


คํานํา 
  ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมาน้ีได้มีการพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารท่ีเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมของประเทศมาอย่างต่อเน่ือง โดยเฉพาะในด้านการเกษตรที่มีพลวัตค่อนข้างสูง และมีผลกระทบต่อ
ประชากรจํานวนมาก กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ตระหนักถึงการนําระบบข้อมูลข่าวสารที่ให้ผู้ที่
เก่ียวข้องกับภาคการเกษตรได้มีการเข้าถึงที่สะดวกโดยเฉพาะเกษตรกร จึงได้มอบหมายให้กรมพัฒนาที่ดิน
เป็นหน่วยงานหลักจัดทํา “แนวทางการส่งเสริมการเกษตรท่ีเหมาะสมตามฐานข้อมูลแผนที่เกษตรเชิงรุก 
(Agri-Map)” ของแต่ละจังหวัดขึ้น 

  Agri-Map คือ แผนที่เกษตรเพ่ือการบริหารจัดการเชิงรุก โดยบูรณาการข้อมูลพ้ืนฐานด้านการเกษตร
จากทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สําหรับใช้เป็นเครื่องมือบริหารจัดการการเกษตรไทย
อย่างมีประสิทธิภาพครอบคลุมทุกพ้ืนที่ มีการปรับข้อมูลให้ทันสมัย และพัฒนาเพิ่มความสะดวกการใช้งาน
ให้เกิดการเข้าถึงข้อมูลโดยง่าย พร้อมกับสามารถติดตามข้อมูลความเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขึ้นได้อย่างถูกต้อง
และรอบด้าน ครอบคลุมการนําไปใช้ประโยชน์ทุกด้านที่สําคัญเป็นการนําเทคโนโลยีเข้ามาประยุกต์ใช้กับ
ข้อมูลด้านการเกษตร ซึ่งสามารถตอบโจทย์การช่วยเหลือและแก้ปัญหาให้กับเกษตรกรในรายพ้ืนที่ได้เป็น
อย่างดี ใช้งานบนคอมพิวเตอร์หรือแท็บเล็ต ที่เช่ือมต่ออินเทอร์เน็ตผ่านหน้าเว็บไซต์ของกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์www.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 โครงการบริหารจัดการเขตเกษตรเศรษฐกิจสําหรับสินค้าเกษตรที่สําคัญ (Zoning by Agri-Map) 
โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ โครงการ Smart Farmer เป็นต้น และยังเป็นข้อมูล
กลางในการปฏิบัติงานร่วมกันของหน่วยงานต่าง ๆ ในจังหวัด ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ต่อไป 

 

 
 
 
 

รูปเล่มเอกสารแนวทางการส่งเสริมการเกษตรที่เหมาะสม จงัหวัดกาฬสินธ์ุ 
http://www.ldd.go.th/Agri-Map/Data/NE/ksn.pdf 
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1. ข้อมูลท่ัวไป 
 จังหวัดกาฬสินธ์ุ มี พ้ืนที่ประมาณ 6,946.746 ตารางกิโลเมตร หรือ 4,341,716 ไร่ ต้ังอยู่ใน 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย ประกอบด้วย 18 อําเภอ 135 ตําบล (ตารางผนวกที่ 1)  
มีประชากร 977,175 คน (กรมการปกครอง, 2563) 

 1.1 อาณาเขตติดต่อ 
  ทิศเหนือ   ติดต่อ จังหวัดสกลนครและจังหวัดอุดรธานี 
  ทิศใต้    ติดต่อ จังหวัดร้อยเอ็ดและจังหวัดมหาสารคาม 
  ทิศตะวันออก  ติดต่อ จังหวัดสกลนครและจังหวัดมุกดาหาร 
  ทิศตะวันตก  ติดต่อ จังหวัดมหาสารคามและจังหวัดขอนแก่น 

 1.2 ภูมิประเทศ 
   สภาพภูมิประเทศของจังหวัดกาฬสินธ์ุ โดยทั่วไปเป็นพ้ืนที่เป็นภูเขาสูงจนถึงที่ราบลุ่ม 
อยู่สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 100 - 300 เมตร ประกอบด้วยลักษณะภูมิประเทศดังน้ี 

1) พื้นที่ที่เป็นภูเขา ได้แก่ เทือกเขาภูพานอยู่ทางทิศตะวันออก และทิศเหนือของจังหวัด 
ในพ้ืนที่ของอําเภอสมเด็จ อําเภอเขาวง อําเภอกุฉินารายณ์ และอําเภอห้วยผึ้ง บริเวณน้ีเป็นแหล่งต้นนํ้า
ลําธารที่สําคัญ ได้แก่ ลํานํ้าปาว และลํานํ้าพาน 

2) หุบเขา มีลักษณะเป็นที่ราบระหว่างหุบเขา อยู่ในเขตอําเภอเขาวง 
3) พื้นที่ลูกคลื่นลอนต้ืน อยู่ในเขตอําเภอท่าคันโท อําเภอสหัสขันธ์ อําเภอยางตลาด 

อําเภอสมเด็จ และอําเภอห้วยผึ้ง 
4) พื้นที่ค่อนข้างราบ อยู่ในบริเวณอําเภอเมืองกาฬสินธ์ุ อําเภอยางตลาด อําเภอสหัสขันธ์ 

อําเภอสมเด็จ และอําเภอห้วยผึ้ง 
5) สภาพพื้นที่ราบลุ่มริมฝั่งน้ํา เป็นที่ราบริมฝั่งแม่นํ้าชี ลํานํ้าปาว ลํานํ้าพาน อยู่ในเขต

อําเภอเมืองกาฬสินธ์ุ และอําเภอยางตลาด  

 1.3 ภูมิอากาศ 
   สภาพภูมิอากาศของจังหวัดกาฬสินธ์ุ ได้รับอิทธิพลของมรสุมที่พัดประจําฤดูกาล 2 ชนิด 
คือ มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ ต้ังแต่กลางเดือนตุลาคมถึงประมาณเดือนกุมภาพันธ์ ทําให้มีอากาศ
หนาวเย็นและแห้งทั่วไป และมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ทําให้มีฝนตกชุกทั่วไป มี 3 ฤดู คือ ฤดูร้อน เริ่ม
ต้ังแต่กลางเดือนกุมภาพันธ์ถึงกลางเดือนพฤษภาคม อากาศร้อนอบอ้าวโดยทั่วไป เดือนมีนาคม 
มีอากาศร้อนอบอ้าวที่สุดของปี ฤดูฝน เริ่มต้ังแต่กลางเดือนพฤษภาคมถึงกลางเดือนตุลาคม อากาศ
เริ่มชุ่มช้ืนและมีฝนตกชุกต้ังแต่กลางเดือนพฤษภาคมเป็นต้นไป เดือนกรกฎาคมมีฝนตกชุกหนาแน่น
มากที่สุดในรอบปี และฤดูหนาว เริ่มต้ังแต่กลางเดือนตุลาคมถึงประมาณกลางเดือนกุมภาพันธ์ ทําให้
มีอากาศหนาวเย็นและแห้งทั่วไป อากาศหนาวมากที่สุดช่วงเดือนธันวาคมถึงมกราคม 
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 1.4 ทรัพยากรดิน 
   ทรัพยากรดินจังหวัดกาฬสินธ์ุ แบ่งตามภูมิสัณฐาน ลักษณะทางธรณีวิทยา วัตถุต้นกําเนิดดิน ได้
ดังน้ี 
   1) ที่ราบนํ้าท่วมถึง (Flood plain) ได้รับอิทธิพลของแม่นํ้าหรือลํานํ้าสาขา วัตถุต้นกําเนิดดิน
เป็นตะกอนนํ้าพา (Alluvium) สภาพพ้ืนที่ค่อนข้างราบเรียบถึงราบเรียบ ในหน้าฝนหรือหน้านํ้าหลาก
มักมีนํ้าท่วมและมีการทับถมของตะกอนเพ่ิมมากขึ้นหลังนํ้าท่วม แบ่งเป็น 2 แบบ 
    (1) สันดินริมนํ้า (Levee) เป็นที่ดอน เกิดจากการทับถมของตะกอนนํ้าพาบริเวณริมฝั่ง
แม่นํ้า เป็นสันนูนขนานไปกับริมฝั่งแม่นํ้า การระบายนํ้าค่อนข้างดีถึงดี เน้ือดินค่อนข้างหยาบ อาทิ ชุดดิน
ชุมพลบุรี (Chp) 
    (2) ที่ลุ่มหลังสันดินริมนํ้า (Back swamp, basin) เป็นดินบริเวณที่ราบลุ่ม มีสภาพพ้ืนที่
ราบเรียบ ดินลึกมาก เน้ือดินเป็นดินเหนียวถึงดินทรายแป้งละเอียดมีสีเทาและนํ้าตาลปนเทา การ
ระบายนํ้าค่อนข้างเลวถึงเลว อาทิ ชุดดินกันทรวิชัย (Ka) 
   2) ตะพักลําน้ํา (Alluvail terrace) เป็นบริเวณท่ีได้รับอิทธิพลของแม่นํ้าหรือลํานํ้าสาขา 
วัตถุต้นกําเนิดดินเป็นตะกอนนํ้าพา (Alluvium) มีสภาพพ้ืนที่เป็นที่ราบขนาดใหญ่สองฝั่งแม่นํ้าแต่ละฝั่ง
อาจมีที่ราบแบบขั้นบันไดหรือตะพักได้หลายระดับ แบ่งเป็น 
    (1) ตะพักลํานํ้าระดับตํ่า (Low terrace) เป็นที่ลุ่ม มีสภาพพ้ืนที่ราบเรียบ ดินลึกมาก 
เน้ือดินเป็นดินเหนียวละเอียดถึงดินทรายแป้งละเอียด สีเทา นํ้าตาลปนเทา และน้ําตาล มีจุดประ 
สีต่าง ๆ การระบายนํ้าค่อนข้างเลวถึงเลว เช่น ชุดดินธวัชบุรี (Th) ชุดดินหนองบุญนาก (Nbn) เป็นต้น 
    (2) ตะพักลํานํ้าระดับกลางถึงระดับสูง (Middle and high terrace) เป็นที่ดอน มีสภาพ
พ้ืนที่ค่อนข้างราบเรียบถึงลูกคลื่นลอนลาด ดินต้ืนถึงช้ันกรวดลูกรังถึงดินลึกมาก เน้ือดินเป็นดินร่วนหยาบ 
ดินร่วนละเอียดหรือดินร่วนปนช้ินส่วนหยาบมาก สีนํ้าตาล เหลือง นํ้าตาลปนแดงไปจนถึงแดง การ
ระบายนํ้าดีปานกลางถึงดี เช่น ชุดดินชุมพวง (Cpg) ชุดดินสตึก (Suk) เป็นต้น 
 3) พื้นที่เกือบราบ (Peneplain) ครอบคลุมพ้ืนที่ประมาณครึ่งหน่ึงของจังหวัดกาฬสินธ์ุ 
วัตถุต้นกําเนิดดินเกิดจากการสลายตัวผุพังอยู่กับที่หรือถูกเคลื่อนย้ายมาในระยะทางไม่ไกลนักของ
วัสดุเน้ือหยาบท่ีมาจากหินตะกอนที่ส่วนใหญ่เป็นพวกหินทราย แต่จะไม่ค่อยพบช้ินส่วนหรือเศษหิน
ของหินทรายในหน้าตัดดินหรือบริเวณผิวหน้าดิน แบ่งเป็น 

(1) พ้ืนที่ราบเรียบถึงลูกคลื่นลอนลาดเล็กน้อย ดินลึกถึงลึกมาก เน้ือดินส่วนใหญ่เป็นดิน
เหนียวปนทราย ดินร่วนปนเหนียว และดินร่วนเหนียวปนทราย มีสีเทาหรือสีนํ้าตาลปนเทา ตอนบน
พบจุดประสีนํ้าตาลหรือแดง ตอนล่างพบจุดประสีนํ้าตาล นํ้าตาลปนเหลือง และเหลือง และอาจพบศิลา
แลงอ่อนในตอนล่างของหน้าตัดดิน ดินมีการระบายน้ําค่อนข้างเลวถึงดีปานกลาง เช่น ชุดดินละหานทราย 
(Lah) ชุดดินโนนแดง (Ndg) เป็นต้น 

(2) พ้ืนที่ลูกคลื่นลอนลาด ลูกคลื่นลอนชัน และเนินเขา ดินลึกและลึกปานกลาง  
เน้ือดินมีทรายปน ได้แก่ ดินร่วนเหนียวปนทราย ดินร่วนปนทราย ดินทรายปนดินร่วน สีนํ้าตาล 
นํ้าตาลปนแดง อาจพบจุดประสีต่าง ๆ ลูกรัง และเศษหินปะปนในตอนล่างของหน้าตัดดิน ดินมีการ
ระบายนํ้าดีปานกลางถึงดี เช่น ชุดดินห้วยแถลง (Ht) ชุดดินกําบง (Kg) เป็นต้น 
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   4) ที่ลาดเชิงเขา (Piedmont) เขา (Hill) ภูเขา (Mountain) มีสภาพพ้ืนที่เป็นลูกคลื่น
ลอนลาดถึงเนินเขาที่เกิดจากการท่ีหินผุพังสลายตัวอยู่กับที่หรือถูกเคลื่อนย้ายโดยแรงโน้มถ่วงของโลก 
ในระยะทางใกล้ ๆ และถูกควบคุมด้วยลักษณะของโครงสร้างทางธรณีวิทยา ส่วนใหญ่พบหินปะปน 
ในหน้าตัดดินและลอยหน้า แบ่งตามลักษณะและชนิดของหินดังน้ี 
    (1) พัฒนาจากหินทราย ดินต้ืนถึงช้ันเศษหินหรือหินพ้ืนถึงดินลึกมาก เน้ือดินเป็นทราย
ปนดินร่วนถึงดินร่วนปนช้ินส่วนหยาบมาก สีแดง นํ้าตาล และน้ําตาลปนแดง การระบายนํ้าดีถึงมาก
เกินไป พบเศษหินปะปนในหน้าตัดดินหรือบนผิวดิน เช่น ชุดดินภูพาน (Pu) ชุดดินปักธงชัย (Ptc) 
เป็นต้น 
    (2) พัฒนาจากหินทรายแป้ง ดินต้ืนถึงช้ันเศษหินหรือหินพ้ืนถึงดินลึกมาก เน้ือดินเป็นดิน
ร่วนละเอียดถึงดินเหนียวละเอียด สีแดง นํ้าตาล นํ้าตาลปนแดง การระบายนํ้าดี พบเศษหินปะปน 
ในหน้าตัดดินหรือบนผิวดิน อาทิ ชุดดินวังไห (Wi) 
   ซึ่งได้แสดงรายละเอียดของชุดดินที่พบมากของจังหวัดกาฬสินธ์ุ ในภาพที่ 1 - 5 

 1.5 สภาพการใช้ที่ดิน 
   สภาพการใช้ที่ดินปัจจุบันของจังหวัดกาฬสินธ์ุ จากฐานข้อมูลแผนที่สภาพการใช้ที่ดินของ 
กรมพัฒนาที่ดิน (ตารางที่ 1) 
ตารางที่ 1 สภาพการใช้ที่ดินปัจจุบันของจังหวัดกาฬสินธ์ุ 

ประเภทการใช้ที่ดิน  เนื้อที ่
ไร่  ร้อยละ  

 พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสรา้ง  287,592  6.62  
 พื้นที่เกษตรกรรม  3,143,091  72.39  
     พ้ืนที่นา 1,520,275  35.01  
      พืชไร่  1,184,492  27.29  
      ไม้ยืนต้น  360,418  8.31  
      ไม้ผล  34,741  0.77  
      พืชสวน  1,832  0.04  
      ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์และโรงเรือนเลี้ยงสัตว์  21,651  0.51  
      พืชนํ้า  22  -  
      สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์นํ้า   19,429  0.45  
      เกษตรผสมผสาน/ไร่นาสวนผสม  231  0.01  
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ตารางที่ 1 (ต่อ) 

ประเภทการใช้ที่ดิน  เนื้อที ่
ไร่  ร้อยละ  

 พื้นที่ปา่ไม้  538,831  12.41  
 พื้นที่น้าํ  262,304  6.04  
 พื้นที่เบ็ดเตลด็  109,898  2.54  

รวม 4,341,716  100.00  
ที่มา: กรมพัฒนาที่ดิน, 2562 

 1.6 พื้นที่ชลประทาน 
   จังหวัดกาฬสินธ์ุมีพ้ืนที่ชลประทาน 421,493 ไร่ (ร้อยละ 9.73 ของพ้ืนที่จังหวัด) กระจาย
อยู่ใน  12 อําเภอ มี อ่างเก็บนํ้าที่ สําคัญ  15 อ่าง มีศักยภาพในการเก็บกักนํ้าได้รวม 2,077  
ล้านลูกบาศก์เมตร อ่างเก็บนํ้าที่สําคัญ คือ อ่างเก็บนํ้าลําปาวมีระดับกักเก็บอยู่ที่ 100 ล้านลูกบาศก์เมตร 
คิดเป็นร้อยละ 95.01 ของนํ้าเก็บกักของอ่างเก็บนํ้าในจังหวัดกาฬสินธ์ุ  (ตารางผนวกท่ี 2 และตาราง
ผนวกที่ 3) 

 1.7 เขตปฏิรปูที่ดิน  
   เขตปฏิรูปที่ดินในพ้ืนที่จังหวัดกาฬสินธ์ุ มีเน้ือที่ 835,646 ไร่ (ร้อยละ 19.24 ของพ้ืนที่
จังหวัด) โดยอําเภอที่มีพ้ืนที่เขตปฏิรูปที่ดินมากที่สุด ได้แก่ อําเภอท่าคันโท อําเภอหนองกุงศรี และ
อําเภอกุฉินารายณ์ ตามลําดับ (ตารางผนวกที่ 4) 

 1.8 การขึ้นทะเบียนเกษตรกร 
   จากฐานข้อมูลทะเบียนเกษตรกรของกรมส่งเสริมการเกษตร พบว่า จังหวัดกาฬสินธ์ุ มีการ
ขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกพืชหรือเลี้ยงสัตว์ทั้งหมด ในปี 2563 จํานวน 244,176 ราย รวมพ้ืนที่ 
2,425,437 ไร่ กิจกรรมที่มีพ้ืนที่ปลูกมาก ได้แก่ ข้าวนาปี มันสําปะหลังโรงงาน ข้าวนาปรัง ยางพารา 
อ้อยโรงงาน มะม่วง เป็นต้น (ตารางผนวกที่ 5) 
   ทะเบียนเกษตรกรพืชสมุนไพรจากฐานข้อมูลกลาง (Farmer One) ของสํานักงานเศรษฐกิจ
การเกษตร เกษตรกรได้ขึ้นทะเบียนปลูกพืชสมุนไพรในจังหวัดกาฬสินธ์ุ พ้ืนที่ 313 ไร่ เกษตรกร 26 ราย 
มีพืชสมุนไพรหลัก 10 ชนิด พืชสมุนไพรที่มีการปลูกมาก ได้แก่ ขมิ้นชัน พริกไทย กระเจี๊ยบแดง 
หญ้าหวาน เป็นต้น (ตารางผนวกที่ 6) 

 1.9 ที่ต้ังโรงงานและแหลง่รับซ้ือสินค้าเกษตร 
   จังหวัดกาฬสินธ์ุมีแหล่งรับซื้อสินค้าเกษตรและสหกรณ์การเกษตรที่สําคัญ จํานวน 73 แห่ง 
และมีโรงงานทางการเกษตร 122 แห่ง โดยมีโรงงานด้านการเกษตรอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้องมากที่สุด 101 แห่ง 
(ตารางผนวกที่ 7) 
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2. การวิเคราะห์พืชเศรษฐกิจหลัก 
 พืชเศรษฐกิจที่สําคัญพิจารณาจากพืชที่มี พ้ืนที่ปลูกมากและมีมูลค่าการส่งออกหรือแปรรูป 
โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ประกาศพืชเศรษฐกิจ 13 ชนิดพืช ได้แก่ ข้าว มันสําปะหลัง 
ยางพารา ปาล์มนํ้ามัน อ้อยโรงงาน ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ สับปะรดโรงงาน ลําไย เงาะ ทุเรียน มังคุด 
มะพร้าว และกาแฟ จากพ้ืนที่ปลูกพืชเศรษฐกิจดังกล่าว กรมพัฒนาที่ดินได้กําหนดระดับความ
เหมาะสมของพ้ืนที่ปลูกรายจังหวัด 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) มีข้อจํากัดการของดินและนํ้า ส่งผลให้การผลิตพืช
ให้ผลตอบแทนตํ่า การใช้พ้ืนที่ต้องใช้ต้นทุนสูงในการจัดการ และมีความเสี่ยงจากนํ้าท่วมและขาดนํ้า 
  ระดับที่ 4 เป็นพ้ืนที่ไม่เหมาะสม (N) 

  จังหวัดกาฬสินธ์ุมีพ้ืนที่พืชเศรษฐกิจสําคัญที่ปลูกมาก 4 ลําดับแรก ได้แก่ ข้าว อ้อยโรงงาน 
มันสําปะหลัง และยางพารา ตามลําดับ (ตารางที่ 2) 

ตารางที่ 2 พ้ืนที่ปลูกพืชเศรษฐกิจที่มีพ้ืนที่ปลูกมาก 4 ลําดับแรกของจังหวัดกาฬสินธ์ุ 
พืชเศรษฐกิจ เนื้อที ่(ไร่) ร้อยละของพืน้ที่เกษตรกรรม 

1. ข้าว 1,447,553  46.71 
2. อ้อย 542,799  17.51 
3. มันสําปะหลัง 538,515  17.38 
4. ยางพารา 194,811  6.29 

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

 2.1 ข้าว 
   ข้าวเป็นพืชเศรษฐกิจหลักของจังหวัดกาฬสินธ์ุ จากสภาพพ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่ม  
มีความเหมาะสมในการปลูกข้าว จากฐานข้อมูลในแผนที่เกษตรเชิงรุก หรือ Agri-Map Online 
วิเคราะห์ข้อมูลได้ดังน้ี (ตารางที่ 3 และภาพที่ 6 - 7) 

   1) การวิเคราะห์ศักยภาพของพื้นที่ปลูกข้าว 
    ระดับที่ 1 เป็นพ้ืนที่ความเหมาะสมสูง (S1) มีเน้ือที่ 340,304 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 9.39 
ของพ้ืนที่ศักยภาพของท่ีดิน พบมากในอําเภอกมลาไสย 124,601 ไร่  อําเภอเมืองกาฬสินธ์ุ 95,629 ไร่ 
และอําเภอฆ้องชัยพัฒนา 47,602 ไร่ 
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    ระดับที่ 2 เป็นพ้ืนที่ความเหมาะสมปานกลาง (S2) มีเน้ือที่ 453,612 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 
12.51 ของพ้ืนที่ศักยภาพของที่ดิน พบมากในอําเภอยางตลาด 98,086 ไร่ อําเภอกุฉินารายณ์ 
69,642 ไร่ และอําเภอสมเด็จ 46,234 ไร่ 
    ระดับที่ 3 เป็นพ้ืนที่ความเหมาะสมเล็กน้อย (S3) มีเน้ือที่ 818,754 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 
22.58 ของพ้ืนที่ศักยภาพของที่ดิน พบมากในอําเภอยางตลาด 101,949 ไร่ อําเภอเขาวง 80,398 ไร่ และ
อําเภอคําม่วง 76,259 ไร่ 
    ระดับที่ 4 เป็นพ้ืนที่ไม่เหมาะสม (N)  มีเน้ือที่ 2,012,592 ไร่ 

   2) การวิเคราะห์พื้นที่ปลูกข้าวในปัจจุบัน ซึ่งจําแนกตามชั้นความเหมาะสมของที่ดิน ได้
ดังน้ี 
    (1) พ้ืนที่ เหมาะสมสูง (S1) มีเน้ือที่ 299,229 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 87.93 ของพ้ืนที่
ศักยภาพสูง พบมากในอําเภอกมลาไสย 107,768 ไร่ อําเภอเมืองกาฬสินธุ์ 84,847 ไร่ และอําเภอ
ยางตลาด 46,798 ไร่ 
    (2) พ้ืนที่ เหมาะสมปานกลาง (S2) 294,503 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 64.92 ของพ้ืนที่
ศักยภาพปานกลาง พบมากในอําเภอยางตลาด 70,163 ไร่ อําเภอกุฉินารายณ์ 50,794 ไร่ และอําเภอ
สมเด็จ 33,915 ไร่ 
    (3) พ้ืนที่เหมาะสมเล็กน้อย (S3) มีเน้ือที่ 668,753 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 81.68 ของพ้ืนที่
ศักยภาพเล็กน้อย พบมากในอําเภอยางตลาด 92,184 ไร่ อําเภอเขาวง 73,847 ไร่ และอําเภอ 
กุฉินารายณ์ 69,418 ไร่ 
    (4) พ้ืนที่ไม่เหมาะสม (N) มีเน้ือที่ 185,068 ไร่  

   3) พื้นที่มีศักยภาพคงเหลือ คือ พ้ืนที่ที่มีศักยภาพในการปลูกข้าวแต่ไม่ใช้พ้ืนที่ปลูก 
พิจารณาจากพ้ืนที่ศักยภาพของที่ดินสําหรับการปลูกข้าว และพ้ืนที่ปลูกข้าวในช้ันความเหมาะสมต่าง ๆ 
(ปลูกจริง) พบว่า จังหวัดกาฬสินธ์ุมีพ้ืนที่ศักยภาพคงเหลือในระดับความเหมาะสมสูง (S1) และ 
ความเหมาะสมปานกลาง (S2) รวมท้ังสิ้น 200,184 ไร่ กระจายอยู่ทั่วทุกอําเภอ โดยอําเภอที่มีพ้ืนที่
ศักยภาพคงเหลือมากที่สุด ได้แก่ อําเภอเมืองกาฬสินธ์ุ 30,846 ไร่ รองลงมาได้แก่ อําเภอยางตลาด 
28,597 ไร่ อําเภอกุฉินารายณ์ 23,911 ไร่ อําเภอกมลาไสย 17,731 ไร่ ตามลําดับ โดยมีรายละเอียด
ดังนี้ 
    (1) พ้ืนที่เหมาะสมสูงคงเหลือ (S1) มีเน้ือที่ 41,075 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 12.07 ของพ้ืนที่
ศักยภาพสูง พบมากในอําเภอกมลาไสย 16,833 ไร่ อําเภอเมืองกาฬสินธ์ุ 10,782 ไร่ อําเภอฆ้องชัยพัฒนา 
5,946 ไร่ และอําเภอกุฉินารายณ์ 5,062 ไร่ 
    (2) พ้ืนที่เหมาะสมปานกลางคงเหลือ (S2) มีเน้ือที่ 159,109 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 35.08 
ของพ้ืนที่ศักยภาพปานกลาง พบมากในอําเภอยางตลาด 27,923 ไร่ อําเภอเมืองกาฬสินธ์ุ 20,063 ไร่
อําเภอกุฉินารายณ์ 18,848 ไร่ และอําเภอสหัสขันธ์ 14,588 ไร่ 
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ตารางที่ 3 พ้ืนที่ศักยภาพ พ้ืนที่ปลูกจริง พ้ืนที่คงเหลือของข้าวรายอําเภอ จังหวัดกาฬสินธ์ุ 

อําเภอ ประเภทพ้ืนท่ี 
เนื้อท่ีชั้นความเหมาะสม (ไร่) 

รวม 
S1 S2 S3 N 

กมลาไสย พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน 124,601 3,646 52,594 25,454 206,295
(100.00%) (100.00%) (100.00%) (100.00%) (100.00%)

พ้ืนท่ีเพาะปลูกในชั้น 107,768 2,749 42,431 1,167 154,115
ความเหมาะสมต่าง ๆ (ปลูกจริง) (86.49%) (75.4%) (80.68%) (4.58%) (74.71%)
พ้ืนท่ีมีศักยภาพคงเหลือ 16,833 897  -  - 17,730

(13.51%) (24.6%)   (8.59%)
กุฉินารายณ์ พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน 10,092 69,642 75,595 259,782 415,111

(100.00%) (100.00%) (100.00%) (100.00%) (100.00%)
พ้ืนท่ีเพาะปลูกในชั้น 5,030 50,794 69,418 14,107 139,349
ความเหมาะสมต่าง ๆ (ปลูกจริง) (49.84%) (72.94%) (91.83%) (5.43%) (33.57%)
พ้ืนท่ีมีศักยภาพคงเหลือ 5,062 18,848  -  - 23,910
  (50.16%) (27.06%)   (5.76%)

เขาวง พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน  - 2,126 80,398 37,610 120,134
(100.00%) (100.00%) (100.00%) (100.00%)

พ้ืนท่ีเพาะปลูกในชั้น  - 1,615 73,847 10,832 86,294
ความเหมาะสมต่าง ๆ (ปลูกจริง) (75.96%) (91.85%) (28.8%) (71.83%)
พ้ืนท่ีมีศักยภาพคงเหลือ  - 511  -  - 511

(24.04%)   (0.43%)
คําม่วง พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน 54 23,335 76,259 84,954 184,602

(100.00%) (100.00%) (100.00%) (100.00%) (100.00%)
พ้ืนท่ีเพาะปลูกในชั้น 54 12,786 53,644 3,679 70,163
ความเหมาะสมต่าง ๆ (ปลูกจริง) (100.00%) (54.79%) (70.34%) (4.33%) (38.01%)
พ้ืนท่ีมีศักยภาพคงเหลือ  - 10,549  -  - 10,549
  (45.21%)   (5.71%)

ฆ้องชัยพัฒนา พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน 47,602 3,937 21,906 18,172 91,617
(100.00%) (100.00%) (100.00%) (100.00%) (100.00%)

พ้ืนท่ีเพาะปลูกในชั้น 41,656 3,887 17,105 5,587 68,235
ความเหมาะสมต่าง ๆ (ปลูกจริง) (87.51%) (98.73%) (78.08%) (30.75%) (74.48%)
พ้ืนท่ีมีศักยภาพคงเหลือ 5,946 50  -  - 5,996

(12.49%) (1.27%)   (6.54%)
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ตารางที่ 3 (ต่อ) 

อําเภอ ประเภทพ้ืนท่ี 
เนื้อท่ีชั้นความเหมาะสม (ไร่) 

รวม 
S1 S2 S3 N 

ดอนจาน พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน 3,067 8,016 17,133 115,585 143,801 

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

พ้ืนท่ีเพาะปลูกในชั้น 3,067 5,620 15,300 23,001 46,988 

ความเหมาะสมต่าง ๆ (ปลูกจริง) (100.00%) (70.11%) (89.30%) (19.90%) (32.68%) 

พ้ืนท่ีมีศักยภาพคงเหลือ  - 2,396  -  - 2,396 

  (29.89%)   (1.67%) 

ท่าคันโท พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน  - 17,879 22,782 134,840 175,501 

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

พ้ืนท่ีเพาะปลูกในชั้น  - 9,202 18,313 2,750 30,265 

ความเหมาะสมต่าง ๆ (ปลูกจริง) (51.47%) (80.38%) (2.04%) (17.24%) 

พ้ืนท่ีมีศักยภาพคงเหลือ  - 8,677  -  - 8,677 

(48.53%)   (4.94%) 

นาค ู พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน  - 7,623 51,204 47,862 106,689 

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

พ้ืนท่ีเพาะปลูกในชั้น  - 4,625 41,903 26,046 72,574 

ความเหมาะสมต่าง ๆ (ปลูกจริง) (60.67%) (81.84%) (54.42%) (68.02%) 

พ้ืนท่ีมีศักยภาพคงเหลือ  - 2,998  -  - 2,998 

  (39.33%)   (2.81%) 

นามน พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน  - 13,790 25,416 105,395 144,601 

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

พ้ืนท่ีเพาะปลูกในชั้น  - 8,595 15,675 22,339 46,609 

ความเหมาะสมต่าง ๆ (ปลูกจริง) (62.33%) (61.67%) (21.20%) (32.23%) 

พ้ืนท่ีมีศักยภาพคงเหลือ  - 5,195  -  - 5,195 

(37.67%)   (3.59%) 

เมือง พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน 95,629 32,122 48,159 243,627 419,537 

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

พ้ืนท่ีเพาะปลูกในชั้น 84,847 12,059 42,233 24,945 164,084 

ความเหมาะสมต่าง ๆ (ปลูกจริง) (88.73%) (37.54%) (87.69%) (10.24%) (39.11%) 

พ้ืนท่ีมีศักยภาพคงเหลือ 10,782 20,063  -  - 30,845 

    (11.27%) (62.46%)   (7.35%) 
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ตารางที่ 3 (ต่อ) 

อําเภอ ประเภทพ้ืนท่ี 
เนื้อท่ีชั้นความเหมาะสม (ไร่) 

รวม 
S1 S2 S3 N 

ยางตลาด พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน 47,474 98,086 101,949 140,999 388,508

(100.00%) (100.00%) (100.00%) (100.00%) (100.00%)
พ้ืนท่ีเพาะปลูกในชั้น 46,798 70,163 92,184 19,043 228,188
ความเหมาะสมต่าง ๆ (ปลูกจริง) (98.58%) (71.53%) (90.42%) (13.51%) (58.73%)

พ้ืนท่ีมีศักยภาพคงเหลือ 676 27,923  -  - 28,599

(1.42%) (28.47%)   (7.36%)
ร่องคํา พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน 1,782 12,514 27,316 10,454 52,066

(100.00%) (100.00%) (100.00%) (100.00%) (100.00%)
พ้ืนท่ีเพาะปลูกในชั้น 6 11,921 21,656 2,217 35,800
ความเหมาะสมต่าง ๆ (ปลูกจริง) (0.34%) (95.26%) (79.28%) (21.21%) (68.76%)

พ้ืนท่ีมีศักยภาพคงเหลือ 1,776 593  -  - 2,369
  (99.66%) (4.74%)   (4.55%)

สมเด็จ พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน 4,747 46,234 51,880 115,044 217,905

(100.00%) (100.00%) (100.00%) (100.00%) (100.00%)
พ้ืนท่ีเพาะปลูกในชั้น 4,747 33,915 37,514 13,880 90,056
ความเหมาะสมต่าง ๆ (ปลูกจริง) (100.00%) (73.36%) (72.31%) (12.06%) (41.33%)

พ้ืนท่ีมีศักยภาพคงเหลือ  - 12,319  -  - 12,319

(26.64%)   (5.65%)
สหัสขันธ์ พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน  - 32,587 26,169 110,117 168,873

(100.00%) (100.00%) (100.00%) (100.00%)
พ้ืนท่ีเพาะปลูกในชั้น  - 17,999 17,465 6,725 42,189
ความเหมาะสมต่าง ๆ (ปลูกจริง) (55.23%) (66.74%) (6.11%) (24.98%)

พ้ืนท่ีมีศักยภาพคงเหลือ  - 14,588  -  - 14,588
  (44.77%)   (8.64%)

สามชัย พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน  - 13,552 21,452 109,061 144,065

(100.00%) (100.00%) (100.00%) (100.00%)
พ้ืนท่ีเพาะปลูกในชั้น  - 6,042 14,047 1,778 21,867
ความเหมาะสมต่าง ๆ (ปลูกจริง) (44.58%) (65.48%) (1.63%) (15.18%)

พ้ืนท่ีมีศักยภาพคงเหลือ  - 7,510  -  - 7,510

(55.42%)   (5.21%)
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ตารางที่ 3 (ต่อ) 

อําเภอ ประเภทพ้ืนท่ี 
เนื้อท่ีชั้นความเหมาะสม (ไร่) 

รวม 
S1 S2 S3 N 

หนองกุงศรี พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน  - 21,147 44,541 245,437 311,125

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

พ้ืนท่ีเพาะปลูกในชั้น  - 13,302 39,596 401 53,299
ความเหมาะสมต่าง ๆ (ปลูกจริง) (62.90%) (88.90%) (0.16%) (17.13%)

พ้ืนท่ีมีศักยภาพคงเหลือ  - 7,845  -  - 7,845
  (37.10%)   (2.52%)

ห้วยผึ้ง พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน 4,072 25,362 33,606 76,873 139,913

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

พ้ืนท่ีเพาะปลูกในชั้น 4,072 15,299 20,193 4,150 43,714
ความเหมาะสมต่าง ๆ (ปลูกจริง) (100%) (60.32%) (60.09%) (5.40%) (31.24%)

พ้ืนท่ีมีศักยภาพคงเหลือ  - 10,063  -  - 10,063
(39.68%)   (7.19%)

ห้วยเม็ก พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน 1,184 22,014 40,395 131,326 194,919

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

พ้ืนท่ีเพาะปลูกในชั้น 1,184 13,930 36,229 2,421 53,764
ความเหมาะสมต่าง ๆ (ปลูกจริง) (100%) (63.28%) (89.69%) (1.84%) (27.58%)

พ้ืนท่ีมีศักยภาพคงเหลือ  - 8,084  -  - 8,084
  (36.72%)   (4.15%)

รวม พ้ืนท่ีศักยภาพของที่ดิน 340,304 453,612 818,754 2,012,592 3,625,262
ท้ังจังหวัด   (100.00%) (100.00%) (100.00%) (100.00%) (100.00%) 

  พ้ืนท่ีเพาะปลูกในชั้น 299,229 294,503 668,753 185,068 1,447,553 

  ความเหมาะสมต่าง ๆ (ปลูกจริง) (87.93%) (64.92%) (81.68%) (9.20%) (39.93%)
  พ้ืนท่ีมีศักยภาพคงเหลือ 41,075 159,109  -  - 200,184
    (12.07%) (35.08%)  (5.52%)
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    ทั้งน้ี ในการส่งเสริมการปลูกพืชจะพิจารณาเฉพาะพ้ืนที่ที่มีศักยภาพคงเหลือในระดับ
ความเหมาะสมสูง (S1) และระดับความเหมาะสมปานกลาง (S2) เท่าน้ัน เน่ืองจากสภาพพ้ืนที่ 
ปลูกพืชตรงตามศักยภาพของดิน การลงทุนตํ่าก็สามารถเพ่ิมผลผลิตได้ จึงควรส่งเสริมในพ้ืนที่ดังกล่าว 
    เมื่อวิเคราะห์ข้อมูลศักยภาพพ้ืนที่ร่วมกับพ้ืนที่ปลูกพืชในปัจจุบัน พบว่าพ้ืนที่ที่ควร
พิจารณาให้มีการปรับเปลี่ยนไปปลูกข้าว คือ บริเวณที่เป็นพ้ืนที่ปลูกมันสําปะหลัง (S3) 10,605 ไร่ 
และพ้ืนที่ปลูกยางพารา (S3) 1,054 ไร่ (ตารางที่ 4) แต่เน่ืองจากนโยบายของคณะกรรมการนโยบาย
บริหารจัดการข้าวต้องการรักษาดุลยภาพผลผลิต ดังน้ัน จึงควรพิจารณาปลูกพืชเศรษฐกิจชนิดอ่ืน 
ที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดร่วมด้วย 

ตารางที่ 4 พ้ืนที่ศักยภาพในการขยายการผลิตข้าว 

อําเภอ 
มันสําปะหลัง (ไร่) ยางพารา (ไร่) 

รวม 
S3 S3 

   สหัสขันธ ์ 3,406 490 3,896 
   สมเด็จ 1,140 249 1,389 
   สามชัย 908  - 908 
   กุฉินารายณ ์ 902 41 943 
   คําม่วง 729 13 742 
   ท่าคันโท 708 77 785 
   เมืองกาฬสินธุ์ 679 22 701 
   ยางตลาด 433 55 488 
   หนองกุงศร ี 418 31 449 
   ห้วยผ้ึง 357 19 376 
   ห้วยเมก็ 263 11 274 
   ดอนจาน 248 1 249 
   นามน 216 35 251 
   นาคู 113 10 123 
   กมลาไสย 62  - 62 
   ร่องคํา 16  - 16 
   เขาวง 7  - 7 

รวม 10,605 1,054 11,659 
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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) คือ พ้ืนที่ปลูกข้าวในที่ดินที่ไม่มี
ข้อจํากัดทางกายภาพต่อการปลูกข้าว ซึ่งควรสงวนไว้เป็นแหล่งปลูกข้าวที่สําคัญของจังหวัด โดย
กระจายอยู่ในอําเภอกมลาไสย  อําเภอเมอืงกาฬสินธ์ุ  และอําเภอฆ้องชัยพัฒนา  เป็นต้น 
     พ้ืนที่ปลูกข้าวในบริเวณที่มีความเหมาะสมปานกลาง (S2) คือ พ้ืนที่ปลูกข้าวในที่ดิน 
ที่มีข้อจํากัดทางกายภาพบางประการต่อการปลูกข้าว เช่น ความอุดมสมบูรณ์ของดิน ความเป็นกรด 
เป็นด่าง และแหล่งนํ้าโดยกระจายอยู่ในอําเภอยางตลาด อําเภอกุฉินารายณ์ และอําเภอสมเด็จ เป็นต้น 
    (2) พ้ืนที่ที่ควรปรับเปลี่ยนการผลิตในพ้ืนที่ไม่เหมาะสม (S3 หรือ N) ควรสนับสนุนให้
เข้าโครงการปรับเปลี่ยนการผลิต เช่น ทําการเกษตรผสมผสานหรือพืชที่ ให้ผลตอบแทนสูงกว่า  
โดยพิจารณาแหล่งรับซื้อร่วมด้วย 

 2.2 อ้อยโรงงาน 
   อ้อยโรงงานเป็นพืชเศรษฐกิจหลักของจังหวัดกาฬสินธ์ุในลําดับที่ 2 จากฐานข้อมูลในแผนที่
เกษตรเชิงรุก หรือ Agri-Map Online สามารถวิเคราะห์ข้อมูลได้ดังน้ี (ตารางที่ 5 และภาพที่ 8 - 9) 

   1) การวิเคราะห์ศักยภาพของพื้นที่ปลูก 
    ระดับที่ 1 เป็นพื้นที่ความเหมาะสมสูง (S1) มีเนื้อที่ 17,056 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 0.47 
ของพื้นที ่ศักยภาพของที ่ดิน พบมากในอําเภอยางตลาด 14,347 ไร่ อําเภอนาคู 961 ไร่ และ
อําเภอฆ้องชัยพัฒนา 682 ไร่ 
    ระดับที่ 2 เป็นพ้ืนที่ความเหมาะสมปานกลาง (S2) มีเน้ือที่ 2,189,321 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 
60.39 ของพ้ืนที่ศักยภาพของที่ดิน พบมากในอําเภอกุฉินารายณ์ 297,598 ไร่ อําเภอหนองกุงศรี 
282,590 ไร่ และอําเภอเมืองกาฬสินธ์ุ 268,507 ไร่ 
    ระดับที่ 3 เป็นพ้ืนที่ความเหมาะสมเล็กน้อย (S3) มีเน้ือที่ 103,850 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 
2.86 ของพื้นที่ศักยภาพของที่ดิน พบมากในอําเภอนาคู 35,432 ไร่ อําเภอกุฉินารายณ์ 17,622 ไร่ และ
อําเภอห้วยผึ้ง 15,984 ไร่ 
    ระดับที่ 4 เป็นพ้ืนที่ไม่เหมาะสม (N) มีเน้ือที่ 1,315,200 ไร่ 

   2) การวิเคราะห์พื้นที่ปลูกอ้อยโรงงานในปัจจุบัน ซึ่งจําแนกตามช้ันความเหมาะสม 
ของที่ดิน ได้ดังน้ี 
    (1) พ้ืนที่เหมาะสมสูง (S1) มีเน้ือที่ 109ไร่ คิดเป็นร้อยละ 0.64 ของพ้ืนที่ศักยภาพสูง  
พบมากในอําเภอนาคู 60 ไร่ อําเภอห้วยเม็ก 26 ไร่ และอําเภอยางตลาด 23 ไร่ 
    (2) พ้ืนที่เหมาะสมปานกลาง (S2) มีเน้ือที่ 528,556 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 24.14 ของพ้ืนที่
ศักยภาพปานกลาง พบมากในอําเภอกุฉินารายณ์ 71,366 ไร่ อําเภอหนองกุงศรี 69,219 ไร่ และ
อําเภอห้วยเม็ก 64,083 ไร่ 
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    (3) พ้ืนที่เหมาะสมเล็กน้อย (S3) มีเน้ือที่ 14,057 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 13.54 ของพ้ืนที่
ศักยภาพเล็กน้อย พบมากในอําเภอห้วยผึ้ง 5,544 ไร่ อําเภอกุฉินารายณ์ 2,336 ไร่ และอําเภอคําม่วง 
1,902 ไร่ 
    (4) พ้ืนที่ไม่เหมาะสม (N) มีเน้ือที่ 77 ไร่  

   3) พื้นที่มีศักยภาพคงเหลือ คือ พ้ืนที่ที่มีศักยภาพในการปลูกอ้อยโรงงานแต่ไม่ใช้พ้ืนที่ปลูก 
พิจารณาจากพ้ืนที่ศักยภาพของที่ดินสําหรับการปลูกอ้อยโรงงาน และพ้ืนที่ปลูกอ้อยโรงงานในช้ันความ
เหมาะสมต่าง ๆ (ปลูกจริง) พบว่า จังหวัดกาฬสินธ์ุมีพ้ืนที่ศักยภาพคงเหลือในระดับความเหมาะสมสูง 
(S1) และความเหมาะสมปานกลาง (S2) รวมทั้งสิ้น 1,677,712 ไร่ กระจายอยู่ทั่วทุกอําเภอ 
โดยอําเภอที่มีพ้ืนที่ศักยภาพคงเหลือมากที่สุด ได้แก่ อําเภอเมืองกาฬสินธ์ุ 236,699 ไร่ อําเภอ 
กุฉินารายณ์ 226,461 ไร่ อําเภอหนองกุงศรี 213,371 ไร่ อําเภอยางตลาด 150,621 ไร่ ตามลําดับ 
โดยมีรายละเอียดดังน้ี 
    (1) พ้ืนที่เหมาะสมสูงคงเหลือ (S1) มีเน้ือที่ 16,947 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 99.36 ของพ้ืนที่
ศักยภาพสูง พบมากในอําเภอยางตลาด 14,324 ไร่ อําเภอนาคู 901 ไร่ อําเภอฆ้องชัยพัฒนา 682 ไร่ 
และอําเภอเขาวง 382 ไร่ 
    (2) พ้ืนที่เหมาะสมปานกลางคงเหลือ (S2) มีเน้ือที่ 1,660,765 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 75.86 
ของพ้ืนที่ศักยภาพปานกลาง พบมากในอําเภอเมืองกาฬสินธ์ุ 236,699 ไร่ อําเภอกุฉินารายณ์ 226,232 ไร่ 
อําเภอหนองกุงศรี 213,371 ไร่ และอําเภอยางตลาด 136,297 ไร่ 

ตารางที่ 5 พ้ืนที่ศักยภาพ พ้ืนที่ปลูกจริง พ้ืนที่คงเหลือของอ้อยโรงงานรายอําเภอ จังหวัดกาฬสินธ์ุ 

อําเภอ ประเภทพ้ืนท่ี 
เนื้อท่ีชั้นความเหมาะสม (ไร่) 

รวม S1 S2 S3 N 
กมลาไสย พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน - 19,883 28 186,471 206,382

(100.00%) (100.00%) (100.00%) (100.00%)
พ้ืนท่ีเพาะปลูกในชั้น - 186 28 - 214
ความเหมาะสมต่าง ๆ (ปลูกจริง) (0.94%) (100.00%) (0.10%)
พ้ืนท่ีมีศักยภาพคงเหลือ - 19,697 - - 19,697

(99.06%)   (9.54%)
กุฉินารายณ์ พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน 229 297,598 17,622 99,680 415,129

(100.00%) (100.00%) (100.00%) (100.00%) (100.00%)
พ้ืนท่ีเพาะปลูกในชั้น - 71,366 2,336 14 73,716
ความเหมาะสมต่าง ๆ (ปลูกจริง) (23.98%) (13.26%) (0.01%) (17.76%)
พ้ืนท่ีมีศักยภาพคงเหลือ 229 226,232 - - 226,461

    (100.00%) (76.02%)   (54.55%)
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ตารางที่ 5 (ต่อ) 

อําเภอ ประเภทพ้ืนท่ี 
เนื้อท่ีชั้นความเหมาะสม (ไร่) 

รวม 
S1 S2 S3 N 

เขาวง พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน 382 49,168 7,194 63,413 120,157
(100.00%) (100.00%) (100.00%) (100.00%) (100.00%)

พ้ืนท่ีเพาะปลูกในชั้น - 1,174 22 - 1,196
ความเหมาะสมต่าง ๆ (ปลูกจริง) (2.39%) (0.31%) (1.00%)
พ้ืนท่ีมีศักยภาพคงเหลือ 382 47,994 - - 48,376

(100.00%) (97.61%)   (40.26%)
คําม่วง พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน - 102,673 5,121 76,772 184,566

(100.00%) (100.00%) (100.00%) (100.00%)
พ้ืนท่ีเพาะปลูกในชั้น - 45,468 1,902 22 47,392
ความเหมาะสมต่าง ๆ (ปลูกจริง) (44.28%) (37.14%) (0.03%) (25.68%)
พ้ืนท่ีมีศักยภาพคงเหลือ - 57,205 - - 57,205
  (55.72%)   (30.99%)

ฆ้องชัยพัฒนา พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน 682 19,736 1 71,198 91,617
(100.00%) (100.00%) (100.00%) (100.00%) (100.00%)

พ้ืนท่ีเพาะปลูกในชั้น - 460 1 - 461
ความเหมาะสมต่าง ๆ (ปลูกจริง) (2.33%) (100.00%) (0.50%)
พ้ืนท่ีมีศักยภาพคงเหลือ 682 19,276 - - 19,958

(100.00%) (97.67%)   (21.78%)
ดอนจาน พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน - 123,672 15 20,128 143,815

(100.00%) (100.00%) (100.00%) (100.00%)
พ้ืนท่ีเพาะปลูกในชั้น - 12,011 - 8 12,019
ความเหมาะสมต่าง ๆ (ปลูกจริง) (9.71%) (n.s.) (8.36%)
พ้ืนท่ีมีศักยภาพคงเหลือ - 111,661 - - 111,661
  (90.29%)   (77.64%)

ท่าคันโท พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน - 153,286 553 21,667 175,506
(100.00%) (100.00%) (100.00%) (100.00%)

พ้ืนท่ีเพาะปลูกในชั้น - 45,119 59 6 45,184
ความเหมาะสมต่าง ๆ (ปลูกจริง) (29.43%) (10.67%) (0.03%) (25.74%)
พ้ืนท่ีมีศักยภาพคงเหลือ - 108,167 - - 108,167

(70.57%)   (61.63%)
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ตารางที่ 5 (ต่อ) 

อําเภอ ประเภทพ้ืนท่ี 
เนื้อท่ีชั้นความเหมาะสม (ไร่) 

รวม 
S1 S2 S3 N 

นาค ู พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน 961 12,561 35,432 57,735 106,689
(100.00%) (100.00%) (100.00%) (100.00%) (100.00%)

พ้ืนท่ีเพาะปลูกในชั้น 60 1,057 385 - 1,502
ความเหมาะสมต่าง ๆ (ปลูกจริง) (6.24%) (8.41%) (1.09%) (1.41%)
พ้ืนท่ีมีศักยภาพคงเหลือ 901 11,504 - - 12,405
  (93.76%) (91.59%)   (11.63%)

นามน พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน - 107,625 6,703 30,280 144,608
(100.00%) (100.00%) (100.00%) (100.00%)

พ้ืนท่ีเพาะปลูกในชั้น - 27,960 1,394 12 29,366
ความเหมาะสมต่าง ๆ (ปลูกจริง) (25.98%) (20.80%) (0.04%) (20.31%)
พ้ืนท่ีมีศักยภาพคงเหลือ - 79,665 - - 79,665

(74.02%)   (55.09%)
เมือง พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน - 268,507 670 150,486 419,663

กาฬสินธ์ุ (100.00%) (100.00%) (100.00%) (100.00%)
พ้ืนท่ีเพาะปลูกในชั้น - 31,808 239 - 32,047
ความเหมาะสมต่าง ๆ (ปลูกจริง) (11.85%) (35.67%) (7.64%)
พ้ืนท่ีมีศักยภาพคงเหลือ - 236,699 - - 236,699
  (88.15%)   (56.40%)

ยางตลาด พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน 14,347 151,645 3,812 218,823 388,627
(100.00%) (100.00%) (100.00%) (100.00%) (100.00%)

พ้ืนท่ีเพาะปลูกในชั้น 23 15,348 23 - 15,394
ความเหมาะสมต่าง ๆ (ปลูกจริง) (0.16%) (10.12%) (0.60%) (3.96%)
พ้ืนท่ีมีศักยภาพคงเหลือ 14,324 136,297 - - 150,621

(99.84%) (89.88%)   (38.76%)
ร่องคํา พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน - 9,141 111 42,814 52,066

(100.00%) (100.00%) (100.00%) (100.00%)
พ้ืนท่ีเพาะปลูกในชั้น - 577 111 - 688
ความเหมาะสมต่าง ๆ (ปลูกจริง) (6.31%) (100.00%) (1.32%)
พ้ืนท่ีมีศักยภาพคงเหลือ - 8,564 - - 8,564

    (93.69%)   (16.45%)
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ตารางที่ 5 (ต่อ) 

อําเภอ ประเภทพ้ืนท่ี 
เนื้อท่ีชั้นความเหมาะสม (ไร่) 

รวม 
S1 S2 S3 N 

สมเด็จ พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน 220 127,284 7,431 82,806 217,741
(100.00%) (100.00%) (100.00%) (100.00%) (100.00%)

พ้ืนท่ีเพาะปลูกในชั้น - 36,399 1,538 1 37,938
ความเหมาะสมต่าง ๆ (ปลูกจริง) (28.60%) (20.70%) (n.s.) (17.42%)
พ้ืนท่ีมีศักยภาพคงเหลือ 220 90,885 - - 91,105

(100.00%) (71.40%)   (41.84%)
สหัสขันธ์ พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน - 111,312 964 56,595 168,871

(100.00%) (100.00%) (100.00%) (100.00%)
พ้ืนท่ีเพาะปลูกในชั้น - 27,046 81 6 27,133
ความเหมาะสมต่าง ๆ (ปลูกจริง) (24.30%) (8.40%) (0.01%) (16.07%)
พ้ืนท่ีมีศักยภาพคงเหลือ - 84,266 - - 84,266
  (75.70%)   (49.90%)

สามชัย พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน - 124,179 1,761 18,130 144,070
(100.00%) (100.00%) (100.00%) (100.00%)

พ้ืนท่ีเพาะปลูกในชั้น - 51,536 344 4 51,884
ความเหมาะสมต่าง ๆ (ปลูกจริง) (41.50%) (19.53%) (0.02%) (36.01%)
พ้ืนท่ีมีศักยภาพคงเหลือ - 72,643 - - 72,643

(58.50%)   (50.42%)
หนองกุงศรี พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน - 282,590 448 28,052 311,090

(100.00%) (100.00%) (100.00%) (100.00%)
พ้ืนท่ีเพาะปลูกในชั้น - 69,219 50 1 69,270
ความเหมาะสมต่าง ๆ (ปลูกจริง) (24.49%) (11.16%) (n.s.) (22.27%)
พ้ืนท่ีมีศักยภาพคงเหลือ - 213,371 - - 213,371
  (75.51%)   (68.59%)

ห้วยผึ้ง พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน - 74,807 15,984 49,117 139,908
(100.00%) (100.00%) (100.00%) (100.00%)

พ้ืนท่ีเพาะปลูกในชั้น - 27,739 5,544 3 33,286
ความเหมาะสมต่าง ๆ (ปลูกจริง) (37.08%) (34.68%) (0.01%) (23.79%)
พ้ืนท่ีมีศักยภาพคงเหลือ - 47,068 - - 47,068

(62.92%)   (33.64%)
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ตารางที่ 5 (ต่อ) 

อําเภอ ประเภทพ้ืนท่ี 
เนื้อท่ีชั้นความเหมาะสม (ไร่) 

รวม 
S1 S2 S3 N 

ห้วยเม็ก พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน 235 153,654 - 41,033 194,922 

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

พ้ืนท่ีเพาะปลูกในชั้น 26 64,083 - - 64,109 

ความเหมาะสมต่าง ๆ (ปลูกจริง) (11.06%) (41.71%)   (32.89%) 

พ้ืนท่ีมีศักยภาพคงเหลือ 209 89,571 - - 89,780 

  (88.94%) (58.29%)   (46.06%) 

รวม พ้ืนท่ีศักยภาพของที่ดิน 17,056 2,189,321 103,850 1,315,200 3,625,427 
ท้ังจังหวัด   (100.00%) (100.00%) (100.00%) (100.00%) (100.00%) 

  พ้ืนท่ีเพาะปลูกในชั้น 109 528,556 14,057 77 542,799
  ความเหมาะสมตา่ง ๆ  (ปลูกจริง) (0.64%) (24.14%) (13.54%) (0.01%) (14.97%)
  พ้ืนท่ีมีศักยภาพคงเหลือ 16,947 1,660,765 - - 3,082,628 
    (99.36%) (75.86%)   (85.03%)

หมายเหตุ: n.s.  = มีจํานวนน้อยมากไม่มีความสําคัญทางสถิติ 
 

    ทั้งน้ี ในการส่งเสริมการปลูกพืชจะพิจารณาเฉพาะพ้ืนที่ที่มีศักยภาพคงเหลือในระดับความ
เหมาะสมสูง (S1) และระดับความเหมาะสมปานกลาง (S2) เท่าน้ัน เน่ืองจากสภาพพ้ืนที่ปลูกพืชตรง 
ตามศักยภาพของดิน การลงทุนตํ่าก็สามารถเพ่ิมผลผลิตได้ จึงควรส่งเสริมในพ้ืนที่ดังกล่าว  
    เมื่อวิเคราะห์ข้อมูลศักยภาพพ้ืนที่ร่วมกับพ้ืนที่ปลูกพืชในปัจจุบัน พบว่าพ้ืนที่ที่ควร
พิจารณาให้มีการปรับเปลี่ยนไปปลูกอ้อยโรงงาน คือ บริเวณที่เป็นพ้ืนที่ปลูกข้าว (S3+N) 470,386 ไร่ 
และพื้นที่ปลูกปาล์มนํ้ามัน (S3+N) 4,899 ไร่ (ตารางที่ 6) 

ตารางที่ 6 พ้ืนที่ศักยภาพในการขยายการผลิตอ้อยโรงงาน 

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

   นาคู 5,066 217 5,283 - 52 52 
   นามน 5,352 21,286 26,638 - 222 222 
   เขาวง 23,932 5,372 29,304 - 33 33 
   คําม่วง 17,344 2,085 19,429 - 388 388 
   ดอนจาน 11,336 23,080 34,416 - 305 305 
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ตารางที่ 6 (ต่อ) 

อําเภอ ปลูกข้าว (ไร่) ปาล์มนํ้ามัน (ไร่) 
S3 N รวม S3 N รวม 

   ร่องคํา 1,260 2,225 3,485 - 52 52 
   สมเด็จ 18,617 9,675 28,292 - 325 325 
   สามชัย 11,745 1,688 13,433 - 272 272 
   กมลาไสย 5,434 1,171 6,605 -  -  - 
   ยางตลาด 37,808 18,126 55,934 - 60 60 
   ท่าคันโท 15,147 2,753 17,900 - 341 341 
   ห้วยผ้ึง 12,359 673 13,032 - 363 363 
   ห้วยเมก็ 27,027 2,429 29,456 - 187 187 
   สหัสขันธ ์ 9,010 6,634 15,644 - 72 72 
   หนองกุงศร ี 36,892 400 37,292 - 943 943 
   กุฉินารายณ ์ 59,994 11,389 71,383 - 1,092 1,092 
   ฆ้องชัยพัฒนา 2,061 5,606 7,667 -  -  - 
   เมืองกาฬสินธุ์ 30,226 24,968 55,194 - 190 190 

รวม 330,610 139,777 470,387 - 4,897 4,897 

   4) แนวทางการจัดการ 
    (1) พ้ืนที่ที่มีความเหมาะสมควรส่งเสริมการผลิต (S1 หรือ S2) ควรสนับสนุนให้เกษตรกร
ปลูกอ้อยโรงงานต่อไปเน่ืองจากเป็นพ้ืนที่ที่เหมาะสม สามารถช่วยลดต้นทุนการผลิตและได้ผลผลิต 
ที่มีคุณภาพดี ซึ่งการปลูกอ้อยโรงงานในพื้นที่ดังกล่าวข้างต้นสามารถนําไปสู่การต่อยอดโครงการ 
ที่สําคัญต่าง ๆ ได้ เช่น เกษตรอินทรีย์ ระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ เกษตรแม่นยํา เป็นต้น 
     พ้ืนที่ปลูกอ้อยโรงงานในบริเวณที่มีความเหมาะสมสูง (S1) คือ พ้ืนที่ปลูกอ้อยโรงงาน 
ในที่ดินที่ไม่มีข้อจํากัดทางกายภาพต่อการปลูกอ้อยโรงงาน ซึ่งควรสงวนไว้เป็นแหล่งปลูกอ้อยโรงงาน 
ที่สําคัญของจังหวัด โดยกระจายอยู่ในอําเภอนาคู อําเภอห้วยเม็ก  อําเภอยางตลาด เป็นต้น 
     พ้ืนที่ปลูกอ้อยโรงงานในบริเวณที่มีความเหมาะสมปานกลาง (S2) คือ พ้ืนที่ปลูก 
อ้อยโรงงานในท่ีดินที่มีข้อจํากัดทางกายภาพบางประการต่อการปลูกอ้อยโรงงานเช่น ความอุดมสมบูรณ์
ของดิน ความเป็นกรดเป็นด่าง ความช้ืน โดยกระจายอยู่ในอําเภอกุฉินารายณ์ อําเภอหนองกุงศรี อําเภอ
ห้วยเม็ก เป็นต้น  
    (2) พ้ืนที่ที่ควรปรับเปลี่ยนการผลิตในพ้ืนที่ไม่เหมาะสม (S3 หรือ N) ควรสนับสนุนให้เข้า
โครงการปรับเปลี่ยนการผลิต เช่น เปลี่ยนชนิดพืชที่มีความเหมาะสมกว่าการปลูกอ้อยโรงงาน มีต้นทุนที่ตํ่า 
และให้ผลตอบแทนที่ดีกว่า เป็นต้น แต่ทั้งน้ีต้องพิจารณาแหล่งรับซื้อร่วมด้วย 
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 2.3 มันสําปะหลัง 
   มันสําปะหลังเป็นพืชเศรษฐกิจหลักของจังหวัดกาฬสินธ์ุ ในลําดับที่ 3 จากฐานข้อมูลในแผนที่
เกษตรเชิงรุก หรือ Agri-Map Online สามารถวิเคราะห์ข้อมูลได้ดังน้ี (ตารางที่ 7 และภาพที่ 10 - 11) 

   1) การวิเคราะห์ศักยภาพของพื้นที่ปลูกมันสําปะหลัง 
    ระดับที่ 1 เป็นพ้ืนที่ความเหมาะสมสูง (S1) มีเน้ือที่ 86,574 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 2.39 ของ
พ้ืนที่ศักยภาพของที่ดิน พบมากในอําเภอยางตลาด 33,568 ไร่ อําเภอกุฉินารายณ์ 17,256 ไร่ และ
อําเภอคําม่วง 10,475 ไร่ 
    ระดับที่ 2 เป็นพ้ืนที่ความเหมาะสมปานกลาง (S2) มีเน้ือที่ 2,059,608 ไร่ คิดเป็น 
ร้อยละ 56.81 ของพ้ืนที่ศักยภาพของท่ีดิน พบมากในอําเภอกุฉินารายณ์ 285,942 ไร่ อําเภอหนองกุงศรี 
274,109 ไร่  และอําเภอเมืองกาฬสินธ์ุ 266,245 ไร่ 
    ระดับที่ 3 เป็นพ้ืนที่ความเหมาะสมเล็กน้อย (S3) มีเน้ือที่ 25,312 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 0.97 
ของพ้ืนที่ศักยภาพของที่ดิน พบมากในอําเภอนาคู 6,185 ไร่ อําเภอคําม่วง 5,501 ไร่ และอําเภอสมเด็จ 
5,225 ไร่ 
    ระดับที่ 4 เป็นพ้ืนที่ไม่เหมาะสม (N) มีเน้ือที่ 1,443,989 ไร่ 

   2) การวิเคราะห์พื้นที่ปลูกมันสําปะหลังในปัจจุบัน ซึ่งจําแนกตามช้ันความเหมาะสม 
ของที่ดิน ได้ดังน้ี 
    (1) พ้ืนที่เหมาะสมสูง (S1) มีเน้ือที่ 16,665 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 19.25 ของพ้ืนที่ศักยภาพสูง 
พบมากในอําเภอยางตลาด 10,854 ไร่ อําเภอห้วยเม็ก 2,493 ไร่ และอําเภอสหัสขันธ์ 729 ไร่ 
    (2) พ้ืนที่เหมาะสมปานกลาง (S2) มีเน้ือที่ 509,191 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 24.72 ของพ้ืนที่
ศักยภาพปานกลาง พบมากในอําเภอหนองกุงศรี 108,987 ไร่ อําเภอเมืองกาฬสินธ์ุ 74,518 ไร่ และ
อําเภอท่าคันโท 56,292 ไร่ 
    (3) พ้ืนที่เหมาะสมเล็กน้อย (S3) มีเน้ือที่ 12,492 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 35.38 ของพ้ืนที่
ศักยภาพเล็กน้อย พบมากในอําเภอสหัสขันธ์ 3,479 ไร่ อําเภอสามชัย 1,688 ไร่  และอําเภอสมเด็จ 
1,470 ไร่ 
    (4) พ้ืนที่ไม่เหมาะสม (N) มีเน้ือที่ 167 ไร่ 

   3) พื้นที่มีศักยภาพคงเหลือ คือ พ้ืนที่ที่มีศักยภาพในการปลูกมันสําปะหลังแต่ไม่ใช้พ้ืนที่ปลูก 
พิจารณาจากพ้ืนที่ศักยภาพของที่ ดินสําหรับการปลูกมันสําปะหลัง และพื้นที่ปลูกมันสําปะหลัง 
ในช้ันความเหมาะสมต่าง ๆ (ปลูกจริง) พบว่า จังหวัดกาฬสินธ์ุมีพ้ืนที่ศักยภาพคงเหลือในระดับความ
เหมาะสมสูง (S1) และความเหมาะสมปานกลาง (S2) รวมทั้งสิ้น 1,620,326 ไร่ โดยกระจายอยู่ทั่ว 
ทุกอําเภอ โดยอําเภอที่มีพ้ืนที่ศักยภาพคงเหลือมากที่สุด ได้แก่ อําเภอกุฉินารายณ์ 267,611 ไร่ รองลงมา 
ได้แก่ อําเภอเมืองกาฬสินธ์ุ 192,527 ไร่ อําเภอหนองกุงศรี 165,122 ไร่ อําเภอยางตลาด 134,932 ไร่ 
ตามลําดับ โดยมีรายละเอียดดังน้ี 
    (1) พ้ืนที่เหมาะสมสูงคงเหลือ (S1) มีเน้ือที่ 69,909 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 80.75 ของพ้ืนที่
ศักยภาพสูง พบมากในอําเภอยางตลาด 22,714 ไร่ อําเภอกุฉินารายณ์ 16,930 ไร่ และอําเภอคําม่วง 
9,944 ไร่ 
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    (2) พ้ืนที่เหมาะสมปานกลางคงเหลือ (S2) มีเน้ือที่ 1,550,417 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 75.28 
พ้ืนที่ศักยภาพปานกลาง พบมากในอําเภอกุฉินารายณ์ 250,681 ไร่ อําเภอเมืองกาฬสินธ์ุ 191,727 ไร่ 
และอําเภอหนองกุงศรี 165,122 ไร่ 

ตารางที่ 7 พ้ืนที่ศักยภาพ พ้ืนที่ปลกูจริง พ้ืนที่คงเหลือของมันสําปะหลงัรายอําเภอ จังหวัดกาฬสินธ์ุ 

อําเภอ ประเภทพ้ืนท่ี 
เนื้อท่ีชั้นความเหมาะสม (ไร่) 

รวม 
S1 S2 S3 N 

กมลาไสย พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน 9 19,927 62 186,384 206,382

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

พ้ืนท่ีเพาะปลูกในชั้น - 818 62 - 880
ความเหมาะสมต่าง ๆ (ปลูกจริง) (4.10%) (100.00%) (0.43%)

พ้ืนท่ีมีศักยภาพคงเหลือ 9 19,109 - - 19,118

(100.00%) (95.90%)   (9.26%)

กุฉินารายณ์ พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน 17,256 285,942 2,879 108,906 414,983

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

พ้ืนท่ีเพาะปลูกในชั้น 326 35,261 927 12 36,526
ความเหมาะสมต่าง ๆ (ปลูกจริง) (1.89%) (12.33%) (32.20%) (0.01%) (8.80%)

พ้ืนท่ีมีศักยภาพคงเหลือ 16,930 250,681 - - 267,611
  (98.11%) (87.67%)   (64.49%)

เขาวง พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน 2,315 23,812 462 93,568 120,157

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

พ้ืนท่ีเพาะปลูกในชั้น 11 615 7 - 633
ความเหมาะสมต่าง ๆ (ปลูกจริง) (0.48%) (2.58%) (1.52%) (0.53%)

พ้ืนท่ีมีศักยภาพคงเหลือ 2,304 23,197 - - 25,501

(99.52%) (97.42%)   (21.22%)

คําม่วง พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน 10,475 74,710 5,501 93,934 184,620

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

พ้ืนท่ีเพาะปลูกในชั้น 531 13,988 738 78 15,335
ความเหมาะสมต่าง ๆ (ปลูกจริง) (5.07%) (18.72%) (13.42%) (0.08%) (8.31%)

พ้ืนท่ีมีศักยภาพคงเหลือ 9,944 60,722 - - 70,666
    (94.93%) (81.28%)   (38.28%) 
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ตารางที่ 7 (ต่อ) 

อําเภอ ประเภทพ้ืนท่ี 
เนื้อท่ีชั้นความเหมาะสม (ไร่) 

รวม 
S1 S2 S3 N 

ฆ้องชัยพัฒนา พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน - 20,475 - 71,141 91,616
(100.00%) (100.00%) (100.00%) (100.00%)

พ้ืนท่ีเพาะปลูกในชั้น - 1,576 - - 1,576
ความเหมาะสมต่าง ๆ (ปลูกจริง) (7.70%)   (1.72%)
พ้ืนท่ีมีศักยภาพคงเหลือ - 18,899 - - 18,899

(92.30%)   (20.63%)
ดอนจาน พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน 23 123,317 264 20,212 143,816

(100.00%) (100.00%) (100.00%) (100.00%) (100.00%)
พ้ืนท่ีเพาะปลูกในชั้น 2 34,787 248 7 35,044
ความเหมาะสมต่าง ๆ (ปลูกจริง) (8.70%) (28.21%) (93.94%) (0.03%) (24.37%)
พ้ืนท่ีมีศักยภาพคงเหลือ 21 88,530 - - 88,551
  (91.30%) (71.79%)   (61.57%)

ท่าคันโท พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน - 146,477 1,297 27,733 175,507
(100.00%) (100.00%) (100.00%) (100.00%)

พ้ืนท่ีเพาะปลูกในชั้น - 56,292 865 7 57,164
ความเหมาะสมต่าง ๆ (ปลูกจริง) (38.43%) (66.69%) (0.03%) (32.57%)
พ้ืนท่ีมีศักยภาพคงเหลือ - 90,185 - - 90,185

(61.57%)   (51.39%)
นาค ู พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน 3,162 34,441 6,185 62,899 106,687

(100.00%) (100.00%) (100.00%) (100.00%) (100.00%)
พ้ืนท่ีเพาะปลูกในชั้น 248 971 178 - 1,397
ความเหมาะสมต่าง ๆ (ปลูกจริง) (7.84%) (2.82%) (2.88%) (1.31%)
พ้ืนท่ีมีศักยภาพคงเหลือ 2,914 33,470 - - 36,384
  (92.16%) (97.18%)   (34.10%)

นามน พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน - 107,287 429 36,895 144,611
(100.00%) (100.00%) (100.00%) (100.00%)

พ้ืนท่ีเพาะปลูกในชั้น - 23,089 319 29 23,437
ความเหมาะสมต่าง ๆ (ปลูกจริง) (21.52%) (74.36%) (0.08%) (16.21%)
พ้ืนท่ีมีศักยภาพคงเหลือ - 84,198 - - 84,198

(78.48%)   (58.22%)
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ตารางที่ 7 (ต่อ) 

อําเภอ ประเภทพ้ืนท่ี 
เนื้อท่ีชั้นความเหมาะสม (ไร่) 

รวม 
S1 S2 S3 N 

เมืองกาฬสินธ์ุ พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน 1,127 266,245 1,482 150,829 419,683
(100.00%) (100.00%) (100.00%) (100.00%) (100.00%)

พ้ืนท่ีเพาะปลูกในชั้น 327 74,518 823 - 75,668
ความเหมาะสมต่าง ๆ (ปลูกจริง) (29.02%) (27.99%) (55.53%) (18.03%)
พ้ืนท่ีมีศักยภาพคงเหลือ 800 191,727 - - 192,527
  (70.98%) (72.01%)   (45.87%)

ยางตลาด พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน 33,568 132,355 431 222,266 388,620
(100.00%) (100.00%) (100.00%) (100.00%) (100.00%)

พ้ืนท่ีเพาะปลูกในชั้น 10,854 20,137 432 - 31,423
ความเหมาะสมต่าง ๆ (ปลูกจริง) (32.33%) (15.21%) (100.23%) (8.09%)
พ้ืนท่ีมีศักยภาพคงเหลือ 22,714 112,218 - - 134,932

(67.67%) (84.79%)   (34.72%)
ร่องคํา พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน - 8,810 16 43,240 52,066

(100.00%) (100.00%) (100.00%) (100.00%)
พ้ืนท่ีเพาะปลูกในชั้น - 555 16 - 571
ความเหมาะสมต่าง ๆ (ปลูกจริง) (6.30%) (100.00%) (1.10%)
พ้ืนท่ีมีศักยภาพคงเหลือ - 8,255 - - 8,255
  (93.70%)   (15.85%)

สมเด็จ พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน 6,452 117,041 5,225 89,061 217,779
(100.00%) (100.00%) (100.00%) (100.00%) (100.00%)

พ้ืนท่ีเพาะปลูกในชั้น 666 20,910 1,470 19 23,065
ความเหมาะสมต่าง ๆ (ปลูกจริง) (10.32%) (17.87%) (28.13%) (0.02%) (10.59%)
พ้ืนท่ีมีศักยภาพคงเหลือ 5,786 96,131 - - 101,917

(89.68%) (82.13%)   (46.80%)
สหัสขันธ์ พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน 3,937 104,023 4,324 56,489 168,773

(100.00%) (100.00%) (100.00%) (100.00%) (100.00%)
พ้ืนท่ีเพาะปลูกในชั้น 729 34,908 3,479 - 39,116
ความเหมาะสมต่าง ๆ (ปลูกจริง) (18.52%) (33.56%) (80.46%) (23.18%)
พ้ืนท่ีมีศักยภาพคงเหลือ 3,208 69,115 - - 72,323

    (81.48%) (66.44%)   (42.85%)
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ตารางที่ 7 (ต่อ) 

อําเภอ ประเภทพ้ืนท่ี 
เนื้อท่ีชั้นความเหมาะสม (ไร่) 

รวม 
S1 S2 S3 N 

สามชัย พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน 6 111,847 4,110 28,105 144,068
(100.00%) (100.00%) (100.00%) (100.00%) (100.00%)

พ้ืนท่ีเพาะปลูกในชั้น 4 38,334 1,688 4 40,030
ความเหมาะสมต่าง ๆ (ปลูกจริง) (66.67%) (34.27%) (41.07%) (0.01%) (27.79%)
พ้ืนท่ีมีศักยภาพคงเหลือ 2 73,513 - - 73,515

(33.33%) (65.73%)   (51.03%)
หนองกุงศรี พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน - 274,109 1,525 35,530 311,164

(100.00%) (100.00%) (100.00%) (100.00%)
พ้ืนท่ีเพาะปลูกในชั้น - 108,987 581 1 109,569
ความเหมาะสมต่าง ๆ (ปลูกจริง) (39.76%) (38.10%) (n.s.) (35.21%)
พ้ืนท่ีมีศักยภาพคงเหลือ - 165,122 - - 165,122
  (60.24%)   (53.07%)

ห้วยผึ้ง พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน 5,294 77,884 858 55,869 139,905
(100.00%) (100.00%) (100.00%) (100.00%) (100.00%)

พ้ืนท่ีเพาะปลูกในชั้น 474 11,944 397 10 12,825
ความเหมาะสมต่าง ๆ (ปลูกจริง) (8.95%) (15.34%) (46.27%) (0.02%) (9.17%)
พ้ืนท่ีมีศักยภาพคงเหลือ 4,820 65,940 - - 70,760

(91.05%) (84.66%)   (50.58%)
ห้วยเม็ก พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน 2,950 130,906 262 60,928 195,046

(100.00%) (100.00%) (100.00%) (100.00%) (100.00%)
พ้ืนท่ีเพาะปลูกในชั้น 2,493 31,501 262 - 34,256
ความเหมาะสมต่าง ๆ (ปลูกจริง) (84.51%) (24.06%) (100.00%) (17.56%)
พ้ืนท่ีมีศักยภาพคงเหลือ 457 99,405 - - 99,862

    (15.49%) (75.94%)   (51.2%)
รวมจังหวัด พ้ืนท่ีศักยภาพของที่ดิน 86,574 2,059,608 35,312 1,443,989 3,625,483 
    (100.00%) (100.00%) (100.00%) (100.00%) (100.00%) 
  พ้ืนท่ีเพาะปลูกในชั้น 16,665 509,191 12,492 167 538,515
  ความเหมาะสมต่าง ๆ (ปลูกจริง) (19.25%) (24.72%) (35.38%) (0.01%) (14.85%) 
  พ้ืนท่ีมีศักยภาพคงเหลือ 69,909 1,550,417 - - 1,620,326 
    (80.75%) (75.28%)   (44.69%) 

หมายเหตุ: n.s.  = มีจํานวนน้อยมากไม่มีความสําคัญทางสถิติ 
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    ทั้งน้ี ในการส่งเสริมการปลูกพืชจะพิจารณาเฉพาะพ้ืนที่ที่มีศักยภาพคงเหลือในระดับ 
ความเหมาะสมสูง (S1) และระดับความเหมาะสมปานกลาง (S2) เท่าน้ัน เน่ืองจากสภาพพ้ืนที่ปลูกพืช
ตรงตามศักยภาพของดิน การลงทุนตํ่าก็สามารถเพ่ิมผลผลิตได้ จึงควรส่งเสริมในพ้ืนที่ดังกล่าว  
    เมื่อวิเคราะห์ข้อมูลศักยภาพพ้ืนที่ร่วมกับพ้ืนที่ปลูกพืชในปัจจุบัน พบว่าพ้ืนที่ที่ควร
พิจารณาให้มีการปรับเปลี่ยนไปปลูกมันสําปะหลัง คือ บริเวณที่เป็นพ้ืนที่ปลูกปลูกข้าว (S3+N) 
472,832 ไร่ และพื้นที่ปลูกอ้อยโรงงาน (S3) 12,102 ไร่  (ตารางที่ 8) 

ตารางที่ 8 พ้ืนที่ศักยภาพในการขยายการผลิตมันสําปะหลัง 

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

   นาคู 1,817 22,205 24,022 332 - 332 
   นามน 4,707 21,795 26,502 1,352 - 1,352 
   เขาวง 4,398 10,433 14,831 22 - 22 
   คําม่วง 15,132 2,024 17,156 1,465 - 1,465 
   ดอนจาน 11,226 23,080 34,306  -  -  - 

   ร่องคํา 1,160 2,225 3,385  -  -  - 

   สมเด็จ 16,956 12,898 29,854 1,172 - 1,172 
   สามชัย 10,190 1,664 11,854  -  -  - 

   กมลาไสย 5,496 1,171 6,667  -  -  - 

   ยางตลาด 37,639 19,108 56,747 20 - 20 
   ท่าคันโท 14,950 2,753 17,703  -  -  - 

   ห้วยผ้ึง 11,861 3,765 15,626 5,517 - 5,517 
   ห้วยเมก็ 23,951 2,429 26,380  -  -  - 

   สหัสขันธ ์ 8,940 6,677 15,617 43 - 43 
   หนองกุงศร ี 36,105 400 36,505  -  -  - 

   กุฉินารายณ ์ 58,939 13,953 72,892 2,181 - 2,181 
   ฆ้องชัยพัฒนา 2,054 5,606 7,660  -  -  - 

   เมืองกาฬสินธุ์ 30,159 24,967 55,126  -  -  - 

รวม 295,680 177,153 472,833 12,104 - 12,104 
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   4) แนวทางการจัดการ 
    (1) พ้ืนที่ที่มีความเหมาะสมควรส่งเสริมการผลิต (S1 หรือ S2) ควรสนับสนุนให้
เกษตรกรปลูกมันสําปะหลังต่อไปเน่ืองจากเป็นพ้ืนที่ที่เหมาะสม สามารถช่วยลดต้นทุนการผลิตและ
ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพดี ซึ่งการปลูกมันสําปะหลังในพ้ืนที่ดังกล่าวข้างต้นสามารถนําไปสู่การต่อยอด
โครงการที่สําคัญต่าง ๆ ได้ เช่น เกษตรอินทรีย์ ระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ เกษตร
แม่นยํา เป็นต้น   
     พ้ืนที่ปลูกมันสําปะหลังในบริเวณที่มีความเหมาะสมสูง (S1) คือพ้ืนที่ปลูก 
มันสําปะหลังในที่ดินที่ไม่มีข้อจํากัดทางกายภาพต่อการปลูกมันสําปะหลังซึ่งควรสงวนไว้เป็นแหล่ง
ปลูกมันสําปะหลังที่สําคัญของจังหวัด โดยกระจายอยู่ในอําเภอยางตลาด อําเภอห้วยเม็ก และอําเภอ 
สหัสขันธ์ เป็นต้น 
     พ้ืนที่ปลูกมันสําปะหลังในบริเวณที่มีความเหมาะสมปานกลาง (S2) คือพ้ืนที่ปลูก 
มันสําปะหลังในที่ดินที่มีข้อจํากัดทางกายภาพบางประการต่อการปลูกมันสําปะหลังเช่น ความ 
อุดมสมบูรณ์ของดิน ความเป็นกรดเป็นด่าง ความช้ืน โดยกระจายอยู่ในอําเภอหนองกุงศรี อําเภอ
เมืองกาฬสินธ์ุ และอําเภอท่าคันโท เป็นต้น 
    (2) พ้ืนที่ที่ควรปรับเปลี่ยนการผลิตในพ้ืนที่ไม่เหมาะสม (S3 หรือ N) ควรสนับสนุนให้
เข้าโครงการปรับเปลี่ยนการผลิต เช่น เปลี่ยนชนิดพืชที่มีความเหมาะสมกว่าการปลูกมันสําปะหลัง  
มีต้นทุนที่ตํ่า และให้ผลตอบแทนที่ดีกว่า เป็นต้น แต่ทั้งน้ีต้องพิจารณาแหล่งรับซื้อร่วมด้วย  

 2.4 ยางพารา 
   ยางพาราเป็นพืชเศรษฐกิจหลักของจังหวัดกาฬสินธ์ุ ในลําดับที่ 4 จากฐานข้อมูลในแผนท่ี
เกษตรเชิงรุก หรือ Agri-Map Online สามารถวิเคราะห์ข้อมูลได้ดังน้ี (ตารางที่ 9 และภาพที่ 12 - 13) 

   1) การวิเคราะห์ศักยภาพของพื้นที่ปลูกยางพารา 
    ระดับที่ 1 เป็นพ้ืนที่ความเหมาะสมสูง (S1) มีเน้ือที่ 23,457 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 0.65 ของ
พ้ืนที่ศักยภาพของที่ดิน พบมากในอําเภอยางตลาด 14,347 ไร่ อําเภอเขาวง 5,471 ไร่ และอําเภอ 
นาคู 1,423 ไร่ 
    ระดับที่ 2 เป็นพ้ืนที่ความเหมาะสมปานกลาง (S2) มีเน้ือที่ 2,702,558 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 
74.54 ของพื้นที่ศักยภาพของที่ดิน พบมากในอําเภอคําม่วง 4,784 ไร่ อําเภอสมเด็จ 3,854 ไร่ และ
อําเภอสามชัย 2,949 ไร่ 
    ระดับที่ 3 เป็นพ้ืนที่ความเหมาะสมเล็กน้อย (S3) มีเน้ือที่ 18,826 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 
0.52 ของพ้ืนที่ศักยภาพของท่ีดิน พบมากในอําเภอกุฉินารายณ์ 323,942 ไร่ อําเภอเมืองกาฬสินธ์ุ 
284,828 ไร่ และอําเภอบางหนองกุงศรี 282,408 ไร่ 
   ระดับที่ 4 เป็นพ้ืนที่ไม่เหมาะสม (N) มีเน้ือที่ 880,841 ไร่  
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   2) การวิเคราะห์พื้นที่ปลูกยางพาราในปัจจุบัน ซึ่งจําแนกตามช้ันความเหมาะสมของท่ีดิน 
ได้ดังน้ี 
    (1) พ้ืนที่เหมาะสมสูง (S1) มีเน้ือที่ 479 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 2.04 ของพ้ืนที่ศักยภาพสูง  
พบมากในอําเภอยางตลาด 382 ไร่ อําเภอเขาวง 65 ไร่ และอําเภอนาคู 20 ไร่ 
    (2) พ้ืนที่เหมาะสมปานกลาง (S2) มีเน้ือที่ 192,624 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 17.13 ของพ้ืนที่
ศักยภาพปานกลาง พบมากในอําเภอกุฉินารายณ์ 43,133 ไร่ อําเภอเมืองกาฬสินธ์ุ 25,248 ไร่ และ
อําเภอหนองกุงศรี 25,208 ไร่ 
    (3) พ้ืนที่เหมาะสมเล็กน้อย (S3) มีเน้ือที่ 1,482 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 7.87 ของพ้ืนที่ศักยภาพ
เล็กน้อย พบมากในอําเภอสหัสขันธ์ 489 ไร่ อําเภอสมเด็จ 265 ไร่ และอําเภอสามชัย 191 ไร่ 
    (4) พ้ืนที่ไม่เหมาะสม (N) มีเน้ือที่ 226 ไร่  

   3) พื้นที่มีศักยภาพคงเหลือ คือ พ้ืนที่ที่มีศักยภาพในการปลูกยางพาราแต่ไม่ใช้พ้ืนที่ปลูก 
พิจารณาจากพื้นที่ศักยภาพของท่ีดินสําหรับการปลูกยางพารา และพื้นที่ปลูกยางพาราในช้ันความ
เหมาะสมต่าง ๆ (ปลูกจรงิ) พบว่า จังหวัดกาฬสินธ์ุมีพ้ืนที่ศักยภาพคงเหลือในระดับความเหมาะสมสูง 
(S1) และความเหมาะสมปานกลาง (S2) รวมทั้งสิ้น 2,532,912 ไร่ โดยกระจายอยู่ทั่วทุกอําเภอ โดย
อําเภอที่มีพ้ืนที่ศักยภาพคงเหลือมากที่สุด ได้แก่ อําเภอกุฉินารายณ์ 280,972 ไร่ รองลงมา ได้แก่ 
อําเภอเมืองกาฬสินธ์ุ 259,580 ไร่ อําเภอหนองกุงศรี 257,200 ไร่ และอําเภอยางตลาด 232,159 ไร่ 
ตามลําดับ โดยมีรายละเอียดดังน้ี 
    (1) พ้ืนที่เหมาะสมสูงคงเหลือ (S1) มีเน้ือที่ 22,798 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 97.96 ของพ้ืนที่
ศักยภาพสูง พบมากในอําเภอยางตลาด 13,965 ไร่ อําเภอเขาวง 5,406 ไร่ และอําเภอนาคู 1,403 ไร่ 
    (2) พ้ืนที่เหมาะสมปานกลางคงเหลือ (S2) มีเน้ือที่ 2,509,934 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 92.87 
พ้ืนที่ศักยภาพปานกลาง พบมากในอําเภอกุฉินารายณ์ 280,809 ไร่ อําเภอเมืองกาฬสินธ์ุ 259,580 ไร่
และอําเภอหนองกุงศรี 257,200 ไร่ 
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ตารางที่ 9 พ้ืนที่ศักยภาพของที่ดินและพ้ืนที่ปลูกจริงของยางพารารายอําเภอ จังหวัดกาฬสินธ์ุ 

อําเภอ ประเภทพ้ืนท่ี 
เนื้อท่ีชั้นความเหมาะสม (ไร่) 

รวม 
S1 S2 S3 N 

กมลาไสย พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน - 71,785 - 134,596 206,381
(100.00%) (100.00%) (100.00%)

พ้ืนท่ีเพาะปลูกในชั้น - 450 - - 450
ความเหมาะสมต่าง ๆ (ปลูกจริง) (0.63%)   (0.22%)
พ้ืนท่ีมีศักยภาพคงเหลือ - 71,335 - - 71,335

(99.37%)   (34.56%)
กุฉินารายณ์ พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน 163 323,942 2,020 89,023 415,148

(100.00%) (100.00%) (100.00%) (100.00%) (100.00%)
พ้ืนท่ีเพาะปลูกในชั้น - 43,133 153 44 43,330
ความเหมาะสมต่าง ๆ (ปลูกจริง) (13.32%) (7.57%) (0.05%) (10.44%)
พ้ืนท่ีมีศักยภาพคงเหลือ 163 280,809 - - 280,972
  (100.00%) (86.68%)   (67.68%)

เขาวง พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน 5,471 107,989 222 6,317 119,999
(100.00%) (100.00%) (100.00%) (100.00%) (100.00%)

พ้ืนท่ีเพาะปลูกในชั้น 65 2,087 - - 2,152
ความเหมาะสมต่าง ๆ (ปลูกจริง) (1.19%) (1.93%)   (1.79%)
พ้ืนท่ีมีศักยภาพคงเหลือ 5,406 105,902 - - 111,308

(98.81%) (98.07%)   (92.76%)
คําม่วง พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน 325 150,693 4,784 28,815 184,617

(100.00%) (100.00%) (100.00%) (100.00%) (100.00%)
พ้ืนท่ีเพาะปลูกในชั้น 2 6,943 14 7 6,966
ความเหมาะสมต่าง ๆ (ปลูกจริง) (0.62%) (4.61%) (0.29%) (0.02%) (3.77%)
พ้ืนท่ีมีศักยภาพคงเหลือ 323 143,750 - - 144,073
  (99.38%) (95.39%)   (78.04%)

ฆ้องชัยพัฒนา พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน 682 39,394 - 51,541 91,617
(100.00%) (100.00%) (100.00%) (100.00%)

พ้ืนท่ีเพาะปลูกในชั้น - 250 - - 250
ความเหมาะสมต่าง ๆ (ปลูกจริง) (0.63%)   (0.27%)
พ้ืนท่ีมีศักยภาพคงเหลือ 682 39,144 - - 39,826

(100.00%) (99.37%)   (43.47%)
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ตารางที่ 9 (ต่อ) 

อําเภอ ประเภทพ้ืนท่ี 
เนื้อท่ีชั้นความเหมาะสม (ไร่) 

รวม 
S1 S2 S3 N 

ดอนจาน พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน - 128,860 16 14,939 143,815 

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

พ้ืนท่ีเพาะปลูกในชั้น - 18,933 1 7 18,941 
ความเหมาะสมต่าง ๆ (ปลูกจริง) (14.69%) (6.25%) (0.05%) (13.17%) 

พ้ืนท่ีมีศักยภาพคงเหลือ - 109,927 - - 109,927 
  (85.31%)   (76.44%) 

ท่าคันโท พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน - 153,671 631 21,204 175,506 

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

พ้ืนท่ีเพาะปลูกในชั้น - 13,739 81 5 13,825 
ความเหมาะสมต่าง ๆ (ปลูกจริง) (8.94%) (12.84%) (0.02%) (7.88%) 

พ้ืนท่ีมีศักยภาพคงเหลือ - 139,932 - - 139,932 

(91.06%)   (79.73%) 

นาค ู พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน 1,423 93,123 203 11,941 106,690 

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

พ้ืนท่ีเพาะปลูกในชั้น 20 1,818 10 - 1,848 
ความเหมาะสมต่าง ๆ (ปลูกจริง) (1.41%) (1.95%) (4.93%) (1.73%) 

พ้ืนท่ีมีศักยภาพคงเหลือ 1,403 91,305 - - 92,708 
  (98.59%) (98.05%)   (86.89%) 

นามน พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน - 128,727 249 15,636 144,612 

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

พ้ืนท่ีเพาะปลูกในชั้น - 7,904 35 138 8,077 
ความเหมาะสมต่าง ๆ (ปลูกจริง) (6.14%) (14.06%) (0.88%) (5.59%) 

พ้ืนท่ีมีศักยภาพคงเหลือ - 120,823 - - 120,823 

(93.86%)   (83.55%) 

เมืองกาฬสินธ์ุ พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน - 284,828 768 134,086 419,682 

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

พ้ืนท่ีเพาะปลูกในชั้น - 25,248 22 - 25,270 
ความเหมาะสมต่าง ๆ (ปลูกจริง) (8.86%) (2.86%) (6.02%) 

พ้ืนท่ีมีศักยภาพคงเหลือ - 259,580 - - 259,580 
    (91.14%)   (61.85%) 
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ตารางที่ 9 (ต่อ) 

อําเภอ ประเภทพ้ืนท่ี 
เนื้อท่ีชั้นความเหมาะสม (ไร่) 

รวม 
S1 S2 S3 N 

ยางตลาด พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน 14,347 220,875 55 153,349 388,626
(100.00%) (100.00%) (100.00%) (100.00%) (100.00%)

พ้ืนท่ีเพาะปลูกในชั้น 382 2,681 55 - 3,118
ความเหมาะสมต่าง ๆ (ปลูกจริง) (2.66%) (1.21%) (100.00%) (0.80%)
พ้ืนท่ีมีศักยภาพคงเหลือ 13,965 218,194 - - 232,159

(97.34%) (98.79%) - (59.74%)
ร่องคํา พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน - 36,584 - 15,481 52,065

(100.00%) (100.00%) (100.00%)
พ้ืนท่ีเพาะปลูกในชั้น - 1,517 - - 1,517
ความเหมาะสมต่าง ๆ (ปลูกจริง) (4.15%)   (2.91%)
พ้ืนท่ีมีศักยภาพคงเหลือ - 35,067 - - 35,067
  (95.85%)   (67.35%)

สมเด็จ พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน 811 158,610 3,854 54,508 217,783
(100.00%) (100.00%) (100.00%) (100.00%) (100.00%)

พ้ืนท่ีเพาะปลูกในชั้น 10 9,917 265 7 10,199
ความเหมาะสมต่าง ๆ (ปลูกจริง) (1.23%) (6.25%) (6.88%) (0.01%) (4.68%)
พ้ืนท่ีมีศักยภาพคงเหลือ 801 148,693 - - 149,494

(98.77%) (93.75%)   (68.64%)
สหัสขันธ์ พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน - 122,861 1,416 44,611 168,888

(100.00%) (100.00%) (100.00%) (100.00%)
พ้ืนท่ีเพาะปลูกในชั้น - 10,642 489 - 11,131
ความเหมาะสมต่าง ๆ (ปลูกจริง) (8.66%) (34.53%) (6.59%)
พ้ืนท่ีมีศักยภาพคงเหลือ - 112,219 - - 112,219
  (91.34%) - (66.45%)

สามชัย พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน - 124,727 2,949 16,398 144,074
(100.00%) (100.00%) (100.00%) (100.00%)

พ้ืนท่ีเพาะปลูกในชั้น - 6,079 191 2 6,272
ความเหมาะสมต่าง ๆ (ปลูกจริง) (4.87%) (6.48%) (0.01%) (4.35%)
พ้ืนท่ีมีศักยภาพคงเหลือ - 118,648 - - 118,648

(95.13%)   (82.35%)
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ตารางที่ 9 (ต่อ) 

อําเภอ ประเภทพ้ืนท่ี 
เนื้อท่ีชั้นความเหมาะสม (ไร่) 

รวม 
S1 S2 S3 N 

หนองกุงศรี พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน - 282,408 1,134 27,622 311,164

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

พ้ืนท่ีเพาะปลูกในชั้น - 25,208 136 16 25,360
ความเหมาะสมต่าง ๆ (ปลูกจริง) (8.93%) (11.99%) (0.06%) (8.15%)

พ้ืนท่ีมีศักยภาพคงเหลือ - 257,200 - - 257,200
  (91.07%)   (82.66%)

ห้วยผึ้ง พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน - 104,670 514 34,735 139,919

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

พ้ืนท่ีเพาะปลูกในชั้น - 11,173 19 - 11,192
ความเหมาะสมต่าง ๆ (ปลูกจริง) (10.67%) (3.70%) (8.00%)

พ้ืนท่ีมีศักยภาพคงเหลือ - 93,497 - - 93,497
(89.33%)   (66.82%)

ห้วยเม็ก พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน 235 168,811 11 26,039 195,096

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

พ้ืนท่ีเพาะปลูกในชั้น - 4,902 11 - 4,913
ความเหมาะสมต่าง ๆ (ปลูกจริง) - (2.90%) (100.00%) (2.52%)

พ้ืนท่ีมีศักยภาพคงเหลือ 235 163,909 - - 164,144
    (100.00%) (97.10%)   (84.13%)

รวม พ้ืนท่ีศักยภาพของที่ดิน 23,457 2,702,558 18,826 880,841 3,625,682 

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

  พ้ืนท่ีเพาะปลูกในชั้น 479 192,624 1,482 226 194,811 
  ความเหมาะสมต่าง ๆ (ปลูกจริง) (2.04%) (7.13%) (7.87%) (0.03%) (5.37%) 

  พ้ืนท่ีมีศักยภาพคงเหลือ 22,978 2,509,934 - - 2,532,912 
    (97.96%) (92.87%)   (69.86%) 
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    ทั้งน้ี ในการส่งเสริมการปลูกพืชจะพิจารณาเฉพาะพ้ืนที่ที่มีศักยภาพคงเหลือในระดับ 
ความเหมาะสมสูง (S1) และระดับความเหมาะสมปานกลาง (S2) เท่าน้ัน เน่ืองจากสภาพพ้ืนที่ปลูกพืช
ตรงตามศักยภาพของดิน ลงทุนตํ่าก็สามารถเพ่ิมผลผลิตได้ จึงควรส่งเสริมในพ้ืนที่ดังกล่าว  
    เมื่อวิเคราะห์ข้อมูลศักยภาพพ้ืนที่ร่วมกับพ้ืนที่ปลูกพืชในปัจจุบัน พบว่าพ้ืนที่ที่ควร
พิจารณาให้มีการปรับเปลี่ยนไปปลูกยางพารา คือ บริเวณที่เป็นพ้ืนที่ปลูกข้าว (S3+N) 853,418 ไร่  
และบริเวณที่ปลูกอ้อยโรงงาน (S3) 12,288 ไร่ (ตารางที่ 10) 

ตารางที่ 10 พ้ืนที่ศักยภาพในการขยายการผลิตยางพารา 

อําเภอ 
ข้าว (ไร่) อ้อยโรงงาน (ไร่) 

S3 N รวม S3 N รวม 
   นาคู 42,045 26,133 68,178 387 - 387 
   นามน 15,729 22,411 38,140 1,352 - 1,352 
   เขาวง 73,955 10,796 84,751 22 - 22 
   คําม่วง 53,825 2,925 56,750 1,465 - 1,465 
   ดอนจาน 15,352 23,080 38,432  - -  - 

   ร่องคํา 21,094 2,225 23,319  - -  - 

   สมเด็จ 37,641 12,899 50,540 1,301 - 1,301 
   สามชัย 14,094 1,723 15,817  - -  - 

   กมลาไสย 42,578 1,171 43,749  - -  - 

   ยางตลาด 92,237 19,108 111,345 20 - 20 
   ท่าคันโท 18,375 2,753 21,128  - -  - 

   ห้วยผ้ึง 20,262 4,161 24,423 5,517 - 5,517 
   ห้วยเมก็ 36,353 2,429 38,782  - -  - 

   สหัสขันธ ์ 17,525 6,681 24,206 43 - 43 
   หนองกุงศร ี 39,731 400 40,131  - -  - 

   กุฉินารายณ ์ 69,655 13,953 83,608 2,181 - 2,181 
   ฆ้องชัยพัฒนา 17,165 5,606 22,771  - -  - 

   เมืองกาฬสินธุ์ 42,377 24,968 67,345  - -  - 

รวม 669,993 183,422 853,415 12,288 - 12,288 
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   4) แนวทางการจัดการ 
    (1) พ้ืนที่ที่มีความเหมาะสมควรส่งเสริมการผลิต (S1 หรือ S2) ควรสนับสนุนให้
เกษตรกรปลูกยางพาราต่อไปเน่ืองจากเป็นพ้ืนที่ที่เหมาะสม สามารถช่วยลดต้นทุนการผลิตและได้ 
ผลผลิตที่มีคุณภาพดี ซึ่งการปลูกยางพาราในพ้ืนที่ดังกล่าวข้างต้นสามารถนําไปสู่การต่อยอดโครงการ
ที่สําคัญต่าง ๆ ได้ เช่น ระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ เกษตรแม่นยํา เป็นต้น 
     พ้ืนที่ปลูกยางพาราในบริเวณที่มีความเหมาะสมสูง (S1) คือพ้ืนที่ปลูกยางพารา 
ในที่ดินที่ไม่มีข้อจํากัดทางกายภาพต่อการปลูกยางพาราซึ่งควรสงวนไว้เป็นแหล่งปลูกยางพารา 
ที่สําคัญของจังหวัด โดยกระจายอยู่ในอําเภอยางตลาด อําเภอเขาวง และอําเภอนาคู เป็นต้น 
     พ้ืนที่ปลูกยางพาราในบริเวณที่มีความเหมาะสมปานกลาง (S2) คือพ้ืนที่ปลูกยางพารา 
ในที่ดินที่มีข้อจํากัดทางกายภาพบางประการต่อการปลูกยางพาราเช่น ความอุดมสมบูรณ์ของดิน 
ความเป็นกรดเป็นด่างและแหล่งนํ้า โดยกระจายอยู่ในอําเภอกุฉินารายณ์ อําเภอเมืองกาฬสินธุ์ และ
อําเภอหนองกุงศรี เป็นต้น 
    (2) พ้ืนที่ที่ควรปรับเปลี่ยนการผลิตในพ้ืนที่ไม่เหมาะสม (S3 หรือ N) ควรสนับสนุนให้
เข้าโครงการปรับเปลี่ยนการผลิต เช่น เปลี่ยนชนิดพืชที่มีความเหมาะสมกว่าการปลูกยางพารา 
มีต้นทุนที่ตํ่า และให้ผลตอบแทนที่ดีกว่า เป็นต้น แต่ทั้งน้ีต้องพิจารณาแหล่งรับซื้อร่วมด้วย 

3. พืชเศรษฐกิจอนาคตไกลของจังหวัด 
 พืชที่ได้รับความนิยมและมีช่ือเสียงของจังหวัดกาฬสินธ์ุ ได้แก่ มะม่วง แตงโม และพุทรา ซึ่งมี
รายละเอียดดังต่อไปน้ี 
 3.1 มะม่วง เป็นพืชทางเลือกสดใสของกาฬสินธ์ุ ตลาดต่างประเทศยกน้ิว คุณภาพดี รสชาติ 
โดนใจ จังหวัดกาฬสินธ์ุเป็นแหล่งผลิตมะม่วงคุณภาพ ปัจจุบันมีพ้ืนที่เพาะปลูกมะม่วงประมาณ 
2,500 ไร่ ผลผลิตรวมกว่า 4 พันตัน มูลค่าเฉียด 70 ล้านบาท เกษตรกรในพ้ืนที่หันมารวมกลุ่มผลิต
เพ่ือส่งออกตลาดต่างประเทศท้ังญี่ปุ่น จีน เกาหลี และประเทศแถบยุโรป นับเป็นอีกหน่ึงพืชทางเลือก
ที่สร้างรายได้ให้กับเกษตรกร นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
(สศก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยถึงการวิเคราะห์เศรษฐกิจสินค้าเกษตร ตามโครงการ
บริหารจัดการพ้ืนที่เกษตรกรรม (Zoning by Agri-Map) ซึ่งจากการติดตามสินค้าเกษตรทางเลือก
ของจังหวัดกาฬสินธ์ุ โดยสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 4 (สศท.4) พบว่า จังหวัดมีศักยภาพในการ
ผลิตมะม่วง ปลูกมะม่วงหลายสายพันธ์ุเพ่ือเป็นพืชทางเลือก เช่น มะม่วงพันธ์ุนํ้าดอกไม้ และพันธ์ุ 
มหาชนกที่มีคุณภาพเป็นที่ต้องการของตลาดต่างประเทศ ได้แก่ ญี่ปุ่น เกาหลี จีน และประเทศแถบ
ยุโรป ปัจจุบันจังหวัดกาฬสินธ์ุ มีพ้ืนที่เพาะปลูกมะม่วง ได้แก่ อําเภอหนองกุงศรี อําเภอห้วยเม็ก 
อําเภอท่าคันโท อําเภอร่องคํา อําเภอยางตลาด และอําเภอกมลาไสย รวมพ้ืนที่จํานวน 2,532 ไร่ มะม่วง
ที่ได้คุณภาพตามมาตรฐานจะถูกส่งไปขายต่างประเทศ โดยมีบริษัทเอกชนรับซื้อมะม่วงจากเกษตรกร
ในปริมาณไม่จํากัด ขอเพียงสามารถผลิตมะม่วงให้ได้ตามคุณภาพเพ่ือการส่งออก 
  โดยมะม่วงนํ้าดอกไม้เกษตรกรสามารถขายส่งบริษัทรับซื้อได้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 53.16 บาท 
ส่วนมะม่วงมหาชนก เฉลี่ยกิโลกรัมละ 26.7 บาท แต่พันธ์ุที่เป็นที่นิยมสําหรับประเทศส่งออกจะเป็น
มะม่วงนํ้าดอกไม้สีทอง ซึ่งมะม่วงที่น่ีจะเป็นที่นิยมและเป็นที่ติดใจในตลาดต่างประเทศ ทั้งด้านรสชาติ 
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และลักษณะเน้ือมะม่วงแน่น สําหรับปี 2559/2560 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตมะม่วงส่งออกตําบล
สําราญ มีพ้ืนที่ให้ผลผลิตมะม่วงประมาณ 800 ไร่ ผลผลิตส่งออก 333.78 ตัน มูลค่า 6.2 ล้านบาท 
ส่งออกผ่านบริษัทไปประเทศต่าง ๆ ได้แก่ ญี่ปุ่น จีน เกาหลี และประเทศแถบยุโรป และสามารถผลิต
มะม่วงนอกฤดูได้ ซึ่งใน 1 ปี มีผลผลผลิตออกสู่ตลาดได้ 10 เดือน (ยกเว้นเดือนกันยายน - ตุลาคม) 
มีการแนะนําให้สมาชิกกลุ่มเพาะพันธ์ุมะม่วงป่าเป็นต้นตอ และทําการเสียบก่ิงเมื่ออายุต้นตอได้
ประมาณ 1 ปี หลังจากเสียบยอดแล้วอีกประมาณ 3 ปี ก็จะได้ผลผลิต มีการบริหารจัดการนํ้า โดย
การใช้นํ้าบาดาล และมีแนวคิดที่ ว่าทําการผลิตแบบคุณภาพและตามความต้องการของตลาด 
รวมกลุ่มโดยยึดการตลาดนําการผลิต  
  มะม่วงมหาชนก เกิดจากการผสมข้ามพันธ์ุตามธรรมชาติระหว่างมะม่วงหนังกลางวันของไทย
และต้นแม่มะม่วงซันเซทจากประเทศอินเดีย นํามาปลูกในจังหวัดกาฬสินธ์ุครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2539 
ในพ้ืนที่อําเภอหนองกุงศรี ซึ่งพืชที่ปลูกได้ผลผลิตและจําหน่ายได้ราคาดีที่สุด คือ “มะม่วงพันธ์ุมหาชนก”
ลักกษณะพิเศษของมะม่วงพันธ์ุมหาชนก คือ มีผลสุกผิวมีสีแดงส้มจนถึงเหลืองทองเน้ือสีเหลืองอร่าม
รสชาติหวาน กลิ่นขี้ใต้ไม่แรงเหมือนมะม่วงซันเซท เมล็ดบางมีพ้ืนที่เพาะปลูกทั้งหมด 2,532 ไร่ 
พ้ืนที่ให้ผลผลิตแล้ว 1,728 ไร่ ผลผลิตรวม 4,463.10 ตันผลผลิตเฉลี่ย 2,698 กิโลกรัมต่อไร่ มูลค่า 
69.94 ล้านบาท อําเภอที่มี พ้ืนที่ปลูกมะม่วงมหาชนกเพ่ือจําหน่ายได้แก่ อําเภอหนองกุงศรี 
อําเภอห้วยเม็ก อําเภอท่าคันโท อําเภอร่องคําอําเภอยางตลาด และอําเภอกมลาไสย ส่วนใหญ่จะถูก
ส่งไปขายยังต่างประเทศ ได้แก่ ประเทศญี่ปุ่น จีน และเกาหลี ผลผลิตที่เหลือจําหน่ายภายในประเทศ 
 3.2 แตงโม เป็นพืชที่ได้รับความนิยมและมีช่ือเสียงของจังหวัดกาฬสินธ์ุ เน่ืองจากมีตลาด 
โคกดอนหัน อําเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธ์ุ เป็นตลาดแตงโมแหล่งใหญ่ที่สุดในภาคอีสาน พบว่า 
บรรยากาศการซื้อขายส่งแตงโมเป็นไปด้วยความคึกคัก เน่ืองจากมีพ่อค้าแม่ค้ามารับแตงโมง ไป
จําหน่ายตามพ้ืนที่ต่าง ๆ ตลอดวัน ทําให้พ่อค้าแม่ค้าที่ขายแตงโมงในตลาดโคกดอนหันมีรายได้ และ
สร้างรายได้ให้กับเกษตรกรผู้ปลูกแตงโมได้เป็นอย่างดี เกษตรกรหันมาปลูกแตงโมทดแทนการปลูกข้าว
ซึ่งปลูกง่าย ดูแลง่าย ตลาดกว้างขวาง มีพ่อค้าคนกลางจากทั่วประเทศมารับซื้อถึงที่ โดยสายพันธ์ุ
แตงโมท่ีปลูกและได้รับความนิยมจากผู้บริโภค ได้แก่ กินรี โอฬาร ซุปเปอร์บ๊ิก และตอร์ปิโด เป็นต้น 
 3.3 พุทรา จังหวัดกาฬสินธ์ุมีการปลูกพุทราหลายสายพันธ์ุ เช่น จัมโบ้นมสด พวงทอง และ
สามรส เป็นต้นมีพ้ืนที่ เพาะปลูก 1,401 ไร่ ผลผลิตรวม 3,920.80 ตัน ผลผลิตเฉลี่ย 2,816.67 
กิโลกรัมต่อไร่ มูลค่า 69.59 ล้านบาท ฤดูกาลเก็บเก่ียว โดยปลูกในพ้ืนที่อําเภอคําม่วง อําเภอดอนจาน 
อําเภอเมืองกาฬสินธ์ุ และอําเภอสหัสขันธ์ ส่วนฤดูกาลเก็บเก่ียวจะเก็บช่วงเดือนตุลาคมถึง 
เดือนมีนาคมปีถัดไป ผลผลิตจําหน่ายทั้งภายในและภายนอกจังหวัด 
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4 แนวทางการส่งเสริมการปลูกพืชเศรษฐกิจ 
 4.1 ข้าว 
   1) พื้นที่ปลูกข้าวที่มีความเหมาะสมสูง (S1) และปัจจุบันยังปลูกข้าวอยู่ มีเน้ือที่ 299,229 ไร่ 
อยู่ในเขตอําเภอกมลาไสย อําเภอเมืองกาฬสินธ์ุ อําเภอยางตลาด อําเภอฆ้องชัยพัฒนา อําเภอกุฉินารายณ์ 
อําเภอสมเด็จ อําเภอห้วยผึ้ง อําเภอดอนจาน  และอําเภอห้วยเม็ก และมีพ้ืนที่ปลูกกระจายในพ้ืนที่อําเภอ
คําม่วง อําเภอร่องคํา ทั้งน้ีโดยคณะอนุกรรมการพัฒนาที่ดินจังหวัดควรให้มีการเสนอแผนการใช้ที่ดิน
เพ่ือสงวนให้เป็นแหล่งผลิตข้าวที่สําคัญของจังหวัด และมีการบริหารจัดการนํ้าชลประทาน การจัดการ
ดินและปุ๋ย พันธ์ุข้าว โดยรวมกลุ่มเป็นเกษตรแปลงใหญ่ พัฒนาต่อยอดครบวงจรการตลาดในและ
ต่างประเทศ การแปรรูป แหล่งทุน มีภาครัฐสนับสนุนการทํามาตรฐานสินค้าเกษตรอินทรีย์ และเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพการผลิตและพัฒนาควรส่งเสริมให้เกษตรกรเพาะปลูกตามการปฎิบัติทางการเกษตรที่ดี 
(Good Agricultural Practices : GAP) และเน่ืองจากเป็นพ้ืนที่ศักยภาพสูง การส่งเสริมการปลูกพืชหลัง
นาจะช่วยให้เกษตรกรมีรายได้เพ่ิมขึ้น 
   2) พื้นที่ปลูกข้าวที่มีความเหมาะสมปานกลาง (S2) และปัจจุบันยังปลูกข้าวอยู่ มีเน้ือที่มาก 
ถึง 294,503 ไร่ กระจายอยู่ทุกอําเภอ และส่วนใหญ่อยู่ในเขตอําเภอยางตลาด อําเภอเขาวง อําเภอ 
กุฉินารายณ์ อําเภอคําม่วง และอําเภอกมลาไสย เป็นพ้ืนที่ปลูกข้าวที่มีข้อจํากัดไม่มากนัก เกษตรกร
ยังคงปลูกข้าวได้ผลดี หลายพ้ืนที่ประสบปัญหาขาดนํ้าในบางช่วงของการเพาะปลูก การสนับสนุนด้าน
การชลประทาน จะสร้างความมั่นใจให้กับเกษตรกรในการใช้ที่ดิน ปัญหาการละทิ้งถิ่นฐานจะลดลง และ
พ้ืนที่ในเขตนี้มีความเหมาะสมสูงสําหรับการเกษตรแบบผสมผสาน หรือเกษตรทฤษฎีใหม่ 
   3) พื้นที่ปลูกข้าวในพื้นที่ไม่เหมาะสม (S3 และ N) แต่ปัจจุบันเกษตรกรยังคงใช้ที่ดิน
ปลูกข้าวอยู่มีประมาณ 8 แสนไร่ ซึ่งประสบปัญหาซ้ําซากน้ําท่วม ขาดน้ํา ผลผลิตตํ่า กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ให้การช่วยเหลือเกษตรกรท่ีทํากินในพ้ืนที่ น้ี โดยสนับสนุนการปรับโครงสร้างดิน 
สนับสนุนแหล่งนํ้า ให้เกษตรกรเลือกปลูกพืชชนิดใหม่ที่มีความเหมาะสมและให้ผลตอบแทนที่ดีกว่า 
หรือใช้พ้ืนที่เพ่ือผลิตอาหารบริโภคในครัวเรือน  
   4) พื้นที่ที่มีศักยภาพหรือมีความเหมาะสมสําหรับการปลูกข้าว แต่ปัจจุบันเกษตรกรไม่ได้
ใช้พ้ืนที่ปลูกข้าว โดยเกษตรกรใช้พ้ืนที่ดังกล่าวในการปลูกมันสําปะหลังและยางพาราแต่ในอนาคต
เกษตรกรสามารถกลับมาปลูกข้าวหรือทําการเกษตรแบบผสมผสานได้ 

 4.2 อ้อยโรงงาน 
   1) พื้นที่ปลูกอ้อยโรงงานท่ีมีความเหมาะสมสูง (S1) และปัจจุบันยังปลูกอ้อยโรงงานอยู่  
มีเน้ือที่ 109 ไร่ มีพ้ืนที่ปลูกในเขตอําเภอนาคู อําเภอห้วยเม็ก และอําเภอยางตลาด ตามลําดับ ทั้งน้ี
โดยคณะอนุกรรมพัฒนาที่ดินจังหวัดควรให้มีการเสนอแผนการใช้ที่ดินเพ่ือสงวนให้เป็นแหล่งผลิต 
อ้อยโรงงานคุณภาพดีที่สําคัญของจังหวัด ควรมีการจัดการดินและปุ๋ย พันธ์ุอ้อยโรงงานคุณภาพดีและ
ต้านทานโรค โดยรวมกลุ่มเป็นระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่เพ่ือลดต้นทุนการผลิต พัฒนา
ต่อยอดครบวงจรการตลาดในและต่างประเทศพัฒนาเทคโนโลยีการเก็บเก่ียวโดยใช้เครื่องจักร เพ่ือ 
ลดปัญหาแรงงาน การแปรรูป แหล่งทุน มีภาครัฐสนับสนุนการทํามาตรฐานสินค้าเกษตรอินทรีย์ และ
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เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตและพัฒนาควรส่งเสริมให้เกษตรกรเพาะปลูกตามการปฎิบัติทาง
การเกษตรที่ดี (Good Agricultural Practices : GAP) เน่ืองจากเป็นพ้ืนที่ศักยภาพสูง 
   2) พื้นที่ปลูกอ้อยโรงงานที่ มีความเหมาะสมปานกลาง (S2) และปัจจุบันยังปลูก 
อ้อยโรงงานอยู่มีเน้ือที่ 528,556 ไร่ ส่วนใหญ่อยู่ในเขตอําเภอกุฉินารายณ์ อําเภอหนองกุงศรี อําเภอ 
ห้วยเม็ก อําเภอสามชัย อําเภอคําม่วง อําเภอท่าคันโท อําเภอสมเด็จ อําเภอเมืองกาฬสินธ์ุ อําเภอ
นามน อําเภอห้วยผึ้ง อําเภอสหัสขันธ์ อําเภอยางตลาด และอําเภอดอนจาน เกษตรกรยังคงปลูก 
อ้อยโรงงานได้ผลดี หลายพ้ืนที่ประสบปัญหาขาดนํ้าในบางช่วงของการเพาะปลูก การสนับสนุนด้าน
การพัฒนาคุณภาพของที่ดินและระบบชลประทาน เพ่ือสร้างความม่ันใจให้กับเกษตรกรในการใช้ที่ดิน 
ซึ่งจะส่งผลให้ปัญหาการละทิ้งถิ่นฐานลดลง ควรส่งเสริมการปรับปรุงบํารุงดินในไร่อ้อย เพ่ือเพ่ิม
ผลผลิตและลดต้นทุนการผลิต 
   3) พื้นที่ปลูกอ้อยโรงงานในพื้นที่ไม่เหมาะสม (S3 และ N) แต่ปัจจุบันเกษตรกรยังคงใช้
ที่ดินปลูกอ้อยโรงงาน พ้ืนที่ดังกล่าวประสบปัญหาซ้ําซาก เช่น นํ้าท่วม ขาดนํ้า ผลผลิตตํ่า กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ให้การช่วยเหลือเกษตรกรที่ทํากินในพื้นที่น้ี โดยสนับสนุนการปรับโครงสร้างที่ดิน
สนับสนุนแหล่งนํ้า ให้เกษตรกรเลือกปลูกพืชชนิดใหม่ที่มีความเหมาะสมให้ผลตอบแทนที่ดีกว่า และ
ใช้พ้ืนที่เพ่ือผลิตอาหารบริโภคในครัวเรือน รวมถึงการสนับสนุนข้อมูลด้านการตลาดของพืชชนิดใหม่ 
   4) พื้นที่ที่มีศักยภาพหรือมีความเหมาะสมสําหรับการปลูกอ้อยโรงงาน แต่ปัจจุบัน
เกษตรกรไม่ได้ใช้พ้ืนที่ปลูกอ้อยโรงงาน โดยเกษตรกรใช้พ้ืนที่ดังกล่าวในการปลูกข้าวและยางพารา 
ทั้งน้ีภาครัฐควรให้ความรู้แก่เกษตรกรในการปรับปรุงบํารุงดิน และสร้างแรงจูงใจให้กลับมาปลูก 
อ้อยโรงงาน เน่ืองจากเป็นพ้ืนที่มีความเหมาะสม ซึ่งจะช่วยให้ใช้ต้นทุนการผลิตและได้ผลผลิตมีคุณภาพดี 
ทั้งน้ีเกษตรกรต้องพิจารณาแหล่งรับซื้อร่วมด้วย 

 4.3 มันสําปะหลัง 
   1) พื้นที่ปลูกมันสําปะหลังที่มีความเหมาะสมสูง (S1) และปัจจุบันยังปลูกมันสําปะหลังอยู่ 
มีเน้ือที่ 16,665 ไร่ มีพ้ืนที่ปลูกมากในเขตอําเภอยางตลาด และอําเภอห้วยเม็ก ตามลําดับ ทั้งน้ีโดย
คณะอนุกรรมการพัฒนาที่ดินจังหวัดควรให้มีการเสนอแผนการใช้ที่ดินเพ่ือสงวนให้เป็นแหล่งผลิต 
มันสําปะหลังคุณภาพดีที่สําคัญของจังหวัด ควรมีการจัดการดินและปุ๋ย ท่อนพันธ์ุคุณภาพดี โดยรวม
กลุ่มเป็นเกษตรแปลงใหญ่เพ่ือช่วยลดต้นทุนการผลิตและส่งเสริมให้เกษตรกรเป็น Smart Farmer 
พัฒนาต่อยอดครบวงจรการตลาดทั้งในและต่างประเทศ รวมทั้งส่งเสริมการแปรรูปเพ่ือเพ่ิมมูลค่า 
ภาครัฐสนับสนุนการทํามาตรฐานสินค้าเกษตรอินทรีย์ และพัฒนาควรส่งเสริมให้เกษตรกรเพาะปลูก
ตามการปฎิบัติทางการเกษตรท่ีดี (Good Agricultural Practices : GAP) เน่ืองจากเป็นพ้ืนที่ศักยภาพสูง 
   2) พื้นที่ปลูกมันสําปะหลังที่ มีความเหมาะสมปานกลาง (S2) และปัจจุ บันยังปลูก 
มันสําปะหลังอยู่มีเน้ือที่ 509,191 ไร่ ส่วนใหญ่อยู่ในเขตอําเภอหนองกุงศรี อําเภอเมืองกาฬสินธ์ุ 
อําเภอท่าคันโท อําเภอสามชัย อําเภอกุฉินารายณ์ อําเภอสหัสขันธ์ อําเภอดอนจาน และอําเภอ
ห้วยเม็ก เกษตรกรยังคงปลูกมันสําปะหลังได้ผลดี หลายแห่งประสบปัญหาโครงสร้างของดินหรือ 
ดินดาน การสนับสนุนอินทรียวัตถุหรือการไถระเบิดดาน ส่งเสริมการปรับปรุงบํารุงดินและการตรวจ
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วิเคราะห์ดินอยู่เสมอจะสร้างความมั่นใจให้กับเกษตรกรในการใช้ที่ดิน ซึ่งจะส่งผลให้ปัญหาการละทิ้ง
ถิ่นฐานลดลง  
   3) พื้นที่ปลูกมันสําปะหลังในพื้นที่ไม่เหมาะสม (S3 และ N) แต่ปัจจุบันเกษตรกรยังคงใช้
ที่ดินปลูกมันสําปะหลัง พ้ืนที่ดังกล่าวประสบปัญหาซ้ําซาก เช่น นํ้าท่วม ขาดนํ้า ผลผลิตตํ่า กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ให้การช่วยเหลือเกษตรกรที่ทํากินในพื้นที่น้ี โดยสนับสนุนการปรับโครงสร้างที่ดิน
สนับสนุนแหล่งนํ้า ให้เกษตรกรเลือกปลูกพืชชนิดใหม่ที่มีความเหมาะสม ให้ผลตอบแทนที่ดีกว่า และ
ใช้พ้ืนที่เพ่ือผลิตอาหารบริโภคในครัวเรือน รวมถึงการสนับสนุนข้อมูลด้านการตลาดของพืชชนิดใหม่ 
   4) พื้นที่ที่มีศักยภาพหรือมีความเหมาะสมสําหรับการปลูกมันสําปะหลัง แต่ปัจจุบัน
เกษตรกรไม่ได้ใช้พ้ืนที่ปลูกมันสําปะหลัง โดยเกษตรกรใช้พ้ืนที่ ดังกล่าวในการปลูกข้าวและ 
อ้อยโรงงาน แต่ในอนาคตเกษตรกรสามารถกลับมาปลูกมันสําปะหลังหรือทําการเกษตรแบบ
ผสมผสานได้ 

 4.4 ยางพารา 
   1) พื้นที่ปลูกยางพาราที่มีความเหมาะสมสูง (S1) และปัจจุบันยังปลูกยางพาราอยู่ มีเน้ือที่ 
479 ไร่ มีพ้ืนที่ปลูกมากในเขตอําเภอยางตลาด ทั้งน้ีโดยคณะอนุกรรมการพัฒนาที่ดินจังหวัดควรให้มี
การเสนอแผนการใช้ที่ดินเพ่ือสงวนให้เป็นแหล่งปลูกยางพาราคุณภาพดีที่สําคัญของจังหวัด ควรมีการ
จัดการดินและปุ๋ย พันธ์ุคุณภาพดี ความรู้ด้านการปรับปรุงบํารุงดินที่ เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่ 
สนับสนุนการรวมกลุ่มเป็นเกษตรแปลงใหญ่เพ่ือลดต้นทุนการผลิตและสร้างความเข้มแข็ง พัฒนาต่อ
ยอดครบวงจรการตลาดในและต่างประเทศการแปรรูป แหล่งทุน มีภาครัฐสนับสนุนการทํามาตรฐาน
สินค้าเกษตร และเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตและพัฒนาควรส่งเสริมให้เกษตรกรเพาะปลูกตามการ
ปฎิบัติทางการเกษตรท่ีดี (Good Agricultural Practices : GAP) เน่ืองจากเป็นพ้ืนที่ศักยภาพสูง 
   2) พื้นที่ปลูกยางพาราที่มีความเหมาะสมปานกลาง (S2) และปัจจุบันยังปลูกยางพาราอยู่  
มีเน้ือที่ 192,624 ไร่ ส่วนใหญ่อยู่ในเขตอําเภอกุฉินารายณ์ อําเภอเมืองกาฬสินธ์ุ อําเภอหนองกุงศรี 
อําเภอดอนจาน อําเภอท่าคันโท อําเภอห้วยผึ้ง และอําเภอสหัสขันธ์  เกษตรกรยังคงปลูกยางพารา
ได้ผลดี หลายแห่งประสบปัญหาโครงสร้างของดิน ส่งเสริมการปรับปรุงบํารุงดินและการสนับสนุน
อินทรียวัตถุจะสร้างความมั่นใจให้กับเกษตรกรในการใช้ที่ดิน สนับสนุนการพัฒนาการตลาดในพ้ืนที่
ให้เหมาะสม ซึ่งจะส่งผลให้ปัญหาการละทิ้งถิ่นฐานลดลง 
   3) พื้นที่ปลูกยางพาราในพื้นที่ไม่เหมาะสม (S3 และ N) และปัจจุบันเกษตรกรยังคงใช้
ที่ดินปลูกยางพารา พ้ืนที่ดังกล่าวประสบปัญหาซ้ําซาก เช่น นํ้าท่วม ขาดนํ้า ผลผลิตตํ่า กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ให้การช่วยเหลือเกษตรกรที่ทํากินในพื้นที่น้ี โดยสนับสนุนการปรับโครงสร้างที่ดิน 
สนับสนุนแหล่งนํ้า ส่งเสริมให้มีการโคนยางพาราที่มีอายุมากและสนับสนุนให้เกษตรกรเลือกปลูกพืช
ชนิดใหม่ที่มีความเหมาะสม ให้ผลตอบแทนที่ดีกว่า และใช้พ้ืนที่เพ่ือผลิตอาหารบริโภคในครัวเรือน 
รวมถึงการสนับสนุนข้อมูลด้านการตลาดของพืชชนิดใหม่ 
   4) พื้นที่ที่มีศักยภาพหรือมีความเหมาะสมสําหรับการปลูกยางพารา แต่ปัจจุบันเกษตรกร
ไม่ได้ใช้พ้ืนที่ปลูกยางพารา โดยเกษตรกรใช้พ้ืนที่ดังกล่าวในการปลูกข้าวและอ้อยโรงงาน แต่ใน
อนาคตเกษตรกรสามารถกลับมาปลูกยางพาราหรือทําการเกษตรแบบผสมผสานได้ 
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ตารางผนวกที ่1  ข้อมูลตําบลจําแนกรายอําเภอ จังหวัดกาฬสินธ์ุ 

ลําดับ อําเภอ ตําบล ลําดับ อําเภอ ตําบล 
1  กมลาไสย    กมลาไสย 29  คําม่วง (ต่อ)    นาทัน 
2    โคกสมบูรณ ์ 30    นาบอน 
3    เจ้าท่า 31    เนินยาง 
4    ดงลิง 32      โพน 
5    ธัญญา 33  ฆ้องชัย    โคกสะอาด 
6    โพนงาม 34    ฆ้องชัยพัฒนา 
7    หนองแปน 35    โนนศิลาเลิง 
8    หลักเมือง 36    ลําชี 
9  กุฉินารายณ์    กุดค้าว 37    เหล่ากลาง 
10    กุดหว้า 38  ดอนจาน    ดงพยุง 
11    จุมจัง 39    ดอนจาน 
12    แจนแลน 40    นาจําปา 
13    นาโก 41    ม่วงนา 
14    นาขาม 42      สะอาดไชยศรี 
15    บัวขาว 43  ท่าคันโท    กุงเก่า 
16    สมสะอาด 44    กุดจิก 
17    สามขา 45    ดงสมบูรณ ์
18    หนองห้าง 46    ท่าคันโท 
19    เหล่าใหญ ่ 47    นาตาล 
20      เหล่าไฮงาม 48    ยางอู้ม 
21  เขาวง    กุดปลาค้าว 49  นาคู    นาคู 
22    กุดสิมคุ้มใหม่ 50    โนนนาจาน 
23    คุ้มเก่า 51    บ่อแก้ว 
24    สงเปลือย 52    ภูแล่นช้าง 
25    สระพังทอง 53      สายนาวัง 
26    หนองผือ 54  นามน    นามน 
27  คําม่วง    ดินจี่ 55    ยอดแกง 
28    ทุ่งคลอง 56    สงเปลือย 
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ตารางผนวกที ่1 (ต่อ) 

ลําดับ อําเภอ ตําบล ลําดับ อําเภอ ตําบล 
57  นามน (ต่อ)    หนองบัว 86  ยางตลาด (ต่อ)    หนองอิเฒ่า 
58    หลักเหลี่ยม 87    หัวงัว 
59  เมืองกาฬสินธ์ุ    กลางหมื่น 88    หัวนาคํา 
60    กาฬสินธ์ุ 89    อิต้ือ 
61    ขมิ้น 90    อุ่มเม่า 
62    เชียงเครือ 91  ร่องคํา    ร่องคํา 
63    นาจารย์ 92    สามัคค ี
64    บึงวิชัย 93      เหล่าอ้อย 
65    ไผ ่ 94  สมเด็จ    แซงบาดาล 
66    โพนทอง 95    ผาเสวย 
67    ภูดิน 96    มหาไชย 
68    ภูปอ 97    ลําห้วยหลัว 
69    ลําคลอง 98    ศรีสมเด็จ 
70    ลําปาว 99    สมเด็จ 
71    ลําพาน 100    หนองแวง 
72    หนองกุง 101    หมูม่น 
73    หลุบ 102  สหัสขันธ์    นามะเขือ 
74    ห้วยโพธ์ิ 103    นิคม 
75      เหนือ 104    โนนนํ้าเกลี้ยง 
76  ยางตลาด    เขาพระนอน 105    โนนบุรี 
77    คลองขาม 106    โนนศิลา 
78    ดอนสมบูรณ์ 107    โนนแหลมทอง 
79    นาเชือก 108    ภูสิงห์ 
80    นาดี 109      สหัสขันธ์ 
81    โนนสูง 110  สามชัย    คําสร้างเที่ยง 
82    บัวบาน 111    สําราญ 
83    ยางตลาด 112    สําราญใต้ 
84    เว่อ 113      หนองช้าง 
85      หนองตอกแป้น 
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ตารางผนวกที ่1 (ต่อ) 

ลําดับ อําเภอ ตําบล ลําดับ อําเภอ ตําบล 
114  หนองกุงศรี    โคกเครือ 125  ห้วยผึ้ง (ต่อ)    นิคมห้วยผึ้ง 
115    ดงมูล 126    หนองอีบุตร 
116    ลําหนองแสน 127  ห้วยเม็ก    กุดโดน 
117    เสาเล้า 128    คําเหมือดแก้ว 
118    หนองกุงศรี 129    คําใหญ ่
119    หนองบัว 130    ทรายทอง 
120    หนองสรวง 131    โนนสะอาด 
121    หนองหิน 132    บึงนาเรียง 
122      หนองใหญ ่ 133    พิมูล 
123  ห้วยผึ้ง    คําบง 134    ห้วยเม็ก 
124      ไค้นุ่น 135      หัวหิน 

ที่มา: กรมการปกครอง, 2564 
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ชุดดิน   กันทรวิชัย  Series Ka          กลุ่มชุดดินที่ 4 
สภาพพื้นที ่  ราบเรียบถึงค่อนข้างราบเรียบ มีความลาดชัน 0 - 1% 
ภูมิสัณฐาน  ที่ราบนํ้าท่วมถึง 
วัตถุต้นกําเนิดดิน ตะกอนนํ้าพา 
การระบายน้าํ  ค่อนข้างเลวถึงเลว 
การซึมผ่านได้ของน้ํา ช้า การไหลบา่ของน้ําบนผิวดิน ช้า  
ลักษณะสมบัติของดิน เป็นดินลึก เน้ือดินเป็นดินเหนียวตลอด หน้าดินมีสีเทาเข้มหรือนํ้าตาล 

ปนเทาเข้ม ดินล่างมีสีนํ้าตาล นํ้าตาลปนเทาหรือเทา พบจุดประสีนํ้าตาลแก่ 
นํ้าตาลปนเหลือง นํ้าตาลปนแดงหรือแดงปนเหลืองตลอดหน้าตัดดิน พบ
ช้ันศิลาแลงอ่อน  (plinthite) ประมาณ  2 - 20% ในฤดูแล้งหน้าดิน 
จะแตกระแหงกว้างและลึกพบรอยไถล ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดถึงเป็นกรด
ปานกลาง (pH 5.5 - 6.0) ตลอดหน้าตัดดิน 

ข้อจํากัด  มีนํ้าท่วมขังนานในฤดูฝน เป็นดินเหนียวจัด สมบัติทางกายภาพของดินไม่ดี  
ข้อเสนอแนะ ทํานา ควรไถพรวนในช่วงที่ดินมีความช้ืนเหมาะสม ควรใส่ปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมัก 

ปุ๋ยพืชสดและปุ๋ยเคมี เพ่ือปรับปรุงสมบัติทางกายภาพและทางเคมีของดิน
ให้ดีขึ้น 

สมบัติทางเคมี ความ
ลึก 

(ซม.) 
อินทรียวัตถุ 

ความจุ
แลกเปลีย่น
แคตไอออน 

ความ
อ่ิมตัว
เบส 

ฟอสฟอรัสท่ี
เป็น

ประโยชน ์

โพแทสเซียมที่
เป็นประโยชน ์

ความอุดม
สมบูรณ ์
ของดิน 

  

  0-25 0-25 ปานกลาง สูง ปานกลาง ต่ํา ปานกลาง 
  25-50 25-50 ปานกลาง สูง ปานกลาง ต่ํา ต่ํา 
  50-100 50-100 ต่ํา ปานกลาง ปานกลาง ต่ํา ต่ํา 
 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 1 หน้าตัดดินและคําบรรยายชุดดินกันทรวิชัย 
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ชุดดิน ธวัชบุรี   Series Th          กลุ่มชุดดินที่ 7 
สภาพพื้นที ่ ราบเรียบถึงค่อนข้างราบเรียบ มีความลาดชัน 0 - 2% 
ภูมิสัณฐาน  ตะพักลํานํ้า 
วัตถุต้นกําเนิดดิน ตะกอนนํ้าพา 
การระบายน้าํ ค่อนข้างเลว 
การซึมผ่านได้ของน้ํา ช้า การไหลบา่ของน้ําบนผิวดิน  ช้า 
ลักษณะสมบัติของดิน เป็นดินลึกมาก เน้ือดินบนเป็นดินร่วนหรือดินร่วนเหนียวปนทรายแป้ง  

สีนํ้าตาล นํ้าตาลอ่อน หรือนํ้าตาลปนเทา ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดถึงกรด
ปานกลาง (pH 5.0 - 6.0) ดินล่างมีเน้ือดินเป็นดินเหนียวหรือดินเหนียวปน
ทรายแป้ง สี นํ้าตาลอ่อน เทาปนชมพู หรือเทา และพบศิลาแลงอ่อน 
(plinthite) ปริมาณ 5 - 50% ภายในความลึก 150 เซนติเมตร ปฏิกิริยาดิน
เป็นกรดปานกลางถึงด่างปานกลาง (pH 6.0 - 8.0) มีจุดประสีนํ้าตาลแก่ แดง
หรือแดงปนเหลืองตลอดช้ันดิน 

ข้อจํากัด ความอุดมสมบูรณ์ตํ่า มีอินทรยีวัตถุตํ่า มักมีนํ้าท่วมขังในฤดูฝน 
ข้อเสนอแนะ เหมาะสําหรับการทํานา ควรปรับปรุงบํารุงดินอยู่เสมอโดยเพ่ิมอินทรียวัตถุ 

และใช้ปุ๋ยอินทรีย์ร่วมกับปุ๋ยเคมีเพ่ือเพ่ิมผลผลิตให้สูงขึ้น 

สมบัติทางเคมี ความลึก 
(ซม.) อินทรียวัตถุ

ความจุ
แลกเปลีย่น
แคตไอออน 

ความ
อ่ิมตัว
เบส 

ฟอสฟอรัส
ที่เป็น

ประโยชน ์

โพแทสเซียม
ที่เป็น

ประโยชน ์

ความอุดม
สมบูรณ ์
ของดิน 

 
  
  0-25 ต่ํา ต่ํา ปานกลาง ปานกลาง ต่ํา ต่ํา 

  25-50 ต่ํา ต่ํา ปานกลาง ปานกลาง ต่ํา ต่ํา 

  50-100 ต่ํา ต่ํา ปานกลาง ปานกลาง ต่ํา ต่ํา 
 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 2 หน้าตัดดินและคําบรรยายชุดดินธวัชบุรี 
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ชุดดิน ละหานทราย Series Lah                        กลุ่มชุดดินที่ 22 
สภาพพื้นที ่ ราบเรียบถึงค่อนข้างราบเรียบ มีความลาดชัน 0 - 2% 
ภูมิสัณฐาน ส่วนตํ่าของพ้ืนที่เกือบราบหรือที่เกือบราบ (peneplain) 
วัตถุต้นกําเนิดดิน ตะกอนของหินตะกอนเน้ือหยาบที่ถูกชะมาทับถม 
การระบายน้าํ ค่อนข้างเลวถึงดีปานกลาง 
การซึมผ่านได้ของน้ํา ปานกลาง การไหลบา่ของน้ําบนผิวดิน  ช้า 
ลักษณะสมบัติของดิน เป็นดินลึกมาก ดินบนเป็นดินร่วน ดินร่วนปนทรายหรือทรายปนดินร่วน  

สีนํ้าตาล เทาปนนํ้าตาล ดินล่างมีเน้ือดินเป็นดินร่วนปนทรายและอาจพบ
ดินร่วนเหนียวปนทรายในตอนล่างลึก ๆ สีเทา เทาปนชมพูจนถึงขาว และ 
จะพบจุดประสีแดงปนเหลือง นํ้าตาลปนเหลือง ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดถึงเป็น
กรดจัดมาก (pH 4.5 - 5.5) ตลอดหน้าตัดดิน 

ข้อจํากัด เน้ือดินค่อนข้างเป็นทราย ความอุดมสมบูรณ์ตํ่า เสี่ยงต่อการขาดน้ําในช่วง
ฤดูเพาะปลูก 

ข้อเสนอแนะ ปรับปรุงความอุดมสมบูรณ์ของดินและสมบัติทางกายภาพของดิน โดยการ
ใช้ปุ๋ยเคมี ปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมัก และปุ๋ยพืชสด หากใช้ทํานา ควรจัดหาแหล่งนํ้า
ในพ้ืนที่โดยการขุดสระเพ่ือกักเก็บนํ้า หากใช้ปลูกพืชไร่ ไม้ผล ไม้ยืนต้น ต้อง
ทําทางระบายนํ้าออกจากพ้ืนที่ 

สมบัติทางเคมี ความลึก 
(ซม.) อินทรียวัตถุ

ความจุ
แลกเปลีย่น
แคตไอออน

ความ 
อ่ิมตัวเบส 

ฟอสฟอรัส
ท่ีเป็น

ประโยชน ์

โพแทสเซียม
ท่ีเป็น

ประโยชน ์

ความอุดม
สมบูรณ ์
ของดิน 

  

  0-25 ต่ํา ต่ํา ต่ํา ต่ํา ต่ํา ต่ํา 
  25-50 ต่ํา ต่ํา ต่ํา ต่ํา ต่ํา ต่ํา 
  50-100 ต่ํา ต่ํา ต่ํา ต่ํา ต่ํา ต่ํา 
 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 3 หน้าตัดดินและคําบรรยายชุดดินละหานทราย 
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ชุดดิน   คําบง   Series Kg        กลุ่มชุดดินที่ 44 
สภาพพื้นที ่  ค่อนข้างราบเรียบถึงลูกคลื่นลอนลาด มีความลาดชัน 1 - 12% 
ภูมิสัณฐาน พ้ืนที่เกือบราบหรือที่เกือบราบ (peneplain) 
วัตถุต้นกําเนิดดิน การผุพังสลายตัวอยู่กับที่ และ/หรือ เคลื่อนย้ายมาเป็นระยะทางไม่ไกลนัก

ของหินตะกอนเนื้อหยาบ พวกหินทรายหรือหินในกลุ่ม 
การระบายน้าํ  ดีถึงค่อนข้างมากเกินไป 
การซึมผ่านได้ของน้ํา ดี   การไหลบา่ของน้ําบนผิวดิน    ปานกลางถงึดี 
ลักษณะสมบัติของดิน เป็นดินลึกมาก ดินบนเป็นดินร่วนปนทราย สีนํ้าตาลเข้ม ดินล่างเป็นทราย 

ปนดินร่วนและเปล่ียนเป็นดินร่วนปนทรายถึงดินร่วนเหนียวปนทราย ในช่วง
ความลึก 100-150 เซนติเมตร ซึ่งเป็นช้ันสะสมอนุภาคดินเหนียว สีนํ้าตาล 
และอาจพบจุดประสีต่าง ๆ ในดินล่าง ปฏิกิริยาดินเป็นกรดปานกลางถึง
เป็นกลาง (pH 6.0 - 7.0) ในดินบน และเป็นกรดปานกลางถึงเป็นด่างปานกลาง 
(pH 6.0 - 8.0) ในดินล่าง 

ข้อจํากัด ดินเป็นทรายจัด ความสามารถในการอุ้มนํ้าตํ่า ธาตุอาหารพืชในดินถูกชะล้าง 
ได้ง่าย เสี่ยงต่อความเสียหายจากการขาดแคลนนํ้าในช่วงฤดูเพาะปลูก 

ข้อเสนอแนะ ควรปรับปรุงบํารุงดินโดยการใส่ปุ๋ยอินทรีย์พวกปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมัก และปุ๋ยพืช
สดเพ่ือปรับปรุงสมบัติของดินทั้งทางกายภาพและทางเคมี โดยจะช่วยให้ดิน 
มีความสามารถในการอุ้มนํ้าไว้ได้ดีขึ้น สามารถดูดซับธาตุอาหารในดินได้ดีขึ้น 
ควรใส่ปุ๋ยเคมีควบคู่กันไปด้วย เพ่ือช่วยเพ่ิมปริมาณธาตุอาหารในดินและทํา
ให้ดินมีความอุดมสมบูรณ์ดีขึ้น 

สมบัติทางเคมี ความลึก 
(ซม.) อินทรียวัตถุ

ความจุ
แลกเปลีย่น
แคตไอออน 

ความ
อ่ิมตัว
เบส 

ฟอสฟอรัส
ที่เป็น

ประโยชน ์

โพแทสเซียม
ที่เป็น

ประโยชน ์

ความอุดม
สมบูรณ ์
ของดิน 

  

  0-25 ต่ํา ต่ํา ปานกลาง ปานกลาง ต่ํา ต่ํา 

  25-50 ต่ํา ต่ํา ปานกลาง ต่ํา ต่ํา ต่ํา 

  50-100 ต่ํา ต่ํา สูง ต่ํา ต่ํา ต่ํา 
 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 4 หน้าตัดดินและคําบรรยายชุดดินคําบง 
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ชุดดิน ภูพาน Series Pu                          กลุ่มชุดดินที่ 40 
สภาพพื้นที ่ ค่อนข้างราบเรียบถึงเนินเขา มีความลาดชัน 1 - 35% 
ภูมิสัณฐาน ลานตะพัก เชิงเขา เนินเขา หรือบริเวณพ้ืนที่เหลือค้างจากการกัดกร่อน 
วัตถุต้นกําเนิดดิน การผุพังสลายตัวอยู่กับที่ และ/หรือ เคลื่อนย้ายมาเป็นระยะทางไม่ไกลนัก

ของหินทราย 
การระบายน้าํ ดี 
การซึมผ่านได้ของน้ํา ปานกลางถึงเร็ว                   การไหลบ่าของน้ําบนผิวดิน    ปานกลาง 
ลักษณะสมบัติของดิน เป็นดินลึกมาก ดินบนเป็นทรายปนดินร่วนหรือดินร่วนปนทราย สีนํ้าตาล

หรือนํ้าตาลเข้ม ดินล่างเป็นดินร่วนปนทราย สีนํ้าตาล นํ้าตาลปนเหลือง 
นํ้าตาลปนแดง หรือแดงปนเหลือง อาจพบจุดประสีนํ้าตาลแก่หรือเหลืองปนแดง
ปริมาณเล็กน้อย อาจพบลูกรังปริมาณเล็กน้อยร่วมกับเศษหินทรายในหน้า
ตัดดิน ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดถึงกรดเล็กน้อย (pH 5.0 - 6.5) ในดินบน 
และกรดจัดมากถึงกรดจัด (pH 4.5 - 5.5) ในดินล่าง มักพบก้อนหินทราย
ลอยอยู่บนผิวดิน 

ข้อจํากัด ควรมีมาตรการอนุรักษ์ดินและนํ้า และจัดระบบการปลูกพืชที่เหมาะสม
ปรับปรุงบํารุงดินอยู่เสมอโดยเพ่ิมอินทรียวัตถุ และใช้ปุ๋ยอินทรีย์ร่วมกับ
ปุ๋ยเคมีเพ่ือเพ่ิมผลผลิตให้สูงขึ้น 

สมบัติทางเคมี ความลึก 
(ซม.) อินทรียวัตถุ

ความจุ
แลกเปลีย่น
แคตไอออน 

ความ
อ่ิมตัว
เบส 

ฟอสฟอรัส
ท่ีเป็น

ประโยชน ์

โพแทสเซียม
ท่ีเป็น

ประโยชน ์

ความอุดม
สมบูรณ ์
ของดิน 

  

0-25 ต่ํา ต่ํา ต่ํา ต่ํา ต่ํา ต่ํา 

25-50 ต่ํา ต่ํา ต่ํา ต่ํา ต่ํา ต่ํา 

 
 

50-100 ต่ํา ต่ํา ต่ํา ต่ํา ต่ํา ต่ํา 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 5 หน้าตัดดินและคําบรรยายชุดดินภูพาน 
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ตารางผนวกที่ 2  พ้ืนที่ชลประทานจังหวัดกาฬสินธ์ุจําแนกรายอําเภอ ตําบล 

อําเภอ เนื้อที่ (ไร่) ตําบล เนื้อที่ (ไร่) 
กมลาไสย 99,076 กมลาไสย 10,941 

โคกสมบูรณ ์ 1,676 
เจ้าท่า 18,837 
ดงลิง 11,770 
ธัญญา 23,579 
โพนงาม 8,012 
หนองแปน 11,198 

    หลักเมือง 13,063 
กุฉินารายณ ์ 17,120 กุดหว้า 7,805 

จุมจัง 3,962 
หนองห้าง 480 
เหล่าไฮงาม 4,873 

เขาวง 15,702 คุ้มเก่า 12,772 
    สงเปลือย 2,930 
คําม่วง 4,773 ดินจี ่ 4,424 

นาบอน 349 
ฆ้องชัย 47,284 โคกสะอาด 4,249 

ฆ้องชัยพัฒนา 9,605 
โนนศิลาเลิง 9,682 
ลําชี 13,058 

    เหล่ากลาง 10,690 
ดอนจาน 9,095 ดงพยงุ 3,073 

ดอนจาน 583 
นาจําปา 924 
ม่วงนา 4,515 

นาคู 6,880 นาคู 3,240 
    บ่อแก้ว 3,640 
เมืองกาฬสินธุ ์ 95,509 กาฬสินธุ ์ 862 

เชียงเครือ 11,034 
บึงวิชัย 10,361 
โพนทอง 4,297 
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ตารางผนวกที่ 2  (ต่อ) 
อําเภอ เนื้อที่ (ไร่) ตําบล เนื้อที่ (ไร่) 

เมืองกาฬสินธุ ์(ต่อ) ลําคลอง 4,763 
ลําพาน 17,636 
หนองกุง 645 
หลุบ 18,933 
ห้วยโพธิ ์ 18,106 
เหนือ 8,872 

ยางตลาด 88,085 คลองขาม 10,039 
  ดอนสมบูรณ ์ 10,373 
  นาเชือก 4,901 
  นาดี 7,541 
  โนนสูง 3,586 
  บัวบาน 21,624 
  ยางตลาด 10,831 
  หนองอเิฒ่า 581 
  หัวงัว 7,393 
  อิตื้อ 1,269 
    อุ่มเม่า 9,947 
สมเด็จ 6,975 แซงบาดาล 5,205 
  มหาไชย 1,770 
ห้วยผ้ึง 29,879 คําบง 8,435 
  ไค้นุ่น 4,531 
  นิคมห้วยผ้ึง 10,099 
    หนองอีบตุร 6,814 
ห้วยเมก็ 1,115 คําเหมือดแก้ว 1,115 

รวม 421,493 รวม 421,493 
ที่มา: กรมชลประทาน, 2564 
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ตารางผนวกที ่3  ระดับนํ้าเก็บกักของอ่างเก็บนํ้าในจังหวัดกาฬสินธ์ุ 
หน่วย : ล้าน ลบ.ม.

ลําดับ อ่างเก็บน้ํา ประเภท
อ่าง อําเภอ ตําบล 

ระบบ ระดับ 
น้ําสูงสุด เก็บกัก 

1 อ่างเกบ็นํ้าลําพะยัง (ตอนบน) กลาง เขาวง สงเปลือย 4.137 0.063 

2 อ่างเกบ็นํ้าห้วยวงัลิ้นฟ้า กลาง ห้วยเม็ก คําเหมือดแกว้ 3.350 0.156 

3 อ่างเกบ็นํ้าห้วยแกง กลาง ดอนจาน ดงพยุง 23.325 0.650 

4 อ่างเกบ็นํ้าห้วยจมุจัง กลาง กุฉินารายณ ์ กุดหว้า 7.381 0.667 

5 อ่างเกบ็นํ้าห้วยผึง้ กลาง ห้วยผึ้ง ห้วยผึ้ง 4.150 0.240 

6 อ่างเกบ็นํ้าห้วยฝา กลาง ห้วยผึ้ง นิคมห้วยผึง้ 6.422 0.700 

7 อ่างเกบ็นํ้าห้วยสะทด กลาง ห้วยผึ้ง คําบง 11.660 0.500 

8 อ่างเกบ็นํ้าหนองหญ้ามา้ กลาง ยางตลาด อิตื้อ 2.558 0.300 

9 อ่างเกบ็นํ้าห้วยวงันอง กลาง กุฉินารายณ ์ เหลา่ไฮงาม 11.492 0.320 

10 อ่างเกบ็นํ้าห้วยโพธิ์ กลาง เมืองกาฬสินธุ ์ ห้วยโพธิ ์ 2.444 0.230 

11 อ่างเกบ็นํ้าบงึอรา่ม กลาง ยางตลาด ยางตลาด 3.600 0.285 

12 อ่างเกบ็นํ้าห้วยสีทน กลาง เมืองกาฬสินธุ ์ โพนทอง 3.550 0.009 

13 อ่างเกบ็นํ้าห้วยมะโน กลาง นาคู นาคู 5.815 0.600 

14 อ่างเกบ็นํ้าห้วยสงัเคียบ กลาง สมเดจ็ แซงบาดาล 7.500 0.529 

15 อ่างเกบ็นํ้าลําปาว ใหญ ่ เมืองกาฬสินธุ ์ ลําปาว 1,980.000 100.000 

รวม 2,077.380 105.250 

ที่มา: กรมชลประทาน, 2564 
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ตารางผนวกที่ 4  พ้ืนที่เขตปฏิรูปที่ดินจําแนกรายอําเภอ ตําบล 

ตําบล เน้ือที่ (ไร่) ตําบล เน้ือที่ (ไร่)
อําเภอกุฉินารายณ์ 110,967 อําเภอท่าคันโท (ต่อ)   

นาขาม 42,593 กุงเก่า 17,988
กุดหว้า 22,744 ท่าคันโท 7,467
เหล่าใหญ ่ 17,714 อําเภอนาค ู 16,398
นาโก 11,217 บ่อแก้ว 11,468
หนองห้าง 10,199 ภูแล่นช้าง 2,739
เหล่าไฮงาม 4,179 โนนนาจาน 2,056
แจนแลน 2,024 นาคู 135
สามขา 283 อําเภอนามน 28,820
สมสะอาด 14 หนองบัว 13,345

อําเภอเขาวง 4,165 นามน 11,465
สงเปือย 2,056 หลักเหล่ียม 3,308
กุดสิมคุ้มใหม ่ 1,162 ยอดแกง 702
คุ้มเก่า 680 อําเภอเมืองกาฬสินธุ ์ 74,111
กุดปลาค้าว 267 ภูปอ 15,845

อําเภอคําม่วง 90,058 นาจารย ์ 13,710
นาบอน 26,553 กลางหมื่น 13,363
ทุ่งคลอง 21,149 โพนทอง 9,065
ดินจี ่ 17,386 เหนือ 8,948
นาทัน 17,227 เชียงเครือ 6,955
โพน 7,743 ห้วยโพธิ ์ 4,696

อําเภอดอนจาน 33,422 ขมิ้น 1,192
ดงพยงุ 13,205 ไผ่ 197
สะอาดไชยศร ี 7,293 ภูดิน 113
ม่วงนา 6,671 ลําปาว 16
นาจําปา 6,253 บึงวิชัย 11

อําเภอท่าคันโท 133,756 อําเภอยางตลาด 18,622
นาตาล 32,839 คลองขาม 6,664
ยางอู้ม 28,806 เขาพระนอน 3,951
ดงสมบูรณ ์ 24,623 บัวบาน 2,918
กุดจกิ 22,033   อิตื้อ 2,085
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ตารางผนวกที่ 4  (ต่อ) 

ตําบล เน้ือที่ (ไร่) ตําบล เน้ือที่ (ไร่)
อําเภอยางตลาด (ต่อ) อําเภอหนองกุงศรี 127,068

นาเชือก 1,813 โคกเครือ 43,808
โนนสูง 691 ดงมูล 27,827
เว่อ 257 หนองใหญ ่ 23,851
หนองอเิฒ่า 243 หนองหิน 23,127

อําเภอสมเด็จ 15,314 หนองสรวง 5,527
หนองแวง 6,728 ลําหนองแสน 2,906
มหาไชย 5,412 หนองบัว 22
ผาเสวย 2,430 อําเภอหว้ยผึ้ง 45,687
แซงบาดาล 495 คําบง 22,938
ลําห้วยหลัว 249 นิคมห้วยผ้ึง 18,472

อําเภอสหัสขันธ ์ 12,678 หนองอีบตุร 4,099
นามะเขือ 11,101 ไค้นุ่น 178
โนนนํ้าเกล้ียง 1,568 อําเภอหว้ยเม็ก 28,316
โนนศิลา 9 ทรายทอง 14,110

อําเภอสามชยั 96,264 พิมูล 8,152
สําราญ 37,490 กุดโดน 4,084
หนองช้าง 20,999 โนนสะอาด 1,626
คําสร้างเทีย่ง 20,207 คําเหมือดแก้ว 344

  สําราญใต ้ 17,568 รวมทั้งจงัหวัด 835,646
ที่มา: สํานักงานปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม, 2564 
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ตารางผนวกที ่5  กิจกรรมการเกษตรที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกร จงัหวัดกาฬสินธ์ุ 

ลําดับ กิจกรรมการเกษตร เกษตรกร (ราย) เนื้อท่ี (ไร่) 

1 ข้าวนาป ี 155,211 1,580,736 

2 มันสําปะหลังโรงงาน 36,100 401,058 

3 ข้าวนาปรงั 24,969  236,021 

4 ยางพารา 9,471 104,590 

5 อ้อยโรงงาน 6,928 64,593 

6 มะม่วง 2,183 11,999 

7 ปาล์มน้ํามัน 912 6,729 

8 ยูคาลิปตัส 361 2,455 

9 หญ้าเล้ียงสัตว ์ 361 1,587 

10 พุทรา 326 1,279 

11 ปอเทือง 286 1,160 

12 ไม้ยืนต้นอื่นๆ 273 1,083 

13 กล้วยน้ําว้า 385 602 

14 หม่อน (มัลเบอรี่) 140 509 

ที่มา: กรมส่งเสริมการเกษตร, 2563 
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ตารางผนวกที่ 6  ทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกพืชสมุนไพร จังหวัดกาฬสินธ์ุ 

ลําดับ ชนิด เกษตรกร 
(ราย) 

เน้ือที ่
(ไร่) อําเภอ 

1 ขมิ้นชัน 5 87 คําม่วง ยางตลาด สมเด็จ สามชัย 

2 พริกไทย 3 60 สหัสขันธ์ สามชัย ห้วยเม็ก 

3 กระเจีย๊บแดง 4 52 กุฉินารายณ์ สมเด็จ หนองกงุศร ี

4 หญ้าหวาน 1 7 เมืองกาฬสินธุ ์

5 มะระขี้นก 1 6 ยางตลาด 

6 ว่านชักมดลูก 1 4 ยางตลาด 

7 กระชายดํา 1 2 สมเด็จ 

8 ฟ้าทะลายโจร 1 2 สมเด็จ 

9 ไพล 1 2 สมเด็จ 

10 พญายอ 1 1 กุฉินารายณ ์

11 สมุนไพรอื่นๆ 7 90 กุฉินารายณ์ นามน ยางตลาด สามชัย ห้วยเม็ก 

รวม 26 313   

ที่มา: สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2564 

 

ตารางผนวกที ่7  โรงงานและแหล่งรับซื้อสินค้าเกษตรในพ้ืนทีจ่ังหวัดกาฬสินธ์ุ 

โรงงานอุตสาหกรรมแหล่งรับซื้อ 
และสหกรณ์การเกษตร 

จํานวน 
(แห่ง) โรงงานด้านเกษตร จํานวน 

(แห่ง) 
โรงงานผลิตแปง้มันสําปะหลัง 8 โรงงานด้านการเกษตรอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง 101 
สหกรณก์ารเกษตร 50 โรงสีขนาดใหญ ่ 1 
โรงงานน้ําตาล 3 โรงสีขนาดเล็ก 9 
โรงงานผลิตมันเส้น 11 โรงสีขนาดกลาง 11 
โรงงานผลิตเอทานอล 1 

รวม 73 รวม 122 

ที่มา: https://agri-map-online.moac.go.th, 2564 
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    ภาพที่ 6 ศักยภาพของที่ดินพืชเศรษฐกิจข้าว จังหวัดกาฬสินธุ์



 
 

 

57 

 
    ภาพที่ 7 พื้นที่ปลูกข้าวบนพื้นที่ศักยภาพ จังหวัดกาฬสินธุ์ 
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    ภาพที่ 8 ศักยภาพของที่ดินพืชเศรษฐกิจอ้อยโรงงาน จังหวัดกาฬสินธุ์ 
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    ภาพที่ 9 พื้นที่ปลูกอ้อยโรงงานบนพื้นที่ศักยภาพ จังหวัดกาฬสินธุ์
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    ภาพที่ 10 ศักยภาพของที่ดินพืชเศรษฐกิจมันสําปะหลัง จังหวัดกาฬสินธุ์ 
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    ภาพที่ 11 พื้นที่ปลูกมันสาํปะหลังบนพื้นที่ศักยภาพ จังหวัดกาฬสินธุ์ 
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    ภาพที่ 12 ศักยภาพของที่ดินพืชเศรษฐกิจยางพารา จังหวัดกาฬสินธุ์ 
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    ภาพที่ 13 พื้นที่ปลูกยางพาราบนพื้นที่ศักยภาพ จังหวัดกาฬสินธุ์ 




