


คำนำ 

  ในชวงทศวรรษท่ีผานมานี้ไดมีการพัฒนาระบบขอมูลขาวสารท่ีเปนประโยชนตอการพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมของประเทศมาอยางตอเนื่อง โดยเฉพาะในดานการเกษตรท่ีมีพลวัตคอนขางสูง และมีผลกระทบตอ
ประชากรจำนวนมาก กระทรวงเกษตรและสหกรณไดตระหนักถึงการนำระบบขอมูลขาวสารที่ใหผู  ท่ี
เกี่ยวของกับภาคการเกษตรไดมีการเขาถึงที่สะดวกโดยเฉพาะเกษตรกร จึงไดมอบหมายใหกรมพัฒนาที่ดิน
เปนหนวยงานหลักจัดทำ “แนวทางการสงเสริมการเกษตรที่เหมาะสมตามฐานขอมูลแผนที่เกษตรเชิงรุก 
(Agri-Map)” ของแตละจังหวัดข้ึน 

  Agri-Map คือ แผนที ่ เกษตรเพ ื ่อการบร ิหารจ ัดการเช ิงร ุก โดยบ ูรณาการข อม ูลพ ื ้นฐาน 
ดานการเกษตรจากทุกหนวยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ สำหรับใชเปนเครื่องมือบริหาร
จัดการการเกษตรไทยอยางมีประสิทธิภาพครอบคลุมทุกพื้นที่ มีการปรับขอมูลใหทันสมัย และพัฒนา 
เพ่ิมความสะดวกการใชงานใหเกิดการเขาถึงขอมูลโดยงาย พรอมกับสามารถติดตามขอมูลความเปลี่ยนแปลง
ที ่เกิดขึ ้นไดอยางถูกตองและรอบดาน ครอบคลุมการนำไปใชประโยชนทุกดาน ที่สำคัญเปนการนำ
เทคโนโลยีเขามาประยุกตใชกับขอมูลดานการเกษตร ซึ่งสามารถตอบโจทยการชวยเหลือและแกปญหา
ใหกับเกษตรกรในรายพ้ืนท่ี ไดเปนอยางดี ใชงานบนคอมพิวเตอรหรือแท็บเล็ต ท่ีเชื่อมตออินเทอรเน็ตผาน
หนาเว็บไซตของกระทรวงเกษตรและสหกรณ www.moac.go.th/a4policy-alltype-391191791794 หรือ 
https://agri-map-online.moac.go.th/ ซ่ึงจะมีเอกสารคูมือการใชใหศึกษาและสามารถดาวนโหลดได 

  แนวทางการสงเสริมการเกษตรที ่เหมาะสมของแตละจังหวัดสามารถนำไปใชเปนขอมูล
สนับสนุนนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ เชน โครงการ 1 ตำบล 1 กลุมเกษตรทฤษฎีใหม 
โครงการเกษตรอินทรีย โครงการบริหารจัดการเขตเกษตรเศรษฐกิจสำหรับสินคาเกษตรที่สำคัญ 
(Zoning by Agri-Map) โครงการระบบสงเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ โครงการ Smart Farmer เปนตน 
และยังเปนขอมูลกลางในการปฏิบัติงานรวมกันของหนวยงานตาง ๆ ในจังหวัด ไดอยางมีประสิทธิภาพ ตอไป 

 

 

 

 

 

รูปเลมเอกสารแนวทางการสงเสริมการเกษตรท่ีเหมาะสม จังหวัดหนองคาย 

http://www.ldd.go.th/Agri-Map/Data/NE/nki.pdf



 

 



สารบัญ 

 หนา 
คำนำ  
สารบัญ ก 
สารบัญตาราง ข 
สารบัญภาพ ค 
แนวทางการสงเสริมการเกษตรท่ีเหมาะสมของจังหวัด “หนองคาย”  
 1. ขอมูลท่ัวไป 1 
 2. การวิเคราะหพืชเศรษฐกิจหลัก 5 

  2.1 ขาว 6 
  2.2 ยางพารา 11 
  2.3 ออยโรงงาน 15 
  2.4 ปาลมน้ำมัน 20 

 3. พืชเศรษฐกิจอนาคตไกลของจังหวัด 
4. แนวทางการสงเสริมการปลูกพืชเศรษฐกิจ 

24 
26 

เอกสารอางอิง 31 
ภาคผนวก  33 
   

 

 

  



ข 
 

 

สารบัญตาราง 

  หนา 
ตารางท่ี 1 สภาพการใชท่ีดินปจจุบันของจังหวัดหนองคาย 4 
ตารางท่ี 2 พ้ืนท่ีปลูกพืชเศรษฐกิจท่ีมีพ้ืนท่ีปลูกมาก 4 ลำดับแรกของ 

จังหวัดหนองคาย 
 
5 

ตารางท่ี 3 พ้ืนท่ีศักยภาพ พ้ืนท่ีปลูกจริง พ้ืนท่ีคงเหลือของขาวรายอำเภอ  
จังหวัดหนองคาย 

 
7 

ตารางท่ี 4 พ้ืนท่ีศักยภาพในการขยายการผลิตขาว 10 
ตารางท่ี 5 พ้ืนท่ีศักยภาพ พ้ืนท่ีปลูกจริง พ้ืนท่ีคงเหลือของยางพารา  

รายอำเภอ จังหวัดหนองคาย 
 

12 
ตารางท่ี 6 พ้ืนท่ีศักยภาพในการขยายการผลิตยางพารา 14 
ตารางท่ี 7 พ้ืนท่ีศักยภาพ พ้ืนท่ีปลูกจริง พ้ืนท่ีคงเหลือของออยโรงงาน 

รายอำเภอ จังหวัดหนองคาย 
 

17 
ตารางท่ี 8 พ้ืนท่ีศักยภาพในการขยายการผลิตออยโรงงาน 19 
ตารางท่ี 9 พ้ืนท่ีศักยภาพ พ้ืนท่ีปลูกจริง พ้ืนท่ีคงเหลือของปาลมน้ำมัน        

รายอำเภอ จังหวัดหนองคาย 
 

21 
ตารางท่ี 10 พ้ืนท่ีศักยภาพในการขยายการผลิตปาลมน้ำมัน         23 
ตารางผนวกท่ี 1 ขอมูลตำบลจำแนกรายอำเภอจังหวัดหนองคาย 35 
ตารางผนวกท่ี 2 พ้ืนท่ีชลประทานจังหวัดหนองคายจำแนกรายอำเภอ ตำบล 43 
ตารางผนวกท่ี 3 ระดับน้ำเก็บกักของอางเก็บน้ำในจังหวัดหนองคาย 43 
ตารางผนวกท่ี 4 พ้ืนท่ีเขตปฏิรูปท่ีดินจำแนกรายอำเภอ ตำบล 44 
ตารางผนวกท่ี 5 กิจกรรมการเกษตรท่ีข้ึนทะเบียนเกษตรกร จังหวัดหนองคาย 45 
ตารางผนวกท่ี 6 ทะเบียนเกษตรกรผูปลูกพืชสมุนไพร จังหวัดหนองคาย 46 
ตารางผนวกท่ี 7 โรงงานและแหลงรับซ้ือสินคาเกษตรในพ้ืนท่ีจังหวัดหนองคาย 46 
   

 

 

 

 

  



ค 
 

 

สารบัญภาพ 

  หนา 
ภาพท่ี 1 หนาตัดดินและคำบรรยายชุดดินชุมพลบุรี 38 
ภาพท่ี 2 หนาตัดดินและคำบรรยายชุดดินนาดูน 39 
ภาพท่ี 3 หนาตัดดินและคำบรรยายชุดดินเพ็ญ 40 
ภาพท่ี 4 หนาตัดดินและคำบรรยายชุดดินโพนพิสัย 41 
ภาพท่ี 5 หนาตัดดินและคำบรรยายชุดดินปลาปาก 42 
ภาพท่ี 6 ศักยภาพของท่ีดินพืชเศรษฐกิจขาว จังหวัดหนองคาย 47 
ภาพท่ี 7  พ้ืนท่ีปลูกขาวบนพืน้ท่ีศกัยภาพ จังหวัดหนองคาย 48 

ภาพท่ี 8 ศักยภาพของท่ีดินพืชเศรษฐกิจยางพารา จังหวัดหนองคาย 49 
ภาพท่ี 9  พ้ืนท่ีปลูกยางพาราบนพืน้ท่ีศกัยภาพ จังหวัดหนองคาย 50 

ภาพท่ี 10 ศักยภาพของท่ีดินพืชเศรษฐกิจออยโรงงาน จังหวัดหนองคาย 51 
ภาพท่ี 11 พ้ืนท่ีปลูกออยโรงงานบนพืน้ท่ีศกัยภาพ จังหวัดหนองคาย 52 

ภาพท่ี 12 ศักยภาพของท่ีดินพืชเศรษฐกิจปาลมน้ำมัน จังหวัดหนองคาย 53 
ภาพท่ี 13 พ้ืนท่ีปลูกปาลมน้ำมันบนพืน้ท่ีศกัยภาพ จังหวัดหนองคาย 54 

   
   

 

 
 

 
 



 
 
 
 

 



 

1. ขอมูลทั่วไป 

  จังหวัดหนองคาย มีเนื้อที่ 3,026.534 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 1,891,584 ไร ตั้งอยูใน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย ประกอบดวย 9 อำเภอ 62 ตำบล (ตารางผนวกที่ 1) 
มีประชากร 517,435 คน (กรมการปกครอง, 2563) 

 1.1 อาณาเขตติดตอ  
  ทิศเหนือ   ติดตอ  แมน้ำโขง และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
  ทิศใต    ติดตอ  จังหวัดสกลนคร และจังหวัดอุดรธานี 
  ทิศตะวันออก  ติดตอ  จังหวัดบึงกาฬ 
  ทิศตะวันตก  ติดตอ  จังหวัดเลย 

1.2 ภูมิประเทศ 
   สภาพภูมิประเทศของจังหวัดหนองคายมีลักษณะทอดยาวตามลำน้ำโขง เปนจังหวัด
ชายแดนทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน แมน้ำโขงเปนเสนพรมแดนธรรมชาติกั ้นระหวาง
ประเทศไทยกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว มีอำเภอท่ีอยูติดกับแมน้ำโขง 6 อำเภอ ไดแก 
อำเภอสังคม ทาบอ ศรีเชียงใหม เมืองหนองคาย โพนพิสัย และรัตนวาป ชวงที่แมน้ำโขงไหลผาน
จังหวัดหนองคายมีความยาวรวม 195 กิโลเมตร ความกวางของพ้ืนท่ีจังหวัด เฉลี่ย 20 – 25 กิโลเมตร 
ลักษณะภูมิประเทศโดยท่ัวไปเปนพ้ืนท่ีราบสูง แบงเปน 4 บริเวณ ดังนี้ 

   1) พ้ืนท่ีคอนขางราบ ไดแก เขตอำเภอเมืองหนองคาย ทาบอ และศรีเชียงใหม ใชประโยชน
ในการทำนาและปลูกพืชริมน้ำโขง 
   2) พื้นท่ีลูกคลื ่นลอนลาด กระจายอยู ทุกอำเภอ สวนใหญเปนที ่ทำนาและปลูกพืชไร       
พืชสวนและปาธรรมชาติ 
   3) พ้ืนท่ีลูกคลื่นลอนชัน ปกคลุมดวยปาไมเต็งรังและปาเบญจพรรณ อยูในเขตอำเภอสังคม 
   4) พ้ืนท่ีภูเขาท่ีมีความสูงชัน บริเวณเทือกเขาทางทิศตะวนัตกของจังหวัด อยูในเขตอำเภอสังคม 

 1.3 ภูมิอากาศ 
   สภาพภูมิอากาศของจังหวัดหนองคายเปนแบบรอนชื้นหรือภูมิอากาศแบบทุงหญาสะวันนา (Aw) 
ตามการแบงเขตภูมิอากาศแบบเคิปเปน ไดรับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใตและลมมรสุม
ตะวันออกเฉียงเหนือ มี 3 ฤดู คือ ฤดูรอน เริ่มตั้งแตเดือนกุมภาพันธถึงเดือนพฤษภาคม อากาศรอนจัด
ในชวงเดือนเมษายนของทุกป ฤดูฝน เริ่มตั้งแตเดือนพฤษภาคมถึงเดือนตุลาคม มีฝนตกชุกในเดือน
สิงหาคม และฤดูหนาว เริ่มตั้งแตเดือนตุลาคมถึงเดือนกุมภาพันธ อากาศหนาวเย็น หนาวจัดในชวง
เดือนธันวาคมถึงมกราคมของทุกป อุณหภูมิเฉลี่ย 26.46 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย 36.35 
องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ย 15.4 องศาเซลเซียส และปริมาณน้ำฝนเฉลี่ย 1,843.6 มิลลิเมตร
ตอป 
 
 
 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%9B%E0%B8%B5
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 1.4 ทรัพยากรดิน 
   ทรัพยากรดินของจังหวัดหนองคาย แบงตามภูมิสัณฐาน ลักษณะทางธรณีวิทยา และวัตถุ
ตนกำเนิดดิน ไดดังนี้ 

   1) ที่ราบน้ำทวมถึง (Flood plain) ที่ราบริมแมน้ำหรือลำธาร หนาฝนหรือหนาน้ำ มักมี
น้ำทวมเปนครั้งคราว เปนสภาพพื้นที่ที่เกิดจาการทับถมของตะกอนน้ำพา และมีตะกอนเพิ่มมากข้ึน
หลังน้ำทวม แบงเปน 
    (1)  สันดินริมน้ำ (Levee) เปนที ่ดอน เกิดจากการทับถมของตะกอนน้ำพาบริเวณ 
ริมฝงแมน้ำ เปนสันนูนขนานไปกับริมฝงแมน้ำ การระบายน้ำคอนขางดีถึงดี เนื้อดินคอนขางหยาบ 
เชน ชุดดินชุมพลบุรี (Chp) ชุดดินธาตุพนม (Tp) 
    (2)  ท่ีลุ มหลังสันดินริมน้ำ (Back swamp, basin) เปนที่ลุ มน้ำขังอยูระหวางสันดิน
ริมน้ำกับตะพักลำน้ำหรือดานขางหุบเขา การระบายน้ำคอนขางเลวถึงเลว ดินลึกมาก เนื้อดินเหนียว
ละเอียด สีเทาและน้ำตาลปนเทา เชน ชุดดินกันทรลักษณวิชัย (Ka)  

   2) ท่ีราบตะกอนน้ำพา (Alluvial plain) เปนบริเวณท่ีไดรับอิทธิพลของแมน้ำหรือลำน้ำสาขา 
วัตถุตนกำเนิดดินเปนตะกอนน้ำพา (Alluvium) มีสภาพพ้ืนท่ีเปนท่ีราบขนาดใหญสองฝงแมน้ำ แตละฝง
อาจมีท่ีราบแบบข้ันบันไดหรือตะพักไดหลายระดับ แบงเปน 
    (1) ตะพักลำน้ำระดับต่ำ (Low terrace) เปนที่ลุม มีสภาพพื้นท่ีราบเรียบ ดินลึกมาก 
เนื้อดินอาจเปนดินเหนียวละเอียดถึงดินทรายแปงละเอียด สีเทา น้ำตาลปนเทา และน้ำตาล มีจุดประ
สีตาง ๆ  การระบายน้ำคอนขางเลวถึงเลว เชน ชุดดินโพทะเล (Cpa) ชุดดินนาออ (Nao) ชุดดิน
หนองบุญนาก (Nbn) ชุดดินหนองกุง (Nkg) ชุดดินนครพนม (Nn) ชุดดินศรีขรภูมิ (Sik) ตะกอนน้ำพา
เชิงซอน (AC) และชดุดินธวัชบุรี (Th) 
    (2) ตะพักลำน้ำระดับกลางและระดับสูง (Middle and High terrace) เปนท่ีดอน 
มีสภาพพื้นที่คอนขางราบเรียบถึงลูกคลื่นลอนลาด ดินตื้นถึงชั้นกรวดลูกรังถึงดินลึกมาก เนื้อดินเปน
ดินรวนหยาบ ดินรวนละเอียดหรือดินรวนปนชิ้นสวนหยาบมาก สีน้ำตาล เหลือง น้ำตาลปนแดงไป
จนถึงแดง การระบายน้ำดีปานกลางถึงดี เชน ชุดดินชุมพวง (Cpg) ชุดดินจักราช (Ckr) 

   3) พื้นเกือบราบ (Peneplain) เปนภูมิลักษณของพื้นผิวดินภายหลังการกรอน เกิดจาก
การผุพังดวยกระบวนการกรอนทำลายโดยน้ำ ทำใหพื้นที่สูงเดิมซึ่งขรุขระและสูงต่ำแตกตางกันมาก 
มีระดับต่ำลงจนมีลักษณะคลายลูกคลื่นลอนลาดหรือพื้นที่เกือบราบ วัตถุตนกำเนิดดินเกิดจากการผุพัง
สลายตัวอยูกับที่หรือเคลื่อนยายมาในระยะทางไมไกล ดินจึงมีลักษณะเดนตามวัตถุตนกำเนิดหรือหิน
ท่ีรองรับอยูดานลางและระดับการพัฒนาตัวของดิน แบงเปน 
    (1)  พื้นท่ีแบบราบเรียบถึงลูกคลื่นลอนลาดเล็กนอย ดินมีการระบายน้ำคอนขางเลวถึงเลว
ในบริเวณท่ีราบลุมหรือท่ีราบ หรือตามรองระหวางท่ีดอนหรือเนิน เนื้อดินสวนใหญมีทรายปน ดินมีสีเทา
หรือน้ำตาลปนเทา และพบจุดสีตางๆ ถัดข้ึนมาบริเวณพ้ืนท่ีคอนขางราบเรียบถึงเปนลูกคลื่นลอนลาด
เล็กนอย ดินมีสีน้ำตาล น้ำตาลปนเหลือง เหลือง และมีจุดประสีเทาคอนขางชัดเจน โดยเฉพาะ
ในชวงตอนบนอันเนื่องมาจากการขังน้ำ นอกจากนี้จะพบจุดประสีเหลือง น้ำตาล หรือแดงในหนาตัดดิน 
การระบายน้ำคอนขางเลวถึงดีปานกลาง การทำคันนาเพื่อใชปลูกขาวมีลักษณะคอนขางกวางและสูง 
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เกษตรกรปาดหนาดินที่เปนชั้นดินทรายและหนาออกทำคันนา บริเวณมีชั้นดินเหนียวอยูดานลาง
บริเวณนั้นเก็บกักน้ำได มักจะพบชั้นลูกรังในชวงที่ดินมีการเปลี่ยนแปลงเนื้อดินจากเนื้อดินหยาบเปน
เนื้อดินละเอียด คาปฏิกิริยาดินในสนามสวนใหญเปนกรดจัดถึงเปนกลาง บริเวณท่ีมีผลกระทบจากเกลือ 
ดินมีคาปฏิกิริยาดินเปนกลางถึงดางปานกลาง และมีคราบเกลือบริเวณผิวหนาดิน บริเวณท่ีดอนแบบลูก
คลื่นลอนลาด การระบายน้ำดีปานกลางถึงคอนขางดีเกินไป สีน้ำตาล น้ำตาลปนเหลือง เหลอืงจนถึงแดง 
และอาจพบจุดประสีเล็กนอย คาปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดถึงเปนกรดเล็กนอย เชน ชุดดินชำนิ (Cni) 
ชุดดินละหานทราย (Lah) ชุดดินโพนพิสัย (Pp) ชุดดินปลาปาก (Ppk) ชุดดินทาอุเทน (Tu) และ
ชุดดินเพ็ญ (Pn) 
    (2) พื้นที่เปนแบบลูกคลื่นลอนลาดเล็กนอยถึงสภาพพื้นที่แบบเนินเขา ดินมีการระบายน้ำ
คอนขางดีถึงดี สีน้ำตาล น้ำตาลปนเหลือง เหลือง น้ำตาลปนแดง เหลืองปนแดง จนถึงแดง เนื้อดินมี
ทรายปนอยางชัดเจน บางบริเวณพบลูกรังในหนาตัดดิน คาปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดถึงเปนกรด
ปานกลาง ชุดดินสีทน (St) พบบริเวณพื้นที่ลักษณะเปนรอง ชุดดินรอยเอ็ด (Re) พบบริเวณพื้นที่ราบ 
ชุดดินพระทองคำ (Ptk) ชุดดินคำบง (Kg) ชุดดินปกธงชัย (Ptc) และชุดดินหวยแถลง (Ht) พบบริเวณ
พื้นที่ลักษณะเปนที่คอนขางราบถึงเปนลูกคลื่น สำหรับดินที่เกิดความไมตอเนื่องทางธรณีวิทยา 
(Lithologic discontinuities) มักเปนชั้นดินทรายในตอนบนแลวเปลี่ยนเปนดินเหนียวหรือชั้นหินพ้ืน 
(weathering insitu) ในตอนลาง (Abrupt textural change) เชน ชุดดินพล (Pho) ชุดดินเขมราฐ (Kmr) 
ชุดดินหนองบัวแดง (Nbd) ชุดดินโนนแดง (Ndg) และชุดดินนาดูน (Nad) 

   4) พื้นที่ลาดเชิงเขา (Piedmont) เขา (Hill) ภูเขา (Mountain) มีสภาพพื้นที่เปน
ลูกคลื่นลอนลาดถึงเนินเขา ท่ีเกิดจากการท่ีหินผุพังสลายตัวอยูกับท่ีหรือถูกเคลื่อนยายโดยแรงโนมถวง
ของโลกในระยะทางใกล ๆ และถูกควบคุมดวยลักษณะของโครงสรางทางธรณีวิทยา สวนใหญพบหิน
ปะปนในหนาตัดดินและลอยหนา แบงตามลักษณะและชนิดของหินดังนี้ 
    (1) พัฒนาจากหินทราย ดินตื้นถึงชั้นเศษหินหรือหินพื้นถึงดินลึกมาก เนื้อดินเปนทรายปน
ดินรวนถึงดินรวนปนชิ้นสวนหยาบมาก สีแดง น้ำตาล และน้ำตาลปนแดง การระบายน้ำดีถึงมากเกินไป 
พบเศษหินปะปนในหนาตัดดินหรือบนผิวดิน เชน ชุดดินภูพาน (Pu) และชุดดินวังน้ำเขียว (Wk) 
    (2) พัฒนาจากหินดินดาน ดินลึก สีน้ำตาล น้ำตาลปนเหลือง น้ำตาลปนแดง เหลือง 
หรือแดง เปนดินเหนียว คาปฏิกิริยาดินเปนกรดปานกลางถึงเปนกลาง การระบายน้ำดีปานกลางถงึดี 
เชน ชุดดินวังสะพุง (Ws) และชุดดินมวกเหล็ก (Ml) 
    (3)  พัฒนาจากหินภูเขาไฟ ดินมีการระบายน้ำดีปานกลางถึงดี สีดำ น้ำตาล น้ำตาลปนแดง ถึงแดง 
คาปฏิกิริยาดินเปนกรดปานกลางถึงเปนดางปานกลาง เชน ชุดดินบานจอง (Bg) ชุดดินเชียงของ (Cg) 
และชุดดินแกงคอย (Kak)  
    (4)  พัฒนาจากหินแกรนิต ดินมีการระบายน้ำดีปานกลางถึงดี สีดำ น้ำตาล น้ำตาลปนเทา 
น้ำตาลปนแดง คาปฏิกิริยาดินเปนกรดปานกลางถึงดางปานกลาง เชน ชุดดินเลย (Lo) และชุดดินภูสะนา (Ps) 

   5) พ้ืนท่ีลาดชันเชิงซอน เปนพ้ืนที่ที่มีความลาดชันมากกวารอยละ 35 ทรัพยากรดิน
มีความแตกตางกันออกไปในแตละพ้ืนท่ี 

   ซ่ึงไดแสดงรายละเอียดของชุดดินท่ีพบมากของจังหวัดหนองคาย ในภาพท่ี 1 - 5 
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 1.5 สภาพการใชท่ีดิน  
   สภาพการใชที่ดินปจจุบันของจังหวัดหนองคาย จากฐานขอมูลแผนที่สภาพการใชที่ดินของ
กรมพัฒนาท่ีดิน (ตารางท่ี 1) 

ตารางท่ี 1 สภาพการใชท่ีดินปจจุบันของจังหวัดหนองคาย  

ประเภทการใชท่ีดิน 
เนื้อท่ี 

ไร รอยละ 

พ้ืนท่ีชุมชนและส่ิงปลูกสราง 132,081 6.99 
พ้ืนท่ีเกษตรกรรม 1,357,991 71.77 

พ้ืนท่ีนา 653,345 34.54 

พืชไร 141,078 7.45 
ไมยืนตน 506,601 26.78 
ไมผล 23,072 1.20 

พืชสวน 1,310 0.07 
ทุงหญาเลี้ยงสัตวและโรงเรือนเลี้ยงสัตว 4,438 0.24 
พืชน้ำ (บัว) 38 0.00 

สถานท่ีเพาะเลี้ยงสัตวน้ำ 28,109 1.49 
พ้ืนท่ีปาไม 167,595 8.86 
พ้ืนท่ีน้ำ 124,470 6.60 

พ้ืนท่ีเบ็ดเตล็ด 109,447 5.78 
รวม         1,891,584    100.00  

ท่ีมา: กรมพัฒนาท่ีดิน (2562) 

 1.6 พ้ืนท่ีชลประทาน 
   จังหวัดหนองคายมีเนื้อที ่ชลประทาน 69,797.66 ไร (รอยละ 3.69 ของพื ้นที ่จังหวัด) 
กระจายอยูใน 8 อำเภอ มีอางเก็บน้ำที่สำคัญ 4 อาง มีศักยภาพในการเก็บกักน้ำไดรวม 23.17 
ลานลูกบาศกเมตร พ้ืนท่ีชลประทานมีความสำคัญในการพิจารณาเพ่ิมศักยภาพการผลิตท่ีเหมาะสม 
(ตารางผนวกท่ี 2 และตารางผนวกท่ี 3) 

 1.7 เขตปฏิรูปท่ีดิน  
   เขตปฏิรูปที่ดินในพื้นที่จังหวัดหนองคาย มีเนื้อที่ 590,344 ไร (รอยละ 31.21 ของพื้นที่จังหวัด) 
โดยอำเภอที่มีพื้นท่ีเขตปฏิรูปที่ดินมากที่สุด ไดแก อำเภอเฝาไร อำเภอโพนพิสัย และอำเภอสังคม 
ตามลำดับ (ตารางผนวกท่ี 4)  

 1.8 การข้ึนทะเบียนเกษตรกร 
   จากฐานขอมูลทะเบียนเกษตรกรของกรมสงเสริมการเกษตร จังหวัดหนองคาย มีการข้ึนทะเบียน
เกษตรกรผูปลูกพืชหรือเลี้ยงสัตวทั้งหมดในป 2563 จำนวน 97,571 ราย รวมพื้นที่ 1,050,372 ไร 
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สำหรับพื้นท่ีดำเนินการแตละกิจกรรมรวมกันมากกวา 500 ไร มีจำนวน 23 กิจกรรม และกิจกรรมที่มี
พ้ืนท่ีปลูกมาก ไดแก ขาวนาป ยางพารา ขาวนาปรัง เปนตน (ตารางผนวกท่ี 5) 
   ทะเบียนเกษตรกรพืชสมุนไพรจากฐานขอมูลกลาง (Farmer one) ของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
เกษตรกรไดขึ้นทะเบียนปลูกพืชสมุนไพรในจังหวัดหนองคาย พื้นที่ 435 ไร เกษตรกร 16 ราย 
มีพืชสมุนไพรหลัก 10 ชนิด พืชสมุนไพรที่มีการปลูกมาก ไดแก พริกไทย กฤษณา บุก ตามลำดับ 
(ตารางผนวกท่ี 6) 

 1.9 ท่ีตั้งโรงงานและแหลงรับซ้ือสินคาเกษตร 
   จังหวัดหนองคายมีแหลงรับซื้อสินคาเกษตรและสหกรณการเกษตรที่สำคัญ จำนวน 41 แหง 
และท่ีตั้งโรงงานทางการเกษตร 40 แหง โดยมีท่ีตั้งสหกรณการเกษตรมากท่ีสุด 37 แหง (ตารางผนวกท่ี 7) 

2. การวิเคราะหพืชเศรษฐกิจหลัก 

  พืชเศรษฐกิจที่สำคัญพิจารณาจากพืชที่มีพื้นที่ปลูกมากและมีมูลคาการสงออกหรือแปรรูปโดย
กระทรวงเกษตรและสหกรณประกาศพืชเศรษฐกิจ 13 ชนิดพืช ไดแก ขาว มันสำปะหลัง ยางพารา 
ปาลมน้ำมัน ออยโรงงาน ขาวโพดเลี้ยงสัตว สับปะรดโรงงาน ลำไย เงาะ ทุเรียน มังคุด มะพราว และ
กาแฟ จากพื้นที่ปลูกพืชเศรษฐกิจดังกลาว กรมพัฒนาที่ดินไดกำหนดระดับความเหมาะสมของพื้นท่ี
ปลูกรายจังหวัด โดยวิเคราะหจากสภาพพื้นที่ ลักษณะของดิน ปริมาณน้ำฝน แหลงน้ำชลประทาน 
รวมกับการจัดการพ้ืนท่ีและลักษณะรายพืช โดยแบงระดับความเหมาะสม เปน 4 ระดับ ไดแก 
  ระดับท่ี 1 เปนพ้ืนท่ีความเหมาะสมสูง (S1) การปลูกพืชใหผลตอบแทนสูง  
  ระดับท่ี 2 เปนพื ้นที ่ความเหมาะสมปานกลาง (S2) การปลูกพืชใหผลตอบแทนสูง แตพบ
ขอจำกัดบางประการซ่ึงสามารถบริหารจัดการได  
  ระดับท่ี 3 เปนพ้ืนท่ีความเหมาะสมเล็กนอย (S3) มีขอจำกัดบางประการของดินและน้ำ สงผลใหการผลิตพืช
ใหผลตอบแทนต่ำ การใชพ้ืนท่ีตองใชตนทุนสูงในการจัดการ และมีความเสี่ยงจากน้ำทวมและขาดน้ำ 
  ระดับท่ี 4 เปนพ้ืนท่ีไมเหมาะสม (N)  
  จังหวัดหนองคาย มีพื้นท่ีพืชเศรษฐกิจสำคัญที่ปลูกมาก 4 ลำดับแรก ไดแก ขาว ยางพารา  
ออยโรงงาน และปาลมน้ำมัน ตามลำดับ (ตารางท่ี 2) 

ตารางท่ี 2 พ้ืนท่ีปลูกพืชเศรษฐกิจท่ีมีพ้ืนท่ีปลูกมาก 4 ลำดับแรกของจังหวัดหนองคาย 

พืชเศรษฐกิจ เนื้อท่ี (ไร) รอยละของพ้ืนท่ีเกษตรกรรม 
1. ขาว 653,989 48.16 
2. ยางพารา 342,215 25.20 
3. ออยโรงงาน 60,574 4.46 
4. ปาลมน้ำมัน 17,290 1.27 

ท่ีมา: https://agri-map-online.moac.go.th, 2564 
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 2.1 ขาว 
 ขาวเปนพืชเศรษฐกิจหลักลำดับท่ี 1 ของจังหวัดหนองคาย เนื่องจากมีตลาดขาวขนาดใหญรองรับ 

ประกอบกับเกษตรกรมีความถนัดในการผลิตมาตั้งแตอดีต จากฐานขอมูลในแผนที่เกษตรเชิงรุก หรือ 
Agri-Map Online วิเคราะหขอมูลไดดังนี้ (ตารางท่ี 3 และภาพท่ี 6 ถึง 7) 

1) การวิเคราะหศักยภาพของพ้ืนท่ีปลูกขาว  
 ระดับท่ี 1 เปนพ้ืนท่ีความเหมาะสมสูง (S1) มีเนื้อท่ี 200,207 ไร คิดเปนรอยละ 10.84 

ของพื้นท่ีศักยภาพของที่ดิน พบมากอยูในอำเภอเมืองหนองคาย 64,238 ไร อำเภอทาบอ 51,012 ไร และ
อำเภอศรีเชียงใหม 25,284 ไร 

 ระดับท่ี 2 เปนพื้นที่ความเหมาะสมปานกลาง (S2) 789,228 ไร คิดเปนรอยละ 
42.77 ของพื้นท่ีศักยภาพของที่ดิน พบมากอยูในอำเภอโพนพิสัย 312,123 ไร อำเภอเมืองหนองคาย 
141,422 ไร และอำเภอเฝาไร 100,469 ไร 

 ระดับท่ี 3 เปนพื้นที่ความเหมาะสมเล็กนอย (S3) มีเนื้อที่ 80,642 ไร คิดเปนรอยละ 
4.36  ของพื้นที่ศักยภาพของที่ดิน พบมากอยูในอำเภอสระใคร 20,395 ไร อำเภอสังคม 18,341 ไร และ
อำเภอโพนพิสัย 12,702 ไร 

 ระดับท่ี 4 เปนพ้ืนท่ีไมเหมาะสม (N) มีเนื้อท่ี 776,144 ไร  

2) การวิเคราะหพื้นที่ปลูกขาวในปจจุบัน ซึ่งจำแนกตามชั้นความเหมาะสมของที่ดิน
ไดดังนี้ 

 (1) พื้นที่เหมาะสมสูง (S1) มีเนื ้อที่ 126,264 ไร คิดเปนรอยละ 63.07 ของพื ้นท่ี
เหมาะสมสูง พบมากอยูในอำเภอเมืองหนองคาย 39,778 ไร อำเภอทาบอ 29,833 ไร และ
อำเภอศรีเชียงใหม 18,774 ไร 

 (2) พื้นที่เหมาะสมปานกลาง (S2) มีเนื้อที่ 402,421 ไร คิดเปนรอยละ 50.99 ของ
พื้นที่เหมาะสมปานกลาง พบมากอยูในอำเภอโพนพิสัย 167,792 ไร อำเภอเมืองหนองคาย 61,777 ไร 
อำเภอเฝาไร 51,084 ไร 

 (3) พื้นที่เหมาะสมเล็กนอย (S3) มีเนื้อที่ 53,400 ไร คิดเปนรอยละ 66.22 ของพื้นท่ี
เหมาะสมเล็กนอย พบมากอยูในอำเภอสระใคร 10,500 ไร อำเภอโพนพิสัย 10,080 ไร อำเภอสังคม 
9,630 ไร 

 (4)  พ้ืนท่ีไมเหมาะสม (N) ในการปลูกขาว มีเนื้อท่ี 71,904 ไร  

 3) พื้นที่มีศักยภาพคงเหลือ คือ พื้นที่ท่ีมีศักยภาพในการปลูกขาวแตยังไมใชพื ้นท่ีปลูก 
พิจารณาจากพื้นที่ศักยภาพของที่ดินสำหรับการปลูกขาว และพื้นที่ปลูกขาวในชั้นความเหมาะสมตาง ๆ  
(ปลูกจริง) พบวา จังหวัดหนองคายมีพ้ืนท่ีศักยภาพคงเหลือในระดับความเหมาะสมสงู (S1) และความ
เหมาะสมปานกลาง (S2) รวมทั้งสิ้น 460,750 ไร โดยกระจายอยูทั่วทุกอำเภอ โดยอำเภอที่มีพื้นท่ี
ศักยภาพคงเหลือมากท่ีสุด ไดแก อำเภอโพนพิสัย 150,585 ไร รองลงมาไดแก อำเภอเมืองหนองคาย
104,105 ไร อำเภอทาบอ 54,908 ไร และอำเภอเฝาไร 53,903 ไร โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
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 (1) พื้นที่เหมาะสมสูงคงเหลือ (S1) มีเนื้อที่ 73,943 ไร คิดเปนรอยละ 36.93 ของพื้นท่ี
ศักยภาพสูง พบมากในอำเภอเมืองหนองคาย 23,889 ไร อำเภอน้ำพอง 9,199 ไร และอำเภอ 
ชุมแพ 5,942 ไร 

 (2) พื้นที่เหมาะสมปานกลางคงเหลือ (S2) มีเนื้อที ่ 386,807 ไร คิดเปนรอยละ 
49.01 ของพื ้นท่ีศักยภาพปานกลาง พบมากในอำเภอเมืองหนองคาย 24,460 ไร อำเภอทาบอ 
21,179 ไร อำเภอศรีเชียงใหม 6,540 ไร และอำเภอโพนพิสัย 6,254 ไร  

ตารางท่ี 3 พ้ืนท่ีศักยภาพ พ้ืนท่ีปลูกจริง พ้ืนท่ีคงเหลือของขาวรายอำเภอ จังหวัดหนองคาย 

อำเภอ ประเภทพ้ืนท่ี 
เนื้อท่ีชั้นความเหมาะสม (ไร) 

S1 S2 S3 N รวม 

ทาบอ 

พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน 
51,012 77,507 4,632 90,519 223,670 

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

พ้ืนท่ีเพาะปลูกในช้ันความ 
เหมาะสมตาง ๆ  (ปลูกจริง) 

29,833 43,778 3,265 12,223 89,099 

(58.48%) (56.48%) (70.49%) (13.50%) (39.84%) 

พ้ืนท่ีมีศักยภาพคงเหลือ 
21,179 33,729 

- - 
54,908 

(41.52%) (43.52%) (24.55%) 

เฝาไร 

พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน 
9,995 100,469 6,587 99,599 216,650 

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

พ้ืนท่ีเพาะปลูกในช้ันความ 
เหมาะสมตาง ๆ  (ปลูกจริง) 

5,477 51,084 5,252 9,608 71,421 

(54.80%) (50.85%) (79.73%) (9.65%) (32.97%) 

พ้ืนท่ีมีศักยภาพคงเหลือ 
4,518 49,385 

- - 
53,903 

(45.20%) (49.15%) (24.88%) 

โพธ์ิตาก 

พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน 
15,229 5,385 2,939 52,808 76,361 

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

พ้ืนท่ีเพาะปลูกในช้ันความ 
เหมาะสมตาง ๆ  (ปลูกจริง) 

12,444 1,306 2,893 638 17,281 

(81.71%) (24.25%) (98.43%) (1.21%) (22.63%) 

พ้ืนท่ีมีศักยภาพคงเหลือ 
2,785 4,079 

- - 
6,864 

(18.29%) (75.75%) (8.99%) 
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ตารางท่ี 3 (ตอ) 

อำเภอ ประเภทพ้ืนท่ี 
เนื้อท่ีชั้นความเหมาะสม (ไร) 

S1 S2 S3 N รวม 

โพนพิสัย 

พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน 
17,779 312,123 12,702 169,268 511,872 

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

พ้ืนท่ีเพาะปลูกในช้ันความ 
เหมาะสมตาง ๆ  (ปลูกจริง) 

11,525 167,792 10,080 19,357 208,754 

(64.82%) (53.76%) (79.36%) (11.44%) (40.78%) 

พ้ืนท่ีมีศักยภาพคงเหลือ 
6,254 144,331 

- - 
150,585 

(35.18%) (46.24%) (29.42%) 

เมือง
หนองคาย 

พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน 
64,238 141,422 1,657 97,623 304,940 

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

พ้ืนท่ีเพาะปลูกในช้ันความ 
เหมาะสมตาง ๆ  (ปลูกจริง) 

39,778 61,777 1,317 17,616 120,488 

(61.92%) (43.68%) (79.48%) (18.04%) (39.51%) 

พ้ืนท่ีมีศักยภาพคงเหลือ 
24,460 79,645 

- - 
104,105 

(38.08%) (56.32%) (34.14%) 

รัตนวาป 

พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน 
7,743 

(100.00%) 
88,844 9,341 78,362 184,290 

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

พ้ืนท่ีเพาะปลูกในช้ันความ 
เหมาะสมตาง ๆ  (ปลูกจริง) 

2,074 
(26.79%) 

41,936 6,563 3,716 54,289 

(47.20%) (70.26%) (4.74%) (29.46%) 

พ้ืนท่ีมีศักยภาพคงเหลือ 
5,669 

(73.21%) 
46,908 

- - 
52,576 

(52.80%) (28.53%) 

ศรีเชียงใหม 

พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน 
25,284 

(100.00%) 
6,662 4,049 57,518 93,513 

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

พ้ืนท่ีเพาะปลูกในช้ันความ 
เหมาะสมตาง ๆ  (ปลูกจริง) 

18,744 
(74.13%) 

3,362 3,900 878 
(1.53%) 

26,884 

(50.47%) (96.32%) (28.75%) 

พ้ืนท่ีมีศักยภาพคงเหลือ 
6,540 

(25.87%) 
3,300 

- - 
9,840 

(49.53%) (10.52%) 

สระใคร 

พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน 
4,935 

(100.00%) 
50,706 20,394 50,510 126,545 

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

พ้ืนท่ีเพาะปลูกในช้ันความ 
เหมาะสมตาง ๆ  (ปลูกจริง) 

4,165 
(84.40%) 

28,855 10,500 7,257 50,777 

(56.91%) (51.49%) (14.37%) (40.13%) 

พ้ืนท่ีมีศักยภาพคงเหลือ 
770 

(15.60%) 
21,851 

- - 
22,622 

(43.09%) (17.88%) 
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ตารางท่ี 3 (ตอ) 

อำเภอ ประเภทพ้ืนท่ี 
เนื้อท่ีชั้นความเหมาะสม (ไร) 

S1 S2 S3 N รวม 

สังคม 

พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน 
3,992 6,111 18,341 79,937 108,381 

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

พ้ืนท่ีเพาะปลูกในช้ันความ 
เหมาะสมตาง ๆ  (ปลูกจริง) 

2,225 2,531 9,630 611 
(0.76%) 

14,997 

(55.74%) (41.42%) (52.51%) (13.84%) 

พ้ืนท่ีมีศักยภาพคงเหลือ 
1,767 3,580 

- - 
5,347 

(44.26%) (58.58%) (4.93%) 

รวมท้ัง
จังหวัด 

พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน 
200,207 789,228 80,642 776,144 1,846,221 

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

พ้ืนท่ีเพาะปลกูในชัน้ความ 
เหมาะสมตาง ๆ  (ปลกูจริง) 

126,264 402,421 53,400 71,904 
(9.26%) 

653,989 

(63.07%) (50.99%) (66.22%) (35.42%) 

พ้ืนท่ีมีศักยภาพคงเหลือ 
73,943 386,807 

- - 
460,750 

(36.93%) (49.01%) (24.96%) 

    ทั้งนี้ ในการสงเสริมการปลูกพืชจะพิจารณาเฉพาะพื้นที่ที่มีศักยภาพคงเหลือในระดับ

ความเหมาะสมสูง (S1) และระดับความเหมาะสมปานกลาง (S2) เทานั้น เนื่องจากสภาพพื้นที่ปลูกพืช

ตรงตามศักยภาพของดิน การลงทุนต่ำก็สามารถเพ่ิมผลผลิตได จึงควรสงเสริมในพ้ืนท่ีดังกลาว 

เมื่อวิเคราะหขอมูลศักยภาพพื้นที่รวมกับพื้นที่ปลูกพืชในปจจุบัน พบวา พื้นที่ที่ควร
พิจารณาใหมีการปรับเปลี่ยนไปปลูกขาว คือ บริเวณที่เปนพื้นที่ปลูกยางพารา (S3+N) 90,282 ไร 
พ้ืนท่ีปลูกปาลมน้ำมัน (S3+N) 7,287 ไร แตเนื่องจากนโยบายของคณะกรรมการนโยบายบริหาร
จัดการขาวตองการรักษาดุลยภาพผลผลิตขาว ดังนั้น จึงควรพิจารณาปลูกพืชเศรษฐกิจชนิดอ่ืนท่ี
สอดคลองกับความตองการของตลาด (ตารางท่ี 4) 
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ตารางท่ี 4 พ้ืนท่ีศักยภาพในการขยายการผลิตขาว 

อำเภอ 
ยางพารา (ไร) ปาลมน้ำมนั (ไร) 

S3 N รวม S3 N รวม 

ทาบอ 1,443 - 1,443 2 1,062 1,064 

เฝาไร 24,245 - 24,245 398 431 829 

โพธ์ิตาก 220 - 220 - 409 409 

โพนพิสัย 38,288 404 38,692 937 2,429 3,366 

เมืองหนองคาย 1,524 - 1,524 89 337 426 

รัตนวาป 21,995 - 21,995 278 203 481 

ศรีเชียงใหม 489 - 489 58 423 481 

สระใคร 1,060 - 1,060 - 2 2 

สังคม 614 - 614 - 229 229 

รวม 89,878 404 90,282 1,762 5,525 7,287 

   4) แนวทางการจัดการ 

    (1) พื้นที่ที่มีความเหมาะสมควรสงเสริมการผลิต (S1 หรือ S2) ควรสนับสนุนใหเกษตรกร

ปลูกขาวตอไปเนื่องจากเปนพ้ืนท่ีท่ีเหมาะสม สามารถชวยลดตนทุนการผลิตและไดผลผลิตท่ีมีคุณภาพดี 

ซึ่งการปลูกขาวในพื้นที่ดังกลาวขางตนสามารถนำไปสูการตอยอดโครงการที่สำคัญตาง ๆ ได เชน 

เกษตรอินทรีย ระบบสงเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ เกษตรแมนยำ เปนตน 

     พื้นที่ปลูกขาวในบริเวณที่มีความเหมาะสมสูง (S1) คือพื้นที่ปลูกขาวในที่ดินที่ไมมี

ขอจำกัดทางกายภาพตอการปลูกขาว ซึ่งควรสงวนไวเปนแหลงปลูกขาวที่สำคัญของจังหวัด 

โดยกระจายอยูในอำเภอเมืองหนองคาย อำเภอทาบอ อำเภอศรีเชียงใหม เปนตน 

     พ้ืนท่ีปลูกขาวในบริเวณท่ีมีความเหมาะสมปานกลาง (S2) คือพ้ืนท่ีปลูกขาวในท่ีดินท่ีมี

ขอจำกัดทางกายภาพบางประการตอการปลูกขาว เชน ความอุดมสมบูรณของดิน ความเปนกรดเปนดาง 

และแหลงน้ำ โดยกระจายอยูในอำเภอโพนพิสัย อำเภอเมืองหนองคาย อำเภอเฝาไร เปนตน 

    (2) พื้นที่ที่ควรปรับเปลี่ยนการผลิตในพื้นที่ไมเหมาะสม (S3 หรือ N) ควรสนับสนุนให

เขาโครงการปรับเปลี ่ยนการผลิต เชน ทำการเกษตรผสมผสานหรือพืชที ่ใหผลตอบแทนสูงกวา  

โดยพิจารณาแหลงรับซ้ือรวมดวย 
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 2.2 ยางพารา 
   ยางพาราเปนพืชเศรษฐกิจหลักของหนองคายในลำดับท่ี 2 จากฐานขอมูลในแผนท่ีเกษตรเชิงรุก 
หรือ Agri-Map Online สามารถวิเคราะหขอมูลไดดังนี้ (ตารางท่ี 5 และภาพท่ี 8 ถึง 9) 

   1) การวิเคราะหศักยภาพของพ้ืนท่ีปลูกยางพารา  
    ระดับท่ี 1 เปนพื้นที่ความเหมาะสมสูง (S1) มีเนื้อท่ี 113,368 ไร คิดเปนรอยละ 6.13 
ของพื้นท่ีศักยภาพของที ่ดิน พบมากอยูในอำเภอเมืองหนองคาย 29,061 ไร อำเภอศรีเชียงใหม 
22,953 ไร และอำเภอสังคม 21,559 ไร 
    ระดับที่ 2 เปนพื้นที่ความเหมาะสมปานกลาง (S2) มีเนื้อที่ 430,053 ไร คิดเปนรอยละ 
23.26 ของพื้นท่ีศักยภาพของที่ดิน พบมากอยูในอำเภอโพนพิสัย 94,911 ไร อำเภอเฝาไร 81,630 ไร 
อำเภอรัตนวาป 71,916 ไร 
    ระดับที่ 3 เปนพื้นที่ความเหมาะสมเล็กนอย (S3) มีเนื้อท่ี 319,948 ไร คิดเปนรอยละ 
17.31 ของพื้นที่ศักยภาพของที่ดิน พบมากอยูในอำเภอโพนพิสัย 91,507 ไร อำเภอเมืองหนองคาย 
60,893 ไร อำเภอทาบอ 51,022 ไร  
   ระดับท่ี 4 เปนพ้ืนท่ีไมเหมาะสม (N) มีเนื้อท่ี 984,849 ไร  

   2) การวิเคราะหพื้นที่ปลูกยางพาราในปจจุบัน ซึ่งจำแนกตามชั้นความเหมาะสมของที่ดิน 
ไดดังนี้ 
    (1) พื้นที่เหมาะสมสูง (S1) มีเนื้อที่ 21,666  ไร คิดเปนรอยละ 19.11 ของพื้นท่ีศักยภาพสูง 
พบมากอยูในอำเภอสังคม (9,288 ไร) อำเภอโพธิ์ตาก 7,003 ไร และอำเภอศรีเชียงใหม 4,277 ไร 
    (2) พื้นที่เหมาะสมปานกลาง (S2) มีเนื้อที่ 217,289 ไร คิดเปนรอยละ 50.53 ของพื้นท่ี
ศักยภาพปานกลาง พบมากอยูในอำเภอเฝาไร 62,452 ไร อำเภอโพนพิสัย 51,595 ไร และ
อำเภอรัตนวาป (47,710 ไร) เปนตน 
    (3) พื้นที ่เหมาะสมเล็กนอย (S3) มีเนื ้อที ่ 96,199 ไร คิดเปนรอยละ 30.07 ของพื ้นท่ี
ศักยภาพเล็กนอย พบมากอยูในอำเภอโพนพิสัย (38,204 ไร) อำเภอเฝาไร (24,167 ไร) อำเภอรัตนวาป 
(21,924 ไร) 
    (4) พ้ืนท่ีไมเหมาะสม (N) มีเนื้อท่ี 7,061  ไร  

   3) พื้นที่มีศักยภาพคงเหลือ คือ พื้นที่ท่ีมีศักยภาพในการปลูกยางพาราแตไมใชพื้นที่ปลูก 
พิจารณาจากพื ้นที ่ศ ักยภาพของที ่ด ินสำหรับการปลูกยางพารา และพื ้นที ่ปลูกยางพาราใน 
ชั ้นความเหมาะสมตาง ๆ (ปลูกจริง) พบวา จังหวัดหนองคายมีพื ้นท่ีศักยภาพคงเหลือในระดับ 
ความเหมาะสมสูง (S1) และความเหมาะสมปานกลาง (S2) รวมทั้งสิ้น 304,468 ไร โดยกระจายอยู
ทั ่วทุกอำเภอ โดยอำเภอที่มีพื ้นที่ศักยภาพคงเหลือมากที่สุด ไดแก อำเภอโพนพิสัย 53,180 ไร 
รองลงมา ไดแก อำเภอสระใคร 43,099 ไร อำเภอศรีเชียงใหม 39,423 ไร และอำเภอสังคม 39,185 ไร 
โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
    (1) พื้นที่เหมาะสมสูงคงเหลือ (S1) มีเนื้อที่ 91,703 ไร คิดเปนรอยละ 80.89 ของพื้นท่ี
ศักยภาพสูง พบมากในอำเภอเมืองหนองคาย 28,714 ไร อำเภอศรีเชียงใหม 18,676 ไร และ
อำเภอทาบอ 15,009 ไร 
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    (2) พื้นที่เหมาะสมปานกลางคงเหลือ (S2) มีเนื้อที่ 212,765 ไร คิดเปนรอยละ 49.47 
พื้นที่ศักยภาพปานกลาง พบมากในอำเภอโพนพิสัย 43,317 ไร อำเภอสระใคร 43,099 ไร และ
อำเภอรัตนวาป 24,206 ไร 

ตารางท่ี 5 พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดินและพ้ืนท่ีปลูกจริงของยางพารารายอำเภอ จังหวัดหนองคาย 

อำเภอ ประเภทพ้ืนท่ี 
เนื้อท่ีชั้นความเหมาะสม (ไร) 

S1 S2 S3 N รวม 

ทาบอ 

พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน 
15,068 16,943 51,022 140,879 223,912 

(100.00%) (100.00%) (100.00%) (100.00%) (100.00%) 
พ้ืนท่ีเพาะปลูกในช้ันความ 
เหมาะสมตาง ๆ  (ปลูกจริง) 

58 4,141 1,983 
- 

6,182 
(0.38%) (24.44%) (3.89%) (2.76%) 

พ้ืนท่ีมีศักยภาพคงเหลือ 
15,010 12,802 

- - 
27,812 

(99.62%) (75.56%) (12.42%) 

เฝาไร 

พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน 
930 81,630 47,556 86,473 216,589 

(100.00%) (100.00%) (100.00%) (100.00%) (100.00%) 
พ้ืนท่ีเพาะปลูกในช้ันความ 
เหมาะสมตาง ๆ  (ปลูกจริง) 

26 62,452 24,167 
- 

86,645 
(2.80%) (76.51%) (50.82%) (40.00%) 

พ้ืนท่ีมีศักยภาพคงเหลือ 
904 19,178 

- - 
20,082 

(97.20%) (23.49%) (9.27%) 

โพธ์ิตาก 

พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน 
11,553 36,560 2,358 25,890 76,361 

(100.00%) (100.00%) (100.00%) (100.00%) (100.00%) 
พ้ืนท่ีเพาะปลูกในช้ันความ 
เหมาะสมตาง ๆ  (ปลูกจริง) 

7,003 18,800 220 
- 

26,024 
(60.62%) (51.42%) (9.33%) (34.08%) 

พ้ืนท่ีมีศักยภาพคงเหลือ 
4,550 17,760 

- - 
22,311 

(39.38%) (48.58%) (29.22%) 

โพนพิสัย 

พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน 
10,220 94,911 91,507 315,703 512,341 

(100.00%) (100.00%) (100.00%) (100.00%) (100.00%) 
พ้ืนท่ีเพาะปลูกในช้ันความ 
เหมาะสมตาง ๆ  (ปลูกจริง) 

356 51,595 38,204 402 
(0.13%) 

90,557 
(3.48%) (54.36%) (41.75%) (17.68%) 

พ้ืนท่ีมีศักยภาพคงเหลือ 
9,864 43,316 

- - 
53,180 

(96.52%) (45.64%) (10.38%) 

เมือง
หนองคาย 

พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน 
29,061 6,083 60,893 209,525 305,562 

(100.00%) (100.00%) (100.00%) (100.00%) (100.00%) 
พ้ืนท่ีเพาะปลูกในช้ันความ 
เหมาะสมตาง ๆ  (ปลูกจริง) 

347 1,340 3,009 
- 

4,696 
(1.19%) (22.03%) (4.94%) (1.54%) 

พ้ืนท่ีมีศักยภาพคงเหลือ 
28,714 4,743 

- - 
33,457 

(98.81%) (77.97%) (10.95%) 
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ตารางท่ี 5 (ตอ) 

อำเภอ ประเภทพ้ืนท่ี 
เนื้อท่ีชั้นความเหมาะสม (ไร) 

S1 S2 S3 N รวม 

รัตนวาป 

พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน 
2,024 71,916 30,106 80,281 184,327 

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

พ้ืนท่ีเพาะปลูกในช้ันความ 
เหมาะสมตาง ๆ  (ปลูกจริง) 

311 47,710 21,924 
- 

69,945 

(15.37%) (66.34%) (72.82%) (37.95%) 

พ้ืนท่ีมีศักยภาพคงเหลือ 
1,713 24,206 

- - 
25,919 

(84.63%) (33.66%) (14.06%) 

ศรีเชียงใหม 

พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน 
22,953 

(100.00%) 
28,626 3,567 

(100.00%) 
38,530 93,676 

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

พ้ืนท่ีเพาะปลูกในช้ันความ 
เหมาะสมตาง ๆ  (ปลูกจริง) 

4,277 
(18.63%) 

7,879 582 
(16.32%) 

- 
12,738 

(27.52%) (13.60%) 

พ้ืนท่ีมีศักยภาพคงเหลือ 
18,676 

(81.37%) 
20,747 

- - 
39,423 

(72.48%) (42.08%) 

สระใคร 

พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน - 
48,955 22,090 55,499 126,544 

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

พ้ืนท่ีเพาะปลูกในช้ันความ 
เหมาะสมตาง ๆ  (ปลูกจริง) 

- 
5,856 1,399 

- 
7,255 

(11.96%) (6.33%) (5.73%) 

พ้ืนท่ีมีศักยภาพคงเหลือ - 
43,099 

- - 
43,099 

(88.04%) (34.06%) 

สังคม 

พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน 
21,559 

(100.00%) 
44,429 10,851 32,069 108,908 

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

พ้ืนท่ีเพาะปลูกในช้ันความ 
เหมาะสมตาง ๆ  (ปลูกจริง) 

9,288 
(43.08%) 

17,515 4,711 6,659 
(20.76%) 

38,173 

(39.42%) (43.42%) (35.05%) 

พ้ืนท่ีมีศักยภาพคงเหลือ 
12,271 

(56.92%) 
26,914 

- - 
39,185 

(60.58%) (35.98%) 

รวมท้ัง
จังหวัด 

พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน 
113,368 430,053 319,948 984,849 1,848,218 

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

พ้ืนท่ีเพาะปลกูในชัน้ความ 
เหมาะสมตาง ๆ  (ปลกูจริง) 

21,666 217,289 96,199 7,061 
(0.72%) 

342,215 

(19.11%) (50.53%) (30.07%) (18.52%) 

พ้ืนท่ีมีศักยภาพคงเหลือ 
91,703 212,765 

- - 
304,468 

(80.89%) (49.47%) (16.47%) 
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    ทั้งนี้ ในการสงเสริมการปลูกพืชจะพิจารณาเฉพาะพื้นที่ที ่มีศักยภาพคงเหลือในระดับ 
ความเหมาะสมสูง (S1) และระดับความเหมาะสมปานกลาง (S2) เทานั้น เนื่องจากสภาพพื้นที่ปลูกพืช
ตรงตามศักยภาพของดิน การลงทุนต่ำก็สามารถเพ่ิมผลผลิตได จึงควรสงเสริมในพ้ืนท่ีดังกลาว  
    เมื่อวิเคราะหขอมูลศักยภาพพื้นที่รวมกับพื้นที่ปลูกพืชในปจจุบัน พบวาพื้นที่ที ่ควร
พิจารณาใหมีการปรับเปลี่ยนไปปลูกยางพารา คือ บริเวณที่เปนพื้นที่ปลูกขาว (S3+N) 56,688 ไร 
และบริเวณท่ีปลูกปาลมน้ำมัน (S3+N) 7,168 ไร (ตารางท่ี 6) 

ตารางท่ี 6 พ้ืนท่ีศักยภาพในการขยายการผลิตยางพารา 

อำเภอ 
ขาว (ไร) ปาลมน้ำมนั (ไร) 

S3 N รวม S3 N รวม 

ทาบอ 3,275 8 3,283 5 277 282 

เฝาไร 5,269 96 5,365 365 59 424 

โพธ์ิตาก 2,902 575 3,477 - 610 610 

โพนพิสัย 10,113 857 10,970 2,166 417 2,583 

เมืองหนองคาย 1,322 1 1,323 198 14 212 

รัตนวาป 6,584 974 7,558 344 81 425 

ศรีเชียงใหม 3,912 486 4,398 20 1,328 1,348 

สระใคร 10,534 - 10,534 - - - 

สังคม 9,661 119 9,780 - 1,114 1,114 

รวม 53,572 3,116 56,688 3,098 3,900 6,998 

   4) แนวทางการจัดการ 

    (1) พื ้นที ่ที ่ม ีความเหมาะสมควรสงเสริมการผลิต (S1 หรือ S2) ควรสนับสนุนให
เกษตรกรปลูกยางพาราตอไปเนื่องจากเปนพื้นที่ที่เหมาะสม สามารถชวยลดตนทุนการผลิตและได 
ผลผลิตท่ีมีคุณภาพดี ซ่ึงการปลูกยางพาราในพ้ืนท่ีดังกลาวขางตนสามารถนำไปสูการตอยอดโครงการ
ท่ีสำคัญตาง ๆ ได เชน ระบบสงเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ เกษตรแมนยำ เปนตน 
     พื้นที่ปลูกยางพาราในบริเวณที่มีความเหมาะสมสูง (S1) คือพื้นที่ปลูกยางพารา
ในที่ดินที่ไมมีขอจำกัดทางกายภาพตอการปลูกยางพารา ซึ่งควรสงวนไวเปนแหลงปลูกยางพาราท่ี
สำคัญของจังหวัด โดยกระจายอยูในอำเภอเมืองหนองคาย อำเภอศรีเชียงใหม และอำเภอสังคม เปนตน 
     พื้นที ่ปลูกยางพาราในบริเวณที่มีความเหมาะสมปานกลาง (S2) คือพื ้นที ่ปลูก
ยางพาราในท่ีดินท่ีมีขอจำกัดทางกายภาพบางประการตอการปลูกยางพารา เชน ความอุดมสมบูรณของดิน 
ความเปนกรดเปนดาง และแหลงน้ำ โดยกระจายอยูในอำเภอโพนพิสัย อำเภอเฝาไร และอำเภอรัตนวาป 
เปนตน 
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  (2) พื้นที่ที่ควรปรับเปลี่ยนการผลิตในพื้นที่ไมเหมาะสม (S3 หรือ N) ควรสนับสนุน

ใหเขาโครงการปรับเปลี่ยนการผลิต เชน เปลี่ยนชนิดพืชที่มีความเหมาะสมกวาการปลูกยางพารา  

มีตนทุนท่ีต่ำ และใหผลตอบแทนท่ีดีกวา เปนตน แตท้ังนี้ตองพิจารณาแหลงรับซ้ือรวมดวย 

 2.3 ออยโรงงาน 
   ออยโรงงานเปนพืชเศรษฐกิจหลักของหนองคายในลำดับท่ี 3 จากฐานขอมูลในแผนท่ีเกษตรเชิงรุก 
หรือ Agri-Map Online สามารถวิเคราะหขอมูลไดดังนี้ (ตารางท่ี 7 และภาพท่ี 10 ถึง 11) 

   1) การวิเคราะหศักยภาพของพ้ืนท่ีปลูก  
    ระดับท่ี 1 เปนพื้นที่ความเหมาะสมสูง (S1) มีเนื้อท่ี 178,425 ไร คิดเปนรอยละ 9.65 ของ
พื้นท่ีศักยภาพของที่ดิน พบมากอยูในอำเภอโพนพิสัย 33,780 ไร อำเภอเมืองหนองคาย 29,061 ไร และ
อำเภอสังคม 28,274 ไร 
    ระดับที่ 2 เปนพื้นที่ความเหมาะสมปานกลาง (S2) มีเนื้อท่ี 253,129 ไร คิดเปนรอยละ 
13.69 ของพื้นท่ีศักยภาพของที่ดิน พบมากอยูในอำเภอรัตนวาป 53,758 ไร อำเภอโพธิ์ตาก 43,909 ไร 
และอำเภอเฝาไร 34,645 ไร 
    ระดับที่ 3 เปนพื้นที่ความเหมาะสมเล็กนอย (S3) มีเนื้อท่ี 242,118 ไร คิดเปนรอยละ 
13.10  ของพื้นที่ศักยภาพของที่ดิน พบมากอยูในอำเภอโพนพิสัน 69,699 ไร อำเภอเฝาไร 49,456 ไร 
และอำเภอทาบอ 42,970 ไร 
    ระดับท่ี 4 เปนพ้ืนท่ีไมเหมาะสม (N) มีเนื้อท่ี 1,174,236 ไร 

   2) การวิเคราะหพื้นที่ปลูกออยโรงงานในปจจุบัน ซึ่งจำแนกตามชั้นความเหมาะสมของที่ดิน 
ไดดังนี้ 
    (1) พ้ืนท่ีเหมาะสมสูง (S1) มีเนื้อท่ี 18,714 ไร คิดเปนรอยละ 10.49 ของพ้ืนท่ีศักยภาพสูง 
พบมากอยูในอำเภอสระใคร 14,466 ไร อำเภอทาบอ 2,216 ไร และอำเภอโพนพิสัย 1,235 ไร 
    (2) พื้นที่เหมาะสมปานกลาง (S2) มีเนื้อที่ 26,896 ไร คิดเปนรอยละ 10.63 ของพื้นท่ี
ศักยภาพปานกลาง พบมากอยูในอำเภอสระใคร 12,570 ไร อำเภอทาบอ 8,502 ไร และอำเภอโพนพิสัย 
3,454 ไร 
    (3) พ้ืนท่ีเหมาะสมเล็กนอย (S3) มีเนื้อท่ี 14,965 ไร คิดเปนรอยละ 6.18 ของพ้ืนท่ีศักยภาพ
เล็กนอย พบมากอยูในอำเภอทาบอ (8,595 ไร) อำเภอสระใคร 4,137 ไร อำเภอเมืองหนองคาย 
1,817 ไร   

   3) พื้นที่มีศักยภาพคงเหลือ คือ พื้นที่ท่ีมีศักยภาพในการปลูกออยโรงงานแตไมใชพื้นที่ปลูก 
พิจารณาจากพื้นที่ศักยภาพของที่ดินสำหรับการปลูกออยโรงงาน และพื้นที่ปลูกออยโรงงานในชั้นความ
เหมาะสมตาง ๆ (ปลูกจริง) พบวา จังหวัดหนองคายมีพ้ืนท่ีศักยภาพคงเหลือในระดับความเหมาะสมสงู (S1) 
และความเหมาะสมปานกลาง (S2) รวมทั้งสิ้น 385,944 ไร กระจายอยูทั่วทุกอำเภอ โดยอำเภอที่มีพื้นท่ี
ศักยภาพคงเหลือมากที่สุด ไดแก อำเภอโพนพิสัย 63,501 ไร อำเภอรัตนวาป 57,679 ไร อำเภอเฝาไร
52,591 ไร อำเภอศรีเชียงใหม 49,677 ไร อำเภอสังคม 48,549 ไร และอำเภอโพธิ์ตาก 43,799 ไร โดยมี
รายละเอียดดังนี้ 
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    (1) พ้ืนท่ีเหมาะสมสูงคงเหลือ (S1) มีเนื้อท่ี 159,711 ไร คิดเปนรอยละ 89.51 ของพ้ืนท่ี
ศักยภาพสูง พบมากในอำเภอโพนพิสัย 32,545 ไร อำเภอเมืองหนองคาย 29,028 ไร และอำเภอสังคม 
28,243 ไร 
    (2) พื้นที่เหมาะสมปานกลางคงเหลือ (S2) มีเนื้อที่ 226,233 ไร คิดเปนรอยละ 89.37 
ของพื้นที่ศักยภาพปานกลาง พบมากในอำเภอรัตนวาป 53,702 ไร อำเภอโพธิ์ตาก 43,630 ไร และ
อำเภอเฝาไร 34,036 ไร 
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ตารางท่ี 7 พ้ืนท่ีศักยภาพ พ้ืนท่ีปลูกจริง พ้ืนท่ีคงเหลือของออยโรงงานรายอำเภอ จังหวัดหนองคาย 

อำเภอ ประเภทพ้ืนท่ี 
เนื้อท่ีชั้นความเหมาะสม (ไร) 

S1 S2 S3 N รวม 

ทาบอ 

พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน 
20,086 11,579 42,970 149,259 223,894 

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

พ้ืนท่ีเพาะปลูกในช้ันความ 
เหมาะสมตาง ๆ  (ปลูกจริง) 

2,216 8,502 8,595 
- 

19,313 

(11.03%) (73.43%) (20.00%) (8.63%) 

พ้ืนท่ีมีศักยภาพคงเหลือ 
17,870 3,077 

- - 
20,947 

(88.97%) (26.57%) (9.36%) 

เฝาไร 

พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน 
18,891 34,645 49,456 113,662 216,654 

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

พ้ืนท่ีเพาะปลูกในช้ันความ 
เหมาะสมตาง ๆ  (ปลูกจริง) 

335 610 65 
- 

1,010 

(1.77%) (1.76%) (0.13%) (0.47%) 

พ้ืนท่ีมีศักยภาพคงเหลือ 
18,556 34,035 

- - 
52,591 

(98.23%) (98.24%) (24.27%) 

โพธ์ิตาก 

พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน 
169 

(100.00%) 
43,909 5,489 26,795 76,362 

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

พ้ืนท่ีเพาะปลูกในช้ันความ 
เหมาะสมตาง ๆ  (ปลูกจริง) 

- 
279 87 

- 
366 

(0.64%) (1.58%) (0.48%) 

พ้ืนท่ีมีศักยภาพคงเหลือ 
169 

(100.00%) 
43,630 

- - 
43,799 

(99.36%) (57.36%) 

โพนพิสัย 

พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน 
33,780 34,410 69,699 374,113 512,002 

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

พ้ืนท่ีเพาะปลูกในช้ันความ 
เหมาะสมตาง ๆ  (ปลูกจริง) 

1,235 3,454 260 
- 

4,949 

(3.66%) (10.04%) (0.37%) (0.97%) 

พ้ืนท่ีมีศักยภาพคงเหลือ 
32,545 30,956 

- - 
63,501 

(96.34%) (89.96%) (12.40%) 

เมือง
หนองคาย 

พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน 
29,061 

(100.00%) 
5,044 32,892 238,555 305,552 

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

พ้ืนท่ีเพาะปลูกในช้ันความ 
เหมาะสมตาง ๆ  (ปลูกจริง) 

34 
(0.12%) 

1,130 1,817 
- 

2,981 

(22.40%) (5.52%) (0.98%) 

พ้ืนท่ีมีศักยภาพคงเหลือ 
29,027 

(99.88%) 
3,914 

- - 
32,941 

(77.60%) (10.78%) 
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ตารางท่ี 7 (ตอ) 

อำเภอ ประเภทพ้ืนท่ี 
เนื้อท่ีชั้นความเหมาะสม (ไร) 

S1 S2 S3 N รวม 

รัตนวาป 

พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน 
3,978 

(100.00%) 
53,758 16,244 110,414 184,394 

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

พ้ืนท่ีเพาะปลูกในช้ันความ 
เหมาะสมตาง ๆ  (ปลูกจริง) 

- 
 

57 
(0.11%) 

3 
- 

60 

(0.02%) (0.03%) 

พ้ืนท่ีมีศักยภาพคงเหลือ 
3,978 

(100.00%) 
53,701 

- - 
57,679 

(99.89%) (31.28%) 

ศรีเชียงใหม 

พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน 
20,091 

(100.00%) 
30,191 3,308 40,086 93,676 

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

พ้ืนท่ีเพาะปลูกในช้ันความ 
เหมาะสมตาง ๆ  (ปลูกจริง) 

397 
(1.98%) 

208 
- - 

605 

(0.69%) (0.65%) 

พ้ืนท่ีมีศักยภาพคงเหลือ 
19,694 

(98.02%) 
29,983 

- - 
49,677 

(99.31%) (53.03%) 

สระใคร 

พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน 
24,095 

(100.00%) 
19,201 11,500 71,672 126,467 

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

พ้ืนท่ีเพาะปลูกในช้ันความ 
เหมาะสมตาง ๆ  (ปลูกจริง) 

14,466 
(60.04%) 

12,570 4,137 
- 

31,173 

(65.47%) (35.97%) (24.65%) 

พ้ืนท่ีมีศักยภาพคงเหลือ 
9,629 

(39.96%) 
6,631 

- - 
16,260 

(34.53%) (12.86%) 

สังคม 

พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน 
28,274 

(100.00%) 
20,392 10,560 49,682 108,908 

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

พ้ืนท่ีเพาะปลูกในช้ันความ 
เหมาะสมตาง ๆ  (ปลูกจริง) 

31 
(0.11%) 

86 
- - 

117 

(0.42%) (0.11%) 

พ้ืนท่ีมีศักยภาพคงเหลือ 
28,243 

(99.89%) 
20,306 

- - 
48,549 

(99.58%) (44.58%) 

รวมท้ัง
จังหวัด 

พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน 
178,425 

(100.00%) 
253,129 

(100.00%) 
242,118 1,174,236 1,847,908 

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

พ้ืนท่ีเพาะปลกูในชัน้ความ 
เหมาะสมตาง ๆ  (ปลกูจริง) 

18,714 
(10.49%) 

26,896 
(10.63%) 

14,965 
- 

60,575 

(6.18%) (3.28%) 

พ้ืนท่ีมีศักยภาพคงเหลือ 
159,711 

(89.51%) 
226,233 

(89.37%) 
- - 385,944 
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    ทั้งนี้ ในการสงเสริมการปลูกพืชจะพิจารณาเฉพาะพื้นที่ที่มีศักยภาพคงเหลือในระดับ
ความเหมาะสมสูง (S1) และระดับความเหมาะสมปานกลาง (S2) เทานั้น เนื่องจากสภาพพื้นที่ปลูกพืช
ตรงตามศักยภาพของดิน การลงทุนต่ำก็สามารถเพ่ิมผลผลิตได จึงควรสงเสริมในพ้ืนท่ีดังกลาว  
    เมื่อวิเคราะหขอมูลศักยภาพพื้นที่รวมกับพื้นที่ปลูกพืชในปจจุบัน พบวา พื้นที่ที ่ควร
พิจารณาใหมีการปรับเปลี่ยนไปปลูกออยโรงงาน คือ บริเวณที่เปนพื้นที่ปลูกขาว (S3+N) 33,080 ไร  
และพ้ืนท่ีปลูกปาลมน้ำมัน (S3+N) 6,049 ไร (ตารางท่ี 8) 

ตารางท่ี 8 พ้ืนท่ีศักยภาพในการขยายการผลติออยโรงงาน 

อำเภอ 
ขาว (ไร) ปาลมน้ำมนั (ไร) 

S3 N รวม S3 N รวม 

ทาบอ 2,138 -    2,138  4 239      243  

เฝาไร 4,311 -    4,311  362 -      362  

โพธ์ิตาก 2,861 575    3,436  - 609      609  

โพนพิสัย 3,130 804    3,934  2,162 -    2,162  

เมืองหนองคาย 1,145 -    1,145  198 13      211  

รัตนวาป 4,965 936    5,901  343 -      343  

ศรีเชียงใหม 3,503 486    3,989  21 1,313    1,334  

สระใคร 4,986 -    4,986  - 68        68  

สังคม 3,122 118    3,240  - 717      717  

รวม   30,161     2,919    33,080     3,090     2,959     6,049  

   4) แนวทางการจัดการ 

    (1) พื้นที่ที่มีความเหมาะสมควรสงเสริมการผลิต (S1 หรือ S2) ควรสนับสนุนใหเกษตรกร
ปลูกออยโรงงานตอไปเนื่องจากเปนพื้นที่ที่เหมาะสม สามารถชวยลดตนทุนการผลิตและไดผลผลิตที่มี
คุณภาพดี ซ่ึงการปลูกออยโรงงานในพ้ืนท่ีดังกลาวขางตนสามารถนำไปสูการตอยอดโครงการท่ีสำคัญตาง ๆ ได 
เชน เกษตรอินทรีย ระบบสงเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ เกษตรแมนยำ เปนตน 
     พ้ืนท่ีปลูกออยโรงงานในบริเวณท่ีมีความเหมาะสมสูง (S1) คือพ้ืนท่ีปลูกออยโรงงาน
ในท่ีดินท่ีไมมีขอจำกัดทางกายภาพตอการปลูกออยโรงงาน ซ่ึงควรสงวนไวเปนแหลงปลูกออยโรงงาน
ท่ีสำคัญของจังหวัด โดยกระจายอยูอำเภอโพนพิสัย อำเภอเมืองหนองคาย และอำเภอสังคม เปนตน 
     พื ้นที ่ปลูกออยโรงงานในบริเวณที ่มีความเหมาะสมปานกลาง (S2) คือพื ้นที ่ปลูก 
ออยโรงงานในที่ดินที่มีขอจำกัดทางกายภาพบางประการตอการปลูกออยโรงงาน เชน ความอุดมสมบูรณ
ของดิน ความเปนกรดเปนดาง ความชื้น โดยกระจายอยูในอำเภอรัตนวาป อำเภอโพธิ์ตาก และ
อำเภอเฝาไร เปนตน  
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    (2) พื้นที่ที่ควรปรับเปลี่ยนการผลิตในพื้นที่ไมเหมาะสม (S3 หรือ N) ควรสนับสนุนใหเขา
โครงการปรับเปลี่ยนการผลิต เชน เปลี่ยนชนิดพืชท่ีมีความเหมาะสมกวาการปลูกออยโรงงาน มีตนทุนท่ีต่ำ 
และใหผลตอบแทนท่ีดีกวา เปนตน แตท้ังนี้ตองพิจารณาแหลงรับซ้ือรวมดวย 

 2.4 ปาลมน้ำมัน 
   ปาลมน้ำมันเปนพืชเศรษฐกิจหลักของจังหวัดหนองคายในลำดับท่ี 4 จากฐานขอมูลในแผน
ท่ีเกษตรเชิงรุก หรือ Agri-Map Online สามารถวิเคราะหขอมูลไดดังนี้ (ตารางท่ี 9 และภาพท่ี 12 ถึง 13) 

   1) การวิเคราะหศักยภาพของพ้ืนท่ีปลูกปาลมน้ำมัน (ไมมีพ้ืนท่ีความเหมาะสมสูง S1)  
    ระดับท่ี 2 เปนพื้นที่ความเหมาะสมปานกลาง (S2) มีเนื้อท่ี 56,981 ไร คิดเปนรอยละ 
3.08 ของพ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน อยูในอำเภออำเภอรัตนวาปท้ังหมด  
    ระดับท่ี 3 เปนพื้นที่ความเหมาะสมเล็กนอย (S3) มีเนื้อท่ี 527,289 ไร คิดเปนรอยละ 
28.53  ของพื้นท่ีศักยภาพของที่ดิน พบมากอยูในอำเภอโพนพิสัย 206,756 ไร อำเภอเฝาไร 131,232 ไร 
และอำเภอเมืองหนองคาย 106,653 ไร 
    ระดับท่ี 4 เปนพ้ืนท่ีไมเหมาะสม (N) มีเนื้อท่ี 1,263,782 ไร     

   2) การวิเคราะหพ้ืนท่ีปลูกปาลมน้ำมันในปจจุบัน ซ่ึงจำแนกตามชั้นความเหมาะสมของท่ีดิน 
ไดดังนี้ 
    (1)  พื้นที่เหมาะสมปานกลาง (S2) มีเนื ้อที่ 547 ไร คิดเปนรอยละ 0.96 ของพื้นท่ี
ศักยภาพปานกลาง อยูในอำเภอรัตนวาปท้ังหมด  
    (2)  พ้ืนท่ีเหมาะสมเล็กนอย (S3) มีเนื้อท่ี 6,032 ไร คิดเปนรอยละ 1.14 ของพ้ืนท่ีศักยภาพ
เล็กนอย พบมากอยูในอำเภอโพนพิสัย 3,984 ไร อำเภอเฝาไร 867 ไร และอำเภอรัตนวาป 691 ไร 
    (3)  พ้ืนท่ีไมเหมาะสม (N) มีเนื้อท่ี 10,710  ไร     

3) พื้นที่มีศักยภาพคงเหลือ คือ พื้นที่ท่ีมีศักยภาพในการปลูกปาลมน้ำมันแตไมใชพื้นท่ีปลูก 
พิจารณาจากพื้นที ่ศักยภาพของที่ดินสำหรับการปลูกปาลมน้ำมันและพื้นท่ีปาลมน้ำมันในชั้นความ
เหมาะสมตาง ๆ (ปลูกจริง) พบวา จังหวัดหนองคายมีพื้นท่ีศักยภาพคงเหลือในระดับความเหมาะสม
ปานกลาง (S2) 56,434 ไร อยูในอำเภอรัตนวาปท้ังหมด 
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ตารางท่ี 9 พ้ืนท่ีศักยภาพ พ้ืนท่ีปลูกจริง พ้ืนท่ีคงเหลือของปาลมน้ำมันรายอำเภอ จังหวัดหนองคาย 

อำเภอ ประเภทพ้ืนท่ี 
เนื้อท่ีชั้นความเหมาะสม (ไร) 

S1 S2 S3 N รวม 

ทาบอ 

พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน - - 
2,348 221,563 223,911 

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

พ้ืนท่ีเพาะปลูกในช้ันความ 
เหมาะสมตาง ๆ  (ปลูกจริง) 

- - 
13 2,042 

(0.92%) 
2,055 

(0.55%) (0.92%) 

พ้ืนท่ีมีศักยภาพคงเหลือ - - - - - 

เฝาไร 

พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน - - 
131,232 85,422 216,654 

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

พ้ืนท่ีเพาะปลูกในช้ันความ 
เหมาะสมตาง ๆ  (ปลูกจริง) 

- - 
867 489 

(0.57%) 
1,356 

(0.66%) (0.63%) 

พ้ืนท่ีมีศักยภาพคงเหลือ - - - - - 

โพธ์ิตาก 

พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน - - - 
76,362 76,362 

(100.00%) (100.00%) 

พ้ืนท่ีเพาะปลูกในช้ันความ 
เหมาะสมตาง ๆ  (ปลูกจริง) 

- - - 
1,088 

(1.42%) 
1,088 

(1.42%) 

พ้ืนท่ีมีศักยภาพคงเหลือ - - - - - 

โพนพิสัย 

พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน - - 
206,756 305,279 512,035 

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

พ้ืนท่ีเพาะปลูกในช้ันความ 
เหมาะสมตาง ๆ  (ปลูกจริง) 

- - 
3,984 

(1.93%) 
2,946 

(0.97%) 
6,930 

(1.35%) 

พ้ืนท่ีมีศักยภาพคงเหลือ - - - - - 

เมือง
หนองคาย 

พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน - - 
106,653 198,912 305,565 

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

พ้ืนท่ีเพาะปลูกในช้ันความ 
เหมาะสมตาง ๆ  (ปลูกจริง) 

- - 
379 394 

(0.20%) 
773 

(0.36%) (0.25%) 

พ้ืนท่ีมีศักยภาพคงเหลือ - - - - - 
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ตารางท่ี 9 (ตอ) 

อำเภอ ประเภทพ้ืนท่ี 
เนื้อท่ีชั้นความเหมาะสม (ไร) 

S1 S2 S3 N รวม 

รัตนวาป 

พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน - 
56,981 67,346 60,068 184,395 

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

พ้ืนท่ีเพาะปลูกในช้ันความ 
เหมาะสมตาง ๆ  (ปลูกจริง) 

- 
547 

(0.96%) 
691 283 

(0.47%) 
1,521 

(1.03%) (0.82%) 

พ้ืนท่ีมีศักยภาพคงเหลือ - 
56,434 

- - 
56,434 

(99.04%) (30.60%) 

ศรีเชียงใหม 

พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน - - 
12,952 

(100.00%) 
80,722 93,674 

(100.00%) (100.00%) 

พ้ืนท่ีเพาะปลูกในช้ันความ 
เหมาะสมตาง ๆ  (ปลูกจริง) 

- - 
98 

(0.76%) 
1,823 

(2.26%) 
1,921 

(2.05%) 

พ้ืนท่ีมีศักยภาพคงเหลือ - - - - - 

สระใคร 

พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน - - - 
126,546 126,546 

(100.00%) (100.00%) 

พ้ืนท่ีเพาะปลูกในช้ันความ 
เหมาะสมตาง ๆ  (ปลูกจริง) 

- - - 
228 

(0.18%) 
228 

(0.18%) 

พ้ืนท่ีมีศักยภาพคงเหลือ - - - - - 

สังคม 

พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน - - - 
108,907 108,907 

(100.00%) (100.00%) 

พ้ืนท่ีเพาะปลูกในช้ันความ 
เหมาะสมตาง ๆ  (ปลูกจริง) 

- - - 
1,418 

(1.30%) 
1,418 

(1.30%) 

พ้ืนท่ีมีศักยภาพคงเหลือ - - - - - 

รวมท้ัง
จังหวัด 

พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน - 
56,981 

(100.00%) 
527,289 

(100.00%) 
1,263,782 1,848,052 

(100.00%) (100.00%) 

พ้ืนท่ีเพาะปลกูในชัน้ความ 
เหมาะสมตาง ๆ  (ปลกูจริง) 

- 
547 

(0.96%) 
6,032 

(1.14%) 
10,710 

(0.85%) 
17,289 

(0.94%) 

พ้ืนท่ีมีศักยภาพคงเหลือ - 
56,434 

- - 
56,434 

(99.04%) (3.05%) 
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    ทั้งนี้ ในการสงเสริมการปลูกพืชจะพิจารณาเฉพาะพื้นที่ที่มีศักยภาพคงเหลือในระดับ 
ความเหมาะสมสูง (S1) และระดับความเหมาะสมปานกลาง (S2) เทานั้น เนื่องจากสภาพพื้นที่ปลูกพืช
ตรงตามศักยภาพของดิน การลงทุนต่ำก็สามารถเพ่ิมผลผลิตได จึงควรสงเสริมในพ้ืนท่ีดังกลาว  

เม่ือวิเคราะหขอมูลศักยภาพพ้ืนท่ีรวมกับพ้ืนท่ีปลูกพืชในปจจุบัน พบวา พ้ืนท่ีท่ีควร 
พิจารณาใหมีการปรับเปลี่ยนไปปลูกปาลมน้ำมัน คือ บริเวณที่เปนพื้นที่ปลูกขาว (S3+N) 2,333 ไร 
บริเวณท่ีปลูกปาลมน้ำมัน (S3) 181 ไร (ตารางท่ี 10) 

ตารางท่ี 10 พ้ืนท่ีศักยภาพในการขยายการผลติปาลมน้ำมัน 

อำเภอ 
ขาว (ไร) ยางพารา (ไร) 

S3 N รวม S3 N รวม 

ทาบอ - 
- - 

- 
- - 

เฝาไร - - - - - - 

โพธ์ิตาก - - - - - - 

โพนพิสัย - - - - - - 

เมืองหนองคาย - - - - - - 

รัตนวาป 1,869 464 2,333 181 - 181 

ศรีเชียงใหม - - - - - - 

สระใคร - - - - - - 

สังคม - - - - - - 

รวม 1,869 464 2,333 - - 181 

   4) แนวทางการจัดการ 

    (1) พ้ืนท่ีท่ีมีความเหมาะสมควรสงเสริมการผลิต (S1 หรือ S2) ซ่ึงจังหวัดหนองคายมีเฉพาะ
พื้นที่ความเหมาะสมปานกลาง (S2) ควรสนับสนุนใหเกษตรกรปลูกปาลมน้ำมันตอไปเนื่องจากเปน
พ้ืนท่ีท่ีเหมาะสม สามารถชวยลดตนทุนการผลิตและไดผลผลิตท่ีมีคุณภาพดี ซ่ึงการปลูกมันสำปะหลังในพ้ืนท่ี
ดังกลาวขางตน สามารถนำไปสูการตอยอดโครงการที่สำคัญตาง ๆ ได เชน ระบบสงเสริมการเกษตร
แบบแปลงใหญ เกษตรแมนยำ เปนตน      
    (2) พื้นที่ปลูกปาลมน้ำมันในบริเวณที่มีความเหมาะสมปานกลาง (S2) คือพื้นที่ปลูก 
ปาลมน้ำมันในที ่ดินที ่มีขอจำกัดทางกายภาพบางประการตอการปลูกปาลมน้ำมัน เชน ความ 
อุดมสมบูรณของดิน ความเปนกรดเปนดาง ความชื้น โดยอยูในอำเภออำเภอรัตนวาปท้ังหมด 
    (3) พื้นที่ที่ควรปรับเปลี่ยนการผลิตในพื้นที่ไมเหมาะสม (S3 หรือ N) ควรสนับสนุนให
เขาโครงการปรับเปลี่ยนการผลิต เชน เปลี่ยนชนิดพืชที่มีความเหมาะสมกวาการปลูกปาลมน้ำมัน 
มีตนทุนท่ีต่ำ และใหผลตอบแทนท่ีดีกวา เปนตน แตท้ังนี้ตองพิจารณาแหลงรับซ้ือรวมดวย  
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3. พืชเศรษฐกิจอนาคตไกลของจังหวัด 

จังหวัดหนองคายสามารถทำการเกษตรไดหลากหลายชนิดทั้งนาขาว พืชไร พืชผัก ไมผล 

ประมงและปศุสัตว นอกจากสินคาเกษตรหลักอยางขาว และยางพารา ท่ีสรางรายไดใหผลิตภัณฑมวล

รวมจังหวัดอยางตอเนื่องแลว จังหวัดหนองคายไดกำหนดสินคาเกษตรเพื่อสงเสริมการจัดตั้งบริษัท 

ประชารัฐรักสามัคคี จังหวัดหนองคาย ดำเนินการระบบสงเสริมการเกษตรในรูปแบบแปลงใหญ และ

การทำเกษตรในพื้นที่เหมาะสม (Zoning) รวมทั้งการดำเนินงานตามวิสัยทัศนของประเทศ “มั่นคง 

มั่งคั่ง ยั่งยืน” สินคาเกษตรเปนโอกาสหรือพืชเศรษฐกิจอนาคตไกลเหมาะสมเปนพืชทางเลือกปลูก 

ไดแก โกโก กลวยหอมทอง กลวยหอมเปรี้ยว (สม) สับปะรด และมะพราวน้ำหอม 

3.1 โกโก เปนพืชเขตรอนที ่ตองการน้ำสม่ำเสมอ พื ้นที ่ปลูกควรมีแหลงน้ำที ่เพียงพอ 
เจริญเติบโตไดดีในพื้นที่ระบายน้ำดี เปนพืชที่ตองการรมเงาพอสมควร ใหผลผลิตไดตั้งแตอายุ 3 ป 
และสามารถเก็บเก่ียวตลอดป โดยเมื่ออายุมากขึ้นยิ่งใหผลผลิตสูง นิยมปลูกในพื้นที่อำเภอสังคมและ
อำเภอศรีเชียงใหม เนื่องจากสภาพพ้ืนท่ีเปนภูเขาสูง เนื้อดินรวน อากาศมีความชื้นและเย็นจากแมน้ำโขง 
การขายสดจะไดราคาต่ำกวาการหมักหรือแปรรูปแลว ทางจังหวัดหนองคายไดสนับสนุนใหมีโรงบม
เพ่ือแปรรูปกอนจำหนาย ประกอบกับทิศทางการใสใจสุขภาพ คนนิยมดื่มโกโกมากยิ่งข้ึนเปนโอกาสดี
ในการปลูกโกโกและแปรรูปเพ่ือเพ่ิมมูลคากอนจำหนายและสงออก 

3.2 กลวยหอมทองและกลวยหอมสม กลวยเปนพืชที่มีความสําคัญทางเศรษฐกิจชนิดหนึ่ง
ของจังหวัดหนองคาย ในอดีตนิยมปลูกกลวยน้ำวา โดยเกษตรกรจะปลูกกลวยนำ้วาตามพ้ืนท่ีวางหัวไร
ปลายนาจนถึงปลูกเปนอาชีพหลักและอาชีพเสริม รายละตั้งแต 1 ถึง 10 ไร และสรางรายไดจากการ
ขายสวนตาง ๆ นอกเหนือจากผลผลิตหลักของกลวย เชน หัวปลี หยวกกลวย หนอกลวย เปนตน 
ปจจุบันกลวยน้ำวาไดรับความนิยมปลูกลดลง โดยหันมาปลูกกลวยหอม ทั้งกลวยหอมทองและกลวย
หอมเปรี้ยว หรือ กลวยหอมสมมากข้ึน เนื่องจากกลวยน้ำวาท่ีปลูกเกิน 3 ป จะมีอาการของโรคตายพราย 
ทำใหเกษตรกรเปลี่ยนพันธุปลูกเพื่อใหทนทานตอโรค และใหผลตอบแทนจากการผลิตที่สูงกวา 
ผลผลิตบางสวนสามารถใชทดแทนกันกับกลวยน้ำวาได ทั้งนี้การปลูกกลวยหอมทอง ใหผลตอบแทนสูง
แตมีข้ันตอนการผลิตท่ีใชความละเอียด และการปลูกตองไมซ้ำกับพ้ืนท่ีเดิม 

3.3 สับปะรด เกษตรกรจังหวัดหนองคายนิยมปลูกสับปะรดพันธุปตตาเวีย จากลักษณะ
พื้นที่และสภาพอากาศทำใหไดรสชาติที่มีเอกลักษณเฉพาะตัว มีความหวานฉ่ำเปนพิเศษ เปลือกบาง 
ตาตื้น และจากจุดเดนนอกจากรสชาติ ยังมีเรื่องกระบวนการผลิตที่เนนการจัดการดิน น้ำ ปุย สงผล
ใหบริเวณพื้นที่อำเภอศรีเชียงใหมกำลังอยูระหวางขอขี้นทะเบียนสิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตร (GI) ในชื่อพันธุ
สับปะรดศรีเชียงใหม การปลูกสับปะรดสามารถเก็บเก่ียวผลผลิตไดตลอดป โดยจังหวัดหนองคาย
มีชวงผลผลิตออกสูตลาดมากท่ีสุดชวงเดือน เมษายนถึงกรกฎาคม  

3.4 มะพราวน้ำหอม สามารถปลูกไดในดินเกือบทุกชนิด ปริมาณผลผลิตข้ึนกับปริมาณธาตุอาหาร 
สภาพความอุคมสมบูรณของดิน และสภาพความเปนกรดดางท่ีเหมาะแกการปลูกควรอยูระหวาง 6 - 7 
มะพราวจะเริ่มออกผลตั้งแตปที่ 3 เมื่อติดลูกแลวรออีก 7 เดือนจะสามารถเก็บลูกจำหนายได 
โดยมะพราวเปนพืชที่ตองการปุยบำรุง มะพราวน้ำหอมสามารถเก็บเกี่ยวสรางรายไดเปนระยะเวลานาน 
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ขายไดราคาดีทั ้งลูกมะพราวและหนอพันธุ  สรางรายไดเฉลี่ยไมต่ำกวา 1,000 บาท ตอตนตอป 
พิจารณาจากพื้นที่ในการสงเสริมการปลูกมะพราว ควรสงเสริมในพื้นที่เหมาะสมสูง (S1) มีศักยภาพ
คงเหลือ 1,136 ไร ในอำเภอรัตนวาป และพื ้นที ่เหมาะสมปานกลาง (S2) ที ่มีศักยภาพคงเหลือ 
392,551 ไร ที่กระจายอยูในทุกอำเภอของจังหวัดหนองคาย โดยสวนใหญอยูในอำเภอโพนพิสัย 
อำเภอรัตนวาป และอำเภอเฝาไร  
 3.5 พืชสมุนไพร ดวยนโยบายของรัฐบาลที่ใหการสนับสนุนแนวคิด BCG (Bio Circular 
Green Economy) หรือ เศรษฐกิจชีวภาพในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ พืชสมุนไพรเปน
เรื่องหนึ่งท่ีไดรับความสนใจ เนื่องจากเปนแหลงของสาระสำคัญท่ีนำไปใชประโยชนในดานตาง ๆ เชน 
การแพทย ผลิตภัณฑเสริมอาหาร และเครื่องสำอาง จึงสนับสนุนใหพืชสมุนไพรเปนพืชทางเลือก
ในป 2564 โดยดำเนินการภายใตตลาดนำการผลิต และหากทิศทางของตลาดสมุนไพรขยายตวัเพ่ิมมากข้ึน
จะชวยใหเกษตรกรผูปลูกพืชสมุนไพร มีรายไดและความมั่นคงในการดํารงชีพจากฐานขอมูล 
Agri-Map Online จังหวัดหนองคายมีพื้นที่ศักยภาพที่สามารถสงเสริมใหปลูกพืชสมุนไพรไดหลายชนิด 
ไดแก กระชายดำ ขม้ินชัน บัวบก และไพล  

กระชายดำ เปนไมลมลุกมีอายุหลายป  มีเหงาอยูใตดินเจริญเติบโตและลงหัวไดดีในดินรวน
ปนทราย มีการระบายน้ำดีไมชอบน้ำขัง ไมชอบแดดจัด ชอบแดดรมรำไร เกษตรกรจึงนิยมปลูก
กระชายดำระหวางแถวไมยืนตน อายุเก็บเกี่ยวของกระชายดำ ประมาณ 8 - 9 เดือน 1 ไร จะได
ผลผลิต ประมาณ 1,000 - 2,000 กิโลกรัม โดยพื้นที่จังหวัดหนองคาย มีพื้นที่ศักยภาพในการปลูก
กระชายดำที่ระดับความเหมาะสมสูง (S1) ประมาณ 172,874 ไร กระจายอยูในอำเภอโพนพิสัย 
อำเภอเมืองหนองคาย และอำเภอสังคม 

   ขม้ินชัน เปนพืชปลูกงาย ชอบแสงแดดจัด และมีความชื้นสูง ชอบดินรวนซุย มีการระบายน้ำดี 
ไมชอบน้ำขัง เกษตรกรสามารถปลูกขม้ินชันแซมในสวนเปนการใชพ้ืนท่ีใหเกิดประโยชน และมีรายได
ระหวางรอการเติบโตของยางพาราหรือปาลมน้ำมัน โดยพื้นที่จังหวัดหนองคาย มีพื้นที่ศักยภาพใน
การปลูกขมิ้นชันที่ระดับความเหมาะสมสูง (S1) ประมาณ 184,431 ไร กระจายอยูในอำเภอสังคม 
อำเภอโพนพิสัย และอำเภอเมืองหนองคาย 

   บัวบก ขยายพันธุไดโดยใชเมล็ด และใชลำตนหรือที่เรียกวาไหล บัวบกสามารถขึ้นไดดีทั้งในที่รม 
และที่โลงแจง แตจะเจริญเติบโตไดดีในดินที่มีความอุดมสมบูรณและมีความชื้นในดินพอเหมาะ 
ในกรณีที่ตองการปรับปรุงดินควรใสปุยอินทรียหรือปุยคอก ดูแลงาย สามารถปลูกแซมระหวางแปลง
พืชหลักได โดยพื้นที่จังหวัดหนองคาย มีพื้นที่ศักยภาพในการปลูกบัวบกที่ระดับความเหมาะสมสูง (S1) 
ประมาณ 1,388 ไร กระจายอยูในอำเภอเฝาไร และอำเภอศรีเชียงใหม 

   ไพล เจริญไดดีในดินรวนซุย ปลูกงาย ดูแลงาย สามารถปลูกแซมระหวางแปลงพืชหลัก โดย
พื้นที่จังหวัดหนองคายมีพื้นที่ศักยภาพในการปลูกไพลที่ระดับความเหมาะสมสูง (S1) ประมาณ 
20,533 ไร กระจายอยูในอำเภอโพนพิสัย อำเภอศรีเชียงใหม และอำเภอทาบอ 
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4 แนวทางการสงเสริมการปลูกพืชเศรษฐกิจ 

 4.1 ขาว 

   1) พื้นที่ปลูกขาวที่มีความเหมาะสมสูง (S1) และปจจุบันยังปลูกขาวอยู มีเนื้อที่ 126,264 ไร 

อยูในเขตอำเภอเมืองหนองคาย อำเภอทาบอ อำเภอศรีเชียงใหม อำเภอโพธิ์ตาก อำเภอโพนพิสัย 

อำเภอสีชมพู และกระจายตัวในพื ้นที ่เล็กๆ ในอำเภอสระใคร อำเภอรัตนวาป อำเภอสังคม ทั้งนี้

คณะอนุกรรมการพัฒนาที่ดินจังหวัดเสนอแผนการใชที่ดินเพื่อสงวนพื้นที่เปนแหลงผลิตขาวที่สำคัญ

ของจังหวัด และมีการบริหารจัดการน้ำชลประทาน การจัดการดิน ปุย พันธุขาว มีการรวมกลุมเปน

เกษตรแปลงใหญ พัฒนาตอยอดครบวงจรดานการตลาดในและตางประเทศการแปรรูป 

แหลงทุน มีภาครัฐสนับสนุนการทำมาตรฐานสินคาเกษตรอินทรีย และการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี 

(Good Agricultural Practice: GAP) และเนื่องจากเปนพื้นที่ศักยภาพสูง การปลูกพืชหลังนาจะชวย

ใหเกษตรกรมีรายไดเพิ่มขึ้น และเปนการปรับปรุงบำรุงดิน ทั้งนี้ภาครัฐควรใหความรูความเขาใจกับ

เกษตรกรโดยแนะนำวาพื้นที่นี้เปนพื้นที่ที่มีความเหมาะสมตอการปลูกขาวจึงไมควรปรับเปลี่ยนไป

ปลูกพืชชนิดอ่ืน หากขาวราคาไมดีถาตองการเปลี่ยนชนิดพืชควรเปนพืชไร เพื่อที่วาในอนาคตจะได

กลับมาทำนาไดอีก 

   2) พ้ืนท่ีปลูกขาวท่ีมีความเหมาะสมปานกลาง (S2) และปจจุบันยังปลูกขาวอยู มีเนื้อท่ีมากถึง 

402,421 ไร สวนใหญอยูในเขตอำเภอโพนพิสัย อำเภอเมืองหนองคาย อำเภอเฝาไร อำเภอทาบอ 

อำเภอรัตนวาป อำเภอสระใคร และกระจายตัวในพื้นที่เล็กๆ ในอำเภอศรีเชียงใหม อำเภอสังคม 

อำเภอโพธิ์ตาก เปนพื้นที่ปลูกขาวที่มีขอจำกัดไมมากนัก เกษตรกรยังคงปลูกขาวไดผลดี หลายแหง

ประสบปญหาขาดน้ำในบางชวงของการเพาะปลูก ควรสนับสนุนดานการบริหารจัดการน้ำ เชน 

ชลประทาน จะสรางความม่ันใจใหกับเกษตรกรในการใชท่ีดิน ปญหาการท้ิงถ่ินฐานไปทำงานท่ีอ่ืนจะลดลง 

และพื้นที่ ในเขตนี้มีความเหมาะสมสำหรับการเกษตรแบบผสมผสาน เกษตรแมนยำ หรือ

เกษตรทฤษฎีใหม เปนตน และภาครัฐควรใหความรูความเขาใจกับเกษตรกรโดยแนะนำวาไมควร

ปรับเปลี่ยนไปปลูกพืชชนิดอื่น หากขาวราคาไมดีและตองการปรับเลี่ยนการผลิตควรเปนพืชไร 

เพ่ือท่ีวาในอนาคตยังสามารถกลับมาทำนาไดอีก 

   3) พื้นที่ปลูกขาวที่ไมมีความเหมาะสม (S3 และ N) และปจจุบันเกษตรกรยังคงใช

ที่ดินปลูกขาวอยู มีประมาณกวาลานไร ซึ่งประสบปญหาน้ำทวม ซ้ำซาก ขาดน้ำ ผลผลิตต่ำ ควรให

การชวยเหลือเกษตรกรที่ทำกินในพื้นที่นี ้ เนื ่องจากเปนพื้นที่ไมเหมาะสม โดยสนับสนุนการปรับ

โครงสรางที ่ดิน ปรับปรุงบำรุงดิน สนับสนุนแหลงน้ำ ใหเกษตรกรเลือกปลูกพืชชนิดใหมที ่มีความ

เหมาะสม และใหผลตอบแทนที่ดีกวา หรือใชพื้นที่ผลิตอาหารเพื่อบริโภคในครัวเรือน หรือเขาโครงการ

บริหารจัดการพ้ืนท่ีเกษตรกรรม (Zoning by Agri-Map) เปนตน  
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   (4) พื้นที่ที่มีศักยภาพหรือมีความเหมาะสมสำหรับการปลูกขาว แตปจจุบันเกษตรกรไมไดใช

พื ้นที่ปลูกขาว เชน ปลูกเปนพืชไร หากในอนาคตขาวราคาดี เกษตรกรอาจกลับมาปลูกขาวได

เหมือนเดิม แตหากปลูกเปนไมผลหรือไมยืนตน การกลับมาปลูกขาวอาจเปนเรื่องยาก ดังนั้นอาจ

สงเสริมในเรื่องของการทำเกษตรรูปแบบอ่ืน เชน ทำการเกษตรแบบผสมผสานทดแทน 

 4.2 ยางพารา 

1) พื้นที่ปลูกยางพาราที่มีความเหมาะสมสูง (S1) และปจจุบันยังปลูกยางพาราอยู มีเนื้อท่ี 

21,666 ไร มีพ้ืนท่ีปลูกมากในเขตอำเภอสังคม อำเภอโพธิ์ตาก และอำเภอศรีเชียงใหม ตามลำดับ ท้ังนี้

ตามมาตรการยุทธศาสตรยางพาราระยะ 20 ป ( พ.ศ. 2560 - 2579) เนนใหมีการเพิ ่มผลผลิต

ยางพาราตอไรตอป จากปกติเฉลี่ยอยูท่ี 224 กิโลกรัมตอไร เปน 360 กิโลกรัมตอไร ภายในป 2579 นั้น 

ควรมีการจัดการที่เหมาะสมในเรื่องตาง ๆ ไดแก การคัดเลือกพันธุใหเหมาะสมกับสภาพพื้นที ่และ

ตานทานโรค การปรับปรุงบำรุงดิน การใสปุยที่ถูกตองและมีประสิทธิภาพ การปลูกพืชแซมและ

พืชคลุมดินใหเหมาะสมเพราะมีผลตอการเจริญเติบโตของยางพารา การบำรุงรักษา การใสปุยการตัดแตงก่ิง 

และเทคนิคการกรีดยางใหมีปริมาณน้ำยางสูงมีคุณภาพและตรงตามมาตรฐาน การสงเสริมให

เกษตรกรชาวสวนยางในพื้นที่มีความเขมแข็ง มีการบริหารงานแบบมืออาชีพและสามารถถายทอด

กิจการใหกับคนรุ นใหม และการพัฒนาการตลาดในพื้นที ่ เชน จัดตั ้งจุดรับซื ้อ โรงงานแปรรูป

ผลิตภัณฑ 

2) พื้นที่ปลูกยางพาราที่มีความเหมาะสมปานกลาง (S2) และปจจุบันยังปลูกยางพาราอยู  

มีเนื้อที่ 217,289 ไร สวนใหญอยูในเขตอำเภอโพนพิสัย อำเภอเฝาไร อำเภอรัตนวาป และอำเภอสังคม 

เกษตรกรยังคงปลูกยางพาราไดผลดี ควรสนับสนุนใหมีเพิ่มผลผลิตยางพารา โดยเนนการจัดการท่ี

เหมาะสมในเรื่องตาง ๆ เชนเดียวกันกับพื้นที่ เหมาะสมสูง โดยเฉพาะการปรับปรุงบำรุงดิน 

การพัฒนาการตลาดในพื้นที่ เชน จัดตั้งจุดรับซื้อ โรงงานแปรรูปผลิตภัณฑในพื้นท่ี การเพิ่มเติม

ชองทางจัดจำหนาย โดยเนนการแปรรูปยาง หรือไมยางพาราเพิ่มมากขึ้นซึ่งอาจเนนจากชุมชนท่ี

เขมแข็งเปนพื้นที่ตนแบบ และการสงเสริมใหมีการโคนยางพาราที่มีอายุตั้งแต 25 ป และ

ปลูกยางพาราทดแทนในพ้ืนท่ีเดิมเชนกันกับพ้ืนท่ีท่ีมีความเหมาะสมสูง  

   3) พื้นที่ปลูกยางพาราในพื้นที่ไมมีความเหมาะสม (S3 และ N) และปจจุบันเกษตรกรยังคงใช

ที่ดินปลูกยางพาราอยู พื้นที่ดังกลาวประสบปญหาน้ำทวมซ้ำซาก ขาดน้ำ ผลผลิตต่ำ ควรสงเสริมใหมี

การโคนยางพาราท่ีมีอายุตั้งแต 25 ป และหาพืชอ่ืนทดแทน เชน สงเสริมใหปลูกไมผล มะพราว ไผหวาน 

มันสำปะหลัง ยาสูบ แตงโม พืชไร และพืชผักตาง ๆ ทดแทน การจัดหาตลาดใหกับเกษตรกรในการ

ปลูกพืชผักทดแทน โดยอาจเริ่มจากตลาดชุมชน และใหการชวยเหลือเกษตรกรท่ีเลือกปลูกพืชชนิดใหมท่ี

ใหผลตอบแทนท่ีดีกวา หรือใชพ้ืนท่ีผลิตพืชผัก บริโภคในครัวเรือน หรือเขาโครงการบริหารจัดการพ้ืนท่ี

เกษตรกรรม (Zoning by Agri-Map) เปนตน 
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   4) พื้นที่ที่มีศักยภาพ หรือมีความเหมาะสมสำหรับการปลูกยางพารา แตเกษตรกร หันมา

ปลูกพืชอื่นทดแทน เชน ปาลมน้ำมัน มะพราว ไมผล ไมยืนตนอื่น ๆ ควรเนนใหเกษตรกรปลูกพืช

ดังกลาวตอไป เนื ่องจากปจจุบันตามมาตรการยุทธศาสตรยางพารา เนนการลดพื้นที ่การปลูก

ยางพาราอยูแลว ฉะนั้นควรสรางความตระหนักใหเกษตรกร เนนการทำการเกษตรแบบผสมผสาน 

หรือการเขารวมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม หรือ วนเกษตร เพื่อทำใหเกษตรกรสามารถใชพื้นที่อยาง

คุมคามากท่ีสุดตอไป 

 4.3 ออยโรงงาน 

   1) พื้นที่ปลูกออยโรงงานที่มีความเหมาะสมสูง (S1) และปจจุบันยังปลูกออยโรงงานอยู  

มีเนื้อที่ 18,714 ไร มีพื้นที่ปลูกมากในเขตอำเภอสระใคร อำเภอทาบอ และอำเภอโพนพิสัย ตามลำดับ 

ท้ังนี้ตามแผนยุทธศาสตร สำนักงานคณะกรรมการออยและน้ำตาลทราย พ.ศ. 2560 - 2564 มียุทธศาสตร 

สงเสริม สนับสนุนการวิจัย การบริหารจัดการ และการเพิ่มประสิทธิภาพ การผลิตอุตสาหกรรม

ออยน้ำตาลทราย และอุตสาหกรรม เนนใหมีการเพิ่มผลผลิตออยโรงงานในพื้นที่ที่มีศักยภาพสูง 

ลดตนทุนผลผลิต โดยควรสงเสริมใหเกษตรกรใชปุยอินทรียแบบคุณภาพสูง การเก็บเกี่ยวผลผลติโดย

การรณรงคลดการเผาตอซังเพื่อเพิ่มผลผลิตและลดปญหาภาวะโลกรอน การสงเสริมใหเกษตรกร

รวมกลุมและเขารวมโครงการเกษตรแปลงใหญ การจัดหาปจจัยการผลิตใหกับเกษตรกร และอบรมให

ความรูแกเกษตรกรที่มีการปรับปรุงบำรุงดินโดยลดตนทุนการผลิต การสงเสริมใหมีการปลูก

ออยโรงงานท่ีมีสายพันธุตานทานโรค การสรางความตระหนักและความรูความเขาใจใหกับเกษตรกรท่ี

มีพ้ืนท่ีท่ีมีความเหมาะสมสูง ในการปลูกออยโรงงาน เพ่ือแกไขปญหาการปรับเปลี่ยนพ้ืนท่ี 

 2) พื้นที่ปลูกออยโรงงานที่มีความเหมาะสมปานกลาง (S2) และปจจุบันยังปลูกออยโรงงานอยู 

มีเนื้อท่ี 26,896 ไร สวนใหญอยูในเขตอำเภอสระใคร อำเภอทาบอ และอำเภอโพนพิสัย เกษตรกรยังคง

ปล ูกอ อยโรงงานได ผลด ี  หลายแห งประสบป ญหาขาดน ้ำในบางช วงของการเพาะปลูก  

ควรพัฒนาศักยภาพของพ้ืนท่ีใหมากข้ึน ในเรื่องของคุณภาพดินและการบริหารจัดการน้ำใหมีเพียงพอ

และเหมาะสมตอการเพาะปลูก สรางความรูความเขาใจใหกับเกษตรกรในการจัดการพื้นที่ การปลูก 

การดูแลรักษา จนถึงการเก็บเกี่ยว และสงเสริมการเพิ่มมูลคาของเสียจากโรงงานน้ำตาล และการนํา

ของเสียจากโรงงานน้ำตาลไปใชในการปรับปรุงบำรุงดินในไรออย เพื่อเพิ่มผลผลิตและลดตนทุนใหแก 

เกษตรกรชาวไรออยโดยไมมีผลเสียตอสุขภาพ สิ่งแวดลอม และชุมชนชาวไรออย 

 3) พื้นที่ปลูกออยโรงงานในพื้นที่ไมมีความเหมาะสม (S3 และ N) และปจจุบันเกษตรกร

ยังคงใชที่ดินปลูกออยโรงงานอยู พื้นที่ดังกลาวประสบปญหาน้ำทวมซ้ำซาก ขาดน้ำ ผลผลิตต่ำ 

ควรจัดหาตลาดใหกับเกษตรกรในการปลูกพืชผักทดแทน โดยอาจเริ ่มจากตลาดชุมชน และใหการ

ชวยเหลือเกษตรกรที่เลือกปลูกพืชชนิดใหมท่ีใหผลตอบแทนที่ดีกวา หรือใชพ้ืนที่ผลิตพืชผักบริโภคใน

ครัวเรือน หรือเขาโครงการบริหารจัดการพ้ืนท่ีเกษตรกรรม (Zoning by Agri-Map) เปนตน 
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   4) พื้นที่ที่มีศักยภาพ หรือมีความเหมาะสมสำหรับการปลูกออยโรงงานแตเกษตรกร หันมาปลกู

พืชอื่นทดแทน เชน ปาลมน้ำมัน มะพราว ไมผล ไมยืนตน มันสำปะหลัง หรือพืชไรอื่น ๆ ควรสราง

ความเขาใจใหกับเกษตรกรในการบริหารจัดการพื้นที่ และการปรับปรุงบำรุงดินไมใหเสื่อมโทรม 

หากเกษตรกรตองการกลับมาใชพื้นที่ปลูกออยโรงงานเหมือนเดิม จะไดไมไมตองมีตนทุนการผลิตสูง

ในการปรับปรุงบำรุงดิน 

 4.4 ปาลมน้ำมัน 

   1) พื้นที่ปลูกปาลมน้ำมันที่มีความเหมาะสมสูง (S1) และปจจุบันยังปลูกปาลมน้ำมันอยู 

มีเนื้อที่ 56,981 ไร อยูในอำเภอรัตนวาปทั้งหมด ทั้งนี้คณะอนุกรรมการพัฒนาที่ดินจังหวัดเสนอ

แผนการใชที่ดินเพื่อสงวนใหเปนพื้นที่ปลูกปาลมน้ำมัน และมีการบริหารจัดการน้ำอยางดี รวมทั้งการ

จัดการดินและปุยตามมาตรฐาน สงเสริมใหมีการใชปุยใหเหมาะสมกับสภาพพ้ืนท่ี ใชพันธุปาลมน้ำมัน

ที่ไดรับการรับรอง สนับสนุนการรวมกลุมเปนเกษตรแปลงใหญ สรางเครือขายในรูปแบบของสหกรณ 

กลุมเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน ลานเท กับโรงงานสกัดน้ำมัน สงเสริม ใหความรูเรื่องการตัดปาลมน้ำมันท่ี

ไดคุณภาพ เพื่อเพิ ่มประสิทธิภาพการผลิตและพัฒนาใหเกษตรกรเพาะปลูกตามการปฏิบัติทาง

การเกษตรท่ีดี (Good Agricultural Practice: GAP) 

   2) พื้นที่ปลูกปาลมน้ำมันที่มีความเหมาะสมปานกลาง (S2) และปจจุบันยังปลูกมันสำปะหลังอยู 

มีเนื้อที่ 527,289 ไร สวนใหญอยูในเขตอำเภอโพนพิสัย อำเภอเฝาไร และอำเภอเมืองหนองคาย 

เกษตรกรยังคงปลูกมันสำปะหลังไดผลดี ควรสนับสนุนดานการบริหารจัดการน้ำ เชน ชลประทาน 

แหลงน้ำในไรนานอกเขตชลประทาน ใชปจจัยการผลิตในอัตราและชวงเวลาที่เหมาะสม สนับสนุน

พันธุปาลมน้ำมันท่ีไดรับการรับรอง จะสรางความม่ันใจใหกับเกษตรกรผูปลูกปาลมน้ำมัน พ้ืนท่ีในเขตนี้

มีความเหมาะสมสำหรับการเกษตรแบบผสมผสานโดยเฉพาะในชวงที่ปาลมน้ำมันอายุนอยยังไมให

ผลผลิต หรือเกษตรทฤษฎีใหม เปนตน และภาครัฐควรใหความรูความเขาใจกับเกษตรกรโดยแนะนำวา

ไมควรปรับเปลี่ยนไปปลูกพืชชนิดอ่ืน หรือถาตองการเปลี่ยนชนิดพืชควรเปนพืชท่ีมีผลตอบแทนดีกวา 

   3) พื้นที่ปลูกปาลมน้ำมันในพื้นที่ไมมีความเหมาะสม (S3 และ N) และปจจุบันเกษตรกร

ยังคงใชที่ดินปลูกปาลมน้ำมันอยู พื้นที่ดังกลาวประสบปญหาน้ำทวมซ้ำซาก ขาดน้ำ ผลผลิตต่ำ 

ควรใหการชวยเหลือเกษตรกรที่ทำกินในพื้นที่นี้ โดยสนับสนุนการปรับโครงสรางที่ดิน ปรับปรุงบำรุงดิน

สนับสนุนแหลงน้ำ ใหเกษตรกรเลือกปลูกพืชชนิดใหมที่มีความเหมาะสม และปาลมน้ำมันเปนพืชยืนตน

อายุประมาณ 20 - 25 ป การปรับเปลี่ยนไปปลูกพืชชนิดอื่นจึงเปนเรื่องยากในกรณีที่ปาลมน้ำมัน

หมดอายุ ลงทุนนอยกวาและใหผลตอบแทนท่ีดี สงเสริมสินคาเกษตรชนิดอ่ืน ๆ ท่ีสามารถปลูก เลี้ยง หรือ

อยูรวมกันไดในสวนปาลมน้ำมัน ตามความเหมาะสมในแตละพื้นที่ ทั้งนี้เกษตรกรสามารถเขาโครงการ

บริหารจัดการพ้ืนท่ีเกษตรกรรม (Zoning by Agri-Map) เปนตน  
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   4) พื้นที่ที่มีศักยภาพหรือมีความเหมาะสมสำหรับการปลูกปาลมน้ำมันแตปจจุบันเกษตรกร

ไมไดใชพื้นที่ปลูกปาลมน้ำมัน พบวา เกษตรกรปลูกพืชอื่นทดแทน เชน ออยโรงงาน ขาวโพดเลี้ยงสัตว 

ยางพารา เปนตน ท้ังนี้หากพืชท่ีปลูกเปนพืชไร ในอนาคตสามารถกลับมาปลูกปาลมน้ำมันไดอีก แตหาก

เปนไมผลหรือไมยืนตน การกลับมาปลูกปาลมน้ำมันอาจเปนเรื่องยาก โดยเฉพาะการปลูกไมผล เชน 

ทุเรียน ท่ีปจจุบันราคาดี แตท้ังนี้ตองพิจารณาตนทุนการผลิตและราคาผลผลิตรวมดวย
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ภาคผนวก



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



35 
 

 

ตารางผนวกท่ี 1  ขอมูลตำบลจำแนกรายอำเภอ จังหวัดหนองคาย 

ลำดับ อำเภอ ตำบล 
1 ทาบอ กองนาง 
2  โคกคอน 
3  ทาบอ 
4  นาขา 
5  น้ำโมง 
6  บานเดื่อ 
7  บานถอน 
8  บานวาน 
9  โพนสา 
10  หนองนาง 
11 เฝาไร นาด ี
12  เฝาไร 
13  วังหลวง 
14  หนองหลวง 
15  อุดมพร 
16 โพธิ์ตาก ดานศรีสุข 
17  โพธิ์ตาก 
18  โพนทอง 
19 โพนพิสัย กุดบง 
20  จุมพล 
21  ชุมชาง 
22  เซิม 
23  ทุงหลวง 
24  นาหนัง 
25  บานผือ 
26  บานโพธิ ์
27  วัดหลวง 
28  สรางนางขาว 
29  เหลาตางคำ 
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ตารางผนวกท่ี 1  (ตอ) 
ลำดับ ลำดับ ลำดับ 
30 เมืองหนองคาย กวนวัน 
31  คายบกหวาน 
32  ในเมือง 
33  บานเดื่อ 
34  ปะโค 
35  พระธาตุบังพวน 
36  โพธิ์ชัย 
37  โพนสวาง 
38  มีชัย 
39  เมืองหมี 
40  วัดธาต ุ
41  เวียงคุก 
42  สีกาย 
43  หนองกอมเกาะ 
44  หาดคำ 
45  หินโงม 
46 รัตนวาป นาทับไฮ 
47  บานตอน 
48  พระบาทนาสิงห 
49  โพนแพง 
50  รัตนวาป 
51 ศรีเชียงใหม บานหมอ 
52  พระพุทธบาท 
53  พานพราว 
54  หนองปลาปาก 
55 สระใคร คอกชาง 
56  บานฝาง 
57  สระใคร 
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ตารางผนวกท่ี 1  (ตอ) 
ลำดับ ลำดับ ลำดับ 
58 สังคม แกงไก 
59  นาง้ิว 
60  บานมวง 
61  ผาตั้ง 
62  สังคม 
รวม 9 62 

ท่ีมา: กรมการปกครอง, 2564 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



38 
 

 

รายละเอียดของชุดดินท่ีพบมาก จังหวัดหนองคาย 

ชุดดิน ชุมพลบุรี Series Chp                    กลุมชุดดินท่ี 38 

สภาพพ้ืนท่ี คอนขางราบเรียบถึงลูกคลื่นลอนลาดเล็กนอย มีความลาดชัน 1 - 5 % 

ภูมิสัณฐาน สันดินริมน้ำของท่ีราบน้ำทวมถึง 

วัตถุตนกำเนิดดิน ตะกอนน้ำพา 

การระบายน้ำ  ดีปานกลางถึงดี 

การซึมผานไดของน้ำ ปานกลาง                           การไหลบาของน้ำบนผิวดิน    ปานกลาง 

ลักษณะสมบัติของดิน เปนดินลึกมาก เนื้อดินเปนพวกดินรวนถึงทรายปนดินรวน แลวแตตะกอนท่ี

น้ำพามาทับถมในแตละป โดยแตละชั้นเนื้อดินและสีจะแตกตางกันเห็นได

ชัดเจนเปนสีน้ำตาล น้ำตาลเขมหรือน้ำตาลซีด จะพบจุดประสีน้ำตาลแก 

น้ำตาลปนเหลือง ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดมากถึงเปนกรดจัด (pH 5.0 - 5.5) 

ในดินบน และเปนกรดจัดมากถึงเปนกรดเล็กนอย (pH 5.0 - 6.5) ในดินลาง 

ขอจำกัด ความอุดมสมบูรณต่ำ อาจจะไดรับความเสียหายจากน้ำทวม ในฤดูน้ำหลาก 

ขอเสนอแนะ โดยทั่วไปเหมาะสมในการปลูกพืชผักสวนครัวในชวงฤดูแลง เพราะใกล

แหลงน้ำ ในชวงฤดูฝนอาจจะมีความเสียหายจากน้ำทวมได 
 

สมบัตทิางเคม ี ความลึก อินทรียวัตถุ ความจุ

แลกเปลีย่น

แคตไอออน 

ความ

อ่ิมตัว

เบส 

ฟอสฟอรัสที่เปน

ประโยชน 
โพแทสเซียม

ที่เปน

ประโยชน 

ความอุดม

สมบูรณ 
ของดิน    (ซม.) 

  0-25 ปานกลาง ต่ำ ต่ำ ต่ำ ต่ำ ต่ำ 

  25-50 ต่ำ ต่ำ ต่ำ ต่ำ ต่ำ ต่ำ 

  50-100 ต่ำ ต่ำ ต่ำ ต่ำ ต่ำ ต่ำ 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 1  หนาตัดดินและคำบรรยายชุดดินชุมพลบุรี 
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 ชุดดิน นาดูน Series Nad             กลุมชุดดินท่ี 19hi 

สภาพพ้ืนท่ี คอนขางราบเรียบถึงลูกคลื่นลอนลาดเล็กนอย มีความลาดชัน 1 - 5 % 
ภูมิสัณฐาน พ้ืนท่ีเกือบราบหรือท่ีเกือบราบ (peneplain) 
วัตถุตนกำเนิดดิน การสลายตัวผุพังอยู กับที ่ของหินตะกอนสองยุค (ทราย/เหนียว) หรือ

ตะกอนของหินตะกอนเนื้อหยาบที่ถูกชะมาทับถมอยูบนหินตะกอนเนื้อ
ละเอียด 

การระบายน้ำ คอนขางเลวในดินบนและดีปานกลางในดินลาง 
การซึมผานไดของน้ำ ปานกลาง                  การไหลบาของน้ำบนผิวดิน    ปานกลางถึงชา 
ลักษณะสมบัติของดิน เปนดินลึกมาก ดินบนมีเนื้อดินเปนทรายปนดินรวนหรือดินรวนปนทราย 

สีน้ำตาลปนเหลืองถึงน้ำตาลปนเทา ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดมากถึงเปนกรด
ปานกลาง (pH 5.0 - 6.0) ดินลาง เปนดินรวนปนทราย สีน้ำตาลหรือ
น้ำตาลปนเทา และอาจมีเนื ้อดินเปนดินรวนปนทรายปนลูกรังหนา
ประมาณ 10 - 20 เซนติเมตร สวนท่ีความลึกประมาณ 80 เซนติเมตรลงไป เปน
ชั้นดินเหนียวมีสีเทาออนที่สลายตัวมาจากหินทรายแปง พบจุดประสีน้ำตาล 
เหลืองหรือแดง พบศิลาแลงออน (plinthite) ปริมาณมากและพบชั้นหิน
ทรายแปงท่ีกำลังผุภายในความลึก 150 เซนติเมตร ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดมาก
ถึงเปนกรดจัด (pH 4.5 - 5.5)  

ขอจำกัด เนื้อดินคอนขางเปนทราย ความอุดมสมบูรณต่ำ 
ขอเสนอแนะ ปรับปรุงความอุดมสมบูรณของดินและสมบัติทางกายภาพของดิน โดยการ

ใชปุยเคมี ปุยคอก ปุยหมัก และปุยพืชสด หากใชทำนา ควรจัดหาแหลงน้ำใน
พื้นที่โดยการขุดสระเพื่อกักเก็บน้ำ หากใชปลูกพืชไร ไมผล ไมยืนตน 
ตองทำทางระบายน้ำออกจากพ้ืนท่ี 

 
สมบัตทิางเคม ี ความลึก อินทรียวัตถุ ความจุ

แลกเปลีย่น
แคตไอออน 

ความอ่ิมตัว
เบส 

ฟอสฟอรัสที่
เปนประโยชน 

โพแทสเซียม
ที่เปน

ประโยชน 

ความอุดม
สมบูรณ 
ของดิน 

 
(ซม.) 

  0-25 ต่ำ ต่ำ ปานกลาง ต่ำ ต่ำ ต่ำ 

  25-50 ต่ำ ต่ำ ปานกลาง ต่ำ ต่ำ ต่ำ 

  50-100 ต่ำ ต่ำ สูง ต่ำ ต่ำ ต่ำ 

 

 
 
 
 
 
ภาพท่ี 2  หนาตัดดินและคำบรรยายชุดดินนาดูน 
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ชุดดิน เพ็ญ Series Pn                        กลุมชุดดินท่ี 25 
สภาพพ้ืนท่ี ราบเรียบถึงคอนขางราบเรียบ มีความลาดชัน 0 - 2 % 
ภูมิสัณฐาน พ้ืนท่ีเกือบราบหรือท่ีเกือบราบ (peneplain)  
วัตถุตนกำเนิดดิน การทับถมของตะกอนที ่มาจากการสลายตัวผุพังอยู ก ับที ่ และ/หรือ 

เคลื่อนยายมาใน ระยะทางไมไกลนักของหินตะกอน 
การระบายน้ำ คอนขางเลว 
การซึมผานไดของน้ำ ปานกลางถึงชา                การไหลบาของน้ำบนผิวดิน ปานกลาง 
ลักษณะสมบัติของดิน เปนดินตื้นถึงชั้นลูกรัง ดินบนเปนดินรวนปนทราย สีน้ำตาลหรือน้ำตาลปนเทา 

มีจุดประสีน้ำตาลแก น้ำตาลปนเหลือง หรือแดงปนเหลือง สวนดินลางภายใน 
50 เซนติเมตร สีน้ำตาลออน เปนดินรวนเหนยีวปนทรายปนกรวดมากในดิน
ลางตอนบนและเปนดินเหนียวในดินลาง มีสีเทา ปริมาณลูกรังจะลดลงตาม
ความลึก พบจุดประสีน้ำตาล แดงปนเหลือง และแดงตลอดหนาตัดดิน 
พบศ ิลาแลงอ อน (plinthite) ม ีปร ิมาณ 5 - 50 % ภายในความล ึก 150 
เซนติเมตร ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดถึงเปนกรดเล็กนอย (pH 5.5 - 6.5) ในดินบน
และเปนกรดจัดมาก (pH 4.5-5.0) ในดินลาง 

ขอจำกัด เปนดินตื้น มีความอุดมสมบูรณต่ำ 
ขอเสนอแนะ ควรใสปุยคอก ปุยหมักและปุยเคมี เพ่ือเพ่ิมความอุดมสมบูรณของดิน 
  ควรจัดหาแหลงน้ำใหเพียงพอสำหรับการเพาะปลูก 

 
สมบัตทิางเคม ี ความลึก อินทรียวัตถุ ความจุ

แลกเปลีย่น
แคตไอออน 

ความอ่ิมตัว
เบส 

ฟอสฟอรัส
ที่เปน

ประโยชน 

โพแทสเซียมที่
เปนประโยชน 

ความอุดม
สมบูรณของ

ดิน    (ซม.) 

  0-25 ต่ำ ต่ำ ต่ำ ต่ำ ต่ำ ต่ำ 

  25-50 ต่ำ ต่ำ ต่ำ ต่ำ ต่ำ ต่ำ 

  50-100 ต่ำ ต่ำ ต่ำ ต่ำ ปานกลาง ต่ำ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 3  หนาตัดดินและคำบรรยายชุดดินเพ็ญ 
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ชุดดิน โพนพิสัย Series Pp                         กลุมชุดดินท่ี 49 
สภาพพ้ืนท่ี  คอนขางราบเรียบถึงลูกคลื่นลอนลาด มีความลาดชัน 1 - 12 % 
ภูมิสัณฐาน พ้ืนท่ีเกือบราบหรือท่ีเกือบราบ (peneplain) 
วัตถุตนกำเนิดดิน  การสลายตัวผุพังอยูกับท่ีของหินตะกอนสองยุค (ทรายหรือเหนียว) หรือ

ตะกอนของหินตะกอนเนื้อหยาบท่ีถูกชะมาทับถมอยูบนหินตะกอนเนื้อ
ละเอียด  

การระบายน้ำ ดีปานกลาง 
การซึมผานไดของน้ำ ปานกลางถึงชา            การไหลบาของน้ำบนผิวดิน ปานกลางถึงเร็ว 
ลักษณะสมบัติของดิน เปนดินตื้นถึงชั้นกรวดลูกรัง ดินบนเปนดินรวนปนทรายหรือดินรวน 

สีน้ำตาลปนเทาเขม ดินลางตอนบน เปนดินรวนเหนียวปนทรายถัดไปเปน
ดินรวนเหนียวปนทรายปนกรวดหรือดินเหนียวปนกรวดมาก มีสีน้ำตาลหรือ
น้ำตาลแก สวนดินลางภายใน 50 - 100 เซนติเมตร เปนดินรวนเหนียวปน
กรวดมากหรือดินเหนียวปนกรวดมากถัดไปจะเปนชั้นดินเหนียวตลอด มีสีเทา
ปนน้ำตาลออนหรือสีเทาออน มีจุดประสีแดงของศิลาแลงออน (plinthite) 
และน้ำตาลแกหรือน้ำตาลปนเหลือง ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดมากถึงเปนกรด
เล็กนอย (pH 5.0-6.5) ในดินบน และเปนกรดจัดมากถึงเปนกรดจัด 
(pH 4.5-5.5) ในดินลาง 

ขอจำกัด เปนดินตื้นถึงชั้นกรวดลูกรัง เนื้อดินบนคอนขางเปนทราย 
ขอเสนอแนะ กรณีท่ีใชปลูกพืชไร ควรเลือกพืชท่ีมีรากสั้น เชน ขาวโพด ขาวฟาง ถ่ัวเขียว 

และอื่น ๆ สวนกรณีที่ใชปลูกไมผลหรือไมยืนตน ควรขุดหลุมปลูกใหมี
ขนาดไมเล็กกวา 75x75x75 เซนติเมตร แลวนำหนาดินหรือดินจากที่อื่น
มาผสมกับปุยอินทรีย ใสลงในหลุมปลูก อัตราประมาณ 20 - 30 กิโลกรัมตอหลุม 
เม่ือผสมแลวนำกลับลงไปในหลุมกอนท่ีจะปลูกไมผลหรือไมยืนตน 

 
สมบัตทิางเคม ี ความลึก อินทรียวัตถุ ความจุ

แลกเปลีย่น
แคตไอออน 

ความอ่ิมตัว
เบส 

ฟอสฟอรัส
ที่เปน

ประโยชน 

โพแทสเซียม
ที่เปน

ประโยชน 

ความอุดม
สมบูรณของ

ดิน 

 
 (ซม.) 

 
0-25 ต่ำ ต่ำ ต่ำง ต่ำ สูง ต่ำ 

 
25-50 ต่ำ ต่ำ ต่ำ ต่ำ สูง ต่ำ 

 

50-100 ต่ำ ปานกลาง สูง ต่ำ สูง ปานกลาง 

 

 

 

 

ภาพท่ี 4  หนาตัดดินและคำบรรยายชุดดินโพนพิสัย 
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ชุดดิน ปลาปาก Series  Ppk                       กลุมชุดดินท่ี 49 
สภาพพ้ืนท่ี  คอนขางราบเรียบถึงลูกคลื่นลอนลาด มีความลาดชัน 1 - 12 % 
ภูมิสัณฐาน พ้ืนท่ีเกือบราบหรือท่ีเกือบราบ (peneplain) 
วัตถุตนกำเนิดดิน  การผุพังสลายตัวอยูกับท่ี และ/หรือ เคลื่อนยายมาเปนระยะทางไมไกลนัก

ของหินตะกอน 
การระบายน้ำ ดีปานกลาง 
การซึมผานไดของน้ำ ปานกลาง                          การไหลบาของน้ำบนผิวดิน ปานกลาง 
ลักษณะสมบัติของดิน เปนดินตื้นถึงชั้นกรวดลูกรัง ดินบนเปนดินรวนหรือดินรวนเหนียวปนกรวด

ลูกรังเล็กนอย สีน้ำตาลปนเทาเขม และมีจุดประสีเทา ดินลางเปนดินรวนเหนียว
ถึงดินเหนียวปนกรวดลูกรังและลูกรังมีปริมาณเพิ่มขึ้นตามความลึก 
สีน้ำตาลหรือน้ำตาลแก และดินลางชวง 50 - 100 เซนติเมตร เปนดินเหนียว
ปนลูกรังมาก และถัดไปจะเปนชั้นดินเหนียวสีเทาปนน้ำตาลออนหรือเทา
ออน มีจุดประสีแดง นำ้ตาลแกหรือน้ำตาลปนเหลืองตลอดชั้นดิน ศิลาแลงออน 
(plinthite) พบปริมาณ 2 - 50 % ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดมากถึงเปนกรด
เล็กนอย (pH 5.0 - 6.5) ในดินบนและเปนกรดจัดมากถึงเปนกรดจัด 
(pH 4.5 - 5.5) ในดินลาง 

ขอจำกัด เปนดินตื้นถึงชั้นกรวดลูกรัง  
ขอเสนอแนะ ดินมีโอกาสขาดแคลนน้ำไดโดยเฉพาะในชวงฝนทิ้งหากใชปลูกขาว หากใชปลูก

พืชไร ไมผล ไมยืนตน ควรทำทางระบายน้ำออกจากพื้นที่ และควรมีระบบ
การจัดการน้ำเพื่อใหพอเพียงตอความตองการของพืชในชวงแลง ควรจัดการ
ดินและปุยท่ีเหมาะสมกับชนิดพืช 

 
สมบัตทิางเคม ี ความลึก อินทรียวัตถ ุ ความจุ

แลกเปล่ียน
แคตไอออน 

ความ
อิ่มตัวเบส 

ฟอสฟอรัสที่
เปนประโยชน 

โพแทสเซียมที่
เปนประโยชน 

ความอุดม
สมบูรณ
ของดิน    (ซม.) 

 
0-25 ปานกลาง ต่ำ ต่ำง ต่ำ ปานกลาง ต่ำ 

  25-50 ต่ำ ต่ำ ต่ำ ต่ำ ปานกลาง ต่ำ 

  50-100 ต่ำ ปานกลาง ต่ำ ต่ำ ปานกลาง ต่ำ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 5  หนาตัดดินและคำบรรยายชุดดินปลาปาก 
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ตารางผนวกท่ี 2  พ้ืนท่ีชลประทานจังหวัดหนองคายจำแนกรายอำเภอ ตำบล 

อำเภอ เนื้อท่ี (ไร) ตำบล เนื้อท่ี (ไร) 

ทาบอ 30,307.57 

กองนาง 8,325.883 

ทาบอ 6,406.484 

น้ำโมง 8,525.674 

บานเดื่อ 1,506.163 

บานถอน 118.4977 

บานวาน 1.95066 

หนองนาง 5,422.914 

โพธ์ิตาก 16,630.91 

ดานศรสีุข 1,664.854 

โพธ์ิตาก 7,475.166 

โพนทอง 7,490.892 

โพนพิสัย 2,618.65 
กุดบง 2,488.481 

จุมพล 130.1692 

เมืองหนองคาย 1,986.936 
คายบกหวาน 97.93228 

พระธาตุบังพวน 1,889.004 

ศรีเชียงใหม 16,906.69 

พระพุทธบาท 263.1144 

พานพราว 1,316.907 

หนองปลาปาก 15,326.67 

สระใคร 1,260.08 บานฝาง 1,260.08 

สังคม 86.82332 ผาตั้ง 86.82332 

รวม 69,797.66   

ท่ีมา: กรมชลประทาน, 2564 

ตารางผนวกท่ี 3  ระดับน้ำเก็บกักของอางเก็บน้ำในจังหวัดหนองคาย 

หนวย: ลาน ลบ.ม. 

ลำดับ

ท่ี 
อางเก็บน้ำ 

ประเภท

อาง 
อำเภอ ตำบล 

ระดับน้ำ

ต่ำสุด 

ระดับน้ำ 

เก็บกัก 

1 อางเก็บน้ำ หวยทอน (ตอนบน) กลาง โพธ์ิตาก ดานศรสีุข 0.153 7.8 

2 อางเก็บน้ำหวยหินแกว กลาง สังคม ผาตั้ง 0.1 4 

3 อางเก็บน้ำหวยเปลวเงือก กลาง โพนพิสัย จุมพล 0.12 2.75 

4 อางเก็บน้ำหวยบังพวน กลาง สระใคร บานฝาง 0.4 8.62 

รวม 0.773 23.17 

ท่ีมา: กรมชลประทาน, 2564 
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ตารางผนวกท่ี 4  พ้ืนท่ีเขตปฏิรูปท่ีดินจำแนกรายอำเภอ ตำบล 

อำเภอ/ตำบล เนื้อท่ี (ไร)  อำเภอ/ตำบล เนื้อท่ี (ไร) 

  อำเภอทาบอ 4,531   ต.นาหนัง 17,157 

  ต.ทาบอ        2,373    ต.จุมพล 15,377 

  ต.น้ำโมง           493    ต.บานผือ 13,956 

  ต.โคกคอน           443    ต.สรางนางขาว 13,197 

  ต.หนองนาง           429    ต.วัดหลวง 575 

  ต.บานวาน           428    ต.กุดบง 36 

  ต.นาขา           147     อำเภอเมืองหนองคาย 27,228 

  ต.บานถอน           131     ต.หาดคำ  12,801  

  ต.บานเดื่อ             75     ต.วัดธาต ุ 9,107  

  ต.กองนาง             12     ต.สีกาย  2,954  

  อำเภอเฝาไร 198,460    ต.หินโงม  2,323 

  ต.วังหลวง  48,338     ต.โพธิ์ชัย  39  

  ต.เฝาไร  46,588     ต.ในเมือง  4  

  ต.อุดมพร  44,681      

  ต.หนองหลวง  36,566     อำเภอรัตนวาป 56,708 

  ต.นาด ี 22,287     ต.พระบาทนาสิงห       33,145 

  อำเภอโพธิ์ตาก 43,669    ต.นาทับไฮ  21,397 

  ต.ดานศรีสุข  23,999     ต.โพนแพง  2,166 

  ต.โพนทอง  14,203     อำเภอศรีเชียงใหม 29,768 

  ต.โพธิ์ตาก  5,467     ต.พระพุทธบาท  15,135 

  อำเภอโพนพิสัย 172,319   ต.หนองปลาปาก  8,520 

  ต.บานโพธิ ์ 40,703     ต.บานหมอ  6,106  

  ต.เซิม  33,104     ต.พานพราว  7  

  ต.ทุงหลวง  20,425     อำเภอสระใคร 269 

  ต.เหลาตางคำ  17,789     ต.บานฝาง        259  

  ต.คอกชาง          10     ต.บานมวง 6,409 

  อำเภอสังคม 57,392    ต.สังคม 4,540 

 ต.นาง้ิว 26,977    ต.แกงไก 2,099 

 ต.ผาตั้ง 17,367     
ท่ีมา: https://agri-map-online.moac.go.th, 2564 
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ตารางผนวกท่ี 5  กิจกรรมการเกษตรท่ีข้ึนทะเบียนเกษตรกร จังหวัดหนองคาย 

ลำดับ กิจกรรมการเกษตร เกษตรกร (ราย) เนื้อท่ี (ไร) 
1 ขาวนาป       53,608         598,288  
2 ยางพารา       18,877         277,655  
3 ขาวนาปรัง         8,881           91,819  
4 ปาลมน้ำมัน         2,559           22,615  
5 มันสำปะหลังโรงงาน         2,353           22,243  
6 ออยโรงงาน           630             6,488  
7 กลวยน้ำวา           761             4,238  
8 ยูคาลิปตัส           402             3,146  
9 กลวยหอม           290             2,099  
10 เงาะ           498             1,737  
11 ปลานิล           588             1,314  
12 ทุเรียน           351             1,179  
13 สับปะรด           189             1,109  
14 มะมวง           406             1,089  
15 ยาสูบ           193             1,080  
16 มะพราว           397             1,020  
17 ปลาเบญจพรรณ           556               764  
18 พริกข้ีหนูเม็ดใหญ           343               724  
19 ขาวโพดหวาน           315               718  
20 ขาวโพดเลี้ยงสัตว           108               712  
21 พริกใหญ           166               582  
22 ลำไย           226               579  
23 หญาเลี้ยงสัตว           153               576  

ท่ีมา: กรมสงเสริมการเกษตร, 2563 
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ตารางผนวกท่ี 6  ทะเบียนเกษตรกรผูปลูกพืชสมุนไพร จังหวัดหนองคาย 

ลำดับ ชนิด 
เกษตรกร 

(ราย) 
เนื้อท่ี 
(ไร) 

อำเภอ 

1 พริกไทย 4 83 ทาบอ ศรีเชียงใหม สังคม 

2 กฤษณา 3 79 รัตนวาป ศรีเชียงใหม 

3 บุก 1 71 ศรีเชียงใหม 

4 พญายอ 1 67 สังคม 

5 ขม้ินออย 1 47 โพธิ์ตาก 

6 วานหางจระเข 1 44 รัตนวาป 

7 ยอบาน 1 17 ศรีเชียงใหม 

8 ขม้ินชัน 1 16 ศรีเชียงใหม 

9 กระเจี๊ยบแดง 1 6 ทาบอ 

10 วานชักมดลูก 1 5 สังคม 

รวม 16 435  

ท่ีมา: สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2564 

ตารางผนวกท่ี 7  โรงงานและแหลงรับซ้ือสินคาเกษตรในพ้ืนท่ีจังหวัดหนองคาย 

โรงงานอุตสาหกรรม แหลงรับซ้ือ     
และสหกรณการเกษตร 

จำนวน 
(แหง) 

โรงงานดานเกษตร 
จำนวน 
(แหง) 

สหกรณการเกษตร 37 โรงงานดานการเกษตรอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ 33 

สหกรณประมง 1 โรงสีขนาดกลาง 5 

โรงงานผลติยางแผน 1 โรงสีขนาดเล็ก 2 

ลานตากและแหลงรับซื้อทางการเกษตร 1     

โรงงานแปรรูปไมยางพารา 1     

รวม 41 รวม 40 

ท่ีมา: https://agri-map-online.moac.go.th, 2564 
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    ภาพท่ี 6 ศักยภาพของท่ีดินพืชเศรษฐกิจขาว จังหวัดหนองคาย 
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    ภาพท่ี 7 พ้ืนท่ีปลูกขาวในบนพ้ืนท่ีศักยภาพ จังหวัดหนองคาย 
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    ภาพท่ี 8 ศักยภาพของท่ีดินพืชเศรษฐกิจยางพารา จังหวัดหนองคาย 
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    ภาพท่ี 9 พ้ืนท่ีปลูกยางพาราบนพ้ืนท่ีศักยภาพ จังหวัดหนองคาย
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    ภาพท่ี 10 ศักยภาพของท่ีดินพืชเศรษฐกิจออยโรงงาน จังหวัดหนองคาย 
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ภาพท่ี 11 พ้ืนท่ีปลูกออยโรงงานบนพ้ืนท่ีศักยภาพ จังหวัดหนองคาย 
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    ภาพท่ี 12 ศักยภาพของท่ีดินพืชเศรษฐกิจปาลมน้ำมันจังหวัดหนองคาย 
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    ภาพท่ี 13 พ้ืนท่ีปลูกปาลมน้ำมันบนพ้ืนท่ีศักยภาพ จังหวัดหนองคาย 
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