1

แผนงานพัฒนาเกษตรกรรม
อาเภอเมืองตาก / ตาบลหนองบัวใต้
พ.ศ. 2563 - 2566

จัดทาโดย สานักงานสภาเกษตรกรจังหวัดตาก
กรกฎาคม ๒๕๖2

2

สารบัญ
ส่วนที่ ๑ : บริบทพืน้ ที่............................................................................................................................5
๑.) ข้อมูลทั่วไป ........................................................................................................................................... 5
๒.) สถานการณ์ด้านการเกษตร ตาบลหนองบัวใต้ ................................................................................... 20
ส่วนที่ ๒ : ภาวะเศรษฐกิจและสังคมครัวเรือนเกษตรกร ปัญหาความต้องการ
และแนวทางการพัฒนาภาคเกษตร ...................................................................................................... 30
๑.) สภาพเศรษฐกิจครัวเรือนเกษตรกร และปัญหาหนี้สิน ............................................................................. 30
๒.) ปัญหาที่ดินทากิน ..................................................................................................................................... 35
๓.) ปัญหาแหล่งน้าเพื่อการเกษตร ................................................................................................................. 37
๔.) ปัญหาความยากจน สวัสดิการ และสิทธิเกษตรกร ................................................................................... 39
๕.) แนวทางการพัฒนาอาชีพ และประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเกษตรอุตสาหกรรม .............................................. 41
6.) ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตร ตาบลหนองบัวใต้.................................................................................43
ส่วนที่ ๓ : แผนงาน โครงการพัฒนาเกษตรกรรม อาเภอเมืองตาก / ตาบลหนองบัวใต้
พ.ศ. 2563 – พ.ศ. 2566 ................................................................................................................. 44
ภาพกิจกรรม ....................................................................................................................................... 56
ภาคผนวก ........................................................................................................................................... 57

3

โครงการจัดทาแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตาบล
การเกษตรยังมีความสาคัญอย่างยิ่งต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศไทย แม้สัดส่วนรายได้ภาคเกษตร
ต่อรายได้ประชาชาติจะอยู่ในระดับไม่สูงนัก เนื่องจากรายได้ยังคงผันผวนไปตามกระแสเศรษฐกิจโลก แต่เป็น
เพราะภาคเศรษฐกิจด้านอื่นๆโดยเฉพาะอุตสาหกรรมการส่งออก การบริการและการท่องเที่ยวเติบโตเร็วกว่า
มาก เมื่อมองตัวเลขในเชิงเปรียบเทียบจึงทาให้ภาคเกษตรไม่ค่อยมีความสาคัญในเชิงเศรษฐกิจ และจานวน
เกษตรกรก็มีแนวโน้มลดลงเช่นเดียวกับประเทศที่พัฒนาแล้ว หากแนวโน้มการพัฒนาการเกษตรเป็นไปแบบที่
เป็นอยู่ในปัจจุบันนี้ และไม่มีการแก้ไขปัญหาเกษตรกรอย่างจริงจัง เชื่อว่าอีกไม่เกิน ๓๐ ปี จานวนเกษตรกร
ไทยจะเหลือต่ากว่าร้อยละ ๑๐
สาหรับการทาการเกษตรของเกษตรกรไทยส่วนใหญ่ ยังประสบปัญหาท่ามกลางความเปลี่ ยนแปลง
ของสั ง คมภายใต้กระแสโลกาภิ วัฒน์ ภาคเกษตรกรรมไทยกาลัง เผชิญ กั บปัญ หาความยากจนอันเกิ ดจาก
เกษตรกรไทยส่ว นใหญ่ยัง ขาดความรู้ และการบริห ารจัดการ ปัญ หาเรื่ องทุ น และโครงสร้า งพื้น ฐานโดย
เฉพาะที่ทากิน การพัฒนาดิน และน้า ซึ่งยังพบว่าไม่เพียงพอ จึงเป็นสิ่งที่ทาให้ก ารพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่
ของเกษตรกรไทยยังล่าช้า
การเปิดเสรีของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ AEC ก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ต้องคานึงถึง เนื่องจาก
เป็นการเปิด เสรีท างการค้า กล่าวคือสินค้ าเกษตรสามารถส่ง ออกเคลื่ อนย้ายได้อย่ างเสรี ส่ง ผลให้ ต้องให้
ความสาคัญกับ คู่แข่งขัน ในตลาดภาคการเกษตร คุณภาพของสินค้าเกษตร ราคาสินค้าเกษตร เป็นต้น ทั้ง นี้
ประเทศไทยก็ยังพอมีข้อได้เปรียบอยู่บ้างในเรื่องของพื้นที่การเพาะปลูก และระบบการขนส่ง
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ตาบลหนองบัวใต้ มี 7 หมู่บ้าน
( ระบบสถิติทางการทะเบียน สานักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง )

ตาบลหนองบัวใต้

ที่มา : แผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-Map) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
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ส่วนที่ ๑ : บริบทพื้นที่
๑.) ข้อมูลทั่วไป
( ที่มา : สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน เทศบาลตาบลหนองบัวใต้ อาเภอเมืองตาก จังหวัดตาก )
ประวัติความเป็นมา ตาบลหนองบัวใต้
ในอดีตตาบลหนองบัวใต้มีสภาพเป็นปุา พื้นที่บางส่วนเป็นหนองน้า มีทั้งขนาดใหญ่ และขนาดเล็ก
ที่เต็มไปด้วยดอกบัว อดีตกองทัพพม่าได้ยกทัพมาทาสงครามกับไทย และได้สร้างค่ายพักบริเวณหนองน้า
แห่งนี้ จึงเรียก " หนองบัวค่าย " ต่อมาพม่าได้ยกทัพกลับ ชาวบ้านจึงมาอาศัยอยู่รวมกัน ณ บริเวณนี้ และ
ประชากรเริ่มมีมากขึ้น จนเป็นชุมชนเล็ก ๆ ชื่อ " หนองบัวค่าย " ต่อมาเพี้ยนเป็น " หนองบัวใต้ " จนเป็น
ชื่อตาบลในปัจจุบัน
สภาพทั่วไปของตาบล
ตาบลหนองบัวใต้ เป็นหนึ่งใน 10 ตาบลของอาเภอเมืองตาก มีสภาพภูมิศาสตร์และการคมนาคม
อยู่ห่างจากอาเภอเมืองตาก จังหวัดตาก ประมาณ 8 กิโลเมตร ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้าปิง ด้านทิศตะวันตกของ
อาเภอเมือ งตาก มีเ ขตการปกครองหมู่ บ้า นทั้ง สิ้น 7 หมู่ บ้าน วั นจัด ตั้ง เป็น องค์การบริหารส่ ว นต าบล
วันที่ 2 มีนาคม 2538 ประกาศยกฐานะขึ้นเป็นเทศบาลเมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2554 สถานที่ตั้ง เลขที่
777 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน ตาบลหนองบัวใต้ อาเภอเมือง จังหวัดตาก รหัสไปรษณีย์ 63000
ตาบลหนองบัวใต้ มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 84.533 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 52,833 ไร่
แบ่งเขตการปกครองตามพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พุทธศักราช 2457 มีหมู่บ้านทั้งหมด
7 หมู่บ้าน ดังนี้
หมู่ที่ 1 บ้านหนองปรือ
หมู่ที่ 2 บ้านหนองบัวใต้
หมู่ที่ 3 บ้านคลองห้วยทราย
หมู่ที่ 4 บ้านดงปู
หมู่ที่ 5 บ้านท่าเล่
หมู่ที่ 6 บ้านห้วยทรายสอง
หมู่ที่ 7 บ้านหนองตาชื่น
มีอาณาเขตติดต่อกับพื้นที่ใกล้เคียง ดังนี้
ทิศเหนือ
ติดต่อกับ
ทิศใต้
ติดต่อกับ
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ

องค์การบริหารส่วนตาบลแม่ท้อ
องค์การบริหารส่วนตาบลประดาง อาเภอวังเจ้า
แม่น้าปิง
องค์การบริหารส่วนตาบลแม่ท้อ

ภูมิประเทศ
ลักษณะภูมิประเทศของเทศบาลตาบลหนองบัวใต้ ส่วนใหญ่เป็นภูเขาเขตปุาสงวนแห่งชาติ พื้นที่
ราบมีเพียงเล็กน้อยอยู่บริเวณริมฝั่งแม่น้าปิง ภูเขาเป็นภูเขาถนนธงชัย แม่น้า มีแม่น้าปิงไหลผ่าน และห้วย
แม่ท้อ
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ลักษณะภูมิอากาศ
ลักษณะอากาศมีลักษณะร้อนชื่น อากาศเปลี่ยนแปลงไปตามฤดู ซึ่งมี ๓ ฤดู ดังนี้
ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่กลางเดือนกุมภาพันธ์ไปจนถึงกลางเดือนพฤษภาคม อากาศร้อนและแห้งแล้ง แต่
บางครั้งอาจมีอากาศเย็น บ้างครั้งเกิดพายุฝนฟูาคะนองและลมกระโชกแรง หรืออาจมีลูกเห็บตก ก่อให้เกิด
ความเสียหายแก่ประชาชนทุกปี เรียกว่า “พายุฤดูร้อน” อากาศร้อน จะมีอุณหภูมิระหว่าง ๓๕ - ๓๙.๙
องศาเซลเซียส ร้อนจัด มีอุณหภูมิประมาณ ๔๐ องศาเซลเซียส ขึ้นไป
ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคม ฝนตกมากในช่วงเดือน พฤษภาคม - ตุลาคม แต่อาจเกิด
“ช่วงฝนทิ้ง” บางปีอาจเกิดขึ้นรุนแรงและมีฝนน้อยนานนับเดือน ในเดือนกรกฎาคม
ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่กลางเดือนตุลาคมถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์ ในช่วงกลางเดือนตุลาคมนานราว
๑ - ๒ สัปดาห์ เป็นช่วงเปลี่ยนฤดูจากฤดูฝนเป็นฤดูหนาว อากาศแปรปรวนไม่แน่นอน อาจเริ่มมีอากาศเย็น
หรืออาจยังมีฝนฟูาคะนอง อากาศหนาวอุณหภูมิต่าสุด ประมาณ ๑๕ องศาเซลเซียส
ลักษณะของดิน
สภาพดินโดยทั่วไปเป็นดินลูกรังและดินปนทรายชุดดินที่พบในตาบลหนองบัวใต้ ประกอบไปด้วย
ชุดดินที่ 33 ชุดดินที่ 44 ชุดดินที่ 47 ชุดดินที่ 56 ชุดดินที่ 62
ลักษณะของแหล่งน้า
มีแหล่งน้าที่ใช้สาหรับ อุปโภค – บริโภค 11 แห่ง แหล่งน้าทั้ง 11 แห่งเคยเป็นแหล่งน้าที่เกิดขึ้น
ตามธรรมชาติและเทศบาลได้ดาเนินการปรับปรุงก่อสร้างขึ้นใหม่เพื่อเพียงพอกับการอุปโภคและบริโภคของ
ประชาชน ดังนี้
แหล่งน้าธรรมชาติ
แม่น้าปิง
จานวน
1
สาย
ลาห้วย
จานวน
13 แห่ง
คลอง
จานวน
6
แห่ง
หนองน้า
จานวน
1
แห่ง
แหล่งน้าที่สร้างขึ้นและสามารถใช้การได้
ฝาย
จานวน
10 แห่ง
บ่อน้าตื้น
จานวน
55 แห่ง
บ่อน้าบาดาล
จานวน
50 แห่ง
สระน้าขนาดใหญ่
จานวน
2 แห่ง
ถังเก็บน้าฝน
จานวน
19 แห่ง
อ่างเก็บน้า
จานวน
4 แห่ง
ประปาชนบท
จานวน
10 แห่ง
ลักษณะของไม้และป่าไม้
ในเขตตาบลหนองบัวใต้ มีทรัพยากรปุาไม้ พื้นที่ส่วนหนึ่งอยู่เขตปุาสงวนแห่งชาติ มีพรรณ
ไม้เบญจพรรณจานวนมาก
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จานวนประชากร
ตาบลหนองบัวใต้ มีครัวเรือน จานวน 2,574 ครัวเรือน มีประชากรทั้งหมด 6,272 คน จาแนก
เป็นเพศชาย 3,118 คน เพศหญิง 3,154 คน แยกเป็นรายหมู่บ้าน ดังนี้
ตารางประชากรแยกรายหมู่บ้าน ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2559
หมู่ที่

ชื่อหมู่บ้าน

ชาย(คน)

หญิง(คน)

รวม(คน)

จานวนครัวเรือน

1

หนองปรือ

430

465

895

420

2

หนองบัวใต้

774

801

1,575

613

3

คลองห้วยทราย

275

295

570

202

4

ดงปู

441

378

819

510

5

ท่าเล่

414

428

842

298

6

ห้วยทรายสอง

514

513

1,027

319

7

หนองตาชื่น

270

274

544

212

รวม

3,118

3,154

6,272

2,574

ตารางประชากรแยกตามช่วงอายุ
จานวนประชากรของตาบลที่อาศัยอยู่จริง * ณ วันสารวจ จาแนกตามช่วงอายุจากผลการผล
การจัดเก็บข้อมูลความจาเป็นพื้นฐานระดับตาบล
ช่วงอายุประชากร

จานวนเพศชาย (คน)

จานวนเพศหญิง (คน)

จานวนรวม(คน)

น้อยกว่า 1 ปีเต็ม

36

32

68

1 เต็ม - 2 ปี

64

53

117

3 ปีเต็ม - 5 ปี

115

90

205

6 ปีเต็ม - 11 ปี

225

201

426

12 ปีเต็ม - 14 ปี

106

106

212

15 ปีเต็ม - 17 ปี

131

105

236

18 ปีเต็ม - 25 ปี

372

361

733

26 ปีเต็ม - 49 ปี

1,156

1,129

2,285

50 ปีเต็ม - 60 ปีเต็ม

570

564

1,134

มากกว่า 60 ปีเต็มขึ้นไป

339

517

856

2,073

2,100

6,272

รวมทั้งหมด
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สภาพทางสังคม
1. การศึกษา
โรงเรียน/สถาบันชั้นสูง จานวน 4 แห่ง
- โรงเรียนไฮเทค - เทคโนโลยีตาก
- วิทยาลัยนอร์ทเทิร์นเอเชีย
- วิทยาลัยชุมชนตาก
- หน่วยวิทยุบริการวิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย
โรงเรียนประถมศึกษา จานวน 3 แห่ง
- โรงเรียนบ้านหนองบัวใต้ ตั้งอยู่ หมู่ที่ 2
- โรงเรียนบ้านคลองห้วยทราย ตั้งอยู่ หมู่ที่ 3
- โรงเรียนบ้านท่าเล่ ตั้งอยู่ หมู่ที่ 5
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตาบลหนองบัวใต้
จานวน 3 แห่ง
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตาบลหนองบัวใต้ ตั้งอยู่ หมู่ที่ 1
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท่าเล่ ตั้งอยู่ หมู่ที่ 5
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กคลองห้วยทราย ตั้งอยู่ หมู่ที่ 6
2. สาธารณสุข
- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจาตาบลบ้านหนองปรือ จานวน 1 แห่ง
อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้าร้อยละ 100
3. อาชญากรรม
พื้นที่เทศบาลตาบลหนองบัวใต้ ไม่มีเหตุอาชญากรรมเกิดขึ้น แต่มีเหตุการณ์ บางครั้ง ทาลาย
ทรัพย์สินของราชการ ซึ่งเทศบาลก็ได้ดาเนินการปูองกันการเกิดเหตุดังกล่าว จากการสารวจข้อมูลพื้นฐาน
พบว่า ส่วนมากครัวเรือนมีการปูองกันอุบัติภัยอย่างถูกวิธี มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
4. ยาเสพติด
ปัญหายาเสพติดในชุมชนของเทศบาล จากการประสานทราบว่า เทศบาลตาบลหนองบัวใต้
ประสานและบูรณาการร่วมกับสถานราชการอื่น พบว่าในเขตเทศบาลไม่มีผู้ที่ติดยาเสพติด และยังไม่พบ
ผู้ค้า เหตุผลเนื่องจากได้รับความร่วมมือกับทางผู้นา ประชาชน หน่วยงานของเทศบาลที่ช่วยสอดส่องดูแล
อยู่เป็นประจา การแก้ไขปัญหาของเทศบาลสามารถทาได้เฉพาะตามอานาจหน้าที่เท่านั้น เช่น การณรงค์
การประชาสัมพันธ์ การแจ้งเบาะแส การฝึกอบรมให้ความรู้
ระบบบริการพื้นฐาน
1. การคมนาคมขนส่ง
การคมนาคมติดต่อระหว่างอาเภอและตาบล รวมถึง การคมนาคมภายในตาบลและหมู่บ้าน
รายละเอียด ดังนี้
- ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 1
สายตาก - แม่สอด
- ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 105 สายตาก - แม่สอด
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2.
3.
4.
5.

- ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 1107 สายตาก - เจดีย์ยุทธ์หัตถี
- ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 1108 สายตาก - ท่าเล่ - นาโบสถ์
- ทางหลวงท้องถิ่น หมายเลข สายประดาง - วังเจ้า
- มีถนนคอนกรีตและถนนลูกรังเชื่อมถึงกันทุกหมู่บ้าน
การไฟฟูา
มีไฟฟูาใช้ทุกหมู่บ้าน จานวนประชากรที่ใช้ไฟฟูาร้อยละ 95
สถานีไฟฟูาย่อยผาแดง 1 แห่ง
การประปา
- ใช้การประปาส่วนภูมิภาค 5
หมู่บ้าน
- ใช้ประปาหมู่บ้าน
2
หมู่บ้าน
โทรศัพท์
- สถานีโทรคมนาคม (สถานีเครือข่ายโทรศัพท์) 5 แห่ง
ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ์
- เทศบาลตาบลหนองบัวใต้ไม่ที่ทาการไปรษณีย์โทรเลข

ระบบเศรษฐกิจ
1. การเกษตร
ตารางการทาการเกษตร
ตาบลหนองบัวใต้
หมู่ 1
หมู่ 2
หมู่ 3
หมู่ 4
หมู่ 5
หมู่ 6
หมู่ 7
รวม

ทานา(ไร่)
750
650
220
10
270
290
2,190

พืชไร่(ไร่)
1,000
410
2,980
1,500
2,580
6,250
382
15,102

ไม้ผล (ไร่)
111
100
200
100
320
350
10
1,191

พืชผัก(ไร่)
35
41
50
1
127

รวม
1,896
1,201
3,400
1,610
2,900
6,920
683
18,610

2. การประมง
ข้อมูลจากเทศบาลตาบลหนองบัวใต้ในเขตเทศบาลไม่มีการประมง ส่วนข้อมูลจากสานักงาน
ประมงจังหวัดตาก พื้นที่ตาบลหนองบัวใต้ มีเกษตรกรเลี้ยงปลาในบ่อจานวน 63 ราย พื้นที่ ประมาณ
34.33 ไร่ รายละเอียดในหน้า 28 (ประมวลผลข้อมูล ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562)
3. การปศุสัตว์
ตาบล
หนองบัวใต้
รวม

สัตว์ปีก
สัตว์เลี้ยงเศรษฐกิจ
ไก่
เป็ด
ห่าน
แพะ
โค
กระบือ
หมู อื่นๆ อื่นๆ
(ราย/ตัว) (ราย/ตัว) (ราย/ตัว) (ราย/ตัว) (ราย/ตัว) (ราย/ตัว) (ราย/ตัว) ระบุ ระบุ
2,711
59
8
14
1,985
2,211
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4. การบริการ
- รีสอร์ท
จานวน
- ปั๊มน้ามัน จานวน
- ปั๊มแก๊ส จานวน

2
2
1

แห่ง
แห่ง
แห่ง

5. การท่องเที่ยว
- น้าตกท่าเล่ หมู่ 5 บ้านท่าเล่
- อ่างเก็บน้า จานวน 4 แห่ง ดังนี้
• อ่างเก็บน้าคลองห้วยทราย หมู่ที่ 3 , 6 บ้านคลองห้วยทราย
• อ่างเก็บน้าตลุกหิน หมูท
่ ี่ 4 บ้านดงปู
• อ่างเก็บน้าดงปู หมู่ 4 บ้านดงปู
• อ่างเก็บน้าเขาพัง หมู่ 5 บ้านท่าเล่
- สระน้าสาธารณะ หมู่ 2 บ้านหนองบัวใต้
6. อุตสาหกรรม
- โรงงานอุตสาหกรรม
1
แห่ง
- โรงสี
3
แห่ง
7. การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ
- กลุ่มอาชีพ 30 กลุ่ม
- กลุ่มออมทรัพย์ 7 กลุ่ม
- กลุ่มออมทรัพย์กองทุนหมู่บ้าน 7 กลุ่ม
- กลุ่มฌาปนกิจสงเคราะห์ 7 กลุ่ม
กลุ่มอาสาสมัคร
- กลุ่ม อปพร. จานวน 154 คน
- กลุ่ม อสม. จานวน 155 คน
- กลุ่มอาสาพัฒนาชุมชน (อช.) จานวน 30 คน
- กลุ่มสภาองค์กรชุมชนตาบลหนองบัวใต้ 35 คน
8. แรงงาน
เทศบาลตาบลหนองบัวใต้มีการสารวจข้อมูลพื้นฐาน พบว่า ประชากรที่มีอายุ ๑๕ - ๖๐ ปี อยู่
ในกาลังแรงงาน ประชากรอายุระหว่าง ๒๕ - ๕๐ ปี บางส่วน ไปรับจ้างทางานนอกพื้นที่ รวมทั้งแรงงานที่
ไปทางานต่างประเทศ ปัญหาที่พบคือ ประชากรต้องไปทางานนอกพื้นที่ในเมือ งที่มีโรงงานอุตสาหกรรม
บริษัท ห้างร้านใหญ่ๆ เพราะในพื้นที่มีโรงงานอุตสาหกรรมเพียงแห่งเดียว (บริษัท ผาแดง อินดัสทรี จากัด)
ที่มีการจ้างแรงงานเยอะ เนื่องจากพื้นที่ส่วนมากเป็นที่อยู่อาศัย ปัญหานี้ยังไม่สามารถแก้ไขได้
ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม
1. การนับถือศาสนา
- ศาสนาพุทธ
วัด / สานักสงฆ์
จานวน 8 แห่ง
• วัดหนองปรือ หมู่ที่ 1
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วัดท่านา หมู่ที่ 2
สานักสงฆ์อยู่สุขเจริญ หมู่ที่ 2
• สานักสงฆ์บ้านคลองห้วยทราย หมู่ที่ 3
• วัดดงปู หมู่ที่ 4
• วัดท่าเล่วัฒนาราม หมู่ที่ 5
• ที่พักสงฆ์เทพประทานพร หมู่ที่ 5
• วัดห้วยทรายสอง หมู่ที่ 6
2. ประเพณีและงานประจาปี
- ประเพณี ประเพณีสงกรานต์ รดน้าดาหัวผู้สูง อายุ ลอยกระทง ปีใหม่ เทศน์มหาชาติ และ
ประเพณีสาคัญทางศาสนาต่างๆ เช่น ทอดกฐิน ทอดผ้าปุา แห่เทียนเข้าพรรษา
- วัฒนธรรม มีการสืบการศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นการทาบุญกลางบ้าน
3. ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น
- การทาเครื่องจักสาน
- การทาไม้กวาด
4. สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก
ประชาชนในเขตเทศบาลได้ผลิตของใช้พื้นเมืองขึ้นใช้ในครัวเรือนและเหลือเอาไว้จาหน่ายบ้าง
ได้แก่ เครื่องจักรสานที่ทาจากไม้ไผ่
•
•

ทรัพยากรธรรมชาติ
1. น้า
แม่น้าปิง 1 สาย
ลาห้วย
1 แห่ง
คลอง
10 แห่ง
หนองน้า 1 แห่ง
2. ปุาไม้
ทรัพยากรปุาไม้ มีพื้นที่ส่วนหนึ่งอยู่เขตปุาสงวนแห่งชาติ มีพรรณไม้เบญจพรรณจานวนมาก
3. ภูเขา
ภูเขาเป็นภูเขาถนนธงชัย
4. คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ
ทรัพยากรดิน เหมาะสาหรับการปลูกพืชไร่ การทาสวนและการทานาข้าว
ทรัพยากรน้า มีแม่น้าปิง ไหลผ่านตลอดแนวตาบลนอกจากนี้มีห้วยแม่ท้อไหลผ่านด้วย
เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้า)
ข้อมูลพื้นฐานของหมู่บ้านหรือชุมชน
-
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ตารางแสดงข้อมูลด้านแหล่งน้าทางการเกษตร บ้านหนองปรือ หมู่ที่ 1
แหล่งน้า
ทางการเกษตร
1) ปริมาณน้าฝน
แหล่งน้า
ทางการเกษตร
2) แหล่งน้าธรรมชาติ
 1. แม่น้า
 2. ห้วย/ลาธาร
 3. คลอง
 4. หนองน้า/บึง
 5. น้าตก
 6. อื่นๆ(โปรดระบุ)
6.1)
.
3) แหล่งน้าที่มนุษย์สร้างขึ้น
 1. แก้มลิง
 2. อ่างเก็บน้า
 3. ฝาย
 4. สระ
 5. คลองชลประทาน
 6. อื่นๆ(โปรดระบุ)
6.1)
.

ความเพียงพอของปริมาณน้าฝนที่ใช้ในการทาการเกษตร
เพียงพอ
ไม่เพียงพอ

ความเพียงพอของน้าเพื่อการเกษตร
ลาดับ
ตลอดทั้งปี
ความสาคัญ
เพียงพอ
ไม่เพียงพอ

ทั่วถึง





ปริมาณน้าฝนที่ตกโดยเฉลี่ยในปีที่ผ่านมา
(มิลลิเมตร) กรณีที่ทราบโปรดระบุ
การเข้าถึงแหล่งน้าการเกษตร
ไม่ทั่วถึง

ร้อยละของครัวเรือนที่เข้าถึงฯ

2



50

3



100

2
1




60
50

1
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ตารางแสดงข้อมูลด้านแหล่งน้าทางการเกษตร บ้านหนองบัวใต้ หมู่ที่ 2
แหล่งน้า
ทางการเกษตร
1) ปริมาณน้าฝน
แหล่งน้า
ทางการเกษตร
2) แหล่งน้าธรรมชาติ
 1. แม่น้า
 2. ห้วย/ลาธาร
 3. คลอง
 4. หนองน้า/บึง
 5. น้าตก
 6. อื่นๆ(โปรดระบุ)
6.1)
.
3) แหล่งน้าที่มนุษย์สร้างขึ้น
1. แก้มลิง
 2. อ่างเก็บน้า
 3. ฝาย
 4. สระ
 5. คลองชลประทาน
 6. อื่นๆ(โปรดระบุ)
6.1)
.

ความเพียงพอของปริมาณน้าฝนที่ใช้ในการทาการเกษตร
เพียงพอ
ไม่เพียงพอ

ความเพียงพอของน้าเพื่อการเกษตร
ลาดับ
ตลอดทั้งปี
ความสาคัญ
เพียงพอ
ไม่เพียงพอ

ทั่วถึง

1





60

2





60

1
2
3

ปริมาณน้าฝนที่ตกโดยเฉลี่ยในปีที่ผ่านมา
(มิลลิเมตร) กรณีที่ทราบโปรดระบุ
การเข้าถึงแหล่งน้าการเกษตร





ไม่ทั่วถึง





ร้อยละของครัวเรือนที่เข้าถึงฯ

40
30
50
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ตารางแสดงข้อมูลด้านแหล่งน้าทางการเกษตร บ้านคลองห้วยทราย หมู่ที่ 3
แหล่งน้า
ทางการเกษตร
1) ปริมาณน้าฝน
แหล่งน้า
ทางการเกษตร
2) แหล่งน้าธรรมชาติ
 1. แม่น้า
 2. ห้วย/ลาธาร
 3. คลอง
 4. หนองน้า/บึง
 5. น้าตก
 6. อื่นๆ(โปรดระบุ)
6.1)
.
3) แหล่งน้าที่มนุษย์สร้างขึ้น
 1. แก้มลิง
 2. อ่างเก็บน้า
 3. ฝาย
 4. สระ
 5. คลองชลประทาน
 6. อื่นๆ(โปรดระบุ)
6.1)
.

ความเพียงพอของปริมาณน้าฝนที่ใช้ในการทาการเกษตร
เพียงพอ
ไม่เพียงพอ

ความเพียงพอของน้าเพื่อการเกษตร
ลาดับ
ตลอดทั้งปี
ความสาคัญ
เพียงพอ
ไม่เพียงพอ

ทั่วถึง





1

ปริมาณน้าฝนที่ตกโดยเฉลี่ยในปีที่ผ่านมา
(มิลลิเมตร) กรณีที่ทราบโปรดระบุ
การเข้าถึงแหล่งน้าการเกษตร
ไม่ทั่วถึง

ร้อยละของครัวเรือนที่เข้าถึงฯ
80

1





60

3
2







50
50
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ตารางแสดงข้อมูลด้านแหล่งน้าทางการเกษตร บ้านดงปู หมู่ที่ 4
แหล่งน้า
ทางการเกษตร
1) ปริมาณน้าฝน
แหล่งน้า
ทางการเกษตร
2) แหล่งน้าธรรมชาติ
 1. แม่น้า
 2. ห้วย/ลาธาร
 3. คลอง
 4. หนองน้า/บึง
 5. น้าตก
 6. อื่นๆ(โปรดระบุ)
6.1)
.
3) แหล่งน้าที่มนุษย์สร้างขึ้น
 1. แก้มลิง
 2. อ่างเก็บน้า ( ตลุกหิน , เด่นตาล)
 3. ฝาย
 4. สระ
 5. คลองชลประทาน
 6. อื่นๆ(โปรดระบุ)
หมายเหตุ อ่างเก็บน้าเด่นตาลอยู่ในพื้นที่
ต่าไม่สามารถนามาใช้ในการเกษตรได้

ความเพียงพอของปริมาณน้าฝนที่ใช้ในการทาการเกษตร
เพียงพอ
ไม่เพียงพอ

ความเพียงพอของน้าเพื่อการเกษตร
ลาดับ
ตลอดทั้งปี
ความสาคัญ
เพียงพอ
ไม่เพียงพอ

ปริมาณน้าฝนที่ตกโดยเฉลี่ยในปีที่ผ่านมา
(มิลลิเมตร) กรณีที่ทราบโปรดระบุ
การเข้าถึงแหล่งน้าการเกษตร
ทั่วถึง

ไม่ทั่วถึง

ร้อยละของครัวเรือนที่เข้าถึงฯ

1



80

3
1
2
4






80
90
80
80
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16
ตารางแสดงข้อมูลด้านแหล่งน้าทางการเกษตร บ้านท่าเล่ หมู่ที่ 5
แหล่งน้า
ทางการเกษตร
1) ปริมาณน้าฝน
แหล่งน้า
ทางการเกษตร
2) แหล่งน้าธรรมชาติ
1. แม่น้า
 2. ห้วย/ลาธาร
 3. คลอง
 4. หนองน้า/บึง
 5. น้าตก
 6. อื่นๆ(โปรดระบุ)
6.1)
.
3) แหล่งน้าที่มนุษย์สร้างขึ้น
 1. แก้มลิง
 2. อ่างเก็บน้า
 3. ฝาย
 4. สระ
 5. คลองชลประทาน
 6. อื่นๆ(โปรดระบุ)
6.1)
.

ความเพียงพอของปริมาณน้าฝนที่ใช้ในการทาการเกษตร
เพียงพอ
ไม่เพียงพอ

ความเพียงพอของน้าเพื่อการเกษตร
ลาดับ
ตลอดทั้งปี
ความสาคัญ
เพียงพอ
ไม่เพียงพอ

ปริมาณน้าฝนที่ตกโดยเฉลี่ยในปีที่ผ่านมา
(มิลลิเมตร) กรณีที่ทราบโปรดระบุ
การเข้าถึงแหล่งน้าการเกษตร
ทั่วถึง

ไม่ทั่วถึง

ร้อยละของครัวเรือนที่เข้าถึงฯ

1
3







80
80

2





80

1
2
3









90
90
90
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17
ตารางแสดงข้อมูลด้านแหล่งน้าทางการเกษตร บ้านห้วยทรายสอง หมูท่ ี่ 6
แหล่งน้า
ทางการเกษตร
1) ปริมาณน้าฝน
แหล่งน้า
ทางการเกษตร
2) แหล่งน้าธรรมชาติ
 1. แม่น้า
 2. ห้วย/ลาธาร
 3. คลอง
 4. หนองน้า/บึง
 5. น้าตก
 6. อื่นๆ(โปรดระบุ)
6.1)
.
3) แหล่งน้าที่มนุษย์สร้างขึ้น
 1. แก้มลิง
 2. อ่างเก็บน้า
 3. ฝาย
 4. สระ
 5. คลองชลประทาน
 6. อื่นๆ(โปรดระบุ)
6.1)
.

ความเพียงพอของปริมาณน้าฝนที่ใช้ในการทาการเกษตร
เพียงพอ
ไม่เพียงพอ

ความเพียงพอของน้าเพื่อการเกษตร
ลาดับ
ตลอดทั้งปี
ความสาคัญ
เพียงพอ
ไม่เพียงพอ

ปริมาณน้าฝนที่ตกโดยเฉลี่ยในปีที่ผ่านมา
(มิลลิเมตร) กรณีที่ทราบโปรดระบุ
การเข้าถึงแหล่งน้าการเกษตร
ทั่วถึง

ไม่ทั่วถึง

ร้อยละของครัวเรือนที่เข้าถึงฯ

1
2
3





80
90
90

3
1
2
4






70
90
80
80
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18
ตารางแสดงข้อมูลด้านแหล่งน้าทางการเกษตร บ้านหนองตาชื่น หมู่ที่ 7
แหล่งน้า
ทางการเกษตร
1) ปริมาณน้าฝน
แหล่งน้า
ทางการเกษตร
2) แหล่งน้าธรรมชาติ
 1. แม่น้า
 2. ห้วย/ลาธาร
 3. คลอง
 4. หนองน้า/บึง
 5. น้าตก
 6. อื่นๆ(โปรดระบุ)
6.1)
.
3) แหล่งน้าที่มนุษย์สร้างขึ้น
 1. แก้มลิง
 2. อ่างเก็บน้า
 3. ฝาย
 4. สระ
 5. คลองชลประทาน
 6. อื่นๆ(โปรดระบุ)
6.1)
.

ความเพียงพอของปริมาณน้าฝนที่ใช้ในการทาการเกษตร
เพียงพอ
ไม่เพียงพอ

ความเพียงพอของน้าเพื่อการเกษตร
ลาดับ
ตลอดทั้งปี
ความสาคัญ
เพียงพอ
ไม่เพียงพอ

ทั่วถึง





ปริมาณน้าฝนที่ตกโดยเฉลี่ยในปีที่ผ่านมา
(มิลลิเมตร) กรณีที่ทราบโปรดระบุ
การเข้าถึงแหล่งน้าการเกษตร
ไม่ทั่วถึง

ร้อยละของครัวเรือนที่เข้าถึงฯ

2



50

3



100

2
1




60
50

1
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19

๒.) สถานการณ์ด้านการเกษตร ตาบลหนองบัวใต้

พื้นทีต่ าบลหนองบัวใต้
พื้นที่เกษตร
22,184 ไร่
37.81%

พื้นที่ป่า
27,916 ไร่
47.58%

พื้นที่ตาบลหนองบัวใต้
58,666 ไร่

พื้นที่อื่นๆ
6,933 ไร่
11.82 %

พื้นที่น้า
1,633ไร่
2.78 %

การใช้ที่ดิน พื้นที่เกษตร
การใช้ที่ดิน พื้นที่น้า
การใช้ที่ดิน พื้นที่อื่นๆ
การใช้ที่ดิน พื้นที่ปุา
ที่มา : แผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก Agri-Map - กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
* ข้อมูลการใช้ที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน (2558 - 2559)

20

พื้นที่การเกษตรตาบลหนองบัวใต้
พื้นที่ปศุสัตว์
964 ไร่
4%

พื้นที่การเกษตร
22,184 ไร่
พื้นที่ประมง
- ไร่
0%

พื้นที่เพาะปลูก
21,220 ไร่
96 %

พื้นที่การเกษตร พื้นที่เพาะปลูก
พื้นที่การเกษตร พื้นที่ปศุสัตว์
พื้นที่การเกษตร พื้นที่ประมง
ที่มา : แผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก Agri-Map - กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
* ข้อมูลการใช้ที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน (2558 - 2559)
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พื้นที่เพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ
ยางพารา
อ้
อ
ย
ลาไย
25 ไร่
165
ไร่
661 ไร่
0%
2%
6 %

ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
2,375 ไร่
22 %

ข้าว
1,977 ไร่
19 %

พื้นที่เพาะปลูก
พืชเศรษฐกิจ
10,699 ไร่
มันสาปะหลัง
5,496 ไร่
51 %

พื้นที่เพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ ข้าว
พื้นที่เพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ มันสาปะหลัง
พื้นที่เพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
พื้นที่เพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ ลาไย
พื้นที่เพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ อ้อย
พื้นที่เพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ ยางพารา

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

22
ตารางแสดงจานวนครัวเรือนเกษตรกร ตาบลหนองบัวใต้ อาเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
หมู่ที่
1
2
3
4
5
6
7

ชื่อหมู่บ้าน
หนองปรือ
หนองบัวใต้
คลองห้วยทราย
ดงปู
ท่าเล่
ห้วยทรายสอง
หนองตาชื่น
รวม 7 หมู่

จานวนประชากร (คน)
รวม
ชาย
หญิง
895
1,575
570
819
842
1,027
544
6,272

430
774
275
441
414
514
270
3,118

465
801
295
378
428
513
274
3,154

จานวนครัวเรือน (ครัวเรือน)
ครัวเรือน
ครัวเรือน ร้อยละ
ทั้งหมด
เกษตรกร
420
110
26.19
613
150
24.47
202
75
37.13
510
60
11.77
298
110
36.92
319
120
37.62
212
36
16.99
2,574
661
27.29

ที่มา : ข้อมูลประชากร เทศบาลตาบลหนองบัวใต้
ข้อมูลครัวเรือนเกษตรกร ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจาตาบล
* อ้ างอิ งข้อ มูลระบบจัดเก็บข้ อมู ลพื้น ฐาน ประจาปี 2557 มีเ ฉพาะข้อ มูลเกษตรกรที่ขึ้ น
ทะเบียน

23
ข้อมูลกาหนดเขตความเหมาะสมการปลูกพืชเศรษฐกิจที่สาคัญ ตาบลหนองบัวใต้ อาเภอเมืองตาก

24

25

ที่มา : สานักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดตาก

26
การใช้ที่ดินเพื่อการเกษตร ตาบลหนองบัวใต้
1. ด้านเกษตรกรรม
การใช้ที่ดินเพื่อการเกษตร

หมู่ที่ 1

หมู่ที่ 2

ครัวเรือน
ไร่
รวมพื้นที่(ไร่)
ครัวเรือน
พืชผัก
พืชผัก
ไร่
รวมพื้นที่(ไร่)
ข้าวโพด ครัวเรือน
เลี้ยงสัตว์
ไร่
ครัวเรือน
ถั่วลิสง
ไร่
ครัวเรือน
อ้อย
พื้นที่
โรงงาน
ไร่
ทาไร่
ครัวเรือน
มัน
สาปะหลัง
ไร่
หญ้าเลี้ยง ครัวเรือน
สัตว์
ไร่
รวมพื้นที่(ไร่)
กล้วย ครัวเรือน
น้าว้า
ไร่
กล้วย ครัวเรือน
หอม
ไร่
ไม้ผล
ครัวเรือน
ลาไย
ไร่
ครัวเรือน
มะละกอ
ไร่
รวมพื้นที่(ไร่)
รวมพื้นที่ทั้งหมด(ไร่)

29
240.64
240.64
7
4.50
4.50
2
17.50

77
943.52
943.52
60
60.60
60.60
10
83.48
1
0.13

11
107.75

37
472.20
1
4.75
560.56
37
43.03
1
0.50
14
114.50

พื้นที่
ทานา

ข้าวเจ้า

125.25
7
23.50
1
4.00
4
5.00

32.50 158.03
402.89 1,722.71

หมู่ที่ 3

หมู่ที่ 4

หมู่ที่ 5

หมู่ที่ 6

หมู่ที่ 7

55
43
23
280.64
227.02 206.74
280.64
0.00
0.00 227.02 206.74
8
3
2
13
2
46.39
3.25
16.00
64.76
2.50
46.39
3.25
16.00
64.76
2.50
50
2
2
72
1
278.37 12.50
24.00 622.01
4.00
1
5.00
1
3
38.00 21.00
80
20
56
87
17
741.09 138.37 1,055.03 655.03 231.76
4
15
2
38.00 154.92
15.00
1,100.46 326.79 1,079.03 1,292.04 235.76
31
5
3
29
2
160.23
9.00
15.97 118.50 125.00
1
3.00
45
6
20
88
163.20 17.49 156.29 502.98
1
6.00
329.43 26.49 172.26 624.48 125.00
1,756.92 356.53 1,267.29 2,208.30 570.00

ที่มา : สานักงานเกษตรอาเภอเมืองตาก
*อ้างอิงข้อมูลจากทะเบียนเกษตรกรปี 2561 มีเฉพาะข้อมูลเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียน

รวม
227.00
1,898.56
1,898.56
95.00
198.00
198.00
139.00
1,041.86
2.00
5.13
4.00
59.00
308.00
3,401.23
22.00
212.67
4,719.89
114.00
495.23
3.00
7.50
177.00
959.46
1.00
6.00
1,468.19
8,284.64

27
๒. ด้านปศุสัตว์
ข้อมูลด้านการปศุสัตว์ ตาบลหนองบัวใต้ อาเภอเมืองตาก
หมู่ที่
1
2
3
4
5
6
7

ชื่อหมู่บ้าน
หนองปรือ
หนองบัวใต้
คลองห้วยทราย
ดงปู
ท่าเล่
ห้วยทรายสอง
หนองตาชื่น
รวม

ชนิดสัตว์ที่ทาการปศุสัตว์
โคเนื้อ (ตัว)
458
470
621
437
388
405
279
3,058

ที่มา : สานักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก
( สานักงานปศุสัตว์อาเภอ ประมวลผลข้อมูล ณ วันที่ 17 พฤษภาคม 2558)
3. ด้านประมง
ข้อมูลด้านการประมง ตาบลหนองบัวใต้ อาเภอเมืองตาก
จานวนเกษตรกรผู้เลี้ยง
63 ราย

พื้นที่ด้านการประมง
34.33 ไร่

เลี้ยงในบ่อ 63 บ่อ 34.33 ไร่

28
ข้อมูลด้านการประมง แยกรายหมู่บ้าน ตาบลหนองบัวใต้ อาเภอเมืองตาก
หมู่ที่
1
2
3
4
5
6
7

ชื่อหมู่บ้าน
หนองปรือ
หนองบัวใต้
คลองห้วยทราย
ดงปู
ท่าเล่
ห้วยทรายสอง
หนองตาชื่น
รวม

เกษตรกรผู้
เพาะเลี้ยงสัตว์น้า
(ราย)
1
29
1
1
30
1
63

ที่มา : สานักงานประมงจังหวัดตาก
(ประมวลผลข้อมูล ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562)

ประเภทการเลี้ยง
บ่อดิน/บ่อซีเมนต์
จานวน(บ่อ) พื้นที่(ไร่)
1
0.12
29
17.32
1
0.29
1
2.00
30
14.10
1
0.50
63
34.33

29

ส่วนที่ ๒ : ภาวะเศรษฐกิจและสังคมครัวเรือนเกษตรกร ปัญหาความต้องการ
และแนวทางการพัฒนาภาคเกษตร
๑.) สภาพเศรษฐกิจครัวเรือนเกษตรกร และปัญหาหนีส้ นิ
วิเคราะห์จากแบบสารวจฯ จานวน 58 ชุด อายุเฉลี่ยเกษตรกร ตาบลหนองบัวใต้ เฉลี่ย 55 ปี
จากการวิเคราะห์แบบสารวจฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาลักษณะทั่วไปของครัวเรือนเกษตรกร รวมทั้ง
ศึกษาปัญหาความต้องการของครัวเรือนเกษตรกร และแนวทางการพัฒนาครัวเรือนเกษตรกร ตาบลหนองบัวใต้
อาเภอเมืองตาก จังหวัดตากโดยใช้ข้อมูลจากแบบสารวจฯ
แผนภูมิที่ 1 ร้อยละของระดับการศึกษาเกษตรกร
ไม่ได้รับการศึกษา
0%

ม.ต้นขึ้นไป
35 %

ประถมศึกษา
65 %

ที่มา : ข้อมูลอายุเฉลี่ยเกษตรกร - ระดับการศึกษา วิเคราะห์และประมวลผลจากแบบสารวจข้อมูลเกษตรกรฯ
โดยสภาเกษตรกรจังหวัดตาก ปี ๒๕๕๘ เพิ่มเติม ปี 2562

30
แผนภูมิที่ 2 : รายได้ – รายจ่าย – หนี้สินเกษตรกร ตาบลหนองบัวใต้
250,000.00
200,000.00
150,000.00
100,000.00
50,000.00
-

รายจ่าย
เฉลี่ยภาค
เกษตร
ภาคเกษตร
ต. หนองบัวใต้ 54,870.6 22,527.5
อ.เมือง
78,790 54,872.1
จ.ตาก (สศก.) 144,944.0 75,437.00
รายได้เฉลี่ย
ภาคเกษตร

รายจ่าย
นอกภาค
เกษตร
นอกภาคเกษตร
19,593.1 24,703.4
49,705.4 67,552.2
51,383.00 83,828.00
รายได้นอก
ภาคเกษตร

ต. หนองบัวใต้

อ.เมือง

รวมรายได้
เฉลี่ย

รวมรายจ่าย
เฉลี่ย

หนี้สิน

รายรับ รายจ่าย หนี้สิน
74,463.7 47,231.0 86,818.1
128,495. 122,424. 66,959.5
196,327.0 159,265.0 60,000.00

จ.ตาก (สศก.)

ที่มา : ข้อมูล รายได้ - รายจ่าย - หนี้สินเกษตรกร ตาบลหนองบัวใต้/อาเภอเมืองตาก วิเคราะห์ แลประมวลผล
จากแบบสารวจข้อมูลเกษตรกรฯ โดยสภาเกษตรกรจังหวัดตาก ปี ๒๕๕๘ เพิ่มเติม ปี 2562
ข้อมูล รายได้ - รายจ่าย - หนี้สินเกษตรกร จังหวัดตาก จากสานักงานเศรษฐกิจการเกษตร เขต 2 ปี 2557
แผนภูมิที่ 3 การก่อหนี้สิน - ประเภทหนี้สินของเกษตรกร
ร้อยละ จานวนผู้ก่อหนี้สินของกลุ่มตัวอย่าง

มีหนี้สิน
38 %

ไม่มีหนี้สิน 62 %
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ร้อยละ ประเภทหนี้สินของเกษตรกร
หนี้สินเฉลี่ย
ในระบบ
100%

หนี้สินเฉลี่ย
นอกระบบ
0%

ระยะเวลาในการก่อหนีเ้ ฉลี่ย 6 ปี
แผนภูมิที่ 4 ร้อยละ ลักษณะการเปลี่ยนแปลงหนี้

เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ
14.2 %

ไม่เปลี่ยนแปลง
23.8 %

ลดลงเรื่อยๆ
61.9 %
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แผนภูมิที่ 5 ร้อยละ วัตถุประสงค์การขอกู้

ร้อยละ วัตถุประสงค์การขอกู้
100.00

57.50 %

42.50 %
0.00
การเกษตร

อื่นๆ
วัตถุประสงค์ขอกู้

ร้อยละ วัตถุประสงค์การขอกู้อื่นนอกภาคการเกษตร
วัตถุประสงค์ขอกู้

ค่าเล่าเรียนบุตร

50 %

ใช้จ่ายในครัวเรือน

25 %

21 %

ค้าขาย
4%

สร้างบ้าน
0.00

10.00

20.00

30.00

40.00

50.00

ที่มา : ข้อมูลประเภทหนี้สิน - ลักษณะการเปลี่ยนแปลงหนี้ - วัตถุประสงค์การขอกู้วิเคราะห์และประมวลผล
จากแบบสารวจข้อมูลเกษตรฯ โดยสภาเกษตรกรจังหวัดตาก ปี ๒๕๕๘ เพิ่มเติม ปี 2562
การพิจารณาสภาพเศรษฐกิจของครัวเรือนเกษตรกร นอกจากจะพิจารณาจากรายได้สุทธิครัวเรือนที่
ได้รับ ทั้งกิจกรรมทางการเกษตรและกิจกรรมนอกการเกษตรแล้ว จาเป็นต้องนาค่าใช้จ่ายในการบริโภคมาร่วม
พิจารณาด้วย เพื่อดูว่าในรอบปีที่ผ่านมาเกษตรกรได้รับผลตอบแทนจากกิจรรมทางเศรษฐกิจของครัวเรือน
มากกว่าหรือน้อยกว่าการใช้จ่ายเพื่อบริโภคของครัวเรือน
จาก แผนภูมิที่ 2 : รายได้ - รายจ่าย - หนี้สินเกษตรกร ตาบลหนองบัวใต้ อาเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
รายได้และรายจ่ายในกิจกรรมการผลิตทางการเกษตรของครัวเรือน เป็นข้อมูลพื้นฐานในการนาไปคานวณหา
รายได้สุทธิ เพื่อเป็นเครื่องชี้วัดในรอบปีเกษตรกรที่ประกอบกิจกรรมการผลิตด้านการเกษตร มีผลตอบแทน
จากการผลิต อันนามาซึ่งองค์ประกอบของรายได้ของครัวเรือน พบว่าครัวเรือนเกษตรกร ตาบล หนองบัวใต้ มี
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รายได้สุ ทธิ ภาคเกษตรก่ อนหัก ชาระหนี้ สิน เฉลี่ย 32,343.1 บาท/ครัว เรื อน (รายได้ เฉลี่ย ภาคเกษตร
55,870.69 บาท/ครัวเรือน หักรายจ่ายภาคเกษตร 22,527.59 บาท/ครัวเรือน ) ต่ากว่ารายได้สุทธิเกษตร
ของจังหวัดตาก ตามข้อมูลแผนพัฒนาการเกษตร กลุ่มภาคเหนือตอนล่าง 1 ปี 2558 - 2560 ซึ่งจังหวัดตาก
มีรายได้สุทธิเกษตรเฉลี่ย 69,508 บาท/ครัวเรือน จากข้อมูลผลการสารวจฯ ของสภาเกษตรกรจังหวัดตาก
ครัวเรือนเกษตรกรตาบลหนองบัวใต้มีรายจ่ายเฉลี่ย 47,231.04 บาท/ครัวเรือน ในจานวนนี้ ร้อยละ 42.50
เป็นรายจ่ายภาคการเกษตร และ ร้อยละ 57.5 เป็นรายจ่ายนอกภาคการเกษตร
ภาวะหนี้สินของครัวเรือนตาบลหนองบัวใต้ จากแผนภูมิที่ 2 พบว่าเกษตรกร มีขนาดหนี้สินเฉลี่ย
86,818.18 บาท/ครัวเรือน ซึ่งอยู่ในระดับสูงกว่าค่าเฉลี่ยทั้งของอาเภอและจังหวัด โดยปัจจัยที่มีผลต่อการ
เป็นหนี้ของครั วเรือนภาคเกษตรตาบลหนองบัวใต้ มีสาเหตุหลัก คือ มีภาระค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นและรายได้ไ ม่
เพียงพอ มีค่าใช้จ่ายฉุกเฉินเกิดขึ้นในครัวเรือน และปัญหาผลผลิตทางการเกษตรขายไม่ได้ มีผลผลิตน้อย ราคา
ตกต่าไม่แน่นอน ผลการสุ่มสารวจข้อมูลวัตถุประสงค์การเป็นหนี้ของครัวเรือนเกษตรกร พบว่าเป็นการกู้ยืม
เพื่อการเกษตรร้อยละ 42.50 และ ร้อยละ 57.5 เกษตรกรกู้เพื่อเป็นค่าเล่าเรียนบุตร ค่าใช้จ่ายในครัวเรือน
และ ชาระหนี้สิน (แผนภูมิที่ 5) ระยะเวลาก่อหนี้เฉลี่ย 6 ปี ลักษณะการเปลี่ยนแปลงหนี้สินของเกษตรกร
ลดลงเรื่ อ ยๆ ร้ อ ยละ 61.9 หนี้ ไ ม่ เ ปลี่ ย นแปลง ร้ อ ยละ 23.8 อี ก ร้ อ ยละ 14.2 หนี้ สิ น เพิ่ ม ขึ้ น เรื่ อ ยๆ
ตามลาดับ (แผนภูมิที่ 4) โดยเป็นหนี้ในระบบทั้งหมด (แผนภูมิที่ 3) หนี้สินของเกษตรกรของตาบลหนองบัวใต้
ส่วนมาก เป็นหนี้เงินกู้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร กองทุนหมู่บ้าน กองทุนกลุ่มเกษตรกร
ในพื้นที่ เป็นหลัก
จากการสอบถามข้อมูลเกษตรกรพบว่าส่วนใหญ่ไม่มีปัญหาหนี้สิน ผลการสารวจฯ ของสภาเกษตรกร
จังหวัดตาก (แผนภูมิที่ 3) พบว่า เกษตรกรกลุ่มตัวอย่าง ร้อยละ 38 มีภาวะหนี้สิน และร้อยละ 62 ไม่มีหนี้สิน
เนื่องจากพฤติกรรมการบริโภคเป็นแบบพอเพียง หากมีค่าใช้จ่ายฉุกเฉินมักหยิบยืมจากญาติ พี่น้อง มากกว่า
ทั้ง นี้ เ กษตรกรบางรายยั ง คงไม่ ใ ห้ข้ อ มู ลด้ า นหนี้ สิ น ตามข้ อเท็ จ จริ ง เท่า ที่ ค วร เมื่อ ตรวจสอบจากข้ อ มู ล ผู้
ลงทะเบียนหนี้สินกับกระทรวงมหาดไทย ข้อมูล ณ วันที่ 7 กรกฎาคม 2558 มีผู้ลงทะเบียนหนี้สินที่พื้นที่
ตาบลหนองบัวใต้ จานวน 9 ราย โดยเป็นหนี้ในระบบทั้งหมด จากข้อมูลพื้นฐานของเทศบาลตาบลหนองบัวใต้
ระบุว่า ประชากรส่วนใหญ่ของตาบลประกอบอาชีพเกษตรกรรม ถึง ร้อยละ ๗๐ พืชที่ปลูก ได้แก่ ข้าว ลาไย
มันสาปะหลัง ตามลาดับ รายได้ส่วนมากมาจากการทาการเกษตร อัตราการการว่างงานของประชากรในเขต
เทศบาลตาบลหนองบัวใต้มีอัตราที่ค่อนข้างสูง และประชากรที่อยู่ในช่วงอายุ 25 - 50 ปี ซึ่งเป็นกาลังแรงงาน
บางส่วน ไปรับจ้างทางานนอกพื้นที่ รวมทั้ง แรงงานที่ไ ปทางานต่างประเทศ ทาให้ครัวเรือนเกษตรกรและ
แรงงานภาคการเกษตรในพื้นที่เป็นผู้สูงอายุ พื้นที่ทาการเกษตรบางส่วนอยู่ในที่ที่มีน้าท่วมในฤดูฝน บางพื้นที่
ภาวะฝนทิ้ง ช่วง มีพื้นที่ ในการทาการเกษตรน้ อยลง เริ่ม เกิดเป็นชุม ชนแออัดและส่ง ผลกระทบกับสภาวะ
แวดล้อม จากปัญหาและข้อจากัดต่างๆที่เกิดขึ้น เกษตรกรในพื้นที่ เทศบาลตาบลหนองบัวใต้และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง ได้มีการเข้าไปช่วยเหลือและแก้ไขปัญหา คือ มีการปรับเปลี่ยนกิจกรรมภาคเกษตร อาทิ การปลูกผัก
ปลอดสารพิ ษ และปศุ สั ตว์ คื อการเลี้ย งโคเนื้ อ ซึ่ง รายได้ ที่เ กิด ขึ้ น จึ ง เป็น เป็น การสร้ างรายได้ เสริม ให้ แ ก่
ครอบครัวอีกทางหนึ่ง นอกจากการเพาะปลูกพืช โดยเทศบาลตาบลหนองบัวใต้ ได้มีการจัดโครงการส่งเสริม
อาชีพ อุดหนุนกลุ่มอาชีพในชุมชน สนับสนุนการรวมจัดตั้งกลุ่ม อาทิ กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรแปรรูปกล้วยบ้าน
คลองห้วยทราย แต่ยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์เท่าที่ควร เนื่องจากกลุ่มอาชีพต่างๆ ยังขาดความรู้ด้ านการบริหาร
จัดการและความรู้ด้านการตลาด
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2.) ปัญหาทีด่ นิ ทากิน
แผนภูมิที่ 6 ร้อยละ ลักษณะการถือครองที่ดิน
90 %
100
แผนภูมิที่ 6 : การถือครองที่ดินทากินของเกษตรกร ตาบลหนองบัวใต้
50

8%

2%

เช่าที่ดิน

ทาฟรี/ที่สาธารณะ

0
ตนเอง

อครองที
่ดิน
แผนภูมิที่ 7 : เอกสารสิทธิร้์ทอี่ดยละ
ินทากิลักนษณะการถื
ของเกษตรกร
ตาบลหนองบั
วใต้
แผนภูมิที่ 7 ร้อยละ การถือครองเอกสารสิทธิ์ที่ดิน
60
40

44 %

39 %

17 %

20
0
โฉนด/น.ส.๓/น.ส. ๓ ก

สปก./สทก.

ไม่มีเอกสารสิทธิ์

ร้อยละ การถือครองเอกสารสิทธิ์ที่ดิน
ที่มา : ข้อมูลประเภทการถือครองที่ดินทากินของเกษตรกร - เอกสารสิทธิ์ที่ดินทากินของเกษตรกร วิเคราะห์
และประมวลผลจากแบบสารวจข้อมูลเกษตรฯ โดยสภาเกษตรกรจังหวัดตาก ปี ๒๕๕๘ เพิ่มเติม ปี 2562
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 และมีพื้นที่ถือครองเป็นลาดับที่ 2 เช่นกัน คือมี
214,343 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 16 ของพื้นที่ถือครองรวมทั้งจังหวัด โดยเฉลี่ยแล้วผู้ถือครอง 1 คนจะมีพื้นที่ถือ
ครอง 26 ไร่ ในขณะที่ตาบลหนองบัวใต้ อาเภอเมือง จังหวัดตาก จากข้อมูลการใช้ที่ดินของกรมพัฒนาที่ดิน
ปี2557 จากแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิง รุก Agri-Map กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีพื้นที่
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เกษตรกรรม จานวน 22,184 ไร่ พื้นที่เพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ จานวน 10,699 ไร่ (เฉพาะพื้นที่ปลูกนอกเขต
ปุาตามกฎหมาย) ส่วนข้อมูลจากสานักงานเกษตรอาเภอเมืองตาก ทะเบียนเกษตรกรปี 2561 เฉพาะข้อมูล
เกษตรกรที่ ขึ้นทะเบียนของกรมส่ง เสริ มการเกษตร พื้น ที่ตาบลหนองบัว ใต้ อ าเภอเมืองตาก จัง หวั ดตาก
มีเกษตรกรลงทะเบียนการปลูกพืชที่สาคัญ ได้แก่ ข้าวเจ้ า พืชผัก ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ถั่วลิสง อ้อยโรงงาน มัน
สาปะหลัง หญ้าเลี้ยงสัตว์ กล้วยน้าหว้า กล้วยหอม ลาไย และมะละกอ ในพื้นที่ เป็นจานวน 8,284.64 ไร่
โดยมีการทาปศุสัตว์ร่วมด้วย สัตว์ที่นิยมเลี้ยงกันมาก ได้แก่ ไก่ สุกร และโคเนื้อ ส่วนการเลี้ยงสัตว์น้า ได้แก่
ปลา ส่วนใหญ่เลี้ยงเพื่อการบริโภคในครัวเรือน และจาหน่ายในชุมชน
ผลการสารวจฯ ของสภาเกษตรกรจังหวัดตาก (แผนภูมิที่ 6) พบว่า ลักษณะการถือครองที่ดินของ
ครัวเรือนเกษตรกรตาบลหนองบัวใต้ จากแผนภูมิที่ 6 ผู้ถือครองทาการเกษตรส่วนใหญ่ในตาบลหนองบัวใต้
ทาการเกษตรในเนื้อที่ของตนเองร้อยละ 90 ผู้ถือครองทาการเกษตร ร้อยละ 8 ทาการเกษตรโดยการเช่าที่ดิน
และร้อยละ 2 ทาการเกษตรในที่ดินฟรี/ที่สาธารณะ โดยมีการถือครองเอกสารสิทธิ์ประเภท โฉนด/น.ส.๓/
น.ส. ๓ ก ร้ อยละ 44 เอกสารสิทธิ์ ประเภท สปก./สทก. ร้อยละ 39 และไม่มีเ อกสารสิท ธิ์ ร้ อยละ 17
(แผนภูมิที่ 7) ผลจากการสารวจข้อมูลการถือครองพื้นที่การเกษตรกรซึ่งไม่มีเอกสารสิทธิ์ พบว่าเกษตรกรส่วน
หนึ่งมีความเข้าใจว่าที่ดินดังกล่าวเป็นของตนเอง เนื่องจากทากินในที่ดินดังกล่าวมาอย่างต่อเนื่อง และรับมรดก
ตกทอดการใช้ประโยชน์ที่ดินมาจากรุ่นบิดา/มารดา ส่งผลให้การได้มาของที่ดินมีปัญหา และเกษตรกรคาดหวัง
ว่าจะได้รับเอกสารสิทธิ์ที่ดิน อีกส่วนหนึ่งมาจากแนวกันเขตที่ดินระหว่างพื้นที่ปุาและพื้นที่ ทากินเกษตรกร ทั้ง
พื้นที่ที่มีเอกสารสิทธิ ส.ป.ก. 4-01 และ พื้นที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์ ทับซ้อนปุาสงวนแห่งชาติปุาลานสาง โดยกรณี
ดังกล่าว หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้เข้ามาดาเนินการแก้ไขปัญหาข้อพิพาท มีการเดินสารวจ และรังวัด จัดทา
แผนที่แต่ยังไม่เป็นที่ยุติ เนื่องจากเกษตรกรบางส่วนเกรงว่าจะถูกยึดพื้นที่ทากินคืน
จากสภาพพื้นที่จังหวัดตาก ซึ่งมีพื้นที่ปุาไม้ คิดเป็นร้อยละ 77.46 ของพื้นที่ทั้งจังหวัด ส่งผลให้ที่ดิน
ทากินไม่สอดคล้องกับจานวนประชากร ราษฎรส่วนหนึ่ง มีที่อยู่อาศัยและที่ดินทากินอยู่ในพื้นที่ปุาซึ่งส่วนหนึ่ง
อยู่ในพื้นที่ที่ได้รับการผ่อนผันและอีกส่วนหนึ่งบุกรุกพื้นที่ปุา นโยบายที่ผ่านมา กรมปุาไม้ไ ด้ดาเนินนโยบายใน
ลักษณะผ่อนผันเป็นหลักดังจะเห็นได้จากการมอบพื้นที่ปุาเสื่อมโทรมส่วนหนึ่งให้ สปก. นาไปปฏิรูปเพื่อจัดสรร
เป็นที่ทากินให้กับราษฎร และอีกส่วนหนึ่งคือการออกเอกสารสิทธิ์ สทก. ให้กับราษฎร (ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๒๕)
ซึ่ง ดาเนินการโดยกรมปุาไม้ ต่อมายัง ได้มีมติคณะรัฐมนตรี ๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๑ ผ่อนผันให้
ราษฎรที่อยู่อาศัยหรือถือครองทาประโยชน์ในพื้นที่ปุาไม้ โดยให้งดเว้นการจับกุม อย่างไรก็ดี พื้นที่ที่ราษฎรอยู่
อาศัยดังกล่าวไม่ได้มีการรับรองสิทธิเข้าครอบครองแบบถูกต้องตามกฎหมายเพียงแต่อนุโลมผ่อนผันให้ ทากิน
เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของราษฎรเท่านั้น ส่วนการดาเนินการในปัจจุบันหน่วยงานสังกัดกรมปุาไม้ทุก
หน่วยไม่ต้องการที่จะจับกุมราษฎร ส่วนใหญ่จะเป็นการขอความร่วมมือจากชุมชนและราษฎรในพื้นที่ไม่ให้มี
การบุกรุกพื้นที่ปุา แต่พบว่ามีราษฎรบางคน/บางกลุ่ม ยัง มีความพยายามในการบุกรุกพื้นที่ปุาเพื่อแสวงหา
ประโยชน์ให้ตนเองอยู่อีกมาก จึงมีความจาเป็นต้องมีการจับกุมดาเนินคดีและใช้กฎหมายบังคับอยู่
ด้วยพื้นที่ของตาบลหนองบัวใต้ ส่วนใหญ่เป็นภูเขาอยู่ในเขตปุาสงวนแห่งชาติปุาลานสาง พื้นที่ราบมี
เพียงเล็กน้อยบริเวณริมฝั่งแม่น้าปิง ทาให้ที่ทากินของราษฎรในพื้นที่ไม่ชัดเจน ที่ผ่านมาหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ได้เข้ามาแก้ไ ขปัญหา อาทิ ในปี 2561 ได้มีการมอบหนังสืออนุญาตให้ใช้ประโยชน์ในที่ดินของรัฐ แปลงที่
สาธารณประโยชน์ริมน้าปิง ให้แก่ราษฎรตาบลหนองบัวใต้ ภายใต้ โครงการบริหารจัดการการใช้ประโยชน์ใ น
ที่ ดิ น สาธารณประโยชน์ ที่ มี ก ารบุ ก รุ ก เพื่ อ ขจั ด ความยากจนและพั ฒ นาชนบท เนื่ อ งจากที่ ดิ น แปลงที่
สาธารณประโยชน์ริมน้าปิง ซึ่งตั้งอยู่บริเวณ หมู่ที่ 1 หมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 7 ตาบลหนองบัวใต้ อาเภอเมือง
จังหวัดตาก เนื้อที่ประมาณ 350 ไร่ มีราษฎรได้เข้าไปครอบครองทาประโยชน์ในที่ดิน โดยการปลูกบ้านพัก
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อาศัยและทาสวนอย่างชัดเจนถาวรมาเป็นเวลานาน จานวน 335 ครัวเรือน อีกทั้ง ที่ดินดังกล่าวไม่มีความ
จาเป็นจะหวงห้ามไว้ใช้ประโยชน์ร่วมกันอีกต่อไป จึง จัดระเบียบการถือครอง โดยออกหนัง สืออนุญ าตให้
ราษฎรที่ครอบครองทาประโยชน์ และอยู่ในหลักเกณฑ์ ที่ได้รับการแก้ไขปัญหาความยากจน ตามแผนปฏิบัติ
การบริหารจัดการที่ดินของรัฐกรณีที่มีการบุกรุกที่ดินสาธารณะประโยชน์ เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนและ
พัฒนาชนบท โดยทาการรังวัดออกหนังสือสาคัญสาหรับที่หลวง โดยได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมที่ดิน
ในการดาเนินการรังวัด ออกหนังสือสาคัญสาหรับที่หลวงและแบ่งผังที่ดินแปลงย่อย ดาเนินการออกใบอนุญาต
ให้ใช้ประโยชน์ในที่ดินของรัฐเป็นที่เรียบร้อย

๓.) ปัญหาแหล่งน้าเพื่อการเกษตร
แผนภูมิที่ 8 : การรับน้าเพื่อการเกษตร
ระบบชลประทาน
0%

แหล่งน้าธรรมชาติ
72 %

สระน้า/บ่อขุด
28 %

มีน้าเฉพาะฤดูฝน
42 %
มีน้าตลอดทั้งปี
58%

ที่มา : ข้อมูลการรับน้าเพื่อการเกษตรของเกษตรกร วิเคราะห์และประมวลผลจากแบบสารวจข้อมูล
เกษตรฯ โดยสภาเกษตรกรจังหวัดตาก ปี ๒๕๕๘ เพิ่มเติม ปี 2562
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ข้อมูลเกี่ยวกับพื้นที่ชลประทาน

1

หนองปรือ

ลุ่มน้า
(ระบุชื่อลุ่มน้า)
อาเภอ
หลัก
ย่อย
หนองบัวใต้ เมืองตาก ปิง

2

หนองบัวใต้

หนองบัวใต้ เมืองตาก ปิง

แม่น้าปิงส่วนที่ 4

-

1,196

3

คลองห้วยทราย หนองบัวใต้ เมืองตาก ปิง

แม่น้าปิงส่วนที่ 4

300

694

4

ดงปู

หนองบัวใต้ เมืองตาก ปิง

ห้วยแม่ท้อ

-

1,680

5

ท่าเล่

หนองบัวใต้ เมืองตาก ปิง

ห้วยแม่ท้อ

-

300

6

ห้วยทรายสอง

หนองบัวใต้ เมืองตาก ปิง

แม่น้าปิงส่วนที่ 4

-

500

7

หนองตาชื่น

หนองบัวใต้ เมืองตาก ปิง

แม่น้าปิงส่วนที่ 4

500

-

หมู่ที่ ตาบล

พื้นที่ชลประทาน

พื้นที่ชลประทานที่มีศักยภาพ

ในปัจจุบัน (ไร่)
ในการขยายเพิ่มขึ้น (ไร่)
แม่น้าปิงส่วนที่ 4
-

ที่มา : โครงการชลประทานตาก
จากข้อมูลเทศบาลตาบลหนองบัวใต้ พบว่าตาบลหนองบัวใต้ มีแหล่งน้าธรรมชาติมีหลายสาย แต่บาง
แห่ง ตื้นเขินและมีการทับถมของตะกอน บางแห่ง น้าเปลี่ยนทิศทางการไหลทาความเสียหายให้กับพื้นที่ทาง
การเกษตร และบางพื้นที่มีปัญหาขาดแคลนน้า ไม่เพียงพอในการอุปโภคบริโภค และการเกษตร ผู้ใช้น้าต้องใช้
น้าใต้ดิน บางส่วนต้องรอน้าจากธรรมชาติ โดยพื้นที่ตาบลหนองบัวใต้ มีแหล่งน้าธรรมชาติและแหล่งน้าที่สร้าง
ขึ้น 11 แห่ง ทั้งที่เคยเป็นแหล่งน้าที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติและแหล่งน้ามีการปรับปรุงก่อสร้างขึ้นใหม่เพื่อให้
เพียงพอกับการอุปโภคและบริโภคของประชาชน ได้แก่ แหล่งน้าธรรมชาติ แม่น้าปิง , ลาห้วย 13 แห่ง ,
คลอง 6 แห่ง , หนองน้า 1 แห่ง แหล่งน้าที่สร้างขึ้นและสามารถใช้การได้ ฝาย 10 แห่ง , บ่อน้าตื้น 55 แห่ง
บ่อน้าบาดาล 50 แห่ง , สระน้าขนาดใหญ่ 2 แห่ง , ถังเก็บน้าฝน 19 แห่ง , อ่างเก็บน้า 4 แห่ง ประปาชนบท
10 แห่ง แม้ว่าจะมีแหล่งน้าจานวนมาก แต่จากผลการสารวจฯ ของสภาเกษตรกรจังหวัดตาก (แผนภูมิที่ 8)
จะเห็นได้ว่าเกษตรกรพื้นที่ตาบลหนองบัวใต้ มีน้าใช้ตลอดทั้งปีเพียงร้อยละ 58 และมีน้าใช้เฉพาะฤดูฝน ร้อยละ
42 โดยมีการรับน้าจากแหล่งน้าธรรมชาติ ร้อยละ 62 จากสระน้า/บ่อขุด ร้อยละ 38 ไม่มีพื้นที่รับน้าจาก
ระบบชลประทาน ทั้งที่อยู่ในพื้นที่ลุ่มแม่น้าปิง จากการระดมความต้องการแนวทางแก้ไขปัญหาและพัฒนาภาค
เกษตรกรรมพื้นที่ตาบลหนองบัวใต้ เกษตรกรในพื้นที่มีความประสงค์ให้ภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การ
สนับสนุนโดยจัดให้มีการพัฒนาแหล่งน้า และระบบกระจายน้า ในพื้นที่เพื่อให้การบริหารจัดการน้าที่มีอยู่เกิด
ประโยชน์สูงสุดแก่ภาคเกษตรกรรม ต่อไป ทั้งนี้ จากการติดตามการพัฒนาแหล่งน้าในพื้นที่ตาบลหนองบัวใต้
ทราบว่าเทศบาลตาบลหนองบัวใต้ ตลอดจนประชาชนในพื้นที่ มีความพยายามร่วมกันผลักดันโครงการต่างๆ
ภายในตาบลเพื่อปรับปรุงและพัฒนาแหล่งน้าให้ประชาชนมีน้าใช้อย่างเพียงพอ ได้แก่ โครงการปรับปรุงสถานี
สูบน้า โครงการขุดลอกแม่น้าปิง ลาคลอง ลาเหมืองสาธารณะ โครงการการก่อสร้างระบบส่งน้า วางท่อระบายน้า
ก่อสร้างฝายน้าล้น ฝายชะลอน้า และโครงการเจาะบ่อบาดาล เป็นต้น
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๔.) ปัญหาความยากจน สวัสดิการ และสิทธิเกษตรกร
แผนภูมิที่ 9 : ระบบการทาเกษตรกรรม
ร้อยละการทาการเกษตรผสมผสาน

เกษตรเชิงเดี่ยว
26 %

เกษตรผสมผสาน
74 %

ร้อยละเกษตรกรที่ทาการเกษตรผสมผสาน
เกษตรปลอดภัย
7%
วนเกษตร
12 %

เกษตรผสมผสาน
81 %

ที่มา : ข้อมูลระบบการทาเกษตรกรรมของเกษตรกร วิเคราะห์และประมวลผลจากแบบสารวจข้อมูลเกษตรฯ
โดยสภาเกษตรกรจังหวัดตาก ปี ๒๕๕๘ เพิ่มเติม ปี 2562
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แผนภูมิที่ 10 : อาชีพเกษตรกรในแต่ละประเภท
ด้านพืช
2.5 %

ชนิดพืชที่ปลูก

ผัก
มะม่วง

1.2 %

ดอกมะลิ

1.2 %

กล้วย

14 %

ลาไย

24 %

ข้าวโพด

11 %

มันสาปะหลัง

28 %

ข้าว

19 %
-

10.00

20.00

30.00

ชนิดสัตว์ที่
เลี้ยง

ด้านปศุสัตว์
โคเนื้อ
ไก่
ปลา

32 %
18 %
50 %
0.00

10.00

20.00

30.00

40.00

50.00

การใช้ผลผลิต
ของเกษตรกร

แผนภูมิที่ 11 : การใช้ผลผลิตของเกษตรกร
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ที่มา : ข้อมูลการใช้ผลผลิตของเกษตรกร วิเคราะห์และประมวลผลจากแบบสารวจข้อมูลเกษตรฯ โดยสภา
เกษตรกรจังหวัดตาก ปี ๒๕๕๘ เพิ่มเติม ปี 2562
ผลการสารวจฯ ของสภาเกษตรกรจังหวัดตาก เกษตรกรในพื้นที่ตาบลหนองบัวใต้ทาการเกษตรระบบ
เกษตรผสมผสาน ร้อยละ 74 ระบบเกษตรเชิงเดี่ยว ร้อยละ 26 (แผนภูมิที่ 9) โดยเกษตรผสมผสานในที่นี้
ไม่ได้เป็นการทาเกษตรหลายชนิดในพื้นที่เดียวกันแต่ หมายถึง ครัวเรือนเกษตรกรมีการประกอบกิจกรรม
การเกษตรหลายชนิด อาทิ ปลูกมันสาปะหลัง ปลูกข้าว ปลูกลาไย และเลี้ยงโค สินค้าเกษตรที่สาคัญ ได้แก่ มัน
สาปะหลัง ลาไย ข้าว กล้วย และข้ าวโพด การเลี้ยงสัตว์ที่นิยม ได้แก่ ปลา โคเนื้อ และไก่ (แผนภูมิที่ 10)
ผลผลิตสินค้าเกษตร เป็นการผลิตเพื่อขาย ในร้อยละ 70 ผลิตเพื่อบริโภค ร้อยละ 22 และร้อยละ 8 จะเก็บ
ไว้เพื่อรอจาหน่าย (แผนภูมิที่ 11) มีแหล่งจาหน่ายคือ พ่อค้าคนกลาง ขายเองที่ตลาด เป็นหลัก ที่ เหลือจะมี
การส่งโรงสี/โรงแปรรูป และพ่อค้าส่งออกตามลาดับ ครัวเรือนเกษตรกรตาบลหนองบัวใต้จากผลการสารวจฯ
มีรายได้เฉลี่ ย 74,463 บาท/ครัวเรือน และมี รายจ่ายเฉลี่ ย 47,231.04 บาท/ครัวเรือน (รายจ่ายภาค
เกษตร 22,527.59 บาท/ครัว เรือ น และรายจ่ ายนอกภาคเกษตร 24,703.45 บาท/ครั วเรื อน) เมื่ อ
เปรียบเทียบรายได้เฉลี่ย - รายจ่ายเฉลี่ย - หนี้สิน ตาบลหนองบัวใต้ เกษตรกรมีรายได้และรายจ่ายเฉลี่ยต่ากว่า
ระดับอาเภอและระดับจังหวัด แต่มีภาวะหนี้สินสูง ทั้งนี้เกษตรกรบางรายยังคงไม่ให้ข้อมูลด้านรายได้ รายจ่าย
และหนี้สินตามข้อเท็จจริงเท่าที่ควร จากข้อมูลเกษตรกรในตาบลหนองบัวใต้ อาเภอเมืองตาก รายได้จะกระจุก
ตัวเฉพาะเกษตรกรบางรายที่มีความพร้อมทางด้านทุน ที่ดิน แหล่งน้าเพื่อการเกษตร และองค์ประกอบอื่นๆ
รายได้หลักของเกษตรกรยังพึ่งพาการเพาะปลูกพืชในรูปแบบที่ผลิตอย่างเดียวเป็นส่วนมาก ได้แก่ มัน
สาปะหลัง ข้าว ลาไย เป็นหลัก ในระยะยาวจาเป็นต้องปรับลดพื้นที่ปลูกไปประกอบกิจกรรมด้านการเกษตร
อื่นๆ เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ความต้องการผลผลิต มันสาปะหลัง ข้าว ลาไย ทั้ง นี้ ความต้องการ
ผลผลิต อาทิ มันสาปะหลัง ลาไยอบแห้ง มีความผันผวนตามความต้องการของตลาดในต่างประเทศโดยเฉพาะ
ประเทศจีน ราคาที่ไม่แน่นอน ประกอบกับสภาพอากาศที่แปรปรวนในปัจจุบัน ส่ง ผลกระทบถึง เกษตรกรผู้
ปลูก ด้วยปัญหาและอุปสรรคต่างๆ เกษตรกรจึงต้องปรับเปลี่ยนกิจกรรมภาคเกษตร อาทิ การปลูกผักปลอด
สารพิษ การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร
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๕.) แนวทางการพัฒนาอาชีพ และประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเกษตรอุตสาหกรรม
จากบทบาทหน้าที่ของสภาเกษตรกรจังหวัด ในการเป็นผู้แทนเกษตรกรในการเสนอปัญหาและความ
ต้องการพัฒนาด้านเกษตรกรรม และเพื่อให้การจัดทาแผนพัฒนาเกษตรกรรมตาบลเกิดผลในทางปฏิบัติอย่าง
เป็น รูปธรรมและเกิด ประโยชน์สูง สุด แก่เ กษตรกร สภาเกษตรกรจั ง หวั ดตาก จึง ได้จัด ทา (ร่า ง) ข้อเสนอ
โครงการด้านการส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรรม ซึ่งได้จากการรับฟังความเห็น ปั ญหา และความต้องการของ
เกษตรกรผ่านการร่วมหารือวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการฯกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเสนอขอ
งบประมาณจากงบพัฒนาจังหวัดตาก ในปีง บประมาณ ๒๕๖4 และดาเนินงานโครงการฯ โดยหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง รวมทั้งสิ้น 6 โครงการ ในพื้นที่ตาบลหนองบัวใต้ อาเภอเมืองตาก สภาเกษตรกรจังหวัดตากได้เสนอ
โครงการส่งเสริมการปลูกพืชทางเลือกสู่ผู้บริโภคแบบปลอดภัยได้มาตรฐานGAP/เกษตรอินทรีย์ กิจกรรมหลัก
คือการพัฒนาศักยภาพกลุ่มเกษตรกรและเพิ่มประสิทธิภาพผลผลิตพืชผักเกษตรปลอดภัย และ การส่งเสริมให้
มีการจัดทาแปลงสาธิตการปลูกมะละกอ GAP/เกษตรอินทรีย์ กิจกรรมหลัก พัฒนาศักยภาพกลุ่มเกษตรกร
และเพิ่มประสิทธิภาพผลผลิตพืชผักเกษตรปลอดภัย เสนอผ่านหน่วยงานหลักในการดาเนินการ คือ สานักงาน
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดตาก โดยมีวัตถุประสงค์ให้เกษตรกรผู้ปลูกผักตระหนักและลดการใช้สารเคมี ซึ่งจะ
ก่อให้เกิดผลดีต่อสุขภาพในผู้ผลิตและผู้บริโภคในระยะยาว เปูาหมายสาคัญนอกจากการสร้างรายที่ยั่งยืนให้กับ
ครอบครัวและชุมชนแล้ว ยังเป็นการส่งเสริมนโยบายการลดพื้นที่การปลูกพืชเชิง เดี่ยว สร้างมูลค่าเพิ่มพืช
ทางเลือกที่มีศักยภาพ มุ่งเน้นสินค้าเกษตรปลอดภัยต่อยอดไปสู่เกษตรอุตสาหกรรมด้านอาหารปลอดภัยได้
มาตรฐานปลอดสารปนเปื้อน
ข้อเสนอโครงการด้านการส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรรมดังที่กล่าวข้างต้น สอดคล้องกับบริบทพื้นที่
ของตาบลหนองบัวใต้ ซึ่งมีแหล่งน้าต้นทุนและสภาพดินริมฝั่งแม่น้าที่อุดมสมบูรณ์ และเป็นแหล่งผลิตพืชผัก
สวนครัวหลากหลายชนิด มีแหล่งส่งจาหน่ายตามตลาดสินค้าในท้องถิ่นจังหวัดตาก เพื่อให้ผลผลิตพืชผักมี
คุณภาพตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภคและตลาด ซึ่งปัจจุบันมีแนวโน้มการบริโภคสินค้าเกษตรที่มี
ความปลอดภัยเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะพืชผักสวนครัว ดัง นั้น แนวทางพัฒนาจึงควรมุ่ง ประเด็นส่ง เสริม ให้
เกษตรกรเห็นถึงความสาคัญและความจาเป็นในการผลิตพืชผักปลอดภัย เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและขยายฐาน
การตลาดให้ครอบคลุมในทุกระดับ
จากการลงพื้นที่ตาบลหนองบัวใต้ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านแปรรูปกล้วยบ้านคลองห้วยทราย เป็น
กลุ่มเกษตรกรที่มีการพัฒนาศักยภาพสามารถมุ่งสู่การเป็นเกษตรอุตสาหกรรม แต่เดิมเกษตรกรบ้านคลองห้วย
ทราย เป็นชาวอีสานที่อพยพมาจับจองพื้นที่ทากิน การหาเลี้ยงชีพ จากตั้งแต่รุ่นพ่อแม่เป็น ทาการเกษตรแบบ
พืชเชิง เดี่ยว คือทานาข้าวเป็นหลัก รายได้มาจากการทากิจกรรมการเกษตรเพียงอย่างเดียว ประกอบกับ
เกษตรกรมีการปลูกกล้วยน้าว้าตามหัวไร่ปลายนาเพื่อบริโภค ด้วยสภาพพื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์กล้วยน้าว้า
จึงให้ผลผลิตที่ดี และมีพ่อค้าเข้ามารับซื้อถึงในหมู่บ้าน เกษตรกรจึงทาสวนกล้วยเพิ่มมากขึ้น เกิดปัญหาถูกตัด
ราคาจากพ่อค้าคนกลาง กลุ่มแม่บ้านจึงได้หารือเพื่อแก้ไขปัญหา จึงเกิดการรวมกลุ่ม แม่บ้านเกษตรกรแปรรูป
กล้วยบ้านคลองห้วยทรายขึ้น โดยมีเกษตรอาเภอเมืองตาก พัฒนาชุมชนตาก สภาเกษตรกรจังหวัดตาก และ
เกษตรตาบลหนองบัวใต้ เป็นที่ปรึกษา เริ่มต้น มีการแปรรูปกล้วยเป็นกล้วยฉาบเค็ม กล้วยฉาบหวาน ผลผลิต
สินค้าของกลุ่มจะขายในชุมชน ชุมชนใกล้เคียง และออกร้ านจาหน่ายผลิตภัณฑ์ของกลุ่มร่วมกับหน่วยงาน
ราชการ ต่อมาได้รับการส่งเสริม สนับสนุน จากหน่วยงานภาครัฐต่างๆ ได้แก่ กรมส่งเสริมการเกษตร กรมการ
พัฒนาชุมชน กรมการปกครอง องค์การบริหารส่วนตาบล การศึกษาตามอัธยาศัย สานักงานอุตสาหกรรม
จัง หวัด ตาก สานักงานพาณิชย์จัง หวัดตาก สานักงานตรวจบัญ ชีจั ง หวัดตาก ธนาคารเพื่อการเกษตรและ
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สหกรณ์ ธนาคารออมสิน มหาวิทยาลัยมหิดล และสภาเกษตรกรจังหวัดตาก ให้กลุ่มได้มีกาลังใจในการร่วม
ดาเนินกิจกรรมของกลุ่มให้เข้มแข็งขึ้น จากการเข้าร่วมโครงการ อบรม ต่างๆ กลุ่มฯ ได้เรียนรู้ การพัฒนา
ผลิตภัณฑ์จากกล้วยฉาบเค็ม ฉาบหวาน กล้วยกรอบเค็ม กล้วยกวน กล้วยตาก กล้วยฉาบเอนไซม์ กล้วยกรอบ
เค็ม กล้วยฉาบน้าตาล กล้ว ยฉาบรสบาบีคิว กล้วยกวนกะทิ สด ปุ๋ยน้าหมัก จากเปลือกกล้ วย ปุ๋ยหมักจาก
เปลือกกล้วย น้ามันไบโอดีเซลจากน้ามันที่เหลือจากการทอดกล้วย ตลอดจนปลูกพืชผักสวนครัว พืชสมุนไพร
การดาเนินงานของกลุ่มฯ สามารถแก้ปัญหาราคากล้วยตกต่าได้ สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าเกษตร โดยการ
แปรรูปเป็นสินค้าใหม่ เพิ่มรายได้ ลดรายจ่าย ส่ง เสริมการออม และเกิดทุนหมุนเวียนในชุมชน เป็นแหล่ง
เรียนรู้ด้านการเกษตร และการแปรรูปผลผลิตเกษตร สร้างงานให้แก่สมาชิกและคนในชุมชน ตลอดจนส่งเสริม
การดาเนินชีวิตตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และสร้างความมั่นคงด้านอาหาร การดาเนินการที่ผ่าน
มาสภาเกษตรกรจังหวัดตาก ได้ประสานประสานกลุ่มเพื่อเข้าอบรมในโครงการโครงการพัฒนาผู้ประกอบการ
รายใหม่ START UP เพื่อให้กลุ่มได้มีองค์ความรู้ในด้านการวางวางแผนธุรกิจการวิเคราะห์สถานการณ์
ตลอดจนมีการประเมินปัจจัยทั้งภายในและภายนอก วางแผนการผลิต การตลาด การบริหารจัดการ และ
แผนการเงิน การลงทุนเพื่อจะได้พัฒนาต่อยอดขยายผลและเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าของเกษตรกรในอนาคต
ต่อไป

ประเด็นปัญหาและแนวทางพัฒนาภาคเกษตรกรรม ตาบลหนองบัวใต้
(สรุปจากการจัดเวทีระดมความเห็นการจัดทาแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตาบล)
ประเด็นปัญหา/ความต้องการ
1. แหล่งน้าทาการเกษตร
2. พื้นที่ทาการเกษตรเสื่อมโทรม
3. พื้นที่ทาการเกษตรไม่เพียงพอ
4. ขาดแหล่งเรียนรู้และการถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตร
5. ขาดแหล่งเงินทุนหมุนเวียน
6. ปัญหาความยากจนของเกษตรกร

แนวทางการพัฒนา
1. สร้างอ่างเก็บน้าขนาดเล็ก,ขุดลอกอ่างเก็บน้าที่ตื้น
เขิน,วางท่อจากอ่างเก็บน้าแม่ท้อส่งมาให้อ่างเก็บน้า
ของแต่ละหมู่บ้านในตาบลหนองบัวใต้
2. ส่งเสริมการทาปุ๋ยชีวภาพ,ปุ๋ยสด
3. ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดสรรพื้นที่ปุาไม้และพื้นที่
การเกษตรให้ชัดเจน
4. สร้างแหล่งเรียนรู้ในตาบลให้ครอบคลุมกลุ่มอาชีพ
5. ภาครัฐจัดหา สนับสนุนแหล่งเงินทุนให้กับกลุ่ม
การเกษตร-ปศุสัตว์
6. ทาโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่แบบผสมผสาน
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6.) ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตร ตาบลหนองบัวใต้
วิสัยทัศน์

พันธกิจ

ตาบลหนองบัวใต้ผลิตพืชผักปลอดภัย เกษตรสวนครัวแหล่งใหญ่จังหวัดตาก
1.
2.
3.
4.

พัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกร ให้มั่นคง มั่งคั่ง อย่างยั่งยืน
ส่งเสริมการนาระบบเกษตรปลอดภัย เกษตรอินทรีย์ มาใช้ในการทาการเกษตรอย่างจริงจัง
เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรในการเพิ่มรายได้ที่มั่นคงอย่างต่อเนื่อง
พัฒนา ปรังปรุง และฟื้นฟูทรัพยากร ดิน น้า ตลอดจนปัจจัยการผลิตทางการเกษตร ให้สอดคล้อง
กับสภาพพื้นที่อย่างเหมาะสมและทั่วถึง
5. อนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างสมดุลในระบบนิเวศน์และความอุดม
สมบูรณ์ของปัจจัยผลผลิตทางการเกษตรอย่างยั่งยืน
ยุทธศาสตร์

กลยุทธ์

เป้าประสงค์

1 . พั ฒ น า คุ ณ ภ า พ ชี วิ ต
เกษตรกรให้ เ กิ ด ความมั่ น คง
ความมั่งคั่ง อย่างยั่งยืน
2. พัฒนาขีดความสามารถใน
การผลิ ต การจั ด การสิ น ค้ า
เกษตร และความมั่งคงในอาชีพ
3. บริ หารจั ด การทรั พ ยากร
การเกษตรอย่างมีประสิทธิภาพ
และสร้างสมดุลในระบบนิเวศน์
อย่างยั่งยืน

1. สร้างกระบวนการมีส่วนร่วมทุกภาค
ส่ ว นในการก าหนดนโยบายและวาง
แผนการพัฒนาเกษตรกรรมอย่างเป็น
ระบบ
2. พัฒนาประสิทธิภาพการผลิตสินค้า
เกษตร พื ช ผั ก สวนครั ว ในรู ป แบบ
เกษตร ปลอดภั ย เกษตร อิ น ทรี ย์
ตอบสนองความต้องการของตลาด
3. สร้า งความเข้มแข็ง กลุ่ ม องค์ก ร
สถาบัน เกษตรกร ให้สามารถบริหาร
จั ด การได้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและ
ประสิทธิผล
4. สร้างมูลค่าเพิ่มผลผลิตโดยการแปร
รูปสร้างเกษตรกรผู้ประกอบการ
5. พัฒนาอัตลักษณ์ ผลิตภั ณฑ์สินค้ า
เกษตรโดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น
6. พัฒนาและปรังปรุง แหล่งน้าระบบ
ชลปร ะ ทาน เพื่ อก าร เก ษตร ให้ มี
ประสิ ท ธิ ภ าพและเป็ น ไปอย่ า งทั่ ว ถึ ง
เหมาะสมกับสภาพพื้นที่
7. ฟื้ น ฟู ทรั พ ยาก รก ารผลิ ต ทาง
การเกษตร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
ผลิตและลดต้นทุน

1. เกษตรกรตาบลหนองบัวใต้ มีคุณภาพ
ชีวิตที่ดี มีส่วนร่วมในการกาหนดนโยบาย
และวางแผนพัฒนาเกษตรกรรมในพื้นที่
2. เก ษตรก รต าบลหนอ งบั ว ใต้ มี ขี ด
ความสามารถในการผลิตและจัดการสินค้า
เกษตร พื ช ผั ก สวนครั ว โดยใช้ ร ะบบ
เกษตรปลอดภัย เกษตรอินทรีย์
3 พืชผักสวนครัว ของตาบลหนองบัวใต้มี
ความปลอดภัย ได้รับการรับรองมาตรฐาน
มีการจัดจาหน่ายแพร่หลายในตลาดทั่วไป
ของจังหวัดตาก
4. เกษตรกรต าบลหนองบั ว ใต้ มี ก าร
รวมกลุ่ม ผลิต แปรรูป จาหน่าย ผลผลิ ต
ทางการเกษตร สามารถเข้ า ถึง แหล่ ง ทุ น
ตลอดจนได้ รั บ การถ่ า ยทอดองค์ ค วามรู้
ต่างๆในการสนับสนุนอาชีพ เพื่อเสริมสร้าง
ความเข้ มแข็ ง ให้ กับ เกษตรกรในการเพิ่ ม
รายได้ที่มั่งคงอย่างต่อเนื่อง
5. ระบบนิ เ วศน์ มี ค วามสมดุ ล โดยการ
อนุ รัก ษ์ ฟื้น ฟู ทรั พยากร ธรรมชาติแ ละ
สิ่ ง แวดล้ อ มอย่ า งจริ ง จั ง และปั จ จั ย การ
ผลิตทางการเกษตรมีความสมบู รณ์อย่า ง
ยั่งยืน
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ส่วนที่ 3 : แผนงาน โครงการพัฒนาเกษตรกรรม อาเภอเมืองตาก / ตาบลหนองบัวใต้ พ.ศ. 2563 – พ.ศ. 2566
แผนพัฒนา/แผนงาน/โครงการ
แนวทางพัฒนา
แผนงาน/โครงการ
ยุทธศาสตร์จังหวัด
โครงการขุดลอกคลอง
: การพัฒนาคุณภาพชีวิต สายเลียบริมน้าปิง
ประชาชนและแก้ไข
หมู่ที่ 1
ปัญหาความยากจน
ยุทธศาสตร์ อปท. ใน
เขตจังหวัด
โครงการขุดลอกคลอง
: ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ขวางหมู่ที่ 2
: ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
และการผังเมือง
โครงการขุดลอกแม่น้า
: แผนงานการเกษตร
ปิง หมู่ที่ 2

วัตถุประสงค์
พัฒนาแหล่งน้าให้
ประชาชนมีน้าใช้อย่าง
เพียงพอ
พัฒนาแหล่งน้าให้
ประชาชนมีน้าใช้อย่าง
เพียงพอ
พัฒนาแหล่งน้าให้
ประชาชนมีน้าใช้อย่าง
เพียงพอ
พัฒนาแหล่งน้าให้
ประชาชนมีน้าใช้อย่าง
เพียงพอ

โครงการขุดลอกพร้อม
สร้างดาดคอนกรีต
จุดนาตาเหว่า - เหมือง
สาธารณะ หมู่ที่ 2
โครงการก่อสร้างท่อ
พัฒนาแหล่งน้าให้
ลอดเหลี่ยม
ประชาชนมีน้าใช้อย่าง
-จุดบริเวณไร่นายหอม เพียงพอ
สืบสายจันทร์
-จุดไร่นายประจวบ ม.2

แนวทางการดาเนินงาน

ระยะเวลาในการดาเนินงาน
แหล่ง
งบประมาณ 2563 2564 2565 2566

ขุดลอกคลอง
สายเลียบริมน้าปิง ขนาด เทศบาล
กว้าง 5.00 เมตร
ตาบลหนอง
ยาว 700 เมตร
บัวใต้
ลึก 1.50 เมตร
ขุดลอกคลอง ขนาด
เทศบาล
กว้าง 3.50 เมตร
ตาบลหนอง
ยาว 500 เมตร
บัวใต้
ขุดลอกแม่น้าปิง ยาว
เทศบาล
700 เมตร
ตาบลหนอง
บัวใต้
ขุดลอกพร้อมสร้างดาด
เทศบาล
คอนกรีต ขนาด กว้าง
ตาบลหนอง
5.00 เมตร ยาว 120
บัวใต้
เมตร
ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม
ขนาด กว้าง 4 เมตร
เทศบาล
ยาว 6 เมตร
ตาบลหนอง
บัวใต้

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
กองช่าง
เทศบาลตาบล
หนองบัวใต้
กองช่าง
เทศบาลตาบล
หนองบัวใต้
กองช่าง
เทศบาลตาบล
หนองบัวใต้
กองช่าง
เทศบาลตาบล
หนองบัวใต้
กองช่าง
เทศบาลตาบล
หนองบัวใต้
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แผนงาน โครงการพัฒนาเกษตรกรรม อาเภอเมืองตาก / ตาบลหนองบัวใต้ พ.ศ. 2563 – พ.ศ. 2566
แผนพัฒนา/แผนงาน/โครงการ
แนวทางพัฒนา
แผนงาน/โครงการ
ยุทธศาสตร์จังหวัด
: การพัฒนาคุณภาพชีวิต
ประชาชนและแก้ไข
ปัญหาความยากจน
ยุทธศาสตร์ อปท. ใน
เขตจังหวัด
: ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
: ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
และการผังเมือง
: แผนงานการเกษตร

โครงการก่อสร้างระบบส่ง
น้าจากเหมืองสาธารณะ
หมู่ที่ 2
โครงการก่อสร้างฝายน้า
ล้นบริเวณจุดประปาบ้าน
นางเกิด ปานบัวหมู่ที่ 3
โครงการวางท่อระบายน้า
คสล.ถนนสายรอบอ่าง
เก็บน้าคลองห้วยทราย
หมู่ที่ 3
โครงการก่อสร้างฝายเก็บ
น้า จุดบริเวณไร่นางสาว
ดารุณี เครือสอน หมู่ที่ 4
โครงการขุดลอกหน้าฝาย
เก็บน้า บ้านดงปู หมู่ที่ 4

วัตถุประสงค์
พัฒนาแหล่งน้าให้
ประชาชนมีน้าใช้อย่าง
เพียงพอ
พัฒนาแหล่งน้าให้
ประชาชนมีน้าใช้อย่าง
เพียงพอ
พัฒนาแหล่งน้าให้
ประชาชนมีน้าใช้อย่าง
เพียงพอ

พัฒนาแหล่งน้าให้
ประชาชนมีน้าใช้อย่าง
เพียงพอ
พัฒนาแหล่งน้าให้
ประชาชนมีน้าใช้อย่าง
เพียงพอ
โครงการขุดลอกลาคลอง พัฒนาแหล่งน้าให้
หน้าอ่างเก็บน้า กม.5 หมู่ ประชาชนมีน้าใช้อย่าง
ที่ 5
เพียงพอ

ระยะเวลาในการดาเนินงาน
แหล่ง
หน่วยงาน
แนวทางการดาเนินงาน
งบประมาณ 2563 2564 2565 2566
รับผิดชอบ
ก่อสร้างระบบส่งน้าจาก
เทศบาล
กองช่างเทศบาล
เหมืองสาธารณะ ขนาด ตาบลหนอง
ตาบลหนองบัวใต้
ยาว 500 เมตร
บัวใต้
ก่อสร้างฝายน้าล้น ขนาด เทศบาล
กองช่าง
ยาว 10 เมตร
ตาบลหนอง
เทศบาลตาบล
บัวใต้
หนองบัวใต้
วางท่อระบายน้า คสล.
เทศบาล
กองช่าง
ขนาด ยาว 8 ท่อน
ตาบลหนอง
เทศบาลตาบล
จานวน 4 จุด
บัวใต้
หนองบัวใต้
ก่อสร้างฝายเก็บน้า
ขนาดยาว 15 เมตร

เทศบาล
ตาบลหนอง
บัวใต้
ขุดลอกหน้าฝายเก็บน้า
เทศบาล
ขนาด ยาว 70 เมตร
ตาบลหนอง
บัวใต้
ขุดลอกลาคลอง ขนาด
เทศบาล
กว้าง 5 เมตร ยาว 500 ตาบลหนอง
เมตร ลึก 3 เมตร
บัวใต้

กองช่าง
เทศบาลตาบล
หนองบัวใต้
กองช่าง
เทศบาลตาบล
หนองบัวใต้
กองช่าง
เทศบาลตาบล
หนองบัวใต้
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แผนงาน โครงการพัฒนาเกษตรกรรม อาเภอเมืองตาก / ตาบลหนองบัวใต้ พ.ศ. 2563 – พ.ศ. 2566
แผนพัฒนา/แผนงาน/โครงการ
แนวทางพัฒนา
แผนงาน/โครงการ
ยุทธศาสตร์จังหวัด
: การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตประชาชนและแก้ไข
ปัญหาความยากจน
ยุทธศาสตร์ อปท. ใน
เขตจังหวัด
: ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
: ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
และการผังเมือง
: แผนงานการเกษตร

โครงการวางท่อระบายน้าเพื่อ
การเกษตรเศรษฐกิจพอเพียงอ่าง
กม.5 หมู่ที่ 5

วัตถุประสงค์

พัฒนาแหล่งน้าให้
ประชาชนมีน้าใช้
อย่าง
เพียงพอ
โครงการขุดลอกคลองจุดบ้าน
พัฒนาแหล่งน้าให้
นางชดช้อย –บ้านกาหลง หมู่ที่ 6 ประชาชนมีน้าใช้
อย่าง
เพียงพอ
โครงการเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 6 พัฒนาแหล่งน้าให้
-ไร่นางเหรียญ เชื้อเทศ
ประชาชนมีน้าใช้
-ไร่นางกาหลง นาคแดง
อย่าง
-ไร่เด่นตะโก นางประทวนทองขาว เพียงพอ
-ไร่ชวณี พึ่งอ่อน
-ไร่นางสกีม โนปางตัน
-ไร่นางกลิ่น แปูนแก้ว
-ไร่นางบุญแทน พึ่งอ่อน
โครงการก่อสร้างฝายน้าล้นจุดไร่ พัฒนาแหล่งน้าให้
นางพเยาว์ เชื้อเทศ หมู่ที่ 6
ประชาชนมีน้าใช้
อย่างเพียงพอยาว

แนวทางการ
ดาเนินงาน
วางท่อระบายน้า
ขนาดยาว 8 ท่อน
จานวน 3 จุด

ระยะเวลาในการดาเนินงาน
แหล่ง
งบประมาณ 2563 2564 2565 2566
เทศบาล
ตาบลหนอง
บัวใต้

ขุดลอกคลอง ขนาด
เทศบาล
กว้าง 10 เมตร
ตาบลหนอง
ยาว 600 เมตร
บัวใต้
ลึก 1.00 เมตร
เจาะบ่อบาดาล ขนาด
กว้าง 5×5 เมตร
จานวน 7 จุด
เทศบาล
ตาบลหนอง
บัวใต้

ก่อสร้างฝายน้าล้น
ยาว 10 เมตร

เทศบาล
ตาบลหนอง
บัวใต้

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
กองช่าง
เทศบาล
ตาบลหนอง
บัวใต้
กองช่าง
เทศบาล
ตาบลหนอง
บัวใต้
กองช่าง
เทศบาล
ตาบลหนอง
บัวใต้
กองช่าง
เทศบาล
ตาบลหนอง
บัวใต้
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แผนงาน โครงการพัฒนาเกษตรกรรม อาเภอเมืองตาก / ตาบลหนองบัวใต้ พ.ศ. 2563 – พ.ศ. 2566
แผนพัฒนา/แผนงาน/โครงการ
แนวทางพัฒนา
แผนงาน/โครงการ
ยุทธศาสตร์จังหวัด
: การพัฒนาคุณภาพชีวิต
ประชาชนและแก้ไข
ปัญหาความยากจน
ยุทธศาสตร์ อปท. ใน
เขตจังหวัด
: ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
: ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
และการผังเมือง
: แผนงานการเกษตร

โครงการก่อสร้างฝาย
ชะลอน้า จุดไร่บ้านนาง
กลิ่น แปูนแก้ว หมู่ที่ 6
โครงการกั้นฝายน้าล้น
คลองแม่ระมุกบริเวณ หมู่
ที่ 6 คลองห้วยทราย
โครงการขุดลอกลาเหมือง
นาใหม่ หมู่ที่ 2

วัตถุประสงค์

พัฒนาแหล่งน้าให้
ประชาชนมีน้าใช้อย่าง
เพียงพอ
พัฒนาแหล่งน้าให้
ประชาชนมีน้าใช้อย่าง
เพียงพอ
พัฒนาแหล่งน้าให้
ประชาชนมีน้าใช้อย่าง
เพียงพอ
โครงการวางท่อระบายน้า พัฒนาแหล่งน้าให้
ถนนสายหลัก หมู่ที่
ประชาชนมีน้าใช้อย่าง
1,2,7
เพียงพอ
โครงการขุดลอกคลอง
พัฒนาแหล่งน้าให้
ถนนเหมืองนายน
ประชาชนมีน้าใช้อย่าง
หมู่ที่ 2
เพียงพอ
โครงการก่อสร้างฝาย
พัฒนาแหล่งน้าให้
ชะลอน้าบริเวณจุดประปา ประชาชนมีน้าใช้อย่าง
บ้านนางเกิด ปานบัว หมู่ เพียงพอ
ที่ 3

ระยะเวลาในการดาเนินงาน
แหล่ง
แนวทางการดาเนินงาน
งบประมาณ 2563 2564 2565 2566
ก่อสร้างฝายชะลอน้ายาว เทศบาล
1,400 เมตร
ตาบลหนอง
บัวใต้
ก่อสร้างกั้นฝายน้าล้น
เทศบาล
ขนาด ยาว 10 เมตร
ตาบลหนอง
บัวใต้
ขุดลอกลาเหมือง 1 แห่ง เทศบาล
ตาบลหนอง
บัวใต้
วางท่อระบายน้า 1 แห่ง
เทศบาล
ตาบลหนอง
บัวใต้
ขุดลอกคลอง 1 แห่ง
เทศบาล
ตาบลหนอง
บัวใต้
ก่อสร้างฝายชะลอน้ายาว
เทศบาล
10 เมตร
ตาบลหนอง
บัวใต้

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
กองช่าง
เทศบาลตาบล
หนองบัวใต้
กองช่าง
เทศบาลตาบล
หนองบัวใต้
กองช่าง
เทศบาลตาบล
หนองบัวใต้
กองช่าง
เทศบาลตาบล
หนองบัวใต้
กองช่าง
เทศบาลตาบล
หนองบัวใต้
กองช่าง
เทศบาลตาบล
หนองบัวใต้
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แผนงาน โครงการพัฒนาเกษตรกรรม อาเภอเมืองตาก / ตาบลหนองบัวใต้ พ.ศ. 2563 – พ.ศ. 2566
แผนพัฒนา/แผนงาน/โครงการ
แนวทางพัฒนา
แผนงาน/โครงการ
ยุทธศาสตร์จังหวัด
โครงการขุดลอกคลองไส้ไก่จากไร่
: การพัฒนาคุณภาพชีวิต นางนงนุช สินสอน ถึงไร่นายสุ
ประชาชนและแก้ไข
พจน์ สุขเครือ หมู่ที่ 6
ปัญหาความยากจน
โครงการปรับปรุงสถานีสูบน้า
ยุทธศาสตร์ อปท. ในเขต ชลประทานหน่วยที่ 8 หมู่ที่ 6
จังหวัด
: ด้านโครงสร้างพื้นฐาน โครงการกั้นฝายน้าล้น
: ด้านโครงสร้างพื้นฐาน บริเวณไร่ผู้ใหญ่ประจินต์ รื่นอุรา
บริเวณไร่ อ.สมศักดิ์ แสงประเสริฐ
และการผังเมือง
บริเวณไร่นายอ้อย เอี่ยมอินทร
: แผนงานการเกษตร
บริเวณไร่นายพลรัตน์

แนวทางการ
ดาเนินงาน
พัฒนาแหล่งน้าให้
ขุดลอกคลองไส้ไก่
ประชาชนมีน้าใช้อย่าง ยาว 500 เมตร
เพียงพอ
พัฒนาแหล่งน้าให้
ปรับปรุงสถานีสูบ
ประชาชนมีน้าใช้อย่าง น้า
เพียงพอ
1 แห่ง
วัตถุประสงค์

พัฒนาแหล่งน้าให้
ประชาชนมีน้าใช้อย่าง
เพียงพอ

ก่อสร้างกั้นฝายน้าล้น
6 แห่ง

พัฒนาแหล่งน้าให้
ประชาชนมีน้าใช้อย่าง
เพียงพอ

ขุดลอกคลอง 5 แห่ง

ระยะเวลาในการดาเนินงาน
แหล่ง
งบประมาณ 2563 2564 2565 2566
เทศบาล
ตาบลหนอง
บัวใต้
เทศบาล
ตาบลหนอง
บัวใต้

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
กองช่าง
เทศบาลตาบล
หนองบัวใต้
กองช่าง
เทศบาลตาบล
หนองบัวใต้

เทศบาลตาบล
หนองบัวใต้

กองช่างเทศบาล
ตาบลหนองบัวใต้

เทศบาลตาบล
หนองบัวใต้

กองช่าง
เทศบาลตาบล
หนองบัวใต้

บริเวณหลังบ้าน สท.สาฤทธิ์ ขาโยม
บริเวณไร่นายดิเรก ฮุนทวีชัย ม.5

โครงการขุดลอกคลอง
จุดไร่นางบุญแถม พึ่งอ่อน
-ไร่นายมาก ปานบัว
จุดไร่นายฉอ้อน พงเม่น
-บ้านนางเกิด สนคง
จุดไร่นายถิ่น พึ่งอ่อน
-บ้านนางสายชุด อ่วมทิพย์
จุดไร่นายภูผา ศรีมณี
-บ้านนางกาหลง นาคแดง
จุดไร่นางนงนุช สินสอน
-บ้านนายสุพจ สุขเครือ หมู่ที่ 6
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แผนงาน โครงการพัฒนาเกษตรกรรม อาเภอเมืองตาก / ตาบลหนองบัวใต้ พ.ศ. 2563 – พ.ศ. 2566
แผนพัฒนา/แผนงาน/โครงการ
แนวทางพัฒนา
แผนงาน/โครงการ
ยุทธศาสตร์จังหวัด
โครงการส่งเสริมกลุ่ม
: การพัฒนาคุณภาพ
อาชีพ
ชีวิตประชาชนและแก้ไข
ปัญหาความยากจน
โครงการส่งเสริม
ยุทธศาสตร์ อปท. ใน
สนับสนุนการผลผลิต
เขตจังหวัด
และแปรรูป
: ด้านส่งเสริมคุณภาพ กล้วยน้าว้า หมู่ที่ 3
ชีวิต
โครงการเลี้ยงโคไล่ทุ่ง
: ด้านส่งเสริมคุณภาพ กลุ่มหมู่บ้านต้นแบบ
ชีวิต มุ่งเน้นเศรษฐกิจ เศรษฐกิจพอเพียง ม.6
พอเพียง
โครงการฝึกอบรมให้
: แผนงานสร้างความ
ความรู้ทักษะอาชีพแก่
เข้มแข็งของชุมชน
ประชาชน
โครงการอบรมการผลิต
ลาใย คุณภาพนอก
ฤดูกาล
โครงการส่งเสริม
สนับสนุน การผลผลิต
และแปรรูป เกษตรของ
ชุมชน หมู่ที่ 3

วัตถุประสงค์
เพื่อให้เกษตรกร
มีรายได้เพิ่มมากขึ้น
เพื่อให้เกษตรกรมี
รายได้เพิ่มมากขึ้น
เพื่อให้เกษตรกรมี
รายได้เพิ่มมากขึ้น
เพื่อให้ประชาชนมี
ความรู้ด้านอาชีพ
สร้างรายได้เพิ่มได้
เพิ่มขึ้น
เพื่อให้ประชาชน
มีความรู้ด้านอาชีพ
และสร้างรายได้เพิ่มขึ้น
เพื่อให้เกษตรกรมี
รายได้เพิ่มมากขึ้น

ระยะเวลาในการดาเนินงาน
แนวทางการ
แหล่ง
หน่วยงาน
ดาเนินงาน
งบประมาณ 2563 2564 2565 2566
รับผิดชอบ
อบรมองค์ความรู้ แก่
กองสวัสดิการสังคม
เทศบาลตาบล
กลุ่มอาชีพ
เทศบาลตาบล
หนองบัวใต้
หนองบัวใต้
ส่งเสริมสนับสนุน
กองช่าง
อบรมการผลผลิต
เทศบาลตาบล
เทศบาลตาบล
และแปรรูปกล้วย
หนองบัวใต้
หนองบัวใต้
น้าว้า
อบรมเลี้ยงโคไล่ทุ่ง
กองช่าง
เทศบาลตาบล
กลุ่มหมู่บ้านต้นแบบ
เทศบาลตาบล
หนองบัวใต้
หนองบัวใต้
ฝึกอบรมให้
กองช่าง
ความรู้ทักษะอาชีพ เทศบาลตาบล
เทศบาลตาบล
หนองบัวใต้
หนองบัวใต้
อบรมการผลิตลาใย
เทศบาลตาบล
คุณภาพนอกฤดูกาล
หนองบัวใต้
กลุ่มอาชีพในตาบล
อบรมส่งเสริม
สนับสนุนการผลผลิต เทศบาลตาบล
และแปรรูปเกษตร
หนองบัวใต้

กองช่าง
เทศบาลตาบล
หนองบัวใต้
กองช่าง
เทศบาลตาบล
หนองบัวใต้
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แผนงาน โครงการพัฒนาเกษตรกรรม อาเภอเมืองตาก / ตาบลหนองบัวใต้ พ.ศ. 2563 – พ.ศ. 2566
แผนพัฒนา/แผนงาน/โครงการ
แนวทางพัฒนา
แผนงาน/โครงการ
ยุทธศาสตร์จังหวัด
โครงการส่งเสริมตามแนวทาง
: การพัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจพอเพียง
ประชาชนและแก้ไข
ปัญหาความยากจน
โครงการก่อสร้างลานตาก
ยุทธศาสตร์ อปท. ในเขต พืชผลทางการเกษตร หมู่ที่ 2
จังหวัด
: ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต โครงการประกันราคาพืชผล
: ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต ทางการเกษตร
มุ่งเน้นเศรษฐกิจพอเพียง
: แผนงานสร้างความ
โครงการสนับสนุนปัจจัยทาง
เข้มแข็งของชุมชน
การเกษตร กองทุนเพื่อการ
เกษตร
โครงการก่อสร้างโรงสีข้าว
ชุมชนบ้านห้วยทรายสอง

วัตถุประสงค์
เพื่อให้เกษตรกร
มีรายได้เพิ่มมากขึ้น
เพื่อให้เกษตรกรมี
รายได้เพิ่มมากขึ้น
เพื่อให้เกษตรกรมี
รายได้เพิ่มมากขึ้น
เพื่อให้เกษตรกรมี
รายได้เพิ่มมากขึ้น
เพื่อให้เกษตรกรมี
รายได้เพิ่มมากขึ้น

แนวทางการ
ดาเนินงาน
ส่งเสริมตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง
ก่อสร้างลานตาก
พืชผลทางการ
เกษตร
ประกันราคาพืชผล
ทางการเกษตร
สนับสนุนปัจจัยทาง
การเกษตร กองทุน
เพื่อการเกษตร
ก่อสร้างโรงสีข้าว

โครงการ จัดสรรที่ดินทากิน
(สาหรับประชาชนที่ไม่มีที่ดิน
ทากิน) หมู่ที่ 7

เพื่อให้เกษตรกรมี
รายได้เพิ่มมากขึ้น

จัดสรรที่ดินทากิน

โครงการเพาะปลูกในพื้นที่
เหมาะสม (สนับสนุนกล้วย
น้าหว้าพันธ์ดี)

เพื่อให้เกษตรกรมี
รายได้เพิ่มมากขึ้น

อบรมเพาะปลูกใน
พื้นที่เหมาะสม
(สนับสนุนกล้วย
น้าหว้าพันธ์ดี)

แหล่ง
งบประมาณ
เทศบาลตาบล
หนองบัวใต้
เทศบาลตาบล
หนองบัวใต้
เทศบาลตาบล
หนองบัวใต้
เทศบาลตาบล
หนองบัวใต้
เทศบาลตาบล
หนองบัวใต้
เทศบาลตาบล
หนองบัวใต้

เทศบาลตาบล
หนองบัวใต้

ระยะเวลาในการดาเนินงาน
2563 2564 2565 2566

หน่วยงานรับผิดชอบ
กองสวัสดิการสังคม
เทศบาลตาบลหนอง
บัวใต้
กองช่าง
เทศบาลตาบลหนอง
บัวใต้
กองสวัสดิการสังคม
เทศบาลตาบลหนอง
บัวใต้
กองสวัสดิการสังคม
เทศบาลตาบลหนอง
บัวใต้
กองสวัสดิการสังคม
เทศบาลตาบลหนอง
บัวใต้
กองสวัสดิการสังคม
เทศบาลตาบลหนอง
บัวใต้

กองช่าง
เทศบาลตาบล
หนองบัวใต้
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แผนงาน โครงการพัฒนาเกษตรกรรม อาเภอเมืองตาก / ตาบลหนองบัวใต้ พ.ศ. 2563 – พ.ศ. 2566
แผนพัฒนา/แผนงาน/โครงการ
แนวทางพัฒนา
แผนงาน/โครงการ
ยุทธศาสตร์จังหวัด
: การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตประชาชนและแก้ไข
ปัญหาความยากจน
ยุทธศาสตร์ อปท. ใน
เขตจังหวัด
: ด้านส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิต
: ด้านส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิต มุ่งเน้นเศรษฐกิจ
พอเพียง
: แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

วัตถุประสงค์

โครงการส่งเสริมตาม
แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

เพื่อให้เกษตรกร
มีรายได้เพิ่มมากขึ้น

โครงการก่อสร้างลานตาก
พืชผลทางการเกษตร ม.2

เพื่อให้เกษตรกรมี
รายได้เพิ่มมากขึ้น

โครงการประกันราคาพืชผล เพื่อให้เกษตรกรมี
ทางการเกษตร
รายได้เพิ่มมากขึ้น
โครงการสนับสนุนปัจจัยทาง เพื่อให้เกษตรกรมี
การเกษตร กองทุนเพื่อการ รายได้เพิ่มมากขึ้น
เกษตร
โครงการก่อสร้างโรงสีข้าว
ชุมชนบ้านห้วยทรายสอง

เพื่อให้เกษตรกรมี
รายได้เพิ่มมากขึ้น

โครงการ จัดสรรที่ดินทากิน เพื่อให้เกษตรกรมี
(สาหรับประชาชนที่ไม่มี
รายได้เพิ่มมากขึ้น
ที่ดินทากิน) หมู่ที่ 7

ระยะเวลาในการดาเนินงาน
แนวทางการ
แหล่ง
หน่วยงาน
ดาเนินงาน
งบประมาณ 2563 2564 2565 2566
รับผิดชอบ
ส่งเสริมตาม
กองสวัสดิการสังคม
เทศบาลตาบล
แนวทางเศรษฐกิจ
เทศบาลตาบล
หนองบัวใต้
พอเพียง
หนองบัวใต้
ก่อสร้างลานตาก
กองช่าง
เทศบาลตาบล
พืชผลทางการ
เทศบาลตาบล
หนองบัวใต้
เกษตร
หนองบัวใต้
ประกันราคาพืชผล
กองสวัสดิการสังคม
เทศบาลตาบล
ทางการเกษตร
เทศบาลตาบล
หนองบัวใต้
หนองบัวใต้
สนับสนุนปัจจัยทาง
กองสวัสดิการสังคม
การเกษตร
เทศบาลตาบล
เทศบาลตาบล
กองทุนเพื่อ
หนองบัวใต้
หนองบัวใต้
การเกษตร
ก่อสร้างโรงสีข้าว
กองสวัสดิการสังคม
เทศบาลตาบล
เทศบาลตาบล
หนองบัวใต้
หนองบัวใต้
จัดสรรที่ดินทากิน
กองสวัสดิการสังคม
เทศบาลตาบล
เทศบาลตาบล
หนองบัวใต้
หนองบัวใต้
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แผนงาน โครงการพัฒนาเกษตรกรรม อาเภอเมืองตาก / ตาบลหนองบัวใต้ พ.ศ. 2563 – พ.ศ. 2566
แผนพัฒนา/แผนงาน/โครงการ
แนวทางพัฒนา
แผนงาน/โครงการ

วัตถุประสงค์

ยุทธศาสตร์จังหวัด
โครงการส่งเสริม เพื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์
: ด้านแหล่งท่องเที่ยว สินค้า
แหล่งท่องเทีย่ วเชิง ให้มีการท่องเที่ยว
OTOP และการค่าชายแดน
เกษตร
ยุทธศาสตร์ อปท. ในเขตจังหวัด
: ด้านการวางแผน การส่งเสริม
การลงทุน พาณิชยกรรม และการ
ท่องเที่ยว
: ด้านแหล่งท่องเที่ยว
: แผนงานบริหารงานทั่วไป
การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน
และแก้ไขปัญหาความยากจน
การลดความเหลื่อมล้าของสังคม
และการสร้างโอกาสเข้าถึงบริการ
ภาครัฐ

โครงการเสริมสร้าง
การรับรู้ด้าน
กฎหมายและการให้
ความช่วยเหลือ
ประชาชนผู้ด้วย
โอกาส

1 เพื่อเสริมสร้างการรับรู้ด้าน
กฎหมายและการให้ความ
ช่วยเหลือประชาชนผู้ด้วย
โอกาสให้เข้าถึงกระบวนการ
ยุติธรรมอย่างมีประสิทธิภาพ
2 เพื่อให้ประชาชนทราบถึง
การคุ้มครองสิทธิด้านกฎหมาย
การปูองกันภัยจากปัญหา
ต่างๆที่เกิดขึ้นใน
ชีวิตประจาวัน
3 เพื่อให้ประชาชนได้รับการ
อานวยความยุติธรรมอย่างเท่า
เทียมกัน

แนวทางการ
ดาเนินงาน
รณรงค์
ประชาสัมพันธ์
ให้มีการท่องเที่ยว
เชิงเกษตร

แหล่ง
งบประมาณ

เทศบาลตาบล
หนองบัวใต้

ฝึกอบรมให้ความรู้
ด้านกฎหมายแก่
ประชาชนให้เข้าถึง
กระบวนการ
ยุติธรรมอย่างมี
ประสิทธิภาพ
จังหวัดตาก

ระยะเวลาในการดาเนินงาน
2563 2564 2565 2566

หน่วยงานรับผิดชอบ

กองสวัสดิการสังคม
เทศบาลตาบลหนอง
บัวใต้

ยุติธรรม จ.ตาก/
สกจ. และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง
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แผนงาน โครงการพัฒนาเกษตรกรรม อาเภอเมืองตาก / ตาบลหนองบัวใต้ พ.ศ. 2563 – พ.ศ. 2566
แผนพัฒนา/แผนงาน/โครงการ
แนวทางพัฒนา
แผนงาน/โครงการ
- แนวทางการพัฒนา
พัฒนาประสิทธิภาพ
การผลิตทาง
การเกษตร และ
สร้างมูลค่าเพิ่ม
ภายใต้แนวคิด
เกษตรปลอดภัย
และเกษตรอินทรีย์
การพัฒนา
อุตสาหกรรมเกษตร
แปรรูปให้มีความ
หลากหลาย
สอดคล้องกับความ
ต้องการของตลาด

-โครงการส่งเสริมการ
ปลูกพืชทางเลือกสู่
ผู้บริโภคแบบปลอดภัย
ได้มาตรฐาน GAP/
อินทรีย์

วัตถุประสงค์

1 เพื่อให้เกษตรกรผู้ปลูกพืชผักตระหนัก
และลดการใช้สารเคมี ซึ่งเป็นผลดีต่อสุขภาพ
ในระยะยาว
2 เพื่อให้เกษตรกรผู้ปลูกผักและชุมชนได้
บริโภคผักปลอดภัยจากสารเคมี เป็นการ
ช่วยลดรายจ่าย
3 เพื่อสร้างรายได้เสริม จากการจาหน่ายผัก
ปลอดภัยจากสารพิษ
4 เพื่อให้เป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้แก่
เกษตรกรทั่วไปและประชาชนที่สนใจได้เข้า
มาศึกษาเรียนรู้และนาไปปฏิบัติ
- โครงการส่งเสริมการ
1 เพื่อให้ผู้ต้องขังตระหนักและลดการใช้
สารเคมี ซึ่งเป็นผลดีต่อสุขภาพในระยะยาว
ผลิตพืชผักปลอดภัย
(ปลูกผักกางมุ้ง) เรือนจา 2 เพื่อให้ผู้ต้องขังและชุมชนได้บริโภคผัก
ปลอดภัยจากสารเคมี เป็นการช่วยลด
จังหวัดตาก
รายจ่าย
3 เพื่อสร้างรายได้เสริม จากการจาหน่ายผัก
ปลอดภัยจากสารพิษ
4 เพื่อให้เป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้แก่
เกษตรกรทั่วไปและประชาชนที่สนใจได้เข้า
มาศึกษาเรียนรู้และนาไปปฏิบัติ

แนวทางการดาเนินงาน
- ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
“กิจกรรมพัฒนาศักยภาพ
กลุ่มเกษตรกรและเพิ่ม
ประสิทธิภาพผลผลิต พิช
ผักเกษตรปลอดภัย”
จานวน 200 ราย
- จัดทาแปลงสาธิตการ
ปลุกพืชผักปลอดภัย
-จัดทาแปลงสาธิตการ
ปลุกพืชทางเลือก
มะละกอGAP/เกษตร
อินทรีย์

แหล่ง
งบประมาณ

ระยะเวลาในการดาเนินงาน
2563 2564 2565 2566

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

จังหวัดตาก

กษ. /
กษจ. /พณ /
สกจ. และ
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง

จังหวัดตาก

เรือนจา จ.ตาก
กษ. /กษจ. /
พณ /สกจ. และ
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง

- ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
- จัดทาโรงเรือนปลุกผัก
กางมุ้ง

53

54
แผนงาน โครงการพัฒนาเกษตรกรรม อาเภอเมืองตาก / ตาบลหนองบัวใต้ พ.ศ. 2563 – พ.ศ. 2566
แผนพัฒนา/แผนงาน/โครงการ
แนวทางพัฒนา
แผนงาน/โครงการ
- แนวทางการพัฒนา
พัฒนาประสิทธิภาพ
การผลิตทางการเกษตร
และสร้างมูลค่าเพิ่ม
ภายใต้แนวคิดเกษตร
ปลอดภัย และเกษตร
อินทรีย์
การพัฒนาอุตสาหกรรม
เกษตรแปรรูปให้มีความ
หลากหลายสอดคล้อง
กับความต้องการของ
ตลาด
-แนวทางการพัฒนา
ความเข็มแข็งของ
สหกรณ์ สร้างกลุ่ม
สมาชิกสหกรณ์สู่ความ
เข็มแข็งแบบมีส่วนร่วม
กลุ่มสมาชิกสหกรณ์
ได้รับการพัฒนา
ศักยภาพ

โครงการพัฒนา
ศักยภาพการตลาดนา
การผลิต(ไก่พื้นเมือง)
จังหวัดตาก

วัตถุประสงค์

1 เพื่อพัฒนาศักยภาพการแข่งขันด้าน
การตลาดนาการผลิตและทักษะองค์ความรู้
ด้านเทคโนโลยีการขยายพันธุ์และระบบการ
เลี้ยงไก่พื้นเมืองที่เหมาะสมกับบริบทพื้นที่
ให้เป็นอาชีพที่สร้างรายได้ที่ยั่งยืนให้กับ
ครอบครัวและชุมชน
2 มีจุดเรียนรู้การผลิต/เพาะพันธุ์ไก่พื้นเมือง
ที่สอดคล้องกับบริบทพื้นที่และตรงตาม
ความต้องการของตลาด เกิดการช่วยเหลือ
เกื้อกูล แลกเปลี่ยนการเรียนรู้ในชุมชน ตาม
แนวทางเศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนา
รูปแบบเกษตรแปลงใหญ่
-โครงการพัฒนา
1 เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของสมาชิก
ศักยภาพสมาชิกและ สหกรณ์สู่การเป็นสมาชิกสหกรณ์ต้นแบบ
คณะกรรมการสหกรณ์ 2 เพื่อให้สหกรณ์สร้างกลุ่มสมาชิกตนแบบ
การเกษตรแบบมีส่วน เพื่อยกระดับการพัฒนาสหกรณ์สู่ความเข็ม
ร่วม
แข็ง
3 เพื่อพัฒนาผู้นากลุ่มสมาชิกสหกรณ์ให้เป็น
ผู้นาด้านการบริหารงานแบบมีส่วนร่วม
4 เพื่อสร้างความรูค้ วามเข้าใจด้านกฎหมาย
ข้อบังคับ ระเบียบ การบริหารสหกรณ์

แนวทางการดาเนินงาน
- ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
ในประเด็น การตลาดนา
การผลิตและปรับระบบ
การเลี้ยงไก่พื้นเมือง
จังหวัดตาก การจัดทา
ข้อมูลฟาร์มให้แก่กลุ่ม
เกษตรกรผู้เลี้ยงไก่
พื้นเมืองที่มีศักยภาพ
จานวน 5 กลุ่มๆละ 30
ราย
จัดกิจกรรมฝึกอบรม
ความรู้ความเข้าใจด้าน
กฎหมาย ข้อบังคับ
ระเบียบ การบริหาร
สหกรณ์ให้แก่สมาชิก
สหกรณ์สสู่ หกรณ์
ต้นแบบ 4.0

แหล่ง
งบประมาณ

ระยะเวลาในการดาเนินงาน
2563 2564 2565 2566

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

จังหวัดตาก

ปศุสัตว์ /
สกจ. จ.ตาก

จังหวัดตาก

สหกรณ์ จ.ตาก
สหกรณ์ อ.
กษ. /กษจ. /
สกจ. และ
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง
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แผนงาน โครงการพัฒนาเกษตรกรรม อาเภอเมืองตาก / ตาบลหนองบัวใต้ พ.ศ. 2563 – พ.ศ. 2566
แผนพัฒนา/แผนงาน/โครงการ
แนวทางพัฒนา
แผนงาน/โครงการ
- แนวทางการพัฒนา
พัฒนาประสิทธิภาพการ
ผลิตทางการเกษตร และ
สร้างมูลค่าเพิ่มภายใต้
แนวคิดเกษตรปลอดภัย
และเกษตรอินทรีย์
การพัฒนาอุตสาหกรรม
เกษตรแปรรูปให้มีความ
หลากหลายสอดคล้องกับ
ความต้องการของตลาด

โครงการส่งเสริมและเพิ่ม
ศักยภาพเกษตร
อุตสาหกรรมเพื่อส่งออก
และเกษตรเชิงนิเวศน์

วัตถุประสงค์

แนวทางการดาเนินงาน

1 เพื่อฟื้นฟูปุาต้นน้าลดรายจ่าย
สร้างรายได้ให้กับเกษตรกรใน
พื้นที่
2 เพื่อส่งเสริมการทาเกษตร
ผสมผสานอย่างยั่งยืน ลดการ
ปลูกพืชเชิงเดี่ยว
3 เพื่อสร้างจิตสานึกในการดุแล
รักษาปุา และลดจานวนพื้นที่
วิกฤตปัญหาหมอกควัน
เพื่อสร้างชุมชนเข้มแข็ง

ฝึกอบรม ส่งเสริม
สนับสนุนปัจจัยการผลิต
ส่งเสริมการปลูกพืช
ทางเลือกที่มีศักยภาพด้าน
การตลาดเพื่อทดแทนการ
ปลูกพืชเชิงเดี่ยวบนพื้นที่
สูง

แหล่ง
งบประมาณ

กลุ่มจังหวัด
ภาคเหนือ
ตอนล่าง 1

ระยะเวลาในการดาเนินงาน
2563 2564 2565 2566

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

จ.ตาก
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ภาพกิจกรรม

57

ภาคผนวก

แผนที่กลุ่มชุดดิน และ การใช้ประโยชน์ที่ดิน ตาบลหนองบัวใต้ อาเภอเมืองตาก

ตาบลหนองบัวใต้ อาเภอเมืองตาก
จังหวัดตาก ประกอบไปด้วย
ชุดดินที่ 33
ชุดดินที่ 44
ชุดดินที่ 47
ชุดดินที่ 56
ชุดดินที่ 62
ที่มา : LDD Soil Guide
สารสนเทศดินและข้อมูลการใช้ปุ๋ย
กรมพัฒนาที่ดิน
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

แผนที่การใช้ประโยชน์ที่ดินตาบลหนองบัวใต้ อาเภอเมืองตาก จังหวัดตาก

ที่มา : LDD Soil Guide สารสนเทศดินและข้อมูลการใช้ปุ๋ย กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กลุ่มชุดดินในพื้นที่ดอน เขตดินแห้ง
กลุ่มชุดดินที่ 33
ชุดดิน : ชุดดินดงยางเอน (Don) ชุดดินกาแพงเพชร (Kp) ชุดดิน
กาแพงแสน (Ks) ชุดดินลาสนธิ (Ls) ชุดดินน้าดุก (Nd) ชุดดินธาตุพนม
(Tp) และชุดดินตะพานหิน (Tph)
ลักษณะเด่น :
กลุ่มดินทรายแป้งละเอียดหรือดินร่วนละเอียดลึกมากที่เกิดจาก
ตะกอนแม่ น้ า หรื อ ตะกอนน้้ า พารู ป พั ด ปฏิ กิ ริ ย าดิ น เป็ น กรด
เล็กน้อยถึงเป็นกลาง การระบายน้้าดีถึงดีปานกลาง ความอุดม
สมบูรณ์ปานกลาง
ปัญหา :
ขาดแคลนน้้าในระยะที่ฝนทิ้งช่วงนาน บางพื้นที่อาจพบชั้นดานแข็งที่เกิดจากการเกษตรกรรม
แนวทางการจัดการ :
ปลูกพืชไร่หรือพืชผัก ไถพรวนขณะที่ดินมีความชื้นที่เหมาะสมและที่ความแตกต่างกันในแต่ละปี เพื่อ
ท้าลายชั้นดานและป้องกันการเกิดชั้นดาน จัดระบบการปลูกพืชหมุนเวียนให้มีการปลูกพืชบ้ารุงดินอยู่ด้วย
ปรับปรุงดินด้วยปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอก 2-3 ตัน/ไร่ หรือไถกลบพืชปุ๋ยสด (หว่านเมล็ดถั่วพร้า 8-10 กิโลกรัม/ไร่
เมล็ดถั่วพุ่ม 6-8 กิโลกรัม/ไร่ หรือปอเทือง 4-6 กิโลกรัม/ไร่ ไถกลบระยะออกดอก ปล่อยไว้ 1-2 สัปดาห์)
ร่วมกับปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ยอินทรีย์น้า มีวัสดุคลุมดิน หรือท้าแนวรั้วหญ้าแฝก มีการใช้ปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ยอินทรีย์น้าตาม
ชนิดพืชที่ปลูก เพื่อรักษาความสามารถในการผลิตของดินไว้ไม่ให้เสื่อมโทรมลง พัฒนาแหล่งน้้าและจัดระบบ
การให้น้าในแปลงปลูก
ปลูกไม้ผล ขุดหลุมปลูกขนาด 50x50x50 ซม. ปรับปรุงหลุมปลูกด้วยปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอก 20-35
กิโลกรัม/หลุม มีวัสดุคลุมดิน ปลูกพื ชคลุมดิน ปลูกพืชแซม ท้าแนวรั้วหรือฐานหญ้าแฝกเฉพาะต้น ในช่วง
เจริญเติบโต ก่อนเก็บผลผลิตและภายหลังเก็บผลผลิต ใช้ปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอกร่วมกับปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ยอินทรีย์น้า
ตามชนิ ดพืช ที่ป ลู ก เพื่อรั กษาความสามารถในการผลิ ตของดินไว้ไม่ให้ เสื่ อมโทรมลงพัฒ นาแหล่ งน้้าและ
จัดระบบการให้น้าในพื้นที่ปลูก

กลุ่มชุดดินในพื้นที่ดอน เขตดินแห้ง
กลุ่มชุดดินที่ 44
ชุดดิน : ชุดดินจันทึก (Cu) ชุดดินด่านขุดทด (Dk) และชุดดินน้าพอง
(Ng)
ลักษณะเด่น :
กลุ่มดินทรายหนาที่เกิดจากตะกอนล้าน้้าหรือตะกอนเนื้อหยาบ
ปฏิกิริยาดินเป็นกรดเล็กน้อยถึงเป็นกลาง การระบายน้้า
ค่อนข้างมาก ความอุดมสมบูรณ์ต่้า
ปัญหา :
ดินทรายหนา ความอุดมสมบูรณ์ต่้า ขาดแคลนน้้านาน หน้าดินง่ายต่อ
การถูกชะล้างพังทลาย สูญเสียหน้าดิน เกิดเป็นร่องทั่วไปในแปลงปลูก
แนวทางการจัดการ :
ปลูกพืชไร่หรือพืชผัก จัดระบบการปลูกพืชให้หมุนเวียนตลอดทั้งปี ปรับปรุงดินด้วยปุ๋ยหมักหรือปุ๋ย
คอก 3-4 ตัน/ไร่ หรือไถกลบพืชปุ๋ยสด (หว่านเมล็ดถั่วพร้า 10-12 กิโลกรัม/ไร่ เมล็ดถั่วพุ่ม 8-10 กิโลกรัม/
ไร่ หรือปอเทือง 6-8 กิโลกรัม/ไร่ ไถกลบระยะออกดอก ปล่อยไว้ 1-2 สัปดาห์) ร่วมกับการใช้ปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ย
อินทรีย์น้า มีวัสดุคลุมดินหรือปลูกพืชสลับเป็นแถบ พัฒนาแหล่งน้้าและจัดระบบการให้น้าในแปลงปลูก
ปลูกไม้ผล ขุดหลุมปลูกขนาด 75x75x75 ซม. ปรับปรุงหลุมปลูก ด้วยปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอก 25-50
กิโลกรัม/หลุม ปลูกพืชคลุมดิน วัสดุค ลุมดิน ปลูกพืชแซม ท้าแนวรั้วหรือท้าฐานหญ้าแฝกเฉพาะต้น ในช่วง
เจริญเติบโต ก่อนเก็บผลผลิตและภายหลังเก็บผลผลิต มีการใช้ปุ๋ยเคมีร่วมกับการใช้ปุ๋ยหมัก หรือปุ๋ยคอก ตาม
ชนิดพืชที่ปลูก พัฒนาแหล่งน้้าและจัดระบบการให้น้าในแปลงปลูก

กลุ่มชุดดินในพื้นที่ดอน เขตดินแห้ง
กลุ่มชุดดินที่ 47
ชุดดิน : ชุดดินลี้ (Li) ชุดดินมวกเหล็ก (Ml) ชุดดินนครสวรรค์ (Ns)
ชุดดินโป่งน้าร้อน (Pon)ชุดดินสบปราบ (So) และชุดดินท่าลี่ (Tl)
ลักษณะเด่น :
กลุ่มดินตื้นถึงชั้นหินพื้น ปฏิกิริยาดินเป็นกรดถึงเป็นกลาง มีการ
ระบายน้้าดี ความอุดมสมบูรณ์ต่้า
ปัญหา :
ดินตื้นถึงชั้นหินพื้น ความอุดมสมบูรณ์ต่้า ขาดแคลนน้้าและเกิด
การชะล้างพังทลายสูญเสียหน้าดินในพื้นที่ลาดชัน บางพื้นที่มีเศษ
หินหรือหินพื้นที่โผล่บริเวณหน้าดิน
แนวทางการจัดการ :
พื้นที่ที่เป็นดินตื้นมาก มีเศษหินหรือหินพื้นโผล่มาก ไม่เหมาะสมส้าหรับการท้าการเกษตร ควรปล่อย
ไว้ให้เป็นป่า หรือปลูกไม้ใช้สอยโตเร็ว
ปลูกพืชไร่หรือพืชผัก เลือกพื้นที่ที่มีหน้าดินหนา จัดระบบการปลูกพืชหมุนเวียน ปรับปรุงดินด้วยปุ๋ย
หมักหรือปุ๋ยคอก 3 - 4 ตัน/ไร่ หรือไถกลบพืชปุ๋ยสด (หว่านเมล็ดถั่วพร้า 10-12 กิโลกรัม/ไร่ เมล็ดถั่วพุ่ม 810 กิโลกรัม/ไร่ หรือปอเทือง 6-8 กิโลกรัม/ไร่ ไถกลบระยะออกดอก ปล่อยไว้ 1-2 สัปดาห์) ร่วมกับปุ๋ยเคมี
หรือปุ๋ยอินทรีย์น้า ไถพรวนและปลูกพืชตามแนวระดับ มีวัสดุคลุมดิน หรือปลูกพืชสลับเป็นแถบ พัฒนาแหล่ง
น้้าและจัดระบบการให้น้าในแปลงปลูก
ปลูกไม้ผล ขุดหลุมปลูกถึงชั้นหินพื้นหรือขุดหลุมขนาด 50x50x50 ซม. ปรับปรุงหลุมปลูกด้วยหน้า
ดินที่ไม่มีเศษหินหรือก้อนหินร่วมกับปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอก 25-50 กิโลกรัม/หลุม ควรมีไม้ค้ายันและเอาหน้าดิน
บริเวณใกล้เคียงมาผสมกับปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอกพูนโคนอยู่เป็นประจ้า มีระบบอนุรักษ์ดินและน้้า เช่น ปลูกพืช
คลุมดิน มีวัสดุคลุมดิน ปลูกพืชแซม ท้าแนวรั้วหรือท้าฐานหญ้าแฝกเฉพาะต้น ใช้ปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอกร่วมกับ
ปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ยอินทรีย์น้า ตามชนิดพืชที่ปลูก พัฒนาแหล่งน้้าและจัดระบบการให้น้าในแปลงปลูก

กลุ่มชุดดินในพื้นที่ดอน เขตดินแห้ง
กลุ่มชุดดินที่ 56
ชุดดิน : ชุดดินลาดหญ้า (Ly) ชุดดินภูสะนา (Ps) และชุดดินโพนงาม
(Png)
ลักษณะเด่น :
กลุ่มดินลึกปานกลางถึงชั้นหินพื้น เศษหินหรือลูกรัง ปฏิกิริยาดิน
เป็นกรดจัด การระบายน้้าดีถึงดีปานกลาง ความอุดมสมบูรณ์ต่้า
ปัญหา :
ดินลึกปานกลางถึงชั้นหินพื้น เศษหิน ก้อนกรวดหรือลูกรัง ขาด
แคลนน้้า และเกิดการชะล้างทลายสูญเสียหน้าดินในพื้นที่ลาดชัน
บางพื้นที่เป็นดินกรดจัดมาก
แนวทางการจัดการ :
ปลู กพืชไร่ หรื อพืช ผัก เลือกพื้น ที่ค่อนข้างราบเรียบ จัดระบบการปลู กพืช ให้ หมุนเวียนตลอดทั้งปี
ปรับปรุงดินด้วยปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอก 2-3 ตัน/ไร่ หรือไถกลบพืชปุ๋ยสด (หว่านเมล็ดถั่วพร้า 8-10 กิโลกรัม/ไร่
เมล็ดถั่วพุ่ม 6-8 กิโลกรัม/ไร่ หรือปอเทือง 4-6 กิโลกรัม/ไร่ ไถกลบระยะออกดอก ปล่อยไว้ 1-2 สัปดาห์)
ร่วมกับปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ยอินทรีย์น้า ไถพรวนและปลูกพืชตามแนวระดับ ปลูกพืชปุ๋ยสด มีวัสดุคลุมดิน ปลูกพืช
หมุนเวียน ปลูกพืชสลับเป็นแถบ ท้าแนวรั้วหญ้าแฝก พัฒนาแหล่งน้้าและจัดระบบการให้น้าในแปลงปลูก
ปลูกไม้ผล ขุดหลุมปลูกขนาด 50x50x50 ซม. ปรับปรุงหลุมปลูกด้วยปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอก 20-35
กิโลกรัม/หลุม มีระบบอนุรักษ์ดินและน้้า เช่น ปลูกพืชคลุมดิน มีวัสดุคลุมดิน ปลูกพืชแซม สร้างคันดิน ท้า
ขั้นบันได ท้าแนวรั้วหรือท้าฐานหญ้าแฝกเฉพาะต้น ในช่วงเจริญเติบโต ก่อนเก็บผลผลิตและภายหลังเก็บ
ผลผลิ ต ใช้ปุ๋ ย หมักหรื อปุ๋ย คอกร่ วมกับ ปุ๋ ยเคมีห รือปุ๋ยอินทรีย์น้า ตามชนิดพืช ที่ปลู ก พัฒ นาแหล่งน้้าและ
จัดระบบการให้น้าในแปลงปลูก

กลุ่มชุดดินในพื้นที่ดอน เขตดินชื้น
กลุ่มชุดดินที่ 62
ชุดดิน : พื้นที่ลาดชันเชิงซ้อน (SC : slope complex)
ลักษณะเด่น :
พื้นที่ลาดชันเชิงซ้อนที่มีความลาดชันมากกว่า 35 เปอร์เซ็นต์ พื้นที่บริเวณนี้ยังไม่มีการศึกษา ส้ารวจ
และจ้าแนกดิน เนื่องจากสภาพพื้นที่มีความลาดชันสูง ซึ่งถือว่ายากต่อการจัดการดูแลรักษาส้าหรับการเกษตร
ปัญหา :
มีความลาดชันสูงมาก ในพื้นที่ท้าการเกษตรจะเกิดการชะล้ างพังทลายสูญเสียหน้าดินอย่างรุนแรง
ขาดแคลนน้้าและบางพื้นที่อาจพบชั้นหินพื้นหรือเศษหินกระจัดกระจายอยู่บริเวณหน้าดิน
แนวทางการจัดการ :
ควรปล่ อยไว้ให้ เป็ นป่ าตามธรรมชาติ เป็น ที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่า แหล่งต้นน้้าล้ าธาร ในกรณีที่จ้าเป็นต้อง
น้ามาใช้ประโยชน์ทางการเกษตร จ้าเป็นต้องมีการศึกษาดินก่อน เพื่อให้ทราบถึงความเหมาะสมของดินส้าหรับ
การปลูกพืช โดยมีการใช้ประโยชน์ที่ดินในเชิงอนุรักษ์หรือวนเกษตร ในบริเวณพื้นที่ที่เป็นดินลึกและสามารถ
พัฒนาแหล่งน้้าได้ มีระบบอนุรักษ์ดินและน้้า เช่น ปลูกพืชคลุมดิน ท้าแนวรั้วหญ้าแฝกและขุดหลุมปลูกเฉพาะ
ต้น โดยไม่มีการท้าลายไม้พื้นล่าง ส้าหรับในพื้นที่ที่ไม่มีศักยภาพทางการเกษตร ควรรักษาไว้ให้เป็นสวนป่า
สร้างสวนป่าหรือใช้ปลูกไม้ใช้สอยโตเร็ว

แบบสรุปการสารวจข้อมูลเกษตรกรระดับจังหวัด
จังหวัดตาก
ข้อมูล ณ วันที่ 7 กรกฎาคม 2558
ข้อมูลเกษตรกรผู้เป็นหนี้นอกระบบ

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)

11,769,099
206,113,878
218,787,143
867,093,392
157,968,524
78,830,498
139,799,576
38,126,090
151,215,226
1,869,703,426

ความจาเป็นเดือดร้อนการ
เป็นหนี้

การวิเคราะห์ความเดือดร้อนในการ
ประกอบอาชีพของเกษตรกร (ราย)

มาก

น้อย

ปกติ

มาก

ปาน
กลาง

น้อย

ไม่
เดือดร้อน

334
172
491
58
475
1,530

3
911
723
1,497
64
5
211
3,414

6
2,636
232
56
33
100
3,063

334
181
180
491
53
456
1,695

3
27
723
620
46
24
314
1,757

5
703
1,073
49
8
12
1,850

1
2,432
204
56
11
4
2,708

หมายเหตุ อาเภอวังเจ้าลดยอดลงจากเดิม 693 เหลือ 692 ราย

จานวน
(ราย)

14
54
38
151
105
32
54
448

มูลหนี้
(บาท)

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

ความจาเป็น
เดือดร้อนการเป็นหนี้

การวิเคราะห์ความเดือดร้อนในการ
ประกอบอาชีพของเกษตรกร (ราย)

มาก

น้อย

ปกติ

มาก

ปาน
กลาง

น้อย

ไม่
เดือดร้อน

-

14
53
38
119
105
9
51
389

53
23
3
79

13
13

14
6
38
120
105
3
51
337

39
11
3
2
55

41
26
1
68

