


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
กลางในการปฏิบัติงานรวมกันของหนวยงานตาง ๆ ในจังหวัด ไดอยางมีประสิทธิภาพ ตอไป 
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1. ขอมูลท่ัวไป 

  จังหวัดพะเยา มีพ้ืนที่ 6,335.06 ตารางกิโลเมตร หรือ 3,959,412 ไร ต้ังอยูภาคเหนือของ
ประเทศไทย ประกอบดวย 9 อําเภอ 68 ตําบล (ตารางผนวกที่ 1) มีจํานวนประชากร 467,356 คน 
(กรมการปกครอง, 2563) 

 1.1 อาณาเขตติดตอ  
  ทิศเหนือ   ติดตอ จังหวัดเชียงราย 
  ทิศใต    ติดตอ จังหวัดลําปาง และจังหวัดแพร 
  ทิศตะวันออก  ติดตอ จังหวัดนาน และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
  ทิศตะวันตก  ติดตอ จังหวัดลําปาง 

 1.2 ภูมิประเทศ 
   สภาพภูมิประเทศของจังหวัดพะเยาโดยทั่วไปเปนเทือกเขาลอมรอบทั้งทางดานตะวันตก 
ตะวันออก ใต และทางตอนกลางของจังหวัด สูงจากระดับนํ้าทะเลปานกลาง 200 – 1,000 เมตร มีที่
ราบระหวางภูเขาเต็ม ไดแก ที่ราบลุมแมนํ้าอิง และที่ราบลุมแมนํ้ายม เปนบริเวณที่เหมาะสมแกการ
เพาะปลูก  

 1.3 ภูมิอากาศ 
   สภาพภูมิอากาศจังหวัดพะเยา ไดรับอิทธิพลของลมมรสุมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ ทําให
มีอากาศหนาวเย็นและแหง และลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต ทําใหมีฝนตกชุก มี 3 ฤดู ไดแก ฤดูรอน 
เริ่มต้ังแตกลางเดือนกุมภาพันธถึงกลางเดือนพฤษภาคม มีอากาศรอนอบอาว โดยเฉพาะในเดือน
เมษายน อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย 31.7 องศาเซลเซียส ฤดูฝน เริ่มต้ังแตกลางเดือนพฤษภาคมถึง
กลางเดือนตุลาคม อากาศชุมช้ืนและมีฝนตกชุกต้ังแตประมาณกลางเดือนพฤษภาคมเปนตนไป เดือน
กันยายนมีฝนตกมากที่สุด ฤดูหนาวเริ่มต้ังแตกลางเดือนตุลาคมถึงกลางเดือนกุมภาพันธ อากาศหนาว
เย็นและแหงแลง เดือนธันวาคมมีอากาศหนาวที่สุด อุณหภูมิตํ่าสุดเฉลี่ย 20.2 องศาเซลเซียส 

 1.4 ทรัพยากรดิน 
   ทรัพยากรดินจังหวัดพะเยา แบงตามภูมิสัณฐาน ลักษณะทางธรณีวิทยา และวัตถุตนกําเนิดดิน 
ไดดังน้ี 
   1) ที่ราบน้ําทวมถึง (Flood plain) ที่ราบริมแมนํ้าหรือลําธาร หนาฝนหรือหนานํ้า มักมี
นํ้าทวมเปนครั้งคราว เปนสภาพพ้ืนที่ที่เกิดจาการทับถมของตะกอนนํ้าพา และมีตะกอนเพ่ิมมากขึ้น
หลังนํ้าทวม แบงเปน 
    (1)  สันดินริมนํ้า (Levee) เปนที่ดอน มีสภาพพ้ืนที่คอนขางราบเรียบถึงลูกคลื่นลอน
ลาดเล็กนอย เกิดจากการทับถมของตะกอนนํ้าพาบริเวณริมฝงแมนํ้า เปนสันนูนขนานไปกับริมฝง
แมนํ้าดินลึก เน้ือดินรวนหยาบ สีนํ้าตาล สีนํ้าตาลปนแดง การระบายนํ้าดีปานกลางถึงดี อาทิ ชุดดิน
เชียงใหม (Cm) 
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   2) ที่ราบตะกอนน้ําพา (Alluvial plain) เปนบริเวณที่ไดรับอิทธิพลของแมนํ้าหรือลํานํ้า
สาขา วัตถุตนกําเนิดดินเปนตะกอนนํ้าพา (Alluvium) มีสภาพพ้ืนที่เปนที่ราบขนาดใหญสองฝงแมนํ้า 
แตละฝงอาจมทีี่ราบแบบขั้นบันไดหรือตะพักไดหลายระดับ แบงเปน 
    (1) ตะพักลํานํ้าระดับตํ่า (Low terrace) เปนที่ลุม มีสภาพพ้ืนที่ราบเรียบ ดินลึกมาก 
เน้ือดินเปนดินเหนียวละเอียด ดินทรายแปงละเอียด หรือดินรวนหยาบ สีเทา นํ้าตาลปนเทา นํ้าตาล 
มีจุดประสีตาง ๆ การระบายนํ้าคอนขางเลวถึงเลว เชน ชุดดินสุโขทัย (Skt) และชุดดินพาน (Ph)    
เปนตน 
    (2) ตะพักลํานํ้าระดับกลางและระดับสูง (Middle and High terrace) เปนที่ดอน มี
สภาพพ้ืนที่คอนขางราบเรียบถึงลูกคลื่นลอนลาด ดินต้ืนถึงช้ันกรวดลูกรังถึงดินลึกมาก เน้ือดินเปนดิน
รวนหยาบ ดินรวนละเอียด หรือดินรวนปนช้ินสวนหยาบมาก สีนํ้าตาล เหลือง นํ้าตาลปนแดง ไป
จนถึงแดง การระบายนํ้าดีปานกลางถึงดี เชน ชุดดินแมริม (Mr) และชุดดินแมแตง (Mt) เปนตน 
   3) ที่ลาดเชิงเขา (Piedmont) เขา (Hill) ภูเขา (Mountain) มีสภาพพ้ืนที่เปนลูกคลื่น
ลอนลาดถึงเนินเขา ที่เกิดจากการที่หินผุพังสลายตัวอยูกับที่หรือถูกเคลื่อนยายโดยแรงโนมถวงของ
โลกในระยะทางใกลๆ และถูกควบคุมดวยลักษณะของโครงสรางทางธรณีวิทยา สวนใหญพบหิน
ปะปนในหนาตัดดินและลอยหนา แบงตามลักษณะและชนิดของหินดังน้ี 
    (1)  พัฒนาจากกลุมหินตะกอนหรือหินแปรเน้ือหยาบหรือหินในกลุม สวนใหญเปนหิน
ทรายและหินควอรตไซต ดินต้ืนถึงช้ันเศษหินหรือหินพ้ืนถึงดินลึกปานกลาง เน้ือดินเปนดินรวนหยาบ
ถึงดินรวนปนช้ินสวนหยาบมาก สีนํ้าตาล นํ้าตาลปนเหลือง นํ้าตาลปนแดง จนถึงแดง การระบายนํ้าดี 
พบเศษหินปะปนในหนาตัดดินหรือบนผิวดิน เชน ชุดดินทายาง (Ty) และชุดดินลาดหญา (Ly) เปนตน 
    (2)  พัฒนาจากกลุมหินตะกอนหรือหินแปรเน้ือละเอียดหรือหินในกลุม สวนใหญเปน
พวกหินดินดานและหินฟลไลต ดินต้ืนถึงช้ันเศษหินหรือหินพ้ืนถึงดินลึกปานกลาง เน้ือดินเปนดิน
เหนียวละเอียดถึงดินเหนียวปนช้ินสวนหยาบมาก สีนํ้าตาล นํ้าตาลปนแดง และนํ้าตาลปนเหลือง การ
ระบายนํ้าดี พบเศษหินปะปนในหนาตัดดินหรือบนผิวดิน เชน ชุดดินวังสะพุง (Ws) และชุดดินลี้ (Li) 
เปนตน 
    (3) พัฒนาจากกลุมหินอัคนีหรือหินในกลุม ดินต้ืนถึงช้ันเศษหิน เน้ือดินเปนดินรวน 
ปนช้ินสวนหยาบมาก สีแดง นํ้าตาล นํ้าตาลปนเหลือง และนํ้าตาลปนแดง การระบายนํ้าดี อาทิ  
ชุดดินทาลี่ (Tl)  
    (4) พัฒนาจากหินไรโอไลต ดินต้ืนถึงช้ันเศษหิน เน้ือดินเปนดินรวนปนช้ินสวนหยาบมาก 
สีนํ้าตาล นํ้าตาลปนเหลือง และนํ้าตาลปนแดง การระบายนํ้าดี อาท ิชุดดินไพศาลี (Phi)  
    (5)  พัฒนาจากหินบะซอลต/แอนดิไซต ดินต้ืนถึงช้ันเศษหิน เน้ือดินเปนดินเหนียวปน
ช้ินสวนหยาบมาก สีแดงเขมและแดงปนนํ้าตาลเขม การระบายนํ้าดี อาท ิชุดดินเชียงของ (Cg) 
   4) พื้นที่ลาดชันเชิงซอน เปนพ้ืนที่ที่มีความลาดชันมากกวารอยละ 35 สวนใหญเปนภูเขา 
และเทือกเขาสูงสลับซับซอน ทรัพยากรดินมีความแตกตางกันออกไปในแตละพ้ืนที่ 
   ซึ่งไดแสดงรายละเอียดของชุดดินที่พบมากของจังหวัดพะเยา ภาพที่ 1 - 5  
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 1.5 สภาพการใชทีดิ่น  
   สภาพการใชที่ดินปจจุบันของจังหวัดพะเยา จากฐานขอมูลแผนที่สภาพการใชที่ดินของ 
กรมพัฒนาที่ดิน (ตารางที่ 1) 

ตารางที่ 1 สภาพการใชที่ดินปจจุบันของจังหวัดพะเยา  

ประเภทการใชที่ดิน 
เนื้อที ่

ไร รอยละ 
พื้นทีชุ่มชนและสิ่งปลูกสราง        160,373      4.05  
พื้นทีเ่กษตรกรรม        1,587,973        40.10  

พ้ืนที่นา       720,869       18.23  
พืชไร       328,129      8.28  
ไมยืนตน       246,482         6.22  
ไมผล       181,720       4.58  
พืชสวน 2,705            0.06  
ไรหมุนเวียน        89,363        2.27  
ทุงหญาเลี้ยงสตัวและโรงเรือนเลี้ยงสัตว        4,944            0.12  
พืชนํ้า         5            -    
สถานที่เพาะเลี้ยงสัตวนํ้า      13,323       0.33  
เกษตรผสมผสาน/ไรนาสวนผสม      433         0.01  

พื้นทีป่าไม      2,061,247    52.07  
พื้นทีน่้ํา  88,292   2.23  
พื้นทีเ่บ็ดเตล็ด        61,527            1.55  

รวม  3,959,412   100.00  
ที่มา: กรมพัฒนาที่ดิน ,2563 

 1.6 พื้นที่ชลประทาน 
   จังหวัดพะเยามีเน้ือที่ชลประทาน 103,616 ไร  (รอยละ 2.62 ของพ้ืนที่จังหวัด) กระจายอยู
ใน 4 อําเภอ มีอางเก็บนํ้าที่สําคัญ 3 อาง มีศักยภาพในการเก็บกักนํ้าไดรวม 83 ลานลูกบาศกเมตร 
(ตารางผนวกที่ 2 - 3) 

 1.7 เขตปฏิรปูที่ดิน  
   เขตปฏิรูปที่ดินในพ้ืนที่จังหวัดพะเยา มีเน้ือที่ 429,566 ไร (รอยละ 10.85 ของพ้ืนที่จังหวัด) 
โดยอําเภอที่มีพ้ืนที่เขตปฏิรูปที่ดินมากที่สุด ไดแก อําเภอเมืองพะเยา อําเภอดอกคําใต และอําเภอ
เชียงคํา ตามลําดับ (ตารางผนวกที่ 4)  
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 1.8 การขึ้นทะเบียนเกษตรกร 
   จากฐานขอมูลทะเบียนเกษตรกรของกรมสงเสริมการเกษตร จังหวัดพะเยามีการขึ้น
ทะเบียนเกษตรกรผูปลูกพืชหรือเลี้ยงสัตวทั้งหมดในป 2563 จํานวน 122,241 ราย รวมพ้ืนที่ 
1,086,622 ไร และกิจกรรมที่มีพ้ืนที่ปลูกมากไดแก ขาวนาป ขาวโพดเลี้ยงสัตว ลําไย และยางพารา    
ตามลําดับ (ตารางผนวกที่ 5) 
   ทะเบียนเกษตรพืชสมุนไพร จากฐานขอมูลกลาง (Farmer One) สํานักงานเศรษฐกิจ
การเกษตร เกษตรกรไดขึ้นทะเบียนปลูกพืชสมุนไพรในจังหวัดพะเยา พ้ืนที่ 43.19 ไร เกษตรกร 10 ราย 
มีพืชสมุนไพรหลัก 4 ชนิด คือ พริกไทย ไพล หญาหวาน และดีปลี ตามลําดับ (ตารางผนวกที่ 6) 

 1.9 ที่ต้ังโรงงานและแหลงรับซือ้สินคาเกษตร 
   จังหวัดพะเยามีแหลงรับซื้อสินคาเกษตรและสหกรณการเกษตรที่สําคัญ จํานวน 60 แหง 
และมีโรงงานดานการเกษตร 58 แหง โดยมีที่ต้ังสหกรณการเกษตรมากทีสุ่ด 101 แหง (ตารางผนวกที ่7) 

2. การวิเคราะหพืชเศรษฐกิจหลัก 

   พืชเศรษฐกิจที่สําคัญพิจารณาจากพืชที่มีพ้ืนที่ปลูกมากและมีมูลคาการสงออกหรือแปรรูป
โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ ประกาศพืชเศรษฐกิจ 13 ชนิดพืช ไดแก ขาว มันสําปะหลัง 
ยางพารา ปาลมนํ้ามัน ออยโรงงาน ขาวโพดเลี้ยงสัตว สับปะรดโรงงาน 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 สงผลใหการ
ผลิตพืชใหผลตอบแทนตํ่า การใชพ้ืนที่ตองใชตนทุนสูงในการจัดการ และมีความเสี่ยงจากนํ้าทวมและ
ขาดนํ้า 
   ระดับที ่4 เปนพ้ืนที่ไมเหมาะสม (N)  
   จังหวัดพะเยา มีพ้ืนที่พืชเศรษฐกิจสําคญัทีป่ลูกมาก 4 ลําดับแรก ไดแก ขาว ขาวโพดเลี้ยง
สัตว ยางพารา และลําไย (ตารางที่ 2) 
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ตารางที่ 2 พ้ืนที่ปลูกพืชเศรษฐกิจที่มีพ้ืนที่ปลูกมาก 4 ลําดับแรกของจังหวัดพะเยา 

พืชเศรษฐกิจ เนื้อที่ (ไร) รอยละของพืน้ที่เกษตรกรรม 
1. ขาว 706,147 44.47 
2. ขาวโพด 150,264 9.46 
3. ยางพารา 94,405 5.95 
4. ลําไย 77,671 4.89 

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

 2.1 ขาว 
 ขาวเปนพืชเศรษฐกิจหลักของจังหวัดพะเยา จากสภาพพ้ืนที่สวนใหญเปนที่ราบลุม  

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

1) การวิเคราะหศักยภาพของพื้นที่ปลูกขาว  
  ระดับที่ 1 เปนพ้ืนที่ความเหมาะสมสูง (S1) มีเน้ือที่ 248,921ไร คิดเปนรอยละ 16.07 

ของพ้ืนที่ศักยภาพของที่ดิน กระจายตัวมากอยูในอําเภอเมืองพะเยา 55,527 ไร อําเภอดอกคําใต 
49,220 ไร และอําเภอแมใจ 45,318 ไร 

  ระดับที่ 2 เปนพ้ืนที่ความเหมาะสมปานกลาง (S2) มีเน้ือที่ 544,570 ไร คิดเปนรอยละ 
35.15 ของพ้ืนที่ศักยภาพของที่ดิน กระจายตัวมากอยูในอําเภอดอกคําใต 137,446 ไร อําเภอจุน 
112,972 ไร และอําเภอเชียงคํา 95,061 ไร 

  ระดับที่ 3 เปนพ้ืนที่ความเหมาะสมเล็กนอย (S3) มีเน้ือที่ 40,428 ไร คิดเปนรอยละ 2.61 
ของพ้ืนที่ศักยภาพของที่ดิน กระจายตัวมากอยูในอําเภอจุน 12,445 ไร อําเภอเมืองพะเยา 8,091 ไร 
และอําเภอดอกคําใต 4,343 ไร 

  ระดับที่ 4  เปนพ้ืนที่ไมเหมาะสม (N) มีเน้ือที่ 715,186 ไร 
2) การวิเคราะหพื้นที่ปลูกขาวในปจจุบัน ซึ่งจําแนกตามช้ันความเหมาะสมของที่ดิน     

ไดดังน้ี 
  (1)  พ้ืนที่เหมาะสมสูง (S1) มีเน้ือที่ 113,423 ไร คิดเปนรอยละ 45.57 ของพ้ืนที่ศักยภาพสูง 

กระจายตัวมากอยูในอําเภอแมใจ 39,324 ไร อําเภอเมืองพะเยา 29,239 ไร และอําเภอดอกคําใต 
23,419 ไร  

  (2)  พ้ืนที่เหมาะสมปานกลาง (S2) มีเน้ือที่ 530,990 ไร คิดเปนรอยละ 97.51 ของพ้ืนที่
ศักยภาพปานกลาง กระจายตัวมากอยูในอําเภอดอกคําใต 137,446 ไร อําเภอจุน 112,972 ไร และ
อําเภอเชียงคํา 94,842 ไร 

  (3)  พ้ืนที่เหมาะสมเล็กนอย (S3) มีเน้ือที่ 40,420 ไร คิดเปนรอยละ 99.98 ของพ้ืนที่
ศักยภาพเล็กนอย กระจายตัวมากอยูใน อําเภอจุน 12,445 ไร อําเภอเมืองพะเยา 8,091 ไร และ
อําเภอดอกคําใต 4,343 ไร 

  (4)  พ้ืนที่ไมเหมาะสม (N) มีเน้ือที่ 21,314 ไร 
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 3) พื้นที่มีศักยภาพคงเหลือ คือ พ้ืนที่ที่มีศักยภาพในการปลูกขาวแตยังไมใชพ้ืนที่ปลูก 
พิจารณาจากพ้ืนที่ศักยภาพของที่ดินสําหรับการปลูกขาว และพ้ืนที่ปลูกขาวในช้ันความเหมาะสมตาง ๆ 
(ปลูกจริง) พบวาจังหวัดพะเยามีพ้ืนที่ศักยภาพคงเหลือในระดับความเหมาะสมสูง (S1) และความ
เหมาะสมปานกลาง (S2) รวมทั้งสิ้น 149,078 ไร กระจายอยูทั่วทุกอําเภอ โดยอําเภอที่มีพ้ืนที่
ศักยภาพคงเหลือมากที่สุด ไดแก อําเภอเมืองพะเยา 31,943 ไร รองลงมาคืออําเภอดอกคําใต   
25,801 ไร และอําเภอเชียงคํา 21,759 ไร โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

   (1) พ้ืนที่เหมาะสมสูงคงเหลือ (S1) มีเน้ือที่ 135,498 ไร คิดเปนรอยละ 54.43 ของพ้ืนที่
ศักยภาพสูง พบมากในอําเภอเมืองพะเยา 26,288 ไร อําเภอดอกคําใต 25,801 ไร และอําเภอเชียงคํา 
21,540 ไร 

   (2) พ้ืนที่เหมาะสมปานกลางคงเหลือ (S2) มีเน้ือที่ 13,580 ไร คิดเปนรอยละ 2.49 ของ
พ้ืนที่ศักยภาพปานกลาง พบมากในอําเภอเมืองพะเยา 5,655 ไร อําเภอปง 3,029 ไร และอําเภอ   
แมใจ 2,222 ไร   

ตารางที่ 3 พ้ืนที่ศักยภาพ พ้ืนที่ปลูกจริง พ้ืนที่คงเหลือของขาวรายอําเภอ จังหวัดพะเยา 

อําเภอ ประเภทพ้ืนที่ 
เนื้อที่ชั้นความเหมาะสม (ไร) 

S1 S2 S3 N รวม 

จุน 

พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน 
15,458 

(100.00%) 
112,972 

(100.00%) 
12,445 

(100.00%) 
62,599 

(100.00%) 
202,474 

(100.00%) 

พ้ืนท่ีเพาะปลูกในชั้นความ 
เหมาะสมตาง ๆ  (ปลูกจริง) 

- 
112,972 

(100.00%) 
12,445 

(100.00%) 
3,467 

(5.63%) 
128,884 

(63.65%) 

พ้ืนท่ีมีศักยภาพคงเหลือ 
15,458 

(100.00%) 
- - - 

15,458 
(7.63%) 

เชียงคํา 

พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน 
22,801 

(100.00%) 
95,061 

(100.00%) 
3,584 

(100.00%) 
115,769 

(100.00%) 
237,215 

(100.00%) 

พ้ืนท่ีเพาะปลูกในชั้นความ 
เหมาะสมตาง ๆ  (ปลูกจริง) 

1,261 
(5.53%) 

94,842 
(99.77%) 

3,576 
(99.78%) 

3,506 
(3.03%) 

103,185 
(43.50%) 

พ้ืนท่ีมีศักยภาพคงเหลือ 
21,540 

(94.47%) 
219 

(0.23%) 
- - 

21,759 
(9.17%) 

เชียงมวน 

พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน 
7,993 

(100.00%) 
14,676 

(100.00%) 
2,043 

(100.00%) 
56,104 

(100.00%) 
80,816 

(100.00%) 

พ้ืนท่ีเพาะปลูกในชั้นความ 
เหมาะสมตาง ๆ  (ปลูกจริง) 

- 
12,834 

(87.45%) 
2,043 

(100.00%) 
3,182 

(5.67%) 
18,059 

(22.35%) 

พ้ืนท่ีมีศักยภาพคงเหลือ 
7,993 

(100.00%) 
1,842 

(12.55%) 
- - 

9,835 
(12.17%) 
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ตารางที่ 3 (ตอ) 

อําเภอ ประเภทพ้ืนที่ 
เนื้อที่ชั้นความเหมาะสม (ไร) 

S1 S2 S3 N รวม 

ดอกคําใต 

พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน 
49,220 

(100.00%) 
137,446 

(100.00%) 
4,343 

(100.00%) 
65,057 

(100.00%) 
256,066 

(100.00%) 

พ้ืนท่ีเพาะปลูกในชั้นความ 
เหมาะสมตาง ๆ  (ปลูกจริง) 

23,419 
(47.58%) 

137,446 
(100.00%) 

4,343 
(100.00%) 

831 
(1.28%) 

166,039 
(64.84%) 

พ้ืนท่ีมีศักยภาพคงเหลือ 
25,801 

(52.42%) 
- - - 

25,801 
(10.08%) 

ปง 

พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน 
9,019 

(100.00%) 
28,520 

(100.00%) 
1,903 

(100.00%) 
107,934 

(100.00%) 
147,376 

(100.00%) 

พ้ืนท่ีเพาะปลูกในชั้นความ 
เหมาะสมตาง ๆ  (ปลูกจริง) 

298 
(3.30%) 

25,491 
(89.38%) 

1,903 
(100.00%) 

6,059 
(5.61%) 

33,751 
(22.90%) 

พ้ืนท่ีมีศักยภาพคงเหลือ 
8,721 

(96.70%) 
3,029 

(10.62%) 
- - 

11,750 
(7.97%) 

ภูกามยาว 

พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน 7,058 
(100.00%) 

45,191 
(100.00%) 

1,742 
(100.00%) 

29,677 
(100.00%) 

83,668 
(100.00%) 

พ้ืนท่ีเพาะปลูกในชั้นความ 
เหมาะสมตาง ๆ  (ปลูกจริง) 

- 
44,922 

(99.40%) 
1,742 

(100.00%) 
1,545 

(5.21%) 
48,209 

(57.62%) 

พ้ืนท่ีมีศักยภาพคงเหลือ 7,058 
(100.00%) 

269 
(0.60%) 

- - 7,327 
(8.76%) 

ภูซาง 

พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน 
36,527 

(100.00%) 
8,002 

(100.00%) 
2,877 

(100.00%) 
54,131 

(100.00%) 
101,537 

(100.00%) 

พ้ืนท่ีเพาะปลูกในชั้นความ 
เหมาะสมตาง ๆ  (ปลูกจริง) 

19,882 
(54,43%) 

7,658 
(95.70%) 

2,877 
(100.00%) 

988 
(1.83%) 

31,405 
(30.93%) 

พ้ืนท่ีมีศักยภาพคงเหลือ 
16,645 

(45.57%) 
344 

 (4.30%) 
- - 

16,989 
(16.73%) 

เมืองพะเยา 

พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน 
55,527 

(100.00%) 
83,895 

(100.00%) 
8,091 

(100.00%) 
189,049 

(100.00%) 
336,562 

(100.00%) 

พ้ืนท่ีเพาะปลูกในชั้นความ 
เหมาะสมตาง ๆ  (ปลูกจริง) 

29,239 
(52.66%) 

78,240 
(93.26%) 

8,091 
(100.00%) 

1,491 
(100.00%) 

117,061 
(34.78%) 

พ้ืนท่ีมีศักยภาพคงเหลือ 
26,288 

(47.34%) 
5,655 

(6.74%) 
- - 

31,943 
(9.49%) 

แมใจ 

พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน 
45,318 

(100.00%) 
18,807 

(100.00%) 
3,400 

(100.00%) 
35,866 

(100.00%) 
103,391 

(100.00%) 

พ้ืนท่ีเพาะปลูกในชั้นความ 
เหมาะสมตาง ๆ  (ปลูกจริง) 

39,324 
(86.77%) 

16,585 
(88.19%) 

3,400 
(100.00%) 

245 
(0.68%) 

59,554 
(57.60%) 

พ้ืนท่ีมีศักยภาพคงเหลือ 
5,994 

(13.23%) 
2,222 

(11.81%) 
- - 

8,216 
(7.95%) 
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ตารางที่ 3 (ตอ) 

อําเภอ ประเภทพ้ืนที่ 
เนื้อที่ชั้นความเหมาะสม (ไร) 

S1 S2 S3 N รวม 

รวมทั้งจังหวัด 

พ้ืนที่ศักยภาพของที่ดิน 
248,921 

(100.00%) 
544,570 

(100.00%) 
40,428 

(100.00%) 
715,186 

(100.00%) 
1,549,105 

(100.00%) 

พ้ืนที่เพาะปลูกในชั้นความ 
เหมาะสมตาง ๆ (ปลูกจริง) 

113,423 
(45.57%) 

530,990 
(97.51%) 

40,420 
(99.98%) 

21,314 
(2.98%) 

706,147 
(45.58%) 

พ้ืนที่มีศักยภาพคงเหลือ 
135,498 

(54.43%) 
13,580 

(2.49%) 
- - 

149,078 
(9.62%) 

 

    ทั้งน้ี ในการสงเสริมการปลูกพืชจะพิจารณาเฉพาะพ้ืนที่ที่มีศักยภาพคงเหลือในระดับ

ความเหมาะสมสูง (S1) และระดับความเหมาะสมปานกลาง (S2) เทาน้ัน เน่ืองจากสภาพพ้ืนที่ปลูก

พืชตรงตามศักยภาพของดิน การลงทุนตํ่าก็สามารถเพ่ิมผลผลิตได จึงควรสงเสริมในพ้ืนที่ดังกลาว  

    เมื่อวิเคราะหขอมูลศักยภาพพ้ืนที่รวมกับพ้ืนที่ปลูกพืชในปจจุบัน พบวาพ้ืนที่ที่จะ

ปรับเปลี่ยนไปปลูกขาวได คือ บริเวณที่เปนพ้ืนที่ปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตว (N) 24,143 ไร และพ้ืนที่ปลูก

ยางพารา (S3) 13,086 ไร แตเน่ืองจากนโยบายของคณะกรรมการนโยบายบริหารจัดการขาวตองการ

รักษาดุลภาพผลผลิตขาว ดังน้ัน จึงควรพิจารณาปลูกพืชเศรษฐกิจชนิดอ่ืนที่สอดคลองกับความ

ตองการของตลาด (ตารางที่ 4) 

ตารางที่ 4 พ้ืนที่ศักยภาพในการขยายการผลิตขาว 

อําเภอ 
ขาวโพดเลี้ยงสัตว (ไร) ยางพารา (ไร) 

S3 N รวม S3 N รวม 
 จุน  -  960   960   3,148  -  3,148  
 เชียงคํา  -  2,721   2,721   2,925  -  2,925  
 เชียงมวน  -  2,256   2,256   283  -  283  
 ดอกคําใต  -  4,891   4,891   232  -  232  
 ปง  -  6,239   6,239   303  -  303  
 ภูกามยาว  -  747   747   50  -  50  
 ภูซาง  -  2,082   2,082   5,290  -  5,290  
 เมืองพะเยา  -  4,022   4,022   633  -  633  
 แมใจ  -  225   225   222  -  222  

รวม - 24,143 24,143  13,086  -  13,086  
 

   4) แนวทางการจัดการ 

    (1) พ้ืนที่ที่มีความเหมาะสมควรสงเสริมการผลิต (S1 หรือ S2) ควรสนับสนุนใหเกษตรกร

ปลูกขาวตอไปเน่ืองจากเปนพ้ืนที่ที่เหมาะสม สามารถชวยลดตนทุนการผลิตและไดผลผลิตที่มีคุณภาพดี 
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ซึ่งการปลูกขาวในพ้ืนที่ดังกลาวขางตนสามารถนําไปสูการตอยอดโครงการที่สําคัญตาง ๆ ได เชน เกษตร

อินทรีย เกษตรแปลงใหญ เกษตรแมนยํา เปนตน 

     พ้ืนที่ปลูกขาวในบริเวณที่มีความเหมาะสมสูง (S1) คือพ้ืนที่ปลูกขาวในที่ดินที่ไมมี

ขอจํากัดทางกายภาพตอการปลูกขาว ซึ่งควรสงวนไวเปนแหลงปลูกขาวที่สําคัญของจังหวัด กระจาย

อยูในอําเภอแมใจ อําเภอเมืองพะเยา และอําเภอดอกคําใต 

     พ้ืนที่ปลูกขาวในบริเวณที่มีความเหมาะสมปานกลาง (S2) คือพ้ืนที่ปลูกขาวในที่ดินที่มี

ขอจํากัดทางกายภาพบางประการตอการปลูกขาว เชน ความอุดมสมบูรณของดิน ความเปนกรดเปนดาง 

และแหลงนํ้า กระจายอยูในอําเภอดอกคําใต อําเภอจุน และอําเภอเชียงคํา 

    (2) พ้ืนที่ที่ควรปรับเปลี่ยนการผลิตในพ้ืนที่ไมเหมาะสม (S3 หรือ N) ควรสนับสนุนให

เขาโครงการการเกษตรผสมผสานหรือพืชที่ใหผลตอบแทนสูงกวาดวย 

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

 1) การวิเคราะหศักยภาพของพื้นที่ปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตว 
ระดับที่ 1 เปนพ้ืนที่เหมาะสมสูง (S1) มีเน้ือที่ 25,380 ไร คิดเปนรอยละ 1.81 ของ

พ้ืนที่ศักยภาพของที่ดิน กระจายตัวมากอยูในอําเภอจุน 10,402 ไร อําเภอภูซาง 7,497 ไร และอําเภอ
เชียงคํา 7,316 ไร 

ระดับที่ 2 เปนพ้ืนที่เหมาะสมปานกลาง (S2) มีเน้ือที่ 345,184 ไร คิดเปนรอยละ 
24.66 ของพ้ืนที่ศักยภาพของที่ดิน กระจายตัวมากอยูในอําเภอเมืองพะเยา 108,376 ไร อําเภอเชียง
คํา 52,291 ไร และอําเภอดอกคําใต 41,292 ไร 

ระดับที่ 3 เปนพ้ืนที่เหมาะสมเล็กนอย (S3) มีเน้ือที่ 168,558 ไร คิดเปนรอยละ 12.04 
ของพ้ืนที่ศักยภาพของที่ดิน กระจายตัวมากอยูในอําเภอปง 47,442 ไร อําเภอเชียงมวน 25,726 ไร 
และอําเภอเชียงคํา 23,326 ไร  

ระดับที่ 4 เปนพ้ืนที่ไมเหมาะสม (N) มีเน้ือที่ 860,758 ไร 
  2) การวิเคราะหพื้นที่ปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตวในปจจุบัน ซึ่งจําแนกตามช้ันความ

เหมาะสมของที่ดิน ไดดังน้ี 
(1) พ้ืนที่เหมาะสมสูง (S1) มีเน้ือที่ 1,848 ไร คิดเปนรอยละ 7.28 ของพ้ืนที่ศักยภาพสูง 

กระจายตัวมากอยูในอําเภอจุน 838 ไร อําเภอภูซาง 492 ไร และอําเภอเชียงคํา 454 ไร  
(2) พ้ืนที่เหมาะสมปานกลาง (S2) มีเน้ือที่ 78,250 ไร คิดเปนรอยละ 22.67 ของพ้ืนที่

ศักยภาพปานกลาง กระจายตัวมากอยูในอําเภอเมืองพะเยา 24,009 ไร อําเภอดอกคําใต 18,770 ไร 
และอําเภอเชียงคํา 14,650 ไร 

(3) พ้ืนที่เหมาะสมเล็กนอย (S3) มีเน้ือที่ 35,186 ไร คิดเปนรอยละ 20.87 ของพ้ืนที่
ศักยภาพเล็กนอย กระจายตัวมากอยูในอําเภอปง 14,768 ไร อําเภอเชียงมวน 5,087 ไร และอําเภอ    
ดอกคําใต 4,599 ไร  

(4) พ้ืนที่ไมเหมาะสม (N) มีเน้ือที่ 34,980 ไร  
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   3) พื้นที่มีศักยภาพคงเหลือ คือ พ้ืนที่ที่มีศักยภาพในการปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตวแตไมใช
พ้ืนที่ปลูก พิจารณาจากพ้ืนที่ศักยภาพของที่ดินสําหรับการปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตวและพ้ืนที่ปลูกขาวโพด
เลี้ยงสัตวในช้ันความเหมาะสมตาง ๆ (ปลูกจริง) พบวาจังหวัดพะเยามีพ้ืนที่ศักยภาพคงเหลือในระดับความ
เหมาะสมสูง (S1) และความเหมาะสมปานกลาง (S2) รวมทั้งสิ้น 290,466 ไร กระจายอยูทั่วทุกอําเภอ โดย
อําเภอที่มีพ้ืนที่ศักยภาพคงเหลือมากที่สุด ไดแก อําเภอเมืองพะเยา 24,009 ไร รองลงมาคืออําเภอ 
เชียงคํา 14,650 ไร และอําเภอจุน 34,207 ไร โดยมีรายละเอียดดังน้ี  

 (1) พ้ืนที่เหมาะสมสูงคงเหลือ (S1) มีเน้ือที่ 23,532 ไร คิดเปนรอยละ 92.72 ของพ้ืนที่
ศักยภาพสูง พบมากในอําเภอจุน 9,564 ไร อําเภอภูซาง 7,005 ไร และอําเภอเชียงคํา 6,862 ไร   

 (2) พ้ืนที่เหมาะสมปานกลางคงเหลือ (S2) มีเน้ือที่ 266,934 ไร คิดเปนรอยละ 77.33 
ของพ้ืนที่ศักยภาพปานกลาง พบมากในอําเภอเมืองพะเยา 84,367 ไร อําเภอเชียงคํา 46,819 ไร และ
อําเภอภูซาง 26,886 ไร   

ตารางที่ 5 พ้ืนที่ศักยภาพ พ้ืนที่ปลูกจริง พ้ืนที่คงเหลือของขาวโพดเลี้ยงสัตวรายอําเภอ จังหวัดพะเยา 

อําเภอ ประเภทพ้ืนที่ 
เนื้อที่ชั้นความเหมาะสม (ไร) 

S1 S2 S3 N รวม 

จุน 

พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน 
10,402 

(100.00%) 
27,027 

(100.00%) 
14,408 

(100.00%) 
133,885 

(100.00%) 
185,722 

(100.00%) 

พ้ืนท่ีเพาะปลูกในชั้นความ 
เหมาะสมตาง ๆ  (ปลูกจริง) 

838 
(8.06%) 

2,384 
(8.82%) 

2,263 
(15.71%) 

1,275 
(0.95%) 

6,760 
(3.64%) 

พ้ืนท่ีมีศักยภาพคงเหลือ 
9,564 

(91.94%) 
24,643 

(91.18%) 
- - 

34,207 
(18.42%) 

เชียงคํา 

พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน 
7,316 

(100.00%) 
52,291 

(100.00%) 
23,326 

(100.00%) 
133,680 

(100.00%) 
216,613 

(100.00%) 

พ้ืนท่ีเพาะปลูกในชั้นความ 
เหมาะสมตาง ๆ  (ปลูกจริง) 

454 
(6.21%) 

5,472 
(10.46%) 

1,550 
(6.64%) 

3,927 
(2.94%) 

11,403 
(5.26%) 

พ้ืนท่ีมีศักยภาพคงเหลือ 
6,862 

(93.79%) 
46,819 

(89.54%) 
- - 

53,681 
(24.78%) 

เชียงมวน 

พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน - 
26,154 

(100.00%) 
25,726 

(100.00%) 
23,930 

(100.00%) 
75,810 

(100.00%) 

พ้ืนท่ีเพาะปลูกในชั้นความ 
เหมาะสมตาง ๆ  (ปลูกจริง) 

- 
8,460 

(32.35%) 
5,087 

(19.77%) 
2,449 

(10.23%) 
15,996 

(21.10%) 

พ้ืนท่ีมีศักยภาพคงเหลือ - 
17,694 

(67.65%) 
- - 

17,694 
(23.34%) 

ดอกคําใต 

พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน 
118 

(100.00%) 
41,292 

(100.00%) 
11,173 

(100.00%) 
188,806 

(100.00%) 
241,389 

(100.00%) 

พ้ืนท่ีเพาะปลูกในชั้นความ 
เหมาะสมตาง ๆ  (ปลูกจริง) 

42 
(35.59%) 

18,770 
(45.46%) 

4,599 
(41.16%) 

5,433 
(2.88%) 

28,844 
(11.95%) 

พ้ืนท่ีมีศักยภาพคงเหลือ 
76 

(64.41%) 
22,522 

(54.54%) 
- - 

22,598 
(9.36%) 
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ตารางที่ 5 (ตอ) 

อําเภอ ประเภทพ้ืนที่ 
เนื้อที่ชั้นความเหมาะสม (ไร) 

S1 S2 S3 N รวม 

ปง 

พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน 
47 

(100.00%) 
34,044 

(100.00%) 
47,442 

(100.00%) 
54,053 

(100.00%) 
135,586 

(100.00%) 

พ้ืนท่ีเพาะปลูกในชั้นความ 
เหมาะสมตาง ๆ  (ปลูกจริง) 

22 
(46.81%) 

14,650 
(43.03%) 

14,768 
(31.13%) 

12,518 
(23.16%) 

41,958 
(30.95%) 

พ้ืนท่ีมีศักยภาพคงเหลือ 
25 

(53.19%) 
19,394 

(56.97%) 
- - 

19,419 
(14.32%) 

ภูกามยาว 

พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน 
- 

9,535 
(100.00%) 

12,566 
(100.00%) 

54,141 
(100.00%) 

76,242 
(100.00%) 

พ้ืนท่ีเพาะปลูกในชั้นความ 
เหมาะสมตาง ๆ  (ปลูกจริง) 

- 
2,106 

(22.09%) 
2,193 

(17.45%) 
815 

(1.51%) 
5,114 

(6.71%) 

พ้ืนท่ีมีศักยภาพคงเหลือ 
- 

7,429 
(77.91%) 

- - 7,429 
(9.74%) 

ภูซาง 

พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน 
7,497 

(100.00%) 
28,471 

(100.00%) 
3,864 

(100.00%) 
56,171 

(100.00%) 
96,003 

(100.00%) 

พ้ืนท่ีเพาะปลูกในชั้นความ 
เหมาะสมตาง ๆ  (ปลูกจริง) 

492 
(6.56%) 

1,585 
(5.57%) 

343 
(8.88%) 

2,896 
(5.16%) 

5,316 
(5.54%) 

พ้ืนท่ีมีศักยภาพคงเหลือ 
7,005 

(93.44%) 
26,886 

 (94.43%) 
- - 

33,891 
(35.30%) 

เมืองพะเยา 

พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน - 
108,376 

(100.00%) 
22,283 

(100.00%) 
151,231 

(100.00%) 
281,890 

(100.00%) 

พ้ืนท่ีเพาะปลูกในชั้นความ 
เหมาะสมตาง ๆ  (ปลูกจริง) 

- 
24,009 

(22.15%) 
3,993 

(100.00%) 
5,440 

(3.60%) 
33,442 

(11.86%) 

พ้ืนท่ีมีศักยภาพคงเหลือ - 
84,367 

(77.85%) 
- - 

84,367 
(29.93%) 

แมใจ 

พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน - 
17,994 

(100.00%) 
7,770 

(100.00%) 
64,861 

(100.00%) 
90,625 

(100.00%) 

พ้ืนท่ีเพาะปลูกในชั้นความ 
เหมาะสมตาง ๆ  (ปลูกจริง) 

- 
814 
4.52 

390 
(5.02%) 

227 
(0.35%) 

1,431 
(1.58%) 

พ้ืนท่ีมีศักยภาพคงเหลือ - 
17,180 

(95.48%) 
- - 

17,180 
(18.96%) 

รวมทั้งจังหวัด 

พ้ืนที่ศักยภาพของที่ดิน 
25,380 

(100.00%) 
345,184 

(100.00%) 
168,558 

(100.00%) 
860,758 

(100.00%) 
1,399,880 

(100.00%) 

พ้ืนที่เพาะปลูกในชั้นความ 
เหมาะสมตาง ๆ (ปลูกจริง) 

1,848 
(7.28%) 

78,250 
(22.67%) 

35,186 
(20.87%) 

34,980 
(4.06%) 

150,264 
(10.73%) 

พ้ืนที่มีศักยภาพคงเหลือ 
23,532 

(92.72%) 
266,934 

(77.33%) 
- - 

290,466 
(20.75%) 
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ทั้งน้ี ในการสงเสริมการปลูกพืชจะพิจารณาเฉพาะพ้ืนที่ที่มีศักยภาพคงเหลือในระดับ 
ความเหมาะสมสูง (S1) และระดับความเหมาะสมปานกลาง (S2) เทาน้ัน เน่ืองจากสภาพพ้ืนที่ปลูก
พืชตรงตามศักยภาพของดิน การลงทุนตํ่าก็สามารถเพ่ิมผลผลิตได จึงควรสงเสริมในพ้ืนที่ดังกลาว  

เมื่อวิเคราะหขอมูลศักยภาพพ้ืนที่รวมกับพ้ืนที่ปลูกพืชในปจจุบัน พบวาพ้ืนที่ที่จะ
ปรับเปลี่ยนไปปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตว คือ บริเวณที่เปนพ้ืนที่ปลูกขาว (S3+N) 46,963 ไร และบริเวณ
ที่ปลูกยางพารา (S3) 7,664 ไร (ตารางที่ 6) 

 

ตารางที่ 6  พ้ืนที่ศักยภาพในการขยายการผลิตขาวโพดเลี้ยงสัตว 

อําเภอ 
ขาว (ไร) ยางพารา (ไร) 

S3 N รวม S3 N รวม 
 จุน   12,483   1,009   13,492   -    -  -    
 เชียงคํา   3,587   1,411   4,998   -    -  -    
 เชียงมวน   2,049   1,164   3,213   898  -  898  
 ดอกคําใต   4,357   313   4,670   944  -  944  
 ปง   1,909   358   2,267   -    -  -    
 ภูกามยาว   1,747   346   2,093   -    -  -    
 ภูซาง   2,885   555   3,440   -    -  -    
 เมืองพะเยา   8,115   1,218   9,333   5,820  -  5,820  
 แมใจ   3,410   47   3,457   2  -  2  

รวม 40,542 6,421  46,963   7,664  -  7,664  

   4) แนวทางการจัดการ 

    (1) พ้ืนที่ที่มีความเหมาะสมควรสงเสริมการผลิต (S1 หรือ S2) ควรสนับสนุนใหเกษตรกร
ปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตว ตอไปเน่ืองจากเปนพ้ืนที่ที่เหมาะสม สามารถชวยลดตนทุนการผลิตและไดผลผลิต
ที่มีคุณภาพดี ซึ่งการปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตวในพ้ืนที่ดังกลาวขางตนสามารถนําไปสูการตอยอดโครงการที่
สําคัญตาง ๆ ได เชน เกษตรอินทรีย ระบบสงเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ เกษตรแมนยํา เปนตน 
     พ้ืนที่ปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตว ในบริเวณที่มีความเหมาะสมสูง (S1) คือพ้ืนที่ปลูกขาวโพด
เลี้ยงสัตว ในที่ดินที่ไมมีขอจํากัดทางกายภาพตอการปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตว ซึ่งควรสงวนไวเปนแหลงปลูก
ขาวโพดเลี้ยงสัตว ที่สําคัญของจังหวัด กระจายอยูในอําเภอจุน อําเภอภูซาง และเชียงคํา 
     พ้ืนที่ปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตว ในบริเวณที่มีความเหมาะสมปานกลาง (S2) คือพ้ืนที่ปลูก 
ขาวโพดเลี้ยงสัตว ในที่ดินที่มีขอจํากัดทางกายภาพบางประการตอการปลูกปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตว เชน 
ความอุดมสมบูรณของดิน ความเปนกรดเปนดาง ความช้ืน กระจายอยูในเมืองพะเยา อําเภอดอกคําใต 
และอําเภอปง  
    (2) พ้ืนที่ที่ควรปรับเปลี่ยนการผลิตในพ้ืนที่ไมเหมาะสม (S3 หรือ N) ควรสนับสนุนใหเขา
โครงการปรับเปลี่ยนการผลิต เชน เปลี่ยนชนิดพืชที่มคีวามเหมาะสมกวาการปลกูขาวโพดเลี้ยงสัตว มีตนทุน
ที่ตํ่า และใหผลตอบแทนที่ดีกวา ทั้งน้ี ตองพิจารณาความตองการของตลาดและแหลงรับซื้อรวมดวย 
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 2.3 ยางพารา 
   ยางพาราพืชเศรษฐกิจหลักของพะเยาในลําดับที่ 3 จากฐานขอมูลในแผนทีเ่กษตรเชิงรุก 
หรือ Agri-Map Online วิเคราะหขอมูลไดดังน้ี (ตารางที่ 7 และภาพที่ 10 - 11) 

 1) การวิเคราะหศักยภาพของพื้นที่ปลูกยางพารา 
   ระดับที่ 1 เปนพ้ืนที่เหมาะสมสูง (S1) มีเน้ือที่ 46,933 ไร คิดเปนรอยละ 3.03 ของพ้ืนที่

ศักยภาพของที่ดิน กระจายอยูในอําเภอภูซาง 27,146 ไร อําเภอเชียงคํา 13,196 ไร และอําเภอแมใจ 
3,427 ไร  

   ระดับที่ 2 เปนพ้ืนที่เหมาะสมปานกลาง (S2) มีเน้ือที่ 238,067 ไร คิดเปนรอยละ 15.37 
ของพ้ืนที่ศักยภาพของที่ดิน กระจายอยูในอําเภอเชียงคํา 53,472 ไร อําเภอเมืองพะเยา 43,488 ไร 
และอําเภอปง 40,796 ไร 

   ระดับที่ 3 เปนพ้ืนที่เหมาะสมเล็กนอย (S3) มีเน้ือที่ 273,506 ไร คิดเปนรอยละ 17.65 ของ
พ้ืนที่ศักยภาพของที่ดิน อยูในอําเภอเมืองพะเยา 87,399 ไร อําเภอเชียงมวน 45,410 ไร และอําเภอปง 
41,591 ไร 

   ระดับที่ 4 เปนพ้ืนที่ไมเหมาะสม (N) มีเน้ือที่ 990,581 ไร 
 2) การวิเคราะหพื้นที่ปลูกยางพาราในปจจุบัน ซึ่งจําแนกตามช้ันความเหมาะสมของที่ดิน     

ไดดังน้ี 
   (1) พ้ืนที่เหมาะสมสูง (S1) มีเน้ือที่ 12,595 ไร คิดเปนรอยละ 26.84 ของพ้ืนที่ศักยภาพสูง 

กระจายตัวมากอยูในอําเภอภูซาง 9,198 ไร อําเภอเชียงคํา 3,092 ไร และอําเภอแมใจ 283 ไร 
   (2) พ้ืนที่เหมาะสมปานกลาง (S2) มีเน้ือที่ 43,111 ไร คิดเปนรอยละ 18.11 ของพ้ืนที่

ศักยภาพปานกลาง กระจายตัวมากอยูในอําเภอเชียงคํา 14,772 ไร อําเภอเมืองพะเยา 6,915 ไร และ
อําเภอปง 6,506 ไร 

   (3) พ้ืนที่เหมาะสมเล็กนอย (S3) มีเน้ือที่ 26,827 ไร คิดเปนรอยละ 9.81 ของพ้ืนที่ศักยภาพ
เล็กนอย กระจายตัวมากอยูในอําเภอเมืองพะเยา 8,127 ไร อําเภอภูซาง 5,841 ไร และอําเภอเชียง
มวน 3,651 ไร 

   (4) พ้ืนที่ไมเหมาะสม (N) มีเน้ือที่ 11,872  ไร 
 3) พื้นที่มีศักยภาพคงเหลือ คือ พ้ืนที่ที่มีศักยภาพในการปลูกยางพาราแตไมใชพ้ืนที่ปลูก 

พิจารณาจากพ้ืนที่ศักยภาพของที่ ดินสําหรับการปลูกยางพารา และพ้ืนที่ปลูกยางพาราใน 
ช้ันความเหมาะสมตาง ๆ (ปลูกจริง) พบวาจังหวัดพะเยามีพ้ืนที่ศักยภาพคงเหลือในระดับความเหมาะสม
สูง (S1) และความเหมาะสมปานกลาง (S2) รวมทั้งสิ้น 229,294 ไร กระจายอยูทั่วทุกอําเภอ โดยอําเภอที่
มีพ้ืนที่ศักยภาพคงเหลือมากที่สุด ไดแก อําเภอเชียงคํา 48,804 ไร รองลงมาคือเมืองพะเยา 39,557 ไร 
และอําเภอปง 34,326 ไร รายละเอียดดังน้ี 

   (1) พ้ืนที่เหมาะสมสูงคงเหลือ (S1) มีเน้ือที่ 34,338 ไร คิดเปนรอยละ 73.16 ของพ้ืนที่
ศกัยภาพสูง พบมากในอําเภอภูซาง 17,948 ไร อําเภอเชียงคํา 10,104 ไร และอําเภอแมใจ 3,144 ไร 

   (2) พ้ืนที่เหมาะสมปานกลางคงเหลือ (S2) มีเน้ือที่ 194,956 ไร คิดเปนรอยละ 81.89 
พ้ืนที่ศักยภาพปานกลาง พบมากในอําเภอเชียงคํา 38,700 ไร อําเภอเมืองพะเยา 36,573 ไร และ
อําเภอปง 34,290 ไร  
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ตารางที่ 7 พ้ืนที่ศักยภาพ พ้ืนที่ปลูกจริง พ้ืนที่คงเหลือของยางพารารายอําเภอ จังหวัดพะเยา 

อําเภอ ประเภทพ้ืนที่ 
เนื้อที่ชั้นความเหมาะสม (ไร) 

S1 S2 S3 N รวม 

จุน 

พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน - 
39,415 

(100.00%) 
16,438 

(100.00%) 
146,655 

(100.00%) 
202,508 

(100.00%) 

พ้ืนท่ีเพาะปลูกในชั้นความ 
เหมาะสมตาง ๆ  (ปลูกจริง) 

- 
5,982 

(15.18%) 
3,458 

(21.04%) 
294 

(0.20%) 
9,734 

(4.81%) 

พ้ืนท่ีมีศักยภาพคงเหลือ - 
33,433 

(84.82%) 
- - 

33,433 
(16.51%) 

เชียงคํา 

พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน 
13,196 

(100.00%) 
53,472 

(100.00%) 
19,509 

(100.00%) 
151,047 

(100.00%) 
237,224 

(100.00%) 

พ้ืนท่ีเพาะปลูกในชั้นความ 
เหมาะสมตาง ๆ  (ปลูกจริง) 

3,092 
(23.43%) 

14,772 
(27.63%) 

2,942 
(15.08%) 

3,468 
(2.30%) 

24,274 
(10.23%) 

พ้ืนท่ีมีศักยภาพคงเหลือ 
10,104 

(76.57%) 
38,700 

(72.37%) 
- - 

48,804 
(20.57%) 

เชียงมวน 

พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน - 
7,438 

(100.00%) 
45,410 

(100.00%) 
27,973 

(100.00%) 
80,821 

(100.00%) 

พ้ืนท่ีเพาะปลูกในชั้นความ 
เหมาะสมตาง ๆ  (ปลูกจริง) 

- 
276 

(3.71%) 
3,651 

(8.04%) 
13 

(0.05%) 
3,940 

(4.87%) 

พ้ืนท่ีมีศักยภาพคงเหลือ - 
7,162 

(96.29%) 
- - 

7,162 
(8.86%) 

ดอกคําใต 

พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน 
122 

(100.00%) 
17,733 

(100.00%) 
34,960 

(100.00%) 
203,173 

(100.00%) 
255,988 

(100.00%) 

พ้ืนท่ีเพาะปลูกในชั้นความ 
เหมาะสมตาง ๆ  (ปลูกจริง) 

- 
685 

(3.86%) 
1,706 

(4.88%) 
68 

(0.03%) 
2,459 

(0.96%) 

พ้ืนท่ีมีศักยภาพคงเหลือ 
122 

(100.00%) 
17,048 

(96.14%) 
- - 

17,170 
(6.71%) 

ปง 

พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน 
47 

(100.00%) 
40,796 

(100.00%) 
41,951 

(100.00%) 
64,605 

(100.00%) 
147,399 

(100.00%) 

พ้ืนท่ีเพาะปลูกในชั้นความ 
เหมาะสมตาง ๆ  (ปลูกจริง) 

11 
(23.40%) 

6,506 
(15.95%) 

519 
(1.24%) 

2,166 
(3.35%) 

9,202 
(6.24%) 

พ้ืนท่ีมีศักยภาพคงเหลือ 
36 

(76.60%) 
34,290 

(84.05%) 
- - 

34,326 
(23.29%) 

ภูกามยาว 

พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน - 
9,802 

(100.00%) 
12,854 

(100.00%) 
61,011 

(100.00%) 
83,667 

(100.00%) 

พ้ืนท่ีเพาะปลูกในชั้นความ 
เหมาะสมตาง ๆ  (ปลูกจริง) 

- 
716 

(7.30%) 
359 

(2.79%) 
- 

1,075 
(1.28%) 

พ้ืนท่ีมีศักยภาพคงเหลือ - 
9,086 

(92.70%) 
- - 

9,086 
(10.86%) 
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ตารางที่ 7 (ตอ) 

อําเภอ ประเภทพ้ืนที่ 
เนื้อที่ชั้นความเหมาะสม (ไร) 

S1 S2 S3 N รวม 

ภูซาง 

พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน 
27,146 

(100.00%) 
11,968 

(100.00%) 
6,301 

(100.00%) 
56,114 

(100.00%) 
101,529 

(100.00%) 

พ้ืนท่ีเพาะปลูกในชั้นความ 
เหมาะสมตาง ๆ  (ปลูกจริง) 

9,198 
(33.88%) 

4,657 
(38.91%) 

5,841 
(92.70%) 

5,628 
(10.03%) 

25,324 
(24.94%) 

พ้ืนท่ีมีศักยภาพคงเหลือ 
17,948 

(66.12%) 
7,311 

 (61.09%) 
- - 

25,259 
(24.88%) 

เมือง
พะเยา 

พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน 
2,995 

(100.00%) 
43,488 

(100.00%) 
87,399 

(100.00%) 
202,681 

(100.00%) 
336,563 

(100.00%) 

พ้ืนท่ีเพาะปลูกในชั้นความ 
เหมาะสมตาง ๆ  (ปลูกจริง) 

11 
(0.37%) 

6,915 
(15.90%) 

8,127 
(9.30%) 

210 
(0.10%) 

15,263 
(4.53%) 

พ้ืนท่ีมีศักยภาพคงเหลือ 
2,984 

(99.63%) 
36,573 

(84.10%) 
- - 

39,557 
(11.75%) 

แมใจ 

พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน 
3,427 

(100.00%) 
13,955 

(100.00%) 
8,684 

(100.00%) 
77,322 

(100.00%) 
103,388 

(100.00%) 

พ้ืนท่ีเพาะปลูกในชั้นความ 
เหมาะสมตาง ๆ  (ปลูกจริง) 

283 
(8.26%) 

2,602 
18.65 

224 
(2.58%) 

25 
(0.03%) 

3,134 
(3.03%) 

พ้ืนท่ีมีศักยภาพคงเหลือ 
3,144 

(91.74%) 
11,353 

(81.35%) 
- - 

14,497 
(14.02%) 

รวมทั้ง
จังหวัด 

พ้ืนที่ศักยภาพของที่ดิน 
46,933 

(100.00%) 
238,067 

(100.00%) 
273,506 

(100.00%) 
990,581 

(100.00%) 
1,549,087 

(100.00%) 

พ้ืนที่เพาะปลูกในชั้นความ 
เหมาะสมตาง ๆ (ปลูกจริง) 

12,595 
(26.84%) 

43,111 
(18.11%) 

26,827 
(9.81%) 

11,872 
(1.20%) 

94,405 
(6.09%) 

พ้ืนที่มีศักยภาพคงเหลือ 
34,338 

(73.16%) 
194,956 

(81.89%) 
- - 

229,294 
(14.80%) 

 

 ทั้งน้ี ในการสงเสริมการปลูกพืชจะพิจารณาเฉพาะพ้ืนที่ที่มีศักยภาพคงเหลือในระดับ

ความเหมาะสมสูง (S1) และระดับความเหมาะสมปานกลาง (S2) เทาน้ัน เน่ืองจากสภาพพ้ืนที่ปลูก

พืชตรงตามศักยภาพของดิน การลงทุนตํ่าก็สามารถเพ่ิมผลผลิตได จึงควรสงเสริมในพ้ืนที่ดังกลาว 

 เมื่อวิเคราะหขอมูลศักยภาพพ้ืนที่รวมกับพ้ืนที่ปลูกพืชในปจจุบัน พบวาพ้ืนที่ที่จะ
ปรับเปลี่ยนไปปลูกยางพารา คือ บริเวณที่เปนพ้ืนที่ (S3+N) 37,217 ไร  และบริเวณที่ปลูกขาวโพดเลี้ยง
สัตว (S3) 1,937 ไร เน่ืองจากยุทธศาสตรยางพาราระยะ 20  ป (พ.ศ. 2560-2579) เนนการลดพ้ืนที่
ปลูกยางพารา ดังน้ัน จึงควรพิจารณาปลูกพืชเศรษฐกิจชนิดอ่ืนที่สอดคลองกับความตองการของตลาด
(ตารางที่ 8) 
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ตารางที่ 8  พ้ืนที่ศักยภาพในการขยายการผลิตยางพารา 

อําเภอ 
ขาว (ไร) ขาวโพดเลี้ยงสัตว (ไร) 

S3 N รวม S3 N รวม 
 จุน   12,483   1,030   13,513   82  -  82  
 เชียงคํา   3,587   1,511   5,098   154  -  154  
 เชียงมวน   111   235   346   -    -  -    
 ดอกคําใต   2,292   106   2,398   444  -  444  
 ปง   1,909   373   2,282   882  -  882  
 ภูกามยาว   1,747   346   2,093   -    -  -    
 ภูซาง   2,885   754   3,639   313  -  313  
 เมืองพะเยา   4,867   757   5,624   62  -  62  
 แมใจ   2,177   47   2,224   -    -  -    

รวม 32,058 5,159  37,217   1,937  -  1,937  

   4) แนวทางการจัดการ 

    (1) พ้ืนที่ที่มีความเหมาะสมควรสงเสริมการผลิต (S1 หรือ S2) ควรสนับสนุนให

เกษตรกรปลูกยางพาราตอไปเน่ืองจากเปนพ้ืนที่ที่เหมาะสม สามารถชวยลดตนทุนการผลิตและไดผล

ผลิตที่มีคุณภาพดี ซึ่งการปลูกยางพาราในพ้ืนที่ดังกลาวขางตนสามารถนําไปสูการตอยอดโครงการที่

สําคัญตาง ๆ ได เชน ระบบสงเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ เกษตรแมนยํา เปนตน  

     พ้ืนที่ ปลู กยางพาราในบริ เ วณที่ มี ความ เหมาะสมสู ง  (S1) คือ พ้ืนที่ ปลู ก 

ยางพาราในที่ดินที่ไมมีขอจํากัดทางกายภาพตอการปลูกยางพาราซึ่งควรสงวนไวเปนแหลงปลูก

ยางพาราที่สําคัญของจังหวัด กระจายอยูมากในอําเภอภูซาง อําเภอเชียงคํา และอําเภอแมใจ 

     พ้ืนที่ปลูกยางพาราในบริเวณที่มีความเหมาะสมปานกลาง (S2) คือพ้ืนที่ปลูก 

ยางพาราในที่ดินที่มีขอจํากัดทางกายภาพบางประการตอการปลูกยางพารา เชน ความอุดมสมบูรณของดิน 

ความเปนกรดเปนดาง ความช้ืน กระจายอยูในอําเภอเชียงคํา อําเภอเมืองพะเยา และอําเภอปง  

    (2) พ้ืนที่ที่ควรปรับเปลี่ยนการผลิตในพ้ืนที่ไมเหมาะสม (S3 หรือ N) ควรสนับสนุนให
เขาโครงการปรับเปลี่ยนการผลิต เชน เปลี่ยนชนิดพืชที่มีความเหมาะสมกวาการปลูกยางพารา  
มีตนทุนที่ตํ่า และใหผลตอบแทนที่ดีกวา เปนตน ทั้งน้ี ตองพิจารณาความตองการตลาดแหลงรับซื้อ
รวมดวย 
  



17 

 

 

 2.4 ลําไย 
   ลําไยพืชเศรษฐกิจหลกัของพะเยาในลําดับที่ 4 จากฐานขอมลูในแผนที่เกษตรเชิงรุก หรือ 
Agri-Map Online วิเคราะหขอมูลไดดังน้ี (ตารางที ่9 และภาพที่ 12 - 13) 

1) การวิเคราะหศักยภาพของพื้นที่ปลูกลําไย 
  ระดับที่ 1 เปนพ้ืนที่ความเหมาะสมสูง (S1) มีเน้ือที่ 143,267 ไร คิดเปนรอยละ 9.25 

ของพ้ืนที่ศักยภาพของที่ดิน กระจายตัวมากอยูในอําเภอจุน 31,813 ไร อําเภอภูซาง 27,724 ไร และ
อําเภอเชียงคํา 25,926 ไร 

  ระดับที่ 2 เปนพ้ืนที่ความเหมาะสมปานกลาง (S2) มีเน้ือที่ 383,223 ไร คิดเปนรอยละ 
24.74  ของพ้ืนที่ศักยภาพของที่ดิน กระจายตัวมากอยูในอําเภอเมืองพะเยา 121,675 ไร อําเภอเชียง
คํา 63,007 ไร และอําเภอปง 54,152 ไร  

  ระดับที่ 3 เปนพ้ืนที่ความเหมาะสมเล็กนอย (S3) มีเน้ือที่ 3,543 ไร คิดเปนรอยละ 0.23 
ของพ้ืนที่ศักยภาพของที่ดิน กระจายตัวมากอยูในอําเภอเมืองพะเยา 2,187 ไร อําเภอปง 907 ไร และ
อําเภอเชียงมวน 204 ไร 

  ระดับที่ 4 เปนพ้ืนที่ไมเหมาะสม (N) มีเน้ือที่ 1,1019,057 ไร 
 2) การวิเคราะหพื้นที่ปลูกลําไยในปจจุบัน ซึ่งจําแนกตามช้ันความเหมาะสมของที่ดิน  

ไดดังน้ี 
   (1) พ้ืนที่เหมาะสมสูง (S1) มีเน้ือที่ 26,476  ไร คิดเปนรอยละ 18.48 ของพ้ืนที่ศักยภาพสูง 

กระจายตัวมากอยูในอําเภอจุน 6,261 ไร อําเภอเชียงคํา 6,235 ไร และอําเภอดอกคําใต 5,212 ไร 
   (2) พ้ืนที่เหมาะสมปานกลาง (S2) มีเน้ือที่ 47,146 ไร คิดเปนรอยละ 12.30 ของพ้ืนที่

ศักยภาพปานกลาง กระจายตัวมากอยูในอําเภอเชียงคํา 21,894 ไร อําเภอเมืองพะเยา 5,581 ไร และ
อําเภอดอกคําใต 4,738 ไร 

   (3) พ้ืนที่เหมาะสมเล็กนอย (S3) มีเน้ือที่ 409 ไร คิดเปนรอยละ 11.54 ของพ้ืนที่ศักยภาพ
เล็กนอย กระจายตัวมากอยูในอําเภอเชียงมวน 204 ไร อําเภอภูกามยาว 94 ไร และอําเภอเชียงคาํ 86 ไร
      (4) พ้ืนที่ไมเหมาะสม (N) มีเน้ือที่ 3,640  ไร  

 3) พื้นที่มีศักยภาพคงเหลือ คือ พ้ืนที่ที่มีศักยภาพในการปลูกลําไยแตไมใชพ้ืนที่ปลูก 
พิ จ า รณาจ าก พ้ื นที่ ศั ก ยภ าพขอ งที่ ดิ น สํ าห รั บก า รปลู ก ลํ า ไย  และ พ้ื นที่ ป ลู ก ลํ า ไยใน 
ช้ันความเหมาะสมตาง ๆ (ปลูกจริง) พบวาจังหวัดพะเยามีพ้ืนที่ศักยภาพคงเหลือในระดับความ
เหมาะสมสูง (S1) และความเหมาะสมปานกลาง (S2) รวมทั้งสิ้น 452,868 ไร กระจายอยูทั่วทุก
อําเภอ โดยอําเภอที่มีพ้ืนที่ศักยภาพคงเหลือมากที่สุด ไดแก อําเภอเมืองพะเยา 117,218 ไร รองลงมา 
คือ อําเภอปง 78,017 ไร อําเภอเชียงคํา 60,804 ไร และอําเภอจุน 42,931 ไร โดยมีรายละเอียดดังน้ี
      (1) พ้ืนที่เหมาะสมสูงคงเหลือ (S1) มีเน้ือที่ 116,791 ไร คิดเปนรอยละ 81.52 ของพ้ืนที่
ศักยภาพสูง พบมากในอําเภอภูซาง 25,937 ไร อําเภอจุน 25,552 ไร และอําเภอปง 24,981 ไร 

   (2) พ้ืนที่เหมาะสมปานกลางคงเหลือ (S2) มีเน้ือที่ 336,077 ไร คิดเปนรอยละ 87.70  
พ้ืนที่ศักยภาพปานกลาง พบมากในอําเภอเชียงคํา 116,094 ไร อําเภอปง 53,036 ไร และอําเภอเชียงคํา 
41,113 ไร 
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ตารางที่ 9 พ้ืนที่ศักยภาพ พ้ืนที่ปลูกจริง พ้ืนที่คงเหลือของลําไยรายอําเภอ จังหวัดพะเยา 

อําเภอ ประเภทพ้ืนที่ 
เนื้อที่ชั้นความเหมาะสม (ไร) 

S1 S2 S3 N รวม 

จุน 

พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน 
31,813 

(100.00%) 
20,565 

(100.00%) 
54 

(100.00%) 
150,072 

(100.00%) 
202,504 

(100.00%) 

พ้ืนท่ีเพาะปลูกในชั้นความ 
เหมาะสมตาง ๆ  (ปลูกจริง) 

6,261 
(19.68%) 

3,186 
(15.49%) 

- 
207 

(0.14%) 
9,654 

(4.77%) 

พ้ืนท่ีมีศักยภาพคงเหลือ 
25,552 

(80.32%) 
17,379 

(84.51%) 
- - 

42,931 
(21.20%) 

เชียงคํา 

พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน 
25,926 

(100.00%) 
63,007 

(100.00%) 
97 

(100.00%) 
148,187 

(100.00%) 
237,217 

(100.00%) 

พ้ืนท่ีเพาะปลูกในชั้นความ 
เหมาะสมตาง ๆ  (ปลูกจริง) 

6,235 
(24.05%) 

21,894 
(34.75 

86 
(88.66%) 

1,844 
(1.24%) 

30,059 
(12.67%) 

พ้ืนท่ีมีศักยภาพคงเหลือ 
19,691 

(75.95%) 
41,113 

(65.25%) 
- - 

60,804 
(25.63%) 

เชียงมวน 

พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน 
6,306 

(100.00%) 
40,424 

(100.00%) 
204 

(100.00%) 
33,887 

(100.00%) 
80,821 

(100.00%) 

พ้ืนท่ีเพาะปลูกในชั้นความ 
เหมาะสมตาง ๆ  (ปลูกจริง) 

2,354 
(37.33%) 

3,287 
(8.13%) 

204 
(100.00%) 

50 
(0.15%) 

5,895 
(7.29%) 

พ้ืนท่ีมีศักยภาพคงเหลือ 
3,952 

(62.67%) 
37,137 

(91.87%) 
- - 

41,089 
(50.84%) 

ดอกคําใต 

พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน 
18,783 

(100.00%) 
30,464 

(100.00%) 
- 

206,737 
(100.00%) 

255,984 
(100.00%) 

พ้ืนท่ีเพาะปลูกในชั้นความ 
เหมาะสมตาง ๆ  (ปลูกจริง) 

5,212 
(27.75%) 

4,738 
(15.55%) 

- 
462 

(0.22%) 
10,412 

(4.07%) 

พ้ืนท่ีมีศักยภาพคงเหลือ 
13,571 

(72.25%) 
25,726 

(84.45%) 
- - 

39,297 
(15.35%) 

ปง 

พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน 
25,612 

(100.00%) 
54,152 

(100.00%) 
907 

(100.00%) 
66,746 

(100.00%) 
147,417 

(100.00%) 

พ้ืนท่ีเพาะปลูกในชั้นความ 
เหมาะสมตาง ๆ  (ปลูกจริง) 

631 
(2.46%) 

1,116 
(2.06%) 

- 
333 

(0.50%) 
2,080 

(1.41%) 

พ้ืนท่ีมีศักยภาพคงเหลือ 
24,981 

(97.54%) 
53,036 

(97.94%) 
- - 

78,017 
(52.92%) 

ภูกามยาว 

พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน 
1,878 

(100.00%) 
13,671 

(100.00%) 
94 

(100.00%) 
68,024 

(100.00%) 
83,667 

(100.00%) 

พ้ืนท่ีเพาะปลูกในชั้นความ 
เหมาะสมตาง ๆ  (ปลูกจริง) 

428 
(22.79%) 

2,143 
(15.68%) 

94 
(100.00%) 

107 
(0.16%) 

2,772 
(3.31%) 

พ้ืนท่ีมีศักยภาพคงเหลือ 
1,450 

(77.21%) 
11,528 

(84.32%) 
- - 

12,978 
(15.51%) 
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ตารางที่ 9 (ตอ) 

อําเภอ ประเภทพ้ืนที่ 
เนื้อที่ชั้นความเหมาะสม (ไร) 

S1 S2 S3 N รวม 

ภูซาง 

พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน 
27,724 

(100.00%) 
13,403 

(100.00%) 
- 

60,403 
(100.00%) 

101,530 
(100.00%) 

พ้ืนท่ีเพาะปลูกในชั้นความ 
เหมาะสมตาง ๆ  (ปลูกจริง) 

1,787 
(6.45%) 

2,670 
(19.92%) 

- 
521 

(0.86%) 
4,978 

(4.90%) 

พ้ืนท่ีมีศักยภาพคงเหลือ 
25,937 

(93.55%) 
10,733 

 (80.08%) 
- - 

36,670 
(36.10%) 

เมืองพะเยา 

พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน 
4,199 

(100.00%) 
121,675 

(100.00%) 
2,187 

(100.00%) 
208,497 

(100.00%) 
336,558 

(100.00%) 

พ้ืนท่ีเพาะปลูกในชั้นความ 
เหมาะสมตาง ๆ  (ปลูกจริง) 

3,075 
(73.23%) 

5,581 
(4.59%) 

25 
(1.14%) 

116 
(0.06%) 

8,797 
(2.61%) 

พ้ืนท่ีมีศักยภาพคงเหลือ 
1,124 

(26.77%) 
116,094 

(95.41%) 
- - 

117,218 
(34.83%) 

แมใจ 

พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน 
1,026 

(100.00%) 
25,862 

(100.00%) 
- 

76,504 
(100.00%) 

103,392 
(100.00%) 

พ้ืนท่ีเพาะปลูกในชั้นความ 
เหมาะสมตาง ๆ  (ปลูกจริง) 

493 
(48.05%) 

2,531 
9.79 

- - 
3,024 

(3.03%) 

พ้ืนท่ีมีศักยภาพคงเหลือ 
533 

(51.95%) 
23,331 

(90.21%) 
- - 

23,864 
(23.08%) 

รวมทั้งจังหวัด 

พ้ืนที่ศักยภาพของที่ดิน 
143,267 

(100.00%) 
383,223 

(100.00%) 
3,543 

(100.00%) 
1,019,057 

(100.00%) 
1,549,090 

(100.00%) 

พ้ืนที่เพาะปลูกในชั้นความ 
เหมาะสมตาง ๆ (ปลูกจริง) 

26,476 
(18.48%) 

47,146 
(12.30%) 

409 
(11.54%) 

3,640 
(0.36%) 

77,671 
(5.01%) 

พ้ืนที่มีศักยภาพคงเหลือ 
116,791 

(81.52%) 
336,077 

(87.70%) 
- - 

452,868 
(29.23%) 

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

เมื่อวิเคราะหขอมูลศักยภาพพ้ืนที่รวมกับพ้ืนที่ปลูกพืชในปจจุบัน พบวาพ้ืนที่ที่จะ
ปรับเปลี่ยนไปปลูกลําไย คือ บริเวณที่เปนพ้ืนที่ปลูกขาว (S3+N) 58,996 ไร บริเวณที่ปลูกขาวโพด 
(S3+N) 23,858 ไร และบริเวณที่ปลูกยางพารา (S3) 10,404 ไร (ตารางที่ 10) 
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ตารางที่ 10 พ้ืนที่ศักยภาพในการขยายการผลิตลําไย 

อําเภอ 
ขาว (ไร) ขาวโพดเลี้ยงสัตว (ไร) ยางพารา (ไร) 

S3 N รวม S3 N รวม S3 N รวม 
 จุน  12,483   3,179  15,662   1,543   13   1,556   6,469   -     6,469  
 เชียงคํา   3,587   3,233   6,820   1,544   65   1,609   2,623    -    2,623  
 เชียงมวน   2,049   2,744   4,793   2,539   136   2,675   951    -    951  
 ดอกคําใต   4,357   333   4,690   444   146   590   155   -     155  
 ปง   1,909   5,861   7,770  14,160   4  14,164   113   -     113  
 ภูกามยาว   1,747   687   2,434   882   15   897   39   -     39  
 ภูซาง   2,885   754   3,639   314   10   324   36    -    36  
 เมืองพะเยา   8,115   1,424   9,539   1,468   178   1,646   9    -    9  
 แมใจ   3,410   239   3,649   391   6   397   9    -    9  

รวม 40,542  18,454  58,996  23,285  573  23,858  10,404 - 10,404  
 

   4) แนวทางการจัดการ 

    (1) พ้ืนที่ที่มีความเหมาะสมควรสงเสริมการผลิต (S1 หรือ S2) ควรสนับสนุนให
เกษตรกรปลูกมันสําปะหลังตอไปเน่ืองจากเปนพ้ืนที่ที่เหมาะสม สามารถชวยลดตนทุนการผลิตและ
ไดผลผลิตที่มีคุณภาพดี ซึ่งการปลูกลําไยในพ้ืนที่ดังกลาวขางตนสามารถนําไปสูการตอยอดโครงการที่
สําคัญตาง ๆ ได เชน ระบบสงเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ เกษตรแมนยํา เปนตน  
     พ้ืนที่ปลูกลําไยในบริเวณที่มีความเหมาะสมสูง (S1) คือพ้ืนที่ปลูกลําไยในที่ดินที่ไมมี
ขอจํากัดทางกายภาพตอการปลูกลําไยซึ่งควรสงวนไวเปนแหลงปลูกลําไยที่สําคัญของจังหวัด กระจาย
อยูในอําเภอจุน อําเภอเชียงคํา และอําเภอดอกคําใต 
     พ้ืนที่ปลูกลําไยในบริเวณที่มีความเหมาะสมปานกลาง (S2) คือพ้ืนที่ปลูกลําไยในที่ดินที่
มีขอจํากัดทางกายภาพบางประการตอการปลูกลําไย เชน ความอุดมสมบูรณของดิน ความเปนกรดเปน
ดางและแหลงนํ้า กระจายอยูในอําเภอเชียงคํา อําเภอเมืองพะเยา และอําเภอดอกคําใต 
    (2) พ้ืนที่ที่ควรปรับเปลี่ยนการผลิตในพ้ืนที่ไมเหมาะสม (S3 หรือ N) ควรสนับสนุนให
เขาโครงการปรับเปลี่ยนการผลิต เชน เปลี่ยนชนิดพืชที่มีความเหมาะสมกวาการปลูกลําไย  
มีตนทุนที่ตํ่า และใหผลตอบแทนที่ดีกวา ทั้งน้ี ตองพิจารณาความตองการของตลาดและแหลงรับซื้อ
รวมดวย  

3. พืชเศรษฐกิจอนาคตไกลของจังหวัด 

 3.1 ลิ้นจ่ีแมใจพะเยา ลิ้นจี่นับเปนพืชเศรษฐกิจอยางหน่ึงของจังหวัดพะเยา โดยเฉพาะที่ 
อําเภอแมใจ และอําเภอปง ลิ้นจี่เปนไมผลอีกชนิดหน่ึงที่คนชอบรับประทาน เน่ืองจากมีรสชาติดี 
หวาน หอม สีสวย จึงทําใหเปนที่ตองการทั้งภายในและตางประเทศ นอกจากจะใชรับประทานสดแลว 
ยังแปรรูปตาง ๆ ดวย สภาพการผลิตลิ้นจี่ของจังหวัดพะเยาในพ้ืนที่ของอําเภอแมใจ และอําเภอปง น้ัน  
สวนลิ้นจี่สวนใหญปลูกอยูในที่ดอนเปนที่ราบเชิงเขา  และอยูระหวางหุบเขาอากาศมีความหนาวเย็น
เกือบตลอดทั้งป พ้ืนที่ดินมีความลาดเท ระบายนํ้าไดดี ดินสวนใหญเปนดินชุดที่ 29 (ดินชุดบานจอง) 
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ซึ่งชุดดิน ชุดน้ีมีธาตุโปแตสเซียม ในปริมาณที่สูง สงผลใหคุณภาพลิ้นจี่ของจังหวัดพะเยา มีลักษณะเดน 
กลาวคือ ลูกใหญ สีผิวสวย ตามชนิดพันธุ รสชาติหวาน กรอบ เน้ือแหง ไมมีนํ้ามาก เมื่อแกะรับประทาน 

 3.2 ขาวหอมมะลิพะเยา คือ ขาวเปลือก ขาวกลอง และขาวขาว ที่แปรรูปมาจากขาวหอมมะลิ
พันธุขาวดอกมะลิ 105 และ กข 15 เมล็ด ขาวสารมีรูปรางเรียว ยาว เมล็ดใส เมื่อหุงแลวนุม มีกลิ่นหอม
คลายใบเตย แมทิ้งไวนานก็ ยังคงสภาพ กลิ่นหอม ปลูกในพ้ืนที่ลุมลอมรอบดวยเทือกเขาหรือแองที่
ทับถมดวยตะกอนแมนํ้า ในพ้ืนที่ 9 อําเภอ ไดแก อําเภอเมืองพะเยา อําเภอจุน อําเภอเชียงคํา อําเภอ
เชียงมวน อําเภอดอกคําใต อําเภอปง อําเภอแมใจ อําเภอภูซาง และอําเภอภูกามยาวของจังหวัด
พะเยา  

 3.3 กระเทียม การผลิตกระเทียมของจังหวัดพะเยา ป 2561  มีพ้ืนที่เพาะปลูก 6,176 ไร พ้ืนที่
เก็บเก่ียว 6,175 ไร ผลผลิตรวม 4,680 ตัน ผลผลิตเฉลี่ยตอไร 758 ก.ก แหลงเพาะปลูก กระเทียมที่สําคัญ 
ไดแก อําเภอดอกคําใต อําเภอเมืองพะเยา อําเภอภูซาง และอําเภอจุน พันธุที่ปลูกในพ้ืนที่ไดแก  
พันธุศรีสะเกษ และพันธุเชียงใหม  

 3.4 หอมแดง หอมแดงของจังหวัดพะเยา ป 2561  มีพ้ืนที่เพาะปลูก 9,041 ไร พ้ืนที่เก็บเก่ียว 
7,828 ไร ผลผลิตรวม 8,838 ตัน ผลผลิตเฉลี่ยตอไร 1,129 กิโลกรัม เกษตรกรของจังหวัดพะเยาสวนใหญ 
นิยมปลูกหอมแดงเปนพืชหลังนา คือ ปลูกหลังจากเก็บเก่ียวขาวแลว ปเพาะปลูก 2561 แหลงปลูก
หอมแดงที่สําคัญ ไดแก อําเภอเมืองพะเยา อําเภอ ดอกคําใต อําเภอจุน และอําเภอภูซาง พันธุหอมแดง
ที่เกษตรกรนิยมปลูก ไดแก พันธุพ้ืนเมือง และพันธุบางชาง   

 3.4 มันฝรั่ง มันฝรั่งสามารถปลูกไดผลดีเมื่ออากาศเริ่มเย็น หรือเมื่อเริ่มเขาฤดูหนาว สวนเวลา
ปลูกน้ันยอมแตกตางกันไป ขึ้นอยูกับทองที่ โดยทั่วไปแลวเริ่มตนปลูกต้ังแตเดือนตุลาคม เปนตนไป
จนถึงเดือนพฤศจิกายน แหลงปลูกอยูที่ อําเภอเชียงคํา จังหวัดพะเยา พันธุที่นิยมปลูกทางภาคเหนือ
ของประเทศไทยมีหลายพันธุดวยกัน ไดแก พันธุพ้ืนเมือง พันธุน้ีเขาใจวาจะปลูกกันมานานแลว  
ซึ่งทางภาคเหนือเรียกวา "อาลู" (เปนคําซึ่งชาวเมืองเรียกมันฝรั่ง) พันธุน้ีมีหัวขนาดยอมกวาพันธุ
ตางประเทศ มีลักษณะหัวกลมบาง หัวกลมคอนขางยาวบาง ขนาดกลาง เน้ือสีขาวแกนเหลือง เปลือก
สีมวงออน หรือนํ้าตาลออน เปลือกหนา เมื่อทอดกรอบเน้ือมีรสขื่นเล็กนอย ลําตนใหญ ใบยอด และใบยอย 
ใหญกวาใบยอดพันธุตางประเทศอยางชัดเจน ตลาดใหราคาพันธุพ้ืนเมืองตํ่ากวาพันธุตางประเทศ พันธุน้ี
สวนมากมักจะถูกสงออกสูทองตลาด เพ่ือการบริโภค เพราะในฤดูฝน มันฝรั่งในตลาดมีปริมาณนอย และ
ราคาแพง สวนพันธุสําหรับใชปลูกในฤดูหนาว ชาวเขาไดเก็บรักษาไวเอง และพันธุตางประเทศ พันธุที่นิยม
ปลูกในปจจุบันคือ พันธุเมอรคา (Mirka) พันธุสปนตา (Spunta) และพันธุโดนาตา (Donata)  
สามพันธุน้ีมีลักษณะหัวใหญ ผลผลิตสูง นิยมปลูกมันฝรั่งการปลูกจะตองปลูกหลังจากนํ้าลดแลว คือ 
ต้ังแตกลางเดือนตุลาคมเปนตนไป จนถึงเดือนพฤศจิกายน และก็ยังมีบางแหงที่ปลูกมันฝรั่งในนาขาว 
หลังจากการเก็บเก่ียวขาวนาปแลว โดยเริ่มปลูกในเดือนธันวาคม ที่นาที่ปลูกมันฝรั่งน้ัน สวนมากเปน
ดินดี มีนํ้าใชตลอดฤดู และมันฝรั่งที่ปลูกในรุนน้ีจะเก็บหัวได ในราวเดือนมีนาคม หรือตนเดือน
เมษายน  
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 3.5 พืชสมุนไพร ดวยนโยบายของรัฐบาลที่ใหการสนับสนุนแนวคิด BCG (Bio-Circular-Green 
Economy) หรือ เศรษฐกิจชีวภาพในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ พืชสมุนไพรเปนเรื่องหน่ึงที่
ไดรับความสนใจ เน่ืองจากเปนแหลงของสาระสําคัญที่นําไปใชประโยชนในดานตาง ๆ เชน การแพทย 
ผลิตภัณฑเสริมอาหาร และเครื่องสําอาง จึงสนับสนุนใหพืชสมุนไพรเปนพืชทางเลือกในป 2564 โดย
ดําเนินการภายใตตลาดนําการผลิต และหากทิศทางของตลาดสมุนไพรขยายตัวเพ่ิมมากขึ้นจะชวยให
เกษตรกรผูปลูกพืชสมุนไพร มีรายไดและความมั่นคงในการดํารงชีพจากฐานขอมูล Agri-Map Online 
จังหวัดพะเยามีพ้ืนที่ศักยภาพที่สามารถสงเสริมใหปลูกพืชสมุนไพรไดหลายชนิด เชน กระชายดํา และ
ขมิ้นชัน เปนตน  
   กระชายดําเปนพืชที่ชอบที่รม ดินรวนซุยหรือดินปนทรายที่มีการระบายนํ้าไดดี ชอบอากาศ
หนาวเย็น เกษตรกรสามารถปลูกกระชายดําแซมในสวนเปนการใชพ้ืนที่ใหเกิดประโยชน และมีรายได
ระหวางรอพืชเศรฐกิจหลักใหผลผลิต โดยพ้ืนที่จังหวัดพะเยามีพ้ืนที่ศักยภาพในการปลูกกระชายดํา
ระดับความเหมาะสมสูง (S1) ประมาณ 32,977 ไร 
   ขมิ้นชันเปนพืชปลูกงาย ชอบแสงแดดจัด และมีความช้ืนสูง ชอบดินรวนซุย มีการระบายนํ้าดี 
ไมชอบนํ้าขัง เกษตรกรสามารถปลูกขมิ้นชันแซมในสวนเปนการใชพ้ืนที่ใหเกิดประโยชน และมีรายได
ระหวางรอพืชเศรฐกิจหลักใหผลผลิต โดยพ้ืนที่จังหวัดพะเยามีพ้ืนที่ศักยภาพในการปลูกขมิ้นชันที่
ระดับความเหมาะสมสูง (S1) ประมาณ 166,319 ไร 

4. แนวทางการสงเสรมิการปลูกพืชเศรษฐกิจ 

 4.1 ขาว 

   1) พื้นที่ปลูกขาวที่มีความเหมาะสมสูง (S1) และปจจุบันยังปลูกขาวอยู มีเน้ือที่ 113,423 ไร 

อยูในเขตอําเภอแมใจ อําเภอเมืองพะเยา อําเภอดอกคําใต อําเภอภูซาง และกระจายตัวในพ้ืนที่เล็ก ๆ ใน

อําเภอเชียงคํา อําเภอปง ทั้งน้ีคณะอนุกรรมการพัฒนาที่ดินจังหวัดสมควรใหมีการเสนอแผนการใชที่ดิน

เพ่ือสงวนใหเปนแหลงผลิตขาวที่สําคัญของจังหวัด และมีการบริหารจัดการนํ้าชลประทาน การจัดการ

ดิน ปุย พันธุขาว โดยรวมกลุมเปนเกษตรแปลงใหญ พัฒนาตอยอดครบวงจรการตลาดในและ

ตางประเทศการแปรรูป แหลงทุน มีภาครัฐสนับสนุนการทํามาตรฐานสินคาเกษตรอินทรีย และ การ

ปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี  และเน่ืองจากเปนพ้ืนที่ศักยภาพสูง การปลูกพืชหลังนาจะชวยใหเกษตรกรมี

รายไดเพ่ิมขึ้น และเปนการปรับปรุงบํารุงดิน   

   2) พื้นที่ปลูกขาวที่มีความเหมาะสมปานกลาง (S2) และปจจุบันยังปลูกขาวอยู มีเน้ือที่มาก

ถึง  530,990 ไร กระจายตัวอยูในทุกอําเภอของจังหวัดพะเยา เปนพ้ืนที่ปลูกขาวที่มีขอจํากัดไมมากนัก 

เกษตรกรยังคงปลูกขาวไดผลดี หลายแหงประสบปญหาขาดนํ้าในบางชวงของการเพาะปลูก ควร

สนับสนุนดานการบริหารจัดการนํ้า เชน ชลประทาน จะสรางความมั่นใจใหกับเกษตรกรในการใชที่ดิน 

ปญหาการทิ้งถิ่นฐานไปทํางานที่อ่ืนจะลดลง และพ้ืนที่ในเขตน้ีมีความเหมาะสมสําหรับการเกษตรแบบ

ผสมผสาน เกษตรแมนยําหรือเกษตรทฤษฎีใหม เปนตน และภาครัฐควรใหความรูความเขาใจกับ

เกษตรกรโดยแนะนําวาไมควรปรับเปลี่ยนไปปลูกพืชชนิดอ่ืน หากขาวราคาไมดีและตองการปรับเลี่ยน

การผลิตควรเปนพืชไร เพ่ือที่วาในอนาคตยังสามารถกลับมาทํานาไดอีก 
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   3) พื้นที่ปลูกขาวที่ไมมีความเหมาะสม (S3 และ N) และปจจุบันเกษตรกรยังคงใชที่ดิน

ปลูกขาวอยู มีประมาณ 61,734 ไร ซึ่งประสบปญหาซ้ําซากนํ้าทวม ขาดนํ้า ผลผลิตตํ่า กระทรวง

เกษตรและสหกรณใหการชวยเหลือเกษตรกรที่ทํากินในพ้ืนที่น้ี เน่ืองจากเปนพ้ืนที่ไมเหมาะสม โดย

สนับสนุนการปรับโครงสรางที่ดิน ปรับปรุงบํารุงดิน สนับสนุนแหลงนํ้า ใหเกษตรกรเลือกปลูกพืชชนิด

ใหมที่มีความเหมาะสม และใหผลตอบแทนที่ดีกวา หรือใชพ้ืนที่ผลิตอาหารเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

หรือเขาโครงการบริหารจัดการพ้ืนที่เกษตรกรรม (Zoning by Agri-Map) เปนตน 

   4) พื้นที่ที่มีศักยภาพ หรือมีความเหมาะสมสําหรับการปลูกขาว แตปจจุบันเกษตรกรไมได

ใชพ้ืนที่ปลูกขาว โดยมาปลูกพืชชนิดอ่ืนทดแทน ทั้งน้ีหากพืชที่ปลูกเปนพืชไร เชน ออยโรงงาน มัน

สําปะหลัง ขาวโพดเลี้ยงสัตว เปนตน ในอนาคตขาวราคาดี เกษตรกรอาจกลับมาปลูกขาวได

เหมือนเดิม แตหากเปนไมผลหรือไมยืนตน การกลับมาปลูกขาวอาจเปนเรื่องยาก ดังน้ันอาจสงเสริม

ในเรื่องของการทําเกษตรรูปแบบอ่ืน เชน เกษตรผสมผสาน 

 4.2 ขาวโพดเลี้ยงสัตว 

   1) พื้นที่ปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตวที่มีความเหมาะสมสูง (S1) และปจจุบันยังปลูกขาวโพด

เลี้ยงสัตวอยู มีเน้ือที่ 1,848 ไร มีพ้ืนที่ปลูกอยูในเขตอําเภอจุน อําเภอภูซาง อําเภอเชียงคํา อําเภอ

ดอกคําใต และอําเภอปง ตามลําดับ ทั้งน้ีโดยคณะอนุกรรมการพัฒนาที่ดินจังหวัดสมควรใหมีการ

เสนอแผนการใชที่ดินเพ่ือสงวนใหเปนแหลงปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตวที่สําคัญของจังหวัด และมีการ

บริหารจัดการระบบนํ้า การจัดการดิน ปุย พันธุขาวขาวโพดเลี้ยงสัตว โดยรวมกลุมเปนเกษตรแปลง

ใหญ พัฒนาตอยอดครบวงจรการตลาดในและตางประเทศ การแปรรูป แหลงทุน มีภาครัฐสนับสนุน

การทํามาตรฐานสินคาเกษตรอินทรีย และการปฏิบัติทางการเกษตรที่ ดี (Good Agricultural 

Practices: GAP) และเน่ืองจากเปนพ้ืนที่ศักยภาพสูง ภาครัฐควรใหความรูความเขาใจกับเกษตรกร

โดยแนะนําวาไมควรปรับเปลี่ยนไปปลูกพืชชนิดอ่ืน หากราคาไมดีหรือประสบปญหาโรค แมลงรบกวน 

และเกษตรกรตองการเปลี่ยนชนิดพืชควรเปลี่ยนเปนพืชไร เพ่ือที่วาในอนาคตจะไดกลับมาปลูก

ขาวโพดเลี้ยงสัตวไดอีก 

   2) พื้นที่ปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตวที่มีความเหมาะสมปานกลาง (S2) และปจจุบันยังปลูก

ขาวโพดเลี้ยงสัตวอยู มีเน้ือที่ 78,250 ไร กระจายตัวอยูในทุกอําเภอของจังหวัดพะเยา เกษตรกรยังคง

ปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตวไดผลดี หลายแหงประสบปญหาโครงสรางของดิน ในพ้ืนที่ดังกลาวควร

สนับสนุนดานการบริหารจัดการระบบนํ้า เชน ชลประทาน จะสรางความมั่นใจใหกับเกษตรกรในการ

ใชที่ดิน ปญหาการทิ้งถิ่นฐานไปทํางานที่อ่ืนจะลดลง และพ้ืนที่ในเขตน้ีมีความเหมาะสมสําหรับ

การเกษตรแบบผสมผสาน เกษตรแมนยําหรือเกษตรทฤษฎีใหม เปนตน และภาครัฐควรใหความรู

ความเขาใจกับเกษตรกรโดยแนะนําวาไมควรปรับเปลี่ยนไปปลูกพืชชนิดอ่ืน ทั้งน้ีหากขาวโพดเลี้ยง

สัตวราคาไมดีและตองการปรับเลี่ยนการผลิตควรเปนพืชไร เพ่ือที่วาในอนาคตยังสามารถกลับมาปลูก

ขาวโพดเลี้ยงสัตวดังเดิมไดอีก 
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   3) พื้นที่ปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตวในพื้นที่ไมมีความเหมาะสม (S3 และ N) และปจจุบัน

เกษตรกรยังคงใชที่ดินปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตวอยู มีเน้ือที่ 70,166 ไร พ้ืนที่ดังกลาวประสบปญหา

ซ้ําซาก เชน นํ้าทวม ขาดนํ้า ผลผลิตตํ่า ดังน้ันควรใหการชวยเหลือเกษตรกรที่ทํากินในพ้ืนที่น้ี โดย

สนับสนุนการปรับโครงสรางที่ดิน ปรับปรุงบํารุงดิน สนับสนุนแหลงนํ้า ใหเกษตรกรเลือกปลูกพืชชนิด

ใหมที่มีความเหมาะสม และใหผลตอบแทนที่ดีกวา หรือใชพ้ืนที่ผลิตอาหารเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

หรือเขาโครงการบริหารจัดการพ้ืนที่เกษตรกรรม (Zoning by Agri-Map) เปนตน 

   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 

 4.3 ยางพารา 

   1) พื้นที่ปลูกยางพาราที่มีความเหมาะสมสูง (S1) และปจจุบันยังปลูกยางพาราอยู มีเน้ือ

ที่ 12,594 ไร พบมากอยูในเขตอําเภอภูซาง เชียงคํา และกระจายตัวในพ้ืนที่เล็ก ๆ ในอําเภอเชียงคํา 

อําเภอปง และกระจายตัวในพ้ืนที่เล็ก ๆ ในอําเภอแมใจ อําเภอเมืองพะเยา อําเภอปง ตามมาตรการ

ยุทธศาสตรยางพาราระยะ 20ป ( พ.ศ. 2560- 2579) เนนใหมีการเพ่ิมผลผลิตยางพาราตอไรตอป 

ภายในป 2579 น้ัน ควรมีการจัดการที่เหมาะสมในเรื่องตาง ๆ ไดแก การคัดเลือกพันธุใหเหมาะสมกับ

สภาพพ้ืนที่และตานทานโรค การปรับปรุงบํารุงดิน การใสปุยที่ถูกตองและมีประสิทธิภาพ การปลูก

พืชแซมและพืชคลุมดินใหเหมาะสมเพราะมีผลตอการเจริญเติบโตของยางพารา การบํารุงรักษา การ

ใสปุยการตัดแตงก่ิง และเทคนิคการกรีดยางใหมีปริมาณนํ้ายางสูงมีคุณภาพและตรงตามมาตรฐาน

เนนการพัฒนาการตลาดในพ้ืนที่ เชน จัดต้ังจุดรับซื้อ โรงงานแปรรูปผลิตภัณฑในพ้ืนที่ที่มีความ

เหมาะสมสูง และสงเสริมใหเกษตรกรชาวสวนยางในพ้ืนที่มีความเขมแข็ง มีการบริหารงานแบบมือ

อาชีพและสามารถถายทอดกิจการใหกับคนรุนใหม 

   2) พื้นที่ปลูกยางพาราที่มีความเหมาะสมปานกลาง (S2) และปจจุบันยังปลูกยางพารา

อยู มีเน้ือที่ 43,111 ไร กระจายตัวอยูในทุกอําเภอของจังหวัดพะเยา เปนพ้ืนที่ปลูกยางพาราที่มีขอจํากัด

ไมมากนัก เกษตรกรยังคงปลูกยางพาราไดผลดี ควรสนับสนุนใหมีการเพ่ิมผลผลิตยางพารา โดยเนน

การจัดการที่เหมาะสมในเรื่องตาง ๆ เชนเดียวกันกับพ้ืนที่เหมาะสมสูง โดยเฉพาะการปรับปรุงบํารุง

ดิน เนนการพัฒนาการตลาดในพ้ืนที่ เชน จัดต้ังจุดรับซื้อ โรงงานแปรรูปผลิตภัณฑในพ้ืนที่ที่มีความ

เหมาะสมปานกลางใหมากขึ้น โคนยางพาราที่มีอายุต้ังแต 25 ป และปลูกยางพาราทดแทนในพ้ืนที่

เดิม และมีการพัฒนาตลาดและชองทางจัดจําหนายใหมากขึ้น โดยเนนการแปรรูปยาง หรือไม

ยางพาราเพ่ิมมากขึ้นซึ่งอาจเนนจากชุมชนที่เขมแข็งเปนพ้ืนที่ตนแบบ 



25 

 

 

 3) พื้นที่ปลูกยางพาราในพื้นที่ไมมีความเหมาะสม (S3 และ N) และปจจุบันเกษตรกร
ยังคงใชที่ดินปลูกยางพาราอยู พ้ืนที่ดังกลาวประสบปญหาซ้ําซาก เชน นํ้าทวม ขาดนํ้า ผลผลิตตํ่า 
กระทรวงเกษตรและสหกรณใหการชวยเหลือเกษตรกรที่ทํากินในพ้ืนที่น้ี โดยสงเสริมใหมีการโคน
ยางพาราที่มีอายุต้ังแต 25 ป และหาพืชอ่ืนทดแทน เชน สงเสริมใหปลูกไมผล มะพราว ไผหวาน มัน
สําปะหลัง ยาสูบ แตงโม พืชไร และพืชผักตาง ๆ ทดแทน ใหการชวยเหลือเกษตรกรที่เลือกปลูกพืช
ชนิดใหมที่ใหผลตอบแทนที่ดีกวา หรือใชพ้ืนที่ผลิตพืชผัก บริโภคในครัวเรือน หรือเขาโครงการบริหาร
จัดการพ้ืนที่เกษตรกรรม (Zoning by Agri-Map) เปนตน และจัดหาตลาดใหกับเกษตรกร โดยเริ่ม
จากตลาดชุมชน  
   4) พื้นที่ที่มีศักยภาพ หรือมีความเหมาะสมสําหรับการปลูกยางพารา แตปจจุบันเกษตรกร

ไมไดใชพ้ืนที่ปลูกยางพารา พบวาเกษตรกรปลูกพืชอ่ืนทดแทน เชน ออยโรงงาน ขาวโพดเลี้ยงสัตว มัน

สําปะหลัง เปนตน ในสวนน้ีภาครัฐควรใหความรูความเขาใจถึงสถานการณดานการเกษตรในปจจุบัน 

โดยเฉพาะยางพาราเปนพืชที่มีนโยบายลดพ้ืนที่ปลูกเน่ืองจากมีปริมาณผลผลิตมากสงผลใหราคาตกตํ่า 

แตในอนาคตถาราคาดีและตลาดมีความตองการเพ่ิมมากขึ้นอาจอาจสนับสนุนใหเกษตรกรกลับมา

ปลูกยางพาราในพ้ืนที่ดังกลาว 

 4.4 ลําไย 

   1) พื้นที่ปลูกลําไยที่มีความเหมาะสมสูง (S1) และปจจุบันยังปลูกลําไยอยู มีเน้ือที่ 26,476 

ไร อยูในเขต อําเภอจุน อําเภอเชียงคํา อําเภอดอกคําใต อําเภอเมืองพะเยา อําเภอเชียงมวน อําเภอภูซาง 

และกระจายตัวในพ้ืนที่เล็ก ๆ ในอําเภอปง  อําเภอแมใจ อําเภอภูกามยาว ทั้งน้ีโดยคณะอนุกรรมการ

พัฒนาที่ดินจังหวัดสมควรใหมีการเสนอแผนการใชที่ดินเพ่ือสงวนใหเปนแหลงผลิตลําไยที่สําคัญของ

จังหวัด และมีการบริหารจัดการนํ้าชลประทาน การจัดการดิน ปุย พันธุลําไย โดยรวมกลุมเปนเกษตร

แปลงใหญ พัฒนาตอยอดครบวงจรการตลาดในและตางประเทศการแปรรูป แหลงทุน มีภาครัฐสนับสนุน

การทํามาตรฐานสินคาเกษตรอินทรีย และการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (Good Agricultural Practices: 

GAP)  จะชวยใหเกษตรกรมีรายไดเพ่ิมขึ้น และเปนการปรับปรุงบํารุงดิน   

   2) พื้นที่ปลูกลําไยที่มีความเหมาะสมปานกลาง (S2) และปจจุบันยังปลูกลําไยอยู มีเน้ือที่

47,146 ไร กระจายตัวอยูในทุกอําเภอของจังหวัดพะเยา เกษตรกรยังคงปลูกลําไยไดผลดี นํ้าเปน

สิ่งจําเปนตอการเจริญเติบโตของลําไยการผลิตลาํไยเพ่ือใหไดคุณภาพตองมีนํ้าในปริมาณทีเ่พียงพอตลอด

ฤดูกาล นอกจากน้ีควรทําการศึกษาคุณสมบัติของนํ้าและวิธีการจัดการนํ้าที่มีประสิทธิภาพ เหมาะ

สําหรับการผลิตลําไยการสนับสนุนดานการชลประทาน จะสรางความมั่นใจใหกับเกษตรกรในการใชที่ดิน

    3) พื้นที่ปลูกลําไยที่ไมมีความเหมาะสม (S3 และ N) และปจจุบันเกษตรกรยังคงใช

ที่ดินปลูกลําไยอยู มีเน้ือที่ 4,049 ไร ซึ่งประสบปญหาขาดนํ้า ผลผลิตตํ่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ

ใหการชวยเหลือเกษตรกรที่ทํากินในพ้ืนที่น้ี โดยสนับสนุนการปรับโครงสรางที่ดินสนับสนุนแหลงนํ้า 

ใหเกษตรกรเลือกปลูกพืชชนิดใหมที่มีความเหมาะสม เปนการสรางรายได และผลิตอาหารเพ่ือบริโภค  

   4) พื้นที่ที่มีศักยภาพ หรือมีความเหมาะสมสําหรับการปลูกลําไย แตปจจุบันเกษตรกรไมได

ใชพ้ืนที่ปลูกลําไย โดยหันมาปลูกขาวและขาวโพดเลี้ยงสัตวแทน สรางความเขาใจใหกับเกษตรกรใน
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การบริหารจัดการพ้ืนที่ และการปรับปรุงบํารุงดินไมใหเสื่อมโทรม เกษตรกรมีความมั่นใจมากกวาการ

ปลูกลําไย แตในอนาคตเกษตรกรสามารถกลับมาปลูกลําไยหรือทําการเกษตรแบบผสมผสานไดอีก 
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ตารางผนวกที ่1  ขอมูลตําบลจําแนกรายอําเภอ จังหวัดพะเยา 

ลําดับ อําเภอ ตําบล 

1 จุน จนุ 

2  ทุง่รวงทอง 

3  พระธาตขิุงแกง 

4  ลอ 

5  หงสห์ิน 

6  หว้ยขา้วกํ่า 

7  หว้ยยางขาม 

8 เชียงคาํ เจดียค์าํ 

9  เชียงบาน 

10  ทุง่ผาสขุ 

11  นํา้แวน 

12  ฝายกวาง 

13  แมล่าว 

14  รม่เยน็ 

15  เวียง 

16  หยว่น 

17  อา่งทอง 

18 เชียงมวน เชียงมว่น 

19  บา้นมาง 

20  สระ 

21 ดอกคําใต คือเวียง 

22  ดงสวุรรณ 

23  ดอกคาํใต ้

24  ดอนศรชีมุ 

25  บา้นถํา้ 

26  บา้นปิน 

27  บญุเกิด 

28  ป่าซาง 

29  สวา่งอารมณ ์

30  สนัโคง้ 

31  หนองหลม่ 

32  หว้ยลาน 
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ตารางผนวกที ่1  (ตอ) 

ลําดับ อําเภอ ตําบล 

33 ปง ขนุควร 

34  ควร 

35  งิม 

36  นาปรงั 

37  ปง 

38  ผาชา้งนอ้ย 

39  ออย 

40 ภูกามยาว ดงเจน 

41  แมอ่ิง 

42  หว้ยแกว้ 

43 ภูซาง เชียงแรง 

44  ทุง่กลว้ย 

45  ป่าสกั 

46  ภซูาง 

47  สบบง 

48 เมืองพะเยา จาํป่าหวาย 

49  ทา่จาํปี 

50  ทา่วงัทอง 

51  บา้นตอ๋ม 

52  บา้นตํา๊ 

53  บา้นตุน่ 

54  บา้นสาง 

55  บา้นใหม ่

56  แมก่า 

57  แมต่ ํ๋า 

58  แมน่าเรอื 

59  แมปื่ม 

60  แมใ่ส 

61  เวียง 

62  สนัป่ามว่ง 

63 แมใจ เจรญิราษฎร ์

64  บา้นเหลา่ 

65  ป่าแฝก 
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ตารางผนวกที ่1  (ตอ) 

ลําดับ อําเภอ ตําบล 

66 แมใจ (ตอ) แมใ่จ 

67  แมส่กุ 

68  ศรถีอ้ย 

รวม 9 68 

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

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

ขอจํากัด ในฤดูฝนอาจมนํ้ีาทวมบาและแชขัง 
ขอเสนอแนะ ปรับปรุงบํารุงดินโดยใชอินทรียวัตถุ และใชปุยอินทรียรวมกับปุยเคมีเพ่ือ

เพ่ิมผลผลิต 
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 สุโขทัย Series Skt                           กลุมชุดดินที่ 7 
สภาพพื้นที่ ราบเรียบถึงคอนขางราบเรียบ มีความลาดชัน 0-2 % 
ภูมิสัณฐาน ตะพักลํานํ้า 
วัตถุตนกําเนิดดิน ตะกอนนํ้าพา  
การระบายน้ํา คอนขางเลว 
การซึมผานไดของน้ํา ชา การไหลบาของน้ําบนผิวดิน  ชา 
ลักษณะสมบัติของดิน เปนดินลึกมาก ดินบนเปนดินรวน ดินรวนปนดินเหนียว หรือดินรวนเหนียวปน

ทรายแปง สีนํ้าตาลปนเทาเขม นํ้าตาลปนเทา หรือนํ้าตาลเขม ดินลางเปน
ดินเหนียวปนทรายแปงหรือดินเหนียว มีสีนํ้าตาลปนเทา นํ้าตาลจนถึง
นํ้าตาลซีด เทาออน หรือเทาปนชมพู พบจุดประสนํ้ีาตาลเขมและนํ้าตาลปน
เหลืองตลอดหนาตัดดิน จุดประสีเหลืองปนแดงหรือแดงพบในดินลาง และ
พบศิลาแลงออน (plinthite) ปริมาณเล็กนอย รวมกับช้ันสะสมเหล็กและ
แมงกานีส ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดถึงกรดปานกลาง (pH 5.5-6.0) ในดินบน 
และกรดเล็กนอยถึงเปนกลาง (pH 6.5-7.0) ในดินลาง 

ขอจํากัด หนาดินคอนขางแนนทึบ และมีความอุดมสมบูรณตํ่า  
ขอเสนอแนะ ไถพรวนใหลึกและปรับปรุงดินโดยใชอินทรียวัตถุ เพ่ิมผลผลิตใหสูงขึ้นโดย

ใชปุยอินทรียรวมกับปุยเคมี ในพ้ืนที่ชลประทาน นอกฤดูทํานาอาจปลูกพืช
ไรหรือพืชผัก ซึ่งจะตองยกรองและปรับสภาพดินใหรวนซุยและระบายนํ้าดี
ขึ้น โดยการเพ่ิมอินทรียวัตถุ 

สมบัติทางเคมี ความลึก อินทรียวัตถุ ความจุ
แลกเปล่ียน
แคตไอออน 

ความ
อ่ิมตัวเบส 

ฟอสฟอรัสท่ี
เปน

ประโยชน 

โพแทสเซียม
ที่เปน

ประโยชน 

ความอุดม
สมบูรณ 
ของดิน   (ซม.) 

  0-25 ตํ่า ตํ่า ปานกลาง ตํ่า ตํ่า ตํ่า 

  25-50 ตํ่า ตํ่า ปานกลาง ตํ่า ตํ่า ตํ่า 

  50-100 ตํ่า ตํ่า ปานกลาง ตํ่า ตํ่า ตํ่า 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 2 หนาตัดดินและคําบรรยายชุดดินสุโขทัย 



35 

 

 

 

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

50 เซนติเมตร จากผิวดิน ดินบนเปนดินรวนปนทรายหรือทรายปนดินรวน 
อาจมีกรวดและหินมนเล็กปะปน สีนํ้าตาลถึงนํ้าตาลเขมหรือนํ้าตาลปนเทา 
ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดถึงเปนกรดเล็กนอย (pH 5.5-6.5) ดินลางเปนดินรวน
ปนดินเหนียวหรือดินรวนเหนียวปนทราย มีกรวดและหินมนเล็กปะปนอยู
หนาแนนมากกวา 35 % โดยปริมาตร สีนํ้าตาลปนเหลืองถึงแดงปนเหลือง 
ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดมากถึงเปนกรดจัด (pH 4.5-5.5) 

ขอจํากัด เปนดินต้ืนถึงช้ันกรวดและหินมนเล็ก ความอุดมสมบูรณตํ่า พ้ืนที่ที่มีความ
ลาดชันสูงดินเสี่ยงตอการถูกชะลางพังทลายไดงาย 

ขอเสนอแนะ บริเวณที่มีความลาดชันไมมากนัก (ไมเกิน 12%) และดินไมต้ืนมาก อาจใช
ปลูกพืชไรได แตตองรบกวนดินนอยที่สุด พรอมทั้งจัดทําระบบอนุรักษดิน
และนํ้าที่เหมาะสมโดยใชวิธีพืช เพ่ิมความอุดมสมบูรณแกดินและเพ่ิม
ผลผลิตพืชโดยใชปุยอินทรียรวมกับปุยเคมี พ้ืนที่ลาดชันสูงไมควรนํามาใช
เพาะปลูก ควรใหคงสภาพปาหรือฟนฟูสภาพปา 

สมบัติทางเคมี ความลึก อินทรียวัตถุ ความจุ
แลกเปล่ียน
แคตไอออน 

ความอ่ิมตัว
เบส 

ฟอสฟอรัสท่ี
เปนประโยชน 

โพแทสเซียมที่
เปนประโยชน 

ความอุดม
สมบูรณ 
ของดิน   (ซม.) 

  0-25 ตํ่า ตํ่า ปานกลาง สูง ปานกลาง ปานกลาง 

  25-50 ตํ่า ตํ่า ตํ่า ตํ่า ปานกลาง ตํ่า 

  50-100 ตํ่า ตํ่า ตํ่า ตํ่า ปานกลาง ตํ่า 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 3 หนาตัดดินและคําบรรยายชุดดินแมริม 
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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 เปนดินต้ืนหรือต้ืนมากถึงช้ันเศษหินหนาแนน ดินบนเปนดินรวน ดินรวนปน

ทรายแปงหรือดินรวนปนดินเหนียวปนเศษหิน สีนํ้าตาลเขมหรือนํ้าตาลปน
แดงเขม ปฏิกิริยาดินเปนกรดปานกลางถึงเปนกลาง (pH 6.0-7.0) ดินลาง
เปนดินเหนียวปนเศษหินหนาแนนมาก สีแดงปนเหลือง หรือเหลืองปนแดง 
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 ไพศาล ี Series Phi                           กลุมชุดดินที่ 48 
สภาพพื้นที่  คอนขางราบเรียบถึงเนินเขา มีความลาดชัน 1-35 % 
ภูมิสัณฐาน  ลานตะพัก เชิงเขา เนินเขา หรือบริเวณพ้ืนที่เหลือคางจากการกัดกรอน 
วัตถุตนกําเนิดดิน การผุพังสลายตัวอยูกับที่ และ/หรือ เคลื่อนยายมาเปนระยะทางไมไกลนัก

ของหินของหินภูเขาไฟ พวกไรโอไรต 
การระบายน้ํา ดี 
การซึมผานไดของน้ํา ปานกลาง  การไหลบาของน้ําบนผิวดิน ชา 
ลักษณะสมบัติของดิน เปนดินต้ืนถึงช้ันกรวดเหลี่ยมของแรควอตซหนาแนนมากภายในความลึก 

50 เซนติเมตร จากผิวดิน ปริมาณและขนาดของควอตซเหลี่ยมจะเพ่ิมมาก
ขึ้นตามความลึก ดินบนเปนดินรวนปนทรายหรือทรายปนดินรวน สีนํ้าตาล
เขมหรือนํ้าตาลปนเทาเขมมาก ปฏิกิริยาดินเปนกรดเล็กนอยถึงเปนกลาง (pH 
6.0-7.0) ดินลางเปนดินรวนเหนียวปนทรายปนกรวดเหลี่ยมมาก สีนํ้าตาลแก
หรือแดงปนเหลือง ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดมากถึงเปนกรดจัด (pH 5.0-5.5) 
พบช้ันหินไรโอไลตที่กําลังผุพังสลายตัวมีสีแดง ขาว และเหลืองปะปนกัน 

ขอจํากัด ดินมีกรวดเหลี่ยมปะปนอยูหนาแนนมาก รากพืชชอนไชไดยาก ความอุดม
สมบูรณตํ่า พ้ืนที่ที่มีความลาดชันสูง ดินจะถูกชะลางพังทลายไดงาย 

ขอเสนอแนะ เพ่ิมความอุดมสมบูรณแกดินและเพ่ิมผลผลิตพืชโดยใชปุยอินทรียรวมกับ
ปุยเคมี ควรไถพรวนใหลึกและปรับปรุงดินดวยอินทรียวัตถุ การปลูกไมผล
ควรเตรียมหลุมดินใหลึกและกวาง เพ่ือใหรากพืชไชชอนไดงายขึ้น จัดทํา
ระบบอนุรักษดินและนํ้าที่เหมาะสม 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพที่ 5 หนาตัดดินและคําบรรยายชุดดินไพศาล ี

สมบัติทางเคมี ความลึก อินทรียวัตถุ ความจุ
แลกเปล่ียน
แคตไอออน 

ความ
อ่ิมตัวเบส 

ฟอสฟอรัสท่ี
เปน

ประโยชน 

โพแทสเซียมที่
เปนประโยชน 

ความอุดม
สมบูรณของ

ดิน   (ซม.) 

  0-25 ตํ่า ตํ่า ตํ่า ตํ่า ตํ่า ตํ่า 

  25-50 ตํ่า ตํ่า ปานกลาง ตํ่า ตํ่า ตํ่า 

  50-100 ตํ่า ตํ่า ปานกลาง ตํ่า ตํ่า ตํ่า 
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ตารางผนวกที่ 2  พ้ืนที่ชลประทานจังหวัดพะเยาจําแนกรายอําเภอ ตําบล 

อําเภอ   พื้นที่ (ไร)  ตําบล   พื้นที่ (ไร)  

 ดอกคําใต     22,693 

 คือเวียง      6,471  

 ดอกคําใต     8,732  

 บุญเกิด     7,490  

 ปง      1,591   ขุนควร      1,591 

 เมืองพะเยา     31,993 

 จําปาหวาย     16,218 

 บานตํ๊า          62 

 บานใหม      2,777  

 แมกา      2,637  

 แมตํ๋า         664  

 แมปม      9,635  

 แมใจ     47,339 

 เจริญราษฎร      4,592 

 บานเหลา     17,975  

 ปาแฝก     12,343  

 แมใจ      5,326  

 แมสุก      2,704  

 ศรีถอย      4,398  

 รวม   103,616    103,616   

ที่มา: กรมชลประทาน, 2564 

ตารางผนวกที ่3  ระดับนํ้าเก็บกักของอางเก็บนํ้าในจังหวัดพะเยา 

หนวย:ลาน ลบ.ม. 

ลําดบัที ่ อางเก็บน้ํา ประเภทอาง อําเภอ ตําบล 
ระดับน้ํา

ต่ําสุด 

ระดับน้ํา 

เก็บกัก 

1 อางเก็บน้ําแมใจ กลาง แมใจ ศรีถอย 0.5 3 

2 อางเก็บน้ําแมปม กลาง แมใจ บานเหลา 1.65 43 

3 อางเก็บน้ําแมต๋ํา กลาง เมืองพะเยา แมกา 2.5 37 

รวม 4.65 83 

ที่มา: กรมชลประทาน, 2564 
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ตารางผนวกที่ 4  พ้ืนที่เขตปฏิรูปที่ดินจําแนกรายอําเภอ ตําบล 

อําเภอ/ตําบล  เน้ือที่ (ไร)   อําเภอ/ตําบล เน้ือที่ (ไร) 

จุน     42,374   หวยลาน               11,598  

จุน        8,812   ปง               31,407  

ทุงรวงทอง        2,314   ขุนควร                 8,207  

พระธาตุขิงแกง      15,269   ควร                 2,708  

ลอ        2,803   งิม                 6,237  

หงสหิน        1,128   นาปรัง                   631  

หวยขาวก่ํา        8,109   ปง                 4,096  

หวยยางขาม        3,939   ผาชางนอย                 3,586  

เชียงคํา     52,353   ออย                 5,942  

เชียงบาน        3,257   ภูกามยาว               31,710  

ทุงผาสุข          798   ดงเจน                 8,254  

นํ้าแวน        6,274   หวยแกว               23,456  

ฝายกวาง      19,884   ภูซาง               24,797  

แมลาว      10,534   เชียงแรง                 7,276  

รมเย็น        6,573   ทุงกลวย                 4,039  

อางทอง        5,033   ปาสัก                   634  

เชียงมวน     43,611   ภูซาง               12,848  

เชียงมวน      14,075   เมืองพะเยา             119,463  

บานมาง      13,020   จําปาหวาย               24,223  

สระ      16,516   ทาจําป                 4,381  

ดอกคําใต     63,330   ทาวังทอง                 6,188  

คือเวียง          513   บานตอม               10,817  

ดงสุวรรณ        7,150   บานตํ๊า               18,023  

ดอนศรีชุม        1,319   บานตุน                 1,275  

บานถ้ํา        6,845   บานสาง                 1,155  

บานปน      15,186   บานใหม                 5,840  

ปาซาง          948   แมกา               23,330  

สันโคง      11,988   แมนาเรือ                 8,606  

หนองหลม        7,783   แมปม               11,119  
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ตารางผนวกที่ 4  (ตอ) 

อําเภอ/ตําบล  เน้ือที่ (ไร)    อําเภอ/ตําบล เน้ือที่ (ไร) 

แมใส        3,541   แมใจ                      2  

แมใจ     20,521   แมสุก                 6,197  

เจริญราษฎร        5,451   ศรีถอย                 7,886  

ปาแฝก          985        

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

ตารางผนวกที ่5  กิจกรรมการเกษตรที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกร จงัหวัดพะเยา 

ลําดับ กิจกรรมการเกษตร เกษตรกร (ราย) เนื้อที่ (ไร) 
1  ขาวนาป   65,922   646,998  
2  ขาวโพดเลี้ยงสัตว   12,997   156,159  
3  ลําไย   17,589   93,232  
4  ยางพารา   8,077   87,895  
5  มันสําปะหลังโรงงาน   3,735   28,498  
6  ขาวนาปรัง   2,251   24,254  
7  มะมวง   1,322   7,113  
8  ลิ้นจี่   1,071   6,737  
9  ไมสัก   956   4,054  
10  กระเทียมหัว   954   3,186  
11  ปาลมนํ้ามัน   427   3,028  
12  มะขาม   597   2,423  
13  หอมแดง   689   2,357  
14  ถั่วลิสง   535   1,928  
15  ฟกทอง   271   1,656  
16  ยาสูบ   379   1,410  
17  กาแฟ   162   1,213  
18  มะมวงหิมพานต   168   1,133  
19  ถั่วเขียวผิวมัน   132   1,060  
20  อ่ืน ๆ   4,007   12,288  

ที่มา: กรมสงเสริมการเกษตร, 2563   
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ตารางผนวกที่ 6  ทะเบียนเกษตรกรผูปลูกพืชสมุนไพร จังหวัดพะเยา 

ลําดับ ชนิด เกษตร (ราย) เนื้อที่ (ไร) อําเภอ 

1 พริกไทย 6 37.69  จุน เชียงคํา ปง เมืองพะเยา 

2 ไพล 1 2.30  ปง 

3 หญาหวาน 2 1.91  จุน เมืองพะเยา 

4 ดีปลี 1 1.29  ภูกามยาว 

รวม 10 43.19   

ที่มา: สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2564 
 
ตารางผนวกที ่7  โรงงานและแหลงรับซื้อสินคาเกษตรในพ้ืนทีจ่ังหวัดพะเยา 

โรงงานอุตสาหกรรม แหลงรับซื้อ     
และสหกรณการเกษตร 

จํานวน
(แหง) 

โรงงานดานเกษตร 
จํานวน
(แหง) 

ลานตากและแหลงรับซื้อทาง
การเกษตร 

9 โรงงานดานการเกษตรอ่ืนๆ ที่
เกี่ยวของ 

58 

สหกรณการเกษตร 42   

โรงสีขาว 4   

โรงงานอบพืชผลทางการเกษตร 2   

สหกรณนิคม 1   

สหกรณประมง 1   

โรงงานผลิตอาหารสัตว 1   

รวม 60 รวม 58 

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

 



 
 

 

42 

 
    ภาพที่ 6 ศักยภาพของที่ดินพืชเศรษฐกิจขาว จังหวัดพะเยา 

สาธารณรัฐประชาธิปไตย

ประชาชนลาว 
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    ภาพที่ 7 พ้ืนที่ปลูกขาวบนพ้ืนที่ศักยภาพ จังหวัดพะเยา 

สาธารณรัฐประชาธิปไตย

ประชาชนลาว 
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    ภาพที่ 8 ศักยภาพของที่ดินพืชเศรษฐกิจขาวโพดเลี้ยงสัตว จังหวัดพะเยา 

สาธารณรัฐประชาธิปไตย

ประชาชนลาว 



 
 

 

45 

 
    ภาพที่ 9 พ้ืนที่ปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตวบนพ้ืนที่ศักยภาพ จังหวัดพะเยา

สาธารณรัฐประชาธิปไตย

ประชาชนลาว 
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    ภาพที่ 10 ศักยภาพของที่ดินพืชเศรษฐกิจยางพารา จังหวัดพะเยา 

สาธารณรัฐประชาธิปไตย

ประชาชนลาว 
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    ภาพที่ 11 พ้ืนที่ปลูกยางพาราบนพ้ืนที่ศักยภาพ จังหวัดพะเยา 

สาธารณรัฐประชาธิปไตย

ประชาชนลาว 
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    ภาพที่ 12 ศักยภาพของที่ดินพืชเศรษฐกิจลําไย จังหวัดพะเยา 

สาธารณรัฐประชาธิปไตย

ประชาชนลาว 



 
 

 

49 

 
    ภาพที่ 13 พ้ืนที่ปลูกลําไยบนพ้ืนที่ศักยภาพ จังหวัดพะเยา  

สาธารณรัฐประชาธิปไตย

ประชาชนลาว 
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