


 

 

 

คํานํา 
  ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมาน้ีได้มีการพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมของประเทศมาอย่างต่อเน่ือง โดยเฉพาะในด้านการเกษตรที่มีพลวัตค่อนข้างสูง และมีผลกระทบต่อ
ประชากรจํานวนมาก กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ตระหนักถึงการนําระบบข้อมูลข่าวสารท่ีให้ผู้ที่
เกี่ยวข้องกับภาคการเกษตรได้มีการเข้าถึงที่สะดวกโดยเฉพาะเกษตรกร จึงได้มอบหมายให้กรมพัฒนาที่ดิน
เป็นหน่วยงานหลักจัดทํา “แนวทางการส่งเสริมการเกษตรที่เหมาะสมตามฐานข้อมูลแผนที่เกษตรเชิงรุก 
(Agri-Map)” ของแต่ละจังหวัดขึ้น 

  Agri-Map คือ แผนที่เกษตรเพ่ือการบริหารจัดการเชิงรุกออนไลน์ โดยบูรณาการข้อมูลพ้ืนฐานด้าน
การเกษตรจากทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สําหรับใช้เป็นเคร่ืองมือบริหารจัดการ
การเกษตรไทยอย่างมีประสิทธิภาพครอบคลุมทุกพ้ืนที่ มีการปรับข้อมูลให้ทันสมัย และพัฒนา 
เพ่ิมความสะดวกการใช้งานให้เกิดการเข้าถึงข้อมูลโดยง่าย พร้อมกับสามารถติดตามข้อมูลความเปลี่ยนแปลง
ที่เกิดขึ้นได้อย่างถูกต้องและรอบด้าน ครอบคลุมการนําไปใช้ประโยชน์ทุกด้านที่สําคัญเป็นการนํา
เทคโนโลยีเข้ามาประยุกต์ใช้กับข้อมูลด้านการเกษตร ซึ่งสามารถตอบโจทย์การช่วยเหลือและแก้ปัญหา
ให้กับเกษตรกรในรายพื้นที่ ได้เป็นอย่างดี ใช้งานบนคอมพิวเตอร์หรือแท็บเล็ต ที่เช่ือมต่ออินเทอร์เน็ตผ่าน
หน้าเว็บไซต์ของกระทรวงเกษตรฯ www.moac.go.th/a4policy-alltype-391191791794 หรือ 
https://agri-map-online.moac.go.th/ ซึ่งจะมีเอกสารคู่มือการใช้ให้ศึกษาและสามารถดาวน์โหลดได้ 

  แนวทางการส่งเสริมการเกษตรที่เหมาะสมของแต่ละจังหวัดสามารถนําไปใช้เป็นข้อมูลสนับสนุน
นโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เช่น โครงการ 1 ตําบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ โครงการ 
เกษตรอินทรีย์ โครงการบริหารจัดการเขตเกษตรเศรษฐกิจสาหรับสินค้าเกษตรที่สําคัญ (Zoning by Agri-Map) 
โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ โครงการ Smart Farmer เป็นต้น และยังเป็นข้อมูลกลาง
ในการปฏิบัติงานร่วมกันของหน่วยงานต่าง ๆ ในจังหวัด ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ต่อไป 

 

 

 

 
 
 
รูปเล่มเอกสารแนวทางการส่งเสริมการเกษตรที่เหมาะสม จังหวัดบุรีรัมย์
http://www.ldd.go.th/Agri-Map/Data/NE/brm.pdf 
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1. ข้อมูลท่ัวไป 
 จั งห วัดบุ รี รั ม ย์ พ้ื นที่  10 ,321 .885 ตารางกิ โล เมตร  หรื อ  6 ,451 ,178 ไร่  ต้ั งอ ยู่ ใน 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย ประกอบด้วย 23 อําเภอ 189 ตําบล (ตารางผนวกท่ี 1) 
มีประชากร 1,581,184 คน (กรมการปกครอง, 2563) 

 1.1 อาณาเขตติดต่อ  
  ทิศเหนือ   ติดต่อ  จังหวัดขอนแก่นและจังหวัดมหาสารคาม 
  ทิศใต้    ติดต่อ  จังหวัดสระแก้วและประเทศกัมพูชา 
  ทิศตะวันออก  ติดต่อ  จังหวัดสุรินทร์ 
  ทิศตะวันตก  ติดต่อ  จังหวัดนครราชสีมา 

 1.2 ภูมิประเทศ 
   สภาพภูมิประเทศของจังหวัดบุรีรัมย์โดยทั่วไปเป็นพ้ืนที่ราบสูง อยู่สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง
เฉลี่ย 179 เมตร มีลักษณะเป็นพ้ืนที่ลาดจากทิศใต้ลงไปทางทศิเหนือ ส่วนใหญ่จะมลีักษณะเป็นลูกคลืน่และที่
ราบขั้นบันได ประกอบด้วยลักษณะภูมิประเทศดังน้ี 
   1) พ้ืนที่สูงและภูเขาทางตอนใต้ ภูเขาและช่องเขาบริเวณเทือกเขาพนมดงรัก ครอบคลุม
พ้ืนที่อําเภอ หนองหงส์ หนองก่ี ตอนใต้ของอําเภอนางรอง ปะคํา ละหานทราย และบ้านกรวด 
   2) พ้ืนที่ลูกคลื่นลอนต้ืนตอนกลางของจังหวัด พ้ืนที่ทอดขนานเป็นแนวยาวทางทิศตะวันออก
และตะวันตก 
   3) พ้ืนที่ราบลุ่มฝั่งแม่นํ้ามูล ได้แก่ พ้ืนที่ตอนบนของอําเภอพุทไธสง คูเมือง สตึก และนาโพธ์ิ 

 1.3 ภูมิอากาศ 
   สภาพภูมิอากาศของจังหวัดบุรีรัมย์ โดยทั่วไปได้รับอิทธิพลของมรสุม 2 ชนิดที่พัดประจํา
ฤดูกาล คือ มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ ต้ังแต่ประมาณกลางเดือนตุลาคมถึงประมาณเดือนกุมภาพันธ์ 
ทําให้มีอากาศหนาวเย็นและแห้งทั่วไป และมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ทําให้มีฝนตกชุกทั่วไป มี 3 ฤดู 
ได้แก่ ฤดูร้อน เริ่มต้ังแต่กลางเดือนกุมภาพันธ์ถึงกลางเดือนพฤษภาคม อากาศร้อนอบอ้าวทั่วไป เดือน
เมษายนมีอากาศร้อนอบอ้าวที่สุดของปี ฤดูฝน เริ่มต้ังแต่กลางเดือนพฤษภาคมถึงกลางเดือนตุลาคม 
เป็นช่วงที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดเอาความช้ืนจากทะเลและมหาสมุทรมาปกคลุมประเทศไทย และ
ฤดูหนาว เริ่มต้ังแต่กลางเดือนตุลาคมถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์ ทําให้อากาศโดยทั่วไปบริเวณหนาวเย็น
และแห้ง เดือนธันวาคมและมกราคมจะเป็นช่วงที่มีอากาศหนาวมากที่สุดในรอบปี อุณหภูมิสูงสุด
เฉลี่ย 33.0 องศาเซลเซียส และอุณหภูมิตํ่าสุดเฉล่ีย 22.22 องศาเซลเซียส 

 1.4 ทรัพยากรดิน 
   ทรัพยากรดินของจังหวัดบุรีรัมย์ แบ่งตามภูมิสัณฐาน ลักษณะทางธรณีวิทยา และวัตถุต้นกําเนิดดิน 
ได้ดังน้ี 
   1). ที่ราบน้ําท่วมถึง (Flood plain) ที่ราบริมแม่นํ้าหรือลําธาร หน้าฝนหรือหน้านํ้า มักมี
นํ้าท่วมเป็นครั้งคราว เป็นสภาพพ้ืนที่ที่เกิดจาการทับถมของตะกอนนํ้าพา และมีตะกอนเพ่ิมมากขึ้น
หลังนํ้าท่วม แบ่งเป็น 
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    (1) สันดินริมนํ้า (Levee) เป็นที่ดอน เกิดจากการทับถมของตะกอนนํ้าพาบริเวณริมฝั่ง
แม่นํ้า เป็นสันนูนขนานไปกับริมฝั่งแม่นํ้า การระบายน้ําค่อนข้างดีถึงดี เน้ือดินค่อนข้างหยาบ อาทิ  
ชุดดินชุมพลบุรี (Chp) 
    (2) ส่วนตํ่าของสันดินริมนํ้า (Lower part of levee) เป็นดินลุ่ม มีสภาพพ้ืนที่ค่อนข้าง
ราบเรียบ ดินลึกมาก เน้ือดินร่วนหยาบถึงดินทรายแป้งละเอียด มีสีเทาและนํ้าตาลปนเทา การระบายนํ้า
ค่อนข้างเลว อาทิ ชุดดินกันทรวิชัย (Ka) 
   2) ที่ราบตะกอนน้ําพา (Alluvial plain) เป็นบริเวณที่ได้รับอิทธิพลของแม่นํ้าหรือลํานํ้า
สาขา วัตถุต้นกําเนิดดินเป็นตะกอนนํ้าพา (Alluvium) มีสภาพพ้ืนที่เป็นที่ราบขนาดใหญ่สองฝั่งแม่นํ้า 
แต่ละฝั่งอาจมีที่ราบแบบขั้นบันไดหรือตะพักได้หลายระดับ แบ่งเป็น 
    (1) ตะพักลํานํ้าระดับตํ่า (Low terrace) เป็นที่ลุ่ม มีสภาพพ้ืนที่ราบเรียบ ดินลึกมาก 
เน้ือดินอาจเป็นดินเหนียวละเอียดถึงดินทรายแป้งละเอียด สีเทา นํ้าตาลปนเทา และน้ําตาล มีจุดประ
สีต่าง ๆ การระบายนํ้าค่อนข้างเลวถึงเลว เช่น ชุดดินธวัชบุรี (Th) และชุดดินบุรีรัมย์ (Br)  
    (2) ตะพักลํานํ้าระดับกลางและระดับสูง (Middle and high terrace) เป็นที่ดอน  
มีสภาพพ้ืนที่ค่อนข้างราบเรียบถึงลูกคลื่นลอนลาด ดินต้ืนถึงช้ันกรวดลูกรังถึงดินลึกมาก เน้ือดินเป็น
ดินร่วนหยาบ ดินร่วนละเอียดหรือดินร่วนปนช้ินส่วนหยาบมาก สีนํ้าตาล เหลือง นํ้าตาลปนแดง 
 ไปจนถึงแดง การระบายนํ้าดีปานกลางถึงดี เช่น ชุดดินชุมพวง (Cpg) ชุดดินสตึก (Suk) เป็นต้น 
   3) พื้นเกือบราบ (Peneplain) เป็นภูมิลักษณ์ของพื้นผิวดินภายหลังการกร่อน เกิดจาก
การผุพังด้วยกระบวนการกร่อนทําลายโดยนํ้า ทําให้พ้ืนที่สูงเดิมซึ่งขรุขระและสูงตํ่าแตกต่างกันมาก  
มีระดับตํ่าลงจนมีลักษณะคล้ายลูกคลื่นลอนลาดหรือพ้ืนที่เกือบราบ วัตถุต้นกําเนิดดินเกิดจากการผุพัง
สลายตัวอยู่กับที่หรือเคล่ือนย้ายมาในระยะทางไม่ไกล ดินจึงมีลักษณะเด่นตามวัตถุต้นกําเนิดหรือหิน
ที่รองรับอยู่ด้านล่างและระดับการพัฒนาตัวของดิน แบ่งเป็น 

(1) พ้ืนที่ราบเรียบถึงลูกคลื่นลอนลาดเล็กน้อย ดินลึก เน้ือดินส่วนใหญ่เป็นดินเหนียว 
ปนทราย ดินร่วนเหนียว และดินร่วนเหนียวปนทราย มีสีเทาหรือนํ้าตาลปนเทา ตอนบนพบจุดประสี
นํ้าตาลหรือแดง ตอนล่างพบจุดประสีนํ้าตาล นํ้าตาลปนเหลือง และเหลือง และอาจพบศิลาแลงอ่อน
ในตอนล่างของหน้าตัดดิน ดินมีการระบายนํ้าค่อนข้างเลวถึงดีปานกลาง เช่น ชุดดินร้อยเอ็ด (Re)  
ชุดดินโนนแดง (Ndg) เป็นต้น 
    (2) พ้ืนที่ลูกคลื่นลอนลาด ลูกคลื่นลอนชัน และเนินเขา ดินลึกและลึกปานกลาง เน้ือดิน 
มีทรายปน ได้แก่ ดินร่วนเหนียวปนทราย ดินร่วนปนทราย ดินทรายปนดินร่วน สีนํ้าตาล นํ้าตาลปนแดง 
อาจพบจุดประสีต่าง ๆ ลูกรัง และเศษหินปะปนในตอนล่างของหน้าตัดดิน ดินมีการระบายนํ้าค่อนข้างดี 
ถึงดี อาทิ ชุดดินคง (Kng)  
   4) ที่ลาดเชิงเขา (Piedmont) เขา (Hill) ภูเขา (Mountain) มีสภาพพ้ืนที่เป็นลูกคลื่น
ลอนลาดถึงเนินเขา ที่เกิดจากการที่หินผุพังสลายตัวอยู่กับที่หรือถูกเคล่ือนย้ายโดยแรงโน้มถ่วงของโลก 
ในระยะทางใกล้ ๆ และถูกควบคุมด้วยลักษณะของโครงสร้างทางธรณีวิทยา ส่วนใหญ่พบหินปะปนใน
หน้าตัดดินและลอยหน้า แบ่งตามลักษณะและชนิดของหินดังน้ี 
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    (1) พัฒนาจากหินทราย ดินต้ืนถึงช้ันเศษหินหรือหินพ้ืนถึงดินลึกมาก เน้ือดินเป็นทราย
ปนดินร่วนถึงดินร่วนปนช้ินส่วนหยาบมาก สีแดง นํ้าตาล และน้ําตาลปนแดง การระบายนํ้าดีถึงมาก
เกินไป พบเศษหินปะปนในหน้าตัดดินหรือบนผิวดิน เช่น ชุดดินภูพาน (Pu) ชุดดินปักธงชัย (Ptc) เป็นต้น 
    (2) พัฒนาจากหินบะซอลต์/แอนดิไซต์ ดินต้ืนถึงช้ันเศษหิน เน้ือดินเป็นดินร่วนปน
ช้ินส่วนหยาบมาก สีนํ้าตาล นํ้าตาลปนเหลือง และนํ้าตาลปนแดง การระบายนํ้าดี เช่น ชุดดิน 
ศรีสะเกษ (Ssk) ชุดดินโชคชัย (Ci)  เป็นต้น 
   ซึ่งได้แสดงรายละเอียดของชุดดินที่พบมากในจังหวัดบุรีรมัย์ ในภาพที่ 1 - 5 

 1.5 สภาพการใช้ทีดิ่น  
   สภาพการใช้ที่ดินปัจจุบันของจังหวัดบุรีรัมย์ จากฐานข้อมูลแผนที่สภาพการใช้ที่ดินของ
กรมพัฒนาที่ดิน (ตารางที่ 1) 

ตารางที่ 1 สภาพการใช้ที่ดินปัจจุบันของจังหวัดบุรีรัมย์  

ประเภทการใช้ที่ดิน เนื้อที ่
ไร่ ร้อยละ

พื้นทีชุ่มชนและสิ่งปลูกสร้าง 476,892 7.40
พื้นทีเ่กษตรกรรม 4,983,271 77.25

พ้ืนที่นา 3,208,085 49.73
พืชไร่ 1,173,147 18.18
ไม้ยืนต้น 564,614 8.75
ไม้ผล 16,807 0.26
พืชสวน 2,938 0.05
ทุ่งหญ้าเลี้ยงสตัว์และโรงเรือนเลี้ยงสัตว์ 12,052 0.19
สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์นํ้า 5,328 0.08
เกษตรผสมผสาน/ไร่นาสวนผสม 300 0.01

พื้นทีป่่าไม้ 619,364 9.59
พื้นทีน่้ํา 269,471 4.18
พื้นทีเ่บ็ดเตล็ด 102,180 1.58

รวม 6,451,178 100.00
ที่มา: กรมพัฒนาที่ดิน (2562) 
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 1.6 พื้นที่ชลประทาน 
   จังหวัดบุรีรัมย์มีเน้ือที่ชลประทาน 297,989 ไร่ (ร้อยละ 4.75 ของพ้ืนที่จังหวัด) กระจายอยู่
ใน 16 อําเภอมีอ่างเก็บนํ้าที่สําคัญ 16 อ่าง มีศักยภาพในการเก็บกักนํ้าได้รวม 387.598 ล้านลูกบาศก์เมตร 
พ้ืนที่ชลประทานมีความสําคัญในการพิจารณาเพ่ิมศักยภาพการผลิตที่เหมาะสม (ตารางผนวกที่ 2 
และตารางผนวกที่ 3) 

 1.7 เขตปฏิรปูที่ดิน  
   เขตปฏิรูปที่ดินในพ้ืนที่จังหวัดบุรีรัมย์ มีเน้ือที่ 1,776,498 ไร่ (ร้อยละ 28.32 ของพ้ืนที่จังหวัด) 
โดยอําเภอที่มีพ้ืนทีเขตปฏิรูปที่ดินมากที่สุด ได้แก่ อําเภอละหานทราย อําเภอนางรอง และอําเภอ
ประโคนชัย ตามลําดับ (ตารางผนวกที่ 4)  

 1.8 การขึ้นทะเบียนเกษตรกร 
   จากฐานข้อมูลทะเบียนเกษตรกรของกรมส่งเสริมการเกษตร จังหวัดบุรีรัมย์ มีการข้ึน
ทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกพืชหรือเลี้ยงสัตว์ทั้งหมดในปี 2563 จํานวน 278,158 ราย รวมพ้ืนที่ 
3,690,483 ไร่ สําหรับพ้ืนที่ดําเนินการแต่ละกิจกรรมรวมกันมากกว่า 500 ไร่ มีจํานวน 17 กิจกรรม 
และกิจกรรมท่ีมีพ้ืนที่ปลูกมากได้แก่ ข้าวนาปี มันสําปะหลังโรงงาน ยางพารา เป็นต้น (ตารางผนวกที่ 5) 
   ทะเบียนเกษตรพืชสมุนไพร จากฐานข้อมูลกลาง (Farmer One) ของสํานักงานเศรษฐกิจ
การเกษตร เกษตรกรได้ขึ้นทะเบียนปลูกพืชสมุนไพรในจังหวัดบุรีรัมย์ พ้ืนที่ 48 ไร่ เกษตรกร 12 ราย มีพืช
สมุนไพรหลัก ๆ 6 ชนิด สมุนไพรท่ีมีการปลูกมาก ได้แก่ ว่านหางจระเข้ กระชายดํา พลู ตามลําดับ 
(ตารางผนวกที่ 6) 

 1.9 ที่ต้ังโรงงานและแหลง่รับซ้ือสินค้าเกษตร 
   จังหวัดบุรีรัมย์มีแหล่งรับซื้อสินค้าเกษตรและสหกรณ์การเกษตรที่สําคัญ จํานวน 110 แห่ง 
และที่ต้ังโรงงานทางการเกษตร 102 แห่ง โดยมีที่ต้ังสหกรณ์การเกษตรมากที่สุด 88 แห่ง (ตารางผนวกท่ี 7) 

2. การวิเคราะห์พืชเศรษฐกิจหลัก 
  พืชเศรษฐกิจที่สําคัญพิจารณาจากพืชที่มีพ้ืนที่ปลูกมากและมีมูลค่าการส่งออกหรือแปรรูปโดย
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ประกาศพืชเศรษฐกิจ 13 ชนิดพืช ได้แก่ ข้าว มันสําปะหลัง ยางพารา 
ปาล์มนํ้ามัน อ้อยโรงงาน ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ สับปะรดโรงงาน ลําไย เงาะ ทุเรียน มังคุด มะพร้าว และ
กาแฟ จากพ้ืนที่ปลูกพืชเศรษฐกิจดังกล่าว กรมพัฒนาที่ดินได้กําหนดระดับความเหมาะสมของพื้นที่
ปลูกรายจังหวัด โดยวิเคราะห์จากสภาพพ้ืนที่ ลักษณะของดิน ปริมาณนํ้าฝน แหล่งนํ้าชลประทาน 
ร่วมกับการจัดการพ้ืนที่และลักษณะรายพืช โดยแบ่งระดับความเหมาะสม เป็น 4 ระดับ ได้แก่ 
  ระดับที่ 1 เป็นพ้ืนที่ความเหมาะสมสูง (S1) การปลูกพืชให้ผลตอบแทนสูง  
  ระดับที่ 2 เป็นพ้ืนที่ความเหมาะสมปานกลาง (S2) การปลูกพืชให้ผลตอบแทนสูง แต่พบ
ข้อจํากัดบางประการซึ่งสามารถบริหารจัดการได้  
  ระดับที่ 3 เป็นพ้ืนที่ความเหมาะสมเล็กน้อย (S3) มีข้อจํากัดการบางประการของดินและน้ํา 
ส่งผลให้การผลิตพืชให้ผลตอบแทนตํ่า การใช้พ้ืนที่ต้องใช้ต้นทุนสูงในการจัดการ และมีความเสี่ยงจาก 
นํ้าท่วมและขาดนํ้า 
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  ระดับที่ 4 เป็นพ้ืนที่ไม่เหมาะสม (N)  
 จังหวัดบุรีรัมย์ มีพ้ืนที่พืชเศรษฐกิจสําคัญที่ปลูกมาก 4 ลําดับแรก ได้แก่ ข้าว  อ้อยโรงงาน มันสําปะหลัง 
และยางพารา ตามลําดับ (ตารางที่ 2) 

ตารางที่ 2 พ้ืนที่ปลูกพืชเศรษฐกิจที่มีพ้ืนที่ปลูกมาก 4 ลําดับแรกของจังหวัดบุรีรมัย์ 
พืชเศรษฐกิจที่สําคัญ เนื้อที่ (ไร่) ร้อยละของพืน้ที่เกษตรกรรม 

1. ข้าว 3,107,231 64.10 
2. อ้อยโรงงาน 561,206 11.58 
3. มันสําปะหลัง 449,264 9.27 
4. ยางพารา 344,347 7.10 
ที่มา: https://agri-map-online.moac.go.th, 2564 

 2.1 ข้าว  
  ข้าวพืชเศรษฐกิจหลักของบุรีรัมย์ ในพ้ืนที่ทุ่งกุลาร้องไห้มีการปลูกพันธ์ุขาวดอกมะลิ 105 และ
พันธ์ุกข15 เน่ืองจากมีตลาดขนาดใหญ่รองรับ และเป็นที่นิยม ประกอบกับเกษตรกรมีความถนัดใน
การผลิตมาต้ังแต่อดีต จากฐานข้อมูลในแผนที่เกษตรเชิงรุก หรือ Agri-Map Online วิเคราะห์ข้อมูล
ได้ดังน้ี (ตารางที่ 3 และภาพที่ 6 - 7) 
 1) การวิเคราะห์ศักยภาพของพื้นที่ปลูกข้าว  
 ระดับที่ 1 เป็นพ้ืนที่ความเหมาะสมสูง (S1) มีเน้ือที่ 242,977 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 4.23 
ของพ้ืนที่ศักยภาพของที่ดิน 5,742,267 ไร่ พบมากอยู่ในอําเภอละหานทราย 30,939 ไร่ อําเภอเมือง
บุรีรัมย์ 27,741 ไร่ และอําเภอกระสัง 24,052 ไร่ 
 ระดับที่ 2 เป็นพ้ืนที่ความเหมาะสมปานกลาง (S2) มีเน้ือที่ 2,250,027 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 
39.18 ของพ้ืนที่ศักยภาพของที่ดิน 5,742,267 ไร่ พบมากอยู่ในอําเภอลําปลายมาศ 335,872 ไร่ อําเภอ
ประโคนชัย 312,646 ไร่ และอําเภอเมืองบุรีรัมย์ 303,579 ไร่ 
 ระดับที่ 3 เป็นพ้ืนที่ความเหมาะสมเล็กน้อย (S3) มีเน้ือที่ 1,618,546 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 
28.19 ของพ้ืนที่ศักยภาพของที่ดิน 5,742,267 ไร่ พบมากอยู่ในอําเภอกระสัง 181,674 ไร่ อําเภอ
นางรอง 175,224 ไร่ และอําเภอประโคนชัย 133,546 ไร่ 
 ระดับที่ 4 เป็นพ้ืนที่ไม่เหมาะสม (N) มีเน้ือที่ 1,630,717 ไร่  
 2) การวิเคราะห์ศักยภาพของพื้นที่ปลูกข้าวที่ปลูกจริงในปัจจุบัน  
 (1) พ้ืนที่เหมาะสมสูง (S1) ในการปลูกข้าว มีเน้ือที่ 135,216 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 55.65 ของ
พ้ืนที่เหมาะสมสูง พบมากอยู่ในอําเภอละหานทราย 25,796 ไร่  อําเภอกระสัง 20,567 ไร่ และอําเภอ
เมืองบุรีรัมย์ 16,721 ไร่ 
 (2) พ้ืนที่เหมาะสมปานกลาง (S2) ในการปลูกข้าว มีเน้ือที่ 1,707,493 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 
75.89 ของพ้ืนที่ เหมาะสมปานกลาง พบมากอยู่ในอําเภอประโคนชัย 266,673 ไร่ อําเภอ 
ลําปลายมาศ 259,871 ไร่ และอําเภอเมืองบุรีรัมย์ 231,598 ไร่   
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 (3) พ้ืนที่เหมาะสมเล็กน้อย (S3) ในการปลูกข้าว มีเน้ือที่ 1,137,855 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 
70.30 ของพ้ืนที่เหมาะสมเล็กน้อย พบมากอยู่ในอําเภอกระสัง 143,710 ไร่ อําเภอนางรอง 135,106 ไร่ 
อําเภอประโคนชัย 92,736 ไร่ 
 (4) พ้ืนที่ไม่เหมาะสม (N) ในการปลูกข้าว ในเนื้อที่ 126,195 ไร่  
 3) พื้นที่มีศักยภาพคงเหลือ คือ พ้ืนที่ที่มีศักยภาพในการปลูกข้าวแต่ยังไม่ใช้พ้ืนที่ปลูก 
พิจารณาจากพ้ืนที่ศักยภาพของที่ดินสําหรับปลูกข้าว และพื้นที่เพาะปลูกข้าวในช้ันความเหมาะสมต่าง ๆ 
(ปลูกจริง) พบว่าจังหวัดบุรีรัมย์มีพ้ืนที่ศักยภาพคงเหลือในระดับความเหมาะสมสูง  (S1) และ 
ความเหมาะสมปานกลาง (S2) รวมท้ังสิ้น 650,295 ไร่ โดยกระจายอยู่ทั่วทุกอําเภอ โดยอําเภอที่มี
พ้ืนที่ศักยภาพคงเหลือมากที่สุด ได้แก่ อําเภอเมืองบุรีรัมย์ 83,001 ไร่ รองลงมาได้แก่ อําเภอสตึก 
82,572 ไร่ และอําเภอลําปลายมาศ 80,403 ไร่ โดยมีรายละเอียดดังน้ี 
 (1) พ้ืนที่เหมาะสมสูงคงเหลือ (S1) มีเน้ือที่ 107,761 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 44.35 ของพ้ืนที่
เหมาะสมสูง พบมากในอําเภอเมืองบุรีรัมย์ 11,020 ไร่ อําเภอแคนดง 10,428 ไร่ อําเภอสตึก 10,174 ไร่ 
และอําเภอนางรอง 9,134 ไร่ 
 (2) พ้ืนที่เหมาะสมปานกลาง (S2) คงเหลือมีเน้ือที่ 542,534 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 24.11 ของ
พ้ืนที่เหมาะสมปานกลาง พบมากในอําเภอลําปลายมาศ 76,012 ไร่ อําเภอสตึก 72,397 ไร่ อําเภอเมือง
บุรีรัมย์ 71,980 ไร่ และอําเภอหนองก่ี 52,138 ไร่ 
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ตารางที่ 3 พ้ืนที่ศักยภาพ พ้ืนที่ปลูกจริง พ้ืนที่คงเหลือของข้าวรายอําเภอ จังหวัดบุรีรัมย์ 

อําเภอ ประเภทพ้ืนท่ี 
เนื้อท่ีชั้นความเหมาะสม (ไร่) 

S1 S2 S3 N รวม 

กระสัง 

พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน 
24,052 155,726 181,674 26,358 387,810 

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

พ้ืนท่ีเพาะปลูกในชั้นความ
เหมาะสมต่าง ๆ (ปลูกจริง) 

20,567 126,679 143,710 
- 

290,956 

(85.51%) (81.35%) (79.10%) (75.03%) 

พ้ืนท่ีมีศักยภาพคงเหลือ 
3,485 29,047 

- - 
32,532 

(14.49%) (18.65%) (8.39%) 

คูเมือง 

พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน 
16,768 75,897 63,043 117,333 273,041 

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

พ้ืนท่ีเพาะปลูกในชั้นความ
เหมาะสมต่าง ๆ (ปลูกจริง) 

12,377 55,723 32,725 30 100,855 

(73.81%) (73.42%) (51.91%) (0.03%) (36.94%) 

พ้ืนท่ีมีศักยภาพคงเหลือ 
4,391 20,174 

- - 
24,565 

(26.19%) (26.58%) (9.00%) 

แคนดง 

พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน 
20,250 38,755 9,575 91,586 160,166 

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

พ้ืนท่ีเพาะปลูกในชั้นความ
เหมาะสมต่าง ๆ (ปลูกจริง) 

9,822 26,144 5,791 125 41,882 

(48.50%) (67.46%) (60.48%) (0.14%) (26.15%) 

พ้ืนท่ีมีศักยภาพคงเหลือ 
10,428 12,611 

- - 
23,039 

(51.50%) (32.54%) (14.38%) 

เฉลิมพระ
เกียรติ 

พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน 
2,769 40,491 72,502 12,667 128,429 

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

พ้ืนท่ีเพาะปลูกในชั้นความ
เหมาะสมต่าง ๆ (ปลูกจริง) 

672 32,035 54,332 2,602 89,641 

(24.27%) (79.12%) (74.94%) (20.54%) (69.80%) 

พ้ืนท่ีมีศักยภาพคงเหลือ 
2,097 8,456 

- - 
10,553 

(75.73%) (20.88%) (8.22%) 

ชําน ิ

พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน 
3,321 75,936 32,109 37,524 148,890 

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

พ้ืนท่ีเพาะปลูกในชั้นความ
เหมาะสมต่าง ๆ (ปลูกจริง) 

- 
66,457 25,259 491 92,207 

(87.52%) (78.67%) (1.31%) (61.93%) 

พ้ืนท่ีมีศักยภาพคงเหลือ 
3,321 9,479 - - 12,800 

(100.00%) (12.48%)   (8.60%) 
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ตารางที่ 3 (ต่อ) 

อําเภอ ประเภทพ้ืนท่ี 
เนื้อท่ีชั้นความเหมาะสม (ไร่) 

S1 S2 S3 N รวม 

นางรอง 

พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน 
19,442 135,652 175,224 135,043 465,361 

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

พ้ืนท่ีเพาะปลูกในชั้นความ
เหมาะสมต่าง ๆ (ปลูกจริง) 

10,308 119,743 135,106 4,105 269,262 
(53.02%) (88.27%) (77.10%) (3.04%) (57.86%) 

พ้ืนท่ีมีศักยภาพคงเหลือ 
9,134 15,909 

- - 
25,043 

(46.98%) (11.73%) (5.38%) 

นาโพธ์ิ 

พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน 
12,058 25,251 77,130 16,854 131,293 

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

พ้ืนท่ีเพาะปลูกในชั้นความ
เหมาะสมต่าง ๆ (ปลูกจริง) 

8,435 23,686 61,851 7,956 101,928 

(69.95%) (93.8%) (80.19%) (47.21%) (77.63%) 

พ้ืนท่ีมีศักยภาพคงเหลือ 
3,623 1,565 

- - 
5,188 

(30.05%) (6.20%) (3.95%) 

โนนดินแดง 

พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน 
4,782 8,927 20,829 66,959 101,497 

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

พ้ืนท่ีเพาะปลูกในชั้นความ
เหมาะสมต่าง ๆ (ปลูกจริง) 

4,198 1,645 9,670 3,120 18,633 

(87.79%) (18.43%) (46.43%) (4.66%) (18.36%) 

พ้ืนท่ีมีศักยภาพคงเหลือ 
584 7,282 

- - 
7,866 

(12.21%) (81.57%) (7.75%) 

โนนสุวรรณ 

พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน 
762 6,495 9,572 103,038 119,867 

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

พ้ืนท่ีเพาะปลูกในชั้นความ
เหมาะสมต่าง ๆ (ปลูกจริง) 

- 
6,124 5,437 14,232 25,793 

(94.29%) (56.80%) (13.81%) (21.52%) 

พ้ืนท่ีมีศักยภาพคงเหลือ 
762 371 

- - 
1,133 

(100.00%) (5.71%) (0.95%) 

บ้านกรวด 

พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน 
2,934 22,013 84,205 169,423 278,575 

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

พ้ืนท่ีเพาะปลูกในชั้นความ
เหมาะสมต่าง ๆ (ปลูกจริง) 

1,136 12,071 42,634 17,309 73,150 

(38.72%) (54.84%) (50.63%) (10.22%) (26.26%) 

พ้ืนท่ีมีศักยภาพคงเหลือ 
1,798 9,942 - - 11,740 

(61.28%) (45.16%)   (4.21%) 
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ตารางที่ 3 (ต่อ) 

อําเภอ ประเภทพ้ืนท่ี 
เนื้อท่ีชั้นความเหมาะสม (ไร่) 

S1 S2 S3 N รวม 

บ้านด่าน 

พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน 
6,764 57,992 25,384 15,971 106,111 

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

พ้ืนท่ีเพาะปลูกในชั้นความ
เหมาะสมต่าง ๆ (ปลูกจริง) 

- 
28,821 12,931 

- 
41,752 

(49.70%) (50.94%) (39.35%) 

พ้ืนท่ีมีศักยภาพคงเหลือ 
6,764 29,171 

- - 
35,935 

(100.00%) (50.30%) (33.87%) 

บ้านใหม่
ไชยพจน์ 

พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน 
1,069 36,938 49,038 21,361 108,406 

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

พ้ืนท่ีเพาะปลูกในชั้นความ
เหมาะสมต่าง ๆ (ปลูกจริง) 

8 33,346 39,576 6,037 78,967 

(0.75%) (90.28%) (80.70%) (28.26%) (72.84%) 

พ้ืนท่ีมีศักยภาพคงเหลือ 
1,061 3,592 

- - 
4,653 

(99.25%) (9.72%) (4.29%) 

ประโคนชัย 

พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน 
8,743 312,646 133,546 60,660 515,595 

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

พ้ืนท่ีเพาะปลูกในชั้นความ
เหมาะสมต่าง ๆ (ปลูกจริง) 

33 266,673 92,736 9,798 369,240 

(0.38%) (85.30%) (69.44%) (16.15%) (71.61%) 

พ้ืนท่ีมีศักยภาพคงเหลือ 
8,710 45,973 

- - 
54,683 

(99.62%) (14.70%) (10.61%) 

ปะคํา 

พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน 
15,428 6,564 54,060 102,384 178,436 

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

พ้ืนท่ีเพาะปลูกในชั้นความ
เหมาะสมต่าง ๆ (ปลูกจริง) 

12,375 4,914 27,859 7,760 52,908 

(80.21%) (74.86%) (51.53%) (7.58%) (29.65%) 

พ้ืนท่ีมีศักยภาพคงเหลือ 
3,053 1,650 

- - 
4,703 

(19.79%) (25.14%) (2.64%) 

พลับพลาชัย 

พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน 
4,850 120,584 22,743 15,710 163,887 

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

พ้ืนท่ีเพาะปลูกในชั้นความ
เหมาะสมต่าง ๆ (ปลูกจริง) 

486 106,714 17,474 853 125,527 

(10.02%) (88.50%) (76.83%) (5.43%) (76.59%) 

พ้ืนท่ีมีศักยภาพคงเหลือ 
4,364 13,870 

- - 
18,234 

(89.98%) (11.50%) (11.13%) 
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ตารางที่ 3 (ต่อ) 

อําเภอ ประเภทพ้ืนท่ี 
เนื้อท่ีชั้นความเหมาะสม (ไร่) 

S1 S2 S3 N รวม 

พุทไธสง 

พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน 
3,081 68,650 74,745 48,735 195,211 

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

พ้ืนท่ีเพาะปลูกในชั้นความ
เหมาะสมต่าง ๆ (ปลูกจริง) 

- 
65,492 63,176 11,244 139,912 

(95.40%) (84.52%) (23.07%) (71.67%) 

พ้ืนท่ีมีศักยภาพคงเหลือ 
3,081 3,158 

- - 
6,239 

(100.00%) (4.60%) (3.20%) 

เมือง
บุรีรัมย์ 

พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน 
27,741 303,579 93,668 84,082 509,070 

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

พ้ืนท่ีเพาะปลูกในชั้นความ
เหมาะสมต่าง ๆ (ปลูกจริง) 

16,721 231,598 69,697 20,576 338,592 

(60.28%) (76.29%) (74.41%) (24.47%) (66.51%) 

พ้ืนท่ีมีศักยภาพคงเหลือ 
11,020 71,981 

- - 
83,001 

(39.72%) (23.71%) (16.30%) 

ละหาน
ทราย 

พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน 
30,939 17,232 83,570 164,568 296,309 

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

พ้ืนท่ีเพาะปลูกในชั้นความ
เหมาะสมต่าง ๆ (ปลูกจริง) 

25,796 9,984 47,617 7,786 91,183 

(83.38%) (57.94%) (56.98%) (4.73%) (30.77%) 

พ้ืนท่ีมีศักยภาพคงเหลือ 
5,143 7,248 

- - 
12,391 

(16.62%) (42.06%) (4.18%) 

ลําปลายมาศ 

พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน 
6,285 335,872 84,126 84,095 510,378 

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

พ้ืนท่ีเพาะปลูกในชั้นความ
เหมาะสมต่าง ๆ (ปลูกจริง) 

1,883 259,871 62,996 
- 

324,750 

(29.96%) (77.37%) (74.88%) (63.63%) 

พ้ืนท่ีมีศักยภาพคงเหลือ 
4,402 76,001 

- - 
80,403 

(70.04%) (22.63%) (15.75%) 

สตึก 

พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน 
16,210 159,674 102,947 104,203 383,034 

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

พ้ืนท่ีเพาะปลูกในชั้นความ
เหมาะสมต่าง ๆ (ปลูกจริง) 

6,036 87,276 44,821 
- 

138,133 

(37.24%) (54.66%) (43.54%) (36.06%) 

พ้ืนท่ีมีศักยภาพคงเหลือ 
10,174 72,398 

- - 
82,572 

(62.76%) (45.34%) (21.56%) 
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ตารางที่ 3 (ต่อ) 

อําเภอ ประเภทพ้ืนท่ี 
เนื้อท่ีชั้นความเหมาะสม (ไร่) 

S1 S2 S3 N รวม 

หนองกี่ 

พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน 
6,643 88,281 94,086 87,710 276,720 

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

พ้ืนท่ีเพาะปลูกในชั้นความ
เหมาะสมต่าง ๆ (ปลูกจริง) 

- 
36,143 85,069 5,372 126,584 

(40.94%) (90.42%) (6.12%) (45.74%) 

พ้ืนท่ีมีศักยภาพคงเหลือ 
6,643 52,138 

- - 
58,781 

(100.00%) (59.06%) (21.24%) 

หนองหงส์ 

พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน 
2,486 125,248 12,959 54,796 195,489 

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

พ้ืนท่ีเพาะปลูกในชั้นความ
เหมาะสมต่าง ๆ (ปลูกจริง) 

- 
79,770 11,081 

- 
90,851 

(63.69%) (85.51%) (46.47%) 

พ้ืนท่ีมีศักยภาพคงเหลือ 
2,486 45,478 

- - 
47,964 

(100.00%) (36.31%) (24.54%) 

ห้วยราช 

พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน 
5,600 31,624 61,811 9,657 108,692 

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

พ้ืนท่ีเพาะปลูกในชั้นความ
เหมาะสมต่าง ๆ (ปลูกจริง) 

4,363 26,584 46,307 6,799 84,053 

(77.91%) (84.06%) (74.92%) (70.40%) (77.33%) 

พ้ืนท่ีมีศักยภาพคงเหลือ 
1,237 5,040 

- - 
6,277 

(22.09%) (15.94%) (5.78%) 

รวมทั้ง
จังหวัด 

 

พ้ืนท่ีศักยภาพของที่ดิน 
242,977 2,250,027 1,618,546 1,630,717 5,742,267

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

พ้ืนท่ีเพาะปลูกในชั้นความ
เหมาะสมต่าง ๆ (ปลูกจรงิ)

135,216 1,707,493 1,137,855 126,195 3,106,759
(55.65%) (75.89%) (70.30%) (7.74%) (54.10%)

พ้ืนท่ีมีศักยภาพคงเหลือ 
107,761 542,534

- - 
650,295

(44.35%) (24.11%) (11.32%)
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     ทั้งน้ี ในการส่งเสริมการปลูกพืชจะพิจารณาเฉพาะพ้ืนที่ที่มีศักยภาพคงเหลือในระดับ
ความเหมาะสมสูง (S1) และระดับความเหมาะสมปานกลาง (S2) เท่าน้ัน เน่ืองจากสภาพพื้นที่ปลูก
พืชตรงตามศักยภาพของดิน การลงทุนตํ่าก็สามารถเพ่ิมผลผลิตได้ จึงควรส่งเสริมในพ้ืนที่ดังกล่าว  
     เมื่อวิเคราะห์ข้อมูลศักยภาพพ้ืนที่ร่วมกับพ้ืนที่ปลูกพืชในปัจจุบัน พบว่า พ้ืนที่ที่ควร
พิจารณาให้มีการปรับเปลี่ยนไปปลูกข้าว คือ บริเวณท่ีเป็นพ้ืนที่ปลูกมันสําปะหลัง (S3) 30,175 ไร่ 
และพ้ืนที่ปลูกยางพารา (S3) 12,067 ไร่ แต่เน่ืองจากนโยบายของคณะกรรมการนโยบายบริหารจัดการ
ข้าวต้องการรักษาดุลยภาพผลผลิตข้าว ดังน้ัน จึงควรพิจารณาปลูกพืชเศรษฐกิจชนิดอ่ืนที่สอดคล้อง
กับความต้องการของตลาด (ตารางที่ 4)  

ตารางที ่4 พ้ืนที่ศักยภาพในการขยายการผลิตข้าว 

อําเภอ มันสําปะหลัง (ไร่) ยางพารา (ไร่) 
S3 S3 

กระสัง 1,342 303 
คูเมือง 256 421 
แคนดง 540 911 
เฉลิมพระเกียรติ 152 1 
ชําน ิ 2,736 11 
นางรอง 2,153 42 
นาโพธ์ิ 100 20 
โนนดินแดง 740 1 
โนนสุวรรณ 138 28 
บ้านกรวด 496 56 
บ้านด่าน 1,195 502 
บ้านใหม่ไชยพจน์ 66 20 
ประโคนชัย 2,657 2,054 
ปะคํา 879 - 
พลับพลาชัย 743 134 
พุทไธสง 100 25 
เมืองบุรีรัมย์ 1,024 1,111 
ละหานทราย 1,499 53 
ลําปลายมาศ 6,039 1,350 
สตึก 1,575 3,483 
หนองกี่ 3,688 1,082 
หนองหงส์ 2,029 419 
ห้วยราช 28 40 

รวม 30,175 12,067 
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   4) แนวทางการจัดการ 
    (1) พ้ืนที่ที่มีความเหมาะสมควรส่งเสริมการผลิต (S1 หรือ S2) ควรสนับสนุนให้เกษตรกร
ปลูกข้าวต่อไปเน่ืองจากเป็นพ้ืนที่ที่เหมาะสม สามารถช่วยลดต้นทุนการผลิตและได้ผลผลิตที่มีคุณภาพดี 
ซึ่งการปลูกข้าวในพ้ืนที่ดังกล่าวข้างต้นสามารถนําไปสู่การต่อยอดโครงการท่ีสําคัญต่าง ๆ ได้ เช่น เกษตร
อินทรีย์ ระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ เกษตรแม่นยํา เป็นต้น 
     พ้ืนที่ปลูกข้าวในบริเวณที่มีความเหมาะสมสูง (S1) คือพ้ืนที่ปลูกข้าวในที่ดินที่ไม่มี
ข้อจํากัดทางกายภาพต่อการปลูกข้าว ซึ่งควรสงวนไว้เป็นแหล่งปลูกข้าวที่สําคัญของจังหวัด โดย
กระจายอยู่ในอําเภอเมืองละหานทราย อําเภอเมืองบุรีรัมย์ และอําเภอกระสัง เป็นต้น 
     พ้ืนที่ปลูกข้าวในบริเวณที่มีความเหมาะสมปานกลาง (S2) คือพ้ืนที่ปลูกข้าวในที่ดินที่มี
ข้อจํากัดทางกายภาพบางประการต่อการปลูกข้าว เช่น ความอุดมสมบูรณ์ของดิน ความเป็นกรดเป็นด่าง 
และแหล่งนํ้า โดยกระจายอยู่ในอําเภอลําปลายมาศ อําเภอประโคนชัย และอําเภอเมืองบุรีรัมย์ เป็นต้น 
    (2) พ้ืนที่ที่ควรปรับเปลี่ยนการผลิตในพ้ืนที่ไม่เหมาะสม (S3 หรือ N) ควรสนับสนุนให้
เข้าโครงการปรับเปลี่ยนการผลิต เช่น ทําการเกษตรผสมผสานหรือพืชที่ให้ผลตอบแทนสูงกว่า โดย
พิจารณาแหล่งรับซื้อร่วมด้วย 

 2.2 อ้อยโรงงาน 
  อ้อยโรงงานพืชเศรษฐกิจหลักของบุรีรัมย์ในลําดับที่ 2 จากฐานข้อมูลในแผนที่เกษตรเชิงรุก 
หรือ Agri-Map Online วิเคราะห์ข้อมูลได้ดังน้ี (ตารางที่ 5 และภาพที่ 8 - 9) 
   1) การวิเคราะห์ศักยภาพของพื้นที่ปลูกอ้อยโรงงาน  
   ระดับที่ 1 เป็นพ้ืนที่ความเหมาะสมสูง (S1) มีเน้ือที่ 14,394  ไร่ คิดเป็นร้อยละ 0.25 
ของพ้ืนที่ศักยภาพของที่ดิน 5,741,185 ไร่ พบมากอยู่ในอําเภอกระสัง 8,899 ไร่ อําเภอสตึก  2,427 ไร่ 
และอําเภอนาโพธ์ิ 693 ไร่ 
   ระดับที่ 2 เป็นพ้ืนที่ความเหมาะสมปานกลาง (S2) มีเน้ือที่ 1,645,729 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 
28.67 ของพ้ืนที่ศักยภาพของที่ดิน 5,741,185 ไร่ พบมากอยู่ในอําเภอละหานทราย 167,679 ไร่ อําเภอ 
สตึก 147,458 ไร่ และอําเภอบ้านกรวด 145,724 ไร่  
   ระดับที่ 3 เป็นพ้ืนที่ความเหมาะสมเล็กน้อย (S3) มีเน้ือที่ 145,332 ไร่ คิดเป็นร้อยละ
2.53 ของพ้ืนที่ศักยภาพของที่ดิน 5,741,185 ไร่ พบมากอยู่ในอําเภอโนนสุวรรณ 41,612 ไร่ อําเภอ
ปะคํา 29,071 ไร่ และอําเภอหนองก่ี 21,156 ไร่  
   ระดับที่ 4 เป็นพ้ืนที่ไม่เหมาะสม (N) มีเน้ือที่ 3,935,730 ไร่  
   2) การวิเคราะห์ศักยภาพของพื้นที่ปลูกอ้อยโรงงานที่ปลูกจริงในปัจจุบัน  
   (1) พ้ืนที่เหมาะสมสูง (S1) ในการปลูกอ้อยโรงงาน มีเน้ือที่ 1,361 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 
9.46 ของพ้ืนที่เหมาะสมสูง พบมากอยู่ในอําเภอกระสัง 737 ไร่ อําเภอแคนดง 445 ไร่ และอําเภอ
นางรอง 45 ไร่  
   (2) พ้ืนที่เหมาะสมปานกลาง (S2) ในการปลูกอ้อยโรงงาน มีเน้ือที่ 521,285 ไร่ คิดเป็น
ร้อยละ 31.68 ของพื้นที่เหมาะสมปานกลาง พบมากอยู่ในอําเภอสตึก 82,632 ไร่ อําเภอหนองกี่ 
62,784 ไร่ และอําเภอหนองหงส์ 60,625 ไร่ 
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   (3) พ้ืนที่เหมาะสมเล็กน้อย (S3) ในการปลูกอ้อยโรงงาน มีเน้ือที่ 38,330 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 
26.37 ของพ้ืนที่เหมาะสมเล็กน้อย พบมากอยู่ในอําเภอหนองก่ี 6,910 ไร่ อําเภอชํานิ 6,291 ไร่ และ
อําเภอปะคํา 5,568 ไร่  
    (4) พ้ืนที่ไม่เหมาะสม (N) ในการปลูกอ้อยโรงงาน มีเน้ือที่ 20 ไร่ 
  3) พื้นที่มีศักยภาพคงเหลือ คือ พ้ืนที่ที่มีศักยภาพในการปลูกอ้อยโรงงาน แต่ยังไม่มีการปลูก 
พิจารณาจากพ้ืนที่ศักยภาพของที่ดินสําหรับปลูกอ้อยโรงงาน และพ้ืนที่เพาะปลูกอ้อยโรงงาน ในช้ัน
ความเหมาะสมต่าง ๆ (ปลูกจริง) พบว่าจังหวัดบุรีรัมย์มีพ้ืนที่ศักยภาพคงเหลือในระดับเหมาะสมสูง (S1) 
และพ้ืนที่เหมาะสมปานกลาง (S2) รวมทั้งสิ้น 1,137,477 ไร่ โดยกระจายอยู่ทั่วทุกอําเภอ โดยอําเภอ
ที่มีพ้ืนที่ศักยภาพคงเหลือมากที่สุด ได้แก่ อําเภอละหานทราย 131,779 ไร่ รองลงมาได้แก่ อําเภอ
บ้านกรวด 119,248 ไร่ และอําเภอนางรอง 114,801 ไร่ โดยมีรายละเอียดดังน้ี 
    (1) พ้ืนที่เหมาะสมสูงคงเหลือ (S1) มีเน้ือที่ 13,033 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 90.54 ของพ้ืนที่
เหมาะสมสูง พบมากในอําเภอกระสัง 8,162 ไร่  อําเภอสตึก 2,411 ไร่ และอําเภอนาโพธ์ิ 690 ไร่ 
    (2) พ้ืนที่เหมาะสมปานกลางคงเหลือ (S2) มีเน้ือที่ 1,124,444 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 68.32 
ของพ้ืนที่เหมาะสมปานกลาง พบมากในอําเภอละหานทราย 131,765 ไร่ อําเภอบ้านกรวด 119,248 ไร่ 
และอําเภอนางรอง 114,324 ไร่ 
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ตารางที่ 5 พ้ืนที่ศักยภาพ พ้ืนที่ปลูกจริง พ้ืนที่คงเหลือของอ้อยโรงงานรายอําเภอ จังหวัดบุรีรัมย์ 

อําเภอ ประเภทพ้ืนท่ี 
เนื้อท่ีชั้นความเหมาะสม (ไร่) 

S1 S2 S3 N รวม 

กระสัง 

พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน 
8,899 29,900 47 349,045 387,891 

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

พ้ืนท่ีเพาะปลูกในชั้นความ
เหมาะสมต่าง ๆ (ปลูกจริง) 

737 7,466 47 20 8,270 

(8.28%) (24.97%) (100.00%) n.s. (2.13%) 

พ้ืนท่ีมีศักยภาพคงเหลือ 
8,162 22,434 

- - 
30,596 

(91.72%) (75.03%) (7.89%) 

คูเมือง 

พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน 
562 144,163 359 127,813 272,897 

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

พ้ืนท่ีเพาะปลูกในชั้นความ
เหมาะสมต่าง ๆ (ปลูกจริง) 

38 46,153 359 
- 

46,550 

(6.76%) (32.01%) (100.00%) (17.06%) 

พ้ืนท่ีมีศักยภาพคงเหลือ 
524 98,010 

- - 
98,534 

(93.24%) (67.99%) (36.11%) 

แคนดง 

พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน 
453 86,472 4,821 68,384 160,130 

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

พ้ืนท่ีเพาะปลูกในชั้นความ
เหมาะสมต่าง ๆ (ปลูกจริง) 

445 19,498 4,524 
- 

24,467 

(98.23%) (22.55%) (93.84%) (15.28%) 

พ้ืนท่ีมีศักยภาพคงเหลือ 
8 66,974 

- - 
66,982 

(1.77%) (77.45%) (41.83%) 

เฉลิมพระ
เกียรติ 

พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน - 
7,475 2,352 118,592 128,419 

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

พ้ืนท่ีเพาะปลูกในชั้นความ
เหมาะสมต่าง ๆ (ปลูกจริง) 

- 
2,924 788 

- 
3,712 

(39.12%) (33.50%) (2.89%) 

พ้ืนท่ีมีศักยภาพคงเหลือ - 
4,551 

- - 
4,551 

(60.88%) (3.54%) 

ชําน ิ

พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน - 
43,553 6,291 99,019 148,863 

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

พ้ืนท่ีเพาะปลูกในชั้นความ
เหมาะสมต่าง ๆ (ปลูกจริง) 

- 
6,316 6,291 

- 
12,607 

(14.50%) (100.00%) (8.47%) 

พ้ืนท่ีมีศักยภาพคงเหลือ - 
37,237 

- - 
37,237 

(85.50%) (25.01%) 
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ตารางที่ 5 (ต่อ) 

อําเภอ ประเภทพ้ืนท่ี 
เนื้อท่ีชั้นความเหมาะสม (ไร่) 

S1 S2 S3 N รวม 

นางรอง 

พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน 
522 137,260 10,173 317,370 465,325 

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

พ้ืนท่ีเพาะปลูกในชั้นความ
เหมาะสมต่าง ๆ (ปลูกจริง) 

45 22,936 816 
- 

23,797 

(8.62%) (16.71%) (8.02%) (5.11%) 

พ้ืนท่ีมีศักยภาพคงเหลือ 
477 114,324 

- - 
114,801 

(91.38%) (83.29%) (24.67%) 

นาโพธ์ิ 

พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน 
693 7,950 4,005 118,654 131,302 

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

พ้ืนท่ีเพาะปลูกในชั้นความ
เหมาะสมต่าง ๆ (ปลูกจริง) 

3 1,194 171 
- 

1,368 

(0.43%) (15.02%) (4.27%) (1.04%) 

พ้ืนท่ีมีศักยภาพคงเหลือ 
690 6,756 

- - 
7,446 

(99.57%) (84.98%) (5.67%) 

โนนดินแดง 

พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน 
55 47,259 2,955 51,228 101,497 

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

พ้ืนท่ีเพาะปลูกในชั้นความ
เหมาะสมต่าง ๆ (ปลูกจริง) 

43 1,131 51 
- 

1,225 

(78.18%) (2.39%) (1.73%) (1.21%) 

พ้ืนท่ีมีศักยภาพคงเหลือ 
12 46,128 

- - 
46,140 

(21.82%) (97.61%) (45.46%) 

โนนสุวรรณ 

พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน - 
45,031 41,612 33,225 119,868 

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

พ้ืนท่ีเพาะปลูกในชั้นความ
เหมาะสมต่าง ๆ (ปลูกจริง) 

- 
 

1,281 1,795 
- 

3,076 

(2.84%) (4.31%) (2.57%) 

พ้ืนท่ีมีศักยภาพคงเหลือ - 
43,750 

- - 
43,750 

(97.16%) (36.50%) 

บ้านกรวด 

พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน - 
145,724 3,124 129,577 278,425 

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

พ้ืนท่ีเพาะปลูกในชั้นความ
เหมาะสมต่าง ๆ (ปลูกจริง) 

- 
26,476 1,498 

- 
27,974 

(18.17%) (47.95%) (10.05%) 

พ้ืนท่ีมีศักยภาพคงเหลือ - 
119,248 

- - 
119,248 

(81.83%) (42.83%) 
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ตารางที่ 5 (ต่อ) 

อําเภอ ประเภทพ้ืนท่ี 
เนื้อท่ีชั้นความเหมาะสม (ไร่) 

S1 S2 S3 N รวม 

บ้านด่าน 

พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน - 
47,660 

- 
58,315 105,975 

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

พ้ืนท่ีเพาะปลูกในชั้นความ
เหมาะสมต่าง ๆ (ปลูกจริง) 

- 
35,672 

- - 
35,672 

(74.85%) (33.66%) 

พ้ืนท่ีมีศักยภาพคงเหลือ - 
11,988 

- - 
11,988 

(25.15%) (11.31%) 

บ้านใหม่
ไชยพจน์ 

พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน 
9 15,274 2,774 90,349 108,406 

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

พ้ืนท่ีเพาะปลูกในชั้นความ
เหมาะสมต่าง ๆ (ปลูกจริง) 

- 
99 

- - 
99 

(0.65%) (0.09%) 

พ้ืนท่ีมีศักยภาพคงเหลือ 
9 15,175 

- - 
15,184 

(100.00%) (99.35%) (14.01%) 

ประโคนชัย 

พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน 
69 62,936 3,779 448,825 515,609 

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

พ้ืนท่ีเพาะปลูกในชั้นความ
เหมาะสมต่าง ๆ (ปลูกจริง) 

2 19,669 1,412 
- 

21,083 

(2.90%) (31.25%) (37.36%) (4.09%) 

พ้ืนท่ีมีศักยภาพคงเหลือ 
67 43,267 

- - 
43,334 

(97.10%) (68.75%) (8.40%) 

ปะคํา 

พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน - 
70,138 29,071 79,241 178,450 

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

พ้ืนท่ีเพาะปลูกในชั้นความ
เหมาะสมต่าง ๆ (ปลูกจริง) 

- 
7,320 5,568 - 12,888 

(10.44%) (19.15%)  (7.22%) 

พ้ืนท่ีมีศักยภาพคงเหลือ - 
62,818 

- - 
62,818 

(89.56%) (35.20%) 

พลับพลาชัย 

พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน 
661 21,117 2,491 139,623 163,892 

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

พ้ืนท่ีเพาะปลูกในชั้นความ
เหมาะสมต่าง ๆ (ปลูกจริง) 

3 5,880 1,558 
- 

7,441 

(0.45%) (27.84%) (62.55%) (4.54%) 

พ้ืนท่ีมีศักยภาพคงเหลือ 
658 15,237 

- - 
15,895 

(99.55%) (72.16%) (9.70%) 
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ตารางที่ 5 (ตอ่) 

อําเภอ ประเภทพ้ืนท่ี 
เนื้อท่ีชั้นความเหมาะสม (ไร่) 

S1 S2 S3 N รวม 

พุทไธสง 

พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน - 
30,355 2,321 162,546 195,222 

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

พ้ืนท่ีเพาะปลูกในชั้นความ
เหมาะสมต่าง ๆ (ปลูกจริง) 

- 
740 82 

- 
822 

(2.44%) (3.53%) (0.42%) 

พ้ืนท่ีมีศักยภาพคงเหลือ - 
29,615 

- - 
29,615 

(97.56%) (15.17%) 

เมืองบุรีรัมย์ 

พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน - 
55,063 2,988 450,988 509,039 

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

พ้ืนท่ีเพาะปลูกในชั้นความ
เหมาะสมต่าง ๆ (ปลูกจริง) 

- 
25,098 1,938 

- 
27,036 

(45.58%) (64.86%) (5.31%) 

พ้ืนท่ีมีศักยภาพคงเหลือ - 
29,965 

- - 
29,965 

(54.42%) (5.89%) 

ละหานทราย 

พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน 
14 167,679 862 127,413 295,968 

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

พ้ืนท่ีเพาะปลูกในชั้นความ
เหมาะสมต่าง ๆ (ปลูกจริง) 

- 
35,914 371 

- 
36,285 

(21.42%) (43.04%) (12.26%) 

พ้ืนท่ีมีศักยภาพคงเหลือ 
14 131,765 

- - 
131,779 

(100.00%) (78.58%) (44.52%) 

ลําปลายมาศ 

พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน 
30 124,908 2,811 382,341 510,090 

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

พ้ืนท่ีเพาะปลูกในชั้นความ
เหมาะสมต่าง ๆ (ปลูกจริง) 

29 42,658 2,811 
- 

45,498 

(96.67%) (34.15%) (100.00%) (8.92%) 

พ้ืนท่ีมีศักยภาพคงเหลือ 
1 82,250 

- - 
82,251 

(3.33%) (65.85%) (16.12%) 

สตึก 

พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน 
2,427 147,458 533 232,418 382,836 

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

พ้ืนท่ีเพาะปลูกในชั้นความ
เหมาะสมต่าง ๆ (ปลูกจริง) 

16 82,632 533 
- 

83,181 

(0.66%) (56.04%) (100.00%) (21.73%) 

พ้ืนท่ีมีศักยภาพคงเหลือ 
2,411 64,826 

- - 
67,237 

(99.34%) (43.96%) (17.56%) 
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ตารางที ่5 (ต่อ) 

อําเภอ ประเภทพ้ืนท่ี 
เนื้อท่ีชั้นความเหมาะสม (ไร่) 

S1 S2 S3 N รวม 

หนองกี่ 

พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน - 
109,249 21,156 146,477 276,882 

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

พ้ืนท่ีเพาะปลูกในชั้นความ
เหมาะสมต่าง ๆ (ปลูกจริง) 

- 
62,784 6,910 

- 
69,694 

(57.47%) (32.66%) (25.17%) 

พ้ืนท่ีมีศักยภาพคงเหลือ - 
46,465 

- - 
46,465 

(42.53%) (16.78%) 

หนองหงส์ 

พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน - 
92,142 

- 
103,364 195,506 

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

พ้ืนท่ีเพาะปลูกในชั้นความ
เหมาะสมต่าง ๆ (ปลูกจริง) 

- 
60,625 

- - 
60,625 

(65.80%) (31.01%) 

พ้ืนท่ีมีศักยภาพคงเหลือ - 
31,517 

- - 
31,517 

(34.20%) (16.12%) 

ห้วยราช 

พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน - 
6,963 807 100,923 108,693 

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

พ้ืนท่ีเพาะปลูกในชั้นความ
เหมาะสมต่าง ๆ (ปลูกจริง) 

- 
6,819 807 

- 
7,626 

(97.93%) (100.00%) (7.02%) 

พ้ืนท่ีมีศักยภาพคงเหลือ - 
144 

- - 
144 

(2.07%) (0.13%) 

รวมทั้ง
จังหวัด 

พ้ืนท่ีศักยภาพของที่ดิน 
14,394 1,645,729 145,332 3,935,730 5,741,185

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

พ้ืนท่ีเพาะปลูกในชั้นความ
เหมาะสมต่าง ๆ (ปลูกจริง) 

1,361 521,285 38,330 20 560,996
(9.46%) (31.68%) (26.37%) (n.s.) (9.77%)

พ้ืนท่ีมีศักยภาพคงเหลือ 
13,033 1,124,444

- - 
1,137,477

(90.54%) (68.32%) (19.81%)

หมายเหตุ: n.s. คือ มีจํานวนน้อยมากไม่มคีวามสําคัญทางสถิติ 
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     ทั้งน้ี ในการส่งเสริมการปลูกพืชจะพิจารณาเฉพาะพ้ืนที่ที่มีศักยภาพคงเหลือในระดับ
ความเหมาะสมสูง (S1) และระดับความเหมาะสมปานกลาง (S2) เท่าน้ันเน่ืองจากสภาพพ้ืนที่ปลูกพืช
ตรงตามศักยภาพของดิน การลงทุนตํ่าก็สามารถเพ่ิมผลผลิตได้ จึงควรส่งเสริมในพ้ืนที่ดังกล่าว  
     เมื่อวิเคราะห์ข้อมูลศักยภาพพ้ืนที่ร่วมกับพ้ืนที่ปลูกพืชในปัจจุบัน พบว่า พ้ืนที่ที่ควร
พิจารณาให้มีการปรับเปลี่ยนไปปลูกอ้อยโรงงาน คือ บริเวณที่เป็นพ้ืนที่ปลูกข้าว (S3+N) 131,980 ไร่
และบริเวณที่ปลูกยางพารา (S3) 37,823 ไร่ โดยอําเภอที่มีศักยภาพในการขยายการผลิตอ้อยโรงงาน 
(ตารางที่ 6) 
ตารางที่ 6 พ้ืนที่ศักยภาพในการขยายการผลิตอ้อยโรงงาน 

อําเภอ ข้าว (ไร่) ยางพารา (ไร่) 
S3 N รวม S3 

กระสัง 3,502 - 3,502 - 
คูเมือง 13,963 30 13,993 - 
แคนดง 2,738 - 2,738 - 
เฉลิมพระเกียรติ 615 11 626 - 
ชําน ิ 5,061 334 5,395 396 
นางรอง 17,644 - 17,644 1,811 
นาโพธ์ิ 1,978 2 1,980 - 
โนนดินแดง 1,262 264 1,526 4,420 
โนนสุวรรณ 1,002 - 1,002 19,698 
บ้านกรวด 2,609 814 3,423 - 
บ้านด่าน 2,350 - 2,350 - 
บ้านใหม่ไชยพจน์ 1,777 2,323 4,100 - 
ประโคนชัย 9,265 1,212 10,477 - 
ปะคํา 2,174 233 2,407 6,203 
พลับพลาชัย 5,721 2 5,723 - 
พุทไธสง 5,114 3,204 8,318 - 
เมืองบุรีรัมย์ 6,463 8 6,471 - 
ละหานทราย 5,836 780 6,616 - 
ลําปลายมาศ 13,825 - 13,825 1,350 
สตึก 6,393 - 6,393 - 
หนองกี่ 8,398 - 8,398 2,850 
หนองหงส์ 4,720 - 4,720 1,095 
ห้วยราช 353 - 353 - 

รวม 122,763 9,217 131,980 37,823 



21 
 

 

   4) แนวทางการจัดการ 
    (1) พ้ืนที่ที่มีความเหมาะสมควรส่งเสริมการผลิต (S1 หรือ S2) ควรสนับสนุนให้เกษตรกร
ปลูกอ้อยโรงงานต่อไปเน่ืองจากเป็นพ้ืนที่ที่เหมาะสม สามารถช่วยลดต้นทุนการผลิตและได้ผลผลิตที่มี
คุณภาพดี ซึ่งการปลูกอ้อยโรงงานในพ้ืนที่ดังกล่าวข้างต้นสามารถนําไปสู่การต่อยอดโครงการที่สําคัญต่าง ๆ  ได้ 
เช่น เกษตรอินทรีย์ ระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ ่เกษตรแม่นยํา เป็นต้น 
     พ้ืนที่ปลูกอ้อยโรงงานในบริเวณที่มีความเหมาะสมสูง (S1) คือพ้ืนที่ปลูกอ้อยโรงงาน 
ในที่ดินที่ไม่มีข้อจํากัดทางกายภาพต่อการปลูกอ้อยโรงงานซึ่งควรสงวนไว้เป็นแหล่งปลูกอ้อยโรงงาน 
ที่สําคัญของจังหวัด โดยกระจายอยู่อําเภอกระสัง 8,899 ไร่ อําเภอสตึก  2,427 ไร่ และอําเภอนาโพธ์ิ 
693 ไร่ เป็นต้น 
     พ้ืนที่ปลูกอ้อยโรงงานในบริเวณท่ีมีความเหมาะสมปานกลาง (S2) คือพ้ืนที่ปลูก 
อ้อยโรงงานในที่ดินที่มีข้อจํากัดทางกายภาพบางประการต่อการปลูกอ้อยโรงงานเช่น ความอุดมสมบูรณ์
ของดิน ความเป็นกรดเป็นด่าง ความช้ืน โดยกระจายอยู่ในอําเภอละหานทราย 167,679 ไร่ อําเภอสตึก 
147,458 ไร่ และอําเภอบ้านกรวด 145,724 ไร่  เป็นต้น   
    (2) พ้ืนที่ที่ควรปรับเปลี่ยนการผลิตในพ้ืนที่ไม่เหมาะสม (S3 หรือ N) ควรสนับสนุนให้เข้า
โครงการปรับเปลี่ยนการผลิต เช่น เปลี่ยนชนิดพืชที่มีความเหมาะสมกว่าการปลูกอ้อยโรงงานมีต้นทุนที่ตํ่า 
และให้ผลตอบแทนที่ดีกว่า เป็นต้น แต่ทั้งน้ีต้องพิจารณาแหล่งรับซื้อร่วมด้วย 

 2.3 มันสําปะหลัง 
  บุรีรัมย์ เป็นแหล่งปลูกมันสําปะหลังที่สําคัญ จากฐานข้อมูลในแผนที่เกษตรเชิงรุก หรือ 
Agri-Map Online วิเคราะห์ข้อมูลได้ดังน้ี (ตารางที่ 7 และภาพที่ 10 - 11) 
   1) การวิเคราะห์ศักยภาพของพื้นที่ปลูกมันสําปะหลัง 
   ระดับที่ 1 เป็นพ้ืนที่ความเหมาะสมสูง (S1) มีเน้ือที่ 155,670 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 2.71 
ของพ้ืนที่ศักยภาพของที่ดิน 5,742,910 ไร่ พบมากอยู่ในอําเภอลําปลายมาศ 31,201 ไร่ อําเภอ 
คูเมือง 25,319 ไร่ และอําเภอกระสัง 19,028 ไร่   
   ระดับที่ 2 เป็นพ้ืนที่ความเหมาะสมปานกลาง (S2) มีเน้ือที่ 1,223,241 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 
21.30 ของพ้ืนที่ศักยภาพของที่ดิน 5,742,910 ไร่ พบมากอยู่ในอําเภอเมืองบุรีรัมย์ 467,611 ไร่ อําเภอ
ประโคนชัย 454,208 ไร่ และอําเภอลําปลายมาศ 405,297 ไร่ 
   ระดับที่ 3 เป็นพ้ืนที่ความเหมาะสมเล็กน้อย (S3) มีเน้ือที่ 128,202 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 
2.23 ของพ้ืนที่ศักยภาพของที่ดิน 5,742,910 ไร่ พบมากอยู่ในอําเภอโนนสุวรรณ 42,803 ไร่ อําเภอ
หนองก่ี 20,285 ไร่ และอําเภอปะคํา 18,259 ไร่ 
   ระดับที่ 4 เป็นพ้ืนที่ไม่เหมาะสม (N) มีเน้ือที่ 4,235,797 ไร่ 
   2) การวิเคราะห์ศักยภาพของพื้นที่ปลูกมันสําปะหลังที่ปลูกจริงในปัจจุบัน  
    (1) พ้ืนที่เหมาะสมสงู (S1) ในการปลูกมันสําปะหลัง มีเน้ือที่ 16,535  ไร่ คิดเป็นร้อยละ 10.62 
ของพ้ืนที่เหมาะสมสูง พบมากอยู่ในอําเภอลําปลายมาศ 5,650 ไร่ อําเภอนางรอง 2,506 ไร่ และอําเภอ
คูเมือง 2,210 ไร่ 
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    (2) พ้ืนที่เหมาะสมปานกลาง (S2) ในการปลูกมันสําปะหลัง มีเน้ือที่ 343,706 ไร่  
คิดเป็นร้อยละ 28.10 ของพ้ืนที่เหมาะสมปานกลาง พบมากอยู่ในอําเภอนางรอง 52,624 ไร่ อําเภอ
ปะคํา 48,593 ไร่ และอําเภอละหานทราย 38,241 ไร่     
    3) พ้ืนที่เหมาะสมเล็กน้อย (S3) ในการปลูกมันสําปะหลัง มีเน้ือที่ 88,718 ไร่ คิดเป็น
ร้อยละ 69.20 ของพ้ืนที่เหมาะสมเล็กน้อย พบมากอยู่ในอําเภอโนนสุวรรณ 25,944 ไร่ อําเภอปะคํา 
11,427 ไร่ และอําเภอหนองก่ี 11,391 ไร่ 
    (4) พ้ืนที่ไม่เหมาะสม (N) ในการปลูกมันสําปะหลัง มีเน้ือที่ 299 ไร่ 
   3) พื้นที่มีศักยภาพคงเหลือ คือ พ้ืนที่ที่มีศักยภาพในการปลูกมันสําปะหลัง แต่ยังไม่มี 
การปลูกพิจารณาจากพ้ืนที่ศักยภาพของที่ดินสําหรับปลูกมันสําปะหลังและพ้ืนที่เพาะปลูกมันสําปะหลัง
ในช้ันความเหมาะสมต่าง ๆ  (ปลูกจริง) พบว่าจังหวัดบุรีรัมย์มีพ้ืนที่ศักยภาพคงเหลือในระดับเหมาะสมสูง (S1) 
และพ้ืนที่เหมาะสมปานกลาง (S2) ) รวมทั้งสิ้น 1,018,670 ไร่ โดยกระจายอยู่ทั่วทุกอําเภอ โดย
อําเภอที่มีพ้ืนที่ศักยภาพคงเหลือมากที่สุด ได้แก่ อําเภอละหานทราย 113,073 ไร่ รองลงมาได้แก่ 
อําเภอบ้านกรวด 106,846 ไร่ และอําเภอคูเมือง 96,336 ไร่ โดยมีรายละเอียดดังน้ี 
   (1) พ้ืนที่เหมาะสมสูงคงเหลือ (S1) มีเน้ือที่ 139,135 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 89.38 ของพ้ืนที่
เหมาะสมสูง พบมากในอําเภอลําปลายมาศ 25,551 ไร่ อําเภอคูเมือง 23,109 ไร่ และอําเภอกระสัง 
18,732 ไร่ 
   (2) พ้ืนที่เหมาะสมปานกลางคงเหลือ (S2) มีเน้ือที่ 879,535 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 71.90 
ของพ้ืนที่เหมาะสมปานกลาง พบมากในอําเภอละหานทราย 112,813 ไร่ อําเภอบ้านกรวด 106,845 ไร่ 
และอําเภอนางรอง 74,013 ไร่ 
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ตารางที่ 7 พ้ืนที่ศักยภาพ พ้ืนที่ปลูกจริง พ้ืนที่คงเหลือของมันสําปะหลัง รายอําเภอ จังหวัดบุรีรัมย์ 

อําเภอ ประเภทพ้ืนท่ี 
เนื้อท่ีชั้นความเหมาะสม (ไร่) 

S1 S2 S3 N รวม 

กระสัง 

พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน 
19,028 13,653 1,338 353,944 387,963 

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

พ้ืนท่ีเพาะปลูกในชั้นความ
เหมาะสมต่าง ๆ (ปลูกจริง) 

296 1,947 1,338 
- 

3,581 

(1.56%) (14.26%) (100.00%) (0.92%) 

พ้ืนท่ีมีศักยภาพคงเหลือ 
18,732 11,706 

- - 
30,438 

(98.44%) (85.74%) (7.85%) 

คูเมือง 

พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน 
25,319 89,604 255 157,874 273,052 

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

พ้ืนท่ีเพาะปลูกในชั้นความ
เหมาะสมต่าง ๆ (ปลูกจริง) 

2,210 16,377 255 80 18,922 

(8.73%) (18.28%) (100.00%) (0.05%) (6.93%) 

พ้ืนท่ีมีศักยภาพคงเหลือ 
23,109 73,227 

- - 
96,336 

(91.27%) (81.72%) (35.28%) 

แคนดง 

พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน 
467 66,842 539 92,329 160,177 

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

พ้ืนท่ีเพาะปลูกในชั้นความ
เหมาะสมต่าง ๆ (ปลูกจริง) 

- 
5,189 539 199 5,927 

(7.76%) (100.00%) (0.22%) (3.70%) 

พ้ืนท่ีมีศักยภาพคงเหลือ 
467 61,653 

- - 
62,120 

(100.00%) (92.24%) (38.78%) 

เฉลิมพระ
เกียรติ 

พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน 
3,616 1,840 1,987 120,987 128,430 

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

พ้ืนท่ีเพาะปลูกในชั้นความ
เหมาะสมต่าง ๆ (ปลูกจริง) 

551 687 819 
- 

2,057 

(15.24%) (37.34%) (41.22%) (1.60%) 

พ้ืนท่ีมีศักยภาพคงเหลือ 
3,065 1,153 

- - 
4,218 

(84.76%) (62.66%) (3.28%) 

ชําน ิ

พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน 
1,256 40,809 2,727 104,039 148,831 

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

พ้ืนท่ีเพาะปลูกในชั้นความ
เหมาะสมต่าง ๆ (ปลูกจริง) 

509 14,840 2,727 
- 

18,076 

(40.53%) (36.36%) (100.00%) (12.15%) 

พ้ืนท่ีมีศักยภาพคงเหลือ 
747 25,969 

- - 
26,716 

(59.47%) (63.64%) (17.95%) 
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ตารางที่ 7 (ต่อ) 

อําเภอ ประเภทพ้ืนท่ี 
เนื้อท่ีชั้นความเหมาะสม (ไร่) 

S1 S2 S3 N รวม 

นางรอง 

พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน 
9,565 126,637 12,466 316,529 465,197 

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

พ้ืนท่ีเพาะปลูกในชั้นความ
เหมาะสมต่าง ๆ (ปลูกจริง) 

2,506 52,624 11,018 
- 

66,148 

(26.20%) (41.55%) (88.38%) (14.22%) 

พ้ืนท่ีมีศักยภาพคงเหลือ 
7,059 74,013 

- - 
81,072 

(73.80%) (58.45%) (17.43%) 

นาโพธ์ิ 

พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน 
2,497 9,615 100 119,090 131,302 

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

พ้ืนท่ีเพาะปลูกในชั้นความ
เหมาะสมต่าง ๆ (ปลูกจริง) 

71 2,132 100 
- 

2,303 

(2.84%) (22.17%) (100.00%) (1.75%) 

พ้ืนท่ีมีศักยภาพคงเหลือ 
2,426 7,483 

- - 
9,909 

(97.16%) (77.83%) (7.55%) 

โนนดินแดง 

พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน 
28 51,003 3,281 47,182 101,494 

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

พ้ืนท่ีเพาะปลูกในชั้นความ
เหมาะสมต่าง ๆ (ปลูกจริง) 

28 12,404 2,413 
- 

14,845 

(100.00%) (24.32%) (73.54%) (14.63%) 

พ้ืนท่ีมีศักยภาพคงเหลือ - 
38,599 

- - 
38,599 

(75.68%) (38.03%) 

โนนสุวรรณ 

พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน - 
46,505 42,803 30,560 119,868 

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

พ้ืนท่ีเพาะปลูกในชั้นความ
เหมาะสมต่าง ๆ (ปลูกจริง) 

- 
23,325 25,944 

- 
49,269 

(50.16%) (60.61%) (41.10%) 

พ้ืนท่ีมีศักยภาพคงเหลือ - 
23,180 

- - 
23,180 

(49.84%) (19.34%) 

บ้านกรวด 

พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน 
108 132,666 1,776 144,063 278,613 

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

พ้ืนท่ีเพาะปลูกในชั้นความ
เหมาะสมต่าง ๆ (ปลูกจริง) 

108 25,820 962 20 26,910 

(100.00%) (19.46%) (54.17%) (0.01%) (9.66%) 

พ้ืนท่ีมีศักยภาพคงเหลือ - 
106,846 

- - 
106,846 

(80.54%) (38.35%) 
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ตารางที่ 7 (ต่อ) 

อําเภอ ประเภทพ้ืนท่ี 
เนื้อท่ีชั้นความเหมาะสม (ไร่) 

S1 S2 S3 N รวม 

บ้านด่าน 

พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน 
10,939 7,631 1,191 86,351 106,112 

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

พ้ืนท่ีเพาะปลูกในชั้นความ
เหมาะสมต่าง ๆ (ปลูกจริง) 

840 1,868 1,191 
- 

3,899 

(7.68%) (24.48%) (100.00%) (3.67%) 

พ้ืนท่ีมีศักยภาพคงเหลือ 
10,099 5,763 

- - 
15,862 

(92.32%) (75.52%) (14.95%) 

บ้านใหม่
ไชยพจน์ 

พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน 
2,300 16,203 67 89,836 108,406 

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

พ้ืนท่ีเพาะปลูกในชั้นความ
เหมาะสมต่าง ๆ (ปลูกจริง) 

49 1,175 67 
- 

1,291 

(2.13%) (7.25%) (100.00%) (1.19%) 

พ้ืนท่ีมีศักยภาพคงเหลือ 
2,251 15,028 

- - 
17,279 

(97.87%) (92.75%) (15.94%) 

ประโคนชัย 

พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน 
5,967 50,963 4,362 454,208 515,500 

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

พ้ืนท่ีเพาะปลูกในชั้นความ
เหมาะสมต่าง ๆ (ปลูกจริง) 

1,073 21,465 3,170 
- 

25,708 

(17.98%) (42.12%) (72.67%) (4.99%) 

พ้ืนท่ีมีศักยภาพคงเหลือ 
4,894 29,498 

- - 
34,392 

(82.02%) (57.88%) (6.67%) 

ปะคํา 

พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน 
94 84,584 18,259 75,510 178,447 

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

พ้ืนท่ีเพาะปลูกในชั้นความ
เหมาะสมต่าง ๆ (ปลูกจริง) 

94 48,593 11,427 
- 

60,114 

(100.00%) (57.45%) (62.58%) (33.69%) 

พ้ืนท่ีมีศักยภาพคงเหลือ - 
35,991 

- - 
35,991 

(42.55%) (20.17%) 

พลับพลาชัย 

พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน 
6,872 12,158 741 144,108 163,879 

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

พ้ืนท่ีเพาะปลูกในชั้นความ
เหมาะสมต่าง ๆ (ปลูกจริง) 

495 1,344 741 
- 

2,580 

(7.20%) (11.05%) (100.00%) (1.57%) 

พ้ืนท่ีมีศักยภาพคงเหลือ 
6,377 10,814 

- - 
17,191 

(92.80%) (88.95%) (10.49%) 
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ตารางที่ 7 (ต่อ) 

อําเภอ ประเภทพ้ืนท่ี 
เนื้อท่ีชั้นความเหมาะสม (ไร่) 

S1 S2 S3 N รวม 

พุทไธสง 

พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน 
7,898 24,261 100 162,962 195,221 

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

พ้ืนท่ีเพาะปลูกในชั้นความ
เหมาะสมต่าง ๆ (ปลูกจริง) 

56 999 100 
- 

1,155 

(0.71%) (4.12%) (100.00%) (0.59%) 

พ้ืนท่ีมีศักยภาพคงเหลือ 
7,842 23,262 

- - 
31,104 

(99.29%) (95.88%) (15.93%) 

เมืองบุรีรัมย์ 

พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน 
18,917 18,632 3,952 467,611 509,112 

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

พ้ืนท่ีเพาะปลูกในชั้นความ
เหมาะสมต่าง ๆ (ปลูกจริง) 

1,499 3,158 2,883 
- 

7,540 

(7.92%) (16.95%) (72.95%) (1.48%) 

พ้ืนท่ีมีศักยภาพคงเหลือ 
17,418 15,474 

- - 
32,892 

(92.08%) (83.05%) (6.46%) 

ละหานทราย 

พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน 
574 151,054 2,320 142,343 296,291 

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

พ้ืนท่ีเพาะปลูกในชั้นความ
เหมาะสมต่าง ๆ (ปลูกจริง) 

314 38,241 1,980 
- 

40,535 

(54.70%) (25.32%) (85.34%) (13.68%) 

พ้ืนท่ีมีศักยภาพคงเหลือ 
260 112,813 

- - 
113,073 

(45.30%) (74.68%) (38.16%) 

ลําปลายมาศ 

พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน 
31,201 67,951 6,023 405,297 510,472 

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

พ้ืนท่ีเพาะปลูกในชั้นความ
เหมาะสมต่าง ๆ (ปลูกจริง) 

5,650 21,909 6,023 
- 

33,582 

(18.11%) (32.24%) (100.00%) (6.58%) 

พ้ืนท่ีมีศักยภาพคงเหลือ 
25,551 46,042 

- - 
71,593 

(81.89%) (67.76%) (14.02%) 

สตึก 

พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน 
9,009 77,429 1,570 295,230 383,238 

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

พ้ืนท่ีเพาะปลูกในชั้นความ
เหมาะสมต่าง ๆ (ปลูกจริง) 

171 17,132 1,570 
- 

18,873 

(1.90%) (22.13%) (100.00%) (4.92%) 

พ้ืนท่ีมีศักยภาพคงเหลือ 
8,838 60,297 

- - 
69,135 

(98.10%) (77.87%) (18.04%) 
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ตารางที่ 7 (ต่อ) 

อําเภอ ประเภทพ้ืนท่ี 
เนื้อท่ีชั้นความเหมาะสม (ไร่) 

S1 S2 S3 N รวม 

หนองกี่ 

พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน - 
71,205 20,285 185,595 277,085 

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

พ้ืนท่ีเพาะปลูกในชั้นความ
เหมาะสมต่าง ๆ (ปลูกจริง) 

- 
20,957 11,391 

- 
32,348 

(29.43%) (56.15%) (11.67%) 

พ้ืนท่ีมีศักยภาพคงเหลือ - 
50,248 

- - 
50,248 

(70.57%) (18.13%) 

หนองหงส์ 

พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน - 
61,710 2,025 131,792 195,527 

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

พ้ืนท่ีเพาะปลูกในชั้นความ
เหมาะสมต่าง ๆ (ปลูกจริง) 

- 
11,382 2,025 

- 
13,407 

(18.44%) (100.00%) (6.86%) 

พ้ืนท่ีมีศักยภาพคงเหลือ - 
50,328 

- - 
50,328 

(81.56%) (25.74%) 

ห้วยราช 

พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน 
15 286 35 108,357 108,693 

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

พ้ืนท่ีเพาะปลูกในชั้นความ
เหมาะสมต่าง ๆ (ปลูกจริง) 

15 138 35 
- 

188 

(100.00%) (48.25%) (100.00%) (0.17%) 

พ้ืนท่ีมีศักยภาพคงเหลือ - 
148 

- - 
148 

(51.75%) (0.14%) 

รวมทั้ง
จังหวัด 

พ้ืนท่ีศักยภาพของที่ดิน 
155,670 1,223,241 128,202 4,235,797 5,742,910

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

พ้ืนท่ีเพาะปลูกในชั้นความ
เหมาะสมต่าง ๆ (ปลูกจรงิ)

16,535 343,706 88,718 299 449,258
(10.62%) (28.10%) (69.20%) (0.01%) (7.82%)

พ้ืนท่ีมีศักยภาพคงเหลือ 
139,135 879,535

- - 
1,018,670

(89.38%) (71.90%) (17.74%)
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     ทั้งน้ี ในการส่งเสริมการปลูกพืชจะพิจารณาเฉพาะพ้ืนที่ที่มีศักยภาพคงเหลือในระดับ
ความเหมาะสมสูง (S1) และระดับความเหมาะสมปานกลาง (S2) เท่าน้ันเน่ืองจากสภาพพ้ืนที่ปลูกพืช
ตรงตามศักยภาพของดิน การลงทุนตํ่าก็สามารถเพ่ิมผลผลิตได้ จึงควรส่งเสริมในพ้ืนทีดั่งกล่าว  

     เมื่อวิเคราะห์ข้อมูลศักยภาพพื้นที่ร่วมกับพ้ืนที่ปลูกพืชในปัจจุบัน พบว่า พ้ืนที่ที่ควร
พิจารณาให้มีการปรับเปลี่ยนไปปลูกมันสําปะหลัง คือ บริเวณที่เป็นพ้ืนที่ปลูกข้าว (S3+N) 121,162 ไร่  
และบริเวณที่ปลูกยางพารา (S3) 38,716 ไร่ โดยอําเภอที่มีศักยภาพในการขยายการผลิตข้าว (ตารางที่ 8)  

ตารางที่ 8 พ้ืนที่ศักยภาพในการขยายการผลิตมันสําปะหลัง 

อําเภอ ข้าว (ไร่) ยางพารา (ไร่) 
S3 N รวม S3 

กระสัง 3,149 - 3,149 - 
คูเมือง 10,649 30 10,679 - 
แคนดง 1,386 125 1,511 - 
เฉลิมพระเกียรติ 477 11 488 - 
ชําน ิ 4,950 334 5,284 396 
นางรอง 16,467 76 16,543 1,811 
นาโพธ์ิ 1,971 1,680 3,651 - 
โนนดินแดง 1,414 384 1,798 4,420 
โนนสุวรรณ 993 - 993 19,698 
บ้านกรวด 2,256 732 2,988 - 
บ้านด่าน 2,027 - 2,027 - 
บ้านใหม่ไชยพจน์ 1,781 2,942 4,723 - 
ประโคนชัย 6,652 1,179 7,831 - 
ปะคํา 2,043 2,249 4,292 7,096 
พลับพลาชัย 5,563 94 5,657 - 
พุทไธสง 5,112 3,754 8,866 - 
เมืองบุรีรัมย์ 5,924 - 5,924 - 
ละหานทราย 5,227 859 6,086 - 
ลําปลายมาศ 13,987 -  13,987 1,350 
สตึก 6,041 -  6,041 - 
หนองกี่ 4,000 -  4,000 2,850 
หนองหงส์ 4,620 -  4,620 1,095 
ห้วยราช 24 -  24 - 

รวม 106,713 14,449 121,162 38,716 
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   4) แนวทางการจัดการ 
    (1) พ้ืนที่ที่มีความเหมาะสมควรส่งเสริมการผลิต (S1 หรือ S2) ควรสนับสนุนให้
เกษตรกรปลูกมันสําปะหลังต่อไปเน่ืองจากเป็นพ้ืนที่ที่เหมาะสม สามารถช่วยลดต้นทุนการผลิตและ
ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพดี ซึ่งการปลูกมันสําปะหลังในพ้ืนที่ดังกล่าวข้างต้นสามารถนําไปสู่การต่อยอด
โครงการท่ีสําคัญต่าง ๆ ได้ เช่น เกษตรอินทรีย์ ระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ เกษตรแม่นยํา 
เป็นต้น 
     พ้ืนที่ปลูกมันสําปะหลังในบริ เวณที่มีความเหมาะสมสูง (S1) คือพ้ืนที่ปลูก 
มันสําปะหลังในท่ีดินที่ไม่มีข้อจํากัดทางกายภาพต่อการปลูกมันสําปะหลังซึ่งควรสงวนไว้เป็นแหล่ง
ปลูกมันสําปะหลังที่สําคัญของจังหวัด โดยกระจายอยู่ในอําเภอลําปลายมาศ อําเภอคูเมือง และ
อําเภอกระสัง เป็นต้น 
     พ้ืนที่ปลูกมันสําปะหลังในบริเวณที่มีความเหมาะสมปานกลาง (S2) คือพ้ืนที่ปลูก 
มันสําปะหลังในที่ดินที่มีข้อจํากัดทางกายภาพบางประการต่อการปลูกมันสําปะหลังเช่น ความอุดมสมบูรณ์
ของดิน ความเป็นกรดเป็นด่าง ความช้ืน โดยกระจายอยู่ในอําเภอเมืองบุรีรัมย์ อําเภอประโคนชัย และ
อําเภอลําปลายมาศ เป็นต้น   
    (2) พ้ืนที่ที่ควรปรับเปลี่ยนการผลิตในพ้ืนที่ไม่เหมาะสม (S3 หรือ N) ควรสนับสนุนให้เข้า 
โครงการปรับเปลี่ยนการผลิต เช่น เปลี่ยนชนิดพืชที่มีความเหมาะสมกว่าการปลูกมันสําปะหลัง 
มีต้นทุนที่ตํ่า และให้ผลตอบแทนที่ดีกว่า เป็นต้น แต่ทั้งน้ีต้องพิจารณาแหล่งรับซื้อร่วมด้วย 

 2.4 ยางพารา 
  บุรีรัมย์เป็นแหล่งปลูกยางพาราที่สําคัญ จากฐานข้อมูลในแผนที่เกษตรเชิงรุก หรือ  
Agri-Map Online วิเคราะห์ข้อมูลได้ดังน้ี (ตารางที่ 9 และภาพที่ 12 - 13) 
   1) การวิเคราะห์ศักยภาพของพื้นที่ปลูกยางพารา  
    ระดับที่ 1 เป็นพ้ืนที่ความเหมาะสมสูง (S1) มีเน้ือที่ 13,383 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 0.23 
ของพ้ืนที่ศักยภาพของที่ดิน 5,743,365 ไร่ พบมากอยู่ในอําเภอกระสัง 8,497 ไร่ อําเภอสตึก 2,415 ไร่ 
และอําเภอนาโพธ์ิ 693 ไร่ 
    ระดับที่ 2 เป็นพ้ืนที่ความเหมาะสมปานกลาง (S2) มีเน้ือที่ 2,479,956 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 
43.18 ของพื้นที่ศักยภาพของที่ดิน 5,743,365 ไร่ พบมากอยู่ในอําเภอบ้านกรวด 253,512 ไร่ อําเภอ
ละหานทราย 233,166 ไร่ และอําเภอสตึก 217,609 ไร่ 
    ระดับที่ 3 เป็นพ้ืนที่ความเหมาะสมเล็กน้อย (S3) มีเน้ือที่ 784,220 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 
13.65 ของพ้ืนที่ศักยภาพของที่ดิน 5,743,365 ไร่ พบมากอยู่ในอําเภอนางรอง 192,693 ไร่ อําเภอ
ปะคํา 126,479 ไร่ และอําเภอหนองก่ี 113,464 ไร่ 
    ระดับที่ 4 เป็นพ้ืนที่ไม่เหมาะสม (N) มีเน้ือที่ 2,465,806 ไร่  
   2) การวิเคราะห์ศักยภาพของพื้นที่ปลูกยางพาราท่ีปลูกจริงในปัจจุบัน  
    (1) พ้ืนที่เหมาะสมสูง (S1) ในการปลูกยางพารา มีเน้ือที่ 96 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 0.72 
ของพ้ืนที่เหมาะสมสูง พบมากอยู่ในอําเภอกระสัง 86 ไร่ และอําเภอนางรอง 10 ไร่  
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    (2) พ้ืนที่เหมาะสมปานกลาง (S2) ในการปลูกยางพารา มีเน้ือที่ 278,554 ไร่ คิดเป็น
ร้อยละ 11.23 ของพ้ืนที่เหมาะสมปานกลาง พบมากอยู่ในอําเภอบ้านกรวด 89,897 ไร่ อําเภอ
ละหานทราย 57,783 ไร่ และอําเภอแคนดง 41,108 ไร่ 
    (3) พ้ืนที่เหมาะสมเล็กน้อย (S3) ในการปลูกยางพารา มีเน้ือที่ 65,380 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 
8.34 ของพ้ืนที่เหมาะสมเล็กน้อย พบมากอยู่ในอําเภอโนนสุวรรณ 25,407 ไร่ อําเภอปะคํา 8,314 ไร่ 
และอําเภอโนนดินแดง 6,427 ไร่ 
    (4) พ้ืนที่ไม่เหมาะสม (N) ในการปลูกยางพารา มีเน้ือที่ 317 ไร่  
   3) พื้นที่มีศักยภาพคงเหลือ คือ พ้ืนที่ที่มีศักยภาพในการปลูกยางพาราแต่ยังไม่มีพ้ืนที่ปลูก 
พิจารณาจากพ้ืนที่ศักยภาพของที่ดินสําหรับปลูกยางพารา และพ้ืนที่เพาะปลูกยางพาราในช้ันความ
เหมาะสมต่าง ๆ (ปลูกจริง) พบว่าจังหวัดบุรีรัมย์มีพ้ืนที่ศักยภาพคงเหลือในระดับเหมาะสมสูง (S1) 
และพ้ืนที่เหมาะสมปานกลาง (S2) รวมทั้งสิ้น 271,406 ไร่ โดยกระจายอยู่ทั่วทุกอําเภอ โดยอําเภอ 
ที่มีพ้ืนที่ศักยภาพคงเหลือมากที่สุด ได้แก่ อําเภอกระสัง 209,177 ไร่ รองลงมาได้แก่ อําเภอสตึก 
194,092 ไร่ และอําเภอประโคนชัย 193,771 ไร่ โดยมีรายละเอียดดังน้ี 
    (1) พ้ืนที่ปลูกยางพาราเหมาะสมสูงคงเหลือ (S1) มีเน้ือที่  13,287 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 
99.28 ของพ้ืนที่เหมาะสมสูง พบมากในอําเภอกระสัง 8,410 ไร่ อําเภอสตึก 2,415 ไร่ และอําเภอ 
นาโพธ์ิ 693 ไร่ 
    (2) มีพ้ืนที่ปลูกยางพาราเหมาะสมปานกลางคงเหลือ (S2) มีเน้ือที่ 2,201,402 ไร่ คิดเป็น
ร้อยละ 88.77 ของพื้นที่เหมาะสมปานกลาง พบมากในอําเภอกระสัง 200,766 ไร่ อําเภอประโคนชัย 
193,702 ไร่ และอําเภอสตึก 191,676 ไร่ 
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ตารางที่ 9 พ้ืนที่ศักยภาพของที่ดินและพ้ืนที่ปลูกจริงของยางพารารายอําเภอ จังหวัดบุรีรัมย์ 

อําเภอ ประเภทพ้ืนท่ี 
เนื้อท่ีชั้นความเหมาะสม (ไร่) 

S1 S2 S3 N รวม 

กระสัง 

พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน 
8,497 201,498 302 177,675 387,972 

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

พ้ืนท่ีเพาะปลูกในชั้นความ
เหมาะสมต่าง ๆ (ปลูกจริง) 

86 732 302 
- 

1,120 

(1.01%) (0.36%) (100.00%) (0.29%) 

พ้ืนท่ีมีศักยภาพคงเหลือ 
8,411 200,766 

- - 
209,177 

(98.99%) (99.64%) (53.92%) 

คูเมือง 

พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน 
562 184,776 420 87,297 273,055 

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

พ้ืนท่ีเพาะปลูกในชั้นความ
เหมาะสมต่าง ๆ (ปลูกจริง) 

- 
29,685 420 

- 
30,105 

(16.07%) (100.00%) (11.03%) 

พ้ืนท่ีมีศักยภาพคงเหลือ 
562 155,091 

- - 
155,653 

(100.00%) (83.93%) (57.00%) 

แคนดง 

พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน - 
105,024 907 54,243 160,174 

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

พ้ืนท่ีเพาะปลูกในชั้นความ
เหมาะสมต่าง ๆ (ปลูกจริง) 

- 
41,108 907 

- 
42,016 

(39.14%) (100.00%) (26.23%) 

พ้ืนท่ีมีศักยภาพคงเหลือ - 
63,916 

- - 
63,916 

(60.86%) (39.90%) 

เฉลิมพระ
เกียรติ 

พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน - 
76,809 8,114 43,506 128,429 

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

พ้ืนท่ีเพาะปลูกในชั้นความ
เหมาะสมต่าง ๆ (ปลูกจริง) 

- 
1,084 59 

- 
1,143 

(1.41%) (0.73%) (0.89%) 

พ้ืนท่ีมีศักยภาพคงเหลือ - 
75,725 

- - 
75,725 

(98.59%) (58.96%) 

ชําน ิ

พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน - 
49,855 22,223 76,811 148,889 

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

พ้ืนท่ีเพาะปลูกในชั้นความ
เหมาะสมต่าง ๆ (ปลูกจริง) 

- 
378 463 

- 
841 

(0.76%) (2.08%) (0.56%) 

พ้ืนท่ีมีศักยภาพคงเหลือ - 
49,477 

- - 
49,477 

(99.24%) (33.23%) 
 



32 
 

 

ตารางที่ 9 (ต่อ) 

อําเภอ ประเภทพ้ืนท่ี 
เนื้อท่ีชั้นความเหมาะสม (ไร่) 

S1 S2 S3 N รวม 

นางรอง 

พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน 
477 114,238 192,693 157,996 465,404 

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

พ้ืนท่ีเพาะปลูกในชั้นความ
เหมาะสมต่าง ๆ (ปลูกจริง) 

10 714 2,844 
- 

3,568 

(2.10%) (0.63%) (1.48%) (0.77%) 

พ้ืนท่ีมีศักยภาพคงเหลือ 
467 113,524 

- - 
113,991 

(97.90%) (99.37%) (24.49%) 

นาโพธ์ิ 

พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน 
693 93,361 20 37,228 131,302 

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

พ้ืนท่ีเพาะปลูกในชั้นความ
เหมาะสมต่าง ๆ (ปลูกจริง) 

- 
80 20 

- 
100 

(0.09%) (100.00%) (0.08%) 

พ้ืนท่ีมีศักยภาพคงเหลือ 
693 93,281 

- - 
93,974 

(100.00%) (99.91%) (71.57%) 

โนนดินแดง 

พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน - 
58,143 23,577 19,777 101,497 

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

พ้ืนท่ีเพาะปลูกในชั้นความ
เหมาะสมต่าง ๆ (ปลูกจริง) 

- 
10,670 6,427 9 17,106 

(18.35%) (27.26%) (0.05%) (16.85%) 

พ้ืนท่ีมีศักยภาพคงเหลือ - 
47,473 

- - 
47,473 

(81.65%) (46.77%) 

โนนสุวรรณ 

พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน - 
7 110,085 9,774 119,866 

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

พ้ืนท่ีเพาะปลูกในชั้นความ
เหมาะสมต่าง ๆ (ปลูกจริง) 

- 
7 25,407 

- 
25,414 

(100.00%) (23.08%) (21.2%) 

พ้ืนท่ีมีศักยภาพคงเหลือ - - - - - 

บ้านกรวด 

พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน - 
253,512 5,434 19,687 278,633 

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

พ้ืนท่ีเพาะปลูกในชั้นความ
เหมาะสมต่าง ๆ (ปลูกจริง) 

- 
89,897 2,476 229 92,602 

(35.46%) (45.56%) (1.16%) (33.23%) 

พ้ืนท่ีมีศักยภาพคงเหลือ - 
163,615 

- - 
163,615 

(64.54%) (58.72%) 
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ตารางที่ 9 (ต่อ) 

อําเภอ ประเภทพ้ืนท่ี 
เนื้อท่ีชั้นความเหมาะสม (ไร่) 

S1 S2 S3 N รวม 

บ้านด่าน 

พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน - 
41,467 500 64,142 106,109 

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

พ้ืนท่ีเพาะปลูกในชั้นความ
เหมาะสมต่าง ๆ (ปลูกจริง) 

- 
3,150 500 

- 
3,650 

(7.60%) (100.00%) (3.44%) 

พ้ืนท่ีมีศักยภาพคงเหลือ - 
38,317 

- - 
38,317 

(92.40%) (36.11%) 

บ้านใหม่
ไชยพจน์ 

พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน 
9 68,895 19 39,483 108,406 

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

พ้ืนท่ีเพาะปลูกในชั้นความ
เหมาะสมต่าง ๆ (ปลูกจริง) 

- 
166 19 

- 
185 

(0.24%) (100.00%) (0.17%) 

พ้ืนท่ีมีศักยภาพคงเหลือ 
9 68,729 

- - 
68,738 

(100.00%) (99.76%) (63.41%) 

ประโคนชัย 

พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน 
69 203,895 6,785 304,882 515,631 

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

พ้ืนท่ีเพาะปลูกในชั้นความ
เหมาะสมต่าง ๆ (ปลูกจริง) 

- 
10,193 2,057 

- 
12,250 

(5.00%) (30.32%) (2.38%) 

พ้ืนท่ีมีศักยภาพคงเหลือ 
69 193,702 

- - 
193,771 

(100.00%) (95.00%) (37.58%) 

ปะคํา 

พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน - 
30,020 126,479 21,959 178,458 

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

พ้ืนท่ีเพาะปลูกในชั้นความ
เหมาะสมต่าง ๆ (ปลูกจริง) 

- 
411 8,314 

- 
8,725 

(1.37%) (6.57%) (4.89%) 

พ้ืนท่ีมีศักยภาพคงเหลือ - 
29,609 

- - 
29,609 

(98.63%) (16.59%) 

พลับพลาชัย 

พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน 
660 39,962 134 123,135 163,891 

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

พ้ืนท่ีเพาะปลูกในชั้นความ
เหมาะสมต่าง ๆ (ปลูกจริง) 

- 
390 134 

- 
524 

(0.98%) (100.00%) (0.32%) 

พ้ืนท่ีมีศักยภาพคงเหลือ 
660 39,572 

- - 
40,232 

(100.00%) (99.02%) (24.55%) 
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ตารางที่ 9 (ต่อ) 

อําเภอ ประเภทพ้ืนท่ี 
เนื้อท่ีชั้นความเหมาะสม (ไร่) 

S1 S2 S3 N รวม 

พุทไธสง 

พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน - 
121,490 40 73,645 195,175 

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

พ้ืนท่ีเพาะปลูกในชั้นความ
เหมาะสมต่าง ๆ (ปลูกจริง) 

- 
141 40 

- 
181 

(0.12%) (100.00%) (0.09%) 

พ้ืนท่ีมีศักยภาพคงเหลือ - 
121,349 

- - 
121,349 

(99.88%) (62.17%) 

เมืองบุรีรัมย์ 

พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน - 
136,770 55,769 316,575 509,114 

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

พ้ืนท่ีเพาะปลูกในชั้นความ
เหมาะสมต่าง ๆ (ปลูกจริง) 

- 
1,813 1,125 

- 
2,938 

(1.33%) (2.02%) (0.58%) 

พ้ืนท่ีมีศักยภาพคงเหลือ - 
134,957 

- - 
134,957 

(98.67%) (26.51%) 

ละหานทราย 

พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน - 
233,166 4,530 58,614 296,310 

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

พ้ืนท่ีเพาะปลูกในชั้นความ
เหมาะสมต่าง ๆ (ปลูกจริง) 

- 
57,783 76 79 57,938 

(24.78%) (1.68%) (0.13%) (19.55%) 

พ้ืนท่ีมีศักยภาพคงเหลือ - 
175,383 

- - 
175,383 

(75.22%) (59.19%) 

ลําปลายมาศ 

พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน 
1 187,390 31,423 291,684 510,498 

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

พ้ืนท่ีเพาะปลูกในชั้นความ
เหมาะสมต่าง ๆ (ปลูกจริง) 

- 
4,063 2,776 

- 
6,839 

(2.17%) (8.83%) (1.34%) 

พ้ืนท่ีมีศักยภาพคงเหลือ 
1 183,327 

- - 
183,328 

(100.00%) (97.83%) (35.91%) 

สตึก 

พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน 
2,415 217,609 3,471 159,740 383,235 

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

พ้ืนท่ีเพาะปลูกในชั้นความ
เหมาะสมต่าง ๆ (ปลูกจริง) 

- 
25,932 3,471 

- 
29,403 

(11.92%) (100.00%) (7.67%) 

พ้ืนท่ีมีศักยภาพคงเหลือ 
2,415 191,677 

- - 
194,092 

(100.00%) (88.08%) (50.65%) 
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ตารางที่ 9 (ต่อ) 

อําเภอ ประเภทพ้ืนท่ี 
เนื้อท่ีชั้นความเหมาะสม (ไร่) 

S1 S2 S3 N รวม 

หนองกี่ 

พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน - 
70 113,464 163,560 277,094 

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

พ้ืนท่ีเพาะปลูกในชั้นความ
เหมาะสมต่าง ๆ (ปลูกจริง) 

- 
70 5,960 

- 
6,030 

(100.00%) (5.25%) (2.18%) 

พ้ืนท่ีมีศักยภาพคงเหลือ - - - - - 

หนองหงส์ 

พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน - 
43 68,280 127,207 

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

พ้ืนท่ีเพาะปลูกในชั้นความ
เหมาะสมต่าง ๆ (ปลูกจริง) 

- 
43 1,542 

- 
1,585 

(100.00%) (2.26%) (0.81%) 

พ้ืนท่ีมีศักยภาพคงเหลือ - - - - - 

ห้วยราช 

พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน - 
61,956 9,551 37,186 108,693 

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

พ้ืนท่ีเพาะปลูกในชั้นความ
เหมาะสมต่าง ๆ (ปลูกจริง) 

- 
44 40 

- 
84 

(0.07%) (0.42%) (0.08%) 

พ้ืนท่ีมีศักยภาพคงเหลือ - 
61,912 

- - 
61,912 

(99.93%) (56.96%) 

รวมทั้ง
จังหวัด 

พ้ืนท่ีศักยภาพของที่ดิน 
13,383 2,479,956 784,220 2,465,806 5,743,365

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

พ้ืนท่ีเพาะปลูกในชั้นความ
เหมาะสมต่าง ๆ (ปลูกจรงิ)

96 278,554 65,380 317 344,347
(0.72%) (11.23%) (8.34%) (0.01%) (6.00%)

พ้ืนท่ีมีศักยภาพคงเหลือ 
13,287 2,201,402

- - 
2,214,689

(99.28%) (88.77%) (38.56%)
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     ทั้งน้ี ในการส่งเสริมการปลูกพืชจะพิจารณาเฉพาะพ้ืนที่ที่มีศักยภาพคงเหลือในระดับ
ความเหมาะสมสูง (S1) และระดับความเหมาะสมปานกลาง (S2) เท่าน้ันเน่ืองจากสภาพพ้ืนที่ปลูกพืช
ตรงตามศักยภาพของดิน การลงทุนตํ่าก็สามารถเพ่ิมผลผลิตได้ จึงควรส่งเสริมในพ้ืนทีดั่งกล่าว  

     เมื่อวิเคราะห์ข้อมูลศักยภาพพ้ืนที่ร่วมกับพ้ืนที่ปลูกพืชในปัจจุบัน พบว่า พ้ืนที่ที่ควร
พิจารณาให้มีการปรับเปลี่ยนไปปลูกยางพารา คือ บริเวณท่ีเป็นพ้ืนที่ปลูกข้าว (S3+N) 982,288 ไร่ 
พ้ืนที่ปลูกปาล์มนํ้ามัน (N) 3,732 ไร่ และพ้ืนที่ปลูกอ้อยโรงงาน (S3+N) 2,376 ไร่ (ตารางที่ 10)  

ตารางที่ 10 พ้ืนที่ศักยภาพในการขยายการผลิตยางพารา 

อําเภอ ข้าว (ไร่) ปาล์มน้ํามัน (ไร่) อ้อยโรงงาน (ไร)่ 
S3 N รวม N S3 N รวม 

กระสัง 144,229 - 144,229 77 - 20 20 
คูเมือง 32,840 30 32,870 54 -  -  -
แคนดง 5,812 125 5,937 209 3 -  3 
เฉลิมพระเกียรติ 54,531 11 54,542 15 -  -  -
ชําน ิ 17,583 493 18,076 14 -  -  -
นางรอง 61,228 61 61,289 3 -  -  -

นาโพธ์ิ 61,228 7,984 69,212 36 143 -  143 

โนนดินแดง 7,949 2,975 10,924 846 50 -  50 

โนนสุวรรณ -  - - - -  -  - 

บ้านกรวด 42,791 17,360 60,151 1,059 1,441 -  1,441 

บ้านด่าน 12,977 - 12,977 18 -  -  - 

บ้านใหม่ไชยพจน์ 34,949 6,059 41,008 68 -  -  - 
ประโคนชัย 93,076 8,837 101,913 40 473 -  473 
ปะคํา 18,137 807 18,944 2 25 -  25 

พลับพลาชัย 17,538 856 18,394 1,098 221 -  221 
พุทไธสง 49,736 11,263 60,999 67 -  -  -

เมืองบุรีรัมย์ 69,950 338 70,288 126 -  -  - 
ละหานทราย 47,792 6,058 53,850 - -  -  -

ลําปลายมาศ 55,229 - 55,229 -  -  -  - 
สตึก 44,982 - 44,982 77 -  -  -

หนองกี่ -  - - 54 -  -  - 

หนองหงส์ -  - - 209 -  -  - 

ห้วยราช 46,474 - 46,474 15 -  -  - 

รวม 919,031 63,257 982,288 3,732 2,356 20 2,376 
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   4) แนวทางการจัดการ 
    (1) พ้ืนที่ที่มีความเหมาะสมควรส่งเสริมการผลิต (S1 หรือ S2) ควรสนับสนุนให้
เกษตรกรปลูกยางพาราต่อไปเน่ืองจากเป็นพ้ืนที่ที่เหมาะสม สามารถช่วยลดต้นทุนการผลิตและได้ 
ผลผลิตที่มีคุณภาพดี ซึ่งการปลูกยางพาราในพ้ืนที่ดังกล่าวข้างต้นสามารถนําไปสู่การต่อยอดโครงการ 
ที่สําคัญต่าง ๆ ได้ เช่น ระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ ่เกษตรแม่นยํา เป็นต้น 
     พ้ืนที่ปลูกยางพาราในบริเวณที่มีความเหมาะสมสูง (S1) คือพ้ืนที่ปลูกยางพารา 
ในที่ดินที่ไม่มีข้อจํากัดทางกายภาพต่อการปลูกยางพาราซึ่งควรสงวนไว้เป็นแหล่งปลูกยางพารา 
ที่สําคัญของจังหวัด โดยกระจายอยู่ในอําเภอกระสัง 8,497 ไร่ อําเภอสตึก 2,415 ไร่ และอําเภอ 
นาโพธ์ิ 693 ไร่ เป็นต้น 
     พ้ืนที่ปลูกยางพาราในบริเวณที่มีความเหมาะสมปานกลาง (S2) คือพ้ืนที่ปลูกยางพาราใน
ที่ดินที่มีข้อจํากัดทางกายภาพบางประการต่อการปลูกยางพารา เช่น ความอุดมสมบูรณ์ของดิน ความเป็น
กรดเป็นด่าง และแหล่งนํ้า โดยกระจายอยู่ในอําเภอบ้านกรวด 253,512 ไร่ อําเภอละหานทราย 233,166 ไร่ 
และอําเภอสตึก 217,609 ไร่ เป็นต้น 
    (2) พ้ืนที่ที่ควรปรับเปลี่ยนการผลิตในพื้นที่ไม่เหมาะสม (S3 หรือ N) ควรสนับสนุนให้
เข้าโครงการปรับเปลี่ยนการผลิต เช่น เปลี่ยนชนิดพืชที่มีความเหมาะสมกว่าการปลูกยางพารา  
มีต้นทุนที่ตํ่า และให้ผลตอบแทนที่ดีกว่า เป็นต้น แต่ทั้งน้ีต้องพิจารณาแหล่งรับซื้อร่วมด้วย 

3. พืชเศรษฐกิจอนาคตไกลของจังหวัด 
  3.1 ทุเรียนน้ําแร่ธรรมชาติดินภูเขาไฟบุรีรัมย์ เป็นพืช GI ของจังหวัด โดยเป็นทุเรียนที่ปลูก
ในอําเภอโนนสุวรรณซึ่งมีเอกลักษณ์พิเศษ กลิ่นไม่แรง หอมหวานละมุน เน้ือนุ่ม ปลูกในพื้นที่ที่มี 
อัตลักษณ์ทางด้านธรณีวิทยา ซึ่งมีนํ้าแร่ที่มาจากนํ้าใต้ดินในดินภูเขาไฟ ดินที่ใช้ปลูกเป็นดินแดงเข้ม 
ที่ได้จากการประทุของภูเขาไฟของจังหวัดบุรีรัมย์ ทุเรียนจึงมีการเจริญเติบโตดี เน้ือนุ่ม รสชาติหวานมัน
เป็นเอกลักษณ์เป็นที่ต้องการของตลาดสูง โดยเมื่อพิจารณาจากข้อมูลพ้ืนที่ศักยภาพของที่ดิน  
หรือ ช้ันความเหมาะสมสําหรับที่ดิน ในระบบ Agri-Map Online สําหรับการปลูกทุเรียนพบว่ามี
ความเหมาะสมเล็กน้อย 15,565 ไร่ พบในอําเภอโนนดินแดง (7,403 ไร่) อําเภอบ้านกรวด (5,052 ไร่) 
อําเภอปะคํา (1,895 ไร่) และอําเภอละหานทราย (1,215 ไร่)  

  3.2 เสาวรส เป็นไม้ผลที่ปลูกง่าย ปลูกมากที่อําเภอโนนดินแดง สามารถปลูกเป็นการค้าได้
โดยอาศัยนํ้าฝน แต่ถ้าสามารถเลือกพ้ืนที่ปลูกที่สามารถให้นํ้าได้จะทําให้คุณภาพผลผลิตดีขึ้นและการ
ให้ผลผลิตยาวนานตลอดปี เสาวรสนั้นสามารถปลูกได้ ต้ังแต่พ้ืนราบจนกระทั่งพ้ืนที่สูงจาก
ระดับนํ้าทะเลประมาณ 1,000 เมตร แต่พ้ืนที่ปลูกควรมีแสงแดดจัด ไม่ควรมีนํ้าขังและลาดชันมาก
เกินไปเพราะจะทําให้ทําค้างยาก ในเขตที่มีฝนตกชุกเสาวรสอาจจะติดผลไม่ดีนัก เสาวรสปลูกได้ดีใน
ดินหลายชนิด ดินที่เป็นกรดก็สามารถเจริญเติบโตได้ดี โดยต้นที่ได้จากการเพาะเมล็ดจะออกดอกติด
ผลเมื่อต้นมีอายุประมาณ 4-5 เดือน หลังปลูกลงแปลง แต่ถ้าเป็นต้นที่เสียบยอดหรือปักชําจะสามารถ
ออกดอกติดผลได้เร็วขึ้น สามารถเก็บเก่ียวได้เมื่ออายุ 50-70 วันหลังติดผล ปัจจุบันมีการขายทั้ง
ผลผลิตสดบริเวณเส้นทางคมนาคม และแปรรูปเป็นนํ้าเสาวรสบรรจุใส่ขวดขายในช่วงหลังฤดูทํานา 
ได้รับความนิยมและเป็นรายได้เสริมที่ดี 
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  3.3 หม่อนเพ่ือเลี้ยงไหม หม่อนเป็นพืชอยู่ในวงศ์ Maraceae เป็นไม้ยืนต้นประเภทพุ่ม  
เป็นพืชก่ึงร้อน (subtropical) ซึ่งมีถิ่นกําเนิดอยู่ในแถบเอเชียสามารถปลูกได้ทั่วไปในประเทศไทย 
เจริญเติบโตได้ดีที่สุดในฤดูฝน การเจริญเติบโตจะลดน้อยลงไปเร่ือย ๆ จนเข้าหน้าแล้ง พันธ์ุหม่อนใน
จังหวัดที่ได้มีการรวบรวมไว้ ได้แก่ พันธ์ุบุรีรัมย์ 60 เป็นต้น การปลูกหม่อนของชาวบ้านจะปล่อยให้
ต้นหม่อนเจริญเติบโตเองตามธรรมชาติ และจะไม่ใช้สารเคมีโดยเด็ดขาดเพราะสารเคมีจะตกค้างและ
มีผลกระทบต่อการเลี้ยงหนอนไหม หนอนไหมมีความสามารถในการเปลี่ยนโปรตีนจากใบหม่อนเป็น
เส้นใยไหมได้ดีกว่าการเลี้ยงด้วยพืชชนิดอ่ืน โดยใบหม่อน 108-120 กิโลกรัม สามารถเปลี่ยนเป็น 
รังไหมได้ประมาณ 6-7 กิโลกรัม เมื่อนํามาสาวเป็นเส้นไหมจะได้ประมาณ 1 กิโลกรัม หลังจากน้ันจะ
ทอผ้าไหมเป็นผลิตภัณฑ์หลัก  

  3.4 อินทผาลัม เป็นพืชทางเลือกใหม่ที่น่าสนใจ มีแหล่งปลูกในอําเภอกระสัง อําเภอนาโพธ์ิ 
และอําเภอเมืองบุรีรัมย์ เป็นต้น และมีคนปลูกค่อนข้างน้อย ผลผลิตมีคุณภาพมาตรฐาน เพราะเป็น
พ้ืนที่ดินภูเขาไฟจะมีแร่ธาตุอาหารอยู่แล้ว โดยจะเน้นให้มีรสชาติหวาน กรอบ ผิวบาง รสชาติอร่อย 
สามารถรับประทานผลสด ๆ ได้ แตกต่างจากพ้ืนที่อ่ืนซึ่งอาจจะยังมีรสฝาด พันธ์ุที่ปลูกส่วนใหญ่ใช้พันธ์ุบาฮี 
สําหรับอินทผลัมใช้ระยะเวลาปลูกประมาณ 2-3 ปีจะสามารถเก็บผลผลิตขายได้ หลังจากปลูกแล้วมี
อายุได้ถึง 100 ปี โดยไม่ต้องลงทุนปลูกใหม่ สามารถเก็บผลผลิตขายไปเร่ือย ๆ ส่วนราคาหากขายผล
สดจะอยู่ที่กิโลกรัมละ 500-790 บาท ขึ้นอยู่กับคุณภาพและรสชาติด้วย (ผู้จัดการออนไลน์,  2564)   

  3.5 โกโก้ เป็นพืชเขตร้อน จัดเป็นไม้ยืนต้นทรงพุ่มขนาดเล็ก อายุยืนเป็นร้อยปี เจริญเติบโตได้
ดีต้ังแต่ระดับความสูง 30-300 เมตร อุณหภูมิที่เหมาะกับการเจริญเติบโต เฉลี่ยประมาณ 25-28 
องศาเซลเซียส ความสูงของต้นประมาณ 3-8 เมตร พ้ืนที่ที่เหมาะสมควรมีฝนตกสมํ่าเสมอตลอดทั้งปี
หรือมีแหล่งนํ้าเพียงพอ โกโก้ชอบดินระบายนํ้าดี มีแหล่งปลูกในอําเภอลําปลายมาศ อําเภอคูเมือง 
และอําเภอประโคนชัย เป็นต้น โรคแมลงและศัตรูของโกโก้มีน้อยมาก อาจเป็นว่าลักษณะของใบ
ค่อนข้างใหญ่และแข็ง หลังจากน้ันประมาณ 3 ปี โกโก้ก็ให้ผลผลิต ซึ่งจะสามารถเก็บเก่ียวผลต่อไปได้
ทุก 15 วันตลอดทั้งปี จากผลผลิตโกโก้ที่ออกมาเป็นจํานวนมาก สามารถแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ ได้แก่ 
เมล็ดโกโก้อบแห้ง, โกโก้กะเทาะเปลือก (cocoa nibs) เน้ือโกโก้ ช็อกโกแลตโฮมเมด โกโก้ผง 
ช็อกโกแลตเจ (vaggiechoco) และเนยโกโก้  
  3.6 พืชสมุนไพร 
   ด้วยนโยบายของรั ฐบาลที่ ใ ห้การสนับสนุนแนวคิด  BCG (Bio-Circular-Green 
Economy) หรือ เศรษฐกิจชีวภาพ ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ พืชสมุนไพรเป็นเรื่องหน่ึง
ที่ได้รับความสนใจ เน่ืองจากเป็นแหล่งของสารสําคัญที่นําไปใช้ประโยชน์ในด้านต่าง ๆ เช่น การแพทย์ 
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร และเครื่องสําอาง จึงสนับสนุนให้พืชสมุนไพรเป็นพืชทางเลือกในปี 2564 โดย
ดําเนินการภายใต้ตลาดนําการผลิต และหากทิศทางของตลาดสมุนไพรขยายตัวเพ่ิมมากขึ้นจะช่วยให้
เกษตรกรผู้ปลูกพืชสมุนไพร มีรายได้และความมั่นคงในการดํารงชีพ จากฐานข้อมูล Agri-Map Online 
จังหวัดบุรีรัมย์มีพ้ืนที่ศักยภาพที่สามารถส่งเสริมให้ปลูกพืชสมุนไพรได้หลายชนิด เช่น ขมิ้นชัน และ
บัวบก เป็นต้น   
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 ขมิ้นชันเป็นพืชปลูกง่าย ชอบแสงแดดจัด และมีความช้ืนสูง ชอบดินร่วนซุย มีการ
ระบายนํ้าดี ไม่ชอบนํ้าขัง เกษตรกรสามารถปลูกขมิ้นชันแซมในสวนเป็นการใช้พ้ืนที่ให้เกิดประโยชน์ 
และมีรายได้ระหว่างรอการเติบโตของยางพารา โดยพ้ืนที่จังหวัดบุรีรัมย์มีพ้ืนที่ศักยภาพในการปลูก
ขมิ้นชันที่ระดับความเหมาะสมสูง (S1) ประมาณ 200,970 ไร่ กระจายอยู่ในอําเภอลําปลายมาศ  
อําเภอคูเมือง และอําเภอเมืองบุรีรัมย์  

 บัวบกขยายพันธ์ุได้โดยใช้เมล็ด และใช้ลําต้นหรือที่เรียกว่าไหล บัวบกสามารถข้ึนได้ดีทั้ง
ในที่ร่ม และที่โล่งแจ้ง แต่จะเจริญเติบโตได้ดีในดินที่มีความอุดมสมบูรณ์และมีความช้ืนในดิน
พอเหมาะ ในกรณีที่ต้องการปรับปรุงดินควรใส่ปุ๋ยอินทรีย์หรือปุ๋ยคอก ดูแลง่าย สามารถปลูกแซม
ระหว่างแปลงพืชหลักได้ โดยพ้ืนที่จังหวัดบุรีรัมย์มีพ้ืนที่ศักยภาพในการปลูกบัวบกที่ระดับความ
เหมาะสมสูง (S1) ประมาณ 12,930 ไร่ อยู่ในอําเภอกระสัง และอําเภอสตึก  

4 แนวทางการส่งเสริมการปลูกพืชเศรษฐกิจ 
 4.1 ข้าว 
  1) พื้นที่ปลูกข้าวที่มีความเหมาะสมสูง (S1) และปัจจุบันยังปลูกข้าวอยู่ มีเน้ือที่ 135,216 ไร่ 
อยู่ในเขตอําเภอกระสัง อําเภอคูเมือง อําเภอแคนดง อําเภอนางรอง อําเภอนาโพธ์ิ อําเภอโนนดินแดง 
อําเภอบ้านกรวด อําเภอปะคํา อําเภอเมืองบุรีรัมย์ อําเภอละหานทราย อําเภอลําปลายมาศ อําเภอสตึก 
และอําเภอห้วยราช และกระจายตัวในพ้ืนที่เล็ก ๆ ในอําเภอเฉลิมพระเกียรติ อําเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ 
อําเภอประโคนชัย และอําเภอพลับพลาชัย  ทั้งน้ีโดยคณะอนุกรรมการพัฒนาที่ดินจังหวัดควรให้มีการ
เสนอแผนการใช้ที่ดินเพ่ือสงวนให้เป็นแหล่งผลิตข้าวที่สําคัญของจังหวัด และมีการบริหารจัดการนํ้า
ชลประทาน การจัดการดินและปุ๋ย พันธ์ุข้าว โดยรวมกลุ่มเป็นเกษตรแปลงใหญ่ พัฒนาต่อยอดครบวงจร
การตลาดในและต่างประเทศ การแปรรูป แหล่งทุน มีภาครัฐสนับสนุนการทํามาตรฐานสินค้าเกษตร
อินทรีย์ และการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (Good Agricultural Practices: GAP) และเน่ืองจากเป็น
พ้ืนที่ศักยภาพสูง ควรส่งเสริมการปลูกพืชหลังนาจะช่วยให้เกษตรกรมีรายได้เพ่ิมขึ้นและเป็นการ
ปรับปรุงบํารุงดิน 
   2) พื้นที่ปลูกข้าวที่มีความเหมาะสมปานกลาง (S2) และปัจจุบันยังปลูกข้าวอยู่ มีเน้ือที่ 
1,707,493 ไร่ ส่วนใหญ่อยู่ในเขตอําเภอเมืองบุรีรัมย์ อําเภอประโคนชัย อําเภอลําปลายมาศ อําเภอ
กระสัง อําเภอนางรอง อําเภอพลับพลาชัย และกระจายตัวทุกอําเภอ เป็นพ้ืนที่ปลูกข้าวที่มีข้อจํากัดไม่
มากนัก เกษตรกรยังคงปลูกข้าวได้ผลดี หลายแห่งประสบปัญหาขาดนํ้าในบางช่วงของการเพาะปลูกควร
เพ่ิมการสนับสนุนด้านการชลประทาน เพ่ือสร้างความมั่นใจให้กับเกษตรกรในการใช้ที่ดิน ทําให้ปัญหา
การท้ิงถิ่นฐานไปทํางานที่อ่ืนจะลดลง และพ้ืนที่ในเขตนี้มีความเหมาะสมสําหรับการเกษตรแบบ
ผสมผสาน หรือเกษตรทฤษฎีใหม่  
      3) พื้นที่ปลูกข้าวที่ไม่มีความเหมาะสม (S3 และ N) และปัจจุบันเกษตรกรยังคงใช้ที่ดิน
ปลูกข้าวอยู่ มีประมาณล้านกว่าไร่ ซึ่งประสบปัญหาน้ําท่วมซ้ําซาก ขาดนํ้า ผลผลิตตํ่า กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ให้การช่วยเหลือเกษตรกรที่ทํากินในพื้นที่น้ี โดยสนับสนุนการปรับโครงสร้างที่ดิน 
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สนับสนุนแหล่งนํ้า ให้เกษตรกรเลือกปลูกพืชชนิดใหม่ที่มีความเหมาะสมและให้ผลตอบแทนที่ดีกว่า 
หรือใช้พ้ืนที่เพ่ือผลิตอาหารบริโภคในครัวเรือน 
     4) พื้นที่ที่มีศักยภาพหรือมีความเหมาะสมสําหรับการปลูกข้าว แต่ปัจจุบันเกษตรกรไม่ได้ใช้
พ้ืนที่ปลูกข้าว โดยหันมาปลูกมันสําปะหลังและยางพาราแทน แต่ในอนาคตเกษตรกรสามารถกลับมา
ปลูกข้าวหรือทําการเกษตรแบบผสมผสานได้เหมือนเดิม 

 4.2 มันสําปะหลัง 
   1) พื้นที่ปลูกมันสําปะหลังที่มีความเหมาะสมสูง (S1) และปัจจุบันยังปลูกมันสําปะหลังอยู่  
มีเน้ือที่ 16,535 ไร่ มีพ้ืนที่ปลูกมากในเขตอําเภอลําปลายมาศ อําเภอคูเมือง อําเภอเมืองนางรอง และ
อําเภอเมืองบุรีรัมย์ ตามลําดับ ทั้งน้ีโดยคณะอนุกรรมการพัฒนาที่ดินจังหวัดควรให้มีการเสนอ
แผนการใช้ที่ดินเพ่ือสงวนให้เป็นแหล่งผลิตมันสําปะหลังคุณภาพดีที่สําคัญของจังหวัด ควรมีการ
จัดการดินและปุ๋ย ท่อนพันธ์ุคุณภาพดี โดยรวมกลุ่มเป็นเกษตรแปลงใหญ่เพ่ือเน้นการลดต้นทุนการ
ผลิตและส่งเสริมให้เกษตรกรเป็น Smart Farmer พัฒนาต่อยอดครบวงจรการตลาดในและ
ต่างประเทศ ส่งเสริมการแปรรูปเพ่ือเพ่ิมมูลค่า แหล่งทุน มีภาครัฐสนับสนุนการทํามาตรฐานสินค้า
เกษตรอินทรีย์ และการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (Good Agricultural Practices: GAP) เน่ืองจากเป็น
พ้ืนที่ศักยภาพสูง 
   2) พื้นที่ปลูกมันสําปะหลังที่มีความเหมาะสมปานกลาง (S2) และปัจจุบันยังปลูกมันสําปะหลัง
อยู่ มีเน้ือที่ 343,706 ไร่ ส่วนใหญ่อยู่ในเขตอําเภอนางรอง อําเภอปะคํา และอําเภอละหานทราย 
เกษตรกรยังคงปลูกมันสําปะหลังได้ผลดี หลายแห่งประสบปัญหาโครงสร้างของดินหรือดินดาน การ
สนับสนุนอินทรียวัตถุหรือการไถระเบิดดาน ส่งเสริมการปรับปรุงบํารุงดินและการตรวจวิเคราะห์ดิน
อยู่เสมอจะสร้างความมั่นใจให้กับเกษตรกรในการใช้ที่ดิน ปัญหาการทิ้งถิ่นฐานไปทํางานที่อ่ืนจะลดลง  
   3) พื้นที่ปลูกมันสําปะหลังในพื้นที่ไม่มีความเหมาะสม (S3 และ N) และปัจจุบันเกษตรกร
ยังคงใช้ที่ดินปลูกมันสําปะหลังอยู่ พ้ืนที่ดังกล่าวประสบปัญหาซ้ําซาก เช่น นํ้าท่วม ขาดนํ้า ผลผลิตตํ่า 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้การช่วยเหลือเกษตรกรที่ทํากินในพ้ืนที่น้ี โดยสนับสนุนการปรับ
โครงสร้างที่ ดินสนับสนุนแหล่ง นํ้า ให้เกษตรกรเลือกปลูกพืชชนิดใหม่ที่มีความเหมาะสม  
ให้ผลตอบแทนที่ดีกว่า และใช้พ้ืนที่เพ่ือผลิตอาหารบริโภคในครัวเรือน รวมถึงการสนับสนุนข้อมูลด้าน
การตลาดของพืชชนิดใหม่ 
 4) พื้นที่ที่มีศักยภาพหรือมีความเหมาะสมสําหรับการปลูกมันสําปะหลัง แต่ปัจจุบันเกษตรกร
ไม่ได้ใช้พ้ืนที่ปลูกมันสําปะหลัง พบว่าเกษตรกรปลูกพืชอ่ืนทดแทนเช่น ข้าว และยางพารา เป็นต้น ภาครัฐ
ควรให้ความรู้แก่เกษตรกรด้านการปรับปรุงบํารุงดินไม่ให้เสื่อมโทรมและสร้างแรงจูงใจให้กลับมาปลูก
มันสําปะหลังเหมือนเดิม เน่ืองจากพ้ืนที่มีความเหมาะสม ทําให้ใช้ต้นทุนการผลิตตํ่าและผลผลิตมี
คุณภาพดี ทั้งน้ีเกษตรกรต้องพิจารณาแหล่งรับซื้อร่วมด้วย 
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 4.3 ยางพารา 
   1) พื้นที่ปลูกยางพาราที่มีความเหมาะสมสูง (S1) และปัจจุบันยังปลูกยางพาราอยู่ มีเน้ือที่ 
96 ไร่ มีพ้ืนที่ปลูกมากในเขตอําเภอกระสัง และอําเภอนางรอง ตามลําดับ ทั้งน้ีโดยคณะอนุกรรมการ
พัฒนาที่ดินจังหวัดควรให้มีการเสนอแผนการใช้ที่ดินเพ่ือสงวนให้เป็นแหล่งปลูกยางพาราคุณภาพดีที่
สําคัญของจังหวัด ควรมีการจัดการดินและปุ๋ย พันธ์ุคุณภาพดี ความรู้ด้านการปรับปรุงบํารุงดินที่
เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่ สนับสนุนการรวมกลุ่มเป็นเกษตรแปลงใหญ่เพ่ือลดต้นทุนการผลิตและสร้าง
ความเข้มแข็ง พัฒนาต่อยอดครบวงจรการตลาดในและต่างประเทศการแปรรูป แหล่งทุน มีภาครัฐ
สนับสนุนการทํามาตรฐานสินค้าเกษตรอินทรีย์ และการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (Good Agricultural 
Practices: GAP) 
   2) พื้นที่ปลูกยางพาราที่มีความเหมาะสมปานกลาง (S2) และปัจจุบันยังปลูกยางพาราอยู่ 
มีเน้ือที่ 278,554 ไร่ ส่วนใหญ่อยู่ในเขตอําเภอบ้านกรวด อําเภอละหานทราย และอําเภอแคนดง 
เกษตรกรยังคงปลูกยางพาราได้ผลดี หลายแห่งประสบปัญหาโครงสร้างของดิน ส่งเสริมการปรับปรุง
บํารุงดินและการสนับสนุนอินทรียวัตถุจะสร้างความมั่นใจให้กับเกษตรกรในการใช้ที่ดิน สนับสนุนการ
พัฒนาการตลาดในพ้ืนที่ให้เหมาะสมทําให้ปัญหาการทิ้งถิ่นฐานไปทํางานที่อ่ืนจะลดลง 
   3) พื้นที่ปลูกยางพาราในพื้นที่ไม่มีความเหมาะสม (S3 และ N) และปัจจุบันเกษตรกร
ยังคงใช้ที่ดินปลูกยางพาราอยู่ ทั้งน้ีควรส่งเสริมให้มีการโค่นยางพาราที่มีอายุต้ังแต่ 25 ปี และหาพืช
อ่ืนทดแทน เช่น ส่งเสริมให้ปลูกไม้ผล ไม้ยืนต้นทดแทน ให้มีการช่วยเหลือเกษตรกรที่เลือกปลูกพืช
ชนิดใหม่ที่ให้ผลตอบแทนที่ดีกว่า หรือใช้พ้ืนที่ผลิตพืชผัก บริโภคในครัวเรือน หรือเข้าโครงการบริหาร
จัดการพ้ืนที่เกษตรกรรม (Zoning by Agri-Map) เป็นต้น จัดหาตลาดให้กับเกษตรกรในการปลูก
พืชผักทดแทน โดยอาจเริ่มจากตลาดชุมชน 
   4) พื้นที่ที่มีศักยภาพหรือมีความเหมาะสมสําหรับการปลูกยางพารา แต่ปัจจุบันเกษตรกร
ไม่ได้ใช้พ้ืนที่ปลูกยางพารา พบว่าเกษตรกรปลูกพืชอ่ืนทดแทน เช่น ข้าว และปาล์มนํ้ามัน เป็นต้น  
ในส่วนน้ีภาครัฐควรให้ความรู้ความเข้าใจถึงสถานการณ์ด้านการเกษตรในปัจจุบัน โดยเฉพาะยางพารา
เป็นพืชที่มีนโยบายลดพ้ืนที่ปลูกเน่ืองจากมีปริมาณผลผลิตมากส่งผลให้ราคาตกตํ่า แต่ในอนาคต 
ถ้าราคาดีและตลาดมีความต้องการเพ่ิมมากขึ้นอาจอาจสนับสนุนให้เกษตรกรกลับมาปลูกยางพารา 
ในพ้ืนที่ดังกล่าว 

 4.4 อ้อยโรงงาน 
   1) พื้นที่ปลูกอ้อยโรงงานที่มีความเหมาะสมสูง (S1) และปัจจุบันยังปลูกอ้อยโรงงานอยู่  
มีเน้ือที่ 1,361 ไร่ มีพ้ืนที่ปลูกมากในเขตอําเภอกระสัง อําเภอแคนดง และอําเภอนางรอง ตามลําดับ 
ทั้งน้ีโดยคณะอนุกรรมการพัฒนาที่ดินจังหวัดควรให้มีการเสนอแผนการใช้ที่ดินเพ่ือสงวนให้เป็นแหล่ง
ผลิตอ้อยโรงงานคุณภาพดีที่สําคัญของจังหวัด ควรมีการจัดการดินและปุ๋ย พันธ์ุอ้อยโรงงานคุณภาพดี
และต้านทานโรค โดยรวมกลุ่มเป็นเกษตรแปลงใหญ่เพ่ือลดต้นทุนการผลิต พัฒนาต่อยอดครบวงจร
การตลาดในและต่างประเทศพัฒนาเทคโนโลยีการเก็บเก่ียวโดยใช้เครื่องจักรเพ่ือลดปัญหาแรงงาน 
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การแปรรูป แหล่งทุน มีภาครัฐสนับสนุนการทํามาตรฐานสินค้าเกษตรอินทรีย์ และการปฏิบัติ 
ทางการเกษตรท่ีดี (Good Agricultural Practices: GAP) เน่ืองจากเป็นพ้ืนที่ศักยภาพสูง 
   2) พื้นที่ปลูกอ้อยโรงงานท่ีมีความเหมาะสมปานกลาง (S2) และปัจจุบันยังปลูกอ้อย
โรงงานอยู่ มีเน้ือที่ 521,285 ไร่ ส่วนใหญ่อยู่ในเขตอําเภอสตึก อําเภอหนองก่ี และอําเภอหนองหงษ์  
เกษตรกรยังคงปลูกอ้อยโรงงานได้ผลดี หลายแห่งประสบปัญหาขาดน้ําในบางช่วงของการเพาะปลูก 
การสนับสนุนด้านการพัฒนาในด้านคุณภาพของที่ดินและระบบชลประทานเพ่ือสร้างความมั่นใจให้กับ
เกษตรกรในการใช้ที่ดินทําให้ปัญหาการท้ิงถิ่นฐานไปทํางานที่อ่ืนจะลดลง ส่งเสริมการปรับปรุงบํารุงดิน
ในไร่อ้อยเพ่ือเพ่ิมผลผลิตและลดต้นทุนการผลิต 
   3) พื้นที่ปลูกอ้อยโรงงานในพ้ืนที่ไม่มีความเหมาะสม (S3 และ N) และปัจจุบันเกษตรกร
ยังคงใช้ที่ดินปลูกอ้อยโรงงานอยู่ พ้ืนที่ดังกล่าวประสบปัญหาซ้ําซาก เช่น นํ้าท่วม ขาดนํ้า ผลผลิตตํ่า 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้การช่วยเหลือเกษตรกรที่ทํากินในพ้ืนที่น้ี โดยสนับสนุนการปรับ
โครงสร้างที่ ดินสนับสนุนแหล่ง นํ้า ให้เกษตรกรเลือกปลูกพืชชนิดใหม่ที่มีความเหมาะสม 
ให้ผลตอบแทนที่ดีกว่า และใช้พ้ืนที่เพ่ือผลิตอาหารบริโภคในครัวเรือน รวมถึงการสนับสนุนข้อมูล 
ด้านการตลาดของพืชชนิดใหม่ 
   4) พื้นที่ที่มีศักยภาพหรือมีความเหมาะสมสําหรับการปลูกอ้อยโรงงาน แต่ปัจจุบันเกษตรกร
ไม่ได้ใช้พ้ืนที่ปลูกอ้อยโรงงาน พบว่าเกษตรกรปลูกพืชอ่ืนทดแทน เช่น ข้าว และยางพารา เป็นต้น ทั้งน้ี
ภาครัฐควรให้ความรู้แก่เกษตรกรในการปรับปรุงบํารุงดินไม่ให้เสื่อมโทรมและสร้างแรงจูงใจให้กลับมา
ปลูกอ้อยโรงงานเหมือนเดิม เน่ืองจากพ้ืนที่มีความเหมาะสม ทําให้ใช้ต้นทุนการผลิตตํ่าและผลผลิต 
มีคุณภาพดี ทั้งน้ีเกษตรกรต้องพิจารณาแหล่งรับซื้อร่วมด้วย 
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ตารางผนวกที่ 1 ข้อมูลตําบลจําแนกรายอําเภอ จังหวัดบุรีรัมย์ 

ลําดับ อําเภอ ตําบล 
1 กระสัง กระสัง 
2 กันทรารมย์ 
3 ชุมแสง 
4 บ้านปรือ 
5 เมืองไผ่ 
6 ลําดวน 
7 ศรีภูมิ 
8 สองช้ัน 
9 สูงเนิน 
10 หนองเต็ง 
11 ห้วยสําราญ 
12 คูเมือง คูเมือง 
13 ตูมใหญ ่
14 บ้านแพ 
15 ปะเคียบ 
16 พรสําราญ 
17 หนองขมาร 
18 หินเหล็กไฟ 
19 แคนดง แคนดง 
20 ดงพลอง 
21 สระบัว 
22 หัวฝาย 
23 เฉลิมพระเกียรติ เจริญสุข 
24 ตาเป๊ก 
25 ถาวร 
26 ยายแย้มวัฒนา 
27 อีสานเขต 
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ตารางผนวกที ่1 (ต่อ) 
ลําดับ อําเภอ ตําบล 
28 ชํานิ โคกสนวน 
29 ช่อผกา 
30 ชํานิ 
31 เมืองยาง 
32 ละลวด 
33 หนองปล่อง 
34 นางรอง ก้านเหลือง 
35 ชุมแสง 
36 ถนนหัก 
37 ทรัพย์พระยา 
38 ทุ่งแสงทอง 
39 นางรอง 
40 บ้านสิงห์ 
41 ลําไทรโยง 
42 สะเดา 
43 หนองกง 
44 หนองไทร 
45 หนองโบสถ์ 
46 หนองยายพิมพ์ 
47 หนองโสน 
48 หัวถนน 
49 นาโพธ์ิ ดอนกอก 
50 นาโพธ์ิ 
51 บ้านคู 
52 บ้านดู่ 
53 ศรีสว่าง 
54 โนนดินแดง โนนดินแดง 
55 ลํานางรอง 
56 ส้มป่อย 
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ตารางผนวกที ่1 (ต่อ) 
ลําดับ อําเภอ ตําบล 
57 โนนสุวรรณ โกรกแก้ว 
58 ดงอีจาน 
59 ทุ่งจังหัน 
60 โนนสุวรรณ 
61 บ้านกรวด เขาดินเหนือ 
62 จันทบเพชร 
63 โนนเจริญ 
64 บ้านกรวด 
65 บึงเจริญ 
66 ปราสาท 
67 สายตะกู 
68 หนองไม้งาม 
69 หินลาด 
70 บ้านด่าน โนนขวาง 
71 บ้านด่าน 
72 ปราสาท 
73 วังเหนือ 
74 บ้านใหม่ไชยพจน์ กู่สวนแตง 
75 แดงใหญ ่
76 ทองหลาง 
77 หนองเยือง 
78 หนองแวง 
79 ประโคนชัย เขาคอก 
80 โคกตูม 
81 โคกมะขาม 
82 โคกม้า 
83 โคกย่าง 
84 จรเข้มาก 
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ตารางผนวกที ่1 (ต่อ) 
ลําดับ อําเภอ ตําบล 
85 ประโคนชัย (ต่อ) ตะโกตาพิ 
86 บ้านไทร 
87 ประโคนชัย 
88 ประทัดบุ 
89 ปังกู 
90 ไพศาล 
91 ละเว้ีย 
92 สี่เหลี่ยม 
93 แสลงโทน 
94 หนองบอน 
95 ปะคํา โคกมะม่วง 
96 ไทยเจริญ 
97 ปะคํา 
98 หนองบัว 
99 หูทํานบ 
100 พลับพลาชัย โคกขมิ้น 
101 จันดุม 
102 ป่าชัน 
103 สะเดา 
104 สําโรง 
105 พุทไธสง บ้านจาน 
106 บ้านเป้า 
107 บ้านยาง 
108 บ้านแวง 
109 พุทไธสง 
110 มะเฟือง 
111 หายโศก 
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ตารางผนวกที ่1 (ต่อ) 
ลําดับ อําเภอ ตําบล 
112 เมืองบุรีรัมย์ กระสัง 
113 กลันทา 
114 ชุมเห็ด 
115 ถลุงเหล็ก 
116 ในเมือง 
117 บัวทอง 
118 บ้านบัว 
119 บ้านยาง 
120 พระครู 
121 เมืองฝาง 
122 ลุมปุ๊ก 
123 สวายจีก 
124 สองห้อง 
125 สะแกซํา 
126 สะแกโพรง 
127 เสม็ด 
128 หนองตาด 
129 หลักเขต 
130 อิสาณ 
131 ละหานทราย โคกว่าน 
132 ตาจง 
133 ละหานทราย 
134 สําโรงใหม ่
135 หนองตะครอง 
136 หนองแวง 
137 ลําปลายมาศ โคกกลาง 
138 โคกล่าม 
139 โคกสะอาด 
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ตารางผนวกที ่1 (ต่อ) 
ลําดับ อําเภอ ตําบล 
140 ลําปลายมาศ (ต่อ) ตลาดโพธ์ิ 
141 ทะเมนชัย 
142 บ้านยาง 
143 บุโพธ์ิ 
144 ผไทรินทร ์
145 เมืองแฝก 
146 ลําปลายมาศ 
147 แสลงพัน 
148 หนองกะทิง 
149 หนองคู 
150 หนองโดน 
151 หนองบัวโคก 
152 หินโคน 
153 สตึก กระสัง 
154 ชุมแสง 
155 ดอนมนต์ 
156 ท่าม่วง 
157 ทุ่งวัง 
158 นิคม 
159 เมืองแก 
160 ร่อนทอง 
161 สตึก 
162 สนามชัย 
163 สะแก 
164 หนองใหญ ่
165 หนองก่ี โคกสว่าง 
166 โคกสูง 
167 ดอนอะราง 
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ตารางผนวกที ่1 (ต่อ) 
ลําดับ อําเภอ ตําบล 
168 หนองก่ี (ต่อ) ท่าโพธ์ิชัย 
169 ทุ่งกระตาดพัฒนา 
170 ทุ่งกระเต็น 
171 บุกระสัง 
172 เมืองไผ่ 
173 เย้ยปราสาท 
174 หนองก่ี 
175 หนองหงส์ ไทยสามัคค ี
176 เมืองฝ้าย 
177 สระแก้ว 
178 สระทอง 
179 เสาเดียว 
180 หนองชัยศรี 
181 ห้วยหิน 
182 ห้วยราช โคกเหล็ก 
183 ตาเสา 
184 บ้านตะโก 
185 เมืองโพธ์ิ 
186 สนวน 
187 สามแวง 
188 ห้วยราช 
189 ห้วยราชา 
รวม 23 189 

ที่มา: กรมการปกครอง, 2564 
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ชุดดิน ชุมพลบุรี Series Chp                         กลุ่มชุดดินที่ 38 
สภาพพื้นที่ ค่อนข้างราบเรียบถึงลูกคลื่นลอนลาดเล็กน้อย มีความลาดชัน 1-5 % 
ภูมิสัณฐาน สันดินริมนํ้าของที่ราบนํ้าท่วมถึง 
วัตถุต้นกําเนิดดิน ตะกอนนํ้าพา 
การระบายน้ํา  ดีปานกลางถึงดี 
การซึมผ่านได้ของน้ํา ปานกลาง                          การไหลบ่าของน้ําบนผิวดิน    ปานกลาง 
ลักษณะสมบัติของดิน เป็นดินลึกมาก เน้ือดินเป็นพวกดินร่วนถึงทรายปนดินร่วน แล้วแต่ตะกอนที่

นํ้าพามาทับถมในแต่ละปี โดยแต่ละช้ันเน้ือดินและสีจะแตกต่างกันเห็นได้
ชัดเจนเป็นสีนํ้าตาล นํ้าตาลเข้มหรือนํ้าตาลซีด จะพบจุดประสีนํ้าตาลแก่ 
นํ้าตาลปนเหลือง ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดมากถึงเป็นกรดจดั (pH 5.0-5.5) ใน
ดินบน และเป็นกรดจัดมากถึงเป็นกรดเล็กน้อย (pH 5.0-6.5) ในดินล่าง 

ข้อจํากัด ความอุดมสมบูรณ์ตํ่า อาจจะได้รับความเสียหายจากนํ้าท่วม ในฤดูนํ้าหลาก 
ข้อเสนอแนะ โดยทั่วไปเหมาะสมในการปลูกพืชผักสวนครัวในช่วงฤดูแล้ง เพราะใกล้

แหล่งนํ้า ในช่วงฤดูฝนอาจจะมีความเสียหายจากนํ้าท่วมได้ 
 
สมบัติทางเคมี ความลึก 

อินทรียวัตถุ 
ความจุ

แลกเปล่ียน
แคตไอออน 

ความ
อ่ิมตัวเบส 

ฟอสฟอรัสที่
เป็น

ประโยชน์ 

โพแทสเซียม
ที่เป็น

ประโยชน์ 

ความอุดม
สมบูรณ์ 
ของดิน 

  (ซม.) 

  0-25 ปานกลาง ตํ่า ตํ่า ตํ่า ตํ่า ตํ่า 

  25-50 ตํ่า ตํ่า ตํ่า ตํ่า ตํ่า ตํ่า 

  50-100 ตํ่า ตํ่า ตํ่า ตํ่า ตํ่า ตํ่า 

 
 
 
 
 

 
 
 

ภาพท่ี 1 หน้าตัดดินและคําบรรยายชุดดินชุมพลบุรี 
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ชุดดิน บุรีรัมย์ Series Br                            กลุ่มชุดดินที่ 1 
สภาพพื้นที ่  ราบเรียบถึงค่อนข้างราบเรียบ มีความลาดชัน 0-2 % 
ภูมิสัณฐาน  ที่ลาดเชิงเขา 
วัตถุต้นกําเนิดดิน การผุพังสลายตัวอยู่กับที่ และ/หรือ เคลื่อนย้ายมาเป็นระยะทางไม่ไกลนัก

ของหินภูเขาไฟ พวกหินบะซอลต์ 
การระบายน้าํ  ค่อนข้างเลวถึงเลว 
การซึมผ่านได้ของน้ํา ช้าถึงช้ามาก   การไหลบา่ของน้ําบนผิวดิน ช้า 
ลักษณะสมบัติของดิน เป็นดินลึก เน้ือดินเป็นดินเหนียวตลอด สีดินเป็นสีเทาเข้มหรือนํ้าตาลปน

เทาเข้ม มีจุดประสีนํ้าตาลปนแดงเข้ม ปฏิกิริยาดินเป็นกรดปานกลางถึงเป็นกลาง 
(pH 6.0-7.0) ในดินบนและเป็นกลางถึงเป็นด่างปานกลาง (pH 7.0-8.0)  
ในดินล่าง พบรอยไถลและผิวหน้าที่ถูกกดดัน อาจพบก้อนปูนทุติยภูมิ  
ในฤดูแล้งจะมีรอยแตกระแหงกว้างและลึกและมีรอยไถลในหน้าตัดดิน 

ข้อจํากัด เป็นดินเหนียวจัด  
ข้อเสนอแนะ ทํานา ควรไถพรวนในช่วงที่ ดินอยู่ในสภาพความช้ืนที่เหมาะสม ควร

ปรับปรุงดิน โดยการใส่ปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอกเพ่ือทําให้สมบัติทางกายภาพ
ของดินดีขึ้นและปุ๋ยเคมี 

 
สมบัติทางเคมี ความลึก 

อินทรียวัตถุ 
ความจุ

แลกเปล่ียน
แคตไอออน 

ความ
อ่ิมตัวเบส 

ฟอสฟอรัสที่
เป็น

ประโยชน์ 

โพแทสเซียม
ที่เป็น

ประโยชน์ 

ความอุดม
สมบูรณ์ 
ของดิน 

  (ซม.) 

  0-25 ตํ่า สูง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง 

  25-50 ตํ่า สูง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง 

  50-100 ตํ่า สูง สูง ตํ่า ปานกลาง ปานกลาง 

 
 

 
 
 
 
ภาพท่ี 2 หน้าตัดดินและคําบรรยายชุดดินบุรีรัมย์ 
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ชุดดิน ร้อยเอ็ด Series  Re                           กลุ่มชุดดินที่ 17 
สภาพพื้นที่ ราบเรียบถึงค่อนข้างราบเรียบ มีความลาดชัน 0-2 % 
ภูมิสัณฐาน พ้ืนที่เกือบราบหรือที่ราบ 
วัตถุต้นกําเนิด  ตะกอนของหินตะกอนเน้ือหยาบชะมาทับถมบนพ้ืนผิวของการเกลี่ยผิว
   แผ่นดิน 
การระบายน้ํา ค่อนข้างเลวถึงเลว 
การซึมผ่านได้ของน้ํา ปานกลางถึงช้า การไหลบ่าของน้ําบนผิวดิน  ช้า 
ลักษณะสมบัติของดิน เป็นดินลึกมาก ดินบนเป็นดินร่วนปนทรายหรือดินทรายปนดินร่วน  

สีนํ้าตาลปนเทาหรือสีนํ้าตาล ดินล่างเป็นดินร่วนเหนียวปนทรายหรือ 
ดินร่วนปนทราย  อาจพบช้ันดินร่วน ปนดินเหนียวหรือดินเหนียว สีเทาปน
นํ้าตาลอ่อนหรือเทาปนชมพู พบจุดประสีนํ้าตาลปนเหลืองหรือสีนํ้าตาลปน
แดงตลอด ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดมากถึงเป็นกรดเล็กน้อย (pH 5.0-6.5) 
ในดินบนและเป็นกรดจัดมากถึงเป็นกรดเล็กน้อย (pH 4.5-6.5) ในดินล่าง 

ข้อจํากัด  เน้ือดินค่อนข้างเป็นทราย ความอุดมสมบูรณ์ค่อนข้างตํ่า เสี่ยงต่อการขาดน้ํา
ในฤดูเพาะปลูก   

ข้อเสนอแนะ หากใช้ทํานาควรมีการชลประทานเข้าช่วยและมีการปรับปรุงสมบัติ 
ทางกายภาพและ เพ่ิมความอุดมสมบูรณ์ของดิน โดยการใส่ปุ๋ยพืชสด  
ปุ๋ยคอก และปุ๋ยเคมีเพ่ิมขึ้น ถ้าปลูกพืชโดยอาศัยนํ้าฝน ควรเลือกระยะเวลา
ปลูกที่เหมาะสมเพ่ือลดอัตราเสี่ยงของการขาดแคลนน้ํา 

 
สมบัติทางเคมี ความลึก 

อินทรียวัตถุ 
ความจุ

แลกเปล่ียน
แคตไอออน 

ความ
อ่ิมตัวเบส 

ฟอสฟอรัสที่
เป็น

ประโยชน์ 

โพแทสเซียม
ที่เป็น

ประโยชน์ 

ความอุดม
สมบูรณ์ 
ของดิน (ซม.) 

0-25 ตํ่า ตํ่า ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง 

25-50 ตํ่า ตํ่า ปานกลาง ตํ่า ตํ่า ตํ่า 

50-100 ตํ่า ตํ่า ตํ่า ตํ่า ตํ่า ตํ่า 

 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 3 หน้าตัดดินและคําบรรยายชุดดินร้อยเอ็ด 
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ชุดดิน ปักธงชัย Series Ptc                         กลุ่มชุดดินที่ 40 
สภาพพื้นที่ ค่อนข้างราบเรียบถึงลูกคลื่นลอนชัน มีความลาดชัน 1-20 % 
ภูมิสัณฐาน  พ้ืนที่เกือบราบหรือที่เกือบราบ (peneplain) 
วัตถุต้นกําเนิดดิน การผุพังสลายตัวอยู่กับที่ และ/หรือ เคลื่อนย้ายมาเป็นระยะทางไม่ไกลนัก

ของหินตะกอนเน้ือหยาบพวกหินทราย 
การระบายน้ํา ดี 
การซึมผ่านได้ของน้ํา ปานกลาง                         การไหลบ่าของน้ําบนผิวดิน    ปานกลาง 
ลักษณะสมบัติของดิน เป็นดินลึกมาก ดินบนเป็นทรายปนดินร่วนหรือดินร่วนปนทราย สีนํ้าตาล 

นํ้าตาลเข้ม ดินล่างเป็นดินร่วนปนทราย สีนํ้าตาล นํ้าตาลปนเหลือง นํ้าตาล
ปนแดง หรือแดงปนเหลือง อาจพบจุดประสีนํ้าตาลแก่หรือสีเหลืองปนแดง
ปริมาณเล็กน้อย ภายในความลึก 100 เซนติเมตร ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดถึง
เป็นกรดเล็กน้อย (pH 5.0-6.5) ในดินบนและเป็นกรดจัดมากถึงเป็นกรดจัด 
(pH 4.5-5.5) ในดินล่าง 

ข้อจํากัด ความอุดมสมบูรณ์ตํ่า ในสภาพพ้ืนที่มีความลาดชันสูง  
ข้อเสนอแนะ ควรมีมาตรการอนุรักษ์ดินและนํ้า และจัดระบบการปลูกพืชที่เหมาะสม 

ปรับปรุงบํารุงดินอยู่เสมอโดยเพิ่มอินทรียวัตถุ และใช้ปุ๋ยอินทรีย์ร่วมกับ
ปุ๋ยเคมีเพ่ือเพ่ิมผลผลิตให้สูงขึ้น 

 
สมบัติทางเคมี ความลึก อินทรียวัตถุ ความจุ

แลกเปล่ียน
แคตไอออน 

ความ
อ่ิมตัวเบส 

ฟอสฟอรัสที่
เป็น

ประโยชน์ 

โพแทสเซียม
ที่เป็น

ประโยชน์ 

ความอุดม
สมบูรณ์ 
ของดิน    (ซม.) 

  0-25 ตํ่า ตํ่า ตํ่า ตํ่า ตํ่า ตํ่า 

  25-50 ตํ่า ตํ่า ตํ่า ตํ่า ตํ่า ตํ่า 

  50-100 ตํ่า ตํ่า ตํ่า ตํ่า ตํ่า ตํ่า 

 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 4 หน้าตัดดินและคําบรรยายชุดดินปักธงชัย 
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ชุดดิน ศรีสะเกษ Series  Ssk                          กลุ่มชุดดินที่ 46 
สภาพพื้นที่  ค่อนข้างราบเรียบถึงลูกคลื่นลอนลาด มีความลาดชัน 1-12 % 
ภูมิสัณฐาน ลานตะพัก หรือบริเวณพ้ืนที่เหลือค้างจากการกัดกร่อน 
วัตถุต้นกําเนิดดิน การผุพังสลายตัวอยู่กับที่ และ/หรือ เคลื่อนย้ายมาเป็นระยะทางไม่ไกลนัก

ของหินภูเขาไฟ พวกหินบะซอลต์ 
การระบายน้ํา ดี 
การซึมผ่านได้ของน้ํา เร็ว                           การไหลบ่าของน้ําบนผิวดิน    ปานกลางถึงเร็ว 
ลักษณะสมบัติของดิน เป็นดินลึกมาก ดินบนเป็นดินร่วนปนกรวด ลูกรัง ถึงดินร่วนเหนียวปนกรวด 

ลูกรัง สีนํ้าตาลเข้ม หรือนํ้าตาลปนแดงเข้ม ดินล่างเป็นดินร่วนเหนียวปน
กรวด ลูกรัง ถึงดินเหนียวปนกรวด ลูกรัง สีแดง สีแดงปนนํ้าตาล อาจพบ
เศษหินผุปะปนในเนื้อดินภายในความลึก 150 เซนติเมตร ปฏิกิริยาดินเป็น
กรดปานกลางถึงเป็นกลาง (pH 6.0-7.0) ตลอดช้ันดิน 

ข้อจํากัด เน้ือดินปนกรวด ลูกรัง ทําให้ขัดขวางต่อการเจริญเติบโตของพืช และเสี่ยง
ต่อการขาดแคลนน้ําหากฝนทิ้งช่วง รวมท้ังพ้ืนที่มีความลาดชันเสี่ยงต่อการ
ชะล้างพังทลายได้ง่าย 

ข้อเสนอแนะ ควรเลือกชนิดพืชปลูกประเภทรากสั้น หรือขุดหลุมขนาด 75x75x75 
เซนติเมตร หรือใหญ่กว่า แล้วนําหน้าดินหรือดินที่อ่ืนผสมกับปุ๋ยอินทรีย์ใส่ลงใน
หลุมปลูก จัดหาแหล่งนํ้าสํารองให้เพียงพอ จัดทําระบบอนุรักษ์ดินและนํ้าที่
เหมาะสมโดยใช้วิธีพืชหรือวิธีกล หรือทั้งสองวิธีร่วมกัน 

สมบัติทางเคมี ความลึก 
อินทรียวัตถุ 

ความจุ
แลกเปล่ียน
แคตไอออน 

ความ 
อ่ิมตัวเบส 

ฟอสฟอรัสที่
เป็น

ประโยชน์ 

โพแทสเซียม
ที่เป็น

ประโยชน์ 

ความอุดม
สมบูรณ์ 
ของดิน 

  (ซม.) 

  0-25 สูง สูง ปานกลาง ตํ่า ตํ่า ปานกลาง 

  25-50 สูง สูง ปานกลาง ตํ่า ตํ่า ปานกลาง 

  50-100 ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ตํ่า ตํ่า ปานกลาง 

 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 5 หน้าตัดดินและคําบรรยายชุดดินศรีสะเกษ 
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ตารางผนวกที่ 2 พ้ืนที่ชลประทานจังหวัดบุรีรัมย์จําแนกรายอําเภอ ตําบล 
อําเภอ เนื้อที่ (ไร่) ตําบล เนื้อที่ (ไร่) 

กระสัง 28,577 

กระสัง 7,611 
ชุมแสง 4,461 
บ้านปรือ 1,370 
ลําดวน 9,905 
สองช้ัน 1,842 
หนองเต็ง 3,388 

คูเมือง 13,576 บ้านแพ 13,576 

แคนดง 15,773 
แคนดง 1,968 
ดงพลอง 9,331 
หัวฝาย 4,474 

เฉลิมพระเกียรติ 1,617 ถาวร 1,617 

นางรอง 20,358 

ชุมแสง 1,018 
ทรัพย์พระยา 7,914 
นางรอง 2,472 
หนองไทร 8,954 

นาโพธ์ิ 9,467 
บ้านดู่ 7,241 
ศรีสว่าง 2,226 

โนนดินแดง 13,964 
โนนดินแดง 2,123 
ส้มป่อย 11,841 

บ้านกรวด 2,587 
บึงเจริญ 798 
ปราสาท 1,789 

ประโคนชัย 386 ไพศาล 386 

ปะคํา 38,552 

โคกมะม่วง 6,962 
ไทยเจริญ 13,050 
ปะคํา 3,363 
หนองบัว 6,312 
หูทํานบ 8,865 

พลับพลาชัย 1,052 ป่าชัน 1,052 

เมืองบุรีรัมย์ 19,647 

กระสัง 3,061 
บ้านบัว 5,877 
สวายจีก 4,658 
สะแกซํา 4,963 
อิสาณ 1,088 
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ตารางผนวกที ่2 (ต่อ) 

อําเภอ เนื้อที่ (ไร่) ตําบล เนื้อที่ (ไร่) 

ละหานทราย 110,033 

โคกว่าน 11,484 
ตาจง 26,640 
ละหานทราย 17,081 
สําโรงใหม ่ 21,923 
หนองตะครอง 21,700 
หนองแวง 11,205 

ลําปลายมาศ 2,163 
โคกล่าม 1,357 
ลําปลายมาศ 201 
หินโคน 605 

สตึก 14,657 
ชุมแสง 6,090 
นิคม 8,567 

ห้วยราช 5,580 
สนวน 3,887 
ห้วยราช 1,693 

รวม 297,989 - 
ที่มา: กรมชลประทาน, 2564
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ตารางผนวกที ่3 ระดับนํ้าเก็บกักของอ่างเก็บนํ้าในจังหวัดบุรีรัมย์ 
               หน่วย: (ล้าน ลบ.ม.) 

ลําดับที ่ อ่างเก็บน้ํา ประเภท
อ่าง อําเภอ ตําบล ระดับน้าํ 

สูงสุด 
ระดับ 
เก็บกัก 

1 อ่างเก็บน้ําห้วยข้ีหนู กลาง ลําปลายมาศ ลําปลายมาศ 98.000 9.300 

2 อ่างเก็บน้ําห้วยยาง กลาง หนองกี่ ดอนอะราง 13.800 1.000 

3 อ่างเก็บน้ําห้วยสวาย กลาง กระสัง สองชั้น 13.560 0.970 

4 อ่างเก็บน้ําห้วยจระเข้มาก กลาง เมืองบุรีรัมย์ บ้านบัว 26.020 1.610 

5 อ่างเก็บน้ําห้วยใหญ่ กลาง ลําปลายมาศ โคกล่าม 1.310 0.140 

6 อ่างเก็บน้ําห้วยน้อย กลาง ลําปลายมาศ ลําปลายมาศ 1.200 0.200 

7 อ่างเก็บน้ําห้วยตลาด กลาง เมืองบุรีรัมย์ สะแกซํา 27.820 1.030 

8 อ่างเก็บน้ําลําปะเทีย กลาง ละหานทราย หนองแวง 25.400 1.200 

9 อ่างเก็บน้ําลําจงัหัน กลาง ละหานทราย สําโรงใหม่ 36.00 1.800 

10 อ่างเก็บน้ําห้วยเมฆา กลาง บ้านกรวด บึงเจริญ 4.070 0.100 

11 อ่างเก็บน้ําห้วยตาเขียว กลาง บ้านกรวด บึงเจริญ 1.900 0.290 

12 อ่างเก็บน้ําคลองมะนาว กลาง โนนดินแดง โนนดินแดง 2.848 0.444 

13 อ่างเก็บน้ําห้วยตะโก กลาง บ้านกรวด จันทบเพชร 3.250 0.400 

14 อ่างเก็บน้ําลําตะโคง กลาง สตึก นิคม 7.580 0.308 

15 อ่างเก็บน้ําหนองทะลอก กลาง นางรอง นางรอง 3.430 0.230 

16 อ่างเก็บน้ําลํานางรอง ใหญ่ โนนดินแดง โนนดินแดง 121.410 3.000 

 รวม    387.598 22.022 

ที่มา: กรมชลประทาน, 2564 
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ตารางผนวกที่ 4 พ้ืนที่เขตปฏิรูปที่ดินจําแนกรายอําเภอ ตําบล 
อําเภอ/ตําบล เนื้อที่ (ไร่) อําเภอ/ตําบล เนื้อที่ (ไร่) 

กระสัง 44,109 นางรอง 195,578
 ลําดวน 15,475  หนองโบสถ์ 26,914
 ชุมแสง 9,963  ก้านเหลือง 21,399
 สูงเนิน 9,849  บ้านสิงห์ 20,777
 หนองเต็ง 6,582  ทรัพย์พระยา 20,330
 บ้านปรือ 1,719  สะเดา 19,740
 กระสัง 500  หนองไทร 18,845
 กันทรารมย์ 21  หัวถนน 18,218
คูเมือง 72,642  ชุมแสง 15,527
 หนองขมาร 22,617  ลําไทรโยง 14,695
 พรสําราญ 16,640  นางรอง 12,235
 คูเมือง 11,769  ทุ่งแสงทอง 5,300
 หินเหล็กไฟ 10,054  ถนนหัก 1,598
 ปะเคียบ 5,979 โนนดินแดง 61,535
 ตูมใหญ ่ 4,925  ลํานางรอง 27,005

 บ้านแพ 658  โนนดินแดง 21,116
แคนดง 45,980  ส้มป่อย 13,414
 สระบัว 15,685 โนนสุวรรณ 108,728
 หัวฝาย 15,258  โนนสุวรรณ 39,852
 ดงพลอง 8,194  ทุ่งจังหัน 27,315
 แคนดง 6,843  ดงอีจาน 25,189
เฉลิมพระเกียรติ 29,588  โกรกแก้ว 16,372
 ถาวร 12,948 บ้านกรวด 52,358
 ตาเป๊ก 7,259  หนองไม้งาม 25,112
 ยายแย้มวัฒนา 6,539  ปราสาท 8,447
 เจริญสุข 2,393  จันทบเพชร 7,737
 อีสานเขต 449  บึงเจริญ 6,393
ชําน ิ 32,164  สายตะกู 4,073
 ช่อผกา 14,549  เขาดินเหนือ 453
 ชํานิ 10,332  หินลาด 134

 ละลวด 7,283  บ้านกรวด 9
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ตารางผนวกที่ 4 (ต่อ) 

อําเภอ/ตําบล เนื้อที่ (ไร่) อําเภอ/ตําบล เนื้อที่ (ไร่) 
บ้านด่าน 19,149 พลับพลาชัย 3,338
 บ้านด่าน 18,434  สําโรง 3,243
 โนนขวาง 715  ป่าชัน 54
บ้านใหม่ไชยพจน ์ 2,653  โคกขมิ้น 41
 แดงใหญ ่ 1,218 พุทไธสง 1,163
 หนองแวง 887  บ้านยาง 1,163
 ทองหลาง 548 เมืองบุรีรัมย์ 110,204
ประโคนชัย 193,206  เสม็ด 27,499
 หนองบอน 30,310  สะแกโพรง 17,456
 เขาคอก 29,686  สะแกซํา 16,409
 แสลงโทน 27,318  เมืองฝาง 16,108
 ละเว้ีย 25,776  สองห้อง 11,208
 ปังกู 24,267  กลันทา 6,017
 ไพศาล 12,780  ลุมปุ๊ก 5,045
 จรเข้มาก 12,312  ถลุงเหล็ก 4,380
 สี่เหลี่ยม 9,328  พระครู 3,361
 โคกมะขาม 8,985  หลักเขต 1,358
 ประโคนชัย 7,942  สวายจีก 1,353
 บ้านไทร 2,088  บ้านบัว 10
 ตะโกตาพิ 1,245 ละหานทราย 236,713
 ประทัดบุ 590  หนองแวง 73,700
 โคกย่าง 391  สําโรงใหม ่ 50,221
 โคกตูม 188  ตาจง 39,003
ปะคาํ 149,007  โคกว่าน 25,991
 โคกมะม่วง 63,389  หนองตระครอง 23,996
 หูทํานบ 49,172  ละหานทราย 23,802
 ปะคํา 15,366 ลําปลายมาศ 63,452
 ไทยเจริญ 13,035  ผไทรินทร ์ 22,783
 หนองบัว 8,045  เมืองแฝก 15,728
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ตารางผนวกที่ 4 (ต่อ) 

อําเภอ/ตําบล เนื้อที่ (ไร่) อําเภอ/ตําบล เนื้อที่ (ไร่)
ลําปลายมาศ (ต่อ) หนองหงส์ (ต่อ)
 หนองโดน 10,698 ไทยสามัคค ี 30,940
 หนองกะทิง 9,845 สระทอง 15,619
 โคกกลาง 4,327 เมืองฝ้าย 13,832
 บ้านยาง 32 หนองชัยศรี 10,813
 หนองบัวโคก 24 สระแก้ว 6,039
 แสลงพัน 15 รวม 1,776,498
สตึก 33,509  
 สตึก 10,617  
 ดอนมนต์ 7,707  
 ร่อนทอง 7,524  
 นิคม 4,989  
 เมืองแก 2,112  
 สะแก 281  
 ท่าม่วง 264  
 ทุ่งวัง 15  
หนองก่ี 167,562  
 ดอนอะราง 36,335  
 โคกสว่าง 33,223  
 ท่าโพธ์ิชัย 16,766  
 โคกสูง 15,643  
 ทุ่งกระตาดพัฒนา 15,489  
 เมืองไผ่ 13,432  
 เย้ยปราสาท 13,155  
 บุกระสัง 8,779  
 ทุ่งกระเต็น 7,751  
 หนองก่ี 6,989  
หนองหงส ์ 153,860
 ห้วยหิน 44,919  
 เสาเดียว 31,698  
 ไทยสามัคค ี 30,940  

ที่มา: https://agri-map-online.moac.go.th, 2564
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ตารางผนวกที่ 5 กิจกรรมการเกษตรที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกร จังหวัดบุรีรัมย์ 

ลําดับ กิจกรรมการเกษตร เกษตรกร (ราย) ไร่ 
1 ข้าวนาปี 213,353 2,991,184 
2 มันสําปะหลังโรงงาน 33,475 379,837 
3 ยางพารา 11,817 158,490 
4 อ้อยโรงงาน 9,042 105,313 
5 ข้าวนาปรัง 2,343 22,182 
6 ปาล์มนํ้ามัน 591 6,900 
7 ยูคาลิปตัส 408 4,030 
8 ลําไย 603 3,735 
9 ข้าวโพดหวาน 248 1,607 
10 ทุเรียน 291 1,505 
11 มะม่วง 316 1,199 
12 มะพร้าว 301 996 
13 หญ้าเลี้ยงสัตว์ 261 975 
14 ถั่วเขียวผิวมัน 109 924 
15 ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 123 900 
16 ไม้ยืนต้นอ่ืน ๆ 143 651 
17 ขนุนหนัง 108 571 

ที่มา: กรมส่งเสริมการเกษตร, 2563 

ตารางผนวกที ่6 ทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกพืชสมุนไพร จังหวัดบุรีรัมย์ 

ลําดับ ชนิด เกษตรกร (ราย) เนื้อที ่(ไร่) อําเภอ 
1 ว่านหางจระเข้ 1 16 เมืองบุรีรัมย์ 
2 กระชายดํา 1 4 ละหานทราย 
3 พลู 1 3 พลับพลาชัย 
4 พริกไทย 3 2 ปะคํา เมืองบุรีรัมย์ ละหานทราย 
5 ว่านชักมดลูก 1 1 พลับพลาชัย 
6 กระวาน 1 1 พลับพลาชัย 
7 สมุนไพรอ่ืน ๆ 3 21 ลําปลายมาศ หนองก่ี 

รวม 12 48   
ที่มา: สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2564
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ตารางผนวกที ่7 โรงงานและแหล่งรับซื้อสินค้าเกษตรในพ้ืนทีจ่ังหวัดบุรีรัมย์ 

โรงงานอุตสาหกรรม แหล่งรบัซ้ือ
และสหกรณ์การเกษตร 

จํานวน  
(แห่ง) โรงงานด้านเกษตร จํานวน  

(แห่ง) 
สหกรณ์การเกษตร 88 โรงงานด้านการเกษตรอ่ืน ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 72 

โรงงานผลิตอาหารสัตว์ 2 โรงสีขนาดใหญ่ 4 

โรงงานผลิตมันเส้น 16 โรงสีขนาดกลาง 16 

สหกรณ์นิคม 1 โรงสีขนาดเล็ก 10 

โรงงานผลิตปุ๋ยชวีภาพ 1     

โรงงานผลิตยางแผ่น 1     

โรงงานน้ําตาล 1     

รวม 110 รวม 102 
ที่มา: https://agri-map-online.moac.go.th, 2564
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    ภาพที่ 6 พื้นที่ศักยภาพของที่ดินพืชเศรษฐกิจข้าว จังหวัดบุรีรัมย์ 
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    ภาพที่ 7 พื้นที่ปลูกข้าวบนพื้นที่ศักยภาพ จังหวัดบุรีรัมย์ 
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   ภาพที่ 8 พื้นที่ศักยภาพของที่ดินพืชเศรษฐกิจอ้อยโรงงาน จังหวัดบุรีรัมย์ 
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    ภาพที่ 9 พื้นที่ปลูกอ้อยโรงงานบนพื้นที่ศักยภาพ จังหวัดบุรีรัมย์ 
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   ภาพที่ 10 พื้นที่ศักยภาพของที่ดินพืชเศรษฐกิจมันสําปะหลัง จังหวัดบุรีรัมย์ 
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   ภาพที่ 11 พื้นที่ปลูกมันสําปะหลังบนพื้นที่ศักยภาพ จังหวัดบุรีรัมย์  
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   ภาพที่ 12 พื้นที่ศักยภาพของที่ดินพืชเศรษฐกิจยางพารา จังหวัดบุรีรัมย์ 
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   ภาพที่ 13 พื้นที่ปลูกยางพาราบนพื้นที่ศักยภาพ จังหวัดบุรีรัมย์






