1

แผนงานพัฒนาเกษตรกรรม
อาเภอเมืองตาก / ตาบลโป่งแดง
พ.ศ.2560 - 2563

จัดทาโดย สานักงานสภาเกษตรกรจังหวัดตาก
สิงหาคม ๒๕๕๙

2

สารบัญ
ส่วนที่ ๑ : บริบทพื้นที่ ............................................................................................................................. 5
๑.) ข้อมูลทั่วไป ......................................................................................................................................... 5
๒.) สถานการณ์ด้านการเกษตร ตาบลโป่งแดง ....................................................................................... 10
ส่วนที่ ๒ : ภาวะเศรษฐกิจและสังคมครัวเรือนเกษตรกร ปัญหาความต้องการ
และแนวทางการพัฒนาภาคเกษตร .......................................................................................19
๑.) สภาพเศรษฐกิจครัวเรือนเกษตรกร และปัญหาหนี้สิน ............................................................................ 19
๒.) ปัญหาที่ดินทากิน ................................................................................................................................... 23
๓.) ปัญหาแหล่งน้าเพื่อการเกษตร ............................................................................................................... 24
๔.) ปัญหาความยากจน สวัสดิการ และสิทธิเกษตรกร ................................................................................. 28
๕.) แนวทางการพัฒนาอาชีพ และประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเกษตรอุตสาหกรรม.............................................. 29
ส่วนที่ ๓ : แผนงาน โครงการพัฒนาเกษตรกรรม อาเภอเมืองตาก / ตาบลโป่งแดง
พ.ศ. 2560 – พ.ศ. 2563 ..................................................................................................31
ภาพกิจกรรม .........................................................................................................................................34
ภาคผนวก .............................................................................................................................................35

3

โครงการจัดทาแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตาบล
การเกษตรยังมีความสาคัญอย่างยิ่งต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศไทย แม้สัดส่วนรายได้ภาคเกษตร
ต่อรายได้ประชาชาติจะอยู่ในระดับไม่สูงนัก เนื่องจากรายได้ยังคงผันผวนไปตามกระแสเศรษฐกิจโลก แต่เป็น
เพราะภาคเศรษฐกิจด้านอื่นๆโดยเฉพาะอุตสาหกรรมการส่งออก การบริการและการท่องเที่ยวเติบโตเร็วกว่า
มาก เมื่อมองตัวเลขในเชิงเปรียบเทียบจึงทาให้ภาคเกษตรไม่ค่อยมีความสาคัญในเชิ งเศรษฐกิจ และจานวน
เกษตรกรก็มีแนวโน้มลดลงเช่นเดียวกับประเทศที่พัฒนาแล้ว หากแนวโน้มการพัฒนาการเกษตรเป็นไปแบบที่
เป็นอยู่ในปัจจุบันนี้ และไม่มีการแก้ไขปัญหาเกษตรกรอย่างจริงจัง เชื่อว่าอีกไม่เกิน ๓๐ ปี จานวนเกษตรกร
ไทยจะเหลือต่ากว่าร้อยละ ๑๐
สาหรับการทาการเกษตรของเกษตรกรไทยส่วนใหญ่ ยังประสบปัญหาท่ามกลางความเปลี่ยนแปลง
ของสั งคมภายใต้กระแสโลกาภิ วัฒ น์ ภาคเกษตรกรรมไทยกาลั งเผชิญกับปัญหาความยากจนอันเกิดจาก
เกษตรกรไทยส่ ว นใหญ่ยั งขาดความรู้ และการบริห ารจัดการ ปัญหาเรื่องทุน และโครงสร้างพื้นฐานโดย
เฉพาะที่ทากิน การพัฒนาดิน และน้า ซึ่งยังพบว่าไม่เพียงพอ จึงเป็นสิ่งที่ทาให้การพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่
ของเกษตรกรไทยยังล่าช้า
การเปิดเสรีของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ AEC ก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ต้องคานึงถึง เนื่องจาก
เป็ น การเปิ ดเสรี ทางการค้า กล่ าวคือสิ นค้าเกษตรสามารถส่ งออกเคลื่ อนย้ายได้อย่างเสรี ส่งผลให้ ต้องให้
ความสาคัญกับ คู่แข่งขันในตลาดภาคการเกษตร คุณภาพของสินค้า เกษตร ราคาสินค้าเกษตร เป็นต้น ทั้งนี้
ประเทศไทยก็ยังพอมีข้อได้เปรียบอยู่บ้างในเรื่องของพื้นที่การเพาะปลูก และระบบการขนส่ง
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ตาบลโป่งแดง มี 14 หมู่บ้าน
(ระบบสถิติทางการทะเบียน ข้อมูล ณ กรกฎาคม 2559)

ตาบลโป่งแดง

ที่มา : แผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก - กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 2016
กรมการปกครอง Agi-Map 2559
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ส่วนที่ ๑ : บริบทพื้นที่
๑.) ข้อมูลทั่วไป
ประวัติความเป็นมา ตาบลโป่งแดง
“ประวัติตาบลโป่งแดงนั้น ไม่ปรากฏเป็นหลักฐานที่ชัดเจน แต่จากการสอบถามคนเฒ่าคนแก่ได้ให้
ความเห็นว่า ในอดีตได้มีชาวบ้านอพยพมาจากตาบลน้ารึม มาอยู่รวมกันบริเวณโป่ง ต่อมาจึงจัดตั้งเป็นหมู่บ้าน
เรียกว่า “บ้านโป่งแดง” เหตุที่เรียกโป่งแดง เพราะดินโป่งมีมาก และลักษณะเป็นดินแดง ต่อมาได้แยกออก
จากตาบลน้ารึม ตั้งเป็นตาบลโป่งแดง มีนายแช่ม สืบปาน เป็นกานันคนแรก ของตาบลโป่งแดง และมีการแบ่ง
เขตปกครองออกเป็น 14 หมู่บ้านจนถึงปัจจุบันนี้
สภาพทั่วไป
ตาบลโป่ งแดง เป็นตาบลหนึ่งในสิบ ของอาเภอเมืองตาก จังหวัดตาก อยู่ห่างจากอาเภอเมืองตาก
ประมาณ 34 กิโลเมตร พื้นที่ส่วนใหญ่อยู่ในเขตป่าสงวนป่าแม่สลิด - โป่งแดง จานวนราษฎรทั้งหมดประมาณ
9,222 คน (อาศั ย อยู่ จ ริ ง 9,197 คน) ส่ ว นใหญ่ ป ระกอบอาชี พ การเกษตรและเลี้ ย งสั ต ว์ ได้ แ ก่
โค สุกร มีเนื้อที่โดยประมาณ 450.50 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 281,562.50 ไร่
ทิศเหนือ
ทิศใต้
ทิศตะวันออก
ทิศตะวันตก

ติดกับ อาเภอบ้านตาก จังหวัดตาก
ติดกับ ตาบลน้ารึม และ ตาบลวังประจบ อาเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
ติดกับ อาเภอลานหอย จังหวัดสุโขทัย
ติดกับ ตาบลไม้งาม อาเภอเมืองตาก และ อาเภอบ้านตาก จังหวัดตาก

ภูมิประเทศ
ลักษณะภูมิประเทศในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลโป่งแดง มีสภาพพื้นที่ค่อนข้างราบเป็นบริเวณ
สองฝั่งคลองขยางในแนวเหนือ/ใต้ โดยจะลาดลงสู่คลองขยางแบบลักษณะลดต่าลงในทิศใต้ตามแนวลาคลอง
มีเทือกเขาสูงในด้านตะวันตกเฉียงเหนือและทางด้ านตาวันออกมีลาคลองสาคัญคือ คลองขยาง (คลองแม่
ระกา) และคลองมะสัง
โดยตาบลโป่งแดงมีจ านวนหมู่บ้ านในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่ วนตาบลทั้งหมู่บ้าน จานวน 14
หมู่บ้าน ได้แก่
หมู่ 1 บ้านลานห้วยเดื่อ
หมู่ 8 บ้านน้าดิบควง
หมู่ 2 บ้านโป่งแดง
หมู่ 9 บ้านโพรงตะเข้
หมู่ 3 บ้านหนองนกปีกกา
หมู่ 10 บ้านดงชัฏก้อม
หมู่ 4 บ้านชะลาดระฆัง
หมู่ 11 บ้านตลุกแขม
หมู่ 5 บ้านตลุกป่าตาล
หมู่ 12 บ้านหนองมะค่า
หมู่ 6 บ้านหนองกระทุ่ม
หมู่ 13 บ้านสระบัว
หมู่ 7 บ้านตลุกมะขาม
หมู่ 14 บ้านใหม่เจริญธรรม
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จานวนประชากร
มีประชากรทั้งหมด
จานวน 9,320 คน แยกเป็น
o ชาย 4,752 คน
คิดเป็นร้อยละ 49
o หญิง 4,568 คน
คิดเป็นร้อยละ 51
ครัวเรือนทั้งสิ้น จานวน 2,809 ครัวเรือน
หมู่ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

ชื่อหมู่บ้าน

บ้านลานห้วยเดื่อ
บ้านโป่งแดง
บ้านหนองนกปีกกา
บ้านชะลาดระฆัง
บ้านตลุกป่าตาล
บ้านหนองกระทุ่ม
บ้านตลุกมะขาม
บ้านน้าดิบควง
บ้านโพรงตะเข้
บ้านดงชัฏก้อม
บ้านตลุกแขม
บ้านหนองมะค่า
บ้านสระบัว
บ้านใหม่เจริญธรรม
รวม
ที่มา : องค์การบริหารส่วนตาบลโป่งแดง

ชาย
501
487
723
272
282
610
239
150
266
229
222
242
216
313
4,752

จานวนประชากร (คน)
หญิง
532
451
730
276
236
521
239
139
234
212
218
263
235
282
4,568

รวม
1,033
938
1,453
548
518
1,131
478
289
500
441
440
505
451
595
9,320

จานวนครัวเรือน
312
332
402
187
155
318
146
74
134
127
142
178
126
176
2,809

อาชีพ
อาชี พ หลั ก ที่ ส าคั ญ ของประชาชนในต าบลโป่ ง แดง ได้ ท านา ท าสวน ท าไร่ ประมง ปศุ สั ต ว์
เกษตรกรรม (ทานา ทาไร่ ข้าวโพด พริก และ ถั่วประเภทต่างๆ ซึ่งถือเป็นพืชเศรษฐกิจของตาบล) การปศุสัตว์
(โค และ ไก่) รับจ้างทั่วไป
กลุ่มอาชีพเลี้ยงโค
หมู่ที่ 1 บ้านลานห้วยเดื่อ หมู่ที่ 2 บ้านโป่งแดง
กลุ่มอาชีพทอเสื่อกก
หมู่ที่ 3 บ้านหนองนกปีกกา
กลุ่มอาชีพทอผ้า
หมู่ที่ 5 บ้านตลุกป่าตาล
กลุ่มประติมากรรมปูนทราย
หมู่ที่ 10 บ้านดงชัฏก้อม
กลุ่มอาชีพทาข้าวแตน
หมู่ที่ 13 บ้านสระบัว
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การศึกษา
1. การศึกษาก่อนวัยเรียน 5 แห่ง
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลานห้วยเดื่อ
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโป่งแดง
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองนกปีกกา
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านชะลาดระฆัง
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตลุกป่าตาล

หมู่ที่ 1
หมู่ที่ 2
หมู่ที่ 3
หมู่ที่ 4
หมู่ที่ 5

บ้านลานห้วยเดื่อ
บ้านโป่งแดง
บ้านหนองนกปีกกา
บ้านชะลาดระฆัง
บ้านตลุกป่าตาล

2. โรงเรียนระดับประถมศึกษา
จานวน 7 แห่ง
- โรงเรียนบ้านลานห้วยเดื่อ
- โรงเรียนบ้านโป่งแดง
- โรงเรียนบ้านหนองนกปีกกา
- โรงเรียนบ้านชะลาดระฆัง
- โรงเรียนบ้านตลุกป่าตาล
- โรงเรียนบ้านโพรงตะเข้

หมู่ที่ 1
หมู่ที่ 2
หมู่ที่ 3
หมู่ที่ 4
หมู่ที่ 5
หมู่ที่ 9

บ้านลานห้วยเดื่อ
บ้านโป่งแดง
บ้านหนองนกปีกกา
บ้านชะลาดระฆัง
บ้านตลุกป่าตาล
บ้านโพรงตะเข้

3. ศูนย์การศึกษานอกระบบ จานวน 1 แห่ง
- ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตาบลโป่งแดง
4. ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนตาบลโป่งแดง จานวน 1 แห่ง
สถาบันและองค์กรทางศาสนา
- วัด
o วัดลานห้วยเดื่อ
o วัดโป่งแดง
o วัดหนองนกปีกกา
o วัดป่าลาน
o วัดหนองกระทุ่ม
- สานักสงฆ์
o สานักสงฆ์มออีสาน
o สานักสงฆ์ชะลาดระฆัง
o สานักสงฆ์ตลุกป่าตาล
o สานักสงฆ์ผาร่อง
o สานักสงฆ์บ้านตลุกขาม
o สานักสงฆ์บ้านน้าดิบควง
o สานักสงฆ์บ้านโพรงตะเข้
o สานักสงฆ์ดงชัฏก้อม

จานวน 5

แห่ง
หมู่ที่ 1
หมู่ที่ 2
หมู่ที่ 3
หมู่ที่ 4
หมู่ที่ 6

จานวน 12 แห่ง
หมู่ที่ 3
หมู่ที่ 4
หมู่ที่ 3
หมู่ที่ 6
หมู่ที่ 7
หมู่ที่ 8
หมู่ที่ 9
หมู่ที่ 10
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o
o
o
o

สานักสงฆ์บ้านตลุกแขม
สานักสงฆ์หนองมะค่า
สานักสงฆ์บ้านใหม่เจริญธรรม
สานักสงฆ์เขาตาหมื่น

หมู่ที่ 11
หมู่ที่ 1
หมู่ที่ 14
หมู่ที่ 12

สาธารณสุข
จานวนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล 4 แห่ง
- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านลานห้วยเดื่อ
หมู่ที่ 1 ตาบลโป่งแดง อ.เมืองตาก จ.ตาก
- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านโป่งแดง
หมู่ที่ 2 บ้านโป่งแดง ตาบลโป่งแดง อ.เมืองตาก จ.ตาก
- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านหนองนก
หมู่ที่ 3 บ้านหนองนกปีกกา ตาบลโป่งแดง อ.เมืองตาก จ.ตาก
- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านชะลาด
หมู่ที่ 4 บ้านชะลาดระฆัง ตาบลโป่งแดง อ.เมืองตาก จ.ตาก

08-1563-9522
055-892047
08-1973-8697
08-1727-6580

ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ในเขตพื้นที่ของตาบลโป่งแดงอยู่ในความรับผิดชอบของสถานีตารวจภูธรตาบลวังประจบมีจุด
บริการประชาชนที่หมู่ที่ 2 บ้านโป่งแดง (ที่ว่าการ อบต. หลังเก่า) พร้อมอัตรากาลังเจ้าหน้าที่ตารวจ
จานวน 2 นาย
ในส่วนของการดูแลความปลอดภัยระดับหมู่บ้าน ได้มีอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนใน
แต่ละหมู่บ้าน ๆ ละ 10 คน รวม 140 คน ผลัดเปลี่ยนดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยภายในหมู่บ้าน
มีศูนย์ อปพร.ระดับตาบล ทาหน้าที่ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยเร่งด่วน และมีโครงการตั้งด่าน
ตรวจตามจุดสาคัญๆ ในเขตตาบลโป่งแดงโดยกาลัง อปพร.ประจาหมู่บ้าน จานวน 14 จุด
การบริการขั้นพื้นฐาน
ข้อมูลด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
- จานวนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน (พนักงานดับเพลิง)
- รถดับเพลิง
- รถบรรทุกน้าอเนกประสงค์ ขนาดความจุ 6,000 ลบ.ล
- รถกระเช้า
- รถกู้ภัย

จานวน 2 คน
จานวน 1 คัน
จานวน 1 คัน
จานวน 1 คัน
จานวน 1 คัน
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การบริการขั้นพื้นฐาน
1) การคมนาคม
ถนนคอนกรีต
ถนนลาดยาง
ถนนลูกรัง
จานวนสะพานคอนกรีต
จานวนสะพานไม้

จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน

33
9
166
20
1

สาย
สาย
สาย
แห่ง
แห่ง

2) การไฟฟ้า
ไฟฟ้าที่ผลิตโดยการไฟฟ้านครหลวงหรือการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคคิดเป็น ร้อยละ 88 ของพื้นที่
- จานวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้
จานวน 1,968 ครัวเรือน
- จานวนครัวเรือนที่ไม่มีไฟฟ้าใช้
จานวน 280 ครัวเรือน
3) การประปา
- จานวนครัวเรือนมีน้าประปาใช้
- จานวนครัวเรือนที่ไม่มีน้าประปาใช้

จานวน 2,059 ครัวเรือน
จานวน 200 ครัวเรือน

สภาพทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- แหล่งน้าในตาบล
o แหล่งธรรมชาติ
จานวนห้วย / หนอง / คลอง / บึง
o แหล่งน้าที่สร้างขึ้น
จานวนบ่อบาดาลสาธารณะ
จานวนบ่อบาดาลเอกชน

จานวน 33

แห่ง/สาย

จานวน 99
จานวน 42

แห่ง
แห่ง

10

๒.) สถานการณ์ด้านการเกษตร ตาบลโป่งแดง

พื้นทีต่ าบลโป่งแดง
พื้นที่เกษตร
83,625 ไร่
29%

พื้นที่ป่า
191,213 ไร่
67%

พื้นที่ตาบลโป่งแดง
287,892.50 ไร่

การใช้ที่ดิน พื้นที่เกษตร
การใช้ที่ดิน พื้นที่น้า
การใช้ที่ดิน พื้นที่อื่นๆ
การใช้ที่ดิน พื้นที่ป่า
( ที่มา : แผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก - กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 2016)
สานักงานเกษตรจังหวัดตาก
สานักงานเกษตรอาเภอเมืองตาก

พื้นที่น้า
3,569 ไร่
1%
พื้นที่อื่นๆ
9,486 ไร่
3%
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พื้นที่การเกษตรตาบลโป่งแดง
พื้นที่ปศุสัตว์
13,708 ไร่
16%

พื้นที่ประมง
600.50 ไร่
1%

พื้นทีก่ ารเกษตร
83,625 ไร่

พื้นที่การเกษตร พื้นที่เพาะปลูก
พื้นที่การเกษตร พื้นที่ปศุสัตว์
พื้นที่การเกษตร พื้นที่ประมง

( ที่มา : แผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก - กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 2016)
สานักงานเกษตรจังหวัดตาก
สานักงานเกษตรอาเภอเมืองตาก

พื้นที่เพาะปลูก
69,316 ไร่
83%
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พื้นที่เพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
9,226 ไร่
13%

ข้าว
21,495 ไร่
31%

พื้นที่เพาะปลูก
พืชเศรษฐกิจ
69,316 ไร่
มันสาปะหลัง
38,595 ไร่
56%

พื้นที่เพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ ข้าว
พื้นที่เพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ มันสาปะหลัง
พื้นที่เพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์

( ที่มา : แผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก - กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 2016)
สานักงานเกษตรจังหวัดตาก
สานักงานเกษตรอาเภอเมืองตาก
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สถานการณ์ด้านการเกษตร ตาบลโป่งแดง
ตารางแสดงจานวนครัวเรือนเกษตรกร ตาบลโป่งแดง อาเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
หมู่
ชื่อหมู่บ้าน
จานวนประชากร (คน) จานวนครัวเรือน (ครัวเรือน)
ร้อยละ
ที่
รวม
ชาย หญิง ครัวเรือน
ครัวเรือน
ทั้งหมด
เกษตรกร
1 ลานห้วยเดื่อ
1,033 501 532
312
183
58.65
2 โป่งแดง
938 487 451
332
260
78.31
3 หนองนกปีกกา
1,453 723 730
402
250
62.19
4 ชะลาดระฆัง
548 272 276
187
125
66.84
5 ตลุกป่าตาล
518 282 236
155
105
67.74
6 หนองกระทุ่ม
1,131 610 521
318
175
55.03
7 ตลุกมะขาม
478 239 239
146
94
64.38
8 น้าดิบควง
289 150 139
74
55
74.32
9 โพรงตะเข้
500 266 234
134
83
61.94
10 ดงชัฏก้อม
441 229 212
127
93
73.23
11 ตลุกแขม
440 222 218
142
83
58.45
12 หนอมะค่า
505 242 263
178
108
60.67
13 สระบัว
451 216 235
126
93
73.81
14 ใหม่เจริญธรรม
595 313 282
176
101
57.39
รวม 14 หมู่
9,320 4,752 4,568 2,809
1,808
64.36
ที่มา : ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจาตาบล
องค์การบริหารส่วนตาบลโป่งแดง
ข้อมูลกาหนดเขตความเหมาะสมการปลูกพืชเศรษฐกิจที่สาคัญ ตาบลโป่งแดง อาเภอเมืองตาก

14

15

ที่มา : สานักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดตาก
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การใช้ที่ดินเพื่อการเกษตร ตาบลโป่งแดง

1. ด้านเกษตรกรรม
หมู่ที่

ชื่อหมู่บ้าน

1

ลานห้วยเดื่อ

2

โป่งแดง

3

หนองนกปีกกา

4

ชะลาดระฆัง

5

ตลุกป่าตาล

6

หนองกระทุ่ม

7

ตลุกมะขาม

8

น้าดิบควง

9

โพรงตะเข้

10

ดงชัฏก้อม

11

ตลุกแขม

12

หนอมะค่า

13

สระบัว

14

ใหม่เจริญธรรม
รวม

พื้นที่ทาการเกษตรตาบลโป่งแดง อาเภอเมืองตาก
ข้าว

มันสาปะหลัง

ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์

รวม

เกษตรกร(ราย)

พื้นที่เพาะปลูก(ไร่)

เกษตรกร(ราย)

พื้นที่เพาะปลูก(ไร่)

เกษตรกร(ราย)

พื้นที่เพาะปลูก(ไร่)

เกษตรกร(ราย)

พื้นที่เพาะปลูก(ไร่)

144
78
173
70
91
166
87
42
66
87
109
97
71
80

2,552
1,356
2,505
882
1,883
1,950
1,166
627
850
1,604
1,895
2,032
1,177
1,016

63
97
224
79
61
204
125
44
115
74
67
124
62
72

1,211
1,953
6,744
2,944
1,754
5,156
3,207
761
5,026
1,835
1,431
4,281
1,356
936

0

0

207

3,763

13

188

3,500

468

11,110

180

5,039

154

3,654

503

9,662

259

5,449

119

2,055

214

6,829

4

191
1,861
1,213
17
2,555
1,076
667
953
58

165

3,498

0

0

176

3,326

5

82

226

6,394

0

0

133

2,533

31

554

183

2,506

1,361

21,495

1,411

38,595

403

9,226

3,175

69,316

71
31
2
133
47
33
33

ที่มา : สานักงานเกษตรอาเภอเมืองตาก กรกฎาคม 2559
๑๖
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2. ด้านปศุสัตว์
ข้อมูลด้านปศุสัตว์
หมู่ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

ชื่อหมู่บ้าน
ลานห้วยเดื่อ
โป่งแดง
หนองนกปีกกา
ชะลาดระฆัง
ตลุกป่าตาล
หนองกระทุ่ม
ตลุกมะขาม
น้าดิบควง
โพรงตะเข้
ดงชัฎก้อม
ตลุกแขม
หนองมะค่า
สระบัว
ใหม่เจริญธรรม
รวม

ชนิดสัตว์ที่ทาการปศุสัตว์
โคเนื้อ
1,537
938
1,025
1,227
1,293
577
962
840
1,356
1,436
1,266
1,698
783
1,248
16,186

ที่มา : สานักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก
หมายเหตุ : สภาเกษตรกรจังหวัดตากเก็บข้อมูลเพิ่มเติม 2558

18
3. ด้านประมง
ข้อมูลด้านการประมง ตาบลโป่งแดง อาเภอเมืองตาก
จานวนเกษตรกรผู้เลี้ยง
642 ราย

เลี้ยงในบ่อ 879 บ่อ 600.50 ไร่

พื้นที่ด้านการประมง
600.50 ไร่
ที่มา : สานักงานประมงจังหวัดตาก 3 มกราคม 2559
หมู่ที่

ชื่อหมู่บ้าน

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

ลานห้วยเดื่อ
โป่งแดง
หนองนกปีกกา
ชะลาดระฆัง
ตลุกป่าตาล
หนองกระทุ่ม
ตลุกมะขาม
น้าดิบควง
โพรงตะเข้
ดงชัฏก้อม
ตลุกแขม
หนอมะค่า
สระบัว
ใหม่เจริญธรรม
รวม

เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยง
สัตว์น้า(ราย)
57
55
65
36
57
23
66
1
28
62
44
49
45
54
642

ที่มา : สานักงานประมงจังหวัดตาก 3 มกราคม 2559

ประเภทการเลี้ยง
บ่อดิน/บ่อซีเมนต์
จานวน(บ่อ)
พื้นที่(ไร่)
75
48.35
81
57.21
80
56.30
52
22.76
74
58.60
47
32.90
91
67.28
1
1.00
36
15.75
75
46.56
49
20.42
69
59.25
83
69.80
66
44.32
879
600.50
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ส่วนที่ ๒ : ภาวะเศรษฐกิจและสังคมครัวเรือนเกษตรกร ปัญหาความต้องการ
และแนวทางการพัฒนาภาคเกษตร
๑.) สภาพเศรษฐกิจครัวเรือนเกษตรกร และปัญหาหนี้สิน
วิเคราะห์จากแบบสารวจฯ จานวน 120 ชุด อายุเฉลี่ยเกษตรกร ตาบลโป่งแดง เฉลี่ย 54 ปี
จากการวิเคราะห์แบบสารวจฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาลักษณะทั่วไปของครัวเรือนเกษตรกร รวมทั้ง
ศึกษาปัญหาความต้องการของครัวเรือนเกษตรกร และแนวทางการพัฒนาครัวเรือนเกษตรกร ตาบลโป่งแดง
อาเภอเมืองตาก จังหวัดตากโดยใช้ข้อมูลจากแบบสารวจฯ
แผนภูมิที่ 1 ร้อยละของระดับการศึกษาเกษตรกร

ม.ต้นขึ้นไป
13%

ไม่ได้รับ
การศึกษา
0%

ประถมศึกษา
87%

ที่มา : ข้อมูลอายุเฉลี่ยเกษตรกร – ระดับการศึกษา วิเคราะห์และประมวลผลจากแบบสารวจข้อมูลเกษตรกรฯ
โดยสภาเกษตรกรจังหวัดตาก ปี ๒๕๕๘
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แผนภูมิที่ 2 : รายได้ – รายจ่าย – หนี้สินเกษตรกร ตาบลโป่งแดง
400,000
350,000
300,000
250,000
200,000
150,000
100,000
50,000
-

รายได้เฉลี่ย รายจ่ายเฉลี่ย
ภาคเกษตร
ภาคเกษตร
ภาคเกษตร
ต. โป่งแดง 189,700.0 180,980.0
จ.ตาก (สศก.) 144,944.00 75,437.00

รายได้นอก รายจ่ายนอก
รวมรายได้
รวมรายจ่าย
หนี้สิน
ภาคเกษตร
ภาคเกษตร
เฉลี่ย
เฉลี่ย
นอกภาคเกษตร
รายรับ รายจ่าย หนี้สิน
115,100.0 188,700.0 304,800.00 369,680.00 45,583.00
51,383.00 83,828.00 196,327.00 159,265.00 60,000.00

ที่มา : ข้อมูล รายได้ – รายจ่าย – หนี้สินเกษตรกร ตาบลโป่งแดง/อาเภอเมืองตาก วิเคราะห์ และ
ประมวลผลจากแบบสารวจข้อมูลเกษตรกรฯ โดยสภาเกษตรกรจังหวัดตาก ปี ๒๕๕๘
ข้อมูล รายได้ – รายจ่าย – หนี้สินเกษตรกร จังหวัดตาก จากสานักงานเศรษฐกิจการเกษตร
แผนภูมิที่ 3 ประเภทหนี้ของเกษตรกร
หนี้สินเฉลี่ย
ในระบบ
87%

หนี้สินเฉลี่ย
นอกระบบ
13%

ระยะเวลาในการก่อหนี้เฉลี่ย 6.44 ปี
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แผนภูมิที่ 4 ร้อยละ ลักษณะการเปลี่ยนแปลงหนี้

เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ
23%

ลดลงเรื่อยๆ
42%

ไม่เปลี่ยนแปลง
35%

แผนภูมิที่ 5 ร้อยละ วัตถุประสงค์การขอกู้

83%
17%
การเกษตร

อื่นๆ
วัตถุประสงค์ขอกู้

ที่มา : ข้อมูลอายุเฉลี่ยเกษตรกร – ระดับการศึกษา วิเคราะห์และประมวลผลจากแบบสารวจข้อมูลเกษตรฯ
โดยสภาเกษตรกรจังหวัดตาก ปี ๒๕๕๘
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การพิจารณาสภาพเศรษฐกิจของครัวเรือนเกษตรกร นอกจากจะพิจารณาจากรายได้สุทธิครัวเรือนที่
ได้รับ ทั้งกิจกรรมทางการเกษตรและกิจกรรมนอกการเกษตรแล้ว จาเป็นต้องนาค่าใช้จ่ายในการบริโภคมาร่วม
พิจารณาด้วย เพื่อดูว่าในรอบปีที่ผ่านมาเกษตรกรได้รับผลตอบแทนจากกิจ กรรมทางเศรษฐกิจของครัวเรือน
มากกว่าหรือน้อยกว่าการใช้จ่ายเพื่อบริโภคของครัวเรือน
จาก แผนภูมิที่ 2 : รายได้ – รายจ่าย – หนี้สินเกษตรกร ตาบลโป่งแดง อาเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
รายได้และรายจ่ายในกิจกรรมการผลิตทางการเกษตรของครัวเรือน เป็นข้อมูลพื้นฐานในการนาไปคานวณหา
รายได้สุทธิ เพื่อเป็นเครื่องชี้วัดในรอบปีเกษตรกรที่ประกอบกิจกรรมการผลิตด้านการเกษตร มีผลตอบแทน
จากการผลิ ต อัน นามาซึ่งองค์ประกอบของรายได้ของครัวเรือน พบว่าครัวเรือนเกษตรกร ตาบลโป่งแดง
มีรายได้สุทธิภาคเกษตรก่อนหักชาระหนี้สินเฉลี่ย ๘,๗๒o บาท/ครัวเรือน (รายได้เฉลี่ยภาคเกษตร ๑๘๙,๗00
บาท/ครัวเรือน หักรายจ่ายภาคเกษตร 1๘๐,๙80 บาท/ครัวเรือน ) จากข้อมูลแผนพัฒนาการเกษตร กลุ่ม
ภาคเหนือตอนล่าง 1 ปี 2558-2560 จังหวัดตากมีรายได้สุทธิเกษตรเฉลี่ย 69,508 บาท/ครัวเรือน ทั้งนี้
ครัวเรือนเกษตรกรตาบลโป่งแดง มีรายจ่ายเฉลี่ย 357,880 บาท/ครัวเรือน ในจานวนนี้ ร้อยละ 5๑.๐๔ เป็น
รายจ่ายนอกภาคการเกษตร
ภาวะหนี้สินของครัวเรือนตาบลโป่งแดง จากแผนภูมิที่ 2 พบว่าหนี้สินเกษตรกรในพื้นที่ตาบลโป่งแดง
มีขนาดหนี้สินเฉลี่ย 45,583 บาท/ครัวเรือน แม้ว่าปัจจุบันจะอยู่ในระดับใกล้เคียงกับค่าเฉลี่ยทั้งจังหวัดแต่
คาดการณ์ว่าในอนาคต เมื่อพิจารณาจากรายได้ที่ไม่สัมพันธ์กับรายจ่ายของครัวเรือนจะส่งผลให้เกิดภาวะหนี้สิน
ที่เพิ่มสูงขึ้น เมื่อพิจารณาปัจจัยที่มีผลต่อการเป็นหนี้ของครัวเรือนภาคเกษตร ตาบลโป่งแดง พบว่าสาเหตุหลักที่
ทาให้ ครัวเรือนเกษตรกรมีการเป็นหนี้เพิ่มขึ้น มาจากหลายปัจจัย อาทิ ผลผลิตทางการเกษตรราคาตกต่า และ
ราคาสิ นค้าอุป โภค-บริ โภคที่สู งขึ้น โดยเฉพาะปัญหาภาวะภัยแล้งซ้าซากในพื้นที่ แม้ว่าจะปรับเปลี่ ยนการ
กิจกรรมภาคเกษตรจากการเพาะปลูกพืชเป็นปศุสัตว์แล้วก็ตาม ทั้งนี้ เนื่องจากต้นทุนในการปรับเปลี่ยนอาชีพสู่
การเลี้ยงโคเนื้อค่อนข้างสูง ปริมาณการเลี้ยงโคเนื้อ -โคขุนต่อครัวเรือนเฉลี่ย ๔ – ๕ ตัว รายได้ที่เกิดขึ้นยังไม่
สามารถเป็นรายได้หลักของครัวเรือนได้ ยังต้องพึ่งพาการเพาะปลูกพืช เช่น ข้าว และมันสาปะหลัง ซึ่งตั้ง แต่ปี
๒๕๕๗ ที่ผ่านมา ทั้งข้าวและมันสาปะหลังต้องประสบกับภาวะฝนแล้งอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งราคาผลผลิตอยู่ใน
ระดับต่า ส่งผลให้รายได้ลดลงอย่างต่อเนื่อง แม้ว่าจะยังสามารถรักษาเครดิตการชาระหนี้ได้อยู่บางแต่เป็นการ
นาเงินออมมาชาระหนี้ รวมถึงใช้มาตรการชาระหนี้พยุงสถานการณ์ในขณะเดียวกันครัวเรือนยังต้องรับภาระค่า
ครองชีพที่เพิ่มสูงขึ้นด้วย วัตถุประสงค์การเป็นหนี้ของครัวเรือนเกษตรกร พบว่าเป็นการกู้ยืมเพื่อการเกษตรเป็น
ส่วนใหญ่ร้อยละ 83 ที่เหลือร้อยละ 17 เกษตรกรกู้เพื่อใช้จ่ายในครัวเรือน, ค่าเล่าเรียนบุตร และ ชาระหนี้สิน
(แผนภูมิที่ 5) ระยะเวลาก่อหนี้เฉลี่ย 6.44 ปี ลักษณะการเปลี่ยนแปลงหนี้สินของเกษตรกร ลดลงเรื่อยๆ ร้อย
ละ ๔๒ ไม่เปลี่ยนแปลงร้อยละ 35 อีกร้อยละ 23 เป็นหนี้เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ (แผนภูมิที่ 4) โดยเป็นหนี้ในระบบ
ร้อยละ ๘๗ หนี้นอกระบบ ร้อยละ ๑๓ (แผนภูมิที่ 3)
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๒.) ปัญหาที่ดินทากิน
แผนภูมิที่ 6 : การถือครองที่ดินทากินของเกษตรกร ตาบลโป่งแดง
ร้อยละ ลักษณะการถือครองที่ดิน

100%

0%
ตนเอง

เช่าที่ดิน

0%
ทาฟรี/ที่สาธารณะ

ร้อยละ ลักษณะการถือครองที่ดิน

แผนภูมิที่ 7 : เอกสารสิทธิ์ที่ดินทากินของเกษตรกร ตาบลโป่งแดง
ร้อยละ ประเภทเอกสารสิทธิ์ที่ดิน

79%

21%
0%
โฉนด/น.ส.๓/น.ส. ๓ ก

สปก./สทก.

ร้อยละ ประเภทเอกสารสิทธิ์ที่ดิน

ไม่มีเอกสารสิทธิ์
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ผลการสามะโนการเกษตร พ.ศ. 2556 จังหวัดตาก มีผู้ถือครองทาการเกษตรทั้งสิ้น ณ วันสามะโน
( 1 พ.ค. 2556 ) พบว่าจานวนผู้ถือครองและพื้นที่ถือครองทาการเกษตรมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น จากข้อมูลผู้ถือ
ครองและพื้นที่ถือครองทาการเกษตร พบว่าอาเภอเมืองตาก จังหวัดตาก มีจานวนผู้ถือครองเป็นลาดับที่ 2 คือ
8,166 คน คิดเป็นร้อยละ 14 ของผู้ถือครองรวมทั้งจังหวัด และมีพื้นที่ถือครองเป็น ลาดับที่ 2 เช่นกัน คือมี
214,343 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 16 ของพื้นที่ถือครองรวมทั้งจังหวัด โดยเฉลี่ยแล้วผู้ถือครอง 1 คนจะมีพื้นที่ถือ
ครอง 26 ไร่ ในขณะที่ตาบลโป่งแดง อาเภอเมืองตาก จังหวัดตาก มีพื้นที่เกษตรกรรมจานวน 83,625 ไร่ ซึ่ง
ผู้ถือครองส่วนใหญ่ทาการเพาะปลูกพืช พืชที่สาคัญ ได้แก่ มันสาปะหลัง ข้าว และข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และมีการ
ทาปศุสัตว์ร่วมด้วย สัตว์ที่นิยมเลี้ยงกันมาก ได้แก่ โคเนื้อ
สาหรับลักษณะการถือครองที่ดินของครัวเรือนเกษตรกรตาบลโป่งแดง จากแผนภูมิที่ 6 ผู้ถือครองทา
การเกษตรส่วนใหญ่ในตาบลโป่งแดง ทาการเกษตรในเนื้อที่ของตนเองทั้งหมด โดยมีการถือครองเอกสารสิทธิ์
ประเภท โฉนด/น.ส.๓/น.ส. ๓ ก ร้อยละ 79 การถือครองเอกสารสิทธิ์ประเภท สปก./สทก. ร้อยละ 21 ทั้งนี้
พบว่ายังมีข้อพิพาทเรื่องการใช้ที่ดินตามแนวเขตกันชนพื้นที่ป่าระหว่างราษฎรกับหน่วยงานภาครัฐ เนื่องจาก
แนวกัน เขตที่ดิน ที่ไม่ชัดเจน ประกอบกับ ยังมีราษฎรบางส่ว นพยายามบุกรุกพื้นที่ป่าเพื่อใช้ทาการเกษตร
(แผนภูมิที่ 7)

๓.) ปัญหาแหล่งน้าเพื่อการเกษตร
แผนภูมิที่ 6 : การรับน้าเพื่อการเกษตร
ระบบชลประทาน
1%

แหล่งน้า
ธรรมชาติ
49%

สระน้า/บ่อขุด
50%
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จากข้อมูลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลโป่งแดง อาเภอเมืองตาก จังหวัดตาก พบว่าตาบล
โป่งแดง มีแหล่งน้าธรรมชาติทั้งหมด 33 สาย มีแหล่งน้าที่สร้างขึ้น ได้แก่ บ่อบาดาลเอกชน 42 แห่ง แม้ว่าจะ
มีแหล่งน้าธรรมชาติจานวนมาก แต่ จากผลการสารวจข้อมูลฯ ตามแผนภูมิที่ 8 จะเห็นได้ว่าเกษตรกรพื้นที่
ตาบลโป่งแดง มีการรับน้าจากระบบชลประทาน, สระน้า/บ่อขุด, แหล่งน้าธรรมชาติ ร้อยละ 1, 50 และ 49
ตามลาดับ และจากการระดมความต้องการแนวทางแก้ไขปัญหาและพั ฒนาภาคเกษตรกรรมพื้นที่ตาบล
โป่งแดง และอาเภอเมืองตาก เกษตรกรในพื้นที่มีความประสงค์ให้ภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การ
สนับสนุนการดาเนินงานก่อสร้างอ่างเก็บน้า และระบบชลประทาน ในพื้นที่เพื่อให้การบริหารจัดการน้าที่มีอยู่
เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ภาคเกษตรกรรมต่อไป ทั้งนี้ จากการติดตามการพัฒนาแหล่งน้าในพื้นที่ตาบลโป่งแดง
ทราบว่า องค์การบริ ห ารส่ ว นตาบลโป่ งแดงได้มีการส ารวจ การพัฒ นาแหล่ งน้ าภายในตาบล และให้ การ
สนับสนุนการสูบน้า (นอกเขตชลประทาน) การขุดลอกแหล่งน้า คสล.สายเด่นแก 1,2 หมู่ 8 (บ้านน้าดิบควง)
จานวน 2 สาย เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรในการทานา และเพื่อประโยชน์ใช้ในการเกษตร
ปัญหาแหล่งน้า ตาบลโป่งแดง ถือเป็นปัญหาที่เกษตรเรียกร้องให้ภาครัฐให้การช่วยเหลือ มาอย่าง
ต่อเนื่ องยาวนาน สภาพดินไม่เอื้อต่อการขุดบ่อเพื่อกักเก็บน้า ฤดูแล้งท้องถิ่นยังต้องใช้รถน้าให้ บริการน้า
อุปโภค-บริ โภค ณ ปัจ จุบั นพยายามแก้ปัญหาเรื่องการใช้แกนดินเหนียวแก้ไขปัญหาในช่ว ยให้อ่างเก็บน้า
สามารถกักเก็บน้าไว้ใช้ได้ระยะเวลาที่ยาวนานขึ้น ประกอบกับการผลักดันการก่อสร้างอ่างเก็บน้าในพื้นที่สูง
เพื่อเป็นน้าต้นทุนฤดูแล้ง “อ่างเก็บน้าห้วยแม่สลิดตอนบน” ยังไม่สามารถดาเนินการเนื่องจากติดปัญหาเรื่อง
การใช้พื้นป่า

26
ข้อมูลเกี่ยวกับพื้นที่ชลประทาน
หมู่บ้าน

ตาบล

อาเภอ

ลุ่มน้า (ระบุชื่อลุ่มน้า)

พื้นที่ชลประทาน

หลัก

ย่อย

ในปัจจุบัน (ไร่)

พื้นที่ชลประทานที่มี
ศักยภาพ
ในการขยายเพิ่มขึ้น (ไร่)

ลานห้วยเดื่อ

โป่งแดง

เมืองตาก

ปิง

คลองแม่ระกา

500

200

โป่งแดง

โป่งแดง

เมืองตาก

ปิง

คลองแม่ระกา

-

200

หนองนกปีกกา

โป่งแดง

เมืองตาก

ปิง

คลองแม่ระกา

-

200

ชะลาดระฆัง

โป่งแดง

เมืองตาก

ยม

น้าแม่ราพัน

500

200

ตลุกป่าตาล

โป่งแดง

เมืองตาก

ปิง

คลองแม่ระกา

-

200

หนองกระทุ่ม

โป่งแดง

เมืองตาก

ปิง

คลองแม่ระกา

-

3,200

ตลุกมะขาม

โป่งแดง

เมืองตาก

ปิง

คลองแม่ระกา

-

200

น้าดิบควง

โป่งแดง

เมืองตาก

ปิง

คลองแม่ระกา

-

200

โพรงตะเข้

โป่งแดง

เมืองตาก

ปิง

คลองแม่ระกา

-

200

ดงชัฎก้อม

โป่งแดง

เมืองตาก

ปิง

คลองแม่ระกา

-

200

ตลุกแขม

โป่งแดง

เมืองตาก

ปิง

คลองแม่ระกา

-

500

หนองมะค่า

โป่งแดง

เมืองตาก

ยม

น้าแม่ราพัน

-

200

สระบัว

โป่งแดง

เมืองตาก

ปิง

คลองแม่ระกา

-

200

ใหม่เจริญธรรม

โป่งแดง

เมืองตาก
รวม
ที่มา : โครงการชลประทานตาก

ปิง

คลองแม่ระกา

-

200

1,000

6,100

แนวทางการแก้ไขปัญหาน้าอย่างเป็นระบบในลุ่มน้าสาขาคลองแม่ระกาจังหวัดตากเป็นจังหวัดหนึ่งที่
ประสบปัญหาภัยแล้งซ้าซาก โดยเฉพาะพื้นที่บริเวณฝั่งซ้ายของแม่น้าปิงท้ายเขื่อนภูมิพล ซึ่งเป็นพื้นที่อยู่ในเขต
ลุ่มน้าปิงตอนล่าง บริเวณรอยต่อกับอาเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย ที่เรียกกันว่า ลุ่มน้าคลองแม่ระกา
ลุ่มน้าคลองแม่ระกา โดยเฉลี่ยอยู่สูงกว่าระดับแม่น้าปิงของอาเภอเมืองตากประมาณ 50 เมตร ครอบคลุม
พื้นที่จังหวัดตากและจังหวัดกาแพงเพชร มีพื้นที่ลุ่มน้า 888 ตร.กม. ปริมาณน้าท่าเฉลี่ย 161 ล้าน ลบ.ม.ต่อ
ปี ความยาวของคลองแม่ระกา ประมาณ 134 กม. พื้นที่ในเขตลุ่มน้าคลองแม่ระกาของจังหวัดตาก เป็นที่ตั้ง
ของ ตาบลโป่งแดง ตาบลน้ารึม ตาบลวังประจบและตาบลตลุกกลางทุ่ง และที่มีปัญหาภัยแล้งรุนแรงที่สุด คือ
ตาบลโป่งแดง เนื่องจากอยู่ตอนต้นน้า สภาพปัญหาในเขตตาบลโป่งแดง คือปัญหาการขาดแคลนน้าหรือภัย
แล้ง ซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในเขตลุ่มน้าคลองแม่ระกา ซึ่งเป็นลุ่มน้าสาขาของลุ่มน้าปิง คลองแม่ระกาในเขตตาบลโป่ง
แดงเรียกว่า คลองขะยาง) มีต้นน้าอยู่ในเขตติดต่อจังหวัดลาปางไหลผ่านตอนกลางของพื้นที่ตาบลโป่งแดง
และไหลลงแม่น้าปิงที่บ้านน้าโจน ตาบลลานดอกไม้ อาเภอเมือง จังหวัดกาแพงเพชร มีความยาวในเขตจังหวัด
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ตากประมาณ 84 กิโลเมตร สภาพคลองเป็นดินทราย ตะกอนทรายทับถมบริเวณลาคลองเป็นจานวนมาก
เนื่องจากพื้นที่ทั้งสองฝั่งลาดเทลงสู่คลองแม่ระกาที่อยู่ระดับต่า คลองแม่ระกาเป็นคลองธรรมชาติที่สาคัญและ
หล่อเลี้ยงด้านการเกษตรของพื้นที่การเกษตรช่วงฤดูฝนของตาบลโป่งแดงและตาบลวังประจบ ของอาเภอเมือง
ตาก ในช่วงฤดูฝน หากฝนตกหนักติดต่อกันหลายวัน จะทาให้เกิดน้าหลากบริเวณที่ลุ่ม และเอ่อล้นคลองแม่
ระกา สภาพดังกล่าวจะเกิดช่วงเวลาสั้นๆ หากฝนหยุดตกจะกลับเข้าสู่สภาพปกติภายในเวลา 1-2 วัน และ
ปริมาณน้าในแหล่งน้าธรรมชาติจะเริ่มลดลงเรื่อยๆ จากการระเหยที่มีอัตราสูงเฉลี่ยถึง 1,690 มิลลิเมตรต่อปี
ในช่วงฤดูแล้งสภาพพื้นที่บริเวณลุ่มน้าคลองแม่ระกาและคลองสาขาอื่นๆ จะแห้งตลอดทั้งลาน้าที่เต็มไปด้วย
ตะกอนทราย เกิดปัญหาภัยแล้งบริเวณลุ่มน้าแห่งนี้ ทั้งในเขตตาบลโป่งแดง ตาบลวังประจบ ของอาเภอเมือง
ตากเป็ น ประจ าทุกปี ส าหรั บ น้ าเพื่อการอุป โภคบริโ ภค เนื่ องจากเป็นพื้น ที่แล้ งซ้าซาก ดังนั้น ในฤดูแล้ ง
องค์การบริหารส่วนตาบลโป่งแดง และหน่วยงานราชการอื่นๆ ต้องจัดหารถน้าเพื่อเติมถังเก็บน้าในหมู่บ้านให้
ราษฎรใช้สาหรับอุปโภคและบริโภค
สาหรั บราษฎรที่อยู่ ใกล้ คลองแม่ร ะกา จะใช้วิธีการขุดฝังบ่อ ในคลองแม่ระกาเพื่อสู บน้าขึ้นมาใช้
แผนงานพัฒนาแหล่งน้าขนาดเล็กที่ราษฎรร้องขอ และสานักชลประทานที่ 4 ร่วมกับโครงการชลประทานตาก
ได้พิจารณาโครงการเบื้องต้นในระยะเร่งด่วน และอยู่ในแผนงานเตรียมความพร้อมที่จะดาเนินการสารวจ
ออกแบบในเขตลุ่ ม น้ าสาขาคลองแม่ ร ะกาและพื้ น ที่ ใ กล้ เ คี ย ง ในเขตต าบลโ ป่ ง แดง ต าบล
น้ารึม และตาบลตลุกกลางทุ่ง ได้แก่ อ่างเก็บน้าห้วยผาลาด อ่างเก็บน้าโป่งแดง อ่างเก็บน้าโพรงตะเข้ อ่างเก็บ
น้าหนองกลางดง อ่างเก็บน้ามาบอีสัน อ่างเก็บน้ากิ่วอีบ่าง อ่างเก็บน้าประดู่สามนาง อ่ างเก็บน้าชะลาดดิบเก้ง
อ่างเก็บน้าคลองบง ฝายบ้านลานตาเกลี้ยง และฝายบ้านคลองขยางโพรง โครงการเหล่านี้จะช่วยบรรเทา
ปัญหาการขาดแคลนน้าหรือภัยแล้งได้ในระดับหนึ่ง อย่างน้อยก็สามารถปลูกพืชฤดูฝนได้ตลอดฤดู ส่วนฤดูแล้ง
ขึ้นอยู่กับว่าจะมีน้าเหลือเพียงพอที่จะทาการเกษตรต่ อในฤดูแล้งอีกได้หรือไม่ เพราะแหล่งน้าเหล่านี้มีความจุ
น้อย ด้วยข้อจากัดอันเนื่องจากสภาพภูมิประเทศ และแหล่งน้าต้นทุน ไม่สามารถพัฒนาแหล่งเก็บกักน้าเป็น
โครงการอ่างเก็บน้าขนาดใหญ่ หรืออ่างเก็บน้าขนาดกลาง จึงจาเป็นต้องหาแหล่งเก็บกักน้าเพิ่มเติมและหาทาง
ผันน้าจากลุ่มน้าข้างเคียงมาเสริมเพิ่มความจุเก็บกักให้มากขึ้น
แนวทางการพัฒนาลุ่มน้าสาขาคลองแม่ระกาอย่างยั่งยืน
ทางเลือกสาหรับการแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืนบริเวณลุ่มน้าคลองแม่ระกา ที่ผ่านความเห็นชอบในที่
ประชุม กรอ.จังหวัด โดยโครงการชลประทานตากนาเสนอ สรุปแบ่งเป็น 3 ระยะ คือ
ระยะที่ 1 ศึกษาวางแผนการก่อสร้างแก้มลิงคลองขะยาง ตาบลโป่งแดง ให้มีความจุอย่างน้อย 3 ล้าน
ลูกบาศก์เมตร บริเวณต้นคลองแม่ระกา พร้อมทั้งวางระบบผันน้าจากแก้มลิงคลองขะยาง ไปเก็บและพักน้าไว้
โดยการก่อสร้างสระรับน้า จานวน 8 แห่ง ความจุของสระแต่ละแห่ งอย่างน้อย 300,000 ลูกบาศก์เมตร
รองรับ โดยให้สามารถผันน้าด้วยระบบท่อหรือคลองส่งน้าจากสระที่อยู่พื้นที่สูงไปสู่สระที่อยู่ต่า เพื่อให้สามารถ
กระจายน้าให้ครอบคลุมพื้นที่การเกษตร และสามารถนาน้าไปเติมเสริมให้กับโครงการพัฒนาแหล่งน้าต่างๆ ที่
ก่อสร้างไว้แล้ว จะทาให้พื้นที่ได้รับน้าอย่างเพียงพอ และเป็นการเสริมน้าเพื่อรักษาระบบนิเวศให้กับคลองแม่
ระกา ที่มีนวัตกรรมฝายแกนดินเหนียวใต้พื้นทรายกระจายอยู่ในคลองแม่ระกา สอดคล้องกับการพัฒนาแหล่ง
น้าตามแนวทางพระราชดาริ
ระยะที่ 2 ศึกษาวางแผนการก่อสร้างอ่างเก็บน้าห้วยแม่สลิดตอนบน บ้านเด่นไม้ซุง ตาบลแม่สลิด
อาเภอบ้านตาก จังหวัดตาก เหนืออ่างเก็บน้าห้วยแม่สลิดขึ้นไป ขนาดความจุ 8.00 ล้านลูกบาศก์เมตร วาง
ระบบคลองส่งน้าสายหลักช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรบ้านเด่นไม้ซุง ตาบลแม่สลิด อาเภอบ้านตาก ท้ายอ่างเก็บ
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น้า ประมาณ 5,000 ไร่ ช่วงปลายคลองผันน้าไปเสริมให้กับแก้มลิงคลองขะยาง เป็นการผันน้าจากลุ่มน้า
สาขาที่มีน้าเพียงพอ(ลุ่มน้าสาขาห้วยแม่สลิด ลุ่มน้าวัง) ไปเสริมให้กับลุ่มน้าที่มีปัญหาขาดน้า(ลุ่มน้าสาขาคลอง
แม่ระกา ลุ่มน้าปิง) เพื่อให้มีน้าอย่างเพียงพอในลุ่มน้าคลองแม่ระกา
ระยะที่ 3 กรณีน้าขาดแคลน อาจศึกษาก่อสร้างสถานีสูบน้าหน้าอ่างเก็บน้าห้วยแม่สลิด (เป็นอ่างฯ
ขนาดกลางที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างตามแผน ปี 2554-2556) ไปเสริมให้กับสระรับน้าที่วางแผนศึกษาไว้ใน
ระยะที่ 1 เนื่องจากลาห้วยแม่สลิดมีปริมาณน้าต่อปีประมาณ 25 ล้านลูกบาศก์เมตร และอ่างเก็บน้าห้วยแม่
สลิด ถูกออกแบบให้มีความจุ 25.41 ล้านลูกบาศก์เมตร พื้นที่รับประโยชน์ประมาณ 8,000 ไร่ โดยพื้นที่รับ
ประโยชน์จะขยายได้อีกไม่มาก ด้วยข้อจากัดของพื้นที่และติดกับลาน้าวังที่อยู่ทางทิศตะวันตก จึงทาให้น้า
เหลือเพียงพอที่จะนาไปช่วยเหลือลุ่มน้าคลองแม่ระกาได้อย่างเพียงพอ

๔.) ปัญหาความยากจน สวัสดิการ และสิทธิเกษตรกร
แผนภูมิที่ 7 : ชนิดพืชที่ปลูกในพื้นที่ตาบลโป่งแดง
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สรุปในภาพรวม เมื่อเปรีย บเทียบรายได้เกษตรกรระดับตาบล พื้นที่อาเภอเมืองตาก พบว่าตาบล
โป่งแดง มีไม่สอดคล้องกับรายจ่ายของครัวเรือน ประกอบสภาพพื้นที่และระบบชลประทานที่ไม่เอื้อต่อการ
เพาะปลู ก พื ช ส่ งผลให้ ร ายได้ ภ าคเกษตรซึ่ง ส่ ว นใหญ่ เ กิ ด จากกิ จ กรรมเพาะปลู ก ข้ า ว และมั น ส าปะหลั ง
ไม่สัมพันธ์กับรายจ่ายภาคเกษตร กล่าวคือ การลงทุนภาคเกษตรไม่คุ้มค่าแก่การลงทุน การปรับเปลี่ยนสู่
กิจกรรมปศุสัตว์เพื่อสร้างรายได้ โดยเฉพาะการเลี้ยงโคเนื้อซึ่งเกษตรกรพยายามปรับเปลี่ยนจากการเลี้ยงแบบ
ปล่อยไล่ทุ่งเป็นการเลี้ยงโคขุนซึ่งมีต้นทุนสูง ประกอบกับปริมาณการเลี้ยงต่อครัวเรือนน้อย และองค์ความรู้
เรื่องการลดต้นทุนอาหารเลี้ยงโคขุนยังไม่มีเท่าที่ควรส่งผลให้รายได้ที่เกิดขึ้นยังไม่สามารถชดเชยรายได้จากการ
เพาะปลูกพืชได้
แนวทางปรับเปลี่ยนอาชีพสู่กิจกรรมปศุสัตว์นอกจากโคเนื้อแล้วยังมีกิจกรรมอื่นๆ ที่มีต้นทุนต่าและใช้
น้าน้อยเหมาะสมกับพื้นที่อีกหลากหลายกิจกรรม แต่เนื่องจากราคาโคเนื้อซึ่งมีแนวโน้มสูงขึ้น อย่างต่อเนื่องจึง
สร้างแรงจูงใจให้เกษตรกรหันไปเลี้ยงโคขุนจานวนมาก

๕.) แนวทางการพัฒนาอาชีพ และประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเกษตรอุตสาหกรรม
เนื่ องจากพื้น ที่ตาบลโป่ งแดง อาเภอเมืองตาก จังหวัดตาก มีพื้นที่ปลู กมันส าปะหลั งจานวนมาก
ประกอบกั บ เป็ น พื้ น ที่ ซึ่ ง เกษตรกรได้ รั บ ผลกระทบจากปั ญ หาภั ย แล้ ง ซ้ าซากมาอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง เพื่ อ เพิ่ ม
ประสิทธิภาพการเพาะปลูก โดยเฉพาะอย่างยิ่งตั้งแต่ปีการผลิต ๒๕๕๘/๒๕๕๙ เกิดวิกฤติภัยแล้งซึ่งรุ่นแรงและ
มีระยะเวลายาวนานขึ้น เกษตรกรในพื้นที่ซึ่งส่วนใหญ่มีได้รายได้จากการเพาะปลูกข้าว,มันสาปะหลัง
ต่างประสบปัญหาขาดแคลนน้า สภาเกษตรกรจังหวัดตาก จึงได้นาองค์ความรู้เรื่องการเพาะปลูกมันสาปะหลัง
ระบบน้าหยดเผยแพร่แก่เกษตรกร และให้คาแนะนาในการจัดตั้งกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกมันสาปะหลัง ขึ้น โดย
ประสานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรจังหวัดตาก ให้คาแนะนาเรื่องการขอรับการสนับสนุน
ตามมาตรการเพิ่มและพัฒนาศักยภาพการผลิตมันสาปะหลังระบบน้าหยด ตามแนวทางการบริหารจัดการมัน
การพัฒนาสู่เกษตรอุตสาหกรรม สามารถพัฒนาต่อยอดสู่เกษตรอุตสาหกรรมมันเส้นสะอาด เพื่อสร้าง
มูลค่าเพิ่มให้แก่กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกมันสาปะหลังได้ เนื่องจากตาบลโป่งแดง มีพื้นที่ปลูกมันสาปะหลัง รวม
๓๘,๐๐๐ ไร่ และพื้นที่ใกล้เคียงในเขตอาเภอเมืองตาก มีพื้นที่ปลูกมันสาปะหลัง รวมกว่า ๖๕,๐๐๐ ไร่ ซึ่งมี
ปริมาณมันสาปะหลังเพียงพอต่อกาลังการผลิตเกษตรอุตสาหกรรมมันเส้นสะอาดขนาดเล็ก ซึ่งมีกาลังการผลิต
๒๐๐ ตัน/วัน (หัวมันสด) ณ ปัจจุบันมี “กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรกรชาวบ้านตลุกมะขาม” ตาบล
โป่งแดง” ซึ่งขึ้นทะเบียนองค์กรเกษตรกรกับสานักงานสภาเกษตรกรจังหวัดตาก มีศักยภาพสามารถพัฒนาต่อ
ยอดสู่เกษตรอุตสาหกรรมได้
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ประเด็นปัญหาและแนวทางพัฒนาภาคเกษตรกรรม ตาบลโป่งแดง
(สรุปจากการจัดเวทีระดมความเห็นการจัดทาแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตาบล)
ประเด็นปัญหา/ความต้องการ
1. แหล่งน้าเพื่อการเกษตร
2. ขาดเอกสารสิทธิ์ในที่ดินทากิน
3. ราคาพืชผลการเกษตรตกต่า
4. เกษตรกรขาดความรู้ในการประกอบอาชีพ
5. รายได้ไม่สม่าเสมอ
6. ต้นทุนการผลิตสูง
7. ถนนในพื้นที่ทาการเกษตรไม่สะดวก
8. ป่าชุมชนไม่เข้มแข็ง
9. ปัญหาขยะ
10. ไม่มีพื้นที่เลี้ยงสัตว์
11. ขาดงบประมาณสนับสนุนในกลุ่มอาชีพ
12. ขาดอาหารเลี้ยงสัตว์

แนวทางการพัฒนา
- สร้างอ่างเก็บน้ากระจายตามพื้นที่ทาการเกษตร
- มีระบบส่งน้าลงพื้นที่ทาการเกษตร
- มีกลุ่มผู้ใช้น้าน้าแต่ละพื้นที่
- หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดสรรพื้นที่ทากินและออก
เอกสารสิทธิ์ให้กับเกษตรกร
- รวมกลุ่มเกษตรกรให้เข้มแข็งเพื่อให้มีอานาจ
ต่อรองราคาผลผลิตกับผู้ประกอบการ
- ส่งเสริมองค์ความรู้และการศึกษาดูงานเกษตร
ต้นแบบ
- สร้างอาชีพเสริม
- ประกันราคาผลผลิตให้เกิดความเป็นธรรมกับ
เกษตรกร
- ให้เกษตรกรเปลี่ยนวิธีการทาเกษตรโดยปุ๋ยเคมีมา
ใช้ปุ๋ยอินทรีย์ทดแทน
- ปรับปรุงเส้นทางการเกษตรโดยความช่วยเหลือ
ขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น
8. สนับสนุนพี่เลี้ยงในการบริหารจัดการป่าชุมชน /
แหล่งน้า
9. มีบ่อขยะในตาบล
10. จัดสรรพื้นที่เลี้ยงสัตว์ไว้เป็นส่วนกลาง
11. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ความสาคัญและ
พิจารณาโครงการของเกษตรกรที่นาเสนอ
12. ภาครัฐส่งเสริมการปลูกหญ้าเพื่อเป็นอาหาร
สัตว์
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ส่วนที่ ๓ : แผนงาน โครงการพัฒนาเกษตรกรรม อาเภอเมืองตาก / ตาบลโป่งแดง พ.ศ. 2560 – พ.ศ. 2563
แผนพัฒนา/แผนงาน/โครงการ
วัตถุประสงค์
แนวทางพัฒนา
แผนงาน/โครงการ
- พัฒนาแหล่งน้า 1.โครงการขุดสระ หัวไร่ปลายนา
- แก้ปัญหาภัยแล้ง / ลด
และระบบบริการ (เกษตรกร 50 ครัวเรือน)
ต้นทุนการทาเกษตรกรรม
จัดการน้าเพื่อ
2. โครงการก่อสร้างสระโป่งชะแลง
การเกษตร
( ม.2)
3. โครงการสร้างระบบส่งน้าลงพืน้ ที่
การเกษตรอ่างห้วยชะลาดระฆัง
(ม.3 ,4,8)
4. โครงการขุดอ่างเก็บน้าขนาด 30
ไร่(กลุม่ เป้าหมาย:ป่าชุมชน 30 ไร่)
5. โครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้าห้วย
ดอยเห็นพร้อมคลองส่งน้าซีเมนต์
6. โครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้าบ่ง
ดินไขพร้อมท่อส่งน้า
7. โครงการก่อสร้างแก้มลิงอ่างเก็บ
น้าเขาอีบาง
8. โครงการขุดลอกคลองแม่ระกา
- พัฒนางานด้าน
แหล่งน้าเพื่อ
การเกษตร

9. โครงการขุดลอกคลองส่งน้า
คสล. (บุ่งหิน) หมู่ที่ 6

- เพื่อเป็นการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาภัยแล้งและ
อุทกภัย เพื่อให้สามารถกัก
เก็บน้าได้เพิ่มมากขึ้น เพื่อ
แก้ไขปัญหาการขาดแคลน
น้าสาหรับทาการเกษตร

แนวทางการดาเนินงาน
- ขุดสระน้าในไร่นาในพื้นที่
การเกษตรของเกษตรกร
- ก่อสร้างคลองส่งน้าขนาดเล็ก
เข้าสู่ไร่นา
- ก่อสร้างแหล่งน้าขนาดใหญ่
ขนาดกลางและขนาดเล็ก
- ฟื้นฟูการขุดลอกคูคลองและ
แหล่งน้าที่อยู่เดิม

แหล่ง
งบประมาณ
กษ./ชบ
อบต.และ
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง

ระยะเวลาในการดาเนินงาน
2560 2561 2562 2563

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
กษ./ชบ
อบต.และ
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง

ส่วนโยธา
อบต.โป่งแดง

๓๑
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แผนงาน โครงการพัฒนาเกษตรกรรม อาเภอเมืองตาก / ตาบลโป่งแดง พ.ศ. 2560 – พ.ศ. 2563
แผนพัฒนา/แผนงาน/โครงการ
แนวทางพัฒนา
แผนงาน/โครงการ
- พัฒนางานด้าน 10. โครงการก่อสร้าง
แหล่งน้าเพื่อ
คลองส่งน้า คสล.สายเด่น
การเกษตร
แก 1,2 หมู่ 8 จานวน 2
สาย
- พัฒนางานด้าน 11. โครงการพัฒนา
สาธารณสุข
ศักยภาพอาสาปศุสตั ว์
ประจาตาบลโป่งแดง
- พัฒนางานด้าน
สาธารณสุข

วัตถุประสงค์
- เพื่อเป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและ
อุทกภัย เพื่อให้สามารถกักเก็บน้าได้เพิ่มมากขึ้น เพื่อ
แก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้าสาหรับทาการเกษตร

แนวทางการ
ดาเนินงาน

แหล่ง
งบประมาณ

ระยะเวลาในการดาเนินงาน
2560 2561 2562 2563

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
ส่วนโยธา
อบต.โป่งแดง

- เพื่อเป็นการเสริมสร้างทักษะความรู้ ความเข้าใจ ด้าน
ปศุสัตว์ ให้แก่อาสาปศุสัตว์ประจาตาบลโป่งแดงสามารถ
นาความรู้ที่ได้รับจากการฝึกอบรมไปใช้ในการจัดการ
ด้านปศุสั ตว์ข องตนเอง และถ่ายทอดให้ กับเกษตรกร
ภายในชุมชนต่อไป

ส่วน
สาธารณสุข
และ
สิ่งแวดล้อม

12. โครงการส่งเสริม
สินค้าทางการเกษตร
(สินค้าชุมชน)

- เพื่อให้ตัดวงจรพ่อค้าคนกลาง กดราคาของ
ประชาชน สามารถขายสินค้าได้มีคุณภาพ

ส่วน
สาธารณสุข

13. โครงการพัฒนา
ศักยภาพอาสาปศุสตั ว์
ประจาตาบลโป่งแดง

เพื่อเป็นการเสริมสร้างทักษะความรู้ ความเข้าใจ ด้าน
ปศุสัตว์ ให้แก่อาสาปศุสตั ว์ประจาตาบลโป่งแดงสามารถ
นาความรู้ประสบการณ์ที่ได้รับจากการฝึกอบรมไปใช้ใน
การจัดการด้านปศุสัตว์ของตนเอง และถ่ายทอดให้กับ
เกษตรกรภายในชุมชนต่อไป

สานักปลัด

๓๒
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แผนงาน โครงการพัฒนาเกษตรกรรม อาเภอเมืองตาก / ตาบลโป่งแดง พ.ศ. 2560 – พ.ศ. 2563
แผนพัฒนา/แผนงาน/โครงการ
วัตถุประสงค์
แนวทางพัฒนา
แผนงาน/โครงการ
- พัฒนางานด้าน 14. โครงการอบรมให้ - เพื่อเฝ้าระวังอันตรายจากการใช้สารเคมีกาจัด
สาธารณสุข
ความรู้เรื่องการ
ศัตรูพืชในเกษตรกรกลุ่มเสี่ยง เพื่อให้เกษตรกร

แนวทางการ
ดาเนินงาน

แหล่ง
งบประมาณ

ระยะเวลาในการดาเนินงาน
2560 2561 2562 2563

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
สานักปลัด
อบต.โป่งแดง

ป้องกันสารเคมีตกค้าง กลุ่มเสี่ยงมีความรู้ในการป้องกันลดอันตรายจาก
ในร่างกายเกษตรกร การใช้สารเคมีกาจัดศัตรูพืช
ตาบลโป่งแดง
- ด้านส่งเสริม
การเกษตร

15. ศูนย์ถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตร

- เพื่อปรับเปลี่ยนกระบวนการในการพัฒนาการเกษตรที่
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถาบันเกษตรกร และ
ชุมชน มีโอกาสและมีส่วนร่วมในการพัฒนาการเกษตร
แบบยั่งยืนด้วยตนเองและสอดคล้องกับความต้องการ
ของชุมชน เพื่อเพิ่มศักยภาพชุมชนในการวางแนวทาง
และพัฒนาตนเองในด้านการพัฒนาการเกษตร

สานักปลัด
อบต.โป่งแดง

- ด้านส่งเสริม
การเกษตร

16. โครงการส่งเสริม
วิถีชีวิตตามโครงการ
อันเนื่องมาจาก
พระราชดาริ ประจาปี
งบประมาณ 2559

- เพื่อให้แกนนาหมู่บ้าน ชุมชนได้รับการอบรม
และทัศนะศึกษาดูงานของศูนย์เรียนรู้โครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชดาริในพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว

อุดหนุนอาเภอ
เมืองตาก

๓๓
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ภาพกิจกรรม
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ภาคผนวก
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ข้อมูลชุดดิน ตาบลโป่งแดง อาเภอเมืองตาก จังหวัดตาก

ที่มา : ระบบฐานข้อมูลกลุ่มชุดดิน กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
http://giswebldd.ldd.go.th/

