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 บทท่ี 1 

บทนํา 

1.1 หลักการและเหตุผล 

 ตามท่ีไดมีการกําหนด ยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ. 2561 – 2580) เพ่ือใหประเทศไทยสามารถ

ยกระดับการพัฒนาใหบรรลุตามวิสัยทัศน “ประเทศไทยมีความม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน เปนประเทศพัฒนาแลว 

ดวยการพัฒนาตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง” และมีเปาหมายในการพัฒนาประเทศ คือ “ประเทศชาติ

ม่ันคง ประชาชนมีความสุข เศรษฐกิจพัฒนาอยางตอเนื่อง สังคมเปนธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติ

ยั่งยืน” โดยจะมุงเนนการสรางสมดุลระหวาง การพัฒนาความม่ันคง เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม 

โดยการมีสวนรวมของทุกภาคสวน  

 โดยกลุมวิเคราะหสภาพการใชท่ีดิน กองนโยบายและแผนการใชท่ีดิน กรมพัฒนาท่ีดิน เปนเพียง

หนวยงานเดียวภายในประเทศท่ีมีพันธกิจหลัก คือการดําเนินการสํารวจและปรับปรุงแผนท่ีสภาพการใช

ท่ีดินใหมีความทันสมัย และศึกษาติดตามสถานการณการใชท่ีดินของประเทศเปนรายจังหวัด ในมาตราสวน 

๑ : ๒๕,๐๐๐ ท้ังนี้ เพ่ือใชเปนขอมูลพ้ืนฐานท่ีสําคัญของประเทศในการดําเนินการโครงการ กําหนด

นโยบาย และแผนยุทธศาสตรตาง ๆ ท่ีเก่ียวของกับการพัฒนาทรัพยากรของประเทศ ดังนั้นเพ่ือใหแผนท่ี

สภาพการใชท่ีดินทันสมัย สอดคลองกับสถานการณ จึงตองดําเนินการปรับปรุงแผนท่ีรายจังหวัด 

ท่ัวประเทศ โดยใชภาพถายทางอากาศสีเปนฐาน และปรับปรุงขอมูลใหทันสมัยดวยขอมูลจากดาวเทียม

รายละเอียดสูง เชน ดาวเทียมไทยโชต SPOT-6 SPOT-7 Pleiades และขอมูลจากดาวเทียมอ่ืน ๆ เชน 

LANDSAT8-OLI และ Sentinel 2 เพ่ือชวยในการจําแนกพืชพรรณ โดยรวมกับการสํารวจเก็บขอมูล

ภาคสนาม ซ่ึงจะทําใหไดแผนท่ีสภาพการใชท่ีดินท่ีมีความทันสมัย และมีความถูกตองแมนยําสูง สามารถ

ใชเปนฐานขอมูลท่ีสําคัญในการพัฒนา และกําหนดนโยบายท่ีสําคัญของประเทศได 

1.2  วัตถุประสงค   

 1.2.1 เพ่ือสํารวจและจัดทําแผนสภาพการใชท่ีดินรายจังหวัด มาตราสวน 1 : 25,000 จังหวัดใน
ภาคเหนือ ภาคใต ภาคกลาง และภาคตะวันออก รวม 21 จังหวัด 
 1.2.2 เพ่ือศึกษาการเปลี่ยนแปลงการใชท่ีดิน 

1.3  ระยะเวลาและสถานท่ีดําเนินงาน       
ระยะเวลาดําเนินงาน 12 เดือน (ตุลาคม พ.ศ. 2562–กันยายน พ.ศ. 2563) 
สถานท่ีดําเนินงาน จังหวัดในภาคเหนือ ภาคใต ภาคกลาง และภาคตะวันออก รวม 21 จังหวัด 

1.4  อุปกรณและวิธีการดําเนินงาน  
1.4.1 อุปกรณ 

  1) ภาพถายออรโธสีเชิงเลข มาตราสวน 1 : 25,000 กระทรวงเกษตรและสหกรณ 
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  2) ขอมูลเชิงเลขจากดาวเทียมไทยโชต (Thaichote) ระบบชวงคลื่นเด่ียว  
(panchromatic) และระบบหลายชวงคลื่น (multispectrum) บันทึกขอมูลเม่ือ ป พ.ศ. 2561 -  พ.ศ. 2562 
จากสํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องคการมหาชน) กระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร วิจัย และนวัตกรรม 
  3) ขอมูลจากดาวเทียม Landsat 8 OLI บันทึกขอมูลเม่ือ ป พ.ศ. 2562 -  พ.ศ. 2563 
  4) แผนท่ีสภาพการใชท่ีดิน ป พ.ศ. 2549  - ป พ.ศ. 2561 มาตราสวน 1:25,000  
จากฐานขอมูลกรมพัฒนาท่ีดิน 
  5) แผนท่ีขอบเขตการปกครองระดับตําบล พ.ศ. 2556 จากกรมการปกครอง  
กระทรวงมหาดไทย  
  6) แผนท่ีภูมิประเทศ มาตราสวน 1:50,000  ลําดับชุด L7018  จากกรมแผนท่ีทหาร  
กระทรวงกลาโหม  
  7) เครื่องคอมพิวเตอรสวนบุคคล  พรอมอุปกรณเครื่องพวง 
  8) โปรแกรมวิเคราะหและประมวลผลในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร (Geographic 
Information System-GIS)  
  9) เครื่องคํานวณระบบกําหนดตําแหนงบนโลก (Global Positioning System-GPS) 
  10) เข็มทิศและอุปกรณสนามอ่ืน ๆ 

1.4.2  วิธีการดําเนินงาน 
  1) รวบรวมและตรวจสอบเอกสาร ท้ังในรูปของแผนท่ี และรายงานท่ีเก่ียวของจาก
หนวยงานอ่ืน ๆ เพ่ือนําขอมูลดังกลาวมากําหนดแผนการดําเนินงาน  
  2) การเตรียมขอมูลดาวเทียมและภาพถายออรโธสีเชิงเลข 
   (1) ขอมูลจากดาวเทียมไทยโชตท่ีใชในการปฏิบัติงานมีท้ังขอมูลเชิงเลข (digital 
data) และขอมูลเชิงภาพ (analog data) การเตรียมขอมูลดาวเทียม มีข้ันตอนการดําเนินการดังนี้ 
    -   การแกไขความคลาดเคลื่อนทางเรขาคณิต (Geometric correction) 
เนื่องจากขอมูลดาวเทียมไทยโชตท่ีไดมา มีความคลาดเคลื่อนในเชิงตําแหนงทางภูมิศาสตร จึงตอง
ดําเนินการแกไขตําแหนงใหมีความถูกตอง เพ่ือใหสามารถซอนทับกับชั้นขอมูลอ่ืน ๆ ได โดยนํามาตรึง
พิกัดกับภาพถายออรโธสีเชิงเลข มาตราสวน 1: 4,000 ระบบ WGS 1984 ของกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ ซ่ึงใชเปนขอมูลอางอิง เพ่ือใหมีความถูกตองทางดานตําแหนง และทิศทาง ดวยวิธีการตรึงแบบ 
Image to Image 
    -   การผลิตภาพขอมูลดาวเทียมไทยโชต เนื่องจากขอมูลดาวเทียมท่ีไดมี
ท้ังระบบ Panchromatic และระบบ Multispectral พ้ืนท่ีเดียวกันและมีการบันทึกขอมูลเวลาเดียวกัน 
จึงใชเทคนิคผสมรวมขอมูล เพ่ือผลิตภาพขอมูลดาวเทียมสังเคราะหท่ีมีรายละเอียดเชิงคลื่น และ
รายละเอียดเชิงพ้ืนท่ีสูง(Pan sharpening หรือการทํา Resolution merge) โดยนําขอมูลภาพระบบ
หลายชวงคลื่น (Multispectral) หรือภาพสีท่ีมีรายละเอียดจุดภาพ 15 เมตร มาทําการเนนรายละเอียด
ของขอมูลภาพดวยขอมูลภาพชวงคลื่นเดียว (Panchromatic) หรือภาพขาว ดํา ท่ีมีรายละเอียดจุดภาพ 
2 เมตร วิธีการนี้ทําใหไดขอมูลภาพสีท่ีมีรายละเอียดจุดภาพเพ่ิมข้ึนเทากับ 2 เมตร และขอมูลภาพสีจะ
ใชการผสมสีจริง (True color composite) โดยชวงคลื่นสีแดง (0.62-0.69 ไมครอน) ผานตัวกรองสี
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แดง ชวงคลื่นสีเขียว (0.53-0.60 ไมครอน) ผานตัวกรองสีเขียว และชวงคลื่นสีน้ําเงิน (0.45-0.52 
ไมครอน) ผานตัวกรองสีน้ําเงิน จากการผลิตภาพขอมูลดาวเทียมดังกลาว ทําใหไดภาพดาวเทียมท่ีมี
รายละเอียดจุดภาพสูงและมีสีตามธรรมชาติ ชวยใหสามารถวิเคราะหสภาพการใชท่ีดินดวยสายตา 
งายยิ่งข้ึน 
   (2) การผลิตภาพขอมูลดาวเทียม Landsat 8 OLI เนื่องจากขอมูลดาวเทียม
ประกอบดวยภาพถายหลายแบนด (Band) แยกกันอยู ซ่ึงภาพในแตละแบนดจะบันทึกขอมูลในแตละ
ชวงคลื่น ดังนั้นกอนใชงานจึงมีการนําภาพของแตละแบนดมาหลอมรวมกัน โดยการศึกษาครั้งนี้ เลือก
การผสมแบนดเปนภาพสีผสมเท็จสามชวงคลื่น (False color composite) แบนด 5R-6G-4B คือ 
ชวงคลื่นท่ี 5 Near Intreared NIR (0.85-0.88 ไมโครเมตร) ผานตัวกรองสีแดง ชวงคลื่นท่ี 6 SWIR 1 
(1.57-1.65 ไมโครเมตร) ผานตัวกรองสีเขียว และชวงคลื่นท่ี 4 Red (0.64-0.67 ไมโครเมตร) ผานตัว
กรองสีน้ําเงิน ภาพท่ีไดเหมาะสําหรับจําแนกพืชพรรณ เชน ออย มันสําปะหลัง และยางพารา เปนตน
    (3)  การวิเคราะหขอมูลสภาพการใชท่ีดินจากขอมูลจากดาวเทียม และภาพถายออรโธสี
เชิงเลข  พิจารณาจากองคประกอบของขอมูล  คือ  ความเขมของสีและสี (tone/color) ขนาด (size)  
รูปราง (shape) เนื้อภาพ (texture) รูปแบบ (pattern) ความสูงและเงา (height and shadow)  
ความเก่ียวพัน (association) และการเปลี่ยนแปลงตามฤดูกาล (temporal change)  ของขอมูล  
เพ่ือวิเคราะหขอมูลสภาพการใชท่ีดิน โดยใชโปรแกรมวิเคราะหระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร แลวจึง
นําชั้นขอมูลท่ีไดทําการซอนทับกับภาพถายออรโธสีเชิงเลข และขอมูลภาพจากดาวเทียมไทยโชต  เพ่ือ
พิมพเปนแผนท่ีใชในการสํารวจขอมูลในภาคสนาม 
  3)  การสํารวจขอมูลในภาคสนาม  ทําการสํารวจตรวจสอบรายละเอียดสภาพการใชท่ีดิน
ภาคสนามในพ้ืนท่ีจริง  พรอมแกไขรายละเอียดใหมีความถูกตองตรงกับสภาพปจจุบัน  
  4) การสรางฐานขอมูลสารสนเทศภูมิศาสตร (GIS database)  
   เปนการจัดทําขอมูลท้ังเชิงพ้ืนท่ี (spatial data)  และขอมูลเชิงคุณลักษณะ  
(attribute data ) ของขอมูลจากภาคสนาม  และขอมูลแผนท่ีจากสวนท่ีเก่ียวของ  โดยการนําเขาใน
ระบบสารสนเทศดวยโปรแกรมวิเคราะหและประมวลผลในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร  ดังนี้ 
   (1)  การสรางฐานขอมูลเชิงพ้ืนท่ี เปนการนําเขาขอมูลในรูปแผนท่ีเพ่ือใช
วิเคราะหและประมวลผลเชิงพ้ืนท่ี    
   (2) การสรางฐานขอมูลเชิงคุณลักษณะ (attribute data)  เปนการนําเขาขอมูล
ดานคุณลักษณะของแผนท่ีและขอมูลท่ีเก่ียวของกับเชิงพ้ืนท่ี  เพ่ือทําใหทราบถึงความสัมพันธระหวาง
ขอมูลท้ัง  2  ประเภท  เพ่ือใชในการวิเคราะหและประมวลผลในระบบสารสนเทศภูมิศาสตรตอไป 
  5) จัดทําแผนท่ีสภาพการใชท่ีดิน  
  6)  วิเคราะหการเปลี่ยนแปลงการใชท่ีดิน  
  7)    จัดทําแผนท่ีและรายงาน 

1.5  ผูดําเนินงาน 
ท่ีปรึกษา นายสมศักดิ์   สุขจันทร ผูอํานวยการกองนโยบายและแผนการใชท่ีดิน 
  นายสมศักดิ์   แจงเพียร ผูอํานวยการกลุมวิเคราะหสภาพการใชท่ีดิน 

 ผูรับผิดชอบ น.ส.สมจิตต เลิศดิษยวรรณ นักวิชาการเกษตรชํานาญการพิเศษ 
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   น.ส.อมรรัตน สระเพ็ชร นักวิชาการเกษตรชํานาญการพิเศษ 
   น.ส.สลิลา เอ่ียมอิทธิพล นักวิชาการเกษตรชํานาญการพิเศษ 
   น.ส.จิรัชยา คงทน นักวิชาการเกษตรชํานาญการพิเศษ 
   น.ส.ปาจารีย แนนหนา นักวิชาการเกษตรชํานาญการพิเศษ 
   น.ส.นุชนภางค สุวรรณเทน นักวิชาการเกษตรชํานาญการ 
   น.ส.สิรีวัลย  ราษฎรอาศัย นักวิชาการเกษตรชํานาญการ 
   น.ส.ภาวดี สิทธิ์ประเสริฐ นักวิชาการเกษตรชํานาญการ 
   นางอัจฉรารัตน  นกเดช นักวิชาการเกษตรชํานาญการ 
   น.ส.กาญจนา   สําราญใจ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ 
   นางวลีทิพย ธนัชชายศอนันต นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ 
   นายพิเชษฐ สุขเจริญ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ 
   น.ส.นิชานันทน  นนทก เจาหนาท่ีวิเคราะหนโยบายและแผน 
   น.ส.นุชจรี หุนประเสริฐ เจาหนาท่ีวิเคราะหนโยบายและแผน 
   น.ส.วรรณา บรรจงทรัพย เจาหนาท่ีวิเคราะหนโยบายและแผน 
   นายสิโรตม ตวงเพชร เจาหนาท่ีวิเคราะหนโยบายและแผน 
   น.ส.พัชรียา พรมสงฆ เจาหนาท่ีวิเคราะหนโยบายและแผน 
   น.ส.ภาณี ถ่ินจันทร นักวิชาการเกษตร 
   น.ส.พัสศรัณพร  เหลืองระลึก นักวิชาการเกษตร 
   นายฉัตรชัย  บุญมี นักวิชาการเกษตร 
   น.ส. พัชยา  ชัยฑวังกูล เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป 
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บทท่ี 2 
สภาพการใชท่ีดินป พ.ศ. 2563 

 การจัดทําแผนท่ีสภาพการใชท่ีดินปจจุบัน ตองใชเทคโนโลยีการสํารวจระยะไกลจากการใชขอมูล
เชิงเลขจากดาวเทียมรวมกับการสํารวจภาคสนาม ในการปรับปรุงพ้ืนท่ีท่ีมีการเปลี่ยนแปลง 
การใชท่ีดินใหเปนปจจุบัน ทําใหขอมูลมีความถูกตองสูงข้ึน และใชภาพถายออรโธสีเชิงเลข กระทรวง
เกษตรและสหกรณเปนขอมูลฐานในดานพิกัดตําแหนงของแผนท่ีดังกลาวดวย ผลการวิเคราะหขอมูล
เชิงเลขจากดาวเทียมเพ่ือจัดทําแผนท่ีสภาพการใชท่ีดินรายจังหวัดป พ.ศ. 2563 มาตราสวน 1 : 25,000 
สามารถจําแนกประเภทการใชท่ีดินไดดังนี้  

2.1 สภาพการใชท่ีดินจังหวัดเชียงราย ป พ.ศ. 2563 

  จังหวัดเชียงราย มีเนื้อท่ีท้ังหมด 7,298,981 ไร  สามารถจําแนกประเภทการใชท่ีดินไดออกเปน 
5 ประเภท คือ พ้ืนท่ีชุมชนและสิ่งปลูกสราง (U) มีเนื้อท่ี  441,578 ไร คิดเปนรอยละ 6.05 ของเนื้อท่ี
จังหวัด พ้ืนท่ีเกษตรกรรม (A) มีเนื้อท่ี 3,735,647 ไร คิดเปนรอยละ 51.17 ของเนื้อท่ีจังหวัด พ้ืนท่ีปาไม (F) 
มีเนื้อท่ี   2,822,664 ไร  คิดเปนรอยละ 38.68 ของเนื้อท่ีจังหวัด พ้ืนท่ีน้ํา (W)  มีเนื้อท่ี  116,978 ไร  
คิดเปนรอยละ  1.60 ของเนื้อท่ีจังหวัด และพ้ืนท่ีเบ็ดเตล็ด (M) มีเนื้อท่ี 182,114 ไร คิดเปนรอยละ 
2.50 ของเนื้อท่ีจังหวัด โดยการใชประโยชนในพ้ืนท่ีแตละประเภทมีรายละเอียด (ภาพท่ี 1 และตารางท่ี 1) 
ดังนี้ 
 2.1.1 พ้ืนท่ีชุมชนและสิ่งปลูกสราง (U) มีเนื้อท่ี 441,578 ไร คิดเปนรอยละ 6.05 ของเนื้อท่ี
จังหวัด ประกอบดวยตัวเมืองและยานการคา หมูบานบนพ้ืนราบ หมูบานชาวไทยภูเขา สถานท่ีราชการ
และสถาบันตาง ๆ ราง สถานท่ีราชการและสถาบันตาง ๆ ถนน พ้ืนท่ีอุตสาหกรรมราง โรงงาน
อุตสาหกรรม  ลานตากและแหลงรับซ้ือทางการเกษตร สถานท่ีพักผอนหยอนใจ รีสอรท โรงแรม เกสตเฮาส 
สุสาน ปาชา สถานีบริการน้ํามัน และสนามกอลฟ   
  1) ตัวเมืองและยานการคา (U1) มีเนื้อท่ี 41,114 ไร หรือรอยละ 0.56 ของเนื้อท่ี
จังหวัด ประกอบดวย 18 อําเภอ คือ อําเภอเมืองเชียงราย อําเภอเวียงชัย อําเภอเชียงของ อําเภอเทิง 
อําเภอพาน อําเภอปาแดด อําเภอแมจัน อําเภอเชียงแสน อําเภอแมสาย อําเภอแมสรวย อําเภอเวียงปาเปา 
อําเภอพญาเม็งราย อําเภอเวียงแกน อําเภอขุนตาล อําเภอแมฟาหลวง อําเภอแมลาว อําเภอเวียงเชียงรุง 
และอําเภอดอยหลวง 
  2) หมูบาน (U2) มีเนื้อท่ี 304,041 ไร หรือรอยละ 4.17 ของเนื้อท่ีจังหวัด ไดแก  
หมูบานบนพ้ืนราบ หมูบานชาวไทยภูเขา และหมูบาน/ท่ีดินจัดสรรราง มีเนื้อท่ี 272,048  31,270  และ 
723 ไร หรือรอยละ 3.73 0.43 และ 0.01 ของเนื้อท่ีจังหวัด  
  3) สถานท่ีราชการและสถาบันตาง ๆ (U3) มีเนื้อท่ี 38,984  ไร หรือรอยละ 0.53 ของ
เนื้อท่ีจังหวัด ไดแก สถานท่ีราชการ โรงพยาบาล มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง มหาวิทยาลัยราชภัฎ
เชียงราย โรงเรียน และวัดตาง ๆ  
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  4) สถานีคมนาคม (U4) ไดแก ถนน สนามบิน และทาเรือ มีเนื้อท่ี 9,767 3,448 และ 
422 ไร หรือรอยละ 0.13 0.05 และ 0.01 ของเนื้อท่ีจังหวัด ไดแก ถนนทางหลวงแผนดินหมายเลข 1 
ทาอากาศยานนานาชาติเชียงราย ทาเรือพาณิชยเชียงแสน 
  5) ยานอุตสาหกรรม (U5) มีเนื้อท่ี 16,211 ไร หรือรอยละ  0.22 ของเนื้อท่ีจังหวัด 
ไดแก  โรงงานอุตสาหกรรม  ลานตากและแหลงรับซ้ือทางการเกษตร และพ้ืนท่ีอุตสาหกรรมราง  มีเนื้อท่ี 
12,249  3,839 และ 123 ไร หรือรอยละ 0.13 และ 0.01 ของเนื้อท่ีจังหวัด ตามลําดับ 
  6) พ้ืนท่ีชุมชนและสิ่งปลูกสรางอ่ืน ๆ (U6) มีเนื้อท่ี  21,806  ไร หรือรอยละ 0.30 
ของเนื้อท่ีจังหวัด ประกอบดวย สถานท่ีพักผอนหยอนใจ รีสอรท โรงแรม เกสตเฮาส สุสาน ปาชา 
สถานท่ีราง และสถานีบริการน้ํามัน  มีเนื้อท่ี  10,332  6,931  3,691 457 และ 395 ไร หรือรอยละ 
0.14 0.09 0.05 และ 0.01 ของเนื้อท่ีจังหวัด 
  7) สนามกอลฟ (U7) มีเนื้อท่ี  5 ,765 ไร หรือรอยละ 0.08 ของเนื้อท่ีจังหวัด 
ประกอบดวย สนามกอลฟ 5,570 ไร หรือรอยละ 0.08 ไร ของเนื้อท่ีจังหวัด และสนามกอลฟราง 195 ไร  
 2.1.2 พ้ืนท่ีเกษตรกรรม (A) มีเนื้อท่ี 3,735,647 ไร หรือรอยละ 51.17 ของเนื้อท่ีจังหวัด 
ประกอบดวยพ้ืนท่ีนา พืชไร ไมยืนตน ไมผล พืชสวน ไรหมุนเวียน ทุงหญาและโรงเรือนเลี้ยงสัตว พืชน้ํา 
สถานท่ีเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา และเกษตรผสมผสาน/ไรนาสวนผสม 
  1) พ้ืนท่ีนา (A1) มีเนื้อท่ี 1,440,339 ไร หรือรอยละ 19.73 ของเนื้อท่ีจังหวัด ไดแก 
นาขาว มีเนื้อท่ี 1,399,392 ไร หรือรอยละ 19.17 ของเนื้อท่ีจังหวัด ปลูกในทุกอําเภอ นอกจากนี้ยังมี
การปลูกขาวตามดวยพืชหลังนาตาง ๆ เชน ขาวโพด พืชผัก ยาสูบ ถ่ัวเขียว มันฝรั่ ง มันเทศ 
มีเนื้อท่ี 19,544 ไร หรือรอยละ 0.26 ของเนื้อท่ีจังหวัด รวมถึงพ้ืนท่ีท่ีมีน้ําทวมขังในฤดูฝน และ 
ปลูกขาวในฤดูแลง 21,036 ไร หรือรอยละ 0.29 ของเนื้อท่ีจังหวัด พบในอําเภอแมสาย อําเภอแมจัน 
อําเภอเชียงของ อําเภอเทิง อําเภอปาแดด อําเภอพาน และอําเภอขุนตาล นอกจากนี้ยังพบพ้ืนท่ีนาราง 
คือ พ้ืนท่ีนาขาวท่ีไมมีการทํานาติดตอกันเกิน 3 ป แตยังคงเห็นรองรอยของคันนาอยู มีเนื้อท่ี 367 ไร 
หรือรอยละ 0.01 ของเนื้อท่ีจังหวัด พบในอําเภอเวียงปาเปา อําเภอเวียงชัย และอําเภอเชียงแสน 
  2) พืชไร (A2) มีเนื้อท่ี 1,034,471 ไร หรือรอยละ 14.15 ของเนื้อท่ีจังหวัด โดยมีพืชไร
ท่ีสําคัญ ไดแก ขาวโพด สับปะรด ไรราง ขาวไร และมันสําปะหลัง 
   (1) ขาวโพด (A202) มีเนื้อท่ีรวม 766,614 ไร หรือรอยละ 10.50 ของเนื้อท่ี
จังหวัด โดยเปนขาวโพดเพียงอยางเดียว 766,431 ไร และยังพบวามีพ้ืนท่ีปลูกขาวโพดในฤดูฝน และ
ตามดวยพืชชนิดอ่ืนๆ ไดแก ยาสูบ ถ่ัวดํา ถ่ัวแดง และพืชผัก มีเนื้อท่ี 183 ไร พบกระจายตัวในทุก
อําเภอ 
  (2) สับปะรด (A205) มีเนื้อท่ี 86,441 ไร หรือรอยละ 1.18 ของเนื้อท่ีจังหวัด 
สวนใหญปลูกในเขตอําเภอเมืองเชียงราย อําเภอแมจัน อําเภอแมสาย อําเภอเชียงแสน และอําเภอ
แมฟาหลวง 
   (3) ไรราง (A200) คือพ้ืนท่ีปลูกพืชไรท่ีไมมีการเพาะปลูกยาวนานติดตอกันเกิน 
3 ป มีเนื้อท่ี 64,990 ไร หรือรอยละ 0.89 ของเนื้อท่ีจังหวัด พบมากบริเวณเนินเขา กระจายตัวอยูในทุก
อําเภอ 
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  (4) ขาวไร (A216) มีเนื้อท่ี 58,723 ไร หรือรอยละ 0.80 ของเนื้อท่ีจังหวัด  
พบมากบริเวณพ้ืนท่ีภูเขาสูงในอําเภอเวียงปาเปา อําเภอแมสรวย อําเภอเมืองเชียงราย อําเภอแมฟาหลวง 
อําเภอเทิง และอําเภอเวียงแกน 
   (5) มันสําปะหลัง (A204) มีเนื้อท่ี  51,230 ไร หรือรอยละ 0.70 ของเนื้อท่ี
จังหวัด พบมากบริเวณเนินเขาในอําเภอเวียงชัย อําเภอพญาเม็งราย อําเภอเวียงเชียงรุง อําเภอขุนตาล 
และอําเภอปาแดด 
  3) ไมยืนตน (A3) มีเนื้อท่ีรวม 645,608 ไร หรือรอยละ 8.85 ของเนื้อท่ีจังหวัด โดยมี
ไมยืนตนท่ีสําคัญ คือ ยางพารา ชา สัก ปาลมน้ํามัน และกาแฟ 
   (1)  ยางพารา (A302) มีเนื้อท่ี 503,707 ไร หรือรอยละ 6.90 ของเนื้อท่ีจังหวัด 
พบกระจายตัวอยูบนพ้ืนท่ีสูงในทุกอําเภอ 
  (2) ชา (A313) มีเนื้อท่ี 55,865 ไร หรือรอยละ 0.77 ของเนื้อท่ีจังหวัด มีท้ัง
ชาอัสสัม ชาจีน และชาน้ํามัน พบในอําเภอเวียงปาเปา อําเภอแมสรวย อําเภอแมลาว อําเภอเมือง
เชียงราย และอําเภอแมฟาหลวง 
  (3) สัก (A305) มีเนื้อท่ี 33 ,942 ไร หรือรอยละ 0.47 ของเนื้อท่ีจังหวัด  
พบกระจายตัวในทุกอําเภอ 
  (4) ปาลมน้ํามัน (A303) มีเนื้อท่ี 23,903 ไร หรือรอยละ 0.33 ของเนื้อท่ีจังหวัด 
พบกระจายตัวในทุกอําเภอ 
  (5) กาแฟ (A312) มีเนื้อท่ี 16,354 ไร หรือรอยละ 0.22 ของเนื้อท่ีจังหวัด  
พบในอําเภอเวียงปาเปา อําเภอแมสรวย อําเภอเมืองเชียงราย อําเภอแมฟาหลวง อําเภอแมสาย และ
อําเภอเวียงแกน 
  4) ไมผล (A4) มีเนื้อท่ี 455,133 ไร หรือรอยละ 6.24 ของเนื้อท่ีจังหวัด โดยมีไมผล 
ท่ีสําคัญ ไดแก ลําไย ลิ้นจี่ ไมผลเมืองหนาว สม กลวย และไมผลผสม 
  (1) ลําไย (A413) มีเนื้อท่ี 283,493 ไร หรือรอยละ 3.88 ของเนื้อท่ีจังหวัด  
พบบริเวณพ้ืนท่ีราบ กระจายตัวในทุกอําเภอ 
  (2) ลิ้นจี่ (A406) มีเนื้อท่ี 72,172 ไร หรือรอยละ 0.99 ของเนื้อท่ีจังหวัด  
พบบริเวณพ้ืนท่ีสูง กระจายตัวในทุกอําเภอ 
  (3) ไมผลเมืองหนาว (A406) มีเนื้อท่ี 19,357 ไร หรือรอยละ 0.27 ของเนื้อท่ี
จังหวัด โดยไมผลเมืองหนาวท่ีนิยมปลูก ไดแก แมคคาเดเมีย อโวคาโด ทอ และพลับ พบบริเวณพ้ืนท่ีสูง 
อําเภอเวียงปาเปา อําเภอแมสรวย อําเภอเมืองเชียงราย อําเภอแมฟาหลวง และอําเภอเวียงแกน 
  (4) สม (A402) มีเนื้อท่ี 13,560 ไร หรือรอยละ 0.19 ของเนื้อท่ีจังหวัด  พบมาก
ใน อําเภอแมสรวย อําเภอเชียงแสน อําเภอดอยหลวง และอําเภอเวียงแกน 
  (5) ไมผลผสม (A401)  มีเนื้อท่ี  11,877 ไร หรือรอยละ 0.16 ของเนื้อท่ีจังหวัด 
เปนพ้ืนท่ีท่ีปลูกไมผลรวมกันเกินกวา 3 ชนิดข้ึนไป พบกระจายตัวในทุกอําเภอ 
  5) พืชสวน (A5) มีเนื้อท่ี 12,642 ไร หรือรอยละ 0.17 ของเนื้อท่ีจังหวัด โดยมีพืชสวน
ท่ีสําคัญ ไดแก พืชผัก และไมดอกไมประดับ  
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  (1) พืชผัก (A502) มีเนื้อท่ี 7,091 ไร หรือรอยละ 0.10 ของเนื้อท่ีจังหวัด พืชผัก
ท่ีสําคัญ ไดแก ผักกาดหอม กระเทียม หอม ขาวโพดฝกออน ปลูกมากในอําเภอแมสาย อําเภอแมจัน 
อําเภอแมสรวย และอําเภอเวียงปาเปา  
  (2) ไมดอกไมประดับ (A503) มีเนื้อท่ี 4,284 ไร หรือรอยละ 0.06 ของเนื้อท่ี
จังหวัด พืชผักท่ีสําคัญ ไดแก ไมตัดใบ ไมดอก และไผกวนอิม พบมากในอําเภอแมสาย อําเภอแมฟาหลวง 
อําเภอแมสรวย อําเภอแมจัน และอําเภอเวียงปาเปา เนื่องจากเปนท่ีตั้งของศูนยพัฒนาโครงการหลวง
ดอยสะโงะ ศูนยพัฒนาโครงการหลวงแมปูนหลวง ศูนยพัฒนาโครงการหลวงหวยน้ําริน และโครงการ
พัฒนาดอยตุง อันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
  6) ไรหมุนเวียน (A6) มีเนื้อท่ี 102,447 ไร หรือรอยละ 1.41 ของเนื้อท่ีจังหวัด ไดแก 
ขาวไร (ไรหมุนเวียน)  ขาวโพด (ไรหมุนเวียน) และไรหมุนเวียนราง  
  (1) ขาวไร (ไรหมุนเวียน) มีเนื้อท่ี 41,035 ไร หรือรอยละ 0.56 ของเนื้อท่ี
จังหวัด พบมากบริเวณพ้ืนท่ีภูเขาสูงใน อําเภอแมสรวย อําเภอเมืองเชียงราย และอําเภอแมฟาหลวง  
  (2) ขาวโพด (ไรหมุนเวียน) มีเนื้อท่ี 37,619 ไร หรือรอยละ 0.52 ของเนื้อท่ี
จังหวัด พบมากบริเวณพ้ืนท่ีภูเขาสูงใน อําเภอแมสรวย อําเภอเมืองเชียงราย และอําเภอแมฟาหลวง  
  (3) ไรหมุนเวียนราง มีเนื้อท่ี 23,781 หรือรอยละ 0.33 ของเนื้อท่ีจังหวัด พบ
มากบริเวณพ้ืนท่ีภูเขาสูงใน อําเภอแมสรวย อําเภอเมืองเชียงราย และอําเภอแมฟาหลวง  
  7) ทุงหญาเลี้ยงสัตวและโรงเรือนเลี้ยงสัตว (A7) มีเนื้อท่ี 10,441 ไร หรือรอยละ 0.14 
ของเนื้อท่ีจังหวัด โดยทุงหญาและโรงเรือนเลี้ยงสัตวท่ีสําคัญ ไดแก โรงเรือนเลี้ยงสุกร ทุงหญาเลี้ยงสัตว 
และโรงเรือนเลี้ยงสัตวปก 
   (1) โรงเรือนเลี้ยงสุกร (A704) มีเนื้อท่ี 4,059 ไร หรือรอยละ 0.06 ของเนื้อท่ี
จังหวัด พบมากบริเวณอําเภอพาน อําเภอเมืองเชียงราย อําเภอแมสาย อําเภอเวียงปาเปา และอําเภอ
เวียงชัย 
   (2) ทุงหญาเลี้ยงสัตว (A701) มีเนื้อท่ี 2,520 ไร หรือรอยละ 0.03 ของเนื้อท่ี
จังหวัด กระจายตัวอยูในทุกอําเภอยกเวนอําเภอเวียงแกน อําเภอแมลาว และอําเภอแมฟาหลวง 
   (3) โรงเรือนเลี้ยงสัตวปก (A703) มีเนื้อท่ี 472 ไร หรือรอยละ 0.01 ของเนื้อท่ี
จังหวัด กระจายตัวอยูในทุกอําเภอยกเวนอําเภอแมฟาหลวง 
  8) พืชน้ํา (A8) มีเนื้อท่ี 65 ไร ไดแก กก พบในอําเภอแมจัน และอําเภอแมสาย 
  9) สถานท่ีเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา (A9) มีเนื้อท่ี 13,323 ไร หรือรอยละ 0.33 ของเนื้อท่ี
จังหวัด ประกอบดวย สถานท่ีเพาะเลี้ยงปลา สถานท่ีเพาะเลี้ยงกุง สถานท่ีเพาะเลี้ยงสัตวน้ําราง และ
ฟารมจระเข 
  (1) สถานท่ีเพาะเลี้ยงปลา (A902) มีเนื้อท่ี 26,170 ไร หรือรอยละ 0.36 ของ
เนื้อท่ีจังหวัด กระจายตัวอยูในทุกอําเภอยกเวนอําเภอแมฟาหลวง  
  (2) สถานท่ีเพาะเลี้ยงกุง (A903) มีเนื้อท่ี 3,327 ไร หรือรอยละ 0.05 ของเนื้อท่ี
จังหวัด พบในอําเภอเทิง อําเภอพาน อําเภอเวียงชัย อําเภอแมจัน และอําเภอเชียงของ 
  (3) สถานท่ีเพาะเลี้ยงสัตวน้ําราง (A900) มีเนื้อท่ี 750 ไร หรือรอยละ 0.01 ของ
เนื้อท่ีจังหวัด พบในอําเภอพาน อําเภอแมลาว อําเภอเมืองเชียงราย และอําเภอเวียงชัย 
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  (4) ฟารมจระเข  (A905) มีเนื้อท่ี 39 ไร ไดแก ฟารมจระเขโภคธา ในอําเภอพาน 
  10) เกษตรผสมผสาน/ไรนาสวนผสม (A0) คือ พ้ืนท่ีท่ีมีการทําการเกษตรมากกวา  

2 ประเภทในพ้ืนท่ีเดียวกัน มีเนื้อท่ี 4,215 ไร หรือรอยละ  0.06 ของเนื้อท่ีจังหวัด พบในทุกอําเภอ

ยกเวนอําเภอปาแดด และอําเภอแมฟาหลวง 

 2.1.3 พ้ืนท่ีปาไม (F) มีเนื้อท่ี 2,822,664 ไร หรือรอยละ 38.68 ของเนื้อท่ีจังหวัด 
ประกอบดวย ปาไมผลัด ปาผลัดใบ และปาปลูก  
  1) ปาไมผลัดใบ (F1) มีเนื้อท่ี 438,916 ไร หรือรอยละ 6.02 ของเนื้อท่ีจังหวัด 
กระจายตัวอยูในพ้ืนท่ีสูงอําเภอเวียงปาเปา อําเภอแมสรวย อําเภอพาน อําเภอเมืองเชียงราย อําเภอ 
แมฟาหลวง อําเภอแมสาย อําเภอเชียงแสน อําเภอเวียงแกน และอําเภอเทิง ประกอบดวย ปาไมผลัดใบ
สมบูรณ (F101) มีเนื้อท่ี 432,563 ไร หรือรอยละ 5.93 ของเนื้อท่ีจังหวัด และปาไมผลัดใบรอสภาพ
ฟนฟู (F100) มีเนื้อท่ี 6,353 ไร หรือรอยละ 0.09 ของเนื้อท่ีจังหวัด ซ่ึงพบในอําเภอเวียงปาเปา อําเภอ
แมสรวย และอําเภอพาน 
  2) ปาผลัดใบ (F2) มีเนื้อท่ี 2,367,168 ไร หรือรอยละ 32.43 ของเนื้อท่ีจังหวัด  
พบกระจายตัวในทุกอําเภอ ประกอบดวย ปาผลัดใบสมบูรณ (F201) มีเนื้อท่ี 2,285,338 ไร หรือรอยละ 
31.31 ของเนื้อท่ีจังหวัด และปาผลัดใบรอสภาพฟนฟู (F200) มีเนื้อท่ี 81,830 ไร หรือรอยละ 1.12 
ของเนื้อท่ีจังหวัด  
  3) ปาปลูก (F5) มีเนื้อท่ี 16,580 ไร หรือรอยละ 0.23 ของเนื้อท่ีจังหวัด พบกระจาย
ตัวในทุกอําเภอยกเวน อําเภอเชียงแสน อําเภอเวียงแกน และอําเภอปาแดด ประกอบดวยปาปลูก
สมบูรณ (F501) มีเนื้อท่ี 14,023 ไร หรือรอยละ 0.19 ของเนื้อท่ีจังหวัด และปาปลูกรอสภาพฟนฟู 
(F500) มีเนื้อท่ี 2,557 ไร หรือรอยละ 0.04 ของเนื้อท่ีจังหวัด  
 2.1.4 พ้ืนท่ีน้ํา (W)  มีเนื้อท่ี 116,978 ไร หรือรอยละ 1.60 ของเนื้อท่ีจังหวัด ประกอบดวย  
แหลงน้ําธรรมชาติ และแหลงน้ําท่ีสรางข้ึน 
  1) แหลงน้ําธรรมชาติ (W1) เชน แมน้ํา ลําหวย ลําคลอง หนอง บึง และทะเลสาบ  
มีเนื้อท่ี 71,687 ไร หรือรอยละ 0.98 ของเนื้อท่ีจังหวัด โดยมีแหลงน้ําคือ แมน้ําโขง แมน้ํากก แมน้ําอิง 
และทะเลสาบเชียงแสน 
  2) แหลงน้ําท่ีสรางข้ึน (W2) เชน อางเก็บน้ํา บอน้ําในไรนา และคลองชลประทาน   
มีเนื้อท่ี 45,291 ไร หรือรอยละ 0.62 ของเนื้อท่ีจังหวัด โดยมีอางเก็บน้ําท่ีสําคัญ ไดแก เข่ือนแมสรวย 
อางเก็บน้ําแมตาก อางเก็บน้ําหวยสัก และอางเก็บน้ําหวยตาดควัน 
 2.1.5 พ้ืนท่ีเบ็ดเตล็ด (M) มีเนื้อท่ี 182,114 ไร หรือรอยละ 2.50 ของเนื้อท่ีจังหวัด 
ประกอบดวยทุงหญาและไมละเมาะ (M1) 112,995 ไร พ้ืนท่ีลุม (M2) 47,249 ไร เหมืองแรและบอขุด 
9,771 ไร ท่ีท้ิงขยะ 389 ไร และพ้ืนท่ีเบ็ดเตล็ดอ่ืน ๆ 11,710 ไร  
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 ตารางท่ี 1  สภาพการใชท่ีดินจังหวัดเชียงราย ป พ.ศ. 2563 

สัญลักษณ ประเภทการใชท่ีดิน 
เนื้อท่ี 

ไร รอยละ 
U พ้ืนท่ีชุมชนและสิ่งปลูกสราง 441,578 6.05 

U101 ตัวเมืองและยานการคา 41,114               0.56  
U200 หมูบาน/ท่ีดินจัดสรรราง 723               0.01  
U201 หมูบานบนพ้ืนราบ 272,048               3.73  
U202 หมูบานชาวไทยภเูขา 31,270               0.43  
U301 สถานท่ีราชการและสถาบันตาง ๆ 38,984               0.53  
U401 สนามบิน 3,448               0.05  
U404 ทาเรือ 442               0.01  
U405 ถนน 9,767               0.13  
U500 พ้ืนท่ีอุตสาหกรรมราง  123                    -    
U502 โรงงานอุตสาหกรรม   12,249               0.17  
U503 ลานตากและแหลงรับซื้อทางการเกษตร 3,839               0.05  
U600 สถานท่ีราง  457               0.01  
U601 สถานท่ีพักผอนหยอนใจ  10,332               0.14  
U602 รีสอรท โรงแรม เกสตเฮาส 6,931               0.09  
U603 สุสาน ปาชา   3,691               0.05  
U605 สถานีบริการนํ้ามัน  395               0.01  
U700 สนามกอลฟราง 195                    -    
U701 สนามกอลฟ 5,570               0.08  

A พ้ืนท่ีเกษตรกรรม 3,735,647 51.17 
A1 พ้ืนท่ีนา 1,440,339 19.73 

A100 นาราง    367               0.01  
A101 นาขาว 1,399,392             19.17  

A101+A202 นาขาว+ขาวโพด 4,501               0.06  
A101+A202+A502 นาขาว+ขาวโพด+พืชผัก 194                    -    

A101+A204 นาขาว+มันสําปะหลัง 142                    -    
A101+A206 นาขาว+ยาสูบ 3,922               0.05  

A101+A206+A502 นาขาว+ยาสูบ+พืชผัก 26                    -    
A101+A208 นาขาว+ถ่ัวเขียว 60                    -    
A101+A209 นาขาว+ถ่ัวเหลือง 2,848               0.04  
A101+A217 นาขาว+มันฝรั่ง 4,878               0.07  

A101+A217+A502 นาขาว+มันฝรั่ง+พืชผัก 229                    -    
A101+A219 นาขาว+มันเทศ 534               0.01  
A101+A502 นาขาว+พืชผัก 2,210               0.03  
M201+A101 พ้ืนท่ีลุม+นาขาว 21,036               0.29  

A2 พืชไร 1,034,471 14.15 
A200 ไรราง   64,990               0.89  
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ตารางท่ี 1 (ตอ) 

สัญลักษณ ประเภทการใชท่ีดิน 
เนื้อท่ี 

ไร รอยละ 
A201 พืชไรผสม   281                    -    
A202 ขาวโพด 766,431             10.50  

A202+A206 ขาวโพด+ยาสบู  16                    -    
A202+A212 ขาวโพด+ถ่ัวดํา ถ่ัวแดง  21                    -    
A202+A502 ขาวโพด+พืชผัก 146                    -    

A203 ออย  163                    -    
A204 มันสําปะหลัง   51,230               0.70  
A205 สับปะรด   86,441               1.18  
A206 ยาสูบ  1,661               0.02  
A209 ถ่ัวเหลือง    52                    -    
A210 ถ่ัวลิสง   56                    -    
A212 ถ่ัวดํา ถ่ัวแดง  275                    -    
A213 ขาวฟาง 16                    -    
A216 ขาวไร   58,723               0.80  
A217 มันฝรั่ง   57                    -    
A219 มันเทศ   28                    -    
A220 แตงโม   94                    -    
A222 ขิง            333               0.01  
A223 กะหล่ําปล ี 3,304               0.05  
A224 มะเขือเทศ  16                    -    
A229 พริก   137                    -    
A3 ไมยืนตน 645,608 8.85 

A300 ไมยืนตนราง/เสื่อมโทรม 1,403               0.02  
A301 ไมยืนตนผสม   506               0.01  
A302 ยางพารา   503,707               6.90  
A303 ปาลมนํ้ามัน   23,903               0.33  
A304 ยูคาลิปตัส   7,534               0.10  
A305 สัก   33,942               0.47  
A306 สะเดา   48                    -    
A307 สนประดิพัทธ  68                    -    
A309 ประดู   223                    -    
A312 กาแฟ   16,354               0.22  
A313 ชา   55,865               0.77  
A314 หมอน   50                    -    
A315 ไผปลูกเพ่ือการคา 1,116               0.02  
A316 นุน   44                    -    
A318 จามจุร ี  203                    -    
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ตารางท่ี 1 (ตอ) 

สัญลักษณ ประเภทการใชท่ีดิน 
เนื้อท่ี 

ไร รอยละ 
A320 เปลา 48                    -    
A321 ยมหอม มะฮอกกานี 31                    -    
A322 กฤษณา  367               0.01  
A4 ไมผล 455,133 6.42 

A400 ไมผลราง/เสื่อมโทรม 4,435               0.06  
A401 ไมผลผสม   11,877               0.16  
A402 สม   13,560               0.19  
A403 ทุเรียน 50                    -    
A404 เงาะ   3,968               0.05  
A405 มะพราว   381               0.01  
A406 ลิ้นจี ่  72,172               0.99  
A407 มะมวง   15,415               0.21  
A409 พุทรา   366               0.01  
A411 กลวย   11,877               0.16  
A412 มะขาม   1,078               0.01  
A413 ลําไย    283,493               3.88  
A414 ฝรั่ง   133                    -    
A415 มะละกอ  1,237               0.02  
A416 ขนุน   174                    -    
A417 กระทอน   1,633               0.02  
A420 ลางสาด ลองกอง  129                    -    
A422 มะนาว   319               0.01  
A423 ไมผลเมืองหนาว  19,357               0.27  
A425 มะกอกนํ้า มะกอกฝรั่ง 30                    -    
A426 แกวมังกร   3,518               0.05  
A427 สมโอ 9,867               0.14  
A428 ละมดุ 19                    -    
A430 มะไฟ ละไม 45                    -    
A5 พืชสวน 12,642 0.17 

A500 พืชสวนราง/เสื่อมโทรม 125                    -    
A502 พืชผัก   7,091               0.10  

A502+A506 พืชผัก+สตรอเบอรี ่ 12                    -    
A503 ไมดอก ไมประดับ 4,284               0.06  
A504 องุน   64                    -    
A506 สตรอเบอรี ่ 83                    -    
A507 เสาวรส  682               0.01  
A511 หวาย 186                    -    
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ตารางท่ี 1 (ตอ) 

สัญลักษณ ประเภทการใชท่ีดิน 
เนื้อท่ี 

ไร รอยละ 
A512 แคนตาลูป 16                    -    
A515 เห็ด 99                    -    
A6 ไรหมุนเวียน   102,447 2.27 

A600 ไรหมุนเวียนราง   23,781               0.33  
A601 พืชไรผสม (ไรหมุนเวียน)  12                    -    
A602 ขาวโพด (ไรหมุนเวียน) 37,619               0.52  
A616 ขาวไร(ไรหมุนเวียน)    41,035               0.56  
A7 ทุงหญาเลี้ยงสัตวและโรงเรือนเลี้ยงสัตว 10,441 0.14    

A700 โรงเรือนราง 119                    -    
A701 ทุงหญาเลี้ยงสัตว   2,520               0.03  
A702 โรงเรือนเลี้ยงโค กระบือ และมา 1,434               0.02  
A703 โรงเรือนเลี้ยงสตัวปก  2,309               0.03  
A704 โรงเรือนเลี้ยงสุกร  4,059               0.06  
A8 พืชน้ํา 65 -    

A802 กก 65 - 
A9 สถานท่ีเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา   30,286 0.42 

A900 สถานท่ีเพาะเลี้ยงสตัวนํ้าราง  750               0.01  
A902 สถานท่ีเพาะเลี้ยงปลา 26,170               0.36  
A903 สถานท่ีเพาะเลี้ยงกุง  3,327               0.05  
A905 ฟารมจระเข   39                    -    
A0 เกษตรผสมผสาน/ไรนาสวนผสม 4,215 0.06 

A001 เกษตรผสมผสาน/ไรนาสวนผสม 4,215 0.06 
F พ้ืนท่ีปาไม 2,822,664 38.68  

F100 ปาไมผลดัใบรอสภาพฟนฟู   6,353               0.09  
F101 ปาไมผลดัใบสมบูรณ   432,563               5.93  
F200 ปาผลดัใบรอสภาพฟนฟู   81,830               1.12  
F201 ปาผลดัใบสมบูรณ   2,285,338             31.31  
F500 ปาปลูกรอสภาพฟนฟู   2,557               0.04  
F501 ปาปลูกสมบูรณ   14,023               0.19  
W พ้ืนท่ีน้ํา 88,292 2.23 

W101 แมนํ้า ลําหวย ลําคลอง 45,904               0.63  
W102 หนอง บึง ทะเลสาบ 25,783               0.35  
W201 อางเก็บนํ้า  27,946               0.38  
W202 บอนํ้าในไรนา   15,971               0.22  
W203 คลองชลประทาน  1,374               0.02  

M พ้ืนท่ีเบ็ดเตล็ด 61,527 1.55 
M101 ทุงหญาธรรมชาต ิ  39,460               0.54  
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ตารางท่ี 1 (ตอ) 

สัญลักษณ ประเภทการใชท่ีดิน 
เนื้อท่ี 

ไร รอยละ 
M102 ทุงหญาสลับไมพุม/ไมละเมาะ 73,410               1.01  
M103 ไผปา ไผหนาม 125                    -    
M201 พ้ืนท่ีลุม 34,749               0.48  

M201+A202 พ้ืนท่ีลุม+ขาวโพด 12,347               0.17  
M201+A204 พ้ืนท่ีลุม+มันสาํปะหลัง 153                    -    

M300 เหมืองเกา บอขุดเกา 635               0.01  
M301 เหมืองแร   1,725               0.02  
M302 บอลูกรัง    847               0.01  
M303 บอทราย    1,294               0.02  
M304 บอดิน  5,270               0.07  
M402 พ้ืนท่ีดินถลม 46                    -    
M405 พ้ืนท่ีถม    11,664               0.16  
M701 ท่ีท้ิงขยะ       389               0.01  

รวมท้ังหมด 7,298,981 100.00 

ท่ีมา:  จากการวิเคราะหโดยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร กลุมวิเคราะหสภาพการใชท่ีดิน 
        กองนโยบายและแผนการใชท่ีดิน 
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2.2 สภาพการใชท่ีดินจังหวัดนครสวรรค ป พ.ศ. 2563 

  จังหวัดนครสวรรค มีเนื้อท่ีท้ังหมด 5,998,548 ไร สามารถจําแนกประเภทการใชท่ีดินได

ออกเปน 5 ประเภท คือ พ้ืนท่ีชุมชนและสิ่งปลูกสราง (U) มีเนื้อท่ี 408,298 ไร คิดเปนรอยละ 6.81  

ของเนื้อท่ีจังหวัด พ้ืนท่ีเกษตรกรรม (A) มีเนื้อท่ี 4,694,141 ไร คิดเปนรอยละ 78.26 ของเนื้อท่ีจังหวัด 

พ้ืนท่ีปาไม (F) มีเนื้อท่ี 590,212 ไร  คิดเปนรอยละ 9.84 ของเนื้อท่ีจังหวัด พ้ืนท่ีน้ํา (W)  มีเนื้อท่ี  

182,120 ไร  คิดเปนรอยละ  3.03 ของเนื้อท่ีจังหวัด และพ้ืนท่ีเบ็ดเตล็ด (M) มีเนื้อท่ี 123,777 ไร คิดเปน

รอยละ 2.06 ของเนื้อท่ีจังหวัด โดยการใชประโยชนในพ้ืนท่ีแตละประเภทมีรายละเอียด (ภาพท่ี 2 และ

ตารางท่ี 2) ดังนี้ 

 2.2.1 พ้ืนท่ีชุมชนและสิ่งปลูกสราง (U) มีเนื้อท่ี 408,298 ไร คิดเปนรอยละ 6.81 ของเนื้อท่ี

จังหวัด ประกอบดวย ตัวเมืองและยานการคา หมูบาน/ท่ีดินจัดสรรราง หมูบานบนพ้ืนราบ สถานท่ี

ราชการและสถาบันตาง ๆ ราง สถานท่ีราชการและสถาบันตาง ๆ สนามบิน ถนน พ้ืนท่ีอุตสาหกรรมราง 

โรงงานอุตสาหกรรม  ลานตากและแหลงรับซ้ือทางการเกษตร สถานท่ีราง สถานท่ีพักผอนหยอนใจ 

รีสอรท โรงแรม เกสตเฮาส สุสาน ปาชา และสถานีบริการน้ํามัน  

  1) ตัวเมืองและยานการคา (U1) มีเนื้อท่ี 33,794 ไร หรือรอยละ 0.56 ของเนื้อท่ี

จังหวัด ประกอบดวย 15 อําเภอ คือ อําเภอเมืองนครสวรรค อําเภอโกรกพระ อําเภอชุมแสง อําเภอ

หนองบัว อําเภอบรรพตพิสัย อําเภอเกาลี้ยว อําเภอตาคลี อําเภอทาตะโก อําเภอไพศาลี อําเภอพยุหคีรี 

อําเภอลาดยาว อําเภอตากฟา อําเภอแมวงก อําเภอแมเปน และอําเภอชุมตาบง  

  2) หมูบาน (U2) ไดแก หมูบานบนพ้ืนราบและหมูบาน/ท่ีดินจัดสรรราง มีเนื้อท่ี 

258,151 ไร หรือรอยละ 4.30 ของเนื้อท่ีจังหวัด  

  3) สถานท่ีราชการและสถาบันตาง ๆ (U3) ไดแก สถานท่ีราชการและสถาบันตาง ๆ 

และสถานท่ีราชการและสถาบันตาง ๆ ราง มีเนื้อท่ี 60,403 ไร หรือรอยละ 1.01 ของเนื้อท่ีจังหวัด 

ไดแก สถานท่ีราชการ โรงพยาบาล มหาวิทยาลัย โรงเรียน และวัดตาง ๆ  

  4)  สถานีคมนาคม (U4) มีเนื้อท่ี 20,664 ไร หรือรอยละ 0.34 ของเนื้อท่ีจังหวัด ไดแก 

สนามบิน และถนน มีเนื้อท่ี 676 และ 19,988 ไร หรือรอยละ 0.01 และ 0.33 ของเนื้อท่ีจังหวัด 

ตามลําดับ  

  5) ยานอุตสาหกรรม (U5) มีเนื้อท่ี 32,124 ไร หรือรอยละ 0.54 ของเนื้อท่ีจังหวัด 

ไดแก  พ้ืนท่ีอุตสาหกรรมราง  โรงงานอุตสาหกรรม  ลานตากและแหลงรับซ้ือทางการเกษตร มีเนื้อท่ี   

523 23,505 และ 8,096 ไร หรือรอยละ 0.01 0.39 และ 0.14 ของเนื้อท่ีจังหวัด ตามลําดับ 

  6) พ้ืนท่ีชุมชนและสิ่งปลูกสรางอ่ืน ๆ (U6) มีเนื้อท่ี 3,162  ไร หรือรอยละ 0.06 ของ

เนื้อท่ีจังหวัด ประกอบดวย สถานท่ีราง สถานท่ีพักผอนหยอนใจ รีสอรท โรงแรม เกสตเฮาส สุสาน ปาชา 
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และสถานีบริการน้ํามัน  มีเนื้อท่ี  276  873 415 784 และ 814 ไร หรือรอยละ 0.01 0.02 0.01 0.01 

และ 0.01 ของเนื้อท่ีจังหวัด ตามลําดับ 

 2.2.2 พ้ืนท่ีเกษตรกรรม (A) มีเนื้อท่ี 4,694,141 ไร หรือรอยละ 78.26 ของเนื้อท่ีจังหวัด 

ประกอบดวย พ้ืนท่ีนา พืชไร ไมยืนตน ไมผล พืชสวน ทุงหญาและโรงเรือนเลี้ยงสัตว บัว สถานท่ี

เพาะเลี้ยงสัตวน้ํา เกษตรผสมผสานและไรนาสวนผสม 

  1) พ้ืนท่ีนา (A1) มีเนื้อท่ี 2,617,074 ไร หรือรอยละ 43.63 ของเนื้อท่ีจังหวัด ไดแก  

นาขาว มีเนื้อท่ี 2,329,750 ไร หรือรอยละ 38.84 ของเนื้อท่ีจังหวัด นาราง มีเนื้อท่ี 8,391 ไร หรือ 

รอยละ 0.14 ของเนื้อท่ีจังหวัด สวนใหญปลูกในพ้ืนท่ี อําเภอทาตะโก อําเภอหนองบัว และอําเภอ

บรรพตพิสัย และมีการปลูกขาวตามดวยพืชหลังนาตาง ๆ มีเนื้อท่ี  44,082 ไร หรือรอยละ  0.73 ของ

เนื้อท่ีจังหวัด สวนการปลูกขาวฤดูแลงในพ้ืนท่ีลุม มีเนื้อท่ี 234,851 ไร หรือรอยละ 3.92 ของเนื้อท่ี

จังหวัด สวนใหญปลูกในบริเวณพ้ืนท่ีอําเภอชุมแสง อําเภอทาตะโกและอําเภอเมืองนครสวรรค 

  2)  พืชไร (A2) มีเนื้อท่ี 1,862,813 ไร หรือรอยละ 31.06 ของเนื้อท่ีจังหวัด ไดแก 

ขาวโพด ออย มันสําปะหลัง และพืชไรอ่ืน ๆ 

   (1)  ขาวโพด (A202) มีเนื้อท่ี 247,529 ไร หรือรอยละ 4.13 ของเนื้อท่ีจังหวัด 

และปลูกพืชอ่ืนหลังจากปลูกขาวโพด เชน ขาวฟาง ทานตะวัน พริก พืชผัก มีเนื้อท่ี 10,402 ไร หรือ 

รอยละ 0.17  

  (2)  ออย (A203) มีเนื้อท่ี 949,746 ไร หรือรอยละ 15.83 ของเนื้อท่ีจังหวัด 

สวนใหญปลูกในเขตอําเภอตาคลี อําเภอพยุหคีรี และอําเภอตากฟา 

  (3)  มันสําปะหลัง (A204) มีเนื้อท่ี 623,101 ไร หรือรอยละ 10.39 ของเนื้อท่ี

จังหวัด สวนใหญปลูกในเขตอําเภอแมวงก อําเภอไพศาล ีและอําเภอลาดยาว 

   (4)  พืชไรอ่ืน ๆ ไดแก ไรราง พืชไรผสม สับปะรด ถ่ัวเขียว ถ่ัวเหลือง ถ่ัวลิสง 

ขาวฟาง งา ขาวไร มันเทศ แตงโม ทานตะวัน พริก กระเจี๊ยบแดง และเผือก  มีเนื้อท่ี  32,035 ไร หรือ 

รอยละ 0.54 ของเนื้อท่ีท้ังหมด 

  3) ไมยืนตน (A3) มีเนื้อท่ี 72,138 ไร หรือรอยละ 1.20 ของเนื้อท่ีจังหวัด ไดแก  

ยูคาลิปตัส สัก  ยางพารา และไมยืนตนอ่ืน ๆ  สวนใหญปลูกในเขตอําเภอแมวงก อําเภอหนองบัว และ

อําเภอไพศาลี  

   (1)  ยางพารา (A302) มีเนื้อท่ี 13,672 ไร หรือรอยละ 0.23 ของเนื้อท่ีจังหวัด  

  (2)  ยูคาลิปตัส  (A304) มีเนื้อท่ี 29,406 ไร หรือรอยละ 0.49 ของเนื้อท่ีจังหวัด  

  (3)  สัก (A305) มีเนื้อท่ี 20,929 ไร หรือรอยละ 0.35 ของเนื้อท่ีจังหวัด  
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  (4)  ไมยืนตนอ่ืน ๆ ไดแก ไมยืนตนราง/เสื่อมโทรม ไมยืนตนผสม ปาลมน้ํามัน 

สะเดา สนประดิพัทธ กระถิน ประดู  ไผปลูกเพ่ือการคา หมาก จามจุรี เปลา กฤษณา และตะกู มีเนื้อท่ี 

8,131 ไร หรือรอยละ  0.13 ของเนื้อท่ีจังหวัด 

  4) ไมผล (A4) มีเนื้อท่ี 66,297 ไร หรือรอยละ  1.11 ของเนื้อท่ีจังหวัด ไดแก ไมผลผสม 

กลวย และไมผลอ่ืน ๆ 

  (1)  ไมผลผสม (A401) มีเนื้อท่ี 22,678 ไร หรือรอยละ 0.38 ของเนื้อท่ีจังหวัด   

  (2)  กลวย (A411) มีเนื้อท่ี 14,998 ไร หรือรอยละ 0.25 ของเนื้อท่ีจังหวัด  

ปลูกในอําเภอบรรพตพิสัย อําเภอเมืองนครสวรรค และอําเภอพยุหคีรี  

  (3) ไมผลอ่ืน ๆ ไดแก ไมผลราง/เสื่อมโทรม สม เงาะ มะพราว  ลิ้นจี่ มะมวง 

พุทรา นอยหนา มะขาม ลําไย  ฝรั่ง  มะละกอ ขนุน  กระทอน ชมพู  มังคุด ลางสาด ลองกอง มะนาว 

มะขามเทศ แกวมังกร  สมโอ ละมุด มะปราง มะยงชิด มีเนื้อท่ี 28,621 ไร หรือรอยละ 0.48 ของเนื้อท่ี

จังหวัด   

  5) พืชสวน (A5) มีเนื้อท่ี 36,779 ไร หรือรอยละ 0.61 ของเนื้อท่ีจังหวัด ไดแก พืชผัก 

ไมดอก ไมประดับ และพืชสวนอ่ืนๆ 

  (1) พืชผัก (A502) มีเนื้อท่ี 30,599 ไร หรือรอยละ 0.51 ของเนื้อท่ีจังหวัด  

ปลูกมากในอําเภอเมืองนครสวรรค อําเภอบรรพตพิสัย และอําเภอชุมแสง  

  (2) ไมดอก ไมประดับ (A503) มีเนื้อท่ี 5,747 ไร หรือรอยละ 0.10 ของเนื้อท่ี

จังหวัด  

  (3) พืชสวนอ่ืน ๆ ไดแก พืชสวนราง/เสื่อมโทรม นาหญา แคนตาลูป และ

หนอไมฝรั่ง มีเนื้อท่ี 433 ไร 

  6) ทุงหญาเลี้ยงสัตวและโรงเรือนเลี้ยงสัตว (A7) มีเนื้อท่ี 18,776 ไร หรือรอยละ 0.31 

ของเนื้อท่ีจังหวัด ไดแก ทุงหญาเลี้ยงสัตว โรงเรือนเลี้ยงสัตวปก และโรงเรือนเลี้ยงสัตวอ่ืน ๆ  

   (1)  ทุงหญาเลี้ยงสัตว (A701) มีเนื้อท่ี 8,277 ไร หรือรอยละ 0.14 ของเนื้อท่ี

จังหวัด สวนใหญอยูใน อําเภอหนองบัว อําเภอไพศาลี และอําเภอพยุหคีรี 

   (2) โรงเรือนเลี้ยงสัตวปก (A703) มีเนื้อท่ี 5,410 ไร หรือรอยละ 0.09 ของเนื้อท่ี

จังหวัด สวนใหญเลี้ยงใน อําเภอเมืองนครสวรรค อําเภอลาดยาว และอําเภอบรรพตพิสัย 

   (3) โรงเรือนเลี้ยงสัตวอ่ืน ๆ มีเนื้อท่ี 5,089 ไร หรือรอยละ 0.08 ของเนื้อท่ี

จังหวัด ไดแก โรงเรือนราง โรงเรือนเลี้ยงโค กระบือ และมา โรงเรือนเลี้ยงสุกร 

  7) พืชน้ํา (A8) มีเนื้อท่ี 67 ไร ไดแก บัว  

  8) สถานท่ีเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา (A9) มีเนื้อท่ี 14,888 ไร หรือรอยละ 0.25 ของเนื้อท่ี

จังหวัด ประกอบดวย สถานท่ีเพาะเลี้ยงปลา และสถานท่ีเพาะเลี้ยงสัตวน้ําราง  
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  (1) สถานท่ีเพาะเลี้ยงสัตวราง (A900) มีเนื้อท่ี 447 ไร หรือรอยละ 0.01  

ของเนื้อท่ีจังหวัด  

  (2) สถานท่ีเพาะเลี้ยงสัตวปลา (A902) มีเนื้อท่ี14,441 ไร หรือรอยละ 0.24 

ของเนื้อท่ีจังหวัด สวนใหญเลี้ยงใน อําเภอเมืองนครสวรรค อําเภอชุมแสง และอําเภอตาคลี 

  9) เกษตรผสมผสาน/ไรนาสวนผสม (A0) มีเนื้อท่ี 5,309 ไร หรือรอยละ 0.09 ของเนื้อท่ี

จังหวัด  

 2.2.3 พ้ืนท่ีปาไม (F) มีเนื้อท่ี 590,212 ไร หรือรอยละ 9.84 ของเนื้อท่ีจังหวัด ไดแก  

  1) ปาไมผลัดใบสมบูรณ มีเนื้อท่ี 45,485 ไร หรือรอยละ 0.76 ของเนื้อท่ีจังหวัด 

  2) ปาผลัดใบรอสภาพฟนฟู มีเนื้อท่ี 11,309 ไร หรือรอยละ 0.19 ของเนื้อท่ีจังหวัด 

  3) ปาผลัดใบสมบูรณ มีเนื้อท่ี 524,392 ไร หรือรอยละ 8.74 ของเนื้อท่ีจังหวัด  

สวนใหญอยูในพ้ืนท่ี อําเภอแมวงก อําเภอแมเปน และอําเภอไพศาลี 

  4)  ปาปลูกสมบูรณ มีเนื้อท่ี 9,026 ไร หรือรอยละ 0.15 ของเนื้อท่ีจังหวัด 

 2.2.4 พ้ืนท่ีน้ํา (W)  มีเนื้อท่ี 182,120 ไร หรือรอยละ 3.03 ของเนื้อท่ีจังหวัด ไดแก  

  1) แหลงน้ําธรรมชาติ (W1) เชน แมน้ํา ลําหวย ลําคลอง หนอง บึง และทะเลสาบ    

มีเนื้อท่ี 131,704 ไร หรือรอยละ 2.20 ของเนื้อท่ีจังหวัด  

  2) แหลงน้ําท่ีสรางข้ึน (W2) เชน อางเก็บน้ํา บอน้ําในไรนา และคลองชลประทาน   

มีเนื้อท่ี 50,416 ไร หรือรอยละ 0.83 ของเนื้อท่ีจังหวัด  

 2.2.5 พ้ืนท่ีเบ็ดเตล็ด (M) มีเนื้อท่ี 123,777 ไร หรือรอยละ  2.06 ของเนื้อท่ีจังหวัด เปน 

ทุงหญาธรรมชาติ  ทุงหญาสลับไมพุม/ไมละเมาะ ไผปา ไผหนาม พ้ืนท่ีลุม พ้ืนท่ีลุมมีการปลูกพืชอ่ืนใน

ฤดูแลง(ขาวโพด มันสําปะหลัง แตงโม พืชผัก) เหมืองเกา บอขุดเกา เหมืองแร บอลูกรัง บอทราย บอดิน 

พ้ืนท่ีกองวัสดุ พ้ืนท่ีถม และท่ีท้ิงขยะ มีเนื้อท่ี 6,133 61,486  8,794 19,430 535 5,434 9,182 1,370 

303 1,892 10 9,006  และ 202  ไร หรือรอยละ 0.10 1.03 0.15 0.33 0.00 0.09 0.15 0.02 0.01 

0.03 0.00 0.15 และ 0.00 ของเนื้อท่ีจังหวัด ตามลําดับ  
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ตารางท่ี 2  สภาพการใชท่ีดินจังหวัดนครสวรรค ป พ.ศ. 2563 

สัญลักษณ ประเภทการใชท่ีดิน 
เนื้อท่ี 

ไร รอยละ 
U พ้ืนท่ีชุมชนและสิ่งปลูกสราง 408,298 6.81 

U101 ตัวเมืองและยานการคา 33,794 0.56 
U200 หมูบาน/ท่ีดินจัดสรรราง      133                   -    
U201 หมูบานบนพ้ืนราบ 258,018 4.30 
U300 สถานท่ีราชการและสถาบันตาง ๆ ราง          12                   -    
U301 สถานท่ีราชการและสถาบันตาง ๆ 60,391 1.01 
U401 สนามบิน          676    0.01 
U405 ถนน 19,988   0.33 
U500 พ้ืนท่ีอุตสาหกรรมราง           523   0.01 
U502 โรงงานอุตสาหกรรม   23,505   0.39 
U503 ลานตากและแหลงรับซื้อทางการเกษตร       8,096   0.14 
U600 สถานท่ีราง          276   0.01 
U601 สถานท่ีพักผอนหยอนใจ        873   0.02 
U602 รีสอรท โรงแรม เกสตเฮาส      415   0.01 
U603 สุสาน ปาชา        784   0.01 
U605 สถานีบริการนํ้ามัน    814   0.01 

A พ้ืนท่ีเกษตรกรรม 4,694,117 78.26 
A1 พ้ืนท่ีนา 2,617,074 43.63 

A100 นาราง       8,391 0.14 
A101 นาขาว 2,329,750   38.84 

A101+A202 นาขาว+ขาวโพด 39,090   0.65 
A101+A204 นาขาว+มันสําปะหลัง   172                   -    
A101+A208 นาขาว+ถ่ัวเขียว 2,756   0.05 
A101+A210 นาขาว+ถ่ัวลิสง   28                   -    
A101+A215 นาขาว+งา    90                   -    
A101+A229 นาขาว+พริก     47                   -    
A101+A502 นาขาว+พืชผัก   1,885 0.03 
A101+A512 นาขาว+แคนตาลูป 14                   -    
M201+A101 พ้ืนท่ีลุม+นาขาว 234,851   3.92 

A2 พืชไร 1,862,813 31.06 
A200 ไรราง   4,906 0.08 
A201 พืชไรผสม   1,470 0.03 
A202 ขาวโพด 247,529 4.13 

A202+A213 ขาวโพด+ขาวฟาง 1,619 0.03 
A202+A228 ขาวโพด+ทานตะวัน 8,502 0.14 
A202+A229 ขาวโพด+พริก 213   -    
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ตารางท่ี 2 (ตอ) 

สัญลักษณ ประเภทการใชท่ีดิน 
เนื้อท่ี 

ไร รอยละ 
A202+A502 ขาวโพด+พืชผัก 68   -    

A203 ออย  949,746 15.83 
A204 มันสําปะหลัง   623,101 10.39 
A205 สับปะรด   57   -    
A208 ถ่ัวเขียว 445 0.01 
A209 ถ่ัวเหลือง    139       -    
A210 ถ่ัวลิสง   22       -    
A213 ขาวฟาง 16,770 0.28 
A215 งา 115       -    

A215+A228 งา+ทานตะวัน 300 0.01 
A216 ขาวไร 17       -    
A219 มันเทศ   11       -    
A220 แตงโม   566 0.01 
A228 ทานตะวัน 6,426 0.11 
A229 พริก   749 0.01 
A235 กระเจี๊ยบแดง 13       -    
A236 เผือก 29       -    
A3 ไมยืนตน 72,138 1.20 

A300 ไมยืนตนราง/เสื่อมโทรม 1,093 0.02 
A301 ไมยืนตนผสม   1,102 0.02 
A302 ยางพารา   13,672 0.23 
A303 ปาลมนํ้ามัน   3,508 0.06 
A304 ยูคาลิปตัส   29,406 0.49 
A305 สัก   20,929 0.35 
A306 สะเดา   460 0.01 
A307 สนประดิพัทธ  39       -    
A308 กระถิน 80       -    
A309 ประดู   378 0.01 
A315 ไผปลูกเพ่ือการคา 928 0.01 
A317 หมาก 196 - 
A318 จามจุร ี  89 - 
A320 เปลา 32 - 
A322 กฤษณา 65 - 
A323 ตะกู 161 - 
A4 ไมผล 66,297 1.11 

A400 ไมผลราง/เสื่อมโทรม 1,397    0.02 
A401 ไมผลผสม   22,678 0.38 
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ตารางท่ี 2 (ตอ) 

สัญลักษณ ประเภทการใชท่ีดิน 
เนื้อท่ี 

ไร รอยละ 
A402 สม   1,108 0.02 
A404 เงาะ   36 - 
A405 มะพราว   1,155 0.02 
A406 ลิ้นจี ่  32 - 
A407 มะมวง   9,578 0.16 
A409 พุทรา   408 0.01 
A410 นอยหนา 276 0.01 
A411 กลวย   14,998 0.25 
A412 มะขาม   677 0.01 
A413 ลําไย    1,218 0.02 
A414 ฝรั่ง   1,318 0.02 
A415 มะละกอ  870 0.02 
A416 ขนุน   176 - 
A417 กระทอน   84 - 
A418 ชมพู   242 0.01 
A419 มังคุด 33 - 
A420 ลางสาด ลองกอง  17 - 
A422 มะนาว   1,981 0.03 
A424 มะขามเทศ 6,725 0.11 
A426 แกวมังกร   44 - 
A427 สมโอ 1,016 0.02 
A428 ละมดุ 137 - 
A429 มะปราง มะยงชิด 93 - 
A5 พืชสวน 36,779 0.61 

A500 พืชสวนราง/เสื่อมโทรม 146 - 
A501 พืชสวนผสม   166 - 
A502 พืชผัก   30,599 0.51 
A503 ไมดอก ไมประดับ 5,747 0.10 
A510 นาหญา 22 - 
A512 แคนตาลูป 32 - 
A514 หนอไมฝรั่ง 67 - 
A7 ทุงหญาเลี้ยงสัตวและโรงเรือนเลี้ยงสัตว    18,776 0.31 

A700 โรงเรือนราง 605 0.01 
A701 ทุงหญาเลี้ยงสัตว   8,277 0.14 
A702 โรงเรือนเลี้ยงโค กระบือ และมา 1,576 0.02 
A703 โรงเรือนเลี้ยงสตัวปก  5,410 0.09 
A704 โรงเรือนเลี้ยงสุกร  2,908 0.05 
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ตารางท่ี 2 (ตอ) 

สัญลักษณ ประเภทการใชท่ีดิน 
เนื้อท่ี 

ไร รอยละ 
A8 พืชน้ํา 67 - 

A803 บัว 67 - 
A9 สถานท่ีเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา   14,888 0.25 

A900 สถานท่ีเพาะเลี้ยงสตัวนํ้าราง            447 0.01 
A902 สถานท่ีเพาะเลี้ยงปลา      14,441 0.24 
A0 เกษตรผสมผสาน/ไรนาสวนผสม 5,309 0.09 

A001 เกษตรผสมผสาน/ไรนาสวนผสม 5,309 0.09 
F พ้ืนท่ีปาไม   592,212 9.84 

F101 ปาไมผลดัใบสมบูรณ   45,485          0.76 
F200 ปาผลดัใบรอสภาพฟนฟู   11,309         0.19 
F201 ปาผลดัใบสมบูรณ   524,392          8.74 
F501 ปาปลูกสมบูรณ   9,026          0.15 
W พ้ืนท่ีน้ํา 182,120   3.03 

W101 แมนํ้า ลําหวย ลําคลอง 68,645 1.15 
W102 หนอง บึง ทะเลสาบ 63,059 1.05 
W201 อางเก็บนํ้า  12,855 0.21 
W202 บอนํ้าในไรนา   27,289 0.45 
W203 คลองชลประทาน  10,272 0.17 

M พ้ืนท่ีเบ็ดเตล็ด   123,777 2.06 
M101 ทุงหญาธรรมชาต ิ  6,133 0.10 
M102 ทุงหญาสลับไมพุม/ไมละเมาะ 61,486 1.03 
M103 ไผปา ไผหนาม 8,794 0.15 
M201 พ้ืนท่ีลุม 19,430 0.33 

M201+A202 พ้ืนท่ีลุม+ขาวโพด 119 - 
M201+A204 พ้ืนท่ีลุม+มันสาํปะหลัง 195 - 
M201+A220 พ้ืนท่ีลุม+แตงโม 169 - 
M201+A502 พ้ืนท่ีลุม+พืชผัก 52 - 

M300 เหมืองเกา บอขุดเกา 5,434 0.09    
M301 เหมืองแร   9,182   0.15 
M302 บอลูกรัง    1,370 0.02 
M303 บอทราย    303 0.01 
M304 บอดิน  1,892 0.03 
M401 พ้ืนท่ีกองวัสดุ 10 - 

    
    

   

 



25 
 

ตารางท่ี 2 (ตอ) 

สัญลักษณ ประเภทการใชท่ีดิน 
เนื้อท่ี 

ไร รอยละ 
M405 พ้ืนท่ีถม    9,006 0.15 
M701 ท่ีท้ิงขยะ       202 - 

รวมท้ังหมด 5,998,548 100.00 

ท่ีมา:  จากการวิเคราะหโดยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร กลุมวิเคราะหสภาพการใชท่ีดิน 
        กองนโยบายและแผนการใชท่ีดิน 

2.3 สภาพการใชท่ีดินจังหวัดพะเยา ป พ.ศ. 2563 

  จังหวัดพะเยา มีเนื้อท่ีท้ังหมด 3,959,412 ไร  สามารถจําแนกประเภทการใชท่ีดินไดออกเปน 5 
ประเภท คือ พ้ืนท่ีชุมชนและสิ่งปลูกสราง (U) มีเนื้อท่ี 160,373 ไร คิดเปนรอยละ 4.0  ของเนื้อท่ี
จังหวัด พ้ืนท่ีเกษตรกรรม (A) มีเนื้อท่ี  1,587,973 ไร คิดเปนรอยละ 40.10 ของเนื้อท่ีจังหวัด พ้ืนท่ี 
ปาไม (F) มีเนื้อท่ี 2,061,247 ไร  คิดเปนรอยละ 52.07 ของเนื้อท่ีจังหวัด พ้ืนท่ีน้ํา (W)  มีเนื้อท่ี  
88,292 ไร  คิดเปนรอยละ  2.23 ของเนื้อท่ีจังหวัด และพ้ืนท่ีเบ็ดเตล็ด (M) มีเนื้อท่ี 61,527 ไร คิดเปน
รอยละ  1.55 ของเนื้อท่ีจังหวัด โดยการใชประโยชนในพ้ืนท่ีแตละประเภทมีรายละเอียด (ภาพท่ี 3 และ
ตารางท่ี 3) ดังนี้ 
 2.3.1 พ้ืนท่ีชุมชนและสิ่งปลูกสราง (U) มีเนื้อท่ี 160,373 ไร คิดเปนรอยละ 4.05 ของเนื้อท่ี
จังหวัด ประกอบดวย ตัวเมืองและยานการคา หมูบานบนพ้ืนราบ หมูบานชาวไทยภูเขา สถานท่ีราชการ
และสถาบันตาง ๆ ราง สถานท่ีราชการและสถาบันตาง ๆ ถนน พ้ืนท่ีอุตสาหกรรมราง โรงงาน
อุตสาหกรรม  ลานตากและแหลงรับซ้ือทางการเกษตร สถานท่ีพักผอนหยอนใจ รีสอรท โรงแรม 
เกสตเฮาส สุสาน ปาชา สถานีบริการน้ํามัน และสนามกอลฟ   
  1) ตัวเมืองและยานการคา (U1) มีเนื้อท่ี 21,880 ไร หรือรอยละ 0.55 ของเนื้อท่ี
จังหวัด ประกอบดวย 9 อําเภอ คือ อําเภอเมืองพะเยา อําเภอจุน อําเภอเชียงคํา อําเภอเชียงมวน 
อําเภอดอกคําใต อําเภอปง อําเภอแมใจ อําเภอภูซาง และอําเภอภูกามยาว 
  2) หมูบาน (U2) ไดแก หมูบานบนพ้ืนราบ และหมูบานชาวไทยภูเขา มีเนื้อท่ี 
103,049 และ 639 ไร หรือรอยละ 2.60 และ 0.02 ของเนื้อท่ีจังหวัด ตามลําดับ  
  3) สถานท่ีราชการและสถาบันตาง ๆ (U3) ไดแก สถานท่ีราชการและสถาบันตาง ๆ 
และ สถานท่ีราชการและสถาบันตาง ๆ ราง มีเนื้อท่ี 21,947 และ 31 ไร หรือรอยละ 0.56 และ0.00 
ของเนื้อท่ีจังหวัด ตามลําดับ ไดแก สถานท่ีราชการ โรงพยาบาล มหาวิทยาลัย โรงเรียน และวัดตาง ๆ  
  4) สถานีคมนาคม (U4) ไดแก ถนน มีเนื้อท่ี 4,048 ไร หรือรอยละ 0.10 ของเนื้อท่ี
จังหวัด   
  5) ยานอุตสาหกรรม (U5) มีเนื้อท่ี 6,030 ไร หรือรอยละ 0.16 ของเนื้อท่ีจังหวัด 
ไดแก  พ้ืนท่ีอุตสาหกรรมราง  โรงงานอุตสาหกรรม  ลานตากและแหลงรับซ้ือทางการเกษตร มีเนื้อท่ี 
225 4,844 และ 961 ไร หรือรอยละ 0.01 0.12 และ 0.03 ของเนื้อท่ีจังหวัด ตามลําดับ 
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  6) พ้ืนท่ีชุมชนและสิ่งปลูกสรางอ่ืน ๆ (U6) มีเนื้อท่ี 2,699 ไร หรือรอยละ 0.06 ของ
เนื้อท่ีจังหวัด ประกอบดวย สถานท่ีพักผอนหยอนใจ รีสอรท โรงแรม เกสตเฮาส สุสาน ปาชา และ 
สถานีบริการน้ํามัน มีเนื้อท่ี 481 118 1,999 และ 101 ไร หรือรอยละ 0.01 0.00 0.05 และ 0.00 ของ
เนื้อท่ีจังหวัด ตามลําดับ 
  7) สนามกอลฟ (U7) มีเนื้อท่ี 50 ไร  
 2.3.2 พ้ืนท่ีเกษตรกรรม (A) มีเนื้อท่ี  1,587,973 ไร หรือรอยละ   40.10 ของเนื้อท่ีจังหวัด 
ประกอบดวยพ้ืนท่ีนา พืชไร  ไมยืนตน  ไมผล พืชสวน  ไรหมุนเวียน ทุงหญาและโรงเรือนเลี้ยงสัตว พืช
น้ํา สถานท่ีเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา และเกษตรผสมผสาน/ไรนาสวนผสม 
  1) พ้ืนท่ีนา (A1) มีเนื้อท่ี  720,869 ไร หรือรอยละ 18.23 ของเนื้อท่ีจังหวัด ไดแก  ไดแก  
นาขาว มีเนื้อท่ี  693,655 ไร หรือรอยละ  17.52 ของเนื้อท่ีจังหวัด นาราง มีเนื้อท่ี  6,652 ไร หรือ 
รอยละ 0.17 ของเนื้อท่ีจังหวัด ปลูกในทุกอําเภอ ไดแก อําเภอเมืองพะเยา อําเภอจุน อําเภอเชียงคํา 
อําเภอเชียงมวน อําเภอดอกคําใต อําเภอปง อําเภอแมใจ อําเภอภูซาง และอําเภอภูกามยาว และมีการ
ปลูกขาวตามดวยพืชหลังนาตางๆ มีเนื้อท่ี  20,562 ไร หรือรอยละ  0.54 ของเนื้อท่ีจังหวัด 
  2) พืชไร (A2) มีเนื้อท่ี 328,129 ไร หรือรอยละ 8.28 ของเนื้อท่ีจังหวัด ไดแก ไรราง 
ขาวโพด มันสําปะหลัง ขาวไร และพืชไรอ่ืนๆ 
   (1) ไรราง (A200) มีเนื้อท่ี 28,397 ไร หรือรอยละ 0.72 ของเนื้อท่ีจังหวัด 
  (2) ขาวโพด (A202) มีเนื้อท่ี  267,789 ไร หรือรอยละ 6.76 ของเนื้อท่ีจังหวัด 
สวนใหญปลูกในเขตอําเภอปง อําเภอดอกคําใต และอําเภอเมืองพะเยา 
   (3) มันสําปะหลัง (A204) มีเนื้อท่ี 16,443 ไร หรือรอยละ 0.42 ของเนื้อท่ีจังหวัด 
  (4)  ขาวไร (A216) มีเนื้อท่ี 5,633 ไร หรือรอยละ 0.14 ของเนื้อท่ีจังหวัด ปลูก
ในเขตอําเภอเชียงคํา 
   (5) พืชไรอ่ืนๆ ไดแก ออย สับปะรด ยาสูบ ถ่ัวเขียว ถ่ัวเหลือง ถ่ัวลิสง  ถ่ัวดํา 
 ถ่ัวแดง แตงโม ทานตะวัน พริก และพืชไรผสม มีเนื้อท่ี 9,867 ไร หรือรอยละ 0.24 ของเนื้อท่ีจังหวัด 
       3) ไมยืนตน (A3) มีเนื้อท่ี 246,482 ไร หรือรอยละ 6.22 ของเนื้อท่ีจังหวัด ไดแก 
ไมยืนตนราง/เสื่อมโทรม ยางพารา ปาลมน้ํามัน สัก และไมยืนตนอ่ืน ๆ   
   (1)  ไมยืนตนราง/เสื่อมโทรม (A300) มีเนื้อท่ี 5,477 ไร หรือรอยละ 0.14 ของ
เนื้อท่ีจังหวัด  
  (2) ยางพารา  (A302) มีเนื้อท่ี 188,003 ไร หรือรอยละ 4.75 ของเนื้อท่ีจังหวัด 
สวนใหญปลูกในเขตอําเภอเชียงคํา อําเภอภูซาง และอําเภอปง 
  (3) ปาลมน้ํามัน  (A303) มีเนื้อท่ี  4,733 ไร หรือรอยละ 0.12 ของเนื้อท่ีจังหวัด 
สวนใหญปลูกในเขตอําเภอเชียงคํา อําเภอเชียงมวน และอําเภอเมืองพะเยา 
  (4) สัก (A305)  มีเนื้อท่ี 39,661 ไร หรือรอยละ 1.00 ของเนื้อท่ีจังหวัด  
  (5) ไมยืนตนอ่ืน ๆ ไดแก ยูคาลิปตัส กระถิน ประดู  กาแฟ  หมอน  ไผปลูกเพ่ือ
การคา จามจุรี ตีนเปด กฤษณา ตะกู และไมยืนตนผสม มีเนื้อท่ี 8,608 ไร หรือรอยละ  0.21 ของเนื้อท่ี
จังหวัด 
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  4) ไมผล (A4) มีเนื้อท่ี 181,720 ไร หรือรอยละ 4.58 ของเนื้อท่ีจังหวัด ไดแก ลิ้นจี่  
มะมวง  ลําไย และไมผลอ่ืนๆ 
  (1) ลิ้นจี่ (A406) มีเนื้อท่ี 19,972 ไร หรือรอยละ 0.51 ของเนื้อท่ีจังหวัด  ปลูก
ในอําเภอแมใจ และอําเภอปง  
  (2) มะมวง (A407) มีเนื้อท่ี 10,276 ไร หรือรอยละ 0.26 ของเนื้อท่ีจังหวัด ปลูก
ในอําเภอแมใจ อําเภอเชียงคํา และอําเภอดอกคําใต   
  (3) ลําไย (A413) มีเนื้อท่ี 135,130 ไร หรือรอยละ 3.41 ของเนื้อท่ีจังหวัด  
สวนใหญปลูกในเขตอําเภอเชียงคํา อําเภอดอกคําใต และอําเภอเชียงมวน  
  (4) ไมผลอ่ืนๆ ไดแก ไมผลผสม สม ทุเรียน เงาะ มะพราว มะมวงหิมพานต  
พุทรา  นอยหนา กลวย  มะขาม ฝรั่ง มะละกอ ขนุน กระทอน มะนาว แกวมังกร  สมโอ มะปราง มะยงชิด 
และไมผลราง/เสื่อมโทรม มีเนื้อท่ี 15,608  ไร หรือรอยละ 0.39 ของเนื้อท่ีจังหวัด   
  5) พืชสวน (A5) มีเนื้อท่ี 2,705 ไร หรือรอยละ 0.06 ของเนื้อท่ีจังหวัด ไดแก พืชผัก  
ไมดอก ไมประดับ สตรอเบอรี่ เสาวรส แคนตาลูป และพืชสวนราง/เสื่อมโทรม  
  (1) พืชผัก (A502) มีเนื้อท่ี 2,448 ไร หรือรอยละ 0.06 ของเนื้อท่ีจังหวัด ปลูกมาก
ในอําเภอดอกคําใต อําเภอเชียงมวน และอําเภอเชียงคํา  
  (2) พืชสวนอ่ืนๆ ไดแก ไมดอก ไมประดับ สตรอเบอรี่ เสาวรส แคนตาลูป และ
พืชสวนราง/เสื่อมโทรม มีเนื้อท่ี 257 ไร หรือรอยละ 0.00 ของเนื้อท่ีจังหวัด 
  6) ไรหมุนเวียน (A6) มีเนื้อท่ี 89,363 ไร หรือรอยละ 2.27 ของเนื้อท่ีจังหวัด ไดแก 
ขาวโพด(ไรหมุนเวียน) ขาวไร (ไรหมุนเวียน) และไรหมุนเวียนราง  
  (1) ขาวโพด (ไรหมุนเวียน) มีเนื้อท่ี 55,282 ไร หรือรอยละ 1.40 ของเนื้อท่ี
จังหวัด ปลูกมากในอําเภอเชียงคําและอําเภอปง 
  (2) ขาวไร (ไรหมุนเวียน) มีเนื้อท่ี 6,949 ไร หรือรอยละ 0.18 ของเนื้อท่ีจังหวัด 
ปลูกมากในอําเภอเชียงคํา 
  (3) ไรหมุนเวียนราง มีเนื้อท่ี 27,132 หรือรอยละ 0.69 ของเนื้อท่ีจังหวัด ปลูกมาก
ในอําเภอเชียงคํา อําเภอชียงมวน และอําเภอปง 
  7) ทุงหญาเลี้ยงสัตวและโรงเรือนเลี้ยงสัตว (A7) มีเนื้อท่ี  4,944 ไร หรือรอยละ 0.12 
ของเนื้อท่ีจังหวัด ไดแก ทุงหญาเลี้ยงสัตว โรงเรือนเลี้ยงโค กระบือ และมา โรงเรือนเลี้ยงสัตวปก และ
โรงเรือนเลี้ยงสุกร   
   (1) ทุงหญาเลี้ยงสัตว (A701) มีเนื้อท่ี 1,174 ไร หรือรอยละ 0.03 ของเนื้อท่ี
จังหวัด 
   (2) โรงเรือนเลี้ยงโค กระบือ และมา (A702) มีเนื้อท่ี 3,176 ไร หรือรอยละ 0.08 
ของเนื้อท่ีจังหวัด สวนใหญเลี้ยงในอําเภอจุน อําเภอปง อําเภอเชียงคํา และอําเภอภูซาง 
   (3) โรงเรือนเลี้ยงสัตวปก (A703) มีเนื้อท่ี 472 ไร หรือรอยละ 0.01 ของเนื้อท่ี
จังหวัด 
   (4) โรงเรือนเลี้ยงสุกร (A704) มีเนื้อท่ี 122 ไร หรือรอยละ 0.00 ของเนื้อท่ี
จังหวัด 
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  8) พืชน้ํา (A8) มีเนื้อท่ี 5 ไร หรือรอยละ 0.00 ของเนื้อท่ีจังหวัด ไดแก กก 
  9) สถานท่ีเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา (A9) มีเนื้อท่ี 13,323 ไร หรือรอยละ 0.33 ของเนื้อท่ี
จังหวัด ประกอบดวย สถานท่ีเพาะเลี้ยงปลา สถานท่ีเพาะเลี้ยงกุง และสถานท่ีเพาะเลี้ยงสัตวน้ําราง  
  (1) สถานท่ีเพาะเลี้ยงสัตวราง (A900) มีเนื้อท่ี 563 ไร หรือรอยละ 0.01 ของ
เนื้อท่ีจังหวัด  
  (2) สถานท่ีเพาะเลี้ยงสัตวปลา (A902) มีเนื้อท่ี 12,749 ไร หรือรอยละ 0.32 
ของเนื้อท่ีจังหวัด  
  (3) สถานท่ีเพาะเลี้ยงสัตวกุง  (A903) มีเนื้อท่ี 11 ไร หรือรอยละ 0.00 ของ 
เนื้อท่ีจังหวัด  
 10) เกษตรผสมผสาน/ไรนาสวนผสม(A0)  มีเนื้อท่ี 433 ไร หรือรอยละ  0.01 ของ 

เนื้อท่ีจังหวัด 

 2.3.3 พ้ืนท่ีปาไม (F) มีเนื้อท่ี 2,061,247 ไร หรือรอยละ 52.07 ของเนื้อท่ีจังหวัด ไดแก  
ปาไมผลัดใบรอสภาพฟนฟู ปาไมผลัดใบสมบูรณ ปาผลัดใบรอสภาพฟนฟู ปาผลัดใบสมบูรณ ปาปลูก 
รอสภาพฟนฟู และปาปลูกสมบูรณ  มีเนื้อท่ี 11,419  503,059  42,333  1,498,578  16 และ 5,842 
หรือรอยละ 0.29 12.71 1.07 37.85 0.00 และ 0.15 ของเนื้อท่ีจังหวัด ตามลําดับ 
 2.3.4 พ้ืนท่ีน้ํา (W)  มีเนื้อท่ี 88,292 ไร หรือรอยละ  2.23 ของเนื้อท่ีจังหวัด ไดแก  
  1) แหลงน้ําธรรมชาติ (W1) เชน แมน้ํา ลําหวย ลําคลอง หนอง บึง ทะเลสาบ และ
ทะเล มีเนื้อท่ี 48,379 ไร หรือรอยละ 1.22 ของเนื้อท่ีจังหวัด โดยมีแหลงน้ําขนาดใหญ ไดแก กวานพะเยา 
  2) แหลงน้ําท่ีสรางข้ึน (W2) เชน อางเก็บน้ํา บอน้ําในไรนา และคลองชลประทาน มี
เนื้อท่ี 39,913 ไร หรือรอยละ 1.01 ของเนื้อท่ีจังหวัด  
 2.3.5 พ้ืนท่ีเบ็ดเตล็ด (M) มีเนื้อท่ี 61,527 ไร หรือรอยละ 1.55 ของเนื้อท่ีจังหวัด เปน 
ทุงหญาธรรมชาติ  ทุงหญาสลับไมพุม/ไมละเมาะ พ้ืนท่ีลุม พ้ืนท่ีลุม+ขาวโพด พ้ืนท่ีลุม+พืชผัก เหมืองเกา 
บอขุดเกา เหมืองแร บอลูกรัง บอทราย บอดิน พ้ืนท่ีกองวัสดุ ท่ีหินโผล พ้ืนท่ีถม และท่ีท้ิงขยะ มีเนื้อท่ี 
3,283 40,960 10,039 263 49 697 2,148 733 74 1,246 12 379  1,488 และ 156 ไร หรือรอยละ 
0.08 1.04 0.25 0.01 0.00 0.02 0.05 0.02 0.00 0.03 0.00 0.01 0.04 และ 0.00 ของเนื้อท่ีจังหวัด 
ตามลําดับ  
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   ตารางท่ี 3  สภาพการใชท่ีดินจังหวัดพะเยา ป พ.ศ. 2563 

สัญลักษณ ประเภทการใชท่ีดิน 
เนื้อท่ี 

ไร รอยละ 
U พ้ืนท่ีชุมชนและสิ่งปลูกสราง 160,373 4.05 

U101 
U201 
U202 
U300 
U301 
U405 
U500 
U502 
U503 
U601 
U602 
U603 
U605 
U701 

ตัวเมืองและยานการคา 
หมูบานบนพ้ืนราบ 
หมูบานชาวไทยภเูขา 
สถานท่ีราชการและสถาบันตาง ๆ ราง 
สถานท่ีราชการและสถาบันตาง ๆ 
ถนน 
พ้ืนท่ีอุตสาหกรรมราง  
โรงงานอุตสาหกรรม   
ลานตากและแหลงรับซื้อทางการเกษตร 
สถานท่ีพักผอนหยอนใจ  
รีสอรท โรงแรม เกสตเฮาส 
สุสาน ปาชา   
สถานีบริการนํ้ามัน  
สนามกอลฟ 

21,880  
 103,049  

 639  
 31  

 21,947  
 4,048  

 225  
 4,844  

 961  
 481  
 118  

 1,999  
 101  
 50 

0.55 
2.60 
0.02 

 -    
0.56 
0.10 
0.01 
0.12 
0.03 
0.01 

 -    
0.05 

 -    
 -    

A พ้ืนท่ีเกษตรกรรม 1,587,973 40.10 
A1 พ้ืนท่ีนา 720,869 18.23 

A100 
A101 

A101+A202 
A101+A204 
A101+A206 
A101+A208 
A101+A209 
A101+A210 
A101+A217 
A101+A220 
A101+A229 
A101+A502 
A101+A512 
M201+A101 

นาราง    
นาขาว 
นาขาว+ขาวโพด 
นาขาว+มันสําปะหลัง 
นาขาว+ยาสูบ 
นาขาว+ถ่ัวเขียว 
นาขาว+ถ่ัวเหลือง 
นาขาว+ถ่ัวลิสง 
นาขาว+มันฝรั่ง 
นาขาว+แตงโม 
นาขาว+พริก 
นาขาว+พืชผัก 
นาขาว+แคนตาลูป 
พ้ืนท่ีลุม+นาขาว 

6,652  
 693,655  
 10,092  

 117  
 184  
 151  
 34  

 577  
 4,686  

 195  
 27  

 3,600  
 208  
 691 

0.17 
17.52 
0.26 

 -    
0.01 

 -    
 -    

0.02 
0.12 
0.01 

 -    
0.09 
0.01 
0.02 

A2 พืชไร 328,129 8.28 
A202+A206 ขาวโพด+ยาสบู 665 0.02 
A202+A208 ขาวโพด+ถ่ัวเขียว 563 0.01 
A202+A209 ขาวโพด+ถ่ัวเหลือง 302 0.01 
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ตารางท่ี 3 (ตอ) 

สัญลักษณ ประเภทการใชท่ีดิน 
เนื้อท่ี 

ไร รอยละ 
A202+A210 
A202+A212 
A202+A228 
A202+A229 
A202+A502 

A203 
A204 
A205 
A206 
A208 
A209 
A210 
A212 
A216 
A220 
A228 
A229 

ขาวโพด+ถ่ัวลิสง 
ขาวโพด+ถ่ัวดํา ถ่ัวแดง 
ขาวโพด+ทานตะวัน  
ขาวโพด+พริก 
ขาวโพด+พืชผัก 
ออย  
มันสําปะหลัง   
สับปะรด   
ยาสูบ  
ถ่ัวเขียว 
ถ่ัวเหลือง    
ถ่ัวลิสง   
ถ่ัวดํา ถ่ัวแดง  
ขาวไร   
แตงโม   
ทานตะวัน  
พริก   

19 
22  
 14  
 18  

 1,599  
 1,105  

 16,443 
 1,324  
 1,110  
 2,584  

 83  
 77  

 167  
 5,633  

 66  
17  
 59  

-    
-    
 -    
 -    

0.04 
0.03 
0.42 

   0.03 
0.03 
0.07 

 -    
 -    

0.00 
0.14 

-    
-    

  -    
A3 ไมยืนตน 246,482 6.22 

A300 
A301 
A302 
A303 
A304 
A305 
A308 
A309 
A312 
A314 
A315 
A318 
A319 
A322 
A323 

ไมยืนตนราง/เสื่อมโทรม 
ไมยืนตนผสม   
ยางพารา   
ปาลมนํ้ามัน   
ยูคาลิปตัส   
สัก   
กระถิน 
ประดู   
กาแฟ   
หมอน   
ไผปลูกเพ่ือการคา 
จามจุรี   
ตีนเปด  
กฤษณา  
ตะกู 

5,477  
 548  

 188,003  
 4,733  
 2,340  

 39,661  
 22  

 101  
 1,057  

 158  
 1,298  
 2,959  

 31  
26  
 68  

0.14 
0.01 
4.75 
0.12 
0.06 
1.00 

 -    
 -    

0.03 
 -      

0.03 
0.08 

 -  
    -    
   -     

A4 ไมผล 181,720 4.58 
A400 ไมผลราง/เสื่อมโทรม 2,373  0.06 
A401 ไมผลผสม   2,216 0.06 
A402 สม   76 - 
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ตารางท่ี 3 (ตอ) 

สัญลักษณ ประเภทการใชท่ีดิน 
เนื้อท่ี 

ไร รอยละ 
A403 ทุเรียน 138 - 
A404 
A405 
A406 
A407 
A408 
A409 
A410 
A411 
A412 
A413 
A414 
A415 
A416 
A417 
A422 
A426 
A427  
A429 

เงาะ   
มะพราว 
ลิ้นจี่   
มะมวง   
มะมวงหิมพานต   
พุทรา   
นอยหนา   
กลวย   
มะขาม   
ลําไย    
ฝรั่ง   
มะละกอ  
ขนุน   
กระทอน   
มะนาว   
แกวมังกร   
สมโอ 
มะปราง มะยงชิด 

435  
 911  

19,972  
 10,276  

 195  
 54  
 29  

 2,706  
 5,936  

 135,130  
 150  
 152  
 19  

 218  
 159  
 451  
 109  
 15 

- 
- 

0.51 
0.26 
0.01 

 -    
 -    

0.07 
0.15 
3.41 

 -    
 -    
 -    

0.01 
0.00 
0.01 

 -    
 -    

A5 พืชสวน 2,705 0.06 
A500 
A502 
A503 
A506 
A507 
A512 

พืชสวนราง/เสื่อมโทรม 
พืชผัก   
ไมดอก ไมประดับ 
สตรอเบอรี่   
เสาวรส  
แคนตาลูป 

157  
 2,448  

 35  
 10  
 44  
 11 

0.00 
0.06 

 -    
 -    
 -    
 -    

A6 ไรหมุนเวียน   89,363 2.27 
A600 
A602 
A616 

ไรหมุนเวียนราง   
ขาวโพด(ไรหมุนเวียน) 
ขาวไร(ไรหมุนเวียน)    

27,132  
 55,282  
 6,949 

0.69 
1.40 
0.18 

A7 ทุงหญาเลี้ยงสัตวและโรงเรือนเลี้ยงสัตว       4,944 0.12    
A701 
A702 
A703 
A704 

ทุงหญาเลี้ยงสัตว   
โรงเรือนเลี้ยงโค กระบือ และมา 
โรงเรือนเลี้ยงสตัวปก  
โรงเรือนเลี้ยงสุกร 

1,174  
 3,176  

 472  
 122 

0.03 
0.08 
0.01 
0.00 

A8 พืชน้ํา 5 -    
A802 กก 5 - 
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ตารางท่ี 3 (ตอ) 

สัญลักษณ ประเภทการใชท่ีดิน 
เนื้อท่ี 

ไร รอยละ 
A9 สถานท่ีเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา   13,323 0.33 

A900 
A902 
A903 

สถานท่ีเพาะเลี้ยงสตัวนํ้าราง  
สถานท่ีเพาะเลี้ยงปลา 
สถานท่ีเพาะเลี้ยงกุง 

563  
 12,749 

 11 

0.01 
0.32 

 -    
A0 เกษตรผสมผสาน/ไรนาสวนผสม 433 0.01 

A001 เกษตรผสมผสาน/ไรนาสวนผสม 433 0.01 
F พ้ืนท่ีปาไม 2,061,247  52.07  

F100 
F101 
F200 
F201 
F500 
F501 

ปาไมผลดัใบรอสภาพฟนฟู   
ปาไมผลดัใบสมบูรณ   
ปาผลดัใบรอสภาพฟนฟู   
ปาผลดัใบสมบูรณ   
ปาปลูกรอสภาพฟนฟู   
ปาปลูกสมบูรณ   

11,419  
 503,059  
 42,333  

 1,498,578  
 16  

 5,842 

0.29 
12.71 
1.07 

37.85 
 -    

0.15 
W พ้ืนท่ีน้ํา 88,292 2.23 

W101 
W102 
W201 
W202 
W203 

แมนํ้า ลําหวย ลําคลอง 
หนอง บึง ทะเลสาบ 
อางเก็บนํ้า 
บอนํ้าในไรนา   
คลองชลประทาน 

28,837  
 19,542  
 24,142  
 14,551  
 1,220 

0.73 
0.49 
0.61 
0.37 
0.03 

M พ้ืนท่ีเบ็ดเตล็ด 61,527 1.55 
M101 
M102 
M201 

M201+A202 
M201+A502 

M300 
M301 
M302 
M303 
M304 
M401 
M403 
M405 
M701 

ทุงหญาธรรมชาติ   
ทุงหญาสลับไมพุม/ไมละเมาะ 
พ้ืนท่ีลุม 
พ้ืนท่ีลุม+ขาวโพด 
พ้ืนท่ีลุม+พืชผัก 
เหมืองเกา บอขุดเกา 
เหมืองแร   
บอลูกรัง    
บอทราย    
บอดิน  
พ้ืนท่ีกองวัสดุ 
ท่ีหินโผล   
พ้ืนท่ีถม    
ท่ีท้ิงขยะ       

3,283  
 40,960  
 10,039  

 263  
 49  

 697  
 2,148  

 733  
 74  

 1,246  
 12  

 379  
 1,488 

156 

0.08 
1.04 
0.25 
0.01 

 -    
0.02 
0.05 
0.02 

 -    
0.03 

 -    
0.01 
0.04 

 -    
รวมท้ังหมด   3,959,412 100.00 

ท่ีมา:  จากการวิเคราะหโดยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร กลุมวิเคราะหสภาพการใชท่ีดิน 
           กองนโยบายและแผนการใชท่ีดิน 
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2.4 สภาพการใชท่ีดินจังหวัดพิจิตร ป พ.ศ. 2563 

 จังหวัดพิจิตร มีเนื้อท่ีท้ังหมด 2,831,883 ไร สามารถจําแนกประเภทการใชท่ีดินไดออกเปน 5 
ประเภท คือ พ้ืนท่ีชุมชนและสิ่งปลูกสราง (U) มีเนื้อท่ี 220,700  ไร คิดเปนรอยละ 7.79 ของเนื้อท่ี
จังหวัด พ้ืนท่ีเกษตรกรรม (A) มีเนื้อท่ี  2,438,181 ไร คิดเปนรอยละ 86.09 ของเนื้อท่ีจังหวัด พ้ืนท่ีปา
ไม (F) มีเนื้อท่ี   17,922 ไร คิดเปนรอยละ 0.63 ของเนื้อท่ีจังหวัด พ้ืนท่ีน้ํา (W) มีเนื้อท่ี 101,546 ไร 
คิดเปนรอยละ 3.59 ของเนื้อท่ีจังหวัด และพ้ืนท่ีเบ็ดเตล็ด (M) มีเนื้อท่ี 53,534 ไร คิดเปนรอยละ 1.90 
ของเนื้อท่ีจังหวัด โดยการใชประโยชนในพ้ืนท่ีแตละประเภทมีรายละเอียด (ภาพท่ี 1 และตารางท่ี 1) 
ดังนี้ 
 2.4.1 พ้ืนท่ีชุมชนและสิ่งปลูกสราง (U) มีเนื้อท่ีท้ังหมด 220,700 ไร หรือรอยละ 7.79 ของ
เนื้อท่ีจังหวัด ประกอบดวย ตัวเมืองและยานการคา หมูบาน สถานท่ีราชการและสถาบันตาง ๆ สถานี
คมนาคม ยานอุตสาหกรรม สิ่งปลูกสรางอ่ืน ๆ และสนามกอลฟ 
  1)     ตัวเมืองและยานการคา (U1) มีเนื้อท่ี 18,178 ไร หรือรอยละ 0.64 ของเนื้อท่ี
จังหวัด เปนแหลงชุมชนหนาแนนและแหลงการคา ประกอบดวย บานเรือน อาคารพาณิชย สถานท่ี
ราชการและสถาบันตาง ๆ และหางสรรพสินคา เปนตน โดยตัวเมืองและยานการคาจะตั้งอยูตามแนว
สองขางถนน ริมฝงแมน้ํายม แมน้ํานาน และสี่แยกของถนนสายหลักใหญ ๆ  
  2) หมูบาน (U2) มีเนื้อท่ี 157,992 ไร หรือรอยละ 5.58 ของเนื้อท่ีจังหวัด ไดแก 
หมูบานราง และหมูบานบนพ้ืนท่ีราบ มีเนื้อท่ี 66 ไร และ157,926 ไร หรือรอยละ 0.00 และ 5.58 ของ
เนื้อท่ีจังหวัด ซ่ึงหมูบานจะกระจายท่ัวไปตามสองขางถนน และริมฝงแมน้ําลําคลองตาง ๆ มีการตั้ง
หมูบานเปนหยอมในพ้ืนท่ีราบหรือคอนขางราบหรือพ้ืนท่ีดอน เพราะพ้ืนท่ีสวนใหญจะเปนนา บริเวณ
บานมักจะปลูกไมผลชนิดตาง ๆ พืชผักหรือมีไมยืนตนดั้งเดิมอยู 
  3) สถานท่ีราชการและสถาบันตาง ๆ (U3) มีเนื้อท่ี 17,952 ไร หรือรอยละ 0.63 ของ
เนื้อท่ีจังหวัด ไดแก สถานท่ีราชการและสถาบันตาง ๆ ราง และสถานท่ีราชการและสถาบันตาง ๆ เชน 
ศูนยราชการจังหวัดพิจิตร ท่ีวาการอําเภอตาง ๆ สํานักงานพัฒนาฝมือและแรงงานจังหวัดพิจิตร 
สถาบันวิจัยพืชสวน โรงเรียน วัด และโรงพยาบาล เปนตน พบกระจายอยูท่ัวไปในทุกอําเภอ มีเนื้อท่ี 71 
และ 17,881 ไร หรือรอยละ 0.00 และ 0.63 ของเนื้อท่ีจังหวัด ตามลําดับ 
  4) สถานีคมนาคม (U4) มีเนื้อท่ี 12,189 ไร หรือรอยละ 0.43 ของเนื้อท่ีจังหวัด ไดแก 
สถานีรถไฟ ถนน และทางรถไฟ โดยเปนระบบคมนาคมท่ีสําคัญท่ีประชาชนใชสัญจร และใชในการ
ขนสงสินคาและพืชผลทางการเกษตรออกจากสูตลาด มีเนื้อท่ี 27 10,174 และ1,988 ไร หรือรอยละ 
0.00  0.36 และ0.07  ของเนื้อท่ีจังหวัด ตามลําดับ 
  5) ยานอุตสาหกรรม (U5) ) มีเนื้อท่ี 11,769 ไร หรือรอยละ 0.42 ของเนื้อท่ีจังหวัด 
ไดแกพ้ืนท่ีอุตสาหกรรมราง เชน โกดังราง โรงสีราง นิคมอุตสาหกรรม ไดแก นิคมอุตสาหกรรม
ภาคเหนือตอนลาง (พิจิตร) โรงงานอุตสาหกรรม เชน หจก.พงษไพโรจนไรซ จํากัด โรงไฟฟาเซลล
แสงอาทิตยโครงการเขาทราย บริษัทนันยางการเมน จํากัด และบริษัทไทยปลาสเตอรอินดัสทรี จํากัด 
เปนตน ลานตากและแหลงรับซ้ือทางการเกษตร เชน ทาขาววังทรายพูน ตลาดกลางขาวเปลือก และ 
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บึงนารางพืชผล เปนตน มีเนื้อท่ี 202 1,346 8,714 และ1,507 ไร หรือรอยละ 0.01 0.15 0.31 และ 
0.05 ของเนื้อท่ีจังหวัด ตามลําดับ 
  6) พ้ืนท่ีชุมชนและสิ่งปลูกสรางอ่ืน ๆ (U6) มีเนื้อท่ี 2,368 ไร หรือรอยละ 0.08 ของ
เนื้อท่ีจังหวัด ไดแก สถานท่ีราง สถานท่ีพักผอนหยอนใจ เชน รานอาหาร สนามกีฬา สวนสาธารณะ 
โรงแรม รีสอรท เกสตเฮาส เชน เขานกยูงรีสอรท อิงดอยวิวรีสอรท และบานสวนรีสอรท สุสาน ปาชา 
เชน สุสานหัวเฉียว สถานีบริการน้ํามัน เชน ปมน้ํามันปตท. ปมน้ํามันบางจาก และปมน้ํามันเอสโซ เปนตน 
มีเนื้อท่ี 84 534 911 384 และ455 ไร หรือรอยละ 0.00  0.02 0.03 0.01 และ 0.02 ของเนื้อท่ีจังหวัด 
ตามลําดับ 
  7) สนามกอลฟ (U701) มีเนื้อท่ี 252 ไร หรือรอยละ 0.01 ของเนื้อท่ีจังหวัด ไดแก 
สนามกอลฟเขาทรายคันทรีคลับ ตั้งอยูตําบลเขาทราย อําเภอทับคลอ จังหวัดพิจิตร 
 2.4.2 พ้ืนท่ีเกษตรกรรม (A) มีเนื้อท่ี 2,438,181 ไร หรือรอยละ 86.09 ของเนื้อท่ีจังหวัด 
ประกอบดวย พ้ืนท่ีนา พืชไร ไมยืนตน ไมผล พืชสวน ทุงหญาและโรงเรือนเลี้ยงสัตว พืชน้ํา สถานท่ี
เพาะเลี้ยงสัตวน้ํา และเกษตรผสมผสาน/ไรนาสวนผสม  
  1)  พ้ืนท่ีนา (A1) มีเนื้อท่ี 2,054,476 ไร หรือรอยละ 72.55 ของเนื้อท่ีจังหวัด ไดแก 
นาราง มีเนื้อท่ี 5,372 ไร หรือรอยละ 0.19 ของเนื้อท่ีจังหวัด และนาขาว 2,033,853 ไร หรือรอยละ 
71.82 ของเนื้อท่ีจังหวัด พบปลูกทุกอําเภอโดยพ้ืนท่ีเพาะปลูกท่ีสําคัญ ไดแก อําเภอเมืองพิจิตร อําเภอ
โพทะเล อําเภอตะพานหิน และอําเภอบางมูลนาก เปนนาปอาศัยน้ําฝนเปนหลัก นอกจากการทํานาป
แลว บางพ้ืนท่ีมีการทํานาปรังหรือปลูกพืชชนิดอ่ืนตามหลังจากการทํานา เชน ถ่ัวเขียวผิวมัน ขาวโพด
เลี้ยงสัตว มันเทศ แตงโม และพืชผัก เปนตน มีเนื้อท่ี 15,251 ไร หรือรอยละ 0.54 ของเนื้อท่ีจังหวัด 
  2)  พืชไร (A2) มีเนื้อท่ี 203,864 ไร หรือรอยละ 7.19 ของเนื้อท่ีจังหวัด พืชไรท่ีสําคัญ
ทางเศรษฐกิจของจังหวัดพิจิตร ไดแก 
   (1) ออย (A203) มีเนื้อท่ี 137,995 ไร หรือรอยละ 4.87 ของเนื้อท่ีจังหวัด พบ
มากท่ีสุดในพ้ืนท่ีอําเภอบึงนาราง รองลงมาอําเภอสามงาม และอําเภอโพธิ์ประทับชาง ตามลําดับ   
   (2) มันสําปะหลัง (A204) มีเนื้อท่ี 33,954 ไร หรือรอยละ 1.20 ของเนื้อท่ี
จังหวัด   พบมากท่ีสุดในพ้ืนท่ีอําเภอโพทะเล รองลงมา อําเภอทับคลอ และอําเภอบึงนาราง ตามลําดับ 
   (3) ขาวโพด (A202) มีเนื้อท่ี 27,501 ไร หรือรอยละ 0.97 ของเนื้อท่ีจังหวัด 
สวนใหญเปนขาวโพดเลี้ยงสัตว พบมากท่ีสุดในพ้ืนท่ีอําเภอดงเจริญ รองลงมาอําเภอโพธิ์ประทับชาง และ
อําเภอบึงนาราง ตามลําดับ  
   (4) พืชไรอ่ืน ๆ ท่ีพบไดแก ไรราง พืชไรผสม ฝาย ถ่ัวเขียว ถ่ัวเหลือง มันเทศ 
แตงโม ขิง มะเขือเทศ พริก และเผือก มีเนื้อท่ี 4,414 ไร หรือรอยละ 0.15 ของเนื้อท่ีจังหวัด 
       3) ไมยืนตน (A3) มีเนื้อท่ี 34,655 ไร หรือรอยละ 1.22 ของเนื้อท่ีจังหวัด ไมยืนตนท่ี
สําคัญทางเศรษฐกิจของจังหวัดพิจิตร ไดแก 
   (1) สัก (A305) มีเนื้อท่ี 13,738 ไร หรือรอยละ 0.48 ของเนื้อท่ีจังหวัด พบมาก
ท่ีสุดในพ้ืนท่ีอําเภอทับคลอ รองลงมาอําเภออําเภอโพทะเล และอําเภอดงเจริญ ตามลําดับ  
   (2) ยูคาลิปตัส (A304) มีเนื้อท่ี 9,765 ไร หรือรอยละ 0.34 ของเนื้อท่ีจังหวัด 
พบมากท่ีสุดในพ้ืนท่ีอําเภอทับคลอ รองลงมาอําเภอวังทรายพูน และอําเภอสากเหล็ก ตามลําดับ 
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   (3) ไมยืนตนผสม (A301) มีเนื้อท่ี 3,859 ไร หรือรอยละ 0.14 ของเนื้อท่ีจังหวัด 
พบมากท่ีสุดในพ้ืนท่ีอําเภอเมืองพิจิตร รองลงมาอําเภอโพทะเล และอําเภอวชิรบารมี ตามลําดับ  
   (4) ยางพารา (A302) มีเนื้อท่ี 3,678 ไร หรือรอยละ 0.13 ของเนื้อท่ีจังหวัด พบ
มากท่ีสุดในพ้ืนท่ีอําเภอดงเจริญ รองลงมาอําเภอบึงนาราง และอําเภอทับคลอ ตามลําดับ 
   (5) ปาลมน้ํามัน (A303) มีเนื้อท่ี 1,431 ไร หรือรอยละ 0.05 ของเนื้อท่ีจังหวัด 
พบมากท่ีสุดในพ้ืนท่ีอําเภอเมืองพิจิตร รองลงมาอําเภอสากเหล็ก และอําเภอโพธิ์ประทับชาง ตามลําดับ 
   (6) ไมยืนตนอ่ืน ๆ ท่ีพบไดแก ไมยืนตนราง/เสื่อมโทรม สะเดา ประดู หมอน 
ไผปลกูเพ่ือการคา จามจุรี และตะกู มีเนื้อท่ี 2,184 ไร หรือรอยละ 0.08 ของเนื้อท่ีท้ังหมด  
  4) ไมผล (A4) มีเนื้อท่ี 125,334 ไร หรือรอยละ 4.42 ของเนื้อท่ีจังหวัด ไมผลท่ีสําคัญ
ทางเศรษฐกิจของจังหวัดพิจิตร ไดแก 
   (1) มะมวง (A407) มีเนื้อท่ี 36,350 ไร หรือรอยละ 1.28 ของเนื้อท่ีจังหวัด พบ
ปลูกมากท่ีสุดในพ้ืนท่ีอําเภอสากเหล็ก รองลงมาอําเภอวังทรายพูน และอําเภอเมืองพิจิตร ตามลําดับ 
พันธุมะมวงท่ีปลูก เชน พันธุน้ําดอกไมสีทอง และพันธุเขียวเสวย 
   (2) กลวย (A411) มีเนื้อท่ี 27,337 ไร หรือรอยละ 0.97 ของเนื้อท่ีจังหวัด พบ
ปลูกมากท่ีสุดในพ้ืนท่ีอําเภอบึงนาราง รองลงมาอําเภอเมืองพิจิตร และอําเภอโพทะเล ตามลําดับ  
   (3) สมโอ (A427) มีเนื้อท่ี 22,255 ไร หรือรอยละ 0.79 ของเนื้อท่ีจังหวัด พบ
ปลูกมากท่ีสุดในพ้ืนท่ีอําเภอโพธิ์ประทับชาง รองลงมาอําเภอเมืองพิจิตร และอําเภอตะพานหิน 
ตามลําดับ พันธุท่ีปลูกเชน พันธุทาขอย ซ่ึงเปนพันธุท่ีมีชื่อเสียงของจังหวัด พันธุขาวแตงกวา และพันธุ
ทองด ีเปนตน 
   (4) ไมผลผสม (A401) มีเนื้อท่ี 17,103 ไร หรือรอยละ 0.60 ของเนื้อท่ีจังหวัด 
พบปลูกมากท่ีสุดในพ้ืนท่ีอําเภอเมืองพิจิตร รองลงมาอําเภอโพทะเล และอําเภอตะพานหิน ตามลําดับ 
   (5) มะนาว (A422) มีเนื้อท่ี 12,273 ไร หรือรอยละ 0.43 ของเนื้อท่ีจังหวัด พบ
ปลูกมากท่ีสุดในพ้ืนท่ีอําเภอโพทะเล รองลงมาอําเภอตะพานหิน และอําเภอบึงนาราง ตามลําดับ 
   (6) ไมผลอ่ืน ๆ ท่ีพบไดแก ไมผลราง/ไมผลเสื่อมโทรม สม ทุเรียน เงาะมะพราว 
พุทรา นอยหนา มะขาม ลําไย ฝรั่ง มะละกอ ขนุน และกระทอน ชมพู มะขามเทศ แกวมังกร และ
มะปราง มะยงชิด มีเนื้อท่ี 10,016 ไร หรือรอยละ 0.35 ของเนื้อท่ีจังหวัด 
  5) พืชสวน (A5) มีเนื้อท่ี 7,821 ไร หรือรอยละ 0.28 ของเนื้อท่ีจังหวัด ไดแก พืชสวน
ราง/เสื่อมโทรม พืชผัก ไมดอก ไมประดับ พืชสมุนไพร และพืชสวนราง/เสื่อมโทรม 
   (1) พืชสวนราง/เสื่อมโทรม (A500) มีเนื้อท่ี 478 ไร หรือรอยละ 0.02 ของ 
เนื้อท่ีจังหวัด ท่ีพบสวนใหญเปนไรองุนราง พบมากท่ีอําเภอดงเจริญ 
  (2) พืชผัก (A502) มีเนื้อท่ี 7,040 ไร หรือรอยละ 0.25 ของเนื้อท่ีจังหวัด พบ
ปลูกมากท่ีอําเภอบึงนาราง 
  (3) ไมดอก ไมประดับ (A503) มีเนื้อท่ี 274 ไร หรือรอยละ 0.01 ของเนื้อท่ี
จังหวัด พบปลูกมากท่ีอําเภอเมืองพิจิตร และอําเภอบึงนาราง 
  (4) พืชสมุนไพร (A509) มีเนื้อท่ี 29 ไร หรือรอยละ 0.00 ของเนื้อท่ีจังหวัด พบ
ปลูกมากท่ีอําเภอโพธิ์ประทับชาง และอําเภอโพทะเล 
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  6) ทุงหญาเลี้ยงสัตวและโรงเรือนเลี้ยงสัตว (A7) มีเนื้อท่ี 5,390 ไร หรือรอยละ 0.20 
ของเนื้อท่ีจังหวัด ไดแก โรงเรือนราง ทุงหญาเลี้ยงสัตว โรงเรือนเลี้ยงโค กระบือ โรงเรือนเลี้ยงสัตวปก 
และโรงเรือนเลี้ยงสุกร  
   (1) โรงเรือนราง (A700) มีเนื้อท่ี 900 ไร หรือรอยละ 0.03 ของเนื้อท่ีจังหวัด 
สวนใหญเปนพ้ืนท่ีของฟารมพิจิตรไทยปศุสัตว จํากัด ซ่ึงเคยเปนฟารมเลี้ยงนกกระจอกเทศขนาดใหญ 
อยูในพ้ืนท่ีอําเภอดงเจริญ ปจจุบันไดเลิกกิจการแลว 
   (2) ทุงหญาเลี้ยงสัตว (A701) มีเนื้อท่ี 1,916 ไร หรือรอยละ 0.07 ของเนื้อท่ี
จังหวัด เปนพ้ืนท่ีสําหรับปลอยใหโค กระบือ หากินอาหาร เชน ตนหญา พบมากในพ้ืนท่ีอําเภอทับคลอ 
และอําเภอ   ดงเจริญ 
   (3) โรงเรือนเลี้ยงโค กระบือ และมา (A702) มีเนื้อท่ี 145 ไร หรือรอยละ 0.01 
ของเนื้อท่ีจังหวัด 
   (4)    โรงเรือนเลี้ยงสัตวปก (A703) มีเนื้อท่ี 1,860 ไร หรือรอยละ 0.07 ของเนื้อท่ี
จังหวัด 
   (5)    โรงเรือนเลี้ยงสุกร (A704) มีเนื้อท่ี 569 ไร หรือรอยละ 0.02 ของเนื้อท่ี
จังหวัด 
  7) พืชน้ํา (A8) มีเนื้อท่ี 399 ไร หรือรอยละ 0.01 ของเนื้อท่ีจังหวัด ไดแก บัว และ
ผักบุง 
   (1) บัว (A803) มีเนื้อท่ี 387 ไร หรือรอยละ 0.01 ของเนื้อท่ีจังหวัด พบมากท่ี
อําเภอเมืองพิจิตร 
   (2) ผักบุง (A806) มีเนื้อท่ี 12 ไร หรือรอยละ 0.00 ของเนื้อท่ีจังหวัด พบท่ี
อําเภอสามงามและอําเภอตะพานหิน 
  8) สถานท่ีเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา (A9) มีเนื้อท่ี 5,686 ไร หรือรอยละ 0.20 ของเนื้อท่ี
จังหวัด ประกอบดวย สถานท่ีเพาะเลี้ยงสัตวน้ําราง สถานท่ีเพาะเลี้ยงสัตวน้ําผสม และสถานท่ีเพาะเลี้ยงปลา 
   (1) สถานท่ีเพาะเลี้ยงสัตวน้ําราง (A900) มีเนื้อท่ี 445 ไร หรือรอยละ 0.02 ของ
เนื้อท่ีจังหวัด พบมมากท่ีอําเภอเมืองพิจิตร 
   (2)  สถานท่ีเพาะเลี้ยงสัตวน้ําผสม (A901) มีเนื้อท่ี 124 ไร หรือรอยละ 0.00 
ของเนื้อท่ีจังหวัด พบมากท่ีอําเภอสากเหล็ก และอําเภอวชิรบารมี 
   (3) สถานท่ีเพาะเลี้ยงปลา (A902) มีเนื้อท่ี 5,117 ไร หรือรอยละ 0.18 ของ 
เนื้อท่ีจังหวัด โดยพบพ้ืนท่ีเลี้ยงปลามากท่ีอําเภอโพทะเล อําเภอสามงาม และอําเภอเมืองพิจิตร 
  9) เกษตรผสมผสาน/ไรนาสวนผสม (A0) มีเนื้อท่ี 556 ไร หรือรอยละ 0.02 ของเนื้อท่ี

จังหวัด ไดแก เกษตรผสมผสาน/ไรนาสวนผสม (A001) เปนพ้ืนท่ีท่ีมีการเพาะปลูกพืชหรือการเลี้ยงสัตว

ตาง ๆ ชนิดอยูในพ้ืนท่ีเดียวกัน  

 2.4.3 พ้ืนท่ีปาไม (F) มีเนื้อท่ี 17,922 ไร หรือรอยละ 0.63 ของเนื้อท่ีจังหวัด ไดแก ปาไม

ผลัดใบ ปาผลัดใบ และปลูกสมบูรณ  
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   (1) ปาไมผลัดใบ (F1) มีเนื้อท่ี 1,211 ไร หรือรอยละ 0.04 ของเนื้อท่ีจังหวัด 

ไดแก ปาไมผลัดใบสมบูรณ พบท่ีอําเภอโพทะเล 

   (2) ปาผลัดใบ (F2) มีเนื้อท่ี 16,626 ไร หรือรอยละ 0.59 ของเนื้อท่ีจังหวัด 

ไดแก ปาผลัดใบรอสภาพฟนฟู พบมากท่ีอําเภอโพทะเล และอําเภอทับคลอ และปาผลัดใบสมบูรณ พบ

มากท่ีอําเภอทับคลอ และอําเภอดงเจริญ 

   (3) ปาปลูก (F5) มีเนื้อท่ี 85 ไร หรือรอยละ 0.00 ของเนื้อท่ีจังหวัด ไดแก ปาปลูก

สมบูรณ พบท่ีอําเภอตะพานหิน และอําเภอวังทรายพูน 

 2.4.4 พ้ืนท่ีน้ํา (W) มีเนื้อท่ี 101,546 ไร หรือรอยละ 3.59 ของเนื้อท่ีจังหวัด ไดแก แหลงน้ํา
ธรรมชาติ และแหลงน้ําท่ีสรางข้ึน 
  1) แหลงน้ําธรรมชาติ (W1) เชน แมน้ํา ลําหวย ลําคลอง หนอง บึง ทะเลสาบ และ
ทะเล    มีเนื้อท่ี 73,524 ไร หรือรอยละ 2.60 ของเนื้อท่ีจังหวัด จังหวัดพิจิตรมีแมน้ําท่ีสําคัญ ไดแก 
แมน้ํายม ไหลผานจังหวัดพิจิตร ท่ีอําเภอสามงาม อําเภอโพธิ์ประทับชาง อําเภอโพทะเล แมน้ํานาน ไหล
ผานจังหวัดพิจิตรท่ีอําเภอเมืองพิจิตร อําเภอตะพานหิน อําเภอบางมูลนาก และแมน้ําพิจิตร ไหลผาน
จังหวัดพิจิตรท่ีอําเภอเมืองพิจิตร อําเภอโพธิ์ประทับชาง อําเภอตะพานหิน และหนอง บึง ทะเลสาบ ท่ี
สําคัญ ไดแก บึงสีไฟ อยูในพ้ืนท่ีอําเภอเมืองพิจิตร 
  2) แหลงน้ําท่ีสรางข้ึน (W2) เชน อางเก็บน้ํา บอน้ําในไรนา และคลองชลประทาน มี
เนื้อท่ี 28,022 ไร หรือรอยละ 0.99 ของเนื้อท่ีจังหวัด  
 2.4.5 พ้ืนท่ีเบ็ดเตล็ด (M) มีเนื้อท่ี 53,534 ไร หรือรอยละ 1.90 ของเนื้อท่ีจังหวัด ไดแก ทุงหญา
และไมละเมาะ พ้ืนท่ีลุม เหมืองแร บอขุด พ้ืนท่ีเบ็ดเตล็ดอ่ืน ๆ และท่ีท้ิงขยะ 

  1) ทุงหญาและไมละเมาะ (M1) มีเนื้อท่ี 35,122 ไร หรือรอยละ 1.24 ของเนื้อท่ี
จังหวัด ไดแก ทุงหญาธรรมชาติ ทุงหญาสลับไมพุม/ไมละเมาะ ไผปาและไผหนาม  
  2) พ้ืนท่ีลุม (M201) มีเนื้อท่ี 3,178 ไร หรือรอยละ 0.11 ของเนื้อท่ีจังหวัด  
  3) เหมืองแร บอขุด (M3) มีเนื้อท่ี 11,151 ไร หรือรอยละ 0.40 ของเนื้อท่ีจังหวัด 
ไดแก เหมืองเกา บอขุดเกา พบมากท่ีอําเภอทับคลอ โดยพ้ืนท่ีสวนใหญเปนของบริษัทอัครา รีซอรสเซส 
จํากัด (มหาชน) หรือท่ีเรียกกันวาเหมืองทองอัคราท่ีถูกปดเหมืองเม่ือป พ.ศ.2560 บอลูกรัง พบมากท่ี
อําเภอสากเหล็ก บอดินและบอทราย พบมากท่ีอําเภอโพธิ์ประทับชาง และเหมืองแร ท่ีสําคัญไดแก 
  (1) เหมืองแรทองคําเขาพนมพา อยูในพ้ืนท่ีอําเภอวังทรายพูน มีองคการบริหาร
สวนจังหวัดพิจิตรเปนผูดําเนินการทําเหมืองแรทองคํา  
  (2) เหมืองแรยิปซ่ัม อยูในพ้ืนท่ีตําบลวังง้ิวใต อําเภอดงเจริญ เปนแหลงผลิตแร
ยิปซัมท่ีมีคุณภาพดี แรมีสีขาวเนื้อหยาบ เปราะ  
  4) พ้ืนท่ีเบ็ดเตล็ดอ่ืน ๆ (M4) มีเนื้อท่ี 3,927 ไร หรือรอยละ 0.14 ของเนื้อท่ีจังหวัด 
ไดแกพ้ืนท่ีกองวัสดุ และพ้ืนท่ีถม 
  5) ท่ีท้ิงขยะ (M701) มีเนื้อท่ี 156 ไร หรือรอยละ 0.01 ของเนื้อท่ีจังหวัด พบในพ้ืนท่ี
อําเภอเมืองและอําเภอสากเหล็ก 
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   ตารางท่ี 4  สภาพการใชท่ีดินจังหวัดพิจิตร ป พ.ศ. 2563 

สัญลักษณ ประเภทการใชท่ีดิน 
เนื้อท่ี 

ไร รอยละ 
U พ้ืนท่ีชุมชนและสิ่งปลูกสราง 220,700 7.79 

U101 ตัวเมืองและยานการคา 18,178 0.64 
U200 หมูบาน/ท่ีดินจัดสรรราง 66 - 
U201 หมูบานบนพ้ืนราบ 157,926 5.58 
U300 สถานท่ีราชการและสถาบันตาง ๆ ราง 71 - 
U301 สถานท่ีราชการและสถาบันตาง ๆ 17,881 0.63 
U402 สถานีรถไฟ 27 - 
U405 ถนน 10,174 0.36 
U406 ทางรถไฟ 1,988 0.07 
U500 พ้ืนท่ีอุตสาหกรรมราง  202 0.01 
U501 นิคมอุตสาหกรรม 1,346 0.05 
U502 โรงงานอุตสาหกรรม   8,714 0.31 
U503 ลานตากและแหลงรับซื้อทางการเกษตร 1,507 0.05 
U600 สถานท่ีราง  84 - 
U601 สถานท่ีพักผอนหยอนใจ  534 0.02 
U602 รีสอรท โรงแรม เกสตเฮาส 911 0.03 
U603 สุสาน ปาชา   384 0.01 
U605 สถานีบริการนํ้ามัน  455 0.02 
U701 สนามกอลฟ 252 0.01 

A พ้ืนท่ีเกษตรกรรม 2,438,181 86.09 
A1 พ้ืนท่ีนา 2,054,476 72.55 

A100 นาราง    5,372 0.19 
A101 นาขาว 2,033,853 71.82 

A101+ A201 นาขาว + พืชไรผสม 235 0.01 
A101+A202 นาขาว+ขาวโพด 8,849 0.31 
A101+ A203 นาขาว + ออย   28 - 
A101+A208 นาขาว+ถ่ัวเขียว 4,957 0.18 
A101+ A215 นาขาว + งา 59 - 
A101+ A220 นาขาว + แตงโม    544 0.02 
A101+A502 นาขาว+พืชผัก 247 0.01 
M201+A101 พ้ืนท่ีลุม+นาขาว 351 0.01 

A2 พืชไร 203,864 7.19 
A200 ไรราง   1,817 0.06 
A201 พืชไรผสม   37 - 
A202 ขาวโพด 27,501 0.97 

A202 + A208 ขาวโพด + ถ่ัวเขียว 88 - 
A203 ออย  137,995 4.87 
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ตารางท่ี 4 (ตอ) 

สัญลักษณ ประเภทการใชท่ีดิน 
เนื้อท่ี 

ไร รอยละ 
A204 มันสําปะหลัง   33,954 1.20 
A208 ถ่ัวเขียว   315 0.01 
A220 แตงโม   406 0.01 
A222 ขิง            1,092 0.04 
A229 พริก   472 0.02 
A236 เผือก 187 0.01 
A3 ไมยืนตน 34,655 1.22 

A300 ไมยืนตนราง/เสื่อมโทรม 680 0.03 
A301 ไมยืนตนผสม   3,859 0.14 
A302 ยางพารา   3,678 0.13 
A303 ปาลมนํ้ามัน   1,431 0.05 
A304 ยูคาลิปตัส   9,765 0.34 
A305 สัก   13,715 0.48 
A306 สะเดา   496 0.02 
A307 สนประดิพัทธ  23 - 
A309 ประดู   241 0.01 
A314 หมอน   113 - 
A315 ไผปลูกเพ่ือการคา 536 0.02 
A318 จามจุร ี  40 - 
A323 ตะกู 78 - 
A4 ไมผล 125,334 4.42 

A400 ไมผลราง/เสื่อมโทรม 2,515 0.09 
A401 ไมผลผสม   17,116 0.60 
A402 สม   2,862 0.10 
A403 ทุเรียน 155 0.01 
A405 มะพราว   676 0.02 
A407 มะมวง   36,350 1.28 
A409 พุทรา   117 -    
A411 กลวย   27,337 0.97 
A412 มะขาม   236 0.01 
A413 ลําไย    87 - 
A414 ฝรั่ง   313 0.01 
A415 มะละกอ  730 0.03 
A416 ขนุน   71 - 
A417 กระทอน   32 - 
A418 ชมพู   55 - 
A422 มะนาว   12,273 0.43 
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ตารางท่ี 4 (ตอ) 

สัญลักษณ ประเภทการใชท่ีดิน 
เนื้อท่ี 

ไร รอยละ 
A424 มะขามเทศ 47 - 
A426 แกวมังกร   142 0.01 
A427 สมโอ 22,255 0.79 
A429 มะปราง มะยงชิด 1,965 0.07 
A5 พืชสวน 7,821 0.28 

A500 พืชสวนราง/เสื่อมโทรม 478 0.02 
A502 พืชผัก   7,040 0.25 
A503 ไมดอก ไมประดับ 274 0.01 
A509 พืชสมุนไพร 29 - 
A7 ทุงหญาเลี้ยงสัตวและโรงเรือนเลี้ยงสัตว 5,390 0.20 

A700 โรงเรือนราง 900 0.03 
A701 ทุงหญาเลี้ยงสัตว   1,916 0.07 
A702 โรงเรือนเลี้ยงโค กระบือ และมา 145 0.01 
A703 โรงเรือนเลี้ยงสตัวปก  1,860 0.07 
A704 โรงเรือนเลี้ยงสุกร  569 0.02 
A8 พืชน้ํา 399 0.01 

A803 บัว   387 0.01 
A806 ผักบุง   12 - 
A9 สถานท่ีเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา   5,686 0.20 

A900 สถานท่ีเพาะเลี้ยงสตัวนํ้าราง  445 0.02 
A901 สถานท่ีเพาะเลี้ยงสตัวนํ้าผสม 124 - 
A902 สถานท่ีเพาะเลี้ยงปลา 5,117 0.18 
A0 เกษตรผสมผสาน/ไรนาสวนผสม 556 0.02 

A001 เกษตรผสมผสาน/ไรนาสวนผสม 556 0.02 
F พ้ืนท่ีปาไม 17,922 0.63 

F101 ปาไมผลดัใบสมบูรณ   1,211 0.04 
F200 ปาผลดัใบรอสภาพฟนฟู   7,265 0.26 
F201 ปาผลดัใบสมบูรณ   9,361 0.33 
F501 ปาปลูกสมบูรณ   85 - 
W พ้ืนท่ีน้ํา 101,546 3.59 

W101 แมนํ้า ลําหวย ลําคลอง 54,559 1.93 
W102 หนอง บึง ทะเลสาบ 18,965 0.67 
W201 อางเก็บนํ้า  1,028 0.04 
W202 บอนํ้าในไรนา   19,663 0.69 
W203 คลองชลประทาน  7,331 0.26 

M พ้ืนท่ีเบ็ดเตล็ด 53,534 1.90 
M101 ทุงหญาธรรมชาต ิ  3,133 0.11 
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ตารางท่ี 4 (ตอ) 

สัญลักษณ ประเภทการใชท่ีดิน 
เนื้อท่ี 

ไร รอยละ 
M102 ทุงหญาสลับไมพุม/ไมละเมาะ 31,892 1.13 
M103 ไผปา ไผหนาม 97 - 
M201 พ้ืนท่ีลุม 3,178 0.11 
M300 เหมืองเกา บอขุดเกา 5,654 0.20 
M301 เหมืองแร   1,652 0.06 
M302 บอลูกรัง    2,691 0.10 
M304 บอดิน  1,154 0.04 
M401 พ้ืนท่ีกองวัสดุ 79 - 
M405 พ้ืนท่ีถม    3,848 0.14 
M701 ท่ีท้ิงขยะ     156 0.01 

รวมท้ังหมด 2,831,883 100.00 

ท่ีมา:  จากการวิเคราะหโดยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร กลุมวิเคราะหสภาพการใชท่ีดิน 
        กองนโยบายและแผนการใชท่ีดิน 
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2.5 สภาพการใชท่ีดินจังหวัดเพชรบูรณ ป พ.ศ. 2563 

 จังหวัดเพชรบูรณ มีเนื้อท่ีท้ังหมด 7,917,760 ไร  สามารถจําแนกประเภทการใชท่ีดินไดออกเปน 
5 ประเภท คือ พ้ืนท่ีชุมชนและสิ่งปลูกสราง (U) มีเนื้อท่ี 388,555 ไร คิดเปนรอยละ 4.93 ของเนื้อท่ี
จังหวัด พ้ืนท่ีเกษตรกรรม (A) มีเนื้อท่ี 4,542,143 ไร คิดเปนรอยละ 57.34 ของเนื้อท่ีจังหวัด พ้ืนท่ี 
ปาไม (F) มีเนื้อท่ี 2,726,508 ไร  คิดเปนรอยละ 34.44 ของเนื้อท่ีจังหวัด พ้ืนท่ีน้ํา (W) มีเนื้อท่ี  
115,060 ไร คิดเปนรอยละ 1.45 ของเนื้อท่ีจังหวัด และพ้ืนท่ีเบ็ดเตล็ด (M) มีเนื้อท่ี 145,494 ไร  
คิดเปนรอยละ 1.84 ของเนื้อท่ีจังหวัด  โดยการใชประโยชนในพ้ืนท่ีแตละประเภทมีรายละเอียด (ภาพท่ี 5 
และตารางท่ี 5) ดังนี้ 
 2.5.1 พ้ืนท่ีชุมชนและสิ่งปลูกสราง (U) มีเนื้อท่ี  388,555 ไร คิดเปนรอยละ 4.93 ของเนื้อท่ี
จังหวัด ประกอบดวยตัวเมืองและยานการคา หมูบาน/ท่ีดินจัดสรรราง หมูบานบนพ้ืนราบ หมูบาน 
ชาวไทยภูเขา สถานท่ีราชการและสถาบันตาง ๆ ราง สถานท่ีราชการและสถาบันตาง ๆ สนามบิน สถานี
รถไฟ สถานีขนสง ถนน พ้ืนท่ีอุตสาหกรรมราง โรงงานอุตสาหกรรม  ลานตากและแหลงรับซ้ือ 
ทางการเกษตร สถานท่ีราง สถานท่ีพักผอนหยอนใจ รีสอรท โรงแรม เกสตเฮาส สุสาน ปาชา สถานี
บริการน้ํามัน และสนามกอลฟ  
  1) ตัวเมืองและยานการคา (U1) มีเนื้อท่ี 28,360 ไร หรือรอยละ 0.36 ของเนื้อท่ี
จังหวัด ประกอบดวย ตัวอําเภอเมืองเพชรบูรณ อําเภอเขาคอ อําเภอชนแดน อําเภอน้ําหนาว อําเภอบึง
สามพัน อําเภอวังโปง อําเภอวิเชียรบุรี อําเภอศรีเทพ อําเภอหนองไผ อําเภอหลมเกา และอําเภอหลมสัก 
  2) หมูบาน (U2) มีเนื้อท่ี 255,787 ไร หรือรอยละ 3.23 ของเนื้อท่ีจังหวัด ไดแก 
หมูบานบนพ้ืนราบ หมูบาน/ท่ีดินจัดสรรราง และหมูบานชาวไทยภูเขา มีเนื้อท่ี 254,191 845 และ 751  ไร 
หรือรอยละ 3.21 0.01 และ 0.01 ของเนื้อท่ีจังหวัด ตามลําดับ 
  3) สถานท่ีราชการและสถาบันตาง ๆ (U3) มีเนื้อท่ี 52,363 ไร หรือรอยละ 0.66 ของ
เนื้อท่ีจังหวัด ไดแก สถานท่ีราชการและสถาบันตาง ๆ และ สถานท่ีราชการและสถาบันตาง ๆ ราง มี
เนื้อท่ี 52,259  และ 104 ไร หรือรอยละ 0.66 และ 0.00 ของเนื้อท่ีจังหวัด ตามลําดับ ไดแก สถานท่ีราชการ 
โรงพยาบาล มหาวิทยาลัย โรงเรียน และวัดตาง ๆ  
  4) สถานีคมนาคม (U4) มีเนื้อท่ี 13,544 ไร หรือรอยละ 0.17 ของเนื้อท่ีจังหวัดไดแก 
สนามบิน สถานีขนสง และถนน มีเนื้อท่ี 2,934  62 10,548 ไร หรือรอยละ 0.04 0.00 และ 0.13 ของ
เนื้อท่ีจังหวัด ตามลําดับ 
  5) ยานอุตสาหกรรม (U5) มีเนื้อท่ี 23,002 ไร หรือรอยละ 0.30 ของเนื้อท่ีจังหวัด 
ไดแก  พ้ืนท่ีอุตสาหกรรมราง  โรงงานอุตสาหกรรม  ลานตากและแหลงรับซ้ือทางการเกษตร มีเนื้อท่ี   
607 17,833 และ 4,562 ไร หรือรอยละ 0.01 0.23 และ 0.06 ของเนื้อท่ีจังหวัด ตามลําดับ 
  6) พ้ืนท่ีชุมชนและสิ่งปลูกสรางอ่ืน ๆ (U6) มีเนื้อท่ี 15,454  ไร หรือรอยละ 0.21 ของ
เนื้อท่ีจังหวัด ประกอบดวย สถานท่ีราง สถานท่ีพักผอนหยอนใจ รีสอรท โรงแรม เกสตเฮาส สุสาน 
ปาชา และสถานีบริการน้ํามัน  มีเนื้อท่ี 128 2,103 12,307 547 และ 369 ไร หรือรอยละ0.00 0.03 
0.16 0.01 และ 0.01 ของเนื้อท่ีจังหวัด ตามลําดับ 
  7) สนามกอลฟ (U7) มีเนื้อท่ี 45 ไร หรือรอยละ 0.00 ของเนื้อท่ีจังหวัด   
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 2.5.2 พ้ืนท่ีเกษตรกรรม (A) มีเนื้อท่ี 4,542,143 ไร หรือรอยละ 57.34 ของเนื้อท่ีจังหวัด 
ประกอบดวยพ้ืนท่ีนา พืชไร ไมยืนตน ไมผล พืชสวน ไรหมุนเวียน ทุงหญาและโรงเรือนเลี้ยงสัตว พืชน้ํา 
สถานท่ีเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา และเกษตรผสมผสาน/ไรนาสวนผสม 
  1) พ้ืนท่ีนา (A1) มีเนื้อท่ี 1,280,880 ไร หรือรอยละ 16.17 ของเนื้อท่ีจังหวัด พบปลูก
ในทุกอําเภอ อําเภอท่ีมีพ้ืนท่ีนามาก คือ อําเภอเมืองเพชรบูรณ อําเภอวิเชียรบุรี อําเภอหนองไผ อําเภอ
หลมสัก อําเภอชนแดน และอําเภอวังโปง ตามลําดับ ไดแก นาขาว มีเนื้อท่ี 684,556 ไร หรือรอยละ  
8.65 ของเนื้อท่ีจังหวัด ปลูกขาวอยางเดียวพบมากในพ้ืนท่ีอําเภอวิเชียรบุรี อําเภอศรีเทพ อําเภอเมือง
เพชรบูรณ อําเภอหลมสัก อําเภอหนองไผ และอําเภอหลมเกา ตามลําดับ นาขาวในพ้ืนท่ีลุม 4,234 ไร 
หรือรอยละ 0.05 ของเนื้อท่ีจังหวัด และนาราง มีเนื้อท่ี 3,081 ไร หรือรอยละ 0.04 ของเนื้อท่ีจังหวัด 
และมีการปลูกขาวตามดวยพืชหลังนาตางๆ ไดแก พืชไรผสม ขาวโพด มันสําปะหลัง ยาสูบ ถ่ัวเขียว 
แตงโม และพืชผัก มีเนื้อท่ี 589,009 ไร หรือรอยละ 7.43 ของเนื้อท่ีจังหวัด โดยอําเภอท่ีมีการปลูกขาว
ตามดวยพืชหลังนามาก ไดแก อําเภอเมืองเพชรบูรณ อําเภอชนแดน อําเภอหนองไผ อําเภอหลมสัก 
และอําเภอวังโปง ตามลําดับ 
  2) พืชไร (A2) มีเนื้อท่ี 2,397,866 ไร หรือรอยละ 30.28 ของเนื้อท่ีจังหวัด ไดแก ไรราง 
ขาวโพด ออย มันสําปะหลัง ขาวไร และพืชไรอ่ืน ๆ 
   (1) ไรราง (A200) มีเนื้อท่ี 49,203 ไร หรือรอยละ 0.62 ของเนื้อท่ีจังหวัด 
  (2)  ขาวโพด (A202) มีเนื้อท่ี 807,556 ไร หรือรอยละ 10.02 ของเนื้อท่ีจังหวัด 
พบปลูกกระจายอยูทุกอําเภอ โดยพบปลูกขาวโพดอยางเดียว 783,041  ไร หรือรอยละ 9.89 ของเนื้อท่ี
จังหวัด และพบปลูกขาวโพดตามดวยยาสูบ ถ่ัวเขียว ขาวฟาง และพืชผัก 24,515 ไร หรือรอยละ 0.31 
ของเนื้อท่ีจังหวัด โดยปลูกมากในเขตอําเภอหนองไผ อําเภอเมืองเพชรบูรณ อําเภอหลมเกา อําเภอ
วิเชียรบุรี อําเภอชนแดน และอําเภอบึงสามพัน และพบปลกูเปนพืชหลังนาอีก 325,621 ไร หรือรอยละ 
4.11 ของเนื้อท่ีจังหวัด 
  (3) ออย (A203) มีเนื้อท่ี 1,087,750 ไร หรือรอยละ 13.74 ของเนื้อท่ีจังหวัด 
พบปลูกกระจายอยูเกือบทุกอําเภอ ยกเวนอําเภอเขาคอ ปลูกมากในเขตอําเภอวิเชียรบุรี อําเภอศรีเทพ 
อําเภอบึงสามพัน อําเภอชนแดน และอําเภอหนองไผ 
   (4) มันสําปะหลัง (A204) มีเนื้อท่ี 346,354 ไร หรือรอยละ 4.37 ของเนื้อท่ี
จังหวัดพบปลูกกระจายอยูทุกอําเภอ พบปลูกมากในเขตอําเภอวิเชียรบุรี อําเภอศรีเทพ อําเภอหนองไผ 
อําเภอน้ําหนาว และอําเภอบึงสามพัน 
  (5) ขาวไร (A216) มีเนื้อท่ี 60,195 ไร หรือรอยละ 0.76 ของเนื้อท่ีจังหวัด 
พบปลูกในเขตอําเภอเขาคอ อําเภอหลมเกา อําเภอเมืองเพชรบูรณ อําเภอน้ําหนาว และอําเภอหลมสัก 
   (6) พืชไรอ่ืน ๆ ไดแก สับปะรด ยาสูบ ถ่ัวเขียว ขาวฟาง มันเทศ แตงโม ขิง 
กะหล่ําปลีพริก และพืชไรผสม มีเนื้อท่ี 46,808 ไร หรือรอยละ 0.59 ของเนื้อท่ีท้ังหมด พบปลูกท่ีอําเภอ
เขาคอ อําเภอชนแดน อําเภอน้ําหนาว อําเภอเมืองเพชรบูรณ อําเภอวังโปง อําเภอหลมเกา และอําเภอ
หลมสัก 
       3) ไมยืนตน (A3) มีเนื้อท่ี 444,988 ไร หรือรอยละ  5.61 ของเนื้อท่ีจังหวัด ไดแก  
ยางพารา ปาลมน้ํามัน ยูคาลิปตัส สัก และไมยืนตนอ่ืน ๆ พบปลูกกระจายอยูทุกอําเภอ   
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   (1) ยางพารา (A302) มีเนื้อท่ี 170,390 ไร หรือรอยละ 2.15 ของเนื้อท่ีจังหวัด 
พบปลูกกระจายอยูทุกอําเภอ โดยพบปลูกมากในเขตอําเภอเมืองเพชรบูรณ อําเภอหนองไผ อําเภอหลมเกา 
อําเภอหลมสัก อําเภอชนแดน และอําเภอวิเชียรบุรี 
  (2) ปาลมน้ํามัน (A303) มีเนื้อท่ี 14,074 ไร หรือรอยละ 0.18 ของเนื้อท่ีจังหวัด  
พบปลูกกระจายอยูทุกอําเภอ  โดยพบปลูกมากในเขตอําเภอศรีเทพ อําเภอวิเชียรบุรี และอําเภอหนองไผ 
  (3) ยูคาลิปตัส (A304) มีเนื้อท่ี 54,102 ไร หรือรอยละ 0.68 ของเนื้อท่ีจังหวัด  
พบปลูกกระจายอยูทุกอําเภอ โดยพบปลูกมากในเขตอําเภอชนแดน อําเภอวังโปง อําเภอหนองไผ และ
อําเภอวิเชียรบุรี 
  (4) สัก (A305)  มีเนื้อท่ี 193,336 ไร หรือรอยละ 2.44 ของเนื้อท่ีจังหวัด  
พบปลูกกระจายอยูทุกอําเภอ  โดยพบปลูกมากในเขตอําเภอชนแดน อําเภอหนองไผ อําเภอเมือง
เพชรบูรณ อําเภอบึงสามพัน อําเภอ หลมสัก และอําเภอวิเชียรบุรี 
  (5) ไมยืนตนอ่ืน ๆ ไดแก ไมยืนตนราง/เสื่อมโทรม สะเดา ประดู  กาแฟ  หมอน  
ไผปลูกเพ่ือการคา หมาก  ตีนเปด กฤษณา ตะกู และไมยืนตนผสม มีเนื้อท่ี 13,986 ไร หรือรอยละ  
0.16 ของเนื้อท่ีจังหวัด พบปลูกกระจายอยูเกือบทุกอําเภอ ยกเวนอําเภอวังโปง โดยพบปลูกมากในเขต
อําเภอเพชรบูรณ อําเภอหลมสัก อําเภอเขาคอ และอําเภอวิเชียรบุรี 
  4) ไมผล (A4) มีเนื้อท่ี 355,407 ไร หรือรอยละ 4.49 ของเนื้อท่ีจังหวัด ไดแก ไมผลผสม  
มะมวง  กลวย มะขาม และไมผลอ่ืนๆ พบปลูกกระจายอยูทุกอําเภอ   
  (1) ไมผลผสม (A401) มีเนื้อท่ี 12,815 ไร หรือรอยละ 0.16 ของเนื้อท่ีจังหวัด  
พบปลูกกระจายอยูทุกอําเภอ  โดยพบปลูกมากในเขตอําเภอหลมสัก อําเภอเมืองเพชรบูรณ และอําเภอ
เขาคอ 
  (2) มะมวง (A407) มีเนื้อท่ี 56,495 ไร หรือรอยละ 0.71 ของเนื้อท่ีจังหวัด  
พบปลูกกระจายอยูทุกอําเภอ โดยพบปลูกมากในเขตอําเภอหนองไผ อําเภอชนแดน อําเภอเมือง
เพชรบูรณ อําเภอวังโปง และอําเภอวิเชียรบุรี   
  (3) กลวย (A411) มีเนื้อท่ี 7 ,751 ไร หรือรอยละ 0.10 ของเนื้อท่ีจังหวัด   
พบปลูกกระจายอยูทุกอําเภอ  โดยพบปลูกมากในเขตอําเภอน้ําหนาว อําเภอเมืองเพชรบูรณ และ
อําเภอหลมสัก  
  (4) มะขาม (A412) มีเนื้อท่ี 258,988 ไร หรือรอยละ 3.27 ของเนื้อท่ีจังหวัด  
พบปลูกกระจายอยูทุกอําเภอ  โดยพบปลูกมากในเขตอําเภอเมืองเพชรบูรณ อําเภอหลมเกา อําเภอ
หลมสัก อําเภอชนแดน อําเภอเขาคอ และอําเภอหนองไผ 
  (5) ไมผลอ่ืน ๆ ไดแก สม  ทุเรียน เงาะ มะพราว  มะมวงหิมพานต  พุทรา  
นอยหนา  กลวย  ลําไย ฝรั่ง  มะละกอ ขนุน  กระทอน  ชมพู มะนาว  ไมผลเมืองหนาว(แมคคาเดเมีย) 
มะขามเทศ แกวมังกร  สมโอ ละมุด มะปราง มะยงชิด มะไฟ ละไม และไมผลราง/เสื่อมโทรม มีเนื้อท่ี 
19,358  ไร หรือรอยละ 0.25 ของเนื้อท่ีจังหวัด พบปลูกกระจายอยูทุกอําเภอ  โดยพบปลูกมากในเขต
อําเภอเมืองเพชรบูรณ อําเภอเขาคอ และอําเภอหลมสัก  
  5) พืชสวน (A5) มีเนื้อท่ี 10,743 ไร หรือรอยละ 0.14 ของเนื้อท่ีจังหวัด พบปลูก
กระจายอยูเกือบทุกอําเภอ ยกเวนอําเภอวิเชียรบุรี โดยพบปลูกมากในเขตอําเภอหลมสัก อําเภอเขาคอ 
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และอําเภอเมืองเพชรบูรณ ไดแก พืชผัก ไมดอก ไมประดับ พริกไทย เสาวรส นาหญา แคนตาลูป 
หนอไมฝรั่ง เห็ด พืชผักในพ้ืนท่ีลุม และพืชสวนราง/เสื่อมโทรม  
  (1) พืชผัก (A502) มีเนื้อท่ี 6,569 ไร หรือรอยละ 0.08 ของเนื้อท่ีจังหวัด  
ปลูกมากในเขตอําเภอเมืองเพชรบูรณ อําเภอเขาคอ และอําเภอหลมสัก และยังปลูกเปนพืชหลังนา 
11,331 ไร หรือรอยละ 0.14 ของเนื้อท่ีจังหวัด 
  (2) เสาวรส (A507) มีเนื้อท่ี 1,161 ไร หรือรอยละ 0.02 ของเนื้อท่ีจังหวัด  
พบปลูกในเขตอําเภอเขาคอและอําเภอหลมเกา 
  (3) หนอไมฝรั่ง (A514) มีเนื้อท่ี 2,035 ไร หรือรอยละ 0.03 ของเนื้อท่ีจังหวัด  
พบปลูกในเขตอําเภอหลมสัก 
  (4) พืชสวนอ่ืน ๆ ไดแก ไมดอก ไมประดับ พริกไทย นาหญา แคนตาลูป เห็ด 
พืชผักในพ้ืนท่ีลุม และพืชสวนราง/เสื่อมโทรม มีเนื้อท่ี 978 ไร หรือรอยละ 0.01 ของเนื้อท่ีจังหวัด  
พบมากในเขตอําเภอหลมสัก อําเภอเมืองเพชรบูรณ อําเภอน้ําหนาว และอําเภอเขาคอ 
  6) ไรหมุนเวียน (A6) มีเนื้อท่ี 16,038 ไร หรือรอยละ 0.20 ของเนื้อท่ีจังหวัด ไดแก 
พืชไรผสม (ไรหมุนเวียน) ขาวโพด (ไรหมุนเวียน) ขาวไร (ไรหมุนเวียน) และไรหมุนเวียนราง พบในเขต
อําเภอเขาคอ อําเภอหลมเกา และอําเภอหลมสัก 
  (1) ไรหมุนเวียนราง มีเนื้อท่ี 6,567 หรือรอยละ 0.08 ของเนื้อท่ีจังหวัด พบใน
เขตอําเภอเขาคอ อําเภอหลมเกา และอําเภอหลมสัก 
  (2) พืชไรผสม (ไรหมุนเวียน) มีเนื้อท่ี 2,728 ไร หรือรอยละ 0.04 ของเนื้อท่ี
จังหวัด พืชไรท่ีปลูกไดแก ขาวโพด ขาวไร ขิง เปนตน พบในเขตอําเภอเขาคอและอําเภอหลมเกา 
  (3) ขาวโพด (ไรหมุนเวียน) มีเนื้อท่ี 3,148 ไร หรือรอยละ 0.04 ของเนื้อท่ีจังหวัด 
พบในเขตอําเภอเขาคอ และอําเภอหลมเกา 
  (4) ขาวไร (ไรหมุนเวียน) มีเนื้อท่ี 3,436 ไร หรือรอยละ 0.04 ของเนื้อท่ีจังหวัด  
พบในเขตอําเภอหลมเกา 
  (5) กะหล่ําปลี  (ไรหมุนเวียน) มีเนื้อท่ี 159 ไร หรือรอยละ 0.00 ของเนื้อท่ี
จังหวัด พบในเขตอําเภอเขาคอ และอําเภอหลมเกา 
  7) ทุงหญาเลี้ยงสัตวและโรงเรือนเลี้ยงสัตว (A7) มีเนื้อท่ี 26,765 ไร หรือรอยละ 0.32 
ของเนื้อท่ีจังหวัด ไดแก ทุงหญาเลี้ยงสัตว  โรงเรือนเลี้ยงโค กระบือ และมา โรงเรือนเลี้ยงสัตวปก 
โรงเรือนเลี้ยงสุกร และโรงเรือนราง พบกระจายอยูทุกอําเภอ  โดยพบมากในเขตอําเภอเมืองเพชรบูรณ 
อําเภอศรีเทพ อําเภอวิเชียรบุรีและอําเภอชนแดน  
   (1) ทุงหญาเลี้ยงสัตว (A701) มีเนื้อท่ี 5,304 ไร หรือรอยละ 0.06 ของเนื้อท่ี
จังหวัดพบมากในเขตอําเภอวิเชียรบุรี อําเภอชนแดน อําเภอเมืองเพชรบูรณ และอําเภอบึงสามพัน 
   (2) โรงเรือนเลี้ยงสัตวปก (A703) มีเนื้อท่ี  18,683 ไร หรือรอยละ 0.24 ของเนื้อท่ี
จังหวัด พบกระจายอยูเกือบทุกอําเภอ  ยกเวนอําเภอน้ําหนาว โดยพบมากในเขตอําเภอศรีเทพ อําเภอ
เมืองเพชรบูรณ อําเภอวิดเชียรบุรี และอําเภอชนแดน 
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   (3) ทุงหญาเลี้ยงสัตวและโรงเรือนเลี้ยงสัตวอ่ืน ๆ ไดแก โรงเรือนเลี้ยงโค กระบือ 
และมา โรงเรือนเลี้ยงสุกร และโรงเรือนราง มีเนื้อท่ี 3,048 ไร หรือรอยละ 0.03 ของเนื้อท่ีจังหวัด  
พบกระจายอยูทุกอําเภอ  โดยพบมากในเขตอําเภอเมืองเพชรบูรณ อําเภอหนองไผ และอําเภอชนแดน  
  9) สถานท่ีเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา (A9) มีเนื้อท่ี 8,215 ไร หรือรอยละ 0.10 ของเนื้อท่ี
จังหวัด ไดแก สถานท่ีเพาะเลี้ยงปลา (A902) พบกระจายอยูเกือบทุกอําเภอ ยกเวนอําเภอเขาคอ และ
อําเภอน้ําหนาว โดยพบมากในเขตอําเภอเมืองเพชรบูรณ อําเภอหลมสัก และอําเภอวิเชียรบุรี  
 10) เกษตรผสมผสาน/ไรนาสวนผสม(A0) มีเนื้อท่ี 1,241 ไร หรือรอยละ 0.02 ของเนื้อท่ี

จังหวัด พบมากในเขตอําเภอเขาคอ อําเภอศรีเทพ และอําเภอเมืองเพชรบูรณ 

 2.5.3 พ้ืนท่ีปาไม (F) มีเนื้อท่ี 2,726,508 ไร หรือรอยละ 34.44 ของเนื้อท่ีจังหวัด ไดแก  
ปาไมผลัดใบรอสภาพฟนฟู  ปาไมผลัดใบสมบูรณ  ปาผลัดใบรอสภาพฟนฟู  ปาผลัดใบสมบูรณ  ปาปลูก
รอสภาพฟนฟู  และปาปลูกสมบูรณ  สวนใหญเปนปาสงวนแหงชาติมีถึง 13 แหง อุทยานแหงชาติน้ําหนาว 
อุทยานแหงชาติเขาคอ อุทยานแหงชาติตาดหมอก อุทยานแหงชาติทุงแสลงหลวง เขตรักษาพันธุ 
สัตวปาตะเบาะ-หวยใหญ เขตรักษาพันธุสัตวปาภูผาแดง เขตรักษาพันธุสัตวปาเขาคอ เขตหามลาสัตว
ปาวังโปง  
  1) ปาไมผลัดใบ (F1) มีเนื้อท่ี 709,199 ไร หรือรอยละ 8.96 ของเนื้อท่ีจังหวัด ไดแก 
ปาไมผลัดใบรอสภาพฟนฟู และปาไมผลัดใบสมบูรณ มีเนื้อท่ี 71,114 และ 638,085 ไร หรือรอยละ 
0.90 และ 8.06 ของเนื้อท่ีจังหวัด พบกระจายอยูเกือบทุกอําเภอ  ยกเวนอําเภอบึงสามพัน อําเภอศรีเทพ 
และอําเภอหนองไผ โดยพบมากในเขตอําเภอเมืองเพชรบูรณ อําเภอเขาคอ อําเภอหลมเกา อําเภอวังโปง 
และอําเภอหลมสัก 
  2) ปาผลัดใบ (F2) มีเนื้อท่ี 1,845,587 ไร หรือรอยละ 23.31 ของเนื้อท่ีจังหวัด ไดแก  
ปาผลัดใบรอสภาพฟนฟู และปาผลัดใบสมบูรณ มีเนื้อท่ี 388,681 และ 1,456,906 ไร หรือรอยละ 4.91 
และ 18.40 ของเนื้อท่ีจังหวัด  พบกระจายอยูทุกอําเภอ  โดยพบมากในเขตอําเภอหลมสัก อําเภอเมือง
เพชรบูรณ อําเภอหนองไผ อําเภอหลมเกา อําเภอน้ําหนาว อําเภอชนแดน และอําเภอวิเชียรบุรี 
  3) ปาปลูก (F3) มีเนื้อท่ี 171,722 ไร หรือรอยละ 2.17 ของเนื้อท่ีจังหวัด ไดแก  
ปาปลูกรอสภาพฟนฟู และปาปลูกสมบูรณ มีเนื้อท่ี 37,855 และ 133,867 ไร หรือรอยละ 0.48 และ 
1.69 ของเนื้อท่ีจังหวัด ตามลําดับ พบปลูกมากในเขตพ้ืนท่ีอําเภอเขาคอ อําเภอเมืองเพชรบูรณ อําเภอ
หลมสัก และอําเภอหนองไผ 
 2.5.4 พ้ืนท่ีน้ํา (W)  มีเนื้อท่ี 115,060 ไร หรือรอยละ  1.45 ของเนื้อท่ีจังหวัด มีแหลงน้ํา
กระจายอยูทุกอําเภอ ไดแก  
  1) แหลงน้ําธรรมชาติ (W1) เชน แมน้ํา ลําหวย ลําคลอง หนอง บึง ทะเลสาบ และ
ทะเล มีเนื้อท่ี 68,721 ไร หรือรอยละ 0.87 ของเนื้อท่ีจังหวัด โดยมีแมน้ําปาสักเปนแมน้ําสายสําคัญของ
จังหวัด 

 2) แหลงน้ําท่ีสรางข้ึน (W2) เชน อางเก็บน้ํา บอน้ําในไรนา และคลองชลประทาน   

มีเนื้อท่ี 46,339 ไร หรือรอยละ 0.58 ของเนื้อท่ีจังหวัด ท่ีสําคัญไดแก อางเก็บน้ําหวยปาแดง อางเก็บน้ํา

คลองเฉลียงลับ อางเก็บน้ําหวยขอนแกน อางเก็บน้ําหวยปาเลา อางเก็บน้ําหวยใหญ อางเก็บน้ําหวยนา 
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อางเก็บน้ําคลองลํากง ฝายศรีจันทร ฝายฝงซายแมน้ําปาสัก และฝายวังโปง นอกจากนี้ยังมีอางเก็บน้ํา

ขนาดเล็ก ฝาย สระ หนอง บึง และคูคลองตาง ๆ กระจายอยูตามอําเภอตาง ๆ ยกเวนอําเภอน้ําหนาว 

ท่ีไมมีแหลงน้ําดังกลาว สวนแหลงน้ําในโครงการชลประทานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ไดแก อางเก็บน้ํา

หวยสะเดาะพงสอง อางเก็บน้ําธนิตคําเท่ียง อางเก็บน้ําหวยลึก อางเก็บน้ําหวยคอหนึ่ง อางเก็บน้ํารัตนัยหนึ่ง 

อางเก็บน้ําหนองแมนา อางเก็บน้ํากนกงาม ฝายคลองวัวเนา และฝายทรัพยากรปาไม   

 2.5.5 พ้ืนท่ีเบ็ดเตล็ด (M) มีเนื้อท่ี 145,494 ไร หรือรอยละ 1.84 ของเนื้อท่ีจังหวัด  
พบกระจายอยูทุกอําเภอ ไดแก  
  1) ทุงหญาและไมละเมาะ (M1) มีเนื้อท่ี 134,779 ไร หรือรอยละ 1.70 ของเนื้อท่ี
จังหวัด ไดแก ทุงหญาธรรมชาติ ทุงหญาสลับไมพุม/ไมละเมาะ และไผปา ไผหนาม มีเนื้อท่ี 21,992 
112,732 และ55ไร หรือรอยละ 0.26 1.38 และ 0.00 ของเนื้อท่ีจังหวัด ตามลําดับ พบกระจายอยูทุก
อําเภอ โดยพบมากในเขตอําเภอเมืองเพชรบูรณ อําเภอหลมสัก อําเภอเขาคอ อําเภอวิเชียรบุรี และ
อําเภอศรีเทพ 
  2) พ้ืนท่ีลุม (M2) มีเนื้อท่ี 1,164 ไร หรือรอยละ 0.01 ของเนื้อท่ีจังหวัด สวนใหญอยูใน
เขตอําเภอเมืองเพชรบูรณ และยังพบปลูกขาวในพ้ืนท่ีลุมอีก 4,208 ไร หรือรอยละ 0.05 ของเนื้อท่ีจังหวัด 
อีกดวย 
  3) เหมืองแร บอขุด (M3) มีเนื้อท่ี 5,917 ไร หรือรอยละ 0.09 ของเนื้อท่ีจังหวัด ไดแก 
เหมืองเกา บอขุดเกา เหมืองแร บอลูกรัง บอดิน และพ้ืนท่ีขุดเจาะน้ํามัน พบกระจายเกือบทุกอําเภอ 
ยกเวนอําเภอเขาคอและอําเภอน้ําหนาว โดยพบมากในเขตอําเภอวังโปง อําเภอวิเชียรบุรี และอําเภอชนแดน 
  4) พ้ืนท่ีเบ็ดเตล็ดอ่ืน ๆ (M4) มีเนื้อท่ี 3,284 ไร หรือรอยละ 0.04 ของเนื้อท่ีจังหวัด 
ไดแก พ้ืนท่ีกองวัสดุ ท่ีหินโผล และพ้ืนที่ถม มีเนื้อที่ 20 2,331 และ 906 ไร หรือรอยละ 0.00 0.03 
และ 0.01 ของเนื้อท่ีจังหวัด ตามลําดับ สวนใหญพบในเขตอําเภอเมืองเพชรบูรณ 
  5) ท่ีท้ิงขยะ (M7) มีเนื้อท่ี 350 ไร หรือรอยละ 0.01 ของเนื้อท่ีจังหวัด พบในเขต
อําเภอเมืองเพชรบูรณ อําเภอวังโปง อําเภอวิเชียรบุรี อําเภอศรีเทพ อําเภอหนองไผ อําเภอหลมเกา และ
อําเภอหลมสัก 
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  ตารางท่ี 5  สภาพการใชท่ีดินจังหวัดเพชรบูรณ ป พ.ศ. 2563 

สัญลักษณ  ประเภทการใชท่ีดิน  
เนื้อท่ี 

 ไร   รอยละ  

U  พ้ืนท่ีชุมชนและส่ิงปลูกสราง       388,555          4.93  

U101 ตัวเมืองและยานการคา                  28,360  0.36 

U200 หมูบาน / ท่ีดินจดัสรรราง                        845  0.01 

U201 หมูบานบนพ้ืนราบ  254,191  3.21 

U202 หมูบานชาวไทยภเูขา                 751  0.01 

U300 สถานท่ีราชการและสถาบันตางๆราง                        104  - 

U301 สถานท่ีราชการและสถาบันตางๆ                    52,259  0.66 

U401 สนามบิน                     2,934  0.04 

U403 สถานีขนสง                          62  - 
U405 ถนน                    10,548  0.13 

U500 พ้ืนท่ีอุตสาหกรรมราง                       607  0.01 

U502 โรงงานอุตสาหกรรม                       17,833 0.23 

U503 ลานตากและแหลงรับซื้อทางการเกษตร                    4,562  0.06 

U600 สถานท่ีราง                         128  - 

U601 สถานท่ีพักผอนหยอนใจ                      2,103  0.03 

U602 รีสอรท โรงแรม เกสตเฮาส                   12,307  0.16 

U603 สุสาน ปาชา                          547  0.01 

U605 สถานีบริการนํ้ามัน                          369 - 

U701 สนามกอลฟ                         45  - 

A  พ้ืนท่ีเกษตรกรรม             4,542,143       57.34 

A1 พ้ืนท่ีนา          1,280, 880         16.17  

A100 นาราง                        3,081                0.04  

A101 นาขาว                 684,556                8.65 

A101+A201 นาขาว+พืชไรผสม                 124,187   1.57  
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  ตารางท่ี 5  (ตอ) 

สัญลักษณ  ประเภทการใชท่ีดิน  
เนื้อท่ี 

 ไร   รอยละ  

A101+A202 นาขาว+ขาวโพด                  323,734   4.09  

A101+A204 นาขาว+มันสําปะหลัง                        212                   -    

A101+A206 นาขาว+ยาสูบ                     50,525              0.64 

A101+A208 นาขาว+ถ่ัวเขียว                    76,966             0.97  

A101+A220 นาขาว+แตงโม                             50  -    

A101+A223 นาขาว+กะหล่ําปล ี                   31                   -    

A101+A229 นาขาว+พริก                         86                 -    

A101+A502 นาขาว+พืชผัก                      11,331               0.14  

M201+A101 พ้ืนท่ีลุม+นาขาว                      4,234              0.05  

A2  พืชไร                  2,385,652                30.15  

A200 ไรราง                       49,203                      0.62 

A201 พืชไรผสม                   30,941                      0.39  

A202 ขาวโพด                   783,041                      9.89  

A202+A206 ขาวโพด+ยาสบู                    99                       -    

A202+A208 ขาวโพด+ถ่ัวเขียว                      22,672                      0.29 

A202+A213 ขาวโพด+ขาวฟาง                          44                      -    

A202+A502 ขาวโพด+พืชผัก                       1,700                      0.02  

A203 ออย               1,087,750                    13.74  

A204 มันสําปะหลัง                    346,354                      4.37  

A205 สับปะรด                        3,087                     0.04  

A206 ยาสูบ                 2,092                      0.03  

A208 ถ่ัวเขียว                      1,221                      0.02  

A208+A213 ถ่ัวเขียว+ขาวฟาง                   68                       -    

A209 ถ่ัวเหลือง 12                    -    

A213 ขาวฟาง                         914                      0.01  
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ตารางท่ี 5 (ตอ)  

สัญลักษณ  ประเภทการใชท่ีดิน  
เนื้อท่ี 

 ไร   รอยละ  

A216 ขาวไร                    59,218                     0.75  

A216+A223 ขาวไร+กะหล่ําปล ี                         977  0.01  

A219 มันเทศ                       77                     -    

A220 แตงโม                           297                     -    

A222 ขิง                       5,660                    0.07  

A223 กะหล่ําปล ี          1,899                   0.02 

A229 พริก 540 0.01 

A3  ไมยืนตน                     444,988                 5.61  

A300  ไมยืนตนราง/เสื่อมโทรม                          3,492                   0.04  

A301 ไมยืนตนผสม                          1,260                  0.02  

A302 ยางพารา                      170,390                  2.15  

A303 ปาลมนํ้ามัน                        14,074                  0.18  

A304 ยูคาลิปตัส                       54,102                   0.68  

A305 สัก                      193,336                   2.44  

A306 สะเดา                         2,335                 0.03  

A307 สนประดิพัทธ 14                      - 

A308 กระถิน 12           - 

A309 ประดู                         356                 -    

A312 กาแฟ                        216                   -    

A314 หมอน                         3,402                 0.04  

A315 ไผปลูกเพ่ือการคา                        1,825                  0.02  

A317 หมาก                          30                     -    

A319 ตีนเปด                            41                    -    

A322 กฤษณา                           25                     -    

A323 ตะกู                          78                      -    

A4  ไมผล             355,407                4.49 

A400 ไมผลราง/เสื่อมโทรม                        4,454                  0.06  
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ตารางท่ี 5  (ตอ) 

สัญลักษณ  ประเภทการใชท่ีดิน  
เนื้อท่ี 

 ไร   รอยละ  

A401 ไมผลผสม                        12,815               0.16  

A402 สม                            979                 0.01  

A403 ทุเรียน                         172                    -    

A404 เงาะ                         39                     -    

A405 มะพราว                        2,193                0.03  

A406 ลิ้นจี ่        3,126   0.04  

A407 มะมวง   56,495 0.71 

A408 มะมวงหิมพานต                          27                    -    

A409 พุทรา                           44                     -    

A410 นอยหนา                          34                    -    

A411 กลวย                       7,751                0.10  

A412 มะขาม                    258,988                3.27  

A413 ลําไย                         1,075               0.01  

A414 ฝรั่ง                             94                     -    

A415 มะละกอ                           314                   -    

A416 ขนุน                         714                0.01  

A417 กระทอน                           20                   -    

A418 ชมพู                       1,124               0.01  

A422 มะนาว                             680                  0.01  

A423 ไมผลเมืองหนาว                           1,317              0.02  

A424 มะขามเทศ                             62                      -    

A426 แกวมังกร                         1,265                0.02  

A427 สมโอ                            769                 0.01  

A428 ละมดุ                            397  0.01    

A429 มะปราง มะยงชิด                           417                 0.01  

A430 มะไฟ ละไม                         39                     - 
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ตารางท่ี 5  (ตอ) 
 

สัญลักษณ  ประเภทการใชท่ีดิน  
เนื้อท่ี 

 ไร   รอยละ  

A5  พืชสวน                       10,743                0.14  

A500 พืชราง/เสื่อมโทรม                         163                     -    

A502 พืชผัก                        6,569               0.08  

A503 ไมดอก ไมประดับ                      645                0.01  

A505 พริกไทย             55                     -    

A507 เสาวรส                         1,161               0.02  

A510 นาหญา                         34                    - 

A512 แคนตาลูป                           26  -    

A514 หนอไมฝรั่ง                        2,035                      0.03  

A515 เห็ด                  55                    -    

A6 ไรหมุนเวียน                      16,038                0.20 

A600 ไรหมุนเวียนราง                    6,567                     0.08  

A601 พืชไรผสม(ไรหมุนเวียน)                     2,728                    0 .04 

A602 ขาวโพด(ไรหมุนเวียน)                2,844                      0.04  

A602+A623 ขาวโพด(ไรหมุนเวียน)+กะหล่ําปล(ีไรหมุนเวียน) 304  -    

A616 ขาวไร(ไรหมุนเวียน)              3,436  0.04 

A623 กะหล่ําปลี(ไรหมุนเวียน)                159     -    

A7  ทุงหญาเลี้ยงสัตวและโรงเรือนเลี้ยงสัตว                       26,765                0.33  

A700  โรงเรือนราง                299                 -    

A701 ทุงหญาเลี้ยงสัตว                  5,034          0.06  

A702 โรงเรือนเลี้ยงโค กระบือ และมา                   1,675                  0.02  

A703 โรงเรือนเลี้ยงสตัวปก                      18,683                     0.24  

A704 โรงเรือนเลี้ยงสุกร                         1,074                     0.01  

A9  สถานท่ีเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา                       8,215                0.10  

A902 สถานท่ีเพาะเลี้ยงปลา                     8,215                     0.10  

A0 เกษตรผสมผสาน/ไรนาสวนผสม                  1,241             0.02  
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ตารางท่ี 5  (ตอ) 
 

สัญลักษณ 
 

ประเภทการใชท่ีดิน 
 

เนื้อท่ี 

ไร รอยละ 

A001 เกษตรผสมผสาน/ไรนาสวนผสม                      1,241  0.02  

F  พ้ืนท่ีปาไม       2,726,508  34.44  

F100 ปาไมผลดัใบรอสภาพฟนฟู                    71,114  0.90  

F101 ปาไมผลดัใบสมบูรณ                 638,085  8.06  

F200 ปาผลดัใบรอสภาพฟนฟู          388,681  4.91 

F201 ปาผลดัใบสมบูรณ                1,456,906  18.40  

F500 ปาปลูกรอสภาพฟนฟู                      37,855             0.48 

F501 ปาปลูกสมบูรณ     133,867               1.69 

W พ้ืนท่ีนํ้า 115,060 1.45 

W101 แมนํ้า ลําหวย ลําคลอง                61,407               0.78 

W102 หนอง บึง ทะเลสาบ                      7,314               0.09  

W201 อางเก็บนํ้า                  16,603              0.21  

W202 บอนํ้าในไรนา                    26,399               0.33 

W203 คลองชลประทาน                     3,337                0.04  

M พ้ืนท่ีเบ็ดเตล็ด             145,494                1.84  

M101 ทุงหญาธรรมชาต ิ            21,992              0.28  

M102 ทุงหญาสลับไมพุม/ไมละเมาะ              112,732               1.42 

M103 ไผปา ไผหนาม 55                   -    

M201 พ้ืนท่ีลุม                 918      0.01  

M201+A202 พ้ืนท่ีลุม+ขาวโพด 206                   -    

M201+A502 พ้ืนท่ีลุม+พืชผัก 40                  -    

M300 เหมืองเกา บอขุดเกา                    2,602              0.03  

M301 เหมืองแร                       1,287                0.02  

M302 บอลูกรัง                          107                     -    

M304 บอดิน                       1,468                0.02  

M305 พ้ืนท่ีขุดเจาะนํ้ามัน                      463       0.01  
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ตารางท่ี 5  (ตอ) 
 

สัญลักษณ 
 

ประเภทการใชท่ีดิน 
 

เนื้อท่ี 

ไร รอยละ 

M401 พ้ืนท่ีกองวัสดุ                      20                   -    

M403 ท่ีหินโผล                  2,331              0.03  

M405 พ้ืนท่ีถม                         906           0.01  

M701 ท่ีท้ิงขยะ                           350                   -    

รวมท้ังหมด      7,917,760 100.00 

ท่ีมา:  จากการวิเคราะหโดยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร กลุมวิเคราะหสภาพการใชท่ีดิน 
        กองนโยบายและแผนการใชท่ีดิน 

2.6 สภาพการใชท่ีดินจังหวัดแพร ป พ.ศ. 2563 

 จังหวัดแพร มีเนื้อท่ีท้ังหมด 4,086,624 ไร สามารถจําแนกประเภทการใชท่ีดินไดออกเปน 5 
ประเภท คือ พ้ืนท่ีชุมชนและสิ่งปลูกสราง (U) มีเนื้อท่ี 146,421 ไร คิดเปนรอยละ 3.59 ของเนื้อท่ี
จังหวัด พ้ืนท่ีเกษตรกรรม (A) มีเนื้อท่ี 1,200,192 ไร คิดเปนรอยละ 29.37 ของเนื้อท่ีจังหวัด พ้ืนท่ีปาไม (F) 
มีเนื้อท่ี 2,645,649 ไร คิดเปนรอยละ 64.72 ของเนื้อท่ีจังหวัด พ้ืนท่ีน้ํา (W)  มีเนื้อท่ี 47,033 ไร คิดเปน
รอยละ 1.14 ของเนื้อท่ีจังหวัด และพ้ืนท่ีเบ็ดเตล็ด (M) มีเนื้อท่ี 47,329 ไร คิดเปนรอยละ 1.16  
ของเนื้อท่ีจังหวัด โดยการใชประโยชนในพ้ืนท่ีแตละประเภทมีรายละเอียด (ภาพท่ี 6 และตารางท่ี 6) 
ดังนี้ 
 2.6.1 พ้ืนท่ีชุมชนและสิ่งปลูกสราง (U) ) 146,421 ไร คิดเปนรอยละ 3.59 ของเนื้อท่ีจังหวัด 
ประกอบดวย ตัวเมืองและยานการคา หมูบานบนพ้ืนราบ หมูบานชาวไทยภูเขา สถานท่ีราชการและ
สถาบันตาง ๆ ราง สถานท่ีราชการและสถาบันตาง ๆ ถนน สนามบิน พ้ืนท่ีอุตสาหกรรมราง โรงงาน
อุตสาหกรรม ลานตากและแหลงรับซ้ือทางการเกษตร สถานท่ีพักผอนหยอนใจ รีสอรท โรงแรม เกสตเฮาส 
สุสาน ปาชา สถานีบริการน้ํามัน และสนามกอลฟ 
  1) (U1) มีเนื้อท่ี 17,062 ไร หรือรอยละ 0.42 ของเนื้อท่ีจังหวัด ประกอบดวย  
ตัวอําเภอเมืองแพร อําเภอสอง อําเภอรองกวาง อําเภอหนองมวงไข อําเภอสูงเมน อําเภอเดนชัย อําเภอลอง 
และอําเภอวังชิ้น 
  2) หมูบาน (U2) ไดแก หมูบานบนพ้ืนราบ มีเนื้อท่ี 92,402 ไร หรือรอยละ 2.27 ของ
เนื้อท่ีจังหวัด สวนใหญเปนท่ีอยูอาศัยของประชาชนซ่ึงกระจายตัวอยูท่ัวไปในทุกอําเภอ 
  3) สถานท่ีราชการและสถาบันตาง ๆ (U3) มีเนื้อท่ี 22,515 ไร หรือรอยละ 0.55 ของ
เนื้อท่ีจังหวัด ไดแก สถานท่ีราชการและสถาบันตาง ๆ และสถานท่ีราชการและสถาบันตาง ๆ ราง เชน 
สถานท่ีราชการ โรงพยาบาล โรงเรียน และวัดตาง ๆ มีการขยายตัวของสถานท่ีราชการ โดยเฉพาะ
สถาบันการศึกษาหลายแหงไดขยายวิทยาเขตมาตั้งในจังหวัดนี้ เชน มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยแมโจ 
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แพรเฉลิมพระเกียรติ วิทยาเขตแพร มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ วิทยาเขตแพร และวิทยาลัยการ
อาชีพตาง ๆ เปนตน 
  4) สถานีคมนาคม (U4) มีเนื้อท่ี 4,642 ไร หรือรอยละ 0.11 ของเนื้อท่ีจังหวัด 
เสนทางคมนาคมท่ีสําคัญ ไดแก สนามบิน และถนน เปนตน 
  5) ยานอุตสาหกรรม (U5) มีเนื้อท่ี 5,553 ไร หรือรอยละ 0.14 ของเนื้อท่ีจังหวัด 
ไดแก โรงงานอุตสาหกรรม ลานตากและแหลงรับซ้ือทางการเกษตร มีเนื้อท่ี 4,712  และ 772 ไร หรือ
รอยละ 0.12 และ 0.02 ของเนื้อท่ีจังหวัด ตามลําดับ และพ้ืนท่ีอุตสาหกรรมราง มีเนื้อท่ี 66 ไร เชน 
โรงงานแปรรูปไมสัก ส.อุตสาหกรรมไม และโรงงานน้ําตาล อําเภอเดนชัย 
  6) พ้ืนท่ีชุมชนและสิ่งปลูกสรางอ่ืน ๆ มีเนื้อท่ี 3,840 ไร หรือรอยละ 0.07 ของเนื้อท่ี
จังหวัด ประกอบดวย สถานท่ีพักผอนหยอนใจ สุสาน ปาชา และสถานีบริการน้ํามัน  
  7) สนามกอลฟ (U7) มีเนื้อท่ี 337 ไร หรือรอยละ 0.05 ของเนื้อท่ีจังหวัดเชน สนามกอลฟ
เวียงโกศัย อําเภอเดนชัย 
 2.6.2 พ้ืนท่ีเกษตรกรรม (A) มีเนื้อท่ี 1,200,192 ไร หรือรอยละ 29.37 ของเนื้อท่ีจังหวัด 
ประกอบดวย พ้ืนท่ีนา พืชไร ไมยืนตน ไมผล พืชสวน ทุงหญาและโรงเรือนเลี้ยงสัตว พืชน้ํา สถานท่ี
เพาะเลี้ยงสัตวน้ํา และเกษตรผสมผสาน/ไรนาสวนผสม 
  1) พ้ืนท่ีนา (A1) มีเนื้อท่ี 387,607 ไร หรือรอยละ 9.49 ของเนื้อท่ีจังหวัด ไดแก นาขาว 
มีเนื้อท่ี 385,463 ไร หรือรอยละ 9.44 ของเนื้อท่ีจังหวัด และนาราง มีเนื้อท่ี 2,144 ไร หรือรอยละ 
0.05 ของเนื้อท่ีจังหวัด ปลูกมากในพ้ืนท่ีอําเภอวังชิ้น อําเภอลอง และอําเภอเมืองแพร 
  2) พืชไร (A2) มีเนื้อท่ี 358,048 ไร หรือรอยละ 12.03 ของเนื้อท่ีจังหวัด ไดแก ออย 
มันสําปะหลัง และพืชไรอ่ืน ๆ 
   (1) ขาวโพด (A202) มีเนื้อท่ี 378,109 ไร หรือรอยละ 9.25 ของเนื้อท่ีจังหวัด 
สวนใหญปลูกอยูในอําเภอวังชิ้น อําเภอลอง และอําเภอเดนชัย 
   (2) ออย (A203) มีเนื้อท่ี 6,645 ไร หรือรอยละ 0.16 ของเนื้อท่ีจังหวัด  
สวนใหญปลูกอยูในอําเภอสอง และอําเภอรองกวาง 
   (3) มันสําปะหลัง (A204) มีเนื้อท่ี 38,357 ไร หรือรอยละ 8.94 ของเนื้อท่ี
จังหวัด สวนใหญปลูกอยูในอําเภอวังชิ้น อําเภอลอง และอําเภอเดนชัย 
   (4) พืชไรอ่ืน ๆ ไดแก ไรราง พืชไรผสม สับปะรด ยาสูบ ถ่ัวเขียว ถ่ัวเหลือง 
แตงโม กะหล่ําปลี พริก และไรราง มีเนื้อท่ี 14,657 ไร หรือรอยละ 0.35 ของเนื้อท่ีจังหวัด 
  3) ไมยืนตน (A3) มีเนื้อท่ี 447,207 ไร หรือรอยละ 15.02 ของเนื้อท่ีจังหวัด ไดแก 
ยางพารา ปาลมน้ํามัน ยูคาลิปตัส สัก ไผปลูกเพ่ือการคา และไมยืนตนอ่ืน ๆ 
   (1)  ยางพารา (A302)  มีเนื้อท่ี 40,406 ไร หรือรอยละ 0.99 ของเนื้อท่ีจังหวัด 
สวนใหญปลูกอยูในอําเภอวังชิ้น อําเภอลอง และอําเภอรองกวาง 
   (2) ปาลมน้ํามัน (A303) มีเนื้อท่ี 2,131 ไร หรือรอยละ 0.05 ของเนื้อท่ีจังหวัด
สวนใหญปลูกอยูในอําเภอสอง อําเภอลอง และอําเภอรองกวาง 
   (3) สัก (A305) มีเนื้อท่ี 224,097 ไร หรือรอยละ 5.48 ของเนื้อท่ีจังหวัด  
สวนใหญปลูกอยูทุกอําเภอของจังหวัดแพร 



59 
 

   (5) จามจุรี (A318) มีเนื้อท่ี 6,189 ไร หรือรอยละ 0.15 ของเนื้อท่ีจังหวัด  
สวนใหญปลูกอยูในอําเภอสอง อําเภอลอง และอําเภอเมืองแพร 
   (6) ไมยืนตนอ่ืน ๆ ไดแก ไมยืนตนผสม  ยุคาลิปตัส สะเดา สนประดิพัทธ 
กระถิน กาแฟ ไผปลูกเพ่ือการคาและไมยืนตนผสมราง มีเนื้อท่ี 5,337 ไร หรือรอยละ 0.27 ของเนื้อท่ี
จังหวัด 
  4) ไมผล (A4) มีเนื้อท่ี 82,392 ไร หรือรอยละ 2.03 ของเนื้อท่ีจังหวัด ไดแก สม 
มะขาม ลําไย และไมผลอ่ืน ๆ 
   (1) มะมวง (A402) มีเนื้อท่ี 32,591 ไร หรือรอย 0.80 ของเนื้อท่ีจังหวัด  
สวนใหญปลูกอยูในอําเภอวังชิ้น อําเภอลอง และอําเภอเดนชัย 
   (2) มะขาม (A412) มีเนื้อท่ี 12,027 ไร หรือรอยละ 0.30 ของเนื้อท่ีจังหวัด  
สวนใหญปลูกอยูในอําเภอสอง อําเภอรองกวาง และอําเภอเมืองแพร 
   (3) ลําไย (A413) มีเนื้อท่ี 4,951 ไร หรือรอยละ 0.20 ของเนื้อท่ีจังหวัด  
สวนใหญปลูกอยูในอําเภอสอง อําเภอรองกวาง และอําเภอเมืองแพร 
   (4) ไมผลอ่ืน ๆ ไดแก ไมผลผสม ทุเรียน เงาะ มะพราว  ลิ้นจี่ มะมวง มะมวง 
หิมพานต พุทรา กลวย ลําไย ฝรั่ง มะละกอ ขนุน กระทอน ชมพู ลางสาด ลองกอง มะนาว มะกอกน้ํา 
มะกอกฝรั่ง  แกวมังกร สมโอ มะปราง มะยงชิด และไมผลราง/เสื่อมโทรม มีเนื้อท่ี 29,823 ไร หรือรอยละ 
0.72 ของเนื้อท่ีจังหวัด 
  5) พืชสวน (A5) มีเนื้อท่ี 830 ไร หรือรอยละ 0.02 ของเนื้อท่ีจังหวัด ประกอบดวย 
พืชผัก พริกไทย องุน และหวาย 
   (1) พืชผัก (A502) มีเนื้อท่ี 747 ไร หรือรอยละ 0.2 ของเนื้อท่ีจังหวัด  
   (2) พืชสวนอ่ืน ๆ ไดแก พริกไทย องุน และหวาย มีเนื้อท่ี 83 ไร 
  6) ไรหมุนเวียน (A6) มีเนื้อท่ี 8,845 ไร หรือรอยละ 0.21 ของเนื้อท่ีจังหวัดประกอบดวย  
ขาวโพด(ไรหมุนเวียน) ขาวไร(ไรหมุนเวียน) และไรหมุนเวียนราง 
   (1) ขาวโพด(ไรหมุนเวียน) (A602) มีเนื้อท่ี 6,932 ไร หรือรอยละ 0.17 ของเนื้อท่ี
จังหวัด ปลูกมากในอําเภอสอง อําเภอรองกวาง และอําเภอเมืองแพร  
   (2) ไรหมุนเวียนอ่ืน ๆ ไดแก ขาวไร(ไรหมุนเวียน) ไรหมุนเวียนราง มีเนื้อท่ี 
1,913 ไร หรือรอยละ 0.04 ของเนื้อท่ีจังหวัด 
  7) ทุงหญาเลี้ยงสัตวและโรงเรือนเลี้ยงสัตว (A7) มีเนื้อท่ี 3,196 ไร หรือรอยละ 0.09 
ของเนื้อท่ีจังหวัด ไดแก ทุงหญาเลี้ยงสัตว โรงเรือนเลี้ยงโค กระบือ และมา โรงเรือนเลี้ยงสัตวปก 
โรงเรือนเลี้ยงสุกร และโรงเรือนราง 
   (1) โรงเรือนราง (A700) มีเนื้อท่ี 263 ไร หรือรอยละ 0.01 ของเนื้อท่ีจังหวัด 
   (2) ทุงหญาเลี้ยงสัตว (A701) มีเนื้อท่ี 1,447 ไร หรือรอยละ 0.04 ของเนื้อท่ี
จังหวัด 
   (3) โรงเรือนเลี้ยงโค กระบือ และมา (A702) มีเนื้อท่ี 536 ไร หรือรอยละ 0.01 
ของเนื้อท่ีจังหวัด  
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   (4) โรงเรือนเลี้ยงสัตวปก (A703) มีเนื้อท่ี 346 ไร หรือรอยละ 0.01 ของเนื้อท่ี
จังหวัด 
   (5) โรงเรือนเลี้ยงสุกร (A704) มีเนื้อท่ี 604 ไร หรือรอยละ 0.02 ของเนื้อท่ี
จังหวัด 
  8) สถานท่ีเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา (A9) มีเนื้อท่ี 696 ไร หรือรอยละ  0.02 ของเนื้อท่ีจังหวัด 
ประกอบดวย สถานท่ีเพาะเลี้ยงปลา สถานท่ีเพาะเลี้ยงกุง และสถานท่ีเพาะเลี้ยงสัตวน้ําราง  
   (1) สถานท่ีเพาะเลี้ยงปลา (A902) มีเนื้อท่ี 682 ไร หรือรอย 0.02 ของเนื้อท่ี
จังหวัด 
   (2) สถานท่ีเพาะเลี้ยงสัตวน้ําราง มีเนื้อท่ี 14 ไร  
  9) เกษตรผสมผสาน/ไรนาสวนผสม มีเนื้อท่ี 698 ไร หรือรอยละ 0.02 ของเนื้อท่ี
จังหวัด 
 2.6.3 พ้ืนท่ีปาไม (F) มีเนื้อท่ี 2,645,649 ไร หรือรอยละ 64.74 ของเนื้อท่ีจังหวัด ไดแก  
ปาไมผลัดใบรอสภาพฟนฟู ปาไมผลัดใบสมบูรณ ปาผลัดใบรอสภาพฟนฟู ปาผลัดใบสมบูรณ มีเนื้อท่ี 
736 437396 56,655 และ 2,150862 หรือรอยละ 0.02 10.70 1.39 และ 52.63 ของเนื้อท่ีจังหวัด 
ตามลําดับ 
 2.6.4 พ้ืนท่ีน้ํา (W) มีเนื้อท่ี 47,033 ไร หรือรอยละ 1.14 ของเนื้อท่ีจังหวัด ไดแก 
  1) แหลงน้ําธรรมชาติ (W1) เชน แมน้ํา ลําหวย ลําคลอง หนอง บึง และทะเลสาบ มี
เนื้อท่ี 23,912 ไร หรือรอยละ 0.58 ของเนื้อท่ีจังหวัด 
  2) แหลงน้ําท่ีสรางข้ึน (W2) เชน อางเก็บน้ํา บอน้ําในไรนา และคลองชลประทาน มี
เนื้อท่ี 6,321 ไร หรือรอยละ 0.15 ของเนื้อท่ีจังหวัด 
 2.6.5 พ้ืนท่ีเบ็ดเตล็ด (M) มีเนื้อท่ี 47,329 ไร หรือรอยละ 1.316 ของเนื้อท่ีจังหวัด กระจาย
อยูท่ัวไปทุกอําเภอ โดยอาจจะเปนทุงหญาธรรมชาติ ทุงหญาสลับไมพุม/ไมละเมาะ พ้ืนท่ีลุมท่ีมีน้ําทวม
ขังตลอดป เหมืองแรราง เหมืองแร บอลูกรัง บอทราย  บอดิน พ้ืนท่ีกองวัสดุ พ้ืนท่ีถม หาดทราย และ 
ท่ีท้ิงขยะ ซ่ึงทุงหญาธรรมชาติ ทุงหญาสลับ ไมพุม/ไมละเมาะ พ้ืนท่ีลุม เหมืองเกา เหมืองแร บอลูกรัง 
บอทราย บอดิน พ้ืนท่ีถม และท่ีท้ิงขยะ มีเนื้อท่ี 3,646 30,801 3,062 2,846 1,990 1,034 518 1,869 
1,180 และ247 ไร หรือรอย 0.09 0.75 0.07 0.07 0.05 0.03 0.01 0.05 0.03 และ 0.01 ของเนื้อท่ี
จังหวัด ตามลําดับ 
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   ตารางท่ี 6  สภาพการใชท่ีดินจังหวัดแพร ป พ.ศ. 2563 

สัญลักษณ ประเภทการใชท่ีดิน 
เนื้อท่ี 

ไร รอยละ 
U พ้ืนท่ีชุมชนและสิ่งปลูกสราง 146,421 3.59 

U101 
U200 
U201 
U202 
U301 
U401 
U405 
U500 
U502 
U503 
U600 
U601 
U602 
U603 
U605 
U701 

ตัวเมืองและยานการคา 
หมูบาน/ท่ีดินจัดสรรราง 
หมูบานบนพ้ืนราบ 
หมูบานชาวไทยภเูขา 
สถานท่ีราชการและสถาบันตาง ๆ 
สนามบิน  
ทางรถไฟ 
พ้ืนท่ีอุตสาหกรรมราง  
โรงงานอุตสาหกรรม   
ลานตากและแหลงรับซื้อทางการเกษตร 
สถานท่ีราง  
สถานท่ีพักผอนหยอนใจ  
รีสอรท โรงแรม เกสตเฮาส 
สุสาน ปาชา   
สถานีบริการนํ้ามัน  
สนามกอลฟ 

17062 
39 

91856 
577 

2215 
426 

4216 
66 

4715 
772 
23 

383 
475 

2806 
153 
337 

0.42 
- 

2.25 
0.02 
0.55 
0.01 
0.10 

- 
0.12 
0.02 

- 
0.01 
0.01 
0.7 

- 
0.01 

A พ้ืนท่ีเกษตรกรรม 1200192 29.37 
A1 พ้ืนท่ีนา 387607 9.49 

A100 
A101 

A101+A202 
A101+A204 
A101+A206 
A101+A208 
A101+A209 
A101+A210 
A101+A220 
A101+A223 
A101+A229 
A101+A502 

นาราง    
นาขาว 
นาขาว+ขาวโพด 
นาขาว+มัน 
นาขาว+ยาสูบ 
นาขาว+ถ่ัวเขียว 
นาขาว+ถ่ัวเหลือง 
นาขาว+ถ่ัวลิสง 
นาขาว+แตงโม 
นาขาว+กะหล่ําปล ี
นาขาว+พริก 
นาขาว+พืชผัก 

2,144  
 266,225  
 102,512  

 149  
 13,181  

 38  
 1,350  

 199  
 34  
 65  

 613  
 1,097 

0.05  
 6.52  
 2.51  

 -    
 0.32  

 -    
 0.03  
 0.01  

 -    
 -    

 0.02  
 0.03 

A2 พืชไร 437768 10.7 

A200 
A201 
A202 

A202+A206 
A202+A208 

ไรราง   
พืชไรผสม   
ขาวโพด 
ขาวโพด+ยาสบู 
ขาวโพด+ถ่ัวเขียว 

11,785  
 10  

 377,152  
 44  
 36 

0.29  
 -    

 9.23  
 -    
 -    
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ตารางท่ี 6 (ตอ) 

สัญลักษณ ประเภทการใชท่ีดิน 
เนื้อท่ี 

ไร รอยละ 
A202+A209 
A202+A229 
A202+A502 

A203 
A204 
A205 
A206 
A208 
A209 
A220 
A223 
A229 

ขาวโพด+ถ่ัวเหลือง 
ขาวโพด+พริก 
ขาวโพด+พืชผัก 
ออย  
มันสําปะหลัง   
สับปะรด   
ยาสูบ 
ถ่ัวเขียว 
ถ่ัวเหลือง 
แตงโม   
กะหล่ําปล ี
พริก   

28  
 773  
 76  

 6,645  
 38,357  

 133  
 171  
 34  

 568  
 33  

 1,583  
 340 

-    
 0.02  

 -    
 0.16  
 0.94  

 -    
 -    
 -    

 0.01  
 -    

 0.04  
 0.01 

A3 ไมยืนตน 278,160 6.79 
A300 
A301 
A302 
A303 
A304 
A305 
A306 
A308 
A312 
A315 
A318 
A323 

ไมยืนตนราง/เสื่อมโทรม 
ไมยืนตนผสม   
ยางพารา   
ปาลมนํ้ามัน   
ยูคาลิปตัส   
สัก   
สะเดา   
กระถิน 
กาแฟ   
ไผปลูกเพ่ือการคา 
จามจุร ี
ตะกู 

1,385  
 1,740  

 40,406  
 2,131  

 957  
 224,097  

 11  
 133  
 172  
 881  

 6,189  
 58 

0.03  
 0.04  
 0.99  
 0.05  
 0.02  
 5.48  

 -    
 -    

 0.01  
 0.02  
 0.15  

 -    

A4 ไมผล 82,392 2.03 
A400 ไมผลราง/เสื่อมโทรม 2,114 0.05  
A401 ไมผลผสม   15,374               0.38  

A402 สม   32,591               0.80  

A403  ทุเรียน 3,438               0.09  

A404 เงาะ   169                    -    

A405 มะพราว   156                    -    

A406 ลิ้นจี ่  477               0.01  

A407 มะมวง   1,842               0.05  

A408 มะมวงหิมพานต 34                    -    
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ตารางท่ี 6 (ตอ) 

สัญลักษณ ประเภทการใชท่ีดิน 
เนื้อท่ี 

ไร รอยละ 
A409 พุทรา 250               0.01  

410 นอยหนา   18                    -    

A411 กลวย   1,306               0.03  

A412 
A413 
A414 
A415 
A416 
A417 
A420 
A422 
A425 
A426 
A427 
A429 

มะขาม   
ลําไย    
ฝรั่ง   
มะละกอ  
ขนุน   
กระทอน   
ลางสาด ลองกอง  
มะนาว   
มะกอกนํ้า มะกอกฝรั่ง 
แกวมังกร   
สมโอ 
มะปราง มะยงชิด 

12,027  
 7,951  

 14  
 263  
 13  
 21  

 3,395  
 129  
 24  

 719  
 42  
 25 

0.30  
 0.20  

 -    
 0.01  

 -    
 -    

 0.08  
 -    
 -    

 0.02  
 -    
 -       

A5 พืชสวน 830        0.02 
A502 
A505 
A507 
A511 

พืชผัก   
พริกไทย 
องุน   
หวาย 

747  
 19  
 40  
 24 

0.02  
 -    
 -    
 -    

A6 ไรหมุนเวียน 242 0.01    
A600 
A602 
A616 

ไรหมุนเวียนราง   
ขาวโพด(ไรหมุนเวียน) 
ขาวไร(ไรหมุนเวียน) 

1,763  
 6,932  

 150 

0.04  
 0.17  

 -   

A7 ทุงหญาเลี้ยงสัตวและโรงเรือนเลี้ยงสัตว 3,196 0.09 

A700 
A701 
A702 
A703 
A704 

โรงเรือนราง 
ทุงหญาเลี้ยงสัตว   
โรงเรือนเลี้ยงโค กระบือ และมา 
โรงเรือนเลี้ยงสตัวปก  
โรงเรือนเลี้ยงสุกร 

263  
 1,447  

 536  
 346  
 604 

0.01  
 0.04  
 0.01  
 0.01  
 0.02 

A9 สถานท่ีเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา 696 0.02 
A900 
A902 

สถานท่ีเพาะเลี้ยงสตัวนํ้าราง  
สถานท่ีเพาะเลี้ยงปลา 

14  
 682 

 -    
 0.02 

A0 เกษตรผสมผสาน/ไรนาสวนผสม 698 0.02 

A001 เกษตรผสมผสาน/ไรนาสวนผสม 698 0.02 
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ตารางท่ี 6 (ตอ) 

สัญลักษณ ประเภทการใชท่ีดิน 
เนื้อท่ี 

ไร รอยละ 
F พ้ืนท่ีปาไม 2,645,649 64.74 

F100 
F101 
F200 
F201 

ปาไมผลดัใบรอสภาพฟนฟู   
ปาไมผลดัใบสมบูรณ   
ปาผลดัใบรอสภาพฟนฟู 
ปาผลดัใบสมบูรณ   

736  
 437,396  
 56,655  

 2,150,862 

0.02  
 10.70  
 1.39  

 52.63 
W พ้ืนท่ีน้ํา 47,033 1.14 

W101 
W102 
W201 
W202 
W203 

แมนํ้า ลําหวย ลําคลอง 
หนอง บึง ทะเลสาบ 
อางเก็บนํ้า  
บอนํ้าในไรนา   
คลองชลประทาน บอทราย    

22,174  
 1,738  

 16,800  
 3,395  
 2,926 

0.54  
 0.04  
 0.41  
 0.08  
 0.07 

M พ้ืนท่ีเบ็ดเตล็ด 47,329   1.16     
M101 
M102 
M201 

M201+A202 
M300 
M301 
M302 
M303 
M304 
M401 
M405 
M601 
M701 

ทุงหญาธรรมชาติ   
ทุงหญาสลับไมพุม/ไมละเมาะ 
พ้ืนท่ีลุม 
พ้ืนท่ีลุม+ขาวโพด 
เหมืองเกา บอขุดเกา 
เหมืองแร 
บอลูกรัง    
บอทราย    
บอดิน  
พ้ืนท่ีกองวัสดุ 
พ้ืนท่ีถม    
หาดทราย 
ท่ีท้ิงขยะ       

3,646  
 30,801  
 2,597  

 465  
 2,846  
 1,990  
 1,034  

 518  
 1,869  

 58  
 1,180  

 78  
 247 

0.09  
 0.75  
 0.06  
 0.01  
 0.07  
 0.05  
 0.03  
 0.01  
 0.05  

 -    
 0.03  

 - 
0.01 

 รวมท้ังหมด 4,086,624 100.00 

ท่ีมา:  จากการวิเคราะหโดยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร กลุมวิเคราะหสภาพการใชท่ีดิน 
           กองนโยบายและแผนการใชท่ีดิน 
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2.7 สภาพการใชท่ีดินจังหวัดลําพูน ป พ.ศ. 2563 

 จังหวัดลําพูน  มีเนื้อท่ีท้ังหมด 2,816,176 ไร  สามารถจําแนกประเภทการใชท่ีดินออกไดเปน 5 
ประเภท คือ พ้ืนท่ีชุมชนและสิ่งปลูกสราง (U) มีเนื้อท่ี 143,199 ไร หรือรอยละ 5.09 ของเนื้อท่ีจังหวัด 
พ้ืนท่ีเกษตรกรรม (A) มีเนื้อท่ี 913,213 ไร หรือรอยละ 32.40 ของเนื้อท่ีจังหวัด พ้ืนท่ีปาไม (F) มีเนื้อท่ี  
1,633,678 ไร  หรือรอยละ 58.01 ของเนื้อท่ีจังหวัด พ้ืนท่ีน้ํา (W) มีเนื้อท่ี 37,792 ไร หรือรอยละ 1.34 
ของเนื้อท่ีจังหวัด และพ้ืนท่ีเบ็ดเตล็ด (M) มีเนื้อท่ี 88,294 ไร หรือรอยละ 3.16 ของเนื้อท่ีจังหวัด     
โดยการใชประโยชนในพ้ืนท่ีแตละประเภทมีรายละเอียด (ภาพท่ี 7 และ ตารางท่ี 7) ดังนี้ 
 2.7.1 พ้ืนท่ีชุมชนและสิ่งปลูกสราง (U) มีเนื้อท่ี 143,199 ไร หรือรอยละ 5.09 ของเนื้อท่ี

จังหวัด ประกอบดวย ตัวเมืองและยานการคา หมูบานบนพ้ืนราบ หมูบานชาวไทยภูเขา สถานท่ีราชการ

และสถาบันตาง ๆ สนามบิน สถานีรถไฟ ถนน ทางรถไฟ นิคมอุตสาหกรรม โรงงานอุตสาหกรรม  

ลานตากและแหลงรับซ้ือทางการเกษตร สถานท่ีพักผอนหยอนใจ รีสอรท โรงแรม เกสตเฮาส สุสาน  

ปาชา สถานีบริการน้ํามัน สนามกอลฟ และสถานท่ีราง 

  1) ตัวเมืองและยานการคา (U1) มีเนื้อท่ี 4,566 ไร หรือรอยละ 0.16 ของเนื้อท่ีจังหวัด 

ประกอบดวยอําเภอเมืองลําพูน อําเภอบานธิ อําเภอเวียงหนองลอง อําเภอปาซาง อําเภอแมทา อําเภอ

บานโฮง อําเภอทุงหัวชาง และอําเภอลี้ 

  2) หมูบาน (U2) ไดแก หมูบาน/ท่ีดินจัดสรรราง หมูบานบนพ้ืนราบ และหมูบาน 

ชาวไทยภูเขา มีเนื้อท่ี 102,849 ไร หรือรอยละ 3.65 ของเนื้อท่ีจังหวัด เปนท่ีอยูอาศัยของประชาชน 

ในพ้ืนท่ีและแรงงานจากท่ี อ่ืนท่ีมาเชาอาศัยเ พ่ือประกอบอาชีพหนาแนนอยู ในตัว เ มืองและ 

ยานอุตสาหกรรม กระจายตัวอยูท่ัวไปในทุกอําเภอ และประชากรสวนหนึ่งของจังหวัดลําพูน โดยเฉพาะ

หมูบานพระบาทหวยตมนับพันกวาหลังคาเรือนเปนชาวไทยภเูขา 

  3) สถานท่ีราชการและสถาบันตาง ๆ  (U3 ) มีเนื้อท่ี 8,329 ไร หรือรอยละ 0.30 ของเนื้อท่ี

จังหวัด สถานท่ีราชการและสถาบันตาง ๆ ประกอบดวยสถานท่ีราชการ โรงพยาบาล สถานศึกษา ไดแก

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาลัยสงฆลําพูน มหาวิทยาลัยธนบุรี  ศูนยลําพูน

มหาวิทยาลัยเชียงใหม หริภุญชัยจังหวัดลําพูน  มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง วิทยาเขตลําพูน วิทยาลัย

เกษตรและเทคโนโลยีลําพูน วิทยาลัยเทคนิคลําพูน และวัดตางๆ ไดแก วัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร 

วัดพระพุทธบาทตากผา  เปนตน  

  4) สถานีคมนาคม (U4) มีเนื้อท่ี 8,184 ไร หรือรอยละ 0.29 ของเนื้อท่ีจังหวัด 

เสนทางคมนาคมท่ีสําคัญ ไดแก สนามบิน สถานีรถไฟ ถนน และทางรถไฟ  

  5) พ้ืนท่ีอุตสาหกรรม (U5) มีเนื้อท่ี11,354ไร หรือรอยละ 0.41 ของเนื้อท่ีจังหวัด 

ประกอบดวย พ้ืนท่ีอุตสาหกรรมราง นิคมอุตสาหกรรม โรงงานอุตสาหกรรม ลานตากและแหลงรับซ้ือทาง

การเกษตร อุตสาหกรรมในจังหวัดลําพูนสวนใหญเปนอุตสาหกรรมขนาดใหญ ไดแก อุตสาหกรรม

ผลิตภัณฑโลหะ อุตสาหกรรมพลาสติก อุตสาหกรรมอาหารและแปรรูปอาหาร อุตสาหกรรมสิ่งทอ
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  6) สิ่งปลูกสรางอ่ืน ๆ (U6) มีเนื้อท่ี 3,051 ไร หรือรอยละ 0.11 ของเนื้อท่ีจังหวัด 

ประกอบดวยพ้ืนท่ีท่ีมีการกอสรางสิ่งปลูกสรางอ่ืนๆ นอกเหนือจาก U1-U5 และ U7 ท่ีมีขนาดใหญ และ

เห็นเดนชัดแยกจากตัวเมืองและยานการคา (U1) หรือหมูบาน (U2) ไดแก สถานท่ีราง สถานท่ีพักผอน

หยอนใจ รีสอรท โรงแรม เกสตเฮาส สุสาน ปาชา สถานีบริการน้ํามัน เปนตน 

  7) สนามกอลฟ (U7) มีเนื้อท่ี 4,866 ไร หรือรอยละ 0.17 ของเนื้อท่ีจังหวัด ไดแก 

สนามกอลฟกัซซัน พาโนรามา กอลฟคลับ สนามกอลฟกัซซัน ขุนตาล สนามกอลฟกัซซัน เลกาซี  

กอลฟคลับ สนามกอลฟอาทิตยา เชียงใหม กอลฟแอนดรีสอรท ลําพูน และสนามกอลฟหริภุญชัย 

กอลฟ คลับ 

 2.7.2 พ้ืนท่ีเกษตรกรรม (A) มีเนื้อท่ี 913,213 ไร หรือรอยละ 32.40 ของเนื้อท่ีจังหวัด

ประกอบดวย พ้ืนท่ีนา พืชไร ไมยืนตน ไมผล พืชสวน ไรหมุนเวียน ทุงหญาเลี้ยงสัตวและโรงเรือน 

เลี้ยงสัตว สถานท่ีเพาะเลี้ยงสัตวน้ําและเกษตรผสมผสาน/ไรนาสวนผสม 

  1) พ้ืนท่ีนา (A1) มีเนื้อท่ี 162,143 ไร หรือรอยละ 5.74 ของเนื้อท่ีจังหวัด 

ประกอบดวย นาราง มีเนื้อท่ี 18,621 ไร หรือรอยละ 0.66 ของเนื้อท่ีจังหวัด นาขาว 114,371 ไร หรือ 

รอยละ 4.06 ของเนื้อท่ีจังหวัด พบมากในพ้ืนท่ีอําเภอเมืองลําพูน รองลงมาคืออําเภอบานธิ และนาขาว 

ท่ีมีพืชตาม ปลูกตอเนื่องหลังฤดูเก็บเก่ียว มีเนื้อท่ี 29,151 ไร หรือรอยละ 1.02 ของเนื้อท่ีจังหวัด ไดแก 

ขาวโพด มันสําปะหลัง ยาสูบ ถ่ัวเหลือง ถ่ัวลิสง มันฝรั่ง และพืชผัก พบมากในพ้ืนท่ีอําเภอลี้ รองลงมาคือ

อําเภอทุงหัวชาง และอําเภอแมทา   

  2) พืชไร (A2) มีเนื้อท่ี 179,582 ไร หรือรอยละ 6.38 ของเนื้อท่ีจังหวัด ไดแก ขาวโพด 

มันสําปะหลัง ขิง พืชไรอ่ืนๆ และไรราง 

   (1) ขาวโพด (A202) มีเนื้อท่ี 152,208 ไร หรือรอยละ 5.40 ของเนื้อท่ีจังหวัด 

สวนใหญปลูกอยูในอําเภอลี้ รองลงมาคืออําเภอทุงหัวชาง และกระจายอยู ท่ัวไปในอําเภอตาง ๆ 

ของจังหวัด 

   (2) มันสําปะหลัง (A204) มีเนื้อท่ี 15,224 ไร หรือรอยละ 0.54 ของเนื้อท่ีจังหวัด 

สวนใหญปลูกอยูในอําเภอลี้ รองลงมาคืออําเภอทุงหัวชาง  

   (3) ขิง (A222) มีเนื้อท่ี 1,144 ไร หรือรอยละ 0.04 ของเนื้อท่ีจังหวัด สวนใหญ

ปลูกอยูท่ีอําเภอลี้ รองลงมาคืออําเภอทุงหัวชาง  

   (4) พืชไรอ่ืน ๆ ไดแก พืชไรผสม ออย สับปะรด ยาสูบ ถ่ัวเขียว ถ่ัวเหลือง ละหุง 

ขาวไร มันฝรั่ง มันแกว มะเขือเทศ และพริก มีเนื้อท่ี 2,209 ไร หรือรอยละ 0.09 ของเนื้อท่ีจังหวัด 

กระจายอยูท่ัวไปในอําเภอตาง ๆ ของจังหวัด 

   (5) ไรราง (A200) มีเนื้อท่ี 8,797 ไร หรือรอยละ 0.31 ของเนื้อท่ีจังหวัด 

กระจายอยูท่ัวไปในอําเภอตาง ๆ ของจังหวัด 
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  3) ไมยืนตน (A3) มีเนื้อท่ี 30,248 ไร หรือรอยละ 1.07 ของเนื้อท่ีจังหวัด ไดแก 

ยางพารา ปาลมน้ํามัน ยูคาลิปตัส สัก ไมยืนตนอ่ืนๆ และไมยืนตนราง/เสื่อมโทรม ดังนี้  

   (1) ยางพารา (A302) มีเนื้อท่ี 13,557 ไร หรือรอยละ 0.48 ของเนื้อท่ีจังหวัด 

สวนใหญปลูกอยู ท่ีอําเภอลี้ รองลงมาคืออําเภอทุงหัวชาง และกระจายอยู ท่ัวไปในอําเภอตาง ๆ  

ของจังหวัด 

   (2) ปาลมน้ํามัน (A303) มีเนื้อท่ี 1,319 ไร หรือรอยละ 0.05 ของเนื้อท่ีจังหวัด 

สวนใหญปลูกอยู ท่ีอําเภอปาซาง รองลงมาคืออําเภอบานธิ และกระจายอยูท่ัวไปในอําเภอตาง ๆ  

ของจังหวัด 

    (3) ยูคาลิปตัส (A304) มีเนื้อท่ี 4,003 ไร หรือรอยละ 0.14 ของเนื้อท่ีจังหวัด 

สวนใหญปลูกอยูท่ีอําเภอเมืองลําพูน รองลงมาคืออําเภอเวียงหนองลอง อําเภอลี้ตามลําดับ และกระจาย

อยูท่ัวไปในอําเภอตางๆของจังหวัด  

   (4) สัก (A305) มีเนื้อท่ี 8,140 ไร หรือรอยละ 0.29 ของเนื้อท่ีจังหวัด สวนใหญ

ปลูกอยูท่ีอําเภอลี้ รองลงมาคือ อําเภอเมืองลําพูน และกระจายอยูท่ัวไปในอําเภอตาง ๆ ท่ัวจังหวัด 

   (5) ไมยืนตนอ่ืน ๆ ไดแก ไมยืนตนผสม กระถิน หมอน ไผปลูกเพ่ือการคา 

จามจุรี ตะกู และไมยืนตนราง/เสื่อมโทรม มีเนื้อท่ี 3,229 ไร หรือรอยละ 0.11 ของเนื้อท่ีจังหวัด  

ปลูกกระจายอยูท่ัวไปในอําเภอตาง ๆ ของจังหวัด 

  4) ไมผล (A4) มีเนื้อท่ี 525,571 ไร หรือรอยละ 18.66 ของเนื้อท่ีจังหวัด ไมผล

เศรษฐกิจหลักของจังหวัด ไดแก ลําไย รองลงมาคือ มะมวง และไมผลอ่ืน ๆ มีเนื้อท่ี 525,274 ไร หรือ

รอยละ 18.65 ของเนื้อท่ีจังหวัด และไมผลราง/ไมผลเสื่อมโทรม มีเนื้อท่ี 297 ไร หรือรอยละ 0.01 ของ

เนื้อท่ีจังหวัด ประกอบดวย  

   (1) มะมวง (A407) มีเนื้อท่ี 79,935 ไร หรือรอยละ 2.84 ของเนื้อท่ีจังหวัด  

สวนใหญปลูกอยูในอําเภอบานโฮง รองลงมาคืออําเภอลี้ และอําเภอปาซาง ตามลําดับ ปลูกกระจายอยู

ท่ัวไปในอําเภอตาง ๆ ของจังหวัด 

   (2) ลําไย (A413) เปนพืชเศรษฐกิจหลักท่ีสําคัญของจังหวัด มีเนื้อท่ี 434,728 ไร 

หรือรอยละ 15.44 ของเนื้อท่ีจังหวัด ปลูกมากอยูในอําเภอลี้ รองลงมาคืออําเภอเมืองลําพูน และอําเภอ

ปาซาง ตามลําดับและปลูกกระจายอยูท่ัวไปในอําเภอตาง ๆ ของจังหวัด 

   (3) ไมผลอ่ืน ๆ มีเนื้อท่ี 10,611 ไร หรือรอยละ 0.37 ของเนื้อท่ีจังหวัด ไดแก 

ไมผลผสม สม ทุเรียน มะพราว มะมวงหิมพานต พุทรา กลวย มะขาม ฝรั่ง มะละกอ มะนาว สมโอ มะปราง 

มะยงชิด เปนตน ปลูกกระจายอยูท่ัวไปในอําเภอตาง ๆ ของจังหวัด 

  5) พืชสวน (A5) มีเนื้อท่ี 9,267 ไร หรือรอยละ 0.32 ของเนื้อท่ีจังหวัด ประกอบดวย 

พืชผัก และพืชสวนอ่ืน ๆ 



69 
 

   (1) พืชผัก (A502) มีเนื้อท่ี 8,589 ไร หรือรอยละ 0.30 ของเนื้อท่ีจังหวัด พบมาก

บริเวณอําเภอลี้ อําเภอแมทา อําเภอบานโฮง และอําเภอปาซาง ตามลําดับ นิยมปลูกหลังฤดูเก็บเก่ียวขาว 

ไดแก หอมแดง กระเทียม และพืชผักอ่ืน ๆ ซ่ึงเปนพืชเศรษฐกิจหลักท่ีสําคัญอีกอยางหนึ่งของจังหวัด 

   (2) พืชสวนอ่ืน ๆ ไดแก ไมดอกไมประดับ เสาวรส แคนตาลูป และพืชสวนราง/

เสื่อมโทรมมีเนื้อท่ี 678 ไร หรือรอยละ 0.02 ของเนื้อท่ีจังหวัด 

  6) ไรหมุนเวียน (A6) ไดแก พืชไรผสม (ไรหมุนเวียน) และไรหมุนเวียนราง มีเนื้อท่ี 

2,44 ไร หรือรอยละ 0.01 ของเนื้อท่ีจังหวัด  

  7) ทุงหญาเลี้ยงสัตวและโรงเรือนเลี้ยงสัตว (A7) มีเนื้อท่ี 5,058 ไร หรือรอยละ 0.18 

ของเนื้อท่ีจังหวัด ประกอบดวย ทุงหญาเลี้ยงสัตว โรงเรือนเลี้ยงโค กระบือ และมา โรงเรือนเลี้ยงสัตวปก 

และโรงเรือนเลี้ยงสุกร 

  8) สถานท่ีเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา (A9) มีเนื้อท่ี 940 ไร หรือรอยละ 0.03 ของเนื้อท่ีจังหวัด 

ประกอบดวย สถานท่ีเพาะเลี้ยงสัตวน้ําผสม สถานท่ีเพาะเลี้ยงปลา และสถานท่ีเพาะเลี้ยงสัตวน้ําราง 

  9) เกษตรผสมผสาน/ไรนาสวนผสม (A0) มีเนื้อท่ี 160 ไร หรือรอยละ 0.01 ของเนื้อท่ี

จังหวัด 

 2.7.3  พ้ืนท่ีปาไม (F) มีเนื้อท่ี 1,633,678 ไร หรือรอยละ 58.01 ของเนื้อท่ีจังหวัด พ้ืนท่ีปาไม

สวนใหญของจังหวัดลําพูนเปนปาผลัดใบสมบูรณ และมีปาไมผลัดใบบางเล็กนอยบริเวณรอยตอ 

กับจังหวัดลําปาง และจังหวัดเชียงใหม ประกอบดวย 

  1) ปาไมผลัดใบ (F1) มีเนื้อท่ี 56,647 ไร หรือรอยละ 2.01 ของเนื้อท่ีจังหวัด ไดแก 

ปาไมผลัดใบสมบูรณ มีเนื้อท่ี 56,305  ไร หรือรอยละ 2.00 และปาไมผลัดใบรอสภาพฟนฟู มีเนื้อท่ี 

342 ไร หรือรอยละ 0.01 ของเนื้อท่ีจังหวัด พบบริเวณอําเภอลี้ อําเภอบานโฮง และอําเภอแมทา  

เปนรอยตอระหวางจังหวัด 

 2) ปาผลัดใบ (F2) มีเนื้อท่ี 1,577,031 ไร หรือรอยละ 56.00 ของเนื้อท่ีจังหวัด ไดแก 

ปาผลัดใบสมบูรณ มีเนื้อท่ี 1,512,636 ไร หรือรอยละ 53.71 และปาผลัดใบรอสภาพฟนฟู มีเนื้อท่ี 

64,395 ไร หรือรอยละ 2.29 ของเนื้อท่ีจังหวัด กระจายตัวอยูท่ัวไปทุกอําเภอ  

 2.7.4 พ้ืนท่ีน้ํา (W) มีเนื้อท่ี 37,792 ไร หรือรอยละ 1.34 ของเนื้อท่ีจังหวัด  ประกอบดวย 

  1) แหลงน้ําธรรมชาติ (W1) ไดแก แมน้ํา ลําหวย ลําคลอง มีเนื้อท่ี 18,384 ไร หรือ 

รอยละ 0.65 และหนอง บึง ทะเลสาบ มีเนื้อท่ี 812 ไร หรือรอยละ 0.03 ของเนื้อท่ีจังหวัด  

  2) แหลงน้ําท่ีสรางข้ึน (W2) ไดแก อางเก็บน้ํา มีเนื้อท่ี 9,749 ไร หรือรอยละ 0.35  

บอน้ําในไรนา มีเนื้อท่ี 8,543 ไร หรือรอยละ 0.35 และคลองชลประทาน มีเนื้อท่ี 304 ไร หรือรอยละ 

0.01 ของเนื้อท่ีจังหวัด 
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 2.7.5 พ้ืนท่ี เบ็ดเตล็ด (M) มี เนื้อท่ี 88,294 ไร  หรือรอยละ 3.16 ของเนื้อท่ีจังหวัด 

ประกอบดวย ทุงหญาและไมละเมาะ พ้ืนท่ีลุม เหมืองเกา บอขุด ท่ีท้ิงขยะ และพ้ืนท่ีเบ็ดเตล็ดอ่ืน ๆ ดังนี้ 

  1) ทุงหญาและไมละเมาะ (M1) ไดแก ทุงหญาธรรมชาติ มีเนื้อท่ี 8,132 หรือรอยละ 

0.29 และทุงหญาสลับไมพุม/ไมละเมาะ มีเนื้อท่ี 61,282 ไร และ 2.18 ของเนื้อท่ีจังหวัด  

  2) พ้ืนท่ีลุม (M2) ไดแก พ้ืนท่ีลุม มีเนื้อท่ี 1,260 หรือรอยละ 0.05 และพ้ืนท่ีลุม 

ท่ีทําการปลูกขาวโพดในฤดูแลง มีเนื้อท่ี 3,047 ไร หรือรอยละ 0.11 ของเนื้อท่ีจังหวัด 

  3) เหมืองแร บอขุด (M3) ไดแก เหมืองแร บอลูกรัง บอดิน และเหมืองเกา บอขุดเกา 

มีเนื้อท่ี 11,336 ไร หรือรอยละ 0.41 ของเนื้อท่ีจังหวัด 

  4) พ้ืนท่ีเบ็ดเตล็ดอ่ืน ๆ ไดแก พ้ืนท่ีกองวัสดุ พ้ืนท่ีถม ท่ีท้ิงขยะ มีเนื้อท่ี 3,237 ไร หรือ

รอยละ 0.12 ของเนื้อท่ีจังหวัด 
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ตารางท่ี 7  สภาพการใชท่ีดินจังหวัดลําพูน ป พ.ศ. 2563                                                           
                  
 
 

สัญลักษณ  ประเภทการใชท่ีดิน  
เนื้อท่ี 

 ไร   รอยละ  

U  พ้ืนท่ีชุมชนและสิ่งปลกูสราง                     143,199            5.09  

U101 ตัวเมืองและยานการคา                        4,566            0.16  

U200 หมูบาน/ท่ีดินจัดสรรราง                        4,302            0.15  

U201 หมูบานบนพ้ืนราบ                      98,438            3.50  

U202 หมูบานชาวไทยภเูขา                          109               -    

U301 สถานท่ีราชการและสถาบันตาง ๆ                        8,329            0.30  

U401 สนามบิน                          327            0.01  

U402 สถานีรถไฟ                            18               -    

U405 ถนน                        7,322            0.26  

U406 ทางรถไฟ                          517            0.02  

U500 พ้ืนท่ีอุตสาหกรรมราง                           464            0.02  

U501 นิคมอุตสาหกรรม                        2,209            0.08  

U502 โรงงานอุตสาหกรรม                          8,139            0.29  

U503 ลานตากและแหลงรับซื้อทางการเกษตร                          542            0.02  

U600 สถานท่ีราง                           867            0.03  

U601 สถานท่ีพักผอนหยอนใจ                           636            0.02  

U602 รีสอรท โรงแรม เกสตเฮาส                        1,286            0.05  

U603 สุสาน ปาชา                            236            0.01  

U605 สถานีบริการนํ้ามัน                             26               -    

U701 สนามกอลฟ                        4,866            0.17  

A  พ้ืนท่ีเกษตรกรรม                     913,213          32.40  

A1 พ้ืนท่ีนา                    162,143            5.74  

A100 นาราง                         18,621            0.66  

A101 นาขาว                    114,371            4.06  

A101+A202 นาขาว+ขาวโพด                        4,645            0.16  

A101+A204 นาขาว+มันสําปะหลัง                            73               -    

A101+A206 นาขาว+ยาสูบ                        1,648            0.06  

A101+A209 นาขาว+ถ่ัวเหลือง                          923            0.03  

A101+A210 นาขาว+ถ่ัวลิสง                          116               -    

A101+A217 นาขาว+มันฝรั่ง                        3,669            0.13  

A101+A502 นาขาว+พืชผัก                      18,077            0.64  
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ตารางท่ี 7  (ตอ) 

สัญลักษณ  ประเภทการใชท่ีดิน  
เนื้อท่ี 

 ไร   รอยละ  

A2  พืชไร                     179,582           6.38  

A200 ไรราง                          8,797            0.31  

A201 พืชไรผสม                            209            0.01  

A202 ขาวโพด                    152,208            5.40  

A203 ออย                           727            0.03  

A203 ออย                           727            0.03  

A204 มันสําปะหลัง                        15,224            0.54  

A205 สับปะรด                            10               -    

A206 ยาสูบ                            40               -    

A208 ถ่ัวเขียว                            30               -    

A209 ถ่ัวเหลือง                             164            0.01  

A214 ละหุง                            34               -    

A216 ขาวไร                            741            0.03  

A217 มันฝรั่ง                            49               -    

A218 มันแกว                               11               -    

A222 ขิง                        1,144            0.04  

A224 มะเขือเทศ                            22               -    

A229 พริก                            172            0.01  

A3  ไมยืนตน                       30,248            1.07  

A300 ไมยืนตนราง/เสื่อมโทรม                            84               -    

A301 ไมยืนตนผสม                          2,543            0.09  

A302 ยางพารา                        13,557            0.48  

A303 ปาลมนํ้ามัน                          1,319            0.05  

A304 ยูคาลิปตัส                          4,003            0.14  

A305 สัก                          8,140            0.29  

A308 กระถิน                            20               -    

A314 หมอน                            13               -    

A315 ไผปลูกเพ่ือการคา                          288            0.01  

A318 จามจุร ี                          212            0.01  

A323 ตะกู                            69               -    
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ตารางท่ี 7  (ตอ) 
 
 สัญลักษณ  ประเภทการใชท่ีดิน  

เนื้อท่ี 

 ไร   รอยละ  

A4  ไมผล                     525,571          18.66  

A400 ไมผลราง/เสื่อมโทรม                          297            0.01  

A401 ไมผลผสม                          7,532            0.27  

A402 สม                            323            0.01  

A403 ทุเรียน                            30               -    

A405 มะพราว                              88               -    

A407 มะมวง                        79,935            2.84  

A408 มะมวงหิมพานต                              71               -    

A409 พุทรา                              82               -    

A411 กลวย                          1,043            0.04  

A412 มะขาม                            351            0.01  

A413 ลําไย                       434,728          15.44  

A414 ฝรั่ง                            340            0.01  

A415 มะละกอ                           282            0.01  

A422 มะนาว                            310            0.01  

A427 สมโอ                          148            0.01  

A429 มะปราง มะยงชิด                            11               -    

A5  พืชสวน                         9,267            0.32  

A500 พืชสวนราง/เสื่อมโทรม                          364            0.01  

A502 พืชผัก                          8,589            0.30  

A503 ไมดอก ไมประดับ                          165            0.01  

A507 เสาวรส                          113               -    

A512 แคนตาลูป                            36               -    

A6 ไรหมุนเวียน                          244            0.01  

A600 ไรหมุนเวียนราง                          190            0.01  

A601 พืชไรผสม(ไรหมุนเวียน)                            54               -    

A7  ทุงหญาเลี้ยงสัตวและโรงเรือนเลี้ยงสัตว                         5,058           0.18  

A701 ทุงหญาเลี้ยงสัตว                          1,213            0.04  

A702 โรงเรือนเลี้ยงโค กระบือ และมา                          357            0.01  

A703 โรงเรือนเลี้ยงสตัวปก                         1,061            0.04  

A704 โรงเรือนเลี้ยงสุกร                         2,427            0.09  
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ตารางท่ี 7  (ตอ) 

    สัญลักษณ  ประเภทการใชท่ีดิน  
เนื้อท่ี 

 ไร   รอยละ  

A9  สถานท่ีเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา                            940            0.03  

A900 สถานท่ีเพาะเลี้ยงสตัวนํ้าราง                           237            0.01  

A901 สถานท่ีเพาะเลี้ยงสตัวนํ้าผสม                            43               -    

A902 สถานท่ีเพาะเลี้ยงปลา                          660            0.02  

A0  เกษตรผสมผสาน/ไรนาสวนผสม                           160            0.01  

A001 เกษตรผสมผสาน/ไรนาสวนผสม                          160            0.01  

F  พ้ืนท่ีปาไม                   1,633,678          58.01  

F100 ปาไมผลดัใบรอสภาพฟนฟู                            342            0.01  

F101 ปาไมผลดัใบสมบูรณ                        56,305            2.00  

F200 ปาผลดัใบรอสภาพฟนฟู                        64,395            2.29  

F201 ปาผลดัใบสมบูรณ                    1,512,636          53.71  

W  พ้ืนท่ีน้ํา                       37,792            1.34  

W101 แมนํ้า ลําหวย ลําคลอง                      18,384            0.65  

W102 หนอง บึง ทะเลสาบ                          812            0.03  

W201 อางเก็บนํ้า                         9,749            0.35  

W202 บอนํ้าในไรนา                          8,543            0.30  

W203 คลองชลประทาน                           304            0.01  

M  พ้ืนท่ีเบ็ดเตล็ด                       88,294            3.16  

M101 ทุงหญาธรรมชาต ิ                         8,132            0.29  

M102 ทุงหญาสลับไมพุม/ไมละเมาะ                      61,282            2.18  

M201 พ้ืนท่ีลุม                        1,260            0.05  

M201+A202 พ้ืนท่ีลุม+ขาวโพด                        3,047            0.11  

M300 เหมืองเกา บอขุดเกา                        7,249            0.26  

M301 เหมืองแร                          2,847            0.10  

M302 บอลูกรัง                             158            0.01  

M304 บอดิน                         1,082            0.04  

M401 พ้ืนท่ีกองวัสดุ                          116               -    
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ตารางท่ี 7  (ตอ) 

    สัญลักษณ  ประเภทการใชท่ีดิน  
เนื้อท่ี 

 ไร   รอยละ  

M405 พ้ืนท่ีถม                           2,997            0.11  

M701 ท่ีท้ิงขยะ                                124            0.01  

รวมท้ังหมด                  2,816,176        100.00  

ท่ีมา: จากการวิเคราะหโดยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร กลุมวิเคราะหสภาพการใชท่ีดิน กองนโยบาย

และแผนการใชท่ีดิน 

2.8 สภาพการใชท่ีดินจังหวัดอุตรดิตถ ป พ.ศ. 2563 

 จังหวัดอุตรดิตถ มีเนื้อท่ีท้ังหมด 4,899,120 ไร สามารถจําแนกประเภทการใชท่ีดินออกไดเปน 5 
ประเภท คือ พ้ืนท่ีชุมชนและสิ่งปลูกสราง (U) มีเนื้อท่ี 184,593 ไร หรือรอยละ 3.76 ของเนื้อท่ีจังหวัด 
พ้ืนท่ีเกษตรกรรม (A) มีเนื้อท่ี 1,650,242 ไร หรือรอยละ 33.67 ของเนื้อท่ีจังหวัด พ้ืนท่ีปาไม (F) มีเนื้อท่ี 
2,780,635 ไร หรือรอยละ 56.77 ของเนื้อท่ีจังหวัด พ้ืนท่ีน้ํา (W) มีเนื้อท่ี 226,317 ไร หรือรอยละ  
4.63 ของเนื้อท่ีจังหวัด และพ้ืนท่ีเบ็ดเตล็ด (M) มีเนื้อท่ี 57,333 ไร หรือรอยละ 1.17 ของเนื้อท่ีจังหวัด
โดยการใชประโยชนในพ้ืนท่ีแตละประเภทมีรายละเอียด (ภาพท่ี 8 และ ตารางท่ี 8) ดังนี้ 
 2.8.1 พ้ืนท่ีชุมชนและสิ่งปลูกสราง (U) มีเนื้อท่ี 184,593 ไร หรือรอยละ 3.76 ของเนื้อท่ี

จังหวัด ประกอบดวย ตัวเมืองและยานการคา หมูบานบนพ้ืนราบ สถานท่ีราชการและสถาบันตาง ๆ 

ราง สถานท่ีราชการและสถาบันตาง ๆ สนามบิน ถนน พ้ืนท่ีอุตสาหกรรมราง โรงงานอุตสาหกรรม  

ลานตากและแหลงรับซ้ือทางการเกษตร สถานท่ีรางสถานท่ีพักผอนหยอนใจ รีสอรท โรงแรม เกสตเฮาส 

สุสาน ปาชา สถานีบริการน้ํามัน และสนามกอลฟ  

  1) ตัวเมืองและยานการคา (U1) มีเนื้อท่ี 21,461 ไร หรือรอยละ 0.44 ของเนื้อท่ี

จังหวัด ประกอบดวย อําเภอเมืองอุตรดิตถ อําเภอตรอน อําเภอพิชัย อําเภอทองแสนขัน อําเภอลับแล 

อําเภอทาปลา อําเภอน้ําปาด อําเภอฟากทา และอําเภอบานโคก 

  2) หมูบาน (U2) ไดแก หมูบานบนพ้ืนราบ มีเนื้อท่ี 138,841 ไร หรือรอยละ 2.83  

ของเนื้อท่ีจังหวัด เปนท่ีอยูอาศัยของประชาชนซ่ึงกระจายตัวอยูท่ัวไปในทุกอําเภอ 

  3) สถานท่ีราชการและสถาบันตาง ๆ  (U3 ) มีเนื้อท่ี 13,207 ไร หรือรอยละ 0.27 ของเนื้อท่ี

จังหวัด ประกอบดวย สถานท่ีราชการและสถาบันตาง ๆ ไดแก สถานท่ีราชการ สถานศึกษา สํานักสงฆ 

และวัดตาง ๆ สถานท่ีราชการและสถาบันตาง ๆ ราง ไดแก โรงเรียน วัด และสถานท่ีราชการราง 

  4) สถานีคมนาคม (U4) มีเนื้อท่ี 2,368 ไร หรือรอยละ 0.05 ของเนื้อท่ีจังหวัด 

เสนทางคมนาคมท่ีสําคัญ ไดแก สนามบิน และถนน       
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  5) พ้ืนท่ีอุตสาหกรรม (U5) มีเนื้อท่ี 6,642 ไร หรือรอยละ 0.13 ของเนื้อท่ีจังหวัด 

ประกอบดวย พ้ืนท่ีอุตสาหกรรมราง โรงงานอุตสาหกรรม  ลานตากและแหลงรับซ้ือทางการเกษตร 

อุตสาหกรรมในจังหวัดอุตรดิตถสวนใหญเปนอุตสาหกรรมผลิตภัณฑจากพืช อุตสาหกรรมอาหาร และ

อุตสาหกรรมผลิตภัณฑโลหะ และอุตสาหกรรมการผลิตอ่ืน ๆ 

  6) สิ่งปลูกสรางอ่ืน ๆ (U6) มีเนื้อท่ี 1,570 ไร หรือรอยละ 0.03 ของเนื้อท่ีจังหวัด 

ประกอบดวย สถานท่ีราง 57 ไร สถานท่ีพักผอนหยอนใจ 976 ไร ไดแก สวนสาธารณะ สนามกีฬา

รานอาหาร และสถานท่ีทองเท่ียว ซ่ึงมีกระจายอยูตามอําเภอตาง ๆ รีสอรท โรงแรม เกสตเฮาส 348 ไร

สุสานและปาชา 189 ไร สถานีบริการน้ํามัน 156 ไร  

  7) สนามกอลฟ (U7) มีเนื้อท่ี 348 ไร หรือรอยละ 0.01 ของเนื้อท่ีจังหวัด ไดแก  

สนามกอลฟเข่ือนสิริกิต 

 2.8.2  พ้ืนท่ีเกษตรกรรม (A) มีเนื้อท่ี 1,650,242 ไร หรือรอยละ 33.67  ของเนื้อท่ีจังหวัด

ประกอบดวย พ้ืนท่ีนา พืชไร ไมยืนตน ไมผล พืชสวน ทุงหญาเลี้ยงสัตวและโรงเรือนเลี้ยงสัตว สถานท่ี

เพาะเลี้ยงสัตวน้ําและเกษตรผสมผสาน/ไรนาสวนผสม 

  1) พ้ืนท่ีนา (A1) มีเนื้อท่ี 721,684 ไร หรือรอยละ 14.74 ของเนื้อท่ีจังหวัด 

ประกอบดวย นาราง มีเนื้อท่ี 4,721 ไร หรือรอยละ 0.10 ของเนื้อท่ีจังหวัด นาขาว 689,172 ไร หรือ 

รอยละ 14.07 ของเนื้อท่ีจังหวัด พบมากในพ้ืนท่ีอําเภอพิชัย รองลงมาคือ อําเภอเมืองอุตรดิตถ อําเภอตรอน 

และอําเภอลับแล นอกจากนี้มีการปลูกพืชอ่ืน ๆ ตามหลังเก็บเก่ียวขาวแลว มีเนื้อท่ี 27,791 ไร หรือรอยละ 

0.57 ของเนื้อท่ีจังหวัด ไดแก ขาวโพด มันสําปะหลัง ถ่ัวเขียว ถ่ัวเหลือง แตงโม พริก เผือก และพืชผัก 

(หอมแดง ตนหอม) รวมถึงพ้ืนท่ีท่ีมีน้ําทวมขังในฤดูฝน และปลูกขาวในฤดูแลง มีเนื้อท่ี 246 ไร หรือ 

รอยละ 0.01 ของเนื้อท่ีจังหวัด 

  2) พืชไร (A2) มีเนื้อท่ี 549,783 ไร หรือรอยละ 11.22 ของเนื้อท่ีจังหวัด พืชไร 

ท่ีสําคัญไดแก ขาวโพด ออย มันสําปะหลัง ไรราง และสับปะรด 

   (1) ขาวโพด (A202) มีเนื้อท่ี 215,772 ไร หรือรอยละ 4.41 ของเนื้อท่ีจังหวัด 

สวนใหญปลูกมากอยูในอําเภอบานโคก รองลงมาคือ อําเภอน้ําปาด และพบกระจายตัวในทุกอําเภอ

รวมท้ังพ้ืนท่ีปลูกพืชอ่ืน ๆ ตามหลังจากเก็บเก่ียวขาวโพดแลว มีเนื้อท่ี 2,998 ไร หรือรอยละ 0.06  

ของเนื้อท่ีจังหวัด ไดแก ถ่ัวลิสง และพืชผัก(หอมแดง)  

   (2) ออย (A203) มีเนื้อท่ี 191,493 ไร หรือรอยละ  3.91 ของเนื้อท่ีจังหวัด สวนใหญ

ปลูกมากอยูในอําเภอทองแสนขัน รองลงมาคือ อําเภอพิชัย และพบกระจายตัวในทุกอําเภอ ยกเวน

อําเภอบานโคก 

   (3) มันสําปะหลัง (A204) มีเนื้อท่ี 64,999 ไร หรือรอยละ 1.33 ของเนื้อท่ีจังหวัด 

สวนใหญปลูกมากอยูในอําเภอทองแสนขัน รองลงมาคือ อําเภอตรอน และพบกระจายตัวในทุกอําเภอ 
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   (4) ไรราง (A200) มีเนื้อท่ี 37,804 ไร หรือรอยละ 0.77 ของเนื้อท่ีจังหวัด  

พบกระจายตัวในทุกอําเภอ  

   (5) สับปะรด (A205) มีเนื้อท่ี 28,960 ไร หรือรอยละ 0.59 ของเนื้อท่ีจังหวัด 

จังหวัดอุตรอดิตถเปนแหลงผลิตสับปะรดท่ีสําคัญ คือ “สับปะรดหวยมุน” สวนใหญปลูกมากท่ีอําเภอน้ํา

ปาด รองลงมาคือ อําเภอบานโคก 

  3) ไมยืนตน (A3) มีเนื้อท่ี 117,816 ไร หรือรอยละ 2.41 ของเนื้อท่ีจังหวัด ไมยืนตน 

ท่ีสําคัญ ไดแก สัก ยางพารา ปาลมน้ํามัน ไมยืนตนราง/เสื่อมโทรม และยูคาลิปตัส 

   (1) สัก (A305) มีเนื้อท่ี 66,624 ไร หรือรอยละ 1.36  ของเนื้อท่ีจังหวัด สวนใหญ

ปลูกมากอยูท่ีอําเภอน้ําปาด รองลงมาคือ อําเภอทาปลา และพบกระจายตัวในทุกอําเภอ 

   (2) ยางพารา (A302) มีเนื้อท่ี 34,289 ไร หรือรอยละ 0.70 ของเนื้อท่ีจังหวัด 

สวนใหญปลูกมากท่ีอําเภอน้ําปาด รองลงมาคือ อําเภอทองแสนขัน และพบกระจายตัวในทุกอําเภอ 

   (3) ปาลมน้ํามัน (A303) มีเนื้อท่ี 6,184 ไร หรือรอยละ 0.13 ของเนื้อท่ีจังหวัด 

สวนใหญปลูกมากอยูท่ีอําเภอพิชัย รองลงมาคือ อําเภอทองแสนขัน และพบกระจายตัวในทุกอําเภอ 

   (4) ไมยืนตนราง/เสื่อมโทรม (A300) มีเนื้อท่ี 3,931 ไร หรือรอยละ 0.08  

ของเนื้อท่ีจังหวัด พบกระจายตัวในทุกอําเภอ 

   (5) ยูคาลิปตัส (A304) มีเนื้อท่ี 3,829 ไร หรือรอยละ 0.08 ของเนื้อท่ีจังหวัด 

สวนใหญปลูกมากท่ีอําเภอตรอน รองลงมาคือ อําเภอพิชัย อําเภอทองแสนขัน  และพบกระจายตัว 

ในทุกอําเภอ 

  4) ไมผล (A4) มีเนื้อท่ี  246,907 ไร หรือรอยละ  5.01 ของเนื้อท่ีจังหวัด ไมผล 

ท่ีสําคัญ ไดแก มะมวงหิมพานต รองลงมาคือ มะขาม ลางสาด ลองกอง ไมผลผสม ทุเรียน กลวย และ 

มะมวง  

   (1) มะมวงหิมพานต (A408) มีเนื้อท่ี 47,379 ไร หรือรอยละ 0.97 ของเนื้อท่ี

จังหวัด ปลูกมากในอําเภอทาปลา รองลงมาคืออําเภอน้ําปาด อําเภอเมืองอุตรดิตถ และพบกระจายตัว

ในทุกอําเภอ  

   (2) มะขาม (A412) มีเนื้อท่ี 43,838 ไร หรือรอยละ 0.90 ของเนื้อท่ีจังหวัด 

ปลูกมากในอําเภอบานโคก รองลงมาคือ อําเภอฟากทา อําเภอน้ําปาด  และพบกระจายตัวในทุกอําเภอ 

   (3) ลางสาด ลองกอง (A420) มีเนื้อท่ี 43,254 ไร หรือรอยละ 0.88 ของเนื้อท่ี

จังหวัด ปลูกมากในอําเภอเมืองอุตรดิตถ รองลงมาคือ อําเภอลับแล อําเภอทาปลา และอําเภอพิชัย 

   (4) ไมผลผสม (A401) มีเนื้อท่ี 37,294 ไร หรือรอยละ 0.76 ของเนื้อท่ีจังหวัด 

เปนพ้ืนท่ีท่ีปลูกไมผลรวมกันเกินกวา 3 ชนิดข้ึนไป พบมากในอําเภอลับแล ซ่ึงเปนแหลงผลิตไมผลท่ี

สําคัญของจังหวัด รองลงมาคือ อําเภอเมืองอุตรดิตถ อําเภอทาปลา และพบกระจายตัวในทุกอําเภอ 
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   (5) ทุเรียน (A403) มีเนื้อท่ี 30,340 ไร หรือรอยละ 0.62 ของเนื้อท่ีจังหวัด  

ปลูกมากในอําเภอลับแล รองลงมาคือ อําเภอเมืองอุตรดิตถ อําเภอทาปลา และอําเภอน้ําปาด 

   (6) กลวย (A411) มีเนื้อท่ี 22,044 ไร หรือรอยละ 0.45 ของเนื้อท่ีจังหวัด  

ปลูกมากในอําเภอทาปลา รองลงมาคือ อําเภอเมืองอุตรดิตถ และพบกระจายตัวในทุกอําเภอ 

   (7) มะมวง (A407) มีเนื้อท่ี 11,336 ไร หรือรอยละ 0.23 ของเนื้อท่ีจังหวัด  

ปลูกมากในอําเภอพิชัย และพบกระจายตัวในทุกอําเภอ 

  5) พืชสวน (A5) มีเนื้อท่ี 7,992 ไร หรือรอยละ 0.16 ของเนื้อท่ีจังหวัด โดยมีพืชสวน 

ท่ีสําคัญ ไดแก พืชผัก 

   (1) พืชผัก (A502) มีเนื้อท่ี 6,544 ไร หรือรอยละ 0.13 ของเนื้อท่ีจังหวัด พืชผัก 

ท่ีสําคัญ ไดแก หอมแดง ตนหอม บวบ ขา กระเทียม ซ่ึงพบมากในอําเภอลับแล รองลงมาคือ อําเภอ

เมืองอุตรดิตถ และพบกระจายตัวในทุกอําเภอ 

  6) ทุงหญาเลี้ยงสัตวและโรงเรือนเลี้ยงสัตว (A7) มีเนื้อท่ี 3,794 ไร หรือรอยละ 0.08 

ของเนื้อท่ีจังหวัด โดยทุงหญาและโรงเรือนเลี้ยงสัตวท่ีสําคัญ ไดแก โรงเรือนเลี้ยงโค กระบือ และมา 

โรงเรือนเลี้ยงสุกร และโรงเรือนเลี้ยงสัตวปก 

   (1) โรงเรือนเลี้ยงโค กระบือ และมา (A702) มีเนื้อท่ี 1,502 ไร หรือรอยละ 

0.03 ของเนื้อท่ีจังหวัด พบมากบริเวณอําเภอเมืองอุตรดิตถ และอําเภอทาปลา 

   (2) โรงเรือนเลี้ยงสุกร (A704) มีเนื้อท่ี 1,038 ไร หรือรอยละ 0.02 ของเนื้อท่ี

จังหวัด พบมากบริเวณอําเภอเมืองอุตรดิตถ  

   (3) โรงเรือนเลี้ยงสัตวปก (A703) มีเนื้อท่ี 770 ไร หรือรอยละ 0.02 ของเนื้อท่ี

จังหวัด พบมากบริเวณอําเภอเมืองอุตรดิตถ และอําเภอตรอน 

  7) พืชน้ํา (A8) มีเนื้อท่ี 621  ไร หรือรอยละ 0.01 ของเนื้อท่ีจังหวัด ไดแก บัว และ

ผักบุง พบในอําเภอพิชัย และอําเภอตรอน 

  8) สถานท่ีเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา (A9) มีเนื้อท่ี 867 ไร หรือรอยละ 0.02 ของเนื้อท่ีจังหวัด 

ไดแก สถานท่ีเพาะเลี้ยงปลา และสถานท่ีเพาะเลี้ยงสัตวน้ําราง  

  9) เกษตรผสมผสาน/ไรนาสวนผสม (A0) มีเนื้อท่ี 778 ไร หรือรอยละ 0.02 ของเนื้อท่ี

จังหวัดพบในอําเภอตรอน อําเภอทองแสนขัน อําเภอพิชัย อําเภอเมืองอุตรดิตถ และอําเภอลับแล 

 2..8.3 พ้ืนท่ีปาไม (F) มีเนื้อท่ี 2,780,635 ไร หรือรอยละ 56.77 ของเนื้อท่ีจังหวัด ไดแก ปาไม

ผลัดใบ ปาผลัดใบ และปาปลูก  

  1) ปาไมผลัดใบ (F1) มีเนื้อท่ี 337,581 ไร หรือรอยละ 6.89 ของเนื้อท่ีจังหวัด 

ประกอบดวย ปาไมผลัดใบสมบูรณ (F101) มีเนื้อท่ี 333,020 ไร หรือรอยละ 6.80 ของเนื้อท่ีจังหวัด 

พบในพ้ืนท่ีสูงอําเภอทาปลา อําเภอเมืองอุตรดิตถ อําเภอลับแล อําเภอน้ําปาด อําเภอฟากทา และ
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อําเภอทองแสนขัน ประกอบไปดวย และปาไมผลัดใบรอสภาพฟนฟู (F100) มีเนื้อท่ี 4,561 ไร หรือ 

รอยละ 0.09 ของเนื้อท่ีจังหวัด ซ่ึงพบในอําเภอเมืองอุตรดิตถ อําเภอทาปลา อําเภอน้ําปาด และอําเภอ

ลับแล 

  2) ปาผลัดใบ (F2) มีเนื้อท่ี 2,430,537 ไร หรือรอยละ 49.62 ของเนื้อท่ีจังหวัด  

พบกระจายตัวในทุกอําเภอ ประกอบไปดวยปาผลัดใบสมบูรณ (F201) มีเนื้อท่ี 2,372,376 ไร หรือ 

รอยละ 48.43 ของเนื้อท่ีจังหวัด และปาผลัดใบรอสภาพฟนฟู (F200) มีเนื้อท่ี 58,161 ไร หรือรอยละ 

1.19 ของเนื้อท่ีจังหวัด  

  3) ปาปลูก (F5) มีเนื้อท่ี 12,517 ไร หรือรอยละ 0.26 ของเนื้อท่ีจังหวัด สภาพพ้ืนท่ี

เปนปาปลูกสมบูรณ (F501) พบในอําเภอเมืองอุตรดิต อําเภอน้ําปาด อําเภอทาปลา อําเภอลับแล และ

อําเภอตรอน  

 2.8.4 พ้ืนท่ีน้ํา (W)  มีเนื้อท่ี 226,317 ไร หรือรอยละ 4.63 ของเนื้อท่ีจังหวัด ประกอบดวย  

แหลงน้ําธรรมชาติ และแหลงน้ําท่ีสรางข้ึน  

  1) แหลงน้ําธรรมชาติ (W1) เชน แมน้ํา ลําหวย ลําคลอง หนอง บึง และทะเลสาบ มี

เนื้อท่ี 47,895 ไร หรือรอยละ 0.98 ของเนื้อท่ีจังหวัด โดยมีแหลงน้ําท่ีสําคัญ คือ แมน้ํานาน  

  2) แหลงน้ําท่ีสรางข้ึน (W2) เชน อางเก็บน้ํา บอน้ําในไรนา และคลองชลประทาน  มี

เนื้อท่ี 178,422 ไร หรือรอยละ 3.65 ของเนื้อท่ีจังหวัด โดยมีแหลงน้ําท่ีสรางข้ึนท่ีสําคัญ ไดแก เข่ือนสิริกิติ์ 

ซ่ึงเปนเข่ือนดินท่ีมีขนาดใหญท่ีสุดในประเทศไทย อยูในเขตอําเภอทาปลา  ก้ันแมน้ํานาน ท่ีไหลลงมา

จากอําเภอนาหม่ืน จังหวัดนาน และเข่ือนดินชองเขาขาด ซ่ึงตั้งอยูในอําเภอทาปลา 

 2.8..5 พ้ืนท่ีเบ็ดเตล็ด (M) มีเนื้อท่ี 57,333 ไร หรือรอยละ 1.17 ของเนื้อท่ีจังหวัด ไดแก  

ทุงหญาและไมละเมาะ พ้ืนท่ีลุม เหมืองแร บอขุด และพ้ืนท่ีเบ็ดเตล็ดอ่ืนๆ  

  1) ทุงหญาและไมละเมาะ (M1) ไดแก ทุงหญาธรรมชาติ มีเนื้อท่ี 773 ไร หรือรอยละ 

0.02 ของเนื้อท่ีจังหวัด และทุงหญาสลับไมพุม/ไมละเมาะ มีเนื้อท่ี 49,900 ไร หรือรอยละ 1.02 ของ

เนื้อท่ีจังหวัด  

  2) พ้ืนท่ีลุม (M2) ไดแก พ้ืนท่ีลุม มีเนื้อท่ี 2,861 หรือรอยละ 0.06 ของเนื้อท่ีจังหวัด 

และพ้ืนท่ีลุมท่ีทําการปลูกออยในฤดูแลง มีเนื้อท่ี 22 ไร 

  3) เหมืองแร บอขุด (M3) ไดแก เหมืองแร บอลูกรัง บอทราย บอดิน และเหมืองเกา 

บอขุดเกา มีเนื้อท่ี 2,505 ไร หรือรอยละ 0.05 ของเนื้อท่ีจังหวัด 

  4) พ้ืนท่ีเบ็ดเตล็ดอ่ืน ๆ ไดแก พ้ืนท่ีดินถลม ท่ีหินโผล พ้ืนท่ีถม หาดทราย ท่ีท้ิงขยะ มี

เนื้อท่ี 1,272 ไร หรือรอยละ 0.02 ของเนื้อท่ีจังหวัด 
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ตารางท่ี 8  สภาพการใชท่ีดินจังหวัดอุตรดิตถ ป พ.ศ. 2563                                                           
                  
 
 

สัญลักษณ  ประเภทการใชท่ีดิน  
เนื้อท่ี 

 ไร   รอยละ  

U  พ้ืนท่ีชุมชนและสิ่งปลกูสราง  184,593 3.76 

U101 ตัวเมืองและยานการคา 21,461 0.44 

U201 หมูบานบนพ้ืนราบ 138,841 2.83 

U300 สถานท่ีราชการและสถาบันตาง ๆ ราง 35 -    

U301 สถานท่ีราชการและสถาบันตาง ๆ 13,172 0.27 

U401 สนามบิน 229 0.01 

U405 ถนน 2,139 0.04 

U500 พ้ืนท่ีอุตสาหกรรมราง  157 -    

U502 โรงงานอุตสาหกรรม   5,354 0.11 

U503 ลานตากและแหลงรับซื้อทางการเกษตร 1,131 0.02 

U600 สถานท่ีราง  57 -    

U601 สถานท่ีพักผอนหยอนใจ  976 0.02 

U602 รีสอรท โรงแรม เกสตเฮาส 348 0.01 

U603 สุสาน ปาชา   189 -    

U605 สถานีบริการนํ้ามัน  156 -    

U701 สนามกอลฟ 348 0.01 

A  พ้ืนท่ีเกษตรกรรม  1,650,242 33.67 

A1 พ้ืนท่ีนา 721,684 14.74 

A100 นาราง    4,721 0.10 

A101 นาขาว 689,172 14.07 

A101+A202 นาขาว+ขาวโพด 16,593 0.34 

A101+A204 นาขาว+มันสําปะหลัง 617 0.01 

A101+A208 นาขาว+ถ่ัวเขียว 131 -    

A101+A209 นาขาว+ถ่ัวเหลือง 29 -    

A101+A220 นาขาว+แตงโม 53 -    

A101+A229 นาขาว+พริก 14 -    

A101+A236 นาขาว+เผือก 74 -    

A101+A502 นาขาว+พืชผัก 10,034 0.21 

M201+A101 พ้ืนท่ีลุม+นาขาว 246 0.01 

A2  พืชไร  549,783 11.22 

A200 ไรราง   37,804 0.77 
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ตารางท่ี 8  (ตอ) 

สัญลักษณ  ประเภทการใชท่ีดิน  
เนื้อท่ี 

 ไร   รอยละ  

A201 พืชไรผสม   6,077 0.12 

A201+A502 พืชไรผสม+พืชผัก 819 0.02 

A202 ขาวโพด 215,772 4.41 

A202+A210 ขาวโพด+ถ่ัวลิสง 145 -    

A202+A502 ขาวโพด+พืชผัก 2,853 0.06 

A203 ออย  191,493 3.91 

A203+A502 ออย+พืชผัก 187 -    

A204 มันสําปะหลัง   64,999 1.33 

A205 สับปะรด 28,960 0.59 

A206 ยาสูบ 427 0.01 

A210 ถ่ัวลิสง 28 -    

A216 ขาวไร   50 -    

A220 แตงโม   67 -    

A229 พริก   102 -    

A3  ไมยืนตน  117,816 2.41 

A300 ไมยืนตนราง/เสื่อมโทรม 3,931 0.08 

A301 ไมยืนตนผสม   603 0.01 

A302 ยางพารา   34,289 0.70 

A303 ปาลมนํ้ามัน   6,184 0.13 

A304 ยูคาลิปตัส   3,829 0.08 

A305 สัก   66,624 1.36 

A306 สะเดา   61 -    

A307 สนประดิพัทธ 17 -    

A308 กระถิน 13 -    

A309 ประดู 225 0.01 

A312 กาแฟ   250 0.01 

A314 หมอน 152 -    

A315 ไผปลูกเพ่ือการคา 1,534 0.03 

A317 หมาก 20 -    

A318 จามจุรี   36 -    

A322 กฤษณา 24 -    

A323 ตะกู 24 -    
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ตารางท่ี 8  (ตอ) 

สัญลักษณ  ประเภทการใชท่ีดิน  
เนื้อท่ี 

 ไร   รอยละ  

A4 ไมผล 246,907 5.01 

A400 ไมผลราง/เสื่อมโทรม 2,176 0.05 

A401 ไมผลผสม   37,294 0.76 

A402 สม 59 -    

A403 ทุเรียน 30,340 0.62 

A404 เงาะ   186 -    

A405 มะพราว   535 0.01 

A406 ลิ้นจี่   89 -    

A407 มะมวง   11,336 0.23 

A408 มะมวงหิมพานต   47,379 0.97 

A409 พุทรา   192 -    

A410 นอยหนา   15 -    

A411 กลวย   22,044 0.45 

A412 มะขาม   43,838 0.90 

A413 ลําไย    3,071 0.06 

A414 ฝรั่ง   113 -    

A415 มะละกอ  167 -    

A416 ขนุน   84 -    

A417 กระทอน   114 -    

A418 ชมพู 17 -    

A419 มังคุด 167 -    

A420 ลางสาด ลองกอง 43,254 0.88 

A422 มะนาว   111 -    

A426 แกวมังกร   123 -    

A427 สมโอ 88 -    

A429 มะปราง มะยงชิด 4,115 0.08 

A5  พืชสวน  7,992 0.16 

A500 พืชสวนราง/เสื่อมโทรม 966 0.02 

A502 พืชผัก   6,544 0.13 

A503 ไมดอก ไมประดับ 337 0.01 

A504 องุน   26 -    

A505 พริกไทย 13 -    
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ตารางท่ี 8  (ตอ) 

สัญลักษณ  ประเภทการใชท่ีดิน  
เนื้อท่ี 

 ไร   รอยละ  

A510 นาหญา 46 -    

A514 หนอไมฝรั่ง 60 -    

A7  ทุงหญาเลี้ยงสัตวและโรงเรือนเลี้ยงสัตว  3,794 0.08 

A700 โรงเรือนราง 69 -    

A701 ทุงหญาเลี้ยงสัตว   415 0.01 

A702 โรงเรือนเลี้ยงโค กระบือ และมา 1,502 0.03 

A703 โรงเรือนเลี้ยงสตัวปก  770 0.02 

A704 โรงเรือนเลี้ยงสุกร  1,038 0.02 

A8 พืชน้ํา 621 0.01 

A803 บัว   589 0.01 

A806 ผักบุง 32 -    

A9  สถานท่ีเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา   867 0.02 

A900 สถานท่ีเพาะเลี้ยงสตัวนํ้าราง 21 -    

A902 สถานท่ีเพาะเลี้ยงปลา 846 0.02 

A0  เกษตรผสมผสาน/ไรนาสวนผสม  778 0.02 

A001 เกษตรผสมผสาน/ไรนาสวนผสม 778 0.02 

F  พ้ืนท่ีปาไม  2,780,635 56.77 

F100 ปาไมผลดัใบรอสภาพฟนฟู   4,561 0.09 

F101 ปาไมผลดัใบสมบูรณ   333,020 6.80 

F200 ปาผลดัใบรอสภาพฟนฟู   58,161 1.19 

F201 ปาผลดัใบสมบูรณ   2,372,376 48.43 

F501 ปาปลูกสมบูรณ   12,517 0.26 

W  พ้ืนท่ีน้ํา  226,317 4.63 

W101 แมนํ้า ลําหวย ลําคลอง 32,998 0.67 

W102 หนอง บึง ทะเลสาบ 14,897 0.31 

W201 อางเก็บนํ้า  166,149 3.39 

W202 บอนํ้าในไรนา   8,089 0.17 

W203 คลองชลประทาน  4,184 0.09 

M  พ้ืนท่ีเบ็ดเตล็ด  57,333 1.17 

M101 ทุงหญาธรรมชาต ิ  773 0.02 

M102 ทุงหญาสลับไมพุม/ไมละเมาะ 49,900 1.02 
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ตารางท่ี 8  (ตอ) 

สัญลักษณ  ประเภทการใชท่ีดิน  
เนื้อท่ี 

 ไร   รอยละ  

M201 พ้ืนท่ีลุม 2,861 0.06 

M201+A203 พ้ืนท่ีลุม+ออย 22 -    

M300 เหมืองเกา บอขุดเกา 75 -    

M301 เหมืองแร   1,140 0.02 

M302 บอลูกรัง    10 -    

M303 บอทราย    99 -    

M304 บอดิน 1,181 0.03 

M402 พ้ืนท่ีดินถลม 23 -    

M403 ท่ีหินโผล   47 -    

M405 พ้ืนท่ีถม    1,109 0.02 

M601 หาดทราย 15 -    

M701 ท่ีท้ิงขยะ       78 -    

รวมท้ังหมด 4,899,120 100.00 

ท่ีมา:  จากการวิเคราะหโดยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร กลุมวิเคราะหสภาพการใชท่ีดิน 
        กองนโยบายและแผนการใชท่ีดิน 
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2.9 สภาพการใชท่ีดินจังหวัดอุทัยธานี ป พ.ศ. 2563 

 จังหวัดจังหวัดอุทัยธานี มีเนื้อท่ีท้ังหมด 4,206,404 ไร  สามารถจําแนกประเภทการใชท่ีดินได
ออกเปน 5 ประเภท คือ พ้ืนท่ีชุมชนและสิ่งปลูกสราง (U) มีเนื้อท่ี 146,001 ไร คิดเปนรอยละ 3.46  
ของเนื้อท่ีจังหวัด พ้ืนท่ีเกษตรกรรม (A) มีเนื้อท่ี 1,750,330 ไร คิดเปนรอยละ 41.61 ของเนื้อท่ีจังหวัด 
พ้ืนท่ีปาไม (F) มีเนื้อท่ี 2,192,905 ไร  คิดเปนรอยละ 52.13 ของเนื้อท่ีจังหวัด พ้ืนท่ีน้ํา (W)  มีเนื้อท่ี 
79,037 ไร คิดเปนรอยละ 1.88 ของเนื้อท่ีจังหวัด และพ้ืนท่ีเบ็ดเตล็ด (M) มีเนื้อท่ี 38,131 ไร คิดเปน
รอยละ 0.92 ของเนื้อท่ีจังหวัด โดยการใชประโยชนในพ้ืนท่ีแตละประเภทมีรายละเอียด(ภาพท่ี 9 และ
ตารางท่ี 9) ดังนี ้
 2.9.1 พ้ืนท่ีชุมชนและสิ่งปลูกสราง (U) มีเนื้อท่ี 146,001 ไร หรือรอยละ 3.46 ของเนื้อท่ี
จังหวัด ประกอบดวย ตัวเมืองและยานการคา หมูบานบนพ้ืนราบ หมูบานขาวไทยภูเขา สถานท่ีราชการ
และสถาบันตาง ๆ ถนน โรงงานอุตสาหกรรม ลานตากและแหลงรับซ้ือทางการเกษตร สถานท่ีพักผอน
หยอนใจ รีสอรท โรงแรม เกสตเฮาส สุสาน,ปาชา และสถานีบริการน้ํามัน 
  1) ตัวเมืองและยานการคา (U1) มีเนื้อท่ี 9,031 ไร หรือรอยละ 0.22 ของเนื้อท่ีจังหวัด 
ประกอบดวย ตัวอําเภอเมืองอุทัยธานี อําเภอหนองขาหยาง อําเภอหนองฉาง อําเภอทัพทัน อําเภอสวาง
อารมณ อําเภอบานไร  อําเภอหวยคต  และอําเภอลานสัก   
  2) หมูบาน (U2) ไดแก หมูบานบนพ้ืนราบ และหมูบานขาวไทยภูเขา มีเนื้อท่ี 97,733  
และ 87 ไร หรือรอยละ 2.32  และ 0.00 ของเนื้อท่ีจังหวัด ตามลําดับ สวนใหญเปนท่ีอยูอาศัยของ
ประชาชนซ่ึงกระจายตัวอยูท่ัวไปในทุกอําเภอ 
  3) สถานท่ีราชการและสถานบันตาง ๆ (U3) มีเนื้อท่ี 17,859 ไร หรือรอยละ 0.43 
ของเนื้อท่ีจังหวัด และสถานท่ีราชการและสถาบันตาง ๆ ราง มีเนื้อท่ี 95 ไร ไดแก สถานท่ีราชการ  
โรงพยาบาล โรงเรียน และวัดตาง ๆ  สถาบันการศึกษา ตาง ๆ เชน มหาวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี
อุทัยธานี วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี และวัดจันทาราม(วัดทาซุง)  
  4) เสนทางคมนาคม (U4) ถนน มีเนื้อท่ี 10,206 ไร หรือรอยละ 0.24 ของเนื้อท่ี
จังหวัด  
  5) ยานอุตสาหกรรม (U5) มีเนื้อท่ี 8,499 ไร หรือรอยละ 0.20 ของเนื้อท่ีจังหวัด 
ไดแก โรงงานอุตสาหกรรม และ ลานตากและแหลงรับซ้ือทางการเกษตร มีเนื้อท่ี 5,581  และ  2,767 ไร 
หรือรอยละ 0.13  และ 0.07 ของเนื้อท่ีจังหวัด ตามลําดับ และพืน้ท่ีอุตสาหกรรมราง มีเนื้อท่ี 151 ไร  

  6) พ้ืนท่ีชุมชนและสิ่งปลูกสรางอ่ืน ๆ (U6) มีเนื้อท่ี 2,491 ไร หรือรอยละ 0.05 ของ
เนื้อท่ีจังหวัด ประกอบดวย รีสอรท โรงแรม เกสตเฮาส สถานท่ีพักผอนหยอนใจ สถานีบริการน้ํามัน 
สุสาน ปาชา และสถานท่ีราง 
 2.9.2 พ้ืนท่ีเกษตรกรรม (A) มีเนื้อท่ี 1,750,330 ไร หรือรอยละ 41.61 ของเนื้อท่ีจังหวัด 
ประกอบดวย พ้ืนท่ีนา พืชไร ไมยืนตน ไมผล พืชสวน ทุงหญาและโรงเรือนเลี้ยงสัตว สถานท่ีเพาะเลี้ยง
สัตวน้ํา และเกษตรผสมผสาน/ไรนาสวนผสม  
  1) พ้ืนท่ีนา (A1) มีเนื้อท่ี 596,353 ไร หรือรอยละ 14.18 ของเนื้อท่ีจังหวัด ไดแก  
นาขาว มีเนื้อท่ี 585,198 ไร หรือรอยละ 13.91 ของเนื้อท่ีจังหวัด นาราง มีเนื้อท่ี 2,875 ไร หรือรอยละ 
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0.07 ของเนื้อท่ีจังหวัด และนาขาวในพ้ืนท่ีลุม มีเนื้อท่ี 201 ไร หรือรอยละ 0.01 ของเนื้อท่ีจังหวัด  
ปลูกมากในพ้ืนท่ีอําเภอทัพทัน อําเภอหนองฉาง อําเภอสวางอารมณ อําเภอเมืองอุทัยธานี และอําเภอ
หนองขาหยาง สวนอําเภออ่ืนๆ มีนาขาวปลูกกระจายท่ัวทุกอําเภอของจังหวัด และยังพ้ืนท่ีนาท่ีมี 
การปลูกพืชตามหลังทํานาดวย เชน ขาวโพด ถ่ัวเขียว ถ่ัวเหลือง ถ่ัวลิสง ขาวฟาง และพืชผัก เปนตน มี
เนื้อท่ี 8,079 ไร หรือรอยละ 0.19 ของเนื้อท่ีจังหวัด 
  2) พืชไร (A2) มีเนื้อท่ี 1,007,760 ไร หรือรอยละ 23.96 ของเนื้อท่ีจังหวัด ไดแก ไรราง 
ขาวโพด ออย มันสําปะหลัง สับปะรด ฝาย ถ่ัวเขียว ขาวฟาง ขาวไร และแตงโม  

   (1) ขาวโพด (A202) มีเนื้อท่ี 104,379 ไร หรือรอยละ 2.48 ของเนื้อท่ีจังหวัด 
สวนใหญปลูกในอําเภอบานไร อําเภอลานสัก อําเภอสวางอารมณ อําเภอทัพทัน อําเภอหวยคต และ 
มีการปลูกกระจายทุกอําเภอของจังหวัด 
   (2) ออย (A203) มีเนื้อท่ี 561,804 ไร หรือรอยละ 13.36 ของเนื้อท่ีจังหวัด 
สวนใหญปลูกอยูในอําเภอบานไร อําเภอลานสัก อําเภอหวยคต อําเภอสวางอารมณ อําเภอหนองฉาง 
และมีการปลูกกระจายทุกอําเภอของจังหวัด 
   (3) มันสําปะหลัง (A204) มีเนื้อท่ี 294,308 ไร หรือรอยละ 7.00 ของเนื้อท่ี
จังหวัด สวนใหญปลูกอยูในอําเภอลานสัก อําเภอบานไร อําเภอสวางอารมณ และอําเภอหวยคต สวน
อําเภออ่ืน ๆ ปลูกกระจายท่ัวทุกอําเภอของจังหวัด 
   (4) สับปะรด (A205) มีเนื้อท่ี 40,472 ไร หรือรอยละ 0.96 ของเนื้อท่ีจังหวัด  
สวนใหญปลูกอยูในอําเภอบานไร และอําเภอหวยคต 
   (5) พืชไรอ่ืน ๆ ไดแก ฝาย ถ่ัวเขียว ขาวฟาง ขาวไร แตงโม และพริก มีเนื้อท่ี 884 
ไร หรือรอยละ 0.02 ของเนื้อท่ีจังหวัด และไรราง มีเนื้อท่ี 5,913 ไร หรือรอยละ 0.14 ของเนื้อท่ีจังหวัด 
  3) ไมยืนตน (A3) มีเนื้อท่ี 106,010 ไร หรือรอยละ 2.51 ของเนื้อท่ีจังหวัด ไดแก 
ยางพารา ปาลมน้ํามัน ยูคาลิปตัส สัก และไมยืนตนอ่ืน ๆ 
  (1) ยางพารา (A302) มีเนื้อท่ี 54,308 ไร หรือรอยละ 1.29 ของเนื้อท่ีจังหวัด 
สวนใหญปลูกอยูในอําเภอบานไร อําเภอหวยคต อําเภอลานสัก และมีการปลูกกระจายท่ัวทุกอําเภอของ
จังหวัด ยกเวนอําเภอเมืองอุทัยธานี 
  (2) ปาลมน้ํามัน (A303) มีเนื้อท่ี 13,169 ไร หรือรอยละ 0.31 ของเนื้อท่ีจังหวัด 
สวนใหญปลูกอยูในอําเภอบานไร อําเภอลานสัก และอําเภอหวยคต และมีการปลูกกระจายท่ัวทุกอําเภอ
ของจังหวัด 
   (3) ยูคาลิปตัส (A304) มีเนื้อท่ี 15,514 ไร หรือรอยละ 0.37 ของเนื้อท่ีจังหวัด 
สวนใหญปลูกอยูในอําเภอลานสัก และอําเภอบานไร และมีการปลูกกระจายท่ัวทุกอําเภอของจังหวัด 
   (4) สัก (A305) มีเนื้อท่ี 8,323 ไร หรือรอยละ 0.20 ของเนื้อท่ีจังหวัด สวนใหญ
ปลูกอยูในอําเภอบานไร อําเภอลานสัก และมีการปลูกกระจายท่ัวทุกอําเภอของจังหวัด ยกเวนอําเภอ
เมืองอุทัยธานี 
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  (5) ไมยืนตนอ่ืน ๆ ไดแก ไมยืนตนผสม สะเดา กระถิน ประดู กาแฟ หมอน ไผ
ปลูกเพ่ือการคา หมาก จามจุรี และตะกู มีเนื้อท่ี 12,610 ไร หรือรอยละ 0.29 ของเนื้อท่ีจังหวัด และ 
ไมยืนตนราง/เสื่อมโทรม มีเนื้อท่ี 2,086 ไร หรือรอยละ 0.05 ของเนื้อท่ีจังหวัด 
  4) ไมผล (A4) มีเนื้อท่ี 31,427 ไร หรือรอยละ 0.76 ของเนื้อท่ีจังหวัด ไดแก ไมผลผสม 
ทุเรียน เงาะ มะพราว ลิ้นจี่ มะมวง มะมวงหิมพานต พุทรา กลวย มะขาม ลําไย ฝรั่ง มะละกอ ขนุน 
มะนาว มะขามเทศ แกวมังกร สมโอ มะปราง มะยงชิด และไมผลราง/เสื่อมโทรม 

(1) มะมวง (A401) มีเนื้อท่ี 12,217 ไร หรือรอยละ 0.29 ของเนื้อท่ีจังหวัด  
มีการปลูกกระจายท่ัวทุกอําเภอของจังหวัด 

(2) มะมวง (A407) มีเนื้อท่ี 8,864 ไร หรือรอยละ 0.21 ของเนื้อท่ีจังหวัด   
สวนใหญปลูกอยูในอําเภอลานสัก และมีการปลูกกระจายท่ัวทุกอําเภอของจังหวัด 
 (3) กลวย (A411) มีเนื้อท่ี 6,178 ไร หรือรอยละ 0.15 ของเนื้อท่ีจังหวัด  
สวนใหญปลูกอยูอําเภอบานไร และกระจายอยูท่ัวทุกอําเภอของจังหวัด 
 (4) ไมผลอ่ืน ๆ ไดแก ทุเรียน เงาะ มะพราว ลิ้นจี่ มะมวงหิมพานต พุทรา 
มะขาม ลําไย ฝรั่ง มะละกอ ขนุน มะนาว มะขามเทศ แกวมังกร สมโอ มะปราง มะยงชิด และ 
ไมผลราง/เสื่อมโทรม มีเนื้อท่ี 4,168 ไร หรือรอยละ 0.11 ของเนื้อท่ีจังหวัด 
  5) พืชสวน (A5) มีเนื้อท่ี 1,311 ไร หรือรอยละ 0.02 ของเนื้อท่ีจังหวัด ไดแก พืชสวน
ผสม พืชผัก ไมดอก ไมประดับ นาหญา แคนตาลูป และพืชสวนราง/เสื่อมโทรม  โดยมีพืชผัก (A502) มี
เนื้อท่ี 499 ไร หรือรอยละ 0.01 ของเนื้อท่ีจังหวัด แคนตาลูป (A512) มีเนื้อท่ี 459 ไร หรือรอยละ 0.01 
ของเนื้อท่ีจังหวัด 
  6) ทุงหญาเลี้ยงสัตวและโรงเรือนเลี้ยงสัตว (A7) มีเนื้อท่ี 3,568 ไร หรือรอยละ 0.09
ของเนื้อท่ีจังหวัด ไดแก ทุงหญาเลี้ยงสัตว โรงเรือนเลี้ยงโค กระบือ และมา โรงเรือนเลี้ยงสัตวปก 
โรงเรือนเลี้ยงสุกร และโรงเรือนราง โดยมีทุงหญาเลี้ยงสัตว (A701) มีเนื้อท่ี 2,241 ไร หรือรอยละ 0.05  
ของเนื้อท่ีจังหวัด   
  7) สถานท่ีเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา (A9) มีเนื้อท่ี 3,803 ไร หรือรอยละ 0.09  ของเนื้อท่ี
จังหวัด ประกอบดวยสถานท่ีเพาะเลี้ยงสัตวน้ําราง สถานท่ีเพาะเลี้ยงสัตวน้ําผสม สถานท่ีเพาะเลี้ยงปลา 
และฟารมจระเข โดยมีสถานท่ีเพาะเลี้ยงปลา (A902) มีเนื้อท่ี 3,420 ไร หรือรอยละ 0.08 ของเนื้อท่ี
จังหวัด  และกระจายเลี้ยงอยูท่ัวทุกอําเภอของจังหวัด 
  8) เกษตรผสมผสาน/ไรนาสวนผสม (A0) มีเนื้อท่ี 98 ไร  
 2.9.3 พ้ืนท่ีปาไม (F) มีเนื้อท่ี 2,192,905 ไร หรือรอยละ 52.13 ของเนื้อท่ีจังหวัด 
ประกอบดวย 
 1) ปาไมผลัดใบ (F1) มีเนื้อท่ี 444,895 ไร หรือรอยละ 10.58 ของเนื้อท่ีจังหวัด 
ประกอบดวย ปาไมผลัดใบรอสภาพฟนฟู  915 ไร และปาไมผลัดใบสมบูรณ 443,980 ไร  
 2) ปาผลัดใบ (F2) มีเนื้อท่ี 1,738,803 ไร หรือรอยละ 41.33 ของเนื้อท่ีจังหวัด 
ประกอบดวย ปาผลัดใบรอสภาพฟนฟู 27,896 ไร และปาผลัดใบสมบูรณ 1,710,907 ไร 
 3) ปาปลูก (F5) มีเนื้อท่ี 9,207 ไร หรือรอยละ 0.22 ของเนื้อท่ีจังหวัด  
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 2.9.4 พ้ืนท่ีน้ํา (W) จังหวัดอุทัยธานีมีแหลงน้ํามากมายหลายประเภท กระจายอยูท่ัวไป 
ทุกอําเภอ มีเนื้อท่ี 79,037 ไร หรือรอยละ 1.88 ของเนื้อท่ีจังหวัด ไดแก  
  1) แหลงน้ําธรรมชาติ (W1) เชน แมน้ํา ลําหวย ลําคลอง หนอง บึง และทะเลสาบ     
มีเนื้อท่ี 37,387 ไร หรือรอยละ 0.89 ของเนื้อท่ีจังหวัด โดยมีแมน้ําสายหลักและคลองสําคัญ ไดแก  
ลําน้ําทับเสลา แมน้ําสะแกกรัง 
  2) แหลงน้ําท่ีสรางข้ึน (W2) เชน อางเก็บน้ํา บอน้ําในไรนา และคลองชลประทาน มี
เนื้อท่ี 41,650 ไร หรือรอยละ 0.99 ของเนื้อท่ีจังหวัด  
 2.9.5 พ้ืนท่ีเบ็ดเตล็ด (M) มีเนื้อท่ี 38,131 ไร หรือรอยละ 0.92  ของเนื้อท่ีจังหวัด กระจาย
อยูท่ัวไปทุกอําเภอ โดยอาจจะเปนพ้ืนท่ีท้ิงรางไมไดใชงาน ทุงหญาธรรมชาติ ทุงหญาสลับไมพุม/ 
ไมละเมาะ ไผปา ไผหนาม 30,866 ไร พ้ืนท่ีลุม 2,857 ไร เหมืองแรและบอขุด 1,730 ไร ท่ีท้ิงขยะ 10 ไร 
และพ้ืนท่ีถม 2,668 ไร 
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  ตารางท่ี 9  สภาพการใชท่ีดินจังหวัดอุทัยธานี ป พ.ศ. 2563 

สัญลักษณ ประเภทการใชท่ีดิน 
เนื้อท่ี 

ไร รอยละ 
U พ้ืนท่ีชุมชนและสิ่งปลูกสราง 146,001 3.46 

U101 ตัวเมืองและยานการคา 9,031 0.22 
U201 หมูบานบนพ้ืนราบ 97,733 2.32 
U202 หมูบานชาวไทยภเูขา 87 - 
U300 สถานท่ีราชการและสถาบันตาง ๆราง 95 - 
U301 สถานท่ีราชการและสถาบันตาง ๆ 17,859 0.43 
U405 ถนน 10,206 0.24 
U500 พ้ืนท่ีอุตสาหกรรมราง 151 - 
U502 โรงงานอุตสาหกรรม 5,581 0.13 
U503 ลานตากและแหลงรับซื้อทางการเกษตร 2,767 0.07 
U600 สถานท่ีราง 96 - 
U601 สถานท่ีพักผอนหยอนใจ 495 0.01 
U602 รีสอรท โรงแรม เกสตเฮาส 1,807 0.04 
U603 สุสาน ปาชา 9 - 
U605 สถานีบริการนํ้ามัน 84 - 

A พ้ืนท่ีเกษตรกรรม 1,750,330 41.61 
A1 พ้ืนท่ีนา 596,353 14.18 

A100 นาราง 2,875 0.07 
A101 นาขาว 585,198 13.91 

A101+A202 นาขาว+ขาวโพด 3,768 0.09 
A101+A208 นาขาว+ถ่ัวเขียว 2,793 0.07 
A101+A209 นาขาว+ถ่ัวเหลือง 1,262 0.03 
A101+A210 นาขาว+ถ่ัวลิสง 17 - 
A101+A213 นาขาว+ขาวฟาง 125 - 
A101+A502 นาขาว+พืชผัก 114 -- 
M201+A101 พ้ืนท่ีลุม+นาขาว 201 0.01 

A2 พืชไร 1,007,760 23.96 
A200 ไรราง 5,913 0.14 
A202 ขาวโพด 104,379 2.48 
A203 ออย 561,804 13.36 
A204 มันสําปะหลัง 294,308 7.00 
A205 สับปะรด 40,472 0.96 
A207 ฝาย   11 - 
A208 ถ่ัวเขียว 21 - 
A213 ขาวฟาง   15 - 
A216 ขาวไร 801 0.02 
A220 แตงโม   21 - 
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   ตารางท่ี 9  (ตอ) 

สัญลักษณ ประเภทการใชท่ีดิน 
เนื้อท่ี 

ไร รอยละ 
A229 พริก   15 - 
A3 ไมยืนตน 106,010 2.51 

A300 ไมยืนตนราง/เสื่อมโทรม 2,086 0.05 
A301 ไมยืนตนผสม   10,310 0.25 
A302 ยางพารา   54,308 1.29 
A303 ปาลมนํ้ามัน   13,169 0.31 
A304 ยูคาลิปตัส   15,514 0.37 
A305 สัก   8,323 0.20 
A306 สะเดา   127 - 
A308 กระถิน   87 - 
A309 ประดู 36 - 
A312 กาแฟ 33 - 
A314 หมอน 1,216 0.03 
A315 ไผปลูกเพ่ือการคา 555 0.01 
A317 หมาก 143 - 
A318 จามจุร ี 66 - 
A323 ตะกู 37 - 
A4 ไมผล  31,427 0.76 

A400 ไมผลราง/เสื่อมโทรม 792 0.02 
A401 ไมผลผสม 12,217 0.29 
A403 ทุเรียน 63 - 
A404 เงาะ 29 - 
A405 มะพราว   435 0.01 
A406 ลิ้นจี ่ 26 - 
A407 มะมวง   8,864 0.21 
A408 มะมวงหิมพานต 119 - 
A409 พุทรา   269 0.01 
A411 กลวย   6,178 0.15 
A412 มะขาม   656 0.02 
A413 ลําไย    220 0.01 
A414 ฝรั่ง   31 - 
A415 มะละกอ 27 - 
A416 ขนุน 69 - 
A422 มะนาว   579 0.02 
A424 มะขามเทศ 25 - 
A426 แกวมังกร 22 - 
A427 สมโอ 686 0.02 
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ตารางท่ี 9  (ตอ) 

สัญลักษณ ประเภทการใชท่ีดิน 
เนื้อท่ี 

ไร รอยละ 
A429 มะปราง มะยงชิด 120 - 
A5 พืชสวน 1,311 0.02 

A500 พืชสวนราง/เสื่อมโทรม 117 - 
A501 พืชสวนผสม 125 - 
A502 พืชผัก 499 0.01 
A503 ไมดอก ไมประดับ 67 - 
A510 นาหญา 44 - 
A512 แคนตาลูป 459 0.01 
A7 ทุงหญาเลี้ยงสัตวและโรงเรือนเลี้ยงสัตว 3,568 0.09 

A700 โรงเรือนราง 336 0.01 
A701 ทุงหญาเลี้ยงสัตว 2,241 0.05 
A702 โรงเรือนเลี้ยงโค กระบือ และมา 315 0.01 
A703 โรงเรือนเลี้ยงสตัวปก 467 0.01 
A704 โรงเรือนเลี้ยงสุกร 209 0.01 
A9 สถานท่ีเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา 3,803 0.09 

A900 สถานท่ีเพาะเลี้ยงสตัวนํ้าราง 238 0.01 
A901 สถานท่ีเพาะเลี้ยงสตัวนํ้าผสม 90 - 
A902 สถานท่ีเพาะเลี้ยงปลา 3,420 0.08 
A905 ฟารมจระเข 55 - 
A0 เกษตรผสมผสาน/ไรนาสวนผสม 98 - 

A001 เกษตรผสมผสาน/ไรนาสวนผสม 98 - 
F พ้ืนท่ีปาไม 2,192,905 52.13 

F100 ปาไมผลดัใบรอสภาพฟนฟู 915 0.02 
F101 ปาไมผลดัใบสมบูรณ 443,980 10.56 
F200 ปาผลดัใบรอสภาพฟนฟู   27,896 0.66 
F201 ปาผลดัใบสมบูรณ   1,710,907 40.67 
F501 ปาปลูกสมบูรณ   9,207 0.22 
W พ้ืนท่ีน้ํา 79,037 1.88 

W101 แมนํ้า ลําหวย ลําคลอง 34,809 0.83 
W102 หนอง บึง ทะเลสาบ 2,578 0.06 
W201 อางเก็บนํ้า 22,584 0.54 
W202 บอนํ้าในไรนา   16,076 0.38 
W203 คลองชลประทาน 2,990 0.07 

M พ้ืนท่ีเบ็ดเตล็ด 38,131 0.92 
M101 ทุงหญาธรรมชาติ   2,022 0.05 
M102 ทุงหญาสลับไมพุม/ไมละเมาะ 28,637 0.68 
M103 ไผปา ไผหนาม 207 0.01 
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ตารางท่ี 9  (ตอ) 

สัญลักษณ ประเภทการใชท่ีดิน 
เนื้อท่ี 

ไร รอยละ 
M201 พ้ืนท่ีลุม 2,857 0.07 
M300 เหมืองเกา บอขุดเกา 530 0.01 
M301 เหมืองแร 336 0.01 
M302 บอลูกรัง    214 0.01 
M303 บอทราย    102 - 
M304 บอดิน 548 0.02 
M405 พ้ืนท่ีถม    2,668 0.06 
M701 ท่ีท้ิงขยะ 10 - 

รวมท้ังหมด 4,206,404 100.00 

ท่ีมา:  จากการวิเคราะหโดยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร กลุมวิเคราะหสภาพการใชท่ีดิน 
           กองนโยบายและแผนการใชท่ีดิน 
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2.10 สภาพการใชท่ีดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ ป พ.ศ. 2563 

 จังหวัดจังหวัดประจวบคีรีขันธ มีเนื้อท่ีท้ังหมด 3,979,763 ไร สามารถจําแนกประเภทการใชท่ีดิน 
ไดออกเปน 5 ประเภท คือ พ้ืนท่ีชุมชนและสิ่งปลูกสราง (U) มีเนื้อท่ี 231,546 ไร หรือคิดเปนรอยละ 
5.82 ของเนื้อท่ีจังหวัด พ้ืนท่ีเกษตรกรรม (A) มีเนื้อท่ี 1,841,522 ไร หรือคิดเปนรอยละ 46.27 ของเนื้อท่ี
จังหวัด พ้ืนท่ีปาไม (F) มีเนื้อท่ี 1,647,811 ไร หรือคิดเปนรอยละ 41.42 ของเนื้อท่ีจังหวัด พ้ืนท่ีน้ํา (W)  
มีเนื้อท่ี 66,664 ไร หรือคิดเปนรอยละ 1.66 ของเนื้อท่ีจังหวัด และพ้ืนท่ีเบ็ดเตล็ด (M) มีเนื้อท่ี 
192,220 ไร หรือคิดเปนรอยละ 4.83 ของเนื้อท่ีจังหวัด โดยการใชประโยชนในพ้ืนท่ีแตละประเภทมี
รายละเอียด (ภาพท่ี 10 และ ตารางท่ี 10) ดังนี้ 
 2.10.1 พ้ืนท่ีชุมชนและสิ่งปลูกสราง (U) มีเนื้อท่ี 231,546 ไร หรือคิดเปนรอยละ 5.82 ของ
เนื้อท่ีจังหวัด ประกอบดวยหมูบานบนพ้ืนราบ สถานท่ีราชการและสถาบันตาง ๆ ตัวเมืองและ 
ยานการคา โรงงานอุตสาหกรรม และถนน ตามลําดับ 
  1) ตัวเมืองและยานการคา (U1) มีเนื้อท่ี 15,470 ไร หรือคิดเปนรอยละ 0.39 ของเนื้อท่ี
จังหวัด ประกอบดวย อําเภอเมืองประจวบคีรีขันธ อําเภอหัวหิน อําเภอปราณบุรี อําเภอสามรอยยอด 
อําเภอกุยบุรี อําเภอทับสะแก อําเภอบางสะพาน และอําเภอบางสะพานนอย 
  2) หมูบาน (U2) ไดแก หมูบานบนพ้ืนราบมีเนื้อท่ี 116,538 ไรหรือคิดเปนรอยละ 
2.93 ของเนื้อท่ีจังหวัด หมูบาน/ท่ีดินจัดสรรราง 778 ไร หรือคิดเปนรอยละ 0.02 ของเนื้อท่ีจังหวัด 
และหมูบานชาวเล 177 ไร ตามลําดับของเนื้อท่ีจังหวัด สวนใหญเปนท่ีอยูอาศัยของประชาชน 
ซ่ึงกระจายตัวอยูท่ัวไปในทุกอําเภอ 
  3) สถานท่ีราชการและสถานบันตาง ๆ (U3) มีเนื้อท่ี  56,713 ไร หรือคิดเปนรอยละ 1.43 ของ
เนื้อท่ีจังหวัด ไดแก สถานท่ีราชการ  โรงพยาบาล โรงเรียน และวัดตางๆ  สถาบันการศึกษา ตางๆ เชน 
คายธนะรัชต กองบิน 5  ศูนยพัฒนากีฬากองทัพบก เปนตน 
  4) เสนทางคมนาคม (U4) ไดแก ถนนมีเนื้อท่ี 12,569 ไรหรือคิดเปนรอยละ 0.32 ของ
เนื้อท่ีจังหวัด นอกจากนี้ยังประกอบดวย สนามบิน สถานีรถไฟ และทางรถไฟ ตามลําดับ 
  5) ยานอุตสาหกรรม (U5) ไดแก โรงงานอุตสาหกรรมมีเนื้อท่ี 13,970ไร หรือคิดเปน
รอยละ 0.35 ของเนื้อท่ีจังหวัด พ้ืนท่ีอุตสาหกรรมราง 523 ไร หรือคิดเปนรอยละ 0.01 ของเนื้อท่ี
จังหวัด ลานตากและแหลงรับซ้ือทาง 
  6) พ้ืนท่ีชุมชนและสิ่งปลูกสรางอ่ืน ๆ (U6) ไดแก สถานท่ีพักผอนหยอนใจมีเนื้อท่ี 
2,811 ไรหรือคิดเปนรอยละ 0.07 ของเนื้อท่ีจังหวัด รีสอรท โรงแรม เกสตเฮาสมีเนื้อท่ี 2,738 ไรหรือ
คิดเปนรอยละ 0.07 ของเนื้อท่ีจังหวัด สุสาน ปาชามีเนื้อท่ี 945 ไรหรือคิดเปนรอยละ 0.02 ของเนื้อท่ี
จังหวัด สถานีบริการน้ํามันมีเนื้อท่ี 406 ไรหรือคิดเปนรอยละ 0.01 ของเนื้อท่ีจังหวัดและสถานท่ีรางมี
เนื้อท่ี 20 ไร ตามลําดับ 
  7) พ้ืนท่ีสนามกอลฟ (U7) มีเนื้อท่ี 7,096 ไร หรือรอยละ 0.18 ของเนื้อท่ีจังหวัด 
 2.10.2 พ้ืนท่ีเกษตรกรรม (A) มีเนื้อท่ี 1,841,522 ไร หรือรอยละ 46.27 ของเนื้อท่ีจังหวัด 
ประกอบดวย ไมยืนตน พืชไร ไมผล สถานท่ีเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา พ้ืนท่ีนา ทุงหญาและโรงเรือนเลี้ยงสัตว
พืชสวน พืชน้ํา และเกษตรผสมผสาน/ไรนาสวนผสม ตามลําดับ  
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  1) พ้ืนท่ีนา (A1) มีเนื้อท่ี 68,221 ไร หรือคิดเปนรอยละ 1.71 ของเนื้อท่ีจังหวัด ไดแก 
นาขาว มีเนื้อท่ี 61,462 ไร หรือคิดเปนรอยละ 1.54 ของเนื้อท่ีจังหวัด นาราง มีเนื้อท่ี 6,759 ไร หรือคิดเปน
รอยละ 0.17 ของเนื้อท่ีจังหวัด พ้ืนท่ีนาขาวปลูกมากในพ้ืนท่ี อําเภอกุยบุรี อําเภอสามรอยยอด และ
อําเภอปราณบุรี สวนอําเภออ่ืน ๆ มีนาขาวปลูกกระจายท่ัวทุกอําเภอของจังหวัด 
  2) พืชไร (A2) มีเนื้อท่ี 512,581 ไร หรือคิดเปนรอยละ 12.89 ของเนื้อท่ีจังหวัด ไดแก  
   (1) ขาวโพด (A202) มีเนื้อท่ี 445 ไร หรือคิดเปนรอยละ 0.01 ของเนื้อท่ีจังหวัด 
สวนใหญปลูกในอําเภอปราณบุรี อําเภอสามรอยยอด และอําเภอหัวหิน เปนตน  
   (2) ออย (A203) มีเนื้อท่ี 60,477 ไร หรือคิดเปนรอยละ 1.52 ของเนื้อท่ีจังหวัด 
สวนใหญปลูกในอําเภอหัวหิน อําเภอปราณบุรี อําเภอสามรอยยอด อําเภอกุยบุรี และอําเภอเมือง
ประจวบคีรีขันธ เปนตน 
   (3) มันสําปะหลัง (A204) มีเนื้อท่ี 205 ไร หรือคิดเปนรอยละ 0.01 ของเนื้อท่ี
จังหวัด สวนใหญปลูกอยูในอําเภอสามรอยยอด อําเภอกุยบุรี และอําเภอเมืองประจวบคีรีขันธ เปนตน 
   (4) สับปะรด (A205) มีเนื้อท่ี 438,423 ไร หรือคิดเปนรอยละ 11.02 ของเนื้อท่ี
จังหวัด สวนใหญปลูกอยูในอําเภอหัวหิน อําเภอปราณบุรี อําเภอสามรอยยอด อําเภอกุยบุรี และอําเภอ
เมืองประจวบคีรีขันธ และมีการปลูกกระจายท่ัวทุกอําเภอของจังหวัด 
   (5) พืชไรอ่ืน ๆ ไดแก มันเทศ แตงโม วานหางจระเข ปานศรนารายณ พริก และ
เผือก มีเนื้อท่ี 6,183 ไร หรือคิดเปนรอยละ 0.16 ของเนื้อท่ีจังหวัด และไรราง มีเนื้อท่ี 6,838 ไร หรือ
คิดเปนรอยละ 0.17 ของเนื้อท่ีจังหวัด 
  3) ไมยืนตน (A3) มีเนื้อท่ี 687,136 ไร หรือคิดเปนรอยละ 17.27 ของเนื้อท่ีจังหวัด 
ไดแก  
   (1) ยางพารา (A302) มีเนื้อท่ี 452,542 ไร หรือคิดเปนรอยละ 11.37 ของเนื้อท่ี
จังหวัด สวนใหญปลูกอยูในอําเภอทับสะแก อําเภอบางสะพาน อําเภอบางสะพานนอย และมีการปลูก
กระจายท่ัวทุกอําเภอของจังหวัด 
   (2) ปาลมน้ํามัน (A303) มีเนื้อท่ี 205,593 ไร หรือคิดเปนรอยละ 5.17 ของเนื้อท่ี
จังหวัด สวนใหญปลูกอยูในอําเภอทับสะแก อําเภอบางสะพาน  อําเภอบางสะพานนอย และมีการปลูก
กระจายท่ัวทุกอําเภอของจังหวัด    
   (3) ยูคาลิปตัส (A304) มีเนื้อท่ี 11,485 ไร หรือคิดเปนรอยละ 0.29 ของเนื้อท่ี
จังหวัด สวนใหญปลูกอยูในอําเภอหัวหิน อําเภอปราณบุรี อําเภอสามรอยยอด และมีการปลูกกระจาย
ท่ัวทุกอําเภอของจังหวัด ยกเวนอําเภอบางสะพาน และอําเภอบางสะพานนอย 
   (4) สัก (A305) มีเนื้อท่ี 879 ไร หรือคิดเปนรอยละ 0.02 ของเนื้อท่ีจังหวัด  
สวนใหญปลูกอยูในอําเภอปราณบุรี อําเภอสามรอยยอด และอําเภอกุยบุรี เปนตน  
   (5) สนประดิพัทธ (A307) มีเนื้อท่ี 7,055 ไร หรือคิดเปนรอยละ 0.18 ของเนื้อท่ี
จังหวัด สวนใหญปลูกอยูในอําเภอหัวหิน อําเภอปราณบุรี อําเภอสามรอยยอด อําเภอกุยบุรี และอําเภอ
เมืองประจวบคีรีขันธ เปนตน 
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   (6) ไมยืนตนอ่ืน ๆ ไดแก ไมยืนตนผสม กระถิน กาแฟ ไผ ปลูกเพ่ือการคา นุน 
เปลา หมาก และตะกู มีเนื้อท่ี 9,570 ไร หรือคิดเปนรอยละ 0.24 ของเนื้อท่ีจังหวัด และไมยืนตนราง/
เสื่อมโทรม มีเนื้อท่ี 12 ไร  
  4) ไมผล (A4) มีเนื้อท่ี 489,786 ไร หรือรอยละ 12.29 ของเนื้อท่ีจังหวัด ไดแก  
   (1) ไมผลผสม (A401) มีเนื้อท่ี 31,137 ไร หรือคิดเปนรอยละ 0.78 ของเนื้อท่ี
จังหวัด มีการปลูกกระจายท่ัวทุกอําเภอของจังหวัด 
    (2) มะพราว (A405) มีเนื้อท่ี 362,819 ไร หรือคิดเปนรอยละ 9.12 ของเนื้อท่ี
จังหวัด สวนใหญปลูกอยูในอําเภอเมืองประจวบคีรีขันธ อําเภอทับสะแก อําเภอบางสะพาน อําเภอ 
บางสะพานนอย และมีการปลูกกระจายท่ัวทุกอําเภอของจังหวัด 
    (3) มะมวง (A407) มีเนื้อท่ี 74,109 ไร หรือคิดเปนรอยละ 1.86 ของเนื้อท่ี
จังหวัด สวนใหญปลูกอยูในอําเภอหัวหิน อําเภอปราณบุรี อําเภอสามรอยยอด อําเภอกุยบุรี และอําเภอ
เมืองประจวบคีรีขันธ เปนตน 
   (4) กลวย (A411) มีเนื้อท่ี 5,904 ไร หรือคิดเปนรอยละ 0.15 ของเนื้อท่ีจังหวัด  
สวนใหญปลูกอยูในอําเภอสามรอยยอด อําเภอกุยบุรี อําเภอเมืองประจวบคีรีขันธ และกระจายอยูท่ัว 
ทุกอําเภอของจังหวัด 
   (5) ขนุน (A416) มีเนื้อท่ี 9,910 ไร หรือคิดเปนรอยละ 0.25 ของเนื้อท่ีจังหวัด  
สวนใหญปลูกอยูในอําเภอสามรอยยอด อําเภอกุยบุรี อําเภอเมืองประจวบคีรีขันธ เปนตน 
   (6) มะนาว (A422) มีเนื้อท่ี 4,149 ไร หรือคิดเปนรอยละ 0.10 ของเนื้อท่ี
จังหวัด สวนใหญปลูกอยูในอําเภอหัวหิน เปนตน 
   (7) ไมผลอ่ืน ๆ ไดแก ทุเรียน มะมวงหิมพานต มะขาม ลําไย ฝรั่ง มะละกอ 
ชมพู มังคุด มะขามเทศ แกวมังกร และไมผลราง/เสื่อมโทรม มีเนื้อท่ี 1,758 ไร หรือคิดเปนรอยละ 0.03 
ของเนื้อท่ีจังหวัด 
  5) พืชสวน (A5) มีเนื้อท่ี 3,290 ไร หรือรอยละ 0.08 ของเนื้อท่ีจังหวัด ไดแก พืชผัก 
ไมดอก ไมประดับ นาหญา โดยมีพืชผัก (A502) มีเนื้อท่ี 1,440 ไร หรือคิดเปนรอยละ 0.04 ของเนื้อท่ี
จังหวัด ไมดอก ไมประดับ มีเนื้อท่ี 64 ไร และนาหญา มีเนื้อท่ี 1,786 ไร หรือคิดเปนรอยละ 0.04 ของ
เนื้อท่ีจังหวัด 
  6) ทุงหญาเลี้ยงสัตวและโรงเรือนเลี้ยงสัตว (A7) มีเนื้อท่ี 5,798 ไร หรือคิดเปนรอยละ 
0.15 ของเนื้อท่ีจังหวัด โดยมีทุงหญาเลี้ยงสัตว (A701) มีเนื้อท่ี 2,262 ไร หรือคิดเปนรอยละ 0.06 ของ
เนื้อท่ีจังหวัดโรงเรือนเลี้ยงโค กระบือ และมา (A702) มีเนื้อท่ี 1,746 ไร หรือคิดเปนรอยละ 0.04  ของ
เนื้อท่ีจังหวัด โรงเรือนเลี้ยงสัตวปก (A703) มีเนื้อท่ี 1,072 ไร หรือคิดเปนรอยละ 0.03 ของเนื้อท่ี
จังหวัด โรงเรือนเลี้ยงสุกร (A704) มีเนื้อท่ี 703 ไร หรือคิดเปนรอยละ 0.02  ของเนื้อท่ีจังหวัด และ
โรงเรือนราง (A700) มีเนื้อท่ี 15 ไร  
  7) พืชน้ํา (A8) ไดแก กก มีเนื้อท่ี  208  ไร หรือคิดเปนรอยละ  0.01 ของเนื้อท่ีจังหวัด  
  8) สถานท่ีเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา (A9) มีเนื้อท่ี 74,487 ไร หรือคิดเปนรอยละ 1.87 ของเนื้อท่ี
จังหวัด ประกอบดวยสถานท่ีเพาะเลี้ยงสัตวน้ําราง มีเนื้อท่ี 11,469 ไร หรือคิดเปนรอยละ 0.29 ของเนื้อ
ท่ีจังหวัด สถานท่ีเพาะเลี้ยงสัตวน้ําผสม มีเนื้อท่ี 46 ไร ของเนื้อท่ีจังหวัด สถานท่ีเพาะเลี้ยงปลามีเนื้อท่ี 
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328 ไร หรือคิดเปนรอยละ 0.01 ของเนื้อท่ีจังหวัด และสถานท่ีเพาะเลี้ยงกุง มีเนื้อท่ี 62,644 ไร หรือคิดเปน
รอยละ 1.57 ของเนื้อท่ีจังหวัด 
 2.10.3 พ้ืนท่ีปาไม (F) มีเนื้อท่ี 1,647,811 ไร หรือคิดเปนรอยละ 41.42 ของเนื้อท่ีจังหวัด 
ประกอบดวย 
  1) ปาไมผลัดใบ (F1) มีเนื้อท่ี 1,063,286 ไร หรือคิดเปนรอยละ 26.72 ของเนื้อท่ี
จังหวัด ประกอบดวย ปาไมผลัดใบรอสภาพฟนฟูมีเนื้อท่ี 15,357 ไร หรือคิดเปนรอยละ 0.39 ของเนื้อท่ี
จังหวัด และปาไมผลัดใบสมบูรณมีเนื้อท่ี 1,047,929 ไร หรือคิดเปนรอยละ 26.33 ของเนื้อท่ีจังหวัด  
  2) ปาผลัดใบ (F2) มีเนื้อท่ี 571,775 ไร หรือคิดเปนรอยละ 14.37 ของเนื้อท่ีจังหวัด 
ประกอบดวย ปาผลัดใบรอสภาพฟนฟูมีเนื้อท่ี 4,676 ไรหรือคิดเปนรอยละ 0.12 ของเนื้อท่ีจังหวัด และ
ปาผลัดใบสมบูรณมีเนื้อท่ี 567,099 ไรหรือคิดเปนรอยละ 14.25 ของเนื้อท่ีจังหวัด 
  3) ปาชายเลน (F3) มีเนื้อท่ี 5,858 ไร หรือคิดเปนรอยละ 0.15 ของเนื้อท่ีจังหวัด 
ประกอบดวย ปาชายเลนรอสภาพฟนฟูมีเนื้อท่ี 3,484 ไรหรือคิดเปนรอยละ 0.09 ของเนื้อท่ีจังหวัด 
และปาชายเลนสมบูรณมีเนื้อท่ี 2,374 ไร หรือคิดเปนรอยละ 0.06 ของเนื้อท่ีจังหวัด 
  4) ปาพรุ (F4) ไดแก ปาพรุสมบูรณ มีเนื้อท่ี 643 ไร หรือคิดเปนรอยละ 0.02 ของเนื้อท่ี
จังหวัด  
  5) ปาปลูก (F5) มีเนื้อท่ี 6,249 ไร หรือคิดเปนรอยละ 0.61 ของเนื้อท่ีจังหวัด
ประกอบดวย ปาปลูกรอสภาพฟนฟูมีเนื้อท่ี 251 ไร หรือคิดเปนรอยละ 0.01 ของเนื้อท่ีเนื้อท่ีจังหวัด 
และปาปลูกเลนสมบูรณมีเนื้อท่ี 5,998 ไร หรือคิดเปนรอยละ 0.15 ของเนื้อท่ีจังหวัด 
 2.10.4 พ้ืนท่ีน้ํา (W) จังหวัดจังหวัดประจวบคีรีขันธ มีแหลงน้ํามากมายหลายประเภท 
กระจายอยูท่ัวไปทุกอําเภอ มีเนื้อท่ี 66,664 ไร หรือคิดเปนรอยละ 1.66 ของเนื้อท่ีจังหวัด ไดแก  
  1) แหลงน้ําธรรมชาติ (W1) เชน แมน้ํา ลําหวย ลําคลอง หนอง บึง และทะเลสาบ  
มีเนื้อท่ี 17,722 ไร หรือคิดเปนรอยละ 0.44 ของเนื้อท่ีจังหวัด โดยมีแมน้ําสายหลักและคลองสําคัญ 
ไดแก แมน้ําปราณบุรี เปนตน 
  2) แหลงน้ําท่ีสรางข้ึน (W2) เชน อางเก็บน้ํา บอน้ําในไรนา และคลองชลประทาน  
มีเนื้อท่ี 48,942 ไร หรือคิดเปนรอยละ 1.22 ของเนื้อท่ีจังหวัด  
 2.10.5 พ้ืนท่ีเบ็ดเตล็ด (M) มีเนื้อท่ี 192,220 ไร หรือคิดเปนรอยละ 4.83 ของเนื้อท่ีจังหวัด 
กระจายอยูท่ัวไปทุกอําเภอ ไดแก  ทุงหญาธรรมชาติ ทุงหญาสลับไมพุม/ไมละเมาะ พ้ืนท่ีลุม เหมืองเกา 
บอขุดเกา เหมืองแร บอลูกรัง บอทราย บอดิน พ้ืนท่ีกองวัสดุ พ้ืนท่ีถม หาดทราย และท่ีท้ิงขยะ  
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  ตารางท่ี 10 สภาพการใชท่ีดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ ป พ.ศ. 2563 

สัญลักษณ  ประเภทการใชท่ีดิน  
เนื้อท่ี 

 ไร   รอยละ  

U พ้ืนท่ีชุมชนและสิ่งปลูกสราง 231,546 5.82 
U101 ตัวเมืองและยานการคา 15,470 0.39 
U200 หมูบาน/ท่ีดินจัดสรรราง 778 0.02 
U201 หมูบานบนพ้ืนราบ 116,538 2.93 
U203 หมูบานชาวเล 177 - 

U301 สถานท่ีราชการและสถาบันตาง ๆ 56,713 1.43 

U401 สนามบิน 275  0.01  

U402 สถานีรถไฟ  272  0.01  

U405 ถนน 12,569  0.32  

U406 ทางรถไฟ 84  - 

U500 พ้ืนท่ีอุตสาหกรรมราง 523   0.01  

U502 โรงงานอุตสาหกรรม 13,970               0.35  

U503 ลานตากและแหลงรับซื้อทางการเกษตร 161                    -    

U600 สถานท่ีราง 20                    -    

U601 สถานท่ีพักผอนหยอนใจ 2,811               0.07  

U602 รีสอรท โรงแรม เกสตเฮาส 2,738               0.07  

U603 สุสาน ปาชา 945               0.02  

U605 สถานีบริการนํ้ามัน 406               0.01  

U701 สนามกอลฟ 7,096               0.18  

A  พ้ืนท่ีเกษตรกรรม  1,841,522  46.27  
A1 พ้ืนท่ีนา 68,221  1.71  

A100 นาราง 6,759  0.17  
A101 นาขาว 61,462  1.54  
A2 พืชไร 512,581  12.89  

A200 ไรราง 6,838               0.17  

A202 ขาวโพด 455               0.01  

A203 ออย 60,477               1.52  

A204 มันสําปะหลัง  205               0.01  

A205 สับปะรด 438,423             11.02  

A219 มันเทศ 213               0.01  

A220 แตงโม 102                    -    
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ตารางท่ี 10 (ตอ)   

สัญลักษณ  ประเภทการใชท่ีดิน  
เนื้อท่ี 

 ไร   รอยละ  

A225 วานหางจระเข 5,525               0.14  

A226 ปานศรนารายณ 276               0.01  

A229 พริก 14                    -    

A236 เผือก 53                    -    

A3  ไมยืนตน  687,136          17.27  

A300 ไมยืนตนราง/เสื่อมโทรม 12                    -    

A301 ไมยืนตนผสม 8,540               0.21  

A302 ยางพารา 452,542             11.37  

A303 ปาลมนํ้ามัน 205,593               5.17  

A304 ยูคาลิปตัส 11,485               0.29  

A305 สัก 879               0.02  

A307 สนประดิพัทธ 7,055               0.18  

A308 กระถิน 193               0.01  

A312 กาแฟ 72                    -    

A315 ไผปลูกเพ่ือการคา 42                    -    

A316 นุน 26                    -    

A317 เปลา 27                    -    

A320 หมาก 626               0.02  

A323 ตะกู 44                    -    

A4  ไมผล  489,786          12.29  

A400 ไมผลราง/เสื่อมโทรม 41                    -    

A401 ไมผลผสม 31,137               0.78  

A403 ทุเรียน 927               0.02  

A405 มะพราว 362,819               9.12  

A407 มะมวง 74,109               1.86  

A408 มะมวงหิมพานต 12                    -    

A411 กลวย 5,904               0.15  

A412 มะขาม 76                    -    

A413 ลําไย 40                    -    

A414 ฝรั่ง 132                    -    
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ตารางท่ี 10 (ตอ)  

สัญลักษณ  ประเภทการใชท่ีดิน  
เนื้อท่ี 

 ไร   รอยละ  

A415 มะละกอ 191               0.01  

A416 ขนุน 9,910               0.25  

A418 ชมพู 142                    -    

A419 มังคุด 34                    -    

A422 มะนาว 4,149               0.10  

A424 มะขามเทศ 36                    -    

A426 แกวมังกร 127                    -    

A5  พืชสวน  3,290           0.08  

A502 พืชผัก 1,440               0.04  

A503 ไมดอก  ไมประดับ 64                    -    

A510 นาหญา 1,786   0.04  

A7  ทุงหญาเลี้ยงสัตวและโรงเรือนเลี้ยงสัตว  5,798           0.15  

A700 โรงเรือนราง 15                    -    

A701 ทุงหญาเลี้ยงสัตว 2,262               0.06  

A702 โรงเรือนเลี้ยงโค กระบือ และมา 1,746               0.04  

A703 โรงเรือนเลี้ยงสตัวปก 1,072               0.03  

A704 โรงเรือนเลี้ยงสุกร 703               0.02  

A8  พืชน้ํา  208           0.01  

A802 กก 208               0.01  

A9  สถานท่ีเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา   74,487           1.87  

A900 สถานท่ีเพาะเลี้ยงสตัวนํ้าราง 11,469               0.29  

A901 สถานท่ีเพาะเลี้ยงสตัวนํ้าผสม 46                    -    

A902 สถานท่ีเพาะเลี้ยงปลา 328               0.01  

A903 สถานท่ีเพาะเลี้ยงกุง 62,644               1.57  

A0  เกษตรผสมผสาน/ไรนาสวนผสม  15               -    

A001 เกษตรผสมผสาน/ไรนาสวนผสม 15                    -    

F  พ้ืนท่ีปาไม  1,647,811       41.42  

F100 ปาไมผลดัใบรอสภาพฟนฟู 15,357               0.39  

F101 ปาไมผลดัใบสมบูรณ 1,047,929             26.33  

F200 ปาผลดัใบรอสภาพฟนฟู 4,676               0.12  

F201 ปาผลดัใบสมบูรณ 567,099             14.25  
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ตารางท่ี 10 (ตอ)   

สัญลักษณ ประเภทการใชท่ีดิน 
เนื้อท่ี 

ไร รอยละ 

F300 ปาชายเลนรอสภาพฟนฟู 3,484               0.09  

F301 ปาชายเลนสมบูรณ 2,374               0.06  

F401 ปาพรุสมบูรณ 643 0.02 

F500 ปาปลูกรอสภาพฟนฟู 251               0.01  

F501 ปาปลูกสมบูรณ 5,998               0.15  

W  พ้ืนท่ีน้ํา  66,664         1.66  

W101 แมนํ้า ลําหวย ลําคลอง 14,811               0.37  

W102 หนอง บึง ทะเลสาบ 1,347               0.03  

W103 ทะเล 1,564               0.04  

W201 อางเก็บนํ้า 35,517               0.89  

W202 บอนํ้าในไรนา 10,913               0.27  

W203 คลองชลประทาน 2,512               0.06  

M  พ้ืนท่ีเบ็ดเตล็ด  192,220         4.83  

M101 ทุงหญาธรรมชาต ิ 37,023               0.93  

M102 ทุงหญาสลับไมพุม/ไมละเมาะ 87,451               2.20  

M201 พ้ืนท่ีลุม 51,688               1.30  

M300 เหมืองเกา บอขุดเกา 522               0.01  

M301 เหมืองแร 10,389               0.26  

M302 บอลูกรัง 175                    -    

M303 บอทราย 107                    -    

M304 บอดิน 2,593               0.07  

M401 พ้ืนท่ีกองวัสดุ 119                    -    

M405 พ้ืนท่ีถม 1,095               0.03  

M601 หาดทราย 686               0.02  

M701 ท่ีท้ิงขยะ 372               0.01  

รวมท้ังหมด 3,979,763 100.00 

 

ท่ีมา:  จากการวิเคราะหโดยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร กลุมวิเคราะหสภาพการใชท่ีดิน 
        กองนโยบายและแผนการใชท่ีดิน 
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2.11 สภาพการใชท่ีดินจังหวัดเพชรบุร ีป พ.ศ. 2563 

  จังหวัดเพชรบุรี มีเนื้อท่ีท้ังหมด 3,890,711 ไร สามารถจําแนกประเภทการใชท่ีดินไดออกเปน 5 
ประเภท คือ พ้ืนท่ีชุมชนและสิ่งปลูกสราง (U) มีเนื้อท่ี 188,885 ไร คิดเปนรอยละ 4.86 ของเนื้อท่ี
จังหวัด พ้ืนท่ีเกษตรกรรม (A) มีเนื้อท่ี 1,137,434 ไร คิดเปนรอยละ 29.23 ของเนื้อท่ีจังหวัด พ้ืนท่ีปาไม (F) 
มีเนื้อท่ี 2,238,882 ไร คิดเปนรอยละ 57.55 ของเนื้อท่ีจังหวัด พ้ืนท่ีน้ํา (W)  มีเนื้อท่ี 91,677 ไร  
คิดเปนรอยละ 2.36 ของเนื้อท่ีจังหวัด และพ้ืนท่ีเบ็ดเตล็ด (M) มีเนื้อท่ี 233,833 ไร คิดเปนรอยละ  
6.00 ของเนื้อท่ีจังหวัด โดยการใชประโยชนในพ้ืนท่ีแตละประเภทมีรายละเอียด (ภาพท่ี 11 และตารางท่ี 11) 
ดังนี้ 
 2.11.1 พ้ืนท่ีชุมชนและสิ่งปลูกสราง (U) มีเนื้อท่ี 188,885  ไร คิดเปนรอยละ 4.86 ของเนื้อท่ี
จังหวัด ประกอบดวย ตัวเมืองและยานการคา หมูบาน/ท่ีดินจัดสรรราง หมูบานบนพ้ืนราบ สถานท่ี
ราชการและสถาบันตาง ๆ สนามบิน สถานีรถไฟ ทาเรือ ถนน ทางรถไฟ พ้ืนท่ีอุตสาหกรรมราง นิคม
อุตสาหกรรม โรงงานอุตสาหกรรม  ลานตากและแหลงรับซ้ือทางการเกษตร สถานท่ีราง สถานท่ีพักผอน
หยอนใจ รีสอรท โรงแรม เกสตเฮาส สุสาน ปาชา สถานีบริการน้ํามัน และสนามกอลฟ 
  1) ตัวเมืองและยานการคา (U1) มีเนื้อท่ี 13,924 ไร หรือรอยละ 0.36 ของเนื้อท่ี
จังหวัด ประกอบดวย 8 อําเภอ คือ อําเภอเมืองเพชรบุรี อําเภอบานแหลม อําเภอเขายอย อําเภอ 
หนองหญาปลอง อําเภอบานลาด อําเภอชะอํา อําเภอทายาง และอําเภอแกงกระจาน 
  2) หมูบาน (U2) ไดแก หมูบานบนพ้ืนราบ และ หมูบาน/ท่ีดินจัดสรรราง  มีเนื้อท่ี  
91,501 และ 1,914 ไร หรือรอยละ 2.35 และ 0.05ของเนื้อท่ีจังหวัด ตามลําดับ 
  3) สถานท่ีราชการและสถาบันตาง ๆ (U3) ไดแก สถานท่ีราชการและสถาบันตาง ๆ  
มีเนื้อท่ี 29,496 หรือรอยละ 0.76 ของเนื้อท่ีจังหวัด ไดแก สถานท่ีราชการตาง ๆ โรงพยาบาล วิทยาลัย 
มหาวิทยาลัย โรงเรียน วัด โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล สํานักงานเทศบาล องคการบริหาร 
สวนตําบล โรงไฟฟา และหนวยพิทักษอุทยานแหงชาติ เปนตน  
  4) สถานีคมนาคม (U4) ไดแก สนามบิน สถานีรถไฟ ทาเรือ ถนน และทางรถไฟ มีเนื้อท่ี
15,632 ไร หรือรอยละ 0.41 ของเนื้อท่ีจังหวัด 
  5) ยานอุตสาหกรรม (U5) มีเนื้อท่ี 14,338 ไร หรือรอยละ 0.36 ของเนื้อท่ีจังหวัด 
ไดแก พ้ืนท่ีอุตสาหกรรมราง นิคมอุตสาหกรรม โรงงานอุตสาหกรรม และลานตากและแหลงรับซ้ือ 
ทางการเกษตร 
  6) พ้ืนท่ีชุมชนและสิ่งปลูกสรางอ่ืน ๆ (U6) มีเนื้อท่ี 10,313 ไร หรือรอยละ 0.27  
ของเนื้อท่ีจังหวัด ประกอบดวย รีสอรท โรงแรม เกสตเฮาส สถานท่ีพักผอนหยอนใจ สุสาน ปาชา สถานี
บริการน้ํามัน และสถานท่ีราง มีเนื้อท่ี 6,229 2,528 994 และ 369 ไร หรือรอยละ 0.16 0.07 0.03 
และ 0.01 ของเนื้อท่ีจังหวัด ตามลําดับ 
  7) สนามกอลฟ (U7) มีเนื้อท่ี 11,767 ไร หรือรอยละ 0.30 ของเนื้อท่ีจังหวัด 
 2.11.2 พ้ืนท่ีเกษตรกรรม (A) มีเนื้อท่ี 1,137,434 ไร หรือรอยละ 29.23 ของเนื้อท่ีจังหวัด 
ประกอบดวย พ้ืนท่ีนา พืชไร ไมยืนตน ไมผล พืชสวน ทุงหญาและโรงเรือนเลี้ยงสัตว พืชน้ํา สถานท่ี
เพาะเลี้ยงสัตวน้ํา และเกษตรผสมผสาน/ไรนาสวนผสม 



106 
 

  1) พ้ืนท่ีนา (A1) มีเนื้อท่ี 428,150 ไร หรือรอยละ 11.01 ของเนื้อท่ีจังหวัด ไดแก  
นาขาว มีเนื้อท่ี 416,891 ไร หรือรอยละ 10.72 ของเนื้อท่ีจังหวัด นาราง มีเนื้อท่ี 10,127 ไร หรือรอยละ 
0.26 นาขาวในพ้ืนท่ีลุม มีเนื้อท่ี 1,109 ไร หรือรอยละ 0.03 ของเนื้อท่ีจังหวัด และ นาขาวปลูกตามดวย
ขาวโพด มีเนื้อท่ี 23 ไร ปลูกในทุกอําเภอ แตปลูกหลัก ๆ ไดแก อําเภอเมืองเพชรบุรี อําเภอบานลาด 
อําเภอเขายอย และอําเภอชะอํา 
  2) พืชไร (A2) มีเนื้อท่ี 282,701 ไร หรือรอยละ 7.27 ของเนื้อท่ีจังหวัด ไดแก ไรราง 
พืชไรผสม ขาวโพด ออย มันสําปะหลัง สับปะรด และพืชไรอ่ืน ๆ 
   (1) ไรราง (A200) มีเนื้อท่ี 42,763 ไร หรือรอยละ 1.10 ของเนื้อท่ีจังหวัด 
   (2) พืชไรผสม (A201) มีเนื้อท่ี 4,449 ไร หรือรอยละ 0.11 ของเนื้อท่ีจังหวดั 
   (3) ขาวโพด (A202) มีเนื้อท่ี 10,277 ไร หรือรอยละ 0.27 ของเนื้อท่ีจังหวัด  
   (4) ออย (A203) มีเนื้อท่ี 79,322 ไร หรือรอยละ 2.04 ของเนื้อท่ีจังหวัด  
สวนใหญปลูกในเขตอําเภอหนองหญาปลอง อําเภอชะอํา และอําเภอทายาง 
   (5) มันสําปะหลัง (A204) มีเนื้อท่ี 5,215 ไร หรือรอยละ 0.14 ของเนื้อท่ีจังหวัด 
   (6) สับปะรด (A205) มีเนื้อท่ี 139,114 ไร หรือรอยละ 3.58 ของเนื้อท่ีจังหวัด 
สวนใหญปลูกในเขตอําเภอหนองหญาปลอง อําเภอแกงกระจาน อําเภอทายาง และอําเภอชะอํา 
   (7) พืชไรอ่ืน ๆ ไดแก มะเขือเทศ วานหางจรเข ปานศรนารายณ  พริก และ
เผือก มีเนื้อท่ี 1,558 ไร หรือรอยละ 0.03 ของเนื้อท่ีท้ังหมด 
  3) ไมยืนตน (A3) มีเนื้อท่ี 128,665 ไร หรือรอยละ 3.30 ของเนื้อท่ีจังหวัด ไดแก  
ไมยืนตนราง/เสื่อมโทรม ไมยืนตนผสม ยางพารา ปาลมน้ํามัน ยูคาลิปตัส สัก สะเดา สนประดิพัทธ 
กระถิน และไมยืนตนอ่ืน ๆ 
   (1) ไมยืนตนราง/เสื่อมโทรม (A300) มีเนื้อท่ี 3,922 ไร หรือรอยละ 0.10  
ของเนื้อท่ีจังหวัด 
   (2) ไมยืนตนผสม (A301) มีเนื้อท่ี 14,056 ไร หรือรอยละ 0.36 ของเนื้อท่ี
จังหวัด 
   (3) ยางพารา  (A302) มีเนื้อท่ี  33,219  ไร หรือรอยละ 0.85 ของเนื้อท่ีจังหวัด 
สวนใหญปลูกในเขตอําเภอหนองหญาปลอง อําเภอแกงกระจาน และอําเภอทายาง 
   (4) ปาลมน้ํามัน (A303) มีเนื้อท่ี 20,196 ไร หรือรอยละ 0.52 ของเนื้อท่ีจังหวัด  
   (5) ยูคาลิปตัส (A304) มีเนื้อท่ี 44,901 ไร หรือรอยละ 0.52 ของเนื้อท่ีจังหวัด 
สวนใหญปลูกในเขตอําเภอเขายอย อําเภอหนองหญาปลอง อําเภอแกงกระจาน อําเภอทายาง และ
อําเภอชะอํา 
   (6) สัก (A305) มีเนื้อท่ี 3,548 ไร หรือรอยละ 0.09 ของเนื้อท่ีจังหวดั 
   (7) สนประดิพัทธ (A307) มีเนื้อท่ี 4,218 ไร หรือรอยละ 0.11 ของเนื้อท่ีจังหวัด 
   (8) ไมยืนตนอ่ืน ๆ ไดแก สะเดา กระถิน ประดู หมอน ไผปลูกเพ่ือการคา 
จามจุรี ยมหอม กฤษณา และตะกู มีเนื้อท่ี 4,605 ไร หรือรอยละ 0.11 ของเนื้อท่ีจังหวัด 
  4) ไมผล (A4) มีเนื้อท่ี 216,456 ไร หรือรอยละ 5.56 ของเนื้อท่ีจังหวัด ไดแก ไมผลราง/
เสื่อมโทรม ไมผลผสม มะพราว มะมวง กลวย มะนาว และไมผลอ่ืน ๆ 
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   (1) ไมผลราง (A400) มีเนื้อท่ี 7,446 ไร หรือรอยละ 0.19 ของเนื้อท่ีจังหวัด  
   (2) ไมผลผสม (A401) มีเนื้อท่ี 72,258 ไร หรือรอยละ 1.86 ของเนื้อท่ีจังหวัด 
ปลูกกระจายท่ัวไปท้ังจังหวัดเพชรบุรี 
   (3) มะพราว (A405) มีเนื้อท่ี 19,774 ไร หรือรอยละ 0.51 ของเนื้อท่ีจังหวัด  
สวนใหญปลูกในเขตอําเภอเขายอย อําเภอบานลาด อําเภอบานแหลม อําเภอเมืองเพชรบุรี อําเภอทายาง 
และอําเภอชะอํา 
   (4) มะมวง (A407) มีเนื้อท่ี 19,108 ไร หรือรอยละ 0.49 ของเนื้อท่ีจังหวัด  
สวนใหญปลูกในเขตอําเภอหนองหญาปลอง อําเภอแกงกระจาน อําเภอทายาง และอําเภอชะอํา 
   (5) กลวย (A411) มีเนื้อท่ี 61,515 ไร หรือรอยละ 1.58 ของเนื้อท่ีจังหวัด 
สวนใหญปลูกในเขตอําเภอทายาง อําเภอหนองหญาปลอง  อําเภอแกงกระจาน อําเภอบานลาด และ
อําเภอชะอํา 
   (6) มะนาว (A422) มีเนื้อท่ี 29,762 ไร หรือรอยละ 0.77 ของเนื้อท่ีจังหวัด  
สวนใหญปลูกในเขตอําเภอทายาง อําเภอหนองหญาปลอง และอําเภอแกงกระจาน 
   (7) ไมผลอ่ืน ๆ ไดแก สม ทุเรียน เงาะ ลิ้นจี่ มะมวงหิมพานต นอยหนา มะขาม  
ลําไย ฝรั่ง มะละกอ ขนุน กระทอน ชมพู มะขามเทศ แกวมังกร สมโอ ละมุด และมะปราง มะยงชิด  
มีเนื้อท่ี 6,593  ไร หรือรอยละ 0.16 ของเนื้อท่ีจังหวัด  
  5) พืชสวน (A5) มีเนื้อท่ี 17,202 ไร หรือรอยละ 0.44 ของเนื้อท่ีจังหวัด ไดแก พืชผัก  
ไมดอก ไมประดับ องุน นาหญา เห็ด และพืชสวนราง/เสื่อมโทรม 
   (1) พืชผัก (A502) มีเนื้อท่ี 15,364 ไร หรือรอยละ 0.40 ของเนื้อท่ีจังหวัด  
ปลูกมากในอําเภอหนองหญาปลอง อําเภอแกงกระจาน อําเภอเขายอย อําเภอบานลาด อําเภอทายาง 
และอําเภอชะอํา 
   (2) พืชสวนอ่ืน ๆ ไดแก ไมดอก ไมประดับ องุน นาหญา เห็ด และพืชสวนราง/
เสื่อมโทรม มีเนื้อท่ี 1,838 ไร หรือรอยละ 0.04 ของเนื้อท่ีจังหวัด 
  6) ทุงหญาเลี้ยงสัตวและโรงเรือนเลี้ยงสัตว (A7) มีเนื้อท่ี 4,595 ไร หรือรอยละ 0.12 
ของเนื้อท่ีจังหวัด ไดแก โรงเรือนราง ทุงหญาเลี้ยงสัตว โรงเรือนเลี้ยงโค กระบือ และมา โรงเรือน 
เลี้ยงสัตวปก และโรงเรือนเลี้ยงสุกร 
   (1) โรงเรือนราง (A700) มีเนื้อท่ี 45 ไร 
   (2) ทุงหญาเลี้ยงสัตว (A701) มีเนื้อท่ี 2,2219 ไร หรือรอยละ 0.06 ของเนื้อท่ี
จังหวัด 
   (3) โรงเรือนเลี้ยงโค กระบือ และมา (A702) มีเนื้อท่ี 273 ไร หรือรอยละ 0.01 
ของเนื้อท่ีจังหวัด 
   (4) โรงเรือนเลี้ยงสัตวปก (A703) มีเนื้อท่ี 1,152 ไร หรือรอยละ 0.03 ของเนื้อท่ี
จังหวัด 
   (5) โรงเรือนเลี้ยงสุกร (A704) มีเนื้อท่ี 906 ไร หรือรอยละ 0.02 ของเนื้อท่ี
จังหวัด 



108 
 

  7) พืชน้ํา (A8) มีเนื้อท่ี 99 ไร ไดแก พืชน้ําผสมและบัว 
  8) สถานท่ีเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา (A9) มีเนื้อท่ี 59,530 ไร หรือรอยละ 1.53 ของเนื้อท่ี
จังหวัด ประกอบดวย สถานท่ีเพาะเลี้ยงสัตวน้ําราง สถานท่ีเพาะเลี้ยงสัตวน้ําผสม สถานท่ีเพาะเลี้ยงปลา 
และสถานท่ีเพาะเลี้ยงกุง  
   (1) สถานท่ีเพาะเลี้ยงสัตวราง (A900) มีเนื้อท่ี 4,370 ไร หรือรอยละ 0.11 ของ
เนื้อท่ีจังหวัด  
   (2) สถานท่ีเพาะเลี้ยงสัตวน้ําผสม (A901) มีเนื้อท่ี 32,604 ไร หรือรอยละ 0.84 
ของเนื้อท่ีจังหวัด  
   (3) สถานท่ีเพาะเลี้ยงสัตวปลา (A902) มีเนื้อท่ี 9,213 ไร หรือรอยละ 0.24 ของ
เนื้อท่ีจังหวัด 
   (4) สถานท่ีเพาะเลี้ยงสัตวกุง (A903) มีเนื้อท่ี 13,343ไร หรือรอยละ 0.34 ของ
เนื้อท่ีจังหวัด  
  9) เกษตรผสมผสาน/ไรนาสวนผสม(A0) มีเนื้อท่ี 36 ไร 
 2.11.3 พ้ืนท่ีปาไม (F) มีเนื้อท่ี 2,238,882 ไร หรือรอยละ 57.55 ของเนื้อท่ีจังหวัด ไดแก   
ปาดิบสมบูรณ  ปาผลัดใบรอสภาพฟนฟู ปาผลัดใบสมบูรณ  ปาเลนรอสภาพฟนฟู ปาเลนสมบูรณ   
ปาปลูกรอสภาพฟนฟู สวนปาสมบูรณ วนเกษตร และปาชายหาดสมบูรณ  มีเนื้อท่ี 447,447 60,453 
1,701,477 6,281 11,524  53 10,787 805 และ 55 ไร หรือรอยละ 11.50 1.56 43.73 0.16 0.30 
0.00 0.28 0.02 และ 0.00 ของเนื้อท่ีจังหวัด ตามลําดับ 
 2.11.4 พ้ืนท่ีน้ํา (W)  มีเนื้อท่ี 91,677 ไร หรือรอยละ 2.36 ของเนื้อท่ีจังหวัด ไดแก  
  1) แหลงน้ําธรรมชาติ (W1) เชน แมน้ํา ลําหวย ลําคลอง หนอง บึง ทะเลสาบ และ
ทะเล    มีเนื้อท่ี 24,590 ไร หรือรอยละ 0.63 ของเนื้อท่ีจังหวัด  
  2) แหลงน้ําท่ีสรางข้ึน (W2) เชน อางเก็บน้ํา บอน้ําในไรนา และคลองชลประทาน  
มีเนื้อท่ี 67,087 ไร หรอืรอยละ 1.73 ของเนื้อท่ีจังหวัด 
 2.11.5 พ้ืนท่ีเบ็ดเตล็ด (M) ในจังหวัดเพชรบุรี มีเนื้อที่ 233,833 ไร หรือรอยละ 6.00 ของ
เนื ้อที่จังหวัด เปนทุงหญาธรรมชาติ ทุงหญาสลับไมพุม/ไมละเมาะ พ้ืนท่ีลุม เหมืองเกา บอขุดเกา 
เหมืองแร บอลูกรัง บอทราย บอดิน พ้ืนท่ีกองวัสดุ พ้ืนท่ีดินถลม พ้ืนท่ีถม นาเกลือ หาดทราย และ
ที่ทิ้งขยะ มีเนื้อท่ี 35,647 125,315 15,889 4,346 2,804 3,614 371 7,833 61 6 7,847 29,647  
146 และ 307 ไร หรือรอยละ 0.92 3.22 0.41 0.11 0.07 0.09 0.01 0.20 0.00 0.00 0.20 0.76 
0.00 และ 0.01 ของเนื้อท่ีจังหวัด ตามลําดับ 
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  ตารางท่ี 11 สภาพการใชท่ีดินจังหวัดเพชรบุร ีป พ.ศ. 2563 

สัญลักษณ  ประเภทการใชท่ีดิน  
เนื้อท่ี 

 ไร   รอยละ  

U  พ้ืนท่ีชุมชนและสิ่งปลกูสราง  199,221  5.14  

U101   ตัวเมืองและยานการคา  13,978  0.36 

U200  หมูบาน/ท่ีดินจดัสรรราง  2,276  0.06 

U201  หมูบานบนพ้ืนราบ  98,817  2.54 

U301  สถานท่ีราชการ และสถาบันตาง ๆ  29,653  0.76 

U401  สนามบิน  240  0.01 

U402  สถานีรถไป  5  -    

U404 ทาเรือ 13 - 

U405  ถนน  14,015  0.36 

U406  ทางรถไฟ  1,403  0.04 

U500  โรงงานอุตสาหกรรมราง  456  0.01 

U501  นิคมอุตสาหกรรม  26  -    

U502  โรงงานอุตสาหกรรม  15,068  0.39 

U503  ลานตากและแหลงรับซื้อทางการเกษตร  194  0.01  

U600 สถานท่ีราง 193 0.01 

U601 สถานท่ีพักผอนหยอนใจ 2,908 0.08 

U602 สนามกอลฟ 6,755 0.17 

U603 สุสาน, ปาชา 1,041 0.03 

U605 สถานีบริการนํ้ามัน 414 0.01 

U701 สนามกอลฟ 11,766 0.3 

A  พ้ืนท่ีเกษตรกรรม  1,123,947                28.86  

 A1   นาขาว  405,006  10.40  

 A100   นาราง  9,878  0.25 

A101 นาขาว 393,855 10.12 

A101+A502 นาขาว+พืชผัก 42 0 

M201+A101 พ้ืนท่ีลุม+นาขาว 1,231 0.03 

A2 พืชไร 256,433 6.59 

A200 ไรราง 24,513 0.63 

A201 พืชไรผสม 1,626 0.04 

A202 ขาวโพด 10,369 0.27 
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  ตารางท่ี 11 (ตอ) 

สัญลักษณ  ประเภทการใชท่ีดิน  
เนื้อท่ี 

 ไร   รอยละ  

A203 ออย 82,341 2.12 

A204 มันสําปะหลัง 7,916 0.2 

A205 สับปะรด 128,708 3.31 

A216 ขาวไร 10 - 

A224 มะเขือเทศ 70 - 

A225 วานหางจระเข 355 0.01 

A226 ปานศรนารายณ 153 - 

A229 พริก 100 - 

A236 เผือก 272 0.01 

A3  ไมยืนตน  131,905  3.38  

 A300   ไมยืนตนราง/เสื่อมโทรม  4,767  0.12 

 A301   ไมยืนตนผสม  14,024  0.36 

 A302   ยางพารา  34,234  0.88 

 A303   ปาลมนํ้ามัน  20,922  0.54 

 A304   ยูคาลิปตสั  45,175  1.16 

A305 สัก 3,776 0.1 

A306 สะเดา 916 0.02 

A307 สนประดิพัทธ 4,261 0.11 

A308 กระถิน 1,276 0.03 

A309 ประดู 45 - 

A314 หมอน 11 - 

A315 ไผปลูกเพ่ือการคา 1,181 0.03 

A317 หมาก 1,076 0.03 

A318 จามจุร ี 34 - 

A321 ยมหอม 10 - 

A322 กฤษณา 138 - 

A323 ตะกู 59 - 

A4 ไมผล 234,708 6.03 

A400 ไมผลราง/เสื่อมโทรม 6,304 0.16 

A401 ไมผลผสม 83,232 2.14 
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  ตารางท่ี 11 (ตอ) 

สัญลักษณ  ประเภทการใชท่ีดิน  
เนื้อท่ี 

 ไร   รอยละ  

A402 สม 28 - 

A403 ทุเรียน 545 0.01 

A404 เงาะ 12 - 

A405 มะพราว 21,473 0.55 

A406 ลิ้นจี ่ 11 - 

A407 มะมวง 17,552 0.45 

A408 มะมวงหิมพานต 1,015 0.03 

A410 นอยหนา 34 - 

A411 กลวย 66,634 1.71 

A412 มะขาม 843 0.02 

A413 ลําไย 184 0.01 

A414 ฝรั่ง 182 0.01 

A415 มะละกอ 984 0.03 

A416 ขนุน 2,000 0.05 

A417 กระทอน 29 - 

A418 ชมพู 1,478 0.04 

A422 มะนาว 31,854 0.82 

A424 มะขามเทศ 100 - 

A426 แกวมังกร 115 - 

A427 สมโอ 20 - 

A428 ละมดุ 57 - 

A429 มะปราง มะยงชิด 22 - 

A5 พืชสวน 22,386 0.58 

A500 พืชสวนราง/เสื่อมโทรม 811 0.02 

A502 พืชผัก 20,620 0.53 

A503 ไมดอก 674 0.02 

A504 องุน 24 - 

A510 นาหญา 45 - 

A515 เห็ด 212 0.01 

A7 ทุงหญาเลี้ยงสัตวและโรงเรือนเลี้ยงสัตว 8,106 0.20 

A700 โรงเรือนราง 44 - 
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  ตารางท่ี 11 (ตอ) 

สัญลักษณ  ประเภทการใชท่ีดิน  
เนื้อท่ี 

 ไร   รอยละ  

A701 ทุงหญาเลี้ยงสัตว 5,540 0.14 

A702 โรงเรือนเลี้ยงโค กระบือ และมา 398 0.01 

A703 โรงเรือนเลี้ยงสตัวปก 1,213 0.03 

A704 โรงเรือนเลี้ยงสุกร 911 0.02 

A8 พืชน้ํา 70 - 

A801 พืชนํ้าผสม 43 - 

A803 บัว 27 - 

A9 สถานท่ีเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา 65,118 1.67 

A900 สถานท่ีเพาะเลี้ยงสตัวนํ้าราง 4,909 0.13 

A901 สถานท่ีเพาะเลี้ยงสตัวนํ้าผสม 28,466 0.73 

A902 สถานท่ีเพาะเลี้ยงปลา 16,401 0.42 

A903 สถานท่ีเพาะเลี้ยงกุง 15,342 0.39 

A0 เกษตรผสมผสาน/ไรนาสวนผสม 215 0.01 

A001 เกษตรผสมผสาน/ไรนาสวนผสม 215 0.01 

F พ้ืนท่ีปาไม 2,227,148 57.24 

F100 ปาไมผลดัใบรอสภาพฟนฟู 129 0 

F101 ปาไมผลดัใบสมบูรณ 1,423,916 36.6 

F200 ปาผลดัใบรอสภาพฟนฟู 63,944 1.64 

F201 ปาผลดัใบสมบูรณ 712,497 18.31 

F300 ปาชายเลนรอสภาพฟนฟู 5,661 0.15 

F301 ปาชายเลนสมบูรณ 9,622 0.25 

F500 ปาปลูกรอสภาพฟนฟู 53 - 

F501 ปาปลูกสมบูรณ 10,511 0.27 

F601 วนเกษตรสมบูรณ 782 0.02 

F701 ปาชายหาดสมบูรณ 33 - 

W พ้ืนท่ีแหลงน้ํา 99,715 2.57 

W101 แมนํ้าลําคลอง 19,699 0.51 

W102 ทะเลสาบ บึง 3,419 0.09 

W103 ทะเล 1,574 0.04 

W201 อางเก็บนํ้า 50,576 1.3 

W202 บอนํ้าในไรนา 17,461 0.45 
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  ตารางท่ี 11 (ตอ) 

สัญลักษณ  ประเภทการใชท่ีดิน  
เนื้อท่ี 

 ไร   รอยละ  

W203 คลองชลประทาน 6,986 0.18 

M พ้ืนท่ีเบ็ดเตล็ด 240,680 6.19 

M101 ทุงหญาธรรมชาต ิ 53,200 1.37 

M102 ทุงหญาสลับไมพุม/ไมละเมาะ 105,753 2.72 

M201 พ้ืนท่ีลุม 14,638 0.38 

M300 เหมืองเกา บอขุดเกา 8,189 0.21 

M301 เหมืองแร 2,629 0.07 

M302 บอลูกรัง 4,211 0.11 

M303 บอทราย 416 0.01 

M304 บอดิน 6,001 0.15 

M401 พ้ืนท่ีกองวัสดุ 48 - 

M405 พ้ืนท่ีถม 15,494 0.4 

M500 นาเกลือราง 452 0.01 

M501 นาเกลือ 29,175 0.75 

M601 หาดทราย 155 - 

M701 ท่ีท้ิงขยะ 319 0.01 

รวมท้ังหมด 3,890,711               100.00  

ท่ีมา:  จากการวิเคราะหโดยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร กลุมวิเคราะหสภาพการใชท่ีดิน 

           กองนโยบายและแผนการใชท่ีดิน 

2.12 สภาพการใชท่ีดินจังหวัดชลบุร ีป พ.ศ. 2563 

 จังหวัดชลบุรี มีเนื้อท่ีท้ังหมด 2,726,875 ไร  สามารถจําแนกประเภทการใชท่ีดินไดออกเปน 5 
ประเภท คือ พ้ืนท่ีชุมชนและสิ่งปลูกสราง (U) มีเนื้อท่ี 611,042 ไร คิดเปนรอยละ 22.42 ของเนื้อท่ี
จังหวัด พ้ืนท่ีเกษตรกรรม (A) มีเนื้อท่ี 1,525,825 ไร คิดเปนรอยละ 55.95 ของเนื้อท่ีจังหวัด พ้ืนท่ีปาไม (F) 
มีเนื้อท่ี 309,340 ไร คิดเปนรอยละ 11.34 ของเนื้อท่ีจังหวัด พ้ืนท่ีน้ํา (W) มีเนื้อท่ี 86,308 ไร คิดเปน
รอยละ 3.16 ของเนื้อท่ีจังหวัด และพ้ืนท่ีเบ็ดเตล็ด (M) มีเนื้อท่ี 194,360 ไร คิดเปนรอยละ 7.13  
ของเนื้อท่ีจังหวัด โดยการใชประโยชนในพ้ืนท่ีแตละประเภทมีรายละเอียด (ภาพท่ี 12 และตารางท่ี 12) 
ดังนี้ 
 2.12.1 พ้ืนท่ีชุมชนและสิ่งปลูกสราง (U) มีเนื้อท่ี 611,042 ไร คิดเปนรอยละ 22.42 ของเนื้อท่ี
จังหวัด ประกอบดวย ตัวเมืองและยานการคา หมูบานบนพ้ืนราบ หมูบานชาวไทยภูเขา สถานท่ีราชการ
และสถาบันตาง ๆ ราง สถานท่ีราชการและสถาบันตาง ๆ ถนน พ้ืนท่ีอุตสาหกรรมราง โรงงาน
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อุตสาหกรรม ลานตากและแหลงรับซ้ือทางการเกษตร สถานท่ีพักผอนหยอนใจ รีสอรท โรงแรม เกสตเฮาส 
สุสาน ปาชา สถานีบริการน้ํามัน และสนามกอลฟ 
  1) ตัวเมืองและยานการคา (U1) มีเนื้อท่ี 58,824 ไร หรือรอยละ 2.16 ของเนื้อท่ี
จังหวัด ประกอบดวย 11 อําเภอ คือ อําเภอเมืองชลบุรี อําเภอพนัสนิคม อําเภอพานทอง อําเภอบานบึง  
อําเภอศรีราชา อําเภอเกาะจันทร อําเภอบอทอง อําเภอหนองใหญ อําเภอบางละมุง อําเภอสัตหีบ และ
อําเภอเกาะสีชัง 
  2) หมูบาน (U2) ไดแก หมูบานบนพ้ืนราบ และหมูบาน/ท่ีดินจัดสรรราง มีเนื้อท่ี 
260,122 และ 228 ไร หรือรอยละ 9.54 และ 0.01 ของเนื้อท่ีจังหวัด ตามลําดับ 
  3) สถานท่ีราชการและสถาบันตาง ๆ (U3) ไดแก สถานท่ีราชการและสถาบันตาง ๆ 
และสถานท่ีราชการและสถาบันตาง ๆ ราง มีเนื้อท่ี 71,060 และ 23 ไร หรือรอยละ 2.61 และ 0.00 
ของเนื้อท่ีจังหวัด ตามลําดับ ไดแก สถานท่ีราชการ โรงพยาบาล มหาวิทยาลัย โรงเรียน และวัดตาง ๆ  
  4) สถานีคมนาคม (U4) ไดแก สนามบิน สถานีรถไฟ สถานีขนสง ทาเรือ ถนน และ
ทางรถไฟ มีเนื้อท่ี 35,697 ไร หรือรอยละ 1.31 ของเนื้อท่ีจังหวัด 
  5) ยานอุตสาหกรรม (U5) มีเนื้อท่ี 121,402 ไร หรือรอยละ 4.45 ของเนื้อท่ีจังหวัด 
ไดแก นิคมอุตสาหกรรม โรงงานอุตสาหกรรม ลานตากและแหลงรับซ้ือทางการเกษตร มีเนื้อท่ี 42,531 
77,429 920 ไร หรือรอยละ 1.56 2.84 และ 0.03 ของเนื้อท่ีจังหวัด ตามลําดับ และพ้ืนท่ีอุตสาหกรรม
ราง มีเนื้อท่ี 522 ไรหรือรอยละ 0.02 ของเนื้อท่ีจังหวัด 
  6) พ้ืนท่ีชุมชนและสิ่งปลูกสรางอ่ืน ๆ (U6) มีเนื้อท่ี 33,852 ไร หรือรอยละ 1.24  
ของเนื้อท่ีจังหวัด ประกอบดวย สถานท่ีพักผอนหยอนใจ รีสอรท โรงแรม เกสตเฮาส สุสาน ปาชา และ
สถานีบริการน้ํามัน และสถานท่ีราง มีเนื้อท่ี 10,150 4,851 17,730 1,043 และ 78 ไร หรือรอยละ 
0.37 0.18 0.65 0.04 และ 0.00 ของเนื้อท่ีจังหวัด ตามลําดับ 
  7) สนามกอลฟ (U7) มีเนื้อท่ี 29,609 ไร หรือรอยละ 1.09 ของเนื้อท่ีจังหวัด 
 2.12.2 พ้ืนท่ีเกษตรกรรม (A) มีเนื้อท่ี  1,525,825 ไร หรือรอยละ 55.95 ของเนื้อท่ีจังหวัด 
ประกอบดวยพ้ืนท่ีนา พืชไร ไมยืนตน ไมผล พืชสวน ทุงหญาและโรงเรือนเลี้ยงสัตว พืชน้ํา สถานท่ี
เพาะเลี้ยงสัตวน้ํา และเกษตรผสมผสาน/ไรนาสวนผสม 
  1) พ้ืนท่ีนา (A1) มีเนื้อที 126,360 ไร หรือรอยละ 4.63 ของเนื้อท่ีจังหวัด ไดแก  
นาขาว มีเนื้อท่ี 104,868 ไร หรือรอยละ 3.85 ของเนื้อท่ีจังหวัด นาราง มีเนื้อท่ี 20,850 ไร หรือรอยละ 
0.76 ของเนื้อท่ีจังหวัด ปลูกมากในพ้ืนท่ีอําเภอพานทอง อําเภอพนัสนิคม อําเภอบานบึง อําเภอเกาะจันทร 
และอําเภอหนองใหญ นาขาวในพ้ืนท่ีลุม มีเนื้อท่ี 300 ไร หรือรอยละ 0.01ของเนื้อท่ีจังหวัด และมีการ
ปลูกขาวตามดวยพืชหลังนาตาง ๆ มีเนื้อท่ี 342 ไร หรือรอยละ 0.01 ของเนื้อท่ีจังหวัด 
  2) พืชไร (A2) เนื้อท่ี 518,436 ไร หรือรอยละ 19.01 ของเนื้อท่ีจังหวัด ไดแก ขาวโพด 
ออย มันสําปะหลัง สับปะรด และพืชไรอ่ืน ๆ 
   (1) ขาวโพด (A202) มีเนื้อท่ี 1,441 ไร หรือรอยละ 0.05 ของเนื้อท่ีจังหวัด 
  (2) ออย (A203) มีเนื้อท่ี 165,955 ไร หรือรอยละ 6.09 ของเนื้อท่ีจังหวัด ปลูกมาก
ในเขตอําเภอพานทอง อําเภอพนัสนิคม อําเภอบานบึง อําเภอเกาะจันทร อําเภอบอทอง และอําเภอ
หนองใหญ 
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   (3) มันสําปะหลัง (A204) มีเนื้อท่ี  268,028 ไร หรือรอยละ 9.83 ของเนื้อท่ี
จังหวัด สวนใหญปลูกแทบทุกอําเภอในจังหวัดชลบุรี 
  (4) สับปะรด (A205) มีเนื้อท่ี 81,460 ไร หรือรอยละ 2.99 ของเนื้อท่ีจังหวัด 
ปลูกมากในเขตอําเภอศรีราชา อําเภอบานบึง อําเภอเกาะจันทร อําเภอบอทอง และอําเภอหนองใหญ
และอําเภอบางละมุง 
  (5) พืชไรอ่ืน ๆ ไดแก ถ่ัวเขียว มันเทศ แตงโม พริก มีเนื้อท่ี 232 ไร และไรรางมี
เนื้อท่ี 1,320 ไร หรือรอยละ 0.05 ของเนื้อท่ีจังหวัด 
  3) ไมยืนตน (A3) มีเนื้อท่ี 631,594 ไร หรือรอยละ 23.16 ของเนื้อท่ีจังหวัด ไดแก 
ยางพารา ปาลมน้ํามัน ยูคาลิปตัส สัก และไมยืนตนอ่ืน ๆ  
   (1) ยางพารา (A302) มีเนื้อท่ี 362,224 ไร หรือรอยละ 13.28 ของเนื้อท่ีจังหวัด 
สวนใหญปลูกอยูในอําเภอบอทอง อําเภอหนองใหญ อําเภอเกาะจันทร และอําเภอบานบึง 
   (2) ปาลมน้ํามัน (A303) มีเนื้อท่ี 148,506 ไร หรือรอยละ 5.45 ของเนื้อท่ีจังหวัด
สวนใหญปลูกอําเภอบอทอง อําเภอหนองใหญ อําเภอเกาะจันทร และอําเภอบานบึง 
   (3) ยูคาลิปตัส (A304) มีเนื้อท่ี 102,901 ไร หรือรอยละ 3.77 ของเนื้อท่ีจังหวัด 
สวนใหญปลูกกระจายอยูท่ัวจังหวัด  
  (4) สัก (A305) มีเนื้อท่ี 5,799 ไร หรือรอยละ 0.21 ของเนื้อท่ีจังหวัด 
  (5) ไมยืนตนอ่ืน ๆ ไดแก ไมยืนตนผสม สะเดา สนประดิพัทธ กระถิน ประดู 
กาแฟ ไผปลูกเพ่ือการคา หมาก จามจุรี ตีนเปด ยมหอม มะฮอกกานี กฤษณา ตะกู และไมยืนตนผสมราง 
มีเนื้อท่ี 12,614 ไร หรือรอยละ 0.45 ของเนื้อท่ีจังหวัด 
  4) ไมผล (A4) มีเนื้อท่ี 116,057 ไร หรือรอยละ 4.26 ของเนื้อท่ีจังหวัด ไดแก 
มะพราว มะมวง และมะมวงหิมพานต และไมผลอ่ืน ๆ 
   (1) มะพราว (A405) มีเนื้อท่ี 46,283 ไร หรือรอยละ 1.70 ของเนื้อท่ีจังหวัด   
สวนใหญปลูกอยูในอําเภอศรีราชา อําเภอบางละมุง และอําเภอสัตหีบ 
   (2) มะมวง (A407)  มีเนื้อท่ี 12,357 ไร หรือรอยละ 0.45 ของเนื้อท่ีจังหวัด 
สวนใหญปลูกกระจายท่ัวท้ังจังหวัด  
   (3) มะมวงหิมพานต (A408)  มีเนื้อท่ี 11,417 ไร หรือรอยละ 0.42 ของเนื้อท่ี
จังหวัด สวนใหญปลูกอยูในอําเภอบานบึง อําเภอเกาะจันทร อําเภอหนองใหญ ละอําเภอบอทอง 
  (4) ไมผลอ่ืน ๆ ไดแก ไมผลราง/เสื่อมโทรม สม ทุเรียน เงาะ มะพราว ลิ้นจี่ 
นอยหนา กลวย มะขาม ลําไย ฝรั่ง มะละกอ ขนุน กระทอน มังคุด ลางสาด ลองกอง ระกํา สละ 
มะนาว แกวมังกร สมโอ ละมุด และไมผลผสม มีเนื้อท่ี 46,000 ไร หรือรอยละ 1.69 ของเนื้อท่ีจังหวัด 
  5) พืชสวน (A5) มีเนื้อท่ี 4,136 ไร หรือรอยละ 0.15 ของเนื้อท่ีจังหวัด ไดแก พืชผัก 
ไมดอกไมประดับ องุน พืชสมุนไพร นาหญา เห็ด และพืชสวนราง/เสื่อมโทรม 
   (1) พืชผัก (A502) มีเนื้อท่ี 2,534 ไร หรือรอยละ 0.09 ของเนื้อท่ีจังหวัด 
  (2) พืชสวนอ่ืน ๆ ไดแก ไมดอกไมประดับ องุน พืชสมุนไพร นาหญา เห็ด และ
พืชสวนราง/เสื่อมโทรม มีเนื้อท่ี 1,602 ไร หรือรอยละ 0.06 ของเนื้อท่ีจังหวัด 
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  6) ทุงหญาเลี้ยงสัตวและโรงเรือนเลี้ยงสัตว (A7) มีเนื้อท่ี 45,567 ไร หรือรอยละ 1.68 
ของเนื้อท่ีจังหวัด ไดแก ทุงหญาเลี้ยงสัตว โรงเรือนเลี้ยงโค กระบือ และมา โรงเรือนเลี้ยงสัตวปก 
โรงเรือนเลี้ยงสุกร และโรงเรือนราง 
  (1) โรงเรือนราง (A700) มีเนื้อท่ี 834 ไร หรือรอยละ 0.03 ของเนื้อท่ีจังหวัด 
   (2) ทุงหญาเลี้ยงสัตว (A701) มีเนื้อท่ี 434 ไร หรือรอยละ 0.02 ของเนื้อท่ี
จังหวัด 
   (3) โรงเรือนเลี้ยงโค กระบือ และมา (A702) มีเนื้อท่ี 438 ไร หรือรอยละ 0.02 
ของเนื้อท่ีจังหวัด 
   (4) โรงเรือนเลี้ยงสัตวปก (A703) มีเนื้อท่ี 33,978 ไร หรือรอยละ 1.25 ของเนื้อท่ี
จังหวัด โดยสวนใหญอยูในอําเภอพานทอง อําเภอพนัสนิคม อําเภอเกาะจันทร  อําเภอหนองใหญ 
และอําเภอบานบึง 
   (5) โรงเรือนเลี้ยงสุกร (A704) มีเนื้อท่ี 9,883 ไร หรือรอยละ 0.36 ของเนื้อท่ี
จังหวัด 
  7) พืชน้ํา (A8) มีเนื้อท่ี 69 ไร ไดแก บัว 
  8) สถานท่ีเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา (A9) มีเนื้อท่ี 83,256 ไร หรือรอยละ 3.05 ของเนื้อท่ี
จังหวัด ประกอบดวย สถานท่ีเพาะเลี้ยงสัตวน้ําราง สถานท่ีเพาะเลี้ยงสัตวน้ําผสม สถานท่ีเพาะเลี้ยงปลา 
และสถานท่ีเพาะเลี้ยงกุง 
  (1) สถานท่ีเพาะเลี้ยงสัตวราง (A900) มีเนื้อท่ี 10,583 ไร หรือรอยละ 0.39 
ของเนื้อท่ีจังหวัด  
  (2) สถานท่ีเพาะเลี้ยงสัตวผสม (A901) มีเนื้อท่ี 10,862 ไร หรือรอยละ 0.40 
ของเนื้อท่ีจังหวัด  
  (3) สถานท่ีเพาะเลี้ยงสัตวปลา (A902) มีเนื้อท่ี 57,649 ไร หรือรอยละ 2.11 
ของเนื้อท่ีจังหวัด  
  (4) สถานท่ีเพาะเลี้ยงสัตวกุง  (A903) มีเนื้อท่ี 4,161 ไร หรือรอยละ 0.15  
ของเนื้อท่ีจังหวัด  
 9) เกษตรผสมผสาน/ไรนาสวนผสม (A0)  มีเนื้อท่ี 350 ไร หรือรอยละ 0.01 ของเนื้อท่ี

จังหวัด 

 2.12.3 พ้ืนท่ีปาไม (F) มีเนื้อท่ี 309,340 ไร หรือรอยละ 11.34 ของเนื้อท่ีจังหวัด ไดแก ปาไมผลัดใบ
รอสภาพฟนฟู ปาไมผลัดใบสมบูรณ ปาผลัดใบรอสภาพฟนฟู ปาผลัดใบสมบูรณ ปาชายเลนรอสภาพ
ฟนฟู ปาชายเลนสมบูรณ ปาปลูกรอสภาพสมบูรณ และปาปลูกสมบูรณ มีเนื้อท่ี 31 47,253 23,731 
232,608 1,700 1,545 69 และ 2,403 หรือรอยละ 0.00 1.73 0.87 8.53 0.06 0.06 0.00 และ 0.09 
ของเนื้อท่ีจังหวัด ตามลําดับ 
 2.12.4 พ้ืนท่ีน้ํา (W) มีเนื้อท่ี 86,308 ไร หรือรอยละ 3.16 ของเนื้อท่ีจังหวัด ไดแก 
  1) แหลงน้ําธรรมชาติ (W1) เชน แมน้ํา ลําหวย ลําคลอง หนอง บึง ทะเลสาบ และ
ทะเล มีเนื้อท่ี 21,297 ไร หรือรอยละ 0.78 ของเนื้อท่ีจังหวัด 
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  2) แหลงน้ําท่ีสรางข้ึน (W2) เชน อางเก็บน้ํา บอน้ําในไรนา และคลองชลประทาน  
มีเนื้อท่ี 65,011 ไร หรือรอยละ 2.38 ของเนื้อท่ีจังหวัด โดยมีอางเก็บน้ําท่ีสําคัญคือ อางเก็บน้ําบางพระ  
 2.12.5 พ้ืนท่ีเบ็ดเตล็ด (M) มีเนื้อท่ี 194,360 ไร หรือ รอยละ 7.13 ของเนื้อท่ีจังหวัด กระจาย
อยูท่ัวไปทุกอําเภอ โดยอาจจะเปนทุงหญาธรรมชาติ ทุงหญาสลับไมพุม/ไมละเมาะ  ไผปา ไผหนาม 
พ้ืนท่ีลุมท่ีมีน้ําทวมขังตลอดป ออยในพ้ืนท่ีลุม มันสําปะหลังในพ้ืนท่ีลุม เหมืองเกา บอขุดเกา เหมืองแร  
บอลูกรัง บอทราย บอดิน พ้ืนท่ีถม นาเกลือราง หาดทราย  และท่ีท้ิงขยะ มีเนื้อท่ี 39,692 56,858 31 
24,331 1,303  215 14,112  2,706 8,345 17,662 7,727 14 19,728 1,167 78 และ 391 ไร หรือ
รอยละ 1.46 2.09 0.00 0.89 0.05 0.01 0.52 1.10 0.31 0.65 0.28 0.00 0.72 0.04 0.00 และ 
0.01 ของเนื้อท่ีจังหวัด ตามลําดับ  
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   ตารางท่ี 12  สภาพการใชท่ีดินจังหวัดชลบรุ ีป พ.ศ. 2563 

สัญลักษณ ประเภทการใชท่ีดิน 
เนื้อท่ี 

ไร รอยละ 
U พ้ืนท่ีชุมชนและสิ่งปลูกสราง 611,042 22.42 

U101 ตัวเมืองและยานการคา 58,824 2.16 
U200 หมูบาน/ท่ีดินจัดสรรราง 228 0.01 
U201 หมูบานบนพ้ืนราบ 260,212 9.54 
U300 สถานท่ีราชการและสถาบันตาง ๆ ราง 23 -    
U301 สถานท่ีราชการและสถาบันตาง ๆ 71,060 2.61 
U401 สนามบิน 139 0.01 
U402 สถานีรถไฟ 62 -    
U403 สถานีขนสง 29 -    
U404 ทาเรือ 244 0.01 
U405 ถนน 34,809 1.28 
U406 ทางรถไฟ 549 0.02 
U500 พ้ืนท่ีอุตสาหกรรมราง  522 0.02 
U501 นิคมอุตสาหกรรม 42,531 1.56 
U502 โรงงานอุตสาหกรรม   77,429 2.84 
U503 ลานตากและแหลงรับซื้อทางการเกษตร 920 0.03 
U600 สถานท่ีราง  78 - 
U601 สถานท่ีพักผอนหยอนใจ  10,150 0.37 
U602 รีสอรท โรงแรม เกสตเฮาส 4,851 0.18 
U603 สุสาน ปาชา   17,730 0.65 
U605 สถานีบริการนํ้ามัน  1,043 0.04 
U701 สนามกอลฟ 29,609 1.09 

A พ้ืนท่ีเกษตรกรรม 1,525,825 55.95 
A1 พ้ืนท่ีนา 126,360 4.63 

A100 นาราง    20,850 0.76 
A101 นาขาว 104,868 3.85 

A101+A203 นาขาว+ออย 250 0.01 
A101+A204 นาขาว+มันสําปะหลัง 92 - 
M201+A101 พ้ืนท่ีลุม+นาขาว 300 0.01 

A2 พืชไร 518,436 19.01 
A200 ไรราง   1,320 0.05 
A201 พืชไรผสม   85 - 
A202 ขาวโพด 1,441 0.05 
A203 ออย  165,955 6.09 
A204 มันสําปะหลัง   268,028 9.83 
A205 สับปะรด   81,460 2.99 
A208 ถ่ัวเขียว 37 - 
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ตารางท่ี 12 (ตอ) 

สัญลักษณ ประเภทการใชท่ีดิน 
เนื้อท่ี 

ไร รอยละ 
A219 มันเทศ   18 - 
A220 แตงโม   56 - 
A229 พริก   36 - 
A3 ไมยืนตน 631,594 23.16 

A300 ไมยืนตนราง/เสื่อมโทรม 476 0.02 
A301 ไมยืนตนผสม   8,086 0.30 
A302 ยางพารา   362,224 13.28 
A303 ปาลมนํ้ามัน   148,506 5.45 
A304 ยูคาลิปตัส   102,901 3.77 
A305 สัก   5,799 0.21 
A306 สะเดา   119 -    
A307 สนประดิพัทธ  1,250 0.05 
A308 กระถิน 548 0.02 
A309 ประดู   77 - 
A312 กาแฟ 13 - 
A315 ไผปลูกเพ่ือการคา 958 0.03 
A317 หมาก 93 -    
A318 จามจุร ี  180 0.01 
A319 ตีนเปด 15 -    
A321 ยมหอม มะฮอกกานี 10 - 
A322 กฤษณา 200 0.01 
A323 ตะกู 139 0.01 
A4 ไมผล 116,057 4.26 

A400 ไมผลราง/เสื่อมโทรม 842 0.03 
A401 ไมผลผสม   35,191 1.29 
A402 สม   48 - 
A403 ทุเรียน 139 0.01 
A404 เงาะ   50 - 
A405 มะพราว   46,283 1.70 
A406 ลิ้นจี ่  50 - 
A407 มะมวง   12,357 0.45 
A408 มะมวงหิมพานต 11,417 0.42 
A410 นอยหนา 13 - 
A411 กลวย   1,995 0.07 
A412 มะขาม   157 0.01 
A413 ลําไย    749 0.03 
A414 ฝรั่ง   195 0.01 
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ตารางท่ี 12 (ตอ) 

สัญลักษณ ประเภทการใชท่ีดิน 
เน้ือท่ี 

ไร รอยละ 
A415 มะละกอ  114 - 
A416 ขนุน   5,662 0.21 
A417 กระทอน   53 - 
A419 มังคุด 359 0.01 
A420 ลางสาด ลองกอง  18 - 
A421 ระกํา สละ 27 - 
A422 มะนาว   139 0.01 
A426 แกวมังกร   13 - 
A427 สมโอ 169 0.01 
A428 ละมดุ 17 - 
A5 พืชสวน 4,136 0.15 

A500 พืชสวนราง/เสื่อมโทรม 49 - 
A502 พืชผัก   2,534 0.09 
A503 ไมดอก ไมประดับ 867 0.03 
A504 องุน 500 0.02 
A509 พืชสมุนไพร 11 - 
A510 นาหญา 147 0.01 
A515 เห็ด 28 - 
A7 ทุงหญาเลี้ยงสัตวและโรงเรือนเลี้ยงสัตว 45,567 1.68 

A700 โรงเรือนราง 834 834 
A701 ทุงหญาเลี้ยงสัตว   434 0.02 
A702 โรงเรือนเลี้ยงโค กระบือ และมา 438 0.02 
A703 โรงเรือนเลี้ยงสตัวปก  33,978 1.25 
A704 โรงเรือนเลี้ยงสุกร  9,883 0.36 
A8 พืชน้ํา 69 - 

A803 บัว 69 - 
A9 สถานท่ีเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา   83,256 3.05 

A900 สถานท่ีเพาะเลี้ยงสตัวนํ้าราง  10,584 10,584 
A901 สถานท่ีเพาะเลี้ยงสตัวนํ้าผสม 10,862 0.40 
A902 สถานท่ีเพาะเลี้ยงปลา 57,649 2.11 
A903 สถานท่ีเพาะเลี้ยงกุง 4,161 0.15 
A0 เกษตรผสมผสาน/ไรนาสวนผสม 350 0.01 

A001 เกษตรผสมผสาน/ไรนาสวนผสม 350 0.01 
F พ้ืนท่ีปาไม 309,340 11.34 

F100 ปาไมผลดัใบรอสภาพฟนฟู 31 - 
F101 ปาไมผลดัใบสมบูรณ   47,253 1.73 
F200 ปาผลดัใบรอสภาพฟนฟู   23,731 0.87 
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ตารางท่ี 12 (ตอ) 

สัญลักษณ ประเภทการใชท่ีดิน 
เน้ือท่ี 

ไร รอยละ 
F201 ปาผลดัใบสมบูรณ   232,608 8.53 
F300 ปาชายเลนรอสภาพฟนฟู 1,700 0.06 
F301 ปาชายเลนสมบูรณ 1,545 0.06 
F500 ปาปลูกรอรอสภาพฟนฟู 69 - 
F501 ปาปลูกสมบูรณ   2,403 0.09 
W พ้ืนท่ีน้ํา 86,308 3.16 

W101 แมนํ้า ลําหวย ลําคลอง 14,659 0.54 
W102 หนอง บึง ทะเลสาบ 2,719 0.10 
W103 ทะเล 3,919 0.14 
W201 อางเก็บนํ้า  42,402 1.55 
W202 บอนํ้าในไรนา   19,843 0.73 
W203 คลองชลประทาน  2,766 0.10 

M พ้ืนท่ีเบ็ดเตล็ด 194,360 7.13 
M101 ทุงหญาธรรมชาต ิ  39,692 1.46 
M102 ทุงหญาสลับไมพุม/ไมละเมาะ 56,858 2.09 
M103 ไผปา ไผหนาม 31 - 
M201 พ้ืนท่ีลุม 24,331 0.89 

M201+A203 พ้ืนท่ีลุม+ออย 1,303 0.05 
M201+A204 พ้ืนท่ีลุม+มันสาํปะหลัง 215 0.01 

M300 เหมืองเกา บอขุดเกา 14,112 0.52 
M301 เหมืองแร   2,706 0.10 
M302 บอลูกรัง    8,345 0.31 
M303 บอทราย    17,662 0.65 
M304 บอดิน  7,727 0.28 
M401 พ้ืนท่ีกองวัสดุ 14 - 
M405 พ้ืนท่ีถม    19,728 0.72 
M500 นาเกลือราง 1,167 0.04 
M601 หาดทราย 78 - 
M701 ท่ีท้ิงขยะ       391 0.01 

รวมท้ังหมด 2,726,875 100.00 

ท่ีมา:  จากการวิเคราะหโดยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร กลุมวิเคราะหสภาพการใชท่ีดิน 
        กองนโยบายและแผนการใชท่ีดิน 
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2.13 สภาพการใชท่ีดินจังหวัดตราด ป พ.ศ. 2563 

 จังหวัดตราด มีเนื้อท่ีท้ังหมด 1,761,875 ไร สามารถจําแนกประเภทการใชท่ีดินไดออกเปน 5 
ประเภท คือ พ้ืนท่ีชุมชนและสิ่งปลูกสราง (U) มีเนื้อท่ี 65,637 ไร คิดเปนรอยละ 3.73 ของเนื้อท่ีจังหวัด 
พ้ืนท่ีเกษตรกรรม (A) มีเนื้อท่ี 978,243 ไร คิดเปนรอยละ 55.50 ของเนื้อท่ีจังหวัด พ้ืนท่ีปาไม (F) มีเนื้อท่ี 
576,210 ไร คิดเปนรอยละ 32.71 ของเนื้อท่ีจังหวัด พ้ืนท่ีน้ํา (W)  มีเนื้อท่ี 77,700 ไร คิดเปนรอยละ 
4.42 ของเนื้อท่ีจังหวัด และพ้ืนท่ีเบ็ดเตล็ด (M) มีเนื้อท่ี 64,085 ไร คิดเปนรอยละ 3.64 ของเนื้อท่ี
จังหวัด โดยการใชประโยชนในพ้ืนท่ีแตละประเภทมีรายละเอียด (ภาพท่ี 13 และตารางท่ี 13) ดังนี้ 
 2.13.1 พ้ืนท่ีชุมชนและสิ่งปลูกสราง (U) มีเนื้อท่ี 65,637 ไร คิดเปนรอยละ 3.73 ของเนื้อท่ี
จังหวัด ประกอบดวย ตัวเมืองและยานการคา หมูบานบนพ้ืนราบ สถานท่ีราชการและสถาบันตาง ๆ  
สนามบิน สถานีขนสง ทาเรือ ถนน พ้ืนท่ีอุตสาหกรรมราง โรงงานอุตสาหกรรม ลานตากและแหลงรับซ้ือ
ทางการเกษตร สถานท่ีพักผอนหยอนใจ รีสอรท โรงแรม เกสตเฮาส สุสาน ปาชา สถานีบริการน้ํามัน 
และสนามกอล 
  1) ตัวเมืองและยานการคา (U1) มีเนื้อท่ี 6,238 ไร หรือรอยละ 0.35 ของเนื้อท่ีจังหวัด 
ประกอบดวย 7 อําเภอ คือ อําเภอเมืองตราด อําเภอบอไร อําเภอเขาสมิง อําเภอแหลมงอบ อําเภอ
เกาะชาง อําเภอเกาะกูด และอําเภอคลองใหญ  
  2) หมูบาน (U2) ไดแก หมูบานบนพ้ืนราบ มีเนื้อท่ี 37,840 ไร หรือรอยละ 2.15  
ของเนื้อท่ีจังหวัด 
  3) สถานท่ีราชการและสถาบันตาง ๆ (U3) ไดแก มีเนื้อท่ี 8,034 ไร หรือรอยละ 0.46 
ของเนื้อท่ีจังหวัด ไดแก สถานท่ีราชการ โรงพยาบาล มหาวิทยาลัย โรงเรียน และวัดตาง ๆ 
  4) สถานีคมนาคม (U4) มีเนื้อท่ี 7,419 ไร หรือรอยละ 0.42 ของเนื้อท่ีจังหวัด ไดแก 
สนามบิน สถานีขนสง ทาเรือ และถนน มีเนื้อท่ี 673 50 188 และ 6,508 ไร หรือรอยละ 0.04 0.00 
0.01 และ 0.37 ของเนื้อท่ีจังหวัด ตามลําดับ 
  5) ยานอุตสาหกรรม (U5) มีเนื้อท่ี 3,518 ไร หรือรอยละ 0.20 ของเนื้อท่ีจังหวัด 
ไดแก พ้ืนท่ีอุตสาหกรรมราง โรงงานอุตสาหกรรม ลานตากและแหลงรับซ้ือทางการเกษตร มีเนื้อท่ี 24 
3,028 และ 466 ไร หรือรอยละ 0.00 0.17 และ 0.03 ของเนื้อท่ีจังหวัด ตามลําดับ 
  6) พ้ืนท่ีชุมชนและสิ่งปลูกสรางอ่ืน ๆ (U6) มีเนื้อท่ี 2,533 ไร หรือรอยละ 0.15  
ของเนื้อท่ีจังหวัด ประกอบดวย สถานท่ีพักผอนหยอนใจ รีสอรท โรงแรม เกสตเฮาส สุสาน ปาชา และ
สถานีบริการน้ํามัน มีเนื้อท่ี 440 1,983 29 และ 81 ไร หรือรอยละ 0.03 0.11 0.00 และ 0.01 ของ
เนื้อท่ีจังหวัด ตามลําดับ 
  7) สนามกอลฟ (U7) มีเนื้อท่ี 60 ไร 
 2.13.2 พ้ืนท่ีเกษตรกรรม (A) มีเนื้อท่ี 978,243 ไร หรือรอยละ 55.50 ของเนื้อท่ีจังหวัด 
ประกอบดวย พ้ืนท่ีนา พืชไร ไมยืนตน ไมผล พืชสวน ทุงหญาและโรงเรือนเลี้ยงสัตว และสถานท่ี
เพาะเลี้ยงสัตวน้ํา 
  1) พ้ืนท่ีนา (A1) มีเนื้อท่ี 42,850 ไร หรือรอยละ 2.43 ของเนื้อท่ีจังหวัด ไดแก นาขาว 
มีเนื้อท่ี 26,542 ไร หรือรอยละ  1.51 ของเนื้อท่ีจังหวัด นาราง มีเนื้อท่ี 14,629 ไร หรือรอยละ 0.83 
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ของเนื้อท่ีจังหวัด สวนใหญปลูกในอําเภอเมืองตราด อําเภอเขาสมิง และอําเภอบอไร รวมท้ังมีการปลูกขาว
ตามดวยพืชหลังนาตาง ๆ มีเนื้อท่ี 1,679 ไร หรือรอยละ 0.09 ของเนื้อท่ีจังหวัด 
  2) พืชไร (A2) มีเนื้อท่ี 49,508 ไร หรือรอยละ 2.82 ของเนื้อท่ีจังหวัด ไดแก ไรราง 
สับปะรด และพืชไรอ่ืน ๆ 
   (1) ไรราง (A200) มีเนื้อท่ี 823 ไร หรือรอยละ 0.05 ของเนื้อท่ีจังหวัด 
   (2) สับปะรด (A205) มีเนื้อท่ี 47,909 ไร หรือรอยละ 2.72 ของเนื้อท่ีจังหวัด 
สวนใหญปลูกในเขตอําเภอเมืองตราด อําเภอเขาสมิง และอําเภอแหลมงอบ 
   (3) พืชไรอ่ืน ๆ ไดแก ยาสูบ มันเทศ แตงโม และพริก มีเนื้อท่ี 776 ไร หรือรอยละ 
0.05 ของเนื้อท่ีจังหวัด 
  3) ไมยืนตน (A3) มีเนื้อท่ี 602,946 ไร หรือรอยละ 34.22 ของเนื้อท่ีจังหวัด ไดแก  
ไมยืนตนราง/เสื่อมโทรม ไมยืนตนผสม ยางพารา ปาลมน้ํามัน กฤษณา และไมยืนตนอ่ืน ๆ   
   (1) ไมยืนตนราง/เสื่อมโทรม (A300) มีเนื้อท่ี 5,406 ไร หรือรอยละ 0.31  
ของเนื้อท่ีจังหวัด  
   (2) ไมยืนตนผสม (A301) มีเนื้อท่ี 2,122 ไร หรือรอยละ 0.12 ของเนื้อท่ีจังหวัด  
   (3) ยางพารา (A302) มีเนื้อท่ี 497,821 ไร หรือรอยละ 28.26 ของเนื้อท่ีจังหวัด 
พบในอําเภอเมืองตราด อําเภอเขาสมิง และอําเภอบอไร 
   (4) ปาลมน้ํามัน (A303) มีเนื้อท่ี 91,194 ไร หรือรอยละ 5.18 ของเนื้อท่ีจังหวัด 
สวนใหญปลูกในเขตอําเภอบอไร อําเภอเมืองตราด และอําเภอเขาสมิง 
   (5) กฤษณา (A322) มีเนื้อท่ี 1,878 ไร หรือรอยละ 0.11 ของเนื้อท่ีจังหวัด  
   (6) ไมยืนตนอ่ืน ๆ ไดแก ยูคาลิปตัส สัก สนประดิพัทธ กระถิน ประดู  ไผปลูก
เพ่ือการคา หมาก และตะกู มีเนื้อท่ี 4,525 ไร หรือรอยละ  0.24 ของเนื้อท่ีจังหวัด 
  4) ไมผล (A4) มีเนื้อท่ี 225,531 ไร หรือรอยละ 12.78 ของเนื้อท่ีจังหวัด ไดแก ไมผลผสม 
ทุเรียน เงาะ มังคุด และไมผลอ่ืน ๆ 
   (1) ไมผลผสม (A401) มีเนื้อท่ี 75,479 ไร หรือรอยละ 4.28 ของเนื้อท่ีจังหวัด 
ปลูกในอําเภอเขาสมิง อําเภอเมืองตราด และอําเภอบอไร 
   (2) ทุเรียน (A403) มีเนื้อท่ี 43,677 ไร หรือรอยละ 2.48 ของเนื้อท่ีจังหวัด ปลูกใน
อําเภอเขาสมิง อําเภอเมืองตราด และอําเภอบอไร 
   (3) เงาะ (A404) มีเนื้อท่ี 53,469 ไร หรือรอยละ 3.03 ของเนื้อท่ีจังหวัด สวนใหญ
ปลูกในเขตอําเภอเขาสมิง อําเภอบอไร และอําเภอเมืองตราด 
   (4) มังคุด (A419) มีเนื้อท่ี 23,823 ไร หรือรอยละ 1.35 ของเนื้อท่ีจังหวัด สวนใหญ
ปลูกในเขตอําเภอเขาสมิง อําเภอเมืองตราด และอําเภอบอไร 
   (5) ไมผลอ่ืนๆ ไดแก ไมผลราง/เสื่อมโทรม สม มะพราว ลิ้นจี่ มะมวงหิมพานต  
พุทรา กลวย ลําไย ฝรั่ง มะละกอ ขนุน กระทอน ลางสาด ลองกอง สละ ระกํา มะนาว แกวมังกร สมโอ 
มะปราง มะยงชิด มะไฟ ละไม มีเนื้อท่ี 29,083 ไร หรือรอยละ 1.64  ของเนื้อท่ีจังหวัด 
  5) พืชสวน (A5) มีเนื้อท่ี 1,413 ไร หรือรอยละ 0.08 ของเนื้อท่ีจังหวัด ไดแก พืชผัก 
พริกไทย ไมดอก ไมประดับ หวาย และพืชสวนราง/เสื่อมโทรม  
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   (1) พืชผัก (A502) มีเนื้อท่ี 956 ไร หรือรอยละ 0.05 ของเนื้อท่ีจังหวัด ปลูกมาก
ในอําเภอเมืองตราด อําเภอแหลมงอบ และอําเภอเขาสมิง 
   (2) พืชสวนอ่ืนๆ ไดแก พริกไทย ไมดอก ไมประดับ หวาย และพืชสวนราง/
เสื่อมโทรม มีเนื้อท่ี 457 ไร หรือรอยละ 0.03 ของเนื้อท่ีจังหวัด 
  6) ทุงหญาเลี้ยงสัตวและโรงเรือนเลี้ยงสัตว (A7) มีเนื้อท่ี 592 ไร หรือรอยละ 0.03 
ของเนื้อท่ีจังหวัด ไดแก ทุงหญาเลี้ยงสัตว โรงเรือนเลี้ยงสัตวปก และโรงเรือนเลี้ยงสุกร 
   (1) ทุงหญาเลี้ยงสัตว (A701) มีเนื้อท่ี 37 ไร 
   (2) โรงเรือนเลี้ยงสัตวปก (A703) มีเนื้อท่ี 372 ไร หรือรอยละ 0.02 ของเนื้อท่ี
จังหวัด สวนใหญเลี้ยงในอําเภอเขาสมิง อําเภอเมืองตราด และอําเภอบอไร 
   (3) โรงเรือนเลี้ยงสุกร (A704) มีเนื้อท่ี 183 ไร หรือรอยละ 0.01 ของเนื้อท่ี
จังหวัด 
  7) สถานท่ีเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา (A9) มีเนื้อท่ี 55,403 ไร หรือรอยละ 3.14 ของเนื้อท่ี
จังหวัด ประกอบดวย สถานท่ีเพาะเลี้ยงกุง สถานท่ีเพาะเลี้ยงปลา สถานท่ีเพาะเลี้ยงผสม และสถานท่ี
เพาะเลี้ยงสัตวน้ําราง 
   (1) สถานท่ีเพาะเลี้ยงสัตวราง (A900) มีเนื้อท่ี 4,995 ไร หรือรอยละ 0.28  
ของเนื้อท่ีจังหวัด  
   (2) สถานท่ีเพาะเลี้ยงสัตวผสม (A901) มีเนื้อท่ี 64 ไร 
   (3) สถานท่ีเพาะเลี้ยงสัตวปลา (A902) มีเนื้อท่ี 386 ไร หรือรอยละ 0.02  
ของเนื้อท่ีจังหวัด 
   (4)  สถานท่ีเพาะเลี้ยงสัตวกุง (A903) มีเนื้อท่ี 49,958 ไร หรือรอยละ 2.84 
ของเนื้อท่ีจังหวัด สวนใหญเลี้ยงในอําเภอเมืองตราด อําเภอเขาสมิง และอําเภอแหลมงอบ 
 2.13.3 พื้นที่ปาไม (F) มีเนื้อที่ 576,210 ไร หรือรอยละ 32.71 ของเนื้อที่จังหวัด ไดแก 
ปาไมผลัดใบรอสภาพฟนฟู ปาไมผลัดใบสมบูรณ ปาผลัดใบรอสภาพฟนฟู ปาผลัดใบสมบูรณ ปาชายเลน
รอสภาพฟนฟู ปาชายเลนสมบูรณ ปาพรุสมบูรณ ปาปลูกรอสภาพฟนฟู ปาปลูกสมบูรณ และ 
ปาชายหาดรอสภาพฟนฟู มีเนื้อท่ี 3,142 313,705 9,966 173,208 7,097 59,705 3,044 2,884 
3,428 และ 31 ไร หรือรอยละ 0.18 17.81 0.57 9.83 0.40 3.39 0.17 0.16 0.20 และ 0.00 ของเนื้อท่ี
จังหวัด ตามลําดับ 
 2.13.4 พ้ืนท่ีน้ํา (W) มีเนื้อท่ี 77,700 ไร หรือรอยละ 4.42 ของเนื้อท่ีจังหวัด ไดแก 
  1) แหลงน้ําธรรมชาติ (W1) เชน แมน้ํา ลําหวย ลําคลอง หนอง บึง ทะเลสา และ
ทะเล มีเนื้อท่ี 43,435 ไร หรือรอยละ 2.48 ของเนื้อท่ีจังหวัด 
  2) แหลงน้ําท่ีสรางข้ึน (W2) เชน อางเก็บน้ํา บอน้ําในไรนา และคลองชลประทาน  
มีเนื้อท่ี 34,265 ไร หรือรอยละ 1.94 ของเนื้อท่ีจังหวัด 
 2.13.5  พ้ืนท่ีเบ็ดเตล็ด (M) มีเนื้อท่ี 64,085 ไร หรือรอยละ 3.64 ของเนื้อท่ีจังหวัด เปนทุงหญา
ธรรมชาติ ทุงหญาสลับไมพุม/ไมละเมาะ ไผปา ไผหนาม พ้ืนท่ีลุม เหมืองเกา บอขุดเกา เหมืองแร  
บอลูกรัง บอทราย บอดิน พ้ืนท่ีกองวัสดุ พ้ืนท่ีถม หาดทราย และท่ีท้ิงขยะ มีเนื้อท่ี 8,580 39,808 191 
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   ตารางท่ี 13  สภาพการใชท่ีดินจังหวัดราด ป พ.ศ. 2563 

สัญลักษณ ประเภทการใชท่ีดิน 
เนื้อท่ี 

ไร รอยละ 
U พ้ืนท่ีชุมชนและสิ่งปลูกสราง 65,637 3.73 

U101 ตัวเมืองและยานการคา 6,238 0.35 
U201 หมูบานบนพ้ืนราบ 37,840 2.15 
U301 สถานท่ีราชการและสถาบันตาง ๆ 8,034 0.46 
U401 สนามบิน 673 0.04 
U403 สถานีขนสง 50 - 
U404 ทาเรือ 188 0.01 
U405 ถนน 6,508 0.37 
U500 พ้ืนท่ีอุตสาหกรรมราง  24 - 
U502 โรงงานอุตสาหกรรม   3,024 0.17 
U503 ลานตากและแหลงรับซื้อทางการเกษตร 465 0.03 
U601 สถานท่ีพักผอนหยอนใจ  440 0.03 
U602 รีสอรท โรงแรม เกสตเฮาส 1,983 0.11 
U603 สุสาน ปาชา   29 - 
U605 สถานีบริการนํ้ามัน  81 0.01 
U701 สนามกอลฟ 60 - 

A พ้ืนท่ีเกษตรกรรม 978,243 55.50 
A1 พ้ืนท่ีนา 42,850 2.43 

A100 นาราง    14,629 0.83 
A101 นาขาว 26,542 1.51 

A101+A202 นาขาว+ขาวโพด 36 - 
A101+A218 นาขาว+มันแกว 38 - 
A101+A219 นาขาว+มันเทศ 469 0.03 
A101+A220 นาขาว+แตงโม 24 - 
A101+A229 นาขาว+พริก 596 0.03 
A101+A502 นาขาว+พืชผัก 516 0.03 

A2 พืชไร 49,508 2.82 
A200 ไรราง   823 0.05 
A205 สับปะรด   47,909 2.72 
A206 ยาสูบ 19 - 
A219 มันเทศ   143 0.01 
A220 แตงโม 172 0.01 
A229 พริก 442 0.03 
A3 ไมยืนตน 602,961 34.22 

A300 ไมยืนตนราง/เสื่อมโทรม 5,406      0.31 
A301 ไมยืนตนผสม   2,122 0.12 
A302 ยางพารา   497,821 28.26 
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ตารางท่ี 13 (ตอ) 

สัญลักษณ ประเภทการใชท่ีดิน 
เนื้อท่ี 

ไร รอยละ 
A303 ปาลมนํ้ามัน   91,194 5.18 
A304 ยูคาลิปตัส     1,420 0.08 
A305 สัก   184 0.01 
A307 สนประดิพัทธ  67 - 
A308 กระถิน    1,274 0.07 
A309 ประดู       33 - 
A315 ไผปลูกเพ่ือการคา        63 - 
A317 หมาก     1,429 0.08 
A322 กฤษณา 1,878 0.11 
A323 ตะกู      55 - 
A4 ไมผล 225,531 12.78 

A400 ไมผลราง/เสื่อมโทรม 1,025    0.06 
A401 ไมผลผสม   75,479    4.28 
A402 สม       11 - 
A403 ทุเรียน   43,677 2.48 
A404 เงาะ     53,469   3.03 
A405 มะพราว   10,183 0.58 
A406 ลิ้นจี ่  67 - 
A407 มะมวง   167 0.01 
A408 มะมวงหิมพานต   3,341   0.19 
A409 พุทรา      33 - 
A411 กลวย   2,250 0.13 
A413 ลําไย        2,342   0.13 
A414 ฝรั่ง      60 - 
A415 มะละกอ    126 0.01 
A416 ขนุน   394   0.02 
A417 กระทอน     83 - 
A419 มังคุด   23,823 1.35 
A420 ลางสาด ลองกอง  8,032   0.46 
A421 ระกํา สละ   470    0.03 
A422 มะนาว      77 - 
A426 แกวมังกร      48 - 
A427 สมโอ   279   0.02 
A429 มะปราง มะยงชิด    63 - 
A430 มะไฟ ละไม    32 - 
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ตารางท่ี 13 (ตอ) 

สัญลักษณ ประเภทการใชท่ีดิน 
เน้ือท่ี 

ไร รอยละ 
A5 พืชสวน 1,413 0.08 

A500 พืชสวนราง/เสื่อมโทรม 41 - 
A502 พืชผัก   956   0.05 
A503 ไมดอก ไมประดับ 85   0.01 
A505 พริกไทย 286 0.02 
A511 หวาย   45 - 
A7 ทุงหญาเลี้ยงสัตวและโรงเรือนเลี้ยงสัตว     592 0.03 

A701 ทุงหญาเลี้ยงสัตว   37 - 
A703 โรงเรือนเลี้ยงสตัวปก  372 0.02 
A704 โรงเรือนเลี้ยงสุกร  183 0.01 
A9 สถานท่ีเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา   55,403 3.14 

A900 สถานท่ีเพาะเลี้ยงสตัวนํ้าราง       4,995 0.28 
A901 สถานท่ีเพาะเลี้ยงสตัวนํ้าผสม           64 - 
A902 สถานท่ีเพาะเลี้ยงปลา         386 0.02 
A903 สถานท่ีเพาะเลี้ยงกุง    49,958 2.84 

F พ้ืนท่ีปาไม 576,210 32.71 
F100 ปาไมผลดัใบรอสภาพฟนฟู 3,142          0.18 
F101 ปาไมผลดัใบสมบูรณ   313,705         17.81 
F200 ปาผลดัใบรอสภาพฟนฟู   9,966          0.57 
F201 ปาผลดัใบสมบูรณ      173,208          9.83 
F300 ปาชายเลนรอสภาพฟนฟู 7,097          0.40 
F301 ปาชายเลนสมบูรณ 59,705          3.39 
F401 ปาพรุสมบูรณ 3,044          0.17 
F500 ปาปลูกรอรอสภาพฟนฟู 2,884          0.16 
F501 ปาปลูกสมบูรณ   3,428 0.20 
F700 ปาชายหาดรอสภาพฟนฟู 31 - 
W พ้ืนท่ีน้ํา 77,700   4.42 

W101 แมนํ้า ลําหวย ลําคลอง 26,171          1.49 
W102 หนอง บึง ทะเลสาบ 5,375          0.31 
W103 ทะเล 11,889          0.68 
W201 อางเก็บนํ้า  25,581          1.45 
W202 บอนํ้าในไรนา   8,518          0.48 
W203 คลองชลประทาน  166 0.01 

M พ้ืนท่ีเบ็ดเตล็ด    64,085 3.64 
M101 ทุงหญาธรรมชาต ิ  8,580          0.49 
M102 ทุงหญาสลับไมพุม/ไมละเมาะ 39,808          2.26 
M103 ไผปา ไผหนาม 191          0.01 
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ตารางท่ี 13 (ตอ) 

สัญลักษณ ประเภทการใชท่ีดิน 
เน้ือท่ี 

ไร รอยละ 
M201 พ้ืนท่ีลุม 8,208          0.47 
M300 เหมืองเกา บอขุดเกา 1,596          0.09 
M301 เหมืองแร   916          0.05 
M302 บอลูกรัง    1,229          0.07 
M303 บอทราย    36 - 
M304 บอดิน  1,728          0.10 
M401 พ้ืนท่ีกองวัสดุ 33 - 
M405 พ้ืนท่ีถม    1,202          0.07 
M601 หาดทราย 360          0.02 
M701 ท่ีท้ิงขยะ       198          0.01 

รวมท้ังหมด 1,761,875 100.00 

ท่ีมา:  จากการวิเคราะหโดยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร กลุมวิเคราะหสภาพการใชท่ีดิน 
        กองนโยบายและแผนการใชท่ีดิน 
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2.14 สภาพการใชท่ีดินจังหวัดปราจีนบุร ีป พ.ศ. 2563 

 จังหวัดปราจีนบุรี มีเนื้อท่ีท้ังหมด 2,976,476 ไร สามารถจําแนกประเภทการใชท่ีดินไดออกเปน 
5 ประเภท คือ พ้ืนท่ีชุมชนและสิ่งปลูกสราง (U) มีเนื้อท่ี 261,309 ไร คิดเปนรอยละ 8.79 ของเนื้อท่ี
จังหวัด พ้ืนท่ีเกษตรกรรม (A) มีเนื้อท่ี 1,622,100 ไร คิดเปนรอยละ 54.47 ของเนื้อท่ีจังหวัด พ้ืนท่ีปาไม (F) 
มีเนื้อท่ี 875,757 ไร คิดเปนรอยละ 29.42 ของเนื้อท่ีจังหวัด พ้ืนท่ีน้ํา (W) มีเนื้อท่ี 83,010 ไร คิดเปน
รอยละ 2.80 ของเนื้อท่ีจังหวัด และพ้ืนท่ีเบ็ดเตล็ด (M) มีเนื้อท่ี 134,300 ไร คิดเปนรอยละ 4.52  
ของเนื้อท่ีจังหวัด โดยการใชประโยชนในพ้ืนท่ีแตละประเภทมีรายละเอียด (ภาพท่ี 14 และตารางท่ี 14) 
ดังนี้ 
 2.14.1 พ้ืนท่ีชุมชนและสิ่งปลูกสราง (U) ) มีเนื้อท่ี 261,309 ไร คิดเปนรอยละ 8.79 ของเนื้อท่ี
จังหวัด ประกอบดวย ตัวเมืองและยานการคา หมูบาน/ท่ีดินจัดสรรราง หมูบานบนพ้ืนราบ สถานท่ี
ราชการและสถาบันตาง ๆ สถานีขนสง สถานีรถไฟ ถนน พ้ืนท่ีอุตสาหกรรมราง นิคมอุตสาหกรรม 
โรงงานอุตสาหกรรม  ลานตากและแหลงรับซ้ือทางการเกษตร สถานท่ีราง สถานท่ีพักผอนหยอนใจ  
รีสอรท โรงแรม เกสตเฮาส สุสาน ปาชา สถานีบริการน้ํามัน และสนามกอลฟ  
  1) ตัวเมืองและยานการคา(U1) มีเนื้อท่ี 6,265 ไร หรือรอยละ 0.21 ของเนื้อท่ีจังหวัด 
ประกอบดวย ตัวอําเภออําเภอเมืองปราจีนบุรี อําเภอกบินทรบุรี อําเภอบานสราง อําเภอศรีมโหสถ 
อําเภอประจันตคาม อําเภอศรีมหาโพธิ 
  2) หมูบาน (U2) ไดแก หมูบานบนพ้ืนราบ มีเนื้อท่ี 160,676 ไร หรือรอยละ 5.40 
ของเนื้อท่ีจังหวัด สวนใหญเปนท่ีอยูอาศัยของประชาชนซ่ึงกระจายตัวอยูท่ัวไปในทุกอําเภอ 
  3) สถานท่ีราชการและสถาบันตาง ๆ (U3) มีเนื้อท่ี 35,739 ไร หรือรอยละ 1.20 ของ
เนื้อท่ีจังหวัด ไดแก สถานท่ีราชการและสถาบันตาง ๆ เชน สถานท่ีราชการ โรงพยาบาล โรงเรียน และ
วัดตาง ๆ มีการขยายตัวของสถานท่ีราชการโดยเฉพาะสถาบันการศึกษาหลายแหงไดขยายวิทยาเขตมา
ตั้งในจังหวัดนี้ เชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี วิทยาลัย
การอาชีพตางๆ เปนตน 
  4) สถานีคมนาคม (U4) มีเนื้อท่ี 11,076 ไร หรือรอยละ 0.37 ของเนื้อท่ีจังหวัด 
เสนทางคมนาคมท่ีสําคัญ ไดแก สถานีรถไฟ  สถานีขนสง และถนน เปนตน 
  5) ยานอุตสาหกรรม (U5) มีเนื้อท่ี 39,200 ไร หรือรอยละ 1.33 ของเนื้อท่ีจังหวัด
ไดแก นิคมอุตสาหกรรม โรงงานอุตสาหกรรม ลานตากและแหลงรับซ้ือทางการเกษตร มีเนื้อท่ี 10,954 
24,927 และ 2,216 ไร หรือรอยละ 0.37 0.84 และ 0.08 ของเนื้อท่ีจังหวัด และพ้ืนท่ีอุตสาหกรรมราง 
มีเนื้อท่ี 1,103 ไร หรือรอยละ  0.04 ของเนื้อท่ีจังหวัด เชน นิคมอุตสาหกรรม304 นิคมอุตสาหกรรม
โรจนะปราจีนบุรี  อําเภอศรีมหาโพธิ นิคมอุตสาหกรรมกบินทรบุรี นิคมอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน นิคม
อุตสาหกรรมไฮเทค นิคมอุตสาหกรรมบอทอง 33 อําเภอกบินทรบุรี 
  6) พ้ืนท่ีชุมชนและสิ่งปลูกสรางอ่ืน ๆ มีเนื้อท่ี 6,787 ไร หรือรอยละ 0.23 ของเนื้อท่ี
จังหวัด ประกอบดวย สถานท่ีพักผอนหยอนใจ สุสาน ปาชา สถานีบริการน้ํามัน และสนามกอลฟ 
  7) สนามกอลฟ (U7) มีเนื้อท่ี 1,486 ไร หรือรอยละ 0.05 ของเนื้อท่ีจังหวัด   
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 2.14.2 พ้ืนท่ีเกษตรกรรม (A) มีเนื้อท่ี 1,622,100ไร หรือรอยละ 54.47 ของเนื้อท่ีจังหวัด 
ประกอบดวย พ้ืนท่ีนา พืชไร ไมยืนตน ไมผล พืชสวน ทุงหญาและโรงเรือนเลี้ยงสัตว พืชน้ํา สถานท่ี
เพาะเลี้ยงสัตวน้ํา และเกษตรผสมผสาน/ไรนาสวนผสม 
  1) พ้ืนท่ีนา (A1) มีเนื้อท่ี 585,215 ไร หรือรอยละ 19.66 ของเนื้อท่ีจังหวัด ไดแก  
นาขาว มีเนื้อท่ี 558,808 ไร หรือรอยละ 18.77 ของเนื้อท่ีจังหวัด และนาราง มีเนื้อท่ี 26,092 ไร หรือ
รอยละ 0.88 ของเนื้อท่ีจังหวัด ปลูกมากในพ้ืนท่ีอําเภอศรีมหาโพธิ อําเภอศรีมโหสถ และยังมีการทํานา
ในพ้ืนท่ีลุม มีเนื้อท่ี 315 ไร หรือรอยละ 0.01 ของเนื้อท่ีจังหวัด 
  2) พืชไร (A2) มีเนื้อท่ี 358,048 ไร หรือรอยละ 12.03 ของเนื้อท่ีจังหวัด ไดแก ออย 
มันสําปะหลัง และพืชไรอ่ืน ๆ 
   (1) ขาวโพด (A202) มีเนื้อท่ี 1,560 ไร หรือรอยละ 0.05 ของเนื้อท่ีจังหวัด  
สวนใหญปลูกอยูในอําเภอกบินทรบุรี และอําเภอนาดี 
   (2) ออย (A203) มีเนื้อท่ี 93 ,378 ไร หรือรอยละ 3.14 ของเนื้อท่ีจังหวัด  
สวนใหญปลูกอยูในอําเภอกบินทรบุรี 
   (3) มันสําปะหลัง (A204) มีเนื้อท่ี 252,851 ไร หรือรอยละ 8.50 ของเนื้อท่ี
จังหวัด สวนใหญปลูกอยูในอําเภอกบินทรบุรี อําเภอนาดี และอําเภอศรีมหาโพธิ 
  (4) พืชไรอ่ืน ๆ ไดแก ไรราง พืชไรผสม สับปะรด ฝาย แตงโม และไรราง มีเนื้อท่ี 
10,254 ไร หรือรอยละ 0.34 ของเนื้อท่ีจังหวัด 
  3) ไมยืนตน (A3) มีเนื้อท่ี 447,207 ไร หรือรอยละ 15.02 ของเนื้อท่ีจังหวัด ไดแก 
ยางพารา ปาลมน้ํามัน ยูคาลิปตัส สัก ไผปลูกเพ่ือการคา และไมยืนตนอ่ืน ๆ 
   (1) ยางพารา (A302) มีเนื้อท่ี 62,290 ไร หรือรอยละ 2.09 ของเนื้อท่ีจังหวัด 
สวนใหญปลูกอยูในอําเภอกบินทรบุรี และอําเภอนาดี 
   (2) ปาลมน้ํามัน (A303) มีเนื้อท่ี 25,089 ไร หรือรอยละ 0.84 ของเนื้อท่ีจังหวัด 
สวนใหญปลูกอยูในอําเภอกบินทรบุรี และอําเภอนาดี 
  (3) ยูคาลิปตัส (A304) มีเนื้อท่ี 307,737 ไร หรือรอยละ 10.34 ของเนื้อท่ี
จังหวัด สวนใหญปลูกอยูในอําเภอกบินทรบุรี อําเภอนาดี และอําเภอศรีมหาโพธิ 
  (4) สัก (A305) มีเนื้อท่ี 5,218 ไร หรือรอยละ 0.18 ของเนื้อท่ีจังหวัด สวนใหญ
ปลูกอยูในอําเภอกบินทรบุรี และอําเภอนาดี 
  (5) ไผปลูกเพ่ือการคา (A315) มีเนื้อท่ี 36,713 ไร หรือรอยละ 1.23 ของเนื้อท่ี
จังหวัด สวนใหญปลูกอยูในอําเภอเมืองปราจีนบุรี อําเภอประจันตคาม และอําเภอนาดี  
  (6) ไมยืนตนอ่ืน ๆ ไดแก ไมยืนตนผสม สะเดา สนประดิพัทธ กระถิน ประดู 
หมาก จามจรุี ตีนเปด กฤษณา ตะกู และไมยืนตนราง/เสื่อมโทรม มีเนื้อท่ี 10,160 ไร หรือรอยละ 0.33 
ของเนื้อท่ีจังหวัด 
  4) ไมผล (A4) มีเนื้อท่ี 67,490 ไร หรือรอยละ 2.24 ของเนื้อท่ีจังหวัด ไดแก มะมวง 
มะมวงหิมมะพานต กระทอน และไมผลอ่ืน ๆ 
  (1) มะมวง (A407) มีเนื้อท่ี 11,428 ไร หรือรอยละ 0.38 ของเนื้อท่ีจังหวัด  
สวนใหญปลูกอยูในอําเภอศรีมโหสถ อําเภอศรีมหาโพธิ และอําเภอกบินทรบุรี 
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  (2) มะมวงหินพานต (A408) มีเนื้อท่ี 4,210 ไร หรือรอยละ 0.14 ของเนื้อท่ี
จังหวัด สวนใหญปลูกอยูในอําเภอศรีมโหสถ อําเภอศรีมหาโพธิ และอําเภอเมืองปราจีนบุรี  
  (3) กระทอน (A417)  มีเนื้อท่ี 3,326 ไร หรือรอยละ 0.11 ของเนื้อท่ีจังหวัด 
สวนใหญปลูกอยูในอําเภอเมืองปราจีนบุรี และอําเภอนาดี 
  (4) ไมผลอ่ืน ๆ ไดแก ไมผลผสม สม ทุเรียน เงาะ มะพราว ลิ้นจี่ กลวย มะขาม  
ลําไย ฝรั่ง มะละกอ ขนุน ชมพู มังคุด ลางสาด มะนาว มะขามเทศ แกวมังกร สมโอ มะปราง มะยงชิด 
มะไฟ และไมผลราง/เสื่อมโทรม มีเนื้อ 48,526 ไร หรือรอยละ 1.61 ของเนื้อท่ีจังหวัด 
  5) พืชสวน (A5) มีเนื้อท่ี 15,606 ไร หรือรอยละ 0.52 ของเนื้อท่ีจังหวัด ประกอบดวย 
พืชผัก ไมดอกไมประดับ องุน กระเจี๊ยบเขียว และพืชสวนราง/เสื่อมโทรม 
  (1) พืชผัก (A502) มีเนื้อท่ี 4,218 ไร หรือรอยละ 0.14 ของเนื้อท่ีจังหวัด ปลูกมาก
ในอําเภอบานสราง อําเภอเมืองปราจีนบุรี และอําเภอศรีมหาโพธิ 
  (2) ไมดอกไมประดับ (A503) มีเนื้อท่ี 10,445 ไร หรือรอยละ 0.35 ของเนื้อท่ี
จังหวัด ปลูกมากในอําเภอเมืองปราจีนบุรี อําเภอประจันตคาม  
  (3) พืชสวนอ่ืน ๆ ไดแก องุน กระเจี๊ยบเขียว และพืชสวนราง/เสื่อมโทรม มีเนื้อท่ี 
943 ไร หรือรอยละ 0.03 ของเนื้อท่ีจังหวัด 
  6) ทุงหญาเลี้ยงสัตวและโรงเรือนเลี้ยงสัตว (A7) มีเนื้อท่ี 18,813 ไร หรือรอยละ 0.64
ของเนื้อท่ีจังหวัด ไดแก ทุงหญาเลี้ยงสัตว โรงเรือนเลี้ยงโค กระบือ และมา โรงเรือนเลี้ยงสัตวปก 
โรงเรือนเลี้ยงสุกร และโรงเรือนราง 
   (1) โรงเรือนราง (A700) มีเนื้อท่ี 531 ไร หรือรอยละ 0.02 ของเนื้อท่ีจังหวัด 
   (2) ทุงหญาเลี้ยงสัตว (A701) มีเนื้อท่ี 1,527 ไร หรือรอยละ 0.05 ของเนื้อท่ี
จังหวัด 
   (3) โรงเรือนเลี้ยงโค กระบือ และมา (A702) มีเนื้อท่ี 465 ไร หรือรอยละ 0.02 
ของเนื้อท่ีจังหวัด  
   (4) โรงเรือนเลี้ยงสัตวปก (A703) มีเนื้อท่ี 13,654 ไร หรือรอยละ 0.46 ของเนื้อ
ท่ีจังหวัด 
   (5) โรงเรือนเลี้ยงสุกร (A704) มีเนื้อท่ี 2,636 ไร หรือรอยละ 0.09 ของเนื้อท่ี
จังหวัด 
  7) พืชน้ํา (A8) มีเนื้อท่ี 5 ไร ไดแก กก บัว ผักบุงและผักกระเฉด 
  8) สถานท่ีเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา (A9) มีเนื้อท่ี   129,151 ไร หรือรอยละ  4.34 ของเนื้อท่ี
จังหวัด ประกอบดวย สถานท่ีเพาะเลี้ยงปลา สถานท่ีเพาะเลี้ยงกุง และสถานท่ีเพาะเลี้ยงสัตวน้ําราง  
  (1) สถานท่ีเพาะเลี้ยงปลา (A902) มีเนื้อท่ี 101,300 ไร หรือรอย 3.40 ของเนื้อท่ี
จังหวัด สวนใหญเลี้ยงอยูในอําเภอบานสราง และอําเภอเมืองปราจีนบุรี 
  (2) สถานท่ีเพาะเลี้ยงกุง (A903) มีเนื้อท่ี 18,348 ไร หรือรอย 0.62 ของเนื้อท่ี
จังหวัด สวนใหญเลี้ยงอยูในอําเภอบานสราง 
  (3) สถานท่ีเพาะเลี้ยงสัตวน้ําอ่ืน ๆ ไดแก สถานท่ีเพาะเลี้ยงสัตวน้ําผสม ฟารม
จระเข และสถานท่ีเพาะเลี้ยงสัตวน้ําราง มีเนื้อท่ี 9,506 ไร หรือรอย 0.32 ของเนื้อท่ีจังหวัด 
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  9) เกษตรผสมผสาน/ไรนาสวนผสม มีเนื้อท่ี 333 ไร หรือรอยละ 0.01 ของเนื้อท่ี
จังหวัด 
 2.14.3 พ้ืนท่ีปาไม (F) มีเนื้อท่ี 875,757 ไร หรือรอยละ 29.42 ของเนื้อท่ีจังหวัด ไดแก ปาไมผลัดใบ
รอสภาพฟนฟู ปาไมผลัดใบสมบูรณ ปาผลัดใบรอสภาพฟนฟู ปาผลัดใบสมบูรณ มีเนื้อท่ี 5,619  
641,969 31,019 และ197,423 หรือรอยละ 0.19 21.56 1.04 และ 6.63 ของเนื้อท่ีจังหวัด ตามลําดับ 
 2.14.4 พ้ืนท่ีน้ํา (W) มีเนื้อท่ี 83,010 ไร หรือรอยละ 2.80 ของเนื้อท่ีจังหวัด ไดแก 
  1) แหลงน้ําธรรมชาติ (W1) เชน แมน้ํา ลําหวย ลําคลอง หนอง บึง และทะเลสาบ  
มีเนื้อท่ี 46,915 ไร หรือรอยละ 1.58 ของเนื้อท่ีจังหวัด 
  2) แหลงน้ําท่ีสรางข้ึน (W2) เชน อางเก็บน้ํา บอน้ําในไรนา และคลองชลประทาน  
มีเนื้อท่ี 36,095 ไร หรือรอยละ 1.22 ของเนื้อท่ีจังหวัด 
 2.14.5 พ้ืนท่ีเบ็ดเตล็ด (M) มีเนื้อท่ี 134,300 ไร หรือรอยละ 4.52 ของเนื้อท่ีจังหวัด กระจาย
อยูท่ัวไปทุกอําเภอ โดยอาจจะเปนทุงหญาธรรมชาติ ทุงหญาสลับไมพุม/ไมละเมาะ พ้ืนท่ีลุมท่ีมีน้ําทวม
ขังตลอดป เหมืองแรราง เหมืองแร บอขุดท่ีเลิกกิจการแลว บอลูกรัง บอทราย  บอดิน พ้ืนท่ีถม และ 
ท่ีท้ิงขยะ ซ่ึงทุงหญาธรรมชาติ ทุงหญาสลับ ไมพุม/ไมละเมาะ พ้ืนท่ีลุม เหมืองเกา บอขุดเกา บอลูกรัง 
บอทราย บอดิน พ้ืนท่ีถม และท่ีท้ิงขยะ มีเนื้อท่ี 37,122 71,230 7,651 7,089 5,462 176 1,680 
3,836 และ54 ไร หรือรอย1.25 2.39 0.26 0.24 0.18 0.01 0.06 0.13และ 0.00 ของเนื้อท่ีจังหวัด 
ตามลําดับ  
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   ตารางท่ี 14  สภาพการใชท่ีดินจังหวัดปราจีนบรีุ ป พ.ศ. 2563 

สัญลักษณ ประเภทการใชท่ีดิน 
เนื้อท่ี 

ไร รอยละ 
U พ้ืนท่ีชุมชนและสิ่งปลูกสราง 261,309 8.79 

U101 
U200 
U201 
U301 
U402 
U403 
U405 
U406 
U500 
U501 
U502 
U503 
U600 
U601 
U602 
U603 
U605 
U701 

ตัวเมืองและยานการคา 
หมูบาน/ท่ีดินจัดสรรราง 
หมูบานบนพ้ืนราบ 
สถานท่ีราชการและสถาบันตาง ๆ 
สถานีรถไฟ  
สถานีขนสง   
ถนน 
ทางรถไฟ 
พ้ืนท่ีอุตสาหกรรมราง  
นิคมอุตสาหกรรม 
โรงงานอุตสาหกรรม   
ลานตากและแหลงรับซื้อทางการเกษตร 
สถานท่ีราง  
สถานท่ีพักผอนหยอนใจ  
รีสอรท โรงแรม เกสตเฮาส 
สุสาน ปาชา   
สถานีบริการนํ้ามัน  
สนามกอลฟ 

6,265  
 584  

 160,172  
 35,739  

 49  
 10  

 10,989  
 28  

 1,103  
 10,954  
 24,927  
 2,216  
 1,604  
 2,023  
 1,845  
 1,124  

 191  
 1,486 

0.21  
 0.02  
 5.38  
 1.20  

 -    
 -    

 0.37  
 -    

 0.04  
 0.37  
 0.84  
 0.08  
 0.05  
 0.07  
 0.06  
 0.04  
 0.01  
 0.05 

A พ้ืนท่ีเกษตรกรรม 1,622,100 54.47 
A1 พ้ืนท่ีนา 585,215 19.66 

A100 
A101 

M201+A101 

นาราง    
นาขาว 
พ้ืนท่ีลุม+นาขาว 

26,092  
 558,808  

 315 

0.88  
 18.77  
 0.01 

A2 พืชไร 358,043 1203 
A200 
A201 
A202 
A203 
A204 
A205 
A207 
A220 

ไรราง   
พืชไรผสม   
ขาวโพด 
ออย  
มันสําปะหลัง   
สับปะรด   
ฝาย 
แตงโม   

9,688  
 54  

 1,560  
 93,378  

 252,851  
 80  

 103  
 329 

0.33  
 -    

 0.05  
 3.14  
 8.50  

 -    
 -    

 0.01    
A3 ไมยืนตน 447,207 15.02 
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ตารางท่ี 14 (ตอ) 

สัญลักษณ ประเภทการใชท่ีดิน 
เนื้อท่ี 

ไร รอยละ 
A300 
A301 
A302 
A303 

ไมยืนตนราง/เสื่อมโทรม 
ไมยืนตนผสม   
ยางพารา   
ปาลมนํ้ามัน   

6,325  
 439  

 62,290  
 25,089   

0.21  
 0.02  
 2.09  
 0.84   

A304 
A305 
A306 
A307 
A308 
A309 
A315 
A317 
A318 
A319 
A322 
A323 

ยูคาลิปตัส   
สัก   
สะเดา   
สนประดิพัทธ  
กระถิน 
ประดู 
ไผปลูกเพ่ือการคา 
หมาก 
จามจุร ี
ตีนเปด 
กฤษณา  
ตะกู 

307,737 
5,218  
 161  
 113  
 345  
 171  

 36,713  
 702  
 105  
 27  

 1,502  
 270 

10.34 
0.18  
 0.01  

 -    
 0.01  
 0.01  
 1.23  
 0.02  

 -    
 -    

 0.05  
 0.01 

A4 ไมผล 67,490 2.24 
A400 ไมผลราง/เสื่อมโทรม 8,157 0.27 

A401 ไมผลผสม 27,924 0.94 

A402 สม 610 0.02 

A403 ทุเรียน 370 0.01 

A404 เงาะ 402 0.01 

A405 มะพราว 386 0.01 

A406 ลิ้นจี ่ 137 0.01 

A407 มะมวง 11,428 0.38 

A408 มะมวงหิมพานต 4,210 0.14 

A411 กลวย 1,267 0.04 

A412 มะขาม 377 0.01 

A413 ลําไย 1,767 0.06 

A414 ฝรั่ง 41 - 

A415 มะละกอ 318 0.01 

A416 ขนุน 2,149 0.07 

A417 กระทอน 3,326 0.11 

A419 มังคุด 327 0.01 
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ตารางท่ี 14 (ตอ) 

สัญลักษณ ประเภทการใชท่ีดิน 
เนื้อท่ี 

ไร รอยละ 
A420 ลางสาด ลองกอง 83 - 

A422 มะนาว 416 0.01 

A424 มะขามเทศ 30 - 

A426 แกวมังกร 11 - 

A427 สมโอ 3,266 0.11 

A429 มะปราง มะยงชิด 429 0.02 

A430 มะไฟ ละไม 59 - 

A5 พืชสวน 15,606 0.52 
A500 
A502 
A503 
A504 
A513 

พืชสวนราง/เสื่อมโทรม 
พืชผัก   
ไมดอก ไมประดับ 
องุน   
กระเจี๊ยบเขียว 

706  
 4,218  

 10,445  
 223  
 14 

0.02  
 0.14  
 0.35  
 0.01  

 -    

A7 ทุงหญาเลี้ยงสัตวและโรงเรือนเลี้ยงสัตว       18,813 0.64    
A700 
A701 
A702 
A703 
A704 

โรงเรือนราง 
ทุงหญาเลี้ยงสัตว   
โรงเรือนเลี้ยงโค กระบือ และมา 
โรงเรือนเลี้ยงสตัวปก  
โรงเรือนเลี้ยงสุกร 

531  
 1,527  

 465  
 13,654  
 2,636 

0.02  
 0.05  
 0.02  
 0.46  
 0.09 

A8 พืชน้ํา 242 0.01    
A802 
A803 
A806 
A807 

กก 
บัว 
ผักบุง 
กระเฉด 

12  
 134  
 59  
 37 

-    
 0.01  

 -    
 -    

A9 สถานท่ีเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา   129,151 4.34 

A900 
A901 
A902 
A903 
A905 

สถานท่ีเพาะเลี้ยงสตัวนํ้าราง  
สถานท่ีเพาะเลี้ยงสตัวนํ้าผสม 
สถานท่ีเพาะเลี้ยงปลา 
สถานท่ีเพาะเลี้ยงกุง 
ฟารมจระเข 

6,913  
 2,580  

 101,300  
 18,348  

 10 

0.23  
 0.09  
 3.40  
 0.62  

 -    

A0 เกษตรผสมผสาน/ไรนาสวนผสม 333 0.01 
A001 เกษตรผสมผสาน/ไรนาสวนผสม 333 0.01 
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ตารางท่ี 14 (ตอ) 

สัญลักษณ ประเภทการใชท่ีดิน 
เนื้อท่ี 

ไร รอยละ 
F พ้ืนท่ีปาไม 875,757  29.42  

F100 
F101 
F100 
F201 

ปาไมผลดัใบรอสภาพฟนฟู   
ปาไมผลดัใบสมบูรณ   
ปาผลดัใบรอสภาพฟนฟู   
ปาผลดัใบสมบูรณ   

5,619  
 641,696  
 31,019  

 197,423 

0.19  
 21.56  
 1.04  
 6.63 

W พ้ืนท่ีน้ํา 83,010 2.80 

W101 
W102 
W201 
W202 
W203 

แมนํ้า ลําหวย ลําคลอง 
หนอง บึง ทะเลสาบ 
อางเก็บนํ้า  
บอนํ้าในไรนา   
คลองชลประทาน 

41,270  
 5,645  

 21,877  
 10,603  
 3,615 

1.39  
 0.19  
 0.74  
 0.36  
 0.12 

M พ้ืนท่ีเบ็ดเตล็ด 134,300 4.52 
M101 
M102 
M201 
M300 
M302 
M303 
M304 
M405 
M701 

ทุงหญาธรรมชาติ   
ทุงหญาสลับไมพุม/ไมละเมาะ 
พ้ืนท่ีลุม 
เหมืองเกา บอขุดเกา 
บอลูกรัง    
บอทราย    
บอดิน  
พ้ืนท่ีถม    
ท่ีท้ิงขยะ       

37,122  
 71,230  
 7,651  
 7,089  
 5,462  

 176  
 1,680  
 3,836  

 54 

1.25  
 2.39  
 0.26  
 0.24  
 0.18  
 0.01  
 0.06  
 0.13  

 -    
รวมท้ังหมด 2,976,476 100.00 

ท่ีมา:  จากการวิเคราะหโดยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร กลุมวิเคราะหสภาพการใชท่ีดิน 
           กองนโยบายและแผนการใชท่ีดิน 
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2.15 สภาพการใชท่ีดินจังหวัดระยอง ป พ.ศ. 2563 

 จังหวัดระยอง มีเนื้อท่ีท้ังหมด 2,220,000 ไร สามารถจําแนกประเภทการใชท่ีดินไดออกเปน 5 
ประเภท คือ พ้ืนท่ีชุมชนและสิ่งปลูกสราง (U) มีเนื้อท่ี 346,397 ไร คิดเปนรอยละ 15.66 ของเนื้อท่ี
จังหวัด พ้ืนท่ีเกษตรกรรม (A) มีเนื้อท่ี 1,488,625 ไร คิดเปนรอยละ 67.04 ของเนื้อท่ีจังหวัด พ้ืนท่ีปาไม (F)  
มีเนื้อท่ี 176,818 ไร คิดเปนรอยละ 7.96 ของเนื้อท่ีจังหวัด พ้ืนท่ีน้ํา (W)  มีเนื้อท่ี 91,588 ไร  คิดเปน
รอยละ 4.13 ของเนื้อท่ีจังหวัด และพ้ืนท่ีเบ็ดเตล็ด (M) มีเนื้อท่ี 115,572 ไร คิดเปนรอยละ 5.21  
ของเนื้อท่ีจังหวัด โดยการใชประโยชนในพ้ืนท่ีแตละประเภทมีรายละเอียด (ภาพท่ี 15 และตารางท่ี 15) 
ดังนี้ 
 2.15.1 พ้ืนท่ีชุมชนและสิ่งปลูกสราง (U) มีเนื้อท่ี 347,397 ไร คิดเปนรอยละ 15.66 ของเนื้อท่ี
จังหวัด ประกอบดวย ตัวเมืองและยานการคา หมูบาน/ท่ีดินจัดสรรราง หมูบานบนพ้ืนราบ สถานท่ี
ราชการและสถาบันตาง ๆ สนามบิน ทาเรือ ถนน ทางรถไฟ พ้ืนท่ีอุตสาหกรรมราง นิคมอุตสาหกรรม 
โรงงานอุตสาหกรรม ลานตากและแหลงรับซ้ือทางการเกษตร สถานท่ีราง สถานท่ีพักผอนหยอนใจ  
รีสอรท โรงแรม เกสตเฮาส สุสาน ปาชา สถานีบริการน้ํามัน และสนามกอลฟ 
  1) ตัวเมืองและยานการคา (U1) มีเนื้อท่ี 15,682 ไร หรือรอยละ 0.71 ของเนื้อท่ี
จังหวัด ประกอบดวย 8 อําเภอ คือ อําเภอเมืองระยอง อําเภอบานฉาง อําเภอแกลง อําเภอวังจันทร 
อําเภอบานคาย อําเภอปลวกแดง อําเภอเขาชะเมา อําเภอนิคมพัฒนา 
  2) หมูบาน (U2) ไดแก หมูบานบนพ้ืนราบ มีเนื้อท่ี 147,923 ไร หรือรอยละ 6.66 
ของเนื้อท่ีจังหวัด สวนใหญเปนท่ีอยูอาศัยของประชาชนซ่ึงกระจายตัวอยูท่ัวไปในทุกอําเภอ และมี
หมูบาน/ท่ีดินจัดสรรราง มีเนื้อท่ี 642 ไรหรือรอยละ 0.03 ของเนื้อท่ีจังหวัด 
  3) สถานท่ีราชการและสถาบันตาง ๆ (U3) มีเนื้อท่ี 37,257 ไร หรือรอยละ 1.68  
ของเนื้อท่ีจังหวัด ไดแก สถานท่ีราชการและสถาบันตาง ๆ เชน สถานท่ีราชการ โรงพยาบาล โรงเรียน 
และวัดตาง ๆ ซ่ึงสถานท่ีราชการมีการขยายตัวเพ่ิมข้ึน 
  4) สถานีคมนาคม (U4)มีเนื้อท่ี 22,415 ไร หรือรอยละ 1.02 ของเนื้อท่ีจังหวัด 
เสนทางคมนาคมท่ีสําคัญ ไดแก สนามบิน ทาเรือ ถนน และทางรถไฟ เปนตน  
  5) ยานอุตสาหกรรม (U5) มีเนื้อท่ี 107,079 ไร หรือรอยละ 4.82 ของเนื้อท่ีจังหวัด 
ไดแก นิคมอุตสาหกรรม โรงงานอุตสาหกรรม ลานตากและแหลงรับซ้ือทางการเกษตร มีเนื้อท่ี 55,294 
51,113 343 ไร หรือรอยละ 2.49 2.30 และ 0.02 ของเนื้อท่ีจังหวัด ตามลําดับ และพ้ืนท่ีอุตสาหกรรมราง 
มีเนื้อท่ี 329 ไร หรือรอยละ 0.01 ของเนื้อท่ีจังหวัด 
  6) พ้ืนท่ีชุมชนและสิ่งปลูกสรางอ่ืน ๆ (U6) มีเนื้อท่ี 8,197 ไร หรือรอยละ 0.37  
ของเนื้อท่ีจังหวัด ประกอบดวย สถานท่ีพักผอนหยอนใจ รีสอรท โรงแรม เกสตเฮาส สุสาน ปาชา และ
สถานีบริการน้ํามัน และสถานท่ีราง มีเนื้อท่ี 2,627 4,310 624 351 และ 285 ไร หรือรอยละ 0.12  
0.19 0.03 0.02 และ 0.01 ของเนื้อท่ีจังหวัด ตามลําดับ 
  7) สนามกอลฟ (U7) มีเนื้อท่ี 8,202 ไร หรือรอยละ 0.37 ของเนื้อท่ีจังหวัด 
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 2.15.2 พ้ืนท่ีเกษตรกรรม (A) มีเนื้อท่ี 1,488,625 ไร หรือรอยละ 67.04 ของเนื้อท่ีจังหวัด 
ประกอบดวย พ้ืนท่ีนา พืชไร ไมยืนตน ไมผล พืชสวน ไรหมุนเวียน ทุงหญาและโรงเรือนเลี้ยงสัตว พืชน้ํา 
สถานท่ีเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา และเกษตรผสมผสาน/ไรนาสวนผสม 
  1) พ้ืนท่ีนา (A1) เนื้อท่ี 40,625 ไร หรือรอยละ 1.83 ของเนื้อท่ีจังหวัด ไดแก นาขาว 
มีเนื้อท่ี 28,425 ไร หรือรอยละ 1.28  ของเนื้อท่ีจังหวัด นาราง มีเนื้อท่ี 12,227 ไร หรือรอยละ 0.55 
ของเนื้อท่ีจังหวัด ปลูกมากในพ้ืนท่ีอําเภอบานคาย อําเภอเมืองระยอง และอําเภอแกลง 
  2) พืชไร (A2) เนื้อท่ี 229,075 ไร หรือรอยละ 10.32 ของเนื้อท่ีจังหวัด ไดแก ไรราง 
ขาวโพด ออย มันสําปะหลัง สับปะรด และพืชไรอ่ืน ๆ 
   (1) ขาวโพด (A202) มีเนื้อท่ี 58 ไร 
   (2) ออย (A203) มีเนื้อท่ี 3,298 ไร หรือรอยละ 0.15 ของเนื้อท่ีจังหวัด ปลูกมาก
ในเขตอําเภอบานคาย อําเภอวังจันทร และอําเภอบานฉาง 
   (3) มันสําปะหลัง (A204) มีเนื้อท่ี 124,351 ไร หรือรอยละ 5.60 ของเนื้อท่ี
จังหวัด สวนใหญปลูกกระจายอยูท่ัวท้ังจังหวัด 
   (4) สับปะรด (A205) มีเนื้อท่ี 99,876 ไร หรือรอยละ 4.50 ของเนื้อท่ีจังหวัด 
สวนใหญปลูกมากอําเภอปลวกแดง อําเภอพัฒนานิคม และอําเภอบานคาย 
   (5) พืชไร อ่ืน ๆ ไดแก แตงโม มีเนื้อท่ี 34 ไร และมีเนื้อท่ีไรราง 1,458 ไร 
หรือรอยละ 0.07 ของเนื้อท่ีจังหวัด  
  3) ไมยืนตน (A3) มีเนื้อท่ี 985,526 ไร หรือรอยละ 44.41 ของเนื้อท่ีจังหวัด ไดแก 
ยางพารา ปาลมน้ํามัน ยูคาลิปตัส หมาก และไมยืนตนอ่ืน ๆ  
   (1)  ยางพารา (A302) มีเนื้อท่ี 909,657 ไร หรือรอยละ 40.98 ของเนื้อท่ีจังหวัด 
สวนใหญปลูกกระจายท่ัวท้ังจังหวัด 
   (2) ปาลมน้ํามัน (A303) มีเนื้อท่ี 47,498 ไร หรือรอยละ 2.14 ของเนื้อท่ีจังหวัด
สวนใหญปลูกอําเภอปลวกแดง อําเภอวังจันทร อําเภอเขาชะเมา และอําเภอแกลง 
   (3) ยูคาลิปตัส (A304) มีเนื้อท่ี 13,637ไร หรือรอยละ 0.61 ของเนื้อท่ีจังหวัด 
สวนใหญปลูกมากท่ีอําเภอบานฉาง อําเภอเมืองระยอง และอําเภอแกลง  
   (4) หมาก (A317) มีเนื้อท่ี 4,353 ไร หรือรอยละ 0.20 ของเนื้อท่ีจังหวัด  
   (5) ไมยืนตนอ่ืน ๆ ไดแก ไมยืนตนผสม สัก สะเดา สนประดิพัทธ กระถิน ประดู 
ไผปลูกเพ่ือการคา หมาก จามจุรี กฤษณา ตะกู และไมยืนตนผสมราง มีเนื้อท่ี 10,381 ไร หรือรอยละ 
0.48 ของเนื้อท่ีจังหวัด 
  4) ไมผล (A4) มีเนื้อท่ี 190,309 ไร หรือรอยละ 8.55 ของเนื้อท่ีจังหวัด ไดแก ทุเรียน 
ขนุน มังคุด และไมผลอ่ืน ๆ 
   (1) ทุเรียน (A403) มีเนื้อท่ี 67,794 ไร หรือรอยละ 3.05 ของเนื้อท่ีจังหวัด  
สวนใหญปลูกอยูในอําเภอแกลง อําเภอเขาชะเมา อําเภอวังจันทร และอําเภอเมืองระยอง 
   (2) ขนุน (A416) มีเนื้อท่ี 9,633 ไร หรือรอยละ 0.43 ของเนื้อท่ีจังหวัด  
สวนใหญปลูกอยูในอําเภอแกลง อําเภอเขาชะเมา และอําเภอวังจันทร 
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   (3) มังคุด (A419) มีเนื้อท่ี 17,706 ไร หรือรอยละ 0.80 ของเนื้อท่ีจังหวัด สวนใหญ
ปลูกอยูในอําเภออําเภอแกลง อําเภอเขาชะเมา อําเภอเมืองระยอง และอําเภอวังจันทร 
   (4) ไมผลอ่ืน ๆ ไดแก ไมผลผสมราง สม เงาะ มะพราว ลิ้นจี่ มะมวง มะมวง 
หิมพานต พุทรา กลวย มะขาม ลําไย  มะละกอ ลางสาด ลองกอง ระกํา สละ มะนาว แกวมังกร สมโอ 
มะปราง มะยงชิด และไมผลผสม มีเนื้อท่ี 95,176 ไร หรือรอยละ 7.17 ของเนื้อท่ีจังหวัด 
  5) พืชสวน (A5) มีเนื้อท่ี 559 ไร หรือรอยละ 0.02 ของเนื้อท่ีจังหวัด ประกอบดวย 
พืชผัก ไมดอกไมประดับ พริกไทย เห็ด 
   (1) พืชผัก (A502) มีเนื้อท่ี 418 ไร หรือรอยละ 0.02 ของเนื้อท่ีจังหวัด  
   (2) พืชสวนอ่ืน ๆ ไดแก ไมดอกไมประดับ องุน พืชสมุนไพร นาหญา เห็ด และ
พืชสวนราง/เสื่อมโทรม มีเนื้อท่ี 141 ไร 
  6) ทุงหญาเลี้ยงสัตวและโรงเรือนเลี้ยงสัตว (A7) มีเนื้อท่ี 2,233 ไร หรือรอยละ 0.10 
ของเนื้อท่ีจังหวัด ไดแก ทุงหญาเลี้ยงสัตว โรงเรือนเลี้ยงโค กระบือ และมา โรงเรือนเลี้ยงสัตวปก 
โรงเรือนเลี้ยงสุกร และโรงเรือนราง 
   (1) ทุงหญาเลี้ยงสัตว (A701) มีเนื้อท่ี 132 ไร หรือรอยละ 0.01 ของเนื้อท่ี
จังหวัด 
   (2) โรงเรือนเลี้ยงโค กระบือ และมา (A702) มีเนื้อท่ี 50 ไร  
   (3) โรงเรือนเลี้ยงสัตวปก (A703) มีเนื้อท่ี 1,106 ไร หรือรอยละ 0.05 ของเนื้อท่ี
จังหวัด 
   (4) โรงเรือนเลี้ยงสุกร (A704) มีเนื้อท่ี 945 ไร หรือรอยละ 0.04 ของเนื้อท่ี
จังหวัด 
  7) พืชน้ํา (A8) มีเนื้อท่ี 211 ไรหรือรอยละ 0.01 ของเนื้อท่ีจังหวัด ไดแก บัว  
  8) สถานท่ีเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา (A9) มีเนื้อท่ี 40,020 ไร หรือรอยละ 1.80 ของเนื้อท่ี
จังหวัด ประกอบดวย สถานท่ีเพาะเลี้ยงสัตวน้ําราง สถานท่ีเพาะเลี้ยงสัตวน้ําผสม สถานท่ีเพาะเลี้ยงปลา 
และสถานท่ีเพาะเลี้ยงกุง   
   (1) สถานท่ีเพาะเลี้ยงสัตวราง (A900) มีเนื้อท่ี 4,890 ไร หรือรอยละ 0.22  
ของเนื้อท่ีจังหวัด 
   (2) สถานท่ีเพาะเลี้ยงสัตวผสม (A901) มีเนื้อท่ี 267 ไร หรือรอยละ 0.01  
ของเนื้อท่ีจังหวัด  
   (3) สถานท่ีเพาะเลี้ยงสัตวปลา (A902) มีเนื้อท่ี 4,183 ไร หรือรอยละ 0.19  
ของเนื้อท่ีจังหวัด  
   (4) สถานท่ีเพาะเลี้ยงสัตวกุง (A903) มีเนื้อท่ี 30,680 ไร หรือรอยละ 1.38  
ของเนื้อท่ีจังหวัด  
  9) เกษตรผสมผสาน/ไรนาสวนผสม (A0)  มีเนื้อท่ี 40 ไร 
 2.15.3 พ้ืนท่ีปาไม (F) มีเนื้อท่ี 178,818 ไร หรือรอยละ 7.96 ของเนื้อท่ีจังหวัด ไดแก ปาไมผลัดใบ
รอสภาพฟนฟู ปาไมผลัดใบสมบูรณ ปาผลัดใบรอสภาพฟนฟู ปาผลัดใบสมบูรณ ปาชายเลนรอสภาพ
ฟนฟู ปาชายเลนสมบูรณ ปาพรุสมบูรณ และปาปลูกสมบูรณ มีเนื้อท่ี 2,532 74,292 13,158 74,526 
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39 10,618 539 และ 1,114 หรือรอยละ 0.11 3.35 0.59 3.36 0.00 0.48 0.02 และ 0.05 ของเนื้อท่ี
จังหวัด ตามลําดับ 
 2.15.4 พ้ืนท่ีน้ํา (W) มีเนื้อท่ี 91,588 ไร หรือรอยละ 4.13 ของเนื้อท่ีจังหวัด ไดแก  
  1) แหลงน้ําธรรมชาติ (W1) เชน แมน้ํา ลําหวย ลําคลอง หนอง บึง ทะเลสาบ และ
ทะเล มีเนื้อท่ี 19,566 ไร หรือรอยละ 0.88 ของเนื้อท่ีจังหวัด 
  2) แหลงน้ําท่ีสรางข้ึน (W2) เชน อางเก็บน้ํา บอน้ําในไรนา และคลองชลประทาน  มี
เนื้อท่ี 72,022 ไร หรือรอยละ 3.25 ของเนื้อท่ีจังหวัด  
 2.15.5 พ้ืนท่ีเบ็ดเตล็ด (M) มีเนื้อท่ี 115,572 ไร หรือรอยละ 5.21 ของเนื้อท่ีจังหวัด กระจาย
อยูท่ัวไปทุกอําเภอ โดยอาจจะเปนทุงหญาธรรมชาติ ทุงหญาสลับไมพุม/ไมละเมาะ พ้ืนท่ีลุมท่ีมีน้ําทวม
ขังตลอดป เหมืองเกา บอขุดเกา เหมืองแร บอลูกรัง บอทราย บอดิน พ้ืนท่ีกองวัสดุ พ้ืนท่ีถม หาดทราย  
และท่ีท้ิงขยะ มีเนื้อท่ี 40,596 33,642 20,857 2,222 948 4,402 2,761 2,373 17 7,066 478 และ 
210 ไร หรือรอยละ 1.83 1.52 0.94 0.10 0.04 0.02 0.12 0.11 0.32 0.02 และ 0.01 ของเนื้อท่ี
จังหวัด ตามลําดับ 
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   ตารางท่ี 15  สภาพการใชท่ีดินจังหวัดระยอง ป พ.ศ. 2563 

สัญลักษณ ประเภทการใชท่ีดิน 
เนื้อท่ี 

ไร รอยละ 
U พ้ืนท่ีชุมชนและสิ่งปลูกสราง 347,397 15.66 

U101 ตัวเมืองและยานการคา 15,682 0.71 
U200 หมูบาน/ท่ีดินจัดสรรราง 642 0.03 
U201 หมูบานบนพ้ืนราบ 147,923 6.66 
U301 สถานท่ีราชการและสถาบันตาง ๆ 37,257 1.68 
U401 สนามบิน 4,809 0.22 
U404 ทาเรือ 33 - 
U405 ถนน 17,420 0.79 
U406 ทางรถไฟ 153 0.01 
U500 พ้ืนท่ีอุตสาหกรรมราง  329 0.01 
U501 นิคมอุตสาหกรรม 55,294 2.49 
U502 โรงงานอุตสาหกรรม   51,113 2.30 
U503 ลานตากและแหลงรับซื้อทางการเกษตร 343 0.02 
U600 สถานท่ีราง  285 0.01 
U601 สถานท่ีพักผอนหยอนใจ  2,627 0.12 
U602 รีสอรท โรงแรม เกสตเฮาส 4,310 0.19 
U603 สุสาน ปาชา   624 0.03 
U605 สถานีบริการนํ้ามัน  351 0.02 
U701 สนามกอลฟ 8,202 0.37 

A พ้ืนท่ีเกษตรกรรม 1,488,625 67.04 
A1 พ้ืนท่ีนา 40,652 1.83 

A100 นาราง    12,227 0.55 
A101 นาขาว 28,425 1.28 
A2 พืชไร 229,075 10.32 

A200 ไรราง   1,458 0.07 
A202 ขาวโพด 58 - 
A203 ออย  3,298 0.15 
A204 มันสําปะหลัง   124,351 5.60 
A205 สับปะรด   99,876 4.50 
A220 แตงโม   34 - 
A3 ไมยืนตน 985,526 44.41 

A300 ไมยืนตนราง/เสื่อมโทรม 609 0.03 
A301 ไมยืนตนผสม   7,001 0.32 
A302 ยางพารา   909,657 40.98 
A303 ปาลมนํ้ามัน   47,498 2.14 
A304 ยูคาลิปตัส   13,637 0.61 
A305 สัก   792 0.04 
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ตารางท่ี 15 (ตอ) 

สัญลักษณ ประเภทการใชท่ีดิน 
เนื้อท่ี 

ไร รอยละ 
A306 สะเดา   108 0.01 
A307 สนประดิพัทธ  981 0.04 
A308 กระถิน 350 0.02 
A309 ประดู   255 0.01 
A315 ไผปลูกเพ่ือการคา 31 - 
A317 หมาก 4,353 0.20 
A318 จามจุร ี  25 - 
A322 กฤษณา 218 0.01 
A323 ตะกู 11 - 
A4 ไมผล 190,309 8.55 

A400 ไมผลราง/เสื่อมโทรม 705 0.03 
A401 ไมผลผสม   66,445 2.99 
A403 ทุเรียน 67,794 3.05 
A404 เงาะ   3,302 0.15 
A405 มะพราว   4,672 0.21 
A406 ลิ้นจี ่  30 - 
A407 มะมวง   8,916 0.40 
A408 มะมวงหิมพานต 1,697 0.08 
A409 พุทรา 36 - 
A411 กลวย   4,217 0.19 
A412 มะขาม   54 - 
A413 ลําไย    2,929 0.13 
A415 มะละกอ  23 - 
A416 ขนุน   9,633 0.43 
A419 มังคุด 17,706 0.80 
A420 ลางสาด ลองกอง  1,607 0.07 
A421 ระกํา สละ 252 0.01 
A422 มะนาว   19 - 
A426 แกวมังกร   16 - 
A427 สมโอ 14 - 
A429 มะปราง มะยงชิด 231 0.01 
A430 มะไฟ ละไม 11 - 
A5 พืชสวน 559 0.02 

A502 พืชผัก   418 0.02 
A503 ไมดอก ไมประดับ 42 - 
A505 พริกไทย 83 - 
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ตารางท่ี 15 (ตอ) 

สัญลักษณ ประเภทการใชท่ีดิน 
เน้ือท่ี 

ไร รอยละ 

A515 เห็ด 16 - 
A7 ทุงหญาเลี้ยงสัตวและโรงเรือนเลี้ยงสัตว 2,233 0.10 

A701 ทุงหญาเลี้ยงสัตว   132 0.01 
A702 โรงเรือนเลี้ยงโค กระบือ และมา 50 -- 
A703 โรงเรือนเลี้ยงสตัวปก  1,106 0.05 
A704 โรงเรือนเลี้ยงสุกร  945 0.04 
A8 พืชน้ํา 211 0.01 

A803 บัว 211 0.01 
A9 สถานท่ีเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา   40,020 1.80 

A900 สถานท่ีเพาะเลี้ยงสตัวนํ้าราง  4,890 0.22 
A901 สถานท่ีเพาะเลี้ยงสตัวนํ้าผสม 267 0.01 
A902 สถานท่ีเพาะเลี้ยงปลา 4,183 0.19 
A903 สถานท่ีเพาะเลี้ยงกุง 30,680 1.38 
A0 เกษตรผสมผสาน/ไรนาสวนผสม 40 - 

A001 เกษตรผสมผสาน/ไรนาสวนผสม 40 - 
F พ้ืนท่ีปาไม 176,818 7.96 

F100 ปาไมผลดัใบรอสภาพฟนฟู 2,532 0.11 
F101 ปาไมผลดัใบสมบูรณ   74,292 3.35 
F200 ปาผลดัใบรอสภาพฟนฟู   13,158 0.59 
F201 ปาผลดัใบสมบูรณ   74,526 3.36 
F300 ปาชายเลนรอสภาพฟนฟู 39 - 
F301 ปาชายเลนสมบูรณ 10,618 0.48 
F401 ปาพรุสมบูรณ 539 0.02 
F501 ปาปลูกสมบูรณ 1,114 0.05 
W พ้ืนท่ีน้ํา 91,588 4.13 

W101 แมนํ้า ลําหวย ลําคลอง 16,490 0.74 
W102 หนอง บึง ทะเลสาบ 1,446 0.07 
W103 ทะเล 1,630 0.07 
W201 อางเก็บนํ้า  53,607 2.42 
W202 บอนํ้าในไรนา   17,046 0.77 
W203 คลองชลประทาน  1,369 0.06 

M พ้ืนท่ีเบ็ดเตล็ด 115,572 5.21 
M101 ทุงหญาธรรมชาต ิ  40,596 1.83 
M102 ทุงหญาสลับไมพุม/ไมละเมาะ 33,642 1.52 
M201 พ้ืนท่ีลุม 20,857 0.94 
M300 เหมืองเกา บอขุดเกา 2,222 0.10 
M301 เหมืองแร   948 0.04 



149 
 

ตารางท่ี 15 (ตอ) 

สัญลักษณ ประเภทการใชท่ีดิน 
เน้ือท่ี 

ไร รอยละ 
M302 บอลูกรัง    4,402 0.20 
M303 บอทราย    2,761 0.12 
M304 บอดิน  2,373 0.11 
M401 พ้ืนท่ีกองวัสดุ 17 - 
M405 พ้ืนท่ีถม    7,066 0.32 
M601 หาดทราย 478 0.02 
M701 ท่ีท้ิงขยะ       210 0.01 

รวมท้ังหมด 2,220,000 100.00 

ท่ีมา:  จากการวิเคราะหโดยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร กลุมวิเคราะหสภาพการใชท่ีดิน 
        กองนโยบายและแผนการใชท่ีดิน 
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2.16 สภาพการใชท่ีดินจังหวัดสระแกว ป พ.ศ. 2563 

 จังหวัดสระแกว มีเนื้อท่ีท้ังหมด 4,496,961 ไร สามารถจําแนกประเภทการใชท่ีดินไดออกเปน  
5 ประเภท คือ พ้ืนท่ีชุมชนและสิ่งปลูกสราง (U) มีเนื้อท่ี 258,780 ไร คิดเปนรอยละ 5.76 ของเนื้อท่ี
จังหวัด พ้ืนท่ีเกษตรกรรม (A) มีเนื้อท่ี 3,040,207 ไร คิดเปนรอยละ 67.59 ของเนื้อท่ีจังหวัด พ้ืนท่ีปาไม (F) 
มีเนื้อท่ี   1,050,272 ไร คิดเปนรอยละ 23.37 ของเนื้อท่ีจังหวัด พ้ืนท่ีน้ํา (W) มีเนื้อท่ี 90,975 ไร  
คิดเปนรอยละ 2.02 ของเนื้อท่ีจังหวัด และพ้ืนท่ีเบ็ดเตล็ด (M) มีเนื้อท่ี 56,727 ไร คิดเปนรอยละ 1.26 
ของเนื้อท่ีจังหวัด โดยการใชประโยชนในพ้ืนท่ีแตละประเภทมีรายละเอียด (ภาพท่ี 16 และตารางท่ี 16) 
ดังนี้ 
 2.16.1 พ้ืนท่ีชุมชนและสิ่งปลูกสราง (U) มีเนื้อท่ี 258,780 ไร คิดเปนรอยละ 5.76 ของเนื้อท่ี
จังหวัด ประกอบดวย ตัวเมืองและยานการคา หมูบานบนพ้ืนราบ สถานท่ีราชการและสถาบันตาง ๆ 
สนามบิน ถนน นิคมอุตสาหกรรม โรงงานอุตสาหกรรม ลานตากและแหลงรับซ้ือทางการเกษตร สถานท่ี
พักผอนหยอนใจ รีสอรท โรงแรม เกสตเฮาส สุสาน ปาชา สถานีบริการน้ํามัน และสนามกอลฟ 
  1) ตัวเมืองและยานการคา (U1) มีเนื้อท่ี 16,207 ไร หรือรอยละ 0.36 ของเนื้อท่ี
จังหวัด ประกอบดวย 9 อําเภอ คือ อําเภอเมืองสระแกว อําเภอคลองหาด อําเภอตาพระยา อําเภอ 
วังน้ําเย็น อําเภอวัฒนานคร อําเภออรัญประเทศ อําเภอเขาฉกรรจ อําเภอโคกสูง และอําเภอวังสมบูรณ 
  2) หมูบาน (U2) ไดแก หมูบานบนพ้ืนราบ มีเนื้อท่ี 154,047 ไร หรือรอยละ 3.43 
ของเนื้อท่ีจังหวัด 

  3) สถานท่ีราชการและสถาบันตาง ๆ (U3) ไดแก สถานท่ีราชการและสถาบันตาง ๆ มี
เนื้อท่ี 45,881 หรือรอยละ 1.02 ของเนื้อท่ีจังหวัด ไดแก สถานท่ีราชการ โรงพยาบาล มหาวิทยาลัย 
โรงเรียน และวัดตาง ๆ  
  4) สถานีคมนาคม (U4) ไดแก สนามบิน และถนน มีเนื้อท่ี 1,706 และ 14,991 ไร 
หรือรอยละ 0.04 และ 0.33 ของเนื้อท่ีจังหวัด ตามลําดับ 
  5) ยานอุตสาหกรรม (U5) มีเนื้อท่ี 23,655 ไร หรือรอยละ 0.54 ของเนื้อท่ีจังหวัด 
ไดแก  นิคมอุตสาหกรรม โรงงานอุตสาหกรรม ลานตากและแหลงรับซ้ือทางการเกษตร มีเนื้อท่ี 779 
19,537 และ 3,339 ไร หรือรอยละ 0.02 0.44 และ 0.08 ของเนื้อท่ีจังหวัด ตามลําดับ 
  6) สิ่งปลูกสรางอ่ืน ๆ (U6) มีเนื้อท่ี 2,119 ไร หรือรอยละ 0.04 ของเนื้อท่ีจังหวัด 
ประกอบดวย สถานท่ีพักผอนหยอนใจ รสีอรท โรงแรม เกสตเฮาส สุสาน ปาชา และสถานีบริการน้ํามัน 
มีเนื้อท่ี 501 1,048 138 และ 432 ไร หรือรอยละ 0.01 0.02 0.00 และ 0.01 ของเนื้อท่ีจังหวัด ตามลําดับ 
  7) สนามกอลฟ (U7) มีเนื้อท่ี 174 ไร หรือรอยละ 0.00 ของเนื้อท่ีจังหวัด 
 2.16.2 พ้ืนท่ีเกษตรกรรม (A) มีเนื้อท่ี 3,040,207 ไร หรือรอยละ 67.59 ของเนื้อท่ีจังหวัด 
ประกอบดวย พ้ืนท่ีนา พืชไร  ไมยืนตน  ไมผล พืชสวน ทุงหญาและโรงเรือนเลี้ยงสัตว สถานท่ีเพาะเลี้ยง
สัตวน้ํา และเกษตรผสมผสาน/ไรนาสวนผสม 
  1) พ้ืนท่ีนา (A1) มีเนื้อท่ี 816,713 ไร หรือรอยละ 18.16 ของเนื้อท่ีจังหวัด ไดแก  
นาขาว มีเนื้อท่ี 810,057 ไร หรือรอยละ 18.01 ของเนื้อท่ีจังหวัด นาราง มีเนื้อท่ี 1,534 ไร หรือรอยละ 
0.03 ของเนื้อท่ีจังหวัด สวนใหญปลูกในเขตอําเภอตาพระยา อําเภอวัฒนานคร อําเภอโคกสูง และ
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อําเภออรัญประเทศ และมีการปลูกขาวตามดวยพืชหลังนาตางๆ มีเนื้อท่ี 5,122 ไร หรือรอยละ 0.12 
ของเนื้อท่ีจังหวัด 
  2) พืชไร (A2) มีเนื้อท่ี 1,236,434 ไร หรือรอยละ 27.49 ของเนื้อท่ีจังหวัด ไดแก 
ขาวโพด ออย มันสําปะหลัง และพืชไรอ่ืนๆ 
   (1) ขาวโพด (A202) มีเนื้อท่ี 36,280 ไร หรือรอยละ 0.81 ของเนื้อท่ีจังหวัด  
   (2) ออย (A203) มีเนื้อท่ี 620,063 ไร หรือรอยละ 13.79 ของเนื้อท่ีจังหวัด 
   (3) มันสําปะหลัง (A204) มีเนื้อท่ี 567,245 ไร หรือรอยละ 12.61 ของเนื้อท่ี
จังหวัด  
   (4) พืชไรอ่ืน ๆ ไดแก สับปะรด ขาวฟาง มันเทศ แตงโม พริก พืชไรผสม และ 
ไรราง มีเนื้อท่ี 12,846 ไร หรือรอยละ 0.28 ของเนื้อท่ีจังหวัด 
  3) ไมยืนตน (A3) มีเนื้อท่ี 826,172 ไร หรือรอยละ 18.36 ของเนื้อท่ีจังหวัด ไดแก 
ยางพารา ปาลมน้ํามัน ยูคาลิปตัส และไมยืนตนอ่ืน ๆ 
   (1) ยางพารา (A302) มีเนื้อท่ี 189,296 ไร หรือรอยละ 4.21 ของเนื้อท่ีจังหวัด  
   (2) ปาลมน้ํามัน (A303) มีเนื้อท่ี 66,568 ไร หรือรอยละ 1.48 ของเนื้อท่ีจังหวัด 
   (3) ยูคาลิปตัส (A304) มีเนื้อท่ี 556,909 ไร หรือรอยละ 12.38 ของเนื้อท่ี
จังหวัด  
   (4) ไมยืนตนอ่ืน ๆ ไดแก สัก สะเดา สนประดิพัทธ กระถิน ประดู ชา หมอน ไผ
ปลูกเพ่ือการคา กฤษณา ตะกู ไมยืนตนผสม และไมยืนตนราง/เสื่อมโทรม มีเนื้อท่ี 13,399 ไร หรือรอยละ 
0.29 ของเนื้อท่ีจังหวัด 
  4) ไมผล (A4) มีเนื้อท่ี 148,056 ไร หรือรอยละ 3.29 ของเนื้อท่ีจังหวัด ไดแก มะมวง 
มะขาม ลําไย และไมผลอ่ืน ๆ 
   (1) มะมวง (A407) มีเนื้อท่ี 35, 579 ไร หรือรอยละ 0.79 ของเนื้อท่ีจังหวัด 
   (2) มะขาม (A412) มีเนื้อท่ี 1,692 ไร หรือรอยละ 0.04 ของเนื้อท่ีจังหวัด 
   (3) ลําไย (A413) มีเนื้อท่ี 35,764 ไร หรือรอยละ 0.80 ของเนื้อท่ีจังหวัด 
   (4) ไมผลอ่ืน ๆ ไดแก ไมผลผสม สม ทุเรียน เงาะ มะพราว มะมวงหิมพานต 
พุทรา นอยหนา กลวย ฝรั่ง มะละกอ ขนุน กระทอน ชมพู มะนาว มะขามเทศ แกวมังกร สมโอ 
มะปราง มะยงชิด และไมผลราง/เสื่อมโทรม มีเนื้อท่ี 75,021 ไร หรือรอยละ 1.66 ของเนื้อท่ีจังหวัด 
  5) พืชสวน (A5) มีเนื้อท่ี 4,833 ไร หรือรอยละ 0.11 ของเนื้อท่ีจังหวัด ไดแก พืชผัก  
ไมดอก ไมประดับ องุน นาหญา แคนตาลูป พืชสวนผสม และพืชสวนราง/เสื่อมโทรม  
   (1) พืชผัก (A502) มีเนื้อท่ี 4,351 ไร หรือรอยละ 0.10 ของเนื้อท่ีจังหวัด 
   (2) พืชสวนอ่ืน ๆ ไดแก พืชสวนผสม ไมดอก ไมประดับ องุน นาหญา แคนตาลูป 
และพืชสวนราง/เสื่อมโทรม มีเนื้อท่ี 482 ไร หรือรอยละ 0.01 ของเนื้อท่ีจังหวัด 
  6) ทุงหญาเลี้ยงสัตวและโรงเรือนเลี้ยงสัตว (A7) มีเนื้อท่ี 6,760 ไร หรือรอยละ 0.15 
ของเนื้อท่ีจังหวัด ไดแก ทุงหญาเลี้ยงสัตว โรงเรือนเลี้ยงโค กระบือ และมา โรงเรือนเลี้ยงสัตวปก 
โรงเรือนเลี้ยงสุกร และโรงเรือนราง 
   (1) โรงเรือนราง (A700) มีเนื้อท่ี 103 ไร  
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   (2) ทุงหญาเลี้ยงสัตว (A701) มีเนื้อท่ี 2,808 ไร หรือรอยละ 0.06 ของเนื้อท่ี
จังหวัด 
   (3) โรงเรือนเลี้ยงโค กระบือ และมา (A702) มีเนื้อท่ี 514 ไร หรือรอยละ 0.01 
ของเนื้อท่ีจังหวัด 
   (4) โรงเรือนเลี้ยงสัตวปก (A703) มีเนื้อท่ี 2,606 ไร หรือรอยละ 0.06 ของเนื้อท่ี
จังหวัด 
   (5) โรงเรือนเลี้ยงสุกร (A704) มีเนื้อท่ี 729 ไร หรือรอยละ 0.02 ของเนื้อท่ี
จังหวัด  
  7) สถานท่ีเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา (A9) มีเนื้อท่ี 1,179 ไร หรือรอยละ 0.03 ของเนื้อท่ี
จังหวัด ประกอบดวย สถานท่ีเพาะเลี้ยงสัตวน้ําผสม สถานท่ีเพาะเลี้ยงปลา และสถานท่ีเพาะเลี้ยงสัตว
น้ําราง 
   (1) สถานท่ีเพาะเลี้ยงสัตวราง (A900) มีเนื้อท่ี 76 ไร 
   (2) สถานท่ีเพาะเลี้ยงสัตวน้ําผสม (A901) มีเนื้อท่ี 241 ไร หรือรอยละ 0.01 
ของเนื้อท่ีจังหวัด  
   (3) สถานท่ีเพาะเลี้ยงปลา (A902) มีเนื้อท่ี 862 ไร หรือรอยละ 0.02 ของเนื้อท่ี
จังหวัด  
  8) เกษตรผสมผสาน/ไรนาสวนผสม (A0) มีเนื้อท่ี 60 ไร 
 2.16.3 พ้ืนท่ีปาไม (F) มีเนื้อท่ี 1,050,272 ไร หรือรอยละ 23.37 ของเนื้อท่ีจังหวัด ไดแก  
ปาไมผลัดใบรอสภาพฟนฟู ปาไมผลัดใบสมบูรณ ปาผลัดใบรอสภาพฟนฟู ปาผลัดใบสมบูรณ ปาปลูก 
รอสภาพฟนฟู และปาปลูกสมบูรณ มีเนื้อท่ี 1,245 654,297 25,390 315,903 1,033 และ 52,404 ไร 
หรือรอยละ 0.03 14.55 0.57 7.03 0.02 และ 1.17 ของเนื้อท่ีจังหวัด ตามลําดับ 
 2.16.4 พ้ืนท่ีน้ํา (W) มีเนื้อท่ี 90,975 ไร หรือรอยละ 2.02 ของเนื้อท่ีจังหวัด ไดแก  
  1) แหลงน้ําธรรมชาติ (W1) เชน แมน้ํา ลําหวย ลําคลอง หนอง บึง ทะเลสาบ มีเนื้อท่ี 
37,431 ไร หรือรอยละ 0.83 ของเนื้อท่ีจังหวัด 
  2) แหลงน้ําท่ีสรางข้ึน (W2) เชน อางเก็บน้ํา บอน้ําในไรนา และคลองชลประทาน  
มีเนื้อท่ี 53,544 ไร หรอืรอยละ 1.19 ของเนื้อท่ีจังหวัด 
 2.16.5 พ้ืนท่ีเบ็ดเตล็ด (M) มีเนื้อท่ี 56,727 ไร หรือรอยละ 1.26 ของเนื้อท่ีจังหวัด เปนทุงหญา
ธรรมชาติ  ทุงหญาสลับไมพุม/ไมละเมาะ พ้ืนท่ีลุม เหมืองเกา บอขุดเกา เหมืองแร บอลูกรัง บอดิน 
พ้ืนท่ีกองวัสดุ พ้ืนท่ีถม และท่ีท้ิงขยะ มีเนื้อท่ี 2,923 43,345 5,043 1,001 215 594 2,506 66 897 
และ 137 ไร หรือรอยละ 0.07 0.96 0.11 0.02 0.01 0.01 0.06 0.00 0.02 และ 0.00 ของเนื้อท่ี
จังหวัด ตามลําดับ 
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ตารางท่ี 16  สภาพการใชท่ีดินจังหวัดสระแกว ป พ.ศ. 2563 

สัญลักษณ ประเภทการใชท่ีดิน 
เนื้อท่ี 

ไร รอยละ 

U พ้ืนท่ีชุมชนและสิ่งปลูกสราง 258,780  5.76  

U101 ตัวเมืองและยานการคา 16,207  0.36  

U201 หมูบานบนพ้ืนราบ 154,047  3.43  

U301 สถานท่ีราชการและสถาบันตาง ๆ 45,881  1.02  

U401 สนามบิน 1,706  0.04  

U405 ถนน 14,991  0.33  

U501 นิคมอุตสาหกรรม 779  0.02  

U502 โรงงานอุตสาหกรรม 19,537  0.44  

U503 ลานตากและแหลงรับซื้อทางการเกษตร 3,339  0.08  

U601 สถานท่ีพักผอนหยอนใจ 501  0.01  

U602 รีสอรท โรงแรม เกสตเฮาส 1,048  0.02  

U603 สุสาน ปาชา 138  -    

U605 สถานีบริการนํ้ามัน 432  0.01  

U701 สนามกอลฟ 174  -    

A พ้ืนท่ีเกษตรกรรม 3,040,207  67.59  

A1 พ้ืนท่ีนา 816,713  18.16  

A100 นาราง    1,534  0.03  

A101 นาขาว 810,057  18.01  

A101+A202 นาขาว+ขาวโพด 26  -    

A101+A204 นาขาว+มันสําปะหลัง 4,863  0.11  

A101+A220 นาขาว+แตงโม 39  -    

A101+A502 นาขาว+พืชผัก 194  0.01  

A2  พืชไร  1,236,434  27.49  

A200 ไรราง   987  0.02  

A201 พืชไรผสม   11,591  0.26  
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ตารางท่ี 16  (ตอ) 

สัญลักษณ ประเภทการใชท่ีดิน 
เนื้อท่ี 

ไร รอยละ 

A202 ขาวโพด 36,280  0.81  

A203 ออย  620,063  13.79  

A204 มันสําปะหลัง   567,245  12.61  

A205 สับปะรด   84  -    

A213 ขาวฟาง 22  -    

A220 แตงโม   53  -    

A229 พริก   109  -    

A3  ไมยืนตน  826,172  18.36  

A300 ไมยืนตนราง/เสื่อมโทรม 420  0.01  

A301 ไมยืนตนผสม   9,098  0.20  

A302 ยางพารา   189,296  4.21  

A303 ปาลมนํ้ามัน   66,568  1.48  

A304 ยูคาลิปตัส   556,909  12.38  

A305 สัก   1,746  0.04  

A306 สะเดา   13  -    

A307 สนประดิพัทธ  23  -    

A308 กระถิน 32  -    

A309 ประดู 11  -    

A313 ชา 23  -    

A314 หมอน   17  -    

A315 ไผปลูกเพ่ือการคา 1,779  0.04  

A322 กฤษณา  161  -    

A323 ตะกู 76  -    

A4  ไมผล  148,056  3.29  

A400 ไมผลราง/เสื่อมโทรม 29  -    

A401 ไมผลผสม   71,951  1.60  

A403 ทุเรียน 77  -    
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ตารางท่ี 16 (ตอ)    

สัญลักษณ ประเภทการใชท่ีดิน 
เนื้อท่ี 

ไร รอยละ 

A404 เงาะ   11 - 

A405 มะพราว   156 - 

A407 มะมวง   35,579  0.79  

A408 มะมวงหิมพานต 420  0.01  

A411 กลวย   638  0.02  

A412 มะขาม   1,692  0.04  

A413 ลําไย    35,764  0.80  

A414 ฝรั่ง   126  -    

A415 มะละกอ  707  0.02  

A416 ขนุน   640  0.01  

A417 กระทอน 113  -    

A418 ชมพู   29  -    

A422 มะนาว   56  -    

A424 มะขามเทศ 15  -    

A426 แกวมังกร   10  -    

A429 มะปราง มะยงชิด 43  -    

A5  พืชสวน  4,833  0.11  

A500 พืชสวนราง/เสื่อมโทรม 14  -    

A501 พืชสวนผสม   97  -    

A502 พืชผัก   4,351  0.10  

A503 ไมดอก  ไมประดับ 222  0.01  

A504 องุน   43  -    

A510 นาหญา 50  -    

A512 แคนตาลูป 56  -    

A7 ทุงหญาเลี้ยงสัตวและโรงเรือนเลี้ยงสัตว 6,760 0.15 

A700 โรงเรือนราง 103 -    
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ตารางท่ี 16 (ตอ)    

สัญลักษณ ประเภทการใชท่ีดิน 
เนื้อท่ี 

ไร รอยละ 

A701 ทุงหญาเลี้ยงสัตว   2,808  0.06  

A702 โรงเรือนเลี้ยงโค กระบือ และมา 514  0.01  

A703 โรงเรือนเลี้ยงสตัวปก  2,606  0.06  

A704 โรงเรือนเลี้ยงสุกร  729  0.02  

A9  สถานท่ีเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา   1,179  0.03  

A900 สถานท่ีเพาะเลี้ยงสตัวนํ้าราง  76  -    

A901 สถานท่ีเพาะเลี้ยงสตัวนํ้าผสม 241  0.01  

A902 สถานท่ีเพาะเลี้ยงปลา 862  0.02  

A0  เกษตรผสมผสาน/ไรนาสวนผสม  60  -    

A001 เกษตรผสมผสาน/ไรนาสวนผสม 60  -    

F  พ้ืนท่ีปาไม  1,050,272  23.37  

F100 ปาไมผลดัใบรอสภาพฟนฟู   1,245  0.03  

F101 ปาไมผลดัใบสมบูรณ   654,297  14.55  

F200 ปาผลดัใบรอสภาพฟนฟู   25,390  0.57  

F201 ปาผลดัใบสมบูรณ   315,903  7.03  

F500 ปาปลูกรอสภาพฟนฟู   1,033  0.02  

F501 ปาปลูกสมบูรณ   52,404  1.17  

W  พ้ืนท่ีน้ํา  90,975  2.02  

W101 แมนํ้า ลําหวย ลําคลอง 35,075  0.78  

W102 หนอง บึง ทะเลสาบ 2,356  0.05  

W201 อางเก็บนํ้า  39,069  0.87  

W202 บอนํ้าในไรนา   13,468  0.30  

W203 คลองชลประทาน  1,007  0.02  

M พ้ืนท่ีเบ็ดเตล็ด 56,727  1.26  

M101 ทุงหญาธรรมชาติ   2,923  0.07  
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ตารางท่ี 16 (ตอ)    

สัญลักษณ ประเภทการใชท่ีดิน 
เนื้อท่ี 

ไร รอยละ 

M102 ทุงหญาสลับไมพุม/ไมละเมาะ 43,345  0.96  

M201 พ้ืนท่ีลุม 5,043  0.11  

M401 พ้ืนท่ีกองวัสดุ 66  -    

M405 พ้ืนท่ีถม    897  0.02  

M300 เหมืองเกา บอขุดเกา 1,001 0.02 

M301 เหมืองแร   215  0.01  

M302 บอลูกรัง 594  0.01  

M304 บอดิน 2,506  0.06  

M701 ท่ีท้ิงขยะ       137  -    

รวมท้ังหมด 4,496,961  100.00  

ท่ีมา:  จากการวิเคราะหโดยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร กลุมวิเคราะหสภาพการใชท่ีดิน 
         กองนโยบายและแผนการใชท่ีดิน 
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2.17 สภาพการใชท่ีดินจังหวัดกระบ่ี ป พ.ศ. 2563 

  จังหวัดกระบี่ มีเนื้อท่ีท้ังหมด 2,942,820 ไร สามารถจําแนกประเภทการใชท่ีดินไดออกเปน 5 
ประเภท คือ พ้ืนท่ีชุมชนและสิ่งปลูกสราง (U) มีเนื้อท่ี 130,653 ไร คิดเปนรอยละ 4.44 ของเนื้อท่ี
จังหวัด พ้ืนท่ีเกษตรกรรม (A) มีเนื้อท่ี 2,105,107 ไร คิดเปนรอยละ 71.53 ของเนื้อท่ีจังหวัด พ้ืนท่ีปาไม (F) 
มีเนื้อท่ี 609,662 ไร คิดเปนรอยละ 20.72 ของเนื้อท่ีจังหวัด พ้ืนท่ีน้ํา (W) มีเนื้อท่ี 59,720 ไร คิดเปน
รอยละ 2.03 ของเนื้อท่ีจังหวัด และพ้ืนท่ีเบ็ดเตล็ด (M) มีเนื้อท่ี 37,678 ไร คิดเปนรอยละ 1.28 ของ
เนื้อท่ีจังหวัด โดยการใชประโยชนในพ้ืนท่ีแตละประเภทมีรายละเอียด (ภาพท่ี 17 และตารางท่ี 17) 
ดังนี้ 
 2.17.1 พ้ืนท่ีชุมชนและสิ่งปลูกสราง (U) มีเนื้อท่ี 130,653 ไร คิดเปนรอยละ 4.44 ของเนื้อท่ี
จังหวัด ประกอบดวย ตัวเมืองและยานการคา หมูบานบนพ้ืนราบ สถานท่ีราชการและสถาบันตาง ๆ 
สนามบิน ถนน พ้ืนท่ีอุตสาหกรรมราง โรงงานอุตสาหกรรม ลานตากและแหลงรับซ้ือทางการเกษตร 
สถานท่ีพักผอนหยอนใจ รีสอรท โรงแรม เกสตเฮาส สุสาน ปาชา สถานีบริการน้ํามัน และสนามกอลฟ 
  1) ตัวเมืองและยานการคา (U1) มีเนื้อท่ี 9,124 ไร หรือรอยละ 0.31 ของเนื้อท่ีจังหวัด 
ประกอบดวย 8 อําเภอ คือ อําเภอเมืองกระบี่ อําเภอเขาพนม อําเภอเกาะลันตา อําเภอคลองทอม 
อําเภออาวลึก อําเภอปลายพระยา อําเภอลําทับ และอําเภอเหนือคลอง 
  2) หมูบาน (U2) ไดแก หมูบานบนพ้ืนราบ มีเนื้อท่ี 88,612 ไร หรือรอยละ 3.01 ของ
เนื้อท่ีจังหวัด 
  3) สถานท่ีราชการและสถาบันตาง ๆ (U3) ไดแก สถานท่ีราชการและสถาบันตาง ๆ มี
เนื้อท่ี 12,144 หรือรอยละ 0.41 ของเนื้อท่ีจังหวัด ไดแก สถานท่ีราชการ โรงพยาบาล มหาวิทยาลัย 
โรงเรียน และวัดตาง ๆ  
  4) สถานีคมนาคม (U4) ไดแก สนามบิน และถนน มีเนื้อท่ี 2,146 และ 9,294 ไร หรือ
รอยละ 0.07 และ 0.32 ของเนื้อท่ีจังหวัด ตามลําดับ 
  5) ยานอุตสาหกรรม (U5) มีเนื้อท่ี 6,025 ไร หรือรอยละ 0.20 ของเนื้อท่ีจังหวัด 
ไดแก พ้ืนท่ีอุตสาหกรรมราง โรงงานอุตสาหกรรม ลานตากและแหลงรับซ้ือทางการเกษตร มีเนื้อท่ี 90 
5,908 และ 27 ไร หรือรอยละ 0.00 0.20 และ 0.00 ของเนื้อท่ีจังหวัด ตามลําดับ 
  6) สิ่งปลูกสรางอ่ืน ๆ (U6) มีเนื้อท่ี 2,699 ไร หรือรอยละ 0.10 ของเนื้อท่ีจังหวัด 
ประกอบดวย สถานท่ีพักผอนหยอนใจ รสีอรท โรงแรม เกสตเฮาส สุสาน ปาชา และสถานีบริการน้ํามัน 
มีเนื้อท่ี 458 2,178 14 และ 49 ไร หรือรอยละ 0.02 0.08 0.00 และ 0.00 ของเนื้อท่ีจังหวัด 
ตามลําดับ 
  7) สนามกอลฟ (U7) มีเนื้อท่ี 609 ไร หรือรอยละ 0.02 ของเนื้อท่ีจังหวัด 
 2.17.2พ้ืนท่ีเกษตรกรรม (A) มีเนื้อท่ี 2,105,107 ไร หรือรอยละ 71.53 ของเนื้อท่ีจังหวัด 
ประกอบดวย พ้ืนท่ีนา พืชไร ไมยืนตน ไมผล พืชสวน ทุงหญาและโรงเรือนเลี้ยงสัตว และสถานท่ี
เพาะเลี้ยงสัตวน้ํา 
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  1) พ้ืนท่ีนา (A1) มีเนื้อท่ี 5,992 ไร หรือรอยละ 0.20 ของเนื้อท่ีจังหวัด ไดแก นาขาว 
มีเนื้อท่ี 1,534 ไร หรือรอยละ 0.05 ของเนื้อท่ีจังหวัด และนาราง มีเนื้อท่ี 4,458 ไร หรือรอยละ 0.15 
ของเนื้อท่ีจังหวัด 
  2) พืชไร (A2) มีเนื้อท่ี 443 ไร หรือรอยละ 0.02 ของเนื้อท่ีจังหวัด ไดแก สับปะรด มี
เนื้อท่ี 17 ไร และขาวโพด มีเนื้อท่ี 426 ไร หรือรอยละ 0.02 ของเนื้อท่ีจังหวัด 
  3) ไมยืนตน (A3) มีเนื้อท่ี 2,067,077 ไร หรือรอยละ 70.24 ของเนื้อท่ีจังหวัด ไดแก 
ยางพารา ปาลมน้ํามัน ไมยืนตนผสม ไมยืนตนราง/เสื่อมโทรม และไมยืนตนอ่ืน ๆ   
   (1) ไมยืนตนราง/เสื่อมโทรม (A300) มีเนื้อท่ี 11,529 ไร หรือรอยละ 0.39 ของ
เนื้อท่ีจังหวัด  
   (2) ไมยืนตนผสม (A301) มีเนื้อท่ี 1,968 ไร หรือรอยละ 0.07 ของเนื้อท่ีจังหวัด  
   (3) ยางพารา (A302) มีเนื้อท่ี 752,388 ไร หรือรอย 25.57 ของเนื้อท่ีจังหวดั  
   (4) ปาลมน้ํามัน (A303) มีเนื้อท่ี 1,300,974 ไร หรือรอยละ 44.21 ของเนื้อท่ี
จังหวัด  
   (5) ไมยืนตนอ่ืน ๆ ไดแก สัก กาแฟ ไผปลูกเพ่ือการคา หมาก จามจุรี กฤษณา  
มีเนื้อท่ี 218 ไร 
  4) ไมผล (A4) มีเนื้อท่ี 6,448 ไร หรือรอยละ 0.22 ของเนื้อท่ีจังหวัด ไดแก ไมผลผสม 
มะพราว และไมผลอ่ืน ๆ 
   (1) ไมผลผสม (A401) มีเนื้อท่ี 2,739 ไร หรือรอยละ 0.09 ของเนื้อท่ีจังหวัด 
   (2) มะพราว (A405) มีเนื้อท่ี 2,733 ไร หรอืรอยละ 0.09 ของเนื้อท่ีจังหวัด 
   (3) ไมผลอ่ืนๆ ไดแก ไมผลผสม สม ทุเรียน เงาะ มะพราว กลวย ฝรั่ง มังคุด 
ลางสาด ลองกอง แกวมังกร และไมผลราง/เสื่อมโทรม มีเนื้อท่ี 976 ไร หรือรอยละ 0.04 ของเนื้อท่ี
จังหวัด 
  5) พืชสวน (A5) มีเนื้อท่ี 138 ไร หรือรอยละ 0.00 ของเนื้อท่ีจังหวัด ไดแก พืชสวน
ผสม มีเนื้อท่ี 22 ไร และพืชผัก มีเนื้อท่ี 116 ไร 
  6) ทุงหญาเลี้ยงสัตวและโรงเรือนเลี้ยงสัตว (A7) มีเนื้อท่ี 208 ไร หรือรอยละ 0.01 
ของเนื้อท่ีจังหวัด ไดแก โรงเรือนเลี้ยงสัตวปก มีเนื้อท่ี 168 ไร หรือรอยละ 0.01 ของเนื้อท่ีจังหวัด และ
โรงเรือนเลี้ยงสุกร มีเนื้อท่ี 40 ไร 
  7) สถานท่ีเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา (A9) มีเนื้อท่ี 24,801 ไร หรือรอยละ 0.84 ของเนื้อท่ี
จังหวัด ประกอบดวย สถานท่ีเพาะเลี้ยงสัตวน้ําผสม สถานท่ีเพาะเลี้ยงปลา สถานท่ีเพาะเลี้ยงกุง และ
สถานท่ีเพาะเลี้ยงสัตวน้ําราง  
   (1)  สถานท่ีเพาะเลี้ยงสัตวราง (A900) มีเนื้อท่ี 2,655 ไร หรือรอยละ 0.09 ของ
เนื้อท่ีจังหวัด   
   (2) สถานท่ีเพาะเลี้ยงสัตวน้ําผสม (A901) มีเนื้อท่ี 355 ไร หรือรอยละ 0.01 
ของเนื้อท่ีจังหวัด  
   (3) สถานท่ีเพาะเลี้ยงปลา (A902) มีเนื้อท่ี 89 ไร 
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   (4) สถานท่ีเพาะเลี้ยงกุง (A903) มีเนื้อท่ี 21,702 ไร หรือรอยละ 0.74 ของเนื้อท่ี
จังหวัด 
 2.17.3 พ้ืนท่ีปาไม (F) มีเนื้อท่ี 609,662 ไร หรือรอยละ 20.72 ของเนื้อท่ีจังหวัด ไดแก  
ปาไมผลัดใบรอสภาพฟนฟู ปาไมผลัดใบสมบูรณ ปาชายเลนรอสภาพฟนฟู ปาชายเลนสมบูรณ ปาปลูก
รอสภาพฟนฟู และปาปลูกสมบูรณ มีเนื้อท่ี 11,351 353,237 16,268 220,538 288 และ 7,980 ไร 
หรือรอยละ 0.39 12.00 0.55 7.50 0.01 และ 0.27 ของเนื้อท่ีจังหวัด ตามลําดับ 
 2.17.4 พ้ืนท่ีน้ํา (W) มีเนื้อท่ี 59,720 ไร หรือรอยละ 2.03 ของเนื้อท่ีจังหวัด ไดแก  
  1) แหลงน้ําธรรมชาติ (W1) เชน แมน้ํา ลําหวย ลําคลอง หนอง บึง ทะเลสาบ มีเนื้อท่ี 
46,068 ไร หรือรอยละ 1.56 ของเนื้อท่ีจังหวัด 
  2) แหลงน้ําท่ีสรางข้ึน (W2) เชน อางเก็บน้ํา บอน้ําในไรนา และคลองชลประทาน  
มีเนื้อท่ี 12,945 ไร หรือรอยละ 0.44 ของเนื้อท่ีจังหวัด  
 2.17.5 พ้ืนท่ีเบ็ดเตล็ด (M) มีเนื้อท่ี 37,678 ไร หรือรอยละ 1.28 ของเนื้อท่ีจังหวัด เปนทุงหญา
ธรรมชาติ  ทุงหญาสลับไมพุม/ไมละเมาะ พ้ืนท่ีลุม เหมืองเกา บอขุดเกา เหมืองแร บอลูกรัง บอดิน 
พ้ืนท่ีกองวัสดุ พ้ืนท่ีถม หาดทราย และท่ีท้ิงขยะ มีเนื้อท่ี 10,092 16,527 653 286 787 116 511 108 
2,816 5,776 และ 6 ไร หรือรอยละ 0.34 0.56 0.02 0.01 0.03 0.00 0.02 0.00 0.10 0.20 และ 
0.00 ของเนื้อท่ีจังหวัด ตามลําดับ 
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ตารางท่ี 17  สภาพการใชท่ีดินจังหวัดกระบี ่ป พ.ศ. 2563 

สัญลักษณ ประเภทการใชท่ีดิน เนื้อท่ี 

ไร รอยละ 

U พ้ืนท่ีชุมชนและสิ่งปลูกสราง 130,653  4.44  

U101 ตัวเมืองและยานการคา 9,124  0.31  

U201 หมูบานบนพ้ืนราบ 88,612  3.01  

U301 สถานท่ีราชการและสถาบันตาง ๆ 12,144  0.41  

U401 สนามบิน 2,146  0.07  

U405 ถนน 9,294  0.32  

U500 พ้ืนท่ีอุตสาหกรรมราง  90  -    

U502 โรงงานอุตสาหกรรม   5,908  0.20  

U503 ลานตากและแหลงรับซื้อทางการเกษตร 27  -    

U601 สถานท่ีพักผอนหยอนใจ  458  0.02  

U602 รีสอรท โรงแรม เกสตเฮาส 2,178  0.08  

U603 สุสาน ปาชา   14  -    

U605 สถานีบริการนํ้ามัน  49  -    

U701 สนามกอลฟ 609  0.02  

A พ้ืนท่ีเกษตรกรรม 2,105,107 71.53 

A1 พ้ืนท่ีนา 5,992 0.20 

A100 นาราง 4,458 0.15 

A101 นาขาว 1,534 0.05 

A2 พืชไร 443 0.02 

A205 สับปะรด 17 - 

A202 ขาวโพด 426 0.02 

A3 ไมยืนตน 2,067,077 70.24 

A300 ไมยืนตนราง/เสื่อมโทรม 11,529 0.39 

A301 ไมยืนตนผสม 1,968 0.07 

A302 ยางพารา 752,388 25.57 
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ตารางท่ี 17 (ตอ)   

สัญลักษณ ประเภทการใชท่ีดิน เนื้อท่ี 

ไร รอยละ 

A303 ปาลมนํ้ามัน 1,300,974 44.21 

A305 สัก 78 - 

A312 กาแฟ   32  -    

A315 ไผปลูกเพ่ือการคา 10  -    

A317 หมาก   10  -    

A318 จามจุร ี  14  -    

A322 กฤษณา  74  -    

A4  ไมผล  6,448 0.22 

A400 ไมผลราง/เสื่อมโทรม 52 - 

A401 ไมผลผสม   2,739 0.09 

A402 สม   23 - 

A403 ทุเรียน 258 0.01 

A404 เงาะ   224 0.01 

A405 มะพราว   2,733 0.09 

A411 กลวย   213 0.01 

A414 ฝรั่ง   24 - 

A419 มังคุด   30 - 

A420 ลางสาด ลองกอง  122 0.01 

A426 แกวมังกร   30 - 

A5 พืชสวน 138 - 

A501 พืชสวนผสม 22 - 

A502 พืชผัก 116 - 

A7 ทุงหญาเลี้ยงสัตวและโรงเรือนเลี้ยงสัตว 208 0.01 

A703 โรงเรือนเลี้ยงสตัวปก 168 0.01 

A704 โรงเรือนเลี้ยงสุกร 40 - 

A9 สถานท่ีเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา 24,801 0.84 
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ตารางท่ี 17 (ตอ)   

สัญลักษณ ประเภทการใชท่ีดิน เนื้อท่ี 

ไร รอยละ 

A900 สถานท่ีเพาะเลี้ยงสตัวนํ้าราง 2,655 0.09 

A901 สถานท่ีเพาะเลี้ยงสตัวนํ้าผสม 355 0.01 

A902 สถานท่ีเพาะเลี้ยงปลา 89 - 

A903 สถานท่ีเพาะเลี้ยงกุง 21,702 0.74 

F พ้ืนท่ีปาไม 609,662 20.72 

F100 ปาไมผลดัใบรอสภาพฟนฟู 11,351 0.39 

F101 ปาไมผลดัใบสมบูรณ 353,237 12.00 

F300 ปาชายเลนรอสภาพฟนฟู 16,268 0.55 

F301 ปาชายเลนสมบูรณ 220,538 7.50 

F500 ปาปลูกรอสภาพฟนฟู 288 0.01 

F501 ปาปลูกสมบูรณ 7,980 0.27 

W พ้ืนท่ีน้ํา 59,720 2.03 

W101 แมนํ้า ลําหวย ลําคลอง 45,114 1.53 

W102 หนอง บึง ทะเลสาบ 954 0.03 

W103 ทะเล(ไมคิดเน้ือท่ี) 707 0.03 

W201 อางเก็บนํ้า 6,422 0.22 

W202 บอนํ้าในไรนา 6,507 0.22 

W203 คลองชลประทาน 16 - 

M พ้ืนท่ีเบ็ดเตล็ด 37,678 1.28 

M101 ทุงหญาธรรมชาต ิ 10,092 0.34 

M102 ทุงหญาสลับไมพุม/ไมละเมาะ 16,527 0.56 

M201 พ้ืนท่ีลุม 653 0.02 

M300 เหมืองเกา บอขุดเกา 286 0.01 

M301 เหมืองแร 787 0.03 

M302 บอลูกรัง 116 - 

M304 บอดิน 511 0.02 
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ตารางท่ี 17 (ตอ)   

สัญลักษณ ประเภทการใชท่ีดิน เนื้อท่ี 

ไร รอยละ 

M401 พ้ืนท่ีกองวัสดุ 108 - 

M405 พ้ืนท่ีถม 2,816 0.10 

M601 หาดทราย 5,776 0.20 

M701 ท่ีท้ิงขยะ 6 - 

รวมท้ังหมด 2,942,820  100.00  

ท่ีมา:  จากการวิเคราะหโดยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร กลุมวิเคราะหสภาพการใชท่ีดิน 
         กองนโยบายและแผนการใชท่ีดิน 
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2.18 สภาพการใชท่ีดินจังหวัดตรัง ป พ.ศ. 2563 

 จังหวัดตรัง มีเนื้อท่ีท้ังหมด 3,073,449 ไร  สามารถจําแนกประเภทการใชท่ีดินไดออกเปน 5 
ประเภท คือ พ้ืนท่ีชุมชนและสิ่งปลูกสราง (U) มีเนื้อท่ี 156,335 ไร คิดเปนรอยละ 5.08 ของเนื้อท่ี
จังหวัด พ้ืนท่ีเกษตรกรรม (A) มีเนื้อท่ี 1,998,420 ไร คิดเปนรอยละ 65.03 ของเนื้อท่ีจังหวัด พ้ืนท่ีปาไม (F) 
มีเนื้อท่ี 784,999 ไร  คิดเปนรอยละ 25.54 ของเนื้อท่ีจังหวัด พ้ืนท่ีน้ํา (W)  มีเนื้อท่ี 74,741 ไร  คิดเปน
รอยละ 2.43 ของเนื้อท่ีจังหวัด และพ้ืนท่ีเบ็ดเตล็ด (M) มีเนื้อท่ี 58954 ไร คิดเปนรอยละ 1.92 ของเนื้อท่ี
จังหวัด โดยการใชประโยชนในพ้ืนท่ีแตละประเภทมีรายละเอียด (ภาพท่ี 18 และตารางท่ี 18) ดังนี้ 
 2.1.1 พ้ืนท่ีชุมชนและสิ่งปลูกสราง (U) มีเนื้อท่ี 156,335 ไร หรือรอยละ 5.08 ของเนื้อท่ี
จังหวัด ประกอบดวย ตัวเมืองและยานการคา หมูบานบนพ้ืนราบ หมูบาน/ท่ีดินจัดสรรราง สถานท่ี
ราชการและสถาบันตาง ๆ สนามบิน สถานีขนสง ทาเรือ ถนน นิคมอุตสาหกรรม โรงงานอุตสาหกรรม 
พ้ืนท่ีอุตสาหกรรมราง ลานตากและแหลงรับซ้ือทางการเกษตร สถานท่ีพักผอนหยอนใจ รีสอรท โรงแรม 
เกสตเฮาส สุสานปาชา และสถานีบริการน้ํามัน และสนามกอลฟ  
  1) ตัวเมืองและยานการคา (U1)  มีเนื้อท่ี 15,464 ไร หรือรอยละ 0.51 ของเนื้อท่ี
จังหวัด ประกอบดวย 10 อําเภอ คือ อําเภอกันตัง อําเภอนาโยง อําเภอปะเหลียน อําเภอเมืองตรัง 
อําเภอยานตาขาว อําเภอรัษฎา อําเภอวังวิเศษ อําเภอสิเกา อําเภอหวยยอด และอําเภอหาดสําราญ  
  2) หมูบาน (U2) มีเนื้อท่ี 97,285 ไร หรือรอยละ 3.16 ของเนื้อท่ีจังหวัด ไดแก 
หมูบานบนพ้ืนราบ มีเนื้อท่ี 97,258 ไร หรือรอยละ 3.16 ของเนื้อท่ีจังหวัด สวนใหญท่ีอยูอาศัยของ
ประชาชนเปนแหลงชุมชนใหญ ๆ และหมูบาน/ท่ีดินจัดสรรราง มีเนื้อท่ี 27 ไร 
  3) สถานท่ีราชการ และสถาบันตาง ๆ (U3)  มีเนื้อท่ี 21,460 ไร หรือรอยละ 0.78 
ของเนื้อท่ีจังหวัด ไดแก สถานท่ีราชการและสถาบันตาง ๆ มีเนื้อท่ี 21,439 ไร หรือรอยละ 0.70 ของ
เนื้อท่ีจังหวัด เชน สถานท่ีราชการ โรงพยาบาล มหาวิทยาลัย โรงเรียน และวัดตาง ๆ และสถานท่ี
ราชการและสถาบันตาง ๆ ราง มีเนื้อท่ี 21 ไร  
  4) สถานีคมนาคม (U4) มีเนื้อท่ี 10,766 ไร หรือรอยละ 0.36 ของเนื้อท่ีจังหวัด 
เสนทางคมนาคมท่ีสําคัญ ไดแก  สนามบิน และถนน มีเนื้อท่ี 1,758 และ 8,484 ไร หรือรอยละ 0.06 
และ 0.28 ของเนื้อท่ีจังหวัด ตามลําดับ สถานีคมนาคมอ่ืน ๆ ไดแก สถานีขนสง และทาเรือ มีเนื้อท่ีรวม 
524 ไร หรือรอยละ 0.01 ของเนื้อท่ีจังหวัด  
  5) ยานอุตสาหกรรม (U5) มีเนื้อท่ี 7,479 ไร หรือรอยละ 2.09 ของเนื้อท่ีจังหวัด 
ไดแก ยานอุตสาหกรรมท่ีสําคัญ ไดแก โรงงานอุตสาหกรรม มีเนื้อท่ี 7,225 ไร หรือรอยละ 0.24 ของ
เนื้อท่ีจังหวัด พ้ืนท่ีอุตสาหกรรมราง ลานตากและแหลงรับซ้ือทางการเกษตร มีเนื้อท่ี 118 และ 136 ไร 
  6) พ้ืนท่ีชุมชนและสิ่งปลูกสรางอ่ืน ๆ (U6) มีเนื้อท่ี 3,236 ไร หรือรอยละ 0.10 ของ
เนื้อท่ีจังหวัด ประกอบดวย สถานท่ีพักผอนหยอนใจ มีเนื้อท่ี 1,767 ไร หรือรอละ 0.06 ของเนื้อท่ี
จังหวัด รีสอรท โรงแรม เกสตเฮาส มีเนื้อท่ี 728 ไร หรือรอยละ 0.02 ของเนื้อท่ีจังหวัด สุสาน ปาชา มี
เนื้อท่ี 663 ไร หรือรอยละ 0.02 ของเนื้อท่ีจังหวัด และสถานีบริการน้ํามัน มีเนื้อท่ี 78 ไร 
  7) สนามกอลฟ (U7) มีเนื้อท่ี 345 ไร หรือรอยละ 0.01 ของเนื้อท่ีจังหวัด  
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 2.18.2 พ้ืนท่ีเกษตรกรรม (A)  มีเนื้อท่ี  1,998,420 ไร หรือรอยละ  65.03 ของเนื้อท่ีจังหวัด 
ประกอบดวยพ้ืนท่ีนา พืชไร  ไมยืนตน  ไมผล พืชสวน ทุงหญาและโรงเรือนเลี้ยงสัตว และสถานท่ี
เพาะเลี้ยงสัตวน้ํา โดยพ้ืนท่ีเกษตรกรรมพบวาอยูในประเภทไมยืนตนมากท่ีสุด 
  1) พ้ืนท่ีนา (A1) มีเนื้อท่ี 33,971 ไร หรือรอยละ 1.11 ของเนื้อท่ีจังหวัด ไดแก นาขาว  
มีเนื้อท่ี 13,769 ไร หรือรอยละ 0.45 ของเนื้อท่ีจังหวัด นาราง มีเนื้อท่ี 20,202 ไร หรือรอยละ 0.66 
ของเนื้อท่ีจังหวัด นาขาวพบวามีการปลูกกระจายตัวอยูเกือบทุกอําเภอ พบปลูกมากสุดท่ีอําเภอนาโยง 
รองลงมาคือ อําเภอเมืองตรัง สวนนารางพบทุกอําเภอ พบมากสุดท่ีอําเภอเมืองตรัง 
  2) พืชไร (A2) มีเนื้อท่ี 6 ไร ไดแก สับปะรด พบวาปลูกในอําเภอปะเหลียน 
  3) ไมยืนตน (A3) มีเนื้อท่ี 1,914,668 ไร หรือรอยละ 62.29 ของเนื้อท่ีจังหวัด ไดแก 
ไมยืนราง/เสื่อมโทรม ไมยืนตนผสม ยางพารา ปาลมน้ํามัน ยูคาลิปตัส สัก สะเดา สนประดิพัทธ กระถิน 
และตะกู ไมยืนตนท่ีปลูกมากท่ีสุดเปนพืชเศรษฐกิจหลักท่ีทํารายไดสําคัญของเกษตรกรในจังหวัด ไดแก 
ยางพารา และปาลมน้ํามัน 
   (1) ไมยืนตนราง/เสื่อมโทรม (A300) มีเนื้อท่ี 13,446 ไร หรือรอยละ 0.44 ของ
เนื้อท่ีจังหวัด พบวาพ้ืนท่ีปลูกมีอยูทุกอําเภอ สวนใหญอยูท่ีอําเภอหวยยอด รองลงมาคือ อําเภอวังวิเศษ 
   (2) ไมยืนตนผสม (A301) มีเนื้อท่ี 1,491 ไร หรือรอยละ 0.05 ของเนื้อท่ีจังหวัด 
พ้ืนท่ีปลูกสวนใหญอยูท่ีอําเภอวังวิเศษ รองลงมาคือ อําเภอสิเกา และอําเภอกันตัง  
   (3) ยางพารา (A302) มีเนื้อท่ี 1,481,424 ไร หรือรอยละ 48.20 ของเนื้อท่ี
จังหวัด พ้ืนท่ีปลูกสวนใหญมีการกระจายทุกอําเภอ ปลูกมากสุดท่ีอําเภอหวยยอด รองลงมาคือ อําเภอ
ปะเหลียน อําเภอวังวิเศษ อําเภอเมืองตรัง และอําเภอกันตัง 
   (4) ปาลมน้ํามัน (A303) มีเนื้อท่ี 417,265 ไร หรือรอยละ 13.58 ของเนื้อท่ี
จังหวัด พ้ืนท่ีปลูกพบวามีการกระจายตัวอยูทุกอําเภอ ปลูกมากสุดท่ีอําเภอวังวิเศษ รองลงมาคือ อําเภอ
สิเกา อําเภอหวยยอด อําเภอกันตัง อําเภอปะเหลียน และอําเภอเมืองตรัง 
   (5) ไมยืนตนอ่ืน ๆ ไดแก ยูคาลิปตัส สัก สะเดา สนประดิพัทธ กระถิน และตะกู 
มีเนื้อท่ีรวม 1,042 ไร หรือรอยละ 0.03 ของเนื้อท่ีจังหวัด 
  4) ไมผล (A4) มีเนื้อท่ี 18,185 ไร หรือรอยละ 0.59 ของเนื้อท่ีจังหวัด ไดแก ไมผลราง/
เสื่อมโทรม ไมผลผสม สม ทุเรียน เงาะ มะพราว มะมวงหิมพานต นอยหนา กลวย ฝรั่ง มะละกอ มังคุด 
ลางสาด ลองกอง และสมโอ ไมผลท่ีปลูกมากสุด ไดแก ไมผลผสม รองลงมา คือ มะพราว 
   (1) ไมผลผสม (A401) มีเนื้อท่ี 14,057 ไร หรือรอยละ 0.46 ของเนื้อท่ีจังหวัด  
พ้ืนท่ีปลูกพบทุกอําเภอ สวนใหญปลูกมากสุดท่ีอําเภอยานตาขาว รองลงมาคือ  อําเภอหวยยอด อําเภอ
นาโยง และอําเภอปะเหลียน 
   (2) มะพราว (A405) มีเนื้อท่ี 3,064 ไร หรือรอยละ 0.10 ของเนื้อท่ีจังหวัด  
พ้ืนท่ีปลูกพบมากสุดท่ีอําเภอปะเหลียน รองลงมาคือ อําเภอหาดสําราญ อําเภอกันตัง อําเภอยานตาขาว 
และอําเภอสิเกา 
   (3) ไมผลอ่ืนๆ ไดแก สม มะมวง ทุเรียน เงาะ มะมวงหิมพานต นอยหนา กลวย 
มะละกอ มังคุด ลางสาด ลองกอง สมโอ และไมผลราง/เสื่อมโทรม มีเนื้อท่ี 1,064 ไร หรือรอยละ 
0.034 ของเนื้อท่ีจังหวัด   
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  5) พืชสวน (A5) มีเนื้อท่ี 133 ไร ไดแก พืชผัก พบวามีพ้ืนท่ีปลูกอยู ท่ีอําเภอ 
หาดสําราญ อําเภอปะเหลียน อําเภอเมืองตรัง และอําเภอนาโยง 
  6) ทุงหญาเลี้ยงสัตวและโรงเรือนเลี้ยงสัตว (A7) มีเนื้อท่ี 495 ไร หรือรอยละ 0.02 
ของเนื้อท่ีจังหวัด ไดแก ทุงหญาเลี้ยงสัตว มีเนื้อท่ี 30 ไร โรงเรือนเลี้ยงสัตวปก มีเนื้อท่ี 161 ไร หรือรอยละ 
0.01 และโรงเรือนเลี้ยงสุกร มีเนื้อท่ี 304 ไร หรือรอยละ 0.01 ของเนื้อท่ีจังหวัด สวนใหญพบท่ีอําเภอ
ยานตาขาว และอําเภอปะเหลียน 
  7) สถานท่ีเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา (A9)  มีเนื้อท่ี 30,770 ไร หรือรอยละ 1.01 ของเนื้อท่ี
จังหวัด ประกอบดวย สถานท่ีเพาะเลี้ยงสัตวน้ําราง สถานท่ีเพาะเลี้ยงปลา สถานท่ีเพาะเลี้ยงกุง  
   (1) สถานท่ีเพาะเลี้ยงสัตวราง (A900) มีเนื้อท่ี 2,087 ไร หรือรอยละ 0.07  
ของเนื ้อที่จังหวัด พื้นที่สวนใหญพบมากที่อําเภอกันตัง รองลงมาพบที่อําเภอหาดสําราญ และ
อําเภอปะเหลียน 
   (2) สถานท่ีเพาะเลี้ยงปลา (A902) มีเนื้อท่ี 180 ไร หรือรอยละ 0.01 ของเนื้อท่ี
จังหวัด พ้ืนท่ีเพาะเลี้ยงพบมากท่ีอําเภอเมืองตรัง รองลงมาพบท่ีอําเภอสิเกา และอําเภอรัษฎา 
   (3) สถานท่ีเพาะเลี้ยงกุง (A903) มีเนื้อท่ี 28,503 ไร หรือรอยละ 0.93 ของเนื้อท่ี
จังหวัด พ้ืนท่ีเพาะเลี้ยงพบมากท่ีอําเภอกันตัง รองลงมาพบท่ีอําเภอปะเหลียน อําเภอหาดสําราญ 
อําเภอสิเกา และอําเภอยานตาขาว 
 2.18.3 พ้ืนท่ีปาไม (F) มีเนื้อท่ี 784,999 ไร หรือรอยละ 25.54 ของเนื้อท่ีจังหวัด เปนปาไมผลัดใบ
รอสภาพฟนฟู ปาไมผลัดใบสมบูรณ ปาชายเลนรอสภาพฟนฟู ปาชายเลนสมบูรณ  ปาปลูกรอสภาพ
ฟนฟู และปาปลูกสมบูรณ 
  1) ปาไมผลัดใบ (F1) มีเนื้อท่ีรวม 536,171 ไร หรือรอยละ 17.44 ของเนื้อท่ีจังหวัด 
ไดแก ปาไมผลัดใบสมบูรณมีเนื้อท่ี 515,032 ไร หรือรอยละ 16.76 ของเนื้อท่ีจังหวัด พบวาปาสวนใหญ
มีการกระจายตัวมากสุดบริเวณทิศตะวันออก รองลงมาทิศใตและทิศตะวันตก และบริเวณเขตติดตอของ
จังหวัด ปาท่ีพบสวนใหญอยูในเขตอุทยานแหงชาติ และพ้ืนท่ีเขตรักษาพันธุสัตวปา เปนปาดิบชื้นบริเวณ
เทือกเขาบรรทัดดานทิศตะวันออก บริเวณเขตติดตอของจังหวัด พบมากสุดท่ีอําเภอปะเหลียน รองลงมา
พบท่ีอําเภอหวยยอด อําเภอยานตาขาว อําเภอนาโยง และอําเภอกันตัง และปาไมผลัดใบรอสภาพฟนฟู
มีเนื้อท่ี 21,139 ไร หรือรอยละ 0.69 พบมากสุดท่ีอําเภอวังวิเศษ รองลงมาพบท่ีอําเภอสิเกา และอําเภอ
กันตัง 
  2) ปาชายเลน (F2) มีเนื้อท่ีรวม 247,999 ไร หรือรอยละ 8.07 ของเนื้อท่ีจังหวัด 
ไดแก ปาชายเลนสมบูรณ 234,803 ไร หรือรอยละ 7.64 ของเนื้อท่ีจังหวัด และปาชายเลนรอสภาพ
ฟนฟู 13,196 ไร หรือรอยละ 0.43 ของเนื้อท่ีจังหวัด ปาชายเลนสวนใหญพบบริเวณริมชายฝงติดทะเล
ดานทิศตะวันตกและทิศใตของจังหวัด ปาชายเลนพบมากสุดท่ีอําเภอกันตัง รองลงมาคือ อําเภอ 
ปะเหลียน อําเภอสิเกา อําเภอยานตาขาว และอําเภอหาดสําราญ 
  3) ปาปลูก (F5) มีเนื้อท่ี 829 ไร หรือรอยละ 0.02 ของเนื้อท่ีจังหวัด ไดแก ปาปลูก
สมบูรณ 729 ไร หรือรอยละ 0.02 ของเนื้อท่ีจังหวัด และปาปลูกรอสภาพฟนฟู 100 ไร ปาปลูก 
สวนใหญพบมากท่ีอําเภอวังวิเศษ รองลงมาพบท่ีอําเภอปะเหลียน และอําเภอกันตัง   
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 2.18.4 พ้ืนท่ีน้ํา (W) จังหวัดตรัง มีเนื้อท่ี 74,741 ไร หรือรอยละ 2.43 ของเนื้อท่ีจังหวัด ไดแก 
แมน้ํา ลําหวย ลําคลอง หนอง บึง ทะเลสาบ อางเก็บน้ํา บอน้ําในไรนา และคลองชลประทาน 
  1) แหลงน้ําธรรมชาติ (W1) เชน แมน้ํา ลําหวย ลําคลอง หนอง บึง และทะเลสาบ  
มีเนื้อท่ี 66,662 ไร หรือรอยละ 2.17 ของเนื้อท่ีจังหวัด โดยมีแมน้ําสายหลัก ไดแก แมน้ําตรัง และแมน้ํา
ปะเหลียน 
  2) แหลงน้ําท่ีสรางข้ึน (W2) อางเก็บน้ํา บอน้ําในไรนา และคลองชลประทาน มีเนื้อท่ี 
8,079 ไร หรือรอยละ 0.26 ของเนื้อท่ีจังหวัด 
  2.18.5  พ้ืนท่ีเบ็ดเตล็ด (M) มีเนื้อท่ี 58,954 ไร หรือรอยละ 1.92 ของเนื้อท่ีจังหวัด ไดแก  
ทุงหญาธรรมชาติ 1,962 ไร หรือรอยละ 0.38 ของเนื้อท่ีจังหวัด ทุงหญาสลับไมพุม/ไมละเมาะ 34,833 ไร 
หรือรอยละ 1.13 ของเนื้อท่ีจังหวัด พ้ืนท่ีลุม 5,210 ไร หรือรอยละ 0.16 ของเนื้อท่ีจังหวัด บอลูกรัง 
1,861 ไร หรือรอยละ 0.06 ของเนื้อท่ีจังหวัด พ้ืนท่ีถม 1,543 ไร หรือรอยละ 0.05 ของเนื้อท่ีจังหวัด 
หาดทราย 1,793 ไร หรือรอยละ 0.05 ของเนื้อท่ีจังหวัด และพ้ืนท่ีเบ็ดเตล็ดอ่ืน ๆ 1,762 ไร หรือรอยละ 
0.05 ของเนื้อท่ีจังหวัด 
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ตารางท่ี 18  สภาพการใชท่ีดินจังหวัดตรัง ป พ.ศ.2563 

สัญลักษณ ประเภทการใชท่ีดิน 
เนื้อท่ี 

ไร รอยละ 
U พ้ืนท่ีชุมชนและสิ่งปลูกสราง 156,335 5.08 

U101 ตัวเมืองและยานการคา 15,764 0.51 
U200 หมูบาน/ท่ีดินจัดสรรราง 27 - 
U201 หมูบานบนพ้ืนราบ 97,258 3.16 
U300 สถานท่ีราชการและสถาบันตาง ๆ ราง 21 - 

U301 สถานท่ีราชการและสถาบันตาง ๆ 21,439 0.70 

U401 สนามบิน 1,758 0.06 
U403 สถานีขนสง 30 - 
U404 ทาเรือ 496 0.02 
U405 ถนน 8,484 0.28 
U500 พ้ืนท่ีอุตสาหกรรมราง 118 - 
U502 โรงงานอุตสาหกรรม   7225 0.24 
U503 ลานตากและแหลงรับซื้อทางการเกษตร 136 - 
U601 สถานท่ีพักผอนหยอนใจ 1767 0.06 
U602 รีสอรท โรงแรม เกสตเฮาส 728 0.02 
U603 สุสาน ปาชา   663 0.02 
U605 สถานีบริการนํ้ามัน 78 - 
U701 สนามกอลฟ 345 0.01 

A พ้ืนท่ีเกษตรกรรม 1,998,420 65.03 
A1 พ้ืนท่ีนา 33,971 1.11 

A100 นาราง    20,202 066 
A101 นาขาว 13,769 0.45 
A2 พืชไร 6 - 

A205 สับปะรด  6 - 
A3 ไมยืนตน 1,914,668 62.29 

A300 ไมยืนตนราง/เสื่อมโทรม 13,446 0.44 
A301 ไมยืนตนผสม 1,491 0.05 
A302 ยางพารา 1,481,424 48.20 
A303 ปาลมนํ้ามัน 417,265 13.58 
A304 ยูคาลิปตัส 14 - 
A305 สัก 106 - 
A306 สะเดา 32 - 
A307 สนประดิพัทธ 770 0.02 
A308 กระถิน 108 - 
A323 ตะกู 12 - 
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ตารางท่ี 18 (ตอ) 

สัญลักษณ ประเภทการใชท่ีดิน 
เนื้อท่ี 

ไร รอยละ 
A4 ไมผล 18,185 0.59 

A400 ไมผลราง/เสื่อมโทรม 10 - 
A401 ไมผลผสม 14,057 0.46 
A402 สม   173 - 
A405 ทุเรียน 189 - 
A404 เงาะ   126 0.01 
A405 มะพราว 3,064 0.10 
A408 มะมวงหิมพานต   18 - 
A410 นอยหนา   13 - 
A411 กลวย   96 - 
A414 ฝรั่ง 72 - 
A415 มะละกอ 31 - 
A419 มังคุด 112 - 
A420 ลางสาด ลองกอง 211 0.01 
A427 สมโอ  13 - 
A5 พืชสวน 113 - 
A05 พืชผัก 113 - 
A7 ทุงหญาเลี้ยงสัตวและโรงเรือนเลี้ยงสัตว 495 0.02 

A701 ทุงหญาเลี้ยงสัตว 30 - 
A703 โรงเรือนเลี้ยงสตัวปก 161 0.01 
A704 โรงเรือนเลี้ยงสุกร 304 0.01 
A9 สถานท่ีเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา 30,770 1.01 

A900 สถานท่ีเพาะเลี้ยงสตัวนํ้าราง 2,087 0.07 
A902 สถานท่ีเพาะเลี้ยงปลา 180 0.01 
A903 สถานท่ีเพาะเลี้ยงกุง 28,503 0.93 

F พ้ืนท่ีปาไม 784,999 25.54 
F100 ปาไมผลดัใบรอสภาพฟนฟู   21,139 0.69 
F101 ปาไมผลดัใบสมบูรณ   515,032 16.76 
F300 ปาชายเลนรอสภาพฟนฟู   13,196 0.43 
F301 ปาชายเลนสมบูรณ   234,803 7.64 
F500 ปาปลูกรอสภาพฟนฟู 100 - 
F501 ปาปลูกสมบูรณ 729 0.02 
W พ้ืนท่ีน้ํา 74,741 2.43 

W101 แมนํ้า ลําหวย ลําคลอง 63,050 2.05 
W102 หนอง บึง ทะเลสาบ 3,612 0.12 
W201 อางเก็บนํ้า 3,715 0.12 
W202 บอนํ้าในไรนา 3,139 0.10 
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ตารางท่ี 18  (ตอ) 

สัญลักษณ ประเภทการใชท่ีดิน 
เนื้อท่ี 

ไร รอยละ 
W203 คลองชลประทาน 1,225 0.04 

M พ้ืนท่ีเบ็ดเตล็ด 58,954 1.92 
M101 ทุงหญาธรรมชาติ   11,952 0.39 
M102 ทุงหญาสลับไมพุม/ไมละเมาะ 34,833 1.13 
M201 พ้ืนท่ีลุม 5,210 0.17 
M300 เหมืองเกา บอขุดเกา 873 0.03 
M301 เหมืองแร    619 0.02 
M302 บอลูกรัง 1,861 0.06 
M304 บอดิน 209 0.01 
M401 พ้ืนท่ีกองวัสดุ 17 - 
M405 พ้ืนท่ีถม    1,543 0.05 
M601 หาดทราย 1,793 0.06 
M701 ท่ีท้ิงขยะ       44 - 

รวมท้ังหมด 3,073,449 100.00 

ท่ีมา:  จากการวิเคราะหโดยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร กลุมวิเคราะหสภาพการใชท่ีดิน 
        กองนโยบายและแผนการใชท่ีดิน 
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2.19 สภาพการใชท่ีดินจังหวัดพัทลุง ป พ.ศ. 2563 

 จังหวัดพัทลุง มีเนื้อท่ีท้ังหมด 2,140,296 ไร สามารถจําแนกประเภทการใชท่ีดินไดออกเปน 5 
ประเภท คือ พ้ืนท่ีชุมชนและสิ่งปลูกสราง (U) มีเนื้อท่ี 167,492 ไร คิดเปนรอยละ 7.84 ของเนื้อท่ี
จังหวัด พ้ืนท่ีเกษตรกรรม (A) มีเนื้อท่ี 1,255,242 ไร คิดเปนรอยละ 58.64 ของเนื้อท่ีจังหวัด พ้ืนท่ีปาไม (F) 
มีเนื้อท่ี 362,349 ไร คิดเปนรอยละ 16.93 ของเนื้อท่ีจังหวัด พ้ืนท่ีน้ํา (W) มีเนื้อท่ี 293,889 ไร  คิดเปน
รอยละ 13.72 ของเนื้อท่ีจังหวัด และพ้ืนท่ีเบ็ดเตล็ด (M) มีเนื้อท่ี 61,324 ไร คิดเปนรอยละ 2.87 ของ
เนื้อท่ีจังหวัด โดยการใชประโยชนในพ้ืนท่ีแตละประเภทมีรายละเอียด(ภาพท่ี 19 และตารางท่ี 19) ดังนี้
 2.19.1 พ้ืนท่ีชุมชนและสิ่งปลูกสราง (U) มีเนื้อท่ี  167,492 ไร คิดเปนรอยละ 7.84 ของเนื้อท่ี
จังหวัด ประกอบดวย ตัวเมืองและยานการคา หมูบานบนพ้ืนราบ สถานท่ีราชการและสถาบันตาง ๆ ราง 
สถานท่ีราชการและสถาบันตาง ๆ  สนามบิน ถนน โรงงานอุตสาหกรรม พ้ืนท่ีอุตสาหกรรมราง ลานตาก
และแหลงรับซ้ือทางการเกษตร สถานท่ีพักผอนหยอนใจ รีสอรท โรงแรม เกสตเฮาส สุสาน ปาชา สถานี
บริการน้ํามัน สนามกอลฟ และสถานท่ีราง 
  1) ตัวเมืองและยานการคา (U1) มีเนื้อท่ี 7,109 ไร หรือรอยละ 0.33 ของเนื้อท่ีจังหวัด 
ประกอบดวย 11 อําเภอ คือ อําเภอเมืองพัทลุง อําเภอกงหรา อําเภอเขาชัยสน อําเภอตะโหมด อําเภอ
ควนขนุน อําเภอปากพะยูน  อําเภอศรีบรรพต อําเภอปาบอน อําเภอบางแกว อําเภอปาพะยอม และ
อําเภอศรีนครินทร 
  2) หมูบาน (U2) ไดแก หมูบานบนพ้ืนราบ มีเนื้อท่ี 131,536 ไร หรือรอยละ  6.15 
ของเนื้อท่ีจังหวัด สวนใหญท่ีอยูอาศัยของประชาชนเปนแหลงชุมชนใหญๆ 
  3) สถานท่ีราชการและสถานบันตาง ๆ (U3) มีเนื้อท่ี 18,832 ไร หรือรอยละ 0.88 
ของเนื้อท่ีจังหวัด ไดแก สถานท่ีราชการและสถาบันตาง ๆ เชน สถานท่ีราชการ โรงพยาบาล 
มหาวิทยาลัย โรงเรียน และวัดตาง ๆ 
  4) สถานีคมนาคม (U4) มีเนื้อท่ี 6,244 ไร หรือรอยละ 0.29 ของเนื้อท่ีจังหวัด 
เสนทางคมนาคมท่ีสําคัญ ไดแก  ถนน  
  5) ยานอุตสาหกรรม (U5) มีเนื้อท่ี 2,929 ไร หรือรอยละ 0.14 ของเนื้อท่ีจังหวัด 
ไดแก พ้ืนท่ีอุตสาหกรรมราง โรงงานอุตสาหกรรม และลานตากและแหลงรับซ้ือทางการเกษตร มีเนื้อท่ี 
12 2,778 และ 139 ไร หรือรอยละ 0.00 0.13 และ 0.01 ของเนื้อท่ีจังหวัด ตามลําดับ 
  6) พ้ืนท่ีชุมชนและสิ่งปลูกสรางอ่ืน ๆ (U6) มีเนื้อท่ี 739 ไร หรือรอยละ 0.04 ของเนื้อท่ี
จังหวัด ประกอบดวย สถานท่ีพักผอนหยอนใจ รีสอรท โรงแรม เกสตเฮาส สุสาน ปาชา และสถานี
บริการน้ํามัน มีเนื้อท่ี 396 144 95 และ 104 ไร หรือรอยละ 0.02 0.01 0.00 และ 0.01 ของเนื้อท่ี
จังหวัด 
  7) สนามกอลฟ (U7) มีเนื้อท่ี 103 ไร หรือรอยละ 0.01 ของเนื้อท่ีจังหวัด  
  



176 
 

 2.19.2 พ้ืนท่ีเกษตรกรรม (A) มีเนื้อท่ี 1,255,242 ไร หรือรอยละ 58.64 ของเนื้อท่ีจังหวัด 
ประกอบดวย พ้ืนท่ีนา พืชไร ไมยืนตน ไมผล พืชสวน ทุงหญาและโรงเรือนเลี้ยงสัตว พืชน้ํา และสถานท่ี
เพาะเลี้ยงสัตวน้ํา 
  1) พ้ืนท่ีนา (A1) มีเนื้อท่ี 170,869 ไร หรือรอยละ 7.98 ของเนื้อท่ีจังหวัด ไดแก นาขาว 
มีเนื้อท่ี 156,049 ไร หรือรอยละ 7.29 ของเนื้อท่ีจังหวัด นาราง มีเนื้อท่ี 14,509 ไร หรือรอยละ 0.68 
ของเนื้อท่ีจังหวัด สวนใหญปลูกในเขตอําเภอเมืองพัทลุง อําเภอควนขนุน และอําเภอปากพะยูน และมี
การปลูกขาวตามดวยพืชหลังนาตาง ๆ มีเนื้อท่ี  311 ไร หรือรอยละ 0.01 ของเนื้อท่ีจังหวัด 
  2) พืชไร (A2) มีเนื้อท่ี 1,130 ไร หรือรอยละ 0.05 ของเนื้อท่ีจังหวัด ไดแก ไรราง 
ออย มันสําปะหลัง สับปะรด และพริก 
  3) ไมยืนตน (A3) มีเนื้อท่ี 1,041,041 ไร หรือรอยละ 48.63 ของเนื้อท่ีจังหวัด ไดแก 
ยางพารา ปาลมน้ํามัน และไมยืนตนอ่ืน ๆ 
   (1) ยางพารา (A302) มีเนื้อท่ี 899,224 ไร หรือรอยละ 42.01 ของเนื้อท่ีจังหวัด 
สวนใหญปลูกในเขตอําเภอปาบอน อําเภอเขาชัยสน และอําเภอปาพะยอม 
   (2) ปาลมน้ํามัน (A303) มีเนื้อท่ี 110,550 ไร หรือรอยละ 5.17 ของเนื้อท่ี
จังหวัด สวนใหญปลูกในเขตอําเภอปากพะยูน อําเภอควนขนุน และอําเภอเขาชัยสน 
   (3) ไมยืนตนอ่ืน ๆ ไดแก ไมยืนตนผสม ยูคาลิปตัส สะเดา สนประดิพัทธ กระถิน 
ไผปลูกเพ่ือการคา หมาก จามจุรี กฤษณา ตะกู และไมยืนตนราง/เสื่อมโทรม มีเนื้อท่ี 31,267 ไร  
หรือรอยละ 1.45 ของเนื้อท่ีจังหวัด 
  4) ไมผล (A4) มีเนื้อท่ี 30,213 ไร หรือรอยละ 1.41 ของเนื้อท่ีจังหวัด ไดแก ไมผลผสม 
มะพราว กลวย และไมผลอ่ืน ๆ 
   (1) ไมผลผสม (A401) มีเนื้อท่ี 26,160 ไร หรือรอยละ 1.22 ของเนื้อท่ีจังหวัด   
   (2) มะพราว (A405) มีเนื้อท่ี 1,115 ไร หรือรอยละ 0.05 ของเนื้อท่ีจังหวัด  
ปลูกในอําเภอเมืองพัทลุง 
   (3) กลวย (A411) มีเนื้อท่ี 768 ไร หรือรอยละ 0.04 ของเนื้อท่ีจังหวัด ปลูกใน
อําเภอตะโหมด และอําเภอปาบอน 
   (4) ไมผลอ่ืน ๆ ไดแก สม  ทุเรียน เงาะ มะมวง  มะขาม  ลําไย  ฝรั่ง  มะละกอ 
มังคุด ลางสาด ลองกอง ระกํา สละ มะนาว แกวมังกร สมโอ ละมุด และไมผลราง/เสื่อมโทรม มีเนื้อท่ี 
2,170 ไร หรือรอยละ 0.10 ของเนื้อท่ีจังหวัด 
  5) พืชสวน (A5) มีเนื้อท่ี 1,380 ไร หรือรอยละ 0.07 ของเนื้อท่ีจังหวัด ไดแก พืชผัก  
ไมดอก ไมประดับ นาหญา และพืชสวนราง/เสื่อมโทรม 
   (1) พืชผัก (A502) มีเนื้อท่ี 377 ไร หรือรอยละ 0.02 ของเนื้อท่ีจังหวัด  
ปลูกมากในอําเภอเมืองพัทลุง 
   (2) ไมดอกไมประดับ (A503) มีเนื้อท่ี 11 ไร 
   (3) นาหญา (A510) มีเนื้อท่ี 784 ไร หรือรอยละ 0.04 ของเนื้อท่ีจังหวัด ปลูกใน
อําเภอเมืองพัทลุง และอําเภอบางแกว 
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  6) ทุงหญาเลี้ยงสัตวและโรงเรือนเลี้ยงสัตว (A7) มีเนื้อท่ี 3,823 ไร หรือรอยละ 0.19 
ของเนื้อท่ีจังหวัด ไดแก โรงเรือนราง ทุงหญาเลี้ยงสัตว โรงเรือนเลี้ยงโค กระบือ และมา โรงเรือนเลี้ยง
สัตวปก และโรงเรือนเลี้ยงสุกร มีเนื้อท่ี 19 786 169 2,276 และ 573 ไร หรือรอยละ 0.00  0.04  
0.01 0.11 และ 0.03 ของเนื้อท่ีจังหวัด ตามลําดับ 
  7) พืชน้ํา (A8) มีเนื้อท่ี 68 ไร ไดแก บัว และผักบุง  
  8) สถานท่ีเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา (A9) มีเนื้อท่ี 6,718 ไร หรือรอยละ 0.31 ของเนื้อท่ี
จังหวัด ประกอบดวย สถานท่ีเพาะเลี้ยงสัตวน้ําผสม สถานท่ีเพาะเลี้ยงปลา สถานท่ีเพาะเลี้ยงกุง และ
สถานท่ีเพาะเลี้ยงสัตวน้ําราง 
   (1) สถานท่ีเพาะเลี้ยงสัตวน้ําราง (A900) มีเนื้อท่ี 3,014 ไร หรือรอยละ 0.14 
ของเนื้อท่ีจังหวัด 
   (2) สถานท่ีเพาะเลี้ยงสัตวน้ําผสม (A901) มีเนื้อท่ี 74 ไร 
   (3) สถานท่ีเพาะเลี้ยงปลา (A902) มีเนื้อท่ี 889 ไร หรือรอยละ 0.04 ของเนื้อท่ี
จังหวัด อยูในอําเภอปากพะยูน 
   (4) สถานท่ีเพาะเลี้ยงกุง (A903) มีเนื้อท่ี 2,741 ไร หรือรอยละ 0.13 ของเนื้อท่ี
จังหวัด อยูในอําเภอปากพะยูน 
 2.19.3 พ้ืนท่ีปาไม (F) มีเนื้อท่ี 362,349 ไร หรือรอยละ 16.93 ของเนื้อท่ีจังหวัด เปนปาไมผลัดใบ
รอสภาพฟนฟู ปาไมผลัดใบสมบูรณ ปาผลัดใบสมบูรณ ปาชายเลนรอสภาพฟนฟู ปาชายเลนสมบูรณ 
ปาพรุรอสภาพฟนฟู ปาพรุสมบูรณ ปาปลูกรอสภาพฟนฟู มีเนื้อท่ี 1,385 321,273 55 238 1,736 
9,820 27,826 และ 16 ไร หรือรอยละ 0.07 15.01 0.00 0.01 0.08 0.46 1.30 และ 0.00 ของเนื้อท่ี
จังหวัด ตามลําดับ 
 2.19.4 พ้ืนท่ีน้ํา (W) มีเนื้อท่ี 293,889 ไร หรือรอยละ 13.72 ของเนื้อท่ีจังหวัด ไดแก  
  1) แหลงน้ําธรรมชาติ (W1) เชน แมน้ํา ลําหวย ลําคลอง หนอง บึง ทะเลสาบ และ
ทะเล มีเนื้อท่ี 278,621 ไร หรือรอยละ 13.01 ของเนื้อท่ีจังหวัด โดยมีแหลงน้ําขนาดใหญ ไดแก ทะเลนอย 
  2) แหลงน้ําท่ีสรางข้ึน (W2) เชน อางเก็บน้ํา บอน้ําในไรนา และคลองชลประทาน มี
เนื้อท่ี 15,268 ไร หรือรอยละ 0.71 ของเนื้อท่ีจังหวัด  
 2.19.5 พ้ืนท่ีเบ็ดเตล็ด (M) มีเนื้อท่ี 61,324 ไร หรือรอยละ 2.87 ของเนื้อท่ีจังหวัด เปนทุงหญา
ธรรมชาติ ทุงหญาสลับไมพุม/ไมละเมาะ พ้ืนท่ีลุม เหมืองเกา บอขุดเกา เหมืองแร บอลูกรัง บอทราย 
บอดิน พ้ืนท่ีกองวัสดุ พ้ืนท่ีถม และท่ีท้ิงขยะ มีเนื้อท่ี 5,933 9,207 41,816 319 226 1,904 48 963 
21 883 และ 4 ไร หรือรอยละ 0.28 0.43 1.95 0.02 0.01 0.09 0.00 0.05 0.00 0.04 และ 0.00 
ของเนื้อท่ีจังหวัด ตามลําดับ 
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ตารางท่ี 19  สภาพการใชท่ีดินจังหวัดพัทลุง ป พ.ศ. 2563 

สัญลักษณ ประเภทการใชท่ีดิน 
เนื้อท่ี 

ไร รอยละ 
U พ้ืนท่ีชุมชนและสิ่งปลูกสราง 167,492 7.84 

U101 
U201 
U301 

ตัวเมืองและยานการคา 
หมูบานบนพ้ืนราบ 
สถานท่ีราชการและสถาบันตาง ๆ 

7,109  
 131,536  
 18,832  

0.33  
 6.15     
 0.88     

U405 
U500 
U502 
U503 
U601 
U602 
U603 
U605 
U701 

ถนน 
พ้ืนท่ีอุตสาหกรรมราง  
โรงงานอุตสาหกรรม   
ลานตากและแหลงรับซื้อทางการเกษตร 
สถานท่ีพักผอนหยอนใจ  
รีสอรท โรงแรม เกสตเฮาส 
สุสาน ปาชา   
สถานีบริการนํ้ามัน  
สนามกอลฟ 

6,244  
 12  

 2,778  
 139  
392  
 144  
 95  

 104  
 103 

0.29  
 -    

 0.13  
 0.01  
0.02  
 0.01  

 -    
 0.01  
 0.01 

A พ้ืนท่ีเกษตรกรรม 1,255,242 58.64 
A1 พ้ืนท่ีนา 170,869 7.98 

A100 
A101 

A101+A502 
A101+A510 
M201+A101 

นาราง    
นาขาว 
นาขาว+พืชผัก 
นาขาว+นาหญา 
พ้ืนท่ีลุม+นาขาว 

14,509  
 156,049  

31  
 26  

 254 

0.68  
 7.29     

 -    
 -    

 0.01 
A2 พืชไร 1,130 0.05 

A200 
A203 
A204 
A205 
A229 

ไรราง   
ออย  
มันสําปะหลัง   
สับปะรด   
พริก   

952  
 11  
 13  
 96  
 58 

0.04  
 -    
 -    

 0.01  
-    

A3 ไมยืนตน 1,041,041 48.63 
A300 
A301 
A302 
A303 

ไมยืนตนราง/เสื่อมโทรม 
ไมยืนตนผสม   
ยางพารา   
ปาลมนํ้ามัน   

28,077  
 1,359  

 899,224  
 110,550 

1.31  
 0.06  

 42.01  
 5.17 

A304 ยูคาลิปตัส   12 - 
A307 สนประดิพัทธ 136 0.01 
A308 กระถิน 1,560 0.07 
A315 ไผปลูกเพ่ือการคา 22 - 
A317 หมาก 55 - 
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ตารางท่ี 19  (ตอ) 

สัญลักษณ ประเภทการใชท่ีดิน 
เนื้อท่ี 

ไร รอยละ 
A318 จามจุรี   4 - 
A322 กฤษณา 19 - 
A323 ตะกู 27 -          
A4 ไมผล 30,213 1.41 

A400 
A401 
A403 
A404 
A405 
A407 
A411 
A413 
A414 
A415 
A419 
A420 
A421 
A422 
A426 
A427 

ไมผลราง/เสื่อมโทรม 
ไมผลผสม   
ทุเรียน 
เงาะ   
มะพราว   
มะมวง   
กลวย   
ลําไย    
ฝรั่ง   
มะละกอ  
มังคุด 
ลางสาด ลองกอง 
ระกํา สละ 
มะนาว   
แกวมังกร   
สมโอ 

661  
 26,160  

109  
 241  

 1,115  
 276  
 768  
 15  
 97  
 49  

 413  
 89  
 50  

 133  
 13  
 24  

0.03  
 1.22  
0.01  
 0.01  
 0.05  
 0.01  
 0.04  

-    
 0.01  

 -    
 0.02  

 -    
 -    

 0.01  
 -    
 -    

A5 พืชสวน      1,380 0.07 
A500 
A502 
A503 
A510 

พืชสวนราง/เสื่อมโทรม 
พืชผัก   
ไมดอก ไมประดับ 
นาหญา 

208  
 377  
 11  

 784 

0.01  
 0.02  

 -    
 0.04     

A7 ทุงหญาเลี้ยงสัตวและโรงเรือนเลี้ยงสัตว 3,823 0.19 
A700 
A701 
A702 

โรงเรือนราง 
ทุงหญาเลี้ยงสัตว   
โรงเรือนเลี้ยงโค กระบือ และมา 

19  
 786  
 169 

-    
 0.04  
 0.01 

A703 โรงเรือนเลี้ยงสตัวปก 2,276 0.11 
A704 โรงเรือนเลี้ยงสุกร 573 0.03    
A8 พืชน้ํา 68 - 

A803 บัว 49 - 
A806 ผักบุง 19 - 
A9 สถานท่ีเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา   6,718 0.31 

A900 สถานท่ีเพาะเลี้ยงสตัวนํ้าราง 3,014 0.14 
A901 สถานท่ีเพาะเลี้ยงสตัวนํ้าผสม 74 - 
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ตารางท่ี 19 (ตอ) 

สัญลักษณ ประเภทการใชท่ีดิน 
เนื้อท่ี 

ไร รอยละ 
A902 สถานท่ีเพาะเลี้ยงปลา 889 0.04 
A903 สถานท่ีเพาะเลี้ยงกุง 2,741 0.13 

F พ้ืนท่ีปาไม 362,349 16.93 
F100 
F101 
F201 
F300 
F301 
F400 
F401 
F500 

ปาไมผลดัใบรอสภาพฟนฟู   
ปาไมผลดัใบสมบูรณ   
ปาผลดัใบสมบูรณ   
ปาชายเลนรอสภาพฟนฟู   
ปาชายเลนสมบูรณ   
ปาพรุรอสภาพฟนฟู   
ปาพรุสมบูรณ   
ปาปลูกรอสภาพฟนฟู 

1,385  
 321,273  

 55  
 238  

 1,736  
 9,820  

 27,826  
 16 

0.07  
 15.01  

 -    
 0.01  
 0.08  
 0.46  
 1.30  

 -    
W พ้ืนท่ีน้ํา 293,889 13.72 

W101 
W102 
W201 
W202 
W203 

แมนํ้า ลําหวย ลําคลอง 
หนอง บึง ทะเลสาบ 
อางเก็บนํ้า  
บอนํ้าในไรนา   
คลองชลประทาน 

15,289  
 263,332  

 8,546  
 4,306  
 2,416 

0.71  
 12.30  
 0.40  
 0.20  
 0.11 

M พ้ืนท่ีเบ็ดเตล็ด 61,324 2.87 
M101 
M102 
M201 
M300 
M301 
M302 
M303 
M304 
M401 
M405 
M701 

ทุงหญาธรรมชาติ   
ทุงหญาสลับไมพุม/ไมละเมาะ 
พ้ืนท่ีลุม 
เหมืองเกา บอขุดเกา 
เหมืองแร   
บอลูกรัง    
บอทราย    
บอดิน  
พ้ืนท่ีกองวัสดุ 
พ้ืนท่ีถม    
ท่ีท้ิงขยะ       

5,933  
 9,207  

 41,816  
 319  
 226  

 1,904  
 48  

 963  
 21  

 883  
 4 

0.28  
 0.43  
 1.95  
 0.02  
 0.01  
 0.09  

 -    
 0.05  

 -    
 0.04  

 -    
รวมท้ังหมด 2,140,296 100.00 

ท่ีมา:  จากการวิเคราะหโดยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร กลุมวิเคราะหสภาพการใชท่ีดิน กองนโยบาย
และแผนการใชท่ีดิน 
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2.20 สภาพการใชท่ีดินจังหวัดภูเก็ต ป พ.ศ. 2563 

 จังหวัดภูเก็ต มีเนื้อท่ีท้ังหมด 339,396 ไร สามารถจําแนกประเภทการใชท่ีดินไดออกเปน 5 
ประเภท คือ พ้ืนท่ีชุมชนและสิ่งปลูกสราง (U) มีเนื้อท่ี 106,211 ไร คิดเปนรอยละ 31.30  ของเนื้อท่ี
จังหวัด พ้ืนท่ีเกษตรกรรม (A) มีเนื้อท่ี 99,225 ไร คิดเปนรอยละ 29.25 ของเนื้อท่ีจังหวัด พ้ืนท่ีปาไม (F) 
มีเนื้อท่ี 104,555 ไร คิดเปนรอยละ 30.79 ของเนื้อท่ีจังหวัด พ้ืนท่ีน้ํา (W) มีเนื้อท่ี 7,756 ไร คิดเปน
รอยละ 2.29  ของเนื้อท่ีจังหวัด และพ้ืนท่ีเบ็ดเตล็ด (M) มีเนื้อท่ี 21,649 ไร คิดเปนรอยละ 6.37  
ของเนื้อท่ีจังหวัด โดยการใชประโยชนในพ้ืนท่ีแตละประเภทมีรายละเอียด (ภาพท่ี 20 และตารางท่ี 20) 
ดังนี้ 
 2.20.1 พ้ืนท่ีชุมชนและสิ่งปลูกสราง (U) 106,211 ไร คิดเปนรอยละ 31.30 ประกอบดวย  
ตัวเมืองและยานการคา หมูบาน สถานท่ีราชการและสถาบันตาง ๆ สถานีคมนาคม ยานอุตสาหกรรม  
สิ่งปลูกสรางอ่ืน ๆ และสนามกอลฟ 
  1) ตัวเมืองและยานการคา (U1) มีเนื้อท่ี 7,492 ไร หรือรอยละ 2.21 ของเนื้อท่ีจังหวัด 
ไดแก ตัวอําเภอถลาง อําเภอกะทู และอําเมืองภูเก็ต มีลักษณะเปนแหลงชุมชนหนาแนนและแหลง
การคาประกอบดวย บานเรือน อาคารพาณิชย สถานท่ีราชการและสถาบันตาง ๆ และหางสรรพสินคา 
เปนตน 
  2) หมูบาน (U2) มีเนื้อท่ี 67,634 ไร หรือรอยละ 19.93 ของเนื้อท่ีจังหวัด ไดแก 
หมูบานราง และหมูบานบนพ้ืนท่ีราบ มีเนื้อท่ี 338 และ 67,296 ไร หรือรอยละ 0.10 และ 19.83  ของ
เนื้อท่ีจังหวัด ตามลําดับ 
  3) สถานท่ีราชการและสถาบันตาง ๆ (U3) มีเนื้อท่ี 5,008 ไร หรือรอยละ 1.48  
ของเนื้อท่ีจังหวัด ไดแก สํานักงานของหนวยราชการ ศูนยวิจัยและพัฒนาฯ สถานีทดลอง การไฟฟา  
การประปา วัด โรงเรียน อนามัย เชน มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรวิทยาเขต
ภูเก็ต ศูนยวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝงทะเลอันดามัน วัดไชยธาราม (วัดฉลอง) วัด
พระทอง และวัดพระพุทธม่ิงมงคลเอกนาคคีรี (พุทธอุทยานยอดเขานาคเกิด) เปนตน 

  4) สถานีคมนาคม (U4) มีเนื้อท่ี 5,750 ไร หรือรอยละ 1.69 ของเนื้อท่ีจังหวัด ไดแก
สนามบิน (ทาอากาศยานภูเก็ต) สถานีขนสง ทาเรือ เชน ทาเรือน้ําลึกภูเก็ต ทาเรือประมงจังหวัดภูเก็ต 
และถนน มีเนื้อท่ี 1,425  5  415 และ3,905 ไร หรือรอยละ 0.42  0.00  0.12  และ 1.15 ของเนื้อท่ี
จังหวัด ตามลําดับ 
  5) ยานอุตสาหกรรม (U5) มีเนื้อท่ี 2,413 ไร หรือรอยละ 0.71 ของเนื้อท่ีจังหวัด 
ไดแก พ้ืนท่ีอุตสาหกรรมราง โรงงานอุตสาหกรรม ลานตากและแหลงรับซ้ือทางการเกษตร มีเนื้อท่ี 66  
2,312 และ 35 ไร หรือรอยละ 0.02 0.68 และ 0.01 ของเนื้อท่ีจังหวัด ตามลําดับ 
  6) พ้ืนท่ีชุมชนและสิ่งปลูกสรางอ่ืน ๆ (U6) มีเนื้อท่ี 13,174 ไร หรือรอยละ 3.88  
ของเนื้อท่ีจังหวัด ไดแก  
   (1) สถานท่ีราง มีเนื้อท่ี 14 ไร 
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   (2) สถานท่ีพักผอนหยอนใจ มีเนื้อท่ี 3,110 ไร หรือรอยละ 0.92 ของเนื้อท่ี
จังหวัด เชน จุดชมวิวแหลมพรหมเทพ อนุสรณสถานถลางชนะศึก ปางชาง ภูเก็ตวอเตอรสกีเคเบิลเวย 
ภูเก็ตแฟนตาซี ถลางมณีคราม@ฉลอง หางสรรพสินคา สวนสาธารณะ และรานอาหาร เปนตน  
   (3) โรงแรม รีสอรท เกสตเฮาส มีเนื้อท่ี 9,689 ไร หรือรอยละ 2.86 ของเนื้อท่ี
จังหวัดเนื่องจากจังหวัดภูเก็ตเปนเมืองทองเท่ียวจึงมีโรงแรมและรีสอรทจํานวนมาก เชน เอาทริกเกอร 
ลากูนา ภูเก็ต รีสอรท แอนด วิลลา โรงแรมฮิลตัน  ในทอน บุรี บีช รีสอรท  ภูเก็ต อารเคเดีย รีสอรท 
แอนด สปา บานกระทิง ภูเก็ต รีสอรท และแหลมทรายการเดน รีสอรท เปนตน  
   (4) สุสาน ปาชา มีเนื้อท่ี 214 ไร หรือรอยละ 0.06 ของเนื้อท่ีจังหวัด เชน สุสาน
บานไมขาว (สุสานมอแกน) กุโบรบานแหลมหิน กุโบรบานบอแร และสุสานกวางตุง เปนตน 
   (5) สถานีบริการน้ํามัน (U605) มีเนื้อท่ี 147 ไร หรือรอยละ 0.04 ของเนื้อท่ี
จังหวัดเชน ปมน้ํามันปตท. ปมน้ํามันเชลล และปมน้ํามันเอสโซ เปนตน  
  7) สนามกอลฟ (U701) มีเนื้อท่ี 4,740 ไร หรือรอยละ 1.40 ของเนื้อท่ีจังหวัด ไดแก 
แคนยอน คันทรี คลับ  เรด เมาท เทน กอลฟ คลับ ภูเก็ต และสนามกอลฟภูเก็ตคันทรีคลับ 
 2.20.2 พ้ืนท่ีเกษตรกรรม (A) มีเนื้อท่ี 99,225 ไร หรือรอยละ 29.25 ของเนื้อท่ีจังหวัด 
ประกอบดวย พ้ืนท่ีนา พืชไร ไมยืนตน ไมผล พืชสวน ทุงหญาและโรงเรือนเลี้ยงสัตว พืชน้ํา สถานท่ี
เพาะเลี้ยงสัตวน้ํา และเกษตรผสมผสาน/ไรนาสวนผสม 
  1) พ้ืนท่ีนา (A1) มีเนื้อท่ี 1,285 ไร หรือรอยละ 0.38 ของเนื้อท่ีจังหวัด ไดแก   
   (1) นาราง มีเนื้อท่ี 1,198 ไร หรือรอยละ 0.35 ของเนื้อท่ีจังหวัด พบมากท่ี
อําเภอถลาง  
   (2) นาขาว มีเนื้อท่ี 87 ไร หรือรอยละ 0.03 ของเนื้อท่ีจังหวัด พบท่ีบานไมขาว 
อําเภอถลาง ชาวบานไมขาว ชุมชนชายทะเลตอนเหนือของเกาะภูเก็ต ยังคงรักษามรดกวัฒนธรรม วิถี
ชีวิตก่ึงชนบทภายใตปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซ่ึงพวกเขาอนุรักษวิถีชีวิตการทํานาเชนเดียวกับรุนปูยา
ตายาย 
  2) พืชไร (A2) มีเนื้อท่ี 2,727 ไร หรือรอยละ 0.80 ของเนื้อท่ีจังหวัด พืชไรท่ีสําคัญ 
ไดแก  
   (1) สับปะรด (A205) มีเนื้อท่ี 2,517 ไร หรือรอยละ 0.74 ของเนื้อท่ีจังหวัด  
พบปลูกมากท่ีอําเภอถลาง เปนสับปะรดพันธุภูเก็ต ซ่ึงเปนพันธุเดียวกับสับปะรดสวี และสับปะรดภูแลท่ี
ปลูกทางภาคเหนือ และสับปะรดตราดสีทองท่ีปลูกทางภาคตะวันออก ใบจะมีลักษณะแคบยาวรี สีเขียว
ออน มีแกนกลางใบสีแดง ขอบใบมีหนามสีแดง ลูกคอนขางเล็กเม่ือเทียบกับพันธุอ่ืน แตเม่ือนําไปลูกใน
พ้ืนท่ีท่ีมีสภาพภูมิประเทศและสภาพภูมิอากาศตางกัน จึงทําใหไดผลผลิตมีขนาด รูปราง และรสชาด
แตกตางกัน ลักษณะประจําพันธุของสับปะรดชนิดนี้ จะมีผลขนาดเล็กประมาณ 1-2 กก. เนื้อแนนสี
เหลืองฉํ่า เนื้อกรอบ มีกลิ่นหอม เปลือกมีสีเหลืองสม รสชาดหวานจัด ถือวาเปนอัตตลักษณของจังหวัด
ภูเก็ตและทางจังหวัดไดข้ึนทะเบียนสิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตร (GI) โดยสวนใหญเกษตรกรจะปลูกสับปะรดมี
ท้ังปลูกแบบพืชชนิดเดียวและปลูกแซมในสวนยางพาราในชวงยางอายุ 3 ปแรก นอกจากนี้ยังมีการปลูก
แซมในสวนปาลมน้ํามันท่ีปลูกระยะแรก และสวนมะพราวแตไมมากนัก 
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   (2) พืชไรอ่ืน ๆ ท่ีพบไดแก พืชไรราง ออย และแตงโม มีเนื้อท่ี 130 48 และ 
32 ไร หรือรอยละ 0.04 0.01 และ0.01 ของเนื้อท่ีจังหวัด ตามลําดับ 
  3) ไมยืนตน (A3) มีเนื้อท่ี 77,020 ไร หรือรอยละ 22.69 ของเนื้อท่ีจังหวัด ไมยืนตน 
ท่ีสําคัญทางเศรษฐกิจของจังหวัดภูเก็ต ไดแก 
   (1) ยางพารา (A302) มีเนื้อท่ี 68,719 ไร หรือรอยละ 20.25 ของเนื้อท่ีจังหวัด 
พบปลูกอยูทุกอําเภอ โดยปลูกมากท่ีสุดท่ีอําเภอถลาง 
   (2) ปาลมน้ํามัน (A303) มีเนื้อท่ี 3,913 ไร หรือรอยละ 1.15 ของเนื้อท่ีจังหวัด 
พบปลูกอยูทุกอําเภอ โดยปลูกมากท่ีสุดท่ีอําเภอถลาง 
   (3) ไมยืนตนอ่ืน ๆ ท่ีพบไดแก ไมยืนตนราง/เสื่อมทรม ไมยืนตนผสม ยูคาลิปตัส 
สะเดา สนประดิพัทธ หมอน ไผปลูกเพ่ือการคา หมาก จามจุรี และกฤษณา มีเนื้อท่ี 4,388 ไร หรือรอยละ 
1.29 ของเนื้อท่ีจังหวัด  
  4) ไมผล (A4) มีเนื้อท่ี 11,219 ไร หรือรอยละ 3.31 ของเนื้อท่ีจังหวัด ไมผลท่ีสําคัญ
ไดแก 
   (1) มะพราว (A405) มีเนื้อท่ี 5,874 ไร หรือรอยละ1.73 ของเนื้อท่ีจังหวัด  
พบปลูกอยูทุกอําเภอ โดยปลูกมากท่ีสุดท่ีอําเภอถลาง 
   (2) ไมผลผสม (A401) มีเนื้อท่ี 3,883 ไร หรือรอยละ 1.14 ของเนื้อท่ีจังหวัด 
พบปลูกอยูทุกอําเภอ โดยปลูกมากท่ีสุดท่ีอําเภอถลาง 
   (3) กลวย (A411) เนื้อท่ี 634 ไร หรือรอยละ 0.19 ของเนื้อท่ีจังหวัด พบปลูก
อยูทุกอําเภอ โดยปลูกมากท่ีสุดท่ีอําเภอถลาง 
   (4) ไมผลอ่ืน ๆ ท่ีพบไดแก ไมผลราง/ไมผลเสื่อมโทรม ทุเรียน เงาะ มะมวง 
หิมพานต มังคุด ลางสาด ลองกอง และมะนาว มีเนื้อท่ี 828 ไร หรือรอยละ 0.25 ของเนื้อท่ีจังหวัด 
  5) พืชสวน (A5) มีเนื้อท่ี 778 ไร หรือรอยละ 0.23 ของเนื้อท่ีจังหวัด ไดแก  
   (1) พืชสวนราง/เสื่อมโทรม (A500) มีเนื้อท่ี 76 ไร หรือรอยละ 0.02 ของเนื้อท่ี
จังหวัด   
  (2) พืชผัก (A502) มีเนื้อท่ี 507 ไร หรือรอยละ 0.15 ของเนื้อท่ีจังหวัด พบปลูกมาก
ท่ีอําเภอถลาง  
   (3) ไมดอก ไมประดับ (A503) 195 ไร หรือรอยละ 0.06 ของเนื้อท่ีจังหวัด  
พบปลูกมากท่ีอําเภอถลาง 
  6) ทุงหญาเลี้ยงสัตวและโรงเรือนเลี้ยงสัตว (A7) มีเนื้อท่ี 735 ไร หรือรอยละ 0.22 
ของเนื้อท่ีจังหวัด ไดแก ทุงหญาเลี้ยงสัตว โรงเรือนเลี้ยงโค กระบือ และมา โรงเรือนเลี้ยงสัตวปก และ
โรงเรือนเลี้ยงสุกร 
   (1) ทุงหญาเลี้ยงสัตว (A701) มีเนื้อท่ี 459 ไร หรือรอยละ 0.14 ของเนื้อท่ี
จังหวัด พบท่ีอําเภอถลาง 
   (2) โรงเรือนเลี้ยงโค กระบือ และมา (A702) มีเนื้อท่ี 35 ไร หรือรอยละ 0.01 
ของเนื้อท่ีจังหวัด พบมากท่ีอําเภอถลาง  
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   (3) โรงเรือนเลี้ยงสัตวปก (A703) มีเนื้อท่ี 169 ไร หรือรอยละ 0.05 ของเนื้อท่ี
จังหวัดพบมากท่ีอําเภอถลาง 
   (4) โรงเรือนเลี้ยงสุกร (A704) มีเนื้อท่ี 72 ไร หรือรอยละ 0.02 ของเนื้อท่ีจังหวัด 
พบมากท่ีอําเภอถลาง  
  7) พืชน้ํา (A8) มีเนื้อท่ี 373 ไร หรือรอยละ 0.11 ของเนื้อท่ีจังหวัด ไดแก พืชน้ําผสม 
บัว และผักบุง 
   (1) พืชน้ําผสม (A801) มีเนื้อท่ี 12 ไร พบท่ีอําเภอเมืองภูเก็ต 
   (2) บัว (A803) มีเนื้อท่ี 94 ไร หรือรอยละ 0.03 ของเนื้อท่ีจังหวัด พบท่ีอําเภอ
ถลาง  
   (3) ผักบุง (A806) มีเนื้อท่ี 267 ไร หรือรอยละ 0.08 ของเนื้อท่ีจังหวัด พบท่ี
อําเภอถลาง 
  8) สถานท่ีเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา (A9) มีเนื้อท่ี 5,065 ไร หรือรอยละ 1.50 ของเนื้อท่ี
จังหวัด ไดแก สถานท่ีเพาะเลี้ยงสัตวน้ําราง สถานท่ีเพาะเลี้ยงปลา และสถานท่ีเพาะเลี้ยงกุง 
   (1) สถานท่ีเพาะเลี้ยงสัตวน้ําราง (A900) มีเนื้อท่ี 611 ไร หรือรอยละ 0.18 ของ
เนื้อท่ีจังหวัด สวนใหญเปนบอเลี้ยงกุงราง พบมากท่ีอําเภอถลาง 
   (2) สถานท่ีเพาะเลี้ยงปลา (A902) มีเนื้อท่ี 89 ไร หรือรอยละ 0.03 ของเนื้อท่ี
จังหวัดพบมากท่ีอําเภอถลาง  
   (3) สถานท่ีเพาะเลี้ยงกุง (A903) มีเนื้อท่ี 4,365 ไร หรือรอยละ 1.29 ของเนื้อท่ี
จังหวัด พบมากท่ีอําเภอถลาง 
  9) เกษตรผสมผสาน/ไรนาสวนผสม (A0) มีเนื้อท่ี 23 ไร หรือรอยละ 0.01 ของเนื้อท่ี
จังหวัด ไดแก เกษตรผสมผสาน/ไรนาสวนผสม (A001) เปนพ้ืนท่ีท่ีมีการเพาะปลูกพืชหรือการเลี้ยงสัตว
ตาง ๆ ชนิดอยูในพ้ืนท่ีเดียวกัน พบท่ีอําเภอเมืองภูเก็ต และถลาง 
 2.20.3 พ้ืนท่ีปาไม (F) มีเนื้อท่ี 104,555 ไร หรือรอยละ 30.79 ของเนื้อท่ีจังหวัด ไดแก 
ปาไมผลัดใบ ปาชายเลน ปาพรุ และปาชายหาด 
   (1) ปาไมผลัดใบ (F1) มีเนื้อท่ี 86,166 ไร หรือรอยละ 25.38 ของเนื้อท่ีจังหวัด 
ไดแก ปาไมผลัดใบรอสภาพฟนฟู และปาไมผลัดใบสมบูรณ พบกระจายอยูทุกอําเภอ 
   (2) ปาชายเลน (F3) มีเนื้อท่ี 17,062 ไร หรือรอยละ 5.02 ของเนื้อท่ีจังหวัด 
ไดแก ปาชายเลนรอสภาพฟนฟู และปาชายเลนสมบูรณ พบมากท่ีอําเภอถลาง และอําเภอเมืองภูเก็ต 
   (3) ปาพรุ (F4) มีเนื้อท่ี 268 ไร หรือรอยละ 0.08 ของเนื้อท่ีจังหวัด ไดแก ปาพรุ
รอสภาพฟนฟู และปาพรุสมบูรณ พบมากท่ีอําเภอถลาง และอําเภอเมืองภูเก็ต 
   (4) ปาชายหาด (F7) มีเนื้อท่ี 1,059 ไร หรือรอยละ 0.31 ของเนื้อท่ีจังหวัด 
ไดแก ปาชายหาดรอสภาพฟนฟู ปาชายหาดสมบูรณ พบท่ีอําเภอถลาง และอําเภอกะทู 
 2.20.4 พ้ืนท่ีน้ํา (W) มีเนื้อท่ี 7,756 ไร หรือรอยละ 2.29 ของเนื้อท่ีจังหวัด ไดแก แหลงน้ํา
ธรรมชาติ และแหลงน้ําท่ีสรางข้ึน 
  1) แหลงน้ําธรรมชาติ (W1) ไดแก แมน้ํา ลําหวย ลําคลอง หนอง บึง ทะเลสาบ และ
ทะเล มีเนื้อท่ี 2,474 ไร หรือรอยละ 0.73 ของเนื้อท่ีจังหวัด เชน หนองหาน พบท่ีอําเภอเมืองภูเก็ต 
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  2) แหลงน้ําท่ีสรางข้ึน (W2) ไดแก อางเก็บน้ํา บอน้ําในไรนา และคลองชลประทาน  
มีเนื้อท่ี 5,282 ไร หรือรอยละ 1.56 ของเนื้อท่ีจังหวัด โดยจังหวัดภูเก็ตมีอางเก็บน้ําท่ีสําคัญ 3 แหง 
ไดแก อางเก็บน้ําคลองกะทะ อยูในพ้ืนท่ีอําเภอเมืองจังหวัดภูเก็ต และอางเก็บน้ําบางวาด อยูในพ้ืนท่ี
อําเภอกะทู อางเก็บน้ํา บางเหนียวดํา อยูในพ้ืนท่ีอําเภอถลาง ซ่ึงเปนอางเก็บน้ําท่ีใชในการผลิต
น้ําประปา เพ่ือการอุปโภค-บริโภคของจังหวัดภูเก็ต 
 2.20.5 พ้ืนท่ีเบ็ดเตล็ด (M) มีเนื้อท่ี 21,649 ไร หรือรอยละ 6.37 ของเนื้อท่ีจังหวัด ไดแก  
ทุงหญาและไมละเมาะ พ้ืนท่ีลุม เหมืองแร บอขุด พ้ืนท่ีเบ็ดเตล็ดอ่ืนๆ หาดทราย และท่ีท้ิงขยะ 

  1) ทุงหญาและไมละเมาะ (M1) มีเนื้อท่ี 11,905 ไร หรือรอยละ 3.51 ของเนื้อท่ี
จังหวัด ไดแก ทุงหญาธรรมชาติ และทุงหญาสลับไมพุม/ไมละเมาะ  
  2) พ้ืนท่ีลุม (M2) มีเนื้อท่ี 631 ไร หรือรอยละ 0.19 ของเนื้อท่ีจังหวัด  
  3) เหมืองแร บอขุด (M3) มีเนื้อท่ี 4,797 ไร หรือรอยละ 1.40 ของเนื้อท่ีจังหวัด ไดแก 
เหมืองเกา บอขุดเกา เหมืองแร บอลูกรัง บอทรายและบอดิน  
  4) พ้ืนท่ีเบ็ดเตล็ดอ่ืน ๆ (M4) มีเนื้อท่ี 3,824 ไร หรือรอยละ 1.13 ของเนื้อท่ีจังหวัด 
ไดแกพ้ืนท่ีกองวัสดุ ท่ีหินโผล และพ้ืนท่ีถม 
  5) หาดทราย (M6) มีเนื้อท่ี 487 ไร หรือรอยละ 0.14 ของเนื้อท่ีจังหวัด 
  6) ท่ีท้ิงขยะ (M7) มีเนื้อท่ี 5 ไร 
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 ตารางท่ี 20  สภาพการใชท่ีดินจังหวัดภูเก็ต ป พ.ศ.2563 

สัญลักษณ ประเภทการใชท่ีดิน 
เนื้อท่ี 

ไร รอยละ 
U พ้ืนท่ีชุมชนและสิ่งปลูกสราง 106,211 31.30 

U101 ตัวเมืองและยานการคา 7,492 2.21 
U200 หมูบาน/ท่ีดินจัดสรรราง 338 0.10 
U201 หมูบานบนพ้ืนราบ 67,296 19.83 

U301 สถานท่ีราชการและสถาบันตาง ๆ 5,008 1.48 

U401 สนามบิน 1,425 0.42 
U403 สถานีขนสง 5 - 
U404 ทาเรือ 415 0.12 
U405 ถนน 3,905 1.15 
U500 พ้ืนท่ีอุตสาหกรรมราง 66 0.02 
U502 โรงงานอุตสาหกรรม   2,312 0.68 
U503 ลานตากและแหลงรับซื้อทางการเกษตร 35 0.01 
U600 สถานท่ีราง 14 - 
U601 สถานท่ีพักผอนหยอนใจ 3,110 0.92 
U602 รีสอรท โรงแรม เกสตเฮาส 9,689 2.86 
U603 สุสาน ปาชา   214 0.06 
U605 สถานีบริการนํ้ามัน 147 0.04 
U701 สนามกอลฟ 4,740 1.40 

A พ้ืนท่ีเกษตรกรรม 99,225 29.25 
A1 พ้ืนท่ีนา 1,285 0.38 

A100 นาราง    1,198 0.35 
A101 นาขาว 87 0.03 
A2 พืชไร 2,727 0.80 

A200 ไรราง 130 0.04 
A203 ออย 48 0.01 
A205 สับปะรด  2,517 0.74 
A220 แตงโม 32 0.01 
A3 ไมยืนตน 77,020 22.69 

A300 ไมยืนตนราง/เสื่อมโทรม 1,861 0.55 
A301 ไมยืนตนผสม 1,871 0.55 
A302 ยางพารา 68,719 20.25 
A303 ปาลมนํ้ามัน 3,913 1.15 
A304 ยูคาลิปตัส 314 0.09 
A306 สะเดา 21 0.01 
A307 สนประดิพัทธ 218 0.06 
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ตารางท่ี 20 (ตอ) 

สัญลักษณ ประเภทการใชท่ีดิน 
เนื้อท่ี 

ไร รอยละ 
A314 หมอน 22 0.01 
A315 ไผปลูกเพ่ือการคา 37 0.01 
A317 หมาก 11 - 
A318 จามจุร ี 19 0.01 
A322 กฤษณา 14 - 
A4 ไมผล 11,219 3.31 

A400 ไมผลราง/เสื่อมโทรม 477 0.14 
A401 ไมผลผสม 3,883 1.14 
A405 ทุเรียน 89 0.03 
A404 เงาะ   97 0.03 
A405 มะพราว 5,874 1.73 
A408 มะมวงหิมพานต   57 0.02 
A411 กลวย   634 0.19 
A419 มังคุด 71 0.02 
A420 ลางสาด ลองกอง 22 0.01 
A422 มะนาว 15 - 
A5 พืชสวน 778 0.23 

A500 พืชสวนราง/เสื่อมโทรม 76 0.02 
A502 พืชผัก 507 0.15 
A503 ไมดอก ไมประดับ 195 0.06 
A7 ทุงหญาเลี้ยงสัตวและโรงเรือนเลี้ยงสัตว 735 0.22 

A701 ทุงหญาเลี้ยงสัตว 459 0.14 
A702 โรงเรือนเลี้ยงโค กระบือ และมา 35 0.01 
A703 โรงเรือนเลี้ยงสตัวปก 169 0.05 
A704 โรงเรือนเลี้ยงสุกร 72 0.02 
A8 พืชน้ํา 373 0.11 

A801 พืชนํ้าผสม 12 - 
A803 บัว 94 0.03 
A806 ผักบุง 267 0.08 
A9 สถานท่ีเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา 5,065 1.50 

A900 สถานท่ีเพาะเลี้ยงสตัวนํ้าราง 611 0.18 
A902 สถานท่ีเพาะเลี้ยงปลา 89 0.03 
A903 สถานท่ีเพาะเลี้ยงกุง 4,365 1.29 
A0 เกษตรผสมผสาน/ไรนาสวนผสม 23 0.01 

A001 เกษตรผสมผสาน/ไรนาสวนผสม 23 0.01 
F พ้ืนท่ีปาไม 104,555 30.79 

F100 ปาไมผลดัใบรอสภาพฟนฟู   16,031 4.72 
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ตารางท่ี 20  (ตอ) 

สัญลักษณ ประเภทการใชท่ีดิน 
เนื้อท่ี 

ไร รอยละ 
F101 ปาไมผลดัใบสมบูรณ   70,135 20.66 
F300 ปาชายเลนรอสภาพฟนฟู   627 0.18 
F301 ปาชายเลนสมบูรณ   16,435 4.84 
F400 ปาพรุรอสภาพฟนฟู 144 0.04 
F401 ปาพรุสมบูรณ 124 0.04 
F700 ปาชายหาดรอสภาพฟนฟู 483 0.14 
F701 ปาชายหาดสมบูรณ 576 0.17 
W พ้ืนท่ีน้ํา 7,756 2.29 

W101 แมนํ้า ลําหวย ลําคลอง 1,841 0.54 
W102 หนอง บึง ทะเลสาบ 633 0.19 
W201 อางเก็บนํ้า 1,477 0.44 
W202 บอนํ้าในไรนา 3,772 1.11 
W203 คลองชลประทาน 33 0.01 

M พ้ืนท่ีเบ็ดเตล็ด 21,649 6.37 
M101 ทุงหญาธรรมชาติ   7,465 2.20 
M102 ทุงหญาสลับไมพุม/ไมละเมาะ 4,440 1.31 
M201 พ้ืนท่ีลุม 631 0.19 
M300 เหมืองเกา บอขุดเกา 4,019 1.18 
M301 เหมืองแร    174 0.05 
M302 บอลูกรัง 511 0.15 
M303 บอทราย 9 - 
M304 บอดิน 84 0.02 
M401 พ้ืนท่ีกองวัสดุ 66 0.02 
M403 ท่ีหินโผล 277 0.08 
M405 พ้ืนท่ีถม    3,481 1.03 
M601 หาดทราย 487 0.14 
M701 ท่ีท้ิงขยะ       5 - 

รวมท้ังหมด 339,396 100.00 

ท่ีมา:  จากการวิเคราะหโดยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร กลุมวิเคราะหสภาพการใชท่ีดิน 
        กองนโยบายและแผนการใชท่ีดิน 
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2.21 สภาพการใชท่ีดินจังหวัดสงขลา ป พ.ศ. 2563 

  จังหวัดจังหวัดสงขลา มีเนื้อท่ีท้ังหมด 4,621,181 ไร สามารถจําแนกประเภทการใชท่ีดินได
ออกเปน 5 ประเภท คือ พ้ืนท่ีชุมชนและสิ่งปลูกสราง (U) มีเนื้อท่ี 350,767 ไร หรือคิดเปนรอยละ 7.60  
ของเนื้อท่ีจังหวัด พ้ืนท่ีเกษตรกรรม (A) มีเนื้อท่ี 3,098,073 ไร หรือคิดเปนรอยละ 67.03 ของเนื้อท่ี
จังหวัด พ้ืนท่ีปาไม (F) มีเนื้อท่ี 592,909 ไร หรือคิดเปนรอยละ 12.82 ของเนื้อท่ีจังหวัด พ้ืนท่ีน้ํา (W)  
มีเนื้อท่ี 394,781 ไร หรือคิดเปนรอยละ 8.55 ของเนื้อท่ีจังหวัด และพ้ืนท่ีเบ็ดเตล็ด (M) มีเนื้อท่ี 
184,651 ไร หรือคิดเปนรอยละ 4.00 ของเนื้อท่ีจังหวัด โดยการใชประโยชนในพ้ืนท่ีแตละประเภท 
มีรายละเอียด (ภาพท่ี 21 และ ตารางท่ี 21) ดังนี้ 
 2.21.1 พ้ืนท่ีชุมชนและสิ่งปลูกสราง (U) มีเนื้อท่ี350,767 ไร หรือคิดเปนรอยละ 7.60  
ของเนื้อท่ีจังหวัด ประกอบดวย หมูบานบนพ้ืนราบ สถานท่ีราชการและสถาบันตาง ๆ ตัวเมืองและ 
ยานการคา โรงงานอุตสาหกรรม และถนน ตามลําดับ 
  1) ตัวเมืองและยานการคา (U1) มีเนื้อท่ี 31,199 ไร หรือคิดเปนรอยละ 0.68 ของเนื้อท่ี
จังหวัด ประกอบดวย 16 อําเภอ ไดแก อําเภอเมืองสงขลา อําเภอสทิงพระ อําเภอจะนะ อําเภอนาทวี
อําเภอเทพา อําเภอสะบายอย  อําเภอระโนด  และอําเภอกระแสสินธุ เปนตน 
  2) หมูบาน (U2) ไดแก หมูบานบนพ้ืนราบมีเนื้อท่ี 212,352 ไร หรือคิดเปนรอยละ 
4.60 ของเนื้อท่ีจังหวัด  หมูบาน/ท่ีดินจัดสรรราง 812 ไร หรือคิดเปนรอยละ 0.02 ของเนื้อท่ีจังหวัด  
สวนใหญเปนท่ีอยูอาศัยของประชาชนซ่ึงกระจายตัวอยูท่ัวไปในทุกอําเภอ 
  3) สถานท่ีราชการและสถานบันตาง ๆ (U3) มีเนื้อท่ี 51,324 ไร หรือคิดเปนรอยละ 
1.11 ของเนื้อท่ีจังหวัด ไดแก สถานท่ีราชการ โรงพยาบาล โรงเรียน และวัดตาง ๆ สถาบันการศึกษา 
ตาง ๆ เชน คายเสนาณรงค มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตหาดใหญ  เปนตน 
  4) เสนทางคมนาคม (U4) ไดแก ถนนมีเนื้อท่ี 13,306 ไร หรือคิดเปนรอยละ 0.29 
ของเนื้อท่ีจังหวัด นอกจากนี้ยังประกอบดวย สนามบิน สถานีรถไฟ ทาเรือและทางรถไฟ ตามลําดับ 
  5) ยานอุตสาหกรรม (U5) ไดแก โรงงานอุตสาหกรรมมีเนื้อท่ี 22,881 ไร หรือคิดเปน 
รอยละ 0.50 ของเนื้อท่ีจังหวัด นิคมอุตสาหกรรม มีเนื้อท่ี 2,736 ไร หรือคิดเปนรอยละ 0.06 ของเนื้อท่ี
จังหวัด ลานตากและแหลงรับซ้ือทางการเกษตร มีเนื้อท่ี 251 ไร หรือคิดเปนรอยละ 0.01 ของเนื้อท่ี
จังหวัด ตามลําดับ 
  6) พ้ืนท่ีชุมชนและสิ่งปลูกสรางอ่ืน ๆ (U6) ไดแก สถานท่ีพักผอนหยอนใจมีเนื้อท่ี 
3,881 ไร หรือคิดเปนรอยละ 0.08 ของเนื้อท่ีจังหวัด รีสอรท โรงแรม เกสตเฮาสมีเนื้อท่ี 1,570 ไร  
หรือคิดเปนรอยละ 0.03 ของเนื้อท่ีจังหวัด สุสาน ปาชามีเนื้อท่ี 956 ไรหรือคิดเปนรอยละ 0.02  
ของเนื้อท่ีจังหวัด และสถานีบริการน้ํามันมีเนื้อท่ี 318 ไร หรือคิดเปนรอยละ 0.01 ของเนื้อท่ีจังหวัด 
  7) พ้ืนท่ีสนามกอลฟ (U7) มีเนื้อท่ี 2,770 ไร หรือรอยละ 0.06 ของเนื้อท่ีจังหวัด 
 2.21.2 พ้ืนท่ีเกษตรกรรม (A) มีเนื้อท่ี 3,098,073 ไร หรือรอยละ 67.03 ของเนื้อท่ีจังหวัด 
ประกอบดวย ไมยืนตน พืชไร ไมผล สถานท่ีเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา พ้ืนท่ีนา ทุงหญาและโรงเรือนเลี้ยงสัตว 
พืชสวน พืชน้ํา และเกษตรผสมผสาน/ไรนาสวนผสม ตามลําดับ  
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  1) พ้ืนท่ีนา (A1) มีเนื้อท่ี 355,308 ไร หรือคิดเปนรอยละ 7.69 ของเนื้อท่ีจังหวัด 
ไดแก นาขาว มีเนื้อท่ี 306,059 ไร หรือคิดเปนรอยละ 6.62 ของเนื้อท่ีจังหวัด นาราง มีเนื้อท่ี 49,249 ไร 
หรือคิดเปนรอยละ 1.07 ของเนื้อท่ีจังหวัด 
  2) พืชไร (A2) มีเนื้อท่ี  1,036 ไร หรือคิดเปนรอยละ 0.02 ของเนื้อท่ีจังหวัด ไดแก  
      (1) แตงโม (A220) มีเนื้อท่ี 678 ไรหรือคิดเปนรอยละ 0.01 ของเนื้อท่ีจังหวัด 
   (2) สับปะรด (A205) มีเนื้อท่ี 253 ไร หรือคิดเปนรอยละ 0.01 ของเนื้อท่ี
จังหวัด  

   (3) พืชไรอ่ืน ๆ ไดแก ออย และพริก มีเนื้อท่ี 36 และ 69 ไรตามลําดับ  
  3) ไมยืนตน (A3) มีเนื้อท่ี 2,594,256 ไร หรือคิดเปนรอยละ 56.13 ของเนื้อท่ีจังหวัด 
ไดแก  
   (1) ยางพารา (A302) มีเนื้อท่ี 2,472,741 ไร หรือคิดเปนรอยละ 53.51 ของ

เนื้อท่ีจังหวัด สวนใหญปลูกอยูในอําเภอนาทวี อําเภอควนเนียง  อําเภอระโนด และมีการปลูกกระจาย

ท่ัวทุกอําเภอของจังหวัด 

   (2) ปาลมน้ํามัน (A303) มีเนื้อท่ี 106,349 ไร หรือคิดเปนรอยละ 2.30 ของเนื้อท่ี
จังหวัด สวนใหญปลูกอยูในอําเภอนาหมอม อําเภอสิงหนคร  อําเภอเทพาและมีการปลูกกระจายท่ัวทุก
อําเภอของจังหวัด 
   (3) ไมยืนตนผสม (A301) มีเนื้อท่ี 13,516 ไร หรือคิดเปนรอยละ 0.29 ของเนื้อท่ี
จังหวัด สวนใหญปลูกอยูในอําเภอเทพา อําเภอจะนะ อําเภอรัตภูมิ และมีการปลูกกระจายท่ัวทุกอําเภอ
ของจังหวัด 
   (4) สนประดิพัทธ (A307) มีเนื้อท่ี 956 ไร หรือคิดเปนรอยละ 0.02 ของเนื้อท่ี
จังหวัด สวนใหญปลูกอยูในอําเภอเมืองสงขลา อําเภอสิงหนคร และอําเภอระโนด เปนตน  
   (5) ไมยืนตนอ่ืน ๆ ไดแก ไมยืนตนราง/เสื่อมโทรม ยูคาลิปตัส สัก กระถิน และ
หมาก มีเนื้อท่ี 113 135 46 371 และ 29 ไร ตามลําดับ 
  4) ไมผล (A4) มีเนื้อท่ี 88,952 ไร หรือรอยละ 1.92 ของเนื้อท่ีจังหวัด ไดแก  
   (1) ไมผลผสม (A401) มีเนื้อท่ี 67,028 ไร หรือคิดเปนรอยละ 1.45 ของเนื้อท่ี
จังหวัด  มีการปลูกกระจายท่ัวทุกอําเภอของจังหวัด 
   (2) มะพราว (A405) มีเนื้อท่ี 16,080 ไร หรือคิดเปนรอยละ 0.35 ของเนื้อท่ี
จังหวัด สวนใหญปลูกอยูในอําเภอเมืองสงขลา อําเภอนาทวี อําเภอระโนด อําเภอสทิงพระ และมีการ
ปลูกกระจายท่ัวทุกอําเภอของจังหวัด 
   (3) มะมวง (A407) มีเนื้อท่ี 2,327 ไร หรือคิดเปนรอยละ 0.05 ของเนื้อท่ี
จังหวัด สวนใหญปลูกอยูในอําเภอบางกล่ํา อําเภอรัตนภูมิ เปนตน 
   (4) กลวย (A411) มีเนื้อท่ี 1,000 ไร หรือคิดเปนรอยละ 0.02 ของเนื้อท่ีจังหวัด  
สวนใหญปลูกอยูในอําเภอรัตนภูมิ อําเภอบางกล่ํา อําเภอควนเนียง และกระจายอยูท่ัวทุกอําเภอของ
จังหวัด 
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   (5) ไมผลอ่ืน ๆ ไดแก สม ทุเรียน มะขาม มะมวงหิมพานต ลําไย ฝรั่ง มะละกอ 

ขนุน กระทอน มังคุด ลางสาด ลองกอง ระกํา สละ มะนาว แกวมังกร และสมโอ เปนตน มีเนื้อท่ีรวม 

2,517 ไร หรือคิดเปนรอยละ 0.05 ของเนื้อท่ีจังหวัด 

  5) พืชสวน (A5) มีเนื้อท่ี 2,286 ไร หรือรอยละ 0.05 ของเนื้อท่ีจังหวัด ไดแก พืชผัก  
ไมดอก ไมประดับ นาหญา โดยมีพืชผัก (A502) มีเนื้อท่ี 2,246 ไร หรือคิดเปนรอยละ 0.05 ของเนื้อท่ี
จังหวัด และนาหญา มีเนื้อท่ี 40 ไร  
  6) ทุงหญาเลี้ยงสัตวและโรงเรือนเลี้ยงสัตว (A7) มีเนื้อท่ี 2,964 ไร หรือคิดเปนรอยละ 
0.07 ของเนื้อท่ีจังหวัด โดยมีทุงหญาเลี้ยงสัตว (A701) มีเนื้อท่ี 310 ไร หรือคิดเปนรอยละ 0.01   
ของเนื้อท่ีจังหวัด โรงเรือนเลี้ยงโค กระบือ และมา (A702) มีเนื้อท่ี 251 ไร หรือคิดเปนรอยละ 0.01  
ของเนื้อท่ีจังหวัด โรงเรือนเลี้ยงสัตวปก (A703) มีเนื้อท่ี 1,821 ไร หรือคิดเปนรอยละ 0.04 ของเนื้อท่ี
จังหวัด โรงเรือนเลี้ยงสุกร (A704) มีเนื้อท่ี 582 ไร หรือคิดเปนรอยละ 0.01  ของเนื้อท่ีจังหวัด  
  7) สถานท่ีเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา (A9) มีเนื้อท่ี 53,142 ไร หรือคิดเปนรอยละ 1.15 ของ
เนื้อท่ีจังหวัด ประกอบดวย สถานท่ีเพาะเลี้ยงสัตวน้ําราง มีเนื้อท่ี 4,443 ไร หรือคิดเปนรอยละ 0.10 
ของเนื้อท่ีจังหวัด สถานท่ีเพาะเลี้ยงสัตวน้ําผสม มีเนื้อท่ี 379 ไร ของเนื้อท่ีจังหวัด สถานท่ีเพาะเลี้ยงปลา
มีเนื้อท่ี 539 ไร หรือคิดเปนรอยละ 0.01 ของเนื้อท่ีจังหวัด และสถานท่ีเพาะเลี้ยงกุง มีเนื้อท่ี 47,781 ไร 
หรือคิดเปนรอยละ1.03 ของเนื้อท่ีจังหวัด 
  8) เกษตรผสมผสาน/ไรนาสวยผสม มีเนื้อท่ี 129 ไร 
 2.21.3 พ้ืนท่ีปาไม (F) มีเนื้อท่ี 592,909ไร หรือคิดเปนรอยละ 12.82 ของเนื้อท่ีจังหวัด 
ประกอบดวย 
  1) ปาไมผลัดใบ (F1) มีเนื้อท่ี 560,553 ไร หรือคิดเปนรอยละ12.13 ของเนื้อท่ีจังหวัด 
ประกอบดวย ปาไมผลัดใบรอสภาพฟนฟูมีเนื้อท่ี 3,686 ไร หรือคิดเปนรอยละ 0.08 ของเนื้อท่ีจังหวัด 
และปาไมผลัดใบสมบูรณมีเนื้อท่ี 556,867 ไร หรือคิดเปนรอยละ 12.05 ของเนื้อท่ีจังหวัด  
  2) ปาชายเลน (F3) มีเนื้อท่ี 28,690 ไร หรือคิดเปนรอยละ 0.62 ของเนื้อท่ีจังหวัด 
ประกอบดวย ปาชายเลนรอสภาพฟนฟูมีเนื้อท่ี 72 ไร และปาชายเลนสมบูรณมีเนื้อท่ี 28,618 ไร หรือ
คิดเปนรอยละ 0.62 ของเนื้อท่ีจังหวัด 
  3) ปาพรุ (F4) มีเนื้อท่ี 2,992 ไร หรือคิดเปนรอยละ 0.06 ของเนื้อท่ีจังหวัด ไดแก  
ปาพรุรอสภาพฟนฟู มีเนื้อท่ี 13 ไร และปาพรุสมบูรณ มีเนื้อท่ี 2,979 ไร หรือคิดเปนรอยละ 0.06 ของ
เนื้อท่ีจังหวัด  
  4) ปาปลูก (F5) มีเนื้อท่ี 674 ไร หรือคิดเปนรอยละ 0.01 ของเนื้อท่ีจังหวัด
ประกอบดวย ปาปลูกรอสภาพฟนฟูมีเนื้อท่ี 75 ไร และปาปลูกเลนสมบูรณมีเนื้อท่ี 599 ไร หรือคิดเปน
รอยละ 0.01 ของเนื้อท่ีจังหวัด 
 2.21.4 พ้ืนท่ีน้ํา (W) จังหวัดสงขลามีแหลงน้ํามากมายหลายประเภท กระจายอยูท่ัวไปทุกอําเภอ 
มีเนื้อท่ีรวม 394,781 ไร หรือคิดเปนรอยละ 8.55 ของเนื้อท่ีจังหวัด ไดแก  
  1) แหลงน้ําธรรมชาติ (W1) มีเนื้อท่ีรวม 374,534 ไร หรือคิดเปนรอยละ 8.11 ของ
เนื้อท่ีจังหวัด เชน แมน้ํา ลําหวย ลําคลอง หนอง บึง และทะเล  
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  2) แหลงน้ําท่ีสรางข้ึน (W2) มีเนื้อท่ีรวม 20,247 ไร หรือคิดเปนรอยละ 0.44 ของเนื้อท่ี
จังหวัด ไดแก อางเก็บน้ํา มีเนื้อท่ี 11,005 ไร หรือคิดเปนรอยละ 0.24 ของเนื้อท่ีจังหวัด บอน้ําในไรนา 
มีเนื้อท่ี 4,467 ไร หรือคิดเปนรอยละ 0.10 ของเนื้อท่ีจังหวัด และคลองชลประทาน มีเนื้อท่ี 4,775 ไร 
หรือคิดเปนรอยละ 0.10 ของเนื้อท่ีจังหวัด  
 2.21.5 พ้ืนท่ีเบ็ดเตล็ด (M) มีเนื้อท่ี 184,651 ไร หรือคิดเปนรอยละ 4.00 ของเนื้อท่ีจังหวัด 
กระจายอยูท่ัวไปทุกอําเภอ ไดแก  ทุงหญาธรรมชาติ ทุงหญาสลับไมพุม/ไมละเมาะ พ้ืนท่ีลุม เหมืองเกา 
บอขุดเกา เหมืองแร บอลูกรัง บอทราย บอดิน พ้ืนท่ีกองวัสดุ พ้ืนท่ีถม หาดทราย และท่ีท้ิงขยะ เปนตน 
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 ตารางท่ี 21  สภาพการใชท่ีดินจังหวัดสงขลา ป พ.ศ. 2563 

สัญลักษณ ประเภทการใชท่ีดิน 
เนื้อท่ี 

ไร รอยละ 
U พ้ืนท่ีชุมชนและสิ่งปลูกสราง 350767 7.60 

U101 ตัวเมืองและยานการคา 31,199              0.68  
U200 หมูบาน/ท่ีดินจัดสรรราง 812               0.02  
U201 หมูบานบนพ้ืนราบ 212,352              0.46  
U301 สถานท่ีราชการและสถาบันตาง ๆ 51,324               1.11  
U401 สนามบิน 5,637               0.12  
U402 สถานีรถไฟ 65                   -    
U403 สถานีขนสง 39                   -    
U404 ทาเรือ 95                   -    
U405 ถนน 13,306               0.29  
U406 ทางรถไฟ 502               0.01  
U500 พ้ืนท่ีอุตสาหกรรมราง 73                   -    
U501 นิคมอุตสาหกรรม 2,736               0.06  
U502 โรงงานอุตสาหกรรม 22,881               0.50  
U503 ลานตากและแหลงรับซื้อทางการเกษตร 251               0.01  
U601 สถานท่ีพักผอนหยอนใจ 3,881               0.08  
U602 รีสอรท โรงแรม เกสตเฮาส 1,570               0.03  
U603 สุสาน ปาชา 956               0.02  
U605 สถานีบริการนํ้ามัน 318               0.01  
U701 สนามกอลฟ 2,770               0.06  

A  พ้ืนท่ีเกษตรกรรม  3,098,073       67.03  
A1 พ้ืนท่ีนา 355,308            7.69  

A100 นาราง 49,249               1.07  
A101 นาขาว 306,059               6.62  
A2  พืชไร  1,036            0.02  

A203 ออย 36                   -    
A205 สับปะรด 253               0.01  
A220 แตงโม 678               0.01  
A229 พริก 69                   -    
A3  ไมยืนตน  2,594,256           56.13  

A300 ไมยืนตนราง/เสื่อมโทรม 113                   -    
A301 ไมยืนตนผสม 13,516               0.29  
A302 ยางพารา 2,472,741             53.51  
A303 ปาลมนํ้ามัน 106,349               2.30  
A304 ยูคาลิปตัส 135                   -    
A305 สัก 46                   -    
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ตารางท่ี 21 (ตอ) 

สัญลักษณ ประเภทการใชท่ีดิน 
เนื้อท่ี 

ไร รอยละ 
A307 สนประดิพัทธ 956               0.02  
A308 กระถิน 371               0.01  
A317 หมาก 29                   -    
A4  ไม้ผล  88,952            1.92  

A401 ไม้ผลผสม 67,028               1.45  

A402 ส้ม 10                   -    

A403 ทเุรียน 255               0.01  

A404 เงาะ 972               0.02  

A405 มะพราว 16,080               0.35  

A407 มะมวง 2,327               0.05  
A408 มะมวงหิมพานต 31                   -    
A411 กลวย 1,000               0.02  
A413 ลําไย 410               0.01  
A415 มะละกอ 63                   -    
A416 ขนุน 28                   -    
A419 มังคุด 123                   -    
A420 ลางสาด  ลองกอง 579               0.01  
A422 มะนาว 25                   -    
A426 แกวมังกร 21                   -    
A5  พืชสวน  2,286            0.05  

A502 พืชผัก 2,246               0.05  
A510 นาหญา 40                   -    
A7  ทุงหญาเลี้ยงสัตวและโรงเรือนเลี้ยงสัตว  2,964            0.07  

A701 ทุงหญาเลี้ยงสัตว 310               0.01  
A702 โรงเรือนเลี้ยงโค กระบือ และมา 251               0.01  
A703 โรงเรือนเลี้ยงสตัวปก 1,821               0.04  
A704 โรงเรือนเลี้ยงสุกร 582               0.01  
A9  สถานท่ีเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา   53,142            1.15  

A900 สถานท่ีเพาะเลี้ยงสตัวนํ้าราง 4,443               0.10  
A901 สถานท่ีเพาะเลี้ยงสตัวนํ้าผสม 379               0.01  
A902 สถานท่ีเพาะเลี้ยงปลา 539               0.01  
A903 สถานท่ีเพาะเลี้ยงกุง 47,781               1.03  
A0  เกษตรผสมผสาน/ไรนาสวนผสม  129               -    

A001 เกษตรผสมผสาน/ไรนาสวนผสม 129                   -    
F  พ้ืนท่ีปาไม  592,909       12.82  

F100 ปาไมผลดัใบรอสภาพฟนฟู 3,686               0.08  
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ตารางท่ี 21 (ตอ) 

สัญลักษณ ประเภทการใชท่ีดิน 
เนื้อท่ี 

ไร รอยละ 
F101 ปาไมผลดัใบสมบูรณ 556,867             12.05  
F300 ปาชายเลนรอสภาพฟนฟู 72                   -    
F301 ปาชายเลนสมบูรณ 28,618               0.62  
F400 ปาพรุรอสภาพฟนฟู 13                   -    
F401 ปาพรุสมบูรณ 2,979               0.06  
F500 ปาปลูกรอสภาพฟนฟู 75                   -    
F501 ปาปลูกสมบูรณ 599               0.01  
W  พ้ืนท่ีน้ํา  394,781         8.55  

W101 แมนํ้า ลําหวย ลําคลอง 353,683               7.65  
W102 หนอง บึง ทะเลสาบ 15,974               0.35  
W103 ทะเล 4,877               0.11  
W201 อางเก็บนํ้า 11,005               0.24  
W202 บอนํ้าในไรนา 4,467               0.10  
W203 คลองชลประทาน 4,775               0.10  

M  พ้ืนท่ีเบ็ดเตล็ด  184,651         4.00  
M101 ทุงหญาธรรมชาต ิ 17,359               0.38  
M102 ทุงหญาสลับไมพุม/ไมละเมาะ 103,955               2.25  
M201 พ้ืนท่ีลุม 44,130               0.95  
M300 เหมืองเกา บอขุดเกา 2,742               0.06  
M301 เหมืองแร 3,561               0.08  
M302 บอลูกรัง 7,106               0.15  
M303 บอทราย 180                   -    
M304 บอดิน 2,209               0.05  
M401 พ้ืนท่ีกองวัสดุ 333               0.01  
M405 พ้ืนท่ีถม 961               0.02  
M601 หาดทราย 2,076               0.05  
M701 ท่ีท้ิงขยะ 39                   -    

รวมท้ังหมด 4,621,181     100.00  

 
ท่ีมา:  จากการวิเคราะหโดยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร กลุมวิเคราะหสภาพการใชท่ีดิน 
        กองนโยบายและแผนการใชท่ีดิน 
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ตารางผนวกท่ี 1  การจําแนกการใชประโยชนท่ีดิน (Land Use Classification) 

ระดับ/Level 1 ระดับ/Level 2 ระดับ/Level 3 
U U1 ตัวเมืองและยาน U101 ตัวเมืองและยานการคา City, Town, Commercial 

พ้ืนท่ีชุมชนและ  การคา    
สิ่งปลูกสราง U2 หมูบาน U200 หมูบาน/ท่ีดินจัดสรรราง Abandoned village 
Urban and  village U201       หมูบานบนพ้ืนราบ Thai village 
Built-up land   U202 หมูบานชาวไทยภเูขา   Hill tribe village 
   U203 หมูบานชาวเล Moken village 

 U3 สถานท่ีราชการ U300 สถานท่ีราชการ Abandoned institutional land 
  และสถาบันตาง ๆ  และสถาบันตาง ๆ ราง  
  Institutional land U301 สถานท่ีราชการ Institutional land 
    และสถาบันตาง ๆ  
 U4 สถานีคมนาคม U400 สถานีคมนาคมราง Abandoned communication  
  Transportation,   and utility 
  Communication U401 สนามบิน Airport 
  and Utility U402 สถานีรถไฟ   Railway station 
   U403 สถานีขนสง   Bus station 
   U404 ทาเรือ Harbour 
   U405 ถนน Road 
   *U406 ทางรถไฟ Railway 
 U5 พ้ืนท่ีอุตสาหกรรม U500 โรงงานอุตสาหกรรมราง Abandoned factory 
  Industrial land U501 นิคมอุตสาหกรรม Industrial  estate 
   U502 โรงงานอุตสาหกรรม   Factory 
   U503 ลานตากและแหลงรับซื้อ Agricultural product trading  
    ทางการเกษตร centers 
 U6 สิ่งปลูกสรางอ่ืนๆ U600 สถานท่ีราง Abandoned area 
  Other built-up  U601 สถานท่ีพักผอนหยอนใจ Recreation area 
  land U602 รีสอรท, โรงแรม, Resort, Hotel, Gusesthouse 
    เกสตเฮาส  
   U603 สุสาน,ปาชา   Cemetery 
   U604 ศูนยอพยพ   Refugee camp 
   U605 สถานีบริการนํ้ามัน Gasoline Station 
 U7 สนามกอลฟ U700 สนามกอลฟราง Abandoned golf course 
   U701 สนามกอลฟ Golf course 
A A1 พ้ืนท่ีนา A100 นาราง    Abandoned paddy field 

พ้ืนท่ี  Paddy field A101 นาขาว Actived paddy field 
เกษตรกรรม A2 พืชไร    A200 ไรราง   Abandoned field crop 

Agricultural   Field crop A201    พืชไรผสม   Mixed field crop 
land   A202     ขาวโพด Corn 

   A203     ออย Sugarcane 
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ตารางผนวกท่ี 1  (ตอ) 

ระดับ/Level 1 ระดับ/Level 2 ระดับ/Level 3 
   A204     มันสําปะหลัง   Cassava 
   A205     สับปะรด   Pineapple 

   A206     ยาสูบ Tobacco 
   A207    ฝาย   Cotton 
   A208     ถ่ัวเขียว   Mungbean 
   A209    ถ่ัวเหลือง    Soybean 
   A210     ถ่ัวลิสง   Peanut 

   A211     ปอแกว ปอกระเจา Kenaf, Jute 
   A212     ถ่ัวดํา ถ่ัวแดง Black bean, Red bean 
   A213     ขาวฟาง   Sorghum 
   A214     ละหุง   Castor bean 
   A215     งา    Sesame 
   A216     ขาวไร   Upland rice 
   A217     มันฝรั่ง   Potato 
   A218     มันแกว    Jam potato 
   A219     มันเทศ   Sweet potato 
   A220     แตงโม   Watermelon 
   A221     ลูกเดือย   Millet 
   A222     ขิง            Ginger   
   A223     กะหล่ําปล ี Cabbage 
   A224     มะเขือเทศ Tomato 
   A225    วานหางจรเข   Aloevera 
   A226    ปานศรนารายณ   Agave 
   A227    ปอสา   Paper mulberry 
   A228    ทานตะวัน Sunflower 
   A229     พริก   Chilli 
   A230     ขาวสาลี   Wheat 
   A231   ขาวบารเลย   Barley 
   A232     ขาวไรย   Rye 
   A233    ฝน   Opium 
   A234    กัญชา กัญชง Marihuana, Hemp 
   A235     กระเจี๊ยบแดง   Roselle 
   A236     เผือก Taro 
 A3 ไมยืนตน A300 ไมยืนตนราง/เสื่อมโทรม Abandoned perenial 
  Perennial A301 ไมยืนตนผสม   Mixed perennial 
   A302      ยางพารา   Para rubber 
   A303      ปาลมนํ้ามัน   Oil palm 
   A304      ยูคาลิปตัส   Eucalyptus 
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ตารางผนวกท่ี 1  (ตอ) 

ระดับ/Level 1 ระดับ/Level 2 ระดับ/Level 3 
   A305      สัก   Teak 
   A306      สะเดา   Magosa 
   A307      สนประดิพัทธ Casuarina 

   A308      กระถินบาน   Acacia 
   A309      ประดู   Pterocarpus sp. 
   A310      ซอ   Gmelwa sp. 
   A311      ไมชายเลน   Mangrove 
   A312     กาแฟ   Coffee 

   A313      ชา   Tea 
   A314     หมอน   Mulberry 
   A315     ไผ (ไผตง ไผหวาน ปลูก Bamboo 
    เพ่ือการคา)    
   A316     นุน   Kapok 
   A317      หมาก   Betel palm 
   A318      จามจุรี   Rain tree 
   A319      ตีนเปด White cheesewood 
   A320       เปลา Croton sp. 
   A321       ยมหอม Indian mahogany 
   A322        กฤษณา Agalloch 
   A323 ตะกู New Guinea labula 
 A4 ไมผล   A400 ไมผลราง/เสื่อมโทรม Abandoned orchard 
  Orchard A401      ไมผลผสม   Mixed orchard 
   A402      สม   Orange 
   A403      ทุเรียน   Durian 
   A404     เงาะ   Rambutan 
   A405      มะพราว    Coconut 
   A406      ลิ้นจี่   Litchi 
   A407      มะมวง   Mango 
   A408    มะมวงหิมพานต   Cashew 
   A409    พุทรา   Jujube 
   A410     นอยหนา   Custard apple 
   A411     กลวย   Banana 
   A412     มะขาม   Tamarind 
   A413    ลําไย    Longan 
   A414    ฝรั่ง   Guava 
   A415     มะละกอ Papaya 
   A416     ขนุน   Jack fruit 
   A417      กระทอน   Santol 
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ตารางผนวกท่ี 1  (ตอ) 

ระดับ/Level 1 ระดับ/Level 2 ระดับ/Level 3 
   A418      ชมพู   Rose apple 
   A419     มังคุด   Mangosteen 
   A420     ลางสาด  ลองกอง Langsat 
   A421      ระกํา สละ   Rakum, Sala 

   A422      มะนาว   Lime 
   A423     ไมผลเมืองหนาว Sub-tropical fruit 
   A424      มะขามเทศ Manila tamarind 
   A425     มะกอกนํ้า  มะกอกฝรั่ง Elaeocarpaceae 
   A426     แกวมังกร   Dragon fruit 

   A427 สมโอ Pomelo 
   A428 ละมดุ Sapodilla 
   A429 มะปราง มะยงชิด Plummango 
   A430 มะไฟ Burmese grape 
   A431 ทับทิม Pomegranate 
 A5 พืชสวน    A500 พืชสวนราง/เสื่อมโทรม Abandoned horticulture 
  Horticulture A501     พืชสวนผสม   Mixed horticulture 
   A502     พืชผัก   Truck crop 
   A503      ไมดอก  ไมประดับ Floricultural/Ornamental  
     plant 
   A504      องุน   Vine 
   A505      พริกไทย   Pepper 
   A506     สตรอเบอรี่   Strawberry 
   A507     เสาวรส Passion fruit 
   A508     แรสเบอรี่   Raspberry 
   A509      พืชสมุนไพร   Herbs 
   A510      นาหญา   Grass plantation 
   A511      หวาย   Rattan 
   A512 แคนตาลูป Cantaloupe 
   A513 กระเจี๊ยบเขียว Okra 
   A514 หนอไมฝรั่ง Asparagus 
   A515 เห็ด Mushroom 
 A6 ไรหมุนเวียน A600     ไรราง   Bush fallow 
  Swidden  A601    พืชไรผสม(ไรหมุนเวียน) Mixed field crop(Shifting  
  cultivation   cultivation) 
   A602     ขาวโพด(ไรหมุนเวียน) Corn(Shifting cultivation) 
   A603     ออย(ไรหมุนเวียน) Sugarcane(Shifting  
     cultivation) 
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ตารางผนวกท่ี 1  (ตอ) 

ระดับ/Level 1 ระดับ/Level 2 ระดับ/Level 3 
   A604     มันสําปะหลัง  Cassava(Shifting cultivation) 
    (ไรหมุนเวียน)     
   A605     สับปะรด(ไรหมุนเวียน)   Pineapple(Shifting  
     cultivation) 
   A606     ยาสูบ(ไรหมุนเวียน)   Tobacco(Shifting cultivation) 

   A207    ฝาย(ไรหมุนเวียน)    Cotton(Shifting cultivation) 
   A208     ถ่ัวเขียว(ไรหมุนเวียน)     Mungbean(Shifting  
     cultivation) 
   A209    ถ่ัวเหลือง(ไรหมุนเวียน)      Soybean(Shifting cultivation) 
   A210     ถ่ัวลิสง(ไรหมุนเวียน)   Peanut(Shifting cultivation) 

   A211     ปอแกว ปอกระเจา Kenaf, Jute(Shifting  
    (ไรหมุนเวียน) cultivation) 
   A212     ถ่ัวดํา ถ่ัวแดง Black bean, Red bean 
    (ไรหมุนเวียน) (Shifting cultivation) 
   A213     ขาวฟาง(ไรหมุนเวียน)  Sorghum(Shifting cultivation) 
   A214     ละหุง(ไรหมุนเวียน)   Castor bean(Shifting  
     cultivation) 
   A215     งา(ไรหมุนเวียน)    Sesame(Shifting cultivation) 
   A216     ขาวไร(ไรหมุนเวียน)   Upland rice(Shifting  
     cultivation) 
   A217     มันฝรั่ง(ไรหมุนเวียน)   Potato(Shifting cultivation) 
   A218     มันแกว(ไรหมุนเวียน)    Jam potato(Shifting  
     cultivation) 
   A219     มันเทศ(ไรหมุนเวียน)   Sweet potato(Shifting 
     cultivation) 
   A220     แตงโม(ไรหมุนเวียน)   Watermelon(Shifting 
     cultivation) 
   A221     ลูกเดือย(ไรหมุนเวียน)   Millet(Shifting cultivation) 
   A222     ขิง(ไรหมุนเวียน)            Ginger (Shifting cultivation)  
   A223     กะหล่ําปลี(ไรหมุนเวียน) Cabbage(Shifting cultivation) 
   A224     มะเขือเทศ(ไรหมุนเวียน) Tomato(Shifting cultivation) 
   A225    วานหางจรเข   Aloevera 
    (ไรหมุนเวียน)  
   A226    ปานศรนารายณ   Agave(Shifting cultivation) 
    (ไรหมุนเวียน)  
   A227    ปอสา(ไรหมุนเวียน)   Paper mulberry(Shifting  
     cultivation) 
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ตารางผนวกท่ี 1  (ตอ) 

ระดับ/Level 1 ระดับ/Level 2 ระดับ/Level 3 
   A228    ทานตะวัน(ไรหมุนเวียน) Sunflower(Shifting  
     cultivation) 
   A229     พริก(ไรหมุนเวียน)   Chilli(Shifting cultivation) 
   A230     ขาวสาลี(ไรหมุนเวียน)   Wheat(Shifting cultivation) 
   A231   ขาวบารเลย(ไรหมุนเวียน)   Barley(Shifting cultivation) 
   A232     ขาวไรย(ไรหมุนเวียน)   Rye(Shifting cultivation) 
   A233    ฝน(ไรหมุนเวียน)   Opium(Shifting cultivation) 

   A234    กัญชา กัญชง Marihuana, Hemp(Shifting 
       (ไรหมุนเวียน)      cultivation) 
   A235     กระเจี๊ยบแดง   Roselle(Shifting cultivation) 
       (ไรหมุนเวียน)      Soybean(Shifting cultivation) 
   A236     เผือก(ไรหมุนเวียน)      Taro (Shifting cultivation) 

 A7 ทุงหญาเลี้ยงสัตว A700 โรงเรือนราง Abandoneded farm house 
  และโรงเรือนเลี้ยง A701    ทุงหญาเลี้ยงสัตว   Pasture 
  สัตว A702     โรงเรือนเลี้ยงโค กระบือ  Cattle farm house 
  Pasture and farm  และมา  
  house A703     โรงเรือนเลี้ยงสตัวปก Poultry  farm house 
   A704     โรงเรือนเลี้ยงสุกร Swine farm house 
 A8 พืชน้ํา    A801      พืชนํ้าผสม   Mixed aquatic plant 
  Aquatic plant A802       กก   Reed 
   A803      บัว   Lotus 
   A804      กระจับ   Water caltrop 
   A805     แหว Water chestnut 
   A806     ผักบุง   Water spinach 
   A807      ผักกะเฉด   Watercress 
 A9 สถานท่ีเพาะเลี้ยง A900      สถานท่ีเพาะเลี้ยงสตัวนํ้า Abandoned aquacultural  
  สัตวน้ํา  ราง land 
  Aquacultural A901      สถานท่ีเพาะเลี้ยงสตัวนํ้า Mixed aquacultural land 
  land  ผสม  
   A902      สถานท่ีเพาะเลี้ยงปลา Fish farm 
   A903      สถานท่ีเพาะเลี้ยงกุง Shrimp farm 
   A904     สถานท่ีเพาะเลี้ยงปู หอย Crab/ Shellfish farm 
   A905      ฟารมจระเข   Crocodile farm 
 A0 เกษตรผสมผสาน/ A001 เกษตรผสมผสาน/ Integrated farm/Diversified  
  ไรนาสวนผสม  ไรนาสวนผสม farm 
  Integrated     
  farm/Diversified     
  farm    
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ตารางผนวกท่ี 1  (ตอ) 

ระดับ/Level 1 ระดับ/Level 2 ระดับ/Level 3 
F F1 ปาไมผลัดใบ F100    ปาไมผลดัใบรอสภาพฟนฟู   Disturbed evergreen forest 

พ้ืนท่ีปาไม  Evergreen forest F101      ปาไมผลดัใบสมบูรณ   Dense evergreen forest 
Forest land      

 F2 ปาผลัดใบ    F200     ปาผลดัใบรอสภาพฟนฟู   Disturbed deciduous forest 
  Deciduous forest F201 ปาผลดัใบสมบูรณ   Dense deciduous forest 
 F3 ปาชายเลน   F300    ปาชายเลนรอสภาพฟนฟู   Disturbed mangrove  forest 
  Mangrove forest F301     ปาชายเลนสมบูรณ   Dense mangrove  forest 
 F4 ปาพรุ   F400     ปาพรุรอสภาพฟนฟู   Disturbed swamp forest 
  Swamp forest F401    ปาพรุสมบูรณ   Dense swamp forest 
 F5 ปาปลูก F500     ปาปลูกรอสภาพฟนฟู   Disturbed forest plantation 
  Forest Plantation F501    ปาปลูกสมบูรณ   Dense forest plantation 
 F6 วนเกษตร F600     วนเกษตรรอสภาพฟนฟู   Disturbed agro-forestry 
  Agro-forestry F601    วนเกษตรสมบูรณ   Dense agro-forestry 
  (พ้ืนท่ีปลูกปา

รวมกับ 
 

  

  การเกษตร)    
 F7 ปาชายหาด F700     ปาชายหาดรอสภาพฟนฟู   Disturbed beach forest 
  Beach forest F701    ปาชายหาดสมบูรณ   Dense beach forest 

W W1 แหลงน้ําธรรมชาติ W101      แมนํ้า ลําหวย ลําคลอง River, Canal 
พ้ืนท่ีน้ํา  Natural  W102     หนอง บึง ทะเลสาบ Lake, Lagoon 

Water body  water body W103 ทะเล Ocean 
 W2 แหลงน้ําท่ีสรางขึ้น         W201     อางเก็บนํ้า Reservoir 
  Artificial  W202      บอนํ้าในไรนา   Farm pond 
  water body W203      คลองชลประทาน Irrigation canal 

M M1 ทุงหญาและ M101      ทุงหญาธรรมชาติ   Grass 
พ้ืนท่ีเบ็ดเตล็ด  ไมละเมาะ M102      ทุงหญาสลับไมพุม/ Shrubland 

Miscellaneous     ไมละเมาะ  
land   M103      ไผปา ไผหนาม Giant thorny bamboo 

 M2 พ้ืนท่ีลุม   M201 พ้ืนท่ีลุม Marsh and Swamp 
  Marsh and     
  Swamp    
 M3 เหมืองแร  บอขุด M300      เหมืองเกา บอขุดเกา Abandoned mine, Pit 
  Mine, Pit M301     เหมืองแร   Mine 
   M302     บอลูกรัง    Laterite pit 
   M303           บอทราย    Sand pit 
   M304      บอดิน Soil pit 
   M305      พ้ืนท่ีขุดเจาะนํ้ามัน Oil field 
 M4 พ้ืนท่ีเบ็ดเตล็ดอ่ืนๆ M401 พ้ืนท่ีกองวัสดุ Material dump 
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ตารางผนวกท่ี 1  (ตอ) 

ระดับ/Level 1 ระดับ/Level 2 ระดับ/Level 3 
  Other  M402 พ้ืนท่ีดินถลม Landslide 
  miscellaneous M403      ท่ีหินโผล   Rock out crop 
  land M404 - - -- 
   M405     พ้ืนท่ีถม    Landfill 
 M5 นาเกลือ   M500 นาเกลือราง Abandoned salt flat 
  Salt flat M501 นาเกลือ Salt flat 
 M6 หาดทราย   M601 หาดทราย   Beach 
  Beach       
 M7 ท่ีท้ิงขยะ       M701 ท่ีท้ิงขยะ       Garbage dump   
  Garbage dump      

 

หมายเหตุ : 1) การเขียนสัญลักษณผสม ใชเครื่องหมายดังน้ี:- 

  X/Y พ้ืนท่ีการใชประโยชนท่ีดิน 2 ชนิด ในอัตราสวนประมาณ 50% ตอ 50% 

  X+Y พ้ืนท่ีการใชประโยชนท่ีดิน 2 ชนิดตอเน่ืองกัน โดยมีพืช X เปนพ้ืนท่ีหลัก หรือเปนพืชท่ีมี

ความสําคญัทางเศรษฐกิจ มากกวาพืช Y คํานวณเน้ือท่ีเฉพาะ X 

 2) พ้ืนท่ีท่ีเคยทําเกษตรกรรมแตปลอยท้ิงรางมานาน เน่ืองจากดินไมเหมาะสม หรือพ้ืนท่ีท่ีดินท่ีมี

ความอุดมสมบูรณต่ําโดยธรรมชาติ ใชสัญลักษณ M101 สําหรับพ้ืนท่ีท่ีมีหญาเปนสวนใหญ M102 สําหรับพ้ืนท่ีท่ีเปนไม

พุมหรือสลับหญาธรรมชาติ บางสวน M2 สําหรับพ้ืนท่ีท่ีมีพืชนํ้าหรือวัชพืชนํ้าข้ึน และ M403 สําหรับพ้ืนท่ีหินโผล 

  3) ขนาดของหนวยแผนท่ีการใชท่ีดินท่ีเล็กท่ีสุดสําหรับลงบนแผนท่ีคือ 0.25 ตารางเซนติเมตรทุก

มาตราสวน (0.5x0.5 ซม.หรือพ้ืนท่ี 40 ไร บนแผนท่ีมาตราสวน 1:50,000 หรือพ้ืนท่ี 10 ไร บนแผนท่ีมาตราสวน 1:25,000) 

  4) แผนท่ีโครงการชลประทานไดมาจาก กรมชลประทาน และหนวยงานอ่ืนท่ีรับผิดชอบสําหรับพ้ืนท่ีท่ี

มีการชลประทาน ใส I ไวตรงหนาสัญลักษณ เฉพาะงานระดับโครงการพิเศษ เทาน้ัน 

  5) * ใชในการจําแนกแผนท่ีการใชท่ีดินมาตราสวนใหญ ตั้งแต 1:4,000 ข้ึนไป เทาน้ัน 

 
ท่ีมา:  กรมพัฒนาท่ีดิน (2557) 


	10) เกษตรผสมผสาน/ไร่นาสวนผสม (A0) คือ พื้นที่ที่มีการทำการเกษตรมากกว่า  2 ประเภทในพื้นที่เดียวกัน มีเนื้อที่ 4,215 ไร่ หรือร้อยละ  0.06 ของเนื้อที่จังหวัด พบในทุกอำเภอยกเว้นอำเภอป่าแดด และอำเภอแม่ฟ้าหลวง
	10) เกษตรผสมผสาน/ไร่นาสวนผสม(A0)  มีเนื้อที่ 433 ไร่ หรือร้อยละ  0.01 ของ เนื้อที่จังหวัด
	9) เกษตรผสมผสาน/ไร่นาสวนผสม (A0) มีเนื้อที่ 556 ไร่ หรือร้อยละ 0.02 ของเนื้อที่จังหวัด ได้แก่ เกษตรผสมผสาน/ไร่นาสวนผสม (A001) เป็นพื้นที่ที่มีการเพาะปลูกพืชหรือการเลี้ยงสัตว์ต่าง ๆ ชนิดอยู่ในพื้นที่เดียวกัน
	2.4.3 พื้นที่ป่าไม้ (F) มีเนื้อที่ 17,922 ไร่ หรือร้อยละ 0.63 ของเนื้อที่จังหวัด ได้แก่ ป่าไม่ผลัดใบ ป่าผลัดใบ และปลูกสมบูรณ์
	(1) ป่าไม่ผลัดใบ (F1) มีเนื้อที่ 1,211 ไร่ หรือร้อยละ 0.04 ของเนื้อที่จังหวัด ได้แก่ ป่าไม่ผลัดใบสมบูรณ์ พบที่อำเภอโพทะเล
	(2) ป่าผลัดใบ (F2) มีเนื้อที่ 16,626 ไร่ หรือร้อยละ 0.59 ของเนื้อที่จังหวัด ได้แก่ ป่าผลัดใบรอสภาพฟื้นฟู พบมากที่อำเภอโพทะเล และอำเภอทับคล้อ และป่าผลัดใบสมบูรณ์ พบมากที่อำเภอทับคล้อ และอำเภอดงเจริญ
	(3) ป่าปลูก (F5) มีเนื้อที่ 85 ไร่ หรือร้อยละ 0.00 ของเนื้อที่จังหวัด ได้แก่ ป่าปลูกสมบูรณ์ พบที่อำเภอตะพานหิน และอำเภอวังทรายพูน
	10) เกษตรผสมผสาน/ไร่นาสวนผสม(A0) มีเนื้อที่ 1,241 ไร่ หรือร้อยละ 0.02 ของเนื้อที่จังหวัด พบมากในเขตอำเภอเขาค้อ อำเภอศรีเทพ และอำเภอเมืองเพชรบูรณ์
	2.7.1 พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง (U) มีเนื้อที่ 143,199 ไร่ หรือร้อยละ 5.09 ของเนื้อที่จังหวัด ประกอบด้วย ตัวเมืองและย่านการค้า หมู่บ้านบนพื้นราบ หมู่บ้านชาวไทยภูเขา สถานที่ราชการและสถาบันต่าง ๆ สนามบิน สถานีรถไฟ ถนน ทางรถไฟ นิคมอุตสาหกรรม โรงงานอุ...
	1) ตัวเมืองและย่านการค้า (U1) มีเนื้อที่ 4,566 ไร่ หรือร้อยละ 0.16 ของเนื้อที่จังหวัด ประกอบด้วยอำเภอเมืองลำพูน อำเภอบ้านธิ อำเภอเวียงหนองล่อง อำเภอป่าซาง อำเภอแม่ทา อำเภอบ้านโฮ่ง อำเภอทุ่งหัวช้าง และอำเภอลี้
	2) หมู่บ้าน (U2) ได้แก่ หมู่บ้าน/ที่ดินจัดสรรร้าง หมู่บ้านบนพื้นราบ และหมู่บ้าน ชาวไทยภูเขา มีเนื้อที่ 102,849 ไร่ หรือร้อยละ 3.65 ของเนื้อที่จังหวัด เป็นที่อยู่อาศัยของประชาชน ในพื้นที่และแรงงานจากที่อื่นที่มาเช่าอาศัยเพื่อประกอบอาชีพหนาแน่นอยู่ในต...
	3) สถานที่ราชการและสถาบันต่าง ๆ  (U3 ) มีเนื้อที่ 8,329 ไร่ หรือร้อยละ 0.30 ของเนื้อที่จังหวัด สถานที่ราชการและสถาบันต่าง ๆ ประกอบด้วยสถานที่ราชการ โรงพยาบาล สถานศึกษา ได้แก่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัยวิทยาลัยสงฆ์ลำพูน มหาวิทยาลัยธนบุรี ศูนย...
	4) สถานีคมนาคม (U4) มีเนื้อที่ 8,184 ไร่ หรือร้อยละ 0.29 ของเนื้อที่จังหวัด เส้นทางคมนาคมที่สำคัญ ได้แก่ สนามบิน สถานีรถไฟ ถนน และทางรถไฟ
	5) พื้นที่อุตสาหกรรม (U5) มีเนื้อที่11,354ไร่ หรือร้อยละ 0.41 ของเนื้อที่จังหวัด ประกอบด้วย พื้นที่อุตสาหกรรมร้าง นิคมอุตสาหกรรม โรงงานอุตสาหกรรม ลานตากและแหล่งรับซื้อทางการเกษตร อุตสาหกรรมในจังหวัดลำพูนส่วนใหญ่เป็นอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ ได้แก่ อุตสาหกร...
	7) สนามกอล์ฟ (U7) มีเนื้อที่ 4,866 ไร่ หรือร้อยละ 0.17 ของเนื้อที่จังหวัด ได้แก่ สนามกอล์ฟกัซซัน พาโนรามา กอล์ฟคลับ สนามกอล์ฟกัซซัน ขุนตาล สนามกอล์ฟกัซซัน เลกาซี  กอล์ฟคลับ สนามกอล์ฟอาทิตยา เชียงใหม่ กอล์ฟแอนด์รีสอร์ท ลำพูน และสนามกอล์ฟหริภุญชัย กอล...
	2.7.2 พื้นที่เกษตรกรรม (A) มีเนื้อที่ 913,213 ไร่ หรือร้อยละ 32.40 ของเนื้อที่จังหวัดประกอบด้วย พื้นที่นา พืชไร่ ไม้ยืนต้น ไม้ผล พืชสวน ไร่หมุนเวียน ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์และโรงเรือน เลี้ยงสัตว์ สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและเกษตรผสมผสาน/ไร่นาสวนผสม
	1) พื้นที่นา (A1) มีเนื้อที่ 162,143 ไร่ หรือร้อยละ 5.74 ของเนื้อที่จังหวัด ประกอบด้วย นาร้าง มีเนื้อที่ 18,621 ไร่ หรือร้อยละ 0.66 ของเนื้อที่จังหวัด นาข้าว 114,371 ไร่ หรือ ร้อยละ 4.06 ของเนื้อที่จังหวัด พบมากในพื้นที่อำเภอเมืองลำพูน รองลงมาคืออำเ...
	2) พืชไร่ (A2) มีเนื้อที่ 179,582 ไร่ หรือร้อยละ 6.38 ของเนื้อที่จังหวัด ได้แก่ ข้าวโพด มันสำปะหลัง ขิง พืชไร่อื่นๆ และไร้ร้าง
	(1) ข้าวโพด (A202) มีเนื้อที่ 152,208 ไร่ หรือร้อยละ 5.40 ของเนื้อที่จังหวัด ส่วนใหญ่ปลูกอยู่ในอำเภอลี้ รองลงมาคืออำเภอทุ่งหัวช้าง และกระจายอยู่ทั่วไปในอำเภอต่าง ๆ ของจังหวัด
	(2) มันสำปะหลัง (A204) มีเนื้อที่ 15,224 ไร่ หรือร้อยละ 0.54 ของเนื้อที่จังหวัด ส่วนใหญ่ปลูกอยู่ในอำเภอลี้ รองลงมาคืออำเภอทุ่งหัวช้าง
	(3) ขิง (A222) มีเนื้อที่ 1,144 ไร่ หรือร้อยละ 0.04 ของเนื้อที่จังหวัด ส่วนใหญ่ปลูกอยู่ที่อำเภอลี้ รองลงมาคืออำเภอทุ่งหัวช้าง
	(4) พืชไร่อื่น ๆ ได้แก่ พืชไร่ผสม อ้อย สับปะรด ยาสูบ ถั่วเขียว ถั่วเหลือง ละหุ่ง ข้าวไร่ มันฝรั่ง มันแกว มะเขือเทศ และพริก มีเนื้อที่ 2,209 ไร่ หรือร้อยละ 0.09 ของเนื้อที่จังหวัด กระจายอยู่ทั่วไปในอำเภอต่าง ๆ ของจังหวัด
	(5) ไร่ร้าง (A200) มีเนื้อที่ 8,797 ไร่ หรือร้อยละ 0.31 ของเนื้อที่จังหวัด กระจายอยู่ทั่วไปในอำเภอต่าง ๆ ของจังหวัด
	3) ไม้ยืนต้น (A3) มีเนื้อที่ 30,248 ไร่ หรือร้อยละ 1.07 ของเนื้อที่จังหวัด ได้แก่ ยางพารา ปาล์มน้ำมัน ยูคาลิปตัส สัก ไม้ยืนต้นอื่นๆ และไม้ยืนต้นร้าง/เสื่อมโทรม ดังนี้
	(1) ยางพารา (A302) มีเนื้อที่ 13,557 ไร่ หรือร้อยละ 0.48 ของเนื้อที่จังหวัด ส่วนใหญ่ปลูกอยู่ที่อำเภอลี้ รองลงมาคืออำเภอทุ่งหัวช้าง และกระจายอยู่ทั่วไปในอำเภอต่าง ๆ  ของจังหวัด
	(2) ปาล์มน้ำมัน (A303) มีเนื้อที่ 1,319 ไร่ หรือร้อยละ 0.05 ของเนื้อที่จังหวัด ส่วนใหญ่ปลูกอยู่ที่อำเภอป่าซาง รองลงมาคืออำเภอบ้านธิ และกระจายอยู่ทั่วไปในอำเภอต่าง ๆ  ของจังหวัด
	(3) ยูคาลิปตัส (A304) มีเนื้อที่ 4,003 ไร่ หรือร้อยละ 0.14 ของเนื้อที่จังหวัด ส่วนใหญ่ปลูกอยู่ที่อำเภอเมืองลำพูน รองลงมาคืออำเภอเวียงหนองล่อง อำเภอลี้ตามลำดับ และกระจายอยู่ทั่วไปในอำเภอต่างๆของจังหวัด
	(4) สัก (A305) มีเนื้อที่ 8,140 ไร่ หรือร้อยละ 0.29 ของเนื้อที่จังหวัด ส่วนใหญ่ปลูกอยู่ที่อำเภอลี้ รองลงมาคือ อำเภอเมืองลำพูน และกระจายอยู่ทั่วไปในอำเภอต่าง ๆ ทั่วจังหวัด
	(5) ไม้ยืนต้นอื่น ๆ ได้แก่ ไม้ยืนต้นผสม กระถิน หม่อน ไผ่ปลูกเพื่อการค้า จามจุรี ตะกู และไม้ยืนต้นร้าง/เสื่อมโทรม มีเนื้อที่ 3,229 ไร่ หรือร้อยละ 0.11 ของเนื้อที่จังหวัด  ปลูกกระจายอยู่ทั่วไปในอำเภอต่าง ๆ ของจังหวัด
	4) ไม้ผล (A4) มีเนื้อที่ 525,571 ไร่ หรือร้อยละ 18.66 ของเนื้อที่จังหวัด ไม้ผลเศรษฐกิจหลักของจังหวัด ได้แก่ ลำไย รองลงมาคือ มะม่วง และไม้ผลอื่น ๆ มีเนื้อที่ 525,274 ไร่ หรือร้อยละ 18.65 ของเนื้อที่จังหวัด และไม้ผลร้าง/ไม้ผลเสื่อมโทรม มีเนื้อที่ 297 ...
	(1) มะม่วง (A407) มีเนื้อที่ 79,935 ไร่ หรือร้อยละ 2.84 ของเนื้อที่จังหวัด  ส่วนใหญ่ปลูกอยู่ในอำเภอบ้านโฮ่ง รองลงมาคืออำเภอลี้ และอำเภอป่าซาง ตามลำดับ ปลูกกระจายอยู่ทั่วไปในอำเภอต่าง ๆ ของจังหวัด
	(2) ลำไย (A413) เป็นพืชเศรษฐกิจหลักที่สำคัญของจังหวัด มีเนื้อที่ 434,728 ไร่ หรือร้อยละ 15.44 ของเนื้อที่จังหวัด ปลูกมากอยู่ในอำเภอลี้ รองลงมาคืออำเภอเมืองลำพูน และอำเภอป่าซาง ตามลำดับและปลูกกระจายอยู่ทั่วไปในอำเภอต่าง ๆ ของจังหวัด
	(3) ไม้ผลอื่น ๆ มีเนื้อที่ 10,611 ไร่ หรือร้อยละ 0.37 ของเนื้อที่จังหวัด ได้แก่ ไม้ผลผสม ส้ม ทุเรียน มะพร้าว มะม่วงหิมพานต์ พุทรา กล้วย มะขาม ฝรั่ง มะละกอ มะนาว ส้มโอ มะปราง มะยงชิด เป็นต้น ปลูกกระจายอยู่ทั่วไปในอำเภอต่าง ๆ ของจังหวัด
	5) พืชสวน (A5) มีเนื้อที่ 9,267 ไร่ หรือร้อยละ 0.32 ของเนื้อที่จังหวัด ประกอบด้วย พืชผัก และพืชสวนอื่น ๆ
	(1) พืชผัก (A502) มีเนื้อที่ 8,589 ไร่ หรือร้อยละ 0.30 ของเนื้อที่จังหวัด พบมากบริเวณอำเภอลี้ อำเภอแม่ทา อำเภอบ้านโฮ่ง และอำเภอป่าซาง ตามลำดับ นิยมปลูกหลังฤดูเก็บเกี่ยวข้าว ได้แก่ หอมแดง กระเทียม และพืชผักอื่น ๆ ซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจหลักที่สำคัญอีกอย...
	(2) พืชสวนอื่น ๆ ได้แก่ ไม้ดอกไม้ประดับ เสาวรส แคนตาลูป และพืชสวนร้าง/เสื่อมโทรมมีเนื้อที่ 678 ไร่ หรือร้อยละ 0.02 ของเนื้อที่จังหวัด
	6) ไร่หมุนเวียน (A6) ได้แก่ พืชไร่ผสม (ไร่หมุนเวียน) และไร่หมุนเวียนร้าง มีเนื้อที่ 2,44 ไร่ หรือร้อยละ 0.01 ของเนื้อที่จังหวัด
	7) ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์และโรงเรือนเลี้ยงสัตว์ (A7) มีเนื้อที่ 5,058 ไร่ หรือร้อยละ 0.18 ของเนื้อที่จังหวัด ประกอบด้วย ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์ โรงเรือนเลี้ยงโค กระบือ และม้า โรงเรือนเลี้ยงสัตว์ปีก และโรงเรือนเลี้ยงสุกร
	8) สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (A9) มีเนื้อที่ 940 ไร่ หรือร้อยละ 0.03 ของเนื้อที่จังหวัด ประกอบด้วย สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำผสม สถานที่เพาะเลี้ยงปลา และสถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำร้าง
	9) เกษตรผสมผสาน/ไร่นาสวนผสม (A0) มีเนื้อที่ 160 ไร่ หรือร้อยละ 0.01 ของเนื้อที่จังหวัด
	2.7.3  พื้นที่ป่าไม้ (F) มีเนื้อที่ 1,633,678 ไร่ หรือร้อยละ 58.01 ของเนื้อที่จังหวัด พื้นที่ป่าไม้ส่วนใหญ่ของจังหวัดลำพูนเป็นป่าผลัดใบสมบูรณ์ และมีป่าไม่ผลัดใบบ้างเล็กน้อยบริเวณรอยต่อ กับจังหวัดลำปาง และจังหวัดเชียงใหม่ ประกอบด้วย
	1) ป่าไม่ผลัดใบ (F1) มีเนื้อที่ 56,647 ไร่ หรือร้อยละ 2.01 ของเนื้อที่จังหวัด ได้แก่ ป่าไม่ผลัดใบสมบูรณ์ มีเนื้อที่ 56,305  ไร่ หรือร้อยละ 2.00 และป่าไม่ผลัดใบรอสภาพฟื้นฟู มีเนื้อที่ 342 ไร่ หรือร้อยละ 0.01 ของเนื้อที่จังหวัด พบบริเวณอำเภอลี้ อำเภอบ...
	2) ป่าผลัดใบ (F2) มีเนื้อที่ 1,577,031 ไร่ หรือร้อยละ 56.00 ของเนื้อที่จังหวัด ได้แก่ ป่าผลัดใบสมบูรณ์ มีเนื้อที่ 1,512,636 ไร่ หรือร้อยละ 53.71 และป่าผลัดใบรอสภาพฟื้นฟู มีเนื้อที่ 64,395 ไร่ หรือร้อยละ 2.29 ของเนื้อที่จังหวัด กระจายตัวอยู่ทั่วไปทุกอ...
	ที่มา: จากการวิเคราะห์โดยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ กลุ่มวิเคราะห์สภาพการใช้ที่ดิน กองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน
	2.8.1 พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง (U) มีเนื้อที่ 184,593 ไร่ หรือร้อยละ 3.76 ของเนื้อที่จังหวัด ประกอบด้วย ตัวเมืองและย่านการค้า หมู่บ้านบนพื้นราบ สถานที่ราชการและสถาบันต่าง ๆ ร้าง สถานที่ราชการและสถาบันต่าง ๆ สนามบิน ถนน พื้นที่อุตสาหกรรมร้าง โรงงา...
	1) ตัวเมืองและย่านการค้า (U1) มีเนื้อที่ 21,461 ไร่ หรือร้อยละ 0.44 ของเนื้อที่จังหวัด ประกอบด้วย อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ อำเภอตรอน อำเภอพิชัย อำเภอทองแสนขัน อำเภอลับแล อำเภอท่าปลา อำเภอน้ำปาด อำเภอฟากท่า และอำเภอบ้านโคก
	2) หมู่บ้าน (U2) ได้แก่ หมู่บ้านบนพื้นราบ มีเนื้อที่ 138,841 ไร่ หรือร้อยละ 2.83  ของเนื้อที่จังหวัด เป็นที่อยู่อาศัยของประชาชนซึ่งกระจายตัวอยู่ทั่วไปในทุกอำเภอ
	3) สถานที่ราชการและสถาบันต่าง ๆ  (U3 ) มีเนื้อที่ 13,207 ไร่ หรือร้อยละ 0.27 ของเนื้อที่จังหวัด ประกอบด้วย สถานที่ราชการและสถาบันต่าง ๆ ได้แก่ สถานที่ราชการ สถานศึกษา สำนักสงฆ์ และวัดต่าง ๆ สถานที่ราชการและสถาบันต่าง ๆ ร้าง ได้แก่ โรงเรียน วัด และสถ...
	4) สถานีคมนาคม (U4) มีเนื้อที่ 2,368 ไร่ หรือร้อยละ 0.05 ของเนื้อที่จังหวัด เส้นทางคมนาคมที่สำคัญ ได้แก่ สนามบิน และถนน
	5) พื้นที่อุตสาหกรรม (U5) มีเนื้อที่ 6,642 ไร่ หรือร้อยละ 0.13 ของเนื้อที่จังหวัด ประกอบด้วย พื้นที่อุตสาหกรรมร้าง โรงงานอุตสาหกรรม  ลานตากและแหล่งรับซื้อทางการเกษตร อุตสาหกรรมในจังหวัดอุตรดิตถ์ส่วนใหญ่เป็นอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์จากพืช อุตสาหกรรมอาหาร แ...
	6) สิ่งปลูกสร้างอื่น ๆ (U6) มีเนื้อที่ 1,570 ไร่ หรือร้อยละ 0.03 ของเนื้อที่จังหวัด ประกอบด้วย สถานที่ร้าง 57 ไร่ สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ 976 ไร่ ได้แก่ สวนสาธารณะ สนามกีฬาร้านอาหาร และสถานที่ท่องเที่ยว ซึ่งมีกระจายอยู่ตามอำเภอต่าง ๆ รีสอร์ท โรงแรม เก...
	7) สนามกอล์ฟ (U7) มีเนื้อที่ 348 ไร่ หรือร้อยละ 0.01 ของเนื้อที่จังหวัด ได้แก่  สนามกอล์ฟเขื่อนสิริกิต์
	2.8.2  พื้นที่เกษตรกรรม (A) มีเนื้อที่ 1,650,242 ไร่ หรือร้อยละ 33.67  ของเนื้อที่จังหวัดประกอบด้วย พื้นที่นา พืชไร่ ไม้ยืนต้น ไม้ผล พืชสวน ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์และโรงเรือนเลี้ยงสัตว์ สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและเกษตรผสมผสาน/ไร่นาสวนผสม
	1) พื้นที่นา (A1) มีเนื้อที่ 721,684 ไร่ หรือร้อยละ 14.74 ของเนื้อที่จังหวัด ประกอบด้วย นาร้าง มีเนื้อที่ 4,721 ไร่ หรือร้อยละ 0.10 ของเนื้อที่จังหวัด นาข้าว 689,172 ไร่ หรือ ร้อยละ 14.07 ของเนื้อที่จังหวัด พบมากในพื้นที่อำเภอพิชัย รองลงมาคือ อำเภอเ...
	2) พืชไร่ (A2) มีเนื้อที่ 549,783 ไร่ หรือร้อยละ 11.22 ของเนื้อที่จังหวัด พืชไร่ ที่สำคัญได้แก่ ข้าวโพด อ้อย มันสำปะหลัง ไร้ร้าง และสับปะรด
	(1) ข้าวโพด (A202) มีเนื้อที่ 215,772 ไร่ หรือร้อยละ 4.41 ของเนื้อที่จังหวัด ส่วนใหญ่ปลูกมากอยู่ในอำเภอบ้านโคก รองลงมาคือ อำเภอน้ำปาด และพบกระจายตัวในทุกอำเภอรวมทั้งพื้นที่ปลูกพืชอื่น ๆ ตามหลังจากเก็บเกี่ยวข้าวโพดแล้ว มีเนื้อที่ 2,998 ไร่ หรือร้อยล...
	(2) อ้อย (A203) มีเนื้อที่ 191,493 ไร่ หรือร้อยละ  3.91 ของเนื้อที่จังหวัด ส่วนใหญ่ปลูกมากอยู่ในอำเภอทองแสนขัน รองลงมาคือ อำเภอพิชัย และพบกระจายตัวในทุกอำเภอ ยกเว้นอำเภอบ้านโคก
	(3) มันสำปะหลัง (A204) มีเนื้อที่ 64,999 ไร่ หรือร้อยละ 1.33 ของเนื้อที่จังหวัด ส่วนใหญ่ปลูกมากอยู่ในอำเภอทองแสนขัน รองลงมาคือ อำเภอตรอน และพบกระจายตัวในทุกอำเภอ
	(4) ไร่ร้าง (A200) มีเนื้อที่ 37,804 ไร่ หรือร้อยละ 0.77 ของเนื้อที่จังหวัด  พบกระจายตัวในทุกอำเภอ
	(5) สับปะรด (A205) มีเนื้อที่ 28,960 ไร่ หรือร้อยละ 0.59 ของเนื้อที่จังหวัด จังหวัดอุตรอดิตถ์เป็นแหล่งผลิตสับปะรดที่สำคัญ คือ “สับปะรดห้วยมุ่น” ส่วนใหญ่ปลูกมากที่อำเภอน้ำปาด รองลงมาคือ อำเภอบ้านโคก
	3) ไม้ยืนต้น (A3) มีเนื้อที่ 117,816 ไร่ หรือร้อยละ 2.41 ของเนื้อที่จังหวัด ไม้ยืนต้น ที่สำคัญ ได้แก่ สัก ยางพารา ปาล์มน้ำมัน ไม้ยืนต้นร้าง/เสื่อมโทรม และยูคาลิปตัส
	(1) สัก (A305) มีเนื้อที่ 66,624 ไร่ หรือร้อยละ 1.36  ของเนื้อที่จังหวัด ส่วนใหญ่ปลูกมากอยู่ที่อำเภอน้ำปาด รองลงมาคือ อำเภอท่าปลา และพบกระจายตัวในทุกอำเภอ
	(2) ยางพารา (A302) มีเนื้อที่ 34,289 ไร่ หรือร้อยละ 0.70 ของเนื้อที่จังหวัด ส่วนใหญ่ปลูกมากที่อำเภอน้ำปาด รองลงมาคือ อำเภอทองแสนขัน และพบกระจายตัวในทุกอำเภอ
	(3) ปาล์มน้ำมัน (A303) มีเนื้อที่ 6,184 ไร่ หรือร้อยละ 0.13 ของเนื้อที่จังหวัด ส่วนใหญ่ปลูกมากอยู่ที่อำเภอพิชัย รองลงมาคือ อำเภอทองแสนขัน และพบกระจายตัวในทุกอำเภอ
	(4) ไม้ยืนต้นร้าง/เสื่อมโทรม (A300) มีเนื้อที่ 3,931 ไร่ หรือร้อยละ 0.08  ของเนื้อที่จังหวัด พบกระจายตัวในทุกอำเภอ
	(5) ยูคาลิปตัส (A304) มีเนื้อที่ 3,829 ไร่ หรือร้อยละ 0.08 ของเนื้อที่จังหวัด ส่วนใหญ่ปลูกมากที่อำเภอตรอน รองลงมาคือ อำเภอพิชัย อำเภอทองแสนขัน  และพบกระจายตัว ในทุกอำเภอ
	4) ไม้ผล (A4) มีเนื้อที่  246,907 ไร่ หรือร้อยละ  5.01 ของเนื้อที่จังหวัด ไม้ผล ที่สำคัญ ได้แก่ มะม่วงหิมพานต์ รองลงมาคือ มะขาม ลางสาด ลองกอง ไม้ผลผสม ทุเรียน กล้วย และ มะม่วง
	(1) มะม่วงหิมพานต์ (A408) มีเนื้อที่ 47,379 ไร่ หรือร้อยละ 0.97 ของเนื้อที่จังหวัด ปลูกมากในอำเภอท่าปลา รองลงมาคืออำเภอน้ำปาด อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ และพบกระจายตัวในทุกอำเภอ
	(2) มะขาม (A412) มีเนื้อที่ 43,838 ไร่ หรือร้อยละ 0.90 ของเนื้อที่จังหวัด ปลูกมากในอำเภอบ้านโคก รองลงมาคือ อำเภอฟากท่า อำเภอน้ำปาด  และพบกระจายตัวในทุกอำเภอ
	(3) ลางสาด ลองกอง (A420) มีเนื้อที่ 43,254 ไร่ หรือร้อยละ 0.88 ของเนื้อที่จังหวัด ปลูกมากในอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ รองลงมาคือ อำเภอลับแล อำเภอท่าปลา และอำเภอพิชัย
	(4) ไม้ผลผสม (A401) มีเนื้อที่ 37,294 ไร่ หรือร้อยละ 0.76 ของเนื้อที่จังหวัด เป็นพื้นที่ที่ปลูกไม้ผลร่วมกันเกินกว่า 3 ชนิดขึ้นไป พบมากในอำเภอลับแล ซึ่งเป็นแหล่งผลิตไม้ผลที่สำคัญของจังหวัด รองลงมาคือ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ อำเภอท่าปลา และพบกระจายตัวในท...
	(5) ทุเรียน (A403) มีเนื้อที่ 30,340 ไร่ หรือร้อยละ 0.62 ของเนื้อที่จังหวัด  ปลูกมากในอำเภอลับแล รองลงมาคือ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ อำเภอท่าปลา และอำเภอน้ำปาด
	(6) กล้วย (A411) มีเนื้อที่ 22,044 ไร่ หรือร้อยละ 0.45 ของเนื้อที่จังหวัด  ปลูกมากในอำเภอท่าปลา รองลงมาคือ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ และพบกระจายตัวในทุกอำเภอ
	(7) มะม่วง (A407) มีเนื้อที่ 11,336 ไร่ หรือร้อยละ 0.23 ของเนื้อที่จังหวัด  ปลูกมากในอำเภอพิชัย และพบกระจายตัวในทุกอำเภอ
	5) พืชสวน (A5) มีเนื้อที่ 7,992 ไร่ หรือร้อยละ 0.16 ของเนื้อที่จังหวัด โดยมีพืชสวน ที่สำคัญ ได้แก่ พืชผัก
	(1) พืชผัก (A502) มีเนื้อที่ 6,544 ไร่ หรือร้อยละ 0.13 ของเนื้อที่จังหวัด พืชผัก ที่สำคัญ ได้แก่ หอมแดง ต้นหอม บวบ ข่า กระเทียม ซึ่งพบมากในอำเภอลับแล รองลงมาคือ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ และพบกระจายตัวในทุกอำเภอ
	6) ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์และโรงเรือนเลี้ยงสัตว์ (A7) มีเนื้อที่ 3,794 ไร่ หรือร้อยละ 0.08 ของเนื้อที่จังหวัด โดยทุ่งหญ้าและโรงเรือนเลี้ยงสัตว์ที่สำคัญ ได้แก่ โรงเรือนเลี้ยงโค กระบือ และม้า โรงเรือนเลี้ยงสุกร และโรงเรือนเลี้ยงสัตว์ปีก
	(1) โรงเรือนเลี้ยงโค กระบือ และม้า (A702) มีเนื้อที่ 1,502 ไร่ หรือร้อยละ 0.03 ของเนื้อที่จังหวัด พบมากบริเวณอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ และอำเภอท่าปลา
	(2) โรงเรือนเลี้ยงสุกร (A704) มีเนื้อที่ 1,038 ไร่ หรือร้อยละ 0.02 ของเนื้อที่จังหวัด พบมากบริเวณอำเภอเมืองอุตรดิตถ์
	(3) โรงเรือนเลี้ยงสัตว์ปีก (A703) มีเนื้อที่ 770 ไร่ หรือร้อยละ 0.02 ของเนื้อที่จังหวัด พบมากบริเวณอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ และอำเภอตรอน
	7) พืชน้ำ (A8) มีเนื้อที่ 621  ไร่ หรือร้อยละ 0.01 ของเนื้อที่จังหวัด ได้แก่ บัว และผักบุ้ง พบในอำเภอพิชัย และอำเภอตรอน
	8) สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (A9) มีเนื้อที่ 867 ไร่ หรือร้อยละ 0.02 ของเนื้อที่จังหวัด ได้แก่ สถานที่เพาะเลี้ยงปลา และสถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำร้าง
	9) เกษตรผสมผสาน/ไร่นาสวนผสม (A0) มีเนื้อที่ 778 ไร่ หรือร้อยละ 0.02 ของเนื้อที่จังหวัดพบในอำเภอตรอน อำเภอทองแสนขัน อำเภอพิชัย อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ และอำเภอลับแล
	1) ป่าไม่ผลัดใบ (F1) มีเนื้อที่ 444,895 ไร่ หรือร้อยละ 10.58 ของเนื้อที่จังหวัด ประกอบด้วย ป่าไม่ผลัดใบรอสภาพฟื้นฟู  915 ไร่ และป่าไม่ผลัดใบสมบูรณ์ 443,980 ไร่
	2) ป่าผลัดใบ (F2) มีเนื้อที่ 1,738,803 ไร่ หรือร้อยละ 41.33 ของเนื้อที่จังหวัด ประกอบด้วย ป่าผลัดใบรอสภาพฟื้นฟู 27,896 ไร่ และป่าผลัดใบสมบูรณ์ 1,710,907 ไร่
	3) ป่าปลูก (F5) มีเนื้อที่ 9,207 ไร่ หรือร้อยละ 0.22 ของเนื้อที่จังหวัด
	9) เกษตรผสมผสาน/ไร่นาสวนผสม (A0)  มีเนื้อที่ 350 ไร่ หรือร้อยละ 0.01 ของเนื้อที่จังหวัด
	9) เกษตรผสมผสาน/ไร่นาสวนผสม (A0) มีเนื้อที่ 23 ไร่ หรือร้อยละ 0.01 ของเนื้อที่จังหวัด ได้แก่ เกษตรผสมผสาน/ไร่นาสวนผสม (A001) เป็นพื้นที่ที่มีการเพาะปลูกพืชหรือการเลี้ยงสัตว์ต่าง ๆ ชนิดอยู่ในพื้นที่เดียวกัน พบที่อำเภอเมืองภูเก็ต และถลาง
	2.20.3 พื้นที่ป่าไม้ (F) มีเนื้อที่ 104,555 ไร่ หรือร้อยละ 30.79 ของเนื้อที่จังหวัด ได้แก่ ป่าไม่ผลัดใบ ป่าชายเลน ป่าพรุ และป่าชายหาด
	(1) ป่าไม่ผลัดใบ (F1) มีเนื้อที่ 86,166 ไร่ หรือร้อยละ 25.38 ของเนื้อที่จังหวัด ได้แก่ ป่าไม่ผลัดใบรอสภาพฟื้นฟู และป่าไม่ผลัดใบสมบูรณ์ พบกระจายอยู่ทุกอำเภอ
	(2) ป่าชายเลน (F3) มีเนื้อที่ 17,062 ไร่ หรือร้อยละ 5.02 ของเนื้อที่จังหวัด ได้แก่ ป่าชายเลนรอสภาพฟื้นฟู และป่าชายเลนสมบูรณ์ พบมากที่อำเภอถลาง และอำเภอเมืองภูเก็ต
	(3) ป่าพรุ (F4) มีเนื้อที่ 268 ไร่ หรือร้อยละ 0.08 ของเนื้อที่จังหวัด ได้แก่ ป่าพรุรอสภาพฟื้นฟู และป่าพรุสมบูรณ์ พบมากที่อำเภอถลาง และอำเภอเมืองภูเก็ต
	(4) ป่าชายหาด (F7) มีเนื้อที่ 1,059 ไร่ หรือร้อยละ 0.31 ของเนื้อที่จังหวัด ได้แก่ ป่าชายหาดรอสภาพฟื้นฟู ป่าชายหาดสมบูรณ์ พบที่อำเภอถลาง และอำเภอกะทู้
	1) ป่าไม่ผลัดใบ (F1) มีเนื้อที่ 560,553 ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ12.13 ของเนื้อที่จังหวัด ประกอบด้วย ป่าไม่ผลัดใบรอสภาพฟื้นฟูมีเนื้อที่ 3,686 ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 0.08 ของเนื้อที่จังหวัด และป่าไม่ผลัดใบสมบูรณ์มีเนื้อที่ 556,867 ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 12...
	2) ป่าชายเลน (F3) มีเนื้อที่ 28,690 ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 0.62 ของเนื้อที่จังหวัด ประกอบด้วย ป่าชายเลนรอสภาพฟื้นฟูมีเนื้อที่ 72 ไร่ และป่าชายเลนสมบูรณ์มีเนื้อที่ 28,618 ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 0.62 ของเนื้อที่จังหวัด
	3) ป่าพรุ (F4) มีเนื้อที่ 2,992 ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 0.06 ของเนื้อที่จังหวัด ได้แก่  ป่าพรุรอสภาพฟื้นฟู มีเนื้อที่ 13 ไร่ และป่าพรุสมบูรณ์ มีเนื้อที่ 2,979 ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 0.06 ของเนื้อที่จังหวัด
	4) ป่าปลูก (F5) มีเนื้อที่ 674 ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 0.01 ของเนื้อที่จังหวัดประกอบด้วย ป่าปลูกรอสภาพฟื้นฟูมีเนื้อที่ 75 ไร่ และป่าปลูกเลนสมบูรณ์มีเนื้อที่ 599 ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 0.01 ของเนื้อที่จังหวัด
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