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ค ำน ำ 
  ในช่วงทศวรรษที ่ผ ่านมานี ้ได้มีการพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารที ่เป ็นประโยชน์ต ่อ  
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศมาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในด้านการเกษตรที่มี
พลวัตค่อนข้างสูง และมีผลกระทบต่อประชากรจ านวนมาก กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้
ตระหนักถึงการน าระบบข้อมูลข่าวสารที่ให้ผู ้ที ่เกี่ยวข้องกับภาคการเกษตรได้มีการเข้าถึง  
ที่สะดวกโดยเฉพาะเกษตรกร จึงได้มอบหมายให้กรมพัฒนาที่ดินเป็นหน่วยงานหลักจัดท า 
“แนวทางการส่งเสริมการเกษตรที่เหมาะสมตามฐานข้อมูลแผนที่เกษตรเชิงรุก (Agri-Map)” 
ของแต่ละจังหวัดขึ้น 

  Agri-Map คือ แผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก โดยบูรณาการข้อมูลพื้นฐาน  
ด้านการเกษตรจากทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ส าหรับใช้เป็น
เครื่องมือบริหารจัดการการเกษตรไทยอย่างมีประสิทธิภาพครอบคลุมทุกพื้นที่ มีการปรับ
ข้อมูลให้ทันสมัย และพัฒนาเพ่ิมความสะดวกการใช้งานให้เกิดการเข้าถึงข้อมูลโดยง่าย พร้อม
กับสามารถติดตามข้อมูลความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นได้อย่างถูกต้องและรอบด้าน ครอบคลุ ม
การน าไปใช้ประโยชน์ทุกด้าน  ที ่ส าคัญเป็นการน าเทคโนโลยีเข้ามาประยุกต์ใช้กับข้อมูล  
ด้านการเกษตร ซึ่งสามารถตอบโจทย์การช่วยเหลือและแก้ปัญหาให้กับเกษตรกรในรายพื้นที่  
ได้เป็นอย่างดี ใช้งานบนคอมพิวเตอร์หรือแท็บเล็ตที่เชื่ อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่านหน้าเว็บไซต์ของ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์www.moac.go.th/a4policy-alltype-391191791794 หรือ 
https://agri-map-online.moac.go.th/ ซึ่งจะมีเอกสารคู่มือการใช้ให้ศึกษาและสามารถ
ดาวน์โหลดได้ 

  แนวทางการส่งเสริมการเกษตรที่เหมาะสมของแต่ละจังหวัดสามารถน าไปใช้เป็นข้อมูล
สนับสนุนนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เช่น โครงการ 1 ต าบล 1 กลุ่มเกษตร
ทฤษฎีใหม่ โครงการเกษตรอินทรีย์ โครงการบริหารจัดการเขตเกษตรเศรษฐกิจส า หรับสินค้า
เกษตรที่ส าคัญ (Zoning by Agri-Map) โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ 
โครงการ Smart Farmer เป็นต้น และยัง เป็นข้อมูลกลางในการปฏิบัต ิงานร่วมกันของ
หน่วยงานต่าง ๆ ในจังหวัด ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ต่อไป 

 
 

 

 
รูปเลม่เอกสารแนวทางการส่งเสรมิการเกษตรที่เหมาะสม จังหวัดหนองบัวล าภ ู
 http://www.ldd.go.th/Agri-Map/Data/NE/nbl.pdf 
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1.  ข้อมูลทั่วไป 
  จังหวัดหนองบัวล าภู มีพ้ืนที่ 3,859.086 ตารางกิโลเมตร หรือ 2,411,928.750 ไร่ ตั้งอยู่ใน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย ประกอบด้วย 6 อ าเภอ 55 ต าบล (ตารางผนวกท่ี 1)  
มีประชากร 509,470 คน (กรมการปกครอง, 2563)  

  1.1 อาณาเขตติดต่อ  
   ทิศเหนือ      ติดต่อ จังหวัดอุดรธานี 
   ทิศใต้       ติดต่อ จังหวัดขอนแก่น 
   ทิศตะวันออก  ติดต่อ จังหวัดอุดรธานี 
   ทิศตะวันตก  ติดต่อ จังหวัดเลย 

  1.2 ภูมิประเทศ 
    สภาพภูมิประเทศของจังหวัดหนองบัวล าภู โดยทั่วไปเป็นที่ราบสูงและแองที่ราบ บางส
วนเป็นพ้ืนที่ลูกคลื่นลอนตื้นถึงลอนลึก มีภูเขาลอมรอบ ภูเขาที่ส าคัญ ได้แก่ ภูเก้า ภูพานค า ภูหลาว ภู
ข้าว ภูฝาง และภูชัน ภูเขาเรียงตัวยาวต่อเนื่องกันเป็นเทือกเขา เทือกเขาที่ส าคัญคือเทือกเขาภูพานอยู
ด้านตะวันออกของจังหวัด ทอดแนวยาว มาจากริมฝั่งแม่น้ าโขงตอนเหนือเขตอ าเภอสังคม จังหวัด
หนองคาย ผ่านเข้ามาเขตอ าเภอน้ าโสม จังหวัดอุดรธานี และเข้าสู่เขตอ าเภอสุวรรณคูหา จั งหวัด
หนองบัวล าภู สูงจากระดับทะเลปานกลางเฉลี่ย 200 เมตร ทางน้ าส าคัญ ได้แก่ ล าพะเนียง ล าห้วยโมง 
และล าน้ าพอง ส่วนที่ไหลผ่านจังหวัดหนองบัวล าภูเรียกล าน้ ามอและล าน้ าพวย   

  1.3 ภูมิอากาศ 
 สภาพภูมิอากาศจังหวัดหนองบัวล าภู เป็นแบบร้อนชื้นหรือภูมิอากาศแบบทุ่งหญ้าสะ
วันนา (Aw) ตามการแบ่งเขตภูมิอากาศแบบเคิปเปน มี 3 ฤดู ได้แก่ ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่เดือนธันวาคม
ถึงมกราคม อุณหภูมิต่ าสุดโดยเฉลี่ย 15.5 องศาเซลเซียส ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่เดือนเมษายนถึงเดือน
พฤษภาคม อุณหภูมิสูงสุดโดยเฉลี่ย 35.5 องศาเซลเซียส และฤดูฝน เริ่มตั้งแต่เดือนมิถุนายนถึงเดือน
พฤศจิกายน ปริมาณน้ าฝนเฉลี่ยตลอดป ี1,374.4 มิลลิเมตร 

  1.4 ทรัพยากรดิน 
    ทรัพยากรดินของจังหวัดหนองบัวล าภู แบ่งตามภูมิสัณฐาน ลักษณะทางธรณีวิทยา และ
วัตถุต้นก าเนิดดิน ได้ดังนี้ 
    1) ที่ราบน  าท่วมถึง (Flood plain) ที่ราบริมแมน่้ าหรือล าธาร หน้าฝนหรือหน้าน้ ามัก
มีน้ าท่วมเป็นครั้งคราว เป็นสภาพพ้ืนที่ที่เกิดจาการทับถมของตะกอนน้ าพา และมีตะกอนเพ่ิมมากขึ้น
หลังน้ าท่วม แบ่งเป็น 
     (1) สันดินริมน้ า (Levee) เป็นที่ดอน เกิดจากการทับถมของตะกอนน้ าพาบริเวณริม
ฝั่งแม่น้ า เป็นสันนูนขนานไปกับริมฝั่งแม่น้ า การระบายน้ าค่อนข้างดีถึงดี เนื้อดินค่อนข้างหยาบ อาทิ  
ชุดดินชุมพลบุรี (Chp) 
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     (2) ที่ลุ่มหลังสันดินริมน้ า (Back swamp, basin) เป็นที่ลุ่มน้ าขังอยู่ระหว่างสันดิน
ริมน้ ากับตะพักล าน้ าหรือด้านข้างหุบเขา การระบายน้ าค่อนข้างเลวถึงเลว ดินลึกมาก เนื้อดินเหนียว
ละเอียด สีเทาและน้ าตาลปนเทา เช่น ชุดดินกันทรลักษณ์วิชัย (Ka)และเกษตรสมบูรณ์ (Ksb) 
    2) ที่ราบตะกอนน  าพา (Alluvial plain) เป็นบริเวณที่ได้รับอิทธิพลของแม่น้ าหรือล า
น้ าสาขา วัตถุต้นก าเนิดดินเป็นตะกอนน้ าพา (Alluvium) มีสภาพพ้ืนที่เป็นที่ราบขนาดใหญ่สองฝั่ง
แม่น้ า แต่ละฝั่งอาจมีที่ราบแบบขั้นบันไดหรือตะพักได้หลายระดับ แบ่งเป็น 
     (1) ตะพักล าน้ าระดับต่ า (Low terrace) เป็นที่ลุ่ม มีสภาพพ้ืนที่ราบเรียบ ดินลึกมาก 
เนื้อดินอาจเป็นดินเหนียวละเอียดถึงดินทรายแป้งละเอียด สีเทา น้ าตาลปนเทา และน้ าตาล มีจุดประ
สีต่าง ๆ การระบายน้ าค่อนข้างเลวถึงเลว เช่น ชุดดินชุมแพ (Cpa) ชุดดินนาอ้อ (Nao) ชุดดินหนองกุง (Nkg) 
และตะกอนน้ าพาเชิงซ้อน (AC) 
     (2) ลานตะพักตะกอนเนื้อละเอียด เป็นที่ดอน มีสภาพพ้ืนที่ค่อนข้างราบเรียบ 
ถึงลูกคลื่นลอนลาด เป็นดินตื้นถึงชั้นหินผุ เนื้อดินเป็นดินเหนียวถึงดินเหนียวปนชิ้นส่วนหยาบมาก  
สีน้ าตาลเข้ม ถึงน้ าตาลปนแดงเข้ม การระบายน้ าดี อาท ิชุดดินเชียงคาน (Ch)  
    3) พื นเกือบราบ (Peneplain) เป็นภูมิลักษณ์ของพ้ืนผิวดินภายหลังการกร่อน เกิด
จากการผุพังด้วยกระบวนการกร่อนท าลายโดยน้ า ท าให้พ้ืนที่สูงเดิมซึ่งขรุขระและสูงต่ าแตกต่างกัน
มาก มีระดับต่ าลงจนมีลักษณะคล้ายลูกคลื่นลอนลาดหรือพ้ืนที่เกือบราบ วัตถุต้นก าเนิดดินเกิดจาก
การผุพังสลายตัวอยู่กับที่หรือเคลื่อนย้ายมาในระยะทางไม่ไกล ดินจึงมีลักษณะเด่นตามวัตถุต้นก าเนิด
หรือหินที่รองรับอยู่ด้านล่างและระดับการพัฒนาตัวของดิน แบ่งเป็น 
     (1) พ้ืนที่แบบราบเรียบถึงลูกคลื่นลอนลาดเล็กน้อย ดินมีการระบายน้ าค่อนข้างเลว 
ถึงดีปานกลาง เนื้อดินเป็นทรายหยาบ ดินมีสีเทาหรือน้ าตาลปนเทาหรือน้ าตาล และพบจุดสีน้ าตาล
น้ าตาลปนเหลือง เหลือง จนถึงแดง ค่าปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดถึงเป็นกรดเล็กน้อย อาท ิชุดดินละหานทราย (Lah) 
     (2) พ้ืนที่เป็นแบบลูกคลื่นลอนลาดเล็กน้อยถึงสภาพพ้ืนที่แบบเนินเขา ดินส่วนใหญ่ 
มีการระบายน้ าค่อนข้างดีถึงดี สีน้ าตาล น้ าตาลปนเหลือง เหลือง น้ าตาลปนแดง เหลืองปนแดง จนถึงแดง 
เนื้อดินมีทรายปนอย่างชัดเจน บางบริเวณพบลูกรังในหน้าตัดดิน ค่าปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัด 
ถึงเป็นกรดปานกลาง เช่น ชุดดินสีทน (St) พบบริเวณพ้ืนที่ลักษณะเป็นที่ราบ ชุดดินค าบง (Kg) ชุดดิน
ปักธงชัย (Ptc) พบบริเวณพ้ืนที่ลักษณะเป็นที่ค่อนข้างราบถึงเป็นลูกคลื่น ส าหรับดินที่เกิดความ 
ไม่ ต่ อ เนื่ อ งทา งธ รณี วิ ทย า  ( Lithologic discontinuities) มั ก เป็ นชั้ น ดิ นทราย ในตอนบน  
แล้วเปลี่ยนเป็นดินเหนียวหรือชั้นหินพื้น (Weathering insitu) ในตอนล่าง (Abrupt textural change) 
เช่น ชุดดินหนองบัวแดง (Nbd) ชุดดินเขมราฐ (Kmr)  ชุดดินศรีเมืองใหม ่(Smi) และชุดดินนาคู (Nu) 
    4) ที่ลาดเชิงเขา (Piedmont) เขา (Hill) ภูเขา (Mountain) มีสภาพพ้ืนที่เป็นลูก
คลื่นลอนลาดถึงเนินเขา ที่เกิดจากการที่หินผุพังสลายตัวอยู่กับที่หรือถูกเคลื่อนย้ายโดยแรงโน้มถ่วง  
ของโลกในระยะทางใกล้ ๆ และถูกควบคุมด้วยลักษณะของโครงสร้างทางธรณีวิทยา ส่วนใหญ่พบ  
หินปะปนในหน้าตัดดินและลอยหน้า แบ่งตามลักษณะและชนิดของหินดังนี้ 
     (1) พัฒนาจากกลุ่มหินตะกอนหรือหินแปรเนื้อหยาบหรือหินในกลุ่ม ส่วนใหญ่เป็นหิน
ทรายและหินควอร์ตไซต์ ดินตื้นถึงชั้นเศษหินหรือหินพ้ืนถึงดินลึกปานกลาง เนื้อดินเป็นดินร่วนหยาบถึง
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ดินร่วนปนชิ้นส่วนหยาบมาก สีน้ าตาล น้ าตาลปนเหลือง น้ าตาลปนแดง จนถึงแดง การระบายน้ าดี 
พบเศษหินปะปนในหน้าตัดดินหรือบนผิวดิน เช่น ชุดดินท่ายาง (Ty)และชุดดินลาดหญ้า (Ly) 
     (2) พัฒนาจากหินทราย ดินตื้นถึงชั้นเศษหินหรือหินพ้ืนถึงดินลึกมาก เนื้อดินเป็น
ทรายปนดินร่วนถึงดินร่วนปนชิ้นส่วนหยาบมาก สีแดง น้ าตาล และน้ าตาลปนแดง การระบายน้ าดี  
ถึงมากเกินไป พบเศษหินปะปนในหน้าตัดดินหรือบนผิวดิน เช่น ชุดดินภูพาน (Pu) และวังน้ าเขียว (Wk) 
     (3) พัฒนาจากหินดินดาน ดินมีการระบายน้ าดีปานกลางถึงดี สีน้ าตาล น้ าตาลปน
เหลือง น้ าตาลปนแดง เหลือง หรือแดง เป็นดินเหนียว ค่าปฏิกิริยาดินเป็นกรดปานกลางถึงเป็นกลาง 
เช่น ชุดดินกลางดง (Kld) ชุดดินวังสะพุง (Ws) ชุดดินมวกเหล็ก (Ml) และชุดดินลี้ (Li) 
     (4) พัฒนาจากหินปูน ดินมีการระบายน้ าดีปานกลางถึงดี สีด า น้ าตาล น้ าตาลปน
แดง ถึงสีแดง บางบริเวณพบฐานของชั้นหินปูนในตอนล่างของหน้าตัดดิน ค่าปฏิกิริยาดินเป็นกรด 
ปานกลางถึงเป็นด่างปานกลาง บางพ้ืนที่พบชั้นสะสมปูนมาร์ล (marl) อาท ิชุดดินดงลาน (Dl)  
     (5) พัฒนาจากหินภูเขาไฟ ดินมีการระบายน้ าดีปานกลางถึงดี สีด า น้ าตาล น้ าตาล 
ปนแดงถึงแดง ค่าปฏิกิริยาดินเป็นกรดปานกลางถึงเป็นด่างปานกลาง เช่น ชุดดินบ้านจ้อง (Bg) ชุดดิน 
ชียงของ (Cg) และชุดดินแก่งคอย (Kak)  
    5) พื นที่ลาดชันเชิงซ้อน เป็นพ้ืนที่ที่มีความลาดชันมากกว่าร้อยละ 35 ทรัพยากรดิน 
มีความแตกต่างกันออกไปในแต่ละพ้ืนที่ 
    ซึ่งได้แสดงรายละเอียดของชุดดินที่พบมากในจังหวัดหนองบัวล าภ ู(ภาพที่ 1 - 5)  

  1.5 สภาพการใช้ที่ดิน  
    สภาพการใช้ที่ดินปัจจุบันของจังหวัดหนองบัวล าภู จากฐานข้อมูลแผนที่สภาพการใช้
ที่ดินของกรมพัฒนาที่ดิน (ตารางที่ 1) 
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ตารางท่ี 1 สภาพการใช้ที่ดินปัจจุบันของจังหวัดหนองบัวล าภู 

ประเภทการใช้ที่ดิน 
เนื อที ่

ไร่ ร้อยละ 
พื นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง       126,215       5.25  

พื นที่เกษตรกรรม         1,722,343 71.39 

พื้นที่นา                619,874       25.70  

พืชไร่                870,581       36.09  

ไม้ยืนต้น                213,389  8.84 

ไม้ผล                  15,247  0.62 

พืชสวน 399 0.01 

ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์และโรงเรือนเลี้ยงสัตว ์ 848 0.05 

สถานท่ีเพาะเลี้ยงสตัว์น้ า 2,005 0.08 

พื นที่ป่าไม้ 386,287 16.02 

พื นที่น  า 118,905 4.93 

พื นที่เบ็ดเตล็ด 58,179 2.41 

รวม         2,411,929    100.00  

ที่มา: กรมพัฒนาที่ดิน (2562) 

  1.6 พื นที่ชลประทาน 
    จังหวัดหนองบัวล าภูมีเนื้อที่ชลประทาน 5,493.81 ไร่ (ร้อยละ 0.02 ของพ้ืนที่จังหวัด)  
อยู่ในอ าเภอนาวัง และมีอ่างเก็บน้ าที่ส าคัญ 2 อ่าง มีศักยภาพในการเก็บกักน้ าได้รวม 23.269  
ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 89 ของน้ าเก็บกักของอ่างเก็บน้ าในจังหวัดหนองบัวล าภู (ตาราง
ผนวกที่ 2 - 3) 

  1.7 เขตปฏิรูปที่ดิน 
    เขตปฏิรูปที่ดินในพื้นท่ีจังหวัดหนองบัวล าภู มีเนื้อที ่1,189,640 ไร่  (ร้อยละ 46.57 ของ
พ้ืนที่จังหวัด) โดยอ าเภอที่มีพ้ืนที่เขตปฏิรูปที่ดินมากที่สุด ได้แก่ อ าเภอนากลาง อ าเภอสุวรรณคูหา 
และอ าเภอเมืองหนองบัวล าภู ตามล าดับ (ตารางผนวกท่ี 4)   

  1.8 การขึ นทะเบียนเกษตรกร 
    จากฐานข้อมูลทะเบียนเกษตรกรของกรมส่งเสริมการเกษตร จังหวัดหนองบัวล าภู มีการ
ขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกพืชหรือเลี้ยงสัตว์ทั้งหมดในปี 2563 จ านวน 119,745 ราย รวมพ้ืนที่ 
1,256,143 ไร่ กิจกรรมที่มีพ้ืนที่ปลูกมาก ได้แก่ ข้าว อ้อยโรงงาน มันส าปะหลัง ยางพารา และข้าวโพดเลี้ยง
สัตว์เป็นต้น (ตารางผนวกที่ 5) 
    ทะเบียนเกษตรพืชสมุนไพร จากฐานข้อมูลกลาง (farmer one) ของส านักงานเศรษฐกิจ
การเกษตร เกษตรกรได้ขึ้นทะเบียนปลูกพืชสมุนไพรในจังหวัดหนองบัวล าภู พ้ืนที่ 147 ไร่ เกษตรกร 8 ราย 
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มีพืชสมุนไพรหลัก 3 ชนิด พืชสมุนไพรที่มีการปลูกมาก คือ กระเจี๊ยบแดง ยอบ้าน พริกไทย ตามล าดับ 
(ตารางผนวกที่ 6) 

  1.9 ที่ตั งโรงงานและแหล่งรับซื อสินค้าเกษตร 
    จังหวัดหนองบัวล าภูมีแหล่งรับซื้อสินค้าเกษตรและสหกรณ์การเกษตรที่ส าคัญ จ านวน 40 
แห่ง และมโีรงงานทางการเกษตร 28 แห่ง โดยมีที่ตั้งสหกรณ์การเกษตรมากที่สุด 25 แห่ง (ตารางผนวกที ่7) 

2.  การวิเคราะห์พืชเศรษฐกิจหลัก 
  พืชเศรษฐกิจที่ส าคัญพิจารณาจากพืชที่มีพ้ืนที่ปลูกมากและมีมูลค่าการส่งออกหรือแปรรูป  
โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ประกาศพืชเศรษฐกิจ 13 ชนิดพืช ได้แก่ ข้าว มันส าปะหลัง 
ยางพารา ปาล์มน้ ามัน อ้อยโรงงาน ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ สับปะรดโรงงาน ล าไย เงาะ ทุเรียน มังคุด 
มะพร้าว และกาแฟ จากพ้ืนที่ปลูกพืชเศรษฐกิจดังกล่าวกรมพัฒนาที่ดิน ได้ก าหนดระดับ 
ความเหมาะสมของพ้ืนที่ปลูกรายจังหวัด โดยวิเคราะห์จากสภาพพ้ืนที่ ลักษณะของดิน ปริมาณน้ าฝน 
แหล่งน้ าชลประทาน ร่วมกับการจัดการพ้ืนที่และลักษณะรายพืช โดยแบ่งระดับความเหมาะสม  
เป็น 4 ระดับ ได้แก่ 
  ระดับท่ี 1 เป็นพื้นที่ความเหมาะสมสูง (S1) การปลูกพืชให้ผลตอบแทนสูง  
  ระดับท่ี 2 เป็นพ้ืนที่ความเหมาะสมปานกลาง (S2) การปลูกพืชให้ผลตอบแทนสูง แต่พบ
ข้อจ ากัดบางประการซึ่งสามารถบริหารจัดการได้  
  ระดับที ่3 เป็นพ้ืนที่ความเหมาะสมเล็กน้อย (S3) มีข้อจ ากัดบางประการของดินและน้ า ส่งผลให้
การผลิตพืชให้ผลตอบแทนต่ า การใช้พ้ืนที่ต้องใช้ต้นทุนสูงในการจัดการ และมีความเสี่ยงจากน้ าท่วม
และขาดน้ า 
  ระดับท่ี 4 เป็นพื้นทีไ่ม่เหมาะสม (N)  
  จังหวัดหนองบัวล าภู มีพ้ืนทีพื่ชเศรษฐกิจส าคัญที่ปลูกมาก 4 ล าดับแรก ได้แก่ ข้าว อ้อยโรงงาน 
มันส าปะหลัง และยางพารา ตามล าดับ (ตารางที่ 2) 

ตารางท่ี 2 พ้ืนที่ปลูกพืชเศรษฐกิจที่มีพ้ืนที่ปลูกมาก 4 ล าดับแรกของจังหวัดหนองบัวล าภู 

พืชเศรษฐกิจที่ส าคัญ เนื อที่ (ไร่) 
ร้อยละ  

(ของพื นที่เกษตรกรรม) 
1. ข้าว 623,500 34.19 
2. อ้อยโรงงาน 521,432 28.59 
3. มันส าปะหลัง 102,593 5.63 
4. ยางพารา 98,903 5.42 

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

    ข้าวเป็นพืชเศรษฐกิจหลักของจังหวัดหนองบัวล าภู จากสภาพพ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็น 
ที่ราบลุ่ม มีความเหมาะสมในการปลูกข้าว จากฐานข้อมูลในแผนที่เกษตรเชิงรุก หรือ Agri-Map 
Online วิเคราะห์ข้อมูลได้ดังนี ้(ตารางที่ 3 และภาพที่ 6 - 7)  
    1) การวิเคราะห์ศักยภาพของพื นที่ปลูกข้าว  
     ระดับที่ 1 เป็นพ้ืนที่ความเหมาะสมสูง (S1) มีเนื้อที่ 82,744 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 3.86 
ของพ้ืนที่ศักยภาพของที่ดิน กระจายตัวมากอยู่ในอ าเภอศรีบุญเรือง 32,881 ไร่ อ าเภอสุวรรณคูหา 
19,225 ไร่ และอ าเภอเมืองหนองบัวล าภู 14,592 ไร่     
     ระดับที่ 2 เป็นพื้นที่ความเหมาะสมปานกลาง (S2) มีเนื้อที่ 428,348 ไร่ คิดเป็นร้อย
ละ 19.98 ของพ้ืนที่ศักยภาพของที่ดิน กระจายตัวมากอยู่ในอ าเภอเมืองหนองบัวล าภู 110,003 ไร่ 
อ าเภอศรีบุญเรือง 93,007 ไร่ และอ าเภอโนนสัง 82,986 ไร่  
     ระดับที่ 3 เป็นพ้ืนที่ความเหมาะสมเล็กน้อย (S3) มีเนื้อที่ 847,584 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 
39.53 ของพ้ืนที่ศักยภาพของที่ดิน กระจายตัวมากอยู่ในอ าเภอเมืองหนองบัวล าภู 276,887 ไร่ 
อ าเภอศรีบุญเรือง 223,834 ไร่ และอ าเภอนากลาง 149,914 ไร่  
     ระดับที่ 4 เป็นพ้ืนที่ไม่เหมาะสม (N) มีเนื้อที่ 785,336 ไร่ 
    2) การวิเคราะห์พื นที่ปลูกข้าวในปัจจุบัน ซึ่งจ าแนกตามชั้นความเหมาะสมของที่ดิน ได้
ดังนี้ 
     (1) พ้ืนที่เหมาะสมสูง (S1) มีเนื้อที่ 194 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 0.23 ของพ้ืนที่ศักยภาพ
สูง กระจายตัวมากอยู่ในอ าเภอนาวัง 194 ไร่ 
     (2) พ้ืนที่เหมาะสมปานกลาง (S2) มีเนื้อที่ 250,990 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 58.59 ของ
พ้ืนที่ศักยภาพปานกลาง กระจายตัวมากอยู่ในอ าเภอเมืองหนองบัวล าภู 69,286 ไร่ อ าเภอโนนสัง 
64,839 ไร่ และอ าเภอสุวรรณคูหา 46,731 ไร่  
     (3) พ้ืนที่ เหมาะสมเล็กน้อย (S3) มี เนื้อที่  331,904 ไร่  คิดเป็นร้อยละ 39 .16 
ของพ้ืนที่ศักยภาพเล็กน้อย กระจายตัวมากอยู่ในอ าเภอเมืองหนองบัวล าภู 113,756 ไร่ อ าเภอโนนสัง 
76,617 ไร่ และอ าเภอศรีบุญเรือง 62,484 ไร่ 
     (4) พ้ืนที่ไม่เหมาะสม (N)ในการปลูกข้าว มีเนื้อที่ 40,412 ไร่  
    3) พื นที่มีศักยภาพคงเหลือ คือ พ้ืนที่ที่มีศักยภาพในการปลูกข้าวแต่ยังไม่มีการปลูก 
พิจารณาจากพ้ืนที่ศักยภาพของที่ดินส าหรับปลูกข้าว และพ้ืนที่เพาะปลูกข้าวในชั้นความเหมาะสมต่าง ๆ 
(ปลูกจริง) พบว่า จังหวัดหนองบัวล าภูมีพ้ืนที่ศักยภาพคงเหลือในระดับความเหมาะสมสูง (S1)  
และระดับความเหมาะสมปานกลาง (S2) รวมทั้งสิ้น 259,907 ไร่ โดยกระจายอยู่ทั่วทุกอ าเภอ  
โดยอ าเภอที่มีพ้ืนที่ศักยภาพคงเหลือมากที่สุด ได้แก่ อ าเภอศรีบุญเรือง 82,821 ไร่ รองลงมาได้แก่  
อ าเภอเมืองหนองบัวล าภู 55,309 ไร่ อ าเภอสุวรรณคูหา 50,162 ไร่ และอ าเภอนากลาง 39,836 ไร่ โดยมี
รายละเอียดดังนี้ 
     (1) พ้ืนที่เหมาะสมสูงคงเหลือ (S1) มีเนื้อที่ 82,549 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 99.77 ของ
พ้ืนที่ศักยภาพสูง พบมากในอ าเภอศรีบุญเรือง 32,881 ไร่ อ าเภอสุวรรณคูหา 19,225 ไร่ และอ าเภอเมือง
หนองบัวล าภู 14,592 ไร่  
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     (2) พ้ืนที่เหมาะสมปานกลางคงเหลือ (S2) มีเนื้อที่ 177,358 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 
41.41 ของพ้ืนที่ศักยภาพปานกลาง พบมากในอ าเภอศรีบุญเรือง 49,940 ไร่ อ าเภอเมืองหนองบัวล าภู 
40,717 ไร่ และอ าเภอนากลาง 36,127 ไร่  

ตารางท่ี 3  พ้ืนที่ศักยภาพ พ้ืนที่ปลูกจริง พ้ืนที่คงเหลือของข้าวรายอ าเภอ จังหวัดหนองบัวล าภ ู

อ าเภอ ประเภทพื นที่ 
เนื อที่ชั นความเหมาะสม (ไร่) 

S1 S2 S3 N รวม 

นากลาง 

พื้นที่ศักยภาพของที่ดิน 3,709 58,657 149,914 132,855 345,135 
(100.00%) (100.00%) (100.00%) (100.00%) (100.00%) 

พื้นที่เพาะปลูกในช้ันความ
เหมาะสมต่าง ๆ (ปลูกจริง) 

- 
22,530 56,125 8,945 87,600 

(38.41%) (37.44%) (6.73%) (25.38%) 

พื้นที่มีศักยภาพคงเหลือ 3,709 36,127 - - 39,836 
(100.00%) (61.59%) - - (11.54%) 

นาวัง 

พื้นที่ศักยภาพของที่ดิน 9,983 6,027 13,754 83,316 113,080 
(100.00%) (100.00%) (100.00%) (100.00%) (100.00%) 

พื้นที่เพาะปลูกในช้ันความ
เหมาะสมต่าง ๆ (ปลูกจริง) 

194 4,537 4,181 3,663 12,575 
(1.94%) (75.28%) (30.40%) (4.40%) (11.12%) 

พื้นที่มีศักยภาพคงเหลือ 9,789 1,490 - - 11,279 
(98.07%) (24.72%) - - (9.97%) 

โนนสัง 

พื้นที่ศักยภาพของที่ดิน 2,354 82,986 147,523 29,043 261,906 
(100.00%) (100.00%) (100.00%) (100.00%) (100.00%) 

พื้นที่เพาะปลูกในช้ันความ
เหมาะสมต่าง ๆ (ปลูกจริง) 

- 64,839 76,617 300 141,756 
- (78.13%) (51.94%) (1.03%) (54.12%) 

พื้นที่มีศักยภาพคงเหลือ 2,354 18,147 - - 20,501 
(100.00%) (21.87%) - - (7.83%) 

เมือง 
หนองบัว 

ล าภ ู

พื้นที่ศักยภาพของที่ดิน 14,592 110,003 276,887 197,016 598,498 
(100.00%) (100.00%) (100.00%) (100.00%) (100.00%) 

พื้นที่เพาะปลูกในช้ันความ
เหมาะสมต่าง ๆ (ปลูกจริง) 

- 69,286 113,756 9,931 192,973 
- (62.99%) (41.08%) (5.04%) (32.24%) 

พื้นที่มีศักยภาพคงเหลือ 14,592 40,717 - - 55,309 
(100%) (37.01%) - - (9.24%) 

ศร ี
บุญเรือง 

พื้นที่ศักยภาพของที่ดิน 32,881 93,007 223,834 177,092 526,814 
(100.00%) (100.00%) (100.00%) (100.00%) (100.00%) 

พื้นที่เพาะปลูกในช้ันความ
เหมาะสมต่าง ๆ (ปลูกจริง) 

- 43,067 62,484 7,960 113,511 
- (46.31%) (27.92%) (4.49%) (21.55%) 

พื้นที่มีศักยภาพคงเหลือ 32,881 49,940 - - 82,821 
(100.00%) (53.69%) - - (15.72%) 
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ตารางท่ี 3  (ต่อ) 

อ าเภอ ประเภทพื นที่ 
เนื อที่ชั นความเหมาะสม (ไร่) 

S1 S2 S3 N รวม 

สุวรรณ
คูหา 

พื้นที่ศักยภาพของที่ดิน 19,225 77,668 35,672 166,014 298,579 
(100.00%) (100.00%) (100.00%) (100.00%) (100.00%) 

พื้นที่เพาะปลูกในช้ันความ
เหมาะสมต่าง ๆ (ปลูกจริง) 

- 46,731 18,741 9,613 75,085 
- (60.17%) (52.54%) (5.79%) (25.15%) 

พื้นที่มีศักยภาพคงเหลือ 19,225 30,937 - - 50,162 
(100.00%) (39.83%) - - (16.80%) 

รวมทั ง
จังหวัด 

พื นที่ศักยภาพของท่ีดิน 82,744 428,348 847,584 785,336 2,144,012 
(100.00%) (100.00%) (100.00%) (100.00%) (100.00%) 

พื นที่เพาะปลูกในชั นความ
เหมาะสมต่าง ๆ (ปลูกจริง) 

194 250,990 331,904 40,412 623,500 
(0.23%) (58.59%) (39.16%) (5.15%) (29.08%) 

พื นที่มีศักยภาพคงเหลือ 82,549 177,358 - - 259,907 
(99.77%) (41.41%) - - (12.12%) 

    ทั้งนี้ ในการส่งเสริมการปลูกพืชจะพิจารณาเฉพาะพ้ืนที่ที่มีศักยภาพคงเหลือในระดับ
ความเหมาะสมสูง (S1) และระดับความเหมาะสมปานกลาง (S2) เท่านั้น เนื่องจากสภาพพ้ืนที่ปลูก
พืชตรงตามศักยภาพของดิน การลงทุนต่ าก็สามารถเพ่ิมผลผลิตได้ จึงควรส่งเสริมในพ้ืนที่ดังกล่าว 

    เมื่อวิเคราะห์ข้อมูลศักยภาพพ้ืนที่ร่วมกับพ้ืนที่ปลูกพืชในปัจจุบัน พบว่า พ้ืนที่ที่ควร
พิจารณาให้มีการปรับเปลี่ยนไปปลูกข้าว คือ บริเวณที่เป็นพ้ืนที่ปลูกอ้อยโรงงาน (S3) 30,585 ไร่  
และพ้ืนที่ปลูกมันส าปะหลัง (S3+N) 10,092 ไร่ รายละเอียดดังตารางที่ 4 

ตารางท่ี 4 พ้ืนที่มีศักยภาพในการขยายการผลิตข้าว 

อ าเภอ 
มันส าปะหลัง (ไร่) อ้อยโรงงาน (ไร่) 

S3 N รวม S3 N รวม 

นากลาง 1,760 - 1,760 1,839 - 1,839 

นาวัง 108 - 108 4,432 - 4,432 

โนนสัง 852 - 852 813 - 813 

เมืองหนองบัวล าภ ู 1,829 - 1,829 7,166 - 7,166 

ศรีบุญเรือง 1,218 157 1,375 12,213 - 12,213 

สุวรรณคูหา 4,168 - 4,168 4,122 - 4,122 

รวม 9,935 157 10,092 30,585 - 30,585 
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    4) แนวทางการจัดการ 

     (1) พ้ืนที่ที่มีความเหมาะสมควรส่งเสริมการผลิต (S1 หรือ S2) ควรสนับสนุนให้
เกษตรกรปลูกข้าวต่อไปเนื่องจากเป็นพ้ืนที่ที่เหมาะสม สามารถช่วยลดต้นทุนการผลิตและได้ผลผลิตที่มี
คุณภาพดี ซึ่งการปลูกข้าวในพ้ืนที่ดังกล่าวข้างต้นสามารถน าไปสู่การต่อยอดโครงการที่ส าคัญต่าง ๆ ได้ 
เช่น เกษตรอินทรีย์ ระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ เกษตรแม่นย า เป็นต้น 

     พ้ืนที่ปลูกข้าวในบริเวณที่มีความเหมาะสมสูง (S1) คือ พ้ืนที่ปลูกข้าวในที่ดินที่ไม่มี
ข้อจ ากัดทางกายภาพต่อการปลูกข้าว ซึ่งควรสงวนไว้เป็นแหล่งปลูกข้าวที่ส าคัญของจังหวัดโดยอยู่ใน
เขตอ าเภอนาวัง 

     พ้ืนที่ปลูกข้าวในบริเวณที่มีความเหมาะสมปานกลาง (S2) คือ พ้ืนที่ปลูกข้าวในที่ดินที่มี
ข้อจ ากัดทางกายภาพบางประการต่อการปลูกข้าว เช่น ความอุดมสมบูรณ์ของดิน ความเป็นกรดเป็นด่าง 
และแหล่งน้ า โดยกระจายอยู่ในอ าเภอศรีบุญเรือง อ าเภอเมืองหนองบัวล าภู และอ าเภอนากลาง เป็นต้น 

     (2) พ้ืนที่ที่ควรปรับเปลี่ยนการผลิตในพ้ืนที่ไม่เหมาะสม (S3 หรือ N) ควรสนับสนุน 
ให้เข้าโครงการปรับเปลี่ยนการผลิต เช่น ท าการเกษตรผสมผสานหรือพืชที่ให้ผลตอบแทนสูงกว่า  
โดยพิจารณาแหล่งรับซื้อร่วมด้วย 

  2.2 อ้อยโรงงาน 

    อ้อยโรงงานพืชเศรษฐกิจหลักของหนองบัวล าภูในล าดับที่ 2 จากฐานข้อมูลในแผนที่เกษตร
เชิงรุก หรือ Agri-Map Online วิเคราะห์ข้อมูลได้ดังนี้ (ตารางที่ 5 และภาพที่ 8 ถึง 9) 

    1) การวิเคราะห์ศักยภาพของพื นที่ปลูก พบเพียงพ้ืนที่ที่มีความเหมาะสมปานกลาง 
(S2) ความเหมาะสมเล็กน้อย (S3) และไม่เหมาะสม (N) เท่านั้น มีรายละเอียดดังนี้ 

     ระดับที่ 2 เป็นพ้ืนที่ความเหมาะสมปานกลาง (S2) มีเนื้อที่ 700,818 ไร่ คิดเป็นร้อย
ละ 32.71 ของพ้ืนที่ศักยภาพของที่ดิน กระจายตัวมากอยู่ในอ าเภอศรีบุญเรือง 251,00 ไร่ อ าเภอ
เมืองหนองบัวล าภู 225,580 ไร่ และอ าเภอนากลาง 103,461 

     ระดับที่ 3 เป็นพ้ืนที่ความเหมาะสมเล็กน้อย (S3) มีเนื้อที่ 318,645 ไร่ คิดเป็นร้อย
ละ 14.87 ของพ้ืนที่ศักยภาพของที่ดิน กระจายตัวมากอยู่ในอ าเภอสุวรรณคูหา 94,260 ไร่ อ าเภอนา
กลาง 92,378 ไร่ และอ าเภอนาวัง 59,017 ไร่ 

     ระดับที่ 4 เป็นพ้ืนที่ไม่เหมาะสม (N) มีเนื้อที่ 1,123,080 ไร่ 

    2) การวิเคราะห์พื นที่ปลูกอ้อยโรงงานในปัจจุบัน ซึ่งจ าแนกตามชั้นความเหมาะสมของ
ที่ดิน ได้ดังนี้ 

     (1) พ้ืนที่เหมาะสมปานกลาง (S2) มีเนื้อที่ 398,852 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 56.91 ของ
พ้ืนที่ศักยภาพปานกลาง กระจายตัวมากอยู่ ในอ าเภอศรีบุญเรือง 165,052 ไร่ อ าเภอเมือง
หนองบัวล าภู 108,157 ไร่ และอ าเภอนากลาง 75,903 ไร่  
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     (2) พ้ืนที่ เหมาะสมเล็กน้อย (S3) มี เนื้อที่  121,081 ไร่  คิดเป็นร้อยละ 38 .00 
ของพ้ืนที่ศักยภาพเล็กน้อย กระจายตัวมากอยู่ในอ าเภอนากลาง 33,679 ไร่ อ าเภอสุวรรณคูหา 
28,046 ไร่  และอ าเภอศรีบุญเรือง 25,333 ไร่  

     (3) พ้ืนที่ไม่เหมาะสม (N) มีเนื้อที่ 1,425 ไร่ 

    3) พื นที่มีศักยภาพคงเหลือ พ้ืนที่ทีมี่ศักยภาพในการปลูกอ้อยโรงงานแต่ไม่ใช้พ้ืนที่ปลูก 
พิจารณาจากพ้ืนที่ศักยภาพของที่ดินส าหรับการปลูกอ้อยโรงงาน และพ้ืนที่ปลูกอ้อยโรงงานในชั้น
ความเหมาะสมต่าง ๆ (ปลูกจริง) พบว่า จังหวัดหนองบัวล าภูมีพ้ืนที่ศักยภาพคงเหลือในระดับ 
ความเหมาะสมปานกลาง (S2) รวมทั้งสิ้น 301,966 ไร่ พบมากในอ าเภอเมืองหนองบัวล าภู 117,423 ไร่ 
อ าเภอศรีบุญเรือง 85,954 ไร่ และอ าเภอสุวรรณคูหา 51,851 ไร่   

ตารางท่ี 5  พ้ืนที่ศักยภาพ พ้ืนที่ปลูกจริง พ้ืนที่คงเหลือของอ้อยโรงงานรายอ าเภอ จังหวัดหนองบัวล าภู 

อ าเภอ ประเภทพื นที่ 
เนื อที่ชั นความเหมาะสม (ไร่) 

S1 S2 S3 N รวม 

นากลาง 

พื้นที่ศักยภาพของที่ดิน - 103,461 92,378 148,899 344,738 
(100.00%) (100.00%) (100.00%) (100.00%) 

พื้นที่เพาะปลูกในช้ันความ
เหมาะสมต่าง ๆ (ปลูกจริง) 

- 
75,903 33,679 339 109,921 

(73.36%) (36.46%) (0.23%) (31.89%) 

พื้นที่มีศักยภาพคงเหลือ - 27,558 - - 27,558 
(26.64%) (7.99%) 

นาวัง 

พื้นที่ศักยภาพของที่ดิน - 25,889 59,017 28,178 113,084 
(100.00%) (100.00%) (100.00%) (100.00%) 

พื้นที่เพาะปลูกในช้ันความ
เหมาะสมต่าง ๆ (ปลูกจริง) 

- 
12,251 22,251 696 35,198 

(47.32%) (37.7%) (2.47%) (31.13%) 

พื้นที่มีศักยภาพคงเหลือ - 13,638 - - 13,637 
(52.68%) (12.06%) 

โนนสัง 

พื้นที่ศักยภาพของที่ดิน - 14,086 810 246,982 261,878 
(100.00%) (100.00%) (100.00%) (100.00%) 

พื้นที่เพาะปลูกในช้ันความ
เหมาะสมต่าง ๆ (ปลูกจริง) 

- 
8,544 810 

- 
9,354 

(60.66%) (100%) (3.57%) 

พื้นที่มีศักยภาพคงเหลือ - 5,542 - - 5,541 
(39.34%) (2.12%) 

เมือง 
หนองบัว 

ล าภ ู

พื้นที่ศักยภาพของที่ดิน - 225,580 27,610 344,950 598,140 
(100.00%) (100.00%) (100.00%) (100.00%) 

พื้นที่เพาะปลูกในช้ันความ
เหมาะสมต่าง ๆ (ปลูกจริง) 

- 
108,157 10,962 87 119,206 
(47.95%) (39.7%) (0.03%) (19.93%) 

พื้นที่มีศักยภาพคงเหลือ - 117,423 - - 117,423 
(52.05%) (19.63%) 
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ตารางท่ี 5  (ต่อ) 

อ าเภอ ประเภทพื นที่ 
เนื อที่ชั นความเหมาะสม (ไร่) 

S1 S2 S3 N รวม 

ศรีบุญ
เรือง 

พื้นที่ศักยภาพของที่ดิน - 251,006 44,570 230,654 526,230 
(100.00%) (100.00%) (100.00%) (100.00%) 

พื้นที่เพาะปลูกในช้ันความ
เหมาะสมต่าง ๆ (ปลูกจริง) 

- 165,052 25,333 260 190,645 

  (65.76%) (56.84%) (0.11%) (36.23%) 

พื้นที่มีศักยภาพคงเหลือ - 85,954 - - 85,955 
(34.24%) (16.33%) 

สุวรรณ
คูหา 

พื้นที่ศักยภาพของที่ดิน - 80,796 94,260 123,417 298,473 
(100.00%) (100.00%) (100.00%) (100.00%) 

พื้นที่เพาะปลูกในช้ันความ
เหมาะสมต่าง ๆ (ปลูกจริง) 

- 
28,945 28,046 43 57,034 

(35.82%) (29.75%) (0.03%) (19.11%) 

พื้นที่มีศักยภาพคงเหลือ - 51,851 - - 51,852 
(64.18%) (17.37%) 

รวมทั ง
จังหวัด 

พื้นที่ศักยภาพของที่ดิน - 700,818 318,645 1,123,080 2,142,543 
(100.00%) (100.00%) (100.00%) (100.00%) 

พื้นที่เพาะปลูกในช้ันความ
เหมาะสมต่าง ๆ (ปลูกจริง) 

- 
398,852 121,081 1,425 521,358 
(56.91%) (38%) (0.13%) (24.33%) 

พื้นที่มีศักยภาพคงเหลือ - 301,966 - - 301,966 
(43.09%) (14.09%) 

    ทั้งนี้ ในการส่งเสริมการปลูกพืชจะพิจารณาเฉพาะพ้ืนที่ที่มีศักยภาพคงเหลือในระดับความ
เหมาะสมสูง (S1) และระดับความเหมาะสมปานกลาง (S2) เท่านั้น เนื่องจากสภาพพ้ืนที่ปลูกพืชตรง 
ตามศักยภาพของดิน ลงทุนต่ าก็สามารถเพ่ิมผลผลิตได้ จึงควรส่งเสริมในพ้ืนที่ดังกล่าว 

    เมื่อวิเคราะห์ข้อมูลศักยภาพพ้ืนที่ร่วมกับพ้ืนที่ปลูกพืชในปัจจุบัน พบว่า พื้นที่ที่ควร
พิจารณาให้มีการปรับเปลี่ยนไปปลูกอ้อยโรงงาน คือ บริเวณที่เป็นพ้ืนที่ปลูกข้าว (S3+N) 68,571 ไร่ 
และพ้ืนที่ปลูกยางพารา (S3) 8,156 ไร่ รายละเอียดดังตารางที่ 6 
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ตารางที่ 6 พื้นที่มีศักยภาพในการขยายการผลิตอ้อยโรงงาน 

อ าเภอ 
ข้าว (ไร่) ยางพารา (ไร่) 

S3 N รวม S3 N รวม 

นากลาง 7,853 113 7,966 - - - 

นาวัง 879 66 945 - - - 

โนนสัง 1,663 264 1,927 - - - 

เมืองหนองบัวล าภ ู 24,835 5,498 30,333 - - - 

ศรีบุญเรือง 8,432 6,355 14,787 8,156 - 8,156 

สุวรรณคูหา 11,977 636 12,613 - - - 

รวม 55,639 12,932 68,571 8,156 - 8,156 

    4) แนวทางการจัดการ 
     (1) พ้ืนที่ที่มีความเหมาะสมควรส่งเสริมการผลิต (S1 หรือ S2) ควรสนับสนุนให้
เกษตรกรปลูกอ้อยโรงงานต่อไปเนื่องจากเป็นพ้ืนที่ที่เหมาะสม สามารถช่วยลดต้นทุนการผลิตและได้ผล
ผลิตที่มีคุณภาพดี ซึ่งการปลูกอ้อยโรงงานในพ้ืนที่ดังกล่าวข้างต้นสามารถน าไปสู่การต่อยอดโครงการที่
ส าคัญต่าง ๆ ได้ เช่น เกษตรอินทรีย์ ระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ เกษตรแม่นย า เป็นต้น 
     พ้ืนที่ปลูกอ้อยโรงงานในบริเวณที่มีความเหมาะสมปานกลาง (S2) คือพ้ืนที่ปลูก 
อ้อยโรงงานในที่ดินที่มีข้อจ ากัดทางกายภาพบางประการต่อการปลูกอ้อยโรงงาน เช่น ความอุดมสมบูรณ์
ของดิน ความเป็นกรดเป็นด่าง ความชื้น โดยกระจายอยู่ในอ าเภอนากลาง อ าเภอเมืองสุวรรณคูหา  และ
อ าเภอศรีบุญเรือง 
    (2) พ้ืนที่ที่ควรปรับเปลี่ยนการผลิตในพ้ืนที่ไม่เหมาะสม (S3 หรือ N) ควรสนับสนุนให้เข้า
โครงการบริหารจัดการพ้ืนที่เกษตรกรรม เช่น เปลี่ยนชนิดพืชที่มีความเหมาะสมกว่าการปลูกอ้อยโรงงาน 
มีต้นทุนที่ต่ า และให้ผลตอบแทนที่ดีกว่า เป็นต้น แต่ทั้งนี้ต้องพิจารณาแหล่งรับซื้อร่วมด้วย 
  2.3 มันส าปะหลัง 
    มันส าปะหลังพืชเศรษฐกิจหลักของหนองบัวล าภูในล าดับที่ 3 จากฐานข้อมูลในแผนที่
เกษตรเชิงรุก หรือ Agri-Map Online วิเคราะห์ข้อมูลได้ดังนี้ (ตารางที่ 7 และภาพที่ 10 - 11) 
    1) การวิเคราะห์ศักยภาพของพื นที่ปลูกมันส าปะหลัง 
     ระดับที่ 1 เป็นพ้ืนที่ความเหมาะสมสูง (S1) มีเนื้อที่ 79,768 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 3.72  
ของพ้ืนที่ศักยภาพของที่ดิน กระจายอยู่ในอ าเภอสุวรรณคูหา(37,958 ไร่ อ าเภอนากลาง 16,124 ไร่ 
และอ าเภอศรีบุญเรือง 15,345 ไร่ 
     ระดับท่ี 2 เป็นพื้นที่ความเหมาะสมปานกลาง (S2) มีเนื้อที่ 340,698 ไร่ คิดเป็นร้อย
ละ 15.90 ของพ้ืนที่ศักยภาพของที่ดิน กระจายอยู่ในอ าเภอเมืองหนองบัวล าภู 141,965 ไร่ อ าเภอ 
ศรีบุญเรือง 124,353 ไร่ และอ าเภอนากลาง 29,943 ไร่  
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     ระดับที่ 3 เป็นพ้ืนที่ความเหมาะสมเล็กน้อย (S3) มีเนื้อที่ 252,597 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 
11.78 ของพ้ืนที่ศักยภาพของที่ดิน กระจายอยู่ในอ าเภอสุวรรณคูหา 89,860 ไร่ อ าเภอนากลาง 85,995 ไร่ 
และอ าเภอนาวัง 54,708 ไร่  
     ระดับที่ 4 เป็นพ้ืนที่ไม่เหมาะสม (N) มีเนื้อที่ 1,470,276 ไร่  
    2) การวิเคราะห์พื นที่ปลูกมันส าปะหลังในปัจจุบัน ซึ่งจ าแนกตามชั้นความเหมาะสม 
ของที่ดิน ได้ดังนี้ 
     (1) พ้ืนที่เหมาะสมสูง (S1) มีเนื้อที่ 10,079 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 12 .64 ของพ้ืนที่
ศักยภาพสูง กระจายตัวมากอยู่ในอ าเภอสุวรรณคูหา 5,702 ไร่ อ าเภอนากลาง 1,752 ไร่ และอ าเภอ
ศรีบุญเรือง 853 ไร่  
     (2) พ้ืนที่เหมาะสมปานกลาง (S2) มีเนื้อที่ 44,042 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 12.93 
ของพ้ืนที่ศักยภาพปานกลาง กระจายตัวมากอยู่ในอ าเภอเมืองหนองบัวล าภู 13,619 ไร่ อ าเภอศรีบุญ
เรือง 12,458 ไร่ และอ าเภอโนนสัง 6,928 ไร่   
     (3) พ้ืนที่ เหมาะสมเล็กน้อย (S3) มี เนื้อที่  46,995ไร่  คิดเป็นร้อยละ 18 .60 
ของพ้ืนที่ศักยภาพเล็กน้อย กระจายตัวมากอยู่ในอ าเภอสุวรรณคูหา 25 ,869 ไร่ อ าเภอนากลาง 
12,334 ไร่ และอ าเภอเมืองหนองบัวล าภู 3,249 ไร่  
     (4) พ้ืนที่ไม่เหมาะสม (N) มีเนื้อที่ 1,461 ไร่ 
    3) พื นที่มีศักยภาพคงเหลือ คือ พ้ืนที่ที่มีศักยภาพในการปลูกมันส าปะหลังแต่ไม่ใช้
พ้ืนที่ปลูก พิจารณาจากพ้ืนที่ศักยภาพของที่ดินส าหรับการปลูกมันส าปะหลัง และพ้ืนที่ปลูกมัน
ส าปะหลังในชั้นความเหมาะสมต่าง ๆ (ปลูกจริง) พบว่าจังหวัดหนองบัวล าภูมีพ้ืนที่ศักยภาพคงเหลือ
ในระดับความเหมาะสมสูง (S1) และความเหมาะสมปานกลาง (S2) รวมทั้งสิ้น 366,345 ไร่ โดย
กระจายอยู่ทั่วทุกอ าเภอ โดยอ าเภอที่มีพ้ืนที่ศักยภาพคงเหลือมากที่สุด ได้แก่ อ าเภอเมืองหนองบัวล าภู 
128,557 ไร่ รองลงมา ได้แก่ อ าเภอศรีบุญเรือง  126,387 ไร่ อ าเภอนกกลาง 39,319 ไร่ และอ าเภอนาวัง 
20,054 ไร่ ตามล าดับ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
     (1) พ้ืนที่เหมาะสมสูงคงเหลือ (S1) มีเนื้อที่ 69,689 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 87.36 ของ
พ้ืนที่ศักยภาพสูง พบมากในอ าเภอสุวรรณคูหา 32,256 ไร่ อ าเภอศรีบุญเรือง 14,492 ไร่ และอ าเภอนา
กลาง 14,372 ไร่ 
     (2) พ้ืนที่เหมาะสมปานกลางคงเหลือ (S2) มีเนื้อที่ 296,656 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 
87.07 ของพ้ืนที่ศักยภาพปานกลาง พบมากในอ าเภอเมืองหนองบัวล าภู 128,346 ไร่ อ าเภอศรีบุญ
เรือง 111,895 ไร่ และอ าเภอนากลาง 24,947 ไร่  
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ตารางที่ 7  พ้ืนทีศ่ักยภาพ พ้ืนที่ปลูกจริง พ้ืนที่คงเหลือของมันส าปะหลังรายอ าเภอ จังหวัดหนองบัวล าภู 

อ าเภอ ประเภทพื นที่ 
เนื อที่ชั นความเหมาะสม (ไร่) 

S1 S2 S3 N รวม 

นากลาง 

พื้นที่ศักยภาพของที่ดิน 16,124 29,943 85,995 213,054 345,116 
(100.00%) (100.00%) (100.00%) (100.00%) (100.00%) 

พื้นที่เพาะปลูกในช้ันความ
เหมาะสมต่าง ๆ (ปลูกจริง) 

1,752 4,996 12,334 134 19,216 
(10.87%) (16.69%) (14.34%) (0.06%) (5.57%) 

พื้นที่มีศักยภาพคงเหลือ 14,372 24,947 - - 39,319 
(89.13%) (83.31%) (11.39%) 

นาวัง 

พื้นที่ศักยภาพของที่ดิน 9,140 12,242 54,708 36,994 113,084 
(100.00%) (100.00%) (100.00%) (100.00%) (100.00%) 

พื้นที่เพาะปลูกในช้ันความ
เหมาะสมต่าง ๆ (ปลูกจริง) 

782 546 3,077 192 4,597 
(8.56%) (4.46%) (5.62%) (0.52%) (4.07%) 

พื้นที่มีศักยภาพคงเหลือ 8,358 11,696 - - 20,053 
(91.44%) (95.54%) (17.73%) 

โนนสัง 

พื้นที่ศักยภาพของที่ดิน 252 10,680 1,760 249,211 261,903 
(100.00%) (100.00%) (100.00%) (100.00%) (100.00%) 

พื้นที่เพาะปลูกในช้ันความ
เหมาะสมต่าง ๆ (ปลูกจริง) 

252 6,928 868 
- 

8,048 
(100.00%) (64.87%) (49.32%) (3.07%) 

พื้นที่มีศักยภาพคงเหลือ - 3,752 - - 3,752 
(35.13%) (1.43%) 

เมือง 
หนองบัว 

ล าภ ู

พื้นที่ศักยภาพของที่ดิน 949 141,965 12,463 443,142 598,519 
(100.00%) (100.00%) (100.00%) (100.00%) (100.00%) 

พื้นที่เพาะปลูกในช้ันความ
เหมาะสมต่าง ๆ (ปลูกจริง) 

738 13,619 3,249 476 18,082 
(77.77%) (9.59%) (26.07%) (0.11%) (3.02%) 

พื้นที่มีศักยภาพคงเหลือ 211 128,346 - - 128,559 
(22.23%) (90.41%) (21.48%) 

ศรีบุญเรือง 

พื้นที่ศักยภาพของที่ดิน 15,345 124,353 7,811 379,324 526,833 
(100.00%) (100.00%) (100.00%) (100.00%) (100.00%) 

พื้นที่เพาะปลูกในช้ันความ
เหมาะสมต่าง ๆ (ปลูกจริง) 

853 12,458 1,598 254 15,163 
(5.56%) (10.02%) (20.46%) (0.07%) (2.88%) 

พื้นที่มีศักยภาพคงเหลือ 14,492 111,895 - - 126,387 
(94.44%) (89.98%) (23.99%) 
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ตารางที่ 7  (ต่อ) 

อ าเภอ ประเภทพื นที่ 
เนื อที่ชั นความเหมาะสม (ไร่) 

S1 S2 S3 N รวม 

สุวรรณ
คูหา 

พื้นที่ศักยภาพของที่ดิน 37,958 21,515 89,860 148,551 297,884 
(100.00%) (100.00%) (100.00%) (100.00%) (100.00%) 

พื้นที่เพาะปลูกในช้ันความ
เหมาะสมต่าง ๆ (ปลูกจริง) 

5,702 5,495 25,869 405 37,471 
(15.02%) (25.54%) (28.79%) (0.27%) (12.58%) 

พื้นที่มีศักยภาพคงเหลือ 32,256 16,020 - - 48,275 
(84.98%) (74.46%) (16.21%) 

รวมทั ง
จังหวัด 

พื นที่ศักยภาพของท่ีดิน 79,768 340,698 252,597 1,470,276 2,143,339 
(100.00%) (100.00%) (100.00%) (100.00%) (100.00%) 

พื นที่เพาะปลูกในชั นความ
เหมาะสมต่าง ๆ (ปลูกจริง) 

10,079 44,042 46,995 1,461 102,577 
(12.64%) (12.93%) (18.6%) (0.10%) (4.79%) 

พื นที่มีศักยภาพคงเหลือ 69,689 296,656 - - 366,345 
(87.36%) (87.07%) (17.09%) 

    ทั้งนี้ ในการส่งเสริมการปลูกพืชจะพิจารณาเฉพาะพ้ืนที่ที่มีศักยภาพคงเหลือในระดับ  
ความเหมาะสมสูง (S1) และระดับความเหมาะสมปานกลาง (S2) เท่านั้น เนื่องจากสภาพพ้ืนที่ปลูก
พืชตรงตามศักยภาพของดิน ลงทุนต่ าก็สามารถเพ่ิมผลผลิตได้ จึงควรส่งเสริมในพ้ืนที่ดังกล่าว  

    เมื่อวิเคราะห์ข้อมูลศักยภาพพ้ืนที่ร่วมกับพ้ืนที่ปลูกพืชในปัจจุบัน พบว่า พ้ืนที่ที่ควร
พิจารณาให้มีการปรับเปลี่ยนไปปลูกมันส าปะหลัง คือ บริเวณท่ีเป็นพื้นที่ปลูกข้าว (S3+N) 49,890 ไร่ 
และพ้ืนที่ปลูกอ้อยโรงงาน (S3) 14,573 ไร ่รายละเอียดดังตารางที่ 8 

ตารางท่ี 8 พ้ืนที่มีศักยภาพในการขยายการผลิตมันส าปะหลัง 

อ าเภอ 
ข้าว (ไร่) อ้อยโรงงาน (ไร่) 

S3 N รวม S3 N รวม 

นากลาง 6,175 767 6,942 1,421 - 1,421 

นาวัง 862 66 928 - - - 

โนนสัง 1,233 264 1,497 - - - 

เมืองหนองบัวล าภ ู 10,589 9,798 20,387 3,676 - 3,676 

ศรีบุญเรือง 1,448 7,884 9,332 9,476 - 9,476 

สุวรรณคูหา 10,168 636 10,804 - - - 

รวม 30,475 19,415 49,890 14,573 - 14,573 
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   4) แนวทางการจัดการ 

     (1) พ้ืนที่ที่มีความเหมาะสมควรส่งเสริมการผลิต (S1 หรือ S2) ควรสนับสนุนให้
เกษตรกรปลูกมันส าปะหลังต่อไปเนื่องจากเป็นพ้ืนที่ที่เหมาะสม สามารถช่วยลดต้นทุนการผลิต 
และได้ผลผลิตที่มีคุณภาพดี ซึ่งการปลูกมันส าปะหลังในพ้ืนที่ดังกล่าวข้างต้นสามารถน าไปสู่การต่อยอด
โครงการที่ส าคัญต่าง ๆ ได้ เช่น ระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ เกษตรแม่นย า เป็นต้น 
      พ้ืนที่ปลูกมันส าปะหลังในบริเวณที่มีความเหมาะสมสูง (S1) คือพ้ืนที่ปลูก 
มันส าปะหลังในที่ดินที่ไม่มีข้อจ ากัดทางกายภาพต่อการปลูกมันส าปะหลัง  ซึ่งควรสงวนไว้เป็น 
แหล่งปลูกมันส าปะหลังที่ส าคัญของจังหวัด โดยกระจายอยู่ในอ าเภออ าเภอสุวรรณคูหา อ าเภอนากลาง 
และอ าเภอศรีบุญ เป็นต้น 

     พ้ืนที่ปลูกมันส าปะหลังในบริเวณที่มีความเหมาะสมปานกลาง (S2) คือพ้ืนที่ 
ปลูกมันส าปะหลังในที่ดินที่มีข้อจ ากัดทางกายภาพบางประการต่อการปลูกมันส าปะหลัง เช่น ความ 
อุดมสมบูรณ์ของดิน ความเป็นกรดเป็นด่าง ความชื้น โดยกระจายอยู่ในอ าเภอเมืองหนองบัวล าภู 
อ าเภอศรีบุญเรือง และอ าเภอโนนสัง  เป็นต้น  

     (2) พ้ืนที่ที่ควรปรับเปลี่ยนการผลิตในพ้ืนที่ไม่เหมาะสม (S3 หรือ N) ควรสนับสนุน 
ให้เข้าโครงการปรับเปลี่ยนการผลิต เช่น เปลี่ยนชนิดพืชที่มีความเหมาะสมกว่าการปลูกมันส าปะหลัง  
มีต้นทุนที่ต่ า และให้ผลตอบแทนที่ดีกว่า เป็นต้น แต่ทั้งนี้ต้องพิจารณาแหล่งรับซื้อร่วมด้วย 

  2.4 ยางพารา 

    ยางพาราพืชเศรษฐกิจหลักของหนองบัวล าภูในล าดับที่ 4 จากฐานข้อมูลในแผนที่เกษตรเชิง
รุก หรือ Agri-Map Online วิเคราะห์ข้อมูลได้ดังนี้ (ตารางที่ 9 และภาพที่ 12 ถึง 13) 

    1) การวิเคราะห์ศักยภาพของพื นที่ปลูกยางพารา  

        ระดับที่ 2 เป็นพ้ืนที่เหมาะสมปานกลาง (S2) มีเนื้อที่ 1,171,915 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 
54.66 ของพ้ืนที่ศักยภาพของที่ดิน กระจายตัวมากอยู่ในอ าเภอเมืองหนองบัวล าภู 424,440 ไร่ อ าเภอ 
ศรีบุญเรือง 272,481 ไร่ และอ าเภอนากลาง 192,784 ไร่ เป็นต้น 

        ระดับที่ 3 เป็นพ้ืนที่เหมาะสมเล็กน้อย (S3) มีเนื้อที่ 375,070 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 17.49 
ของพ้ืนที่ศักยภาพของที่ดิน กระจายตัวมากอยู่ในอ าเภอศรีบุญเรือง 121,930 ไร่ อ าเภอสุวรรณคูหา 
99,718 ไร่ และอ าเภอนากลาง 84,030 ไร่ เป็นต้น 

        ระดับที่ 4 เป็นพ้ืนที่ไม่เหมาะสม (N) มีเนื้อที่ 597,070 ไร่  

    2) การวิเคราะห์พื นที่ปลูกยางพาราในปัจจุบัน ซึ่งจ าแนกตามชั้นความเหมาะสมของ
ที่ดิน ได้ดังนี้ 

     (1) พ้ืนที่เหมาะสมปานกลาง (S2) มีเนื้อที่ 56,576 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 4.83 ของพ้ืนที่
ศักยภาพปานกลาง กระจายตัวมากอยู่ในอ าเภอเมืองหนองบัวล าภู 18,426 ไร่ อ าเภอศรีบุญเรือง 
12,303 ไร่ และอ าเภอโนนสัง 7,953 ไร่  
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     (2) พ้ืนที่เหมาะสมเล็กน้อย (S3) ในการปลูกยางพารามีเนื้อที่ 39,076 ไร่ คิดเป็นร้อย
ละ 10.42 ของพ้ืนที่ศักยภาพเล็กน้อย กระจายตัวมากอยู่ในอ าเภอสุวรรณคูหา 16,994 ไร่ อ าเภอศรี
บุญเรือง 12,252 ไร่ และอ าเภอนากลาง 4,739  
     (3) พ้ืนที่ไม่เหมาะสม (N) ในการปลูกยางพารา มีเนื้อที่ 3,217 ไร่  
   3) พื นที่มีศักยภาพคงเหลือ คือ พ้ืนที่ที่มีศักยภาพในการปลูกยางพาราแต่ไม่ใช้พ้ืนที่ปลูก 
พิจารณาจากพ้ืนที่ศักยภาพของที่ดินส าหรับการปลูกยางพารา และพ้ืนที่ปลูกยางพาราใน 
ชั้นความเหมาะสมต่าง ๆ (ปลูกจริง) พบว่า จังหวัดหนองบัวล าภูมีพ้ืนที่ศักยภาพคงเหลือในระดับ
ความเหมาะสมปานกลาง (S2) รวมทั้งสิ้น 1,115,339 ไร่ พบมากในอ าเภอเมืองหนองบัวล าภู 406,014 
ไร่ อ าเภอศรีบุญเรือง 260,178 ไร่ และอ าเภอนากลาง 187,171 ไร่  

ตารางท่ี 9 พ้ืนที่ศักยภาพของที่ดินและพ้ืนที่ปลูกจริงของยางพารารายอ าเภอ จังหวัดหนองบัวล าภู 

อ าเภอ ประเภทพื นที่ 
เนื อที่ชั นความเหมาะสม (ไร่) 

S1 S2 S3 N รวม 

นากลาง 

พื้นที่ศักยภาพของที่ดิน - 192,784 84,030 68,325 345,139 
(100.00%) (100.00%) (100.00%) (100.00%) 

พื้นที่เพาะปลูกในช้ันความ
เหมาะสมต่าง ๆ (ปลูกจริง) - 5,613 4,739 167 10,519 

(2.91%) (5.64%) (0.24%) (3.05%) 

พื้นที่มีศักยภาพคงเหลือ - 187,171 - - 187,170 
(97.09%) (54.23%) 

นาวัง 

พื้นที่ศักยภาพของที่ดิน - 37,210 52,133 23,740 113,083 
(100.00%) (100.00%) (100.00%) (100.00%) 

พื้นที่เพาะปลูกในช้ันความ
เหมาะสมต่าง ๆ (ปลูกจริง) - 5,171 3,831 353 9,355 

(13.9%) (7.35%) (1.49%) (8.27%) 

พื้นที่มีศักยภาพคงเหลือ - 32,039 - - 32,039 
(86.1%) (28.33%) 

โนนสัง 

พื้นที่ศักยภาพของที่ดิน - 151,586 1,057 109,263 261,906 
(100.00%) (100.00%) (100.00%) (100.00%) 

พื้นที่เพาะปลูกในช้ันความ
เหมาะสมต่าง ๆ (ปลูกจริง) - 7,953 146 - 8,099 

(5.25%) (13.81%) (3.09%) 

พื้นที่มีศักยภาพคงเหลือ - 143,633 - - 143,634 
(94.75%) (54.84%) 

เมือง 
หนองบัว 

ล าภ ู

พื้นที่ศักยภาพของที่ดิน - 424,440 16,202 157,874 598,516 
(100.00%) (100.00%) (100.00%) (100.00%) 

พื้นที่เพาะปลูกในช้ันความ
เหมาะสมต่าง ๆ (ปลูกจริง) 

- 
18,426 1,114 1,189 20,729 
(4.34%) (6.88%) (0.75%) (3.46%) 

พื้นที่มีศักยภาพคงเหลือ - 406,014 - - 406,014 
(95.66%) (67.84%) 
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ตารางที่ 9 (ต่อ) 

อ าเภอ ประเภทพื นที่ 
เนื อที่ชั นความเหมาะสม (ไร่) 

S1 S2 S3 N รวม 

ศรีบุญเรือง 

พื้นที่ศักยภาพของที่ดิน - 272,481 121,930 132,435 526,846 
(100.00%) (100.00%) (100.00%) (100.00%) 

พื้นที่เพาะปลูกในช้ันความ
เหมาะสมต่าง ๆ (ปลูกจริง) 

- 
12,303 12,252 10 24,565 
(4.52%) (10.05%) (0.01%) (4.66%) 

พื้นที่มีศักยภาพคงเหลือ - 260,178 - - 260,178 
(95.48%) (49.38%) 

สุวรรณ
คูหา 

พื้นที่ศักยภาพของที่ดิน - 93,414 99,718 105,433 298,565 
(100.00%) (100.00%) (100.00%) (100.00%) 

พื้นที่เพาะปลูกในช้ันความ
เหมาะสมต่าง ๆ (ปลูกจริง) 

- 
7,110 16,994 1,498 25,602 

(7.61%) (17.04%) (1.42%) (8.58%) 

พื้นที่มีศักยภาพคงเหลือ - 86,304 - - 86,304 
(92.39%) (28.91%) 

รวมทั ง
จังหวัด 

พื นที่ศักยภาพของท่ีดิน - 1,171,915 375,070 597,070 2,144,055 
(100.00%) (100.00%) (100.00%) (100.00%) 

พื นที่เพาะปลูกในชั นความ
เหมาะสมต่าง ๆ (ปลูกจริง) 

- 
56,576 39,076 3,217 98,869 
(4.83%) (10.42%) (0.54%) (4.61%) 

พื นที่มีศักยภาพคงเหลือ - 1,115,339 - - 1,115,339 
(95.17%) (52.02%) 

    ทั้งนี้ ในการส่งเสริมการปลูกพืชจะพิจารณาเฉพาะพ้ืนที่ที่มีศักยภาพคงเหลือในระดับ 
ความเหมาะสมสูง (S1) และระดับความเหมาะสมปานกลาง (S2) เท่านั้น เนื่องจากสภาพพ้ืนที่ปลูกพืช
ตรงตามศักยภาพของดิน การลงทุนต่ าก็สามารถเพ่ิมผลผลิตได้ จึงควรส่งเสริมในพ้ืนที่ดังกล่าว  

    เมื่อวิเคราะห์ข้อมูลศักยภาพพ้ืนที่ร่วมกับพ้ืนที่ปลูกพืชในปัจจุบัน พบว่าพ้ืนที่ที่ควร
พิจารณาให้มีการปรับเปลี่ยนไปปลูกยางพารา คือ บริเวณที่เป็นพ้ืนที่ปลูกข้าว (S3+N) 322,318 ไร่ 
และพ้ืนที่ปลูกอ้อยโรงงาน (S3) 14,553 ไร่ แต่เนื่องจากนโยบายของคณะกรรมการนโยบายบริหาร
จัดการข้าวต้องการรักษาดุลยภาพผลผลิตข้าว ดังนั้น จึงควรพิจารณาปลูกพืชเศรษฐกิจชนิดอ่ืนที่
สอดคล้องกับความต้องการของตลาด (ตารางที่ 10) 
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ตารางท่ี 10 พ้ืนที่มีศักยภาพในการขยายการผลิตยางพารา 

อ าเภอ 
ข้าว (ไร่) อ้อยโรงงาน (ไร่) 

S3 N รวม S3 N รวม 

นากลาง 56,311 767 57,078 1,421 - 1,421 

นาวัง 4,195 66 4,261 - - - 

โนนสัง 76,876 264 77,140 - - - 

เมืองหนองบัวล าภ ู 114,137 8,391 122,528 3,676 - 3,676 

ศรีบุญเรือง 36,657 5,215 41,872 9,456 - 9,456 

สุวรรณคูหา 18,802 637 19,439 - - - 

รวม 306,978 15,340 322,318 14,553 - 14,553 

    4) แนวทางการจัดการ 

     (1) พ้ืนที่ที่มีความเหมาะสมควรส่งเสริมการผลิต (S1 หรือ S2) ควรสนับสนุนให้
เกษตรกรปลูกยางพาราต่อไปเนื่องจากเป็นพ้ืนที่ที่เหมาะสม สามารถช่วยลดต้นทุนการผลิตและได้ 
ผลผลิตที่มีคุณภาพดี ซึ่งการปลูกยางพาราในพ้ืนที่ดังกล่าวข้างต้นสามารถน าไปสู่การต่อยอดโครงการ
ที่ส าคัญต่าง ๆ ได้ เช่น ระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ เกษตรแม่นย า เป็นต้น 

     พ้ืนที่ปลูกยางพาราในบริเวณที่มีความเหมาะสมปานกลาง (S2) คือพ้ืนที่ปลูกยางพารา 
ในที่ดินที่มีข้อจ ากัดทางกายภาพบางประการต่อการปลูกยางพารา เช่น ความอุดมสมบูรณ์ของดิน 
ความเป็นกรดเป็นด่าง และแหล่งน้ า โดยกระจายอยู่ในอ าเภอเมืองหนองบัวล าภู อ าเภอศรีบุญเรือง   
และอ าเภอโนนสัง เป็นต้น 

     (2) พ้ืนที่ที่ควรปรับเปลี่ยนการผลิตในพ้ืนที่ไม่เหมาะสม (S3 หรือ N) ควรสนับสนุน 
ให้เข้าโครงการปรับเปลี่ยนการผลิต เช่น เปลี่ยนชนิดพืชที่มีความเหมาะสมกว่าการปลูกยางพารา  
มีต้นทุนที่ต่ า และให้ผลตอบแทนที่ดีกว่า เป็นต้น แต่ทั้งนี้ต้องพิจารณาแหล่งรับซื้อร่วมด้วย  

3.  พืชเศรษฐกิจอนาคตไกลของจังหวัด 
  3.1 มะขามเปรี ยวพันธุ์ฝักยักษ์  
    1) ลักษณะท่ัวไป 
     มะขามเปรี้ยว เป็นไม้พ้ืนบ้านไทยขนาดใหญ่ สูงประมาณ 6-20 เมตร ขนาดทรงพุ่ม
แน่นและแผ่เป็นวงกลม ขนาดประมาณ 18-20 เมตร ล าต้นแข็งแรง มีเปลือกสีน้ าตาลอ่อนและแตก
สะเก็ดเป็นร่องเล็กซึ่งใช้จ าแนกพันธุ์ได้ ปลายกิ่งมักจะห้อยลง 
     ใบมะขามเปรี้ยวฝักยักษ์มีลักษณะเป็นใบรวม จะออกเป็นใบคู่เรียงตามก้านใบ ก้าน
หนึ่งมีประมาณ 10-18 คู่ ลักษณะของใบย่อย เป็นรูปขอบขนาน ปลายและโคนใบโค้งมน มีสีเขียวแก่  
ใบจะลู่และหุบในเวลาที่ไม่มีแสง ดอกขนาดเล็กสีเหลือง มีจุดประสีแดงอยู่ตรงกลางดอก 
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     ออกดอกเป็นช่อยาวตามซอกใบและปลายกิ่ง ช่อดอกเป็นแบบ raceme ช่อหนึ่งมี
ดอก 10-15 ดอก ดอกมี 5 กลีบ มองเห็นชัดเพียง 3 กลีบ ส่วนอีก 2 กลีบ มองเห็นเพียงเป็นเกล็ดเล็ก
อยู่ด้านหลังดอก ดอกเป็นแบบสมบูรณ์เพศ ดอกมีรสเปรี้ยว ออกดอกช่วงเดือนมีนาคมถึงพฤษภาคม 
     ฝักแก่ช่วงเดือนมกราคม-มีนาคม ผลเป็นแบบแบน โค้งงอ เปลือกหนาไม่แตก มีสีน้ าตาล
ปนเขียว เปลือกเม่ือแก่เป็นสีน้ าตาลอมเทา ข้างในผลมีเนื้อ ฝักดิบมีสีเหลืองนวล เมื่อสุกเนื้อจะเปียกสี
น้ าตาลแก ่ผลมีขนาดโตมาก เมล็ดอ่อนมีสีเขียว จะเปลี่ยนเป็นสีน้ าตาลอมด าเมื่อแก่ ใน 1 ฝัก มีเมล็ดตั้งแต่ 
5-12 เมล็ด ลักษณะเมล็ดใหญ่แบน 
   2) สภาพพื นที่ท่ีเหมาะสมในการปลูกมะขามเปรี ยวพันธุ์ฝักยักษ์ 
    ลักษณะดิน โดยทั่วไปสามารถขึ้นได้ดีในดินแทบทุกชนิด เป็นต้นว่า ดินทราย  ดิน
เหนียว ดินลูกรัง แต่ดินที่เหมาะสมที่สุด คือ ดินร่วนปนทราย และควรมีการระบายน้ าที่ดีด้วย เป็นพืช
ทนแล้ง สามารถข้ึนได้ในที่ค่อนข้างแล้ง 
    สภาพภูมิอากาศ พ้ืนที่ปลูกที่เหมาะสมควรมีฝนตกและมีปริมาณน้ าฝนพอสมควร 
เพ่ือให้มกีารเจริญเติบโตดี และให้ผลผลิตสูง และในช่วงที่ฝักมะขามเริ่มจะแก่สภาพพ้ืนที่ปลูกควรจะไม่มี
ฝนตก เพราะถ้ายังมีฝนตกจนถึงช่วงฝักแก่ จะท าให้คุณภาพของฝักมะขามไม่ดีเท่าที่ควร โดยเนื้อ
มะขามจะชื้น ไม่แห้ง บางครั้งอาจเป็นสาเหตุให้มีเชื้อราที่เนื้อมะขาม 
    มะขามเปรี้ยวฝักยักษ์สามารถปลูกได้ในดินทุกชนิดที่มีการระบายน้ าได้ดี ต้องปลูกใน
สภาพกลางแจ้งที่ถูกแสงแดดได้ตลอดทั้งวัน คือไม่ชอบมีการบังร่มเงากัน ควรใช้ระยะแถวห่างกัน 8 
เมตร ระยะต้นห่างกัน 8 เมตร จะได้จ านวน 25 ต้น ต่อพ้ืนที่ 1 ไร่ โดยรองก้นหลุมด้วยปุ๋ยหมักหรื อ
ปุ๋ยคอกและร็อกฟอสเฟต การดูแลรักษามะขามเปรี้ยวฝักยักษ์ในช่วง 2 ปีแรก โดยช่วงต้นฝนควรใส่
ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมัก อัตรา 5-10 กิโลกรัมต่อต้น ร่วมกับปุ๋ยเคมี สูตร 15-15-15 อัตรา 1-2 กิโลกรัม
ต่อต้น 
   3) ผลผลิตของมะขามเปรี ยวพันธุ์ฝักยักษ์ 
   จากการวิเคราะห์การผลิตสินค้าเกษตรทางเลือกอ่ืนที่ให้ผลตอบแทนที่ดีกว่าการผลิต
ข้าวในพ้ืนที่ไม่เหมาะสม พบว่า มะขามเปรี้ยวเป็นอีกหนึ่งสินค้าเกษตรทางเลือกที่น่าสนใจ ซึ่งพันธุ์ที่
เป็นที่นิยมปลูก คือ มะขามเปรี้ยวพันธุ์ฝักยักษ์หรือมะขามเปรี้ยวยักษ์พ้ืนที่ปลูกส่วนใหญ่อยู่ในอ าเภอ
นาวัง อ าเภอศรีบุญเรือง และอ าเภอนากลาง โดยการผลิตมะขามเปรี้ยวยักษ์ในรูปของมะขามสุกแกะ
เมล็ด หรือมะขามเปียก มีต้นทุนเฉลี่ย 5,698 บาทต่อไร่ ให้ผลตอบแทนสุทธิ 2,395 บาทต่อไร่ โดย
เริ่มให้ผลตอบแทนในปีที่ 3 และเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ระยะยาว 

  3.2 มะม่วง 
   1) ลักษณะท่ัวไป 
     ล าต้น เป็นพรรณไม้ยืนต้นขนาดใหญ่ แตกกิ่งก้านสาขาออกไปรอบต้นมากมาย เปลือก
ของล าต้นจะมีสีน้ าตาลอมด า พ้ืนผิวเปลือกขรุขระ เป็นร่องไปตามแนวยาวของล าต้น 
     ใบ ลักษณะของใบเป็นรูปหอก มีสีเขียวเข้ม เป็นไม้ใบเดี่ยวจะออกเรียงกันเป็นคู่ ตาม
ก้านใบ ขอบใบเรียบไม่มีหยัก ปลายใบแหลม ส่วนโคนใบมน เนื้อใบค่อนข้างจะหนา 
     ดอก ดอกออกเป็นช่อ ช่อหนึ่งมีประมาณ 15-20 ดอก ลักษณะของดอกเป็นสีเหลือง
อ่อน หรือสีนวลเป็นดอกที่มีขนาดเล็ก 



21 
 

 

     ผล เมื่อดอกโรยก็จะติดผล มีลักษณะต่างกันแล้วแต่ละพันธุ์ เช่น บางทีมีเป็นรูปมนรี 
ยาวรี หรือเป็นรูปกลมป้อม ผลอ่อนมีเป็นสีเขียว เมื่อแก่หรือสุกเต็มที่จะเปลี่ยนเป็นสีเหลืองสด ภายในผล
มีเมล็ด ผลหนึ่งมีเมล็ดเดียว 
   2)  การขยายพันธุ์ 
     เป็นพันธุ์ไม้กลางแจ้ง ที่ชอบแสงแดดจัด เจริญเติบโตได้ดีในดินร่วนผสมพิเศษ 
ขยายพันธุ์ด้วยการเพาะเมล็ด ตอนกิ่ง หรือการทาบกิ่ง 
   3)  พันธุ์มะม่วงท่ีนิยมปลูก 
     มะม่วงแต่ละพันธุ์จะมีลักษณะเด่นที่แตกต่างกันไป ซึ่งมะม่วงที่นิยมปลูกและบริโภค
นั้นมีเพียงไม่กี่ชนิด ดังนั้นการจะเลือกปลูกมะม่วงพันธุ์ใดจึงขึ้นอยู่กับความต้องการของตลาด ซึ่ง พันธุ์
ที่ได้ความนิยม ได้แก่ 
     พันธุ์เขียวเสวย เป็นที่ต้องการของตลาด มีรสชาติมัน เหมาะส าหรับรับประทานผล
ดิบในระยะผลแก่จัด เป็นพันธุ์ที่ให้ผลดก ชอบที่แจ้ง แต่การเจริญเติบโตและการแตกกิ่งค่อนข้างช้า  
มีความต้านทานต่อโรคและแมลงได้ดี แต่ไม่ทนต่อโรคยางไหล ลักษณะผลค่อนข้างกลมเรียวยาว 
ปลายงอนเล็กน้อย ผลดิบเปลือกมีสีเขียวเข้มและออกนวลเมื่อแก่ รสชาติมัน เนื้อมีสีขาว ละเอียด กรอบ 
มีเสี้ยนค่อนข้างน้อย เมล็ดลีบ ผลอ่อนมีรสเปรี้ยว เมื่อผลสุกเปลือกมีสีเขียวปนเหลือง เนื้อสีเหลือง  
รสหวาน  
     พันธุ์น้ าดอกไม้ เป็นมะม่วงประเภทรับประทานผลแบบสุก เจริญเติบโตดี ออกดอก
ง่ายและดก สามารถบังคับให้ออกดอกนอกฤดูได้ดี ผลมีขนาดปานกลางถึงใหญ่ ค่อนข้างกลมยาว  
ปลายผลแหลม มีผิวเรียบ เปลือกบางเปราะ มีต่อมกระจายอยู่ห่าง ๆ ทั่วผล ผลดิบเปลือกมีสีเขียว
นวล เนื้อมีสีขาว แน่น เมล็ดแบนยาว มีรสเปรี้ยวจัด เมื่อผลสุกเปลือกมีสีเขียวอมเหลืองถึงเหลือง ช้ า
ง่าย รสหวาน มีเสี้ยนค่อนข้างน้อย 
     พันธุ์แรด เป็นมะม่วงพันธุ์เบา ทนต่อโรคแมลงและสภาพแวดล้อมได้ดี ติดผลดก ผลแก่
เร็ว ผลมีขนาดปานกลาง ลักษณะกลม ปลายผลเรียวแหลมเล็กน้อยและมน ผิวเป็นคลื่นไม่เรียบ จะมี
ลักษณะเด่นที่เห็นได้ชัด คือ มีนออยู่บริเวณส่วนบนของผล เปลือกค่อนข้างหนาและเหนียว ผลดิบ
เปลือกมีสีเขียวนวล เนื้อมีสีขาวปนเหลือง เนื้อหยาบ กรอบ และหนา ผลอ่อนมีรสเปรี้ยวจัด ผลแก่  
มีรสอมเปรี้ยวเล็กน้อย มีเสี้ยนค่อนข้างมาก เมื่อผลสุกเปลือกมีสีเหลืองเข้ม เมล็ดมีรูปร่างค่อนข้างสั้น
และมีเสี้ยนติดเมล็ดมาก 
     พันธุ์แก้ว เป็นพันธุ์ พ้ืนบ้านของไทย เจริญเติบโตเร็ว ทนทานต่อโรคแมลงและ
สภาพแวดล้อมได้ดี เหมาะต่อสภาพไร่ที่มีการดูแลรักษาน้อย ติดผลดก ผลแก่ช้า ลักษณะผลค่อนข้าง
กลมป้อม ผลดิบเปลือกมีสีเขียวเข้มและหนาปานกลาง เนื้อสีขาว หยาบ มีแป้งมาก ผลสุกเปลือกมีสีเหลือง 
เนื้อสีเหลืองเข้ม แน่น มีรสหวาน เมล็ดค่อนข้างโต 
     พันธุ์โชคอนันต์ เป็นพันธุ์ที่มีการติดผลลักษณะเป็นพวง ลักษณะเด่นของมะม่วง 
พันธุ์นี้ คือ การออกดอกทะวาย สามารถออกดอกได้ตลอดปี ติดผลง่าย เปลือกหนา เนื้อแน่น  
เป็นพันธุ์ที่สามารถท าให้ติดผลนอกฤดูได้ง่ายกว่าพันธุ์อ่ืน ผลดิบเปลือกมีสีเขียวอ่อน ผิวเรียบ รสชาติ
จืด ผลสุกเปลือกสีเหลืองส้ม เนื้อแน่นแข็ง รสหวาน มีเสี้ยนน้อย 
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     พันธุ์หนังกลางวัน เป็นมะม่วงพันธุ์หนักที่ให้ผลดก โดยเฉพาะต้นที่มีอายุมาก ๆ จะ
ยิ่งให้ผลดกมาก ทนทานต่อโรคและแมลงได้ดี ผลมีขนาดปานกลางถึงใหญ่ รูปร่างยาวเรียว เปลือก
ค่อนข้างหนาและเหนียว ผิวเรียบ ผลดิบมีเปลือกสีเขียวเข้ม เนื้อสีขาวนวล ละเอียด กรอบ มีเสี้ยนน้อย 
รสเปรี้ยว เมื่อแกจ่ัดรสมันอมเปรี้ยว ผลสุกเปลือกและเนื้อมีสีทอง เนื้อละเอียด แน่น มีเสี้ยนน้อย รสหวาน 
เมล็ดยาวแบนมีเสี้ยนติดกับเมล็ดเล็กน้อย 
     พันธุ์อกร่อง เป็นพันธุ์ที่นิยมรับประทานผลสุก ให้ผลดก ผลมีขนาดค่อนข้างเล็ก ทรง
ยาวแบนเล็กน้อย มีร่องเป็นแนวยาวที่ด้านท้องอย่างเห็นได้ชัด เปลือกบาง ผลดิบเปลือกมีสีเขียวเนื้อสี
ขาวนวลละเอียด มีเสี้ยนน้อย รสเปรี้ยวจัด ผลสุกเปลือกมีสีเหลืองทองและเหี่ยวย่น เนื้อสีเหลืองทอง
ละเอียด แน่น ฉ่ าน้ า มีเสี้ยนมากปานกลาง รสหวาน เมล็ดแบนยาว 
     พันธุ์ฟ้าลั่น มีลักษณะเด่น คือ ติดผลค่อนข้างดีและเก็บขายได้ตั้งแต่ผลยังอ่อน แต่มี
ข้อเสียคือ ผลแตกง่ายถ้ามีฝนตก ผลมีลักษณะยาวปลายเรียวแหลม เปลือกหนาไม่เหนียว ผลดิบ
เปลือกมีสีเขียว เนื้อสีขาวนวล หยาบ กรอบ มีเสี้ยนค่อนข้างน้อย รสมันตั้งแต่ผลเล็ก ๆ กระทั่งผลแก่
จัด ผลสุกเปลือกมีสีเขียวปนเหลือง เนื้อมีสีเหลือง ละเอียด มีเสี้ยนน้อย รสหวานไม่จัดเมล็ดมีรูปร่าง
ยาวแบน 
     พันธุ์หนองแซง เป็นมะม่วงไทยที่มีถิ่นก าเนิดบริเวณอ าเภอหนองแซง จังหวัดสระบุรี  
ต้นเจริญเติบโตเร็ว ทรงพุ่มค่อนข้างทึบ การแตกใบมีลักษณะเป็นหลายฉัตร ออกดอกติดผลดี เปลือก
ค่อนข้างหนา ผลดิบเปลือกมีสีเขียวนวล เนื้อสีขาว มีเสี้ยนน้อย ผลอ่อนมีรสมันจืด เมื่อแก่มีรสมันกรอบ 
ผลสุกเปลือกมีเหลือง เนื้อสีเหลือง ละเอียด รสหวานชืด 

  3.3 ล าไย 
    1) ลักษณะท่ัวไป 
     ล าไย เป็นผลไม้ชนิดหนึ่ง เป็นไม้ยืนต้นขนาดกลาง ต้นมีทรงพุ่มทึบ ล าต้นเนื้อไม้แข็ง  
มีเปลือกแข็ง ใบมีลักษณะทรงรี ดอกมีสีขาวอมเหลือง มีกลิ่นหอม ผลมีลักษณะทรงกลมเล็ก  
ผิวเปลือกบางสาก ผลอ่อนมีสีน้ าตาลอมเขียว เมื่อผลสุกจะเปลี่ยนเป็นสีน้ าตาล ภายในผลจะมีเนื้อนุ่ม
ฉ่ าน้ า มีสีขาวหรือสีชมพู ตามสายพันธุ์ มีเมล็ดกลมสีด าอยู่ข้างใน มีรสชาติหวานกรอบ มีกลิ่นหอม 
ประเทศไทยมีล าไยหลายสายพันธุ์ นิยมปลูกในภาคเหนือ จังหวัดที่มีชื่อเสียง คือ จังหวัดล าพูน 
     ล าต้น เป็นไม้ยืนต้นขนาดกลาง มีทรงพุ่มทึบ ล าต้นมีลักษณะกลม ๆ เนื้อไม้แข็งมีสี
แดง เปลือกแข็งมีผิวขรุขระ มีสีน้ าตาลปนเทา 
     ใบ เป็นใบเดี่ยว ออกใบสลับตรงข้าม มีลักษณะทรงรูปหอก โคนมนปลายเรียวรี
แหลม ใบด้านบนมีสีเขียว พ้ืนผิวเป็นมัน ใบด้านล่างมีสีอ่อนกว่า 
     ดอก ออกเป็นช่อ จะมีดอกออกเป็นกระจุก ดอกมีสีขาวอมเหลือง เล็กฝอย กลีบ
เลี้ยงมีสีเขียวปนเหลือง มีกลิ่นหอม มีก้านดอกยาว ดอกออกตามล าต้น บนกิ่งหรือบนยอดกิ่ง 
     ผล มีลักษณะทรงกลมเล็ก ผิวเปลือกบางสาก ผลอ่อนมีสีน้ าตาลปนสีเขียว เมื่อผล
สุกจะเปลี่ยนเป็นสีน้ าตาล ภายในผลจะมีเนื้อนุ่มฉ่ าน้ า มีสีขาวหรือสีชมพู ตามสายพันธุ์ มีรสชาติหวาน
กรอบ มีกลิ่นหอมอร่อย มีเมล็ดสีด ากลมอยู่ข้างในเนื้อ 
     เมล็ด มีลักษณะรูปกลม ๆ อยู่ข้างในเนื้อ เมล็ดแข็งล่อนมีสีด า มีผิวเรียบลื่นเป็นมัน 
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   2) สภาพพื นที่ท่ีเหมาะสมในการปลูกล าไย 
    ดิน ล าไยสามารถขึ้นได้ดีในดินแทบทุกชนิด แม้กระทั่งดินลูกรังแต่ดินที่ล าไยชอบมาก  
คือ ดินร่วนปนทราย และดินตะกอน ซึ่งเกิดจากตะกอนกรวด หิน ดิน ทราย อินทรียวัตถุที่น้ าพัดพา
มาเกิดการทับถมของอินทรียวัตถุ ซึ่งจะสังเกตได้จากต้นล าไยที่ปลูกตามที่ราบลุ่มแม่น้ าปิง ในเขต
จังหวัดเชียงใหม่ ล าพูน เจริญงอกงามและให้ผลผลิตดี ดินที่ปลูกล าไยควรมีหน้าดินลึก การระบายน้ าดี
ส าหรับค่าของความเป็นกรด-ด่าง (pH) เท่ากับ 6 
    อุณหภูมิ โดยทั่วไปล าไยต้องการอากาศค่อนข้างเย็น อุณหภูมิที่สามารถเจริญเติบโตได้  
อยู่ระหว่าง 4-30 องศาเซลเซียส และต้องการอุณหภูมิต่ า (10-20 องศาเซลเซียส) ในฤดูหนาว 
ช่วงหนึ่งคือประมาณเดือนพฤศจิกายนถึงมกราคมเพ่ือการออกดอก ซึ่งจะสังเกตว่าถ้าปีไหนอากาศ
หนาวเย็นนาน โดยไม่มีอากาศอบอุ่นเข้ามาแทรกล าไยจะมีการออกดอกติดผลดี 
    น้ าและความชื้น น้ าเป็นสิ่งจ าเป็นในการเจริญเติบโตของต้นล าไยในแหล่งปลูกล าไย ควร
มีปริมาณน้ าฝนอยู่ในเกณฑ์เฉลี่ยประมาณ 1,250 มิลลิเมตรต่อปี และควรมีการกระจายตัวของฝนดี
ประมาณ 100 - 150 วันต่อปี แต่อย่างไรก็ตามในบางช่วงล าไยต้องการน้ าน้อย คือในช่วงก่อนออกดอก
แต่ในช่วงออกดอกติดผลล าไยต้องการน้ ามาก 
    แสง แหล่งปลูกล าไยต้องโล่งแจ้ง มีแสงแดดส่องตลอดเวลา 

 3.4  ยูคาลิปตัส 
   1) ลักษณะท่ัวไป 
    ล าต้น เป็นไม้ขนาดกลางถึงขนาดใหญ่มีความสูง 24-26 เมตร และอาจสูงถึง 50 
เมตรความโตทางเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 1-2 เมตร หรืออาจโตมากกว่านี้ รูปทรงสูงเปลาตรงมีก่ิงก้าน
น้อย 
    ใบ เป็นคู่ตรงข้ามเรียงสลับกันลักษณะใบเป็นรูปหอกมีขนาด 2.5-12x0.3-0.8 นิ้ว ก้าน
ใบยาวใบสีเขียวอ่อนทั้งสองด้าน บางครั้งมีสีเทาใบบางห้อยลงเส้นใบมองเห็นได้ชัด 
    เปลือก มีลักษณะเรียบเป็นมันมีสีเทาสลับสีขาวและน้ าตาลแดงเป็นบางแห่ง เปลือก
นอกจะแตกร่อนเป็นแผ่นหลุดออกจากผิวของล าต้นเมื่อแห้งและลอกออกได้ง่าย ในขณะสดหลังจากการ
ตัดเปลือกนอกหนาประมาณ ½ เซนติเมตร 
    เมล็ด ขนาดเล็กกว่า 1 มิลลิเมตร สีเหลืองเมล็ด 1 กิโลกรัมมีเมล็ดประมาณ 1-200,000 
เมล็ด 
    ช่อดอก เกิดที่ข้อต่อระหว่างกิ่งกับใบมีก้านดอกเรียวยาวและมีก้านย่อยแยกไปอีก
ออกดอกเกือบตลอดปีขึ้นอยู่กับความสมบูรณ์ของต้นไม้ บางครั้งมีทั้งดอกตูมดอกบานผลอ่อนและผล
แก่ในกิ่งเดียวกันออกดอกปีละ 7-8 เดือน เหมาะกับการเลี้ยงผึ้ง 
    ผลมีลักษณะครึ่งวงกลมหรือรูปถ้วยมีขนาด 0.2-0.3x0.2-0.3 นิ้วผิวนอกแข็งเมื่อยัง
อ่อนอยู่จะมีสีเขียวและจะเปลี่ยนเป็นสีน้ าตาล เมื่อแก่เมื่อผลแก่ปลายผลจะแยกออกท าให้เมล็ดที่อยู่
ภายในร่วงหล่นออกมา ลักษณะเนื้อไม้มีแก่นสีน้ าตาลกระพ้ีสีน้ าตาลอ่อน และแก่นสีแตกต่างเห็นได้
ชัดไม้ยูคาลิปตัส คามาลดูเลนซิส ที่มีอายุมากขึ้น จะมีสีน้ าตาลแดงเข้มกว่าไม้อายุน้อย เนื้อไม้มี
ลักษณะค่อนข้างละเอียดเสี้ ยนสน  (interlocked grain) บางครั้ งบิดไปตามแนวล าต้นเนื้ อไม้   
มีความถ่วงจ าเพาะอยู่ระหว่าง 0.6-0.9 ในสภาพแห้งแล้งซึ่งขึ้นอยู่กับอายุของไม้ เนื้อไม้แตกง่าย หลังจาก
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ตัดฟันตามแนวยาวขนานล าต้น แต่ถ้าท าให้ถูกหลักวิธีก็สามารถน ามาเลื่อยท าเครื่องเรือนและก่อสร้าง
ได ้
   2) สภาพพื นที่ท่ีเหมาะสมในการปลูกยูคาลิปตัส 
    ควรเป็นพ้ืนที่ค่อนข้างราบมีการระบายน้ าได้ดี ลักษณะดินควรเป็นดินร่วนปนทราย มี
ชั้นดินลึกมีความอุดมสมบูรณ์ปานกลาง รวมทั้งปฏิกิริยาของดินค่อนข้างเป็นกรดโดยมีค่า pH 5-6 ที่
ส าคัญพ้ืนที่ที่จะปลูกไม่ควรอยู่ในบริเวณที่มีฝนตกชุก มีปริมาณน้ าฝนมากหรือมีความชุ่มชื้นสูงและเป็นที่
ชื้นแฉะอยู่เสมอ ถ้าเป็นพ้ืนที่เชิงเขาหรือบนเขา ควรเลือกเนินเขาท่ีมีความลาดชันน้อยและไม่ควรเลือก
พ้ืนที่ที่เป็นเขาหินปูน 
    จะเห็นได้ว่ายูคาลิปตัสเป็นไม้โตเร็วที่มีลักษณะเด่นพิเศษ ที่สามารถปลูกได้แทบทุก
สภาพพ้ืนที่ ไม่ว่าพ้ืนที่นั้นจะมีสภาพเป็นดินทรายดินลูกรังหรือดินร่วนปนทราย สภาพดินมีความเป็น
กรดเล็กน้อย รวมทั้งพ้ืนที่มีความแห้งแล้งและมีน้ าท่วมขังไม่มากหรือนานเกินไป ซึ่งปัจจัยการ
เจริญเติบโตของไม้ยูคาลิปตัสที่ปลูกในแต่ละพ้ืนที่จะมีความแตกต่างกัน 
    3) การลงทุนและผลผลิตของยูคาลิปตัส 
    การศึกษาการลงทุนและผลตอบแทนการปลูกยูคาลิปตัสรอบตัดฟัน 5 ปี ของกลุ่ม
วนวัฒนวิจัยกรมป่าไม้ (2544) ในระยะปลูกที่แตกต่างกัน 3 ระยะปลูก มีค่าใช้จ่ายและผลตอบแทน 
ดังต่อไปนี้ 
    - ระยะปลูก 2x2 เมตร (400 ต้นต่อไร่) เมื่ออายุ 5 ปี ยูคาลิปตัสให้ผลผลิตเฉลี่ย 
13.58 ตันต่อไร่ (ส่วนเพาะช ากล้าไม้, 2554) คิดราคาประกันขั้นต่ า 1,200 บาทต่อตัน คิดเป็นรายได้
จากการขายยูคาลิปตัส 16,296 บาทต่อไร่ มีค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น 8,027 บาท ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายในการปลูก
และการดูแลรักษา ได้แก่ ค่าเตรียมพ้ืนที่ ค่ากล้าไม้ (ใช้ราคามาตรฐานของส านักงบประมาณ พ.ศ. 
2556) ค่าปลูก ค่าปุ๋ย และแรงงาน ค่าดายหญ้ารอบโคน ค่าก าจัดวัชพืช (2 ครั้งต่อปี) และค่าไถพรวน 
นอกจากนี้ยังมีค่าตัดฟัน และค่าขนส่งไปยังแหล่งรับซื้อ เมื่อหักค่าใช้จ่ายแล้วคงเหลือก าไรสุทธิ 8,269 บาท
ต่อไร่ 
    - ระยะปลูก 2x3 เมตร (266 ต้น/ไร่) เมื่ออายุ 5 ปี ยูคาลิปตัสให้ผลผลิตเฉลี่ย 13.53 
ตันต่อไร่ (ส่วนเพาะช ากล้าไม้, 2554) คิดราคาประกันขั้นต่ า 1,200 บาท/ตัน คิดเป็นรายได้จากการขาย
ยูคาลิปตัส16,236 บาทต่อไร่ มีค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น 7,541 บาท ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายในการปลูก และการดูแล
รักษา ได้แก่ ค่าเตรียมพ้ืนที่ ค่ากล้าไม้ (ใช้ราคามาตรฐานของส านักงบประมาณ พ.ศ. 2556) ค่าปลูก 
ค่าปุ๋ย และแรงงาน ค่าดายหญ้ารอบโคน ค่าก าจัดวัชพืช (2 ครั้งต่อปี) และค่าไถพรวน นอกจากนี้ยังมีค่า
ตัดฟัน และค่าขนส่งไปยังแหล่งรับซื้อ เมื่อหักค่าใช้จ่ายแล้วคงเหลือก าไรสุทธิ 8,694 บาทต่อไร่ 
    - ระยะปลูก 3x3 เมตร (178 ต้นต่อไร่) เมื่ออายุ 5 ปี ยูคาลิปตัสให้ผลผลิตเฉลี่ย 14.11 
ตันต่อไร่ (ส่วนเพาะช ากล้าไม้, 2554) คิดราคาประกันขั้นต่ า 1,200 บาทต่อตัน คิดเป็นรายได้จากการ
ขายยูคาลิปตัส 16,932 บาทต่อไร่ มีค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น 7,375 บาท ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายในการปลูก และการ
ดูแลรักษา ได้แก่ ค่าเตรียมพ้ืนที่ ค่ากล้าไม้ (ใช้ราคามาตรฐานของส านักงบประมาณ พ.ศ. 2556)  
ค่าปลูก ค่าปุ๋ย และแรงงาน ค่าดายหญ้ารอบโคน ค่าก าจัดวัชพืช (2 ครั้งต่อปี) และค่าไถพรวน 
นอกจากนี้ยังมีค่าตัดฟัน และค่าขนส่งไปยังแหล่งรับซื้อ เมื่อหักค่าใช้จ่ายแล้ว คงเหลือก าไร
สุทธิ9,5560 บาทต่อไร่ 
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   จากการศึกษาการปลูกยูคาลิปตัส  พบว่า ที่ระยะปลูก 3x3 เมตร รอบตัดฟัน 5 ป ี
มีค่าใช้จ่ายในการลงทุนน้อยที่สุด และมีรายได้จากการขายยูคาลิปตัสมากที่สุด เมื่อเทียบกันทั้ง  
3 ระยะปลูก ดังนั้น ส าหรับยูคาลิปตัส รอบตัดฟัน 5 ปี ระยะปลูกที่ ให้ผลตอบแทนคุ้มค่า 
และเหมาะสมที่สุดคือระยะปลูก 3x3 เมตร 

 3.5 พืชสมุนไพร 
   ด้วยนโยบายของรัฐบาลที่ให้การสนับสนุนแนวคิด BCG (Bio-Circular-Green Economy) 
หรือ เศรษฐกิจชีวภาพในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ พืชสมุนไพรเป็นเรื่องหนึ่งที่ได้รับความ
สนใจ เนื่องจากเป็นแหล่งของสาระส าคัญที่น าไปใช้ประโยชน์ในด้านต่าง ๆ เช่น การแพทย์ ผลิตภัณฑ์
เสริมอาหาร และเครื่องส าอาง จึงสนับสนุนให้พืชสมุนไพรเป็นพืชทางเลือกในปี 2564 โดยด าเนินการ
ภายใต้ตลาดน าการผลิต และหากทิศทางของตลาดสมุนไพรขยายตัวเพ่ิมมากขึ้นจะช่วยให้เกษตรกร  
ผู้ปลูกพืชสมุนไพร มีรายได้และความมั่นคงในการด ารงชีพจากฐานข้อมูล Agri-Map Online จังหวัด
หนองบัวล าภู มีพ้ืนที่ศักยภาพที่สามารถส่งเสริมให้ปลูกพืชสมุนไพรได้หลายชนิด เช่น ขมิ้นชัน  
   ขม้ินชัน เป็นพืชปลูกง่าย ชอบแสงแดดจัด และมีความชื้นสูง ชอบดินร่วนซุย มีการระบายน้ าดี 
ไม่ชอบน้ าขัง เกษตรกรสามารถปลูกขมิ้นชันแซมในสวนเป็นการใช้พ้ืนที่ให้เกิดประโยชน์ และมีรายได้
ระหว่างรอการเติบโตของพืชหลักได้ โดยพื้นที่จังหวัดหนองบัวล าภูมีพ้ืนที่ศักยภาพในการปลูกขมิ้นชัน
ที่ระดับความเหมาะสมสูง (S1) ประมาณ 134,089ไร่ กระจายอยู่ในอ าเภอนากลาง อ าเภอนาวัง 
อ าเภอโนนสัง อ าเภอเมืองหนองบัวล าภู อ าเภอศรีบุญเรือง และอ าเภอสุวรรณคูหา  

4. แนวทางการส่งเสริมการปลูกพืชเศรษฐกิจ 

 4.1 ข้าว 
   1) พื นที่ปลูกข้าวที่มีความเหมาะสมสูง (S1) และปัจจุบันยังปลูกข้าวอยู่ มีเนื้อที่ 194 ไร่  
อยู่ในเขตอ าเภอนาวัง ทั้งนี้โดยคณะอนุกรรมการพัฒนาที่ดินจังหวัดควรให้มีการเสนอแผนการใช้ที่ดิน
เพ่ือสงวนให้เป็นแหล่งผลิตข้าวที่ส าคัญของจังหวัด และมีการบริหารจัดการน้ าชลประทาน การจัดการ
ดินและปุ๋ย พันธุ์ข้าว โดยรวมกลุ่มเป็นเกษตรแปลงใหญ่ พัฒนาต่อยอดครบวงจรการตลาดในและ
ต่างประเทศ การแปรรูป แหล่งทุน มีภาครัฐสนับสนุนการท ามาตรฐานสินค้าเกษตรอินทรีย์ และ การ
ปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (Good Agricultural Practices: GAP) และ ควรส่งเสริมการปลูกพืชหลังนาจะ
ช่วยให้เกษตรกรมีรายได้เพ่ิมขึ้นและเป็นการปรับปรุงบ ารุงดิน 
   2) พื นที่ปลูกข้าวที่มีความเหมาะสมปานกลาง (S2) และปัจจุบันยังปลูกข้าวอยู่ มีเนื้อที่ 
250,990 ไร่ ส่วนใหญ่อยู่ในเขตอ าเภอเมืองหนองบัวล าภู อ าเภอโนนสัง อ าเภอสุวรรณคูหา และ
กระจายตัวทุกอ าเภอ เป็นพ้ืนที่ปลูกข้าวที่มีข้อจ ากัดไม่มากนัก เกษตรกรยังคงปลูกข้าวได้ผลดี หลายแห่ง
ประสบปัญหาขาดน้ าในบางช่วงของการเพาะปลูกควรเพิ่มการสนับสนุนด้านการชลประทาน เพ่ือสร้าง
ความมั่นใจให้กับเกษตรกรในการใช้ที่ดิน ท าให้ปัญหาการทิ้งถิ่นฐานไปท างานที่อ่ืนจะลดลง และพ้ืนที่ใน
เขตนี้มีความเหมาะสมส าหรับการเกษตรแบบผสมผสาน หรือเกษตรทฤษฎีใหม่  
   3) พื นที่ปลูกข้าวที่ไม่มีความเหมาะสม (S3 และ N) และปัจจุบันเกษตรกรยังคงใช้ที่ดินปลูก
ข้าวอยู่ มีประมาณล้านกว่าไร่ ซึ่งประสบปัญหาซ้ าซากน้ าท่วม ขาดน้ า ผลผลิตต่ า กระทรวงเกษตร
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และสหกรณ์ให้การช่วยเหลือเกษตรกรที่ท ากินในพ้ืนที่นี้ โดยสนับสนุนการปรับโครงสร้างที่ดิน 
สนับสนุนแหล่งน้ า ให้เกษตรกรเลือกปลูกพืชชนิดใหม่ที่มีความเหมาะสมและให้ผลตอบแทนที่ดีกว่า 
หรือใช้พื้นที่เพ่ือผลิตอาหารบริโภคในครัวเรือน 
   4) พื นที่ที่มีศักยภาพหรือมีความเหมาะสมส าหรับการปลูกข้าว แต่ปัจจุบันเกษตรกรไม่ได้ใช้
พ้ืนที่ปลูกข้าว โดยหันมาปลูกมันส าปะหลังและยางพาราแทน แต่ในอนาคตเกษตรกรสามารถกลับมา
ปลูกข้าวหรือท าการเกษตรแบบผสมผสานได้เหมือนเดิม 

 4.2 อ้อยโรงงาน 
   1) พื นที่ปลูกอ้อยโรงงานที่มีความเหมาะสมปานกลาง (S2) และปัจจุบันยังปลูกอ้อยโรงงาน
อยู่ มีเนื้อที่ 398,852 ไร่ มีพ้ืนที่ปลูกมากในเขตอ าเภอศรีบุญเรือง อ าเภอเมืองหนองบัวล าภู และ
อ าเภอนากลาง เกษตรกรยังคงปลูกอ้อยโรงงานได้ผลดี หลายแห่งประสบปัญหาขาดน้ าในบางช่วง 
ของการเพาะปลูก การสนับสนุนด้านการพัฒนาในด้านคุณภาพของที่ดินและระบบชลประทาน 
เพ่ือสร้างความมั่นใจให้กับเกษตรกร ในการใช้ที่ดินท าให้ปัญหาการทิ้งถิ่นฐานไปท างานที่อ่ืนจะลดลง 
ส่งเสริมการปรับปรุงบ ารุงดินในไร่อ้อยเพื่อเพ่ิมผลผลิตและลดต้นทุนการผลิต 
   2) พื นที่ปลูกอ้อยโรงงานในพื นที่ไม่มีความเหมาะสม (S3 และ N) และปัจจุบันเกษตรกร
ยังคงใช้ที่ดินปลูกอ้อยโรงงานอยู่ พ้ืนที่ดังกล่าวประสบปัญหาซ้ าซาก เช่น น้ าท่วม ขาดน้ า ผลผลิตต่ า 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้การช่วยเหลือเกษตรกรที่ท ากินในพ้ืนที่นี้ โดยสนับสนุนการปรับ
โครงสร้างที่ดินสนับสนุนแหล่งน้ า ให้ เกษตรกรเลือกปลูกพืชชนิดใหม่ที่มีความเหมาะสม  
ให้ผลตอบแทนที่ดีกว่า และใช้พ้ืนที่เพ่ือผลิตอาหารบริโภคในครัวเรือน  รวมถึงการสนับสนุนข้อมูล 
ด้านการตลาดของพืชชนิดใหม่ 
   3) พื นที่ที่มีศักยภาพหรือมีความเหมาะสมส าหรับการปลูกอ้อยโรงงาน แต่ปัจจุบันเกษตรกร
ไม่ได้ใช้พ้ืนที่ปลูกอ้อยโรงงาน พบว่าเกษตรกรปลูกพืชอ่ืนทดแทน เช่น ข้าว และยางพารา เป็นต้น ทั้งนี้
ภาครัฐควรให้ความรู้แก่เกษตรกรในการปรับปรุงบ ารุงดินไม่ให้เสื่อมโทรมและสร้างแรงจูงใจให้กลับมา
ปลูกอ้อยโรงงานเหมือนเดิม เนื่องจากพ้ืนที่มีความเหมาะสม ท าให้ใช้ต้นทุนการผลิตต่ าและผลผลิต 
มีคุณภาพดี ทั้งนี้เกษตรกรต้องพิจารณาแหล่งรับซื้อร่วมด้วย 

 4.3 มันส าปะหลัง 
   1) พื นที่ปลูกมันส าปะหลังที่มีความเหมาะสมสูง (S1) และปัจจุบันยังปลูกมันส าปะหลังอยู่  
มีเนื้อที่ 10,079 ไร่ มีพ้ืนที่ปลูกมากในเขตอ าเภอสุวรรณคูหา อ าเภอนากลาง และอ าเภอศรีบุญเรือง 
ตามล าดับ ทั้งนี้โดยคณะอนุกรรมการพัฒนาที่ดินจังหวัดควรให้มีการเสนอแผนการใช้ที่ดินเพ่ือสงวน
ให้เป็นแหล่งผลิตมันส าปะหลังคุณภาพดีที่ส าคัญของจังหวัด ควรมีการจัดการดินและปุ๋ย ท่อนพันธุ์
คุณภาพดี โดยรวมกลุ่มเป็นเกษตรแปลงใหญ่เพ่ือเน้นการลดต้นทุนการผลิตและส่งเสริมให้ เกษตรกร
เป็น Smart Farmer พัฒนาต่อยอดครบวงจรการตลาดในและต่างประเทศ ส่งเสริมการแปรรูป 
เพ่ือเพ่ิมมูลค่า แหล่งทุน มีภาครัฐสนับสนุนการท ามาตรฐานสินค้าเกษตรอินทรีย์ และการปฏิบัติทาง
การเกษตรที่ดี (Good Agricultural Practices: GAP) 
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   2) พื นที่ปลูกมันส าปะหลังที่ มีความเหมาะสมปานกลาง (S2) และปัจจุบันยังปลูก 
มันส าปะหลังอยู่ มีเนื้อที่ 44,042  ไร่ ส่วนใหญ่อยู่ในเขตอ าเภอเมืองหนองบัวล าภู อ าเภอศรีบุญเรือง 
และอ าเภอโนนสัง เกษตรกรยังคงปลูกมันส าปะหลังได้ผลดี หลายแห่งประสบปัญหาโครงสร้างของดิน
หรือดินดาน การสนับสนุนอินทรียวัตถุหรือการไถระเบิดดาน ส่งเสริมการปรับปรุงบ ารุงดินและการ
ตรวจวิเคราะห์ดินอยู่เสมอจะสร้างความมั่นใจให้กับเกษตรกรในการใช้ที่ดิน ปัญหาการทิ้งถิ่นฐานไป
ท างานที่อ่ืนจะลดลง  
   3) พื นที่ปลูกมันส าปะหลังในพื นที่ไม่มีความเหมาะสม (S3 และ N) และปัจจุบันเกษตรกร
ยังคงใช้ที่ดินปลูกมันส าปะหลังอยู่ พ้ืนที่ดังกล่าวประสบปัญหาซ้ าซาก เช่น น้ าท่วม ขาดน้ า ผลผลิตต่ า 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้การช่วยเหลือเกษตรกรที่ท ากินในพ้ืนที่นี้ โดยสนับสนุนการปรับ
โครงสร้างที่ดินสนับสนุนแหล่งน้ า ให้ เกษตรกรเลือกปลูกพืชชนิดให ม่ที่มีความเหมาะสม  
ให้ผลตอบแทนที่ดีกว่า และใช้พ้ืนที่เพ่ือผลิตอาหารบริโภคในครัวเรือน รวมถึงการสนับสนุนข้อมูล  
ด้านการตลาดของพืชชนิดใหม่ 
   4) พื นที่ที่มีศักยภาพหรือมีความเหมาะสมส าหรับการปลูกมันส าปะหลัง แต่ปัจจุบันเกษตรกร
ไม่ได้ใช้พ้ืนที่ปลูกมันส าปะหลัง พบว่าเกษตรกรปลูกพืชอ่ืนทดแทนเช่น ข้าว และยางพารา เป็นต้น ภาครัฐ
ควรให้ความรู้แก่เกษตรกรด้านการปรับปรุงบ ารุงดินไม่ให้เสื่อมโทรมและสร้างแรงจูงใจให้กลับมาปลูก
มันส าปะหลั ง เหมือนเดิม  เนื่ องจาก พ้ืนที่ มี ความเหมาะสม ท า ให้ ใช้ ต้นทุนการผลิตต่ า 
และผลผลิตมีคุณภาพดี ทั้งนี้เกษตรกรต้องพิจารณาแหล่งรับซื้อร่วมด้วย 

 4.4 ยางพารา 
   1) พื นที่ปลูกยางพาราที่มีความเหมาะสมปานกลาง (S2) และปัจจุบันยังปลูกยางพาราอยู่  
มีเนื้อที่ 56,576 ไร่ ส่วนใหญ่อยู่ในเขตเมืองหนองบัวล าภู อ าเภอศรีบุญเรือง) และอ าเภอโนนสัง 
เกษตรกรยังคงปลูกยางพาราได้ผลดี หลายแห่งประสบปัญหาโครงสร้างของดิน ส่งเสริมการปรับปรุง
บ ารุงดินและการสนับสนุนอินทรียวัตถุจะสร้างความม่ันใจให้กับเกษตรกรในการใช้ที่ดิน สนับสนุนการ
พัฒนาการตลาดในพ้ืนที่ให้เหมาะสมท าให้ปัญหาการทิ้งถ่ินฐานไปท างานที่อ่ืนจะลดลง 
   2) พื นที่ปลูกยางพาราในพื นที่ไม่มีความเหมาะสม (S3 และ N) และปัจจุบันเกษตรกรยังคง
ใช้ที่ดินปลูกยางพาราอยู่ พ้ืนที่ดังกล่าวประสบปัญหาซ้ าซาก เช่น น้ าท่วม ขาดน้ า ผลผลิตต่ า 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้การช่วยเหลือเกษตรกรที่ท ากินในพ้ืนที่นี้ โดยสนับสนุนการปรับ
โครงสร้างที่ดิน สนับสนุนแหล่งน้ า ให้มีการโค่นยางพาราที่มีอายุมากและสนับสนุนให้เกษตรกรเลือก
ปลูกพืชชนิดใหม่ที่มีความเหมาะสม ให้ผลตอบแทนที่ดีกว่า และใช้พ้ืนที่เพ่ือผลิตอาหารบริโภคใน
ครัวเรือน รวมถึงการสนับสนุนข้อมูลด้านการตลาดของพืชชนิดใหม่ 
   3) พื นที่ที่มีศักยภาพหรือมีความเหมาะสมส าหรับการปลูกยางพารา แต่ปัจจุบันเกษตรกรไม่ได้
ใช้พ้ืนที่ปลูกยางพารา พบว่าเกษตรกรปลูกพืชอ่ืนทดแทน เช่น ข้าว และปาล์มน้ ามัน เป็นต้น ในส่วนนี้
ภาครัฐควรให้ความรู้ความเข้าใจถึงสถานการณ์ด้านการเกษตรในปัจจุบัน โดยเฉพาะยางพาราเป็นพืช 
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ที่มีนโยบายลดพ้ืนที่ปลูกเนื่องจากมีปริมาณผลผลิตมากส่งผลให้ราคาตกต่ า แต่ในอนาคตถ้าราคาดี
และตลาดมีความต้องการเพ่ิมมากขึ้นอาจอาจสนับสนุนให้เกษตรกรกลับมาปลูกยางพาราในพ้ืนที่
ดังกล่าว 
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ภาคผนวก 
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ตารางผนวกท่ี 1  ข้อมูลต าบลจ าแนกรายอ าเภอ จังหวัดหนองบัวล าภู 

ล าดับ อ าเภอ ต าบล 
1 นากลาง กุดดินจี ่

2  กุดแห ่

3  เก่ากลอย 

4  ดงสวรรค ์

5  ด่านช้าง 

6  นากลาง 

7  โนนเมือง 

8  ฝั่งแดง 

9  อุทัยสวรรค ์

10 นาวัง เทพคีร ี

11  นาแก 

12  นาเหล่า 

13  วังทอง 

14  วังปลาป้อม 

15 โนนสัง กุดดู ่

16  โคกม่วง 

17  โคกใหญ ่

18  นิคมพัฒนา 

19  โนนเมือง 

20  โนนสัง 

21  บ้านค้อ 

22  บ้านถ่ิน 

23  ปางกู ่

24  หนองเรือ 

25 เมืองหนองบัวล าภ ู กุดจิก 

26  นาค าไฮ 

27  นามะเฟือง 

28  โนนขมิ้น 

32  ป่าไม้งาม 

33  โพธิ์ชัย 

34  ล าภ ู

35  หนองบัว 

36  หนองภัยศูนย ์
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ตารางผนวกท่ี 1 (ต่อ) 

ล าดับ อ าเภอ ต าบล 
37  หนองสวรรค ์

38  หนองหว้า 

39  หัวนา 

40 ศรีบุญเรือง กุดสะเทียน 

41  ทรายทอง 

42  นากอก 
43  โนนม่วง 
44  โนนสะอาด 
45  เมืองใหม่ 
46  ยางหล่อ 
47  ศรีบุญเรือง 
48  หนองกุงแก้ว 
49  หนองแก 
50  หนองบัวใต้ 
51  หันนางาม 
52 สุวรรณคูหา กุดผึ้ง 
53  ดงมะไฟ 
54  นาด่าน 
55  นาด ี
56  นาส ี
57  บ้านโคก 
58  บุญทัน 
59  สุวรรณคูหา 
รวม 6 59 

ที่มา: กรมการปกครอง, 2564 
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ชุดดิน เชียงคาน Series Ch                       กลุ่มชุดดินที ่46 
สภาพพื นที่ ค่อนข้างราบเรียบถึงลูกคลื่นลอนชัน มีความลาดชัน 1-20 % 
ภูมิสัณฐาน ลานตะพัก เชิงเขา เนินเขา หรือบริเวณพ้ืนที่ที่เหลือค้างจากการกัดกร่อน 
วัตถุต้นก าเนิดดิน การผุพังสลายตัวอยู่กับที่ และ/หรือ เคลื่อนย้ายมาเป็นระยะทางไม่ไกลนัก
 ของหินตะกอนเนื้อละเอียดหรือหินในกลุ่ม รวมทั้งหินที่แปรสภาพต่าง ๆ 
 เช่น หินดินดาน หินทรายแป้ง หินโคลน หินชนวน หินฟิลไลท์ 
การระบายน  า  ดี 
การซึมผ่านได้ของน  า ปานกลางถึงเร็ว             การไหลบ่าของน  าบนผิวดิน    ปานกลางถึงเร็ว 
ลักษณะสมบัติของดิน เป็นดินตื้นหรือตื้นมากถึงชั้นลูกรังหนาแน่น ดินบนเป็นดินร่วนหรือดินร่วนปน

ดินเหนียว ที่อาจปนลูกรัง สีน้ าตาลเข้มหรือสีน้ าตาลปนแดงเข้ม ปฏิกิริยาดิน
เป็นกรดปานกลางถึงเป็นกลาง (pH 6.0-7.0) ดินล่างเป็นดินร่วนปนดิน
เหนียวหรือดินเหนียวปนลูกรังหนาแน่นมาก สีแดงหรือสีแดงปนเหลือง 
ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดมากถึงเป็นกรดจัด (pH 4.5-5.5) อาจพบชั้นหินที่ผุ
พังสลายตัวในตอนล่างของหน้าตัดดิน ลูกรังส่วนใหญ่เป็นเศษหินที่ถูก
เคลือบด้วยสารประกอบออกไซด์ของเหล็ก  

ข้อจ ากัด เป็นดินตื้นถึงชั้นลูกรังหนาแน่นและความอุดมสมบูรณ์ต่ า  พ้ืนที่ที่มีความ
ลาดชันสูงดินจะถูกชะล้างพังทลายได้ง่าย 

ข้อเสนอแนะ จัดท าระบบอนุรักษ์ดินและน้ าที่เหมาะสมโดยใช้วิธีพืช เพ่ิมความอุดม
สมบูรณ์แก่ดินและเพ่ิมผลผลิตพืชโดยใช้ปุ๋ยอินทรีย์ร่วมกับปุ๋ยเคมี พ้ืนที่ลาด
ชันสูงไม่ควรน ามาใช้เพาะปลูก ควรให้คงสภาพป่าหรือฟ้ืนฟูสภาพป่า 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพที่ 1 หน้าตัดดินและค าบรรยายชุดดินเชียงคาน 
 

สมบัตทิางเคม ี ความลึก 
อินทรียวัตถ ุ

ความจุ
แลกเปลี่ยน
แคตไอออน 

ความ
อิ่มตัวเบส 

ฟอสฟอรัสที่
เปน็

ประโยชน ์

โพแทสเซียม
ที่เป็น

ประโยชน ์

ความอุดม
สมบูรณ์ 
ของดิน 

   (ซม.) 

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

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

  50-100 ต่ า ต่ า ต่ า ต่ า ต่ า ต่ า 
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ชุดดิน ชุมพลบุรี Series Chp                        กลุ่มชุดดินที ่38 
สภาพพื นที่ ค่อนข้างราบเรียบถึงลูกคลื่นลอนลาดเล็กน้อย มีความลาดชัน 1-5 % 
ภูมิสัณฐาน สันดินริมน้ าของที่ราบน้ าท่วมถึง 
วัตถุต้นก าเนิดดิน ตะกอนน้ าพา 
การระบายน  า  ดีปานกลางถึงดี 
การซึมผ่านได้ของน  า ปานกลาง                          การไหลบ่าของน  าบนผิวดิน    ปานกลาง 
ลักษณะสมบัติของดิน เป็นดินลึกมาก เนื้อดินเป็นพวกดินร่วนถึงทรายปนดินร่วน แล้วแต่ตะกอนที่

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

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

แหล่งน้ า ในช่วงฤดูฝนอาจจะมีความเสียหายจากน้ าท่วมได้ 
 

สมบัตทิางเคม ี ความลึก 
อินทรียวัตถ ุ

ความจุ
แลกเปลี่ยน
แคตไอออน 

ความ
อิ่มตัวเบส 

ฟอสฟอรัสที่
เป็น

ประโยชน ์

โพแทสเซียม
ที่เป็น

ประโยชน ์

ความอุดม
สมบูรณ์ 
ของดิน 

   (ซม.) 

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

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

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

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 2 หน้าตัดดินและค าบรรยายชุดดินชุมพลบุรี 
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ชุดดิน ชุมแพ Series Cpa                         กลุ่มชุดดินที ่7 
สภาพพื นที่ ราบเรียบถึงค่อนข้างราบเรียบ มีความลาดชัน 0-2 % 
ภูมิสัณฐาน  ตะพักล าน้ า 
วัตถุต้นก าเนิดดิน ตะกอนน้ าพาทับอยู่บนหินตะกอน 
การระบายน  า ค่อนข้างเลวถึงเลว 
การซึมผ่านได้ของน  า ปานกลางถึงช้า การไหลบ่าของน  าบนผิวดิน  ช้า 
ลักษณะสมบัติของดิน เป็นดินลึกมาก ดินบนเป็นดินร่วน ดินร่วนปนดินเหนียว หรือดินร่วนเหนียว 

ปนทรายแป้ง สีน้ าตาลปนเทาหรือน้ าตาล ดินล่างเป็นดินร่วนเหนียวปน
ทรายแป้งหรือดินเหนียว สีเทาปนน้ าตาลอ่อนหรือเทาปนชมพู พบจุดประ 
สีน้ าตาลปนเหลืองหรือสีน้ าตาลปนแดงตลอด ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดถึงเป็น
กลาง (pH 5.5-7.0) ในดินบน และเป็นกรดจัดถึงเป็นกรดเล็กน้อย (pH 5.5-6.5) 
ในดินล่าง พบชั้นวัตถุต้นก าเนิดดินพวกหินทรายแป้งในช่วงความลึก 100-
150 เซนติเมตร.  

ข้อจ ากัด ความอุดมสมบูรณ์ค่อนข้างต่ า 
ข้อเสนอแนะ ควรมีการปรับปรุงสมบัติทางกายภาพและเพ่ิมความอุดมสมบูรณ์ของดิน 

โดยการใส่ปุ๋ยพืชสด ปุ๋ยคอก และปุ๋ยเคมีเพ่ิมข้ึน ถ้าปลูกพืชโดยอาศัยน้ าฝน 
ควรเลือกระยะเวลาปลูกที่เหมาะสมเพื่อลดอัตราเสี่ยงของการขาดแคลนน้ า 

 

สมบัตทิางเคม ี ความลึก 
อินทรียวัตถ ุ

ความจุ
แลกเปลี่ยน
แคตไอออน 

ความ
อิ่มตัวเบส 

ฟอสฟอรัสที่
เป็น

ประโยชน ์

โพแทสเซียม
ที่เป็น

ประโยชน ์

ความอุดม
สมบูรณ์ 
ของดิน 

 

(ซม.) 

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

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

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

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 3 หน้าตัดดินและค าบรรยายชุดดินชุมแพ 
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ชุดดิน ค าบง Series Kg       กลุ่มชุดดินที่ 44 
สภาพพื นที่  ค่อนข้างราบเรียบถึงลูกคลื่นลอนลาด มีความลาดชัน 1-12 % 
ภูมิสัณฐาน พ้ืนที่เกือบราบหรือที่เกือบราบ (peneplain) 
วัตถุต้นก าเนิดดิน การผุพังสลายตัวอยู่กับที่ และ/หรือ เคลื่อนย้ายมาเป็นระยะทางไม่ไกลนัก

ของหินตะกอนเนื้อหยาบ พวกหินทรายหรือหินในกลุ่ม 
การระบายน  า  ดีถงึค่อนข้างมากเกินไป 
การซึมผ่านได้ของน  า ดี   การไหลบ่าของน  าบนผิวดิน   ปานกลางถึงดี 
ลักษณะสมบัติของดิน เป็นดินลึกมาก ดินบนเป็นดินร่วนปนทราย สีน้ าตาลเข้ม ดินล่างเป็นทรายปน

ดินร่วนและเปลี่ยนเป็นดินร่วนปนทรายถึงดินร่วนเหนียวปนทราย ในช่วงความ
ลึก 100-150 เซนติเมตร.ซึ่งเป็นชั้นสะสมอนุภาคดินเหนียว สีน้ าตาลและอาจ
พบจุดประสีต่าง ๆ ในดินล่าง ปฏิกิริยาดินเป็นกรดปานกลางถึงเป็นกลาง 
(pH 6.0-7.0) ในดินบน และเป็นกรดปานกลางถึงเป็นด่างปานกลาง (pH 
6.0-8.0) ในดินล่าง 

ข้อจ ากัด ดินเป็นทรายจัด ความสามารถในการอุ้มน้ าต่ า ธาตุอาหารพืชในดินถูกชะล้าง
ได้ง่าย เสี่ยงต่อความเสียหายจากการขาดแคลนน้ าในช่วงฤดูเพาะปลูก 

ข้อเสนอแนะ ควรปรับปรุงบ ารุงดินโดยการใส่ปุ๋ยอินทรีย์พวกปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมัก และปุ๋ยพืชสด 
เพ่ือปรับปรุงสมบัติของดินทั้งทางกายภาพและทางเคมี โดยจะช่วยให้ดิน 
มีความสามารถในการอุ้มน้ าไว้ได้ดีขึ้น สามารถดูดซับธาตุอาหารในดินได้ดี
ขึ้น ควรใส่ปุ๋ยเคมีควบคู่กันไปด้วย เพ่ือช่วยเพ่ิมปริมาณธาตุอาหารในดิน
และท าให้ดินมีความอุดมสมบูรณ์ดีขึ้น 

 

สมบัตทิางเคม ี ความลึก 
อินทรียวัตถ ุ

ความจุ
แลกเปลี่ยน
แคตไอออน 

ความ
อิ่มตัวเบส 

ฟอสฟอรัสที่
เป็น

ประโยชน ์

โพแทสเซียม
ที่เป็น

ประโยชน ์

ความอุดม
สมบูรณ์ 
ของดิน  (ซม.) 

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

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

 50-100 ต่ า ต่ า สูง ต่ า ต่ า ต่ า 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 4 หน้าตัดดินและค าบรรยายชุดดินค าบง 
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ชุดดิน ภูพาน Series   Pu                         กลุ่มชุดดินที ่40 
สภาพพื นที่ ค่อนข้างราบเรียบถึงเนินเขา มีความลาดชัน 1-35 % 
ภูมิสัณฐาน ลานตะพัก เชิงเขา เนินเขา หรือบริเวณพ้ืนที่เหลือค้างจากการกัดกร่อน 
วัตถุต้นก าเนิดดิน การผุพังสลายตัวอยู่กับท่ี และ/หรือ เคลื่อนย้ายมาเป็นระยะทางไม่ไกลนัก

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

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

ข้อจ ากัด ควรมีมาตรการอนุรักษ์ดินและน้ า และจัดระบบการปลูกพืชที่เหมาะสม 
ปรับปรุงบ ารุงดินอยู่เสมอโดยเพิ่มอินทรียวัตถุ และใช้ปุ๋ยอินทรีย์ร่วมกับ
ปุ๋ยเคมีเพ่ือเพ่ิมผลผลิตให้สูงขึ้น 

 
สมบัตทิางเคม ี ความลึก 

อินทรียวัตถ ุ
ความจุ

แลกเปลี่ยน
แคตไอออน 

ความ
อิ่มตัวเบส 

ฟอสฟอรัสที่
เป็น

ประโยชน ์

โพแทสเซียม
ที่เป็น

ประโยชน ์

ความอุดม
สมบูรณ์ 
ของดิน 

 

(ซม.) 

 0-25 ต่ า ต่ า ต่ า ต่ า ต่ า ต่ า 

 25-50 ต่ า ต่ า ต่ า ต่ า ต่ า ต่ า 

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

 

 

 
 
 
 

ภาพที่ 5 หน้าตัดดินและค าบรรยายชุดดินภูพาน 
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ตารางผนวกที ่2  พื้นที่ชลประทานจังหวัดหนองบัวล าภูจ าแนกรายอ าเภอ ต าบล 

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

นาวัง  5,493.81  วังปลาป้อม      5,493.81  

รวม  5,493.81  
  

ที่มา: กรมชลประทาน, 2564 

ตารางผนวกที ่3  ระดับน้ าเก็บกักของอ่างเก็บน้ าในจังหวัดหนองบัวล าภู 

                                                                                                 หนว่ย: ล้าน ลบ.ม. 

ล าดับ อ่างเก็บน  า 
ประเภท

อ่าง 
อ าเภอ 

 

ต าบล 
ระดับน  า
ต่ าสุด 

ระดับเก็บ
กัก 

1 
อ่างเก็บน้ า 
ห้วยเหลา่ยาง 

กลาง 
เมือง
หนองบัวล าภ ู

 
โนนทัน 0.12 2.469 

2 
อ่างเก็บน้ าห้วย 
น้ าบอง 

กลาง โนนสัง 
 

โคกม่วง 2.18 20.8 

รวม 2.3 23.269 

ที่มา: กรมชลประทาน, 2564 

ตารางผนวกท่ี 4  พ้ืนที่เขตปฏิรูปที่ดินจ าแนกรายอ าเภอ ต าบล 

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

นากลาง 339,708  สุวรรณคูหา (ต่อ)  
 ฝั่งแดง 60,336   บ้านโคก 48,853 
 เก่ากลอย 47,664   นาด่าน 44,972 
 กุดดินจี ่ 47,289   นาส ี 32,460 
 ดงสวรรค ์ 38,348   บุญทัน 24,898 
 อุทัยสวรรค ์ 37,950   กุดผึ้ง 18,983 
 กุดแห ่ 37,885   สุวรรณคูหา 14,268 
 ด่านช้าง 24,067  เมืองหนองบัวล าภ ู 227,551 
 นากลาง 23,781   กุดจิก 66,197 
 โนนเมือง 22,388   นาค าไฮ 52,070 

สุวรรณคูหา 301,207   โนนขมิ้น 33,804 
 นาด ี 59,564   หนองหว้า 21,409 
 ดงมะไฟ 57,209   หนองสวรรค ์ 14,392 
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ตารางผนวกที ่4  (ต่อ) 

อ าเภอ/ต าบล เนื อที ่(ไร่)  อ าเภอ/ต าบล เนื อที่ (ไร่) 
เมืองหนองบัวล าภู (ต่อ)   นาวัง  109,403 

 หนองภัยศูนย ์ 13,159   นาแก 40,529 
 บ้านพร้าว 11,626   วังทอง 24,575 
 หนองบัว 7,655   วังปลาป้อม 21,707 
 หัวนา 3,365   นาเหล่า 15,666 
 นามะเฟือง 3,192   เทพคีร ี 6,926 
 ป่าไม้งาม 433  โนนสัง 18,909 
 โพธิ์ชัย 194   บ้านค้อ 4,229 
 โนนทัน 55   กุดดู ่ 3,590 

ศรีบุญเรือง 192,862   นิคมพัฒนา 3,488 
 โนนม่วง 62,613   โคกม่วง 2,690 
 หนองกุงแก้ว 40,182   โนนเมือง 2,440 
 ยางหล่อ 35,217   บ้านถ่ิน 2,027 
 หนองแก 32,574   หนองเรือ 445 
 กุดสะเทียน 14,218  รวม 1,189,640 
 โนนสะอาด 6,063     
 นากอก 1,995     
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ตารางผนวกท่ี 5  กิจกรรมการเกษตรที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรจังหวัดหนองบัวล าภู 

ล าดับ กิจกรรมการเกษตร เกษตรกร (ราย) ไร่ 

1 ข้าวนาป ี         64,998       723,064  

2 อ้อยโรงงาน         22,260       248,944  

3 มันส าปะหลังโรงงาน         12,027       112,040  

4 ยางพารา           6,442         83,096  

5 ข้าวโพดเลีย้งสัตว ์           3,392         31,114  

6 ข้าวนาปรัง           3,312         29,225  

7 ปาล์มน้ ามัน             999           8,477  

8 ยูคาลิปตัส             246           1,948  

9 ล าไย             326           1,451  

10 มะม่วง             356           1,332  

11 หญ้าเลี้ยงสัตว ์             217           1,330  

12 มะขาม             225           1,112  

13 ผักอ่ืน ๆ             371             873  

14 ไม้สัก             128             786  

15 ไม้ยืนต้นอ่ืน ๆ             153             755  

16 กล้วยน้ าว้า             174             579  

ที่มา: กรมส่งเสริมการเกษตร, 2563 
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ตารางผนวกท่ี 6  ทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกพืชสมุนไพร จังหวัดหนองบัวล าภู 

ล าดับ ชนิด 
เกษตรก
ร(ราย)  

เนื อที ่
(ไร่)  

อ าเภอ 

1 กระเจี๊ยบแดง 3 86 นากลาง 

2 ยอบ้าน 2 21 ศรีบุญเรือง 

3 พริกไทย 1 15 นาวัง 

4 ตะไคร้หอม 1 9 เมืองหนองบัวล าภ ู

5 สมุนไพรอื่น ๆ 1 16 ศรีบุญเรือง 
รวม 8 147   

ที่มา: ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2564 

ตารางผนวกท่ี 7  โรงงานและแหล่งรับซื้อสินค้าเกษตรในพ้ืนที่จังหวัดหนองบัวล าภู 

โรงงานอุตสาหกรรม แหล่งรับซื อ     
และสหกรณ์การเกษตร 

จ านวน 
(แห่ง) 

โรงงานด้านเกษตร 
จ านวน 
(แห่ง) 

โรงงานผลติมันเส้น 6 โรงงานด้านการเกษตรอื่น ๆ ที่เกีย่วข้อง 23 

สหกรณ์การเกษตร 25 โรงสีขนาดกลาง 1 

โรงงานผลติปุ๋ยชีวภาพ 2 โรงสีขนาดใหญ ่ 1 

โรงงานผลติอาหารสัตว ์ 2 โรงสีขนาดเล็ก 3 

โรงงานน้ าตาล 2     

สหกรณ์ประมง 1     

โรงงานไฟฟ้า 1     

โรงงานแปรรูปไม้ยางพารา 1     
รวม 40 รวม 28 

ที่มา: https://agri-map-online.moac.go.th, 2564 
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      ภาพที่ 6  พ้ืนที่ศักยภาพของที่ดินพืชเศรษฐกิจข้าว จังหวัดหนองบัวล าภู 
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      ภาพที่ 7  พ้ืนที่เพาะปลูกข้าวในชั้นความเหมาะสมต่าง ๆ จังหวัดหนองบัวล าภู 
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     ภาพที่ 8  พ้ืนที่ศักยภาพของที่ดินพืชเศรษฐกิจอ้อยโรงงาน จังหวัดหนองบัวล าภู 
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    ภาพที่ 9  พ้ืนที่เพาะปลูกอ้อยโรงงานในชั้นความเหมาะสมต่าง ๆ จังหวัดหนองบัวล าภู



 

 

 
    ภาพที่ 10 พ้ืนทีศ่ักยภาพของที่ดินพืชเศรษฐกิจมันส าปะหลังจังหวัดหนองบัวล าภู 
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    ภาพที่ 11 พ้ืนที่เพาะปลูกมันส าปะหลังในชั้นความเหมาะสมต่าง ๆ จังหวัดหนองบัวล าภู 
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    ภาพที่ 12 พ้ืนทีศ่ักยภาพของที่ดินพืชเศรษฐกิจยางพาราจังหวัดหนองบัวล าภ ู
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    ภาพที่ 13 พ้ืนที่เพาะปลูกยางพาราในชั้นความเหมาะสมต่าง ๆ จังหวัดหนองบัวล าภู 

51 




