ตําบลพลวง
ตําบลพลวงเปนตําบลหนึ่งของอําเภอเขาคิชฌกูฏ ซึ่งไดแยกจากอําเภอมะขาม
จังหวัดจันทบุรี เมื่อป พ.ศ. 2536 ขณะนั้นมีทั้งหมดจํานวน 16 หมูบาน ตอมาไดแยกออกเปน
ตําบลชากไทย และปจจุบันนี้มีทั้งหมด จํานวน 10 หมูบาน รายละเอียด ดังนี้
หมูที่ 1 บานดินแดง
หมูที่ 2 บานปากพลวง
หมูที่ 3 บานทุงตาอิน
หมูที่ 4 บานพลวง
หมูที่ 5 บานกระทิง
หมูที่ 6 บานคลองตะเคียน
หมูที่ 7 บานคลองน้ําเปน
หมูที่ 8 บานคลองเจริญ
หมูที่ 9 บานพังคะแลง
หมูที่ 10 บานคลองกระทิง
ตําบลพลวง อยูหางอําเภอเมืองไปทางทิศใต ระยะทางประมาณ 25 กิโลเมตร
ทิศเหนือ
ติดตอกับ ตําบลตะเคียนทอง,ตําบลคลองพลู
ทิศตะวันออก ติดตอกับ ตําบลฉมัน และตําบลวังแซม ของอําเภอมะขาม
ทิศตะวันตก ติดตอกับ ตําบลชากไทย และตําบลเขาแกว ของอําเภอทาใหม
ทิศใต
ติดตอกับ ตําบลชากไทย
พื้นที่ทงั้ หมด 62,500 ไร พื้นที่การเกษตร 30,995 ไร ครัวเรือนเกษตรกร
ทั้งหมด 1,096 ครัวเรือน แบงการปกครองเปน 10 หมูบาน แบงเปน 2 เขต ไดแก เขต 1
ประกอบดวย หมูท ี่ 2,4,8 และหมูท ี่ 10 เขต 2 ประกอบดวย หมูที่ 1,3,5,6,7 และหมูที่ 9
สภาพภูมิประเทศ

- ลักษณะที่ราบเชิงเขา 6,694 ไร ที่ราบ 26,775 ไร พื้นที่ปา 29,031 ไร
- อุณหภูมิเฉลี่ย 24 – 32 C

แหลงน้ําที่สําคัญ
ชื่อแหลงน้ํา

เขื่อนพลวง
สระพระเทพฯ

พท.รับน้ํา พท.ใชประโยชน เกษตรกรไดรับ
(ไร)
จากแหลงน้าํ (ไร) ประโยชน (ราย)
800
50

2,500
1,260

250
130

ประเภทแหลงน้ํา
(ชลประทาน,ธรรมชาติ
ฯลฯ)
ชลประทาน
โครงการพระราชดําริ

ที่ตั้งแหลงน้าํ
หมูที่
4
5

เสนทางคมนาคม
ถนน คสล.
จํานวน 42 สาย
ถนนลาดยาง จํานวน 11 สาย
ถนนลูกรัง
จํานวน 64 สาย
สาธารณูปโภค
มีประปาหมูบา นใช
235 ครอบครัว
ไฟฟาใช
2,013 ครอบครัว
โทรศัพท
360 ครอบครัว
ปจจัยพืน้ ฐานทางการเกษตร
อาคารกลุมเกษตรกร อาคารกลุมแมบานเกษตรกร 1 แหง
หอกระจายขาว 3 แหง
- การประกอบอาชีพสวนใหญทําการเกษตรคิดเปนเปอรเซ็น ดังนี้
1. ทําการเกษตรทําสวนผลไม 86 %
2. ทําประมง
2%
3. ทําการเลี้ยงสัตว
2%
4. อาชีพรับจาง
4%
5. อาชีพอืน่ ๆ
6%
- พันธุพืชและสัตวเศรษฐกิจในตําบล
1. ทุเรียน พันธุที่สงเสริมปลูก ชะนีและหมอนทอง
2. เงาะ พันธุที่สงเสริมปลูก โรงเรียน
3. ลองกอง พันธุที่สงเสริมปลูก ตนหยงมัส
4. สละ พันธุที่สงเสริมปลูก เนินวง
5. มังคุด พันธุที่สงเสริมปลูก 6. ยางพารา พันธุที่สงเสริมปลูก RRIM 600
7. สัตวที่สงเสริม ไกพื้นเมือง
8. ปลาน้ําจืด นิล,ตะเพียน,ทับทิม ,ปลาดุก
- ระบบการผลิต
เกษตรกรมี ค วามชํ า นาญด า นการบํ า รุ ง รั ก ษาสวนผลไม การปลู ก พื ช เป น แบบสวน
ผสมผสาน การผลิตสวนใหญใชปุยเคมีและสารเคมีในการผลิต การใหน้ําใชระบบการใหแบบ
ประหยัด ลักษณะน้ําเหวี่ยง การใชปุยเคมีปริมาณทําใหเปนกรดจัด ใชปุยหลายสูตรตั้งแตเริ่มการ
เตรียมตนจนถึงกอนเก็บเกี่ยวผลผลิตซึ่งรวมถึงการใชยาเคมีที่มีปริมาณมากในการปองกันกําจัด
ศัตรูพืช จึงทําใหตนทุนการผลิตสูงขึ้น

- แหลงทองเที่ยวในตําบล
1. พระพุทธบาทเขาคิชฌกูฏ
2. น้ําตกกระทิง
- ปญหาของการผลิต
1. ผลผลิตออกมากในชวงเวลาเดียวกันทําใหราคาต่ํา
2. คุณภาพยังไมตรงตามความตองการของผูบริโภค
3. ปจจัยการผลิตมีราคาสูง
4. ตลาดรับซื้อผลผลิตมีนอย
- ภูมิปญญาชาวบานในตําบล
1. เรื่องการผลิตปุยชีวภาพ
2. เรื่องการผลิตสละคุณภาพ
3. เรื่องทองมวนสมุนไพร
4. การใชชันโรงในการชวงผสมเกสรไมผล
5. การใชอวนเต็นในการออกกําลังไกชน
ขนบธรรมเนียมประเพณี การศึกษา วัฒนธรรม ศาสนา
ขนบธรรมเนียมประเพณีของคนตําบลพลวง จะเหมือนกับคนไทยทั่ว ๆ ไป คือ
เคารพพระสงฆ ผู สูง อายุ ผู นํา ทองถิ่น ประเพณีการทํา บุญวัยเข าพรรษา ตักบาตรเทโว วัน
สงกรานต พิธีกรรมตาง ๆ ของคนตําบลพลวง การบวช พิธีการเผาศพ การทําบุญบาน พิธี
แตงงาน ตั้งศาลพระภูมิ
อิทธิพลทางความคิด จะเชื่อถือ พระสงฆ ผูสงู อายุ ผูนําทองถิ่น และ
ผูทรงคุณวุฒิ ผูรู
ศาสนา สิง่ ยึดเหนี่ยว และขอหามตาง ๆ คนตําบลพลวงนับถือศาสนาพุทธเปนสิ่ง
ยึดเหนีย่ วของจิตใจ
การศึกษา/ศาสนา
คนในตําบลพลวงจะมีการศึกษาชั้นปที่ 4 เปนอยางต่ํา จะมีคนไมได
ศึกษาเปนคนอายุ 70 ป ขึ้นไปไมกี่คนเทานั้น และชั้นสูงจะเปนระดับปริญญา

