
แนวทางส่งเสริมการเกษตรท่ีเหมาะสม 
ตามฐานข้อมูลแผนที่เกษตรเชิงรุก  (Agri-Map) 

 ของจังหวัดในภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ 

แนวทางส่งเสริมการเกษตรที่เหมาะสม 
ตามฐานข้อมูลแผนที่เกษตรเชิงรุก  (Agri-Map) 

 ของจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 1. กาฬสินธุ์ 

2. ขอนแก่น  
3. ชัยภูมิ 
4. นครพนม 
5. นครราชสีมา  
6. บึงกาฬ 
7. บุรีรัมย ์

8. มหาสารคาม 
9. มุกดาหาร 
10. ยโสธร 
11. ร้อยเอ็ด 
12. เลย 
13. ศรีสะเกษ 
14. สกลนคร 

15. สุรินทร์ 
16. หนองคาย 
17. หนองบัวล าภ ู
18. อ านาจเจริญ 
19. อุดรธานี 
20. อุบลราชธานี 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์   2564 



1 
แนวทางส่งเสริมการเกษตรที่เหมาะสม 

ตามฐานข้อมูลแผนที่เกษตรเชิงรุก  (Agri-Map) 

  จังหวัด กาฬสินธุ์ 
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แนวทางส่งเสริมพ้ืนที่ปลูกพืชเศรษฐกิจส าคัญ กาฬสินธุ ์

พืชเศรษฐกิจส าคัญที่มีพ้ืนท่ีปลูกมาก 
ข้าว  อ้อย  มันส าปะหลัง  ยางพารา   

พ้ืนที่จังหวัด  4,341,716 ไร่ 
พ้ืนที่เกษตรกรรม  3,099,186 ไร่ ร้อยละ  71.89 
พ้ืนที่ ส.ป.ก.   835,645 ไร่ ร้อยละ   9.24 
พ้ืนที่ชลประทาน  421,493 ไร่ ร้อยละ   9.73 

พืชเศรษฐกิจอนาคตเด่น 
มะม่วง  แตงโม  พุทรา 

ท่าคันโท 

หนองกุงศรี 

ห้วยเม็ก 

ยางตลาด 

สหัสขันธ์ 

สามขัย 

ค าม่วง 

สมเด็จ 

ห้วยผ้ึง 

เมือง 

ดอนจาน 

กมลาไสย 

นาค ู

เขาวง 

กุฉินารายณ ์
นามน 

ร่องค า 
ฆ้องชัย 

แผนที่การใช้ที่ดิน 
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แนวทางส่งเสริมพ้ืนที่ปลูกพืชเศรษฐกจิส าคัญในจังหวัดกาฬสินธุ ์

ล าดับ ชนิดพืช 
พ้ืนที ่

ปลูกจริง 
 (ไร่) 

พ้ืนที ่
ศักยภาพ 
(ไร่) 

(S1+S2) 

พ้ืนที่ปลูกพืชชนิดอื่นในพ้ืนที่ศักยภาพ 
ทีส่มควรปรับเปลี่ยน (ไร่) 

(S3+N) 
พ้ืนที ่

ปรับเปลี่ยน 
รวม (ไร่) 

หมายเหตุ 

ข้าว อ้อย มันส าปะหลัง ยางพารา ปาล์มน ้ามัน 

1 ข้าว 1,447,553 200,184 - - 10,605 1,054 - 11,659 
พ้ืนท่ีท่ีควรส่งเสริมให้มีการปรับเปลี่ยน

ไปปลูกข้าว กระจายอยู่ใน  อ.สหัสขันธ์   
อ.สมเด็จ  อ.สามชัย  อ.กุฉนิารายณ์  เป็นต้น 

2 อ้อย 542,799 1,677,712 470,386 - - - 4,899 475,285 
พื้นที่ที่ควรส่งเสริมให้มีการปรับเปลี่ยน

ไปปลูกอ้อย  กระจายอยู่ใน  อ.กุฉินารายณ์   
อ.ยางตลาด อ.เมือง  เป็นต้น 

3 มันส าปะหลัง 538,515 1,620,326 472,832 12,102 - - - 484,934 

พื้นที่ที่ควรส่งเสริมให้มีการปรับเปลี่ยน
ไปปลูกมันส าปะหลัง  กระจายอยู่ใน ใน   
อ.กุฉินารายณ์   อ.ยางตลาด อ.เมือง อ.
หนองกุงศรี อ.ดอนจาน เป็นต้น 

4 ยางพารา 194,811 2,532,912 853,418 12,288 - - - 865,706 

พื้นที่ท่ีควรส่งเสริมให้มีการปรับเปลี่ยน
ไปปลูกยางพารา กระจายอยู่ใน ใน  อ.ยาง
ตลาด  อ.เขาวง อ.กุฉนิารายณ ์ อ.นาคู   
อ.เมือง  เป็นต้น 
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ตัวอย่างพ้ืนที่ปลูกปัจจุบันและพ้ืนที่ศักยภาพคงเหลือจังหวัดกาฬสินธุ์ 
ข้าว 

พ้ืนที่ปลูกปจัจุบัน   
1,447,553 ไร่ 

ศักยภาพคงเหลือ    
200,184  ไร่ ศักยภาพคงเหลือ    

1,677,712  ไร่ 

พ้ืนที่ปลูกปจัจุบัน   
542,799  ไร่ 

อ้อย 

ท่าคันโท 

หนองกุงศร ี

ห้วยเม็ก 

ยางตลาด 

สหัสขันธ์ 

สามขัย 

ค าม่วง 

สมเด็จ 

ห้วยผ้ึง 

เมือง 

ดอนจาน 

กมลาไสย 

นาคู 

เขาวง 

กุฉินารายณ์ 
นามน 

ร่องค า 
ฆ้องชัย 
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พ้ืนที่ปลูกข้าวที่ควรพิจารณา 
ส่งเสริมไปปลูกอ้อย 
ในจังหวัดกาฬสินธุ์ 

บริเวณสีแดงและสีส้มที่ซ้อนทับบนสีเทา  คือ 
 พ้ืนที่ปลูกข้าวที่ควรพิจารณาส่งเสริม 

ไปปลูกอ้อย  470,386  ไร่  

พ้ืนที่ปลูกข้าว 
ที่ควรพิจารณาส่งเสริม 

ไปปลูกอ้อย 

ศักยภาพคงเหลือ    
1,677,712  ไร่ 

ท่าคันโท 

หนองกุงศร ี

ห้วยเม็ก 

ยางตลาด 

สหัสขันธ์ 

สามขัย 

ค าม่วง 

สมเด็จ 

ห้วยผ้ึง 

เมือง 

ดอนจาน 

กมลาไสย 

นาคู 

กุฉินารายณ์ 
นามน 

ร่องค า 
ฆ้องชัย 

อ้อย 

อ.เมือง 

6 

พ้ืนที่ปลูกปจัจุบัน   
542,799  ไร่ 



2 
แนวทางส่งเสริมการเกษตรที่เหมาะสม 

ตามฐานข้อมูลแผนที่เกษตรเชิงรุก  (Agri-Map) 

  จังหวัดขอนแก่น 
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แนวทางส่งเสริมพ้ืนที่ปลูกพืชเศรษฐกิจส าคัญ ขอนแก่น 

พืชเศรษฐกิจส าคัญที่มีพ้ืนท่ีปลูกมาก 
ข้าว  อ้อย  มันส าปะหลัง  ยางพารา   

พ้ืนที่จังหวัด  6,803,744  ไร่ 

พ้ืนที่เกษตรกรรม  4,870,358  ไร่ ร้อยละ  71.57 

พ้ืนที่ ส.ป.ก.   1,256,377  ไร่ ร้อยละ   18.47 

พ้ืนที่ชลประทาน  189,595  ไร่ ร้อยละ   0.77 

พืชเศรษฐกิจอนาคตเด่น 
มะม่วงน ้าดอกไม้สีทอง  โกโก้   
ถั่วเหลือง  ถั่วเขียว ถั่วลิสง 

เขาสวนกวาง 

กระนวน 
น ้าพอง 

อุบลรัตน์ 

ซ าสูง เมือง 

บ้านแฮด 

ภูเวียง เวียงเก่า 
สีชมพู 

ภูผาม่าน 

ชุมแพ 
หนองเรือ 

พระยืน 
มัญจาคีรี 

เปือยน้อย 

บ้านไผ่ 
โนนศิลา 

หนองสองห้อง 
พล แวงน้อย 

แวงใหญ่ 

ชนบท โคกโพธิ์ไชย 

แผนท่ีการใชท้ี่ดิน 
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ล าดับ ชนิดพืช 
พ้ืนที ่

ปลูกจริง 
 (ไร่) 

พ้ืนที ่
ศักยภาพ (ไร่) 

(S1+S2) 

พ้ืนที่ปลูกพืชชนิดอื่นในพ้ืนที่ศักยภาพ 
ทีส่มควรปรับเปลี่ยน (ไร่) 

(S3+N) 

พ้ืนที ่
ปรับเปลี่ยน 
รวม (ไร่) 

หมายเหตุ 

ข้าว อ้อย มันส าปะหลัง 

1 ข้าว  2,487,169 271,406 - 45,697 9,248 54,945 
  พ้ืนที่ที่ควรส่งเสริมให้มีการปรับเปลี่ยนไปปลูก
ข้าว กระจายอยู่ใน อ.สีชมพู อ.ชุมแพ อ.หนอง
เรือ อ.น้ าพอง อ.อุบลรัตน์ อ.มัญจาคีรี เป็นต้น 

2 อ้อย  1,063,524 1,737,962 696,668 - - 696,668 
   พ้ืนที่ที่ควรส่งเสริมให้มีการปรับเปลี่ยนไป
ปลูกอ้อย กระจายอยู่ใน อ.เมือง อ.หนองเรือ 
อ.หนองสองห้อง อ.มัญจาคีรี เป็นต้น 

3 มันส าปะหลัง  472,712 2,525,751 838,173 133,801 - 971,974 

 พ้ืนที่ที่ควรส่งเสริมให้มีการปรับเปลี่ยนไปปลูก
มันส าปะหลัง กระจายอยู่ใน อ.หนองสองห้อง 
อ.บ้านไผ่ อ.เมือง อ.หนองเรือ อ.ภูเวียง อ.บ้าน
แฮด  เป็นต้น 

4 ยางพารา 77,079 1,630,496 524,844 77,788 - 602,632 

พ้ืนที่ที่ควรส่งเสริมให้มีการปรับเปลี่ยนไปปลูก
ยางพารา กระจายอยู่ใน อ.หนองสองห้อง  อ.
เมือง อ.บ้านไผ่ อ.น้ าพอง อ.เปือยน้อย อ.โนน
ศิลา เป็นต้น 

แนวทางส่งเสริมพ้ืนที่ปลูกพืชเศรษฐกจิส าคัญในจังหวัดขอนแกน่ 
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ศักยภาพคงเหลือ    
1,737,962  ไร่ 

พ้ืนที่ปลูกปจัจุบัน   
1,063,524  ไร่ 

ข้าว อ้อย 

พ้ืนที่ปลูกปจัจุบัน   
2,487,169  ไร่ 

ศักยภาพคงเหลือ    
271,406  ไร่ 

เขาสวนกวาง 

กระนวน น ้าพอง 

อุบลรัตน์ 

ซ าสูง 

เมือง 

บ้านแฮด 

ภูเวียง เวียงเก่า 
สีชมพู 

ภูผาม่าน 

ชุมแพ 

หนองเรือ 

พระยืน 
มัญจาคีรี 

เปือยน้อย 

บ้านผือ 
โนนศิลา 

หนองสองห้อง 
พล แวงน้อย 

แวงใหญ่ 

ชนบท 
โคกโพธ์ิไชย 

ตัวอย่างพ้ืนที่ปลูกปัจจุบันและพ้ืนที่ศักยภาพคงเหลือจังหวัดขอนแก่น 
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บริเวณสีแดงและสีส้มที่ซ้อนทับบนสีเทา คือ 
พ้ืนที่ปลูกข้าวที่ควรพิจารณาส่งเสริม 

ไปปลูกอ้อย  696,668  ไร่  

พ้ืนทีป่ลูกข้าวทีค่วรพิจารณา
ส่งเสริมไปปลูกอ้อย 
ในจังหวัดขอนแก่น 

อ้อย 

พ้ืนที่ปลูกข้าว 
ที่ควรพิจารณาส่งเสริม 

ไปปลูกอ้อย 

ศักยภาพคงเหลือ    
1,737,962  ไร่ 

พ้ืนที่ปลูกปจัจบุนั   
1,063,524  ไร่ 

เขาสวนกวาง 

กระนวน 
น ้าพอง 

อุบลรัตน์ 

ซ าสูง 
เมือง 

บ้านแฮด 

ภูเวียง เวียงเก่า 
สีชมพู 

ภูผาม่าน 
ชุมแพ 

หนองเรือ 

พระยืน 
มัญจาคีรี 

เปือยน้อย 

บ้านไผ่ 
โนนศิลา 

หนองสองห้อง 
พล แวงน้อย 

แวงใหญ่ 
ชนบท 

โคกโพธ์ิไชย 

อ.หนองเรือ 
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3 
แนวทางส่งเสริมการเกษตรที่เหมาะสม 

ตามฐานข้อมูลแผนที่เกษตรเชิงรุก  (Agri-Map) 

  จังหวัดชัยภูม ิ
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คอนสาร 

ภูเขียว บ้านแท่น เกษตรสมบูรณ์ 

หนองบัวแดง 

แก้งคร้อ 

คอนสวรรค์ 

เมือง 
บ้านเขว้า 

หนองบัวระเหว 

ภักดีชุมพล 

เทพสถิต จัตุรัส 
เนินสง่า 

ซับใหญ่ 

บ าเหน็จณรงค์ 

พืชเศรษฐกิจส าคัญท่ีมีพ้ืนท่ีปลูกมาก 
ข้าว  อ้อย มันส าปะหลัง  ยางพารา 

พ้ืนที่จังหวัด  7,986,429 ไร่ 

พ้ืนที่เกษตรกรรม  4,451,772 ไร่ ร้อยละ  55.74 

พ้ืนที่ ส.ป.ก.   1621,120 ไร่ ร้อยละ   20.30 

พ้ืนที่ชลประทาน  172,950 ไร่ ร้อยละ   2.17 

พืชเศรษฐกิจอนาคตเด่น 
ส้มโอทองดีบ้านแท่น  มะขามหวานศรีภักดี 

กล้วยหอมหนองบัวแดง 

แผนท่ีการใชท่ี้ดิน 
แนวทางส่งเสริมพ้ืนที่ปลูกพืชเศรษฐกิจส าคัญ ชัยภูมิ 
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ล าดับ ชนิดพืช 
พ้ืนที ่

ปลูกจริง 
 (ไร่) 

พ้ืนที ่
ศักยภาพ 
(ไร่) 

(S1+S2) 

พ้ืนที่ปลูกพืชชนิดอื่นในพ้ืนที่ศักยภาพ 
ทีส่มควรปรับเปลี่ยน (ไร่) 

(S3+N) 

พ้ืนที ่
ปรับเปลี่ยน 
รวม (ไร่) 

หมายเหตุ 

ข้าว อ้อย มันส าปะหลัง ยางพารา 

1 ข้าว 1,389,242 474,075 - 106,332 34,927 - 141,259 
พ้ืนที่ที่ควรส่งเสริมให้มีการปรับเปลี่ยนไป
ปลูกข้าว กระจายอยู่ใน อ.ภูเขียว  
อ.บ้านแท่น อ.คอนสาร เป็นต้น 

2 อ้อย 938,758 2,235,671 510,968 - - 31,229 542,197 
พ้ืนที่ที่ควรส่งเสริมให้มีการปรับเปลี่ยนไป
ปลูกอ้อย กระจายอยู่ใน อ.เมือง  
อ.แก้งคร้อ  อ.หนองบัวแดง  เป็นต้น 

3 มันส าปะหลัง 925,187 2,386,164 544,221 17,737 - 32,725 594,683 

พ้ืนที่ที่ควรส่งเสริมให้มีการปรับเปลี่ยนไป
ปลูกมันส าปะหลัง  กระจายอยู่ใน   
อ.เมือง อ.แก้งคร้อ  อ.หนองบัวแดง  
อ.เทพสถิต อ.เกษตรสมบูรณ์  เป็นต้น 

4 ยางพารา 53,048 119,401 22,876 - - - 22,876 

พ้ืนที่ที่ควรส่งเสริมให้มีการปรับเปลี่ยนไป
ปลูกยางพารา กระจายอยู่ใน  
อ. เกษตรสมบูรณ์ อ. บ าเหน็จณรงค์   
อ.ภักดีชุมพล เป็นต้น 

แนวทางส่งเสริมพ้ืนที่ปลูกพืชเศรษฐกจิส าคัญในจังหวัดชัยภูมิ 
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ศักยภาพคงเหลือ    
474,075 ไร่ 

พ้ืนที่ปลูกปจัจุบัน   
1,389,242 ไร่ 

พ้ืนที่ปลูกปจัจุบัน   
938,758 ไร่ 

ข้าว 
คอนสาร 

ภูเขียว 
บ้านแท่น เกษตรสมบูรณ์ 

หนองบัวแดง 

แก้งคร้อ 

คอนสวรรค์ เมือง 
บ้านเขว้า 

หนองบัวระเหว 

เทพสถิต 

จัตุรัส 
เนินสง่า ซับใหญ่ 

บ าเหน็จณรงค์ 

ภักดีชุมพล 

อ้อย 

ศักยภาพคงเหลือ    
2,235,671  ไร่ 

ตัวอย่างพ้ืนที่ปลูกปัจจุบันและพ้ืนที่ศักยภาพคงเหลือจังหวัดชัยภูม ิ
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บริเวณสีแดงและสีส้มที่ซ้อนทับบนสีเทา คือ 
พ้ืนที่ปลูกข้าวที่ควรพิจารณาส่งเสริม 

ไปปลูกอ้อย  510,968 ไร่  

พ้ืนที่ปลูกข้าว 
ที่ควรพิจารณาส่งเสริม 

ไปปลูกอ้อย 

อ้อย 
พ้ืนที่ปลูกปจัจุบัน   
938,758 ไร่ 

ศักยภาพคงเหลือ    
2,235,671  ไร่ 

พ้ืนทีป่ลูกข้าวทีค่วรพิจารณา
ส่งเสริมไปปลูกอ้อย 

ในจังหวัดชัยภูมิ คอนสาร 

ภูเขียว บ้านแท่น 
เกษตรสมบูรณ์ 

หนองบัวแดง 

แก้งคร้อ 

คอนสวรรค์ เมือง 
บ้านเขว้า 

หนองบัวระเหว 

เทพสถิต 

จัตุรัส 
เนินสง่า ซับใหญ่ 

บ าเหน็จณรงค์ 

ภักดีชุมพล 

อ.คอนสวรรค ์

อ.เมือง 
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4 
แนวทางส่งเสริมการเกษตรที่เหมาะสม 

ตามฐานข้อมูลแผนที่เกษตรเชิงรุก  (Agri-Map) 

  จังหวัดนครพนม 
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พืชเศรษฐกิจส าคัญที่มีพ้ืนท่ีปลูกมาก 
ข้าว  ยางพารา  มันส าปะหลัง  อ้อย 

พ้ืนที่จังหวัด  3,494,108 ไร่ 
พ้ืนที่เกษตรกรรม  2,451,847 ไร่ ร้อยละ  70.17 
พ้ืนที่ ส.ป.ก.   465,916 ไร่ ร้อยละ   13.33 
พ้ืนที่ชลประทาน   38,819 ไร่ ร้อยละ   1.11 

พืชเศรษฐกิจอนาคตเด่น 
ล้ินจ่ีนครพนม  สับปะรดท่าอุเทน แตงโมไร้

เมล็ด พริก และหน่อไม้ 

แผนท่ีการใชท้ี่ดิน 
แนวทางส่งเสริมพ้ืนท่ีปลูกพืชเศรษฐกิจส าคัญ นครพนม 
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นาทม 
บ้านแพง 

บ้านท่าอุเทน 
ศรีสงคราม 

โพนสวรรค์ 

เมือง 

นาหว้า 

ปลาปาก 

ธาตุพนม 

เรณูนคร 

นาแก 

วังยาง 



ล าดับ ชนิดพืช 
พ้ืนที่ 

ปลูกจริง 
 (ไร่) 

พ้ืนที่ 
ศักยภาพ 
 (ไร่) 

(S1+S2) 

พ้ืนที่ปลูกพืชชนิดอื่นในพ้ืนที่ศักยภาพ 
ที่สมควรปรับเปลี่ยน (ไร่) 

(S3+N) 
พ้ืนที่ 

ปรับเปลี่ยน 
รวม (ไร่) 

หมายเหตุ 

ข้าว มันส าปะหลัง ยางพารา 

1 ข้าว 1,573,759 283,416 - 14,980 19,854 34,834 

พ้ืนที่ที่ควรส่งเสริมให้มีการปรับเปลี่ยนไป
ปลูกข้าว  กระจายอยู่ใน อ.โพนสวรรค์ อ.
ปลาปาก อ.เมืองนครพนม อ.วังยาง อ.นาแก 
เป็นต้น 

2 ยางพารา 359,721 886,684 321,340 13,370 - 334,710 

พ้ืนที่ที่ควรส่งเสริมให้มีการปรับเปลี่ยนไป
ปลูกยางพารา  กระจายอยู่ใน อ.เมือง อ.ธาตุ
พนม อ.นาแก อ.ศรีสงคราม อ.ท่าอุเทน  
อ.เรณูนคร เป็นต้น 

3 มันส าปะหลัง 92,294 68,768 26,758 - - 26,758 
พ้ืนที่ที่ควรส่งเสริมให้มีการปรับเปลี่ยนไป

ปลูกมันส าปะหลัง  กระจายอยู่ใน อ.ธาตุพนม 
อ.นาแก อ.เรณูนคร อ.เมือง เป็นต้น 

4 อ้อย 6,672 854,113 239,145 11,528 - 250,673 
พ้ืนที่ที่ควรส่งเสริมให้มีการปรับเปลี่ยนไป

ปลูกอ้อย  กระจายอยู่ใน  อ.เมือง อ.ธาตุพนม 
อ.เรณูนคร อ.ท่าอุเทน อ.ศรีสงคราม 

แนวทางส่งเสริมพ้ืนที่ปลูกพืชเศรษฐกจิส าคัญในจังหวัดนครพนม 
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13.3 
 

ศักยภาพคงเหลือ    
886,684  ไร่ 

ตัวอย่างพ้ืนที่ปลูกปัจจุบันและพ้ืนที่ศักยภาพคงเหลือจังหวัดนครพนม 
ข้าว 

พ้ืนที่ปลูกปจัจุบัน   
1,573,759 ไร่ 

ยางพารา 
พ้ืนที่ปลูกปจัจุบัน   

359,721 ไร่ 

20 

ศักยภาพคงเหลือ    
283,416 ไร่ 

นาทม 

บ้านแพง 

บ้านท่าอุเทน ศรีสงคราม 

โพนสวรรค์ 

เมือง 

นาหว้า 

ปลาปาก 

ธาตุพนม 

เรณูนคร 

นาแก 

วังยาง 



บริเวณสีแดงและสีส้มที่ซ้อนทับบนสีเทา คือ 
พ้ืนที่ปลูกข้าวที่ควรพิจารณาส่งเสริม 

ไปปลูกยางพารา  321,340   ไร่  

พ้ืนทีป่ลูกข้าวทีค่วรพิจารณา
ส่งเสริมไปปลูกยางพารา 

ในจังหวัดนครพนม 

ศักยภาพคงเหลือ    
886,684  ไร่ 

ยางพารา 
พ้ืนที่ปลูกปจัจุบัน   

359,721 ไร่ 
นาทม 

บ้านแพง 

บ้านท่าอุเทน ศรีสงคราม 

โพนสวรรค์ 

เมือง 

นาหว้า 

ปลาปาก 

เรณูนคร 

นาแก 

วังยาง 

ธาตุพนม 

อ.ปลาปาก 

อ.เรณูนคร 

อ.นาแก 

อ.วังยาง 

อ.ธาตุพนม 

อ.เมือง 

พ้ืนที่ปลูกข้าว 
ที่ควรพิจารณาส่งเสริม 

ไปปลูกยางพารา 
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5 
แนวทางส่งเสริมการเกษตรที่เหมาะสม 

ตามฐานข้อมูลแผนที่เกษตรเชิงรุก  (Agri-Map) 

  จังหวัดนครราชสีมา 
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แก้งสนาม
นาง 

บัวใหญ ่
บัวลาย 
สีดา ประทาย 

เมืองยาง 

ล าทะเมนชัย 

ล าชุมพวง 

ห้วยแดง 

จักราช 

พิมาย โนนสูง 

ขามสะแกแสง 
คง 

บ้านเหลื่อม 

โนนแดง 
พระทองค า 

โนนไทย 

เมือง เฉลิมพระเกียรติ 

ด่านขุนทด 
เทพารักษ์ 

สีคิ้ว 

สูงเนิน 

ขาม- ทะเลสอ 

ปากช่อง 

วังน ้าเขียว 

ปักธงชัย 

โชคชัย 
หนองบุนนาค 

ครบุรี 
เสิงสาง 

พืชเศรษฐกิจส าคัญที่มีพ้ืนท่ีปลูกมาก 
ข้าว  มันส าปะหลัง  อ้อย  ข้าวโพด 

พ้ืนที่จังหวัด  12,808,728 ไร่ 
พ้ืนที่เกษตรกรรม  8,842,794 ไร่ ร้อยละ  69.04 
พ้ืนที่ ส.ป.ก.   3,883,111 ไร่ ร้อยละ   30.32 
พ้ืนที่ชลประทาน   750,656  ไร่ ร้อยละ   5.79 

พืชเศรษฐกิจอนาคตเด่น 
กาแฟ  ข้าว 

แผนท่ีการใชท่ี้ดิน 
แนวทางส่งเสริมพ้ืนท่ีปลูกพืชเศรษฐกิจส าคัญ นครราชสีมา 
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ล าดับ ชนิดพืช 
พ้ืนท่ี 

ปลูกจริง 
 (ไร่) 

พ้ืนท่ี 
ศักยภาพ 
 (ไร่) 

(S1+S2) 

พ้ืนท่ีปลูกพืชชนิดอื่นในพ้ืนท่ีศักยภาพท่ีสมควรปรับเปลี่ยน (ไร่) 
(S3+N) 

พ้ืนท่ี 
ปรับเปลี่ยน 
รวม (ไร่) 

หมายเหตุ 

ข้าว มันส าปะหลัง อ้อย ข้าวโพด ยางพารา ปาล์มน ้ามัน 

1 ข้าว 3,753,759 597,400 - 69,436 69,696 15,132 - - 154,264 

พื้นที่ที่ควรส่งเสริมให้มีการปรับเปลี่ยน
ไปปลูกข้าว กระจายอยู่ใน อ.หนองบุญ
มาก อ.พิมาย อ.ด่านขุนทด เป็นต้น 

2 มันส าปะหลัง 2,355,351 2,897,752 500,947 - 16,295 24,734 56,344 - 598,320 

พื้นที่ที่ควรส่งเสริมให้มีการปรับเปลี่ยน
ไปปลูกมันส าปะหลัง กระจายอยู่ใน  
อ.ด่านขุนทด อ.สีคิ้ว อ.ชุมพวง  เป็นต้น 

3 อ้อย 932,643 4,135,561 482,998 - 9,844 59,031 3,047 554,920 

พื้นที่ที่ควรส่งเสริมให้มีการปรับเปลี่ยน
ไปปลูกอ้อย กระจายอยู่ใน อ.ด่านขุนทด 
อ.ชุมพวง อ.สีคิ้ว  เป็นต้น 

4 ข้าวโพด 487,483 3,846,196 408,479 - 10,959 - 54,369 2,831 476,638 

พื้นที่ที่ควรส่งเสริมให้มีการปรับเปลี่ยน
ไปปลูกข้าวโพด กระจายอยู่ใน อ.ด่าน
ขุนทด อ.ชุมพวง อ.สีคิ้ว อ.เสิงสาง 
อ.ครบุรี เป็นต้น 

แนวทางส่งเสริมพ้ืนที่ปลูกพืชเศรษฐกจิส าคัญในจังหวัดนครราชสีมา 
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ศักยภาพคงเหลือ    
2,897,752 ไร่ 

ข้าว 

ศักยภาพคงเหลือ    
597,400 ไร่ 

แก้งสนามนาง 
บัวใหญ่ 

บัวลาย 

สีดา ประทาย 

เมืองยาง 

ล าทะ- 
เมนชัย ล าชุมพวง 

ห้วยแดง 

จักราช 

พิมาย โนนสูง 

ขามสะแกแสง 
คง 

บ้านเหลื่อม 

โนนแดง 

พระทองค า 

โนนไทย 

เมือง เฉลิม- พระเกียรติ 

ด่านขุนทด เทพารักษ์ 

สีค้ิว 

สูงเนิน 

ขาม- ทะเลสอ 

ปากช่อง 

วังน ้าเขียว 

ปักธงชัย 
โชคชัย 

หนองบุนนาค 

ครบุรี 
เสิงสาง 

มันส าปะหลัง 

ตัวอย่างพ้ืนที่ปลูกปัจจุบันและพ้ืนที่ศักยภาพคงเหลือจังหวัดนครราชสีมา 
พ้ืนที่ปลูกปจัจุบัน   
2,355,351 ไร่ 

พ้ืนที่ปลูกปจัจุบัน   
3,753,759 ไร่ 
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บริเวณสีแดงและสีส้มที่ซ้อนทับบนสีเทา คือ 
พ้ืนที่ปลูกข้าวที่ควรพิจารณาส่งเสริม 

ไปปลูกมันส าหลัง  500,947 ไร่  

พ้ืนที่ปลูกข้าว 
ที่ควรพิจารณาส่งเสริม 
ไปปลูกมันส าปะหลัง 

มันส าปะหลัง พ้ืนที่ปลูกปจัจุบัน   
2,355,351 ไร่ 

ศักยภาพคงเหลือ    
2,897,752 ไร่ 

พ้ืนทีป่ลูกข้าวทีค่วรพิจารณา
ส่งเสริมไปปลูกอ้อย 

ในจังหวัดนครราชสีมา 

แก้งสนามนาง 
บัวใหญ่ 

บัวลาย 

สีดา ประทาย 

เมืองยาง 

ล าทะ- 
เมนชัย 

ล าชุมพวง 

ห้วยแดง 

จักราช 

พิมาย โนนสูง 

ขามสะแกแสง คง 
บ้านเหลื่อม 

โนนแดง 
พระทองค า 

โนนไทย 

เมือง 
เฉลิม- พระเกียรติ 

ด่านขุนทด 
เทพารักษ์ 

สีค้ิว 

สูงเนิน 

ขาม- ทะเลสอ 

ปากช่อง 

วังน ้าเขียว 

ปักธงชัย 

โชคชัย 
หนองบุนนาค 

ครบุรี 
เสิงสาง 

อ. แก้งสนามนาง 
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6 
แนวทางส่งเสริมการเกษตรที่เหมาะสม 

ตามฐานข้อมูลแผนที่เกษตรเชิงรุก  (Agri-Map) 

  จังหวัดบึงกาฬ 
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พืชเศรษฐกิจส าคัญที่มีพ้ืนท่ีปลูกมาก 
ยางพารา  ข้าว ปาล์มน ้ามัน  มันส าปะหลัง 

พ้ืนที่จังหวัด  2,690,625 ไร่ 
พ้ืนที่เกษตรกรรม  1,923,359 ไร่ ร้อยละ  71.48 
พ้ืนที่ ส.ป.ก.   1,264,546 ไร่ ร้อยละ   46.99 
พ้ืนที่ชลประทาน   1,390 ไร่ ร้อยละ   0.05 

พืชเศรษฐกิจอนาคตเด่น 
สับปะรด  พืชผัก  

แผนท่ีการใชท่ี้ดิน 
แนวทางส่งเสริมพ้ืนท่ีปลูกพืชเศรษฐกิจส าคัญ บึงกาฬ 
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เมือง 

พรเจริญ 

ศรีวิไล 
โซ่พิสัย 

ปากคาด บุ่งคล้า 

บึงโขงหลง 
เซกา 



ล าดับ ชนิดพืช 
พ้ืนที่ 

ปลูกจริง 
 (ไร่) 

พ้ืนที่ 
ศักยภาพ 
 (ไร่) 

(S1+S2) 

พ้ืนที่ปลูกพืชชนิดอื่นในพ้ืนที่ศักยภาพ 
ที่สมควรปรับเปลี่ยน  (ไร่) 

(S3+N) 
พ้ืนที่ 

ปรับเปลี่ยน 
รวม (ไร่) 

หมายเหตุ 

ข้าว มันส าปะหลัง ยางพารา ปาล์มน ้ามัน 

1 ยางพารา 973,184 246,233 44,275 2,173 - 1,012 47,460 

พื้นที่ที่ควรส่งเสริมให้มีการปรับเปลี่ยน
ไปปลูกยางพารา กระจายอยู่ใน อ.เซกา  
อ.ศรีวิไล อ.โซ่พิสัย อ.บึงกาฬ อ.บึงโขงหลง 
อ.ปากคาด เป็นต้น 

2 ข้าว 545,124 410,949 - 2,752 136,343 1,744 140,839 

พื้นที่ที่ควรส่งเสริมให้มีการปรับเปลี่ยน
ไปปลูกข้าว กระจายอยู่ใน อ.โซ่พิสัย อ.พร
เจริญ อ.เซกา อ.บึงกาฬ อ.ปากคาด อ.บึง
โขงหลง อ.ศรีวิไล อ.บุ่งคล้า เป็นต้น 

3 ปาล์มน  ามัน 28,074 903,768 29,293 2,398 21,003 - 52,694 

พื้นที่ที่ควรส่งเสริมให้มีการปรับเปลี่ยน
ไปปลูกปาล์มน้ ามัน กระจายอยู่ใน อ.เซกา 
อ.ศรีวิไล อ.บึงกาฬ อ.โซ่พิสัย อ.บึงโขงหลง 
อ.ศรีวิไล อ.เมือง เป็นต้น 

4 มันส าปะหลัง 7,352 44 - - - - 

ควรพิจารณาหาแนวทางในการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิต 

1.ปรับปรุงคุณภาพดิน 
2. สนับสนุนแหล่งนา้เพิ่มเติม 

แนวทางส่งเสริมพ้ืนที่ปลูกพืชเศรษฐกจิส าคัญในจังหวัดบงึกาฬ 
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ข้าว 
ตัวอย่างพ้ืนที่ปลูกปัจจุบันและพ้ืนที่ศักยภาพคงเหลือจังหวัดบึงกาฬ 

พ้ืนที่ปลูกปจัจุบัน   
545,124 ไร่ 

ยางพารา พ้ืนที่ปลูกปจัจุบัน   
973,184  ไร่ 

ศักยภาพคงเหลือ    
246,233  ไร่ 

เมือง 

พรเจริญ 
ศรีวิไล 

โซ่พิสัย 

ปากคาด บุ่งคล้า 

บึงโขงหลง เซกา 

ศักยภาพคงเหลือ    
410,949 ไร่ 

30 



บริเวณสีแดงและสีส้มที่ซ้อนทับบนสีเทา คือ 
พ้ืนที่ปลูกยางพาราที่ควรพิจารณาส่งเสริม 

ไปปลูกข้าว  136,343  ไร่  

พ้ืนที่ปลูกยางพารา 
ที่ควรพิจารณาส่งเสริม 

ไปปลูกข้าว 

พ้ืนทีป่ลูกยางพาราทีค่วร
พิจารณาส่งเสริมไปปลูกข้าว 

ในจังหวัดบึงกาฬ 

31 

ข้าว พ้ืนท่ีปลูกปจัจุบัน   
545,124 ไร่ 

ศักยภาพคงเหลือ    
410,949 ไร่ 

เมือง 

พรเจริญ 
ศรีวิไล 

โซ่พิสัย 

ปากคาด 
บุ่งคล้า 

บึงโขงหลง เซกา 

อ.พรเจริญ 

อ.บึงโขงหลง 

อ.เซกา 



7 
แนวทางส่งเสริมการเกษตรที่เหมาะสม 

ตามฐานข้อมูลแผนที่เกษตรเชิงรุก  (Agri-Map) 

  จังหวัดบุรีรัมย์ 
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นาโพธิ์ 

บ้านใหม่ 
ไชยพจน์ พุทไธสง 

คูเมือง  แคนดง 
สตึก 

กระสัง 

บ้าน 
ด่าน 

ห้วย 
ราช 

เมือง 
ล าปลายมาศ 

หนองหงส์ 
ช านิ  

ประโคนชัย 

พลับพลาชัย 

นางรอง  

บ้านกรวด ละหาน 
ทราย 

โนนดินแดง 

ปะค า 

โนนสุวรรณ 
เฉลิมพระ 
เกียรติ 

หนองกี ่

แนวทางส่งเสริมพ้ืนที่ปลูกพืชเศรษฐกิจส าคัญ บุรีรัมย์ 

พืชเศรษฐกิจส าคัญท่ีมีพ้ืนท่ีปลูกมาก 
ข้าว  อ้อย  มันส าปะหลัง  ยางพารา 

พ้ืนที่จังหวัด  6,273,696  ไร่ 

พ้ืนที่เกษตรกรรม  4,847,497  ไร่ ร้อยละ  77.22 

พ้ืนที่ ส.ป.ก.   1,776,498  ไร่ ร้อยละ   28.32 

พ้ืนที่ชลประทาน  297,989  ไร่ ร้อยละ   4.75 

พืชเศรษฐกิจอนาคตเด่น 
ทุเรียน เสาวรส หม่อน  อินทผาลัม โกโก้ 

แผนท่ีการใชท่ี้ดิน 
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ล าดับ ชนิดพืช 
พ้ืนที ่

ปลูกจริง 
 (ไร่) 

พ้ืนที ่
ศักยภาพ 
 (ไร่) 

(S1+S2) 

พ้ืนที่ปลูกพืชชนิดอื่นในพ้ืนที่ศักยภาพ 
ทีส่มควรปรับเปลี่ยน (ไร่) 

(S3+N) 
พ้ืนที ่

ปรับเปลี่ยน 
รวม (ไร่) 

หมายเหตุ 

ข้าว ยางพารา มันส าปะหลัง อ้อย ปาล์มน ้ามัน 

1 ข้าว 3,106,759 650,295 - 12,167 30,175 - - 42,342 
พ้ืนที่ที่ควรส่งเสริมให้มีการปรับเปลี่ยน

ไปปลูกข้าว กระจายอยู่ใน อ.ล าปลายมาศ  
อ.หนองกี่ อ.ช านิ อ.สะตึก  เป็นต้น 

2 อ้อย 560,996 1,137,477 131,980 37,823 - - - 169,803 
พ้ืนที่ที่ควรส่งเสริมให้มีการปรับเปลี่ยน

ไปปลูกอ้อย กระจายอยู่ใน อ.นางรอง  
อ.คูเมือง อ.ล าปลายมาศ  เป็นต้น 

3 มันส าปะหลัง 449,258 1,018,670 121,162 38,716 - - - 159,878 

พ้ืนที่ที่ควรส่งเสริมให้มีการปรับเปลี่ยน
ไปปลูกมันส าปะหลัง กระจายอยู่ใน  
อ.นางรอง อ.ล าปลายมาศ  อ.คูเมือง  
เป็นต้น 

4 ยางพารา 344,347 2,214,689 982,288 - - 2,375 3,732 988,395 
พ้ืนที่ที่ควรส่งเสริมให้มีการปรับเปลี่ยน

ไปปลูกยางพารา กระจายอยู่ใน อ.กระสัง 
อ.ประโคนชัย อ.เมือง เป็นต้น 

แนวทางส่งเสริมพ้ืนที่ปลูกพืชเศรษฐกจิส าคัญในจังหวัดบรุีรัมย ์
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ข้าว พ้ืนที่ปลูกปจัจุบัน   
3,106,759  ไร่ 

ศักยภาพคงเหลือ    
650,295  ไร่ 

อ้อย 

ศักยภาพคงเหลือ    
1,137,477  ไร่ 

พ้ืนที่ปลูกปจัจุบัน   
560,996  ไร่ นาโพธิ์ 

บ้านใหม่ 
ไชยพจน์ พุทไธสง 

คูเมือง  

แคนดง 
สตึก 

กระสัง 

บ้าน 
ด่าน 

ห้วย 
ราช เมือง 

ล าปลายมาศ 

หนองหงส์ 
ช านิ  

ประโคนชัย 

พลับ- 
พลาชัย 

นางรอง  

บ้านกรวด ละหาน 
ทราย 

โนนดินแดง 

ปะค า 

โนน 
สุวรรณ เฉลิมพระ 

เกียรติ 

หนองกี่ 

ตัวอย่างพ้ืนที่ปลูกปัจจุบันและพ้ืนที่ศักยภาพคงเหลือจังหวัดบุรีรัมย์ 
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บริเวณสีแดงและสีส้มที่ซ้อนทับบนสีเทา คือ 
พ้ืนที่ปลูกข้าวที่ควรพิจารณาส่งเสริม 

ไปปลูกอ้อย  131,980 ไร่  

พ้ืนที่ปลูกข้าว 
ที่ควรพิจารณาส่งเสริม 

ไปปลูกอ้อย 

อ้อย 

ศักยภาพคงเหลือ    
1,137,477  ไร่ 

พ้ืนที่ปลูกปจัจุบัน   
560,996  ไร่ 

พ้ืนทีป่ลูกข้าวทีค่วรพิจารณา
ส่งเสริมไปปลูกอ้อย 
ในจังหวัดมุกดาหาร 

นาโพธิ์ 

บ้านใหม่ 
ไชยพจน์ พุทไธสง 

คูเมือง  

แคนดง 

สตึก 

กระสัง 

บ้าน 
ด่าน 

ห้วย 
ราช 

เมือง 

ล าปลายมาศ 

หนองหงส์ 
ช านิ  

ประโคนชัย 

พลับ- 
พลาชัย 

นางรอง  

บ้านกรวด ละหาน 
ทราย 

โนนดินแดง 

ปะค า 

โนน 
สุวรรณ เฉลิมพระ 

เกียรต ิ

หนองกี่ 

อ.นาโพธ์ิ 
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8 
แนวทางส่งเสริมการเกษตรที่เหมาะสม 

ตามฐานข้อมูลแผนที่เกษตรเชิงรุก  (Agri-Map) 

  จังหวัดมหาสารคาม 
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พืชเศรษฐกิจส าคัญที่มีพ้ืนที่ปลูกมาก 
ข้าว  มันส าปะหลัง   อ้อย  ยางพารา 

พ้ืนที่จังหวัด  3,489,307 ไร่ 
พ้ืนที่เกษตรกรรม  2,867,639 ไร่ ร้อยละ  82.14 
พ้ืนที่ ส.ป.ก.   312,513 ไร่ ร้อยละ   8.95 
พ้ืนที่ชลประทาน  223,239 ไร่ ร้อยละ   6.40 

พืชเศรษฐกิจอนาคตเด่น 
กก  ปลูกหม่อนเพ่ือเลี้ยงไหม   

มันแกว  ยูคาลิปตัส 

แนวทางส่งเสริมพ้ืนท่ีปลูกพืชเศรษฐกิจส าคัญ มหาสารคาม 

38 

แผนท่ีการใชท่ี้ดิน 
ชื่นชม 

เชียงยืน 

กันทรวิชัย 
โกสุมพิสัย 

เมือง 

วาปีปทุม 

แกด า 
บรบือ 

กุดรัง 

พยัคฆภูมิพิสัย 

นาเชือก 
นาดูน 

ยางสีสุราช 



ล าดับ ชนิดพืช 
พ้ืนที่ 

ปลูกจริง 
 (ไร่) 

พ้ืนที ่
ศักยภาพ 
 (ไร่) 

(S1+S2) 

พ้ืนที่ปลูกพืชชนิดอื่นในพ้ืนที่ศักยภาพ 
ทีส่มควรปรับเปลี่ยน (ไร่) 

(S3+N) 
พ้ืนที ่

ปรับเปลี่ยน 
รวม (ไร่) 

หมายเหตุ 

ข้าว ยางพารา มันส าปะหลัง อ้อย 

1 ข้าว 2,069,003 180,494 - 676 4,309 - 4,985 
พ้ืนทีท่ี่ควรส่งเสริมให้มีการปรับเปลี่ยนไป

ปลูกข้าว กระจายอยู่ใน  อ.โกสุมพิสัย  
อ.นาเชือก อ.บรบือ อ.วาปีปทุม เป็นต้น 

2 มันส าปะหลัง 382,198 635,306 148,577 - - 49,659 198,236 

พ้ืนที่ที่ควรส่งเสริมให้มีการปรับเปลี่ยนไป
ปลูกมันส าปะหลัง กระจายอยู่ใน อ.บรบือ  
อ.วาปีปทุม อ.เมือง อ.นาเชือก อ.โกสุมพิสัย  
อ.กุดรัง เป็นต้น 

3 อ้อย 151,760 597,790 115,055 - - - 115,055 
พ้ืนที่ที่ควรส่งเสริมให้มีการปรับเปลี่ยนไป

ปลูกอ้อย กระจายอยู่ใน อ.บรบือ อ.วาปี
ปทุม อ.เมือง อ.นาเชือก เป็นต้น 

4 ยางพารา 12,379 1,836,326 757,451 - - 48,175 805,626 

พ้ืนที่ที่ควรส่งเสริมให้มีการปรับเปลี่ยนไป
ปลูกยางพารากระจายอยู่ใน อ.บรบือ อ.วาปี
ปทุม อ.เมือง อ.นาเชือก อ.โกสุมพิสัย อ.กุด
รัง เป็นต้น 

แนวทางส่งเสริมพ้ืนที่ปลูกพืชเศรษฐกจิส าคัญในจังหวัดมหาสารคาม 
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ตัวอย่างพ้ืนที่ปลูกปัจจุบันและพ้ืนที่ศักยภาพคงเหลือจังหวัดมหาสารคาม 

40 

พ้ืนที่ปลูกปจัจุบัน   
2,069,003 ไร่ 

ข้าว 

ศักยภาพคงเหลือ    
180,494 ไร่ 

มันส าปะหลัง 
พ้ืนที่ปลูกปจัจุบัน   

382,198  ไร่ 

ศักยภาพคงเหลือ    
635,306 ไร่ 

ชื่นชม 

เชียงยืน 

กันทรวิชัย 
โกสุมพิสัย 

เมือง 

วาปีปทุม 

แกด า 

บรบือ 

กุดรัง 

พยัคฆภูมิพิสัย 

นาเชือก 

นาดูน 
ยางสีสุราช 
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บริเวณสีแดงและสีส้มท่ีซ้อนทับบนสีเทา คือ 
พ้ืนท่ีปลูกข้าวท่ีควรพิจารณาส่งเสริม 
ไปปลูกมันส าปะหลัง 148,577 ไร่  

พ้ืนทีป่ลูกข้าวทีค่วรพิจารณา
ส่งเสริมไปปลูกมันส าปะหลัง 

ในจังหวัดมหาสารคาม 

41 

มันส าปะหลัง 
พ้ืนที่ปลูกปจัจุบัน   

382,198  ไร่ 

ศักยภาพคงเหลือ    
635,306 ไร่ 

ช่ืนชม 

เชียงยืน 

กันทรวิชัย 
โกสุมพิสัย 

เมือง 

วาปีปทุม 

แกด า 

บรบือ 

กุดรัง 

พยัคฆภูมิพิสัย 

นาเชือก 
นาดูน 

ยางสีสุราช 

พ้ืนที่ปลูกข้าว 
ที่ควรพิจารณาส่งเสริม 
ไปปลูกมันส าปะหลัง 



9 
แนวทางส่งเสริมการเกษตรที่เหมาะสม 

ตามฐานข้อมูลแผนที่เกษตรเชิงรุก  (Agri-Map) 

  จังหวัดมุกดาหาร 
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เมือง 

หว้านใหญ่ 

ดงหลวง 

ดอนตาล 

นิคมค าสร้อย 

ค าชะอ ี

หนองสูง 
พืชเศรษฐกิจส าคัญที่มีพ้ืนที่ปลูกมาก 
ข้าว  อ้อย มันส าปะหลัง  ยางพารา 

พ้ืนที่จังหวัด  2,712,394  ไร ่

พ้ืนที่เกษตรกรรม  1,430,804  ไร ่ ร้อยละ  52.75 

พ้ืนที่ ส.ป.ก.   526,364  ไร ่ ร้อยละ   19.41 

พ้ืนที่ชลประทาน  44,390  ไร ่ ร้อยละ   1.77 

พืชเศรษฐกิจอนาคตเด่น 
ข้าวอินทรีย ์

แผนท่ีการใชท่ี้ดิน 

แนวทางส่งเสริมพ้ืนท่ีปลูกพืชเศรษฐกิจส าคัญ มุกดาหาร 
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ล าดับ ชนิดพืช 
พ้ืนที่ 

ปลูกจริง 
 (ไร่) 

พ้ืนที ่
ศักยภาพ (ไร่) 

(S1+S2) 

พ้ืนที่ปลูกพืชชนิดอื่นในพ้ืนที่ศักยภาพ 
ทีส่มควรปรับเปลี่ยน (ไร่) 

(S3+N) 
พ้ืนที ่

ปรับเปลี่ยน 
รวม (ไร่) 

หมายเหตุ 

ข้าว ยางพารา มันส าปะหลัง 

1 ข้าว  473,378 58,117 - 853 2,853 3706 
  พื้นท่ีท่ีควรส่งเสริมให้มีการปรับเปลี่ยน
ไปปลูกข้าว กระจายอยู่ใน  อ.เมือง  
อ.ดงหลวง อ.นิคมค าสร้อย เป็นต้น 

2 อ้อย  240,881 775,560 227,199 - 39,108 266,307 
 พื้นท่ีท่ีควรส่งเสริมให้มีการปรับเปลี่ยน
ไปปลูกอ้อย กระจายอยู่ใน อ.เมือง   
อ.ดอนตาล  อ.ดงหลวง เป็นต้น 

3 ยางพารา 178,542 985,751 336,913 - 39,996 376,909 
 พื้นท่ีท่ีควรส่งเสริมให้มีการปรับเปลี่ยน
ไปปลูกยางพารา กระจายอยู่ใน อ.เมือง 
อ.ค าชะอี อ.ดอนตาล เป็นต้น 

4 มันส าปะหลัง  110,006 720,203 176,713 - - 176,713 

 พื้นท่ีท่ีควรส่งเสริมให้มีการปรับเปลี่ยน
ไปปลูกมันส าปะหลัง กระจายอยู่ใน  
อ.เมือง อ.ดงหลวง อ.นิคมค าสร้อย  
เป็นต้น 

แนวทางส่งเสริมพ้ืนที่ปลูกพืชเศรษฐกจิส าคัญในจังหวัดมกุดาหาร 
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ข้าว 

ศักยภาพคงเหลือ    
58,117  ไร่ 

เมือง 

หว้านใหญ่ 

ดงหลวง 

ดอนตาล 
นิคมค าสร้อย 

ค าชะอี 

หนองสูง 

พ้ืนที่ปลูกปจัจุบัน   
240,881  ไร่ 

อ้อย 

ตัวอย่างพ้ืนที่ปลูกปัจจุบันและพ้ืนที่ศักยภาพคงเหลือจังหวัดมุกดาหาร 

พ้ืนที่ปลูกปจัจุบัน   
473,378  ไร่ 

ศักยภาพคงเหลือ    
775,560  ไร่ 
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บริเวณสีแดงและสีส้มท่ีซ้อนทับบนสีเทา คือ 
พ้ืนท่ีปลูกข้าวท่ีควรพิจารณาส่งเสริมไปปลูกอ้อย 227,199 ไร่  

พ้ืนที่ปลูกข้าว 
ที่ควรพิจารณาส่งเสริม 

ไปปลูกอ้อย 

พ้ืนทีป่ลูกข้าวทีค่วรพิจารณา
ส่งเสริมไปปลูกอ้อย 
ในจังหวัดมุกดาหาร พ้ืนที่ปลูกปจัจุบัน   

240,881  ไร่ 

อ้อย 

ศักยภาพคงเหลือ    
775,560  ไร่ 

เมือง 

หว้านใหญ่ 

ดงหลวง 

ดอนตาล 
นิคมค าสร้อย 

ค าชะอี 

หนองสูง 
อ.หว้านใหญ ่

อ.เมือง 
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10 
แนวทางส่งเสริมการเกษตรที่เหมาะสม 

ตามฐานข้อมูลแผนที่เกษตรเชิงรุก  (Agri-Map) 

  จังหวัดยโสธร 
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เลิงนกทา 

กุดชุม 
ไทยเจริญ 

ทรายมูล 

ป่าติ้ว 
เมือง 

ค าเขื่อนแก้ว 

มหาชนะชัย 

ค้อวัง 

พืชเศรษฐกิจส าคัญที่มีพ้ืนที่ปลูกมาก 
ข้าว  มันส าปะหลัง  อ้อย  ยางพารา 

พ้ืนที่จังหวัด  2,601,040 ไร่ 
พ้ืนที่เกษตรกรรม  2,029,343 ไร่ ร้อยละ  46.62 
พ้ืนที่ ส.ป.ก.   582,679 ไร่ ร้อยละ   22.40 
พ้ืนที่ชลประทาน  104,961 ไร่ ร้อยละ   4.06 

พืชเศรษฐกิจอนาคตเด่น 
ข้าวหอมมะลิอินทรีย์  

แผนท่ีการใชท่ี้ดิน 
แนวทางส่งเสริมพ้ืนที่ปลูกพืชเศรษฐกิจส าคัญ ยโสธร 
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ล าดับ ชนิดพืช 
พ้ืนที่ 

ปลูกจริง 
 (ไร่) 

พ้ืนที ่
ศักยภาพ 
(ไร่) 

(S1+S2) 

พ้ืนที่ปลูกพืชชนิดอื่นในพ้ืนที่ศักยภาพ 
ทีส่มควรปรับเปลี่ยน (ไร่) 

(S3+N) 
พ้ืนที ่

ปรับเปลี่ยน 
รวม (ไร่) 

หมายเหตุ 

ข้าว มันส าปะหลัง อ้อย ยางพารา ปาล์มน ้ามัน 

1 ข้าว 1,468,239 123,218 - 7,017 279 13,452 537 21,285 
พ้ืนที่ท่ีควรส่งเสริมให้มีการ

ปรับเปลี่ยนไปปลูกข้าว  กระจายอยู่ใน 
อ.เมือง อ.ทรายมูล เป็นต้น 

2 มันส าปะหลัง 133,339 839,410 352,489 - - 1,360 2,247 356,096 

พ้ืนที่ที่ควรส่งเสริมให้มีการ
ปรับเปลี่ยนไปปลูกมันส าปะหลัง 
กระจายอยู่ใน อ.เลิงนกทา  
อ.ไทยเจริญ อ.ป่าติ้ว เป็นต้น 

3 อ้อย 102,930 715,825 304,398 - - - 2,126 306,524 

พ้ืนที่ที่ควรส่งเสริมให้มีการ
ปรับเปลี่ยนไปปลูกอ้อย  กระจายอยู่
ใน อ.เลิงนกทา อ.ไทยเจริญ อ.กุดชุม  
เป็นต้น 

4 ยางพารา 102,742 1,563,519 912,995 - 1,744 - 2,853 917,592 

พ้ืนที่ที่ควรส่งเสริมให้มีการ
ปรับเปลี่ยนไปปลูกยางพารา กระจาย
อยู่ใน อ.เลิงนกทา  อ.กุดชุม อ.เมือง 
เป็นต้น 

แนวทางส่งเสริมพ้ืนที่ปลูกพืชเศรษฐกจิส าคัญในจังหวัดยโสธร 
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พ้ืนที่ปลูกปจัจุบัน   
133,339 ไร่ 

ศักยภาพคงเหลือ    
123,218 ไร่ 

พ้ืนที่ปลูกปจัจุบัน   
1,468,239 ไร่ 

ข้าว 
เลิงนกทา 

กุดชุม ไทยเจริญ 

ทรายมูล 

ป่าติ้ว 
เมือง 

ค าเขื่อนแก้ว 

มหาชนะชัย 

ค้อวัง 

มันส าปะหลัง 

ศักยภาพคงเหลือ    
839,410 ไร่ 

ตัวอย่างพ้ืนที่ปลูกปัจจุบันและพ้ืนที่ศักยภาพคงเหลือจังหวัดยโสธร 
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พ้ืนท่ีปลูกข้าวท่ีควรพิจารณา
ส่งเสริมไปปลูกมันส าปะหลัง 

ในจังหวัดมุกดาหาร 

บริเวณสีแดงและสีส้มที่ซ้อนทับบนสีเทา คือ 
พ้ืนที่ปลูกข้าวที่ควรพิจารณาส่งเสริม 

ไปปลูกมันส าหลัง  352,489 ไร่  

พ้ืนที่ปลูกข้าว 
ที่ควรพิจารณาส่งเสริม 
ไปปลูกมันส าปะหลัง 

มันส าปะหลัง 

ศักยภาพคงเหลือ    
839,410 ไร่ 

พ้ืนที่ปลูกปจัจุบัน   
133,339 ไร่ เลิงนกทา 

กุดชุม ไทยเจริญ 
ทรายมูล 

ป่าติ้ว เมือง 

ค าเขื่อนแก้ว 

มหาชนะชัย 

ค้อวัง 
อ.ไทยเจริญ 
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11 
แนวทางส่งเสริมการเกษตรที่เหมาะสม 

ตามฐานข้อมูลแผนที่เกษตรเชิงรุก  (Agri-Map) 

  จังหวัดร้อยเอ็ด 
 

52 



พืชเศรษฐกิจส าคัญที่มีพ้ืนที่ปลูกมาก 
ข้าว   อ้อย  มันส าปะหลัง  ยางพารา 

พ้ืนที่จังหวัด  5,187,156 ไร่ 
พ้ืนที่เกษตรกรรม  3,991,391 ไร่ ร้อยละ  81.61 
พ้ืนที่ ส.ป.ก.   1,019,453 ไร่ ร้อยละ  19.65 
พ้ืนที่ชลประทาน  198,203 ไร่ ร้อยละ   4.03 

พืชเศรษฐกิจอนาคตเด่น 
ข้าวหอมมะลิ 105  หม่อนไหม  ยาสูบเตอร์กิช 
หอมแปง (ต้นหอม) ฟกัทอง ข้าวโพดหวาน 

แผนท่ีการใชท่ี้ดิน 
แนวทางส่งเสริมพ้ืนที่ปลูกพืชเศรษฐกิจส าคัญ ร้อยเอ็ด 

โพธิ์ชัย 

โพนทอง 

เมยวดี 

หนองพอก 

เสลภูมิ 

อาจสามารถ 

พนมไพร 
สุวรรณภูมิ 

โพนทราย 

ธวัชบุรี 
ทุ่งเขา
หลวง 

จังหาร 

เมือง 

จตุรพักตรพิมาน 
เมืองดาว 

เกษตรวิสัย ปทุมรัตน์ 

ศรีสมเด็จ 

เชียง 
ขวัญ 

หนองฮี 
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ล าดับ ชนิดพืช 
พ้ืนที ่

ปลูกจริง 
 (ไร่) 

พ้ืนที ่
ศักยภาพ 
 (ไร่) 

(S1+S2) 

พ้ืนที่ปลูกพืชชนิดอื่นในพ้ืนที่ศักยภาพ 
ทีส่มควรปรับเปลี่ยน (ไร่) 

(S3+N) 
พ้ืนที่ 

ปรับเปลี่ยน 
รวม (ไร่) 

หมายเหตุ 

ข้าว อ้อย มันส าปะหลัง ยางพารา 

1 ข้าว 3,340,186 214,845 - - 3,618 1,685 5,303 
พ้ืนที่ที่ควรส่งเสริมให้มีการปรับเปลี่ยนไป

ปลูกข้าว  กระจายอยู่ใน อ.เกษตรวิสัย อ.โพน
ทอง อ.หนองพอก อ.จตุรพักตรพิมาน เป็นต้น 

2 อ้อย 208,646 1,276,594 596,102 - - - 596,102 
พ้ืนที่ที่ควรส่งเสริมให้มีการปรับเปลี่ยนไป

ปลูกอ้อย กระจายอยู่ใน อ.เมือง อ.เสลภูมิ  
อ.ศรีสมเด็จ อ.โพนทอง เป็นต้น 

3 มันส าปะหลัง 117,627 1,518,577 721,262 3,850 - - 725,112 
พ้ืนที่ที่ควรส่งเสริมให้มีการปรับเปลี่ยนไป

ปลูกมันส าปะหลัง กระจายอยู่ใน อ.เมือง  
อ.อาจสามารถ อ.ศรีสมเด็จ อ.โพนทอง เป็นต้น 

4 ยางพารา 91,741 2,495,290 1,407,462 6,612 - - 1,414,074 

พ้ืนที่ที่ควรส่งเสริมให้มีการปรับเปลี่ยนไป
ปลูกมันส าปะหลัง กระจายอยู่ใน อ.เมือง  
อ.โพนทอง อ.สุวรรณภูมิ อ.จตุรพักตรพิมาน 
 อ.หนองพอก  เป็นต้น 

แนวทางส่งเสริมพ้ืนที่ปลูกพืชเศรษฐกจิส าคัญในจังหวัดร้อยเอ็ด 
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ตัวอย่างพ้ืนที่ปลูกปัจจุบันและพ้ืนที่ศักยภาพคงเหลือจังหวัดร้อยเอ็ด 

พ้ืนที่ปลูกปจัจุบัน   
3,340,186 ไร่ 

ข้าว 

ศักยภาพคงเหลือ    
214,845  ไร่ 

ศักยภาพคงเหลือ    
1,276,594  ไร่ 

พ้ืนที่ปลูกปจัจุบัน   
208,646  ไร่ 

อ้อย 
โพธ์ิชัย 

โพนทอง 

เมยวดี 

หนองพอก 

เสลภูม ิ

อาจสามารถ 

พนมไพร 
สุวรรณภูมิ 

โพนทราย 

ธวัชบุรี 
ทุ่งเขา 
หลวง 

จังหาร 

เมือง 

จตุรพักตรพิมาน 
เมืองดาว 

เกษตรวิสัย 

ศรีสมเด็จ 

เชียง 
ขวัญ 

ปทุมรัตน ์
หนองฮี 
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พ้ืนท่ีปลูกข้าวท่ีควรพิจารณา
ส่งเสริมไปปลูกอ้อย 
ในจังหวัดร้อยเอ็ด 

บริเวณสีแดงและสีส้มที่ซ้อนทับบนสีเทา คือ 
พ้ืนที่ปลูกข้าวที่ควรพิจารณาส่งเสริม 

ไปปลูกอ้อย  596,102  ไร่  

พ้ืนที่ปลูกข้าว 
ที่ควรพิจารณาส่งเสริม 

ไปปลูกอ้อย ศักยภาพคงเหลือ    
1,276,594  ไร่ 

พ้ืนที่ปลูกปจัจุบัน   
208,646  ไร่ 

อ้อย โพธ์ิชัย 

โพนทอง 

เมยวดี 

หนองพอก 

เสลภูม ิ

อาจสามารถ 

พนมไพร 
สุวรรณภูม ิ

โพนทราย 

ธวัชบุรี 
ทุ่งเขา 
หลวง 

จังหาร 

เมือง 

จตุรพักตรพิมาน 
เมืองดาว 

เกษตรวิสัย 

ศรีสมเด็จ 

เชียง 
ขวัญ 

ปทุมรัตน์ หนองฮี 

อ.โพธิ์ชัย 

อ.โพนทอง 

อ.จังหาร 

อ.เชียงขวัญ 

อ.ธวัชบุรี 

อ.เมือง 

อ.ศรีสมเด็จ 
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12 
แนวทางส่งเสริมการเกษตรที่เหมาะสม 

ตามฐานข้อมูลแผนที่เกษตรเชิงรุก  (Agri-Map) 

  จังหวัดเลย 
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พืชเศรษฐกิจส าคัญที่มีพ้ืนที่ปลูกมาก 
ยางพารา  อ้อย  ข้าว  ข้าวโพด 

พ้ืนที่จังหวัด  7,140,382 ไร่ 
พ้ืนที่เกษตรกรรม  3,864,266 ไร่ ร้อยละ  54.12 
พ้ืนที่ ส.ป.ก.  1,422,365 ไร่ ร้อยละ  19.92 
พ้ืนที่ชลประทาน  15,168 ไร่ ร้อยละ   0.23 

พืชเศรษฐกิจอนาคตเด่น 
สับปะรด   อะโวคาโด  ขิง   
ไม้ผล   ไม้ดอกไม้ประดับ  

แผนท่ีการใชท่ี้ดิน 
แนวทางส่งเสริมพ้ืนที่ปลูกพืชเศรษฐกิจส าคัญ เลย 
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ปากชม 
เชียงคาน 

นาด้วง เมือง 
ท่าลี่ 

วังสะพุง 
ภูเรือ 

ผาขาว 

เอราวัณ 

นาแห้ว 

ด่านซ้าย 
ภูหลวง 

หนองหิน 

ภูกระดึง 



ล าดับ ชนิดพืช 
พ้ืนที ่

ปลูกจริง 
 (ไร่) 

พ้ืนที ่
ศักยภาพ 
 (ไร่) 

(S1+S2) 

พ้ืนที่ปลูกพืชชนิดอื่นในพ้ืนที่ศักยภาพ 
ทีส่มควรปรับเปลี่ยน (ไร่) 

(S3+N) 
พ้ืนที่ 

ปรับเปลี่ยน 
รวม (ไร่) 

หมายเหตุ 

ข้าว อ้อย ข้าวโพด ยางพารา 

1 ยางพารา 530,298 858,023 154,735 - - - 154,735 
พ้ืนที่ที่ควรส่งเสริมให้มีการปรับเปลี่ยนไป

ปลูกข้าว  กระจายอยู่ใน อ.เมือง อ.วังสะพุง  
อ.เชียงคาน เป็นต้น 

2 อ้อย 419,702 1,040,788 138,678 - - 44,413 183,091 
พ้ืนที่ที่ควรส่งเสริมให้มีการปรับเปลี่ยนไป

ปลูกอ้อย กระจายอยู่ใน อ.เมือง อ.วังสะพุง  
อ.เชียงคาน อ.ผาขาว อ.ภูหลวง เป็นต้น 

3 ข้าว 391,945 185,348 - 27,870 12,156 - 40,026 
พ้ืนที่ที่ควรส่งเสริมให้มีการปรับเปลี่ยนไป

ปลูกอ้อย กระจายอยู่ใน อ.วังสะพุง  
อ.หนองหิน อ.ผาขาว อ.ภูหลวง เป็นต้น 

4 ข้าวโพด 249,747 1,196,159 139,169 - - 44,528 183,697 
พ้ืนที่ที่ควรส่งเสริมให้มีการปรับเปลี่ยนไป

ปลูกข้าวโพด กระจายอยู่ใน อ.เมือง  อ.วังสะพุง  
อ.เชียงคาน อ.ผาขาว อ.ภูหลวง เป็นต้น 

แนวทางส่งเสริมพ้ืนที่ปลูกพืชเศรษฐกจิส าคัญในจังหวัดเลย 
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ตัวอย่างพ้ืนที่ปลูกปัจจุบันและพ้ืนที่ศักยภาพคงเหลือจังหวัดเลย 
ยางพารา 

ศักยภาพคงเหลือ    
858,023 ไร่ 

พ้ืนที่ปลูกปจัจุบัน   
530,298 ไร่ 

ศักยภาพคงเหลือ    
185,348  ไร่ 
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ข้าว พ้ืนที่ปลูกปจัจุบัน   
391,945  ไร่ 

ปากชม 

เชียงคาน 

นาด้วง เมือง 
ท่าล่ี 

วังสะพุง 
ภูเรือ 

ผาขาว 

เอราวัณ 

นาแห้ว 

ด่านซ้าย 
ภูหลวง หนอง 

หิน 

ภูกระดึง 



พ้ืนท่ีปลูกข้าวท่ีควรพิจารณา
ส่งเสริมไปปลูกยางพารา 

ในจังหวัดเลย 

บริเวณสีแดงและสีส้มที่ซ้อนทับบนสีเทา คือ 
พ้ืนที่ปลูกข้าวที่ควรพิจารณาส่งเสริม 

ไปปลูกยางพารา  154,735 ไร่  
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พ้ืนที่ปลูกข้าว 
ที่ควรพิจารณาส่งเสริม 

ไปปลูกยางพารา 

ยางพารา 

ศักยภาพคงเหลือ    
858,023 ไร่ 

พ้ืนที่ปลูกปจัจุบัน   
530,298 ไร่ 

ปากชม 

เชียงคาน 

นาด้วง เมือง 
ท่าล่ี 

วังสะพุง 

ภูเรือ 

ผาขาว 

เอราวัณ 

นาแห้ว 

ด่านซ้าย 
ภูหลวง หนอง 

หิน 

ภูกระดึง 

อ.วังสะพุง 



13 
แนวทางส่งเสริมการเกษตรที่เหมาะสม 

ตามฐานข้อมูลแผนที่เกษตรเชิงรุก  (Agri-Map) 

  จังหวัดศรีสะเกษ 
 

62 



พืชเศรษฐกิจส าคัญที่มีพ้ืนท่ีปลูกมาก 
ข้าว  ยางพารา  มันส าปะหลัง  อ้อย 

พ้ืนที่จังหวัด  5,524,985 ไร่ 
พ้ืนที่เกษตรกรรม  4,293,963 ไร่ ร้อยละ  77.72 
พ้ืนที่ ส.ป.ก.   1,545,275 ไร่ ร้อยละ   27.97 
พ้ืนที่ชลประทาน   236,197 ไร่ ร้อยละ   4.28 

พืชเศรษฐกิจอนาคตเด่น 
ทุเรียนภูเขาไฟศรีสะเกษ  หอมแดงศรีสะเกษ 
ข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห ้ ไม้ผล (เงาะ มังคุด) 

แนวทางส่งเสริมพ้ืนท่ีปลูกพืชเศรษฐกิจส าคัญ ศรีสะเกษ 

63 

แผนท่ีการใชท้ี่ดิน ศิลาลาด 

ราษีไศล 

ยางชุมน้อย 

กันทรารมย์ 

น ้าเกล้ียง โนนคูณ 

เมือง 
อุทุมพรพิสัย 

วังหิน 
พยุห์ 

ห้วยทับทัน 

ปรางค์กู่ 

ขุขันธ์ ไพรบึง 
ศรีรัตนะ เบญจลักษ์ 

กันทรลักษ์ 
ขุนหาญ 

ภูสิงห์ 



แนวทางส่งเสริมพ้ืนที่ปลูกพืชเศรษฐกจิส าคัญในจังหวัดศรีสะเกษ 

64 

ล าดับ ชนิดพืช 
พ้ืนที่ 

ปลูกจริง 
 (ไร่) 

พ้ืนที่ 
ศักยภาพ 
 (ไร่) 

(S1+S2) 

พ้ืนที่ปลูกพืชชนิดอื่นในพ้ืนที่ศักยภาพ 
ที่สมควรปรับเปลี่ยน (ไร่) 

(S3+N) 
พ้ืนที่ 

ปรับเปลี่ยน 
รวม (ไร่) 

หมายเหตุ 

ข้าว ยางพารา มันส าปะหลัง 

1 ข้าว 3,360,129 319,388 - 22,447 14,095 36,542 
พ้ืนที่ที่ควรส่งเสริมให้มีการปรับเปลี่ยนไปปลูก

ข้าว  กระจายอยู่ใน อ.กันทรลักษณ์ อ.เบญจลักษ ์ 
อ.ไพรบึง อ.ห่วยทับทัน เป็นต้น 

2 ยางพารา 356,163 1,976,311 1,257,573 - 93,415 1,350,988 
พ้ืนที่ที่ควรส่งเสริมให้มีการปรับเปลี่ยนไปปลูก

ยางพารา กระจายอยู่ใน อ.กันทรารมย์ อ.กันทร
ลัษณ ์อ.ขุขันธ์ อ.ภูสิงห์ อ.ขุนหาญ เป็นต้น 

3 มันส าปะหลัง 179,496 200,253 48,487 - - 48,487 
พ้ืนที่ที่ควรส่งเสริมให้มีการปรับเปลี่ยนไปปลูก

มันส าปะหลัง กระจายอยู่ใน อ.เมือง อ.ราศีไศล  
อ.ยางชุมน้อย เป็นต้น 

4 อ้อย 17,637 726,407 143,918 - 68,484 212,402 
พ้ืนที่ที่ควรส่งเสริมให้มีการปรับเปลี่ยนไปปลูก

อ้อย กระจายอยู่ใน อ.ขุขันธ์ อ.กันทรารมย์ อ.เมือง 
อ.ภูสิงห์ อ.ขุนหาญ เป็นต้น 



13.3 
 

ตัวอย่างพ้ืนที่ปลูกปัจจุบันและพ้ืนที่ศักยภาพคงเหลือจังหวัดศรีสะเกษ 

ศักยภาพคงเหลือ    
319,388 ไร่ 

ข้าว 
พ้ืนที่ปลูกปจัจุบัน   
3,360,129 ไร่ 

ศักยภาพคงเหลือ    
1,976,311 ไร่ 

65 

ยางพารา 
พ้ืนที่ปลูกปจัจุบัน   

356,163 ไร่ 

ศิลาลาด 

ราษีไศล 

ยางชุมน้อย 

กันทรารมย์ 

น ้าเกลี้ยง โนนคูณ 

เมือง 
อุทุมพรพิสัย 

วังหิน 
พยุห์ 

ห้วยทับทัน 

ปรางค์กู่ 

ขุขันธ์ 
ไพรบึง 

ศรีรัตนะ เบญจลักษ์ 

กันทรลักษ์ ขุนหาญ 
ภูสิงห์ 



บริเวณสีแดงและสีส้มที่ซ้อนทับบนสีเทา คือ 
พ้ืนที่ปลูกข้าวที่ควรพิจารณาส่งเสริม 

ไปปลูกยางพารา   1,257,573 ไร่  

พ้ืนทีป่ลูกข้าวทีค่วรพิจารณา
ส่งเสริมไปปลูกยางพารา 

ในจังหวัดศรีสะเกษ 

66 

พ้ืนที่ปลูกข้าว 
ที่ควรพิจารณาส่งเสริม 

ไปปลูกยางพารา 
ศักยภาพคงเหลือ    
1,976,311 ไร่ 

ยางพารา 
พ้ืนท่ีปลูกปจัจุบัน   

356,163 ไร่ 

ศิลาลาด 

ราษีไศล 

ยางชุมน้อย 

กันทรารมย์ 

น ้าเกลี้ยง โนนคูณ 

เมือง 
อุทุมพรพิสัย 

วังหิน 
พยุห์ 

ห้วยทับทัน 

ปรางค์กู่ 

ขุขันธ์ 
ไพรบึง 

ศรีรัตนะ เบญจลักษ์ 

กันทรลักษ์ ขุนหาญ 
ภูสิงห์ 



14 
แนวทางส่งเสริมการเกษตรที่เหมาะสม 

ตามฐานข้อมูลแผนที่เกษตรเชิงรุก  (Agri-Map) 

  จังหวัดสกลนคร 
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พืชเศรษฐกิจส าคัญที่มีพ้ืนท่ีปลูกมาก 
ข้าว  ยางพารา  มันส าปะหลัง  อ้อย 

พ้ืนที่จังหวัด  5,524,985 ไร่ 
พ้ืนที่เกษตรกรรม  4,293,963 ไร่ ร้อยละ  77.72 
พ้ืนที่ ส.ป.ก.   1,263,722 ไร่ ร้อยละ   13.33 
พ้ืนที่ชลประทาน   192,256 ไร่ ร้อยละ   3.23 

พืชเศรษฐกิจอนาคตเด่น 
ข้าวโพดฝักสด  มะเขือเทศ  แคนตาลูป 

หมากเม่า  ไม้ดอกไม้ประดับ 

แนวทางส่งเสริมพ้ืนท่ีปลูกพืชเศรษฐกิจส าคัญ สกลนคร 

68 

แผนท่ีการใชท้ี่ดิน 

บ้านม่วง 

ค าตากล้า 

วานรนิวาส 
อากาศอ านวย เจริญศิลป์ 

สว่างแดนดิน 

กุสุมาลย์ 

โพนนาแก้ว 

พรรณานิคม ส่องดาว 
วาริชภูมิ 

เจริญกุดบาก 
กุดบาก 

ภูพาน 

เมือง 

โคกศรีสุพรรณ 

เต่างอย 

พังโคน 

น ้าอูน 



ล าดับ ชนิดพืช 
พ้ืนที่ 

ปลูกจริง 
 (ไร่) 

พ้ืนที่ 
ศักยภาพ 
 (ไร่) 

(S1+S2) 

พ้ืนที่ปลูกพืชชนิดอื่นในพ้ืนที่ศักยภาพ 
ที่สมควรปรับเปลี่ยน (ไร่) 

(S3+N) 
พ้ืนที่ 

ปรับเปลี่ยน 
รวม (ไร่) 

หมายเหตุ 

ข้าว ยางพารา มันส าปะหลัง 

1 ข้าว 2,392,799 402,474 - 11,946 18,316 30,262 
พ้ืนที่ที่ควรส่งเสริมให้มีการปรับเปลี่ยนไป

ปลูกข้าว  กระจายอยู่ใน  อ.ภูพาน อ.บ้านม่วง  
อ.วานรนิวาส อ.สว่างแดนดิน อ.กุสุมาลย์ เป็นต้น 

2 ยางพารา 430,636    992,767  533,158 - 114,619 647,777 

พ้ืนที่ที่ควรส่งเสริมให้มีการปรับเปลี่ยนไป
ปลูกยางพารา กระจายอยู่ใน อ.สว่างแดนดิน  
อ.เมืองสกลนคร อ.พรรณานิคม อ.ส่องดาว  
อ.วาริชภูมิ อ.กุดบาก  เป็นต้น 

3 มันส าปะหลัง  283,608   140,598  55,662 - - 55,662 

พ้ืนที่ที่ควรส่งเสริมให้มีการปรับเปลี่ยนไป
ปลูกมันส าปะหลัง กระจายอยู่ใน  อ.ภูพาน  
อ.กุดบาก อ.พังโคน อ.ส่องดาว อ.เต่างอย  
อ.ค าตากล้า เป็นต้น 

4 อ้อย  140,417   1,125,002  283,030 - 108,569 391,599 

พ้ืนที่ที่ควรส่งเสริมให้มีการปรับเปลี่ยนไป
ปลูกอ้อย กระจายอยู่ใน  อ.สว่างแดนดิน  
อ.พรรณานิคม อ.เมืองสกลนคร อ.ส่องดาว  
อ.วาริชภูมิ อ.โคกศรีสุพรรณ เป็นต้น 

แนวทางส่งเสริมพ้ืนที่ปลูกพืชเศรษฐกจิส าคัญในจังหวัดสกลนคร 

69 



13.3 
 

ตัวอย่างพ้ืนที่ปลูกปัจจุบันและพ้ืนที่ศักยภาพคงเหลือจังหวัดสกลนคร 

ข้าว 
พ้ืนที่ปลูกปจัจุบัน   
2,392,799 ไร่ 

ศักยภาพคงเหลือ    
402,474 ไร่ 

ยางพารา 
พ้ืนที่ปลูกปจัจุบัน   
430,636 ไร่ 

ศักยภาพคงเหลือ    
992,767  ไร่ 
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บ้านม่วง 
ค าตากล้า 

วานรนิวาส อากาศอ านวย เจริญศิลป์ 

สว่างแดนดิน 

กุสุมาลย์ 

โพนนาแก้ว 

พรรณานิคม ส่องดาว 
วาริชภูมิ 

เจริญกุดบาก 
กุดบาก 

ภูพาน 

เมือง 

โคกศรีสุพรรณ 

เต่างอย 

พังโคน 

น ้าอูน 



บริเวณสีแดงและสีส้มที่ซ้อนทับบนสีเทา คือ 
พ้ืนที่ปลูกข้าวที่ควรพิจารณาส่งเสริม 

ไปปลูกยางพารา   533,158  ไร่  

พ้ืนทีป่ลูกข้าวทีค่วรพิจารณา
ส่งเสริมไปปลูกยางพารา 

ในจังหวัดสกลนคร 

71 

พ้ืนที่ปลูกข้าว 
ที่ควรพิจารณาส่งเสริม 

ไปปลูกยางพารา 

ยางพารา 

พ้ืนที่ปลูกปจัจุบัน   
430,636 ไร่ 

ศักยภาพคงเหลือ    
992,767  ไร่ 

บ้านม่วง 
ค าตากล้า 

วานรนิวาส อากาศอ านวย เจริญศิลป์ 

สว่างแดนดิน 

กุสุมาลย์ 

โพนนาแก้ว 

พรรณานิคม ส่องดาว 
วาริชภูมิ 

เจริญกุดบาก 
กุดบาก 

ภูพาน 

เมือง 

โคกศรีสุพรรณ 

เต่างอย 

พังโคน 

น ้าอูน 



15 
แนวทางส่งเสริมการเกษตรที่เหมาะสม 

ตามฐานข้อมูลแผนที่เกษตรเชิงรุก  (Agri-Map) 

  จังหวัดสุรินทร์ 
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พืชเศรษฐกิจส าคัญที่มีพ้ืนท่ีปลูกมาก 
ข้าว  ยางพารา  อ้อย  มันส าปะหลัง 

พ้ืนที่จังหวัด  5,077,535 ไร่ 
พ้ืนที่เกษตรกรรม  4,260,562 ไร่ ร้อยละ  83.91 
พ้ืนที่ ส.ป.ก.   1,645,851 ไร่ ร้อยละ   32.41 
พ้ืนที่ชลประทาน   154,556 ไร่ ร้อยละ   3.04 

พืชเศรษฐกิจอนาคตเด่น 
ข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห ้  

ปอแก้ว โกโก้ 

แนวทางส่งเสริมพ้ืนท่ีปลูกพืชเศรษฐกิจส าคัญ สุรินทร ์

73 

แผนท่ีการใชท้ี่ดิน 

ชุมพลบุรี 

ท่าตูม 

รัตนบุรี 

โนนนารายณ์ 
จอมพระ 

สนม 

ส าโรงทาบ 

ศรีขรภูมิ 

เมือง 

เขวา 
สินรินทร์ 

ศรีณรงค์ 

สังขะ 

บัวเชด 

ปราสาท 

ศรีกาบเชิง 

พนมดงรัก 

ล าดวน 



แนวทางส่งเสริมพ้ืนที่ปลูกพืชเศรษฐกจิส าคัญในจังหวัดสุรินทร์ 
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ล าดับ ชนิดพืช 
พ้ืนที่ 

ปลูกจริง 
 (ไร่) 

พ้ืนที่ 
ศักยภาพ 
 (ไร่) 

(S1+S2) 

พ้ืนที่ปลูกพืชชนิดอื่นในพ้ืนที่ศักยภาพ 
ที่สมควรปรับเปลี่ยน (ไร่) 

(S3+N) 
พ้ืนที่ 

ปรับเปลี่ยน 
รวม (ไร่) 

หมายเหตุ 

ข้าว ยางพารา มันส าปะหลัง อ้อย 

1 ข้าว 3,411,175 415,984 - 15,711 9,629 - 25,340 
พ้ืนที่ที่ควรส่งเสริมให้มีการปรับเปลี่ยนไป

ปลูกข้าว  กระจายอยู่ใน  อ.ศรีณรงค ์อ.ส าโรง
ทาบ อ.พนมดงรัก อ.ปราสาท อ.สังขะ เป็นต้น 

2 ยางพารา 237,370 2,239,546 1,299,406 - 78,644 35,405 1,413,455 
พ้ืนที่ที่ควรส่งเสริมให้มีการปรับเปลี่ยนไป

ปลูกยางพารา กระจายอยู่ใน อ.สังขะ อ.เมือง 
อ.ปราสาท อ.กาบเชิง อ.บัวเชด เป็นต้น 

3 อ้อย 168,969 366,646 74,990 - 25,688 - 100,678 

พ้ืนที่ที่ควรส่งเสริมให้มีการปรับเปลี่ยนไป
ปลูกมันอ้อย  กระจายอยู่ใน  อ.สังขะ  
อ.ล าดวน อ.พนมดงรัก อ.กาบเชิง อ.สังขะ  
อ.บัวเชด เป็นต้น 

4 
มันส าปะหลัง 

 
152,321 214,852 39,458 - - 2,715 42,173 

พ้ืนที่ท่ีควรส่งเสริมให้มีการปรับเปลี่ยนไป
ปลูกอ้อย กระจายอยู่ใน  อ.พนมดงรัก  
อ.เมือง อ.ปราสาท อ.กาบเชิง  เป็นต้น 



13.3 
 

ตัวอย่างพ้ืนท่ีปลูกปัจจุบันและพ้ืนท่ีศักยภาพคงเหลือจังหวดัสุรินทร์ 

พ้ืนที่ปลูกปจัจุบัน   
3,411,175 ไร่ 

ข้าว 

ศักยภาพคงเหลือ    
415,984 ไร่ 

ยางพารา 
พ้ืนที่ปลูกปจัจุบัน   
237,370 ไร่ 
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ศักยภาพคงเหลือ    
2,239,546 ไร่ 

ชุมพลบุรี 
ท่าตูม รัตนบุรี 

โนนนารายณ์ 
จอมพระ สนม 

ศรีขรภูม ิ

เมือง 

เขวา 
สินรินทร์ 

ศรีณรงค์ 

สังขะ 

บัวเชด 

ปราสาท 

ศรีกาบเชิง 
พนมดงรัก 

ล าดวน 

ส าโรงทาบ 



บริเวณสีแดงและสีส้มที่ซ้อนทับบนสีเทา คือ 
พ้ืนที่ปลูกข้าวที่ควรพิจารณาส่งเสริม 
ไปปลูกยางพารา   1,299,406 ไร่  

พ้ืนทีป่ลูกข้าวทีค่วรพิจารณา
ส่งเสริมไปปลูกยางพารา 

ในจังหวัดสุรินทร์ 
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พ้ืนที่ปลูกข้าว 
ที่ควรพิจารณาส่งเสริม 

ไปปลูกยางพารา 

ชุมพลบุรี 
ท่าตูม รัตนบุรี 

โนนนารายณ์ 
จอมพระ สนม 

ศรีขรภูม ิ

เมือง 

เขวา 
สินรินทร์ 

สังขะ 
ปราสาท 

ศรีกาบเชิง 
พนมดงรัก 

ล าดวน 

ส าโรงทาบ 

ยางพารา 

พ้ืนที่ปลูกปจัจุบัน   
237,370 ไร่ 

ศักยภาพคงเหลือ    
2,239,546 ไร่ 

ศรีณรงค์ 

บัวเชด อ.สังขะ อ.ปราสาท 

อ.ศรีกาบเชิง 

อ.พนมดงรัก อ.บัวเชด 



16 
แนวทางส่งเสริมการเกษตรที่เหมาะสม 

ตามฐานข้อมูลแผนที่เกษตรเชิงรุก  (Agri-Map) 

  จังหวัดหนองคาย 
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พืชเศรษฐกิจส าคัญที่มีพ้ืนท่ีปลูกมาก 
ข้าว  ยางพารา  อ้อย  มันส าปะหลัง 

พ้ืนที่จังหวัด  1,891,583 ไร่ 

พ้ืนที่เกษตรกรรม  1,463,681 ไร่ 
(ร้อยละ 77.38) 

พ้ืนที่ ส.ป.ก.   590,344 ไร่ 
(ร้อยละ 31.21) 

พ้ืนที่ชลประทาน   69,797 ไร่ 
(ร้อยละ  3.69) 

พืชเศรษฐกิจอนาคตเด่น 
โกโก้  กล้วยหอม  สับปะรด มะพร้าวน ้าหอม 

แนวทางส่งเสริมพ้ืนท่ีปลูกพืชเศรษฐกิจส าคัญ หนองคาย 
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แผนท่ีการใชท้ี่ดิน 

รัตนวาป ี

เผ้าไร ่

โพนพิสัย 

เมือง 

สระใคร 

ท่าบ่อ 

ศรีเชียงใหม่ 

สังคม 

โพธิ์ตาก 



แนวทางส่งเสริมพ้ืนที่ปลูกพืชเศรษฐกจิส าคัญในจังหวัดหนองคาย 

ล าดับ ชนิดพืช 
พ้ืนที่ 

ปลูกจริง 
 (ไร่) 

พ้ืนที่ 
ศักยภาพ 
 (ไร่) 

(S1+S2) 

พ้ืนที่ปลูกพืชชนิดอื่นในพ้ืนที่ศักยภาพ 
ที่สมควรปรับเปลี่ยน 

 (ไร่) 
(S3+N) 

พ้ืนที่ 
ปรับเปลี่ยน 
รวม (ไร่) 

หมายเหตุ 

ข้าว ยางพารา ปาล์มน ้ามัน 

1 ข้าว 653,989 460,750 - 90,282 7,287 97,569 
พื้นท่ีท่ีควรส่งเสริมให้มีการปรับเปลี่ยนไป

ปลูกข้าว กระจายอยู่ใน  อ.โพนพิสัย  
อ.เฝ้าไร่ อ.รัตนวาปี  เป็นต้น 

2 ยางพารา 342,215 304,468 56,688 - 7,168 63,856 

พื้นท่ีท่ีควรส่งเสริมให้มีการปรับเปลี่ยน
ไปปลูกยางพารา  กระจายอยู่ใน  อ.โพน
พิสัย อ.สระใคร อ.สังคม อ.ศรีเชียงใหม่ 
เป็นต้น 

3 อ้อย 60,575 385,942 33,080 - 6,049 39,129 
พื้นท่ีท่ีควรส่งเสริมให้มีการปรับเปลี่ยน

ไปปลูกอ้อย กระจายอยู่ใน  อ.รัตนวาปี  
อ.สระใคร อ.เผ้าไร่  เป็นต้น 

4 ปาล์มน  ามัน 17,289 56,434 2,333 181 - 2,514 
พื้นท่ีท่ีควรส่งเสริมให้มีการปรับเปลี่ยน

ไปปลูกปาล์มน้ ามัน อยู่ใน  อ.รัตนวาปี 
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13.3 
 

ตัวอย่างพ้ืนท่ีปลูกปัจจุบันและพ้ืนท่ีศักยภาพคงเหลือจังหวัดหนองคาย 
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ศักยภาพคงเหลือ    
304,468  ไร่ 

พ้ืนที่ปลูกปจัจุบัน   
653,989  ไร่ 

ศักยภาพคงเหลือ    
460,750  ไร่ 

ข้าว ยางพารา 
พ้ืนที่ปลูกปจัจุบัน   

342,215  ไร่ 
รัตนวาปี 

เผ้าไร ่

โพนพิสัย 
เมือง 

สระใคร 

ท่าบ่อ 

ศรีเชียงใหม่ 

โพธิ์ตาก 

สังคม 



บริเวณสีแดงและสีส้มที่ซ้อนทับบนสีเทา คือ 
พ้ืนที่ปลูกยางพาราที่ควรพิจารณาส่งเสริม 

ไปปลูกข้าว 90,282  ไร่  

พ้ืนทีป่ลูกยางพาราทีค่วรพิจารณาส่งเสริม
ไปปลูกข้าวในจังหวัดหนองคาย 

81 

พ้ืนที่ปลูกยางพารา 
ที่ควรพิจารณาส่งเสริม 

ไปปลูกข้าว 

อ.รัตนวาปี 

อ.เผ้าไร่ 

อ.โพนพิสัย 

พ้ืนที่ปลูกปจัจุบัน   
653,989  ไร่ 

ศักยภาพคงเหลือ    
460,750  ไร่ 

ข้าว 
รัตนวาป ี

เผ้าไร ่

โพนพิสัย 
เมือง 

สระใคร 

ท่าบ่อ 

ศรีเชียงใหม่ 

โพธิ์ตาก 

สังคม 



17 
แนวทางส่งเสริมการเกษตรที่เหมาะสม 

ตามฐานข้อมูลแผนที่เกษตรเชิงรุก  (Agri-Map) 

  จังหวัดหนองบัวล าภู 
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พืชเศรษฐกิจส าคัญที่มีพ้ืนท่ีปลูกมาก 
ข้าว   อ้อย   มันส าปะหลัง  ยางพารา 

พืชเศรษฐกิจอนาคตเด่น 
มะขามเปรี้ยวพันธุ์ฝักยักษ์    มะม่วง   

ล าไย   ยูคาลิปตัส 

แนวทางส่งเสริมพ้ืนท่ีปลูกพืชเศรษฐกิจส าคัญ หนองบัวล าภู 
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แผนท่ีการใชท่ี้ดิน 
พ้ืนที่จังหวัด  2,411,928 ไร่ 
พ้ืนที่เกษตรกรรม  1,823,666 ไร่ ร้อยละ  71.38 
พ้ืนที่ ส.ป.ก.   1,189,640 ไร่ ร้อยละ   46.57 
พ้ืนที่ชลประทาน   5,493 ไร่ ร้อยละ   0.02 

โนนสัง 

นากลาง 
นาวัง 

เมือง 

ศรีบุญเรือง 

สุวรรณคูหา 



แนวทางส่งเสริมพ้ืนที่ปลูกพืชเศรษฐกจิส าคัญในจังหวัดหนองบัวล าภู 

ล าดับ ชนิดพืช 
พ้ืนท่ี 

ปลูกจริง 
 (ไร่) 

พ้ืนที ่
ศักยภาพ 
 (ไร่) 

(S1+S2) 

พ้ืนที่ปลูกพืชชนิดอื่นในพ้ืนที่ศักยภาพ 
ทีส่มควรปรับเปลี่ยน  (ไร่) 

(S3+N) 
พ้ืนท่ี 

ปรับเปลี่ยน 
รวม (ไร่) 

หมายเหตุ 

ข้าว อ้อย มันส าปะหลัง ยางพารา ข้าวโพด 

1 ข้าว 623,500 259,907 - 30,585 10,092 4,278 4,439 49,394 
พ้ืนที่ที่ควรส่งเสริมให้มีการปรับเปลี่ยน

ไปปลูกข้าว กระจายอยู่ใน อ.สุวรรณคูหา 
อ.เมือง อ.นากลาง อ.ศรีบุญเรือง  เป็นต้น 

2 อ้อย 521,358 301,966 68,571 - - 8,156 - 76,727 
พ้ืนที่ที่ควรส่งเสริมให้มีการปรับเปลี่ยน

ไปปลูกอ้อย กระจายอยู่ใน อ.เมือง อ.ศรี
บุญเรือง อ.สุวรรณคูหา เป็นต้น 

3 มันส าปะหลัง 102,577 366,345 49,890 14,573 - 7,972 - 72,435 

พ้ืนที่ที่ควรส่งเสริมให้มีการปรับเปลี่ยน
ไปปลูกมันส าปะหลัง กระจายอยู่ใน อ.เมือง 
อ.สุวรรณคูหา อ.ศรีบุญเรือง อ.นากลาง  
เป็นต้น 

4 ยางพารา 98,869 1,115,339 322,318 14,553 - - 3,273 340,144 
พ้ืนที่ที่ควรส่งเสริมให้มีการปรับเปลี่ยน

ไปปลูกยางพารา  กระจายอยู่ใน  อ.เมือง  
อ.โนนสัง  อ.นากลาง  อ.ศรีบุญเรือง เป็นต้น 
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ตัวอย่างพ้ืนท่ีปลูกปัจจุบันและพ้ืนท่ีศักยภาพคงเหลือจังหวัดหนองบัวล าภู 

พ้ืนที่ปลูกปจัจุบัน   
623,500 ไร่ 

ข้าว 
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ศักยภาพคงเหลือ    
301,966 ไร่ 

ศักยภาพคงเหลือ    
259,907  ไร่ 

อ้อย 
พ้ืนที่ปลูกปจัจุบัน   
521,358  ไร่ 

โนนสัง 

นากลาง นาวัง 

เมือง 

ศรีบุญเรือง 

สุวรรณคูหา 



บริเวณสีแดงและสีส้มที่ซ้อนทับบนสีเทา คือ 
พ้ืนที่ปลูกข้าวที่ควรพิจารณาส่งเสริม 

ไปปลูกอ้อย  68,571  ไร่  

พ้ืนทีป่ลูกข้าวทีค่วรพิจารณา 
ส่งเสริมไปปลูกอ้อย 

ในจังหวัดหนองบัวล าภู 

86 

พ้ืนที่ปลูกข้าว 
ที่ควรพิจารณาส่งเสริม 

ไปปลูกอ้อย 

ศักยภาพคงเหลือ    
301,966 ไร่ 

อ้อย 
พ้ืนที่ปลูกปจัจุบัน   
521,358  ไร่ 

โนนสัง 

นากลาง นาวัง 

เมือง 

ศรีบุญเรือง 

สุวรรณคูหา 

อ.เมือง 



18 
แนวทางส่งเสริมการเกษตรที่เหมาะสม 

ตามฐานข้อมูลแผนที่เกษตรเชิงรุก  (Agri-Map) 

  จังหวัดอ านาจเจริญ 
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ชานุมาน 

เสนางคนิคม 

เมือง ปทุมราชวงศา 

หัวตะพาน ลืออ านาจ พนา 

พืชเศรษฐกิจส าคัญที่มีพ้ืนที่ปลูกมาก 
ข้าว  มันส าปะหลัง  อ้อย  ยางพารา 

พ้ืนที่จังหวัด  1,975,902 ไร่ 

พ้ืนที่เกษตรกรรม  1,601,359 ไร่ ร้อยละ  81.04 

พ้ืนที่ ส.ป.ก.   399,717 ไร่ ร้อยละ   9.99 

พ้ืนที่ชลประทาน  49,529 ไร่ ร้อยละ   2.40 

พืชเศรษฐกิจอนาคตเด่น 
ข้าวอินทรีย์  ข้าวหอมมะลิอินทรีย์   

ผักปลอดสารพิษ 

แผนท่ีการใชท้ี่ดิน 

แนวทางส่งเสริมพ้ืนที่ปลูกพืชเศรษฐกิจส าคัญ อ านาจเจริญ 
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ล าดับ ชนิดพืช 
พ้ืนที่ 

ปลูกจริง 
 (ไร่) 

พ้ืนที่ 
ศักยภาพ (ไร่) 

(S1+S2) 

พ้ืนที่ปลูกพืชชนิดอื่นในพ้ืนที ่
ศักยภาพที่สมควรปรับเปลี่ยน (ไร่) 

(S3+N) 
พ้ืนที่ 

ปรับเปลี่ยน 
รวม (ไร่) 

หมายเหตุ 

ข้าว มันส าปะหลัง 

1 ข้าว 1,079,675 69,375 - 5,041 5,041 
พ้ืนที่ท่ีควรส่งเสริมให้มีการปรับเปลี่ยนไปปลูก

ข้าว กระจายอยู่ใน อ.ชานุมาน อ.เมือง  
อ.ปทุมราชวงศา เป็นต้น 

2 มันส าปะหลัง 118,570 568,743 290,047 - 290,047 
พ้ืนที่ที่ควรส่งเสริมให้มีการปรับเปลี่ยนไปปลูก

มันส าปะหลัง กระจายอยู่ใน อ.เมือง อ.พนา  
อ.เสนางคนิคม เป็นต้น 

3 อ้อย 58,709 432,916 169,566 - 169,566 
พ้ืนที่ที่ควรส่งเสริมให้มีการปรับเปลี่ยนไปปลูก

อ้อย กระจายอยู่ใน อ.เมือง อ.พนา อ.ลืออ านาจ  
เป็นต้น 

4 ยางพารา 57,196 1,245,388 739,495 - 739,495 

พ้ืนที่ที่ควรส่งเสริมให้มีการปรับเปลี่ยนไปปลูก
ยางพารา  กระจายอยู่ใน อ.เมือง อ.ลืออ านาจ  
อ.ปทุมราชวงศา อ. พนา อ.เสนางคนิคม  
อ.หัวตะพาน เป็นต้น 

แนวทางส่งเสริมพ้ืนที่ปลูกพืชเศรษฐกจิส าคัญในจังหวัดอ านาจเจริญ 
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ศักยภาพคงเหลือ    
69,375 ไร่ 

พ้ืนที่ปลูกปจัจุบัน   
1,079,675 ไร่ 

ข้าว 

ชานุมาน 
เสนางคนิคม 

เมือง ปทุมราชวงศา 

หัวตะพาน 
ลืออ านาจ พนา 

มันส าปะหลัง พ้ืนที่ปลูกปจัจุบัน   
118,570ไร่ 

ศักยภาพคงเหลือ    
568,743  ไร่ 

ตัวอย่างพ้ืนที่ปลูกปัจจุบันและพ้ืนที่ศักยภาพคงเหลือจังหวัดอ านาจเจริญ 
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บริเวณสีแดงและสีส้มที่ซ้อนทับบนสีเทา คือ 
พ้ืนทีป่ลูกข้าวทีค่วรพิจารณาส่งเสริม 
ไปปลูกมันส าหลัง  290,047  ไร่  

พ้ืนที่ปลูกข้าว 
ที่ควรพิจารณาส่งเสริม 
ไปปลูกมันส าปะหลัง 

มันส าปะหลัง 
พ้ืนที่ปลูกปจัจุบัน   

118,570ไร่ 

ศักยภาพคงเหลือ    
568,743  ไร่ 

พ้ืนทีป่ลูกข้าวทีค่วรพิจารณา
ส่งเสริมไปปลูกมันส าปะหลัง 

ในจังหวัดอ านาเจริญ 
ชานุมาน 

เสนางคนิคม 

เมือง ปทุมราชวงศา 

หัวตะพาน 
ลืออ านาจ พนา 

อ.เมือง 
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19 
แนวทางส่งเสริมการเกษตรที่เหมาะสม 

ตามฐานข้อมูลแผนที่เกษตรเชิงรุก  (Agri-Map) 

  จังหวัดอุดรธาน ี
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สร้างคอม 

บ้านดุง 

ทุ่งฝน 

เพ็ญ 

เมือง 
หนองหาน 

พิบูลรักษ์ 

บ้านผือ 
น ้าโสม 

นายูง 

กุดจับ 

ไชยวาน 

วังสามหมอ 
ศรีธาตุ 

โนนสะอาด 

หนองแสง 
หนองวัวซอ 

กุมภวาปี 

กู่แก้ว 

ประจักษ์- 
ศิลปาคม 

พืชเศรษฐกิจส าคัญที่มีพ้ืนที่ปลูกมาก 
ข้าว  อ้อย มันส าปะหลัง  ยางพารา 

พ้ืนที่จังหวัด  7,337,439 ไร่ 

พ้ืนที่เกษตรกรรม  5,080,968 ไร่ ร้อยละ  73.70 

พ้ืนที่ ส.ป.ก.   2,341,609 ไร่ ร้อยละ   33.97 

พ้ืนที่ชลประทาน  169,723 ไร่ ร้อยละ   0.70 

พืชเศรษฐกิจอนาคตเด่น 
มะม่วงพันธุ์น ้าดอกไม้สีทอง  

มะม่วงพันธุ์ฟา้ลั่น กล้วยหอมทอง  
ไม้ดอกไม้ประดับ ไผ่บงหวาน 

แผนท่ีการใชท้ี่ดิน 

แนวทางส่งเสริมพ้ืนที่ปลูกพืชเศรษฐกิจส าคัญ อุดรธาน ี
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ล าดับ ชนิดพืช 
พ้ืนที ่

ปลูกจริง 
 (ไร่) 

พ้ืนที ่
ศักยภาพ 
 (ไร่) 

(S1+S2) 

พ้ืนที่ปลูกพืชชนิดอื่นในพ้ืนที ่
ศักยภาพที่สมควรปรับเปลี่ยน (ไร่) 

(S3+N) 
พ้ืนที ่

ปรับเปลี่ยน 
รวม (ไร่) 

หมายเหตุ 

ข้าว มันส าปะหลัง ยางพารา ปาล์มน ้ามัน 

1 ข้าว 1,893,080 1,296,196 - 66,373 79,200 7,320 152,893 

พื้นท่ีท่ีควรส่งเสริมให้มีการปรับเปลี่ยน
ไปปลูกข้าว กระจายอยู่ใน อ. บ้านดุง  
อ.เพ็ญ อ.บ้านผือ เป็นต้น 

2 อ้อย 1,214,514 1,832,811 332,262 29,140 - 13,465 374,867 

พื้นท่ีท่ีควรส่งเสริมให้มีการปรับเปล่ียน
ไปปลูกอ้อยกระจายอยู่ใน อ. ศรีธาตุ  
อ.วังสามหมอ อ.บ้านผือ เป็นต้น 

3 มันส าปะหลัง 574,172 1,906,365 295,913 - 1,486 11,088 308,487 

พื้นท่ีท่ีควรส่งเสริมให้มีการปรับเปลี่ยน
ไปปลูกมันส าปะหลัง  กระจายอยู่ใน  
อ.ศรีธาตุ อ.วังสามหมอ อ.กุมภวาปี เป็นต้น 

4 ยางพารา 374,462 2,787,930 580,291 33,199 - 14,626 628,116 

พื้นท่ีท่ีควรส่งเสริมให้มีการปรับเปลี่ยน
ไปปลูกยางพา  กระจายอยู่ใน อ.เมือง   
อ.เพ็ญ อ.ศรีธาตุ อ.บ้านผือ  เป็นต้น 

แนวทางส่งเสริมพ้ืนที่ปลูกพืชเศรษฐกจิส าคัญในจังหวัดอุดรธาน ี
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ตัวอย่างพ้ืนที่ปลูกปัจจุบันและพ้ืนที่ศักยภาพคงเหลือจังหวัดอุดรธานี 
ข้าว 

พ้ืนที่ปลูกปจัจุบัน   
1,893,080 ไร่ 

ศักยภาพคงเหลือ    
1,296,196 ไร่ 

นายูง 
สร้างคอม 

บ้านดุง 

ทุ่งฝน 

เพ็ญ 

เมือง หนองหาน 

พิบูลรักษ์ 

บ้านผือ 

กุดจับ 

ไชยวาน 
วังสามหมอ 

ศรีธาตุ 
โนนสะอาด 

หนองแสง 
หนองวัวซอ 

กุมภวาปี 

น ้าโสม 

กู่แก้ว 

ประจักษ์- 
ศิลปาคม 

อ้อย 
พ้ืนท่ีปลูกปจัจุบัน   
1,214,514  ไร่ 

ศักยภาพคงเหลือ    
1,832,811  ไร่ 
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บริเวณสีแดงและสีส้มท่ีซ้อนทับบนสีเทา คือ 
พ้ืนท่ีปลูกข้าวท่ีควรพิจารณาส่งเสริมไปปลูกอ้อย  332,262  ไร่  

พ้ืนที่ปลูกข้าว 
ที่ควรพิจารณาส่งเสริม 

ไปปลูกอ้อย 

อ้อย 
พ้ืนที่ปลูกปจัจุบัน   
1,214,514  ไร่ 

ศักยภาพคงเหลือ    
1,832,811  ไร่ 

พ้ืนท่ีปลูกข้าวท่ีควรพิจารณา
ส่งเสริมไปปลูกอ้อย 
ในจังหวัดอ านาเจริญ 

นายูง 
สร้างคอม 

บ้านดุง 

ทุ่งฝน 

เพ็ญ 

เมือง หนองหาน 

พิบูลรักษ์ 

บ้านผือ 

กุดจับ 

ไชยวาน 
วังสามหมอ 

ศรีธาตุ 
โนนสะอาด 

หนองแสง 
หนองวัวซอ 

กุมภวาปี 

น ้าโสม 

กู่แก้ว 

ประจักษ์- 
ศิลปาคม 

อ. กุมภวาป ี

อ.ไชยวาน 

อ.กู่แก้ว 
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20 
แนวทางส่งเสริมการเกษตรที่เหมาะสม 

ตามฐานข้อมูลแผนที่เกษตรเชิงรุก  (Agri-Map) 

  จังหวัดอุบลราชธานี 
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พืชเศรษฐกิจส าคัญที่มีพ้ืนที่ปลูกมาก 
ข้าว ยางพารา มันส าปะหลัง ปาล์มน ้ามัน 

พ้ืนที่จังหวัด  9,840,526 ไร่ 
พ้ืนที่เกษตรกรรม  5,485,116 ไร่ ร้อยละ  55.74 
พ้ืนที่ ส.ป.ก.   2,438,740 ไร่ ร้อยละ   24.78 
พ้ืนที่ชลประทาน  328,239 ไร่ ร้อยละ    3.35 

พืชเศรษฐกิจอนาคตเด่น 
ข้าวหอมมะลิ  หอมแดง  พริกขี้หนู  

แผนท่ีการใชท้ี่ดิน 
แนวทางส่งเสริมพ้ืนที่ปลูกพืชเศรษฐกิจส าคัญ อุบลราชธานี 

เขมราฐ 
นาตาล 

กุดข้าวปุ้น 
โพธ์ิไทร 

ตระการพืชผล 
ศรีเมืองใหม่ 

โขงเจียม 
ม่วงสามสิบ 

สิรินธร 
พิบูลมังสาหาร 

เขื่องใน 

เมือง 

วารินช าราบ 

เดชอุดม 

บุณฑริก 

น ้ายืน 

น ้าขุ่น นาจะหลวย 

ส าโรง 

ตาลสุม 
เหล่าเสือโก้ก  

เหล่าแดง 

สว่างวีระวงศ์ 

ทุ่งศรีอุดม 
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ล าดับ ชนิดพืช 
พ้ืนที่ 

ปลูกจริง 
 (ไร่) 

พ้ืนที่ 
ศักยภาพ 
 (ไร่) 

(S1+S2) 

พ้ืนที่ปลูกพืชชนิดอื่นในพ้ืนที่ 
ศักยภาพที่สมควรปรับเปลี่ยน (ไร่) 

(S3+N) 
พ้ืนที่ 

ปรับเปลี่ยน 
รวม (ไร่) 

หมายเหตุ 

ข้าว มันส าปะหลัง ยางพารา 

1 ข้าว 4,457,842 531,450 - 95,074 52,858 147,932 
พื้นท่ีท่ีควรส่งเสริมให้มีการปรับเปลี่ยนไป

ปลูกข้าว กระจายอยู่ใน อ.ตระการพืชผล  
อ.ตาลสุม อ.บุณฑริก อ.เดชอุดม เป็นต้น 

2 ยางพารา 499,304 4,381,736 2,499,329 315,530 - 2,814,859 

พื้นท่ีท่ีควรส่งเสริมให้มีการปรับเปลี่ยนไป
ปลูกยางพารากระจายอยู่ใน อ.พิบูลมังสาหาร 
อ.ม่วงสามสิบ อ.ตระการพืชผล อ.น้ ายืน  
อ.โพธิ์ไทร อ.นาจะหลวย เป็นต้น 

3 มันส าปะหลัง 498,350 498,350 345,807 - - 345,807 
พื้นท่ีท่ีควรส่งเสริมให้มีการปรับเปลี่ยนไป

ปลูกมันส าปะหลัง กระจายอยู่ใน อ.ม่วงสามสิบ 
อ.เขื่องใน อ.พิบูลมังสาหาร เป็นต้น 

4 ปาล์มน  ามัน 15,314 765,035 145,973 105,127 - 251,100 

พื้นท่ีท่ีควรส่งเสริมให้มีการปรับเปลี่ยนไป
ปลูกยางพารา กระจายอยู่ใน อ.เดชอุดม  
อ.บุญฑริก อ.นาจะหลวย อ.น้ ายืน  เป็นต้น 

 

แนวทางส่งเสริมพ้ืนที่ปลูกพืชเศรษฐกจิส าคัญในจังหวัดอุบลราชธานี 
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ตัวอย่างพ้ืนที่ปลูกปัจจุบันและพ้ืนที่ศักยภาพคงเหลือจังหวัดอุบลราชธานี 

ศักยภาพคงเหลือ    
531,450  ไร่ 

ยางพารา พ้ืนที่ปลูกปจัจุบัน   
499,304ไร่ 

ศักยภาพคงเหลือ    
4,381,736  ไร่ 

ข้าว พ้ืนที่ปลูกปจัจุบัน   
4,457,842 ไร่ 

เขมราฐ 
นาตาล 

กุดข้าวปุ้น โพธ์ิไทร 

ตระการพืชผล 
ศรีเมืองใหม่ 

โขงเจียม 
ม่วงสามสิบ 

สิรินธร พิบูลมังสาหาร 

เขื่องใน 
เมือง 

วารินช าราบ 

เดชอุดม 
บุณฑริก 

น ้ายืน 

น ้าขุ่น นาจะหลวย 

ส าโรง 

ตาลสุม 
เหล่า 
เสือโก้ก  

เหล่าแดง 

สว่าง 
วีระวงศ์ 

ทุ่งศรีอุดม 
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บริเวณสีแดงและสีส้มที่ซ้อนทับบนสีเทา คือ 
พ้ืนที่ปลูกข้าวที่ควรพิจารณาส่งเสริม 
ไปปลูกยางพารา  2,499,329  ไร่  

พ้ืนที่ปลูกข้าว 
ที่ควรพิจารณาส่งเสริม 

ไปปลูกยางพารา 

พ้ืนท่ีปลูกข้าวท่ีควรพิจารณา
ส่งเสริมไปปลูกยางพารา 
ในจังหวัดอุบลราชธาน ี

อ.ตระการพืชผล 

อ.กุดข้าวปุน้ 

อ.ม่วงสามสิบ 

อ.เหล่าเสือโก้ก  

ยางพารา พ้ืนที่ปลูกปจัจุบัน   
499,304ไร่ 

ศักยภาพคงเหลือ    
4,381,736  ไร่ 

เขมราฐ 
นาตาล 

กุดข้าวปุ้น โพธ์ิไทร 

ตระการพืชผล 
ศรีเมืองใหม่ 

โขงเจียม 
ม่วงสามสิบ 

สิรินธร พิบูลมังสาหาร 

เขื่องใน 
เมือง 

วารินช าราบ 

เดชอุดม 
บุณฑริก 

น ้ายืน 

น ้าขุ่น นาจะหลวย 

ส าโรง 

ตาลสุม 
เหล่า 
เสือโก้ก  

เหล่าแดง 

สว่าง 
วีระวงศ์ 

ทุ่งศรีอุดม 
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 แนวทางส่งเสริมการเกษตรที่เหมาะสม  
ตามฐานข้อมูลแผนที่เกษตรเชิงรุก(Agri Map) 

แนวทางส่งเสริมการเกษตรที่เหมาะสมตามฐานข้อมูลแผนที่เกษตรเชิงรุก (Agri Map) รายจังหวัดนี  เป็นข้อมูล
ที่สรุปจากเอกสารแนวทางส่งเสริมการเกษตรที่เหมาะสมตามฐาน ข้อมูลแผนที่เกษตรเชิงรุกรายจังหวัด โดยเน้นพืช
เศรษฐกิจส าคัญที่ปลูกมาก 4 ล าดับแรกของจังหวัด ในอนาคตหากมีความต้องการของตลาดเพิ่มขึ น การขยายพื นที่
ปลูกที่เหมาะสมควรเป็นบริเวณใด และปัจจุบันพื นที่เหล่านั นปลูกพืชใดอยู่ ในทางกลับกันพืชที่ปลูกอยู่ในปัจจุบันหาก
พบว่าปลูกอยู่ในพื นที่ไม่เหมาะสม ได้ผลผลิตต่ าต้นทุนสูง ควรปรับเปลี่ยนไปเป็นพืชใด  

ในการพิจารณาศักยภาพของพื นที่ต่อพืชชนิดใด ข้อมูลที่น ามาวิเคราะห์ ได้แก่ข้อมูล สภาพพื นที่ ชนิดดิน 
ความอุดมสมบูรณ์ของธาตุอาหารพืช ปริมาณฝน ภูมิอากาศ เขตชลประทาน ข้อมูลความต้องการของพืช ที่ตั งโรงงาน
หรือแหล่งรับซื อ ยุทธศาสตร์และนโยบายการผลิตสินค้าส าหรับพืชนั น เป็นต้น   

พื นทีศ่ักยภาพคงเหลือส าหรับพืชใด หมายถึงพื นท่ีที่มีความเหมาะสมสูง (S1) หรือปานกลาง (S2) ที่ปัจจุบันยัง
ไม่ได้ปลูกพืชชนิดนั น  การปลูกพืชตรงตามศักยภาพของพื นท่ีจะท าให้ได้ผลผลิตดี ต้นทุนการผลิตต่ า ดูแลรักษาง่าย 

เอกสารนี น าเสนอสรุปแนวทางส่งเสริมการเกษตรที่เหมาะสมรายจังหวัดในรูปแบบของเพาเวอร์ พอยต์ 
ยกตัวอย่างบางพืชและบางบริเวณเท่านั น ซึ่งข้อมูลที่ใช้ในการจัดท าเอกสารเป็นข้อมูลเชิงพื นที่ที่กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์เผยแพร่ส าหรับประชาชนท่ัวไป เข้าถึงได้สะดวก ผ่านแอพพลิเคชั่น Agri-Map online 

……………………….. 
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