


คํานํา 

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

  Agri-Map คือ แผนที่เกษตรเพ่ือการบริหารจัดการเชิงรุก โดยบูรณาการขอมูลพ้ืนฐานดานการเกษตร
จากทุกหนวยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ สําหรับใชเปนเครื่องมือบริหารจัดการการเกษตรไทย
อยางมีประสิทธิภาพครอบคลุมทุกพ้ืนที่ มีการปรับขอมูลใหทันสมัย และพัฒนาเพ่ิมความสะดวกการใชงาน
ใหเกิดการเขาถึงขอมูลโดยงาย พรอมกับสามารถติดตามขอมูลความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นไดอยางถูกตอง
และรอบดาน ครอบคลุมการนําไปใชประโยชนทุกดานที่สําคัญเปนการนําเทคโนโลยีเขามาประยุกตใชกับ
ขอมูลดานการเกษตร ซึ่งสามารถตอบโจทยการชวยเหลือและแกปญหาใหกับเกษตรกรในรายพ้ืนที่ ไดเปน
อยางดี ใชงานบนคอมพิวเตอรหรือแท็บเล็ต ที่เช่ือมตออินเทอรเน็ตผานหนาเว็บไซตของกระทรวงเกษตร
และสหกรณ  www.moac.go.th/a4policy-alltype-391191791794  หรื อ  https://agri-map-
online.moac.go.th/ ซึ่งจะมีเอกสารคูมือการใชใหศึกษาและสามารถดาวนโหลดได 

  แนวทางการสงเสริมการเกษตรที่เหมาะสมของแตละจังหวัดสามารถนําไปใชเปนขอมูลสนับสนุน
นโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ เชน โครงการ 1 ตําบล 1 กลุมเกษตรทฤษฎีใหม โครงการ
เกษตรอินทรีย  โครงการบริหารจัดการเขตเกษตรเศรษฐกิจสําหรับสินคาเกษตรที่สําคัญ  
(Zoning by Agri-Map) โครงการระบบสงเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ โครงการ Smart Farmer 
เปนตน และยังเปนขอมูลกลางในการปฏิบัติงานรวมกันของหนวยงานตางๆ ในจังหวัด ไดอยางมี
ประสิทธิภาพ ตอไป 

 
 
 
 
 

 

 

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

 จังหวัดแพร มีพ้ืนที่ประมาณ 6,538.598 ตารางกิโลเมตร หรือ 4,086,624 ไร ต้ังอยูในภาคเหนือของ
ประเทศไทย ประกอบดวย 8 อําเภอ 78 ตําบล (ตารางผนวกที่ 1) มีประชากร 469,356 คน 
(กรมการปกครอง, 2563) 

 1.1 อาณาเขตติดตอ  
  ทิศเหนือ  ติดตอ จังหวัดลําปาง จังหวัดนาน และจังหวัดพะเยา 
  ทิศใต   ติดตอ จังหวัดอุตรดิตถ และจังหวัดสุโขทัย 
  ทิศตะวันออก ติดตอ จังหวัดนาน และจังหวัดอุตรดิตถ 
  ทิศตะวันตก ติดตอ จังหวัดลําปาง 

 1.2 ภูมิประเทศ 
 สภาพภูมิประเทศของจังหวัดแพร พ้ืนที่ลอมรอบดวยภูเขาทั้ง 4 ทิศ พ้ืนที่สวนใหญเปนภูเขา 
มีพ้ืนที่ราบโดยลาดเอียงไปทางทิศใตตามแนวไหลของแมนํ้ายมคลายกนกระทะ มีลักษณะภูมิประเทศ ดังน้ี 
 1) พื้นที่ราบถึงลูกคลื่นลอนลาด บริเวณตอนกลางและทางดานทิศตะวันตกเฉียงใตของจังหวัดมี
แมนํ้ายมไหลผาน สวนใหญใชทํานาขาว และปลูกพืชไร มีระดับความสูงของพ้ืนที่ประมาณ 140 -200 เมตร 
จากระดับทะเลปานกลาง  
 2) พื้นที่ลาดชันถึงเนินเขา สวนใหญเปนพ้ืนที่รกรางและสวนปา บางบริเวณใชปลูกพืชไร  
มีระดับความสูงของพ้ืนที่ประมาณ 160-300 เมตร จากระดับทะเลปานกลาง 
 3) พื้นที่ภูเขาสลับซับซอน สวนใหญยังเปนปาไมสมบูรณ และมีไมสักมากที่สุดในประเทศไทย 
มีความสูงของพ้ืนที่ประมาณ 200-1,650 เมตร จากระดับทะเลปานกลาง 

 1.3 ภูมิอากาศ 
   สภาพภูมิอากาศของจังหวัดแพร เปนภูมิภาคแบบฝนตกชุกสลับแลงในเขตรอน มีอุณหภูมิ
สูงสุดเฉลี่ย 39.2 องศาเซลเซียส และมี 3 ฤดู คือ ฤดูรอน เริ่มต้ังแตกลางเดือนกุมภาพันธ ถึง
กลางเดือนพฤษภาคม อากาศรอนอบอาวทั่วไป โดยเฉพาะในเดือนเมษายนเปนเดือนที่มีอากาศรอน
มากที่สุด ฤดูฝน เริ่มต้ังแตกลางเดือนพฤษภาคม ถึงกลางเดือนตุลาคม ซึ่งเปนฤดูมรสุมตะวันตกเฉียงใต 
อากาศจะชุมช้ืนและมีฝนตกชุกในชวงเดือนมิถุนายนถึงกันยายน โดยเฉพาะในเดือนกรกฎาคมและ
เดือนสิงหาคม เปนเดือนที่ฝนตกมากที่สุดในรอบป และฤดูหนาว เริ่มต้ังแตกลางเดือนตุลาคมถึง
กลางเดือนกุมภาพันธ อากาศโดยทั่วไปจะหนาวเย็นและแหงแลง ในตอนเชาจะมีหมอกหนาปกคลุมทั่วไป 
โดยจะมีอุณหภูมิตํ่าสุดเฉลี่ย 19.0 องศาเซลเซียส  

 1.4 ทรัพยากรดิน 
   ทรัพยากรดินจังหวัดแพร แบงตามภูมิสัณฐาน ลักษณะทางธรณีวิทยา วัตถุตนกําเนิดดิน 
สภาพพ้ืนที่ที่พบ ไดดังน้ี 
   1) ที่ ราบน้ํ าทวมถึง  (Flood plain) เปนที่ ได รับ อิทธิพลของแม นํ้ า/ลํ า นํ้าสาขา  
วัตถุตนกําเนิดดินเปนตะกอนนํ้าพา (Alluvium) สภาพพ้ืนที่คอนขางราบเรียบถึงราบเรียบ ในหนาฝน
หรือหนานํ้าหลากมักมีนํ้าทวมและมีการทับถมของตะกอนเพ่ิมมากขึ้นหลังนํ้าทวม ประกอบดวย 
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    (1) สันดินริมนํ้า (Levee) เปนที่ดอน มีสภาพพ้ืนที่คอนขางราบเรียบถึงลูกคลื่นลอนลาด
เล็กนอย ดินลึก เน้ือดินรวนหยาบ สีนํ้าตาล สีนํ้าตาลปนแดง การระบายนํ้าดีปานกลางถึงดี อาทิ ชุดดิน
เชียงใหม (Cm) 
   2) ที่ราบตะกอนน้ําพา (Alluvial plain) เปนบริเวณที่ไดรับอิทธิพลของแมนํ้า/ลํานํ้าสาขา 
พบตอเน่ืองจากที่ราบนํ้าทวมถึง วัตถุตนกําเนิดดินเปนตะกอนนํ้าพา (Alluvium) มีสภาพพ้ืนที่เปนที่
ราบเปนขั้น ๆ แตละขางอาจมีตะพักไดหลายระดับ ประกอบดวย 
    (1) บริเวณตะพักลํานํ้าระดับตํ่า (Low terrace) เปนที่ลุม มีสภาพพ้ืนที่ราบเรียบ  
ดินลึกมาก เน้ือดินอาจเปนดินเหนียวละเอียด ดินทรายแปงละเอียดหรือดินรวนหยาบ สีเทา สีนํ้าตาล
ปนเทา สีนํ้าตาล มีจุดประสีตาง ๆ ดินมีการระบายนํ้าคอนขางเลวถึงเลว เชน ชุดดินสุโขทัย (Skt)  
ชุดดินลําปาง (Lp) เปนตน 
    (2) บริเวณตะพักลํานํ้าระดับกลางและระดับสูง (Middle and High terrace) เปนที่ดอน 
มีสภาพพ้ืนที่คอนขางราบเรียบถึงลูกคลื่นลอนลาด ดินต้ืนถึง ช้ันกรวดลูกรังถึงดินลึกมาก  
เน้ือดินเปนดินรวนหยาบ ดินรวนละเอียดหรือดินรวนปนช้ินสวนหยาบมาก สีนํ้าตาล สีเหลือง  
สีนํ้าตาลปนแดง ไปจนถึงสีแดง ดินมีการระบายนํ้าดีปานกลางถึงดี เชน ชุดดินแมริม (Mr) ชุดดินแพร 
(Pae) เปนตน 
    (3) เนินตะกอนนํ้าพารูปพัด (Alluvial fan) เปนที่ดอน มีสภาพพ้ืนที่คอนขางราบเรียบ
ถึงลูกคลื่นลอนลาด เปนดินลึกมาก เน้ือดินเปนดินรวนละเอียดถึงดินทรายแปงละเอียด สีนํ้าตาล  
สีเหลืองจนถึงสีแดง ดินมีการระบายนํ้าดีปานกลางถึงดี อาท ิชุดดินกําแพงเพชร (Kp)   
   3) ที่ลาดเชิงเขา (Piedmont) เขา (Hill) ภูเขา (Mountain) มีสภาพพ้ืนที่เปนลูกคลื่น
ลอนลาดถึงเนินเขา ที่เกิดจากการที่หินผุพังสลายตัวอยูกับที่หรือถูกเคลื่อนยายโดยแรงโนมถวงของโลก
เปนระยะทางใกล ๆ และถูกควบคุมดวยลักษณะของโครงสรางทางธรณีวิทยา สวนใหญมีหินที่เปน
วัตถุตนกําเนิดดินปะปนใหเห็นทั้งในหนาตัดดินและลอยหนา แบงออกไดตามลักษณะและชนิดของหินดังน้ี 
    (1) พัฒนาจากกลุมหินตะกอนหรือหินแปรเน้ือละเอียดหรือหินในกลุม สวนใหญจะเปนพวก
หินดินดาน หินฟลไลต ดินต้ืนถึงช้ันเศษหินหรือหินพ้ืนถึงดินลึกปานกลาง เน้ือดินเปนดินเหนียว
ละเอียดถึงดินเหนียวปนช้ินสวนหยาบมาก สีนํ้าตาล สีนํ้าตาลปนแดง สีนํ้าตาลปนเหลือง ดินมี 
การระบายนํ้าดี บางบริเวณพบเศษหินปะปนในหนาตัดดินหรือบนผิวดิน เชน ชุดดินวังสะพุง (Ws)  
ชุดดินลี้ (Li) เปนตน 
    (2) พัฒนาจากกลุมหินอัคนีหรือหินในกลุม ดินต้ืนถึงช้ันเศษหิน เน้ือดินเปนดินรวนปน
ช้ินสวนหยาบมาก สีแดง สีนํ้าตาล สีนํ้าตาลปนเหลือง สีนํ้าตาลปนแดง ดินมีการระบายนํ้าดี อาทิ 
ชุดดินทาลี่ (Tl)  
    (3) พัฒนาจากหินไรโอไลต ดินต้ืนถึงช้ันเศษหิน เน้ือดินเปนดินรวนปนช้ินสวนหยาบมาก 
สีนํ้าตาล สีนํ้าตาลปนเหลือง สีนํ้าตาลปนแดง ดินมีการระบายนํ้าดี อาท ิชุดดินไพศาลี (Phi)  
    (4) พัฒนาจากหินอัคนีชนิดหินแกรนิต ดินต้ืนถึงช้ันเศษหินหรือหินพ้ืนถึงดินลึกปานกลาง 
เน้ือดินเปนดินรวนหยาบถึงดินรวนปนช้ินสวนหยาบมาก สีนํ้าตาล สีนํ้าตาลปนแดง ถึงสีแดง ดินม ี
การระบายนํ้าดี อาท ิชุดดินบานไร (Bar) 
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    (5) พัฒนาจากหินบะซอลต/แอนดิไซต ดินต้ืนถึงช้ันเศษหิน เน้ือดินเปนดินเหนียว 
ปนช้ินสวนหยาบมาก สีดํา สีนํ้าตาลเขม ดินมีการระบายนํ้าดี อาท ิชุดดินสบปราบ (So) 
   4) พื้นที่ลาดชันเชิงซอน เปนพ้ืนที่ที่มีความลาดชันมากกวารอยละ 35 สวนใหญจะเปนภูเขา 
เทือกเขาสูง สลับซับซอน ทรัพยากรดินมีความแตกตางกันออกไปในแตละพ้ืนที่ 
   ซึ่งไดแสดงรายละเอียดของชุดดินที่พบมากของจังหวัดแพร ในภาพที่ 1 – 5 

 1.5 สภาพการใชทีดิ่น  
   สภาพการใชที่ดินปจจุบันของจังหวัดแพร จากฐานขอมูลแผนที่สภาพการใชที่ดินของ 
กรมพัฒนาที่ดิน (ตารางที่ 1) 

ตารางที่ 1 สภาพการใชที่ดินปจจุบันของจังหวัดแพร  

 ประเภทการใชที่ดิน  
เนื้อที ่

 ไร   รอยละ  
 พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสราง                146,421        3.59 
 พื้นที่เกษตรกรรม             1,200,192      29.37 
  พ้ืนที่นา                    387,607          9.49 
   พืชไร                     437,768         10.70 
   ไมยืนตน                     278,160          6.79 
   ไมผล                       82,392          2.03 
   พืชสวน                           830          0.02 
  ไรหมุนเวียน                        8,845          0.21 
   ทุงหญาเลี้ยงสตัวและโรงเรือนเลี้ยงสัตว                         3,196          0.09 
   สถานที่เพาะเลี้ยงสัตวนํ้า                            696          0.02 
   เกษตรผสมผสาน/ไรนาสวนผสม                           698          0.02 
 พื้นที่ปาไม             2,645,649      64.74 
 พื้นที่น้าํ                 47,033        1.14 
 พื้นที่เบ็ดเตลด็                 47,329        1.16 

รวม            4,086,624    100.00 
ที่มา: กรมพัฒนาที่ดิน, 2563 

 1.6 พื้นที่ชลประทาน  

   จังหวัดแพรมีเน้ือที่ชลประทาน 277,624 ไร (รอยละ 6.79 ของพ้ืนที่จังหวัด) กระจายอยูใน 

6 อําเภอ มีอางเก็บนํ้าที่สําคัญ 5 อาง มีศักยภาพในการเก็บกักนํ้าไดรวม 132.43 ลานลูกบาศกเมตร 

พ้ืนที่ชลประทานมีความสําคัญในการพิจารณาเพ่ิมศักยภาพการผลิตที่เหมาะสม (ตารางผนวกที่ 2 - 3) 
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 1.7 เขตปฏิรูปที่ดิน  
   เขตปฏิรูปที่ดินในพ้ืนที่จังหวัดแพรมีเน้ือที่ 342,569 ไร (รอยละ 8.38 ของพ้ืนที่จังหวัด)  
โดยอําเภอที่มีพ้ืนที่เขตปฏิรูปที่ดินมากที่สุด ไดแก อําเภอลอง อําเภอวังช้ิน และอําเภอรองกวาง ตามลําดับ 
(ตารางผนวกที่ 4) 

 1.8 การขึ้นทะเบียนเกษตรกร 
   จากฐานขอมูลทะเบียนเกษตรกรของกรมสงเสริมการเกษตร จังหวัดแพรมีการขึ้นทะเบียน
เกษตรกรผูปลูกพืชหรือเลี้ยงสัตวทั้งหมด ในป 2563 จํานวน 99,649 ราย รวมพ้ืนที่ 745,424 ไร  
และกิจกรรมที่มีพ้ืนที่ปลูกมาก ไดแก ขาวนาป ขาวโพดเลี้ยงสัตว ขาวนาปรัง และมันสําปะหลังโรงงาน 
ตามลําดับ (ตารางผนวกที่ 5) 
   ทะเบียนเกษตรพืชสมุนไพร จากฐานขอมูลกลาง (Farmer One) ของสํานักงานเศรษฐกิจ
การเกษตร เกษตรกรไดขึ้นทะเบียนปลูกพืชสมุนไพรในจังหวัดแพร พ้ืนที่ 217.56 ไร เกษตรกร 35 ราย 
มีพืชสมุนไพรหลัก 15 ชนิด สมุนไพรที่มีการปลูกมาก ไดแก พริกไทย ขมิ้นชัน และไพล ตามลําดับ
(ตารางผนวกที่ 6) 

 1.9 ที่ต้ังโรงงานและแหลงรับซือ้สินคาเกษตร 
   จังหวัดแพรมีแหลงรับซื้อสินคาเกษตรและสหกรณเกษตรที่สําคัญจํานวน 26 แหง และ 
มีโรงงานทางการเกษตรจํานวน 43 แหง โดยมีลานตากและแหลงรับซื้อทางการเกษตรมากที่สุด 11 แหง 
(ตารางผนวกที่ 7) 

2. การวิเคราะหพืชเศรษฐกิจหลัก 

  พืชเศรษฐกิจที่สําคัญพิจารณาจากพืชที่มีพ้ืนที่ปลูกมากและมีมูลคาการสงออกหรือแปรรูป 
โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ ประกาศพืชเศรษฐกิจ 13 ชนิดพืช ไดแก ขาว มันสําปะหลัง 
ยางพารา ปาลมนํ้ามัน ออยโรงงาน ขาวโพดเลี้ยงสัตว สับปะรดโรงงาน ลําไย เงาะ ทุเรียน มังคุด 
มะพราว และกาแฟ จากพ้ืนที่ปลูกพืชเศรษฐกิจดังกลาว กรมพัฒนาที่ดินไดกําหนดระดับความเหมาะสม
ของพ้ืนที่ปลูกรายจังหวัด โดยวิเคราะหจากสภาพพ้ืนที่ ลักษณะของดิน ปริมาณนํ้าฝน แหลงนํ้า
ชลประทาน รวมกับการจดัการพ้ืนทีแ่ละลักษณะรายพืช โดยแบงระดับความเหมาะสม เปน 4 ระดับ ไดแก 
  ระดับที ่1 เปนพ้ืนที่ความเหมาะสมสูง (S1) การปลูกพืชใหผลตอบแทนสงู  
  ระดับที่ 2 เปนพ้ืนที่ความเหมาะสมปานกลาง (S2) การปลูกพืชใหผลตอบแทนสูง แตพบ
ขอจํากัดบางประการซึ่งสามารถบริหารจัดการได  
  ระดับที่ 3 เปนพ้ืนที่ความเหมาะสมเล็กนอย (S3) มีขอจํากัดบางประการการของดินและนํ้า 
สงผลใหการผลิตพืชใหผลตอบแทนตํ่า การใชพ้ืนที่ตองใชตนทุนสูงในการจัดการ และมีความเสี่ยงจาก
นํ้าทวมและขาดนํ้า 
  ระดับที ่4 เปนพ้ืนที่ไมเหมาะสม (N)  
  จังหวัดแพร มีพ้ืนที่พืชเศรษฐกิจสําคัญที่ปลูกมาก 4 ลําดับแรก ไดแก ขาว ขาวโพดเลี้ยงสัตว  
มันสําปะหลงั และยางพารา ตามลําดับ (ตารางที่ 2) 
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ตารางที่ 2 พ้ืนที่ปลูกพืชเศรษฐกิจที่มีพ้ืนที่ปลูกมาก 4 ลําดับแรกของจังหวัดแพร 

พืชเศรษฐกิจ เนื้อที่ (ไร) รอยละของพืน้ที่เกษตรกรรม 

     1. ขาว 359,833 29.98 

     2. ขาวโพดเลี้ยงสัตว 180,959 15.08 

     3. มันสําปะหลัง 30,802 2.57 

     4. ยางพารา 18,441 1.54 

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

 2.1 ขาว 
 ขาวเปนเศรษฐกิจหลักของจังหวัดแพร สภาพพ้ืนที่สวนใหญมีความเหมาะสมในการปลูกขาว 

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

1) การวิเคราะหศักยภาพของพื้นที่ปลูกขาว  
 ระดับที่ 1 เปนพ้ืนที่ความเหมาะสมสูง (S1) มีเน้ือที่ 259,642 ไร คิดเปนรอยละ 19.21 
ของพ้ืนที่ศักยภาพของที่ดิน กระจายตัวมากอยูในอําเภอเมืองแพร 74,744 ไร อําเภอสูงเมน 53,431 ไร 
และอําเภอสอง 48,439 ไร  
 ระดับที่ 2 เปนพ้ืนที่ความเหมาะสมปานกลาง (S2) มีเน้ือที่ 95,373 ไร คิดเปนรอยละ 
7.06 ของพ้ืนที่ศักยภาพของที่ดิน กระจายตัวมากอยูในอําเภอลอง 30,528 ไร อําเภอวังช้ิน 23,673 ไร และ
อําเภอรองกวาง 20,319 ไร  
 ระดับที่ 3 เปนพ้ืนที่ความเหมาะสมเล็กนอย (S3) มีเน้ือที่ มีเน้ือที่ 34,694 ไร คิดเปน
รอยละ 2.57 ของพ้ืนที่ศักยภาพของที่ดิน กระจายตัวมากอยูในอําเภอสอง 8,619 ไร อําเภอรองกวาง 
7,692 ไร และอําเภอเมืองแพร 6,956 ไร  
 ระดับที ่4 เปนพ้ืนที่ไมเหมาะสม (N) มีเน้ือที่ 961,680 ไร  

2) การวิเคราะหพื้นที่ปลูกขาวในปจจุบัน ซึ่งจําแนกตามช้ันความเหมาะสมของที่ดิน ไดดังน้ี 
 (1) พ้ืนที่เหมาะสมสูง (S1) มีเน้ือที่ 195,419 ไร คิดเปนรอยละ 75.26 ของพ้ืนที่
ศักยภาพสูง กระจายตัวมากอยูในอําเภอเมืองแพร 58,736 ไร อําเภอสูงเมน 45,611 ไร และอําเภอสอง 
41,627 ไร 
 (2) พ้ืนที่เหมาะสมปานกลาง (S2) มีเน้ือที่ 94,822 ไร คิดเปนรอยละ 99.42 ของพ้ืนที่
ศักยภาพปานกลาง กระจายตัวมากอยูในอําเภอลอง 30,528 ไร อําเภอวังช้ิน 23,490 ไร และอําเภอ
รองกวาง 20,086 ไร 
 (3) พ้ืนที่เหมาะสมเล็กนอย (S3) มีเน้ือที่ 34,694 ไร คิดเปนรอยละ 100 ของพ้ืนที่
ศักยภาพเล็กนอย กระจายตัวมากอยูในอําเภอสอง 8,619 ไร อําเภอรองกวาง 7,692 ไร และอําเภอเมืองแพร 
6,956 ไร  
 (4) พ้ืนที่ไมเหมาะสม (N) มีเน้ือที่ 34,898 ไร  
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    3) พื้นที่มีศักยภาพคงเหลือ คือ พ้ืนที่ที่มีศักยภาพในการปลูกขาวแตยังไมใชพ้ืนที่ปลูก 
พิจารณาจากพ้ืนที่ศักยภาพของที่ดินสําหรับการปลูกขาว และพ้ืนที่ปลูกขาวในช้ันความเหมาะสมตาง ๆ 
(ปลูกจริง) พบวาจังหวัดแพรมีพ้ืนที่ศักยภาพคงเหลือในระดับความเหมาะสมสูง (S1) และความ
เหมาะสมปานกลาง (S2) รวมทั้งสิ้น 64,774 ไร กระจายอยูทั่วทุกอําเภอ โดยอําเภอที่มีพ้ืนที่ศักยภาพ
คงเหลือมากที่สุด ไดแก อําเภอเมืองแพร 16,008 ไร รองลงมา อําเภอลอง 13,000 ไร และอําเภอวังช้ิน 
8,149 ไร ตามลําดับ โดยมีรายละเอียดดังน้ี 
 (1) พ้ืนที่เหมาะสมสูงคงเหลือ (S1) มีเน้ือที่ 64,223 ไร คิดเปนรอยละ 24.74 ของพ้ืนที่
ศักยภาพสูง พบมากในอําเภอเมืองแพร 16,008 ไร อําเภอลอง 13,000 ไร และอําเภอวังช้ิน 7,966 ไร 
 (2) พ้ืนที่เหมาะสมปานกลางคงเหลือ (S2) มีเน้ือที่ 551 ไร คิดเปนรอยละ 0.58 ของ
พ้ืนที่ศักยภาพปานกลาง พบมากในอําเภอรองกวาง 233 ไร อําเภอวังช้ิน 183 ไร และอําเภอสูงเมน 103 ไร 

ตารางที่ 3 พ้ืนที่ศักยภาพ พ้ืนที่ปลูกจริง พ้ืนที่คงเหลือของขาวรายอําเภอ จังหวัดแพร 

อําเภอ ประเภทพ้ืนที่ 
เนื้อที่ชั้นความเหมาะสม (ไร) 

S1 S2 S3 N รวม 

เดนชัย 

พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน 
18,491 3,534 461 67,114 89,600 

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

พ้ืนท่ีเพาะปลูกในชั้นความ 
เหมาะสมตาง ๆ (ปลูกจริง) 

14,594 3,534 461 1,036 19,625 

(78.92%) (100.00%) (100.00%) (1.54%) (21.90%) 

พ้ืนท่ีมีศักยภาพคงเหลือ 
3,897 

- - - 
3,897 

(21.08%) (4.35%) 

เมืองแพร 

พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน 
74,744 6,933 6,956 92,880 181,513 

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

พ้ืนท่ีเพาะปลูกในชั้นความ 
เหมาะสมตาง ๆ (ปลูกจริง) 

58,736 6,933 6,956 1,103 73,728 

(78.58%) (100.00%) (100.00%) (1.19%) (40.62%) 

พ้ืนท่ีมีศักยภาพคงเหลือ 
16,008 

- - - 
16,008 

(21.42%) (8.82%) 

รองกวาง 

พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน 
14,243 20,319 7,692 116,045 158,299 

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

พ้ืนท่ีเพาะปลูกในชั้นความ
เหมาะสมตาง ๆ (ปลูกจริง) 

8,441 20,086 7,692 1,813 38,032 

(59.26%) (98.85%) (100.00%) (1.56%) (24.03%) 

พ้ืนท่ีมีศักยภาพคงเหลือ 
5,802 233 

- - 
6,035 

(40.74%) (1.15%) (3.81%) 
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ตารางที่ 3 (ตอ) 

อําเภอ ประเภทพ้ืนที่ 
เนื้อที่ชั้นความเหมาะสม (ไร) 

S1 S2 S3 N รวม 

ลอง 

พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน 
13,000 30,528 4,025 368,133 415,686 

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

พ้ืนท่ีเพาะปลูกในชั้นความ
เหมาะสมตาง ๆ (ปลูกจริง) 

- 
30,528 4,025 16,002 50,555 

(100.00%) (100.00%) (4.35%) (12.16%) 

พ้ืนท่ีมีศักยภาพคงเหลือ 
13,000 

- - - 
13,000 

(100.00%) (3.13%) 

วังชิ้น 

พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน 
7,966 23,673 4,740 164,050 200,429 

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

พ้ืนท่ีเพาะปลูกในชั้นความ
เหมาะสมตาง ๆ (ปลูกจริง) 

- 
23,490 4,740 12,800 41,030 

(99.23%) (100.00%) (7.80%) (20.47%) 

พ้ืนท่ีมีศักยภาพคงเหลือ 
7,966 183 

- - 
8,149 

(100.00%) (0.77%) (4.07%) 

สอง 

พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน 
48,439 6,096 8,619 86,771 149,925 

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

พ้ืนท่ีเพาะปลูกในชั้นความ
เหมาะสมตาง ๆ (ปลูกจริง) 

41,627 6,064 8,619 1,404 57,714 

(85.94%) (99.48%) (100.00%) (1.62%) (38.50%) 

พ้ืนท่ีมีศักยภาพคงเหลือ 
6,812 32 

- - 
6,844 

(14.06%) (0.52%) (4.56%) 

สูงเมน 

พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน 
53,431 2,030 1,688 44,286 101,435 

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

พ้ืนท่ีเพาะปลูกในชั้นความ 
เหมาะสมตาง ๆ (ปลูกจริง) 

45,611 1,927 1,688 401 49,627 

(85.36%) (94.93%) (100.00%) (0.91%) (48.92%) 

พ้ืนท่ีมีศักยภาพคงเหลือ 
7,820 103 

- - 
7,923 

(14.64%) (5.07%) (7.81%) 

หนอง 
มวงไข 

พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน 
29,328 2,260 513 22,401 54,502 

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

พ้ืนท่ีเพาะปลูกในชั้นความ 
เหมาะสมตาง ๆ (ปลูกจริง) 

26,410 2,260 513 339 29,522 

(90.05%) (100.00%) (100.00%) (1.51%) (54.17%) 

พ้ืนท่ีมีศักยภาพคงเหลือ 
2,918 

- - - 
2,918 

(9.95%) (5.35%) 
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ตารางที่ 3 (ตอ) 

อําเภอ ประเภทพ้ืนที่ 
เนื้อที่ชั้นความเหมาะสม (ไร) 

S1 S2 S3 N รวม 

รวมทั้ง 
จังหวัด 

พ้ืนที่ศักยภาพของที่ดิน 
259,642 95,373 34,694 961,680 1,351,389 

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

พ้ืนที่เพาะปลูกในชั้นความ 
เหมาะสมตาง ๆ (ปลูกจริง) 

195,419 94,822 34,694 34,898 359,833 

(75.26%) (99.42%) (100.00%) (3.63%) (26.63%) 

พ้ืนที่มีศักยภาพคงเหลือ 
64,223 551 

- - 
64,774 

(24.74%) (0.58%) (4.79%) 

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

   เมื่อวิเคราะหขอมูลศักยภาพพ้ืนที่รวมกับพ้ืนที่ปลูกพืชในปจจุบัน พบวา พ้ืนที่ที่ควร
พิจารณาใหมีการปรับเปลี่ยนไปปลูกขาวได คือ บริเวณที่เปนพ้ืนที่ปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตว (N) 7,777 ไร แต
เน่ืองจากนโยบายของคณะกรรมการนโยบายบริหารจัดการขาวตองการรักษาดุลภาพผลผลิตขาว 
ดังน้ัน จึงควรพิจารณาปลูกพืชเศรษฐกิจชนิดอ่ืนที่สอดคลองกับความตองการของตลาด (ตารางที่ 4)   

ตารางที่ 4 พ้ืนที่ศักยภาพในการขยายการผลิตขาว 

อําเภอ 
ขาวโพดเลี้ยงสัตว (ไร) 

S3 N รวม 

เดนชัย - 164 164 

เมืองแพร - 542 542 

รองกวาง - 1,175 1,175 

ลอง - 2,405 2,405 

วังชิ้น - 1,358 1,358 

สอง - 1,534 1,534 

สูงเมน - 358 358 

หนองมวงไข - 241 241 

  รวม - 7,777 7,777 
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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  
กระจายอยูในอําเภอเมืองแพร อําเภอสูงเมน และอําเภอสอง 
     พ้ืนที่ปลูกขาวในบริเวณที่มีความเหมาะสมปานกลาง (S2) คือพ้ืนที่ปลูกขาวในที่ดินที่มี
ขอจํากัดทางกายภาพบางประการตอการปลูกขาว เชน ความอุดมสมบูรณของดิน ความเปนกรดเปนดาง 
แหลงนํ้า เปนตน กระจายอยูในอําเภอลอง อําเภอวังช้ิน และอําเภอรองกวาง  
    (2) พ้ืนที่ที่ควรปรับเปลี่ยนการผลิตในพ้ืนที่ไมเหมาะสม (S3 หรือ N) ควรสนับสนุนให
เขาโครงการปรับเปลี่ยนการผลิต อาทิ ทําการเกษตรผสมผสานหรือพืชที่ใหผลตอบแทนสูงกวา  
โดยพิจารณาแหลงรับซื้อรวมดวย 

 2.2 ขาวโพดเลี้ยงสัตว 
   ขาวโพดเลี้ยงสัตวเปนพืชเศรษฐกิจหลักของแพรในลําดับที่ 2 จากฐานขอมูลในแผนที่เกษตร
เชิงรุก หรือ Agri-Map Online วิเคราะหขอมูลไดดังน้ี (ตารางที่ 5 และภาพที่ 8 - 9) 

 1) การวิเคราะหศักยภาพของพื้นที่ปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตว  
      ระดับที่ 1 เปนพ้ืนที่ความเหมาะสมสูง (S1) มีเน้ือที่ 26,382 ไร คิดเปนรอยละ 2.11 
ของพ้ืนที่ศักยภาพของที่ดิน กระจายตัวมากอยูในอําเภอสอง 11,346 ไร อําเภอหนองมวงไข 7,870 ไร 
และอําเภอเมืองแพร 7,166 ไร  
 ระดับที่ 2 เปนพ้ืนที่ความเหมาะสมปานกลาง (S2) มีเน้ือที่ 291,903 ไร คิดเปนรอยละ 
23.38 ของพ้ืนที่ศักยภาพของที่ดิน กระจายตัวมากอยูในอําเภอรองกวาง 73,409 ไร อําเภอสอง 
54,432 ไร และอําเภอเมืองแพร 47,590 ไร  
 ระดับที่ 3 เปนพ้ืนที่ความเหมาะสมเล็กนอย (S3) มีเน้ือที่ 434,197 ไร คิดเปนรอยละ 
34.77 ของพ้ืนที่ศักยภาพของที่ดิน กระจายตัวมากอยูในอําเภอลอง 190,825 ไร อําเภอวังช้ิน 
113,183 ไร และอําเภอรองกวาง 39,313 ไร  
 ระดับที่ 4เปนพ้ืนที่ไมเหมาะสม (N) มีเน้ือที่ 496,317 ไร  

 2) การวิเคราะหพื้นที่ปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตวในปจจุบัน ซึ่งจําแนกตามช้ันความเหมาะสม
ของที่ดิน ไดดังน้ี 
            (1) พ้ืนที่เหมาะสมสูง (S1) มีเน้ือที่ 3,823 ไร คิดเปนรอยละ 14.49 ของพ้ืนที่ศักยภาพสูง 
กระจายตัวมากอยูในอําเภอสอง 1,801 ไร อําเภอเมอืงแพร 1,170 ไร และอําเภอหนองมวงไข 852 ไร  
 (2) พ้ืนที่เหมาะสมปานกลาง (S2) มีเน้ือที่ 49,423 ไร คิดเปนรอยละ 16.93 ของพ้ืนที่
ศักยภาพปานกลาง กระจายตัวมากอยูในอําเภอรองกวาง 17,891 ไร อําเภอสอง 12,819 ไร และ
อําเภอเมืองแพร 5,985 ไร  
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 (3) พ้ืนที่เหมาะสมเล็กนอย (S3) มีเน้ือที่ 97,838 ไร คิดเปนรอยละ 22.53 ของพ้ืนที่
ศักยภาพเล็กนอย กระจายตัวมากอยูในอําเภอลอง 39,595 ไร อําเภอวังช้ิน 20,865 ไร และอําเภอ
รองกวาง 18,945 ไร  
 (4) พ้ืนที่ไมเหมาะสม (N) มีเน้ือที่ 29,875 ไร  

 3) พื้นที่มีศักยภาพคงเหลือ คือ พ้ืนที่ที่มีศักยภาพในการปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตวแตไมใช 
พ้ืนที่ปลูก พิจารณาจากพ้ืนที่ศักยภาพของที่ดินสําหรับการปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตว และพ้ืนที่ปลูก
ขาวโพดเลี้ยงสัตวในช้ันความเหมาะสมตาง ๆ (ปลูกจริง) พบวาจังหวัดแพรมีพ้ืนที่ศักยภาพคงเหลือในระดับ
ความเหมาะสมสูง (S1) และความเหมาะสมปานกลาง (S2) รวมทั้งสิ้น 265,039 ไร กระจายอยูใน
อําเภอตาง ๆ โดยอําเภอที่มีพ้ืนที่ศักยภาพคงเหลือมากที่สุด ไดแก อําเภอรองกวาง 55,518 ไร อําเภอสอง 
51,158 ไร อําเภอเมืองแพร 47,601 ไร และอําเภอลอง 39,468 ไร ตามลําดับ โดยมีรายละเอียดดังน้ี 
 (1) พ้ืนที่เหมาะสมสูงคงเหลือ (S1) มีเน้ือที่ 22,559 ไร คิดเปนรอยละ 85.51 ของพ้ืนที่
ศักยภาพสูง พบมากในอําเภอสอง 9,545 ไร อําเภอหนองมวงไข 7,018 ไร และอําเภอเมืองแพร 5,996 ไร 
 (2) พ้ืนที่เหมาะสมปานกลางคงเหลือ (S2) มีเน้ือที่ 242,480 ไร คิดเปนรอยละ 83.07 
ของพ้ืนที่ศักยภาพปานกลาง พบมากในอําเภอรองกวาง 55,518 ไร อําเภอสอง 41,613 ไร และ
อําเภอเมืองแพร 41,605 ไร 

ตารางที่ 5 พ้ืนที่ศักยภาพ พ้ืนที่ปลูกจริง พ้ืนที่คงเหลือของขาวโพดเลี้ยงสัตวรายอําเภอ จังหวัดแพร 

อําเภอ ประเภทพ้ืนที่ 
เนื้อที่ชั้นความเหมาะสม (ไร) 

S1 S2 S3 N รวม 

เดนชัย 

พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน - 
17,829 26,379 34,905 79,113 

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

พ้ืนท่ีเพาะปลูกในชั้นความ
เหมาะสมตาง ๆ (ปลูกจริง) 

- 
1,432 3,406 763 5,601 

(8.03%) (12.91%) (2.19%) (7.08%) 

พ้ืนท่ีมีศักยภาพคงเหลือ - 
16,397 

- - 
16,397 

(91.97%) (20.73%) 

เมืองแพร 

พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน 
7,166 47,590 19,483 80,077 154,316 

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

พ้ืนท่ีเพาะปลูกในชั้นความ
เหมาะสมตาง ๆ (ปลูกจริง) 

1,170 5,985 1,888 758 9,801 

(16.33%) (12.58%) (9.69%) (0.95%) (6.35%) 

พ้ืนท่ีมีศักยภาพคงเหลือ 
5,996 41,605 

- - 
47,601 

(83.67%) (87.42%) (30.85%) 

  



11 

 

ตารางที่ 5 (ตอ) 

อําเภอ ประเภทพ้ืนที่ 
เนื้อที่ชั้นความเหมาะสม (ไร) 

S1 S2 S3 N รวม 

รองกวาง 

พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน - 
73,409 39,313 33,201 145,923 

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

พ้ืนท่ีเพาะปลูกในชั้นความ
เหมาะสมตาง ๆ (ปลูกจริง) 

- 
17,891 18,945 4,089 40,925 

(24.37%) (48.19%) (12.32%) (28.05%) 

พ้ืนท่ีมีศักยภาพคงเหลือ - 
55,518 

- - 
55,518 

(75.63%) (38.05%) 

ลอง 

พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน - 
44,969 190,825 166,551 402,345 

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

พ้ืนท่ีเพาะปลูกในชั้นความ
เหมาะสมตาง ๆ (ปลูกจริง) 

- 
5,501 39,595 17,088 62,184 

(12.23%) (20.75%) (10.26%) (15.46%) 

พ้ืนท่ีมีศักยภาพคงเหลือ - 
39,468 

- - 
39,468 

(87.77%) (9.81%) 

วังชิ้น 

พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน - 
29,785 113,183 46,386 189,354 

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

พ้ืนท่ีเพาะปลูกในชั้นความ
เหมาะสมตาง ๆ (ปลูกจริง) 

- 
3,418 20,865 2,959 27,242 

(11.48%) (18.43%) (6.38%) (14.39%) 

พ้ืนท่ีมีศักยภาพคงเหลือ - 
26,367 

- - 
26,367 

(88.52%) (13.92%) 

สอง 

พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน 
11,346 54,432 24,301 48,502 138,581 

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

พ้ืนท่ีเพาะปลูกในชั้นความ
เหมาะสมตาง ๆ (ปลูกจริง) 

1,801 12,819 11,221 3,534 29,375 

(15.87%) (23.55%) (46.18%) (7.29%) (21.2%) 

พ้ืนท่ีมีศักยภาพคงเหลือ 
9,545 41,613 

- - 
51,158 

(84.13%) (76.45%) (36.92%) 

สูงเมน 

พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน - 
16,924 13,062 58,558 88,544 

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

พ้ืนท่ีเพาะปลูกในชั้นความ
เหมาะสมตาง ๆ (ปลูกจริง) 

- 
1,635 693 443 2,771 

(9.66%) (5.31%) (0.76%) (3.13%) 

พ้ืนท่ีมีศักยภาพคงเหลือ - 
15,289 

- - 
15,289 

(90.34%) (17.27%) 
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ตารางที่ 5 (ตอ) 

อําเภอ ประเภทพ้ืนที่ 
เนื้อที่ชั้นความเหมาะสม (ไร) 

S1 S2 S3 N รวม 

หนองมวง
ไข 

พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน 
7,870 6,965 7,651 28,137 50,623 

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

พ้ืนท่ีเพาะปลูกในชั้นความ
เหมาะสมตาง ๆ (ปลูกจริง) 

852 742 1,225 241 3,060 

(10.83%) (10.65%) (16.01%) (0.86%) (6.04%) 

พ้ืนท่ีมีศักยภาพคงเหลือ 
7,018 6,223 

- - 
13,241 

(89.17%) (89.35%) (26.16%) 

รวมทั้ง
จังหวัด 

พ้ืนที่ศักยภาพของที่ดิน 
26,382 291,903 434,197 496,317 1,248,799 

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

พ้ืนที่เพาะปลูกในชั้นความ
เหมาะสมตาง ๆ (ปลูกจริง) 

3,823 49,423 97,838 29,875 180,959 

(14.49%) (16.93%) (22.53%) (6.02%) (14.49%) 

พ้ืนที่มีศักยภาพคงเหลือ 
22,559 242,480 

- - 
265,039 

(85.51%) (83.07%) (21.22%) 

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

เมื่อวิเคราะหขอมูลศักยภาพพ้ืนที่รวมกับพ้ืนที่ปลูกพืชในปจจุ บัน พบวา พ้ืนที่ 
ที่ควรพิจารณาใหมีการปรับเปลี่ยนไปปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตว คือ บริเวณที่เปนพ้ืนที่ปลูกขาว (S3+N) 
33,771 ไร และบริเวณที่เปนพ้ืนที่ปลูกยางพารา (S3) 6,637 ไร โดยอําเภอที่มีศักยภาพในการขยาย 
การผลิตขาวโพดเลี้ยงสัตว (ตารางที่ 6) 
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ตารางที่ 6 พ้ืนที่ศักยภาพในการขยายการผลิตขาวโพดเลี้ยงสัตว 

อําเภอ 
ขาว (ไร) ยางพารา (ไร) 

S3 N รวม S3 N รวม 

เดนชัย 463 62 525 9 - 9 

เมืองแพร 6,978 9 6,987 233 - 233 

รองกวาง 7,716 125 7,841 4,651 - 4,651 

ลอง 4,037 - 4,037 490 - 490 

วังชิ้น 3,350 77 3,427 433 - 433 

สอง 8,646 100 8,746 755 - 755 

สูงเมน 1,694 - 1,694 22 - 22 

หนองมวงไข 514 - 514 44 - 44 

รวม 33,398 373 33,771 6,637 - 6,637 

   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 กระจายอยูอําเภอสอง อําเภอเมืองแพร และอําเภอหนองมวงไข 
     พ้ืนที่ปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตวในบริเวณที่มีความเหมาะสมปานกลาง (S2) คือพ้ืนที่ปลูก 
ขาวโพดเลี้ยงสัตวในที่ดินที่มีขอจํากัดทางกายภาพบางประการตอการปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตว เชน  
ความอุดมสมบูรณของดิน ความเปนกรดเปนดาง ความช้ืน เปนตน กระจายอยูในอําเภอรองกวาง 
อําเภอสอง และอําเภอเมืองแพร   
    (2) พ้ืนที่ที่ควรปรับเปลี่ยนการผลิตในพ้ืนที่ไมเหมาะสม (S3 หรือ N) ควรสนับสนุนใหเขา
โครงการปรับเปลี่ยนการผลิต เชน เปลี่ยนชนิดพืชที่มีความเหมาะสมกวาการปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตว  
มีตนทุนที่ตํ่า ใหผลตอบแทนที่ดีกวา เปนตน แตทั้งน้ีตองพิจารณาแหลงรับซื้อรวมดวย 
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 2.3 มันสําปะหลัง 
   มันสําปะหลังพืชเศรษฐกิจหลักของแพรในลําดับที่ 3 จากฐานขอมูลในแผนที่เกษตรเชิงรุก 
หรือ Agri-Map Online วิเคราะหขอมูลไดดังน้ี (ตารางที่ 7 และภาพที่ 10 - 11) 

 1) การวิเคราะหศักยภาพของพื้นที่ปลูกมันสําปะหลัง  
 ระดับที่ 1 เปนพ้ืนที่ความเหมาะสมสูง (S1) มีเน้ือที่ 48,411 ไร คิดเปนรอยละ 3.58 ของ
พ้ืนที่ศักยภาพของที่ดิน กระจายตัวมากอยูในอําเภอสูงเมน 12,908 ไร อําเภอเมืองแพร 11,091 ไร  
อําเภอสอง 10,219 ไร  
 ระดับที่ 2 เปนพ้ืนที่ความเหมาะสมปานกลาง (S2) มีเน้ือที่ 276,497 ไร คิดเปนรอยละ 
20.43 ของพ้ืนที่ศักยภาพของที่ดิน กระจายตัวมากอยูในอําเภอรองกวาง 71,727 ไร อําเภอสอง 
55,561 ไร อําเภอลอง 51,422 ไร 
 ระดับที่ 3 เปนพ้ืนที่ความเหมาะสมเล็กนอย (S3) มีเน้ือที่ 429,445 ไร คิดเปนรอยละ 
31.73 ของพ้ืนที่ศักยภาพของที่ดิน กระจายตัวมากอยูในอําเภอลอง 185,679 ไร อําเภอวังช้ิน 
113,296 ไร และอําเภอรองกวาง 39,338 ไร  
 ระดับที่ 4 เปนพ้ืนที่ไมเหมาะสม (N) มีเน้ือที่ 599,038 ไร 

 2) การวิเคราะหพื้นที่ปลูกมันสําปะหลังในปจจุบัน ซึ่งจําแนกตามช้ันความเหมาะสม 
ของที่ดิน ไดดังน้ี 
 (1) พ้ืนที่เหมาะสมสูง (S1) มีเน้ือที่ 888 ไร คิดเปนรอยละ 1.83 ของพ้ืนที่ศักยภาพสูง 
กระจายตัวมากอยูในอําเภอเดนชัย 584 ไร อําเภอวังช้ิน 139 ไร และอําเภอเมืองแพร 97 ไร  
 (2) พ้ืนที่เหมาะสมปานกลาง (S2) มีเน้ือที่ 7,300 ไร คิดเปนรอยละ 2.64 ของพ้ืนที่
ศักยภาพปานกลาง กระจายตัวมากอยูในอําเภอลอง 3,933 ไร อําเภอเดนชัย 2,109 ไร และอําเภอวังช้ิน 
678 ไร  
 (3) พ้ืนที่เหมาะสมเล็กนอย (S3) มีเน้ือที่ 21,468 ไร คิดเปนรอยละ 5.00 ของพ้ืนที่
ศักยภาพเล็กนอย กระจายตัวมากอยูในอําเภอลอง 13,872 ไร อําเภอวังช้ิน 4,885 ไร และอําเภอเดนชัย 
2,414 ไร  
 (4) พ้ืนที่ไมเหมาะสม (N) มีเน้ือที่ 1,146 ไร 

 3) พื้นที่มีศักยภาพคงเหลือ คือ พ้ืนที่ที่มีศักยภาพในการปลูกมันสําปะหลังแตไมใชพ้ืนที่ปลูก 
พิจารณาจากพ้ืนที่ศักยภาพของที่ ดินสําหรับการปลูกมันสําปะหลัง และพ้ืนที่ปลูกมันสําปะหลัง 
ในช้ันความเหมาะสมตาง ๆ  (ปลูกจริง) พบวาจังหวัดแพรมีพ้ืนที่ศักยภาพคงเหลือในระดับความเหมาะสมสูง 
(S1) และความเหมาะสมปานกลาง (S2) รวมทั้งสิ้น 316,720 ไร กระจายอยูอําเภอตาง ๆ โดยอําเภอ 
ที่มีพ้ืนที่ศักยภาพคงเหลือมากที่สุด ไดแก อําเภอรองกวาง 73,245 ไร รองลงมา อําเภอสอง 65,558 ไร 
อําเภอเมืองแพร 54,618 และอําเภอลอง 47,506 ไร ตามลําดับ โดยมีรายละเอียดดังน้ี 
 (1) พ้ืนที่เหมาะสมสูงคงเหลือ (S1) มีเน้ือที่ 47,523 ไร คิดเปนรอยละ 98.17 ของพ้ืนที่
ศักยภาพสงู พบมากในอําเภอสูงเมน 12,847 ไร อําเภอเมืองแพร 10,994 ไร และอําเภอสอง 10,212 ไร 
 (2) พ้ืนที่เหมาะสมปานกลางคงเหลือ (S2) มีเน้ือที่ 269,197 ไร คิดเปนรอยละ 97.36 พ้ืนที่
ศักยภาพปานกลาง พบมากในอําเภอรองกวาง 71,562 ไร อําเภอสอง 55,346 ไร และอําเภอลอง 
47,489 ไร 
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ตารางที่ 7 พ้ืนที่ศักยภาพ พ้ืนที่ปลกูจริง พ้ืนที่คงเหลือของมันสําปะหลงัรายอําเภอ จังหวัดแพร 

อําเภอ ประเภทพ้ืนที่ 
เนื้อที่ชั้นความเหมาะสม (ไร) 

S1 S2 S3 N รวม 

เดนชัย 

พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน 
8,332 9,498 26,540 45,229 89,599 

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

พ้ืนท่ีเพาะปลูกในชั้นความ
เหมาะสมตาง ๆ (ปลูกจริง) 

584 2,109 2,414 131 5,238 

(7.01%) (22.2%) (9.10%) (0.29%) (5.85%) 

พ้ืนท่ีมีศักยภาพคงเหลือ 
7,748 7,389 

- - 
15,137 

(92.99%) (77.8%) (16.89%) 

เมืองแพร 

พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน 
11,091 43,815 19,488 107,126 181,520 

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

พ้ืนท่ีเพาะปลูกในชั้นความ
เหมาะสมตาง ๆ (ปลูกจริง) 

97 191 36 
- 

324 

(0.87%) (0.44%) (0.18%) (0.18%) 

พ้ืนท่ีมีศักยภาพคงเหลือ 
10,994 43,624 

- - 
54,618 

(99.13%) (99.56%) (30.09%) 

รองกวาง 

พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน 
1,683 71,727 39,338 45,560 158,308 

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

พ้ืนท่ีเพาะปลูกในชั้นความ
เหมาะสมตาง ๆ (ปลูกจริง) 

- 
165 94 

- 
259 

(0.23%) (0.24%) (0.16%) 

พ้ืนท่ีมีศักยภาพคงเหลือ 
1,683 71,562 

- - 
73,245 

(100.00%) (99.77%) (46.27%) 

ลอง 

พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน 
17 51,422 185,679 180,149 417,267 

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

พ้ืนท่ีเพาะปลูกในชั้นความ
เหมาะสมตาง ๆ (ปลูกจริง) 

- 
3,933 13,872 950 18,755 

(7.65%) (7.47%) (0.53%) (4.49%) 

พ้ืนท่ีมีศักยภาพคงเหลือ 
17 47,489 

- - 
47,506 

(100.00%) (92.35%) (11.39%) 

วังชิ้น 

พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน 
3,293 26,492 113,296 57,610 200,691 

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

พ้ืนท่ีเพาะปลูกในชั้นความ
เหมาะสมตาง ๆ (ปลูกจริง) 

139 678 4,885 60 5,762 

(4.22%) (2.56%) (4.31%) (0.10%) (2.87%) 

พ้ืนท่ีมีศักยภาพคงเหลือ 
3,154 25,814 

- - 
28,968 

(95.78%) (97.44%) (14.43%) 
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ตารางที่ 7 (ตอ) 

อําเภอ ประเภทพ้ืนที่ 
เนื้อที่ชั้นความเหมาะสม (ไร) 

S1 S2 S3 N รวม 

สอง 

พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน 
10,219 55,561 24,342 59,938 150,060 

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

พ้ืนท่ีเพาะปลูกในชั้นความ
เหมาะสมตาง ๆ (ปลูกจริง) 

7 215 54 5 281 

(0.07%) (0.39%) (0.22%) (0.01%) (0.19%) 

พ้ืนท่ีมีศักยภาพคงเหลือ 
10,212 55,346 

- - 
65,558 

(99.93%) (99.61%) (43.69%) 

สูงเมน 

พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน 
12,908 4,016 13,096 71,425 101,445 

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

พ้ืนท่ีเพาะปลูกในชั้นความ
เหมาะสมตางๆ (ปลูกจริง) 

61 
- 

34 
- 

95 

(0.47%) (0.26%) (0.09%) 

พ้ืนท่ีมีศักยภาพคงเหลือ 
12,847 4,016 

- - 
16,863 

(99.53%) (100.00%) (16.62%) 

หนองมวง
ไข 

พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน 
868 13,966 7,666 32,001 54,501 

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

พ้ืนท่ีเพาะปลูกในชั้นความ
เหมาะสมตาง ๆ (ปลูกจริง) 

- 
9 79 

- 
88 

(0.06%) (1.03%) (0.16%) 

พ้ืนท่ีมีศักยภาพคงเหลือ 
868 13,957 

- - 
14,825 

(100.00%) (99.94%) (27.2%) 

รวมทั้ง
จังหวัด 

พ้ืนที่ศักยภาพของที่ดิน 
48,411 276,497 429,445 599,038 1,353,391 

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

พ้ืนที่เพาะปลูกในชั้นความ
เหมาะสมตาง ๆ (ปลูกจริง) 

888 7,300 21,468 1,146 30,802 

(1.83%) (2.64%) (5.00%) (0.19%) (2.28%) 

พ้ืนที่มีศักยภาพคงเหลือ 
47,523 269,197 

- - 
316,720 

(98.17%) (97.36%) (23.40%) 

ทั้งน้ี ในการสงเสริมการปลูกพืชจะพิจารณาเฉพาะพ้ืนที่ที่มีศักยภาพคงเหลือ 
ในระดับความเหมาะสมสูง (S1) และระดับความเหมาะสมปานกลาง (S2) เทาน้ัน เน่ืองจากสภาพพ้ืนที่
ปลูกพืชตรงตามศักยภาพของดิน การลงทุนตํ่าก็สามารถเพ่ิมผลผลิตได จึงควรสงเสริมในพ้ืนที่ดังกลาว 

เมื่อวิเคราะหขอมูลศักยภาพพ้ืนที่รวมกับพ้ืนที่ปลูกพืชในปจจุบัน พบวา พ้ืนที่ที่ควร
พิจารณาใหมีการปรับเปลี่ยนไปปลูกมันสําปะหลัง คือ บริเวณที่เปนพ้ืนที่ปลูกขาว (S3+N) 34,829 ไร 
และบริเวณที่เปนพ้ืนที่ปลูกยางพารา (S3) 6,637 ไร โดยอําเภอที่มีศักยภาพในการขยายการผลิตมัน
สําปะหลัง (ตารางที่ 8) 



17 

 

ตารางที่ 8 พ้ืนที่ศักยภาพในการขยายการผลิตมันสําปะหลัง 

อําเภอ 
ขาว (ไร) ยางพารา (ไร) 

S3 N รวม S3 N รวม 

เดนชัย 463 62 525 9 - 9 

เมืองแพร 6,978 59 7,037 233 - 233 

รองกวาง 7,716 125 7,841 4,651 - 4,651 

ลอง 4,037 1,008 5,045 490 - 490 

วังชิ้น 3,350 77 3,427 433 - 433 

สอง 8,646 100 8,746 755 - 755 

สูงเมน 1,694 - 1,694 22 - 22 

หนองมวงไข 514 - 514 44 - 44 

รวม 33,398 1,431 34,829 6,637 - 6,637 

   4) แนวทางการจัดการ 
    (1) พ้ืนที่ที่มีความเหมาะสมควรสงเสริมการผลิต (S1 หรือ S2) ควรสนับสนุนให
เกษตรกรปลูกมันสําปะหลังตอไปเน่ืองจากเปนพ้ืนที่ที่เหมาะสม สามารถชวยลดตนทุนการผลิตและ
ไดผลผลิตที่มีคุณภาพดี ซึ่งการปลูกมันสําปะหลังในพ้ืนที่ดังกลาวขางตนสามารถนําไปสูการตอยอด
โครงการที่สําคัญตางๆ ได เชน เกษตรอินทรีย ระบบสงเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ เกษตรแมนยํา 
เปนตน 
      พ้ืนที่ปลูกมันสําปะหลังในบริเวณที่มีความเหมาะสมสูง (S1) คือพ้ืนที่ปลูก 
มันสําปะหลังในที่ดินที่ไมมีขอจํากัดทางกายภาพตอการปลูกมันสําปะหลังซึ่งควรสงวนไวเปนแหลง
ปลูกมันสําปะหลังที่สําคัญของจังหวัด กระจายอยูในอําเภอเดนชัย อําเภอวังช้ิน และอําเภอเมืองแพร  
      พ้ืนที่ปลูกมันสําปะหลังในบริเวณที่มีความเหมาะสมปานกลาง (S2) คือพ้ืนที่ปลูก 
มันสําปะหลังในที่ดินที่มีขอจํากัดทางกายภาพบางประการตอการปลูกมันสําปะหลัง เชน ความอุดม-
สมบูรณของดิน ความเปนกรดเปนดาง ความช้ืน เปนตน กระจายอยูในอําเภอลอง อําเภอเดนชัย  
อําเภอวังช้ิน และอําเภอสอง  
    (2) พ้ืนที่ที่ควรปรับเปลี่ยนการผลิตในพ้ืนที่ไมเหมาะสม (S3 หรือ N) ควรสนับสนุนให
เขาโครงการปรับเปลี่ยนการผลิต เชน เปลี่ยนชนิดพืชที่มีความเหมาะสมกวาการปลูกมันสําปะหลัง  
มีตนทุนที่ตํ่า ใหผลตอบแทนที่ดีกวา แตทั้งน้ีตองพิจารณาแหลงรับซื้อรวมดวย  
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 2.4 ยางพารา 
   ยางพาราพืชเศรษฐกิจหลักของจังหวัดแพรในลําดับที่ 4 จากฐานขอมูลในแผนที่เกษตรเชิงรุก 
หรือ Agri-Map Online วิเคราะหขอมูลไดดังน้ี (ตารางที่ 9 และภาพที่ 12 - 13) 

 1) การวิเคราะหศักยภาพของพื้นที่ปลูกยางพารา  
 ระดับที่ 1 เปนพ้ืนที่ความเหมาะสมสูง (S1) มีเน้ือที่ 94,041 ไร คิดเปนรอยละ 6.95 
ของพ้ืนที่ศักยภาพของที่ดิน กระจายตัวมากอยูในอําเภอสอง 37,189 ไร อําเภอเมืองแพร 29,820 ไร 
และอําเภอสูงเมน 10,111 ไร  
 ระดับที่ 2 เปนพ้ืนที่ความเหมาะสมปานกลาง (S2) มีเน้ือที่ 22,524 ไร คิดเปนรอยละ 
1.66 ของพ้ืนที่ศักยภาพของที่ดิน กระจายตัวมากอยูในอําเภอเดนชัย 12,830 ไร อําเภอวังช้ิน 4,924 ไร 
และอําเภอสูงเมน 3,424 ไร  
 ระดับที่ 3 เปนพ้ืนที่ความเหมาะสมเล็กนอย (S3) มีเน้ือที่ 679,404 ไร คิดเปนรอยละ 
50.20 ของพ้ืนที่ศักยภาพของที่ดิน กระจายตัวมากอยูในอําเภอลอง 266,282 ไร อําเภอวังช้ิน 
138,442 ไร และอําเภอรองกวาง 112,405 ไร  
 ระดับที่ 4 เปนพ้ืนที่ไมเหมาะสม (N) มีเน้ือที่ 557,422 ไร 

 2) การวิเคราะหพื้นที่ปลูกยางพาราในปจจุบัน ซึ่งจําแนกตามช้ันความเหมาะสม 
ของที่ดิน ไดดังน้ี 
 (1) พ้ืนที่เหมาะสมสูง (S1) มีเน้ือที่ 661 ไร คิดเปนรอยละ 0.7 ของพ้ืนที่ศักยภาพสูง 
กระจายตัวมากอยูในอําเภอสอง 352 ไร อําเภอเมืองแพร 193 ไร และอําเภอรองกวาง 89 ไร  
 (2) พ้ืนที่เหมาะสมปานกลาง (S2) มีเน้ือที่ 1,623 ไร คิดเปนรอยละ 7.21 ของพ้ืนที่พ้ืนที่
ศักยภาพปานกลาง กระจายตัวมากอยูในอําเภอเดนชัย 1,545 ไร อําเภอวังช้ิน 37 ไร และอําเภอสูงเมน 
27 ไร  
 (3) พ้ืนที่เหมาะสมเล็กนอย (S3) มีเน้ือที่ 15,830 ไร คิดเปนรอยละ 2.33 ของพ้ืนที่
ศักยภาพเล็กนอย กระจายตัวมากอยูในอําเภอรองกวาง 5,553 ไร อําเภอลอง 5,321 ไร และอําเภอวังช้ิน 
2,076 ไร  
 (4) พ้ืนที่ไมเหมาะสม (N) มีเน้ือที่ 327 ไร  

 3) พื้นที่มีศักยภาพคงเหลือ คือ พ้ืนที่ที่มีศักยภาพในการปลูกยางพาราแตไมใชพ้ืนที่ปลูก 
พิจารณาจากพ้ืนที่ศักยภาพของที่ดินสําหรับการปลูกยางพารา และพ้ืนที่ปลูกยางพาราในช้ันความ
เหมาะสมตาง ๆ (ปลูกจริง) พบวาจังหวัดแพรมีพ้ืนที่ศักยภาพคงเหลือในระดับความเหมาะสมสูง (S1) 
และความเหมาะสมปานกลาง (S2) รวมทั้งสิ้น 114,281 ไร กระจายอยูอําเภอตาง ๆ โดยอําเภอที่มี
พ้ืนที่ศักยภาพคงเหลือมากที่สุด ไดแก อําเภอสอง 37,530 ไร รองลงมา อําเภอเมืองแพร 30,017 ไร 
อําเภอเดนชัย 15,337 ไร และอําเภอสงูเมน 13,501 ไร ตามลําดับ โดยมีรายละเอียดดังน้ี 
 (1) พ้ืนที่เหมาะสมสูงคงเหลือ (S1) มีเน้ือที่ 93,380 ไร คิดเปนรอยละ 99.30 ของพ้ืนที่
ศักยภาพสูง พบมากในอําเภอสอง 36,837 ไร อําเภอเมืองแพร 29,627 ไร และอําเภอสูงเมน 10,104 ไร 
 (2) พ้ืนที่เหมาะสมปานกลางคงเหลือ (S2) มีเน้ือที่ 20,901 ไร คิดเปนรอยละ 92.79 
พ้ืนที่ศักยภาพปานกลาง พบมากในอําเภอเดนชัย 11,285 ไร อําเภอวังช้ิน 4,887 ไร และอําเภอสูงเมน 
3,397 ไร  
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ตารางที่ 9 พ้ืนที่ศักยภาพ พ้ืนที่ปลูกจริง พ้ืนที่คงเหลือของยางพารารายอําเภอ จังหวัดแพร 

อําเภอ ประเภทพ้ืนที่ 
เนื้อที่ชั้นความเหมาะสม (ไร) 

S1 S2 S3 N รวม 

เดนชัย 

พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน 
4,052 12,830 28,832 43,886 89,600 

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

พ้ืนท่ีเพาะปลูกในชั้นความ
เหมาะสมตาง ๆ (ปลูกจริง) 

- 
1,545 954 12 2,511 

(12.04%) (3.31%) (0.03%) (2.8%) 

พ้ืนท่ีมีศักยภาพคงเหลือ 
4,052 11,285 

- - 
15,337 

(100.00%) (87.96%) (17.12%) 

เมืองแพร 

พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน 
29,820 404 44,182 107,113 181,520 

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

พ้ืนท่ีเพาะปลูกในชั้นความ
เหมาะสมตาง ๆ (ปลูกจริง) 

193 14 439 
- 

646 

(0.65%) (3.47%) (0.99%) (0.36%) 

พ้ืนท่ีมีศักยภาพคงเหลือ 
29,627 390 

- - 
30,017 

(99.35%) (96.53%) (16.54%) 

รองกวาง 

พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน 
4,017 

- 
112,405 41,885 158,307 

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

พ้ืนท่ีเพาะปลูกในชั้นความ
เหมาะสมตาง ๆ (ปลูกจริง) 

89 
- 

5,553 74 5,716 

(2.22%) (4.94%) (0.18%) (3.61%) 

พ้ืนท่ีมีศักยภาพคงเหลือ 
3,928 

- - - 
3,928 

(97.78%) (2.48%) 

ลอง 

พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน - 
207 266,282 150,779 417,268 

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

พ้ืนท่ีเพาะปลูกในชั้นความ
เหมาะสมตาง ๆ (ปลูกจริง) 

- - 
5,321 212 5,533 

(2.00%) (0.14%) (1.33%) 

พ้ืนท่ีมีศักยภาพคงเหลือ - 
207 

- - 
207 

(100.00%) (0.05%) 

วังชิ้น 

พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน - 
4,924 138,422 57,344 200,690 

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

พ้ืนท่ีเพาะปลูกในชั้นความ
เหมาะสมตาง ๆ (ปลูกจริง) 

- 
37 2,076 25 2,138 

(0.75%) (1.5%) (0.04%) (1.07%) 

พ้ืนท่ีมีศักยภาพคงเหลือ - 
4,887 

- - 
4,887 

(99.25%) (2.44%) 
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ตารางที่ 9 (ตอ) 

อําเภอ ประเภทพ้ืนที่ 
เนื้อที่ชั้นความเหมาะสม (ไร) 

S1 S2 S3 N รวม 

สอง 

พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน 
37,189 693 56,386 55,792 150,060 

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

พ้ืนท่ีเพาะปลูกในชั้นความ
เหมาะสมตางๆ (ปลูกจริง) 

352 
- 

1,331 2 1,685 

(0.95%) (2.36%) (0.00%) (1.12%) 

พ้ืนท่ีมีศักยภาพคงเหลือ 
36,837 693 

- - 
37,530 

(99.05%) (100.00%) (25.01%) 

สูงเมน 

พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน 
10,111 3,424 19,073 68,837 101,445 

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

พ้ืนท่ีเพาะปลูกในชั้นความ
เหมาะสมตางๆ (ปลูกจริง) 

7 27 101 2 137 

(0.07%) (0.79%) (0.53%) (0.00%) (0.14%) 

พ้ืนท่ีมีศักยภาพคงเหลือ 
10,104 3,397 

- - 
13,501 

(99.93%) (99.21%) (13.31%) 

หนองมวง
ไข 

พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน 
8,852 42 13,822 31,786 54,502 

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

พ้ืนท่ีเพาะปลูกในชั้นความ
เหมาะสมตางๆ (ปลูกจริง) 

20 
- 

55 
- 

75 

(0.23%) (0.40%) (0.14%) 

พ้ืนท่ีมีศักยภาพคงเหลือ 
8,832 42 

- - 
8,874 

(99.77%) (100.00%) (16.28%) 

รวมทั้ง
จังหวัด 

พ้ืนที่ศักยภาพของที่ดิน 
94,041 22,524 679,405 557,422 1,353,392 

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

พ้ืนที่เพาะปลูกในชั้นความ
เหมาะสมตางๆ (ปลูกจริง) 

661 1,623 15,830 327 18,441 

(0.70%) (7.21%) (2.33%) (0.06%) (1.36%) 

พ้ืนที่มีศักยภาพคงเหลือ 
93,380 20,901 

- - 
114,281 

(99.30%) (92.79%) (8.44%) 

ทั้งน้ี ในการสงเสริมการปลูกพืชจะพิจารณาเฉพาะพ้ืนที่ที่มีศักยภาพคงเหลือในระดับความ

เหมาะสมสูง (S1) และระดับความเหมาะสมปานกลาง (S2) เทาน้ัน เน่ืองจากสภาพพ้ืนที่ปลูกพืชตรง

ตามศักยภาพของดิน การลงทุนตํ่าก็สามารถเพ่ิมผลผลิตได จึงควรสงเสริมในพ้ืนที่ดังกลาว 

เมื่อวิเคราะหขอมูลศักยภาพพ้ืนที่รวมกับพ้ืนที่ปลูกพืชในปจจุบัน พบวา พ้ืนที่ที่ควรพิจารณา
ใหมีการปรับเปลี่ยนไปปลูกยางพารา คือ บริเวณที่เปนพ้ืนที่ปลูกขาว (S3+N) 14,377 ไร เน่ืองจาก
ยุทธศาสตรยางพาราระยะ 20  ป (พ.ศ. 2560-2579) กําหนดที่จะลดพ้ืนที่ปลูกยางพาราใหเหลือ
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ประมาณ 18.4 ลานไร ดังน้ัน จึงควรพิจารณาปลูกพืชเศรษฐกิจชนิดอ่ืนที่สอดคลองกับความตองการ
ของตลาด (ตารางที่ 10) 

ตารางที่ 10 พ้ืนที่ศักยภาพในการขยายการผลิตยางพารา 

อําเภอ 
ขาว (ไร) 

S3 N รวม 

เดนชัย 463 62 525 

เมืองแพร 4,982 - 4,982 

รองกวาง 883 - 883 

ลอง - - - 

วังชิ้น 38 28 66 

สอง 6,341 - 6,341 

สูงเมน 1,512 - 1,512 

หนองมวงไข 68 - 68 

รวม 14,287 90 14,377 

   4) แนวทางการจัดการ 
    (1) พ้ืนที่ที่มีความเหมาะสมควรสงเสริมการผลิต (S1 หรือ S2) ควรสนับสนุนใหเกษตรกร
ปลูกยางพาราตอไปเน่ืองจากเปนพ้ืนที่ที่เหมาะสม สามารถชวยลดตนทุนการผลิตและไดผลผลิต 
ที่มีคุณภาพดี ซึ่งการปลูกยางพาราในพื้นที่ดังกลาวขางตนสามารถนําไปสูการตอยอดโครงการที่
สําคัญตางๆ ได เชน เกษตรอินทรีย ระบบสงเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ เกษตรแมนยํา เปนตน
     พ้ืนที่ปลูกยางพาราในบริเวณที่มีความเหมาะสมสูง (S1) คือพ้ืนที่ปลูกยางพาราใน
ที่ดินที่ไมมีขอจํากัดทางกายภาพตอการปลูกยางพารา ซึ่งควรสงวนไวเปนแหลงปลูกยางพาราที่สําคัญ
ของจังหวัด กระจายอยูในอําเภอสอง อําเภอเมืองแพร และอําเภอสูงเมน 
     พ้ืนที่ปลูกยางพาราในบริเวณที่มีความเหมาะสมปานกลาง (S2) คือพ้ืนที่ปลูกยางพารา 
ในที่ดินที่มีขอจํากัดทางกายภาพบางประการตอการปลูกยางพารา เชน ความอุดมสมบูรณของดิน  
ความเปนกรดเปนดาง แหลงนํ้า เปนตน กระจายอยูในอําเภอเดนชัย อําเภอวังช้ิน และอําเภอสูงเมน  
    (2) พ้ืนที่ที่ควรปรับเปลี่ยนการผลิตในพ้ืนที่ไมเหมาะสม (S3 หรือ N) ควรสนับสนุนให
เขาโครงการปรับเปลี่ยนการผลิต เชน เปลี่ยนชนิดพืชที่มีความเหมาะสมกวาการปลูกยางพารา  
มีตนทุนที่ตํ่า และใหผลตอบแทนที่ดีกวา แตทั้งน้ีตองพิจารณาแหลงรับซื้อรวมดวย  
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3. พืชเศรษฐกิจอนาคตไกลของจังหวัด 

 3.1 พริกใหญ เปนพริกที่มีความยาวของผลมากกวา 5 เซนติเมตร แบงออุกไดเปน 2 พวก คือ 
พวกที่มีความยาวของผลมากกวา 10 เซนติเมตร ไดแก พริกสิงคโปร และพริกหนุม สวนพวกที่มีความยาว
ของผลระหวาง 5 – 10 เซนติเมตร ไดแก พริกช้ีฟา พริกเหลือง พริกมัน พริกบางชาง และพริกมันพิชัย 
ซึ่งสวนใหญมักมีผลช้ีลงดินและมักติดผลเพียงฤดูเดียว  

 3.2  สมเขียวหวาน เปนไมผลตนขนาดเล็กถึงกลาง ใบเปนใบที่มีใบยอยหน่ึงใบ สวนกานใบจะแผ
เปนปกเรียก Winged Petiole จะมีขนาดใหญหรือเล็กแลวแตชนิดของสม ถานําใบมาสองดู จะเห็นเปน
จุดใส ๆ ซึ่งเปนจุดของตอมนํ้ามันอยูทั่วไป เมื่อขย้ีใบดมดูจะมีกลิ่นหอม เพราะมีนํ้ามันหอมระเหย ลําตน 
ก่ิงกาน มีหนามแหลมอยูทั่วไป ดอก ออกเปนกระจุกตามก่ิงเล็ก ๆ หรือปลายยอด มีกลิ่นหอม กลีบดอก
สีขาว รวงงาย ผลกลม หรือกลมรี ผลแกผิวผลสีเหลือง ภายในมีเน้ือและมีเมล็ด เน้ือรับประทานได มี
รสชาติหวานหรือเปรี้ยว  สมเขียวหวานมีสรรพคุณในการชวยบรรเทาอาการกระหาย ชวยปองกัน 
การติดเช้ือจากแบคทีเรีย ปองกันไมใหเกิดอาการของโรคไขหวัดชวยลดปริมาณของคอเลสเตอรอล 
ในโลหิต และยังชวยทําใหระบบการยอยอาหารภายในรางกายเปนไปอยางปกติ 

 3.3 แกวมังกร เปนพืชในตระกูลหน่ึงของกระบองเพชร เปนพืชไมเลื้อยลําตนเปนแฉก 3 แฉก สี
เขียว อวบนํ้า มีความยาวประมาณ 5 เมตร เปนสวนของใบที่เปลี่ยนรูปรางไป สวนลําตนอยูในตําแหนงที่
เปนศูนยกลางของแฉกทั้ง 3 บริเวณตาขางจะมีหนาม 1-5 หนาม มีรากทั้งในดินและรากอากาศ ดอก
มีขนาดใหญ เกิดบริเวณปลายก่ิงในชวงเดือนเมษายน เมื่อบานมีลักษณะคลายปากแตร โดยจะบาน
ในชวงหัวค่ําจนถึงเชา มีกลิ่นหอมออนๆ ดอกจะมีความยาวประมาณเกือบ 1 ฟุต ในชวงเดือน
พฤษภาคมถึงตุลาคม เปนชวงที่แกวมังกรใหผลผลิต ผลมีลักษณะเปนสันเหลี่ยมทูๆ เรียงรายอยูทั่วไปบนผิว
เปลือก เปลือกหนา มีสีชมพูอมสม ภายในผลเมื่อผาออกจะมีเน้ือสีขาวขุนหรือสีชมพู ในเน้ือ 
จะมีเมล็ดเล็ก ๆ สีดํา คลายกับเมล็ดงาฝงตัวอยู ตาขาง ๆ ของตนแกวมังกรจะมีหนามอยูโดยทั่วไป 
ตําแหนงที่มีหนามน้ันคือ สวนที่จะเกิดเปนดอกและผลแกวมังกรตอมา 

 3.4 พืชสมุนไพร ดวยนโยบายของรัฐบาลที่ใหการสนับสนุนแนวคิด BCG (Bio-Circular-Green 
Economy) หรือ เศรษฐกิจชีวภาพในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ พืชสมุนไพรเปนเรื่องหน่ึงที่
ไดรับความสนใจ เน่ืองจากเปนแหลงของสารสําคัญที่นําไปใชประโยชนในดานตางๆ เชน การแพทย 
ผลิตภัณฑเสริมอาหาร เครื่องสําอาง เปนตน จึงสนับสนุนใหพืชสมุนไพรเปนพืชทางเลือกในป 2564 
โดยดําเนินการภายใตตลาดนําการผลิต และหากทิศทางของตลาดสมุนไพรขยายตัวเพ่ิมมากขึ้นจะชวยให
เกษตรกร ผูปลูกพืชสมุนไพร มีรายไดและความมั่นคงในการดํารงชีพจากฐานขอมูล Agri-Map Online 
จังหวัดแพรมีพ้ืนที่ศักยภาพที่สามารถสงเสริมใหปลูกพืชสมุนไพรไดหลายชนิด เชน ขมิ้นชัน บัวบก 
เปนตน  
   ขมิ้นชัน เปนพืชปลูกงาย ชอบแสงแดดจัด และมีความช้ืนสงู ชอบดินรวนซุย มีการระบายนํ้าดี 
ไมชอบนํ้าขัง เกษตรกรสามารถปลูกขมิ้นชันแซมในสวนเปนการใชพ้ืนที่ใหเกิดประโยชน โดยพ้ืนที่
จังหวัดแพรมีพ้ืนที่ศักยภาพในการปลูกขมิ้นชันที่ระดับความเหมาะสมสูง (S1) ประมาณ 23,450 ไร 
กระจายอยูในอําเภอเดนชัย อําเภอสูงเมน อําเภอวังช้ิน และอําเภอลอง  
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   บัวบก เปนพืชที่ปลูกโตงายในพ้ืนที่ที่มีความอุดมสมบูรณ เก็บเก่ียวไดรวดเร็ว และสามารถให
ผลผลิตไดตลอดป โดยพ้ืนที่จังหวัดแพรมีพ้ืนที่ที่มีศักยภาพในการปลูกบัวบกที่ระดับความเหมาะสมสูง 
(S1) ประมาณ 16,718 ไร กระจายอยูในอําเภอเมืองแพร อําเภอสูงเมน อําเภอสอง อําเภอเดนชัย 
อําเภอรองกวาง และอําเภอหนองมวงไข 

4. แนวทางการสงเสริมการปลูกพืชเศรษฐกิจ 

 4.1 ขาว 
   1) พื้นที่ปลูกขาวที่มีความเหมาะสมสูง (S1) และปจจุบันยังปลูกขาวอยู มีเน้ือที่ 195,419 ไร 
อยูในทุกเขตอําเภอของจังหวัดแพร โดยอําเภอที่ปลูกขาวมากที่สุดของจังหวัดแพร ไดแก อําเภอเมืองแพร 
อําเภอสูงเมน และอําเภอสอง ตามลําดับ ทั้งน้ีโดยคณะอนุกรรมการพัฒนาที่ดินจังหวัดสมควรใหมีการ
เสนอแผนการใชที่ดินเพ่ือสงวนใหเปนแหลงผลิตขาวที่สําคัญของจังหวัด และมีการบริหารจัดการนํ้า
ชลประทาน การจัดการดิน ปุย พันธุขาว โดยรวมกลุมเปนเกษตรแปลงใหญ พัฒนาตอยอดครบวงจร
การตลาดในและตางประเทศการแปรรูป แหลงทุน มีภาครัฐสนับสนุนการทํามาตรฐานสินคาเกษตรอินทรีย 
และการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (Good Agricultural Practices: GAP) เน่ืองจากเปนพ้ืนที่ศักยภาพสูง 
การปลูกพืชหลังนาจะชวยใหเกษตรกรมีรายไดเพ่ิมขึ้น และเปนการปรับปรุงบํารุงดิน   
   2) พื้นที่ปลูกขาวที่มีความเหมาะสมปานกลาง (S2) และปจจุบันยังปลูกขาวอยู มีเน้ือที่ 
94,822 ไร สวนใหญอยูในเขตอําเภอลอง อําเภอวังช้ิน และอําเภอรองกวาง เปนพ้ืนที่ปลูกขาวที่มี
ขอจํากัดไมมากนัก เกษตรกรยังคงปลูกขาวไดผลดี หลายแหงประสบปญหาขาดนํ้าในบางชวงของ 
การเพาะปลูก การสนับสนุนดานการชลประทาน จะสรางความมั่นใจใหกับเกษตรกรในการใชที่ดิน 
ปญหาการทิ้งถิ่นจะลดลง และพ้ืนที่ในเขตน้ีมีความเหมาะสมสูงสําหรับการเกษตรแบบผสมผสาน หรือ
เกษตรทฤษฎีใหม  
   3) พื้นที่ปลูกขาวที่ไมมีความเหมาะสม (S3 และ N) และปจจุบันเกษตรกรยังคงใชที่ดิน
ปลูกขาวอยู ซึ่งประสบปญหานํ้าทวมซ้ําซาก ขาดนํ้า ผลผลิตตํ่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ 
ใหการชวยเหลือเกษตรกรที่ทํากินในพ้ืนที่น้ี โดยสนับสนุนการปรับโครงสรางที่ดินสนับสนุนแหลงนํ้า 
ใหเกษตรกรเลือกปลูกพืชชนิดใหมที่มีความเหมาะสม เปนการสรางรายได และผลิตอาหารเพ่ือบริโภค  
   4) พื้นที่ที่มีศักยภาพหรือมีความเหมาะสมสําหรับการปลูกขาว แตปจจุบันเกษตรกรไมได
ใชพ้ืนที่ปลูกขาว โดยหันมาปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตวแทน เกษตรกรเปนสมาชิกชาวไรออยโรงงานของ
โรงงานนํ้าตาล ทําขอตกลงซื้อขายผลผลิต เกษตรกรมีความมั่นใจมากกวาการปลูกขาวแตในอนาคต
เกษตรกรสามารถกลับมาปลูกขาวหรือทําการเกษตรแบบผสมผสานไดอีก แตหากเปนไมผลหรือไมยืนตน 
การกลับมาปลูกขาวอาจเปนเรื่องยาก ดังน้ันอาจสงเสริมในเรื่องของการทําเกษตรรูปแบบอ่ืน อาทิ  
เกษตรผสมผสาน 

 4.2 ขาวโพดเลี้ยงสัตว 
   1) พื้นที่ปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตวที่มีความเหมาะสมสูง (S1) และปจจุบันยังปลูกขาวโพด 
เลี้ยงสัตวอยู มีเน้ือที่ 3,823 ไร มีพ้ืนที่ปลูกมากในเขตอําเภอสอง อําเภอเมืองแพร และอําเภอหนองมวงไข 
ตามลําดับ ทั้งน้ี โดยคณะอนุกรรมการพัฒนาที่ดินจังหวัดสมควรใหมีการเสนอแผนการใชที่ดินเพ่ือ
สงวนใหเปนแหลงปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตวที่สําคัญของจังหวัด และมีการบริหารจัดการระบบนํ้า  
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การจัดการดิน ปุย พันธุขาวขาวโพดเลี้ยงสัตว โดยรวมกลุมเปนเกษตรแปลงใหญ พัฒนาตอยอด 
ครบวงจรการตลาดในและตางประเทศการแปรรูป แหลงทุน มีภาครัฐสนับสนุนการทํามาตรฐานสินคา
เกษตรอินทรีย และการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (Good Agricultural Practices: GAP) เน่ืองจาก
เปนพ้ืนที่ศักยภาพสูง 
   2) พื้นที่ปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตวที่มีความเหมาะสมปานกลาง (S2) และปจจุบันยังปลูก
ขาวโพดเลี้ยงสัตวอยู มีเน้ือที่ 49,423 ไร สวนใหญอยูในเขตอําเภอรองกวาง อําเภอสอง และอําเภอ
เมืองแพร ตามลําดับ รัฐควรสนับสนุนดานการบริหารจัดการระบบนํ้า อาท ิชลประทาน จะสรางความ
มั่นใจใหกับเกษตรกรในการใชที่ดิน ปญหาการทิ้งถิ่นฐานไปทํางานที่อ่ืนจะลดลง และพ้ืนที่ในเขตน้ี 
มีความเหมาะสมสําหรับการเกษตรแบบผสมผสาน เกษตรแมนยําหรือเกษตรทฤษฎีใหม  
   3) พื้นที่ปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตวในพื้นที่ไมมีความเหมาะสม (S3 และ N) และปจจุบัน
เกษตรกรยังคงใชที่ดินปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตวอยู แตมีจํานวนนอย ภาครัฐควรใหการชวยเหลือ
เกษตรกรที่ทํากินในพ้ืนที่ดังกลาว โดยสนับสนุนการปรับโครงสรางที่ดิน ปรับปรุงบํารุงดิน สนับสนุน
แหลงนํ้า ใหเกษตรกรเลือกปลูกพืชชนิดใหมที่มีความเหมาะสม และใหผลตอบแทนที่ดีกวา หรือ 
ใช พ้ืนที่ผลิตอาหารเพ่ือบริ โภคในครัวเรือน เขาโครงการบริหารจัดการพ้ืนที่ เกษตรกรรม  
(Zoning by Agri-Map) เปนตน   
   4) พื้นที่ที่มีศักยภาพหรือมีความเหมาะสมสําหรับการปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตว แตปจจุบัน
เกษตรกรไมไดใชพ้ืนที่ปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตว พบวาเกษตรกรปลูกพืชอ่ืนทดแทน เชน ขาว ยางพารา 
เปนตน ภาครัฐควรสรางความเขาใจใหกับเกษตรกรในการบริหารจัดการพ้ืนที่ และการปรับปรุงบํารุงดิน
ไมใหเสื่อมโทรม 

 4.3 มันสําปะหลัง 
   1) พื้นที่ปลูกมันสําปะหลังที่มีความเหมาะสมสูง (S1) และปจจุบันยังปลูกมันสําปะหลัง
อยู มีเน้ือที่ 888 ไร มีพ้ืนที่ปลูกมากในเขตอําเภอเดนชัย อําเภอวังช้ิน และอําเภอเมืองแพร ตามลําดับ 
ทั้งน้ี ตามมาตรการยุทธศาสตรมันสําปะหลัง 2564 -2567 เนนใหเกษตรกรเขาถึงพันธุมันสําปะหลัง
ตานทานโรค (Cassava Mosaic Disease: CMD) ใหเช้ือแปงสูงและมีผลผลิตเฉลี่ยตอไรไมตํ่ากวา 5 ตัน 
ภายในป 2567 น้ัน ทําใหเนนมีการเพ่ิมผลผลิตมันสําปะหลังในพ้ืนที่ที่มีศักยภาพสูง แตเนนการลด
ตนทุนผลผลิต สงเสริมการทําระบบนํ้าหยดในพ้ืนที่ที่มีศักยภาพ และควรเรงหาทางแกไขปญหาโรคโคนเนา
หัวเนา และโรคใบดางของมันสําปะหลัง 
   2) พื้นที่ปลูกมันสําปะหลังที่มีความเหมาะสมปานกลาง (S2) และปจจุบันยังปลูก 
มันสําปะหลังอยู มีเน้ือที่ 7,300 ไร สวนใหญอยูในเขตอําเภอลอง อําเภอเดนชัย และอําเภอวังช้ิน 
ตามลําดับ เกษตรกรยังคงปลูกมันสําปะหลังไดผลดี หลายแหงประสบปญหาโครงสรางของดินหรือดินดาน 
ควรพัฒนาศักยภาพของพ้ืนที่ใหมากขึ้นในเรื่องของคุณภาพดิน และทําการตรวจวิเคราะหคุณภาพดิน
อยูเสมอมีการใสปุยตามคาวิเคราะหดิน ซึ่งอาจตองใชปุยสงตัด สงเสริมเกษตรกรแปรรูปมันสําปะหลัง
เบ้ืองตนเพ่ือเพ่ิมมูลคา อาท ิการแปรรูปมันเสนสะอาด 
   3) พื้นที่ปลูกมันสําปะหลังในพื้นที่ไมมีความเหมาะสม (S3 และ N) และปจจุบัน
เกษตรกรยังคงใชที่ดินปลูกมันสําปะหลังอยู พ้ืนที่ดังกลาวประสบปญหาซ้ําซาก เชน นํ้าทวม ขาดนํ้า 
ผลผลิตตํ่า เปนตน ควรสงเสริมและสรางความรูความเขาใจในการไถระเบิดดินดาน ใหเกษตรกรมีวิธี
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ปองกันและแกไขปญหาที่ลดตนทุน และควรใหความชวยเหลือเกษตรกรที่เลือกปลูกพืชชนิดใหมที่ให
ผลตอบแทนที่ดีกวา หรือใชพ้ืนที่ผลิตอาหารเพ่ือบริโภคในครัวเรือน หรือเขาโครงการปรับเปลี่ยนการผลิต 
(Zoning by Agri-Map) เปนตน 
   4) พื้นที่ที่มีศักยภาพหรือมีความเหมาะสมสําหรับการปลูกมันสําปะหลัง แตปจจุบัน
เกษตรกรไมไดใชพ้ืนที่ปลูกมันสําปะหลัง พบวาเกษตรกรปลูกพืชอ่ืนทดแทน เชน ขาว ยางพารา เปนตน 
ภาครัฐควรสรางความเขาใจใหกับเกษตรกรในการบริหารจัดการพ้ืนที่ และการปรับปรุงบํารุงดินไมให
เสื่อมโทรม  

 4.4 ยางพารา 
   1) พื้นที่ปลูกยางพาราที่มีความเหมาะสมสูง (S1) และปจจุบันยังปลูกยางพาราอยู มีเน้ือที่ 
661 ไร พบมากอยูในเขตอําเภอสอง และกระจายตัวในพ้ืนที่เล็ก ๆ ในอําเภอเมืองแพร อําเภอรองกวาง 
ตามมาตรการยุทธศาสตรยางพาราระยะ 20ป ( พ.ศ. 2560- 2579) เนนใหมีการเพ่ิมผลผลิตยางพารา
ตอไรตอป ภายในป 2579 น้ัน ควรมีการจัดการที่เหมาะสมในเรื่องตางๆ ไดแก การคัดเลือกพันธุให
เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่และตานทานโรค การปรับปรุงบํารุงดิน การใสปุยที่ถูกตองและมีประสิทธิภาพ 
การปลูกพืชแซมและพืชคลุมดินใหเหมาะสมเพราะมีผลตอการเจริญเติบโตของยางพารา การบํารุงรักษา 
การใสปุยการตัดแตงก่ิง และเทคนิคการกรีดยางใหมีปริมาณนํ้ายางสูงมีคุณภาพและตรงตามมาตรฐาน
เนนการพัฒนาการตลาดในพ้ืนที่ เชน จัดต้ังจุดรับซื้อ โรงงานแปรรูปผลิตภัณฑในพ้ืนที่ที่มีความเหมาะสมสูง 
สงเสริมใหเกษตรกรชาวสวนยางในพ้ืนที่มีความเขมแข็ง มีการบริหารงานแบบมืออาชีพและสามารถ
ถายทอดกิจการใหกับคนรุนใหม เปนตน 
   2) พื้นที่ปลูกยางพาราที่มีความเหมาะสมปานกลาง (S2) และปจจุบันยังปลูกยางพาราอยู 
มีเน้ือที่ 1,623 ไร กระจายตัวอยูในอําเภอเดนชัย อําเภอวังช้ิน อําเภอสูงเมน และอําเภอเมืองแพร 
เปนพ้ืนที่ปลูกยางพาราที่มีขอจํากัดไมมากนัก เกษตรกรยังคงปลูกยางพาราไดผลดี ควรสนับสนุนใหมี
การเพ่ิมผลผลิตยางพารา โดยเนนการจัดการที่เหมาะสมในเรื่องตาง ๆ เชนเดียวกันกับพ้ืนที่เหมาะสมสูง 
โดยเฉพาะการปรับปรุงบํารุงดิน เนนการพัฒนาการตลาดในพ้ืนที่ เชน จัดต้ังจุดรับซื้อ โรงงานแปรรูป
ผลิตภัณฑในพื้นที่ที่มีความเหมาะสมปานกลางใหมากขึ้น โคนยางพาราที่มีอายุตั้งแต 25 ป ปลูก
ยางพาราทดแทนในพ้ืนที่เดิม มีการพัฒนาตลาดและชองทางจัดจําหนายใหมากขึ้น โดยเนนการแปร
รูปยาง หรือไมยางพาราเพ่ิมมากขึ้นซึ่งอาจเนนจากชุมชนที่เขมแข็งเปนพ้ืนที่ตนแบบ 
   3) พื้นที่ปลูกยางพาราในพื้นที่ไมมีความเหมาะสม (S3 และ N) และปจจุบันเกษตรกร
ยังคงใชที่ดินปลูกยางพาราอยู พ้ืนที่ดังกลาวประสบปญหาซ้ําซาก เชน นํ้าทวม ขาดนํ้า ผลผลิตตํ่า 
เปนตน กระทรวงเกษตรและสหกรณใหการชวยเหลือเกษตรกรที่ทํากินในพ้ืนที่น้ี โดยสงเสริมใหมีการ
โคนยางพาราที่มีอายุต้ังแต 25 ป และหาพืชอ่ืนทดแทน เชน สงเสริมใหปลูกไมผล มะพราว ไผหวาน  
มันสําปะหลัง ยาสูบ แตงโม พืชไร พืชผักตาง ๆ ทดแทน เปนตน ใหการชวยเหลือเกษตรกรที่เลือก
ปลูกพืชชนิดใหมที่ใหผลตอบแทนที่ดีกวา หรือใชพ้ืนที่ผลิตพืชผักบริโภคในครัวเรือน หรือเขาโครงการ 
บริหารจัดการพ้ืนที่เกษตรกรรม (Zoning by Agri-Map) และจัดหาตลาดใหกับเกษตรกร โดยอาจเริ่มจาก
ตลาดชุมชน  
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   4) พื้นที่ที่มีศักยภาพหรือมีความเหมาะสมสําหรับการปลูกยางพารา แตปจจุบันเกษตรกร
ไมไดใชพ้ืนที่ปลูกยางพารา พบวาเกษตรกรปลูกพืชอ่ืนทดแทน อาทิ ขาว ในสวนน้ีภาครัฐควรให
ความรูความเขาใจถึงสถานการณดานการเกษตรในปจจุบัน โดยเฉพาะยางพาราเปนพืชที่มีนโยบาย 
ลดพ้ืนที่ปลูกเน่ืองจากมีปริมาณผลผลิตมากสงผลใหราคาตกตํ่า แตในอนาคตถาราคาดีและตลาด 
มีความตองการเพ่ิมมากขึ้นอาจอาจสนับสนุนใหเกษตรกรกลับมาปลูกยางพาราในพ้ืนที่ดังกลาว
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ตารางผนวกที ่1  ขอมูลตําบลจําแนกรายอําเภอ จังหวัดแพร 

ลําดับ อําเภอ ตําบล 

1 เดนชัย เดนชัย 

2  ไทรยอย 

3  ปงปาหวาย 

4  แมจั๊วะ 

5  หวยไร 

6 เมืองแพร กาญจนา 

7  ชอแฮ 

8  ทาขาม 

9  ทุงกวาว 

10  ทุงโฮง 

11  นาจักร 

12  น้ําชํา 

13  ในเวียง 

14  บานถิ่น 

15  ปาแดง 

16  ปาแมต 

17  แมคํามี 

18  แมยม 

19  แมหลาย 

20  รองฟอง 

21  วังธง 

22  วังหงส 

23  สวนเขื่อน 

24  หวยมา 

25  เหมืองหมอ 

26 รองกวาง ทุงศร ี

27  น้ําเลา 

28  บานเวียง 

29  ไผโทน 

30  แมทราย 

31  แมยางตาล 

32  แมยางรอง 

33  แมยางฮอ 
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ตารางผนวกที ่1  (ตอ) 

ลําดับ อําเภอ ตําบล 

34 รองกวาง (ตอ) รองกวาง 

35  รองเข็ม 

36  หวยโรง 

37 ลอง ตาผามอก 

38  ทุงแลง 

39  บอเหล็กลอง 

40  บานปน 

41  ปากกาง 

42  แมปาน 

43  เวียงตา 

44  หวยออ 

45  หัวทุง 

46 วังชิ้น สรอย 

47  นาพูน 

48  ปาสัก 

49  แมเกิ๋ง 

50  แมปาก 

51  แมพุง 

52  วังชิ้น 

53 สอง แดนชุมพล 

54  เตาปูน 

55  ทุงนาว 

56  บานกลาง 

57  บานหนุน 

58  สะเอียบ 

59  หวยหมาย 

60  หัวเมือง 

61 สูงเมน ดอนมูล 

62  น้ําชํา 

63  บานกวาง 

64  บานกาศ 

65  บานปง 

66  บานเหลา 
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ตารางผนวกที ่1  (ตอ) 

ลําดับ อําเภอ ตําบล 

67 สุงเมน (ตอ) พระหลวง 

68  รองกาศ 

69  เวียงทอง 

70  สบสาย 

71  สูงเมน 

72  หัวฝาย 

73 หนองมวงไข ตําหนักธรรม 

74  ทุงแคว 

75  น้ํารัด 

76  แมคํามี 

77  วังหลวง 

78  หนองมวงไข 

รวม 8 78 

ที่มา: กรมการปกครอง, 2556 
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ชุดดิน เชียงใหม Series Cm                        กลุมชุดดินที่ 38 
การจําแนกดิน (USDA) Coarse-loamy, mixed, superactive, nonacid, isohyperthermic 

Oxyaquic Ustifluvents 
สภาพพื้นที ่ คอนขางราบเรียบถึงลูกคลื่นลอนลาดเล็กนอย มีความลาดชัน 1-5 % 
ภูมิสัณฐาน สันดินริมนํ้าของที่ราบนํ้าทวมถึง 
วัตถุตนกําเนิดดิน ตะกอนนํ้าพา 
การระบายน้าํ ดีปานกลางถึงดี 
สภาพซึมผานไดของน้ํา ปานกลาง   การไหลบาของน้ําบนผิวดิน ปานกลาง 
ลักษณะสมบัติของดิน เปนดินลึกมาก ที่มีการสลับช้ันของเน้ือดินตางๆ เน่ืองจากการทับถมเปน

ประจําของตะกอนนํ้าพาเมื่อมีนํ้าทวมลนฝง ดินบนเปนดินรวนหรือดินรวน
ปนทรายแปงหรือดินรวนปนทราย สีนํ้าตาลหรือสีนํ้าตาลปนเทา ปฏิกิริยา
ดินเปนกรดปานกลางถึงเปนกลาง (pH 6.0-7.0) ดินลางเปนดินรวนปน
ทราย หรือดินรวนปนทรายแปง สีนํ้าตาลหรือสีนํ้าตาลปนเหลืองหรือสี
นํ้าตาลปนเทา มีจุดประสีนํ้าตาลแก ปฏิกิริยาดินเปนกรดปานกลางถึงเปน
กรดเล็กนอย (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 ลําปาง Series Lp                          กลุมชุดดินที่ 16 
การจําแนกดิน (USDA) Fine-silty, mixed, semiactive, isohyperthermic Typic (Aeric) 

Endoaqualfs 
สภาพพื้นที่ ราบเรียบถึงคอนขางราบเรียบ มีความลาดชัน 0-2 % 
ภูมิสัณฐาน ตะพักลํานํ้า  
วัตถุตนกําเนิดดิน ตะกอนนํ้าพา 
การระบายน้ํา คอนขางเลวถึงเลว 
การซึมผานไดของน้ํา ชา การไหลบาของน้ําบนผิวดิน  ชา 
ลักษณะสมบัติของดิน เปนดินลึกมาก ดินบนเปนดินรวน ดินรวนปนทรายแปง หรือดินรวนเหนียวปน

ทรายแปง สีเทาปนชมพู นํ้าตาลปนเทาถึงนํ้าตาลออน มีจุดประสีนํ้าตาลแก
หรือนํ้าตาลปนเหลือง ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดถึงเปนกรดเล็กนอย (pH 5.5-
6.5) ดินลางเปนดินรวนเหนียวปนทรายแปงถึงดินรวนปนดินเหนียว สีเทา
ปนชมพูหรือเทาออน มีจุดประสีนํ้าตาลแก นํ้าตาลปนเหลือง หรือแดงปน
เหลือง บางแหงมีกอนลูกรังปะปนอยูบาง ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดมากถึง
เปนกรดจัด (pH 4.5-5.5) 

ขอจํากัด ดินมักแนนทึบใตช้ันไถพรวน มีความอุดมสมบูรณและอินทรียวัตถุตํ่า  
ขอเสนอแนะ ควรไถพรวนใหลึก ปรับปรุงดินดวยอินทรียวัตถุและใชปุยอินทรียรวมกับ

ปุยเคมี เพ่ือเพ่ิมผลผลิต ในพ้ืนที่ชลประทาน นอกฤดูทํานาอาจปลูกพืชไร
หรือพืชผักซึ่งจะตองยกรองและปรับสภาพดินใหรวนซุยและระบายนํ้าดีขึ้น 
โดยการเพ่ิมอินทรียวัตถุ 

สมบัติทาง
เคมี 

ความลึก อินทรียวัต
ถ ุ

ความจุ
แลกเปลี่ยน
แคตไอออน 

ความ
อ่ิมตัวเบส 

ฟอสฟอ
รัสท่ีเปน
ประโยช

น 

โพแทสเซีย
มท่ีเปน

ประโยชน 

ความอุดม
สมบูรณ 
ของดิน    (ซม.) 

  0-25 ต่ํา ต่ํา ปานกลาง ต่ํา ต่ํา ต่ํา 

  25-50 ต่ํา ต่ํา ต่ํา ต่ํา ต่ํา ต่ํา 
  50-100 ต่ํา ต่ํา ปานกลาง ต่ํา ต่ํา ต่ํา 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 2 หนาตัดดินและคําบรรยายชุดดินลําปาง 
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ชุดดิน   แพร   Series Pae        กลุมชุดดินที่ 35 
การจําแนกดิน (USDA)  Fine-loamy, siliceous, isohyperthermic Typic Paleustults 
สภาพพื้นที ่  คอนขางราบเรียบถึงลูกคลื่นลอนลาด มีความลาดชัน 1-12 % 
ภูมิสัณฐาน  ตะพักลํานํ้า 
วัตถุตนกําเนิดดิน ตะกอนนํ้าพา 
การระบายน้าํ  ดี 
การซึมผานไดของน้ํา เร็ว                         การไหลบาของน้าํบนผิวดิน    ปานกลางถึงเร็ว 
ลักษณะสมบัติของดิน เปนดินลึกมาก ดินบนเปนดินรวนปนทรายถึงดินรวน สีนํ้าตาลออนหรือนํ้าตาล 

ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดถึงเปนกรดเล็กนอย (pH 5.5-6.5) ดินลางเปนดิน
รวน ดินรวนเหนียวปนทรายถึงดินรวนปนดินเหนียว อาจพบกรวดลูกรัง
ปริมาณเล็กนอยถึงปานกลางปะปนในเน้ือดิน สีนํ้าตาล นํ้าตาลออนหรือ
นํ้าตาลปนแดง อาจพบจุดประสีตางๆ หรือการสะสมของเหล็ก แมงกานีส 
ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดมากถึงเปนกรดจัด (pH 5.0-5.5) 

ขอจํากัด ความอุดมสมบูรณของดินตํ่า เสี่ยงตอการขาดแคลนนํ้าหากฝนทิ้งชวง พ้ืนที่ 
มีความลาดชัน เสี่ยงตอการชะลางพังทลายของดิน 

ขอเสนอแนะ เพ่ิมความอุดมสมบูรณของดิน โดยใชปุยอินทรียรวมกับปุยเคมี หาแหลงนํ้า
สํารอง โดยเฉพาะพ้ืนที่ปลูกไมผล จัดทําระบบอนุรักษดินและนํ้าที่เหมาะสม
โดยใชวิธีพืชหรือ วิธีกล หรือทั้งสองวิธีรวมกัน  

สมบัติทางเคมี ความลึก อินทรียวัตถุ ความจุ
แลกเปล่ียน
แคตไอออน 

ความ 
อ่ิมตัวเบส 

ฟอสฟอรัสท่ี
เปน

ประโยชน 

โพแทสเซียมที่
เปนประโยชน 

ความอุดม
สมบูรณ 
ของดิน    (ซม.) 

  0-25 ตํ่า ตํ่า ตํ่า ปานกลาง ตํ่า ตํ่า 

  25-50 ตํ่า ตํ่า ตํ่า ตํ่า ตํ่า ตํ่า 

  50-100 ตํ่า ตํ่า ตํ่า ตํ่า ตํ่า ตํ่า 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
ภาพที่ 3 หนาตัดดินและคําบรรยายชุดดินแพร 
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ชุดดิน วังสะพุง Series Ws                           กลุมชุดดินที่ 55
การจําแนกดิน (USDA) Fine, mixed, active, isohyperthermic Typic Haplustalfs         
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 สี
 นํ้าตาลปนแดงหรือนํ้าตาลปนเหลือง 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 

โพแทสเซีย
มที่เปน

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 ทาล่ี Series Tl                            กลุมชุดดินที ่47 
การจําแนกดิน (USDA) Clayey-skeletal, mixed, semiactive, isohyperthermic Ultic 
 Haplustalfs 
สภาพพื้นที ่ ลูกคล่ืนลอนลาดเล็กนอยถึงเปนลูกคล่ืนลอนชัน มีความลาดชัน 2-20 % 
ภูมิสัณฐาน ตะพัก เชงิเขา เนินเขา พื้นที่เหลือคางจากการกัดกรอน 
วัตถุตนกําเนิดดิน การสลายตัวผุพังอยูกับที่ และ/หรือ เคล่ือนยายมาในระยะทางไมไกลนักของหิน

ภูเขาไฟที่เปนกลางหรือเปนดาง พวกแอนดีไซท บะซอลต หรือหินในกลุม 

การระบายนํ้า ดี  การซึมผานไดของนํ้า ปานกลางถึงเร็ว                 
การไหลบาของนํ้าบนผิวดิน ปานกลางถึงเร็ว 
ลักษณะสมบัติของดิน เปนดินตื้นหรือตื้นมากถึงช้ันเศษหินหนาแนนตั้งแตภายใน 50 เซนติเมตร จากผิวดิน 

และพบชั้นหินพื้นที่กําลังสลายตัวที่ความลึกประมาณ 80 เซนติเมตร ลงไป ดินบนเปน
ดินรวนหรือดินรวนปนดินเหนียวสีน้ําตาลเขมมากหรือสีน้ําตาลปนแดงเขม 
ปฏิกิริยาดินเปนกรดปานกลางถึงเปนกลาง (pH 6.0-7.0) ดินลางเปนดินเหนียว
ปนเศษหินมาก สีน้ําตาลปนแดงหรือสีแดงปนเหลือง ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดมาก
ถึงเปนกรดปานกลาง (pH 5.0-6.0) 

ขอจํากัด เปนดินตื้นถึงช้ันเศษหินหนาแนน ทําใหขัดขวางการเจริญเติบโตของรากพืช 
พื้นที่มีความลาดชัน เส่ียงตอการชะลางพังทลายของหนาดิน 

ขอเสนอแนะ บริเวณที่มีความลาดชันไมมากนักและดินไมตื้นมาก อาจใชปลูกพืชไรได แตตอง
รบกวนดินนอยที่สุด พรอมทั้งจัดทําระบบอนุรักษดินและน้ําที่เหมาะสมโดยใชวิธี
พืช เพิ่มความอุดมสมบูรณแกดินและเพิ่มผลผลิตพืชโดยใชปุยอินทรียรวมกับ
ปุยเคมี พื้นที่ลาดชันสูงไมควรนํามาใชเพาะปลูก ควรใหคงสภาพปาหรือฟนฟู
สภาพปา 

สมบัติทางเคมี ความลึก อินทรียวัตถุ ความจุ
แลกเปล่ียน
แคตไอออน 

ความ 
อ่ิมตัวเบส 

ฟอสฟอรัสท่ี
เปน

ประโยชน 

โพแทสเซียมที่
เปนประโยชน 

ความอุดม
สมบูรณ 
ของดิน    (ซม.) 

  0-25 ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง สูง สูง ปานกลาง 

  25-50 ตํ่า ปานกลาง ปานกลาง ตํ่า สูง ปานกลาง 

  50-100 ตํ่า ปานกลาง ปานกลาง ตํ่า สูง ปานกลาง 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพที่ 5 หนาตัดดินและคําบรรยายชุดดินทาลี่ 
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ตารางผนวกที่ 2  พ้ืนที่ชลประทานจังหวัดแพรจําแนกรายอําเภอ ตําบล 

อําเภอ เนื้อที่ (ไร) ตําบล เนื้อที่ (ไร) 

เดนชัย 18,434 

เดนชัย 2,058 

ปงปาหวาย 7,871 

แมจั๊วะ 8,505 

เมืองแพร 86,159 

กาญจนา 3,807 

ชอแฮ 2,046 

ทาขาม 5,688 

ทุงกวาว 2,050 

ทุงโฮง 4,921 

นาจักร 4,101 

น้ําชํา 3,533 

ในเวียง 85 

บานถิ่น 5,255 

ปาแดง 1,491 

ปาแมต 10,795 

แมคํามี 6,706 

แมยม 6,355 

แมหลาย 4,470 

รองฟอง 3,296 

วังธง 5,587 

วังหงส 5,509 

สวนเขื่อน 449 

หวยมา 5,956 

เหมืองหมอ 4,059 

รองกวาง 13,061 

ทุงศร ี 13 

น้ําเลา 4,478 

บานเวียง 2,420 

แมยางตาล 461 

แมยางรอง 2,181 

รองเข็ม 3,508 
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ตารางผนวกที่ 2  (ตอ) 

อําเภอ เนื้อที่ (ไร) ตําบล เนื้อที่ (ไร) 

สอง 66,771 

แดนชุมพล 6,834 

เตาปูน 2,556 

ทุงนาว 6,396 

บานกลาง 10,410 

บานหนุน 11,692 

หวยหมาย 10,397 

หัวเมือง 18,486 

สูงเมน 59,582 

ดอนมูล 5,047 

น้ําชํา 7,442 

บานกวาง 867 

บานกาศ 2,408 

บานปง 8,008 

บานเหลา 4,889 

พระหลวง 2,319 

รองกาศ 7,577 

เวียงทอง 5,434 

สบสาย 5,150 

สูงเมน 4,010 

หัวฝาย 6,431 

หนองมวงไข 33,617 

ตําหนักธรรม 2,976 

ทุงแคว 3,583 

น้ํารัด 6,342 

แมคํามี 3,535 

วังหลวง 3,541 

หนองมวงไข 13,640 

รวม 277,624  277,624 

ที่มา: กรมชลประทาน, 2564 
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ตารางผนวกที่ 3  ระดับนํ้าเก็บกักของอางเก็บนํ้าในจังหวัดแพร 
หนวย: ลาน ลบ.ม. 

ลําดับที่ อางเก็บน้ํา ประเภทอาง อําเภอ ตําบล 
ระดับน้ํา
ตํ่าสุด 

ระดับน้ํา
เก็บกัก 

1 อางเก็บน้ําแมสาย กลาง เมืองแพร ปาแดง 1.400 10.500 

2 อางเก็บน้ําแมสอง กลาง สอง เตาปูน 12.600 65.800 

3 อางเก็บน้ําแมมาน กลาง สูงเมน หัวฝาย 1.100 18.750 

4 อางเก็บน้ําแมคําปอง กลาง รองกวาง น้ําเลา 0.128 6.760 

5 อางเก็บน้ําแมถาง กลาง รองกวาง บานเวียง 2.500 30.620 

รวม 17.728 132.430 

ที่มา: กรมชลประทาน, 2564 

ตารางผนวกที่ 4  พ้ืนที่เขตปฏิรูปที่ดินจําแนกรายอําเภอ ตําบล 

อําเภอ/ตําบล เนื้อที่ (ไร)  อําเภอ/ตําบล เนื้อที่ (ไร) 
อําเภอเดนชัย 25,470  ทุงศรี 3,267 

เดนชัย 531  นํ้าเลา 8,252 
ไทรยอย 16,362  บานเวียง 7,806 
ปงปาหวาย 688  ไผโทน 5,313 
แมจั๊วะ 5,997  แมทราย 7,659 
หวยไร 1,892  แมยางรอง 5,848 

อําเภอเมืองแพร 15,025  แมยางฮอ 12,337 
ชอแฮ 196  รองกวาง 11,011 
ทาขาม 594  รองเข็ม 3,858 
นํ้าชํา 2,315  หวยโรง 5,832 
บานถิ่น 1,743  บานกวาง 69 
ปาแดง 2,251  บานปง 1,947 
ปาแมต 996  บานเหลา 2,065 
วังธง 1,286  สบสาย 424 
วังหงษ 2,871  หัวฝาย 4,757 
สวนเขื่อน 1,680  อําเภอลอง 104,094 
หวยมา 1,093  ตาผามอก 1,561 

อําเภอรองกวาง 71,183  ทุงแลง 30,367 
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ตารางผนวกที่ 4  (ตอ) 

อําเภอ/ตําบล เนื้อที่ (ไร)  อําเภอ/ตําบล เนื้อที่ (ไร) 
บอเหล็กลอง 18,294  อําเภอสอง 33,559 
บานปน 2,732  แดนชุมพล 149 
ปากกาง 4,335  เตาปูน 5,805 
แมปาน 3,769  ทุงนาว 2,039 
เวียงตา 35,188  บานกลาง 1,560 
หวยออ 3,017  บานหนุน 2,985 
หัวทุง 4,831  สะเอียบ 3,563 

อําเภอวังชิน้ 81,126  หวยหมาย 17,458 
นาพูน 42,897  อําเภอสูงเมน 9,375 
ปาสัก 881  ดอนมูล 113 
แมเกิ๋ง 2,711  อําเภอหนองมวงไข 2,737 
แมปาก 340  ทุงแคว 1,396 
แมพุง 7,856  นํ้ารัด 999 
วังช้ิน 25,710  วังหลวง 342 
สรอย 731  รวม 342,569 
     

ที่มา: สํานักงานปฎิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม, 2564 
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ตารางผนวกที ่5  กิจกรรมการเกษตรที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกร จงัหวัดแพร 

ลําดับ กิจกรรมการเกษตร เกษตรกร (ราย) เนื้อที่ (ไร) 
1 ขาวนาป  44,952  304,996 
2 ขาวโพดเลี้ยงสัตว  20,457  265,694 
3 ขาวนาปรัง  6,432  41,435 
4 มันสําปะหลังโรงงาน  3,477  31,749 
5 ไมสัก  5,236  24,584 
6 สมเขียวหวาน  2,524  16,196 
7 ยางพารา  1,295  15,270 
8 ลําไย  995  3,436 
9 กลวยนํ้าวา  1,215  3,414 
10 มะมวง  1,261  3,368 
11 ยาสูบ  332  2,742 
12 ไผ  861  2,716 
13 มะขาม  740  2,636 
14 ขาวโพดเลี้ยงสัตว(เมล็ดพันธุ)  419  2,630 
15 ปาลมนํ้ามัน  301  1,990 
16 ทุเรียน  455  1,839 
17 กาแฟ  493  1,636 
18 ลองกอง  426  1,569 
19 มะนาว  634  1,453 
20 มะมวงหิมพานต  211  1,328 
21 ถั่วเหลือง  294  1,080 
22 สมโอ  360  1,070 
23 อ่ืนๆ 6,279 12,593 

ที่มา: กรมสงเสริมการเกษตร, 2563 
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ตารางผนวกที่ 6  ทะเบียนเกษตรผูปลูกพืชสมุนไพร จังหวัดแพร 

ลําดับ ชนิด 
เกษตรกร 

(ราย) 
เนื้อที ่
(ไร) 

อําเภอ 

1 พริกไทย 4 57.97 ลอง สอง เมืองแพร 

2 ขมิ้นชัน 6 26.86 สอง วังช้ิน เมืองแพร 

3 ไพล 5 24.67 เมืองแพร เดนชัย สอง สูงเมน 

4 มะแขวน 2 23.27 เมืองแพร รองกวาง 

5 ยอบาน 1 17.80 เมืองแพร 

6 วานชักมดลูก 2 14.09 เมืองแพร สอง 

7 ตะไครหอม 5 13.39 ลอง สูงเมน 

8 กระชายดํา 1 12.04 เดนชัย 

9 กฤษณา 2 9.40 รองกวาง 

10 กระเจี๊ยบแดง 2 9.05 เมืองแพร สูงเมน 

11 เจตมูลเพลิงขาว 1 2.20 สูงเมน 

12 ดีปลี 1 1.28 วังช้ิน 

13 มะระขี้นก 1 0.82 สอง 

14 อัญชัน 1 0.33 สูงเมน 

15 สมุนไพรอ่ืนๆ 2 4.40 สูงเมน 

รวม 35 217.56  

ที่มา: สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2564 

ตารางผนวกที ่7  โรงงานและแหลงรับซื้อสินคาเกษตรในพ้ืนที ่จังหวัดแพร 

โรงงานอุตสาหกรรม แหลงรบัซ้ือ 
และสหกรณการเกษตร 

จํานวน 
(แหง) 

โรงงานดานเกษตร 
จํานวน 
(แหง) 

ลานตากและแหลงรับซ้ือทาง
การเกษตร 

11 โรงสีขนาดเล็ก 8 

สหกรณการเกษตร 4 โรงสีขนาดกลาง 2 
โรงงานอบพืชผลทางการเกษตร 4 โรงสีขนาดใหญ 1 
โรงงานผลิตปุยชวีภาพ 3 โรงงานดานการเกษตรอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวของ 32 
โรงงานแปรรูปไมยางพารา 2   
โรงงานผลิตอาหารสัตว 1   
ลานตากและแหลงรับซ้ือ 1   

รวม 26 รวม 43 

ที่มา: https://agri-map-online.moac.go.th, 2564 
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    ภาพที่ 6 ศักยภาพของที่ดินพืชเศรษฐกิจขาว จังหวัดแพร 
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    ภาพที่ 7 พ้ืนที่ปลูกขาวบนพ้ืนที่ศักยภาพ จังหวัดแพร 
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    ภาพที่ 8 ศักยภาพของที่ดินพืชเศรษฐกิจขาวโพดเลี้ยงสัตว จังหวัดแพร 

7 

9 

4 

7 

8 
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    ภาพที่ 9 พ้ืนที่ปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตวบนพ้ืนที่ศักยภาพ จังหวัดแพร
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    ภาพที่ 10 ศักยภาพของที่ดินพืชเศรษฐกิจมันสําปะหลัง จังหวัดแพร 
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    ภาพที่ 11 พ้ืนที่ปลูกมันสาํปะหลังบนพ้ืนที่ศักยภาพ จังหวัดแพร 
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    ภาพที่ 12 ศักยภาพของที่ดินพืชเศรษฐกิจยางพารา จังหวัดแพร 

5 

2 
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    ภาพที่ 13 พ้ืนที่ปลูกยางพาราบนพ้ืนที่ศักยภาพ จังหวัดแพร  




	1. ข้อมูลทั่วไป
	2. การวิเคราะห์พืชเศรษฐกิจหลัก
	2.1 ข้าว
	2.2 ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
	2.3 มันสำปะหลัง
	2.4 ยางพารา

	3. พืชเศรษฐกิจอนาคตไกลของจังหวัด
	4. แนวทางการส่งเสริมการปลูกพืชเศรษฐกิจ
	Blank Page
	Blank Page
	Blank Page

