


คํานํา 

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

  Agri-Map คือ แผนที่ เกษตรเพ่ือการบริหารจัดการเชิงรุก โดยบูรณาการขอมูลพ้ืนฐาน 
ดานการเกษตรจากทุกหนวยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ สําหรับใชเปนเครื่องมือบริหาร
จัดการการเกษตรไทยอยางมีประสิทธิภาพครอบคลุมทุกพ้ืนที่ มีการปรับขอมูลใหทันสมัย และพัฒนา 
เพ่ิมความสะดวกการใชงานใหเกิดการเขาถึงขอมูลโดยงาย พรอมกับสามารถติดตามขอมูลความเปลี่ยนแปลง
ที่เกิดขึ้นไดอยางถูกตองและรอบดาน ครอบคลุมการนําไปใชประโยชนทุกดานที่สําคัญเปนการนํา
เทคโนโลยีเขามาประยุกตใชกับขอมูลดานการเกษตร ซึ่งสามารถตอบโจทยการชวยเหลือและแกปญหา
ใหกับเกษตรกรในรายพ้ืนที่ ไดเปนอยางดี ใชงานบนคอมพิวเตอรหรือแท็บเล็ต ที่เช่ือมตออินเทอรเน็ตผาน
หนาเว็บไซตของกระทรวงเกษตรฯ www.moac.go.th/a4policy-alltype-391191791794 หรือ 
https://agri-map-online.moac.go.th/ ซึ่งจะมีเอกสารคูมือการใชใหศึกษาและสามารถดาวนโหลดได 

  แนวทางการสงเสริมการเกษตรที่เหมาะสมของแตละจังหวัดสามารถนําไปใชเปนขอมูลสนับสนุน
นโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ เชน โครงการ 1 ตําบล 1 กลุมเกษตรทฤษฎีใหม โครงการ 
เกษตรอินทรีย โครงการบริหารจัดการเขตเกษตรเศรษฐกิจสําหรับสินคาเกษตรที่สําคัญ (Zoning by Agri-
Map) โครงการระบบสงเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ โครงการ Smart Farmer เปนตน และยังเปนขอมูล
กลางในการปฏิบัติงานรวมกันของหนวยงานตางๆ ในจังหวัด ไดอยางมีประสิทธิภาพตอไป 
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1. ขอมูลท่ัวไป 

  จังหวัดนาน มีพ้ืนที่ 11,472.072 ตารางกิโลเมตร หรือ 7,170,045 ไร ต้ังอยูในภาคเหนือของ
ประเทศไทย ประกอบดวย 15 อําเภอ 99 ตําบล (ตารางผนวกที่ 1) มี จํานวนประชากร 476,727 คน 
(กรมการปกครอง, 2563) 

 1.1 อาณาเขตติดตอ  
  ทิศเหนือ   ติดตอ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
  ทิศใต    ติดตอ จังหวัดอุตรดิตถ และจังหวัดแพร 
  ทิศตะวันออก  ติดตอ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
  ทิศตะวันตก  ติดตอ จังหวัดนาน  

 1.2 ภูมิประเทศ 
   สภาพภูมิประเทศของจังหวัดนานโดยทั่วไปมีลักษณะเปนภูเขาสูงสลับกับเนินเขาและที่ราบ 
มีความสูงจากระดับทะเลปานกลางเฉลี่ย 600 - 1,200 เมตร ภูเขาที่สําคัญ ไดแก ดอยภูแวในเขต
อําเภอปว ดอยภูคา สูง 1,980 เมตร เปนดอยที่สูงที่สุดอยูในอําเภอปว ดอยผากิ อยูในเขตอําเภอบาน
หลวง แมนํ้าที่สําคัญ ไดแก แมนํ้านาน ซึ่งมีตนนํ้าอยูที่บริเวณดอยภูแว  

 1.3 ภูมิอากาศ 
สภาพภูมิอากาศของจังหวัดนาน ไดรับอิทธิพลจากลมมรสุม 2 ประเภท คือ ลมมรสุม

ตะวันตกเฉียงใตและลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ อุณหภูมิเฉลี่ยทั้งป 25.9 องศาเซลเซียส มี 3 ฤดู 
ฤดูรอนเริ่มต้ังแตเดือนมีนาคมถึงเดือนพฤษภาคม อากาศรอนอบอาวและอากาศรอนจัดในชวงเดือน
เมษายน อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย 33.0 องศาเซลเซียส ฤดูฝน เริ่มต้ังแตเดือนมิถุนายนถึงเดือนตุลาคม 
และฤดูหนาว เริ่มต้ังแตเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนกุมภาพันธ อากาศหนาวถึงหนาวจัด  

 1.4 ทรัพยากรดิน 
   ทรัพยากรดินของจังหวัดนาน แบงตามภูมิสัณฐาน ลักษณะทางธรณีวิทยา และวัตถุ       ตน
กําเนิดดิน ไดดังน้ี 
   1) ที่ราบน้ําทวมถึง (Flood plain) ที่ราบริมแมนํ้าหรือลําธาร หนาฝนหรือหนานํ้า มักมี
นํ้าทวมเปนครั้งคราว เปนสภาพพ้ืนที่ที่เกิดจาการทับถมของตะกอนนํ้าพา และมีตะกอนเพ่ิมมากขึ้น
หลังนํ้าทวม แบงเปน 
    (1)  สันดินริมนํ้า (levee) เปนที่ดอน มีสภาพพ้ืนที่คอนขางราบเรียบถึงลูกคลื่นลอนลาด
เล็กนอย เกิดจากการทับถมของตะกอนนํ้าพาบริเวณริมฝงแมนํ้า เปนสันนูนขนานไปกับริมฝงแมนํ้า 
ดินลึกถึงลึกมาก เน้ือดินรวนหยาบถึงดินทรายแปงละเอียด สีแดง นํ้าตาล และนํ้าตาลปนแดง การ
ระบายนํ้าดีปานกลางถึงดี อาท ิชุดดินเชียงใหม (Cm)  
   2) ที่ราบตะกอนน้ําพา (Alluvial plain) เปนบริเวณที่ไดรับอิทธิพลของแมนํ้าหรือลํานํ้า
สาขา วัตถุตนกําเนิดดินเปนตะกอนนํ้าพา (Alluvium) มีสภาพพ้ืนที่เปนที่ราบขนาดใหญสองฝงแมนํ้า 
แตละฝงอาจมทีี่ราบแบบขั้นบันไดหรือตะพักไดหลายระดับ แบงเปน 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%9B%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%A2%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%A7
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%9B%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%A2%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%A7
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    (1) ตะพักลํานํ้าระดับตํ่า (Low terrace) เปนที่ลุม มีสภาพพ้ืนที่ราบเรียบ ดินลึกมาก 
เน้ือดินเปนดินเหนียวละเอียด ดินทรายแปงละเอียดหรือดินรวนหยาบ สีเทา นํ้าตาลปนเทา         และ
นํ้าตาลปนแดง มีจุดประสีตางๆ การระบายนํ้าคอนขางเลวถึงเลว เชน ชุดดินนาน (Na) และ    ชุดดิน
สันทราย (Sai) เปนตน 
    (2) ตะพักลํานํ้าระดับกลางและระดับสูง (Middle and High terrace) เปนที่ดอน       
มีสภาพพ้ืนที่คอนขางราบเรียบถึงลูกคลื่นลอนลาด ดินต้ืนถึงช้ันกรวดลูกรังถึงดินลึกมาก เน้ือดินเปน   
ดินรวนหยาบ ดินรวนละเอียดหรือดินรวนปนช้ินสวนหยาบมาก สีนํ้าตาล เหลือง นํ้าตาลปนแดง     
ไปจนถึงแดง การระบายนํ้าดีปานกลางถึงดี เชน ชุดดินแมริม (Mr) และชุดดินแพร (Pae) เปนตน 
   3) ที่ลาดเชิงเขา (Piedmont) เขา (Hill) ภูเขา (Mountain) มีสภาพพ้ืนที่เปนลูกคลื่น
ลอนลาดถึงเนินเขา ที่เกิดจากการที่หินผุพังสลายตัวอยูกับที่หรือถูกเคลื่อนยายโดยแรงโนมถวงของ
โลกในระยะทางใกลๆ และถูกควบคุมดวยลักษณะของโครงสรางทางธรณีวิทยา สวนใหญพบหิน
ปะปนในหนาตัดดินและลอยหนา แบงตามลักษณะและชนิดของหินดังน้ี 
    (1) พัฒนาจากกลุมหินตะกอนหรือหินแปรเน้ือหยาบหรือหินในกลุม สวนใหญจะเปนหิน
ทรายและหินควอรตไซต ดินต้ืนถึงช้ันเศษหินหรือหินพ้ืนถึงดินลึกปานกลาง เน้ือดินเปนดินรวนหยาบ
ถึง ดินรวนปนช้ินสวนหยาบมาก สี นํ้าตาล นํ้าตาลปนเหลือง นํ้าตาลปนแดง จนถึงแดง  
การระบายนํ้าดี พบเศษหินปะปนในหนาตัดดินหรือบนผิวดิน เชน ชุดดินทายาง (Ty) และชุดดิน 
ลาดหญา (Ly) เปนตน 
    (2) พัฒนาจากกลุมหินตะกอนหรือหินแปรเน้ือละเอียดหรือหินในกลุม สวนใหญเปน
หินดินดานและหินฟลไลต ดินต้ืนถึงช้ันเศษหินหรือหินพ้ืนถึงดินลึกปานกลาง เน้ือดินเปนดินเหนียว
ละเอียดถึงดินเหนียวปนช้ินสวนหยาบมาก สีนํ้าตาล นํ้าตาลปนแดง และนํ้าตาลปนเหลือง การระบาย
นํ้าดี พบเศษหินปะปนในหนาตัดดินหรือบนผิวดิน เชน ชุดดินวังสะพุง (Ws) และชุดดินลี้ (Li) เปนตน 
    (3) พัฒนาจากหินบะซอลตหรือแอนดิไซต ดินต้ืนถึงช้ันเศษหิน เน้ือดินเปนดินเหนียวปน
ช้ินสวนหยาบมาก สีแดงเขมและนํ้าตาลปนแดงเขม การระบายนํ้าดี อาท ิชุดดินเชียงของ (Cg) 
   4) พื้นที่ลาดชันเชิงซอน เปนพ้ืนที่ที่มีความลาดชันมากกวารอยละ 35 สวนใหญเปนภูเขา
และเทือกเขาสูงสลับซับซอน ทรัพยากรดินมีความแตกตางกันออกไปในแตละพ้ืนที่ 
   ซึ่งไดแสดงรายละเอียดของชุดดินที่พบมากของจังหวัดนาน ภาพที่ 1 - 5  

 1.5 สภาพการใชที่ดิน  
   สภาพการใชที่ดินปจจุบันของจังหวัดนาน จากฐานขอมูลแผนที่สภาพการใชที่ดินของกรม
พัฒนาที่ดิน (ตารางที่ 1) 
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ตารางที่ 1 สภาพการใชที่ดินปจจุบันของจังหวัดนาน  

ประเภทการใชที่ดิน 
เนื้อที ่

ไร รอยละ 
พื้นทีชุ่มชนและสิ่งปลูกสราง               139,022        1.95 
พื้นทีเ่กษตรกรรม            2,526,320      35.23 

พ้ืนที่นา      226,033          3.15 
พืชไร           509,963          7.10 
ไมยืนตน        412,765          5.76 
ไมผล     205,342          2.87 
พืชสวน    1,353          0.02 
ไรหมุนเวียน       1,169,380         16.31 
ทุงหญาเลี้ยงสตัวและโรงเรือนเลี้ยงสัตว             919          0.01 
สถานที่เพาะเลี้ยงสัตวนํ้า      193      -   

พื้นทีป่าไม            4,429,394      61.77 
พื้นทีน่้ํา                51,884        0.72 
พื้นทีเ่บ็ดเตล็ด                23,425        0.33 

รวม            7,170,045    100.00 
ที่มา: กรมพัฒนาที่ดิน ,2561 

 1.6 พื้นที่ชลประทาน 
   จังหวัดนานมีเน้ือที่ชลประทาน 45,919 ไร (รอยละ 0.64 ของพ้ืนที่จังหวัด) กระจายอยูใน 
10 อําเภอ มีอางเก็บนํ้าที่สําคัญ 2 อาง มีศักยภาพในการเก็บกักนํ้าไดรวม 25.486 ลานลูกบาศกเมตร 
(ตารางผนวกที่ 2 - 3) 

 1.7 เขตปฏิรปูที่ดิน  
   เขตปฏิรูปที่ดินในพ้ืนที่จังหวัดนาน มีเน้ือที่ 458,322 ไร (รอยละ 6.39 ของพ้ืนที่จังหวัด) 
โดยอําเภอที่มีพ้ืนที่เขตปฏิรูปที่ดินมากที่สุด ไดแก อําเภอเวียงสา อําเภอเมืองนาน ทาวังผา และ
อําเภอนานอย ตามลําดับ (ตารางผนวกที่ 4)  

 1.8 การขึ้นทะเบียนเกษตรกร 
   จากฐานขอมูลทะเบียนเกษตรกรของกรมสงเสริมการเกษตร จังหวัดนานมีการขึ้นทะเบียน
เกษตรกรผูปลูกพืชหรือเลี้ยงสัตวทั้งหมดในป 2563 จํานวน 179,503 ราย รวมพ้ืนที่ 1,510,785  ไร 
และกิจกรรมที่มีพ้ืนที่ปลูกมากไดแก ขาวโพดเลี้ยงสัตว ขาวนาป ยางพารา มันสําปะหลังโรงงาน 
ตามลําดับ (ตารางผนวกที่ 5) 
   ทะเบียนเกษตรพืชสมุนไพร จากฐานขอมูลกลาง (Farmer One) สํานักงานเศรษฐกิจ
การเกษตร เกษตรกรไดขึ้นทะเบียนปลูกพืชสมุนไพรในจังหวัดนาน พ้ืนที่ 3,235.62 ไร เกษตรกร    315 
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ราย มีพืชสมุนไพรหลัก 11 ชนิด สมุนไพรที่มีการปลูกมาก คือ มะแขวน กฤษณา และพริกไทย 
ตามลําดับ (ตารางผนวกที่ 6) 

 1.9 ที่ต้ังโรงงานและแหลงรับซือ้สินคาเกษตร 
   จังหวัดนานมีแหลงรับซื้อสินคาเกษตรและสหกรณการเกษตรที่สําคัญ จํานวน 58 แหง และ
มีโรงงานทางการเกษตร 23 แหง โดยมีที่ต้ังสหกรณการเกษตรมากที่สุด 44 แหง (ตารางผนวกที่ 7) 

2. การวิเคราะหพืชเศรษฐกิจหลัก 

  พืชเศรษฐกิจที่สําคัญพิจารณาจากพืชที่มีพ้ืนที่ปลูกมากและมีมูลคาการสงออกหรือแปรรูปโดย
กระทรวงเกษตรและสหกรณ ประกาศพืชเศรษฐกิจ 13 ชนิดพืช ไดแก ขาว มันสําปะหลัง ยางพารา 
ปาลมนํ้ามัน ออยโรงงาน ขาวโพดเลี้ยงสัตว สับปะรดโรงงาน โรงงาน ลําไย เงาะ ทุเรียน มังคุด 
มะพราว และกาแฟ จากพ้ืนที่ปลูกพืชเศรษฐกิจดังกลาว กรมพัฒนาที่ดิน ไดกําหนดระดับความ
เหมาะสมของพ้ืนที่ปลูกรายจังหวัด โดยวิเคราะหจากสภาพพ้ืนที่ ลักษณะของดิน ปริมาณนํ้าฝน 
แหลงนํ้าชลประทาน รวมกับการจัดการพ้ืนที่และลักษณะรายพืช โดยแบงระดับความเหมาะสม เปน 
4 ระดับ ไดแก 
  ระดับที ่1 เปนพ้ืนที่ความเหมาะสมสูง (S1) การปลูกพืชใหผลตอบแทนสูง  
  ระดับที ่2 เปนพ้ืนที่ความเหมาะสมปานกลาง (S2) การปลูกพืชใหผลตอบแทนสูง แตพบ
ขอจํากัดบางประการซึ่งสามารถบริหารจัดการได  
  ระดับที่ 3 เปนพ้ืนที่ความเหมาะสมเล็กนอย (S3) มีขอจํากัดการของดินและนํ้า สงผลใหการผลิต
พืชใหผลตอบแทนตํ่า การใชพ้ืนที่ตองใชตนทุนสูงในการจัดการ และมีความเสี่ยงจากนํ้าทวมและขาดนํ้า 
  ระดับที ่4 เปนพ้ืนที่ไมเหมาะสม (N)  
  จังหวัดนาน มีพ้ืนที่พืชเศรษฐกิจสําคัญที่ปลูกมาก 4 ลําดับแรก ไดแก ขาวโพดเลี้ยงสัตว ขาว  
ยางพารา และลําไย (ตารางที่ 2) 

ตารางที่ 2 พ้ืนที่ปลูกพืชเศรษฐกิจที่มีพ้ืนที่ปลูกมาก 4 ลําดับแรกของจังหวัดนาน 

พืชเศรษฐกิจ เนื้อที่ (ไร) รอยละของพืน้ที่เกษตรกรรม 
1. ขาวโพดเลี้ยงสัตว    230,615 9.13 
2. ขาว   216,277 8.56 
3. ยางพารา   135,985 5.38 
4. ลําไย    56,740 2.25 

ที่มา: https://agri-map-online.moac.go.th/, 2564 
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 2.1 ขาวโพดเลี้ยงสัตว 
 ขาวโพดเลี้ยงสัตวเปนพืชเศรษฐกิจสําคญัของจังหวัดนาน จากฐานขอมลูในแผนที่เกษตร 

เชิงรุก หรือ Agri-Map Online วิเคราะหขอมูลไดดังน้ี (ตารางที่ 3 และภาพที่ 6 - 7) 
1) การวิเคราะหศักยภาพของพื้นที่ปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตว  
  ระดับที ่1 เปนพ้ืนที่ความเหมาะสมสงู (S1) มีเน้ือที่ 19,174 ไร คิดเปนรอยละ 1.32  ของ

พ้ืนที่ศักยภาพของที่ดิน กระจายตัวมากอยูในอําเภอทาวังผา 6,062 ไร อําเภอปว 6,055 ไร และอําเภอ
เวียงสา 3,557 ไร 

  ระดับที่ 2 เปนพ้ืนที่ความเหมาะสมปานกลาง (S2) มีเน้ือที่ 221,932 ไร คิดเปนรอยละ 
15.28  ของพ้ืนที่ศักยภาพของที่ดิน กระจายตัวมากอยูในอําเภอเวียงสา 59,906 ไร อําเภอภูเพียง 
40,690 ไร และอําเภอเมืองนาน 27,338 ไร 

  ระดับที่ 3 เปนพ้ืนที่ความเหมาะสมเล็กนอย (S3) มีเน้ือที่ 472,968 ไร คิดเปนรอยละ 
32.56  ของพ้ืนที่ศักยภาพของที่ดิน กระจายตัวมากอยูในอําเภอเวียงสา 172,409 ไร อําเภอเมืองนาน 
61,081 ไร และอําเภอทาวังผา 52,649 ไร 

  ระดับที่ 4 เปนพ้ืนที่ไมเหมาะสม (N) มีเน้ือที่ 738,546 ไร 
2) การวิเคราะหพื้นที่ปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตวในปจจุบัน ซึ่งจําแนกตามช้ันความเหมาะสม

ของที่ดิน ไดดังน้ี 
  (1) พ้ืนที่เหมาะสมสูง (S1) มีเน้ือที่ 2,569 ไร คิดเปนรอยละ 13.40 ของพ้ืนที่ศักยภาพสูง 

กระจายตัวมากอยูในอําเภอปว 1,281 ไร อําเภอเวียงสา 390 ไร และอําเภอทาวังผา 341 ไร 
  (2) พ้ืนที่เหมาะสมปานกลาง (S2) มีเน้ือที่ 36,884 ไร คิดเปนรอยละ 16.62 ของพ้ืนที่

ศักยภาพปานกลาง กระจายตัวมากอยูในอําเภอเวียงสา 13,106 ไร อําเภอทุงชาง 4,321 ไร และอําเภอ
ภูเพียง 3,867 ไร 

  (3) พ้ืนที่เหมาะสมเล็กนอย (S3) มีเน้ือที่ 106,524 ไร คิดเปนรอยละ 22.52 ของพ้ืนที่
ศักยภาพเล็กนอย กระจายตัวมากอยูในอําเภอเวียงสา 55,140 ไร อําเภอเมืองนาน 11,096 ไร และ
อําเภอนานอย 10,636 ไร 

  (4)  พ้ืนที่ไมเหมาะสม (N) มีเน้ือที่ 84,638 ไร 
3) พื้นที่มีศักยภาพคงเหลือ คือ พ้ืนที่ที่มีศักยภาพในการปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตวแตยังไมใช

พ้ืนที่ปลูก พิจารณาจากพ้ืนที่ศักยภาพของที่ดินสําหรับการปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตว และพ้ืนที่ปลูกขาวโพด
เลี้ยงสัตวในช้ันความเหมาะสมตางๆ (ปลูกจริง) พบวาจังหวัดนานมีพ้ืนที่ศักยภาพคงเหลือในระดับ
ความเหมาะสมสูง (S1) และความเหมาะสมปานกลาง (S2) รวมทั้งสิ้น 201,653 ไร กระจายอยูทั่วทุก
อําเภอ โดยอําเภอที่มีพ้ืนที่ศักยภาพคงเหลือมากที่สุด ไดแก อําเภอเวียงสา 49,967 ไร รองลงมาไดแก 
อําเภอภูเพียง 36,823 ไร และอําเภอปว 24,544 ไร โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

  (1) พ้ืนที่เหมาะสมสูงคงเหลือ (S1) มีเน้ือที่ 16,605 ไร คิดเปนรอยละ 86.60 ของพ้ืนที่
ศักยภาพสูง พบมากในอําเภอทาวังผา 5,721 ไร อําเภอปว 4,774 ไร และอําเภอเวียงสา 3,167 ไร 

  (2) พ้ืนที่เหมาะสมปานกลางคงเหลือ (S2) มีเน้ือที่ 185,048 ไร คิดเปนรอยละ 83.38 
ของพ้ืนที่ศักยภาพปานกลาง พบมากในอําเภอเวียงสา 46,800 ไร อําเภอภูเพียง 36,823 ไร และ
อําเภอเมืองนาน 23,981 ไร 
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ตารางที่ 3 พ้ืนที่ศักยภาพ พ้ืนที่ปลูกจริง พ้ืนที่คงเหลือของขาวโพดเลี้ยงสัตวรายอําเภอ จังหวัดนาน 

อําเภอ ประเภทพ้ืนที่ 
เนื้อที่ชั้นความเหมาะสม (ไร) 

S1 S2 S3 N รวม 

เฉลิมพระเกียรติ 

พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน - - - 
11,593 

(100.00%) 
11,593 

(100.00%) 

พ้ืนท่ีเพาะปลูกในชั้นความ 
เหมาะสมตาง  ๆ(ปลูกจรงิ) 

- - - - - 

พ้ืนท่ีมีศักยภาพคงเหลือ - - - - - 

เชียงกลาง 

พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน 
1,677 

(100.00%) 
17,516 

(100.00%) 
27,881 

(100.00%) 
24,313 

(100.00%) 
71,387 

(100.00%) 

พ้ืนท่ีเพาะปลูกในชั้นความ 
เหมาะสมตาง  ๆ(ปลูกจรงิ) 

222 
(13.24%) 

3,342 
(19.08%) 

4,294 
(15.40%) 

1,439 
(5.92%) 

9,297 
(13.02%) 

พ้ืนท่ีมีศักยภาพคงเหลือ 
1,455 

(86.76%) 
14,174 

(80.92%) 
- - 

15,629 
(21.89%) 

ทาวังผา 

พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน 
6,062 

(100.00%) 
13,873 

(100.00%) 
52,649 

(100.00%) 
121,996 

(100.00%) 
194,580 

(100.00%) 

พ้ืนท่ีเพาะปลูกในชั้นความ 
เหมาะสมตาง  ๆ(ปลูกจรงิ) 

341 
(5.63%) 

1,358 
(9.79%) 

8,155 
(15.49%) 

8,084 
(6.63%) 

17,938 
(9.22%) 

พ้ืนท่ีมีศักยภาพคงเหลือ 
5,721 

(94.37%) 
12,515 

(90.21%) 
- - 

18,236 
(9.37%) 

ทุงชาง 

พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน 
1,694 

(100.00%) 
12,895 

(100.00%) 
12,477 

(100.00%) 
21,273 

(100.00%) 
48,339 

(100.00%) 

พ้ืนท่ีเพาะปลูกในชั้นความ 
เหมาะสมตาง  ๆ(ปลูกจรงิ) 

314 
(18.54%) 

4,321 
(33.51%) 

3,481 
(27.90%) 

2,681 
(12.60%) 

10,797 
(22.34%) 

พ้ืนท่ีมีศักยภาพคงเหลือ 
1,380 

(81.46%) 
8,574 

(66.49%) 
- - 

9,954 
(20.59%) 

นานอย 

พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน - 
12,273 

(100.00%) 
28,375 

(100.00%) 
42,601 

(100.00%) 
83,249 

(100.00%) 

พ้ืนท่ีเพาะปลูกในชั้นความ 
เหมาะสมตาง  ๆ(ปลูกจรงิ) 

- 
3,809 

(31.04%) 
10,636 

(37.48%) 
11,136 

(26.14%) 
25,581 

(30.73%) 

พ้ืนท่ีมีศักยภาพคงเหลือ - 
8,464 

(68.96%) 
- - 

8,464 
(10.17%) 

นาหม่ืน 

พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน - 
709 

(100.00%) 
5,242 

(100.00%) 
6,656 

(100.00%) 
12,607 

(100.00%) 

พ้ืนท่ีเพาะปลูกในชั้นความ 
เหมาะสมตาง  ๆ(ปลูกจรงิ) 

- 
55 

(7.76%) 
774 

(14.77%) 
757 

(11.37%) 
1,586 

(12.58%) 

พ้ืนท่ีมีศักยภาพคงเหลือ - 
654 

(92.24%) 
- - 

654 
(5.19%) 
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ตารางที่ 3 (ตอ) 

อําเภอ ประเภทพ้ืนที่ 
เนื้อที่ชั้นความเหมาะสม (ไร) 

S1 S2 S3 N รวม 

บอเกลือ 

พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน 
129 

(100.00%) 
132 

(100.00%) 
926 

(100.00%) 
33,256 

(100.00%) 
34,443 

(100.00%) 

พ้ืนท่ีเพาะปลูกในชั้นความ 
เหมาะสมตาง  ๆ(ปลูกจรงิ) 

21 
(16.28%) 

- - 
105 

(0.32%) 
126 

(0.37%) 

พ้ืนท่ีมีศักยภาพคงเหลือ 
108 

(83.72%) 
132 

(100.00%) 
- - 

240 
(0.70%) 

บานหลวง 

พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน - 
8,620 

(100.00%) 
15,334 

(100.00%) 
18,392 

(100.00%) 
42,346 

(100.00%) 

พ้ืนท่ีเพาะปลูกในชั้นความ 
เหมาะสมตาง  ๆ(ปลูกจรงิ) 

- 
1,344 

(15.59%) 
2,159 

(14.08%) 
1,467 

(7.98%) 
4,970 

(11.74%) 

พ้ืนท่ีมีศักยภาพคงเหลือ - 
7,276 

(84.41%) 
- - 

7,276 
(17.18%) 

ปว 

พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน 
6,055 

(100.00%) 
21,532 

(100.00%) 
46,246 

(100.00%) 
43,217 

(100.00%) 
117,050 

(100.00%) 

พ้ืนท่ีเพาะปลูกในชั้นความ 
เหมาะสมตาง  ๆ(ปลูกจรงิ) 

1,281 
(21.16%) 

1,762 
(8.18%) 

6,284 
(13.59%) 

2,903 
(6.72%) 

12,230 
(10.45%) 

พ้ืนท่ีมีศักยภาพคงเหลือ 
4,774 

(78.84%) 
19,770 

(91.82%) 
- - 

24,544 
(20.97%) 

ภูเพียง 

พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน - 
40,690 

(100.00%) 
32,324 

(100.00%) 
47,596 

(100.00%) 
120,610 

(100.00%) 

พ้ืนท่ีเพาะปลูกในชั้นความ 
เหมาะสมตาง  ๆ(ปลูกจรงิ) 

- 
3,867 

(9.50%) 
2,410 

(7.46%) 
2,500 

(5.25%) 
8,777 

(7.28%) 

พ้ืนท่ีมีศักยภาพคงเหลือ - 
36,823 

(90.50%) 
- - 

36,823 
(30.53%) 

เมืองนาน 

พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน - 
27,338 

(100.00%) 
61,081 

(100.00%) 
84,824 

(100.00%) 
173,243 

(100.00%) 

พ้ืนท่ีเพาะปลูกในชั้นความ 
เหมาะสมตาง  ๆ(ปลูกจรงิ) 

- 
3,357 

(12.28%) 
11,096 

(18.17%) 
10,108 

(11.92%) 
24,561 

(14.18%) 

พ้ืนท่ีมีศักยภาพคงเหลือ - 
23,981 

(87.72%) 
- - 

23,981 
(13.84%) 

แมจริม 

พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน - 
410 

(100.00%) 
10,405 

(100.00%) 
24,507 

(100.00%) 
35,322 

(100.00%) 

พ้ืนท่ีเพาะปลูกในชั้นความ 
เหมาะสมตาง  ๆ(ปลูกจรงิ) 

- 
36 

(8.78%) 
1,649 

(15.85%) 
7,062 

(28.82%) 
8,747 

(24.76%) 

พ้ืนท่ีมีศักยภาพคงเหลือ - 
374 

(91.22%) 
- - 

374 
(1.06%) 
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ตารางที่ 3 (ตอ) 

อําเภอ ประเภทพ้ืนที่ 
เนื้อที่ชั้นความเหมาะสม (ไร) 

S1 S2 S3 N รวม 

เวียงสา 

พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน 
3,557 

(100.00%) 
59,906 

(100.00%) 
172,409 

(100.00%) 
158,486 

(100.00%) 
394,358 

(100.00%) 

พ้ืนท่ีเพาะปลูกในชั้นความ 
เหมาะสมตาง  ๆ(ปลูกจรงิ) 

390 
(10.96%) 

13,106 
(21.88%) 

55,140 
(31.98%) 

31,936 
(20.15%) 

100,572 
(25.50%) 

พ้ืนท่ีมีศักยภาพคงเหลือ 
3,167 

(89.04%) 
46,800 

(78.12%) 
- - 

49,967 
(12.67%) 

สองแคว 

พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน - - 
3,482 

(100.00%) 
68,965 

(100.00%) 
72,447 

(100.00%) 

พ้ืนท่ีเพาะปลูกในชั้นความ 
เหมาะสมตาง  ๆ(ปลูกจรงิ) 

- - - 
2,997 

(4.35%) 
2,997 

(4.14%) 

พ้ืนท่ีมีศักยภาพคงเหลือ - - - - - 

สันติสุข 

พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน - 
6,038 

(100.00%) 
4,137 

(100.00%) 
30,871 

(100.00%) 
41,046 

(100.00%) 

พ้ืนท่ีเพาะปลูกในชั้นความ 
เหมาะสมตาง  ๆ(ปลูกจรงิ) 

- 
527 

(8.73%) 
446 

(10.78%) 
- 

2,436 
(5.93%) 

พ้ืนท่ีมีศักยภาพคงเหลือ - 
5,511 

(91.27%) 
- - 

5,511 
(13.43%) 

รวมทั้งจังหวัด 

พ้ืนที่ศักยภาพของที่ดิน 
19,174 

(100.00%) 
221,932 

(100.00%) 
472,968 

(100.00%) 
738,546 

(100.00%) 
1,452,620 

(100.00%) 

พ้ืนที่เพาะปลูกในชั้นความ 
เหมาะสมตางๆ (ปลูกจริง) 

2,569 
(13.40%) 

36,884 
(16.62%) 

106,524 
(22.52%) 

84,638 
(11.46%) 

230,615 
(15.88%) 

พ้ืนที่มีศักยภาพคงเหลือ 
365,234 

(25.32%) 
185,048 

(83.38%) 
- - 

201,653 
(13.88%) 

   

  ทั้งน้ี ในการสงเสริมการปลูกพืชจะพิจารณาเฉพาะพ้ืนที่ที่มีศักยภาพคงเหลือใน

ระดับความเหมาะสมสูง (S1) และระดับความเหมาะสมปานกลาง (S2) เทาน้ัน เน่ืองจากสภาพพ้ืนที่

ปลูกพืชตรงตามศักยภาพของดิน การลงทุนตํ่าก็สามารถเพ่ิมผลผลิตได จึงควรสงเสริมในพ้ืนที่ดังกลาว 

     เมื่อวิเคราะหขอมูลศักยภาพพ้ืนที่รวมกับพ้ืนที่ปลูกพืชในปจจุบัน พบวาพ้ืนที่ที่จะ

ปรับเปลี่ยนไปปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตว คือ บริเวณที่เปนพ้ืนที่ปลูกขาว (S3+N) 30,279 ไร (ตารางที่ 4) 
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ตารางที่ 4 พ้ืนที่ศักยภาพในการขยายการผลิตขาวโพดเลี้ยงสัตว 

อําเภอ 
ขาว (ไร) 

S3 N รวม 
 เฉลิมพระเกียรติ  - - - 
 เชียงกลาง   2,731   5   2,736  
 ทาวังผา   2,485   33   2,518  
 ทุงชาง   683   180   863  
 นานอย   1,592   55   1,647  
 นาหม่ืน   143   26   169  
 บอเกลือ   79    -    79  
 บานหลวง   1,660   632   2,292  
 ปว   2,784   1,038   3,822  
 ภูเพียง   1,612   77   1,689  
 เมืองนาน   5,531   478   6,009  
 แมจริม   91    -    91  
 เวียงสา   7,049   548   7,597  
 สองแคว  -  - -  
 สันติสุข   695   72   767  

รวม  27,135   3,144   30,279  

   4) แนวทางการจัดการ 

    (1) พ้ืนที่ที่มีความเหมาะสมควรสงเสริมการผลิต (S1 หรือ S2) ควรสนับสนุนใหเกษตรกร

ปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตวตอไปเน่ืองจากเปนพ้ืนที่ที่เหมาะสม สามารถชวยลดตนทุนการผลิตและไดผลผลิต

ที่มีคุณภาพดี ซึ่งการปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตวในพ้ืนที่ดังกลาวขางตนสามารถนําไปสูการตอยอดโครงการที่

สําคัญตางๆ ได เชน เกษตรอินทรีย ระบบสงเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ เกษตรแมนยํา เปนตน 

     พ้ืนที่ปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตวในบริเวณที่มีความเหมาะสมสูง (S1) คือพ้ืนที่ปลูกขาวโพด

เลี้ยงสัตวในที่ดินที่ไมมีขอจํากัดทางกายภาพตอการปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตว ซึ่งควรสงวนไวเปนแหลงปลูก

ขาวโพดเลี้ยงสัตวที่สําคัญของจังหวัด กระจายอยูในอําเภอปว อําเภอเวียงสา และอําเภอทาวังผา  

     พ้ืนที่ปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตวในบริเวณที่มีความเหมาะสมปานกลาง (S2) คือพ้ืนที่ปลูก

ขาวโพดเลี้ยงสัตวในที่ดินที่มีขอจํากัดทางกายภาพบางประการตอการปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตว เชน ความ

อุดมสมบูรณของดิน ความเปนกรดเปนดาง และแหลงนํ้า กระจายอยูในอําเภอเวียงสา อําเภอทุงชาง 

และอําเภอภูเพียง 

    (2) พ้ืนที่ที่ควรปรับเปลี่ยนการผลิตในพ้ืนที่ไมเหมาะสม (S3 หรือ N) ควรสนับสนุนให

เขาโครงการปรับเปลี่ยนการผลิต เชน ทําการเกษตรผสมผสานหรือพืชที่ใหผลตอบแทนสูงกวา  

โดยพิจารณาแหลงรับซื้อรวมดวย  



10 
 

 

 2.2 ขาว 
   ขาวพืชเศรษฐกิจหลักของนานในลําดับที่ 2 จากฐานขอมูลในแผนที่เกษตรเชิงรุก หรือ Agri-
Map Online วิเคราะหขอมูลไดดังน้ี (ตารางที่ 5 และภาพที่ 8 - 9) 

1) การวิเคราะหศักยภาพของพื้นที่ปลูกขาว 
  ระดับที่ 1 เปนพ้ืนที่เหมาะสมสูง (S1) มีเน้ือที่ 93,254 ไร คิดเปนรอยละ 5.96  ของ

พ้ืนที่ศักยภาพของที่ดิน กระจายตัวมากอยูในอําเภอปว 23,686 ไร อําเภอเชียงกลาง 14,937 ไร และ
อําเภอเมืองนาน  11,999 ไร  

  ระดับที่ 2 เปนพ้ืนที่เหมาะสมปานกลาง (S2) มีเน้ือที่ 121,567 ไร คิดเปนรอยละ 7.76 
ของพ้ืนที่ศักยภาพของที่ดิน กระจายตัวมากอยูในอําเภอทาวังผา 25,809 ไร อําเภอเวียงสา 23,694 ไร 
และอําเภอเมืองนาน 17,758 ไร  

  ระดับที่ 3 เปนพ้ืนที่เหมาะสมเล็กนอย (S3) มีเน้ือที่ 27,052 ไร คิดเปนรอยละ 1.73 ของ
พ้ืนที่ศักยภาพของที่ดิน กระจายตัวมากอยูในอําเภอเวียงสา 7,027 ไร อําเภอเมืองนาน 5,514 ไร และ
อําเภอปว 2,775 ไร 

  ระดับที่ 4 เปนพ้ืนที่ไมเหมาะสม (N) มีเน้ือที่ 1,323,879 ไร  
 2) การวิเคราะหพื้นที่ปลูกขาวในปจจุบัน ซึ่งจําแนกตามช้ันความเหมาะสมของที่ดิน     

ไดดังน้ี 
   (1) พ้ืนที่เหมาะสมสูง (S1) มีเน้ือที่ 60,919 ไร คิดเปนรอยละ 65.33 ของพ้ืนที่ศักยภาพสูง 

กระจายตัวมากอยูในอําเภอปว 20,114 ไร อําเภอเชียงกลาง  11,559 ไร และอําเภอเวียงสา  7,818 ไร  
   (2) พ้ืนที่เหมาะสมปานกลาง (S2) มีเน้ือที่ 98,990 ไร คิดเปนรอยละ 81.43 ของพ้ืนที่

ศักยภาพปานกลาง กระจายตัวมากอยูในอําเภอทาวังผา 23,555 ไร อําเภอเวียงสา 18,156 ไร และ
อําเภอเมืองนาน 12,961 ไร  

   (3) พ้ืนที่เหมาะสมเล็กนอย (S3) มีเน้ือที่ 27,052 ไร คิดเปนรอยละ 100 ของพ้ืนที่
ศักยภาพเล็กนอย กระจายตัวมากอยูในอําเภอเวียงสา 7,027 ไร อําเภอเมืองนาน 5,514 ไร และ    
อําเภอปว 2,775 ไร  

   (4) พ้ืนที่ไมเหมาะสม (N) มีเน้ือที่ 29,316 ไร  
 3) พื้นที่มีศักยภาพคงเหลือ คือ พ้ืนที่ที่มีศักยภาพในการปลูกขาวแตไมใชพ้ืนที่ปลูก พิจารณา

จากพ้ืนที่ศักยภาพของที่ดินสําหรับการปลูกขาวและพ้ืนที่ปลูกขาวในช้ันความเหมาะสมตางๆ (ปลูกจริง) 
พบวาจังหวัดนานมีพ้ืนที่ศักยภาพคงเหลือในระดับความเหมาะสมสูง (S1) และความเหมาะสมปานกลาง 
(S2) รวมทั้งสิ้น 54,912 ไร อําเภอที่มีพ้ืนที่ศักยภาพคงเหลือมากที่สุด ไดแก อําเภอเมืองนาน 11,264 ไร 
รองลงมาคืออําเภอเวียงสา 9,473 ไร และอําเภอทาวังผา 6,687 ไร โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

   (1) พ้ืนที่เหมาะสมสูงคงเหลือ (S1) มีเน้ือที่ 32,335 ไร คิดเปนรอยละ 34.67 ของพ้ืนที่
ศักยภาพสูง พบมากในอําเภอเมืองนาน 6,467 ไร อําเภอทาวังผา 4,433 ไร และอําเภอนานอย    
3,967 ไร 

   (2) พ้ืนที่เหมาะสมปานกลางคงเหลือ (S2) มีเน้ือที่ 22,577 ไร คิดเปนรอยละ 18.57 ของ
พ้ืนที่ศักยภาพปานกลาง พบมากในอําเภอเวียงสา 5,538 ไร อําเภอเมืองนาน 4,797 ไร และอําเภอ
บานหลวง 3,511 ไร 
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ตารางที่ 5  พ้ืนที่ศักยภาพ พ้ืนที่ปลูกจริง พ้ืนที่คงเหลือของขาวอําเภอ จังหวัดนาน 

อําเภอ ประเภทพ้ืนที่ 
เนื้อที่ชั้นความเหมาะสม (ไร) 

S1 S2 S3 N รวม 

เฉลิมพระเกียรติ 

พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน - - - 
11,597 

(100.00%) 
11,597 

(100.00%) 

พ้ืนท่ีเพาะปลูกในชั้นความ 
เหมาะสมตาง  ๆ(ปลูกจรงิ) 

- - - 
507 

(4.37%) 
507 

(4.37%) 

พ้ืนท่ีมีศักยภาพคงเหลือ - - - - - 

เชียงกลาง 

พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน 
14,937 

(100.00%) 
4,439 

(100.00%) 
2,723 

(100.00%) 
56,354 

(100.00%) 
78,453 

(100.00%) 

พ้ืนท่ีเพาะปลูกในชั้นความ 
เหมาะสมตาง  ๆ(ปลูกจรงิ) 

11,559 
(77.39%) 

3,674 
(82.77%) 

2,723 
(100.00%) 

1,520 
(2.70%) 

19,476 
(24.83%) 

พ้ืนท่ีมีศักยภาพคงเหลือ 
3,378 

(22.61%) 
765 

(17.23%) 
- - 

4,143 
(5.28%) 

ทาวังผา 

พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน 
7,799 

(100.00%) 
25,809 

(100.00%) 
2,477 

(100.00%) 
169,755 

(100.00%) 
205,840 

(100.00%) 

พ้ืนท่ีเพาะปลูกในชั้นความ 
เหมาะสมตาง  ๆ(ปลูกจริง) 

3,366 
43.16%) 

23,555 
(91.27%) 

2,477 
(100.00%) 

2,980 
(1.76%) 

32,378 
(15.73%) 

พ้ืนท่ีมีศักยภาพคงเหลือ 
4,433 

(56.84%) 
2,254 

(8.73%) 
- - 

6,687 
(3.25%) 

ทุงชาง 

พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน 
3,592 

(100.00%) 
1,473 

(100.00%) 
681 

(100.00%) 
44,393 

(100.00%) 
50,139 

(100.00%) 

พ้ืนท่ีเพาะปลูกในชั้นความ 
เหมาะสมตาง  ๆ(ปลูกจรงิ) 

2,578 
(71.77%) 

978 
(66.40%) 

681 
(100.00%) 

636 
(1.43%) 

4,873 
(9.72%) 

พ้ืนท่ีมีศักยภาพคงเหลือ 
1,014 

(28.23%) 
495 

(33.60%) 
- - 

1,509 
(3.01%) 

นานอย 

พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน 
8,815 

(100.00%) 
6,553 

(100.00%) 
1,587 

100.00%) 
69,600 

(100.00%) 
86,555 

(100.00%) 

พ้ืนท่ีเพาะปลูกในชั้นความ 
เหมาะสมตาง  ๆ(ปลูกจรงิ) 

4,848 
(55.00%) 

6,336 
(96.69%) 

1,587 
100.00%) 

1,254 
(1.80%) 

14,025 
(16.20%) 

พ้ืนท่ีมีศักยภาพคงเหลือ 
3,967 

(45.00%) 
217 

(3.31%) 
- - 

4,184 
(4.83%) 

นาหม่ืน 

พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน 
668 

(100.00%) 
2,776 

(100.00%) 
143 

(100.00%) 
9,785 

(100.00%) 
13,372 

(100.00%) 

พ้ืนท่ีเพาะปลูกในชั้นความ 
เหมาะสมตาง  ๆ(ปลูกจรงิ) 

- 
2,674 

(96.33%) 
143 

(100.00%) 
1,011 

(10.33%) 
3,828 

(28.63%) 

พ้ืนท่ีมีศักยภาพคงเหลือ 
668 

(100.00%) 
102 

(3.67%) 
- - 

770 
(5.76%) 
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ตารางที่ 5 (ตอ) 

อําเภอ ประเภทพ้ืนที่ 
เนื้อที่ชั้นความเหมาะสม (ไร) 

S1 S2 S3 N รวม 

บอเกลือ 

พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน 
1,507 

(100.00%) 
870 

(100.00%) 
79 

(100.00%) 
32,637 

(100.00%) 
35,093 

(100.00%) 

พ้ืนท่ีเพาะปลูกในชั้นความ 
เหมาะสมตาง  ๆ(ปลูกจรงิ) 

1,068 
(70.87%) 

488 
(56.09%) 

79 
(100.00%) 

2,037 
(6.24%) 

3,672 
(10.46%) 

พ้ืนท่ีมีศักยภาพคงเหลือ 
439 

(29.13%) 
382 

(43.91%) 
- - 

821 
(2.34%) 

บานหลวง 

พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน - 
10,566 

(100.00%) 
1,655 

(100.00%) 
33,284 

(100.00%) 
45,505 

(100.00%) 

พ้ืนท่ีเพาะปลูกในชั้นความ 
เหมาะสมตาง  ๆ(ปลูกจรงิ) 

- 
7,055 

(66.77%) 
1,655 

(100.00%) 
1,254 

(3.77%) 
9,964 

(21.90%) 

พ้ืนท่ีมีศักยภาพคงเหลือ - 
3,511 

(33.23%) 
- - 

3,511 
(7.72%) 

ปว 

พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน 
23,686 

(100.00%) 
8,404 

(100.00%) 
2,775 

(100.00%) 
96,338 

(100.00%) 
131,203 

(100.00%) 

พ้ืนท่ีเพาะปลูกในชั้นความ 
เหมาะสมตาง  ๆ(ปลูกจรงิ) 

20,114 
(84.92%) 

6,974 
(82.98%) 

2,775 
(100.00%) 

2,850 
(2.96%) 

32,713 
(24.93%) 

พ้ืนท่ีมีศักยภาพคงเหลือ 
3,572 

(15.08%) 
1,430 

(17.02%) 
- - 

5,002 
(3.81%) 

ภูเพียง 

พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน 
3,404 

(100.00%) 
13,550 

(100.00%) 
1,607 

(100.00%) 
116,294 

(100.00%) 
134,855 

(100.00%) 

พ้ืนท่ีเพาะปลูกในชั้นความ 
เหมาะสมตาง  ๆ(ปลูกจรงิ) 

1,897 
(55.73%) 

10,592 
(78.17%) 

1,607 
(100.00%) 

778 
(0.67%) 

14,874 
(11.03%) 

พ้ืนท่ีมีศักยภาพคงเหลือ 
1,507 

(44.27%) 
2,958 

(21.83%) 
- - 

4,465 
(3.31%) 

เมืองนาน 

พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน 
11,999 

(100.00%) 
17,758 

(100.00%) 
5,514 

(100.00%) 
168,578 

(100.00%) 
203,849 

(100.00%) 

พ้ืนท่ีเพาะปลูกในชั้นความ 
เหมาะสมตาง  ๆ(ปลูกจรงิ) 

5,532 
(46.10%) 

12,961 
(72.99%) 

5,514 
(100.00%) 

3,053 
(1.81%) 

27,060 
(13.27%) 

พ้ืนท่ีมีศักยภาพคงเหลือ 
6,467 

(53.90%) 
4,797 

(27.01%) 
- - 

11,264 
(5.53%) 

แมจริม 

พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน 
943 

(100.00%) 
2,674 

(100.00%) 
91 

(100.00%) 
32,411 

(100.00%) 
36,119 

(100.00%) 

พ้ืนท่ีเพาะปลูกในชั้นความ 
เหมาะสมตาง  ๆ(ปลูกจรงิ) 

- 
2,546 

(95.21%) 
91 

(100.00%) 
1,632 

(5.04%) 
4,269 

(11.82%) 

พ้ืนท่ีมีศักยภาพคงเหลือ 
943 

(100.00%) 
128 

(4.79%) 
- - 

1,071 
(2.97%) 
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ตารางที่ 5 (ตอ) 

อําเภอ ประเภทพ้ืนที่ 
เนื้อที่ชั้นความเหมาะสม (ไร) 

S1 S2 S3 N รวม 

เวียงสา 

พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน 
11,753 

(100.00%) 
23,694 

(100.00%) 
7,027 

(100.00%) 
374,030 

(100.00%) 
416,504 

(100.00%) 

พ้ืนท่ีเพาะปลูกในชั้นความ 
เหมาะสมตาง  ๆ(ปลูกจรงิ) 

7,818 
(66.52%) 

18,156 
(76.63%) 

7,027 
(100.00%) 

7,562 
(2.02%) 

40,563 
(9.74%) 

พ้ืนท่ีมีศักยภาพคงเหลือ 
3,935 

(33.48%) 
5,538 

(23.37%) 
- - 

9,473 
(2.27%) 

สองแคว 

พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน - - - 
72,581 

(100.00%) 
72,581 

(100.00%) 

พ้ืนท่ีเพาะปลูกในชั้นความ 
เหมาะสมตาง  ๆ(ปลูกจรงิ) 

- - - 
1,372 

(1.89%) 
1,372 

(1.89%) 

พ้ืนท่ีมีศักยภาพคงเหลือ - - - - - 

สันติสุข 

พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน 
4,151 

(100.00%) 
3,001 

(100.00%) 
693 

(100.00%) 
36,242 

(100.00%) 
44,087 

(100.00%) 

พ้ืนท่ีเพาะปลูกในชั้นความ 
เหมาะสมตาง  ๆ(ปลูกจรงิ) 

2,139 
(51.53%) 

3,001 
(100.00%) 

693 
(100.00%) 

870 
(2.40%) 

6,703 
(15.20%) 

พ้ืนท่ีมีศักยภาพคงเหลือ 
2,012 

(48.47%) 
- - - 

2,012 
(4.56%) 

รวมทั้ง
จังหวัด 

พ้ืนที่ศักยภาพของที่ดิน 
93,254 

(100.00%) 
121,567 

(100.00%) 
27,052 

(100.00%) 
1,323,879 

(100.00%) 
1,565,752 

(100.00%) 

พ้ืนที่เพาะปลูกในชั้นความ 
เหมาะสมตางๆ (ปลูกจริง) 

60,919 
(65.33%) 

98,990 
(81.43%) 

27,052 
(100.00%) 

29,316 
(2.21%) 

216,277 
(13.81%) 

พ้ืนที่มีศักยภาพคงเหลือ 
32,335 

(34.67%) 
22,577 

(18.57%) 
- - 

54,912 
(3.51%) 

 

ทั้งน้ี ในการสงเสริมการปลูกพืชจะพิจารณาเฉพาะพ้ืนที่ที่มีศักยภาพคงเหลือในระดับ 
ความเหมาะสมสูง (S1) และระดับความเหมาะสมปานกลาง (S2) เทาน้ัน เน่ืองจากสภาพพ้ืนที่ปลูกพืช 
ตรงตามศักยภาพของดิน การลงทุนตํ่าก็สามารถเพ่ิมผลผลิตได จึงควรสงเสริมในพ้ืนที่ดังกลาว  

 เมื่อวิเคราะหขอมูลศักยภาพพ้ืนที่รวมกับพ้ืนที่ปลูกพืชในปจจุบัน พบวาพ้ืนที่ที่จะ
ปรับเปลี่ยนไปปลูกขาว คือ บริเวณที่เปนพ้ืนที่ปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตว (N) 7,166 ไร และพ้ืนที่ปลูก
ยางพารา (S3) 3,850 ไร แตเน่ืองจากนโยบายของคณะกรรมการนโยบายบริหารจัดการขาวตองการ
รักษาดุลภาพผลผลิตขาว ดังน้ัน จึงควรพิจารณาปลูกพืชเศรษฐกิจชนิดอ่ืนที่สอดคลองกับความ
ตองการของตลาด (ตารางที่ 6) 
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ตารางที่ 6 พ้ืนที่ศักยภาพในการขยายการผลิตขาว 

อําเภอ 
ขาวโพดเลี้ยงสัตว (ไร) ยางพารา (ไร) 

S3 N รวม S3 N รวม 
 เฉลิมพระเกียรติ  - - -  -  -  -  
 เชียงกลาง  -  816   816   80  -  80  
 ทาวังผา  -  1,022   1,022   283  -  283  
 ทุงชาง  -  466   466   18  -  18  
 นานอย  -  1,018   1,018   153  -  153  
 นาหม่ืน  -  78   78   6  -  6  
 บอเกลือ  -  15   15  - - - 
 บานหลวง  -  472   472   183  -  183  
 ปว  -  410   410   65  -  65  
 ภูเพียง  -  309   309   1,071  -  1,071  
 เมืองนาน  -  1,546   1,546   904  -  904  
 แมจริม  -  118   118   88  -  88  
 เวียงสา  -  666   666   910  -  910  
 สองแคว  - - - -  - -  
 สันติสุข  -  230   230   89  -  89  

รวม -  7,166   7,166   3,850  -  3,850  

   4) แนวทางการจัดการ 

    (1) พ้ืนที่ที่มีความเหมาะสมควรสงเสริมการผลิต (S1 หรือ S2) ควรสนับสนุนใหเกษตรกร
ปลูกขาวตอไปเน่ืองจากเปนพ้ืนที่ที่เหมาะสม สามารถชวยลดตนทุนการผลิตและไดผลผลิตที่มีคุณภาพดี 
ซึ่งการปลูกขาวในพ้ืนที่ดังกลาวขางตนสามารถนําไปสูการตอยอดโครงการที่สําคัญตางๆ ได เชน เกษตร
อินทรีย ระบบสงเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ เกษตรแมนยํา เปนตน 

 พ้ืนที่ปลูกขาวในบริเวณที่มีความเหมาะสมสูง (S1) คือพ้ืนที่ปลูกขาวในที่ดินที่ไมมี
ขอจํากัดทางกายภาพตอการปลูกขาว ซึ่งควรสงวนไวเปนแหลงปลูกขาวที่สําคัญของจังหวัด กระจายอยู
อําเภอเมืองนาน อําเภอทาวังผา และอําเภอนานอย 
     พ้ืนที่ปลูกขาวในบริเวณที่มีความเหมาะสมปานกลาง (S2) คือพ้ืนที่ปลูกขาวในที่ดิน 
ที่มีขอจํากัดทางกายภาพบางประการตอการปลูกขาว เชน ความอุดมสมบูรณของดิน ความเปนกรดเปน
ดาง ความช้ืน กระจายอยูในอําเภอเวียงสา อําเภอเมืองนาน และอําเภอบานหลวง 
    (2) พ้ืนที่ที่ควรปรับเปลี่ยนการผลิตในพ้ืนที่ไมเหมาะสม (S3 หรือ N) ควรสนับสนุนใหเขา
โครงการปรับเปลี่ยนการผลิต เชน เปลี่ยนชนิดพืชที่มีความเหมาะสมกวาการปลูกขาว มีตนทุนที่ตํ่า และให
ผลตอบแทนที่ดีกวา แตทั้งน้ีตองพิจารณาแหลงรับซื้อรวมดวย  
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 2.3 ยางพารา 
   ยางพาราพืชเศรษฐกิจหลักของนานในลําดับที่ 3 จากฐานขอมูลในแผนที่เกษตรเชิงรุก หรือ 
Agri-Map Online วิเคราะหขอมูลไดดังน้ี (ตารางที่ 7 และภาพที่ 10 - 11) 

 1) การวิเคราะหศักยภาพของพื้นที่ปลูกยางพารา 
   ระดับที่ 1 เปนพ้ืนที่เหมาะสมสูง (S1) มีเน้ือที่ 34,307 ไร คิดเปนรอยละ 2.19 ของพ้ืนที่

ศักยภาพของที่ดิน กระจายตัวมากอยูในอําเภอเชียงกลาง 13,816 ไร อําเภอทุงชาง 12,624 ไร และ
อําเภอเวียงสา 3,890 ไร 

   ระดับที่ 2 เปนพ้ืนที่เหมาะสมปานกลาง (S2) มีเน้ือที่ 229,597 ไร คิดเปนรอยละ 14.66 
ของพ้ืนที่ศักยภาพของที่ดิน กระจายตัวมากในอําเภอเวียงสา 61,722 ไร อําเภอภูเพียง 43,257 ไร และ
อําเภอเมืองนาน 30,450 ไร 

   ระดับที่ 3 เปนพ้ืนที่เหมาะสมเล็กนอย (S3) มีเน้ือที่ 490,551 ไร คิดเปนรอยละ 31.32 ของ
พ้ืนที่ศักยภาพของที่ดิน กระจายตัวมากอยูใน อําเภอเวียงสา 190,823 ไร อําเภอเมืองนาน 64,434 ไร 
และอําเภอทาวังผา 51,976 ไร 

   ระดับที่ 4 เปนพ้ืนที่ไมเหมาะสม (N) มีเน้ือที่ 811,720 ไร 
 2) การวิเคราะหพื้นที่ปลูกยางพาราในปจจุบัน ซึ่งจําแนกตามช้ันความเหมาะสมของที่ดิน     

ไดดังน้ี 
   (1) พ้ืนที่เหมาะสมสูง (S1) มีเน้ือที่ 1,742 ไร คิดเปนรอยละ 5.08 ของพ้ืนที่ศักยภาพสูง 

กระจายตัวมากอยูในอําเภอทุงชาง 1,334 ไร อําเภอเชียงกลาง 362 ไร และอําเภอเวียงสา 43 ไร 
   (2) พ้ืนที่เหมาะสมปานกลาง (S2) มีเน้ือที่ 44,509ไร คิดเปนรอยละ 19.39 ของพ้ืนที่

ศักยภาพปานกลาง กระจายตัวมากอยูในอําเภอภูเพียง 14,001 ไร อําเภอเวียงสา 9,396 ไร และ
อําเภอเมืองนาน 7,527 ไร 

   (3) พ้ืนที่เหมาะสมเล็กนอย (S3) มีเน้ือที่ 46,498 ไร คิดเปนรอยละ 9.48 ของพ้ืนที่ศักยภาพ
เล็กนอย กระจายตัวมากอยูในอําเภอนาหมื่น 17,837 ไร อําเภอแมจริม 10,450 ไร และอําเภอนานอย 
7,418 ไร 

   (4) พ้ืนที่ไมเหมาะสม (N) มีเน้ือที่ 43,236 ไร 
 3) พื้นที่มีศักยภาพคงเหลือ คือ พ้ืนที่ที่มีศักยภาพในการปลูกมันยางพาราแตไมใชพ้ืนที่ปลูก 

พิจารณาจากพ้ืนที่ศักยภาพของที่ ดินสําหรับการปลูกยางพารา และพ้ืนที่ปลูกยางพาราใน 
ช้ันความเหมาะสมตางๆ (ปลูกจริง) พบวาจังหวัดนานมีพ้ืนที่ศักยภาพคงเหลือในระดับความเหมาะสมสูง 
(S1) และความเหมาะสมปานกลาง (S2) รวมทั้งสิ้น 217,653 ไร อําเภอที่มีพ้ืนที่ศักยภาพคงเหลือมากที่สุด 
ไดแก อําเภอเวียงสา 56,173 ไร รองลงมา คือ อําเภอภูเพียง 29,690 ไร และอําเภอปว 25,992 ไร โดยมี
รายละเอียดดังน้ี 

   (1) พ้ืนที่เหมาะสมสูงคงเหลือ (S1) มีเน้ือที่ 32,565 ไร คิดเปนรอยละ 94.92 ของพ้ืนที่
ศักยภาพสูง พบมากในอําเภอเชียงกลาง 13,454 ไร อําเภอทุงชาง 11,290 ไร และอําเภอเวียงสา 
3,847 ไร 



16 
 

 

   (2) พ้ืนที่เหมาะสมปานกลางคงเหลือ (S2) มีเน้ือที่ 185,088 ไร คิดเปนรอยละ 80.61 
พ้ืนที่ศักยภาพปานกลาง พบมากในอําเภอเวียงสา 52,326 ไร อําเภอภูเพียง 29,256 ไร และอําเภอ
เมืองนาน 22,923 ไร 

ตารางที่ 7 พ้ืนที่ศักยภาพ พ้ืนที่ปลูกจริง พ้ืนที่คงเหลือของยางพารารายอําเภอ จังหวัดนาน 

อําเภอ ประเภทพ้ืนที่ 
เนื้อที่ชั้นความเหมาะสม (ไร) 

S1 S2 S3 N รวม 

เฉลิมพระเกียรติ 

พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน - - - 
11,597 

(100.00%) 
11,597 

(100.00%) 

พ้ืนท่ีเพาะปลูกในชั้นความ 
เหมาะสมตาง  ๆ(ปลูกจรงิ) 

- - - 
9 

(0.08%) 
9 

(0.08%) 

พ้ืนท่ีมีศักยภาพคงเหลือ - - - - - 

เชียงกลาง 

พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน 
13,816 

(100.00%) 
6,594 

(100.00%) 
26,743 

(100.00%) 
31,321 

(100.00%) 
78,474 

(100.00%) 

พ้ืนท่ีเพาะปลูกในชั้นความ 
เหมาะสมตาง  ๆ(ปลูกจรงิ) 

362 
(2.62%) 

1,350 
(20.47%) 

79 
(0.30%) 

139 
(0.44%) 

1,930 
(2.46%) 

พ้ืนท่ีมีศักยภาพคงเหลือ 
13,454 

(97.38%) 
5,244 

(79.53%) 
- - 

18,698 
(23.83%) 

ทาวังผา 

พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน - 
23,273 

(100.00%) 
51,976 

(100.00%) 
130,752 

(100.00%) 
206,001 

(100.00%) 

พ้ืนท่ีเพาะปลูกในชั้นความ 
เหมาะสมตาง  ๆ(ปลูกจรงิ) 

- 
3,666 

(15.75%) 
2,806 

(5.40%) 
10,935 

(8.36%) 
17,407 

(8.45%) 

พ้ืนท่ีมีศักยภาพคงเหลือ - 
19,607 

(84.25%) 
- - 

19,607 
(9.52%) 

ทุงชาง 

พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน 
12,624 

(100.00%) 
9,556 

(100.00%) 
6,350 

(100.00%) 
21,643 

(100.00%) 
50,173 

(100.00%) 

พ้ืนท่ีเพาะปลูกในชั้นความ 
เหมาะสมตาง  ๆ(ปลูกจรงิ) 

1,334 
(10.57%) 

1,255 
(13.13%) 

138 
(2.17%) 

619 
(2.86%) 

3,346 
(6.67%) 

พ้ืนท่ีมีศักยภาพคงเหลือ 
11,290 

(89.43%) 
8,301 

(86.87%) 
- - 

19,591 
(39.05%) 

นานอย 

พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน 
66 

(100.00%) 
12,091 

(100.00%) 
28,642 

(100.00%) 
45,756 

(100.00%) 
86,555 

(100.00%) 

พ้ืนท่ีเพาะปลูกในชั้นความ 
เหมาะสมตาง  ๆ(ปลูกจรงิ) 

- 
564 

(4.66%) 
2,653 

(9.26%) 
5,497 

(12.01%) 
8,714 

(10.07%) 

พ้ืนท่ีมีศักยภาพคงเหลือ 
66 

(100.00%) 
11,527 

(95.34%) 
- - 

11,593 
(13.39%) 
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ตารางที่ 7 (ตอ) 

อําเภอ ประเภทพ้ืนที่ 
เนื้อที่ชั้นความเหมาะสม (ไร) 

S1 S2 S3 N รวม 

นาหม่ืน 

พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน - 
792 

(100.00%) 
5,165 

(100.00%) 
7,414 

(100.00%) 
13,371 

(100.00%) 

พ้ืนท่ีเพาะปลูกในชั้นความ 
เหมาะสมตาง  ๆ(ปลูกจรงิ) 

- 
115 

(14.52%) 
250 

(4.84%) 
267 

(3.60%) 
632 

(4.73%) 

พ้ืนท่ีมีศักยภาพคงเหลือ - 
677 

(85.48%) 
- - 

677 
(5.06%) 

บอเกลือ 

พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน 
129 

(100.00%) 
136 

(100.00%) 
1,585 

(100.00%) 
33,241 

(100.00%) 
35,091 

(100.00%) 

พ้ืนท่ีเพาะปลูกในชั้นความ 
เหมาะสมตาง  ๆ(ปลูกจรงิ) 

- 
4 

(2.94%) 
- 

20 
(0.06%) 

24 
(0.07%) 

พ้ืนท่ีมีศักยภาพคงเหลือ 
129 

(100.00%) 
132 

(97.06%) 
- - 

261 
(0.74%) 

บานหลวง 

พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน - 
8,047 

(100.00%) 
16,410 

(100.00%) 
21,047 

(100.00%) 
45,504 

(100.00%) 

พ้ืนท่ีเพาะปลูกในชั้นความ 
เหมาะสมตาง  ๆ(ปลูกจรงิ) 

- 
1,323 

(16.44%) 
2,704 

(16.48%) 
1,024 

(4.87%) 
5,051 

(11.10%) 

พ้ืนท่ีมีศักยภาพคงเหลือ - 
6,724 

(83.56%) 
- - 

6,724 
(14.78%) 

ปว 

พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน 
3,139 

(100.00%) 
26,065 

(100.00%) 
44,694 

(100.00%) 
57,313 

(100.00%) 
131,211 

(100.00%) 

พ้ืนท่ีเพาะปลูกในชั้นความ 
เหมาะสมตาง  ๆ(ปลูกจรงิ) 

2 
(0.06%) 

3,210 
(12.32%) 

797 
(1.78%) 

232 
(0.40%) 

4,241 
(3.23%) 

พ้ืนท่ีมีศักยภาพคงเหลือ 
3,317 

(99.94%) 
22,855 

(87.68%) 
- - 

25,992 
(19.81%) 

ภูเพียง 

พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน 
434 

(100.00%) 
43,257 

(100.00%) 
35,270 

(100.00%) 
55,937 

(100.00%) 
134,898 

(100.00%) 

พ้ืนท่ีเพาะปลูกในชั้นความ 
เหมาะสมตาง  ๆ(ปลูกจรงิ) 

- 
14,001 

(32.37%) 
10,450 

(29.63%) 
5,649 

(10.10%) 
30,100 

(22.31%) 

พ้ืนท่ีมีศักยภาพคงเหลือ 
434 

(100.00%) 
29,256 

(67.63%) 
- - 

29,690 
(22.01%) 

เมืองนาน 

พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน 
157 

(100.00%) 
30,450 

(100.00%) 
64,434 

(100.00%) 
108,814 

(100.00%) 
203,855 

(100.00%) 

พ้ืนท่ีเพาะปลูกในชั้นความ 
เหมาะสมตาง  ๆ(ปลูกจรงิ) 

- 
7,527 

(24.72%) 
7,418 

(11.51%) 
5,269 

(4.84%) 
20,214 

(9.92%) 

พ้ืนท่ีมีศักยภาพคงเหลือ 
157 

(100.00%) 
22,923 

(75.28%) 
- - 

23,080 
(11.32%) 
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ตารางที่ 7 (ตอ) 

อําเภอ ประเภทพ้ืนที่ 
เนื้อที่ชั้นความเหมาะสม (ไร) 

S1 S2 S3 N รวม 

แมจริม 

พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน - 
1,150 

(100.00%) 
9,753 

(100.00%) 
25,216 

(100.00%) 
36,119 

(100.00%) 

พ้ืนท่ีเพาะปลูกในชั้นความ 
เหมาะสมตาง  ๆ(ปลูกจรงิ) 

- 
750 

(65.22%) 
411 

(4.21%) 
1,482 

(5.88%) 
2,643 

(7.32%) 

พ้ืนท่ีมีศักยภาพคงเหลือ - 
400 

(34.78%) 
- - 

400 
(1.11%) 

เวียงสา 

พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน 
3,890 

(100.00%) 
61,722 

(100.00%) 
190,823 

(100.00%) 
160,191 

(100.00%) 
416,626 

(100.00%) 

พ้ืนท่ีเพาะปลูกในชั้นความ 
เหมาะสมตาง  ๆ(ปลูกจรงิ) 

43 
(1.11%) 

9,396 
(15.22%) 

17,837 
(9.35%) 

5,910 
(3.69%) 

33,186 
(7.97%) 

พ้ืนท่ีมีศักยภาพคงเหลือ 
3,847 

(98.89%) 
52,326 

(84.78%) 
- - 

56,173 
(13.48%) 

สองแคว 

พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน - 
385 

(100.00%) 
3,097 

(100.00%) 
69,132 

(100.00%) 
72,614 

(100.00%) 

พ้ืนท่ีเพาะปลูกในชั้นความ 
เหมาะสมตาง  ๆ(ปลูกจรงิ) 

- 
385 

(100.00%) 
- 

1,922 
(2.78%) 

2,307 
(3.18%) 

พ้ืนท่ีมีศักยภาพคงเหลือ - - - - - 

สันติสุข 

พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน 
52 

(100.00%) 
6,079 

(100.00%) 
5,609 

(100.00%) 
32,346 

(100.00%) 
44,086 

(100.00%) 

พ้ืนท่ีเพาะปลูกในชั้นความ 
เหมาะสมตาง  ๆ(ปลูกจรงิ) 

1 
(1.92%) 

963 
(15.84%) 

955 
(17.03%) 

4,262 
(13.18%) 

6,181 
(14.02%) 

พ้ืนท่ีมีศักยภาพคงเหลือ 
51 

(98.08%) 
5,116 

(84.16%) 
- - 

5,167 
(11.72%) 

รวมทั้งจังหวัด 

พ้ืนที่ศักยภาพของที่ดิน 
34,307 

(100.0%) 
229,597 

(100.00%) 
490,551 

(100.00%) 
811,720 

(100.00%) 
1,566,175 

(100.00%) 

พ้ืนที่เพาะปลูกในชั้นความ 
เหมาะสมตางๆ (ปลูกจริง) 

1,742 
(5.08%) 

44,509 
(19.39%) 

46,498 
(9.48%) 

43,236 
(5.33%) 

135,985 
(8.68%) 

พ้ืนที่มีศักยภาพคงเหลือ 
32,565 

(94.92%) 
185,088 

(80.61%) 
- - 

217,653 
(13.90%) 

 

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

เมื่อวิเคราะหขอมูลศักยภาพพ้ืนที่รวมกับพ้ืนที่ปลูกพืชในปจจุบัน พบวาพ้ืนที่ที่จะ
ปรับเปลี่ยนไปปลูกยางพารา คือ บริเวณที่เปนพ้ืนที่ปลูกขาว (S3+N) 29,934 ไร และพ้ืนที่ปลูก
ขาวโพดเลี้ยงสัตว (S3) 1,609 ไร เน่ืองจากยุทธศาสตรยางพาราระยะ 20  ป (พ.ศ. 2560-2579) เนนการ
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ลดพ้ืนที่ปลูกยางพารา ดังน้ัน จึงควรพิจารณาปลูกพืชเศรษฐกิจชนิดอ่ืนที่สอดคลองกับความตองการของ
ตลาด (ตารางที่ 8) 

ตารางที่ 8 พ้ืนที่ศักยภาพในการขยายการผลิตยางพารา 

อําเภอ 
ขาว (ไร) ขาวโพดเลี้ยงสัตว (ไร) 

S3 N รวม S3 N รวม 
 เฉลิมพระเกียรติ   -  -  -   -  -  -  
 เชียงกลาง   2,731   5   2,736   -     -     -    
 ทาวังผา   2,485   37   2,521   2   -     2  
 ทุงชาง   683   320   1,003   1,282   -     1,282  
 นานอย   1,587   55   1,642   -     -     -    
 นาหม่ืน   143   26   169   -     -     -    
 บอเกลือ   79   -     79   -     -     -    
 บานหลวง   1,219   629   1,848   -     -     -    
 ปว   2,784   1,041   3,825   39   -     39  
 ภูเพียง   1,612   79   1,690   -     -     -    
 เมืองนาน   5,531   485   6,016   181   -     181  
 แมจริม   91   2   93   -     -     -    
 เวียงสา   6,979   566   7,545   99   -     99  
 สองแคว   -     -     -     -     -     -    
 สันติสุข   695   72   767   6   -     6  

รวม  26,619   3,317   29,934  1,609     -     1,609       

   4) แนวทางการจัดการ 

    (1) พ้ืนที่ที่มีความเหมาะสมควรสงเสริมการผลิต (S1 หรือ S2) ควรสนับสนุนให
เกษตรกรปลูกยางพาราตอไปเน่ืองจากเปนพ้ืนที่ที่เหมาะสม สามารถชวยลดตนทุนการผลิตและไดผล
ผลิตที่มีคุณภาพดี ซึ่งการปลูกยางพาราในพ้ืนที่ดังกลาวขางตนสามารถนําไปสูการตอยอดโครงการที่
สําคัญตางๆ ได เชน ระบบสงเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ เกษตรแมนยํา เปนตน  
     พ้ืนที่ ปลู กยางพาราในบริ เ วณที่ มี ความ เหมาะสมสู ง  (S1) คือ พ้ืนที่ ปลู ก 
ยางพาราในที่ดินที่ไมมีขอจํากัดทางกายภาพตอการปลูกยางพาราซึ่งควรสงวนไวเปนแหลงปลูก
ยางพาราที่สําคัญของจังหวัด กระจายอยูในทุงชาง อําเภอเชียงกลาง อําเภอเวียงสา อําเภอปว และ
อําเภอสันติสุข 
     พ้ืนที่ปลูกยางพาราในบริเวณที่มีความเหมาะสมปานกลาง (S2) คือพ้ืนที่ปลูกยางพารา 
ในที่ดินที่มีขอจํากัดทางกายภาพบางประการตอการปลูกยางพารา เชน ความอุดมสมบูรณของดิน  
ความเปนกรดเปนดาง ความช้ืน กระจายอยูอําเภอภูเพียง อําเภอเวียงสา และอําเภอเมืองนาน  
    (2) พ้ืนที่ที่ควรปรับเปลี่ยนการผลิตในพ้ืนที่ไมเหมาะสม (S3 หรือ N) ควรสนับสนุนให
เขาโครงการปรับเปลี่ยนการผลิต เชน เปลี่ยนชนิดพืชที่มีความเหมาะสมกวาการปลูกยางพารา  
มีตนทุนที่ตํ่า และใหผลตอบแทนที่ดีกวา แตทั้งน้ีตองพิจารณาแหลงรับซื้อรวมดวย   
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 2.4  ลําไย 
   ลําไยพืชเศรษฐกิจหลกัของนานในลําดับที ่4 จากฐานขอมลูในแผนที่เกษตรเชิงรุก หรือ Agri-
Map Online วิเคราะหขอมลูไดดังน้ี (ตารางที่ 9 และภาพที่ 12 - 13) 

1) การวิเคราะหศักยภาพของพื้นที่ปลูกลําไย  
  ระดับที่ 1 เปนพ้ืนที่เหมาะสมสูง (S1) มีเน้ือที่ 158,517 ไร คิดเปนรอยละ 10.12 ของ

พ้ืนที่ศักยภาพของที่ดิน กระจายตัวมากอยูในอําเภอเวียงสา 36,256 ไร อําเภอปว 22,532 ไร และอําเภอ
ทาวังผา 18,605 ไร 

  ระดับที่ 2 เปนพ้ืนที่เหมาะสมปานกลาง (S2) มีเน้ือที่ 279,445 ไร คิดเปนรอยละ 17.85 
ของพ้ืนที่ศักยภาพของที่ดิน กระจายตัวมากใน อําเภอเวียงสา 68,070 ไร อําเภอเมืองนาน 38,899 ไร 
และอําเภอภูเพียง 38,834 ไร 

  ระดับที่ 3 เปนพ้ืนที่เหมาะสมเล็กนอย (S3) มีเน้ือที่ 9,429 ไร คิดเปนรอยละ 0.60 ของพ้ืนที่
ศักยภาพของที่ดิน กระจายตัวมากอยูในอําเภอเมืองนาน 2,886 ไร อําเภอทาวังผา 2,377 ไรและอําเภอ
ภูเพียง 1,830 ไร 

  ระดับที่ 4 เปนพ้ืนที่ไมเหมาะสม (N) มีเน้ือที่ 1,118,687 ไร 
2) การวิเคราะหพื้นที่ปลูกลําไยในปจจุบัน ซึ่งจําแนกตามช้ันความเหมาะสมของที่ดิน ไดดังน้ี 
  (1) พ้ืนที่เหมาะสมสูง (S1) มีเน้ือที่ 14,233 ไร คิดเปนรอยละ 8.98 ของพ้ืนที่ศักยภาพสูง 

กระจายตัวมากอยูในอําเภอเวียงสา 8,455 ไร อําเภอเมืองนาน 1,475 ไร และอําเภอภูเพียง 1,349 ไร
     (2) พ้ืนที่เหมาะสมปานกลาง (S2) มีเน้ือที่ 32,810 ไร คิดเปนรอยละ 11.74 ของพ้ืนที่
พ้ืนที่ศักยภาพปานกลาง กระจายตัวมากอยูในอําเภอเวียงสา 6,816 ไร อําเภอเชียงกลาง 6,708 ไร 
และอําเภอทาวังผา 5,778 ไร  

  (3) พ้ืนที่เหมาะสมเล็กนอย (S3) มีเน้ือที่ 684 ไร คิดเปนรอยละ 7.25 ของพ้ืนที่ศักยภาพ
เล็กนอย กระจายตัวมากอยูในอําเภอเชียงกลาง 228 ไร อําเภอทาวังผา 228 ไร และอําเภอเมืองนาน 
109 ไร 

  (4) พ้ืนที่ไมเหมาะสม (N) มีเน้ือที่ 9,013 ไร  
3) พื้นที่มีศักยภาพคงเหลือ คือ พ้ืนที่ที่มีศักยภาพในการปลูกลําไยแตไมใชพ้ืนที่ปลูก 

พิ จ า รณาจ าก พ้ื นที่ ศั ก ย ภ าพข อ งที่ ดิ น สํ า ห รั บ ก า ร ปลู ก ลํ า ไ ย และ พ้ื นที่ ป ลู ก ลํ า ไ ย ใ น 
ช้ันความเหมาะสมตางๆ (ปลูกจริง) พบวาจังหวัดนานมีพ้ืนที่ศักยภาพคงเหลือในระดับความเหมาะสม
สูง (S1) และความเหมาะสมปานกลาง (S2) รวมทั้งสิ้น 390,919 ไร อําเภอที่มีพ้ืนที่ศักยภาพคงเหลือ
มากที่สุด ไดแก อําเภอเวียงสา 89,055 ไร รองลงมา ไดแก อําเภอปว 52,398 ไร และอําเภอภูเพียง 
50,976 ไร โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

  (1) พ้ืนที่เหมาะสมสูงคงเหลือ (S1) มีเน้ือที่ 144,284 ไร คิดเปนรอยละ 91.02 ของพ้ืนที่
ศักยภาพสูง พบมากในอําเภอเวียงสา 27,801 ไร อําเภอปว 21,866 ไร อําเภอทาวังผา 17,490 ไร 

  (2) พ้ืนที่เหมาะสมปานกลางคงเหลือ (S2) มีเน้ือที่ 246,635 ไร คิดเปนรอยละ 88.26 
พ้ืนที่ศักยภาพปานกลาง พบมากในอําเภอเวียงสา 61,254 ไร อําเภอภูเพียง 36,278 ไร อําเภอเมือง
นาน 34,555 ไร 
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ตารางที่ 9 พ้ืนที่ศักยภาพ พ้ืนที่ปลูกจริง พ้ืนที่คงเหลือของลําไยรายอําเภอ จังหวัดนาน 

อําเภอ ประเภทพ้ืนที่ 
เนื้อที่ชั้นความเหมาะสม (ไร) 

S1 S2 S3 N รวม 

เฉลิมพระเกียรติ 

พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน - - - 
11,597 

(100.00%) 
11,597 

(100.00%) 

พ้ืนท่ีเพาะปลูกในชั้นความ 
เหมาะสมตาง  ๆ(ปลูกจรงิ) 

- - - - - 

พ้ืนท่ีมีศักยภาพคงเหลือ - - - - - 

เชียงกลาง 

พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน 
13,357 

(100.00%) 
34,609 

(100.00%) 
- 

30,508 
(100.00%) 

78,474 
(100.00%) 

พ้ืนท่ีเพาะปลูกในชั้นความ 
เหมาะสมตาง  ๆ(ปลูกจรงิ) 

687 
(5.14%) 

6,708 
(19.38%) 

- 
351 

(1.15%) 
7,746 

(9.87%) 

พ้ืนท่ีมีศักยภาพคงเหลือ 
12,670 

(94.86%) 
27,901 

(80.62%) 
- - 

40,571 
(51.70%) 

ทาวังผา 

พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน 
18,605 

(100.00%) 
27,462 

(100.00%) 
2,377 

(100.00%) 
157,555 

(100.00%) 
205,999 

(100.00%) 

พ้ืนท่ีเพาะปลูกในชั้นความ 
เหมาะสมตาง  ๆ(ปลูกจรงิ) 

1,115 
(5.99%) 

5,778 
(21.04%) 

12 
0.50%) 

4,924 
(3.13%) 

11,829 
(5.74%) 

พ้ืนท่ีมีศักยภาพคงเหลือ 
17,490 

(94.01%) 
21,684 

(78.96%) 
- - 

39,174 
(19.02%) 

ทุงชาง 

พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน 
12,438 

(100.00%) 
13,547 

(100.00%) 
1,449 

(100.00%) 
22,731 

(100.00%) 
50,165 

(100.00%) 

พ้ืนท่ีเพาะปลูกในชั้นความ 
เหมาะสมตาง  ๆ(ปลูกจรงิ) 

121 
(0.97%) 

1,064 
(7.85%) 

109 
(7.52%) 

275 
(1.21%) 

1,569 
(3.13%) 

พ้ืนท่ีมีศักยภาพคงเหลือ 
12,317 

(99.03%) 
12,483 

(92.15%) 
- - 

24,800 
(49.44%) 

นานอย 

พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน 
11,391 

(100.00%) 
4,020 

(100.00%) 
- 

71,145 
(100.00%) 

86,556 
(100.00%) 

พ้ืนท่ีเพาะปลูกในชั้นความ 
เหมาะสมตาง  ๆ(ปลูกจรงิ) 

10 
(0.09%) 

70 
(1.74%) 

- 
14 

(0.02%) 
94 

(0.11%) 

พ้ืนท่ีมีศักยภาพคงเหลือ 
11,381 

(99.91%) 
3,950 

(98.26%) 
- - 

15,331 
(17.71%) 

นาหม่ืน 

พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน 
729 

(100.00%) 
2,281 

(100.00%) 
- 

10,362 
(100.00%) 

13,372 
(100.00%) 

พ้ืนท่ีเพาะปลูกในชั้นความ 
เหมาะสมตาง  ๆ(ปลูกจรงิ) 

16 
(2.19%) 

28 
(1.23%) 

- 
18 

(0.17%) 
62 

(0.46%) 

พ้ืนท่ีมีศักยภาพคงเหลือ 
713 

(97.81%) 
2,253 

(98.77%) 
- - 

2,966 
(22.18%) 
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ตารางที่ 9 (ตอ) 

อําเภอ ประเภทพ้ืนที่ 
เนื้อที่ชั้นความเหมาะสม (ไร) 

S1 S2 S3 N รวม 

บอเกลือ 

พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน 
279 

(100.00%) 
926 

(100.00%) 
- 

33,886 
(100.00%) 

35,091 
(100.00%) 

พ้ืนท่ีเพาะปลูกในชั้นความ 
เหมาะสมตาง  ๆ(ปลูกจรงิ) 

18 
(6.45%) 

- - - 
18 

(0.05%) 

พ้ืนท่ีมีศักยภาพคงเหลือ 
261 

(93.55%) 
926 

(100.00%) 
- - 

1,187 
(3.38%) 

บานหลวง 

พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน 
6,091 

(100.00%) 
7,432 

(100.00%) 
- 

31,979 
(100.00%) 

45,502 
(100.00%) 

พ้ืนท่ีเพาะปลูกในชั้นความ 
เหมาะสมตาง  ๆ(ปลูกจรงิ) 

204 
(3.35%) 

375 
(5.05%) 

- 
65 

(0.20%) 
644 

(1.42%) 

พ้ืนท่ีมีศักยภาพคงเหลือ 
5887 

(96.65%) 
7,057 

(94.95%) 
- - 

12,944 
(28.45%) 

ปว 

พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน 
22,532 

(100.00%) 
35,178 

(100.00%) 
- 

73,494 
(100.00%) 

131,204 
(100.00%) 

พ้ืนท่ีเพาะปลูกในชั้นความ 
เหมาะสมตาง  ๆ(ปลูกจรงิ) 

666 
(2.96%) 

4,646 
(13.21%) 

- 
696 

(0.95%) 
6,008 

(4.58%) 

พ้ืนท่ีมีศักยภาพคงเหลือ 
21,866 

(97.04%) 
30,532 

(86.79%) 
- - 

52,398 
(39.94%) 

ภูเพียง 

พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน 
16,047 

(100.00%) 
38,834 

(100.00%) 
1,830 

(100.00%) 
78,089 

(100.00%) 
134,800 

(100.00%) 

พ้ืนท่ีเพาะปลูกในชั้นความ 
เหมาะสมตาง  ๆ(ปลูกจรงิ) 

1,349 
(8.41%) 

2,556 
(6.58%) 

46 
(2.51%) 

166 
(0.21%) 

4,117 
(3.05%) 

พ้ืนท่ีมีศักยภาพคงเหลือ 
14,698 

(91.59%) 
36,278 

(93.42%) 
- - 

50,976 
(37.82%) 

เมืองนาน 

พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน 
14,471 

(100.00%) 
38,899 

(100.00%) 
2,886 

(100.00%) 
147,589 

(100.00%) 
203,845 

(100.00%) 

พ้ืนท่ีเพาะปลูกในชั้นความ 
เหมาะสมตาง  ๆ(ปลูกจรงิ) 

1,475 
(10.19%) 

4,344 
(11.17%) 

288 
(9.98%) 

1,618 
(1.10%) 

7,725 
(3.79%) 

พ้ืนท่ีมีศักยภาพคงเหลือ 
12,996 

(89.81%) 
34,555 

(88.83%) 
- - 

47,551 
(23.33%) 

แมจริม 

พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน 411 
(100.00%) 

3,762 
(100.00%) 

- 31,945 
(100.00%) 

36,118 
(100.00%) 

พ้ืนท่ีเพาะปลูกในชั้นความ 
เหมาะสมตาง  ๆ(ปลูกจรงิ) 

- 
33 

(0.88%) 
- 36 

(0.11%) 
69 

(0.19%) 

พ้ืนท่ีมีศักยภาพคงเหลือ 411 
(100.00%) 

3,729 
(99.12%) 

- - 4,140 
(11.46%) 

 



23 
 

 

ตารางที่ 9 (ตอ) 

อําเภอ ประเภทพ้ืนที่ 
เนื้อที่ชั้นความเหมาะสม (ไร) 

S1 S2 S3 N รวม 

เวียงสา 

พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน 
36,256 

(100.00%) 
68,070 

(100.00%) 
228 

(100.00%) 
312,100 

(100.00%) 
416,654 

(100.00%) 

พ้ืนท่ีเพาะปลูกในชั้นความ 
เหมาะสมตาง  ๆ(ปลูกจรงิ) 

8,455 
(23.32%) 

6,816 
(10.01%) 

228 
(100.00%) 

622 
(0.20%) 

16,121 
(3.87%) 

พ้ืนท่ีมีศักยภาพคงเหลือ 
27,801 
(76.68 

61,254 
(89.99%) 

- - 
89,055 

(21.37%) 

สองแคว 

พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน - 
3,482 

(100.00%) 
- 

69,132 
(100.00%) 

72,614 
(100.00%) 

พ้ืนท่ีเพาะปลูกในชั้นความ 
เหมาะสมตาง  ๆ(ปลูกจรงิ) 

- - - 
62 

(0.09%) 
62 

(0.09%) 

พ้ืนท่ีมีศักยภาพคงเหลือ - 
3,482 

(100.00%) 
- - 

3,482 
(4.80%) 

สันติสุข 

พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน 
5,910 

(100.00%) 
943 

(100.00%) 
659 

(100.00%) 
36,575 

(100.00%) 
44,087 

(100.00%) 

พ้ืนท่ีเพาะปลูกในชั้นความ 
เหมาะสมตาง  ๆ(ปลูกจรงิ) 

117 
(1.98%) 

392 
(41.57%) 

1 
(0.15%) 

166 
(0.45%) 

676 
(1.53%) 

พ้ืนท่ีมีศักยภาพคงเหลือ 
5,793 

(98.02%) 
551 

(58.43%) 
- - 

6,344 
(14.39%) 

รวมทั้งจังหวัด 

พ้ืนที่ศักยภาพของที่ดิน 
158,517 

(100.00%) 
279,445 

(100.00%) 
9,429 

(100.00%) 
1,118,687 

(100.00%) 
1,566,078 

(100.00%) 

พ้ืนที่เพาะปลูกในชั้นความ 
เหมาะสมตางๆ (ปลูกจริง) 

14,233 
(8.98%) 

32,810 
(11.74%) 

684 
(7.25%) 

9,013 
(0.81%) 

56,740 
(3.62%) 

พ้ืนที่มีศักยภาพคงเหลือ 
144,284 

(91.02%) 
246,635 

(88.26%) 
- - 

390,919 
(24.96%) 

 

ทั้งน้ี ในการสงเสริมการปลูกพืชจะพิจารณาเฉพาะพ้ืนที่ที่มีศักยภาพคงเหลือในระดับ
ความเหมาะสมสูง (S1) และระดับความเหมาะสมปานกลาง (S2) เทาน้ัน เน่ืองจากสภาพพ้ืนที่ปลูกพืช
ตรงตามศักยภาพของดิน การลงทุนตํ่าก็สามารถเพ่ิมผลผลิตได จึงควรสงเสริมในพ้ืนที่ดังกลาว  

เมื่อวิเคราะหขอมูลศักยภาพพ้ืนที่รวมกับพ้ืนที่ปลูกพืชในปจจุบัน พบวาพ้ืนที่ที่จะ
ปรับเปลี่ยนไปปลูกลําไย คือ บริเวณที่เปนพ้ืนที่ปลูกขาว (S3+N) 38,012 ไร และพ้ืนที่ปลูกขาวโพด
เลี้ยงสัตว (S3+N) 27,701 ไร (ตารางที่ 10) 

 
 
 
 
 



24 
 

 

ตารางที่ 4 พ้ืนที่มีศักยภาพในการขยายการผลิตลําไย 

อําเภอ 
ขาว (ไร) ขาวโพดเลี้ยงสัตว (ไร) 

S3 N รวม S3 N รวม 
เฉลิมพระเกียรติ  -  -  -   -  -  -  
เชียงกลาง  2,731   1,299   4,030   4,307   32   4,339  
ทาวังผา  2,485   752   3,237   2,580   48   2,628  
ทุงชาง  683   433   1,116   3,061   -     3,061  
นานอย  1,592   98   1,690   1,335   5   1,340  
นาหม่ืน  143   554   697   104   -     105  
บอเกลือ  79   184   262   -     -     -    
บานหลวง  1,660   749   2,409   163   6   169  
ปว  2,784   2,017   4,801   2,993   2   2,995  
ภูเพียง  1,611   434   2,045   1,126   1   1,127  
เมืองนาน  5,531   1,115   6,646   4,339   40   4,379  
แมจริม  91   354   445   775   -     775  
เวียงสา  7,049   2,681   9,730   6,577   143   6,720  
สองแคว  -     76   76   -     -     -    
สันติสุข  695   133   828   62   1   63  

รวม  27,134   10,879   38,012   27,422   278   27,701  

   4) แนวทางการจัดการ 

    (1) พ้ืนที่ที่มีความเหมาะสมควรสงเสริมการผลิต (S1 หรือ S2) ควรสนับสนุนให
เกษตรกรปลูกลําไยตอไปเน่ืองจากเปนพ้ืนที่ที่เหมาะสม สามารถชวยลดตนทุนการผลิตและไดผลผลิต
ที่มีคุณภาพดี ซึ่งการปลูกลําไยในพ้ืนที่ดังกลาวขางตนสามารถนําไปสูการตอยอดโครงการที่สําคัญ
ตางๆ ได เชน ระบบสงเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ เกษตรแมนยํา เปนตน   
     พ้ืนที่ปลูกลําไยในบริเวณที่มีความเหมาะสมสูง (S1) คือพ้ืนที่ปลูกลําไยในที่ดินที่ไมมี
ขอจํากัดทางกายภาพตอการปลูกลําไยซึ่งควรสงวนไวเปนแหลงปลูกลําไยที่สําคัญของจังหวัด กระจาย
อยูในอําเภอเวียงสา อําเภอเมืองนาน และภูเพียง 
     พ้ืนที่ปลูกลําไยในบริเวณที่มีความเหมาะสมปานกลาง (S2) คือพ้ืนที่ปลูกลําไยในที่ดินที่
มีขอจํากัดทางกายภาพบางประการตอการปลูกลําไย เชน ความอุดมสมบูรณของดิน ความเปนกรดเปน
ดางและแหลงนํ้า กระจายอยูในอําเภอเวียงสา อําเภอเชียงกลาง และอําเภอทาวังผา 
    (2) พ้ืนที่ที่ควรปรับเปลี่ยนการผลิตในพ้ืนที่ไมเหมาะสม (S3 หรือ N) ควรสนับสนุนให
เขาโครงการปรับเปลี่ยนการผลิต เชน เปลี่ยนชนิดพืชที่มีความเหมาะสมกวาการปลูกลําไย 
มีตนทุนที่ตํ่า และใหผลตอบแทนที่ดีกวา แตทั้งน้ีตองพิจารณาแหลงรับซื้อรวมดวย 
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3. พืชเศรษฐกิจอนาคตไกลของจังหวัด 

 3.1 ฝาย เปนไมพุม ลําตน มีสีนํ้าตาลแดงอาจเปนเหลี่ยม ใบเด่ียว รูปไขกวาง ปลายใบแหลม 
ขอบใบหยัก 3-5 หยัก ฐานใบเปนรูปหัวใจ กานใบคอนขางยาว ดอกเด่ียว มีใบประดับ 5 กลีบติดกัน 
กลีบดอกสีเหลือง ผลกลมปลายยาวแหลม สภาพแวดลอมที่เหมาะสม พ้ืนที่ดอน หรือที่ลุมไมมี 
นํ้าทวมขัง ความสูงจากระดับนํ้าทะเลไมเกิน 1,000 เมตร ชอบดินรวนเหนียว ดินเหนียว ดินรวนทราย 
หรือดินทราย ในจังหวัดนานปลูกมากในอําเภอเมือง อําเภอปว และอําเภอทาวังผา ปจจุบันผาฝาย
ธรรมชาติเปนที่ตองการของตลาดมากขึ้น หลายคนจึงเปลี่ยนจากการปลูกขาวโพดมาปลูกฝายแทน 
ทําใหจังหวัดนานยังคงมีฝายธรรมชาติใหไดชมและใหไดเก็บดอกฝายมาปนทําเปนเสนฝาย ผาพ้ืนเมือง
ด้ังเดิมของนาน ไดแก ผาพ้ืน ผาขาวมา ถุงยาม ผาหม (ผาสาแสง หรือผาตาโกง) ผาลายคาดกานแบบนาน 
ผาขึ้นช่ือของจังหวัดนานคือ “ผาซิ่นเมืองนาน”   

 3.2 งาดํา เปนพืชนํ้ามันที่สําคัญทางเศรษฐกิจพืชหน่ึง และมีแนวโนมที่จะทวีความสําคัญขึ้น
ทุกป เน่ืองจากเปนพืชที่มีศักยภาพในการผลิตและการตลาดสูง สามารถปลูกขึ้นงาย ลงทุนนอย  
ทนตอสภาพความแหงแลงไดดี เกษตรกรนิยมปลูกงาดํากอนและหลังการทํานา หรือหลังจากการเก็บ
เก่ียวพืชหลัก การปลูกงาดํามีทั้งในสภาพไรและสภาพนา ขึ้นอยูกับสภาพพ้ืนที่ของแตละทองถิ่น  
เมล็ดงาและนํ้ามันงามีคุณคาทางดานโภชนาการสูง เมล็ดงา ประกอบดวย นํ้ามัน โปรตีน คารโบไฮเดรต 
วิตามิน และแรธาตุตาง ๆ ที่จําเปนหลายชนิด ในเมล็ดงาจะมีนํ้ามันงา ประมาณรอยละ 47 - 60 มี
กรดไขมันไมอ่ิมตัวสูง จึงเหมาะที่จะนํามาใชบริโภค เพราะชวยรักษาระดับโคเลสเตอรอลในรางกาย  
ปองกันไมใหเกิดหลอดเลือดแข็งตัวหรือเสนเลือดอุดตัน ซึ่งเปนสาเหตุหน่ึงของโรคหัวใจขาดเลือด 

 3.3 ลิ้นจ่ี เปนผลไมที่อุดมไปดวย วิตามิน และนํ้าตาล ลิ้นจี่ที่ปลูกในจังหวัดนานเปนพันธุฮงฮวย 
ซึ่งเปนพันธุที่มีเกษตรกรชาวสวนทางภาคเหนือปลูกกันมากที่สุด เหตุผลที่มีผูนิยมปลูกกันมากกวา
ลิ้นจี่พันธุอ่ืน คือ ติดผลเกือบทุกป ผลโต สีชมพู ผลรูปไข รสอมหวาน จากขอมูลสํานักงานเกษตร
จังหวัดนาน จังหวัดนานมีพ้ืนที่ปลูกลิ้นจี่ที่สามารถเก็บผลผลิตได จํานวน 16,630 ไร มีพ้ืนที่ปลูกใน 
14 อําเภอ พบการปลูกมากในพ้ืนที่ ตําบลเมืองจัง อําเภอภูเพียง ตําบลบอ อําเภอเมืองนาน ตําบล 
ภูคา ตําบลสะกาด อําเภอปว ตําบลนาไรหลวง อําเภอสองแคว และตําบลทุงชาง อําเภอทุงชาง 

 3.4 สมสีทองนาน เปนสมสายพันธุสมเขียวหวานที่เพาะปลูกในจังหวัดนาน จุดเดนคือมีผิวเปน
สีทองเกลี้ยงมันวาว เปลือกบาง เน้ือมีเสนใยนอย ไมฉ่ํานํ้า ผลทรงแปน หัวและทายบุม รสชาติหวาน
อมเปรี้ยวเล็กนอย สาเหตุที่สมสีทองนานมีผิวเหลืองทองโดดเดนกวาสมเขียวหวานที่ปลูกในทองถิ่นอ่ืน 
ทั้งน้ีเปนผลของดินฟาอากาศ ที่วากันวาอุณหภูมิกลางวันและกลางคืนตางกัน 8 องศาเซลเซียส เปน
เหตุให  สาร “คารทีนอยพิคเมนท” ในเปลือกสมเปลี่ยนจากสีเขียวเปนสีทอง กลายเปนช่ือเรียก และ
เปนของดีของจังหวัดนาน นอกจากน้ีสมสีทองเมืองนานยังไดรับคัดเลือกเปนสินคาจีไอ หรือสิ่งบงช้ี
ทางภูมิศาสตร (Geographical Indications : GI)  

 3.5 มะมวงหิมพานต มีพ้ืนที่เพาะปลูก จํานวน 23,090 ไร เน้ือที่ใหผล 13,554 ไร ผลผลิตรวม 
6,573,690 กิโลกรัมตอป โดยผลผลิตสวนใหญรอยละ 90 ขายใหแกผูรวบรวมในทองถิ่น สวนที่เหลือ
อีกรอยละ 10 ขายใหโรงงานแปรรูป เพ่ือเขาสูกระบวนการแปรรูปเปนเมล็ดกะเทาะเปลือก  พ้ืนที่
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ปลูกสวนใหญ อยูในอําเภอนาหมื่น แมจริม เมืองนาน และสันติสุข ระยะเวลาเก็บเก่ียว ชวงเดือน
กุมภาพันธ – พฤษภาคม เปนพืชที่ทนแลง ปลูกงายในสภาพอากาศช้ืนและอบอุน นํ้าไมทวมขัง ซึ่งในชวง 
1-2 ปแรก กอนใหผลผลิต เกษตรกรอาจปลูกพืชไรแซมเพ่ือเปนการเพ่ิมรายไดและชวยกําจัดวัชพืช 

 3.6 กาแฟ จังหวัดนานถือเปนอีกจังหวัดที่มีการปลูกกาแฟ และพัฒนาสายพันธุกันอยางจริงจัง 
ถือวาเปนพืชเศรษฐกิจที่สรางรายไดใหจังหวัดนาน มีพ้ืนที่ปลูกเปนอันดับ 3 ของแหลงปลูกขนาดใหญ
ของประเทศ มีอัตราการเติบโตรอยละ 10 ตอป สวนใหญปลูกในพ้ืนที่ปาและพ้ืนที่สูง ซึ่งเปน
เอกลักษณและทําใหมีช่ือเสียง โดยป 2561 สรางรายไดใหจังหวัดประมาณ 382.5 ลานบาท (ขอมูล
จากพาณิชยจังหวัดและอุตสาหกรรมจังหวัดนาน) ปจจุบันพ้ืนที่ปลูกครอบคลุม 15 อําเภอ ปลูกมาก
สุดที่ อําเภอทาวังผา อําเภอสองแคว และอําเภอบอเกลือ ตามลําดับ แบงเปนพันธุอราบิกา และพันธุ
โรบัสตา  

 3.7 มะขามเปรี้ยวยักษ เปนไมยืนตนที่มีขนาดกลางจนถึงขนาดใหญ เปลือกตนขรุขระ มีสี
นํ้าตาล ใบมีขนาดเล็ก ออกตามก่ิงกานเปนคู ดอก ออกตามปลายก่ิง มีขนาดเล็ก ฝกมีลักษณะยาว
หรือโคงยาว ประมาณ 3-20 เซนติเมตร ใน 1 ฝก มีเมล็ดต้ังแต 5-12 เมล็ด ลักษณะเมล็ดใหญแบน 
ฝกแกชวงเดือนมกราคม-มีนาคม เปนพืชที่สามารถเจริญเติบโตไดดีกับดินทุกชนิด แมสภาพดินบริเวณ
น้ันจะไมมีความอุดมสมบูรณ ปลูกเพ่ือขายในลักษณะมะขามฝกแหงซึ่งมีตลาดรองรับทั้งในทองถิ่น
และตางจังหวัด และนํามาแปรรูปไดหลากหลาย เชน มะขามแชอ่ิม มะขามแกว มะขามคลุก เปนตน 

 3.8 พืชสมุนไพร ดวยนโยบายของรัฐบาลที่ใหการสนับสนุนแนวคิด BCG (Bio-Circular-Green 
Economy) หรือ เศรษฐกิจชีวภาพในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ พืชสมุนไพรเปนเรื่องหน่ึงที่
ไดรับความสนใจ เน่ืองจากเปนแหลงของสาระสําคัญที่นําไปใชประโยชนในดานตางๆ เชน การแพทย 
ผลิตภัณฑเสริมอาหาร และเครื่องสําอาง จึงสนับสนุนใหพืชสมุนไพรเปนพืชทางเลือกในป 2564 โดย
ดําเนินการภายใตตลาดนําการผลิต และหากทิศทางของตลาดสมุนไพรขยายตัวเพ่ิมมากขึ้นจะชวยให
เกษตรกรผูปลูกพืชสมุนไพร มีรายไดและความมั่นคงในการดํารงชีพจากฐานขอมูล Agri-Map Online 
จังหวัดนานมีพ้ืนที่ศักยภาพที่สามารถสงเสริมใหปลูกพืชสมุนไพรไดหลายชนิด เชน ขมิ้นชัน บัวบก 
และไพล เปนตน  
   ขมิ้นชัน เปนพืชปลูกงาย ชอบแสงแดดจัด และมีความช้ืนสูง ชอบดินรวนซุย มีการระบาย
นํ้าดีไมชอบนํ้าขัง เกษตรกรสามารถปลูกขมิ้นชันแซมในสวนเปนการใชพ้ืนที่ใหเกิดประโยชน และมี
รายไดระหวางรอการเติบโตของพืชเศรษฐกิจ โดยพ้ืนที่จังหวัดนานมีพ้ืนที่ศักยภาพในการปลูกขมิ้นชัน 
ที่ระดับความเหมาะสมสูง (S1) ประมาณ 171,899 ไร 
   บัวบก เปนพืชลมลุกขนาดเล็ก มีอายุหลายป ปลูกงาย แตกรากตามขอใบ ชอบขึ้นในพ้ืนที่
ช้ืนแตไมแฉะมาก โดยมากจะขึ้นตามใตตนไมใหญ หรือทองรองในสวน และตามคันนา ขยายพันธุโดย
การเพาะเมล็ด หรือตัดแยกไหลที่มีตนออนและราก นําไปปลูกในที่มีแสงแดดพอควรก็จะเจริญเติบโต
ไดดี โดยพ้ืนที่จังหวัดนาน มีพ้ืนที่ศักยภาพในการปลูกบัวบกที่ระดับความเหมาะสมสูง (S1) ประมาณ 
8,531 ไร 
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   ไพล เปนเจริญไดดีในดินรวนซุย ปลูกงาย ดูแลงาย สามารถปลูกแซมในแปลงพืชหลักได 
โดยพ้ืนที่จังหวัดนาน มีพ้ืนที่ศักยภาพในการปลูกบัวบกที่ระดับความเหมาะสมสูง (S1) ประมาณ 
1,545 ไร 

4 แนวทางการสงเสริมการปลูกพืชเศรษฐกิจ 

  4.1 ขาวโพดเลี้ยงสัตว 

   1) พื้นที่ปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตวที่มีความเหมาะสมสูง (S1) และปจจุบันยังปลูกขาวโพด

เลี้ยงสัตวอยู มีเน้ือที่ 2,569 ไร มีพ้ืนที่ปลูกอยูในเขตอําเภอปว อําเภอเวียงสา อําเภอทาวังผา อําเภอ

ทุงชาง อําเภอเชียงกลาง และอําเภอบอเกลือ ตามลําดับ ทั้งน้ีโดยคณะอนุกรรมการพัฒนาที่ดิน

จังหวัดสมควรใหมีการเสนอแผนการใชที่ดินเพ่ือสงวนใหเปนแหลงปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตวที่สําคัญของ

จังหวัด และมีการบริหารจัดการระบบนํ้า การจัดการดิน ปุย พันธุขาวขาวโพดเลี้ยงสัตว โดยรวมกลุม

เปนเกษตรแปลงใหญ พัฒนาตอยอดครบวงจรการตลาดในและตางประเทศ การแปรรูป แหลงทุน มี

ภาครัฐสนับสนุนการทํามาตรฐานสินคาเกษตรอินทรีย และการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (Good 

Agricultural Practices: GAP) เน่ืองจากเปนพ้ืนที่ศักยภาพสูง ภาครัฐควรใหความรูความเขาใจกับ

เกษตรกรโดยแนะนําวาไมควรปรับเปลี่ยนไปปลูกพืชชนิดอ่ืน หากราคาไมดีหรือประสบปญหาโรค 

แมลงรบกวน และเกษตรกรตองการเปลี่ยนชนิดพืชควรเปลี่ยนเปนพืชไร เพ่ือที่วาในอนาคตจะได

กลับมาปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตวไดอีก 

   2) พื้นที่ปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตวที่มีความเหมาะสมปานกลาง (S2) และปจจุบันยังปลูก

ขาวโพดเลี้ยงสัตวอยู มีเน้ือที่ 36,884 ไร อยูในเขตอําเภอเวียงสา อําเภอทุงชาง อําเภอภูเพียง อําเภอนา

นอย อําเภอเมืองนาน อําเภอเชียงกลาง อําเภอปว อําเภอทาวังผา อําเภอบานหลวง และกระจายตัว

ในพ้ืนที่เล็ก ๆ ในอําเภอสันติสุข อําเภอนาหมื่น อําเภอแมจริม เกษตรกรยังคงปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตว

ไดผลดี หลายแหงประสบปญหาโครงสรางของดิน ในพ้ืนที่ดังกลาวควรสนับสนุนดานการบริหาร

จัดการระบบนํ้า เชน ชลประทาน จะสรางความมั่นใจใหกับเกษตรกรในการใชที่ดิน ปญหาการทิ้งถิ่น

ฐานไปทํางานที่อ่ืนจะลดลง และพ้ืนที่ในเขตน้ีมีความเหมาะสมสําหรับการเกษตรแบบผสมผสาน 

เกษตรแมนยําหรือเกษตรทฤษฎีใหม เปนตน และภาครัฐควรใหความรูความเขาใจกับเกษตรกรโดย

แนะนําวาไมควรปรับเปลี่ยนไปปลูกพืชชนิดอ่ืน ทั้งน้ีหากขาวโพดเลี้ยงสัตวราคาไมดีและตองการปรับ

เลี่ยนการผลิตควรเปนพืชไร เพ่ือที่วาในอนาคตยังสามารถกลับมาปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตวดังเดิมไดอีก 

   3) พื้นที่ปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตวในพื้นที่ไมมีความเหมาะสม (S3 และ N) และปจจุบัน

เกษตรกรยังคงใชที่ดินปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตวอยู มีเน้ือที่ 191,162 ไร พ้ืนที่ดังกลาวประสบปญหา

ซ้ําซาก เชน นํ้าทวม ขาดนํ้า ผลผลิตตํ่า ดังน้ันควรใหการชวยเหลือเกษตรกรที่ทํากินในพ้ืนที่น้ี โดย

สนับสนุนการปรับโครงสรางที่ดิน ปรับปรุงบํารุงดิน สนับสนุนแหลงนํ้า ใหเกษตรกรเลือกปลูกพืชชนิด

ใหมที่มีความเหมาะสม และใหผลตอบแทนที่ดีกวา หรือใชพ้ืนที่ผลิตอาหารเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

หรือหรือเขาโครงการบริหารจัดการพ้ืนที่เกษตรกรรม (Zoning by Agri-Map) เปนตน 
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   4) พื้นที่ที่มีศักยภาพ หรือมีความเหมาะสมสําหรับการปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตว แตปจจุบัน

เกษตรกรไมไดใชพ้ืนที่ปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตว พบวาเกษตรกรปลูกพืชอ่ืนทดแทน ทั้งน้ีหากพืชที่ปลูกเปน

พืชไร เชน ขาว ออยโรงงาน มันสําปะหลัง เปนตน ถาในอนาคตขาวโพดเลี้ยงสัตวราคาดี เกษตรกรอาจ

กลับมาปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตวไดเหมือนเดิม แตหากเปนไมผล/ไมยืนตน การกลับมาปลูกขาวโพดเลี้ยง

สัตวอาจเปนเรื่องยาก ดังน้ันอาจสงเสริมในเรื่องของการทําเกษตรรูปแบบอ่ืน เชน ทําการเกษตรแบบ

ผสมผสาน แตทั้งน้ีตองพิจารณาตนทุนการผลิตและการตลาดรวมดวย 

 4.2 ขาว 

   1) พื้นที่ปลูกขาวที่มีความเหมาะสมสูง (S1) และปจจุบันยังปลูกขาวอยู มีเน้ือที่ 60,919 ไร 

อยูในเขตอําเภอปว อําเภอเชียงกลาง อําเภอเวียงสา อําเภอเมืองนาน อําเภอนานอย อําเภอทาวังผา 

อําเภอทุงชาง อําเภอสันติสุข อําเภอภูเพียง อําเภอบอเกลือ ทั้งน้ีคณะอนุกรรมการพัฒนาที่ดินจังหวัด

สมควรใหมีการเสนอแผนการใชที่ดินเพ่ือสงวนใหเปนแหลงผลิตขาวที่สําคัญของจังหวัด และมีการ

บริหารจัดการนํ้าชลประทาน การจัดการดิน ปุย พันธุขาว โดยรวมกลุมเปนเกษตรแปลงใหญ พัฒนาตอ

ยอดครบวงจรการตลาดในและตางประเทศการแปรรูป แหลงทุน มีภาครัฐสนับสนุนการทํามาตรฐาน

สินคาเกษตรอินทรีย และ GAP และเน่ืองจากเปนพ้ืนที่ศักยภาพสูง การปลูกพืชหลังนาจะชวยให

เกษตรกรมีรายไดเพ่ิมขึ้น และเปนการปรับปรุงบํารุงดิน   

   2) พื้นที่ปลูกขาวที่มีความเหมาะสมปานกลาง (S2) และปจจุบันยังปลูกขาวอยู มีเน้ือที่มาก

ถึง  98,990 ไร พบมากอยูในเขตอําเภอทาวังผา อําเภอเวียงสา อําเภอเมืองนาน อําเภอภูเพียง อําเภอ

บานหลวง อําเภอปว อําเภอนานอย อําเภอเชียงกลาง อําเภอสันติสุข อําเภอนาหมื่น อําเภอแมจริม 

และกระจายตัวในพ้ืนที่เล็ก ๆ ใน อําเภอทุงชาง อําเภอบอเกลือ เปนพ้ืนที่ปลูกขาวที่มีขอจํากัดไมมากนัก 

เกษตรกรยังคงปลูกขาวไดผลดี หลายแหงประสบปญหาขาดนํ้าในบางชวงของการเพาะปลูก ควร

สนับสนุนดานการบริหารจัดการนํ้า เชน ชลประทาน จะสรางความมั่นใจใหกับเกษตรกรในการใชที่ดิน 

ปญหาการทิ้งถิ่นฐานไปทํางานที่อ่ืนจะลดลง และพ้ืนที่ในเขตน้ีมีความเหมาะสมสําหรับการเกษตรแบบ

ผสมผสาน เกษตรแมนยําหรือเกษตรทฤษฎีใหม เปนตน และภาครัฐควรใหความรูความเขาใจกับ

เกษตรกรโดยแนะนําวาไมควรปรับเปลี่ยนไปปลูกพืชชนิดอ่ืน หากขาวราคาไมดีและตองการปรับเลี่ยน

การผลิตควรเปนพืชไร เพ่ือที่วาในอนาคตยังสามารถกลับมาทํานาไดอีก 

   3) พื้นที่ปลูกขาวที่ไมมีความเหมาะสม (S3 และ N) และปจจุบันเกษตรกรยังคงใชที่ดิน

ปลูกขาวอยู มีเน้ือที่ประมาณ 56,368 ไร ซึ่งประสบปญหาซ้ําซากนํ้าทวม ขาดนํ้า ผลผลิตตํ่า 

กระทรวงเกษตรและสหกรณใหการชวยเหลือเกษตรกรที่ทํากินในพ้ืนที่น้ี เน่ืองจากเปนพ้ืนที่ไม

เหมาะสม โดยสนับสนุนการปรับโครงสรางที่ดิน ปรับปรุงบํารุงดิน สนับสนุนแหลงนํ้า ใหเกษตรกร

เลือกปลูกพืชชนิดใหมที่มีความเหมาะสม และใหผลตอบแทนที่ดีกวา หรือใชพ้ืนที่ผลิตอาหารเพ่ือ

บริโภคในครัวเรือน หรือเขาโครงการบริหารจัดการพ้ืนที่เกษตรกรรม (Zoning by Agri-Map) เปนตน 

   4) พื้นที่ที่มีศักยภาพ หรือมีความเหมาะสมสําหรับการปลูกขาว แตปจจุบันเกษตรกรไมได

ใชพ้ืนที่ปลูกขาว โดยมาปลูกพืชชนิดอ่ืนทดแทน ทั้งน้ีหากพืชที่ปลูกเปนพืชไร เชน ออยโรงงาน มัน
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สําปะหลัง ขาวโพดเลี้ยงสัตว เปนตน ในอนาคตขาวราคาดี เกษตรกรอาจกลับมาปลูกขาวได

เหมือนเดิม แตหากเปนไมผลหรือไมยืนตน การกลับมาปลูกขาวอาจเปนเรื่องยาก ดังน้ันอาจสงเสริม

ในเรื่องของการทําเกษตรรูปแบบอ่ืน เชน เกษตรผสมผสาน 

 4.3 ยางพารา 

   1) พื้นที่ปลูกยางพาราที่มีความเหมาะสมสูง (S1) และปจจุบันยังปลูกยางพาราอยู มีเน้ือ

ที่ 1,742 ไร พบกระจายตัวในพ้ืนที่เล็ก ๆอยูในเขตอําเภอทุงชาง อําเภอเชียงกลาง อําเภอเวียงสา 

อําเภอปว และอําเภอสันติสุข ตามมาตรการยุทธศาสตรยางพาราระยะ 20ป ( พ.ศ. 2560- 2579) 

เนนใหมีการเพ่ิมผลผลิตยางพาราตอไรตอป ภายในป 2579 น้ัน ควรมีการจัดการที่เหมาะสมในเรื่อง

ตางๆ ไดแก การคัดเลือกพันธุใหเหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่และตานทานโรค การปรับปรุงบํารุงดิน การ

ใสปุยที่ถูกตองและมีประสิทธิภาพ การปลูกพืชแซมและพืชคลุมดินใหเหมาะสมเพราะมีผลตอการ

เจริญเติบโตของยางพารา การบํารุงรักษา การใสปุยการตัดแตงก่ิง และเทคนิคการกรีดยางใหมี

ปริมาณนํ้ายางสูงมีคุณภาพและตรงตามมาตรฐานเนนการพัฒนาการตลาดในพ้ืนที่ เชน จัดต้ังจุดรับ

ซื้อ โรงงานแปรรูปผลิตภัณฑในพ้ืนที่ที่มีความเหมาะสมสูง และสงเสริมใหเกษตรกรชาวสวนยางใน

พ้ืนที่มีความเขมแข็ง มีการบริหารงานแบบมืออาชีพและสามารถถายทอดกิจการใหกับคนรุนใหม 

   2) พื้นที่ปลูกยางพาราที่มีความเหมาะสมปานกลาง (S2) และปจจุบันยังปลูกยางพารา

อยู มีเน้ือที่ 44,509 ไร กระจายตัวอยูเกือบทุกอําเภอของจังหวัดนาน ยกเวนในเขตอําเภอเฉลิมพระเกียรติ

เปนพ้ืนที่ปลูกยางพาราที่มีขอจํากัดไมมากนัก เกษตรกรยังคงปลูกยางพาราไดผลดี ควรสนับสนุนใหมี

การเพ่ิมผลผลิตยางพารา โดยเนนการจัดการที่เหมาะสมในเรื่องตางๆ เชนเดียวกันกับพ้ืนที่เหมาะสม

สูง โดยเฉพาะการปรับปรุงบํารุงดิน เนนการพัฒนาการตลาดในพ้ืนที่ เชน จัดต้ังจุดรับซื้อ โรงงานแปร

รูปผลิตภัณฑในพ้ืนที่ที่มีความเหมาะสมปานกลางใหมากขึ้น โคนยางพาราที่มีอายุต้ังแต 25 ป และ

ปลูกยางพาราทดแทนในพ้ืนที่เดิม และมีการพัฒนาตลาดและชองทางจัดจําหนายใหมากขึ้น โดยเนน

การแปรรูปยาง หรือไมยางพาราเพ่ิมมากขึ้นซึ่งอาจเนนจากชุมชนที่เขมแข็งเปนพ้ืนที่ตนแบบ 

 3) พื้นที่ปลูกยางพาราในพื้นที่ไมมีความเหมาะสม (S3 และ N) และปจจุบันเกษตรกร

ยังคงใชที่ดินปลูกยางพาราอยู พ้ืนที่ดังกลาวประสบปญหาซ้ําซาก เชน นํ้าทวม ขาดนํ้า ผลผลิตตํ่า 

กระทรวงเกษตรและสหกรณใหการชวยเหลือเกษตรกรที่ทํากินในพ้ืนที่น้ี โดยสงเสริมใหมีการโคน

ยางพาราที่มีอายุต้ังแต 25 ป และหาพืชอ่ืนทดแทน เชน สงเสริมใหปลูกไมผล มะพราว ไผหวาน มัน

สําปะหลัง ยาสูบ แตงโม พืชไร และพืชผักตางๆ ทดแทน ใหการชวยเหลือเกษตรกรที่เลือกปลูกพืช

ชนิดใหมที่ใหผลตอบแทนที่ดีกวา หรือใชพ้ืนที่ผลิตพืชผัก บริโภคในครัวเรือน หรือเขาโครงการบริหาร

จัดการพ้ืนที่เกษตรกรรม (Zoning by Agri-Map) เปนตน และจัดหาตลาดใหกับเกษตรกร โดยเริ่ม

จากตลาดชุมชน  

   4) พื้นที่ที่มีศักยภาพ หรือมีความเหมาะสมสําหรับการปลูกยางพารา แตปจจุบันเกษตรกร

ไมไดใชพ้ืนที่ปลูกยางพารา พบวาเกษตรกรปลูกพืชอ่ืนทดแทน เชน ออยโรงงาน ขาวโพดเลี้ยงสัตว มัน

สําปะหลัง เปนตน ในสวนน้ีภาครัฐควรใหความรูความเขาใจถึงสถานการณดานการเกษตรในปจจุบัน 
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โดยเฉพาะยางพาราเปนพืชที่มีนโยบายลดพ้ืนที่ปลูกเน่ืองจากมีปริมาณผลผลิตมากสงผลใหราคาตกตํ่า 

แตในอนาคตถาราคาดีและตลาดมีความตองการเพ่ิมมากขึ้นอาจอาจสนับสนุนใหเกษตรกรกลับมา

ปลูกยางพาราในพ้ืนที่ดังกลาว 

 4.4 ลําไย 

   1) พื้นที่ปลูกลําไยที่มีความเหมาะสมสูง (S1) และปจจุบันยังปลูกลําไยอยู มีเน้ือที่ 

14,233 ไร พบมากอยูในเขตอําเภอเวียงสา อําเภอเมืองนาน อําเภอภูเพียง อําเภอทาวังผา และ

กระจายตัวในพ้ืนที่เล็ก ๆ ในอําเภอเชียงกลาง อําเภอปว อําเภอบานหลวง อําเภอทุงชาง อําเภอ  

สันติสุข อําเภอบอเกลือ อําเภอนาหมื่น อําเภอนานอย ทั้งน้ีโดยคณะอนุกรรมการพัฒนาที่ดินจังหวัด

สมควรใหมีการเสนอแผนการใชที่ดินเพ่ือสงวนใหเปนแหลงผลิตลําไยที่สําคัญของจังหวัด และมีการ

บริหารจัดการนํ้าชลประทาน การจัดการดิน ปุย พันธุลําไย โดยรวมกลุมเปนเกษตรแปลงใหญ พัฒนา

ตอยอดครบวงจรการตลาดในและตางประเทศการแปรรูป แหลงทุน มีภาครัฐสนับสนุนการทํา

มาตรฐานสินคาเกษตรอินทรีย และการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (Good Agricultural Practices: 

GAP) จะชวยใหเกษตรกรมีรายไดเพ่ิมขึ้น และเปนการปรับปรุงบํารุงดิน   

   2) พื้นที่ปลูกลําไยที่มีความเหมาะสมปานกลาง (S2) และปจจุบันยังปลูกลําไยอยู มีเน้ือที่

32,810 ไร พบมากอยูในเขตอําเภอเวียงสา อําเภอเชียงกลาง อําเภอทาวังผา อําเภอปว อําเภอเมืองนาน 

อําเภอภูเพียง อําเภอทุงชาง และกระจายตัวในพ้ืนที่เลก็ ๆ ใน อําเภอสันติสุข อําเภอบานหลวง อําเภอนา

นอย อําเภอแมจริม และอําเภอนาหมื่น เกษตรกรยังคงปลูกลําไยไดผลดี นํ้าเปนสิ่งจําเปนตอการ

เจริญเติบโตของลําไยการผลิตลําไยเพ่ือใหไดคุณภาพตองมีนํ้าในปริมาณที่เพียงพอตลอดฤดูกาล 

นอกจากน้ีควรทําการศึกษาคุณสมบัติของนํ้าและวิธีการจัดการนํ้าที่มีประสิทธิภาพ เหมาะสําหรับการ

ผลิตลําไยการสนับสนุนดานการชลประทาน จะสรางความมั่นใจใหกับเกษตรกรในการใชที่ดิน  

   3) พื้นที่ปลูกลําไยที่ไมมีความเหมาะสม (S3 และ N) และปจจุบันเกษตรกรยังคงใชที่ดิน

ปลูกลําไยอยู มีเน้ือที่ 9,697 ไร ซึ่งประสบปญหาขาดนํ้า ผลผลิตตํ่า กระทรวงเกษตรและสหกรณให

การชวยเหลือเกษตรกรที่ทํากินในพ้ืนที่น้ี โดยสนับสนุนการปรับโครงสรางที่ดินสนับสนุนแหลงนํ้า ให

เกษตรกรเลือกปลูกพืชชนิดใหมที่มีความเหมาะสม เปนการสรางรายได และผลิตอาหารเพ่ือบริโภค  

   4) พื้นที่ที่มีศักยภาพ หรือมีความเหมาะสมสําหรับการปลูกลําไย แตปจจุบันเกษตรกรไมได

ใชพ้ืนที่ปลูกลําไย โดยหันมาปลูกขาวและขาวโพดเลี้ยงสัตวแทน สรางความเขาใจใหกับเกษตรกรใน

การบริหารจัดการพ้ืนที่ และการปรับปรุงบํารุงดินไมใหเสื่อมโทรม เกษตรกรมีความมั่นใจมากกวาการ

ปลูกลําไย แตในอนาคตเกษตรกรสามารถกลับมาปลูกลําไยหรือทําการเกษตรแบบผสมผสานไดอีก 
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ตารางผนวกที ่1  ขอมูลตําบลจําแนกรายอําเภอ จังหวัดนาน 

ลําดับ อําเภอ ตําบล 

1 เฉลิมพระเกียรติ ขนุน่าน 

2  หว้ยโก๋น 

3 เชียงกลาง เชียงกลาง 

4  เชียงคาน 

5  เปือ 

6  พญาแกว้ 

7  พระธาต ุ

8  พระพทุธบาท 

9 ทา่วงัผา จอมพระ 

10  ตาลชมุ 

11  ทา่วงัผา 

12  ป่าคา 

13  ผาตอ 

14  ผาทอง 

15  ยม 

16  รมิ 

17  ศรภีมิู 

18  แสนทอง 

19 ทุงชาง งอบ 

20  ทุง่ชา้ง 

21  ปอน 

22  และ 

23 นานอย เชียงของ 

24  นานอ้ย 

25  นํา้ตก 

26  บวัใหญ่ 

27  ศรษีะเกษ 

28  สถาน 

29  สนัทะ 

30 นาหม่ืน นาทะนงุ 

31  บอ่แกว้ 

32  ปิงหลวง 

33  เมืองลี 
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ตารางผนวกที ่1  (ตอ) 

ลําดับ อําเภอ ตําบล 

34 บอเกลือ ดงพญา 

35  บอ่เกลือใต ้

36  บอ่เกลือเหนือ 

37  ภฟูา้ 

38 บานหลวง บา้นพี ้

39  บา้นฟา้ 

40  ป่าคาหลวง 

41  สวด 

42 ปว แงง 

43  เจดียช์ยั 

44  ไชยวฒันา 

45  ปัว 

46  ป่ากลาง 

47  ภคูา 

48  วรนคร 

49  ศิลาเพชร 

50  ศิลาแลง 

51  สกาด 

52  สถาน 

53  อวน 

54 ภูเพียง ทา่นา้ว 

55  นาปัง 

56  นํา้เก๋ียน 

57  นํา้แก่น 

58  ฝายแกว้ 

59  มว่งตึด๊ 

60  เมืองจงั 

61 เมืองนาน กองควาย 

62  ไชยสถาน 

63  ดูใ่ต ้

64  ถืมตอง 

65  นาซาว 

66  ในเวียง 
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ตารางผนวกที ่1  (ตอ) 

ลําดับ อําเภอ ตําบล 

67 เมืองนาน (ตอ) บอ 

68  บอสวก 

69  ผาสิงห 

70  เรือง 

71  สะเนียน 

72 แมจริม น้ําปาย 

73  น้ําพาง 

74  แมจริม 

75  หนองแดง 

76  หมอเมือง 

77 เวียงสา กลางเวียง 

78  ขึ่ง 

79  จอมจันทร 

80  ตาลชุม 

81  ทุงศรีทอง 

82  นาเหลือง 

83  น้ําปว 

84  น้ํามวบ 

85  ปงสนุก 

86  แมขะนิง 

87  แมสา 

88  แมสาคร 

89  ยาบหัวนา 

90  สาน 

91  สานนาหนองใหม 

92  ไหลนาน 

93  อายนาไลย 

94 สองแคว ชนแดน 

95  นาไรหลวง 

96  ยอด 

97 สันติสุข ดูพงษ 

98  ปาแลวหลวง 

99  พงษ 

รวม 15 99 

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 สีนํ้าตาลหรือสีนํ้าตาลปนเหลืองหรือนํ้าตาลปน
เทา มีจุดประสีนํ้าตาลแก ปฏิกิริยาดินเปนกรดปานกลางถึงเปนกรดเล็กนอย 
(pH 6.0-6.5) ปกติจะพบเกล็ดไมกาตลอดช้ัน 

ขอจํากัด ในฤดูฝนอาจมนํ้ีาทวมบาและแชขัง 
ขอเสนอแนะ ปรับปรุงบํารุงดินโดยใชอินทรียวัตถุ และใชปุยอินทรียรวมกับปุยเคมีเพ่ือ

เพ่ิมผลผลิต 
สมบัติทางเคมี ความลึก อินทรียวัตถุ ความจุ

แลกเปล่ียน     
แคตไอออน 

ความอ่ิมตัว
เบส 

ฟอสฟอรัสท่ี
เปนประโยชน 

โพแทสเซียมที่
เปนประโยชน 

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 นาน Series Na                              กลุมชุดดินที่ 7 
สภาพพื้นที่ ราบเรียบถึงคอนขางราบเรียบ มีความลาดชัน 0-2 % 
ภูมิสัณฐาน ตะพักลํานํ้า 
วัตถุตนกําเนิดดิน ตะกอนนํ้าพา 
การระบายน้ํา คอนขางเลว 
การซึมผานไดของน้ํา ชา การไหลบาของน้ําบนผิวดิน ชา 
ลักษณะสมบัติของดิน เปนดินลึกมาก ดินบนเปนดินรวนปนทรายแปง ดินรวนเหนียวปนทรายแปง 

หรือดินรวนปนดินเหนียว สีเทาปนแดงหรือปนชมพู มีจุดประสีนํ้าตาลเขม
หรือนํ้าตาลปนเหลือง ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดมากถึงเปนกลาง (pH 5.0-
7.0) ดินลางเปนดินเหนียวปนทรายแปง ดินเหนียว สีเทาปนแดง มีจุดประสี
นํ้าตาลแกหรือนํ้าตาลปนเหลืองหรือแดง ปฏิกิริยาดินเปนกรดปานกลางถึง
เปนดางปานกลาง (pH 6.0-8.0) 

ขอจํากัด ดินแนนเน่ืองจากมีอนุภาคทรายแปงมาก ขาวอาจแตกกอไดนอย 
ขอเสนอแนะ ควรไถพรวนใหลึกและปรับปรุงดินโดยใชอินทรียวัตถุ ปรับปรุงบํารุงดินโดย

อินทรียวัตถุและใชปุยอินทรียรวมกับปุยเคมีเพ่ือเพ่ิมผลผลิต ในพ้ืนที่
ชลประทาน นอกฤดูทํานาอาจปลูกพืชไรหรือพืชผัก ซึ่งจะตองยกรองและ
ปรับสภาพดินใหรวนซุยและระบายนํ้าดีขึ้น โดยการเพ่ิมอินทรียวัตถุ 

สมบัติทางเคมี ความลึก อินทรียวัตถุ ความจุ
แลกเปล่ียน
แคตไอออน 

ความ
อ่ิมตัวเบส 

ฟอสฟอรัสท่ี
เปน

ประโยชน 

โพแทสเซียม
ที่เปน

ประโยชน 

ความอุดม
สมบูรณ 
ของดิน   (ซม.) 

  0-25 ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ตํ่า ปานกลาง ปานกลาง 

  25-50 ตํ่า ปานกลาง ปานกลาง ตํ่า ปานกลาง ปานกลาง 

  50-100 ตํ่า ปานกลาง ปานกลาง ตํ่า ปานกลาง ปานกลาง 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

ภาพที่ 2 หนาตัดดินและคําบรรยายชุดดินนาน 
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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 เซนติเมตร          
 สีนํ้าตาลปนแดงหรือนํ้าตาลปนเหลือง ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดถึงเปนกลาง 
 (pH 5.5-7.0) 
ขอจํากัด สภาพพ้ืนที่มีความลาดชันสูง ดินเกิดการชะลางพังทลายไดงาย 
ขอเสนอแนะ ปรับปรุงบํารุงดินและใชปุยอินทรียหรือปุยชีวภาพ รวมกับปุยเคมีเพ่ือเพ่ิม
 ผลผลิตใหสูงขึ้น จัดระบบการปลูกพืชและระบบอนุรักษดินและนํ้าให
 เหมาะสมกับสภาพความลาดชันของพ้ืนที ่

สมบัติทางเคมี ความลึก 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 3 หนาตัดดินและคําบรรยายชุดดินวังสะพุง 
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ชุดดิน ลี้ Series Li                           กลุมชุดดินที่ 47 
สภาพพื้นที ่ ลูกคลื่นลอนลาดเล็กนอยถึงเปนเนินเขา มีความลาดชัน 2-35 % 
ภูมิสัณฐาน ลานตะพัก เชิงเขา เนินเขา หรือบริเวณพ้ืนที่ที่เหลือคางจากการกัดกรอน 
วัตถุตนกําเนิดดิน การผุพังสลายตัวอยูกับที่ และ/หรือ เคลื่อนยายมาเปนระยะทางไมไกลนัก 

ของหินตะกอนเน้ือละเอียดหรือหินในกลุมและหินทีแ่ปรสภาพ  
การระบายน้าํ ดี 
การซึมผานไดของน้ํา ปานกลาง                      การไหลบาของน้ําบนผิวดิน ปานกลางถงึเร็ว 
ลักษณะสมบัติของดิน เปนดินต้ืนหรือต้ืนมากถึงช้ันเศษหนิหนาแนน ดินบนเปนดินรวน ดินรวนปน

ทรายแปงหรือดินรวนปนดินเหนียวปนเศษหิน สีนํ้าตาลเขมหรือนํ้าตาลปน
แดงเขม ปฏิกิริยาดินเปนกรดปานกลางถึงเปนกลาง (pH 6.0-7.0) ดินลาง
เปนดินเหนียวปนเศษหินหนาแนนมาก สแีดงปนเหลืองหรือเหลืองปนแดง 
ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดถึงเปนกรดเล็กนอย (pH 5.5-6.5) ช้ันหินพ้ืนที่กําลัง
สลายตัวพบต้ังแตระดับต้ืนถึงลึกปานกลาง 

ขอจํากัด เปนดินต้ืนถึงช้ันเศษหินหนาแนน พ้ืนที่ที่มีความลาดชันสูง   
ขอเสนอแนะ จัดทําระบบอนุรักษดินและนํ้าที่เหมาะสมโดยใชวิธีพืช เพ่ิมความอุดม

สมบูรณแกดินและเพ่ิมผลผลิตพืชโดยใชปุยอินทรียรวมกับปุยเคมี พ้ืนที่ลาด
ชันสูงไมควรนํามาใชเพาะปลูก ควรใหคงสภาพปาหรือฟนฟูสภาพปา 

สมบัติทางเคมี ความลึก อินทรียวัตถุ ความจุ
แลกเปล่ียน
แคตไอออน 

ความอ่ิมตัว
เบส 

ฟอสฟอรัสท่ี
เปนประโยชน 

โพแทสเซียม
ที่เปน

ประโยชน 

ความอุดม
สมบูรณ 
ของดิน   (ซม.) 

  0-25 ปานกลาง สูง ปานกลาง ปานกลาง สูง ปานกลาง 

  25-50 ตํ่า ปานกลาง ปานกลาง ตํ่า ปานกลาง ปานกลาง 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
ภาพที่ 4 หนาตัดดินและคําบรรยายชุดดินลี้ 
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ชุดดิน เชียงของ Series Cg                          กลุมชุดดินที่ 29 
สภาพพื้นที ่ ลูกคลื่นลอนลาดเล็กนอยถึงเปนเนินเขา มีความลาดชัน 2-35 % 
ภูมิสัณฐาน พ้ืนที่เหลือคางจากการกัดกรอน 
วัตถุตนกําเนิดดิน การสลายตัวผุพังอยูกับที่ และ/หรือ เคลื่อนยายมาในระยะทางไมไกลนัก

ของหินอัคนีที่เปนกลางหรือเปนดางพวกแอนดีไซตและบะซอลต  
การระบายน้าํ ดี 
การซึมผานไดของน้ํา ปานกลางถึงเร็ว       การไหลบาของน้าํบนผิวดิน ปานกลางถึงเร็ว 
ลักษณะสมบัติของดิน เปนดินเหนียว รวนซุย ลึกมาก ดินบนเปนดินรวนปนดินเหนียวหรือดินรวน

เหนียวปนทรายแปง สีนํ้าตาลปนแดงเขมถึงนํ้าตาลปนแดง ปฏิกิริยาดินเปน
กรดจัดถึงเปนกรดเล็กนอย (pH 5.5-6.5) ดินลางเปนดินเหนียว สีแดง 
ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดถึงเปนกรดปานกลาง (pH 5.5-6.0) 

ขอจํากัด ความอุดมสมบูรณตํ่า เสี่ยงตอการขาดนํ้าเล็กนอยถึงปานกลางหากฝนทิ้ง
ชวง พ้ืนที่ที่มีความลาดชันสูง ดินจะถูกชะลางพังทลายไดงาย 

ขอเสนอแนะ เพ่ิมความอุดมสมบูรณแกดินและเพ่ิมผลผลิตพืชโดยใชปุยอินทรียรวมกับ
ปุยเคมีหาแหลงนํ้าสํารอง โดยเฉพาะพ้ืนที่ปลูกไมผล จัดทําระบบอนุรักษดิน
และนํ้าที่เหมาะสมโดยใชวิธีพืชหรือวิธีกล หรือทั้งสองวิธีรวมกัน 

สมบัติทางเคมี ความลึก อินทรียวัตถุ ความจุ
แลกเปล่ียน
แคตไอออน 

ความอ่ิมตัว
เบส 

ฟอสฟอรัสท่ี
เปน

ประโยชน 

โพแทสเซียมที่
เปนประโยชน 

ความอุดม
สมบูรณ 
ของดิน 

 

(ซม.) 

  0-25 ปานกลาง ปานกลาง ตํ่า ปานกลาง สูง ปานกลาง 

  25-50 ตํ่า ตํ่า ตํ่า ตํ่า ตํ่า ตํ่า 

  50-100 ตํ่า ตํ่า ตํ่า ตํ่า ตํ่า ตํ่า 

 
 
 
 
 
 

 

 

 
ภาพที่ 5 หนาตัดดินและคําบรรยายชุดดินเชียงของ 
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ตารางผนวกที่ 2  พ้ืนที่ชลประทานจังหวัดนานจําแนกรายอําเภอ ตําบล 

อําเภอ พื้นที่ (ไร) ตําบล พื้นที่ (ไร) 

เชียงกลาง  1,755   
เชียงคาน  17  
พญาแกว  1,738  

ทาวังผา  329  ยม  329  

นานอย  5,173   

เชียงของ  594  
นานอย  3,033  
ศรีษะเกษ  1,546  

ปว  12,191   

แงง  428  
เจดียชัย  4  
ไชยวัฒนา  4,746  
ปว  1,233  
ศิลาเพชร  2,141  
สถาน  3,639  

ภูเพียง  3,650   
ฝายแกว  3,337  
มวงต๊ึด  313  

เมืองนาน  7,888   

ไชยสถาน  3,877  
ดูใต  679  
ถืมตอง  1,850  
ผาสิงห  1,185  
สะเนียน  297  

เวียงสา  12,374   

กลางเวียง  8,357  
นํ้าปว  55  
ปงสนุก  2,835  
แมสา  1,111  
สาน  16  

สันติสุข  2,559   

ดูพงษ  554  
ปาแลวหลวง  936  
พงษ  1,069  

รวม  45,919   45,919 
ที่มา: กรมชลประทาน, 2564 
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ตารางผนวกที ่3  ระดับนํ้าเก็บกักของอางเก็บนํ้าในจังหวัดนาน 

หนวย:ลาน ลบ.ม. 

ลําดับที ่ อางเก็บน้ํา ประเภทอาง อําเภอ ตําบล 
ระดับน้าํ

ตํ่าสุด 

ระดับน้าํ 

เก็บกัก 

1 อางเก็บนํ้านํ้าแหง กลาง นานอย นานอย 2.87 13 

2 อางเก็บนํ้าหวยแฮต กลาง ภูเพียง ฝายแกว 0.54 5 

3 อางเก็บนํ้านํ้าพงษ กลาง สันติสุข พงษ 0.365 1.486 

4 อางเก็บนํ้าหวยนํ้าฮิ กลาง เวียงสา ปงสนุก 0.4 6 

รวม 4.175 25.486 
ที่มา: กรมชลประทาน, 2564 
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ตารางผนวกที่ 4  พ้ืนที่เขตปฏิรูปที่ดินจําแนกรายอําเภอ ตําบล 

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

 เชียงกลาง                 12,554    สันทะ                    1,843  

 เชียงกลาง                    1,049    นาหม่ืน                   5,061  

 เปอ                    5,871    นาทะนุง                       864  

 พญาแกว                       504    บอแกว                    1,485  

 พระธาตุ                    1,039    ปงหลวง                    1,177  

 พระพุทธบาท                    4,091    เมืองลี                    1,535  

 ทาวังผา                  65,628    บอเกลือ                       197  

 จอมพระ                   17,622    บอเกลือเหนือ                       197  

 ตาลชุม                    4,925    บานหลวง                  35,406  

 ทาวังผา                    3,556    บานพ้ี                   12,285  

 ปาคา                    2,730    บานฟา                    9,673  

 ผาตอ                    3,316    ปาคาหลวง                    6,689  

 ผาทอง                    9,418    สวด                    6,759  

 ยม                    5,503    ปว                  30,243  

 ริม                    1,283    แงง                        37  

 ศรีภูมิ                    4,852    เจดียชัย                   10,121  

 แสนทอง                   12,423    ปว                    5,194  

 ทุงชาง                    9,835    ปากลาง                    3,624  

 งอบ                       397    วรนคร                       276  

 ทุงชาง                    1,437    ศิลาเพชร                       729  

 ปอน                    5,595    ศิลาแลง                       585  

 และ                    2,406    อวน                    9,677  

 นานอย                  51,731    ภูเพียง                  29,447  

 เชียงของ                    4,937    นาปง                    1,317  

 นานอย                    7,451    นํ้าเกี๋ยน                    2,413  

 นํ้าตก                   13,474    นํ้าแกน                    1,997  

 บัวใหญ                   12,624    ฝายแกว                   13,638  

 ศรีษะเกษ                    8,397    มวงต๊ึด                       240  

 สถาน                    3,005    เมืองจัง                    9,842  
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ตารางผนวกที่ 4  (ตอ) 

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

 เมืองนาน                 74,983    ตาลชุม                    2,824  

 กองควาย                    2,447    ทุงศรีทอง                  20,047  

 ไชยสถาน                    3,088    นาเหลือง                    1,142  

 ดูใต                    9,616    นํ้าปว                   10,232  

 ถืมตอง                    1,894    นํ้ามวบ                       404  

 นาซาว                    7,624    ปงสนุก                   10,240  

 บอ                    6,739    แมสา                    8,599  

 บอสวก                   13,396    แมสาคร                   14,926  

 ผาสิงห                    5,693    ยาบหัวนา                    4,455  

 เรือง                    8,612    สาน                    5,851  

 สะเนียน                   15,874    สานนาหนองใหม                       673  

 แมจริม                  13,808    ไหลนาน                    7,490  

 นํ้าปาย                    1,730    อายนาไลย                    9,924  

 นํ้าพาง                    4,009    สองแคว                    1,998  

 แมจรมิ                    7,135    ชนแดน                    1,780  

 หนองแดง                       259    ยอด                       218  

 หมอเมือง                       675    สันติสขุ                  19,906  

 เวียงสา                 107,525    ดูพงษ                    4,285  

 กลางเวียง                       516    ปาแลวหลวง                   10,896  

 ขึ่ง                    3,323    พงษ                    4,725  

 จอมจันทร                    6,879     

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

ลําดับ กิจกรรมการเกษตร เกษตรกร (ราย) เนื้อที่ (ไร) 
1  ขาวโพดเลี้ยงสัตว   32,541   573,122  
2  ขาวนาป   58,950   338,367  
3  ยางพารา   20,024   248,958  
4  มันสําปะหลังโรงงาน   5,946   66,466  
5  ลําไย   13,868   65,726  
6  มะมวงหิมพานต   5,959   38,835  
7  ไมสัก   6,756   38,774  
8  มะมวง   4,254   21,083  
9  ขาวนาปรัง   3,513   15,418  
10  ลิ้นจี่   2,148   14,116  
11  มะขาม   2,902   12,818  
12  เงาะ   2,855   12,798  
13  กาแฟ   1,534   8,206  
14  ไผ   2,203   7,748  
15  ปาลมนํ้ามัน   1,133   5,426  
16  สมเขียวหวาน   783   3,734  
17  ถั่วเหลือง   948   3,527  
18  มะนาว   1,170   3,521  
19  ไมผลอ่ืนๆ   668   2,864  
20  มะแขวน   268   1,894  
21  โกโก   556   1,716  
22  กลวยนํ้าวา   839   1,713  
23  ไมยืนตนอ่ืนๆ   415   1,597  
24  ฟกทอง   317   1,436  
25  อ่ืนๆ 8,953 20,922 

ที่มา: กรมสงเสริมการเกษตร, 2563   
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ตารางผนวกที่ 6  ทะเบียนเกษตรกรผูปลูกพืชสมุนไพร จังหวัดนาน 

ลําดับ ชนิด 
เกษตรกร 

(ราย) 
เนื้อที ่
(ไร) 

อําเภอ 

1 มะแขวน  269  2,817.95  
ทาวังผา นาหมื่น บอเกลือ เมอืงนาน เวียงสา  
สองแคว 

2 กฤษณา  13  113.49  
นานอย นาหมืน่ บอเกลือ เมอืงนาน แมจรมิ 
สองแคว สันติสุข 

3 ขมิ้นชัน  4  56.85  บอเกลือ เมืองนาน สองแคว 

4 กระชายดํา  4  55.50  ทุงชาง แมจริม 

5 พริกไทย  5  49.75  นานอย บอเกลอื เมอืงนาน แมจรมิ สองแคว 

6 ไพล  5  47.01  นานอย เมืองนาน แมจรมิ สันติสุข 

7 บุก  2  40.00  เวียงสา สองแคว 

8 ตะไครหอม  3  26.33  นานอย เมืองนาน 

9 อัญชัน 1 3.39  เมืองนาน 

10 คราม  1  0.34  ทุงชาง 

11 สมุนไพรอ่ืนๆ 6 25.01  นาหมื่น ภูเพียง เมืองนาน สองแคว 

รวม 35 3,235.62   

ที่มา: สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2564 
 
ตารางผนวกที ่7  โรงงานและแหลงรับซื้อสินคาเกษตรในพ้ืนทีจ่ังหวัดนาน 

โรงงานอุตสาหกรรม แหลงรับซื้อ     
และสหกรณการเกษตร 

จํานวน
(แหง) 

โรงงานดานเกษตร 
จํานวน
(แหง) 

ลานตากและแหลงรับซื้อทาง
การเกษตร 

9 โรงงานดานการเกษตรอ่ืนๆ ที่
เกี่ยวของ 

22 

สหกรณการเกษตร 44 โรงสีขนาดเล็ก 1 

โรงงานอบพืชผลทางการเกษตร 2   

โรงงานผลิตมันเสน 2   

โรงงานผลิตอาหารสัตว 1   

รวม 58 รวม 23 
 

ที่มา: https://agri-map-online.moac.go.th/, 2564 
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    ภาพที่ 6 ศักยภาพของที่ดินพืชเศรษฐกิจขาวโพดเลี้ยงสัตว จังหวัดนาน 



 
 

 

49 

 
 

    ภาพที่ 7 พ้ืนที่ปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตวบนพ้ืนที่ศักยภาพ จังหวัดนาน  
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    ภาพที่ 8 ศักยภาพของที่ดินพืชเศรษฐกิจขาว จังหวัดนาน 
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        ภาพที่ 9  พ้ืนที่ปลูกขาวบนพ้ืนที่ศักยภาพ จังหวัดนาน 
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    ภาพที่ 10 ศักยภาพของที่ดินพืชเศรษฐกิจยางพารา จังหวัดนาน 
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    ภาพที่ 11 พ้ืนที่ปลูกยางพาราบนพ้ืนที่ศักยภาพ จังหวัดนาน 
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    ภาพที่ 12 ศักยภาพของที่ดินพืชเศรษฐกิจลําไย จังหวัดนาน 
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       ภาพที่ 13 พ้ืนที่ปลูกลําไยบนพ้ืนที่ศักยภาพ จังหวัดนาน  
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