แผนพัฒนาการเกษตรระดับอําเภอ
พ .ศ.2566-2570
อําเภอคอวัง จังหวัดยโสธร

จัดทําโดย
สํานักงานเกษตรอําเภอคอวัง
กรมสงเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ
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คํานํา
แผนพัฒนาการเกษตรระดับอําเภอ อําเภอคอวัง จังหวัดยโสธร จัดทําขึ้นเพื่อเปนแผนการพัฒนา
ชุมชนดานการเกษตรระดับอําเภอ ซึ่งกํากบดูแลศูนยบริการและถายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบล ตามที่
คณะรัฐมนตรีไมมีมติ เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2543 โดยการถายโอนภารกิจ 11 ภารกิจ ของกรมสงเสริม
การเกษตรใหกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น (อปท.) ตามขั้นตอนการกระจายอํานาจซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เลมที่ 119 ตอนพิเศษ 23 ง. วันที่ 13 มีนาคม 2545 รวม 3 ดาน จํานวน 11 ภารกิจ
รายละเอียดของเนื้อหาประกอบดวย ขอมูลทั่วไปดานการเกษตรสภาพพื้นฐานดานเศรษฐกิจ สังคม
และสิ่ งแวดล อมชุ มชนการวิ เ คราะห ขอ มูล แนวทางพัฒ นาการเกษตรของชุ ม ชนอําเภอคอวั ง จํ านวน 4 ตํ าบล
กระบวนการพัฒนาชุมชน เพื่อใชประกอบในการศึกษาขอมูล สวนที่เกี่ยวของ สําหรับนําไปใชประโยชนในการจัดทํา
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ดานการเกษตร ของหนวยงานภาครัฐ และองคกรเกษตร เพื่อกอใหเกิดประโยชนอยาง
แทจริงแกเกษตรกร
ขอขอบคุณ หนวยงานและผูมีสวนเกี่ยวของทุกทาน ที่ทําใหเอกสารเลมนี้เปนรูปเลมสมบูรณตาม
วัตถุประสงคที่กําหนด

สํานักงานเกษตรอําเภอคอวัง
พ.ศ.2565
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บทที่ 1
ขอมูลทั่ว ไปและขอมูลพื้นฐานดานการเกษตร
อําเภอคอวัง จังหวัดยโสธร
1.1 ประวัติอําเภอคอวัง
อําเภอคอวัง เดิมมีชื่อวา บานโนนคอ มีพระภิกษุชื่อ วัง เดินทางมาจากอําเภอกันทรารมย จังหวัด
ศรีสะเกษ ไดมาบําเพ็ญที่บานโนนคอ พระภิกษุรูปนี้เปนที่เลื่อมใสของประชาชนในหมูบานโนนคอ
และหมูบานใกลเคียงอยางยิ่ง จึงไดอพยพมาตั้งบานเรือนที่บานโนนคอเปนกลุมและเปนชุมชนขึ้น และ
ไดเรียกชื่อบานนี้วา บานคอวัง และขึ้นอยูกับอําเภอมหาชนะชัย และแยกเปนกิ่งอําเภอคอวัง เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน
2518 และตอมาไดรับการยกฐานะเปนอําเภอคอวัง เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2522
1.2 ขอมูลทั่ว ไปของอําเภอคอวัง
1.2.1 ลักษณะที่ตั้งและขนาดพื้นที่ข องอําเภอ
อําเภอคอวัง จังหวัดยโสธร ตั้งอยูทางทิศใตของจังหวัดยโสธร (ภาพที่ 1) มีระยะทางหางจากจังหวัด
ยโสธร ประมาณ 68 กิโลเมตร และมีพื้นที่ทั้งหมด 150 ตารางกิโลเมตร หรือเทากับ 93,750 ไร
1.2.2 อาณาเขตของอําเภอ
อําเภอคอวัง มีอาณาเขตติดตอกับอําเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร อําเภอราษีไศล,
อําเภอยางชุมนอย จังหวัดศรีสะเกษ และ อําเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี คือ (ภาพที่ 2)
ทิศเหนือ
ติดตอกับเขตอําเภอมหาชนะชัย
จังหวัดยโสธร
ทิศใต
ติดตอกับเขตอําเภอยางชุมนอย
จังหวัดศรีสะเกษ
ทิศตะวันออก
ติดตอกับอําเภอเขื่องใน
จังหวัดอุบลราชธานี
ทิศตะวันตก
ติดตอกับเขตอําเภอราษีไศล
จังหวัดศรีสะเกษ
1.2.3 ลักษณะภูมิประเทศ
สภาพพื้นที่สวนใหญของอําเภอคอวัง มีลักษณะเปนที่ราบ ความสูงจากระดับน้ําทะเล ประมาณ
114-126 เมตร ลักษณะของดินเปนดินปนทราย มีฝนตกระหวางเดือนพฤษภาคม ถึงเดือนกันยายน โดยมีปริมาณ
ฝนเฉลี่ย 1,476.40 มิลลิเมตรตอป และจํานวนวันที่ฝนตกเฉลี่ย 84 วันตอป ชวงระยะเวลาที่มีความแหงแลงมาก
คือระหวางเดือนมีนาคมถึงเดือนเมษายนของทุกป พื้นที่ของอําเภอคอวัง สวนใหญอยูในเขตทุงกุลารองไห จํานวน 3
ตําบล คือ ตําบลฟาหวน ตําบลคอวัง และตําบลน้ําออม รวมพื้นที่ 70,627 ไร หรือคิดเปนรอยละ 75 ของพื้นที่
ทั้งหมดของอําเภอ สวนพื้นที่ที่ไมอยูในเขตพื้นที่ดังกลาว คือ ตําบลกุดน้ําใส จํานวนพื้นที่ 23,123 ไร หรือ
คิดเปนรอยละ 25 ของพื้นที่ทงั้ หมดของอําเภอ
(สํานักงานเกษตรอําเภอคอวัง,2544)
1.2.4 การปกครอง
อําเภอคอวัง แบงเขตการปกครองตามพระราชบัญญัติ ลักษณะปกครองทองที่ พ.ศ.2457
เปน 4 ตําบล รวม 45 หมูบาน มีองคการบริหารสวนตําบล รวม 4 แหง และเทศบาล 1 แหง ดังนี้
1) ตําบล
1.1) ตําบลคอวัง
11 หมูบาน
1.2) ตําบลกุดน้ําใส 13 หมูบาน
1.3) ตําบลฟาหวน
9 หมูบาน
1.4) ตําบลน้ําออม
12 หมูบาน
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จํานวนพื้นที่ แตละตําบลเรียงจากมากไปหานอย คือ ตําบลน้ําออม ตําบลฟาหวน ตําบลกุดน้ําใส
และตําบลคอวัง จํานวน 26,120 ไร 25,248 ไร 23,123 ไร และ 19,259 ไร คิดเปนรอยละ28,27,25
และ 20 ตามลําดับ (ตารางที่ 1)
(กรมสงเสริมการเกษตร , 2543)
2) เทศบาลตําบลคอวัง รับผิดชอบพื้นที่ หมู 1,2,5,6,7,9,10 และ 11 ตําบลคอวัง
3) องคการบริหารสว นตําบล
3.1) องคการบริหารสวนตําบลคอวัง รับผิดชอบพื้นที่หมูที่ 3,4 และ8 ตําบลคอวัง
3.2 ) องคการบริหารสวนตําบลกุดน้ําใส รับผิดชอบพื้นที่หมูที่ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,
และ 13 ตําบลกุดน้ําใส
3.3) องคการบริหารสวนตําบลน้ําออม รับผิดชอบพื้นที่ หมูที่ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 และ
12 ตําบลน้ําออม
3.4) องคการบริหารสวนตําบลฟาหวน รับผิดชอบพื้นที่ หมูที่ 1,2,3,4,5,6,7,8, และ 9
ตําบลฟาหวน
(สํานักงานทองถิ่นอําเภอคอวัง , 2553)
1.2.5 ประชากร
อําเภอคอวัง มีประชากรรวมทั้งสิ้น 26,143 คน แยกเปนชาย 12,954 คน หญิง 13,189 คน
5,929 ครัวเรือน มีความหนาแนนเฉลี่ยตอพื้นที่ประมาณ 173 คน ตอตารางกิโลเมตร (ตารางที่ 2)
(ที่ทําการปกครองอําเภอคอวัง , 2553.ข.)
1.2.6 การศึกษาและศาสนา
อําเภอคอวัง มีโรงเรียนที่เปดสอนหลักสูตรระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษายโสธร เขต 1 และศาสนสถาน ในพื้นที่อําเภอ ดังนี้
(สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษายโสธรเขต 1,2553.)
1.) โรงเรียน
1.1) ระดับประถมศึกษา
จํานวน 20 โรงเรียน
1.2) ระดับมัธยมศึกษา
จํานวน 7 โรงเรียน
(สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต 1 , 2553)
2.) ศาสนสถานและวัด
อําเภอคอวัง มีวัดซึ่งเปนที่เคารพนับถือของประชาชน และสถานที่ ดังนี้
(ตัดยอดวันที่ 31 ตุลาคม 2553)
2.1) วัด
รวมทั้งหมด 27 วัด พระภิกษุ 160 รูป และสามเณร 2 รูป
โดยแยกตามนิกาย ดังนี้
2.2.1) วัดนิกายมหานิกาย จํานวน 26 วัด พระภิกษุ 155 รูป
2.2.2) วัดนิกายธรรมยุต จํานวน 1 วัด พระภิกษุ 5 รูป และ สามเณร 2 รูป
(สํานักงานวัฒนธรรมอําเภอคอวัง , 2553)
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1.2.7 ดานสาธรณสุข
อําเภอคอวัง มีโรงพยาบาลชุมชน และโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพชุมชนตําบล ดังนี้
1) โรงพยาบาลชุมชน จํานวน 1 แหง
- โรงพยาบาลคอวัง (ขนาด 30 เตียง)
2) โรงพยาบาลสงเสริมสุข ภาพชุมชนตําบล
2.1.) โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพชุมชน ตําบลศิริพัฒนา
2.2.) โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพชุมชน ตําบลตูม
2.3.) โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพชุมชน ตําบลติ้ว
2.4.) โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพชุมชน ตําบลเหลานอย
2.5.) โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพชุมชน ตําบลน้ําออม
2.6.) โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพชุมชน ตําบลโพนเมือง
(สํานักงานสาธารณสุขอําเภอคอวัง , 2553)
1.2.8 รายไดเฉลี่ยของประชาชน
อําเภอคอวัง มีประชาชนที่ตกเกณฑ จ.ป.ฐ. จํานวน 26 คน คือ มีรายไดต่ํากวา 23,000
บาท ตอคน/ป และมีประชาชนที่ผานเกณฑ รวมทั้งหมด 25,913 คน โดยมีรายไดเฉลี่ย 35,000 บาท ตอคน/ป
(สํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอคอวัง , 2553.)
1.2.9 สว นราชการและรัฐ วิสาหกิจ
1.) สว นราชการสว นกลาง
1.1.) หน่วยเพาะชํากล้าไม้ (1) กรมป่ -4าไม้ (บ้านผิผว่ น หมู่ที 5 ตําบลค้อวัง)
(ทีทําการปกครองอําเภอค้อวัง , 2553.ก.)
2.) สว นราชการระดับอําเภอ
2.1.) ที่วาการอําเภอคอวัง
2.2.) สถานีตํารวจภูธรคอวัง
2.3.) สํานักงานเกษตรอําเภอคอวัง
2.4.) สํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอคอวัง
2.5.) สํานักงานปศุสัตวอําเภอคอวัง
2.6.) สํานักงานทองถิ่นอําเภอคอวัง
2.7.) สํานักงานสรรพากรเขตพื้นที่อําเภอคอวัง
2.8.) สํานักงานสาธารณสุขอําเภอคอวัง
2.9.) สํานักงานศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอคอวัง
2.10.) สํานักงานสัสดีอําเภอคอวัง
2.11.) สํานักงานวัฒนธรรมอําเภอคอวัง
2.12.) โรงพยาบาลคอวัง
2.13.) สํานักงานที่ดินอําเภอคอวัง
2.14.) สํานักงานเทศบาลตําบลคอวัง
3.) หนว ยงานรัฐ วิสาหกิจ
3.1) สํานักงานการไฟฟาสวนภูมิภาค สาขาคอวัง
3.2) ที่ทําการไปรษณียคอวัง

4
3.3) ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร สาขาคอวัง
3.4 สหกรณการเกษตร อําเภอคอวัง
(ที่ทําการปกครองอําเภอคอวัง , 2553.ก.)
1.3 ขอมูลพื้นฐานดานการเกษตร
1.3.1 ขอมูลพื้นฐานดานการเกษตร
1.) จํานวนครัว เรือนเกษตรกร รวมทั้งหมด 4,592 ครัวเรือน หรือ คิดเปนรอยละ 77
ของครัวเรือนประชากรทั้งหมดของอําเภอ โดยเกษตรกร ดังกลาว มีอาชีพทํานา ทําไร ทําสวน พืชผัก ยางพารา ไม
ผลไมยืนตน และแปรรูปทางการเกษตร
2.) ลักษณะการใชประโยชนข องพื้นที่ พื้นที่อําเภอ มีพื้นที่รวมทั้งหมด 93,750 ไร แยกเปน
พื้นที่ถือครองทําการเกษตร จํานวน 86,267 ไร พื้นที่สาธารณะประโยชน จํานวน 3,614 ไร และพื้นที่อื่นๆ
จํานวน 3,869 ไร คิดเปนรอยละ 92 ,4 และ 4 ของพื้นที่ทั้งหมดของอําเภอตามลําดับ โดยพื้นที่ถือครองทํา
การเกษตร
แยกเปนพื้นที่ทํานา จํานวน 83,199 ไร พื้นที่ทําสวน 1,675 ไร พืน้ ที่ทําไร 937 ไร และพื้นที่อื่นๆ จํานวน 456
ไร คิดเปนรอยละ 96 , 2 , 1 และ 1 และของพื้นที่ทําการเกษตรของอําเภอ ตามลําดับ (ตารางที่ 3)
(สํานักงานเกษตรอําเภอค้อวัง , 2553.)
3.) จํานวนครัว เรือนเกษตรกรผูปลูกขาวนาป รวมทั้งหมด 3,853 ครัวเรือน โดยในป
การผลิต 2552/2553 มีพื้นที่ปลูก จํานวน 83,199ไร (ตารางที่ 4) และมีพื้นที่ประสบภัยพิบัติ จํานวน 16,646
ไร (ตารางที่ 5) คงมีพื้นที่เก็บเกี่ยวขาวนาป 72,425 ไร และมี ผลผลิตขาวรวมทั้งหมด 34,495 ตัน แยกเปนขาว
เจา 26,492 ตัน และขาวเหนียว 8,003 ตัน โดยมีผลิตขาวเฉลี่ยตอไร คือ ขาวเจา 447 กิโลกรัม ตอไร และ
ขาวเหนียว 460 กิโลกรัม ตอไร
4.) จํานวนครัว เรือนเกษตรกรผูปลูกขาวนาปรัง รวมทั้งหมด 2,170 ครัวเรือน โดยใน
การผลิต ป 2552/2553 (รอบที่ 2) มีพื้นที่ปลูกจํานวน 23,117 ไร และมีพื้นที่ประสบภัยพิบัติ จํานวน
18,668 ไร แตมิไดรับความเสียหายสิ้นเชิง คงมีพื้นที่เก็บเกี่ยวขาวนาปรัง 23,117 ไร โดยมีผลผลิตขาวเฉลี่ยตอไร
คือ ขาวเจา 850 กิโลกรัมตอไร และขาวเหนียว 750 ไร (ตารางที่ 6)
5.) จํานวนครัว เรือนเกษตรกรผูปลูกพืช ไร (มันสําปะหลัง) รวมทั้งหมด 133 ครัวเรือน
โดยมีพื้นที่ปลูก รวมทั้งหมดจํานวน 495 ไร และมีผลผลิตเฉลี่ย 3,025 ก.ก/ไร (ตารางที่ 7)
6.) จํานวนพื้นที่ปลูกพืช ฤดูแลง รวมทั้งหมด 24,568 ไร ซึ่งพื้นที่ทั้งหมดอยูนอกเขตชลประทาน
เชน พื้นที่สูบน้ําดวยไฟฟา แหลงน้ําธรรมชาติ และสระน้ําในไรนาเกษตรกรฯลฯ พื้นที่ปลูก คือ ขาวเจา ขาวเหนียว
ถั่วลิสง และพริก ตามลําดับ (ตารางที่ 8)
(สํานักงานเกษตรอําเภอคอวัง , 2553.)
7 .) จํานวนครัว เรือนเกษตรกรและสัตวเลี้ยง (โค กระบือ และสุกร) จํานวนเกษตรกรทั้งหมด
2,761 ครัวเรือน จํานวนสัตวเลี้ยง 12,032 ตัว โดยแยกเปน โค จํานวน 9,208 ตัว เกษตรกร 2,189
ครัวเรือน, กระบือ จํานวน 769 ตัว เกษตรกร 352 ครัวเรือน และสุกร จํานวน 2,055 ตัว เกษตรกร จํานวน
122 ครัวเรือน (ตารางที่ 9)
(สํานักงานปศุสัตวอําเภอคอวัง , 2553.)
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8.) จํานวนครัว เรือนเกษตรกรและสัตวเลี้ยง (สัตวปก) รวมทั้งหมด 47,211 ตัว
เกษตรกร 3,356 ครัวเรือน โดยแยกเปน เปดไข จํานวน 1,199 ตัว เกษตรกร 112 ครัวเรือน,เปดเนื้อ จํานวน
899 ตัว เกษตรกร 113 ครัวเรือน เปดเทศ จํานวน 5,459 ตัว เกษตรกร 516 ครัวเรือน ไกไข จํานวน
224 ตัว เกษตรกร 26 ครัวเรือน ไกเนื้อ จํานวน 921 ตัว เกษตรกร 78 ครัวเรือน ไกพื้นเมือง 38,498 ตัว
เกษตรกร 2,507 ครัวเรือน และหาน จํานวน 11 ตัว เกษตรกร 4 ครัวเรือน (ตารางที่ 10)
(สํานักงานปศุสัตวอําเภอคอวัง , 2553.)
9.) จํานวนเกษตรกร และพื้นที่เลี้ยงสัตวน้ํา รวมทั้งหมด 469.25 ไร และ 917 ตารางเมตร
เกษตรกร 159 ครัวเรือน โดยแยกเปน บอเลี้ยง จํานวน 469.25 ไร เกษตรกร 152 ครัวเรือน เลี้ยงในกระชัง
(4 X 4 ตรม./กระชัง) จํานวน 917 ตารางเมตร เกษตรกร 7 ครัวเรือน และ (ตารางที่ 11)
(สํานักงานประมงจังหวัดยโสธร , 2553.)
1.3.2. สถิติการเกิดภัยธรรมชาติ ระหวางป 2549-2553 รวม 5 ป มีการเกิดภัยพิบัติ (อุทกภัย
ภัยแลง และโรคศัตรูพืช) ในพื้นที่ปลูกพืชของอําเภออยางตอเนื่อง (ตารางที่ 12 และ ตารางที่ 13) มีพื้นที่
ประสบภัย รวมทั้งหมด 102,550.50 ไร มีเกษตรกรผูประสบภัย 13,262 คน (ครัวเรือน) โดยเฉพาะ
ป 2552 /2553 พบวา พื้นที่ปลูกขาวนาปประสบภัยพิบัติ (อุทกภัย) จํานวน 10,774 ไร พื้นที่ปลูกขาว
นาปรัง และพื้นที่ปลูกหอมแดงประสบภัย จํานวน 18 ,668 ไร และ จํานวน 73 6 ไร โดยมีเกษตรกรผูประสบภัย
จํานวน 1,281 คน, 1,778 คน และ 213 คน ตามลําดับ ในการนี้อําเภอไดดําเนินการชวยเหลือเกษตรกร
ตามระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการจายเงินทดรองชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ.2546 และแกไข
เพิ่มเติมแลว
(สํานักงานเกษตรอําเภอคอวัง , 2553.)
1.3.3 จํานวนกลุมสถาบันเกษตรกร (กลุมเกษตรกร กลุมสหกรณ กลุมแมบานเกษตรกร และ
กลุมยุวเกษตรกร) กลุมสงเสริมอาชีพการเกษตร และกลุมวิสาหกิจชุมชน
1.) กลุมสถาบันเกษตรกร
1.1) กลุมเกษตรกร จํานวน 4 กลุม เปนกลุมเกษตรกรทํานาทั้งหมด สมาชิก
รวม 640 คน (ตารางที่ 14)
1.2) กลุมสหกรณการเกษตร จํานวน 31 กลุม สมาชิก รวม 1,884 คน (ตารางที่ 14)
(สํานักงานสหกรณจังหวัดยโสธร , 2553.)
1.3) กลุมแมบานเกษตรกร จํานวน 28 กลุม สมาชิก รวม 816 คน มีกิจกรรม
ดําเนินงานของกลุม (ตารางที่ 15) คือ
1.3.1) ทําขาวเกรียบ ผัก-ผลไม
1.3.2) แปรรูปขาว (ขาวกลองงอก,ขนมนางเล็ด)
1.3.3) การแปรรูปถั่วลิสง (ถั่วคั่วทราย ถั่วกรอบแกว และถั่วตัด)
1.3.4) การทอผาลายขิต
1.3.5) การทอเสื่อจากกก
1.3.6) การทําปลาสม
1.3.7) การปลูกพริก,แปรรูปพริก
1.4) กลุมยุว เกษตรกร จํานวน 6 กลุม จํานวนสมาชิก 113 คน พบวาเปน
กลุมยุวเกษตรกรในโรงเรียน กิจกรรมของกลุมยุวเกษตรกร คือ การปลูกผักสวนครัว ,การปลูกไผเลี้ยงหวาน
การปลูกมันสําปะหลัง และ การทําขนมทองมวน,ทองพับ
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2.) กลุมสงเสริมอาชีพ การเกษตร จํานวน 8 กลุม จํานวนสมาชิก 325 คน กิจกรรม
ที่ดําเนินการ คือ การปลูกขาวมะลิ 105 ปลอดภัยจากสารพิษ,การปลูกผักปลอดภัยจากสารพิษ และการปลูก
ถั่วลิสงฯลฯ
(สํานักงานเกษตรอําเภอคอวัง , 2553.)
3.) กลุมวิสาหกิจชุมชน จํานวน 42 แหง สมาชิก จํานวน 899 คน มีประเภทกิจกรรม
ของวิสาหกิจชุมชน (ตารางที่ 15)
3.1) กลุมการผลิตสินคา
3.1.1) ผลิตภัณฑผาทอ/เสื้อผา
จํานวน 10 แหง
3.1.2) ผลิตภัณฑแปรรูปอาหาร
จํานวน 5 แหง
3.1.3) การผลิตพืช
จํานวน 9 แหง
3.1.4) การผลิตปศุสัตว
จํานวน 2 แหง
3.1.5) เครื่องจักสาน
จํานวน 2 แหง
3.1.6) เครื่องไมเครื่องประดับ
จํานวน 2 แหง
3.1.7) ดอกไมประดิษฐ
จํานวน 1 แหง
3.1.8) ผลิตปจจัยการผลิต
จํานวน 6 แหง
รวม 37 แหง
3.2) กลุมการใหบริการ
3.2.1) ออมทรัพยชุมชน
จํานวน 4 แหง
3.3) กลุมวิสาหกิจ ชุมชน จํานวน 42 แหง แยกเปนระดับดี ปานกลาง และปรับปรุง
จํานวน 9,25 และ 8 แหง ตามลําดับ (ตารางที่ 16)
4.) เครือขายวิสาหกิจชุมชน จํานวน 1 แหง สมาชิก จํานวน 20 คน
1.3.4 ขอมูลแหลงน้ําเพื่อการเกษตร
1.) แหลงธรรมชาติ
แหลงน้ําธรรมชาติ และแหลงน้ําที่มีการกอสรางเพื่อใชในการเกษตร แหลงน้ําใน
การเกษตรที่สําคัญ คือ แมน้ําชี ซึ่งไหลผานทางทิศตะวันตกของพื้นที่ที่เปนเสนกั้นระหวาง เขตอําเภอมหาชนะชัย
จังหวัดยโสธร กับอําเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีตําบลกุดน้ําใส และตําบลฟาหวน ไหลลงสูแมน้ํามูล
จังหวัดอุบลราชธานี และมีแหลงน้ําที่มีการสรางขึ้นมามีอยูเกือบทุกตําบล คือ อางเก็บน้ํา 4 แหง หนองน้ํา 50
แหง ทํานบเหมือง ฝาย 21 แหง ลําหวย 11 แหง บอบาดาล 90 แหง และบอน้ําตื้น 234 แหง (ตารางที่ 17)
2.) สถานีสูบน้ําดว ยไฟฟา
อําเภอคอวัง มีสถานีสูบน้ําดวยไฟฟา ที่อยูในความรับผิดชอบของ องคการบริหาร
สวนตําบล อําเภอคอวัง รวมทั้งหมด 7 สถานี อยูในเขตพื้นที่ตําบลกุดน้ําใส และมีพื้นที่สงน้ํารวม 10,460 ไร
ดังนี้
- สถานีสูบน้ําดวยไฟฟาบาน ติ้ว
พื้นที่สงน้ํา 1,920 ไร แหลงน้ําคือ แมน้ําชี
- สถานีสูบน้ําดวยไฟฟาบาน แจนแลน พื้นที่สงน้ํา 1,300 ไร แหลงน้ําคือ แมน้ําชี
- สถานีสูบน้ําดวยไฟฟาบาน ตูม
พื้นที่สงน้ํา 1,830 ไร แหลงน้ําคือ แมน้ําชี
(สํานักงานเกษตรอําเภอคอวัง , 2553.)
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- สถานีสูบน้ําดวยไฟฟาบาน สังข
พื้นที่สงน้ํา 1,000 ไร แหลงน้ําคือ แมน้ําชี
- สถานีสูบน้ําดวยไฟฟาบาน กุดน้ําใส พื้นที่สงน้ํา 2,000 ไร แหลงน้ําคือ แมน้ําชี
- สถานีสูบน้ําดวยไฟฟาบาน บกนอย พื้นที่สงน้ํา 1,210 ไร แหลงน้ําคือ แมน้ําชี
- สถานีสูบน้ําดวยไฟฟาบาน สังข
พื้นที่สงน้ํา 1,500 ไร แหลงน้ําคือ แมน้ําชี
(สํานักงานเกษตรอําเภอคอวัง , 2553.)
3.) แหลงน้ําขนาดเล็กประเภทสระน้ําในไรนา
พื้นที่อําเภอคอวัง มีเกษตรกรที่มีสระน้ําในไรนา จํานวน 2,148 ราย หรือ 2,214 บอ
และมีความสามารถในการกักเก็บน้ําไดตลอดป จํานวน 1,662 บอ (ตารางที่ 18) ตามภาคผนวกทาย
(สถานีพัฒนาที่ดินยโสธร , 2553.)
1.3.5 เขตพื้นที่สงเสริมการเกษตร อําเภอคอวัง
1.) พื้นที่สงเสริมการเกษตร แบงออกเปน 4 ประเภท ตามตําบลดังนี้
1.1) เขตสงเสริมการปลูกขาว มีพื้นที่ 83,199 ไร คิดเปนรอยละ 96 ของพื้นที่อําเภอ
สงเสริมใหปลูกขาวพันธุขาวดอกมะลิ 105 กข 15 และ กข 3 สงเสริมใหปลูกทุกตําบล
1.2) เขตสงเสริมใหปลูกขาวและไรนาสวนผสม มีพื้นที่ 615 ไร คิดเปนรอยละ 0.6
ของพื้นที่อําเภอ สงเสริมใหปลูกขาวขาวดอกมะลิ 105 และ กข 6 สวนไรนาสวนผสมสงเสริมใหปลูกพืชผัก
เลี้ยงสัตวบกและสัตวน้ํา สงเสริมใหดําเนินการทุกตําบล
1.3) เขตสงเสริมการปลูกพืชไร มีพื้นที่ 905 ไร คิดเปนรอยละ 1 ของพื้นที่อําเภอ
สงเสริมใหปลูกมันสําประหลัง และถั่วลิสง สงเสริมใหปลูกกระจายทุกตําบล
1.4) เขตสงเสริมการปลูกพืชไร ไมผล ไมยืนตน และไมเศรษฐกิจ มีพื้นที่ 3,430 ไร
คิดเปนรอยละ 4 ของพื้นที่อําเภอ สงเสริมการปลูกมันสําปะหลัง มะมวง กลวยน้ําวา มะพราว ฝรั่ง นอยหนา
กระทอน ขนุน และมะขามหวาน สงเสริมใหปลูกกระจายทุกตําบล (ตารางที่ 19) ตามภาคผนวกทาย
(สํานักงานเกษตรอําเภอคอวัง , 2553.)

บทที่ 2
สภาพพื้นฐานทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอมของชุมชน
1. ขอมูลกายภาพ
1.1 ขอมูลกลุมชุดดิน ความเหมาะสมของดินและคุณ ภาพดิน
1.1.1 ขอมูลกลุมดิน
สภาพดินโดยทั่วไปของอําเภอคอวัง ประกอบดวยกลุมชุดดิน รวม 4 ชุด คือ ดินชุดรอยเอ็ด
ดินชุดอุบล ดินชุดโคราช และชุดดินโอซี ชุดดินที่พบมากที่สุดคือ ชุดดินรอยเอ็ด ประมาณ 70 %
1.1.2 ความเหมาะสมและคุณ ภาพดิน (ตารางที่ 20)
ตารางที่ 20 ขอมูลชุดดินอําเภอคอวัง แยกตามลักษณะบริเวณที่พ บและความเหมาะสมในการใชประโยชน
ลักษณะดิน
ทรายปนรวน
ระบายน้ําเลว
อินทรียวัตถุต่ํา
ปานกลาง
รวนปนทราย
ระบายน้ําปาน
กลาง
อินทรียวัตถุต่ํา
ทรายปนรวน
ทรายระบายน้ําดี
อินทรียวัตถุต่ํา

บริเวณที่พ บ
กระจายทั่วทุก
หมูบาน / ตําบล

ชุดดิน
ชุดดินรอยเอ็ด

ความเหมาะสม
การใชประโยชน
เหมาะสมปาน
ใชทํานา
กลางในการทํานา

ต.กุดน้ําใส
ต.คอวัง
ต.ฟาหวน
ต.น้ําออม
ต.กุดน้ําใส
ต.คอวัง
ต.ฟาหวน
ต.น้ําออม

ชุดดินโคราช

พืชไร ไมผล

พืชไร ไมผลที่อยูอาศัย

ชุดดินอุบล

พืชไรเหมาะสม
ต่ําในการทํานา

ทํานา

ที่มา : กรมสงเสริมการเกษตร , 2535
2. ขอมูลชีว ภาพ
2.1 พันธุพ ืช ที่ปลูก/พันธุสัตวเศรษฐกิจ/พันธุปลาที่เลี้ยง
2.1.1 พันธุพืชที่เกษตรกรปลูกเพื่อจําหนายและบริโภคในครัวเรือน คือ พันธุขาวหอมมะลิ 105 และ
พันธุขาว กข.6 มะมวงคือ อกรอง เขียวเสวย หนังกลางวัน แรด น้ําดอกไม ฟาลั่น แกว พืชไรคือ ถั่วลิสง ไทนาน
9 และไมเศรษฐกิจ คือ ยูคาลิปตัส
2.1.2 พันธุสัตวที่เกษตรกรเลี้ยงไวจําหนายและบริโภคในครัวเรือน คือ โคพื้นเมือง, โคพันธุลูกผสม
อเมริกันบารมัน,โคลูกผสมซาโรเลย , กระบือไทย , สุกรลูกผสมลาทธไวท , สุกรลูกผสมแรนเรซ , เปดเทศ , ไกพื้นเมือง,
ไกลูกผสมสามสายเลือดและไกชน
2.1.3 พันธุปลาที่เลี้ยงเพื่อจําหนายและบริโภคในครัวเรือน คือ ปลานิล , ปลาไน , ปลาตะเพียน ,
ปลายี่สกเทศ , ปลาดุกอุยเทศ
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2.2 พันธุพ ืช /พันธุสัตวพ ื้นเมือง
2.2.1 พันธุพืชพื้นเมืองที่ปลูกไวเพื่อบริโภคในครัวเรือน คือ มะพราว กลวย ขี้เหล็ก กระโดน ผัก
ติ้ว ลิ้นฟา สะเดา ชะอม ตําลึง มะเฟอง มะขามเปรี้ยว พืชผัก เปนตน ซึ่งปลูกทั่วๆ ไปตาม หัวไรนาและตามพื้นที่
ที่อยูอาศัย
2.2.2 พันธุสัตวพื้นเมืองที่เกษตรกรเลี้ยงไวเพื่อบริโภค คือ โค กระบือ สุกรพื้นเมือง ไกพื้นเมืองและ
ไกชน
2.3 การใชที่ดิน
เกษตรกรอําเภอคอวังมีการใชที่ดินประเภทตางๆ ดังนี้คือ
2.3.1 ปลูกขาว
จํานวน 83,199 ไร คิดเปนเปอรเซ็นต 96
2.3.2 ที่สาธารณะ
จํานวน 3,614 ไร คิดเปนเปอรเซ็นต 4
2.3.3 ทําสวน (ไมผล-ไมยืนตน) จํานวน 1,675 ไร คิดเปนเปอรเซ็นต 2
2.3.4 ที่อยูอาศัยและพื้นที่อื่น จํานวน 3,869 ไร คิดเปนเปอรเซ็นต 4
2.3.5 พื้นที่ปา
จํานวน 1,393 ไร คิดเปนเปอรเซ็นต 2
2.4 ระบบการผลิต
2.4.1 ชนิดของกิจกรรมการเกษตร
ในการปลูกพืชเลี้ยงสัตวและเลี้ยงปลาของเกษตรกรอําเภอคอวังมีระบบการผลิตที่คอนขางชัดเจน
โดยสรุปไดดังนี้
1) การปลูกขาวนาป
2) การปลูกพืชฤดูแลง ไดแก ขาวนาปรัง พริก , ถั่วลิสง , ขาวโพด และ ถั่วเหลือง
3) การจัดทําไรนาสวนผสม
4) การปลูกไมผล ไมยืนตน
5) การเลี้ยงสัตวใหญ เพื่อการจําหนาย เชน โค กระบือ
6) การเลี้ยงสัตวเล็ก เพื่อการจําหนายและบริโภค เชน สุกรและสัตวปก
7) การเลี้ยงปลาในบอดิน หรือสระน้ําในไรนา
8) การปลูกผักสวนครัวเพื่อบริโภคในครัวเรือนและจําหนาย
9) การถนอมอาหารแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรเพื่อบริโภคและจําหนาย
2.4.2 ระบบการผลิต
1) การปลู กข า วนาป เกษตรกรอํา เภอคอ วั ง เริ่ ม ทํา นาป ช ว งเดื อ นเมษายน-พฤษภาคม ซึ่ งเป น
นาหวาน สวนนาดําจะเริ่มตกกลาเดือนมิถุนายน-ปกดําในเดือนกรกฎาคม การเก็บเกี่ยวขาวในชวงพฤศจิกายน
2) การปลูกพืชฤดูแลง จะเริ่มหลังจากฤดูนาปสิ้นสุดลง เกษตรกรจะปลูกชวงเดือนมกราคม
- มีนาคม จะมีการปลูกพืชอายุสั้น เชน ถั่วลิสง ขาวนาปรังและพืชผัก
3) การจัดทําไรนาสวนผสม เกษตรกรที่มีแปลงไรนาสวนผสมจะทําการปลูกพืชหลายชนิด การเลี้ยง
สัตว เลี้ยงปลา มีการดําเนินกิจกรรมตลอดป
4) การปลูกไมผล ไมยืนตน จะปลูกในไรนาสวนผสมบาง และปลูกเปนสวนมีการปฏิบัติดูแลรักษา
เปนชวงเวลาหลังจากการทํานาปเสร็จสิ้น
5) การเลี้ยงสัตว จะมีการเลี้ยงในไรนาสวนผสมและเลี้ยงในครัวเรือน ใชเวลาวางจากการทํากิจกรรม
อื่นๆ ดูแลใหอาหาร น้ํา และรักษาโรค เปนการเลี้ยงแบบเกื้อกูลกันและกันกับการปลูกพืช
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6) การเลี้ยงปลา เปนการเลี้ยงในระยะเวลาสั้นๆ ในไรนาสวนผสม หรือบอดิน เนื่องจากบอไมสามารถ
กักเก็บน้ําได แตเกษตรกรรายที่มีน้ําตลอดป ก็จะเลี้ยงตลอดป
7) การถนอมอาหาร และแปรรูปผลผลิตการเกษตร เกษตรกรจะรวมกลุมกันหลังจากฤดูการทํานาป
เสร็จ หรือวางจากการทํานา จึงจะมีการดําเนินกิจกรรม
ระบบการผลิตการเกษตรอําเภอคอวัง
ทํานาป

การปลูกพืชฤดูแลง  ปลูกไมผล  ปลูกพืชผัก  เลี้ยงสัตว  เลีย้ ง
ปลา  แปรรูปอาหาร
2.5 ปฏิทินกิจกรรมในการดูแลปลูกพืชและเลี้ยงสัตวอําเภอคอวัง อําเภอคอวัง
ตารางที่ 21 ปฏิทินกิจกรรมในการดูแลปลูกพืช และเลี้ยงสัตวอําเภอคอวัง อําเภอคอวัง
ระยะเวลาดําเนินการ
กิจกรรมการเกษตร
ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย ต.ค พ.ย ธ.ค
2.5.1 ขาวนาป
1) ขาวเจา (มะลิ 105)
2) ขาวเหนียว (กข6)
2.5.2 การปลูกพืชฤดูแลง
1) ขาวนาปรัง
2) ถั่วลิสง
3) พืชผัก
2.5.3 การปลูกไมผล
2.5.4 การปลูกพืชผักสวนครัว
2.5.5 การเลี้ยงสัตวใหญ
(โค กระบือ)
2.5.6 การเลี้ยงสัตวเล็กและสัตว
ปก
2.5.7 การเลี้ยงปลา
2.5.8 การแปรรูปและถนอม
อาหาร
2.6 เทคโนโลยีการผลิต (การใชปุยเคมี , สารเคมี , อาหารสัตว/แรธาตุ)
2.6.1 การใชปุยเคมี , สารเคมี
ในการผลิตพืช เกษตรกรยังมีการใชปุยเคมีและปุยอินทรียควบคูกันไป คิดเปนการใชปุยเคมีรอยละ
60 ของการใชปุย เฉลี่ยประมาณ 300 ตัน หรือครัวเรือนละ 200 กิโลกรัม และใชปุยอินทรีย
รอยละ
40 เชน ปุยหมัก ปุยชีวภาพ ปุยคอก และปุยพืชสด 130 ตัน หรือ ครัวเรือนละ 87 กิโลกรัม นอกจากนี้ยังพบวายัง
มีเกษตรกรบางสวนใชปุยยังไมถูกตองตามหลักวิชาการ เชน ใสปุยไมครบตามอัตราสวนกําหนดไมตรงชวงเวลาที่พืช
ตองการ ซึ่งมีผลกระทบตอผลผลิต เกษตรกรยังยึดถือขั้นตอนการปฏิบัติการผลิตแบบเดิมมานาน เกิดความเคยชินที่จะ
ปฏิบัติตามวิธีการเดิม
2.6.2 สารเคมี
เกษตรกรมีการใชสารเคมีในการผลิตคอนขางนอย คิดเปนรอยละ 8 ของจํานวนเกษตรกรทั้งหมด
สวนใหญเปนสารเคมีกําจัดวัชพืช และสารเคมีกําจัดปูและหนูนา
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2.6.3 อาหารสัตว/แรธาตุ
เกษตรกรสวนใหญยังเลี้ยงแบบเดิม ยังไมมีการนําอาหารสัตวที่มีโปรตีนสูงและมีแรธาตุครบถวน น้ํามา
ใหสัตวกินเปนอาหารเสริม หรืออาหารหลัก มีเพียงการเลี้ยงสุกรแมพันธุและสุกรขุน ที่อาหารผสมใหกินเปนหลัก ในการ
เลี้ยงปลาก็ยังใชอาหารที่หาไดตามทองถิ่น เชน รําหรือการสราง แพลงตอนใหเกิดในน้ําเทานั้น
2.7 ปริมาณการผลิต
2.7.1 ขาว
ในป 2552/53 อําเภอคอวัง มีการผลิตขาวนาป พันธุขาวมะลิ 105 รวม 26,492 ตัน และพันธุ
ขาว กข. 6 รวม 8,003 ตัน รวมผลผลิตทั้งหมด 34,495 ตัน
โดยเกษตรกรนําไปใชประโยชนดังนี้
1) ใชบริโภคในครัวเรือน
8,769 ตัน
2) ใชทําพันธุ
812 ตัน
3) ใชเลี้ยงสัตว
193 ตัน
4) จําหนาย
42,259 ตัน
2.7.2 ไมผล
1) มะมวง เชน น้ําดอกไม เขียวเสวย แรด ฟาลั่น อกรองและแกว มีผลผลิตรวมทั้งหมด 50.6 ตัน
สวนใหญใชบริโภคและจําหนายในครัวเรือน
2) ฝรั่ง ขนุน นอยหนา มะพราว มะขามเปรี้ยว รวมผลผลิต 12 ตัน
2.7.3 พืช ผัก
เปนพื้นที่ปลูกผักทั้งในฤดูแลง เชน ถั่วฝกยาว พริก หอมแดง ผักตางๆ รวมผลผลิตทั้งหมด
500 ตัน สวนใหญใชบริโภคในครัวเรือนและจําหนายยังตลาดศรีสะเกษ
2.7 .4 สัตว
ปริมาณการผลิตในป 2552 กระบือ 769 ตัว โค 9,208 ตัว สุกร 2,055 ตัว ไก 38,498 ตัว
เปด 5,459 ตัว รวมครัวเรือนผูเลี้ยงสัตว 3,356 ครัวเรือน
2.7 .5 ปลา
ส ว นใหญ เ ป น การเลี้ ย งในบ อไร น าสวนผสม และมีก ารขุด บ อดั กปลาในช ว งฤดู ฝ น โดยอาศัย ปลา
ธรรมชาติ และมีการจับปลาในชวงฤดูแลง ป 2552 ปริมาณ 250 ตัน
3. ขอมูลดานเศรษฐกิจ
3.1 สิทธิในที่ดินทํากิน
เกษตรกรมีที่ดินเปนของตนเอง ประมาณ 86,267 ไร มีบางสวนเชาที่ดินของคนอื่น คิดเปนรอยละ 15 ของ
พื้นที่ถือครอง
3.2 จํานวนแรงงาน
เกษตรกรและประชาชนอําเภอคอวัง มีจํานวน 4,592 ครัวเรือน รวม 25,943 คน มีสมาชิกในครัวเรือน
เฉลี่ย 4.87 คน มีจํานวนแรงงานในครัวเรือนเฉลี่ย 4 คน ซึ่งเหมาะสมที่จะใชแรงงานในการทําเกษตรระดับหนึ่ง
เพราะบางชวงระหวางการปลูกพืชตองมีการสรางแรงงานสวนหนึ่งเพิ่ม เพื่อใหทันและเพียงพอในการผลิต
(ตารางที่ 22)
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ตารางที่ 22 จํานวนครัว เรือนและคาเฉลี่ยของสมาชิกแรงงานในครัว เรือนอําเภอคอวัง แยกเปนรายตําบล
หมูที่

ชื่อบาน

1
2
3
4
รวม

กุดน้ําใส
คอวัง
ฟาหวน
น้ําออม
4 ตําบล

จํานวน
ครัว เรือน
(ครอบครัว )
1,692
1,712
1,249
1,267
5,920

ประชากร
(คน)

สมาชิกครัว เรือน
เฉลี่ย(คน)

วัยแรงงาน/
ครัว เรือนเฉลี่ย(คน)

7,719
7,164
5,736
5,324
25,943

4.56
4.18
4.6
4.2
4.38

4
4
4
4
4

3.3 รายได รายจายของครัว เรือน
3.3.1 รายได/ครัวเรือน/ป รายไดสวนใหญมาจากภาคเกษตรกรรม รวม 31,127,366 บาท เฉลี่ย
21,175 บาท/ครัวเรือน/ป รายไดนอกภาคเกษตรกรรม เชน รับจางทําการเกษตร รับจางทั่วไปและเงินจากญาติที่ไป
ทํางานตางจังหวัดและตางประเทศ รวม 15,618,300 บาท เฉลี่ย 10,154 บาท/ครัวเรือน/ป รวมรายไดภาค
เกษตรกรรมและนอกภาคเกษตรกรรมของครัวเรือน ปละ 46,745,666 บาท เฉลี่ย 30,393 บาทตอครัวเรือน/ป
(ตารางที่ 23)
ตารางที่ 23 จํานวนรายไดภาคเกษตรกรรมและนอกภาคเกษตรกรรมตอป ของเกษตรกรอําเภอคอวัง
หมูที่
ชื่อบาน
รายไดจากภาค รายไดนอกภาค
รวมรายได
รายไดเฉลี่ย/
เกษตรกรรม
เกษตรกรรม
(บาท)
ครัว เรือน/ป
(บาท)
1
กุดน้ําใส
31,127,366 15,618,300 46,745,666
30,393
2
คอวัง
2,246,772
1,246,770
3,493,472
37,164
3
ฟาหวน
92,015,200 54,787,546 37,227,654
32,150
4
น้ําออม
82,015,200 13,212,454 96,227,654
20,953
รวม
4 ตําบล
207 ,404,538 84,865,07 0 183,694,446
32,369
3.4 เปาหมายของการทําฟารม
ในการทําการเกษตรหรืการทําฟารมของเกษตรกร มีเปาหมายคือรายไดหลัก หรือรายไดรองและรายไดเสริม
เพื่อเปนคาใชจายตางๆ ในครัวเรือน และสําหรับบริโภคในครัวเรือน อยางพอเพียงเปนการลดคาใชจายของเกษตรกร
โดยรายได จ ากภาคเกษตรกรรมดั งกล าวคิด เป น ร อยละ 7 0 ของรายได ทั้ง หมดของเกษตรกรตอป หรื อมีร ายได
35,000 บาทตอครัวเรือน
3.5 สัตวใชงาน เครื่องจักรกลการเกษตรและปจจัยการผลิต
เกษตรกรไมมีการใชสัตวใชงาน แตมีการเลี้ยงกระบือเพื่อขยายพันธุ และจําหนาย สวนแรงงานจะใชเครื่องรถไถ
เดินตาม และรถแทรกเตอรขนาดกลาง , รถเกี่ยวนวดขาว
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3.6 ผลผลิตเฉลี่ย ราคา ตนทุนการผลิต
3.6.1 ผลผลิตเฉลี่ย
จากการประเมินผลผลิตขาวประจําป 2550/51 พบวาขาวมะลิ 105 มีผลผลิต 447 กิโลกรัมตอไร
และขาว กข 6 มีผลผลผิต 460 กิโลกรัมตอไร ขาวนาปรังมีผลผลิตเฉลี่ย 850 กิโลกรัมตอไรสวนผลผลิตของถั่วลิสง
ที่ปลูกในฤดูแลง พบวาถั่วลิสงมีผลผลิต 280กิโลกรัมตอไร
3.6.2 ตนทุนการผลิต
ในการปลูกขาวของอําเภอคอวัง เกษตรกรมีการทํานาหวานและนาดํา ซึ่งปจจุบันมีการทํานาหวาน
95 เปอรเซ็นต นาดํา 5 เปอรเซ็นต ซึ่งจะมีแนวโนมในการทํานาหวานมากขึ้น จากการสํารวจขอมูลตนทุนการผลิต
ขาวของตําบลคอวัง รวม 45 หมูบาน 4 ตําบล พบวาเกษตรกรมีตนการผลิตขาวตาม ตารางดังนี้ (ตารางที่ 2 4 )
ตารางที่ 24 ตนทุนการผลิตขาวตอไร แยกเปนขาวนาดํา และขาวหวานอําเภอคอวัง
รายการ
ขาวนาดํา
ขาวนาหวาน
1. คาปจจัยการผลิต
1,850
1,525
1.1 คาพันธุขาว
(550)
(575)
1.2 คาปุย
(900)
(950)
1.2.1) คาปุยเคมี
(700)
(500)
1.2.2) คาปุยอินทรีย
(200)
(200)
1.3 คาสารเคมี
(400)
(250)
2. คาจางแรงงาน
2,400
1,400
2.1 คารถไถ
(450)
(450)
2.2 คาปลูก
(1,200)
(200)
2.3 คาจางใสปุย
(100)
(100)
2.4 คาเก็บเกี่ยว
(550)
(550)
2.5 คาขนยาย/นวด
(100)
(100)
3.6.3 แหลงสินเชื่อเพื่อการเกษตร
ประชากรและเกษตรกรอําเภอคอวัง จํานวน 4,594 ครัวเรือน มีการใชเงินทุนหมุนเวียนและแหลง
เงินทุนในการประกอบอาชีพทางการเกษตรและอื่นๆ ซึ่งสวนใหญจะกูเงินจาก ธ.ก.ส. จํานวน 3,733 ครัวเรือน แหลง
อื่นๆ จํานวน 859 ครัวเรือน เชน สหกรณการเกษตร กองทุนหมุนเวียนของ
3.7 ขอมูลการตลาด (วิธีการตลาด , แหลงรับซื้อผลผลิต)
3.7.1 ขาว
เกษตรกรสวนใหญจะมีการนําขาว จํานํากับ ธ.ก.ส. ตามโครงการรับจํานําขาวป 25 50/5 1 คิดเปน
รอยละ 20 สําหรับเกษตรกรบางสวนไมมีการจํานําขาว คิดเปนรอยละ 8 0 ไดนําขาวเปลือกไปจําหนายแกพอคาคน
กลาง ที่อําเภอราศีไศล จังหวัดศรีสะเกษ และอําเภอเมือง จังหวัดยโสธร โดยพอคาดังกลาวไดนําขาวไปจําหนายตอที่
บริษัทเอกชน ณ จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อแปรรูปสงออกขาวโดยตรง และมีเกษตรกรที่นําขาวไป
จําหนายแกสหกรณการเกษตรอําเภอคอวัง จังหวัดยโสธร
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3.7.2 ถั่ว ลิสง
เกษตรกรที่ปลูกถั่วลิสง อยูเขตตําบลกุดน้ําใส และตําบลฟาหวน บางสวนเมื่อเก็บเกี่ยวแลวเสร็จ จะ
มีพอคาคนกลางเขามารับซื้อในหมูบานและบางสวนก็รวมกลุมนําไปจําหนายใหเอกชนที่แปรรูปถั่วลิสง ในทองถิ่นมีกลุม
แมบานก็ซื้อไปเก็บไวเพื่อการแปรรูปถั่วลิสงในหมูบาน เพื่อมูลคาการผลิต
3.7.3 พืช ผัก
ตําบลกุดน้ําใส ไมมีพื้นที่ปลูกพืชไร มีพื้นที่ปลูกพืชผักนอย เนื่องจากสภาพพื้นที่ไมเหมาะสมในการ
ปลูกผัก สวนใหญเปนการปลูกชวงฤดูแลง และบางสวนปลูกในฤดูฝน เกษตรกรมักจะนําผลผลิตไปจําหนายที่ตลาด
ทองถิ่น และตลาดสดอําเภอคอวังและบริโภคภายในครัวเรือน
3.7.4 ไมผ ล
ปริมาณการปลูกไมผล ยังไมมาก จึงมรแคการจําหนายในหมูบาน และมีพอคาเรมารับซื้อเพื่อนําไป
รวบรวมจําหนายใหพอคาคนกลางอีกตอไป
3.8 ภาวะหนี้สิน
จากการประเมินสภาวะการเงินของแหลงเงินกู พบวาเกษตรกรหรือประชาชนในอําเภอคอวัง
สวน
ใหญพบวามีหนี้สินมากกวารายได โดยมีภาวะหนี้สินเฉลี่ย 112,450 บาทตอครัวเรือน ซึ่งหนี้สินเหลานี้เปนเงินกูจาก ธ.
ก.ส. , สหกรณ , เอกชนและกองทุนหมูบานตางๆ ธนาคารพาณิชยอื่นๆ ที่เกษตรกรกูมาเพื่อใชจายในการผลิตทาง
การเกษตร การกอสรางบานพักที่อยูอาศัย และเปนคาใชจายในการเดินทางไปทํางานตางจังหวัดหรือตางประเทศ คือ
ประเทศไตหวัน และประเทศในแถบตะวันออกกลาง
4. ขอมูลทางสังคม
4.1 ขนบธรรมเนียมประเพณีและพิธีกรรม อิทธิพ ลทางความคิด
ประชากรในเขตอําเภอคอวัง สวนใหญจะมีขนบธรรมเนียมประเพณีและพิธีกรรมสืบเนื่องติดตอกันมา
นานจนถึงปจจุบัน ตามความเชื่อทางพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมที่ดีงาม ซึ่งไดปฏิบัติในชุมชนดังนี้
4.1 .1 ประเพณีบุญขาวจี่ ประเพณีบุญเดือนสามบุญขาวจี่ กระทํากันในวันมาฆบูชา โดยการนําเอา
ขาวเหนียวที่นึ่งสุกแลว ปนเปนกอนยางไปใหแหงกรอบ ทาดวยไขผสมน้ําออย ทําใหครบ 3 กอน แลวน้ําไปถวายพระ
ที่วัด และมีการเสี่ยงทายโดยใชไขเรียกวา บุญเบิกบาน เพื่อเสี่ยงทายความอุดมสมบูรณในหมูบาน เสี่ยงทายฟาฝนตก
ตองตามฤดูกาล
4.1.2 ประเพณีสงกรานต ประเพณีบุญเดือนหาการสงกรานต ซึ่งเปนวันขึ้นปใหมของไทย ตอนเชา
จะมีการทําบุญตักบาตรที่วัด และวัดจะอัญเชิญพระพุทธรูปมาประดิษฐฐานไวศาลาวัด เพื่อใหชาวบานไดสรงน้ํา ชวง
บายจะมีการแหนางสงกรานตรอบหมูบาน พอเสร็จจากการแหนางสงกรานตแลว จะเปนพิธีรดน้ําดําหัว โดยเริ่มจาก
พระสงฆและผูสูงอายุของชุมชน เพื่อขอพรใหเปนศิริมงคลแกชีวิตและยังมีการสาดน้ํากันอยางสนุกสนาน
4 .1 .3 ประเพณี บุ ญ บั้ ง ไฟ ประเพณี บุ ญ เดื อ นหก เป น ประเพณี ที่ สื บ ทอดกั น มาแต โ บราณ
มีความเชื่อวาเปนการขอฝนและบูชาพญาแถน ขอใหดลบันดาลใหฝนตกตองตามฤดูกาล การจัดงานจะประชาสัมพันธ
ไปยังหมูบานใกลเคียง เพื่อนําบั้งไฟมาแขงกันประกวด การแขงขันบั้งไฟสูงสวนมาจะจัดสองวัน วันแรกจะประกวดบั้งไฟ
สวยงามพรอมขบวนฟอนรําจากหมูบานตางๆ วันที่สอง จะประกวดบั้งไฟขึ้นสูง กอนจะมีการแขงขันกันนั้นจะมีการจุด
บั้งไฟเสี่ยงทายกอน ซึ่งเปนการจุดเพื่อพยากรณวา ถาบั้งไฟขึ้นสูงปนั้นฝนจะตกตองฤดูกาลน้ําในนามีความอุดมสมบูรณ
หลังจากนั้นจะเปนการจุดบั้งไฟของคณะตางๆ ถาบั้งไฟใครอยูบนฟาและทําเวลาไดนานที่สุดเปนผูชนะ ถาบั้งไฟใครไม
ขึ้นหรือแตกชาวบานจะชวยกันหามเจาของคลุกโคลนตม เปนที่สนุกสนาน
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4.1.4 ประเพณีบุญผะเหวดและแหพระ ประเพณีชาวบานไดทําสืบทอดกันมาแตสมัยโบราณ คือในตอนเชาจะ
มีการทําบุญตักบาตรที่วัด หลังจากนั้นจะมีการตกแตงเกวียนและอัญเชิญพระพุทธรูปคูบานคูเมืองออกไปยังคูแกว การ
แหน้ําโดยคณะกองยาวและชาวบาน หลังจากนั้นก็จะมีการจุดบั้งไฟเสี่ยงทายโชคลาภและขอฟาขอฝนใหตกตองตาม
ฤดูกาล เสร็จจากการเสี่ยงทายแลวพระสงฆฉันเพลเสร็จขบวนแหพระก็จะเริ่มแห เสร็จแลวก็จะทําการอัญเชิญผะเหวด
แลวแหมาจนถึงวัด ตลอดทางจะมีชาวบานสรงน้ําพระพุทธรูปและสงน้ํากันอยาง สนุกสนานและได
4 .1 .5 ประเพณีเดือนแปด มีประเพณีบุญเขาพรรษาตรงกันวันแรม 1 ค่ํา เดือนแปด ชาวบานนิยม
บวชลูกหลานในชวงเขาพรรษา เพื่อใหศึกษาพระธรรมวินัย และเพื่อสืบทอดพระพุทธศาสนาตามประเพณีตั้งแตสมัย
พุทธกาลภิกษุจะอยูประจําเปนเวลา 3 เดือน ตั้งแตวันแรม 1 ค่ํา เดือน 8 ถึง 15 ค่ํา เดือน 11 ในงานบุญเขาพรรษา
ตอนเชาจะมีการทําบุญตักบาตร ชวงบายมีการถวายผาอาบน้ําฝน ดอกไมธูปเทียนถวายนม น้ําตาล โอวัลติน เพื่อ
ถวายเปนพุทธบูชาในการจําพรรษาตลอด 3 เดือน ตอนเย็นจะมีการทําวัดและเวียนเทียน โดยเจาอาวาสและญาติโยม
4.1.6 ประเพณีเดือนเกาเดือนสิบ ประเพณีบุญขาวสาก ขาวประดับดิน ตรงกับวันเพ็ญเดือนสิบ เรือ
ยกวาบุญเดือนสิบ เปนการอุทิศสวนกุศลใหผูที่ลวงลับไปแลว สวนขาวประดิบดินจะเปนการนําอาหารที่จัดไวไปแขวน
ตามตนไม เพื่อเรียกวิญญาณใหมารับของกินในวันเดือนดับ การทําบุญขาวสากจะเขียนชื่อพระภิกษุลงในบาตร ถาผูใด
จับฉลากของพระภิกษุองคใดได ก็ใหนํามาถวายพระภิกษุองคนั้น โดยเขียนชื่อผูลวงลับไปแลว และขาวสากที่ทําดวย
ใบตองขางในบรรจุอาหารคาวหวานขางในแลว เย็บติดกัน นํามาถวายแดพระภิกษุสงฆ เมื่อฉันเสร็จแลวจะมีการฟง
เทศน และกรวดน้ําอุทิศสวนกุศลใหกับญาติผูลวงลับไปแลว แลวน้ําขาวสากไปไวที่นา เพื่อใหเจานาหรือที่เรียกกันตา
แฮก ไดกินเปนการเลี้ยงตาแฮกใหไดขาวงาม
4.1.7 ประเพณีบุญเดือนสิบเอ็ด ประเพณีเดือนสิบเอ็ดคือประเพณีออกพรรษา ในตอนเชาชาวบาน
จะรวมกันทําบุญตักบาตรที่วัด ตอนกลางคืนจะมีการถวายตนปราสาทผึ้ง ซึ่งประกอบดวยขาวสาร เสื่อ ผึ้ง ดอกไมธูป
เทียน เชาวันแรม 1 ค่ํา จะมีการทําบุญตักบาตรเทโว โดยพระสงฆจะเวียน 3 รอบ รอบที่ 1 ตะเปนปจจัย รอบที่ 2
จะเปนขาวสารอาหารแหง รอบที่ 3 จะเปนขาวสุก เมื่อครบสามรอบก็เปนอันเสร็จพิธี
4.1.8 บุญเดือนสิบสอง ในเดือนสิบสอง จะมีประเพณีบุญกฐินเริ่มออกพรรษา คือ แรม 1 ค่ํา เดือน
11 ถึงวันเพ็ญเดือนสิบสอง ผูที่ตองการจะทําบุญกฐินจะตองเขียนฉลากจองวัดที่จะทอดถวาย โดยในปหนึ่งแตละวัดจะ
มีการรับกฐินไดเพียงหนึ่งครั้ง และเมื่อถึงวันทอดกฐินเจาภาพตองเตรียม องคกฐินใหพรอม และนําถวายตามที่กําหนด
ไว
4.2 ศาสนา สิ่งยึดเหนี่ยวและขอหามตางๆ
4.2.1 ศาสนา
ประชาชนและเกษตรกรตําบลคอวังสวนมากจะนับถือศาสนาพุทธ โดยมีการปฏิบัติธรรมและพิธีกรรม
ทางศาสนา เกี่ยวของกับประเพณีที่ถือปฏิบัติสอบทอดกันมาตั้งแตบรรพบุรุษ โดยมีพระสงฆเปนผูนําทางศาสนา มี
คณะกรรมการวัดที่รวมการสรางความเจริญของศาสนาดานวัตถุ เชน โบสก ศาสนา กุฏิ ซุมประตูวัด ปจจุบันอําเภอ
คอวัง มีวัดทั้งหมด 27 วัด ทุกวัดมีการดําเนินกิจของสงฆ และกิจกรรมทางศาสนาของพระพุทธศาสนิกชนเปนประจํา
โดยเฉพาะวันสําคัญของศาสนาและเทศกาลตางๆ จะมีประชาชนมารวมทําบุญอยางพรอมเพียง
4.2.2 สิ่งยึดเหนี่ยว
ศาสนาพุทธเปนสิ่งยึดเหนี่ยวของประชาชนอําเภอคอวังและยังมีศาลปูตา และศาลหลักเมืองคอวังซึ่ง
เปนสิ่งยึดเหนี่ยวดานจิตใจ ในแตละเทศกาลประชาชนที่ไปทํางานตางจังหวัดจะมารวมกันทําบุญ นําผาปามาทอดถวาย
วัดตางๆ เปนศูนยรวมจิตใจและความสามัคคี สรางความรักตอทองถิ่นบานเกิด และใหศาสนาเจริญรุงเรืองตอไป
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4.2.3 ขอหามตางๆ
สําหรับขอหามตางๆ ในชุมชน ดานศาสนาประชากรของชุมชนมีการละเวนปฏิบัติอยางเครงครัดตาม
คําสั่งสอนของพระพุทธองค สวนดานสังคม ชุมชนมีขอหามตามธรรมเนียมประเพณีการปฏิบัติตอสาธารณะประโยชน
และสาธารณูป โภค และประชากร โดยมีกฎระเบี ย บของแต ล ะหมูบ านที่กํ าหนดโดยชุ มชน มีการกล า ว ตั ก เตื อ น
ภาคทัณฑ และปรั บ ตามสมควร หากเกิน อํานาจของชุ มชนหรื อไมมีก ารยิ น ยอม จึ งมอบให เ จ าหน าที่ทางราชการ
ดําเนินการตามกฎหมายตอไป
4.3 การศึกษา/ศาสนา
1) การศึกษา
ประชาชนอําเภอคอวัง มีการจบการศึกษาภาคบังคับ คิดเปนรอยละ 1 0 0 จํานวนผูที่จบสูงกวา
มัธยมศึกษาตอนปลาย คิดเปนรอยละ 30 ของประชากรทั้งหมด และประชากรอีกรอยละ 10 เปนประชากรที่ยังไมได
เรียนหนังสือ เพราะยังไมถึงเกณฑบังคับและกําลังศึกษาอยู
2) ศาสนา
เกษตรกรอําเภอคอวัง และประชาชนอําเภอคอวัง นับถือศาสนาพุทธทั้งหมดคิดเปนรอยละ 100
4.4 ผูนําตามธรรมชาติ กลุมตามธรรมชาติ
ผูนําตามธรรมชาติ หรือผูนําแบบไมเปนทางการ ประกอบดวย ผูนํากลุม ผูนําทางภูมิปญญาพระ ซึ่ง
เปนผูนําตามความเชื่อถือของชาวบานในชุมชน
กลุมตามธรรมชาติ เปนกลุมที่ชาวบานรวมตัวกันเพื่อประกอบกิจกรรมดานตางๆ ในชุมชน เชน กลุม
ผูสูงอายุ กลุมออมทรัพย กลุมฌาปนกิจหมูบาน เปนตน
4.5 ภูมิปญ ญาชาวบาน
ในเขตตําบลคอวัง มีทรัพยากรมนุษยที่ทรงคุณคาหลายทาน ที่ไดสืบทอดภูมิปญญาชาวบาน จาก
บรรพบุรุษ ไดนํามาเสรางเสริมความเจริญกาวหนาใหตนเองและสังคม เชน ภูมิปญญาดานสมุนไพร ยาพื้นบาน หมอ
นวดแผนโบราณ หมอตําแย ชางไม หมอกระดูก จักรสาน ดนตรีพื้นเมือง หมอทําขวัญ ศิลปะพื้นบาน หมอลํา หมอ
แคน ทอผา ฯลฯ

บทที่ 3
สถานการณข องชุมชนอําเภอคอวัง
1. ปญ หาของชุมชน
1.1 ดานกายภาพ
1.1.1 ดินและสภาพพื้นที่ / พื้นที่ทุงหญาสาธารณะ
1) ดินที่ใชในการเพาะปลูกพืช ยังขาดความอุดมสมบูรณ และมีสภาพที่ไมเหมาะสมกับการเพาะปลูก
เนื่องจากดินสวนใหญเปนรอยละ 7 0 ของชุดดินรอยเอ็ด และชุดดินอุบล แตเกษตรกรไมมีทางเลือกที่จะปลูกพืชอื่น
นอกจากปลูกขาวเปนหลัก ซึ่งจะตองมีปรับปรุงบํารุงดินสภาพดิน เพื่อการเพาะปลูกพืชดังกลาวเปนประจําตอเนื่อง
2) สภาพพื้นที่ของอําเภอ สวนใหญเปนที่ลุมลําน้ํา คิดเปนรอยละ 80 ของพื้นที่ทั้งหมด สามารถเก็บ
กักน้ําไดเพียงพอในการเพาะปลูกในชวงฤดู และฤดูแลง โดยสูบน้ําดวยไฟฟาและในฤดูฝนถาฝนตกหนัก อาจเกิดภัย
ธรรมชาติน้ําทวมได
1.1.2 แหลงน้ําเพื่อการเกษตร
1) พื้นที่อําเภอคอวัง สวนมากจะมีหวยหนองและกุดตางๆ และมีแมน้ําชีไหลผาน มีโครงการสูบน้ํา
ดวยไฟฟา สถานีสูบน้ําดวยไฟฟา จํานวน 7 แหง และมีคลองสงน้ํายังไมครอบคลุมพื้นที่เพาะปลูก ทําใหบางพื้นที่ยังไม
สามารถปลูกพืชเสริมในฤดูแลงได และเกิดภัยธรรมชาติน้ําทวม เนื่องจากอยูใกลลําน้ําชี โดยเฉพาะตําบลกุดน้ําใส
ตําบลฟาหวน
1.2 ดานชีว ภาพ
1.2.1 การปลูกพืช จํากัดชนิด
1)เกษตรกรสวนใหญปลูกขาว และพืชไรในฤดูแลวเปนบางสวน นอกจากจะขุดสระน้ําและปลูกพืชผัก
และไมผลแบบไรนาสวนผสม
2) สภาพการปลูกพืชไร มีมันสําปะหลัง และถั่วลิสง
3) การปลูกไมผล เกษตรกรสวนใหญไมมีทุนในการขุดบอหรือคันดิน เพื่อยกรองปลูกไมผล ทําใหมี
การปลูกไมผลไดเล็กนอยกวานั้น
4 ) พื ช ผั ก เกษตรกรจะปลู ก มากในฤดู ห ลั งการทํ า นา ไม มี กิ จ กรรมตลอดป เนื่ อ งจากไม มี พื้ น ที่
เหมาะสมในการปลูกในฤดูฝน พืชผักที่ปลูกในปจจุบัน ชวงปลายฤดูฝนไดแก หอมแดง พริก และ พืชผักกินใบ
1.2.2 การใชเทคโนโลยีการผลิตขาว
1) การผลิตขาว
เกษตรกรยังขาดความรู ความเขาใจในการผลิต ไมสามารถลดตนทุนการผลิตไดต่ําลง เนื่องจากยังยึด
ปฏิบัติตามขั้นตอนไมถูกตอง มีการใชปุยเคมีมากเกินไป มีการใสปุยไมถูกระยะความตองการของการเจริญเติบโตของ
ขาว ไมเขาใจในดานวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว ทําใหผลผลิตขาวขาดคุณภาพและมีราคาต่ํา
2) การผลิตถั่ว ลิสง
เกษตรกรยังมีขอจํากัดในการใชพันธุถั่วลิสง คือ ไมสามารถปลูกถั่วลิสงในฤดูฝนไวทําพันธุในฤดูแลงได
เนื่องจากไมมีที่ดิน และในฤดูกาลปลูกพืชฤดูแลง จะตองอาศัยพื้นที่ใกลแหลงน้ํา โดยสูบน้ําดวยไฟฟา หรือเครื่องสูบน้ํา
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ของตนเอง และเกษตรกรยังขาดความรูดานวิทยาการดานการตลาด คือ ขายผลผลิตในราคาต่ําในฤดูผลผลิตผลออกสู
ตลาด แลวหาซื้อเมล็ดพันธุในฤดูกาลเพาะปลูกในราคาสูง
3) การผลิตไมผ ล
เกษตรกรยังขาดหลักวิชาการในการจัดการไมผลที่ปลูก ไมมีการตัดแตงกิ่ง หรือการใชสารเคมีหรือธาตุ
เสริมในการที่จะทําใหผลผลิตสูง รวมถึงการปองกันกําจัดแมลง โดยวิธีเกษตรผสมผสานการผลิตไมผลนอกฤดูกาล
เพื่อใหราคาผลผลิตสูง
4) พืช ผัก
การผลิ ตไมมีการใชส ารป องกันกําจั ดแมลงศัตรู หญา โดยวิธี เกษตรผสมผสาน ทําให พืชผั กที่ผลิ ต
ออกมายังไมปลอดสารพิษ สงผลใหไมสามารถผลิตผักในปริมาณมากออกสูตลาดตามความตองการ และมีการผลิต
พืชผักตามฤดู ไมมีการผลิตนอกฤดูเพื่อจะใหราคาสูง
1.2.3 การใชประโยชนจากที่ดินในการทําการเกษตร
1) พื้นที่บางสวนเปนเนินทราย ไมสามารถปลูกพืชใหเจริญงอกงาม ถึงจะปรับปรุงแลวก็ตาม
ปลอยใหพื้นที่วางเปลา

จึง

2) พื้นที่ลุมน้ํา มักจะเกิดภัยธรรมชาติ น้ําทวม ซึ่งทําใหเสียผลประโยชนในการลงทุน ดานการผลิต
ไมไดรับผลผลิตเต็มที่
3) คลองสงน้ํา โครงการสูบน้ําดวยพลังงานไฟฟา ยังไมครอบคลุมพื้นที่ จึงทําใหการ ปลูกพืชหลังฤดู
ทํานา ไมไดใชที่ดินเต็มที่ จึงใชดินไมคุมคา และผลผลิตในพื้นที่มีจํานวนนอย
1.2.4 ปญ หาการเลี้ยงสัตว
1) ขาดพอพันธุ แมพันธุสัตวพันธุดี ที่จะใชผสมและขยายพันธุ รวมถึงเกษตรกรยังขาดหลักการเลี้ยง
สัตวที่ถูกตอง และประหยัดตนทุนต่ํา ไมมีการคัดพันธุ ปรับปรุงพันธุที่ดิน ทําใหพันธุสัตวไมไดพันธุที่เจริญเติบโตที่ดี
และการเกิดโรคระบาดในปศุสัตว
2) ขาดความรูดานการจัดการฟารมที่ดี เชน พันธุดี อาหารดี โรงเรือนที่ดี การปองกันและรักษาโรค
1.2.5 ปญ หาการเลี้ยงปลา
1) ขาดเงินทุนในการขุดบอเลี้ยงปลา และบอดินบางพื้นที่ไมสามารถกักเก็บน้ําอยูไดตลอดป จึงเลี้ยง
ปลาไมไดตลอดป
2 ) พื้ น ที่บ างส ว นเกิด ภั ย ธรรมชาติ น้ํ าทว ม ทํา ให ป ลาเลี้ ย งออกจากบ อเสี ย หาย และเกิด โรค ไม
เจริญเติบโตเต็มที่
3) เกษตรกรไมการเพาะพันธุปลาไดเอง ยังซื้อจากแหลงอื่น ทําใหตนทุนในการเลี้ยงสูงและขาดแคลน
พันธุ
4) เกษตรกรยังขาดความรูดานการเลี้ยงปลา และการจัดการฟารมเลี้ยงปลาถูกตองตามวิชาการ
5) การจับปลาตามแหลงธรรมชาติ และการขดบอลอปลา ยังใหผลผลิตสูง เกษตรกรจึงยังไมเลี้ยงปลา
ตามหลักวิชาการ
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1.3 ดานเศรษฐกิจ
1.3.1 หนี้สินเงินกู
1 )เกษตรกรสว นใหญมีห นี้ สิ นเงิน กูที่ใช ในการผลิ ต การกอสร างบ านเรื อน คาใช จ ายในครั ว เรื อน
รวมทั้งคาใชจายในการเดินทางไปทํางานตางจังหวัดและตางประเทศ
2 ) เกษตรกรกู เ งิน กองทุน เพื่ อการประกอบอาชี พเสริ ม เช น การเย็ บ เสื้ อ ผ า การแปรรู ป ผลผลิ ต
การเกษตร เพือ่ เพิ่มพูนคาของผลิตภัณฑ รวมถึงการคาขายสินคาเบ็ดเตล็ด อาหารและเครื่องดื่ม การทําธุรกิจชุมชน
1.3.2 การขาดแคลนแรงงานทําการเกษตร
1 ) เกษตรกรในอําเภอคอวัง
สวนมากเดินทางไปทํางานที่กรุงเทพฯ ทําใหขาดแคลนแรงงาน
การเกษตร ในชวงฤดูทํานา
2) คาจางแรงงานดานการเกษตรสูง ทําใหตนทุนการผลิตสูงตามไปดวย ถาหากไมจางฤดูกาลเก็บเกี่ยว
จะทําใหเกี่ยวขาวไมทัน คุณภาพขาวจะขาดคุณภาพ จึงหันมาจางเครื่องเกี่ยวนวด ทําใหตนทุนการผลิตสูง
3) มีการใชเครื่องจักรกลการเกษตร แทนแรงงานคน ทําใหเพิ่มตนทุนการผลิตการเกษตรโดยเฉพาะ
คาจางแรงงาน
3.4 ดานสังคม
3.4.1 การอพยพแรงงานเขาสูเมือง
เกษตรกรมีรายไดจากากรทําการเกษตรเพียงอยางเดียว จึงมีรายไดนอย ไมเพียงพอตอการใชจายในครัวเรือน
ดั งนั้ น เมื่อว างเว น หรื อไม มีการทํานา เกษตรกรบางส ว นจึ ง อพยพไปขายแรงงานในกรุ ง เทพฯ หรื อต า งประเทศ
เนื่องจากคาแรงสูงกวาภาคเกษตรกรรม
3.4.2 การวางงานของเยาวชนในชุมชน
เยาวชนของชุมชนจํานวนมาก เมื่อสําเร็จการศึกษาภาคบังคับหรือตามความสามารถของผูปกครองแลว ไมคอย
ทํางานอาชีพการเกษตร สวนใหญจะมุงสูภาคอุตสาหกรรมและมีบางสวนวางงาน ไมมีอาชีพ เกิดปญหาทางสังคมของ
ชุมชน เชน ปญหายาเสพติด ฯลฯ
3.5 ลําดับความสําคัญ ของปญ หาชุมชน
3.5.1 ดินและสภาพพื้นที่การเพาะปลูกพืชและเลี้ยงสัตว/ประมง
3.5.2 แหลงน้ําเพื่อการเกษตร
3.5.3 การจํากัดการปลูกพืชเลี้ยงสัตวและประมง
3.5.4 ปญหาการเลี้ยงสัตวและการเลี้ยงปลา
3.5.5 การใชประโยชนจากพื้นที่ทําการเกษตร
3.5.6 การขาดแคลนแรงงานทําการเกษตร
3.5.7 หนีส้ ินเงินกู
3.5.8 การใชเทคโนโลยีการผลิต
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3.5.9 การวางงานของเยาวชนในชุมชน
3.5.10 การอพยพแรงงานเขาสูเมือง
3.5.11 ระบบความสัมพันธของชุมชนลดลง
3.5.12 ปญหาภัยธรรมชาติ ภัยศัตรูพืช
8.6 สรุปปญ หาของชุมชน
1.กายภาพ
2.ชีว ภาพ
1 .1 ดิ น ส ว นใหญ เ ป น ชุ ด ดิ น 2 .1 การปลูกพืชจํากัด
ร อ ยเอ็ ด และโคราช ที่ ยั ง ขาด ชนิด
ความอุ ด มสมบู ร ณ แ ละความ 2 .1 .1 เกษตรกรส ว น
เ ห ม า ะ ส ม ใ น ก า ร ป ลู ก พื ช ใหญ ป ลู ก ข า วและถั่ ว
เล็กนอย จะตองมีการปรับปรุง ลิ ส ง ส ว นพื ช อื่ น เช น
บํ า รุ ง ดิ น เ ป น ป ร ะ จํ า แ ล ะ ไ ม ผ ล แ ล ะ พื ช ผั ก
ตอเนื่อง
จะตองปลู กตามคัน ดิ น
1.2 สภาพพื้นที่ที่เปนที่ลุมตาม ครองไรนาสวนผสม จึง
ลําน้ําชี เก็บกักน้ําไดมาก และ ปลู ก ได จํ า นวนน อ ยได
เปนสาเหตุใหเกิดภัยธรรมชาติ ในฤดูแลง
น้ํ า ท ว ม เสี ย หายต อ การผลิ ต 2.2 เกษตรกรสวนใหญ
ดานการเกษตร
ยังขาดวิทยาการใหมๆ
1 .3 แหล ง น้ํ า ในการเกษตรมี ในด า นการผลิ ต การ
โครงการสู บ น้ํ า ด ว ยไฟฟ า แต ดู แ ลรั ก ษา การเก็ บ
คลองส ง น้ํ า ยั ง ไม ทั่ ว ทุ ก พื้ น ที่ เกี่ ย ว การเก็ บ รั ก ษา
และขาดเครื่องสูบน้ําบางพื้นที่ และการปรั บ ปรุ ง เช น
ที่จ ะนํ า น้ํ า มาใช ใ นการเกษตร ทําคุณภาพต่ําและราคา
เชน ตามกุด หรือ หนองตางๆ ไมดี
1 .4 ขาดแหล งน้ํ าที่จ ะดํ าเนิ น 2 . 3 พื้ น ที่ เ ป น เ นิ น
กิ จ กรรมไร น าสวนผสม เช น ท ร า ย แ ล ะ ลุ ม น้ํ า ขั ง
การขุ ด บ อ แล ว ปลู ก พื ช บนคั น คลองส ง น้ํ า ยั ง ไม ทั่ ว
บอเลี้ยงสัตวและเลี้ยงปลา
พื้ น ที่ จึ ง มี ก า ร ใ ช
1 .5 พื้ น ที่ ไ ม เ หมาะสมในการ ประโยชนไมไดเต็มที่
เลี้ ย งสั ต ว ไม มี ก ารปรั บ ปรุ ง 2 . 4 ก า ร เ ลี้ ย ง สั ต ว
ทุงหญาใหมีความอุดมสมบูรณ เ ก ษ ต ร ก ร ข า ด พั น ธุ
1.6 พื้นที่ใกลลําน้ําชี จึงเกิดภัย ที่ ดี แ ละวิ ท ยาการด า น
ธรรมชาติ ไมเ หมาะสมในการ ก า ร จั ด ก า ร ฟ า ร ม
เลี้ ย งปลา แต บ างพื้ น ที่ ก็ ยั ง ที่ เ หมาะสม เช น การ
สามารถที่ จ ะขุ ด เป น บ อ เลี้ ย ง ดู แ ล รั ก ษ า ก า ร
ปลาได
ปองกันโรค รวมถึงการ
ปรับปรุงพันธ

3.เศรษฐกิจ
3.1 เกษตรกรสวนใหญ
มีหนี้สินเงินกูนํามาเปน
ค า ใช จ า ยในการผลิ ต
ค า ก อ ส ร า ง แ ล ะ
คาแรงงานและเปนทุน
ในการประกอบอาชี พ
เสริม เช น การแปรรู ป
อาหาร
3 .2 แรงงานภาค
การเกษตรไม เ พี ย งพอ
และอั ต ราค า จ า งสู ง มี
การอพยพแรงงานสู
ภาคอุตสาหกรรม
3 .3 ป ญ หาภั ย พิ บั ติ
ดานการเกษตร
- ภัยน้ําทวม
- ภัยแลง
- ภัยศัตรูพืช

4.สังคม
4 .1 เกษตรกรมีรายไดจาก
การทํ า การเกษตรเพี ย ง
อยางเดียว ทําใหไมเพียงพอ
ตอคาใชจายในครัวเรือน จึง
เดิ น ทางไปขายแรงงานใน
ตางจังหวัดและตางประเทศ
เ กิ ด ป ญ ห า ก า ร อ พ ย พ
แรงงาน
4 .2 เยาวชนมีการว างงาน
และไม นิ ย มทํ า งานด า น
การเกษตร จึงมีอาชีพทําให
เกิด ป ญหา ด านสั งคม เช น
ยาเสพติด
4 .3 ระบบความสั ม พั น ธ
ชุมชนระบบการรวมกลุมยัง
ออนแอ หลายคนขาดความ
รั บ ผิ ด ช อ บ ข า ด ค ว า ม
เสี ยสละ ขาดความซื่อสัต ย
เนื่องจากความยากจน
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2.ศักยภาพของชุมชน
2.1 สมาชิกในชุมชนมีความชํานาญในการผลิตขาว ถั่วลิสงและการแปรรูปอาหารจากผลผลิตเกษตร
2.2 ชุมชนมีความรูดานการจักรสาน และอุปกรณการประมงพื้นบาน เชน แห ลอบ ไซ ฯลฯ สามารถนําไป
จําหนายไดถอื เปนภูมิความรูและปญญาทองถิ่น
2.3 ชุมชนมีการเลี้ยงไหม และมีความสามารถทอผาไหมและผลิตภัณฑออกจําหนาย
2.4 ชุมชนมีลานตากขาวและฉางขาว ที่เอื้อประโยชนในการผลิตขาว
2.5 ชุมชนมีแหลงเงินทุนในการผลิตทางการเกษตร เชน กองทุนหมูบาน และกองทุนหมุนเวียนกิจกรรมชุมชน
2.6 มีความสามารถดานประมงพื้นบาน มีวิธีหากิน จับปลาตามลําน้ําชี เพื่อบริโภคและจําหนาย
2.7 มีผูนําตามธรรมชาติที่มีความรอบรู ประสบการณตลอดจนวิสัยทัศนดานการเกษตร การตลาด และเพิ่ม
ผลผลิตพืช สัตว และประมง รูจักแสวงหาความรูเพิ่มเติม และคิดอยางเปนระบบ และสิ่งสําคัญ มีความเสียสละ และ
ตั้งใจในการทํางานเพื่อชุมชน
3. วิสัยทัศนข องชุมชน
3.1 ชุมชนตองปรับปรุงเนนคุณภาพของการผลิตและพัฒนาใหมีคุณภาพที่ดี ปลอดสารพิษ เปนที่ตองการของ
ผูบริโภค
3.2 ชุมชนจะตองลดตนทุนการผลิต และเพิ่มผลผลิตใหสูงขึ้น
3.3 ชุมชนตองลดการพึ่งพาปจจัยภายนอก เนนการใชปจจัยภายในเพิ่มขึ้น เชน การใสปุยอินทรีย แทนปุยเคมี
3.4 สมาชิกในชุมชนตองพึ่งพาสมาชิกดวยกัน ดวยการรวมกันเปนเครือขาย หรือเครือขายเศรษฐกิจ
3.5 ชุมชนจะตองจัดการกับการผลิตเอง เชน การแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลคา หรือการจัดระบบให ครบวงจร
3.6 ชุมชนจะตองพัฒนาทรัพยากรใหสอดคลองกับสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป และสอดคลอง
ทองถิ่น
3.7 ปญหาของชุมชน ทุกคนตองมีสวนรวมใหการแกไขปญหา
3.8 ชุมชนตองเสริมใหสมาชิกคํานึงถือครอบครัว สภาพครอบครัว เนนคุณธรรมเปนหลัก
3.9 ชุมชนตองมีการเรียนรูอยูเสมอ ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง

กับ

บทที่ 4
สังเคราะหข อมูล
1. ประวัติการประกอบอาชีพ ของชุมชน
ชุมชนอําเภอคอวัง เมื่อประมาณ 40 ปกอน ยังอยูในเขตปกครองของอําเภอมหาชนะชัย จังหวัด
อุบลราชธานี การติดตอ การคมนาคมกับชุมชนหรือทองถิ่นอื่นยังไมสะดวกเชนปจจุบันวิถีการดํารงชีวิตของเกษตรกร
เปนไปอยางเรียบงาย มีการพึ่งพาอาศัยปจจัยภายในเปนสวนใหญ ขาดสิ่งอํานวยความสะดวกประจําวัน ประชาชนมี
การประกอบอาชีพการเกษตรเปนหลัก ซึ่งเปนการทําการเกษตรเพื่อการบริโภคในครัวเรือนและจําหนาย คิดเปนสัดสวน
8:2 พืชที่ปลูกคือ ขาว ซึ่งเปนพันธุขาวพันธุพื้นเมือง เชน ขาวพันธุพมา (ขาวเหนียว) พันธุขี้ตม (ขาวเหนียว) พันธุปอง
แอว (ขาวเหนียว) พันธุอีมุม (ขาวเจา) พันธุอีหลง (ขาวเจา) ขาวเปดน้ํา ขาวลอย และขาวเหนียวดํา เปนตน และมีการ
ทํานาดําทั้งหมด ไมมีการปลูกขาวพันธุดีแตอยางใด เนื่องจากขาวพื้นเมืองที่ปลูกทนตอโรค แมลง และสภาพแลงไดดี
แตมีผลผลิตเฉลี่ยตอไรต่ํา คือ 180-200 กิโลกรัมตอไร นอกจากการปลูกขาว เกษตรกรมีการปลูกพืชผักที่ใชบริโภค
ประจําวัน โดยปลูกตามแหลงน้ําและหลังการทํานา หรือเก็บเกี่ยวขาวแลว สําหรับการเลี้ยงสัตวใหญ เชน โค และ
กระบือ เลี้ยงไวใชเปนแรงงานการเกษตรและมีการจําหนายและแลกเปลี่ยน เพราะแรงงานสัตวเปนปจจัยหลักสําหรับ
การทําการเกษตร สวนการเลี้ยงสุกรและสัตวปก เปนการเลี้ยงเพื่อบริโภคตามที่พักอาศัยและ ไรนามีการจําหนายนอย
คิดเปนรอยละ 10 ของวัตถุประสงคของการเลี้ยงสัตว
ดั ง นั้ น การประกอบอาชี พ การเกษตรของชุ ม ชนเมื่ อหลายสิ บ ป ก อน จึ งเป น การประกอบอาชี พ
การเกษตรแบบเพื่อบริโภคในครัวเรือน การยังชีพและจําหนายในหลายลักษณะรูปแบบรวมกัน ไมมีการใชพันธุพืชหรือ
สัตวพันธุดี สารเคมีและเทคโนโลยีในการผลิต ในการเพิ่มปริมาณการผลิต ในป 2515 เปนตนมา มีหนวยงานราชการ
หลายหนวยงานไดดําเนินโครงการสงเสริมการเกษตรดานพืชและสัตว โครงการสงเสริมและพัฒนาพื้นที่ในเขตทุงกุลา
รองไห โครงการพัฒนาโครงการพื้นฐาน ฯลฯ ในชุมชนคอวัง โดยเนนการผลิตการเกษตรเชิงปริมาณและคุณภาพ การ
ปรั บ ปรุ ง สภาพพื้ น ที่ แ ละเดิ ม ให เ หมาะสม ทํ า ให เ กษตรกรส ว นใหญ ข องชุ ม ชนเกิ ด ทั ก ษะ แนวคิ ด ในการผลิ ต
เปลี่ยนแปลงกิจกรรมเดิมและ ใชเทคโนโลยีการผลิตที่เนนเพื่อการจําหนายเชนปจจุบัน
2. ลักษณะของการผลิต เทคนิค ระบบ
ในการส งเสริ ม การผลิ ต ด านการเกษตร ตั้ ง แต ป 2 5 1 5 จนถึ งป จ จุ บั น ได มีห น ว ยงานราชการที่
รับผิดชอบการพัฒนาอาชีพดานการเกษตรโดยตรง หรือหนวยงานหรือเอกชน มูลนิธิที่เกี่ยวของ ไดดําเนินโครงการและ
กิจ กรรมส ง เสริ ม การเกษตร ส ง เสริ มและพั ฒ นาอาชี พ แก เ กษตรกรอย า งต อเนื่ อ ง ลั ก ษณะการส ง เสริ ม เผยแพร
ประชาสัมพันธ จัดทําแปลงสาธิต ศึกษา ทดสอบ และเทคโนโลยีการผลิตดานสัตว พืชและประมง ตลอดจนอาชีพ
เสริมรายไดตางๆ ทําใหเกษตรกรสวนใหญมีการพัฒนาอาชีพตนเอง โดยนําเทคโนโลยีการผลิตไปปรับปรุงในไรนาของ
ตอนเองคือ
2.1 ขาว
ขาวนับไดวาเปนพืชเศรษฐกิจที่สําคัญของชุมชน เพราะมีพื้นที่ปลูกมากที่สุด คิดเปนรอยละ 9 9 ของพื้นที่
ทั้งหมด และเกษตรกรรายไดหลักจากการปลูกขาวมากกวากิจกรรมการเกษตรอื่นๆ ซึ่งในการปลูกขาว เกษตรกรไดมี
การเปลี่ ย นชนิ ด พัน ธุ ขาวที่ป ลู กจากพัน ธุ พื้น เมือง เป น ขา วพัน ธุ ดี ที่ท างราชการส งเสริ ม โดยหน ว ยงานราชการที่
รับผิดชอบคือกรมสงเสริมการเกษตร และหนวยงานที่เกี่ยวของ ดําเนินโครงการแลกเปลี่ยนพันธุขาว โครงการสาธิต
พันธุดี ศึกษา ทดสอบพันธุ ฯลฯ เริ่มในป 2 5 1 9 เปนตนมาทําใหเกษตรกรมีความรูความเขาใจในการใชพันธุพืช
พันธุดี สําหรับการเพิ่มผลผลิต จึงเปลี่ยนชนิดพันธุขาวเปนขาวพันธุดีซึ่งมีหลายพันธุ แตพันธุขาวที่เกษตรกรปลูกคือ
พันธุขาวมะลิ 105 และ กข.6 เพราะใหผลผลิตตอไรสูงกวาพันธุพื้นเมือง ตลาดมีความตองการสูง และเหมาะสมกับ
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สภาพพื้นที่เพาะปลูกของชุมชน โดยเกษตรกรปลูกขาวเหนียวเพื่อบริโภคในครัวเรือน และขาวเจาเพื่อการจําหนายเปน
รายไดในครัวเรือน ในการผลิตขาวของเกษตรกรมีลักษณะของการผลิตดังนี้
2.1.1 ลักษณะของการผลิตขาว
เกษตรกรเริ่ ม หว า นข า วแห ง ในเดื อ นเมษายน-พฤษภาคม ซึ่ ง ฝนเริ่ ม ตกและสภาพดิ น ที่ มี ค วาม
เหมาะสม การหวานขาวแหง ใหนําพันธุขาวหวานที่แปลงนาที่เตรียมไว โดยอัตราที่ใชคือขาวเปลือก จํานวน 15-20
กิโลกรัมตอไร เกษตรกรมีการไถดะ 1 ครั้ง ไถแปร 1 ครั้ง และคราด 1 ครั้ง กอนการปกดํา ในการดํานา ใชจับละ 3-5
ตน ตนกลาจํานวน 1 ไร สามารถปกดําขาวได 1 4 -15 ไร เกษตรกรจะปกดํานาเสร็จในเดือนกรกฎาคม หลังจากนั้น
เกษตรกรจะวางจากการทํานา และมีการดูแลรักษาตนขาวในนาบางชวงเวลา คือ การกําจัดวัชพืชดวยวิธีกลและ
สารเคมี การระบายน้ําเขานา และเกษตรกรจะเริ่มเก็บเกี่ยวขาว ระหวางปลายเดือนตุลาคมถึงพฤศจิกายน หลังการเก็บ
เกี่ยวและนวดขาวแลว จะนําผลผลิตไปเก็บไว ที่ยุงฉางของตนเอง ซึ่งแตละครัวเรือนจะมีประจําไว ปจจุบันคงเหลือ
คิดเป นรอยละ 5 0 เนื่องจากปจจุบั น มีการปลูกขาวเพื่อการจําหน าย เหลือคงไว ที่ยุงฉางหรือบรรจุกระสอบหรื อ
ภาชนะสําหรับเก็บขาวเปลือก เพื่อการบริโภคในครัวเรือนเทานั้น สําหรับแรงงานที่ใชในการผลิตขาว จะใชแรงงานใน
ครัวเรือน การลงแขกดํานาหรือเกี่ยวขาวและการจางแรงงาน
2.2 ไมผ ลและไมยืนตน
พื้นที่ปลูกไมผลไมยืนตนของตําบล สวนใหญจะปลูกตามพื้นที่ที่อยูอาศัยและไรนาสวนผสม มีบางพื้นที่ที่ทําใน
รูป สวนผลไม เกษตรกรส ว นใหญจ ะปลู กไว เ พื่อการบริ โ ภคในครั ว เรือน และจํ าหน ายหากเหลื อจากการบริ โ ภค มี
หนวยงานที่รับผิดชอบและหนวยงานที่เกี่ยวของเขาไปดําเนินการโครงการและกิจกรรมสงเสริมการปลูกไมยืนตน คือ
กิจกรรมสงเสริมการปลูกไมผลแบบสวนหลังบ าน แบบลั กษณะสวน และกิจกรรมอื่นๆ ดานไมผล แตยั งไมประสบ
ผลสําเร็จเทาใด หากจัดทําเปนลักษณะ สวนไมผล ซึ่งจะตองใชระยะเวลาในการพัฒนาและสงเสริมการปลูกไมผลแก
เกษตรกรในระดับหนึ่ง ที่จะทําใหมีการเผยแพรขยายผลตอไปได สําหรับไมยืนตนจะเปนปาที่ชุมชนปลูกในที่สาธารณะ
เชน ตนยูคาลิปตัส มีการนําไปใชสอยในครัวเรือนไดตามระเบียบของชุมชนที่กําหนด
2.3 พืช ผัก
ลักษณะของการผลิตเปนการผลิตเพื่อการบริโภคในครัวเรือน และจําหนาย สวนใหญจะปลูกใน ชวงฤดูแลง
และปลูกเปนฝกสวนครัว และตามไรนาสวนผสมและตามแหลงน้ํา ตามสระน้ําในไรนาพื้นที่ปลูกประมาณ 42 ไร พื้นที่
ปลูกคือ ขาวโพดฝกสด และถั่วฝกยาว ผักกาดพื้นบาน ฯลฯ
2.4 การเลี้ยงสัตว
คือ โคและกระบือ มีการเลี้ยงโคพันธุดี จํานวนประมาณ 1 ,7 0 8 ตัว กระบือ ประมาณ 5 1 1 ตัว ปจจุบันมี
แนวโนมลดลง เพราะไมมีการใชแรงงานจากสัตว เกษตรกรหันมาใชเครื่องจักรกลแทนแรงงานสัตว และพื้นที่ทําเลเลี้ยง
สัตว ในชวงฤดูแลงจะประสบปญหาการขาดแคลนหญา สําหรับเลี้ยงสัตว
2.4.2 การเลี้ยงสุกร
จะเปนการเลี้ยงเพื่อจําหนาย แตมีเกษตรกรบางสวนเทานั้น ที่เลี้ยงแบบเปนโรงเรือนถาวร และผลิต
ลูกสุกรจําหนาย สวนมากจะเปนการเลี้ยงแบบระบบสุกรขุน โดยซื้อลูกสุกรจากฟารมใน จังหวัดใกลเคียงและภายใน
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จังหวัด น้ํามาขุนโดยรวมกลุมเกษตรกรผูเลี้ยงสุกร ในการจัดซื้ออาหารมารจําหนายใหสมาชิก สวนตลาดรองรับ จะ
จําหนายโดยการชําแหละขายตามตลาดสด และขายชั่งน้ําหนัก ผานพอคาคนกลางอีกครั้งหนึ่ง
2.4.3 การเลี้ยงสัตวปก และอื่นๆ
การเลี้ยงไก เปด เปดเทศ เปนการเลี้ยงในครัวเรือนเพื่อบริโภคและจําหนาย ไมมีการเลี้ยงโดยหลัก
วิชาการและเทคโนโลยีใหมๆ จึงเกิดปญหาเรื่องการระบาดของโรคและอัตราการเจริญเติบโตต่ํา ทําใหตนทุนใน
คาอาหารสูง ตนทุนการผลิตสูง
3. ปจจัย เงื่อนไขในการผลิต ผลตอบแทนที่ได
3.1 ดานการผลิตพืช
3.1.1 แหลงน้ําในการเกษตร มีโครงการสูบน้ําดวยไฟฟา ตามลําน้ําชี 7 สถานี แตมีคลองสงน้ําไมทั่ว
พื้นที่การเกษตร ทําใหการปลูกพืชในฤดูแลงไมทั่วถึง จึงตองอาศัยการเกษตรในฤดูฝนเปนหลัก และยังมีการทํากิจกรรม
ไรนาสวนผสมนอย เนื่องจากไมมีทุนในการขุดสระน้ํา
3.1.2 สภาพพื้นที่และดินสามารถปลูกพืช ไดจํากัดชนิด สวนใหญปลูกพืชระบบเชิงเดี่ยว โดยเฉพาะ
พืชฤดูแลง
3.1.3 สภาพดินยังขาดความอุดมสมบูรณ เพราะสวนใหญเปนดินทราย ตองมีการปรับปรุง บํารุงดิน
ประจําและตอเนื่อง
3 .1 .4 เกษตรกรมีรายไดจากการปลูกขาว เฉลี่ย 3 ,5 2 0 บาทตอไร โดยมีตนทุนการผลิตเฉลี่ย
2,410 บาทตอไร ซึ่งมีกําไรเฉลี่ย 1,110 บาทตอไร
3.1.5 เกษตรกรมีรายไดจากภาคเกษตรกรรม คิดเปนรอยละ 80 ของรายไดทั้งหมด ซึ่งยังมีระดับที่
คอนขางต่ําเมื่อเปรียบเทียบกับรายไดการประกอบอาชีพดานอื่นๆฃ
3.1.6 สําหรับการปลูกพืชอื่น คือ ไมผลและพืชผัก สวนใหญเปนการผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน และ
จําหนาย โดยเกษตรกรมีรายไดทั้ง 2 ชนิด พืชรวมกัน จํานวน 1,500 บาทตอครัวเรือน
3.2 ดานการผลิต
3.2.1 เกษตรกรมีการเลี้ยงสัตวพันธุพื้นเมืองเปนสวนใหญ เนื่องจากมีความตานทานโรคสูง เลี้ยงงาย
รางกายแข็งแรง ใหลูกดก แตขอเสียมีการเจริญเติบโตต่ํา และราคาไมคุมกับการลงทุนดานการผลิต เชนโคพื้นเมือง
เมื่อเปรียบเทียบน้ําหนังโคพื้นเมืองน้ําหนัก โตเต็มที 229 กิโลกรัมตัวตอโคลูกผสมมีน้ําหนักเฉลี่ย 400 กิโลกรัมตอตัว
3.2.2 เพื่อเปนการเพิ่มรายไดกับเกษตรกร ควรมีการสงเสริมการเลี้ยงพันธุสัตวที่ปรับปรุงเปนพันธุดี
มีการสงเสริมดานอาหารสัตวและการปองกันรักษาโรค รวมถึงดานการตลาด
3.2.3 ควรมีการสงเสริมการเลี้ยงโคลูกผสม หรือโคพันธุดี ใหแพรขยายตอไป แตในพื้นที่ชุมชนยังคง
ขาดทําเลที่เลี้ยงสัตวและขาดพอพันธุที่ดี ที่จะสงเสริมขยายพันธุ ปจจุบันการผสมเทียมชุมชนมีการดําเนินการอยู แต
ไดรับผลนอย
3.2.4 เกษตรกรยังขาดความรูความเขาใจในดานการจัดการฟารมที่ดี ควรจะนําเทคโนโลยีดานการ
ผลิตสัตวมาสงเสริมแนะนําเกษตรกรในชุมชน
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4. กลยุทธทางเลือก
4.1.1 สงเสริมการปรับปรุงบํารุงดินโดยใชอินทรียวัตถุและวัสดุปรับปรุงบํารุงดินเปนประจําและตอเนื่อง
4.1 .2 สงเสริมใหเกษตรกรมีความรูความเขาใจในเทคนิค กระบวนการหลังการเก็บเกี่ยวใหถูกตองตามหลัก
วิชาการ เพื่อใหผลผลิตขาวมีปริมาณและคุณภาพดีเปนที่ตองการของผูบริโภคและตลาด
4.2.3 สงเสริมการใชน้ําจากแหลงน้ําและสระน้ําในไรนาสวนผสมและขยายคลองสงน้ําดวยพลังงานไฟฟา
4.2.4 สงเสริมกิจกรรมการทําไรนาสวนผสมและเกษตรผสมผสานและการเลี้ยงปลาในนาขาวเพื่อเพิ่มรายได
สรางกิจกรรมใหมีความหลากหลายในไรนา ในเชิงระบบผสมผสานกิจกรรม
4.2.5 สงเสริมใหเกษตรกรมีปองกันและกําจัดศัตรูพืชโดยวิธีผสมผสาน โดยกระบวนการโรงเรียนเกษตรกร
4.2.6 สงเสริมใหเกษตรกรมีการแปรรูปอาหารผลผลิตเกษตร เพื่อพัฒนาเปนอาชีพหลักและอาชีพเสริมรายได
ในครัวเรือน
4.2.7 สงเสริมการเลี้ยงสัตวพันธุดี และการปองกันโรคระบาดจากสัตว
4.2.8 สงเสริมการผลิตพืชในฤดูแลง (ถั่วลิสง,ขาวนาปรัง,ขาวโพดเลี้ยงสัตว,ถั่วเหลือง)
4.2.9 สงเสริมการลดการใชสารเคมี และปุยเคมี
4.2.10 สงเสริมการทําเกษตรอินทรียและการใชสารอินทรีย
4.2.11 สงเสริมการปลูกปาไมในชุมชนและการใชประโยชนจากปาชุมชน
4.2.12 โครงการตามแนวพระราชดําริฯ สงเสริมการเกษตรตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
4.2.13 โครงการสงเสริมพืชเศรษฐกิจ ไดแก ยางพารา ขาวโพดเลี้ยงสัตว
4.2.14 โครงการบริหารจัดการศัตรูพืช และการเขตกรรม เพื่อลดความเสี่ยงใหกับเกษตรกร
4.2.15 โครงการกระบวนการตรวจรับรองมาตรฐานผลผลิตขาวปลอดภัยและขาวอินทรีย

บทที่ 5
แนวทางการพัฒนาชุมชน
1.แผนพัฒนาการเกษตรของอําเภอคอวัง
1.1 แผนถายทอดเทคโนโลยี
1.1.1 โครงการสงเสริมการปรับปรุงบํารุงดิน ดินอินทรียวัตถุ
1) สงเสริมการผลิตพืชปุยสด
2) สงเสริมการใชปุยพืชสด
3) สงเสริมการใชปุยชีวภาพ
4) สงเสริมการใชปุยหมัก
5) สงเสริมการใชปุยน้ําหมักชีวภาพ
6) รณรงคการใชปุยคอกและวัสดุปรับปรุงบํารุงดิน
7) รณรงคการไมเผาตอซังขาวหลังการเก็บเกี่ยวขาว
8) รณรงคการไถกลบตอซังขาวหลังการเก็บเกี่ยว
1.1.2 โครงการรณรงคสงเสริมกระบวนการหลังการเก็บเกี่ยว
1.2 แผนการลงทุน
1.2.1 โครงการสงเสริมการขุดสระน้ําขนาดเล็กในไรนา
1) การขุดสระขนาดเล็กในไรนา
1.2.2 โครงการจัดไรนาสวนผสมและเกษตรผสมผสาน
1) กิจกรรมจัดไรนาสวนผสมและเกษตรผสมผสาน
1.2.3 โครงการสงเสริมการเลี้ยงปลาในนาขาว
1) กิจกรรมสงเสริมการเลี้ยงปลาในนาขาว
1.2.4 โครงการโรงเรียนเกษตรกร
1) กิจกรรมอบรมเกษตรกร
2) จัดทําแปลงสงเสริมขาวพันธุดี
1.2.5 โครงการแปรรูปอาหารจากผลผลิตเกษตร
1) กิจกรรมสงเสริมและสาธิตการแปรรูปอาหารจากผลผลิตเกษตร (ขาวกลองงอก)
1.2.7 โครงการสงเสริมการปลูกพืชสมุนไพรและผักปลอดภัยจากสารพิษ
1) กิจกรรมสงเสริมการปลูกผักพื้นบานเชิงการคาและพืชสมุนไพร
2) กิจกรรมสงเสริมการปลูกผักปลอดภัยจากสารพิษ
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1.2.8 โครงการสงเสริมการทําเกษตรอินทรีย
1) กิจกรรมจัดทําแปลงสงเสริมการผลิตขาวปลอดภัยจากสารพิษ
2.) กิจกรรมการผลิตขาวอินทรียเชิงพาณิชยสูสากล
3.) กิจกรรมกระบวนการตรวจรับรองมาตรฐานขาวปลอดภัย (GAP) และขาวอินทรีย
1.2.9 โครงการสงเสริมการเลี้ยงสัตวพันธุดี
1) กิจกรรมการเลี้ยงโคพันธุดี
2) กิจกรรมสงเสริมการปรับปรุงพันธุสัตว โดยการผสมเทียม
3) กิจกรรมการเลี้ยงกระบือพันธุดี และการอนุรักษพันธุกระบือไทย
4) สงเสริมการเลี้ยงสุกรพันธุดี
5) สงเสริมการเลี้ยงสัตวปก และการปองกันกําจัดโรคระบาดในสัตว
6) กิจกรรมปลูกพืชอาหารสัตวแบบสวนครัว
1.2.10 โครงการสงเสริมการปลูกพืชเศรษฐกิจ (ยางพารา)
1.3 แผนพื้นฟูทรัพ ยากรและสิ่งแวดลอม
1.3.1 โครงการลดการใชสารเคมี
1) ลดการใชปุยเคมี
2) ลดการใชสารเคมีกําจัดวัชพืชและศัตรูพืช
3) สงเสริมการปองกันจําจัดศัตรูพืชโดยวิธีผสมผสาน
1.3.2 โครงการสงเสริมการปลูกปาไมในชุมชน
1.3.3 โครงการปลูกพืชตระกูลถั่ว เพื่อลดการไถพรวน

แผน

โครงการ

1. แผนถายทอด 1.1 โครงการผลิตขาว
เทคโนโลยี
หอมมะลิอินทรีย
1.2 โครงการผลิตขาว
เหนียวอินทรีย (กข.6)
1.3 การผลิตผักอินทรีย
1.4 การผลิตขาวขาวหอม
มะลิปลอดภัยจาก
สารพิษ
1.5 การปลูกฝกปลอดภัย
จากสารพิษ
1.6 สงเสริมการปรับปรุง
บํารุงดินดวย
อินทรียวัตถุ
1) การใชน้ําหมักชีวภาพ
2) การใชปุยหมักชีวภาพ

แผนรายละเอียดงบประมาณประกอบแผนพัฒนาการเกษตรระดับอําเภอ
อําเภอคอวัง จังหวัดยโสธร
ปงบประมาณ ปริมาณ และงบประมาณดําเนินงาน
ป 2566-2567
ป 2568-2569
ป 257 0
รวม
รวม
แหลง
หนว ยนับ
เปาหมาย งบประมาณ เปาหมาย งบประมาณ เปาหมาย งบประมาณ เปาหมาย งบประมาณ งบประมาณ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
ไร
700
110,600
750
118,500
800
124,000 2,250 353,100
องคการ
บริหารสวน
ไร
400
63,200
450
71,100
500
79,000
1,350 213,300
ตําบล
ไร
ไร

4
2,400

21,900
123,920

5
2,500

27,375
3,588,000

6
2,500

32,850
4,784,000

15
7,400

82,125
8,495,920

ไร

5

28,125

8

45,000

10

56,250

23

129,375

ราย
ไร

100
200

42,500
40,000

200
300

85,000
60,000

300
400

127,500
80,000

600
900

255,000
180,000

กระทรวง
เกษตรและ
สหกรณ
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แผน

โครงการ
3) การผลิตปุยหมัก,การ
ใชปุยหมัก
4) รณรงคไมเผาตอซัง,
ไถกลบตอซัง
5) สงเสริมการผลิตปุย
พืชสด การใชปุยสด

หนว ย
นับ
ไร

ปงบประมาณ ปริมาณ และงบประมาณดําเนินงาน
ป 2566-2567
ป 2568-2569
ป 257 0
รวม
เปาหมาย งบประมาณ เปาหมาย งบประมาณ เปาหมาย งบประมาณ เปาหมาย
(บาท)
(บาท)
(บาท)
200
20,000
150
15,000
200
20,000
550

รวม
งบประมาณ

แหลง
งบประมาณ

55,000

องคการ
บริหารสวน
ตําบล
กรมพัฒนา
ที่ดิน

ไร

1,000

140,000

1,500

210,000

2,000

280,000

4,500

630,000

ไร

200

30,000

300

45000

400

60,000

900

135,000

กระทรวง
เกษตรและ
10,488,320 สหกรณ

รวม 1 แผนงาน 7 โครงการ 5
กิจกรรม

-

-

620,245

-

4,224,475

-

5,643,600

-

2.แผนการลงทุน 2.1 ไรนาสวนผสมและ
(ธุรกิจชุมชน)
เกษตรผสมผสาน
2.2 ขุดสระน้ําในไรนา
ขนาด 1260 ลูกบาศก
เมตร
2.3 เลี้ยงปลาในบอดิน
2.4 เลี้ยงปลาในนาขาว
2.5 เลี้ยงปลาสวยงาม
(บอ 0 120 ซม.)

แปลง

4

240,000

6

360,000

8

600,000

18

1,080,000

บอ

5

126,000

10

252,000

15

378,000

30

756,000

บอ
แปลง
บอ

40
50
50

32,000
50,000
32,500

60
100
100

48,000
100,000
65,000

80
150
150

64,000
150,000
97,500

180
300
300

144,000
300,000
195,000

29

แผน

โครงการ
2.6 การเลี้ยงไก
พื้นเมือง
2.7 การเลี้ยงไกพันธุ
สวยงาม
2.8 การเลี้ยงเปดเทศ
2.9 การปรับปรุงบํารุง
พันธุกระบือไทย
2.10 การปรับปรุงพันธุ
โคพื้นเมือง
2.11 ปลูกหญา อาหาร
สัตวพันธุดี
2.12 แปรรูปสินคา
เกษตรในกลุมแมบาน
เกษตรกร
2.13 การบรรจุภัณฑ,
การบรรจุหีบหอ
2.14 การผลิตน้ําดื่ม
ผลไมเพื่อสุขภาพ
2.15 การปลูกผัก
พื้นบานเพื่อการคา

หนว ย
นับ
ราย
ราย
ราย
ราย

ปงบประมาณ ปริมาณ และงบประมาณดําเนินงาน
ป 25666-2567
ป 2568-2569
ป 257 0
เปาหมาย งบประมาณ เปาหมาย งบประมาณ เปาหมาย งบประมาณ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
50
2,500
100
5,000
150
7,500
50
10,000
100
2,000
150
30,000
50
50

5,000
500,000

100
100

10,000
1,000,000

150
150

15,000
1,500,000

รวม
เปาหมาย

รวม
แหลง
งบประมาณ งบประมาณ

300
300

11,500
60,000

300
300

30,000
3,000,000

องคการ
บริหารสวน
ตําบล

กระทรวง
1,500,000 1,500,000 3,000,000 เกษตรและ
สหกรณ
75,000
150
150,000

ราย

50

500,000

100

1,000,000

150

ไร

25

25,000

50

50,000

75

กลุม

6

300,000

3

450,000

4

600,000

9

1,350,000

กลุม

4

300,000

4

600,000

5

900,000

13

1,800,000

กลุม

4

50,000

4

100,000

4

150,000

8

300,000

แปลง

2

6,000

3

9,000

4

1,200

9

27,000
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แผน

โครงการ
2.16 โครงการผลิตปุย
ชีวภาพ เพื่อการบริการ
ประชาชนและเพื่อ
การคา
2.17 โรงสีผลิตขาว
กลองเพื่อจําหนวย
2.18 ตลาดนัดชุมชน
การเกษตร
2.19 การผลิตถั่วลิสง
เพื่อการคา กลุมแมบาน
เกษตรกรตําบลกุดน้ําใส
2.20 เพาะเห็นถุง
จําหนายในกลุมยุว
เกษตรกร
2.21 การเลี้ยงไกไขใน
กลุมยุวเกษตรกร

รวม 1 แผนงาน 2 1 กิจ กรรม

หนว ย
นับ
กลุม

ปงบประมาณ ปริมาณ และงบประมาณดําเนินงาน
ป 2566-2567
ป 2568-2569
ป 257 0
รวม
รวม
เปาหมาย งบประมาณ เปาหมาย งบประมาณ เปาหมาย งบประมาณ เปาหมาย งบประมาณ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1,000,000
1
1,000,000

กลุม

-

-

1

1,000,000

-

-

1

1,000,000

กลุม

-

-

1

1,000,000

-

-

1

1,000,000

กลุม

-

-

1

50,000

-

-

1

50,000

กลุม

1

40,000

1

40,000

-

-

1

80,000

กลุม

1

40,000

1

40,000

-

-

1

80,000

-

-

1,989,000

-

6,704,000

-

5,269,000

-

1,396,2000

แหลง
งบประมาณ
องคการ
บริหารสวน
ตําบล
กระทรวง
เกษตรและ
สหกรณ

31

แผน
3. ทรัพ ยากรและ
สิ่งแวดลอม

โครงการ
3.1 อบรมใหความรูกลุม
เกษตรผสมผสานตาม
กระบวนการโรงเรียน
เกษตรกร (ไอ พี เอ็ม ขาว)
3.2 ปลูกปาชุมชน ปลูกไม
ใชสอย ไมโตเร็ว
3.3 ปรับปรุงชายหาด ริม
แมน้ําเปนที่ทองเที่ยว ที่ผัก
ผอน
(สถานที่ทองเที่ยวเชิง
เกษตร)

รวม 1 แผนงาน 3 กิจ กรรม

ปงบประมาณ ปริมาณ และงบประมาณดําเนินงาน
ป 2566-2567
ป 2568-2569
ป 257 0
รวม
รวม
แหลง
หนว ยนับ
เปาหมาย งบประมาณ เปาหมาย งบประมาณ เปาหมาย งบประมาณ เปาหมาย งบประมาณ งบประมาณ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
กลุม
1
19n200
2
38,400
2
38,400
5
96,000
องคการ
บริหารสวน
ตําบล
แปลง

1

30,000

-

-

2

60,000

3

90,000

จุด

1

200,000

-

-

1

200,000

2

400,000

-

-

249,200

-

38,400

-

298,400

-

586,000
32

สรุปแผนปฏิบัติการประจําป 2566-257 0
อําเภอคอวัง จังหวัดยโสธร
แผน
1.แผนถายทอด
เทคโนโลยี

โครงการและกิจกรรม
1.1 โครงการผลิตขาวขาว
ดอก มะลิ 105 อินทรีย

เหตุผ ลประกอบ

วิธีการดําเนินงาน

- ลดตนทุนการผลิต
- ปรับปรุงบํารุงดินดวย
อินทรียวัตถุ
- รักษาสิ่งแวดลอม
- ผูบริโภค/ผูผลิตปลอดภัย
- ผลผลิตขายไดราคาดี

- จัดตั้งกลุมผูสมัครใจ
- ดําเนินการในรูป
กองทุน
- อบรมใหความรูการ
ปองกันศัตรูพืชแบบ
ผสมผสาน
(การปลูก-การเก็บ
เกี่ยว)
-การผลิตปุยอินทรีย
ปุยหมัก น้ําหมัก
ชีวภาพ

1.2 โครงการผลิตขาวเหนียว - ลดตนทุนการผลิต
(กข.6) อินทรีย
- ปรับปรุงบํารุงดินดวย
อินทรียวัตถุ
- รักษาสิ่งแวดลอม
- ผูบริโภค/ผูผลิตปลอดภัย
- ผลผลิตขายไดราคาดี

- จัดตั้งกลุมผูสมัครใจ
- ดําเนินการในรูป
กองทุน
- อบรมใหความรูการ
ปองกันศัตรูพืชแบบ
ผสมผสาน
(การปลูก-การเก็บ
เกี่ยว)
-การผลิตปุยอินทรีย

ผูรับผิดชอบ

แหลงงบประมาณ

- คณะกรรมการบริหาร - อบต.
ศูนยบริการฯ ตําบล
-กระทรวงเกษตรและ
- อปท.
สหกรณ
- สถานีพัฒนาที่ดิน
-สนง.เกษตรอําเภอคอ
วัง

ตัว ชี้ว ัด
- ลดตนทุนการผลิต
- ผูบริโภค/ผูผลิต
ปลอดภัย
- ตลาดตองการ
- เรียกธรรมชาติกลับคืน
มา

- อบต.
- คณะกรรมการบริหาร -กระทรวงเกษตรและ
ศูนยบริการฯ ตําบล
สหกรณ
- ลดตนทุนการผลิต
- อปท.
- ผูบริโภค/ผูผลิต
- สถานีพัฒนาที่ดิน
ปลอดภัย
-สนง.เกษตรอําเภอคอ
- ตลาดตองการ
- เรียกธรรมชาติกลับคืน
มา

ปุยหมัก น้ําหมัก
ชีวภาพ
33

แผน

โครงการและกิจกรรม
1.3 การผลิตผักอินทรีย

1.4 การผลิตขาวดอกมะลิปลอดภัย
จากสารพิษ

1.5 การผลิตขาวเหนียว (กข.6)
ปลอดภัยสารพิ๋ษ

เหตุผ ลประกอบ

วิธีการดําเนินงาน

- ลดตนทุนการผลิต
- ปรับปรุงบํารุงดินดวยอินทรียวัตถุ
- รักษาสิ่งแวดลอม
- ผูบริโภค/ผูผลิตปลอดภัย
- ผลผลิตขายไดราคาดี

- จัดตั้งกลุมผูสมัครใจ
- ดําเนินการในรูปกองทุน
- อบรมใหความรูการ
ปองกันศัครูพืชแบบผสมผสาน
(การปลูก-การเก็บเกีย่ ว)
- การผลิตปุยอินทรีย ปุยหมัก
น้ําหมักชีวภาพ

- คณะกรรมการบริหาร
ศูนยบริการตําบล
- อปท.
- สถานีพัฒนาที่ดิน
- สนง.เกษตรอําเภอคอวัง

- เพิ่มรายได
- ลดตนทุนการผลิต
- รวมกลุมของเกษตรกรในชุมชน
- อนุรักษสิ่งแวดลอม
- ผูผลิต/ผูบริโภคปลอดภัย

- จุดตั้งกลุมผูสมัครใจ
- สาธิต
- อบรมใหความรูการปองกัน
ศัตรูพืชแบบผสมผสาน
- ฤดูการปลูก-ฤดูการเก็บ
เกี่ยว

- คณะกรรมการบริหาร
ศูนยบริการตําบล
- อปท.
- สถานีพัฒนาที่ดิน
- สนง.เกษตรอําเภอคอวัง

- เพิ่มรายได
- ลดตนทุนการผลิต
- รวมกลุมของเกษตรกรในชุมชน
- อนุรักษสิ่งแวดลอม
- ผูผลิต/ผูบริโภคปลอดภัย

- จุดตั้งกลุมผูสมัครใจ
- สาธิต
- อบรมใหความรูการปองกัน
ศัตรูพืชแบบผสมผสาน
- ฤดูการปลูก-ฤดูการเก็บเกีย่ ว

ผูรับผิดชอบ

แหลงงบประมาณ
- อบต.
- กระทรวงเกษตร
และสหกรณ

- อบต.
- กระทรวงเกษตร
และสหกรณ

- คณะกรรมการบริหาร
ศูนยบริการตําบล
- อปท.
- สถานีพัฒนาที่ดิน
- สนง.เกษตรอําเภอคอวัง

- อบต.
- กระทรวงเกษตร
และสหกรณ

ตัว ชี้ว ัด
- ลดตนทุนการผลิต
- ผูบริโภค/ผูผลิต
ปลอดภัย
- ตลาดตองการ
- เรียกธรรมชาติกลับคืน
มา

- เกษตรกรมีความรู
- มีรายไดเพิ่มขึ้น
- สุขภาพแข็งแรง
- ธรรมชาติปลอดภัย

- เกษตรกรมีความรู
- มีรายไดเพิ่มขึ้น
- สุขภาพแข็งแรง
- ธรรมชาติปลอดภัย
34

แผน

โครงการและกิจกรรม
1.6 การปลูกผักจากสารพิษ

1.7 สงเสริมการปรับปรุงบํารุงดินดวย
อินทรียวัตถุ
1. การใชน้ําหมักชีวภาพ

2. การใชปยุ หมักชีวภาพ

3. การผลิตปุย หมัก/การใชปุย
หมัก

เหตุผ ลประกอบ

วิธีการดําเนินงาน

- เพิ่มรายได
- ลดตนทุนการผลิต
- รวมกลุมของเกษตรกรในชุมชน
- อนุรักษสิ่งแวดลอม
- ผูผลิต/ผูบริโภคปลอดภัย

- จัดตั้งกลุมผูสมัครใจ
- ดําเนินการในรูปกองทุน
- อบรมใหความรูก าร
ปองกันศัครูพืชแบบผสมผสาน
(การปลูก-การเก็บเกีย่ ว)

- ใชวัตถุดิบที่มีในทองถิ่น
- ลดตนทุนการผลิต
- ไมเปนอันตรายตอ
สิ่งแวดลอม

- จุดตั้งกลุมผูสมัครใจ
- สาธิตวิธี
- จัดทําแปลงทดลอง/สาธิต
- อบรมใหความรู

- ใชวัตถุดิบที่มีในทองถิ่น
- ลดตนทุนการผลิต
- ไมเปนอันตรายตอสิ่งแวดลอม

- จุดตั้งกลุมผูสมัครใจ
- สาธิตวิธี
- จัดทําแปลงทดลอง/สาธิต
- อบรมใหความรู

- ใชวัตถุดิบที่มีในทองถิ่น
- ลดตนทุนการผลิต
- ไมเปนอันตรายตอสิ่งแวดลอม

- จุดตั้งกลุมผูสมัครใจ
- สาธิตวิธี
- จัดทําแปลงทดลอง/สาธิต
- อบรมใหความรู

ผูรับผิดชอบ
- คณะกรรมการบริหาร
ศูนยบริการตําบล
- อปท.
- สนง.เกษตรอําเภอคอวัง

- คณะกรรมการบริหาร
ศูนยบริการตําบล
- อปท.
- สถานีพัฒนาที่ดิน
- สนง.เกษตรอําเภอคอวัง
- คณะกรรมการบริหาร
ศูนยบริการตําบล
- อปท.
- สถานีพัฒนาที่ดิน
- สนง.เกษตรอําเภอคอวัง
- คณะกรรมการบริหาร
ศูนยบริการ
- อปท.
- สถานีพัฒนาที่ดิน
- สนง.เกษตรอําเภอคอวัง

แหลงงบประมาณ
- อบต.
- กระทรวงเกษตร
และสหกรณ

ตัว ชี้ว ัด
- เกษตรกรมีความรู
- มีรายไดเพิ่มขึ้น
- สุขภาพแข็งแรง
- ธรรมชาติปลอดภัย

- อบต.
- กระทรวงเกษตร
และสหกรณ

- ลดตนทุนการผลิต
- เพิ่มผลผลิต/ไร
- อนุรักษธรรมชาติ
กลับคืนมา

- อบต.
- กระทรวงเกษตร
และสหกรณ

- ลดตนทุนการผลิต
- เพิ่มผลผลิต/ไร
- อนุรักษธรรมชาติ
กลับคืนมา

- อบต.
- กระทรวงเกษตร
และสหกรณ

- ลดตนทุนการผลิต
- เพิ่มผลผลิต/ไร
- อนุรักษธรรมชาติ
กลับคืนมา
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2. แผนการลงทุน
(ธุรกิจชุมชน)

โครงการและกิจกรรม
เหตุผลประกอบ
วิธีการดําเนินงาน
4. รณรงคไมเผาตอซวัง/ไถกลตอ - ใชวัตถุดิบที่มีในทองถิ่น
- จุดตั้งกลุมผูสมัครใจ
ซัง
- ลดตนทุนการผลิต
- สาธิตวิธี
- ไมเปนอันตรายตอสิ่งแวดลอม - จัดทําแปลงทดลอง/
สาธิต
- ใชวัตถุดิบที่มีในทองถิ่น
- อบรมใหความรู
5. สงเสริมการผลิตปุย พืชสด/
- ลดตนทุนการผลิต
- จุดตั้งกลุมผูสมัครใจ
การใชปุยพืชสด
- ไมเปนอันตรายตอสิ่งแวดลอม - สาธิตวิธี
- จัดทําแปลงทดลอง/
สาธิต
- กิจกรรมหลากหลาย
- อบรมใหความรู
ทดแทนกันได
2.1 ไรนาสวนผสมและเกษตร
- เพิ่มรายไดทําใหมีรายได
- จัดทําแปลงสงเสริมไรนา
ผสมผสาน
ตอเนื่อง
สวนผสม เกษตรผสมผสาน
- ลดตนทุนการผลิต
- อบรมใหความรู
- มีกิจกรรมตอเนื่อง
- ทัศนศึกษาดูงาน
- อนุรักษสิ่งแวดลอม

2.2 ขุดสระน้ําในไรนา ขนาด
1260 ลบ.ม.

- เก็บกักน้ําไวใชเมื่อจําเปน
- มีกิจกรรมตอเนื่อง
- เพิ่มรายได

- คัดเลือกพื้นที่
- คัดเลือกเกษตรกร
- ดําเนินการในรูปกองทุน
- อบรมใหความรู
- สนับสุนปจจัยการผลิต

ผูรับผิดชอบ
- คณะกรรมการบริหาร
ศูนยบริการตําบล
- อปท.
- สนง.เกษตรอําเภอคอวัง

แหลงงบประมาณ
- อบต.
- กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ

ตัว ชี้ว ัด
- เกษตรกรมีความรู
- มีรายไดเพิ่มขึ้น
- สุขภาพแข็งแรง
- ธรรมชาติปลอดภัย

- คณะกรรมการบริหาร
ศูนยบริการตําบล
- อปท.
- สถานีพัฒนาที่ดิน
- สนง.เกษตรอําเภอคอวัง

- อบต.
- กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ

- ลดตนทุนการผลิต
- เพิ่มผลผลิต/ไร
- อนุรักษธรรมชาติกลับคืนมา

- อบต.
- กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ

- เพิ่มรายไดอยางตอเนื่อง
- เพิ่มพื้นที่สีเขียว อนุรักษ
สิ่งแวดลอม
- เกษตรกรมีกิจกรรมอยาง
ตอเนื่อง

- คณะกรรมการบริหาร
ศูนยบริการตําบล
- อปท.
- สนง.เกษตรอําเภอคอวัง

- คณะกรรมการบริหาร
ศูนยบริการ
- อปท.
- สนง.เกษตรอําเภอคอวัง

- อบต.
- กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ

- เพิ่มรายได
- เกษตรกรมีน้ําใชตลอดป
- มีกิจกรรมตอเนื่องตลอดป
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โครงการและกิจกรรม
2.3 เลี้ยงปลาในบอดิน
2.4 เลี้ยงปลาในนาขาว

เหตุผ ลประกอบ
- เพิ่มรายได
- ลดตนทุนการผลิต
- มีกิจกรรมตอเนื่อง
- ใชพื้นที่ใหเกิดประโยชน
สูงสุด

2.5 เลี้ยงปลาสวยงาม ขนาด - อาชีพใหม
บอ
Ø 120 ซม.
- เปนอาชีพเสริม
2.6 การเลี้ยงไกพื้นเมือง
- เพิม่ รายได
- มีกิจกรรมตอเนื่อง
- อนุรักษพันธุสัตวปก
- เปนอาชีพเสริม
2.7 การเลี้ยงไกพันธุสวยงาม - เพิ่มรายได
- มีกิจกรรมตอเนื่อง
- อนุรักษพันธุสัตวปก
2.8 การเลี้ยงเปด

วิธีการดําเนินงาน
- คัดเลือกเกษตรกร
เปาหมาย
- คัดเลือกพื้นที่
- ดําเนินการในรูปกองทุน

- ตั้งกลุมผูสนใจ
- ดําเนินการในรูปแบบ
กองทุนหมุนเวียน
- อบรมใหความรู

ผูรับผิดชอบ
แหลงงบประมาณ
- คณะกรรมการ
- อบต.
ศูนยบริการฯ ตําบล
- กระทรวงเกษตร
- อปท.
และสหกรณ
- สนง.เกษตรอําเภอคอ
วัง

- คณะกรรมการ
ศูนยบริการฯ ตําบล
- อปท.
- สนง.ปศุสัตวอําเภอ
คอวัง
- สนง.เกษตรอําเภอคอ
วัง

- อบต.
- กระทรวงเกษตร
และสหกรณ

ตัว ชี้ว ัด
- มีรายไดตอเนื่องตลอดป
- ลดตนทุนการผลิต
- มีกิจกรรมตอเนื่อง

- เพิ่มรายได
- มีกิจกรรมตอเนื่อง
- มีงานทําตลอดป
- ไดบริโภคอาหารโปรตีน

- เปนอาชีพเสริม
- เพิ่มรายได
- มีกิจกรรมตอเนื่อง
- อนุรักษพันธุสัตวปก
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โครงการและกิจกรรม
2.9 การปรับปรุงบํารุงพันธุ
กระบือไทย

2.10 การปรับปรุงพันธุโค
พื้นเมือง

2.11 ปลูกหญาอาหารสัตวพันธุ
ดี

2.12 แปรรูปสินคาเกษตรใน
กลุมแมบาน

เหตุผลประกอบ
- เปนอาชีพเสริม
- เพิ่มรายได
- เพิ่มอินทรียวัตถุ
- อนุรักษพันธุกระบือไทย

วิธีการดําเนินงาน
- จัดตั้งกลุมผูเลีย้ งโค-กระบือ
- ดําเนินการในรูปแบบ
กองทุน
- อบรมใหความรู

ผูรับผิดชอบ
- คณะกรรมการบริหาร
ศูนยบริการตําบล
- อปท.
- สนง.เกษตรอําเภอคอวัง

- จัดตั้งกลุมผูเลีย้ งโค-กระบือ
- คณะกรรมการบริหาร
- เปนอาชีพเสริม
- ดําเนินการในรูปแบบ
ศูนยบริการตําบล
- เพิ่มรายได
กองทุน
- อปท.
- เพิ่มอินทรียวัตถุ
- อบรมใหความรู
- สนง.เกษตรอําเภอคอวัง
- อนุรักษพันธุกระบือไทย
- ตั้งกลุมผูเลี้ยงสัตว
- จัดทําแปลงขยายพันธุ
- เพิ่มเติมหญาธรรมชาติ
- อบรมใหความรู
- คณะกรรมการบริหาร
ทดแทนอาหารสัตวในฤดูแลง
ศูนยบริการตําบล
- เพิ่มประสิทธิภาพการ
- อปท.
เจริญเติบโต
- สนง.เกษตรอําเภอคอวัง
- จัดตั้งกลุมที่สนใจ
- เพิ่มรายได
- ดําเนินการในรูปกองทุน
- คณะกรรมการบริหาร
- เพิ่มมูลคา
หมุนเวียน
ศูนยบริการ
- เพิ่มสินคาการเกษตร
- ผลิตสินคาอยางตอเนื่อง
- อปท.
- ถนอมอาหาร
- อบรมใหความรู
- สนง.เกษตรอําเภอคอวัง
- เพิ่มรายได
- มีกิจกรรมตอเนื่อง
- ผลิตภัณฑไดมาตรฐาน

แหลงงบประมาณ
- อบต.
- กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ

ตัว ชี้ว ัด
- มีงานทําตลอดป มีรายได
- ลดตนทุนการผลิต
- อนุรักษสิ่งแวดลอม

- อบต.
- กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ

- มีงานทําตลอดป มีรายได
- ลดตนทุนการผลิต
- อนุรักษสิ่งแวดลอม

- อบต.
- กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ

- มีงานทําตลอดป มีรายได
- ลดตนทุนการผลิต
- อนุรักษสิ่งแวดลอม

- อบต.
- กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ

- กลุมแมบานมีอาชีพเสริม
- เพิ่มรายได
- มีความรูและได
ประสบการณ
- หาตลาดได
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โครงการและกิจกรรม

เหตุผ ลประกอบ

วิธีการดําเนินงาน

ผูรับผิดชอบ

แหลงงบประมาณ

ตัว ชี้ว ัด

2.13 การบรรจุภัณฑ/การบรรจุ
หีบหอ

- เพิ่มมูลคา
- เพิ่มสินคาเกษตร
- เก็บไวไดนาน
- ถูกหลักอนามัย
- จําหนายไดงาย

- จัดตั้งกลุมทีส่ นใจ
- ดําเนินการในรูปกองทุน
หมุนเวียน
- ผลิตสินคาอยางตอเนื่อง
- อบรมใหความรู

- คณะกรรมการ
ศูนยบริการฯ ตําบล
- อปท.
- สนง.เกษตรอําเภอคอวัง

- อบต.
- กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ

- กลุมแมบานมีอาชีพเสริม
- เพิ่มรายได
- มีความรูและได
ประสบการณ
- หาตลาดได

2.14 การผลิตน้ําดืม่ ผลไม

- ใชวัตถุดิบที่มีในทองถิ่น
/ เพิ่มรายได
- บํารุงสุขภาพ
- เปนประโยชนตอรางกาย
- ผลิตงาย ราคาถูก
- อนุรักษธรรมชาติ

- จัดตั้งกลุมที่สนใจ
- ดําเนินการในรูปกองทุน
หมุนเวียน
- ผลิตสินคาอยางตอเนื่อง
- อบรมใหความรู

- คณะกรรมการ
ศูนยบริการฯ ตําบล
- อปท.
- สนง.เกษตรอําเภอคอวัง

- อบต.
- กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ

- กลุมแมบานมีอาชีพเสริม
- เพิ่มรายได
- มีความรูและได
ประสบการณ
- หาตลาดได

2.15 การปลูกผักพื้นเมือง เพื่อ
การคา

- อาชีพเสริม/เพิ่มรายได
- ฟนฟูภูมิปญญาทองถิ่น
- ผูผลิต/บริโภคปลอดภัย
- อนุรักษสิ่งแวดลอม

- จัดตั้งกลุมผูสนใจ
- คัดเลือกพื้นที่
- จัดทําแปลงสาธิต
- อบรมใหความรู

- คณะกรรมการ
ศูนยบริการฯ ตําบล
- อปท.
- สนง.เกษตรอําเภอคอวัง

- อบต.
- กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ

- กลุมแมบานมีอาชีพเสริม
- เพิ่มรายได
- มีความรูและได
ประสบการณ- หาตลาดได

2.16 โครงการผลิตปุย ชีวภาพ
เพื่อบริการประชาชน และเพื่อ
การคา

- ปรับปรุงบํารุงดิน เพิ่ม
อินทรียวัตถุใหแกดิน
- ลดตนทุนการผลิต
- ใชวัตถุดิบใหทองถิ่น
- อนุรักษสิ่งแวดลอม

- ตั้งกลุมผูส นใจ
- ดําเนินการในรูปกองทุน
หมุนเวียน
- อบรมใหความรู
- ทัศนศึกษาดูงาน

- คณะกรรมการ
ศูนยบริการฯ ตําบล
- อปท.
- สนง.เกษตรอําเภอคอวัง

- อบต.
- กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ

- กลุมแมบานมีอาชีพเสริม
- เพิ่มรายได
- มีความรูและได
ประสบการณ
- หาตลาดได
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2.17 โรงสีผลิตขาวกลองเพื่อ
จําหนาย

2.18 ตลาดนัดชุมชน

เหตุผ ลประกอบ
- อาชีพใหม
- เพิ่มรายได ลดรายจาย
- อนุรักษสิ่งแวดลอม
- ผูผลิต ผูบริโภคปลอดภัย

- แหลงผูผลิต ผูจ ําหนาย
ผูบริโภคไดแลกเปลีย่ นสินคา
- ผูผลิต ผูซื้อ ผูบริโภคพอใจ
- ลดคาขนสง
- ทางเลือกใหม
2.19 การผลิตถั่วลิสงเพื่อการคา - มีกิจกรรมตอเนื่อง
กลุมแมบานเกษตรกร
- มีรายไดตลอดป
- ธุรกิจชุมชน
- ฝกกลุมใหมีความรู
ความสามารถทางธุรกิจ
- ฝกอาชีพในกลุมคนรุนใหม
2.20 เพาะเห็ดถุงจําหนายใน
- เพิ่มรายได
กลุมยุวเกษตรกร
- ใชทรัพยากรในทองถิ่น
- อนุรักษธรรมชาติ

วิธีการดําเนินงาน

ผูรับผิดชอบ

แหลงงบประมาณ

ตัว ชี้ว ัด

- ตั้งกลุมผูส นใจ
- ดําเนินการในรูปกองทุน
- บริหารงานเชิงธุรกิจ
พาณิชย
- อบรมใหความรู
- ทัศนศึกษาดูงาน
- หาสถานที่จุดศูนยกลาง
- ถนนสะดวกสบาย
- มีคณะกรรมการดําเนินการ
- แหลงขายตรง

- คณะกรรมการ
ศูนยบริการฯ ตําบล
- อปท.
- สนง.เกษตรอําเภอคอวัง

- อบต.
- กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ
- งบประมาณจังหวัด

- มีรายไดตลอดป
- มีกิจกรรมตอเนื่อง
- สุขภาพอนามัยที่ดี
- เรียกธรรมชาติกลับคืนมา

- คณะกรรมการ
ศูนยบริการฯ ตําบล
- อปท.
- สนง.เกษตรอําเภอคอวัง

- อบต.
- กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ
- งบประมาณจังหวัด

- มีรายไดตลอดป
- มีกิจกรรมตอเนื่อง
- สุขภาพอนามัยที่ดี
- เรียกธรรมชาติกลับคืนมา

- จัดตั้งกลุมผูสนใจ
- ดําเนินการรูปกองทุนเชิง
ธุรกิจ
- ผลิตอยางตอเนื่อง
- อบรมใหความรู

- คณะกรรมการ
ศูนยบริการฯ ตําบล
- อปท.
- สนง.เกษตรอําเภอคอวัง

- อบต.
- กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ
- งบประมาณจังหวัด

- มีรายไดตลอดป
- มีงานทําตลอดป
- กอเกิดธุรกิจชุมชน

- ดําเนินการในกลุม
ยุวเกษตรกร
- ดําเนินการรูปกองทุน
หมุนเวียน
- อบรมใหความรู
(การผลิต การดุแล จําหนาย)

- คณะกรรมการ
ศูนยบริการฯ ตําบล
- อปท.
- สนง.เกษตรอําเภอคอวัง

- อบต.
- กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ
- งบประมาณจังหวัด

- มีรายไดตลอดป
- มีงานทําตลอดป
- กอเกิดธุรกิจชุมชน
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แผน

3 . แผนฟนฟูทรัพ ยากร
และสิ่งแวดลอม

โครงการและกิจกรรม

เหตุผ ลประกอบ

วิธีการดําเนินงาน

ผูรับผิดชอบ

แหลงงบประมาณ

ตัว ชี้ว ัด

2.21 การเลี้ยงไกไข ในกลุม
ยุวเกษตรกร

- อาชีพใหม
- มีรายไดตอเนื่อง
- เพิ่มอินทรียวัตถุใหกับดิน
- เพิ่มอาหารโปรตีน
- ฝกเยวชนรูจักรักงานดาน
เกษตร

- ดําเนินในกลุมยุวเกษตรกร
- ดําเนินการรูปกองทุน
หมุนเวียน
- อบรมใหความรู
(การผลิต การดุแล จําหนาย)

- คณะกรรมการ
ศูนยบริการฯ ตําบล
- อปท.
- สนง.เกษตรอําเภอคอวัง

- อบต.
- กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ

- มีรายไดตลอดป
- มีงานทําตลอดป
- กอเกิดธุรกิจชุมชน

3.1 อบราใหความรูกลุม การ
ปองกันศัตรูพืชแบบผสมผสาน
ตามกระบวนการโรงเรียน
เกษตรกร (ไอ พี เอ็ม ขาว)

- ลดตนทุนการผลิต
- ลดละเลิกการใชสารเคมี
- ผูผลิต ผูบริโภคปลอดภัย
- อนุรักษธรรมชาติ

- คณะกรรมการ
ศูนยบริการฯ ตําบล
- อปท.
- สนง.เกษตรอําเภอคอวัง

- อบต.
- กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ

- ลดตนทุนการผลิต
- ผูผลิต ผูบริโภคปลอดภัย
- ธรรมชาติปลอดภัย

3.2 ปลูกปาชุมชน ปลูกไมใชสอย - เพิ่มประชากรตนไม
ไมโตเร็ว
- ลดมลภาวะ
- อนุรักษสิ่งแวดลอม

- คัดเลือกกลุม สนใจ สมัครใจ
25-30 ราย/กลุม
(ฤดูกาลปลูก เก็บเกี่ยว) 8
ครั้ง
- เนนเกษตรกรสอนเกษตรกร
- คัดเลือกที่สาธารณ
- ชุมชนเขมแข็ง
- ดูแลรักษา
- หวงแหนทรัพยากร

- คณะกรรมการ
ศูนยบริการฯ ตําบล
- อปท.
- สนง.เกษตรอําเภอคอวัง

- อบต.
- กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ

- อนุรักษธรรมชาติ

3.2 ปรับปรุงหาดทรายริมน้ําชี
เปนที่ทองเที่ยว ที่พักผอน
(สถานที่ทองเที่ยวเชิงเกษตร

- คัดเลือกพื้นที่ ปรับปรุง
- มีแหลงผักผอน
- แหลงจําหนาย
- ผลผลิตทางการเกษตร

- คณะกรรมการ
ศูนยบริการฯ ตําบล
- อปท.
- สนง.เกษตรอําเภอคอวัง

- อบต.
- สนง.เกษตรอําเภอ
คอวัง

- มีรายไดเพิ่ม
- ปรับปรุงสิ่งแวดลอม
- อนุรักษธรรมชาติ

- ฟนฟูปรับปรุงแหลง
ทองเที่ยว
- เพิ่มรายได สรางอาชีพ
- รางกายจิตใจสมบูรณ
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รายละเอียดโครงการและงบประมาณ
ตามแผนพัฒนาการเกษตรระดับอําเภอ (พ.ศ.2555-2557 ) เพิ่มเติม
อําเภอคอวัง จังหวัดยโสธร
ที่

โครงการ/กิจกรรม

เปาหมาย/
ปริมาณ

งบประมาณ ป พ.ศ.(บาท)
2566-2567

2568-2569

ผลคาดวาจะไดรับ

แหลงที่มางบประมาณ
(หนวยงาน)

ลดการระบาดของศัตรูพืช

กรมสงเสริมการเกษตร
งบประมาณจังหวัดยโสธร

งบประมาณจังหวัด

2570

งานที่กําหนด
1

โครงการบริหารจัดการศัตรูพืชและการเขต
กรรม เพื่อลดความเสี่ยงใหกับเกษตรกร

1,700 ราย

1,150,000

2,150,000 3,150,000

1.1 กอนเกิดภัยแลง
กอนเฝาระวังและเตือนภัยศัตรูพืช
1.2 หลังเกิดภัย
การใหความชวยเหลือ
2

สงเสริมเกษตรกรเขาสูการรับรองมาตรฐาน
เกษตรอินทรียเชิงพาณิชยสูสากล

300 ราย

450,000

450,000

450,000

- มีการผลิตพืชอินทรียเพิ่มมาก
ขึ้นและมีการผลิตสูการรับรอง
ตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย

3

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใหบริการ
สงเสริมการเกษตร

45 ราย

40,000

40,000

40,000

- การเพิ่มประสิทธิภาพและ
บทบาทหนาที่อาสาสมัคร
เกษตรหมูบาน

4 กลุม 120
คน

100,000

100,000

100,000

เกษตรกรมีความรูความเขาใจ
และการใชปุยอินทรีย ลดตนทุน
การผลิตฯ

- ใหความรูและอบรมอาสาสมัครเกษตร
หมูบาน
4

โครงการสงเสริมการผลิตและการใชปุย
อินทรียชีวภาพ

กรมสงเสริมการเกษตร
งบประมาณจังหวัดยโสธร

งบประมาณจังหวัดยโสธร/
อําเภอ/อปท
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รายละเอียดโครงการและงบประมาณ
ตามแผนพัฒนาการเกษตรระดับอําเภอ (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม
อําเภอคอวัง จังหวัดยโสธร
ที่

โครงการ/กิจกรรม

เปาหมาย/ปริมาณ
งานที่กําหนด

5

2566-2567

2568-2569

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
5.1 โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ใน
พระราชานุเคราะหฯ
5.2 โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริพระกนิษฐาธิราช
เจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ)

2570

1 ครัง้

70,000

70,000

20 ราย

-

30,000

30,000

โครงการสงเสริมการไถกลบตอซังขาว

7

โครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการ
ผลิตเมล็ดพันธุของศูนยขาวชุมชน

6 ศูนย

8

โครงการสงเสริมการผลิตขาวอินทรีย

500 ราย

โครงการสงเสริมอาชีพตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง

ผลคาดวาจะไดรับ

- เกษตรกรมารับบริการคลินิก
70,000 เกษตรคิดเปนรอยละ 70

6

9

งบประมาณ ป พ.ศ.(บาท)

5 กลุม 150
ราย

30 ราย

-สรางจิตรสํานึกในการรักษา
ปา ดูแลรักษาพันธุกรรมพืช

แหลงที่มางบประมาณ
(หนวยงาน)
กรมสงเสริมการเกษตร
งบประมาณจังหวัดยโสธร

จังหวัดยโสธร/อําเภอ/อปท.

150,000

150,000 - เกษตรกรไดรับการ
พัฒนาการผลิตภัณฑผลผลิต
เกษตรใหไดมาตรฐาน

จังหวัดยโสธน/อําเภอ/อปท.

450,000

450,000

450,000 - ศูนยขาวชุมชนมีการพัฒนา
ปรับปรุงคุณภาพเมล็ดพันธได
มาตรฐานรอยละ 90

งบประมาณจังหวัดยโสธร/
กรมการขาว

150,000

150,000

150,000 - เกษตรกรไดรับการตรวจ
ประเมินแปลงเบื้องตนสูการ
รับรอง ขาวอินทรีย รอยละ
90

งบประมาณจังหวัดยโสธร
/กรมการขาว/อําเภอ/อปท.

60,000

จังหวัดยโสธร/อําเภอ/อปท.

60,000

60,000

ประชาชนไดรับการฝกฝน
อาชีพ
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ที่

โครงการ/กิจกรรม

เปาหมาย/ปริมาณ
งานที่กําหนด

10

งบประมาณ ป พ.ศ.(บาท)
2566

2567

2568

2569

ผลคาดวาจะไดรับ
2570

แหลงที่มางบประมาณ
(หนวยงาน)

โครงการฝกอบรมกลุมแปรรูปอาหาร

4 กลุมๆละ 30 ราย

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ประชาชนมีอาชีพ
เสริม เพิ่มรายได ลด
รายจาย

จังหวัดยโสธร/อําเภอ/อปท.

11 โครงการสงเสริมกลุมอาชีพปลูกพืชฤดู
แลง

4 กลุมๆละ 20 ราย

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ประชาชนมีอาชีพ
เสริม เพิ่มรายได ลด
รายจาย

จังหวัดยโสธร/อําเภอ/อปท.

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ประชาชนมีอาชีพ
เสริม เพิ่มรายได

จังหวัดยโสธร/อําเภอ/อปท.

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ประชาชนไดรับ
ความรู/ความเขาใจ
เกี่ยวกับประโยชนของ
การหยุดเผาการ
อนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม

จังหวัดยโสธร/อําเภอ/อปท.

จังหวัดยโสธร/อําเภอ/อปท.

(4ตําบล)

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 เพิ่มความรู ทักษะใน
การประกอบอาชีพ

ตําบลละ1 จุด (4
ตําบล)

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 เพิ่มความรู ทักษะใน
การประกอบอาชีพ

จังหวัดยโสธร/อําเภอ/อปท.

12 โครงการฝกอบรมการเพาะพันธุกลา
ไม/ขยายพันธุพืช
13 โครงการรณรงคการหยุดเผา
(รณรงคการไมเผาตอซัง)

14 โครงการสงเสริมการปลูกพืชปุยสด/
ธนาคารเมล็ดพันธุ
15 โครงการฝกอบรมการเลี้ยงสัตวปก

4กลุมๆละ 30 ราย
ปละ 1 รุน
ตําบลละ 1 จุด
(4ตําบล)

ตําบลละ 1 จุด
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ที่

โครงการ/กิจกรรม

เปาหมาย/ปริมาณ
งานที่กําหนด

16

โครงการสนับสนุนกลุมสงเสริมอาชีพ กลุมแมบานเกษตรกร
กลุมยุวเกษตรกร
กลุมสงเสริมอาชีพ

17 โครงการอบรมการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา

ตําบลละ 1 กลุม ละ
30 ราย

18 โครงการฝกอบรมการผลิตขาวหอม
นํารอง ตําบลละ 1
มะลิคุณภาพตามกระบวนการโรงเรียน กลุม ๆละ 30 ราย
เกษตรกร
19 โครงการปลูกหอมแดงคุณภาพ

20 โครงการตลาดสินคาเกษตร

งบประมาณ ป พ.ศ.(บาท)
2566

2567

2568

2569

ผลคาดวาจะไดรับ
2570

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 กลุมเปาหมายไดรับ
ความรู ทักษะในการ
ประกอบอาชีพ

จังหวัดยโสธร/อําเภอ/อปท.

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 กลุมเปาหมายไดรับ
ความรู ทักษะในการ
ประกอบอาชีพ

จังหวัดยโสธร/อําเภอ/อปท.

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 เกษตรกรมีความรู
ความเขาใจการผลิต
ขาวคุณภาพ

จังหวัดยโสธร/อําเภอ/อปท.

250 ราย สมาชิก
50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 เกษตรกรมีความรู
แปลงใหญหอมแดง อ.
ความเขาใจในการ
คอวัง
ปลูกหอมแดงคุณภาพ
1 จุด

แหลงที่มางบประมาณ
(หนวยงาน)

120,000

120,000

120,000

120,000

120,000

มีสถานที่แลกเปลี่ยน

จังหวัดยโสธร/อําเภอ/อปท.

จังหวัดยโสธร/อําเภอ/อปท.

สินคาเกษตรของกลุม
เกษตรกร/เครือขาย
21 โครงการอบรมกลุมยุวเกษตรกรใน
โรงเรียน

4 กลุมๆละ 20 ราย

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ยุวเกษตรกรใน
โรงเรียนมีความรู
พื้นฐานดาน
การเกษตร

จังหวัดยโสธร/อําเภอ/อปท.
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เอกสารอางอิง
กรมสงเสริมการเกษตร , 2535 แนวทางพัฒนาเกษตรระดับตําบล ตําบลกุดน้ําใส อําเภอคอวัง
จังหวัดยโสธร โครงการบรับปรุงแผนและพัฒนาเกษตรกร (โรเนียวเย็บเลม)
กรมสงเสริมการเกษตร , กองฝกอบรม , 2545 การพัฒนางานบริหารศูนยบริการและถายทอดเทคโนโลยี
การเกษตรประจําตําบล เพื่อเปนกลไหดําเนินงานโครงการฟนฟูอาชีพเกษตรกรหลังการพัก
ชําระหนี้ , (โรเนียวเย็บเลม)
คณะกรรมการวางแผนแมบทชุมชนพึ่งตนเองตําบลกุดน้ําใส เครือขายภูมิปญญาไทย จังหวัดยโสธร,
2545, แผนแมบทชุมชนพึ่งพาตนเอง ตําบลกุดน้ําใส อําเภอคอวัง จังหวัดยโสธร . (โรเนียวเย็บเลม)
สํานักงานพาณิชยจังหวัดยโสธร , 2545 . ขาวสารตลาด . (แผนปลิว)
สํานักงานเกษตรอําเภอคอวัง , 2549 ข. สถิติขอมูลดานการเกษตรอําเภอคอวัง ป 2549 (โรเนียวเย็บเลม)
-------------------------------------, 2549 ค. สถิติน้ําฝน และจํานวนวันที่ฝนตก 10 ป (2538 – 2549)
อําเภอคอวัง จังหวัดยโสธร (โรเนียวเย็บเลม)
สํานักงานเกษตรอําเภอคอวัง , 2548 ก. รายงานผลกี่ดําเนินงานสงเสริมการเกษตร ประจําป 2548
อําเภอคอวัง จังหวัดยโสธร (โรเนียวเย็บเลม)
-------------------------------------, 2549 ค. สรุปรายงานการชวยเหลือเกษตรกรผูประสบภัยธรรมชาติ
อําเภอคอวัง จังหวัดยโสธร (โรเนียวเย็บเลม)
-------------------------------------, 2544 ง. สรุปผลการประเมินผลผลิตขาวนาป 2549/2550
อําเภอคอวัง จังหวัดยโสธร (โรเนียวเย็บเลม)
สํานักงานเกษตรอําเภอคอวัง , 2545 . เอกสารเสนอตอคณะกรรมการประกอบการประกวดศูนยบริการ
และถายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบลกุดน้ําใส อําเภอคอวัง จังหวัดยโสธร .
(โรเนียวเย็บเลม)
องคการบริหารสวนตําบลกุดน้ําใส , 2548 . แผนพัฒนาสามป . (โรเนียวเย็บเลม)
องคการบริหารสวนตําบลกุดน้ําใส , 2549 . แผนพัฒนาสามป . (โรเนียวเย็บเลม)
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ภาคผนวก

ภาคผนวก 1 แผนที่การใชที่ดินปจจุบัน

48

49
ภาคผนวก 2 แผนที่เขตการปกครองตําบลกุดน้ําใส อําเภอคอวัง

ภาคผนวก 3 แผนที่กลุมชุดดินตําบลกุดน้ําใส อําเภอคอวัง

50

51
ภาคผนวก 4 ภาพแสดงสถิติปริมาณน้ําฝน และจํานวนวันที่ฝ นตก 10 ป (2540-2549) อําเภอคอวัง จังหวัดยโสธร
แสดงสถิติปริมาณน้ําฝนและจํานวนวันที่ฝ นตก 10 ป (2540-2549)

2500
2000
1500

ปริมาณนําฝน

1000

จํานวนว ันทีฝนตก

500
0
2540

2541

2542

2543

2544

2545

ปริมาณน้ําฝนเฉลี่ยตอป 1,384 มิลลิเมตร

ที่มา : สํานักงานเกษตรอําเภอคอวัง , 2562

2546

2547

2548

2549

จํานวนวันที่ฝ นตกเฉลี่ย 7 3 วันตอป

