


คำนำ 

  ในชวงทศวรรษท่ีผานมานี้ไดมีการพัฒนาระบบขอมูลขาวสารท่ีเปนประโยชนตอการพัฒนาเศรษฐกิจ

และสังคมของประเทศมาอยางตอเนื่อง โดยเฉพาะในดานการเกษตรท่ีมีพลวัตคอนขางสูง และมีผลกระทบตอ

ประชากรจำนวนมาก กระทรวงเกษตรและสหกรณไดตระหนักถึงการนำระบบขอมูลขาวสารท่ีใหผู  ท่ี

เกี่ยวของกับภาคการเกษตรไดมีการเขาถึงที่สะดวกโดยเฉพาะเกษตรกร จึงไดมอบหมายใหกรมพัฒนาที่ดิน

เปนหนวยงานหลักจัดทำ “แนวทางการสงเสริมการเกษตรที่เหมาะสมตามฐานขอมูลแผนที่เกษตรเชิงรุก 

(Agri-Map)” ของแตละจังหวัดข้ึน 

  Agri-Map คือ แผนที ่ เกษตรเพ ื ่อการบร ิหารจ ัดการเช ิงร ุก โดยบ ูรณาการข อม ูลพ ื ้นฐาน 

ดานการเกษตรจากทุกหนวยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ สำหรับใชเปนเครื่องมือบริหาร

จัดการการเกษตรไทยอยางมีประสิทธิภาพครอบคลุมทุกพื้นที่ มีการปรับขอมูลใหทันสมัย และพัฒนา 

เพ่ิมความสะดวกการใชงานใหเกิดการเขาถึงขอมูลโดยงาย พรอมกับสามารถติดตามขอมูลความเปลี่ยนแปลง

ท่ีเกิดข้ึนไดอยางถูกตองและรอบดาน ครอบคลุมการนำไปใชประโยชนทุกดานท่ีสำคัญเปนการนำเทคโนโลยี

เขามาประยุกตใชกับขอมูลดานการเกษตร ซ่ึงสามารถตอบโจทยการชวยเหลือและแกปญหาใหกับเกษตรกร

ในรายพ้ืนท่ี ไดเปนอยางดี ใชงานบนคอมพิวเตอรหรือแท็บเล็ต ท่ีเชื่อมตออินเทอรเน็ตผานหนาเว็บไซตของ

กระทรวงเกษตรฯ www.moac.go.th/a4policy-alltype-391191791794 หร ือ http://agri-map-

online.moac.go.th ซ่ึงจะมีเอกสารคูมือการใชใหศึกษาและสามารถดาวนโหลดได 

  แนวทางการสงเสริมการเกษตรที่เหมาะสมของแตละจังหวัดสามารถนำไปใชเปนขอมูลสนับสนุน

นโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ เชน โครงการ 1 ตำบล 1 กลุ มเกษตรทฤษฎีใหม โครงการ 

เกษตรอินทรีย โครงการบริหารจัดการเขตเกษตรเศรษฐกิจสาหรับสินคาเกษตรที่สำคัญ (Zoning by  

Agri-Map) โครงการระบบสงเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ โครงการ Smart Farmer เปนตน และยังเปน

ขอมูลกลางในการปฏิบัติงานรวมกันของหนวยงานตาง ๆ ในจังหวัด ไดอยางมีประสิทธิภาพ ตอไป 
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1. ขอมูลทั่วไป 

  จังหวัดลำพูน มีพื้นที่ 4,505.882 ตารางกิโลเมตร หรือ 2,816,176 ไร ตั้งอยูในภาคเหนือของ

ประเทศไทย ประกอบดวย 8 อำเภอ 51 ตำบล (ตารางผนวกที่ 1) มีจำนวนประชากร 402,011 คน 

(กรมการปกครอง, 2563) 

 1.1 อาณาเขตติดตอ  

  ทิศเหนือ   ติดตอ จังหวัดเชียงใหม 

  ทิศใต    ติดตอ จังหวัดลำปาง และจังหวัดตาก 

  ทิศตะวันออก  ติดตอ จังหวัดลําปาง 

  ทิศตะวันตก  ติดตอ จังหวัดเชียงใหม 

 1.2 ภูมิประเทศ 

   สภาพภูมิประเทศของจังหวัดลำพูนโดยท่ัวไปเปนท่ีราบหุบเขาและภูเขา พ้ืนท่ีทางทิศตะวันออก

และตะวันออกเฉียงเหนือเปนที่ราบสูงเล็กนอย ทางทิศตะวันออกมีเทือกเขาขุนตาลกั้นระหวาง

อำเภอแมทา จังหวัดลําปาง พื้นที่ทางทิศเหนือและตะวันตกเปนที่ราบจากเขตติดตอ อำเภอสันกําแพง 

จังหวัดเชียงใหม ไปจรดทิศตะวันตกของอำเภอเมืองลำพูน นอกจากนี้ยังมีท่ีราบทางทิศตะวันออกของ

อำเภอเมืองลำพูน และทิศตะวันตกของอำเภอปาซาง อำเภอบานโฮงไปจนจรดแมน้ำปง 

 1.3 ภูมิอากาศ 

   สภาพภูมิอากาศของจังหวัดลำพูน ในฤดูหนาวมีอากาศเย็นคอนขางหนาวและมีฤดูแลงท่ี

ยาวนาน อากาศรอนถึงรอนจัดในฤดูรอน อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย 33.0 องศาเซลเซียส มี 3 ชวงฤดู  

ฤดูรอน เริ่มตั้งแตกลางเดือนกุมภาพันธถึงกลางเดือนพฤษภาคม รอนอบอาว เดือนเมษายนอากาศรอน

มากที่สุด ฤดูฝน เริ่มตั้งแตกลางเดือนพฤษภาคมถึงกลางเดือนตุลาคม เปนฤดูมรสุมตะวันตกเฉียงใต  

ชุมชื้นและมีฝนตกชุก ฤดูหนาว เริ่มตั้งแตกลางเดือนตุลาคมถึงกลางเดือนกุมภาพันธเปนฤดูมรสุม

ตะวันออกเฉียงเหนือ มีลมจากทิศตะวันออกเฉียงเหนือพัดผาน ทำใหอากาศหนาวเย็นทั่วไป อากาศ

หนาวจัดในชวงเดือนธันวาคมและมกราคม อุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ย 20.7 องศาเซลเซียส 

 1.4 ทรัพยากรดิน 

   ทรัพยากรดินของจังหวัดลำพูน แบงตามภูมิสัณฐาน ลักษณะทางธรณีวิทยา และวัตถุ 

ตนกำเนิดดิน ไดดังนี้ 

   1) ที่ราบน้ำทวมถึง (Flood plain) ที่ราบริมแมน้ำหรือลำธาร หนาฝนหรือหนาน้ำ มักมี

น้ำทวมเปนครั้งคราว เปนสภาพพื้นที่ที่เกิดจาการทับถมของตะกอนน้ำพา และมีตะกอนเพิ่มมากข้ึน

หลังน้ำทวม แบงเปน 



2 

 

    (1) สันดินริมน้ำ (Levee) เปนท่ีดอน มีสภาพพ้ืนท่ีคอนขางราบเรียบถึงลูกคลื่นลอนลาด

เล็กนอย เกิดจากการทับถมของตะกอนน้ำพาบริเวณริมฝงแมน้ำ เปนสันนูนขนานไปกับริมฝงแมน้ำ

ดินลึก เนื้อดินรวนหยาบ สีน้ำตาล สีน้ำตาลปนแดง การระบายน้ำดีปานกลางถึงดี อาทิ ชุดดิน

เชียงใหม (Cm) 

   2) ที่ราบตะกอนน้ำพา (Alluvial plain) เปนบริเวณที่ไดรับอิทธิพลของแมน้ำหรือลำน้ำสาขา 

วัตถุตนกำเนิดดินเปนตะกอนน้ำพา (Alluvium) มีสภาพพื้นที่เปนที่ราบขนาดใหญสองฝงแมน้ำ แตละฝง

อาจมีท่ีราบแบบข้ันบันไดหรือตะพักไดหลายระดับ แบงเปน 

    (1) ตะพักลำน้ำระดับต่ำ (Low terrace) เปนที่ลุม มีสภาพพื้นท่ีราบเรียบ ดินลึกมาก เนื้อ

ดินอาจเปนดินเหนียวละเอียด ดินทรายแปงละเอียดหรือดินรวนหยาบ สีเทา น้ำตาลปนเทา น้ำตาล มีจุด

ประสีตางๆ การระบายน้ำคอนขางเลวถึงเลว เชน ชุดดินหางดง (Hd) และชุดดินสันทราย (Sai) เปนตน  

    (2) ตะพักลำน้ำระดับกลางและระดับสูง (Middle and High terrace) เปนที่ดอน มี

สภาพพ้ืนท่ีคอนขางราบเรียบถึงลูกคลื่นลอนลาด ดินตื้นถึงชั้นกรวดลูกรังถึงดินลึกมาก เนื้อดินเปนดิน

รวนหยาบ ดินรวนละเอียดหรือดินรวนปนชิ ้นสวนหยาบมาก สีน้ำตาล เหลือง น้ำตาลปนแดง  

ไปจนถึงแดง การระบายน้ำดีปานกลางถึงดี เชน ชุดดินแมริม (Mr) และชุดดินสันปาตอง (Sp) เปนตน 

    (3) เนินตะกอนน้ำพารูปพัด (Alluvial fan) เปนที่ดอน มีสภาพพื้นที่คอนขางราบเรียบ

ถึงล ูกคล ื ่นลอนลาด เป นด ินล ึกมาก เน ื ้อด ินเป นด ินร วนละเอียดถึงด ินทรายแปงละเอียด  

สีน้ำตาล เหลืองจนถึงแดง การระบายน้ำดีปานกลางถึงดี อาทิ ชุดดินกำแพงเพชร (Kp)  

    (4) ลานตะพักปูนมารล (Marl terrace) เปนที่ดอน มีสภาพพื้นที่คอนขางราบเรียบถึง

ลูกคลื่นลอนลาด เปนดินตื้นถึงชั้นปูนมารลถึงดินลึกมาก เนื้อดินเปนดินเหนียวถึงดินเหนียวปนชิ้นสวน

หยาบมาก สีน้ำตาลเขมและดำ การระบายน้ำดี เชน ชุดดินลพบุรี (Lb) และชุดดินตาคลี (Tk) เปนตน 

   3) ที่ลาดเชิงเขา (Piedmont) เขา (Hill) ภูเขา (Mountain) มีสภาพพื้นที่เปนลูกคลื่น

ลอนลาดถึงเนินเขา ที่เกิดจากการที่หินผุพังสลายตัวอยูกับที่หรือถูกเคลื่อนยายโดยแรงโนมถวงของโลก 

ในระยะทางใกลๆ และถูกควบคุมดวยลักษณะของโครงสรางทางธรณีวิทยา สวนใหญพบหินปะปนใน

หนาตัดดินและลอยหนา แบงตามลักษณะและชนิดของหินดังนี้ 

    (1) พัฒนาจากกลุมหินตะกอนหรือหินแปรเนื้อหยาบหรือหินในกลุม สวนใหญเปนหินทราย 

และหินควอรตไซต ดินตื้นถึงชั้นเศษหินหรือหินพื้นถึงดินลึกปานกลาง เนื้อดินเปนดินรวนหยาบถึง 

ดินรวนปนชิ้นสวนหยาบมาก สีน้ำตาล น้ำตาลปนเหลือง น้ำตาลปนแดง จนถึงแดง การระบายน้ำดี 

พบเศษหินปะปนในหนาตัดดินหรือบนผิวดิน เชน ชุดดินทายาง (Ty) และชุดดินลาดหญา (Ly) เปนตน 

    (2) พัฒนาจากกลุมหินตะกอนหรือหินแปรเนื้อละเอียดหรือหินในกลุม สวนใหญเปน

พวกหินดินดานและหินฟลไลต ดินตื ้นถึงชั้นเศษหินหรือหินพื้นถึงดินลึกปานกลาง เนื ้อดินเปน 
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ดินเหนียวละเอียดถึงดินเหนียวปนชิ้นสวนหยาบมาก สีน้ำตาล น้ำตาลปนแดง และน้ำตาลปนเหลือง การ

ระบายน้ำด ีพบเศษหินปะปนในหนาตัดดินหรือบนผิวดิน เชน ชุดดินวังสะพุง (Ws) และชุดดินลี้ (Li) เปนตน 

    (3)  พัฒนาจากหินปูน ดินตื้นถึงชั้นเศษหินหรือหินพื้น เนื้อดินเปนดินเหนียวละเอียด  

สีแดง น้ำตาล และน้ำตาลปนแดง การระบายน้ำดี พบเศษหินปะปนในหนาตัดดินหรือบนผิวดิน อาทิ 

ชุดดินหินซอน (Hs)  

    (4) พัฒนาจากหินอัคนีชนิดหินแกรนิต ดินตื้นถึงชั้นเศษหินหรือหินพ้ืนถึงดินลึกมาก เนื้อ

ดินเปนดินรวนหยาบถึงดินรวนปนชิ้นสวนหยาบมาก สีน้ำตาล น้ำตาลปนแดง ถึงแดง ดินมีการระบาย

น้ำดี เชน ชุดดินทับเสลา (Tas) และชุดดินบานไร (Bar) เปนตน      

   4) พื้นที่ลาดชันเชิงซอน เปนพื้นที่ที่มีความลาดชันมากกวารอยละ 35 สวนใหญเปนภูเขา

และเทือกเขาสูงสลับซับซอน ทรัพยากรดินมีความแตกตางกันออกไปในแตละพ้ืนท่ี 

 1.5 สภาพการใชท่ีดิน  

   สภาพการใชประโยชนที่ดินปจจุบันของจังหวัดลำพูน จากฐานขอมูล Agri Map Online 

รายละเอียดตามตารางท่ี 1 

ตารางท่ี 1 สภาพการใชท่ีดินปจจุบันของจังหวัดลำพูน  

ประเภทการใชท่ีดิน 
เนื้อท่ี 

              ไร รอยละ 
พ้ืนท่ีชุมชนและส่ิงปลูกสราง               143,199        5.09 

พ้ืนท่ีเกษตรกรรม               913,213      32.40 
พ้ืนท่ีนา                    162,143          5.74 
พืชไร                    179,582          6.38 

ไมยืนตน                      30,248          1.07 
ไมผล                    525,571       18.66 
พืชสวน                        9,267          0.32 

ทุงหญาเลี้ยงสัตวและโรงเรือนเลี้ยงสัตว                          244          0.01 
สถานท่ีเพาะเลี้ยงสัตวน้ำ                          940          0.03 
เกษตรผสมผสาน/ไรนาสวนผสม                          160          0.01 

พ้ืนท่ีปาไม            1,633,678      58.01 
พ้ืนท่ีน้ำ                88,294        3.16 
พ้ืนท่ีเบ็ดเตล็ด               913,213      32.40 

รวม            2,816,176    100.00 
ท่ีมา: กรมพัฒนาท่ีดิน, 2563 
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 1.6 พ้ืนท่ีชลประทาน 

 จังหวัดลำพูนมีเนื้อท่ีชลประทาน  87,526.12  ไร (รอยละ 3.13 ของพ้ืนท่ีจังหวัด) กระจายอยูใน  
6 อำเภอ มีอางเก็บน้ำที่สำคัญ 4  อาง มีศักยภาพในการเก็บกักน้ำไดรวม 34.10 ลานลูกบาศกเมตร  
พ้ืนท่ีชลประทานมีความสำคัญในการพิจารณาเพ่ิมศักยภาพการผลิตท่ีเหมาะสม (ตารางผนวกท่ี 2 - 3) 

 1.7 เขตปฏิรูปท่ีดิน  

 เขตปฏิรูปที่ดินในพื้นท่ีจังหวัดลำพูนมีเนื้อท่ี 150,654 ไร (รอยละ 5.35 ของพื้นที่จังหวัด) 

โดยอำเภอท่ีมีพ้ืนท่ีเขตปฏิรูปท่ีดินมากท่ีสุด ไดแก อำเภอลี้ อำเภอปาซาง และอำเภอแมทา ตามลำดับ 

(ตารางผนวกท่ี 4)  

1.8 การข้ึนทะเบียนเกษตรกร 

   จากฐานขอมูลทะเบียนเกษตรกรของกรมสงเสริมการเกษตร จังหวัดลำพูนมีการข้ึนทะเบียน

เกษตรกรผูปลูกพืชหรือเลี้ยงสัตวทั้งหมดในป 2563 จำนวน 91,554 ราย รวมพื้นท่ี   597,657 ไร 

กิจกรรมท่ีมีพ้ืนท่ีปลูกมากไดแก ลำไย ขาวนาป ขาวโพดเลี้ยงสัตว มะมวง ตามลำดับ (ตารางผนวกท่ี 5) 

    ทะเบียนเกษตรพืชสมุนไพร จากฐานขอมูลกลาง (Farmer One) ของสำนักงานเศรษฐกิจ

การเกษตร เกษตรกรไดข้ึนทะเบียนปลูกพืชสมุนไพรในจังหวัดลำพูนพ้ืนท่ี  94.20 ไร เกษตรกร  26 ราย 

มีพืชสมุนไพรหลัก ๆ 10  ชนิด  สมุนไพรที่มีการปลูกมาก คือ  สมุนไพรอื่น ๆ คำฝอย และเจียวกูหลาน 

ตามลำดับ (ตารางผนวกท่ี 6) 

1.9 ท่ีตั้งโรงงานและแหลงรับซ้ือสินคาเกษตร 

   จังหวัดลำปางมีแหลงรับซ้ือสินคาเกษตรและสหกรณการเกษตรท่ีสำคัญจำนวน 58 แหง และ

ท่ีตั้งโรงงานทางการเกษตร 115 แหง โดยมีท่ีตั้งสหกรณการเกษตรมากท่ีสุด 37 แหง (ตารางผนวกท่ี 7) 

2. การวิเคราะหพืชเศรษฐกิจหลัก 

  พืชเศรษฐกิจที่สำคัญพิจารณาจากพืชที่มีพื้นที่ปลูกมากและมีมูลคาการสงออกหรือแปรรูปโดย

กระทรวงเกษตรและสหกรณ ประกาศพืชเศรษฐกิจ 13 ชนิดพืช ไดแก ขาว มันสำปะหลัง ยางพารา 

ปาลมน้ำมัน ออยโรงงาน ขาวโพดเลี้ยงสัตว สับปะรดโรงงาน ลำไย เงาะ ทุเรียน มังคุด มะพราว และ

กาแฟ จากพื้นที่ปลูกพืชเศรษฐกิจดังกลาว กรมพัฒนาที่ดิน ไดกำหนดระดับความเหมาะสมของพื้นท่ี

ปลูกรายจังหวัด โดยวิเคราะหจากสภาพพื้นที่ ลักษณะของดิน ปริมาณน้ำฝน แหลงน้ำชลประทาน 

รวมกับการจัดการพ้ืนท่ีและลักษณะรายพืช โดยแบงระดับความเหมาะสม เปน 4 ระดับ ไดแก 

  ระดับท่ี 1 เปนพ้ืนท่ีความเหมาะสมสูง (S1) การปลูกพืชใหผลตอบแทนสูง  

  ระดับท่ี 2 เปนพื ้นที ่ความเหมาะสมปานกลาง (S2) การปลูกพืชใหผลตอบแทนสูง แตพบ

ขอจำกัดบางประการซ่ึงสามารถบริหารจัดการได  
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  ระดับท่ี 3 เปนพ้ืนท่ีความเหมาะสมเลก็นอย (S3) มีขอจำกัดการของดินและน้ำ สงผลใหการผลิตพืช

ใหผลตอบแทนต่ำ การใชพ้ืนท่ีตองใชตนทุนสูงในการจัดการ และมีความเสี่ยงจากน้ำทวม และขาดน้ำ 

  ระดับท่ี 4 เปนพ้ืนท่ีไมเหมาะสม (N)  

  จังหวัดลำพูน มีพื้นท่ีพืชเศรษฐกิจสำคัญที่ปลูกมาก 4 ลำดับแรก ไดแก ลำไย ขาว ขาวโพด

เลี้ยงสัตว และมันสำปะหลัง ตามลำดับ (ตารางท่ี 2) 

ตารางท่ี 2 พ้ืนท่ีปลูกพืชเศรษฐกิจท่ีมีพ้ืนท่ีปลูกมาก 4 ลำดับแรกของจังหวัดลำพูน 

พืชเศรษฐกิจ เนื้อท่ี (ไร) รอยละของพ้ืนท่ีเกษตรกรรม 

1. ลำไย 316,997 34.71 

2. ขาว 145,258 15.91 

3. ขาวโพดเลี้ยงสัตว 55,107 6.03 

4. มันสำปะหลัง 9,461 1.04 

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

 2.1 ลำไย 

 ลำไยเปนพืชเศรษฐกิจหลักของจังหวัดลำพูน จากสภาพพื้นที่สวนใหญเปนท่ีปลูกบนพื้นท่ี

ราบลุมน้ำปง ที่ราบขั้นบันได และที่ราบลุมในหุบเขาซึ่งมีลักษณะเปนดินน้ำไหลทรายมูล คือ เปนดินรวน

ปนทรายท่ีเกิดจากตะกอนกรวด หิน ดิน ทราย อินทรียวัตถุท่ีน้ำพัดพามาทับถมในเขตท่ีราบลุมแมน้ำ 

ทำใหตนลำไยเจริญเติบโตไดดี จากฐานขอมูลในแผนที ่เกษตรเชิงรุก หรือ Agri-Map Online 

วิเคราะหขอมูลไดดังนี้ (ตารางท่ี 3 และภาพท่ี 6 - 7)  

1) การวิเคราะหศักยภาพของพ้ืนท่ีปลูกลำไย 

 ระดับท่ี 1 เปนพื้นที่ความเหมาะสมสูง (S1) มีเนื้อที่ 139,369 ไร คิดเปนรอยละ 14.60 

ของพื้นท่ีศักยภาพของที่ดิน กระจายตัวมากอยูในอำเภอเมืองลำพูน 47,656 ไร อำเภอปาซาง 32,897 ไร 

และอำเภอบานโฮง 24,034 ไร  

 ระดับท่ี 2 เปนพื้นที่ความเหมาะสมปานกลาง (S2) มีเนื้อที่ 456,340 ไร คิดเปนรอยละ 

47.70 ของพื้นท่ีศักยภาพของที่ดิน กระจายตัวมากอยูในอำเภอเมืองลี้ 157,566 ไร อำเภอปาซาง 

88,336 ไร และอำเภอบานโฮง 70,364 ไร  

 ระดับท่ี 3 เปนพื้นที่ความเหมาะสมเล็กนอย (S3) มีเนื้อที่ 9,304 ไร คิดเปนรอยละ 0.97 

ของพื้นที่ศักยภาพของที่ดิน กระจายตัวมากอยูในอำเภอลี้ 3,360 ไร อำเภอแมทา 2,415 ไร และ

อำเภอเมืองลำพูน 2,059 ไร  

 ระดับท่ี 4 เปนพ้ืนท่ีไมเหมาะสม (N) มีเนื้อท่ี 351,193 ไร  
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2) การวิเคราะหพ้ืนท่ีปลูกลำไยในปจจุบัน ซ่ึงจำแนกตามชั้นความเหมาะสมของท่ีดิน ไดดังนี้ 

      (1) พื้นที่เหมาะสมสงู (S1) มีเนื้อที่ 129,279 ไร คิดเปนรอยละ 92.76 ของพื้นท่ีศักยภาพสูง 

กระจายอยูในอำเภอเมืองลำพูน 45,074 ไร  อำเภอปาซาง 31,725 ไร และอำเภอบานโฮง 18,567 ไร  

      (2) พ้ืนท่ีเหมาะสมปานกลาง (S2) มีเนื้อท่ี 181,267 ไร คิดเปนรอยละ 39.72 ของพ้ืนท่ี

ศักยภาพปานกลาง กระจายอยูในอำเภอลี้ 62,593 ไร  อำเภอปาซาง 32,692 ไร และอำเภอบานโฮง 29,618 ไร  

      (3) พ้ืนท่ีเหมาะสมเล็กนอย (S3) มีเนื้อท่ี 2,631 ไร คิดเปนรอยละ 28.28 ของพ้ืนท่ีศักยภาพ

เล็กนอย กระจายอยูในอำเภอลี้ 1,122 ไร อำเภอบานธิ 571 ไร และอำเภอบานโฮง 400 ไร 

      (4)  พ้ืนท่ีไมเหมาะสม (N) ในการปลูกขาว มีเนื้อท่ี 3,820 ไร 

3) พื้นที่มีศักยภาพคงเหลือ คือ พื้นที่ท่ีมีศักยภาพในการปลูกลำไยแตยังไมใชพื้นท่ีปลูก 

พิจารณาจากพื้นที่ศักยภาพของที่ดินสำหรับการปลูกลำไย และพื้นที่ปลูกลำไยในชั้นความเหมาะสมตาง 

ๆ (ปลูกจริง) พบวาจังหวัดลำพูนมีพื้นที่ศักยภาพคงเหลือในระดับความเหมาะสมสูง (S1) และ

ความเหมาะสมปานกลาง (S2) รวมทั้งสิ้น 285,163 ไร กระจายอยูทั่วทุกอำเภอ โดยอำเภอที่มีพื้นท่ี

ศักยภาพคงเหลือมากที่สุด ไดแก อำเภอลี้ 94,973 ไร รองลงมาไดแก อำเภอปาซาง 56,816 ไร 

อำเภอบานโฮง 46,213 ไร และอำเภอทุงหัวชาง 30,993 ไร โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

      (1) พื้นที่เหมาะสมสูงคงเหลือ (S1) มีเนื้อที่ 10,090 ไร คิดเปนรอยละ 7.24 ของพื้นที่

ศักยภาพสูง พบมากในอำเภอเมืองบานโฮง 5,467 ไร อำเภอเมืองลำพูน 2,582 ไร และอำเภอปาซาง 1,172 ไร 

      (2) พื้นที่เหมาะสมปานกลางคงเหลือ (S2) มีเนื้อที่ 275,073 ไร คิดเปนรอยละ 60.28 ของพื้นท่ี

ศักยภาพปานกลาง พบมากในอำเภอลี้ 94,973 ไร อำเภอปาซาง 55,644 ไร และอำเภอบานโฮง 40,746 ไร 
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ตารางท่ี 3 พ้ืนท่ีศักยภาพ พ้ืนท่ีปลูกจริง พ้ืนท่ีคงเหลือของลำไยรายอำเภอ จังหวัดลำพูน 

 

 

 

อำเภอ ประเภทพ้ืนท่ี 
เนื้อท่ีชั้นความเหมาะสม (ไร) 

S1 S2 S3 N รวม 

ทุงหัวชาง 

พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน 
1,007 

(100.00%) 

44,015 

(100.00%) 

0 

(100.00%) 

35,581 

(100.00%) 

80,603 

(100.00%) 

พ้ืนท่ีเพาะปลูกในช้ันความ 

เหมาะสมตาง ๆ  (ปลูกจริง) 

1,007 

(100.00%) 

13,022 

(29.59%) 

- 

 

1,631 

(4.58%) 

15,660 

(19.43%) 

พ้ืนท่ีมีศักยภาพคงเหลือ - 
30,993 

(70.41%) 
- - 

30,993  

 (38.45 %) 

บานธิ 

พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน 
4,977 

(100.00%) 

6,943 

(100.00%) 

587 

(100.00%) 

33,386 

(100.00%) 

45,893 

(100.00%) 

พ้ืนท่ีเพาะปลูกในช้ันความ 

เหมาะสมตาง ๆ  (ปลูกจริง) 

4,322 

(86.84%) 

4,384 

(63.14%) 

571 

(97.27%) 

205 

(0.61%) 

9,482 

(20.66%) 

พ้ืนท่ีมีศักยภาพคงเหลือ 
655 

(13.16%) 

2,559 

(36.86%) 
- - 

3,214 

(7.00%) 

บานโฮง 

พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน 
24,034 

(100.00%) 

70,364 

(100.00%) 

883 

(100.00%) 

16,967 

(100.00%) 

112,248 

(100.00%) 

พ้ืนท่ีเพาะปลูกในช้ันความ 

เหมาะสมตาง ๆ  (ปลูกจริง) 

18,567 

(77.25%) 

29,618 

(42.09%) 

400 

(45.30%) 

641 

(3.78%) 

49,226 

(43.85%) 

พ้ืนท่ีมีศักยภาพคงเหลือ 
5,467 

(22.75%) 

40,746 

(57.91%) 
- - 

46,213 

(41.17%) 

ปาซาง 

พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน 
32,897 

(100.00%) 

88,336 

(100.00%) 
- 

46,846 

(100.00%) 

168,079 

(100.00%) 

พ้ืนท่ีเพาะปลูกในช้ันความ 

เหมาะสมตาง ๆ  (ปลูกจริง) 

31,725 

(96.44%) 

32,692 

(37.01%) 
- 

271 

(0.58%) 

64,688 

(38.49%) 

พ้ืนท่ีมีศักยภาพคงเหลือ 
1,172 

(3.56%) 

55,644 

(62.99%) 
- - 

56,816 

(33.80%) 

เมือง

ลำพูน 

พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน 
47,656 

(100.00%) 

34,285 

(100.00%) 

2,059 

(100.00%) 

125,522 

(100.00%) 

209,522 

(100.00%) 

พ้ืนท่ีเพาะปลูกในช้ันความ 

เหมาะสมตาง ๆ  (ปลูกจริง) 

45,074 

(94.58%) 

11,684 

(34.08%) 

256 

(12.43%) 

120 

(0.10%) 

57,134 

(27.27%) 

พ้ืนท่ีมีศักยภาพคงเหลือ 
2,582 

(5.42%) 

22,601 

(65.92%) 
- - 

25,183 

(12.02 %) 
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ตารางท่ี 3 (ตอ) 

อำเภอ ประเภทพ้ืนท่ี 
เนื้อท่ีชั้นความเหมาะสม (ไร) 

S1 S2 S3 N รวม 

แมทา 

พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน 
3,347 

(100.00%) 

39,141 

(100.00%) 

2,415 

(100.00%) 

29,511 

(100.00%) 

74,414 

(100.00%) 

พ้ืนท่ีเพาะปลูกในช้ันความ 

เหมาะสมตาง ๆ  (ปลูกจริง) 

3,285 

(98.15%) 

17,569 

(44.89%) 

282 

(11.68%) 

22 

(0.07%) 

21,158 

(28.43%) 

พ้ืนท่ีมีศักยภาพคงเหลือ 
62 

(1.85%) 

21,572 

(55.11%) 
- - 

21,634 

(29.07%) 

ลี ้

พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน 
14,897 

(100.00%) 

157,566 

(100.00%) 

3,360 

(100.00%) 

55,632 

(100.00%) 

231,455 

(100.00%) 

พ้ืนท่ีเพาะปลูกในช้ันความ 

เหมาะสมตาง ๆ  (ปลูกจริง) 

14,897 

(100.00%) 

62,593 

(39.72%) 

1,122 

(33.39%) 

930 

(1.67%) 

79,542 

(34.37%) 

พ้ืนท่ีมีศักยภาพคงเหลือ - 
94,973 

(60.28%) 
- - 

94,973 

(41.03%) 

เวียงหนองรอง 

พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน 
10,554 

(100.00%) 

15,690 

(100.00%) 
- 

7,748 

(100.00%) 

26,244 

(100.00%) 

พ้ืนท่ีเพาะปลูกในช้ันความ 

เหมาะสมตาง ๆ  (ปลูกจริง) 

10,402 

(98.56%) 

9,705 

(61.85%) 
- - 

20,107 

(76.62%) 

พ้ืนท่ีมีศักยภาพคงเหลือ 
152 

(1.44%) 

5,985 

(38.15%) 
-  

6,137 

(23.38%) 

รวมท้ังจังหวัด 

พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน 
139,369 

(100.00%) 

456,340 

(100.00%) 

9,304 

(100.00%) 

351,193 

(100.00%) 

956,206 

(100.00%) 

พ้ืนท่ีเพาะปลกูในชัน้ความ

เหมาะสมตาง ๆ  (ปลกูจริง) 

129,279 

(92.76%) 

181,267 

(39.72%) 

2,631 

(28.28%) 

3,820 

(1.09%) 

316,997 

(33.15%) 

พ้ืนท่ีมีศักยภาพคงเหลือ 
10,090 

(7.24%) 

275,073 

(60.28%) 
- - 

285,163 

(29.82%) 

ทั้งนี้ ในการสงเสริมการปลูกพืชจะพิจารณาเฉพาะพื้นที่ที่มีศักยภาพคงเหลือในระดับ

ความเหมาะสมสูง (S1) และระดับความเหมาะสมปานกลาง (S2) เทานั้น เนื่องจากสภาพพื้นที่ปลูก

พืชตรงตามศักยภาพของดิน การลงทุนต่ำก็สามารถเพ่ิมผลผลิตได จึงควรสงเสริมในพ้ืนท่ีดังกลาว 

เมื่อวิเคราะหขอมูลศักยภาพพื้นที่รวมกับพื้นที่ปลูกพืชในปจจุบัน พบวาพื้นที่ที่ควร

สงเสริมใหมีการปรับเปลี่ยนไปปลูกลำไย คือ บริเวณที่เปนพื้นที่ปลูกขาว (S3+N) 18,669 ไร และ

พื ้นที ่ปลูกขาวโพดเลี ้ยงสัตว (S3+N) 13,652 ไร เนื ่องจากยุทธศาสตรยางพาราระยะ 20 ป  

(พ.ศ. 2560-2579) กำหนดที่จะลดพื้นที่ปลูกยางพาราใหเหลือประมาณ 18.4 ลานไร ดังนั้น จึงควร

พิจารณาปลูกพืชเศรษฐกิจชนิดอ่ืนท่ีสอดคลองกับความตองการของตลาด ดังตารางท่ี 4  
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ตารางท่ี 4 พ้ืนท่ีศักยภาพในการขยายการผลติลำไย 

อำเภอ 

ขาว (ไร) ขาวโพดเล้ียงสัตว (ไร) 

S3 N รวม S3 N รวม 

ทุงหัวชาง 4,175 683 4,858 6,405 26 6,431 

บานธิ 706 7 713  -   -   -  

บานโฮง 136 56 192 189  -   -  

ปาซาง 287 70 357 45  -   -  

เมืองลำพูน 1,086 124 1,210 3  -   -  

แมทา 1,027 387 1,414 392 0 392 

ลี้ 7,460 2,459 9,919 6,547 44 6,591 

เวียงหนองลอง 8 0 8  -   -   -  

รวม  14,884   3,785  18,669  13,581   71  13,652  

   4) แนวทางการจัดการ 

    (1) พื้นที่ที่มีความเหมาะสมควรสงเสริมการผลิต (S1 หรือ S2) ควรสนับสนุนใหเกษตรกร

ปลูกลำไยตอไปเนื่องจากเปนพ้ืนท่ีท่ีเหมาะสม สามารถชวยลดตนทุนการผลิตและไดผลผลิตท่ีมีคุณภาพดี 

ซึ ่งการปลูกลำไยในพื้นที่ดังกลาวขางตนสามารถนำไปสูการตอยอดโครงการที่สำคัญตางๆ ได เชน  

ระบบสงเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ เกษตรแมนยำ เปนตน 

     พื้นที่ปลูกลำไยในบริเวณที่มีความเหมาะสมสูง (S1) คือพื้นที่ปลูกลำไยในที่ดินที่ไมมี

ขอจำกัดทางกายภาพตอการปลูกลำไย ซึ ่งควรสงวนไวเปนแหลงปลูกลำไยที ่สำคัญของจังหวัด  

กระจายอยูในอำเภอเมืองลำพูน อำเภอปาซาง อำเภอบานโฮง เปนตน 

     พื้นที่ปลูกลำไยในบริเวณที่มีความเหมาะสมปานกลาง (S2) คือพื้นที่ปลูกลำไยในที่ดิน 

ท่ีมีขอจำกัดทางกายภาพบางประการตอการปลูกลำไย เชน ความอุดมสมบูรณของดิน ความเปนกรดเปนดาง 

และแหลงน้ำ โดยกระจายอยูในอำเภอลี้ อำเภอปาซาง อำเภอบานโฮง เปนตน 

    (2) พื้นที่ที่ควรปรับเปลี่ยนการผลิตในพื้นที่ไมเหมาะสม (S3 หรือ N) ควรสนับสนุนให

เขาโครงการปรับเปลี ่ยนการผลิต เชน ทำการเกษตรผสมผสานหรือพืชที ่ใหผลตอบแทนสูงกวา  

โดยพิจารณาแหลงรับซ้ือรวมดวย 
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  2.2 ขาว 

ขาวพืชเศรษฐกิจหลักของลำพูนในลำดับท่ี 2 จากฐานขอมูลในแผนท่ีเกษตรเชิงรุก หรือ 

Agri-Map Online วิเคราะหขอมูลไดดังนี้ (ตารางท่ี 5 และภาพท่ี 8 - 9)  

  1) การวิเคราะหศักยภาพของพ้ืนท่ีปลูกขาว 

  ระดับท่ี 1 เปนพ้ืนท่ีความเหมาะสมสูง (S1) มีเนื้อท่ี 150,691 ไร คิดเปนรอยละ 15.76 

ของพ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน กระจายอยูในอำเภอเมืองลำพูน 86,352 ไร อำเภอบานธ ิ  28,296 ไร และ

อำเภอปาซาง 18,529 ไร 

  ระดับท่ี 2 เปนพ้ืนท่ีความเหมาะสมปานกลาง (S2) มีมีเนื้อท่ี 96,916 ไร คิดเปนรอยละ 

10.13 ของพ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน กระจายอยูในอำเภอเมืองลำพูน 37,876 ไร อำเภอปาซาง 23,626 ไร 

และอำเภอแมทา 14,517 ไร 

  ระดับท่ี 3 เปนพื้นที่ความเหมาะสมเล็กนอย (S3) มีเนื้อที่ 24,990 ไร คิดเปนรอยละ 

2.61 ของพ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน กระจายอยูในอำเภอเมืองลี้ 15,408 ไร อำเภอทุงหัวชาง 6,342 ไร 

และอำเภอเมืองลำพูน 1,083 ไร 

              ระดับท่ี 4 เปนพ้ืนท่ีไมเหมาะสม (N) มีเนื้อท่ี 683,777 ไร  

  2) การวิเคราะหพ้ืนท่ีปลูกขาวในปจจุบัน ซ่ึงจำแนกตามชั้นความเหมาะสมของท่ีดิน ไดดังนี้ 

 (1) พ้ืนท่ีเหมาะสมสูง (S1) มีเนื้อท่ี 61,559 ไร คิดเปนรอยละ 40.85 ของพ้ืนท่ีศักยภาพสูง 

กระจายอยูในอำเภอเมืองลำพูน 33,224 ไร อำเภอบานธิ 20,110 ไร และอำเภอปาซาง 5,452 ไร  

 (2) พื้นที่เหมาะสมปานกลาง (S2) มีเนื้อที่ 53,719 ไร คิดเปนรอยละ 55.43 ของ

พื้นท่ีศักยภาพปานกลาง กระจายอยูในอำเภอเมืองลำพูน 18,517 ไร อำเภอแมทา 12,465 ไร และ

อำเภอปาซาง 8,712 ไร 

 (3) พื้นที่เหมาะสมเล็กนอย (S3) มีเนื ้อที่ 24,990 ไร คิดเปนรอยละ 100 ของพื้นท่ี

ศักยภาพเล็กนอย กระจายอยูในอำเภอลี้ 15,408 ไร อำเภอทุงหัวชาง 6,342 ไร และอำเภอเมือง

ลำพูน 1,083 ไร 

 (4)  พ้ืนท่ีไมเหมาะสม (N) ในการปลูกขาว มีเนื้อท่ี 4,990 ไร 

3) พื้นที่มีศักยภาพคงเหลือ คือ พื้นที่ท่ีมีศักยภาพในการปลูกขาวแตยังไมใชพื้นท่ีปลูก 

พิจารณาจากพื้นที่ศักยภาพของที่ดินสำหรับการปลูกขาว และพื้นที่ปลูกขาวในชั้นความเหมาะสมตาง ๆ  

(ปลูกจริง) พบวาจังหวัดลำพูนมีพื ้นท่ีศักยภาพคงเหลือในระดับความเหมาะสมสูง (S1) และ 

ความเหมาะสมปานกลาง (S2) รวมทั้งสิ้น 132,329 ไร กระจายอยูทั่วทุกอำเภอ โดยอำเภอที่มีพื้นที่

ศักยภาพคงเหลือมากที่สุด ไดแก อำเภอเมืองลำพูน 72,487 ไร รองลงมาไดแก อำเภอปาซาง 

27,991 ไร อำเภอบานโฮง 14,625 ไร และอำเภอบานธิ 10,475 ไร โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
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 (1) พื้นที่เหมาะสมสูงคงเหลือ (S1) มีเนื้อที่ 89,132 ไร คิดเปนรอยละ 59.15 ของพื้นท่ี

ศักยภาพสูง พบมากในอำเภอเมืองลำพูน 53,128 ไร อำเภอปาซาง 13,077 ไร และอำเภอบานธิ 8,186 ไร 

 (2) พ้ืนท่ีเหมาะสมปานกลางคงเหลือ (S2) มีเนื้อท่ี 43,197 ไร คิดเปนรอยละ 44.57 

ของพื้นท่ีศักยภาพปานกลาง พบมากในอำเภอเมืองลำพูน 19,359 ไร อำเภอปาซาง 14,914 ไร และ

อำเภอบานลี้ 3,613 ไร 

ตารางท่ี 5 พ้ืนท่ีศักยภาพ พ้ืนท่ีปลูกจริง พ้ืนท่ีคงเหลือของขาวรายอำเภอ จังหวัดลำพูน 

อำเภอ ประเภทพ้ืนท่ี 
เนื้อท่ีชั้นความเหมาะสม (ไร) 

S1 S2 S3 N รวม 

ทุงหัวชาง 

พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน 
1,361 

(100.00%) 

4,198 

(100.00%) 

6,342 

(100.00%) 

68,702 

(100.00%) 

80,603 

(100.00%) 

พ้ืนท่ีเพาะปลูกในช้ันความ 

เหมาะสมตาง ๆ  (ปลูกจริง) 
- 

3,900 

(92.90%) 

6,342 

(100.00%) 

1,274 

(1.85%) 

11,516 

(14.29%) 

พ้ืนท่ีมีศักยภาพคงเหลือ 
1,361 

(100.00%) 

298 

(7.10 %) 
- - 

1,659 

(2.06%) 

บานธิ 

พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน 
28,296 

(100.00%) 

2,289 

(100.00%) 

704 

(100.00%) 

14,615 

(100.00%) 

45,904 

(100.00%) 

พ้ืนท่ีเพาะปลูกในช้ันความ 

เหมาะสมตาง ๆ  (ปลูกจริง) 

20,110 

(71.07%) 
- 

704 

(100.00%) 

62 

(0.42%) 

20,876 

(45.48%) 

พ้ืนท่ีมีศักยภาพคงเหลือ 
8,186 

(28.93%) 

2,289 

(100.00%) 
- - 

10,475 

(22.82 %) 

บานโฮง 

พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน 
3,755 

(100.00%) 

4,455 

(100.00%) 

135 

(100.00%) 

103,687 

(100.00%) 

112,032 

(100.00%) 

พ้ืนท่ีเพาะปลูกในช้ันความ 

เหมาะสมตาง ๆ  (ปลูกจริง) 

2,368 

(63.06%) 

4,047 

(90.84%) 

135 

(100.00%) 

56 

(0.05%) 

6,606 

(5.90%) 

พ้ืนท่ีมีศักยภาพคงเหลือ 
1,387 

(36.94%) 

408 

(9.16%) 
- - 

1,795 

(1.60%) 

ปาซาง 

พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน 
18,529 

(100.00%) 

23,626 

(100.00%) 

286 

(100.00%) 

125,757 

(100.00%) 

168,198 

(100.00%) 

พ้ืนท่ีเพาะปลูกในช้ันความ 

เหมาะสมตาง ๆ  (ปลูกจริง) 

5,452 

(29.42%) 

8,712 

(36.87%) 

286 

(100.00%) 

69 

(0.05%) 

14,519 

(8.63%) 

พ้ืนท่ีมีศักยภาพคงเหลือ 
13,077 

(70.58%) 

14,914 

(63.13 %) 
- - 

27,991 

(16.64%) 
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ตารางท่ี 5 (ตอ) 

อำเภอ ประเภทพ้ืนท่ี 
เนื้อท่ีชั้นความเหมาะสม (ไร) 

S1 S2 S3 N รวม 

เมืองลำพูน 

พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน 
86,352 

(100.00%) 

37,876 

(100.00%) 

1,083 

(100.00%) 

84,332 

(100.00%) 

209,643 

(100.00%) 

พ้ืนท่ีเพาะปลูกในช้ันความ 

เหมาะสมตาง ๆ  (ปลูกจริง) 

33,224 

(38.48%) 

18,517 

(48.89%) 

1,083 

(100.00%) 

132 

(0.16%) 

52,956 

(25.26%) 

พ้ืนท่ีมีศักยภาพคงเหลือ 
53,128 

(61.52%) 

19,359 

(51.11%) 
- - 

72,487 

(34.58%) 

แมทา 

พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน 
5,846 

(100.00%) 

14,517 

(100.00%) 

1,024 

(100.00%) 

53,050 

(100.00%) 

74,437 

(100.00%) 

พ้ืนท่ีเพาะปลูกในช้ันความ 

เหมาะสมตาง ๆ  (ปลูกจริง) 

286 

(4.89%) 

12,465 

(85.86%) 

1,024 

(100.00%) 

554 

(1.04 %) 

14,329 

(19.25%) 

พ้ืนท่ีมีศักยภาพคงเหลือ 
5,560 

(95.11%) 

2,052 

(14.14 %) 
- - 

7,612 

(10.23%) 

ลี ้

พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน 
900 

(100.00%) 

6,988 

(100.00%) 

15,408 

(100.00%) 

208,269 

(100.00%) 

231,565 

(100.00%) 

พ้ืนท่ีเพาะปลูกในช้ันความ 

เหมาะสมตาง ๆ  (ปลูกจริง) 
- 

3,375 

(48.30%) 

15,408 

(100.00%) 

2,843 

(1.37%) 

21,626 

(9.34%) 

พ้ืนท่ีมีศักยภาพคงเหลือ 
900 

(100.00%) 

3,613 

(51.70%) 
- - 

4,513 

(1.95%) 

เวียงหนองรอง 

พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน 
5,652 

(100.00%) 

2,967 

(100.00%) 

8 

(100.00%) 

25,365 

(100.00%) 

33,992 

(100.00%) 

พ้ืนท่ีเพาะปลูกในช้ันความ 

เหมาะสมตาง ๆ  (ปลูกจริง) 

119 

(2.11 %) 

2,703 

(91.10%) 

8 

(100.00%) 
- 

2,830 

(8.33%) 

พ้ืนท่ีมีศักยภาพคงเหลือ 
5,533 

(97.89%) 

264 

(8.90%) 
-  

5,797 

(17.05%) 

รวมท้ังจังหวัด 

พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน 
150,691 

(100.00%) 

96,916 

(100.00%) 

24,990 

(100.00%) 

683,777 

(100.00%) 

956,374 

(100.00%) 

พ้ืนท่ีเพาะปลกูในชัน้ความ

เหมาะสมตาง ๆ  (ปลกูจริง) 

61,559 

(40.85%) 

53,719 

(55.43%) 

24,990 

(100.00%) 

4,990 

(0.73%) 

145,258 

(15.19 %) 

พ้ืนท่ีมีศักยภาพคงเหลือ 
89,132 

(59.15%) 

43,197 

(44.57%) 
- - 

132,329 

(13.84%) 

ทั้งนี้ ในการสงเสริมการปลูกพืชจะพิจารณาเฉพาะพื้นที่ที่มีศักยภาพคงเหลือในระดับ

ความเหมาะสมสูง (S1) และระดับความเหมาะสมปานกลาง (S2) เทานั้น เนื่องจากสภาพพื้นที่ปลูก

พืชตรงตามศักยภาพของดิน การลงทุนต่ำก็สามารถเพ่ิมผลผลิตได จึงควรสงเสริมในพ้ืนท่ีดังกลาว 
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เมื่อวิเคราะหขอมูลศักยภาพพื้นที่รวมกับพื้นที่ปลูกพืชในปจจุบัน พบวาพื้นที่ที ่จะ

ปรับเปลี่ยนไปปลูกขาวได คือ บริเวณที่เปนพื้นที่ปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตว (N) 1,165 ไร แตเนื่องจาก

นโยบายของคณะกรรมการนโยบายบริหารจัดการขาวตองการรักษาดุลภาพผลผลิตขาว ดังนั้น จึงควร

พิจารณาปลูกพืชเศรษฐกิจชนิดอ่ืนท่ีสอดคลองกับความตองการของตลาด (ดังตารางท่ี 6)  

ตารางท่ี 6 พ้ืนท่ีศักยภาพในการขยายการผลิตขาว 

อำเภอ 
ขาวโพดเล้ียงสัตว (ไร) 

S3 N รวม 

ทุงหัวชาง 0 273 273 

บานธ ิ  -  -  - 

บานโฮง  -   5 5 

ปาซาง  -  -  - 

เมืองลำพูน  -   17 17 

แมทา  -   31 31 

ลี ้ 0 839 839 

เวียงหนองลอง -  -  - 

รวม   1,165   1,165  

   4) แนวทางการจัดการ 

    (1) พื้นที่ที่มีความเหมาะสมควรสงเสริมการผลิต (S1 หรือ S2) ควรสนับสนุนใหเกษตรกร

ปลูกขาวตอไปเนื่องจากเปนพ้ืนท่ีท่ีเหมาะสม สามารถชวยลดตนทุนการผลิตและไดผลผลิตท่ีมีคุณภาพดี 

ซึ ่งการปลูกขาวในพื้นที่ดังกลาวขางตนสามารถนำไปสู การตอยอดโครงการที่สำคัญตางๆ ได เชน  

เกษตรอินทรีย ระบบสงเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ เกษตรแมนยำ เปนตน 

     พื้นที่ปลูกขาวในบริเวณที่มีความเหมาะสมสูง (S1) คือพื้นที่ปลูกขาวในที่ดินที่ไมมี

ขอจำกัดทางกายภาพตอการปลูกขาว ซึ ่งควรสงวนไวเปนแหลงปลูกขาวที ่สำคัญของจังหวัด  

กระจายอยูใน อำเภอเมืองลำพูน อำเภอปาซาง อำเภอบานธิ เปนตน 

     พ้ืนท่ีปลูกขาวในบริเวณท่ีมีความเหมาะสมปานกลาง (S2) คือพ้ืนท่ีปลูกขาวในท่ีดินท่ีมี

ขอจำกัดทางกายภาพบางประการตอการปลูกขาว เชน ความอุดมสมบูรณของดิน ความเปนกรดเปนดาง 

และแหลงน้ำ กระจายอยูในอำเภอหนองลี้ อำเภอปาซาง อำเภอบานโฮง เปนตน 
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    (2) พื้นที่ที่ควรปรับเปลี่ยนการผลิตในพื้นที่ไมเหมาะสม (S3 หรือ N) ควรสนับสนุนให

เขาโครงการปรับเปลี ่ยนการผลิต เชน ทำการเกษตรผสมผสานหรือพืชที ่ใหผลตอบแทนสูงกวา  

โดยพิจารณาแหลงรับซ้ือรวมดวย 

  2.3 ขาวโพดเล้ียงสัตว 

ขาวโพดเลี้ยงสัตว พืชเศรษฐกิจหลักของลำพูนลำดับท่ี 3 จากฐานขอมูลในแผนท่ีเกษตร

เชิงรุก หรือ Agri-Map Online สามารถวิเคราะหขอมูลไดดังนี้ (ตารางท่ี 7 และภาพท่ี 10 - 11) 

   1) การวิเคราะหศักยภาพของพ้ืนท่ีปลูกขาวโพดเล้ียงสัตว 

 ระดับท่ี 1 เปนพ้ืนท่ีความเหมาะสมสูง (S1) มีเนื้อท่ี 1,235 ไร  มีเนื้อท่ี 1,235 ไร คิดเปน

รอยละ 0.15 ของพื้นที่ศักยภาพของที่ดิน กระจายอยูในอำเภอปาซาง 769 ไร อำเภอเมืองลำพูน 241 ไร 

และอำเภอแมทา 209 ไร 

 ระดับท่ี 2 เปนพื้นที่ความเหมาะสมปานกลาง (S2) มีเนื้อที่ 370,665 ไร คิดเปน

รอยละ 43.86 ของพ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน กระจายอยูในอำเภอลี้ 119,851 ไร อำเภอปาซาง 75,864 ไร 

และอำเภอบานโฮง 70,974 ไร 

 ระดับท่ี 3 เปนพ้ืนท่ีความเหมาะสมเล็กนอย (S3) มีเนื้อท่ี 156,256 ไร คิดเปนรอย

ละ 18.48 ของพื้นที่ศักยภาพของที่ดิน กระจายอยูในอำเภอลี้ 59,871 ไร อำเภอปาซาง 25,291 ไร 

และอำเภอบานโฮง 22,161 ไร 

             ระดับท่ี 4 เปนพ้ืนท่ีไมเหมาะสม (N) มีเนื้อท่ี 317,004 ไร  

2) การวิเคราะหพื้นที่ปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตวในปจจุบัน ซึ่งจำแนกตามชั้นความ

เหมาะสมของท่ีดิน ไดดังนี้ 

(1) พื้นที่เหมาะสมปานกลาง (S2) มีเนื้อที่ 27,357 ไร คิดเปนรอยละ 7.38 ของ

พื้นท่ีศักยภาพปานกลาง กระจายอยูในอำเภอลี้ 22,989 ไร อำเภอทุงหัวชาง 3,444 ไร และอำเภอ 

ปาซาง 539 ไร 

(2) พ้ืนท่ีเหมาะสมเล็กนอย (S3) มีเนื้อท่ี 17,402 ไร คิดเปนรอยละ 11.14 ของพ้ืนท่ี

ศักยภาพเล็กนอย กระจายอยูในอำเภอลี้ 10,159 ไร อำเภอทุงหัวชาง 6,425 ไร และอำเภอแมทา 415 ไร 

(3)  พ้ืนท่ีไมเหมาะสม (N) ในการปลูกขาว มีเนื้อท่ี 10,348 ไร 

3) พื้นที่มีศักยภาพคงเหลือ คือ พื้นที่ท่ีมีศักยภาพในการปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตวแตยังไมใช

พื้นที่ปลูก พิจารณาจากพื้นที่ศักยภาพของที่ดินสำหรับการปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตว และพื้นที่ปลูก

ขาวโพดเลี้ยงสัตว ในชั้นความเหมาะสมตาง ๆ (ปลูกจริง) พบวาจังหวัดลำพูนมีพื้นท่ีศักยภาพคงเหลือ

ในระดับความเหมาะสมสูง (S1) และความเหมาะสมปานกลาง (S2) รวมทั้งสิ้น 344,543 ไร กระจาย

อยูทั่วทุกอำเภอ โดยอำเภอที่มีพื้นที่ศักยภาพคงเหลือมากที่สุด ไดแก อำเภอลี้ 96,862 ไร รองลงมา



15 

 

ไดแก อำเภอปาซาง 76,094 ไร อำเภอบานโฮง 70,917 ไร และอำเภอเมืองลำพูน 31,246 ไร โดยมี

รายละเอียดดังนี้ 

 (1) พื้นที่เหมาะสมสูงคงเหลือ (S1) มีเนื้อที่ 1,235 ไร คิดเปนรอยละ 100 ของพื้นท่ี

ศักยภาพสูง พบมากในอำเภอปาซาง 769 ไร อำเภอเมืองลำพูน 241 ไร และอำเภอแมทา 209 ไร 

 (2) พื้นที่เหมาะสมปานกลางคงเหลือ (S2) มีเนื้อที่ 343,308 ไร คิดเปนรอยละ 92.62  

ของพ้ืนท่ีศักยภาพปานกลาง พบมากในอำเภอลี้ 96,862 ไร อำเภอปาซาง 75,325 ไร และอำเภอ

บานโฮง 70,917 ไร 

ตารางท่ี 7 พ้ืนท่ีศักยภาพ พ้ืนท่ีปลูกจริง พ้ืนท่ีคงเหลือของขาวโพดเลี้ยงสัตวรายอำเภอ จังหวัดลำพูน 

อำเภอ ประเภทพ้ืนท่ี 
เนื้อท่ีชั้นความเหมาะสม (ไร) 

S1 S2 S3 N รวม 

ทุงหัวชาง 

พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน - 
22,659 

(100.00%) 

21,939 

(100.00%) 

31,108 

(100.00%) 

75,706 

(100.00%) 

พ้ืนท่ีเพาะปลูกในช้ันความ 

เหมาะสมตาง ๆ  (ปลูกจริง) 
- 

3,444 

(15.20%) 

6,425 

(29.29%) 

5,467 

(17.57%) 

15,336 

(20.26%) 

พ้ืนท่ีมีศักยภาพคงเหลือ - 
19,215 

(84.80%) 
- - 

19,215 

(25.38%) 

บานธิ 

พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน - 
7,022 

(100.00%) 

631 

(100.00%) 

32,244 

(100.00%) 

39,897 

(100.00%) 

พ้ืนท่ีเพาะปลูกในช้ันความ 

เหมาะสมตาง ๆ  (ปลูกจริง) 
- 

28 

(0.40%) 
- - 

28 

(0.07%) 

พ้ืนท่ีมีศักยภาพคงเหลือ - 
6,994 

(99.60%) 

631 

(99.60%) 

32,244 

(100.00%) 

6,994 

(17.53 %) 

บานโฮง 

พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน - 
70,974 

(100.00%) 

22,161 

(100.00%) 

8,574 

(100.00%) 

101,709 

(100.00%) 

พ้ืนท่ีเพาะปลูกในช้ันความ 

เหมาะสมตาง ๆ  (ปลูกจริง) 
- 

57 

(0.08%) 

317 

(1.43%) 

12 

(0.14%) 

386 

(0.38%) 

พ้ืนท่ีมีศักยภาพคงเหลือ - 
70,917 

(99.92%) 
- - 

70,917 

(69.73%) 

ปาซาง 

พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน 
769 

(100.00%) 

75,864 

(100.00%) 

25,291 

(100.00%) 

53,302 

(100.00%) 

155,226 

(100.00%) 

พ้ืนท่ีเพาะปลูกในช้ันความ 

เหมาะสมตาง ๆ  (ปลูกจริง) 
- 

539 

(0.71%) 

83 

(0.33%) 

15 

(0.03%) 

637 

(0.41%) 

พ้ืนท่ีมีศักยภาพคงเหลือ 
769 

(100.00%) 

75,325 

(99.29%) 
- - 

76,094 

(49.02%) 
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ตารางท่ี 7 (ตอ) 

อำเภอ ประเภทพ้ืนท่ี 
เนื้อท่ีชั้นความเหมาะสม (ไร) 

S1 S2 S3 N รวม 

เมืองลำพูน 

พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน 
241 

(100.00%) 

31,021 

(100.00%) 

8,209 

(100.00%) 

130,213 

(100.00%) 

169,684 

(100.00%) 

พ้ืนท่ีเพาะปลูกในช้ันความ 

เหมาะสมตาง ๆ  (ปลูกจริง) 
- 

16 

(0.05%) 

3 

(0.05%) 

16 

(0.01%) 

35 

(0.02%) 

พ้ืนท่ีมีศักยภาพคงเหลือ 
241 

(100.00%) 

31,005 

(99.95%) 
- - 

31,246 

(18.41%) 

แมทา 

พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน 
209 

(100.00%) 

23,439 

(100.00%) 

17,163 

(100.00%) 

25,149 

(100.00%) 

65,960 

(100.00%) 

พ้ืนท่ีเพาะปลูกในช้ันความ 

เหมาะสมตาง ๆ  (ปลูกจริง) 
- 

261 

(1.11%) 

415 

(2.42%) 

35 

(0.14%) 

711 

(1.08%) 

พ้ืนท่ีมีศักยภาพคงเหลือ 
209 

(100.00%) 

23,178 

(98.89%) 
- - 

23,387 

(35.46%) 

ลี ้

พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน - 
119,851 

(100.00%) 

59,871 

(100.00%) 

27,852 

(100.00%) 

207,574 

(100.00%) 

พ้ืนท่ีเพาะปลูกในช้ันความ 

เหมาะสมตาง ๆ  (ปลูกจริง) 
- 

22,989 

(19.18%) 

10,159 

(16.97%) 

4,803 

(17.24%) 

37,951 

(18.28%) 

พ้ืนท่ีมีศักยภาพคงเหลือ - 
96,862 

(80.82%) 
- - 

96,862 

(46.66%) 

เวียงหนองรอง 

พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน 
16 

(100.00%) 

19,835 

(100.00%) 

991 

(100.00%) 

8,562 

(100.00%) 

29,404 

(100.00%) 

พ้ืนท่ีเพาะปลูกในช้ันความ 

เหมาะสมตาง ๆ  (ปลูกจริง) 
- 

23 

(0.12%) 
- - 

23 

(0.08%) 

พ้ืนท่ีมีศักยภาพคงเหลือ 
16 

(100.00%) 

19,812 

(99.88 %) 
-  

19,828 

(67.43%) 

รวมท้ังจังหวัด 

พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน 
1,235 

(100.00%) 

370,665 

(100.00%) 

156,256 

(100.00%) 

317,004 

(100.00%) 

845,160 

(100.00%) 

พ้ืนท่ีเพาะปลกูในชัน้ความ

เหมาะสมตาง ๆ  (ปลกูจริง) 
- 

27,357 

(7.38%) 

17,402 

(11.14%) 

10,348 

(3.26%) 

55,107 

(6.52%) 

พ้ืนท่ีมีศักยภาพคงเหลือ 
1,235 

(100.00%) 

343,308 

(92.62%) 
- - 

344,543 

(40.77%) 

ท้ังนี้ ในการสงเสริมการปลูกพืชจะพิจารณาเฉพาะพ้ืนท่ีท่ีมีศักยภาพคงเหลือในระดับความ

เหมาะสมสูง (S1) และระดับความเหมาะสมปานกลาง (S2) เทานั้น เนื่องจากสภาพพื้นที่ปลูกพืชตรงตาม

ศักยภาพของดิน การลงทุนต่ำก็สามารถเพ่ิมผลผลิตได จึงควรสงเสริมในพ้ืนท่ีดังกลาว 
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เม่ือวิเคราะหขอมูลศักยภาพพ้ืนท่ีรวมกับพ้ืนท่ีปลูกพืชในปจจุบัน พบวาพ้ืนท่ีท่ีควรสงเสริม

ใหมีการปรับเปลี่ยนไปปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตว คือ บริเวณที่เปนพื้นที่ปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตว (S3+N) 

16,531 ไร (ดังตารางท่ี 8)  

ตารางท่ี 8 พ้ืนท่ีศักยภาพในการขยายการผลิตขาวโพดเลี้ยงสัตว 

อำเภอ 
ขาว (ไร) 

S3 N รวม 

ทุงหัวชาง 4,146 267 4,413 

บานธิ 706 7 713 

บานโฮง 136 31 167 

ปาซาง 287 0 287 

เมืองลำพูน 1,086 31 1,117 

แมทา 1,027 51 1,078 

ลี้ 7,458 1,290 8,748 

เวียงหนองลอง 8 0 8 

รวม 14,854 1,677 16,531 

   4) แนวทางการจัดการ 

    (1) พื้นที่ที่มีความเหมาะสมควรสงเสริมการผลิต (S1 หรือ S2) ควรสนับสนุนใหเกษตรกร

ปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตวตอไปเนื่องจากเปนพ้ืนท่ีท่ีเหมาะสม สามารถชวยลดตนทุนการผลิตและไดผลผลิต

ท่ีมีคุณภาพดี ซ่ึงการปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตวในพ้ืนท่ีดังกลาวขางตนสามารถนำไปสูการตอยอดโครงการท่ี

สำคัญตางๆ ได เชน เกษตรอินทรีย ระบบสงเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ เกษตรแมนยำ เปนตน 

     พื้นที่ปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตว ในบริเวณที่มีความเหมาะสมปานกลาง (S2) คือพื้นที่ปลูก

ขาวโพดเลี้ยงสัตว ในที่ดินที่มีขอจำกัดทางกายภาพบางประการตอการปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตว เชน 

ความอุดมสมบูรณของดิน ความเปนกรดเปนดาง และแหลงน้ำ กระจายอยูในอำเภอลี้ อำเภอทุงหัวชาง 

อำเภอปาซาง เปนตน 

    (2) พื้นที่ที่ควรปรับเปลี่ยนการผลิตในพื้นที่ไมเหมาะสม (S3 หรือ N) ควรสนับสนุนให

เขาโครงการปรับเปลี ่ยนการผลิต เชน ทำการเกษตรผสมผสานหรือพืชที ่ใหผลตอบแทนสูงกวา  

โดยพิจารณาแหลงรับซ้ือรวมดวย 
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  2.4 มันสำปะหลัง 

  มันสำปะหลัง พืชเศรษฐกิจหลักของลำพูนในลำดับที่ 4 จากฐานขอมูลในแผนที่เกษตรเชิงรุก 

หรือ Agri-Map Online วิเคราะหขอมูลไดดังนี้ (ตารางท่ี 9 และภาพท่ี 12 - 13) 

   1) การวิเคราะหศักยภาพของพ้ืนท่ีปลูกมันสำปะหลัง  

 ระดับท่ี 1 เปนพ้ืนท่ีความเหมาะสมสูง (S1) มีเนื้อท่ี 12,294 ไร คิดเปนรอยละ 1.29 

ของพ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน กระจายอยูในอำเภอบานโฮง 8,734 ไร อำเภอเมืองลำพูน 1,980 ไร อำเภอ

และปาซาง 939 ไร 

 ระดับท่ี 2 เปนพ้ืนท่ีความเหมาะสมปานกลาง (S2) มีมีเนื้อท่ี 357,678 ไร คิดเปนรอยละ 

37.39 ของพ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน กระจายอยูในอำเภอลี้ 114,184 ไร อำเภอปาซาง 75,695 ไร และ

อำเภอบานโฮง 62,360 ไร 

 ระดับท่ี 3 เปนพื้นที่ความเหมาะสมเล็กนอย (S3) มีเนื้อที่ 165,067 ไร คิดเปน 

รอยละ 17.25 ของพื้นที่ศักยภาพของที่ดิน กระจายอยูในอำเภอลี้ 66,640 ไร อำเภอปาซาง 27,016 ไร 

และอำเภอบานโฮง 24,037 ไร 

            ระดับท่ี 4 เปนพ้ืนท่ีไมเหมาะสม (N) มีเนื้อท่ี 421,645 ไร  

  2) การวิเคราะหพ้ืนท่ีปลูกมันสำปะหลังในปจจุบัน  

 (1) พื้นที่เหมาะสมปานกลาง (S2) มีเนื้อที่ 5,593 ไร คิดเปนรอยละ1.56 ของพื้นท่ี

ศักยภาพปานกลาง กระจายอยูในอำเภอลี้ 3,673 ไร อำเภอปาซาง 1,237 ไร และอำเภอทุงหัวชาง 452 ไร 

 (2) พื้นที่เหมาะสมเล็กนอย (S3) มีเนื้อที่ 3,464 ไร คิดเปนรอยละ 2.10 ของพื้นท่ี

ศักยภาพเล็กนอย กระจายอยูในอำเภอลี้ 2,109 ไร อำเภอทุงหัวชาง 501 ไร และอำเภอปาซาง 358 ไร 

 (3)  พ้ืนท่ีไมเหมาะสม (N) ในการปลูกขาว มีเนื้อท่ี 404 ไร 

  3) พื้นที่มีศักยภาพคงเหลือ คือ พื้นที่ท่ีมีศักยภาพในการปลูกมันสำปะหลังแตยังไมใช

พื ้นที่ปลูก พิจารณาจากพื้นที่ศักยภาพของที่ดินสำหรับการปลูกมันสำปะหลัง และพื้นที่ปลูกมัน

สำปะหลังในชั้นความเหมาะสมตาง ๆ (ปลูกจริง) พบวาจังหวัดลำพูนมีพ้ืนท่ีศักยภาพคงเหลือในระดับ

ความเหมาะสมสงู (S1) และความเหมาะสมปานกลาง (S2) รวมท้ังสิ้น 364,379 ไร กระจายอยูท่ัวทุก

อำเภอ โดยอำเภอที่มีพื้นที่ศักยภาพคงเหลือมากที่สุด ไดแก อำเภอลี้ 110,511 ไร รองลงมาไดแก 

อำเภอปาซาง 75,397 ไร  อำเภอบานโฮง 71,094 ไร  และอำเภอเมืองลำพูน 33,483 ไร  

โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 (1) พ้ืนท่ีเหมาะสมสูงคงเหลือ (S1) มีเนื้อท่ี 12,294 ไร คิดเปนรอยละ 100 ของพ้ืนท่ี

ศักยภาพสูง พบมากในอำเภอบานโฮง 8,734 ไร อำเภอเมืองลำพูน 1,980 ไร และอำเภอปาซาง 939 ไร 
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 (2) พื้นที ่เหมาะสมปานกลางคงเหลือ (S2) มีเนื ้อที ่ 352,085 ไร คิดเปนรอยละ 

98.44 ของพื้นท่ีศักยภาพปานกลาง พบมากในอำเภอเมืองลี้ 110,511 ไร อำเภอปาซาง 74,458 ไร 

และอำเภอบานโฮง 62,360 ไร 

ตารางท่ี 9 พ้ืนท่ีศักยภาพ พ้ืนท่ีปลูกจริง พ้ืนท่ีคงเหลือของมันสำปะหลังรายอำเภอ จังหวัดลำพูน 

อำเภอ ประเภทพ้ืนท่ี 
เนื้อท่ีชั้นความเหมาะสม (ไร) 

S1 S2 S3 N รวม 

ทุงหัวชาง 

พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน - 
22,659 

(100.00%) 
22,211 

(100.00%) 
35,733 

(100.00%) 
80,603 

(100.00%) 

พ้ืนท่ีเพาะปลูกในช้ันความ 

เหมาะสมตาง ๆ  (ปลูกจริง) 
- 

452 
(1.99%) 

501 
(2.26%) 

190 
(0.53%) 

1,143 
(1.42%) 

พ้ืนท่ีมีศักยภาพคงเหลือ - 
22,207 
(98.01%) 

- - 
22,207 

(27.55%) 

บานธิ 

พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน 
229 

(100.00%) 
7,370 

(100.00%) 
410 

(100.00%) 
37,894 

(100.00%) 
45,903 

(100.00%) 

พ้ืนท่ีเพาะปลูกในช้ันความ 

เหมาะสมตาง ๆ  (ปลูกจริง) 
- 

64 
(0.87%) 

- - 
64 

(0.14%) 

พ้ืนท่ีมีศักยภาพคงเหลือ 
229 

(100.00%) 
7,306 

(99.13 %) 
- - 

7,535 
(16.42%) 

บานโฮง 

พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน 
8,734 

(100.00%) 
62,360 

(100.00%) 
24,037 

(100.00%) 
17,117 

(100.00%) 
112,248 
(100.00%) 

พ้ืนท่ีเพาะปลูกในช้ันความ 

เหมาะสมตาง ๆ  (ปลูกจริง) 
- - - - - 

พ้ืนท่ีมีศักยภาพคงเหลือ 
8,734 

(100.00%) 
62,360 

(100.00%) 
- - 

1,795 
(1.60%) 

ปาซาง 

พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน 
939 

(100.00%) 
75,695 

(100.00%) 
27,016 

(100.00%) 
64,551 

(100.00%) 
168,201 
(100.00%) 

พ้ืนท่ีเพาะปลูกในช้ันความ 

เหมาะสมตาง ๆ  (ปลูกจริง) 
- 

1,237 
(1.63%) 

358 
(1.33%) 

1 
(0.0%) 

1,596 
(0.95%) 

พ้ืนท่ีมีศักยภาพคงเหลือ 
939 

(100.00%) 
74,458 
(98.37%) 

- - 
75,397 
(44.83%) 
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ตารางท่ี 9 (ตอ) 

อำเภอ ประเภทพ้ืนท่ี 
เนื้อท่ีชั้นความเหมาะสม (ไร) 

S1 S2 S3 N รวม 

เมืองลำพูน 

พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน 
1,980 

(100.00%) 
31,340 

(100.00%) 
6,682 

(100.00%) 
169,645 
(100.00%) 

209,647 
(100.00%) 

พ้ืนท่ีเพาะปลูกในช้ันความ 

เหมาะสมตาง ๆ  (ปลูกจริง) 
- 

163 
(0.52%) 

139 
(2.08%) 

6 
(0.00%) 

308 
(0.15%) 

พ้ืนท่ีมีศักยภาพคงเหลือ 
1,980 

(100.00%) 
31,177 
(99.48%) 

- - 
33,157 
(15.82%) 

แมทา 

พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน 
296 

(100.00%) 
24,335 

(100.00%) 
17,080 

(100.00%) 
32,729 

(100.00%) 
74,440 

(100.00%) 

พ้ืนท่ีเพาะปลูกในช้ันความ 

เหมาะสมตาง ๆ  (ปลูกจริง) 
- - 

357 
(2.09%) 

- 
357 

(0.48%) 

พ้ืนท่ีมีศักยภาพคงเหลือ 
296 

(100.00%) 
24,335 

(100.00%) 
- - 

24,631 
(33.09%) 

ลี ้

พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน - 
114,184 
(100.00%) 

66,640 
(100.00%) 

50,825 
(100.00%) 

231,649 
(100.00%) 

พ้ืนท่ีเพาะปลูกในช้ันความ 

เหมาะสมตาง ๆ  (ปลูกจริง) 
- 

3,673 
(3.22%) 

2,109 
(3.16%) 

207 
(0.41%) 

5,989 
(2.59%) 

พ้ืนท่ีมีศักยภาพคงเหลือ - 
110,511 
(96.78%) 

- - 
110,511 
(47.71%) 

เวียงหนองรอง 

พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน 
116 

(100.00%) 
19,735 

(100.00%) 
991 

(100.00%) 
13,151 

(100.00%) 
33,993 

(100.00%) 

พ้ืนท่ีเพาะปลูกในช้ันความ 

เหมาะสมตาง ๆ  (ปลูกจริง) 
- 

23 
(0.12%) 

- - 
23 

(0.07%) 

พ้ืนท่ีมีศักยภาพคงเหลือ 
116 

(100.00%) 
19,731 
(99.98%) 

-  
19,847 
(58.39%) 

รวมท้ังจังหวัด 

พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน 
12,294 

(100.00%) 

357,678 

(100.00%) 

165,067 

(100.00%) 

421,645 

(100.00%) 

956,684 

(100.00%) 

พ้ืนท่ีเพาะปลกูในชัน้ความ

เหมาะสมตาง ๆ  (ปลกูจริง) 
- 

5,593 

(1.56%) 

3,464 

(2.10%) 

404 

(0.10%) 

9,461 

(0.99%) 

พ้ืนท่ีมีศักยภาพคงเหลือ 
12,294 

(100.00%) 

352,085 

(98.44%) 
- - 

364,379 

(38.09%) 
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ท้ังนี้ ในการสงเสริมการปลูกพืชจะพิจารณาเฉพาะพ้ืนท่ีท่ีมีศักยภาพคงเหลือในระดับ

ความเหมาะสมสูง (S1) และระดับความเหมาะสมปานกลาง (S2) เทานั้น เนื่องจากสภาพพ้ืนท่ีปลูกพืช

ตรงตามศักยภาพของดิน การลงทุนต่ำก็สามารถเพ่ิมผลผลิตได จึงควรสงเสริมในพ้ืนท่ีดังกลาว 

เมื่อวิเคราะหขอมูลศักยภาพพื้นที่รวมกับพื้นที่ปลูกพืชในปจจุบัน พบวาพื้นที่ที่ควร

สงเสริมใหมีการปรับเปลี่ยนไปปลูกมันสำปะหลัง คือ บริเวณที่เปนพื้นที่ปลูกขาว (N) 16,583 ไร  

ดังตารางท่ี 10  

ตารางท่ี 10 พ้ืนท่ีศักยภาพในการขยายการผลิตมันสำปะหลัง 

อำเภอ 
ขาว (ไร) 

S3 N รวม 

ทุงหัวชาง 4,146 267 4,413 

บานธ ิ 706 7 713 

บานโฮง 136 31 166 

ปาซาง 287  -    287 

เมืองลำพูน 1,086 40 1,126 

แมทา 1,027 141 1,168 

ลี ้ 7,458 1,245 8,702 

เวียงหนองลอง 8  -    8 

รวม 14,853 1,730 16,583 

   4) แนวทางการจัดการ 

    (1) พื้นที่ที่มีความเหมาะสมควรสงเสริมการผลิต (S1 หรือ S2) ควรสนับสนุนใหเกษตรกร

ปลูกมันสำปะหลังตอไปเนื่องจากเปนพื้นที่ที่เหมาะสม สามารถชวยลดตนทุนการผลิตและไดผลผลิตที่มี

คุณภาพดี ซึ่งการปลูกปลูกมันสำปะหลัง ในพื้นที่ดังกลาวขางตนสามารถนำไปสูการตอยอดโครงการท่ี

สำคัญตางๆ ได เชน เกษตรอินทรีย ระบบสงเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ เกษตรแมนยำ เปนตน 

     พื้นที่ปลูกมันสำปะหลัง ในบริเวณที่มีความเหมาะสมปานกลาง (S2) คือพื้นที่ปลูก 

มันสำปะหลังในที่ดินที่มีขอจำกัดทางกายภาพบางประการตอการปลูกมันสำปะหลัง เชน ความอุดมสมบรูณ

ของดิน ความเปนกรดเปนดาง และแหลงน้ำ โดยกระจายอยูในอำเภอลี้ อำเภอปาซาง อำเภอทุงหัวชาง 

เปนตน 
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     (2) พื้นที่ที่ควรปรับเปลี่ยนการผลิตในพื้นที่ไมเหมาะสม (S3 หรือ N) ควรสนับสนุนใหเขา

โครงการปรับเปลี ่ยนการผลิต เชน เปลี ่ยนชนิดพืชที ่มีความเหมาะสมกวาการปลูกมันสำปะหลัง  

มีตนทุนท่ีต่ำ และใหผลตอบแทนท่ีดีกวา เปนตน แตท้ังนี้ตองพิจารณาแหลงรับซ้ือรวมดวย 

3. พืชเศรษฐกิจอนาคตไกลของจังหวัด 

 3.1 ลำไย (GI) ที ่ไปปลูกในจังหวัดลำพูน เนื ่องจากจังหวัดลำพูนมีสภาพภูมิประเทศที ่ดี 

ในลุมแมน้ำใหญหลายสาย ถือวาเปนพื้นที่ที่ปลูกลำไยดั้งเดิมและสำคัญที่สุดของประเทศโดยมีพื้นท่ี 

ปจจุบันลำไยมีหลายสายพันธุ เชน ลำไยกะโหลก เปนพันธุลำไยท่ีใหผลขนาดใหญมีเนื้อหนา รสหวาน

มีหลายสายพันธุ คือ พันธุ สีชมพู ผลใหญ เนื ้อหนา เมล็ดเล็ก เนื ้อมีสีชมพูเรื ่อ ๆ รสดีมากที ่สุด 

พันธุตลับนาค ผลใหญ เนื้อหนา เมล็ดเล็ก หวานกรอบแหง เปลือกบาง พันธุเบี้ยวเขียว หรืออีเขียว  
ผลใหญกลมเบี้ยว เนื้อหนา เมล็ดเล็ก หวานกรอบ เนื้อลอน นับวาเปนพืชท่ีทำรายได ใหแกเกษตรกรมาก  
ทั้งในรูปของผลสด และ ลำไยแปรรูป ตลาดใหญของลำไยสดไดแก ฮองกง สิงคโปร สวนลำไยแหงท้ัง

เปลือกนั้นสงออกไปยังประเทศจีน และหลายประเทศ   

 3.2 มะมวง   เปนไมยืนตนขนาดใหญ ตนเปนทรงพุมทึบ ผลมีลักษณะรูปทรงรี ผิวเปลือกบาง 

ผลออนมีสีเขียว มีรสชาติเปรี้ยว มียางสีขาว ผลสุกมีสีเหลือง เนื้อสุกมีสีเหลือง มีเนื้อแนนนุมฉ่ำน้ำ  

มีรสชาติหวานฉ่ำ มีกลิ่นหอม มีเมล็ดใหญแข็งแบนรียาว สีขาวนวล อยูขางในเนื้อ  มีถิ่นกำเนิดใน

ประเทศอินเดีย มีการปลูกในหลายประเทศท่ีมีอากาศรอน มะมวงเปนผลไมพ้ืนบานของไทย เปนท่ี

นิยมปลูกกันมาก มีการปลูกหลากหลายสายพันธุ มะมวงเปนผลไมพื้นบานของไทย ปลูกกันมากใน

ทุกๆ ภาค มีหลากหลายสายพันธุ ไดแก อกรอง น้ำดอกไม แรด ฟาลั่น เขียวเสวย โชติอนันต แกว   

 3.3 หอมแดง  เกษตรกรสามารถเก็บผลผลิตดอกหอมแดงจำหนายนอกฤดู ในราคากิโลกรัม

ละ 100-300 บาท ภายใตการควบคุมการใชสารเคมีทางการเกษตรอยางถูกตอง และปลอดภัยตอ

ผ ู บร ิ โภค นว ัตกรรมการผล ิตหอมแดงและดอกหอมแดงนอกฤด ู ของคณะเกษตรศาสตร  

มหาวิทยาลัยเชียงใหม เปนประโยชนตอเกษตรกรโดยตรง ถูกบรรจุเปนสวนหนึ่งของโครงการ

เกษตรเพ่ืออาหารสุขภาพดีวิถีลานนา ของกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน  1 (เชียงใหม แมฮองสอน 

ลำปาง และลำพูน)  

3.4 กระเทียม เปนพืชหัวสกุลเดียวกับพวกหอมหัวใหญ หอมแดง กุยชาย ตนหอม 

กระเทียมเปนพันธุไมลมลุก ตนสูงประมาณ  30 - 45 เซนติเมตร มีหัวอยูใตดิน กระเทียมมิไดขึ้น

เองตามธรรมชาติจากหัวหรือเมล็ด แตตองอาศัยคนปลูกโดยใชกลีบกระเทียมที่เตรียมมาเพาะในดิน

เทานั้น การเจริญเติบโตของตนกระเทียมที่สำคัญอยูที่หัวที่อยูใตดินและเติบโตขึ้นโดยมีกลีบประมาณ 
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  10 - 12 กลีบ หัวกระเทียมบางพันธุมีกลีบชั้นเดียว แตบางพันธุก็มีกลีบ  2 ชั้น ท่ัวโลกมีพันธุกระเทียม

ปลูกกันกวา  300 ชนิด แตละชนิดใหหัวกระเทียมท่ีมีขนาด กลิ่นและรสแตกตางกันไป 

 3.6 พืชสมุนไพร ดวยนโยบายของรัฐบาลท่ีใหการสนับสนุนแนวคิด BCG (Bio-Circular-Green 

Economy) หรือเศรษฐกิจชีวภาพในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศพืชสมุนไพรเปนเรื่องหนึ่งท่ี

ไดรับความสนใจ เนื่องจากเปนแหลงของสารสำคัญที่นำไปใชประโยชนในดานตางๆ เชน การแพทย 

ผลิตภัณฑเสริมอาหาร และเครื่องสำอาง จึงสนับสนุนใหพืชสมุนไพรเปนพืชทางเลือกในป 2564  

โดยดำเนินการภายใตตลาดนำการผลิต และหากทิศทางของตลาดสมุนไพรขยายตัวเพ่ิมมากข้ึนจะชวย

ใหเกษตรกรผูปลูกพืชสมุนไพร มีรายไดและความมั่นคงในการดำรงชีพ จากฐานขอมูล Agri-Map 

Online จังหวัดลำพูน มีพื ้นที ่ศักยภาพที่สามารถสงเสริมใหปลูกพืชสมุนไพรไดหลายชนิด เชน 

ขม้ินชัน ไพล เปนตน   

   บัวบก บัวบกจากแหลงปลูกจังหวัดลำพูน ใบเดี่ยว คลายรูปไต ขนาดเสนผานศูนยกลางใบ 

เฉลี่ย 4.10 เซนติเมตร ขอบใบหยักเล็กนอย โคนใบ เวาลึก จำนวน 15-20 ใบตอตน กานใบเขียว 

ยาวเฉลี่ย 7.00 เซนติเมตร ชอดอกออกที่ซอกใบ จำนวน 3 ดอก กานชอดอกยาว 0.50 เซนติเมตร 

ดอกอยูรวมกัน 1-5 ดอก ไหลสีเขียวอมมวง ความ ยาวไหลเฉลี่ย 9.20 เซนติเมตร พื้นที่ที่ ปลูกบัวบก 

ตองเปนพ้ืนท่ีดอนไมมีน้ำขังหรือควบคุมน้ำไดดี พ้ืนท่ีปลูกท่ีนี่เปนดินนาคอนขางเหนียว การเตรียมดิน

ไดทำการไถพรวนดินในพื้นที่นาใหรวนซุยเชนเดียวกันกับการปลูกพืชผักทั่ว ๆ  ไป โดยพื้นที่จังหวัดลำพูน 

มีพื้นที่ศักยภาพในการปลูกบัวบกที่ระดับความเหมาะสมสูง (S1) ประมาณ 8,999 ไร กระจายอยูใน

อำเภอปาซาง อำเภอบานโฮง และอำเภอเวียงหนองลอง 

4 แนวทางการสงเสริมการปลูกพืชเศรษฐกิจ 

 4.1 ลำไย 

   (1) พ้ืนท่ีปลูกลำไยท่ีมีความเหมาะสมสูง (S1) และปจจุบันยังปลูกลำไยอยู มีเนื้อท่ี 129,279 ไร 

อยูในเขตอำเภอเมืองลำพูน อำเภอปาซาง อำเภอบานโฮง และกระจายตัวในพื้นที่เล็ก ๆ ในอำเภอบานธิ  

อำเภอบานโฮง อำเภอลี้ พื้นที่ทั้ง 8 อำเภอ ทั้งนี้โดยคณะอนุกรรมการพัฒนาที่ดินจังหวัดสมควรใหมี

การเสนอแผนการใชท่ีดินเพ่ือสงวนใหเปนแหลงผลิตลำไยท่ีสำคัญของจังหวัด และมีการบริหารจัดการน้ำ

ชลประทาน การจัดการดิน ปุย พันธุลำไย โดยรวมกลุมเปนระบบสงเสริมเกษตรแปลงใหญ พัฒนาตอ

ยอดครบวงจรการตลาดในและตางประเทศการแปรรูป แหลงทุน มีภาครัฐสนับสนุนการทำมาตรฐาน  

การปฏิบัติทางการเกษตรท่ีดี (Good Agricultural Practices: GAP) จะชวยใหเกษตรกรมีรายไดเพ่ิมข้ึน 

และเปนการปรับปรุงบำรุงดิน   
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   (2) พื้นที่ปลูกลำไยที่มีความเหมาะสมปานกลาง (S2) และปจจุบันยังปลูกลำไยอยู มีเนื้อท่ี

181,267 ไร สวนใหญอยูในเขตอำเภออำเภอลี้ อำเภอปาซาง อำเภอบานโฮง และกระจายตัวทุกอำเภอ 

เกษตรกรยังคงปลูกลำไยไดผลดี น้ำเปนสิ่งจําเปนตอกาเจริญเติบโตของลําไย การผลิตลำไยเพื่อใหได

คุณภาพตองมีน้ำในปริมาณที่เพียงพอตลอดฤดูกาล นอกจากนี้ควรทําการศึกษาคุณสมบัติของน้ำและ

วิธีการจัดการน้ำที่มีประสิทธิภาพ เหมาะสําหรับการผลิตลําไย การสนับสนุนดานการชลประทาน  

จะสรางความม่ันใจใหกับเกษตรกรในการใชท่ีดิน  

   (3) พื้นที่ปลูกลำไยที่ไมมีความเหมาะสม (S3 และ N) และปจจุบันเกษตรกรยังคงใชที่ดิน

ปลูกลำไยอยู มีประมาณหกพันกวาไร ซึ่งประสบปญหาขาดน้ำ ผลผลิตต่ำ กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

ใหการชวยเหลือเกษตรกรที่ทำกินในพื้นที่นี้ โดยสนับสนุนการปรับโครงสรางที่ดินสนับสนุนแหลงน้ำ 

ใหเกษตรกรเลือกปลูกพืชชนิดใหมท่ีมีความเหมาะสม เปนการสรางรายได และผลิตอาหารเพ่ือบริโภค  

   (4) พ้ืนท่ีท่ีมีศักยภาพหรือมีความเหมาะสมสำหรับการปลูกลำไย แตปจจุบันเกษตรกรไมได

ใชพื้นที่ปลูกลำไย โดยหันมาปลูกขาวและขาวโพดเลี้ยงสัตวแทน สรางความเขาใจใหกับเกษตรกรใน

การบริหารจัดการพื้นที่ และการปรับปรุงบำรุงดินไมใหเสื่อมโทรม เกษตรกรมีความมั่นใจมากกวา

การปลูกลำไย แตในอนาคตเกษตรกรสามารถกลับมาปลูกลำไยหรือทำการเกษตรแบบผสมผสานไดอีก 

 4.2 ขาว 

   1) พ้ืนท่ีปลูกขาวท่ีมีความเหมาะสมสูง (S1) และปจจุบันยังปลูกขาวอยู มีเนื้อท่ี 61,559 ไร 

อยูในเขตอำเภอเมืองลำพูน อำเภอบานธิ อำเภอปาซาง และกระจายตัวในพื้นที่เล็ก ๆ ในอำเภอบานธิ  

อำเภอบานโฮง อำเภอลี้ ตั้งอยูในเขตชลประทาน 8 อำเภอ ทั้งนี้โดยคณะอนุกรรมการพัฒนาที่ดินจังหวัด

สมควรใหมีการเสนอแผนการใชที่ดินเพื่อสงวนใหเปนแหลงผลิตขาวที่สำคัญของจังหวัด และมี

การบริหารจัดการน้ำชลประทาน การจัดการดิน ปุย พันธุขาว โดยรวมกลุมเปนระบบสงเสริมเกษตร

แปลงใหญ พัฒนาตอยอดครบวงจรการตลาดในและตางประเทศการแปรรูป แหลงทุน มีภาครัฐสนับสนุน

การทำมาตรฐานสินคาเกษตรอินทรีย  และ การปฏิบัต ิทางการเกษตรที ่ด ี (Good Agricultural 

Practices: GAP) และเนื่องจากเปนพื้นที่ศักยภาพสูง การปลูกพืชหลังนาจะชวยใหเกษตรกรมีรายได

เพ่ิมข้ึน และเปนการปรับปรุงบำรุงดิน   

   2) พ้ืนท่ีปลูกขาวท่ีมีความเหมาะสมปานกลาง (S2) และปจจุบันยังปลูกขาวอยู มีเนื้อท่ีมาก

ถึง 53,719 ไร กระจายตัวอยูเกือบทั้งจังหวัดลำพูน เปนพื้นที่ปลูกขาวที่มีขอจำกัดไมมากนัก เกษตรกร

ยังคงปลูกขาวไดผลดี หลายแหงประสบปญหาขาดน้ำในบางชวงของการเพาะปลูก ควรสนับสนุนดาน

การบริหารจัดการน้ำ เชน ชลประทาน จะสรางความม่ันใจใหกับเกษตรกรในการใชท่ีดิน ปญหาการท้ิง

ถิ ่นฐานไปทำงานที ่อื ่นจะลดลง และพื ้นที ่ ในเขตนี ้มีความเหมาะสมสำหรับการเกษตรแบบ



25 

 

ผสมผสาน เกษตรแมนยำหรือเกษตรทฤษฎีใหม เปนตน และภาครัฐควรใหความรู ความเขาใจกับ

เกษตรกรโดยแนะนำวาไมควรปรับเปลี่ยนไปปลูกพืชชนิดอื่น หากขาวราคาไมดีและตองการปรับเลี่ยน

การผลิตควรเปนพืชไร เพ่ือท่ีวาในอนาคตยังสามารถกลับมาทำนาไดอีก 

    3) พ้ืนท่ีปลูกขาวท่ีไมมีความเหมาะสม (S3 และ N) และปจจุบันเกษตรกรยังคงใชท่ีดินปลูก

ขาวอยู มีประมาณ 29,980 ไร ซึ่งประสบปญหาน้ำทวมซ้ำซาก ขาดน้ำ ผลผลิตต่ำ กระทรวงเกษตร

และสหกรณใหการชวยเหลือเกษตรกรท่ีทำกินในพ้ืนท่ีนี้ เนื่องจากเปนพ้ืนท่ีไมเหมาะสม โดยสนับสนุน

การปรับโครงสรางที่ดิน ปรับปรุงบำรุงดิน สนับสนุนแหลงน้ำ ใหเกษตรกรเลือกปลูกพืชชนิดใหมที่มี

ความเหมาะสม และใหผลตอบแทนที่ดีกวา หรือใชพื้นที่ผลิตอาหารเพื่อบริโภคในครัวเรือน หรือเขา

โครงการบริหารจัดการพ้ืนท่ีเกษตรกรรม (Zoning by Agri-Map) เปนตน 

    4) พื้นที่ที่มีศักยภาพหรือมีความเหมาะสมสำหรับการปลูกขาว แตปจจุบันเกษตรกร

ไมไดใชพื้นที่ปลูกขาว โดยมาปลูกพืชชนิดอื่นทดแทน ทั้งนี้หากพืชที่ปลูกเปน ขาวโพดเลี้ยงสัตว ใน

อนาคตขาวราคาดี เกษตรกรอาจกลับมาปลูกขาวไดเหมือนเดิม แตหากเปนไมผลหรือไมยืนตน การ

กลับมาปลูกขาวอาจเปนเรื่องยาก ดังนั้นอาจสงเสริมในเรื่องของการทำเกษตรรูปแบบอื่น เชน ทำ

การเกษตรแบบผสมผสานทดแทน 

 4.3 ขาวโพดเล้ียงสัตว 

   1) พื้นที่ปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตวที่มีความเหมาะสมปานกลาง (S2) และปจจุบันยัง

ปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตวอยู มีเนื้อท่ี 27,357 ไร สวนใหญอยูในเขตอำเภออำเภอลี้ อำเภอทุงหัวชาง และ

อำเภอปาซาง เกษตรกรยังคงปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตวไดผลดี หลายแหงประสบปญหาโครงสรางของดิน

ในพื้นที่ดังกลาวควรสนับสนุนดานการบริหารจัดการระบบน้ำ เชน ชลประทาน จะสรางความมั่นใจ

ใหกับเกษตรกรในการใชที่ดิน ปญหาการทิ้งถิ่นฐานไปทำงานที่อื่นจะลดลง และพื้นที่ในเขตนี้มีความ

เหมาะสมสำหรับการเกษตรแบบผสมผสาน เกษตรแมนยำหรือเกษตรทฤษฎีใหม เปนตน และภาครัฐ

ควรใหความรูความเขาใจกับเกษตรกรโดยแนะนำวาไมควรปรับเปลี่ยนไปปลูกพืชชนิดอื่น ทั้งนี้หาก

ขาวโพดเลี้ยงสัตวราคาไมดีและตองการปรับเลี ่ยนการผลิตควรเปนพืชไร เพื่อที่วาในอนาคตยัง

สามารถกลับมาปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตวดังเดิมไดอีก  

   2) พื้นที่ปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตวในพื้นที่ไมมีความเหมาะสม (S3 และ N) และปจจุบัน

เกษตรกรยังคงใชที่ดินปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตวอยู พื้นที่ดังกลาวประสบปญหาซ้ำซาก เชน น้ำทวม  

ขาดน้ำ ผลผลิตต่ำ ดังนั้นควรใหการชวยเหลือเกษตรกรที่ทำกินในพื้นที่นี ้ โดยสนับสนุนการปรับ

โครงสรางที่ดิน ปรับปรุงบำรุงดิน สนับสนุนแหลงน้ำ ใหเกษตรกรเลือกปลูกพืชชนิดใหมที่มีความ
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เหมาะสม และใหผลตอบแทนที่ดีกวา หรือใชพื้นที่ผลิตอาหารเพื่อบริโภคในครัวเรือน หรือหรือเขา

โครงการบริหารจัดการพ้ืนท่ีเกษตรกรรม (Zoning by Agri-Map) เปนตน 

   3) พื้นที่ที่มีศักยภาพหรือมีความเหมาะสมสำหรับการปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตว แตปจจุบัน

เกษตรกรไมไดใชพื้นที่ปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตว พบวาเกษตรกรปลูกพืชอื่นทดแทน ทั้งนี้หากพืชที่ปลูกเปน

พืชไร เชน ขาว ออยโรงงาน มันสำปะหลัง เปนตน ถาในอนาคตขาวโพดเลี้ยงสัตวราคาดี เกษตรกรอาจ

กลับมาปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตวไดเหมือนเดิม แตหากเปนไมผลหรือไมยืนตน การกลับมาปลูกขาวโพด

เลี้ยงสัตวอาจเปนเรื่องยาก ดังนั้นอาจสงเสริมในเรื่องของการทำเกษตรรูปแบบอ่ืน เชน ทำการเกษตร

แบบผสมผสาน แตท้ังนี้ตองพิจารณาตนทุนการผลิตและการตลาดรวมดวย 

 4.4 มันสำปะหลัง 

   1) พื้นที่ปลูกมันสำปะหลังที่มีความเหมาะสมปานกลาง (S2) และปจจุบันยังปลูกมันสำปะหลัง

อยู มีเนื้อที่ 5,593 ไร สวนใหญอยูในเขตอำเภอลี้ อำเภอปาซาง และอำเภอทุงหัวชาง เกษตรกรยังคง

ปลูกมันสำปะหลังไดผลดี หลายแหงประสบปญหาโครงสรางของดินหรือดินดาน ทั้งนี้ควรพัฒนา

ศักยภาพของพื้นที่ใหมากขึ้น ในเรื่องของคุณภาพดิน และ ทำการตรวจวิเคราะหคุณภาพดินอยูเสมอ 

สงเสริมใหมีการใสปุ ยตามคาวิเคราะหดิน ซึ่งอาจตองใชปุ ยสั ่งตัด สรางความรูความเขาใจใหกับ

เกษตรกรในการจัดการพ้ืนท่ี การปลูก การดูแลรักษา การปองกันโรค แมลงศัตรูพืช และการเก็บเก่ียว 

สงเสริมการใชทอนพันธุท่ีตานทานโรค และใหผลผลิตสูง พัฒนาระบบน้ำหยดและการใชน้ำจากแหลง

น้ำในพื้นที่ ใหมีการใชประโยชนกับมันสำปะหลังใหมากที่สุด สงเสริมเกษตรกรแปรรูปมันสำปะหลัง

เบื้องตนเพ่ือเพ่ิมมูลคา เชน การแปรรูปมันเสนสะอาด ประชาสัมพันธใหเกษตรกรเก็บเก่ียวในชวงอายุ 

และระยะเวลาท่ีเหมาะสม  

   2) พื ้นที ่ปลูกมันสำปะหลังในพื ้นที ่ไมมีความเหมาะสม (S3 และ N) และปจจุบัน

เกษตรกรยังคงใชที่ดินปลูกมันสำปะหลังอยู พื้นที่ดังกลาวประสบปญหาซ้ำซาก เชน น้ำทวม ขาดน้ำ 

ผลผลิตต่ำ กระทรวงเกษตรและสหกรณใหการชวยเหลือเกษตรกรที่ทำกินในพื้นที่นี้ โดยสนับสนุน

การปรับโครงสรางที่ดินสนับสนุนแหลงน้ำ ใหเกษตรกรเลือกปลูกพืชชนิดใหมที่มีความเหมาะสม เปน

การสรางรายได และผลิตอาหารเพ่ือบริโภค  

   3) พื ้นที ่ที ่มีศักยภาพหรือมีความเหมาะสมสำหรับการปลูกมันสำปะหลัง แตปจจุบัน

เกษตรกรไมไดใชพื ้นที่ปลูกมันสำปะหลัง พบวาเกษตรกรปลูกขาวทดแทน ภาครัฐควรใหความรูแก

เกษตรกรและสรางแรงจูงใจใหกลับมาปลูกมันสำปะหลังเหมือนเดิม เนื่องจากพื้นที่มีความเหมาะสม 

ทำใหใชตนทุนการผลิตต่ำและผลผลิตมีคุณภาพดี ท้ังนี้เกษตรกรตองพิจารณาแหลงรับซ้ือรวมดวย 
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ตารางผนวกท่ี 1  ขอมูลตำบลจำแนกตามรายอำเภอ จังหวัดลำพูน 

ลำดับ อำเภอ ตำบล 

1 ทุงหัวชาง ตะเคียนปม 

2  ทุงหัวชาง 

3  บานปวง 

4 บานธิ บานธิ 

5  หวยยาบ 

6 บานโฮง บานโฮง 

7  ปาพล ู

8  ศรีเตีย้ 

9  หนองปลาสะวาย 

10  เหลายาว 

11 ปาซาง ทาตุม 

12  นครเจดยี 

13  น้ำดิบ 

14  บานเรือน 

15  ปากบอง 

16  ปาซาง 

17  มวงนอย 

18  มะกอก 

19  แมแรง 

20 เมืองลำพูน ตนธง 

21  ในเมือง 

22  บานกลาง 

23  บานแปน 

24  ประตูปา 

25  ปาสัก 

26  มะเขือแจ 

27  ริมปง 

28  เวียงยอง 

29  ศรีบัวบาน 

30  หนองชางคืน 

31  หนองหนาม 

32  เหมืองงา 

33  เหมืองจี ้
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ตารางผนวกท่ี 1  (ตอ) 

ลำดับ อำเภอ ตำบล 

34 เมืองลำพูน (ตอ) อุโมงค 

35 แมทา ทากาศ 

36  ทาขุมเงิน 

37  ทาทุงหลวง 

38  ทาปลาดุก 

39  ทาแมลอบ 

40  ทาสบเสา 

41 ลี ้ กอ 

42  ดงดำ 

43  นาทราย 

44  ปาไผ 

45  แมตืน 

46  แมลาน 

47  ลี ้

48  ศรีวิชัย 

49 เวียงหนองลอง วังผาง 

50  หนองยวง 

51  หนองลอง 

รวม 8 51 

ท่ีมา: กรมการปกครอง, 2556 
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ชุดดิน เชียงใหม Series Cm                        กลุมชุดดินท่ี 38 

สภาพพ้ืนท่ี คอนขางราบเรียบถึงลูกคลื่นลอนลาดเล็กนอย มีความลาดชัน 1-5 % 

ภูมิสัณฐาน สันดินริมน้ำของท่ีราบน้ำทวมถึง 

วัตถุตนกำเนิดดิน ตะกอนน้ำพา 

การระบายน้ำ ดีปานกลางถึงดี 

สภาพซึมผานไดของน้ำ ปานกลาง  การไหลบาของน้ำบนผิวดิน   ปานกลาง 

ลักษณะสมบัติของดิน เปนดินลึกมาก ที่มีการสลับชั้นของเนื้อดินตางๆ เนื่องจากการทับถมเปน

ประจำของตะกอนน้ำพาเมื่อมีน้ำทวมลนฝง ดินบนเปนดินรวนหรือดินรวน

ปนทรายแปงหรือดินรวนปนทราย สีน้ำตาลหรือน้ำตาลปนเทา ปฏิกิริยาดิน

เปนกรดปานกลางถึงเปนกลาง (pH 6.0-7.0) ดินลางเปนดินรวนปนทราย 

หรือดินรวนปนทรายแปง สีน้ำตาลหรือน้ำตาลปนเหลืองหรือน้ำตาลปนเทา 

มีจุดประสีน้ำตาลแก ปฏิกิริยาดินเปนกรดปานกลางถึงเปนกรดเล็กนอย 

(pH 6.0-6.5) ปกติจะพบเกล็ดไมกาตลอดชั้น 

ขอจำกัด ในฤดูฝนอาจมีน้ำทวมบาและแชขัง 

ขอเสนอแนะ ปรับปรุงบำรุงดินโดยใชอินทรียวัตถุ และใชปุยอินทรียรวมกับปุยเคมีเพ่ือ

เพ่ิมผลผลิต 
สมบัตทิางเคม ี ความลึก อินทรียวัตถ ุ ความจุ

แลกเปล่ียน     

แคตไอออน 

ความอิ่มตัว

เบส 

ฟอสฟอรัสที่

เปนประโยชน 

โพแทสเซียมที่

เปนประโยชน 

ความอุดม

สมบูรณ 

ของดิน 

  (ซม.) 

  0-25 ต่ำ ต่ำ ปานกลาง ต่ำ สูง ปานกลาง 

  25-50 ต่ำ ปานกลาง ปานกลาง สูง สูง ปานกลาง 

  50-100 ต่ำ ต่ำ ปานกลาง ต่ำ ต่ำ ต่ำ 

 

 

 

 

 

  

ภาพท่ี 1 รูปหนาตัดดินและคำบรรยายชุดดินเชียงใหม 
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ชุดดิน   สันทราย   Series  Sai        กลุมชุดดินท่ี 22 

สภาพพ้ืนท่ี ราบเรียบถึงคอนขางราบเรียบ มีความลาดชัน 0-2 % 

ภูมิสัณฐาน ตะพักลำน้ำ 

วัตถุตนกำเนิดดิน ตะกอนน้ำพา 

การระบายน้ำ คอนขางเลว 

การซึมผานไดของน้ำ ชา การไหลบาของน้ำบนผิวดิน  ชา 

ลักษณะสมบัติของดิน เปนดินลึกมาก ดินบนเปนดินรวนปนทราย หรือทรายปนดินรวน สีน้ำตาล

ปนเทาหรือน้ำตาลปนเทาเขม ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดมากถึงเปนกลาง  

(pH 5.0-7.0) ดินลางเปนดินรวนปนทรายถึงดินรวนเหนียวปนทราย สีเทา 

เทาออนหรือเทาปนชมพู ปฏิกิริยาดินเปนกรดปานกลางถึงเปนดางปานกลาง 

(pH 6.0-8.0) บางบริเวณอาจพบศิลาแลงออน (plinthite) มีจุดประสีน้ำตาล

ปนเหลืองหรือสีน้ำตาลแกทุกชั้นดิน 

ขอจำกัด ความอุดมสมบูรณต่ำ และใตชั้นไถพรวนมักแนนทึบรากพืชชอนไชไดยาก  

ขอเสนอแนะ ไถพรวนใหลึกและปรับปรุงดินดวยอินทรียวัตถุ ปรับปรุงบำรุงดินและเพ่ิม

ผลผลิตพืชใหสูงขึ ้นโดยใชปุยอินทรียรวมกับปุยเคมี ในพื้นที่ชลประทาน 

นอกฤดูทำนาอาจปลูกพืชไรหรือพืชผักซึ่งจะตองยกรองและปรับสภาพดิน

ใหรวนซุยและระบายน้ำดีข้ึน โดยการเพ่ิมอินทรียวัตถุ 
สมบัตทิางเคม ี ความลึก อินทรียวัตถ ุ ความจุ

แลกเปล่ียน

แคตไอออน 

ความอิ่มตัว

เบส 

ฟอสฟอรัสที่

เปนประโยชน 

โพแทสเซียม

ที่เปน

ประโยชน 

ความอุดม

สมบูรณ 

ของดิน 
  (ซม.) 

  0-25 ต่ำ ต่ำ ปานกลาง ต่ำ ต่ำ ต่ำ 

  25-50 ต่ำ ต่ำ ปานกลาง ต่ำ ต่ำ ต่ำ 

  50-100 ต่ำ ต่ำ ปานกลาง ต่ำ ต่ำ ต่ำ 

 

 

 

 

 

 

 
ภาพท่ี 2 รูปหนาตัดดินและคำบรรยายชุดดินสันทราย 
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ชุดดิน แมริม Series Mr                          กลุมชุดดินท่ี 48 

สภาพพ้ืนท่ี คอนขางราบเรียบถึงเปนเนินเขา มีความลาดชัน 1-35 % 

ภูมิสัณฐาน ตะพักลำน้ำระดับสูง 

วัตถุตนกำเนิดดิน ตะกอนน้ำพา  

การระบายน้ำ ดี 

การซึมผานไดของน้ำ ปานกลางถึงเร็ว          การไหลบาของน้ำบนผิวดิน   ชาถึงเร็ว 

ลักษณะสมบัติของดิน เปนดินตื้นหรือตื้นมากถึงชั้นกอนกรวดและหินมนเล็กหนาแนนตั้งแตภายใน 

50 เซนติเมตรจากผิวดิน ดินบนเปนดินรวนปนทรายหรือทรายปนดินรวน 

อาจมีกรวดและหินมนเล็กปะปน สีน้ำตาลถึงน้ำตาลเขมหรือน้ำตาลปนเทา 

ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดถึงเปนกรดเล็กนอย (pH 5.5-6.5) ดินลางเปนดินรวน

ปนดินเหนียวหรือดินรวนเหนียวปนทราย มีกรวดและหินมนเล็กปะปนอยู

หนาแนนมาก มากกวา 35 % โดยปริมาตร สีน้ำตาลปนเหลืองถึงแดงปน

เหลือง ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดมากถึงเปนกรดจัด (pH 4.5-5.5) 

ขอจำกัด เปนดินตื้นถึงชั้นกรวดและหินมนเล็ก ความอุดมสมบูรณต่ำ พื้นที่ที่มีความ

ลาดชันสูงดินจะถูกชะลางพังทลายไดงาย 

ขอเสนอแนะ บริเวณที่มีความลาดชันไมมากนัก (ไมเกิน 12%) และดินไมตื้นมาก อาจใช

ปลูกพืชไรได แตตองรบกวนดินนอยที่สุด พรอมทั้งจัดทำระบบอนุรักษดิน

และน้ำที ่เหมาะสมโดยใชวิธีพืช เพิ ่มความอุดมสมบูรณแกดินและเพ่ิม

ผลผลิตพืชโดยใชปุยอินทรียรวมกับปุยเคมี พื้นที่ลาดชันสูงไมควรนำมาใช

เพาะปลูก ควรใหคงสภาพปาหรือฟนฟูสภาพปา 
สมบัตทิางเคม ี ความ

ลึก 

อินทรียวัตถ ุ ความจุ

แลกเปล่ียน

แคตไอออน 

ความ

อิ่มตัวเบส 

ฟอสฟอรัสที่

เปนประโยชน 

โพแทสเซียมที่

เปนประโยชน 

ความอุดม

สมบูรณ 

ของดิน   (ซม.) 

  0-25 ต่ำ ต่ำ ปานกลาง สูง ปานกลาง ปานกลาง 

  25-50 ต่ำ ต่ำ ต่ำ ต่ำ ปานกลาง ต่ำ 

  50-100 ต่ำ ต่ำ ต่ำ ต่ำ ปานกลาง ต่ำ 

 

 

 

 

 

 ภาพท่ี 3 รูปหนาตัดดินและคำบรรยายชุดดินแมริม 
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ชุดดิน สันปาตอง Series  Sp                           กลุมชุดดินท่ี 40 

สภาพพ้ืนท่ี  คอนขางราบเรียบถึงลูกคลื่นลอนชัน มีความลาดชัน 1-20 % 

ภูมิสัณฐาน  ตะพักลำน้ำ 

วัตถุตนกำเนิดดิน ตะกอนน้ำพา 

การระบายน้ำ  ดี  

การซึมผานไดของน้ำ ปานกลางถึงเร็ว  การไหลบาของน้ำบนผิวดิน    ปานกลาง 

ลักษณะสมบัติของดิน เปนดินลึกมาก ดินบนเปนดินรวนปนทรายหรือทรายปนดินรวน สีน้ำตาลเขม

หรือน้ำตาลปนเทาเขม ปฏิกิร ิยาดินเปนกรดจัดถึงเป นกรดเล ็กน อย  

(pH 5.5-6.5) ดินลางเปนดินรวนปนทราย สีน้ำตาลซีดหรือน้ำตาลปนเหลืองออน 

ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดมากถึงเปนกรดจัด (pH 4.5-5.5)  

ขอจำกัด ความอุดมสมบูรณต่ำ  

ขอเสนอแนะ ใชอินทรียวัตถุในการปรับสภาพดินใหรวนซุย ปรับปรุงบำรุงดินอยูเสมอ 

โดยเพิ่มอินทรียวัตถุและใชปุยอินทรียรวมกับปุยเคมีเพื่อเพิ่มผลผลิตให

สูงข้ึน 
 

สมบัตทิางเคม ี ความลึก อินทรียวัตถ ุ ความจุ

แลกเปล่ียน

แคตไอออน 

ความ

อิ่มตัวเบส 

ฟอสฟอรัสที่

เปน

ประโยชน 

โพแทสเซียม

ที่เปน

ประโยชน 

ความอุดม

สมบูรณ 

ของดิน 
  (ซม.) 

  0-25 ปานกลาง ต่ำ ต่ำ ต่ำ ต่ำ ต่ำ 

  25-50 ต่ำ ต่ำ ต่ำ ต่ำ ต่ำ ต่ำ 

  50-100 ต่ำ ต่ำ ต่ำ ต่ำ ต่ำ ต่ำ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ภาพท่ี 4 รูปหนาตัดดินและคำบรรยายชุดดินสันปาตอง 
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ชุดดิน ลี้ Series Li                           กลุมชุดดินท่ี 47 

สภาพพ้ืนท่ี ลูกคลื่นลอนลาดเล็กนอยถึงเปนเนินเขา มีความลาดชัน 2-35 % 

ภูมิสัณฐาน ลานตะพัก เชิงเขา เนินเขา หรือบริเวณพ้ืนท่ีท่ีเหลือคางจากการกัดกรอน 

วัตถุตนกำเนิดดิน การผุพังสลายตัวอยูกับท่ี และ/หรือ เคลื่อนยายมาเปนระยะทางไมไกลนัก 

ของหินตะกอนเนื้อละเอียดหรือหินในกลุมและหินท่ีแปรสภาพ  

การระบายน้ำ ดี 

การซึมผานไดของน้ำ ปานกลาง                    การไหลบาของน้ำบนผิวดิน   ปานกลางถึงเร็ว 

ลักษณะสมบัติของดิน เปนดินตื้นหรือตื้นมากถึงชั้นเศษหินหนาแนน ดินบนเปนดินรวน ดินรวนปน

ทรายแปงหรือดินรวนปนดินเหนียวปนเศษหิน สีน้ำตาลเขมหรือน้ำตาลปน

แดงเขม ปฏิกิริยาดินเปนกรดปานกลางถึงเปนกลาง (pH 6.0-7.0) ดินลาง

เปนดินเหนียวปนเศษหินหนาแนนมาก สีแดงปนเหลือง หรือเหลืองปนแดง 

ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดถึงเปนกรดเล็กนอย (pH 5.5-6.5) ชั้นหินพ้ืนท่ีกำลัง

สลายตัวพบตั้งแตระดับตื้นถึงลึกปานกลาง 

ขอจำกัด  เปนดินตื้นถึงชั้นเศษหินหนาแนน พ้ืนท่ีท่ีมีความลาดชันสูง  

ขอเสนอแนะ จัดทำระบบอนุรักษดินและน้ำที่เหมาะสมโดยใชวิธีพืช เพิ่มความอุดมสมบูรณ 

แกดินและเพิ่มผลผลิตพืชโดยใชปุยอินทรียรวมกับปุยเคมี พื้นที่ลาดชันสูง 

ไมควรนำมาใชเพาะปลูก ควรใหคงสภาพปาหรือฟนฟูสภาพปา 
 

สมบัตทิางเคม ี ความลึก อินทรียวัตถ ุ ความจุ

แลกเปล่ียน

แคตไอออน 

ความอิ่มตัว

เบส 

ฟอสฟอรัสที่

เปนประโยชน 

โพแทสเซียม

ที่เปน

ประโยชน 

ความอุดม

สมบูรณ 

ของดิน 
   (ซม.) 

  0-25 ปานกลาง สูง ปานกลาง ปานกลาง สูง ปานกลาง 

  25-50 ต่ำ ปานกลาง ปานกลาง ต่ำ ปานกลาง ปานกลาง 

   

 

 

 
 
 
 

 

ภาพท่ี 5 รูปหนาตัดดินและคำบรรยายชุดดินลี้ 
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ตารางผนวกท่ี 2  พ้ืนท่ีชลประทานจังหวัดลำพูนจำแนกรายอำเภอ ตำบล 

อำเภอ พ้ืนที่ (ไร) ตำบล พ้ืนที่ (ไร) 

บานธิ 6,516 บานธิ 6,516 

บานโฮง 11,230 

บานโฮง 7,214 

ปาพล ู 65 

ศรีเตีย้ 349 

เหลายาว 3,602 

ปาซาง 11,930 

ทาตุม 3,922 

น้ำดิบ 6,083 

บานเรือน 1,921 

ปากบอง 1 

แมแรง 3 

เมืองลำพูน 54,834 

ตนธง 8,330 

ในเมือง 131 

บานกลาง 412 

บานแปน 334 

ประตูปา 5,482 

ปาสัก 7,122 

มะเขือแจ 4,445 

ริมปง 3,755 

เวียงยอง 4,596 

ศรีบัวบาน 5,671 

หนองชางคืน 2,936 

หนองหนาม 1 

เหมืองงา 7,434 

อุโมงค 4,186 

แมทา 2,621 ทาขุมเงิน 2,621 

เวียงหนองลอง 396 
วังผาง 395 

หนองยวง 1 

รวม 87,526     

ท่ีมา : กรมชลประทาน, 2564 
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ตารางผนวกท่ี 3  ระดับน้ำเก็บกักของอางเก็บน้ำในจังหวัดลำพูน 

หนวย: ลาน ลบ.ม. 

ลำดับท่ี อางเก็บน้ำ ประเภทอาง อำเภอ ตำบล 
ระดับน้ำ 

ต่ำสุด 

ระดับน้ำ 

เก็บกัก 

1 อางเก็บน้ำแมธิ กลาง บานธ ิ บานธ ิ 0.15 4.5 

2 อางเก็บน้ำแมเมย กลาง แมทา ทาขุมเงิน 0.28 3.6 

3 อางเก็บน้ำแมสาน กลาง 
เมือง

ลำพูน 

ศรีบัว

บาน 
0.26 16 

4 อางเก็บน้ำแมตีบ กลาง 
เมือง

ลำพูน 
มะเขือแจ 0.5 10 

 รวม    1.19 34.10 

ท่ีมา : กรมชลประทาน, 2564 

ตารางผนวกท่ี 4  พ้ืนท่ีเขตปฏิรูปท่ีดินจำแนกรายอำเภอ ตำบล 

อำเภอ/ตำบล เนื้อท่ี (ไร)   อำเภอ/ตำบล เนื้อท่ี (ไร) 

อำเภอล้ี 62,833  อำเภอทุงหัวชาง 15,753 

แมตื่น 16,298  ทุงหัวชาง 8,675 

ปาไผ 15,297  บานปวง 6,383 

ลี ้ 11,825  ตะเคียนปม 695 

ศรีวิชัย 9,352  อำเภอบานโฮง 14,113 

นาทราย 7,485  หนองปลาสวาย 5,097 

ดงดำ 1,346  เหลายาว 4,204 

แมลาน 1,230  ปาพลู 3,356 

อำเภอปาซาง 30,081  ศรีเตี้ย 836 

นครเจดีย 19,787  บานโฮง 620 

น้ำดิบ 9,289    

มะกอก 1,005    
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ตารางผนวกท่ี 4 (ตอ)  

อำเภอ/ตำบล เนื้อท่ี (ไร) 
 

อำเภอ/ตำบล เนื้อท่ี (ไร) 

อำเภอแมทา 19,889 
 

อำเภอเมืองลำพูน 4,188 

ทาขุมเงิน 7,752 
 

มะเขือแจ 2,169 

ทาสบเสา 5,505 
 

ศรีบัวบาน 2,019 

ทากาศ 3,578 
 

อำเภอบานธ ิ 2,772 

ทาแมลอบ 2,120 
 

บานธิ 1,438 

ทาปลาดุก 759 
 

หวยยาบ 1,334 

ทาทุงหลวง 175 
 

อำเภอเวียงหนองรอง 1,025 

  
 

หนองยวง 672 

  
 

หนองลอง 221 

  
 

วังผาง 132 

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

ตารางผนวกท่ี 5  กิจกรรมการเกษตรท่ีข้ึนทะเบียนเกษตรกร จังหวัดลำพูน 

ลำดับ กิจกรรมการเกษตร เกษตรกร (ราย) เนื้อท่ี (ไร) 
1             ลำไย          50,099   355,328  
2             ขาวนาป  19,748   103,134  
3             ขาวโพดเลี้ยงสัตว   7,097   80,724  
4             มะมวง   7,229   30,401  
5             ขาวนาปรัง   1,241   7,987  
6             ยางพารา     372   4,555  
7             มันสำปะหลังโรงงาน    538   4,018  
8             มันฝรั่งพันธุโรงงาน (มีพันธสัญญา)    278   1,108  
9             อ่ืน ๆ  20,094 10,402 

ท่ีมา: กรมสงเสริมการเกษตร, 2563 
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ตารางผนวกท่ี 6  ทะเบียนเกษตรกรผูปลูกพืชสมุนไพร จังหวัดลำพูน 

ลำดับ ชนิด 
เกษตรกร

(ราย) 
  เนื้อท่ี (ไร) อำเภอ 

1 คำฝอย 5 21.93  ปาซาง 

2 เจียวกู

หลาน    (ปญจขันธ) 

1 12.56  เมืองลำพูน 

3 พลูคาว   1 12.56  เมืองลำพูน 

4 ตะไครหอม   3  7.04  เมืองลำพูน 

5 ขม้ินชัน   2  5.55    ลี้ เมืองลำพูน 

6 ดีปลี  2  3.02  บานโฮง เมืองลำพูน 

7 หญาหวาน  1  2.32  เวียงหนองลอง 

8 พริกไทย   2  1.31  ปาซาง   แมทา 

9 วานหางจระเข   1  0.28  ปาซาง 

10 สมุนไพรอ่ืน ๆ   8 27.64  ปาซาง ลี้ เมืองลำพูน        

เวียงหนองลอง   
รวม    26     94.20    

ท่ีมา: สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2564 

ตารางผนวกท่ี 7  โรงงานและแหลงรับซ้ือสินคาเกษตรในพ้ืนท่ี จังหวัดลำพูน 

โรงงานอุตสาหกรรม แหลงรับซ้ือ และ

สหกรณการเกษตร 

จำนวน 

(แหง) 
โรงงานดานเกษตร 

จำนวน 

(แหง) 

โรงงานผลิตอาหารสัตว 6 โรงสีขนาดเล็ก 8 

สหกรณการเกษตร 37 โรงงานดานการเกษตรอ่ืน ๆ 

ท่ีเก่ียวของ 

107 

โรงงานอบพืชผลทางการเกษตร 13   

โรงงานแปรรูปผลผลิตจากยางพารา 1   

ลานตากและแหลงรับซ้ือทางการเกษตร 1   

รวม 58 รวม 115 

ท่ีมา: https://agri-map-online.moac.go.th, 2564   
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            ภาพท่ี 6 ศักยภาพของท่ีดินพืชเศรษฐกิจลำไย จังหวัดลำพูน

41
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   ภาพท่ี 7 พ้ืนท่ีปลูกลำไยบนพ้ืนท่ีศักยภาพ จังหวัดลำพูน 
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    ภาพท่ี 8 พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดินพืชเศรษฐกิจขาว จังหวัดลำพูน 
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    ภาพท่ี 9 พ้ืนท่ีปลูกขาวบนพ้ืนท่ีศักยภาพ จังหวัดลำพูน
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    ภาพท่ี 10 ศักยภาพของท่ีดินพืชเศรษฐกิจขาวโพดเลี้ยงสัตว จังหวัดลำพูน 
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    ภาพท่ี 11 พ้ืนท่ีปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตวบนพ้ืนท่ีศักยภาพ จังหวัดลำพูน 
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    ภาพท่ี 12 ศักยภาพของท่ีดินพืชเศรษฐกิจมันสำปะหลัง จังหวัดลำพูน 
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    ภาพท่ี 13 พ้ืนท่ีปลูกมันสำปะหลังบนพ้ืนท่ีศักยภาพ จังหวัดลำพูน  
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