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ส านักงานเกษตรจังหวัดกาฬสินธุ์ 
กรมส่งเสริมการเกษตร 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

 คัดเลือกพื้นที่จากพื้นที่เป้าหมายการขยายพื้นที่ปลูกอ้อย
โรงงานรัศมี 50 กิโลเมตรจากโรงงานน้ าตาล (ในเขตปลูก
ข้าวนาปีเขตเหมาะสมน้อยและไม่เหมาะสม) 
 คัดเลือกเกษตรกรเป้าหมาย  
จากข้อมูลเกษตรกรผู้ขึ้น 
ทะเบียนกับโรงงานน้ าตาล  
 

บทสรุป MRCF 
กับการปรับเปลี่ยนนาข้าวที่ไม่เหมาะสม 

เพื่อปลูกอ้อยโรงงาน 
 การด าเนินงานของส านักงานเกษตรจังหวัดกาฬสินธุ์ 
และส านักงานเกษตรอ าเภอยางตลาดได้ใช้ประโยชน์จากแผนที่ 
ในการก าหนดพื้นที่เป้าหมายในการปรับเปลี่ยนนาข้าวที่ไม่ 

เหมาะสมเพื่อปลูกอ้อยโรงงาน ( M : Mapping ) และใช้ 
กระบวนการท างานแบบมีส่วนร่วมทั้งในระดับหน่วยงานภาคี 
และระดับเกษตรกรเครือข่ายเพื่อที่จะได้เกษตรกรเป้าหมาย  

( C : Community Participation ) และส่งเสริมการ 
ปรับเปลี่ยนนาข้าวที่ไม่เหมาะสมเพื่อปลูกอ้อยโรงงาน 

เฉพาะเจาะจงรายที่เข้าร่วมโครงการ( F : Specific Field 
Service) ทั้งนี้ได้มีการใช้ Social media และอุปกรณ์ 
สื่อสารต่างๆในการสื่อสารข้อมูลกับเกษตรกรและภาคีเครือข่าย    

( R : Remote Sensing )  

  

 

 

 

 

  
 
 

  มีคณะท างานขับเคลื่อนระดับจังหวัด/อ าเภอ  
  ประสานงานบูรณาการการท างานกับภาคีต่างๆ 
ในพื้นที่ คณะกรรมการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยี 
การเกษตรประจ าต าบล คณะกรรมการหมู่บ้าน อาสาสมัคร
เกษตรหมู่บ้าน 

บูรณาการภาคีเครือข่ายเพื่อร่วมด าเนินการ 
C : Community Participation )  

การก าหนดประเด็นสง่เสริมการเกษตร 
(F : Specific Field Service)  
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Smart Farmer (แบบด้านอ้อย) 
นายมนูญ  ขนันแข็ง 
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 จัดท าฐานข้อมูลเกษตรกร ประกอบด้วย พื้นที่ 
ต้นทุนการผลิต  องค์ความรู้ สภาพการผลิตข้าว และอ้อย
โรงงาน ตลอดจนปราชญ์ชาวบ้าน Smart Farmer ด้านอ้อย 
จัดเก็บข้อมูล วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลพื้นที่เป้าหมายด้วย
การใช้แผนที่ศักยภาพของพื้นที่แลเกษตรกร เพื่อการ
ปรับเปลี่ยนพื้นที่นาเหมาะสมเล็กน้อยและไม่เหมาะสม 
เพื่อปลูกอ้อยโรงาน รวมทั้งก าหนดกิจกรรมท่ีจะด าเนินการ 
โดยใช้เวทีการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายทุกระดับ 

  จัดท าระบบติดต่อสื่อสารทางโทรศัพท์ / 
เว็บไซต์ / Line 
  รวบรวมเทคโนโลยีไว้ให้เกษตรกรผู้ปลูกอ้อย และ
เกษตรกรผู้สนใจ 
  รวบรวมข้อมูลจัดเรียนรู้การปลูกอ้อยโรงงาน 
(ต้นแบบ) ไว้ให้เกษตรกรศึกษา 

เป้าหมายการด าเนินงาน 
ปรับเปลี่ยนพื้นที่นาเหมาะสมเล็กน้อยและไม่เหมาะสม 
เพื่อปลูกอ้อยโรงาน 341 ไร่ 

แนวทางด าเนินการ 
 ส านักงานเกษตรอ าเภอยางตลาด ด าเนินการ 
ขับเคลื่อนการปรับเปลี่ยนพื้นที่นาเหมาะสมเล็กน้อยและ 
ไม่เหมาะสมเพื่อปลูกอ้อยโรงาน ในพื้นที่ต าบลนาเชือก 
โดยใช้แนวทาง MRCF ดังนี้ 

 จังหวัดกาฬสินธุ์มีพื้นที่ปลูกข้าว 1,485,766 ไร่ 
ผลผลิตรวม 53,246 ตัน ผลผลิตเฉลี่ย 362 กิโลกรัมต่อไร่ 
อ าเภอที่มีพื้นที่ปลูกข้าวมากที่สุด ได้แก่ อ าเภอยางตลาด  
212,230 ไร่ ผลผลิตเฉลี่ย 392 กิโลกรัมต่อไร่ โดยปลูกใน
พื้นที่ 
 - เหมาะสมมาก (S1) และเหมาะสมปานกลาง (S2)  
147,827 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 57.48 ของพื้นที่ปลูกข้าวทั้งหมด 
 - เหมาะสมน้อย (S3) และไม่เหมาะสม (N)  
109,238 ไร่  คดิเป็นร้อยละ 42.52 ของพื้นที่ปลูกข้าวทั้งหมด 
 ต าบลนาเชือกมีการปลูกข้าวพื้นที่เหมาะสมมาก (S1) 
ด้านทิศตะวันออกของต าบล ซึ่งเป็นพื้นที่รับน้ าจากโครงการ
ชลประทานล าปาว ปัจจุบันเกษตรกรปลูกข้าวพื้นที่เหมาะสม
น้อย (S3) และไม่เหมาะสม (N ) 2,897 ไร่ ผลผลิตเฉลี่ย 162 - 
315  กิโลกรัมต่อไร่  เนื่องจากสภาพพื้นที่เป็นที่ดอน  จาก
ข้อมูลดังกล่าวจึงมีความจ าเป็นต้องปรับเปลี่ยนเป็นพืช
ทางเลือกอื่น เช่น อ้อยโรงงาน โดยใช้แนวทาง MRCF 
  
 

การจัดท าฐานข้อมูล ( M: Mapping ) 

การจัดท าฐานข้อมูล ( R : Remote Sensing ) 

พื้นที่ปลูกข้าวจังหวัดกาฬสินธุ์ 
 1,485,766 ไร่  

แผนที่ความเหมาะสมในการปลูกข้าว 
อ าเภอยางตลาด 

แผนที่พื้นท่ีเป้าหมายการ 
ขยายพื้นที่ปลูกอ้อยโรงงาน 

รัศมี 50 กิโลเมตร 
จากโรงงานน้ าตาล 
(ในเขตปลุกข้าวนาปี 
เขตเหมาะสมเล็กน้อย 
และไม่เหมาะสม) 

ต.นาเชือก 

อ.ยางตลาด 


