1

แผนงานพัฒนาเกษตรกรรม
อาเภออุ้มผาง / ตาบลหนองหลวง
พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๕

จัดทาโดย สานักงานสภาเกษตรกรจังหวัดตาก
สิงหาคม ๒๕๖๑

2

สารบัญ
ส่วนที่ ๑ : บริบทพื้นที่ ............................................................................................................................. 5
๑.)

ข้อมูลทั่วไป.................................................................................................................................... 5

๒.)

สถานการณ์ด้านการเกษตร ตาบลหนองหลวง .......................................................................... 17

ส่วนที่ ๒ : ภาวะเศรษฐกิจและสังคมครัวเรือนเกษตรกร ปัญหาความต้องการ ....................................... 27
๑.) สภาพเศรษฐกิจครัวเรือนเกษตรกร และปัญหาหนี้สิน .................................................................... 27
๒.) ปัญหาที่ดินทากิน ............................................................................................................................. 30
๓.) ปัญหาแหล่งน้าเพื่อการเกษตร ......................................................................................................... 32
๔.) ปัญหาความยากจน สวัสดิการ และสิทธิเกษตรกร.......................................................................... 34
5.) แนวทางการพัฒนาอาชีพ และประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเกษตรอุตสาหกรรม .................................. 37
ส่วนที่ 3 : แผนงาน โครงการพัฒนาเกษตรกรรมอาเภออุ้มผาง / ตาบลหนองหลวง
พ.ศ. ๒๕๖๒ – พ.ศ. ๒๕๖๕ ................................................................................................. 39
ภาพกิจกรรม ........................................................................................................................................ 44
ภาคผนวก............................................................................................................................................. 45

3

โครงการจัดทาแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตาบล
การเกษตรยังมีความสําคัญอย่างยิ่งต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศไทย แม้สัดส่วนรายได้ภาคเกษตร
ต่อรายได้ประชาชาติจะอยู่ในระดับไม่สูงนัก เนื่องจากรายได้ยังคงผันผวนไปตามกระแสเศรษฐกิจโลก แต่เป็น
เพราะภาคเศรษฐกิจด้านอื่นๆโดยเฉพาะอุ ตสาหกรรมการส่งออก การบริการและการท่องเที่ยวเติบโตเร็วกว่า
มาก เมื่อมองตัวเลขในเชิงเปรียบเทียบจึงทําให้ภาคเกษตรไม่ค่อยมีความสําคัญในเชิ งเศรษฐกิจ และจํานวน
เกษตรกรก็มีแนวโน้มลดลงเช่นเดียวกับประเทศที่พัฒนาแล้ว หากแนวโน้มการพัฒนาการเกษตรเป็นไปแบบที่
เป็นอยู่ในป๎จจุบันนี้ และไม่มีการแก้ไขป๎ญหาเกษตรกรอย่างจริงจัง เชื่อว่าอีกไม่เกิน ๓๐ ปี จํานวนเกษตรกร
ไทยจะเหลือต่ํากว่าร้อยละ ๑๐
สําหรับการทําการเกษตรของเกษตรกรไทยส่วนใหญ่ ยังประสบป๎ญหาท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงของ
สังคมภายใต้กระแสโลกาภิวัฒน์ ภาคเกษตรกรรมไทยกําลังเผชิญกับป๎ญหาความยากจนอันเกิดจากเกษตรกร
ไทยส่วนใหญ่ยังขาดความรู้ และการบริหารจัดการ ป๎ญหาเรื่องทุน และโครงสร้างพื้นฐานโดยเฉพาะที่ทํากิน
การพัฒนาดิน และน้ํา ซึ่งยังพบว่าไม่เพียงพอ จึงเป็นสิ่งที่ทําให้การพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของเกษตรกรไทย
ยังล่าช้า
การเปิดเสรีของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ AEC ก็เป็นอีกป๎จจัยหนึ่งที่ต้องคํานึงถึง เนื่องจาก
เป็ น การเปิ ดเสรี ทางการค้า กล่ าวคือสิ นค้าเกษตรสามารถส่ งออกเคลื่ อนย้ายได้อย่างเสรี ส่ งผลให้ ต้องให้
ความสําคัญกับ คู่แข่งขันในตลาดภาคการเกษตร คุณภาพของสินค้าเกษตร ราคาสินค้ าเกษตร เป็นต้น ทั้งนี้
ประเทศไทยก็ยังพอมีข้อได้เปรียบอยู่บ้างในเรื่องของพื้นที่การเพาะปลูก และระบบการขนส่ง
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ตาบลหนองหลวง มี 3 หมู่บ้าน
(ทาเนียบท้องที่ พุทธศักราช 2555 กรมการปกครอง)

ตาบลหนองหลวง

ที่มา : แผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-Map) - กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
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ส่วนที่ ๑ : บริบทพื้นที่
๑.) ข้อมูลทั่วไป
(ที่มา : สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานเทศบาลตําบลแม่กลอง อําเภออุ้มผาง จังหวัดตาก)
สภาพทั่วไปของตาบล
ตําบลหนองหลวงเป็ น ตํา บลอยู่ ติ ดชายแดนไทย - พม่า แต่เดิมมี 4 หมู่ บ้าน ต่อ มาเมื่อ ปี 2533
ประกาศยุบ หมู่ที่ 4 เนื่องจากมีจํานวนหลังคาเรือนน้อย ป๎จจุบันมีเหลือเพียง 3 หมู่บ้าน เนื่องจากมีประชากร
น้อย จึงอยู่ในเขตการปกครองของเทศบาลตําบลแม่กลอง ครอบคลุมพื้นที่สองตําบล คื อ ตําบลแม่กลอง และ
ตําบลหนองหลวง อําเภออุ้มผาง จังหวัดตาก ประชาชนตําบลหนองหลวง ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม
ทําไร่ ทําสวน ทํานา โดยเฉพาะการปลูกพืชไร่ เช่น ข้าวโพด ถั่วเขียว ถั่วลิสง มันสําปะหลัง รวมไปถึงใน
ป๎จจุบันเริ่มนิยมการปลูก ยางพารา โดยประชาชนในตําบลหนองหลวงมีทั้งคนไทยและชาวกะเหรี่ยง
ประกอบด้วย 3 หมู่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านหนองหลวง หมู่ที่ 2 บ้านเซอทะ และหมู่ที่ 3 บ้านเดลอคี
อาณาเขตติดต่อ
ทิศเหนือ
ติดต่อ สาธารณรัฐสังคมนิยมเมียนม่าร์
ทิศใต้
ติดต่อ ตําบลแม่ละมุง ตําบลแม่จัน อําเภออุ้มผาง
ทิศตะวันออก ติดต่อ ตําบลแม่กลอง ตําบลอุ้มผาง อําเภออุ้มผาง
ทิศตะวันตก ติดต่อ ตําบลแม่จัน อําเภออุ้มผาง
ลักษณะภูมิประเทศ
ลักษณะภูมิประเทศของ มีลักษณะเป็นภูเขา สลับซับซ้อน มีลําห้วยหนองหลวง มีพื้นที่ปุาเรียกว่าปุา
แม่กลอง - อุ้มผาง
ลักษณะภูมิอากาศ
เนื่องจากลักษณะภูมิประเทศส่วนใหญ่ ประกอบไปด้วยภูเขาสูงชัน สภาพปุาส่วนใหญ่เป็นปุาดงดิบ
และปุาเบญจพรรณ ที่ยังค่อนข้างสมบูรณ์ และมีอาณาเขตติดกับประเทศพม่า สู่ทะเลอันดามัน จึ งทําให้ พื้นที่
โดยรวมมีฝนตกค่อนข้างชุกจนถึงชุกมาก ตั้งแต่เดือน มีนาคม จนถึงเดือนตุลาคม โดยสภาพอากาศทั่วไป มีดังนี้
ฤดูร้อน
เริ่มตั้งแต่เดือนมีนาคม ถึง เดือนพฤษภาคม
ฤดูฝน
เริ่มตั้งแต่เดือนมิถุนายน ถึง เดือน ตุลาคมและมีฝนตกชุกเพราะว่ามีภูเขาสูงและปุา
ไม้หนาแน่น
ฤดูหนาว
เริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ถึง เดือนกุมภาพันธ์
ลักษณะของดิน
ลักษณะของดินในอําเภออุ้มผาง สามารถแบ่งออกได้เป็น 3 กลุ่ม คือ
กลุ่มดินไร่
ครอบคลุมพื้นที่ประมาณร้อยละ 10 ของพื้นที่ทั้งหมดของจังหวัดตาก เป็นพื้นที่ที่มี
ความลาดชัน สภาพพื้นที่อาจเป็นที่ราบ ที่ลาดเชิงเขา หรือเป็นลูกคลื่น มีการระบายนําได้ดี โดยทั่วไปจะไม่มี
การขังน้ําเมื่อฝนตก ส่วนใหญ่ใช้ประโยชน์ในการปลูกพืชไร่ ไม้ผล หรือไม้ยืนต้นอื่นๆ
กลุ่มดินตื้น
ครอบคลุมพื้นที่ประมาณร้อยละ 15 ของพื้นที่ทั้งหมดของจังหวัดตาก เป็นดินที่มีชั้น
ลู ก รั ง ก้ อ นกรวด เศษหิ น ปะปนอยู่ ใ นเนื้ อ ดิ น หรื อ มี ชั้ น หิ น ปู น มาร์ ล หรื อ พบชั้ น หิ น พื้ น อยู่ ตื้ น กว่ า 50
เซนติเมตร จากผิวดิน เนื้อดินจะมีปริมาณชิ้นส่วนหยาบ กรวด หรือลูกรังปนอยู่ มากกว่าร้อยละ 35 ทําให้มี
ปริมาตรของ ดิน น้อย ดินจึงอุ้มน้ําได้น้อย มักขาดแคลนน้ําในฤดูฝนทิ้งช่วง ส่งผลให้พืชไม่สามารถเจริญเติบโต
ได้ดี และให้ ผลผลิตต่ํา
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กลุ่มดินภูเขา ครอบคลุมพื้นที่ประมาณร้อยละ 70 ของพื้นที่ทั้งหมดของจังหวัดตากซึ่งอําเภออุ้ม
ผาง เป็นอําเภอที่มีลักษณะภูเขามากกว่าร้อยละ 50 มีลักษณะเป็นดินตื้นที่เกิดจากการสลายตัวของหินภูเขาที่
มีความ อุดมสมบูรณ์ต่ํา
ลักษณะของแหล่งน้า
ตําบลหนองหลวงมีลําห้วยที่หล่อเลี้ยงประชาชนในพื้นที่ ได้แก่ ลําห้วยหนองหลวง และลําห้วยสาขา
แหล่งน้ําในเขตพื้นที่รับผิดชอบของเทศบาลตําบลแม่กลอง
คลองชลประทาน

คลองส่งน้ํา

เหมือง

สระน้ํา

ลําห้วย

แม่น้ํา

-

-

1
1
2

1
1
1
3

1
1

-

-

1
1

-

1
1
1
3

-

หมายเหตุ

ฝาย

บ้านหนองหลวง
บ้านเชอะทะ
บ้านเดลอคี
รวม

อ่างเก็บน้ํา

1
2
3

ประปา

ชื่อบ้าน

บ่อน้ําบาดาล

หมู่

บ่อน้ําตื้น

แหล่งน้ํา

ลักษณะของป่าไม้
ปุาไม้ ลักษณะของปุาไม้ในตําบลหนองหลวง ประกอบด้วยปุาที่สําคัญ 2 ชนิด คือ ปุาเต็งรัง และปุา
เบญจพรรณ พื้นที่ส่วนที่เหลือเป็นสภาพปุาที่ถูกแผ้ว ถาง พื้นที่ตั้งบ้านเรือนและพื้นที่ที่มีหินโผล่ ลักษณะที่
สําคัญของทรัพยากรปุาไม้ มีดังนี้ ปุาเต็งรัง เป็นสังคมพืชปุาผลัดใบ ปุาเต็งรังมักพบในบริเวณพื้นที่แห้งแล้ง ดิน
เก็บความชื้นได้ไม่ดีนัก จึงปรากฏในที่ดินที่เป็นดินทรายจัด ดินตื้นและมีหิน ได้แก่ เต็ง รัง ยางกรวด ยางเหียง
นอกเหนือจากไม้ในวงศ์ ยางแล้วพรรณไม้ที่พบในปุาชนิดนี้ ได้แก่ พะยอม รกฟูา ตะแบกเลือด สมอไทย ประดู่
เก็ดแดง เป็นต้น โดยพบ ปรงเหลี่ยม เป็นไม้พื้นล่างของปุา ปุาเบญจพรรณ เป็นปุาที่มีป๎จจัยกําหนดที่สําคัญ
ได้แก่ ความลึกของดิน ช่วงความแห้งแล้งและ ระดับความสูงจากน้ําทะเล สภาพพื้นที่มีทั้งที่ราบและที่ลาดชัน
ไม้ที่สําคัญพบในชั้นเรือนยอดบนสุด ได้แก่ ก้าน เหลือ คูณ แสมสาร ปอสําโรง แสลงใจ มะเม้าสาย และมีไม้ไผ่
ขึ้นผสมอยู่หลายชนิด เช่น ไผ่หนาม ไผ่บง ไผ่ซาง นวล ไผ่ไร่ ไผ่รวก
คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ
ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ ก็ได้แก่ ดิน น้ํา ต้นไม้ อากาศที่ไม่มีมลพิษ ป๎ญหาคือ มีแหล่งน้ําใช้ใน
การเกษตรไม่เพียงพอ ป๎ญหาคือยังไม่สามารถหาแหล่งน้ําสําหรับการเกษตรได้เพิ่มขึ้น เพราะพื้นที่ส่วนมากเป็น
ของประชาชนเอกชน ป๎ ญ หาด้านขยะ เมื่ อชุ ม ชนแออั ดขยะก็ม ากขึ้ น การแก้ไ ขป๎ญ หา เทศบาลได้จั ดทํ า
โครงการเพื่อแก้ป๎ญหาให้กับประชาชนและเป็นไปตามความต้องการของประชาชนเช่น โครงการปลูกต้นไม้ใน
วันสําคัญต่างๆ ในพื้นที่ของตนเองและที่สาธารณะรวมทั้งปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ของเมืองให้ร่มรื่นสวยงาม ให้
เป็นเมืองน่าอยู่ เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจของประชาชน ฯลฯ
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ข้อมูลเกี่ยวกับจานวนประชากร
ประชากรรวมทั้ งสิ้ น จํ า นวน 2,962 คน แยกเป็ น ชาย 1,532 คน หญิ ง 1,430 คน จํ านวน
ครัวเรือนทั้งสิ้น 846 ครัวเรือน
ชื่อหมู่บ้าน

ชาย

หญิง

รวม

ครัวเรือน

หมู่ที่ 1 บ้านหนองหลวง

591

533

1,124

412

หมู่ที่ 2 บ้านเชอะทะ

509

448

957

220

หมู่ที่ 3 บ้านเดลอคี

432

449

881

214

รวม
1,532
1,430
2,962
ที่มา : สํานักบริหารงานทะเบียน กรมการปกครอง ข้อมูล ณ เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2559

846

ช่วงอายุและจํานวนประชากรตําบลหนองหลวง
ช่วงอายุประชากร
น้อยกว่า 1 ปีเต็ม
1 ปีเต็ม – 5 ปี
6 ปีเต็ม – 11 ปี
12 ปีเต็ม – 14 ปี
15 ปีเต็ม – 17 ปี
18 ปีเต็ม – 25 ปี
26 ปีเต็ม – 49 ปีเต็ม
50 ปีเต็ม – 60 ปีเต็ม
มากกว่า 60 ปีเต็มขึ้นไป
รวมทั้งหมด

จํานวนเพศชาย
(คน)

จํานวนเพศหญิง
(คน)

จํานวนรวม
(คน)

45
113
120
72
68
324
616
96
78
1,532

43
104
128
64
65
223
515
200
88
1,430

88
217
248
136
133
547
1,131
296
166
2,962

ด้านการศึกษา
ตําบลหนองหลวงอยู่ในเขตเทศบาลตําบลแม่กลอง มีสถานศึกษาในตําบลหนองหลวง และในตําบลแม่
กลองที่มีอาณาเขตติดต่อกัน
• โรงเรียนประถมศึกษา จํานวน 5 แห่ง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาตาก เขต 2
- โรงเรียนบ้านหนองหลวง
หมู่ที่ 1 ตําบลหนองหลวง อําเภออุ้มผาง จังหวัดตาก
- โรงเรียนบ้านเซอทะ
หมู่ที่ 2 ตําบลหนองหลวง อําเภออุ้มผาง จังหวัดตาก
- โรงเรียนขุนห้วยบ้านรุ่ง
หมู่ที่ 3 ตําบลหนองหลวง อําเภออุ้มผาง จังหวัดตาก
- โรงเรียนบ้านแม่กลองใหม่ หมู่ที่ 1 ตําบลแม่กลอง อําเภออุ้มผาง จังหวัดตาก
- โรงเรียนบ้านแม่กลองเก่า หมู่ที่ 2 ตําบลแม่กลอง อําเภออุ้มผาง จังหวัดตาก
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• ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
จํานวน 3 แห่ง
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดมหาวันวิเวก
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดหนองหลวง
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ศูนย์ 1 เดลอคี
• โรงเรียนอนุบาล
จํานวน 1 แห่ง
- โรงเรียนอนุบาลบ้านหนองหลวง
ด้านการสาธารณสุข
• ในเขตเทศบาลตําบลแม่กลอง มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล จํานวน 2 แห่ง ดังนี้
- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตําบลแม่กลอง หมู่ที่ 1 ตําบลแม่กลอง
- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตําบลหนองหลวง หมู่ที่ 1 ตําบลหนองหลวง
• อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ํา ร้อยละ 100
• อาชญากรรม ในห้วงหลายปีที่ผ่านมายังไม่ปรากฏข้อมูลอาชญากรรมในพื้นที่เทศบาลตําบล
แม่กลอง
• ยาเสพติด พบว่ามีเยาวชนที่ต้องคดียาเสพติดในพื้นที่รับผิดชอบของเทศบาลตําบลแม่กลอง
ในปีงบประมาณ 2559 ที่ผ่านมา จํานวน 7 ราย และผู้เข้ารับการบําบัด จํานวน 2 ราย
• การสังคมสงเคราะห์ เทศบาลตําบลแม่กลอง มีกองสวัสดิการและสังคม ซึ่งรับผิดชอบงาน
สังคมสงเคราะห์ การส่งเสริม สวัสดิการเด็กและเยาวชน การพัฒนาชุมชน โดยสงเคราะห์
ประชาชนผู้ ทุ ก ข์ ย าก ขาดแคลน ไร้ ที่ พึ่ ง ผู้ ป ระสบภั ย พิ บั ติ ต่ า งๆ ผู้ สู ง อายุ ผู้ พิ ก าร
ผู้ด้อยโอกาส ผู้ปุวยเอดส์ การให้คําปรึกษา แนะนําในด้านสังคมสงเคราะห์แก่ผู้มา ขอรับ
บริการ การสอดส่องดูแล ช่วยเหลือเด็กและเยาวชนที่ประพฤติตนไม่เหมาะสมแก่วัย รวมถึง
ให้คําปรึกษา แนะนําแก่เด็กและเยาวชนซึ่งมีป๎ญหาในด้านต่างๆ รวมถึงการสงเคราะห์ผู้พิการ
ทุพพลภาพและการส่งเสริมอาชีพ ให้ทั้งผู้พิการทุพพลภาพและผู้ดูแลผู้ปุวยโดยเป็นตัวกลาง
ในการประสานกับมูลนิธิต่างๆเพื่อเข้ามาช่วยเหลือ
การบริการพื้นฐาน
1.) การคมนาคมขนส่ง
ตําบลหนองหลวง มีระยะทางห่างจาก ที่ว่าการอําเภออุ้มผาง ประมาณ 13 กิโลเมตร การคมนาคม
จากตําบลแม่กลอง และตําบลหนองหลวงไปยัง ที่ว่าการอําเภออุ้มผาง มีเส้นทางคมนาคม เป็นถนนลาดยาง
ตลอดเส้นทาง ส่วนถนนภายในหมู่บ้านเป็นถนนคอนกรีต บางเส้นทางยังเป็นถนนดินลูกรัง และมีรถโดยสาร
ประจําทางผ่านทุกหมู่บ้าน แยกเป็น
การคมนาคมทางบก เพื่อเข้าสู่ตั วจังหวัด จะมีรถประจําทางสายอุ้มผาง - แม่สอด และจากแม่สอด ตาก ระยะทางรวมทั้งสิ้น 247 กิโลเมตร โดยใช้ทางหลวงแผ่นดิน ได้แก่ ทางหลวงหมายเลข 1090 (แม่สอด อุ้มผาง) และทางหลวงหมายเลข 105 (ตาก - แม่สอด) โดยสภาพเส้นทางจะเป็นเขาคดเคี้ยว ผู้ใช้เส้นทางควร
ใช้ด้วยความระมัดระวัง
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การคมนาคมทางอากาศ มีเครื่องบินทหาร ตํารวจ ที่ใช้ส่งของพระราชทานให้แก่โรงเรียนตํารวจตะเวน
ชายแดนเท่านั้น ไม่มีท่าอากาศยาน ไม่มีเที่ยวบินและการให้บริการ
2.) ไฟฟูา
มีไฟฟูาจากการไฟฟูาส่วนภูมิภาคอําเภออุ้มผาง ใช้งาน แต่ในพื้นที่ทําการเกษตรบางพื้นที่ยังไม่มีไฟฟูา
ที่สามารถใช้งานได้
3.) ประปา
เทศบาลตําบลแม่กลอง มีระบบประปาครบทั้ง 7 หมู่บ้าน คือตําบลแม่กลอง 4 หมู่บ้าน และตําบล
หนองหลวง 3 หมู่บ้าน แยกเป็นระบบประปา ของเทศบาลตําบลแม่กลอง และระบบประปาภูเขา ที่หมู่บ้าน
รับผิดชอบกันเอง ซึ่งใช้สําหรับการอุปโภคเท่านั้น ส่วนน้ําสําหรับบริโภคยังต้องซื้อจากแหล่งอื่น
4.) โทรศัพท์
มีโทรศัพท์จากองค์การโทรศัพท์ สําหรับบางครัวเรือน แต่ส่วนใหญ่ประชาชน จะใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่
5.) การสื่อสารโทรคมนาคมในพื้นที่
ในเขตพื้นที่เทศบาลตําบลแม่กลอง มีสถานีวิทยุชุมชน ในพื้นที่ 1 สถานี คือ สถานีวิทยุ ภูดอยเรดิโอ และ
สามารถรับสัญญาณสถานีโทรทัศน์ ได้ทางการติดตั้งจานดาวเทียมเท่านั้น เนื่องจากสภาพภูมิประเทศ เป็นพื้นที่
ภูเขาสูงชัน จึงไม่สามารถรับสัญญาณได้ตามปกติ
ระบบเศรษฐกิจ
การเกษตร
อาชีพราษฎรส่วนใหญ่มีอาชีพทางด้านการเกษตร เช่น การทําสวนพืชไร่ ได้แก่ ถั่วเหลือง ถั่วเขียว
ข้าวโพด โดยเกษตรกรส่วนใหญ่จะมุ่งผลิตเพื่อจําหน่ายผลผลิตโดยตรง ไม่มุ่งเน้นในด้านการแปรรูป และเริ่มมี
การปลูกยางพาราเป็นพืชไร่ เกษตรกรส่วนใหญ่มกี ารใช้แรงงานจากสัตว์น้อยลง โดยหันมาใช้เครื่องจักรมากขึ้น
เช่น รถไถเดินตาม , รถไถขนาดใหญ่, เครื่องพ่นยาแบบแรงอัดแรงสูง, เครื่องสีผลผลิต ฯลฯ ส่วนเครื่องปลูกเก็บ
เกี่ยว, เครื่องเก็บเกี่ยว ยังไม่มีการนําเข้าใช้เนื่องจากสภาพพื้นที่ไม่ใช่พื้นที่ราบจึงต้องอาศัยแรงงานคน
พืชเศรษฐกิจที่สําคัญ ได้แก่
1. ข้าวโพดเลี้ ย งสั ตว์ เป็ นพืช เศรษฐกิจที่สํ าคัญอันดับ 1 ของอําเภออุ้มผาง แต่ยังติดป๎ญหาเรื่อง
การตลาด และการขนส่งที่ไกลและยังแพงมากอยู่
2. ข้าว แต่เดิมเกษตรกรจะปลูกข้าวเพื่อการบริโภคภายในครัวเรือน ในป๎จจุบันได้หันมาปลูกเพื่ อการ
จําหน่ายเนื่องจากราคาข้าวสูงขึ้น
3. ถั่วเหลือง เป็นพืชเศรษฐกิจที่รัฐบาลส่งเสริมการปลูกเพื่อลดการนําเข้าจากต่างประเทศ
การถือครองที่ดิน ขนาดการถือครองที่ดินและสิทธิในที่ดินทํากิน เกษตรกรมีที่ดินทํากินเฉลี่ย 5 – 7 ไร่/
ครอบครัว โดยมีที่ดินเป็นของตนเองในรูปของ โฉนด , น.ส.3 , สปก., และใบจับจอง เกษตรกรส่วนใหญ่อาศัย
อยู่ในพื้นที่ปุา (ไม่มีเอกสารสิทธิ์)
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การปศุสัตว์
การเลี้ยงสัตว์ส่วนใหญ่เลี้ยงไว้ใช้งานและเพื่อบริโภคภายในตําบล การเลี้ยงในเชิงพาณิชย์ยังน้อยไม่
แพร่หลายนัก สภาพการเลี้ยงสัตว์ทั่วไปมีทั้งแบบปล่อยและขังคอก ซึ่งจะเลี้ยงไว้เพื่อบริโภคและจําหน่ายเป็น
รายได้ หรือเลี้ยงไว้ใช้งาน ป๎จจุบันนี้มีน้อยมาก สัตว์ที่เลี้ยง เช่น โค กระบือ ไก่ เป็ด สุกร เป็นต้น พันธุ์สัตว์ที่
เลี้ยงส่วนใหญ่จะเป็นพันธุ์พื้นเมือง เช่น ไก่พื้นเมือง หมูพันธุ์พื้นเมือง (หรือที่เรียกกันว่า หมูดํา) โค กระบือ
สัตว์เลี้ยงบางชนิด เป็นพันธุ์ผสม เช่น สุกร โค แต่มีจํานวนน้อยมากซึ่งเป็นป๎ญหาในด้านการ ขาดพ่อแม่พันธุ์ที่ดี
การบริการและการท่องเที่ยว
ด้านการบริการและการท่องเที่ยวคาดว่าจะมีจํานวนนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเพิ่มขึ้น
จากปีที่ผ่านๆมาเนื่องจากการตื่นตัวของภาครัฐและเอกชนในเรื่องของการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
(AEC) และ เขตเศรษฐกิจ พิเศษ ประกอบกับอําเภออุ้มผางมีสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่มีชื่อเสียง
ระดับประเทศ คือ น้ําตกทีลอซู และอื่นๆที่เป็นธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ จึงทําให้ได้รับความสนใจในการมา
เยือนเพิ่มมากขึ้น สําหรับ สถานที่ท่องเที่ยวในเขตเทศบาลตําบลแม่กลอง นั้นได้แก่ แหล่งอนุรักษ์พันธุ์ปลาใน
แหล่งน้ําธรรมชาติ และปุาธรรมชาติ ถ้ําตะโค๊ะบิ โบสถ์ไม้สักทอง และสถานที่ธรรมชาติอื่นๆนั้นก็ได้รับความ
สนใจจากนักท่องเที่ยวเช่นกัน
การพาณิชย์/กลุ่มอาชีพ
ป๎จจุบันได้เกิดกลุ่มอาชีพขึ้นในชุมชน ซึ่งเป็นกลุ่มกิจกรรมการเกษตรและสมุนไพรที่เกิด จากชุมชนโดย
มีการบริหารจัดการภายในกลุ่ม เพื่อช่วยเหลือซึ่งกันและกันในการดําเนินกิจกรรมการเกษตรในด้านการผลิต
การจําหน่าย โดยอาศัยกลไกของรัฐเป็นผู้ควบคุมดูแลในตําบลหนองหลวง มีกลุ่มต่าง ๆ ดังนี้
- กลุ่มสมุนไพร 7 พลัง
- กลุ่มเลี้ยงสุกรพื้นเมือง
- กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์เกษตร(เช่น ถั่วลิสง
- กลุ่มโฮมสเตย์
,กล้วย)
- กลุ่มทอผ้าพื้นเมือง(ผ้าทอกะเหรี่ยง)
- กลุ่มจักสาน, ทําไม้กวาด
- กลุ่มทําดอกไม้จันทน์
- กลุ่มทําปุ๋ยหมักชีวภาพ
- กลุ่มทําปุ๋ยหมัก
- กลุ่มเลี้ยงไก่พื้นเมือง
- กลุ่มเพาะเห็ด
- กลุ่มเลี้ยงโค
- กลุ่มโรงสุรากลั่นชุมชน
กองทุนในตําบล
ในแต่ละหมู่บ้านจะมีกองทุนของตนเองเพื่อใช้เป็นทุนในการดําเนินกิจกรรมของกลุ่มหรือสมาชิกในการ
กู้ยืม เช่น กองทุนเงินล้าน กองทุน กข.คจ. กองทุนกลุ่มออมทรัพย์หมู่บ้าน
กองทุนทางสังคม เช่น กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่ม อสม. กลุ่มอนุรักษ์ปุาชุมชน กลุ่ม ชรบ. กลุ่มเยาวชน กลุ่มดนตรีไทย
พื้นบ้าน กลุ่ม อปพร.
-

หน่วยธุรกิจในเขตเทศบาลตําบลแม่กลอง
ร้านค้าปลีก
60 ร้าน
บ้านเช่า
27 หลัง
เขียงหมู/เนื้อ
5
เขียง
ร้านตัดเย็บเสื้อผ้า 2
ร้าน
ร้านเสริมสวย
6
ร้าน
โรงสีข้าว
10 หลัง

-

เช่าสัญญาณโทรศัพท์ 2
ร้านซ่อมคอมพิวเตอร์ 1
ป๎๊มน้ํามัน
5
ป๎๊มน้ํามันหยอดเหรียญ 1
รีสอร์ท
11
ร้านก๋วยเตี๋ยว
4

ที่
ร้าน
แห่ง
ตู้
แห่ง
ร้าน

11
-

โกดังข้าวโพด
5
แห่ง
ร้านขายอุปกรณ์ก่อสร้าง 2 ร้าน
โรงกลั่นสุรา
5
โรง
ร้านซ่อมมอเตอร์ไซด์ 2
ร้าน
ร้านถ่ายเอกสาร
1
ร้าน
ร้านจําหน่ายโทรศัพท์ 2
ร้าน

-

โรงผลิตน้ําดื่ม
ร้านอาหาร
ร้านรับส่งสัญญาณ
ร้านซ่อมไดนาโม
ร้านซ่อมรถยนต์

2
1
1
1
1

โรง
ร้าน
ร้าน
ร้าน
ร้าน

เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้า)
ข้อมูลด้านการเกษตร
บ้านหนองหลวง หมู่ที่ 1 ตําบลหนองหลวง มีพื้นที่ทั้งหมด 3,500 ทําการเกษตร ดังนี้
ประเภทของการทาการเกษตร
1.1) ทํานา

 ในเขตชลประทาน
 นอกเขตชลประทาน

1.2) ทําสวน

สวน.....ยางพารา.............
สวน.....หมาก.............

1.3) ทําไร่

 ไร่ข้าวโพด

1.4) อื่นๆ

 อื่นๆ (โปรดระบุ)
....................................

จานวน

ผลผลิตเฉลี่ย
(กก./ไร่)

ต้นทุนการผลิต
เฉลี่ย
(บาท/ไร่)
.................บาท/ไร่

ราคาขายโดยเฉลี่ย
(บาท/ไร่)

...................ครัวเรือน
..............................ไร่
.....106......ครัวเรือน
........4,105......ไร่
......21......ครัวเรือน
......1,358..........ไร่
........2........ครัวเรือน
.......15................ไร่
.....217......ครัวเรือน
......-...................ไร่
...................ครัวเรือน
.............................ไร่

............กก./ไร่

..7,000....บาท/ไร่

..300......กก./
ไร่
.2,450....กก./
ไร่
.700...กก./ไร่

.1,500........บาท/
ไร่
..4,000.......บาท/
ไร่
...2,000.....บาท/
ไร่
....2,000...บาท/ไร่

....... ....กก./ไร่

................บาท/ไร่

.................บาท/ไร่

..700....กก./ไร่

.................บาท/ไร่

...4,500...บาท/ไร่
.147,000..บาท/
ไร่
...3,600....บาท/ไร่

บ้านเซอทะ หมู่ที่ 2 ตําบลหนองหลวง มีพื้นที่ทั้งหมด 1,680 ทําการเกษตร ดังนี้
ประเภทของการทาการเกษตร
1.1) ทํานา

 ในเขตชลประทาน
 นอกเขตชลประทาน

1.2) ทําสวน

สวน.....ยางพารา.............
สวน.....กาแฟ.............

1.3) ทําไร่

 ไร่ข้าวโพด

1.4) อื่นๆ

 อื่นๆ (โปรดระบุ)
....................................

จานวน

ผลผลิตเฉลี่ย
(กก./ไร่)

...................ครัวเรือน
..............................ไร่
.....22.......ครัวเรือน
...527............ไร่
......7........ครัวเรือน
...640...........ไร่
........1........ครัวเรือน
.......20................ไร่
.....99.......ครัวเรือน
...6,691......ไร่
...................ครัวเรือน
.............................ไร่

............กก./ไร่
..700....กก./ไร่

ต้นทุนการผลิต
เฉลี่ย
(บาท/ไร่)
.................บาท/ไร่

ราคาขายโดยเฉลี่ย
(บาท/ไร่)
.................บาท/ไร่

..300......กก./
ไร่
..100....กก./ไร่

.1,500........บาท/ ..7,000....บาท/ไร่
ไร่
..4,000.......บาท/ ...4,500...บาท/ไร่
ไร่
..4,000.....บาท/ไร่ .12,000..บาท/ไร่

.700...กก./ไร่

....2,000...บาท/ไร่ ...3,600....บาท/ไร่

....... ....กก./ไร่

................บาท/ไร่

.................บาท/ไร่

12
บ้านเดลอคี หมู่ที่ 3 ตําบลหนองหลวง มีพื้นที่ทั้งหมด 3,000 ทําการการเกษตร ดังนี้
ประเภทของการทาการเกษตร
1.1) ทํานา

 ในเขตชลประทาน
 นอกเขตชลประทาน

1.2) ทําสวน

สวน.....ยางพารา.............

1.3) ทําไร่

 ไร่มัน
 ไร่ข้าวโพด

1.4) อื่นๆ

 อื่นๆ (โปรดระบุ)
....................................

จานวน

ผลผลิตเฉลี่ย
(กก./ไร่)

...................ครัวเรือน
..............................ไร่
.....45.......ครัวเรือน
.....1,160............ไร่
......3........ครัวเรือน
......167...........ไร่
.....4.......ครัวเรือน
.....252................ไร่
.....160......ครัวเรือน
......-...................ไร่
...................ครัวเรือน
.............................ไร่

............กก./ไร่

ต้นทุนการผลิต
เฉลี่ย
(บาท/ไร่)
.................บาท/ไร่

ราคาขายโดยเฉลี่ย
(บาท/ไร่)
.................บาท/ไร่

..700....กก./ไร่

.1,500........บาท/ ..7,000....บาท/ไร่
ไร่
..300......กก./ ..4,000.......บาท/ ...4,500...บาท/ไร่
ไร่
ไร่
.3,000..กก./ไร่ ....2,000...บาท/ไร่ ...6,000....บาท/ไร่
.700...กก./ไร่

....2,000...บาท/ไร่ ...3,600....บาท/ไร่

....... ....กก./ไร่

................บาท/ไร่

.................บาท/ไร่

ข้อมูลด้านแหล่งน้ําทางการเกษตร
บ้านหนองหลวง หมู่ที่ 1 ตําบลหนองหลวง มีพื้นที่ทั้งหมด 3,500 มีแหล่งน้ําทางการเกษตร ดังนี้
แหล่งน้า
ทางการเกษตร
1.1) ปริมาณน้าฝน
แหล่งน้า
ทางการเกษตร

1.2) แหล่งน้าธรรมชาติ
 1.แม่น้ํา
2.ห้วย/ลําธาร
 3.คลอง
 4.หนองน้ํา/บึง
 5.น้ําตก
 6.อื่นๆ(โปรดระบุ)
6.1)..................................................
6.2)................................................
6.3)................................................
1.3) แหล่งน้าที่มนุษย์สร้างขึน้
 1.แก้มลิง
 2.อ่างเก็บน้ํา
 3.ฝาย
 4.สระ
 5.คลองชลประทาน

ความเพียงพอของปริมาณน้าฝนที่ใช้ใน ปริมาณน้าฝนทีต่ กโดยเฉลี่ยในปีทผี่ า่ นมา
การทาการเกษตร
(มิลลิเมตร) กรณีที่ทราบโปรดระบุ
เพียงพอ
ไม่เพียงพอ
ลาดับ
ความสาคัญ

ความเพียงพอของน้า การเข้าถึงแหล่งน้าการเกษตร
เพื่อการเกษตรตลอด
ทั้งปี
เพียงพอ ไม่เพียงพอ ทั่วถึง
ไม่ทั่วถึง ร้อยละของครัวเรือนที่เข้าถึงฯ
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ข้อมูลด้านแหล่งน้ํากิน น้ําใช้ (หรือน้ําเพื่อการอุปโภค บริโภค)
ไม่มี
แหล่งน้า

มี
เพียงพอ

1.1 บ่อบาดาลสาธารณะ
1.2 บ่อน้ําตื้นสาธารณะ
1.3 ประปาหมู่บ้าน (ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น)
1.4 ระบบประปา (การประปาส่วนภูมิภาค)
1.5 แหล่งน้ําธรรมชาติ
1.6 อื่นๆ ระบุ
1.6.1) ............................................................
1.6.2).............................................................
..
1.6.3).............................................................
..

ไม่เพียงพอ

ทั่วถึงหรือไม่
ทั่วถึง

ไม่ทั่วถึง

ร้อยละของครัวเรือนที่
เข้าถึงฯ



80 %








บ้านเซอทะ หมู่ที่ 2 ตําบลหนองหลวง มีพื้นที่ทั้งหมด 1,680 มีแหล่งน้ําทางการเกษตร ดังนี้
แหล่งน้า
ทางการเกษตร
1.1) ปริมาณน้าฝน
แหล่งน้า
ทางการเกษตร

1.2) แหล่งน้าธรรมชาติ
 1.แม่น้ํา
2.ห้วย/ลําธาร
 3.คลอง
 4.หนองน้ํา/บึง
 5.น้ําตก
 6.อื่นๆ(โปรดระบุ)
6.1)..................................................
6.2).................................................
6.3).................................................
1.3) แหล่งน้าที่มนุษย์สร้างขึน้
 1.แก้มลิง
 2.อ่างเก็บน้ํา
 3.ฝาย
 4.สระ
 5.คลองชลประทาน

ความเพียงพอของปริมาณน้าฝนที่ใช้ใน ปริมาณน้าฝนทีต่ กโดยเฉลี่ยในปีทผี่ า่ นมา
การทาการเกษตร
(มิลลิเมตร) กรณีที่ทราบโปรดระบุ
เพียงพอ
ไม่เพียงพอ
ลาดับ
ความสาคัญ

ความเพียงพอของน้า การเข้าถึงแหล่งน้าการเกษตร
เพื่อการเกษตรตลอด
ทั้งปี
เพียงพอ ไม่เพียงพอ ทั่วถึง
ไม่ทั่วถึง ร้อยละของครัวเรือนที่เข้าถึงฯ
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ข้อมูลด้านแหล่งน้ํากิน น้ําใช้ (หรือน้ําเพื่อการอุปโภค บริโภค)
ไม่มี
แหล่งน้า

มี
เพียงพอ

1.1 บ่อบาดาลสาธารณะ
1.2 บ่อน้ําตื้นสาธารณะ
1.3 ประปาหมู่บ้าน (ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น)
1.4 ระบบประปา (การประปาส่วนภูมิภาค)
1.5 แหล่งน้ําธรรมชาติ
1.6 อื่นๆ ระบุ
1.6.1) ............................................................
1.6.2).............................................................

ไม่เพียงพอ

ทั่วถึงหรือไม่
ทั่วถึง

ไม่ทั่วถึง

ร้อยละของครัวเรือนที่
เข้าถึงฯ



30 %








บ้านเดลอคี หมู่ที่ 3 ตําบลหนองหลวง มีพื้นที่ทั้งหมด 3,000 มีแหล่งน้ําทางการเกษตร ดังนี้
แหล่งน้า
ทางการเกษตร
1.1) ปริมาณน้าฝน
แหล่งน้า
ทางการเกษตร

1.2) แหล่งน้าธรรมชาติ
 1.แม่น้ํา
2.ห้วย/ลําธาร
 3.คลอง
 4.หนองน้ํา/บึง
 5.น้ําตก
 6.อื่นๆ(โปรดระบุ)
6.1)..................................................
6.2)................................................
6.3)................................................
1.3) แหล่งน้าที่มนุษย์สร้างขึน้
 1.แก้มลิง
 2.อ่างเก็บน้ํา
 3.ฝาย
 4.สระ
 5.คลองชลประทาน

ความเพียงพอของปริมาณน้าฝนที่ใช้ใน ปริมาณน้าฝนทีต่ กโดยเฉลี่ยในปีทผี่ า่ นมา
การทาการเกษตร
(มิลลิเมตร) กรณีที่ทราบโปรดระบุ
เพียงพอ
ไม่เพียงพอ
ลาดับ
ความสาคัญ

ความเพียงพอของน้า การเข้าถึงแหล่งน้าการเกษตร
เพื่อการเกษตรตลอด
ทั้งปี
เพียงพอ ไม่เพียงพอ ทั่วถึง
ไม่ทั่วถึง ร้อยละของครัวเรือนที่เข้าถึงฯ
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ข้อมูลด้านแหล่งน้ํากิน น้ําใช้ (หรือน้ําเพื่อการอุปโภค บริโภค)
ไม่มี
แหล่งน้า
1.1 บ่อบาดาลสาธารณะ
1.2 บ่อน้ําตื้นสาธารณะ
1.3 ประปาหมู่บ้าน (ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น)
1.4 ระบบประปา (การประปาส่วนภูมิภาค)
1.5 แหล่งน้ําธรรมชาติ
1.6 อื่นๆ ระบุ
1.6.1) ............................................................
1.6.2).............................................................
1.6.3).............................................................

มี
เพียงพอ

ไม่เพียงพอ

ทั่วถึงหรือไม่
ทั่วถึง

ไม่ทั่วถึง

ร้อยละของครัวเรือนที่
เข้าถึงฯ



100 %








ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม
• การนับถือศาสนา ด้านศาสนา ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ โดยมีวัดเป็นศูนย์กลาง
ชุมชน ตําบลหนองหลวงมีวัด 1 แห่ง คือ
- วัดบ้านหนองหลวง หมู่ที่ 1 ตําบลหนองหลวง
- พุทธสถานอื่น ๆ อีก
- สํานักสงฆ์บ้านเซอทะ หมู่ที่ 2 ตําบลหนองหลวง
- สํานักสงฆ์บ้านเดลอคี หมู่ที่ 3 ตําบลหนองหลวง
• ประเพณีและงานประจําปี ตําบลหนองหลวง มีวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีพื้นเมืองที่
สําคัญที่ปฏิบัติสืบทอดกันมาแต่โบราณจนถึงป๎จจุบัน ดังนี้
- ประเพณีกินข้าวสลาก หมู่ที่ 1 ตําบลหนองหลวง
ประเพณีการทานสลาก บ้างก็เรียกว่า กินข้าวสลาก หรือ “ตานก๋วยสลาก” ซึ่งก็คืองาน
ประเพณีทําบุญสลากภัต นิยมทํากัน ในช่วงราวปลายเดือนสิงหาคมถึงตุลาคม จะทํากัน
ถี่มากในเดือน กันยายน เพราะถือว่าเดือนนี้เป็นเดือนที่อดอยากของชาวบ้าน ข้าวเปลือก
ที่เก็บไว้ในยุ้งฉางใกล้จะหมดหรือหมดไปแล้ว คนที่มีข้าวเปลือกก็จะเก็บไว้กินจนกว่าจะ
เก็บเกี่ยวข้าวใหม่ในปีต่อมา(ราวเดือนมกราคม) ส่วนคนที่ซื้อกินข้าวสารก็จะหาซื้อยาก
และมีราคาแพง เมื่อคนทั่วไปอดอยากก็พากันคิดถึงผู้ที่เป็นญาติพี่น้องที่ ตายไปแล้วว่าคง
จะไม่มีเครื่องอุปโภคบริโภคเช่นกัน จึงรวมกันจัด พิธีทําบุญทานสลากภัต จัดข้าวปลา
อาหารของกินของใช้ไปถวาย แก่พระภิกษุสงฆ์ เพื่ออุทิศส่วนบุญให้แก่ญาติที่ล่วงลับ โดย
การจัดของไทยทานบรรจุในชะลอม (ก๋วย) ใบเล็กๆของไทยทาน ที่ใส่ในชะลอมจะเป็น
พวกอาหาร ขนม ผลไม้ ห รื อ ของใช้ อื่ น ๆ แล้ ว รวบรวมนํ า ไปถวายพระที่ วั ด ไม่
เฉพาะเจาะจง พระผู้รับจึงทําสลากเขียนคําอุทิศลงในสลาก แล้วนําไปรวมปะปนกันให้
พระภิกษุสามเณรจับสลากหากภิกษุหรือ สามเณรรูปใดจับสลากได้ “ก๋วยสลาก” หรือ
ภาชนะที่ บ รรจุ เครื่ อ งไทยทานอั นใด ก็ ย กถวายแก่ รูป นั้ น วั น งานตานข้ าว สลากนี้
ชาวบ้านจะนัดหมายกันว่าวันทําพิธี โดยให้มีงาน 2 วันคือวันแต่งดาหรือวันสุกดิบวัน
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หนึ่ง และวันถวายทานอีก วันหนึ่ง ในวันแต่งดาทุกหลังคาเรือนจะจัดหาวัตถุของกิน ของ
ใช้ตามกําลังศรัทธามาไว้ญาติพี่น้องที่อยู่ต่างบ้านไม่ว่า ใกล้หรือไกลเมื่อรู้ข่าวก็จะพากัน
มาช่วยและร่วมบริจาค จตุป๎จจัยสมทบในการบําเพ็ญทานตามสายญาติของตน
- ประเพณีรดน้ําดําหัวในวันสงกรานต์ หมู่ที่ 1 และ 3 ตําบลหลองหลวง
เป็นพิธีที่แสดงถึงความเคารพนบนอบต่อบิดามารดา ผู้ใหญ่ หรือผู้มีพระคุณ เป็นการ
แสดงออกถึงความกตัญํูกตเวที ของผู้น้อยและขอขมาลาโทษที่ผู้น้อยอาจเคยล่วงเกิน
ผู้ใหญ่ อีกทั้งเป็นการขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเอง ตลอดไปตั้งแต่วันแรกของ
การเริ่มประเพณีสงกรานต์จนถึง วันสุดท้ายของสงกรานต์ คําว่ารดน้ําดําหัวเป็นคําพูด
ของ ชาวเหนือที่จะไปรดน้ําขอขมา (ขอโทษ) ผู้ใหญ่และขอพร จากผู้ใหญ่ที่ตนเคารพนับ
ถือ ซึ่งจะมีการอาบน้ําจริงๆ คือ อาบทั้งตัวและดําหัวคือสระผมด้วยสิ่งที่ใช้สระผมก็จะ
เป็น น้ําส้มปุอยหรือน้ํามะกรูด
- พิธีผูกข้อมือลาขุหรือบายศรีสู่ขวัญ หมู่ที่ 2 และ 3 ตําบลหนองหลวง
เป็นงานประจําปีเพื่อเป็นการส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีเก่าแก่ของชาวไทย
ภูเขาเผ่ากะเหรี่ยงที่สืบทอดกัน มาเป็นเวลาช้านานซึ่งเป็นภูมิป๎ญญาท้องถิ่นที่หาดูได้ยาก
ควรค่าแก่การอนุรักษ์ไว้เพื่อให้เยาวชนทั้งที่อยู่ในหมู่บ้าน ใกล้เคียงได้ศึกษาและเห็ น
คุณค่าของวัฒนธรรมที่ควรค่าแก่ การรักษาไว้ให้อยู่สืบทอดกับท้องถิ่นตลอดไป

- ประเพณีแห่เทียนพรรษา และถวายผ้าอาบน้ําฝน หมู่ที่ 1 และ 3 ตําบล หลองหลวง
ประเพณีแห่ เทีย นพรรษา และถวายผ้ าอาบน้ําฝนเป็นประเพณีมาตั้งแต่โ บราณกาล
เพื่อให้บรรดา พุทธศาสนิกชน ได้ร่วมกันบริจาคทรัพย์ของตนและจัดหาผ้า อาบน้ําฝน
นําไปถวายพระภิกษุสงฆ์ที่วัด ทั้งนี้เพื่อมิให้ พระภิกษุสงฆ์ต้องกังวลในเรื่องการแสวงหา
จะได้ตั้งหน้า ประพฤติสมณะธรรมโดยมิต้องกังวลจึงเป็นอานิสงส์ อย่าง หนึ่งที่ควรจะ
ประกอบเพื่อจรรโลงศาสนาให้รุ่งเรืองถาวร สืบไป
• ภูมิป๎ญญาท้องถิ่น
ภูมิป๎ญญาท้องถิ่นได้เกิดขึ้นจากประสบการณ์ต่างๆ และการดํารงชีวิตหรือมาจากเพื่อนบ้าน เช่น การ
ตีเหล็ก หมอพื้นบ้านและการใช้สมุนไพรรักษาโรค การทําเทียนเพื่อจุดในวันสงกรานต์ การสู่ขวัญ,การตัดตุง
ทรัพยากรธรรมชาติ
น้าที่ใช่ในการอุปโภค - บริโภค
เป็ นน้ํ าที่ได้จ ากน้ํ าฝน และน้ํ าดิบ จากแม่น้ําแม่กลอง ซึ่งจะต้องนํามา ผ่ านกระบวนการของระบบประปา
สําหรับน้ําใต้ดินมีปริมาณน้อย ไม่สามารถนําขึ้นมาใช้ให้พอเพียงได้ แต่ยังไม่ สามารถใช้ดื่มและอุปโภคได้
ป่าไม้ ส่วนใหญ่พื้นที่เป็นปุาสงวน
ภูเขา ในเขตเทศบาลไม่มีภูเขา
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๒.) สถานการณ์ด้านการเกษตร ตาบลหนองหลวง

พื้นทีต่ าบลหนองหลวง
พื้นที่เกษตร
22, 746 ไร่
13.67 %

พื้นที่น้า
253 ไร่
0.15 %

พื้นที่อื่นๆ
1,827 ไร่
1.09 %
พื้นที่ป่า
141,537 ไร่
85.08 %

พื้นที่ตาบลหนองหลวง
166,363 ไร่

การใช้ที่ดิน พื้นที่เกษตร
การใช้ที่ดิน พื้นที่น้ํา
การใช้ที่ดิน พื้นที่อื่นๆ
การใช้ที่ดิน พื้นที่ปุา
ที่มา : แผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก Agri-Map - กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
* ข้อมูลการใช้ที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน (2558 - 2559)
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พื้นที่การเกษตรตาบลหนองหลวง
พื้นที่ประมง
- ไร่
0%

พื้นที่ปศุสัตว์
16 ไร่
0.07 %

พื้นที่การเกษตร
22,746 ไร่

พื้นที่เกษตร
22,730 ไร่
99.93 %

พื้นที่การเกษตร พื้นที่เกษตร
พื้นที่การเกษตร พื้นที่ปศุสัตว์
พื้นที่การเกษตร พื้นที่ประมง

ที่มา : แผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก Agri-Map - กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
* ข้อมูลการใช้ที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน (2558 - 2559)
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พื้นที่เพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ
ยางพารา
10 ไร่
1.60 %

ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
12 ไร่
1.92 %

พื้นที่เพาะปลูก
พืชเศรษฐกิจ
626 ไร่

พื้นที่เพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ ข้าว
พื้นที่เพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
พื้นที่เพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ ยางพารา

ที่มา : แผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก Agri-Map - กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
* ข้อมูลการใช้ที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน (2557) พื้นที่ปลูกนอกเขตปุาตามกฎหมาย

ข้าว
604 ไร่
96.49 %
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สถานการณ์ด้านการเกษตร ตาบลหนองหลวง
ตารางแสดงจานวนครัวเรือนเกษตรกร ตาบลหนองหลวง อาเภออุ้มผาง จังหวัดตาก
หมู่ที่
1
2
3

ชื่อหมู่บ้าน
หนองหลวง
เซอทะ
เดลอคี
รวม ๓ หมู่

จานวนประชากร (คน)
รวม
ชาย หญิง
1,124
957
881
2,962

591 533
509 448
432 449
1,532 1430

จานวนครัวเรือน (ครัวเรือน)
ครัวเรือน
ครัวเรือน
ทั้งหมด
เกษตรกร
412
191
220
108
214
156
846
455

ร้อยละ
46.35
49.09
72.89
53.78

ที่มา : ข้อมูลประชากร สํานักบริหารงานทะเบียน กรมการปกครอง ข้อมูล ณ เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2559
ข้อมูลครัวเรือนเกษตรกร ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบล
* อ้างอิงข้อมูลระบบจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน ประจําปี 2557 มีเฉพาะข้อมูลเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียน
หมายเหตุ : ร้อยละจํานวนครัวเรือนเกษตรกรเทียบกับครัวเรือนทั้งหมด ต่ํากว่าความเป็นจริงเนื่องจากข้อมูล
จํานวนครัวเรือนเกษตรกรเป็นฐานข้อมูลของกรมส่งเสริมการเกษตร ซึ่งเกษตรกรที่ไม่มีเอกสารสิทธิที่ดินทํากิน
บางส่วนไม่ได้ขึ้นทะเบียนเกษตรกร
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ข้อมูลกาหนดเขตความเหมาะสมการปลูกพืชเศรษฐกิจที่สาคัญ ตาบลหนองหลวง อาเภออุ้มผาง

22

23

ที่มา : สํานักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด
ตาก
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การใช้ที่ดินเพื่อการเกษตร ตาบลหนองหลวง
1. ด้านเกษตรกรรม
พื้นที่ทาการเกษตรตาบลหนองหลวง อาเภออุ้มผาง
การใช้ที่ดินเพื่อการเกษตร
ข้าวเจ้า
พื้นที่ทํานา

ข้าวเหนียว
ข้าวไร่

ครัวเรือน
ไร่
ครัวเรือน
ไร่
ครัวเรือน
ไร่

รวมพื้นที่(ไร่)
ข้าวโพดเลีย้ งสัตว์
พื้นที่ทําไร่

ถั่วลิสง
สับปะรด

ครัวเรือน
ไร่
ครัวเรือน
ไร่
ครัวเรือน
ไร่

รวมพื้นที่(ไร่)
กล้วยน้ําหว้า
ไม้ผล

มะขาม
ทุเรียน

ครัวเรือน
ไร่
ครัวเรือน
ไร่
ครัวเรือน
ไร่

รวมพื้นที่(ไร่)
อโวกาโด
ไม้ยืนต้น
หมาก

ครัวเรือน
ไร่
ครัวเรือน
ไร่

หมู่ที่ 1
บ้านหนอง
หลวง
71
669.82
1
8.25
30
238.30
916.37
168
5,660.43
1
4.00
3.00
27.13
5,691.56
18
156.00
1.00
3.00
3
26.00
185.00
2.00
20.00
4.00
21.00

หมู่ที่ 2

หมู่ที่ 3

บ้านเซอทะ

บ้านเดลอคี

14
117.00
0
0.00
5
42.00
159.00
46
1,611.00
0
0.00
1.00
4.00
1,615.00
8
68.00
0.00
0.00
1
1.00
69.00
0.00
0.00
3.00
11.00

รวม

55
140
427.25 1,214.07
0
1
0.00
8.25
2
37
13.00
293.30
440.25 1,515.62
103
317
3,540.44 10,811.87
0
1
0.00
4.00
0.00
4
0.00
31.13
3,540.44 10,847.00
3
29
7.00
231.00
0.00
1
0.00
3.00
0
4
0.00
27.00
7.00
261.00
0.00
2
0.00
20.00
1.00
8
1.00
33.00
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ด้านเกษตรกรรม (ต่อ)
พื้นที่ทาการเกษตรตาบลหนองหลวง อาเภออุ้มผาง
การใช้ที่ดินเพื่อการเกษตร
กาแฟ
ไม้ยืนต้น

สะตอ
ยางพารา

ครัวเรือน
ไร่
ครัวเรือน
ไร่
ครัวเรือน
ไร่

รวมพื้นที่(ไร่)
พืชผัก

ฟ๎กทอง

สมุนไพร
(อายุสั้น)

บุก
รวมพื้นที่ทั้งหมด(ไร่)

ครัวเรือน
ไร่
ครัวเรือน
ไร่

หมู่ที่ 1
หมู่ที่ 2
หมู่ที่ 3
บ้านหนอง
บ้านเซอทะ
บ้านเดลอคี
หลวง
2.00
1.00
0.00
15.00
15.00
0.00
1.00
0.00
0.00
15.00
0.00
0.00
15
6
2
594.25
316.00
120.00
665.25
342.00
121.00
2
0
0
20.00
0.00
0.00
0
1
0
0.00
1.00
0.00
7,478.18

2,186.00

4,108.69

รวม
3
30.00
1
15.00
23
1,030.25
1,128.25
2
20.00
1
1.00
13,772.87

ที่มา : สํานักงานเกษตรอําเภออุ้มผาง
*อ้างอิงข้อมูลจากทะเบียนเกษตรกรปี 2560 มีเฉพาะข้อมูลเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเท่านั้น
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2. ด้านปศุสัตว์
ข้อมูลด้านปศุสัตว์
หมู่ที่
1
2
3

ชื่อหมู่บ้าน

ชนิดสัตว์ที่ทาการปศุสัตว์

บ้านหนองหลวง
บ้านเซอทะ
บ้านเดลอคี

โคเนื้อ
145
192
88

รวม

425

ที่มา : สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก

3. ด้านประมง
ข้อมูลด้านการประมง ตาบลหนองหลวง อาเภออุ้มผาง
จํานวนเกษตรกรผู้เลี้ยง
ไม่พบผู้ขึ้นทะเบียน

พื้นที่ด้านการประมง
- ไร่
หมายเหตุ : ไม่มีผู้ขึ้นทะเบียนฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา
ที่มา : สํานักงานประมงจังหวัดตาก

เลี้ยงในบ่อ - บ่อ - ไร่
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ส่วนที่ ๒ : ภาวะเศรษฐกิจและสังคมครัวเรือนเกษตรกร ปัญหาความต้องการ
และแนวทางการพัฒนาภาคเกษตร
๑.) สภาพเศรษฐกิจครัวเรือนเกษตรกร และปัญหาหนี้สิน
วิเคราะห์จากแบบสํารวจฯ จํานวน 117 ชุด อายุเฉลี่ยเกษตรกร ตําบลหนองหลวง เฉลี่ย 42 ปี
จากการวิเคราะห์แบบสํารวจฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาลักษณะทั่วไปของครัวเรือนเกษตรกร รวมทั้ง
ศึกษาป๎ญหาความต้องการของครัวเรือนเกษตรกร และแนวทางการพัฒนาครัวเรือนเกษตรกร ตําบลหนองหลวง
อําเภออุ้มผาง จังหวัดตาก โดยใช้ข้อมูลจากแบบสํารวจฯ
แผนภูมิที่ 1 ร้อยละของระดับการศึกษาเกษตรกร
ม.ต้นขึ้นไป
15 %

ไม่ได้รับการศึกษา
28%

ประถมศึกษา
57 %

ที่มา : ข้อมูลอายุเฉลี่ยเกษตรกร – ระดับการศึกษา วิเคราะห์และประมวลผลจากแบบสํารวจข้อมูลเกษตรกรฯ
โดยสภาเกษตรกรจังหวัดตาก ปี ๒๕๕๘
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แผนภูมิที่ 2 : รายได้ – รายจ่าย – หนี้สินเกษตรกร ตาบลหนองหลวง
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รายได้
รายจ่าย
รายได้
รายจ่าย
รวม
รวมรายได้
หนี้สิน
เฉลี่ยภาค เฉลี่ยภาค นอกภาค นอกภาค
รายจ่าย
เฉลี่ย
เกษตร
เกษตร
เกษตร
เกษตร
เฉลี่ย
ภาคเกษตร
นอกภาคเกษตร
รายรับ รายจ่าย หนี้สิน
ต.หนองหลวง 129,444 77,725. 17,342. 47,226. 146,786 124,951 75,830.
อ.อุ้มผาง
158,67 75,078 33,638 53,611 192,31 128,69 63,621
จ.ตาก (สศก.) 144,944 75,437. 51,383. 83,828. 196,327 159,265 60,000.

ที่มา : ข้ อ มู ล รายได้ - รายจ่ า ย - หนี้ สิ น เกษตรกร ตํ า บลหนองหลวง/อํ า เภออุ้ ม ผาง วิ เ คราะห์ แ ละ
ประมวลผลจากแบบสํารวจข้อมูลเกษตรกรฯ โดยสภาเกษตรกรจังหวัดตาก ปี ๒๕๕๘
: ข้อมูล รายได้ - รายจ่าย - หนี้สินเกษตรกร จังหวัดตาก จากสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร เขต ๒ ปี
๒๕๕๗
แผนภูมิที่ 3 ประเภทหนี้ของเกษตรกร
หนี้สินเฉลี่ย
นอกระบบ
11 %

หนี้สินเฉลี่ย
ในระบบ
89 %

ระยะเวลาในการก่อหนี้เฉลี่ย 3 ปี
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แผนภูมิที่ 4 ร้อยละ ลักษณะการเปลี่ยนแปลงหนี้
เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ
7%

ลดลงเรื่อยๆ
13 %

ไม่เปลี่ยนแปลง
79 %

แผนภูมิที่ 5 ร้อยละ วัตถุประสงค์การขอกู้
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การเกษตร
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วัตถุประสงค์ขอกู้

ที่มา : ข้อมูลอายุเฉลี่ยเกษตรกร – ระดับการศึกษา วิเคราะห์ และประมวลผลจากแบบสํารวจข้อมูลเกษตรฯ
โดยสภาเกษตรกรจังหวัดตาก ปี ๒๕๕๘
การพิจารณาสภาพเศรษฐกิจของครัวเรือนเกษตรกร นอกจากจะพิจารณาจากรายได้สุทธิครัวเรือนที่
ได้รับ ทั้งกิจกรรมทางการเกษตรและกิจกรรมนอกการเกษตรแล้ว จําเป็นต้องนําค่าใช้จ่ายในการบริโภคมาร่วม
พิจารณาด้วย เพื่อดูว่าในรอบปีที่ผ่านมาเกษตรกรได้รับผลตอบแทนจากกิจรรมทางเศรษฐกิจของครัวเรือน
มากกว่าหรือน้อยกว่าการใช้จ่ายเพื่อบริโภคของครัวเรือน
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จาก แผนภูมิที่ 2 : รายได้ - รายจ่าย - หนี้สินเกษตรกร ตําบลหนองหลวง อําเภออุ้มผาง จังหวัดตาก
รายได้และรายจ่ายในกิจกรรมการผลิตทางการเกษตรของครัวเรือน เป็นข้อมูลพื้นฐานในการนําไปคํานวณหา
รายได้สุทธิ เพื่อเป็นเครื่องชี้วัดในรอบปีเกษตรกรที่ประกอบกิจกรรมการผลิตด้านการเกษตร มีผลตอบแทน
จากการผลิต อันนํามาซึ่งองค์ประกอบของรายได้ของครัวเรือน พบว่าครัวเรือนเกษตรกร ตําบลหนองหลวง
มีร ายได้สุ ทธิภ าคเกษตรก่อนหั กชําระหนี้ สินเฉลี่ ย 51,719 บาท/ครัว เรือน (รายได้เฉลี่ ยภาคเกษตร
129,444 บาท/ครั ว เรื อน หั กรายจ่ ายภาคเกษตร 77,725 บาท/ครัว เรือน) จากข้อมูล แผนพัฒ นา
การเกษตร กลุ่มภาคเหนือตอนล่าง 1 ปี 2558-2560 จังหวัดตากมีรายได้สุทธิเกษตรเฉลี่ย 69,508 บาท/
ครัวเรือน ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาจากรายจ่ายของครัวเรือนเกษตรกรตําบลหนองหลวงเฉลี่ย 124,951 บาท/
ครัวเรือน ร้อยละ 62 เป็นรายจ่ายภาคการเกษตร และร้อยละ 38 เป็นรายจ่ายนอกภาคการเกษตร
สําหรับการศึกษาภาวะหนี้ ของครัวเรือนเกษตรกรตําบลหนองหลวง มีขนาดหนี้สินเฉลี่ย 75,830
บาท/ครัวเรือน ป๎จจัยที่มีผลต่อการเป็นหนี้ของครัวเรือนภาคเกษตร ตําบลหนองหลวง พบว่าสาเหตุที่ทําให้
ครัวเรือนเกษตรกรมีการเป็นหนี้สูงส่วนหนึ่งเกิดจากการทําเกษตรที่ใช้พื้นที่ทําการเกษตรจํานวนมาก เกษตรกร
ยังคงใช้ ปุ๋ยเคมี และสารจํากัดศัตรูพืชจึงต้องลงทุนสูง หนี้สินของเกษตรกร ตําบลหนองหลวง ร้อยละ 56 เกิด
จากการกู้ยืมเพื่อการประกอบอาชีพเกษตรกรรม ที่เหลือร้อยละ 44 เกษตรกรกู้เพื่อใช้จ่ายในครัวเรือน, ค่าเล่า
เรียนบุตร, ชําระหนี้สิน ,สร้างบ้าน และประกอบอาชีพนอกภาคเกษตร (แผนภูมิที่ 5) ระยะเวลาก่อหนี้เฉลี่ย 3
ปี ลักษณะการเปลี่ยนแปลงหนี้สินของเกษตรกร เป็นหนี้ที่มีลักษณะลดลงเรื่อยๆ ไม่เปลี่ยนแปลง และเพิ่มขึ้น
เรื่อยๆ ร้อยละ 13 ร้อยละ 79 และร้อยละ 7 ตามลําดับ (แผนภูมิที่ 4) โดยเป็นหนี้ในระบบ ร้อยละ 89
นอกระบบ ร้อยละ 11 (แผนภูมิท3ี่ )

๒.) ปัญหาที่ดินทากิน
แผนภูมิที่ 6 : การถือครองที่ดินทากินของเกษตรกร ตาบลหนองหลวง
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ร้อยละ ลักษณะการถือครองที่ดิน

1%
ทําฟรี/ที่สาธารณะ
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แผนภูมิที่ 7 : เอกสารสิทธิ์ที่ดินทากินของเกษตรกร ตาบลหนองหลวง
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87 %

7%

6%
โฉนด/น.ส.๓/น.ส. ๓ ก

สปก./สทก.

ไม่มีเอกสารสิทธิ์

ร้อยละ ประเภทเอกสารสิทธิ์ที่ดิน
ผลการสํามะโนการเกษตร พ.ศ. 2556 จังหวัดตาก มีผู้ถือครองทําการเกษตรทั้งสิ้น ณ วันสํามะโน
(1 พ.ค. 2556) พบว่าจํานวนผู้ถือครองและพื้นที่ถือครองทําการเกษตรมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น จากข้อมูลผู้ถือ
ครองและพื้นที่ถือครองทําการเกษตร พบว่าอําเภออุ้มผาง จังหวัดตาก มีจํานวนผู้ถือครองเป็นลําดับที่ 6 คือ
4,699 คน คิดเป็นร้อยละ 8.3 ของผู้ถือครองรวมทั้งจังหวัด และมีพื้นที่ถือครองเป็นลําดับที่ 5 คือ
มี 166,586 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 12.2 ของพื้นที่ถือครองรวมทั้งจังหวัด โดยเฉลี่ยแล้วผู้ถือครอง 1 คนจะมี
พื้นที่ถือครอง 35.5 ไร่ ในขณะที่ตําบลหนองหลวง อําเภออุ้มผาง จังหวัดตาก มีพื้นที่เกษตรกรรม จํานวน
22,746 ไร่ พื้นที่เพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ 626 ไร่ (เฉพาะพื้นที่ปลูกนอกเขตปุาตามกฎหมาย) ซึ่งเป็นข้อมูล
การใช้ที่ดินของกรมพัฒนาที่ดิน ปี 2557 จากแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-Map กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ) และ จากข้อมูลสํานักงานเกษตรอําเภออุ้มผาง ทะเบียนเกษตรกรปี 2560
เฉพาะข้อมูลเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียน ของกรมส่งเสริมการเกษตร มีเกษตรกรลงทะเบียนการปลูกพืชต่างๆ ใน
พื้นที่ จํานวน 13,772.87 ไร่ ซึ่งครอบครัวผู้ถือครองส่ วนใหญ่ทําการเพาะปลูกพืชที่สําคัญ ได้แก่ ข้าวโพด
เลี้ยงสัตว์ ข้าวเจ้า ข้าวเหนียว ข้าวไร่ กล้วยน้ําหว้า ยางพารา ทุเรียน อโวกาโด มะขาม สะตอ หมาก กาแฟ
สับปะรด ฟ๎กทอง บุก และถั่วลิสง สําหรับการเลี้ยงสัตว์ส่วนใหญ่เลี้ยงไว้เพื่อบริโภคในครัวเรือนและจําหน่าย
ภายในตําบล การเลี้ยงในเชิงพาณิชย์ยังน้อยไม่แพร่หลายนัก สภาพการเลี้ยงสัต ว์ทั่วไป มีทั้งแบบปล่อยและขัง
คอก ซึ่งจะเลี้ ย งไว้เพื่อบริ โ ภคและจํ าหน่ ายภายในชุ มชน การเลี้ ยงไว้ ใช้งานป๎ จจุบัน เลิ กใช้แล้ ว เนื่องจาก
เกษตรกรหันมาใช้เครื่องจักรมากขึ้น เช่น รถไถเดินตาม รถไถขนาดใหญ่ เครื่องพ่นยาแบบแรงอัดแรงสูง เครื่อง
สีผลผลิต สัตว์ที่เลี้ยง เช่น โค กระบือ ไก่ เป็ด สุกร เป็นต้น พันธุ์สัตว์ที่เลี้ยงส่วนใหญ่จะเป็นพันธุ์พื้นเมือง เช่น
ไก่พื้นเมือง หมูพันธุ์พื้นเมือง (หมูดํา) โค กระบือ สัตว์เลี้ยงบางชนิด เป็นพันธุ์ผสม เช่น สุกร โค แต่มีจํานวน
น้อยมากซึ่งเป็นป๎ญหาในด้านการขาดพ่อแม่พันธุ์ที่ดี ข้อมูลด้านการประมงเกษตรกรมักเลี้ยง สัตว์น้ํา และสัตว์
ครึ่งบกครึ่งน้ําไว้บริโภคในครัวเรือน รวมทั้งไปหามาจากแหล่งน้ําธรรมชาติ เผื่อเหลือจึงจําหน่าย
สําหรับลักษณะการถือครองที่ดิน ของเกษตรกรตําบลหนองหลวง จากแผนภูมิที่ 6 ผู้ถือครองทํา
การเกษตรส่ ว นใหญ่ ในตําบลหนองหลวง ทําการเกษตรในเนื้อที่ของตนเอง ร้อยละ 88 ผู้ถือครองทํา
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การเกษตรร้อยละ 11 ทําการเกษตรโดยการเช่าที่ดิน สําหรับผู้ถือครองทําการเกษตรที่ทําการเกษตรโดยการ
ทําฟรี/สาธารณะ/อื่นๆ ร้อยละ 1 การถือครองเอกสารสิทธิ์ประเภท โฉนด/น.ส.๓/น.ส. ๓ ก ในพื้นที่ ร้อยละ
6 การถือครองเอกสารสิทธิ์ประเภท สปก./สทก. ร้อยละ 7 และมีเกษตรกรสูงถึงร้อยละ 87 ที่ไม่มีเอกสาร
สิทธิ์ (แผนภูมิที่ 7) สรุปข้อมูลจากการสํารวจแสดงว่าเกษตรกรทําการเกษตรในเนื้อที่ตนเองเป็นหลัก แต่พื้นที่
ทํากินการเกษตรนั้น เป็นการถือครองพื้นที่ซ่ึงไม่มีเอกสารสิทธิ์ เนื่องจากเกษตรกรมีความเข้าใจว่าพื้นที่ทํากิน
ของตนเองเป็นที่ดินมาตั้งแต่สมัยบรรพบุรุษ แม้ว่าจะไม่มีเอกสารสิทธิ์ที่ดินแต่ยังเข้าใจว่าตนเองเป็นเจ้าของผู้
ครอบครองที่ดินดังกล่าว และด้วยข้อจํากัดของเขตพื้นที่ตําบลหนองหลวง ส่วนใหญ่อยู่ในพื้นที่ปุาและเขต
อนุรักษ์ ทําให้ประชาชนส่วนใหญ่ไม่มีสิทธิเข้าทําประโยชน์และถือครองที่ดินเป็นของตนเองได้
ป๎จจุบันประเภทปุาไม้ ๒ ประเภท คือ ปุาสงวนแห่งชาติ และปุาอนุรักษ์ตามกฎหมาย เช่น อุทยาน
แห่งชาติ, เขตรักษาพันธุ์สัตว์ปุา, ปุาอนุรักษ์ตามมติคณะรัฐมนตรี เป็นต้น ซึ่งจากประเด็นป๎ญหาเรื่องการบุกรุก
ปุาของจังหวัดตากจะพบได้ในปุาไม้ทั้ง ๒ ประเภท นโยบายที่ผ่านมา กรมปุาไม้ได้ดํา เนินนโยบายในลักษณะ
ผ่อนผันเป็นหลักดังจะเห็นได้จากการมอบพื้นที่ปุาเสื่อมโทรมส่วนหนึ่งให้ สปก. นําไปปฏิรูปเพื่อจัดสรรเป็นที่
ทํากิน ให้ กับ ราษฎร และอีกส่ว นหนึ่งคือการออกเอกสารสิ ทธิ์ สทก. ให้ กับราษฎร (ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๒๕)
ซึ่งดําเนินการโดยกรมปุาไม้ ต่อมายังได้มีมติ คณะรัฐมนตรี ๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๑ ผ่อนผันให้ราษฎรที่อยู่
อาศัยหรื อถือครองทําประโยชน์ในพื้นที่ปุาไม้ โดยให้ งดเว้นการจับกุม อย่างไรก็ดี พื้นที่ที่ราษฎรอยู่อาศัย
ดังกล่าวไม่ได้มีการรับรองสิทธิเข้าครอบครองแบบถูกต้องตามกฎหมายเพียงแต่อนุโลมผ่อนผันให้ทํากินเพื่อ
แก้ไขป๎ญหาความเดือดร้อนของราษฎรเท่านั้น ส่วนการดําเนินการในป๎จจุบันหน่วยงานสังกัดกรมปุาไม้ทุก
หน่วยไม่ต้องการที่จะจับกุมราษฎร ส่วนใหญ่จะเป็นการขอความร่วมมือจากชุมชนและราษฎรในพื้นที่ไม่ให้มี
การบุกรุกพื้นที่ปุา แต่พบว่ามีราษฎรบางคน/บางกลุ่ม ยังมีความพยายามในการบุกรุ กพื้นที่ปุาเพื่อแสวงหา
ประโยชน์ให้ตนเองอยู่อีกมาก จึงมีความจําเป็นต้องมีการจับกุมดําเนินคดีและใช้กฎหมายบังคับอยู่

๓.) ปัญหาแหล่งน้าเพื่อการเกษตร
แผนภูมิที่ 8 : การรับน้าเพื่อการเกษตร
มีน้ําเฉพาะ
ฤดูฝน
92 %

ร้อยละ การรับน้ําเพื่อการเกษตร

มีน้ําตลอดทั้งปี
8 %
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สระน้ํา/บ่อขุด
0%
ระบบ
ชลประทาน
0%

แหล่งน้ํา
ธรรมชาติ
100 %
ร้อยละการรับน้ําเพื่อการเกษตร
จากข้อมูลสํานักงานเกษตรอําเภออุ้มผาง พบว่าตําบลหนองหลวง มีแหล่งน้ําสําคัญ คือ ลําห้วยหนอง
หลวง พื้นทีท่ ไี่ ด้รับประโยชน์ ในฤดูฝน จํานวน 100 ไร่ และฤดูแล้ง จํานวน 50 ไร่ ครัวเรือนเกษตรกรได้รับ
ผลประโยชน์ ประมาณ 50 ครัวเรือน พื้นที่ส่วนใหญ่ของตําบลหนองหลวง จึงใช้แหล่งน้ําธรรมชาติ น้ําฝน
ในการผลิตพืชตามฤดูกาลเป็นหลัก ข้อมูลแหล่งกักเก็บน้ําที่สร้างขึ้นเพื่อใช้ประโยชน์ของประชาชนในพื้นที่ จาก
เทศบาลตําบลแม่กลอง อาทิ บ่อบาดาล บ่อน้ําตื้น ระบบประปา ไม่มีข้อมูลระบุ ประชากรในพื้นที่ใช้น้ําอุปโภค
บริโภค จากระบบประปาภูเขา และจากผลการสํารวจข้อมูลฯ ตามแผนภูมิที่ 8 เกษตรกรพื้นที่ตําบลหนอง
หลวง มีน้ําใช้เฉพาะฤดูฝน ถึงร้อยละ 92 การรับน้ําเพื่อการเกษตรมาจากแหล่ งน้ําธรรมชาติ 100 %
เนื่องจากพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ดอน และขาดน้ําในฤดูแล้ง ระบบกระจายน้ําจากแหล่งน้ําต้นทุนที่ใช้ระบบท่อ
ต่อจึงครอบคลุมเฉพาะพื้นที่การเกษตรบางส่วนเท่านั้น จากการระดมความต้องการแนวทางแก้ไขป๎ญหาและ
พัฒนาภาคเกษตรกรรมพื้นที่ตําบลหนองหลวง และอําเภออุ้มผาง เกษตรกรในพื้นที่มีความประสงค์ให้ภาครัฐ
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การสนับสนุนการดําเนินงานโดยจัดให้มีและพัฒนาแหล่งกักเก็บน้ําเพื่อการเกษตร
ให้ครอบคลุมพื้นที่การเกษตรและเพื่อให้การบริหารจัดการน้ําที่มีอยู่เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ภาคเกษตรกรรม
ทั้งนี้ จากข้อมูล แผนพัฒ นาท้องถิ่น ของเทศบาลตําบลแม่กลอง ทราบว่า ในพื้นที่ ตําบลหนองหลวง มี การ
ก่อสร้างอ่างเก็บน้ํา ในพื้นที่ หมู่ที่ 1 บ้านหนองหลวง เพื่อประชาชนได้ใช้น้ําในการเกษตรอย่างทั่วถึง
ข้อมูลเกี่ยวกับพื้นที่ชลประทาน

หนองหลวง

อุ้มผาง

แม่กลอง

แควใหญ่ตอนบน

2

หนองหลวง
(ปชด.)
เซอทะ

พื้นที่
ชลประทาน
ในป๎จจุบัน
(ไร่)
-

หนองหลวง

อุ้มผาง

แม่กลอง

แควใหญ่ตอนบน

-

-

3

เดลอคี

หนองหลวง

อุ้มผาง

แม่กลอง

แควใหญ่ตอนบน

-

-

ลุ่มน้ํา (ระบุชื่อลุ่มน้ํา)
หมู่บ้าน
1

ตําบล

ที่มา : โครงการชลประทานตาก

อําเภอ
หลัก

ย่อย

พื้นที่ชลประทานที่
มีศักยภาพ
ในการขยาย
เพิ่มขึ้น (ไร่)
-
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๔.) ปัญหาความยากจน สวัสดิการ และสิทธิเกษตรกร
แผนภูมิที่ 9 : ระบบการทาเกษตรกรรม
เกษตรผสมผสาน
และวนเกษตร
100 %

เกษตรเชิงเดี่ยว
0%

ร้อยละ เกษตรกรที่ทําเกษตรผสมผสาน

เกษตรผสมผสาน
65%

วนเกษตร
35%
ร้อยละ ระบบการทําเกษตรกร
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แผนภูมิที่ 10 : ชนิดพืชที่ปลูกในพื้นที่ตาบลหนองหลวง

ปลูกพืช

อาชีพเกษตรกร

ด้านพืช

9%

ข้าว
ข้าวโพดเลี้ยวสัตว์

91 %
0

50

ร้อยละ อาชีพเกษตรกร การปลูกพืช

100

ด้านการเลี้ยงสัตว์

อาชีพเกษตกร

โคเนื้อ

80 %
5%

กระบือ

10 %

ไก่

5%

สุกร
0

50
ร้อยละ อาชีพเกษตรกร ( การเลี้ยงสัตว์)

100

การใช้
ผลผลิต

แผนภูมิที่ 10 : การใช้ผลผลิตทางการเกษตร

4%

เก็บไว้รอจําหน่าย
ขาย

96 %
0

50

การใช้ผลผลิตของเกษตรกร

100
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ร้อยละ แหล่งจําหน่ายผลผลิต

ร้อยละ แหล่งจําหน่ายผลผลิต
พ่อค้าส่งออก

15 %

สถาบันเกษตร

14 %

ตลาดกลาง

15 %

โรงสี/โรงแปรรูป

15 %

พ่อค้าคนกลาง

16 %

ขายเองที่ตลาด

26 %
0

10

20

30

ผลการสํารวจฯ ของสภาเกษตรกรจัง หวัดตาก เกษตรกรตําบลหนองหลวงส่วนมากมีรายได้หลักจาก
การปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ แม้ว่าจะมี การทําเกษตรผสมผสาน และวนเกษตร ร้อยละ 65 , 35 ตามลําดับ
(แผนภูมิที่ 9) แต่การทําเกษตรผสมผสานในที่นี้ไม่ได้ มีเฉพาะการทําเกษตรหลายชนิดในพื้นที่เดียวกัน เท่านั้น
แต่หมายรวมถึง ครัวเรือนเกษตรกรมีการประกอบกิจกรรมการเกษตรหลายชนิด อาทิ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ข้าว
และถั่วลิสง การค้าขายในพื้นที่ผลผลิตจะถูกส่งผ่านพ่อค้าคนกลางไปยัง สถาบันเกษตร โรงสีโรงแปรรูป และ
ตลาดกลางในอําเภอพบพระ อําเภอแม่สอด เกษตรกรส่วนใหญ่เป็นลูกไร่ของพ่อค้าในท้องถิ่น ราคาพืชผลทาง
การเกษตรจะมีพ่อค้าคนกลางเป็น ผู้กําหนด เกษตรกรมีป๎ญหาในการสัญจรและขนส่งผลิตผลทางการเกษตร
โดยเฉพาะหมู่ที่ 2 บ้านเซอทะ และหมู่ที่ 3 บ้านเดลอคี ต้องอาศัยเส้นทางคมนาคมหลักผ่านตําบลแม่กลอง
เข้าสู่ ถนนสาย แม่สอด - อุ้มผาง
พืชเศรษฐกิจที่สําคัญ ได้แก่ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และ ข้าว ผลผลิตสินค้าเกษตรที่ได้ร้อยละ 96 จะนําไป
จําหน่าย (แผนภูมิที่ 10) มีแหล่งจําหน่าย คือ ขายเองที่ตลาด พ่อค้าคนกลาง พ่อค้าส่งออก โรงสี/โรงแปรรูป
ตลาดกลาง และสถาบั น เกษตรกร ตามลํ า ดั บ มี ร ายได้ เ ฉลี่ ย 146,786 บาท/ครั ว เรื อ น รายจ่ า ยเฉลี่ ย
124,951 บาท/ครั วเรื อน (รายจ่ ายภาคเกษตร 77,725 บาท/ครัว เรือน และรายจ่ายนอกภาคเกษตร
47,226 บาท/ครัวเรือน) จะเห็นได้ว่าเกษตรกรในตําบลหนองหลวงมีรายได้ค่อนข้างต่ํากว่ากับรายได้เฉลี่ย
ระดับอําเภอ และระดับจังหวัด เนื่องจากข้อจํากัดของหลายๆด้านของพื้นที่ อาทิ เป็นพื้นที่ห่างไกล เส้นทาง
สัญจรและขนส่งผลผลิตทางการเกษตรลําบาก อยู่ในเขตปุาพื้นที่ปุาอนุรักษ์ พื้นที่เป็นที่ดอนและต้องอาศัย
น้ําฝนเป็นหลัก พื้นที่การเกษตรที่มีความเหมาะสมจึงมีจํากัด อีกทั้งสาธารณูปโภคพื้นฐานต่างๆยังไม่ได้รับการ
พัฒนาอย่างทั่วถึง ประกอบกับราคาพืชผลทางการเกษตรในป๎จจุบันมีราคาผันผวนโดยเฉพาะ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
ข้าว ยางพารา ซึ่ง ผลผลิตดังกล่าวเป็นรายได้หลักของเกษตรกร ทั้งนี้ ข้อมูลพื้นที่การปลูกพื้นในพื้นที่ตําบล
หนองหลวง จากการลงพื้นที่และข้อมูลสํานักงานเกษตรอําเภอพบพระ ทะเบียนเกษตรกรปี 2559 กรม
ส่งเสริมการเกษตร พบว่า เกษตรกรมีการปลูกพืชที่หลากหลายมากขึ้น จากเดิมที่มีเฉพาะข้อมูลการปลู ก
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ข้าว และยางพารา ตามที่ปรากฏในข้อมูลการใช้ที่ดินของกรมพัฒนาที่ดิน ปี 2557 (แผนที่
เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก Agri-Map) ในปี 2559 และป๎จจุบัน เกษตรกร มีการปลูกไม้ผล พืชผัก
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เพิ่มขึ้น ซึ่งอาจเป็นผลมาจากป๎ญหาราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่ตกต่ําลงและมีความผันผวนในแต่ละฤดูกาล ตั้งแต่
ปี 2557 เป็นต้นมา อีกทั้งมีนโยบายการลดพื้นที่การปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และส่งเสริมการปลูกพืชทางเลือก
อื่นๆ มากขึ้น ป๎จจุบันเกษตรกรหลายรายได้มีการปรับเปลี่ยนมาจากการปลูกพืชไร่มาเป็นพืชทางเลือกอื่น อาทิ
พริกไทย สะตอ หมาก อโวกาโด สับปะรด เป็นต้น

๕.) แนวทางการพัฒนาอาชีพ และประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเกษตรอุตสาหกรรม
เนื่องจากพื้นที่อําเภออุ้มผางเป็นพื้นที่ต้นน้ําสําคัญอย่างแม่น้ํา แม่กลอง การส่งเสริมภาคการเกษตรจึง
ต้องให้ความสําคัญกับการอนุรักษ์และรักษาพื้นที่ปุาไปพร้อมๆ กัน ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องและสภาเกษตรกร
จังหวัดตากได้น้อมนํากรอบแนวทางตามพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนาง
เจ้าพระบรมราชินีนาถในการดูแลพื้นที่ ดูแลคน และพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิต ให้คนสามารถอยู่กับปุาได้
อย่างยั่งยืน สู่การนําร่องพัฒนาอาชี พ ตั้งแต่ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ เพื่อให้การจัดทําแผนพัฒนาเกษตรกรรม
ตําบลเกิดผลในทางปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่เกษตรกร และเป็นไปตามเปูาหมาย
โครงการด้านการส่ งเสริ มและพัฒ นาเกษตรกรรม สภาเกษตรกรจังหวัดตาก จึงได้จัดทํา (ร่าง) ข้อเสนอ
โครงการด้านการส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรรม ซึ่งได้จากการรับฟ๎งความเห็น ป๎ญหา และความต้องการของ
เกษตรกรในการจัดทําแผนพัฒนาเกษตรกรรม และเรียนเชิญผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมหารือวิเคราะห์
ความเป็นไปได้ของโครงการฯ ในการประชุมคณะทํางานพัฒนาองค์กรเกษตรกรสภาเกษตรกรจังหวัดตาก เมื่อ
วันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมสํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัดตาก และมีหนังสือสภาเกษตรกร
จังหวัดตาก เสนอของบประมาณจากงบพัฒนาจังหวัดตาก ในปีงบประมาณ ๒๕๖๒ เพื่อดําเนินงานโครงการฯ
ผ่านหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งสิ้น ๔ โครงการ
ในพื้นที่อําเภออุ้มผางเพื่อเป็นการต่อยอดจากการดําเนินงานของโครงการหมู่บ้านพิทักษ์ปุารักษา
สิ่งแวดล้อมร่วมกับเขตรักษาพันธุ์สัตว์ปุาอุ้มผาง ซึ่งสภาเกษตรกรจังหวัดตากได้มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนแนว
ทางการส่งเสริมและการพัฒนาการแปรรูป “บุก” และ “พืชสมุนไพรอื่นๆ” ในการจัดการปุาต้นน้ําเสื่อมสภาพ
พื้นที่สูงชัน (เขาหัวโล้น)
สภาเกษตรกรจังหวัดตากได้เสนอโครงการส่งเสริมและพัฒนาระบบการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย
และได้มาตรฐาน กิจ กรรมหลั ก ส่ งเสริ มและพัฒ นาระบบการผลิ ตพื ช ทางเลื อกบนพื้น ที่สู ง ให้ มีคุ ณภาพ
ปลอดภัยและได้มาตรฐาน ผ่านหน่วยงานหลักในการดําเนินการ คือ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร
จังหวัดตาก งบประมาณ 1,169,300 บาท การส่งเสริมและพัฒนาระบบการผลิตพืชทางเลือกบนพื้นที่สูง ให้
มีคุณภาพปลอดภัยและได้มาตรฐาน การปลูกไม้ยืนต้นที่ตรงกับความต้องการของตลาด อาทิ อโวกาโด หมาก
ลูกเนียง ทุเรียน ฯลฯ ผสมผสานกับพืชที่มีระยะเก็บเกี่ยวระยะไม่เกิน ๑ ปี เช่น พืชสมุนไพรต่างๆ อาทิ บุก ซึ่ง
พืชที่มีศักยภาพทางเศรษฐกิจ ในรูปแบบเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม (PGS) และ วนเกษตร เปูาหมายสําคัญ
นอกจากการสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรในพื้นที่แล้ว ยังเป็นการส่งเสริมนโยบายให้ประชาชนสามารถอยู่กับปุา
ได้อย่างยั่งยืน ลดพื้นที่การปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ สร้างมูลค่าเพิ่มพืชทางเลือกที่มีศักยภาพ มุ่งเน้นสินค้าเกษตร
ปลอดภั ย ต่ อ ยอดไปสู่ เ กษตรอุ ต สาหกรรมด้ า นผลิ ต ภั ณ ฑ์ เ พื่ อ สุ ข ภาพ ทั้ ง นี้ ใ นพื้ น ที่ ตํ า บลหนองหลวง มี
ผู้เชี่ยวชาญด้านการแปรรูปสมุนไพรพื้นบ้าน ในนาม กลุ่มวิสาหกิจชุมชนสมุนไพร 7 พลัง สภาเกษตรกรจังหวัด
ตาก มีแนวคิดต่อยอดเรื่องการปลูก สมุนไพร แบบเกษตรอินทรีย์ของเกษตรกรสู่การแปรรูป ขั้นต้น เช่น การ
ตาก/อบแห้ง เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม ขยายระยะเวลาในการเก็บรักษา โดยอาศัยภูมิป๎ญญาชาวบ้านด้านสมุนไพร
ในท้องถิ่นมาปรับใช้ให้เหมาะสมกับกับศักยภาพของเกษตรกร ต่อไป
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ประเด็นปัญหาและแนวทางพัฒนาภาคเกษตรกรรม ตาบลหนองหลวง
(สรุปจากการจัดเวทีระดมความเห็นการจัดทําแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตําบล)
ประเด็นปัญหา/ความต้องการ
1. ต้นทุนการผลิตสูง ราคาผลผลิตต่ํา

แนวทางการพัฒนา
1. ส่งเสริมให้เกษตรกรใช้ปุ๋ยอินทรีย์เพื่อลดต้นทุน/
รวมกลุ่มเกษตรกรให้เข้าแข็งเพื่อต่อรองราคาผลผลิตกับ
ผู้ประกอบการ
2. พืชผลทางการเกษตรเสียหายเนื่องจากแมลง และ 2. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ความรู้และแนวทางการปูองกัน
หนอน
พืชผลทางการเกษตรเสียหายเนื่องจากแมลง และหนอน
3. สภาพดินในพื้นที่ทําการเกษตรเสื่อมโทรม

4. ขาดเอกสารสิทธิ์ในที่ดินทํากิน

3. สภาเกษตรจังหวัดส่งเสริมเรื่องปุ๋ยอัดเม็ดและปุ๋ยบํารุง
ดินชีวภาพแก่เกษตรกร แนะนําให้เกษตรกรปลูกพืช
หมุนเวียนและใช้ปุ๋ยชีวภาพแทนปุ๋ยเคมี/ลดการเผาวัชพืช
เพื่อปรับปรุงรักษาหน้าดิน
4. สภาเกษตรจังหวัดรายงานต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้
ดําเนินการให้ความช่วยเหลือ

5. ป๎ญหาเส้นทางสัญจรและขนส่งผลผลิตทางการ
เกษตร

5. ขอภาครัฐสนับสนุนงบประมาณในการสร้างถนนรุกรัง
อัดแน่น

6. แหล่งน้ําเพื่อการเกษตรไม่เพียงพอในช่วงฤดูแล้ง

6. สร้างฝาย/อ่างเก็บน้ําและปลูกพืชหมุนเวียนใช้น้ําน้อย
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ส่วนที่ 3 : แผนงาน โครงการพัฒนาเกษตรกรรมอาเภออุ้มผาง / ตาบลหนองหลวง พ.ศ. 2562 – พ.ศ. 2565
แผนพัฒนา/แผนงาน/โครงการ
แนวทางพัฒนา

แผนงาน/โครงการ

- ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แนวทางการพัฒนา
งานด้านการคมนาคมและ
การขนส่ง

- โครงการสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กเข้า
พื้นที่การเกษตร ทั้ง 2
ตําบล

วัตถุประสงค์

- เพื่อให้ประชาชนได้ใช้
สัญจรและขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตรได้อย่าง
สะดวกสบายขึ้น
- เพื่อให้ประชาชนได้ใช้
- โครงการลงลูกรังเข้า
สัญจรและขนส่งผลผลิต
พื้นที่การเกษตร ทั้ง 2
ทางการเกษตรได้อย่าง
ตําบล
สะดวกสบายขึ้น
- โครงการก่อสร้าง
- เพื่อให้ประชาชนได้ใช้
สะพานคอนกรีตเข้า
สัญจรและขนส่งผลผลิต
ห้วยปุาไผ่
ทางการเกษตรได้อย่าง
สะดวกสบายขึ้น
- โครงการจัดทําแนว
- เพื่อปูองกันน้ําเซาะ
กันดินเลื่อนในพื้นที่
ตลิ่งพัง
การเกษตร ทั้ง 7
หมู่บ้าน

ระยะเวลาในการดําเนินงาน

แนวทางการ
ดําเนินงาน

แหล่ง
งบประมาณ

ก่อสร้างถนนคอนกรีต

เทศบาล
ตําบล
แม่กลอง

กองช่าง

ก่อสร้างถนนลูกรัง

เทศบาล
ตําบล
แม่กลอง

กองช่าง

ก่อสร้างสะพาน
คอนกรีต

เทศบาล
ตําบล
แม่กลอง

กองช่าง

ทําแนวกันดินเลื่อน

เทศบาล
ตําบล
แม่กลอง

กองช่าง

2562 2563 2564 2565

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
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แผนงาน โครงการพัฒนาเกษตรกรรมอาเภออุ้มผาง / ตาบลหนองหลวง พ.ศ. 2562 – พ.ศ. 2565
แผนพัฒนา/แผนงาน/โครงการ
แนวทางพัฒนา
- ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แนวทางการพัฒนา งาน
ด้านสาธารณูปโภค และ
สาธารณูปการ และการ
บริหารจัดการน้ําแบบ
บูรณาการ

แผนงาน/โครงการ
- โครงการจัดหาแหล่ง
น้ําแบบธรรมชาติเข้าสู่
พื้นที่การเกษตร ตาม
แนวทางพระราชดําริ
เศรษฐกิจพอเพียง
- โครงการขุดลอก
เหมืองฝายลําห้วยแม่
กลอง ยะแม๊ะ ทั้ง 7
หมู่บ้าน
- โครงการก่อสร้างอ่าง
เก็บน้ํา หมู่ที่ 1 บ้าน
หนองหลวง
- โครงการอบรมให้
ความรู้ตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง

ระยะเวลาในการดําเนินงาน

แนวทางการ
ดําเนินงาน

แหล่ง
งบประมาณ

- ประชาชนได้ใช้น้ําใน
การเกษตรอย่างทั่วถึง

จัดหาแหล่งน้้าเพื่อใช้
ในการเกษตร

เทศบาล
ตําบล
แม่กลอง

กองช่าง

- ประชาชนได้ใช้น้ําใน
การเกษตรอย่างทั่วถึง

ขุดลอกแหล่งน้้าเพื่อใช้
ในการเกษตร

เทศบาล
ตําบล
แม่กลอง

กองช่าง

- ปรับปรุงแหล่งน้ํา ทาง
น้ํา และมีการบริหาร
จัดการน้ําระยะยาว

ก่อสร้างอ่างเก็บน้้า

เทศบาล
ตําบล
แม่กลอง

กองช่าง

- เพื่อเสริมสร้างระบบ
เศรษฐกิจพอเพียงให้กับ
ชุมชน

ให้ความรู้ตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง

เทศบาล
ตําบล
แม่กลอง

สํานักปลัด

วัตถุประสงค์

2562 2563 2564 2565

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
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แผนงาน โครงการพัฒนาเกษตรกรรมอาเภออุ้มผาง / ตาบลหนองหลวง พ.ศ. 2562 – พ.ศ. 2565
แผนพัฒนา/แผนงาน/โครงการ
แนวทางพัฒนา
แผนงาน/โครงการ
- ส่งเสริมการใช้ป๎จจัยผลิต -โครงการเครื่องผลิตปุ๋ย
ทางการเกษตรที่เหมาะสม อินทรีย์อัดเม็ด
ทั้ง ปุ๋ย และการกระจาย
ทรัพยากรการผลิตทาง
การเกษตรในระดับชุมชน
- พัฒนาการประมงทั้งใน
-โครงการส่งเสริมการ
การเพาะเลี้ยงและในแหล่ง เลี้ยงปลา
น้ําธรรมชาติ
- ส่งเสริมและพัฒนา
ศักยภาพการผลิตสินค้าปศุ
สัตว์

-โครงการส่งเสริมเลี้ยง
หมูเพื่อผลิตลูกหมู

- ส่งเสริมและพัฒนา
ศักยภาพการผลิตสินค้า
ปศุสัตว์

-โครงการเลี้ยงไก่
พื้นเมือง

วัตถุประสงค์

แนวทางการดําเนินงาน

แหล่ง
ระยะเวลาในการดําเนินงาน
หน่วยงาน
งบประมาณ 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบ
- ลดรายจ่าย/ลดการใช้ - ส่งเสริมให้เกษตรกรใช้ปุ๋ย กษ./มท./
กจ./พด./
ปุ๋ยเคมี/ปรับสภาพดิน อินทรีย์ทดแทนการใช้
อบต.
พช.อบต
ปุ๋ยเคมี
หน่วยงานที่
และ.
เกี่ยวข้อง
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง
- รายได้เสริม/แหล่ง
- เสริมสร้างความ เข้มแข็ง กษ./อบต.
ประมง/
อาหารโปรตีน
ให้เกษตรกรในเรื่องเงินทุน หน่วยงานที่
อบต.
อาหารสัตว์พันธุปลา
เกี่ยวข้อง
หน่วยงานที่
ความรู้ในการเพาะเลี้ยง
เกี่ยวข้อง
- เพิ่มรายได้/ลดการ - เสริมสร้างความ เข้มแข็ง กษ./ธกส./
ปศจ./ธกส./
ว่างงาน
ให้เกษตรกรในเรื่องเงินทุน
อบต.
อบต.
อาหารสัตว์พันธุสัตว์
หน่วยงานที่
หน่วยงานที่
ความรู้ในการจัดการฟาร์ม เกี่ยวข้อง
เกี่ยวข้อง
และการเลี้ยงสัตว์
- เพิ่มรายได้/อาชีพ
เสริมสร้างความ เข้มแข็งให้ กษ./ธกส./
ปศจ./ธกส./
เสริม
เกษตรกรในเรื่องเงินทุน
อบต.
อบต.
อาหารสัตว์พันธุไก่พื้นเมือง หน่วยงานที่
หน่วยงานที่
ความรู้ในการจัดการฟาร์ม เกี่ยวข้อง
เกี่ยวข้อง
และการเลี้ยงสัตว์
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แผนงาน โครงการพัฒนาเกษตรกรรมอาเภออุ้มผาง / ตาบลหนองหลวง พ.ศ. 2562 – พ.ศ. 2565
แผนพัฒนา/แผนงาน/โครงการ
แนวทางพัฒนา
แผนงาน/โครงการ
- แนวทางการ
-โครงการส่งเสริมและพัฒนา
พัฒนาผลิตภาพทาง ระบบการผลิตสินค้าเกษตร
การเกษตร
ปลอดภัยและได้มาตรฐาน
กลยุทธ์ส่งเสริมการ กิจกรรมหลัก ส่งเสริมการปลูก
ทําการเกษตร
พืชทางเลือกเพื่อทดแทนการ
ปลอดภัย เกษตร
ปลูกพืชเชิงเดี่ยวบนพื้นที่สูง
ผสมผสานอย่าง
ยั่งยืน

- โครงการส่งเสริมและพัฒนา
องค์กรเกษตรกรและกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชนสู่เกษตร 4.0

วัตถุประสงค์

แนวทางการดําเนินงาน

- เพื่อพัฒนาศักยภาพ
เกษตรกรในด้านการพัฒนา
ระบบการผลิตสินค้าเกษตร
เกษตรปลอดภัยให้ได้
มาตรฐาน
- เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร
ปลอดภัยให้ได้มาตรฐานตรง
ตามความต้องการของตลาด
-เพื่อส่งเสริมการทําเกษตร
ผสมผสานอย่างยังยืน ลดการ
ปลูกพืชเชิงเดี่ยว

- ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
“การทําเกษตรผสมสาน
เชิงเศรษฐกิจ” จํานวน
200 ราย
- ปรับลดพื้นที่ปลูกพืชไร่
เชิงเดี่ยว (ข้าวโพดเลี้ยง
สัตว์, มันสําปะหลัง) ราย
ละ ๒ ไร่
- ปลูกพืชยืนต้น
พืชเก็บเกี่ยวระยะสั้น

1. เพื่อพัฒนาศักยภาพองค์กร
เกษตรกรและกลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชนในการผลิตสินค้าเกษตร
4.0
2. เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร
ปลอดภัยให้ได้มาตรฐานตรง
ตามความต้องการของตลาด

ส่งเสริมและพัฒนา
องค์กรเกษตรกรและ
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนสู่
เกษตร 4.0
ส่งเสริมให้มีการจัดทํา
แปลงสาธิตและแปลง
ผลิตพืช GAP /
เกษตรอินทรีย์

แหล่ง
งบประมาณ

ระยะเวลาในการดําเนินงาน
2562 2563 2564 2565

หน่วยงานรับผิดชอบ

จังหวัดตาก

เกษตรที่สูง/ กษ. /
กษจ. /พณ /
สกจ. และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง

จังหวัดตาก

กษ. /กษจ. /ศวพ. /
สกจ. และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง

42

43

แผนงาน โครงการพัฒนาเกษตรกรรมอาเภออุ้มผาง / ตาบลหนองหลวง พ.ศ. 2562 – พ.ศ. 2565
แผนพัฒนา/แผนงาน/โครงการ
แนวทางพัฒนา
แผนงาน/โครงการ
แนวทางการจัดการ โครงการส่งเสริมการสร้าง
ทรัพยากรธรรมชาติ ปุาเพื่อพัฒนาอาชีพและ
และสิ่งแวดล้อม
อนุรักษ์พันธุกรรมพืช
กลยุทธ์ ปูองกัน
อนุรักษ์ ฟื้นฟู และ
บริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

วัตถุประสงค์
1. เพื่อฟื้นฟูปุาต้นน้ํา ลด
รายจ่ายสร้างรายได้ให้กับ
เกษตรกรในพื้นที่
2. เพื่อส่งเสริมการทํา
เกษตรผสมผสานอย่าง
ยั่งยืน ลดการปลูกพืช
เชิงเดี่ยว
3. สร้างจิตสํานึกในการ
ดูแลรักษาปุาและการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืชถิ่น

แนวทางการดําเนินงาน

แหล่ง
ระยะเวลาในการดําเนินงาน
งบประมาณ 2562 2563 2564 2565

ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การ
ทําเกษตรผสมสานเชิง
เศรษฐกิจ” จํานวน 200 ราย
/ 20 แห่ง
จังหวัดตาก

หน่วยงานรับผิดชอบ

ทสจ. / สกจ. และ
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง

43

44

ภาพกิจกรรม

45

ภาคผนวก

46

ข้อมูลชุดดิน ตาบลหนองหลวง อาเภออุ้มผาง จังหวัดตาก

ตําบลหนองหลวง อําเภออุ้มผาง จังหวัดตาก ประกอบไปด้วยชุดดินที่ 29 , 31, 35 , 59 , 62
ที่มา : กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
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กลุ่มชุดดินในพื้นที่ดอน เขตดินแห้ง
กลุ่มชุดดินที่ 29
ชุดดิน : ชุดดินบ้านจ้อง (Bg) ชุดดินเชียงของ (Cg) ชุดดินโชคชัย
(Ci) ชุดดินแม่แตง (Mt)ชุดดินหนองมด (Nm) ชุดดินปาก
ช่อง (Pc) และชุดดินสูงเนิน (Sn)
ลักษณะเด่น :
กลุ่มดินเหนียวลึกถึงลึกมากที่เกิดจากวัตถุต้นกําเนิดดินเนื้อ
ละเอียดปฏิกิ ริยาดิน เป็น กรดจัด การระบายน้ําดี ถึงดี ปาน
กลางความอุดมสมบูรณ์ต่ํา
ปัญหา :
ความอุ ด มสมบู ร ณ์ ต่ํ า ขาดแคลนน้ํ า และเกิ ด การชะล้ า ง
พังทลายสูญเสียหน้าดินในพื้นที่ลาดชัน บางพื้นที่ดินเป็นกรดจัดมาก
แนวทางการจัดการ :
ปลูกพืชไร่หรือพืชผัก เลือกพื้นที่ค่อนข้างราบเรียบ ปรับปรุงดินด้วยปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอก 1-2
ตัน/ไร่ หรือไถกลบพืชปุ๋ยสด (หว่านเมล็ดถั่วพร้า 8-10 กิโลกรัม/ไร่ เมล็ดถั่วพุ่ม 6-8 กิโลกรัม/ไร่ หรือ
ปอเทือง 4-6 กิโลกรัม/ไร่ ไถกลบระยะออกดอก ปล่อยไว้ 1-2 สัปดาห์) ร่วมกับการใช้ปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ย
อินทรีย์น้ํา มีระบบอนุรักษ์ดินและน้ํา เช่น ไถพรวนและปลูกพืชตามแนวระดับ มีวัสดุคลุมดิน ปลูกพืช
หมุนเวียน หรือปลูกพืชสลับเป็นแถบ พัฒนาแหล่งน้ําและจัดระบบการให้น้ําในแปลงปลูก พื้นที่ที่เป็นกรด
จัดมาก ควรใช้วัสดุปูน 200-300 กิโลกรัม/ไร่
ปลูกไม้ผล ขุดหลุมปลูกขนาด 50x50x50 ซม. ปรับปรุงหลุมปลูกด้วยปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอก 1525 กิโลกรัม/หลุม มีระบบอนุรักษ์ดินและน้ํา เช่น ทําคันดิน ทําขั้นบันได ปลูกพืชคลุมดิน มีวัสดุคลุมดิน
ปลูกพืชแซม ทําแนวรั้วหรือฐานหญ้าแฝกเฉพาะต้น ในช่วงเจริญเติบโต ก่อนเก็บผลผลิตและหลังเก็บ
ผลผลิต ใช้ปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอกร่วมกับปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ยอินทรีย์น้ําตามชนิดพืชที่ปลูก พัฒนาแหล่งน้ําและ
จัดระบบการให้น้ําในแปลงปลูก พื้นที่ที่เป็นกรดจัดมาก ควรใช้วัสดุปูน 0.5-1.0 กิโลกรัม/หลุม
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กลุ่มชุดดินในพื้นที่ดอน เขตดินแห้ง
กลุ่มชุดดินที่ 31
ชุดดิน : ชุดดินเลย (Lo) และชุดดินวังไห (Wi)
ลักษณะเด่น :
กลุ่มดินเหนียวลึกถึงลึกมากที่เกิดจากวัตถุต้นกําเนิดดินเนื้อ
ละเอียด ปฏิกิริยาดินเป็นกลางหรือเป็นด่าง การระบายน้ําดี
ถึงดีปานกลาง ความอุดมสมบูรณ์ปานกลาง
ปัญหา :
ขาดแคลนน้ํ า ในพื้ น ที่ ล าดชั น สู ง เกิ ด การชะล้ า งพั ง ทลาย
สูญเสียหน้าดิน
แนวทางการจัดการ :
ปลูกพืชไร่หรือพืชผัก เลือกพื้นที่ค่อนข้างราบเรียบ ปรับปรุงดินด้วยปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอก 1-2
ตัน/ไร่ หรือไถกลบพืชปุ๋ยสด (หว่านเมล็ดถั่วพร้า 8-10 กิโลกรัม/ไร่ เมล็ดถั่วพุ่ม 6-8 กิโลกรัม/ไร่ หรือ
ปอเทือง 4-6 กิโลกรัม/ไร่ ไถกลบระยะออกดอก ปล่อยไว้ 1-2 สัปดาห์) ร่วมกับการใช้ปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ย
อินทรีย์น้ํา มีระบบอนุรักษ์ดินและน้ํา เช่น ไถพรวนและปลูกพืชตามแนวระดับ มีวัสดุคลุมดิน ปลูกพืช
หมุนเวียน หรือปลูกพืชสลับเป็นแถบ พัฒนาแหล่งน้ําและจัดระบบการให้น้ําในแปลงปลูก
ปลูกไม้ผล ขุดหลุมปลูกขนาด 50x50x50 ซม. ปรับปรุงหลุมปลูกด้วยปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอก 1525 กิโลกรัม/หลุม มีระบบอนุรักษ์ดินและน้ํา เช่น การสร้างคันดิน ทําขั้นบันได ปลูกพืชคลุมดิน มีวัสดุ
คลุมดิน ปลูกพืชแซม ทําแนวรั้วหรือฐานหญ้าแฝกเฉพาะต้น ในช่วงเจริญเติบโต ก่อนเก็บผลผลิตและ
ภายหลังเก็บผลผลิต ใช้ปุ๋ยหมักหรือปุ๋ ยคอกร่วมกับปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ยอินทรีย์น้ํา ตามชนิดพืชที่ปลูก พัฒนา
แหล่งน้ําและจัดระบบการให้น้ําในแปลงปลูก
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กลุ่มชุดดินในพื้นที่ดอน เขตดินแห้ง
กลุ่มชุดดินที่ 35
ชุดดิน : ชุดดินดอนไร่ (Dr) ชุดดินด่านซ้าย (Ds)
ชุดดินห้างฉัตร (Hc) ชุดดินโคราช (Kt) ชุดดินมาบบอน
(Mb) ชุดดิน สตึก (Suk) ชุดดินวาริน (Wn)
และชุดดินยโสธร (Yt)
ลักษณะเด่น :
กลุ่มดินร่วนละเอียดลึกถึงลึกมากที่เกิดจากตะกอน
ลําน้ําหรือวัตถุต้นกําเนิดดินเนื้อหยาบ ปฏิกิริยาดิน
เป็นกรดจัดมาก การระบายน้ําดีถึงดีปานกลาง ความ
อุดมสมบูรณ์ต่ํา
ปัญหา :
ดินปนทราย ความอุดมสมบูรณ์ต่ํา ขาดแคลนน้ํา และในพื้นที่ที่มีความลาดชัน ดินง่ายต่อการถูก
ชะล้างพังทลายสูญเสียหน้าดิน บางพื้นที่ดินเป็นกรดจัดมาก
แนวทางการจัดการ :
ปลูกพืชไร่หรือพืชผัก เลือกพื้นที่ค่อนข้างราบเรียบ ปรับปรุงดินด้วยปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอก 2-3
ตัน/ไร่ หรือไถกลบพืชปุ๋ยสด (หว่านเมล็ดถั่วพร้า 8-10 กิโลกรัม/ไร่ เมล็ดถั่วพุ่ม 6-8 กิโลกรัม/ไร่ หรือ
ปอเทือง 4-6 กิโลกรัม/ไร่ ไถกลบระยะออกดอก ปล่อยไว้ 1-2 สัปดาห์) ร่วมกับปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ยอินทรีย์น้ํา
มีวัสดุคลุมดิน ปลูกพืชหมุนเวียน หรือปลูกพืชสลับเป็นแถบ พัฒนาแหล่งน้ําและระบบการให้น้ําในแปลง
ปลูก พื้นที่ที่เป็นกรดจัดมาก ควรใช้วัสดุปูน 200-300 กิโลกรัม/ไร่
ปลูกไม้ผล ขุดหลุมปลูกขนาด 50x50x50 ซม. ปรับปรุงหลุมปลูกด้วยปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอก
20-35 กิโลกรัม/หลุม ร่วมกับปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ยอินทรีย์น้ํา มีระบบอนุรักษ์ดินและน้ํา เช่น การทําขั้นบันได
หรือการสร้างคันดิน ปลูกพืชคลุมดิน ปลูกพืชแซม วัสดุคลุมดิน ทําแนวรั้วหรือทําฐานหญ้าแฝกเฉพาะต้น
ในช่วงเจริญเติบโต ก่อนเก็บผลผลิตและภายหลังเก็บผลผลิต ใช้ปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอกร่วมกับปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ย
อินทรีย์น้ํา ตามชนิดพืชที่ปลูก พัฒนาแหล่งน้ําและมีระบบการให้น้ําในแปลงปลูก พื้นที่ที่เป็นกรดจัดมาก
ควรใช้วัสดุปูน 0.5-1.0 กิโลกรัม/หลุม
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กลุ่มชุดดินในพื้นที่ลุ่ม
กลุ่มชุดดินที่ 59
ชุดดิน : ดินตะกอนน้าพาเชิงซ้อนที่มีการระบายน้าเลว (AC-pd :
Alluvial Complex, poorly drained)
ลักษณะเด่น :
กลุ่มดินร่วนหยาบหรือดินร่วนละเอียดที่เกิดจากดินตะกอนน้ํา
พาเชิงซ้อน ชั้นดินมีลักษณะเป็นชั้นสลับ เนื้อดินไม่แน่นอน
ขึ้นอยู่กับตะกอนที่มาทับถม ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดถึงเป็น
กลาง การระบายน้ําเลวถึงค่อนข้างเลว ความอุดมสมบูรณ์ต่ํา
ปัญหา : เนื้อดินค่อนข้างเป็นทราย ความอุดมสมบูรณ์ต่ํา ขาดแคลน
น้ํานาน และบางปีอาจประสบป๎ญหาเรื่องการถูกน้ําท่วม
แนวทางการจัดการ :
ปลูกข้าว ไถกลบตอซัง ปล่อยทิ้งไว้ 3-4 สัปดาห์ หรือไถกลบพืชปุ๋ยสด (โสนอัฟริกัน หรือโสน
อิน เดีย 4-6 กิโ ลกรัม/ไร่ ไถกลบเมื่ออายุ 50-70 วัน ปล่อยไว้ 1-2 สั ปดาห์) ร่ว มกับการใช้ปุ๋ย
อินทรีย์น้ําหรือปุ๋ยเคมีสูตร 16-16-8 ใส่ปุ๋ยแต่งหน้าหลังป๎กดํา 35-45 วัน พัฒนาแหล่งน้ําไว้ใช้
ในช่วงที่ข้าวขาดน้ําหรือใช้ทํานาครั้งที่ 2 หรือปลูกพืชไร่ พืชผักหรือพืชตระกูลถั่วหลังเก็บเกี่ยวข้าว
โดยทําร่องแบบเตี้ย ปรับปรุงดินด้วยปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอก 2-3 ตัน/ไร่ ร่วมกับปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ยอินทรีย์
น้ํา
ปลูกพืชไร่ พืชผักหรือไม้ผล ยกร่องกว้าง 6-8 เมตร คูน้ํากว้าง 1.0-1.5 เมตร ลึก 0.5-1.0
เมตร และมีคันดินอัดแน่นล้อมรอบ ปรับปรุงดินด้วยปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอก 2-3 ตัน/ไร่ ร่วมกับปุ๋ยเคมี
หรือปุ๋ยอินทรีย์น้ํา หรือขุดหลุมปลูกขนาด 50x50x50 ซม. ปรับปรุงหลุมปลูกด้วยปุ๋ยหมักหรือปุ๋ย
คอก 20-35 กิโลกรัม/หลุม ในช่วงเจริญเติบโต ก่อนเก็บผลผลิตและภายหลังเก็บผลผลิต ใช้ปุ๋ ยหมัก
หรือปุ๋ยคอกร่วมกับปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ยอินทรีย์น้ํา ตามชนิดพืชที่ปลูก พัฒนาแหล่งน้ําและจัดระบบการให้
น้ําในแปลงปลูก

51
กลุ่มชุดดินในพื้นที่ดอน เขตดินชื้น
กลุ่มชุดดินที่ 62
ชุดดิน : พื้นที่ลาดชันเชิงซ้อน (SC : slope complex)
ลักษณะเด่น :
พื้นที่ลาดชันเชิงซ้อนที่มีความลาดชันมากกว่า 35 เปอร์เซ็นต์ พื้นที่บริเวณนี้ยังไม่มีการศึกษา
สํารวจและจําแนกดิน เนื่องจากสภาพพื้นที่มีความลาดชันสูง ซึ่งถือว่ายากต่อการจัดการดูแลรักษาสําหรับ
การเกษตร
ปัญหา :
มีความลาดชัน สูงมาก ในพื้น ที่ทําการเกษตรจะเกิดการชะล้ างพังทลายสูญเสี ยหน้าดินอย่าง
รุ น แรง ขาดแคลนน้ํ าและบางพื้น ที่ อาจพบชั้ น หิ น พื้น หรือ เศษหิ น กระจั ด กระจายอยู่บ ริเ วณหน้า ดิ น
แนวทางการจัดการ :
ควรปล่อยไว้ให้เป็นปุาตามธรรมชาติ เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ปุา แหล่งต้นน้ําลําธาร ในกรณีที่จําเป็นต้อง
นํามาใช้ประโยชน์ทางการเกษตร จําเป็นต้องมีการศึกษาดินก่อน เพื่อให้ทราบถึงความเหมาะสมของดิน
สําหรับการปลูกพืช โดยมีการใช้ประโยชน์ที่ดินในเชิงอนุรักษ์หรือวนเกษตร ในบริเวณพื้นที่ที่เป็นดินลึก
และสามารถพัฒนาแหล่งน้ําได้ มีระบบอนุรักษ์ดินและน้ํา เช่น ปลูกพืชคลุมดิน ทําแนวรั้วหญ้าแฝกและ
ขุดหลุมปลูกเฉพาะต้น โดยไม่มีการทําลายไม้พื้นล่าง สําหรับในพื้นที่ที่ไม่มีศักยภาพทางการเกษตร ควร
รักษาไว้ให้เป็นสวนปุา สร้างสวนปุาหรือใช้ปลูกไม้ใช้สอยโตเร็ว

52
แบบสรุปการสารวจข้อมูลเกษตรกรระดับจังหวัด
จังหวัดตาก
ข้อมูล ณ วันที่ 7 กรกฎาคม 2558
ข้อมูลเกษตรกรผู้เป็นหนี้ในระบบ
อาเภอ

เมืองตาก
บ้านตาก
สามเงา
แม่สอด
พบพระ
แม่ระมาด
ท่าสองยาง
อุ้มผาง
วังเจ้า
9 อาเภอ

จานวน
(ราย)

343
911
723
4,305
491
297
56
96
692
7,914

มูลหนี้ (บาท)

ความจาเป็นเดือดร้อน
การเป็นหนี้

การวิเคราะห์ความเดือดร้อนในการ
ประกอบอาชีพของเกษตรกร (ราย)

มาก

มาก

น้อย

ปกติ

11,769,099
334
3
6
334
206,113,878
911
181
218,787,143
723
867,093,392 172 1,497 2,636 180
157,968,524 491
491
78,830,498
64
232
139,799,576
56
38,126,090
58
5
33
53
151,215,226 475 211 100 456
1,869,703,426 1,530 3,414 3,063 1,695

หมายเหตุ อ้าเภอวังเจ้าลดยอดลงจากเดิม 693 เหลือ 692 ราย

ปาน
กลาง
3
27
723
620
46
24
314
1,757

ไม่
เดือดร้อน
5
1
703
1,073 2,432
49
204
56
8
11
12
4
1,850 2,708

จานวน
(ราย)

ข้อมูลเกษตรกรผู้เป็นหนี้นอกระบบ

มูลหนี้
(บาท)

น้อย

ความจาเป็น
เดือดร้อนการเป็น
หนี้

การวิเคราะห์ความเดือดร้อนในการ
ประกอบอาชีพของเกษตรกร (ราย)

มาก น้อย ปกติ มาก
14
54
38
151
105
32
54
448

910,000
6,384,237
4,657,714
22,304,471
11,895,397
7,495,018
6,020,320
59,667,157

-

14
53
38
119
105
9
51
389

53
23
3
79

13
13

ปาน
กลาง
14
6
38
120
105
3
51
337

น้อย
39
11
3
2
55

ไม่
เดือดร้อน
41
26
1
68

ยุทธศาสตร์ชาติ
การพัฒนาภาคเกษตรกรรม ภายใต้ประเด็น
ยุทธศาสตร์ชาติดา้ นการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

นวัตกรรมเกษตร
เกษตรอัตลักษณ์พื้นถิน่

เกษตรผสมผสาน
เกษตรปลอดภัย/ชีวภาพ

ต่อยอดอดีต

-สร้างป่าสร้างรายได้
- เกษตรทฤษฎีใหม่
- เกษตรผสมผสาน

ปรับปัจจุบัน

เกษตรอุตสาหกรรม
เกษตรอัจฉริยะ

สร้างคุณค่า
ในอนาคต



- แปรรูปสมุนไพร (ประจาถิ่น), บุก – ยา
ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ
- เกษตรพื้นที่สูง อโวคาโด้ แมคคาเดเมีย ฯลฯ
- เกษตรปลอดภัย เกษตรอินทรีย์ พืชผัก,
ไม้ผลยืนต้น
- ปศุสัตว์ (โคเนื้อ, ไก่)
- ประมง

จัดทาโดยสภาเกษตรกรจังหวัดตาก

แนวทางพัฒนาการเลี้ยงไก่พ้นื เมืองเพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขัน

นวัตกรรมเกษตร
เกษตรอัตลักษณ์พื้นถิน่

ปรับปัจจุบัน

เกษตรอุตสาหกรรม
เกษตรอัจฉริยะ

สร้างคุณค่า
ในอนาคต

เกษตรผสมผสาน
เกษตรปลอดภัย/ชีวภาพ

ต่อยอดอดีต

ปีที่ 1-5 ปี
(2560 – 2564)

ระยะเวลาปรับเปลี่ยน
5-10 ปี
(2564 – 2568)

ลดปลูกพืชเชิงเดี่ยว/บุกรุกพืน้ ที่ป่า
พัฒนาการปลูกพืชอาหารสัตว์
ปลอดภัย - อินทรีย์

- ปรับปรุงและพัฒนาระบบการ
เลีย้ งไก่ของเครือข่ายเข้าสูร่ ะบบ
การเลีย้ งแบบอินทรีย์

ส่งเสริมการเลีย้ งไก่พืน้ เมืองอย่าง
มีระบบ และพัฒนาให้ได้มาตรฐาน
ปลอดภัย

- ศูนย์รวบรวม แปรรูป บรรจุ
และกระจายาผลผลิต (โรงเชือดแปรรูปมาตรฐาน)

เชื่อมโยงกลุ่มเครือข่ายองค์กร
ผู้เลีย้ งไก่พื้นเมืองที่เข้มแข็ง และ
เครือข่ายเกษตรกรผู้ปลูกพืช
อาหารสัตว์ปลอดภัย-อินทรีย์
เพื่อให้มแี หล่งอาหารที่ปลอดภัย

- กิจกรรมตรวจรับรองมาตรฐาน
แปลง/ฟาร์ม ผลิตผล ผลิตภัณฑ์
สินค้าเกษตรอินทรีย์ (Organic)

ต้นทาง

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถ่ายทอด
เทคโนโลยีและภูมปิ ัญญาท้องถิน่
การผลิต การป้องกันโรค การลด
ต้นทุนด้านอาหาร
ฐานข้อมูลแหล่งอาหารปลอดภัย
ปริมาณและคุณภาพ ปฏิทนิ การ
ผลิต ศึกษาและจัดทาแผนการ
ตลาดไก่พ้นื เมือง เพิ่มเติมจาก
ตลาดภายในจังหวัด)

กลางทาง

ตั้งแต่ ปี 10
(2568 – ........)

ปลายทาง

เชื่อมโยงตลาดไก่อนิ ทรีย์รองรับ
ผลผลิต ให้สอดคล้องระหว่าง
Demand & Supply
- ภายในจังหวัด
- ระหว่างจังหวัด
- การค้าชายแดน / ส่งออก
ศึกษาวิเคราะห์วิจัยและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ เพื่อเพิ่มช่องทาง
การตลาด

-ฐานข้อมูลแหล่งอาหารอินทรีย์
ปริมาณและคุณภาพ ปฏิทินการ
ผลิต ศึกษาและจัดทาแผนการ
ตลาดไก่พนื้ เมืองอินทรีย์

- ศึกษา วิจัย พัฒนาพันธุ์
ผลิตภัณฑ์ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม

สร้างแบรนด์

จัดทาโดยสภาเกษตรกรจังหวัดตาก

กิจกรรมเลี้ยงไก่พื้นเมือง
รายการ

ขนาดการเลี้ยง

เป้าหมายความต้องการ ภายในจังหวัด (ตัว/เดือน)

120,000

120,000

120,000

120,000

ผลผลิตออกสู่ตลาด (ตัว/ 4 เดือน)

1,000

5,880

19,600

39,200

จานวนไก่เลีย้ งต่อกลุ่มเกษตรกร (ตัว)

1,400

8,400

28,000

56,000

1

6

20

40

มูลค่ารวม 1 ปี (ล้านบาท) เลี้ยง 3 รุ่น

0.27

1.58

5.29

15.12

รายได้เฉลี่ยหลังหักค่าใช้จ่าย (บาท/เดือน/กลุ่ม)

11,442

จานวนต่อกลุ่มเกษตรกร (กลุ่ม)

จัดทาโดยสภาเกษตรกรจังหวัดตาก
ฐานข้อมูลการเลี้ยงไก่ พื้นที่จังหวัดตาก
- ปริมาณการผลิตไก่พื้นเมือง (ทั้งปี) เฉลี่ย 500,000 ตัว

โจทย์ “ไก่อนิ ทรีย์ (Organic)”
1. ความพร้อมเกษตรกรผู้ผลิต
- ระบบการเลี้ยง
- แหล่งอาหาร
- รูปแบบผลิตภัณฑ์ ไก่มชี ีวติ -แปรรูป (โรงเชือด-แหล่ง
เชือดมาตรฐาน)
- หน่วยงานรับผิดชอบ การตรวจติดตาม
2. คุณภาพ-ต้นทุน
- อาหารเลี้ยงไก่ Organic
- ปริมาณความต้องการ และกาลังการผลิต (Demand&Supply)
- การกาหนดคุณภาพตามความต้องการของผู้ซื้อ
- การขนส่ง
2. รูปแบบกลุ่ม/องค์กร ผู้รวบรวม- จาหน่าย
- ศูนย์รวบรวม แปรรูป กระจายผลผลิต
- ข้อสัญญาความตกลง-การสร้างความเข้าใจระหว่างเครือข่ายผู้ผลิต-ผู้รับซื้อ
และองค์กรผู้รวบรวม
- การบริหารจัดการองค์กร และความเสี่ยงในการดาเนินธุรกิจจัดจาหน่ายสินค้า
เกษตรกรที่มสี ัญญาการตลาดล่วงหน้าที่ (การควบคุมปริมาณ-คุณภาพ-ราคา)

โครงการเลี้ยงไก่พื้นเมืองและเกษตรผสมผสาน
ลดพื้นที่และแก้ไขปัญหาการปลูกพืชเชิงเดี่ยว
(เป็นโครงการขยายผลจากตากโมเดล)
สภาพปัญหา :

ยากจน/หนี้สิน, ทาการเกษตรพืชเชิงเดี่ยว, แผ้วถางบุกรุกทาลายาป่า
ใช้ปุ๋ยเคมี/ยาฆ่าแมลง, ต้นทุนสูง, ผลผลิตไม่มีที่ขาย

แนวทางพัฒนา: เกษตรผสมผสาน, ตลาดนาการผลิต, ทาน้อยได้มาก (เกษตรคุณภาพ/ปลอดภัย),
แปรรูป/สร้างมูลค่าเพิ่ม

รายได้หลังหักค่าใช้จ่าย
500 บาท/ไร่
ระยะเวลา 4 เดือน

รายได้หลังหักค่าใช้จ่าย
350 บาท/ไร่
ระยะเวลา 4 เดือน
ลดต้นทุน
อาหารไก่

พืชผัก/สมุนไพร

รายได้หลังหักค่าใช้จ่าย
(เลีย้ ง 400 ตัว/ครัวเรือน)
16,019 บาท
ระยะเวลา ๔ เดือน

รายได้หลังหักค่าใช้จ่าย
20,000 – 40,000 บาท/ไร่
ระยะเวลา 1 ปี – 5 ปี

ต้นทาง

กลางทาง

ลดปลูกพืชเชิงเดี่ยว/บุกรุกพื้นที่ป่า

เครื่องมือ เครื่องจักร อุปกรณ์
แปรรูปขัน้ ต้น

ส่งเสริม พัฒนา การทาเกษตร
ผสมผสาน/ เขตพื้นทีผ่ ่อนผันป่าไม้
ทาเกษตรตามแนวทางสร้างป่า
สร้างรายได้
เกษตรกร/กลุ่มเกษตร 200 ราย
- สนับสนุนพันธุ์ อุปกรณ์
เครื่องมือ การผลิต
- องค์ความรู้เกษตรอินทรีย์แบบ
มีส่วนร่วม การจัดการผลผลิต
การเชื่อมโยงการตลาด

ศูนย์รวบรวมและกระจายผลผลิต
- กิจกรรมตรวจรับรองมาตรฐาน
แปลง/ฟาร์ม ผลิตผล ผลิตภัณฑ์

สร้างแบรนด์

ปลายทาง
เชื่อมโยงตลาดเครือขายชุมชน
รองรับผลผลิต ให้สอดคล้อง
ระหว่าง Demand & Supply
- ภายในจังหวัด
- ระหว่างจังหวัด
- การค้าชายแดน / ส่งออก
- วิจัย พัฒนา ผลิตภัณฑ์ ให้เป็น
อาหาร
ศึกษาวิเคราะห์วิจัยและพัฒนาการ
ตลาด

กิจกรรมเลี้ยงไก่พื้นเมือง

รายการ

ขนาดการเลีย้ ง

เป้าหมายความต้องการ ภายในจังหวัด (ตัว/เดือน)

120,000

120,000

120,000

120,000

ผลผลิตออกสู่ตลาด (ตัว/ 4 เดือน)

1,000

5,880

19,600

39,200

จานวนไก่เลีย้ งต่อกลุ่มเกษตรกร (ตัว)

1,400

8,400

28,000

56,000

1

6

20

40

มูลค่ารวม 1 ปี (ล้านบาท) เลี้ยง 3 รุ่น

0.27

1.58

5.29

15.12

รายได้เฉลี่ยหลังหักค่าใช้จ่าย (บาท/เดือน/กลุ่ม)

11,442

จานวนต่อกลุ่มเกษตรกร (กลุ่ม)

หมายเหตุ : จานวนไก่ที่เลีย้ งคิดจากแม่พันธุ์ 200 ตัวๆ อัตราไข่ฟัก 7 ตัว/แม่พันธุ์ ผลผลิตออกสู่ตลาด 70%

ต้นทาง

กลางทาง

ส่งเสริมเลีย้ งไก่พ้ืนเมือง/ไก่ไข่
ลดปลูกพืชเชิงเดี่ยว/บุกรุกพื้นที่ป่า
- ใช้วัตถุดบิ ที่มีอยู่ (ข้าว/ข้าวโพด
ลีย้ งสัตว์) ในพืน้ ที่ แปรูปอาหาร
เลีย้ งไก่ลดต้นทุน

เครื่องมือ เครื่องจักร อุปกรณ์
ผลิตพันธุไ์ ก่พ้นื เมือง
- ตูฟ้ ัก/ตูอ้ บ

เกษตรกร/กลุ่มเกษตร 20 กลุ่ม
- สนับสนุนพันธุ์ อุปกรณ์
เครื่องมือ การผลิต แปรรูปอาหาร
สัตว์
- องค์ความรู้การเลีย้ งไก่พ้นื เมือง
การจัดการผลผลิต ป้องกันรักษา
โรค การขนย้ายสัตว์ การตลาด

ปลายทาง

- กลุ่มรวบรวมและกระจาย
ผลผลิต

เชื่อมโยงตลาดเครือขายชุมชน
รองรับผลผลิต ให้สอดคล้อง
ระหว่าง Demand & Supply
- ภายในจังหวัด
- ระหว่างจังหวัด
- การค้าชายแดน / ส่งออก

- กิจกรรมตรวจรับรองมาตรฐาน
แปลง/ฟาร์มสร้
ผลิาตงแบรนด์
ผล ผลิตภัณฑ์

กิจกรรมตรวจรับรองมาตรฐาน
แปลง/ฟาร์ม ผลิตผล ผลิตภัณฑ์
ศึกษาวิเคราะห์วิจัยและพัฒนาการ
ตลาด
จัดทาโดยสภาเกษตรกรจังหวัดตาก

กิจกรรมเลี้ยงไก่พื้นเมือง

จัดทาโดยสภาเกษตรกรจังหวัดตาก

เกษตรกร/กลุ่มเกษตร ๖ กลุ่มๆ ละ ๑๐ คน รวม ๖๐ คน
รับการสนับสนุนพ่อพันธุ์ – แม่พันธ์ จาก ปศจ.ตาก

เมื่อขยายพันธุ์ในรุ่นแรก – รุ่นสอง สนับสนุนพันธุ์ไก่ให้แก่สมาชิก
ในเครือเกษตรกร กลุม่ ละ ๑๐ ราย จนครบ ๒๕๐ ตัว (ให้เปล่า)

จัดทาต้นทุนเพื่อเป็นราคากลางในการจาหน่ายพันธุ์ไก่ให้แก่ผทู้ ี่สนใจ
จาหน่ายพันธุ์ไก่และไก่พื้นเมืองรุน่ ภายใต้แบรนด์ “ไก่ย้มิ ”
รวมกลุ่มเครือข่ายเพื่อจาหน่ายไก่พื้นเมือง ให้ได้ปริมาณตามจานวนรอบ
การผลิตที่ชัดเจน เพื่อประโยชน์ในการวางแผนตลาดล่วงหน้า

ตารางคานวณ กาไร – ขาดทุน การลงทุนปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
วิธีคานวณ กาไร – ขาดทุน คือ (ราคา (บาท/ก.ก.) x จานวน ก.ก./ไร่) - ค่าใช้จ่ายทั้งหมดของต้นทุน
การผลิตและเก็บเกี่ยวข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
= กาไร (ขาดทุน)
จานวน ก.ก./ไร่
ราคาฝักสด
(บาท/ก.ก.)
2.75

500

600

676

700

800

850

900

1,000

จานวน กาไร – ขาดทุน (บาท)
-1475.00 -1200.00 -991.00

-925.00

-650.00

-512.50

-375.00

-100.00

3.00

-1350.00 -1050.00 -822.00 -750.00

-450.00

-300.00

-150.00

150.00

3.25

-1225.00

-900.00 -653.00 -575.00

-250.00

-87.50

75.00

400.00

3.50

-1100.00

-50.00

125.00

300.00

650.00

3.75

-975.00

-750.00 -484.00 -400.00
-600.00 -315.00 -225.00

150.00

337.50

525.00

900.00

4.00

-850.00

-450.00

-146.00

-50.00

350.00

550.00

750.00

1150.00

4.25

-725.00

-300.00

23.00

125.00

550.00

762.50

975.00

1400.00

4.40

-650.00

-210.00

124.40

230.00

670.00

890.00

1110.00

1550.00

4.50

-600.00

-150.00

192.00

300.00

750.00

975.00

1200.00

1650.00

4.75

-475.00

0.00

361.00

475.00

950.00

1187.50

1425.00

1900.00

5.00

-350.00

150.00

530.00

650.00

1150.00

1400.00

1650.00

2150.00

5.25

-225.00

300.00

699.00

825.00

1350.00

1612.50

1875.00

2400.00

ต้องทาข้าวโพด 7.63 ไร่ จะได้กาไร 1,442 บาท
เท่ากับการเลีย้ งไก่ 140 ตัว

จุดมีกาไร ณ ราคาปีการผลิต 2560/61
คิดต้นทุน 2,850 บาท/ไร่

จัดทาโดยสภาเกษตรกรจังหวัดตาก

กิจกรรมปลูกพืชผัก/สมุนไพร
ผลผลิตที่เกษตรกรปลูก 1 ราย/ 1 ไร่

ชื่อพืช

ผลผลิตต่อ พื้นที่ปลูก (กก.)

มะกรูด
ข่า
พริก
ขิง

ผลผลิตต่อ
ไร (กก.)
4,500
3,500
1,300
3,500

ระยะเก็บเกีย่ ว/
ครั้ง/ปี
ใช้พท. 25 ตรว. ได้ผลผลิต = 282 กก. 3 ครั้ง/ปี
ใช้พท. 25 ตรว. ได้ผลผลิต = 219 กก. 1 ครั้ง/ปี
ใช้พท. 25 ตรว. ได้ผลผลิต = 82 กก. 17 ครั้ง/ปี
ใช้พท. 25 ตรว. ได้ผลผลิต = 219 กก. 1 ครั้ง/ปี

ตะไคร้

2,000

ใช้พท. 25 ตรว. ได้ผลผลิต = 125 กก.

ขนุน

4,500

ใช้พท. 50 ตรว. ได้ผลผลิต = 563 กก. 1 ครั้ง/ปี

มะละกอ

6,000

ใช้พท. 50 ตรว. ได้ผลผลิต = 750 กก. เก็บได้ตลอดปี

ใบเตย

1,000

ใช้พท. 50 ตรว. ได้ผลผลิต = 125 กก.

6 ครั้ง/ปี

625 บาท/ครั้ง

ไพล

13,000

ใช้พท. 50 ตรว. ได้ผลผลิต = 813 กก.

1 ครั้ง/ปี

13,821 บาท/ครั้ง

กระเพรา

4,500

ใช้พท. 25 ตรว. ได้ผลผลิต = 282 กก. 16 ครั้ง/ปี

5,796 บาท/ครั้ง

กล้วย

7,000

ใช้พท. 50 ตรว. ได้ผลผลิต = 875 กก. เก็บได้ตลอดปี

2,625 บาท/ครั้ง

11 ครั้ง/ปี

รวมเงินค่าใช่จ่าย ในการปลูก ดูแลรักษา และต้นพันธุ์
รวมผลตอบแทนที่เกษตรกรจะได้รับต่อปี

ผลตอบแทนที่
เกษตรกรได้รับ
4,794 บาท/ครั้ง
657 บาท/ครั้ง
3,942 บาท/ครั้ง
625 บาท/ครั้ง

35,000 บาท/ไร่/ปี
103,788 บาท/ไร่/ปี

จัดทาโดยสภาเกษตรกรจังหวัดตาก

