมผล  100,205 1.26 
      พืชสวน  2,847 0.04 
      ไรหมุนเวียน  38,909 0.49 
      ทุงหญาเลี้ยงสัตวและโรงเรือนเลี้ยงสัตว  7,220 0.09 
      พืชนํ้า  14 - 
      สถานที่เพาะเลี้ยงสัตวนํ้า  1,129 0.02 
      เกษตรผสมผสาน/ไรนาสวนผสม  922 0.01 

 พื้นที่ปาไม  5,474,802 69.88 
 พื้นที่แหลงน้าํ  110,140 1.40 
 พื้นที่เบ็ดเตลด็  151,800 1.95 

รวมทั้งหมด 7,833,726 100.00 
ที่มา: กรมพัฒนาที่ดิน, 2564 

 1.6 พื้นที่ชลประทาน 
   จังหวัดลําปางมีเน้ือที่ชลประทาน 190,443 ไร (รอยละ 2.43 ของพ้ืนที่จังหวัด) กระจายอยูใน 
10 อําเภอ มีอางเก็บนํ้าที่สําคัญ 30 อาง มีศักยภาพในการเก็บกักนํ้าไดรวม 400.036 ลานลูกบาศกเมตร 
พ้ืนที่ชลประทานมีความสําคัญในการพิจารณาเพ่ิมศักยภาพการผลิตที่เหมาะสม (ตารางผนวกที่ 2 - 3) 

 1.7 เขตปฏิรปูที่ดิน 
   เขตปฏิรูปที่ดินในพ้ืนที่จังหวัดลําปางมีเน้ือที่ 150,654 ไร (รอยละ 5.35 ของพ้ืนที่จังหวัด) 
โดยอําเภอที่มีพ้ืนที่เขตปฏิรูปที่ดินมากที่สุด ไดแก อําเภอแมทะ อําเภอเถิน และอําเภอวังเหนือ 
ตามลําดับ (ตารางผนวกที่ 4)  
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 1.8 การขึ้นทะเบียนเกษตรกร 
   จากฐานขอมูลทะเบียนเกษตรกรของกรมสงเสริมการเกษตร จังหวัดลําปางมีการขึ้นทะเบียน
เกษตรกรผูปลูกพืชหรือเลี้ยงสัตวทั้งหมดในป 2563 จํานวน 91,554 ราย รวมพ้ืนที่ 597,657 ไร และ
กิจกรรมที่มีพ้ืนที่ปลูกมาก ไดแก ขาวนาป ขาวโพดเลี้ยงสัตว มันสําปะหลังโรงงาน ลําไย ตามลําดับ 
(ตารางผนวกที่ 5) 
   ทะเบียนเกษตรพืชสมุนไพร จากฐานขอมูลกลาง (Farmer One) ของสํานักงานเศรษฐกิจ
การเกษตร เกษตรกรไดขึ้นทะเบียนปลูกพืชสมุนไพรในจังหวัดลําปาง พ้ืนที่   280.37 ไร เกษตรกร 
50 ราย มีพืชสมุนไพรหลัก 16 ชนิด  สมุนไพรที่มีการปลูกมาก ไดแก ดีปลี ไพล และมะแขวน
ตามลําดับ (ตารางผนวกที่ 6) 

 1.9 ที่ต้ังโรงงานและแหลงรับซือ้สินคาเกษตร 
   จังหวัดลําปางมีแหลงรับซื้อสินคาเกษตรและสหกรณการเกษตรที่สําคัญจํานวน 48 แหง และ
ที่ต้ังโรงงานทางการเกษตร 100 แหง โดยมีที่ต้ังสหกรณการเกษตรมากที่สุด 32 แหง (ตารางผนวกที่ 7) 

2. การวิเคราะหพืชเศรษฐกิจหลัก 

  พืชเศรษฐกิจที่สําคัญพิจารณาจากพืชที่มี พ้ืนที่ปลูกมากและมีมูลคาการสงออกหรือแปรรูป 
โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ ประกาศพืชเศรษฐกิจ 13 ชนิดพืช ไดแก ขาว มันสําปะหลัง ยางพารา 
ปาลมนํ้ามัน ออยโรงงาน ขาวโพดเลี้ยงสัตว สับปะรดโรงงาน ลําไย เงาะ ทุเรียน มังคุด มะพราว และกาแฟ 
จากพ้ืนที่ปลูกพืชเศรษฐกิจดังกลาว กรมพัฒนาที่ดิน ไดกําหนดระดับความเหมาะสมของพ้ืนที่ปลูก 
รายจังหวัด โดยวิเคราะหจากสภาพพ้ืนที่ ลักษณะของดิน ปริมาณนํ้าฝน แหลงนํ้าชลประทาน รวมกับ 
การจัดการพ้ืนที่และลักษณะรายพืช โดยแบงระดับความเหมาะสม เปน 4 ระดับ ไดแก 
  ระดับที ่1 เปนพ้ืนที่ความเหมาะสมสูง (S1) การปลูกพืชใหผลตอบแทนสูง  
  ระดับที ่2 เปนพ้ืนที่ความเหมาะสมปานกลาง (S2) การปลูกพืชใหผลตอบแทนสูง แตพบ
ขอจํากัดบางประการซึ่งสามารถบริหารจัดการได  
  ระดับที่ 3 เปนพ้ืนที่ความเหมาะสมเล็กนอย (S3) มีขอจํากัดของดินและนํ้า สงผลใหการผลิตพืช
ใหผลตอบแทนตํ่า การใชพ้ืนที่ตองใชตนทุนสูงในการจัดการ และมีความเสี่ยงจากนํ้าทวมและขาดนํ้า 
  ระดับที ่4 เปนพ้ืนที่ไมเหมาะสม (N)  
 จังหวัดลําปาง มีพ้ืนที่พืชเศรษฐกิจสําคัญที่ปลูกมาก 4 ลําดับแรก ไดแก ขาว ออยโรงงาน มันสําปะหลัง 
และขาวโพดเลี้ยงสัตว (ตารางที่ 2) 

ตารางที่ 2 พ้ืนที่ปลูกพืชเศรษฐกิจที่มีพ้ืนที่ปลูกมาก 4 ลําดับแรกของจังหวัดลําปาง 

พืชเศรษฐกิจ เนื้อที่ (ไร) รอยละของพืน้ที่เกษตรกรรม 
1. ขาว 570,820 32.01 
2. ขาวโพด 137,521 7.72 
3. มันสําปะหลัง 48,625 2.73 
4. ยางพารา 30,731 1.72 

ที่มา: https://agri-map-online.moac.go.th, 2564 
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 2.1 ขาว 
 ขาวเปนพืชเศรษฐกิจหลักของจังหวัดลําปางลําดับที่1 สวนใหญเกษตรกรจะเพาะปลูกเพ่ือบริโภค

ในครัวเรือนที่เหลือสวนนอยจึงจะจําหนาย จากฐานขอมูลในแผนที่เกษตรเชิงรุก หรือ Agri-Map Online 
วิเคราะหขอมูลไดดังน้ี (ตารางที่ 3 และภาพที่ 6 - 7)  

1) การวิเคราะหศักยภาพของพื้นที่ปลูกขาว  
 ระดับที่ 1 เปนพ้ืนที่ความเหมาะสมสูง (S1) มีเน้ือที่ 174,652 ไร คิดเปนรอยละ 8.26 

ของพ้ืนที่ศักยภาพของที่ดิน กระจายอยูในอําเภอเมอืงลําปาง 66,138 ไร อําเภอเกาะคา 27,768 ไร และ
อําเภอแมทะ 16,138 ไร 

 ระดับที่ 2 เปนพ้ืนที่ความเหมาะสมปานกลาง (S2) มีเน้ือที่ 295,335 ไร คิดเปนรอยละ 
13.96 ของพ้ืนที่ศักยภาพของที่ดิน กระจายอยูในอําเภองาว 39,098 ไร อําเภอวังเหนือ 38,644 ไร และ
อําเภอเมืองลําปาง 33,255 ไร 

 ระดับที่ 3 เปนพ้ืนที่ความเหมาะสมเล็กนอย (S3) มีเน้ือที่ 184,590 ไร คิดเปนรอยละ 
8.73 ของพ้ืนที่ศักยภาพของที่ดิน กระจายอยูในอําเภอเถิน 34,823 ไร อําเภอเมืองลําปาง 30,957 ไร 
และอําเภอหางฉัตร 23,648 ไร 

 ระดับที่ 4 เปนพ้ืนที่ไมเหมาะสม (N) มีเน้ือที่ 1,460,869 ไร  
2) การวิเคราะหพื้นที่ปลูกขาวในปจจุบัน ซึ่งจําแนกตามช้ันความเหมาะสมของที่ดิน ไดดังน้ี 

 (1) พ้ืนที่เหมาะสมสูง (S1) มีเน้ือที่ 96,989 ไร คิดเปนรอยละ 55.53 ของพ้ืนที่ศักยภาพสูง 
กระจายอยูในอําเภอเมืองลําปาง 41,115 ไร  อําเภอเกาะคา 21,480 ไร และอําเภอแจหม 9,093 ไร 

 (2) พ้ืนที่เหมาะสมปานกลาง (S2) มีเน้ือที่ 166,667 ไร คิดเปนรอยละ 56.43 ของพ้ืนที่
ศักยภาพปานกลาง กระจายอยูในอําเภอวังเหนือ 26,309 ไร อําเภองาว 24,983 ไร และอําเภอแมทะ 
23,742 ไร 

 (3) พ้ืนที่เหมาะสมเล็กนอย (S3) มีเน้ือที่ 184,580 ไร คิดเปนรอยละ 32.34 ของ
พ้ืนที่ศักยภาพเล็กนอย กระจายอยูในอําเภอเถิน 34,823 ไร อําเภอเมืองลําปาง 30,957 ไร และ
อําเภอหางฉัตร 23,648 ไร 

 (4)  พ้ืนที่ไมเหมาะสม (N) มีเน้ือที่ 122,584 ไร  
   3) พื้นที่มีศักยภาพคงเหลือ คือ พ้ืนที่ที่มีศักยภาพในการปลูกขาวแตยังไมใชพ้ืนที่ปลูก 

พิจารณาจากพ้ืนที่ศักยภาพของที่ดินสําหรับการปลูกขาว และพ้ืนที่ปลูกขาวในช้ันความเหมาะสมตาง ๆ 
(ปลูกจริง) พบวาจังหวัดลําปางมีพ้ืนที่ศักยภาพคงเหลือในระดับความเหมาะสมสูง (S1) และความ
เหมาะสมปานกลาง (S2) รวมทั้งสิ้น 206,331 ไร กระจายอยูทั่วทุกอําเภอ โดยอําเภอที่มีพ้ืนที่
ศักยภาพคงเหลือมากที่สุด ไดแก อําเภอเมืองลําปาง 45,232 ไร อําเภอเถิน 19,316 ไร อําเภองาว 
16,246 ไร และอําเภอแมทะ 15,837 ไร โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

 (1) พ้ืนที่เหมาะสมสูงคงเหลือ (S1) มีเน้ือที่ 77,663 ไร คิดเปนรอยละ 44.47 ของพ้ืนที่
ศักยภาพสูง พบมากในอําเภอเมืองลําปาง 25,023 ไร อําเภอแมทะ 7,649 ไร และอําเภอแมเมาะ 7,094 ไร 

 (2) พ้ืนที่เหมาะสมปานกลางคงเหลือ (S2) มีเน้ือที่ 128,668 ไร คิดเปนรอยละ 43.57 
ของพ้ืนที่ศักยภาพปานกลาง พบมากในอําเภอเมืองลําปาง 20,209 ไร อําเภองาว 14,115 ไร และอําเภอ 
วังเหนือ 12,335 ไร 



6 
 

 

ตารางที่ 3 พ้ืนที่ศักยภาพ พ้ืนที่ปลูกจริง พ้ืนที่คงเหลือของขาวรายอําเภอ จังหวัดลําปาง 

อําเภอ ประเภทพ้ืนที่ 
เนื้อที่ชั้นความเหมาะสม (ไร) 

S1 S2 S3 N รวม 

เกาะคา 

พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน 
27,768 26,332 9,439 109,768 173,307 

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

พ้ืนท่ีเพาะปลูกในชั้นความ
เหมาะสมตาง ๆ (ปลูกจริง) 

21,480 17,154 9,439 7,516 55,589 

(77.36%) (65.15%) (100.00%) (6.85%) (32.08%) 

พ้ืนท่ีศักยภาพคงเหลือ 
6,288 9,178 - - 15,466 

(22.64%) (34.85%)     (8.92%) 

งาว 

พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน 
2,131 39,098 13,058 49,228 103,515 

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

พ้ืนท่ีเพาะปลูกในชั้นความ
เหมาะสมตาง ๆ (ปลูกจริง) 

- 24,983 13,058 3,255 41,296 

 (63.90%) (100.00%) (6.61%) (39.89%) 

พ้ืนท่ีศักยภาพคงเหลือ 
2,131 14,115 - - 16,246 

(100.00%) (36.10%)     (15.69%) 

แจหม 

พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน 
13,336 20,733 6,007 71,325 111,401 

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

พ้ืนท่ีเพาะปลูกในชั้นความ
เหมาะสมตาง ๆ (ปลูกจริง) 

9,093 10,131 6,007 2,475 27,706 

(68.18%) (48.86%) (100.00%) (3.47%) (24.87%) 

พ้ืนท่ีศักยภาพคงเหลือ 
4,243 10,602 - - 14,845 

(31.82%) (51.14%)     (13.33%) 

เถิน 

พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน 
14,141 12,562 34,823 187,544 249,070 

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

พ้ืนท่ีเพาะปลูกในชั้นความ
เหมาะสมตาง ๆ (ปลูกจริง) 

7,387 - 34,823 16,501 58,711 

(52.24%)  (100.00%) (8.80%) (23.57%) 

พ้ืนท่ีศักยภาพคงเหลือ 
6,754 12,562 - - 19,316 

(47.76%) (100.00%)     (7.76%) 

เมืองปาน 

พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน 
2,389 14,668 9,985 54,571 81,613 

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

พ้ืนท่ีเพาะปลูกในชั้นความ
เหมาะสมตาง ๆ (ปลูกจริง) 

- 12,154 9,985 2,915 25,054 

 (82.86%) (100.00%) (5.34%) (30.70%) 

พ้ืนท่ีศักยภาพคงเหลือ 
2,389 2,514 - - 4,903 

(100.00%) (17.14%)     (6.01%) 
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ตารางที่ 3 (ตอ) 

อําเภอ ประเภทพ้ืนที่ 
เนื้อที่ชั้นความเหมาะสม (ไร) 

S1 S2 S3 N รวม 

เมืองลําปาง 

พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน 
66,138 33,255 30,957 274,656 405,006 

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

พ้ืนท่ีเพาะปลูกในชั้นความ
เหมาะสมตาง ๆ (ปลูกจริง) 

41,115 13,046 30,957 16,600 101,718 

(62.17%) (39.23%) (100.00%) (6.04%) (25.12%) 

พ้ืนท่ีศักยภาพคงเหลือ 
25,023 20,209 - - 45,232 

(37.83%) (60.77%)     (11.17%) 

แมทะ 

พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน 
16,138 31,930 17,256 163,911 229,235 

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

พ้ืนท่ีเพาะปลูกในชั้นความ
เหมาะสมตาง ๆ (ปลูกจริง) 

8,489 23,742 17,255 17,820 67,306 

(52.60%) (74.36%) (99.99%) (10.87%) (80.70%) 

พ้ืนท่ีศักยภาพคงเหลือ 
7,649 8,188 - - 15,837 

(47.40%) (25.64%)     (6.91%) 

แมพริก 

พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน 
5,077 6,167 20,494 82,269 114,007 

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

พ้ืนท่ีเพาะปลูกในชั้นความ
เหมาะสมตาง ๆ (ปลูกจริง) 

472 - 20,494 2,453 23,419 

(9.30%) 

 

(100.00%) (2.98%) (20.54%) 

พ้ืนท่ีศักยภาพคงเหลือ 
4,605 6,167 - - 10,772 

(90.70%) (100.00%)     (9.45%) 

แมเมาะ 

พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน 
7,094 8,930 1,298 123,121 140,443 

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

พ้ืนท่ีเพาะปลูกในชั้นความ
เหมาะสมตาง ๆ (ปลูกจริง) 

- 6,179   1,298   6,348   13,825 

  (69.19%) (100.00%) (5.16%) (9.84%) 

พ้ืนท่ีศักยภาพคงเหลือ 
7,094  2,751 - - 9,845 

(100.00%) (30.81%)     (7.01%) 

วังเหนือ 

พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน 
1,566   38,644   6,344   88,281   134,835 

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

พ้ืนท่ีเพาะปลูกในชั้นความ
เหมาะสมตาง ๆ (ปลูกจริง) 

-  26,309   6,344   1,851   34,504 
 

(68.08%) (100.00%) (2.10%) (25.59%) 

พ้ืนท่ีศักยภาพคงเหลือ 
1,566   12,335 - - 13,901 

(100.00%) (31.92%)     (10.31%) 
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ตารางที่ 3 (ตอ) 

อําเภอ ประเภทพ้ืนที่ 
เนื้อที่ชั้นความเหมาะสม (ไร) 

S1 S2 S3 N รวม 

สบปราบ 

พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน 
4,553   16,153   3,417   113,072   137,195 

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

พ้ืนท่ีเพาะปลูกในชั้นความ
เหมาะสมตาง ๆ (ปลูกจริง) 

484   7,490   3,417   33,342   44,733  

(10.63%) (46.37%) (100.00%) (29.49%) (32.61%) 

พ้ืนท่ีศักยภาพคงเหลือ 
4,069   8,663  - -  12,732 

(89.37%) (53.63%)     (9.28%) 

เสริมงาม 

พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน 
8,409   20,599   7,864   75,678   112,550 

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

พ้ืนท่ีเพาะปลูกในชั้นความ
เหมาะสมตาง ๆ (ปลูกจริง) 

3,515   11,104   7,855   10,949   33,423 

(41.80%) (53.91%) (99.89%) (14.47%) (29.70%) 

พ้ืนท่ีศักยภาพคงเหลือ 
4,894   9,495  - -  14,389  

(17.74%) (28.85%)     (15.00%) 

หางฉัตร 

พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน 
81,717 30,148 37,099 262,358 411,322 

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

พ้ืนท่ีเพาะปลูกในชั้นความ
เหมาะสมตาง ๆ (ปลูกจริง) 

65,249 15,813 24,825 13,096 118,983 

(79.85%) (52.45%) (66.92%) (4.99%) (28.93%) 

พ้ืนท่ีศักยภาพคงเหลือ 
16,468 14,335 - - 30,803 

(20.15%) (47.55%)     (7.49%) 

รวมทั้ง
จังหวัด 

พ้ืนที่ศักยภาพของที่ดิน 
 174,652   295,335   184,590   1,460,869   2,115,446 

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

พ้ืนที่เพาะปลูกในชั้นความ
เหมาะสมตาง ๆ (ปลูกจริง) 

96,989   166,667   184,580   122,584   570,820  

(55.53%) (56.43%) (99.99%) (8.39%) (26.98%) 

พ้ืนที่ศักยภาพคงเหลือ 
77,663   128,668 - - 206,331 

(44.47%) (43.57%)     (9.75%) 

     ทั้งน้ี ในการสงเสริมการปลูกพืชจะพิจารณาเฉพาะพ้ืนที่ที่มีศักยภาพคงเหลือในระดับ

ความเหมาะสมสูง (S1) และระดับความเหมาะสมปานกลาง (S2) เทาน้ัน เน่ืองจากสภาพพ้ืนที่ปลูก

พืชตรงตามศักยภาพของดิน การลงทุนตํ่าก็สามารถเพ่ิมผลผลิตได จึงควรสงเสริมในพ้ืนที่ดังกลาว 

     เมื่อวิเคราะหขอมูลศักยภาพพ้ืนที่รวมกับพ้ืนที่ปลูกพืชในปจจุบัน พบวาพ้ืนที่ที่จะ

ปรับเปลี่ยนไปปลูกขาวได คือ บริเวณที่เปนพ้ืนที่ปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตว (N) 12,874 ไร แตเน่ืองจาก
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นโยบายของคณะกรรมการนโยบายบริหารจัดการขาวตองการรักษาดุลภาพผลผลิตขาว ดังน้ัน จึงควร

พิจารณาปลูกพืชเศรษฐกิจชนิดอ่ืนที่สอดคลองกับความตองการของตลาด ดังตารางที่ 4  

ตารางที่ 4 พ้ืนที่ศักยภาพในการขยายการผลิตขาว 

อําเภอ 
ขาวโพดเลี้ยงสัตว (ไร) 

S3  N   รวม  

เกาะคา -  732   732  

งาว -  2,673   2,673  

แจหม -  1,201   1,201  

เถิน -  259   259  

เมืองปาน -  359   359  

เมืองลําปาง -  1,486   1,486  

แมทะ -  1,352   1,352  

แมพริก -  643   643  

แมเมาะ -  1,332   1,332  

วังเหนือ -  2,281   2,281  

สบปราบ -  89   89  

เสริมงาม -  295   295  

หางฉัตร -  171   171  

รวม -  12,874   12,874  

   4) แนวทางการจัดการ 

    (1) พ้ืนที่ที่มีความเหมาะสมควรสงเสริมการผลิต (S1 หรือ S2) ควรสนับสนุนใหเกษตรกร

ปลูกขาวตอไปเน่ืองจากเปนพ้ืนที่ที่เหมาะสม สามารถชวยลดตนทุนการผลิตและไดผลผลิตที่มีคุณภาพดี 

ซึ่งการปลูกขาวในพ้ืนที่ดังกลาวขางตนสามารถนําไปสูการตอยอดโครงการที่สําคัญตาง ๆ ได เชน  

เกษตรอินทรีย ระบบสงเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ เกษตรแมนยํา เปนตน 

     พ้ืนที่ปลูกขาวในบริเวณที่มีความเหมาะสมสูง (S1) คือพ้ืนที่ปลูกขาวในที่ดินที่ไมมี

ขอจํากัดทางกายภาพตอการปลูกขาว ซึ่งควรสงวนไวเปนแหลงปลูกขาวที่สําคัญของจังหวัด กระจาย

อยูในอําเภอเมืองลําปาง  อําเภอเกาะคา และอําเภอแจหม 

     พ้ืนที่ปลูกขาวในบริเวณที่มีความเหมาะสมปานกลาง (S2) คือพ้ืนที่ปลูกขาวในที่ดินที่มี

ขอจํากัดทางกายภาพบางประการตอการปลูกขาว เชน ความอุดมสมบูรณของดิน ความเปนกรดเปนดาง 

และแหลงนํ้า กระจายอยูในอําเภอวังเหนือ อําเภองาว และอําเภอแมทะ 
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    (2) พ้ืนที่ที่ควรปรับเปลี่ยนการผลิตในพ้ืนที่ไมเหมาะสม (S3 หรือ N) ควรสนับสนุนให
เขาโครงการปรับเปลี่ยนการผลิต เชน ทําการเกษตรผสมผสานหรือพืชที่ใหผลตอบแทนสูงกวา  
โดยพิจารณาแหลงรับซื้อรวมดวย 

  2.2 ขาวโพดเลี้ยงสัตว 
ขาวโพดเลี้ยงสัตวพืชเศรษฐกิจหลักของลําปางในลําดับที่ 2 มีการเพาะปลูกกระจายไป

ทุกอําเภอในจังหวัดลําปาง จากฐานขอมูลในแผนที่เกษตรเชิงรุก หรือ Agri-Map Online สามารถ
วิเคราะหขอมูลไดดังน้ี (ตารางที่ 5 และภาพที่ 8 - 9) 

   1) การวิเคราะหศักยภาพของพื้นที่ปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตว 
      ระดับที่ 1 เปนพ้ืนที่ความเหมาะสมสูง (S1) มีเน้ือที่ 87 ไร คิดเปนรอยละ 0.004  

ของพ้ืนที่ศักยภาพของที่ดิน อยูในอําเภอเมืองลําปาง 87 ไร  
      ระดับที่ 2 เปนพ้ืนที่ความเหมาะสมปานกลาง (S2) มีเน้ือที่ 546,346 ไร คิดเปน

รอยละ 26.76 ของพ้ืนที่ศักยภาพของที่ดิน กระจายตัวมากอยูในอําเภอเมืองลําปาง 139,404 ไร 
อําเภอหางฉัตร 69,086 ไร และอําเภอเถิน 58,771 ไร 

      ระดับที่ 3 เปนพ้ืนที่ความเหมาะสมเล็กนอย (S3) มีเน้ือที่ 815,824 ไร คิดเปนรอยละ 
39.95 ของพ้ืนที่ศักยภาพของที่ดิน กระจายตัวมากอยูในอําเภอเมืองลําปาง 134,895 ไร อําเภอเถิน 
117,071 ไร และอําเภอแมทะ 98,632 ไร 

      ระดับที่ 4 เปนพ้ืนที่ไมเหมาะสม (N) มีเน้ือที่ 679,773 ไร 
   2) การวิเคราะหพื้นที่ปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตวในปจจุบัน ซึ่งจําแนกตามช้ันความ

เหมาะสมของที่ดิน ไดดังน้ี 
 (1) พ้ืนที่เหมาะสมสูง (S1) มีเน้ือที่ 20 ไร คิดเปนรอยละ 22.99 ของพ้ืนที่ศักยภาพสูง 

อยูในอําเภอเมืองลําปาง 20 ไร 
 (2) พ้ืนที่เหมาะสมปานกลาง (S2) มีเน้ือที่ 29,842 ไร คิดเปนรอยละ 5.46 ของพ้ืนที่

ศักยภาพปานกลาง กระจายตัวมากอยูในอําเภอวังเหนือ 5,976 ไร อําเภอเมืองลําปาง 5,472 ไร และ
อําเภอแมทะ 4,469 ไร 

 (3) พ้ืนที่เหมาะสมเล็กนอย (S3) มีเน้ือที่ 76,975 ไร คิดเปนรอยละ 9.44 ของพ้ืนที่
ศักยภาพเล็กนอย กระจายอยูในอําเภอแมทะ 19,065 ไร  อําเภอวังเหนือ 15,454 ไร และอําเภอ
เมืองลําปาง 8,789 ไร 

 (4)  พ้ืนที่ไมเหมาะสม (N) มีเน้ือที่ 30,687 ไร  

   3) พื้นที่มีศักยภาพคงเหลือ คือ พ้ืนที่ที่มีศักยภาพในการปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตวแตยังไมใช
พ้ืนที่ปลูก พิจารณาจากพ้ืนที่ศักยภาพของที่ดินสําหรับการปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตว และพ้ืนที่ปลูกขาวโพด
เลี้ยงสัตว ในช้ันความเหมาะสมตาง ๆ (ปลูกจริง) พบวาจังหวัดลําปางมีพ้ืนที่ศักยภาพคงเหลือในระดับความ
เหมาะสมสูง (S1) และความเหมาะสมปานกลาง (S2) รวมทั้งสิ้น 516,571 ไร กระจายอยูในอําเภอตาง ๆ 
โดยอําเภอที่มีพ้ืนที่ศักยภาพคงเหลือมากที่สุด ไดแก อําเภอเมืองลําปาง 133,999 ไร รองลงมาไดแก
อําเภอหางฉัตร 68,097 ไร อําเภอเถิน 57,792 ไร และอําเภอแมทะ 44,608 ไร โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

 (1) พ้ืนที่เหมาะสมสูงคงเหลือ (S1) มีเน้ือที่ 67 ไร คิดเปนรอยละ 77.01 ของพ้ืนที่
ศักยภาพสูง พบในอําเภอเมืองลําปาง 67 ไร 
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 (2) พ้ืนที่เหมาะสมปานกลางคงเหลือ (S2) มีเน้ือที่ 516,504 ไร คิดเปนรอยละ 
94.54 ของพ้ืนที่ศักยภาพปานกลาง พบมากในอําเภอเมืองลําปาง 133,932 ไร อําเภอหางฉัตร 
68,097 ไร และอําเภอเถิน 57,792 ไร 

ตารางที่ 5 พ้ืนที่ศักยภาพ พ้ืนที่ปลูกจริง พ้ืนที่คงเหลือของขาวโพดเลี้ยงสัตวรายอําเภอ จังหวัดลําปาง 

อําเภอ ประเภทพ้ืนที่ 
เนื้อที่ชั้นความเหมาะสม (ไร) 

S1 S2 S3 N รวม 

เมืองลําปาง 

พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน 
87   139,404   134,895   127,562   401,948  

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

พ้ืนท่ีเพาะปลูกในชั้นความ
เหมาะสมตาง ๆ (ปลูกจริง) 

20   5,472   8,789   2,840   17,121  

(22.99%) (3.93%) (6.52%) (2.23%) (4.26%) 

พ้ืนท่ีศักยภาพคงเหลือ 
67   133,932 - - 133,999 

(77.01%) (96.07%)     (33.34%) 

แมทะ 

พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน 
-  49,077   98,632   75,101   222,810 

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

พ้ืนท่ีเพาะปลูกในชั้นความ
เหมาะสมตาง ๆ (ปลูกจริง) 

-  4,469   19,065   4,543   28,077 

 (9.11%) (19.33%) (6.05%) (12.06%) 

พ้ืนท่ีศักยภาพคงเหลือ 
- 44,608 - - 44,608 

 (90.89%)     (20.02%) 

แมพริก 

พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน 
- 44,559   37,691   28,707   110,957 

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

พ้ืนท่ีเพาะปลูกในชั้นความ
เหมาะสมตาง ๆ (ปลูกจริง) 

-  1,689   734   669   3,092 

 (3.79%) (1.95%) (2.33%) (2.79%) 

พ้ืนท่ีศักยภาพคงเหลือ 
- 42,870 - - 42,870 

 (96.21%)     (38.64%) 

แมเมาะ 

พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน 
- 14,324   54,346   31,487   100,157  

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

พ้ืนท่ีเพาะปลูกในชั้นความ
เหมาะสมตาง ๆ (ปลูกจริง) 

-  1,612   3,916   2,526   8,054  
 (11.25%) (7.21%) (8.02%) (8.04%) 

พ้ืนท่ีศักยภาพคงเหลือ 
-   12,712 - - 12,712 
 (88.75%)     (12.69%) 

วังเหนือ 

พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน 
-  32,797   41,854   59,849   134,500  
 (100.00%) (100.00%) (100.00%) (100.00%) 

พ้ืนท่ีเพาะปลูกในชั้นความ
เหมาะสมตาง ๆ (ปลูกจริง) 

- 5,976   15,454   8,389   29,819  
 (18.22%) (36.92%) (14.02%) (22.17%) 

พ้ืนท่ีศักยภาพคงเหลือ 
-  26,821 - - 26,821 
 (81.78%)     (19.94%) 
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ตารางที่ 5 (ตอ) 

อําเภอ ประเภทพ้ืนที่ 
เนื้อที่ชั้นความเหมาะสม (ไร) 

S1 S2 S3 N รวม 

สบปราบ 

พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน 
-  6,439   90,750   34,180   131,369 

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

พ้ืนท่ีเพาะปลูกในชั้นความ 
เหมาะสมตาง ๆ (ปลูกจริง) 

- 10   2,098   90   2,198  

 (0.16%) (2.31%) (0.26%) (1.67%) 

พ้ืนท่ีศักยภาพคงเหลือ 
-  6,429 - -  6,429 

 (99.84%)     (4.89%) 

เสริมงาม 

พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน 
- 13,590   57,874   40,916   112,380 

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

พ้ืนท่ีเพาะปลูกในชั้นความ 
เหมาะสมตาง ๆ (ปลูกจริง) 

-  75   4,177   1,457   5,709 

 (0.55%) (7.22%) (3.56%) (5.08%) 

พ้ืนท่ีศักยภาพคงเหลือ 
-   13,515 - -    13,515  

 (99.45%)     (12.03%) 

หางฉัตร 

พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน 
- 69,086   18,960   35,108   123,154 

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

พ้ืนท่ีเพาะปลูกในชั้นความ 
เหมาะสมตาง ๆ (ปลูกจริง) 

- 989   687   188   1,864 

 (1.43%) (3.62%) (0.54%) (1.51%) 

พ้ืนท่ีศักยภาพคงเหลือ 
- 68,097 - - 68,097 

 (98.57%)     (55.29%) 

รวมทั้ง
จังหวัด 

พ้ืนที่ศักยภาพของที่ดิน 
 87   546,346   815,824   679,773   2,042,030  

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

พ้ืนที่เพาะปลูกในชั้นความ 
เหมาะสมตาง ๆ (ปลูกจริง) 

20   29,842   76,975   30,687   137,524 

(22.99%) (5.46%) (9.44%) (4.51%) (6.73%) 

พ้ืนที่ศักยภาพคงเหลือ 
67   516,504 - - 516,571 

(77.01%) (94.54%)     (25.30%) 

ทั้งน้ี ในการสงเสริมการปลูกพืชจะพิจารณาเฉพาะพ้ืนที่ที่มีศักยภาพคงเหลือในระดับความ
เหมาะสมสูง (S1) และระดับความเหมาะสมปานกลาง (S2) เทาน้ัน เน่ืองจากสภาพพ้ืนที่ปลูกพืชตรงตาม
ศักยภาพของดิน การลงทุนตํ่าก็สามารถเพ่ิมผลผลิตได จึงควรสงเสริมในพ้ืนที่ดังกลาว  

เมื่อวิเคราะหขอมูลศักยภาพพ้ืนที่รวมกับพ้ืนที่ปลูกพืชในปจจุบัน พบวาพ้ืนที่ที่ควร
พิจารณาใหมีการปรับเปลี่ยนไปปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตว คือ บริเวณที่เปนพ้ืนที่ปลูกขาว (S3+N) 157,387 ไร 
(ดังตารางที่ 6)  
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ตารางที่ 6 พ้ืนที่ศักยภาพในการขยายการผลิตขาวโพดเลี้ยงสัตว 

อําเภอ 
ขาว (ไร) 

S3 N รวม 

เกาะคา  9,469   5   9,474  

งาว  13,098   1,606   14,704  

แจหม  6,025   211   6,236  

เถิน  15,597   584   16,181  

เมืองปาน  10,017   171   10,188  

เมืองลําปาง  31,055   1,485   32,540  

แมทะ  17,311   292   17,603  

แมพริก  7,560   59   7,619  

แมเมาะ  1,302   2,157   3,459  

วังเหนือ  6,363   862   7,225  

สบปราบ  52   -   52  

เสริมงาม  7,731   605   8,336  

หางฉัตร  23,724   46   23,770  

รวม  149,303   8,084   157,387  

   4) แนวทางการจัดการ 

    (1) พ้ืนที่ที่มีความเหมาะสมควรสงเสริมการผลิต (S1 หรือ S2) ควรสนับสนุนใหเกษตรกรปลูก
ขาวโพดเลี้ยงสัตวตอไป เน่ืองจากเปนพ้ืนที่ที่เหมาะสม สามารถชวยลดตนทุนการผลิตและไดผลผลิตที่มี
คุณภาพดี ซึ่งการปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตวในพ้ืนที่ดังกลาวขางตนสามารถนําไปสูการตอยอดโครงการที่สําคัญ
ตาง ๆ ได เชน เกษตรอินทรีย ระบบสงเสรมิการเกษตรแบบแปลงใหญ เกษตรแมนยํา เปนตน 
     พ้ืนที่ปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตวในบริเวณที่มีความเหมาะสมสูง (S1) คือพ้ืนที่ปลูกขาวโพด
เลี้ยงสัตวในที่ดินที่ไมมีขอจํากัดทางกายภาพตอการปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตว ซึ่งควรสงวนไวเปนแหลงปลูก
ขาวโพดเลี้ยงสัตวที่สําคัญของจังหวัด อยูในพ้ืนที่อําเภอเมืองลําปาง  
     พ้ืนที่ปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตวในบริเวณที่มีความเหมาะสมปานกลาง (S2) คือพ้ืนที่ปลูก 
ขาวโพดเลี้ยงสัตวในที่ดินที่มีขอจํากัดทางกายภาพบางประการตอการปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตว เชน ความอุดม
สมบูรณของดิน ความเปนกรดเปนดาง ความช้ืน กระจายอยูในอําเภอเมืองลําปาง อําเภอหางฉัตร และ
อําเภอเถิน 
    (2) พ้ืนที่ที่ควรปรับเปลี่ยนการผลิตในพ้ืนที่ ไม เหมาะสม (S3 หรือ N) ควรสนับสนุน 
ใหเขาโครงการปรับเปลี่ยนการผลิต เชน เปลี่ยนชนิดพืชที่มีความเหมาะสมกวาการปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตว  
มีตนทุนที่ตํ่า และใหผลตอบแทนที่ดีกวา แตทั้งน้ีตองพิจารณาแหลงรับซื้อรวมดวย 
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  2.3 มันสําปะหลัง 
มันสําปะหลังเปนพืชเศรษฐกิจที่สําคัญจังหวัดลําปางลําดับที่ 3 จากฐานขอมูลในแผนที่

เกษตรเชิงรุก หรือ Agri-Map Online วิเคราะหขอมูลไดดังน้ี (ตารางที่ 7 และภาพที่ 10 - 11) 
  1) การวิเคราะหศักยภาพของพื้นที่ปลูกมันสําปะหลัง  

 ระดับที่ 1 เปนพ้ืนที่ความเหมาะสมสูง (S1) มีเน้ือที่ 31,596 ไร คิดเปนรอยละ 1.5 ของ
พ้ืนที่ศักยภาพของที่ดิน กระจายตัวมากอยูในเมืองลําปาง 20,589 ไร อําเภอเกาะคา 5,335 ไร และอําเภอ
แจหม 2,840 ไร 

 ระดับที่ 2 เปนพ้ืนที่ความเหมาะสมปานกลาง (S2) มีเน้ือที่ 514,735 ไร คิดเปนรอยละ 
24.33 ของพ้ืนที่ศักยภาพของที่ดิน กระจายตัวมากอยูในอําเภอเมืองลําปาง 118,902 ไร อําเภอหางฉัตร 
69,086 ไร และอําเภอเถิน 58,741 ไร 

 ระดับที่ 3 เปนพ้ืนที่ความเหมาะสมเล็กนอย (S3) มีเน้ือที่ 815,824 ไร คิดเปนรอยละ 
39.95 ของพ้ืนที่ศักยภาพของที่ดิน กระจายตัวมากอยูในอําเภอเมืองลําปาง 134,895 ไร อําเภอเถิน 
117,071 ไร และอําเภอแมทะ 98,632 ไร 

 ระดับที ่4 เปนพ้ืนที่ไมเหมาะสม (N) มีเน้ือที่ 821,403 ไร  

  2) การวิเคราะหพื้นที่ปลูกมันสําปะหลังในปจจุบัน ซึ่งจําแนกตามช้ันความเหมาะสม
ของที่ดิน ไดดังน้ี 

 (1) พ้ืนที่เหมาะสมสูง (S1) มีเน้ือที่ 4 ไร คิดเปนรอยละ 0.01 ของพ้ืนที่ศักยภาพสูง 
อยูในอําเภอวังเหนือ 4 ไร  

 (2) พ้ืนที่เหมาะสมปานกลาง (S2) มีเน้ือที่ 13,711 ไร คิดเปนรอยละ 2.66 ของพ้ืนที่
ศักยภาพปานกลาง กระจายตัวมากอยูในอําเภอเมืองลําปาง 5,976 ไร อําเภอแมพริก 3,547 ไร และ
อําเภอหางฉัตร 1,863 ไร 

 (3) พ้ืนที่เหมาะสมเล็กนอย (S3) มีเน้ือที่ 34,803 ไร คิดเปนรอยละ 4.24 ของพ้ืนที่
ศักยภาพเล็กนอย กระจายตัวมากอยูในอําเภอเมืองลําปาง 10,169 ไร  อําเภอเกาะคา 6,060 ไร และ
อําเภอแมทะ 3,172 ไร 

 (4)  พ้ืนที่ไมเหมาะสม (N) มีเน้ือที่ 104 ไร  
  3) พื้นที่มีศักยภาพคงเหลือ คือ พ้ืนที่ที่มีศักยภาพในการปลูกมันสําปะหลังแตยังไมใชพ้ืนที่

ปลูก พิจารณาจากพ้ืนที่ศักยภาพของที่ดินสําหรับการปลูกมันสําปะหลัง และพ้ืนที่ปลูกมันสําปะหลังในช้ัน
ความเหมาะสมตาง ๆ (ปลูกจริง) พบวาจังหวัดลําปางมีพ้ืนที่ศักยภาพคงเหลือในระดับความเหมาะสมสูง 
(S1) และความเหมาะสมปานกลาง (S2) รวมทั้งสิ้น 532,616 ไร กระจายอยูในอําเภอตาง ๆ โดยอําเภอที่มี
พ้ืนที่ศักยภาพคงเหลือมากที่สุด ไดแก อําเภอเมืองลําปาง 135,298 ไร รองลงมา ไดแก อําเภอหางฉัตร 
67,223 ไร อําเภอเถิน 57,658 ไร และอําเภอแมทะ 47,605 ไร โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

 (1) พ้ืนที่เหมาะสมสูงคงเหลือ (S1) มีเน้ือที่ 31,592 ไร คิดเปนรอยละ 99.99 ของพ้ืนที่
ศักยภาพสูง พบมากในอําเภอเมืองลําปาง 20,589 ไร อําเภอเกาะคา 5,335 ไร และอําเภอวังเหนือ 2,069 ไร 

 (2) พ้ืนที่เหมาะสมปานกลางคงเหลือ (S2) มีเน้ือที่ 501,024 ไร คิดเปนรอยละ 97.34  
ของพ้ืนที่ศักยภาพปานกลาง พบมากใน อําเภอเมืองลําปาง 114,709 ไร อําเภอหางฉัตร 67,223 ไร และ
อําเภอเถิน 57,628 ไร 
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ตารางที่ 7 พ้ืนที่ศักยภาพ พ้ืนที่ปลูกจริง พ้ืนที่คงเหลือของมันสาํปะหลังรายอําเภอ จังหวัดลําปาง 

อําเภอ ประเภทพ้ืนที่ 
เนื้อที่ชั้นความเหมาะสม (ไร) 

S1 S2 S3 N รวม 

เมืองลําปาง 

พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน 
20,589   118,902   137,084   128,483   405,058  

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

พ้ืนท่ีเพาะปลูกในชั้นความ
เหมาะสมตาง ๆ (ปลูกจริง) 

-  4,193   10,169   1   14,363 
 (3.53%) (7.42%) (0.01%) (3.55%) 

พ้ืนท่ีศักยภาพคงเหลือ 
20,589   114,709 - - 135,298 

(100.00%) (96.47%)     (33.40%) 

แมทะ 

พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน 
729   48,287   98,940   81,279   229,235 

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

พ้ืนท่ีเพาะปลูกในชั้นความ
เหมาะสมตาง ๆ (ปลูกจริง) 

-  1,411   3,172   7   4,590 

 (2.92%) (3.21%) (0.01%) (2.00%) 

พ้ืนท่ีศักยภาพคงเหลือ 
729  46,876 - - 47,605 

(100.00%) (97.08 %)     (20.77%) 

แมพริก 

พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน 
- 44,558   38,153   31,348   114,059 

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

พ้ืนท่ีเพาะปลูกในชั้นความ
เหมาะสมตาง ๆ (ปลูกจริง) 

- 3,547   2,920   3   6,470 

 (7.96%) (7.65%) (0.01%) (5.67%) 

พ้ืนท่ีศักยภาพคงเหลือ 
- 41,011 - - 41,011 

 (92.04%)     (35.96%) 

แมเมาะ 

พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน 
- 14,324   54,597   71,523   140,444 

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

พ้ืนท่ีเพาะปลูกในชั้นความ
เหมาะสมตาง ๆ (ปลูกจริง) 

- 132   1,223 -  1,355 
 (0.92%) (2.24%)  (0.96%) 

พ้ืนท่ีศักยภาพคงเหลือ 
-   14,192 - - 14,192 
 (99.08%)     (10.11%) 

วังเหนือ 

พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน 
 2,073   30,724   42,177   59,862   134,836  

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

พ้ืนท่ีเพาะปลูกในชั้นความ
เหมาะสมตาง ๆ (ปลูกจริง) 

4   377   1,137   2   1,520 

(0.19%) (1.23%) (2.70%) (0.01%) (1.13%) 

พ้ืนท่ีศักยภาพคงเหลือ 
2,069   30,347 - - 32,416 

(99.81%) (98.77%)     (24.04%) 
 

 

 



16 
 

 

ตารางที่ 7 (ตอ) 

อําเภอ ประเภทพ้ืนที่ 
เนื้อที่ชั้นความเหมาะสม (ไร) 

S1 S2 S3 N รวม 

สบปราบ 

พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน 
- 6,399   91,074   39,739   137,212 

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

พ้ืนท่ีเพาะปลูกในชั้นความ
เหมาะสมตาง ๆ (ปลูกจริง) 

-  138   2,818   29   2,985  

 (2.16%) (3.09%) (0.07%) (2.18%) 

พ้ืนท่ีศักยภาพคงเหลือ 
-   6,261 - - 6,261 

 (97.84%)     (4.56%) 

เสริมงาม 

พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน 
- 13,591   58,031   40,930   112,552 

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

พ้ืนท่ีเพาะปลูกในชั้นความ
เหมาะสมตาง ๆ (ปลูกจริง) 

- 96   1,403   3   1,502 

 (0.71%) (2.42%) (0.01%) (1.33%) 

พ้ืนท่ีศักยภาพคงเหลือ 
-   13,495 - -    13,495 

 (99.29%)     (11.99%) 

หางฉัตร 

พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน 
-  69,086   19,300   34,883   123,269 

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

พ้ืนท่ีเพาะปลูกในชั้นความ
เหมาะสมตาง ๆ (ปลูกจริง) 

-  1,863   1,560 -   3,423 

 (2.70%) (8.08%)  (2.78%) 

พ้ืนท่ีศักยภาพคงเหลือ 
- 67,223 - - 67,223 

 (97.30%)     (54.53%) 

รวมทั้ง
จังหวัด 

พ้ืนที่ศักยภาพของที่ดิน 
31,596   514,735   821,403   747,856   2,115,590 

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

พ้ืนที่เพาะปลูกในชั้นความ
เหมาะสมตาง ๆ (ปลูกจริง) 

4   13,711   34,803   104   48,622 

(0.01%) (2.66%) (4.24%) (0.01%) (2.30%) 

พ้ืนที่ศักยภาพคงเหลือ 
31,592   501,024 - - 532,616 

(99.99%) (97.34%)     (25.18%) 

ทั้งน้ี ในการสงเสรมิการปลกูพืชจะพิจารณาเฉพาะพ้ืนที่ที่มศีักยภาพคงเหลือในระดับความ
เหมาะสมสูง (S1) และระดับความเหมาะสมปานกลาง (S2) เทาน้ัน เน่ืองจากสภาพพ้ืนที่ปลูกพืชตรงตาม
ศักยภาพของดิน การลงทุนตํ่าก็สามารถเพ่ิมผลผลิตได จึงควรสงเสรมิในพ้ืนที่ดังกลาว 

เมื่อวิเคราะหขอมูลศักยภาพพ้ืนที่รวมกับพ้ืนที่ปลูกพืชในปจจุบัน พบวาพ้ืนที่ที่ควร
สงเสริมใหมีการปรับเปลี่ยนไปปลูกมันสําปะหลัง คือ บริเวณที่เปนพ้ืนที่ปลูกขาว (S3+N) 157,387 ไร 
(ตารางที่ 8) 
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ตารางที่ 8 พ้ืนที่ศักยภาพในการขยายการผลิตมันสําปะหลัง 

อําเภอ 
ขาว (ไร) 

S3 N รวม 

เกาะคา  9,469   5   9,474  
งาว  13,098   1,606   14,704  
แจหม  6,025   211   6,236  
เถิน  15,596   586   16,182  
เมืองปาน  10,017   171   10,187  
เมืองลําปาง  31,055   1,485   32,540  
แมทะ  17,311   292   17,603  
แมพริก  7,560   59   7,619  
แมเมาะ  1,302   2,157   3,459  
วังเหนือ  6,363   862   7,225  
สบปราบ  52   -     52  
เสริมงาม  7,731   606   8,337  
หางฉัตร  23,724   46   23,769  

รวม  149,302   8,085   157,387  

   4) แนวทางการจัดการ 
    (1) พ้ืนที่ที่มีความเหมาะสมควรสงเสริมการผลิต (S1 หรือ S2) ควรสนับสนุนให
เกษตรกรปลูกมันสําปะหลังตอไป เน่ืองจากเปนพ้ืนที่ที่เหมาะสม สามารถชวยลดตนทุนการผลิตและ
ไดผลผลิตที่มีคุณภาพดี ซึ่งการปลูกมันสําปะหลังในพ้ืนที่ดังกลาวขางตนสามารถนําไปสูการตอยอด
โครงการที่สําคัญตาง  ๆได เชน เกษตรอินทรีย ระบบสงเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ เกษตรแมนยํา เปนตน
     พ้ืนที่ปลูกมันสําปะหลังในบริเวณที่มีความเหมาะสมสูง (S1) คือพ้ืนที่ปลูกมัน
สําปะหลังในที่ดินที่ไมมีขอจํากัดทางกายภาพตอการปลูกมันสําปะหลัง ซึ่งควรสงวนไวเปนแหลงปลูก
มันสําปะหลังที่สําคัญของจังหวัด อยูในอําเภอวังเหนือ 
     พ้ืนที่ปลูกมันสําปะหลังในบริเวณที่มีความเหมาะสมปานกลาง (S2) คือพ้ืนที่ปลูก 
มันสําปะหลังในที่ดินที่มีขอจํากัดทางกายภาพบางประการตอการปลูกมันสําปะหลัง เชน ความอุดม-
สมบูรณของดิน ความเปนกรดเปนดาง ความช้ืน กระจายอยูใน อําเภอเมืองลําปาง อําเภอแมพริก 
และอําเภอหางฉัตร 
    (2) พ้ืนที่ที่ควรปรับเปลี่ยนการผลิตในพ้ืนที่ไมเหมาะสม (S3 หรือ N) ควรสนับสนุนให
เขาโครงการปรับเปลี่ยนการผลิต เชน เปลี่ยนชนิดพืชที่มีความเหมาะสมกวาการปลูกมันสําปะหลัง  
มีตนทุนที่ตํ่า และใหผลตอบแทนที่ดีกวา แตทั้งน้ีตองพิจารณาแหลงรับซื้อรวมดวย 



18 
 

 

  2.4 ยางพารา 
ยางพาราเปนพืชเศรษฐกิจที่ของจังหวัดลําปางลําดับที่ 4 จากฐานขอมูลในแผนที่เกษตรเชิงรุก 

หรือ Agri-Map Online วิเคราะหขอมูลไดดังน้ี (ตารางที่ 9 และภาพที่ 12 - 13) 
1) การวิเคราะหศักยภาพของพื้นที่ปลูกยางพารา  
 ระดับที่ 1 เปนพ้ืนที่ความเหมาะสมสูง (S1) มีเน้ือที่ 109,212 ไร คิดเปนรอยละ 

5.16 ของพ้ืนที่ศักยภาพของที่ดิน กระจายตัวมากอยูในอําเภอเมืองลําปาง 60,097 ไร อําเภอเกาะคา 
19,763 ไร และอําเภอหางฉัตร 10,056 ไร 

 ระดับที่ 2 เปนพ้ืนที่ความเหมาะสมปานกลาง (S2) มีเน้ือที่ 24,569 ไร คิดเปนรอยละ 
1.16 ของพ้ืนที่ศักยภาพของที่ดิน กระจายตัวมากอยูในอําเภอหางฉัตร 6,825 ไร อําเภอเกาะคา 4,947 ไร 
และอําเภอวังเหนือ 4,764 ไร 

 ระดับที่ 3 เปนพ้ืนที่ความเหมาะสมเล็กนอย (S3) มีเน้ือที่ 1,357,228  ไร คิดเปน
รอยละ 64.15 ของพ้ืนที่ศักยภาพของที่ดิน กระจายตัวมากอยูในอําเภอเมืองลําปาง 234,359 ไร 
อําเภอเถิน 174,439 ไร และอําเภอแมทะ 162,216 ไร 

 ระดับที่ 4 เปนพ้ืนที่ไมเหมาะสม (N) มีเน้ือที่ 624,567 ไร  
2) การวิเคราะหพื้นที่ปลูกยางพาราในปจจุบัน ซึ่งจําแนกตามช้ันความเหมาะสม 

ของที่ดิน ไดดังน้ี 
 (1) พ้ืนที่เหมาะสมสูง (S1) มีเน้ือที่ 339 ไร คิดเปนรอยละ 0.31 ของพ้ืนที่ศักยภาพสูง 

กระจายตัวมากอยูในอําเภอเมืองลําปาง 282 ไร อําเภอแมทะ 31 ไร และอําเภอแจหม 13 ไร 
 (2) พ้ืนที่เหมาะสมปานกลาง (S2) มีเน้ือที่ 1,679 ไร คิดเปนรอยละ 6.83 ของพ้ืนที่

ศักยภาพปานกลาง กระจายตัวมากอยูในอําเภอเมืองลําปาง 596 ไร อําเภอวังเหนือ 222 ไร และ
อําเภอแมทะ 213 ไร 

 (3) พ้ืนที่เหมาะสมเล็กนอย (S3) มีเน้ือที่ 28,627 ไร คิดเปนรอยละ 2.11 ของพ้ืนที่
ศักยภาพเล็กนอย กระจายตัวมากอยูในอําเภอเมืองลําปาง 6,528 ไร อําเภอเถิน 4,545 ไร และอําเภอ 
วังเหนือ 3,387 ไร 

 (4)  พ้ืนที่ไมเหมาะสม (N) มีเน้ือที่ 127 ไร  
3) พื้นที่มีศักยภาพคงเหลือ คือ พ้ืนที่ที่มีศักยภาพในการปลูกยางพารา แตยังไมใชพ้ืนที่

ปลูก พิจารณาจากพ้ืนที่ศักยภาพของที่ดินสําหรับการปลูกยางพารา และพ้ืนที่ปลูกยางพาราในช้ันความ
เหมาะสมตาง ๆ (ปลูกจริง) พบวาจังหวัดลําปางมีพ้ืนที่ศักยภาพคงเหลือในระดับความเหมาะสมสูง (S1) 
และความเหมาะสมปานกลาง (S2) รวมทั้งสิ้น 131,763 ไร กระจายอยูอําเภอตาง ๆ โดยอําเภอที่มีพ้ืนที่
ศักยภาพคงเหลือมากที่สุด ไดแก อําเภอเมืองลําปาง 62,789 ไร อําเภอเกาะคา 24,592 ไร อําเภอหางฉัตร 
16,669 ไร และอําเภอเถิน 8,169 ไร โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

 (1) พ้ืนที่เหมาะสมสูงคงเหลือ (S1) มีเน้ือที่ 108,873 ไร คิดเปนรอยละ 99.69 ของ
พ้ืนที่ศักยภาพสูง พบมากในอําเภออําเภอเมืองลําปาง 59,815 ไร อําเภอเกาะคา 19,753 ไร และ
อําเภอหางฉัตร 10,053 ไร 
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 (2) พ้ืนที่เหมาะสมปานกลางคงเหลือ (S2) มีเน้ือที่ 22,890 ไร คิดเปนรอยละ 93.17 
ของพ้ืนที่ศักยภาพปานกลาง พบมากในอําเภอหางฉัตร 6,616 ไร อําเภอเกาะคา 4,839 ไร และอําเภอ 
วังเหนือ 4,542 ไร 

ตารางที่ 9 พ้ืนที่ศักยภาพ พ้ืนที่ปลูกจริง พ้ืนที่คงเหลือของยางพารารายอําเภอ จังหวัดลําปาง 

อําเภอ ประเภทพ้ืนที่ 
เนื้อที่ชั้นความเหมาะสม (ไร) 

S1 S2 S3 N รวม 

เมืองลําปาง 

พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน 
 60,097   3,570   234,359   107,017   405,043  

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

พ้ืนท่ีเพาะปลูกในชั้นความ
เหมาะสมตาง ๆ (ปลูกจริง) 

282  596   6,528   39   7,445  

(0.47%) (16.69%) (2.79%) (0.04%) (1.84%) 

พ้ืนท่ีศักยภาพคงเหลือ 
 59,815   2,974 - - 62,789 

(99.53%) (83.31%)     (15.50%) 

แมทะ 

พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน 
 6,091   213   162,216   60,716   229,236 

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

พ้ืนท่ีเพาะปลูกในชั้นความ
เหมาะสมตาง ๆ (ปลูกจริง) 

31   213   1,827   1   2,072 

(0.51%) (100.00%) (1.13%) (0.00%) (0.90%) 

พ้ืนท่ีศักยภาพคงเหลือ 
6,060  - - - 6,060 

(99.49%)      (2.64%) 

แมพริก 

พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน 
- - 83,075 30,984 114,059 

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

พ้ืนท่ีเพาะปลูกในชั้นความ
เหมาะสมตาง ๆ (ปลูกจริง) 

- -   252 -   252 

  (0.30%)  (0.22%) 

พ้ืนท่ีศักยภาพคงเหลือ 
- - - - - 

       

แมเมาะ 

พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน 
- 8   80,744   59,692   140,444 
 (100.00%) (100.00%) (100.00%) (100.00%) 

พ้ืนท่ีเพาะปลูกในชั้นความ
เหมาะสมตาง ๆ (ปลูกจริง) 

- 8  388   1   397 
 (100.00%) (0.48%) (0.00%) (0.28%) 

พ้ืนท่ีศักยภาพคงเหลือ 
- - - - - 
       

วังเหนือ 

พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน 
-  4,764   87,309   42,763   134,836 
 (100.00%) (100.00%) (100.00%) (100.00%) 

พ้ืนท่ีเพาะปลูกในชั้นความ
เหมาะสมตาง ๆ (ปลูกจริง) 

- 222   3,387   43   3,652 
 (4.66%) (3.88%) (0.10%) (2.71%) 

พ้ืนท่ีศักยภาพคงเหลือ 
-  30,347 - - 32,416 
 (93.34%)     (3.37%) 
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ตารางที่ 9 (ตอ) 

อําเภอ ประเภทพ้ืนที่ 
เนื้อที่ชั้นความเหมาะสม (ไร) 

S1 S2 S3 N รวม 

สบปราบ 

พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน 
- 7 103,089 34,116 137,212 

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

พ้ืนท่ีเพาะปลูกในชั้นความ 
เหมาะสมตาง ๆ (ปลูกจริง) 

- 7 73 - 80 

 (100.00%) (0.07%)  (0.06%) 

พ้ืนท่ีศักยภาพคงเหลือ 
- - - - - 

     

เสริมงาม 

พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน 
1,672 23 78,333 32,524 112,552 

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

พ้ืนท่ีเพาะปลูกในชั้นความ 
เหมาะสมตาง ๆ (ปลูกจริง) 

- 23 496 - 519 

 (100.00%) (0.63%)  (0.46%) 

พ้ืนท่ีศักยภาพคงเหลือ 
1,672 - - - 1,672 

(100.00%)    (1.49%) 

หางฉัตร 

พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน 
10,056 6,825 74,090 32,299 123,270 

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

พ้ืนท่ีเพาะปลูกในชั้นความ 
เหมาะสมตาง ๆ (ปลูกจริง) 

3 209 3,041 - 3,253 

(0.03%) (3.06%) (4.10%)  (2.64%) 

พ้ืนท่ีศักยภาพคงเหลือ 
10,053 6,616 - - 16,669 

(99.97%) (96.94%)   (13.52%) 

รวมทั้ง 
จังหวัด 

พ้ืนที่ศักยภาพของที่ดิน 
109,212 24,569 1,357,228 624,567 2,115,576 

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

พ้ืนที่เพาะปลูกในชั้นความ 
เหมาะสมตาง ๆ (ปลูกจริง) 

339 1,679 28,587 127 30,732 

(0.31%) (6.83%) (2.11%) (0.02%) (1.45%) 

พ้ืนที่ศักยภาพคงเหลือ 
108,873 22,890 - - 131,763 

(99.69%) (93.17%)   (6.23%) 

ทั้งน้ี ในการสงเสริมการปลูกพืชจะพิจารณาเฉพาะพ้ืนที่ที่มีศักยภาพคงเหลือในระดับ
ความเหมาะสมสูง (S1) และระดับความเหมาะสมปานกลาง (S2) เทาน้ัน เน่ืองจากสภาพพ้ืนที่ปลูก
พืชตรงตามศักยภาพของดิน การลงทุนตํ่าก็สามารถเพ่ิมผลผลิตได จึงควรสงเสริมในพ้ืนที่ดังกลาว 

 

 



21 
 

 

เมื่อวิเคราะหขอมูลศักยภาพพ้ืนที่รวมกับพ้ืนที่ปลูกพืชในปจจุบัน พบวาพ้ืนที่ที่ควร
สงเสริมใหมีการปรับเปลี่ยนไปปลูกยางพารา คือ บริเวณที่เปนพ้ืนที่ปลูกขาว (S3+N) 46,715 ไร  
แตเน่ืองจากยุทธศาสตรยางพาราระยะ 20 ป (พ.ศ. 2560 – 2679) กําหนดที่จะลดพ้ืนที่ปลูกยางพารา
ประมาณ 18.4 ลานไร  ดัง น้ัน จึ งควรพิจารณาปลูกพืชเศรษฐกิจชนิดอ่ืนที่สอดคลองกับ 
ความตองการของตลาด (ดังตารางที่ 10) 

ตารางที่ 10 พ้ืนที่ศักยภาพในการขยายการผลิตยางพารา 

อําเภอ 
ขาว (ไร) 

S3 N รวม 

เกาะคา  7,860   1   7,860  

งาว  -     -     -    

แจหม  2,657   -     2,657  

เถิน  6,086   -     6,086  

เมืองปาน  -     -     -    

เมืองลําปาง  18,093   550   18,643  

แมทะ  2,859   -     2,859  

แมพริก  -     -     -    

แมเมาะ  -     -     -    

วังเหนือ  1,131   186   1,317  

สบปราบ  -     -     -    

เสริมงาม  1,532   -     1,532  

หางฉัตร  5,760   -     5,760  

รวม  45,978   737   46,715  

   4) แนวทางการจัดการ 
    (1) พ้ืนที่ที่มีความเหมาะสมควรสงเสริมการผลิต (S1 หรือ S2) ควรสนับสนุนให
เกษตรกรปลูกยางพาราตอไปเน่ืองจากเปนพ้ืนที่ที่เหมาะสม สามารถชวยลดตนทุนการผลิตและไดผล
ผลิตที่มีคุณภาพดี ซึ่งการปลูกยางพาราในพ้ืนที่ดังกลาวขางตนสามารถนําไปสูการตอยอดโครงการที่
สําคัญตาง ๆ ได เชน เกษตรอินทรีย เกษตรแปลงใหญ เกษตรแมนยํา เปนตน   
     พ้ืนที่ปลูกยางพาราในบริเวณที่มีความเหมาะสมสูง (S1) คือพ้ืนที่ปลูกยางพาราใน
ที่ดินที่ไมมีขอจํากัดทางกายภาพตอการปลูกยางพารา ซึ่งควรสงวนไวเปนแหลงปลูกยางพาราที่สําคัญ
ของจังหวัด กระจายอยูในอําเภอเมืองลําปาง อําเภอเกาะคา และอําเภอหางฉัตร เปนตน 
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     พ้ืนที่ปลูกยางพาราในบริเวณที่มีความเหมาะสมปานกลาง (S2) คือพ้ืนที่ปลูกยางพารา 
ในที่ดินที่มีขอจํากัดทางกายภาพบางประการตอการปลูกยางพารา เชน ความอุดมสมบูรณของดิน ความ
เปนกรดเปนด างและแหล ง นํ้า กระจายอยู ในอําเภอหางฉัตร อํ าเภอเกาะคา และอําเภอ 
วังเหนือ เปนตน 
    (2) พ้ืนที่ที่ควรปรับเปลี่ยนการผลิตในพ้ืนที่ไมเหมาะสม (S3 หรือ N) ควรสนับสนุนให
เขาโครงการปรับเปลี่ยนการผลิต เชน เปลี่ยนชนิดพืชที่มีความเหมาะสมกวาการปลูกยางพารา 
มีตนทุนที่ตํ่า และใหผลตอบแทนที่ดีกวา เปนตน แตทั้งน้ีตองพิจารณาแหลงรับซื้อรวมดวย 

3. พืชเศรษฐกิจอนาคตไกลของจังหวัด 

 3.1 กระเทียม เปนพืชหัวสกุลเดียวกับพวกหอมหัวใหญ หอมแดง กุยชาย ตนหอม กระเทียม 
เปนพันธุไมลมลุกตนสูงประมาณ 30-45 เซนติเมตร มีหัวอยูใตดินกระเทียมมิไดขึ้นเองตามธรรมชาติ
จากหัวหรือเมล็ดแตตองอาศัยคนปลูกโดยใชกลีบ กระเทียมที่เตรียมมาเพาะในดินเทาน้ันการ
เจริญเติบโตของตนกระเทียมที่สําคัญอยูที่หัวที่อยูใตดินและเติบโตขึ้นโดยมีกลีบประมาณ 10-12 กลีบ 
หัวกระเทียมบางพันธุมีกลีบช้ันเดียวแตบางพันธุก็มีกลีบ 2 ช้ัน ทั่วโลกมีพันธุกระเทียมปลูกกันกวา 
300 ชนิด แตละชนิดใหหัวกระเทียมที่มีขนาดกลิ่นและรสแตกตางกันไป 

 3.2  กาแฟ จังหวัดลําปางเปนพ้ืนที่ปลูกกาแฟสายพันธุกาแฟอาราบิกา ซึ่งผลลิตที่ไดใหปริมาณนอย 
เติบโตชาตองปลูกในเขตพ้ืนที่สูงซึ่งเหนือกวาระดับนํ้าทะเลปานกลางประมาณ 1,300 เมตรขึ้นไป และกาแฟ
อาราบิกามักจะอาศัยอยูใตรมเงาของไมใหญเปนหลักตนกาแฟอาราบิกาเปนไมพุมมีขนาดเล็กความสูง
ประมาณ 2 ถึง 4 เมตร ตนกาแฟน้ันจะสามารถขยายพันธุดวยวิธีการเพาะเมล็ดใบกาแฟอาราบิกา  
ใบเปนใบเด่ียวออกเรียงตรงขามใบรูปไขปลายแหลมโคนแหลมเล็กนอยใบมีขนาดกวางประมาณ 8-12 
เซนติเมตร และยาวประมาณ 15-20 เซนติเมตร แผนใบเรียบเปนมันดอกกาแฟอาราบิกาออกดอก
เปนชอซึ่งออกดอกตามซอกใบกลีบดอกสีขาวดอกมีกลิ่นหอมผลกาแฟอาราบิกาผลกาแฟ  
ผลมีลักษณะเปนรูปทรงรี กานผลสั้นผลดิบเปนสีเขียวเมื่อสุกแลวจะเปลี่ยนเปนสีเหลืองสีสมและสีแดง 
ผลกาแฟจะประกอบดวยเปลือกเน้ือที่มีสีเหลือง (เมื่อสุกมีรสหวาน) และกะลาที่หอหุมเมล็ดชวง
ระหวางกะลากับเมล็ดจะมีเย่ือบาง ๆ ที่หุมเมล็ดกาแฟอยูซึ่งเราเรียกวา“เยื่อหุมเมล็ด”ในแตละผล 
จะมี 2 เมล็ดประกบกันอยู ดานที่ประกบกันจะอยูดานในมีลักษณะแบนมีรองตรงกลางเมล็ด 1 รอง 
สวนดานนอกโคงลักษณะของเมล็ดจะเปนเมล็ดเด่ียวหรือเมล็ดโทน ในบางครั้งหากการผสมเกสรของ
กาแฟอาราบิกาไมสมบูรณจะทําใหผลติดเมล็ดเพียงเมล็ดเดียว ซึ่งจะมีลักษณะเปนรูปกลมรีทั้งเมล็ด 
มีรองตรงกลาง 1 รอง 

 3.3 อโวคาโด เปนไมยืนตนตนโตเต็มที่สูงถึง 18 เมตร เปลือกตนสีนํ้าตาลออน ผิวขรุขระ 
ใบสีเขียวสด ดอกขนาดเล็กสีเขียวอมเหลืองดอกออกเปนชอที่ปลายก่ิง ผลกลมรีหรือทรงลูกแพรมีทั้ง
พันธุเปลือกหนา และเปลือกบางเน้ือสีเขียวออกเหลืองรสมันเน้ือละเอียดไมมีกลิ่นมีเมล็ดเดียวมีรกหุม
เมล็ดจังหวัดไดพิจารณาถึงสภาพและลักษณะพ้ืนที่ซึ่งเปนภูเขาและอากาศเย็นตลอดทั้งป จึงสงเสริม
ใหเกษตรกรปลูกอโวคาโดเพ่ือขยายผลไปยังกลุมเกษตรกรในการปลูกพืชผักเมืองหนาวสงขายใหศูนย
พัฒนาโครงการหลวงตอไป 
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 3.4  แมคคาเดเมีย เปนไมยืนตนจําพวกหน่ึง แมวาแมคคาเดเมียจะมีลักษณะเหมือนถั่ว แตถึงอยางไรก็
ตามมันก็เปนตนไมประเภทนัทที่มีคุณคาทางอาหารสูงมากและมีราคาสูง ตนไมชนิดน้ีจะใหผลดีก็ตอเมื่อ
ปลูกบนพ้ืนที่คอนขางสูงเทาน้ันแมคคาเดเมียเปนไมผลที่มิใชมีถิ่นกําเนิดในประเทศไทยแตเปนพืชทองถิ่น
ของประเทศเครือรัฐออสเตรเลียแตหากพ้ืนที่ใดในโลกน้ีที่มีสภาพอากาศหนาวเย็นอุณหภูมิเฉลี่ย 10-25 
องศาเซลเซียส หากพ้ืนที่น้ันมีอุณหภูมิ 18 องศาเซลเซียสสัก 1 เดือน ก็สามารถนํามาปลูกได ไมผลชนิดน้ี
ชอบดินรวนซุยเปนดินที่มีการระบายนํ้าไดดีมีหนาดินลึกปลูกแลวตองนําไมมาปกผูกดวยเชือกกันโยกเพราะ
เปนไมผลที่มีระบบรากต้ืนที่สําคัญควรปลูกคละสายพันธุกันธรรมชาติของมะคาเดเมียชอบผสม 
ขามสายพันธุ และตองปลูกทั้งตนตัวผูและตนตัวเมียแมคคาเดเมียเปนสายพันธุที่พัฒนามาจาก 
พันธุของออสเตรเลียและไดมีการปรับปรุงพันธุใหมีขนาดผลใหญขึ้นมีรสชาติหวานมันกลิ่นหอม
กวาเดิมพ้ืนที่จังหวัดลําปางสวนใหญจะปลูกสายพันธุเชียงใหม 700 ผลมีขนาดปานกลางผิวเรียบ 
สีนํ้าตาลออนมีจุดลายประเน้ือสีขาวและสายพันธุพิททูมีผลขนาดใหญเน้ือในหนาผิวออกเรียบสีเขียว
ถึงนํ้าตาลแมคคาเดเมียเจริญเติบโตไดดีบนพ้ืนที่สูงจากระดับนํ้าทะเล 700 เมตรขึ้นไป 

 3.5  โกโก จัดเปนพรรณไมพ้ืนเมืองของประเทศเม็กซิโกแตมีการนํามาปลูกทั่วไปในเขตรอน 
ในประเทศไทยมีผูนําเขามาปลูกตามสวนทั่วไปทางภาคใตโดยจัดเปนไมยืนตนขนาดเล็กมีความสูงของตน
ประมาณ 3-8 เมตร และอาจสูงไดถึง 13 เมตร ขึ้นใตรมเงาไมอากาศรอนความช้ืนสูงและมีฝนตกชุก 

 3.6 พืชสมุนไพร ดวยนโยบายของรัฐบาลที่ใหการสนับสนุนแนวคิด BCG (Bio-Circular-
GreenEconomy) หรือเศรษฐกิจชีวภาพ ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ พืชสมุนไพรเปน
เรื่องหน่ึงที่ไดรับความสนใจ เน่ืองจากเปนแหลงของสารสําคัญที่นําไปใชประโยชนในดานตาง ๆ เชน 
การแพทยผลิตภัณฑเสริมอาหาร และเครื่องสําอาง จึงสนับสนุนใหพืชสมุนไพรเปนพืชทางเลือกในป 
2564 โดยดําเนินการภายใตตลาดนําการผลิต และหากทิศทางของตลาดสมุนไพรขยายตัวเพ่ิมมาก
ขึ้นจะชวยใหเกษตรกรผูปลูกพืชสมุนไพรมีรายไดและความมั่นคงในการดํารงชีพ จากฐานขอมูล 
Agri-Map Online จังหวัดลําปาง มีพ้ืนที่ศักยภาพที่สามารถสงเสริมใหปลูกพืชสมุนไพรไดหลายชนิด
เชน ขมิ้นชัน ไพล เปนตน 
   บัวบก จากแหลงปลูกจังหวัดลําปางใบเด่ียวคลายรูปไตขนาดเสนผานศูนยกลางใบเฉลี่ย 4.10 
เซนติเมตร ขอบใบหยักเล็กนอยโคนใบเวาลึกจํานวน 15-20 ใบตอตน กานใบเขียวยาวเฉลี่ย 7.00 เซนติเมตร 
ชอดอกออกที่ซอกใบจํานวน 3 ดอก กานชอดอกยาว 0.50 เซนติเมตร ดอกอยูรวมกัน 1-5 ดอก  
ไหลสีเขียวอมมวงความยาวไหลเฉลี่ย 9.20 เซนติเมตร พ้ืนที่ที่ปลูกบัวบกตองเปนพ้ืนที่ดอนไมมีนํ้าขัง หรือ
ควบคุมนํ้าไดดีพ้ืนที่ปลูกที่น่ีเปนดินนาคอนขางเหนียวการเตรียมดินไดทําการไถพรวนดินในพ้ืนที่นา 
ใหรวนซุยเชนเดียวกันกับการปลูกพืชผักทั่ว ๆ ไป โดยพ้ืนที่จังหวัดลําปางมีพ้ืนที่ศักยภาพในการปลูกบัวบก
ที่ระดับความเหมาะสมสูง (S1) ประมาณ 82,179 ไร กระจายอยูในอําเภอปาซาง อําเภอเมืองลําปาง เกาะคา 
และหางฉัตร  
   ขมิ้นชัน เปนไมลมลุกอายุหลายปสูง 30 - 90 เซนติเมตร เหงาใตดินรูปไขมีแขนงรูป
ทรงกระบอกแตกออกดานขาง 2 ดาน ตรงกันขามเน้ือในเหงาสีเหลืองสมมีกลิ่นเฉพาะใบเด่ียวแทง
ออกมาเหงาเรียงเปนวงซอนทับกันรูปใบหอกกวาง 12-15 เซนติเมตร ยาว 30-40 เซนติเมตร ดอกชอ
แทงออกจากเหงาแทรกขึ้นมา ระหวางกานใบรูปทรงกระบอกกลีบดอกสีเหลืองออนใบประดับสีเขียว

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%89%E0%B8%A2%E0%B8%B7%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%99
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ออนหรือสีนวลบานครั้งละ 3 - 4 ดอก ผลรูปกลมมี 3 พู โดยพ้ืนที่จังหวัดลําปางมีพ้ืนที่ศักยภาพใน
การปลูกขมิ้นชันที่ระดับความเหมาะสมสูง (S1) ประมาณ 2,073 ไร 

4 แนวทางการสงเสริมการปลูกพืชเศรษฐกิจ 

 4.1 ขาว 

   1) พื้นที่ปลูกขาวที่มีความเหมาะสมสูง (S1) และปจจุบันยังปลูกขาวอยู มีเน้ือที่ 96,989 ไร 

อยูในเขตอําเภอเมืองลําปาง อําเภอเกาะคา อําเภอแจหม และกระจายตัวในพ้ืนที่เล็ก ๆ ในอําเภอเถิน 

อําเภอหางฉัตร อําเภอสบปราบ เสริมงาม แมพริก แมทะ แจหม โดยต้ังอยูในเขตชลประทาน 9 อําเภอ 

ทั้งน้ีคณะอนุกรรมการพัฒนาที่ดินจังหวัดสมควรใหมีการเสนอแผนการใชที่ดินเพ่ือสงวนใหเปนแหลง

ผลิตขาวที่สําคัญของจังหวัด และมีการบริหารจัดการนํ้าชลประทาน การจัดการดิน ปุย พันธุขาว 

โดยรวมกลุมเปนระบบสงเสริมเกษตรแปลงใหญ พัฒนาตอยอดครบวงจรการตลาดในและตางประเทศ

การแปรรูป แหลงทุน มีภาครัฐสนับสนุนการทํามาตรฐานสินคาเกษตรอินทรีย และ การปฏิบัติทาง

การเกษตรที่ดี (Good Agricultural Practices: GAP)  และเน่ืองจากเปนพ้ืนที่ศักยภาพสูง การปลูกพืช

หลังนาจะชวยใหเกษตรกรมีรายไดเพ่ิมขึ้น และเปนการปรับปรุงบํารุงดิน   

   2) พื้นที่ปลูกขาวที่มีความเหมาะสมปานกลาง (S2) และปจจุบันยังปลูกขาวอยู มีเน้ือที่มาก

ถึง  166,667 ไร กระจายตัวอยูเกือบทั้งจังหวัดลําปาง เปนพ้ืนที่ปลูกขาวที่มีขอจํากัดไมมากนัก เกษตรกร

ยังคงปลูกขาวไดผลดี หลายแหงประสบปญหาขาดนํ้าในบางชวงของการเพาะปลูก ควรสนับสนุนดาน

การบริหารจัดการนํ้า เชน ชลประทาน จะสรางความมั่นใจใหกับเกษตรกรในการใชที่ดิน ปญหาการทิ้ง

ถิ่นฐานไปทํางานที่อ่ืนจะลดลง และพ้ืนที่ในเขตน้ีมีความเหมาะสมสําหรับการเกษตรแบบผสมผสาน 

เกษตรแมนยําหรือเกษตรทฤษฎีใหม เปนตน และภาครัฐควรใหความรูความเขาใจกับเกษตรกรโดย

แนะนําวาไมควรปรับเปลี่ยนไปปลูกพืชชนิดอ่ืน หากขาวราคาไมดีและตองการปรับเลี่ยนการผลิตควร

เปนพืชไร เพ่ือที่วาในอนาคตยังสามารถกลับมาทํานาไดอีก 

   3) พื้นที่ปลูกขาวที่ไมมีความเหมาะสม (S3 และ N) และปจจุบันเกษตรกรยังคงใชที่ดิน

ปลูกขาวอยู มีประมาณ 307,164 ไร ซึ่งประสบปญหานํ้าทวมซ้ําซาก ขาดนํ้า ผลผลิตตํ่า กระทรวง

เกษตรและสหกรณใหการชวยเหลือเกษตรกรที่ทํากินในพ้ืนที่น้ี เน่ืองจากเปนพ้ืนที่ไมเหมาะสม โดย

สนับสนุนการปรับโครงสรางที่ดิน ปรับปรุงบํารุงดิน สนับสนุนแหลงนํ้า ใหเกษตรกรเลือกปลูกพืชชนิด

ใหมที่มีความเหมาะสม และใหผลตอบแทนที่ดีกวา หรือใชพ้ืนที่ผลิตอาหารเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

หรือเขาโครงการบริหารจัดการพ้ืนที่เกษตรกรรม (Zoning by Agri-Map) เปนตน 

   4) พื้นที่ที่มีศักยภาพหรือมีความเหมาะสมสําหรับการปลูกขาว แตปจจุบันเกษตรกรไมไดใช

พ้ืนที่ปลูกขาว โดยมาปลูกพืชชนิดอ่ืนทดแทน ทั้งน้ีหากพืชที่ปลูกเปน ขาวโพดเลี้ยงสัตว ในอนาคต 

ขาวราคาดี เกษตรกรอาจกลับมาปลูกขาวไดเหมือนเดิม แตหากเปนไมผลหรือไมยืนตน การกลับมาปลูกขาว

อาจเปนเรื่องยาก ดังน้ันอาจสงเสริมในเรื่องของการทําเกษตรรูปแบบอ่ืน เชน เกษตรผสมผสาน 
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 4.2 ขาวโพดเลี้ยงสัตว 

   1) พื้นที่ปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตวที่มีความเหมาะสมสูง (S1) และปจจุบันยังปลูกขาวโพดเลี้ยง

สัตวอยูมีเน้ือที่ 20 ไร มีพ้ืนที่ปลูกมากในเขตอําเภอเมืองลําปาง ทั้งน้ีโดยคณะอนุกรรมพัฒนาที่ดินจังหวัด

สมควรใหมีการเสนอแผนการใชที่ดินเพ่ือสงวนใหเปนแหลงปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตวที่สําคัญของจังหวัด และ 

มีการบริหารจัดการระบบนํ้า การจัดการดิน ปุย พันธุขาวขาวโพดเลี้ยงสัตว โดยรวมกลุมเปนเกษตรแปลง

ใหญ พัฒนาตอยอดครบวงจรการตลาดในและตางประเทศ การแปรรูป แหลงทุน มีภาครัฐสนับสนุนการทํา

มาตรฐานสินคาเกษตรอินทรีย และ การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (Good Agricultural Practices: GAP)  

และเน่ืองจากเปนพ้ืนที่ศักยภาพสูง ภาครัฐควรใหความรูความเขาใจกับเกษตรกรโดยแนะนําวา 

ไมควรปรับเปลี่ยนไปปลูกพืชชนิดอ่ืน หากราคาไมดีหรือประสบปญหาโรค แมลงรบกวน และเกษตรกร

ตองการเปลี่ยนชนิดพืชควรเปลี่ยนเปนพืชไร เพ่ือที่วาในอนาคตจะไดกลับมาปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตวไดอีก 

   2) พื้นที่ปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตวที่มีความเหมาะสมปานกลาง (S2) และปจจุบันยังปลูก

ขาวโพดเลี้ยงสัตวอยู มีเน้ือที่ 29,842 ไร สวนใหญอยูในเขตอําเภอเมืองลําปาง อําเภอหางฉัตร อําเภอ

เถิน และอําเภอแมทะ เกษตรกรยังคงปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตวไดผลดี หลายแหงประสบปญหา

โครงสรางของดิน ในพ้ืนที่ดังกลาวควรสนับสนุนดานการบริหารจัดการระบบนํ้า เชน ชลประทาน จะ

สรางความมั่นใจใหกับเกษตรกรในการใชที่ดิน ปญหาการทิ้งถิ่นฐานไปทํางานที่อ่ืนจะลดลง และพ้ืนที่

ในเขตน้ีมีความเหมาะสมสําหรับการเกษตรแบบผสมผสาน เกษตรแมนยําหรือเกษตรทฤษฎีใหม  

เปนตน และภาครัฐควรใหความรูความเขาใจกับเกษตรกรโดยแนะนําวาไมควรปรับเปลี่ยนไปปลูกพืช

ชนิดอ่ืน ทั้งน้ีหากขาวโพดเลี้ยงสัตวราคาไมดีและตองการปรับเลี่ยนการผลิตควรเปนพืชไร เพ่ือที่วาใน

อนาคตยังสามารถกลับมาปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตวดังเดิมไดอีก 

   3) พื้นที่ปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตวในพื้นที่ไมมีความเหมาะสม (S3 และ N) และปจจุบัน

เกษตรกรยังคงใชที่ดินปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตวอยู พ้ืนที่ดังกลาวประสบปญหาซ้ําซาก เชน นํ้าทวม  

ขาดนํ้า ผลผลิตตํ่า ดังน้ันควรใหการชวยเหลือเกษตรกรที่ทํากินในพ้ืนที่น้ี โดยสนับสนุนการปรับ

โครงสรางที่ดิน ปรับปรุงบํารุงดิน สนับสนุนแหลงนํ้า ใหเกษตรกรเลือกปลูกพืชชนิดใหมที่มีความ

เหมาะสม และใหผลตอบแทนที่ดีกวา หรือใชพ้ืนที่ผลิตอาหารเพ่ือบริโภคในครัวเรือน หรือหรือเขา

โครงการบริหารจัดการพ้ืนที่เกษตรกรรม (Zoning by Agri-Map) เปนตน 

   4) พื้นที่ที่มีศักยภาพหรือมีความเหมาะสมสําหรับการปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตว แตปจจุบัน

เกษตรกรไมไดใชพ้ืนที่ปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตว พบวาเกษตรกรปลูกพืชอ่ืนทดแทน ทั้งน้ีหากพืชที่ปลูกเปน

พืชไร เชน ขาว ออยโรงงาน มันสําปะหลัง เปนตน ถาในอนาคตขาวโพดเลี้ยงสัตวราคาดี เกษตรกรอาจ

กลับมาปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตวไดเหมือนเดิม แตหากเปนไมผลหรือไมยืนตน การกลับมาปลูกขาวโพด

เลี้ยงสัตวอาจเปนเรื่องยาก ดังน้ันอาจสงเสริมในเรื่องของการทําเกษตรรปูแบบอ่ืน เชน ทําการเกษตร

แบบผสมผสาน แตทั้งน้ีตองพิจารณาตนทุนการผลิตและการตลาดรวมดวย 
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 4.3 มันสําปะหลัง 

   1) พื้นที่ปลูกมันสําปะหลังที่มีความเหมาะสมสูง (S1) และปจจุบันยังปลูกมันสําปะหลัง

อยู มีเน้ือที่ 4 ไร มีพ้ืนที่ปลูกในเขตอําเภอวังเหนือ ซึ่งตามมาตรการยุทธศาสตรมันสําปะหลัง 2564 -

2567 เนนใหเกษตรกรเขาถึงพันธุมันสําปะหลังตานทานโรค ใบดาง (Cassava Mosaic Disease: CMD)  

ใหเช้ือแปงสูง และมีผลผลิตเฉลี่ยตอไรไมตํ่ากวา 5 ตัน ภายในป 2567 น้ัน โดยเนนการเพ่ิมผลผลิตมัน

สําปะหลังและลดตนทุนการผลิตในพ้ืนที่ที่มีศักยภาพสูง ดังน้ันในพ้ืนที่ดังกลาวควรเรงหาแนว

ทางแกไขปญหาโรคโคนเนาหัวเนา และโรคใบดางมันสําปะหลัง อีกทั้งควรมีการสงเสริมการทําระบบ

นํ้าหยดในพ้ืนที่ที่มีศักยภาพ มีการปรับปรุงบํารุงดิน การใสปุยที่ถูกตองและมีประสิทธิภาพ ทําการ

วิเคราะหคุณภาพดินอยูเสมอ สงเสริมเกษตรกรแปรรูปมันสําปะหลังเบ้ืองตนเพ่ือเพ่ิมมูลคา เชน  

การแปรรูปมันเสนสะอาด สรางความรวมมือระหวางเกษตรกรและโรงงาน เพ่ือวางแผนการขุดของ

เกษตรกร ประชาสัมพันธใหเกษตรกรเก็บเก่ียวในชวงอายุ และระยะเวลาที่เหมาะสม ใชทอนพันธุที่

ตานทานโรค และใหผลผลิตสูง เขารวมโครงการระบบสงเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ และสงเสริม

ใหเกษตรกรเปน Smart Farmer รวมทั้งประชาสัมพันธใหเกษตรกรเก็บเก่ียวในชวงอายุ และ

ระยะเวลาที่เหมาะสม 

   2) พื้นที่ปลูกมันสําปะหลังที่ มีความเหมาะสมปานกลาง (S2) และปจจุบันยังปลูก 

มันสําปะหลังอยู มีเน้ือที่ 13,711 ไร กระจายอยูในเขต อําเภอเมืองลําปาง อําเภอหางฉัตร และ อําเภอเถิน 

เกษตรกรยังคงปลูกมันสําปะหลังไดผลดี หลายแหงประสบปญหาโครงสรางของดินหรือดินดาน ทั้งน้ีควร

พัฒนาศักยภาพของพ้ืนที่ใหมากขึ้น ในเรื่องของคุณภาพดิน และ ทําการตรวจวิเคราะหคุณภาพดินอยูเสมอ 

สงเสริมใหมีการใสปุยตามคาวิเคราะหดิน ซึ่งอาจตองใชปุยสั่งตัด สรางความรูความเขาใจใหกับเกษตรกร 

ในการจัดการพ้ืนที่ การปลูก การดูแลรักษา การปองกันโรค แมลงศัตรูพืช และการเก็บเก่ียว สงเสริมการใช

ทอนพันธุที่ตานทานโรค และใหผลผลิตสูง พัฒนาระบบนํ้าหยดและการใชนํ้าจากแหลงนํ้าในพ้ืนที่ ใหมีการ

ใชประโยชนกับมันสําปะหลังใหมากที่สุด สงเสริมเกษตรกรแปรรูปมันสําปะหลังเบ้ืองตนเพ่ือเพ่ิมมูลคา เชน 

การแปรรูปมันเสนสะอาด ประชาสัมพันธใหเกษตรกรเก็บเก่ียวในชวงอายุ และระยะเวลาที่เหมาะสม 

   3) พื้นที่ปลูกมันสําปะหลังในพื้นที่ไมมีความเหมาะสม (S3 และ N) และปจจุบัน

เกษตรกรยังคงใชที่ดินปลูกมันสําปะหลังอยู พ้ืนที่ดังกลาวประสบปญหาซ้ําซาก เชน นํ้าทวม ขาดนํ้า 

ผลผลิตตํ่า ดังน้ันควรมีการสงเสริมและสรางความรูความเขาใจในการไถระเบิดดินดาน ใหเกษตรกรมี

วิธีปองกันและแกไขปญหาที่ลดตนทุน ใหการชวยเหลือเกษตรกรที่เลือกปลูกพืชชนิดใหมที่ให

ผลตอบแทนที่ดีกวา หรือใชพ้ืนที่ผลิตอาหารเพ่ือ บริโภคในครัวเรือน หรือเขาโครงการ ปรับเปลี่ยน

การผลิต (Zoning by Agri-Map) เปนตน ทั้งน้ีควรจัดหาตลาดใหกับเกษตรกรในการปลูกพืชไร หรือ

พืชผักทดแทน โดยอาจเริ่มจากตลาดชุมชน 
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   4) พื้นที่ที่มีศักยภาพหรือมีความเหมาะสมสําหรับการปลูกมันสําปะหลัง แตปจจุบัน

เกษตรกรไมไดใชพ้ืนที่ปลูกมันสําปะหลัง พบวาเกษตรกรปลูกขาว ภาครัฐควรใหความรูแกเกษตรกร

และสรางแรงจูงใจใหกลับมาปลูกมันสําปะหลังเหมือนเดิม เน่ืองจากพ้ืนที่มีความเหมาะสม ทําใหใช

ตนทุนการผลิตตํ่าและผลผลิตมีคุณภาพดี ทั้งน้ีเกษตรกรตองพิจารณาแหลงรับซื้อรวมดวย 

 4.4 ยางพารา 
   1) พื้นที่ปลูกยางพาราที่มีความเหมาะสมสูง (S1) และปจจุบันยังปลูกยางพาราอยู มีเน้ือ
ที่ 339 ไร อยูในเขตอําเภอเมืองลําปาง อําเภอแมทะ อําเภอเกาะคา และอําเภอหางฉัตร ตาม
มาตรการยุทธศาสตรยางพาราระยะ 20ป ( พ.ศ. 2560- 2579) เนนใหมีการเพ่ิมผลผลิตยางพาราตอ
ไรตอป ภายในป 2579 น้ัน ควรมีการจัดการที่เหมาะสมในเรื่องตาง ๆ ไดแก การคัดเลือกพันธุให
เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่และตานทานโรค การปรับปรุงบํารุงดิน การใสปุยที่ถูกตองและมี
ประสิทธิภาพ การปลูกพืชแซมและพืชคลุมดินใหเหมาะสมเพราะมีผลตอการเจริญเติบโตของ
ยางพารา การบํารุงรักษา การใสปุยการตัดแตงก่ิง และเทคนิคการกรีดยางใหมีปริมาณนํ้ายางสูงมี
คุณภาพและตรงตามมาตรฐานเนนการพัฒนาการตลาดในพ้ืนที่ เชน จัดต้ังจุดรับซื้อ โรงงานแปรรูป
ผลิตภัณฑในพ้ืนที่ที่มีความเหมาะสมสูง และสงเสริมใหเกษตรกรชาวสวนยางในพ้ืนที่มีความเขมแข็ง 
มีการบริหารงานแบบมืออาชีพและสามารถถายทอดกิจการใหกับคนรุนใหม 
   2) พื้นที่ปลูกยางพาราที่มีความเหมาะสมปานกลาง (S2) และปจจุบันยังปลูกยางพารา
อยู มีเน้ือที่ 1,679 ไร กระจายตัวอยูอําเภอของจังหวัดพะเยา เปนพ้ืนที่ปลูกยางพาราที่มีขอจํากัดไมมาก
นัก เกษตรกรยังคงปลูกยางพาราไดผลดี ควรสนับสนุนใหมีการเพ่ิมผลผลิตยางพารา โดยเนน 
การจัดการที่เหมาะสมในเรื่องตาง ๆ เชนเดียวกันกับพ้ืนที่เหมาะสมสูง โดยเฉพาะการปรับปรุงบํารุง
ดิน เนนการพัฒนาการตลาดในพ้ืนที่ เชน จัดต้ังจุดรับซื้อ โรงงานแปรรูปผลิตภัณฑในพ้ืนที่ที่มีความ
เหมาะสมปานกลางใหมากขึ้น โคนยางพาราที่มีอายุต้ังแต 25 ป และปลูกยางพาราทดแทนในพ้ืนที่
เดิม และมีการพัฒนาตลาดและชองทางจัดจําหนายใหมากขึ้น โดยเนนการแปรรูปยาง หรือไม
ยางพาราเพ่ิมมากขึ้นซึ่งอาจเนนจากชุมชนที่เขมแข็งเปนพ้ืนที่ตนแบบ 
 3) พื้นที่ปลูกยางพาราในพื้นที่ไมมีความเหมาะสม (S3 และ N) และปจจุบันเกษตรกร
ยังคงใชที่ดินปลูกยางพาราอยู พ้ืนที่ดังกลาวประสบปญหาซ้ําซาก เชน นํ้าทวม ขาดนํ้า ผลผลิตตํ่า 
กระทรวงเกษตรและสหกรณใหการชวยเหลือเกษตรกรที่ทํากินในพ้ืนที่น้ี โดยสงเสริมใหมีการโคน
ยางพาราที่มีอายุต้ังแต 25 ป และหาพืชอ่ืนทดแทน เชน สงเสริมใหปลูกไมผล มะพราว ไผหวาน มัน
สําปะหลัง ยาสูบ แตงโม พืชไร และพืชผักตาง ๆ ทดแทน ใหการชวยเหลือเกษตรกรที่เลือกปลูกพืช
ชนิดใหมที่ใหผลตอบแทนที่ดีกวา หรือใชพ้ืนที่ผลิตพืชผัก บริโภคในครัวเรือน หรือเขาโครงการ 
บริหารจัดการพ้ืนที่เกษตรกรรม (Zoning by Agri-Map) เปนตน  
   4) พื้นที่ที่มีศักยภาพหรือมีความเหมาะสมสําหรับการปลูกยางพารา แตปจจุบันเกษตรกร
ไมไดใชพ้ืนที่ปลูกยางพารา พบวาเกษตรกรปลูกขาวทดแทน ในสวนน้ีภาครัฐควรใหความรูความเขาใจถึง
สถานการณดานการเกษตรในปจจุบัน โดยเฉพาะยางพาราเปนพืชที่มีนโยบายลดพ้ืนที่ปลูก เน่ืองจาก
มีปริมาณผลผลิตมากสงผลใหราคาตกตํ่า แตในอนาคตถาราคาดีและตลาดมีความตองการเพ่ิมมากขึ้น
อาจอาจสนับสนุนใหเกษตรกรกลับมาปลูกยางพาราในพ้ืนที่ดังกลาว
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ตารางผนวกที ่1  ขอมูลตําบลจําแนกตามรายอําเภอ จังหวัดลําปาง 

ลําดับ อําเภอ ตําบล 

1 เกาะคา เกาะคา 

2  ทาผา 

3  นาแกว 

4  นาแสง 

5  ลําปางหลวง 

6  วังพราว 

7  ศาลา 

8  ใหมพัฒนา 

9  ไหลหิน 

10 งาว นาแก 

11  บานโปง 

12  บานรอง 

13  บานหวด 

14  บานแหง 

15  บานออน 

16  ปงเตา 

17  แมตีบ 

18  หลวงใต 

19  หลวงเหนือ 

20 แจหม แจหม 

21  ทุงผึ้ง 

22  บานสา 

23  ปงดอน 

24  เมืองมาย 

25  แมสุก 

26  วิเชตนคร 

27 เถิน เถินบุรี 

28  นาโปง 

29  แมถอด 

30  แมปะ 

31  แมมอก 

32  แมวะ 

33  ลอมแรด 
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ตารางผนวกที ่1  (ตอ) 

ลําดับ อําเภอ ตําบล 

34 เถิน (ตอ) เวียงมอก 

35 เมืองปาน แจซอน 

36  ทุงกวาว 

37  บานขอ 

38  เมืองปาน 

39  หัวเมือง 

40 เมืองลําปาง กลวยแพะ 

41  ชมพู 

42  ตนธงชัย 

43  ทุงฝาย 

44  นิคมพัฒนา 

45  บอแฮว 

46  บานคา 

47  บานดง 

48  บานเปา 

49  บานแลง 

50  บานเสด็จ 

51  บานเอ้ือม 

52  บุญนาคพัฒนา 

53  ปงแสนทอง 

54  พระบาท 

55  พิชัย 

56 แมทะ ดอนไฟ 

57  นาครัว 

58  น้ําโจ 

59  บานกิ่ว 

60  บานบอม 

61  ปาตัน 

62  แมทะ 

63  วังเงิน 

64  สันดอนแกว 

65  หัวเสือ 

66 แมพริก ผาปง 
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ตารางผนวกที ่1  (ตอ) 

ลําดับ อําเภอ ตําบล 

67 แมพริก (ตอ) พระบาทวังตวง 

68  แมป ุ

69  แมพริก 

70 แมเมาะ จางเหนอื 

71  นาสกั 

72  บานดง 

73  แมเมาะ 

74  สบปาด 

75 วังเหนือ ทุงฮั้ว 

76  รองเคาะ 

77  วังแกว 

78  วังซาย 

79  วังใต 

80  วังทรายคํา 

81  วังทอง 

82  วังเหนือ 

83 สบปราบ นายาง 

84  แมกัวะ 

85  สบปราบ 

86  สมัย 

87 เสริมงาม ทุงงาม 

88  เสริมกลาง 

89  เสริมขวา 

90  เสริมซาย 

91 หางฉัตร ปงยางคก 

92  เมืองยาว 

93  แมสัน 

94  วอแกว 

95  เวียงตาล 

96  หนองหลม 

97  หางฉัตร 

รวม 13 97 

ที่มา : กรมการปกครอง, 2556 
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ชุดดิน เชียงใหม Series Cm                        กลุมชุดดินที่ 38 
สภาพพื้นที ่ คอนขางราบเรียบถึงลูกคลื่นลอนลาดเล็กนอย มีความลาดชัน 1-5 % 
ภูมิสัณฐาน สันดินริมนํ้าของที่ราบนํ้าทวมถึง 
วัตถุตนกําเนิดดิน ตะกอนนํ้าพา 
การระบายน้าํ ดีปานกลางถึงดี 
สภาพซึมผานไดของน้ํา ปานกลาง   การไหลบาของน้ําบนผิวดิน ปานกลาง 
ลักษณะสมบัติของดิน เปนดินลึกมาก ที่มีการสลับช้ันของเน้ือดินตาง ๆ เน่ืองจากการทับถมเปน

ประจําของตะกอนนํ้าพาเมื่อมีนํ้าทวมลนฝง ดินบนเปนดินรวนหรือดินรวน
ปนทรายแปงหรือดินรวนปนทราย สีนํ้าตาลหรือนํ้าตาลปนเทา ปฏิกิริยาดิน
เปนกรดปานกลางถึงเปนกลาง (pH 6.0-7.0) ดินลางเปนดินรวนปนทราย 
หรือดินรวนปนทรายแปง สีนํ้าตาลหรือนํ้าตาลปนเหลืองหรือนํ้าตาลปนเทา 
มีจุดประสีนํ้าตาลแก ปฏิกิริยาดินเปนกรดปานกลางถึงเปนกรดเล็กนอย 
(pH 6.0-6.5) ปกติจะพบเกล็ดไมกาตลอดช้ัน 

ขอจํากัด ในฤดูฝนอาจมนํ้ีาทวมบาและแชขัง 
ขอเสนอแนะ ปรับปรุงบํารุงดินโดยใชอินทรียวัตถุ และใชปุยอินทรียรวมกับปุยเคมีเพ่ือ

เพ่ิมผลผลิต 
สมบัติทาง

เคมี 
ความลึก อินทรีย

วัตถุ 
ความจุ

แลกเปล่ียน     
แคตไอออน 

ความอ่ิมตัว
เบส 

ฟอสฟอรัสท่ี
เปนประโยชน 

โพแทสเซียมที่
เปนประโยชน 

ความอุดมสมบูรณ 
ของดิน 

   (ซม.) 
  0-25 ตํ่า ตํ่า ปานกลาง ตํ่า สูง ปานกลาง 
  25-50 ตํ่า ปานกลาง ปานกลาง สูง สูง ปานกลาง 
  50-100 ตํ่า ตํ่า ปานกลาง ตํ่า ตํ่า ตํ่า 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 1 รูปหนาตัดดินและคําบรรยายชุดดินเชียงใหม 
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ชุดดิน   หางดง   Series Hd          กลุมชุดดินที่ 5 
สภาพพื้นที ่ ราบเรียบถึงคอนขางราบเรียบ มีความลาดชัน 0-2 % 
ภูมิสัณฐาน ท่ีราบตะกอนนํา้พา 

วัตถุตนกําเนิดดิน ตะกอนนํ้าพา 
การระบายน้าํ เลว 
การซึมผานไดของน้ํา ชา การไหลบาของน้ําบนผิวดิน ชา 
ลักษณะสมบัติของดิน เปนดินเหนียวลึกมาก ดินบนเปนดินรวนปนดินเหนียวหรือดินรวนเหนียวปน

ทรายแปง สีเทาถึงเทาเขม ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดถึงเปนกรดเล็กนอย (pH 
5.5-6.5) ดินลางเปนดินรวนปนดินเหนียว ดินเหนียว หรือดินเหนียวปน
ทรายแปง สีเทา พบจุดประสีนํ้าตาลปนเหลืองหรือนํ้าตาลแกตลอดหนาตัด
ดิน ปฏิกิริยาดินเปนกรดเล็กนอยถึงเปนดางปานกลาง (pH 6.5-8.0) ในบาง
พ้ืนที่ อาจพบช้ันทรายบางๆ แทรกสลับ ในดินช้ันลาง 

ขอจํากัด  เสี่ยงตอการแชขังนํ้าในฤดูฝน 
ขอเสนอแนะ ปรับปรุงบํารุงดินและเพ่ิมผลผลิตโดยใชปุยอินทรียรวมกับปุยเคมี ในพ้ืนที่

ชลประทาน นอกฤดูทํานาอาจปลูกพืชไรหรือพืชผัก ซึ่งจะตองยกรองและปรับ
สภาพดินใหรวนซุยและระบายนํ้าดีขึ้น โดยการเพ่ิมอินทรียวัตถุ 

สมบัติทาง
เคมี 

ความลึก อินทรียวัตถุ ความจุ
แลกเปล่ียน
แคตไอออน 

ความอ่ิมตัว
เบส 

ฟอสฟอรัสท่ี
เปนประโยชน 

โพแทสเซียมที่
เปนประโยชน 

ความอุดม
สมบูรณ 
ของดิน    (ซม.) 

  0-25 ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง 

  25-50 ตํ่า ปานกลาง ปานกลาง ตํ่า ปานกลาง ปานกลาง 

  50-100 ตํ่า ปานกลาง สูง ตํ่า ปานกลาง ปานกลาง 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
ภาพที่ 2 รูปหนาตัดดินและคําบรรยายชุดดินหางดง  
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ชุดดิน แมสาย Series Ms                         กลุมชุดดินที่ 15 
สภาพพื้นที่ ราบเรียบถึงคอนขางราบเรียบ มีความลาดชัน 0-2 % 
ภูมิสัณฐาน ที่ราบตะกอนนํ้าพา 
วัตถุตนกําเนิดดิน ตะกอนนํ้าพา 
การระบายน้ํา คอนขางเลว 
การซึมผานไดของน้ํา ชา การไหลบาของน้ําบนผิวดิน  ชา 
ลักษณะสมบัติของดิน เปนดินลึกมาก ดินบนเปนดินรวนปนทรายแปงหรือดินรวนเหนียวปนทราย

แปง สีเทาเขมหรือนํ้าตาลปนเทาเขม มีจุดประสีนํ้าตาลปนเหลืองหรือ
นํ้าตาลแก ปฏิกิริยาดินเปนกรดปานกลางถึงเปนกรดเล็กนอย (pH 6.0-6.5) 
ดินลางเปนดินรวนเหนียวปนทรายแปง สีนํ้าตาลปนเทา และเทาในตอนลาง 
มีจุดประสีนํ้าตาลปนเหลืองหรือนํ้าตาลแก ปฏิกิริยาดินเปนกรดเล็กนอยถึง
เปนดางปานกลาง  (pH 6.5-8.0) 

ขอจํากัด เสี่ยงตอการขาดแคลนนํ้า 
ขอเสนอแนะ ปรับปรุงบํารุงดินโดยใชอินทรียวัตถุ และเพ่ิมผลผลิตโดยใชปุยอินทรีย

รวมกับปุยเคมี   ในพ้ืนที่ชลประทาน นอกฤดูทํานาอาจปลูกพืชไรหรือพืชผัก 
ซึ่งจะตองยกรอง และปรับสภาพดินใหรวนซุยและระบายนํ้าดีขึ้น โดยการ
เพ่ิมอินทรียวัตถุ 

สมบัติทางเคมี ความลึก อินทรียวัตถุ ความจุ
แลกเปล่ียน
แคตไอออน 

ความ
อ่ิมตัวเบส 

ฟอสฟอรัสท่ี
เปน

ประโยชน 

โพแทสเซียม
ที่เปน

ประโยชน 

ความอุดม
สมบูรณ 
ของดิน 

  (ซม.) 

  0-25 ตํ่า ปานกลาง สูง ตํ่า ตํ่า ปานกลาง 

  25-50 ตํ่า ปานกลาง ปานกลาง ตํ่า ตํ่า ตํ่า 

  50-100 ตํ่า ปานกลาง ปานกลาง ตํ่า ตํ่า ตํ่า 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 3 รูปหนาตัดดินและคําบรรยายชุดดินแมสาย 
 
 



38 
 

 

ชุดดิน แมริม Series Mr                          กลุมชุดดินที่ 48 
สภาพพื้นที่ คอนขางราบเรียบถึงเปนเนินเขา มีความลาดชัน 1-35 % 
ภูมิสัณฐาน ตะพักลํานํ้าระดับสูง 
วัตถุตนกําเนิดดิน ตะกอนนํ้าพา  
การระบายน้ํา ดี 
การซึมผานไดของน้ํา ปานกลางถึงเร็ว         การไหลบาของน้ําบนผิวดิน   ชาถึงเร็ว 
ลักษณะสมบัติของดิน เปนดินต้ืนหรือต้ืนมากถึงช้ันกอนกรวดและหินมนเล็กหนาแนนภายใน 50 ซม.

จากผิวดิน ดินบนเปนดินรวนปนทรายหรือทรายปนดินรวน อาจมีกรวดและหิน
มนเล็กปะปน สีนํ้าตาลถึงนํ้าตาลเขมหรือนํ้าตาลปนเทา ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัด
ถึงเปนกรดเล็กนอย (pH 5.5-6.5) ดินลางเปนดินรวนปนดินเหนียวหรือดินรวน
เหนียวปนทราย มีกรวดและหินมนเล็กปะปนอยูหนาแนนมาก มากกวา 35 % 
โดยปริมาตร สีนํ้าตาลปนเหลืองถึงแดงปนเหลือง ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดมากถึง
เปนกรดจดั (pH 4.5-5.5) 

ขอจํากัด เปนดินต้ืนถึงช้ันกรวดและหินมนเล็ก ความอุดมสมบูรณตํ่า พ้ืนที่ที่มีความลาดชัน
สูงดินจะถูกชะลางพังทลายไดงาย 

ขอเสนอแนะ บริเวณที่มีความลาดชันไมมากนัก (ไมเกิน 12%) และดินไมต้ืนมาก อาจใชปลูก
พืชไรได แตตองรบกวนดินนอยที่สุด พรอมทั้งจัดทําระบบอนุรักษดินและนํ้าที่
เหมาะสมโดยใชวิธีพืช เพ่ิมความอุดมสมบูรณแกดินและเพ่ิมผลผลิตพืชโดยใชปุย
อินทรียรวมกับปุยเคมี พ้ืนที่ลาดชันสูงไมควรนํามาใชเพาะปลูก ควรใหคงสภาพ
ปาหรือฟนฟูสภาพปา 

สมบัติทาง
เคมี 

ความลึก อินทรียวัตถุ ความจุ
แลกเปล่ียน
แคตไอออน 

ความอ่ิมตัว
เบส 

ฟอสฟอรัสท่ี
เปนประโยชน 

โพแทสเซียม
ที่เปน

ประโยชน 

ความอุดม
สมบูรณ 
ของดิน    (ซม.) 

  0-25 ตํ่า ตํ่า ปานกลาง สูง ปานกลาง ปานกลาง 
  25-50 ตํ่า ตํ่า ตํ่า ตํ่า ปานกลาง ตํ่า 
  50-100 ตํ่า ตํ่า ตํ่า ตํ่า ปานกลาง ตํ่า 

 
 
 
 
 
 
 

  
ภาพที่ 4 รูปหนาตัดดินและคําบรรยายชุดดินแมริม 
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ชุดดิน สันปาตอง Series  Sp                           กลุมชุดดินที่ 40 
สภาพพื้นที่  คอนขางราบเรียบถึงลูกคลื่นลอนชัน มีความลาดชัน 1-20 % 
ภูมิสัณฐาน  ตะพักลํานํ้า 
วัตถุตนกําเนิดดิน ตะกอนนํ้าพา 
การระบายน้ํา  ดี  
การซึมผานไดของน้ํา ปานกลางถึงเร็ว  การไหลบาของน้ําบนผิวดิน    ปานกลาง 
ลักษณะสมบัติของดิน เปนดินลึกมาก ดินบนเปนดินรวนปนทรายหรือทรายปนดินรวน สีนํ้าตาลเขม

หรือนํ้าตาลปนเทาเขม ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดถึงเปนกรดเล็กนอย (pH 5.5-
6.5) ดินลางเปนดินรวนปนทราย สีนํ้าตาลซีดหรือนํ้าตาลปนเหลืองออน 
ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดมากถึงเปนกรดจัด (pH 4.5-5.5)  

ขอจํากัด ความอุดมสมบูรณตํ่า  
ขอเสนอแนะ ใชอินทรียวัตถุในการปรับสภาพดินใหรวนซุย ปรับปรุงบํารุงดินอยูเสมอ 

โดยเพ่ิมอินทรียวัตถุและใชปุยอินทรียรวมกับปุยเคมีเพ่ือเพ่ิมผลผลิตให
สูงขึ้น 

สมบัติทางเคมี ความลึก อินทรียวัตถุ ความจุ
แลกเปล่ียน
แคตไอออน 

ความ
อ่ิมตัวเบส 

ฟอสฟอรัสท่ี
เปน

ประโยชน 

โพแทสเซียม
ที่เปน

ประโยชน 

ความอุดม
สมบูรณ 
ของดิน 

  (ซม.) 

  0-25 ปานกลาง ตํ่า ตํ่า ตํ่า ตํ่า ตํ่า 

  25-50 ตํ่า ตํ่า ตํ่า ตํ่า ตํ่า ตํ่า 

  50-100 ตํ่า ตํ่า ตํ่า ตํ่า ตํ่า ตํ่า 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 5 รูปหนาตัดดินและคําบรรยายชุดดินสันปาตอง 
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ตารางผนวกที่ 2  พ้ืนที่ชลประทานจังหวัดลําปางจําแนกรายอําเภอ ตําบล 

อําเภอ  พื้นที่ (ไร)   ตําบล    พื้นที่ (ไร)  

 เกาะคา  35,642 

 เกาะคา  2,421 

 ทาผา  795 

 ลําปางหลวง  12,209 

 วังพราว  5,516 

 ศาลา  3,930 

 ใหมพัฒนา  6,064 

 ไหลหิน  4,706 

 แจหม  16,606 

 แจหม  5,578 

 บานสา  2,537 

 ปงดอน  5,039 

 วิเชตนคร  3,452 

 เถิน  11,400 

 เถินบุรี  3,303 

 นาโปง  6,152 

 ลอมแรด  1,945 
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ตารางผนวกที ่2  (ตอ) 

อําเภอ  พื้นที่ (ไร)   ตําบล    พื้นที่ (ไร)  

เมืองลําปาง  92,968 

 กลวยแพะ  4,282 

 ชมพู  9,583 

 ตนธงชัย  14,767 

 ทุงฝาย  9,043 

 นิคมพัฒนา  6,627 

 บอแฮว  5,811 

 บานเปา  12,176 

 บานแลง  577 

 บานเสด็จ  3,735 

 บุญนาคพัฒนา  8,375 

 ปงแสนทอง  10,687 

 พระบาท  2,255 

 พิชัย  4,975 

 เวียงเหนือ  77 

 แมทะ  12,957 

 นาครัว  0.02 

 นํ้าโจ  12,957 

 ปาตัน  0.50 

 แมพริก            855   แมพริก  855 

 สบปราบ          2,350   สมัย  2,350 

 เสริมงาม          5,934  
 ทุงงาม  2,105 

 เสริมขวา  3,829 

 หางฉัตร        11,731  

 ปงยางคก  6,805 

 หนองหลม  4,484 

 หางฉัตร  442 

รวม      190,443      

ที่มา: กรมชลประทาน, 2564 
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ตารางผนวกที ่3  ระดับนํ้าเก็บกักของอางเก็บนํ้าในจังหวัดลําปาง 

หนวย: ลาน ลบ.ม. 

 

 

 

 

ลําดับที ่ อางเก็บน้ํา 
ประเภท

อาง 
อําเภอ ตําบล 

ระดับน้าํ 
ตํ่าสุด 

ระดับน้าํ 
กักเก็บ 

1 อางเก็บนํ้าแมทาน กลาง สบปราบ แมกัวะ  1.36  11.4 

2 อางเก็บนํ้าแมตํ๋านอย กลาง เมืองลําปาง บานเอ้ือม  0.07  1.09 

3 อางเก็บนํ้าแมเฟอง กลาง เมืองลําปาง บานเอ้ือม  0.178 1.132  

4 อางเก็บนํ้าหวยสมัย กลาง สบปราบ สมัย  0.16 1.2 

5 อางเก็บนํ้าหวยหลวง กลาง สบปราบ สมัย  0.17 1.26  

6 อางเก็บนํ้าหวยแมสัน กลาง หางฉัตร เวียงตาล 0.04 3.525 

7 อางเก็บนํ้าหวยแมงอน กลาง งาว บานแหง 0.116 1.28 

8 อางเก็บนํ้าแมทก กลาง สบปราบ สบปราบ 0.054 1.113 

9 อางเก็บนํ้าแมเรียง กลาง สบปราบ สบปราบ 0.338 1.12 

10 อางเก็บนํ้าแมกึ๊ด กลาง เสริมงาม ทุงงาม 0.16 1.3 

11 อางเก็บนํ้าแมทรายคํา กลาง เมืองลําปาง ตนธงชัย 0.138 1.248 

12 อางเก็บนํ้าแมทะ กลาง เมืองลําปาง พระบาท 0.24 2.54 

13 อางเก็บนํ้าแมไฮ กลาง เกาะคา นาแสง 0.115 1.225 

14 อางเก็บนํ้าหวยหลวงวังวัว กลาง เมืองลําปาง นิคมพัฒนา 0.15 1.61 

15 อางเก็บนํ้าแมตํ่า กลาง เสริมงาม เสริมซาย 0.691 2.54 

16 อางเก็บนํ้าแมธิ กลาง เกาะคา วังพราว 0.105 1.59 

17 อางเก็บนํ้าแมไพร กลาง หางฉัตร วอแกว 0.13 3.2 

18 อางเก็บนํ้าแมพริก กลาง แมพริก แมพริก 0.4 4.2 

19 อางเก็บนํ้าแมพริก (ผาว่ิงชู) กลาง แมพริก แมพริก 5.84 36.48 

20 อางเก็บนํ้าแมลอหัก กลาง แมพริก แมพริก 0.048 1.336 
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ตารางผนวกที่ 3  (ตอ) 

ที่มา: กรมชลประทาน, 2564 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ลําดับที ่ อางเก็บน้ํา 
ประเภท

อาง 
อําเภอ ตําบล 

ระดับน้าํ
ตํ่าสุด 

ระดับน้าํ
กักเก็บ 

21 
อางเก็บนํ้าแมเลียง
พัฒนา 

กลาง เสริมงาม เสริมขวา 0.8 6.9 

22 อางเก็บนํ้าแมฟา กลาง แจหม แจหม 0.7 19.92 

23 อางเก็บนํ้าแมอาบ กลาง เถิน นาโปง 0.54 7.56 

24 อางเก็บนํ้าหวยเกี๋ยง กลาง หางฉัตร เมืองยาว 0.6 11.6 

25 อางเก็บนํ้าแมปอน กลาง หางฉัตร แมสัน 0.151 1.813 

26 อางเก็บนํ้าหวยแมยาว กลาง หางฉัตร แมสัน 0.28 3.48 

27 อางเก็บนํ้าแมคอม กลาง 
เมือง
ลําปาง 

บานคา 0.16 1.356 

28 อางเก็บนํ้าแมวะ กลาง แมทะ บานบอม 0.95 5.9 

29 อางเก็บนํ้ากิ่วคอหมา ใหญ แจหม ปงดอน 6 170 

30 อางเก็บนํ้ากิ่วลม ใหญ 
เมือง
ลําปาง 

บุญนาค
พัฒนา 

4 106 

 รวม 22.746 400.036 
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ตารางผนวกที่ 4  พ้ืนที่เขตปฏิรูปที่ดินจําแนกรายอําเภอ ตําบล 

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

อําเภอเกาะคา 36,842  อําเภอเถิน 70,582 

นาแสง 14,805  เวียงมอก 20,089 

ไหลหิน 7,169  แมปะ 13,660 

นาแกว 6,048  แมมอก 13,454 

เกาะคา 4,514  แมวะ 9,711 

ใหมพัฒนา 2,802  เถินบุรี 7,662 

วังพราว 1,402  แมถอด 4,432 

ทาผา 102  ลอมแรด 1,381 

อําเภองาว 36,644  นาโปง 193 

บานแหง 12,748  อําเภอเมืองปาน 26,917 

แมตีบ 6,476  บานขอ 13,362 

ปงเตา 5,451  ทุงกวาว 5,839 

บานหวด 4,045  แจซอน 5,099 

นาแก 2,883  เมืองปาน 2,617 
บานออน 1,783  อําเภอเมืองลําปาง 54,937 

บานรอง 890  พระบาท 13,496 

หลวงใต 864  บานเอ้ือม 13,059 

หลวงเหนือ 785  บุญนาคพัฒนา 7,859 

บานโปง 719  บานแลง 4,836 

อําเภอแจหม 39,491  บานเสด็จ 4,627 

แมสุก 9,928  ตนธงชัย 3,526 

บานสา 8,432  นิคมพัฒนา 2,590 

ทุงผึ้ง 6,672  บานคา 2,462 

วิเชตนคร 6,264  บานเปา 2,412 

ปงดอน 5,174  กลวยแพะ 35 

แจหม 2,472  พิชัย 35 
เมืองมาย 549    
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ตารางผนวกที่ 4  (ตอ) 

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

อําเภอแมทะ 88,661  อําเภอสบปราบ 30,911 

แมทะ 32,793  แมกัวะ 11,784 
หัวเสือ 28,296  สบปราบ 6,678 

สันดอนแกว 7,382  สมัย 6,555 

วังเงิน 6,064  นายาง 5,894 

ดอนไฟ 4,740  อําเภอสบปราบ 52,842 

บานกิ่ว 3,542  เสริมซาย 28,006 

บานบอม 3,026  เสริมกลาง 15,943 

นาครัว 1,075  ทุงงาม 8,110 

นํ้าโจ 987  เสริมขวา 783 

ปาตัน 756  อําเภอหางฉัตร 11,142 

อําเภอแมเมาะ 40,279  เวียงตาล 7,097 

สบปาด 17,832  แมสัน 2,027 

จางเหนือ 7,933  หนองหลม 1,845 

นาสัก 7,903  เมืองยาว 173 

บานดง 4,197  รวม 594,186 

แมเมาะ 2,414   
อําเภอวังเหนอื 61,848    

รองเคาะ 20,838    
วังทอง 7,638    
วังซาย 7,510    
ทุงฮ้ัว 6,924    

วังเหนือ 6,647    
วังใต 6,288    

วังทรายคํา 4,916    
วังแกว 1,087    

ที่มา: https://agri-map-online.moac.go.th, 2564 
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ตารางผนวกที ่5  กิจกรรมการเกษตรที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกร จังหวัดลําปาง 

ลําดับ กิจกรรมการเกษตร     เกษตรกร (ราย)      (เนื้อที่) ไร 
1 ขาวโพดเลี้ยงสัตว 22,013  269,515  
2 มันสําปะหลังโรงงาน  8,026  84,139  
3 ลําไย 6,774  24,950  
4 ไมสัก 5,985  21,000  
5 ยางพารา 1,048  11,639  
6 ขาวนาปรัง 1,670  7,076  
7 ขาวโพดหวาน 1,106  4,778  
8 กาแฟ  558  4,456  
9 สับปะรด  844  4,053  
10 มะมวง 1,864  3,957  
11 กระเทียมหัว 1,701  3,913  
12 ขาวโพดเลี้ยงสัตว(เมล็ดพันธุ)   807  3,652  

13 ถั่วลิสง 1,356  3,221  
14 ปาลมนํ้ามัน   420  2,701  
15 มะนาว 1,526  2,435  
16 ลิ้นจี ่   206  2,423  
17 ไผ   845  2,359  
18 กลวยนํ้าวา 1,127  2,315  
19 มะขาม   735  2,112  
20 ไมยืนตนอ่ืนๆ   613  1,610  
21 ผักกาดเขียวปล ี   478  1,548  
22 ยูคาลิปตัส   286  1,205  

23 อ่ืน ๆ        31,566 132,600 

ที่มา: กรมสงเสริมการเกษตร, 2563 
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ตารางผนวกที่ 6  ทะเบียนเกษตรกรผูปลูกพืชสมุนไพร จังหวัดลําปาง 

ลําดับ ชนิด 
เกษตรกร

(ราย) 
เนื้อที่ (ไร) อําเภอ 

1 ดีปลี  5 53.61 งาว หางฉัตร เมืองลําปาง แมทะ 

2 ไพล  3 47.51 สบปราบ วังเหนือ เกาะคา 

3 มะแขวน  4 39.50 แมเมาะ 

4 พริกไทย  5 39.46 งาว หางฉัตร เมืองลําปาง แจหม แมเมาะ  

5 กฤษณา  2 20.00 วังเหนือ 

6 ขมิ้นชัน  4 14.68 แมทะ แมพริก 

7 กระเจี๊ยบแดง  5 14.24 เมืองปาน เมืองลําปาง แมพริก 

8 ยอบาน  1 6.67 หางฉัตร 

9 ฟาทะลายโจร  1 3.75 งาว 

10 ตะไครหอม  2 2.73 วังเหนือ แมพริก 

11 วานหางจระเข  1 2.59 แมทะ 

12 บุก  1 2.50 เสริมงาม 

13 เกกฮวย  1 1.00 เมืองลําปาง 

14 หญาหวาน  1 1.00 เมืองลําปาง 

15 อบเชย  1 1.00 เมืองลําปาง 

16 สมุนไพรอ่ืน ๆ  13 30.14 วังเหนือ สบปราบ เกาะคา เถิน เมือง
ลําปาง แมทะ แมเมาะ 

รวม 50 280.37   
ที่มา: สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2564 
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ตารางผนวกที ่7  โรงงานและแหลงรับซื้อสินคาเกษตรในพ้ืนที ่จังหวัดลําปาง 

โรงงานอุตสาหกรรม แหลงรบัซื้อ และ
สหกรณการเกษตร 

จํานว
น 

(แหง) 
โรงงานดานเกษตร 

จํานวน 
(แหง) 

โรงงานแปรรูปไมยางพารา 6 โรงงานดานการเกษตรอ่ืน ๆ 
ที่เกี่ยวของ 86 

ลานตากและแหลงรับซื้อทางการเกษตร 4 โรงสีขนาดเล็ก 14 
สหกรณการเกษตร 32   
โรงงานแปรรูปผลผลิตจากยางพารา 3   
โรงงานผลิตปุยชีวภาพ 2   
สหกรณนิคม 1   

รวม 48 รวม 100 
ที่มา: https://agri-map-online.moac.go.th, 2564
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    ภาพที่ 6 ศักยภาพของที่ดินพืชเศรษฐกิจขาว จังหวัดลําปาง 

49 
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    ภาพที่ 7 พ้ืนที่ปลูกขาวบนพ้ืนที่ศักยภาพ จังหวัดลําปาง 

50 
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    ภาพที่ 8 ศักยภาพของที่ดินพืชเศรษฐกิจขาวโพดเลี้ยงสัตว จังหวัดลําปาง 

51 
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    ภาพที่ 9 พ้ืนที่ปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตวบนพ้ืนที่ศักยภาพ จังหวัดลําปาง

52 
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    ภาพที่ 10 ศักยภาพของที่ดินพืชเศรษฐกิจมันสําปะหลัง จังหวัดลําปาง 

53 
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    ภาพที่ 11 พ้ืนที่ปลูกมันสาํปะหลังบนพ้ืนที่ศักยภาพ จังหวัดลําปาง 

54 
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    ภาพที่ 12 ศักยภาพของที่ดินพืชเศรษฐกิจยางพารา จังหวัดลําปาง 

55 
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    ภาพที่ 13 พ้ืนที่ปลูกยางพาราบนพ้ืนที่ศักยภาพ จังหวัดลําปาง  

56 
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