คานา
จังหวัดมหาสารคาม เป็นจังหวัดที่ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมคิดเป็นร้อยละ 94.26 ของ
พื้นที่ทงั้ หมดโดยปลูกพืชเศรษฐกิจหลักที่สาคัญ ได้แก่ ข้าว มันสาปะหลัง และอ้อยโรงงาน ทาให้ทรัพยากร
ดินซึ่งเป็นปัจจัยพื้นฐานทางการผลิตที่สาคัญทางการเกษตร เกิดการเสื่อมโทรมลงทุกขณะ เพราะสาเหตุหลักๆ
คือ ปัญหาทางกายภาพของดินที่เป็นดินทรายทาให้ดินอุ้มน้าไม่ดี อินทรียวัตถุที่เป็นธาตุอาหารของพืชในดินต่า
การใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างไม่เหมาะสม และต่อเนื่อง ทั้งยังขาดการปรับปรุงบารุงดินอย่างถูกวิธี หรือ
แม้กระทั่งการใช้สารเคมีสะสมมาเป็นเวลานาน ทาให้ดินเสื่อม โทรมลงอย่างรุนแรง ประกอบกับจังหวัด
มหาสารคาม มักประสบปัญหาภัยแล้งคุกคามอย่างรุนแรงทุกปี ภาวะฝนทิ้งช่วงเป็นระยะเวลานาน ทาให้ขาด
แคลนน้าเพื่อการเกษตร ปัญหาต่างๆเหล่านี้ทาให้ผลผลิตพืชทางการเกษตรไม่มีคุณภาพ ผลผลิตลดน้อย ลง
ทาให้เกษตรกรต้องแบกรับภาระต้นทุนที่สูงขึ้น ราคาสินค้าเกษตรไม่แน่นอน ท้ายสุดเกษตรกรต้องประสบ
ภาวะขาดทุน มีหนี้สินทุกปี
สถานีพัฒนาที่ดินมหาสารคาม เป็น หน่วยงานในสังกัดสานักงานพัฒนาที่ดินเขต 5 กรมพัฒนาที่ดิน
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ถือเป็นหน่วยงานห ลักในด้านการทาหน้าที่กากับดูแลทรัพยากรดินในจังหวัด
มหาสารคาม ให้สามารถใช้ประโยชน์อย่างสุงสุดและยั่งยืน มีบทบาทและภารกิจ ตามที่ได้รับมอบหมายจาก
กรมพัฒนาที่ดินให้ดาเนินการพื้นฟู การปรับปรุงบารุงดิน และจัดทาระบบอนุรักษ์ดินน้า ซึ่งเป็นปัจจัยพื้นฐาน
ด้านการทาเกษตรกรรม เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างเป็นระบบ ตลอดจนการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการพัฒนา
ที่ดิน เพื่อเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมลดต้นทุนการผลิตให้แก่เกษตรกร
ในปีงบประมาณ 2554 สถานีพฒ
ั นาที่ดินมหาสารคาม ได้ดาเนินงาน ตามที่ได้รับการมอบหมายจากกรม
พัฒนาที่ดิน ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาด้านการเกษตรภายในจังหวัดนอกจากนี้ ยังได้รับมอบหมายจาก
จังหวัดมหาสารคาม
ให้เป็นหน่วยงานหลักในการดาเนินงานด้านการพัฒนาทรัพยากรดินให้เกิดการใช้
ประโยชน์อย่างสุงสุด เช่นโครงการจัดทาเขตพัฒนาที่ดิน การจัดทาระบบอนุรักษ์ดินด้วยวิธี พืชและวิธีกลเช่น
การปลูกหญ้าแฝก การจัดตั้งกลุ่มเกษตรกรใช้สารอินทรีย์เพื่อลดการใช้สารเคมีทางการเกษตร ซึ่งจะทาให้
เกษตรกรสามารถลดต้นทุนการผลิตลงได้ นอกจากนี้สถานีพัฒนาที่ดินมหาสารคามยังหน่วยงานงานที่ทางาน
สนองพระราชเสาวนีย์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติย์พระบรมราชิ นีนาถ ในโครงฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดาริ
บ้านกาพี้ และการพัฒนาแนวทางพระราชดาริไปสูการปฏิบัติอย่างกว้างขวางมากยิ่งขึ้น จากความมุ่งมั่นใน
การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่สถานีพัฒนาที่ดินมหาสารคามและหมอดินอาสาทุกท่าน ทาให้การดาเนินงาน
ของสถานีพัฒนาที่ดินมหาสารคามเป็นไปอย่างราบรื่น และ พื้นที่ทางการเกษตรได้รับการปรุงปรุงและสามารถ
พัฒนาศักยภาพพื้นที่การเกษตรให้เกษตรกรได้ใช้ประโยชน์ทางการเกษตรได้อย่างยั่งยืนตลอดไป
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คานา
จังหวัดมหาสารคาม เป็นจังหวัดที่ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมคิดเป็นร้อยละ 94.26 ของพื้นที่ทั้งหมดโดย
ปลูกพืชเศรษฐกิจหลักที่สาคัญ ได้แก่ ข้าว มันสาปะหลัง และอ้อยโรงงาน ทาให้ทรั พยากรดินซึ่งเป็นปัจจัยพื้นฐาน การผลิตที่
สาคัญทางการเกษตร เกิดการเสื่อมโทรมลงทุกขณะ เพราะสาเหตุหลักๆคือ ปัญหาทางกายภาพของดินที่เป็นดินทรายทาให้ดิน
อุ้มน้าไม่ดี อินทรียวัตถุที่เป็นธาตุอาหารของพืชในดินต่า การใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างไม่เหมาะสม และต่อเนื่อง ทั้งยังขาดการ
ปรับปรุงบารุงดินอย่างถูกวิธี หรือแม้กระทั่งการใช้สารเคมีสะสมมาเป็นเวลานาน ทาให้ดินเสื่อมโทรมลงอย่างรุนแรง ประกอบ
กับจังหวัดมหาสารคาม มักประสบปัญหาภัยแล้งคุกคามอย่างรุนแรงทุกปี ภาวะฝนทิ้งช่วงเป็นระยะเวลานาน ทาให้ขาดแคลน
น้าเพื่อการเกษตร ปัญหาต่างๆเหล่านี้ทาให้ผลผลิตพืชทางการเกษตรไม่มีคุณภาพ ผลผลิตลดน้อยลง ทาให้เกษตรกรต้องแบก
รับภาระต้นทุนที่สูงขึ้น ราคาสินค้าเกษตรไม่แน่นอน ท้ายสุดเกษตรกรต้องประสบภาวะขาดทุน มีหนี้สินทุกปี
สถานีพัฒนาที่ดินมหาสารคาม เป็นหน่วยงานในสังกัดสานักงานพัฒนาที่ดินเขต 5 กรมพั ฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ ถือเป็นหน่วยงานหลักในด้านการทาหน้าที่ ดูแลทรัพยากรดินในจังหวัดมหาสา รคาม ให้สามารถใช้ประโยชน์อย่าง
สูงสุดและยั่งยืน มีบทบาทและภารกิจ ตามที่ได้รับมอบหมายจากกรมพัฒนาที่ดินให้ดาเนินการพื้นฟู การปรับปรุงบารุงดิน
และจัดทาระบบอนุรักษ์ดินน้า ซึ่งเป็นปัจจัยพื้นฐานด้านการทาเกษตรกรรม เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างเป็นระบบ ตลอดจนการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการพัฒนาที่ดิน เพื่อเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมลดต้นทุนการผลิตให้แก่
เกษตรกร
ในปีงบประมาณ 2554 สถานีพัฒนาที่ดินมหาสารคาม ได้ดาเนินงานตามที่ได้รับการมอบหมายจากกรมพัฒนาที่ดิน ที่
เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาด้านการเกษตรภายในจังหวัดนอกจากนี้ ยังได้รับมอบหมายจากจังหวัดมหาสารคาม ให้เป็น
หน่วยงานหลักในการดาเนินงานด้านการพัฒนาทรัพยากรดินให้เกิดการใช้ประโยชน์อย่างสู งสุด เช่นโครงการจัดทาเขตพัฒนา
ที่ดิน การจัดทาระบบอนุรักษ์ดินด้วยวิธีพืชและวิ ธีกลเช่นการปลูกหญ้าแฝก การจัดตั้งกลุ่มเกษตรกรใช้สารอินทรีย์เพื่อลดการ
ใช้สารเคมีทางการเกษตร ซึ่งจะทาให้เกษตรกรสามารถลดต้นทุนการผลิตลงได้ นอกจากนี้สถานีพั ฒนาที่ดินมหาสารคามยัง
เป็น หน่วยงาน ที่ทางานสนองพระราชเส าวนีย์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ใน โครงฟาร์มตัวอย่างตาม
พระราชดาริ บ้านกาพี้ และการพัฒนาแนวทางพระราชดาริไปสูการปฏิบัติอย่างกว้างขวางมากยิ่งขึ้น จากความมุ่งมั่นในการ
ปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่สถานีพัฒนาที่ดินมหาสารคามและหมอดินอาสาทุกท่าน ทาให้การดาเนินงานของสถานีพัฒนาที่ดิน
มหาสารคาม เป็นไปอย่างราบรื่น และ พื้นที่ทางการเกษตรได้รับการป รับ ปรุงและสามารถพัฒนาศักยภาพพื้นที่การเกษตรให้
เกษตรกรได้ใช้ประโยชน์ทางการเกษตรได้อย่างยั่งยืนตลอดไป
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“การพัฒนาที่ดินเป็นรากฐานของการพัฒนาการเกษตรแบบยั่งยื่น
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ข้อมูลที่สาคัญของจังหวัดมหาสารคาม
ด้านกายภาพ
1.

ที่ตั้งและขนาด
จังหวัดมหาสารคามตั้งอยู่บริเวณตอนกลางของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อยู่ระหว่างเส้นรุ้งที่ 15° 24′ 13″ และ 16 ° 38′ 35″ เหนือ เส้น
แวงที่ 102 ° 50′ 47″ และ103 ° 30′ 27″ตะวันออก มีพื้นที่ 5,291.683 ตารางกิโลเมตร หรือ 3.31 ล้านไร่ ห่างจากกรุงเทพฯ โดยทางรถยนต์
475 กิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดใกล้เคียง ดังนี้
ทิศเหนือ ติดต่อกับ จังหวัดขอนแก่นและจังหวัดกาฬสินธุ์
ทิศใต้ ติดต่อกับ จังหวัดสุรินทร์และจังหวัดบุรีรัมย์
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ จังหวัดกาฬสินธุ์และจังหวัดร้อยเอ็ด
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ จังหวัดขอนแก่นและจังหวัดบุรีรัมย์
2. ลักษณะภูมิประเทศ
ลักษณะภูมิประเทศ โดยทั่วไปของจั งหวัดมหาสารคามเป็นพื้นที่ค่อนข้างราบเรียบถึงลูกคลื่นลอนลาด พื้นที่โดยทั่วไปมีความสูงจาก
ระดับน้าทะเลประมาณ 130-230 เมตร ด้านทิศตะวันตกและทิศเหนือเป็นที่สูงในเขตอาเภอโกสุมพิสัย อาเภอเชียงยืน และอาเภอกันทรวิชัย
ครอบคลุมพื้นที่ประมาณครึ่งหนึ่งของพื้นที่จังห วัด และค่อย ๆ ลาดเทมาทางทิศตะวันออกและทิศใต้ มีลาน้าสาคัญหลายสายไหลผ่าน สภาพ
พื้นที่สามารถแบ่งออกได้ 3 ลักษณะ คือ
2.1 พื้นที่ราบเรียบถึงค่อนข้างราบเรียบ ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่มริมน้า เช่น ที่ราบลุ่มริมแม่น้าชี ในบริเวณอาเภอเมืองมหาสารคาม
อาเภอโกสุมพิสัย และทางตอนใต้ของจังหวัดแถบชายทุ่งกุลาร้องไห้
2.2 พื้นที่ค่อนข้างราบเรียบสลับกับลูกคลื่นลอนลาด พบทางบริเวณตอนเหนือของอาเภอพยัคฆภูมิพิสัย เป็นแนวยาวไปทางตะวันออกถึง
อาเภอเมืองมหาสารคาม
2.3 พื้นที่ลูกคลื่นลอนลาด สลับกับพื้นที่ลูกคลื่นลอนชัน พบทางตอนเหนือ และตะวั นตกของจังหวัด บริเวณนี้มีเนื้อที่ประมาณ
ครึ่งหนึ่งของเนื้อที่ของจังหวัด
3. ลักษณะภูมิอากาศ
ตามระบบการจาแนกสภาพภูมิอากาศของ Köppen ได้จัดให้จังหวัดมหาสารคาม มีลักษณะภูมิอากาศแบบเมืองร้อน มีฝนเฉพาะฤดู
(Tropical Savanna: Aw) โดยได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวัน ออกเฉียงเหนือในช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนกุมภาพันธ์ ทาให้มีอากาศหนาว
แห้งแล้ง ซึ่งพัดพามาจากบริเวณไหล่ทวีปเอเซียเกิดปกคลุมไปทั่วทั้งภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ส่วนลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ซึ่งเริ่มตั้ง แต่เดือน
พฤษภาคมถึงตุลาคม จะพัดพาเอาอากาศชื้นอบอุ่น จากมหาสมุทรอิ นเดียเข้ามา พอจะแบ่งฤดูกาลของจังหวัดมหาสารคาม ออกได้เป็น 3 ฤดู
ดังนี้
3.1 ฤดูฝน เริ่มเดือนพฤษภาคม ถึงเดือนตุลาคม
3.2 ฤดูหนาว เริ่มกลางเดือนพฤศจิกายน ถึงต้นเดือนกุมภาพันธุ์
3.3 ฤดูร้อน เริ่มกลางเดือนกุมภาพันธุ์ถึงสิ้นสุดเดือนเมษายน
จากข้อมูลสถิติภูมิอาก าศของจังหวัดมหาสารคามในคาบ 21 ปี (พ.ศ. 2513-2533) จะเห็นได้ว่าอุณหภูมิสูงตลอดปี มีฝนตกชุกเป็นบาง
ระยะและมีฤดูแล้งที่เด่นชัด เดือนที่หนาวที่สุดในรอบปี จะมีอุณหภูมิสูงกว่า 18 องศาเซลเซียส และเดือนที่แล้งที่สุดจะมีปริมาณน้าฝนเฉลี่ยน้อย
กว่า 60.9 มิลลิเมตร โดยมีน้าฝนเฉลี่ยตลอดปีน้อยกว่า 2,540 มิลลิเมตร
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แสดงอาณาเขตจังหวัดมหาสารคาม และพื้นที่ติดต่อ
4. เขตการปกครอง
จังหวัดมหาสารคามแบ่งเขตการปกครองออกเป็น13 อาเภอ 133 ตาบล 1,944 หมู่บ้าน ประกอบด้วย อาเภอ เมืองมหาสารคาม โกสุม
พิสัย วาปีปทุม บรบือ พยัคฆภูมิพิสัย กันทรวิชัย นาเชือก เชียงยืน นาดูน แกดา ยางสีสรุ าช กุดรัง ชื่นชม
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5. แหล่งน้า
แม่น้า
แม่น้าสาคัญที่ไหลผ่านจังหวัด คือ แม่น้าชี ห้วยสายบาตร์ ห้วยเชียงสง ลาพังชู ห้วยเว้า ลาเตา ลาเสียวใหญ่ และลาพลับพลา
6. พื้นที่ทาการเกษตร
สานักงานเกษตรจังหวัด จังหวัดมหาสารคาม (2553) มีพื้นที่ทั้งหมด 3,307,302 ไร่ แยกเป็นที่ทานามากที่สุดกับเท่ากับ 2,146,431
ไร่
( คิดเป็นร้อยละ 64.90 ของพื้นทีท่ ั้งหมด )
รองลงมาคือพื้นที่ไม่ได้จาแนกเท่ากับ 926,697ไร่ (คิดเป็นร้อยละ 28 .02 ของพื้นที่
ทั้งหมด) พื้นที่ปลูกอ้อยเท่ากับ 131,096ไร่ (คิดเป็นร้อยละ 3.96 ของพื้นที่ทั้งหมด) และพื้นทีป่ ลูกมันสาปะหลังเท่ากับ 98,089 (คิดเป็น
ร้อยละ 2.97 ของพื้นที่ทั้งหมด) (ตาราง )
ตาราง การใช้พื้นที่ทางการเกษตรจังหวัดมหาสารคามปี 2553
การใช้ประโยชน์
พื้นที่ (ไร่)
คิดเป็นร้อยละ
ที่นา
2,146,431
64.9
มันสาปะหลัง
98,089
2.97
อ้อยโรงงาน
131,096
3.96
หอมแบ่ง (ต้นหอม)
869
0.03
พริกขี้หนูใหญ่
1,742
0.05
ยางพารา
1,747
0.05
กก
631
0.02
พื้นที่ไม่ได้จาแนก
926,697
28.02
ที่มา: สานักงานเกษตรจังหวัดมหาสารคาม
7. การใช้ที่ดินการเกษตรจังหวัดมหาสารคาม
จังหวัดมหาสารคาม มีพื้นที่เป็นที่อยู่อาศัย 76,337 ไร่ ที่นา 2,186,844 ไร่ พื้นที่ปลูกพืชไร่ 197,984 ไร่ พื้นที่ปลูกพืชผัก 18,920 ไร่
พื้นที่ปลูกไม้ผลไม้ยืนต้น 60,266 ไร่ พื้นที่ปลูกหม่อน 16,576 ไร่ และพื้นที่อื่น ๆ 143,424 ไร่
8. ข้อมูลปุาไม้
จังหวัดมหาสารคามมีสภาพปุาไม้โดยทั่วไปเป็นปุาเต็งรัง จากข้อมูลการแปลภาพถ่ายดาวเทียมปี พ.ศ. 2543 (สถิติการปุาไม้ของ
ประเทศไทย 2545 โดยกองแผนงานและสารสนเทศ กรมปุาไม้) จังหวัดมหาสารคาม มีพื้นที่ปุา ดังนี้
8.1 พื้นที่ปุาธรรมชาติ 147.10 ตารางกิโลเมตร หรือ 91,937.5 ไร่
8.2 พื้นที่สวนปุา 41.20 ตารางกิโลเมตร หรือ 25,750 ไร่
8.3 พื้นที่ปุาฟื้นฟูตามธรรมชาติ 6.50 ตารางกิโลเมตร หรือ 4,062.5 ไร่
รวมพื้นที่ปุา 194.80 ตารางกิโลเมตร หรือ 121,547.75 ไร่
9. ทรัพยากรดินที่เป็นปัญหา
ทรัพยากรดินที่เป็นปัญหาในจังหวัดมหาสารคาม ส่วนใหญ่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ และอาจเป็นปัญหารุนแรงเพิ่มขึ้นเมื่อสภาพธรรมชาติถู กทา
ให้เปลี่ยนแปลงหรือเสียสมดุล จากการกระทาของมนุษย์ที่ขาดความระมัดระวัง ทรัพยากรดินที่เป็นปัญหาในจังหวัดมหาสารคามที่สาคัญได้แก่
ดินเค็ม (คิดเป็น 6.85% ของจังหวัด) ดินค่อนข้างเป็นทราย (คิดเป็น 30.67% ของจังหวัด) ดินทรายจัด (คิดเป็น 35.60% ของจังหวัด ) และดิน
ปนกรวด (คิดเป็น 0.14% ของจังหวัด) (วนิดา, 2548)
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ด้านการเมืองการปกครอง
2.1 ประชากร
ประชากรของจังหวัดมหาสารคาม ปี 2552 รวมทั้งสิ้น 940,911 คน เป็นชาย 466,552 คน หญิง 474,359 คน
จานวนครัวเรือนทั้งหมด 254,097 ครัวเรือน สาหรับอาเภอที่มีประชากรมากที่สุด 3 อันดับแรก คือ อาเภอเมือง อาเภอโกสุมพิสัย และ
วาปีปทุม มีประชากร เท่ากับ 142,331 119,125 และ 113,873 คน
ความหนาแน่นของประชากรในจังหวัดมหาสารคามโดยเฉลี่ยเท่ากับ 177.81 คน/ตารางกิโลเมตร อาเภอที่มีความหนาแน่น
ของประชากรมากที่สุด คือ อาเภอเมือง รองลงมา คือ อาเภอพยัคฆภูมิพิสัย และอาเภอเชียงยืน มีความหนาแน่นเท่ากับ 261.21 255.31
และ 227.93 คน/ตารางกิโลเมตรตามลาดับ
2.2 โครงสร้างราชการบริหารส่วนภูมิภาค ส่วนกลาง และท้องถิ่นในจังหวัด
2.2.1 ประกอบด้วยส่วนราชการทั้งหมดจานวน 87 หน่วยงาน ประกอบด้วย
(1) ส่วนราชการบริหารส่วนกลางจานวน 52 หน่วยงาน
(2) ส่วนราชการบริหารส่วนภูมิภาคสังกัดกระทรวง ทบวง กรม จานวน 27 หน่วยงาน โดยแบ่งเป็น ส่วน
ราชการบริหารส่วนภูมิภาคสังกัดกระทรวง ทบวง กรมอื่นๆ จานวน 22 หน่วยงาน และส่วนราชการบริหารส่วนภูมิภาคสังกัด
กระทรวงมหาดไทยจานวน 5 หน่วยงาน
(3) ส่วนราชการบริหารส่วนภูมิภาคไม่สังกัดสานักนายกรัฐมนตรี กระทรวง ทบวง กรม จานวน 2 หน่วยงาน
(4) ส่วนราชการอิสระจานวน 4 หน่วยงาน
(5) ส่วนราชการสังกัดสานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา จานวน 2 หน่วยงาน
2.2.2 ส่วนราชการบริหารส่วนท้องถิ่น มี 3 รูปแบบ คือ เทศบาลเมืองจานวน 1 แห่ง เทศบาลตาบลจานวน 17
แห่ง และองค์การบริหารส่วนตาบลจานวน 124 แห่ง

ปูทูลกระหม่อม อ.นาเชือก

ดอกลีลาวดี ดอกไม้ประจาจังหวัด

หลวงพ่อพระยืน อ. กันทรวิชัย
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วิสัยทัศน์ จังหวัดมหาสารคาม
เมืองมหาสารคามเป็นฐานการผลิต
และแปรรูปผลผลิตด้านการเกษตร
เพื่อสร้างความมั่นคงให้แก่อุตสาหกรรมอาหารและพลังงานของประเทศ
ประชาชนอยู่ดีมีสุข ในสังคมคุณภาพ
สถานีพัฒนาที่ดินมหาสารคาม สานักงานพัฒนาที่ดินเขต 5 กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

.....................................
ดินเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่ามหาศาล
เป็นพื้นฐานทางเศรษฐกิจและเป็นที่มาของปัจจัย 4 รัฐบาลมองเห็นความสาคัญของเรื่องดิน
ซึ่งเกษตรกรโดยทั่วไปใช้เป็นแหล่งผลิตอาหารเลี้ยงชาวโลก ทาให้ดินเริ่มมีปัญหา เช่น ดินเค็ม ,ดินทรายจัด 90 % ดินถูกชะล้างพังทลาย
เมื่อปี 2506 รัฐบาลได้ตั้งกระทรวงพัฒนาการแห่งชาติขึ้น และให้กรมพัฒนาที่ดิน สังกัดอยู่กับกระทรวงพัฒนาการแห่งชาติ รัฐบาล
สมัยนั้นมีนโยบายที่จะพัฒนาที่ดินให้กว้างขวางและทั่วประเทศจึงให้กรมพัฒนาที่ดินจัดตั้งศูนย์อนุรักษ์ดินและน้าขึ้นในปี พ.ศ. 2506 จานวน 2
แห่ง คือศูนย์อนุรักษ์ดินและน้าปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา และศูนย์อนุรักษ์ดินและน้าชลบุรี จังหวัดชลบุรี
ต่อมาเมื่อกรมพัฒนาที่ดิน ได้เจริญก้าวหน้าขึ้น กรมพัฒนาที่ดินจึงได้เปลี่ยนชื่อศูนย์อนุรักษ์ดินน้า เป็นศูนย์ พัฒนาที่ดิน โดยให้มีหน้าที่
รับผิดขอบพัฒนาที่ดินในจังหวัดที่ตั้งอยู่และจังหวัดใกล้เคียงที่ไม่มีศูนย์พัฒนาทีด่ ินตั้งอยู่ ต่อมาในปี 2527 รัฐบาลได้มีพระราชกฤษฎีกาแบ่ง
ส่วนราชการของกรมพัฒนาที่ดินใหม่ ในส่วนภูมิภาคไดแบ่งเป็นเขตการพัฒนาที่ดิน 12 เขต และศูนย์พัฒนาที่ดินเปลี่ยนชื่อเป็น สถานี
พัฒนาที่ดินประจาจังหวัดขึ้นกับ สานักงานพัฒนาที่ดินเขต 5
สถานที่ตั้ง
สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดมหาสารคาม มีเนื้อที่ 197 ไร่ ตั้งอยู่ตาบลแก่งเลิงจาน อาเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม อยู่บนถนน
แจ้งสนิท (มหาสารคาม – บรบือ ห่างจากอาเภอเมือง 7 กม.) โทรศัพท์ 043971338 โทรสาร 043-971336
กู่สันตรัตน์ เป็นปราสาทหินที่สร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าชัยวร
มันที่ 7 เป็นศิลปะขอมสมัยบายนอายุ ระหว่าง พ .ศ. 17001750 ตัวปราสาทสร้างด้วยศิลาแลงเป็นแท่งสี่เหลี่ยมเหมือน
กู่มหาธาตุ และมีทับหลัง ประตูมุขหน้าจาหลักลายงดงาม
น่าดู ตั้งอยู่ที่ตาบลกู่สันตรัตน์ อาเภอนาดูน การเดินทางใช้
เส้นทางหมายเลข 2040 ผ่านอาเภอแกดา อาเภอวาปีปทุม
เลี้ยวขวาเข้าเส้นทางหมายเลข 2045 (เข้าอาเภอนาดูน)
ประมาณ 1 กิโลเมตร จะอยู่ทางขวามือ

ปัญหาในการใช้ประโยชน์ที่ดินในจังหวัดมหาสารคาม
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1. ปัญหาเกี่ยวกับดิน
1.1 ปัญหาความอุดมสมบูรณ์ของดิน
จังหวัดมหาสารคาม มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 3,307,302 ไร่ เป็นพื้นที่ที่ใช้ประโยชน์ทางด้านการเกษตร 3,118,286 ไร่ (
94.29% ) เป็นพื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์ ปานกลาง 504,184 ไร่ ( 15.25% ) พื้นที่ที่เหลือความอุดมสมบูรณ์ของดินอยู่ใน
เกณฑ์ต่า มีพื้นที่ประมาณ 2,614,102 ไร่ ( 79.04% ) ซึ่งส่วนใหญ่มีธาตุอาหารพืชเกือบทุกชนิดอยู่ในระดับต่า
1.2 ปัญหาดินเค็ม
ดินเค็มในจังหวัดมหาสารคาม มีอยู่ประมาณ 239,632 ไร่ ( 7.24% ) พบในชุดดินกุลาร้องไห้ ดินกุลาร้องไห้ ดินกุลา
ร้องไห้ที่เป็นดินร่วนหยาบ ดินโนนแดงที่มีชั้นสะสมเกลือในดินล่าง ชุดดินประทาย ชุดดินทุ่งสัมฤทธิ์ และดินอุบลที่มีหน้าดิน
เป็นทรายหนาและมีชั้นสะสมเกลือในดิน
1.3 ปัญหาดินทรายจัด
ดินทรายจัดมีเนื้อที่อยู่ประมาณ 1,203,965 ไร่ (36.40%) พบในชุดดินบ้านไผ่ ชุดดินด่านขุนทด ชุดดินมหาสารคาม ชุด
ดินน้าพอง ชุดดินอุบลและดินอุบลที่มีหน้าดินเป็นดินทรายหนา และมีชั้นสะสมเกลือในดินล่าง ดินเหล่านี้จะมีความอุดม
สมบูรณ์ต่ำ

1.4 ปัญหาดินปนกรวด (skeletal soils) ปนกรวดที่พบอยู่มีประมาณ 4,534 ไร่ (0.14 %) ได้แก่ ชุดดินศรีเมืองใหม่
เป็นดินที่มีชั้นลูกรัง ( Laterite gravel or ironstone )เกิดขึ้นภายในความลึก 50 เซนติเมตรจากผิวดิน1.5.ปัญหาดินเป็นกรด
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ดินเป็นกรด หมายถึง ดินที่ PH ของดินต่า ซึ่งจะทาธาตุอาหารของพืชบาง ชนิดไม่สามารถละลายออกมาได้ จังหวัด
มหาสารคามพบพื้นที่ดินกรดประมาณ 1,627,226 ไร่
1.6 ปัญหาการชะล้างพังทลายของดิน
ปัญหาการชะล้างพังทลายของดินเป็นปัญหาที่สาคัญในการที่ทาให้ดินเสื่อมโทรม โดยเฉพาะบริเวณพื้นที่ที่มีความลาด
เทตั้งแต่ 5 เปอร์เซ็นต์ ขึ้นไปที่ใช้ในการเพาะปลูกโดยไม่มีการอนุรักษ์ดินและน้าที่เหมาะสม

ลักษณะดินตื้นหรือดินปนลูกรัง

10

อัตรากาลังข้าราชการ
และบุคลากร
สถานีพัฒนาที่ดินมหาสารคาม

งานหัตถกรรมบ้านหนองเขื่อนช้าง ต.ท่าสองคอน อ.เมือง

เสื่อกกบ้านแพง ต.แพง อ.โกสุมพิสัย

รายชื่อข้าราชการสถานีพัฒนาที่ดินมหาสารคาม
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ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9

ชื่อ-สกุล
นายวิรัตน์ แสงแก้ว
นายสมถวิล ปลัดกอง
นายอดุลย์ ศรีสุพรรณ
นางสาววนิดา พานิกร
นายโชคชัย แก้วไชย
นางสาวนิภาวรรณ โพธิสุพรรณ
นายสมศักดิ์ ยศมา
นางสาวอัญชุลี ชินสุข
นายพิเชษฐ ศรีหาขันธ์

ตาแหน่ง
ผู้อานวยการสถานีพัฒนาที่ดินมหาสารคาม
เจ้าพนักงานการเกษตรอาวุโส
เจ้าพนักงานการเกษตรอาวุโส
นักวิชาการเกษตรชานาญการ
นักวิชาการเกษตรชานาญการ
นักวิชาการเกษตรชานาญการ
เจ้าพนักงานการชานาญงาน
นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ
เจ้าหน้าธุรการชานาญงาน

รายชื่อลูกจ้างประจาสถานีพัฒนาที่ดินมหาสารคาม
ประจาปี 2554
ที่
1
2
3
4
5
6

ชื่อ-สกุล
นายไพฑรูย์ คลังพระศรี
นายบุญหนา สานิพันธ์
นายเทอดศักดิ์ ราญมีชัย
นายสมหาย โพธิ์กลาง
นายยุเพียร สมีน้อย
นายทองจันทร์ จันทร์วงษา
นายอาพล โสดาดี

ตาแหน่ง
พนักงานขับรถยนต์
พนักงานขับรถยนต์
พนักงานขับรถยนต์
พนักงานขับเครื่องจักรขนาดกลาง
ช่างไม้
ยามรักษาการ
ยามรักษาการ

รายชื่อพนักงานราชการสถานีพัฒนาที่ดินมหาสารคาม
ที่
1
2
3
4
5
6

ชื่อ - สกุล
นายมนัส เสนาฤทธิ์
นางนิตยา สมมุติรัมย์
นางสาวสถาพร สุวรรณพันธ์
นายพชร แทนกาง
นางสาววิมลวรรณ ทิพวัลย์
นางดุษฎี แสนพินิจ

ตาแหน่ง
นักวิชาการเกษตร
นักวิชาการเกษตร
นักวิชาการเกษตร
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวตอร์

ลูกจ้างเหมา
ที่
1
2
3
4

ชื่อ- สกุล
นางกุลวดี ศรีหาขันธ์
นางสาวปวริศา มานะดี
นางสาววิราพร วันทา
นางสาวเบญจวรรณ อุตศาสตร์

ตาแหน่ง
ผู้ช่วยธุรการ
ผู้ช่วยธุรการ
ผู้ช่วยธุรการ
ผู้ช่วยหน่วยพัฒนาที่ดิน
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โครงสร้างการบริหารงานภายในสถานีพัฒนาที่ดินมหาสารคาม
ผู้อานวยการสถานีพัฒนาที่ดิน
นายวิรัตน์ แสงแก้ว
หน่วยพัฒนาที่ดินที่ 1
- น.ส.วนิดา พานิกร
- นายมนัส เสนาฤทธิ์ - นายบุญหนา สานิพัน รับผิดชอบ อ.เมือง แกดา

หน่วยพัฒนาที่ดินที่ 2
- นายอดุลย์ ศรีสุพรรณ
น.ส.นิภาวรรณ โพธิสุพรรณ
นายสมหมาย โพธิ์กลาง
รับผิดชอบ อ.นาเชือก พยัคฆภูมิพิสัย
ยางสีสุราช กุดรัง

หน่วยพัฒนาที่ดินที่ 3
นายสมศักดิ์ ยศมา
- นายโชคชัย แก้วไชย
น.ส.มุกดารัศมิ์ สุวรรณพันธ์ - นายไพฑูรย์ คลังพระศรี
รับผิดชอบ อ.โกสุมพิสัย ชื่นชม
กันทรวิชัย เชียงยืน

หน่วยพัฒนาที่ดินที่ 4
-นายสมถวิล ปลัดกอง
-น.ส.อัญชุลี ชินสุข
นายเทอดศักดิ์ ราญมีชัย
รับผิดชอบ อ.วาปีปทุม
นาดูน บรบือ

งานธุรการ
นายพิเชษฐ์ ศรีหาขันธ์

นโยบายและแผนงาน
นายพชร แทนกาง

บริหารงานทั่วไป
น.ส.วิมลวัลย์ ทิพวัน

ระบบงานคอมพิวเตอร์
นางดุษฎี แสนพินิจ

งานบริการทางวิชาการ
นางนิตยา สมมุติรัมย์

ช่วยงานธุรการ
นางกุลวดี ศรีหาขันธ์

ช่วยงานธุรการ
น.ส.ปาริษา มานะดี

ช่วยงานธุรการ
น.ส.วิภาพร วันทา

ช่วยงานหน่วยพัฒนาที่ดิน
น.ส.เบญจวรรณ อุตศาสตร์

งานรักษาความปลอดภัย
นายทองจันทร์ จันวงษา
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ผลการดาเนินงานตามของสถานีพัฒนาที่ดินมหาสารคาม ประจาปีงบประมาณ 2554
ในปีงบประมาณ 2554 สถานีพัฒนาที่ดินมหาสารคาม ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมพัฒนาที่ดิน เพื่อ
ดาเนินงานทั้งสิ้น 24,805,076 บาท สถานีพัฒนาที่ดินมหาสารคาม มีภารกิจที่จะต้องดาเนินงาน ตามนโยบายที่กรม
พัฒนาที่ดินมอบหมายและเป็นหน่วยงานหลักด้านการพัฒนาที่ดินของจังหวัดมหาสารคาม โดยภารกิจที่สาคัญได้แก่
การจัดทาระบบอนุรักษ์ดินและน้า การส่งเสริมการปรับปรุงบารุงดินการให้บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการ
พัฒนาที่ดิน ข้อมูลดิน และการใช้ประโยชน์ที่ดินของหวัด มหาสารคาม เพื่อมุ่งพัฒนาที่ดินให้สมบูรณ์ ลดต้นทุนการ
ผลิต เพิ่มผลิตทางการเกษตร และให้มีการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างยั่งยืนบนพื้นฐานความพอเพียง ตามวิสัยทัศน์ของ
กรมพัฒนาที่ดิน
โดยในปีงบประมาณ 2554 สถานีพัฒนาที่ดินมหาสารคาม มีเปูาหมายการ พัฒนาทรัพยากรดินและที่ดินในพื้นที่
จานวนกว่า 150,000 ไร่ เกษตรกรได้รับประโยชน์ไม่น้อยกว่า 20,000 ราย มีแผนการดาเนินงานประกอบไปด้วย :
1 แผนงาน 1 โครงการ 2 ผลผลิต 12 กิจกรรมหลัก ได้แก่ แผนงานปรับโครงสร้างเศรษฐกิจด้านการเกษตร
ประกอบด้วย 2 ผลผลิต คือผลผลิต : เกษตรกรได้รับการส่งเสริ มและพัฒนาศักยภาพด้านการพัฒนาที่ดิน ประกอบ
ไปด้วย 6 กิจกรรมหลัก คือ

กิจกรรมหลักที่ 5
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คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ เปูาหมายการดาเนินงาน 10,000 ราย ดาเนินการได้ 10,000 ราย คิดเป็นร้อยละ 100 ร่วม
ดาเนินการกับจังหวัดเคลื่อนที่ คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ คลินิกดินเคลื่อนที่ อาเภอยิ้ม และงานอื่นๆที่จังหวัดประสาน
ของความร่วมมือเช่น งานกาชาดประจาปีของจังหวัดมหาสารคาม งานออนซอนกลองยาว อาเภอวาปีปทุม งาน
ประจาปีของแต่อาเภอ โดยให้บริการวิเคราะห์ดิน และคาแนะนาการใช้ปุ๋ย การจัดการดิน- น้า-พืช ส่งเสริมให้
เกษตรกรใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน รวมทั้งสนับสนุนส่งเสริมการผลิตและการใช้สารอินทรีย์ชีวภาพ ปรับปรุงบารุงดิน
เพื่อเพิ่มผลผลิตให้แก่เกษตรกรที่มาขอรับบริการ
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กิจกรรมหลักที่ 6
สนับสนุนโครงการพัฒนาอันเ นื่องมาจากพระราชดาริ สถานีพัฒนาที่ดินมหาสารคาม มีโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชดาริที่ต้องดาเนินการ 1 โครงการคือโครงการฟาร์มตัวอย่างต ามพระราชดาริ บ้านกาพี้ หมู่ที่ 1
ตาบลกาพี้ อาเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม มีพื้นที่จานวนทั้งสิ้น 157 ไร่ ซึ่งเริ่มดาเนินการมาตั้งแ ต่ปีงบประมาณ
2549 ในปีงบประมาณ 2554 สถานีพัฒนาที่ดินมหาสารคาม ได้รับเข้าไปดาเนินการปรับปรุงคุณภาพดิน โดยใช้ปูน
เพื่อการเกษตร ส่งเสริมและสาธิตการใช้ปุ๋ยหมักและปุ๋ยอินทรีย์น้า ส่งเสริมและสาธิตการใช้ปุ๋ยพืชสด นอกจากนี้ยัง
เป็นหน่วยงานหลักในการประสานงานกับทุกภาคส่วนที่เข้าไปดาเนินกิจกรรมต่างๆภายในฟาร์มตัวอย่างฯ
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กิจกรรมหลักที่ 7
การพัฒนาหมอดินอาสาและยุวหมอดิน เปูาหมายการดาเนินงาน 2,100 ราย เป็นหมอดินอาสาประจา
ตาบล 132 ราย และหมอดินอาสาประจาหมู่บ้าน จาน วน 1,968 ราย ดาเนินการได้ 2,100 ราย คิดเป็นร้อยละ
100 โดยการถ่ายทอดความรู้ให้กับหมอดินอาสาให้มีความรู้ความเข้าใจ มีส่วนร่วมและรับผิดชอบในการจัดการ
ทรัพยากรดินอย่างจริงจังและต่อเนื่อง เพื่อกลไกขับเคลื่อนงานพัฒนาที่ดินให้เข้าถึงระดับตาบล/หมู่บ้านและโรงเรียน
การอบรมหมอดินอาสาประจาตาบล จานวน 132 ราย ได้ดาเนินการระหว่างวันที่ 18-20 มกราคม 2554 โดย
ในวันที่ 20 มกราคม เปิดการอบรม ณ โรงแรมวสุ มหาสารคาม โดยมี นายอนุสรณ์ จันทนโรจน์ รองอธิบดีกรม
พัฒนาที่ดิน เป็นประธานในพิธี จากนั้นในวันที่ 19-20 มกราคม 2554 นาหมอดินเดินทางไปศึกษาดูงานที่ โครงการ
ศิลปาชีพพิเศษบ้านยางน้อย ต .ก่อเอ้ อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี และศึกษาดูงานที่โรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียงตาม
พระราชดาริในสมเด็จพระนางเจ้าฯ บรมราชินีนาถ กรมาทหารราบที่ 6 หรือ โครงการปุาดงนาทาม อันเนื่องมาจาก
พระราชดาริฯค่ายสรรพสิทธิประสงค์ อ.วารินชาราบ จ.อุบลราชธานี
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การอบรมหมอดินอาสาประจาหมู่บ้าน
การอบรมหมอดินอาสาประจาหมู่บ้านทั้งสิ้นจานวน 1,968 ราย การดาเนินการจัดฝึกอบรมแยกตามเขต
รับผิดชอบของหน่วยพัฒนาที่ดินทั้ง 4 หน่วย ส่วนสถานที่จัดฝึกอบรมจะเน้นไปที่ศูนย์ถ่ายทอดเทคโลโนยีการพัฒนา
ที่ดินประจาตาบลเพื่อให้หมอดินอาสาประจาหมู่บ้านได้ศึกษาเรียนรู้จากสถานที่ปฏิบัติจริงควบคู่กับความรู้ที่ได้รับ
จากการถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดินจากเจ้าหน้าที่จากสถานีพัฒนาที่ดินมหาสารคาม
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กิจกรรมหลักที่ 8
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาที่ดินตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
เปูาหมาย ศูนย์ที่ดาเนินใหม่ จานวน13 ศูนย์และศูนย์ที่ดาเนินการต่อยอดจากศูนย์เดิมที่ดาเนินการมาตั้งแต่ปีงบประมาณ
2550-2553 จานวน 24 ศูนย์ โดยจัดทาเป็นศูนย์เรียนรู้การพัฒนาที่ดินตามแนวเศร ษฐกิจพอเพียงในพื้นที่ของหมอดินอาสา
อาเภอละ 1 แห่ง เพื่อเป็นจุดศึกษาดูงานเป็นศูนย์เรียนรู้ในการพัฒนาที่ดินให้เกษตรกรได้เข้าศึกษาเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง มีจุด
เรียนรู้ด้านต่าง เช่นจุดเรียนรู้การทาปุ๋ยหมัก การไถกลบตอซัง การปรับรูปแปลงนา การปรับปรุงบารุงดินด้วยปุ๋ ยพืชสด และน้า
หมักชีวภาพ ตลอดจนการจัดฝึกอบรมเกษตรกรทั่วไปภายในศูนย์ฯ ด้วย โดยศูนย์ฯใหม่ 13 ศูนย์ประกอบไปด้วย
1.นายประสิทธิ์ พลกาแหง หมู่ที่ 1 บ้านชาดใหญ่ ต.หัวเรือ อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม
2.นายหนูสิน ภูโปร่ง
หมู่ที่ 4 บ้านโคกกลาง ต.หนองกุง อ.แกดา จ.มหาสารคาม
3.นายไพรสน ทิพศรีราช หมู่ที่ 8 บ้านหัวหนอง ต.ดอนหว่าน อ.เมือง จ.มหาสารคาม
4.นายพรรลี คาลือ
หมู่ที่ 6 บ้านน้าจ้อย ต.เลิงใต้ อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม
5.นายอ้วน กาแหงพล
หมู่ที่4 บ้านดอนนา ต.ชื่นชม อ.ชื่นชม จ.มหาสารคาม
6.นายอดิศร เหล่าสะพาน หมู่ที่ 13 บ้านดอนมัน ต.ขามเรียง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม
7.นายกิตติเดช ศรีเนตรภัทร์ หมูที่ 3 บ้านขามเปี้ย ต.กู่ทอง อ.เชียงยืน จ.มหาสารคาม
8.นายไสว คาดี
หมู่ที่ 6 บ้านวังใหม่ ต.วังใหม่ อ.บรบือ จ.มหาสารคาม
9. นายสมาน ล่อดงบัง
หมู่ที่ 2 บ้านโกทา ต.พระธาตุ อ.นาดูน จ.มหาสารคาม
10.นางมลิวัลย์ พินิจรัมย์ หมู่ที่ 3 บ้านหนองบึง ต.หนองโพธิ์ อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม
11.นายภัทรพล เกนกาง หมู่ที่ 5 บ้านหนองฮี ต.เมืองเตา อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม
12.นายสนิท อัยยะ
หมู่ที่ 1 บ้านหนองบัวสันตุ ต.หนองบัวสันตุ อ.ยางสีสุราช จ.มหาสารคาม
13.นายวิชิต แสนแก้ว
หมู่ที่ 16 บ้านหนองแสง ต.ห้วยเตย อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม
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กิจกรรมหลักที่ 9
การสร้างและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ เปูาหมาย 110 ราย
ดาเนินการ 110 ราย เป็นการบูรณาการหน่วยงานภายในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมกันสร้างและพัฒนา
เกษตรกรรุ่นใหม่โดยสถานีพัฒนาที่ดินมหาสารคามได้ร่วมกับสานักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมจังหวัด
มหาสารคามสนับสนุนการพัฒนาแปลงที่ดินทา กินของเกษตรกรโดยเป็นกลุ่มเปูาหมายที่คัดเลือกจากเกษตรกรมี
พื้นที่ทากินในเขตสปก .จานวน 90 ราย และกลุ่มเกษตรอินทรีย์ลดการใช้สารเคมีทางการเกษตรโดยสถานีพัฒนา
ที่ดินมหาสารคามเป็นหน่วยงานที่คัดเลือกอีก 20 ราย อบรมตามศูนย์ปราชญ์นอกจากนี้ยังสนับสนุนการปรับปรุง
พื้นทีแ่ ละโครงสร้างพื้นฐานในพื้นที่วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคามจัดทาเป็นศูนย์เรียนรู้ด้านการพัฒนา
ที่ดินภายในวิทยาลัยฯ
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ผลผลิต : ทรัพยากรดินและนาได้รับการพัฒนา
ประกอบไปด้วย 5 กิจกรรมหลัก ได้แก่
กิจกรรมหลักที่ 10 ปรับปรุงคุณภาพดิน เปูาหมาย การดาเนินงานทั้งสิ้น 4,500 ไร่ โดยเป็นการดาเนินงานในกิจ
กรรย่อยส่งเสริมการปรับปรุงพื้นที่ดินกรดจานวนทั้งสิ้น 2,000 ไร่ โดยส่งเสริมการใช้โดโลไมท์พื้นที่นาข้าว และ
กิจกรรมส่งเสริมการเพิ่มผลผลิตข้าวในพื้นที่ดินเค็มน้อยและปานกลาง อีกจานวน 2,500 ไร่ ซึ่งการดาเนินงานได้ครบ
ตามเปูาหมายที่ตั้งไว้
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กิจกรรมหลักที่ 12 ฟื้นฟูและป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน เปูาหมาย 12,987.5 ไร่ โดยเป็นการณรงค์
ส่งเสริมการปลูกหญ้าแฝก จานวน 10,787.5 ไร่ แยก เป็นการผลิตแฝกเพื่อปลูกที่นาไปในหนองน้าหรือลาห้วย
สาธารณประโยชน์ทางลาเลียงในไร่นา จานวน1,050,000 กล้าหรือคิดเป็นจานวนไร่ทั้งสิ้น 2,625 ไร่ และผลิตหญ้า
แฝกเพื่อแจกจ่ายให้กับเกษตรกร หน่วยงาน องค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนที่มาขอรับบริการนาไปปลูกเพื่อปูองกันการ
ชะล้างพังทลายของดินลาย จานวน 2,965,000 คิดเป็นจานวนไร่ทั้งสิ้น 7,412 ไร่ นอกจากนี้ยังจัดทาระบบอนุรักษ์
ดินและน้าบนพื้นที่ลุ่มพื้นลุ่ม-ดอน อีกจานวน 2,200 ไร่ เป็นการดาเนินงานในพื้นที่เขตพัฒนาที่ดิน
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การปลูกหญ้าแฝกที่ดาเนินการโดยสถานีพัฒนาที่ดินมหาสารคาม ซึ่งได้นาแฝกไปปลูกตามหนองน้าหรือลาห้วย
สาธารณะประโยชน์ และทางลาเลียงในไร่นาของกิจกรรมงานจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้าบนพื้นที่ลุ่มดอน
จานวน 1,050,000 กล้า
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ผลิตหญ้า แฝกแจกจ่าย สถานี พัฒนาที่ดิน มหาสารคามมีเปูาหมาย แจกจ่ายให้เกษตรกร ที่ขุดสระน้าในไร่นานอกเขต
ชลประทานเพื่อปูองกันการชะล้างพังทลายของดินบริเวณขอบบ่อและเกษตรกรตลอดจน หน่วยงานต่างๆที่ขอรับการ
สนับสนุนเพื่อนาไปปลูกเพื่อปูองกั นการชะล้างพงทลายของดินและเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้า ในปีงบประมาณ
2554 แจกจ่ายหญ้าแฝกไปทั้งสิ้น 2,965,000 กล้าหรือคิดเป็น 7,412 ไร่
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งานจัดทาระบบอนุรักษ์ดินและน้าบนพื้นที่ลุ่ม- ดอน ดาเนินการในพื้นที่ที่สถานีพัฒนาที่ ดินมหาสารคาม ประกาศ
ให้เป็นเขตพัฒนาที่ดินประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๔ ณ บ้านหนองแหน ตาบลนาโพธิ์ อาเภอกุดรัง จังหวัด
มหาสารคาม โดยดาเนินการทั้งสิ้น 2,200 ไร่
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กิจกรรมหลักที่ 13
แผนการรองรับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและลดโลกร้อน
ดาเนินการ 250 ไร่ ผลการดาเนินงาน 250 ไร่ โดยแยกเป็นกิจกรรมจัดทาระบบอนุ รักษ์ดินและน้าพร้อมปลูกไม้ยืนต้นโต
เร็วจานวน 150 ไร่ และกิจกรรมรณรงค์ไถกลบตอซังเพื่อบรรเทาภาวะโลกร้อนอีก 100 ไร่

กิจกรรมหลักที่ 14
การพัฒนาที่ดินในพื้นที่เฉพาะ เปูาหมาย 10,000 ไร่
ดาเนินการ 10,000 ไร่ เพิ่มผลผลิตข้าวหอมมะลิมาตรฐานเพื่อการส่งออก ระยะที่ 2 (2552- 2556 )
ดาเนินการในพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้ในเขตอาเภอพยัคฆภูมิพิสัยโดยการปรับปรุงบารุงดินด้วยพืชปุ๋ยสดการ
แจกจ่ายเมล็ดพันธุ์ปอเทือง จานวน 50 ตัน
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กิจกรรมหลักที่ 15
ส่งเสริมการใช้สารอินทรีย์ลดการใช้สารเคมีทาง
การเกษตร/เกษตรอินทรีย์ เปูาหมาย 150,000 ไร่
ดาเนินการ 150 ,780 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 100 .52 โดย
ปรับเปลี่ยนระบบการผลิตจากเคมีเป็นการลดการใช้
สารเคมีทางการเกษตร ดังนี้
 ส่งเสริมให้เกษตรกรปรับเปลี่ยนระบบการผลิตจาก
เกษตรอินทรีย์ โดยการจัดตั้งกลุ่ม อบรม สาธิต วิธีการ
ผลิตและการใช้สารอินทรีย์ทดแทนสารเคมีทางกา รเกษตร
รวมทั้งสนับสนุนผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีชีวภาพให้กับ
เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการซึ่งในปีงบประมาณ 2554สถานี
พัฒนาที่ดินมหาสารคามได้จัดตั้งกลุ่มใหม่จานวน 150 กลุ่ม
อบรมเกษตรกร 7,530 ราย คิดเป็นเนื้อที่ 150,780 ไร่
นอกจากนี้ยังสนับสนุนการขับเคลื่อนกลุ่มเกษตรกรใช้
สารอินทรีย์เพื่อลดการใช้สารเคมีเดิมที่เข้มแข็ง อีกจานวน
300 กลุ่มโดยนาผลิตภัณฑ์กรมพัฒนาที่ดินเช่น สารเร่ง
ซุปเปอร์พด .2 และสารเร่งพด .7 ถังหมัก และกากน้าตาล
เข้าไปสนับสนุนกลุ่มเกษตรกร
 โรงเรียนเกษตรอินทรีย์ โดยดาเนินการส่งเสริม สาธิต
และถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิ ตและการใช้ปุ๋ยอินทรีย์
สารชีวภาพให้กับครูและนักเรียนโดยคัดเลือกโรงเรียนที่มี
ความพร้อมเช่นพื้นที่ว่างในโรงเรียนที่จะทาแปลงสาธิตการ
ปลูกพืชผักสวนครัวเพื่อประกอบอาหารกลางวันโดยสถานี
พัฒนาที่ดินมหาสารคามสนับสนุนวัสดุการเกษตรเช่นจอบ
เสียม บัวรดน้า เมล็ดพันธุ์ผัก ผลิตภัณฑ์กรมพัฒนาที่ดิน
เพื่อผลิตผักปลอดสารพิษสาหรับบริโภคภายในโรงเรียน
นอกจากนี้ยังคัดเลือกครู และนักเรียนเข้ารับการอบรม
ยุวหมอดินที่กรมพัฒนาที่ดินจัดอบรมประจาปีอีกด้วย โดย
ในปีงบประมาณ 2554 มีโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น
16 โรงเรียน แยกเป็นโรงเรียนใหม่ 3 โรงเรียนและโรงเรียน
ที่เคยเข้าร่วมโครงการในปีงบประมาณ 2550-2553 อีก 13
โรงเรียน
 โครงการรณรงค์ไถกลบฟางและตอซังพืช เพื่อเพิ่ม
อินทรียวัตถุในดิน ทาให้ดินมีความเหมาะสมแก่การปลูกพืช
มากยิ่งขึ้นโดยในปีงบประมาณ 2554 ดาเนินการทั้งสิ้น
150 ไร่

27

28

กิจกรรมหลักที่ 16
พัฒนาแหล่งน้าเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้า
เปูาหมาย 4 แห่ง ดาเนินการ 4 แห่ง โดยดาเนินการขุดลอกหนองน้าสาธารณะประโยชน์ที่ตื้นเขินเพื่อให้
เกษตรกรในชุมชนมีน้าใช้ทางการเกษตรและมีน้าใช้ในช่วงฝนทิ้งช่วง เพื่อลดความเสียหายของผลผลิต เพิ่ม
ประสิทธิภาพการอนุรักษ์น้าและรักษาความชุ่มชื้นในดิน
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กิจกรรมหลักที่ 17
การก่อสร้างแหล่งน้าในไร่นานอกเขตชลประทาน
เปูาหมาย 350 บ่อ ดาเนินการ 350 บ่อ โดยคัดเลือกพื้นที่ที่เกษตรกรยื่นแสดงความจานงขอรับการ
สนับสนุนไว้ซึ่งเน้นหนักในพื้นที่นอกเขตชลประทานและพื้นที่ที่ประสบปัญหาการขาดแคลนน้าเพื่
อ
การเกษตรซ้าซากเข้าดาเนินการขุดสระน้าในไร่นอกนอกเขตชลประทานขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร เพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพการกักเก็บน้าเพื่อการเกษตร แก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้าและความต้องการน้าเพื่อ
การเกษตรของเกษตรกรนอกเขตพื้นที่ชลประทานหรือพื้นที่ส่งน้าไปไม่ถึง โดยเกษตรกรมีส่ วนร่วมในการ
กาหนดพื้นที่ขุดสระและสมทบใช้ใช้จ่ายในการขุด2,500/บ่อ
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การดาเนินงานตามนโยบายเร่งด่วนของกรมพัฒนาที่ดิน
ในปีงบประมาณ 2554 กรมพัฒนาที่ดินได้ให้นโ ยบาย กับ สถานีพัฒนาที่ดินทุ กแห่งดาเนินการเก็บ
ตัวอย่างดินทุกหมู่บ้านเพื่อนามาจัดทาฐานข้อมูลชุดดิน และทาแผนที่การจัดการดินซึ่งกรมได้กาหนดจุดการเก็บ
ตัวอย่างดินนาส่งส่วนวิเคราะห์ดิน สานักงานพัฒนาที่ดินเขต เพื่อวิเคราะห์หาธาตุอาหารพืช และจัดเก็บข้อมูลชุดดิน
แต่ละหมู่บ้าน และบันทึกข้อมูลพื้ นที่เก็บตัวอย่างดินส่งกรมฯเพื่อให้กรม จัดทาเป็นฐานข้อมูลและแผนที่ และ
คาแนะนาแก่เกษตรกร ส่งกลับให้สถานีพัฒนาที่ดินทุกแห่งใช้เป็นข้อมูลการการให้คาแนะนาการจัดการดินในแต่ละ
พื้นที่แก่เกษตรกรโดยสถานีพัฒนาที่ดินมหาสารคามได้พื้นที่จุดเก็บตัวอย่างดินทั้งสิ้น 1,942 แห่ง ตามจานวนหมู่บ้าน
ที่มีในจังหวัดโดยเริ่มเก็บตัวอย่างดินตั่งแต่เดือน มกราคม 2554 และกาหนดแล้วเก็บตัวอย่างดินให้แล้วเสร็จในเดือน
เมษายน 2554

\\

ผลงานที่กิจกรรมต่างๆที่ส่งเข้าคัดเลือก
หมอดินอาสาดีเด่นด้านการพัฒนาที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ปี2554
ได้รับรางวัลดีเด่นระดับเขต
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ปีงบประมาณ ๒๕๕๔ สถานีพัฒนาที่ดินมหาสารคาม ได้คัดเลือกหมอดินอาสาที่มีผลงานดีเด่นเข้าประกวดโดยการ
คัดเลือก กลั่นกรองจากเจ้าหน้าที่สถานีพัฒนาที่ดินมหาสารคาม โดยหมอดินอาสาดีเด่นด้านการพัฒนาที่ดินเพื่อ
เกษตรกรรมได้คัดเลือกนายเอกภักดิ์ บุญแต่ง หมอดินอาสาประจาหมู่บ้านสมศรี หมู่ที่ 11 ตาบลโคกพระ อาเภอ
กันทรวิชัยจังหวัดมหาสารคาม
ประวัติและผลงานหมอดินอาสาดีเด่น
ชื่อ : เอกภักดิ์ บุญแต่ง
วันเกิด : 1 มกราคม พ.ศ. 2512
ตาแหน่ง : หมอดินอาสาประจาหมู่บ้านสมศรี ตาบลโคกพระ
การศึกษา : ปริญญาตรี
สถานภาพ : สมรส
ที่อยู่
: บ้านเลขที่ 141 หมู่ที่ 11 บ้านสมศรี ตาบลโคกพระ อาเภอกันทรวิชัย
จังหวัดมหาสารคาม
หมายเลขโทรศัพท์ : 089-482-2884
1. การใช้ที่ดิน
เดิมทานาอย่างเดียวจานวน 9 ไร่ เป็นการทานาแบบอาศัยน้าฝนทาอยู่ปีละ 1 ครั้ง สภาพพื้นที่ดินเป็นกลุ่มชุดินที่ 17 เนื้อดินบน
เป็นสภาพดินร่วนปนทรายหรือดินร่วนสีน้าตาล เนื้อดินล่างเป็นดินร่วนเหนียวปนทรายหรือดินร่วนเหนียว ความอุดมสมบูรณ์ต่า ทา
ให้ผลผลิตไม่ดี
1.1.ข้อจากัดในการใช้ประโยชน์ที่ดิน
ความอุดมสมบูรณ์ของดินตามธรรมชาติต่า มีความเป็นกรด PH 4.5 เนื่องจากเป็นสภาพตามธรรมชาติของดินและมีการใช้ที่ดิน
เป็นเวลานานและต่อเนื่อง มีปัญหาขาดแคลนน้า
1.2 ข้อเสนอแนะในการใช้ประโยชน์ที่ดิน
ดินมีศักยภาพเหมาะสมในการปลูกข้าว พืชผักสวนครัว ไม้ผล แต่ต้องปลูกพืชปรับปรุงบารุงดินและปรับสภาพดินด้วยปูนเพื่อ
การเกษตรและเน้นการใช้ปุ๋ยอินทรีย์เพื่อปรับปรุงลักษณะทางกายภาพของดินโดยควบคูไ่ ปกับการใช้ปุ๋ยเคมีแต่ควรเลือกกิจกรรมที่
คานึงถึงการเอื้อประโยชน์ซึ่งกันและกันเช่นการปลูกพืชและการเลี้ยงสัตว์ควบคู่กันไปมูลสัตว์จะได้ใช้ปุ๋ยบารุงดิน

1.3 แหล่งน้า
สถานีพัฒนาที่ดินมหาสารคาม ได้ให้การสนับสนุนในการขุดบ่อขนาด 1,260 ลบ.ม.และนายเอกภักดิ์ บุญแต่ง
ได้ปลูกหญ้าแฝกรอบขอบบ่อ เพื่อปูองกันการชะล้างพังทลายของหน้าดินแหล่งน้าในการทาการเกษตร

ขุดบ่อน้าเพื่อเก็บกักน้าน้าเพื่อทาการเกษตรกรรมจานวน 2 บ่อ
1.4 เทคโนโลยีที่ใช้ในการจัดการดิน/แก้ปัญหา
ใช้นวัตกรรมของกรมพัฒนาที่ดินทุกนวัตกรรมประกอบกับการใช้ภูมิปัญญาและการศึกษาจากตาราต่างๆจึง
ได้เริ่มจัดการดินโดยดาเนินตามคาแนะนาจากเจ้าหน้าที่สถานีพัฒนาที่ดินมหาสารคามในการขุดบ่อน้าในไร่นาขนาด
1,260 ลบ.ม.การปรับรูปแปลงนาเแล้วได้ทาการหว่านเมล็ดพันธุ์ปอเทืองระยะการออกดอก ก็ทาการไถกลบหลังจาก
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นั้นใส่ปูนโดโลไมท์ ประมาณ 1 ตัน ต่อไร่ เพื่อปรับปรุงสภาพดิน ทิ้งไว้ประมาณ 7 วัน ก็ใสปุ๋ยคอกและปุ๋ยหมัก
แล้วก็ดาเนินการเพาะปลูกข้าว หลังการเก็บเกี่ยวแล้วก็ทาการไถกลบตอซังข้าว
บ่อน้า หลังจากดาเนินการขุดเสร็จได้ทาการปลูกหญ้าแฝกเพื่อปูองกั นการชะล้างพังลายของดิน
บริเวณรอบๆ ขอบบ่อ นอกจากจะสูบน้าเพื่อเพาะปลูกพืชแล้ว ยังเลี้ยงปลา และเป็นบ่อเพาะ
เลี้ยงกบเพื่อเป็นรายได้

ความคิดริเริ่มในการสร้างผลงานและความพยามฟันฝ่าอุปสรรค
แนวคิดที่ใช้เป็นหลักในการประกอบอาชีพจนประสบผลสาเร็จคือจะต้องช่วยเหลือตนเองไฝุรู้ใฝุศึกษาต้องขยันและ
อดทนไม่มัวนั่งรอความช่วยเหลือจากคนอื่นจากเดิม การทานาแบบอาศัยน้าฝนทาอยู่ปีละ ๑ ครั้ง เหมือนชาวบ้าน
ทั่วไปผลผลิตไม่ดี ทาให้เป็นหนี้สินมากมายรายได้ไม่เพียงพอต่อการดารงชีพเพราะอาศัยทานาตามฤดูกาล คอย
อาศัยน้าฝนตกมาถึงจะทาได้ ถ้าปีไหนแห้งแล้ง ก็ไม่ได้ทา ทาให้รายได้ต่า เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๙ ได้สมัคร เป็น
หมอดินอาสา ของกรมพัฒนาที่ดิน และเข้ารับการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน จึงได้เกิดแรงบันดาลใจขึ้น ที่จะ
ปรับเปลี่ยนวิธีการ ทาการเกษตรกรรมแบบเชิงเดี่ยว ซึ่งมีพื้นที่น้อ ยอยู่แล้ว มาเป็นแบบทาการเกษตรแบบ
ผสมผสานในการใช้ที่ดินให้เกิดประโยชน์และรายได้สูงสุด รวมทั้งได้เรียนรู้เรื่องเกษตรทฤษฎีใหม่ของพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวฯ จึงตัดสินใจเดินทางไปศึกษาดูงานในหลายๆ พื้นที่ เช่น ศูนย์ปราญช์ และศูนย์เรียนรู้การพัฒนาที่ดิน
ต่างๆ เป็นต้น แล้วนามาดาเนินการในพื้นที่ และได้รับการสนับสนุนจากสถานีพัฒนาที่ดินมหาสารคาม ในการ
ก่อสร้างบ่อน้า และวัสดุปรับปรุงดินต่างๆ ทาให้การดาเนินการได้ผลอย่างดียิ่ง
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การจัดทาศูนย์เรียนรู้การพัฒนาที่ดินตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
จุดเรียนรู้ด้านการสาธิตและการใช้สารอินทรีย์
-กิจกรรมการผลิตและการใช้ปุ๋ยหมัก
-กิจกรรมการผลิตและการใช้ปุ๋ยอินทรีย์น้า
-กิจกรรมการผลิตน้าหมักสมุนไพร
จุดเรียนรู้ด้านการสาธิตและการใช้ปุ๋ยพืชสด
- กิจกรรมการปรับปรุงบารุงดินด้วยปุ๋ยพืชสด

จุดเรียนรู้ด้านการอนุรักษ์ดินและน้าด้วยหญ้าแฝก
กิจกรรมการอนุรักษ์ดินและน้าด้วยหญ้าแฝก
ศูนย์ถ่ายทอดความรู้ด้านอนุรักษ์และการปรับปรุง
บารุงดิน
- อบรม/ถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยี
การพัฒนาที่ดินให้แก่เกษตรกร นักเรียน
นักศึกษาและผู้สนใจทั่วไป
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ผลงานและผลสาเร็จของผลงานทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพกับระยะเวลาที่ใช้ปฏิบัติงานและฐานะทางเศรษฐกิจ
และสังคม
การทาเกษตรแบบผสมผสาน
- เพื่อดาเนินการตามแนวพระราชดาริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
- การทานาอย่างเดียวพบว่า ดินมีความอุดมสมบูรณ์น้อยทาให้ผลผลิตตกต่าราคาไม่แน่นอน มีโรคพืชระบาด
ทาให้มีรายได้ไม่เพียงพอเลี้ยงครอบครัว
- ทาการเกษตรแบบผสมผสาน ทาให้มีผลผลิตหมุนเวียนและไม่เสี่ยงกับราคาเพราะมีกิจกรรมหลายอย่าง และ
เกื้อกูลกัน ทาให้มีรายได้ต่อเนื่อง
- สภาพดินจาการปรับปรุงทาให้มีความอุดมสมบูรณ์ขึ้น
- ทาให้ผลผลิตเพิ่มขึ้น มีรายได้เพิ่มขึ้นสามารถใช้หนี้สินที่มีอยู่จนหมด
- มีการจัดการน้าสาหรับทาการเกษตรกรรมอย่างเพียงพอ และมีรายได้จาการเลี้ยงปลา เลี้ยงกบ
เพาะจิ้งหรีด เพาะเห็ด
- ปัจจุบันได้ทาการเป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชน เป็นวิทยากรในเผยแพร่ผลสาเร็จดังกล่าว
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ความเป็นผู้นาและเสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวมในด้านต่างๆ
๑.จัดตั้งกลุ่มเกษตรกรใช้สารอินทรีย์ลดการใช้สารเคมีทางการเกษตร/เกษตรอินทรีย์
มีสมาชิกจานวน ๕๐ คน โดยการทาปุย๋ หมักและปุ๋ยอินทรีย์น้า พด.๑,พด.๒ , พด.๗
๒. ร่วมกันจัดตั้งกลุ่มผู้ปลอดผักปลอดสารพิษ
๓.กลุ่มผู้แปรรูปข้าว ทาข้าวกล้อง ข้าวฮาง โดยได้รับการสนับสนุนจากสานักงานสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม
๔.กลุ่มผู้เลี้ยงเป็ดเนื้อ ชื่อกลุ่ม พัฒนาปศุสัตว์ตาบลโคกพระ ได้รั บการสนับสนุนจากสานักงานปศุสัตว์จังหวัก
มหาสารคาม
๕. กลุ่มผู้เลี้ยงจิ้งหรีดเพื่อการค้า
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ใบประกาศเกียรติคุณรางวัลหมอดินอาสาดีเด่นระดับสานักงานพัฒนาที่ดินเขต ประจาปีพุทธศักราช 2554
โครงการบริหารจัดการน้าเพื่อการเกษตรแบบบูรณาการห้วยคะคาง
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศระดับประเทศ
ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้จัดทาโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการน้าเพื่อการเกษตรโดยมุ่งเน้นการ
ทางานร่วมบูรณาการของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และเครือข่ายทุกภาคส่วน โดยคานึ งถึง
ศักยภาพของพื้นที่และความต้องการของชุมชน มุ่งหวังให้เกิดประโยชน์โดยตรงแก่เกษตรกรในการเพิ่มประสิทธิภาพ
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ด้านการผลิต การเพิ่มมูลค่า การตลาด และการบริหารจัดการ โดยได้มอบหมาย สถานีพัฒนาที่ดินมหาสารคาม
คณะอนุกรรมการบูรณาการแผนปฏิบัติการ พัฒนาด้านการเกษตรระดับจังห วัด ที่มีเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเป็น
ประธานอนุกรรมการ ดาเนินการจัดทาแผนการพัฒนาการเกษตรโดยการคัดเลือกพื้นที่ที่ได้รับประโยชน์จากการ
พัฒนาแหล่งน้าและบริหารจัดการน้าเพื่อการเกษตรเพิ่มพื้นที่ชลประธานระดับจังหวัดๆ ละ 1 พื้นที่เพื่อกาหนดพื้นที่
เป็นเหมายการดาเนินง าน จังหวัดมหาสารคามโดยเกษตรและสหกรณ์จังหวัดได้เรียกประชุมหน่วยงานในสังกัด
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อประชุมชี้แจงแนวทางการดาเนินงาน การร่วมกันกาหนดพื้นที่เปูาหมายและการ
ขับเคลื่อนการดาเนินงานร่วมกับเครือข่ายทุกภาคส่วนโดยได้กาหนดพื้นที่เปูาหมายการดาเนินงานได้พื้ นที่บริเวณ
ห้วยคะคาง ตาบลโคกก่อ อาเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม พร้อมได้ให้แต่ละหน่วยงานจัดทาแผนงานกิจกรรมที่
จะเข้าร่วมการดาเนินงานในพื้นที่ดังกล่าวพร้อมได้มอบหมายให้สถานีพัฒนาที่ดินมหาสารคามจัดทาแผนที่ออโธ่สี
พื้นที่ดาเนินการที่ชัดเจน ส่วนกิจกรรมการดาเนินงานสถานีพัฒนาที่ดินมหาสารคามได้เข้าไปดาเนินการดังนี้
1.ก่อสร้างแหล่งน้าในไร่นานอกเขตชลประทาน ซึ่งมีพื้นที่ของสมาชิกบางรายที่ระบบส่งน้าเข้าไม่ถึงโดย
ก่อสร้างทั้งสิ้นจานวน 10 บ่อ
2. กิจกรรมรณรงค์ไถกลบตอซังข้าว 20 ไร่ และหว่านพืชปุ๋ยสด จานวน 100 ไร่ ซึ่งการจัดกิจกรรมดังกล่าว
ถือเป็นการเปิดตัวโครงการ
3.การขับเคลื่อนกลุ่มเกษตรกรใช้สารอินทรีย์ลดการใช้สารเคมีทางการเกษตรจานวน 4 กลุ่ม
4.ส่งเสริมการปรับปรุงพื้นที่ดินกรดจานวน 100 ไร่
โดยทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้จัดประกวดค วามสาเร็จของโครงการระหว่างจังหวัดในระดับเขตตรวจ
ราชการและระดับประเทศ ซึ่งผลการประกวดระดับจังหวัดในเขตตรวจราชการเขตที่ 12 ปรากฏว่าโครงการพัฒนา
ระบบบริหารจัดการน้าเพื่อการเกษตรของจังหวัดมหาสารคามได้รับรางวัลชนะเลิศ และในระดับประเทศจังหวัด
มหาสารคามได้รับรางวัลที่ 2 ซึ่งสถานีพัฒนาที่ดินมหาสารคามมีความภูมิใจที่ได้เป็นส่วนสาคัญที่ขับเคลื่อนโครงการ
ดังกล่าวจนบรรลุเปูาหมายที่ร่วมกันวางไว้

เจ้าหน้าที่สถานีพัฒนาที่ดินมหาสารคาม ร่วมเป็นคณะกรรมการคัดเลือกพื้นที่พร้อมลงพื้นที่จัดทาประชาคม
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การเปิดตัวโครงการบริหารจัดการน้าเพื่อการเกษตรแบบบูรณาการห้วยคะคาง มีหน่วยงานในสังกัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์และเครือข่ายร่วมกันจัดงาน โดยมีนายยิ่งยศ ธนะจันทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม
เป็นประธานในพิธี ซึ่งสถานีพัฒนาที่ดินมหาสารคาม ได้ร่วมจัดกิจกรรมรณรงค์ไถกลบตองซังพร้อมหว่านเมล็ดพันธุ์
พืชปุ๋ยสดและการแจกจ่ายปูนเพื่อการเกษตร (โดโลไมท์) จานวน 50 ตัน
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กิจกรรมสนับสนุนการขับเคลื่อนกลุ่มเกษตรกรใช้สารอินทรีย์ลดการใช้สารเคมี ทางการเกษตรและการก่อสร้างแหล่ง
น้าในไร่นาเป็นกิจกรรมที่สถานีพัฒนาที่ดินมหาสารคามได้เข้าดาเนินงานในโครงการบูรณาการในครั้งนี้ด้วย

เจ้าหน้าที่จากสถานีพัฒนาที่ดินมหาสารคาม ได้ร่วมเข้าชี้แจงรายละเอียดการดาเนินงานต่อคณะกรรมการการ
ประกวดโครงการพัฒนาระบบบริหารน้าเพื่อการเกษตรจากส่วนกลางด้วย
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เกียรติบัตรรางวัลชนะเลิศระดับเขตตรวจราชการกระ
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