


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 
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1. ขอมูลทั่วไป 

 จังหวัดศรีสะเกษมีพื้นที่ 8,839.976 ตารางกิโลเมตร หรือ 5,524,984 ไร ตั้งอยูจังหวัดในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย ประกอบดวย 22 อำเภอ 205 ตำบล (ตารางผนวกที ่ 1) 
จังหวัดศรีสะเกษมีขนาดพื ้นที ่ใหญเปนอันดับที ่ 9 มีประชากรมากเปนอันดับที ่ 6 ของภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ มีประชากร 1,458,580 คน (กรมการปกครอง, 2563) 

 1.1 อาณาเขตติดตอ  
  ทิศเหนือ   ติดตอ  จังหวัดรอยเอ็ด จังหวัดยโสธร และจังหวัดอุบลราชธานี 
  ทิศใต    ติดตอ  ราชอาณาจักรกัมพูชา 
  ทิศตะวันออก  ติดตอ  จังหวัดอุบลราชธานี 
  ทิศตะวันตก  ติดตอ  จังหวัดสุรินทร  

1.2 ภูมิประเทศ 
   ภูมิประเทศของจังหวัดศรีสะเกษสวนใหญเปนท่ีราบสูงสลับทุงนา มีภเูขาอยูทางตอนใต ทิวเขา
พนมดงรักทอดตัวในแนวตะวันตก-ตะวันออก เปนเสนแบงเขตแดนระหวางประเทศไทยกับ
ราชอาณาจักรกัมพูชา และพ้ืนท่ีจะคอย ๆ ลาดลงสูทิศเหนือและทิศตะวันตก ซ่ึงเต็มไปดวยหวย คลอง 
หนอง บึง ตาง ๆ ตลอดระยะทางท่ีลำน้ำมูลและลำน้ำชีไหลผาน ซ่ึงทางตอนใต มีลกัษณะภูมิประเทศ ดังนี้ 
   1) ภูเขาและเทือกเขา ยอดเขาสูงท่ีสุด คือ ยอดเขาพนมตาเมือน ในเขตอำเภอขุนหาญ  
   2) ที่ราบลุมอยูทางเหนือและตอนกลางของจังหวัด เปนที่ราบเรียบถึงคอนขางราบ แมน้ำมูล
ไหลผานตอนกลางของจังหวัดแนวตะวันตกและแนวตะวันออก มีหวย คลอง หนอง บึง ตลอดแนว
แมน้ำ ฤดูฝนมักมีน้ำทวมพ้ืนท่ีริมฝงของแมน้ำมูล  

 1.3 ภูมิอากาศ 
   สภาพภูมิอากาศของจังหวัดศรีสะเกษเปนแบบรอนชื้นหรือภูมิอากาศแบบทุงหญาสะวันนา (Aw) 
ตามการแบงเขตภูมิอากาศแบบเคิปเปน โดยทั่วไปมีอากาศรอนจัดในฤดูรอนและคอนขางหนาวในฤดูหนาว 
มี 3 ฤดู ไดแก ฤดูรอน เริ่มตั้งแตเดือนกุมภาพันธถึงพฤษภาคม อากาศรอนจัดในชวงเดือนเมษายน
ของทุกป ฤดูฝน เริ่มตั้งแตเดือนพฤษภาคมถึงตุลาคม เดือนสิงหาคมมีฝนตกชุกท่ีสุดในรอบป และฤดูหนาว 
เริ่มตั้งแตเดือนตุลาคมถึงกุมภาพันธ อากาศหนาวเย็น หนาวจัดในชวงเดือนธันวาคมถึงมกราคมของทุกป 
อุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ย 22.3 องศาเซลเซียส 

 1.4 ทรัพยากรดิน 
   ทรัพยากรดินของจังหวัดศรีสะเกษ แบงตามภูมิสัณฐาน ลักษณะทางธรณีวิทยา และวัตถุ
ตนกำเนิดดิน ไดดังนี้ 

   1) ท่ีราบเกิดจากการทับถมตะกอนลำน้ำ (Alluvium) จำแนกไดเปน 3 ลักษณะ ไดแก 

    (1) ที่ราบน้ำทวมถึง (Flood plain) ที่ราบริมแมน้ำหรือลำธาร หนาฝนหรือหนาน้ำ มักมี
น้ำทวมเปนครั้งคราว เปนสภาพพื้นที่ที่เกิดจาการทับถมของตะกอนน้ำพา และมีตะกอนเพิ่มมากข้ึน
หลังน้ำทวม แบงเปน 
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      (1.1) สันดินริมน้ำ (Levee) เปนที่ดอน เกิดจากการทับถมของตะกอนน้ำพา
บริเวณริมฝงแมน้ำ เปนสันนูนขนานไปกับริมฝงแมน้ำ การระบายน้ำคอนขางดีถึงดี เนื้อดินคอนขางหยาบ 
อาทิ ชุดดินชุมพลบุรี (Chp)  
      (1.2) แองต่ำ (Back swamp) เปนดินลุม มีสภาพพื้นที่ราบเรียบ ดินลึกมาก 
เนื้อดินเหนียวละเอียด มีสีเทาและน้ำตาลปนเทา การระบายน้ำเลว เชน ชุดดินกันทรวิชัย (Ka) 
    (2) ตะพักลำน้ำระดับต่ำ (Low terrace) เปนที่ลุม มีสภาพพื้นท่ีราบเรียบ ดินลึกมาก 
เนื้อดินอาจเปนดินเหนียวละเอียดถึงดินทรายแปงละเอียด สีเทา น้ำตาลปนเทา และน้ำตาล มีจุดประสี 
การระบายน้ำคอนขางเลวถึงเลว เชน ชุดดินนครพนม (Nn) ชุดดินอุตรดิตถ ชุดดินศรีขรภูมิ (Sik) ชุดดิน
ธวัชบุรี (Th) ชุดดินทาตูม (Tt) เปนตน 
    (3) ตะพักลำน้ำระดับกลางและระดับสูง (Middle and High terrace) เปนที่ดอน 
มีสภาพพื้นที่คอนขางราบเรียบถึงลูกคลื่นลอนลาด ดินตื้นถึงชั้นกรวดลูกรังถึงดินลึกมาก เนื้อดินเปน
ดินรวนหยาบ ดินรวนละเอียดหรือดินรวนปนชิ้นสวนหยาบมาก สีน้ำตาล เหลือง น้ำตาลปนแดง
ไปจนถึงแดง การระบายน้ำดีปานกลางถึงดี เชน ชุดดินจักราช (Ckr) ชุดดินชุมพวง (Cpg) และ
ชุดดินสตึก (Suk) 

   2) พื้นท่ีเกือบราบ (Peneplain) เปนภูมิลักษณของพื้นผิวดินภายหลังการกรอน เกิดจาก
การผุพังดวยกระบวนการกรอนทำลายโดยน้ำ ทำใหพื้นที่สูงเดิมซึ่งขรุขระและสูงต่ำแตกตางกันมาก 
มีระดับต่ำลงจนมีลักษณะคลายลูกคลื่นลอนลาดหรือพื้นที่เกือบราบ วัตถุตนกำเนิดดินเกิดจากการผุ
พังสลายตัวอยูกับที่หรือเคลื่อนยายมาในระยะทางไมไกล ดินจึงมีลักษณะเดนตามวัตถุตนกำเนิดหรือ
หินท่ีรองรับอยูดานลางและระดับการพัฒนาตัวของดิน แบงเปน 
    (1)  พ้ืนท่ีแบบราบเรียบถึงลูกคลื่นลอนลาดเล็กนอย การระบายน้ำคอนขางเลวถึงเลวใน
บริเวณที่ราบลุมหรือที่ราบ หรือตามรองระหวางที่ดอนหรือเนิน เนื้อดินสวนใหญมีทรายปน มีสีเทา
หรือน้ำตาลปนเทา พบจุดสีตางๆ ถัดขึ้นมาบริเวณพื้นที่ที่คอนขางราบเรียบถึงเปนลูกคลื่นลอนลาด
เล็กนอย มีสีน้ำตาล น้ำตาลปนเหลือง และเหลือง และมีจุดประสีเทาคอนขางชัดเจน โดยเฉพาะ
ในชวงตอนบนเนื่องจากการขังน้ำ พบจุดประสีเหลือง น้ำตาล หรือแดงในดินลาง มีการระบายน้ำ
คอนขางเลวถึงดีปานกลาง อาจพบชั้นดินเหนียวในตอนลางของหนาตัด และอาจพบชั้นลูกรังในชวงท่ี
เปลี่ยนจากเนื้อดินหยาบเปนเนื้อดินละเอียด คาปฏิกิริยาดินในสนามสวนใหญเปนกรดจัดถึงเปนกลาง 
เชน ชุดดินเรณู (Rn) ชุดดินรอยเอ็ด (Re) ชุดดินอุบล (Ub) และชุดดินมหาสารคาม (Msk) เปนตน 
    (2)  พื้นที่เปนแบบลูกคลื่นลอนลาดเล็กนอยถึงสภาพพื้นที่แบบเนินเขา ดินสวนใหญมี
การระบายน้ำคอนขางดีถึงดี สีน้ำตาล น้ำตาลปนเหลือง เหลอืง น้ำตาลปนแดง เหลืองปนแดง จนถึงสีแดง 
เนื้อดินมีทรายปนอยางชัดเจน บางบริเวณพบลูกรังในหนาตัดดิน คาปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดถึงเปน
กรดปานกลาง ชุดดินสีทน (St) พบบริเวณพื้นที่ที่มีลักษณะเปนรอง ชุดดินโนนแดง (Ndg) และ
ชุดดินคง (Kng)ชุดดินพระทองคำ (Ptk) คำบง (Kg) ปกธงชัย (Ptc) พบบริเวณพื้นที่ลักษณะเปนท่ี
คอนขางราบถึงเปนลูกคลื่น ดินที่เกิดความไมตอเนื่องทางธรณีวิทยา (Lithologic discontinuities) 
สวนใหญมักเปนชั้นดินทรายในตอนบน แลวเปลี่ยนเปนดินเหนียวหรือชั้นหินพ้ืน (weathering in situ) ใน
ตอนลาง (Abrupt textural change) เชน ชุดดินพล (Pho) ชุดดินนาดูน (Nad) ชุดดินเขมราฐ (Kmr) 
และชุดดินนาดู (Nu) เปนตน 
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   3) ที่ลาดเชิงเขา (Piedmont) เขา (Hill) ภูเขา (Mountain) มีสภาพพื้นที่เปนลูกคลื่น
ลอนลาดถึงเนินเขา ที่เกิดจากการที่หินผุพังสลายตัวอยูกับที่หรือถูกเคลื่อนยายโดยแรงโนมถวงของโลก
ในระยะทางใกลๆ และถูกควบคุมดวยลักษณะของโครงสรางทางธรณีวิทยา สวนใหญพบหินปะปนใน
หนาตัดดินและลอยหนา แบงตามลักษณะและชนิดของหินดังนี้ 
    (1)  พัฒนาจากหินทราย ดินมีการระบายน้ำตั้งแตดีปานกลางถึงคอนขางมากเกินไป  
สีน้ำตาล น้ำตาลปนเหลือง เหลือง น้ำตาลปนแดง เหลืองปนแดง จนถึงแดง เนื้อดินมีทรายปนอยาง
ชัดเจน พบเศษหินปะปนในหนาตัดดินหรือบนผิวดิน คาปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดมากถึงเปนกรดจัด 
เชน ชุดดินภูพาน (Pu) และวังน้ำเขียว (Wk) เปนตน 
    (2) พัฒนาจากหินภูเขาไฟ ดินมีการระบายน้ำดีปานกลางถึงดี สีน้ำตาล น้ำตาลปนเหลือง 
น้ำตาลปนแดง หรือแดง เปนดินรวนเหนียวถึงเหนียวมาก คาปฏิกิริยาดินเปนกรดปานกลางถึงเปนกลาง 
เชน ชุดดินบุรีรัมย (Br) ชุดดินโชคชัย (Ci) ชุดดินครบุรี (Kbr) และชุดดินศรีสะเกษ (Ssk) เปนตน 
   4) พ้ืนท่ีลาดชันเชิงซอน เปนพ้ืนที่ที่มีความลาดชันมากกวารอยละ 35 ทรัพยากรดิน
มีความแตกตางกันออกไปในแตละพ้ืนท่ี 
   ซ่ึงไดแสดงรายละเอียดของชุดดินท่ีพบมากของจังหวัดศรีสะเกษ ในภาพท่ี 1 - 5 

 1.5 สภาพการใชท่ีดิน  
   สภาพการใชที่ดินปจจุบันของจังหวัดศรีสะเกษ จากฐานขอมูลแผนที่สภาพการใชที่ดินของ
กรมพัฒนาท่ีดิน (ตารางท่ี 1) 

ตารางท่ี 1 สภาพการใชท่ีดินปจจุบันของจังหวัดศรีสะเกษ  

ประเภทการใชท่ีดิน 
เนื้อท่ี 

ไร รอยละ 
พ้ืนท่ีชุมชนและส่ิงปลูกสราง 312,338 5.66 
พ้ืนท่ีเกษตรกรรม 4,280,994 77.48 

พ้ืนท่ีนา 3,365,062 60.91 
พืชไร 260,877 4.71 
ไมยืนตน 575,445 10.42 

ไมผล 35,696 0.66 
พืชสวน 39,112 0.70 
ทุงหญาเลี้ยงสัตวและโรงเรือนเลี้ยงสัตว 3,174 0.06 

สถานท่ีเพาะเลี้ยงสัตวน้ำ 881 0.01 
เกษตรผสมผสาน/ไรนาสวนผสม 747 0.01 

พ้ืนท่ีปาไม 631,987 11.44 

พ้ืนท่ีน้ำ 166,610 3.02 
พ้ืนท่ีเบ็ดเตล็ด 133,055 2.40 

รวม         5,524,984    100.00  
ท่ีมา: กรมพัฒนาท่ีดิน, 2562 
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 1.6 พ้ืนท่ีชลประทาน 
   จังหวัดศรีสะเกษมีเนื ้อที่ชลประทาน 236,197.94 ไร (รอยละ 4.28 ของพื้นที่จังหวัด) 
กระจายอยูใน 14 อำเภอมีอางเก็บน้ำท่ีสำคัญ 13 อาง มีศักยภาพในการเก็บกักน้ำไดรวม 184.79 
ลานลูกบาศกเมตร พื้นที่ชลประทานมีความสำคัญในการพิจารณาเพิ่มศักยภาพการผลิตที่เหมาะสม 
(ตารางผนวกท่ี 2 และตารางผนวกท่ี 3) 

 1.7 เขตปฏิรูปท่ีดิน  
   เขตปฏิรูปที่ดินในพื้นท่ีจังหวัดศรีสะเกษ มีเนื้อที่ 1,545,275 ไร (รอยละ 27.97 ของพื้นท่ี
จังหวัด) โดยอำเภอที่มีพื้นท่ีเขตปฏิรูปที่ดินมากที่สุด ไดแก อำเภอกันทรลักษ อำเภอขุนหาญ และ
อำเภอขุขันธ ตามลำดับ (ตารางผนวกท่ี 4)  

 1.8 การข้ึนทะเบียนเกษตรกร 
   จากฐานขอมูลทะเบียนเกษตรกรของกรมสงเสริมการเกษตร จังหวัดศรีสะเกษ มีการข้ึน
ทะเบียนเกษตรกรผู ปลูกพืชหรือเลี ้ยงสัตวทั ้งหมดในป 2563 จำนวน 317,838 ราย รวมพื้นท่ี 
3,658,612 ไร กิจกรรมท่ีมีพ้ืนท่ีปลูกมากไดแก ขาวนาป มันสำปะหลังโรงงาน และยางพารา ตามลำดับ 
(ตารางผนวกท่ี 5) 
   ทะเบียนเกษตรกรพืชสมุนไพร จากฐานขอมูลกลาง (Farmer one) ของสำนักงานเศรษฐกิจ
การเกษตร เกษตรกรไดขึ้นทะเบียนปลูกพืชสมุนไพรในจังหวัดศรีสะเกษ พื้นที่ 6,536 ไร เกษตรกร 608 ราย 
มีพืชสมุนไพรหลัก 9 ชนิด พืชสมุนไพรที่มีการปลูกมาก ไดแก กระเจี๊ยบแดง ตะไครหอม ไพล ตามลำดับ  
(ตารางผนวกท่ี 6) 

 1.9 ท่ีตั้งโรงงานและแหลงรับซ้ือสินคาเกษตร 
   จังหวัดศรีสะเกษมีแหลงรับซ้ือสินคาเกษตรและสหกรณการเกษตรท่ีสำคัญ จำนวน 91 แหง 
และท่ีตั้งโรงงานทางการเกษตร 120 แหง (ตารางผนวกท่ี 7) 

2. การวิเคราะหพืชเศรษฐกิจหลัก 

  พืชเศรษฐกิจท่ีสำคัญพิจารณาจากพืชท่ีมีพ้ืนท่ีปลูกมากและมีมูลคาการสงออกหรือแปรรูป
โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณประกาศพืชเศรษฐกิจ 13 ชนิดพืช ไดแก ขาว มันสำปะหลัง ยางพารา 
ปาลมน้ำมัน ออยโรงงาน ขาวโพดเลี้ยงสัตว สับปะรดโรงงาน ลำไย เงาะ ทุเรียน มังคุด มะพราว และ
กาแฟ จากพ้ืนท่ีปลูกพืชเศรษฐกิจดังกลาว กรมพัฒนาท่ีดินไดกำหนดระดับความเหมาะสมของพ้ืนท่ีปลูก
รายจังหวัด โดยวิเคราะหจากสภาพพ้ืนท่ี ลักษณะของดิน ปริมาณน้ำฝน แหลงน้ำชลประทาน รวมกับ
การจัดการพ้ืนท่ีและลักษณะรายพืช โดยแบงระดับความเหมาะสม เปน 4 ระดับ ไดแก 
  ระดับท่ี 1 เปนพ้ืนท่ีความเหมาะสมสูง (S1) การปลูกพืชใหผลตอบแทนสูง  
  ระดับท่ี 2 เปนพื้นที่ความเหมาะสมปานกลาง (S2) การปลูกพืชใหผลตอบแทนสูง แตพบขอจำกัด
บางประการซ่ึงสามารถบริหารจัดการได  
  ระดับท่ี 3 เปนพ้ืนท่ีความเหมาะสมเล็กนอย (S3) มีขอจำกัดบางประการของดินและน้ำ สงผลใหการผลิตพืช
ใหผลตอบแทนต่ำ การใชพ้ืนท่ีตองใชตนทุนสูงในการจัดการ และมีความเสี่ยงจากน้ำทวมและขาดน้ำ 
  ระดับท่ี 4 เปนพ้ืนท่ีไมเหมาะสม (N)  



5 
 

 

  จังหวัดศรีสะเกษ มีพื้นท่ีพืชเศรษฐกิจสำคัญที่ปลูกมาก 4 ลำดับแรก ไดแก ขาว ยางพารา  
มันสำปะหลัง และออยโรงงาน ตามลำดับ (ตารางท่ี 2) 

ตารางท่ี 2 พ้ืนท่ีปลูกพืชเศรษฐกิจท่ีมีพ้ืนท่ีปลูกมาก 4 ลำดับแรกของจังหวัดศรีสะเกษ 

พืชเศรษฐกิจ เนื้อท่ี (ไร) รอยละของพ้ืนท่ีเกษตรกรรม 
1. ขาว 3,360,129 78.49 
2. ยางพารา 356,163 8.32 
3. มันสำปะหลัง 179,496 4.19 
4. ออยโรงงาน 17,636 0.41 

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

 2.1 ขาว 
 ขาวเปนพืชเศรษฐกิจหลักลำดับที่ 1 ของจังหวัดศรีสะเกษ เนื่องจากมีตลาดขาวขนาดใหญ

รองรับ จังหวัดศรีสะเกษเปนแหลงผลิตขาวที่สำคัญ ประกอบกับเกษตรกรมีความถนัดในการผลิตมา
ตั้งแตอดีต จากฐานขอมูลในแผนที่เกษตรเชิงรุก หรือ Agri-Map Online วิเคราะหขอมูลไดดังนี้ 
(ตารางท่ี 3 และภาพท่ี 6 ถึง 7) 

1) การวิเคราะหศักยภาพของพ้ืนท่ีปลูกขาว  
 ระดับท่ี 1 เปนพ้ืนท่ีความเหมาะสมสูง (S1) มีเนื้อท่ี 290,394 ไร คิดเปนรอยละ 5.87 

ของพื้นที่ศักยภาพของที่ดิน พบมากอยูในอำเภอราษีไศล 48,993 ไร อำเภอขุขันธ 35,597 ไร และ
อำเภอภูสิงห 31,271 ไร 

 ระดับท่ี 2 เปนพื้นที่ความเหมาะสมปานกลาง (S2) มีเนื้อที่ 2,022,974 ไร คิดเปน
รอยละ 40.97 ของพื้นที่ศักยภาพของที่ดิน พบมากอยูในอำเภอขุขันธ 255,572 ไร อำเภอราษีไศล 
145,624 ไร อำเภอเมืองศรีสะเกษ 143,069 ไร 

 ระดับท่ี 3 เปนพ้ืนท่ีความเหมาะสมเล็กนอย (S3) มีเนื้อท่ี 1,294,233 ไร คิดเปนรอยละ 
26.20 ของพื ้นที ่ศักยภาพของที ่ดิน พบมากอยูในอำเภอกันทรลักษ 169,848 ไร อำเภอกันทรารมย 
168,147 ไร อำเภอขุขันธ 133,336 ไร 

 ระดับท่ี 4 เปนพ้ืนท่ีไมเหมาะสม (N) มีเนื้อท่ี 1,331,800 ไร 

   2) การวิเคราะหพ้ืนท่ีปลูกขาวในปจจุบัน ซ่ึงจำแนกตามชั้นความเหมาะสมของท่ีดิน ไดดังนี้  
    (1) พื้นที่เหมาะสมสูง (S1) มีเนื้อที่ 239,749 ไร คิดเปนรอยละ 82.56 ของพื้นท่ี

ศักยภาพสูง พบมากอยูในอำเภอราษีไศล 41,254 ไร อำเภอขุขันธ 30,214 ไร อำเภอภูสิงห 
25,107 ไร 

 (2) พ้ืนท่ีเหมาะสมปานกลาง (S2) มีเนื้อท่ี 1,754,231 ไร คิดเปนรอยละ 86.72 ของ
พื้นท่ีศักยภาพปานกลาง พบมากอยูในอำเภอขุขันธ 227,198 ไร อำเภอเมืองศรีสะเกษ 127,114 ไร 
อำเภอราศีไศล 125,261 ไร 
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 (3) พื้นที่เหมาะสมเล็กนอย (S3) มีเนื้อที่ 1,074701 ไร คิดเปนรอยละ 83.04 ของ
พื้นท่ีศักยภาพเล็กนอย พบมากอยูในอำเภอกันทรลักษ 132,811 ไร อำเภอกันทรารมย 126,950 ไร 
อำเภอขุขันธ 114,535 ไร 

 (4)  พ้ืนท่ีไมเหมาะสม (N) มีเนื้อท่ี 291,448 ไร 

   3) พื้นที่มีศักยภาพคงเหลือ คือ พื้นที่ท่ีมีศักยภาพในการปลูกขาวแตยังไมใชพื้นท่ีปลูก 
พิจารณาจากพื้นที่ศักยภาพของที่ดินสำหรับการปลูกขาว และพื้นที่ปลูกขาวในชั้นความเหมาะสมตาง ๆ  
(ปลูกจริง) พบวา จังหวัดศรีสะเกษมีพ้ืนท่ีศักยภาพคงเหลือในระดับความเหมาะสมสูง (S1) และความ
เหมาะสมปานกลาง (S2) รวมทั้งสิ้น 319,388 ไร โดยกระจายอยูทั่วทุกอำเภอ โดยอำเภอที่มีพื้นท่ี
ศักยภาพคงเหลือมากท่ีสุด ไดแก อำเภอขุขันธ 33,755 ไร รองลงมาไดแก อำเภอราษีไศล 28,101 ไร 
อำเภอกันทรลักษ 27,241 ไร และอำเภอเมืองศรีสะเกษ 23,912 ไร โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 (1) พื้นที่เหมาะสมสูงคงเหลือ (S1) มีเนื้อที่ 50,645 ไร คิดเปนรอยละ 17.44 ของ
พื้นท่ีศักยภาพสูง พบมากในอำเภอเมืองศรีสะเกษ 7,957 ไร อำเภอราษีไศล 7,738 ไร และอำเภอภูสิงห 
6,164 ไร 

 (2) พ้ืนท่ีเหมาะสมปานกลางคงเหลือ (S2) มีเนื้อท่ี 268,763 ไร คิดเปนรอยละ 13.28 
ของพื้นท่ีศักยภาพปานกลาง พบมากในอำเภอขุขันธ 28,373 ไร อำเภอหวยทับทัน 23,439 ไร และ
อำเภอกันทรลักษ 22,139 ไร 

ตารางท่ี 3 พ้ืนท่ีศักยภาพ พ้ืนท่ีปลูกจริง พ้ืนท่ีคงเหลือของขาวรายอำเภอ จังหวัดศรีสะเกษ 

อำเภอ ประเภทพ้ืนท่ี 
เนื้อท่ีชั้นความเหมาะสม (ไร) 

S1 S2 S3 N รวม 

กันทราลักษ 

พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน 
25,795 110,357 169,848 382,111 688,111 

(100.00%) (100.00%) (100.00%) (100.00%) (100.00%) 
พ้ืนท่ีเพาะปลูกในช้ันความ 
เหมาะสมตางๆ  (ปลูกจริง) 

20,693 88,218 132,811 78,587 320,309 
(80.22%) (79.94%) (78.19%) (20.57%) (46.55%) 

พ้ืนท่ีมีศักยภาพคงเหลือ 
5,102 22,139 

- - 
27,241 

(19.78%) (20.06%) (3.96%) 

กันทรารมย 

พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน 
22,475 110,162 168,147 136,737 437,521 

(100.00%) (100.00%) (100.00%) (100.00%) (100.00%) 
พ้ืนท่ีเพาะปลูกในช้ันความ 
เหมาะสมตางๆ  (ปลูกจริง) 

19,508 97,094 126,950 24,175 267,727 
(86.80%) (88.14%) (75.50%) (17.68%) (61.19%) 

พ้ืนท่ีมีศักยภาพคงเหลือ 
2,967 13,068 

- - 
16,035 

(13.20%) (11.86%) (3.66%) 

ขุขันธ 

พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน 
35,596 255,571 133,336 46,217 470,720 

(100.00%) (100.00%) (100.00%) (100.00%) (100.00%) 
พ้ืนท่ีเพาะปลูกในช้ันความ 
เหมาะสมตางๆ  (ปลูกจริง) 

30,214 227,198 114,535 11,054 383,001 
(84.88%) (88.90%) (85.90%) (23.92%) (81.36%) 

พ้ืนท่ีมีศักยภาพคงเหลือ 
5,382 28,373 

- - 
33,755 

(15.12%) (11.10%) (7.17%) 
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ตารางท่ี 3  (ตอ) 

อำเภอ ประเภทพ้ืนท่ี 
เนื้อท่ีชั้นความเหมาะสม (ไร) 

S1 S2 S3 N รวม 

ขุนหาญ 

พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน 
12,082 74,020 71,383 185,597 343,082 

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

พ้ืนท่ีเพาะปลูกในช้ันความ 
เหมาะสมตางๆ  (ปลูกจริง) 

12,081 58,280 58,617 39,190 168,168 

(99.99%) (78.74%) (82.12%) (21.12%) (49.02%) 

พ้ืนท่ีมีศักยภาพคงเหลือ 
1 15,740 

- - 
15,741 

(0.01%) (21.26%) (4.59%) 

น้ำเกลี้ยง 

พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน 
7,286 44,765 36,053 79,350 167,454 

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

พ้ืนท่ีเพาะปลูกในช้ันความ 
เหมาะสมตางๆ  (ปลูกจริง) 

6,034 41,491 30,403 28,820 106,748 

(82.82%) (92.69%) (84.33%) (36.32%) (63.75%) 

พ้ืนท่ีมีศักยภาพคงเหลือ 
1,252 3,274 

- - 
4,526 

(17.18%) (7.31%) (2.70%) 

โนนคูณ 

พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน - 
97,468 11,272 64,581 173,321 

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

พ้ืนท่ีเพาะปลูกในช้ันความ 
เหมาะสมตางๆ  (ปลูกจริง) 

- 
84,206 9,476 49,987 143,669 

(86.39%) (84.07%) (77.40%) (82.89%) 

พ้ืนท่ีมีศักยภาพคงเหลือ - 
13,262 

- - 
13,262 

(13.61%) (7.65%) 

บึงบูรณ 

พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน 
8,951 

(100.00%) 
7,926 7,900 5,245 30,022 

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

พ้ืนท่ีเพาะปลูกในช้ันความ 
เหมาะสมตางๆ  (ปลูกจริง) 

8,578 
(95.83%) 

5,213 7,144 
- 

20,935 

(65.77%) (90.43%) (69.73%) 

พ้ืนท่ีมีศักยภาพคงเหลือ 
373 

(4.17%) 
2,713 

- - 
3086 

(34.23%) (10.28%) 

เบญจลักษ 

พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน 
13,414 

(100.00%) 
78,063 31,021 42,671 165,169 

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

พ้ืนท่ีเพาะปลูกในช้ันความ 
เหมาะสมตางๆ  (ปลูกจริง) 

10,479 
(78.12%) 

62,240 19,816 10,836 103,371 

(79.73%) (63.88%) (25.39%) (62.58%) 

พ้ืนท่ีมีศักยภาพคงเหลือ 
2,935 

(21.88%) 
15,823 

- - 
18,758 

(20.27%) (11.36%) 
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ตารางท่ี 3  (ตอ) 

อำเภอ ประเภทพ้ืนท่ี 
เนื้อท่ีชั้นความเหมาะสม (ไร) 

S1 S2 S3 N รวม 

ปรางคกู 

พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน 
1,160 111,475 115,872 12,482 240,989 

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

พ้ืนท่ีเพาะปลูกในช้ันความ 
เหมาะสมตางๆ  (ปลูกจริง) 

102 98,378 98,056 
- 

196,536 

(8.79%) (88.25%) (84.62%) (81.55%) 

พ้ืนท่ีมีศักยภาพคงเหลือ 
1,058 13,097 

- - 
14,155 

(91.21%) (11.75%) (5.87%) 

พยุห 

พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน 
6,347 92,321 4,870 2,250 105,788 

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

พ้ืนท่ีเพาะปลูกในช้ันความ 
เหมาะสมตางๆ  (ปลูกจริง) 

5,235 83,235 4,516 
- 

92,986 

(82.48%) (90.16%) (92.73%) (87.90%) 

พ้ืนท่ีมีศักยภาพคงเหลือ 
1,112 9,086 

- - 
10,198 

(17.52%) (9.84%) (9.64%) 

โพธ์ิศรี
สุวรรณ 

พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน 
581 22,796 43,090 2,117 68,584 

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

พ้ืนท่ีเพาะปลูกในช้ันความ 
เหมาะสมตางๆ  (ปลูกจริง) 

581 20,478 36,059 
- 

57,118 

(100.00%) (89.83%) (83.68%) (83.28%) 

พ้ืนท่ีมีศักยภาพคงเหลือ - 
2,318 

- - 
2,318 

(10.17%) (3.38%) 

ไพรบึง 

พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน 
11,229 103,948 29,920 23,703 168,800 

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

พ้ืนท่ีเพาะปลูกในช้ันความ 
เหมาะสมตางๆ  (ปลูกจริง) 

8,865 92,822 25,382 14,877 141,946 

(78.95%) (89.30%) (84.83%) (62.76%) (84.09%) 

พ้ืนท่ีมีศักยภาพคงเหลือ 
2,364 11,126 

- - 
13,490 

(21.05%) (10.70%) (7.99%) 

ภูสิงห 

พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน 
31,271 19,130 48,137 113,579 212,117 

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

พ้ืนท่ีเพาะปลูกในช้ันความ 
เหมาะสมตางๆ  (ปลูกจริง) 

25,107 17,366 35,387 4,493 82,353 

(80.29%) (90.78%) (73.51%) (3.96%) (38.82%) 

พ้ืนท่ีมีศักยภาพคงเหลือ 
6,164 1,764 

- - 
7,928 

(19.71%) (9.22%) (3.74%) 
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ตารางท่ี 3  (ตอ) 

อำเภอ ประเภทพ้ืนท่ี 
เนื้อท่ีชั้นความเหมาะสม (ไร) 

S1 S2 S3 N รวม 

เมืองจันทร 

พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน - 
45,039 13,535 6,008 64,582 

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

พ้ืนท่ีเพาะปลูกในช้ันความ 
เหมาะสมตางๆ  (ปลูกจริง) 

- 
39,518 11,715 

- 
51,233 

(87.74%) (86.55%) (79.33%) 

พ้ืนท่ีมีศักยภาพคงเหลือ - 
5,521 

- - 
5,521 

(12.26%) (8.55%) 

เมือง 
ศรีสะเกษ 

พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน 
28,432 143,069 92,842 73,200 337,543 

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

พ้ืนท่ีเพาะปลูกในช้ันความ 
เหมาะสมตางๆ  (ปลูกจริง) 

20,475 127,114 83,772 2,637 233,998 

(72.01%) (88.85%) (90.23%) (3.60%) (69.32%) 

พ้ืนท่ีมีศักยภาพคงเหลือ 
7,957 15,955 

- - 
23,912 

(27.99%) (11.15%) (7.08%) 

ยางชุมนอย 

พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน 
10,362 47,442 54,151 23,206 135,161 

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

พ้ืนท่ีเพาะปลูกในช้ันความ 
เหมาะสมตางๆ  (ปลูกจริง) 

6,446 42,213 47,166 - 95,825 
(62.21%) (88.98%) (87.10%)  (70.90%) 

พ้ืนท่ีมีศักยภาพคงเหลือ 
3,916 5,229 

- - 
9,145 

(37.79%) (11.02%) (6.77%) 

ราษีไศล 

พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน 
11,229 103,948 29,920 23,703 168,800 

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

พ้ืนท่ีเพาะปลูกในช้ันความ 
เหมาะสมตางๆ  (ปลูกจริง) 

8,865 92,822 25,382 14,877 141,946 

(78.95%) (89.30%) (84.83%) (62.76%) (84.09%) 

พ้ืนท่ีมีศักยภาพคงเหลือ 
2,364 11,126 

- - 
13,490 

(21.05%) (10.70%) (7.99%) 

วังหิน 

พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน 
1,652 129,243 31,724 18,166 180,785 

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

พ้ืนท่ีเพาะปลูกในช้ันความ 
เหมาะสมตางๆ  (ปลูกจริง) 

1,476 115,959 26,873 
- 

144,308 
(89.35%) (89.72%) (84.71%) (79.82%) 

พ้ืนท่ีมีศักยภาพคงเหลือ 
176 13,284 

- - 
13,460 

(10.65%) (10.28%) (7.45%) 
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ตารางท่ี 3  (ตอ) 

อำเภอ ประเภทพ้ืนท่ี 
เนื้อท่ีชั้นความเหมาะสม (ไร) 

S1 S2 S3 N รวม 

ศรีรัตนะ 

พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน 
14,507 62,769 13,719 52,266 143,261 

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

พ้ืนท่ีเพาะปลูกในช้ันความ 
เหมาะสมตางๆ  (ปลูกจริง) 

12,883 55,730 12,431 18,603 99,647 

(88.81%) (88.79%) (90.61%) (35.59%) (69.56%) 

พ้ืนท่ีมีศักยภาพคงเหลือ 
1,624 7,039 

- - 
8,663 

(11.19%) (11.21%) (6.05%) 

ศลิาลาด 

พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน 
6,389 73,156 4,222 7,073 90,840 

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

พ้ืนท่ีเพาะปลูกในช้ันความ 
เหมาะสมตางๆ  (ปลูกจริง) 

6,020 62,644 3,968 169 72,801 

(94.22%) (85.63%) (93.98%) (2.39%) (80.14%) 

พ้ืนท่ีมีศักยภาพคงเหลือ 
369 10,512 

- - 
10,881 

(5.78%) (14.37%) (11.98%) 

หวยทับ
ทัน 

พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน 
1,212 108,566 17,252 5,335 132,365 

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

พ้ืนท่ีเพาะปลูกในช้ันความ 
เหมาะสมตางๆ  (ปลูกจริง) 

1,087 85,127 15,955 
- 

102,169 
(89.69%) (78.41%) (92.48%) (77.19%) 

พ้ืนท่ีมีศักยภาพคงเหลือ 
125 23,439 

- - 
23,564 

(10.31%) (21.59%) (17.80%) 

อุทุมพร
พิสัย 

พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน 
2,661 140,064 116,424 12,460 271,609 

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

พ้ืนท่ีเพาะปลูกในช้ันความ 
เหมาะสมตางๆ  (ปลูกจริง) 

2,631 124,446 101,153 1,550 229,780 

(98.87%) (88.85%) (86.88%) (12.44%) (84.60%) 

พ้ืนท่ีมีศักยภาพคงเหลือ 
30 15,618 

- - 
15,648 

(1.13%) (11.15%) (5.76%) 

รวมท้ัง
จังหวัด 

พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน 
290,394.00 2,022,974.00 1,294,233.00 1,331,800.00 4,939,401.00 

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

พ้ืนท่ีเพาะปลกูในชัน้ความ 
เหมาะสมตาง  ๆ(ปลกูจริง) 

239,749 1,754,231 1,074,701 291,448 3,360,129 

(82.56%) (86.72%) (83.04%) (21.88%) (68.03%) 

พ้ืนท่ีมีศักยภาพคงเหลือ 
50,645 268,743 

- - 
319,388 

(17.44%) (13.28%) (6.47%) 
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   ทั้งนี้ ในการสงเสริมการปลูกพืชจะพิจารณาเฉพาะพื้นที่ที่มีศักยภาพคงเหลือในระดับ

ความเหมาะสมสูง (S1) และระดับความเหมาะสมปานกลาง (S2) เทานั้น เนื่องจากสภาพพื้นที่ปลูกพืช

ตรงตามศักยภาพของดิน การลงทุนต่ำก็สามารถเพ่ิมผลผลิตได จึงควรสงเสริมในพ้ืนท่ีดังกลาว 

   เมื ่อวิเคราะหขอมูลศักยภาพพื้นที่รวมกับพื ้นที ่ปลูกพืชในปจจุบัน พบวา พื้นที่ที ่ควร

พิจารณาใหมีการปรับเปลี่ยนไปปลูกขาว คือ บริเวณท่ีเปนพื้นที่ปลูกยางพารา (S3) 22,447 ไร 

พ้ืนท่ีปลูกมันสำปะหลัง (S3) 14,095 ไร พ้ืนท่ีปลูกปาลมน้ำมัน (S3+N) 1,420 ไร (ตารางท่ี 4) 

ตารางท่ี 4 พ้ืนท่ีมีศักยภาพในการขยายการผลิตขาว      

อำเภอ 
ยางพารา (ไร) มันสำปะหลัง (ไร) 

S3 N รวม S3 N รวม 

กันทรลักษ 5,594 - 5,594 3,651 - 3,651 

กันทรารมย 348 - 348 214 - 214 

ขุขันธ 1,140 - 1,140 1,965 - 1,965 

ขุนหาญ 942 - 942 364 - 364 

น้ำเกลี้ยง 298 - 298 158 - 158 

โนนคูณ 846 - 846 471 - 471 

บึงบูรพ - - - 38 - 38 

เบญจลักษ 4,347 - 4,347 1,807 - 1,807 

ปรางคกู 1,638 - 1,638 195 - 195 

พยุห 592 - 592 175 - 175 

โพธ์ิศรีสุวรรณ 52 - 52 34 - 34 

ไพรบึง 2,180 - 2,180 317 - 317 

ภูสิงห 310 - 310 1,767 - 1,767 

เมืองจันทร 375 - 375 516 - 516 

เมืองศรีสะเกษ 597 - 597 245 - 245 

ยางชุมนอย 19 - 19 9 - 9 

ราศีไศล 37 - 37 107 - 107 

วังหิน 402 - 402 603 - 603 

ศรีรัตนะ 751 - 751 423 - 423 

ศิลาลาด - - - 27 - 27 

หวยทับทัน 1,911 - 1,911 972 - 972 

อุทุมพรพิสัย 68 - 68 37 - 37 

รวม 22,447 - 22,447 14,095 - 14,095 
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4) แนวทางการจัดการ 

    (1) พื้นที่ที่มีความเหมาะสมควรสงเสริมการผลิต (S1 หรือ S2) ควรสนับสนุนใหเกษตรกร

ปลูกขาวตอไปเนื่องจากเปนพ้ืนท่ีท่ีเหมาะสม สามารถชวยลดตนทุนการผลิตและไดผลผลิตท่ีมีคุณภาพดี 

ซึ่งการปลูกขาวในพื้นที่ดังกลาวขางตนสามารถนำไปสูการตอยอดโครงการที่สำคัญตางๆ ได เชน 

เกษตรอินทรีย ระบบสงเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ เกษตรแมนยำ เปนตน 

     พื้นที่ปลูกขาวในบริเวณที่มีความเหมาะสมสูง (S1) คือพื้นที่ปลูกขาวในที่ดินที่ไมมี

ขอจำกัดทางกายภาพตอการปลูกขาว ซึ่งควรสงวนไวเปนแหลงปลูกขาวที่สำคัญของจังหวัด โดย

กระจายอยูในอำเภอราศีไศล อำเภอขุขันธ อำเภอภูสิงห เปนตน 

     พ้ืนท่ีปลูกขาวในบริเวณท่ีมีความเหมาะสมปานกลาง (S2) คือพ้ืนท่ีปลูกขาวในท่ีดินท่ีมี

ขอจำกัดทางกายภาพบางประการตอการปลูกขาว เชน ความอุดมสมบูรณของดิน ความเปนกรดเปนดาง 

และแหลงน้ำ โดยกระจายอยูในอำเภอขุขันธ อำเภอราศีไศล อำเภอเมืองศรีสะเกษ เปนตน 

    (2) พื้นที่ที่ควรปรับเปลี่ยนการผลิตในพื้นที่ไมเหมาะสม (S3 หรือ N) ควรสนับสนุนให

เขาโครงการปรับเปลี่ยนการผลิต เชน ทำการเกษตรผสมผสานหรือพืชที่ใหผลตอบแทนสูงกวา โดย

พิจารณาแหลงรับซ้ือรวมดวย 

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

   1) การวิเคราะหศักยภาพของพ้ืนท่ีปลูก 
 (1) พื้นที ่เหมาะสมสูง (S1) มีเนื ้อที ่ 242,009 ไร คิดเปนรอยละ 4.89 ของพื ้นท่ี

ศักยภาพของท่ีดิน พบมากอยูในอำเภอกันทรลักษ 75,389 ไร อำเภอขุนหาญ 66,596 ไร และอำเภอ
กันทรารมย 32,935 ไร เปนตน 

(2) พ้ืนท่ีเหมาะสมปานกลาง (S2) มีเนื้อท่ี 2,056,392 ไร คิดเปนรอยละ 41.63  
ของพื้นท่ีศักยภาพของที่ดิน พบมากอยูในอำเภอกันทรลักษ 311,222 ไร อำเภอกันทรารมย 256,695 ไร 
และอำเภอขุนหาญ 163,764 ไร เปนตน 

 (3) พื้นที่เหมาะสมเล็กนอย (S3) มีเนื้อที่ 223,689  ไร คิดเปนรอยละ 4.52 ของพื้นท่ี
ศักยภาพของท่ีดิน พบมากอยูในอำเภอกันทรลักษ 103,875 ไร อำเภอศรีรัตะ 37,026 ไร และอำเภอขุนหาญ 
25,632 ไร เปนตน 

 (4) พ้ืนท่ีไมเหมาะสม (N) มีเนื้อท่ี 2,417,362 ไร  

    2) การวิเคราะหพ้ืนท่ีปลูกยางพาราในปจจุบัน ซ่ึงจำแนกตามชั้นความเหมาะสมของท่ีดิน 
ไดดังนี้ 

 (1) พ้ืนท่ีเหมาะสมสงู (S1) มีเนื้อท่ี 88,836 ไร คิดเปนรอยละ 36.71 ของพ้ืนท่ีเหมาะสมสูง 
พบมากอยูในอำเภอกันทรลักษ 40,519 ไร อำเภอขุนหาญ 38,414 ไร และอำเภอศรีรัตนะ 2,690 ไร 
เปนตน 
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 (2) พ้ืนท่ีเหมาะสมปานกลาง (S2) มีเนื้อท่ี 233,254 ไร คิดเปนรอยละ 11.34 ของพ้ืนท่ี
เหมาะสมปานกลาง พบมากอยูในอำเภอกันทรลักษ 93,194 ไร อำเภอขุนหาญ 40,530 ไร และอำเภอภูสิงห 
37,397 ไร เปนตน 

 (3) พื้นที่เหมาะสมเล็กนอย (S3) เนื้อที่ 34,073 ไร คิดเปนรอยละ 15.23 ของพื้นท่ี
เหมาะสมเล็กนอย พบมากอยูในอำเภอกันทรลักษ 11,194 ไร อำเภอเบญจลักษ 4,332 ไร อำเภอภูสิงห 
3,470 ไร เปนตน 

 (4) พ้ืนท่ีไมเหมาะสม (N) มีเนื้อท่ี 213 ไร  
   3) พื้นที่มีศักยภาพคงเหลือ คือ พื้นที่ท่ีมีศักยภาพในการปลูกยางพาราแตไมใชพื้นท่ีปลูก 

พ ิจารณาจากพ ื ้นท ี ่ศ ักยภาพของท ี ่ด ินสำหร ับการปล ูกยางพารา และพ ื ้นท ี ่ปล ูกยางพารา 
ในชั้นความเหมาะสมตางๆ (ปลูกจริง) พบวา จังหวัดศรีสะเกษมีพื้นท่ีศักยภาพคงเหลือในระดับความ
เหมาะสมสงู (S1) และความเหมาะสมปานกลาง (S2) รวมท้ังสิ้น 1,976,311 ไร โดยกระจายอยูท่ัวทุกอำเภอ 
โดยอำเภอที่มีพื้นที่ศักยภาพคงเหลือมากที่สุด ไดแก อำเภอกันทรารมย 277,074 ไร อำเภอกันทรลักษ
252,899 ไร อำเภอขุขันธ 174,010 ไร และอำเภอขุนหาญ 151,416 ไร โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 (1) พื้นที่เหมาะสมสูงคงเหลือ (S1) มีเนื ้อที่ 153,173 ไร คิดเปนรอยละ 63.29 ของ
พื้นท่ีศักยภาพสูง พบมากในอำเภอกันทรลักษ 34,870 ไร  อำเภอกันทรารมย 31,023 ไร และอำเภอขุขันธ 
29,300 ไร 

 (2) พื้นที่เหมาะสมปานกลางคงเหลือ (S2) มีเนื้อที่ 1,823,138 ไร ไร คิดเปนรอยละ 
88.66 ของพื ้นท่ีศักยภาพปานกลาง พบมากในอำเภอกันทรารมย 246,051 ไร อำเภอกันทรลักษ 
218,029 ไร และอำเภอเมืองศรีสะเกษ 150,084 ไร   
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ตารางท่ี 5 พ้ืนท่ีศักยภาพ พ้ืนท่ีปลูกจริง พ้ืนท่ีคงเหลือของยางพารารายอำเภอ จังหวัดศรีสะเกษ 

อำเภอ ประเภทพ้ืนท่ี 
เนื้อท่ีชั้นความเหมาะสม (ไร) 

S1 S2 S3 N รวม 

กันทราลักษ 

พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน 
75,389 311,223 103,875 197,535 688,022 

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

พ้ืนท่ีเพาะปลูกในช้ันความ 
เหมาะสมตางๆ  (ปลูกจริง) 

40,519 93,194 11,194 - 144,907 

(53.75%) (29.94%) (10.78%) - (21.06%) 

พ้ืนท่ีมีศักยภาพคงเหลือ 
34,870 218,029 

- - 
252,899 

(46.25%) (70.06%) (36.76%) 

กันทรารมย 

พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน 
32,935 256,695 347 147,590 437,567 

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

พ้ืนท่ีเพาะปลูกในช้ันความ 
เหมาะสมตางๆ  (ปลูกจริง) 

1,912 10,644 347 
- 

12,903 

(5.81%) (4.15%) (100.00%) (2.95%) 

พ้ืนท่ีมีศักยภาพคงเหลือ 
31,023 246,051 

- - 
277,074 

(94.19%) (95.85%) (63.32%) 

ขุขันธ 

พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน 
29,952 149,703 1,135 289,975 470,765 

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

พ้ืนท่ีเพาะปลูกในช้ันความ 
เหมาะสมตางๆ  (ปลูกจริง) 

652 4,993 1,135 
- 

6,780 

(2.18%) (3.34%) (100.00%) (1.44%) 

พ้ืนท่ีมีศักยภาพคงเหลือ 
29,300 144,710 

- - 
174,010 

(97.82%) (96.66%) (36.96%) 

ขุนหาญ 

พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน 
66,596 163,764 25,632 87,060 343,052 

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

พ้ืนท่ีเพาะปลูกในช้ันความ 
เหมาะสมตางๆ  (ปลูกจริง) 

38,414 40,530 2,073 
- 

81,017 

(57.68%) (24.75%) (8.09%) (23.62%) 

พ้ืนท่ีมีศักยภาพคงเหลือ 
28,182 123,234 

- - 
151,416 

(42.32%) (75.25%) (44.14%) 

น้ำเกลี้ยง 

พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน 
13,067 88,018 14,235 52,116 167,436 

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

พ้ืนท่ีเพาะปลูกในช้ันความ 
เหมาะสมตางๆ  (ปลูกจริง) 

2,682 15,316 590 
- 

18,588 

(20.52%) (17.40%) (4.14%) (11.10%) 

พ้ืนท่ีมีศักยภาพคงเหลือ 
10,385 72,702 

- - 
83,087 

(79.48%) (82.60%) (49.62%) 
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ตารางท่ี 5 (ตอ) 

อำเภอ ประเภทพ้ืนท่ี 
เนื้อท่ีชั้นความเหมาะสม (ไร) 

S1 S2 S3 N รวม 

โนนคูณ 

พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน 
7,375 68,717 843 96,383 173,318 

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

พ้ืนท่ีเพาะปลูกในช้ันความ 
เหมาะสมตางๆ  (ปลูกจริง) 

390 1,061 843 
- 

2,294 

(5.29%) (1.54%) (100.00%) (1.32%) 

พ้ืนท่ีมีศักยภาพคงเหลือ 
6,985 67,656 

- - 
74,641 

(94.71%) (98.46%) (43.07%) 

บึงบูรณ 

พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน - 
13,153 

- 
16,868 30,022 

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

พ้ืนท่ีเพาะปลูกในช้ันความ 
เหมาะสมตางๆ  (ปลูกจริง) 

- 
141 

- - 
141 

(1.07%) (0.47%) 

พ้ืนท่ีมีศักยภาพคงเหลือ - 
13,012 

- - 
13012 

(98.93%) (43.34%) 

เบญจลักษ 

พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน 
4,132 56,615 17,325 87,094 165,166 

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

พ้ืนท่ีเพาะปลูกในช้ันความ 
เหมาะสมตางๆ  (ปลูกจริง) 

1,214 15,007 4,332 
- 

20,553 

(29.38%) (26.51%) (25.00%) (12.44%) 

พ้ืนท่ีมีศักยภาพคงเหลือ 
2,918 41,608 

- - 
44,526 

(70.62%) (73.49%) (26.96%) 

ปรางคกู 

พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน - 
128,360 1,632 110,994 240,986 

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

พ้ืนท่ีเพาะปลูกในช้ันความ 
เหมาะสมตางๆ  (ปลูกจริง) 

- 
3,786 1,632 

- 
5,418 

(2.95%) (100.00%) (2.25%) 

พ้ืนท่ีมีศักยภาพคงเหลือ - 
124,574 

- - 
124,574 

(97.05%) (51.69%) 

พยุห 

พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน 
1,860 5,532 589 97,802 105,783 

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

พ้ืนท่ีเพาะปลูกในช้ันความ 
เหมาะสมตางๆ  (ปลูกจริง) 

79 58 589 
- 

726 

(4.25%) (1.05%) (100.00%) (0.69%) 

พ้ืนท่ีมีศักยภาพคงเหลือ 
1,781 5,474 

- - 
7,255 

(95.75%) (98.95%) (6.86%) 
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ตารางท่ี 5 (ตอ) 

อำเภอ ประเภทพ้ืนท่ี 
เนื้อท่ีชั้นความเหมาะสม (ไร) 

S1 S2 S3 N รวม 

โพธ์ิศรี
สุวรรณ 

พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน - 
45,218 52 23,314 68,584 

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

พ้ืนท่ีเพาะปลูกในช้ันความ 
เหมาะสมตางๆ  (ปลูกจริง) 

- 
397 52 

- 
449 

(0.88%) (100.00%) (0.65%) 

พ้ืนท่ีมีศักยภาพคงเหลือ - 
44,821 

- - 
44,821 

(99.12%) (65.35%) 

ไพรบึง 

พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน - 
53,660 2,172 

(100.00%) 
112,961 168,793 

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

พ้ืนท่ีเพาะปลูกในช้ันความ 
เหมาะสมตางๆ  (ปลูกจริง) 

- 
1,843 2,172 - 4,015 

(3.43%) (100.00%)  (2.38%) 

พ้ืนท่ีมีศักยภาพคงเหลือ - 
51,817 

- - 
51,817 

(96.57%) (30.70%) 

ภูสิงห 

พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน - 
137,955 14,152 60,018 212,125 

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

พ้ืนท่ีเพาะปลูกในช้ันความ 
เหมาะสมตางๆ  (ปลูกจริง) 

- 
37,397 3,470 - 40,867 

(27.11%) (24.52%)  (19.27%) 

พ้ืนท่ีมีศักยภาพคงเหลือ - 
100,558 

- - 
100,558 

(72.89%) (47.41%) 

เมืองจันทร 

พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน - 
19,676 374 44,531 64,581 

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

พ้ืนท่ีเพาะปลูกในช้ันความ 
เหมาะสมตางๆ  (ปลูกจริง) 

- 
331 374 

- 
705 

(1.68%) (100.00%) (1.09%) 

พ้ืนท่ีมีศักยภาพคงเหลือ - 
19,345 

- - 
19,345 

(98.32%) (29.95%) 

เมือง 
ศรีสะเกษ 

พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน 
1,398 151,388 642 184,189 337,617 

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

พ้ืนท่ีเพาะปลูกในช้ันความ 
เหมาะสมตางๆ  (ปลูกจริง) 

280 1,304 642 
- 

2,226 

(20.03%) (0.86%) (100.00%) (0.66%) 

พ้ืนท่ีมีศักยภาพคงเหลือ 
1,118 150,084 

- - 
151,202 

(79.97%) (99.14%) (44.79%) 
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ตารางท่ี 5 (ตอ) 

อำเภอ ประเภทพ้ืนท่ี 
เนื้อท่ีชั้นความเหมาะสม (ไร) 

S1 S2 S3 N รวม 

ยางชุมนอย 

พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน 
133 75,984 19 59,025 135,161 

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

พ้ืนท่ีเพาะปลูกในช้ันความ 
เหมาะสมตางๆ  (ปลูกจริง) 

- 
185 19 

- 
204 

(0.24%) (100.00%) (0.15%) 

พ้ืนท่ีมีศักยภาพคงเหลือ 
133 75,799 

- - 
75,932 

(100.00%) (99.76%) (56.18%) 

ราศีไศล 

พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน 
1,229 113,646 37 196,668 311,580 

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

พ้ืนท่ีเพาะปลูกในช้ันความ 
เหมาะสมตางๆ  (ปลูกจริง) 

4 143 37 
- 

184 

(0.33%) (0.13%) (100.00%) (0.06%) 

พ้ืนท่ีมีศักยภาพคงเหลือ 
1,225 113,503 

- - 
114,728 

(99.67%) (99.87%) (36.82%) 

วังหิน 

พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน - 
39,123 1,363 140,299 180,785 

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

พ้ืนท่ีเพาะปลูกในช้ันความ 
เหมาะสมตางๆ  (ปลูกจริง) 

- 
1,302 1,363 - 

 
2,665 

(3.33%) (100.00%) (1.47%) 

พ้ืนท่ีมีศักยภาพคงเหลือ - 
37,821 

- - 
37,821 

(96.67%) (20.92%) 

ศรีรัตนะ 

พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน 
7,812 22,112 37,026 76,319 143,269 

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

พ้ืนท่ีเพาะปลูกในช้ันความ 
เหมาะสมตางๆ  (ปลูกจริง) 

2,690 5,223 970 - 8,883 

(34.43%) (23.62%) (2.62%)  (6.20%) 

พ้ืนท่ีมีศักยภาพคงเหลือ 
5,122 16,889 

- - 
22,011 

(65.57%) (76.38%) (15.36%) 

ศิลาลาด 

พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน 
36 11,342 - 79,463 90,841 

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

พ้ืนท่ีเพาะปลูกในช้ันความ 
เหมาะสมตางๆ  (ปลูกจริง) 

- - - - - 

พ้ืนท่ีมีศักยภาพคงเหลือ 
36 11,342 - 

 
- 
 

11,378 

(100.00%) (100.00%) (12.53%) 

 

 



18 
 

 

ตารางท่ี 5 (ตอ) 

อำเภอ ประเภทพ้ืนท่ี 
เนื้อท่ีชั้นความเหมาะสม (ไร) 

S1 S2 S3 N รวม 

หวยทับทัน 

พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน 
95 22,744 1,904 107,656 132,399 

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

พ้ืนท่ีเพาะปลูกในช้ันความ 
เหมาะสมตางๆ  (ปลูกจริง) 

- 
53 1,904 

- 
1,957 

(0.23%) (100.00%) (1.48%) 

พ้ืนท่ีมีศักยภาพคงเหลือ 
95 22,691 

- - 
22,786 

(100.00%) (99.77%) (17.21%) 

อุทุมพร
พิสัย 

พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน - 
121,764 335 149,502 271,601 

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

พ้ืนท่ีเพาะปลูกในช้ันความ 
เหมาะสมตางๆ  (ปลูกจริง) 

- 
346 335 

- 
681 

(0.28%) (100.00%) (0.25%) 

พ้ืนท่ีมีศักยภาพคงเหลือ - 
121,418 

- - 
121,418 

(99.72%) (44.70%) 

รวมท้ัง
จังหวัด 

พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน 
242,009 2,056,392 223,689 2,417,362 4,939,453 

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

พ้ืนท่ีเพาะปลกูในชัน้ความ 
เหมาะสมตาง  ๆ(ปลกูจริง) 

88,836 233,254 34,073 - 356,163 

(36.71%) (11.34%) (15.23%)  (7.21%) 

พ้ืนท่ีมีศักยภาพคงเหลือ 
153,173 1,823,138 

- - 
1,976,311 

(63.29%) (88.66%) (40.01%) 
 

    ท้ังนี้ ในการสงเสริมการปลูกพืชจะพิจารณาเฉพาะพ้ืนท่ีท่ีมีศักยภาพคงเหลือในระดับ
ความเหมาะสมสูง (S1) และระดับความเหมาะสมปานกลาง (S2) เทานั้น เนื่องจากสภาพพื้นที่ปลูกพืช
ตรงตามศักยภาพของดิน การลงทุนต่ำก็สามารถเพ่ิมผลผลิตได จึงควรสงเสริมในพ้ืนท่ีดังกลาว 

เม่ือวิเคราะหขอมูลศักยภาพพ้ืนท่ีรวมกับพ้ืนท่ีปลูกพืชในปจจุบัน พบวา พ้ืนท่ีท่ีควรพิจารณา 
ใหมีการปรับเปลี่ยนไปปลูกยางพารา คือ บริเวณที่เปนพื้นที่ปลูกขาว (S3+N) 1,257,573 ไร และ
บริเวณท่ีปลูกมันสำปะหลัง (S3) 93,415 ไร (ตารางท่ี 6) 
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ตารางท่ี 6 พ้ืนท่ีมีศักยภาพในการขยายการผลิตยางพารา      

อำเภอ 
ขาว (ไร) มันสำปะหลัง (ไร) 

S3 N รวม S3 N รวม 

กันทรลักษ 86,661 49,577 136,238 28,581 - 28,581 

กันทรารมย 127,406 24,263 151,669 3,994 - 3,994 

ขุขันธ 114,952 11,094 126,046 12,735 - 12,735 

ขุนหาญ 58,832 29,643 88,475 14,004 - 14,004 

น้ำเกลี้ยง 29,069 23,868 52,937 5,171 - 5,171 

โนนคูณ 9,511 50,168 59,679 1,269 - 1,269 

บึงบูรพ 7,170 - 7,170 - - - 

เบญจลักษ 19,888 7,931 27,819 2,214 - 2,214 

ปรางคกู 98,412 - 98,412 1,046 - 1,046 

พยุห 4,531 - 4,531 91 - 91 

โพธ์ิศรีสุวรรณ 36,189 - 36,189 - - - 

ไพรบึง 25,474 14,931 40,405 371 - 371 

ภูสิงห 35,517 4,339 39,856 20,803 - 20,803 

เมืองจันทร 11,757 - 11,757 - - - 

เมืองศรีสะเกษ 84,074 2,646 86,720 436 - 436 

ยางชุมนอย 47,334 - 47,334 - - - 

ราษีไศล 72,775 6,493 79,268 - - - 

วังหิน 26,970 - 26,970 187 - 187 

ศรีรัตนะ 12,477 386 12,863 2,511 - 2,511 

ศิลาลาด 3,981 169 4,150 - - - 

หวยทับทัน 16,013 - 16,013 2 - 2 

อุทุมพรพิสัย 101,517 1,555 103,072 - - - 

รวม 1,030,510 227,063 1,257,573 93,415 - 93,415 
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   4) แนวทางการจัดการ 

    (1) พื ้นที ่ที ่ม ีความเหมาะสมควรสงเสริมการผลิต (S1 หรือ S2) ควรสนับสนุนให
เกษตรกรปลูกยางพาราตอไปเนื่องจากเปนพ้ืนท่ีท่ีเหมาะสม สามารถชวยลดตนทุนการผลิตและไดผล
ผลิตที่มีคุณภาพดี ซึ่งการปลูกยางพาราในพื้นที่ดังกลาวขางตนสามารถนำไปสูการตอยอดโครงการท่ี
สำคัญตาง ๆ ได เชน ระบบสงเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ เกษตรแมนยำ เปนตน  
     พ้ืนท่ีปลูกยางพาราในบริเวณท่ีมีความเหมาะสมสูง (S1) คือพ้ืนท่ีปลูกยางพารา
ในที่ดินที่ไมมีขอจำกัดทางกายภาพตอการปลูกยางพาราซึ่งควรสงวนไวเปนแหลงปลูกยางพาราท่ี
สำคัญของจังหวัด โดยกระจายอยูในอำเภอกันทรลักษ อำเภอขุนหาญ และอำเภอกันทรารมย เปนตน 
     พ้ืนท่ีปลูกยางพาราในบริเวณท่ีมีความเหมาะสมปานกลาง (S2) คือพ้ืนท่ีปลูกยางพาราในท่ีดิน
ที่มีขอจำกัดทางกายภาพบางประการตอการปลูกยางพารา เชน ความอุดมสมบูรณของดิน ความเปนกรด
เปนดางและแหลงน้ำ โดยกระจายอยูในอำเภอกันทรลักษ อำเภอกันทรารมย และอำเภอขุนหาญ เปนตน 
    (2) พื้นที่ที่ควรปรับเปลี่ยนการผลิตในพื้นที่ไมเหมาะสม (S3 หรือ N) ควรสนับสนุนให
เขาโครงการปรับเปลี่ยนการผลิต เชน เปลี่ยนชนิดพืชที่มีความเหมาะสมกวาการปลูกยางพารา  
มีตนทุนท่ีต่ำ และใหผลตอบแทนท่ีดีกวา เปนตน แตท้ังนี้ตองพิจารณาแหลงรับซ้ือรวมดวย  

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

   1) การวิเคราะหศักยภาพของพ้ืนท่ีปลูกมันสำปะหลัง 
    ระดับท่ี 1 เปนพื้นที่ความเหมาะสมสูง (S1) มีเนื้อที่ 40,987 ไร คิดเปนรอยละ 0.82 ของ
พื้นท่ีศักยภาพของที่ดิน พบมากอยูในอำเภอเมืองศรีสะเกษ 9,469 ไร อำเภอราษีไศล 7,728 ไร และ
อำเภอหวยทับทัน 6,754 ไร)    
    ระดับท่ี 2 เปนพื้นที่ความเหมาะสมปานกลาง (S2) มีเนื้อที่ 175,389 ไร คิดเปนรอยละ 
3.55 ของพ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน พบมากอยูในอำเภอเมืองศรีสะเกษ 35,081 ไร อำเภอราษีไศล 27,926 ไร 
และอำเภอกันทรารมย 26,344 ไร     
    ระดับท่ี 3 เปนพื้นที่ความเหมาะสมเล็กนอย (S3) มีเนื้อที่ 847,933 ไร คิดเปนรอยละ 
17.16 ของพ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน พบมากอยูในอำเภอกันทรลักษ 275,458 ไร อำเภอขุนหาญ 133,111 ไร 
และอำเภอกันทรารมย 119,299 ไร 
    ระดับท่ี 4 เปนพ้ืนท่ีไมเหมาะสม (N) มีเนื้อท่ี 3,875,156 ไร 

   2) การวิเคราะหพื้นที่ปลูกมันสำปะหลังในปจจุบัน ซึ่งจำแนกตามชั้นความเหมาะสมของที่ดิน 
ไดดังนี้ 
    (1) พ้ืนท่ีเหมาะสมสงู (S1) มีเนื้อท่ี 942 ไร คิดเปนรอยละ 2.30 ของพ้ืนท่ีศักยภาพสูง พบมาก
อยูในอำเภอเมืองจันทร 420 ไร อำเภอขุนหาญ 200 ไร และอำเภอหวยทับทัน 142 ไร 
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    (2) พื้นที่เหมาะสมปานกลาง (S2) มีเนื้อที่ 15,181 ไร คิดเปนรอยละ 8.66 ของพื้นท่ี
ศักยภาพปานกลาง พบมากอยู ในอำเภอบึงบูรพ 2,948 ไร  อำเภอภูสิงห 2,388 ไร  และ
อำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ 1,426 ไร    
    (3) พื้นที่เหมาะสมเล็กนอย (S3) มีเนื้อที่ 163,370 ไร คิดเปนรอยละ 19.27 ของพื้นท่ี
ศักยภาพเล็กนอย พบมากอยูในอำเภอกันทรลักษ 62,402 ไร อำเภอภูสิงห 24,791 ไร และ
อำเภอขุนหาญ 18,803 ไร   
    (4) พ้ืนท่ีไมเหมาะสม (N) มีเนื้อท่ี 3 ไร 

   3) พื้นที่มีศักยภาพคงเหลือ คือ พื้นที่ท่ีมีศักยภาพในการปลูกมันสำปะหลังแตไมใชพื้นที่ปลูก 
พิจารณาจากพื้นที่ศักยภาพของที่ดินสำหรับการปลูกมันสำปะหลัง และพื ้นที่ปลูกมันสำปะหลังใน 
ชั้นความเหมาะสมตางๆ (ปลูกจริง) พบวา จังหวัดศรีสะเกษมีพื้นท่ีศักยภาพคงเหลือในระดับความ
เหมาะสมสูง (S1) และความเหมาะสมปานกลาง (S2) รวมท้ังสิ้น 200,253 ไร โดยกระจายอยูท่ัวทุกอำเภอ 
โดยอำเภอที่มีพื้นที่ศักยภาพคงเหลือมากที่สุด ไดแก อำเภอเมืองศรีสะเกษ 43,283 ไร รองลงมา ไดแก 
อำเภอราษีไศล 34,851 ไร อำเภอยางชุมนอย 27,899 ไร และอำเภอขุนหาญ 8,861 ไร ตามลำดับ 
โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
    (1) พื้นที่เหมาะสมสูงคงเหลือ (S1) มีเนื้อที่ 40,045 ไร คิดเปนรอยละ 97.70 ของพื้นท่ี
ศักยภาพสูง พบมากในอำเภอเมืองศรีสะเกษ 9,430 ไร อำเภอราษีไศล 7,712 ไร และอำเภอหวยทับทัน 
6,613 ไร 
    (2) พื้นที่เหมาะสมปานกลางคงเหลือ (S2) มีเนื้อที่ 160,208 ไร คิดเปนรอยละ 91.34 
พ้ืนท่ีศักยภาพปานกลาง พบมากในอำเภอเมืองศรีสะเกษ 33,853 ไร อำเภอราษีไศล 27,139 ไร และ
อำเภอกันทรารมย 25,872 ไร 
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ตารางท่ี 7 พ้ืนท่ีศักยภาพ พ้ืนท่ีปลูกจริง พ้ืนท่ีคงเหลือของมันสำปะหลังรายอำเภอ จังหวัดศรีสะเกษ 

อำเภอ ประเภทพ้ืนท่ี 
เนื้อท่ีชั้นความเหมาะสม (ไร) 

S1 S2 S3 N รวม 

กันทราลักษ 

พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน 
400 3,578 275,458 408,594 688,030 

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

พ้ืนท่ีเพาะปลูกในช้ันความ 
เหมาะสมตาง ๆ  (ปลูกจริง) 

67 1,183 62,402 - 63,652 
(16.75%) (33.06%) (22.65%)  (9.25%) 

พ้ืนท่ีมีศักยภาพคงเหลือ 
333 2,395 

- - 
2,728 

(83.25%) (66.94%) (0.40%) 

กันทรารมย 

พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน 
1,147 26,345 119,299 290,776 437,567 

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

พ้ืนท่ีเพาะปลูกในช้ันความ 
เหมาะสมตาง ๆ  (ปลูกจริง) 

7 473 4,132 
- 

4,612 
(0.61%) (1.80%) (3.46%) (1.05%) 

พ้ืนท่ีมีศักยภาพคงเหลือ 
1,140 25,872 

- - 
27,012 

(99.39%) (98.20%) (6.17%) 

ขุขันธ 

พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน - 
3,002 67,978 399,768 470,748 

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

พ้ืนท่ีเพาะปลูกในช้ันความ 
เหมาะสมตาง ๆ  (ปลูกจริง) 

- 
945 14,647 

- 
15,592 

(31.48%) (21.55%) (3.31%) 

พ้ืนท่ีมีศักยภาพคงเหลือ - 
2,057 

- - 
2,057 

(68.52%) (0.44%) 

ขุนหาญ 

พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน 
5,000 4,391 133,111 200,658 343,160 

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

พ้ืนท่ีเพาะปลูกในช้ันความ 
เหมาะสมตาง ๆ  (ปลูกจริง) 

200 330 18,803 
- 

19,333 
(4.00%) (7.52%) (14.13%) (5.63%) 

พ้ืนท่ีมีศักยภาพคงเหลือ 
4,800 4,061 

- - 
8,861 

(96.00%) (92.48%) (2.58%) 

น้ำเกลี้ยง 

พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน - 
1,806 55,233 110,421 167,460 

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

พ้ืนท่ีเพาะปลูกในช้ันความ 
เหมาะสมตาง ๆ  (ปลูกจริง) 

- 
229 9,776 

- 
10,005 

(12.68%) (17.70%) (5.97%) 

พ้ืนท่ีมีศักยภาพคงเหลือ - 
1,577 

- - 
1,577 

(87.32%) (0.94%) 
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ตารางท่ี 7 (ตอ) 

อำเภอ ประเภทพ้ืนท่ี 
เนื้อท่ีชั้นความเหมาะสม (ไร) 

S1 S2 S3 N รวม 

โนนคูณ 

พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน - 
27 10,448 162,846 173,321 

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

พ้ืนท่ีเพาะปลูกในช้ันความ 
เหมาะสมตาง ๆ  (ปลูกจริง) 

- - 
1,733 

- 
1,733 

(16.59%) (1.00%) 

พ้ืนท่ีมีศักยภาพคงเหลือ - 
27 

- - 
27 

(100.00%) (0.02%) 

บึงบูรณ 

พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน - 
6,526 38 23,457 30,021 

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

พ้ืนท่ีเพาะปลูกในช้ันความ 
เหมาะสมตาง ๆ  (ปลูกจริง) 

- 
2,948 38 

- 
2,986 

(45.17%) (100.00%) (9.95%) 

พ้ืนท่ีมีศักยภาพคงเหลือ - 
3,578 

- - 
3,578 

(54.83%) (11.92%) 

เบญจลักษ 

พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน - 
1,634 36,961 126,506 165,101 

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

พ้ืนท่ีเพาะปลูกในช้ันความ 
เหมาะสมตาง ๆ  (ปลูกจริง) 

- 
86 9,202 

- 
9,288 

(5.26%) (24.90%) (5.63%) 

พ้ืนท่ีมีศักยภาพคงเหลือ - 
1,548 

- - 
1,548 

(94.74%) (0.94%) 

ปรางคกู 

พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน - 
3,248 10,260 227,483 240,991 

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

พ้ืนท่ีเพาะปลูกในช้ันความ 
เหมาะสมตาง ๆ  (ปลูกจริง) 

- 
497 1,236 

- 
1,733 

(15.30%) (12.05%) (0.72%) 

พ้ืนท่ีมีศักยภาพคงเหลือ - 
2,751 

- - 
2,751 

(84.70%) (1.14%) 

พยุห 

พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน - - 
2,871 102,917 105,788 

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

พ้ืนท่ีเพาะปลูกในช้ันความ 
เหมาะสมตาง ๆ  (ปลูกจริง) 

- - 
264 

- 
264 

(9.20%) (0.25%) 

พ้ืนท่ีมีศักยภาพคงเหลือ - - -- - - 
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ตารางท่ี 7 (ตอ) 

อำเภอ ประเภทพ้ืนท่ี 
เนื้อท่ีชั้นความเหมาะสม (ไร) 

S1 S2 S3 N รวม 

โพธ์ิศรี
สุวรรณ 

พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน - 
3,284 33 65,258 68,575 

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

พ้ืนท่ีเพาะปลูกในช้ันความ 
เหมาะสมตาง ๆ  (ปลูกจริง) 

- 
1,426 33 

- 
1,459 

(43.42%) (100.00%) (2.13%) 

พ้ืนท่ีมีศักยภาพคงเหลือ - 
1,858 

- - 
1,858 

(56.58%) (2.71%) 

ไพรบึง 

พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน - - 
2,466 166,334 168,800 

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

พ้ืนท่ีเพาะปลูกในช้ันความ 
เหมาะสมตาง ๆ  (ปลูกจริง) 

- - 
686 

- 
686 

(27.82%) (0.41%) 

พ้ืนท่ีมีศักยภาพคงเหลือ - - - - - 

ภูสิงห 

พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน - 
8,793 85,544 117,755 212,092 

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

พ้ืนท่ีเพาะปลูกในช้ันความ 
เหมาะสมตาง ๆ  (ปลูกจริง) 

- 
2,388 24,791 3 

(n.s) 
27,182 

(27.16%) (28.98%) (12.82%) 

พ้ืนท่ีมีศักยภาพคงเหลือ - 
6,405 

- - 
6,405 

(72.84%) (3.02%) 

เมืองจันทร 

พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน 
4,593 2,122 514 57,349 64,578 

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

พ้ืนท่ีเพาะปลูกในช้ันความ 
เหมาะสมตาง ๆ  (ปลูกจริง) 

420 523 514 
- 

1,457 

(9.14%) (24.65%) (100.00%) (2.26%) 

พ้ืนท่ีมีศักยภาพคงเหลือ 
4,173 1,599 

- - 
5,772 

(90.86%) (75.35%) (8.94%) 

เมือง 
ศรีสะเกษ 

พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน 
9,469 35,081 8,883 284,181 337,614 

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

พ้ืนท่ีเพาะปลูกในช้ันความ 
เหมาะสมตาง ๆ  (ปลูกจริง) 

39 1,228 1,033 
- 

2,300 

(0.41%) (3.50%) (11.63%) (0.68%) 

พ้ืนท่ีมีศักยภาพคงเหลือ 
9,430 33,853 

- - 
43,283 

(99.59%) (96.50%) (12.82%) 
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ตารางท่ี 7 (ตอ) 

อำเภอ ประเภทพ้ืนท่ี 
เนื้อท่ีชั้นความเหมาะสม (ไร) 

S1 S2 S3 N รวม 

ยางชุมนอย 

พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน 
3,620 24,477 10 107,053 135,160 

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

พ้ืนท่ีเพาะปลูกในช้ันความ 
เหมาะสมตาง ๆ  (ปลูกจริง) 

47 151 10 
- 

208 

(1.30%) (0.62%) (100.00%) (0.15%) 

พ้ืนท่ีมีศักยภาพคงเหลือ 
3,573 24,326 

- - 
27,899 

(98.70%) (99.38%) (20.64%) 

ราษีไศล 

พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน 
7,728 27,926 107 275,817 311,578 

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

พ้ืนท่ีเพาะปลูกในช้ันความ 
เหมาะสมตาง ๆ  (ปลูกจริง) 

16 787 107 
- 

910 

(0.21%) (2.82%) (100.00%) (0.29%) 

พ้ืนท่ีมีศักยภาพคงเหลือ 
7,712 27,139 

- - 
34,851 

(99.79%) (97.18%) (11.19%) 

วังหิน 

พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน - 
8,645 5,567 166,552 180,764 

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

พ้ืนท่ีเพาะปลูกในช้ันความ 
เหมาะสมตาง ๆ  (ปลูกจริง) 

- 
954 1,547 

- 
2,501 

(11.04%) (27.79%) (1.38%) 

พ้ืนท่ีมีศักยภาพคงเหลือ - 
7,691 

- - 
7,691 

(88.96%) (4.25%) 

ศรีรัตนะ 

พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน - 
7 31,975 111,285 143,267 

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

พ้ืนท่ีเพาะปลูกในช้ันความ 
เหมาะสมตาง ๆ  (ปลูกจริง) 

- 
7 11239 

- 
11,246 

(100.00%) (35.15%) (7.85%) 

พ้ืนท่ีมีศักยภาพคงเหลือ - - - - - 

ศิลาลาด 

พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน 
234 7,574 26 83,006 90,840 

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

พ้ืนท่ีเพาะปลูกในช้ันความ 
เหมาะสมตาง ๆ  (ปลูกจริง) 

4 551 26 
- 

581 

(1.71%) (7.27%) (100.00%) (0.64%) 

พ้ืนท่ีมีศักยภาพคงเหลือ 
230 7,023 

- - 
7,253 

(98.29%) (92.73%) (7.98%) 
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ตารางท่ี 7 (ตอ) 

อำเภอ ประเภทพ้ืนท่ี 
เนื้อท่ีชั้นความเหมาะสม (ไร) 

S1 S2 S3 N รวม 

หวยทับทัน 

พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน 
6,755 114 969 124,565 132,403 

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

พ้ืนท่ีเพาะปลูกในช้ันความ 
เหมาะสมตาง ๆ  (ปลูกจริง) 

142 38 969 
- 

1,149 

(2.10%) (33.33%) (100.00%) (0.87%) 

พ้ืนท่ีมีศักยภาพคงเหลือ 
6,613 76 

- - 
6,689 

(97.90%) (66.67%) (5.05%) 

อุทุมพร
พิสัย 

พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน 
2,041 6,809 182 262,575 271,607 

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

พ้ืนท่ีเพาะปลูกในช้ันความ 
เหมาะสมตาง ๆ  (ปลูกจริง) 

- 
437 182 

- 
619 

(6.42%) (100.00%) (0.23%) 

พ้ืนท่ีมีศักยภาพคงเหลือ 
2,041 6,372 

- - 
8,413 

(100.00%) (93.58%) (3.10%) 

รวมท้ัง
จังหวัด 

พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน 
40,987 175,389 847,933 3,875,156 4,939,465 

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

พ้ืนท่ีเพาะปลกูในชัน้ความ 
เหมาะสมตาง ๆ  (ปลกูจริง) 

942 15,181 163,370 3 179,496 

(2.30%) (8.66%) (19.27%) (n.s) (3.63%) 

พ้ืนท่ีมีศักยภาพคงเหลือ 
40,045 160,208 

- - 
200,253 

(97.70%) (91.34%) (4.05%) 

หมายเหตุ: n.s. คือ มีจำนวนนอยมากไมมีความสำคัญทางสถิติ 

    ท้ังนี้ ในการสงเสริมการปลูกพืชจะพิจารณาเฉพาะพ้ืนท่ีท่ีมีศักยภาพคงเหลือในระดับ
ความเหมาะสมสูง (S1) และระดับความเหมาะสมปานกลาง (S2) เทานั้น เนื่องจากสภาพพื้นที่ปลูกพืช
ตรงตามศักยภาพของดิน การลงทุนต่ำก็สามารถเพ่ิมผลผลิตได จึงควรสงเสริมในพ้ืนท่ีดังกลาว 
    เมื่อวิเคราะหขอมูลศักยภาพพื้นที่รวมกับพื้นที่ปลูกพืชในปจจุบัน พบวา พื้นที่ที่ควร
พิจารณาใหมีการปรับเปลี่ยนไปปลูกมันสำปะหลัง คือ บริเวณที่เปนพื้นที่ปลูกขาว (S3+N) 48,487 ไร  
และพ้ืนท่ีปลูกปาลมน้ำมัน (S3+N) 309 ไร (ตารางท่ี 8) 
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ตารางท่ี 8 พ้ืนท่ีมีศักยภาพในการขยายการผลิตมันสำปะหลัง     

อำเภอ 
ขาว (ไร) ปาลมน้ำมนั (ไร) 

S3 N รวม S3 N รวม 

กันทรลักษ 400 41 441 2 - 2 

กันทรารมย 3,401 - 3,401 - 19 19 

ขุขันธ 1,170 196 1,366 27 - 27 

ขุนหาญ 1,683 - 1,683 5 - 5 

น้ำเกลี้ยง 292 - 292 17 - 17 

โนนคูณ - - - - - - 

บึงบูรพ 1,164 - 1,164 - - - 

เบญจลักษ 94 - 94 71 - 71 

ปรางคกู 2,148 - 2,148 - 5 5 

พยุห - - - - - - 

โพธ์ิศรีสุวรรณ 576 - 576 - - - 

ไพรบึง - - - - - - 

ภูสิงห 1,395 165 1,560 42 - 42 

เมืองจันทร 482 - 482 - - - 

เมืองศรีสะเกษ 8,978 2,388 11,366 - 91 91 

ยางชุมนอย 6,118 - 6,118 - 6 6 

ราษีไศล 3,870 3,304 7,174 - - - 

วังหิน 3,108 - 3,108 - - - 

ศรีรัตนะ - - - - - - 

ศิลาลาด 654 169 823 - - - 

หวยทับทัน 1,771 - 1,771 - 24 24 

อุทุมพรพิสัย 3,365 1,555 4,920 - - - 

รวม 40,669 7,818 48,487 164 145 309 
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   4) แนวทางการจัดการ 

    (1) พื ้นที ่ที ่ม ีความเหมาะสมควรสงเสริมการผลิต (S1 หรือ S2) ควรสนับสนุนให
เกษตรกรปลูกมันสำปะหลังตอไปเนื่องจากเปนพื้นที่ที่เหมาะสม สามารถชวยลดตนทุนการผลิตและ
ไดผลผลิตที่มีคุณภาพดี ซึ่งการปลูกมันสำปะหลังในพื้นที่ดังกลาวขางตนสามารถนำไปสูการตอยอด
โครงการท่ีสำคัญตาง  ๆได เชน เกษตรอินทรีย ระบบสงเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ เกษตรแมนยำ เปนตน
     พื ้นที ่ปลูกมันสำปะหลังในบริเวณที ่ม ีความเหมาะสมสูง (S1) คือพื ้นที ่ปลูก 
มันสำปะหลังในที่ดินที่ไมมีขอจำกัดทางกายภาพตอการปลูกมันสำปะหลังซึ่งควรสงวนไวเปน
แหลงปลูกมันสำปะหลังที่สำคัญของจังหวัด โดยกระจายอยูในอำเภอเมืองศรีสะเกษ อำเภอราษีไศล 
อำเภอหวยทับทัน เปนตน 
     พื้นที่ปลูกมันสำปะหลังในบริเวณที่มีความเหมาะสมปานกลาง (S2) คือพื้นที่ปลูก 
มันสำปะหลังในที่ดินที่มีขอจำกัดทางกายภาพบางประการตอการปลูกมันสำปะหลัง เชน 
ความอุดมสมบูรณของดิน ความเปนกรดเปนดาง ความชื้น โดยกระจายอยูในอำเภอเมืองศรีสะเกษ 
อำเภอราษีไศล และอำเภอกันทรารมย เปนตน     
    (2) พื้นที่ที่ควรปรับเปลี่ยนการผลิตในพื้นที่ไมเหมาะสม (S3 หรือ N) ควรสนับสนุนให
เขาโครงการปรับเปลี่ยนการผลิต เชน เปลี่ยนชนิดพืชที่มีความเหมาะสมกวาการปลูกมันสำปะหลัง  
มีตนทุนท่ีต่ำ และใหผลตอบแทนท่ีดีกวา เปนตน แตท้ังนี้ตองพิจารณาแหลงรับซ้ือรวมดวย  

  2.4 ออยโรงงาน 
    ออยโรงงานเปนพืชเศรษฐกิจหลักของศรีสะเกษในลำดับท่ี 4 จากฐานขอมูลในแผนท่ีเกษตรเชิงรุก 
หรือ Agri-Map Online สามารถวิเคราะหขอมูลไดดังนี้ (ตารางท่ี 9 และภาพท่ี 12 ถึง 13) 

   1) การวิเคราะหศักยภาพของพ้ืนท่ีปลูกออยโรงงาน 
    ระดับท่ี 1 เปนพื้นที่ความเหมาะสมสูง (S1) มีเนื้อที่ 134,063 ไร คิดเปนรอยละ 2.71 
ของพื้นท่ีศักยภาพของที่ดิน พบมากอยูในอำเภอกันทรารมย 32,949 ไร อำเภอขุขันธ 30,005 ไร และ
อำเภอกันทรลักษ 21,056 ไร 
    ระดับที่ 2 เปนพื้นที่ความเหมาะสมปานกลาง (S2) มีเนื้อที่ 608,463 ไร คิดเปนรอยละ 
12.31 ของพ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน พบมากอยูในอำเภอกันทรลักษ 117,760 ไร อำเภอขุนหาญ 107,637 ไร 
และอำเภอกันทรารมย 79,9136) ไร  
    ระดับที่ 3 เปนพื้นที่ความเหมาะสมเล็กนอย (S3) มีเนื้อท่ี 262,087 ไร คิดเปนรอยละ 
5.30 ของพื้นที่ศักยภาพของที่ดิน พบมากอยูในอำเภอกันทรลักษ 128,535 ไร อำเภอศรีรัตนะ 24,193 ไร 
และอำเภอขุนหาญ 22,474 ไร   
    ระดับท่ี 4 เปนพ้ืนท่ีไมเหมาะสม (N) มีเนื้อท่ี 3,935,107 ไร  
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   2) การวิเคราะหพื้นที่ปลูกออยโรงงานในปจจุบัน ซึ่งจำแนกตามชั้นความเหมาะสมของที่ดิน 
ไดดังนี้ 
    (1) พ้ืนท่ีเหมาะสมสูง (S1) เนื้อท่ี 553 ไร คิดเปนรอยละ 0.41 ของพ้ืนท่ีศักยภาพสูง 
พบมากอยูในอำเภอขุขันธ 227 ไร อำเภอภูสิงห 100 ไร และอำเภอน้ำเกลี้ยง 62 ไร  
    (2) พื้นที่เหมาะสมปานกลาง (S2) มีเนื้อที่ 15,566 ไร คิดเปนรอยละ 2.56 ของพื ้นท่ี
ศักยภาพปานกลาง พบมากอยูในอำเภอปรางคกู 4,461ไร อำเภอภูสิงห 3,054 ไร และอำเภอหวยทับทัน 
2,116 ไร เปนตน 
    (3) พ้ืนท่ีเหมาะสมเล็กนอย (S3) มีเนื้อท่ี 1,518 ไร คิดเปนรอยละ 0.58 ของพ้ืนท่ีศักยภาพ
เล็กนอย พบมากอยูในอำเภอโนนคูณ 489 ไร อำเภอกันทรลักษ 303 ไร และอำเภอศรีรัตนะ 206 ไร  

   3) พ้ืนท่ีมีศักยภาพคงเหลือ คือ พ้ืนท่ีท่ีมีศักยภาพในการปลูกออยโรงงานแตไมใชพ้ืนท่ีปลูก 
พิจารณาจากพื้นที ่ศักยภาพของที่ดินสำหรับการปลูกออยโรงงาน และพื้นที ่ปลูกออยโรงงานใน 
ชั ้นความเหมาะสมตาง ๆ (ปลูกจริง) พบวา จังหวัดศรีสะเกษมีพื ้นท่ีศักยภาพคงเหลือในระดับ 
ความเหมาะสมสูง (S1) และความเหมาะสมปานกลาง (S2) รวมทั้งสิ้น 726,407 ไร โดยกระจายอยู
ทั่วทุกอำเภอ โดยอำเภอที่มีพื้นที่ศักยภาพคงเหลือมากที่สุด ไดแก อำเภอกันทรลักษ 137,818 ไร 
รองลงมา ไดแก อำเภอกันทรารมย 111,923 ไร อำเภอขุนหาญ 117,230 ไร และอำเภอภูสิงห 
77,078 ไร โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
    (1) พ้ืนท่ีเหมาะสมสูงคงเหลือ (S1) มีเนื้อท่ี 133,510 ไร คิดเปนรอยละ 99.59 ของพ้ืนท่ี
ศักยภาพสูง พบมากในอำเภอกันทรารมย 32,916 ไร อำเภอขุขันธ 29,778 ไร และอำเภอกันทรลักษ 
20,996 ไร 
    (2) พื้นที่เหมาะสมปานกลางคงเหลือ (S2) มีเนื้อที่ 592,897 ไร คิดเปนรอยละ 97.44 
พื้นท่ีศักยภาพปานกลาง พบมากในอำเภอกันทรลักษ 116,822 ไร อำเภอขุนหาญ 107,429 ไร และ
อำเภอกันทรารมย 79,007 ไร 
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ตารางท่ี 9 พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดินและพ้ืนท่ีปลูกจริงของออยโรงงานรายอำเภอ จังหวัดศรีสะเกษ 

อำเภอ ประเภทพ้ืนท่ี 
เนื้อท่ีชั้นความเหมาะสม (ไร) 

S1 S2 S3 N รวม 

กันทราลักษ 

พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน 
21,056 117,760 128,535 420,768 688,119 

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

พ้ืนท่ีเพาะปลูกในช้ันความ 
เหมาะสมตาง ๆ  (ปลูกจริง) 

60 938 303 
- 

1,301 

(0.28%) (0.80%) (0.24%) (0.19%) 

พ้ืนท่ีมีศักยภาพคงเหลือ 
20,996 116,822 

- - 
137,818 

(99.72%) (99.20%) (20.03%) 

กันทรารมย 

พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน 
32,949 79,911 5,222 319,484 437,566 

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

พ้ืนท่ีเพาะปลูกในช้ันความ 
เหมาะสมตาง ๆ  (ปลูกจริง) 

33 904 91 
- 

1,028 

(0.10%) (1.13%) (1.74%) (0.23%) 

พ้ืนท่ีมีศักยภาพคงเหลือ 
32,916 79,007 

- - 
111,923 

(99.90%) (98.87%) (25.58%) 

ขุขันธ 

พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน 
30,005 

(100.00%) 
37,602 

- 
403,160 470,767 

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

พ้ืนท่ีเพาะปลูกในช้ันความ 
เหมาะสมตาง ๆ  (ปลูกจริง) 

227 
(0.76%) 

777 
- - 

1,004 

(2.07%) (0.21%) 

พ้ืนท่ีมีศักยภาพคงเหลือ 
29,778 

(99.24%) 
36,825 

- - 
66,603 

(97.93%) (14.15%) 

ขุนหาญ 

พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน 
9,801 107,637 22,474 203,251 343,163 

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

พ้ืนท่ีเพาะปลูกในช้ันความ 
เหมาะสมตาง ๆ  (ปลูกจริง) 

- 
208 

- - 
208 

(0.19%) (0.06%) 

พ้ืนท่ีมีศักยภาพคงเหลือ 
9,801 107,429 

- - 
117,230 

(100.00%) (99.81%) (34.16%) 

น้ำเกลี้ยง 

พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน 
13,078 

(100.00%) 
26,133 17,176 111,073 167,460 

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

พ้ืนท่ีเพาะปลูกในช้ันความ 
เหมาะสมตาง ๆ  (ปลูกจริง) 

62 
(0.47%) 

242 143 
- 

447 

(0.93%) (0.83%) (0.27%) 

พ้ืนท่ีมีศักยภาพคงเหลือ 
13,016 

(99.53%) 
25,891 

- - 
38,907 

(99.07%) (23.23%) 
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ตารางท่ี 9 (ตอ) 

อำเภอ ประเภทพ้ืนท่ี 
เนื้อท่ีชั้นความเหมาะสม (ไร) 

S1 S2 S3 N รวม 

โนนคูณ 

พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน 
7,375 

(100.00%) 
2,750 491 162,704 173,320 

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

พ้ืนท่ีเพาะปลูกในช้ันความ 
เหมาะสมตาง ๆ  (ปลูกจริง) 

56 
(0.76%) 

751 
(27.31%) 

489 
- 

1,296 

(99.59%) (0.75%) 

พ้ืนท่ีมีศักยภาพคงเหลือ 
7,319 

(99.24%) 
1,999 

- - 
9,318 

(72.69%) (5.38%) 

บึงบูรณ 

พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน - 
6,398 

- 
23,623 30,021 

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

พ้ืนท่ีเพาะปลูกในช้ันความ 
เหมาะสมตาง ๆ  (ปลูกจริง) 

- 
53 

- - 
53 

(0.83%) (0.18%) 

พ้ืนท่ีมีศักยภาพคงเหลือ - 
6,345 

- - 
6,345 

(99.17%) (21.14%) 

เบญจลักษ 

พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน 
4,131 

(100.00%) 
14,577 17,783 128,678 165,169 

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

พ้ืนท่ีเพาะปลูกในช้ันความ 
เหมาะสมตาง ๆ  (ปลูกจริง) 

9 
(0.22%) 

856 161 
- 

1,026 

(5.87%) (0.91%) (0.62%) 

พ้ืนท่ีมีศักยภาพคงเหลือ 
4,122 

(99.78%) 
13,721 

- - 
17,843 

(94.13%) (10.80%) 

ปรางคกู 

พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน - 
16,297 

- 
224,695 240,992 

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

พ้ืนท่ีเพาะปลูกในช้ันความ 
เหมาะสมตาง ๆ  (ปลูกจริง) 

- 
4,461 

- - 
4,461 

(27.37%) (1.85%) 

พ้ืนท่ีมีศักยภาพคงเหลือ - 
11,836 

- - 
11,836 

(72.63%) (4.91%) 

พยุห 

พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน 
1,861 

(100.00%) 
941 

(100.00%) 
- 

102,986 105,788 

(100.00%) (100.00%) 

พ้ืนท่ีเพาะปลูกในช้ันความ 
เหมาะสมตาง ๆ  (ปลูกจริง) 

- 
134 

(14.24%) 
- - 

134 

(0.13%) 

พ้ืนท่ีมีศักยภาพคงเหลือ 
1,861 807 

- - 
2,668 

(100.00%) (85.76%) (2.52%) 
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ตารางท่ี 9 (ตอ) 

อำเภอ ประเภทพ้ืนท่ี 
เนื้อท่ีชั้นความเหมาะสม (ไร) 

S1 S2 S3 N รวม 

โพธ์ิศรี
สุวรรณ 

พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน - 
2,802 

- 
65,782 68,584 

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

พ้ืนท่ีเพาะปลูกในช้ันความ 
เหมาะสมตาง ๆ  (ปลูกจริง) 

- 
159 

(5.67%) 
- - 

159 

(0.23%) 

พ้ืนท่ีมีศักยภาพคงเหลือ - 
2,643 

- - 
2,643 

(94.33%) (3.85%) 

ไพรบึง 

พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน - 
1,986 

- 
166,815 168,801 

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

พ้ืนท่ีเพาะปลูกในช้ันความ 
เหมาะสมตาง ๆ  (ปลูกจริง) 

- 
97 

- - 
97 

(4.88%) (0.06%) 

พ้ืนท่ีมีศักยภาพคงเหลือ - 
1,889 

- - 
1,889 

(95.12%) (1.12%) 

ภูสิงห 

พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน 
7,895 

(100.00%) 
72,337 6,605 125,287 212,124 

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

พ้ืนท่ีเพาะปลูกในช้ันความ 
เหมาะสมตาง ๆ  (ปลูกจริง) 

100 
(1.27%) 

3,054 69 
- 

3,223 

(4.22%) (1.04%) (1.52%) 

พ้ืนท่ีมีศักยภาพคงเหลือ 
7,795 

(98.73%) 
69,283 

- - 
77,078 

(95.78%) (36.34%) 

เมืองจันทร 

พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน - 
6,687 

- 
57,895 64,582 

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

พ้ืนท่ีเพาะปลูกในช้ันความ 
เหมาะสมตาง ๆ  (ปลูกจริง) 

- 
87 

- - 
87 

(1.30%) (0.13%) 

พ้ืนท่ีมีศักยภาพคงเหลือ - 
6,600 

- - 
6,600 

(98.70%) (10.22%) 

เมือง 
ศรีสะเกษ 

พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน 
1,399 

(100.00%) 
34,273 

(100.00%) 
16,702 285,250 337,624 

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

พ้ืนท่ีเพาะปลูกในช้ันความ 
เหมาะสมตาง ๆ  (ปลูกจริง) 

- 
44 

(0.13%) 
- - 

44 

(0.01%) 

พ้ืนท่ีมีศักยภาพคงเหลือ 
1,399 34,229 

- - 
35,628 

(100.00%) (99.87%) (10.55%) 
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ตารางท่ี 9 (ตอ) 

อำเภอ ประเภทพ้ืนท่ี 
เนื้อท่ีชั้นความเหมาะสม (ไร) 

S1 S2 S3 N รวม 

ยางชุมนอย 

พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน 
133 

(100.00%) 
27,933 

- 
107,095 135,161 

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

พ้ืนท่ีเพาะปลูกในช้ันความ 
เหมาะสมตาง ๆ  (ปลูกจริง) 

- 
69 

(0.25%) 
- - 

69 

(0.05%) 

พ้ืนท่ีมีศักยภาพคงเหลือ 
133 

(100.00%) 
27,864 

- - 
27,997 

(99.75%) (20.71%) 

ราษีไศล 

พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน 
1,229 

(100.00%) 
21,302 13,092 275,956 311,579 

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

พ้ืนท่ีเพาะปลูกในช้ันความ 
เหมาะสมตาง ๆ  (ปลูกจริง) 

- - - - - 

พ้ืนท่ีมีศักยภาพคงเหลือ 
1,229 

(100.00%) 
21,302 

- - 
22,531 

(100.00%) (7.23%) 

วังหิน 

พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน - 
9,520 56 171,205 180,781 

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

พ้ืนท่ีเพาะปลูกในช้ันความ 
เหมาะสมตาง ๆ  (ปลูกจริง) 

- 
396 56 

- 
452 

(4.16%) (100.00%) (0.25%) 

พ้ืนท่ีมีศักยภาพคงเหลือ - 
9,124 

- - 
9,124 

(95.84%) (5.05%) 

ศรีรัตนะ 

พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน 
3,020 

(100.00%) 
6,342 24,193 109,715 143,270 

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

พ้ืนท่ีเพาะปลูกในช้ันความ 
เหมาะสมตาง ๆ  (ปลูกจริง) 

- 
208 206 

- 
414 

(3.28%) (0.85%) (0.29%) 

พ้ืนท่ีมีศักยภาพคงเหลือ 
3,020 

(100.00%) 
6,134 

- - 
9,154 

(96.72%) (6.39%) 

ศิลาลาด 

พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน 
36 

(100.00%) 
2,392 

(100.00%) 
5,380 83,033 90,841 

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

พ้ืนท่ีเพาะปลูกในช้ันความ 
เหมาะสมตาง ๆ  (ปลูกจริง) 

- - - - - 

พ้ืนท่ีมีศักยภาพคงเหลือ 
36 2,392 - - 2,428 

(100.00%) (100.00%)   (2.67%) 
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ตารางท่ี 9 (ตอ) 

อำเภอ ประเภทพ้ืนท่ี 
เนื้อท่ีชั้นความเหมาะสม (ไร) 

S1 S2 S3 N รวม 

หวยทับทัน 

พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน 
95 

(100.00%) 
8,591 

- 
123,715 132,401 

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

พ้ืนท่ีเพาะปลูกในช้ันความ 
เหมาะสมตาง ๆ  (ปลูกจริง) 

6 
(6.32%) 

2,116 
(24.63%) 

- - 
2,122 

(1.60%) 

พ้ืนท่ีมีศักยภาพคงเหลือ 
89 

(93.68%) 
6,475 

- - 
6,564 

(75.37%) (4.96%) 

อุทุมพร
พิสัย 

พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน - 
4,292 4,379 262,937 271,608 

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

พ้ืนท่ีเพาะปลูกในช้ันความ 
เหมาะสมตาง ๆ  (ปลูกจริง) 

- 
12 

- - 
12 

(0.28%) (0.00%) 

พ้ืนท่ีมีศักยภาพคงเหลือ - 
4,280 

- - 
4,280 

(99.72%) (1.58%) 

รวมท้ัง
จังหวัด 

พ้ืนท่ีศักยภาพของท่ีดิน 
134,063 

(100.00%) 
608,463 262,087 3,935,107 4,939,720 

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

พ้ืนท่ีเพาะปลกูในชัน้ความ 
เหมาะสมตาง ๆ  (ปลกูจริง) 

553 
(0.41%) 

15,566 1,518 
- 

17,637 

(2.56%) (0.58%) (0.36%) 

พ้ืนท่ีมีศักยภาพคงเหลือ 
133,510 

(99.59%) 
592,897 

- - 
726,407 

(97.44%) (14.71%) 

    ท้ังนี้ ในการสงเสริมการปลูกพืชจะพิจารณาเฉพาะพ้ืนท่ีท่ีมีศักยภาพคงเหลือในระดับ
ความเหมาะสมสูง (S1) และระดับความเหมาะสมปานกลาง (S2) เทานั้น เนื่องจากสภาพพื้นที่ปลูกพืช
ตรงตามศักยภาพของดิน การลงทุนต่ำก็สามารถเพ่ิมผลผลิตได จึงควรสงเสริมในพ้ืนท่ีดังกลาว 
    เมื่อวิเคราะหขอมูลศักยภาพพื้นที่รวมกับพื้นที่ปลูกพืชในปจจุบัน พบวาพื้นที่ที ่ควร
พิจารณาใหมีการปรับเปลี่ยนไปปลูกออยโรงงาน คือ บริเวณที่เปนพื้นที่ปลูกขาว (S3+N) 143,918 ไร 
และบริเวณท่ีปลูกมันสำปะหลัง (S3) 68,484 ไร (ตารางท่ี 10) 
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ตารางท่ี 10 พ้ืนท่ีมีศักยภาพในการขยายการผลิตออยโรงงาน     

อำเภอ 
ขาว (ไร) มันสำปะหลัง (ไร) 

S3 N รวม S3 N รวม 

กันทรลักษ 6,902 997 7,899 19,160 - 19,160 

กันทรารมย 25,266 96 25,362 2,459 - 2,459 

ขุขันธ 36,287 963 37,250 10,770 - 10,770 

ขุนหาญ 6,052 1,746 7,798 12,137 - 12,137 

น้ำเกลี้ยง 4,334 1,585 5,919 4,062 - 4,062 

โนนคูณ 2,423 179 2,602 669 - 669 

บึงบูรพ 1,154 - 1,154 - - - 

เบญจลักษ 1,933 - 1,933 1,084 - 1,084 

ปรางคกู 8,593 - 8,593 178 - 178 

พยุห 183 - 183 79 - 79 

โพธ์ิศรีสุวรรณ 585 - 585 - - - 

ไพรบึง 352 - 352 - - - 

ภูสิงห 8,078 1,938 10,016 15,239 - 15,239 

เมืองจันทร 526 - 526 - - - 

เมืองศรีสะเกษ 11,303 - 11,303 337 - 337 

ยางชุมนอย 6,098 - 6,098 - - - 

ราษีไศล 3,868 2,032 5,900 - - - 

วังหิน 3,282 - 3,282 136 - 136 

ศรีรัตนะ 1,370 - 1,370 2,064 - 2,064 

ศิลาลาด 654 - 654 - - - 

หวยทับทัน 1,777 - 1,777 1 - 1 

อุทุมพรพิสัย 3,362 - 3,362 - - - 

รวม 134,382 9,536 143,918 68,484 - 68,484 

   4) แนวทางการจัดการ 

    (1) พื้นที่ที่มีความเหมาะสมควรสงเสริมการผลิต (S1 หรือ S2) ควรสนับสนุนใหเกษตรกร
ปลูกออยโรงงานตอไปเนื่องจากเปนพื้นที่ที่เหมาะสม สามารถชวยลดตนทุนการผลิตและไดผลผลิตที่มี
คุณภาพดี ซึ่งการปลูกออยโรงงานในพื้นที่ดังกลาวขางตนสามารถนำไปสูการตอยอดโครงการที่สำคัญได 
เชน เกษตรอินทรีย ระบบสงเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ เกษตรแมนยำ เปนตน 
     พื้นที่ปลูกออยโรงงานในบริเวณที่มีความเหมาะสมสูง (S1) คือพื้นที่ปลูกออยโรงงานใน
ท่ีดินท่ีไมมีขอจำกัดทางกายภาพตอการปลูกออยโรงงาน ซ่ึงควรสงวนไวเปนแหลงปลูกออยโรงงานท่ีสำคัญ
ของจังหวัด โดยกระจายอยูอำเภอกันทรารมย อำเภอขุขันธ และอำเภอกันทรลักษ เปนตน 
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     พื ้นที ่ปลูกออยโรงงานในบริเวณที ่มีความเหมาะสมปานกลาง (S2) คือพื ้นที ่ปลูก 
ออยโรงงานในที่ดินที่มีขอจำกัดทางกายภาพบางประการตอการปลูกออยโรงงาน เชน ความอุดมสมบูรณ
ของดิน ความเปนกรดเปนดาง ความชื้น โดยกระจายอยูในอำเภอกันทรลักษ อำเภอขุขันธ และอำเภอ
กันทรลักษ เปนตน  
    (2) พื้นที่ที่ควรปรับเปลี่ยนการผลิตในพื้นที่ไมเหมาะสม (S3 หรือ N) ควรสนับสนุนใหเขา
โครงการปรับเปลี่ยนการผลิต เชน เปลี่ยนชนิดพืชท่ีมีความเหมาะสมกวาการปลูกออยโรงงาน มีตนทุนท่ีต่ำ 
และใหผลตอบแทนท่ีดีกวา เปนตน แตท้ังนี้ตองพิจารณาแหลงรับซ้ือรวมดวย  

3. พืชเศรษฐกิจอนาคตไกลของจังหวัด 

จังหวัดศรีสะเกษมีสินคาโดดเดนที่แสดงถึงความเปนอัตลักษณของพื้นที่ และจดทะเบียน

สิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตร (Geographical Indicator) หรือ สินคา GI เพื่อประโยชนตอการสรางมูลคาเพ่ิม

ใหกับสินคา รักษาไวซึ่งเอกลักษณเฉพาะถิ่น การพัฒนาและคงไวซึ่งคุณภาพสินคา รวมถึงปองกัน

การลอกเลียนแบบจากคูแขงทางการคาในพ้ืนท่ีอ่ืน ไดแก ทุเรียนภูเขาไฟศรีสะเกษ (GI) หอมแดง

ศรีสะเกษ (GI) กระเทียมศรีสะเกษ (GI) ขาวหอมมะลิทุงกุลารองไห (GI) และมีไมผลสำคัญที่มีคุณภาพ 

เชน เงาะ มังคุด ลองกอง เปนตน 

3.1 ทุเรียนภูเขาไฟศรีสะเกษ (GI) เริ่มมีการปลูกตั้งแตป 2531 จากการท่ีเกษตรกรมองเห็น
ถึงสภาพพื้นที่เขตอำเภอขุนหาญ อำเภอกันทรลักษ และอำเภอศรีรัตนะ คลายคลึงกับจังหวัดจันทบรุี 
ทุเรียนศรีสะเกษเจริญเติบโตไดเร็วใหผลผลิตคอนขางดีและมีคุณภาพ เนื่องจากบริเวณท่ีปลูกเปนดินท่ี
เกิดจากหินภูเขาไฟ ผุพังมาจากหินบะซอลต ระบายน้ำไดดี มีแรธาตุท่ีจำเปนกับพืชในปริมาณสูง ทาง
จังหวัดมีนโยบายสงเสริมการใหความรูแกกลุมผูปลูกทุเรียน การพัฒนาพ้ืนท่ี การควบคุมดูแลการผลิต 
ทำใหลูกทุเรียนมีความสม่ำเสมอและมีคุณภาพ และการประชาสัมพันธ เพื่อสรางสรรคอัตลักษณให
เกิดมูลคาเพิ่มในทัศนคติที่ดีตอสินคาภายใตตราสินคา “ทุเรียนภูเขาไฟ” พิจารณาจากพื้นที่ในการ
สงเสริมการปลูกทุเรียนภูเขาไฟ ในอำเภอขุนหาญ อำเภอกันทรลักษและอำเภอศรีรัตนะ มีพื้นท่ี
ศักยภาพคงเหลือในพื้นที่เหมาะสมปานกลาง (S2) จำนวน 433,349 ไร  แยกเปน อำเภอขุนหาญ 
137,704 ไร อำเภอกันทรลักษ 262,414 ไร และอำเภอศรีรัตนะ 33,231 ไร   

3.2 หอมแดงศรีสะเกษ (GI) และกระเทียมศรีสะเกษ (GI) เปนที่รูจักของผูบริโภค
มาอยางยาวนาน ดวยสภาพภูมิประเทศและภูมิอากาศที่มีความเหมาะสมกับการปลูกที่เปนดินมูลทราย
จากดินตะกอนลุมน้ำของลำน้ำมูลและลำน้ำชีที่ทับถม เมื่อนำมาผสมกับดินโพนหรือดินจอมปลวกตาม
เทคนิคการเพาะปลูกที่ถายทอดรุนสูรุนทำใหหอมแดงศรีสะเกษมีเปลือกแหงมัน สีแดงเขมปนมวง 
หัวมีลักษณะกลม มีกลิ่นฉุน แหลงปลูกใหญอยูท่ีอำเภอยางชุมนอย ในสวนของกระเทียมศรีสะเกษ 
มีชื่อเสียงและเปนเอกลักษณเฉพาะถิ่น ลักษณะเดน คือ เปลือกนอกสีขาวแกมมวง เปลือกบาง หัวแนน 
กลิ่นฉุน รสเผ็ดรอน สามารถเก็บรักษาไวไดนานไมฝอ ทั้งสองเปนสินคาชูโรงสรางรายไดเขาสูจังหวัด 
ดังคำขวัญจังหวัดที่วา “แดนปราสาทขอม หอมกระเทียมดี มีสวนสมเด็จ เขตดงลำดวน หลากลวน
วัฒนธรรม เลิศล้ำสามัคคี” 
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3.3 ขาวหอมมะลิทุงกุลารองไห (GI) ทุงกุลารองไห เปนทุงใหญของภาคอีสานมีพ้ืนท่ีอยูในเขต 
5 จังหวัด ไดแก จังหวัดมหาสารคาม จังหวัดรอยเอ็ด จังหวัดยโสธร จังหวัดศรีสะเกษ และจังหวัดสุรินทร 
สำหรับจังหวัดศรีสะเกษ เขตพ้ืนท่ีของทุงกุลารองไหอยูในอำเภอราษีไศลและอำเภอศิลาลาด พิจารณา
จากพื้นที่ในการสงเสริมการปลูกขาวหอมมะลิทุงกุลารองไห ในอำเภอราษีไศลและอำเภอศิลาลาดมี
พื้นที่ศักยภาพคงเหลือ ควรสงเสริมในพ้ืนท่ีเหมาะสมสูง (S1) ซ่ึงยังมีพ้ืนท่ีท่ีมีศักยภาพ คงเหลือ จำนวน 
8,107 ไร และพื้นที่เหมาะสมปานกลาง (S2) ที่มีพื้นที่ศักยภาพคงเหลือ 30,875  แยกเปน อำเภอราษีไศล 
28,101 ไร และอำเภอศิลาลาด 10,881 ไร 

3.4 ไมผล (เงาะ มังคุด) พื้นที่จังหวัดศรีสะเกษถือเปนแผนดินทองแหงอีสานใต เนื่องจาก
สภาพดินที่อุดมสมบูรณ โดยเฉพาะเขตที่ราบลุมน้ำมูลและเขตที่ราบลุมตอนกลางที่เรียกวา ดงภูดินแดง 
มีความอุดมสมบูรณสูงเหมาะสำหรับปลูกพืชเศรษฐกิจสำคัญ เปนรอยตอของอำเภอเบญจลักษณ 
อำเภอน้ำเกลี้ยง อำเภอศรีรัตนะ อำเภอขุนหาญและอำเภอกันทรลักษ บริเวณดังกลาวจึงเปนพื้นท่ี
ปลูกพืชสำคัญไดผลดี เชน เงาะ มังคุด ลองกอง ที่ไดผลผลิตที่ดีมีคุณภาพ โดยเฉพาะเงาะนับวาเปน
แหลงผลิตขนาดใหญ มีเงาะพันธุเงาะโรงเรียนที่เปนที่รูจักแพรหลาย ลักษณะเดน คือ ผิวเปลือกแหง 
ไมฉ่ำน้ำจนเกินไป เนื ้อเงาะมีรสหวาน พิจารณาจากพื้นท่ีในการสงเสริมการปลูกเงาะ มีพื ้นที่
ศักยภาพคงเหลือในพ้ืนท่ีเหมาะสมปานกลาง (S2) จำนวน 816,953 ไร ในสวนของมังคุด ศรีสะเกษ 
เปนอีกทางเลือกหนึ่งของการปลูกไมผล ดวยสภาพพ้ืนท่ีอุดมสมบูรณ ดินมีแรธาตุสูง สภาพอากาศท่ีเปน
ภูเขาโอบลอม ทำใหมังคุดท่ีปลูกไดคุณภาพดี รสชาติหวานอมเปรี้ยว พิจารณาจากพ้ืนท่ีในการสงเสริม
การปลูกมังคุด มีพ้ืนท่ีศักยภาพคงเหลือในพ้ืนท่ีเหมาะสมปานกลาง (S2) จำนวน 823,501 ไร 

   3.5 พืชสมุนไพร ดวยนโยบายของรัฐบาลที่ใหการสนับสนุนแนวคิด BCG (Bio Circular 
Green Economy) หรือ เศรษฐกิจชีวภาพในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ พืชสมุนไพรเปน
เรื่องหนึ่งท่ีไดรับความสนใจ เนื่องจากเปนแหลงของสาระสำคัญท่ีนำไปใชประโยชนในดานตาง ๆ เชน 
การแพทย ผลิตภัณฑเสริมอาหาร และเครื่องสำอาง จึงสนับสนุนใหพืชสมุนไพรเปนพืชทางเลือก
ในป 2564 โดยดำเนินการภายใตตลาดนำการผลิต และหากทิศทางของตลาดสมุนไพรขยายตัวเพ่ิม
มากขึ้นจะชวยใหเกษตรกรผูปลูกพืชสมุนไพร มีรายไดและความมั่นคงในการดํารงชีพจาก
ฐานขอมูล Agri-Map Online จังหวัดศรีสะเกษ มีพื้นที่ศักยภาพที่สามารถสงเสริมใหปลูกพืชสมุนไพรได
หลายชนิด ไดแก กระชายดำ ขม้ินชัน บัวบก และไพล 

     กระชายดำ เปนไมลมลุกมีอายุหลายป  มีเหงาอยูใตดินเจริญเติบโตและลงหัวไดดีใน
ดินรวนปนทราย มีการระบายน้ำดีไมชอบน้ำขัง ไมชอบแดดจัด ชอบแดดรมรำไร เกษตรกรจึงนิยม
ปลูกกระชายดำระหวางแถวไมยืนตน อายุเก็บเกี่ยวของกระชายดำ ประมาณ 8 - 9 เดือน 1 ไร 
จะไดผลผลิต ประมาณ 1,000-2,000 กิโลกรัม โดยพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ มีพื้นที่ศักยภาพในการปลูก
กระชายดำที่ระดับความเหมาะสมสูง (S1) ประมาณ 219,552 ไร กระจายอยูในอำเภอกันทรลักษ 
อำเภอขุนหาญ และอำเภอกันทรารมย 

ขม้ินชันเปนพืชปลูกงาย ชอบแสงแดดจัด และมีความชื้นสูง ชอบดินรวนซุย  มีการ 
ระบายน้ำดี ไมชอบน้ำขัง เกษตรกรสามารถปลูกขมิ้นชันแซมในสวนเปนการใชพื้นที่ใหเกิดประโยชน 
และมีรายไดระหวางรอการเติบโตของยางพาราหรือปาลมน้ำมัน โดยพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ มีพื้นท่ี
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ศักยภาพในการปลูกขมิ้นชันที่ระดับความเหมาะสมสูง (S1) ประมาณ 263,787 ไร ไร กระจายอยูใน
อำเภอกันทรลักษ อำเภอขุนหาญ และอำเภอกันทรารมย 

บัวบกขยายพันธุไดโดยใชเมล็ด และใชลำตนหรือท่ีเรียกวาไหล บัวบกสามารถข้ึนไดดี 
ทั้งในที่รม และที่โลงแจง แตจะเจริญเติบโตไดดีในดินที่มีความอุดมสมบูรณและมีความชื้นในดิน
พอเหมาะ ในกรณีที่ตองการปรับปรุงดินควรใสปุยอินทรียหรือปุยคอก ดูแลงาย สามารถปลูกแซม
ระหวางแปลงพืชหลักได โดยพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ มีพื้นที่ศักยภาพในการปลูกบัวบกที่ระดับความ
เหมาะสมสูง (S1) ประมาณ 24,455 ไร กระจายอยูในอำเภอกันทรลักษ อำเภอโนนคูณ และ
อำเภอราษีไศล 

ไพล เจริญไดดีในดินรวนซุย ปลูกงาย ดูแลงาย สามารถปลูกแซมระหวางแปลง 
พืชหลักได โดยพ้ืนท่ีจังหวัดศรีสะเกษ ไมมีพ้ืนท่ีศักยภาพในการปลูกขม้ินชันท่ีระดับความเหมาะสมสูง (S1) 
แตในพื้นท่ีระดับความเหมาะสมปานกลาง (S2) ประมาณ 185,972 ไร กระจายอยูในอำเภอราษีไศล 
อำเภอปรางคกู และอำเภอน้ำเกลี้ยง 

4 แนวทางการสงเสริมการปลูกพืชเศรษฐกิจ 

 4.1 ขาว 

   1) พื้นที่ปลูกขาวที่มีความเหมาะสมสูง (S1) และปจจุบันยังปลูกขาวอยู มีเนื้อที่ 239,749 ไร 
อยูในเขตอำเภอราษีไศล อำเภอขุขันธ อำเภอภูสิงห อำเภอกันทรลักษ อำเภอกันทรารมย อำเภอศรีรัตนะ 

และอำเภอขุนหาญ พื้นท่ีดังกลาว ตั้งอยูในเขตชลประทาน ทั้งนี้คณะอนุกรรมการพัฒนาที่ดินจังหวัด

เสนอแผนการใชท่ีดินเพ่ือสงวนพ้ืนท่ีเปนแหลงผลิตขาวท่ีสำคัญของจังหวัด และมีการบริหารจัดการน้ำ

ชลประทาน การจัดการดิน ปุย พันธุขาว มีการรวมกลุมเปนเกษตรแปลงใหญ พัฒนาตอยอดครบวงจร

ดานการตลาดในและตางประเทศการแปรรูป แหลงทุน มีภาครัฐสนับสนุนการทำมาตรฐานสินคา

เกษตรอินทรีย และการปฏิบัติทางการเกษตรท่ีดี (Good Agricultural Practice: GAP) และเนื่องจาก

เปนพื้นที่ศักยภาพสูง การปลูกพืชหลังนาจะชวยใหเกษตรกรมีรายไดเพิ่มขึ้น และเปนการปรับปรุง

บำรุงดิน ทั้งนี้ภาครัฐควรใหความรูความเขาใจกับเกษตรกรโดยแนะนำวาพื้นที่นี้เปนพื้นที่ที่มีความ

เหมาะสมตอการปลูกขาวจึงไมควรปรับเปลี่ยนไปปลูกพืชชนิดอ่ืน หากขาวราคาไมดีถาตองการเปลี่ยน

ชนิดพืชควรเปนพืชไร เพ่ือท่ีวาในอนาคตจะไดกลับมาทำนาไดอีก 

   2) พื้นที่ปลูกขาวที่มีความเหมาะสมปานกลาง (S2) และปจจุบันยังปลูกขาวอยู มีเนื้อที่มากถึง 

1,754,231 ไร สวนใหญอยูในเขตอำเภอขุขันธ อำเภอราษีไศล อำเภอเมืองศรีสะเกษ อำเภออุทุมพรพิสัย 

อำเภอวังหิน อำเภอปรางคกู อำเภอกันทรารมย อำเภอกันทรลักษ อำเภอโนนคูณ อำเภอพยุห อำเภอ

ไพรบึง พื้นที่ดังกลาวเปนพื้นที่ปลูกขาวที่มีขอจำกัดไมมากนัก เกษตรกรยังคงปลูกขาวไดผลดีหลายแหง

ประสบปญหาขาดน้ำในบางชวงของการเพาะปลูก ควรสนับสนุนดานการบริหารจัดการน้ำ เชน 

ชลประทาน จะสรางความมั่นใจใหกับเกษตรกรในการใชที่ดิน ปญหาการทิ้งถิ่นฐานไปทำงานที่อื่นจะ

ลดลง และพ้ืนท่ีในเขตนี้มีความเหมาะสมสำหรับการเกษตรแบบผสมผสาน เกษตรแมนยำหรือเกษตร

ทฤษฎีใหม เปนตน และภาครัฐควรใหความรูความเขาใจกับเกษตรกรโดยแนะนำวาไมควรปรับเปลี่ยน
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ไปปลูกพืชชนิดอ่ืน หากขาวราคาไมดีและตองการปรับเลี่ยนการผลิตควรเปนพืชไร เพ่ือท่ีวาในอนาคต

ยังสามารถกลับมาทำนาไดอีก 

   (3) พื้นที่ปลูกขาวที่ไมมีความเหมาะสม (S3 และ N) และปจจุบันเกษตรกรยังคงใชที่ดิน

ปลูกขาวอยู มีประมาณกวาลานไร ซึ ่งประสบปญหาน้ำทวมซ้ำซาก ขาดน้ำ ผลผลิตต่ำ ควรใหการ

ชวยเหลือเกษตรกรท่ีทำกินในพ้ืนท่ีนี้ เนื่องจากเปนพ้ืนท่ีไมเหมาะสม โดยสนับสนุนการปรับโครงสรางท่ีดิน 

ปรับปรุงบำรุงดิน สนับสนุนแหลงน้ำ ใหเกษตรกรเลือกปลูกพืชชนิดใหมที่มีความเหมาะสม และ

ใหผลตอบแทนที่ดีกวา หรือใชพื้นที่ผลิตอาหารเพื่อบริโภคในครัวเรือน หรือเขาโครงการบริหารจัดการ

พ้ืนท่ีเกษตรกรรม (Zoning by Agri-Map) เปนตน 

   (4) พ้ืนท่ีท่ีมีศักยภาพหรือมีความเหมาะสมสำหรับการปลูกขาว แตปจจุบนัเกษตรกรไมไดใช

พื้นที่ปลูกขาว โดยหันมาปลูกออยโรงงานแทน การปลูกเปนพืชไร หากในอนาคตขาวราคาดี 

เกษตรกรอาจกลับมาปลูกขาวไดเหมือนเดิม แตหากปลูกเปนไมผลหรือไมยืนตน การกลับมาปลูกขาว

อาจเปนเรื่องยาก ดังนั้นอาจสงเสริมในเรื่องของการทำเกษตรรูปแบบอื่น เชน ทำการเกษตรแบบ

ผสมผสานทดแทน 

 4.2 ยางพารา 

1) พื้นที่ปลูกยางพาราที่มีความเหมาะสมสูง (S1) และปจจุบันยังปลูกยางพาราอยู มีเนื้อท่ี 

88,836 ไร มีพื้นที่ปลูกมากในเขตอำเภอกันทรลักษ อำเภอขุนหาญ อำเภอศรีรัตนะ อำเภอเบญจลักษ

และอำเภอกันทรารมย ตามลำดับ ท้ังนี้ตามมาตรการยุทธศาสตรยางพาราระยะ 20 ป ( พ.ศ. 2560 - 2579) 

เนนใหมีการเพ่ิมผลผลิตยางพาราตอไรตอป จากปกติเฉลี่ยอยูท่ี 224 กิโลกรัมตอไร เปน 360 กิโลกรัม

ตอไร ภายในป 2579 นั้น ควรมีการจัดการที่เหมาะสมในเรื่องตาง ๆ ไดแก การคัดเลือกพันธุให

เหมาะสมกับสภาพพื ้นที ่และตานทานโรค การปรับปรุงบำรุงดิน การใสป ุ ยที ่ถ ูกตองและมี

ประสิทธิภาพ การปลูกพืชแซมและพืชคลุมดินใหเหมาะสมเพราะมีผลตอการเจริญเติบโตของ

ยางพารา การบำรุงรักษา การใสปุยการตัดแตงกิ่ง และเทคนิคการกรีดยางใหมีปริมาณน้ำยางสูงมี

คุณภาพและตรงตามมาตรฐาน การสงเสริมใหเกษตรกรชาวสวนยางในพื้นที่มีความเขมแข็ง มีการ

บริหารงานแบบมืออาชีพและสามารถถายทอดกิจการใหกับคนรุนใหม และการพัฒนาการตลาดใน

พ้ืนท่ี เชน จัดตั้งจุดรับซ้ือ โรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ 

   2)  พื้นที่ปลูกยางพาราที่มีความเหมาะสมปานกลาง (S2) และปจจุบันยังปลูกยางพาราอยู 

มีเนื้อท่ี 233,254 ไร สวนใหญอยูในเขตอำเภอกันทรลักษ อำเภออำเภอขุนหาญ และอำเภอภูสิงห 

เกษตรกรยังคงปลูกยางพาราไดผลดี หลายแหงประสบปญหาโครงสรางของดิน ควรสนับสนุนใหมีเพ่ิม

ผลผลิตยางพารา โดยเนนการจัดการท่ีเหมาะสมในเรื่องตาง ๆ เชนเดียวกันกับพ้ืนท่ีความเหมาะสมสูง 

โดยเฉพาะการปรับปรุงบำรุงดิน การพัฒนาการตลาดในพื้นที่ เชน จัดตั้งจุดรับซื้อ โรงงานแปรรูป

ผลิตภัณฑในพ้ืนท่ี การเพ่ิมเติมชองทางจัดจำหนาย โดยเนนการแปรรูปยาง หรือไมยางพาราเพ่ิมมากข้ึน

ซึ่งอาจเนนจากชุมชนที่เขมแข็งเปนพื้นที่ตนแบบ และการสงเสริมใหมีการโคนยางพาราที่มีอายุตั้งแต 

25 ป และปลูกยางพาราทดแทนในพ้ืนท่ีเดิมเชนกันกับพ้ืนท่ีท่ีมีความเหมาะสมสูง 
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   3) พื้นที่ปลูกยางพาราในพื้นที่ไมมีความเหมาะสม (S3 และ N) และปจจุบันเกษตรกร

ยังคงใชที่ดินปลูกยางพาราอยู มีเนื้อที่ 34,073 ไร พื้นที่ดังกลาวประสบปญหาน้ำทวมซ้ำซาก ขาดน้ำ 

ผลผลิตต่ำ ควรสงเสริมใหมีการโคนยางพาราที่มีอายุตั้งแต 25 ป และหาพืชอื่นทดแทน เชน สงเสริม

ใหปลูกไมผล มะพราว ไผหวาน มันสำปะหลัง ยาสูบ แตงโม พืชไร และพืชผักทดแทน การจัดหา

ตลาดใหกับเกษตรกรในการปลูกพืชทดแทน โดยอาจเริ ่มจากตลาดชุมชน และใหการชวยเหลือ

เกษตรกรท่ีเลือกปลูกพืชชนิดใหมท่ีใหผลตอบแทนท่ีดีกวา หรือใชพ้ืนท่ีผลิตพืชผัก บริโภคในครัวเรือน 

หรือเขาโครงการบริหารจัดการพ้ืนท่ีเกษตรกรรม (Zoning by Agri-Map) เปนตน 

   4) พื้นที่ที่มีศักยภาพหรือมีความเหมาะสมสำหรับการปลูกยางพารา แตปจจุบันเกษตรกร

ไมไดใชพื้นที่ปลูกยางพารา พบวาเกษตรกรปลูกพืชอื่นทดแทน เชน ออยโรงงาน ขาวโพดเลี้ยงสัตว 

มันสำปะหลัง เปนตน ควรเนนใหเกษตรกรปลูกพืชดังกลาวตอไป เนื่องจากปจจุบันตามมาตรการ

ยุทธศาสตรยางพารา เนนการลดพื้นที่การปลูกยางพาราอยูแลว ฉะนั้นควรสรางความตระหนักให

เกษตรกร เนนการทำการเกษตรแบบผสมผสาน หรือการเขารวมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม หรือวนเกษตร 

เพ่ือทำใหเกษตรกรสามารถใชพ้ืนท่ีอยางคุมคามากท่ีสุดตอไป 

 4.3 มันสำปะหลัง 

   1) พื้นที่ปลูกมันสำปะหลังที่มีความเหมาะสมสูง (S1) และปจจุบันยังปลูกมันสำปะหลังอยู 

มีเนื้อที่ 942 ไร มีพื ้นที่ปลูกมากในเขตอำเภอเมืองจันทร อำเภอขุนหาญ และอำเภอหวยทับทัน 

ตามลำดับ ทั้งนี้ตามมาตรการยุทธศาสตรมันสำปะหลัง 2564 - 2567เนนใหเกษตรกรเขาถึงพันธุ

มันสำปะหลังตานทานโรค CMD ใหเชื้อแปงสูงและมีผลผลิตเฉลี่ยตอไรไมต่ำกวา 5 ตัน ภายในป 2567 

ทำใหเนนมีการเพิ่มผลผลิตมันสำปะหลังในพื้นที่ที่มีศักยภาพสูง และเนนการลดตนทุนผลผลิต โดย

สงเสริมการทำระบบน้ำหยดในพื้นที่ที ่มีศักยภาพ การปรับปรุงบำรุงดิน การใสปุยที่ถูกตองและมี

ประสิทธิภาพ สงเสริมเกษตรกรแปรรูปมันสำปะหลังเบื้องตนเพื่อเพิ่มมูลคา เชน การแปรรูปมันเสน

สะอาด สรางความรวมมือระหวางเกษตรกรและโรงงาน เพื่อวางแผนการขุดของเกษตรกร (ขายและ

คอยขุด) หาแนวทางแกไขปญหาโรคโคนเนาหัวเนาและโรคใบดางมันสำปะหลัง รวมถึงการสงเสริม

เขารวมโครงการเกษตรแปลงใหญ และสงเสริมใหเกษตรกรเปน Smart farmer 

2) พื้นที่ปลูกมันสำปะหลังที่มีความเหมาะสมปานกลาง (S2)  และปจจุบันยังปลูก

มันสำปะหลังอยู มีเนื้อท่ี 15,181 ไร สวนใหญอยูในเขตอำเภอบึงบูรพ อำเภอภูสิงห อำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ 

และอำเภอกันทรลักษ เกษตรกรยังคงปลูกมันสำปะหลังไดผลดี ควรพัฒนาศักยภาพของพื้นที่ใหมากข้ึน 

ในเรื ่องของคุณภาพดินทำการตรวจวิเคราะหคุณภาพดินอยูเสมอ สงเสริมใหมีการใสปุ ยตามคา

วิเคราะหดิน สรางความรูความเขาใจใหกับเกษตรกรในการจัดการพื้นที่ การปลูก การดูแลรักษา 

การปองกันโรค แมลงศัตรูพืชและการเก็บเกี่ยว สงเสริมการใชทอนพันธุที่ตานทานโรคและใหผลผลิตสูง 

และประชาสัมพันธใหเกษตรกรเก็บเก่ียวในชวงอายุ และระยะเวลาท่ีเหมาะสม 

   3) พื้นที่ปลูกมันสำปะหลังในพื้นที่ไมมีความเหมาะสม (S3 และ N)  และปจจุบันเกษตรกร

ยังคงใชท่ีดินปลูกมันสำปะหลังอยู พ้ืนท่ีดังกลาวประสบปญหาน้ำทวม ซ้ำซาก ขาดน้ำ ผลผลิตต่ำ 
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ควรจัดหาตลาดใหกับเกษตรกรในการปลูกพืชไร หรือพืชผักทดแทน โดยอาจเริ่มจากตลาดชุมชน ใหการ

ชวยเหลือเกษตรกรที่เลือกปลูกพืชชนิดใหมท่ีใหผลตอบแทนที่ดีกวา หรือใชพ้ืนที่ผลิตอาหารเพื่อบริโภค

ในครัวเรือน หรือเขาโครงการบริหารจัดการพ้ืนท่ีเกษตรกรรม (Zoning by Agri-Map) เปนตน 

   4) พ้ืนท่ีท่ีมีศักยภาพ หรือมีความเหมาะสมสำหรับการปลูกมันสำปะหลังแตเกษตรกร หันมา

ปลูกพืชอ่ืนทดแทน เชน ขาว ปาลมน้ำมัน มะพราว ไมผล ไมยืนตน หรือพืชไรอ่ืนๆ เชนขาวโพดเลี้ยงสัตว 

ควรสรางความเขาใจใหกับเกษตรกรในการบริหารจัดการพ้ืนท่ี และการปรับปรุงบำรุงดินไมใหเสื่อมโทรม   

 4.4 ออยโรงงาน 

   1) พื้นที่ปลูกออยโรงงานที่มีความเหมาะสมสูง (S1) และปจจุบันยังปลูกออยโรงงานอยู  

มีเนื้อที่ 553 ไร มีพื้นที่ปลูกมากในเขตอำเภอขุขันธ อำเภอภูสิงห และอำเภอน้ำเกลี้ยง ตามลำดับ 

ทั้งนี้ตามแผนยุทธศาสตร สำนักงานคณะกรรมการออยและน้ำตาลทราย พ.ศ. 2560 - 2564 มี

ยุทธศาสตรส งเสริม สนับสนุนการวิจัย การบริหารจัดการ และการเพิ ่มประสิทธิภาพ การผลิต

อุตสาหกรรม ออยน้ำตาลทราย และอุตสาหกรรม เนนใหมีการเพิ่มผลผลิตออยโรงงานในพื้นที่ที่มี

ศักยภาพสูง ลดตนทุนผลผลิต โดยควรสงเสริมใหเกษตรกรใชปุยอินทรียแบบคุณภาพสูง การเก็บเก่ียว

ผลผลิตโดยการรณรงคลดการเผาตอซังเพื่อเพิ่มผลผลิตและลดปญหาภาวะโลกรอน การสงเสริมให

เกษตรกรรวมกลุมและเขารวมโครงการเกษตรแปลงใหญ การจัดหาปจจัยการผลิตใหกับเกษตรกร 

และอบรมใหความรูแกเกษตรกรที่มีการปรับปรุงบำรุงดินโดยลดตนทุนการผลิต การสงเสริมใหมีการ

ปลูกออยโรงงานที่มีสายพันธุตานทานโรค การสรางความตระหนักและความรูความเขาใจใหกับ

เกษตรกรท่ีมีพ้ืนท่ีท่ีมีความเหมาะสมสูง ในการปลูกออยโรงงาน เพ่ือแกไขปญหาการปรับเปลี่ยนพ้ืนท่ี 

   2) พื้นที่ปลูกออยโรงงานที่มีความเหมาะสมปานกลาง (S2) และปจจุบันยังปลูกออยโรงงานอยู 

มีเนื้อที่ 15,566 ไร สวนใหญอยูในเขตอำเภอปรางคกู อำเภอภูสิงห และอำเภอหวยทับทัน เกษตรกร

ยังคงปลูกออยโรงงานไดผลดี หลายแหงประสบปญหาขาดน้ำในบางชวงของการเพาะปลูก  

ควรพัฒนาศักยภาพของพื้นที่ใหมากขึ้น ในเรื ่องของคุณภาพดิน และ การบริหารจัดการน้ำใหมี

เพียงพอและเหมาะสมตอการเพาะปลูก สรางความรูความเขาใจใหกับเกษตรกรในการจัดการพื้นท่ี 

การปลูก การดูแลรักษา จนถึงการเก็บเกี่ยว และสงเสริมการเพิ่มมูลคาของเสียจากโรงงานน้ำตาล 

และการนําของเสียจากโรงงานน้ำตาลไปใชในการปรับปรุงบำรุงดินในไรออย เพ่ือเพ่ิมผลผลิตและ

ลดตนทุนใหแกเกษตรกรชาวไร ออยโดยไมมีผลเสียตอสุขภาพ  สิ่งแวดลอม และชุมชนชาวไรออย 

   3) พ้ืนท่ีปลูกออยโรงงานในพ้ืนท่ีไมมีความเหมาะสม (S3 และ N) และปจจุบันเกษตรกร

ยังคงใชที่ดินปลูกออยโรงงานอยู พื้นที่ดังกลาวประสบปญหาน้ำทวมซ้ำซาก ขาดน้ำ ผลผลิตต่ำ 

ควรจัดหาตลาดใหกับเกษตรกรในการปลูกพืชผักทดแทน โดยอาจเริ่มจากตลาดชุมชน และใหการ

ชวยเหลือเกษตรกรท่ีเลือกปลูกพืชชนิดใหมท่ีใหผลตอบแทนท่ีดีกวา หรือใชพ้ืนท่ีผลิตพืชผัก บริโภคใน

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

พืชอื่นทดแทน เชน ปาลมน้ำมัน มะพราว ไมผล ไมยืนตน มันสำปะหลัง หรือพืชไรอื่น ๆ ควรสราง

ความเขาใจใหกับเกษตรกรในการบริหารจัดการพื้นที่ และการปรับปรุงบำรุงดินไมใหเสื่อมโทรม 

หากเกษตรกรตองการกลับมาใชพื้นที่ปลูกออยโรงงานเหมือนเดิม จะไดไมไมตองมีตนทุนการผลิตสูง

ในการปรับปรุงบำรุงดิน
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ตารางผนวกท่ี 1  ขอมูลตำบลจำแนกรายอำเภอ จังหวัดศรีสะเกษ 

ลำดับ อำเภอ ตำบล 

1 กันทรลักษ กระแชง 

2  กุดเสลา 

3  ขนุน 

4  จานใหญ 

5  ชำ 

6  ตระกาจ 

7  ทุงใหญ 

8  น้ำออม 

9  โนนสำราญ 

10  บึงมะล ู

11  ภูเงิน 

12  ภูผาหมอก 

13  เมือง 

14  รุง 

15  ละลาย 

16  เวียงเหนือ 

17  สวนกลวย 

18  สังเม็ก 

19  เสาธงชัย 

20  หนองหญาลาด 

21 กันทรารมย คำเนียม 

22  จาน 

23  ดู 

24  ดูน 

25  ทาม 

26  โนนสัง 

27  บัวนอย 

28  ผักแพว 

29  เมืองนอย 

30  ยาง 

31  ละทาย 

32  หนองแกว 

33  หนองบัว 
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ตารางผนวกท่ี 1  (ตอ) 

ลำดับ อำเภอ ตำบล 

34 กันทรารมย (ตอ) หนองหัวชาง 

35  อีปาด 

36 ขุขันธ กฤษณา 

37  กันทรารมย 

38  โคกเพชร 

39  จะกง 

40  ใจดี 

41  ดองกำเม็ด 

42  ตะเคียน 

43  ตาอุด 

44  นิคมพัฒนา 

45  ปราสาท 

46  ปรือใหญ 

47  ลมศักดิ ์

48  ศรีตระกูล 

49  ศรีสะอาด 

50  สะเดาใหญ 

51  สำโรงตาเจ็น 

52  โสน 

53  หนองฉลอง 

54  หวยใต 

55  หวยสำราญ 

56  หวยเหนือ 

57  หัวเสือ 

58 ขุนหาญ กระหวัน 

59  กันทรอม 

60  ขุนหาญ 

61  โนนสูง 

62  บักดอง 

63  พราน 

64  โพธ์ิกระสังข 

65  โพธ์ิวงศ 

66  หนองหัวชาง 
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ตารางผนวกท่ี 1  (ตอ) 

ลำดับ อำเภอ ตำบล 

67 ขุนหาญ (ตอ) ไพร 

68  ภูฝาย 

69  ส ิ

70  หวยจันทร 

71 น้ำเกลี้ยง เขิน 

72  คูบ 

73  ตองปด 

74  น้ำเกลี้ยง 

75  รุงระวี 

76  ละเอาะ 

77 โนนคูณ โนนคอ 

78  บก 

79  โพธ์ิ 

80  หนองกุง 

81  เหลากวาง 

82 บึงบูรพ บึงบูรพ 

83  เปาะ 

84 เบญจลักษ ทาคลอ 

85  เสียว 

86  หนองงูเหลือม 

87  หนองหวา 

88  หนองฮาง 

89 ปรางคกู กู 

90  ดู 

91  ตูม 

92  พิมาย 

93  พิมายเหนือ 

94  โพธ์ิศร ี

95  สมอ 

96  สวาย 

97  สำโรงปราสาท 

98  หนองเชียงทูน 

99 พยุห ตำแย 
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ตารางผนวกท่ี 1  (ตอ) 

ลำดับ อำเภอ ตำบล 

100 พยุห (ตอ) โนนเพ็ก 

101  พยุห 

102  พรหมสวัสดิ ์

103  หนองคา 

104 โพธ์ิศรีสุวรรณ โดด 

105  ผือใหญ 

106  เสียว 

107  หนองมา 

108  อีเซ 

109 ไพรบึง ดินแดง 

110  โนนปูน 

111  ปราสาทเยอ 

112  ไพรบึง 

113  สำโรงพลัน 

114  สุขสวัสดิ ์

115 ภูสิงห โคกตาล 

116  ดงรัก 

117  ตะเคียนราม 

118  ไพรพัฒนา 

119  ละลม 

120  หวยตามอญ 

121  หวยตึ๊กชู 

122 เมืองจันทร ตาโกน 

123  เมืองจันทร 

124  หนองใหญ 

125 เมืองศรีสะเกษ คูซอด 

126  จาน 

127  ซำ 

128  ตะดอบ 

129  ทุม 

130  น้ำคำ 

131  โพธ์ิ 

132  โพนขา 
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ตารางผนวกท่ี 1  (ตอ) 

ลำดับ อำเภอ ตำบล 

133 เมืองศรีสะเกษ (ตอ) โพนเขวา 

134  โพนคอ 

135  เมืองเหนือ 

136  หญาปลอง 

137  หนองแกว 

138  หนองครก 

139  หนองไผ 

140  หนองไฮ 

141  หมากเขียบ 

142 ยางชุมนอย กุดเมืองฮาม 

143  คอนกาม 

144  โนนคูณ 

145  บึงบอน 

146  ยางชุมนอย 

147  ยางชุมใหญ 

148  ลิ้นฟา 

149 ราษีไศล จิกสังขทอง 

150  ดาน 

151  ดู 

152  บัวหุง 

153  ไผ 

154  เมืองคง 

155  เมืองแคน 

156  สมปอย 

157  สรางป 

158  หนองแค 

159  หนองหมี 

160  หนองอ่ึง 

161  หวานคำ 

162 วังหิน ดวนใหญ 

163  ทุงสวาง 

164  ธาตุ 

165  บอแกว 
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ตารางผนวกท่ี 1  (ตอ) 

ลำดับ อำเภอ ตำบล 

166 วังหิน (ตอ) บุสูง 

167  โพนยาง 

168  วังหิน 

169  ศรีสำราญ 

170 ศรีรัตนะ ตูม 

171  พิงพวย 

172  ศรีแกว 

173  ศรีโนนงาม 

174  สระเยาว 

175  สะพุง 

176  เสื่องขาว 

177 ศิลาลาด กุง 

178  คลีกลิ้ง 

179  โจดมวง 

180  หนองบัวดง 

181 หวยทับทัน กลวยกวาง 

182  จานแสนไชย 

183  ปราสาท 

184  ผักไหม 

185  เมืองหลวง 

186  หวยทับทัน 

187 อุทุมพรพิสัย กานเหลือง 

188  กำแพง 

189  ขะยูง 

190  แข 

191  แขม 

192  โคกจาน 

193  โคกหลาม 

194  ตาเกษ 

195  แต 

196  ทุงไชย 

197  ปะอาว 

198  โพธ์ิชัย 
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ตารางผนวกท่ี 1  (ตอ) 

ลำดับ อำเภอ ตำบล 

199 อุทุมพรพิสัย (ตอ) รังแรง 

200  สระกำแพงใหญ 

201  สำโรง 

202  หนองหาง 

203  หนองไฮ 

204  หัวชาง 

205  อีหล่ำ 

รวม 22 205 

ท่ีมา: กรมการปกครอง, 2564 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



54 
 

 

รายละเอียดของชุดดินท่ีพบมาก จังหวัดศรีสะเกษ 

ชุดดิน   ชุมพลบุรี Series  Chp  กลุมชุดดินท่ี 38 

สภาพพ้ืนท่ี คอนขางราบเรียบถึงลูกคลื่นลอนลาดเล็กนอย มีความลาดชัน 1-5 % 

ภูมิสัณฐาน สันดินริมน้ำของท่ีราบน้ำทวมถึง 

วัตถุตนกำเนิดดิน ตะกอนน้ำพา 

การระบายน้ำ  ดีปานกลางถึงดี 

การซึมผานไดของน้ำ ปานกลาง                           การไหลบาของน้ำบนผิวดิน   ปานกลาง 

ลักษณะสมบัติของดิน เปนดินลึกมาก เนื้อดินเปนพวกดินรวนถึงทรายปนดินรวน แลวแตตะกอน

ท่ีน้ำพามาทับถมในแตละป โดยแตละชั้นเนื้อดินและสีจะแตกตางกันเห็นได

ชัดเจน เปนสีน้ำตาล น้ำตาลเขมหรือน้ำตาลซีด จะพบจุดประสีน้ำตาลแก 

น้ำตาลปนเหลือง ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดมากถึงเปนกรดจัด (pH 5.0-5.5) 

ในดินบน และเปนกรดจัดมากถึงเปนกรดเล็กนอย (pH 5.0-6.5) ในดินลาง 

ขอจำกัด ความอุดมสมบูรณต่ำ อาจจะไดรับความเสียหายจากน้ำทวม ในฤดูน้ำหลาก 

ขอเสนอแนะ โดยทั่ว ๆ ไปเหมาะสมในการปลูกพืชผักสวนครัวในชวงฤดูแลง เพราะใกล

แหลงน้ำ ในชวงฤดูฝนอาจจะมีความเสียหายจากน้ำทวมได 
 

สมบัตทิางเคม ี ความลึก อินทรียวัตถุ ความจุ

แลกเปลีย่นแคต

ไอออน 

ความ

อ่ิมตัว

เบส 

ฟอสฟอรัสที่

เปนประโยชน 
โพแทสเซียมที่

เปนประโยชน 
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 ละหานทราย Series Lah                   กลุมชุดดินท่ี 22hi 

สภาพพ้ืนท่ี ราบเรียบถึงคอนขางราบเรียบ มีความลาดชัน 0-2 % 
ภูมิสัณฐาน สวนต่ำของพ้ืนท่ีเกือบราบหรือท่ีเกือบราบ (peneplain) 
วัตถุตนกำเนิดดิน ตะกอนของหินตะกอนเนื้อหยาบท่ีถูกชะมาทับถม 
การระบายน้ำ คอนขางเลวถึงดีปานกลาง 
การซึมผานไดของน้ำ ปานกลาง การไหลบาของน้ำบนผิวดิน  ชา 
ลักษณะสมบัติของดิน เปนดินลึกมาก ดินบนเปนดินรวน ดินรวนปนทรายหรือทรายปนดินรวน 

สีน้ำตาล เทาปนน้ำตาล ดินลางมีเนื้อดินเปนดินรวนปนทรายและอาจพบ
ดินรวนเหนียวปนทรายในตอนลางลึก ๆ สีเทา เทาปนชมพูจนถึงขาว จะพบ
จุดประสีแดงปนเหลือง น้ำตาลปนเหลือง ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดถึงเปน
กรดจัดมาก (pH 4.5-5.5) ตลอดหนาตัดดิน 

ขอจำกัด เนื้อดินคอนขางเปนทราย ความอุดมสมบูรณต่ำ  
ขอเสนอแนะ ปรับปรุงความอุดมสมบูรณของดินและสมบัติทางกายภาพของดิน โดยการ

ใชปุยเคมี ปุยคอก ปุยหมัก และปุยพืชสด หากใชทำนา ควรจัดหาแหลงน้ำ
ในพื้นที่โดยการขุดสระเพื่อกักเก็บน้ำ หากใชปลูกพืชไร ไมผล ไมยืนตน 
ตองทำทางระบายน้ำออกจากพ้ืนท่ี 

 
สมบัตทิางเคม ี ความลึก อินทรียวัตถุ ความจุ

แลกเปลีย่น
แคตไอออน 

ความ 
อ่ิมตัวเบส 

ฟอสฟอรัสที่
เปนประโยชน 

โพแทสเซียม
ที่เปน

ประโยชน 

ความอุดม
สมบูรณ 
ของดิน    (ซม.) 

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

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 2  หนาตัดดินและคำบรรยายชุดดินละหานทราย 
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ชุดดิน ภูพาน  Series Pu                 กลุมชุดดินท่ี 40 

สภาพพ้ืนท่ี คอนขางราบเรียบถึงเนินเขา มีความลาดชัน 1-35 % 

ภูมิสัณฐาน ลานตะพัก เชิงเขา เนินเขา หรือบริเวณพ้ืนท่ีเหลือคางจากการกัดกรอน 

วัตถุตนกำเนิดดิน การผุพังสลายตัวอยูกับท่ี และ/หรือ เคลื่อนยายมาเปนระยะทางไมไกลนัก

ของหินทราย 

การระบายน้ำ ดี 

การซึมผานไดของน้ำ ปานกลางถึงเร็ว                    การไหลบาของน้ำบนผิวดิน   ปานกลาง 

ลักษณะสมบัติของดิน เปนดินลึกมาก ดินบนเปนทรายปนดินรวนหรือดินรวนปนทราย สีน้ำตาล

หรือน้ำตาลเขม ดินลางเปนดินรวนปนทราย สีน้ำตาล น้ำตาลปนเหลือง 

น้ำตาลปนแดง หรอืแดงปนเหลือง อาจพบจุดประสีน้ำตาลแกหรือเหลืองปนแดง

ปริมาณเล็กนอย อาจพบลูกรังปริมาณเล็กนอยรวมกับเศษหินทรายในหนา

ตัดดิน ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดถึงกรดเล็กนอย (pH 5.0-6.5) ในดินบน และ

กรดจัดมากถึงกรดจัด (pH 4.5-5.5) ในดินลาง มักพบกอนหินทรายลอยอยู

บนผิวดิน 

ขอจำกัด ควรมีมาตรการอนุรักษดินและน้ำ และจัดระบบการปลูกพืชที ่เหมาะสม 

ปรับปรุงบำรุงดินอยูเสมอโดยเพิ่มอินทรียวัตถุ และใชปุยอินทรียรวมกับ

ปุยเคมีเพ่ือเพ่ิมผลผลิตใหสูงข้ึน 
 

สมบัตทิางเคม ี ความลึก อินทรียวัตถุ ความจุ

แลกเปลีย่น

แคตไอออน 

ความ

อ่ิมตัว

เบส 

ฟอสฟอรัสที่

เปนประโยชน 
โพแทสเซียม

ที่เปน

ประโยชน 

ความอุดม

สมบูรณ 
ของดิน    (ซม.) 

  0-25 ต่ำ ต่ำ ต่ำ ต่ำ ต่ำ ต่ำ 

  25-50 ต่ำ ต่ำ ต่ำ ต่ำ ต่ำ ต่ำ 

  50-100 ต่ำ ต่ำ ต่ำ ต่ำ ต่ำ ต่ำ 

 

 

 

 
 

ภาพท่ี 3  หนาตัดดินและคำบรรยายชุดดินภูพาน 
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ชุดดิน   ศรีขรภูมิ  Series  Sik                      กลุมชุดดินท่ี 15 

สภาพพ้ืนท่ี  ราบเรียบถึงคอนขางราบเรียบ มีความลาดชัน 0-1 % 
ภูมิสัณฐาน  ตะพักลำน้ำ 
วัตถุตนกำเนิดดิน ตะกอนน้ำพา 
การระบายน้ำ คอนขางเลว 
การซึมผานไดของน้ำ ชา   การไหลบาของน้ำบนผิวดิน ชา 

ลักษณะสมบัติของดิน เปนดินลึกมาก ดินบนเปนดินรวนเหนียวปนทรายแปงหรือดินรวนเหนียว 
สีน้ำตาลปนเหลืองหรือน้ำตาล มีจุดประสีน้ำตาลแกหรือน้ำตาลปนเหลือง 
ดินลางเปนดินรวน ดินรวนเหนียวปนทรายแปง หรือดินเหนียวปนทรายแปง 
สีเทาออน น้ำตาลปนเทาจางหรือเทา มีจุดประสีตาง ๆ และพบศิลาแลงออน 
(plinthite) ปริมาณ 5-50 % โดยปริมาตร ภายในความลึก 150 เซนติเมตร 
อาจพบกอนเหล็กและแมงกานีสสะสมในดินลาง ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดถึง
เปนกรดเล็กนอย (pH 5.5-6.5) ในดินบน และเปนกรดปานกลางถึงเปนกลาง 
(pH 6.0-7.0) ในดินลาง 

ขอจำกัด    เนื้อดินคอนขางแนนทึบ ขาวไมแตกกอ 

ขอเสนอแนะ  ปรับปรุงดินเพื่อเพิ่มแรธาตุที่เปนประโยชนแกพืช เพิ่มสมบัติทางกายภาพ
ของดินใหดีข้ึนโดยการใสปุยคอก ปุยเคมี และปุยพืชสด 

 
สมบัตทิางเคม ี ความลึก อินทรียวัตถุ ความจุแลกเปลี่ยน

แคตไอออน 
ความอ่ิมตัว

เบส 
ฟอสฟอรัสที่
เปนประโยชน 

โพแทสเซียม
ที่เปน

ประโยชน 

ความอุดม
สมบูรณ 
ของดิน    (ซม.) 

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

 
 

 
 
 
 
ภาพท่ี 4  หนาตัดดินและคำบรรยายชุดดินศรีขรภูมิ 
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ชุดดิน ศรีสะเกษ Series  Ssk                        กลุมชุดดินท่ี 46 

สภาพพ้ืนท่ี  คอนขางราบเรียบถึงลูกคลื่นลอนลาด มีความลาดชัน 1-12 % 

ภูมิสัณฐาน ลานตะพัก หรือบริเวณพ้ืนท่ีเหลือคางจากการกัดกรอน 

วัตถุตนกำเนิดดิน การผุพังสลายตัวอยูกับท่ี และ/หรือ เคลื่อนยายมาเปนระยะทางไมไกลนัก

ของหินภูเขาไฟ พวกหินบะซอลต 

การระบายน้ำ ดี 

การซึมผานไดของน้ำ เร็ว                              การไหลบาของน้ำบนผิวดิน ปานกลางถึงเร็ว 

ลักษณะสมบัติของดิน เปนดินลึกมาก ดินบนเปนดินรวนปนกรวด ลูกรัง ถึงดินรวนเหนียวปนกรวด ลูกรัง 

สีน้ำตาลเขม หรือน้ำตาลปนแดงเขม ดินลางเปนดินรวนเหนียวปนกรวด 

ลูกรัง ถึงดินเหนียวปนกรวด ลูกรัง สีแดง สีแดงปนน้ำตาล อาจพบเศษหินผุปะปน

ในเนื้อดินภายในความลึก 150 เซนติเมตร ปฏิกิริยาดินเปนกรดปานกลาง

ถึงเปนกลาง (pH 6.0-7.0) ตลอดชั้นดิน 

ขอจำกัด เนื้อดินปนกรวด ลูกรัง ทำใหขัดขวางตอการเจริญเติบโตของพืช และเสี่ยง

ตอการขาดแคลนน้ำหากฝนทิ้งชวง รวมทั้งพื้นที่มีความลาดชันเสี่ยงตอการ

ชะลางพังทลายไดงาย 
ขอเสนอแนะ ควรเลือกชนิดพืชปลูกประเภทรากสั ้น หรือขุดหลุมขนาด 75x75x75 

เซนติเมตร หรือใหญกวา แลวนำหนาดินหรือดินท่ีอ่ืนผสมกับปุยอินทรียใสลงใน

หลุมปลูก จัดหาแหลงน้ำสำรองใหเพียงพอ จัดทำระบบอนุรักษดินและน้ำ

ท่ีเหมาะสมโดยใชวิธีพืชหรือวิธีกล หรือท้ังสองวิธีรวมกัน 
สมบัตทิางเคม ี ความลึก อินทรียวัตถุ ความจุ

แลกเปลีย่น

แคตไอออน 

ความ 
อ่ิมตัวเบส 

ฟอสฟอรัสที่

เปนประโยชน 
โพแทสเซียมที่

เปนประโยชน 
ความอุดม

สมบูรณ 
ของดิน    (ซม.) 

  0-25 สูง สูง ปานกลาง ต่ำ ต่ำ ปานกลาง 

  25-50 สูง สูง ปานกลาง ต่ำ ต่ำ ปานกลาง 

  50-100 ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ต่ำ ต่ำ ปานกลาง 
  
 

 

 

 

 
 

ภาพท่ี 5  หนาตัดดินและคำบรรยายชุดดินศรีสะเกษ  
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ตารางผนวกท่ี 2  พ้ืนท่ีชลประทานจังหวัดศรีสะเกษจำแนกรายอำเภอ ตำบล 

อำเภอ เนื้อท่ี (ไร) ตำบล เนื้อท่ี (ไร) 

กันทรลักษ 14,567.28 

ชำ 2,041.13 
ตระกาจ 4,077.50 
ภูเงิน 2,301.96 

ภูผาหมอก 3,563.95 
รุง 491.48 

ละลาย 2,091.26 

กันทรารมย 24,490.26 

ทาม 3,099.10 
ละทาย 3,238.56 

หนองแกว 6,299.17 
หนองแวง 11,853.43 

ขุขันธ 16,904.76 

ดองกำเม็ด 499.21 
นิคมพัฒนา 768.28 
ปรือใหญ 13,991.95 
ศรีตระกูล 37.84 
หวยใต 1,581.28 

หวยเหนือ 26.20 

ขุนหาญ 31,614.04 

กันทรอม 4,894.38 
โนนสูง 3,353.53 
บักดอง 7,705.97 
พราน 10,052.18 

ส ิ 2,156.02 
หวยจันทร 3,451.96 

น้ำเกลี้ยง 5,249.90 เขิน 5,249.90 

บึงบูรพ 9,727.61 
บึงบูรพ 2,653.39 
เปาะ 7,074.22 

เบญจลักษ 8,543.26 หนองฮาง 8,543.26 

โพธิ์ศรีสุวรรณ 952.04 
ผือใหญ 434.43 
หนองมา 517.61 
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ตารางผนวกท่ี 2  (ตอ) 

อำเภอ เนื้อท่ี (ไร) ตำบล เนื้อท่ี (ไร) 

ภูสิงห 26,487.06 

โคกตาล 12,194.13 
ตะเคียนราม 1,739.03 
ไพรพัฒนา 5,390.11 
หวยตึ๊กช ู 7,163.79 

เมืองศรีสะเกษ 8,130.65 

โพธิ ์ 480.51 
โพนขา 2,849.48 

หนองครก 2,482.04 
หมากเขียบ 2,318.62 

ยางชุมนอย 16,852.61 
กุดเมืองฮาม 8,406.36 
คอนกาม 480.01 
โนนคูณ 7,966.24 

ราษีไศล 68,694.83 

ดู 2,620.50 
บัวหุง 8,924.24 

ไผ 9,187.97 
เมืองแคน 2,859.86 
สมปอย 1,816.83 
สรางป 22,538.80 

หนองหมี 12,399.78 
หวานคำ 8,346.85 

ศรีรัตนะ 2,331.72 เสื่องขาว 2,331.72 
อุทุมพรพิสัย 1,651.90 หัวชาง 1,651.90 

รวม 236,197.94  

ท่ีมา: กรมชลประทาน, 2564 
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ตารางผนวกท่ี 3  ระดับน้ำเก็บกักของอางเก็บน้ำในจังหวัดศรีสะเกษ 

หนวย: ลาน ลบ.ม. 

ลำดับท่ี อางเก็บน้ำ 
ประเภท

อาง 
อำเภอ ตำบล 

ระดับน้ำ

ต่ำสุด 

ระดับน้ำ 

เก็บกัก 

1 อางเก็บน้ำหวยตามาย กลาง กันทรลักษ ภูเงิน 0.73 37.29 

2 อางเก็บน้ำหวยน้ำเค็ม กลาง ราษีไศล จิกสังขทอง 0.24 1.07 

3 อางเก็บน้ำหวยคลา กลาง เมืองศรีสะเกษ หมากเขียบ 0.71 3.78 

4 อางเก็บน้ำหวยซนั กลาง เมืองศรีสะเกษ โพนขา 0.67 2.7 

5 อางเก็บน้ำหวยดานไอ กลาง กันทรลักษ ละลาย 0.6 8.03 

6 อางเก็บน้ำหวยโอตาลัต กลาง ภูสิงห โคกตาล 0.45 3.8 

7 อางเก็บน้ำหวยศาลา กลาง ภูสิงห โคกตาล 2.8 37.07 

8 อางเก็บน้ำหวยตะแบง กลาง ขุนหาญ บักดอง 0.3 6.88 

9 อางเก็บน้ำหวยทา กลาง ขุนหาญ บักดอง 2.4 29.58 

10 อางเก็บน้ำหวยตาจ ู กลาง ขุนหาญ กันทรอม 1.8 22.28 

11 อางเก็บน้ำหวยน้ำคำ กลาง เมืองศรีสะเกษ หนองครก 0.11 2.45 

12 อางเก็บน้ำหวยติ๊กช ู กลาง ภูสิงห หวยตึ๊กช ู 3.4 26.2 

13 อางเก็บน้ำหนองส ิ ใหญ ขุนหาญ สิ 0.65 3.66 

รวม 14.86 184.79 
ท่ีมา: กรมชลประทาน, 2564 
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ตารางผนวกท่ี 4  พ้ืนท่ีเขตปฏิรูปท่ีดินจำแนกรายอำเภอ ตำบล 

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

  อำเภอกันทรลักษ 496,713   ยาง 12,070 

 บึงมะลู 63,373   ละทาย 5,003 

 เสาธงชัย 46,423   บัวนอย 2,030 

 ภูเงิน 38,805   คำเนียม 794 

 ละลาย 38,287   ทาม 113 

 กระแชง 36,806   จาน 98 

 โนนสำราญ 31,257   ดูน 79 

 รุง 27,799   หนองแวง 8 

 ทุงใหญ 27,733   ผักแพว - 

 ชำ 27,418    อำเภอขุขันธ 132,156 

 ภูผาหมอก 25,781   ปรือใหญ 31,634 

 กุดเสลา 25,160   โสน 25,974 

 ขนุน 24,695   หวยสำราญ 15,345 

 เมือง 23,658   กันทรารมย 14,836 

 จานใหญ 13,735   ปราสาท 8,922 

 หนองหญาลาด 11,483   สำโรงตาเจ็น 8,639 

 ตระกาจ 8,628   ใจด ี 8,438 

 น้ำออม 8,433   หวยใต 6,745 

 เวียงเหนือ 7,250   หัวเสือ 3,704 

 สวนกลวย 6,209   ศรีตระกูล 2,567 

 สังเม็ก 3,778   กฤษณา 2,540 

  อำเภอกันทรารมย 107,128   โคกเพชร   1,822 

 หนองหัวชาง 28,818   ศรีสะอาด 991 

 เมืองนอย 24,747    อำเภอขุนหาญ 212,300 

 อีปาด 20,399   บักดอง 63,836 

  โนนสัง 12,967   พราน 43,613 
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ตารางผนวกท่ี 4  (ตอ) 

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

 ภูฝาย 26,404    อำเภอปรางคกู 54,370 

 กันทรอม 20,243   ดู 19,726 

 ไพร 17,912   กู 12,855 

 หวยจันทร 17,104   สมอ 7,500 

 โพธิ์วงศ 11,377   หนองเชียงทูน 6,492 

 โนนสูง 6,751   สวาย 4,202 

 โพธิ์กระสังข 5,015   พิมาย 2,728 

 ส ิ 47   โพธิ์ศรี           492  

  อำเภอน้ำเกล้ียง 117,157   ตูม          321  

 น้ำเกลี้ยง 36,951   สำโรงปราสาท             53  

 คูบ 31,202    อำเภอพยุห 12,438 

 เขิน 23,019    พรหมสวัสดิ ์      11,752  

 รุงระว ี 22,111    ตำแย           686  

 ละเอาะ 3,874    อำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ 4,516 

  อำเภอโนนคูณ 8,269   อีเซ 3,405 

 บก 3,530   เสียว      1,111 

 โนนคอ 3,515    อำเภอไพรบึง 93 

 เหลากวาง 966   ปราสาทเยอ 62 

 โพธิ ์ 258   สุขสวัสดิ ์ 31 

  อำเภอบึงบูรพ 9,481    อำเภอภูสิงห 108,234 

 เปาะ 8,174   โคกตาล 24,960 

 บึงบูรพ 1,307   หวยติ๊กช ู 18,923 

  อำเภอเบญจลักษ 25,104   ดงรัก 15,922  

 หนองฮาง 16,618   หวยตามอญ       15,282  

 ทาคลอ 8,331   ตะเคียนราม      12,514 

 หนองงูเหลือม 106   ละลม  10,363 

 เสียว 49   ไพรพัฒนา  10,272 
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ตารางผนวกท่ี 4  (ตอ) 

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

  อำเภอเมืองจันทร 8,757    อำเภอวังหิน 47,524 

 ตาโกน      6,750    ทุงสวาง  12,146  

 เมืองจันทร 2,007    บุสูง  8,269  

  อำเภอเมืองศรีสะเกษ 26,029   ศรีสำราญ 7,982   

 หนองไผ         7,087     วังหิน  6,815  

 น้ำคำ         6,067     ดวนใหญ  4,892  

 คูซอด        5,782    ธาต ุ 4,287  

 หญาปลอง         5,456     โพนยาง  2,878  

 หมากเขียบ           866     บอแกว 255  

 หนองครก           762     อำเภอศรีรัตนะ 78,892 

 เมืองเหนือ               9     เสื่องขาว  17,670  

  อำเภอยางชุมนอย 21,134   ศรีโนนงาม  14,671  

  บึงบอน       7,602     ตูม  10,468  

  คอนกาม       5,808     ศรีแกว  9,584  

  ยางชุมนอย       2,956     สะพุง  9,580  

  ลิ้นฟา       2,605     สระเยาว  8,532  

  ยางชุมใหญ       2,160     พิงพวย  8,387  

  กุดเมืองฮาม             3     อำเภอหวยทับทัน 32,605 

  อำเภอราษีไศล 35,337   ปราสาท 13,238 

  หนองแค      10,914     เมืองหลวง        8,131 

  ดาน        8,739     หวยทับทัน         5,045 

  หนองหมี        5,739     ผักไหม         4,143 

  บัวหุง        5,066     จานแสนไชย         2,047 

  เมืองแคน        2,982     อำเภออุทุมพรพิสัย 997 

  เมืองคง          899     รังแรง  712  

  ไผ         865     โคกจาน  136  

  หนองอ่ึง            93     ขะยงู  115  

  สมปอย            42     ทุงไชย  32 
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ตารางผนวกท่ี 4  (ตอ) 

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

  กานเหลือง  2    อำเภอศิลาลาด 6,042 

  แข 1    หนองบัวดง  5,324  

  หัวชาง  1    โจดมวง  718  
ท่ีมา: สำนักงานปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม, 2564 

ตารางผนวกท่ี 5  กิจกรรมการเกษตรท่ีข้ึนทะเบียนเกษตรกร จังหวัดศรีสะเกษ 

ลำดับ กิจกรรมการเกษตร เกษตรกร (ราย) เนื้อท่ี (ไร) 
1 ขาวนาป          236,357         3,011,460  
2 มันสำปะหลังโรงงาน            26,714           241,919  
3 ยางพารา            19,788           226,567  
4 ขาวนาปรัง              9,457             75,441  
5 ขาวโพดเลีย้งสัตว              3,888             29,018  
6 ถ่ัวพรา              2,307             14,069  
7 ทุเรียน              2,047             12,959  
8 ปาลมน้ำมัน              1,268              9,831  
9 ถ่ัวเขียวผิวมนั                779              4,699  
10 หอมแดง              1,290              3,705  
11 ไก              4,628              2,943  
12 มะมวงหิมพานต                346              2,152  
13 ปอเทือง                369              1,824  
14 ออยโรงงาน                175              1,418  
15 โค (วัว)              1,458              1,397  
16 หญาเลี้ยงสัตว                360              1,281  
17 พริกข้ีหนูเม็ดใหญ                730              1,261  
18 ขาวโพดหวาน                416              1,226  
19 เงาะ                302              1,128  
20 แตงโมเน้ือ                295              1,057  
21 ลำไย                224              1,021  
22 ยูคาลิปตัส                180                 958  
23 กระเจี๊ยบแดง                167                 770  
24 มะมวง                172                 685  
25 กลวยไข                 90                 658  
26 ถ่ัวลิสง                225                 603  
27 มันเทศ                102                 572  
28 ฝรั่ง                146                 553  
29 ถ่ัวดำ                106                 502  

ท่ีมา: กรมสงเสริมการเกษตร, 2564 
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ตารางผนวกท่ี 6  ทะเบียนเกษตรกรผูปลูกพืชสมุนไพร จังหวัดศรีสะเกษ 

ลำดับ ชนิด 
เกษตรกร

(ราย) 
เนื้อท่ี
(ไร) 

อำเภอ 

1 กระเจี๊ยบแดง 592 6,433 
ขุขันธ ปรางคกู พยุห โพธิ์ศรีสุวรรณ  
เมืองจันทร ราษีไศล วังหิน ศรีรัตนะ  
หวยทับทัน อุทุมพรพิสัย 

2 ตะไครหอม 3 20 โพธิ์ศรีสุวรรณ วังหิน 

3 ไพล 2 9 ศรีรัตนะ 

4 ขม้ินออย 1 9 ศรีรัตนะ 

5 พริกไทย 1 4 อุทุมพรพิสัย 

6 กระวาน 1 4 อุทุมพรพิสัย 

7 หญาหวาน 1 4 ปรางคกู 

8 พล ู 2 3 ศรีรัตนะ 

9 เทียนก่ิง 1 2 ขุขันธ 

10 สมุนไพรอ่ืนๆ 4 48 ยางชุมนอย ศรีรัตนะ อุทุมพรพิสัย 

รวม 608 6,536   

ท่ีมา: สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2564 

ตารางผนวกท่ี 7  โรงงานและแหลงรับซ้ือสินคาเกษตรในพ้ืนท่ีจังหวัดศรีสะเกษ 

โรงงานอุตสาหกรรม แหลงรับซ้ือ     
และสหกรณการเกษตร 

จำนวน 
(แหง) 

โรงงานดานเกษตร 
จำนวน 
(แหง) 

โรงงานแปรรูปไมยางพารา 7 โรงงานดานการเกษตรอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ 92 

สหกรณการเกษตร 44 โรงสีขนาดใหญ 2 

โรงงานผลติอาหารสัตว 4 โรงสีขนาดกลาง 18 

ลานตากและแหลงรับซื้อทางการเกษตร 3 โรงสีขนาดเล็ก 8 

โรงงานผลติมันเสน 27     

โรงงานผลติแปงมันสำปะหลัง 2     

สหกรณประมง 1     

โรงงานอบพืชผลทางการเกษตร 1     

โรงงานผลติยางแผน 1     

โรงงานแปรรูปผลผลติจากยางพารา 1     

รวม 91 รวม 120 

ท่ีมา: https://agri-map-online.moac.go.th, 2564 
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    ภาพท่ี 6 ศักยภาพของท่ีดินพืชเศรษฐกิจขาว จังหวัดศรีสะเกษ 
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    ภาพท่ี 7 พ้ืนท่ีปลูกขาวบนพ้ืนท่ีศักยภาพ จังหวัดศรีสะเกษ 
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    ภาพท่ี 8 ศักยภาพของท่ีดินพืชเศรษฐกิจยางพารา จังหวัดศรีสะเกษ 
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    ภาพท่ี 9 พ้ืนท่ีปลูกยางพาราบนพ้ืนท่ีศักยภาพ จังหวัดศรีสะเกษ
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    ภาพท่ี 10 ศักยภาพของท่ีดินพืชเศรษฐกิจมันสำปะหลัง จังหวัดศรีสะเกษ 
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    ภาพท่ี 11 พ้ืนท่ีปลูกมันสำปะหลังบนพ้ืนท่ีศักยภาพ จังหวัดศรีสะเกษ 
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    ภาพท่ี 12 ศักยภาพของท่ีดินพืชเศรษฐกิจออยโรงงาน จังหวัดศรีสะเกษ 
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    ภาพท่ี 13 พ้ืนท่ีปลูกออยโรงงานบนพ้ืนท่ีศักยภาพ จังหวัดศรีสะเกษ
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