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กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ดำเนินกำรตำมนโยบำยกำรบริหำรจัดกำรเขตเกษตรเศรษฐกิจสำหรับ
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ส่งเสริมพัฒนำกำรผลิตสินค้ำเกษตรที่สำคัญของจังหวัดกำฬสินธุ์ได้อย่ำงยั่งยืนต่อไป
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1. ข้อมูลสภาพทั่วไปของจังหวัดกาฬสินธุ์
ประวัติความเป็นมา
อำเภอสำมชัย เดิมขึ้นอยู่กับตำบลสำรำญ อำเภอคำม่วง จังหวัดกำฬสินธุ์ ต่อมำทำงรำชกำรเห็น
ว่ำ อำเภอคำม่วงมีอำณำเขตกว้ำงใหญ่เกินกว่ำที่จะปกครองและดูแลทั่วถึง กระทรวงมหำดไทยจึงได้ประกำศจัดตั้ง
กิ่งอำเภอสำมชัย เมื่อวันที่ 1 เมษำยน 2538 โดยมีท้องที่ปกครอง 4 ตำบล 47 หมู่บ้ำน ได้แก่ ตำบลสำรำญ ตำบล
สำรำญใต้ ตำบลหนองช้ำง และตำบลคำสร้ำงเที่ยง เมื่อวันที่ 24 สิงหำคม 2550 ยกฐำนะกิ่งอำเภอ จำนวน 81 กิ่ง
อำเภอ เป็นอำเภอ ส่งผลให้กิ่งอำเภอสำมชัย ยกฐำนะเป็นอำเภอสำมชัย นับตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมำ ที่ว่ำกำรอำเภอ
สำมชัย ตั้งอยู่บ้ำนสำมชัย หมู่ที่ 4 ตำบลสำรำญ อำเภอสำมชัย จัง หวัดกำฬสินธุ์ ริมทำงหลวงหมำยเลข 2289
(ถนนบ้ำนโพน – วังสำมหมอ)
ชื่อ “สำมชัย” มีที่มำจำกกำรที่ ตำรวจ ทหำร พลเรือน และอำสำสมัคร ได้ต่อสู้แย่งชิงประชำชน
จำกฝ่ำยตรงข้ำม (คอมมิวนิสต์) ในยุคที่คนไทยมีควำมคิดต่ำงลัทธิในอดีต จนได้รับชัยชนะ สัญ ลักษณ์กำรต่อสู้
ดังกล่ำว ได้แก่ ศำลหลักเมืองสำมชัย
คนกลุ่มแรกที่ได้มำจัดตั้งหมู่บ้ำนนี้ได้อพยพมำจำกบ้ำนหนองกุงใหญ่ ตำบลสำรำญ และบ้ำนหนอง
กุง น้อย ตำบลสำรำญใต้ มำตั้งบ้ำนเรือนใหม่อยู่บริเวณป่ำมะม่วงได้ขยำยมำถึง สำมแยกสำมชัย และต่อมำทำง
รำชกำรได้จัดตั้งเป็นหมู่บ้ำนเรียกชื่อว่ำ “หมู่บ้ำนสำมชัย” และได้ตั้งศูนย์รำชกำรในพื้นที่หมู่บ้ำนสำมชัย ซึ่งติดกับ
สำมแยกสำมชัย
อำเภอสำมชัย มีปลัดอำเภอผู้เป็นหัวหน้ำกิ่ง อำเภอสำมชัยคนแรก คือ นำยฉลอง อิ่มสุวรรณ
และเมื่อวันที่ 24 ธันวำคม 2539 ได้จัดให้มีพิธีเปิดอำคำรที่ว่ำกำรและเฉลิมฉลองกิ่งอำเภอสำมชัยเป็นที่เรียบร้อย
โดย นำยชวพงษ์ วัฒนสินธุ์ ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดกำฬสินธุ์ เป็นประธำนในพิธี

นำยอำเภอสำมชัยคนแรกคือ นำยประมวล ศรีทอง นำยอำเภอสำมชัย ได้รับกำรยกฐำนะเป็น
อำเภอ เมื่อวันที่ 8 กันยำยน 2550 พร้อมกับ 80 อำเภอ ทั่วประเทศในโอกำสที่พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว มี
พระชนมำยุครบ 80 พรรษำ
นำยอำเภอสำมชัย คนปัจจุบัน ชื่อ นำยศุภชัย บุญทิพย์ ดำรงตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 21 พฤศจิกำยน
2559 – ปัจจุบัน
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1.1 ที่ตั้งและอาณาเขต
ที่ว่ำกำรอำเภอสำมชัย ตั้งอยู่ทำงทิศเหนือของจังหวัดกำฬสินธุ์ อยู่ห่ำงจำกศำลำกลำงจังหวัดกำฬสินธุ์
ประมำณ 86 กิโลเมตร ห่ำงจำกกรุงเทพมหำนคร ประมำณ 604 กิโลเมตร มีพื้นที่โดยทั่วไปเป็นที่รำบสูง เป็นแหล่ง
ต้นน้ำลำธำรและมีป่ำอุดมสมบูรณ์ ด้ำนทิศเหนือเป็นส่วนหนึ่งของเทือกเขำภูพำน ด้ำนทิศใต้บำงส่วนติดกับเขื่อน
ลำปำว โดยมีเนื้อที่ทั้งหมด 550.85 ตำรำงกิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ 7.9 ของเนื้อที่จังหวัดกำฬสินธุ์
มีอำณำเขตติดต่อกับพื้นที่ใกล้เคียงดังนี้
ทิศเหนือ ติดต่อตำบลผำสุก อำเภอวังสำมหมอ จังหวัดอุดรธำนี และตำบลนำทัน อำเภอคำม่วง จังหวัดกำฬสินธุ์
ทิศใต้ ติดต่อกับตำบลโนนศิลำ อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกำฬสินธุ์ และตำบลหนองสรวง อำเภอหนองกุงศรี
ทิศตะวันออก ติดต่อกับตำบลทุ่งคลอง และตำบลโพน อำเภอคำม่วง จังหวัดกำฬสินธุ์
ทิศตะวันตก ติดต่อกับตำบลวังสำมหมอ และตำบลหนองกุงทับม้ำ อำเภอวังสำมหมอ จังหวัดอุดรธำนี
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1.2 ลักษณะภูมิประเทศ
อำเภอสำมชัย มีลักษณะภูมิประเทศเป็นภูเขำ และรำบดอนดังนั้น ลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไปของอำเภอ
สำมชัย สำมำรถแบ่งลักษณะภูมิประเทศได้ 5 ลักษณะ ดังนี้
1. พื้นที่ ที่เป็นภูเขำ ได้แก่ เทือกเขำภูพำน อยู่ทำงทิศเหนือของอำเภอสำมชัยในพื้นที่ของตำบลสำรำญ
บริเวณนี้เป็นแหล่งต้นน้ำลำธำรที่สำคัญ ได้แก่ ลำน้ำพันชำด และบำงส่วนของตำบลหนองช้ำง
2. สภำพพื้นที่ ที่ดอน มีลักษณะเป็นลูกคลื่น ลอนตื้น พบทั่วไปของพื้นที่อำเภอสำมชัย
3. สภำพเป็นพื้นที่ลำดเชิงเขำ อยู่ทำงทิศเหนือ ของอำเภอสำมชัยในพื้นที่ของตำบลสำรำญ
4. สภำพเป็นพื้นที่รำบ สภำพดินเป็นดินร่วนปนทรำย พบทั่วไปของพื้นที่อำเภอสำมชัย
5. สภำพพื้นที่รำบลุ่มริมฝั่งน้ำ เป็นที่รำบลุ่มมีพื้นที่ติดกับเขื่อนลำปำว อยู่ทำงทิศใต้ของอำเภอสำมชัย ใน
พื้นที่ของตำบลสำรำญใต้ และตำบลคำสร้ำงเที่ยง
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1.3 ลักษณะภูมิอากาศและอุตุนิยมวิทยา
อำเภอสำมชัย มีลักษณะภูมิอำกำศคล้ำยคลึงกับจังหวัดใกล้เคียงต่ำงๆ ในเขตภำคตะวันออกเฉียงเหนือ
มี 3 ฤดู ดังนี้
(1) ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่เดือนกุมภำพันธ์ถึงกลำงเดือนพฤษภำคม เดือนเมษำยน เป็นเดือนที่อำกำศร้อนที่สุด
(2) ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่กลำงเดือนพฤษภำคมถึงกลำงเดือนตุลำคม ฝนจะตกชุกในช่วงเดือนสิงหำคมและ
กันยำยน
(3) ฤดูหนำว เริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกำยน ถึงกลำงเดือนกุมภำพันธ์
1.4. แหล่งน้าธรรมชาติ
อำเภอสำมชัย มีแหล่งน้ำธรรมชำติ ได้แก่ ลำห้วย หนอง บึง ต่ำง ๆ ลำน้ำเกือบทั้งหมด ในอำเภอ
สำมชัย มีต้นน้ำมำจำกเทือกเขำภูพำน ซึ่งเป็นที่รำบสูง อำเภอสำมชัยมีแหล่งน้ำที่สำคัญ ดังนี้
(1) ห้วยสังกะ มีแหล่งกำเนิดอยู่บริเวณเทือกเขำภูพำน ไปหล่อเลี้ยงบริเวณ ตำบลทุ่งคลอง ตำบล
นำทัน อำเภอคำม่วง และตำบลหนองช้ำง อำเภอสำมชัย
(2) ลำน้ำพันชำด เป็นลำน้ำมีแหล่งกำเนิดจำกเทือกเขำภูพำน ไหลผ่ำนอำเภอวังสำมหมอ และ
อำเภอสำมชัย ลงสู่เขื่อนลำปำว
(3) เขื่อนลำปำว เป็นเขื่อนที่มีขนำดใหญ่ที่สำคัญกักเก็บน้ำไว้ใช้อุปโภคบริโภค และทำกำร
เกษตรกรของจังหวัดกำฬสินธุ์
(4) หนองน้ำสำธำรณะ ตำบลหนองช้ำง อำเภอสำมชัย จังหวัดกำฬสินธุ์
1.5. สภาพเศรษฐกิจและสังคม
(1) อำชีพหลัก ได้แก่ ทำนำ ทำไร่อ้อย ทำไร่มันสำปะหลัง ทำสวน และทำประมง
(2) อำชีพเสริม ได้แก่ เลี้ยงสัตว์ ปลูกพืชหมุนเวียน ปลูกหม่อนเลี้ยงไหม และทำสวนครัว
(3) มีธนำคำร 1 แห่ง ได้แก่ ธนำคำรเพื่อกำรเกษตรและสหกรณ์กำรเกษตร
การศึกษา
1) จำนวนสถำนศึกษำ 20 แห่ง แบ่งเป็น ระดับมัธยมศึกษำ 1 แห่ง คือ โรงเรียนสำมชัย ระดับ
ประถมศึกษำ 19 แห่ง โรงเรียนสำขำ 1 แห่ง
2) ห้องสมุด จำนวน 2 แห่ง และที่อ่ำนหนังสือประจำหมู่บ้ำน จำนวน 47 แห่ง
3) ในอนำคตกำรศึกษำต่อมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ทั้งสำยอำชีพ สำยสำมัญ และในระดับปริญญำตรี
(ที่มำ : สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำฬสินธุ์ เขต 1,2,3และ สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
มัธยมศึกษำเขต 24)

การบริหารจัดการเขตเกษตรเศรษฐกิจสาหรับสินค้าเกษตรที่สาคัญ (Zoning)
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ประชากร
อำเภอสำมชัย มี ประชำกร 25,727 คน แยกเป็นชำย 13,048 คน หญิง 12,679 คน
ที่มำ : ที่ทำกำรปกครองอำเภอสำมชัย (กลุ่มงำนปกครอง)
การศาสนา
- ประชำชนนับถือศำสนำพุทธ ซึ่งในวันสำคัญทำงศำสนำจะมีกำรทำบุญตักบำตร กำรจัดกิจกรรม
ถนนสำยบุญตำมชุมชนต่ำงๆ
- วัฒนธรรมท้องถิ่น ควำมเชื่อ ประเพณี และพิธีกรรมของอำเภอสำมชัยที่สำคัญ คือ ประเพณี
ตำมฮีตสิบสองคลองสิบสี่ บุญเดือนสำม เดือนสี่ และประเพณีภูไท (เปิดประตูเล้ำ ออกใหม่ 3 ค่ำ เดือนสำม และ
งำนรดนำดำหัวผู้ใหญ่พร้อมทำบุญศำลหลักเมือง ในวันที่ 12 เมษำยน ของทุกปี (ประชำชนเชื่อกันว่ำลูกหลำนที่
เดินทำงไปทำงำนต่ำงจังหวัดจะเดินทำงกลับภูมิลำเนำเพื่อขอพรจำกผู้สูงอำยุ)
การสาธารณสุข
- สถำนบริกำรสำธำรณสุข ประกอบด้วย โรงพยำบำล ขนำด 30 เตียง 1 แห่ง สถำนพยำบำล 3
แห่ง และโรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพตำบล 5 แห่ง ได้แก่
1. โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพตำบลหนองกุงน้อย
2. โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพตำบลหนองแสง
3. โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพตำบลหนองแซง
4. โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพตำบลคำสร้ำงเที่ยง
5. โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพตำบลบ้ำนจำน
1.6 ข้อมูลการเกษตรที่สาคัญ/พืชเศรษฐกิจที่สาคัญ
(1) ด้ำนกำรเกษตร
- ทำนำ ทำไร่อ้อย ไร่มันสำปะหลัง และทำสวน มีพืนที่กำรเกษตรรวมทังอำเภอ
344,282 ไร่ แบ่งเป็น ตำบลสำรำญ 139,369 ไร่ ตำบลสำรำญใต้ 95,913 ไร่ ตำบลคำสร้ำงเที่ยง 64,650
ไร่ และตำบลหนองช้ำง 44,350 ไร่
- มี ก ำรใช้ ส ำรเคมี และมี ก ำรใช้ เ ครื่ อ งจั ก รเพิ่ ม มำกขึ น เนื่ อ งจำกช่ ว ย
ประหยัดเวลำ และแก้ไขปัญหำกำรขำดแคลนแรงงำน
(2) ด้ำนกำรพำณิชย์
- มีเพียงร้ำนสะดวกซือและร้ำนขำยของชำในพืนที่
- ร้ำนขำยวัสดุก่อสร้ำง 2 แห่ง และขำยวัสดุทำงกำรเกษตร 4 แห่ง
(3) ผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่น OTOP
- ผ้ำไหมแพรวำ
- เครื่องจักสำน
- แปรรูปสมุนไพรพืนบ้ำน
- ข้ำวเกรียบฟักทอง
- ผลิตภัณฑ์ส้มปลำถอดก้ำง
- ผลิตภัณฑ์ข้ำวอินทรีย์
การบริหารจัดการเขตเกษตรเศรษฐกิจสาหรับสินค้าเกษตรที่สาคัญ (Zoning)
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2. ข้อมูลด้านพื้นที่

อาเภอสามชัย แบ่งการปกครองออกเป็น 4 ตาบล 47 หมู่บ้าน
1. ตาบลสาราญ 12 หมู่บ้าน
2. ตาบลสาราญใต้ 20 หมู่บ้าน
3. ตาบลหนองช้าง 8 หมู่บ้าน
4. ตาบลคาสร้างเที่ยง 7 หมู่บ้าน
และมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จานวน 4 แห่ง คือ
1. องค์การบริหารส่วนตาบลสาราญ
2. องค์การบริหารส่วนตาบลสาราญใต้
3. องค์การบริหารส่วนตาบลหนองช้าง
4. องค์การบริหารส่วนตาบลคาสร้างเที่ยง

การบริหารจัดการเขตเกษตรเศรษฐกิจสาหรับสินค่เกษตรที่สาคัญ (Zoning)
อาเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์
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พื้นที่ชลประทานและแหล่งน้า

อาเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ มีเขตชลประทานซึ่งได้รบั น้าสาหรับทาการเกษตร ดังต่อไปนี้
1. เขื่อนลาปาว : เป็นเขื่อนดินที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของจังหวัดกาฬสินธุ์ พื้นที่ ต.สาราญใต้ และ ต.คาสร้างเที่ยง อ.สามชัย
จ.กาฬสินธุ์
2. ห้วยสังกะ : ที่ตั้ง บ้านห้วยยาง ต.หนองช้าง อ.สามชัย จ. กาฬสินธุ์
3. ลาน้าพันชาด : ที่ตั้ง บ้านด่านเม็ก ต.สาราญ อ.สามชัย จ. กาฬสินธุ์
4. หนองน้าสาธารณะ : ที่ตั้ง บ้านหนองช้าง ต.หนองช้าง อ.สามชัย จ. กาฬสินธุ์

.
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3. ข้อมูลด้านสินค้า
อำเภอสำมชัย มีพื้นที่กำรเกษตรประมำณ 97,393 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 28.28 ของพื้นที่ทั้งหมด ครัวเรือน
ส่วนใหญ่ประกอบอำชีพด้ำนกำรเกษตร โดยมีเกษตรกรที่ได้ขึ้นทะเบียนเกษตรกร ทั้งสิ้น 4,308 ครัวเรือน
พืชเศรษฐกิจที่สำคัญในปี กำรผลิต 2559/60 ได้แก่
1) ข้าวนาปี
- พื้นที่เพำะปลูก 31,592 ไร่ ปลูกข้ำวเหนียว 21,253 ไร่ และข้ำวหอมมะลิ
10,688 ไร่
- ผลผลิตเฉลี่ย 344 กก./ไร่
- ตำบลมีพนื้ ทีป่ ลูกข้ำวมำกทีส่ ดุ ได้แก่ ตำบลสำรำญ
2) มันสาปะหลัง
- พื้นที่เพำะปลูก 3,834 ไร่
- ผลผลิตเฉลี่ย 3.9 ตัน/ไร่
- ตำบลมีพนื้ ทีป่ ลูกมันสำปะหลังมำกทีส่ ดุ ได้แก่ ตำบลสำรำญใต้
3) อ้อยโรงงาน
- พื้นที่เพำะปลูก 35,252 ไร่
- ผลผลิตเฉลี่ย 10.9 ตันต่อไร่
- ตำบลมีพนื้ ทีป่ ลูกอ้อยโรงงำนมำกทีส่ ดุ ได้แก่ ตำบลสำรำญ

กิ จกรรม
1. ค่ำไถเตรียมดิ น
2. ปลูก
3. ค่ำพันธุ์
4. ปุ๋ย
5. กำจัดวัชพืช
6. ให้น้ำ
7. ตัด+ขึ้น+ขนส่ง
รวมต้นทุน
ผลผลิ ต (ตัน/ไร่)
รำยได้ (บำท/ไร่)
กำไร (บำท/ไร่)

อ้อยปลูก
1,100
750
1,500
1,900
330
150
5,250
10,980
15.00
18,240
7,260

ต้นทุนกำรผลิ ต (บำท/ไร่)
อ้อยตอ
มันสำปะหลัง
180
1,720
300
800
2,450
5,450
7.00
8,512
3,062

ข้ำวนำปี

500
450
150
770
400
-

450
400
400
750
400
-

1,660
3,930
4.00
5,600
1,670

1,100
3,500
0.45
5,400
1,900

ที
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3.1 ข้อมูลด้านสินค้า : ข้าว

ที่มา : กรมพัฒนาที่ดิน
ข้อมูลเขตความเหมาะสมการปลูกข้าวของอาเภอสามชัย
พื้นที่เขตความเหมาะสมในการปลูกข้าว (Zoning) ปี 2559 ของอาเภอสามชัย พบว่ามีพื้นที่
เหมาะสมแก่การปลูกข้าว (S1+S2) ทั้ง สิ้น 28,365 ไร่ และมีพื้นที่ไม่เหมาะสมแก่การปลูกข้าว (S3+N) ทั้งสิ้น
121,892 ไร่
- ตาบลสาราญ มีพื้นที่เขตความเหมาะสมในการปลูกข้าว (S1+S2) ทั้ง สิ้น 12,655 ไร่ และ
มีพื้นที่ไม่เหมาะสมแก่การปลูกข้าว (S3+N) ทั้งสิ้น 40,589 ไร่
- ต าบลส าราญใต้ มี พื้น ที่เ ขตความเหมาะสมในการปลู กข้ าว (S1+S2) 769 ไร่ และมีพื้ น ที่
ไม่เหมาะสมแก่การปลูกข้าว (S3+N) ทั้งสิ้น 38,441 ไร่
- ตาบลคาสร้างเที่ยง มีพื้นที่เขตความเหมาะสมในการปลูกข้าว (S1+S2) 5,253 ไร่ และมีพื้นที่
ไม่เหมาะสมแก่การปลูกข้าว (S3+N) ทั้งสิ้น 20,584 ไร่
- ตาบลหนองช้าง มีพื้นที่เขตความเหมาะสมในการปลูกข้าว (S1+S2) 9,688 ไร่ และมีพื้นที่
ไม่เหมาะสมแก่การปลูกข้าว (S3+N) ทั้งสิ้น 22,278 ไร่
ตาบลมีพื้ นที่ เหมาะสมกั บการปลู กข้ าวมากที่ สุด คือ ต าบลสาราญ มีพื้ นที่ ทั้ง สิ้น 12,655 ไร่ ต าบลที่ มีพื้ น ที่
เหมาะสมกับการปลูกข้าวน้อยที่สุดคือ ตาบลสาราญใต้ มีพื้นที่ทั้งสิ้น 769 ไร่
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3.2 ข้อมูลด้านสินค้า : อ้อยโรงงาน

ที่มา : กรมพัฒนาที่ดิน

ข้อมูลเขตความเหมาะสมการปลูกอ้อยโรงงานของจังหวัดกาฬสินธุ์
พื้นที่เขตความเหมาะสมในการปลูกอ้อยโรงงาน (Zoning) ปี 2559 ของอาเภอสามชัย พบว่ามี
พื้นที่เหมาะสมแก่การปลูกอ้อยโรงาน (S1 + S2) ทั้ง สิ้น 146,564 ไร่ และมีพื้นที่ไ ม่เหมาะสมแก่การปลูกอ้อย
โรงงาน (S3+N) ทั้งสิ้น 3,693 ไร่ ซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในบริเวณเขตนอกชลประทาน
ตาบลมีพื้นที่เหมาะสมกับการปลูกอ้อยโรงงานมากที่สุดคือ ตาบลสาราญ มีพื้นที่ทั้งสิ้น 51,616
ไร่ ตาบลที่มีพื้นที่เหมาะสมกับการปลูกอ้อยโรงงานน้อยที่สุดคือตาบลคาสร้างเที่ยง มีพื้นที่ทั้งสิ้น 25,783 ไร่
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ตารางแสดงพื้นที่ความเหมาะสมในการปลูกอ้อยโรงงาน จังหวัดกาฬสินธุ์
พื้นที่ศักยภาพ แยกตามความเหมาะสม (ไร่)
อาเภอ
ไม่เหมาะสม
เล็กน้อย
มาก (S1) ปานกลาง (S2)
(N)
(S3)
สาราญ
1,566
43
51,573
62
สาราญใต้
1,289
3
37,665
253
คาสร้างเที่ยง
54
25,783
หนองช้าง
469
31,497
รวม
3,378
46
146,518
315

รวม
53,244
39,210
25,837
31,966
150,257

ที่มา : กรมพัฒนาที่ดิน

ที่มา : กรมพัฒนาที่ดิน

การเพาะปลูกอ้อยของอาเภอสามชัย พบว่ามีการเพาะปลูกในเขตเหมาะสม (S1) และเพาะปลูกในเขตเหมาะสม
ปานกลาง (S2) 35,252 ไร่ รายละเอียดแสดงตามแผนที่และตารางข้อมูลด้านล่าง
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2

นามน

3
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ตารางข้อมูลพื้นที่ปลูกอ้อย ปีการผลิต 2558/59 จังหวัดกาฬสินธุ์
พื้นที่ปลูกอ้อย (ไร่)
ผลผลิตเฉลี่ย (ตัน/ไร่)
10,239
23,749

ผลผลิตรวม(ตัน)
252,570.04

21,553

10,857

250,486.39

กมลาไสย

30

13,640

320

4

ร่องคา

107

10,769

1,565.52

5

กุฉินารายณ์

61,171

10,066

648,870.01

6

เขาวง

552

10,000

5,650.00

7

ยางตลาด

8,647

10,104

89,855.46

8

ห้วยเม็ก

27,760

10,303

303,311.58

9

สหัสขันธ์

25,217

10,364

269,647.23

10

คาม่วง

24,214

10,600

253,177.00

11

ท่าคันโท

39,196

10,917

434,623.56

12

หนองกุงศรี

76,976

10,800

809,738.00

13

สมเด็จ

18,339

10,955

207,520.19

14

ห้วยผึ้ง

16,336

10,000

129,000.13

15

สามชัย

35,252

10,900

283,312.81

16

นาคู

402

10,000

4,130.00

17

ดอนจาน

16,574

10,500

170,510.00

18
รวม

ฆ้องชัย

12,669

1,402.92
4,216,631

396,151.00

106
396,151.00

10,644
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แผนที่แสดงที่ตั้งโรงงานน้าตาล
จังหวัดกาฬสินธุ์มีโรงงานน้าตาลตั้งอยู่ในพื้นที่จังหวัดจานวน 2 โรงงาน ได้แก่
1. โรงงานน้าตาลมิตรกาฬสินธุ์ : ที่ตั้ง 99 ม.1 ถ.บัวขาว-โพนทอง ต.สมสะอาด อ.กุจินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์ 46110
กาลังการผลิต 35,000 ตัน/วัน
2. โรงงานน้าตาลอีสาน : ที่ตั้ง 99 ม.9 ถ.วังสามหมอ-คาม่วง ต.สาราญ กิ่ง อ.สามชัย จ.กาฬสินธุ์ 46180
กาลังการผลิต 15,000 ตัน/วัน

ที่

ที่มา : กลุ่มวิชาการและสารสนเทศอุตสาหกรรมอ้อยและน้าตาลทราย สานักนโยบายอ้อยและน้าตาลทราย สานักงานคณะกรรมการอ้อยและน้าตาลทราย
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ข้อมูลพื้นที่การปลูกและการจัดการอ้อย
อ้อยเป็นพืช ที่มีพื้นที่ปลูกเป็นอันดับ 2 ของจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยในปีการผลิต 2558/59 จังหวัด
อาเภอสามชัย มีพื้นที่เพาะปลูก 35,252ไร่ ผลผลิตรวม 283,312.81 ตัน ผลผลิตเฉลี่ย 10.9 ตันต่อไร่ อาเภอที่มี
พื้นที่ปลูกอ้อยโรงงานมากที่สุด 5 อันดับ ได้แก่ อาเภอหนองกุงศรี กุฉินารายณ์ ท่าคันโท สามชัย และห้วยเม็ก
ผลผลิตอ้อยโรงงานเกือบทั้งหมดจาหน่ายภายในจังหวัด โดยมีโรงงานน้าตาล ในพืน้ ที่ จานวน 2 แห่ง ได้แก่ โรงงาน
น้าตาล มิตรกาฬสินธุ์ ตั้งอยู่ในพื้นที่ อาเภอกุฉินารายณ์ และ โรงงานอุตสาหกรรมน้าตาลอีสาน ตั้งอยู่ในพื้นที่
อาเภอสามชัย โดยทั้ง 2 โรงงาน มีสถานีขนถ่ายอ้อย ตั้งกระจายในพื้นที่อาเภอรอบเขตโรงงาน
การปลูกอ้อยในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์เป็นการปลูกอ้อยข้ามแล้ง โดยพันธุ์ที่มีพื้นที่ปลูกมากที่สุด
ได้แก่ ขอนแก่น 3, k88-92, lk92-11 โดยปลูกในช่วงเดือนตุลาคม ถึง เดือนมกราคมของปีถัดไป ส่วนใหญ่ไม่มี
ระบบน้าในการปลูกอ้อย มีเพียงเกษตรกรส่วนน้อยที่ไ ด้รับการสนับสนุนจากสานักงานคณะกรรมการอ้อยและ
น้าตาลทรายในเรื่องการจัดหารระบบน้า เนื่องจากการบริหารจัดการน้าเพื่อใช้ในแปลงอ้อยค่อนข้างใช้เงินทุน
จานวนมาก
ปัจจุบันเกษตรกรผู้ปลูกอ้อยส่วนใหญ่ของอาเภอสามชัย เป็นเกษตรกรที่ทาสัญญากับโรงงานซึ่งมี
ทั้งเกษตรกรขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ นอกจากนี้ยังมีเกษตรกรรายย่อยที่ไม่ได้ทาสัญญากับโรงงานซึ่ง
มีวิธีการจาหน่ายอ้อยอยู่ 3 วิธี ได้แก่
- ปลูกอ้อยแล้วขายให้แก่เกษตรกรที่ทาสัญญากับโรงงาน
- ปลูกอ้อยแล้วตัดส่งโรงงานในโควตาของญาติพี่น้อง
- ตัดอ้อยขายเองโดยขายผ่านลานรับซื้ออ้อย
สภาพปัญหาที่พบจากการผลิต การดูแลรักษา การเก็บเกี่ยว อ้อยที่พบในพื้นที่อาเภอสามชัย จึง
แตกต่างกันไป โดยมีปัจจัยที่สาคัญคือขนาดของเกษตรกร ซึ่งสามารถแยกได้ดังต่อไปนี้
การเตรียมดิน การเก็บเกี่ยว
1) เกษตรกรรายย่อยและเกษตรกรขนาดเล็ ก กระบวนการเตรียมดินสาหรั บปลูกอ้อยอาศั ย
แรงงานในครัวเรือน หรือจ้างบุคคลที่มีเครื่องมืออุปกรณ์สาหรับการปลูกอ้อย ทาให้การปลูกอ้อยล่าช้าซึ่งส่งผลต่อ
อัตราการงอกและจานวนลาที่จะให้ผลผลิต
2) เกษตรกรขนาดกลาง ปัญหาที่พบคือการขาดแคลนแรงงานในการตัดอ้อย
โดยเกษตรกรรายใหญ่มักไม่ค่อยพบปัญหาเรื่องเครื่องจักรกลและแรงงาน เนื่องจากเกษตรกร
เหล่านี้มีกาลังในการจัดหาเรื่องจักรกลการเกษตร ไม่ว่าจะเป็นรถแทรกเตอร์ขนาดต่างๆ รวมถึงรถตัด
โรคและแมลง
โรคที่พบมากที่สุด ได้แก่ โรคใบขาวซึ่งเกิดจากเชื้อไฟโตพลาสม่า โดยมี เพลี้ยจักจั่นสีน้าตาลเป็น
แมลงพาหะ สร้างความเสียหายให้กับเกษตรกรผู้ปลูกอ้อยเป็นอย่างมาก ส่วนการระบาดและเข้าทาลายของแลงที่
สาคัญ ได้แก่ หนอนกออ้อยซึ่งจะกัดกินยอดอ้อยที่อยู่ภายในลาต้นหลังจากอ้อยงอกถึง ระยะแตกกอ ส่งผลทาให้
จานวนลาต่อกอของอ้อยลดลง
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เกษตรกรต้นแบบ (Smart Farmer ) อ้อยโรงงาน
ข้อมูลพื้นฐานและความเป็นมาของเกษตรกร
ชื่อ- สกุล นายทองสุข โคตวงค์
ที่อยู่ บ้านเลขที่ 1 หมู่ 9 ตาบลสาราญ อาเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์
เบอร์โทรศัพท์ 0811842176
พื้นที่ทาการเกษตร ทั้งหมด 94 ไร่ แบ่งเป็น
ทานา 6 ไร่
อ้อย 64 ไร่
มันสาปะหลัง 20 ไร่
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ความเป็นมา นายทองสุข โคตวงค์ เกิดมาในครอบครัว ที่ทาการเกษตรเป็นอาชีพ หลัก โดยเฉพาะ
อาชีพทานา ซึ่งทามาตั้งแต่บรรพบุรุษ ทาให้รู้ถึงปัญ หาที่มีมาตลอดคู่กับการทานา คือปัญหาขาดแคลนน้า
ต้นทุนการผลิ ตสูง ราคาข้าวตกต่ามี แต่ขาดทุน ต่อมาได้มาสานต่อ อาชีพ ของครอบครั ว จึง มองหาวิธีการ
แนวทางโดยมีการศึกษาข้อมูล หาความรู้ แล้วมองเห็นโอกาส จึงปรับเปลี่ยนที่นาที่ตนเองมีอยู่ มาปลูกอ้อย
โดยเล็งเห็นว่า อ้อยเป็นพืชที่สามารถสร้างรายได้คุ้มทุนกว่าข้าว เนื่องจากมีโรงงานรับซื้อแน่นอน ราคาก็มี
หน่วยงานรองรับ ซึ่งจากการปฏิบัติ พบว่าทานา 3 ปี ไม่เท่าปลูกอ้อยปีเดียว โดยการยึดหลักปฏิบัติ ดังนี้
การเตรียมพันธุ์ ต้องปลอดโรคใบขาวมากที่สุด ไม่เอาต้นที่เป็นโรคมาปลูก
การเตรียมดิน ไม่เผาใบอ้อย ไม่เผาฟางหรือตอซังข้าว ไถกลบเศษซากพืช ต่า งๆ เพื่อเป็นปุ๋ย
อินทรีย์ก่อนปลูกอ้อย เน้นการปรับปรุงดิน การปลูกพืชปุ๋ยสด การใช้ปุ๋ยหมัก ปลูกพืชหมุนเวียนเพื่อตัดวงจรโรค
เช่น พื้นที่ดอนปลูกปอเทืองแล้วไถกลบ พื้นที่ลุ่มปลูกอ้อยสลับกับข้าวอายุสั้นแล้วไถกลบตอซัง
ระยะปลูกห่าง 1.20 เมตร โดยใช้รถปลูก
การใส่ปุ๋ย ใส่ 3 ครั้ง ตอนที่มีความชื้น โดยใช้ริปเปอร์ฝ ังปุ๋ย ครั้งที่ 3 ช่ว งประมาณเดือน
กันยายน-ตุลาคม ใส่ปุ๋ยสูตร 46-0-0 หว่านโดยไม่ต้องกลบ พบว่าสามารถเพิ่มผลผลิตเฉลี่ย 2
ตันต่อไร่เมื่อเทียบกับแปลงที่ไม่ใส่
การเก็บเกี่ยว จะเน้นตัดอ้อยสด ไม่เผาอ้อย ใช้รถเกี่ยว
การดาเนินกิจกรรมก่อนได้รับการส่งเสริมและพัฒนาตามหลักการ Zoning
กิจกรรมเดิม : ปลูกข้าวนาปี
ประเด็นความสาเร็จในการดาเนินกิจกรรมภายหลังได้รับการส่งเสริมพัฒนา ตามหลักการโซนนิ่ง
มีการปรับเปลี่ยนพื้นที่ทาการเกษตร โดยคานึงถึงความเหมาะสมของดิน และปริมาณน้าที่ใช้
ในการเกษตร ตามหลักของโซนนิ่ง โดยพื้นที่ที่เคยปลูกข้าวนาปี ในส่วนที่เป็นที่ดอนไม่เหมาะสมสาหรับทานา
มีปัญหาขาดแคลนน้า ผลผลิตข้าวเสียหาย ก็ปรับเปลี่ยนมาเป็นปลูกอ้อยโรงงาน ในส่วนที่ลุ่ม น้าเพียงพอ ดิน
เหมาะสม ก็แบ่งปลูกข้าว เพื่อให้เหมาะกับพื้นที่ ซึ่งส่งผลให้ผลผลิตเพิ่มขึ้นและมีคุณภาพ ลดต้นทุนการผลิต
เกิดความคุ้มทุน โดยกิจกรรมทั้งสองนี้ เกษตรกรจะเน้น การเพิ่มผลผลิต และการลดต้นทุนการผลิตควบคู่กัน
ซึ่งได้จากการนาองค์ความรู้หลักวิชาการต่างๆที่เกิดจากการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน มาพัฒนาปรับเปลี่ยน
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การกาหนดพื้นที่การผลิตสินค้าเกษตร
ชนิดพืช : อ้อยโรงงาน
การปลูกอ้อยโรงงานในพืน้ ที่เหมาะสม (S1,S2)

ที่มา : กรมพัฒนาที่ดิน

จากข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดิน ปี 2553 จังหวัดกาฬสินธุ์ อาเภอสามชัยมีการปลูกอ้อยโรงงาน
ทั้งหมด 62,800 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 30.19 ปลูกในพื้นที่เหมาะสม (S1,S2) จานวน 62,000 ไร่ คิดเป็นร้อยละ
29.81 ปลูกในพื้นที่ไม่เหมาะสมมาก (S3,N) 794 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 0.38 ของพื้นที่ ตาบลมีการปลูกอ้อยโรงงานใน
พื้นที่เหมาะสม (S1,S2) มากที่สุดได้แก่ ตาบลสาราญ
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ตารางแสดงพื้นที่ความเหมาะสมในการปลูกข้าว อาเภอสามชัย
ที่
1
2
3
4

ตาบล
สาราญ
สาราญใต้
คาสร้างเที่ยง
หนองช้าง
รวม

ไม่เหมาะสม (N)
39,653
24,758
18,368
21,811
104,590

พื้นที่ศักยภาพ แยกตามความเหมาะสม (ไร่)
มาก (S1) ปานกลาง (S2) เล็กน้อย (S3)
12,655
936
769
13,683
5,253
2,216
9,688
467
28,365
17,302

รวม
53,244
39,210
25,837
31,966
150,257

ที่มา : กรมพัฒนาที่ดิน
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ที่มา : กรมพัฒนาที่ดิน

ที่

จากข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดิน ปี 2553 อาเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ มีพื้นที่ปลูกข้าว
ทั้งหมด 51,028 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 24.53 พบว่าปลูกในพื้นที่เหมาะสม (S2) 21,156 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 10.17
ปลูกในพื้นที่ไม่เหมาะสม (S3,N) 29,872 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 14.36 ของพื้นที่
จากผลการพิจารณาวิเคราะห์ข้อมูลข้าวนาปี ปีเพาะปลูก 2559/60 อาเภอสามชัย จังหวัด
กาฬสินธุ์ มีพื้นที่เพาะปลูกข้าวทั้งหมด 31,592 ไร่ มีพื้นที่ปลูกข้าวเหนียว 21,253 ไร่ มีพื้นที่ปลูกข้าวเจ้า
10,339 ไร่ ผลผลิตรวม 10,688 ตัน ผลผลิตต่อไร่ 344 กิโลกรัม
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ข้ าวนาปี : เนื้อที่เพาะปลูก เนื้อที่เก็บเกี่ยว ผลผลิต ผลผลิตต่อไร่ รายอาเภอ ปี เพาะปลูก 2558/59
เนื้อที่เพาะปลูก
ข้ าวเหนียว
ข้ าวเจ้ า
ผลผลิต
ผลผลิตต่อไร่
จังหวัด/อาเภอ
(ไร่ )
(ไร่ )
(ไร่ )
(ตัน)
(กก.)
กาฬสิ นธุ์
1,439,326
921,262
518,064
522,960
367
เมืองกาฬสิ นธุ์ 146,001
104,109
41,892
59,154
407
นามน
46,116
32,131
13,985
13,373
298
กมลาไสย
136,680
32,908
103,772
59,928
440
ร่ องคา
34,198
20,322
13,876
12,074
357
กุฉินารายณ์
165,234
133,517
31,717
56,933
351
เขาวง
86,017
52,651
33,366
29,436
346
ยางตลาด
213,289
121,956
91,333
85,643
409
ห้วยเม็ก
75,281
59,886
15,395
22,605
303
สหัสขันธ์
52,336
39,763
12,573
16,118
312
คาม่วง
72,460
45,140
27,320
24,947
348
ท่าคันโท
32,618
24,343
8,275
10,605
338
หนองกุงศรี
54,921
49,842
5,079
17,059
318
สมเด็จ
78,947
56,988
21,959
24,794
317
ห้วยผึ้ง
41,282
27,167
14,115
12,917
319
สามชัย
31,592
21,253
10,339
10,688
344
นาคู
69,788
50,231
19,557
24,395
352
ดอนจาน
42,241
36,406
5,835
14,067
339
ฆ้องชัย
60,325
12,649
47,676
28,224
469
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ข้อมูลการปลูกข้าว ในปีการผลิต 2558/59
1) ข้าวนาปี
- พื้นที่เพาะปลูก 31,592 ไร่ ปลูกข้าวเหนียว 21,253 ไร่ และข้าวหอมมะลิ
10,339 ไร่
- ผลผลิตเฉลี่ย 344 กก./ไร่
- ตาบลมีพื้นที่ปลูกข้าวมากที่สุด ได้แก่ ตาบลสาราญ
2) ข้าวนาปรัง
- พื้นที่เพาะปลูก 318 ไร่ ผลผลิตรวม 190 ตัน มูลค่า 1.5 ล้านบาท
- ผลผลิตเฉลี่ย 600 กิโลกรัมต่อไร่
- ตาบลที่มีพื้นที่ปลูกข้าวนาปรังมากที่สุด ได้แก่ ตาบลคาสร้างเที่ยงและสาราญใต้ ซึ่ง
อยู่ในเขตชลประทานเขื่อนลาปาว
การตลาด
ผลผลิตข้าวเกือบทั้งหมดจาหน่ายภายในจังหวัด โดยมีโรงสี ในพื้นที่ดังนี้
- ขนาดใหญ่กาลังการผลิตตั้งแต่ 400-700 ตัน/วัน จานวน 2 แห่ง ในพื้นที่อาเภอยางตลาด
- ขนาดกลางกาลังการผลิตตั้งแต่ 70-300 ตัน/วัน จานวน 5 แห่ง ในพื้นที่อาเภอเมือง
กาฬสินธุ์ กมลาไสย และสมเด็จ

การบริหารจัดการเขตเกษตรเศรษฐกิจสาหรับสินค้าเกษตรที่สาคัญ (Zoning)
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แผนที่แสดงที่ตั้งโรงสีข้าวขนาดใหญ่
จังหวัดกาฬสินธุ์มีโรงสีข้าวขาดใหญ่ที่มีกาลังการผลิตตั้งแต่ 100 ตันต่อวัน จานวน 10 โรง
กาลังการผลิตรวม 2,350 ตัน/วัน

นอกจากนี้จังหวัดกาฬสินธุ์ ยังมีผู้ประกอบการค้าข้าวที่ได้รับหนังสืออนุญาตให้ประกอบการค้า
ข้าวตาม พ.ร.บ ค้าข้าว ปี 2554 โดยแบ่งออกเป็น
1. ผู้ค้าข้าวส่งไปจาหน่ายต่างประเทศ(ผู้ส่งออกทั่วไป) จานวน 2 ราย
4. ผู้ค้าส่งข้าว จานวน 5 ราย

ที่

ที่มา : www.dit.go.th/uploadnew/Kalasin/รายชื่อผู้ประกอบการค้าข้าว.xls

การบริหารจัดการเขตเกษตรเศรษฐกิจสาหรับสินค้าเกษตรที่สาคัญ (Zoning)
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ข้อมูลด้านคนและเกษตรกร
สภาพปัญหาความต้องการ
ข้อมูลพื้นที่การปลูกและการจัดการข้าว
สภาพการทานาของเกษตรกรในอาเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์มีทั้งลักษณะนาลุ่มและนาดอน
ซึ่งอาเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ มีพื้นที่ทานาในเขตชลประทานเขื่อนลาปาว พันธุ์ข้าวที่เกษตรนิยมปลูก ได้แก่
พันธุ์ กข6 และขาวดอกมะลิ 105 และ ข้าวเหนียวดอ ในฤดูนาปี โดยปลูกข้าวเหนียวไว้สาหรับบริโภคเป็นหลัก
พันธุ์ข้าวไม่ไวแสง เช่น กข10 และชัยนาท 1 ในฤดูนาปรัง วิธีการปลูกมี 3 วิธี ได้แก่ การหว่านข้าวแห้ง การหว่าน
น้าตม และการปักดา ในปีการผลิต 2557—2559 เกษตรกรใช้วิธีหว่านแห้งเป็นหลัก เนื่องจากขาดแคลนแรงงาน
การดูแลรักษาเกษตรกรจะมีการกาจัดวัชพืชด้วยสารเคมีควบคุมการงอกของวัชพืช มีการใช้ทั้ง
ปุ๋ยเคมีและปุ๋ยอินทรีย์ ศัตรูข้าวที่พบมากได้แก่ หนอนกอ และหนู ในฤดูนาปี ส่วนฤดูนาปรังพบการระบาดของ
เพลี้ยกระโดดสีน้าตาล โรคที่พบและสร้างความเสียหายและส่งผลต่อผลผลิตข้าวมากที่สุดได้แก่โรคไหม้ ซึ่งพบได้
ตั้งแต่ระยะกล้า ระยะแตกกอ และสร้างความเสียหายมากที่สุดคือ ไหม้คอรวง การเก็บเกี่ยวเริ่มตั้งแต่ปลายเดือน
ตุลาคม—ต้นเดือนธันวาคม ช่วงระยะเวลาที่มีการเก็บเกี่ยวมากที่สุดคือเดือนพฤศจิกายน ปัจจุบันใช้รถเกี่ยว
มากกว่าแรงงานคน
เนื่องจากพื้นที่ทานาส่วนใหญ่ของอาเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์อยู่นอกเขตนอกเขตชลประทาน
เป็นนาที่อาศัยน้าฝนเพียงอย่างเดียว ในปีที่ปริมาณน้าฝนมีน้อยไม่ตกต้องตามฤดูกาล เกษตรกร ในพื้นที่ดังกล่าวจะ
ได้รับผลกระทบในเรืองผลผลิตที่ลดลงจนถึงไม่สามารถเก็บเกี่ยวได้เนื่องจากปัญหาภัยแล้ง
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3.3 ข้อมูลด้านสินค้า : มันสาปะหลัง

ที่มา : กรมพัฒนาที่ดิน

ข้อมูลเขตความเหมาะสมการปลูกมันสาปะหลังของจังหวัดกาฬสินธุ์
พื้นที่เขตความเหมาะสมในการปลูกมันสาปะหลัง (Zoning) ปี 2559 ของอาเภอสามชัย พบว่า
มีพื้นที่เหมาะสมแก่การปลูกมันสาปะหลัง (S1+S2) ทั้งสิ้น 100,862 ไร่ และมีพื้นที่ไม่เหมาะสมแก่การปลูกมัน
สาปะหลัง (S3+N) ทั้งสิ้น 49,395 ไร่
ตาบลที่มีพื้นที่เหมาะสมกับการปลูกมันสาปะหลัง มากที่สุดคือ ตาบลสาราญใต้ มีพื้นที่ทั้งสิ้น
37,231 ไร่ ตาบลที่มีพื้นที่เหมาะสมกับการปลูกมันสาปะหลัง น้อยที่สุดคือ ตาบลคาสร้างเที่ยง มีพื้นที่ทั้ง สิ้น
18,377 ไร่
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แผนที่แสดงที่ตั้งโรงงานแป้งมันสาปะหลัง

จังหวัดกาฬสินธุ์ มีโรงงานแป้งมันสาปะหลัง จานวน 8 โรง ได้แก่
1. บริษัทจิรัฐพัฒนาการเกษตร จากัด : ที่ตั้ง เลขที่ 39 ม.4 ถ.กาฬสินธุ์ -สหัสขันธ์.ภูดิน อ.เมืองกาฬสินธุ์
จ.กาฬสินธุ์ 46000 โทร.0 4388 4088, 0 4388 4099
2. บริษัทบางนาแป้งมัน จากัด: ที่ตั้ง เลขที่ 45 ม.10 ถ.ถีนานนท์ ต.อุ่มเม่า อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ 46120
โทร. 0 4381 3360-1
3. บริษัทแป้งมันกาฬสินธุ์ จากัด: ที่ตั้ง เลขที่ 188 ม.1 ถ.สมเด็จ-กุฉินารายณ์ ต.คาบง อ.ห้วยผึ้ง จ.กาฬสินธุ์
46240 โทร.0 4386 9243
4. บริษัทแป้งมันสมเด็จ จากัด: ที่ตั้ง เลขที่ 99 ม.10 ถ.สมเด็จ-กุฉินารายณ์ ต.คาบง อ.ห้วยผึ้ง จ.กาฬสินธุ์
46240 โทร.0 4382 3711-5
5. บริษัทไทวา จากัด: ที่ตั้ง เลขที่ 136 ม.12 ต.นาตาล อ.ท่าคันโท จ.กาฬสินธุ์ 46190 โทร. 043 – 877087
6. บริษัทสยามโปรดักส์ (1994) จากัด: ที่ตั้ง เลขที่ 1 ม.7 ถ.กาฬสินธุ์-สหัสขันธุ์ ต.หนองกุง อ.เมืองกาฬสินธุ์
จ.กาฬสินธุ์ 46000 โทร. 0 4387 3190-1
7. บริษัทเอเซียโมดิไฟด์สตาร์ช จากัด : ที่ตั้ง เลขที่ 9 ม.8 ถ.ถีนานนท์ ต.โพนทอง อ.เมืองกาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ์
46000 โทร.0 4382 1777
8. บริษัท เนชั่นแนล สตาร์ช แอนด์ เคมิเคิล (ไทยแลนด์) จากัด : ที่ตั้ง เลขที่ 41 ม.7, ซ.บ้านโนนคาม่วง
ต.นาจารย์ อ.เมืองกาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ์ , 46000 โทร.043 010 112
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ข้อมูลพื้นที่การปลูกและการจัดการมันสาปะหลัง
พืน้ ทีเ่ พาะปลูก 3,834 ไร่ ผลผลิตรวม 12,284 ตัน มูลค่า 14 ล้านบาท ผลผลิตเฉลีย่ 3,238
กิโลกรัมต่อไร่ ตาบลทีม่ พี นื้ ทีป่ ลูกมันสาปะหลังมากทีส่ ดุ ได้แก่ ตาบลสาราญ
ข้อมูลพื้นที่การปลูกและการจัดการ การปลูกจะมีการไถเพื่อเตรียมดินและยกร่อง ระยะปลูก
ค่อนข้างถี่ประมาณ 60 เซนติเมตร ระยะแถวประมาณ 1 เมตร พันธุ์ที่นิยมใช้ได้แก่ เกษตรศาสตร์50, ระยอง72,
ระยอง5, และห้วยบง60 มีการใช้ปุ๋ยเคมีในการผลิต มีการใช้สารเคมีกาจัดศัตรูพืช และวัชพืช แต่บางพื้นที่แมลง
ศัตรูพืชไม่ค่อยมีการระบาด ถ้าระบาดมักใช้สารชีวะภัณฑ์ การเก็บเกี่ยวใช้แรงงานคนและรถไถ การจาหน่ายจะ
เป็นหัวสดเข้าแหล่งรับซื้อในพื้นที่ ต้นทุนการผลิตเฉลี่ย 1.14 บาทต่อกิโลกรัม

ที่

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

มันสาปะหลังโรงงาน : เนื้อที่เก็บเกี่ยวผลผลิต ผลผลิตต่อไร่ รายอาเภอ ปี 2558
เนื้อที่เพาะปลูก
เนื้อที่เก็บเกี่ยว
ผลผลิต
ผลผลิตต่อไร่
จังหวัด/อาเภอ
(ไร่)
(ไร่)
(ตัน)
(กก.)
เมืองกาฬสินธุ์
46,227
42,678
141,819
3,323
กมลาไสย
150
150
466
3,107
กุฉินารายน์
21,592
18,393
63,769
3,467
ท่าคันโท
25,058
21,843
77,652
3,555
ยางตลาด
13,875
12,838
43,675
3,402
สมเด็จ
10,386
9,293
29,626
3,188
สหัสขันธ์
17,783
16,706
59,440
3,558
เขาวง
376
376
1,178
3,133
ห้วยเม็ก
14,836
13,420
44,286
3,300
คาม่วง
4,047
3,940
13,290
3,373
ร่องคา
263
263
746
2,837
หนองกุงศรี
45,568
40,940
154,630
3,777
นามน
12,642
11,539
37,559
3,255
ห้วยผึ้ง
5,446
5,411
17,391
3,214
สามชัย
3,834
3,796
12,284
3,236
นาคู
444
444
1,252
2,820
ดอนจาน
21,414
19,139
61,245
3,200
ฆ้องชัย
480
480
1,512
3,150
รวม
244,421
221,649
761,820
3,437
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การกาหนดพื้นที่การผลิตสินค้าเกษตร
ชนิดพืช : มันสาปะหลัง
การปลูกมันสาปะหลังในพื้นทีเ่ หมาะสม (S1,S2)

ที่มา : กรมพัฒนาที่ดิน

จากข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดิน ปี 2553 อาเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ มีพื้นที่ปลูกข้มัน
สาปะหลังทั้งหมด 4,219 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 2.03 พบว่าปลูกในพื้นที่เหมาะสม (S2) 3,768 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 1.81
ปลูกในพื้นที่ไม่เหมาะสม (S3,N) 451 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 0.22 ของพื้นที่
ตาบลที่มีการปลูกมันสาปะหลังในพื้นที่เหมาะสม (S1,S2) มากที่สุด ได้แก่ ตาบลสาราญใต้ พื้นที่
2,037 ไร่ และตาบลที่มีการปลูกมันสาปะหลังน้อยที่สุดคือตาบลคาสร้างเที่ยง พื้นที่ 687 ไร่
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3.3 สมดุลระหว่างอุปสงค์และอุปทานของสินค้าเกษตรที่สาคัญของจังหวัดกาฬสินธุ์
สินค้าเกษตรที่สาคัญของจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้แก่ ข้าว อ้อยโรงงาน และมันสาปะหลัง สานักงาน
เกษตรอาเภอสามชัย ได้สารวจพื้นที่เพาะปลูกพืชสินค้าสาคัญ ดัง กล่าว ประจาปี 2558 พบว่าข้าวนาปีมีพื้นที่
เพาะปลูกทั้งสิ้น 51,028 ไร่ ผลผลิตรวม 17,553 ตัน ผลผลิตเฉลี่ย 344 กิโลกรัมต่อไร่ นาปรังมีพื้นที่เพาะปลูก
ทั้งสิ้น 318 ไร่ ผลผลิตรวม 190 ตัน ผลผลิตเฉลี่ย 600 กิโลกรัมต่อไร่ อ้อยโรงงานมีเนื้อที่เพาะปลูก 35,252 ไร่
ผลผลิตรวม 283,312 ตัน ผลผลิตเฉลี่ย 10,900 กิโลกรัมต่อไร่ มันสาปะหลัง เนื้อที่เพาะปลูกรวม 3,834 ไร่
ผลผลิตรวม 190 ตัน ผลผลิตเฉลี่ย 3,3,236 กิโลกรัมต่อไร่ ดังตาราง

ชนิดพืช
ข้าวนาปี
ข้าวนาปรัง
อ้อยโรงงาน
มันสาปะหลัง

พื้นที่เพาะปลูก ผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่
(ไร่)
(กิโลกรัม)
51,028
344
318
600
35,252
10,900
3,834
3,236

ผลผลิตรวม
(ตัน)
17,553
190
283,312
761,820

ต้นทุนการผลิตเฉลี่ยต่อ
กิโลกรัม (บาท)
8.75
7.19
0.746
1.14

ในพืชเศรษฐกิจที่สาคัญทั้งสามชนิดนั้น ข้าวมีอุปทานส่วนเกินแสดงว่ามีปริมาณสินค้าเกินกว่า
ความต้องการ ต้องลดพื้นที่เพาะปลูกลง ส่วนอ้อยโรงงานและมันสาปะหลังมีอุปทานส่วนขาดแสดงว่าสินค้าไม่
พอเพียงกับความต้องการของตลาด ต้องเพิ่มพื้นที่เพาะปลูก
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แนวทางการจัดการพื้นที่
แผนการจัดการพื้นที่การผลิตสินค้าการเกษตรที่สาคัญทั้ง 3 ชนิดพืช ของจังหวัดกาฬสินธุ์
จากบทที่ผ่านมาได้กล่าวถึงข้อมูลสภาพทั่วไปของอาเภอสามชัย และแผนแนวทางการจัดการ
พื้นที่การผลิต ข้าว อ้อยโรงงาน และมันสาปะหลัง ภายใต้โครงการบริหารจัดการเขตเกษตรเศรษฐกิจสาหรับ
สินค้าเกษตรที่สาคัญ (Zoning) เห็นได้ว่าพื้นที่การเพาะปลูกส่วนใหญ่ของอาเภอสามชัย คืออ้อยโรงงาน มีพื้นที่
เพาะปลูกทั้งหมด 35,252 ไร่ รองลงมาคือข้าว มีพื้นที่เพาะปลูกทั้งสิ้น 31,592 ไร่ ส่วนมันสาปะหลัง มีพื้นที่
เพาะปลูกทั้งสิ้น 3,834 ไร่
แผนการจัดการพื้นที่การผลิตข้าว
ข้าว

- แนวทางควรปรับลดพื้นที่ลง
- เพิ่มผลผลิต จาก 344 กก./ไร่ เป็น 400 กก./ไร่
- ลดต้นทุนการผลิต จาก 5,453 บาท/ไร่ เป็น 4,362 บาท/ไร่
อ้อยโรงงาน
- แนวทางควรปรับเพิ่ม พื้นที่ปลูกอ้อยด้วยการนาพื้นที่นาข้าวที่เหมาะสมเล็กน้อยและไม่เหมาะสม
ปรับเปลี่ยนเป็นการปลูกอ้อย
- เพิ่มผลผลิต จาก 10,900 กก./ไร่ เป็น 12,000 กก./ไร่
- ลดต้นทุนการผลิต จาก 9,698 บาท/ไร่ เป็น 7,758 บาท/ไร่
มันสาปะหลัง
- เนื่องจากปัจจุบันภาวะการตลาดของมันสาปะหลังในช่วงที่ราคาตกต่า เกิดจาการที่เกษตรกรเก็บเกี่ยว
มันสาปะหลังพร้อมกันในช่วงฤดูฝนเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาหัวมันเน่า
- เพิ่มผลผลิต จาก 3,236 กก./ไร่ เป็น 4,000 กก./ไร่
- ลดต้นทุนการผลิต จาก 5,190 บาท/ไร่ เป็น 4,152 บาท/ไร่
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