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  ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมานี้ได้มีการพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศมาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในด้านการเกษตรที่มีพลวัตค่อนข้างสูง 
และมีผลกระทบต่อประชากรจ านวนมาก กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ตระหนักถึงการน าระบบ
ข้อมูลข่าวสารที่ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับภาคการเกษตรได้มีการเข้าถึงที่สะดวกโดยเฉพาะเกษตรกร จึงได้
มอบหมายให้กรมพัฒนาที่ดินเป็นหน่วยงานหลักจัดท า “แนวทางการส่งเสริมการเกษตรที่เหมาะสม
ตามฐานข้อมูลแผนที่เกษตรเชิงรุก (Agri-Map)” ของแต่ละจังหวัดขึ้น 

  Agri-Map คือ แผนที่เกษตรเพ่ือการบริหารจัดการเชิงรุก โดยบูรณาการข้อมูลพ้ืนฐาน 
ด้านการเกษตรจากทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ส าหรับใช้เป็นเครื่องมือบริหาร
จัดการการเกษตรไทยอย่างมีประสิทธิภาพครอบคลุมทุกพ้ืนที่ มีการปรับข้อมูลให้ทันสมัย และพัฒนา 
เพ่ิมความสะดวกการใช้งานให้เกิดการเข้าถึงข้อมูลโดยง่าย พร้อมกับสามารถติดตามข้อมูลความ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นได้อย่างถูกต้องและรอบด้าน ครอบคลุมการน าไปใช้ประโยชน์ทุกด้าน ที่ส าคัญ
เป็นการน าเทคโนโลยีเข้ามาประยุกต์ใช้กับข้อมูลด้านการเกษตร ซึ่งสามารถตอบโจทย์การช่วยเหลือ
และแก้ปัญหาให้กับเกษตรกรในรายพ้ืนที่ ได้เป็นอย่างดี ใช้งานบนคอมพิวเตอร์หรือแท็บเล็ต  
ที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่านหน้าเว็บไซต์ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ www.moac.go.th/a4policy-
alltype-391191791794 หรือ https://agri-map-online.moac.go.th/ ซึ่งจะมีเอกสารคู่มือการใช้ให้
ศึกษาและสามารถดาวน์โหลดได้ 

  แนวทางการส่งเสริมการเกษตรที่เหมาะสมของแต่ละจังหวัดสามารถน าไปใช้เป็นข้อมูล
สนับสนุนนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เช่น โครงการ 1 ต าบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ 
โครงการเกษตรอินทรีย์ โครงการบริหารจัดการเขตเกษตรเศรษฐกิจส าหรับสินค้าเกษตรที่ส าคัญ 
(Zoning by Agri-Map) โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ โครงการ Smart Farmer 
เป็นต้น และยังเป็นข้อมูลกลางในการปฏิบัติงานร่วมกันของหน่วยงานต่าง ๆ ในจังหวัด ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ต่อไป 

 

 

 

 

 

 

  
แนวทางการส่งเสริมการเกษตรที่เหมาะสมของจังหวัด “อ านาจเจริญ”
http://www.ldd.go.th/Agri-Map/Data/NE/anc.pdf 
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1. ข้อมูลทั่วไป 
 จังหวัดอ านาจเจริญ มีเนื้อที่  3 ,161.248 ตารางกิโลเมตร หรือ 1 ,975 ,780 ไร่ ตั้งอยู่ ใน 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย อยู่ในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 
ประกอบด้วย 7 อ าเภอ 56 ต าบล (ตารางผนวกที่ 1) จังหวัดอ านาจเจริญมีขนาดพ้ืนที่ใหญ่ 
เป็นอันดับ 19 มีประชากรมากเป็นอันดับที่ 19 ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีประชากร 376,195 คน 
(กรมการปกครอง, 2563) 

 1.1 อาณาเขตติดต่อ  
  ทิศเหนือ   ติดต่อ จังหวัดยโสธรและจังหวัดมุกดาหาร 
  ทิศใต้    ติดต่อ จังหวัดอุบลราชธานี 
  ทิศตะวันออก  ติดต่อ จังหวัดอุบลราชธานีและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

ตามแนวฝั่งแม่น้ าโขง  
  ทิศตะวันตก  ติดต่อ จังหวัดยโสธร  

1.2 ภูมิประเทศ 
   สภาพภูมิประเทศของจังหวัดอ านาจเจริญโดยทั่วไปเป็นที่ลุ่มและมีเนินเขาเตี้ย ๆ พ้ืนที่ส่วน
ใหญอ่ยู่สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 68 เมตร ประกอบด้วยลักษณะภูมิประเทศดังนี้ 
         1) บริเวณที่ราบสูง ลักษณะพ้ืนเป็นที่สูง บางส่วนเป็นลูกคลื่นลอนตื้น หรือเนินเขาเตี้ย  ๆ  
อยู่ในเขตอ าเภอชานุมาน และอ าเภอเสนางคนิคม 
         2) บริเวณท่ีราบ มีลักษณะพ้ืนที่เป็นที่ราบถึงลูกคลื่นลอนตื้น เป็นแนวยาวตามทิศตะวันออก
ถึงทิศตะวันตก อยู่ในเขตอ าเภอเมืองอ านาจเจริญ อ าเภอพนา อ าเภอปทุมราชวงศา อ าเภอหัวตะพาน 
และอ าเภอลืออ านาจ 
         3) เทือกเขา เทือกเขาภูพานเป็นเทือกเขาที่ทอดผ่านหลายจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ส่วนที่อยู่ในจังหวัดอ านาจเจริญอยู่ในเขตอ าเภอเสนางคนิคม 

ล าน้ าสายส าคัญท่ีไหลผ่าน ได้แก่ แม่น้ าโขง ล าเซบก และล าเซบาย 

 1.3 ภูมิอากาศ 
   สภาพภูมิอากาศของจังหวัดอ านาจเจริญ ได้รับอิทธิพลของลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ 
มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ท าให้มีเมฆมาก ฝนตกชุกทั่วไป และมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือท าให้อากาศ
หนาวเย็นและแห้งแล้ง มี 3 ฤดู ได้แก่ ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ถึงกลางเดือนพฤษภาคม  
ฤดูฝนเริ่มตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคมถึงกลางเดือนตุลาคม ฝนตกชุกที่สุดในเดือนสิงหาคม  
และฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคมถึงประมาณกลางเดือนกุมภาพันธ์ อากาศร้อนจัดในช่วงเดือน
เมษายน อากาศหนาวจัดในช่วงเดือนธันวาคมถึงมกราคม ปริมาณน้ าฝนเฉลี่ย 1,200-1,300 มิลลิเมตร
ต่อปี อุณหภูมิต่ าสุดโดยเฉลี่ย 22.1 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย 33.0 องศาเซลเซียส  

 1.4 ทรัพยากรดิน 
   ทรัพยากรดินของจังหวัดอ านาจเจริญ แบ่งตามภูมิสัณฐาน ลักษณะทางธรณีวิทยา  
และวัตถุต้นก าเนิดดิน ได้ดังนี้
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1) ที่ราบน  าท่วมถึง (Flood plain) ที่ราบริมแม่น้ าหรือล าธาร หน้าฝนหรือหน้าน้ า  
มักมีน้ าท่วมเป็นครั้งคราว เป็นสภาพพ้ืนที่ที่เกิดจาการทับถมของตะกอนน้ าพา และมีตะกอนเพ่ิมมาก
ขึ้นหลังน้ าท่วม แบ่งเป็น 
    (1) สันดินริมน้ า (Levee) เป็นที่ดอน เกิดจากการทับถมของตะกอนน้ าพาบริเวณริมฝั่ง
แม่น้ า เป็นสันนูนขนานไปกับริมฝั่งแม่น้ า การระบายน้ าค่อนข้างดีถึงดี เนื้อดินค่อนข้างหยาบ เช่น  
ชุดดินชุมพลบุรี (Chp) ชุดดินธาตุพนม (Tp) เป็นต้น 
    (2) ที่ลุ่มหลังสันดินริมน้ า (Back swamp, basin) เป็นที่ลุ่มน้ าขังอยู่ระหว่างสันดินริมน้ า
กับตะพักล าน้ าหรือด้านข้างหุบเขา การระบายน้ าค่อนข้างเลวถึงเลว ดินลึกมาก เนื้อดินเหนียวละเอียด 
สีเทาและน้ าตาลปนเทา การระบายน้ าเลว อาท ิชุดดินกันทรวิชัย (Ka)  

   2) ที่ราบตะกอนน  าพา (Alluvial plain) เป็นบริเวณที่ได้รับอิทธิพลของแม่น้ าหรือล าน้ า
สาขา วัตถุต้นก าเนิดดินเป็นตะกอนน้ าพา (Alluvium) มีสภาพพ้ืนที่เป็นที่ราบขนาดใหญ่สองฝั่งแม่น้ า 
แต่ละฝั่งอาจมีที่ราบแบบขั้นบันไดหรือตะพักได้หลายระดับ แบ่งเป็น 
    (1) ตะพักล าน้ าระดับต่ า (Low terrace) เป็นที่ลุ่ม มีสภาพพ้ืนที่ราบเรียบ ดินลึกมาก 
เนื้อดินอาจเป็นดินเหนียวละเอียดถึงดินทรายแป้งละเอียด สีเทา น้ าตาลปนเทา และน้ าตาล มีจุด  
ประสีต่าง ๆ การระบายน้ าค่อนข้างเลวถึงเลว เช่น ชุดดินหนองบุญนาก (Nbn) ชุดดินศรีขรภูมิ (Sik) 
ชุดดินธวัชบุรี (Th) ตะกอนน้ าพาเชิงซ้อน (AC) เป็นต้น 
    (2) ตะพักล าน้ าระดับกลางและระดับสูง (Middle and high terrace) เป็นที่ดอน  
มีสภาพพ้ืนที่ค่อนข้างราบเรียบถึงลูกคลื่นลอนลาด ดินตื้นถึงชั้นกรวดลูกรังถึงดินลึกมาก เนื้อดินเป็น  
ดินร่วนหยาบ ดินร่วนละเอียดหรือดินร่วนปนชิ้นส่วนหยาบมาก สีน้ าตาล เหลือง น้ าตาลปนแดง  
ไปจนถึงแดง การระบายน้ าดีปานกลางถึงดี  

   3) พื นเกือบราบ (Peneplain) เป็นภูมิลักษณ์ของพ้ืนผิวดินภายหลังการกร่อน เกิดจาก
การผุพังด้วยกระบวนการกร่อนท าลายโดยน้ า ท าให้พ้ืนที่สูงเดิมซึ่งขรุขระและสูงต่ าแตกต่างกันมาก  
มีระดับต่ าลงจนมีลักษณะคล้ายลูกคลื่นลอนลาดหรือพ้ืนเกือบราบ วัตถุต้นก าเนิดดินเกิดจากการผุพัง
สลายตัวอยู่กับที่หรือเคลื่อนย้ายมาในระยะทางไม่ไกล ดินจึงมีลักษณะเด่นตามวัตถุต้นก าเนิดหรือ  
หินที่รองรับอยู่ด้านล่างและระดับการพัฒนาตัวของดิน แบ่งเป็น 
    (1) พ้ืนที่แบบราบเรียบถึงลูกคลื่นลอนลาดเล็กน้อย ดินมีการระบายน้ าค่อนข้างเลวถึงเลว
ในบริเวณที่ราบลุ่มหรือที่ราบ หรือตามร่องระหว่างที่ดอนหรือเนิน เนื้อดินส่วนใหญ่มีทรายปน  
มีสีเทาหรือน้ าตาลปนเทา พบจุดสีต่าง ๆ ถัดขึ้นมาบริเวณพ้ืนที่ที่ค่อนข้างราบเรียบถึงเป็นลูกคลื่นลอน
ลาดเล็กน้อย มีสีน้ าตาล น้ าตาลปนเหลือง และเหลือง และมีจุดประสีเทาค่อนข้างชัดเจน โดยเฉพาะ
ในช่วงตอนบนเนื่องจากการขังน้ า พบจุดประสีเหลือง น้ าตาล หรือแดงในดินล่าง มีการระบายน้ า
ค่อนข้างเลวถึงดีปานกลาง อาจพบชั้นดินเหนียวในตอนล่างของหน้าตัด และอาจพบชั้นลูกรัง ในช่วง 
ที่เปลี่ยนจากเนื้อดินหยาบเป็นเนื้อดินละเอียด ค่าปฏิกิริยาดินในสนามส่วนใหญ่เป็นกรดจัดถึงเป็นกลาง 
เช่น ชุดดินละหานทราย (Lah) ชุดดินช านิ (Cni) ชุดดินโพนพิสัย (Pp) ชุดดินปลาปาก (Ppk) เป็นต้น 
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    (2) พ้ืนที่เป็นแบบลูกคลื่นลอนลาดเล็กน้อยถึงสภาพพ้ืนที่แบบเนินเขา ดินส่วนใหญ่ 
มีการระบายน้ าค่อนข้างดีถึงดี สีน้ าตาล น้ าตาลปนเหลือง เหลือง น้ าตาลปนแดง เหลืองปนแดงจนถึง
แดง เนื้อดินมีทรายปนอย่างชัดเจน บางบริเวณพบลูกรังในหน้าตัดดิน ค่าปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดถึงเป็น
กรดปานกลาง เช่น ชุดดินสีทน (St) พบบริเวณพ้ืนที่ที่มีลักษณะเป็นร่อง ชุดดินร้อยเอ็ด (Re) พบบริเวณ
พ้ืนที่ลักษณะเป็นที่ราบ ชุดดินพระทองค า (Ptk) ค าบง (Kg) ปักธงชัย (Ptc) และชุดดินห้วยแถลง (Ht) 
พบบริเวณพ้ืนที่ลักษณะเป็นที่ค่อนข้างราบถึงเป็นลูกคลื่น อาจพบความไม่ต่ อเนื่องทางธรณีวิทยา 
(Lithologic discontinuities) ส่วนใหญ่เป็นชั้นดินทรายตอนบน แล้วเปลี่ยนเป็นดินเหนียวหรือ 
ชั้นหินพื้น (Weathering insitu) ในตอนล่าง (Abrupt textural change) เช่น ชุดดินพล (Pho) ชุดดิน
เขมราฐ (Kmr) ชุดดินหนองบุญนาก (Nbn) ชุดดินนาดูน (Nad) ชุดดินโนนแดง (Ndg) ชุดดินคง (Kng) 
ชุดดินบุณฑริก (Bt) เป็นต้น 

   4) พื นที่รองรับด้วยหินชนิดต่าง ๆ และโครงสร้างของหิน มีลักษณะเป็นภูเขา หุบเขา  
เนินหรือที่ราบ ที่เกิดหินผุพังสลายตัว และถูกควบคุมด้วยลักษณะของโครงสร้างทางธรณีวิทยา ส่วนใหญ่
พ้ืนที่จังหวัดอ านาจเจริญรองรับด้วยหินทราย ดินมีการระบายน้ าดีปานกลางถึงค่อนข้างมากเกินไป  
สีน้ าตาล น้ าตาลปนเหลือง เหลือง น้ าตาลปนแดง เหลืองปนแดง จนถึงสีแดง เนื้อดินมีทรายปนอย่าง
ชัดเจน บางบริเวณพบเศษหินปะปนในหน้าตัดดินหรือลอยหน้าบนผิวดิน ค่าปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดมาก
ถึงเป็นกรดจัด เช่น ชุดดินภูพาน (Pu) ชุดดินวังน้ าเขียว (Wk) เป็นต้น 

   5) เป็นพื นที่ที่มีความลาดชันมากกว่าร้อยละ 35 ส่วนใหญ่เป็นภูเขาและเทือกเขาสูง
สลับซับซ้อน ทรัพยากรดินมีความแตกต่างกันออกไปในแต่ละพ้ืนที่ 
   ซึ่งได้แสดงรายละเอียดของชุดดินที่พบมากของจังหวัดอ านาจเจริญ ในภาพที่ 1 - 5  

 1.5 สภาพการใช้ท่ีดิน  
สภาพการใช้ที่ดินปัจจุบันของจังหวัดอ านาจเจริญ จากฐานข้อมูลแผนที่สภาพการใช้ที่ดินของ

กรมพัฒนาที่ดิน (ตารางที่ 1)  
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ตารางท่ี 1  สภาพการใช้ที่ดินปัจจุบันของจังหวัดอ านาจเจริญ 

ประเภทการใช้ที่ดิน 
เนื อที่ (ไร่) 

ไร ่ ร้อยละ 
 พื นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง  98,481 4.99 
 พื นที่เกษตรกรรม  1,552,318 78.56 

พ้ืนที่นา 1,107,843 56.07 
พืชไร่  271,217 13.72 
ไม้ยืนต้น  162,455 8.22 
ไม้ผล  5,591 0.28 
พืชสวน  682 0.03 
ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์และโรงเรือนเลี้ยงสัตว์  2,308 0.12 
สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ า   2,062 0.11 
เกษตรผสมผสาน/ไร่นาสวนผสม  160 0.01 

 พื นที่ป่าไม้  204,060 10.33 
 พื นที่น  า  51,276 2.60 
 พื นที่เบ็ดเตล็ด  69,645 3.52 

รวม  1,975,780 100.00 
ที่มา: กรมพัฒนาที่ดิน, 2562 

1.6  พื นที่ชลประทาน 
จังหวัดอ านาจเจริญมีเนื้อที่ชลประทาน 49,529 ไร่ (ร้อยละ 2.40 ของพ้ืนที่จังหวัด) กระจาย

อยู่ใน 7 อ าเภอ มีอ่างเก็บน้ าที่ส าคัญ 3 อ่าง คือ อ่างเก็บน้ าห้วยโพธิ์(ตอนบน) อ่างเก็บน้ าพุทธอุทธยาน 
และอ่างเก็บน้ าห้วยสีโท ที่มีศักยภาพในการเก็บกักน้ าได้รวม 37.37 ล้านลูกบาศก์เมตร พ้ืนที่
ชลประทานมีความส าคัญในการพิจารณาเพ่ิมศักยภาพการผลิตที่เหมาะสม (ตารางผนวกที ่2 ถึง 3) 

1.7  เขตปฏิรูปที่ดิน 

เขตปฏิรูปที่ดินในพ้ืนที่จังหวัดอ านาจเจริญ มีเนื้อที่ 399,717 ไร่ (ร้อยละ 9.99 ของพ้ืนที่
จังหวัด) โดยอ าเภอที่มีเขตปฏิรูปที่ดินมากที่สุด ได้แก่ อ าเภอชานุมาน อ าเภอปทุมราชวงศา และ
อ าเภอพนา ตามล าดับ (ตารางผนวกท่ี 4) 

1.8.  การขึ นทะเบียนเกษตรกร 
 จากฐานข้อมูลทะเบียนเกษตรกรของกรมส่งเสริมการเกษตร จังหวัดอ านาจเจริญ มีการ 

ขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกพืชหรือเลี้ยงสัตว์ทั้งหมดในปี 2563 จ านวน 100,385 ราย รวมพ้ืนที่ 
1,319,047 ไร่ ส าหรับพ้ืนที่ด าเนินการแต่ละกิจกรรมรวมกันมากกว่า 500 ไร่ มี จ านวน 9 กิจกรรม 
และกิจกรรมที่มีพ้ืนที่ปลูกมาก ได้แก่ ข้าวนาปี มันส าปะหลัง อ้อยโรงงาน ยางพารา ตามล าดับ 
(ตารางผนวกท่ี 5) 
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ทะเบียนเกษตรกรพืชสมุนไพร จากฐานข้อมูลกลาง (Farmer One) ของส านักงาน
เศรษฐกิจการเกษตร เกษตรกรได้ขึ้นทะเบียนปลูกพืชสมุนไพรในจังหวัดอ านาจเจริญ จ านวน 29 ราย 
รวมพ้ืนที่ 419 ไร่ มีพืชสมุนไพรหลัก 6 ชนิด พืชสมุนไพรที่มีการปลูกมาก คือ กระเจี๊ยบแดง ขมิ้นชัน 
ไพล ตามล าดับ (ตารางผนวกท่ี 6) 

1.9  ที่ตั งโรงงานและแหล่งรับซื อสินค้าเกษตร 
จังหวัดอ านาจเจริญมีแหล่งรับซื้อสินค้าเกษตรและสหกรณ์การเกษตรที่ส าคัญ จ านวน 34 แห่ง 

และท่ีตั้งโรงงานทางการเกษตร 54 แห่ง (ตารางผนวกท่ี 7) 

2.  การวิเคราะห์พืชเศรษฐกิจหลัก 
พืชเศรษฐกิจที่ส าคัญพิจารณาจากพืชที่มีพ้ืนที่ปลูกมากและมีมูลค่าการส่งออกหรือแปรรูปโดย

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ประกาศพืชเศรษฐกิจ 13 ชนิดพืช ได้แก่ ข้าว มันส าปะหลัง ยางพารา 
ปาล์มน้ ามัน อ้อยโรงงาน ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ สับปะรดโรงงาน ล าไย เงาะ ทุเรียน มังคุด มะพร้าว และ
กาแฟ จากพ้ืนที่ปลูกพืชเศรษฐกิจดังกล่าว กรมพัฒนาที่ดินได้ก าหนดระดับความเหมาะสมของพ้ืนที่
ปลูกรายจังหวัด โดยวิเคราะห์จากสภาพพ้ืนที่ ลักษณะของดิน ปริมาณน้ าฝน แหล่งน้ าชลประทาน 
ร่วมกับการจัดการพ้ืนที่และลักษณะรายพืช โดยแบ่งระดับความเหมาะสม เป็น 4 ระดับ ได้แก่ 
  ระดับท่ี 1 เป็นพื้นที่ความเหมาะสมสูง (S1) การปลูกพืชให้ผลตอบแทนสูง  
  ระดับที ่2 เป็นพ้ืนที่ความเหมาะสมปานกลาง (S2) การปลูกพืชให้ผลตอบแทนสูง แต่พบ
ข้อจ ากัดบางประการซึ่งสามารถบริหารจัดการได้  
  ระดับที ่3 เป็นพ้ืนที่ความเหมาะสมเล็กน้อย (S3) มีข้อจ ากัดบางประการของดินและน้ า ส่งผลให้
การผลิตพืชให้ผลตอบแทนต่ า การใช้พ้ืนที่ต้องใช้ต้นทุนสูงในการจัดการ และมีความเสี่ยงจากน้ าท่วม
และขาดน้ า 
  ระดับท่ี 4 เป็นพื้นที่ไม่เหมาะสม (N)  

 จังหวัดอ านาจเจริญ มีพ้ืนที่พืชเศรษฐกิจส าคัญที่ปลูกมาก 4 ล าดับแรก ได้แก่ ข้าว มันส าปะหลัง 
อ้อยโรงงาน และยางพารา ตามล าดับ (ตารางที่ 2) 

ตารางท่ี 2  พ้ืนที่ปลูกพืชเศรษฐกิจที่มีพ้ืนที่ปลูกมาก 4 ล าดับแรกของจังหวัดอ านาจเจริญ 

พืชเศรษฐกิจ เนื อที่ (ไร่) ร้อยละของพื นที่เกษตรกรรม 
1. ข้าว 1,079,682 67.42 
2. มันส าปะหลัง 118,576 7.40 
3. อ้อยโรงงาน 58,709 3.67 
4. ยางพารา 57,196 3.57 

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

   ข้าวเป็นพืชเศรษฐกิจที่ถือเป็นรายได้หลักของจังหวัดอ านาจเจริญมา ข้าวหอมมะลิของ
จังหวัดอ านาจเจริญ ถือได้ว่ามีคุณภาพเป็นที่หนึ่งของประเทศ และมีการส่งออกไปยังต่างประเทศทุกปี 
จากฐานข้อมูลในแผนที่เกษตรเชิงรุก หรือ Agri-Map Online วิเคราะห์ข้อมูลได้ดังนี้ (ตารางที่ 3 และ
ภาพที่ 6 - 7) 

   1) การวิเคราะห์ศักยภาพของพื นที่ปลูกข้าว  
    ระดับที่ 1 เป็นพ้ืนที่ความเหมาะสมสูง (S1) มีเนื้อที่ 21,635 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 1.26 ของ
พ้ืนที่ศักยภาพของที่ดิน พบมากในอ าเภอหัวตะพาน 13,021 ไร่ อ าเภอเมืองอ านาจเจริญ 7,359 ไร่ และ
อ าเภอเสนางคนิคม 1,009 ไร่ 
    ระดับที่ 2 เป็นพื้นที่ความเหมาะสมปานกลาง (S2) มีเนื้อที่ 384,879 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 
22.43 ของพ้ืนที่ศักยภาพของที่ดิน พบมากในอ าเภอเมืองอ านาจเจริญ 113,992 ไร่ อ าเภอ 
หัวตะพาน 75,202 ไร่ และอ าเภอปทุมราชวงศา 54,821 ไร่ 
    ระดับที่ 3 เป็นพ้ืนที่ความเหมาะสมเล็กน้อย (S3) มีเนื้อที่ 623,472 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 36.34 
ของพ้ืนที่ศักยภาพของที่ดิน พบมากในอ าเภอเมืองอ านาจเจริญ 183,749 ไร่ อ าเภอปทุมราชวงศา 97,237 
ไร่ และอ าเภอเสนางคนิคม 85,900 ไร่  
    ระดับที่ 4 เป็นพ้ืนที่ไม่เหมาะสม (N) มีเนื้อที่ 685,723 ไร่  

   2) การวิเคราะห์พื นที่ปลูกข้าวในปัจจุบัน ซึ่งจ าแนกตามชั้นความเหมาะสมของที่ดิน ได้ดังนี้  
    (1) พ้ืนที่เหมาะสมสูง (S1) มีเนื้อที่ 15,250 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 70.49 ของพ้ืนที่ศักยภาพสูง 
พบมากในอ าเภอหัวตะพาน 9,535 ไร่ อ าเภอเมืองอ านาจเจริญ 4,655 ไร่ และอ าเภอเสนางคนิคม 
1,009 ไร่ 
    (2) พ้ืนที่เหมาะสมปานกลาง (S2) มีเนื้อที่ 321,891 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 83.63 ของพ้ืนที่
ศักยภาพปานกลาง พบมากในอ าเภอเมืองอ านาจเจริญ 99,474 ไร่ อ าเภอหัวตะพาน 71,514 ไร่ และ
อ าเภอปทุมราชวงศา 41,179 ไร่  
    (3) พ้ืนที่เหมาะสมเล็กน้อย (S3) มีเนื้อที่ 488,724 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 78.39 ของพ้ืนที่
ศักยภาพเล็กน้อย พบมากในอ าเภอเมืองอ านาจเจริญ 146,438 ไร่ อ าเภอปทุมราชวงศา 81,938 ไร่ และ
อ าเภอเสนางคนิคม 63,908 ไร่ 
    (4)  พ้ืนที่ไม่เหมาะสม (N) มีเนื้อที่ 253,810 ไร่  

   3) พื นที่มีศักยภาพคงเหลือ คือ พ้ืนที่ที่มีศักยภาพในการปลูกข้าวแต่ไม่ใช้พ้ืนที่ปลูก 
พิจารณาจากพ้ืนที่ศักยภาพของที่ดินส าหรับปลูกข้าว และพ้ืนที่ปลูกข้าวในชั้นความเหมาะสมต่าง  ๆ 
(ปลูกจริง) พบว่าจังหวัดอ านาจเจริญมีพ้ืนที่ศักยภาพคงเหลือในระดับความเหมาะสมสูง (S1)  
และระดับความเหมาะสมปานกลาง (S2) รวมทั้งสิ้น 69,373 ไร่ กระจายอยู่ทั่วทุกอ าเภอ โดยอ าเภอ 
ที่มีพ้ืนที่ศักยภาพคงเหลือมากที่สุดคือ อ าเภอเมืองอ านาจเจริญ 17,222 ไร่ รองลงมา ได้แก่ อ าเภอ
ปทุมราชวงศา 13,641 ไร่ อ าเภอชานุมาน 11,956 ไร่ อ าเภอหัวตะพาน 7174 ไร่ อ าเภอลืออ านาจ 
6,745 ไร่ อ าเภอพนา 6,400 ไร่ และอ าเภอเสนางคนิคม 6,236 ไร่ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
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    (1) พ้ืนที่เหมาะสมสูงคงเหลือ (S1) มีเนื้อที่ 6,385 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 29.51 ของพ้ืนที่
ศักยภาพสูง พบมากในอ าเภอเมืองอ านาจเจริญ 2,704 ไร่ อ าเภอหัวตะพาน 3,486 ไร่ และอ าเภอ 
ลืออ านาจ 196 ไร่ 
    (2) พ้ืนที่เหมาะสมปานกลางคงเหลือ (S2) มีเนื้อที่ 62,988 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 16.37  
ของพ้ืนที่ศักยภาพปานกลาง พบมากในอ าเภอเมืองอ านาจเจริญ 14,518 ไร่ อ าเภอปทุมราชวงศา 
13,641 ไร่ และอ าเภอชานุมาน 11,956 ไร่ 

ตารางท่ี 3  พ้ืนที่ศักยภาพ พ้ืนที่ปลูกจริง พ้ืนที่คงเหลือของข้าวรายอ าเภอ จังหวัดอ านาจเจริญ 

อ าเภอ ประเภทพื นที่ 
เนื อที่ชั นความเหมาะสม (ไร่) 

S1 S2 S3 N รวม 

เมือง
อ านาจเจรญิ 

พื้นที่ศักยภาพของที่ดิน 
7,359 113,992 183,749 249,163 554,263 

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

พื้นที่เพาะปลูกในช้ันความ
เหมาะสมต่าง ๆ (ปลูกจริง) 

4,655 99,474 146,438 98,198 348,765 

(63.26%) (87.26%) (79.69%) (39.41%) (62.92%) 

พื้นที่มีศักยภาพคงเหลือ 
2,704 14,518 

- - 
17,222 

(36.74%) (12.74%) (3.11%) 

ชานุมาน 

พื้นที่ศักยภาพของที่ดิน - 
29,972 81,014 128,815 239,801 

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

พื้นที่เพาะปลูกในช้ันความ
เหมาะสมต่าง ๆ (ปลูกจริง) 

- 
18,017 33,856 1,646 53,519 

(60.11%) (41.79%) (1.28%) (22.32%) 

พื้นที่มีศักยภาพคงเหลือ - 
11,956 

- - 
11,956 

(39.89%) (4.99%) 

หัวตะพาน 

พื้นที่ศักยภาพของที่ดิน 
13,021 75,202 52,459 80,110 220,792 

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

พื้นที่เพาะปลูกในช้ันความ
เหมาะสมต่าง ๆ (ปลูกจริง) 

9,535 71,514 49,426 36,174 166,649 

(73.23%) (95.10%) (94.22%) (45.16%) (75.48%) 

พื้นที่มีศักยภาพคงเหลือ 
3,486 3,688 

- - 
7,174 

(26.77%) (4.90%) (3.25%) 

ปทุมราช
วงศา 

พื้นที่ศักยภาพของที่ดิน - 
54,821 97,237 49,748 201,806 

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

พื้นที่เพาะปลูกในช้ันความ
เหมาะสมต่าง ๆ (ปลูกจริง) 

- 
41,179 81,938 11,743 134,860 

(75.12%) (84.27%) (23.60%) (66.83%) 

พื้นที่มีศักยภาพคงเหลือ - 
13,641 

- - 
13,641 

(24.88%) (6.76%) 
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ตารางท่ี 3  (ต่อ) 

อ าเภอ ประเภทพื นที่ 
เนื อที่ชั นความเหมาะสม (ไร่) 

S1 S2 S3 N รวม 

เสนางคนิคม 

พื้นที่ศักยภาพของที่ดิน 
1,009 44,743 85,900 47,482 179,134 

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

พื้นที่เพาะปลูกในช้ันความ
เหมาะสมต่าง ๆ (ปลูกจริง) 

1,009 38,507 63,908 25,600 129,024 

(100.00%) (86.06%) (74.40%) (53.92%) (72.03%) 

พื้นที่มีศักยภาพคงเหลือ - 
6,236 

- - 
6,236 

(13.94%) (3.48%) 

ลืออ านาจ 

พื้นที่ศักยภาพของที่ดิน 246 38,049 55,494 72,222 166,011 

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

พื้นที่เพาะปลูกในช้ันความ
เหมาะสมต่าง ๆ (ปลูกจริง) 

51 31,500 52,980 49,181 133,712 

(20.73%) (82.79%) (95.47%) (68.10%) (80.54%) 

พื้นที่มีศักยภาพคงเหลือ 195 6,549 
- - 

6,745 

(79.67%) (17.21%) (4.06%) 

พนา 

พื้นที่ศักยภาพของที่ดิน - 
28,100 67,619 58,183 153,902 

(100.00%) (100.00%) (100.00%) (100.00%) 
พื้นที่เพาะปลูกในช้ันความ
เหมาะสมต่าง ๆ (ปลูกจริง) 

- 
21,700 60,178 31,268 113,146 

(77.22%) (89.00%) (53.74%) (73.52%) 

พื้นที่มีศักยภาพคงเหลือ  - 
6,400 

- - 
6,400 

(22.78%) (4.16%) 

รวมทั ง
จังหวัด 

พื นที่ศักยภาพของท่ีดิน 
21,635 384,879 623,472 685,723 1,715,709 

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

พื นที่เพาะปลูกในชั นความ
เหมาะสมต่าง ๆ (ปลูกจริง) 

15,250 321,891 488,724 253,810 1,079,675 

(70.49%) (83.63%) (78.39%) (37.01%) (62.93%) 

พื นที่มีศักยภาพคงเหลือ 
6,385 62,988 

-  -  
69,373 

(29.51%) (16.37%) (4.04%) 

    ทั้งนี้ ในการส่งเสริมการปลูกพืชจะพิจารณาเฉพาะพ้ืนที่ที่มีศักยภาพคงเหลือในระดับ
ความเหมาะสมสูง (S1) และระดับความเหมาะสมปานกลาง (S2) เท่านั้น เนื่องจากสภาพพ้ืนที่ 
ปลูกพืชตรงตามศักยภาพของดิน การลงทุนต่ าก็สามารถเพ่ิมผลผลิตได้ จึงควรส่งเสริมในพ้ืนที่ดังกล่าว 
    เมื่อวิเคราะห์ข้อมูลศักยภาพพ้ืนที่ร่วมกับพ้ืนที่ปลูกพืชในปัจจุบัน พบว่า พ้ืนที่ที่ควร
พิจารณาให้มีการปรับเปลี่ยนไปปลูกข้าว คือ บริเวณท่ีเป็นพื้นที่ปลูกมันส าปะหลัง (S3) 5,043 ไร่ และ
พ้ืนที่ปลูกยางพารา (S3) 1,285 ไร่ แต่เนื่องจากนโยบายของคณะกรรมการนโยบายบริหารจัดการข้าว
ต้องการรักษาดุลยภาพผลผลิตข้าว ดังนั้น จึงควรพิจารณาปลูกพืชเศรษฐกิจชนิดอ่ืนที่สอดคล้องกับ
ความต้องการของตลาด (ตารางที่ 4) 
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ตารางท่ี4  พ้ืนที่ศักยภาพในการขยายการผลิตข้าว 

อ าเภอ 
มันส าปะหลัง (ไร่) ยางพารา (ไร่) 

S3 N รวม S3 N รวม 

พนา 114 - 114 19 - 19 
ชานุมาน 1,824 - 1,824 263 - 263 

ลืออ านาจ 93 - 93 81 - 81 
หัวตะพาน 345 - 345 85 - 85 

เสนางคนิคม 361 - 361 7 - 7 
ปทุมราชวงศา 728 - 728 279 - 279 
เมืองอ านาจเจรญิ 1,578 - 1,578 551 - 551 

รวม 5,043 - 5,043 1,285 - 1,285 

4.) แนวทางการจัดการ 
(1) พ้ืนที่ที่ มีความเหมาะสมควรส่ งเสริมการผลิต (S1 หรือ S2) ควรสนับสนุน 

ให้เกษตรกรปลูกข้าวต่อไปเนื่องจากเป็นพ้ืนที่ที่ เหมาะสม สามารถช่วยลดต้นทุนการผลิตและ 
ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพดี ซึ่งการปลูกข้าวในพ้ืนที่ดังกล่าวข้างต้นสามารถน าไปสู่การต่อยอดโครงการที่
ส าคัญต่าง ๆ ได้ เช่น เกษตรอินทรีย์ ระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ หรือเกษตรแม่นย า เป็นต้น 

พ้ืนที่ปลูกข้าวในบริเวณที่มีความเหมาะสมสูง (S1) คือพ้ืนที่ปลูกข้าวในที่ดินที่ไม่มี
ข้อจ ากัดทางกายภาพต่อการปลูกข้าว ซึ่งควรสงวนไว้เป็นแหล่งปลูกข้าวที่ส าคัญของจังหวัด กระจาย
อยู่ในอ าเภอหัวตะพาน อ าเภอเมืองอ านาจเจริญ อ าเภอเสนางคนิคม เป็นต้น 

พ้ืนที่ปลูกข้าวในบริเวณที่มีความเหมาะสมปานกลาง (S2) คือพ้ืนที่ปลูกข้าวในที่ดินที่มี
ข้อจ ากัดทางกายภาพบางประการต่อการปลูกข้าว เช่น ความอุดมสมบูรณ์ของดิน ความเป็นกรดเป็น
ด่าง และแหล่งน้ า กระจายอยู่ในเมืองอ านาจเจริญ อ าเภอหัวตะพาน และอ าเภอปทุมราชวงศา เป็นต้น 

(2) พ้ืนที่ที่ควรปรับเปลี่ยนการผลิตในพื้นที่ไม่เหมาะสม (S3 หรือ N) ควรสนับสนุนให้เข้า
โครงการบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรม เช่น ท าการเกษตรผสมผสานหรือพืชที่ให้ผลตอบแทนสูงกว่า 
โดยพิจารณาแหล่งรับซื้อร่วมด้วย 

    2.2   มันส าปะหลัง 
   มันส าปะหลังเป็นพืชเศรษฐกิจหลักหลักในล าดับที่ 2 ของจังหวัดอ านาจเจริญ จากฐานข้อมูล
ในแผนที่เกษตรเชิงรุก หรือ Agri-Map Online วิเคราะห์ข้อมูลได้ดังนี้ (ตารางที่ 5 และภาพที่ 8 - 9) 

   1) การวิเคราะห์ศักยภาพของพื นที่ปลูกมันส าปะหลัง  
    ระดับที่ 1 เป็นพ้ืนที่ความเหมาะสมสูง (S1) มีเนื้อที่ 13,877 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 0.81 ของ
พ้ืนที่ศักยภาพของที่ดิน พบมากในเมืองอ านาจเจริญ 4,596 ไร่ อ าเภอหัวตะพาน 4,285 ไร่ และ
อ าเภอชานุมาน 1,616 ไร่ 



10 

    ระดับที่ 2 เป็นพ้ืนที่ความเหมาะสมปานกลาง (S2) มีเนื้อที่ 667,102 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 
38.88 ของพ้ืนที่ศักยภาพของที่ดิน พบมากในอ าเภอเมืองอ านาจเจริญ 239,664 ไร่ อ าเภอชานุมาน 
146,747 ไร่ และอ าเภอปทุมราชวงศา 65,696 ไร่  
    ระดับที่ 3 เป็นพ้ืนที่ความเหมาะสมเล็กน้อย (S3) มีเนื้อที่ 27,665 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 
1.61 ของพ้ืนที่ศักยภาพของที่ดิน พบมากในอ าเภอพนา 16,729 ไร่ อ าเภอหัวตะพาน 4,819 ไร่ และ
อ าเภอชานุมาน 3,248 ไร่  
    ระดับที่ 4 เป็นพ้ืนที่ไม่เหมาะสม (N) มีเนื้อที่ 1,007,093 ไร่ 

   2) การวิเคราะห์พื นที่ปลูกมันส าปะหลังในปัจจุบัน ซึ่งจ าแนกตามชั้นความเหมาะสมของ
ที่ดิน ได้ดังนี้ 
    (1) พ้ืนที่เหมาะสมสูง (S1) มีเนื้อที่ 4,990 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 35.96 ของพ้ืนที่ศักยภาพสูง 
พบมากในอ าเภอชานุมาน 1,228 ไร่ อ าเภอเมืองอ านาจเจริญ 1,930 ไร่ และอ าเภอเสนางคนิคม 1,578 ไร่  
    (2) พ้ืนที่เหมาะสมปานกลาง (S2) มีเนื้อที่ 107,246 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 16.08ของพ้ืนที่
ศักยภาพปานกลาง พบมากในอ าเภอเมืองชานุมาน 46,301 ไร่ อ าเภอเมืองอ านาจเจริญ 36,714 ไร่ และ
อ าเภอปทุมราชวงศา 11,296 ไร่  
    (3) พ้ืนที่เหมาะสมเล็กน้อย (S3) มีเนื้อที่ 6,007 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 21.71 ของพ้ืนที่
ศักยภาพเล็กน้อย พบมากในอ าเภอชานุมาน 2,301 ไร่ อ าเภอเมืองอ านาจเจริญ 1,689 ไร่ และอ าเภอ
ปทุมราชวงศา 727 ไร่  
    (4) พ้ืนที่ไม่เหมาะสม (N) มีเนื้อที่ 326 ไร่  

   3) พื นที่มีศักยภาพคงเหลือ คือ พ้ืนที่ที่มีศักยภาพในการปลูกมันส าปะหลังแต่ไม่ใช้พ้ืนที่
ปลูก พิจารณาจากพ้ืนที่ศักยภาพของที่ดินส าหรับปลูกมันส าปะหลัง และพ้ืนที่ปลูกมันส าปะหลังในชั้น
ความเหมาะสมต่าง ๆ (ปลูกจริง) พบว่าจังหวัดอ านาจเจริญมีพ้ืนที่ศักยภาพคงเหลือในระดับความ
เหมาะสมสูง (S1) และระดับความเหมาะสมปานกลาง (S2) รวมทั้งสิ้น 568,743 ไร่ กระจายอยู่ทั่วทุก
อ าเภอ โดยอ าเภอที่มีพ้ืนที่ศักยภาพคงเหลือมากที่สุดคือ อ าเภอเมืองอ านาจเจริญ 205 ,616 ไร่ 
รองลงมา ได้แก ่อ าเภอชานุมาน 100,835 ไร่ อ าเภอพนา 64,043 ไร่ อ าเภอปทุมราชวงศา 54,400 ไร่ 
อ าเภอเสนางคนิคม 52,234 ไร่ อ าเภอหัวตะพาน 48 ,444 ไร่ และอ าเภอลืออ านาจ 43 ,172 ไร่  
โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
    (1) พ้ืนที่เหมาะสมสูงคงเหลือ (S1) มีเนื้อที่ 8,887 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 29.52 ของพ้ืนที่
ศักยภาพสูง พบมากในอ าเภอหัวตะพาน 4,237 ไร่ อ าเภอเมืองอ านาจเจริญ 2,666 ไร่และ อ าเภอพนา 
1,027 ไร่  
    (2) พ้ืนที่เหมาะสมปานกลางคงเหลือ (S2) มีเนื้อที่ 559,856 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 16.37 
ของพ้ืนที่ศักยภาพปานกลาง พบมากในอ าเภอเมืองอ านาจเจริญ 202,950 ไร่ อ าเภอชานุมาน 
100,447 ไร่ และอ าเภอพนา 63,016 ไร่ 
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ตารางที่ 5   พ้ืนที่ศักยภาพ พ้ืนที่ปลูกจริง พ้ืนที่คงเหลือของมันส าปะหลังรายอ าเภอ จังหวัดอ านาจเจริญ 

อ าเภอ ประเภทพื นที่ 
เนื อที่ชั นความเหมาะสม (ไร่) 

S1 S2 S3 N รวม 

เมือง
อ านาจเจรญิ 

พื้นที่ศักยภาพของที่ดิน 4,596 239,664 1,689 308,303 554,252 

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

พื้นที่เพาะปลูกในช้ันความ
เหมาะสมต่าง ๆ (ปลูกจริง) 

1,930 36,714 1,689 24 40,357 

(41.99%) (15.32%) (100.00%) (0.01%) (7.28%) 

พื้นที่มีศักยภาพคงเหลือ 
2,666 202,950 

- - 
205,616 

(58.01%) (84.68%) (37.10%) 

ชานุมาน 

พื้นที่ศักยภาพของที่ดิน 
1,616 146,747 3,248 88,212 239,823 

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

พื้นที่เพาะปลูกในช้ันความ
เหมาะสมต่าง ๆ (ปลูกจริง) 

1,228 46,301 2,301 272 50,102 

(75.99%) (31.55%) (70.84%) (0.31%) (20.89%) 

พื้นที่มีศักยภาพคงเหลือ 
388 100,446 

- - 
100,834 

(24.01%) (68.45%) (42.05%) 

หัวตะพาน 

พื้นที่ศักยภาพของที่ดิน 
4,285 47,834 4,819 163,853 220,791 

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

พื้นที่เพาะปลูกในช้ันความ
เหมาะสมต่าง ๆ (ปลูกจริง) 

48 3,627 344 
- 

4,019 

(1.12%) (7.58%) (7.14%) (1.82%) 

พื้นที่มีศักยภาพคงเหลือ 
4,237 44,207 

- - 
48,444 

(98.88%) (92.42%) (21.94%) 

ปทุมราช
วงศา 

พื้นที่ศักยภาพของที่ดิน 
188 65,696 727 135,191 201,802 

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

พื้นที่เพาะปลูกในช้ันความ
เหมาะสมต่าง ๆ (ปลูกจริง) 

188 11,296 727 29 12,240 

(100.00%) (17.19%) (100.00%) (0.02%) (6.07%) 

พื้นที่มีศักยภาพคงเหลือ - 
54,400 

- - 
54,400 

(82.81%) (26.96%) 

เสนางคนิคม 

พื้นที่ศักยภาพของที่ดิน 
1,578 58,892 361 118,307 179,138 

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

พื้นที่เพาะปลูกในช้ันความ
เหมาะสมต่าง ๆ (ปลูกจริง) 

1,578 6,658 361 1 8,598 

(100.00%) (11.31%) (100.00%) (0.01%) (4.80%) 

พื้นที่มีศักยภาพคงเหลือ - 
52,234 

- - 
52,234 

(88.69%) (29.16%) 
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ตารางท่ี 5 (ต่อ) 

อ าเภอ ประเภทพื นที่ 
เนื อที่ชั นความเหมาะสม (ไร่) 

S1 S2 S3 N รวม 

ลือ
อ านาจ 

พื้นที่ศักยภาพของที่ดิน 
569 44,950 92 120,382 165,993 

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

พื้นที่เพาะปลูกในช้ันความ
เหมาะสมต่าง ๆ (ปลูกจริง) 

- 
2,347 92 

- 
2,439 

(5.22%) (100.00%) (1.47%) 

พื้นที่มีศักยภาพคงเหลือ 
569 42,603 

- - 
43,172 

(100.00%) (94.78%) (26.01%) 

พนา 

พื้นที่ศักยภาพของที่ดิน 
1,045 63,319 16,729 72,845 153,938 

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

พื้นที่เพาะปลูกในช้ันความ
เหมาะสมต่าง ๆ (ปลูกจริง) 

18 303 493 
- 

814 

(1.72%) (0.48%) (2.95%) (0.53%) 

พื้นที่มีศักยภาพคงเหลือ 
1,027 63,016 

- - 
64,043 

(98.28%) (99.52%) (41.60%) 

รวมทั ง
จังหวัด 

พื นที่ศักยภาพของท่ีดิน 
13,877 667,102 27,665 1,007,093 1,715,737 

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

พื นที่เพาะปลูกในชั นความ
เหมาะสมต่าง ๆ (ปลูกจริง) 

4,990 107,246 6,007 326 118,569 

(35.96%) (16.08%) (21.71%) (0.03%) (6.91%) 

พื นที่มีศักยภาพคงเหลือ 
8,887 559856 

- - 
568,743 

(64.04%) (83.92)% (33.15)% 

    ทั้งนี้ ในการส่งเสริมการปลูกพืชจะพิจารณาเฉพาะพ้ืนที่ที่มีศักยภาพคงเหลือในระดับความ
เหมาะสมสูง (S1) และระดับความเหมาะสมปานกลาง (S2) เท่านั้น เนื่องจากสภาพพ้ืนที่ปลูกพืชตรง 
ตามศักยภาพของดิน การลงทุนต่ าก็สามารถเพ่ิมผลผลิตได้ จึงควรส่งเสริมในพ้ืนที่ดังกล่าว  
    เมื่อวิเคราะห์ข้อมูลศักยภาพพ้ืนที่ร่วมกับพ้ืนที่ปลูกพืชในปัจจุบัน พบว่า พื้นที่ที่ควร
พิจารณาให้มีการปรับเปลี่ยนไปปลูกมันส าปะหลัง คือ บริเวณที่เป็นพ้ืนที่ปลูกข้าว (S3+N) 290,047 ไร่ 
และปาล์มน้ ามัน (N) 3,905 ไร่ (ตารางที่ 6) 
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ตารางท่ี 6  พ้ืนทีศ่ักยภาพในการขยายการผลิตมันส าปะหลัง 

อ าเภอ 
ข้าว (ไร่) ปาล์มน  ามนั (ไร่) 

S3 N รวม S3 N รวม 

พนา 30,018 18,343 48,361  -  33 33 
ชานุมาน 17,954 1,286 19,240  -  1,486 1,486 
ลืออ านาจ 24,413 9,715 34,128  -  38 38 

หัวตะพาน 7,991 5,473 13,464  -  280 280 
เสนางคนิคม 14,788 23,319 38,107   -  104 104 

ปทุมราชวงศา 20,324 9,386 29,710  -  758 758 
เมืองอ านาจเจรญิ 30,719 76,318 107,037  -  1,206 1,206 
รวม 146,207 143,840 290,047  -  3,905 3,905 

   4) แนวทางการจัดการ 
    (1) พ้ืนที่ที่มีความเหมาะสมควรส่งเสริมการผลิต (S1 หรือ S2) ควรสนับสนุนให้เกษตรกร
ปลูกมันส าปะหลังต่อไปเนื่องจากเป็นพ้ืนที่ที่เหมาะสม สามารถช่วยลดต้นทุนการผลิตและได้ผลผลิตที่มี
คุณภาพดี ซึ่งการปลูกมันส าปะหลังในพื้นที่ดังกล่าวข้างต้นสามารถน าไปสู่การต่อยอดโครงการที่ส าคัญ
ต่างๆ ได้ เช่น เกษตรอินทรีย์ ระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ เกษตรแม่นย า เป็นต้น 
     พ้ืนที่ปลูกมันส าปะหลังในบริ เวณที่มีความเหมาะสมสูง (S1) คือพ้ืนที่ปลูก 
มันส าปะหลังในที่ดินที่ไม่มีข้อจ ากัดทางกายภาพต่อการปลูกมันส าปะหลัง ซึ่งควรสงวนไว้เป็นแหล่ง
ปลูกมันส าปะหลังที่ส าคัญของจังหวัด กระจายอยู่ในอ าเภอชานุมาน อ าเภอเมืองอ านาจเจริญ และ
อ าเภอเสนางคนิคม เป็นต้น 
     พ้ืนที่ปลูกมันส าปะหลังในบริเวณที่มีความเหมาะสมปานกลาง (S2) คือพ้ืนที่ปลูก 
มันส าปะหลังในที่ดินที่มีข้อจ ากัดทางกายภาพบางประการต่อการปลูกมันส าปะหลัง เช่น ความอุดม
สมบูรณ์ของดิน ความเป็นกรดเป็นด่าง ความชื้น กระจายอยู่ในอ าเภอชานุมาน อ าเภอเมืองอ านาจเจริญ 
และอ าเภอปทุมราชวงศา เป็นต้น     
    (2) พ้ืนที่ที่ควรปรับเปลี่ยนการผลิตในพ้ืนที่ไม่เหมาะสม (S3 หรือ N) ควรสนับสนุน 
ให้เข้าโครงการบริหารจัดการพ้ืนที่เกษตรกรรม เช่น เปลี่ยนชนิดพืชที่มีความเหมาะสมกว่าการปลูก 
มันส าปะหลัง มีต้นทุนที่ต่ า และให้ผลตอบแทนที่ดีกว่า แต่ทั้งนี้ต้องพิจารณาแหล่งรับซื้อร่วมด้วย   
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    2.3   อ้อยโรงงาน 
   อ้อยโรงงานเป็นพืชเศรษฐกิจหลักในล าดับที่ 2 ของจังหวัดอ านาจเจริญ จากฐานข้อมูลใน
แผนที่เกษตรเชิงรุก หรือ Agri-Map Online วิเคราะห์ข้อมูลได้ดังนี้ (ตารางที่ 7 และภาพที่ 10 - 11) 

   1) การวิเคราะห์ศักยภาพของพื นที่ปลูกอ้อยโรงงาน  
    ระดับที่ 1 เป็นพ้ืนที่ความเหมาะสมสูง (S1) มีเนื้อที่ 5,488 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 0.32  
ของพ้ืนที่ศักยภาพของที่ดิน พบมากในอ าเภอพนา 3,024 ไร่ อ าเภอหัวตะพาน 2,454 ไร่ อ าเภอเมือง
อ านาจเจริญ 10 ไร่ 
    ระดับที่ 2 เป็นพื้นที่ความเหมาะสมปานกลาง (S2) มีเนื้อที่ 481,491 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 
28.06 ของพ้ืนที่ศักยภาพของที่ดิน พบมากในอ าเภอชานุมาน 148,719 ไร่ อ าเภอเมืองอ านาจเจริญ 
130,029 ไร่ อ าเภอปทุมราชวงศา 48,919 ไร่ 
    ระดับที่ 3 เป็นพ้ืนที่ความเหมาะสมเล็กน้อย (S3) มีเนื้อที่ 214,901 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 
12.53 ของพ้ืนที่ศั กยภาพของที่ ดิน  พบมากในอ าเภอเมืองอ านาจเจริญ 109,925 ไร่  อ าเภอ 
เสนางคนิคม 30,320 ไร่ อ าเภอพนา 32,647 ไร่ 
    ระดับที่ 4 เป็นพ้ืนที่ไม่เหมาะสม (N) มีเนื้อที่ 1,013,875 ไร่ 

   2) การวิเคราะห์พื นที่ปลูกอ้อยโรงงานในปัจจุบัน  ซึ่งจ าแนกตามชั้นความเหมาะสม 
ของที่ดิน ได้ดังนี้ 
    (1) พ้ืนที่เหมาะสมสูง (S1) มีเนื้อที่ 99 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 1.80 ของพ้ืนที่ศักยภาพสูง  
พบมากในอ าเภอหัวตะพาน 75 ไร่ อ าเภอพนา 14 ไร่ อ าเภอเมืองอ านาจเจริญ 10 ไร่ 
    (2) พ้ืนที่เหมาะสมปานกลาง (S2) มีเนื้อที่ 53,962 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 11.21.ของพ้ืนที่
ศักยภาพปานกลาง พบมากในอ าเภอชานุมาน 43,381 ไร่ อ าเภอเมืองอ านาจเจริญ 7,387 ไร่ อ าเภอ
เสนางคนิคม 1,601 ไร่ 
    (3) พ้ืนที่เหมาะสมเล็กน้อย (S3) มีเนื้อที่ 4,619 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 2.15 ของพ้ืนที่
ศักยภาพเล็กน้อย พบมากในอ าเภอเมืองอ านาจเจริญ 2,157 ไร่ อ าเภอชานุมาน 1,443 ไร่ อ าเภอ 
หัวตะพาน 448 ไร่  
    (4) พ้ืนที่ไม่เหมาะสม (N) มีเนื้อที่ 28 ไร่  

   3) พื นที่มีศักยภาพคงเหลือ คือ พ้ืนที่ที่มีศักยภาพในการปลูกอ้อยโรงงานแต่ไม่ใช้พ้ืนที่ปลูก 
พิจารณาจากพ้ืนที่ศักยภาพของที่ดินส าหรับการปลูกอ้อยโรงงาน และพ้ืนที่ปลูกอ้อยโรงงานในชั้นความ
เหมาะสมต่างๆ (ปลูกจริง) พบว่าจังหวัดอ านาจเจริญมีพ้ืนทีศ่ักยภาพคงเหลือในระดับความเหมาะสมสูง 
(S1) และความเหมาะสมปานกลาง (S2) รวมทั้งสิ้น 432,918 ไร่ กระจายอยู่ทั่วทุกอ าเภอ โดยอ าเภอ 
ที่มีพ้ืนที่ศักยภาพคงเหลือมากที่สุดคือ อ าเภอเมืองอ านาจเจริญ 122,642 ไร่ รองลงมาคืออ าเภอ 
ชานุมาน 105,338 ไร่ อ าเภอปทุมราชวงศา 47,868 ไร่ อ าเภอหัวตะพาน 45,398 ไร่ อ าเภอพนา 
45,154 ไร่ อ าเภอลืออ านาจ 36,214 ไร่ และอ าเภอเสนางคนิคม 24,913 ไร่ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
    (1) พ้ืนที่เหมาะสมสูงคงเหลือ (S1) มีเนื้อที่ 5,389 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 98.20 ของพ้ืนที่
ศักยภาพสูง พบใน 2 อ าเภอ คือ อ าเภอพนา 3,010 ไร่ และอ าเภอหัวตะพาน 2,378 ไร่  
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    (2) พ้ืนที่เหมาะสมปานกลางคงเหลือ (S2) มีเนื้อที่ 427,529 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 88.79 
ของพ้ืนที่ศักยภาพปานกลาง พบมากในอ าเภอเมืองอ านาจเจริญ 122,642 ไร่ อ าเภอชานุมาน 
105,338 ไร่ และอ าเภอปทุมราชวงศา 47,868 ไร่ 

ตารางที่ 7  พ้ืนที่ศักยภาพ พ้ืนที่ปลูกจริง พ้ืนที่คงเหลือของอ้อยโรงงาน รายอ าเภอ จงัหวัดอ านาจเจริญ 

อ าเภอ ประเภทพื นที่ 
เนื อที่ชั นความเหมาะสม (ไร่) 

S1 S2 S3 N รวม 

เมืองอ านาจเจรญิ 

พื้นที่ศักยภาพของที่ดิน 10 130,029 109,925 314,320 554,284 

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

พื้นที่เพาะปลูกในช้ันความ
เหมาะสมต่าง ๆ (ปลูกจริง) 

10 7,387 2,157 
- 

9,554 

(100.00%) (5.68%) (1.96%) (1.72%) 

พื้นที่มีศักยภาพคงเหลือ - 
122,642 

- - 
122,642 

(94.32%) (22.13%) 

ชานุมาน 

พื้นที่ศักยภาพของที่ดิน - 
148,719 6,683 84,365 239,767 

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

พื้นที่เพาะปลูกในช้ันความ
เหมาะสมต่าง ๆ (ปลูกจริง) 

- 
43,381 1,443 28 44,852 

(29.17%) (21.59%) (0.03%) (18.71%) 

พื้นที่มีศักยภาพคงเหลือ - 
105,338 

- - 
105,338 

(70.83%) (43.93%) 

หัวตะพาน 

พื้นที่ศักยภาพของที่ดิน 
2,454 45,797 8,546 163,995 220,792 

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

พื้นที่เพาะปลูกในช้ันความ
เหมาะสมต่าง ๆ (ปลูกจริง) 

75 399 448 
- 

922 

(3.06%) (0.87%) (5.24%) (0.42%) 

พื้นที่มีศักยภาพคงเหลือ 
2,379 45,398 

- - 
45,397 

(96.94%) (99.13%) (20.56%) 

ปทุมราชวงศา 

พื้นที่ศักยภาพของที่ดิน - 
48,919 15,118 137,771 201,808 

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

พื้นที่เพาะปลูกในช้ันความ
เหมาะสมต่าง ๆ (ปลูกจริง) 

- 
1,051 134 

- 
1,185 

(2.15%) (0.89%) (0.59%) 

พื้นที่มีศักยภาพคงเหลือ - 
47,868 

- - 
47,868 

(97.85%) (23.72%) 
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ตารางท่ี 7 (ต่อ) 

อ าเภอ ประเภทพื นที่ 
เนื อที่ชั นความเหมาะสม (ไร่) 

S1 S2 S3 N รวม 

เสนาง- 
คนิคม 

พื้นที่ศักยภาพของที่ดิน - 
26,514 30,320 122,321 179,155 

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

พื้นที่เพาะปลูกในช้ันความ
เหมาะสมต่าง ๆ (ปลูกจริง) 

- 
1,601 233 

- 
1,834 

(6.04%) (0.77%) (1.02%) 

พื้นที่มีศักยภาพคงเหลือ - 
24,913 

- - 
24,913 

(93.96%) (13.91%) 

ลืออ านาจ 

พื้นที่ศักยภาพของที่ดิน - 
36,256 11,662 118,092 166,010 

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

พื้นที่เพาะปลูกในช้ันความ
เหมาะสมต่าง ๆ (ปลูกจริง) 

- 
41 60 

- 
101 

(0.12%) (0.51%) (0.06%) 

พื้นที่มีศักยภาพคงเหลือ - 
36,215 

- - 
36,215 

(99.88%) (21.81%) 

พนา 

พื้นที่ศักยภาพของที่ดิน 3,024 45,257 32,647 73,011 153,939 

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

พื้นที่เพาะปลูกในช้ันความ
เหมาะสมต่าง ๆ (ปลูกจริง) 

14 102 144 
- 

260 

(0.46%) (0.23%) (0.44%) (0.17%) 

พื้นที่มีศักยภาพคงเหลือ 
3,010 45,155 

- - 
45,155 

(99.54%) (99.77%) (29.33%) 

รวมทั ง
จังหวัด 

พื นที่ศักยภาพของท่ีดิน 
5,488 481,491 214,901 1,013,875 1,715,755 

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

พื นที่เพาะปลูกในชั นความ
เหมาะสมต่าง ๆ (ปลูกจริง) 

99 53,962 4,619 28 58,708 

(1.80%) (11.21%) (2.15%) (n.s.) (3.42%) 

พื นที่มีศักยภาพคงเหลือ 
5,389 427,529 

- - 
432,918 

(98.20%) (88.79%) (25.23%) 

หมายเหต:ุ n.s. คือ มีจ านวนน้อยมาก ไม่มีความหมายส าคัญทางสถิติ 

    ทั้งนี้ ในการส่งเสริมการปลูกพืชจะพิจารณาเฉพาะพ้ืนที่ที่มีศักยภาพคงเหลือในระดับความ
เหมาะสมสูง (S1) และระดับความเหมาะสมปานกลาง (S2) เท่านั้น เนื่องจากสภาพพ้ืนที่ปลูกพืชตรง 
ตามศักยภาพของดิน การลงทุนต่ าก็สามารถเพ่ิมผลผลิตได้ จึงควรส่งเสริมในพ้ืนที่ดังกล่าว  
    เมื่อวิเคราะห์ข้อมูลศักยภาพพ้ืนที่ร่วมกับพ้ืนที่ปลูกพืชในปัจจุบัน พบว่า พื้นที่ที่ควร
พิจารณาให้มีการปรับเปลี่ยนไปปลูกอ้อยโรงงาน คือ บริเวณที่เป็นพื้นที่ปลูกข้าว (S3+N) 169,566 ไร่  
และปาล์มน้ ามัน (N) 3,270 ไร่ (ตารางที่ 8)  
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ตารางท่ี 8 พ้ืนที่ศักยภาพในการขยายการผลิตอ้อยโรงงาน 

อ าเภอ 
ข้าว (ไร่) ปาล์มน  ามนั (ไร่) 

S3 N รวม S3 N รวม 

พนา  -   -   -   -  28  28 
ชานุมาน  -   -   -   -  1,374  1,374 
ลืออ านาจ  -   -   -   -  8  8 

หัวตะพาน  -   -   -   -  277  277 
เสนางคนิคม  -   -   -   -  89  89 

ปทุมราชวงศา  -   -   -   -  649  649 
เมืองอ านาจเจรญิ 147,853  21,713    169,566   -  845  845 

รวม 147,853  21,713  169,566   -  3,270  3,270 

   4) แนวทางการจัดการ 
    (1) พ้ืนที่ที่มีความเหมาะสมควรส่งเสริมการผลิต (S1 หรือ S2) ควรสนับสนุนให้
เกษตรกรปลูกอ้อยโรงงานต่อไปเนื่องจากเป็นพ้ืนที่ที่เหมาะสม สามารถช่วยลดต้นทุนการผลิตและ
ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพดี ซึ่งการปลูกอ้อยโรงงานในพ้ืนที่ดังกล่าวข้างต้นสามารถน าไปสู่การต่อยอด
โครงการที่ส าคัญต่างๆ ได้ เช่น เกษตรอินทรีย์ ระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ เกษตรแม่นย า 
เป็นต้น 
     พ้ืนที่ปลูกอ้อยโรงงานในบริเวณที่มีความเหมาะสมสูง (S1) คือพ้ืนที่ปลูกอ้อยโรงงาน
ในที่ดินที่ไม่มีข้อจ ากัดทางกายภาพต่อการปลูกอ้อยโรงงาน ซึ่งควรสงวนไว้เป็นแหล่งปลูกอ้อยโรงงาน
ที่ส าคัญของจังหวัด พบในอ าเภอหัวตะพาน อ าเภอเมืองอ านาจเจริญ และอ าเภอพนาเป็นต้น 
     พ้ืนที่ปลูกอ้อยโรงงานในบริเวณที่มีความเหมาะสมปานกลาง (S2) คือพ้ืนที่ปลูก 
อ้อยโรงงานในที่ดินที่มีข้อจ ากัดทางกายภาพบางประการต่อการปลูกอ้อยโรงงาน เช่น ความอุดม
สมบูรณ์ของดิน ความเป็นกรดเป็นด่าง ความชื้น พบในอ าเภอชานุมาน อ าเภอเมืองอ านาจเจริญ และ
อ าเภอเสนางคนิคม เป็นต้น  
    (2) พ้ืนที่ที่ควรปรับเปลี่ยนการผลิตในพ้ืนที่ไม่เหมาะสม (S3 หรือ N) ควรสนับสนุน 
ให้เข้าโครงการบริหารจัดการพ้ืนที่เกษตรกรรม เช่น เปลี่ยนชนิดพืชที่มีความเหมาะสมกว่าการปลูกอ้อย
โรงงาน มีต้นทุนที่ต่ า และให้ผลตอบแทนที่ดีกว่า แต่ทั้งนี้ต้องพิจารณาแหล่งรับซื้อร่วมด้วย  
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    2.4   ยางพารา 
   ยางพาราเป็นพืชเศรษฐกิจหลักล าดับที่ 4 ของจังหวัดอ านาจเจริญ จากฐานข้อมูลในแผนที่
เกษตรเชิงรุก หรือ Agri-Map Online วิเคราะห์ข้อมูลได้ดังนี้ (ตารางที ่9 และภาพที่ 12 - 13) 

   1) การวิเคราะห์ศักยภาพของพื นที่ปลูกยางพารา  
    ระดับที่ 1 เป็นพ้ืนที่ความเหมาะสมสูง (S1) มีเนื้อที่ 7,259 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 0.42  
ของพ้ืนที่ศักยภาพของที่ดิน พบมากในอ าเภอหัวตะพาน 2,454 ไร่ อ าเภอเสนางคนิคม 1,781 ไร่ และ
อ าเภอพนา 3,024 ไร่  
    ระดับที่ 2 เป็นพ้ืนที่ความเหมาะสมปานกลาง (S2) มีเนื้อที่ 1,293,162 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 
75.36 ของพ้ืนที่ศักยภาพของที่ดิน พบมากในอ าเภอเมืองอ านาจเจริญ 430,057 ไร่ อ าเภอชานุมาน 
200,000 ไร่ อ าเภอปทุมราชวงศา 145,146 ไร่  
    ระดับที่ 3 เป็นพ้ืนที่ความเหมาะสมเล็กน้อย (S3) มีเนื้อที่ 13,948 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 0.81 
ของพ้ืนที่ศักยภาพของที่ดิน พบมากในอ าเภอเมืองอ านาจเจริญ 3,906 ไร่ อ าเภอหัวตะพาน 4,560 ไร่ 
อ าเภอชานุมาน 3,299 ไร่  
    ระดับท่ี 4 เป็นพื้นที่ไม่เหมาะสม (N) มีเนื้อที ่401,527 ไร่  

   2) การวิเคราะห์พื นที่ปลูกยางพาราในปัจจุบัน ซึ่งจ าแนกตามชั้นความเหมาะสมของที่ดิน 
ได้ดังนี้ 
    (1) พ้ืนที่เหมาะสมสูง (S1) มีเนื้อที่ 58 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 0.80 ของพ้ืนที่ศักยภาพสูง  
พบมากในอ าเภอพนา 35 ไร่ อ าเภอเสนางคนิคม 17 ไร่ และอ าเภอหัวตะพาน 6 ไร่  
    (2) พ้ืนที่เหมาะสมปานกลาง (S2) มีเนื้อที่ 54,975 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 4.25 ของพ้ืนที่
ศักยภาพปานกลาง พบมากในอ าเภอชานุมาน 22,887 ไร่ อ าเภอเมืองอ านาจเจริญ 15,754 ไร่ อ าเภอ 
เสนางคนิคม 6,236 ไร่  
    (3) พ้ืนที่เหมาะสมเล็กน้อย (S3) มีเนื้อที่ 2,123 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 15.21 ของพ้ืนที่ศักยภาพ
เล็กน้อย พบมากในเมืองอ านาจเจริญ 886 ไร่ อ าเภอปทุมราชวงศา 367 ไร่ อ าเภอเสนางคนิคม 357 ไร่ 
    (4) พ้ืนที่ไม่เหมาะสม (N) มีเนื้อท่ี 40 ไร่  

   3) พื นที่มีศักยภาพคงเหลือ คือ พ้ืนที่ที่มีศักยภาพในการปลูกยางพาราแต่ไม่ใช้พ้ืนที่ปลูก 
พิจารณาจากพ้ืนที่ศักยภาพของที่ดินส าหรับการปลูกยางพารา และพ้ืนที่ปลูกยางพาราใน 
ชั้นความเหมาะสมต่างๆ (ปลูกจริง) พบว่าจังหวัดอ านาจเจริญมีพ้ืนที่ศักยภาพคงเหลือในระดับ 
ความเหมาะสมสูง (S1) และความเหมาะสมปานกลาง (S2) รวมทั้งสิ้น 1,245,388 ไร่ กระจายอยู่ทั่ว
ทุกอ าเภอ โดยอ าเภอที่มีพ้ืนที่ศักยภาพคงเหลือมากที่สุดคือ อ าเภอเมืองอ านาจเจริญ 414,303 ไร่ 
รองลงมา ได้แก่ อ าเภอชานุมาน 177,114 ไร่ อ าเภอปทุมราชวงศา 140,016 ไร่ อ าเภอหัวตะพาน 
123,579 และอ าเภอพนา 124,554 ไร่ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
    (1) พ้ืนที่เหมาะสมสูงคงเหลือ (S1) มีเนื้อที่ 7,201 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 99.20 ของพ้ืนที่
ศักยภาพสูง พบมากในอ าเภอพนา 2,989 ไร่ อ าเภอหัวตะพาน 2,448 ไร่ และอ าเภอเสนางคนิคม 
1,764 ไร่ 
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    (2) พ้ืนที่เหมาะสมปานกลางคงเหลือ (S2) มีเนื้อที่ 1,238,186 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 95.75 
พ้ืนทีศ่ักยภาพปานกลาง พบมากในอ าเภอเมืองอ านาจเจริญ 414,303 ไร่ อ าเภอชานุมาน 177,114 ไร่ 
อ าเภอปทุมราชวงศา 140,016 ไร่ อ าเภอหัวตะพาน 121,131 ไร่ อ าเภอพนา 121,565 ไร่ อ าเภอ 
ลืออ านาจ 126,723 ไร่ และอ าเภอเสนางคนิคม 137,335 ไร่ 

ตารางท่ี 9 พ้ืนที่ศักยภาพของที่ดินและพ้ืนที่ปลูกจริงของยางพารารายอ าเภอ จังหวัดอ านาจเจริญ  

อ าเภอ ประเภทพื นที่ 
เนื อที่ชั นความเหมาะสม (ไร่) 

S1 S2 S3 N รวม 

เมือง
อ านาจเจรญิ 

พื้นที่ศักยภาพของที่ดิน - 
430,057 3,906 120,317 554,280 

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

พื้นที่เพาะปลูกในช้ันความ
เหมาะสมต่าง ๆ (ปลูกจริง) 

- 
15,754 886 26 16,666 

(3.66%) (22.68%) (0.02%) (3.01%) 

พื้นที่มีศักยภาพคงเหลือ - 
414,303 

- - 
414,303 

(96.34%) (74.75%) 

ชานุมาน 

พื้นที่ศักยภาพของที่ดิน - 
200,000 3,299 36,615 239,914 

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

พื้นที่เพาะปลูกในช้ันความ
เหมาะสมต่าง ๆ (ปลูกจริง) 

- 
22,887 328 10 23,225 

(11.44%) (9.94%) (0.03%) (9.68%) 

พื้นที่มีศักยภาพคงเหลือ - 
177,113 

- - 
177,113 

(88.56%) (73.82%) 

หัวตะพาน 

พื้นที่ศักยภาพของที่ดิน 
2,454 123,724 4,560 90,053 220,791 

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

พื้นที่เพาะปลูกในช้ันความ
เหมาะสมต่าง ๆ (ปลูกจริง) 

6 2,593 85 
- 

2,684 

(0.24%) (2.10%) (1.86%) (1.22%) 

พื้นที่มีศักยภาพคงเหลือ 
2,448 121,131 

- - 
123,579 

(99.76%) (97.90%) (55.97%) 

ปทุมราช
วงศา 

พื้นที่ศักยภาพของที่ดิน - 
145,146 728 55,934 201,808 

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

พื้นที่เพาะปลูกในช้ันความ
เหมาะสมต่าง ๆ (ปลูกจริง) 

- 
5,130 367 4 5,501 

(3.53%) (50.41%) (0.01%) (2.73%) 

พื้นที่มีศักยภาพคงเหลือ - 
140,016 

- - 
140,016 

(96.47%) (69.38%) 

 
  



20 

ตารางท่ี 9  (ต่อ) 

อ าเภอ ประเภทพื นที่ 
เนื อที่ชั นความเหมาะสม (ไร่) 

S1 S2 S3 N รวม 

เสนางค
นิคม 

พื้นที่ศักยภาพของที่ดิน 
1,781 143,572 1,355 32,447 179,155 

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

พื้นที่เพาะปลูกในช้ันความ
เหมาะสมต่าง ๆ (ปลูกจริง) 

17 6,236 357 
- 

6,610 

(0.95%) (4.34%) (26.35%) (3.69%) 

พื้นที่มีศักยภาพคงเหลือ 
1,764 137,336 

- - 
139,100 

(99.05%) (95.66%) (77.64%) 

ลืออ านาจ 

พื้นที่ศักยภาพของที่ดิน - 
127,456 81 38,474 166,011 

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

พื้นที่เพาะปลูกในช้ันความ
เหมาะสมต่าง ๆ (ปลูกจริง) 

- 
733 81 

- 
814 

(0.58%) (100.00%) (0.49%) 

พื้นที่มีศักยภาพคงเหลือ - 
126,723 

- - 
126,723 

(99.42%) (76.33%) 

พนา 

พื้นที่ศักยภาพของที่ดิน 
3,024 123,207 19 27,687 153,937 

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

พื้นที่เพาะปลูกในช้ันความ
เหมาะสมต่าง ๆ (ปลูกจริง) 

35 1,642 19 
- 

1,696 

(1.16%) (1.33%) (100.00%) (1.10%) 

พื้นที่มีศักยภาพคงเหลือ 
2,989 121,565 

- - 
124,554 

(98.84%) (98.67%) (80.91%) 

รวมทั ง
จังหวัด 

พื นที่ศักยภาพของท่ีดิน 
7,259 1,293,162 13,948 401,527 1,715,896 

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

พื นที่เพาะปลูกในชั นความ
เหมาะสมต่าง ๆ (ปลูกจริง) 

58 54,975 2,123 40 57,196 

(0.79%) (4.25%) (15.21%) (0.01%) (3.33%) 

พื นที่มีศักยภาพคงเหลือ 
7,201 1,238,186 

- - 
1,245,388 

(99.21%) (95.75%) (72.58%) 

    ทั้งนี้ ในการส่งเสริมการปลูกพืชจะพิจารณาเฉพาะพ้ืนที่ที่มีศักยภาพคงเหลือในระดับ
ความเหมาะสมสูง (S1) และระดับความเหมาะสมปานกลาง (S2) เท่านั้น เนื่องจากสภาพพ้ืนที่ปลูกพืช
ตรงตามศักยภาพของดิน การลงทุนต่ าก็สามารถเพ่ิมผลผลิตได้ จึงควรส่งเสริมในพ้ืนที่ดังกล่าว 
    เมื่อวิเคราะห์ข้อมูลศักยภาพพ้ืนที่ร่วมกับพ้ืนที่ปลูกพืชในปัจจุบัน พบว่า พ้ืนที่ที่ควร
พิจารณาให้มีการปรับเปลี่ยนไปปลูกยางพารา คือ บริเวณที่เป็นพ้ืนที่ปลูกข้าว (S3+N) 739,495 ไร่ 
และพ้ืนที่ปลูกปาล์มน้ ามัน (N) 5,728 ไร่ (ตารางที่ 10) 
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ตารางท่ี 10 พ้ืนที่ศักยภาพในการขยายการผลิตยางพารา 

อ าเภอ 
ข้าว (ไร่) ปาล์มน  ามนั (ไร่) 

S3 N รวม S3 N รวม 

พนา  -   -   -   -  100  100 
ชานุมาน  -   -   -   -  2,370  2,370 
ลืออ านาจ  -   -   -   -  89  89 

หัวตะพาน  -   -   -   -  314  314 
เสนางคนิคม  -   -   -   -  239  239  

ปทุมราชวงศา  -   -   -   -  969  969 
เมืองอ านาจเจรญิ 490,440  249,055    739,495   -  1,647  1,647 

รวม 490,440  249,055    739,495   -  5,728  5,728 

   4) แนวทางการจัดการ 
    (1) พ้ืนที่ที่มีความเหมาะสมควรส่งเสริมการผลิต (S1 หรือ S2) ควรสนับสนุน  
ให้เกษตรกรปลูกยางพาราต่อไปเนื่องจากเป็นพ้ืนที่ที่เหมาะสม สามารถช่วยลดต้นทุนการผลิตและ  
ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพดี ซึ่งการปลูกยางพาราในพ้ืนที่ดังกล่าวข้างต้นสามารถน าไปสู่การต่อยอด
โครงการที่ส าคัญต่าง ๆ ได้ เช่น ระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ เกษตรแม่นย า เป็นต้น 
     พ้ืนที่ปลูกยางพาราในบริเวณที่มีความเหมาะสมสูง (S1) คือพ้ืนที่ปลูกยางพารา 
ในที่ดินที่ไม่มีข้อจ ากัดทางกายภาพต่อการปลูกยางพารา ซึ่งควรสงวนไว้เป็นแหล่งปลูกยางพารา 
ที่ส าคัญของจังหวัด กระจายอยู่ในอ าเภอหัวตะพาน อ าเภอเสนางคนิคม และอ าเภอพนา เป็นต้น 
     พ้ืนที่ปลูกยางพาราในบริเวณที่มีความเหมาะสมปานกลาง (S2) คือพ้ืนที่ปลูก
ยางพาราในที่ดินที่มีข้อจ ากัดทางกายภาพบางประการต่อการปลูกยางพารา เช่น ความอุดมสมบูรณ์
ของดิน ความเป็นกรดเป็นด่าง และแหล่งน้ า กระจายอยู่ในอ าเภอชานุมาน อ าเภอเมืองอ านาจเจริญ 
และอ าเภอเสนางคนิคม เป็นต้น 
    (2) พ้ืนที่ที่ควรปรับเปลี่ยนการผลิตในพ้ืนที่ไม่เหมาะสม (S3 หรือ N) ควรสนับสนุน 
ให้เข้าโครงการบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรม เช่น เปลี่ยนชนิดพืชที่มีความเหมาะสมกว่าการปลูก
ยางพารา มีต้นทุนที่ต่ า และให้ผลตอบแทนที่ดีกว่า แต่ทั้งนี้ต้องพิจารณาแหล่งรับซื้อร่วมด้วย 
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3. พืชเศรษฐกิจอนาคตไกลของจังหวัด 
3.1 ข้าวและผักอินทรีย์ โดยทั่วไปเกษตรกรจังหวัดอ านาจเจริญท านาปีละ 2 ครั้ง คือนาปรัง 

และนาปี และมีการเพราะปลูกทั้ งข้าวเหนียว และข้าวจ้าว จึงการส่งเสริมการผลิต และ  
เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตข้าวอินทรีย์ และข้าวหอมมะลิอินทรีย์ ที่เป็นของดีของจังหวัดอ านาจเจริญ 
นอกจากนี้จังหวัดอ านาจเจริญมีการส่งเสริมให้มีการปลูกผักปลอดสารพิษอย่างต่อเนื่อง จนประสบ
ความส าเร็จ เช่น “ผักอินทรีย์เมืองธรรมเกษตร บ้านหนองเม็ก” ให้เป็นต้นแบบหมู่บ้านผักอินทรีย์แห่ง
แรกของจังหวัดอ านาจเจริญที่จะขยายผลไปสู่เกษตรกรทั้วไป ตลอดจนการสร้างการเปลี่ยนแปลงจาก
การท าเกษตรกรรมวิถีเดิมไปสู่การพัฒนาเป็นการผลิตพืชผักอินทรีย์ หรือพืชผักปลอดสารพิษ 
(สยามรัฐออนไลน์, 2563) 

3.2 พืชสมุนไพร ด้วยนโยบายของรัฐบาลที่ให้การสนับสนุนแนวคิด BCG (Bio-Circular-Green 
Economy) หรือ เศรษฐกิจชีวภาพในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ ประกอบกับจังหวัด
อ านาจเจริญได้ก าหนดเป้าหมายของแผนพัฒนาจังหวัดไว้ว่า จังหวัดอ านาจเจริญจะมุ่งสู่การเป็น 
“เมืองธรรมเกษตร เขตพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง เส้นทางการค้าสู่อาเซียน” ดังนั้นจึงมีการมุ่งเน้น 
ให้มีการพัฒนาการผลิต และเพ่ิมมูลค่าผลิตภัณฑ์สมุนไพร ซึ่งปัจจุบันเป็นที่ต้องการของตลาดเป็น
อย่างมาก เนื่องจากเป็นแหล่งของสาระส าคัญที่น าไปใช้ประโยชน์ในด้านต่าง  ๆ เช่น การแพทย์ 
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร และเครื่องส าอาง จึงสนับสนุนให้พืชสมุนไพรเป็นพืชทางเลือกในปี 2564  
โดยด าเนินการภายใต้ตลาดน าการผลิต และหากทิศทางของตลาดสมุนไพรขยายตัวเพ่ิมมากขึ้นจะช่วย
ให้เกษตรกรผู้ปลูกพืชสมุนไพร มีรายได้และความมั่นคงในการด ารงชีพจากฐานข้อมูล Agri-Map 
Online จังหวัดอ านาจเจริญมีพ้ืนที่ศักยภาพที่สามารถส่งเสริมให้ปลูกพืชสมุนไพรได้หลายชนิด 
เช่น ขม้ินชัน บัวบก เป็นต้น  

 1) ขมิ นชัน เป็นพืชปลูกง่าย ชอบแสงแดดจัด และมีความชื้นสูง ชอบดินร่วนซุย มีการระบาย
น้ าดี ไม่ชอบน้ าขัง เกษตรกรสามารถปลูกขม้ินชันแซมในสวนเป็นการใช้พ้ืนที่ให้เกิดประโยชน์ โดยพ้ืนที่
จังหวัดอ านาจเจริญมีพ้ืนที่ศักยภาพในการปลูกขมิ้นชันที่ระดับความเหมาะสมสูง (S1) ประมาณ 
156,901 ไร่  

 2) บัวบก ขยายพันธุ์ได้โดยใช้เมล็ด และใช้ล าต้นหรือที่เรียกว่าไหล บัวบกสามารถข้ึนได้ดีทั้ง
ในที่ร่ม และที่โล่งแจ้ง แต่จะเจริญเติบโตได้ดีในดินที่มีความอุดมสมบูรณ์และมีความชื้นในดินพอเหมาะ 
ในกรณีท่ีต้องการปรับปรุงดินควรใส่ปุ๋ยอินทรีย์หรือปุ๋ยคอก ดูแลง่าย สามารถปลูกแซมระหว่างแปลง 
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4. แนวทางการส่งเสริมการปลูกพืชเศรษฐกิจ 
4.1 ข้าว 

1)  พื นที่ปลูกข้าวที่มีความเหมาะสมสูง (S1) และปัจจุบันยังปลูกข้าวอยู่ มีเนื้อที่ 15,250 ไร่ 
กระจายอยู่ใน 3 อ าเภอ ได้แก่ อ าเภอหัวตะพาน อ าเภอเมืองอ านาจเจริญ และอ าเภอเสนางคนิคม  
ทั้งนี้คณะอนุกรรมการพัฒนาที่ดินจังหวัดควรให้มีการเสนอแผนการใช้ที่ดินเพ่ือสงวนให้เป็นแหล่งผลิตข้าว
ที่ส าคัญของจังหวัด และมีการบริหารจัดการน้ าชลประทาน การจัดการดิน ปุ๋ย พันธุ์ข้าว โดยรวมกลุ่ม 
เป็นระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ พัฒนาต่อยอดครบวงจรการตลาดในและต่างประเทศ  
การแปรรูป แหล่งทุน มีภาครัฐสนับสนุนการท ามาตรฐานสินค้า เกษตรอินทรีย์ และการปฏิบัติทาง
การเกษตรที่ดี (Good Agricultural Practices: GAP) และเนื่องจากเป็นพ้ืนที่ศักยภาพสูง การปลูกพืชหลัง
นาจะช่วยให้เกษตรกรมีรายได้เพ่ิมขึ้น 

2)  พื นที่ปลูกข้าวที่มีความเหมาะสมปานกลาง (S2) และปัจจุบันยังปลูกข้าวอยู่ มีเนื้อที่มาก
ถึง 321,891 ไร่ ส่วนใหญ่อยู่ในเขตเมืองอ านาจเจริญ อ าเภอหัวตะพาน อ าเภอปทุมราชวงศา และกระจาย
ตัวทุกอ าเภอ เป็นพ้ืนที่ปลูกข้าวที่มีข้อจ ากัดไม่มากนัก เกษตรกรยังคงปลูกข้าวได้ผลดี หลายแห่ง  
ประสบปัญหาขาดน้ าในบางช่วงของการเพาะปลูก การสนับสนุนด้านการชลประทาน จะสร้างความม่ันใจ
ให้กับเกษตรกรในการใช้ที่ดิน ปัญหาการทิ้งถิ่นจะลดลง ส่งเสริมการท าการเกษตรแบบผสมผสาน หรือ
เกษตรทฤษฎีใหม ่

3)  พื นที่ปลูกข้าวที่ไม่มีความเหมาะสม (S3 และ N) และปัจจุบันเกษตรกรยังคงใช้ที่ดิน
ปลูกข้าวอยู่ มีประมาณกว่าล้านไร่ ซึ่งประสบปัญหาซ้ าซาก เช่น น้ าท่วม ขาดน้ า ผลผลิตต่ า กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ให้การช่วยเหลือเกษตรกรที่ท ากินในพื้นที่นี้ โดยสนับสนุนการปรับโครงสร้างที่ดิน
สนับสนุนแหล่งน้ า ให้เกษตรกรเลือกปลูกพืชชนิดใหม่ที่มีความเหมาะสม เป็นการสร้างรายได้  
และผลิตอาหารเพื่อบริโภค 

4)  พื นที่ที่มีศักยภาพหรือมีความเหมาะสมส าหรับการปลูกข้าว แต่ปัจจุบันเกษตรกรไม่ได้
ใช้พ้ืนที่ปลูกข้าว โดยหันมาปลูกอ้อยโรงงานแทน ส่งเสริมการเป็นสมาชิกชาวไร่อ้อยของโรงงาน
น้ าตาล ท าข้อตกลงซื้อขายผลผลิต เกษตรกรมีความมั่นใจมากกว่าการปลูกข้าว และในอนาคต
เกษตรกรสามารถกลับมาปลูกข้าวหรือท าการเกษตรแบบผสมผสานได้อีก แต่อย่างไรก็ตามควร
พิจารณาการปลูกพืชให้สอดคล้องกบความต้องการของตลาด 
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4.2 มันส าปะหลัง 

   1)  พื นที่ปลูกมันส าปะหลังที่มีความเหมาะสมสูง (S1) และปัจจุบันยังปลูกมันส าปะหลังอยู่ 
มีเนื้อที่ 4,990 ไร่ มีพ้ืนที่ปลูกมากในเขตอ าเภอชานุมาน อ าเภอเมืองอ านาจเจริญ และอ าเภอ 
เสนางคนิคม ตามล าดับ ทั้งนี้คณะอนุกรรมการพัฒนาที่ดินจังหวัดควรให้มีการเสนอแผนการใช้ที่ดิน
เพ่ือสงวนให้เป็นแหล่งผลิตมันส าปะหลังคุณภาพดีที่ส าคัญของจังหวัด ควรมีการจัดการดิน ปุ๋ย  
พันธุ์คุณภาพดี โดยรวมกลุ่มเป็นระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ พัฒนาต่อยอดครบวงจร
การตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ  

   2)  พื นที่ปลูกมันส าปะหลังที่ มีความเหมาะสมปานกลาง (S2) และปัจจุบันยังปลูก 
มันส าปะหลังอยู่ มีเนื้อที่ 107,246 ไร่ ส่วนใหญ่อยู่ในเขตอ าเภอเมืองชานุมาน อ าเภอเมืองอ านาจเจริญ 
อ าเภอปทุมราชวงศา และกระจายอยู่ทั่วทุกอ าเภอ เกษตรกรยังคงปลูกมันส าปะหลังได้ผลดี หลายแห่ง
ประสบปัญหาโครงสร้างของดินหรือดินดาน การสนับสนุนอินทรียวัตถุหรือการไถระเบิดดาน จะสร้าง
ความมั่นใจให้กับเกษตรกรในการใช้ที่ดิน  

   3)  พื นที่ปลูกมันส าปะหลังในพื นที่ไม่มีความเหมาะสม (S3 และ N) และปัจจุบัน
เกษตรกรยังคงใช้ที่ดินปลูกมันส าปะหลังอยู่  ดินขาดความอุดนสมบรูณ์ ประกอบกับการใช้ดินอย่าง
ยาวนานไม่มีการพักดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้การช่วยเหลือเกษตรกรที่ท ากินในพ้ืนที่นี้ โดย
สนับสนุนการปรับโครงสร้างที่ดิน สนับสนุนแหล่งน้ า ให้เกษตรกรเลือกปลูกพืชชนิดใหม่ที่มีความ
เหมาะสม เป็นการสร้างรายได้ และผลิตอาหารเพื่อบริโภค 

   4)  พื นที่ที่มีศักยภาพหรือมีความเหมาะสมส าหรับการปลูกมันส าปะหลัง แต่ปัจจุบัน
เกษตรกรไม่ได้ใช้พ้ืนที่ปลูกมันส าปะหลัง พบว่าเกษตรกรปลูกพืชอ่ืนทดแทน เช่น อ้อยโรงงาน ข้าวโพด
เลี้ยงสัตว์ ยางพารา เป็นต้น ภาครัฐควรให้ความรู้แก่เกษตรกรและสร้างแรงจูงใจให้กลับมาปลูกมัน
ส าปะหลังเหมือนเดิม เนื่องจากพ้ืนที่มีความเหมาะสม ท าให้ใช้ต้นทุนการผลิตต่ าและผลผลิตมีคุณภาพดี  
ทั้งนี้เกษตรกรต้องพิจารณาแหล่งรับซื้อร่วมด้วย 
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4.3 อ้อยโรงงาน 

   1)  พื นที่ปลูกอ้อยโรงงานที่มีความเหมาะสมสูง (S1) และปัจจุบันยังปลูกอ้อยโรงงานอยู่  
มีเนื้อที่ 99 ไร่ มีพ้ืนที่ปลูกในเขตอ าเภอหัวตะพาน อ าเภอเมืองอ านาจเจริญ อ าเภอพนา ควรมีการจัดการ
ดิน ปุ๋ย พันธุ์อ้อยโรงงานคุณภาพดี โดยรวมกลุ่มเป็นระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ พัฒนาต่อ
ยอดครบวงจรการตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ ส่งเสริมการแปรรูป ตลอดจนสนับสนุนการท า
มาตรฐานสินค้า เกษตรอินทรีย์ และการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (GAP) จากภาครัฐ 

   2)  พื นที่ปลูกอ้อยโรงงานที่มีความเหมาะสมปานกลาง (S2) และปัจจุบันยังปลูกอ้อย
โรงงานอยู่ มีเนื้อที่ 53,962 ไร่ กระจายตัวอยู่ในอ าเภอชานุมาน อ าเภอเมืองอ านาจเจริญ อ าเภอ 
เสนางคนิคมเกษตรกรยังคงปลูกอ้อยโรงงานได้ผลดี หลายแห่งประสบปัญหาขาดน้ าในบางช่วงของการ
เพาะปลูกการสนับสนุนด้านการชลประทาน สร้างความม่ันใจให้กับเกษตรกรในการใช้ที่ดิน 

   3)  พื นที่ปลูกอ้อยโรงงานในพื นที่ไม่มีความเหมาะสม (S3 และ N) และปัจจุบันเกษตรกร
ยังคงใช้ที่ดินปลูกอ้อยโรงงานอยู่ พ้ืนที่ดังกล่าวประสบปัญหาซ้ าซาก เช่น น้ าท่วม ขาดน้ า ผลผลิตต่ า 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้การช่วยเหลือเกษตรกรที่ท ากินในพ้ืนที่นี้  โดยสนับสนุนการ  
ปรับโครงสร้างที่ดิน สนับสนุนแหล่งน้ า ให้เกษตรกรเลือกปลูกพืชชนิดใหม่ที่มีความเหมาะสม เป็นการ
สร้างรายได้ และผลิตอาหารเพ่ือบริโภค 

   4)  พื นที่ที่มีศักยภาพหรือมีความเหมาะสมส าหรับการปลูกอ้อยโรงงาน  แต่ปัจจุบัน
เกษตรกรไม่ได้ใช้พ้ืนที่ปลูกอ้อยโรงงาน พบว่าเกษตรกรปลูกพืชอ่ืนทดแทน เช่น ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์  
มันส าปะหลัง ยางพารา เป็นต้น ทั้งนี้ในกรณีที่เกษตรกรปลูกมันส าปะหลัง ภาครัฐควรให้ความรู้ 
แก่เกษตรกรและสร้างแรงจูงใจในการปลูกอ้อยโรงงาน ตลอดจนสร้างความเข้าใจให้กับเกษตรกรในการ
บริหารจัดการพ้ืนที่ และการปรับปรุงบ ารุงดิน เนื่องจากพ้ืนที่มีความเหมาะสม ท าให้ใช้ต้นทุนการผลิต
ต่ าและผลผลิตมีคุณภาพดี ทั้งนี้เกษตรกรต้องพิจารณาแหล่งรับซื้อร่วมด้วย 
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4.4 ยางพารา 

   1)  พื นที่ปลูกยางพาราที่มีความเหมาะสมสูง (S1) และปัจจุบันยังปลูกยางพาราอยู่ มีเนื้อ
ที่ 58 ไร่ มีพ้ืนที่ปลูกในเขตอ าเภอหัวตะพาน อ าเภอเสนางคนิคม และอ าเภอพนา มีการส่งเสริมให้
เกษตรกรในพ้ืนที่มีความเข้มแข็ง มีการบริหารงานแบบมืออาชีพ นอกจากนี้ควรมีการปลูกพืชแซม
และพืชคลุมดินให้เหมาะสมเพราะมีผลต่อการเจริญเติบโตของยางพารา บ ารุงรักษา ใส่ปุ๋ย ตัดแต่งกิ่ง 
และเทคนิคการกรีดยางให้มีปริมาณน้ ายางสูงมีคุณภาพและตรงตามมาตรฐาน เน้นการพัฒนา 
การตลาดในพื้นท่ี เช่น จัดตั้งจุดรับซื้อ โรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์ในพ้ืนที่ที่มีความเหมาะสมสูง 

   2)  พื นที่ปลูกยางพาราที่มีความเหมาะสมปานกลาง (S2) และปัจจุบันยังปลูกยางพาราอยู่  
มีเนื้อที่ 54,975 ไร่ ส่วนใหญ่อยู่ในเขตอ าเภอชานุมาน อ าเภอเมืองอ านาจเจริญ และอ าเภอเสนางคนิคม
เกษตรกรยังคงปลูกยางพาราได้ผลดี แต่อย่างไรก็ตามควรมีการส่งเสริมให้มีการโค่นยางพาราที่มีอายุ
ตั้งแต่ 25 ปี และปลูกยางพาราทดแทนในพ้ืนที่เดิมควรสนับสนุนให้มีเพ่ิมผลผลิตยางพารา โดยเน้นการ
จัดการที่เหมาะสมในเรื่องต่าง ๆ เช่นเดียวกันกับพ้ืนที่เหมาะสมสูง โดย เฉพาะการปรับปรุงบ ารุงดิน 
ตลอดจนพัฒนาการตลาดในพ้ืนที่ เช่น จัดตั้งจุดรับซื้อ โรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์ในพ้ืนที่ที่มีความ
เหมาะสมปานกลางให้มากขึ้น 

   3)  พื นที่ปลูกยางพาราในพื นที่ไม่มีความเหมาะสม (S3 และ N) และปัจจุบันเกษตรกร
ยังคงใช้ที่ดินปลูกยางพาราอยู่ ส่งเสริมให้มีการโค่นยางพาราที่มีอายุตั้งแต่ 25 ปี เช่นเดียวกับพ้ืนที่ที่มี
ความเหมาะสมปานกลาง แต่ส่งเสริมให้ปลูกพืชอ่ืนทดแทน เช่น ไม้ผลต่าง  ๆ มะพร้าว ไผ่หวาน  
มันส าปะหลัง พืชไร่ และพืชผักต่าง ๆ  

   4)  พื นที่ที่มีศักยภาพหรือมีความเหมาะสมส าหรับการปลูกยางพารา แต่ปัจจุบัน
เกษตรกรไม่ได้ใช้พ้ืนที่ปลูกยางพารา พบว่าเกษตรกรปลูกพืชอ่ืนทดแทน ในส่วนนี้ภาครัฐควรให้
ความรู้ความเข้าใจถึงสถานการณ์ด้านการเกษตรในปัจจุบัน โดยเฉพาะยางพาราเป็นพืชที่มีนโยบายลด
พ้ืนที่ปลูกเนื่องจากมีปริมาณผลผลิตมากส่งผลให้ราคาตกต่ า แต่ในอนาคตถ้าราคาดีและตลาดมีความ
ต้องการเพ่ิมมากขึ้นอาจอาจสนับสนุนให้เกษตรกรกลับมาปลูกยางพาราในพ้ืนที่ดังกล่าว โดยเน้นการ 
ท าการเกษตรแบบผสมผสาน หรือการเข้าร่วมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ หรือ วนเกษตร เพ่ือท าให้
เกษตรกรสามารถใช้พ้ืนที่อย่างคุ้มค่ามากที่สุด 
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ตารางผนวกท่ี 1  ข้อมูลต าบลจ าแนกรายอ าเภอ จังหวัดอ านาจเจริญ 

ล าดับ อ าเภอ ต าบล 
1 ชานุมาน ค าเข่ือนแก้ว 
2   โคกก่ง 
3   โคกสาร 
4   ชานุมาน 

5   ป่าก่อ 
6 ปทุมราชวงศา ค าโพน 
7   นาป่าแซง 
8   นาหว้า 
9   โนนงาม 
10   ลือ 
11   หนองข่า 
12   ห้วย 

13 พนา จานลาน 
14   พนา 
15   พระเหลา 

16   ไม้กลอน 
17 เมืองอ านาจเจริญ กุดปลาดุก 
18   ไก่ค า 
19   คึมใหญ่ 
20   ดอนเมย 
21   นาจิก 
22   นาแต้ 
23   นาผือ 
24   นายม 
25   นาวัง 
26   นาหมอม้า 
27   น้ าปลีก 
28   โนนโพธิ ์
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ตารางผนวกท่ี 1  (ต่อ) 

ล าดับ อ าเภอ ต าบล 
29 เมืองอ านาจเจริญ (ต่อ)  โนนหนามแท่ง 
30   บุ่ง 
31   ปลาค้าว 
32   สร้างนกทา 
33   หนองมะแซว 
34   ห้วยไร่ 
35   เหล่าพรวน 
36 ลืออ านาจ โคกกลาง 
37   ดงบัง 
38   ดงมะยาง 
39   เปือย 
40   แมด 
41   ไร่ขี 
42   อ านาจ 
43 เสนางคนิคม นาเวียง 
44   โพนทอง 
45   ไร่สีสุก 
46   เสนางคนิคม 
47   หนองสามสี 
48   หนองไฮ 

49 หัวตะพาน ค าพระ 
50   เค็งใหญ่ 
51   จิกดู่ 
52   โพนเมืองน้อย 
53   รัตนวารี 
54   สร้างถ่อน้อย 
55   หนองแก้ว 
56   หัวตะพาน 

รวม 7 56   

ที่มา: กรมการปกครอง, 2564 
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ชุดดิน บุณฑริก Series Bt                         กลุ่มชุดดินที ่17hi 
สภาพพื นที่  ค่อนข้างราบเรียบถึงลูกคลื่นลอนลาดเล็กน้อย มีความลาดชัน 1-5 % 
ภูมิสัณฐาน พ้ืนเกือบราบ (peneplain) 
วัตถุต้นก าเนิดดิน การผุพังสลายตัวอยู่กับที่ และ/หรือ เคลื่อนย้ายมาเป็นระยะทางไม่ไกลนัก

ของหินตะกอนเนื้อหยาบ พวกหินทรายหรือหินในกลุ่ม 
การระบายน  า  ดีปานกลางถึงค่อนข้างเลว 
การซึมผ่านได้ของน  า ปานกลาง  การไหลบ่าของน  าบนผิวดิน     ปานกลางถึงช้า 
ลักษณะสมบัติของดิน เป็นดินลึก ดินบนเป็นทรายปนดินร่วนหรือดินร่วนปนทราย สีน้ าตาลปน

เทา ดินล่างตอนบนเป็นดินร่วนปนทรายถึงดินร่วนเหนียวปนทราย  
มีสีน้ าตาลหรือน้ าตาลซีด ส่วนตอนล่างเป็นดินร่วนเหนียวปนทรายหรือ 
ดินเหนียวปนทราย สีน้ าตาลถึงสีเทาปนน้ าตาล พบจุดประสีแดงของศิลา
แลงอ่อน (plinthite) และอาจพบเศษหินทรายในระดับความลึก 100-150 
เซนติเมตร ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดมากถึงเป็นกรดปานกลาง (pH 5.0-6.0) 
ในดินบน และเป็นกรดจัดมาก (pH 4.5-5.0) ในดินล่าง 

ข้อจ ากัด  ความอุดมสมบูรณ์ต่ า เนื้อดินค่อนข้างเป็นทราย  
ข้อเสนอแนะ ใช้ท านา ควรปรับปรุงความอุดมสมบูรณ์ของดินและสมบัติทางกายภาพ

ของดินโดยการใช้ปุ๋ยเคมี ปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมัก และปุ๋ยพืชสด ควรจัดหาแหล่ง
น้ าในพื้นท่ีโดยการขุดสระเพ่ือกักเก็บน้ า 

 
สมบัตทิางเคม ี ความลึก อินทรียวัตถุ ความจุ

แลกเปลีย่น
แคตไอออน 

ความ
อ่ิมตัวเบส 

ฟอสฟอรัส
ที่เป็น

ประโยชน์ 

โพแทสเซียม
ที่เป็น

ประโยชน์ 

ความอุดม
สมบูรณ ์
ของดิน   (ซม.) 

  0 - 25 ต่ า ต่ า ปานกลาง ต่ า ต่ า ต่ า 

  25 - 50 ต่ า ต่ า ปานกลาง ต่ า ต่ า ต่ า 

  50 - 100 ต่ า ต่ า ปานกลาง ต่ า ต่ า ต่ า 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 1  หน้าตัดและค าบรรยายชุดดินบุณฑริก 



34 
 

ชุดดิน ชุมพลบุรี Series Chp                         กลุม่ชุดดินที ่38 

สภาพพื นที่ ค่อนข้างราบเรียบถึงลูกคลื่นลอนลาดเล็กน้อย มีความลาดชัน 1-5 % 
ภูมิสัณฐาน สันดินริมน้ าของที่ราบน้ าท่วมถึง 
วัตถุต้นก าเนิดดิน ตะกอนน้ าพา 
การระบายน  า  ดีปานกลางถึงดี 
การซึมผ่านได้ของน  า ปานกลาง                          การไหลบ่าของน  าบนผิวดิน    ปานกลาง 
ลักษณะสมบัติของดิน เป็นดินลึกมาก เนื้อดินเป็นพวกดินร่วนถึงทรายปนดินร่วน แล้วแต่ตะกอนที่

น้ าพามาทับถมในแต่ละปี โดยแต่ละชั้นเนื้อดินและสีจะแตกต่างกันเห็นได้
ชัดเจน เป็นสีน้ าตาล น้ าตาลเข้มหรือน้ าตาลซีด จะพบจุดประสีน้ าตาลแก่ 
น้ าตาลปนเหลือง ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดมากถึงเป็นกรดจัด (pH 5.0-5.5) ใน
ดินบน และเป็นกรดจัดมากถึงเป็นกรดเล็กน้อย (pH 5.0-6.5) ในดินล่าง 

ข้อจ ากัด ความอุดมสมบูรณ์ต่ า อาจจะได้รับความเสียหายจากน้ าท่วม ในฤดูน้ าหลาก 
ข้อเสนอแนะ โดยทั่ว ๆ ไปเหมาะสมในการปลูกพืชผักสวนครัวในช่วงฤดูแล้ง เพราะใกล้

แหล่งน้ า ในช่วงฤดูฝนอาจจะมีความเสียหายจากน้ าท่วมได้ 
สมบัตทิางเคม ี ความลึก อินทรียวัตถุ ความจุ

แลกเปลีย่น
แคตไอออน 

ความ
อ่ิมตัว
เบส 

ฟอสฟอรัสที่
เป็นประโยชน์ 

โพแทสเซียม
ที่เป็น

ประโยชน์ 

ความอุดม
สมบูรณ ์
ของดิน   (ซม.) 

  0 - 25 ปานกลาง ต่ า ต่ า ต่ า ต่ า ต่ า 

  25 - 50 ต่ า ต่ า ต่ า ต่ า ต่ า ต่ า 

  50 - 100 ต่ า ต่ า ต่ า ต่ า ต่ า ต่ า 

 
 
 

 

 

 

 

 ภาพที่ 2  หน้าตัดและค าบรรยายชุดดินชุมพลบุรีก 
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ชุดดิน  เขมราฐ  Series  Kmr                        กลุ่มชุดดินที่ 37fl 
สภาพพื นที่ ค่อนข้างราบเรียบถึงลูกคลื่นลอนลาดเล็กน้อย มีความลาดชัน 1-5 %  
ภูมิสัณฐาน พ้ืนเกือบราบ (peneplain) 
วัตถุต้นก าเนิดดิน การสลายตัวผุพังอยู่กับที่ของหินตะกอนสองยุค (ทราย/เหนียว) หรือ

ตะกอนของหินตะกอนเนื้อหยาบที่ถูกชะมาทับถมอยู่บนหินตะกอนเนื้อ
ละเอียด 

การระบายน  า ค่อนข้างเลวในดินบนและดีปานกลางในดินล่าง    
การซึมผ่านได้ของน  า ปานกลาง                    การไหลบ่าของน  าบนผิวดิน    ปานกลางถึงช้า 
ลักษณะสมบัติของดิน เป็นดินลึก ดินบนเป็นทรายปนดินร่วนหรือดินร่วนปนทราย สีน้ าตาลหรือ

น้ าตาลเข้ม ดินล่างเป็นดินร่วนเหนียวปนทราย สีน้ าตาลหรือน้ าตาลอ่อน 
และเป็นดินเหนียวหรือดินเหนียวปนทรายแป้ง สีเทาปนชมพูหรือเทาในดิน
ล่างลึกลงไป ช่วงเปลี่ยนแปลงของเนื้อดินจะพบภายในความลึก 100 
เซนติเมตร จากผิวดิน ซึ่งอาจพบการสะสมลูกรัง หรือกรวดปริมาณเล็กน้อย 
พบศิลาแลงอ่อน (plinthite) ในชั้นดินล่าง ชั้นหินผุและหินพ้ืนพวกหินทราย 

ข้อจ ากัด  ความอุดมสมบูรณ์ต่ า เสี่ยงต่อการขาดแคลนน้ า    
ข้อเสนอแนะ  ปรับปรุงความอุดมสมบูรณ์ของดินและสมบัติทางกายภาพของดิน โดยการ
   ใช้ปุ๋ยเคมี ปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมัก และปุ๋ยพืชสด หากใช้ท านา ควรจัดหาแหล่งน้ า
   ในพ้ืนที่โดยการขุดสระเพ่ือกักเก็บน้ า หากใช้ปลูกพืชไร่ ไม้ผล ไม้ยืนต้น
    ต้องท าทางระบายน้ าออกจากพ้ืนที่ 
   

สมบัติทางเคมี ความลึก อินทรียวัตถุ ความจุ
แลกเปลี่ยน
แคตไอออน 

ความ
อิ่มตัว
เบส 

ฟอสฟอรัส
ที่เป็น

ประโยชน์ 

โพแทสเซียม
ที่เป็น

ประโยชน์ 

ความอุดม
สมบูรณ์ 
ของดิน 

  (ซม.) 

  0 - 25 ต่ า ต่ า ต่ า ต่ า ต่ า ต่ า 

  25 - 50 ต่ า ต่ า ต่ า ต่ า ต่ า ต่ า 

  50 - 100 ต่ า ต่ า ต่ า ต่ า ต่ า ต่ า 

 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 3  หน้าตัดและค าบรรยายชุดดินเขมราฐ 
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ชุดดิน ภูพาน Series Pu                          กลุ่มชุดดินที ่40 

สภาพพื นที่ ค่อนข้างราบเรียบถึงเนินเขา มีความลาดชัน 1-35 % 
ภูมิสัณฐาน ลานตะพัก เชิงเขา เนินเขา หรือบริเวณพ้ืนที่เหลือค้างจากการกัดกร่อน 
วัตถุต้นก าเนิดดิน การผุพังสลายตัวอยู่กับท่ี และ/หรือ เคลื่อนย้ายมาเป็นระยะทางไม่ไกลนัก

ของหินทราย 
การระบายน  า ดี 
การซึมผ่านได้ของน  า ปานกลางถึงเร็ว                   การไหลบ่าของน  าบนผิวดิน    ปานกลาง 
ลักษณะสมบัติของดิน เป็นดินลึกมาก ดินบนเป็นทรายปนดินร่วนหรือดินร่วนปนทราย สีน้ าตาล

หรือน้ าตาลเข้ม ดินล่างเป็นดินร่วนปนทราย สีน้ าตาล น้ าตาลปนเหลือง 
น้ าตาลปนแดง หรือแดงปนเหลือง อาจพบจุดประสีน้ าตาลแก่หรือเหลือง 
ปนแดงปริมาณเล็กน้อย อาจพบลูกรังปริมาณเล็กน้อยร่วมกับเศษหินทราย
ในหน้าตัดดิน ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดถึงกรดเล็กน้อย(pH 5.0-6.5) ในดิน
บน และกรดจัดมากถึงกรดจัด (pH 4.5-5.5) ในดินล่าง มักพบก้อนหินทราย
ลอยอยู่บนผิวดิน 

ข้อจ ากัด ควรมีมาตรการอนุรักษ์ดินและน้ า และจัดระบบการปลูกพืชที่เหมาะสม 
ปรับปรุงบ ารุงดินอยู่เสมอโดยเพิ่มอินทรียวัตถุ และใช้ปุ๋ยอินทรีย์ร่วมกับ
ปุ๋ยเคมีเพ่ือเพ่ิมผลผลิตให้สูงขึ้น 

 

สมบัติทางเคมี ความลึก อินทรียวัตถุ ความจุ
แลกเปลี่ยน
แคตไอออน 

ความ
อิ่มตัว
เบส 

ฟอสฟอรัส
ที่เป็น

ประโยชน์ 

โพแทสเซียม
ที่เป็น

ประโยชน์ 

ความอุดม
สมบูรณ์ 
ของดิน 

  (ซม.) 

  0 - 25 ต่ า ต่ า ต่ า ต่ า ต่ า ต่ า 

  25 - 50 ต่ า ต่ า ต่ า ต่ า ต่ า ต่ า 

  50 - 100 ต่ า ต่ า ต่ า ต่ า ต่ า ต่ า 

 

 

 

 

 

 

 

  ภาพที่ 4  หน้าตัดและค าบรรยายชุดดินภูพาน 
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ชุดดิน ศรีเมืองใหม ่ Series Smi                      กลุ่มชุดดินที ่25hi 
สภาพพื นที่ ค่อนข้างราบเรียบถึงลูกคลื่นลอนลาดเล็กน้อย มีความลาดชัน 1-5 % 
ภูมิสัณฐาน พ้ืนเกือบราบ (peneplain) 
วัตถุต้นก าเนิดดิน  การสลายตัวผุพังอยู่กับท่ีของหินตะกอนสองยุค (ทราย/เหนียว) หรือ

ตะกอนของหินตะกอนเนื้อหยาบที่ถูกชะมาทับถมอยู่บนหินตะกอนเนื้อ
ละเอียด  

การระบายน  า ดีปานกลางถึงค่อนข้างเลว 
การซึมผ่านได้ของน  า ปานกลาง                          การไหลบ่าของน  าบนผิวดิน    ปานกลาง 
ลักษณะสมบัติของดิน เป็นดินตื้นถึงชั้นกรวดลูกรัง เนื้อดินบนเป็นทรายปนดินร่วน หรือดินร่วนปน

ทรายปนกรวดลูกรังเล็กน้อย สีน้ าตาล น้ าตาลอ่อน มีจุดประสีน้ าตาลปน
เหลืองหรือน้ าตาลแก่ ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดมากถึงเป็นกรดปานกลาง  
(pH 4.5-6.0) ดินล่างตอนบนเป็นดินร่วนปนทรายปนกรวดลูกรังมากและ
ค่อย ๆ เปลี่ยนเป็นดินร่วนเหนียวปนทรายปนกรวดมาก สีน้ าตาล มีจุดประ
สีเทา แดง น้ าตาลแก่ และดินล่างช่วงความลึก 50-100 เซนติเมตร พบชั้น
ดินเหนียวสีเทา เทาอ่อน หรือน้ าตาลปนเทา และศิลาแลงอ่อน (plinthite) 
ปริมาณ 5-50 % ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดมากถึงเป็นกรดจัด (pH 4.5-5.0)  
ชั้นหินตะกอนเนื้อละเอียดที่ก าลังสลายตัว พบลึกมากกว่า 150 เซนติเมตร 

ข้อจ ากัด เป็นดินตื้น ความอุดมสมบูรณ์ต่ า 
ข้อเสนอแนะ ดินมีโอกาสขาดแคลนน้ าได้โดยเฉพาะในช่วงฝนทิ้งหากใช้ปลูกข้าว หากใช้

ปลูกพืชไร่ ไม้ผล ไม้ยืนต้น ควรท าทางระบายน้ าออกจากพ้ืนที่ และมีการ
จัดการดินเฉพาะหลุมและระบบการจัดการน้ าเพ่ือให้เพียงพอต่อความ
ต้องการของพืชในช่วงแล้ง  ควรจัดการดินและปุ๋ยที่เหมาะสมกับชนิดพืช 

 
สมบัติทางเคมี ความลึก อินทรียวัตถุ ความจุ

แลกเปลี่ยน
แคตไอออน 

ความ
อิ่มตัว
เบส 

ฟอสฟอรัส
ที่เป็น

ประโยชน์ 

โพแทสเซียม
ที่เป็น

ประโยชน์ 

ความอุดม
สมบูรณ์ 
ของดิน 

 
(ซม.) 

 
0 - 25 ต่ า ต่ า ต่ า ปานกลาง ปานกลาง ต่ า  
25 - 50 ต่ า ต่ า ต่ า ต่ า ต่ า ต่ า  
50 - 100 ต่ า ต่ า ต่ า ต่ า ต่ า ต่ า 

 
 
 

 

 

  
ภาพที่ 5  หน้าตัดและค าบรรยายชุดศรีเมืองใหม่ 
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ตารางผนวกท่ี 2  พ้ืนที่ชลประทานจังหวัดอ านาจเจริญจ าแนกรายอ าเภอ ต าบล 
อ าเภอ พื นที่ (ไร่) ต าบล พื นที่ (ไร่) 

เมืองอ านาจเจรญิ 28,649 

ไก่ค า 2,691 

นาจิก 1,586 
โนนโพธิ ์ 6,147 
บุ่ง 8,276 

สร้างนกทา 3,338 
หนองมะแซว 6,611 

เสนางคนิคม 8,076 ไรส่ีสุก 8,076 

หัวตะพาน 12,804 
จิกดู ่ 4,103 

สร้างถ่อน้อย 8,701 
รวม     49,529 

ที่มา: กรมชลประทาน, 2564 

ตารางผนวกท่ี 3  ระดับน้ าเก็บกักของอ่างเก็บน้ าใน จังหวัดอ านาจเจริญ 
หน่วย: ล้าน ลบ.ม. 

ล าดับที ่ อ่างเก็บน  า 
ประเภท

อ่าง 
อ าเภอ ต าบล 

ระดับ
น  า

ต่ าสุด 

ระดับน  า
กักเก็บ 

1 อ่างเก็บน้ าห้วยสีโท กลาง เมืองอ านาจเจรญิ สร้างนกทา 0.40 10.60 

2 อ่างเก็บน้ าพุทธอุทธยาน กลาง เมืองอ านาจเจรญิ บุ่ง 0.89 19.33 

3 อ่างเก็บน้ าห้วยโพธ์ิ (ตอนบน) กลาง เมืองอ านาจเจรญิ บุ่ง 0.54 7.44 

รวม 1.83 37.37 

ที่มา: กรมชลประทาน, 2564 
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ตารางผนวกท่ี 4  พ้ืนที่เขตปฏิรูปที่ดินจ าแนกรายอ าเภอ ต าบล 

อ าเภอ/ต าบล เนื อที่ (ไร่)   อ าเภอ/ต าบล เนื อที่ (ไร่)  

เมืองอ านาจเจริญ 144,212  พนา 36,641 
ต.คึมใหญ ่ 19,959  ต.จานลาน 13,824 
ต.นาแต ้ 18,273  ต.พระเหลา 9,828 
ต.โนนหนามแท่ง 18,140  ต.ไม้กลอน 6,827 
ต.โนนโพธ์ิ 14,409  ต.พนา 6,162 

ต.สรา้งนกทา 9,359  เสนางคนิคม 32,562 
ต.นายม 8,806  ต.หนองไฮ 16,707 
ต.ปลาคา้ว 8,709  ต.โพนทอง 8,026 
ต.กุดปลาดุก 8,243  ต.เสนางคนิคม 7,829 

ต.เหล่าพรวน 8,173  หัวตะพาน 21,280 
ต.ห้วยไร ่ 7,882  ต.หัวตะพาน 6,915 
ต.นาผือ 6,023  ต.ค าพระ 6,340 
ต.นาหมอม้า 5,927  ต.สรา้งถ่อน้อย 4,286 
ต.บุ่ง 5,912  ต.จิกดู ่ 3,699 
ต.หนองมะแซว 4,397  ต.รัตนวาร ี 40 

ต.นาวัง 1  ลืออ านาจ 3,555 

ชานุมาน 99,768  ต.แมด 1,332 
ต.ค าเขื่อนแก้ว 49,871  ต.ดงบัง 1,309 
ต.ป่าก่อ 34,232  ต.เปือย 885 
ต.โคกก่ง 9,635  ต.ไร่ข ี 29 

ต.ชานุมาน 3,090    

ต.โคกสาร 2,939    

ปทุมราชวงศา 70,375    

ต.ลือ 15,412    

ต.โนนงาม 12,893    

ต.หนองข่า 12,415    

ต.นาหว้า 11,106    

ต.ค าโพน 9,749    

ต.นาป่าแซง 8,800    

ที่มา: https://agri-map-online.moac.go.th, 2564 
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ตารางผนวกท่ี 5  กิจกรรมการเกษตรที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกร จังหวัดอ านาจเจริญ 

ล าดับ กิจกรรมการเกษตร เกษตรกร (ราย) ไร่ 
1 ข้าวนาปี 75,393 1,066,913 
2 มันส าปะหลังโรงงาน 12,201 145,404 
3 ยางพารา 6,335 72,724 
4 อ้อยโรงงานโรงงาน 641 8,804 
5 ปาล์มน้ ามัน 915 8,231 
6 ถั่วพร้า 1,611 7,304 
7 ข้าวนาปรัง 303 2,137 
8 ยูคาลิปตัส 181 1,376 
9 ข้าวโพดเลีย้งสัตว ์ 119 520 

ที่มา: กรมส่งเสริมการเกษตร, 2563 

 

ตารางผนวกท่ี 6  ทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกพืชสมุนไพร จังหวัดอ านาเจริญ 

ล าดับ ชนิด 
เกษตรกร 

(ราย) 
เนื อที ่
(ไร่) 

อ าเภอ 

1 กระเจี๊ยบแดง 19 251 พนา, หัวตะพาน 
2 ขมิ้นชัน 2 35 พนา, หัวตะพาน 
3 ไพล 2 35 พนา, หัวตะพาน 
4 ฟ้าทะลายโจร 1 30 พนา 
5 ตะไคร้หอม 1 17 เมืองอ านาจเจรญิ 
6 หญ้าหวาน 1 12 พนา 
7 สมุนไพรอื่น ๆ  3 39 พนา 

รวม 29 419  

ที่มา: ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2564 
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ตารางผนวกท่ี 7  โรงงานและแหล่งรับซื้อสินค้าเกษตร จังหวัดอ านาจเจริญ 

โรงงานอุตสาหกรรม แหล่ง
รับซื อ และสหกรณ์

การเกษตร 

จ านวน 
(แห่ง) 

โรงงานด้านเกษตร 
จ านวน 
(แห่ง) 

โรงงานผลิตมนัเส้น 6 โรงงานด้านการเกษตรอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง 38 
สหกรณ์การเกษตร 25 โรงสีขนาดใหญ่ 2 
สหกรณ์นิคม 1 โรงสีขนาดกลาง 11 
โรงงานผลิตน้ ามนัปาล์ม 1 โรงสีขนาดเล็ก 3 
โรงงานผลิตปุ๋ยชีวภาพ 1     

รวม 34 รวม 54 
ที่มา: https://agri-map-online.moac.go.th, 2564 
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ภาพที่ 6  ศักยภาพของที่ดินพืชเศรษฐกิจข้าว จังหวัดอ านาจเจริญ 

 623,472 
965 

 685,723 
965 
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ภาพที่ 7  พื้นทีป่ลูกข้าวบนพื้นที่ศักยภาพ จังหวัดอ านาจเจริญ 

 15,250 
965 

 253,810 
965 
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ภาพที่ 8  ศักยภาพของที่ดินพืชเศรษฐกิจมันส าปะหลัง จังหวัดอ านาจเจริญ

 13,877 
87796

 27,665 
965 



45 
 

 

ภาพที่ 9  พื้นทีป่ลูกส าปะหลังบนพื้นที่ศักยภาพ จังหวัดอ านาจเจริญ 

 4,990 
965  107,246 

965 
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ภาพที่ 10  ศักยภาพของที่ดินพืชเศรษฐกิจอ้อยโรงงาน จังหวัดอ านาจเจริญ

 5,488 
965 

 214,901 
965 

 1,715,755 
965 
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ภาพที่ 11  พื้นทีป่ลูกอ้อยโรงงานบนพื้นที่ศักยภาพ จังหวัดอ านาจเจริญ 
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 13,948 
965  401,527 

965 

ภาพที่ 12  ศักยภาพของที่ดินพืชเศรษฐกจิยางพารา จังหวัดอ านาจเจริญ
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ภาพที่ 13  พื้นทีป่ลูกยางพาราบนพื้นทีศ่ักยภาพ จังหวัดอ านาจเจริญ 

 58 
965 

 54,975 
975965  2,123 
965 
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