บทที่ ๑
โครงการจัดทาแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตาบล
ปั จ จุ บั น การท าการเกษตรของเกษตรกรส่ ว นใหญ่ ต้ อ งเผชิ ญ กั บ ปั ญ หาความไม่ แ น่ น อน
และการเปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์ต่างๆ เช่น ราคาต้นทุนการผลิตที่สูง ทั้งปัจจัยการผลิต สารเคมี เมล็ด
พันธุ์ที่มีราคาแพง ความไม่แน่นอนของราคาที่เกิดจากปริมาณผลผลิตออกสู่ตลาดมีลักษณะไม่สอดคล้องกับ
ปริมาณความต้องการในแต่ละช่วงเวลา
นอกจากนี้ ความไม่ แน่ นอนจากปริ มาณผลผลิต ที่เ กิ ดจากปริม าณผลผลิ ตที่ เ กิด จากปัจ จั ยทาง
ธรรมชาติ ปัญหาภัยแล้งจากปรากฏการณ์เอลนีโญที่ทวีความรุนแรงขึ้นในขณะนี้ได้ กลายเป็นปัจจัยเสี่ยงต่อ
การทาการเกษตรอย่างมาก เกษตรกรอีกจานวนมากก็ยังต้องประสบความทุกข์ยากจากปัญหาอื่นรอบด้าน
เช่น ปัญหาหนี้สิน ปัญหาที่ดินทากิน สิทธิเกษตรกรและสวัสดิการ ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการทาการเกษตร
การเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียนหรือการเปิดเสรีทางการค้ าในปลายปี 2558 เป็นอีกปัจจัย
หนึ่งที่ต้องคานึงถึงและให้ความสาคัญ เพราะจะทาให้สินค้าเกษตรกรและอาหารเคลื่อนย้ายผ่านกลไกการ
ขนส่งได้อย่างเสรี การลดต้นทุนการผลิตเพื่อให้สามารถแข่งขันได้ การสร้างคุณภาพสินค้าที่มีมาตรฐานใน
ระดับสากล รวมทั้งการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
แนวคิด
๑) พระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๓ ต้องการสนับสนุนสิทธิและการมีส่วนร่วม
ของเกษตรกรในการกาหนดนโยบาย และวางแผนพัฒนาเกษตรกรรมอย่างเป็นระบบ เพิ่มศักยภาพและ
ยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรให้ดีขึ้นทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมืองอย่างต่อเนื่อง ให้เป็นไปเพื่อ
เกษตรกรอย่างแท้จริง
๒) การแก้ปัญหาทางการเกษตร ไม่มีใครรู้ปัญหาดีเท่ากับตัวเกษตรกรเอง ดังนั้นจึงต้องมุ่งสร้าง
ความสามารถของเกษตรกร เพื่อให้มีความรู้บริหารจัดการด้วยตนเองในลักษณะของกลุ่มชุมชนพื้นที่ตาบล
โดยการจัดทาแผนพัฒนาเกษตรกรรมใช้เป็นแนวทางการพัฒนาและแก้ไขปัญหา
หลักการ
๑) เน้นอาชีพสินค้า(อาชีพ) เป็นตัวตั้ง พื้นที่ตาบลเป็นศูนย์กลาง และเกษตรกรเป็นเจ้าของ
ทาการพัฒนา หรือแก้ไขปัญหาให้เป็นไปตามความต้องการของเกษตรกรในตาบล มากกว่าตอบสนอง
ตัวชี้วัดของหน่วยงานสนับสนุนภายนอก
๒) รวมพลังทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคประชาสังคม พ่อค้า นักธุรกิจภาคเอกชนและภาคีการ
พัฒนาอื่นๆ สนับสนุนการบริหารการพัฒนา
๓) เป็นแผนพัฒนารายสินค้า ไม่ใช่แผนรายพื้นที่ เหมือนที่สภาเกษตรกรจังหวัดทาในครั้งก่อน
เช่นตาบลนี้จะเลี้ยงวัว ก็ทาแผนเลี้ยงวัวทั้ งตาบล สร้างเครือข่าย สร้างระบบทั้งหมดที่จะเกิดขึ้นในตาบล
เน้นเฉพาะเรื่องที่ก่อให้เกิดรายได้ ลดรายจ่าย แก้ปัญหาหนี้สินและอื่นๆ
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แนวทางการพัฒนา
สานักงานสภาเกษตรกรจังหวัด อุตรดิตถ์ จัดทาแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตาบล โดยผ่าน
กระบวนการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ดังนี้
1. ระดมความคิดเห็น ปัญหาและกาหนดแนวทางการส่งเสริม และการแก้ไขปัญหาที่ดิน โดยส่งเสริม
และคุ้มครองสิทธิในที่ดินเพื่อประกอบเกษตรกรรมของเกษตรกร
2. การส่งเสริม การพัฒนา และแก้ไขปัญหาแหล่งน้าและระบบชลประทานเพื่อเกษตรกรรม
3. การส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิเกษตรกร และกาหนดสวัสดิการให้เกษตรกร
4. พัฒนาความร่วมมือในด้านการผลิต การแปรรูป และการตลาด สนับสนุนการรวมกลุ่มสร้างเครือข่ายราย
อาชีพ รายสินค้า เพื่อการลดรายจ่าย และสร้างมูลค่าเพิ่ม ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
5. การแก้ไขปัญหาหนี้สินของเกษตรกร และการเข้าถึงแหล่งทุน
วัตถุประสงค์
1. เพื่อสนับสนุนชุมชนระดับตาบลให้มีแผนพัฒนาเกษตรกรรมในการพัฒนาแก้ไขปัญหาร่วมกันใน
รูปแบบของการจัดการตนเอง
2. เพื่อพัฒนาเกษตรกรให้มีความรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง สามารถจัดทาแผนพัฒนาร่วมกันนาไปสู่
การเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างทางการเกษตร
3. เพื่อสร้ างเครือข่ ายองค์ก รเกษตรกร เชื่อมโยง และพัฒนาความร่วมมือ ในด้านการผลิตทาง
เกษตรกรรม การแปรรูป การตลาด และการบริโภคเพื่อการยัง ชีพระหว่างเครือข่ายองค์กรเกษตรกรกับ
ภาครัฐ และภาคเอกชน
ขั้นตอน/วิธีการดาเนินการ
1. คัดเลือกพื้นที่เปูาหมายที่มีความพร้อม มีศักยภาพและพร้อมที่จะทาการปรับปรุง/เปลี่ยนแปลงชุมชน
สังคมให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น จานวน 9 อาเภอๆละ 1 ตาบล
2. จัดเตรียมข้อมูลภาพรวม โดยแผนที่ของแต่ละตาบล จานวน 9 ตาบล
3. จัดประชุมชี้แจงคณะผู้ปฏิบัติงานสภาเกษตรกรระดับตาบลในตาบลที่ได้รับคัดเลือก ซึ่งประกอบด้วย
ผู้แทนระดั บหมู่บ้าน ผู้ใหญ่ บ้าน/ผู้ แทนผู้ ใหญ่ บ้าน/สมาชิกสภาองค์ การบริ หารส่ วนต าบล/ผู้แทนสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตาบล และนายกองค์การบริหารส่วนตาบล/ผู้แทนองค์การบริหารส่ วนตาบล เพื่อทาความเข้าใจ
รายละเอียดวัตถุประสงค์ ความจาเป็น ความสาคัญ ของการจัดทาแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตาบล
4. อบรมทีมวิทยากร เพื่อซักซ้อมรายละเอียด การดาเนินโครงการ ขั้นตอน วิธีการ วัตถุประสงค์
เปูาหมายให้เป็นไปแนวทางเดียวกันและชี้แจงแบบจัดเก็บข้อมูลรายบุคคล
5.. สารวจและเก็บรวบรวมข้อมูลที่สาคัญเกี่ยวข้องกับการเกษตรในตาบล โดยเฉพาะข้อมูลตามประเด็นหลักที่
จะทาการศึกษาเพื่อหาทางแก้ไข เช่น แหล่งน้า หนี้สิน จานวนเกษตรกร ฯลฯ
6. จัดประชุมผู้ปฏิบัติงานหมู่ บ้าน สรุปผลการจัดเก็บข้อมูล โดยจาแนกประเด็นปัญหาหลัก 5 เรื่อง คือ
ปัญหาหนี้สิน แหล่งน้า ที่ดินทากิน สวัสดิการ สิทธิเกษตรกรและการไม่ได้รับความเป็นธรรม ราคาสินค้าเกษตร
7. จัดทาเวทีสรุปข้อมูล เพื่อกาหนดวิสัยทัศน์ เปูาหมาย พันธกิจ กลยุทธ์และกิจกรรมโครงการ
8. จัดทาแผนเสนอสภาจังหวัด ถึงการแก้ไขปัญหาในตาบลเปูาหมายและแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตาบล
9. จัดตั้งกลุ่มรายสินค้า (อาชีพ)
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บทที่ ๒
สภาพทั่วไปของตาบลผักขวง
1. ประวัติความเป็นมา
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อาณาเขตและที่ตั้ง
ตาบลผักขวง ตั้งอยู่ห่างจากที่ว่าการอาเภอทองแสนขัน ไปทางทิศตะวันออก ประมาณ 17
กิโลเมตร มีจานวนหมู่บ้านทังหมด 16 หมู่บ้าน มีพื้นที่ประมาณ 7,507 ตารางกิโลเมตร อาณาเขต
ติดต่อกับพื้นที่ใกล้เคียง ดังนี้
ทิศเหนือ
ติดต่อกับ
ตาบลน้าไคร้ อาเภอน้าปาด
ทิศใต้
ติดต่อกับ
ตาบลบ่อทอง อาเภอทองแสนขัน
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ
ตาบลน้าพี้ อาเภอทองแสนขัน
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ
ตาบลน้าไคร้ อาเภอน้าปาด
สภาพภูมิประเทศ
ตาบลผักขวงมีพื้นที่ทั้งหมด 107,507 ไร่
พื้นที่ป่า
ลักษณะปุาไม้ในเขตพื้นที่ตาบลผักขวง มีการสงวนรักษาในลักษณะเป็นที่ภูเขา สานัก
สงฆ์ มีพื้นที่ 54,469 ไร่ ปัจจุบันมีการปลูกไม้เศรษฐกิจ และไม้ยืนต้นขึ้นทดแทน
ลักษณะภูมิอากาศ (อุณหภูมิ)
1) ปริมาณน้าฝน จากสถิติน้าฝนเฉลี่ยย้อนหลัง 15 ปี จะพบว่า ตาบลผักขวง จะเริ่ม
มีฝนตกในเดือนพฤษภาคม – มิถุนายน และจะทิ้งช่วงในเดือนกรกฎาคม และจะตกหนักในช่วงเดือน
สิงหาคม – กันยายน และเดือนที่มีจานวนวันที่ฝนตกมากที่สุด คือ เดือนสิงหาคม เฉลี่ย 19.1 วัน
ปริมาณน้าฝนเฉลี่ยประมาณ 1,127 ม.ม. ต่อปี
2) อุณหภูมิ พื้นที่ตาบลผักขวง อุณหภูมิต่าสุดในช่วงเดือนมกราคม เฉลี่ย 13.4
องศาเซลเซียส และอุณหภูมิสูงสุดในเดือนพฤษภาคม เฉลี่ย 41.7 องศาเซลเซียส
3) ความชื้นสัมพัทธ์ พื้นที่ตาบลผักขวง มีความชื้นสัมพัทธ์เฉลี่ยสูงสุดในเดือนสิงหาคม
เฉลี่ย 79.8% และความชื้นสัมพัทธ์ต่าสุด ในช่วงเดือนมีนาคม เฉลี่ย 55.4%
4) ฤดูกาล
- ฤดูร้อน เริ่มประมาณกลางเดือนมีนาคม-เมษายน จนถึงประมาณกลางเดือน
พฤษภาคม อุณหภูมิเฉลี่ย 39 องศาเซลเชียส
- ฤดูฝน เริ่มประมาณกลางเดือนมิถุนายน ไปจนถึงต้นเดือนตุลาคมอุณหภูมิเฉลี่ย
19 องศาเซลเชียส
- ฤดูหนาว เริ่มประมาณเดือนธันวาคม ไปจนถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์ อุณหภูมิ
เฉลี่ย 12 องศาเซลเซียส
ทรัพยากรชุมชน (แหล่งน้าและปริมาณน้าฝน)
1) แหล่งน้าธรรมชาติ ที่สามารถนาไปใช้ประโยชน์เพื่อการเกษตรและเลี้ยงสัตว์ คือ
- คลองตรอน ความยาว 20 กิโลเมตร ไหลผ่าน หมู่ที่
1,2,3,4,5,6,8,9,10,12,13
- ห้วยผักขวง ความยาว 22 กิโลเมตร ไหลผ่าน หมู่ที่ 2,7,14,16
- ลาห้วยแต้ว ความยาว 5 กิโลเมตร ไหลผ่าน หมู่ที่ 3,4,14
- ลาห้วยน้ามืด ความยาว 15 กิโลเมตร ไหลผ่าน หมู่ที่ 8,9,15
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- หนองน้า 2 แหล่ง อยู่ในหมู่ 2,3,4
2) ระบบชลประทาน พื้นที่เพาะปลูกในตาบลผักขวง ส่วนหนึ่งได้รับน้าจากระบบน้า
ชลประทาน คือ มีอ่างเก็บน้าคลองตรอน เป็นแหล่งน้าหลัก เพื่อปล่อยบริการน้าให้แก่เกษตรกรในพื้นที่
ตาบลผักขวง จานวน 10 หมู่บ้าน
- หมู่ที่ 1 พื้นที่รับน้าชลประทาน
- หมู่ที่ 2 พื้นที่รับน้าชลประทาน
- หมู่ที่ 3 พื้นที่รับน้าชลประทาน
- หมู่ที่ 4 พื้นที่รับน้าชลประทาน
- หมู่ที่ 6 พื้นที่รับน้าชลประทาน
- หมู่ที่ 8 พื้นที่รับน้าชลประทาน
- หมู่ที่ 9 พื้นที่รับน้าชลประทาน
- หมู่ที่ 12 พื้นที่รับน้าชลประทาน
- หมู่ที่ 13 พื้นที่รับน้าชลประทาน
- หมู่ที่ 15 พื้นที่รับน้าชลประทาน
สภาพภูมิประเทศ (เส้นทางคมนาคม)
- ลักษณะภูมิประเทศของตาบลผักขวง มีสภาพพื้นที่ในที่ตาบลเป็นที่ลูกคลื่น มีความ
เป็นลูกคลื่นลอนลาด มีความลาดชั้น 0-3% มีความลาดเทเพียงเล็กน้อย สูงจากระดับน้าทะเลประมาณ
78 เมตร
- การคมนาคม ระยะทางจากตาบลไปถึงตัวอาเภอทองแสนขัน ประมาณ 17
กิโลเมตร โดยมีถนนลาดยางสายน้าอ่าง – วังผาชัน และมีถนนลาดยางเชื่อมต่อเข้าไปยังศูนย์กลางของ
ตาบล (อบต.) โดยมีถนนลาดยางเชื่อมต่อเข้าไปสู่หมู่บ้านทุกหมู่บ้าน

แผนพัฒนาเกษตรกรรมตาบลผักขวง

หน้า 6

ปริมาณน้าฝน
มีปริมาณน้าฝนเฉลี่ยทั้งปี 966.41 มิลลิเมตร/ปี เดือนทีม่ ีฝนตกมากที่สดุ คือเดือน
กันยายน มีฝนตกเฉลี่ย 215.68 มิลลิเมตร
เดือ ม.ค. ก. มี.ค. เม.ย. พ.ค.
น
พ.
พ.ศ.

มิ.ย.

254
- 61.3 4.2 309. 170.9
5
8
1
254 13.5 - 13.2 16.4 170. 47
6
3
254 100. - 12.7 61.4 108. 188.8
7
5
6
9
254
8.6 10.2 61.6 258. 301
8
4
254 5.0
- 17.9 93 99.3 233.2
9
255
6.7 6.0 35.7 373. 166.4
0
6
255
96.3 263. 196.5
1
0
255 75 2.7
148. 87.7 136
2
6
255
31.5 212. 93.6
3
1
255 3.5
85.0 38.1 120.3
4

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย. ต.ค. พ.ย ธ.ค
.
.

224.9 204.9 230.
6
8
9
113.3 242.0 257.
1
183.7 170.4 277.
1
176.9 133.6 334.
5
216.8 218.4 240.
8
174.6 297.2 231.
8
35 158.9 140.
4
113.2 149.7 175.
4
129.5 107.5 120.
4
160.2 283.8 148.
4

235. 1
102. 71.
3
1
60.5 21.4 0.0
2
28.8 5.7
152. 0
92.3 7.3
198. 48.
5
3
200. 7
107. 1

รวม

2.4

1,444.
55
36. 1,082.
5
70
1,166.
46
1,306.
22
1,158.
90
1,404.
00
- 989.70
-

120.3
8
90.23
97.21
108.8
5
96.58
117.0
0
82.48

1,135.
70
895.3

94.64

1,013.
4

84.45

หมายเหตุ
รายงานอุตุนิยมวิทยา สาหรับสถานีฝน อาเภอทองแสนขัน 531008
ในรอบ 10 ปี
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เฉลี่ย

74.61

สถิติน้าฝน

หน้า ๗

ที่ หน่วย
ลักษณะสาคัญของดิน
แผ่น
ที่ดิน
1 กลุ่ม เนื้อดินเป็นพวกดินร่วนปนทราย แปูงสีดินสี
ชุดดิน น้าตาลอ่อนหรือสีน้าตาลปนเทา และมีจุดประ
ที่ 16 สีนาตาลเข้
้
ม สีเหลือง หรือสีแดง ในดินชั้น
ล่างอาจพบพวกเหล็กและแมงกานีสปะปน
กลุ่มดินนี้เกิดจากตะกอนลาน้า พบบริเวณ
พื้นที่ราบเอียงถึงค่อนข้างราบเรียบตามลาน
ตะพักน้าลาน้าระดับต่า มีน้าแช่ขังลึกน้อยกว่า
30 ซม. นาน 4-5 เดือน เป็นดินลึกมาก มี
การระบายน้าเลว มีความอุดมสมบูรณ์ตาม
ธรรมชาติต่า หรือค่อนข้างต่า PH 5.0-6.0

ที่ หน่วย
ลักษณะสาคัญของดิน
แผ่น
ที่ดิน
2 กลุ่ม เนื้อดินเป็นพวกดินร่วมปนทรายหรือดินร่วน
ชุดดิน ดินล่างเป็นดินร่วนเหนียวปนทราย หรือดินร่วน
ที่ 17 เหนียวมีสีน้าตาลอ่อนถึงสีเทา พบจุดประพวก
สีน้าตาล สีเหลือง หรือสีแดง ปะปน บาง
แห่งอาจพบศิลาแลงอ่อน หรือก้อนสารเคมี
พวกเหล็กและแมงกานีสในดินชั้นล่างเกิดจาก
พวกตะกอนลาน้า พบบริเวณพื้นที่ราบเรียบ
หรือค่อนข้างราบเรียบ หรือค่อนข้างราบเรียบ
ตามลานตะพักน้าระดับต่า น้าแช่ขังลึก 3050 ซม. นาน 2 - 4 เดือน เป็นดินลึก ดิน
มีการระบายน้าค่อนข้างเลว มีความอุดม
สมบูรณ์ตามธรรมชาติ PH 4.5

แผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตาบลผักขวง

ความเหมาะสม

ข้อเสนอแนะในกร
จัดการ

เป็นพื้นที่ที่
เหมาะสมสาหรับ
ข้าว แต่มีเนื้อ
ดินเป็นดินร่วน
หรือค่อนข้างเป็น
ทราย

ควรมีการใช้ปุ๋ยเคมี
และปุ๋ยอินทรีย์ เพื่อ
รักษาความอุดม
สมบูรณ์และช่วย
คุณสมบัติทางกายภาพ
ของดินให้ดีขึ้น

ความเหมาะสม

ข้อเสนอแนะในกร
จัดการ

เป็นพื้นที่ที่
เหมาะสมสาหรับ
ข้าว แต่มีเนื้อ
ดินเป็นดินร่วน
หรือค่อนข้าง
เป็นทราย

ควรมีการใช้ปุ๋ยเคมี
และปุ๋ยอินทรีย์ เพื่อ
รักษาความอุดม
สมบูรณ์และช่วย
คุณสมบัติทางกายภาพ
ของดินให้ดีขึ้น

หน้า ๘

ที่ หน่วย
ลักษณะสาคัญของดิน
แผ่น
ที่ดิน
3 กลุ่ม เนื้อดินบนเป็นดินร่วนปนทราย ส่วนดินล่าง
ชุดดิน เป็นดินเหนียว หรือดินร่วนปนดินเหนียวที่มี
ที่ 25 กรวดหรือลูกรังปะปนเป็นปริมาณมาก มีสี
น้าตาล สีเหลือง หรือสีแดงปะปน ใต้ชั้นดิน
ลูกรังอาจพบชันดินเหนียวที่มีศิลาแลงอ่อน
ปะปนเกิดจากวัตถุต้นกาหนดดินพวกตะกอนลา
น้ากับอยู่บนชั้นหินผุ พบบริเวณพื้นที่ค่อนข้าง
ราบเรียบตามลานตะพักลาน้าระดับต่า และ
ดับกลาง น้าแช่ขังลึก 30 ซม. นาน 3-4
เดือน เป็นดินตื้น ส่วนใหญ่มีการระบายน้า
ค่อนข้างเลว ความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติ
ต่า PH ประมาณ 4.5 – 5.5
ที่ หน่วย
แผ่น
ที่ดิน
4 กลุ่มชุด
ดินที่
28

ความเหมาะสม

ข้อเสนอแนะในกร
จัดการ

เป็นพื้นที่ที่
เหมาะสมสาหรับ
ข้าว แต่มีเนื้อ
ดินเป็นดินร่วน
หรือค่อนข้าง
เป็นทราย

ควรมีการใช้ปุ๋ยเคมี
และปุ๋ยอินทรีย์ เพื่อ
รักษาความอุดม
สมบูรณ์ และช่วย
คุณสมบัติทางกายภาพ
ของดินให้ดีขึ้น

ลักษณะสาคัญของดิน

ความเหมาะสม

ข้อเสนอแนะในกร
จัดการ

เนื้อดินบนเป็นพวกดินเหนียวจัด ในชั้นดิน
ล่างลึก ๆ อาจพบชั้นปูนมาร์ล สีดินเป็นสีดา
เทาเข้ม หรือ สีน้าตาล อาจพบจุดประสีน้า
ตลหรือสีแดงปนน้าตาล แต่พบเป็นปริมาณ
น้อยในช่วงดินชั้นบน มีสภาพพื้นทีราบเรียบ
หรือค่อนข้างราบเรียบ มีความลาดชัน
ประมาณ 0-2% บริเวณเทือกเขาหินปูน
หรือพวกหินภูเขาไฟเป็นดินลึก การระบาย
น้าดี ระดับน้าใต้ดินอยู่ลึกกว่า 1 เมตร
ตลอดปีมีความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติ
ปานกลาง PH ประมาณ 7.0 – 8.0

เป็นพื้นที่ที่
เหมาะสมสาหรับ
พืชไร่ต่าง ๆ ไม้
ผล ไม้ยืนต้น
และพืชผักต่าง ๆ

ควรบารุงรักษาดิน
โดยการใส่ปุ๋ยเพื่อเพิ่ม
ความอุดมสมบูรณ์ของ
ดิน

แผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตาบลผักขวง

หน้า ๙

ที่ หน่วย
ลักษณะสาคัญของดิน
ความ
ข้อเสนอแนะ
แผ่น
เหมาะสม ในกรจัดการ
ที่ดิน
กลุ่มชุด เนื้อดินเป็นพวกดินร่วนปนทราย แปูงดินมีสีน้าตาลหรือ
ดินที่ น้าตาลปนแดง บางแห่งในดินล่างลึก ๆ มีจุดประสีเทาและ
33
น้าตาล อาจมีแร่ไมกา หรือก้อนปูนปะปน เกิดจากวัตถุต้น
กาเนิดดินพวกตะกอนลาน้าพบปนสันดินริม น้าเก่าและเนิน
ตะกอนรูปพัดมีพื้นที่ค่อนข้างราบเรียบถึงเป็นลูกคลื่นลอนลาด
มีความลาดชันประมาณ 2-12% เป็นดินลึกมาก มีการ
ระบายน้าดีถึงดีปานกลาง ระดับน้าใต้ดินอยู่ลึกกว่า 1
เมตร ตลอดปีมีความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติปานกลาง
ดินชั้นบนมี PH ประมาณ 5.5-6.5 ส่วนดินล่างมีความ
เป็นกรดน้อยกว่า ถ้ามีปูนปะปน PH ประมาณ 7.5-8.0
ที่ หน่วย
แผ่น
ที่ดิน
5 กลุ่ม
ชุดดิน
ที่ 35
B

ลักษณะสาคัญของดิน

ความเหมาะสม

ข้อเสนอแนะ
ในกรจัดการ

เนื้อดินบนเป็นดินร่วนปนทรายส่วนดินล่างเป็นดินร่วน
เหนียวปนทราย สีนาตาลสี
้
เหลืองหรือแดง เกดจาก
วัตถุต้นกาหนดดินพวกตะกอนน้าหรือเกิดจากการ
สลายตัวผุพังของหินเนื้อหยาบ พบบริเวณพื้นที่ดอนที่
มีลักษณะเป็นลูกคลื่นจนถึงทีล่ าดเชิงเขา ส่วนใหญ่มี
ความลาดชันประมาณ 3-20% และบางมีความชัน
ประมาณ 20-35% เป็นดินลึก มีการระบายน้าดี
ระดับน้าใต้ดินอยู่ลึกกว่า 1.50 เมตร ตลอดปีมี
ความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติต่า PH ประมาณ
4.5-5.5

เป็นพื้นที่เหมาะ
สาหรับไม้ยืนต้น
หรือไม้ผลต่าง ๆ
ได้แก่ ไผ่ตง
มะม่วง มะขาม
ขนุน ส้มโอ ลาไย
และกาแฟอราบิก้า
นอกจากนั้นยัง
เหมาะสมสาหรับ
พืชไร่ต่าง ๆ แต่มี
ข้อจากัดเกี่ยวกับ
เนื้อดิน หรือความ
อุดมสมบูรณ์ของ
ดิน

ควร
บารุงรักษาดิน
โดยการใส่ปุ๋ย
เพื่อคงความ
อุดมสมบูรณ์
ของดินควบคู่
ไปกับพืชคลุม
ดิน หากไม่
ปลูกพืชแซม
จาเป็นต้องมี
กรอนุรักษ์ดิน
และน้าที
เหมาะสม

แผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตาบลผักขวง

หน้า ๑๐

ที่

หน่วย
แผ่น
ที่ดิน
กลุ่มชุด
ดินที่
40B ,
40

ที่ หน่วย
แผ่น
ที่ดิน
6 กลุ่มชุด
ดินที่
47B ,
47D ,
47C

ลักษณะสาคัญของดิน

ความ
เหมาะสม

ข้อเสนอแนะ
ในกรจัดการ

เนื้อดินเป็นพวกดินร่วนปนทราย ดินสีน้าตาลอ่อน สีเหลือง
หรือแดง บางแห่งอาจพบจุดประสีในดินชั้นล่าง เกิดจาก
วัตถุต้นกาหนดดินพวกตะกอนลาน้า หรือจากการสลายตัวผุ
พังของหินเนื้อหยาบ พบบริเวณพื้นที่ค่อนข้างราบเรียบ
จนถึงพื้นที่ลดเชิงเขา ส่วนใหญ่มีความลาดชันประมาณ 220% และบางส่วนมีความลดชันประมาณ 20-35% เป็น
ดินลึก มีการระบายน้าดี ระดับน้าใต้ดินอยู่ลึกกว่า 1
เมตร ตลอดปีมีความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติต่า PH
4.5-5.5
ลักษณะสาคัญของดิน

ความเหมาะสม

ข้อเสนอแนะในกรจัดการ

เนื้อดินเป็นพวกดินเหนียว หรือดินร่วน
ที่มีเศษหินปะปนมาก มักพบชั้นหินพื้น
ตื้นกว่า 50 ซม. ดินมีสีน้าตาล
เหลือง หรือแดง เกิดจากการสลายตัว
ผุพังของหินเนื้อละเอียด มีสภาพพื้นที่
เป็นลกคลื่นลอนลาดถึงเนินเขามีความ
ลาดชันประมาณ 3-35% เป็นดินตื้น
มีการระบายน้าดี ระดับน้าใต้ดินอยู่ลึก
กว่า 3 เมตร ตลอดปีมีความอุดม
สมบูรณ์ตามธรรมชาติต่าถึงปานกลาง
PH 5.5-7.0

เป็นพื้นที่ที่
เหมาะสมสาหรับ
ทาทุ่งหญ้าเลี้ยง
สัตว์ เป็นดินที่มี
เศษหินก้อนกรวด
ลูกรังปะปนอยู่ใน
เนื้อดินมาก พื้นที่
เป็นที่ลาดเอียงสูง

ที่บริเวณนี้เป็นดินค่อนข้าง
ตื้น ถ้ามีการเตรียมดิน
หรือขุดหลุมให้กว้างและ
ลึก สาหรับไม้ผลก็อาจจะ
ใช้ได้ควรมีการใช้ปุ๋ย และ
พืชคลุมดิน ตลอดจนมี
การอนุรักษ์ดินและน้าที่
เหมาะสม

แผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตาบลผักขวง

หน้า ๑๑

ที่

หน่วย
แผ่นที่ดิน
กลุ่มชุด
ดินที่ 48
48B ,
48C ,
48D

ที่ หน่วย
แผ่น
ที่ดิน
กลุ่มชุด
ดินที่
49 ,
49B

ลักษณะสาคัญของดิน

ความ
ข้อเสนอแนะ
เหมาะสม ในกรจัดการ

เนื้อดินบนส่วนใหญ่เป็นดินร่วนปนทราย ส่วนดินล่างเป็น
ดินปนเศษหินหรือปนกรวด ก้อนกรวดส่วนใหญ่เป็นหิน
กลมมน ถ้าเป็นดินปนเศษหิน มักพบชั้นหินพื้นตื้นกว่า
50 ซม. ดินเป็นสีน้าตาล เหลืองหรือแดง พบบริเวณ
พื้นที่เป็นลูกคลื่นลอนชันจนถึงเนินเขา มีความลาดชัน
ประมาณ 13-35% เป็นดินตื้นมาก มีความอุดมสมบูรณ์
ตามธรรมชาติต่า ระดับน้าใต้ดินอยู่ลึกกว่า 2 เมตร
ตลอดปี PH 5.0-6.0

ลักษณะสาคัญของดิน

ความ
ข้อเสนอแนะ
เหมาะสม ในกรจัดการ

เนื้อดินบนเป็นดินร่วนปนทราย ดินล่างเป็นดินเหนียวปน
ลูกรังหรือเศษหินทราย ดินสีน้าตาลหรือเหลือง ใต้ลงไปเป็น
ดินเหนียวสีเทา มีจุดประสีน้าตาล สีแดง และศิลาแลงอ่อน
ปะปนอยู่ด้วยเป็นจานวนมาก อาจพบชั้นหินทรายหรือ
หินดินดานที่ผุพังสลายตัวในชันถัดไป พบบริเวณพื้นที่ดอนมี
ลักเป็นลูกคลื่น มีความลาดชัน 3-20% เป็นดินตื้นถึงตื้น
มาก มีการระบายน้าดีปานกลาง ระดับน้าใต้ดินอยู่ลึก 2
เมตร มีความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติต่า PH 5.0-6.5

แผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตาบลผักขวง

หน้า ๑๒

ที่ หน่วย
ลักษณะสาคัญของดิน
ความ
แผ่น
เหมาะสม
ที่ดิน
7 กลุ่มชุด เนื้อดินเป็นพวกดินทรายสีเทา หรือสีน้าตาลอ่อน เกิด พื้นที่ที่
ดินที่
จากวัตถุต้นกาเนิดดินพวกตะกอนลาน้า หรือเกิดจาก เหมาะสม
44B การสลายตัวผุพังของหินเนื้อหยาบ พบบริเวณพื้นที่
สาหรับไผ่ตง
ดอนที่มีลักษณะเป็นลูกคลื่น จนถึงเชิงเขามีความลาด
ชันประมาณ 3-20% เป็นดินลึก มีการระบายน้าดี
มากเกินไป มีความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติต่ามาก
PH 5.5-7.0

ที่ หน่วย
ลักษณะสาคัญของดิน
แผ่น
ที่ดิน
8 กลุ่ม เนื้อดินเป็นพวกดินเหนียว ดินบนมีสีเทาแก่ ดินล่างมีสา
ชุดดิน น้าตาลอ่อน หรือสีเทา มีจุดประสีน้าตาลและสีเหลือง
ที่ 5 หรือสีแดง ตลอดชันดินมักพบก้อนสารเคมีเหล็ก และ
แมงกานีสปะปนอยู่ในชันดินลึก ๆ อาจพบก้อนปูนกลุ่ม
ดินนี้เกิดจากพวกตะกอนลาน้าเป็นดินลึกมีการระบายน้า
เลว พบในพื้นที่ราบเรียบตามลานตะพักลาน้าค่อนข้าง
ใหม่ และลานตะพักลาน้าระดับต่า น้าแช่ขังลึกน้อยกว่า
30 ซม. นาน 3-5 เดือน ดินมีความอุดมสมบูรณ์ตาม
ธรรมชาติค่อนข้างต่าถึงปานกลาง PH 5.5-6.5 แต่ถ้า
ดินมีก้อนปูนปะปนในดินชั้นล่าง ดินชั้นนี้จะมี PH 7.58.0

แผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตาบลผักขวง

ข้อเสนอแนะในกร
จัดการ
ควรมีการใช้ปุ๋ย
ควบคู่กับพืชคลุม
ดินหากไปปลูกพืช
แซม

ความ
เหมาะสม

ข้อเสนอแนะใน
กรจัดการ

เป็นพื้นที่ที่
เหมาะสม
สาหรับข้าว
หลังเก็บเกี่ยว
ข้าวแล้ว ใช้
ปลูกพืชผัก
พืชล้มลุก ถั่ว
ต่าง ๆ ได้
หรือปลูกข้าว
นาปรังได้
หากมีแหล่ง
น้า

มีการใช้ปุ๋ยบ้าง
เพื่อรักษาความ
อุดมสมบูรณ์ของ
ดิน

หน้า ๑๓

ที่ หน่วย
ลักษณะสาคัญของดิน
แผ่น
ที่ดิน
กลุ่มชุด เนื้อดินเป็นดินเหนียว ดินบนมีสีเทาแก่ ดินล่างสีน้าตาลอ่อน
ดินที่ 6 หรือสีเทามีจุดประสีน้าตาล สีเหลืองหรือสีแดงตลอดชั้นดิน
บางแห่งมีศิลาแลงอ่อนหรือก้อนสารเคมีพวกเหล็กและ
แมงกานีสปะปนอยู่ด้วย กลุ่มดินนี้เกิดจากพวกตะกอนลาน้า
เป็นดินลึกมาก มีการระบายน้าเลวพบในพื้นที่ราบหรือ
ค่อนข้างราบตามชายฝั่งทะเล พื้นที่ที่น้าท่วมถึง ถึงลาน
ตะพักลาน้าระดับต่า น้าแช่ขัง 30-50 ซม. นาน 3-5
เดือน ดินมีความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติต่าหรือค่อนข้าง
ต่า PH 4.5-5.5

ความ
เหมาะสม

ข้อเสนอแนะ
ในกรจัดการ

ที่ หน่วย
ลักษณะสาคัญของดิน
ความ
แผ่น
เหมาะสม
ที่ดิน
กลุ่มชุด เนื้อดินเป็นพวกดินเหนียว มีสีเทาหรือสีน้าตาลปนเทา พบ
ดินที่ 7 จุดประสีน้าตาล สีเหลือง หรือสีแดง ปะปนตลอดชัน กลุ่ม
ดินนี้เกิดจากพวกตะกอนลาน้า เป็นดินลึกมีการระยะน้า
ค่อนข้างราบเรียบตามพื้นที่ที่น้าท่วมถึงและตามเนินตะกอน
รูปพัด ขังน้าลึก น้าแช่ขัง 30-50 ซม. นาน 3-4 เดือน
ดินมีความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติปานกลาง PH 6.07.0

ข้อเสนอแนะ
ในกรจัดการ

แผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตาบลผักขวง

หน้า ๑๔

ที่ หน่วย
แผ่น
ที่ดิน
9 กลุ่มชุด
ดินที่
56 ,
56B

ลักษณะสาคัญของดิน

ความ
เหมาะสม

ข้อเสนอแนะในกร
จัดการ

เนื้อดินช่วง 50 ซม. ตอนบนเป็นดินร่วนหรือ
ดินร่วนปนทราย ส่วนดินล่างเป็นดินปนเศษหิน
ดินสีน้าตาล เหลือง หรือแดง เกิดจากวัตถุต้น
กาเนิดพวกหินตะกอนเนื้อหยาบ หรือหินอัคนี
เนื้อหยาบพบบนสภาพพื้นที่ลูกคลื่นลอนลาดถึง
เนินเขา มีความลาดชันประมาณ 6-35%
เป็นดินลึกปานกลาง มีการระบายน้าดี ระดับ
น้าใต้ดินอยู่ลึกกว่า 2 เมตร ดินมีความอุดม
สมบูรณ์ตามธรรมชาติต่า PH 5.0-6.0

เป็นพื้นที่ที่
เหมาะสม
สาหรับไผ่ตง
มะม่วง
มะขาม และ
ขนุน

ควรมีการใช้ปุ๋ยอินทรีย์
และปุ๋ยเคมีควบคู่กับพืช
คลุมดิน หากไม่ปลูกพืช
แซมจาเป็นต้องมีการ
อนุรักษ์ดินและน้าที่
เหมาะสม

ที่

หน่วย
ลักษณะสาคัญของดิน
แผ่น
ที่ดิน
10 กลุ่มชุด ดินนี้ประกอบด้วยพื้นที่ภูเขาซึ่งมีความลาดชัน
ดินที่ มากกว่า 35% ดินที่พบในบริเวณดังกล่าวมี
62
ทัง้ ดินลึกและดินตื้น ลักษณะของเนื้อดินและ
ความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติแตกต่างกัน
ไปแล้วแต่ชนิดของหินต้นกาเนิดในบริเวณนั้น
มักมีเศษหินก้อนหิน หรือหินพื้นโผล่กระจัด
กระจายทั่วไป ส่วนใหญ่ยังปกคลุมด้วยปุาไม้
ประเภทต่าง ๆ เช่น ปุาเบญพรรณ ปุาเต็ง
รัง หรือปุาดงดิบชื้น หลายแห่งมีการทาไร่
เลื่อนลอย โดยปราศจากมาตรการในการ
อนุรักษ์ดินและน้า ซึ่งเป็นผลทาให้เกิดการชะ
ล้างพังทะลายของดิน จนบางแห่งเหลือแต่
หินพื้นโผล่

แผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตาบลผักขวง

ความเหมาะสม

ข้อเสนอแนะในกร
จัดการ

เป็นพื้นที่สูงชัน ควรสงวนไว้เป็นพืน้ ที่
หรือพื้นที่ภูเขาที่ ปุาไม้หรือพื้นที่ต้นน้า
ไม่เหมาะสมใน ลาธาร
การนามาใช้
ปลูกพืช
เศรษฐกิจ

หน้า ๑๕

การใช้ประโยชน์ที่ดิน
1. นาข้าว
พื้นที่ 12,652 ไร่
2. นาข้าวตามด้วยพืชไร่ (ข้าวโพด อ้อย มันสาปะหลัง) พื้นที่ 47,721 ไร่
3. นาข้าวตามด้วยข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
พื้นที่ 2,722 ไร่
4. พื้นที่สาธารณะ
พื้นที่ 2,000 ไร่
5. ปุาไม้
พื้นที่ 54,469 ไร่
6. ไม้ผล
พื้นที่ 129 ไร่
7. ที่อยู่อาศัย
พื้นที่ 2,173 ไร่
8. พื้นที่เลี้ยงสัตว์ ส่วนหนึ่งจะถูกใช้ในการเลี้ยงปลา ได้แก่ ปลาดุก ปลากินพืช (ปลานิล
ปลาไน ปลาตะเพียน) ซึ่งจะมีพื้นที่ประมาณ 1,056 ไร่
9. พื้นที่ประมงเพาะเลี้ยง พื้นที่ 256 ไร่
ข้อมูลสาธารณูปโภค (ประปา ไฟฟ้า)
1) ประปา
ปัจจุบันในเขตตาบลผักขวง มีการใช้ประปาหมู่บ้านทุกหมู่บ้าน
2) ไฟฟูา
ปัจจุบันก็ใช้ทุกหลังคาเรือน
ข้อมูลก่อสร้างต่าง ๆ
- ปั๊มน้ามัน จานวน 5 แห่ง
- โรงสีข้าวชุมชน จานวน 4 แห่ง
- โรงเรียนมัธยม จานวน 2 แห่ง
- โรงเรียนประถม จานวน 4 แห่ง
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จานวน 5 แห่ง
- วัด / สานักสงฆ์ จานวน 9 แห่ง
- สถานีอนามัย จานวน 2 แห่ง
- ศูนย์สุขภาพชุมชน จานวน 1 แห่ง
- สถานพยาบาลเอกชน จานวน 2 แห่ง
- อบต. จานวน 1 แห่ง
- โรงปุ๋ยชุมชน จานวน 5 แห่ง
- โบสถ์คริสต์ จานวน 4 แห่ง
- ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจาตาบล
จานวน 1 แห่ง

แผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตาบลผักขวง

หน้า ๑๖

ข้อมูลทางชีวภาพ
สภาพการผลิตและการตลาดข้าว
ตาบลผักขวง พื้นที่ส่วนใหญ่ใช้ในการปลูกข้าว ประมาณ โดยมีรูปแบบการผลิต ดังนี้
- พื้นที่ปลูก ข้าวเหนียว 13,268 ไร่
ข้าวเจ้า 31,762 ไร่
- การใช้พันธุ์ข้าว - ข้าวเจ้าใช้พันธุ์ขาวดอกมะลิ 105 ร้อยละ 64.2
นอกนั้นใช้พันธุ์เหลืองอ่อน 4.4 และพิษณุโลก 2 31.41
- ข้าวเหนียวใช้พันธุ์ กข.6
- วิธีการปลูก - จะปลูกโดยวิธีการหว่านน้าตมเป็นส่วนใหญ่ คิดเป็น 60.53%
ของพื้นที่ปลูก
- ช่วงการปลูก - โดยจะเริ่มตกกล้าประมาณเดือน พฤษภาคม – ต้นเดือนมิถุนายน
- ปักดาช่วงกรกฎาคม – สิงหาคม
- เก็บเกี่ยวเดือนพฤศจิกายน – ธันวาคม
- การใช้ปุ๋ยเคมี - ใส่ปุ๋ย 2 ครั้ง คือ
* ครั้งที่ 1 หว่านรองพื้นก่อนการปักดา ใช้สูตร 16-16-8 อัตรา 10-25 กิโลกรัม/
ไร่
* ครั้งที่ 2 ปักดาได้ 1 เดือน ใช้สูตร 16-16-8 , 16-20-0 อัตรา 10-25
กิโลกรัม/ไร่
- ต้นทุน
- ผลผลิต

1,955 บาท/ไร่
- ผลผลิตข้าวเจ้า เฉลี่ยประมาณ 800 กิโลกรัม/ไร่
- ผลผลิตข้าวเหนียว เฉลี่ยประมาณ 500 กิโลกรัม/ไร่
- ปัญหาที่สาคัญในการผลิตข้าว คือ เกษตรกรต้องใช้แรงงานและเสียค่าใช้จ่ายในการปักดา
ค่อนข้างสูง การกักเก็บน้าในแปลงนามีบางส่วน ไม่มีประสิทธิภาพ เนื่องจากทาให้ข้าวในแปลงนาไม่
เจริญเติบโตเท่าที่ควร ต้นข้าวได้ทนทานต่อโรค และแมลงที่รบกวนเนื่องจากความอุดมสมบูรณ์ของดินต่า
รวมทั้งการปฏิบัติการไม่ถูกต้องเหมาะสมตามหลักวิชาการ
สภาพและวิถีการตลาดข้าว
- ข้าว เกษตรกรส่วนใหญ่จะนาข้าวที่ผลิตได้ไปจาหน่ายยังสถานที่ต่าง ๆ ดังนี้
- ที่โรงสีในอาเภอตรอน
- สหกรณ์การเกษตร
มีการจาหน่ายข้าวมากที่สุด คือ ช่วงเดือน พฤศจิกายน - มีนาคม และก็มีเกษตรกร
บางส่วนเก็บข้าวไว้รอการจาหน่ายในช่วงเดือนกรกฎาคม – ตุลาคม
สภาพการผลิตและการตลาดด้านปศุสัตว์
เกษตรกรในตาบลผักขวง จะมีการเลี้ยงโค กระบือ สุกร ไก่พื้นเมือง เพื่อเป็นอาหาร
และเสริมรายได้
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การเลี้ยงไก่พื้นเมือง
การเลี้ยงไก่พื้นเมืองในพื้นที่ตาบลผักขวง มีทั้งการเลี้ยงไก่พื้นเมือง ซึ่งมีกระจายอยู่ทั่วไป
ทุกหมู่บ้าน เกษตรกรเน้นการคัดเลือกไก่ที่มีลักษณะดีทางด้านไก่ชน เนื่องจากตาบลผักขวงมีชมรมอนุรักษ์
พันธุ์ไก่พื้นเมือง ทาให้ประชาชนมีรายได้ในการเพาะพันธุไ์ ก่พื้นเมืองเพื่อจาหน่าย นอกจากนี้ไก่พนื้ เมื องที่มี
ลักษณะไม่ดียังสามารถชาแหละจาหน่ายตลาดนัดในท้องถิ่น
- ด้านการผลิต เกษตรกรมีการคัดเลือกพ่อ แม่ไก่ มีลักษณะดีพื้นที่ไว้ทาพันธุ์
- การจัดการด้านเลี้ยงยังไม่เป็นสัดส่วน เกษตรกรขาดความสนใจในการขุนไก่
รุ่นเพื่อจาหน่ายเนื่อง
- การปูองกันโรคระบาดสัตว์ปีก เกษตรกรมีการถ่ายพยาธิ การทาวัคซีน
ปูองกันโรคสัตว์ปีก แต่ยังดาเนินการไม่สม่าเสมอและไม่ต่อเนื่อง เนื่องจาก
เกษตรกรต้องเดินทางเข้ามาซื้อวัคซีนและเวชภัณฑ์ในตัวเมืองอุตรดิตถ์ ซึ่งไม่
สะดวกทาให้เกษตรกรละเลยการทาวัคซีนในที่สุด
สภาพการผลิตทางด้านประมง
เกษตรกรในตาบลผักขวง ส่วนหนึ่งจะทาการเลี้ยงสัตว์น้า เพื่อเป็นอาชีพเสริม ซึ่ง
สามารถ ออกเป็น 2 กลุ่มใหญ่ ๆ คือ
1) กลุ่มผู้เลี้ยงปลาดุกบิ๊กอุย
2) กลุ่มผู้เลี้ยงปลากินพืช
เกษตรกรในจังหวัดอุตรดิตถ์ ซึ่งรวมทั้งเกษตรกรในตาบลผักขวง นิยมขุดบ่อปลา
ขนาดเล็กประจาบ้าน หรือประจาไร่นา และจะนาพันธุ์ปลากินพืชไปปล่อยเลี้ยงในบ่อที่ขุดไว้ โดยส่วนใหญ่
จะเป็นการเลี้ยงแบบพื้นบ้าน (Extensive) เลี้ยงแบบครัวเรือน ซึ่งวัตถุประสงค์หลักในการเลี้ยงส่วนใหญ่
เพื่อการบริโภคในครัวเรือนเป็นหลัก ลักษณะการเลี้ยงส่วนใหญ่เกษตรกรยังขาดความรู้การจัดการที่ถูกต้อง
ไม่มีการเตรียมบ่อก่อนการปล่อยปลาลงเลี้ยง มีการปล่อยพันธุ์ปลาในอัตราที่หนาแน่นมากเกินไป ไม่มีการ
ใส่ปุ๋ยสร้างอาหารธรรมชาติ ไม่มีการให้อาหารสมบท อาจมีบางรายจัดหาอาหารสมทบมาให้ปลาบ้าง ทา
ให้ปลาที่เลี้ยงมีอัตรารอดต่า เจริญเติบโตช้า ผลผลิตที่ได้อยู่ในเกณฑ์ต่า เฉลี่ยประมาณ 50-100
กิโลกรัมต่อไร่ ซึ่งผลผลิตปลาที่ได้ส่วนใหญ่ จะทยอยจับขึ้นมาบริโภคในครัวเรือน และบางส่วนก็จาหน่าย
ในตลาดนัดประจาท้องถิ่น หรืออาจส่งขายให้พ่อค้าคนกลางที่มาติดต่อรับซื้อภายในหมู่บ้าน
ปฏิทินกิจกรรมในการดูแลปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์
กิจกรรมการเกษตร
ม.ค. ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย ต.ค พ.ย ธ.ค
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ฤดูแล้ง
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ฤดูฝน
มันสาปะหลัง
อ้อยโรงงาน
ข้าวโพดผลิตเมล็ดพันธุ์
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ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ
รายได้ – รายจ่ายของครัวเรือน
ราษฎร์ตาบลผักขวง มีรายได้เฉลี่ย 28,404 บาท /คน ข้อมูล จปฐ. ปี 2558 ส่วน
ใหญ่จากการจาหน่ายข้าวรองลงมาจากการจาหน่ายพืชฤดูแล้ง (พืชไร่อายุสั้น พืชผัก ข้าวโพด ฯลฯ) การ
เลี้ยงสัตว์ การประมง และอาชีพนอกภาคเกษตรอื่น ๆ เช่น การค้าขาย การรับจ้างขายแรงงาน

ข้าว
9,835

โครงสร้างรายได้ของเกษตรกรตาบลผักขวง (เฉลี่ย บาท/คน/ปี)
รายได้ในภาคเกษตร
รายได้นอกภาค
เกษตร
ประมง
ปศุสัตว์
พืชฤดูแล้ง
1,249
1,780
1,873
1,874

รายได้
บ้าน
น้าหมีใหญ่
ผักขวง
วังโปุง
วังโปุง
น้าหมีน้อย
ร้องลึก
ปางวุ้น
วังตะเคียน
โคกงาม
เขาสัก
น้าหมีใหม่เจริญ
บุ่งประชานิมิตร
ใหญ่เจริญ
เนินทอง

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

โคกงาม
15
ปางวุ้นพัฒนา
16
รวม 16 หมู่บ้าน

จานวนครัวเรือน
ทั้งหมด
229
212
262
210
161
210
172
120
146
109
135
87
118
97

จานวนครัวเรือน
เกษตรกรทั่วหมด
155
143
146
158
114
172
108
78
114
68
94
62
85
67

135
93
2,493

87
6
1,655

รายได้เฉลี่ย/คน (ภาค
เกษตร + นอกภาคเกษตร

เป้าหมายการทาฟาร์ม
1. ประกอบอาชีพอื่นเป็นอาชีพหลัก เช่น รับราชการ ค้าขาย รับจ้าง พร้อม ๆ กับทา
การเกษตร ซึ่งมีประมาณ 50% ของผู้ทาการเกษตร ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อจาหน่ายเป็นอาชีพเสริมและ
บริโภค
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2. ประกอบอาชีพเกษตรอย่างเดียว มีประมาณ 50% ของผู้ทาการเกษตร ผู้ทาการเกษตร
ประเภทนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ได้มาซึ่งรายได้
1) ไม่ได้เช่าที่ทากิน 80%
2) เช่าทั้งหมด 2%
เทคนิควิธีการผลิต
ตาบลผักขวง โดยภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ดี เกษตรกรมีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงตัวเองให้ทัน
โลกอยู่เสมอ ซึ่งมีไปในทางที่ดีเป็นส่วนใหญ่ และมีผลกระทบซึ่งกาลังรอการปรับปรุงแก้ไขอย่างเร่งด่วน
การเปลี่ยนแปลงในทางทีดีขึ้น
- เกษตรกรมีโอกาสรับเอาเทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ มาใช้ในการ
ปรับปรุงพันธุ์พืช + พันธุ์สัตว์ ของตนเองตลอดเทคโนโลยีการผลิตพืช + สัตว์ ให้ได้ผลตอบแทนสูงและมี
คุณภาพปลอดภัยต่อผู้บริโภค
- เกษตรกรหันมาใช้เครื่องจักรกลในการผลิต เช่น รถไถนา ทาให้ประสิทธิภาพในการ
เตรียมสูง
ผลผลิตเฉลี่ยราคาต้นทุนการผลิต
ตารางแสดงต้นทุนการผลิต (ข้าวนาปี/ไร่)
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9

รายการ

ปี 2557
360
300
230
300
400
100
100
50

ค่าเตรียมดิน
ค่าเมล็ดพันธุ์
ค่าปุ๋ยเคมี
ค่าถอนกล้า - ปักดา
ค่าเก็บเกี่ยว
ค่านวด
ค่าขนส่ง
ค่าสารเคมี
ฯลฯ
รวมต้นทุน
1,280
ผลผลิต (กก./ไร่)
800
ราคา (บาท/กก.)
8
รายได้ (บาท/ไร่)
6,400
กาไร (บาท/ไร่)
5,120
- ปี 2557 ผลผลิตข้าวเฉลี่ย 800 กก./ไร่
- ปี 2558 ผลผลิตข้าวเฉลี่ย 800 กก./ไร่

แผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตาบลผักขวง

ปี 2558
400
350
370
400
400
120
100
50

หมายเหตุ

1,400
800
11
8,800
7,400
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ข้อมูลการตลาด
ข้าว - เกษตรกรนาไปขายตามโรงสีหรือรับซื้อ สหกรณ์การเกษตร ตลาดกลาง
สัตว์ใหญ่ - พ่อค้ามารับซื้อในหมู่บ้าน -นาไปจาหน่ายที่ตลาดนัดโค - กระบือ
สัตว์ปีก - พ่อค้ารับซื้อที่หมู่บ้าน
แหล่งสินเชื่อและภาวะหนี้สิน ปี 2558/2559 (ทั้งในระบบและนอกระบบ)
- ในระบบสินเชื่อใน
1. ธ.ก.ส. สหกรณ์ คิดเป็นร้อยละ 70
2. กองทุนหมู่บ้านร้อยละ 80 ครัวเรือนทั้งหมดจะเน้นสมาชิกกองทุนหมู่บ้าน
3. ธนาคารพาณิชย์อื่น ๆ
- นอกระบบ คือหนี้สินนายทุน ญาติพี่น้อง ซึ่งเกษตรกรจะไม่เปิดเผยข้อมูลในส่วนนี้
แต่ก็เคยมีการเปิดเผยจากผู้นาหมู่บ้านอย่างไม่เป็นทางการถึงเกษตรกรที่เป็นลูกหนี้ถูกฟูองร้องยึดที่ทากิน
ข้อมูลด้านสังคม
จานวนประชากรและครัวเรือน
บ้าน
หมู่ จานวน
ที่ ครัวเรือน
น้าหมีใหญ่
1
229
ผักขวง
2
212
วังโปุง
3
262
วังโปุง
4
210
น้าหมีน้อย
5
161
ร้องลึก
6
210
ปางวุ้น
7
172
วังตะเคียน
8
120
โคกงาม
9
146
เขาสัก
10
109
น้าหมีใหม่เจริญ 11
135
บุ่งประชานิมิตร 12
87
ใหญ่เจริญ
13
118
เนินทอง
14
97
โคกงาม
15
135
ปางวุ้นพัฒนา
16
93
รวม 16 หมู่บ้าน
2,493
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ชาย
394
405
456
352
300
380
350
242
268
200
228
159
245
195
297
180
4,651

ประชากร
หญิง
419
377
432
370
273
374
341
224
273
205
207
155
239
157
273
172
4,491

รวม
813
782
888
722
573
754
691
466
541
405
425
314
484
352
570
352
9,142

ครัวเรือนที่เป็น
เกษตรกร
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-

ประชากรตาบลผักขวง มีทั้งหมด 9,142 คน
ครัวเรือนทั้งหมด 2,493 ครัวเรือน
ครัวเรือนที่เป็นเกษตรกรทั้งหมด 1,595 ครัวเรือน
ลักษณะประชากรส่วนใหญ่อยู่ในวัยแรงงานอายุเฉลี่ยตั้งแต่ 15-60 ปี

สังคมชุมชน
ประชาชนตาบลผักขวง 70% เป็นชนพื้นบ้านซึง่ อยู่อาศัยมาดั่งเดิมพูดภาษาไทยท้องถิ่น
มีความผูกพันกันอย่างแน่นแฟูนเหมือนพี่น้อง มีขนบธรรมเนียมประเพณีเหมือน ๆ กัน มีความเป็นอยู่
ตลอดจนการประกอบอาชีพด้านเกษตรคล้ายกันมีความนับถือผู้อาวุโส อีก 30% เป็นประชาชนที่ย้ายมา
จากถิ่นอื่นมาตังหลักแหล่งอยู่ อันเนื่องมาจากหน้าที่การงานซึ่งในที่นี้จะไม่ประกอบอาชีพทางด้าน
การเกษตร
ระดับการศึกษา
ตาบลผักขวง มีพื้นที่เขตติดต่อที่ใกล้จังหวัด ประชาชนมีโอกาสทางการศึกษาที่ค่อนข้าง
สูง อาชีพหน้าที่การงานก็ค่อนข้าวจะมั่นคง 70% จบการศึกษาภาคบังคับ ประมาณ 50% อย่างน้อย
จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 ขึ้นไป ปัจจุบันมีโรงเรียนของเด็กก่อนวัยเรือนและบางส่วนส่งให้บุตร
หลานไปศึกษาในโรงเรียนที่มีชื่อเสียงในเขตเทศบาลอาเภอเมืองอุตรดิตถ์
ศาสนา ประเพณี และความเชื่อ
ประชากรในตาบลผักขวง 90% นับถือศาสนาพุ ทธ มีการทาบุญประเพณีประจาเดือน
ต่าง ๆ สิบสองเดือน ซึ่งเป็นขนบธรรมเนียมประเพณีและความเชื่อเรื่องบาป บุญ คุณ โทษ ที่สืบทอด
กันมาตั้งแต่บรรพบุรุษ หน่วยงานของทางราชการ เช่น องค์การบริหารส่วนตาบลผักขวง ได้ให้การ
สนับสนุนงบประมาณในการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีปีละไม่น้อย
ประเพณี
วันขึ้นปีใหม่
วันสงกรานต์
วันเข้าพรรษา
วันสาร์ท
วันออกพรรษา
บุญกฐิน
บุญมหาชาติ
ทอดผ้าปุา

ปฏิทินประเพณีทั้ง 12 เดือน
ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย ต.ค พ.ย ธ.ค









- มีวัด จานวน 9 แห่ง
- มีพระภิกษุ จานวน 46 รูป
- มีสามเณร จานวน 9 รูป
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ผู้นา
1) ผู้นาเป็นทางการ
- ด้านการปกครอง มีกานัน เป็นผู้ดูแล ในระดับตาบลในระดับหมู่บ้าน มี
ผู้ใหญ่บ้านเป็นผู้นา
- ด้านการบริหารงานสนับสนุนงบประมาณ ซึ่งได้แก่ องค์การบริหารส่วน
ตาบลผักขวง มีนายกองค์การบริหารส่วนตาบลผักขวง เป็นผู้บริหาร
งบประมาณ
- ผู้นาเป็นทางการ
2) ผู้นาที่ไม่เป็นทางการ ส่วนใหญ่เป็นผู้อาวุโสมีฐานดี มีความเสียสละบางคนเคย
บทบาทหน้าที่การงานสูง คนให้ความเคารพนับถือ นอกจากนี้ยังมีผู้นาทางด้านจิตใจ ซึ่งได้แก่ พระ
ซึ่งส่วนใหญ่เจ้าอาวาสวัดหมู่บ้านต่าง ๆ
รายชื่อผู้นาชุมชน (ผู้ใหญ่บ้าน) ในตาบลผักขวง
1. นายวัชรินทร์ ท้าวทอง
ตาแหน่ง ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 1
2. นายสมศักดิ์ สอนเพ็ชร์
ตาแหน่ง ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 2
3. นายสมพร คาเทียน
ตาแหน่ง ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 3
4. นายสมหมาย ยิ้มอ่า
ตาแหน่ง กานันตาบลผักขวง
5. นายอนุชา ทองอินทร์
ตาแหน่ง ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 5
6. นายสมศักดิ์ ยาปุาคาย
ตาแหน่ง ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 6
7. นายวิบูลย์ ดวงคาชา
ตาแหน่ง ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 7
8 นายเสน่ห์ เทพทองคา
ตาแหน่ง ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 8
9. นายสารี ทองมา
ตาแหน่ง ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 9
10. นายสุชาติ มีรัตน์
ตาแหน่ง ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 10
11. นายสามารถ มโนรส
ตาแหน่ง ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 11
12. นายประสิทธิ์ กันปาน
ตาแหน่ง ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 12
13. นายอนงค์ พัดแก้ว
ตาแหน่ง ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 13
14. นายสาเหร็ด มูลตา
ตาแหน่ง ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 14
15. นายเยาว์ คาอาจ
ตาแหน่ง ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 15
16. นายอาพร สร้อยสาย
ตาแหน่ง ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 16
กลุ่มกิจกรรมต่าง ๆ ในชุมชน
- กลุ่มและสถาบันเกษตรกร
- กลุ่มเกษตรกรประจาตาบล 1 กลุ่ม 8 หมู่บ้าน สมาชิก 112 คน
- กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร 34 กลุ่ม 850 คน มีกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้
* แปรรูปผลผลิตเกษตร เช่น กล้วยฉาบ มันฉาบ ขนมนางเล็ก
* เลี้ยงสัตว์ เช่น เลี้ยงไก่พื้นเมือง
* ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
* หัตถกรรมพื้นฐาน เช่น ทอผ้าพื้นเมือง ทาพรมเช็ดเท้า ฯลฯ
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- กลุ่มยุวชนเกษตรกร ในโรงเรียน จานวน 4 กลุ่ม สมาชิก 165 คน
- กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต จานวน กลุ่ม สมาชิก
คน
- ชมรมอนุรักษ์ไก่พื้นเมือง หมู่ที่ 7 ตั้งอยู่หมู่ที่ 7 จานวน 110 คน
รายชื่อวิสาหกิจชุมชน
ที่ได้รับอนุมัติการจดทะเบียน
ตาบลผักขวง อาเภอทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์
ลาดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

รหัสทะเบียน
6-53-09-01/10001
6-53-09-01/10002
6-53-09-01/10004
6-53-09-01/10005
6-53-09-01/10006
6-53-09-01/10007
6-53-09-01/10011
6-53-09-01/10012
6-53-09-01/10014
6-53-09-01/10015
6-53-09-04/10020
6-53-09-01/10016
6-53-09-01/10017
6-53-09-01/10018
6-53-09-01/10019

ชื่อ

ที่ตั้ง

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปผลผลิต
การเกษตรบ้านวังโปุง
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มจักสานผักตบชวา
ใหญ่เจริญ
วิสาหกิจชุมชนกล่มเกษตรกรปลูกพืช
เลี้ยงสัตว์บ้านวังโปุง หมู่ที่ 4

142 หมู่ 4 ต.ผักขวง อ.ทองแสนขัน
จ.อุตรดิตถ์ โทรศัพท์
81 หมู่ 13 ต.ผักขวง อ.ทองแสนขัน
จ.อุตรดิตถ์ โทรศัพท์ 071995363
53 หมู่ 4 ต.ผักขวง อ.ทองแสนขัน
จ.อุตรดิตถ์ โทรศัพท์ 048166528
20/1 หมู่ 2 ต.ผักขวง อ.ทองแสนขัน จ.
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเลี้ยงโคบ้านผักขวง อุตรดิตถ์ โทรศัพท์ 047258935
วิสาหกิจชุมชนสหกรณ์การเกษตร
113 หมู่ 4 ต.ผักขวง อ.ทองแสนขัน
ตาบลผักขวง จากัด
จ.อุตรดิตถ์ โทรศัพท์ 062110531
277 หมู่ 10 ต.ผักขวง อ.ทองแสนขัน จ.
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเลี้ยงโคบ้านเขาสัก อุตรดิตถ์ โทรศัพท์
วิสาหกิจชุมชนปลูกมันสาปะหลังน้าหมี 91 หมู่ 5 ต.ผักขวง อ.ทองแสนขัน
น้อย
จ.อุตรดิตถ์ โทรศัพท์ 0878483289
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปผลผลิต
6 หมู่ 11 ต.ผักขวง อ.ทองแสนขัน
การเกษตรน้าหมีใหญ่เจริญ
จ.อุตรดิตถ์ โทรศัพท์ 0878429655
วิสาหกิจชุมชนลดปัจจัยการผลิตในไร่ 277 หมู่ 10 ต.ผักขวง อ.ทองแสนขัน จ.
นาเลี้ยงสัตว์
อุตรดิตถ์ โทรศัพท์ 0801172230
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มปลูกอ้อยบ้านปาง 11/3 หมู่ 7 ต.ผักขวง อ.ทองแสนขัน จ.
วุ้น
อุตรดิตถ์ โทรศัพท์
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มพืชไร่ หมู่ที่ 9 โคก 125 หมู่ 9 ต.ผักขวง อ.ทองแสนขัน
งาม
จ.อุตรดิตถ์ โทรศัพท์
79 หมู่ 15 ต.ผักขวง อ.ทองแสนขัน
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มจักสาน หมู่ 15
จ.อุตรดิตถ์ โทรศัพท์ 0861420259
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มทานา - ไร่ หมู่ที่
90 หมู่ 15 ต.ผักขวง อ.ทองแสนขัน
15 โคกงาม
จ.อุตรดิตถ์ โทรศัพท์ 0871266507
82 หมู่ 15 ต.ผักขวง อ.ทองแสนขัน
วิสาหกิจชุมชนทาไร่ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ จ.อุตรดิตถ์ โทรศัพท์
วิสาหกิจชุมชนน้าพริกลาบบ้านใหญ่
39 หมู่ 13 ต.ผักขวง อ.ทองแสนขัน
เจริญ
จ.อุตรดิตถ์ โทรศัพท์ 0857268102
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ลาดับที่ รหัสทะเบียน
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

6-53-0901/1-0020
6-53-0901/1-0021
6-53-0901/1-0022
6-53-0901/1-0023
6-53-0901/1-0024
6-53-0901/1-0027
6-53-0901/1-0028
6-53-0901/1-0025
6-53-0901/1-0026
6-53-0901/1-0029
6-53-0901/1-0030
6-53-0901/1-0032
6-53-0901/1-0031
6-53-0901/1-0033
6-53-0901/1-0034
6-53-0901/1-0035

ชื่อ

ที่ตั้ง

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ผลิตพืชและเลี้ยง
สัตว์ในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกร ม.8 69/2 หมู่ 8 ต.ผักขวง อ.ทองแสนขัน
ต.ผักขวง
จ.อุตรดิตถ์ โทรศัพท์
36/1 หมู่ 2 ต.ผักขวง อ.ทองแสนขัน
วิสาหกิจชุมชนเลี้ยงโคบ้านผักขวง
จ.อุตรดิตถ์ โทรศัพท์
วิสาหกิจชุมชนปลูกข้าวโพด หมู่ที่ 5
16 หมู่ 5 ต.ผักขวง อ.ทองแสนขัน
ตาบลผักขวง
จ.อุตรดิตถ์ โทรศัพท์
วิสาหกิจชุมชนเกษตรกรผู้ปลูกพืชไร่วัง 103 หมู่ 8 ต.ผักขวง อ.ทองแสนขัน
ตะเคียน
จ.อุตรดิตถ์ โทรศัพท์
101 หมู่ 7 ต.ผักขวง อ.ทองแสนขัน
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเลี้ยงวัวบ้านปางวุ้น จ.อุตรดิตถ์ โทรศัพท์
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรกรเลี้ยงโคบ้าน 331 หมู่ 10 ต.ผักขวง อ.ทองแสนขัน
เขาสัก
จ.อุตรดิตถ์ โทรศัพท์
172 หมู่ 11 ต.ผักขวง อ.ทองแสนขัน
วิสาหกิจชุมชนร่วมใจร่ารวย
จ.อุตรดิตถ์ โทรศัพท์
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตปุ๋ยอินทรีย์
150 หมู่ 1 ต.ผักขวง อ.ทองแสนขัน
ชีวภาพอัดเม็ดหมู่ที่ 1
จ.อุตรดิตถ์ โทรศัพท์
วิสาหกิจชุมชนข้าวซ้อมมือหมู่ที่ 13 ต. 59 หมู่ 13 ต.ผักขวง อ.ทองแสนขัน
ผักขวง
จ.อุตรดิตถ์ โทรศัพท์
101 หมู่ 7 ต.ผักขวง อ.ทองแสนขัน
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรกรบ้านปางวุ้น จ.อุตรดิตถ์ โทรศัพท์
115 หมู่ 4 ต.ผักขวง อ.ทองแสนขัน
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรบ้านวังโปุง
จ.อุตรดิตถ์ โทรศัพท์
วิสาหกิจชุมชนเกษตรผสมผสานหมู่ที่ 3 192 หมู่ 3 ต.ผักขวง อ.ทองแสนขัน
ตาบลผักขวง
จ.อุตรดิตถ์ โทรศัพท์ 0895512286
วิสาหกิจชุมชนเกษตรผสมผสานบ้านวัง 24/1 หมู่ 4 ต.ผักขวง อ.ทองแสนขัน
โปุง
จ.อุตรดิตถ์ โทรศัพท์
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้เลี้ยงไก่พื้นเมืองและ 81 หมู่ 4 ต.ผักขวง อ.ทองแสนขัน
ไก่ชน
จ.อุตรดิตถ์ โทรศัพท์
วิสาหกิจชุมชนกุลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกพืชไร่ 118 หมู่ 6 ต.ผักขวง อ.ทองแสนขัน
หมู่ 6 ตาบลผักขวง
จ.อุตรดิตถ์ โทรศัพท์
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มปลูกมันสาปะหลังน้า 47 หมู่ 5 ต.ผักขวง อ.ทองแสนขัน
หมีน้อย
จ.อุตรดิตถ์ โทรศัพท์
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บทที่ ๓
การจัดเวทีประชาคม
สานักงานสภาเกษตรกรจังหวัดอุตรดิตถ์ ได้เชิญผู้แทนเกษตรกรระดับหมู่บ้าน ผู้ใหญ่บ้าน/
ผู้แทนผู้ใหญ่บ้าน/สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบล/ผู้แทนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบล และนายก
องค์การบริหารส่วนตาบล/ผู้แทนองค์การบริหารส่วนตาบล โครงการชลประทาน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร เพื่ อทาความเข้ าใจรายละเอี ยดวัตถุ ประสงค์ ความจ าเป็ น ความสาคั ญ ของการจั ดท าแผนพั ฒนา
เกษตรกรรมระดับตาบล และวิเคราะห์ข้อมูลสภาพการทาการเกษตรในปัจจุบัน ปัญหาอุปสรรค และคัดเลือกชนิด
สินค้าที่จะจัดทาแผนพัฒนาเกษตรกรรมรายตาบลของตาบลผักขวง อาเภอทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์ เมื่อวันที่
๒1 มีนาคม ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตาบลผักขวง อาเภอทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์

1. การวิเคราะห์ปญ
ั หาของเกษตรกรทีม่ ุ่งเน้น 4 ประเด็นสาคัญ
จากการสารวจข้อมูลเกษตรกรในพื้นที่ตาบลผักขวงที่ได้รับความเดือดร้อนจากปัญหา 4 ประเด็น
คือ 1) หนี้สินเกษตรกร ทั้งหนี้ในระบบและนอกระบบ 2) ที่ดินทากิน 3) แหล่งน้าเพื่อการเกษตร และ 4)
สวัสดิการ สิทธิเกษตรกร และการไม่ได้รับความเป็นธรรมในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม ดังนี้
1. ปัญหาหนี้สินเกษตรกร มีเกษตรกรส่วนใหญ่เป็นหนี้สินในระบบ และต้องการให้ช่วยเหลือแก้ไขปัญหา
จานวน 3 ราย และมี หนี้สินนอกระบบ ไม่มี โดยมี สาเหตุ คือ ในพื้นที่ประสบภัย แล้ง ท าให้ผลผลิตทาง
การเกษตรไม่ดี เกษตรกรมีรายได้น้อยลง ภาวะหนี้สินเกษตรกร จึง เป็นปัญ หาไม่สามารถรับ ภาระชาระ
ดอกเบี้ยได้
แนวทางการพัฒนา

1. ประสานสถาบันการเงินที่ เกษตรกรได้กู้ยื ม ให้ชะลอการชาระหนี้ แก่เ กษตรกรที่มีค วาม
ประสงค์จะให้ช่วยเหลือแก้ไขปัญหา
2. การปรับโครงสร้างหนี้สินใหม่
3. ส่งเสริมและพัฒนาสร้างรายได้เสริม อาชีพเสริมแก่เกษตรกรผู้ที่ได้รับผลกระทบ
2. ปัญหาที่ดินทากิน พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นปุาสงวน เขตอุทยานแห่งชาติ เกษตรกรไม่มีที่ดินทากิน
บางรายบุกรุกปุาไม้ปุาสงวนเพื่อดารงชีวิต สร้างรายได้ให้แก่ครอบครัว เกษตรกรที่ต้องการช่วยเหลือ 30
ราย จานวน 15 ไร่ พื้นที่ปุาไม้ 15 ราย 15 ไร่ และไม่มีที่ดินทากิน 15 ราย เพื่อทาให้เกษตรกรได้จัดสรร
ที่ดินให้ทากิน
แนวทางการพัฒนา
ประสานหน่วยงานในพื้นที่พิจารณาจัดสรรที่ดิน ที่สาธารณะให้แก่เกษตรกรเพื่อทากิน ทาข้อบันทึก
ข้อตกลงร่วมกัน และพัฒนาพื้นที่อย่างเป็นระบบ
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3. ปัญหาแหล่งน้าเพื่อการเกษตร ส่วนใหญ่ในพื้นที่แหล่งน้าธรรมชาติอยู่ในเขตอนุรักษ์ ปุาไม้ ปุาสงวน เป็น
คลอง ห้วยตื้นเขิน ขุดลอกห้วย หนอง คลอง บึง มีระบบประปาภูเขา ปัจจุบันมีสภาพชารุด ท่อส่งน้าใช้การ
ไม่ได้เท่าที่ควร โดยมีเกษตรกรที่ได้รับความเดือดร้อนต้องการให้ดาเนินการช่วยเหลือและแก้ไข จานวน 30
ราย และบ่อบาดาล ก่อสร้างระบบคลองส่งน้าเพื่อการเกษตร สระน้าในหมู่บ้าน/ตาบล สระเก็บน้าในไร่นา
แนวทางการพัฒนา
ผู้นาชุมชนร่วมกับเกษตรกรในพื้นที่จัดประชาคมหมู่บ้านและประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดสรร
งบประมาณดาเนินการขุดลอกคลอง หนอง บึงที่ตื้นเขิน ซ่อมแซมระบบประปาภูเขา ระบบส่งน้า ก่อสร้าง
ฝายชะลอน้ากักเก็บน้าเพื่อให้ในฤดูแล้ง ก่อสร้างฝายตามพระราชดาริ บ่อน้าตื้น บ่อน้าบาดาล
4. ปัญหาสวัสดิการ สิทธิเกษตรกร และการไม่ได้รับความเป็นธรรม จากการสารวจเกษตรกรผู้ได้รับ
ความเดือดร้อน ไม่มีเกษตรกรต้องการให้ช่วยเหลือ ทั้งนี้ เพื่อให้การดารงชีวิตมีความมั่นคงในพื้นที่ตาบลเห็น
ควรพัฒนาอาชีพเสริม สร้างรายได้เพิ่มขึ้นแก่เกษตรกร ควบคู่กับการใช้ทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ในพื้นที่
อันจะเป็นประโยชน์อย่างยั่งยืน
แนวทางการพัฒนา
1. ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยเหลือการดูแลรักษา จัดสวัสดิการแก่เกษตรกร กองทุนชดเชยทุพล
ภาพ ส่งเสริม ถ่ายทอดให้ความรู้เกี่ยวกับการประกอบอาชีพเสริม เพื่อสร้างรายได้แก่เกษตรกร
2. การวิเคราะห์สินค้า(อาชีพ)ที่จะมุ่งเน้นเป็นหลัก
การจั ด ท าแผนพั ฒ นาเกษตรกรรมระดั บ ต าบลของสภาเกษตรกรจั ง หวั ด อุ ต รดิ ต ถ์ ใ นครั้ ง นี้
มีหลักการส่งเสริมและพัฒนาพื้นที่ มุ่งเน้น 5 ประเด็นสาคัญ โดยใช้สินค้าที่สาคัญเป็นตัวตั้ง พื้นที่ตาบลเป็น
ศูนย์กลาง และเกษตรกรมีส่วนร่วมในการพัฒนาในเรื่องที่ก่อให้เกิดรายได้ ลดรายจ่าย แก้ปัญหาหนี้ สิน
สภาเกษตรกรจังหวัดอุตรดิตถ์ จึงจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อให้เกษตรกรในตาบลช่วยกันแสดงความ
คิดเห็น และตัดสินใจเลือกสินค้า(อาชีพ) ที่จะก่อให้เกิดรายได้ และเหมาะสมกับตาบลมากที่สุด ส่วนสินค้า
เกษตรอื่นๆก็ให้มีแผนพัฒนาตามความจาเป็นและเหมาะสมควบคู่กันไป
ปัญหาของชุมชน
กายภาพ
1. ด้านทรัพยากร
ธรรมชาติ
1.1 ดิน

ชีวภาพ

เศรษฐกิจ

- ความอุดมสมบูรณ์ต่า - ใช้อินทรียวัตถุ
- ดินเป็นกรด – ด่าง
ปรับปรุงดิน
- พื้นที่ความลาดสูง
- ใช้อินทรียวัตถุ
ปรับปรุงดิน
- ปรับระดับพื้นที่
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สังคม
- ปุ๋ยพืชสด
- ไถกลบตอซัง
- เครือ่ งจักรกล
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1.2 น้า

2. ด้านการผลิต
2.1 พืช

- ขาดแหล่งน้าเพื่อ
- ขุดลอกแหล่งน้า
การเกษตร เป็นบาง
- สร้างแหล่งน้าขนาด
พื้นที่
เล็กในไร่นา
- มีแหล่งน้าชลประทาน

- ขอสนับสนุนงบประมาณจาก
ทางรัฐและเอกชน

- ผลผลิตปานกลาง
- โรคแมลงศัตรูพืช

- เพื่อปริมาณพืช
- ปรับปรุงบารุงดิน
- ปูองกันกาจัดศัตรูพืช
โดยวิธีผสมผสาน
- มีการจัดการ
สุขาภิบาล
- อบรม แนะนาการ
จัดการที่ถูกต้อง
- จัดตั้งกลุ่ม

- ทุนดาเนินการในรูปเล่ม
- อบรมในรูปแบบโรงเรียน
เกษตรกร

เศรษฐกิจ
- วางแผนการผลิต
- ปรับปรุงคุณภาพ
ผลผลิต
- แปรรูปผลผลิตเพื่อ
เพิ่มมูลค่า
- จัดหาแหล่งรับซื้อ
ผลผลิตในชุมชน
- หาแหล่งเงินทุน
- ส่งเสริมเศรษฐกิจ
พอเพียง

สังคม
- รวมกลุ่มผลิต
- อบรมให้ความรู้
- ประกันราคา
- งบประมาณสนับสนุนจาก
ภาครัฐ เอกชน
- งบประมาณสนับสนุนจาก
ภาครัฐ เอกชน
- งบประมาณดาเนินการ
สนับสนุนให้เป็นรูปแบบเด่นชัด
หนึ่งตาบลหนึ่งผลิตภัณฑ์

2.2 ปศุสัตว์

- โรคระบาดสัตว์

2.3 ประมง

- ปลาเกิดโรคระบาด
- อาหารปลามีราคา
แพง
- ราคารับซื้อปลาต่า

กายภาพ
3. ด้านการตลาด
3.1 ราคา

ชีวภาพ
- ราคาผลผลิตต่า

3.2 แหล่งรับซื้อ

- อยู่ไกลแหล่งผลิต

4. ด้านสังคม

- หนี้สินเกษตรกร
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- ให้ที่ศูนย์บริการรักษาโรค
สุขภัณฑ์ประจาตาบล
- ทุนดาเนินการในรูปเล่ม
- มีศนู ย์หรือตลาดรับซื้อปลา
- อบรมให้ความรู้ในการจัดการ
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ลาดับความสาคัญปัญหาของตาบล
2.1 ปัญหาความอุดมสมบูรณ์ของดินตามธรรมชาติต่าในบางพื้นที่และมีความลาดเอียง
2.2 ผลผลิตไม่ดี (% ต้นข้าวต่ากว่า 40%)
2.3 ปริมาณน้าไม่เพียงพอต่อการประกอบอาชีพการเกษตร โดยเฉพาะพื้นที่นอกเขตชลประทาน
2.4 ขาดแคลนเงินทุน ในการประกอบอาชีพทางการเกษตร โดยเฉพาะการเลี้ยงสัตว์ และ
ประมง
2.5 ขาดความรู้และเทคโนโลยีในการจัดการผลิตพืช ปศุสัตว์ และสัตว์น้า
2.6 รายได้ไม่เพียงพอกับค่าใช้จ่ายในครัวเรือน
แนวทางพัฒนา
1. ส่งเสริมและสนับสนุนการปรับปรุงบารุงดินด้วยอินทรียวัตถุ
2. เน้นการพัฒนาคุณภาพผลผลิต และประสิทธิภาพการผลิตให้ได้ผลตอบแทนสูง มีคุณภาพดี
(GAP)
3. ส่งเสริมและสนับสนุนกระบวนการเรียนรู้ในด้านการผลิต การแปรรูป การจาหน่าย สินค้า
เกษตรในพื้นที่ในลักษณะการมีส่วนร่วมของเกษตรกรให้มากที่สุด
4. ส่งเสริมและถ่ายทอดความรู้การจัดไร่นาสวนผสมและเกษตรผสมผสานทั้ง 3 ด้าน (พืช
ประมง ปศุสัตว์)
5. ส่งเสริมและประสานงานจัดหาแหล่งน้าขนาดเล็กในไร่นา
6. ส่งเสริมการรวมกลุ่มติดต่อแหล่งงบประมาณสนับสนุนกลุ่ม
ศักยภาพของตาบล
1. ศักยภาพด้านการผลิตข้าว
ตาบลผักขวง มีแปลงถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตและเก็บเกี่ยวข้าวหอมมะลิแก่
เกษตรกรใน 12 หมู่บ้าน ๆ ละ 50 ไร่ มีเกษตรกรที่เป็นเจ้าของแปลงถ่ายทอดฯ จานวน 60 ราย
ซึ่งตั้งอยู่หมู่ที่ 1,2,3,4,6,7,8,9,11,12,13,16
2. ศักยภาพการเลี้ยงปลากินพืช
1) เกษตรกรที่ประสบความสาเร็จและเป็นตัวอย่างได้
2) เกษตรกรที่มีความรู้ความสามารถในการแปรรูปปลา คือ นางสุนิสา เหี่ยวนา
3. ศักยภาพการเลี้ยงไก่พื้นเมือง
1) เกษตรกรที่ประสบความสาเร็จและเป็นตัวอย่างในการเลี้ยงไก่พื้นเมือง
4. ศักยภาพในเรื่องเครื่องจักรกลการเกษตร
1) มีเกษตรกรที่มีความรู้และผ่านการฝึกอบรมการเป็นช่วงเกษตรประจาหมู่บ้าน
วิสัยทัศน์ของตาบล
1) ฝันของบุคคล (ผลจากการจัดเวทีชาวบ้านทุกหมู่บ้าน)
ชุมชนเป็นแหล่งผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพดี และผลผลิตสูงไว้บริโภคและจาหน่ายรวมไป
ถึงเป็นแหล่งผลิตไก่พันธุ์พื้นเมือง และปลา อย่างเพียงพอต่อการบริโภคในชุมชน และมีไว้จาหน่ายเพื่อให้
เกิดรายได้อย่างต่อเนื่องตลอดปี รวมไปถึงชุมชนสามารถสร้างกระบวนการเรียนรู้ การวิเคราะห์ ระบบ
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การผลิต ระบบการตลาด และตั ดสินใจดาเนินการผลิตได้ ในลักษณะการพึ่งตนเองและช่วยเหลือกันใน
กลุ่ม และมีกลุ่มการผลิตที่เข้มแข็งและชุมชนจะมีแหล่งเงินทุนเพื่อใช้ในการผลิตของชุมชนเอง
2) ฝันของชุมชน (ผลจากการจัดเวทีชุมชน)
1. ใช้ประโยชน์จากทรัพยากรน้าได้เต็มที่
2. มีอาชีพหลากหลาย (ปลูกพืช เลี้ยงสัตว์ ประมง)
3. มีตลาดรับซื้อผลผลิต
4. ลดภาระหนี้สิน เพื่อรายได้ในครัวเรือน
3) ฝันที่เป็นไปได้ (ผ่านการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของชุมชนแล้ว)
1. ใช้ประโยชน์จากทรัพยากรน้า
2. มีอาชีพที่หลากหลาย
3. ตลาดนัดชุมชน
4. เป็นแหล่งผลิตอาหารชุมชนเมือง
ประวัติการประกอบอาชีพของตาบล
- ด้านพืช มีการประกอบอาชีพทานาข้าวเป็นหลัก โดยมีการปลูกมาตั้งแต่บรรพบุรุษเป็นเวลา
ยาวนาน ซึ่งวัตถุปรางค์หลักอย่างน้อยก็เป็นการปลูกเพื่อการบริโภค รองลงมาเพื่อขายปัจจัยหลักที่มี
ผลกระทบต่อการผลิตมากที่สุด ได้แก่ สภาพของดินฟูาอากาศ หากเป็นปกติเพราะหากฝนไม่แล้ง น้าไม่
ท่วม ผลผลิตก็มาก หากไม่ปกติ ผลผลิตน้อย ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความแปรปรวนของสภาพดินฟูาอากาศ
- ด้านสัตว์ หากมองย้อนหลัง 20 ปี ที่ผ่านมา ปริมาณการผลิตสัตว์ในตาบลบ่อทอง เริ่มลด
น้อยถอยลง โดยเฉพาะโค – กระบือ เนื่องจากเกษตรกรไม่มีพื้นที่ในการเลี้ยงและข้อจากัดในเรื่องแรงงาน
เนื่องจากเกษตรกรอยู่ใกล้เขตชุมชน การอพยพแรงงานเพื่อทางานในเมืองหารายได้ที่เป็นค่าตอบแทน
ค่อนข้างดีกว่าในตัวเมือง และนิยมส่งบุตรหลานเรียนหนังสือ ฉะนั้นความจาเป็ นในการใช้แรงงานสัตว์จึง
ลดน้อยลงเกษตรกรหันมาใช้แรงงานจากเครื่องจักรแทนส่วนการผลิตทางสัตว์ปีนั้นมีการผลิตเพิ่มมากขึ้น
เนื่องจากใช้พื้นที่การเลี้ยงไม่มาก และเกษตรกรชอบการเลี้ยงไก่ชนเป็นทุนเดิมอยู่แล้ว
ลักษณะการผลิต เทคนิค ระบบ
พืช ลักษณะการผลิตทางด้านพืชในปัจจุบันเปลี่ยนแปลงไปจากอดีตมาก เนื่องจากประชาชน ใน
ตาบลผักขวงมีอาชีพหลากหลาย รายได้จากการทานาหรือการเกษตรด้านใดด้านหนึ่ง บางครอบครัวไม่ได้
เป็นรายได้หลักเนื่องจากมีปัจจัยหลาย ๆ ด้น เช่น พื้นที่ถือครองทาการเกษตรของแต่ละครอบครัวลดลง
ผลผลิตคงเดิม ต้นทุนการผลิตสูงเนื่องจาก
- ค่าจ้างไถ เนื่องจากไม่ใช้แรงงานจากกระบือ
- ค่าปักดา ค่าเก็บเกี่ยว ฯลฯ เนื่องจากไม่มีแรงงาน
- ค่าปุ๋ยมีราคาแพง
ฯลฯ
จากกรณีดังกล่าวของเกษตรกร หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลายหน่วยงาน โดยเฉพาะกรมส่งเสริม
การเกษตร ได้ให้การช่วยเหลือผ่านศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจาตาบลบ่อทอง
หลายด้าน เช่น การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวแก่ศูนย์ส่ง เสริมและผลิตพันธุ์ข้าวชุมชนของตาบล
ตลอดจนการอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีเกษตร จุดถ่ายทอดเทคโนโลยีของศูนย์บริการและถ่าย ทอด
เทคโนโลยีการเกษตรประจาตาบล
แผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตาบลผักขวง

หน้า ๓๐

ประมง จากข้อมูลแหล่งน้าจะเห็นได้ว่าพื้นที่ตาบลผักขวงมีทรัพยากรในเรื่องแหล่งน้าจานวนมาก
เกษตรกรหันมาเลี้ยงปลากันมากขึ้น มีการนาพันธุ์ปลาที่ได้รับการปรับปรุงใหม่เข้ามาเลี้ยงตลอด ทั้งแหล่ง
น้าที่ได้รับการปรับปรุงก็มีน้าตลอด
สัตว์ ปัจจุบันความจาเป็นในการเลี้ยง เพื่อใช้ง านนั้นไม่มีเนื่องจากเกษตรกรหันไปใช้แรงงาน
เครื่ องจั กรกลมากขึ้ น วั ต ถุป ระสงค์ข องการเลี้ ย งที่ ส าคั ญ ได้ แก่ การเลี้ ยงขุ น เพื่อ จ าหน่ าย ซึ่ ง ใช้
ระยะเวลาในการเลี้ยงไม่มากนัก เนื่องจากภาระในการใช้เงินของเกษตรกรมีมาก ส่วนการเลี้ยงสุกรใน
ปัจจุบันลดน้อยลงไปมาก สืบเนื่องจากมลภาวะเป็นพิษ และราคาไม่แน่นอน
ปัจ จุบั น เกษตรกรมี ก ารพั ฒนาการทาการเกษตรที่ เป็ น ระบบมากขึ้ น เช่น มี ก ารท ากิ จ กรรม
การเกษตรที่หลากหลายในพื้นที่เดียวกัน เช่น การปลูกข้าว พืชผัก ไม้ผล ไม้ยืนต้น เลี้ย งสัตว์ ประมง
ซึ่งเราเรียกไร่นาสวนผสมเพิ่มมากขึ้น มีระบบการเลี้ยงที่ครบวงจรมากขึ้น หากเกษตรกรไม่มีความขยัน
สนใจและตั้งใจในการผลิตการเกษตรจะทาให้พื้นที่ตาบลบ่อทองเป็นแหล่งผลิตอาหารที่มีคุณภาพจาหน่ายให้
ชุมชนในเขตเมือง เกษตรกรก็จะมีรายได้เพิ่มขึ้น
อนึ่งหน่ วยงานต่าง ๆ ที่รับผิดชอบในอาชีพเกษตรกรได้มีการแต่ง ตั้ง เกษตรกรอาสาด้านต่าง ๆ
เป็นตัวแทน เช่น
- เกษตรกรอาสาด้านประมง
- เกษตรกรอาสาด้านปศุสัตว์
- หมอดินอาสา
ปัจจัยเงื่อนไขในการผลิต ผลตอบแทนทีได้
1. สภาพดินฟูาอากาศ ซึ่งเป็นปัญหาที่สาคัญ
- น้าท่วม มีผลกระทบกับพื้นที่ลุ่ม จะมีปัญหาน้าท่วมทุกปี
- ฝนแล้ง มีผลกระทบต่อผลผลิตข้าว ถึงแม้ผลผลิตไม่เสียหายมาก แต่ก็ลดลง
2. ปัจจัยการผลิตมีราคาแพง เนื่องจากขีดความสามารถในการผลิตเองยังต่า
3. ค่าจ้างแรงงานแพง ผลตอบแทนต่าไม่คุ้มทุน ราคาผลผลิตต่า

แผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตาบลผักขวง

หน้า ๓๑

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม
จุดแข็ง (Strength)
๑. จุดที่ตั้งเป็นเส้นทางผ่านระหว่างตัวเมืองไปยังสถานที่ท่องเที่ยวที่สาคัญของจังหวัด ทาให้มี
เส้นทางการคมนาคมที่สะดวกสบาย
๒. มีแหล่งท่องเที่ยวที่สาคัญของจังหวัด
๓. มีแหล่งน้าในชุมชน ทาให้เอื้อต่อการประกอบอาชีพเกษตรกรรม และการคมนาคม
๔. มีสถานศึ กษาที่ไ ด้รั บ คัด เลือ กให้ เป็น หนึ่ ง ตาบลหนึ่ง โรงเรีย นในฝัน ได้แ ก่ โรงเรีย นเตรีย ม
อุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์ ซึ่งเป็นสถานศึกษาขนาดกลาง
จุดอ่อน (Weakness)
๑. ผลผลิตทางการเกษตรยังได้ได้คุณภาพตามที่ต้องการ ทาให้มีผลกระทบต่อราคา ซึ่งมีผลทาให้
เกษตรกรมีรายได้ต่า อาจมีสาเหตุจากการที่เกษตรกรขาดความรู้ในการประกอบอาชีพด้านการเกษตร
และขาดความรู้เรื่องสภาพดิน
๒. ขาดการพัฒนาด้านสาธารณูปโภคพื้นฐาน เช่น แหล่ง น้าเพื่อการอุปโภค บริโภค ด้านการ
สื่อสาร ด้านไฟฟูา และด้านการคมนาคม โดยเฉพาะถนนที่เชื่อมโยงระหว่างหมู่บ้าน และเป็นเส้ นทางหลัก
ที่ใช้สัญจรไปมา มีสภาพชารุดทรุดโทรม
๓. ปัญหาสิ่งแวดล้อม เช่น การปล่อยน้าเสียลงในแหล่ง น้าธรรมชาติ การปล่อยกลิ่นมูลสัตว์
รบกวนผู้อื่น
โอกาส (Opportunity)
๑. สามารถรองรับการขยายตัวของเมืองได้ในอนาคต
๒. มีกลุ่มผลิตสินค้าซึ่งสามารถพัฒนาเป็นสินค้า OTOP ได้ โดยเฉพาะอาหารแปรรูป
๓. มีพื้นที่เกษตรกรรมในเขตชลประทานมาก
๔. มีผลผลิตทางการเกษตรหลายชนิด
๕.. นโยบายการกระจายความเจริญสู่ท้องถิ่นของรัฐบาล ทาให้ตาบลผาจุกมีงบประมาณในการพัฒนา
ตาบลเพิ่มขึ้น
ข้อจากัด (Threat)
๑. ประชาชนขาดความรู้ความเข้าใจด้านการประกอบอาชีพ และการมีส่วนร่วมในการพัฒนา
๒. ขาดความร่วมมือจากภาคประชาชนในการแก้ไขปัญหาต่างๆ ร่วมกัน
๓. ประสบปัญหาภัยธรรมชาติ โดยเฉพาะภัยแล้ง ทาให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อน เศรษฐกิจ
ตกต่า
๔. ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการต่างๆ ไม่ครอบคลุมพื้นที่
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หน้า ๒๘

ปัญหา / เหตุผล / แผนงาน,กิจกรรม
ปัญหาหลักของชุมชน

แผนงาน / โครงการ /
กิจกรรม

เหตุผล

๑. ด้านกายภาพ
๑.๑ แหล่งน้าเพื่อ
การเกษตร

แผนพัฒนาปัจจัยทาง
กายภาพ
- สร้างอ่างเก็บน้า
คลองส่งน้า สูบน้า
ด้วยพลังไฟฟูา ฝาย
กั้นน้า
- ขุดลอกคูคลอง
ธรรมชาติ
- อนุรักษ์ฟนื้ ฟูปุาไม้
และแหล่งน้าธรรม
ชาติ
- ส่งเสริมการปลูกพืช
ใช้น้าน้อย (พืช
ตระกูลถั่ว)
- ส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์
,สุกร, ไก่ เป็ด, โค
พื้นเมือง

- พื้นที่การเกษตรส่วน
ใหญ่อาศัย น้าฝน
- ปริมาณน้าฝนในแต่
ละปีไม่แน่นอน
- พื้นที่ตาบลส่วนมาก
ลาดชัน เป็นภูเขาและ
ปุาไม้
- ฝนไม่ตกต้องตาม
ฤดูกาลและปริมาณ
น้าฝนน้อย
- ปุาไม้แหล่งต้นน้าถูก
ทาลายจนเสียสมดุล
ธรรมชาติ
- เป็นปรากฏการณ์ทาง
ธรรมชาติไม่สามารถ
ทราบได้ล่วงหน้า

- มีน้าใช้เพื่อการเกษตร
ตลอดปี
- ราษฎรมีรายได้เพิ่มจาก
การประกอบอาชีพ
หลากหลาย
- ใช้เวลาว่างให้เป็น
ประโยชน์ลดปัญหาการ
ว่างงานลดปัญหาทาง
สังคม
- ปริมาณการใช้ปุ๋ยเคมี
ลดลง
- แมลง นก ปลา ใน
ธรรมชาติมีเพิ่มขึ้น
- สารเคมีตกค้างในดิน
ลดลง

- ผลกระทบจากการ
ตัดไม้ ทาลายปุา
- ลดต้นทุนการผลิต

- สามารถช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยธรรมชาติได้
ทันที

- ลดสารพิษตกค้างใน
ดินเนื่องจาการใช้
ปุ๋ยเคมี
- โครงการปรับปรุง
- ฟื้นฟูสภาพดิน /
บารุงดิน
- ส่งเสริมการใช้ปุ๋ยพืช ปรับปรุงสภาพดิน
สด
- ส่งเสริมการปลูกพืช
ตระกูลถั่วก่อนการ
กาหนด

- ปรับปรุงโครงสร้างของ
ดินให้ดีขึ้น
สภาพแวดล้อมโดยรวมดี

๑.๒ ภัยธรรมชาติ

๑.๓ ดินเสื่อมขาด
ความอุดมสมบูรณ์

- ตั้งงบประมาณ
ช่วยเหลือเกษตรกร
ผู้ประสบภัย
ธรรมชาติ

แผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตาบลผักขวง

ตัวชี้วัด

หน้า ๒๙

ปัญหา / เหตุผล / แผนงาน,กิจกรรม
สรุปปัญหาหลักของ
แผนงาน/โครงการ/
ชุมชน
กิจกรรม
๑.๔ ขาดแหล่ ง น้ า - สร้างประปาหมู่บ้าน
อุปโภคบริโภค
- ขุดบ่อน้าตื้น
- ขุดลอกแหล่งน้า
ธรรมชาติ
๑.๕ แหล่งเก็บกักน้าตื้น - ขุดลอกแหล่งน้า
เขิน
ธรรมชาติ

เหตุผล
- ในช่วงฤดูแล้งระบบ
ประปาหมู่บ้านขาด
แคลนแหล่งน้าดิบ
- ระบบประปาที่มีอยู่
ชารุดบ่อยครั้ง

ตัวชี้วัด
- ราษฎรมีน้าอุปโภค
บริโภคอย่างเพียงพอ
ตลอดปี

- ลาน้าปาดและแหล่งน้า - มีปริมาณน้าในแหล่ง
ธรรมชาติตื้นเขินไม่
น้าธรรมชาติมากขึ้น
สามารถกักเก็บน้าไว้ได้

ปัญหา / เหตุผล / แผนงาน,กิจกรรม
สรุปปัญหาหลักของ
แผนงาน/โครงการ/
ชุมชน
กิจกรรม
๒. ด้านชีวภาพ
๒.๑ ต้นทุนการผลิต - โครงการลดต้นทุนการ
ข้าวและพืชไร่สูง
ผลิตข้าวและพืชไร่
- การใช้สารสกัดจาก
ธรรมชาติ
- ส่งเสริมการใช้ปุ๋ยอินทรีย์
- การปูองกันและกาจัดศต
รูพืชแบบผสมผสาน
๒.๒ ราคาตกต่า
- โครงการปรับปรุง
คุณภาพผลผลิต
การเกษตร
- การควบคุมปริมาณ
ผลผลิตให้มีคุณภาพ
- จัดงบประมาณประกัน
ราคา

แผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตาบลผักขวง

เหตุผล

- ลดต้นทุนการผลิต

ตัวชี้วัด

- จานวนเกษตรกร

เกษตรกรยอมรับและ
นาไปปฏิบัติเพิ่มขึ้น
- ต้นทุนการผลิตสินค้า
ลดลง
- ไม่ทาลายสิ่งแวดล้อม - มีการกาหนดมาตรฐาน
คุณภาพผลผลิต
- เพิ่มรายได้ โดยเพิ่ม - ผลผลิตได้ขนาดและ
ราคาต่อหน่วย
ตรงตามความต้องการ
- ลดต้นทุนการผลิต
ของตลาด
- หาแหล่งทุนจาก
- รวมกลุ่มผู้ผลิตและ
กองทุนพัฒนาคุณภาพ ผู้ขายบริหารในรูป
แบบสหกรณ์
- มีวัตถุดิบในท้องถิ่น
และราคาถูก

หน้า ๓๐

สรุปปัญหาหลักของ
แผนงาน/โครงการ/
ชุมชน
กิจกรรม
2.3 ขาดแคลนพันธุ์ - โครงการส่งเสริม
พืช พันธุ์สัตว์
สนับสนุนพันธุ์พืช พันธุ์
สัตว์

เหตุผล

ตัวชี้วัด

- มีพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ที่มี - จานวนเกษตรกรมีพนั ธุ์
คุณภาพ
พืช พันธุ์สัตว์ที่มี
คุณภาพ

ปัญหา / เหตุผล / แผนงาน,กิจกรรม
สรุปปัญหาหลัก
ของชุมชน
๒.๓ สัตว์เลี้ยง โค
กระบือ
ขาดอาหารในฤดู
แล้ง

๒.๔ โรคแมลง
ศัตรูพืชระบาด

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

เหตุผล

- โครงการจัดทาทุ่งหญ้าถาวร - การปลูกหญ้าขนและมี
- ผลิตฟางปรุงแต่งเพื่อเก็บไว้ คุณค่าอาหารสูง
ให้สัตว์กินในฤดูแล้ง
- การให้น้าในแปลงหญ้า
- อบรมให้ความรู้ด้านการ
ช่วงฤดูแล้งและฝนทิ้ง
สุขาภิบาลสัตว์
ช่วง
- เกษตรกรขาดความรู้
ในการดูแลและเลี้ยง
สัตว์อย่างถูกวิธีเสี่ยงต่อ
การติดโรค

ตัวชี้วัด

- สัตว์เลี้ยงมีอาหารกิน
ตลอดปี
- ลดต้นทุนการผลิต
สัตว์
- สัตว์เลี้ยงมีอาหารกิน
อุดมสมบูรณ์ร่างกาย
แข็งแรงเจริญเติบโต
เร็วน้าหนักมากทาให้
ขายได้ราคาดี
- ลดอัตราการตายและ
การสูญเสีย

- โครงการลดการใช้สารเคมี - สารเคมีมีผลต่อ
- สภาพแวดล้อมชุมชน
- การปูองกันศัตรูพืชแบบวิธี
สิ่งแวดล้อมเช่นลด
ดีขึ้นปริมาณสารพิษ
ผสมผสาน
จานวนแมลงศัตรู
ตกค้างน้อยลง
- ส่งเสริมให้กลุ่มผู้ปลูกพืชผลิต ธรรมชาติ
- จานวนเกษตรกรผู้
พืชสมุนไพร ปูองกันกาจัด - ผลผลิตผักปลอดสารพิษ เจ็บปุวยจากผลของ
ศตรูพืชอื่นๆให้เพียงพอกับ
ตลาดมีความต้องการ
การใช้สารเคมีทาง
การใช้งานในชุมชน
มาก
เกษตรลดลง
- ประชาสัมพันธ์เตือนภัยโรค - ขาดการประชาสัมพันธ์ - กลุ่มมีรายได้เสริมจาก
และแมลงศัตรูพืชระบาด
การขายสารสะเดา
และน้าสกัดชีวภาพ
- รายจ่ายในการใช้
สารเคมีเพื่อการผลิต
พืชต่อครัวเรือนลดลง

แผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตาบลผักขวง

หน้า ๓๑

ปัญหา / เหตุผล / แผนงาน,กิจกรรม
สรุปปัญหาหลักของ
แผนงาน/โครงการ/
เหตุผล
ตัวชี้วัด
ชุมชน
กิจกรรม
๒.๕ ขาดข้อมูลที่
- จัดเวทีประชาคม ในการ - การเก็บข้อมูลด้วย - ชุมชนมีข้อมูลเพียงพอ
เพียงพอในการ
วิเคราะห์ปัญหา /ทางแก้ ตนเองจะทาให้
ในการตัดสินใจวางแผน
วางแผนการผลิต
/ความเป็นไปได้ของ
เกษตรกรตระหนักถึง พัฒนาชุมชน
เช่น (พันธุ์
ทางเลือกแต่ละด้าน โดย
สถานการณ์
- แผนชุมชนมีคุณภาพ
ปริมาณ
มอบกลุ่มสนใจแต่ละกลุ่ม ปัญหาเป็นการสร้าง
เป็นเหตุเป็นผลและ
การตลาด) ข้อมูล ไปศึกษาและนาเสนอ
จิตสานึกอย่างหนึ่ง
สามารถปฏิบัตไิ ด้ โดย
เชิงวิชาการ
- วางระบบการเก็บข้อมูลที่
อาศัยทรัพยากรใน
สนับสนุน
เคลื่อนไหวของชุมชน
ชุมชนเป็นหลัก
ทางเลือกการผลิต
ใหม่ๆ
๓. ปัญหาด้าน
เศรษฐกิจ
๓.๑ ปัญหาแรงงาน /
รายได้ต่า

- สร้างทางเลือกอาชีพ
- มีกิจกรรมสร้าง
- จานวนอาชีพนอกภาค
เพิ่มขึ้นในชุมชน การรับ
รายได้ในชุมชน ทา
เกษตรที่มีอยู่ในชุมชน
งานย่อยของ
ให้คนรุน่ ใหม่
เพิ่มมากขึน้
ภาคอุตสาหกรรมจาก
บางส่วนมีทางเลือกที่ - รายได้ของผูป้ ระกอบ
ภายนอกมาทาเช่น เย็บผ้า ไม่จาเป็นต้องไป
อาชีพนอกภาคเกษตร
เย็บรองเท้า จักสาน
ทางานต่างถิ่น
เทียบกับรายได้ผู้
เฟอร์นิเจอร์
ประกอบอาชีพเกษตร

๓.๒ กระบวนการกลุ่ม - เพิ่มขีดความสามารถของ
ของผู้นาชุมชนไม่
ผู้นาชุมชนในการสร้าง
เอื้อต่อการเรียนรู้
ขบวนการการมีส่วนร่วม
ของคนทุกรุ่น
แก่คนทุกกลุ่มในชุมชน

แผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตาบลผักขวง

- เน้นด้านธุรกิจเป็น - ราษฎรที่มีส่วนร่วมใน
หลัก
การเลือกแนวทาง
- เกษตรกรายย่อยซึ่ง
พัฒนาของชุมชน
อาจเป็นคนกลุ่มมาก - ความพึงพอใจของชุมชน
ในชุมชน แต่ไม่มีสิทธิ์ ต่อทิศทางการพัฒนา
มีเสียงในการ
ชุมชนที่กาหนด
ตัดสินใจ ในการ
กาหนดทิศทางการ
พัฒนาชุมชน

หน้า ๓๒

ปัญหา / เหตุผล / แผนงาน,กิจกรรม
สรุปปัญหาหลักของชุมชน

แผนงาน/โครงการ/
เหตุผล
กิจกรรม
๓.๓ ไม่มีถนนในหมู่บ้าน - จัดสรรงบประมาณทา - ในฤดูฝน น้าฝนไหล
ถนน
เข้าบ้านเรือนราษฎร
ทาให้เดือดร้อน
๓.๔ ผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่น - ส่งเสริมการใช้
- ผลิตสินค้าแล้วคนใน
ขาดตลาดรองรับ เช่น
ผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่น
ชุมชนไม่ให้
ผลผลิตทางการเกษตร การตั้งศูนย์จาหน่าย
ความสาคัญ
ผลิตภัณฑ์ชุมชน
- ไม่มีการรวมกลุ่ม
- สร้างเครือข่ายด้าน
ผู้ผลิต ผู้จาหน่ายใน
การตลาด
ชุมชน
- ส่งเสริมพัฒนา
คุณภาพผลิตภัณฑ์ให้
ได้มาตรฐาน/บรรจุ
ภัณฑ์ที่สวยงาม
๔. ด้านสังคม
๔.๑ ขาดการรวมกลุ่มที่ดี

- ส่งเสริมการมีส่วนร่วม - ราษฎรเห็นกับ
ในการพัฒนาตาบล
ประโยชน์ส่วนตนเอง
ไม่กิจกรรมร่วมกัน
พัฒนาตาบล

แผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตาบลผักขวง

ตัวชี้วัด
- มีถนนเข้าหมู่บ้าน
- สร้างวงจรการตลาด
ในชุมชน
- รวมกลุ่มผู้ผลิตและผู้
จาหน่ายในชุมชนใน
รูปแบบสหกรณ์

- มีการจัดตั้งกลุ่ม
เกษตรกรมเพิ่มขึ้น

หน้า ๓๓

บทที่ ๔
ยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรกรรมระดับตาบลผักขวง
1. วิสัยทัศน์
“พัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรให้มีมาตรฐานสู่อุตสาหกรรมเกษตรปลอดภัย”
2. พันธกิจ
1. พัฒนาแหล่งน้าเพื่อการเกษตร
2. ส่งเสริมและพัฒนาองค์ความรู้ด้านการผลิต การแปรรูปและการตลาดให้มีคุณภาพสินค้าเกษตร การบรรจุ
ผลิตภัณฑ์ นวัตกรรมและเทคโนโลยีการผลิตให้มีคุณภาพสินค้าเกษตรปลอดภัย
3. ส่งเสริมการรวมกลุ่มเกษตรกรให้มีการบริหารจัดการ และดาเนินธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ
4. ส่งเสริมอาชีพเสริมแก่เกษตรกร
4. ส่งเสริมและพัฒนาระบบตลาดการค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนเชื่อมโยงเครือข่ายการค้าอย่างเป็นระบบ
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ประเด็นที่ 1. พัฒนาโครงสร้างการเกษตร
ประเด็นที่ 2. พัฒนาองค์ความรู้ด้านการผลิตของเกษตรกรให้ผลผลิตมีคุณภาพ การเพิ่มมูลค่าผลผลิต การแปรรูป
ผลผลิต และการบรรจุภัณฑ์
ประเด็นที่ 3. พัฒนาองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการกลุ่มเกษตรกร
ประเด็นที่ 4. พัฒนาอาชีพเสริมแก่เกษตรกร
ประเด็นที่ 5. พัฒนาระบบตลาดการค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน
4. แผนงาน/โครงการพัฒนา
หน่วยงาน
หมายเหตุ
ที่
แผนงาน/โครงการ
เป้าหมาย 2559 2560 2561
สนับสนุน
สนง.สภาเกษตรกรจังหวัด/
1. การพัฒนาแหล่งน้าเพื่อการเกษตร
9 แห่ง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น/
/
/
โครงการชลประทาน และ
2. การพัฒนาองค์ความรู้
ด้านการบริหารจัดการกลุ่ม/การจัดทาบัญชี
3. การดาเนินการจัดหาหรือนาเสนอโครงการ
เพื่อขอรับการสนับสนุนอุปกรณ์และเครื่อง
ทุ่นแรงต่างๆ เช่น เครื่องสีข้าว และโรงเรือน
ผลิตที่ได้มาตรฐาน
แผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตาบลสองคอน

50 คน

1 แห่ง

/

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
สนง.สภาเกษตรกรจังหวัด/
คณะวิทยาการจัดการ มรอ.
สนง.ตรวจบัญชีสหกรณ์

/

/

/

สนง.สภาเกษตรกรจังหวัด
ธกส. และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
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4. การพัฒนาผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ และการ
แปรรูปเพื่อยกระดับมาตรฐาน เพิ่มมูลค่า
ผลิตภัณฑ์ และสามารถสร้างเป็นอัตลักษณ์
ของกลุ่มได้
5. การพัฒนาองค์ความรู้ด้านการผลิตข้าว
ปลอดภัย และการส่งเสริมการใช้สาร
ชีวภัณฑ์ในกระบวนการผลิต
6. การเพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์
ผลิตภัณฑ์ และการพัฒนาด้านการตลาด
7. การอบรมสร้างอาชีพและสร้างรายได้ให้แก่
เกษตรกร เช่น การเพาะเห็ดฟาง การเพาะ
จิ้งหรีด เป็นต้น
8. การปรับโครงสร้างหนี้สินเกษตรกร
9. จัดสรรที่ดินทากิน

แผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตาบลสองคอน

50 คน

/

50 คน

/

5 ช่อง

/

50 คน
3 ราย
15 ราย

/

สนง.สภาเกษตรกรจังหวัด/
สานักงานเกษตรจังหวัด/
สานักงานเกษตรอาเภอ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

/

/
/

สนง.สภาเกษตรกรจังหวัด/
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
สนง.สภาเกษตรกรจังหวัด/
ศูนย์พัฒนาและส่งเสริม
อาชีพการเกษตรฯ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

/
/
/

สนง.สภาเกษตรกรจังหวัด
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ธ.ก.ส./หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง

/

ส.ป.ก./ทีด่ ินอาเภอ
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ภาคผนวก

แผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตาบลสองคอน
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ตารางแสดงต้นทุนการผลิต (ข้าวนาปี/ไร่)
ที่

รายการ

ปี 2554

ปี 2555

1 ค่าเตรียมดิน

360

400

2 ค่าเมล็ดพันธุ์

300

350

3 ค่าปุ๋ยเคมี

230

370

4 ค่าถอนกล้า - ปักดา

300

400

5 ค่าเก็บเกี่ยว

400

400

6 ค่านวด

100

120

7 ค่าขนส่ง

100

100

8 ค่าสารเคมี

50

50

1,280

1,400

ผลผลิต (กก./ไร่)

800

800

ราคา (บาท/กก.)

8

11

รายได้ (บาท/ไร่)

6,400

8,800

กาไร (บาท/ไร่)

5,120

7,400

หมายเหตุ

9 ฯลฯ
รวมต้นทุน

- ปี 2557 ผลผลิตข้าวเฉลี่ย 800 กก./ไร่
- ปี 2558 ผลผลิตข้าวเฉลี่ย 800 กก./ไร่

แผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตาบลสองคอน
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เอกสารอ้างอิง
- แผนพัฒนาการเกษตรระดับตาบล ตาบลผักขวง อาเภอทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์ ศูนย์บริการและถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตรประจาตาบลผักขวง สานักงานเกษตรอาเภอทองแสนขัน
- รายงานความเหมาะสมการปลูกพืช สถานีพัฒนาที่ดินอุตรดิตถ์ พ.ศ..............
- แผนการใช้ที่ดินระดับตาบล สถานีพัฒนาที่ดินอุตรดิตถ์

แผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตาบลสองคอน
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