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คํานํา 
  ในชวงทศวรรษที่ผานมาน้ีไดมีการพัฒนาระบบขอมูลขาวสารที่เปนประโยชนตอการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศมาอยางตอเน่ือง โดยเฉพาะในดานการเกษตรที่มีพลวัตคอนขางสูง 
และมีผลกระทบตอประชากรจํานวนมาก กระทรวงเกษตรและสหกรณไดตระหนักถึงการนําระบบ
ขอมูลขาวสารที่ใหผูที่เก่ียวของกับภาคการเกษตรไดมีการเขาถึงที่สะดวกโดยเฉพาะเกษตรกร จึงได
มอบหมายใหกรมพัฒนาที่ดินเปนหนวยงานหลักจัดทํา “แนวทางการสงเสริมการเกษตรที่เหมาะสม
ตามฐานขอมูลแผนที่เกษตรเชิงรุก (Agri-Map)” ของแตละจังหวัดขึ้น 

  Agri-Map คือ แผนที่ เกษตรเพ่ือการบริหารจัดการเชิงรุก โดยบูรณาการขอมูลพ้ืนฐาน 
ดานการเกษตรจากทุกหนวยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ สําหรับใชเปนเครื่องมือบริหาร
จัดการการเกษตรไทยอยางมีประสิทธิภาพครอบคลุมทุกพ้ืนที่ มีการปรับขอมูลใหทันสมัย และพัฒนา
เพ่ิมความสะดวกการใชงานให เกิดการเขาถึ งขอมูลโดยงาย พรอมกับสามารถติดตามขอมูล 
ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นไดอยางถูกตองและรอบดาน ครอบคลุมการนําไปใชประโยชนทุกดาน ที่สําคัญ
เปนการนําเทคโนโลยีเขามาประยุกตใชกับขอมูลดานการเกษตร ซึ่งสามารถตอบโจทยการชวยเหลือและ
แกปญหาใหกับเกษตรกรในรายพ้ืนที่ ไดเปนอยางดี ใชงานบนคอมพิวเตอรหรือแท็บเล็ต ที่เช่ือมตอ
อินเทอรเน็ตผานหนาเว็บไซตของกระทรวงเกษตรและสหกรณ www.moac.go.th/a4policy-alltype-
391191791794 หรือ https://agri-map-online.moac.go.th/ ซึ่งจะมีเอกสารคูมือการใชใหศึกษาและ
สามารถดาวนโหลดได 

  แนวทางการสงเสริมการเกษตรที่เหมาะสมของแตละจังหวัดสามารถนําไปใชเปนขอมูล
สนับสนุนนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ เชน โครงการ 1 ตําบล 1 กลุมเกษตรทฤษฎีใหม 
โครงการเกษตรอินทรีย โครงการบริหารจัดการเขตเกษตรเศรษฐกิจสําหรับสินคาเกษตรที่สําคัญ 
(Zoning by Agri-Map) โครงการระบบสงเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ โครงการ Smart Farmer 
เปนตน และยังเปนขอมูลกลางในการปฏิบัติงานรวมกันของหนวยงานตาง ๆ ในจังหวัด ไดอยางมี
ประสิทธิภาพ ตอไป 

 

 

 

 

 

 
 

  รูปเลมเอกสารแนวทางการสงเสริมการเกษตรที่เหมาะสม จังหวัดแมฮองสอน 
      http://www.ldd.go.th/Agri-Map/Data/N/msn.pdf 
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1. ขอมูลท่ัวไป 

  จังหวัดแมฮองสอน มีพ้ืนที่ 12,681.259 ตารางกิโลเมตร หรือ 7,925,787 ไร ต้ังอยูในภาคเหนือ
ของประเทศไทย ประกอบดวย 7 อําเภอ 45 ตําบล (ตารางผนวกที่ 1) มีจํานวนประชากร 284,549 คน 
(กรมการปกครอง, 2563) 

 1.1 อาณาเขตติดตอ  
   ทิศเหนือ   ติดตอ สาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมา 
   ทิศใต    ติดตอ จังหวัดตาก 
   ทิศตะวันออก  ติดตอ จังหวัดเชียงใหม 
   ทิศตะวันตก  ติดตอ สาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมา 

 1.2 ภูมิประเทศ 
 สภาพภูมิประเทศของจังหวัดแมฮองสอนโดยทั่วไปเปนทิวเขาสูงสลับซับซอนเรียงตามแนวทิศ
เหนือ-ใต และเปนพ้ืนที่ปาไมที่อุดมสมบูรณ มีลักษณะภูมิประเทศ ดังน้ี 
 1) ทิวเขาแดนลาว อยูทางตอนเหนือสุดของจังหวัดเปนแนวแบงเขตแดนประเทศไทยกับ
ประเทศสาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมา 
 2) ทิวเขาถนนธงชัย ประกอบดวยทิวเขาเรียงขนานกัน 3 แนว คือ ทิวเขาถนนธงชัย
ตะวันตก เปนแนวเขตแดนประเทศไทยและสาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมา ทิวเขาถนนธงชัยกลาง 
อยูระหวางแมนํ้ายวมและแมนํ้าแมแจม และทิวเขาถนนธงชัยตะวันออก เปนแนวแบงเขตระหวาง
จังหวัดแมฮองสอนกับจังหวัดเชียงใหม ที่เปนที่ต้ังของยอดเขาที่สูงที่สุด คือ ยอดเขาแมยะอยูในเขต
พ้ืนที่อําเภอปาย มีความสูงจากระดับทะเลปานกลางประมาณ 2,005 เมตร 
 3) พื้นที่ราบในหุบเขา เกิดจากฝงลํานํ้าปาย นํ้ายวมและแมสลอง และลํานํ้าสายอ่ืนๆ  
มีลักษณะพ้ืนที่คอนขางราบเรียบเปนแนวแคบๆ ความลาดชันประมาณรอยละ 0-2 สวนที่เหลือเปน
ลูกคลื่นลอนลาดเล็กนอยจนถึงเนินเขา 

 1.3 ภูมิอากาศ 
   สภาพภูมิอากาศของจังหวัดแมฮองสอน มี 3 ฤดู คือ ฤดูรอน เริ่มต้ังแตกลางเดือนกุมภาพันธ 
ถึงกลางเดือนพฤษภาคม อากาศรอนอบอาวโดยเฉพาะในเดือนเมษายน อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย 25.5 
องศาเซลเซียส ฤดูฝน เริ่มต้ังแตกลางเดือนพฤษภาคมถึงกลางเดือนตุลาคม มีฝนตกชุกในชวง
กลางเดือนพฤษภาคมเปนตนไป ฤดูหนาว เริ่มต้ังแตกลางเดือนตุลาคมถึงกลางเดือนกุมภาพันธ 
อากาศหนาวเย็นและแหง อากาศหนาวจัดในชวงเดือนธันวาคมถึงเดือนกุมภาพันธ อุณหภูมิตํ่าสุด
เฉลี่ย 13.8 องศาเซลเซียส 

 1.4 ทรัพยากรดิน 
   ทรัพยากรดินของจังหวัดแมฮองสอน แบงตามภูมิสัณฐาน ลักษณะทางธรณีวิทยา และวัตถุ 
ตนกําเนิดดิน ไดดังน้ี 
  1) ที่ราบน้ําทวมถึง (Flood plain) ที่ราบริมแมนํ้าหรือลําธาร หนาฝนหรือหนานํ้า มักมีนํ้าทวม
เปนครั้งคราว เปนสภาพพ้ืนที่ที่เกิดจาการทับถมของตะกอนนํ้าพา และมีตะกอนเพ่ิมมากขึ้นหลังนํ้าทวม 
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ไดแก สันดินริมนํ้า (Levee) เปนที่ดอน มีสภาพพ้ืนที่คอนขางราบเรียบถึงลูกคลื่นลอนลาดเล็กนอย  
เกิดจากการทับถมของตะกอนนํ้าพาบริเวณริมฝงแมนํ้า เปนสันนูนขนานไปกับริมฝงแมนํ้า ดินลึก เน้ือดิน
รวนหยาบ สีนํ้าตาล นํ้าตาลปนแดง การระบายนํ้าดีปานกลางถึงดี อาทิ ชุดดินเชียงใหม (Cm) 
  2) ที่ราบตะกอนน้ําพา (Alluvial plain) เปนบริเวณที่ไดรับอิทธิพลของแมนํ้าหรือลํานํ้า
สาขา วัตถุตนกําเนิดดินเปนตะกอนนํ้าพา (Alluvium) มีสภาพพ้ืนที่เปนที่ราบขนาดใหญสองฝงแมนํ้า 
แตละฝงอาจมทีี่ราบแบบขั้นบันไดหรือตะพักไดหลายระดับ แบงเปน 
   (1) ตะพักลํานํ้าระดับตํ่า (Low terrace) เปนที่ลุม มีสภาพพ้ืนที่ราบเรียบ ดินลึกมาก 
เน้ือดินอาจเปนดินเหนียวละเอียด ดินทรายแปงละเอียดหรือดินรวนหยาบ สีเทา นํ้าตาลปนเทา และนํ้าตาล 
มีจุดประสีตางๆ การระบายนํ้าคอนขางเลวถึงเลว เชน ชุดดินหางดง (Hd) ชุดดินแมขาน (Mkn) 
   (2) ตะพักลํานํ้าระดับกลางและระดับสูง (Middle and high terrace) เปนที่ดอน  
มีสภาพพ้ืนที่คอนขางราบเรียบถึงลูกคลื่นลอนลาด ดินต้ืนถึงช้ันกรวดลูกรังถึงดินลึกมาก เน้ือดินเปน
ดินรวนหยาบ ดินรวนละเอียดหรือดินรวนปนช้ินสวนหยาบมาก สีนํ้าตาล สีเหลือง สีนํ้าตาลปนแดง 
ไปจนถึงสีแดง การระบายนํ้าดีปานกลางถึงดี เชน ชุดดินแมริม (Mr) ชุดดินสันปาตอง (Sp)  
   (3) เนินตะกอนนํ้าพารูปพัด (Alluvial fan) เปนที่ดอน มีสภาพพ้ืนที่คอนขางราบเรียบถึง 
ลูกคลื่นลอนลาด เปนดินลึกมาก เน้ือดินเปนดินรวนละเอียดถึงดินทรายแปงละเอียด สีนํ้าตาล เหลืองจนถึง 
สีแดง การระบายนํ้าดีปานกลางถึงดี เชน ชุดดินกําแพงเพชร (Kp) ชุดดินหางฉัตร (Hc) 
  3) ที่ลาดเชิงเขา (Piedmont) เขา (Hill) ภูเขา (Mountain) มีสภาพพ้ืนที่เปนลูกคลื่น
ลอนลาดถึงเนินเขา ที่เกิดจากการที่หินผุพังสลายตัวอยูกับที่หรือถูกเคลื่อนยายโดยแรงโนมถวงของโลกใน
ระยะทางใกลๆ และถูกควบคุมดวยลักษณะของโครงสรางทางธรณีวิทยา สวนใหญพบหินปะปนใน
หนาตัดดินและลอยหนา แบงตามลักษณะและชนิดของหินดังน้ี 
   (1) พัฒนาจากกลุมหินตะกอนหรือหินแปรเน้ือหยาบหรือหินในกลุม สวนใหญเปนหินทราย
และหินควอรตไซต ดินต้ืนถึงช้ันเศษหินหรือหินพ้ืนถึงดินลึกปานกลาง เน้ือดินเปนดินรวนหยาบถึงดินรวน
ปนช้ินสวนหยาบมาก สีนํ้าตาล นํ้าตาลปนเหลือง นํ้าตาลปนแดง จนถึงแดง การระบายนํ้าดี พบเศษหิน
ปะปนในหนาตัดดินหรือบนผิวดิน เชน ชุดดินทายาง (Ty) ชุดดินลาดหญา (Ly) 
   (2) พัฒนาจากกลุมหินตะกอนหรือหินแปรเน้ือละเอียดหรือหินในกลุม สวนใหญเปนพวก
หินดินดานและหินฟลไลต ดินตื้นถึงชั้นเศษหินหรือหินพื้นถึงดินลึกปานกลาง เนื้อดินเปนดินเหนียว
ละเอียดถึงดินเหนียวปนช้ินสวนหยาบมาก สีนํ้าตาล นํ้าตาลปนแดง และนํ้าตาลปนเหลือง การระบายนํ้าดี 
พบเศษหินปะปนในหนาตัดดินหรือบนผิวดิน เชน ชุดดินวังสะพุง (Ws) ชุดดินลี้ (Li) 
   (3) พัฒนาจากหินอัคนีชนิดหินแกรนิต ดินต้ืนถึงช้ันเศษหินหรือหินพ้ืนถึงดินลึกมาก  
เน้ือดินเปนดินรวนหยาบถึงดินรวนปนช้ินสวนหยาบมาก สีนํ้าตาล นํ้าตาลปนแดง ถึงแดง การระบายนํ้าดี 
เชน ชุดดินภูสะนา (Ps) ชุดดินหนองมด (Nm) 
  4) พื้นที่ลาดชันเชิงซอน เปนพ้ืนที่ที่มีความลาดชันมากกวารอยละ 35 สวนใหญเปนภูเขา
และเทือกเขาสูงสลับซับซอน ทรัพยากรดินมีความแตกตางกันออกไปในแตละพ้ืนที่ 
   ซึ่งไดแสดงรายละเอียดของชุดดินที่พบมากของจังหวัดแมฮองสอนในภาพที่ 1 - 5  
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 1.5 สภาพการใชที่ดิน  
  สภาพการใชที่ดินปจจุบันของจังหวัดแมฮองสอน จากฐานขอมูลแผนที่สภาพการใชที่ดิน  
ของกรมพัฒนาที่ดิน (ตารางที่ 1) 

ตารางที่ 1  สภาพการใชที่ดินปจจุบันของจังหวัดแมฮองสอน  

ประเภทการใชที่ดิน 
เนื้อที ่

ไร รอยละ 
พืน้ทีชุ่มชนและสิ่งปลูกสราง 93,669 1.20 
พื้นทีเ่กษตรกรรม 1,134,724 14.30 

พ้ืนที่นา 132,636 1.67 
พืชไร 105,041 1.32 
ไมยืนตน 9,437 0.12 
ไมผล 17,956 0.24 
พืชสวน 1,668 0.01 
ไรหมุนเวียน 867,670 10.94 
ทุงหญาเลี้ยงสตัวและโรงเรือนเลี้ยงสัตว 316 - 

พืน้ทีป่าไม 6,635,746 83.73 
พื้นทีน่้ํา 31,620 0.40 
พื้นทีเ่บ็ดเตล็ด 30,028 0.37 

รวม         7,925,787    100.00  
ที่มา: กรมพัฒนาที่ดิน, 2564 

 1.6 พื้นที่ชลประทาน 
   จังหวัดแมฮองสอน มีเน้ือที่ชลประทาน 12,616 ไร (รอยละ 0.16 ของพ้ืนที่จังหวัด) กระจายอยูใน 
5 อําเภอ (ตารางผนวกที่ 2) 

 1.7 เขตปฏิรูปที่ดิน  
  เขตปฏิรูปที่ดินในพ้ืนที่จังหวัดแมฮองสอนมีเน้ือที่ 32,421 ไร (รอยละ 0.41 ของพ้ืนที่จังหวัด) 
โดยอําเภอที่มีพ้ืนที่เขตปฏิรูปที่ดินมากที่สุด ไดแก อําเภอปาย อําเภอแมลานอย และอําเภอแมสะเรียง 
ตามลําดับ (ตารางผนวกที่ 3)  

 1.8 การขึ้นทะเบียนเกษตรกร 
  จากฐานขอมูลทะเบียนเกษตรกรของกรมสงเสริมการเกษตร จังหวัดแมฮองสอนมีการ 
ขึ้นทะเบียนเกษตรกรผูปลูกพืชหรือเลี้ยงสัตวทั้งหมด ในป 2563 จํานวน 66,027 ราย รวมพ้ืนที่ 
457,184 ไร และกิจกรรมที่มีพ้ืนที่ปลูกมาก ไดแก ขาวนาป ขาวโพดเลี้ยงสัตว ถั่วเหลือง และ
กระเทียมหัว ตามลําดับ (ตารางผนวกที่ 4) 
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  ทะเบียนเกษตรกรพืชสมุนไพร จากฐานขอมูลกลาง (Farmer One) ของสํานักงานเศรษฐกิจ
การเกษตร เกษตรกรไดขึ้นทะเบียนปลูกพืชสมุนไพรในจังหวัดแมฮองสอน พ้ืนที่ 5,334.01 ไร เกษตรกร 
1,101 ราย มีพืชสมุนไพรหลัก 12 ชนิด สมุนไพรที่มีการปลูกมาก ไดแก บุก ขมิ้นชัน และบัวบก 
ตามลําดับ (ตารางผนวกที่ 5) 

 1.9 ที่ต้ังโรงงานและแหลงรับซือ้สินคาเกษตร 
  จังหวัดแมฮองสอนมีแหลงรับซื้อสินคาเกษตรและสหกรณการเกษตรที่สําคัญ จํานวน 16 แหง 
และมีที่ต้ังโรงสีขนาดเลก็ 1 แหง และมีโรงงานดานการเกษตรอ่ืนๆ ที่เกี่ยวของ 7 จุด (ตารางผนวกที ่6) 

2. การวิเคราะหพืชเศรษฐกิจหลัก 

  พืชเศรษฐกิจที่สําคัญพิจารณาจากพืชที่มีพ้ืนที่ปลูกมากและมีมูลคาการสงออกหรือแปรรูป 
โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณประกาศพืชเศรษฐกิจ 13 ชนิดพืช ไดแก ขาว มันสําปะหลัง ยางพารา 
ปาลมนํ้ามัน ออยโรงงาน ขาวโพดเลี้ยงสัตว สับปะรดโรงงาน ลําไย เงาะ ทุเรียน มังคุด มะพราว และ
กาแฟ จากพ้ืนที่ปลูกพืชเศรษฐกิจดังกลาว กรมพัฒนาที่ดินไดกําหนดระดับความเหมาะสมของพ้ืนที่
ปลูกรายจังหวัด โดยวิเคราะหจากสภาพพ้ืนที่ ลักษณะของดิน ปริมาณนํ้าฝน แหลงนํ้าชลประทาน 
รวมกับการจัดการพ้ืนที่และลักษณะรายพืช โดยแบงระดับความเหมาะสม เปน 4 ระดับ ไดแก 
  ระดับที ่1 เปนพ้ืนที่ความเหมาะสมสูง (S1) การปลูกพืชใหผลตอบแทนสูง  
  ระดับที่ 2 เปนพ้ืนที่ความเหมาะสมปานกลาง (S2) การปลูกพืชใหผลตอบแทนสูง แตพบ
ขอจํากัดบางประการซึ่งสามารถบริหารจัดการได  
  ระดับที่ 3 เปนพ้ืนที่ความเหมาะสมเล็กนอย (S3) มีขอจํากัดของดินและนํ้า สงผลใหการผลิต
พืชใหผลตอบแทนตํ่า การใชพ้ืนที่ตองใชตนทุนสูงในการจัดการ และมีความเสี่ยงจากนํ้าทวมและขาดนํ้า 
  ระดับที ่4 เปนพ้ืนที่ไมเหมาะสม (N)  
  จังหวัดแมฮองสอน มีพ้ืนที่พืชเศรษฐกิจสําคญัที่ปลูกมาก 4 ลาํดับแรก ไดแก ขาว ขาวโพดเลีย้ง
สัตว ลําไย และยางพารา (ตารางที่ 2) 

ตารางที่ 2  พ้ืนที่ปลูกพืชเศรษฐกิจทีม่ีพ้ืนทีป่ลูกมาก 4 ลําดับแรกของจังหวัดแมฮองสอน 

พืชเศรษฐกิจ เนื้อที่ (ไร) รอยละของพืน้ที่เกษตรกรรม 
1. ขาว    44,513 3.58 
2. ขาวโพดเลี้ยงสัตว   13,029 1.05 
3. ลําไย   849 0.07 
4. ยางพารา    659 0.05 

ที่มา: https://agri-map-online.moac.go.th, 2564 
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 2.1 ขาว 
  ขาวเปนพืชเศรษฐกิจหลักของจังหวัดแมฮองสอน สภาพพื้นที่สวนใหญเปนที่ราบลุม  
มีความเหมาะสมในการปลูกขาว จากฐานขอมูลในแผนที่เกษตรเชิงรุก หรือ Agri-Map Online 
วิเคราะหขอมูลไดดังน้ี (ตารางที่ 3 และภาพที่ 6 - 7)  
  1) การวิเคราะหศักยภาพของพื้นที่ปลูกขาว  
   ระดับที่ 1 เปนพ้ืนที่ความเหมาะสมสูง (S1) มีเน้ือที่ 23,010 ไร คิดเปนรอยละ 11.24 ของ
พ้ืนที่ศักยภาพของที่ดิน กระจายตัวมากอยูในอําเภอแมสะเรียง 10,192 ไร อําเภอปาย 4,486 ไร และ
อําเภอเมืองแมฮองสอน 4,329 ไร 
   ระดับที่ 2 เปนพ้ืนที่ความเหมาะสมปานกลาง (S2) มีเน้ือที่ 28,733 ไร คิดเปนรอยละ 
14.04 ของพ้ืนที่ศักยภาพของที่ดิน กระจายตัวมากอยูในอําเภอปาย 8,203 ไร อําเภอเมืองแมฮองสอน 
7,860 ไร และอําเภอขุนยวม 5,126 ไร 
   ระดับที่ 3 เปนพ้ืนที่ความเหมาะสมเล็กนอย (S3) มีเน้ือที่ 7,150 ไร คิดเปนรอยละ 3.49 ของ
พ้ืนที่ศักยภาพของที่ดิน กระจายตัวมากอยูในอําเภอแมสะเรียง 3,492 ไร อําเภอปาย 1,460 ไร และ
อําเภอแมลานอย 824 ไร 
   ระดับที่ 4 เปนพ้ืนที่ไมเหมาะสม (N) มีเน้ือที่ 145,814 ไร 
  2) การวิเคราะหพื้นที่ปลูกขาวในปจจุบัน ซึ่งจําแนกตามช้ันความเหมาะสมของที่ดิน ไดดังน้ี 
   (1) พ้ืนที่เหมาะสมสูง (S1) มีเน้ือที่ 8,539 ไร คิดเปนรอยละ 37.1 ของพ้ืนที่ศักยภาพสูง 
กระจายตัวมากอยูในอําเภอแมสะเรียง 7,711 ไร อําเภอเมืองแมฮองสอน 656 ไร และอําเภอสบเมย 77 ไร 
   (2) พ้ืนที่เหมาะสมปานกลาง (S2) มีเน้ือที่ 24,902 ไร คิดเปนรอยละ 55.95 ของพ้ืนที่
ศักยภาพปานกลาง กระจายตัวมากอยูในอําเภอเมืองแมฮองสอน 7,739 ไร อําเภอปาย 5,950 ไร และ
อําเภอขุนยวม 4,351 ไร 
   (3) พ้ืนที่เหมาะสมเล็กนอย (S3) มีเน้ือที่ 7,150 ไร คิดเปนรอยละ 100.00 ของพ้ืนที่
ศักยภาพเล็กนอย กระจายตัวมากอยูในอําเภอแมสะเรียง 3,492 ไร อําเภอปาย 1,460 ไร และอําเภอ
แมลานอย 824 ไร 
   (4) พ้ืนที่ไมเหมาะสม (N) มีเน้ือที่ 3,922 ไร  
  3) พื้นที่มีศักยภาพคงเหลือ คือ พ้ืนที่ที่มีศักยภาพในการปลูกขาวแตยังไมใชพ้ืนที่ปลูก 
พิจารณาจากพ้ืนที่ศักยภาพของที่ดินสําหรับการปลูกขาว และพ้ืนที่ปลูกขาวในช้ันความเหมาะสมตาง ๆ 
(ปลูกจริง) พบวาจังหวัดแมฮองสอนมีพ้ืนที่ศักยภาพคงเหลือในระดับความเหมาะสมสูง (S1) และ
ความเหมาะสมปานกลาง (S2) รวมทั้งสิ้น 18,302 ไร กระจายอยูทั่วทุกอําเภอ โดยอําเภอที่มีพ้ืนที่
ศักยภาพคงเหลือมากที่สุด ไดแก อําเภอปาย 6,739 ไร รองลงมา อําเภอเมืองแมฮองสอน 3,794 ไร 
และอําเภอแมสะเรียง 2,729 ไร โดยมีรายละเอียดดังน้ี 
   (1) พ้ืนที่เหมาะสมสูงคงเหลือ (S1) มีเน้ือที่ 14,471 ไร คิดเปนรอยละ 62.89 ของพ้ืนที่
ศักยภาพสูง พบมากในอําเภอปาย 4,486 ไร อําเภอเมืองแมฮองสอน 3,673 ไร อําเภอแมสะเรียง 2,481 ไร 
   (2) พ้ืนที่เหมาะสมปานกลางคงเหลือ (S2) มีเน้ือที่ 3,831 ไร คิดเปนรอยละ 13.33   
ของพ้ืนที่ศักยภาพปานกลาง พบมากในอําเภอปาย 2,253 ไร อําเภอขุนยวม 775 ไร อําเภอปางมะผา 
378 ไร 
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ตารางที่ 3  พ้ืนที่ศักยภาพ พ้ืนที่ปลูกจริง พ้ืนที่คงเหลือของขาวรายอําเภอ จังหวัดแมฮองสอน 

อําเภอ ประเภทพ้ืนที่ 
เนื้อที่ชั้นความเหมาะสม (ไร) 

S1 S2 S3 N รวม 

ขุนยวม 

พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน 
1,006 

(100.00%) 
5,126 

(100.00%) 
218 

(100.00%) 
20,509 

(100.00%) 
26,859 

(100.00%) 

พ้ืนท่ีเพาะปลูกในชั้นความ 
เหมาะสมตาง  ๆ(ปลูกจริง) 

21 
(2.09%) 

4,351 
(84.88%) 

218 
(100.00%) 

845 
(4.12%) 

5,435 
(20.24%) 

พ้ืนท่ีมีศักยภาพคงเหลือ 
985 

(97.91%) 
775 

(15.12%) 
- - 

1,760 
(6.55%) 

ปางมะผา 

พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน 
300 

(100.00%) 
1,027 

(100.00%) 
2 

(100.00%) 
10,341 

(100.00%) 
11,670 

(100.00%) 

พ้ืนท่ีเพาะปลูกในชั้นความ 
เหมาะสมตาง  ๆ(ปลูกจรงิ) 

74 
(24.67%) 

649 
(63.19%) 

2 
(100.00%) 

205 
(1.98%) 

930 
(7.97%) 

พ้ืนท่ีมีศักยภาพคงเหลือ 
226 

(75.33%) 
378 

(36.81%) 
- - 

604 
(5.18%) 

ปาย 

พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน 
4,486 

(100.00%) 
8,203 

(100.00%) 
1,460 

(100.00%) 
50,565  

(100.00%) 
64,714 

(100.00%) 
พ้ืนท่ีเพาะปลูกในชั้นความ 
เหมาะสมตาง  ๆ(ปลูกจรงิ) 

- 
5,950 

(72.53%) 
1,460 

(100.00%) 
1,285 
(2.54%) 

8,695 
(13.44%) 

พ้ืนท่ีมีศักยภาพคงเหลือ 
4,486 

(100.00%) 
2,253  

(27.47%) 
- - 

6,739  
(10.41%) 

เมือง
แมฮองสอน 

พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน 
4,329 

(100.00%) 
7,860 

(100.00%) 
802 

(100.00%) 
20,415 

(100.00%) 
33,406 

(100.00%) 

พ้ืนท่ีเพาะปลูกในชั้นความ 
เหมาะสมตาง  ๆ(ปลูกจรงิ) 

656 
(15.15%) 

7,739 
(98.46%) 

802 
(100.00%) 

541 
(2.65%) 

9,738 
(29.15%) 

พ้ืนท่ีมีศักยภาพคงเหลือ 
3,673 

(84.85%) 
121 

(1.54%) 
- - 

3,794 
(11.36%) 

แมลานอย 

พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน 884 
(100.00%) 

2,315 
(100.00%) 

824 
(100.00%) 

9,181 
(100.00%) 

13,204 
(100.00%) 

พ้ืนท่ีเพาะปลูกในชั้นความ 
เหมาะสมตาง  ๆ(ปลูกจรงิ) 

- 2,310 
(99.78%) 

824 
(100.00%) 

196 
(2.13%) 

3,330 
(25.22%) 

พ้ืนท่ีมีศักยภาพคงเหลือ 884 
(100.00%) 

5 
(0.22%) 

- - 889 
(6.73%) 

แมสะเรียง 

พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน 10,192 
(100.00%) 

3,189 
(100.00%) 

3,492 
(100.00%) 

29,210 
(100.00%) 

46,083 
(100.00%) 

พ้ืนท่ีเพาะปลูกในชั้นความ 
เหมาะสมตาง  ๆ(ปลูกจรงิ) 

7,711 
(75.66%) 

2,941 
(92.22%) 

3,492 
(100.00%) 

687 
(2.35%) 

14,831 
(32.18%) 

พ้ืนท่ีมีศักยภาพคงเหลือ 2,481 
(24.34%) 

248 
(7.78%) 

- - 2,729 
(5.92%) 
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ตารางที่ 3  (ตอ) 

อําเภอ ประเภทพ้ืนที่ 
เนื้อที่ชั้นความเหมาะสม (ไร) 

S1 S2 S3 N รวม 

สบเมย 

พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน 
1,813  

(100.00%) 
1,013 

(100.00%) 
352 

(100.00%) 
5,593 

(100.00%) 
8,771 

(100.00%) 

พ้ืนท่ีเพาะปลูกในชั้นความ 
เหมาะสมตาง  ๆ(ปลูกจรงิ) 

77 
(4.25%) 

962 
(94.97%) 

352 
(100.00%) 

163 
(2.91%) 

1,554 
(17.72%) 

พ้ืนท่ีมีศักยภาพคงเหลือ 
1,736 

(95.37%) 
51 

(5.03%) 
- - 

1,787 
(20.37%) 

รวมทั้ง
จังหวัด 

พ้ืนที่ศักยภาพของที่ดิน 
23,010 

(100.00%) 
28,733 

(100.00%) 
7,150 

(100.00%) 
145,814 

(100.00%) 
204,707 

(100.00%) 
พ้ืนที่เพาะปลูกในชั้นความ 
เหมาะสมตางๆ (ปลูกจริง) 

8,539 
(37.11%) 

24,902 
(86.67%) 

7,150 
(100.00%) 

3,922 
(2.69%) 

44,513 
(21.74%) 

พ้ืนที่มีศักยภาพคงเหลือ 
14,471 

(62.89%) 
3,831 

(13.33%) 
- - 

18,302 
(8.94%) 

   ทั้งน้ี ในการสงเสริมการปลูกพืชจะพิจารณาเฉพาะพ้ืนที่ที่มีศักยภาพคงเหลือในระดับ
ความเหมาะสมสูง (S1) และระดับความเหมาะสมปานกลาง (S2) เทาน้ัน เน่ืองจากสภาพพ้ืนที่ปลูก
พืชตรงตามศกัยภาพของดิน การลงทุนตํ่าก็สามารถเพ่ิมผลผลิตได จึงควรสงเสริมในพ้ืนที่ดังกลาว  
   เมื่อวิเคราะหขอมูลศักยภาพพ้ืนที่รวมกับพ้ืนที่ปลูกพืชในปจจุบัน พบวาพ้ืนที่ที่จะ
ปรับเปลี่ยนไปปลูกขาวได คือ บริเวณที่เปนพ้ืนที่ปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตว (N) 1,103 ไร แตเน่ืองจาก
นโยบายของคณะกรรมการนโยบายบริหารจัดการขาวตองการรักษาดุลภาพผลผลิตขาว ดังน้ัน จึงควร
พิจารณาปลูกพืชเศรษฐกิจชนิดอ่ืนที่สอดคลองกับความตองการของตลาด (ตารางที่ 4)  

ตารางที่ 4  พ้ืนที่ศักยภาพในการขยายการผลิตขาว 

อําเภอ 
ขาวโพดเลี้ยงสัตว 

S3 N รวม 
  ปาย   - 609 609 
  เมืองแมฮองสอน   - 257 257 
  ขุนยวม   - 123 123 
  แมสะเรียง   - 63 63 
  แมลานอย   - 38 38 
  สบเมย   - 13 13 

รวม - 1,103 1,103 
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  4) แนวทางการจัดการ 

   (1) พ้ืนที่ที่มีความเหมาะสมควรสงเสริมการผลิต (S1 หรือ S2) ควรสนับสนุนใหเกษตรกร

ปลูกขาวตอไปเน่ืองจากเปนพ้ืนที่ที่เหมาะสม สามารถชวยลดตนทุนการผลิตและไดผลผลิตที่มีคุณภาพดี 

ซึ่งการปลูกขาวในพ้ืนที่ดังกลาวขางตนสามารถนําไปสูการตอยอดโครงการที่สําคัญตาง ๆ ได เชน 

เกษตรอินทรีย ระบบสงเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ เกษตรแมนยํา เปนตน 

    พ้ืนที่ปลูกขาวในบริเวณที่มีความเหมาะสมสูง (S1) คือพ้ืนที่ปลูกขาวในที่ดินที่ไมมี

ขอจํากัดทางกายภาพตอการปลูกขาว ซึ่งควรสงวนไวเปนแหลงปลูกขาวที่สําคัญของจังหวัด กระจาย

อยูในอําเภอแมสะเรียง และอําเภอเมืองแมฮองสอน 

    พ้ืนที่ปลูกขาวในบริเวณที่มีความเหมาะสมปานกลาง (S2) คือพ้ืนที่ปลูกขาวในที่ดินที่มี

ขอจํากัดทางกายภาพบางประการตอการปลูกขาว เชน ความอุดมสมบูรณของดิน ความเปนกรดเปนดาง 

และแหลงนํ้า กระจายอยูในอําเภอเมืองแมฮองสอน อําเภอปาย และอําเภอขุนยวม 

   (2) พ้ืนที่ที่ควรปรับเปลี่ยนการผลิตในพ้ืนที่ไมเหมาะสม (S3 หรือ N) ควรสนับสนุนใหเขา

โครงการปรับเปลี่ยนการผลิต เชน ทําการเกษตรผสมผสานหรือพืชที่ใหผลตอบแทนสูงกวา โดยพิจารณา

แหลงรับซื้อรวมดวย 

 2.2 ขาวโพดเลี้ยงสัตว 
  ขาวโพดเลี้ยงสัตวจัดเปนพืชเศรษฐกิจที่สําคัญของจังหวัดแมฮองสอน จากฐานขอมูลในแผนที่
เกษตรเชิงรุก หรือ Agri-Map Online สามารถวิเคราะหขอมูลไดดังน้ี (ตารางที่ 5 และภาพที่ 8 - 9) 
  1) การวิเคราะหศักยภาพของพื้นที่ปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตว 
   ระดับที่ 1 เปนพ้ืนที่ความเหมาะสมสูง (S1) มีเน้ือที่ 6,258 ไร คิดเปนรอยละ 3.59  
ของพ้ืนที่ศักยภาพของที่ดิน กระจายตัวมากอยูในอําเภอแมสะเรียง 2,958 ไร อําเภอเมืองแมฮองสอน 
2,449 ไร และอําเภอปาย 488 ไร 
   ระดับที่ 2 เปนพ้ืนที่ความเหมาะสมปานกลาง (S2) มีเน้ือที่ 43,439 ไร คิดเปนรอยละ 
24.89 ของพ้ืนที่ศักยภาพของที่ดิน กระจายตัวมากอยูในอําเภอปาย 20,417 ไร อําเภอแมสะเรียง 
6,932 ไร และอําเภอขุนยวม 5,932 ไร 
   ระดับที่ 3 เปนพื้นที่ความเหมาะสมเล็กนอย (S3) มีเนื้อที่ 32,791 ไร คิดเปนรอยละ 
18.79 ของพ้ืนที่ศักยภาพของที่ดิน กระจายตัวมากอยูในอําเภออําเภอปาย 10,686 ไร อําเภอแมสะเรียง 
8,748 ไร และอําเภอขุนยวม 6,056 ไร 
   ระดับที่ 4 เปนพ้ืนที่ไมเหมาะสม (N) มีเน้ือที่ 92,024 ไร 
  2) การวิเคราะหพื้นที่ปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตวในปจจุบัน ซึ่งจําแนกตามช้ันความเหมาะสม 
ของที่ดิน ไดดังน้ี 
   (1) พื้นที่เหมาะสมสูง (S1) มีเนื้อที่ 345 ไร คิดเปนรอยละ 5.51 ของพื้นที่ศักยภาพสูง 
กระจายตัวมากอยูในอําเภอเมืองแมฮองสอน 169 ไร อําเภอปางมะผา 124 ไร และอําเภอแมสะเรียง 41 ไร 
   (2) พ้ืนที่เหมาะสมปานกลาง (S2) มีเน้ือที่ 5,032 ไร คิดเปนรอยละ 11.58 ของพ้ืนที่
ศักยภาพปานกลาง กระจายตัวมากอยูในอําเภอปาย 4,037 ไร อําเภอขุนยวม 381 ไร และอําเภอแมลานอย 
243 ไร 
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   (3) พ้ืนที่เหมาะสมเล็กนอย (S3) มีเน้ือที่ 5,167 ไร คิดเปนรอยละ 15.76 ของพ้ืนที่
ศักยภาพเล็กนอย กระจายตัวมากอยูในอําเภอปาย 1,682 ไร อําเภอแมสะเรียง 1,336 ไร และ
อําเภอขุนยวม 812 ไร 
   (4) พ้ืนที่ไมเหมาะสม (N) มีเน้ือที่ 2,485 ไร  
  3) พื้นที่มีศักยภาพคงเหลือ คือ พื้นที่ที่มีศักยภาพในการปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตวแตยัง
ไมใชพ้ืนที่ปลูก พิจารณาจากพ้ืนที่ศักยภาพของที่ดินสําหรับการปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตว และพ้ืนที่ปลูก
ขาวโพดเลี้ยงสัตว ในช้ันความเหมาะสมตาง ๆ (ปลูกจริง) พบวาจังหวัดแมฮองสอนมีพ้ืนที่ศักยภาพ
คงเหลือในระดับความเหมาะสมสูง (S1) และความเหมาะสมปานกลาง (S2) รวมทั้งสิ้น 55,074 ไร 
กระจายอยูในอําเภอตาง ๆ โดยอําเภอที่มีพ้ืนที่ศักยภาพคงเหลือมากที่สุด ไดแก อําเภอปาย 24,953 ไร 
รองลงมาไดแก อําเภอแมสะเรียง 10,097 ไร และ อําเภอขุนยวม 6,313 ไร โดยมีรายละเอียดดังน้ี 
   (1) พ้ืนที่เหมาะสมสูงคงเหลือ (S1) มีเน้ือที่ 6,603 ไร คิดเปนรอยละ 94.49 ของพ้ืนที่
ศักยภาพสูง พบมากในอําเภอแมสะเรียง 2,999 ไร อําเภอเมืองแมฮองสอน 2,618 ไร อําเภอปาย 499 ไร 
   (2) พ้ืนที่เหมาะสมปานกลางคงเหลือ (S2) มีเน้ือที่ 48,471 ไร คิดเปนรอยละ 88.42 ของพ้ืนที่
ศักยภาพปานกลาง พบมากในอําเภอปาย 24,454 ไร อําเภอแมสะเรียง 7,098 ไร อําเภอขุนยวม 
6,313 ไร 
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ตารางที่ 5  พ้ืนที่ศักยภาพ พ้ืนที่ปลูกจริง พ้ืนที่คงเหลือของขาวโพดเลี้ยงสัตวรายอําเภอ จังหวัดแมฮองสอน 

อําเภอ ประเภทพ้ืนที่ 
เนื้อที่ชั้นความเหมาะสม (ไร) 

S1 S2 S3 N รวม 

ขุนยวม 

พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน - 
5,932  

(100.00%) 
6,056 

(100.00%) 
12,392 

(100.00%) 
24,380 

(100.00%) 

พ้ืนท่ีเพาะปลูกในชั้นความ 
เหมาะสมตาง  ๆ(ปลูกจรงิ) 

- 
381 

(6.42%) 
812 

(13.41%) 
277 

(2.24%) 
1,470 
(6.03%) 

พ้ืนท่ีมีศักยภาพคงเหลือ - 
6,313 

(93.58%) 
- - 

6,313 
(25.89%) 

ปางมะผา 

พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน 
244 

(100.00%) 
752 

(100.00%) 
815 

(100.00%) 
9,608 

(100.00%) 
11,419 

(100.00%) 

พ้ืนท่ีเพาะปลูกในชั้นความ 
เหมาะสมตาง  ๆ(ปลูกจรงิ) 

124 
(50.82%) 

- 
220 

(26.99%) 
140 

(1.46%) 
484 

(4.24%) 

พ้ืนท่ีมีศักยภาพคงเหลือ 
120 

(49.18%) 
752 

(100.00%) 
- - 

1,120 
(9.81%) 

ปาย 

พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน 
488 

(100.00%) 
20,417 

(100.00%) 
10,686 

(100.00%) 
25,549  

(100.00%) 
57,140 

(100.00%) 
พ้ืนท่ีเพาะปลูกในชั้นความ 
เหมาะสมตาง  ๆ(ปลูกจรงิ) 

11 
(2.25%) 

4,037 
(19.77%) 

1,682 
(15.74%) 

857 
(3.35%) 

6,587 
(11.53%) 

พ้ืนท่ีมีศักยภาพคงเหลือ 
499 

(97.75%) 
24,454  
(80.23%) 

- - 
24,953  
(43.67%) 

เมือง
แมฮองสอน 

พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน 
2,449 

(100.00%) 
2,139 

(100.00%) 
3,780 

(100.00%) 
18,719 

(100.00%) 
27,087 

(100.00%) 
พ้ืนท่ีเพาะปลูกในชั้นความ 
เหมาะสมตาง  ๆ(ปลูกจรงิ) 

169 
(6.90%) 

149 
(6.97%) 

597 
(15.79%) 

810 
(4.33%) 

1,725 
(6.37%) 

พ้ืนท่ีมีศักยภาพคงเหลือ 
2,618 

(93.10%) 
2,288 

(93.03%) 
- - 

4,906 
(18.11%) 

แมลานอย 

พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน - 
4,503 

(100.00%) 
1,910 

(100.00%) 
4,325 

(100.00%) 
10,738 

(100.00%) 
พ้ืนท่ีเพาะปลูกในชั้นความ 
เหมาะสมตาง  ๆ(ปลูกจรงิ) 

- 
243 

(5.40%) 
484 

(3.33%) 
144 

(3.33%) 
871 

(8.11%) 

พ้ืนท่ีมีศักยภาพคงเหลือ - 
4,746 

(94.60%) 
- - 

4,746 
(44.20%) 

แมสะเรียง 

พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน 
2,958 

(100.00%) 
6,932 

(100.00%) 
8,748 

(100.00%) 
18,222 

(100.00%) 
36,860 

(100.00%) 
พ้ืนท่ีเพาะปลูกในชั้นความ 
เหมาะสมตาง  ๆ(ปลูกจรงิ) 

41 
(1.39%) 

166 
(2.39%) 

1,336 
(15.27%) 

211 
(1.16%) 

1,754 
(4.76%) 

พ้ืนท่ีมีศักยภาพคงเหลือ 
2,999 

(98.61%) 
7,098 

(97.61%) 
- - 

10,097 
(27.39%) 
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ตารางที่ 5 (ตอ) 

อําเภอ ประเภทพ้ืนที่ 
เนื้อที่ชั้นความเหมาะสม (ไร) 

S1 S2 S3 N รวม 

สบเมย 

พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน 
119  

(100.00%) 
2,764 

(100.00%) 
796 

(100.00%) 
3,209 

(100.00%) 
6,888 

(100.00%) 
พ้ืนท่ีเพาะปลูกในชั้นความ 
เหมาะสมตาง  ๆ(ปลูกจรงิ) 

- 
56 

(2.03%) 
36 

(4.52%) 
46 

(1.43%) 
138 

(2.00%) 

พ้ืนท่ีมีศักยภาพคงเหลือ 
119  

(100.00%) 
2,820 

(97.97%) 
- - 

2,939 
(42.67%) 

รวมทั้ง
จังหวัด 

พ้ืนที่ศักยภาพของที่ดิน 
6,258 

(100.00%) 
43,439 

(100.00%) 
32,791 

(100.00%) 
92,024 

(100.00%) 
174,512 

(100.00%) 
พ้ืนที่เพาะปลูกในชั้นความ 
เหมาะสมตางๆ (ปลูกจริง) 

345 
(5.51%) 

5,032 
(11.58%) 

5,167 
(15.76%) 

2,485 
(2.70%) 

13,029 
(7.47%) 

พ้ืนที่มีศักยภาพคงเหลือ 
6,603 

(94.49%) 
48,471 

(88.42%) 
- - 

55,074 
(31.56%) 

   ทั้งน้ี ในการสงเสริมการปลูกพืชจะพิจารณาเฉพาะพ้ืนที่ที่มีศักยภาพคงเหลือในระดับความ
เหมาะสมสูง (S1) และระดับความเหมาะสมปานกลาง (S2) เทาน้ัน เน่ืองจากสภาพพ้ืนที่ปลูกพืชตรงตาม
ศักยภาพของดิน การลงทุนตํ่าก็สามารถเพ่ิมผลผลิตได จึงควรสงเสริมในพ้ืนที่ดังกลาว  
   เมื่อวิเคราะหขอมูลศักยภาพพ้ืนที่รวมกับพ้ืนที่ปลูกพืชในปจจุบัน พบวาพ้ืนที่ที่ควรพิจารณา
ใหมีการปรับเปลี่ยนไปปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตว คือ บริเวณที่เปนพ้ืนที่ปลูกขาว (S3+N) 7,871 ไร (ตารางที่ 6) 

ตารางที่ 6  พ้ืนที่ศักยภาพในการขยายการผลิตขาวโพดเลี้ยงสัตว 

อําเภอ 
ขาว (ไร) 

S3 N รวม 
     แมสะเรียง 3,503 2 3,505 
     ปาย 1,465 579 2,044 
     เมืองแมฮองสอน 805 42 847 
     แมลานอย 826 6 832 
     สบเมย 353 4 356 
     ขุนยวม 218 58 276 
     ปางมะผา 2 9 11 

รวม 7,172 700 7,871 
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  4) แนวทางการจัดการ 

   (1) พ้ืนที่ที่มีความเหมาะสมควรสงเสริมการผลิต (S1 หรือ S2) ควรสนับสนุนใหเกษตรกร
ปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตวตอไป เน่ืองจากเปนพ้ืนที่ที่เหมาะสม สามารถชวยลดตนทุนการผลิตและไดผลผลิต 
ที่มีคุณภาพดี ซึ่งการปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตวในพ้ืนที่ดังกลาวขางตนสามารถนําไปสูการตอยอดโครงการ 
ที่สําคัญตาง ๆ ได เชน เกษตรอินทรีย ระบบสงเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ เกษตรแมนยํา เปนตน 
    พ้ืนที่ปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตวในบริเวณที่มีความเหมาะสมสูง (S1) คือพ้ืนที่ปลูกขาวโพด
เลี้ยงสัตวในที่ดินที่ไมมีขอจํากัดทางกายภาพตอการปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตว ซึ่งควรสงวนไวเปนแหลงปลูก
ขาวโพดเลี้ยงสัตวที่สําคัญของจังหวัด กระจายอยูในอําเภอเมืองแมฮองสอน และอําเภอปางมะผา 
    พ้ืนที่ปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตวในบริเวณที่มีความเหมาะสมปานกลาง (S2) คือพ้ืนที่ปลูก 
ขาวโพดเลี้ยงสัตวในที่ดินที่มีขอจํากัดทางกายภาพบางประการตอการปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตว เชน 
ความอุดมสมบูรณของดิน ความเปนกรดเปนดาง ความช้ืน กระจายอยูในอําเภอปาย อําเภอขุนยวม และ
อําเภอแมลานอย 
   (2) พ้ืนที่ที่ควรปรับเปลี่ยนการผลิตในพ้ืนที่ไมเหมาะสม (S3 หรือ N) ควรสนับสนุนใหเขา
โครงการปรับเปลี่ยนการผลิต เชน เปลี่ยนชนิดพืชที่มีความเหมาะสมกวาการปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตว 
มีตนทุนที่ตํ่า และใหผลตอบแทนที่ดีกวา แตทั้งน้ีตองพิจารณาแหลงรับซื้อรวมดวย 

 2.3 ลําไย 
  ลําไยเปนพืชเศรษฐกิจที่สําคัญของจังหวัดแมฮองสอน พื้นที ่ปลูกสวนใหญอยูในพื้นที่
อําเภอแมสะเรียง และอําเภอปาย จากฐานขอมูลในแผนที่เกษตรเชิงรุก หรือ Agri-Map Online วิเคราะห
ขอมูลไดดังน้ี (ตารางที่ 7 และภาพที่ 10 - 11) 
  1) การวิเคราะหศักยภาพของพื้นที่ปลูกลําไย  
   ระดับที่ 1 เปนพ้ืนที่ความเหมาะสมสูง (S1) มีเน้ือที่ 11,848 ไร คิดเปนรอยละ 5.79  
ของพ้ืนที่ศักยภาพของที่ดิน กระจายตัวมากอยูในอําเภอเมืองแมฮองสอน 3,393 ไร อําเภอแมสะเรียง 
3,109 ไร และอําเภอปาย 2,280 ไร 
   ระดับที่ 2 เปนพ้ืนที่ความเหมาะสมปานกลาง (S2) มีเน้ือที่ 69,527 ไร คิดเปนรอยละ 
33.96 ของพ้ืนที่ศักยภาพของที่ดิน กระจายตัวมากอยูในอําเภอปาย 29,409 ไร อําเภอแมสะเรียง 
14,977 ไร และอําเภอขุนยวม 9,800 ไร 
   ระดับที่ 3 เปนพ้ืนที่ความเหมาะสมเล็กนอย (S3) มีเน้ือที่ 3,162 ไร คิดเปนรอยละ 1.55 
ของพ้ืนที่ศักยภาพของที่ดิน กระจายตัวมากอยูในอําเภอเมืองแมฮองสอน 1,665 ไร อําเภอปาย 712 ไร 
และอําเภอขุนยวม 586 ไร 
   ระดับที่ 4 เปนพ้ืนที่ไมเหมาะสม (N) มีเน้ือที่ 120,173 ไร  
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  2) การวิเคราะหพื้นที่ปลูกลําไยในปจจุบัน ซึ่งจําแนกตามช้ันความเหมาะสมของที่ดิน ไดดังน้ี 
   (1) พ้ืนที่เหมาะสมสูง (S1) มีเน้ือที่ 75 ไร คิดเปนรอยละ 0.63 ของพ้ืนที่ศักยภาพสูง 
กระจายตัวมากอยูในอําเภอแมสะเรียง 73 ไร และอําเภอแมลานอย 2 ไร 
   (2) พ้ืนที่เหมาะสมปานกลาง (S2) มีเน้ือที่ 767 ไร คิดเปนรอยละ 1.10 ของพ้ืนที่ศักยภาพ
ปานกลาง กระจายตัวมากอยูในอําเภอแมสะเรียง 398 ไร อําเภอปาย 276 ไร และอําเภอสบเมย 43 ไร 
   (3) พ้ืนที่ไมเหมาะสม (N) มีเน้ือที่ 7 ไร  
  3) พื้นที่มีศักยภาพคงเหลือ คือ พ้ืนที่ที่มีศักยภาพในการปลูกลําไยแตยังไมใชพ้ืนที่ปลูก 
พิจารณาจากพ้ืนที่ศักยภาพของที่ดินสําหรับการปลูกลําไย และพ้ืนที่ปลูกลําไยในช้ันความเหมาะสมตาง ๆ 
(ปลูกจริง) พบวาจังหวัดแมฮองสอนมีพ้ืนที่ศักยภาพคงเหลือในระดับความเหมาะสมสูง (S1) และ 
ความเหมาะสมปานกลาง (S2) รวมทั้งสิ้น 80,533 ไร กระจายอยูในอําเภอตาง ๆ โดยอําเภอที่มีพ้ืนที่
ศักยภาพคงเหลือมากที่สุด ไดแก อําเภอเมืองปาย 31,413 ไร รองลงมา ไดแก อําเภอแมสะเรียง 17,615 ไร 
และอําเภอขุนยวม 11,811 ไร โดยมีรายละเอียดดังน้ี 
   (1) พ้ืนที่ เหมาะสมสูงคงเหลือ (S1) มี เ น้ือที่  11,773  ไร  คิดเปนรอยละ 99.37 
ของพ้ืนที่ศักยภาพสูง พบมากในอําเภอเมืองแมฮองสอน 3,393 ไร อําเภอแมสะเรียง 3,036 ไร และ
อําเภอปาย 2,280 ไร 
   (2) พ้ืนที่เหมาะสมปานกลางคงเหลือ (S2) มีเน้ือที่ 68,760 ไร คิดเปนรอยละ 98.90 ของ
พ้ืนที่ศักยภาพปานกลาง พบมากในอําเภอปาย 29,133 ไร อําเภอแมสะเรียง 14,579 ไร อําเภอขุนยวม 
9,800 ไร 

ตารางที่ 7  พ้ืนที่ศักยภาพ พ้ืนที่ปลูกจริง พ้ืนที่คงเหลือของลําไยรายอําเภอ จังหวัดแมฮองสอน 

อําเภอ ประเภทพ้ืนที่ 
เนื้อที่ชั้นความเหมาะสม (ไร) 

S1 S2 S3 N รวม 

ขุนยวม 

พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน 
2,011 

(100.00%) 
9,800 

(100.00%) 
586 

(100.00%) 
14,464 

(100.00%) 
26,861 

(100.00%) 

พ้ืนท่ีเพาะปลูกในชั้นความ 
เหมาะสมตาง  ๆ(ปลูกจรงิ) 

- - - - - 

พ้ืนท่ีมีศักยภาพคงเหลือ 
2,011 

(100.00%) 
9,800 

(100.00%) 
- - 

11,811 
(43.97%) 

ปางมะผา 

พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน 
934 

(100.00%) 
877 

(100.00%) 
67 

(100.00%) 
9,793 

(100.00%) 
11,671 

(100.00%) 

พ้ืนท่ีเพาะปลูกในชั้นความ 
เหมาะสมตาง  ๆ(ปลูกจรงิ) 

- - - - - 

พ้ืนท่ีมีศักยภาพคงเหลือ 
934 

(100.00%) 
877 

(100.00%) 
- - 

1,811 
(15.52%) 
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ตารางที่ 7  (ตอ) 

อําเภอ ประเภทพ้ืนที่ 
เนื้อที่ชั้นความเหมาะสม (ไร) 

S1 S2 S3 N รวม 

ปาย 

พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน 
2,280 

(100.00%) 
29,409 

(100.00%) 
712 

(100.00%) 
32,314  

(100.00%) 
64,715 

(100.00%) 

พ้ืนท่ีเพาะปลูกในชั้นความ 
เหมาะสมตาง  ๆ(ปลูกจรงิ) 

- 
276 

(0.94%) 
- - 

276 
(0.43%) 

พ้ืนท่ีมีศักยภาพคงเหลือ 
2,280 

(100.00%) 
29,133  
(99.06%) 

- - 
31,413  
(48.54%) 

เมือง
แมฮองสอน 

พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน 
3,393 

(100.00%) 
4,778 

(100.00%) 
1,665 

(100.00%) 
23,570 

(100.00%) 
33,406 

(100.00%) 

พ้ืนท่ีเพาะปลูกในชั้นความ 
เหมาะสมตาง  ๆ(ปลูกจรงิ) 

- 
21 

(0.44%) 
- - 

21 
(0.06%) 

พ้ืนท่ีมีศักยภาพคงเหลือ 
3,393 

(100.00%) 
4,757 

(99.56%) 
- - 

8,150 
(24.40%) 

แมลานอย 

พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน 
2 

(100.00%) 
6,171 

(100.00%) 
35 

(100.00%) 
6,996 

(100.00%) 
13,204 

(100.00%) 
พ้ืนท่ีเพาะปลูกในชั้นความ 
เหมาะสมตาง  ๆ(ปลูกจรงิ) 

2 
(100.00%) 

29 
(0.47%) 

- - 
31 

(0.23%) 

พ้ืนท่ีมีศักยภาพคงเหลือ - 
6,142 

(99.53%) 
- - 

6,142 
(46.52%) 

แมสะเรียง 

พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน 
3,109 

(100.00%) 
14,977 

(100.00%) 
97 

(100.00%) 
27,899 

(100.00%) 
46,082 

(100.00%) 
พ้ืนท่ีเพาะปลูกในชั้นความ 
เหมาะสมตาง  ๆ(ปลูกจรงิ) 

73 
(2.35%) 

398 
(2.66%) 

- 
7 

(0.03%) 
478 

(1.04%) 

พ้ืนท่ีมีศักยภาพคงเหลือ 
3,036 

(97.65%) 
14,579 
(97.34%) 

- - 
17,615 
(38.23%) 

สบเมย 

พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน 
119  

(100.00%) 
3,515 

(100.00%) 
- 

5,137 
(100.00%) 

8,771 
(100.00%) 

พ้ืนท่ีเพาะปลูกในชั้นความ 
เหมาะสมตาง  ๆ(ปลูกจรงิ) 

- 
43 

(1.22%) 
- - 

43 
(0.49%) 

พ้ืนท่ีมีศักยภาพคงเหลือ 
119  

(100.00%) 
3,472 

(98.78%) 
- - 

3,591 
(40.94%) 

รวมทั้ง
จังหวัด 

พ้ืนที่ศักยภาพของที่ดิน 
11,848 

(100.00%) 
69,527 

(100.00%) 
3,162 

(100.00%) 
120,173 

(100.00%) 
204,710 

(100.00%) 
พ้ืนที่เพาะปลูกในชั้นความ 
เหมาะสมตางๆ (ปลูกจริง) 

75 
(0.63%) 

767 
(1.10%) 

- 
7 

(0.01%) 
849 

(0.41%) 

พ้ืนที่มีศักยภาพคงเหลือ 
11,773 

(99.37%) 
68,760 

(98.90%) 
- - 

80,533 
(39.34%) 

 



15 

 

   ทั้งน้ี ในการสงเสริมการปลูกพืชจะพิจารณาเฉพาะพ้ืนที่ที่มีศักยภาพคงเหลือในระดับ
ความเหมาะสมสูง (S1) และระดับความเหมาะสมปานกลาง (S2) เทาน้ัน เน่ืองจากสภาพพ้ืนที่ปลูก
พืชตรงตามศักยภาพของดิน การลงทุนตํ่าก็สามารถเพ่ิมผลผลิตได จึงควรสงเสริมในพ้ืนที่ดังกลาว  
   เมื่อวิเคราะหขอมูลศักยภาพพ้ืนที่รวมกับพ้ืนที่ปลูกพืชในปจจุบัน พบวาพ้ืนที่ที่ควร
พิจารณาใหมีการปรับเปลี่ยนไปปลูกลําไย คือ บริเวณที่เปนพ้ืนที่ปลูกขาว (S3+N) 9,367 ไร และพ้ืนที่
ปลูกขาวโพดลี้ยงสัตว (S3+N) 4,988 ไร (ตารางที่ 8) 

ตารางที่ 8  พ้ืนที่ศักยภาพในการขยายการผลิตลําไย 

อําเภอ 
ขาว (ไร) ขาวโพดเลี้ยงสัตว (ไร) 

S3 N รวม S3 N รวม 
   ขุนยวม  218 209 427  725   0   725  
   ปางมะผา  2 9 11  221   -     221  
   ปาย  1,465 761 2,226  1,687   26   1,714  
   เมืองแมฮองสอน  805 358 1,163  545   0   545  
   แมลานอย  826 119 945  472   -     472  
   แมสะเรียง  3,503 593 4,096  1,287   1   1,288  
   สบเมย  353 146 499   24   -     24  

รวม 7,172 2,195  9,367   4,961   27   4,988  

  4) แนวทางการจัดการ 

   (1) พ้ืนที่ที่มีความเหมาะสมควรสงเสริมการผลิต (S1 หรือ S2) ควรสนับสนุนใหเกษตรกร
ปลูกลําไยตอไป เน่ืองจากเปนพ้ืนที่ที่ เหมาะสม สามารถชวยลดตนทุนการผลิตและไดผลผลิต 
ที่มีคุณภาพดี ซึ่งการปลูกลําไยในพ้ืนที่ดังกลาวขางตนสามารถนําไปสูการตอยอดโครงการที่สําคัญตาง ๆ 
ได เชน เกษตรอินทรีย ระบบสงเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ เกษตรแมนยํา เปนตน 
    พ้ืนที่ปลูกลําไยในบริเวณที่มีความเหมาะสมสูง (S1) คือพ้ืนที่ปลูกลําไยในที่ดินที ่
ไมมีขอจํากัดทางกายภาพตอการปลูกลําไยซึ่งควรสงวนไวเปนแหลงลําไยที่สําคัญของจังหวัด กระจาย
อยูในอําเภอแมสะเรียง และอําเภอแมลานอย 
    พ้ืนที่ปลูกลําไยในบริเวณที่มีความเหมาะสมปานกลาง (S2) คือพ้ืนที่ปลูกลําไยในที่ดิน
ที่มีขอจํากัดทางกายภาพบางประการตอการปลูกลําไย เชน ความอุดมสมบูรณของดิน ความเปนกรด
เปนดาง ความช้ืน กระจายอยูในอําเภอแมสะเรียง และอําเภอปาย 
   (2) พ้ืนที่ที่ควรปรับเปลี่ยนการผลิตในพ้ืนที่ไมเหมาะสม (S3 หรือ N) ควรสนับสนุนใหเขา
โครงการปรับเปลี่ยนการผลิต เชน เปลี่ยนชนิดพืชที่มีความเหมาะสมกวาการปลูกลําไย มีตนทุนที่ตํ่า 
และใหผลตอบแทนที่ดีกวา แตทั้งน้ีตองพิจารณาแหลงรับซื้อรวมดวย 
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 2.4 ยางพารา 
  ยางพาราเปนพืชเศรษฐกิจที่สําคัญในลําดับที่ 4 ของจังหวัดแมฮองสอน พ้ืนที่ปลูกมากที่สุดอยู
ในพ้ืนที่อําเภอปาย จากฐานขอมูลในแผนทีเ่กษตรเชิงรุก หรือ Agri-Map Online วิเคราะหขอมูลไดดังน้ี 
(ตารางที่ 9 และภาพที่ 12 - 13) 
  1) การวิเคราะหศักยภาพของพื้นที่ปลูกยางพารา  
   ระดับที่ 1 เปนพ้ืนที่ความเหมาะสมสูง (S1) มีเน้ือที่ 4,057 ไร คิดเปนรอยละ 1.98 ของ
พ้ืนที่ศักยภาพของที่ดิน กระจายตัวมากอยูในอําเภอแมสะเรียง 3,113 ไร อําเภอเมืองแมฮองสอน 412 ไร 
และอําเภอขุนยวม 402 ไร 
   ระดับที่ 2 เปนพ้ืนที่ความเหมาะสมปานกลาง (S2) มีเน้ือที่ 35,761 ไร คิดเปนรอยละ 
17.47 ของพ้ืนที่ศักยภาพของที่ดิน กระจายตัวมากอยูในอําเภอปาย 26,369 ไร อําเภอเมือง
แมฮองสอน 4,261 ไร และอําเภอขุนยวม 2,109 ไร 
   ระดับที่ 3 เปนพ้ืนที่ความเหมาะสมเล็กนอย (S3) มีเน้ือที่ 45,983 ไร คิดเปนรอยละ 22.46 
ของพ้ืนที่ศักยภาพของที่ดิน กระจายตัวมากอยูในอําเภอแมสะเรียง 14,418 ไร อําเภอขุนยวม 9,957 ไร 
และอําเภอแมลานอย 6,448 ไร 
   ระดับที่ 4 เปนพ้ืนที่ไมเหมาะสม (N) มีเน้ือที่ 118,897 ไร  
  2) การวิเคราะหพื้นที่ปลูกยางพาราปจจุบัน ซึ่งจําแนกตามช้ันความเหมาะสมของที่ดิน ได
ดังน้ี 
   (1) พ้ืนที่เหมาะสมสูง (S1) มีเน้ือที่ 18 ไร คิดเปนรอยละ 0.44 ของพ้ืนที่ศักยภาพสูง 
กระจายตัวมากอยูในอําเภอขุนยวม 18 ไร 
   (2) พ้ืนที่เหมาะสมปานกลาง (S2) มีเน้ือที่ 442 ไร คิดเปนรอยละ 67.07 ของพ้ืนที่ศักยภาพ
ปานกลาง กระจายตัวมากอยูในอําเภอปาย 332 ไร อําเภอขุนยวม 105 ไร และอําเภอเมืองแมฮองสอน 5 ไร 
   (3) พ้ืนที่เหมาะสมเล็กนอย (S3) มีเน้ือที่ 192 ไร คิดเปนรอยละ 1.24 ของพ้ืนที่ศักยภาพ
เล็กนอย กระจายตัวมากอยูในอําเภอแมสะเรียง 100 ไร อําเภอขุนยวม 69 ไร และอําเภอแมลานอย 23 ไร 
   (4) พ้ืนที่ไมเหมาะสม (N) มีเน้ือที่ 7 ไร  
  3) พื้นที่มีศักยภาพคงเหลือ คือ พ้ืนที่ที่มีศักยภาพในการปลูกยางพาราแตยังไมใชพ้ืนที่ปลูก 
พิจารณาจากพ้ืนที่ศักยภาพของที่ดินสําหรับการปลูกยางพารา และพ้ืนที่ปลูกยางพาราในช้ันความ
เหมาะสมตาง ๆ  (ปลูกจริง) พบวาจังหวัดแมฮองสอนมีพ้ืนที่ศกัยภาพคงเหลือในระดับความเหมาะสมสูง (S1) 
และความเหมาะสมปานกลาง (S2) รวมทั้งสิ้น 39,358 ไร กระจายอยูอําเภอตาง ๆ โดยอําเภอที่มีพ้ืนที่
ศักยภาพคงเหลือมากที่สุด ไดแก อําเภอปาย 26,037 ไร รองลงมา ไดแก อําเภอเมืองแมฮองสอน 
4,668 ไร และอําเภอแมสะเรียง 4,336 ไร โดยมีรายละเอียดดังน้ี 
   (1) พ้ืนที่เหมาะสมสูงคงเหลือ (S1) มีเน้ือที่ 4,039 ไร คิดเปนรอยละ 99.56 ของพ้ืนที่
ศักยภาพสูง พบมากในอําเภอแมสะเรียง 3,113 ไร อําเภอเมืองแมฮองสอน 412 ไร อําเภอขุนยวม 384 ไร 
   (2) พ้ืนที่เหมาะสมปานกลางคงเหลือ (S2) มีเน้ือที่ 35,319 ไร คิดเปนรอยละ 98.76 ของ
พ้ืนที่ศักยภาพปานกลาง พบมากในอําเภอปาย 26,037 ไร อําเภอเมืองแมฮองสอน 4,256 ไร  
อําเภอขุนยวม 2,004 ไร 
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ตารางที่ 9  พ้ืนที่ศักยภาพ พ้ืนที่ปลกูจริง พ้ืนที่คงเหลือของยางพารารายอําเภอ จังหวัดแมฮองสอน 

อําเภอ ประเภทพ้ืนที่ 
เนื้อที่ชั้นความเหมาะสม (ไร) 

S1 S2 S3 N รวม 

ขุนยวม 

พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน 
402 

(100.00%) 
2,109 

(100.00%) 
9,957 

(100.00%) 
14,393 

(100.00%) 
26,861 

(100.00%) 

พ้ืนท่ีเพาะปลูกในชั้นความ 
เหมาะสมตาง ๆ  (ปลูกจริง) 

18 
(4.48%) 

105 
(4.98%) 

69 
(0.69%) 

- 
192 

(0.71%) 

พ้ืนท่ีมีศักยภาพคงเหลือ 
384 

(95.52%) 
2,004 

(95.02%) 
- - 

2,388 
(8.89%) 

ปางมะผา 

พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน 
11 

(100.00%) 
1,799 

(100.00%) 
97 

(100.00%) 
9,763 

(100.00%) 
11,670 

(100.00%) 

พ้ืนท่ีเพาะปลูกในชั้นความ 
เหมาะสมตาง ๆ  (ปลูกจริง) 

- - - - - 

พ้ืนท่ีมีศักยภาพคงเหลือ 
11 

(100.00%) 
1,799 

(100.00%) 
- - 

1,810 
(15.51%) 

ปาย 

พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน - 
26,369 

(100.00%) 
5,934 

(100.00%) 
32,412  

(100.00%) 
64,715 

(100.00%) 
พ้ืนท่ีเพาะปลูกในชั้นความ 
เหมาะสมตาง ๆ  (ปลูกจริง) 

- 
332 

(1.26%) 
- - 

332 
(0.51%) 

พ้ืนท่ีมีศักยภาพคงเหลือ - 
26,037  
(98.74%) 

- - 
26,037  
(40.23%) 

เมือง
แมฮองสอน 

พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน 
412 

(100.00%) 
4,261 

(100.00%) 
5,569 

(100.00%) 
23,164 

(100.00%) 
33,406 

(100.00%) 
พ้ืนท่ีเพาะปลูกในชั้นความ 
เหมาะสมตาง ๆ  (ปลูกจริง) 

- 
5 

(0.12%) 
- 

1 
(0.00%) 

6 
(0.02%) 

พ้ืนท่ีมีศักยภาพคงเหลือ 
412 

(100.00%) 
4,256 

(99.88%) 
- - 

4,668 
(13.97%) 

แมลานอย 

พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน - - 
6,448 

(100.00%) 
6,743 

(100.00%) 
13,191 

(100.00%) 
พ้ืนท่ีเพาะปลูกในชั้นความ 
เหมาะสมตาง ๆ  (ปลูกจริง) 

- - 
23 

(0.36%) 
6 

(0.09%) 
29 

(0.22%) 

พ้ืนท่ีมีศักยภาพคงเหลือ - - - - - 

แมสะเรียง 

พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน 
3,113 

(100.00%) 
1,223 

(100.00%) 
14,418 

(100.00%) 
27,330 

(100.00%) 
46,084 

(100.00%) 
พ้ืนท่ีเพาะปลูกในชั้นความ 
เหมาะสมตาง ๆ  (ปลูกจริง) 

- - 
100 

(0.69%) 
- 

100 
(0.22%) 

พ้ืนท่ีมีศักยภาพคงเหลือ 
3,113 

(24.34%) 
1,223 

(100.00%) 
- - 

4,336 
(9.41%) 
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ตารางที่ 9  (ตอ) 

อําเภอ ประเภทพ้ืนที่ 
เนื้อที่ชั้นความเหมาะสม (ไร) 

S1 S2 S3 N รวม 

สบเมย 

พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน 
119  

(100.00%) 
- 

3,560 
(100.00%) 

5,092  
(100.00%) 

8,771 
(100.00%) 

พ้ืนท่ีเพาะปลูกในชั้นความ 
เหมาะสมตาง ๆ  (ปลูกจริง) 

- - - - - 

พ้ืนท่ีมีศักยภาพคงเหลือ 
119 

(95.37%) 
- - - 

119 
(1.36%) 

รวมทั้ง
จังหวัด 

พ้ืนที่ศักยภาพของที่ดิน 
4,057 

(100.00%) 
35,761 

(100.00%) 
45,983 

(100.00%) 
118,897 

(100.00%) 
204,698 

(100.00%) 
พ้ืนที่เพาะปลูกในชั้นความ 
เหมาะสมตาง ๆ (ปลูกจริง) 

18 
(0.44%) 

442 
(1.24%) 

192 
(0.42%) 

7 
(0.01%) 

659 
(0.32%) 

พ้ืนที่มีศักยภาพคงเหลือ 
4,039 

(99.56%) 
35,319 

(98.76%) 
- - 

39,358 
(19.23%) 

   ทั้งน้ี ในการสงเสริมการปลูกพืชจะพิจารณาเฉพาะพ้ืนที่ที่มีศักยภาพคงเหลือในระดับความ
เหมาะสมสงู (S1) และระดับความเหมาะสมปานกลาง (S2) เทาน้ัน เน่ืองจากสภาพพ้ืนที่ปลูกพืชตรงตาม
ศักยภาพของดิน การลงทนุตํ่าก็สามารถเพ่ิมผลผลิตได จึงควรสงเสริมในพ้ืนที่ดังกลาว  
   เมื่อวิเคราะหขอมูลศักยภาพพ้ืนที่รวมกับพ้ืนที่ปลูกพืชในปจจุบัน พบวาพ้ืนที่ที่ควร
พิจารณาใหมีการปรับเปลี่ยนไปปลูกยางพารา คือ บริเวณที่เปนพ้ืนที่ปลูกขาว (S3+N) 4,258 ไร  
แตเน่ืองจากยุทธศาสตรยางพาราระยะ 20  ป (พ.ศ. 2560-2579) กําหนดที่จะลดพ้ืนที่ปลูกยางพาราให
เหลือประมาณ 18.4 ลานไร ดังน้ัน จึงควรพิจารณาปลูกพืชเศรษฐกิจชนิดอ่ืนที่สอดคลองกับความตองการ
ของตลาด (ตารางที่ 10) 

ตารางที่ 10  พ้ืนที่ศักยภาพในการขยายการผลิตยางพารา 

อําเภอ 
ขาว (ไร) 

S3 N รวม 
ขุนยวม 50 80 130 
ปางมะผา 2 9 11 
ปาย 1,465 589 2,053 
เมืองแมฮองสอน 805 42 847 
แมลานอย - - - 
แมสะเรียง 1,217 - 1,217 
สบเมย - - - 

รวม 3,539 720 4,258 
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  4) แนวทางการจัดการ 

   (1) พ้ืนที่ที่มีความเหมาะสมควรสงเสริมการผลิต (S1 หรือ S2) ควรสนับสนุนใหเกษตรกร
ปลูกยางพาราตอไป เน่ืองจากเปนพ้ืนที่ที่เหมาะสม สามารถชวยลดตนทุนการผลิตและไดผลผลิตที่มี
คุณภาพดี ซึ่งการปลูกยางพาราในพ้ืนที่ดังกลาวขางตนสามารถนําไปสูการตอยอดโครงการที่สําคัญ
ตาง ๆ ได เชน ระบบสงเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ เกษตรแมนยํา เปนตน 
    พ้ืนที่ปลูกยางพาราในบริเวณที่มีความเหมาะสมสูง (S1) คือพ้ืนที่ปลูกยางพาราใน
ที่ดินที่ไมมีขอจํากัดทางกายภาพตอการปลูกยางพาราซึ่งควรสงวนไวเปนแหลงปลูกยางพาราที่สําคัญ
ของจังหวัด กระจายอยูในอําเภอขุนยวม 
    พ้ืนที่ปลูกยางพาราในบริเวณที่มีความเหมาะสมปานกลาง (S2) คือพ้ืนที่ปลูกยางพารา 
ในที่ดินที่มีขอจํากัดทางกายภาพบางประการตอการปลูกยางพารา เชน ความอุดมสมบูรณของดิน  
ความเปนกรดเปนดางและแหลงนํ้า กระจายอยูในอําเภอขุนยวม อําเภอปาย และอําเภอเมืองแมฮองสอน  
   (2) พ้ืนที่ที่ควรปรับเปลี่ยนการผลิตในพ้ืนที่ไมเหมาะสม (S3 หรือ N) ควรสนับสนุนใหเขา
โครงการปรับเปลี่ยนการผลิต เชน เปลี่ยนชนิดพืชที่มีความเหมาะสมกวาการปลูกยางพารา 
มีตนทุนที่ตํ่า และใหผลตอบแทนที่ดีกวา แตทั้งน้ีตองพิจารณาแหลงรับซื้อรวมดวย 

3. พืชเศรษฐกิจอนาคตไกลของจังหวัด 

 3.1 ถ่ัวลายเสือแมฮองสอน (GI) หรือถั่วลิสงพันธุกาฬสินธุ 2 หน่ึงในสินคาเกษตรที่มีช่ือเสียงของ
จังหวัดแมฮองสอน เดิมถั่วลายเสือปลูกอยูในพ้ืนที่แถบภาคอีสานและภาคกลาง มีการนํามาปลูกที่
แมฮองสอน โดยกรมวิชาการเกษตร เกษตรกรจังหวัดแมฮองสอนนิยมปลูกกันมากในหลายพ้ืนที่ของ
จังหวัดแมฮองสอน ประวัติพันธุถั่วลายเสือหรือถั่วลิสงพันธุกาฬสินธุ 2 สถานีทดลองพืชไรกาฬสินธุได
รวบรวมพันธุถั่วลิสงไวต้ังแตป พ.ศ.2516 ในช่ือวา Kalasin Accession # 431 โดยนําเขาจาก
สถาบันวิจัยพืชนานาชาติก่ึงรอนและแหงแลง (ICRISAT) มีช่ือเดิมวา lCG 1703SB NCAc17127  
ป พ.ศ. 2522-2529 ทําการคัดเลือกพันธุเปรียบเทียบพันธุเบ้ืองตน เปรียบเทียบมาตรฐาน เปรียบเทียบ
ทองถิ่น และในไรเกษตรกรป พ.ศ.2530-2543 ประเมินการยอมรับของเกษตรกร ไดรับพิจารณาให
เปนพันธุแนะนําของกรมวิชาการเกษตร เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2544 ปจจุบันมีชื่อเรียกอื่น ๆ วา
ถั่วพระราชทาน  ถั่วราชินีและถั่วจัมโบลาย จุดเดนถั่วลายเสือแมฮองสอนแตกตางจากถั่วลายเสือของ
จังหวัดอ่ืน ๆ คือ รสชาติ และเมล็ดใหญ เพราะดวยพ้ืนที่จังหวัดแมฮองสอนมีลักษณะเปนแองระหวาง
ภูเขาที่มีระดับความสูงจากระดับนํ้าทะเลปานกลางต้ังแต 200 เมตรขึ้นไป ความสูงของพ้ืนที่สงผลให
สภาพดินทั่วไปเปนดินภูเขา มีคาความเปนกรด-ดางที่ระหวาง 5.5 - 6.5 เหมาะสมตอการเจริญเติบโต
ของถั่วลิสง มีอินทรียวัตถุปานกลางถึงสูงสงผลใหจํานวนฝก นํ้าหนักฝกและนํ้าหนักเมล็ดมีปริมาณสูง 
เนื้อเมล็ดถั่วแนนและเกิดเมล็ดลีบนอย สภาพพื้นดินสวนใหญเปนดินรวน ดินรวน ปนทราย และ
ดินรวนเหนียวปนทราย ทําใหงายตอการแทงเข็มลงฝกของถั่วลิสง สงผลใหถั่วลิสงเจริญเติบโตไดดี 
และใหผลผลิตสูง นอกจากน้ีแรธาตุในดินมีปริมาณโพแทสเซียมสูงมากสงผลใหนํ้าหนักเมล็ดมากขึ้น 
ทําใหถั่วลายเสือแมฮองสอนมีความหวานสูงขึ้น แมจะมีปริมาณแคลเซียมในดินคอนขางตํ่า  
แตเน่ืองจากจังหวัดแมฮองสอนมีการกระจายตัวของฝนดี ฝนตกเยอะ มีทําใหธาตุแคลเซียมสามารถ
ซึมผานไปกับนํ้าไดดีสงผลใหเมล็ดถั่วลายเสือมีขนาดเมล็ดใหญเต็มฝก ซึ่งธาตุแคลเซียมชวยเรื่องการ
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สรางเมล็ดโดยผานทางเปลือกของฝกที่อยูในดินโดยซึมผานไปกับนํ้า ดวยการกระจายตัวของฝนดี 
ความช้ืนสัมพัทธตลอดทั้งปเฉลี่ย 75 เปอรเซ็นตทําใหพ้ืนที่เหมาะสําหรับการปลูกถั่วลายเสือ 

 3.2 กะหล่ําปลี สํานักงานพาณิชยจังหวัดแมฮองสอน สถานการณการผลิตกะหล่ําปลีปการผลิต 
2563/64 จังหวัดแมฮองสอน พ้ืนที่เพาะปลูก 7,795 ไร จํานวนเกษตรกร 1,233 ครัวเรือน ผลผลิตรวม 
34,449.70 ตัน (ผลผลิตเฉลี่ย 6,439.20 กิโลกรัม/ไร) ปลูกมากในพ้ืนที่อําเภอแมสะเรียง พ้ืนที่ 6,000 ไร 
ปริมาณผลผลิต 31,000 ตัน อายุการเก็บเกี่ยว 90 วัน เพาะปลูกและเก็บเกี่ยวผลผลิตหมุนเวียนตลอดทั้งป 
โดยผลผลิตจะออกสูตลาดมากในชวงเดือนธันวาคม  ผลผลิตกะหล่ําปลี ป 2563/64 รายอําเภอ สูงสุดที่ 
อําเภอแมสะเรียง  พ้ืนที่ปลูก 6,000 ไร ผลผลิต 31,000 ตัน รองลงมาที่ อําเภอแมลานอย พ้ืนที่ปลูก 
478 ไร ผลผลิต 1,633.5 ตัน และอําเภอสบเมย พ้ืนที่ปลกู 1,170 ไร ผลผลิต 1,605 ตัน 

 3.3 กระเทียม เปนพืชเศรษฐกิจและของดีจังหวัดแมฮองสอน จุดเดนของกระเทียมบานนาปลาจาด คือ 
การใชสายนํ้าแรของหุบเขาผานลํานํ้าแมสะงี ซึ่งมีตนนํ้ามาจากประเทศเมียนมา ที่ชวยใหกระเทียมมี
กลิ่นหอมและรสเผ็ดมากขึ้น ในแตละปจะปลูกกระเทียมเพียงครั้งเดียวในชวงปลายเดือนตุลาคม และ
เก็บผลผลิตในชวงเดือนมีนาคมถึงตนเดือนเมษายน ผลิตภัณฑที่ไดรับการพัฒนาจากงานวิจัยก็เปนที่
ช่ืนชอบของผูบริโภคเพราะใสสวนผสมอ่ืน ๆ เชน งาขาว งาดํา ถั่วเนา ทําใหกลิ่นไมฉุนจัด โดยมีผลิตภัณฑ
แปรรูปทั้งกระเทียมโทน กระเทียมดองนํ้าผึ้ง กระเทียมปรุงรส กระเทียมผง ขายแกนักทองเที่ยวและ
ขายผานออนไลนแบบงาย 

 3.4 กาแฟ กาแฟเปนพืชเศรษฐกิจที่มีช่ือเสียงและสรางรายไดใหกับเกษตรกร บานหวยหอม 
อําเภอแมลานอย ปละกวา 1 ลานบาท โดยไดรับการสนับสนุนเมล็ดรวมถึงการรับซื้อเมล็ดดิบจาก
บริษัทสตารบัคสคอฟฟประเทศไทยจํากัด และองคกรพัฒนาชาวเขานํามาปลูกแบบผสมผสานกับพืชชนิดอ่ืน 
อาทิเชน ขาวโพด กะหล่ําปลี หมาก ลูกเนียง และปลูกใตรมไมใหญซึ่งเปนวิธีเพราะปลูกที่ชวยอนุรักษ
สภาพแวดลอมไปดวย ปจจุปนเกษตรกรในหมูบานหวยหอม ทําการปลูกกาแฟออรแกนิค ผลผลิตปกวาละ 
120 ตัน ซึ่งผลผลิตทั้งหมดสงไปขายยังประเทศสหรัฐอเมริกา แตไมเพียงพอตอความตองการของตลาด 
ขณะน้ีเตรียมที่จะขยายพ้ืนที่ปลูกกาแฟออรแกนิคพันธุอาราบิกาไปยังหมูบานอ่ืน ทั้งน้ีเพ่ือใหตําบลหวย
หอมเปนหมูบานปลูกกาแฟออรแกนิคพันธุอาราบิกาที่ใหญที่สุดในประเทศไทย และสงผลผลิตไปยัง
สหรัฐอเมริกาและตางประเทศใหมากที่สุด กาแฟที่น่ีมีกลิ่นหอมและรสชาติอันเปนเอกลักษณ คือ  
มีกลิ่นที่หอมหวานของผลไมตระกูลเบอรรี่ รสชาติเหมือนวาเรากําลังกินผลไมสุกสีแดงปลั่ง รสหวาน
อมเปรี้ยว ใหความรูสึกสดช่ืนแบบผลไมสุกที่มีรสเปรี้ยวนิด ๆ 

 3.5 ขาวดอย ขาวพ้ืนเมืองของชนเผากะเหรี่ยงในจังหวัดแมฮองสอน เพาะปลูกในสภาพแวดลอม
ที่มีอินทรียวัตถุอุดมสมบูรณ มีการผลิตแบบวัฒนธรรมด้ังเดิมที่ปราศจากการใชสารเคมี ลักษณะเม็ดขาว
เมื่อหุงจะเหมือนขาวญี่ปุน เหนียวนุม มีคุณคาทางสารอาหารสูงทั้งวิตามิน A,B,C มีฤทธ์ิตานอนุมูลอิสระ 
ลักษณะการปลูกขาวดอยจะตองปลูกแบบหมุนเวียนแปลงทุก 4 ป ในจํานวน 4 แปลง เพ่ือตองการให
ดินไดพัก แลวสะสมอาหาร ตลอดจนเลี่ยงการเจอโรค นาขาว ในพ้ืนที่ 1 ไร มีผลผลิตประมาณ 100 กิโลกรัม 
ซึ่งถือวาไมนอย ทั้งน้ีเพราะการปลูกขาวบนเนินภูเขาที่มีความลาดชัน ประมาณ 45 องศา ไมสามารถ
นําเครื่องจักรเขาไปใชงานได จะตองเจาะหรือขุดเปนหลุมขนาดเล็กแลวนําเมล็ดพันธุขาวหยอดลงไป
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ในหลุม ชวงเวลาปลูกประมาณเดือนมิถุนายน แลวเก็บเก่ียวผลผลิตประมาณเดือนพฤศจิกายน 
หลังจากเก็บเกี่ยวขาวแลว จึงมีการเตรียมดินเพ่ือปลูกพืชอ่ืนตอไป 

 3.6 บุก เปนพืชลมลุกชนิดหน่ึง ซึ่งฤดูแลงสวนตนจะตายเหลือแตหัวอยูใตดิน เปนพืชที่มีถิ่นกําเนิด
ต้ังแตทางตะวันออกของเทือกเขาหิมาลัยไปจนถึงประเทศจีน ญี่ปุน และทางใตไปถึงประเทศไทย อินโดจีน 
และฟลิปปนส ทั่วโลกมีพืชสกุลบุกอยูประมาณ 170 ชนิด แตมีเพียงไมก่ีชนิดที่นํามาใชประโยชน 
ประเทศไทยมีบุกทั้งชนิดหัวกลมและหัวยาวอยูประมาณ 45 ชนิด ขึ้นอยูในสภาพพ้ืนที่ที่แตกตางกัน 
สวนใหญนําตนออนและชอดอกมาปรุงเปนอาหารตามฤดูกาล บุกก็ยังเปนพืชที่มีชาวบานหรือเกษตรกร
เขาไปเก็บจากปามาขายเปนรายได  เริ่มสงเสริมใหปลูกในพ้ืนที่อําเภอแมสะเรียง และอําเภอสบเมย 

4. แนวทางการสงเสริมการปลูกพืชเศรษฐกิจ 

 4.1 ขาว 

  1) พื้นที่ปลูกขาวที่มีความเหมาะสมสูง (S1) และปจจุบันยังปลูกขาวอยู มีเน้ือที่ 8,539 ไร 

อยูในเขตอําเภอแมสะเรียง อําเภอเมืองแมฮองสอน อําเภอสบเมย อําเภอขุนยวม และอําเภอปางมะผา 

โดยต้ังอยูในเขตชลประทาน 5 อําเภอ ทั้งน้ีคณะอนุกรรมการพัฒนาที่ดินจังหวัดสมควรใหมีการเสนอ

แผนการใชที่ ดินเพ่ือสงวนใหเปนแหลงผลิตขาวที่สําคัญของจังหวัด และมีการบริหารจัดการนํ้า

ชลประทาน การจัดการดิน ปุย พันธุขาว โดยรวมกลุมเปนเกษตรแปลงใหญ พัฒนาตอยอดครบวงจร

การตลาดในและตางประเทศการแปรรูป แหลงทุน มีภาครัฐสนับสนุนการทํามาตรฐานสินคาเกษตร

อินทรีย และการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (Good Agricultural Practices: GAP) และเน่ืองจากเปนพ้ืนที่

ศักยภาพสูง การปลูกพืชหลังนาจะชวยใหเกษตรกรมีรายไดเพ่ิมขึ้น และเปนการปรับปรุงบํารุงดิน 

  2) พื้นที่ปลูกขาวที่มีความเหมาะสมปานกลาง (S2) และปจจุบันยังปลูกขาวอยู มีเน้ือที่มาก

ถึง 24,902 ไร กระจายตัวอยูในทุกอําเภอของจังหวัดแมฮองสอน เปนพ้ืนที่ปลูกขาวที่มีขอจํากัดไมมากนัก 

เกษตรกรยังคงปลูกขาวไดผลดี หลายแหงประสบปญหาขาดนํ้าในบางชวงของการเพาะปลูก  

ควรสนับสนุนดานการบริหารจัดการนํ้า เชน ชลประทาน จะสรางความมั่นใจใหกับเกษตรกรในการใชที่ดิน 

ปญหาการทิ้งถิ่นฐานไปทํางานที่อ่ืนจะลดลง และพ้ืนที่ในเขตน้ีมีความเหมาะสมสําหรับการเกษตร 

แบบผสมผสาน เกษตรแมนยําหรือเกษตรทฤษฎีใหม เปนตน และภาครัฐควรใหความรูความเขาใจกับ

เกษตรกรโดยแนะนําวาไมควรปรับเปลี่ยนไปปลูกพืชชนิดอ่ืน หากขาวราคาไมดีและตองการปรับเปลี่ยน

การผลิตควรเปนพืชไร เพ่ือในอนาคตยังสามารถกลับมาทํานาไดอีก 

  3) พื้นที่ปลูกขาวที่ไมมีความเหมาะสม (S3 และ N) และปจจุบันเกษตรกรยังคงใชที่ดิน

ปลูกขาวอยู 11,272 ไร ซึ่งประสบปญหานํ้าทวมซ้ําซาก ขาดนํ้า ผลผลิตตํ่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

ใหการชวยเหลือเกษตรกรที่ทํากินในพ้ืนที่ น้ี  เ น่ืองจากเปนพ้ืนที่ ไม เหมาะสม โดยสนับสนุน 

การปรับโครงสรางที่ดิน ปรับปรุงบํารุงดิน สนับสนุนแหลงนํ้า ใหเกษตรกรเลือกปลูกพืชชนิดใหม 

ที่มีความเหมาะสม และใหผลตอบแทนที่ดีกวา หรือใชพ้ืนที่ผลิตอาหารเพ่ือบริโภคในครัวเรือน หรือ

เขาโครงการบริหารจัดการพ้ืนที่เกษตรกรรม (Zoning by Agri-Map) เปนตน 
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  4) พื้นที่ที่มีศักยภาพหรือมีความเหมาะสมสําหรับการปลูกขาว แตปจจุบันเกษตรกรไมไดใช

พ้ืนที่ปลูกขาว โดยมาปลูกพืชชนิดอ่ืนทดแทน ทั้งน้ีหากพืชที่ปลูกเปนพืชไร เชน ขาวโพดเลี้ยงสัตว  

เปนตน ในอนาคตขาวราคาดี เกษตรกรอาจกลับมาปลูกขาวไดเหมือนเดิม แตหากเปนไมผลหรือไมยืนตน 

การกลับมาปลูกขาวอาจเปนเรื่องยาก ดังน้ันอาจสงเสริมในเรื่องของการทําเกษตรรูปแบบอ่ืน เชน  

เกษตรผสมผสาน 

 4.2 ขาวโพดเลี้ยงสัตว 

  1) พื้นที่ปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตวที่มีความเหมาะสมสูง (S1) และปจจุบันยังปลูกขาวโพด

เลี้ยงสัตวอยู มีเน้ือที่ 345 ไร มีพ้ืนที่ปลูกมากในเขตอําเภอเมืองแมอองสอน อําเภอปางมะผา และ

อําเภอแมสะเรียง ตามลําดับ ทั้งน้ีคณะอนุกรรมพัฒนาที่ดินจังหวัดสมควรใหมีการเสนอแผนการใชที่ดิน

เพ่ือสงวนใหเปนแหลงปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตวที่สําคัญของจังหวัด และมีการบริหารจัดการระบบนํ้า 

การจัดการดิน ปุย พันธุขาวขาวโพดเลี้ยงสัตว โดยรวมกลุมเปนเกษตรแปลงใหญ พัฒนาตอยอดครบ

วงจรการตลาดในและตางประเทศการแปรรูป แหลงทุน มีภาครัฐสนับสนุนการทํามาตรฐานสินคา

เกษตรอินทรีย และและการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (Good Agricultural Practices: GAP) และ

เน่ืองจากเปนพ้ืนที่ศักยภาพสูง และภาครัฐควรใหความรูความเขาใจกับเกษตรกรโดยแนะนําวาไมควร

ปรับเปลี่ยนไปปลูกพืชชนิดอ่ืน หากราคาไมดีหรือประสบปญหาโรคและแมลงรบกวนราคาไมดีและ

เกษตรกรตองการเปลี่ยนชนิดพืชควรเปลี่ยนเปนพืชไร เพ่ือที่วาในอนาคตจะไดกลับมาปลูกขาวโพด

เลี้ยงสัตวไดอีก 

  2) พื้นที่ปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตวที่มีความเหมาะสมปานกลาง (S2) และปจจุบันยังปลูก

ขาวโพดเลี้ยงสัตวอยู มีเน้ือที่ 5,032 ไร สวนใหญอยูในเขตอําเภอปาย อําเภอขุนยวม และอําเภอ 

แมลานอย เกษตรกรยังคงปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตวไดผลดี หลายแหงประสบปญหาขาดนํ้าในบางชวง

ของการเพาะปลูก ดังน้ันควรสนับสนุนดานการบริหารจัดการระบบนํ้า เชน ชลประทาน จะสราง

ความมั่นใจใหกับเกษตรกรในการใชที่ดิน ปญหาการทิ้งถิ่นฐานไปทํางานที่อ่ืนจะลดลง และพ้ืนที่ใน

เขตน้ีมีความเหมาะสมสําหรับการเกษตรแบบผสมผสาน เกษตรแมนยําหรือเกษตรทฤษฎีใหม เปนตน 

และภาครัฐควรใหความรูความเขาใจกับเกษตรกรโดยแนะนําวาไมควรปรับเปลี่ยนไปปลูกพืชชนิดอ่ืน 

ทั้งน้ีหากขาวโพดเลี้ยงสัตวราคาไมดีและตองการปรับเลี่ยนการผลิตควรเปนพืชไร เพ่ือที่วาในอนาคตยัง

สามารถกลับมาปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตวดังเดิมไดอีก 

  3) พื้นที่ปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตวในพื้นที่ไมมีความเหมาะสม (S3 และ N) และปจจุบัน

เกษตรกรยังคงใชที่ดินปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตวอยู พ้ืนที่ดังกลาวประสบปญหาซ้ําซาก เชน นํ้าทวม ขาดนํ้า 

ผลผลิตตํ่า กระทรวงเกษตรและสหกรณใหการชวยเหลือเกษตรกรที่ทํากินในพ้ืนที่น้ี โดยสนับสนุนการ

ปรับโครงสรางที่ดิน ปรับปรุงบํารุงดิน สนับสนุนแหลงนํ้า ใหเกษตรกรเลือกปลูกพืชชนิดใหมที่มี 

ความเหมาะสม และใหผลตอบแทนที่ดีกวา หรือใชพ้ืนที่ผลิตอาหารเพ่ือบริโภคในครัวเรือน หรือเขา

โครงการบริหารจัดการพ้ืนที่เกษตรกรรม (Zoning by Agri-Map) เปนตน  
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  4) พื้นที่ที่มีศักยภาพ หรือมีความเหมาะสมสําหรับการปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตว แตเกษตรกร

หันมาปลูกพืชอ่ืนทดแทน เชน ขาว ลําไย ยางพารา ทั้งน้ีหากพืชที่ปลูกเปนพืชไร ในอนาคตสามารถ

กลับมาปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตวไดอีก แตหากเปนไมผลและไมยืนตน อาจเปนเรื่องยาก โดยเฉพาะการ

ปลูกไมผล เชน ทุเรียน ที่ปจจุบันราคาดี แตทั้งน้ีตองพิจารณาตนทุนการผลิตรวมดวย ภาครัฐควร

ประชาสัมพันธและสรางมาตรการจูงใจใหเกษตรกรกลับมาปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตวในพ้ืนที่น้ี แตทั้งน้ี

ตองพิจารณาลักษณะทางการตลาดรวมดวย 

 4.3 ลําไย 

  1) พื้นที่ปลูกลําไยที่มีความเหมาะสมสูง (S1) และปจจุบันยังปลูกลําไยอยู มีเน้ือที่ 75 ไร  

มีพ้ืนที่ปลูกมากในเขตอําเภอแมสะเรียง และอําเภอแมลานอย ตามลําดับ ทั้งน้ีโดยคณะอนุกรรมการ

พัฒนาที่ดินจังหวัดสมควรใหมีการเสนอแผนการใชที่ดินเพ่ือสงวนใหเปนพ้ืนที่ปลูกลําไยที่สําคัญของ

จังหวัด และมีการบริหารจัดการนํ้าอยางดี รวมทั้งการจัดการดินและปุยตามมาตรฐาน สงเสริมใหมี

การใชปุยใหเหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่  สนับสนุนการรวมกลุมเปนเกษตรแปลงใหญ สรางเครือขายใน

รูปแบบของสหกรณ/กลุมเกษตรกร/วิสาหกิจชุมชน กับโรงงานแปรรูปลําไย หรือพอคาที่รับซื้อลําไย

เพ่ือการสงออก ปรับเปลี่ยนวิถีการผลิตสูการผลิตผลไมครบวงจร เชน บริหารจัดการผลผลิตแบบ

ปองกันความเสี่ยงโดยใชการตลาดนําการผลิตเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตและพัฒนาใหเกษตรกรเพาะปลูก

ตามการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (Good Agricultural Practices: GAP) เนนการถายทอดองคความรูและ

เทคโนโลยีการพัฒนาคุณภาพลําไยทั้งในและนอกฤดู ใหสอดคลองตามฤดูกาล การผลิตผลไมคุณภาพตาม

แหลงกําเนิดภูมิศาสตร (GI) และไมผลอัตลักษณของจังหวัด 

  2) พื้นที่ปลูกลําไยที่มีความเหมาะสมปานกลาง (S2) และปจจุบันยังปลูกลําไยอยู มีเน้ือที่ 

767 ไร สวนใหญอยูในเขตอําเภอแมสะเรียง อําเภอปาย และอําเภอสบเมย เกษตรกรยังคงปลูกลําไย

ไดผลดี เน่ืองจากเปนไมผล ซึ่งบางชวงมีความตองการการใชนํ้าในปริมาณที่มาก ควรสนับสนุนดาน

การบริหารจัดการนํ้า เชน ชลประทาน แหลงนํ้าในไรนานอกเขตชลประทาน ใชปจจัยการผลิตในอัตรา

และชวงเวลาที่เหมาะสม จะสรางความมั่นใจใหกับเกษตรกรผูปลูกลําไย ภาครัฐควรใหความรูความเขาใจ

กับเกษตรกรโดยแนะนําวาไมควรปรับเปลี่ยนไปปลูกพืชชนิดอ่ืน หรือถาตองการเปลี่ยนชนิดพืชควร

เปนพืชที่มีผลตอบแทนดีกวาและใชตนทุนตํ่ากวา 

  3) พื้นที่ปลูกลําไยในพื้นที่ไมมีความเหมาะสม (S3 และ N) และปจจุบันเกษตรกรยังคงใช

ที่ดินปลูกลําไยอยู พ้ืนที่ดังกลาวประสบปญหาซ้ําซาก เชน นํ้าทวม ขาดนํ้า ผลผลิตตํ่า ดังน้ันควรให

การชวยเหลือเกษตรกรที่ทํากินในพ้ืนที่น้ี เน่ืองจากเปนพ้ืนที่ไมเหมาะสม โดยสนับสนุนการปรับ

โครงสรางที่ดิน ปรับปรุงบํารุงดิน สนับสนุนแหลงนํ้า ประชาสัมพันธ ใหความรูแนวทางการบริหาร

จัดการใหแกเกษตรกร ในกรณีที่ลําไยถึงอายุตองโคนทิ้ง ทั้งน้ีเกษตรกรสามารถเลือกปลูกพืชชนิดใหม

ที่มีความเหมาะสมและใหผลตอบแทนที่ดีกวา หรือใชพ้ืนที่ผลิตอาหารเพ่ือบริโภคในครัวเรือน หรือเขา

โครงการบริหารจัดการพ้ืนที่เกษตรกรรม (Zoning by Agri-Map) เปนตน 
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  4) พื้นที่ที่มีศักยภาพหรือมีความเหมาะสมสําหรับการปลูกลําไย แตปจจุบันเกษตรกรไมไดใช

พ้ืนที่ปลูกลําไย พบวาเกษตรกรปลูกพืชอ่ืนทดแทน เชน ขาว ขาวโพดเลี้ยงสัตว ทั้งน้ีหากพืชที่ปลูกเปน

พืชไร ถาในอนาคตลําไยราคาดี เกษตรกรอาจกลับมาปลูกลําไยไดเหมือนเดิม แตหากเปนไมผลหรือ 

ไมยืนตน การกลับมาปลูกลําไยอาจเปนเรื่องยาก โดยเฉพาะการปลูกไมผล เชน ทุเรียน ที่ปจจุบันราคา

ดี แตทั้งน้ีตองพิจารณาตนทุนการผลิตรวมดวย ภาครัฐควรประชาสัมพันธและสรางมาตรการจูงใจให

เกษตรกรกลับมาปลูกลําไยในพ้ืนที่น้ี แตทั้งน้ีตองพิจารณาลักษณะทางการตลาดรวมดวย 

 4.4 ยางพารา 

  1) พื้นที่ปลูกยางพาราที่มีความเหมาะสมสูง (S1) และปจจุบันยังปลูกยางพาราอยู มีเน้ือที่ 

18 ไร มีพ้ืนที่ปลูกในเขตอําเภอขุนยวม ทั้งน้ีโดยคณะอนุกรรมพัฒนาที่ดินจังหวัดสมควรใหมีการเสนอ

แผนการใชที่ดินเพ่ือสงวนใหเปนแหลงปลูกยางพาราคุณภาพดีที่สําคัญของจังหวัด ควรมีการคัดเลือกพันธุ

ใหเหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่และตานทานโรคการปรับปรุงบํารุงดิน การใสปุยที่ถูกตองและมีประสิทธิภาพ 

การปลูกพืชแซมและพืชคลุมดินใหเหมาะสมเพราะมีผลตอการเจริญเติบโตของยาง รวมทั้ง 

การบํารุงรักษา การใสปุยการตัดแตงก่ิง และเทคนิคการกรีดยางใหมีปริมาณนํ้ายางสูงมีคุณภาพและ

ตรงตามมาตรฐาน โดยเนนการพัฒนาการตลาดในพ้ืนที่ เชน จัดต้ังจุดรับซื้อ โรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ

ในพ้ืนที่ที่มีความเหมาะสมสูง และสงเสริมให เกษตรกรชาวสวนยางในพ้ืนที่มีความเขมแข็ง  

มีการบริหารงานแบบมืออาชีพและสามารถถายทอดกิจการใหกับคนรุนใหม 

  2) พื้นที่ปลูกยางพาราที่มีความเหมาะสมปานกลาง (S2) และปจจุบันยังปลูกยางพาราอยู 

มีเน้ือที่ 442 ไร สวนใหญอยูในเขตอําเภอปาย อําเภอขุนยวม และเมืองแมฮองสอน ซึ่งเกษตรกรยังคง

ปลูกยางพาราไดผลดี ควรสนับสนุนใหมีเพ่ิมผลผลิตยางพารา โดยเนนการจัดการที่เหมาะสมในเรื่องตางๆ 

เชนเดียวกันกับพ้ืนที่เหมาะสมสูง โดย เฉพาะการปรับปรุงบํารุงดิน เนนการพัฒนาการตลาดในพ้ืนที่ 

เชน จัดต้ังจุดรับซื้อ โรงงานแปรรูปผลิตภัณฑในพ้ืนที่ ที่มีความเหมาะสมปานกลาง ใหมากขึ้น การสงเสริม

ใหมีการโคนยางพาราที่มีอายุต้ังแต 25 ป และปลูกยางพาราทดแทนในพ้ืนที่เดิมเชนกันกับพ้ืนที่ที่มี

ความเหมาะสมสูง รวมถึงการพัฒนาตลาดและชองทางจัดจําหนายใหมากขึ้น โดยเนนการแปรรูปยาง 

หรือไมยางพาราเพ่ิมมากขึ้นซึ่งอาจเนนจากชุมชนที่เขมแข็งเปนพ้ืนที่ตนแบบ 

  3) พื้นที่ปลูกยางพาราในพื้นที่ไมมีความเหมาะสม (S3 และ N) และปจจุบันเกษตรกร

ยังคงใชที่ดินปลูกยางพาราอยู อาจสงเสริมใหมีการโคนยางพาราที่มีอายุต้ังแต 25 ป และหาพืชอ่ืน

ทดแทน เชน สงเสริมใหปลูกไมผล มะพราว ไผหวาน ยาสูบ แตงโม พืชไร และพืชผักตางๆ ทดแทน 

การใหการชวยเหลือเกษตรกรที่เลือกปลูกพืชชนิดใหมที่ใหผลตอบแทนที่ดีกวา หรือใชพ้ืนที่ผลิตพืชผัก 

บริโภคในครัวเรือน หรือเขาโครงการบริหารจัดการพ้ืนที่เกษตรกรรม (Zoning by Agri-Map) เปนตน 

รวมถึงการจัดหาตลาดใหกับเกษตรกรในการปลูกพืชผักทดแทน โดยอาจเริ่มจากตลาดชุมชน 
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  4) พื้นที่ที่มีศักยภาพหรือมีความเหมาะสมสําหรับการปลูกยางพารา แตปจจุบันเกษตรกร

ไมไดใชพ้ืนที่ปลูกยางพารา พบวาเกษตรกรปลูกพืชอ่ืนทดแทน เชน ปาลมนํ้ามัน มะพราว ไมผล  

ไมยืนตนอ่ืนๆ ควรเนนใหเกษตรกรปลูกพืชดังกลาวตอไป เน่ืองจากปจจุบันตามมาตรการยุทธศาสตร

ยางพารา เนนการลดพ้ืนที่การปลูกยางพาราอยูแลว ฉะน้ันควรสรางความตระหนักใหเกษตรกร  

เนนการทําการเกษตรแบบผสมผสาน หรือการเขารวมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม หรือ วนเกษตร  

เพ่ือทําใหเกษตรกรสามารถใชพ้ืนที่อยางคุมคามากที่สุดตอไป 
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ตารางผนวกที ่1  ขอมลูตําบลจําแนกรายอําเภอ จังหวัดแมฮองสอน 

ลําดับ อําเภอ ตําบล 

1 ขุนยวม ขุนยวม 

2  เมืองปอน 

3  แมกิ๊ 

4  แมเงา 

5  แมยวมนอย 

6  แมอูคอ 

7 ปางมะผา ถ้ําลอด 

8  นาปูปอม 

9  ปางมะผา 

10  สบปอง 

11 ปาย ทุงยาว 

12  โปงสา 

13  เมืองแปง 

14  แมนาเติง 

15  แมฮี้ 

16  เวียงใต 

17  เวียงเหนือ 

18 เมืองแมฮองสอน จองคํา 

19  ปางหมู 

20  ผาบอง 

21  หมอกจําแป 

22  หวยปูลิง 

23  หวยโปง 

24 แมลานอย ขุนแมลานอย 

25  ทาผาปุม 

26  แมโถ 

27  แมนาจาง 

28  แมลานอย 

29  แมลาหลวง 

30  สันติคีร ี

31  หวยหอม 

32 แมสะเรียง บานกาศ 

33  ปาแป 
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ตารางผนวกที ่1  (ตอ) 

ลําดับ อําเภอ ตําบล 

34 แมสะเรียง (ตอ) แมคง 

35  แมยวม 

36  แมสะเรียง 

37  แมเหาะ 

38  เสาหิน 

39 สบเมย กองกอย 

40  ปาโปง 

41  แมคะตวน 

42  แมสวด 

43  แมสามแลบ 

44  สบเมย 

รวม 7 44 

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 ที่มีการสลับช้ันของเน้ือดินตางๆ 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
เปน

ประโยชน 

โพแทสเซีย
มที่เปน

ประโยชน 

ความอุดม
สมบูรณ 
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 หนาตัดดินและคําบรรยายชุดดินเชียงใหม  
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ชุดดิน แมขาน Series Mkn                       กลุมชุดดินที่ 18 
สภาพพื้นที่ ราบเรียบถึงคอนขางราบเรียบ มีความลาดชัน 0-2 % 
ภูมิสัณฐาน ที่ราบตะกอนนํ้าพา 
วัตถุตนกําเนิดดิน ตะกอนนํ้าพา 

การระบายน้ํา เลว 
การซึมผานไดของน้ํา ปานกลางถึงชา        การไหลบาของน้ําบนผิวดิน    ชาถึงปานกลาง 
ลักษณะสมบัติของดิน เปนดินลึกมาก ดินบนเปนดินรวนปนทรายหรือดินรวนเหนียวปนทราย  

สีเทาเขม ปฏิกิริยาดินเปนกรดปานกลางถึงเปนกลาง (pH 6.0-7.0) ดินลาง
เปนดินรวนปนดินเหนียวถึงดินรวนเหนียวปนทรายละเอียด มีลักษณะการ
สลับช้ันของเน้ือดิน พบจุดประสีนํ้าตาลแกมแดงเขม แดงเขม นํ้าตาล หรือ
นํ้าตาลปนเหลือง ตลอดหนาตัดดิน ปฏิกิริยาดินเปนกรดเล็กนอยถึงเปน
กลาง (pH 6.5-7.0) 

ขอจํากัด ดินมีความอุดมสมบูรณปานกลาง มีอินทรียวัตถุตํ่า 
ขอเสนอแนะ ปรับปรุงบํารุงดินอยูเสมอโดยเพ่ิมอินทรียวัตถุ และควรใชปุยอินทรียรวมกับ

ปุยเคมีเพ่ือเพ่ิมผลผลิตใหสูงขึ้น 
สมบัติทางเคมี ความลึก อินทรียวัตถุ ความจุ

แลกเปล่ียน
แคตไอออน 

ความ 
อ่ิมตัวเบส 

ฟอสฟอรัสท่ี
เปน

ประโยชน 

โพแทสเซียม
ที่เปน

ประโยชน 

ความอุดม
สมบูรณ 
ของดิน   (ซม.) 

  0-25 ตํ่า ปานกลาง ปานกลาง สูง สูง ปานกลาง 

  25-50 ตํ่า ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง สูง ปานกลาง 

  50-100 ตํ่า ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง สูง ปานกลาง 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 2 หนาตัดดินและคําบรรยายชุดดินแมขาน  
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ชุดดิน ทายาง Series Ty                          กลุมชุดดินที่ 48 
สภาพพื้นที่ ลูกคลื่นลอนลาดเล็กนอยถึงเปนเนินเขา มีความลาดชัน 2-20 % 
ภูมิสัณฐาน พ้ืนที่เหลือคางจากการกัดกรอน        
วัตถุตนกําเนิดดิน การสลายตัวผุพังอยูกับที่ และ/หรือ เคลื่อนยายมาในระยะทางไมไกลนัก
 ของหินตะกอนหรือหินแปรเน้ือหยาบ พวกหินทรายและหินควอรตไซต โดย
 รองรับดวยหินดินดานและหินฟลไลท      
การระบายน้ํา ดี    
การซึมผานไดของน้ํา ปานกลางถึงเร็ว การไหลบาของน้ําบนผิวดิน  ปานกลางถึงเร็ว 
ลักษณะสมบัติของดิน เปนดินต้ืนถึงช้ันเศษหินและหินพ้ืน ดินบนเปนดินรวนปนเศษหินหรือดิน
 รวนปนทรายปนเศษหิน สีนํ้าตาล นํ้าตาลปนเทา หรือนํ้าตาลปนเหลือง   

ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดมากถึงเปนกรดปานกลาง (pH 5.0-6.0) ดินลางเปน
 ดินรวนปนทรายปนเศษหิน พบกอนกรวดเปนพวกเศษหินควอรตไซต หิน
 ทราย หินฟลไลทและหินดินดาน สีนํ้าตาลหรือสีนํ้าตาลปนแดง ปฏิกิริยาดิน
 เปนกรดจัดมากถึงเปนกรดจัด (pH 4.5-5.0)         
ขอจํากัด ความอุดมสมบูรณตํ่า เปนดินต้ืนและเน้ือดินปนเศษหิน 
ขอเสนอแนะ ในการปลูกพืช ควรมีวิธีการที่เหมาะสมเพ่ืออนุรักษดินและนํ้า เชน ปลูกพืช
 คลุมดินปลูกพืชตามแนวระดับและใชปุยอินทรีย พวกปุยคอก ปุยหมัก หรือ
 ปุยพืชสด เพ่ือชวยใหดินอุมนํ้า และยึดธาตุอาหารพืชไดดีขึ้น  

สมบัติทางเคมี ความลึก อินทรียวัตถุ ความจุ
แลกเปล่ียน
แคตไอออน 

ความ
อ่ิมตัวเบส 

ฟอสฟอรัสท่ี
เปน

ประโยชน 

โพแทสเซียม
ที่เปน

ประโยชน 

ความอุดม
สมบูรณของ

ดิน   (ซม.) 

  0-25 สูง ตํ่า ตํ่า ตํ่า สูง ปานกลาง 

  25-50 สูง ตํ่า ตํ่า ตํ่า สูง ปานกลาง 

  50-100 ปานกลาง ตํ่า ตํ่า ตํ่า สูง ปานกลาง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 3 หนาตัดดินและคําบรรยายชุดดินทายาง 
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ชุดดิน วังสะพุง Series Ws                           กลุมชุดดินที่ 55 
สภาพพื้นที่ คอนขางราบเรียบถึงเปนเนินเขา มีความลาดชัน 1-35 % 
ภูมิสัณฐาน ลานตะพัก เชิงเขา เนินเขา หรือบริเวณพ้ืนที่เหลือคางจากการกัดกรอน 
วัตถุตนกําเนิดดิน การผุพังสลายตัวอยูกับที่ และ/หรือ เคลื่อนยายมาเปนระยะทางไมไกลนัก
 ของหินตะกอนเน้ือละเอียดหรือหินในกลุมและหินที่แปรสภาพ          
การระบายน้ํา ดี     
การซึมผานไดของน้ํา ปานกลาง การไหลบาของน้ําบนผิวดิน  ปานกลางถึงเร็ว
ลักษณะสมบัติของดิน เปนดินลึกปานกลาง ดินบนเปนดินรวนปนดินเหนียว สีนํ้าตาลเขมถึงนํ้าตาล
 ปนเทาเขม ปฏิกิริยาดินเปนกรดปานกลางถึงเปนกลาง (pH 6.0-7.0) ดินลาง
 ตอนบนเปนดินเหนียว สีแดงปนเหลืองถึงแดง ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดถึงเปน
 กรดปานกลาง (pH 5.5-6.0) ตอนลางเปนดินเหนียวมีเศษหินปะปน
 หนาแนน และสวนใหญพบช้ันหินพ้ืนภายในความลึก 100 ซม. สีนํ้าตาลปน
 แดงหรือนํ้าตาลปนเหลือง ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดถึงเปนกลาง (pH 5.5-7.0) 
ขอจํากัด สภาพพ้ืนที่ มี ความลาดชันสู ง  ดิน เ กิดการชะล าง พังทลายได ง าย  
ขอเสนอแนะ ปรับปรุงบํารุงดินและใชปุยอินทรียหรือปุยชีวภาพ รวมกับปุยเคมีเพ่ือเพ่ิม
 ผลผลิตใหสูงขึ้น จัดระบบการปลูกพืชและระบบอนุรักษดินและนํ้าให
 เหมาะสมกับสภาพความลาดชันของพ้ืนที ่

สมบัติทางเคมี ความ
ลึก 

อินทรียวัตถุ ความจุ
แลกเปล่ียน
แคตไอออน 

ความอ่ิมตัว
เบส 

ฟอสฟอรัสท่ี
เปน

ประโยชน 

โพแทสเซียม
ที่เปน

ประโยชน 

ความอุดม
สมบูรณของ

ดิน   (ซม.) 

  0-25 ปานกลาง ปานกลาง ตํ่า ตํ่า สูง ปานกลาง 

  25-50 ตํ่า ปานกลาง ตํ่า ตํ่า สูง ปานกลาง 

  50-100 ตํ่า สูง ปานกลาง ตํ่า สูง ปานกลาง 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 4 หนาตัดดินและคําบรรยายชุดดินวังสะพุง  
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ชุดดิน หนองมด Series Nm                        กลุมชุดดินที่ 29 
สภาพพื้นที ่ คอนขางราบเรียบถึงเปนเนินเขา มีความลาดชัน 1-35 % 
ภูมิสัณฐาน ลานตะพัก เชิงเขา เนินเขา หรือบริเวณพ้ืนที่เหลือคางจากการกัดกรอน 
วัตถุตนกําเนิดดิน การผุพังสลายตัวอยูกับที่ และ/หรือ เคลื่อนยายมาเปนระยะทางไมไกลนัก

ของหินแกรนิต 
การระบายน้าํ ดี 
การซึมผานไดของน้ํา ปานกลางถึงเร็ว        การไหลบาของน้ําบนผิวดิน   ชาถึงเร็ว 
ลักษณะสมบัติของดิน เปนดินลึกมาก ดินบนเปนดินรวนหรือดินรวนปนดินเหนียว สีนํ้าตาลเขมถึง

นํ้าตาลปนเทาเขมมาก ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดมากถึงเปนกรดปานกลาง 
(pH 5.0-6.0) ดินลางเปนดินเหนียวหรือดินเหนียวปนทราย สีแดงปน
เหลืองถึงแดง ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดมากถึงเปนกรดจัด (pH 4.5-5.5)  

ขอจํากัด ความอุดมสมบูรณตํ่า พ้ืนที่ทีม่ีความลาดชันสูง  
ขอเสนอแนะ เพิ่มความอุดมสมบูรณแกดินและเพิ่มผลผลิตพืชโดยใชปุยอินทรียรวมกับ

ปุยเคมี จัดทําระบบอนุรักษดินและนํ้าที่เหมาะสมโดยใชวิธีพืชหรือวิธีกล 
หรือทั้งสองวิธีรวมกัน 

สมบัติทางเคมี ความลึก อินทรียวัตถุ ความจุ
แลกเปล่ียน
แคตไอออน 

ความ 
อ่ิมตัวเบส 

ฟอสฟอรัสท่ี
เปนประโยชน 

โพแทสเซียม 
ที่เปน

ประโยชน 

ความอุดม
สมบูรณ 
ของดิน   (ซม.) 

  0-25 ตํ่า ปานกลาง ตํ่า ตํ่า ปานกลาง ตํ่า 

  25-50 ตํ่า ตํ่า ตํ่า ตํ่า ตํ่า ตํ่า 

  50-100 ตํ่า ตํ่า ตํ่า ตํ่า ตํ่า ตํ่า 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

ภาพที่ 5 หนาตัดดินและคําบรรยายชุดดินหนองมด 
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ตารางผนวกที่ 2  พ้ืนที่ชลประทานจังหวัดแมฮองสอนจําแนกรายอําเภอ ตําบล 

อําเภอ พื้นที่ (ไร) ตําบล พื้นที่ (ไร) 

ขุนยวม  582  
  ขุนยวม    450  

  แมอูคอ    132  

ปางมะผา 65   สบปอง    65  

เมืองแมฮองสอน 1,220 
  จองคํา    108  

  ปางหมู    1,112  

แมสะเรียง 10,722 

  บานกาศ    511  

  แมคง    583  

  แมยวม    7,583  

  แมสะเรียง    2,045  

สบเมย 27   แมคะตวน    27  

รวม 12,616   

ที่มา: กรมชลประทาน, 2564 
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ตารางผนวกที่ 3  พ้ืนที่เขตปฏิรูปที่ดินจําแนกรายอําเภอ ตําบล 

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

อําเภอปาย              9,619   อําเภอสบเมย             2,098  

แมนาเติง              3,148   แมคะตวน             1,321  

เวียงใต              2,798   แมสวด               499  

ทุงยาว              2,358   สบเมย               249  

แมฮี้                577   ปาโปง                 29  

เวียงเหนือ                363   อําเภอเมืองแมฮองสอน             1,983  

เมืองแปง                352   ผาบอง               620  

โปงสา                  23   หวยโปง               553  

อําเภอแมลานอย              7,593   ปางหมู               411  

แมลานอย              4,724   หมอกจําแป               259  

ทาผาปุม              2,487   จองคํา               137  

แมลาหลวง                327   หวยปูลิง                  3  

แมนาจาง                  55   อําเภอปางมะผา 1,845 

อําเภอแมสะเรียง              5,013   นาปูปอม             1,000  

แมสะเรียง              1,701   ถ้ําลอด               845  

บานกาศ              1,630   
  

แมยวม              1,009     
แมคง                664   

  

ปาแป                   9   
  

อําเภอขุนยวม              4,270   
  

ขุนยวม              1,864   
  

เมืองปอน              1,722     
แมยวมนอย                390     

แมเงา                156     
แมอูคอ                138     

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

 

https://agri-map-online.moac.go.th/
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ตารางผนวกที ่4  กิจกรรมการเกษตรที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกร จังหวัดแมฮองสอน 

ลําดับ กิจกรรมการเกษตร เกษตรกร (ราย) เนื้อที่ (ไร) 
1 ขาวนาป 34,290 231,365 
2     ขาวโพดเลี้ยงสัตว 13,558 138,259 
3     ถั่วเหลือง 2,989 18,845 
4     กระเทียมหวั 2,967 12,342 
5     ขาวโพดเลี้ยงสัตว (เมล็ดพันธุ) 1,244 8,248 
6     ฟกทอง 1,436 7,852 
7     ขาวโพดหวาน 705 4,961 
8     บุก 1,168 4,475 
9     ถั่วแดงหลวง 502 3,715 
10     กะหล่ําปล ี 384 2,183 
11     สมเขียวหวาน 358 2,171 
12     กลวยนํ้าวา 695 2,153 
13     กาแฟ 430 2,029 
14     มะมวง 514 1,710 
15     ถั่วลิสง 433 1,666 
16     งาดํา 280 1,404 
17     ลําไย 342 1,109 
18     อโวกาโด 238 949 
19     หอมแดง 274 944 
20     พริกขี้หนูเม็ดเล็ก (ขีห้นูสวน) 284 755 
21     ยางพารา 74 729 
22     มะเขือเทศบริโภคสด 142 697 
23     ไมสัก 144 623 
24     ฟก/แฟง 97 528 
25       อ่ืนๆ 3,732 12,697 

ที่มา: กรมสงเสริมการเกษตร, 2563 
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ตารางผนวกที ่5  ทะเบียนเกษตรกรผูปลูกพืชสมุนไพรจังหวัดแมฮองสอน 

ลําดับ ชนิด 
เกษตรกร 

(ราย) 
เนื้อที ่
(ไร) 

อําเภอ 

1 บุก 1,060 5,095  
ขุนยวม เมืองแมฮองสอน แมลานอย  
แมสะเรียง สบเมย 

2 ขมิ้นชัน 14 109  ปาย แมลานอย แมสะเรยีง สบเมย 

3 บัวบก 8 27 แมลานอย แมสะเรียง สบเมย 

4 กระเจี๊ยบแดง 2 22  เมืองแมฮองสอน 

5 พลคูาว 5 20  สบเมย 

6 มะแขวน 1 20 เมืองแมฮองสอน 

7 ตะไครหอม 5 15 ปาย เมืองแมฮองสอน สบเมย 

8 พล ู 1 12  สบเมย 

9 ไพล 2 10 ปาย แมลานอย 

10 กระชายดํา 1 2 ขุนยวม 

11 พริกไทย 1 1 แมลานอย 

12 สมุนไพรอ่ืนๆ 1 1 เมืองแมฮองสอน 

รวม 1,101 5,334  

ที่มา: สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2564 
 
ตารางผนวกที ่6  โรงงานและแหลงรับซื้อสินคาเกษตรในพ้ืนที่จังหวัดแมฮองสอน 

โรงงานอุตสาหกรรม แหลงรบัซื้อ 

 และสหกรณการเกษตร 

จํานวน 

(แหง) 

โรงงานดานเกษตร จํานวน 

(แหง) 

สหกรณการเกษตร 16 โรงงานดานการเกษตรอ่ืนๆ ที่

เกี่ยวของ 

7 

  โรงสีขนาดเล็ก 1 

    

รวม 16 รวม 8 

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

 

https://agri-map-online.moac.go.th/
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    ภาพที่ 6 ศักยภาพของที่ดินพืชเศรษฐกิจขาว จังหวัดแมฮองสอน 
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    ภาพที่ 7 พ้ืนที่ปลูกขาวบนพ้ืนที่ศักยภาพ จังหวัดแมฮองสอน 
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    ภาพที่ 8 ศักยภาพของที่ดินพืชเศรษฐกิจขาวโพดเลี้ยงสัตว จังหวัดแมฮองสอน 
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    ภาพที่ 9 พ้ืนที่ปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตวบนพ้ืนที่ศักยภาพ จังหวัดแมฮองสอน
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    ภาพที่ 10 ศักยภาพของที่ดินพืชเศรษฐกิจลําไย จังหวัดแมฮองสอน 
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    ภาพที่ 11 พ้ืนที่ปลูกลําไยบนพ้ืนที่ศักยภาพ จังหวัดแมฮองสอน 
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    ภาพที่ 12 ศักยภาพของที่ดินพืชเศรษฐกิจยางพารา จังหวัดแมฮองสอน 
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    ภาพที่ 13 พ้ืนที่ปลูกยางพาราบนพ้ืนที่ศักยภาพ จังหวัดแมฮองสอน  
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