แผนพัฒนาการเกษตรระดับอาเภอ
อาเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์
พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖5
(ฉบับทบทวนปี 2564)

จัดทาโดย

สานักงานเกษตรอาเภอฆ้องชัย
อาเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์
กรมส่งเสริมการเกษตร
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

คำนำ
การจัดทาแผนพัฒนาการเกษตรระดับตาบลของ อาเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์นี้ จัดทา
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แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖4) โดยใช้วิธีการวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็ง - โอกาส-ภาวะคุกคาม (SWOT ANALYSIS) ของตาบล มุ่งเน้นถึงสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน
และให้มีความสอดคล้องกับความต้องการของชุมชนให้มากที่สุด ซึ่งข้อมูลที่ไ ด้มาจากการจัดกระบวนการ
เรียนรู้ในชุมชนโดยผ่านผู้นาชุมชน คณะกรรมการหมู่บ้ าน สมาชิกองค์การบริหารส่วนตาบล อาสาสมัคร
เกษตร และผู้แทนเกษตรกรระดับหมู่บ้าน ตลอดจนหน่วยงานราชการต่างๆ ในพื้นที่
การศึกษาวิเคราะห์ข้อมูล ตามโครงการพัฒนาชุมชนฉบับนี้ ผู้จัดทาขอขอบพระคุณผู้นา
ชุมชน ผู้นาองค์กรท้องถิ่นและผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน ที่ให้ข้อมูลและร่วมมือเป็นอย่างดี และหวังเป็น
อย่างยิ่งว่าแผนพัฒนาการเกษตรฉบับนี้จะสามารถทาให้ชีวิตความเป็นอยู่ของเกษตรกรในอาเภอฆ้องชัยดีขึ้น
และยั่งยืนสืบไป
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บทที่ 1
ข้อมูลสภาพทัว่ ไป
1.1 ที่ตั้ง อาณาเขต ขอบเขตการปกครอง
1.1.1 ที่ตั้ง ขนาดพื้นที่
อำเภอฆ้องชัย ตั้งอยู่ทำงใต้ของจังหวัดกำฬสินธุ์ ห่ำงจำกจังหวัดกำฬสินธุ์ 30 กิโลเมตร
มีพื้นที่ประมำณ ๑๓๗.๙ ตำรำงกิโลเมตร หรือ ประมำณ ๙๑,๒๕๑ไร่

ภำพที่ ๑ ที่ตั้งอำเภอฆ้องชัย จังหวัดกำฬสินธุ์
1.1.2 อาณาเขตติดต่อ
อำณำเขตติดต่อกับพื้นที่และจังหวัดใกล้เคียงดังนี้
ทิศเหนือ: ติดต่ออำเภอยำงตลำด อำเภอเมือง จังหวัดกำฬสินธุ์
ทิศตะวันออก : จดอำเภอกมลำไสย จังหวัดกำฬสินธุ์
ทิศใต้: จดอำเภอเมือง จังหวัดมหำสำรคำม และอำเภอจังหำรจังหวัดร้อยเอ็ด
ทิศตะวันตก: จดอำเภอเมืองมหำสำรคำม และอำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหำสำรคำม
ทิศตะวันตก
ติดต่อกับ
ตำบลตำบลท่ำตูม อำเภอเมือง จังหวัดมหำสำรคำม

-2-

ภำพที่ 2 อำณำเขตติดต่อ
1.1.3 การแบ่งเขตการปกครอง
อำเภอฆ้องชัย เดิมเป็นส่วนหนึ่งของอำเภอกมลำไสย และยกฐำนะเป็นอำเภอ เมื่อ 8 กันยำยน
2550 และแบ่งเขตกำรปกครองย่อยออกเป็น 5 ตำบล 48 หมู่บ้ำนดังนี้
1. ตำบลฆ้องชัยพัฒนำ มี
11 หมู่บ้ำน
2. ตำบลเหล่ำกลำง
มี
8
หมู่บ้ำน
3. ตำบลโคกสะอำด
มี
13 หมู่บ้ำน
4. ตำบลโนนศิลำเลิง
มี
8
หมู่บ้ำน
5. ตำบลลำชี
มี
9
หมู่บ้ำน

ภำพที่ 3 ขอบเขตกำรปกครอง

-3การปกครองและการบริหารการปกครอง
1. กำรบริหำรรำชกำรส่วนกลำง ได้แก่
1.1 สถำนีตำรวจภูธรอำเภอฆ้องชัย
1.2 โรงพยำบำลฆ้องชัย
1.3 สำนักงำนศูนย์บริกำรกำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัย
1.4 สำนักงำนวัฒนธรรมอำเภอ
1.5 ท้องถิ่นอำเภอฆ้องชัย
2. กำรบริหำรส่วนภูมิภำค มี 6 หน่วยงำน
2.1 ที่ว่ำกำรปกครองอำเภอฆ้องชัย
2.2 สำนักงำนสำธำรณสุข อำเภอฆ้องชัย
2.3 สำนักงำนเกษตรอำเภอฆ้องชัย
2.4 สำนักงำนพัฒนำชุมชนอำเภอฆ้องชัย
2.5 สำนักงำนปศุสัตว์อำเภอฆ้องชัย
2.6 สำนักงำนสัสดีอำเภอฆ้องชัย
3. กำรบริหำรรำชกำรส่วนท้องถิ่นมี 5 หน่วยงำน
3.1 เทศบำลตำบลฆ้องชัยพัฒนำ
3.2 องศ์กำรบริหำรส่วนตำบลโคกสะอำด
3.3 องศ์กำรบริหำรส่วนตำบลเหล่ำกลำง
3.4 องศ์กำรบริหำรส่วนตำบลลำชี
3.5.องศ์กำรบริหำรส่วนตำบลโนนศิลำเลิง
4. หน่วยงำนรัฐวิสำหกิจ 2 หน่วยงำน
4.1 ธนำคำรเพื่อกำรเกษตรและสหกรณ์กำรเกษตร(ธกส.)
4.2 กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคอำเภอฆ้องชัย
ตำรำงที่ 1 แสดงรำยชื่อหมู่บ้ำน อำเภอฆ้องชัย จังหวัดกำฬสินธุ์
หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน
ชื่อผู้นาหมู่บ้าน
เบอร์โทรศัพท์
ตำบลลำชี
1 โนนแดง
นำยสุบรรณ ศรเสนำ
083-1463159
2 โนนแดง
นำยคมสันต์ คันตะลี
083-3046990
3 กุดเชือม
นำยทองแดง นำทันรีบ
080-4123944
4 หนองหวำย
นำยสุนันท์ พันโนพัฒน์
094-3016498
5 วังยำง
นำยสมบัติ นำสมฝัน
091-0634264
6 ท่ำเยี่ยม
นำยสถิตย์ สำรผล
089-0835961
7 หนองคล้ำ
นำยไสว มำตยำคุณ
087-6375966
8 สะดำศรี
นำยพิชิต ศรเสนำ
087-9505968

หมายเหตุ

กำนัน

-4ตำรำงที่ 1 แสดงรำยชื่อหมู่บ้ำน อำเภอฆ้องชัย จังหวัดกำฬสินธุ์ (ต่อ)
หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน
ชื่อผู้นาหมู่บ้าน
เบอร์โทรศัพท์
ตำบลโนนศิลำเลิง
๑ บ้ำนโนนศิลำ
นำยสงวนวงศ์ ภูวิชำชัย
082-8362310
๒ บ้ำนสว่ำง
นำยนคร ภูตะวัน
089-5754256
๓ บ้ำนสีสุก
นำยสังวำน นำชัยสินธุ์
089-6205439
๔ บ้ำนวังเดือนห้ำ
นำยวิไล ภูตำลภพ
093-0822710
๕ บ้ำนหนองคู
นำยชัยยำ ภูนพทอง
089-2791791
๖ บ้ำนนำสีนวล
นำงสุนำรี ศรีลำพัฒน์
081-9557132
๗ บ้ำนโนนศิลำ
นำยสำด วงศ์มะลัย
083-6647793
๘ บ้ำนดอนม่วง
นำงกฤษณำ ศรีโยธี
087-8651024
9 บ้ำนสว่ำง
นำยพุฒิทรง นำชัยลำน
087-2278433
ตำบลฆ้องชัยพัฒนำ
๑ บ้ำนท่ำแห่
นำยประสิทธ์ นำถมทอง
094-5322177
๒ บ้ำนดอนแคน
นำงสังข์ทอง ภำนุรักษ์
095-3429589
๓ บ้ำนกุดฆ้อง
นำงบุญน้อม นีละวงค์
081-3203226
๔ บ้ำนโนนเขวำ
นำยประมวล พลอำจทัน
095-6541114
๕ บ้ำนโนนเขวำ
นำยสุวิทย์ สังฆสอน
๖ บ้ำนเหล่ำใหญ่
นำยสมศักดิ์ นำสินส่ง
090-3461566
๗ บ้ำนเหล่ำแดง
นำงฉวีวรรณ พันธ์นิล
093-4208277
๘ บ้ำนกุดฆ้องชัย
นำยสุริยัน ศรีสุพรรณ
081-7087562
๙ บ้ำนน้อยสำมเซียง
นำงสำรวย อัดโดดดร
086-2355665
๑๐ บ้ำนท่ำแห่
นำยนคร โพธิ์ชัย
089-6195922
๑๑ บ้ำนชำด
นำยประเทือง วิมำเณย์
087-2365261
ตำบลโคกสะอำด
๑ บ้ำนโนนชัย
นำยพงศกร นำถมทอง
065-6898775
๒ บ้ำนสะอำด
นำยพัฒนำกำร ประทุมทิพย์
084-4281330
๓ บ้ำนหนองบัว
นำงวินิตย์ ภูผำลี
081-3203226
๔ บ้ำนหนองเม็ก
นำยวันชนะ นำสมทอง
081-2618689
๕ บ้ำนโคกประสิทธิ์
นำยทวี นำถมทอง
063-9512770
๖ บ้ำนดอนข่ำ
นำยสมัย บรรพแก้ว
098-6325839
๗ บ้ำนน้อย
นำยสำคร สุวิเศษ
061-2198031
๘ บ้ำนหนองมะทอ
นำยหนูกัน ไชยโศก
080-7617343
๙ บ้ำนหนองเรือ
นำงลือเลิศ พละสูน
061-1211396
๑๐ บ้ำนโคกประสิทธิ์
นำยมำณพ วิเท่ห์
082-5481490
๑๑ บ้ำนหนองบัว
นำยเรืองยศ ภูกะฐิน
082-8554728
12 บ้ำนโคกประสิทธิ์
นำยสมำน นำถมทอง
081-9409656

หมายเหตุ

กำนัน

ผู้ใหญ่บ้ำน
ผู้ใหญ่บ้ำน
กำนัน
ผู้ใหญ่บ้ำน
กำนัน
ผู้ใหญ่บ้ำน
ผู้ใหญ่บ้ำน
ผู้ใหญ่บ้ำน
ผู้ใหญ่บ้ำน
ผู้ใหญ่บ้ำน
ผู้ใหญ่บ้ำน

กำนัน
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หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน
ชื่อผู้นาหมู่บ้าน
ตำบลเหล่ำกลำง
๑ บ้ำนตูม
นำยสำเนียง สุริฉำย
๒ บ้ำนตูม
นำยอรุณ สรรพโชติ
๓ บ้ำนคุยโพธิ์
นำยอยู่ พละสำร
๔ บ้ำนหัวนำคำ
นำงอ่อนจันทร์ นำสิงห์คำร
๕ บ้ำนหัวโนนเปลือย นำยผดุง อรัญมิตร
๖ บ้ำนกระเดำ
นำยถวัลย์ วิชำชัย
๗ บ้ำนหัวหนอง
นำงสุพิณ หนองเสนำ
๘ บ้ำนโนนทัน
นำยมงคล นำสมใจ

เบอร์โทรศัพท์
๐๘1-3696431
089-9968982
094-6261589
081-6226129
084-7933447
๐94-2375926
087-1627467
0810547311

หมายเหตุ

กำนัน

1.2 ลักษณะภูมิประเทศ (Topographic)
1.2.1 สภาพพื้นที่ภเู ขา ป่าไม้ ที่ราบสูง ที่ราบลุ่ม
สภำพภูมิป ระเทศของอ ำเภอฆ้อ งชัย มีภู มิประเทศเป็น ที่รำบลุ่ม และเป็น ลูกคลื่นลำดชั้ น
เล็กน้อย อยู่ติดริมฝั่งแม่น้ำสำยใหญ่ ได้แก่แม่น้ำชี พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่รำบลุ่มเหมำะสมในกำรเพำะปลูก
ภูมิประเทศมีลักษณะเป็นที่รำบลุ่มเหมำะสมในกำรทำนำ อยู่ในเขตชลประทำนลำปำว มีแหล่งน้ำขนำดใหญ่
สำมำรถกักเก็บน้ำได้ตลอดปี นอกจำกนี้ ยังมีหนองบึงกระจำยอยู่ทั่วไปตำมหมู่บ้ำนต่ำงๆ เป็นที่รำบริมฝั่ง
แม่น้ำชีและลำน้ำดอกไม้ มีควำมสูงจำกระดับน้ำทะเลปำนกลำง 140 - 150เมตร โดยเป็นที่รำบบริเวณ
ตำบลโนนศิลำเลิง ตำบลโคกสะอำด ตำบลฆ้องชัยพัฒนำ และบำงส่วนของตำบลเหล่ำกลำง นอกจำกนี้เป็นที่
รำบลุ่ม ในพื้นที่ตำบลลำชี และเป็นที่รำบลุ่มเป็น แอ่งกระทะในบริเวณที่รำบลุ่ม ตำบลเหล่ำกลำง หมู่ที่ ๑ ๒
๓ ๔ ๕ และหมู่ที่ ๗ ตำบลลำชี หมู่ที่ ๓ ๔ ๗ และพื้นที่ตำบลฆ้องชัยพัฒนำ หมู่ที่๔ ๕ และหมู่ที่๖ และในปีที่
มีปริมำณน้ำมำกมักจะเกิดน้ำท่วมขังในบริเวณเหล่ำนี้ ข้ำว สภำพพื้นที่ป่ำไม้ในเขตอำเภอฆ้องชัย มีพื้นที่ป่ำที่
สำคัญได้แก่ป่ำสงวนดงเหล่ำกลำงอยู่ในเขตพื้นที่ตำบลเหล่ำกลำง นอกนั้น เป็นป่ำไม้ตำมหัวไร่ปลำยนำเป็น
ส่วนใหญ่ นอกจำกนี้ยังมีกำรปลูกสร้ำงสวนป่ำตำมที่สำธำรณะประโยชน์ของอำเภอ ต้นไม้ที่ปลูก ได้แก่ ต้น
ยูค ำลิ ป ตัส กระถิ นณรงค์ ส่ วนสภำพป่ ำตำมหั ว ไร่ ปลำยนำต้น ไม้ ที่ พบส่ว นใหญ่ เป็ นต้ น ตะบก ยำงนำ
สะแบงหลวง เป็นต้น
ลักษณะทิศทาง ความลาดชัน
พื้นที่อำเภอ พื้นที่สูงทำงทิศตะวันตกด้ำนตำบลโคกสะอำด ทิศเหนือ ตำบล โนนศิลำเลิง ตำบลฆ้องชัยพัฒนำ
และตำบลเหล่ำกลำง ลำดต่ำไปทำงที่รำบลุ่มน้ำชี ด้ำนตำบลลำชี และที่รำบลุ่มตำบลเหล่ำกลำง แต่ทั้งนี้พื้นที่
ทั้งหมดเป็นพื้นที่รำบลุ่ม นอกจำกนี้ยังมี ที่ดอนจะอยู่บริเวณตำมแนวฝั่งแม่น้ำชี ที่ไหลผ่ำนตลอดแนวจำกบ้ำน
ท่ำเยี่ยมถึงบ้ำนโนนแดงลงไป ทำงจังหวัดมหำสำรคำม โดยที่รำบลุ่มเหล่ำกลำงเป็นที่รำบลุ่มแอ่งกะทะ
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ภำพที่ 4 แสดงทิศทำงควำมลำดชัน
1.2.1 ลักษณะดิน กลุ่มชุดดิน อาเภอฆ้องชัยมีชุดดินและกลุ่มชุดดิน กระจายตามตาบลดังนี้
ตาบลลาชี ประกอบด้วยกลุ่มชุดดินดังต่อไปนี้
กลุ่มชุดดินที่ 6 ได้แก่ ชุดดิน บำงนรำ (Ba) เชียงรำย (Cr) แกลง (Kl) คลองขุด (Kut) มโนรมย์ (Mn)
สุไหงโกลก (GK) นครพนม (Nn) พะวง (Paw) ปำกท่อ (Pth)
ลักษณะสำคัญของดิน เนื้อดินเป็นดินเหนียว ดินบนมีสีเทำแก่ ดินล่ำงมีสีน้ำตำลอ่อน
หรือสีเทำมีจุดประสีน้ำตำล สีเหลืองหรือสีแดงตลอดชั้นดิน บำงแห่งมีศิลำแลงอ่อนหรือก้อนสำรเคมีพวกเหล็ก
และแมงกำนิสปะปนอยู่ด้วย กลุ่มดินนี้เกิดจำกพวกตะกอนลำน้ำเป็นดินลึกมำกมีกำรระบำยน้ำเลว พบในพื้นที่
รำบหรือค่อนข้ำงรำบตำมชำยฝั่งทะเล พื้นที่น้ำท่วมถึง ลำนตะพักลำน้ำระดับต่ำน้ำแช่ขัง 30-50 ซม. นำน
3-5 เดือน ดินมีควำมอุดมสมบูรณ์ตำมธรรมชำติต่ำ หรือค่อนข้ำงต่ำ pH 4.5-5.5 เป็นกลุ่มดินที่พบมำก
รองจำกกลุ่มชุดดินที่ 17 ซึ่งมีพื้นที่ประมำณ 30% ของพื้นที่ตำบล บริเวณที่พบ บ้ำนโนนแดง หมู่ที่ 1,2
บ้ำนกุดเชือม หมู่ที่ 3 บ้ำนหนองหวำย หมู่ที่ 4 บ้ำนบ้ำนวังยำง หมู่ที่ 5 บ้ำนท่ำเยี่ยม หมู่ที่ 6 และบ้ำนสะ
ดำศรีหมู่ที่ 8 เกษตรกรใช้ประโยชน์ในกำรทำกำรเกษตร
กลุ่มชุดดินที่ 40 B ได้แก่ ชุดดิน ชุมพวง (Cpg) หุบกระพง (Hg) เขำพลอง (Kpg) สันป่ำตอง (Sp)
ยำงตลำด (Yl)
ลักษณะสำคัญของดิน เนื้อดินเป็นพวกดินร่วนปนทรำย ดินมีสีน้ำตำลอ่อน สีเหลืองหรือ
แดง บำงแห่งอำจพบจุดประสีน้ำตำลในดินชั้นล่ำง เกิดจำกวัตถุต้นกำเนิดดินพวกตะกอนลำน้ำหรือจำกกำร
สลำยตัวผุพังของหินเนื้อหยำบ พบบริเวณพื้นที่ค่อนข้ำงรำบเรียบจนถึงพื้นที่ลำดเชิงเขำ ส่วนใหญ่มีควำมลำด
ชันประมำณ 2-20 % และบำงแห่งมีควำมลำดชันประมำณ 20-35 % เป็นดินลึกมีกำรระบำยน้ำดี ระดับน้ำ
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กระจำยเป็นจุด ๆ ในตำบล บริเวณที่พบ บ้ำนหนองคล้ำ หมู่ที่ 7 บำงส่วน ปัจจุบันเป็นที่สำธำรณะประโยชน์
ของตำบล
กลุ่มชุดดินที่ 38 ได้แก่ ชุดดิน เชียงใหม่ (Cm) ชุมพลบุรี (Chp) ดอนเจดีย์ (Dc) ป่ำสัก (Pa) ไทรงำม
(Sg) ท่ำม่วง (Tm)
ลักษณะสำคัญของดิน เนื้อดินเป็นพวกดินร่วนหรือดินร่วนปนทรำยละเอียด มีลักษณะ
กำรทับถมเป็นชั้นของตะกอนลำน้ำในแต่ละช่วงเวลำดินมีสีน้ำตำลอ่อนพบจุดประสีเทำและสีน้ำตำลในดินชั้น
ล่ำง เกิดจำกวัตถุต้นกำเนิดดินพวกตะกอนลำน้ำ พบบริเวณสันดินริมน้ำมีสภำพพื้นที่ค่อนข้ำงรำบเรียบ มีควำม
ลำดชันประมำณ 0-2 % เป็นดินลึกมีกำรระบำยน้ำดี ระดับน้ำใต้ดินลึกประมำณ 1 เมตร ในฤดูฝนมีควำม
อุดมสมบูรณ์ปำนกลำง pH 5.0-7.0 เป็นกลุ่มชุดดินที่พบปริมำณน้อย ซึ่งจะพบทำงด้ำนทิศใต้ ของตำบล
เกษตรกรใช้ประโยชน์ในกำรทำนำ แต่บำงปีจะประสบปัญหำน้ำท่วมระบำยน้ำลำบำก
ตาบลโคกสะอาด ดินที่พบในพื้นที่ตำบลโคกสะอำดประกอบด้วย
1.ดินชุดร้อยเอ็ด เนื้อดินเป็นดินร่วนปนทรำยดินล่ำงเป็นดินร่วนเหนียว กำรระบำยน้ำค่อนข้ำงเล
ควำมอุดมสมบูรณ์ตำมธรรมชำติต่ำ ปฏิกิริยำดินเป็นกรดจัดค่ำควำมเป็นกรดเป็นด่ำง 4.5-5.5
2..ดินชุดโครำช เนื้อดินเป็นดินร่วนปนทรำยดินล่ำงเป็นดินร่วนเหนียว กำรระบำยน้ำดี ควำมอุดม
สมบูรณ์ตำมธรรมชำติต่ำ ปฏิกิริยำดินเป็นกรดจัดค่ำควำมเป็นกรดเป็นด่ำง 4.5-5.5
ตาบลโนนศิลาเลิง ดินที่พบในพื้นที่ตำบลโนนศิลำเลิง ประกอบด้วย
กลุ่มชุดดินที่6 เนื้อดินเป็นเหนียว ดินบนมีสีเทำแก่ ดินล่ำงมีสีน้ำตำลอ่อนหรือสีเทำมีจุดปะสีน้ำตำลสี
เหลืองหรือสีแดงตลำด บำงแห่งมีศิลำแลงอ่อนหรือก้อนสำรเคมีพวกเหล็ก มัง กำนิสปะปนอยู่ ดินกลุ่มนี้เกิด
จำกพวกตะกอนลำน้ำ เป็นดินลึกมำก มี กำรระบำยน้ำค่อนข้ำงเลว พื้นที่น้ำท่วมขัง ระดับน้ำแช่ขัง30-50 ซ.ม
ควำมอุดมสมบูรณ์ตำมธรรมชำติต่ำ ปฏิกิริยำดินเป็นกรดจัดค่ำควำมเป็นกรดเป็นด่ำง4.5-5.5
กลุ่มชุดดินที่17 เนื้อดินเป็นดินร่วนปนทรำย ดินล่ำงเป็นดินร่วนเหนียวปนทรำย ดินล่ำงเป็น
ดินร่วนเหนียวปนทรำย กำรระบำยน้ำค่อนข้ำงเลว ควำมอุดมสมบูรณ์ตำมธรรมชำติต่ำ ปฏิกิริยำดินเป็นกรดจั ด
ค่ำควำมเป็นกรดเป็นด่ำง 4.5-5.5
กลุ่มชุดดินที่20 เนื้อดินเป็นดินร่วนปนทรำย กำรระบำยน้ำค่อนข้ำงเลว ควำมอุดมสมบูรณ์
ตำมธรรมชำติต่ำ ถ้ำขำดน้ำจะมีครำบเกลือขึ้นปฏิกิริยำดินเป็นกรดจัดค่ำควำมเ)นกรดเป็นด่ำง -5.5
กลุ่มชุดดินที่22 เนื้อดินเป็นดินร่วนปนทรำย ควำมสำมำรถในกำรอุ้มน้ำต่ำ ควำมอุดม
สมบูรณ์ตำมธรรมชำติต่ำ ถ้ำขำดน้ำจะมีครำบเกลือขึ้นปฏิกิริยำดินเป็นกรดจัดค่ำควำมเ)นกรดเป็นด่ำง 4.55.5
กลุ่มชุดดินที่25 เนื้อดินเป็นดินร่วนปนทรำย กำรระบำยน้ำค่อนข้ำงเลว ถึงเลว ควำมอุดม
สมบูรณ์ตำมธรรมชำติต่ำ ปฏิกิริยำดินเป็นกรดจัดค่ำควำมเ)นกรดเป็นด่ำว4.5-5.5
ตาบลเหล่ากลาง
กลุ่มชุดดินที่6 เนื้อดินเป็นเหนียว ดินบนมีสีเทำแก่ ดินล่ำงมีสีน้ำตำลอ่อนหรือสีเทำมีจุดปะสี
น้ำตำลสีเหลืองหรือสีแดงตลำด บำงแห่งมีศิลำแลงอ่อนหรือก้อนสำรเคมีพวกเหล็ก มังกำนิสปะปนอยู่ ดินกลุ่ม
นี้เกิดจำกพวกตะกอนลำน้ำ เป็นดินลึกมำก มี กำรระบำยน้ำค่อนข้ำงเลว พื้นที่น้ำท่วมขัง ระดับน้ำแช่ขัง3050 ซ.ม ควำมอุดมสมบูรณ์ตำมธรรมชำติต่ำ ปฏิกิริยำดินเป็นกรดจัดค่ำควำมเป็นกรดเป็นด่ำง4.5-5.5

-8กลุ่มชุดดินที่ 40
ได้แก่ ชุดดินจักรำช (Ckr) ชุดดินชุมพวง (Cpg) ชุดดินหุบกระพง (Hg) ชุดดินห้วยแถลง (Ht)
ชุดดินสันป่ำตอง (Sp) และชุดดินยำงตลำด (Yl)
ลักษณะสำคัญของดิน กลุ่มดินร่วนหยำบลึกถึงลึกมำกที่เกิดจำกตะกอนลำน้ำหรือวัตถุต้น
กำเนิดเนื้อหยำบ ปฏิกิริยำดินเป็นกรดจัดหรือเป็นกลำง กำรระบำยน้ำดีถึงดีปำนกลำง ควำมอุดมสมบูรณ์ต่ำ
กลุ่มชุดดินที่ 40 B เนื้อดินเป็น กลุ่มดินร่วนปนทรำย ดินมีสีน้ำตำลอ่อน สีเหลืองหรือสีแดง
บำงแห่งอำจพบจุดปะสีน้ำตำลในดินชั้นล่ำงเกิดจำกวัตถุต้นกำเนิดดินพวกตะกอนลำน้ำ หรือจำกกำรสลำยตัวผุ
พงของเนื้อหินหยำบ พบบริเวณค่อนข้ำงรำบเรียบจนถึงพื้นที่ลำดเชิงเขำส่วนมำกมีควำมลำดชัน2-20
เปอร์เซ็นต์
ตาบลฆ้องชัยพัฒนา
กลุ่มชุดดินที่ ๔
ได้แก่ ชุดดินบำงมูลนำก (Ban) ชุดดินบำงปะอิน (Bin) ชุดดินชัยนำท (Cn) ชุดดิน
ชุมแสง (Cs) ชุดดินพิมำย (Pm) ชุดดินรำชบุรี (Rb) ชุดดินสระบุรี (Sb) ชุดดินสิงห์บุรี (Sin) ชุดดินศรีสงครำม
(Ss) ชุดดินท่ำพล (Tn) ชุดดินท่ำเรือ (Tr) หรือดินคล้ำยอื่นๆ ที่มีลักษณะและสมบัติจัดอยู่ในกลุ่มชุดดินนี้
ลักษณะสำคัญของดิน กลุ่มดินเหนียวลึกมำกที่เกิดจำกตะกอนลำน้ำที่มีอำยุยังน้อย
ปฏิกิริยำดินเป็นกลำงถึงเป็นด่ำง กำรระบำยน้ำค่อนข้ำงเลว ควำมอุดมสมบูรณ์ปำนกลำง
กลุ่มชุดดินที่ 7
ได้แก่ ชุดดินเดิมบำง (Db) ชุดดินน่ำน (Na) ชุดดินนครปฐม (Np) ชุดดินผักกำด
(Pat) ชุดดินสุโขทัย (Skt) ชุดดินท่ำตูม (Tt) ชุดดินอุตรดิตถ์ (Utt) และชุดดินระโนด (Ran)
ลักษณะสำคัญของดิน กลุ่มดินเหนียวลึกมำกที่เกิดจำกตะกอนลำน้ำ ปฏิกิริยำดิน
เป็นกลำงถึงเป็นด่ำง กำรระบำยน้ำค่อนข้ำงเลว ควำมอุดมสมบูรณ์ปำนกลำง
กลุ่มชุดดินที่ ๑5
ได้แก่ ชุดดินหล่มสัก (La) ชุดดินแม่สำย (Ms) และชุดดินแม่ทะ (Mta)
ลักษณะสำคัญของดิน กลุ่มดินทรำยแป้งลึกมำกที่เกิดจำกตะกอนลำน้ำ ปฏิกิริยำดินเป็นกลำงหรือเป็นด่ำง กำร
ระบำยน้ำเลวถึงค่อนข้ำงเลว ควำมอุดมสมบูรณ์ต่ำถึงปำนกลำง
กลุ่มชุดดินที่17 เนื้อดินเป็นดินร่วนปนทรำย ดินล่ำงเป็นดินร่วนเหนียวปนทรำย ดินล่ำงเป็น
ดินร่วนเหนียวปนทรำย กำรระบำยน้ำค่อนข้ำงเลว ควำมอุดมสมบูรณ์ตำมธรรมชำติต่ำ ปฏิกิริยำดินเป็นกรดจัด
ค่ำควำมเป็นกรดเป็นด่ำง 4.5-5.5
กลุ่มชุดดินที่22 เนื้อดินเป็นดินร่วนปนทรำย ควำมสำมำรถในกำรอุ้มน้ำต่ำ ควำมอุดม
สมบูรณ์ตำมธรรมชำติต่ำ ถ้ำขำดน้ำจะมีครำบเกลือขึ้นปฏิกิริยำดินเป็นกรดจัดค่ำควำมเ)นกรดเป็นด่ำง 4.55.5
กลุ่มชุดดินที่ 3๓
ได้แก่ ชุดดินดงยำงเอน (Don) ชุดดินกำแพงเพชร (Kp) ชุดดินกำแพงแสน (Ks) ชุด
ดินลำสนธิ (Ls) ชุดดินน้ำดุก (Nd) ชุดดินธำตุพนม (Tp) และชุดดินตะพำนหิน (Tph)
ลักษณะสำคัญของดิน กลุ่มดินทรำยแป้งละเอียดหรือดินร่วนละเอียดลึกมำกที่เกิด
จำกตะกอนแม่น้ำหรือตะกอนน้ำพำรูปพัด ปฏิกิรยิ ำดินเป็นกรดเล็กน้อยถึงเป็นกลำง กำรระบำยน้ำดีถึงดีปำน
กลำง ควำมอุดมสมบูรณ์ปำนกลำง
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ภำพที่ 5 ชุดดินอำเภอฆ้องชัย
1.3 สภาพภูมิอากาศ
1.3.1 ลักษณะภูมิอากาศ
ภู มิ อ ำกำศโดยทั่ ว ไปของจั ง หวั ด กำฬสิ น ธุ์ จะมี ลั ก ษณะคล้ ำ ยคลึ ง กั บ จั ง หวั ด อื่ น ๆในภำค
ตะวันออกเฉียงเหนือ คือ มีอำกำศร้อนถึงร้อนจัด และค่อนข้ำงหนำวในฤดูหนำว ส่วนฤดูฝนจะมีฝนตกชุกช่วง
เดือนพฤษภำคม ถึง เดือนตุลำคม จังหวัดกำฬสินธุ์มีฝนตกเฉลี่ย 1,398.4 มิลลิลิตร/ปี อุณหภูมิสูง สุด 41.5
องศำเซลเซียสและอุณหภูมิต่ำสุด 12.7 องศำเซลเซียส (ที่มำ : สถำนีอุตุนิยมวิทยำกำฬสินธุ์)
1.3.2 ฤดูกาล
ฤดูกำลของอำเภอฆ้องชัย มี 3 ฤดู ดังนี้
- ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่เดือนมีนำคมถึงเดือนพฤษภำคม อุณหภูมิเฉลี่ย 33 องศำเซลเซียส
โดยได้รับอิทธิพลจำกลมมรสุมตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งพัดจำกทะเลจีนใต้
- ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่เดือนมิถุนำยนถึงเดือนกันยำยน อุณหภูมิเฉลี่ย 27 องศำเซลเซียส
โดยได้รับอิทธิพลจำกลมมรสุม ตะวันตกเฉียงใต้ พัดเอำควำมชื้นจำกทะเลอันดำมันทำให้เกิดฝนตกชุก
- ฤดูหนำว เริ่มตั้งแต่เดือนตุลำคมถึงเดือนกุมภำพันธ์ อุณหภูมิเฉลี่ย 22 องศำเซลเซียส
กุมภำพันธ์ โดยได้รับอิทธิพลจำก ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือจำกประเทศสำธำรณรัฐประชำชนจีน

- 10 1.3.3 อุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์
อุณหภูมิของอำเภอฆ้องชัย เฉลี่ยทั้งปีสูงสุด 35.24 องศำเซลเซียส และเฉลี่ยต่ำสุด 18.47
องศำเซลเซีย ส ส ำหรั บเดือ นที่มี อุณ หภู มิสูง สุด คื อ เดือ นเมษำยนอุณ หภูมิ 35.24 องศำเซลเซีย ส
ส่วนเดือนที่อุณหภูมิต่ำสุด คือ เดือนมกรำคมอุณหภูมิ 18.47 องศำเซลเซียส ควำมชื้นสัมพัทธ์ร้อยละ 78

ภำพที่ 6 สภำพอำกำศและอุณหภูมิรำยสัปดำห์ (กรมอุตุนิยมวิทยำ)
1.3.4 สถิติ ปริมำณน้ำฝน
ปริมำณน้ำฝนจำกสถิติน้ำฝนจำกสถำนีอุตุนิยมวิทยำอำเภอกมลำไสยจำกปี 2542-2561
พบว่ำ มีปริมำณฝนตกเฉลี่ยทั้งปี 1,446.6 มิลลิเมตร โดยเดือนสิงหำคมเป็นเดือนที่มีปริมำณฝนตกมำกที่สุด
เฉลี่ ย ประมำณ 382.11 มิลลิ เมตร และเดือ นที่มี ปริ มำณฝนตกน้อ ยที่สุ ดคือ เดื อนธั นวำคม เฉลี่ ย 0.9
มิลลิเมตร ระยะที่ฝนทิ้งช่วง ได้แก่ปลำยเดือนมิถุนำยน ถึง ต้นเดือนกรกฎำคม จำนวนวันที่ฝนตกเฉลี่ย 107
วัน / ปี ( ข้อมูล เฉลี่ย รอบ 17 ปี)

- 11 ตำรำงที่ 2 แสดงปริมำณน้ำฝนในรอบ10 ปี ( 2544-2553 ) หน่วย : มิลลิเมตร
เดือนปี

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

รวม

2544

0.8

-

57.8

61.1

143.1

484.4

227.4

445.6

223.5

174.0

38.5

-

1,856.2

2545

-

-

79

53.9

126.6

174.7

92.9

386.2

251.7

54.3

18.2

1.6

1,239.1

2546

-

1.9

32.9

25.7

79.7

226.0

183.7

375.8

324.7

63.0

-

-

1,313.4

45.9

8.4

120.7

282.2

300.5

553.2

324.4

132.4

-

2.4

-

1,790.3

2547 20.2
2548

-

-

-

35.9

198.1

184.6

326.2

246.2

371.5

16.1

22.7

0.3

1,401.6

2549

-

56.3

36.1

94.7

188.4

148.4

113.1

159.1

227.1

261.6

3.1

-

1,287.9

2550

-

30.0

32.0

57.0

181.7

79.4

104.8

652.3

166.1

205

26.2

-

1,534.5

2551

1.5

2.9

9.3

241.0

171.8

146.1

123.2

493.7

707.2

144.6

43.8

6.2

2,091.3

2552

-

-

23.0

73.5

202.3

251.2

289.0

202.1

199.8

9.6

-

0.5

1,251.0

52.1

-

17.0

74.0

91.1

108.8

535.7

94.8

97.8

-

-

1,098.3

1.9

1,4466.1

11.11 0.19

1,446.6

2553 27.0
รวม

49.5 134.1 255.5 763.5 1647.9 2086.4 2122.3 3821.1 2698.8 774.0 111.1

เฉลี่ย

4.95 13.41 25.55 76.35 164.79 208.64 212.23 382.11 269.88

ที่มา : สถานีอุตุนิยมวิทยาอาเภอกมลาไสย , 2553

77.4

- 12 1.4 เส้นทางคมนาคม
1.4.1 ถนนหลวงสายหลัก/สายรอง
อำเภอฆ้องชัยมีเส้นทำงสำยหลักทำงหลวงแผ่นดินหมำยเลข 2367 และมีเส้นทำงติดต่อระหว่ำง
หมู่บ้ำนเป็นถนนลำดยำง และถนนซีเมนต์ มีถนนลูกรังบำงช่วงกำร คมนำคมสะดวดพอสมควร ประชำชนนิยมใช้
รถจักรยำนยนต์ และรถยนต์ ส่วนบุคคลเป็นพำหนะเดินทำงสัญจรไปมำระหว่ำงหมู่บ้ำน โดยมีทำงหลวงชลบท
หมำยเลข กส 3043 ไปตำมพนังกั้นลำน้ำชี จำกบ้ำนท่ำแห่ (ตำบลฆ้องชัยพัฒนำ) ถึงบ้ำนท่ำเยี่ยมระยะทำง
15,000 เมตร ทำงหลวงชลบทหมำยเลข 4023 เป็นเส้นทำงเชื่อมตำบลธัญญำ อำเภอกมลำไสย กับอำเภอฆ้อง
ชัยผ่ำนตำบลเหล่ำกลำงและตำบลฆ้องชัยพัฒนำ
1.4.2 ถนนหลวงเชื่อมต่อระหว่างจังหวัด
กำรเดินทำงจำกอำเภอฆ้องชัยเดินทำงไปยัง จัง หวัด กำฬสินธุ์ ใช้ทำงหลวงแผ่นดินหมำยเลข
2367 ไปบรรจบกับทำงหลวงแผ่นดิน หมำยเลข 214 นอกจำกนี้ยังสำมำรถเดินทำงไปจังหวัดมหำสำรคำม
โดยใช้ทำงหลวงหมำยเลข 2367

ภำพที่ 7 เส้นทำงคมนำคม
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ภำพที่ 8 ถนนหลวงเชื่อมต่อระหว่ำงจังหวัด
1.5 แหล่งน้าและระบบชลประทาน
อำเภอฆ้องชัย มีลำห้วยและลุ่มน้ำที่สำคัญ มี แหล่งน้ำธรรมชำติ แม่น้ำ ลำคลอง
หนอง บึง โดยมี
1.5.1. แหล่งน้ำธรรมชำติ
1. แม่น้ำชี เป็นแม่น้ำที่สำคัญของภำคตะวันออกเฉียงเหนือ พื้นที่ต้นน้ำอยู่จังหวัดชัยภูมิ
ไหลผ่ำนจังหวัดขอนแก่น มหำสำรคำม กำฬสินธุ ร้อยเอ็ด ลำน้ำชี เป็นลำน้ำสำยสำคัญของภำค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ส่วนหนึง่ ของลำน้ำนี้ไหลผ่ำน อำเภอยำงตลำด ตอนใต้ อำเภอกมลำไสยอำเภอฆ้องชัย
และอำเภอร่องคำ เป็นระยะทำงยำวประมำณ 47 กิโลเมตร ลุ่มน้ำชีครอบคลุมเนื้อที่ประมำณ 385 ตำรำง
กิโลเมตร หรือร้อยละ 5.5 ของเนื้อที่ของจังหวัด โดยลำน้ำไหลผ่ำนอำเภอฆ้องชัยตำมแนวแบ่งเขตอำเภอและ
จังหวัดมหำสำรคำมและอำเภอจังหำรจังหวัดร้อยเอ็ดบริเวณ ตำบลฆ้องชัยพัฒนำและตำบลลำชีเป็นระยะทำง
29 กิโลเมตร
2. แหล่งน้ำธรรมชำติอื่นเช่น หนองเลิง เป็นแหล่งน้ำขนำดใหญ่ในตำบลโนนศิลำเลิง มี
เนื้อที่ 1,663 ไร่ และในพื้นที่อำเภอฆ้องชัยมีแหล่งน้ำสำธำรณะที่สำคัญดังนี้
ตำบลโนนศิลเลิง มีแหล่งน้ำ 4 แหล่ง
ตำบลฆ้องชัยพัฒนำ มีแหล่งน้ำ 12 แหล่ง
ตำบลลำชี มีแหล่งน้ำ 20 แห่ง
ตำบลเหล่ำกลำง มีแหล่งน้ำ 11 แห่ง
ตำบลโคกสะอำด มีแหล่งน้ำ 9 แห่ง
จำกข้อมูลข้ำงต้น เห็นได้ว่ำอำเภอฆ้องชัยมีแหล่งน้ำที่อุดมสมบูรณ์มำก กระจำยไปทุกตำบลและมีหนำแน่นใน
ตำบลลำชี
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ภำพที่ 9 แหล่งน้ำธรรมชำติ
1.5.2 แหล่งน้ำชลประทำน เขื่อน อ่ำงเก็บน้ำ ฝำยทดน้ำ
โครงกำรชลประทำนลำปำว พื้นที่ต้นน้ำอยู่อำเภอกุมภวำปี จังหวัดอุดรธำนี และมีพื้นที่รอบอ่ำง
ได้แก่อำเภอท่ำคันโท สำมชัย หนองกุงศรื สหัสขันข์ แหล่งน้ำไหลผ่ำนอำเภอยำงตลำด เมืองกำฬสินธุ์ อำเภอ
กมลำไสย อำเภอฆ้องชัย อำเภอ ร่องคำ โดยอำเภอฆ้องชัยได้รับประโยชน์จำกกำรส่งน้ำ จำกโครงกำร
ชลประทำนลำปำวซึ่งเป็นโครงกำรชลประทำนขนำดใหญ่ สำมำรถเก็บกักน้ำได้ ๑,๔๓๐ ล้ำนลูกบำศก์ส่งน้ำ
เพื่อกำรเกษตรในฤดูฝน ๓๑๔,๐๐๐ ไร่ฤดูแล้ง ๑๘๐,๐๐๐ ไร่และอำเภอฆ้องชัยมีพื้นที่ใช้ประโยชน์ 42,450
ไร่และเมื่อรวมกับพื้นที่สูบน้ำด้วยไฟฟ้ำแล้วมีพื้นทีช่ ลประทำน ๔๗,๒๘๔๐ไร่ ทั้งนี้รวมกับพื้นที่อ่ำงเก็บน้ำ
เขื่อนวังยำง ซึ่งเป็นเขื่อนกั้นลำน้ำชี

ภำพที่ 10 พื้นที่ชลประทำน
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1.6.1 โครงสร้างทางเศรษฐกิจที่สาคัญ
ข้อมูลกำรเกษตรที่สำคัญ/พืชเศรษฐกิจที่สำคัญ
อำเภอฆ้องชัย มีพื้นที่กำรเกษตรประมำณ 62,442 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 69 ของพื้นที่
ทั้งหมด ครัวเรือนส่วนใหญ่ประกอบอำชีพด้ำนกำรเกษตร โดยมีเกษตรกรที่ได้ขึ้นทะเบียนเกษตรกรทั้งสิ้น
5,148 ครัวเรือน พืชเศรษฐกิจที่สำคัญ ได้แก่
1) ข้ำวนำปี พื้นที่เพำะปลูก 60,350 ไร่
2) ข้ำวนำปรัง พื้นที่เพำะปลูก 42,450ไร่
3) มันสำปะหลัง พื้นที่เพำะปลูก 430 ไร่
4) อ้อยโรงงำน พื้นที่เพำะปลูก 225 ไร่
5) ยำงพำรำ พื้นที่เพำะปลูก 353 ไรเปิดกรีดแล้ว 184 ไร่ ยังไม่เปิดกรีด 169 ไร่
6) พืชผัก พื้นที่ปลูก 45 ไร่
สัตว์เศรษฐกิจ
กำรปศุสัตว์
กำรเลี้ยงสัตว์ในอำเภอส่วนใหญ่ประมำณร้อยละ ๙๐ จะเลี้ยงไก่พื้นเมืองไว้บริโภคในครัวเรือนและมี
กำรเลี้ยงสัตว์ดังนี้
ไก่ไข่/ไก่พื้นเมือง จำนวน 55,916 ตัว
เลี้ยงเป็ดไล่ทุ่ง (เป็ดไข่) 58,000 ตัว
โคเนื้อ 1,343 ตัว
กระบือ 399 ตัว
สุกร 1,770 ตัว (มีฟำร์มสุกรขำดกลำง ๒ ฟำร์มอยู่ในตำบลเหล่ำกลำง และตำบลโคก
สะอำด)
แพะ 54 ตัว
กำรประมง
สัตว์น้ำจำกกำรเพำะเลี้ยงที่สำคัญของอำเภอฆ้องชัยได้แก่ปลำกินพืช เช่นปลำนิล ปลำตะเพียน
ปลำดุก ในบ่อปลำสำธำรณะและบ่อเก็บน้ำในพื้นที่เกษตรกร เลี้ยงกบ และมีกำรทำประมงพื้นบ้ำนตำมลำน้ำชี
ประชำกรประกอบอำชีพเกษตรกรรมเป็นหลัก พืชที่เกษตรกรปลูกเป็นหลักได้แก่ ข้ำวนำปี ข้ำวนำ
ปรังนอกจำกนี้ยังปลูกพืช เลี้ยงสัตว์อื่นๆเป็นอำชีพเสริมเช่น ถั่วลิสง ข้ำวโพดหวำน ไม้ผล และพืชผักต่ำงๆ
พื้นที่ถือครองส่วนใหญ่จะเป็นพื้นที่โฉนด ในส่วนของกำรถือครองพื้นที่มีลักษณะดังนี้
1) เป็นของตนเอง
คิดเป็นร้อยละ 80
2) เป็นที่เช่ำของผู้อื่น
คิดเป็นร้อยละ 10
3. อื่นๆ
คิดเป็นร้อยละ 10
พันธุ์พืชที่ปลูก / พันธุ์สัตว์เศรษฐกิจ
พืชเศรษฐกิจ ที่ปลูกในอำเภอฆ้องชัยดังนี้ มีดังนี้
ข้าวนาปี พันธุ์ข้ำวนำปีที่เกษตรกรนิยมปลูกมี 2 พันธุ์ส่งเสริม ได้แก่พันธุ์ข้ำวเจ้ำขำวดอก
มะลิ 105 คิดเป็นร้อยละ 80 และ พันธุ์ข้ำวเหนียว กข 6 คิดเป็นร้อยละ 16, และพันธุ์กข.49 คิดเป็นร้อย
ละ 4

- 16 ข้าวนาปรัง จำแนกตำมครัวเรือนที่ปลูกข้ำวนำปรัง พบว่ำพันธุ์ข้ำวที่ใช้ปลูกมำกที่สุดคือ
พันธุ์ส่งเสริม ได้แก่ พันธุ์ กข 49 คิดเป็นร้อยละ90 นอกนั้นปลูกพันธุ์ พิษณุโลก2 กข 10 กข31 คิดเป็น
ร้อยละ 10
มันสาปะหลัง จำแนกตำมครัวเรือนเกษตรกรที่ปลูก พบว่ำปลูกมันสำปะหลัง พันธุระยอง
72 เกษตรศำสตร์ 50
อ้อย จำแนกตำมครัวเรือนเกษตรกรที่ปลูกพบว่ำปลูกอ้อยพันธุ์ ขอนแก่น 3
ยางพารา จำแนกตำมครัวเรือนเกษตรกรที่ปลูกพบว่ำปลูกยางพาราพันธุ์ RRIM 600
ข้าวโพดหวาน จำแนกตำมครัว เรือนที่เกษตรกรที่ปลูก พบว่ำพันธุ์ที่ปลูกมำกที่สุดคือพันธุ์
ส่งเสริมลูกผสมของบริษัทศรแดง ทั้งชนิดเมล็ด สีเหลือง ขำว และเมล็ดขำวแซมม่วง คิดเป็นร้อยละ 90 ได้แก่
พันธุ์ซุปเปอร์สวีท คิดเป็นร้อยละ 10
มะม่วง จำแนกตำมครัวเรือนเกษตรกรที่ปลูก พบว่ำเกษตรกรปลูกพันธุ์ส่งเสริม ได้แก่ แก้ว
เขียวเสวย หนองแซง น้ำดอกไม้ แก้วขมิ้น เขียวใหญ่ คิดเป็นร้อยละ 100.00
มะพร้าว จำแนกตำมครัวเรือนเกษตรกรที่ปลูก พบว่ำเกษตรกรปลูกพันธุ์ส่งเสริมคิดเป็นร้อย
ละ 100.00
ผักกาด จำแนกตำมครัวเรือนเกษตรกรที่ปลูก พบว่ำเกษตรกรปลูกพันธุ์ส่งเสริมคิดเป็นร้อย
ละ 100.00
พริก จำแนกตำมครัวเรือนเกษตรกรที่ปลูกในตำบลลำชีพบว่ำเกษตรกรปลูกพันธุ์ส่งเสริม คิด
เป็นร้อยละ50.00 และปลูกพันธุ์พื้นเมือง คิดเป็นร้อยละ 50.00
หอมแดง จำแนกตำมครัวเรือนเกษตรกรที่ปลูก พบว่ำเกษตรกรปลูกพันธุ์พื้นเมืองคิดเป็นร้อย
ละ 100.00
หอมแบ่ง จำแนกตำมครัวเรือนเกษตรกรที่ปลูกใน พบว่ำเกษตรกรปลูกพันธุ์ส่งเสริมคิดเป็น
ร้อยละ 100.00
พันธุ์สัตว์เศรษฐกิจ
โคเนื้อ จำแนกตำมครัวเรือนเกษตรกรที่เลี้ยงพบว่ำเกษตรกรเลี้ยงพันธุ์ส่งเสริม ได้แก่ โคขุน
ลูกผสมพันธุ์บำร์มัน คิดเป็นร้อยละ 50.00 และเลี้ยงพันธุ์พื้นเมือง คิดเป็นร้อยละ 30.00 และลูกผสมชำ
โลเลย์ร้อยละ 20
กระบือ จำแนกตำมครัวเรือนเกษตรกรที่เลี้ยง พบว่ำเกษตรกรเลี้ยงพันธุ์พื้นเมือง คิดเป็นร้อย
ละ 50.00 เลี้ยงพันธุ์นิโกรร้อยละ50.00
สุกร จำแนกตำมครัวเรือนเกษตรกรที่เลี้ยง พบว่ำเกษตรกรเลี้ยงพันธุ์ส่งเสริม ได้แก่ พันธุ์ลำส
ไวท์ และพันธุ์แลนเลส และพันธุ์ลูกผสมสำมสำยเลือด คิดเป็นร้อยละ 9.00 และเลี้ยงพันธุ์พื้นเมือง คิดเป็น
ร้อยละ 10.00
เป็ดเนื้อ จำแนกตำมครัวเรือนเกษตรกรที่เลี้ยง พบว่ำเกษตรกรเลี้ยงพันธุ์ส่งเสริม ได้แ ก่ เป็ด
เทศ คิดเป็นร้อยละ 50.00 และเลี้ยงพันธุ์เป็ดเทศพื้นเมือง คิดเป็นร้อยละ 50.00
เป็ดไข่ จำแนกตำมครัวเรือนเกษตรกรที่เลี้ยงพบว่ำเกษตรกรเลี้ยงพันธุ์ส่งเสริม ได้แก่ พันธุ์
กำกีแคมเบล คิดเป็นร้อยละ 100.00

- 17 ไก่พื้นเมืองและลูกผสม จำแนกตำมครัวเรือนเกษตรกรที่เลี้ยง พบว่ำเกษตรกรเลี้ยงพันธุ์
ส่งเสริม คิดเป็นร้อยละ 100.00
การเลี้ยงปลา จำแนกตำมครัวเรือนเกษตรกรที่เลี้ยงปลำในพบว่ำ เกษตรกรมีกำรเลี้ยงปลำ
กินพืช ได้แก่ ปลำนิล ปลำไน และปลำตะเพียน คิดเป็นร้อยละ 80.00 และเลี้ยงปลำกินเนื้อได้แก่ ปลำดุก
คิดเป็นร้อยละ 20.00
การใช้ที่ดิน
ที่อยู่อำศัย
546
ไร่
เฉลี่ย 1.39 ไร่ / ครัวเรือน
ที่นำ
60325
ไร่
เฉลี่ย 23.54 ไร่ / ครัวเรือน
ที่ไร่
50
ไร่
เฉลี่ย 0.07 ไร่ / ครัวเรือน
ที่ปลูกไม้ผลไม้ยืนต้น
182
ไร่
เฉลี่ย 0.26 ไร่ / ครัวเรือน
ระบบการผลิต
เกษตรกรในอำเภอฆ้องชัย ผลิตข้ำวเป็นพืชหลักเนื่องจำกพื้นที่เพำะปลูกของเกษตรกรส่วน
ใหญ่อยู่ในพื้นที่รับน้ำโครงกำรชลประทำนลำปำว คิดเป็นร้อยละ 76 จึงมีระบบกำรผลิตข้ำวปีละ 2 ครั้ง
ได้แก่ปลูกข้ำวนำปี ในฤดูฝนโดยอำศัยน้ำฝนและน้ำจำกโครงกำรชลประทำนและปลูกข้ำวนำปรัง และพืชฤดู
แล้ง เช่น ถั่วลิสง,ข้ำวโพดหวำน หลังเก็บเกี่ยวข้ำวนำปีในส่วนของกำรปลูกข้ำวนำปรังในแต่ละปีเกษตรกรจะ
ปลูกมำกหรือน้อยขึ้นอยู่กับปริมำณกำรส่งน้ำของโครงกำรลำปำว กำรผลิตพืชของเกษตรกรเป็นลักษณะกำร
ผลิตพืชเชิงเดี่ยวเป็นส่วนใหญ่
ในส่วนของกำรเลี้ยงสัตว์เกษตรกรและกำรเลี้ยงปลำ เกษตรกรมีกำรเลี้ยงตลอดทั้งปีโดยกำร
เลี้ยงแบบปล่อยตำมธรรมชำติและให้อำหำรสมทบ
เทคโนโลยีการผลิตพืช / สัตว์
ข้าวนาปี จำแนกตำมครัวเรือนที่ปลูกข้ำวนำปีในพบว่ำ เกษตรกรมีกำรใช้ปุ๋ยเคมีในกำร
เพิ่มผลผลิต คิดเป็นร้อยละ 93.33 และไม่ใช้ปุ๋ย คิดเป็นร้อยละ 1.00 ส่วนกำรใช้สำรเคมีในกระบวนกำร
ผลิตข้ำว คิดเป็นร้อยละ 73.00 และไม่ใช้สำรเคมี คิดเป็นร้อยละ 25.33 ตำมลำดับ พื้นที่ปลูกข้ำวนำปี
เฉลี่ย 12.93 ไร่ / ครัวเรือน ผลผลิตรวม 6,413.53 กก. / ครัวเรือน ผลผลิตเฉลี่ย 495.69 กก. / ไร่
ข้าวนาปรัง จำแนกตำมครัวเรือนที่ปลูกข้ำวนำปรัง พบว่ำเกษตรกรมีกำรใช้ปุ๋ยเพื่อเพิ่ม
ผลผลิต คิดเป็นร้อยละ 99.5.0และไม่ใช้ปุ๋ย คิดเป็นร้อยละ 0.50 ส่วนในด้ำนกำรใช้สำรเคมีในกระบวนกำร
ผลิต คิดเป็นร้อยละ 79.00 และไม่ใช้สำรเคมี คิดเป็นร้อยละ 21.00 พื้นที่ปลูกข้ำวนำปรัง เฉลี่ย 9.82 ไร่ /
ครัวเรือน ผลผลิตรวม
กก. / ครัวเรือน ผลผลิตเฉลี่ย 650 กก. / ไร่
มันสาปะหลัง จำแนกตำมครัวเรือนที่ปลูกมันสำปะหลังพบว่ำเกษตรกรมีกำรใช้ปุ๋ยเพื่อ
เพิ่มผลผลิต คิดเป็นร้อยละ 99.และไม่ใช้ปุ๋ย คิดเป็นร้อยละ 1.00ส่วนในด้ำนกำรใช้สำรเคมีในกระบวนกำร
ผลิต คิดเป็นร้อยละ 9.00 และไม่ใช้สำรเคมี คิดเป็นร้อยละ 91.00
อ้อย จำแนกตำมครัวเรือนที่ปลูกอ้อย พบว่ำเกษตรกรมีกำรใช้ปุ๋ยเพื่อเพิ่มผลผลิต คิดเป็น
ร้อยละ 95.00 .และไม่ใช้ปุ๋ย คิดเป็นร้อยละ 5.00ส่วนในด้ำนกำรใช้สำรเคมีในกระบวนกำรผลิต คิดเป็นร้อย
ละ 60.00 และไม่ใช้สำรเคมี คิดเป็นร้อยละ 40.00

- 18 ถั่วลิสง จำแนกตำมครัวเรือนที่ปลูกถั่วลิสง พบว่ำ เกษตรกรมีกำรกำรใช้ปุ๋ยเพื่อเพิ่ม
ผลผลิตคิดเป็น ร้อยละ 100.00 มีกำรใช้สำรเคมีในกระบวนกำรผลิต คิดเป็น ร้อยละ 40.00 พื้นที่ปลูกถั่ว
ลิสง เฉลี่ย 0.75 ไร่ / ครัวเรือน ผลผลิตรวม 185 กก. /ครัวเรือน ผลผลิตเฉลี่ย 210 กก. /ไร่
ข้าวโพดหวาน จำแนกตำมครัวเรือนที่ปลูกข้ำวโพดหวำน พบว่ำ เกษตรกรมีกำรใช้ปุ๋ยเคมี
คิดเป็นร้อยละ 100.00 ด้ำนกำรใช้สำรเคมีในกระบวนกำรผลิต คิดเป็นร้อยละ 50.00 และไม่ใช้สำรเคมี คิด
เป็น ร้อยละ 50.00 พื้นที่ปลูกเฉลี่ย 0.62 ไร่ / ครัวเรือน ผลผลิตรวม 250.00 กก./ ครัวเรือน ผลผลิต
เฉลี่ย 400 กก. / ไร่
มะม่วง จำแนกตำมครัวเรือนเกษตรกรที่ปลูกมะม่วงพบว่ำเกษตรกรมีกำรใช้ปุ๋ยในกำรเพิ่ม
ผลผลิต คิดเป็น ร้อยละ 52.00ไม่ใช้ คิดเป็นร้อยละ 48.00 และมีกำรใช้สำรเคมีในกระบวนกำรผลิต คิดเป็น
ร้อยละ 22.00 และไม่ใช้สำรเคมี คิดเป็นร้อยละ 78.00 พื้นที่ปลูก เฉลี่ย 1.43 ไร่/ครัวเรือน ผลผลิตรวม
90.00 กก./ครัวเรือน ผลผลิตเฉลี่ย 62.66 กก/ไร่
มะพร้าว จำแนกตำมครัวเรือนเกษตรกรที่ปลูกมะพร้ำวในพบว่ำเกษตรกรมีกำรใช้ปุ๋ยเพื่อเพิ่ม
ผลผลิต คิดเป็นร้อยละ 100.00 และไม่มีกำรใช้สำรเคมีในกระบวนกำรผลิต คิดเป็นร้อยละ 100.00พื้นที่
ปลูก เฉลี่ย 2.51 ไร่/ครัวเรือน ผลผลิตรวม 250 กก./ครัวเรือน ผลผลิตเฉลี่ย 99.55 กก./ไร่
การปลูก เลี้ย งหม่ อนไหม จ ำแนกตำมครั วเรื อนเกษตรกรที่ป ลูกหม่อนเลี้ย งไหม พบว่ ำ
เกษตรกร มีกำรปลูกหม่อนพันธุ์พื้นเมือง คิดเป็นร้อยละ 50.00 และปลูกพันธุ์ส่งเสริม คิดเป็นร้อยละ 50.00
และเกษตรกรมีกำรใช้ปุ๋ยในกำรเพิ่มผลผลิต คิดเป็นร้อยละ 100.00 และไม่มีกำรใช้สำรเคมีในกำรป้องกัน
กำจัดศัตรูพืช คิดเป็นร้อยละ 100.00
การเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจในตาบล
โคเนื้อ จำแนกตำมครัวเรือนที่เลี้ยงโคเนื้อ พบว่ำ เกษตรกรมีกำรทำวัคซีนในกำรป้องกันโรค
ปำกและเท้ำเปื่อย คิดเป็นร้อยละ 33.33 และไม่มีกำรทำวัคซีน คิดเป็น ร้อยละ 66.66 ไม่มีกำรเก็บถนอม
อำหำรหยำบในรูปหญ้ำแห้ง หญ้ำหมัก หรือฟำงปรุงแต่ง คิดเป็นร้อยละ 100.00 และไม่มีกำรใช้อำหำรข้น
เลี้ยงโค คิดเป็นร้อยละ 100.00
สุกร จำแนกตำมครัวเรือนเกษตรกรที่เลี้ยงสุกรในตำบลพบว่ำเกษตรกรมีกำรทำวัคซี นเพื่อ
ป้องกันโรคอหิวำห์สุกรด้วยตนเอง คิดเป็น ร้อยละ 100.00 อำหำรข้นที่เลี้ยงได้จำกกำรผสมเอง คิดเป็นร้อย
ละ 50.00 และอำหำรสำเร็จรูป คิดเป็นร้อยละ 50.00 มีกำรแยกโรงเรือนของสุกรแต่ละขนำด คิดเป็นร้อย
ละ 50.00 และไม่มีกำรแยก คิดเป็นร้อยละ 50.00
เป็ดเนื้อ จำแนกตำมครัวเรือนเกษตรกรที่เลี้ยงเป็ดเนื้อ พบว่ำเกษตรกรมีระบบกำรเลี้ยง
แบบกึ่งขังกึ่งปล่อย คิดเป็นร้อยละ 87.50 และเลี้ยงแบบขังคอก คิดเป็นร้อยละ 12.50 อำหำรที่ใช้เลี้ยงเป็น
อำหำรข้นที่ได้จำกกำรผสมเอง คิดเป็นร้อยละ 37.50และอำหำรสำเร็จรูป คิดเป็นร้อยละ 62.50 กำรทำ
วัคซีน คิดเป็นร้อยละ 37.50 และไม่ทำวัคซีน คิดเป็นร้อยละ62.50 ผู้ทำวัคซีนได้แก่ตนเอง คิดเป็นร้อยละ
50.00และผู้อื่นทำให้คิดเป็นร้อยละ 50.00
เป็ดไข่ จำแนกตำมครัวเรือนเกษตรกรที่เลี้ยงเป็ดเนื้อ พบว่ำเกษตรกรมีระบบกำรเลี้ยงแบบ
กึ่งขังกึ่งปล่อย คิดเป็นร้อยละ 70.00 เลี้ยงแบบขังคอก คิดเป็นร้อยละ 20.00 และเลี้ยงแบบปล่อย คิดเป็น
ร้อยละ 10.00 อำหำรที่ใช้ เลี้ยงเป็นอำหำรข้นที่ไ ด้จำกกำรผสมเอง คิดเป็นร้อยละ 70.00 และอำหำร
สำเร็จรูป คิดเป็นร้อย 20.00 ไม่ใช้อำหำรข้น คิดเป็นร้อยละ 10.00

- 19 ไก่พื้นเมืองและลูกผสม จำแนกตำมครัวเรือนเกษตรกรที่เลี้ยงพบว่ำมีระบบกำรเลี้ยงแบบกึ่ง
ขังกึ่งปล่อย คิดเป็นร้อยละ66.46 เลี้ยงแบบขังคอก คิดเป็นร้อยละ 1.79 และเลี้ยงแบบปล่อย คิดเป็นร้อย
ละ 31.73 อำหำรที่ใช้เลี้ยงเป็นอำหำรข้นที่ได้จำกกำรผสมเอง คิดเป็นร้อยละ 25.74 และอำหำรสำเร็จรูป
คิดเป็นร้อย 8.38 ไม่ใช้อำหำรข้น คิดเป็นร้อยละ 65.86 มีกำรทำวัคซีน คิดเป็นร้อยละ 32.33 ไม่ทำวัคซีน
คิดเป็นร้อยละ 67.66 ทำวัคซีนด้วยตนเอง คิดเป็นร้อยละ 18.56และให้ผู้อื่นทำให้คิดเป็นร้อยละ 13.77
การเลี้ยงปลา
ปลานิล/ไน/ตะเพียน จำแนกตำมครัวเรือนที่เลี้ยง พบว่ำ เกษตรกรมีกำรเลี้ยงปลำแบบ
เตรียมบ่อ คิดเป็นร้อยละ 40.00 และไม่มีกำรเตรียมบ่อ คิดเป็นร้อยละ 60.00 มีกำรให้อำหำร คิดเป็นร้อย
ละ 80.00และไม่มีกำรให้อำหำร คิดเป็นร้อยละ 20.00 ส่วนอำหำรที่ให้ได้แก่อำหำรพื้นบ้ำน คิดเป็นร้อยละ
80.00 อำหำรสำเร็จรูป คิดเป็นร้อยละ 20.00 ไม่มีกำรใช้สำรเคมี คิดเป็นร้อยละ 100.00
ปลาดุก จำแนกตำมครัวเรือนที่เลี้ยง พบว่ำ เกษตรกรมีกำรเลี้ยงปลำแบบเตรียมบ่อ คิดเป็น
ร้อยละ 100.00 และ มีกำรให้อำหำร คิดเป็นร้อยละ 100.00 ส่วนอำหำรที่ให้ได้แก่ อำหำรสำเร็จรูป คิด
เป็นร้อยละ 100.00 และมีกำรใช้สำรเคมี คิดเป็นร้อยละ 100.00
ขนาดการถือครองที่ดิน
(1) สูงสุด
100
ไร่ / ครัวเรือน
(2) ต่ำสุด
2
ไร่ / ครัวเรือน
(3) เฉลี่ย
21.55
ไร่ / ครัวเรือน
สิทธิ์ในที่ดินทากิน
พื้นที่ทำกินของอำเภอฆ้องชัย มีเอกสำรสิทธิ์ เป็น นส3ก. และโฉนด คิดเป็นร้อยละ 98.00
จานวนแรงงาน
จำนวนสมำชิก
เฉลี่ย 5 คน / ครัวเรือน
จำนวนแรงงำนในภำคเกษตร
เฉลี่ย 3 คน / ครัวเรือน
จำนวนแรงงำนนอกภำคเกษตร เฉลี่ย 1 คน / ครัวเรือน
1.6.2 ผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัด
จำกผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดแบบปริมำณลูกโซ่ จังหวัดกำฬสินธุ์ ปี 2555-2557 พบว่ำ
ผลิตภัณฑ์มวลรวมภำคเกษตร มีแนวโน้มลดลงจำกปี 2556 โดยในปี 2557 มีมูลค่ำ 6,316 ล้ำนบำท ซึ่ง
กิจกรรมที่มีมูลค่ำลด ได้แก่ เกษตรกรรม กำรล่ำสัตว์และกำรป่ำไม้ ผลิตภัณฑ์มวลรวมนอกภำคกำรเกษตร ใน
ปี 2557 มีแนวโน้มลดลงจำกปี 2556 โดยมีมูลค่ำ 25,293 ล้ำนบำท ซึ่งกิจกรรมที่มีมูลค่ำสูงที่สุด ได้แก่
กำรศึกษำมูลค่ำ 5,646 ล้ำนบำท รองลงมำ ได้แก่ อุตสำหกรรม มูลค่ำ 5,037 ล้ำนบำท กำรขำยส่ง กำรขำย
ปลีก กำรซ่อมแซมยำนยนต์ จักรยำนยนต์ ของใช้ส่วนบุคคลและของใช้ในครัวเรือน มูลค่ำ 3,009 ล้ำนบำท
ตัวกลำงทำงกำรเงิน มูลค่ำ 2,898 ล้ำนบำท บริกำรด้ำนอสัง หำริมทรัพย์ กำรให้เช่ำและบริกำรทำงธุรกิ จ
มูลค่ำ 1,868 ล้ำนบำท และกำรก่อสร้ำง มูลค่ำ 1,737 ล้ำนบำท ตำมลำดับ รำยละเอียดดังตำรำงที่ 3

- 20 ตำรำงที่ 3 ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด แบบปริมำณลูกโซ่ (ปีอ้ำงอิง พ.ศ. 2545) จำแนกตำมสำขำกำรผลิต
จังหวัดกำฬสินธุ์ พ.ศ. 2548 - 2557
ปี (หน่วย: ล้านบาท)
ที่
สำขำกำรผลิต
2555
2556
2557
1 ภำคเกษตร
6,085
5,614
6,316
เกษตรกรรม กำรล่ำสัตว์และกำรป่ำไม้
5,875
5,411
6,109
กำรประมง
166
172
152
2 ภาคนอกเกษตร
24,458 25,519 25,293
กำรทำเหมืองแร่และเหมืองหิน
18
16
17
อุตสำหกรรม
4,485
4,824
5,037
กำรไฟฟ้ำ แก๊ส และกำรประปำ
684
661
708
กำรก่อสร้ำง
1,776
1,726
1,737
กำรขำยส่ง กำรขำยปลีก กำรซ่อมแซมยำนยนต์ จักรยำนยนต์
ของใช้ส่วนบุคคลและของใช้ในครัวเรือน
โรงแรมและภัตตำคำร
กำรขนส่ง สถำนที่เก็บสินค้ำและกำรคมนำคม
ตัวกลำงทำงกำรเงิน
บริกำรด้ำนอสังหำริมทรัพย์ กำรให้เช่ำและบริกำรทำงธุรกิจ
กำรบริหำรรำชกำรและกำรป้องกันประเทศ รวมทั้งกำร
ประกัน สังคมภำคบังคับ
กำรศึกษำ
กำรบริกำรด้ำนสุขภำพและสังคม
กำรให้บริกำรด้ำนชุมชน สังคมและบริกำรส่วนบุคคลอื่นๆ
ลูกจ้ำงในครัวเรือนส่วนบุคคล
ผลต่าง (ผลรวมส่วนย่อย - ปริมาณลูกโซ่)
ร้อยละของผลต่าง ต่อ ค่าปริมาณลูกโซ่
ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (ผลรวมส่วนย่อย)
ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (ปริมาณลูกโซ่)

2,966

2,979

3,009

126
1,016
1,851
1,780

137
1,011
2,487
2,362

113
994
2,898
1,868

2,181

1,631

1,066

5,382
772
435
146
- 803
- 2.6
29,660
30,463

5,671
769
456
56
- 390
- 1.3
30,369
30,760

5,646
781
448
104
- 996
- 3.1
30,687
31,683

โดยทั่วไปและผลิตภัณฑ์มวลรวม สภำพทำงเศรษฐกิจของอำเภอฆ้องชัยใน พบว่ำ ประชำกร ของ
อำเภอมีรำยได้เฉลี่ยต่อคน 71,965 บำทต่อปี รำยได้ส่วนใหญ่มำจำกกำรทำนำ รำยได้เฉลี่ ย 152,412 บำท
รับจ้ำง รำยได้ 67,670 บำท อื่นๆ รำยได้ 26,244 บำท (ที่มำ : สำนักงำนพัฒนำชุมชนอำเภอฆ้องชัย
ข้อมูล จปฐ. 2559)

1.6.3 รายได้ของประชากรรวม รายได้ต่อครัวเรือน

- 21 รายได้และรายจ่ายของครัวเรือน
รายได้ในภาคเกษตร พบมำกที่สุดเฉลี่ยในช่วง 30,000-39,999 บำท / ครัวเรือน / ปี คิด
เป็นร้อยละ 22.66 รองลงมำได้แก่ เฉลี่ยในช่วง 20,000-29,999 บำท / ครัวเรือน / ปี คิดเป็นร้อยละ
22.66 และรำยได้เฉลี่ยในช่วง 40,000-49,999 บำท / ครัวเรือน / ปี คิดเป็นร้อยละ 20.33 ตำมลำดับ
ส่วนรำยได้พบน้อยที่สุดเฉลี่ยในช่วง มำกกว่ำ 200,000 บำท / ครัวเรือน/ ปีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ0.33
** หมายเหตุ รำยได้เฉพำะเป็นเงินสด ส่วนที่เก็บไว้ บริโภค ข้ำวพันธุ์ และอื่นๆ ไม่ได้นำมำ คิดเป็น
มูลค่ำ
รายได้นอกภาคเกษตร พบสูง ที่สุดได้แก่ รำยได้เฉลี่ยในช่วง 20,000-29,999 บำท /
ครัวเรือน / ปี คิดเป็นร้อยละ 27.66 รองลงมำได้แก่รำยได้เฉลี่ยในช่วง 30,000-39,000 บำท / ครัวเรือน
/ ปี คิดเป็นร้อยละ 20.66 และรำยได้เฉลี่ยในช่วง 10,000-19,999 บำท / ครัวเรือน / ปี คิดเป็นร้อยละ
13.33 ตำมลำดับ และรำยได้ที่พบน้อยที่สุดเฉลี่ยในช่วง 150,000-200,000 บำท /ครัวเรือน / ปี คิด
เป็นร้อยละ0.33
รายจ่ายในภาคเกษตร พบสูงที่สุดได้แก่ รำยจ่ำยเฉลี่ยในช่วง 10,000-19,999 บำท /
ครัวเรือน / ปี คิดเป็นร้อยละ 53.55 รองลงมำได้แก่รำยจ่ำยเฉลี่ยในช่วง 20,000-29,999 บำท /
ครัวเรือน / ปี คิดเป็นร้อยละ 46.45
รายจ่ายนอกภาคเกษตร พบสูงที่สุดได้แก่ รำยจ่ำยในช่วง 30,000-39,999 บำท /
ครัวเรือน / ปี คิดเป็นร้อยละ 61.25 รองลงมำได้แก่รำยจ่ำยเฉลี่ยในช่วง 150,000-200,000 บำท /
ครัวเรือน / ปี คิดเป็นร้อยละ 37.45และรำยจ่ำยที่พบน้อยสุดเฉลี่ยในช่วง 10,000-19,999 บำท /
ครัวเรือน / ปี คิดเป็นร้อยละ 1.30
1.6.4 จานวนครัวเรือน แยกชายหญิง ช่วงอายุ ในเมือง/ชนบท
อำเภอฆ้องชัยมี 7,246 ครัวเรือน มีประชำกร 26,985 คน แยกเป็นชำย 13,430 คน
หญิง 13,555 คน ควำมหนำแน่นของประชำกร 198 คน/ตร.กม. จำนวนประชำกร จำนวนประชำกรทั้งสิ้น
26,985 คน
ตำรำงที่ 4 แสดงครัวเรือนและจำนวนประชำกรของอำเภอฆ้องชัย จังหวัดกำฬสินธุ์
ที่
ตำบล
จำนวนครัวเรือน จำนวนครัวเรือน
จำนวนประชำกร(คน)
ทั้งหมด
เกษตรกร
ชำย
หญิง
รวม
1
ฆ้องชัยพัฒนำ
1882
172
3,364 3,390
6,754
2
โคกสะอำด
2019
135
3,699 3,866
7,565
3
เหล่ำกลำง
1104
62
2,272 2,243
5,415
4
ลำชี
969
803
1,817 1,809
3,626
5
โนนศิลำเลิง
1272
92
2,278 2,247
5,425
รวม
7246
803
13,430 13,555
26,985
ที่มำ: สำนักทะเบียนรำษฎร์อำเภอฆ้องชัย, พฤษภำคม 2554
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อำเภอฆ้องชัย มีกำรจัดกำรศึกษำเป็น 2 ระบบ คือ
1. กำรศึกษำในระบบโรงเรียน
- มีโรงเรียนมัธยมศึกษำ 3 แห่ง ได้แก่
- โรงเรียนฆ้องชัยวิทยำคม
- โรงเรียนเหล่ำกลำงวิทยำคม
- โรงเรียนไตรรัตน์ วิทยำคม
มีโรงเรียนประถมศึกษำ 17 แห่ง โรงเรียนเอกชน 1 แห่ง
2. การศึกษานอกระบบโรงเรียนมีศูนย์กำรศึกษำและกำรศึกษำตำมอัธยำศัยจำนวน 1 แห่ง
มีห้องสมุดประชำชน จำนวน 1 แห่ง
1.6.6 สาธารณสุข
อำเภอฆ้องชัย มีหน่วยงำน/เอกชนให้บริกำรด้ำนสำธำรณสุขดังนี้
- โรงพยำบำลชุมชน
จำนวน 1
แห่ง
- โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพตำบล
จำนวน 7
แห่ง
- คลินิกทั่วไป/สถำนบริกำร
จำนวน 1
แห่ง
- สุขศำลำ
จำนวน 48
แห่ง
- อำสำสมัครสำธำรณสุขประจำหมู่บ้ำน จำนวน 575 คน
1.6.7 ประเพณีและวัฒนธรรม
ประชำกรตำบลโนนศิลำเลิง นับถือศำสนำพุทธ มีขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงำมปฏิบัติสืบ
ทอดกันมำจำกบรรพบุรุษจนถึงปัจจุบัน ชำวอีสำนเรียกว่ำ ฮีต ๑๒ ครอง ๑๔ ซึ่งงำนบุญที่ถือปฏิบัติกันอยู่
เช่น บุญข้ำวจี่ บุญพระเวส บุญสงกรำนต์ บุญบั้งไฟบุญเบิกบ้ำน กำรทอดเทียนพรรษำ บุญข้ำวกระยำสำทร
บุญกฐิน บุญผ้ำป่ำ เป็นต้น บุญประเพณีที่ชำวบ้ำนเรียกว่ำ ฮีต ๑๒ ครอง ๑๔ โดย ฮีต ๑๒ คือ ประเพณีที่
ประชำชนในภำคอีสำนปฏิบัติกันมำในโอกำสต่ำง ๆ ทั้งสิบสองเดือนของแต่ละปี
- เดือนอ้าย บุญเข้ากรรม เป็นกิจกรรมของสงฆ์ เรียกว่ำ เข้ำปริวำสกรรม หลัง จำกออก
พรรษำเสร็จแล้วโดยให้พระภิกษุสงฆ์ที่ต้องอำบัติ (กระทำผิด) สังฆำทิเสสได้สำรภำพต่อหน้ำคณะสงฆ์เพื่อเป็น
กำรฝึกจิตสำนึกถึงควำมบกพร่องของตน แล้วปรับตัวประพฤติตนให้ถูกต้องตำมพระวินัย
- เดือนยี่ ทาบุญคูณลาน (คุ้มข้ำวใหญ่) ในพิธีนี้จะมีกำรทำบุญตักบำตร เลี้ยงพระ ประพรม
น้ำพระพุทธมนต์แก่ชำวบ้ำน ลำนข้ำว ที่นำและตอข้ำวบริเวณใกล้ลำนข้ำวถือว่ำเป็นศิริมงคล ทำให้ข้ำวในนำ
อุดมสมบูรณ์ เจ้ำของนำจะอยู่เป็นสุข ฝนตกต้องตำมฤดูกำล ข้ำวกล้ำจะงอกงำมและได้ ผลดีในปีต่อไป เมื่อ
เสร็จพิธีทำบุญคูณลำนข้ำวแล้ว ชำวบ้ำนจึงจะขนข้ำวใส่ยุ้งและเชิญขวัญข้ำว คือ พระแม่โพสพไปยังยุ้งข้ำวและ
ทำพิธีสู่ขวัญกับสู่ข้ำวเล้ำ (ยุ้ง) ข้ำวเพื่อเป็นสิริมงคลต่อไป
- เดือนสาม บุญข้าวจี่ เป็นกำรทำบุญ ในช่วงเทศกำลวันมำฆบูชำ ชำวบ้ำนจะมำร่วมกั น
ทำบุญตักบำตรในตอนเช้ำ ตอนค่ำจะมีกำรเวียนเทียนรอบพระอุโบสถ ชำวบ้ำนจัดเตรียมข้ำวจี่แล้วนำไปถวำย
พระภิกษุสำมเณรที่วัด เมื่อพระฉันเสร็จแล้วมีกำรฝังเทศน์ฉลองข้ำวจี่และรับพร มูลเหตุที่มีกำรทำบุญข้ำวจี่ ซึ่ง
เป็นอำหำรที่คนยำกจนกินเป็นประจำ ไปถวำยพระพุทธเจ้ำ พลำงคิ ดว่ำ ขนมแป้งข้ำวจี่เป็นเพียงขนมของทำส
ที่ต่ำต้อยพระพุทธองค์คงไม่ฉัน ซึ่งพระพุทธเจ้ำทรงหยั่งรู้จิตใจของนำง จึงทรงฉันแป้งข้ำวจี่ต่อหน้ำนำทำให้เกิด
ควำมปีติดีใจ ครั้นตำยไปก็จะได้ขึ้นสวรรค์ ชำวอีสำนจึงได้แบบอย่ำงในกำรทำแป้งข้ำวจี่ ทำบุญข้ำวจี่ถวำยพระ
มำโดยตลอดจวบจนปัจจุบัน

- 23 - เดือนสี่ บุญพระเวศ(บุญพระเวสสันดรหรือบุญมหำชำติ) คำนี้ออกเสียงว่ำ ผะเหวด เป็น
สำเนียงของชำวอีสำนที่มำจำกคำว่ำ พระเวส ซึ่งหมำยถึงพระเวสสันดร กำรทำบุญผะเหวด เป็นกำรทำบุญและ
ฟังเทศน์เรื่องพระเวสสันดรชำดก หรือเทศน์มหำชำติ ซึ่งมีจำนวน 13 กัณฑ์ ทั้งนี้เพื่อเป็นกำรรำลึกถึงพระ
เวสสันดร ผู้ซึ่งบำเพ็ญบำรมีอันยิ่งใหญ่ด้วยกำรให้ทำนหรือทำนบำรมีในชำติสุดท้ำย ก่อนที่จะมำเสวยชำติและ
ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ำ บุญพระเวสเป็นงำนบุญที่ยิ่งใหญ่ของชำวอีสำน นิยมทำกันทุกหมู่บ้ำน ด้วยควำมเชื่อว่ำ
หำกได้ฝังเทศน์มหำชำติทั้ง ๑๓ กัณฑ์จบภำยในวันเดียว อำนิสสงส์จะดลบันดำลให้ไปเกิดในศำสนำของพระศรี
อำริยเมตไตรย ซึ่งเป็นยุคแห่งควำมสุข ควำมสมบูรณ์ตำมพุทธคติที่มีมำแต่ครั้งพุทธกำล
- เดือนห้า บุญสงกรานต์ (บุญสรงน้ำ) เป็นกำรทำบุญวันขึ้นปีใหม่ของไทยแต่โบรำณ นิยมทำ
ในเดือนห้ำเริ่มตั้งแต่วันที่ ๑๓ เมษำยนถึงวันที่ ๑๕ เมษำยน คำว่ำ สงกรำนต์ เป็นคำสันสกฤต แปลว่ำ ผ่ำน
หรือเคลื่อนย้ำยเข้ำไป ในที่นี้ หมำยถึง พระอำทิตย์ผ่ำนหรือเคลื่อนย้ำยเข้ำไปในจักรรำศีหนึ่ง เป็นเดือนที่
เริ่มต้นปีใหม่ กำรทำบุญสงกรำนต์จะมีพิธีสรงน้ำพระพุทธรูป พระสงฆ์ ผู้ใหญ่ ผู้เฒ่ำผู้แก่ นอกจำกนี้ ชำวบ้ำน
จะทำบุญตักบำตรก่อพระเจดีย์ทรำยและมีกำรละเล่นสำดน้ำกันอย่ำงสนุกสนำนนำนตลอดทั้ง ๓ วัน
- เดือนหก บุญบั้งไฟ เป็นงำนสำคัญของชำวอีสำนก่อนลงมือทำนำ ด้วยควำมเชื่อว่ำเป็นกำร
ขอฝนเพื่อให้ฝนตกต้องตำมฤดูกำล ข้ำวกล้ำในนำอุดมสมบูรณ์ ประชำชนอยู่อย่ำงมีควำมสุ ข ในงำนจะมีกำร
แห่บั้งไฟ และจุดบั้งไฟ เพรำะเชื่อว่ำ เป็นกำรส่งสัญญำณขึ้นไปบอกพญำแถน ให้ส่งน้ำฝนลงมำ ระหว่ำงที่มีกำร
จุดบั้งไฟชำวบ้ำนจะมีกำรเซิ้งอย่ำงสนุกสนำน กำรทำบุญบั้งไฟนับเป็นกำรชุมนุมที่สำคัญของคนในท้องถิ่น ที่มำ
ร่วมงำนบุญกันอย่ำงสนุกสนำนเต็มที่ มีกำรนำสัญลักษณ์ทำงเพศมำล้อเลียนในขบวนแห่บั้งไฟ โดยไม่ถือว่ำเป็น
เรื่องหยำบคำย กำรทำบุญบั้งไฟนี้ บำงทีจะตรงกับประเพณีบุญวันวิสำขบูชำด้วย
- เดือนเจ็ด บุญเบิกบ้าน เป็นกำรทำบุญเพื่อชำระล้ำงสิ่งที่ไม่ดีเป็นเสนียดจัญไรอันจะทำให้
เกิดควำมเดือดร้อนแก่บ้ำนเมือง เป็นกำรปัดเป่ำควำมชั่วร้ำยให้ออกจำกหมู่บ้ำนชำวบ้ำนจะนำข้ำวปลำอำหำร
มำตักบำตรที่ศำลำกลำงบ้ำนและสวดมนต์ตอนเย็น ตอนเช้ำตักบำตรรดน้ำมนต์
- เดือนแปด บุญเข้าพรรษา กำรเข้ำพรรษเป็นกิจของภิกษุสำมเณรที่จะต้องอยู่เป็นประจำใน
วัดใดวัดหนึ่งตลอด ๓ เดือน กำหนดเอำตั้งแต่วันแรม ๑ ค่ำ เดือน ๘ ถึงวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๑ ห้ำมมิให้
พระภิกษุสำมเณรไปพักแรมคืนที่อื่น มีกำรทำบุญ ตักบำตร ถวำยภัตตำหำรแด่พระภิกษุ สำมเณร มีกำรฟัง
ธรรมเทศนำ ชำวบ้ำนจะหล่อเทียนขนำดใหญ่ถวำยวัดเป็นพุทธบูชำและเก็บไว้ตลอดพรรษำ กำรทำเทียนถวำย
วัดในช่วงเทศกำลเข้ำพรรำ มีควำมเชื่อแต่โบรำณว่ำ หำกใครทำเทียนไปถวำยวัด เมื่อเกิดชำติใหม่ ผู้นั้นจะได้
เสวยสุข หำกมิได้ขึ้นสวรรค์ แต่เกิดบนโลกมนุษย์ผู้นั้นจะมีควำมเฉลียวฉลำด มีสติปัญ ญำไหวพริบเป็นเลิศ
ประดุจแสงเทียนอันสว่ำงไสว
- เดือนเก้า บุญข้าวประดับดิน เป็นกำรทำบุญเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่ญ ำติมิตรที่ล่วงลับไป
แล้ว เมื่อถึงวันแรม ๑๔ ค่ำ เดือน ๙ ชำวบ้ำนจำกันทำข้ำวปลำอำหำรคำวหวำนพร้อมหมำกพลูตั้งแต่เช้ำมืดห่อ
ใส่ใบตอง เรียกว่ำ ข้ำวประดับดิน นำไปวำงไว้ตำมโคนต้นไม้ในบริเวณวัด เพื่อให้ผู้ที่ล่วงลับไปแล้วนั้นมำกิน
เพรำะเชื่อว่ำในช่วงเดือนเก้ำผู้ที่ล่วงลับแล้วจะได้รับกำรปลดปล่อยให้ออกมำท่องเที่ยวได้ ในพิธีบุญข้ำวประดับ
ดิน ชำวบ้ำนจะวำงข้ำวประดับดินไว้ พร้อมจุดเทียนบอกกล่ำวให้มำรับเอำอำหำรและส่วนบุญนี้ จำกนั้น
ชำวบ้ำนจะเอำอำหำรไปทำบุญตักบำตรถวำยทำนแด่พระภิกษุสำมเณร สมำทำนศีล ฟังเทศน์และกรวดน้ำ
อุทิศส่วนกุศลให้ผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว
- เดือนสิบ บุญข้าวสาก(กระยำสำรท) เป็นกำรทำบุญเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้ผู้ตำย โดยมีกำร
ทำสลำกให้พระจับ เพื่อที่จะได้ถวำยของตำมสลำกนั้น เป็นกำรทำบุญที่ต่อเนื่องจำกพิธีในเดือนเก้ำ เพรำะถือ
ว่ำเป็นกำรทำบุญส่งล่วงลับไปแล้วที่ได้ออกมำท่องเที่ยว ให้กลับสู่แดนของตน ในเดือนสิบนี้ชำวบ้ำนจะนำห่อ

- 24 ข้ำวสำก(ข้ำวเปลือกเหนียวมำคั่ว เพื่อให้ข้ำวเหนียวแตกออกเป็นสีขำว แล้วคลุกน้ำตำลและมะพร้ำว)ไปวำง
ไว้บริเวณวัด พร้อมจุดเทียนและบอกให้ญำติมิตรที่ล่วงลับไปแล้ว มำรับอำหำรและผลบุญที่อุทิศให้
- เดือนสิบเอ็ด บุญออกพรรษา จัดทำในวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๑ เป็นกำรทำบุญ ที่สืบ
เนื่องมำจำกบุญเข้ำพรรษำในเดือนแปด ที่พระภิกษุสำมเณรได้เข้ำพรรษำเป็นเวลำนำนถึง ๓ เดือน ดังนั้น ใน
วันที่ครบกำหนด พระภิกษุสำมเณรเหล่ำนั้นจะมำรวมกันทำพิธีออกวัสสำปวำรณำ วันนี้เป็นวันที่ภิกษุสำมเณร
มีโอกำสมำชุมนุมกันอย่ำงพร้อมเพรียงกันที่วัด ชำวบ้ำนถือว่ำเป็นวันสำคัญและเป็นระยะที่ชำวบ้ำนหมดภำระ
ในกำรทำนำไร่ อำกำศในช่วงนี้จะเย็นสบำยจึงถือโอกำสมำร่วมกันทำบุญ มีกำรตักบำตรถวำยภัตตำคำรแด่
พระภิกษุ สำมเณร มีกำรกวนข้ำวทิพย์ถวำย รับศีลสวดมนต์ฟังเทศน์และถวำยผ้ำจำนำพรรษำ ตอนค่ำจะมี
กำรจุดประทีปโคมไฟในบริเวณวัดและหน้ำบ้ำน บำงท้องถิ่นอยู่ใกล้บริเวณแม่น้ำจะมีกำรไหลเรือไฟ (ล่องเฮือ
ไฟ) เพื่อเป็นกำรบูชำคำรวะแม่คงคำ บำงแห่งมีกำรแข่งเรือยำวเพื่อควำมสนุกสนำนและสำมัคคีร่วมกันในงำน
อีกด้วย
- เดือนสิบสอง บุญกฐิน เป็นกำรถวำยผ้ำจีวรแด่พระสงฆ์ที่จำพรรษำครบ ๓ เดือน งำนบุญนี้
มีระยะเวลำทำตั้งแต่วันแรม ๑ ค่ำ เดือน ๑๑ จนถึงวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๒ มูลเหตุที่มีกำรทำบุญกฐินนั้น มี
เรื่องเล่ำว่ำ มีพระภิกษุจำนวนหนึ่งได้เดินทำงไปเฝ้ำพระพุทธเจ้ำ ระหว่ำงกำรเดินทำงนั้นยังเป็นช่วงหน้ำฝน
และระยะทำงไกลจึงนำให้ผ้ำจีวรของพระภิกษุเหล่ำนั้นเปียกน้ำเปรอะเปื้อนโคลน ไม่สำมำรถหำผ้ำผลัดเปลี่ยน
ได้ พระพุทธเจ้ำได้เห็นถึงควำมยำกลำบำกนั้น จึงมีพุทธบัญญัติให้ภิกษุแสวงหำผ้ำและรับผ้ำกฐินได้ เป็นเวลำ
หนึ่งเดือนหลังออกพรรษำ ชำวบ้ำนจึงได้จัดผ้ำจีวรนำมำถวำยพระภิกษุในช่วงเวลำดังกล่ ำว จนกลำยเป็น
ประเพณีทำบุญกฐินมำจวบจนปัจจุบัน ก่อนกำรทำกฐินเจ้ำภำพจะต้องจองวัดและกำหนดวันทอดกฐินล่วงหน้ำ
เตรียมผ้ำไตรจีวรพร้อมอัฐบริขำรและเครื่องไทยทำน มีกำรบอกบุญแก่ญำติมิตร ตอนเช้ำในพิธีจะแห่ขบวน
กฐินเพื่อนำไปทอดที่วัด และแห่กฐินเวียนประทักษิณรอบอุโบสถ ๓ รอบ จึงทำพิธีถวำยผ้ำกฐินจำกปุยฝ้ำยจน
สำมำรถนำไปทอดให้เสร็จภำยใน ๒๔ ชั่วโมงนับแต่เวลำเริ่มทำเชื่อว่ำจะได้บุญมำกกว่ำอย่ำงอื่น
ครอง ๑๔ คือ แนวทำงหรือข้อวัตรที่ประชำชนทั่วไปตลอดจนผู้มีหน้ำที่ปกครองบ้ำนเมืองพึง
ปฏิบัติ ๑๔ ข้อ เป็นจำรีตประเพณีและทำนองคลองธรรมอันดีงำมของท้องถิ่นและของบ้ำนเมือง ซึ่งอำจสรุปได้
๓ ประกำร คือ สำหรับพระมหำกษัตริย์และผู้ปกครองบ้ำนเมืองพึงปฏิบัติ สำหรับพระสงฆ์องค์เจ้ำ และ
สำหรับบุคคลธรรมดำสำมัญพึงปฏิบัติในส่วนที่ชำวบ้ำนถือปฏิบัติต่อตัวเองและชำวบ้ำน มีดังนี้
๑) เมื่อได้ข้ำวใหม่หรือผลหมำกรำกไม้ ให้บริจำคแก่ผู้มีศีลแล้วตนเองจึงบริโภคและให้ญำติ
พี่น้องด้วยกัน
๒) อย่ำมีควำมโลภ อย่ำใช้จ่ำยสุรุ่ยสุร่ำย อย่ำกล่ำวคำหยำบ
๓) ให้ทำศำลพระภูมิไว้บริเวณบ้ำนของตนเองเพื่อบูชำ
๔) ให้ล้ำงเท้ำก่อนขึ้นบ้ำน
๕) เมื่อถึงวัน ๗, ๘ ค่ำ ๑๔, ๑๕ ค่ำ ให้สมมำก้อนเส้ำ สมมำแม่ขั้นบันได สมมำผักตูเฮือน
๖) ให้ล้ำงเท้ำก่อนนอนเวลำกลำงคืน
๗) ถึงวันศีลให้เอำดอกไม้ ธูปเทียน สมมำผัว และให้เอำธูปเทียนถวำยพระ
๘) ถึงวันศีลดับ ศีลเพ็ง (แรม ๑๔ ค่ำ, ขึ้น ๑๕ ค่ำ) ให้นิมนต์พระมำสวดมนต์บ้ำนหรือใส่บำตร
๙) เมื่อพระภิกษุเข้ำปริวำสกรรม ให้มีขันข้ำวตอก ดอกไม้ ธูปเทียน เครื่องอัฐบริขำรไป
ถวำยพระ
๑๐) เมื่อเห็นพระภิกษุเดินผ่ำนให้นั่งลงแล้วยกมือไหว้ แล้วค่อยเจรจำ
๑๑) อย่ำเหยียบเงำพระภิกษุ ผู้ถือศีลบริสุทธิ์ (อย่ำหมิ่นประมำทพระ)
๑๒) อย่ำเอำอำหำรที่กินแล้วไปให้พระภิกษุ รวมถึงสำมเณรด้วย

- 25 ๑๓) อย่ำเสพเมถุนในวันศีล วันเข้ำพรรษำ วันออกพรรษำ
๑๔) เมื่อมีพระมำบิณฑบำตอย่ำให้พระคอย เวลำใส่บำตรอย่ำให้มือแตะบำตร ภิกษุหรือ
สำมเณรห้ำมใส่รองเท้ำ ห้ำมกำงร่ม ห้ำมเอำผ้ำปิดหัวเวลำใส่บำตร
ความเชื่อ
การถือฤกษ์ยามในการปลูกเรือน ในเดือนยี่ เดือนสี่ เดือนหก เดือนเก้ำ เดือนสิบสอง ถือ
เป็นฤกษ์ที่ดีในกำรปลูกเรือน โดยเฉพำะในเดือนหกและเดือนเก้ำ
ปลูกต้นไม้มงคล ในภำคอีสำนถือว่ำต้นไม้เป็นมงคลอย่ำงหนึ่ง หำกปลูกให้ถูกทิศทำงจะเกิด
ควำมสุขควำมเจริญ คตินี้ปรำกฏในภำคกลำงเช่นเดียวกัน ต้นไม้มงคลตำมทิศของภำคอีสำน มีดังนี้
ทิศบูรพำ - ปลูกกุ่ม ก่ำม กระถิน มะพร้ำว หมำก พลู
ทิศอำคเนย์ - ปลูกต้นยอ
ทิศทักษิณ - ปลูกมะม่วงมะเฟือง มะไฟ
ทิศหรดี - ปลูกต้นคูณ สะเดำ ขนุน
ทิศปัจฉิม - ปลูกมะขำม มะยม
ทิศพำยัพ - ปลูกมะกรูดมะนำว
ทิศอุดร - ปลูกต้นหมำกตัน(พุทรำ)
ทิศอีสำน - ปลูกดอกรัก ต้นแพง
ภูตผี วิญญาณ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ปู่ตา เจ้าที่ เจ้าทาง ซึ่ง ถ้ำมีกำรเจ็บ ป่วยโดยที่ไ ม่ ทรำบสำเหตุ
ชำวบ้ำนจะสันนิษฐำนไว้ก่อนว่ำ เกิดจำกผีเข้ำ ผิดผี หรือไม่ก็ลบหลู่เจ้ำที่เจ้ำทำง จะต้องหำผู้เฒ่ำผู้แก่ไปขอ
ขมำ เป็นต้น
ผีตาแฮก ชำวบ้ำนเชื่อว่ำเป็นผีเฝ้ำไร่นำ เมื่อชำวบ้ำนเข้ำหักร้ำงถำงพง เพื่อแปรสภำพที่ดินไป
เป็น ที่นำ พวกเขำจะทำพิธีเชิญผีตำแฮกตนหนึ่งมำเป็นผู้เฝ้ำรักษำที่นำและข้ำวกล้ำ แต่ละปีเจ้ำของนำ จะต้อง
ทำพิธีเซ่นสังเวยก่อนลงไถนำ และเมื่อเก็บเกี่ยวเสร็จแล้ว จะต้องแบ่ง ข้ำวสี่เกวียน (จำลอง เล็กๆ) ให้แก่ผี
ตำแฮกด้วย
คะลา เป็นสิ่งต้องห้ำมที่ทำลงไปแล้วไม่ดีไม่งำม เกิดโทษภัย เกิดเสนียดจัญไรแก่ตนและผู้อื่น เช่น
- หญิงยืนเยี่ยว คะลำ (ห้ำมผู้หญิงยื่นเยี่ยว)
- ย่ำงข้ำมพำข้ำว คะลำ (ห้ำมเดินลัดวงอำหำร)
- นั่งตันประตุ นั่งตันขั้นได นั่งหมอน นั่งกลำงผู้เฒ่ำ คะลำ
- นอนหันหัวไปทำงตำเว็นตก คะลำ (ห้ำมนอนหันหัวไปทำงทิศตะวันตก เพรำะทิศตะวันตก
เป็นทิศที่ให้ผีหรือคนตำยนอนหันหัวไป)
- ไทเฮือนเดียวกันกินบ่พร้อมกัน ผู้น้อยกินก่อนผู้ใหญ่ เมียกินก่อนผัว คะลำ
- นุ่งห่มผ้ำทำงกลับ – ใช้ตีนเขี่ยเสื้อผ้ำ คะลำ
- ผัวเมียผิดกัน ข่มเหงกัน ด่ำป้อยญำติกัน คะลำ
1.6.8 องค์กร/สถาบันต่าง ๆ
สถำบันเกษตรกร มีบทบำทในกำรประกอบอำชีพกำรเกษตรและกำรดำรงชีวิตของเกษตรกรซึ่ง
กำรดำเนินกำรด้ำนสถำบันเกษตรกรมีอยู่หลำยกลุ่ม โดยมีหน่วยงำนของทำงรำชกำรเป็นผู้สนับสนุน ได้แก่
กลุ่มวิสำหกิจชุมชน กลุ่มแม่บ้ำนเกษตรกร กลุ่มส่งเสริมอำชีพ และกลุ่มอื่น และอำเภอมีกลุ่มวิสำหกิจชุมชน
จำนวน กลุ่มดังนี้

- 26 1.
2.
3.
4.
5.
6.

กลุ่มแม่บ้ำนเกษตรกร จำนวน 13 กลุ่ม
กลุ่มยุวเกษตรกร
จำนวน 5 กลุ่ม
กลุ่มวิสำหกิจชุมชน จำนวน 46 กลุ่ม
กลุ่มส่งเสริมอำชีพ จำนวน 24 กลุ่ม
กลุ่มแปลงใหญ่ข้ำว จำนวน 3 กลุ่ม
กลุ่มแปลงใหญ่ผัก จำนวน 1 กลุ่ม

ตำรำงที่ 5 แสดงข้อมูลกลุ่มสถำบันเกษตรกร อำเภอฆ้องชัย จังหวัดกำฬสินธุ์
ลักษณะกลุ่ม
ชื่อกลุ่ม

ลาดับที่

กลุ่มแม่บ้าน กลุ่มส่งเสริม
เกษตรกร
อาชีพ

กลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชน

จานวน
สมาชิกใน
กลุ่ม(ราย)

ป๊ที่จัดตั้ง
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๒๕๕2

ตำบลลำชี
๑

วิสำหกิจชุมชนสภำชุมชนโนนแดง

๒

วิสำหกิจชุมชนแม่บ้ำนเกษตรกรบ้ำนหนองหวำย





9

๒๕๕6

3

กลุ่มเย็บผ้ำโหล ม.3 ตำบลลำชี





4

ทอผ้ำห่มบ้ำนกุดเชือม ม.3



5

พัฒนำผลิตภัณฑ์กกสำมัคคี



6

กลุ่มผู้เลี้ยงโคเนื้อโนนแดงลำชี



10
15
25
10

2548
2548
2549
2560

7

วิสำหกิจชุมชนจักสำนบ้ำนท่ำเยี่ยม



7

2562

8

กลุ่มนำแปลงใหญ่บ้ำนโนนแดง

114

2561

๑

ตำบลฆ้องชัยพัฒนำ
วิสำหกิจชุมชนกระเช้ำเถำวัลย์โนนเขวำ



๑9

2548

๒

วิสำหกิจชุมชนเกษตรไชโย48



23

๒๕49

๓



19

๒๕49

๔

วิสำหกิจชุมชนปลูกผักปลอดภัยสำรพิษกุดฆ้อง
ชัย
วิสำหกิจชุมชนผลิตปุ๋ยอินทรีย์โนนเขวำ ม.4



12

๒๕49

๕

วิสำหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรฆ้องชัยพัฒนำ



16

๒๕49

๖

วิสำหกิจชุมชนผลิตปุ๋ยชีวภำพดอนแคน



17

๒๕๕1

๗

วิสำหกิจชุมชนผักปลอดภัยบึงขยอง



20

2551

๘

วิสำหกิจชุมชนนำงเล็ดขนมทิพย์



๑๐

๒๕๕๓

๙

วิสำหกิจชุมชนกลุ่มเย็บผ้ำฆ้องชัย



7

๒๕๕5

๑๐

วิสำหกิจชุมชนปันบุญ



31

2555

๑๑

วิสำหกิจชุมชนโคเนื้อบ้ำนเหล่ำแดง



10

๒๕6๐

12

วิสำหกิจชุมชนกลุ่มพันธุ์โคเนื้อไทยเหล่ำแดง



10

2560







- 27 ตำรำงที่ 5 แสดงข้อมูลกลุ่มสถำบันเกษตรกร อำเภอฆ้องชัย จังหวัดกำฬสินธุ์ (ต่อ)
ลักษณะกลุ่ม
ชื่อกลุ่ม

ลาดับที่

กลุ่มแม่บ้าน กลุ่มส่งเสริม
เกษตรกร
อาชีพ

กลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชน

จานวน
สมาชิกใน
กลุ่ม(ราย)

ป๊ที่จัดตั้ง

ตำบลโคกสะอำด
๑

วิสำหกิจชุมชนกลุ่มแปลงใหญ่ของเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์



59

2548

๒

วิสำหกิจชุมชนกลุ่มเลี้ยงโคเนื้อบ้ำนน้อยหนองดง



10

๒๕49

๓

วิสำหกิจชุมชนผู้เลี้ยงโคกระบือบ้ำนหนองบัว หมู่ 3



10

๒๕49

๔

วิสำหกิจชุมชนกลุ่มจักสำนพลำสติกเอ็น



10

๒๕49

๕

วิสำหกิจชุมชนกลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ข้ำว ม.6



29

๒๕49

๖

วิสำหกิจชุมชนไม้กวำดพลำสติก



12

๒๕๕1

๗

วิสำหกิจชุมชนเลี้ยงโคเนื้อดอนข่ำ



20

2551

๘

วิสำหกิจชุมชนเลี้ยงโคเนื้อบ้ำนโนนชัย



๑๐

๒๕๕๓

๙

วิสำหกิจชุมชนกลุ่มเลี้ยงโคเนื้อบ้ำนสะอำด



10

๒๕๕5

๑๐

วิสำหกิจชุมชนเลี้ยงโคเนื้อบ้ำนน้อย ม.7



10

2555

ตำบลเหล่ำกลำง
1

วิสำหกิจชุมชนบ้ำนหัวหนอง



๑๐

2548

2

วิสำหกิจชุมชนผู้เลี้ยงโครวมใจคุยโพธิ์-วังยำง



๑๗

๒๕49

3

วิสำหกิจชุมชนกำรแปรรูปอำหำรและผลิตภัณฑ์



๑๑

๒๕49

4

วิสำหกิจชุมชนทอฝันผูกพันปันสุข



๙

๒๕49

5

วิสำหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์จำกผ้ำทอ



๑๒

๒๕49

6

วิสำหกิจชุมชนปุ๋ยชีวภำพอัดเม็ดมะตูมใหญ่



10

๒๕๕1

7

วิสำหกิจชุมชนกลุ่มทอผ้ำไหมบ้ำนหัวโนนเปลือย



๒๐

2551

8

วิสำหกิจชุมชนสตรีทอผ้ำลำยขัดพื้นฐำนหัวโนนเปลือย



๑๒

๒๕๕๓

9

วิสำหกิจชุมชนผ้ำทอมือเกล็ดเต่ำโนนทัน49



๑๐

๒๕๕5

ตำบลโนนศิลำเลิง
1

วิสำหกิจชุมชนดำวเรืองฟำร์มเห็ด



๑๐

๒๕49

2

วิสำหกิจชุมชนทอเสื่อกกจักสำนแม่บ้ำนหนองคู



๑๖

๒๕49

3

วิสำหกิจชุมชนฟ้ำใสเพำะเห็ด



๗

๒๕49

4

เกษตรอินทรีย์โนนศิลำเลิง ม.7



๘

๒๕49

5

วิสำหกิจชุมชนกลุ่มทอเสื่อบ้ำนสว่ำง



๑๓

๒๕๕1

6

วิสำหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้ำนพัฒนำบ้ำนสว่ำง หมู่9



๑๐

2551

7

อนุรักษ์พันธุ์ข้ำวหอมมะลิและปลูกผักปลอดสำร



๑๒

๒๕๕๓

8

กลุ่มสตรีบ้ำนวังเดือนห้ำ



๑๕

๒๕๕5

- 28 1.3 การใช้ประโยชน์ที่ดิน (Land Used)
1.3.1 ลักษณะของการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทหลัก ๆ เช่น ภาคเกษตร อุตสาหกรรม ชุมชน
เมืองที่อยู่อาศัยแยกตามเขตการปกครองย่อย
จำกกำรสำรวจและวิเครำะห์สภำพกำรใช้ที่ดิน พบว่ำในอำเภอฆ้องชัย สำมำรถจำแนกกำรใช้
ที่ดินได้เป็น พื้นที่นำ พื้นที่พืชไร่ พื้นที่ไม้ยืนต้น พืน้ ที่ป่ำ พื้นที่น้ำ พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้ำง ซึ่งรำยละเอียด
แสดงในภำพที่ 10

ภำพที่ 11 กำรใช้ประโยชน์ที่ดิน
แหล่งข้อมูล
ข้อมูลกำรใช้ที่ดิน กรมพัฒนำที่ดิน (2558-2559)

บทที่ 2
การวิเคราะห์สถานการณ์การเกษตรของอาเภอฆ้องชัย
2.1 ข้อมูลประกอบการวิเคราะห์พื้นที่ของอาเภอ
2.1.1 สถานการณ์การเกษตรในพื้นที่
1) เกษตรกรและองค์กรเกษตรกร
(1) Smart Farmer, YSF, ที่มีความรู้ความชานาญ/เครือข่าย
เกษตรกรต้นแบบ smart farmer ในอาเภอฆ้องชัยมีจานวน 6 ท่าน ซึ่งภูมิ
ปัญญาที่เกิดจากการสร้างสมประสบการณ์ จนตกผลึกนามาแก้ไขปัญหาการเกษตรให้กับเกษตรกรได้ดี
เช่น
1. นางสุพิ ณ หนองเสนา 115 หมู่ที่ 7 ตาบลเหล่ากลาง เป็นเกษตรกรต้นแบบ
เจ้าของแปลงและศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร เน้นการลดต้นทุนการผลิตข้าว
และเพิ่มประสิทธิภาพข้าว โดยเน้นการปรับปรุงบารุงดิน การไถกลบตอชังข้าว การผลิตและใช้เมล็ดข้าว
พันธุ์ดี การตรวจวิเคราะห์ดินและปุ๋ยสั่งตัด การใช้ชีวภัณท์ การนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมา
ปรับใช้ในการดารงชีวิต เกษตรทฤษฎีใหม่เช่นการเลี้ยงปลา เลี้ยงกบ เลี้ยงไก่ เลี้ยงหมู ปลูกไผ่ กล้วย
มะนาว เพกา พืชผักตามฤดูกาล ผลิตเครื่องใช้ในครัวเรือน เป็นประธานแปลงใหญ่ข้าวตาบลเหล่ากลาง
ประธานศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน นอกจากนี้ยังเป็นผู้ที่มีการศึกษาเรียนรู้โดย
ตลอดแล้วนาความรู้ที่ได้มาปรับใช้ในไร่นา
2. นางสาวไพทรูย์ พละสาร บ้านเลขที่1 หมู่ที่2 ตาบลเหล่ากลาง เป็นเกษตรกร
สาขาทานาดีเด่น ที่1ระดั บจังหวัด และชมเชยที่1 ระดับเขตเน้นการลดต้ นทุนการผลิตข้ าวและเพิ่ ม
ประสิทธิภาพข้าว โดยเน้นการปรับปรุงบารุงดิน การไถกลบตอชังข้าว การผลิตและใช้เมล็ดข้าวพันธุ์ดี
การตรวจวิเคราะห์ดินและปุ๋ยสั่งตัด การใช้ชีวภัณท์การนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ใน
การดารงชีวิต เกษตรทฤษฎีใหม่เช่นการเลี้ยงปลา เลี้ยงกบ เลี้ยงไก่ เลี้ยงโค ปลูกดาวเรือง กล้วย มะนาว
เพกา พืชผักตามฤดูกาล ผลิตเครื่องใช้ในครัวเรือน เปิดร้านค้าในหมู่บ้าน
3. นางทิพย์ ไชยชาติ หมู่ ๘ บ้านกุดฆ้องชัย เกษตรกรต้นแบบด้านการลดต้นทุนการ
ผลิตและเพิ่มผลผลิต น้อมนาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เกษตรทฤษฎีใหม่ เน้นการพึ่ งต้นเองเป็น
หลักใช้สารชีวภัณฑ์ ในไร่นาและสวน สร้างรายได้อย่างยั่งยืน
4.นายมงคล นาทันเลิศ หมู่ ๘ บ้านกุดฆ้องชัย เกษตรกรต้นแบบด้านการลดต้นทุนการ
ผลิตและเพิ่มผลผลิต เดิมพื้นที่เป็ นที่นาทั้ง หมด ได้ประสบปัญ หาขาดทุนจากการทาการเกษตรแบบ
เชิง เดี่ย ว หลั ง จากนั้น ได้คิดว่า วิธีที่จะสร้างความมั่นคงให้กับ ตนเองและครอบครัวจึ ง ได้น้อ มนาหลั ก
ปรัชญาเศรษฐกิ จพอเพียง เกษตรทฤษฎีใ หม่ม าประยุกต์ ใช้กับ ที่นาบางส่ วนโดยหัน มาแบ่ง ปลู กฝรั่ ง
ตะไคร้ มะนาว มะละกอ ไผ่ เป็นต้น โดยเริ่มจากทดลองทาพื้นที่เล็กๆพอได้ผลเป็นที่น่าพอใจจึงขยาย
พื้นที่ปลูกเพิ่มขึ้น ทาให้สร้างรายได้ที่มั่นคงและยั่งยืน
5 นายสุบรรณ ศรเสนา หมู่ 1 เกษตรกรต้นแบบด้านการบริหารจัดการตลาดข้าว การ
ลดต้นทุนและการเพิ่มผลผลิตต่อไร่ เป็นประธานนาแปลงใหญ่บ้านโนนแดงที่มีความโดดเด่นในเรื่องการ
บริหารจัดการตลาดข้าวของกลุ่ม เป็นจุดรับซื้อที่เป็นเครือข่ายกับกลุ่มนาแปลงใหญ่ในพื้นที่อาเภอฆ้องชัย

- 30 และยังเป็นศูนย์เครือข่ายของศูนย์เรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอาเภอฆ้องชัย เป็น
ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนสภาชุมชนบ้านโนนแดง ซึ่งดาเนินกิจกรรมแปรรูปข้าว
6. นางมยุรี พรมคาน้อย ที่อยู่ หมู่ 2 เกษตรกรต้นแบบด้านการผลิตผักอินทรีย์ มีการ
ผลิตที่ไม่ใช้สารเคมี ในพื้นที่การเกษตรของนางมยุรี พรมคาน้อยจะมีกิจกรรมการปลูกข้าวที่เน้นการลด
ต้นทุนการผลิต การปลูกผักหลายชนิด
ข้อมูลองค์กรเกษตรกร
2) ศักยภาพพื้นที่/ทรัพยากรการเกษตร
(1) ทรัพยากรน้า
(๑) แม่น้าชี ลาน้าไหลผ่านอาเภอฆ้องชัยตามแนวแบ่งเขตอาเภอและจังหวัดมหาสารคามและ
อาเภอจังหารจังหวัดร้อยเอ็ดบริเวณ ตาบลฆ้องชัยพัฒนาและตาบลลาชีเป็นระยะทาง 29 กิโลเมตร เป็น
ที่ตั้งของอ่างเก็บน้า เขื่อนวังยาง
(2) แหล่งน้าชลประทาน
โครงการชลประทานลาปาว อาเภอฆ้องชัยมีพื้นที่ใช้ประโยชน์ 42,450 ไร่และเมื่อรวมกับพื้นที่
สูบน้าด้วยไฟฟ้าแล้วมีพื้นที่ชลประทาน ๔๗,๒๘๔๐ไร่ ทั้งนี้รวมกับพื้นที่อ่างเก็บน้า เขื่อนวังยาง ซึ่งเป็น
เขื่อนกั้นลาน้าชี
(3) แหล่งน้าธรรมชาติอื่นเช่น หนองเลิง เป็นแหล่งน้าขนาดใหญ่ในตาบลโนนศิลาเลิง มีเนื้อที่
1,663 ไร่ และในพื้นที่อาเภอฆ้องชัยมีแหล่งน้าสาธารณะที่สาคัญดังนี้
(2) ตาบลโนนศิลาเลิง มีแหล่งน้า 4 แหล่ง
(3) ตาบลฆ้องชัยพัฒนา มีแหล่งน้า 12 แหล่ง
(4) ตาบลลาชี มีแหล่งน้า 20 แห่ง
(5) ตาบลเหล่ากลาง มีแหล่งน้า 11 แห่ง
(6) ตาบลโคกสะอาด มีแหล่งน้า 9 แห่ง
อาเภอฆ้องชัย อยู่ในเขตราบลุ่มเขตชลประทานลาปาว มีแหล่งน้าเพื่อการเกษตรที่อุดม
สมบูรณ์ โดยมีแม่น้าลาห้วย จานวน 3 แห่ง หนอง บึง แหล่งน้าธรรมชาติ จานวน 56 แห่ง ปริมาณ
น้าฝน 1,398.4 มิลลิเมตร
ทรัพยากรดิน
พื้นที่เหมาะสมมากและเหมาะสมในการปลูกข้าว คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 80 ของพื้ น ที่
การเกษตร
พื้นที่เหมาะสมในการปลูกมันสาปะหลัง คิดเป็นร้อยละ 10 ของพื้นที่การเกษตร
พื้นที่เหมาะสมในการปลูกมันคิดเป็น ร้อยละ 7 ของพื้นที่การเกษตร
จากข้อมูลข้างต้น เห็นได้ว่าอาเภอฆ้องชัยมีแหล่งน้าที่ อุดมสมบูรณ์มาก และมี
พื้นที่เหมาะสมมากในการปลูกข้าว
3) สินค้าเอกลักษณ์ประจาถิ่น/ภูมิปัญญาท้องถิ่น
เกษตรกรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทานาเป็นหลัก อาชีพเสริม มันสาปะหลัง อ้อย
ยางพาราปลูกผัก รับจ้างทั่วไป ดังนั้นสินค้าเกษตรหลักๆ คือข้าว รองลงมาได้แก่ มันสาปะหลัง อ้อย
พืชผัก ไข่เป็ด

- 31 (1) สินค้าเกษตรที่สาคัญ
ข้าว
อาเภอฆ้องชัย มีพื้นที่การเกษตรประมาณ 62,350 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 69 ของ
พื้นที่ทั้งหมดและมีพื้นที่ปลูกข้าว60,350 ไร่คิดเป็น ร้อยละ ของพื้นที่การเกษตรมีพื้นที่เหมาะสมมาก
ในการปลูกข้าว ไร่และเหมาะสม ไร่คิดเป็นร้อยละของพื้นที่การเกษตร นอกจากนี้มีพื้นที่เหมาะสม
ในการปลูกมันสาปะหลัง ไร่ พื้นที่เหมาะสมในการปลูกอ้อย ไร่แต่ในพื้นที่เดียวกันก็เป็นพื้นที่เหมาะสม
ในการปลูกข้าวด้วย ครัวเรือนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพด้านการเกษตร โดยมีเกษตรกรที่ได้ขึ้นทะเบียน
เกษตรกร ทั้งสิ้น 5,148 ครัวเรือน
พื้นที่เหมาะสม/ไม่เหมาะสมในการปลูกข้าว
ความเหมาะสมในการปลู ก ข้ า ว พบว่ า อ าเภอฆ้ อ งชั ย มี พื้ น ที่ เ หมาะสมสู ง
รองลงมาได้แก่พื้นที่เหมาะสมปานกลาง พื้นที่ไม่เหมาะสม และพื้นที่เหมาะสมน้อย ตามลาดับดังภาพที่
11

ภาพที่ 12 ระดับความเหมาะสมในการปลูกข้าว
1.1) ข้าวนาปี
- พื้นที่เพาะปลูก 60,350 ไร่
ข้าวเจ้า ปลูกข้าวหอมมะลิ105 พื้นที่ 47,696 ไร่ พื้นที่เก็บเกี่ยว 47,696ไร่
ผลิตแฉลี่ย 470 กิโลกรัม/ไร่ ผลผลิตรวม 22,417.12 ตัน
ปลูกข้าวเหนียวพื้ นที่ 12,654ไร่ เก็บเกี่ยว ผลผลิต รวม 28,292.43 ตั น
ผลผลิตเฉลี่ย 470 กก./ไร่ ตาบลที่มีพื้นที่ปลูกข้าวนาปี มากตามลาดับ ได้แก่ ตาบลโคกสะอาด ตาบลลา
ชี ตาบลฆ้องชัยพัฒนา ตาบลเหล่ากลาง และตาบลโนนศิลาเลิง เพาะปลูกในพื้นทีในเขตชลประทาน

- 32 ประมาณ 47,284 ไร่ พื้นที่ชลประทานลาปาว 42,225 ไร่และเพาะปลูกในพื้นที่นอกเขตชลประทาน
ลาปาว 19,976 ไร่ เก็บไว้สาหรับบริโภค ในอัตรา 300 กิโลกรัมข้าวเปลือก/คน/ปี รวม 812.31 ตัน
- เก็บไว้ทาเมล็ดพันธุ์ ในอัตรา 15 กิโลกรัม/ไร่ รวม 22,157.82 ตัน โดย
แยกเป็น
(1) ข้าวเหนียว จานวน 189.74 ตัน
(2) ข้าวเจ้า (ข้าวหอมมะลิและข้าวเจ้าอื่นๆ) จานวน 715.14 ตัน
1.2) ข้าวนาปรัง
- พื้นที่เพาะปลูก 42,225 ไร่ ผลผลิตรวม 24,366.48 ตัน
ผลผลิตเฉลี่ย 627 กิโลกรัมต่อไร่ ตาบลที่มีพื้นที่ปลูกข้าวนาปรัง มากที่สุดตามลาดับ 5 ได้แก่ ตาบล
ลาชี ต าบลฆ้อ งชัย พัฒนา ตาบลเหล่า กลาง ต าบลโนนศิล าเลิ ง และตาบลโคกสะอาด ซึ่ง อยู่ในเขต
ชลประทานลาปาว และเขื่อนวังยาง และพื้นที่สูบน้าด้วยไฟฟ้า
ปฏิทินการปลูกหรือการผลิต
ตารางที่ 6 ปฏิทินการปลูกข้าว

ที่มา : จากการสัมภาษณ์เกษตรกรตาบลฆ้องชัยพัฒนา , มกราคม 2561
ขั้นตอนการเตรียมดินก่อนการทานา
1.หว่านปุ๋ยหมักแห้งลงในนาภายหลังจากการเก็บเกี่ยว
2.เดือนธันวาคม-มกราคม ใช้ปุ๋ยหมักแห้งในอัตรา 100กิโลกรัม/ไร่ แล้วทาการไถกลบ
3.ถ้าไม่ได้หว่านในช่วงหลังจากการเก็บเกี่ยว ให้มาหว่านในช่วงเดือนเมษายน-พฤษภาคม ใน
อัตรา 150กิโลกรัม/ไร่
4.เดือนมิถุนายน-กรกฎาคม ขยายน้าหมักชีวภาพ ฉีดพ่นใส่หญ้าแล้วไถกลบโดยใช้น้า 4ปี๊บ/ไร่
(ใช้น้าหมักชีวภาพปี๊บละ 2ช้อนโต๊ะและกากน้าตาลปี๊บละ 2ช้อนโต๊ะ)
การเตรียมต้นกล้าสาหรับปลูก

- 33 1.แช่เมล็ดพัน ธุ์ข้าวอัตรา 20กิโลกรัม/ไร่ ในน้าหมั กชีวภาพ (โดยใช้น้า 1ปี๊ บ เติมน้าหมั ก
ชีวภาพ 2ช้อนโต๊ะและกากน้าตาล 2ช้อนโต๊ะ) แช่เมล็ดพันธุ์ข้าวนาน 30นาที
2.นาพันธุ์ข้าวไปหว่านในแปลงที่เตรียมเพาะกล้า เมื่อครบอายุ 5วัน ให้หว่านปุ๋ยหมักแห้ง 20
กิโลกรัม/ไร่
3.ขยายน้าหมักชีวภาพฉีดพ่นโดยใช้น้า 4ปี๊บ (ใช้น้าหมักชีวภาพ 2ช้อนโต๊ะและกากน้าตาล 2
ช้อนโต๊ะ)
4.เมื่อต้นกล้าอายุได้ 20วัน หว่านปุ๋ยหมักแห้ง 20กิโลกรัม/ไร่ ขยายน้าหมักชีวภาพฉีดพ่นตาม
อัตราส่วนในข้อ 3เพื่อกระตุ้นให้ต้นกล้าแข็งแรงและถอนง่าย
5.ดูแลระดับน้าให้สูงขึ้นตามอายุของต้นกล้า คือ 3-4-8เซนติเมตร เมื่อครบ 20-25วัน เริ่มถอนกล้าไปปักดาได้
ตารางที่ 7 ต้นทุนการผลิตต่อหน่วย (บาท/ไร่)
รายการ
ข้าวนาปี
ค่าเตรียมดิน
350
ค่าเมล็ดพันธุ์
475
ค่าปุ๋ยเคมี
290
ค่าจ้างปลูก
450
ค่าค่ากาจัดวัชพืช/สารเคมี
60
ค่าเก็บเกี่ยว
700
ค่านวด
60
ค่าขนส่ง
50
รวมต้นทุนการผลิต/ไร่
2,435
ผลผลิตเฉลี่ย/ไร่ (กก.)
680
ราคาขายผลผลิต(บาท)
8.50
รวมรายได้ประมาณ/ไร่
5,780
กาไรสุทธิ
3,345

ข้าวนาปรัง
350
550
1,250
340
450
60
50
3,050
1,000
6.50
6,500
3,450

ถั่วลิสง
200
500
250
350
400
60
1,660
250
15
3,750
2,090

ข้าวโพดหวาน
350
300
50
150
850
800
2
1,600
750

ที่มา :จากการสัมภาษณ์เกษตรกร,2562
สถานการณ์/การตลาด
สถานการณ์การราคาข้าวเปลือกที่ผ่ านมา คาดว่า ราคาข้ าวเปลื อกเจ้า เฉลี่ย ที่
เกษตรกรขายได้และข้าวเปลือกเจ้าเหนียวปรับตัวเพิ่มขึ้น เนื่องจากผลผลิตได้รับความเสียหายจากภัย
แล้ง ทาให้มีผลผลิตออกสู่ตลาดน้อย ขณะที่ราคาข้าวเปลือกเจ้าหอมมะลิที่เกษตรกรขายได้ปรับตั วสูงขึ้น
ตันละ 14,000-16,000 บาท เนื่ องจากต่า งประเทศมีความต้ องการมาข้าวหอมมะลิไ ทยเพิ่มขึ้ น

ไม้ผล
200
625
450
100
1,375
800
5
4,000
2,625

- 34 ราคาข้าวเปลือกเหนียว กข.6 ราคา ตันละ 12,000-13,000 บาท ราคาข้าวเปลือก (ข้าวนาปรังข้าว
สด) ราคาตันละ 5.5-6.50 บาทซึ่งราคาค่อนข้างต่าเนื่องจากมีการแข่ง ขันกับประเทศผู้ผลิ ตอื่นเช่น
เวียดนาม เขมร เมียนม่า
ผลผลิตข้าวเกือบทั้งหมดจาหน่ายผ่านลานรับซื้อข้าวทั้ง 4 แห่งในอาเภอและลานรับ
ซื้อขายส่งภายในจังหวัด และโรงสีภาคกลาง โดยมีโรงสี ในพื้นที่จังหวัดดังนี้
โรงสี ขนาดใหญ่กาลังการผลิตตั้งแต่ 400-700 ตัน/วัน จานวน 2 แห่ง ในพื้นที่
อาเภอยางตลาด
โรงสี ขนาดกลางกาลังการผลิตตั้งแต่ 70-300 ตัน/วัน จานวน 5 แห่ง ในพื้นที่
อาเภอเมือง กาฬสินธุ์ กมลาไสย และสมเด็จ

ภาพที่ 13 ที่ตั้งจุดรับซื้อข้าว
ข้าวนาปี
ขั้นตอนการเตรียมดินก่อนการทานา
การเตรียมดิน ไถ 2 ครั้ง ได้แก่ ไถแปรและไถดะ โดยใช้เครื่องจักรกลการเกษตร
การตกกล้า ประมาณปลายเดือน พฤษภาคมถึงเดือนมิถุนายน หลังจากไถดะดินไว้
ก่อน เมื่อมีฝนตก หรือมีน้าชลประทานก็จะทาการไถครั้งที่ 2 จากนั้นคราดเพื่อปรับระดับดิน ทาเทือก
แล้วจะนาเมล็ดพันธุ์ข้าวที่เตรียมไว้ (แช่น้า1คืน หุ้ม 2 คืน) นามาหว่านในอัตรา 5-7 กก./ไร่ เมื่ออายุ
กล้าได้ 25-30 วันจึงจะถอนไปปักดา
การปักดา การเตรียมแปลงปักดาทาเหมือนแปลงตกกล้า เมื่อต้นกล้าพร้อมที่จะปักดา
ก็จะถอนกล้าในขณะเดียวกันจะทาการไถคราดครั้งที่ 2 และนาต้นกล้าที่ถอนไว้มาปักดาทันที
สาหรับนาหว่านข้าวแห้ง เกษตรกรจะเตรี
- 35 - ยมดินโดยการไถดะไถแปร หว่านข้าว ปั่นแห้ง
แล้วเมล็ดพันธุ์ข้าวทีน่ ามาหว่านใช้เมล็ดพันธุ์ 15-20 กก. / ไร่
สาหรับนาหว่านน้าตม เกษตรกรจะเตรียมดินโดยการไถดะ ไถแปร คราด มอบ (ปรับ
ระดับดินหรือทาเทือก) แล้วจึงนาเมล็ดพันธุ์ข้าวที่เตรียมไว้ (แช่น้า 1 คืน หุ้ม 2 คืน) นามาหว่านใช้เมล็ด
พันธุ์ 10-15 กก. / ไร่ โดยทั่วไปในฤดูฝนเกษตรกรนิยมทานาหว่าน น้าตม คิดเป็นร้อยละ 75.00 และ
นาหว่านข้าวแห้ง คิดเป็นร้อยละ20.00 ทานาร้อยละ 5

- 35 การดูแลรักษา เกษตรกรจะใช้ปุ๋ยเคมีในนาข้าว สูตร 16-16-8,16-20-0 และสูตร
46-0-0,21-0-0ประมาณ 25-30 กก./ ไร่ระยะเวลาที่ใช้มี 2 ช่วง ได้แก่ หลังหว่านข้าว 15-20 วัน
หลังปักดาข้าว7-10 วัน และระยะข้าวตั้งท้องโยใช้ในอัตรา 10-12 กก. / ไร่ มีการใช้สารเคมีในการ
ป้องกันกาจัดการระบาดของศัตรูข้าว ซึ่งได้แก่ หอยเชอรี่ หนูและแมลงศัตรูข้าวที่ระบาด และบาง
หมู่บ้านมีการใช้สารเคมีในการป้องกันกาจัดวัชพืชในนาข้าวด้วย
การเก็บเกี่ยว ก่อนข้าวจะครบอายุการเก็บเกี่ยวประมาณ 10-15 วันเกษตรกรมีการ
ระบายน้าออกจากแปลงนา และเริ่มเก็บเกี่ยวข้าวประมาณกลางเดือนพฤศจิกายน การเก็บเกี่ยวโดยใช้
แรงงานคน คิดเป็นร้อยละ 15.00 และใช้เครื่องจักรกล คิดเป็นร้อยละ 85.00
ข้าวนาปรัง
การเตรียมดิน เริ่มหว่านข้าวนาน้าตมตั้งแต่ช่วงปลายเดือนธันวาคม โดยเผาตอซังข้านา
ปีเสียก่อนจากนั้นจึงไถดะ ไขน้าเข้านาขังไว้ประมาณ 3-5 วัน จึงไถแปรและคราดเพื่อทาเทือกแล้ว
ระบายน้าออก
การเตรียมเมล็ดพันธุ์ เกษตรกรนาเมล็ดพันธุ์แช่น้า 2 คืนและหุ้ม 1 คืนแล้วนาไปหว่าน
ในแปลงนา อัตราการใช้เมล็ดพันธุ์ 15-20 กก. / ไร่
การดูแลรักษา หลังหว่านข้าวเกษตรกรใช้สารเคมีควบคุมวัชพืช เมื่อดินเริ่มแห้ง จะเริ่ม
เปิดน้าเข้าแปลงนาทีละน้อยจนปริมาณน้าพอเหมาะจึงปิดน้าไว้เมื่อต้นข้าวอายุได้ประมาณ 20 วันหลัง
หว่าน เกษตรกรใส่ปุ๋ยเคมีครั้งที่ 1 โดยใช้ปุ๋ยเคมีสูตร 16-20-0หรือสูตร 16-16-8 หว่านในอัตรา 20
กก. / ไร่ หลังจากนั้นพอข้าวอายุได้ ประมาณ 45-50 วันใส่ปุ๋ยครั้งที่ 2 อีก อัตรา 10 กก. / ไร่ มีการ
ดูแลรักษาระดับน้าให้พอเหมาะกับการเจริญเติบโตของข้าวอยู่เสมอ สาหรับโรคแมลงศัตรูขา้ วที่พบการ
ระบาดได้แก่ หนู หนอนกอ เพลี้ยกระโดดและวัชพืช เกษตรกรป้องกันกาจัดโดยใช้สารเคมีป้องกันกาจัด
โรคแมลงร้อยละ 30ป้องกันกาจัดวัชพืช คิดเป็นร้อยละ 100.00
การเก็บเกี่ยว เริ่มเก็บเกี่ยว
ข้าวนาปี เก็บเกี่ยวประมาณ 15-30 พฤศจิกายนการเก็บเกี่ยวใช้แรงงานคน คิดเป็นร้อยละ15.00และ
ใช้เครื่องจักรกล คิดเป็นร้อยละ 85.00เครื่องจักรกลในการเก็บเกี่ยวนิยมใช้รถเกี่ยวนวดร้อยละ100
ข้าวนาปรัง เก็บเกี่ยวประมาณ กลางเดือนเมษายนถึงต้นเดือนพฤษภาคม การเก็บเกี่ยวใช้เครื่องจักรกล
คิดเป็นร้อยละ 100.00 และเมื่อเกี่ยวเสร็จเกษตรกรนาไปขายที่แหล่งรับซื้อทันที
พันธุ์ข้าวที่เกษตรนิยมปลูกนาปีได้แก่ พันธุ์ขาวดอกมะลิ 105 พันธุ์ กข6
และกข.49 ในฤดูนาปี โดยปลูกข้าวขาวดอกมะลิ105 ไว้ขาย ปลูกข้าวเหนียวไว้สาหรับบริโภค และปลูก
พันธุ์ข้าวไม่ไวแสง เพิ่อใช้เป็นเมล็ดพันธุ์ในฤดูนาปรัง ส่วนในฤดูนาปรังปลูกข้าวไม่ไวแสง เช่น กข 49
กข10 กข.22
วิธีการปลูกข้าวนาปี วิธีปลูกมี 3 วิธี ได้แก่ การหว่านน้าตมร้อยละ 75 การหว่านข้าวแห้ง
ร้อยละ 15 และการปักดาร้อยละ10 เนื่องจากขาดแคลนแรงงาน และวิธีหว่านข้าวสามารถลดต้นทุ น
การผลิตข้าวได้วิธีหนึ่ง ส่วนการปักดาใช้ในแปลงที่เก็บเมล็ดพันธุ์และแปลงข้าวเหนียวที่เก็บไว้บริโภค
วิธีการปลูกข้าวนาปรัง เกษตรกรทานาปรังโดย การหว่านน้าตมร้อยละ 100 การดูแลรักษา
เกษตรกรจะมีการกาจัดวัชพืชด้วยสารเคมีควบคุมการงอกของวัชพืช มีการใช้ทั้งปุ๋ยเคมีและปุ๋ยอินทรีย์
ศัตรูข้าวที่พบมากได้แก่ หนอนกอ และหนู ในฤดูนาปี ส่วนฤดูนาปรังพบการระบาดของเพลี้ยกระโดดสี
น้าตาล โรคที่พบและสร้างความเสียหายและส่งผลต่อผลผลิตข้าวมากที่สุดได้แก่โรคไหม้ ซึ่งพบได้ตั้งแต่
ระยะกล้า ระยะแตกกอ และสร้างความเสียหายมากที่สุดคือ ไหม้คอ

- 36 เนื่องจากพื้นที่ทานาของอาเภอฆ้องชัยจานวน 60,350 ไร่ อยูใ่ นเขตชลประทานพื้นที่ประมาณ
42,450 ไร่ เป็น 17,900 ไร่ ในปีที่ปริมาณน้าฝนมีน้อยไม่ตกต้องตามฤดูกาล เกษตรกรในพื้นนอกเขต
ชลประทานจะได้รับผลกระทบในเรื่องผลผลิตที่ลดลงเนื่องจากปัญหาภัยแล้ง
ข้อมูลเขตความเหมาะสมการปลูกมันสาปะหลัง
พื้นที่เขตความเหมาะสมในการปลูกมันสาปะหลัง (Zoning) ของอาเภอฆ้องชัย พบว่า
มีพื้นที่เหมาะสมแก่การปลูกมันสาปะหลัง (S1 + S2) ทั้งสิ้น 8,636 ไร่ และมีพื้นที่ไม่เหมาะสมแก่การ
ปลูกมันสาปะหลัง (S3+N) ทั้งสิ้น 76,908 ไร่ กระจายอยู่ในพื้นที่ ตาบล โคกสะอาดฆ้องชัยพัฒนา และ
เหล่ากลาง และในการจาหน่ายมันสาปะหลังของเกษตรกรอาเภอฆ้องชัย ส่วนมากจาหน่ายที่โรงงานแป้ง
มันบางนา อาเภอยางตลาดและลานข้าวนิ่มนวล อาเภอฆ้องชัย

ภาพที่ 14 ระดับความเหมาะสมในการปลูกมันสาปะหลัง
มันสาปะหลัง พื้นที่ปลูก 430 ไร่ ผลผลิตรวม 1,512 ตัน มูลค่า 2,268,000 บาท
ผลผลิตเฉลี่ย 3,200 กิโลกรัมต่อไร่
การตลาด ส่วนมากขายที่โรงงานแป้งมันบางนา อาเภอยางตลาด และท่าข้าวนิ่มนวล
ในอาเภอฆ้องชัย
ข้อมูลเขตความเหมาะสมการปลูกอ้อยโรงงาน
พื้นที่เขตความเหมาะสมในการปลูกอ้อยโรงงาน (Zoning) ปี 2559 ของอาเภอฆ้อง

- 37 ชัย พบว่ามีพื้นที่เหมาะสมแก่การปลูกอ้อยโรงาน (S1 + S2) ทั้งสิ้น 20,984ไร่ โดยมีพื้นที่เหมาะสม
มาก S1 จานวน 5199 ไร่และพื้นที่เหมาะสมปานกลาง 15,785 ไร่ และมีพื้นที่ไม่เหมาะสมแก่การ
ปลูกอ้อยโรงงาน (N) ทั้งสิ้น 69,307 ไร่ ซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในบริเวณพื้นที่เหมาะสมในการปลูกข้าว
อาเภอฆ้องชัย มีพื้นที่เหมาะสมกับการปลูกอ้อยโรงงานs1 s2 กระจายอยู่ทุกตาบล
โดยมีพื้นที่มากตามลาดับ คือ ตาบลโคกสะอาด เหล่ากลาง ฆ้องชัยพัฒนา ลาชี และตาบลโนนศิลาเลิง

ภาพที่ 15 ระดับความเหมาะสมในการปลูกอ้อยโรงงาน
อ้อยโรงงาน
- พื้นที่เพาะปลูก 225 ไร่ ผลผลิตรวม 2250 ตัน มูลค่า 1,710,000 บาท
ผลผลิตเฉลี่ย 10 ตันต่อไร่ อ้อยโรงงานเป็นพืช ที่มีการส่งเสริมปลูกในอาเภอฆ้องชัย และการปลูกของ
เกษตรกรเป็นการสนับสนุนจากโรงงาน โดยมีเกษตรกรรายใหญ่เข้ามาถ่ายทอดเทคโนโลยี ตลอดจนช่วย
จัดการในกระบวนการเก็บเกี่ยวและจาหน่ายอ้อยเข้าโรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์ มีพื้นที่เพาะปลูก 225 ไร่
ผลผลิตรวม 2,25 ตัน มูลค่า ล้านบาท ผลผลิตเฉลี่ย 10 ตันต่อไร่ พื้นที่ปลูกอยู่ในพื้นที่ตาบลโคก
สะอาด และตาบลฆ้องชัยพัฒนา ผลผลิตอ้อยโรงงานเกือบทั้งหมดจาหน่ายภายในจังหวัด โดยจาหน่าย
ให้ โรงงานน้ าตาล มิ ตรกาฬสิ นธุ์ ตั้ งอยู่ใ นพื้ นที่ อ าเภอกุฉิ นารายณ์ การปลู กอ้ อยในพื้น ที่จั ง หวั ด
กาฬสินธุ์เป็นการปลูกอ้อยข้ามแล้ง โดยพันธุ์ที่มีพื้นที่ปลูกมากที่สุด ได้แก่ ขอนแก่น 3, k88-92, lk9211 โดยปลูกในช่วงเดือนตุลาคม ถึง เดือนมกราคมของปีถัดไปและ การปลูกในปัจจุบันเป็นการเปลี่ยน
พื้นที่ปลูกมันสาปะหลัง และพื้นที่ทานาไปปลูกอ้อย
ปัจจุบันเกษตรกรผู้ปลูกอ้อยส่วนใหญ่ของอาเภอฆ้องชัย เป็นเกษตรกรขนาดเล็ก ที่
ไม่ได้ทาสัญญากับโรงงานซึ่งมีวิธีการจาหน่ายอ้อยได้แก่ - ปลูกอ้อยแล้วขายให้แก่เกษตรกรที่ทาสัญญา
กับโรงงาน
สภาพปัญหาที่พบจากการผลิต การดูแลรักษา การเก็บเกี่ยว อ้อยที่พบในพื้นที่อาเภอ

- 38 ฆ้องชัย จึงมีมาก เนื่องจากเกษตรกรขาดความรู้และทักษะในการปลูกอ้อย แต่ พื้นที่ปลูกน้อยและการ
ปลูกได้รับการสนับสนุนจากเกษตรกรรายใหญ่ทาให้เห็นปัญหาไม่ชัดเจน ซึ่งสรุปสภาพปัญหาได้ดังนี้
การเตรียมดิน การเก็บเกี่ยว
1) เกษตรกรรายย่อยและเกษตรกรขนาดเล็ก ขาดแคลนทักษะและแรงงาน ทาให้การ
ปลูกต้องรอรับการสนับสนุนจากเกษตรกรรายใหญ่ ทาให้ไม่สามารถวางแผนการผลิตได้ด้วยตนเอง ต้อง
รอการวางแผนและสนับสนุนการใช้เครื่องจักรกลและแรงงานจากเกษตรกรรายใหญ่ เนื่องจากเกษตรกร
เหล่านี้มีกาลังในการจัดหาเรื่องจักรกลการเกษตร ไม่ว่าจะเป็นรถแทรกเตอร์ขนาดต่างๆ รวมถึงรถตัด
โรคและแมลง
โรคที่พบมากที่สุด ได้แก่ โรคใบขาวซึ่งเกิดจากเชื้อไฟโตพลาสม่า โดยมี เพลี้ยจั๊กจั่นสี
น้าตาลเป็นแมลงพาหะ สร้างความเสียหายให้กับเกษตรกรผู้ปลูกอ้อยเป็นอย่างมาก ส่วนการระบาดและ
เข้าทาลายของแลงที่สาคัญได้แก่ หนอนกออ้อยซึ่งจะกัดกินยอดอ้อยที่อยู่ภายในลาต้นหลังจากอ้อยงอก
ถึงระยะแตกกอ ส่งผลทาให้จานวนลาต่อกอของอ้อยลดลง
ผลผลิตอ้อยโรงงานเกือบทั้งหมดจาหน่ายภายในจังหวัด โดยจาหน่ายให้ โรงงานน้าตาล
มิตรกาฬสินธุ์ ตั้งอยู่ในพื้นที่ อาเภอกุฉินารายณ์
2.2 ประเด็นปัญหา สภาพของปัญหาแนวทางการแก้ไข
ข้าว
ปัญหา
1. ต้นทุนการผลิตสูง ปัจจัยการผลิตสูงโดยเฉพาะ ปุ๋ยเคมี สารเคมี เมล็ดพันธุ์ข้าว
2. เกษตรกรเป็นรายย่อยขาดอานาจต่อด้านการตลาด
3. มีการใช้สารเคมีในการจัดการศัตรูพืช/วัชพืช จานวนมาเกินความจาเป็น
4. ปัญหาผลผลิตขาดคุณภาพเปอร์เซ็นต์ต้นข้าวต่า ข้าวปน
5. นโยบายภาครัฐลดพื้นที่ปลูกข้าวในพื้นที่ไม่เหมาะสม
6. ประสบภัยน้าท่วม
7. ขาดแคลนเมล็ดพันธุ์
8. ราคาผลผลิตตกต่า/ไม่แน่นอน
9. ขาดแคลนแรงงาน ส่วนมากเป็นผู้สูงอายุ
ศักยภาพ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

พื้นที่อยู่ในเขตชลประทาน
พื้นที่เหมาะสมและเหมาะสมมาก S1 90%
ผลผลิตต่อไร่สูง
ปลูกพันธุ์ข้าวดีเป็นที่ต้องการของตลาด
นโยบายภาครัฐช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าว
การคมนาคมสะดวก
มีลานรับซื้อและโรงสีในเขตพื้นที่อาเภอและจังหวัดจานวนมาก

- 39 8. เกษตรกรมีองค์ความรู้ในการปลูกจากบรรพบุรุษ
9. รัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมการเกษตรในรูปแปลงใหญ่
อ้อย
ปัญหา
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

อ้อยราคาตกต่า
ผลผลิตต่า
นโยบายภาครัฐลดการสนับสนุนการปลูกอ้อย
กระบวนการเก็บเกี่ยวอ้อยมีการเผาใบอ้อยส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
ดินขาดความอุดมสมบูรณ์
พื้นที่ปลูกอยู่นอกเขตชลประทาน ทาให้อ้อยขาดน้าในช่วงฤดูแล้ง
ค่าขนส่งสูง
ขาดแคลนแรงงาน ค่าแรงสูง

ศักยภาพ
1. มีโรงงานที่มีประสิทธิภาพในเขตพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์
2. มีพื้นที่เหมาะสมในการปลูกอ้อย
3. มีการสนับสนุนปัจจัยการผลิตและเครื่องจักรกลจากโรงงานและผู้ปลูกอ้อยรายใหญ่
มันสาปะหลัง
ปัญหา
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ดินขาดความอุดมสมบูรณ์
ต้นทุนการผลิตสูง เช่นค่าปุ๋ย ค่าจ้าง
ค่าจ้างค่าแรงงานสูง / ขาดแคลนแรงงาน
ผลผลิตต่อไร่ต่า
พื้นที่ปลูกไม่อยู่ในเขตชลประทาน ขาดน้าช่วงฤดูแล้ง
เกษตรกรขาดความรู้เรื่องการปรับปรุงบารุงดิน
เกษตรกรไม่เห็นความสาคัญในการใช้เทคโนโลยีการผลิตมันสาปะหลัง เนื่องจากเห็นเป็นอาชีพ
เสริมเท่านั้น
8. เกษตรกรขาดการวางแผนการผลิตการตลาด
ศักยภาพ
1. จังหวัดกาฬสินธุ์มีโรงแป้งและลานมันจานวนมาก
2. ราคามันสาปะหลังของจังหวัดกาฬสินธุ์สูงกว่าจังหวัดใกล้เคียง
3. เกษตรกรปลูกมันพันธุ์ส่งเสริม

- 40 4. มีพื้นที่เหมาะสมในการปลูกมันสาปะหลัง
5. ไม่ค่อยพบโรคและแมลงรบกวน
6. รัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมการปลูกมันสาปะหลัง
พืช/ผัก/ข้าวโพดหวาน
ปัญหา
1. โรคระบาด
2. แมลงระบาดอย่างหนัก
3. ปัญหาเรื่องคลาดแคลนน้า
4. ปัญหาฤดูฝน ผักเกิดความเสียหาย
5. ปัญหาเกษตรกรปลูกผักไม่เพียงพอ
6. องค์ความรู้ของเกษตรกรคนใหม่เข้ากลุ่มยังไม่มีมาก
7. เงินทุนที่จะขยายกิจการในการปลูกผัก
8. ผักไม่ได้ตามมาตรฐาน
9. ผักไม่พอกับความต้องการของตลาด
10.เกษตรกรรายใหม่ยังไม่ได้รับรองมาตรฐาน
11.ดินไม่เหมาะสม/ขาดความอุดมสมบูรณ์
12.ขาดแคลนแรงงาน
13.ต้นทุนการผลิตสูง
ศักยภาพ
1.
2.
3.
4.

มีหน่วยงานให้ความช่วยเหลือหลายองค์กร
มีตลาดรับรอง
มีศูนย์เรียนรู้ปันบุญเป็นตนแบบ
มีนโยบายภาครัฐให้การสนับสนุนการผลิตผักได้มาตรฐาน สอดรับยุทธศาสตร์อาเภอ จังหวัด
ประเทศ
5. กระแส อาหารเพื่อสุขภาพ

ตารางที่ 8 ประเด็นปัญหา สภาพของปัญหาและแนวทางการแก้ไข
หมู่บ้านและตาบล
สภาพของ
แนวทางการแก้ไข
เป้าหมาย (พื้นที/่ ชุมชน
ปัญหา
ที่ประสบปัญหา)

ปัญหาและกลุ่ม
ของปัญหา
1. ด้านพื้นที่
และ
ทรัพยากร
1.1
ทรัพยากร
ดิน

2. ด้านการ
ผลิตและ
การตลาด
(ตามราย
ชนิดที่
สาคัญ)
2.1 ข้าว
2.2 มัน
สาปะหลัง
2.3 อ้อย
2.4 พืชผัก

- ดินขาด
ความอุดม
สมบูรณ์

- การปรับปรุงบารุงดินด้วยปุ๋ยอินทรีย์
ได้แก่ ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยคอก และปุ๋ยพืชสด
- ใส่ปุ๋ยคอก หรือปุ๋ยหมักอัตรา ๑-๒
ตันต่อไร่
- ไถกลบ ตอซังพืชลงดิน ได้แก่ ฟาง
หรือตอซังข้าว หรือเศษวัชพืชพืช
ตระกูลถั่ว ในช่วงการเตรียมดิน
- ปุ๋ยพืชสด ไถกลบพืชปุ๋ยสด จากพืช
ตระกูลถั่ว ได้แก่ โสนอัฟริกัน ถั่วพุ่ม
หรือถั่วเขียว โดยใช้เมล็ดพันธุ์ อัตรา
๕-๗ กิโลกรัมต่อไร่ ปลูกก่อนทานา
เป็นระยะเวลา ๓๕-๕๐ วัน และเมื่อ
ออกดอก ๕๐ % จึงไถกลบปลูกพืช
ตระกูลถั่ว ได้แก่ กระถินยักษ์ หรือถั่ว
มะแฮะ บริเวณคันนา แล้วทาการตัด
ใบหรือกิ่งอ่อนสับกลบเป็นปุ๋ยพืชสด

- ต้นทุนการ
ผลิตสูง

- เพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนการ
ผลิต ข้าว มันสาปะหลัง อ้อย พืชผัก
- ส่งเสริมการใช้ปุ๋ยสั่งตัด ใช้ปุ๋ยตามค่า
วิเคราะห์ดิน
- ส่งเสริมการจัดทาบัญชีฟาร์ม

- โรคและ
แมลงศัตรูพืช
ระบาด /ข้าว
วัชพืช

- ให้ความรู้ด้านการบริหารจัดการ
ศัตรูพืช
- ถ่ายทอดความรู้ตามกระบวนการ
โรงเรียนเกษตรกร

ความสาคัญ
เร่งด่วน

ทุกหมู่บ้าน

ทุกหมู่บ้าน

ทุกหมู่บ้าน

ทุกหมู่บ้าน

ข้าวทุกหมู่บ้าน
มันสาปะหลัง ม.5 10 ต.
โคกสะอาด
อ้อย
ข้าวทุกหมู่บ้าน
พืชผัก

ลาดับ1

- 42 ปัญหาและกลุ่ม
ของปัญหา

สภาพของ
ปัญหา

แนวทางการแก้ไข

- ใช้พันธุ์ข้าวคุณภาพดี พันธุ์มัน
- เกษตรกรใช้ สาปะหลัง อ้อยปลอดโรค
สารเคมีมาก
- รณรงค์ลดการใช้สารเคมี /ส่งเสริมการ
ใช้ชีวภัณฑ์ในการป้องกันกาจัดศัตรูพืช
-ส่งเสริมจัดตั้งศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน
- ส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกลทดแทน
แรงงาน
- ขาดแคลน
แรงงาน
- ส่งเสริมการแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่า
แรงงานราคา
- สร้างตลาดแบบขายตรง (ขายสินค้า
สูง
จากผู้ผลิตไปยังผู้ซื้อโดยตรง)
- ลดต้นทุนการผลิต
- ราคาผลผลิต - ส่งเสริมการปลูกพืชผัก GAP และ
ตกต่า
อินทรีย์
-ส่งเสริมการเกษตรในรูปแปลงใหญ่ /
รวมกลุ่มผู้ผลิต
-เกษตรกรเป็น
เกษตรกรราย
เล็ก ต้นทุนการ
ผลิตสูง ขาด
อานาจต่อรอง
- ผลผลิตข้าว
คุณภาพต่า /
เปอร์เซนต์ต้น
ข้าวต่า/มีข้าว
วัชพืชปน
-เกษตรกรปลูก
พืชเชิงเดี่ยว
(ข้าว มันฯ

-ส่งเสริมการผลิตตามระบบGAP
-ส่งเสริมปลูกพืชหลายชนิดเพื่อลดความ
เสี่ยง

หมู่บ้านและตาบล
เป้าหมาย (พื้นที/่ ชุมชน
ที่ประสบปัญหา)

ความสาคัญ
เร่งด่วน

- 43 ปัญหาและกลุ่ม
ของปัญหา

สภาพของ
ปัญหา

แนวทางการแก้ไข

หมู่บ้านและตาบล
เป้าหมาย (พื้นที/่ ชุมชน
ที่ประสบปัญหา)

ความสาคัญ
เร่งด่วน

ทุกหมู่บ้าน

ทุกหมู่บ้าน

อ้อย)
3. ด้าน
เกษตรกร
และองค์กร - ขาดการ
- รวมกลุ่มผลิตในรูปแบบแปลงใหญ่/
เกษตรกร
รวมกลุ่มของ กลุ่มผู้ผลิต
1.การรวมกลุ่ม
เกษตรกร
- ส่งเสริมการดาเนินงานกลุ่มยุว
2.เกษตรกร
-ขาดเกษตรกร
เกษตรกรทั้งในและนอกโรงเรียน
สูงอายุ มีปัญหา อายุน้อย สืบ
สุขภาพ
ทอดอาชีพ
-พัฒนาศักยภาพวิสาหกิจชุมชน
-สนับสนุนให้กลุ่มรับการพัฒนาจาก
2.- กลุ่ม
- ขาดการ
หน่วยงานอื่นๆเช่น พ.ช อุตสาหกรรม
วิสาหกิจ
บริหารงาน
ธกส. มหาวิทยาลัย
กลุ่มและ
การดาเนิน
กิจการไม่
ต่อเนื่อง
ระบบบัญชี
ไม่เข้มแข็ง
4. ด้านการ
แปรรูป
ผลผลิตและ - ไม่สามารถ - จัดตั้งกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกข้าว เพื่อ
ผลิตภัณฑ์
เพิ่มมูลค่า
ผลิตข้าวที่มีคุณภาพ
4.1 การ
ผลผลิตได้
- ศึกษานวัตกรรมการแปรรูปโดย
แปรรูปข้าว - ไม่มีความรู้
สถาบันการศึกษาในพื้นที่หรือผู้ที่มี
เกี่ยวกับการ
ความเชี่ยวชาญ
แปรรูป

- 44 2.3 การจัดทา TOWS Matrix
การวิเคราะห์สถานการณ์ด้านการเกษตรอาเภอฆ้องชัย ใช้หลักการวิเคราะห์สภาพวิธี SWOT Analysis
เพื่อประเมินจุดแข็ง จุดอ่อนและวิเคราะห์สภาพแวดล้อมเพื่อให้ทราบถึงโอกาสอุปสรรคที่มีผลกระทบเพื่อกาหนด
กลยุทธ์การดาเนินงาน ดังนี้
ตารางที่ 17 การวิเคราะห์ TOWS Matrix อาเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์
ปัจจัยภายใน

ปัจจัยภายนอก
โอกาส (Opportunities:O)
1. มีนโยบายพัฒนาการเกษตร
ระดับจังหวัดด้านเกษตร
ปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์
2. หน่วยงานราชการให้การ
สนับสนุน
3. การคมนาคมสะดวก
4. มีลานรับซื้อในเขตพื้นที่อาเภอ
และจังหวัดจานวนมาก
5. รัฐบาลมียุทธศาสตร์ส่งเสริม
เกษตรกรผลิตในรูปแบบแปลง
ใหญ่
6. มีจุดรวบรวมผลผลิตผักในพื้นที่
7. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ส่งเสริม
พัฒนาการเกษตรปลอดภัยเป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม และเกษตร
ยั่งยืนตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง

จุดแข็ง (Strengths : S)
๑. พื้นที่ส่วนใหญ่มีความเหมาะสมสูงในการ
ปลูกข้าว
2. ระบบชลประทานครอบคลุม 80 % ของ
พื้นที่
3. ผลผลิตต่อไร่สูง
4. เกษตรกรมีองค์ความรู้ในการปลูกข้าวจาก
บรรพบุรษุ
5. เกษตรมีความรู้เรื่องปลูกผักและมีพื้นที่
ปลูกผักเพื่อการค้า
5. เกษตรกรมีที่ดินทากินเป็นของตนเอง
SO กลยุทธ์เชิงรุก
1. พัฒนาการผลิตและคุณภาพสินค้าเกษตร
สู่มาตรฐาน GAP และอินทรีย์
(S1+S2+S3+S5+
O1+O2+O3+O5+O7)
2. สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าเกษตร
(S3+O2+O5)
3. ส่งเสริมการรวมกลุ่มเพื่อจาหน่ายผลผลิต
ในรูปแบบแปลงใหญ่
(S1+S2+S3+O5)

จุดอ่อน (Weaknesses : W)
1. ดินขาดความอุดมสมบูรณ์
2. ใช้สารเคมีมากเกินความจาเป็น
3. ขาดแคลนเมล็ดพันธุ์
4. เกษตรกรเป็นเกษตรกรรายย่อยขาด
อานาจต่อรองด้านการตลาด
5. ขาดแคลนแรงงาน ส่วนมากเป็น
ผู้สูงอายุ
6. ปลูกพืชเชิงเดี่ยว
WO กลยุทธ์เชิงแก้ไข
1. รณรงค์ลดการใช้สารเคมีทาง
การเกษตร
(W1+O3+O5)
2. ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชน
(W3+S2+S5)

- 45 ภาวะคุกคาม (Threats : T) ST กลยุทธ์ป้องกัน
WT กลยุทธ์เชิงรับ
1. ปัจจัยการผลิตราคาสูง เช่น
1. สร้างตลาดแบบขายตรง (ผู้ผลิตขาย
1. ส่งเสริมการรวมกลุ่มเพื่อเพิ่ม
เมล็ดพันธุ์ข้าว ปุ๋ยเคมี สารเคมี
สินค้าให้ผู้บริโภคโดยตรง) (S3+T3)
อานาจการต่อรองและรวบรวมซื้อ
2. ประสบภัยน้าท่วม
2. ส่งเสริมให้ปลูกพืชหลากหลายเพื่อลด
ปัจจัยการผลิต
3. ราคาผลผลิตต่า/ไม่แน่นอน
ความเสีย่ งราคาผลผลิตไม่แน่นอน)
(W3+W4+T1+T3)
4. ราคาจ้างแรงงาน
(S5+T2)
2. ส่งเสริมเกษตรกรทาเกษตร
3. ส่งเสริมให้ใช้เครื่องจักรกลทาง
ผสมผสานตามแนวปรัชญา
การเกษตรเพื่อลดต้นทุนค่าแรงงานและ
เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตร

แก้ปัญหาการขากแรงงาน(S4+T4)

ทฤษฎีใหม่ (W5+T2)

2.4 การกาหนดกลยุทธ์
การวิเคราะห์สถานการณ์ด้านการเกษตรอาเภอฆ้องชัย ใช้หลักการวิเคราะห์สภาพวิธี SWOT Analysis จึงมี
การกาหนดกลยุทธ์ ดังนี้
กลยุทธ์เชิงรุก
1. พัฒนาการผลิตและคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน GAP และอินทรีย์
2. สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าเกษตร
3. ส่งเสริมการรวมกลุ่มเพื่อจาหน่ายผลผลิตในรูปแบบแปลงใหญ่
กลยุทธ์เชิงแก้ไข
1. รณรงค์ลดการใช้สารเคมีทางการเกษตร
2. ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชน
กลยุทธ์ป้องกัน
1. สร้างตลาดแบบขายตรง (ผู้ผลิตขายสินค้าให้ผู้บริโภคโดยตรง)
2. ส่งเสริมให้ปลูกพืชหลากหลายเพื่อลดความเสี่ยงราคาผลผลิตไม่แน่นอน)
3. ส่งเสริมให้ใช้เครื่องจักรกลทางการเกษตรเพื่อลดต้นทุนค่าแรงงานและแก้ปัญหาการขากแรงงาน
กลยุทธ์เชิงรับ
1. ส่งเสริมการรวมกลุ่มเพื่อเพิ่มอานาจการต่อรองและรวบรวมซื้อปัจจัยการผลิต
2. ส่งเสริมเกษตรกรทาเกษตรผสมผสานตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎีใหม่

บทที่ 3
ทิศทาง/แนวทางการพัฒนาการเกษตรระดับอาเภอ
3.1 พัฒนาการผลิตรายสินค้า (พืช/ปศุสัตว์/ประมง)
3.1.1 ข้าว
เป้าหมาย : เพื่อเพิ่มมูลค่าผลผลิตข้าว
กลยุทธ์ : ส่งเสริมการผลิตให้ได้มาตรฐาน GAP และแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่า
โครงการที่ 1 โครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตข้าว
โครงการที่ 2 โครงการส่งเสริมและผลิตพันธุ์ข้าวชุมชน
3.1.2 พืชผัก
เป้าหมาย : เพื่อผลิตผักให้ได้มาตรฐาน
กลยุทธ์ : ส่งเสริมเกษตรปลอดภัยและอินทรีย์
โครงการที่ 1 โครงการผลิตผักปลอดภัย
3.2 พัฒนาเกษตรกร/กลุ่ม/องค์กร
3.2.1 การรวมกลุ่มเกษตรกร
เป้าหมาย : เพื่อให้เกษตรกรรวมกลุ่มในการผลิต
กลยุทธ์ : ส่งเสริมการรวมกลุ่มเกษตรในการผลิตและพัฒนาศักยภาพกลุ่มเกษตรกร
โครงการที่ 1 โครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพและวิสาหกิจชุมชน
3.2.2 รายได้และอาชีพ
เป้าหมาย : เพื่อให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
กลยุทธ์ : ส่งเสริมการประกอบอาชีพเสริม
โครงการที่ 1 โครงการศูนย์เรียนรู้การเกษตรพอเพียง
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1. ผู้รับผิดชอบ
- สานักงานเกษตรอาเภอฆ้องชัย
- องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น
2. หลักการและเหตุผล
อาเภอฆ้องชัยมีพื้นที่ปลูกข้าวขาวดอกมะลิกว่าร้อยละ80ของพื้นที่ทานาปี ทั้งนี้เนื่องจากพื้นที่เหมาะสมมี
ระบบน้าชลประทานลาปาวและแหล่งน้าธรรมชาติที่เอื้อประโยชน์ต่อการปลูกข้าวตลอดจนเกษตรกรมีความชานาญ
ในการปลูกข้าวแต่การทานาของเกษตรกรมักประสบปัญหา โรคแมลง ศัตรูพืชระบาดทาให้ผลผลิตของเกษตรกรต่า
คุณภาพข้าวไม่ดี มีข้า วปนและมี สารเคมีต กค้างในผลผลิต ส่ง ผลกระทบต่อราคาทาให้ร าคาตกต่า นอกจากนี้
เกษตรกรยัง ประสบปั ญหาปัจ จั ย การผลิต ราคาแพง ดิ นขาดความอุด มสมบู ร ณ์ ทาให้ต้ น ทุ นการผลิ ต ข้ าวของ
เกษตรกรสูงตามไปด้วย
การถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรกรตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกร จึงเป็นแนวทางหนึ่งที่จะช่วยแก้ไข
ปัญหาการผลิตข้าว ทั้งนี้เพราะเกษตรกรได้ค้นหาวิธีการแก้ไขปัญหาด้วยตัวเอง นอกจากการแก้ไขปัญหาด้านการ
ผลิตข้าวแล้ว ยังเป็นการปรับปรุงคุณภาพข้าวให้ตรงตามความต้องการของตลาด ผลผลิตปลอดภัยจากสารพิษ
ตกค้างทาให้เกษตรกรสามารถจาหน่ายข้าวได้ในราคาดยุติธรรมและเป็นการลดการใช้สารเคมีในการป้องกันกาจัด
ศัตรูข้าวและปัจจัยการผลิตอื่น ๆ ที่ไม่จาเป็น รวมทั้งลดปัญหามลภาวะรักษาสภาพแวดล้อม และความสมดุลทาง
ธรรมชาติ ซึ่งเป็นแนวทางในการพัฒนาการเกษตรให้ยั่งยืนต่อไป
3. วัตถุประสงค์
1. เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวที่ถูกต้องเหมาะสม
2. เพื่อให้เกษตรกรเกิดการเรียนรู้
3. เพื่อปรับปรุงคุณภาพของผลผลิตให้ได้คุณภาพและปลอดภัยจากสารพิษ
4. เพื่อลดต้นทุนในการผลิตข้าว
4. เป้าหมาย
ดาเนินการ 11 จุด ๆ ละ 20 ราย เกษตรกร 220 ราย
5. ระยะเวลาดาเนินงาน
1 ตุลาคม 2561 ถึง 30 กันยายน 256๕
6. พื้นที่ดาเนินการ
หมู่บ้านในเขตอาเภอฆ้องชัย
7. กิจกรรม
ที่
กิจกรรม
เป้าหมายดาเนินงาน
ผู้รับผิดชอบ หมาย
เหตุ
สถานที่
ปริมาณงาน ระยะเวลา
1. จัดตั้งโรงเรียนเกษตรกร
หมู่บ้านในเขต
11 จุด
ต.ค.61- ศูนย์บริการฯ
ข้าว
อาเภอฆ้องชัย 220 คน
ก.ย.6๕ อปท.ฆ้องชัย
2 ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิต
11 จุด
ต.ค.61- กลุ่มผู้ปลูก
ข้าวที่ถูกต้องและเหมาะสม
220 คน
ก.ย.6๕ ข้าว
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1. ประชุมชี้แจงโครงการ,คัดเรื่องหมู่บ้านเป้าหมาย
2. คัดเลือกเกษตรกรเป้าหมาย
3. คัดเลือกคณะกรรมการโรงเรียนเกษตรกร
4. กาหนดระเบียบ / ข้อบังคับ
5. จัดทาแปลงเรียนรู้
6. สนับสนุนปัจจัยการผลิต
7. ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกร
8. ติดตาม / ประเมินผล
9. สรุปผล / รายงานผล
9. งบประมาณ
1. ขอสนับสนุนค่าวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการถ่ายทอด จานวน 11 จุด เป็นเงิน จานวน 120,000 บาท
2. ขอสนับสนุนค่าอาหารเกษตรกร จานวน 220 คนๆ ละ 50 บาท /ครั้ง จานวน 5 ครั้ง รวมเป็นเงิน
จานวน 55,000 บาท
3. ขอสนับสนุนค่าจัดทาแปลงเรียนรู้ จานวน 40 แปลงๆ ละ 1,000 บาท เป็นเงิน 40,000 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 215,000 บาท(สองแสนบาทถ้วน)
แผนการใช้เงิน
ที่

รายการใช้เงิน

เงิน (บาท)

ระยะเวลา
(ว.ด.ป.)

1.

ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการถ่ายทอด

120,000

พ.ค. 62

2.

ค่าอาหารเกษตรกร 160 คนๆละ
50 บาท/ครั้ง จานวน 5 ครั้ง

55,000

พ.ค. 62
ก.ย.6๕

3.

ค่าจัดทาแปลงเรียนรู้ จานวน 40
แปลงๆ ละ 1,000 บาท

รวม

40,000

215,000

พ.ค. 62

หมายเหตุ
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1. เกษตรกรในพื้นที่เป้าหมายมีความรู้ ความเข้าใจเรื่องเทคโนโลยีการผลิตข้าวที่ถูกต้องเหมาะสม
2. เกษตรกรสามารถนาเทคโนโลยีที่ได้รับไปปฏิบัติในไร่นาของตนเองทาให้เกิดผลดีต่อคุณภาพผลผลิต
และสุขภาพร่างกายของเกษตรกรเอง
3. ผลผลิตข้าวต่อไร่สูงขึ้น 700 กก. / ไร่

- 50 โครงการส่งเสริมและผลิตพันธุ์ข้าวชุมชน
๑. ผู้รับผิดชอบ
- สานักงานเกษตรอาเภอฆ้องชัย
- องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น
๒. หลักการและเหตุผล
ข้าวเป็นพืชเศรษฐกิจฆ้องชัย ที่ผ่านมาการผลิตข้าวประสบปัญหาคุณภาพข้าวต่า ผลผลิตต่า ศัตรูพืชระบาด
รวมทั้งปัญหาน้าท่วม อีกทั้งต้นทุนการผลิตสูง ราคาข้าวแพง การพัฒนาการผลิตและพัฒนาคุณภาพผลผลิตข้าว
รวมทั้งมีพันธุ์ข้าว มีปริมาณเพียงพอกับความต้องการของเกษตรกรในอาเภอ
๓. วัตถุประสงค์
๓.๑ เพื่อมีศูนย์ข้าวชุมชน สามารถผลิตพันธุ์ข้าวเพียงพอต่อเนื่อง
๓.๒ เพื่อเกษตรกรได้ฝึกอบรมเรียนรู้การผลิตพันธุ์ข้าว/คุณภาพดี
๓.๓ เพื่อให้เกษตรกรนาความรู้ความสามารถไปปฏิบัติได้
๓.๔ เพื่อกระจายพันธุ์ดี สู่เกษตรกร
๔. เป้าหมาย
๔.๑ ศูนย์ข้าวชุมชน ๑ ศูนย์ จัดทาแปลงผลิตพันธุ์ข้าว ๒๐๐ ไร่
๔.๒ ฝึกอบรมเกษตรกรผู้นา ๕ คน เกษตรกรร่วมโครงการ ๒๕ คน
๔.๓ ฝึกอบรมเกษตรกรขยายผล ๘๐ คน
๔.๔ ผลิตเมล็ดพันธุ์ดี ๑๐ ตัน
๕. พื้นที่ดาเนินการ
อาเภอฆ้องชัย
๖. ระยะเวลาดาเนินการ
ตุลาคม ๒๕๖๑ ถึง กันยายน ๒๕๖๕
๗. แผนการดาเนินงาน
ที่
กิจกรรม
ระยะเวลา
ผู้ปฏิบัติ
๑ ประชุมชี้แจงโครงการ/คัดเลือกเกษตรกรผู้นา
ต.ค. – พ.ย.
ศูนย์บริการฯ
๒ คัดเลือกเกษตรกรร่วมโครงการ
ธ.ค. – ม.ค.
กรรมการบริหารศูนย์ฯ
๓ จัดหาปัจจัยการผลิตสนับสนุน/อบรมเกษตรกรผู้นา
ก.พ. – มี.ค.
อาเภอ/จังหวัด
๔ ฝึกอบรมตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกร
เม.ย. – เม.ย.
ศูนย์ฯ
๕ ดาเนินการจัดแปลงผลิตพันธุ์
พ.ค. – ก.ย.
เกษตรกร
๖ ตรวจแปลง ตัดพันธุ์ปน
ส.ค. – ต.ค.
เกษตรกร/อาสาสมัคร
๗ ติดตามประเมินผล
ก.พ. – ก.ย.
อาเภอ/จังหวัด
๘ สรุป/รายงานผล
ก.ย.
อาเภอ/ศูนย์
๘. วิธีดาเนินการ
๘.๑ รายละเอียดโครงการ
๑) รวมกลุ่มเกษตรกรคัดเลือกเกษตรกร ร่วมโครงการ
๒) เกษตรกรผู้นา ๕ คน –เกษตรกรร่วมโครงการ/จัดทาแปลง ๓๐ คน –เกษตรกรขยายผล ๘๐ คน
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๔) ฝึกอบรมตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกร ๓๐ คน X ๕ ครั้ง
๕) จัดทาแปลงผลิตพันธุ์ข้าวพันธุ์ดี ๑๐ ตัน
๖) กระจายพันธุ์ดีสู่เกษตรกร ๑,๐๐๐ ไร่
๘.๒ การบริหารโครงการ
๑) ผลิตเมล็ดพันธุ์เกษตรกรยืมพันธุ์ อัตรา ๑ : ๒
๒) แปลงกระจายพันธุ์ เกษตรกรยืมอัตรา ร้อยละ ๔๐
๓) กองทุนเมล็ดพันธุ์ รวบรวมเมล็ดพันธุ์ ร้อยละ ๑๐ ของผลผลิต
๙.งบประมาณ วัสดุ อุปกรณ์/แผนการใช้เงิน
๙.๑ ค่าใช้จ่ายในการจัดอบรม
- ค่าอาหารประกอบเลี้ยงผู้เข้าอบรม ๓๐ คนๆ ละ ๑๐๐ บาท ๕ วัน เป็นเงิน ๑๕,๐๐๐ บาท/ปี
รวม 5 ปี เป็นเงิน 7๕,๐๐๐ บาท
๙.๒ ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการถ่ายทอด จานวน ๕ จุดๆละ ๕,๐๐๐ บาท เป็นเงิน ๒๕,๐๐๐ บาท/ปี
รวม 5 ปี เป็นเงิน 12๕,๐๐๐ บาท
๙.๓ ค่าจัดทาแปลงเรียนรู้ จานวน ๕ แปลง ๆละ ๒,๐๐๐ บาท เป็นเงิน ๑๐,๐๐๐ บาท/ปี
รวม 5 ปี เป็นเงิน 5๐,๐๐๐ บาท
รวม 5 ปี ใช้งบประมาณทั้งสิ้น = 2๕๐,๐๐๐ บาท (สองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)
๑๐. ผลตอบแทนของโครงการ
๑๐.๑ ผลผลิตหรือผลตอบแทนโดยตรง
- มีศูนย์ข้าวชุมชน จานวน ๑ ศูนย์ พื้นที่ ๓๐ ไร่
- เกษตรผ่านการอบรมโรงเรียนเกษตรกร จานวน ๓๐ ราย
๑๐.๒ ผลกระทบหรือผลตอบแทนโดยอ้อม
- เกษตรกรนาความรู้ไปปฏิบัติในแปลงของตนเอง
- มีการขยายผลสู่เกษตรกรเครือข่าย
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๑. ผู้รับผิดชอบ
- สานักงานเกษตรอาเภอฆ้องชัย
- องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น
๒. หลักการและเหตุผล
เกษตรกรมี อ าชี พ ท าการเกษตร ท าสวน และเลี้ ย งสั ต ว์ พื้ น ที่ ท าการเกษตรส่ ว นใหญ่ อ ยู่ ใ นเขต
ชลประทาน อาชีพหลัก ได้แก่ การทานา ทาสวน ปลูกผัก ซึ่งปัจจัยการผลิตที่สาคัญในการทาการเกษตร ได้แก่
ปุ๋ย และเกษตรกรส่วนใหญ่ใช้ปุ๋ยเคมี ซึ่งมีราคาแพงทาให้ต้นทุนการผลิตสูง เมื่อเก็บเกี่ยวและขายผลผลิตได้แล้ว
หักค่าปุ๋ยและค่าใช้จ่ายอื่นแล้วมีรายได้ไม่เพียงพอใช้หนี้ รวมถึงมีภาระค่าใช้จ่ายในครอบครัวเพิ่มขึ้น ทาให้ต้อง
เป็นหนี้เพิ่มขึ้น จึงมีแนวคิดว่าทาอย่างไรจะสามารถลดค่าใช้จ่ายในครอบครัวและให้เกษตรกรมีความเป็นอยู่อย่าง
พอเพียงประกอบกับมีเกษตรกรหลายรายมีการปลูกผักไว้บริโภคเองในครัวเรือนและที่เหลือก็จาหน่ายเป็นรายได้
เสริม จึงเห็นว่าการส่งเสริมให้เกษตรกรผลิตผักปลอดสารพิษไว้บริโภคเองและเพื่ อจาหน่ายจะเป็นการช่วยในด้าน
การพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของเกษตรกรให้ดีขึ้น และเพื่อสร้างเครือข่ายร่วมกันในการแลกเปลี่ยนความรู้
ของเกษตรกรและคนในชุมชน พัฒนาไปสู่ชุมชนเกษตรอินทรีย์ ผลิตเอง บริโภคเองในชุมชน
๓. วัตถุประสงค์
๓.๑ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกรและคนในชุมชนให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
๓.๒ เพื่อช่วยลดมลพิษในชุมชน เป็นการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๓.๓ เพื่อปรับปรุงและพัฒนาการผลิต โดยมุ่งเน้นความปลอดภัยของผู้ผลิตและผู้บริโภค
๓.๔ เพื่อเพิ่มรายได้ และลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนไปสู่การพึ่งพาตนเอง
๓.๕ เพื่อเชื่อมโยงและสร้างเครือข่ายร่วมกันในการผลิตและการตลาดสินค้าปลอดภัย
๓.๖ เพื่อส่งเสริมให้มีการผลิตเอง บริโภคเอง และช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจของชุมชน
๔. เป้าหมาย
ให้เกษตรกรรวมกลุ่มกันผลิตผัก จานวน ๓ กลุ่ม สมาชิก ๖๐ ราย
๕. พื้นที่ดาเนินการ
อาเภอฆ้องชัย
๖. ระยะเวลาดาเนินการ
ตุลาคม ๒๕๖๑ - กันยายน ๒๕๖5

- 53 ๗. แผนการดาเนินการ
ที่
กิจกรรม
๑. จัดตั้งกลุ่มผู้ปลูกผักปลอดภัย
๒. ฝึกอบรมเกษตรกร/วิทยากร
เกษตรกร
๓. จัดทาแปลงสาธิตการปลูกผัก
ปลอดภัย
๔. ส่งเสริมการปลูกผักปลอดภัย
๕. ศึกษาดูงานแปลงปลูกผัก
ปลอดภัยที่ประสบผลสาเร็จ
๖. ติดตามประเมินผล

เป้าหมายดาเนินการ
สถานที่ ปริมาณงาน ระยะเวลา
อ.ฆ้องชัย
๖๐ ราย ต.ค. ๖๑ –
ก.ย. ๖5
อ.ฆ้องชัย
๖๐ ราย ต.ค. ๖๑ –
ก.ย. ๖5
อ.ฆ้องชัย ๓ แปลง ต.ค. ๖๑ –
ก.ย. ๖5
อ.ฆ้องชัย
๖๐ ราย ต.ค. ๖๑ –
ก.ย. ๖5
๖๐ราย ต.ค. ๖๑ –
ก.ย. ๖5
อ.ฆ้องชัย
๖๐ ราย ต.ค. ๖๑ –
ก.ย. ๖5

ผู้รับผิดชอบ

หมายเหตุ

-ศูนย์บริการฯ
-สานักงานเกษตร
-สานักงานเกษตร
-อปท.
-ศูนย์บริการฯ
-ศูนย์บริการฯ

๘. วิธีการดาเนินงาน
๘.๑ รายละเอียดโครงการ
๑) ประชุมชี้แจงโครงการแก่เกษตรกรเป้าหมาย
๒) คัดเลือกคณะกรรมการดาเนินงานกลุ่มฯ
๓) คัดเลือกพื้นที่และเกษตรกรผู้จัดทาแปลงทดสอบ
๔) สมาชิกกลุ่มนาวิธีการปฏิบัติที่แปลงทดสอบไปปฏิบัติจริง
๕) สรุป/ประเมินผล และขยายผลให้กับเกษตรกรรายอื่น
๘.๒ การบริหารโครงการ
๑) คณะกรรมการบริหารศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจาตาบลโนนศิลาเลิงร่วมกับ
ผู้เกี่ยวข้องพิจารณาคัดเลือกเกษตรกรเป้าหมายเข้าร่วมโครงการ โดยเป็นเกษตรกรที่มีความสนใจในการปลูกผัก
ปลอดภัยจากสารพิษ
๒) คณะกรรมการบริหารศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรร่วมกับคณะกรรมการหมู่บ้านจัด
ประชุมเกษตรกรในชุมชนเพื่อจัดทาแนวทางพัฒนาการปลูกผักปลอดภัยจากสารพิษแบบมีส่วนร่วม โดยพิจารณา
คัดเลือกเกษตรกรผู้สนใจและสมัครใจเข้าร่วมจัดทาแปลงสาธิตตามโครงการ จัดอบรมเกษตรกรผู้สนใจปลูกผัก
ปลอดสารพิษ และพิจารณาสถานที่ศึกษาดูงาน
๓) ติดตามให้คาแนะนาและประเมินผล
๙. งบประมาณ วัสดุอุปกรณ์แผนการใช้เงิน
๙.๑ ค่าประกอบเลี้ยงอาหารผู้เข้าอบรม ๒๐ คนๆละ ๑๐๐ บาท/วันรวม ๕ วัน เป็นเงิน ๑๐,๐๐๐
บาท/ปี รวม 5 ปี เป็นเงิน 5๐,๐๐๐ บาท
๙.๒ ค่าเอกสารประกอบการฝึกอบรม เป็นเงิน ๑,๐๐๐ บาท/ปี รวม 5 ปี เป็นเงิน 5,๐๐๐ บาท

- 54 ๙.๓ ค่าวัสดุฝกึ อบรม เป็นเงิน ๕,๐๐๐ บาท/ปี รวม 5 ปี เป็นเงิน 2๕,๐๐๐ บาท
๙.๔ ค่าเมล็ดพันธุ์ผัก เป็นเงิน ๔,๐๐๐ บาท/ปี รวม 5 ปี เป็นเงิน 20,๐๐๐ บาท
รวม 5 ปี ใช้งบประมาณทั้งสิ้น = 10๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน)
๑๐. ผลตอบแทนของโครงการ/กิจกรรม
๑๑.๑ เกษตรกรมีรายได้เสริมเพิ่มขึ้น
๑๑.๒ เกษตรกรผลิตสินค้าปลอดภัยจาหน่ายให้แก่ผู้บริโภคในชุมชน
๑๑.๓ เกษตรกรและคนในชุมชนมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน
๑๑.๔ เกษตรกรมีการสร้างเครือข่ายร่วมกันในด้านการผลิตและการตลาดในชุมชน
๑๑.๕ เกษตรกรมีส่วนช่วยส่งเสริมการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๑๑.๖ เกษตรกรได้ปฏิบัติงานตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงและมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและ
พัฒนาชุมชน

- 55 โครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพและวิสาหกิจชุมชน
๑. ผู้รับผิดชอบ
- สานักงานเกษตรอาเภอฆ้องชัย
- องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น
๒. หลักการและเหตุผล
ปัจจุบันอาชีพทาการเกษตรถือเป็นอาชีพหลักของเกษตรกร เช่น การทานา หลังจากการเก็บเกี่ยวผลผลิต
แล้วเกษตรกรมักจะว่างงานและขาดรายได้เสริม ดังนั้นอาชีพเสริมต่างๆ เช่น การทาหัตถกรรม สิ่งประดิษฐ์ต่างๆ
และการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร ในกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรและกลุ่มวิสาหกิจชุมชน เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่จะ
ทาให้เกษตรกรมีอาชีพอย่างต่อเนื่อง เป็นการเพิ่มรายได้และลดรายจ่ายในครัวเรือน และเป็นการอนุรักษ์ภูมิปัญญา
และศิลปะของท้องถิ่นซึ่งนับวันจะสูญหายไป
๓. วัตถุประสงค์
๓.๑ ส่งเสริมความเข้มแข็งของกลุ่มโดยการอบรมถ่ายทอดความรู้ ฝึกปฏิบัติและทัศนศึกษาดู งานแก่
สมาชิกแกนนากลุ่ม เพื่อให้มีความรู้และเกิดแนวความคิดสามารถพัฒนากิจการได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน
๓.๒ สนับสนุนงบประมาณ (งบอุดหนุน) เพื่อจัดหาวัสดุอุปกรณ์หรือปัจจัยการผลิตเพื่อการผลิตหรือการ
พัฒนาผลิตผลหรือการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพหรือมาตรฐานและเป็นที่ยอมรับของตลาด
๓.๓ ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตสมาชิกและครอบครัวสมาชิก โดยการปลูกฝังคุณธรรม/จริยธรรมใน
การดารงตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
๔. เป้าหมาย
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร จานวน ๒ กลุ่ม และกลุ่มวิสาหกิจชุมชน จานวน ๕ กลุ่ม แกนนากลุ่ม ๆ ละ ๕ คน
รวม ๓๕ คน
๕. พื้นที่ดาเนินการ
อาเภอฆ้องชัย
๖. ระยะเวลาการดาเนินงาน
ตุลาคม ๒๕๖๑ – กันยายน ๒๕๖5
๗. วิธีการดาเนินงาน
๗.๑ จัดอบรมแกนนากลุ่ม จานวน ๗ กลุ่มๆ ละ ๕ คน รวม ๓๕ คน จานวน ๒ วัน
๗.๒ จัดทัศนศึกษาดูงานแกนนากลุ่ม จานวน ๗ กลุ่มๆ ละ ๕ คน รวม ๓๕ คน
รวมระยะเวลาการอบรม/ทัศนศึกษาดูงาน ๒ วัน
๗.๓ สนับสนุน เงินทุนเริ่มต้นกลุ่มละ ๕,๐๐๐ บาท
๘. งบประมาณ วัสดุอุปกรณ์/แผนการใช้เงิน
๘.๑ ค่ายานพาหนะเหมาจ่ายเกษตรกรจานวน ๓๕ คนๆ ละ ๗๐ บาท เป็นเงิน ๒,๔๕๐ บาท/ปี
รวม 5 ปี เป็นเงิน 12,2๕๐ บาท
๘.๒ ค่าอาหาร/อาหารว่างเกษตรกรจานวน ๓๕ คนๆ ละ ๑๐๐ บาท/วัน เป็นเงิน ๓,๕๐๐ บาท/ปี
รวม 5 ปี เป็นเงิน ๑7,๕๐๐ บาท
๘.๓ ค่าวิทยากรบรรยายความรู้เป็นเงิน ๑,๕๐๐ บาท/ปี รวม 5 ปี เป็นเงิน 7,๕๐๐ บาท
๘.๔ ค่าจ้างเหมารถยนต์ทัศนศึกษาดูงาน จานวน ๑ คันๆ ละ ๕,๐๐๐ บาท/ปี

- 56 รวม 5 ปี เป็นเงิน 2๕,๐๐๐ บาท
๘.๕ ค่าจ้างเหมาจัดสถานที่ประชุม/เครื่องเสียง ๔ ครั้งๆ ละ ๒,๕๐๐ บาท เป็นเงิน ๑๐,๐๐๐ บาท/ปี
รวม 5 ปี เป็นเงิน 5๐,๐๐๐ บาท
รวม 5 ปี ใช้งบประมาณทั้งสิ้น = ๑12,25๐ บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสองพันสองร้อยห้าสิบบาท
ถ้วน)
๑๐. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
๑๐.๑ สมาชิกแกนนากลุ่ม มีความรู้และทักษะประสบการณ์ เกิดแนวความคิดสามารถพัฒนากิจกรรม
ของกลุ่มได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน
๑๐.๒ กลุ่มได้รับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อการจัดซื้อ จัดหา วัสดุอุปกรณ์หรือปัจจัยการผลิตเพื่อการ
ผลิตหรือการพัฒนาผลิตผลหรือการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพหรือมาตรฐานและเป็นที่ยอมรับของตลาด
๑๐.๓ สมาชิ กและครอบครั วกลุ่ม ส่ง เสริม อาชีพ และกลุ่ม วิส าหกิจ ชุม ชนดารงตนตามหลัก เศรษฐกิ จ
พอเพียงพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน

- 57 โครงการศูนย์เรียนรู้การเกษตรพอเพียง
๑. ผู้รับผิดชอบ
- สานักงานเกษตรอาเภอฆ้องชัย
- องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น
๒. หลักการและเหตุผล
การพั ฒนาให้เ กษตรกรมีการเรีย นรู้ และมีความสามารถในการประกอบอาชีพ การเกษตร ตามแนว
เศรษฐกิจพอเพียง โดยใช้ศูนย์เรียนรู้การเกษตรพอเพียงในการเรียนรู้ การเพิ่มทักษะ เพิ่มความชานาญ สามารถ
นาไปปฏิบัติได้จริง และขยายผลไปสู่เกษตรกรรายอื่นต่อไป
๓. วัตถุประสงค์
๓.๑ เพื่อเป็นศูนย์เรียนรู้การดารงชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
๓.๒ เพื่อเป็นศูนย์เรียนรู้การทาการเกษตรปลอดสารพิษและเกษตรอินทรีย์
๓.๓ เพื่อเป็นศูนย์เรียนรู้การประกอบอาชีพการเกษตรผสมผสาน พืช สัตว์ ประมง
๓.๔ เพื่อให้เกษตรกรในชุมชนเรียนรู้การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน
๔. เป้าหมาย
๔.๑ จัดตั้งศูนย์เรียนรู้การเกษตรพอเพียง จานวน ๑ ศูนย์ พื้นที่ ๑๐ ไร่
๔.๒ ฝึกอบรมเกษตรกร ปีละ ๓๐ ราย ระยะเวลา ๑๐ วัน
- หลักสูตร การปลูกพืชปลอดสารพิษ
- หลักสูตร การเลี้ยงสัตว์แบบผสมผสาน
- หลักสูตร การเลี้ยงปลาแบบผสมผสาน
- หลักสูตร การเผาถ่านผลิตน้าส้มควันไม้ป้องกันกาจัดศัตรูพืช
- หลักสูตร การปลูกพืชพลังงานทดแทน/การผลิตไบโอดีเซลล์
๕. พื้นที่ดาเนินการ
อาเภอฆ้องชัย
๖. ระยะเวลาดาเนินการ
ตุลาคม ๒๕๖๑ ถึง กันยายน ๒๕๖5
๗. แผนการดาเนินงาน
ที่
กิจกรรม
๑ ประชุมคณะกรรมการศูนย์/ชี้แจงโครงการ
๒ คัดเลือกเกษตรกร/กาหนดหลักสูตร
๓ จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ตามโครงการ
๔ ฝึกอบรมเกษตรกรตามหลักสูตร
๕ ส่งมอบวัสดุโครงการ
๖ ฝึกปฏิบัติและดาเนินการ
๗ ติดตามประเมินผล
๘ สรุปรายงานผลการดาเนินงาน

ระยะเวลา
ต.ค. – พ.ย.
ธ.ค. – ม.ค.
ก.พ. – มี.ค.
เม.ย. – พ.ค.
เม.ย. – พ.ค.
พ.ค. – ก.ย.
เม.ย. – ก.ย.
ก.ย.

ผู้ปฏิบัติ
ศูนย์บริการฯ
กรรมการบริหารศูนย์ฯ
คณะกรรมการ
ศูนย์บริการฯ
จังหวัด/อาเภอ
เกษตรกร
จังหวัด/อาเภอ
ศูนย์บริการฯ

- 58 ๘. วิธีการดาเนินงาน
๘.๑ รายละเอียดโครงการ
- คัดเลือกเกษตรกรร่วมโครงการ จัดตั้งกลุ่ม ๑ กลุ่ม ๓๐ ราย
-. ฝึกอบรมเกษตรกร ๓๐ ราย อบรม ๑๐ วัน
- สาธิต/ฝึกปฏิบัติงานในศูนย์เรียนรู้ ๑๐ วัน
- เกษตรกรนาความรู้ไปปฏิบัติในแปลงของตนเอง ๓๐ แปลง ๓๐ ไร่
๘.๒ การบริหารโครงการ
- คณะกรรมการบริหารศูนย์ฯ คัดเลือกเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ
- จัดตั้งกลุ่มส่งเสริมอาชีพ เลือกตั้งคณะกรรมการ
- ระดมหุ้นจากสมาชิก รายละ ๑๐๐ บาท
- จัดตั้งเป็นกองทุน เพื่อดาเนินงานอย่างต่อเนื่อง และยั่งยืน
- สร้างเครือข่ายเพื่อการขยายผล
๙. งบประมาณ วัสดุ อุปกรณ์ / แผนการใช้เงิน
๙.๑ ค่าใช้จ่ายในการจัดอบรม
- ค่าอาหารประกอบเลี้ยงผู้เข้าอบรม ๓๐ รายๆละ ๑๐ วันๆละ ๑๐๐ บาท เป็นเงิน ๓๐,๐๐๐
บาท/ปี รวม 5 ปี เป็นเงิน 15๐,๐๐๐ บาท
- ค่าวัสดุฝึกอบรม ๓๐ ราย เป็นเงิน ๑๐,๐๐๐ บาท/ปี รวม 5 ปี เป็นเงิน 5๐,๐๐๐ บาท
๙.๒ ค่าวัสดุอุปกรณ์ จ้างปรับปรุงแปลง
- ค่ า วั ส ดุ อุ ป กรณ์ ๓๐ รายๆละ ๕๐๐ บาท เป็ น เงิ น ๑๕,๐๐๐ บาท/ปี รวม 5 ปี เป็ น เงิ น
7๕,๐๐๐ บาท
- ค่ า ปัจ จั ยการผลิ ต ๓๐ รายๆละ ๕๐๐ บาท เป็น เงิน ๑๕,๐๐๐ บาท/ปี รวม 5 ปี เป็น เงิ น
7๕,๐๐๐ บาท
รวม 5 ปี ใช้งบประมาณทั้งสิ้น = 35๐,๐๐๐ บาท (สามแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)
๑๐. ผลตอบแทนของโครงการ
๑๐.๑ ผลผลิตหรือผลตอบแทนโดยตรง
- ศูนย์เรียนรู้การเกษตรพอเพียง จานวน ๑ ศูนย์ พื้นที่ ๑๐ ไร่
- เกษตรผ่านการอบรมหลักสูตรการเกษตรพอเพียง จานวน ๓๐ ราย
๑๐.๒ ผลกระทบหรือผลตอบแทนโดยอ้อม
- เกษตรกรนาความรู้ไปปฏิบัติในแปลงของตนเอง
- มีการขยายผลสู่เกษตรกรเครือข่าย
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ภาคผนวก

ภาคผนวกที่ 1
ข้อมูลการตลาด
เกษตรกรตำบลโนนศิลำเลิง มีแหล่งปัจจัยกำรผลิต และแหล่งจำหน่ำยผลผลิตทำงกำรเกษตรที่สำคัญ
คือ ภำยในจังหวัดกำฬสินธุ์ คิดเป็นร้อยละ 85 และที่จังหวัดร้อยเอ็ด คิดเป็นร้อยละ 15 ดังวิถีกำรตลำด ดังนี้
แผนผัง แสดงแหล่งปัจจัยการผลิต

ปั จจัยการผลิต
เมล็ดพันธุข์ า้ วนาปี
และนาปรัง

ศูนย์เมล็ดพันธุ์
ข้าวกาฬสินธุ์

เงินทุน

ธกส.,สหกรณ์

ธกส.,สหกรณ์
การเกษตร

ตนเอง/ญาติ

ของตนเอง,ญาติ

เอกชน/ธนาคาร
พานิชย์

ที่มา :จำกกำรสัมภำษณ์เกษตรกร,2562

วิถีการตลาดข้าวนาปี

ปุ๋ ยเคมีและ
สารเคมี
ตลาดอาเภอ
กมลาไสย
เอกชน

ผลผลิตข้าวนาปี

บริ โภค
5%

ทาพันธุ์
7%
เลี้ยงสัตว์
2%

ขายให้พอ่ ค้าใน
ท้องถิ่น 3%
โรงสี ในจังหวัดร้อยเอ็ด
5%
แหล่งรับซื้อในอาเภอ
53 %
โรงสีไฟรุ่ งเรื อง 3
อาเภอกมลาไสย
15 %
ตลาดกลางผลผลิต
จังหวัดกาฬสินธุ์
10 %

ที่มา : จำกกำรสัมภำษณ์เกษตรกร,2562

วิถีการตลาดข้าวนาปรัง

ผลผลิตข้ำวนำปรัง

ทาพันธุ์

บริ โภค
%๔
เลี้ยงสัตว์

ขายให้พอ่ ค้าใน
ท้องถิ่น
โรงสี ในจังหวัดร้อยเอ็ด

แหล่งรับซื้อในอาเภอ

โรงสีไฟรุ่ งเรื อง 3
อาเภอกมลาไสย

ตลาดกลางผลผลิต
จังหวัดกาฬสินธุ์

ที่มา : จำกกำรสัมภำษณ์เกษตรกร,256๒

เทคโนโลยีการผลิตพืช / สัตว์
ข้าวนาปี จำแนกตำมครัวเรือนที่ปลูกข้ำวนำปีในอำเภอฆ้องชัยพบว่ำ เกษตรกรมีกำรใช้
ปุ๋ยเคมีในกำรเพิ่มผลผลิต คิดเป็นร้อยละ 93.33 และไม่ใช้ปุ๋ย คิดเป็นร้อยละ 1.00 ส่วนกำรใช้สำรเคมีใน
กระบวนกำรผลิตข้ำว คิดเป็นร้อยละ 73.00 และไม่ใช้สำรเคมี คิดเป็นร้อยละ 25.33 ตำมลำดับ พื้นที่ปลูก
ข้ำวนำปี เฉลี่ย 12.93 ไร่ / ครัวเรือน ผลผลิตรวม 6,413.53 กก. / ครัวเรือน ผลผลิตเฉลี่ย 495.69 กก. /
ไร่
ข้าวนาปรัง จำแนกตำมครัวเรือนที่ปลูกข้ำวนำปรังในอำเภอฆ้องชัยพบว่ำเกษตรกรมีกำรใช้
ปุ๋ยเพื่อเพิ่มผลผลิต คิดเป็นร้อยละ 88.00และไม่ใช้ปุ๋ย คิดเป็นร้อยละ 1.33 ส่วนในด้ำนกำรใช้สำรเคมีใน
กระบวนกำรผลิต คิดเป็นร้อยละ 59.00 และไม่ใช้สำรเคมี คิดเป็นร้อยละ 30.33 พื้นที่ปลูกข้ำวนำปรัง เฉลี่ย
9.82 ไร่ / ครัวเรือน ผลผลิตรวม 5,133.45 กก. / ครัวเรือน ผลผลิตเฉลี่ย 800 กก. / ไร่
ถั่วลิสง จำแนกตำมครัวเรือนที่ปลูกถั่วลิสงในอำเภอฆ้องชัย พบว่ำ เกษตรกรมีกำรกำรใช้ปุ๋ย
เพื่อเพิ่มผลผลิตคิดเป็น ร้อยละ 100.00 มีกำรใช้สำรเคมีในกระบวนกำรผลิต คิดเป็น ร้อยละ 100.00 พื้นที่
ปลูกถั่วลิสง เฉลี่ย 0.75 ไร่ / ครัวเรือน ผลผลิตรวม 185 กก. /ครัวเรือน ผลผลิตเฉลี่ย 210 กก. /ไร่
ข้าวโพดหวาน จำแนกตำมครัวเรือนที่ปลูกข้ำวโพดหวำนในอำเภอฆ้องชัย พบว่ำ เกษตรกรมี
กำรใช้ปุ๋ยเคมี คิดเป็นร้อยละ 100.00 ด้ำนกำรใช้สำรเคมีในกระบวนกำรผลิต คิดเป็นร้อยละ 50.00 และไม่ใช้
สำรเคมี คิดเป็น ร้อยละ 50.00 พื้นที่ปลูกเฉลี่ย 0.62 ไร่ / ครัวเรือน ผลผลิตรวม 250.00 กก./ ครัวเรือน
ผลผลิตเฉลี่ย 400 กก. / ไร่
มะม่วง จำแนกตำมครัวเรือนเกษตรกรที่ปลูกมะม่วงในอำเภอฆ้องชัย พบว่ำเกษตรกรมีกำรใช้
ปุ๋ยในกำรเพิ่มผลผลิต คิดเป็น ร้อยละ 72.00ไม่ใช้ คิดเป็นร้อยละ 28.00 และมีกำรใช้สำรเคมีในกระบวนกำร
ผลิต คิดเป็นร้อยละ 32.00 และไม่ใช้สำรเคมี คิดเป็นร้อยละ 68.00 พื้นที่ปลูก เฉลี่ย 1.43 ไร่/ครัวเรือน
ผลผลิตรวม 90.00 กก./ครัวเรือน ผลผลิตเฉลี่ย 62.66 กก/ไร่
มะพร้าว จำแนกตำมครัวเรือนเกษตรกรที่ปลูกมะพร้ำวในอำเภอฆ้องชัย พบว่ำเกษตรกรมี
กำรใช้ปุ๋ยเพื่อเพิ่มผลผลิต คิดเป็นร้อยละ 100.00 และมีกำรใช้สำรเคมีในกระบวนกำรผลิต คิดเป็นร้อยละ
100.00พื้นที่ปลูก เฉลี่ย 2.51 ไร่/ครัวเรือน ผลผลิตรวม 250 กก./ครัวเรือน ผลผลิตเฉลี่ย 99.55 กก./ไร่
การปลูกเลี้ยงหม่อนไหม จำแนกตำมครัวเรือนเกษตรกรที่ปลูกหม่อนเลี้ยงไหมในอำเภอฆ้องชัย พบว่ำ
เกษตรกร มีกำรปลูกหม่อนพันธุ์พื้นเมือง คิดเป็นร้อยละ 15.00 และปลูกพันธุ์ส่งเสริม คิดเป็นร้อยละ 25.00
และเกษตรกรมีกำรใช้ปุ๋ยในกำรเพิ่มผลผลิต คิดเป็นร้อยละ 100.00 และไม่มีกำรใช้สำรเคมีในกำรป้องกันกำจัด
ศัตรูพืช คิดเป็นร้อยละ 100.00
การเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจในตาบล
โคเนื้อ จำแนกตำมครัวเรือนที่เลี้ยงโคเนื้อในตำบลอำเภอฆ้อชัย พบว่ำ เกษตรกรมีกำรทำวัคซีน
ในกำรป้องกันโรคปำกและเท้ำเปื่อย คิดเป็นร้อยละ 33.33 และไม่มีกำรทำวัคซีน คิดเป็น ร้อยละ 66.66 ไม่มี
กำรเก็บถนอมอำหำรหยำบในรูปหญ้ำแห้ง หญ้ำหมัก หรือฟำงปรุงแต่ง คิดเป็นร้อยละ 100.00 และไม่มีกำรใช้
อำหำรข้นเลี้ยงโค คิดเป็นร้อยละ 100.00

สุกร จำแนกตำมครัวเรือนเกษตรกรที่เลี้ยงสุกรในอำเภอฆ้องชัย พบว่ำเกษตรกรมีกำรทำวัคซีน
เพื่อป้องกันโรคปำกและเท้ำเปื่อยด้วยตนเอง คิดเป็น ร้อยละ 100.00 อำหำรข้นที่เลี้ยงได้จำกกำรผสมเอง คิด
เป็นร้อยละ 50.00 และอำหำรสำเร็จรูป คิดเป็นร้อยละ 50.00 มีกำรแยกโรงเรือนของสุกรแต่ละขนำด คิดเป็น
ร้อยละ 50.00 และไม่มีกำรแยก คิดเป็นร้อยละ 50.00
เป็ดเนือ้ จำแนกตำมครัวเรือนเกษตรกรที่เลี้ยงเป็ดเนื้อในอำเภอฆ้องชัย พบว่ำเกษตรกรมี
ระบบกำรเลี้ยงแบบกึ่งขังกึ่งปล่อย คิดเป็นร้อยละ 87.50 และเลี้ยงแบบขังคอก คิดเป็นร้อยละ 12.50 อำหำร
ทีใ่ ช้เลี้ยงเป็นอำหำรข้นที่ได้จำกกำรผสมเอง คิดเป็นร้อยละ 37.50และอำหำรสำเร็จรูป คิดเป็นร้อยละ 62.50
กำรทำวัคซีน คิดเป็นร้อยละ 37.50 และไม่ทำวัคซีน คิดเป็นร้อยละ62.50 ผู้ทำวัคซีนได้แก่ตนเอง คิดเป็นร้อย
ละ 50.00และผู้อื่นทำให้คิดเป็นร้อยละ 50.00
เป็ดไข่ จำแนกตำมครัวเรือนเกษตรกรที่เลี้ยงเป็ดเนื้อในอำเภอฆ้องชัย พบว่ำเกษตรกรมี
ระบบกำรเลี้ยงแบบกึ่งขังกึ่งปล่อย คิดเป็นร้อยละ 70.00 เลี้ยงแบบขังคอก คิดเป็นร้อยละ 20.00 และเลี้ยง
แบบปล่อย คิดเป็นร้อยละ 10.00 อำหำรที่ใช้เลี้ยงเป็นอำหำรข้นที่ได้จำกกำรผสมเอง คิดเป็นร้อยละ 70.00
และอำหำรสำเร็จรูป คิดเป็นร้อย 20.00 ไม่ใช้อำหำรข้น คิดเป็นร้อยละ 10.00
ไก่พื้นเมืองและลูกผสม จำแนกตำมครัวเรือนเกษตรกรที่เลี้ยงในอำเภอฆ้องชัย พบว่ำมีระบบ
กำรเลี้ยงแบบกึ่งขังกึ่งปล่อย คิดเป็นร้อยละ66.46 เลี้ยงแบบขังคอก คิดเป็นร้อยละ 1.79 และเลี้ยงแบบปล่อย
คิดเป็นร้อยละ 31.73 อำหำรที่ใช้เลี้ยงเป็นอำหำรข้นที่ได้จำกกำรผสมเอง คิดเป็นร้อยละ 25.74 และอำหำร
สำเร็จรูป คิดเป็นร้อย 8.38 ไม่ใช้อำหำรข้น คิดเป็นร้อยละ 65.86 มีกำรทำวัคซีน คิดเป็นร้อยละ 32.33 ไม่
ทำวัคซีน คิดเป็นร้อยละ 67.66 ทำวัคซีนด้วยตนเอง คิดเป็นร้อยละ 18.56และให้ผู้อื่นทำให้คิดเป็นร้อยละ
13.77
การเลี้ยงปลา
ปลานิล/ไน/ตะเพียน จำแนกตำมครัวเรือนที่เลี้ยงในอำเภอฆ้องชัย พบว่ำเกษตรกรมีกำร
เลี้ยงปลำแบบเตรียมบ่อ คิดเป็นร้อยละ 40.00 และไม่มีกำรเตรียมบ่อ คิดเป็นร้อยละ 60.00 มีกำรให้อำหำร
คิดเป็นร้อยละ 80.00และไม่มีกำรให้อำหำร คิดเป็นร้อยละ 20.00 ส่วนอำหำรที่ให้ได้แก่อำหำรพื้นบ้ำน คิด
เป็นร้อยละ 80.00 อำหำรสำเร็จรูป คิดเป็นร้อยละ 20.00 ไม่มีกำรใช้สำรเคมี คิดเป็นร้อยละ 100.00
ปลาดุก จำแนกตำมครัวเรือนที่เลี้ยงในอำเภอฆ้องชัย พบว่ำเกษตรกรมีกำรเลี้ยงปลำแบบ
เตรียมบ่อ คิดเป็นร้อยละ 100.00 และ มีกำรให้อำหำร คิดเป็นร้อยละ 100.00 ส่วนอำหำรที่ให้ได้แก่ อำหำร
สำเร็จรูป คิดเป็นร้อยละ 100.00 และมีกำรใช้สำรเคมี คิดเป็นร้อยละ 100.00

