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โครงการจัดท าแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับต าบล 

 

 การเกษตรยังมีความส าคัญอย่างยิ่งต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศไทย แม้สัดส่วนรายได้ภาคเกษตร
ต่อรายได้ประชาชาติจะอยู่ในระดับไม่สูงนัก เนื่องจากรายได้ยังคงผันผวนไปตามกระแสเศรษฐกิจโลก แต่เป็น
เพราะภาคเศรษฐกิจด้านอ่ืนๆโดยเฉพาะอุตสาหกรรมการส่งออก การบริการและการท่องเที่ยวเติบโตเร็วกว่า
มาก เมื่อมองตัวเลขในเชิงเปรียบเทียบจึงท าให้ภาคเกษตรไม่ค่อยมีความส าคัญในเชิงเศรษฐกิจ และจ านวน
เกษตรกรก็มีแนวโน้มลดลงเช่นเดียวกับประเทศที่พัฒนาแล้ว หากแนวโน้มการพัฒนาการเกษตรเป็นไปแบบที่
เป็นอยู่ในปัจจุบันนี้ และไม่มีการแก้ไขปัญหาเกษตรกรอย่างจริงจัง เชื่อว่าอีกไม่เกิน ๓๐ ปี จ านวนเกษตรกร
ไทยจะเหลือต่ ากว่าร้อยละ ๑๐  

ส าหรับการท าการเกษตรของเกษตรกรไทยส่วนใหญ่ ยังประสบปัญหาท่ามกลางความเปลี่ยนแปลง
ของสังคมภายใต้กระแสโลกาภิวัฒน์ ภาคเกษตรกรรมไทยก าลังเผชิญกับปัญหาความยากจนอันเกิดจาก
เกษตรกรไทยส่วนใหญ่ยังขาดความรู้ และการบริหารจัดการ ปัญหาเรื่องทุน และโครงสร้างพ้ืนฐานโดย
เฉพาะที่ท ากิน การพัฒนาดิน และน้ า ซึ่งยังพบว่าไม่เพียงพอ  จึงเป็นสิ่งที่ท าให้การพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่
ของเกษตรกรไทยยังล่าช้า 

การเปิดเสรีของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ AEC ก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ต้องค านึงถึง เนื่องจากเป็นการ
เปิดเสรีทางการค้า กล่าวคือสินค้าเกษตรสามารถส่งออกเคลื่อนย้ายได้อย่างเสรี ส่งผลให้ต้องให้ความส าคัญกับ 
คู่แข่งขันในตลาดภาคการเกษตร คุณภาพของสินค้าเกษตร ราคาสินค้าเกษตร เป็นต้น ทั้งนี้ประเทศไทยก็ยัง
พอมีข้อได้เปรียบอยู่บ้างในเรื่องของพ้ืนที่การเพาะปลูก และระบบการขนส่ง 
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ต าบลสามหมื่น มี ๕ หมู่บ้าน 
(ท าเนียบท้องท่ี พุทธศักราช ๒๕๕๕ กรมการปกครอง) 

 

ต าบลสามหมื่น 

ที่มา :  แผนที่เกษตรเพ่ือการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-Map) - กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
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ส่วนที่ ๑ : บริบทพื้นที ่
๑.) ข้อมูลทั่วไป 

( ที่มา : สภาพทั่วไปและข้อมูลพ้ืนฐานองค์การบริหารส่วนต าบลสามหมื่น อ าเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก ) 

ประวัติความเป็นมา  
 ต าบลสามหมื่น เป็นที่อยู่เดิมของชาวกะเหรี่ยง (ปกาเกอะญอ) โดยอาศัยบริเวณท่ีราบลุ่มเชิงเขาที่มี
ล าห้วยไหลผ่านหลายสาย เหมาะส าหรับปลูกพืชและท าการเกษตร รับจ้าง เลี้ยงสัตว์ และหาของปุา 
ชาวบ้านแต่เดิมยังยึดประเพณีวัฒนธรรมแบบเดิม ประชาชนส่วนใหญ่อยู่กันอย่างเรียบง่าย  

สภาพทั่วไปของต าบล 
 ต าบลสามหมื่น มีพ้ืนที่โดยประมาณ ๔๑๗.๒๐ ตารางกิโลเมตร พ้ืนที่และที่ตั้งเป็นแนวภูเขาสูง 
สลับซับซ้อน และมีความสูงกว่าระดับน้ าทะเลประมาณ ๕๐๐ เมตรขึ้นไปตั้งอยู่ทางด้านทิศตะวันออกของ
ที่ว่าการอ าเภอแม่ระมาด การคมนาคมใช้ ถนนทางหลวงหมายเลข ๑๑๗๕ (แม่ระมาด - บ้านตาก) พาด
ผ่าน ๑ สาย ระยะทางยาว ๘๕ กิโลเมตร อยู่ในเขตการปกครองขององค์การบริหารส่วนต าบลสามหมื่น 
อ าเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก สภาพพ้ืนที่ในต าบลสามหมื่นเป็นพ้ืนที่ที่ทับซ้อนกับเขตปุาสงวนแห่งชาติ เขต
อนุรักษ์สัตว์ ปุาและพันธุ์พืช จึงท าให้มีทรัพยากรทางธรรมชาติที่หลากหลาย เช่น ปุาไม้ ต้นน้ า และสัตว์ปุา 
ประกอบด้วย ๕ หมู่บ้าน คือ  

หมู่ที ่๑ บ้านแพ่แฮ   หมู่ที ่๒ บ้านขุนห้วยแม่ท้อ   
หมู่ที ่๓ บ้านหนองหลวง   หมู่ที ่๔ บ้านแสม     
หมู่ที ่๕ บ้านต้นผึ้ง 

มีอาณาเขตติดต่อ ดังต่อไปนี้ 
  ทิศเหนือ ติดต่อกับ ต าบลแม่ตื่น อ าเภอแม่ระมาด   
  ทิศใต้  ติดต่อกับ ต าบลขะเนจื้อ อ าเภอแม่ระมาด  
   ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ต าบลท้องฟูา อ าเภอบ้านตาก 
   ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ต าบลพะวอ อ าเภอแม่สอด 

สภาพภูมิประเทศ 
 สภาพพ้ืนที่ในต าบลสามหมื่นเป็นพื้นที่ที่ทับซ้อนกับเขตปุาสงวนแห่งชาติ เขตอนุรักษ์สัตว์ ปุา
และพันธุ์พืช จึงท าให้มีทรัพยากรทางธรรมชาติที่หลากหลาย เช่น ปุาไม้ ต้นน้ า และสัตว์ปุา 

สภาพภูมิอากาศ 
 ฤดูฝน  เริ่มตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคม ถึง กลางเดือนตุลาคม 
 ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่กลางเดือนตุลาคม ถึง กลางเดือนกุมภาพันธ์ 
 ฤดูร้อน  เริ่มตั้งแต่กลางเดือนกุมภาพันธ์ ถึง กลางเดือนพฤษภาคม 

สภาพสังคม 
 ประชาชนในพื้นท่ีต าบลสามหมื่น มีการด ารงชีวิตแบบวิถีชาวพุทธ มีวัดเป็นศูนย์ รวมจิตใจให้
เกิดความรักใคร่  สามัคคีกลมเกลียวกัน นอกจากนี้ประชาชน ในต าบลทุกคน ก็ยังมีควา ม
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เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ พ่ึงพาอาศัยซึ่งกันและกัน ปฏิบัติตนตามแนวพระราชด าริ เศรษฐกิจพอเพียงของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

จ านวนประชากร  
 ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนประชากร จ านวนประชากรของต าบลสามหมื่น ณ เดือนกันยายน 
2559 มีประชากรทั้งสิ้น 6,591 คน เป็นชาย 3,403 คน คิดเป็นร้อยละ 51.63 เป็นหญิง 3,188 
คน คิดเป็นร้อยละ 48.37 และในช่วงปี 2556 – 2559 มีจ านวนประชากรเพ่ิมข้ึน ดังนี้ 

หมู่ที ่
จ านวนประชากร (คน) 

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 
ชาย หญิง หลังคา ชาย หญิง หลังคา ชาย หญิง หลังคา ชาย หญิง หลังคา 

1 730 705 394 749 726 407 768 745 420 807 771 432 
2 596 524 352 612 541 371 658 552 399 718 602 409 
3 388 361 249 394 362 250 391 272 252 420 395 254 
4 916 893 408 935 920 418 962 952 442 1,026 987 455 
5 392 402 182 397 410 192 405 419 203 432 433 210 

รวม 3,022 2,885 - 3,087 2,959 -- 3,154 3,042 - 3,403 3,188 - 
5,907 1,585 6,046 1,638 6,196 1,716 6,591 1,760 

ที่มา ที่ท าการปกครองอ าเภอแม่ระมาด ตุลาคม 2559 

  ช่วงอายุและจ านวนประชากร ช่วงอายุประชากรของต าบลสามหมื่นตามข้อมูล จปฐ. 
ช่วงอาย ุ ชาย หญิง รวม ชาย % หญิง % 

น้อยกว่า 1 ปีเต็ม 6 5 11 0.29 0.25 

1 ปีเตม็ – 2 ป ี 33 32 65 1.61 1.63 
3 ปีเตม็ – 5 ป ี
 

72 58 130 3.52 2.95 

6 ปีเตม็ – 11 ป ี 206 182 388 10.06 9.25 

12 ปีเต็ม – 14 ป ี 100 112 212 4.88 5.69 
ช่วงอาย ุ ชาย หญิง รวม ชาย % หญิง % 

15 ปีเต็ม – 17 ป ี 96 101 197 4.69 5.13 
18 ปีเต็ม – 25 ป ี 406 378 784 19.82 19.21 
26 ปีเต็ม – 49 ป ี 803 752 1,555 39.21 38.21 
50 ปีเต็ม – 60 ปีเตม็ 193 176 369 9.42 8.94 
มากกว่า 60 ปเีต็มขึ้นไป 133 172 305 6.49 8.74 

รวม 2,048 1,968 4,016 100 100 

ที่มา ส านักงานพัฒนาชุมชนอ าเภอแม่ระมาด เมษายน 2559 
หมายเหตุ : จ านวนประชากรที่ต่างกันเนื่องจากการส ารวจข้อมูล จปฐ. เป็นการส ารวจจ านวนประชากรที่
อาศัยอยู่จริง จ านวน 1,253 ครัวเรือน 
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การศึกษาในต าบล 
• โรงเรียน    จ านวน  ๖ แห่ง 

- โรงเรียนบ้านสามหมื่น    หมู่ที่ ๑ บ้านแพ่แฮ 
- โรงเรียนบ้านสามหมื่น สาขาบ้านห้วยขนุน  หมู่ที่ ๑ บ้านห้วยขนุน 
- โรงเรียนบ้านขุนห้วยแม่ท้อ   หมู่ที่ ๑ บ้านขุนห้วยแม่ท้อ 
- โรงเรียนท่านผู้หญิงพรสม กุณฑลจินดา  หมู่ที่ ๓ บ้านหนองหลวง 
- โรงเรียนบ้านสามหมื่น สาขาห้องเรียนเคลื่อนที่ หมู่ที่ ๔ บ้านกูเตอร์โกล 
- โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน (ตชด.)  หมู่ที่ ๔ บ้านแสมใหญ่ 

• ศูนย์การศึกษาแม่ฟูาหลวง (กศน.) จ านวน ๓ แห่ง 
- ศูนย์การศึกษาแม่ฟูาหลวง (กศน.)  หมู่ที ่๔ บ้านแสม 
- ศูนย์การศึกษาแม่ฟูาหลวง (กศน.)  หมู่ที ่๔ บ้านห้วยอีก้าง 
- ศูนย์การศึกษาแม่ฟูาหลวง   หมู่ที ่๔ บ้านห้วยมะพร้าว 

• ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (อบต.)   จ านวน  ๖ แห่ง 
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านละเผ่ใหม่  หมู่ที ่๑ บ้านละเผ่ใหม่ 
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านขุนห้วยแม่ท้อ หมู่ที ่๒ บ้านกูเตอร์ทะ 
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองหลวง  หมู่ที ่๓ บ้านหนองหลวง 
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแสม  หมู่ที ่๔ บ้านกูเตอร์โกล 
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านต้นผึ้ง  หมู่ที ่๕ บ้านต้นผึ้ง 
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยขนุน  หมู่ที ่๑ บ้านห้วยขนุน 

 
สถาบันและองค์กรศาสนา 

• ศาสนาคริสต์    จ านวน  5 แห่ง     
  โบลถ์คริสต์บ้านแพ่แฮ (โปรเตสแตนต์) หมู่ ๑ บ้านแพ่แฮ 
  โบลถ์คริสต์บ้านละเผ่ใหม่ (โปรเตสแตนต์) หมู่ ๑ บ้านละเผ่ใหม่ 
  โบลถ์คริสต์บ้านกูเตอร์ทะ (คาทอลิก) หมู่ ๒ บ้านกูเตอร์ทะ 
  โบลถ์คริสต์บ้านเดจิคอ (โปรเตสแตนต์) หมู่ ๕ บ้านเดจิคอ 
  โบลถ์คริสต์บ้านพะวา (คาทอลิก)  หมู่ ๑ บ้านพะวา 
• ศาสนาพุทธ     จ านวน  9 แห่ง    

- วัดนาแฮ (กุเตอร์โกล)   หมู่ ๔ บ้านกูเตอร์โกล 
- ส านักสงฆ์บ้านขุนห้วยแม่ท้อ  หมู่ ๒ บ้านขุนห้วยแม่ท้อ 
- ส านักสงฆ์บ้านหนองหลวง   หมู่ ๓ บ้านหนองหลวง 
- ส านักสงฆ์บ้านห้วยยาว   หมู่ ๓ บ้านหนองหลวง 
- ส านักสงฆ์บ้านแสมใหญ่   หมู่ ๔ บ้านแสมใหญ่ 
- ส านักสงฆ์บ้านแสม (กองคอง)  หมู่ ๓ บ้านแสม 
- ส านักสงฆ์บ้านต้นผึ้ง   หมู่ ๕ บ้านต้นผึ้ง 
- ส านักสงฆ์บ้านห้วยขนุน   หมู่ ๑ บ้านห้วยขนุน 
- ส านักสงฆ์บ้านส้มปุอย   หมู่ ๕ บ้านส้มปุอย 

การสาธารณสุข 
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• โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล จ านวน ๒ แห่ง 
- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลหนองหลวง  หมู่ที ่๓ บ้านหนองหลวง 
- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลแสม  หมู่ที ่4 บ้านแสม 

• ศูนย์อนามัย    จ านวน ๒ แห่ง 
- ศูนย์อนามัยบ้านหลวงแพ่แฮ   หมู่ที ่๑ บ้านแพ่แฮ 
- ศูนย์อนามัยบ้านขุนห้วยแม่ท้อ   หมู่ที ่๒ บ้านขุนห้วยแม่ท้อ 

• ศูนย์มาลาเรีย   จ านวน ๑ แห่ง 
  ศูนย์มาลาเรียบ้านละเพ่ใหม่ หมู่ที่ ๑ บ้านละเพ่ใหม่ 
• ลานกีฬาชุมชน   จ านวน ๑ แห่ง 
  ลานกีฬาชุมชนบ้านแสมใหญ่ หมู่ที่ ๑ บ้านแสมใหญ่ 

ความปลอดภัยในต าบล 
• ตู้ต ารวจภูธร    จ านวน  ๑ แห่ง 
ตู้ต ารวจภูธรบ้านหนองหลวง หมู่ที่ ๓ บ้านหนองหลวง  
หลักกิโลเมตรที่ ๖๔ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๑๗๕ (แม่ระมาด-บ้านตาก) 

การคมนาคม 
• ถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๑๗๕ จ านวน ๑ สาย 
• ถนนในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลสามหมื่น สภาพถนนเป็นดินลูกรังสลับถนน 

คอนกรีตเสริมเหล็กเป็นบางช่วง ฤดูฝนถนนบางช่วงมีสภาพเป็นดินเลน การคมนาคม  
เข้า - ออก ล าบาก แบ่งเป็น ถนนลูกรัง 12 สาย ระยะทาง 57 กิโลเมตร  
ถนนคอนกรีต 12 สาย ระยะทาง 26 กิโลเมตร 

 ถนนบ้านแสม-บ้านขุนห้วยแม่ท้อ    ถนนบ้านละเพ่ใหม่-บ้านแพ่แฮ  
 ถนนบ้านหนองหลวง      ถนนบ้านห้วยยาว    
 ถนนบ้านต้นผึ้ง-เดจิคอ      ถนนบ้านห้วยหลวงน้อย    
 ถนนบ้านห้วยหลวงใหญ่      ถนนบ้านห้วยอีก้าง    
 ถนนบ้านห้วยมะพร้าว      ถนนบ้านเซ่อเซอคี-บาคี    
 ถนนบ้านกูเตอร์โกล      ถนนบ้านพะวา
 หมายเหตุ : ข้อมูลจากส่วนโยธา ณ เดือนเมษายน ๒๕๕๓ 
• การจราจรในเขตต าบล 
การคมนาคมใช้ถนนทางหลวงหมายเลข ๑๑๗๕ (แม่ระมาด - บ้านตาก) พาดผ่าน ๑ สาย 
ระยะทางยาว ๘๕ กิโลเมตร 
สะพานคอนกรีต 10 แห่ง 
สะพานไม้ 1 แห่ง 

แหล่งน้ า 
• แหล่งน้ าธรรมชาติ 
  น้ าตกโปโลเล  หมู่ที่ ๑ บ้านละเพ่ใหม่ 
  ล าห้วยขุนห้วยแม่ท้อ หมู่ที่ ๒ บ้านขุนห้วยแม่ท้อ 
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  ล าห้วยไม้ซาง  หมู่ที่ ๒ บ้านกะแนเลทะ 
  ล าห้วยผาแดง  หมู่ที่ ๒ บ้านกะแนเลทะ 
  ล าห้วยแม่น  หมู่ที่ ๒ บ้านบาคี 
  ล าห้วยแสม  หมู่ที่ ๔ บ้านแสม 
  น้ าตกกูเตอร์เล  หมู่ที่ ๔ บ้านกูเตอร์โกล 
  น้ าตกเดจิคอ  หมู่ที่ ๕ บ้านเดจิคอ 
  น้ าตกห้วยผึ้งหลวง หมู่ที่ ๕ บ้านห้วยหลวง 

สาธารณูปโภค 
    การสื่อสารในต าบล  

• โทรศัพท์สาธารณะ  จ านวน ๕ สาย ดังนี้     
- บ้านละเพ่ใหม่ หมู่ที่ ๑ จ านวน ๑ สาย 
- บ้านกะแนเลทะ หมู่ที่ ๒ จ านวน ๑ สาย 
- บ้านหนองหลวง หมู่ที่ ๓ จ านวน ๑ สาย 
- บ้านแสม  หมู่ที่ ๔ จ านวน ๑ สาย 
- บ้านต้นผึ้ง  หมู่ที่ ๕ จ านวน ๑ สาย 

• ตู้รับจดหมาย (ไปรษณีย์)   ๓ ตู้     
- บ้านละเพ่ใหม่ หมู่ที่ ๑ จ านวน ๑ ตู้ 
- บ้านหนองหลวง หมู่ที่ ๓ จ านวน ๑ ตู้ 
- บ้านแสม  หมู่ที่ ๔ จ านวน ๑ ตู้ 

• หอกระจายข่าว  จ านวน ๕ แห่ง ดังนี้     
- หมู่ที่ ๑ บ้านแพ่แฮ     
- หมู่ที่ ๒ บ้านขุนห้วยแม่ท้อ     
- หมู่ที่ ๓ บ้านหนองหลวง     
- หมู่ที่ ๔ บ้านแสม     
- หมู่ที่ ๕ บ้านต้นผึ้ง 

• อินเตอร์เน็ต มีบริการอินเตอร์เน็ตต าบล 1 แห่ง 
• เครือข่ายสัญญาณมือถือระบบทรู จ านวน 1 แห่ง  

  การไฟฟูา 
• ระบบไฟฟูาส่วนภูมิภาค ๓ หมู่บ้าน ดังนี้   

- กลุ่มบ้านหนองหลวง หมู่ที่ ๓       
- กลุ่มบ้านห้วยผักไผ่ หมู่ที่ ๓       
- กลุ่มบ้านแสม (กองคอง) หมู่ที่ ๔       

• ระบบไฟฟูาส่วนใหญ่เป็นระบบพลังงานแสงอาทิตย์ (โซล่าเซลล์) ดังนี้ 
- บ้านแพ่แฮ  หมู่ที่ ๑       
- บ้านขุนห้วยแม่ท้อ หมู่ที่ ๒       
- บ้านหนองหลวง หมู่ที่ ๓       
- บ้านแสม  หมู่ที่ ๔       
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- บ้านต้นผึ้ง  หมู่ที่ ๕ 
• จ าแนกเป็นครัวเรือน ดังนี้ 

- จ านวนครัวเรือนที่ใช้ไฟฟูาของการไฟฟูาส่วนภูมิภาค จ านวน 230 ครัวเรือน 
- จ านวนครัวเรือนที่มีไฟฟูาโซล่าเซลล์   จ านวน 604 ครัวเรือน 
- จ านวนครัวเรือนที่ไม่มีไฟฟูาใช้    จ านวน 926 ครัวเรือน 

    การประปา 
ระบบประปาภูเขา ๕ หมู่บ้าน  จ านวน ๒๑ แห่ง 
ระบบประปาเป็นระบบประปาภูเขา ในช่วงฤดูแล้งจะไม่เพียงพอต่อการผลิต  

อาชีพประชากร 
 1. การเกษตร  
 พืชเศรษฐกิจที่ส าคัญ 
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เป็นพืชเศรษฐกิจที่ส าคัญอับดับ 1 ของต าบลสามหมื่น  
ข้าว ต าบลสามหมื่นไม่มีพ้ืนที่เอ้ืออ านวยต่อการเพาะปลูก เกษตรกรจะปลูกข้าวเพ่ือการบริโภคใน
ครัวเรือน และมันส าปะหลังโรงงาน 

ตารางแสดงผลผลิตทางการเกษตร 
ล าดับที ่ ชนิดพชื พื้นที่ปลูก (ไร)่ พื้นที่เก็บเก่ียว (ไร)่ จ านวนครัวเรือนที่ปลูก 

1 ข้าวโพดเลี้ยงสัตว ์ 14,652.37 14,652.37 491 
2 ข้าวนาป ี 3,098.98 3,098.98 263 
3 มันส าปะหลังโรงงาน 583 583 33 

รวมทั้งสิ้น 18,334.35 18,334.35 787 

ที่มา : ส านักงานเกษตรอ าเภอแม่ระมาด เมษายน 2559 
 

ตารางแสดงเนื้อที่ถือครองทางการเกษตร ปี 2557 

ต าบล พื้นที่ (ไร่) 
พ.ท.ถือครองทาง
การเกษตร (ไร)่ 

เนื้อที่นา  
(ไร่) 

เนื้อที่พืชไร ่
(ไร)่ 

เนื้อที่ผลไม ้
(ไร)่ 

เนื้อที่ไม้ยืนตน้ 
(ไร)่ 

สามหมื่น 260,750 23,536 3,257 20,021 236 20 
ที่มา : ส านักงานเกษตรอ าเภอแม่ระมาด, เมษายน 2558 

 2. การประมงต าบลสามหมื่นไม่มีการท าอาชีพการประมง 
 
 3. การปศุสัตว์ 

ตารางข้อมูลด้านการเลี้ยงสัตว์ 

ต าบล 
จ านวน

เกษตรกร 
โคเนื้อ 
(ตัว) 

กระบือ 
(ตัว) 

สุกร 
(ตัว) 

ไก ่
(ตัว) 

เป็ด 
(ตัว) 

แพะ 
(ตัว) 

สัตว์เลี้ยง
อื่นๆ 
(ตัว) 

สุนัข 
(ตัว) 

แมว 
(ตัว) 

สามหมื่น 224 923 547 573 2,689 164 21 4 244 281 
ที่มา : ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอแม่ระมาด, 2558 
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  การเกษตรและแหล่งน้ าในท้องถิ่น 

ตารางข้อมูลด้านการเกษตร 

หมู่ที ่ ท าการเกษตร จ านวน 
ผลผลติ

เฉลี่ย (กก./
ไร่) 

ต้นทุนการ
ผลิตเฉลีย่  
(บาท/ไร่) 

ราคาขายโดย
เฉลี่ย  

(บาท/ไร่) 

1 

ท านานอกเขตชลประทาน 77 ครัวเรือน 918 ไร ่ 420 3,380 4,630 

ท าไร่ข้าวโพด 188 ครัวเรือน 5,430 ไร ่ 620 2,500 3,900 

ท าข้าวไร ่ 86 ครัวเรือน 1,208 ไร ่ 290 2,600 3,560 

2 

ท านานอกเขตชลประทาน 43 ครัวเรือน 308 ไร ่ 410 3,380 4,490 

ท าไร่ข้าวโพด 116 ครัวเรือน 2,982 ไร ่ 620 2,500 3,950 

ท าข้าวไร ่ 21 ครัวเรือน 153 ไร ่ 300 2,600 3,450 

3 

ท านานอกเขตชลประทาน 112 ครัวเรือน 2,006 ไร ่ 420 3,380 4,830 

ท าไร่ข้าวโพด 102 ครัวเรือน 3,162 ไร ่ 620 2,800 4,030 

ท าข้าวไร ่ 9 ครัวเรือน 144 ไร ่ 460 3,350 5,175 

4 

ท านานอกเขตชลประทาน 58 ครัวเรือน 589 ไร ่ 460 3,350 

350 

5,175 

ท าไร่ข้าวโพด 118 ครัวเรือน 2,656 ไร ่ 620 2,500 3,965 

ท าข้าวไร ่ 55 ครัวเรือน 656 ไร ่ 320 1,900 3,120 

5 

ท านานอกเขตชลประทาน 110 ครัวเรือน 3,213 ไร ่ 420 3,380 4,725 

ท าไร่ข้าวโพด 102 ครัวเรือน 2,999 ไร ่ 620 2,480 3,960 

ท าข้าวไร ่ 44 ครัวเรือน 781 ไร ่ 305 2,600 3,660 

ที่มา : ส านักงานเกษตรอ าเภอแม่ระมาด กุมภาพันธ์, 2559 

ตารางข้อมูลด้านแหล่งน  าทางการเกษตร 

หมู่ที ่ แหล่งน้ าทางการเกษตร 
ล าดับ
ความ
ส าคัญ 

ความเพียงพอของน้ าเพื่อ
ท าการเกษตรตลอดทั้งปี 

การเข้าถึงแหล่งน้ าการเกษตร 

เพียงพอ ไม่เพียงพอ ทั่วถึง 
ไม่

ทั่วถึง 

ร้อยละของ
ครัวเรือนท่ี
เข้าถึงฯ 

1 

ปริมาณน้ าฝน แหล่งน้ าธรรมชาต ิ  /     

1. ห้วย/ล าธาร 1  /  / 20 

2. น้ าตก 2  /  / 18 

3. หนองน้ า/บึง       

2 ปริมาณน้ าฝน แหล่งน้ าธรรมชาต ิ  /     
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1. ห้วย/ล าธาร 1  /    

2. น้ าตก 2  /  / 12 

3. หนองน้ า/บึง       

3 

ปริมาณน้ าฝน แหล่งน้ าธรรมชาต ิ  /     

1. ห้วย/ล าธาร 1  /  / 12 

2. น้ าตก แหล่งน้ าท่ีคนสร้าง       

3. หนองน้ า/บึง       

4 

ปริมาณน้ าฝน แหล่งน้ าธรรมชาต ิ  /     

1. ห้วย/ล าธาร 1  /  / 25 

2. น้ าตก  /   / 25 

3. หนองน้ า/บึง       

5 

ปริมาณน้ าฝน แหล่งน้ าธรรมชาต ิ  /     

1. ห้วย/ล าธาร 1 /   / 80 

2. น้ าตก 2 /   / 10 

3. หนองน้ า/บึง 3 /   / 1 

ข้อมูล ณ เดือนกุมภาพันธ์, 2559 

ข้อมูลด้านแหล่งน  ากิน น  าใช้ (หรือน  าเพ่ือการอุปโภค บริโภค) 

หมู่ที ่ แหล่งน้ า ไม่ม ี ม ี ทั่วถึงหรือไม ่
เพียงพอ ไม่เพียงพอ ทั่วถึง ไม่

ทั่วถึง 
ร้อยละของ
ครัวเรือนท่ี
เข้าถึงฯ 

1 

บ่อน้ าสาธารณะ /      
บ่อน้ าตื้นสาธารณะ /      
ประปาหมู่บ้าน (ของ อปท.) /      
ระบบประปา  
(การประปาส่วนภมูิภาค) 

/      

แหล่งน้ าธรรมชาต ิ  /  /  100 
สระเก็บน้ า       

2 

บ่อน้ าสาธารณะ /      
บ่อน้ าตื้นสาธารณะ /      
ประปาหมู่บ้าน (ของ อปท.) /      
ระบบประปา  
(การประปาส่วนภมูิภาค) 

/      

แหล่งน้ าธรรมชาต ิ   /  / 50 
สระเก็บน้ า       
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3 

บ่อน้ าสาธารณะ /      
บ่อน้ าตื้นสาธารณะ /      
ประปาหมู่บ้าน (ของ อปท.) /      
ระบบประปา  
(การประปาส่วนภมูิภาค) 

/      

แหล่งน้ าธรรมชาต ิ   /  / 70 
สระเก็บน้ า       

4 

บ่อน้ าสาธารณะ /      
บ่อน้ าตื้นสาธารณะ /      
ประปาหมู่บ้าน (ของ อปท.) /      
ระบบประปา  
(การประปาส่วนภมูิภาค) 

/      

แหล่งน้ าธรรมชาต ิ  /  /  100 
สระเก็บน้ า       

5 

บ่อน้ าสาธารณะ /      
บ่อน้ าตื้นสาธารณะ /      
ประปาหมู่บ้าน (ของ อปท.) /      
ระบบประปา  
(การประปาส่วนภมูิภาค) 

/      

แหล่งน้ าธรรมชาต ิ  /   / 25 
สระเก็บน้ า  /   / 25 

ข้อมูล ณ เดือนกุมภาพันธ์, 2559 

ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ 
 สภาพพ้ืนที่ต าบลสามหมื่น เป็นพ้ืนที่ที่ทับซ้อนกับเขตปุาสงวนแห่งชาติ เขตอนุรักษ์สัตว์ปุาและ
พันธุ์พืช จึงท าให้เขตพ้ืนที่ต าบลสามหมื่นมีทรัพยากรทางธรรมชาติที่หลากหลาย เช่น ปุาไม้ ต้นน้ า และ
สัตว์ปุา 

 ลักษณะของดิน  
 ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรดินอยู่ในระดับปานกลางถึงต่ า มีการใช้สารเคมี หรือสาร
อันตราย ส่งผลกระทบให้มีการปนเปื้อนของดิน พ้ืนที่ที่เป็นเนินสูงหรือภูเขาที่มีความลาดชันมาก เมื่อ
เกิดฝนตกหนักมากมีความเสี่ยงต่อการเกิดแผ่นดินถล่ม 

 ลักษณะของแหล่งน้ า  
 ต าบลสามหมื่นมีแม่น้ าส าคัญ คือ 

- ล าห้วยแสม ต้นน้ าอยู่ที่บ้านแสมใหญ่ หมู่ที่ 4 ต าบลสามหมื่น ไหลลงสู่ล าห้วยแม่ตื่นที่
บ้านแสมใหญ่ หมู่ที่ 3 ต าบลแม่ตื่น 

- ล าห้วยแม่ท้อ มีต้นน้ าอยู่ที่บ้านขุนห้วย หมู่ที่ 2 ต าบลสามหมื่น ไหล่ผ่านต าบลแม่ท้อ 
อ าเภอเมือง จังหวัดตาก และไหลลงสู่แม่น้ าปิง 
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 ลักษณะของไม้และปุาไม้  
 ต าบลสามหมื่นอยู่ในเขตพ้ืนที่ปุาไม้ คือ 

- ปุาไม้สงวนแห่งชาติ ปุาสามหมื่น มีพ้ืนที่ทั้งหมดจ านวน 170,468 ไร่ 
- เขตรักษาพันธุ์สัตว์ปุาแม่ตื่น มีพ้ืนที่ทั้งหมดจ านวน 733,125 ไร่ 
- อุทยานแห่งชาติขุนพะวอ มีพ้ืนที่ทั้งหมดจ านวน 137,500 ไร่ 

 ปุาชุมชน  
 ส านักงานจัดการทรัพยากรปุาไม้ที่ 4 (ตาก) ปุาไม้จังหวัดตาก ได้ส่งเสริมการจัดตั้งปุาชุมชน
ในพ้ืนที่ปุาสงวนแห่งชาติ ในต าบลสามหมื่นมี 2 แห่งคือ 

- ปุาชุมชนบ้านกูเตอร์โกล หมู่ 4 แปลง 1-2 จัดตั้งในปี 2544 เนื้อที่จ านวน 4,879 ไร่  
1 งาน 47 ตารางวา 

- ปุาชุมชนบ้านขุนห้วยแม่ท้อ หมู่ 2 จัดตั้งในปี 2544 เนื้อท่ีจ านวน 160 ไร่ 
 คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ 
 เนื่องจากพ้ืนที่ปุามีความอุดมสมบูรณ์และมีสภาพปุาหลายชนิดปะปนกันทั้งปุาดิบชื้น ปุาดิบ
แล้ง ปุาดิบเขา ปุาเบญจพรรณ และปุาเต็งรัง จึงมีพืชพรรณมากมายหลายชนิดและหายาก เช่น สัก 
ยาง ยมหอม พลวง ก่อ ตะแบก สมอ มะค่าโมง แดง มะเกลือ ขะเจ๊าะ รกฟูา และสมุนไพรหายาก
หลายชนิด ฯลฯ โดยเฉพาะไม้สักและไม้ยางมีความหนาแน่นอุดมสมบูรณ์ 

 สัตว์ปุาที่อาศัยอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติ ประกอบด้วย เลียงผา เก้ง เสือไฟ หมู่ปุา หมี ลิง ชะนี บ่าง 
 กระรอก กระแต กระต่ายปุา ไก่ปุา งูเห่า งูจงอาง ฯลฯ 

การท่องเที่ยว  

 มีแหล่งท่องเที่ยวที่ส าคัญ ดังนี้ 

1. อุทยานแห่งชาติขุนพะวอ มีแหล่งท่องเที่ยว ดังนี้ 
- น้ าตกขุนพะวอ หรือน้ าตกห้วยโปุง เป็นน้ าตกท่ีมีน้ าไหลตลอดปี มีความสวยงามมาก สูง

ประมาณ 90 เมตร อยู่ห่างจากท่ีท าการอุทยานแห่งชาติโดนการเดินเท้าประมาณ 1,800 
เมตร 

- น้ าตกผึ้งหลวง เป็นน้ าตกขนาดเล็กสูงประมาณ 15 เมตร อยู่ริมทางหลวงจังหวัดหมายเลข 
1175 (แม่ระมาด-บ้านตาก) มีน้ าไหลตลอดปี ห่างจากท่ีท าการประมาณ 10 กิโลเมตร 

- ผาชมปรงและจุดชมทัศน์ เป็นหน้าผาอยู่บริเวณเส้นทางไปน้ าจกขุนพะวอ ห่างจากที่ท าการ
อุทยานประมาณ 1 กิโลเมตร มีต้นปรงดึกด าบรรพ์ขึ้นอยู่เป็นจ านวนมากตามหน้าผา มี
ทิวทัศน์ที่สวยงาม มองเห็นทัศนียภาพของอ าเภอแม่ระมาด อ าเภอแม่สอด และสหภาพพม่า 
จึงเหมาะที่จะชมความงามยามดวงอาทิตย์ตกในยามเย็น และชมทะเลหมอกในยามเช้า 

2. น้ าตกกูเตอร์โกล ตั้งอยู่ในเขตหมู่ 4 กลุ่มบ้านกูเตอร์โกล เป็นน้ าตกที่มีน้ าไหลตลอดปี มี
จ านวน 12 ชั้น มีความสวยงามและธรรมชาติสมบูรณ์มาก 
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ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก 

ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ส าคัญคือ การทอผ้าพ้ืนเมือง และการรักษาโรคด้วยสมุนไพรของหมอยาบ้าน 
ภาษาถ่ินคือ ภาษากระเหรี่ยง ภาษาม้ง 
สินค้าพ้ืนเมืองและของที่ระลึกของต าบลสามหมื่น คือ สินค้าท่ีประยุกต์จากผ้าทอพ้ืนเมืองซึ่งทอด้วย
มือ เช่น ย่าม เสื้อ ผ้าถุงโสร่ง เป็นต้น 

การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ 

 การพาณิชย์ ดังนี้ 
- ร้านค้า 70 ร้าน  
- ปั้มน้ ามันหลอด 23 แห่ง  
- ร้านซ่อมรถจักรยานยนต์ 7 แห่ง   
- ร้านค้าของเก่า 1 แห่ง  
- ร้านล้างอัดฉีด 1 แห่ง 

 กลุ่มอาชีพ ดังนี้ 
- กลุ่มทอผ้า  
- กลุ่มเลี้ยงหมู  
- กลุ่มต้มหน่อไม้  
- กลุ่มเครื่องอัดอิฐบล็อก 
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๒.) สถานการณ์ด้านการเกษตร ต าบลสามหมื่น 
 
 

 

 

 

 

 

ที่มา : แผนที่เกษตรเพ่ือการบริหารจัดการเชิงรุก Agri-Map - กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  

             * ข้อมูลการใช้ที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน (2558 - 2559) 

 

พื้นที่เกษตร 
69,007 ไร ่
26.65 % 

พื้นที่น้ า 
 182 ไร ่
0.07 % 

พื้นที่อื่นๆ 
1,444 ไร ่
0.55 % 

พื้นที่ป่า 
188,293 ไร ่
72.72 % 

การใช้ที่ดิน พ้ืนที่เกษตร 

การใช้ที่ดิน พ้ืนที่น้ า 

การใช้ที่ดิน พ้ืนที่อ่ืนๆ 

การใช้ที่ดิน พ้ืนที่ปุา 

พื้นทีต่ าบลสามหมื่น 
258,923 ไร ่

พื้นทีต่ าบลสามหมื่น 
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ที่มา :  แผนที่เกษตรเพ่ือการบริหารจัดการเชิงรุก Agri-Map - กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  

         * ข้อมูลการใช้ที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน (2558 - 2559) 

 

 พื้นที่เพาะปลูก 
69,007 ไร ่

100 % 

พื้นที่ปศุสัตว์ 
- ไร ่
0 % 

พื้นที่ประมง 
- ไร ่
0 % 

พ้ืนที่การเกษตร พ้ืนที่เพาะปลูก 

พ้ืนที่การเกษตร พ้ืนที่ปศุสัตว์ 

พ้ืนที่การเกษตร พ้ืนที่ประมง 

พื้นที่การเกษตรต าบลสามหมื่น 

พื้นท่ีการเกษตร 
69,007 ไร่ 



18 
 

สถานการณ์ด้านการเกษตร ต าบลสามหมื่น 

ตารางแสดงจ านวนครัวเรือนเกษตรกร ต าบลสามหม่ืน อ าเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก 

หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน 
จ านวนประชากร (คน) จ านวนครัวเรือน (ครัวเรือน) 

รวม ชาย หญิง 
ครัวเรือน
ทั้งหมด 

ครัวเรือน
เกษตรกร 

ร้อยละ 

1 แพ่แฮ 1,562 798 764 426 152 35.68 
2 ขุนห้วยแม่ท้อ 1,310 716 594 403 113 28.04 
3 หนองหลวง 802 414 388 253 82 32.41 
4 แสมใหญ่ 1,999 1012 987 447 128 28.64 
5 ต้นผึ้ง 857 425 432 204 110 53.92 

รวม 5 หมู่ 6,530 3,365 3,165 1,733 585 35.74 

ที่มา : ข้อมูลประชากร องค์การบริหารส่วนต าบลสามหมื่น ข้อมูล ปี 2559 
  ข้อมูลครัวเรือนเกษตรกร ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจ าต าบล 
 * อ้างอิงข้อมูลระบบจัดเก็บข้อมูลพ้ืนฐาน ประจ าปี 2557 มีเฉพาะข้อมูลเกษตรกรที่ข้ึนทะเบียน 
หมายเหตุ : ร้อยละจ านวนครัวเรือนเกษตรกรเทียบกับครัวเรือนทั้งหมด ต่ ากว่าความเป็นจริงเนื่องจาก
ข้อมูลจ านวนครัวเรือนเกษตรกรเป็นฐานข้อมูลของกรมส่งเสริมการเกษตร ซึ่งเกษตรกรที่ไม่มีเอกสาร
สิทธิที่ดินท ากินบางส่วนไม่ได้ขึ้นทะเบียนเกษตรกร 
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ข้อมูลก าหนดเขตความเหมาะสมการปลูกพืชเศรษฐกิจที่ส าคัญ ต าบลสามหม่ืน อ าเภอแม่ระมาด 
 

 

 

 

๑๙ 
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๒๐ 
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ที่มา : ส านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดตาก 

๒๑ 
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การใช้ที่ดินเพื่อการเกษตร ต าบลสามหม่ืน 

1. ด้านเกษตรกรรม 

การใช้ที่ดินเพ่ือการเกษตร 
หมู่ที่ 1 หมู่ที่ 2 หมู่ที่ 3 หมู่ที่ 4 หมู่ที่ 5 

รวม 
บ้านแพ่แฮ่ 

บ้านขุน
ห้วยแม่ท้อ 

บ้านหนอง
หลวง 

บ้านแสม บ้านต้นผึ้ง 

พื้นที่ท านา 

ข้าวเจ้า 
ครัวเรือน 74 21 44 48 29 216 

ไร ่ 832.00 148.25 442.00 405.50 378.00 2,205.75 

ข้าวไร ่
ครัวเรือน 54 3 64 7 91 219 

ไร ่ 710.00 40.00 738.00 74.00 1,139.25 2,701.25 
รวมพื้นท่ี(ไร่) 1,542.00 188.25 1,180.00 479.50 1,517.25 4,907.00 

พื้นที่ท าไร ่

ข้าวโพดเลีย้ง
สัตว ์

ครัวเรือน 274 205 123 221 141 964 
ไร ่ 8,774.00 8,212.34 3,753.00 6,098.75 4,244.75 31,082.84 

มันส าปะหลัง 
ครัวเรือน 3 0 46 0 8 57 

ไร ่ 64.00 0.00 650.00 0.00 78.25 792.25 

รวมพื้นท่ี(ไร่) 8,838.00 8,212.34 4,403.00 6,098.75 4,323.00 31,875.09 

ไม้ผล กล้วยน้ าว้า 
ครัวเรือน 0 1 1 0 6 8 

ไร ่ 0.00 1.00 10.00 0.00 27.00 38.00 

ไม้ยืนต้น 

อโวกาโด 
ครัวเรือน 0 0 2 0 9 11 

ไร ่ 0.00 0.00 5.00 0.00 65.00 70.00 

ไผ ่
ครัวเรือน 0 0 1 0 0 1 

ไร ่ 0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 2.00 
รวมพื้นท่ี(ไร่) 0.00 0.00 7.00 0.00 65.00 72.00 

สมุนไพร(อายุ
สั้น) 

บุก 
ครัวเรือน 0 0 9 0 10 19 

ไร ่ 0.00 0.00 23.00 0.00 33.00 56.00 

รวมพ้ืนที่ท้ังหมด(ไร่) 10,380.00 8,401.59 5,623.00 6,578.25 5,965.25 36,948.09 

 

ที่มา : ส านักงานเกษตรอ าเภอแม่ระมาด  
 *  อ้างอิงข้อมูลจากทะเบียนเกษตรกรปี 2560 มีเฉพาะข้อมูลเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเท่านั้น 
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2. ด้านปศุสัตว์ 

ข้อมูลด้านปศุสัตว์ 

หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน 
ชนิดสัตว์ที่ท าการปศุสัตว์ 

โคเนื้อ 

1 แพ่แฮ 145 

2 ขุนห้วยแม่ท้อ 303 

3 หนองหลวง 47 

4 แสมใหญ่ 376 

5 ต้นผึ้ง 52 

รวม 923 

ที่มา : ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก  
 

 

3. ด้านประมง 

ข้อมูลด้านการประมง ต าบลสามหม่ืน อ าเภอแม่ระมาด 

 

 

 

 

 

 

 

  

   หมายเหตุ: ไม่มีผู้ขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 

  ที่มา : ส านักงานประมงจังหวัดตาก

จ านวนเกษตรกรผู้เลี้ยง  

- ราย 

พ้ืนที่ด้านการประมง  

  - ไร่ 

เลี้ยงในบ่อ - บ่อ - ไร่ 
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ส่วนที่ ๒ : ภาวะเศรษฐกิจและสังคมครัวเรือนเกษตรกร ปัญหาความต้องการ  
             และแนวทางการพัฒนาภาคเกษตร 
 

๑.) สภาพเศรษฐกิจครัวเรือนเกษตรกร และปัญหาหนี้สิน 
 วิเคราะห์จากแบบส ารวจฯ จ านวน 224 ชุด อายุเฉลี่ยเกษตรกร ต าบลสามหมื่น เฉลี่ย 38 ปี 

จากการวิเคราะห์แบบส ารวจฯ มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาลักษณะทั่วไปของครัวเรือนเกษตรกร รวมทั้ง
ศึกษาปัญหาความต้องการของครัวเรือนเกษตรกร และแนวทางการพัฒนาครัวเรือนเกษตรกร ต าบลสามหมื่น 
อ าเภอแม่ระมาด จังหวัดตากโดยใช้ข้อมูลจากแบบส ารวจฯ  

 

แผนภูมิที่ 1 ร้อยละของระดับการศึกษาเกษตรกร 

 

 

 

ที่มา : ข้อมูลอายุเฉลี่ยเกษตรกร - ระดับการศึกษา วิเคราะห์และประมวลผลจากแบบส ารวจข้อมูลเกษตรกรฯ           
        โดยสภาเกษตรกรจังหวัดตาก ปี ๒๕๕๘ 

 

 

 

 

ไม่ได้รับ
การศึกษา 
17 % ประถมศึกษา 

55 % 

ม.ต้นขึ้นไป 
28  % 
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หนี้สินเฉลี่ย 
 ในระบบ 
96 % 

หนี้สินเฉลี่ย  
นอกระบบ 

4 % 

แผนภูมิที่ 2 : รายได้ - รายจ่าย - หนี้สินเกษตรกร ต าบลสามหม่ืน 

 

ที่มา : ข้อมูล รายได้ - รายจ่าย - หนี้สินเกษตรกร ต าบลสามหมื่น/อ าเภอแม่ระมาด วิเคราะห์และ
ประมวลผลจากแบบส ารวจข้อมูลเกษตรกรฯ โดยสภาเกษตรกรจังหวัดตาก ปี ๒๕๕๘  

      : ข้อมูล รายได้ - รายจ่าย - หนี้สินเกษตรกร จังหวัดตาก จากส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
เขต ๒ ปี ๒๕๕๗ 

แผนภูมิที่ 3 ประเภทหนี้ของเกษตรกร 
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รายได้
เฉลี่ย  

รวม
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เฉลี่ย 

หนี้สิน 

ภาคเกษตร นอกภาคเกษตร รายรับ รายจ่าย หนี้สิน 
ต.สามหมื่น 114,926 24,532. 11,547. 46,036. 126,473 70,568. 23,603.
อ.แม่ระมาด 94,903 20,097 23,044 41,407 117,94 61,505 58,213
จ.ตาก (สศก.) 144,944 75,437. 51,383. 83,828. 196,327 159,265 60,000.
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แผนภูมิที่ 4 ร้อยละ ลักษณะการเปลี่ยนแปลงหนี้ 

 

 

 

แผนภูมิที่ 5 ร้อยละ วัตถุประสงค์การขอกู้ 
 

 
 

ที่มา : ข้อมูลประเภทหนี้สิน - ลักษณะการเปลี่ยนแปลงหนี้สิน - วัตถุประสงค์การขอกู้ ของเกษตรกรวิเคราะห์
และประมวลผลจากแบบส ารวจข้อมูลเกษตรฯ โดยสภาเกษตรกรจังหวัดตาก ปี ๒๕๕๘  
  

ลดลงเรื่อยๆ 
39 % 

ไม่เปลี่ยนแปลง 
53 % 

 

เพ่ิมข้ึนเรื่อยๆ 
8 % 

การเกษตร อ่ืนๆ 

วัตถุประสงค์ขอกู้ 

56 % 44 % 
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 การพิจารณาสภาพเศรษฐกิจของครัวเรือนเกษตรกร นอกจากจะพิจารณาจากรายได้สุทธิครัวเรือนที่
ได้รับ ทั้งกิจกรรมทางการเกษตรและกิจกรรมนอกการเกษตรแล้ว จ าเป็นต้องน าค่าใช้จ่ายในการบริโภคมาร่วม
พิจารณาด้วย เพ่ือดูว่าในรอบปีที่ผ่านมาเกษตรกรได้รับผลตอบแทนจากกิจกรรมทางเศรษฐกิจของครัวเรือน
มากกว่าหรือน้อยกว่าการใช้จ่ายเพื่อบริโภคของครัวเรือน  

จาก แผนภูมิที่ 2 : รายได้ - รายจ่าย - หนี้สินเกษตรกร ต าบลสามหมื่น อ าเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก 
รายได้และรายจ่ายในกิจกรรมการผลิตทางการเกษตรของครัวเรือน เป็นข้อมูลพ้ืนฐานในการน าไปค านวณหา
รายได้สุทธิ  เ พ่ือเป็น เครื่ องชี้ วัด ในรอบปี เกษตรกรที่ประกอบกิจกรรมการผลิตด้ านการเกษตร  
มีผลตอบแทนจากการผลิต อันน ามาซึ่งองค์ประกอบของรายได้ของครัวเรือน พบว่าครัวเรือนเกษตรกร ต าบล
สามหมื่น มีรายได้สุทธิภาคเกษตรก่อนหักช าระหนี้สินเฉลี่ย 90,394 บาท/ครัวเรือน (รายได้เฉลี่ยภาคเกษตร 
114,926 บาท/ครัวเรือน หักรายจ่ายภาคเกษตร 24,532 บาท/ครัวเรือน ) จากข้อมูลแผนพัฒนา
การเกษตร กลุ่มภาคเหนือตอนล่าง 1 ปี 2558 - 2560 จังหวัดตากมีรายได้สุทธิเกษตรเฉลี่ย 69,508 
บาท/ครัวเรือน ทัง้นี้ ครัวเรือนเกษตรกรต าบลสามหมื่น มีรายจ่ายเฉลี่ย 70,568 บาท/ครัวเรือน ในจ านวนนี้ 
ร้อยละ 35 เป็นรายจ่ายภาคการเกษตร และ ร้อยละ 65 เป็นรายจ่ายนอกภาคการเกษตร  
 จากการสุ่มส ารวจข้อมูลฯ เกษตรกรในพ้ืนที่ต าบลสามหมื่น มีขนาดหนี้สินเฉลี่ย 23,603 บาท/
ครัวเรือน เมื่อพิจารณาปัจจัยที่มีผลต่อการเป็นหนี้ของครัวเรือนภาคเกษตร ต าบลแม่ระมาด พบว่าสาเหตุหลัก
ที่ท าให้ ครัวเรือนเกษตรกรมีการเป็นหนี้มาจากหลายปัจจัย อาทิ ราคาสินค้าอุปโภค-บริโภคที่สูงขึ้น ส่งผลให้มี
ภาระค่าใช้จ่ายเพ่ิมขึ้น ผลผลิตทางการเกษตรราคาตกต่ า และบางส่วนผลผลิตเกษตรได้รับความเสียหายจาก
ภัยธรรมชาติ วัตถุประสงค์การเป็นหนี้ของครัวเรือนเกษตรกร พบว่าเป็นการกู้ยืมเพ่ือการเกษตร  ร้อยละ 56 
และร้อยละ 44 เกษตรกรกู้เพ่ือ ช าระหนี้สิน ใช้จ่ายในครัวเรือน และค่าเล่าเรียนบุตร (แผนภูมิที่ 5) 
ระยะเวลาก่อหนี้เฉลี่ย 2 ปี ลักษณะการเปลี่ยนแปลงหนี้สินของเกษตรกร เป็นหนี้ที่มีลักษณะลดลงเรื่อยๆ ไม่
เปลี่ยนแปลง และเพ่ิมข้ึนเรื่อยๆ ร้อยละ 39 ร้อยละ 53 และร้อยละ 8 ตามล าดับ (แผนภูมิที่ 4) โดยเป็นหนี้
ในระบบ ร้อยละ 96 นอกระบบร้อยละ 4 (แผนภูมิที่ 3) 
 ส าหรับการศึกษาภาวะหนี้สินของครัวเรือนต าบลสามหมื่น ด้วยพ้ืนที่การเกษตรของต าบลตั้งอยู่ ใน
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ปุาแม่ตื่น เขตอุทยานแห่งชาติเขาพะวอ และปุาสงวนแห่งชาติ ปุาสามหมื่น จึงไม่มีเอกสาร
สิทธิ์ที่ดิน ท าให้เกษตรกรที่ต้องการแหล่งเงินทุนไม่สามารถกู้เงินจากสภาบันการเงิน อาทิ ธนาคาร สถาบัน
เกษตรกร แหล่งเงินกู้อ่ืนๆได้อย่างเต็มที่ เนื่องจากไม่มีหลักประกัน เกษตรกรจึงมักกู้ยืมเงินจาก สหกรณ์
การเกษตรในรูแบบการเชื่อปัจจัยการผลิต (ปุ๋ย ยา สารก าจัดศัตรูพืช ) และจากพ่อค้าคนกลางท าการเกษตร 
(ปลูกพืชไร่) และ กู้ยืมเงินจากกองทุนหมู่บ้าน อาทิ กองทุนเงินล้าน (โครงการกองทุนหมู่บ้านละ 1,000,00 บาท) 
กองทุน กขคจ. (โครงการแก้ไขปัญหาความยากจน กรมการพัฒนาชุมชน) มาเป็นค่าใช้จ่ายในครัวเรือน 
เนื่องจากรายได้จากการท าการเกษตรไม่เพียงพอ   
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๒.) ปัญหาที่ดินท ากิน   
 

แผนภูมิที่ 6 : การถือครองที่ดินท ากินของเกษตรกร ต าบลสามหม่ืน 

 

 

แผนภูมิที่ 7 : เอกสารสิทธิ์ที่ดินท ากินของเกษตรกร ต าบลสามหม่ืน 

 

ที่มา :  ข้อมูลการถือครองที่ดิน - ประเภทเอกสารสิทธิ์ที่ดินท ากินของเกษตรกร วิเคราะห์และประมวลผล
 จากแบบส ารวจข้อมูลเกษตรฯ โดยสภาเกษตรกรจังหวัดตาก ปี ๒๕๕๘  
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ตนเอง เช่าที่ดิน ท าฟรี/ที่สาธารณะ 

ร้อยละ ลักษณะการถือครองที่ดิน 

88 % 

8 % 4 % 

0
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โฉนด/น.ส.๓/น.ส. ๓ ก สปก./สทก. ไม่มีเอกสารสิทธิ์ 

ร้อยละ ประเภทเอกสารสิทธิ์ที่ดิน 

0 % 0 % 

100 % 
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ผลการส ามะโนการเกษตร พ.ศ.2556 จังหวัดตาก มีผู้ถือครองท าการเกษตรทั้งสิ้น ณ วันส ามะโน  
( 1 พ.ค. 2556 ) พบว่าจ านวนผู้ถือครองและพ้ืนที่ถือครองท าการเกษตรมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น จากข้อมูลผู้ถือครอง
และพ้ืนที่ถือครองท าการเกษตร อ าเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก มีจ านวนผู้ถือครองเป็นล าดับที่ 4 คือ 7,522 คน 
คิดเป็นร้อยละ 13 ของผู้ถือครองรวมทั้งจังหวัด และมีพ้ืนที่ถือครองเป็นล าดับที่ 3 คือมี 181,636 ไร่ คิดเป็น
ร้อยละ 13 ของพ้ืนที่ถือครองรวมทั้งจังหวัด โดยเฉลี่ยแล้วผู้ถือครอง 1 คนจะมีพ้ืนที่ถือครอง 24 ไร่ ในขณะที่
ต าบลสามหมื่น อ าเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก มีพ้ืนที่เกษตรกรรม จ านวน 69,007 ไร่ ข้อมูลการใช้ที่ดินของ
กรมพัฒนาที่ดิน ปี 2557 (แผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก Agri-Map - กระทรวงเกษตรและสหกรณ์) 
และ จากข้อมูลส านักงานเกษตรอ าเภอแม่ระมาด ทะเบียนเกษตรกรปี 2559 เฉพาะข้อมูลเกษตรกรที่ขึ้น
ทะเบียน ของกรมส่งเสริมการเกษตร มีเกษตรกรลงทะเบียนการปลูกพืชต่างๆ ในพ้ืนที่ จ านวน 36,946 ไร่ ซึ่ง
ครอบครัวผู้ถือครองส่วนใหญ่ท าการเพาะปลูกพืชที่ส าคัญ ได้แก่ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ข้าว มันส าปะหลัง กล้วย พืช
สมุนไพร และบุก การเลี้ยงสัตว์ สัตว์ที่นิยมเลี้ยงกันมาก ได้แก่  สุกรพันธุ์พ้ืนเมือง ไก่ โค-กระบือพันธุ์พ้ืนเมือง 
แบบปล่อยให้อยู่กับปุา ส่วนใหญ่เป็นการเลี้ยงไว้เพ่ือการบริโภค ส่วนการประมงไม่มีในพ้ืนที่ สัตว์น้ าจึงหามาจาก
แหล่งน้ าธรรมชาติเป็นหลัก   
 ส าหรับลักษณะการถือครองที่ดินของครัวเรือนเกษตรกรต าบลสามหมื่น จากแผนภูมิที่ 6 ผู้ถือครองท า
การเกษตรส่วนใหญ่ในต าบลสามหมื่น ท าการเกษตรในเนื้อที่ของตนเองสูงถึงร้อยละ 88 ผู้ถือครองท า
การเกษตร ร้อยละ 8 ท าการเกษตรโดยการเช่าที่ดิน แต่เมื่อส ารวจกลับพบว่า การถือครองเอกสารสิทธิ์ประเภท
โฉนด/น.ส.๓/น.ส. ๓ ก และ การถือครองเอกสารสิทธิ์ประเภท สปก./สทก. ไม่พบอยู่ในพ้ืนที่ และเกษตรกรใน
พ้ืนที่ทัง้หมดจากการส ารวจ ไม่มีการถือครองเอกสารสิทธิ์ใดๆในที่ดิน (แผนภูมิที่ 7) ผลจากการส ารวจข้อมูลการ
ถือครองพ้ืนที่การเกษตร เกษตรกรไม่มีเอกสารสิทธิ์ พบว่า เนื่องด้วยข้อจ ากัดของต าบลสามหมื่นมี พ้ืนที่ส่วน
ใหญ่อยู่ใน เขตรักษาพันธุ์สัตว์ปุาแม่ตื่น เขตอุทยานแห่งชาติเขาพะวอ และปุาสงวนแห่งชาติ ปุาสามหมื่น ท าให้
ประชาชนไม่มีสิทธิเข้าท าประโยชน์และถือครองที่ดินเป็นของตนเองได้ อนึ่ง ผลการส ารวจที่พบว่ามีท า
การเกษตรในเนื้อที่ของตนเองสูงถึงร้อยละ 88 นั้น เป็นผลมาจากความเข้าใจของเกษตรกรซึ่งอาศัยที่ดินท ากิน
ในเขตพ้ืนที่ปุามายาวนาน จึงเข้าใจว่าพ้ืนที่ดังกล่าวเป็นมรดกตกทอดจากบรรพบุรุษและตนเองมีสิทธิครอบครอง
ที่ดินดังกล่าว 

ปัจจุบันประเภทปุาไม้ ๒ ประเภท คือ ปุาสงวนแห่งชาติ และปุาอนุรักษ์ตามกฎหมาย เช่น อุทยาน
แห่งชาติ, เขตรักษาพันธุ์สัตว์ปุา, ปุาอนุรักษ์ตามมติคณะรัฐมนตรี เป็นต้น ซึ่งจากประเด็นปัญหาเรื่องการบุกรุก
ปุาของจังหวัดตากจะพบได้ในปุาไม้ทั้ง ๒ ประเภท นโยบายที่ผ่านมา กรมปุาไม้ได้ด าเนินนโยบายในลักษณะ
ผ่อนผันเป็นหลักดังจะเห็นได้จากการมอบพ้ืนที่ปุาเสื่อมโทรมส่วนหนึ่งให้ สปก. น าไปปฏิรูปเพ่ือจัดสรรเป็นที่
ท ากินให้กับราษฎร และอีกส่วนหนึ่งคือการออกเอกสารสิทธิ์ สทก. ให้กับราษฎร (ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๒๕) ซึ่ง
ด าเนินการโดยกรมปุาไม้ ต่อมายังได้มีมติคณะรัฐมนตรี ๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๑ ผ่อนผันให้ราษฎรที่อยู่
อาศัยหรือถือครองท าประโยชน์ในพ้ืนที่ปุาไม้ โดยให้งดเว้นการจับกุม อย่างไรก็ดี พ้ืนที่ที่ราษฎรอยู่อาศัย
ดังกล่าวไม่ได้มีการรับรองสิทธิเข้าครอบครองแบบถูกต้องตามกฎหมายเพียงแต่อนุโลมผ่อนผันให้ท ากินเพ่ือ
แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของราษฎรเท่านั้น ส่วนการด าเนินการในปัจจุบันหน่วยงานสังกัดกรมปุาไม้ทุก
หน่วยไม่ต้องการที่จะจับกุมราษฎร ส่วนใหญ่จะเป็นการขอความร่วมมือจากชุมชนและราษฎรในพ้ืนที่ไม่ให้มี
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การบุกรุกพ้ืนที่ปุา แต่พบว่ามีราษฎรบางคน/บางกลุ่ม ยังมีความพยายามในการบุกรุกพ้ืนที่ปุาเพ่ือแสวงหา
ประโยชน์ให้ตนเองอยู่อีกมาก จึงมีความจ าเป็นต้องมีการจับกุมด าเนินคดีและใช้กฎหมายบังคับอยู่  

 
จากการลงพ้ืนที่ของส านักงานสภาเกษตรกรจังหวัดตาก ในปีงบประมาณ 2561 ในการจัดประชุม

จัดท าแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับต าบล พ้ืนที่ต าบลสามหมื่น อ าเภอแม่ระมาด ได้รับทราบข้อมูลจาก
เกษตรกรในพ้ืนที่ว่าเกษตรกรประสบปัญหาการเข้าใช้ประโยชน์ที่ดินท ากิน โดยพ้ืนที่ท ากินของเกษตรกร
โดยมากอยู่ในพื้นท่ีปุาสงวนแห่งชาติ ณ ปัจจุบันภาคส่วนที่เกี่ยวข้องได้ผลักดันให้เกษตรกรปรับเปลี่ยนจากปลูก
พืชไร่เชิงเดียวเป็นการท าการเกษตรตามแนวทางสร้างปุาสร้างรายได้ และบางหมู่บ้าน/ชุมชนได้มีการจัดท า
แผนที่ขอบเขตที่ดินแสดงการใช้ประโยชน์ที่ดินรายแปลงไว้เบื้องต้น ดังเช่น บ้านต้นผึ้ง หมู่ที่ 5 ต าบลสามหมื่น 
เพ่ือแก้ไขปัญหาการไร้ที่ดินท ากินของเกษตรกรและการรุกล้ าเขตปุาสงวน โดยการกระจายสิทธิการถือครอง
ให้แก่ผู้ที่อยู่ในพ้ืนที่ที่ไม่ได้รุกล้ า โดยไม่ต้องเป็นกรรมสิทธิ์ แต่รับรองสิทธิร่วมในการจัดการที่ดินของชุมชน 
ตามกรอบนโยบายการจัดที่ดินท ากินให้ชุมชนของคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ สภาเกษตรกรจังหวัดตาก 
ได้เสนอคณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัด จังหวัดตาก พิจารณา พ้ืนที่หมู่ที่ 5 บ้านต้นผึ้ง ต าบลสามหมื่น 
อ าเภอแม่ระมาด เป็นพื้นที่เปูาหมายตามแนวนโยบายการจัดการที่ดินท ากินให้ชุมชน ต่อไป  

 
๓.) ปัญหาแหล่งน้ าเพ่ือการเกษตร 
 

แผนภูมิที่ 8 : การรับน้ าเพื่อการเกษตร 

  

มีน้ าตลอดท้ังป ี
0 % 

มีน้ าเฉพาะฤดูฝน 
100 % 
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 ต าบลสามหมื่น มีแหล่งน้ าธรรมชาติทั้งหมด 3 สาย ได้แก่  
 1. ล าห้วยแม่จะเรา ต้นน้ าอยู่ที่บ้านสามหมื่นต้นผึ้ง หมู่ที่ 5 ต าบลสามหมื่นไหลผ่านต าบลแม่จะเรา
แล้วไหลลงสู่แม่น้ าเมย ที่หมู่ที่ 4 ต าบลแม่จะเรา 
     2. ล าห้วยแสม ต้นน้ าอยู่ที่บ้านขุนห้วยแม่ท้อ หมู่ที่ 2 ต าบลสามหมื่น ไหลลงสู่ล าห้วยแม่ตื่นที่บ้าน
แสมใหญ่ หมู่ที่ 3 ต าบลแม่ตื่น 
      3. ล าห้วยแม่ท้อ ต้นน้ าอยู่ที่บ้านขุนห้วยแม่ท้อ หมู่ที่ 2 ต าบลสามหมื่น ไหลผ่านต าบลแม่ท้อ อ าเภอ
เมือง จังหวัดตากและไหลลงสู่แม่น้ าปิง 

 ส าหรับผลการส ารวจข้อมูลฯ ตามแผนภูมิที่ 8 การรับน้ าในพ้ืนที่ต าบลสามหมื่น เกษตรกรรับน้ าจาก
แหล่งน้ าธรรมชาติ ร้อยละ 99 ระบบชลประธานเพียงร้อยละ 1 จากสระน้ า/บ่อขุด ไม่พบในพ้ืนที่ เห็นได้ว่า
เกษตรกรพ้ืนที่ต าบลแม่ต้าน ต้องพ่ึงพาน้ าจากแหล่งน้ าธรรมชาติเป็นหลัก และมีน้ าเพียงพอส าหรับการเกษตร
เฉพาะช่วงฤดูฝน จากการระดมความต้องการแนวทางแก้ไขปัญหาและพัฒนาภาคเกษตรกรรมพ้ืนที่ต าบลสาม
หมื่น และอ าเภอแม่ระมาด เกษตรกรในพ้ืนที่มีความประสงค์ ให้ภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การ
สนับสนุนการพัฒนาแหล่งกักเก็บน้ าชุมชน การผันน้ าเข้าสู่ระบบชลประทานในพ้ืนที่ ได้แก่ การขุดสระน้ า
ภายในชุมชน สูบน้ าจากอ่างเก็บน้ าสาธารณะเช้าสู่ที่กักเก็บน้ าที่ชลประทานมอบให้ เนื่องจากน้ าไม่ไหลลงสู่อ่าง
เก็บน้ าของชลประทานที่มีระบบระบายน้ า แต่ไหลลงอ่างสาธารณะอ่ืนๆ ซ่อมแซมฝายที่เสียหาย และฟ้ืนฟูปุา
ชุมชน ทั้งนี้ จากการติดตามการพัฒนาแหล่งน้ าในพ้ืนที่ต าบลสามหมื่น ทราบว่าองค์การบริหารส่วนต าบลสาม
หมื่น ตลอดจนประชาชนในพ้ืนที่ มีความพยายามร่วมกันผลักดันโครงการร่วมทั้งการก่อสร้าง ก่อสร้างฝาย
ชะลอน้ า ฝายแม้ว การวางวงบ่อ คสล. และการพัฒนาและฟ้ืนฟแูหล่งต้นน้ า เพ่ือรักษาต้นน้ าและอณุรักษ์ปุาไม้
ให้อุดมสมบูรณ ์ 

 

ระบบชลประทาน 
1 % 

สระน้ า/บ่อขุด 
0 % 

แหล่งน้ าธรรมชาติ 
97 % 

ที่มา :  ข้อมูลการรับน้ าเพ่ือการเกษตร วิเคราะห์และประมวลผลจากแบบส ารวจข้อมูลเกษตรฯ โดยสภา
 เกษตรกรจังหวัดตาก ปี ๒๕๕๘  
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ข้อมูลเกี่ยวกับพื้นที่ชลประทาน  

หมู่ที่ หมู่บ้าน ต าบล อ าเภอ 
ลุ่มน้ า (ระบุชื่อลุ่มน้ า) 

พื้นที่
ชลประทาน 

พื้นที่
ชลประทานที่มี

ศักยภาพ 

หลัก ย่อย 
ในปัจจุบนั 

(ไร)่ 
ในการขยาย
เพิ่มข้ึน (ไร)่ 

1 แพ่แฮ สามหมื่น แม่ระมาด ปิง ห้วยแม่ท้อ - - 

2 ขุนห้วยแม่ท้อ สามหมื่น แม่ระมาด ปิง ห้วยแม่ท้อ - - 

3 หนองหลวง สามหมื่น แม่ระมาด สาละวิน แม่น้ าเมยตอนลา่ง - - 

4 แสม สามหมื่น แม่ระมาด ปิง น้ าแม่ตื่น - - 

5 สามหมื่นตน้ผึ้ง สามหมื่น แม่ระมาด ปิง น้ าแม่ตื่น - - 

ที่มา : โครงการชลประทานตาก 

 

 

๔.) ปัญหาความยากจน สวัสดิการ และสิทธิเกษตรกร 
 

แผนภูมิที่ 9 : ระบบการท าเกษตรกรรม 

 

 

 

 

เกษตรเชิงเดี่ยว 
14 % 

เกษตรผสมผสาน/  
เกษตร อ่ืนๆ 

86 % 

ร้อยละ เกษตรกรที่ท าเกษตรผสมผสาน 
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แผนภูมิที่ 10 : อาชีพเกษตรกรในแต่ละประเภท 

การปลูกพืช 

 

 

ข้าว 

ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 

มันส าปะหลัง 

ปล
ูกพื

ช 

38 % 

33 % 

1 % 

พืชที่ปลูก 

วนเกษตร 
11 % 

เกษตรผสมผสาน 
87 % 

เกษตรทฤษฎีใหม ่
1 % 

เกษตรปลอดภัย 
1 % 

ร้อยละ ระบบการท าเกษตรกรรม 



34 
 

การเลี้ยงสัตว์ 

 

 

แผนภูมิที่ 11 : การใช้ผลผลิตของเกษตรกร 

 

 

0
20

40
60

สุกร 

ไก ่

กระบือ 
เล

ี้ยง
สัต

ว์ 

อา
ชีพ

เก
ษต

รก
ร 

53 % 

45 % 

2 % 

0
50

100

ขาย 

บริโภค 

ท าพันธุ์ 

แปรรูป 

เก็บไว้รอจ าหน่าย 

กา
รใ

ช้ผ
ลผ

ลิต
 

72 % 

20 % 

5 % 

1 % 

2 % 
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ที่มา :  ข้อมูลระบบการท าเกษตรกรรม - ประเภทพืช การเลี้ยงสัตว์ ของเกษตรกร - การใช้ผลิตของเกษตรกร 
 วิเคราะห์และประมวลผล จากแบบส ารวจข้อมูลเกษตรฯ โดยสภาเกษตรกรจังหวัดตาก ปี ๒๕๕๘  

 ต าบลสามหมื่น อ าเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก มีการปลูกพืชเศรษฐกิจที่ส าคัญ ได้แก่ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 
ข้าว และมันส าปะหลังโรงงาน ผลการส ารวจฯ ของสภาเกษตรกรจังหวัดตาก เนื่องจากประชาชนส่วนใหญ่ใน
ต าบลสามหมื่น ประกอบอาชีพเกษตรกรรมซึ่งเป็นแหล่งรายได้หลัก เกษตรกรท าการเกษตรในระบบเกษตร
ผสมผสานและเกษตรกรเชิงเดี่ยว ร้อยละ 86 และร้อยละ 14 ตามล าดับ (แผนภูมิที่ 9)  โดยเกษตรผสมผสาน
ในที่นี้เป็นทั้งการท าเกษตรหลายชนิดในพ้ืนที่เดียวกัน และ หมายรวมถึง ครัวเรือนเกษตรกรมีการประกอบ
กิจกรรมการเกษตรหลายชนิด อาทิ ปลูกข้าว ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และเลี้ยงสุกร นอกเหนือจากเกษตรแบบ
ผสมผสานแล้วเกษตรกรบางรายมีการริเริ่มท าการเกษตรในรูปแบบอ่ืนๆ อาทิ วนเกษตร เกษตรทฤษฎีใหม่
สินค้าเกษตรที่ส าคัญในพ้ืนที่ ได้แก่ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ข้าว มันส าปะหลัง มีการเลี้ยงสัตว์ไว้เพ่ือบริโภค และ
จ าหน่าย ได้แก่ สุกร ไก่ และกระบือ (แผนภูมิที่ 10) ผลผลิตสินค้าเกษตรที่ได้ ร้อยละ 72 จะน าไปจ าหน่าย 
(แผนภูมิที่ 11) มีแหล่งจ าหน่าย คือ สถาบันการเกษตร ตลาดกลาง โรงสี/โรงแปรรูป และพ่อค้าคนกลาง 
ตามล าดับ ส่วนผลผลิตทางการเกษตรที่ได้ร้อยละ 20 ใช้บริโภคในครัวเรือน ทั้งนี้เกษตรกรในพ้ืนที่ต าบล 
สามหมื่นมีรายได้เฉลี่ย 126,473 บาท/ครัวเรือน และมีรายจ่ายเฉลี่ย 70,568 บาท/ครัวเรือน (รายจ่าย
ภาคเกษตร 24,532 บาท/ครัวเรือน และรายจ่ายนอกภาคเกษตร 46,036 บาท/ครัวเรือน) ภาระหนี้สิน
เฉลี่ย 23,603 บาท/ครัวเรือน จากการขยายพ้ืนที่ปลูกพืชเศรษฐกิจหลัก คือ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ส่งผลให้เกิด
ปัญหาการบุกรุกพ้ืนที่ปุาเพ่ิมสูงขึ้น ตลอดจนปริมาณการใช้สารเคมีการเกษตรต่างๆ ที่เพ่ิมขึ้น สิ่งเหล่านี้ล้วน
ส่งผลกระทบต่อพ้ืนที่ปุาอนุรักษ์ต้นน้ า และเป็นสาเหตุส าคัญที่น าไปสู่การเกิดภัยธรรมชาติต่างๆ อย่างไรก็ตาม 
ราคาผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในระยะ 5-6 ปีที่ผ่านมา มีราคาตกต่ าลงอย่างมาก จากเดิมที่สร้างรายได้กลับ
กลายเป็นก่อหนี้สินพอกพูน ด้วยความตระหนักถึงผลกระทบจากปัญหาที่เกิดขึ้นท าให้หลายภาคส่วนในอ าเภอ
แม่ระมาด ทั้ง ภาคประชาชน หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน ร่วมมือกันในการหาแนวทางแก้ไขปัญหา โดย
ที่มีผลในทางปฏิบัติเป็นรูปธรรม คือ การด าเนินโครงการสร้างปุาสร้างรายได้ตามพระราชด าริสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในจังหวัดตาก มีพ้ืนที่ด าเนินโครงการในพื้นที่อ าเภอ 4 อ าเภอ ฝั่งตะวันตก 
ได้แก่ พ้ืนที่อ าเภออุ้มผาง พ้ืนที่อ าเภอท่าสองยาง พ้ืนที่อ าเภอพบพระ และพ้ืนที่อ าเภอแม่ระมาด ที่ท าการ
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ปกครองอ าเภอแม่ระมาด ได้มีการจัดท าแผนแม่บทการบริหารจัดการดิน น้ า ปุา ตามศาสตร์พระราชา และ
การสร้างชุมชนเข้มแข็ง ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอย่างยั่งยืน ภายใต้แผนงานโครงการสร้างปุาสร้าง
รายได้ ตามพระราชด าริ ระดับพ้ืนที่ด าเนินการ ต าบลสามหมื่น เป็นอีกพ้ืนที่หนึ่งที่มีการด าเนินการตามแผน
แม่บทดังกล่าวและเกิดผลเป็นที่ประจักษ์ โดยมีการลดพ้ืนที่ปลูกพืชไร่เชิงเดี่ยว (ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์) ทดแทน
ด้วยการปลูก “บุก” พืชเศรษฐกิจทางเลือกใหม่ ซึ่งจะปลูกผสมผสานไปกับไม้ยืนต้นอ่ืนๆ เช่น หมาก อโวคาโด้ 
ไผ่ เป็นต้น  

๕.) แนวทางการพัฒนาอาชีพ และประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเกษตรอุตสาหกรรม 
สภาเกษตรกรจังหวัดตาก ขับเคลื่อนแผนพัฒนาเกษตรกรรมจังหวัดตาก ตั้งแต่ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ 

ซึ่งมีบริบทพ้ืนที่จังหวัดกว่าร้อยละ ๗๐ เป็นพ้ืนที่ปุา โดยเฉพาะเขตพ้ืนที่ ๕ อ าเภอฝั่งตะวันตก (อ าเภอ 
แม่ระมาด อ าเภอท่าสองยาง อ าเภอแม่สอด อ าเภอพบพระ และอ าเภออุ้มผาง) ดังนั้น สภาเกษตรกรจังหวัด
ตากจึงได้น าเสนอและผลักดัน กิจกรรมภาคเกษตรกรรม ตามแนวพระราชด าริ “สร้างปุาสร้างรายได้” ของ
สมเด็จพระเทพฯ เพื่อให้เกิดความยั่งยืนในการประกอบอาชีพเกษตรกรรมในพ้ืนที่ และได้น าโมเดล “Cassava 
City” ตามแนวทางของสภาเกษตรกรแห่งชาติมาปรับใช้ โดยจัดท าเป็นแนวทาง “Herb City” เสนอต่อ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งพ้ืนที่อ าเภอแม่ระมาด ซึ่งที่ท าการอ าเภอแม่ระมาดได้ให้ความส าคัญ
ในการด าเนินการ “สร้างปุาสร้างรายได้” จนเกิดการเชื่อมโยงและสร้างเกษตรกรให้เป็นผู้ประกอบการ อาทิ 
หมู่บ้านพะกอยวา(ห้วยกระทิง) ต าบลพระธาตุ อ าเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก ได้รับการคัดเลือกเป็นหมู่บ้าน
เศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบจากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี โครงการสร้างปุาสร้างรายได้ ซึ่งส่งเสริมการปลูกและแปรรูปบุก การปลูกพืชในหลุมพอเพียง อาทิ 
ถั่วมะแฮะ กล้วย ฟักทอง พริก และพืชผักอ่ืนๆ และมีการจัดจ าหน่ายสินค้าการเกษตรในนาม “กลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชนบ้านพะกอยวา” มีสินค้าและบริการ คือ หน่อไม้ บุก ผลผลิตทางด้านการเกษตร การท่องเที่ยวเชิง
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จากต้นแบบหมู่บ้านพะกอยวาดังกล่าว ท าให้เกษตรกรในพ้ืนที่
ใกล้เคียงมีความตื่นตัวและขอเข้าร่วมด าเนินการตามโครงการเพ่ิมขึ้น ในต าบลสามหมื่นด้วยเช่นกัน ได้มี
เกษตรกรในต าบลเข้าร่วมอบรมโครงการสร้างปุา สร้างรายได้ ตามแผนแม่บท การบริหารจัดการดิน น้ า ปุา 
ตามศาสตร์พระราชา และการสร้างชุมชนเข้มแข็ง ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอย่างยั่งยืน ภายใต้
แผนงานโครงการสร้างปุาสร้างรายได้ ตามพระราชด าริ ซึ่งจัดโดยที่อ าการปกครองอ าเภอแม่ระมาด มีหลักคิด
6 ด้าน ประกอบด้วย การอนุรักษ์ฟ้ืนฟูปุาไม้ การฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การบริหารจัดการ
ที่ดินท ากิน การสร้างรายได้ การพัฒนาคุณภาพชีวิต และสร้างชุมชนเข็มแข็ง ในระดับต าบลสามหมื่น อ าเภอ
แม่ระมาด มีการจัดท าแผนงานของชุมชนตามหลักคิด “การฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม”         
มีแนวทางการด าเนินงาน คือ สร้างปุาชุมชน 1,000 ไร่ โดยขอความร่วมมือจากเกษตรกรกันพ้ืนที่ไร่ข้าวโพด
ไว้ครัวเรือนละ 1 - 6 ไร่ ทั้งนี้ขอให้ มีการส ารวจ เก็บข้อมูล พ้ืนที่ที่ปลูกข้าวโพด และขึ้นทะเบียนไว้เพ่ือเป็น
หลักฐาน อีกทั้งกันไว้เพ่ือเข้าร่วมโครงการสร้างปุา สร้างรายได้ และจัดให้มีโครงการด้านการปศุสัตว์ การ
ประมง และให้มีการจัดตั้งกลุ่มด้านการเลี้ยงสัตว์ด้วย 

 ตั้งแต่ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ เพ่ือให้การจัดท าแผนพัฒนาเกษตรกรรมต าบลเกิดผลในทางปฏิบัติอย่าง
เป็นรูปธรรมและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่เกษตรกร และเป็นไปตามเปูาหมายโครงการด้านการส่งเสริ มและ
พัฒนาเกษตรกรรม สภาเกษตรกรจังหวัดตาก จึงได้จัดท า (ร่าง) ข้อเสนอโครงการด้านการส่งเสริมและพัฒนา
เกษตรกรรม ซึ่งได้จากการรับฟังความเห็น ปัญหา และความต้องการของเกษตรกรในการจัดท าแผนพัฒนา
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เกษตรกรรม และเรียนเชิญผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมหารือวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการฯ ในการ
ประชุมคณะท างานพัฒนาองค์กรเกษตรกรสภาเกษตรกรจังหวัดตาก เมื่อวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ ห้อง
ประชุมส านักงานสภาเกษตรกรจังหวัดตาก และมีหนังสือสภาเกษตรกรจังหวัดตาก เสนอของบประมาณจาก
งบพัฒนาจังหวัดตาก ในปีงบประมาณ ๒๕๖๒ เพ่ือด าเนินงานโครงการฯ ผ่านหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งสิ้น 
๔ โครงการ ในพ้ืนที่ต าบลสามหมื่น อ าเภอแม่ระมาด สภาเกษตรกรจังหวัดตากได้เสนอโครงการส่งเสริมและ
พัฒนาระบบการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยและได้มาตรฐาน กิจกรรมหลัก ส่งเสริมและพัฒนาระบบการผลิต
พืชทางเลือกบนพ้ืนที่สูง ให้มีคุณภาพปลอดภัยและได้มาตรฐาน เสนอผ่านหน่วยงานหลักในการด าเนินการ คือ 
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดตาก(เกษตรที่สูง) งบประมาณ 1,169,300 บาท การส่งเสริม
และพัฒนาระบบการผลิตพืชทางเลือกบนพ้ืนที่สูง ให้มีคุณภาพปลอดภัยและได้มาตรฐาน การปลูกไม้ยืนต้นที่
ตรงกับความต้องการของตลาด อาทิ อโวกาโด หมาก ลูกเนียง ทุเรียน ฯลฯ ผสมผสาน การปลูกพืชสมุนไพร
ต่างๆ อาทิ บุก ขมิ้น ไพล ในรูปแบบเกษตรอินทรีย์ วนเกษตร เปูาหมายส าคัญนอกจากการสร้างรายได้ให้กับ
เกษตรกรในพ้ืนที่แล้ว ยังเป็นการส่งเสริมนโยบายให้ประชาชนสามารถอยู่กับปุาได้อย่างยั่งยืน ลด พ้ืนที่การ
ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ สร้างมูลค่าเพ่ิมพืชทางเลือกที่มีศักยภาพ มุ่งเน้นสินค้าเกษตรปลอดภัยต่อยอด ไปสู่
เกษตรอุตสาหกรรมด้านผลิตภัณฑ์เพ่ือสุขภาพ ในเบื้องต้นส านักงานสภาเกษตรกรจังหวัดตากได้มีบูรณาการ การ
ท างานร่วมกับศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดตาก(เกษตรที่สูง)  ในการแจ้งกลุ่มเปูาหมายใน
พ้ืนที่ต าบลสามหมื่น อ าเภอแม่ระมาด เพ่ือเข้าร่วมอบรมโครงการส่งเสริมการเกษตรแบบบูรณาการ กิจกรรม
ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรพื้นที่สูงสู่การเป็นพืชเศรษฐกิจ ภายใต้โครงการสร้างปุาสร้างรายได้  

 ในต าบลสามหมื่น อ าเภอแม่ระมาด เกษตรกรมีการร่วมกลุ่มและจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนบ้านต้นผึ้ง  
ด าเนินกิจการ ผลิตสินค้า และแปรรูปขั้นต้น กลุ่มมีการปลูกบุก และแปรรูปบุกเป็นบุกตากแห้ง และสมุนไพร
อ่ืนๆ เช่น ขมิ้น ไพล พริก ส่งขายในอ าเภอแม่สอด แม่ระมาด กลุ่มได้เชื่อมโยงกับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูป
สมุนไพร “ปลูกรัก” ต าบลพระธาตุ อ าเภอแม่ระมาด ซึ่งมีผลิตภัณฑ์สมุนไพรแปรรูปจ าหน่ายหลายชนิด เป็น
กลุ่มที่มีความเข้มแข็ง สามารถสร้างงานในชุมชน จึงเป็นต้นแบบกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปสมุนไพรที่เป็น
ต้นแบบให้อีกหลายๆ กลุ่มในพ้ืนที่อ าเภอแม่ระมาด จึงสามารถร่วมพัฒนาสู่เกษตรอุตสาหกรรมพืชสมุนไพรได ้
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ประเด็นปัญหาและแนวทางพัฒนาภาคเกษตรกรรม ต าบลสามหมื่น 

(สรุปจากการจัดเวทีระดมความเห็นการจัดท าแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับต าบล) 
 

ประเด็นปัญหา/ความต้องการ แนวทางการพัฒนา 
1. ขาดแคลนทรัพยากรน้ า(ล าห้วยสามหมื่น ม.3 ) 1.1 ฟ้ืนฟูปุาชุมชน 

1.2 ซ่อมแซมฝายที่เสียหาย 
1.3 ขุดสระของชุมชน 

2. น้ าไม่ไหลลงสู่อ่างเก็บน้ าของชลประทานที่มีระบบ
ระบายน้ า แต่ไหลลงอ่างสาธารณะอ่ืนๆ 
 

2. สูบน้ าจากอ่างเก็บน้ าสาธารณะเช้าสู่ที่กักเก็บน้ าที่
ชลประทานมอบให้ 

3. ไม่มีอาชีพเสริม 3. ให้ภาครัฐเช้ามาช่วยเหลือสนับสนุนและส่งเสริม
การสร้างอาชีพ 
- การท าไม้กวาด 
- การเลี้ยงวัว 
- การบรรจุ หีบห่อสินค้า 
- แหล่งทุนสนับสนุนการสร้างกลุ่มอาชีพ 
- ปรับเปลี่ยนวิธีทางการเกษตรแบบเชิงเดี่ยวมาสู่
การเกษตรผสมผสาน 

4. ภูมิปัญญาท้องถิ่นสูญหาย ได้แก่ เลี้ยงช้าง,การ
รักษาโรคด้วยสมุนไพร, การเลี้ยงวัว หมู ไก่,การเดิน
ปุา,จักสาน  

4. จัดท าแผนแม่บทชุมชนและฐานข้อมูลเกษตรกร 
    4.1 จัดท าศูนย์ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
    4.2 อนุรักษ์ภูมิปัญญา 
    4.3 ให้ภาครัฐสนับสนุนการศึกษาดูงานชุมชน
ต้นแบบ วิถีชีวิตชาวปกาเกอะญอกับกระแสอาเซียน
(AEC) 

5. เกิดโรคระบาดในช่วงฤดูฝน 5. เฝูาระวังสถานการณ์และมีการประชาสัมพันธ์ให้
ชุมชนรับรู้ข้อมูลข่าวสาร 

6. ทรัพยากรปุาไม้ถูกท าลาย 6. ปลูกปุาทดแทนและอนุรักษ์ฟ้ืนฟูปุาไม้ และปลูก
จิตส านึกให้ชุมชนรักปุารักน้ า 

7. ขาดเอกสารสิทธิ์ในที่ดินท ากิน 7. ภาครัฐให้ความช่วยเหลือแก่เกษตรกร 
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ส่วนที่ ๓ : แผนงานโครงการพัฒนาเกษตรกรรม อ าเภอแม่ระมาด / ต าบลสามหมื่น พ.ศ. 2562 – พ.ศ. 2565 

แผนพัฒนา/แผนงาน/โครงการ 
วัตถุประสงค์ 

แนวทางการ
ด าเนินงาน แหล่งงบประมาณ 

ระยะเวลาในการด าเนินงาน หน่วยงาน
รับผิดชอบ แนวทางพัฒนา แผนงาน/โครงการ 2562 2563 2564 2565 

การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์ ด้าน
การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 
แผนงานบริหาร
ทั่วไป 

สนับสนุนการ
ด าเนินงานตาม
โครงการอัน
เนื่องมาจาก
พระราชด าริ/พระ
ราชเสาวนีย ์

1. เพ่ือให้ประชาชนใน
พ้ืนที่มีการประกอบ
อาชีพโดยอาศัย
ฐานความรู้จากโครงการ
หลวงที่มีการปรับใช้
อย่างเหมาะสมสภาพกับ
สังคมและภูมิปัญญาเดิม
ของท้องถิ่น 
2. เพ่ือให้ชุมชนในพ้ืนที่
มีความเข้มแข็งสามารถ
พ่ึงพาตนเองได้ 
3. เพ่ือฟ้ืนฟูและอนุรักษ์
ทรัพยากรรมชาติ 

ด าเนินกิจกรรม 
1. โครงการอันเนื่อง
มากจาก
พระราชด าริ/พระ
ราชเสาวนีย์ เช่น การ
พัฒนาแหล่งต้นน้ า 
การด าเนินชีวิตตาม
แนวทางปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง ฯ 
2. รักษาต้นน้ าและมี
ปุาไม้ที่อุดมสมบูรณ์ 
3. สร้างและรักษา
คุณภาพสิ่งแวดล้อม 

อบต. 
สามหมื่น 

    
ส านักงาน

ปลัด 
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ส่วนที่ ๓ : แผนงานโครงการพัฒนาเกษตรกรรม อ าเภอแม่ระมาด / ต าบลสามหมื่น พ.ศ. 2562 – พ.ศ. 2565 

แผนพัฒนา/แผนงาน/โครงการ 
วัตถุประสงค์ แนวทางการด าเนินงาน 

แหล่ง
งบประมาณ 

งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงาน
รับผิดชอบ แนวทางพัฒนา แผนงาน/โครงการ 2562 2563 2564 2565 

การพัฒนาผลิตภาพทาง
การเกษตรยุทธศาสตร์ 
ด้านการเกษตรและการ
ท่องเที่ยว 
แผนงานการเกษตร 

ส่งเสริมการปลูกพืช 1. เพ่ือส่งเสริมความรู้
ทางวิชาการแก่
เกษตรกรในการ
ประกอบอาชีพ 
2. เพ่ิมรายได้ 
3. เพ่ิมอาหารให้
พอเพียงแก่การบริโภค 
4. ส่งเสริมการปลูก
พืชผักสวนครัว 

การปลูกพืชผักสวนครัว 
เช่น กาแฟ กล้วย บุก ไผ่ 
ฯลฯ 

อบต. 
สามหมื่น 

    ส านักงานปลัด 

การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ ด้านการ
อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา 

ก่อสร้างฝายชะลอน้ า 1. เพ่ือให้มีน้ าใช้ในการ
บริโภค อุปโภค ท า
การเกษตรและเลี้ยง
สัตว์เพียงพอตลอดทั้งปี 
2. เพ่ือกระจายความ
ชุ่มชื้นในดิน ซึ่งจะเป็น
แนวกันไฟปุาตาม
ธรรมชาติในพ้ืนที่ 

ฝายแม้ว สถานที่
ด าเนินการ 
หมู่ 1 บ้านแพแฮ่ 
หมู่ 2 บ้านขุนห้วยแม่ท้อ 
หมู่ 3 บ้านหนองหลวง 
หมู่ 4 บ้านแสม 
หมู่ 5 บ้านต้นผึ้ง 

อบต. 
สามหมื่น 

    กองช่าง 
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ส่วนที่ ๓ : แผนงานโครงการพัฒนาเกษตรกรรม อ าเภอแม่ระมาด / ต าบลสามหมื่น พ.ศ. 2562 – พ.ศ. 2565 

แผนพัฒนา/แผนงาน/โครงการ 
วัตถุประสงค์ แนวทางการด าเนินงาน แหล่ง

งบประมาณ 

ระยะเวลาในการด าเนินงาน หน่วยงาน
รับผิดชอบ แนวทางพัฒนา แผนงาน/โครงการ 2562 2563 2564 2565 

การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตประชาชน และ
แก้ไขปัญหาความ
ยากจน 
ยุทธศาสตร์ ด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน
แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา 

ก่อสร้างถนน คสล. 1. เพ่ืออ านวยความ
สะดวกในการเดินทาง
ของประชาชน 
2. เพ่ือให้การขนส่ง
ผลผลิตทางการเกษตร
มีความสะดวกรวดเร็ว 
3. พัฒนาเส้นทาง
คมนาคมให้ได้
มาตรฐาน 

1. กว้าง 4 เมตร 
ยาว 200 เมตร 
สถานที่ด าเนินการ 
หมู่ที ่1 - หมู่ที ่5  

2.กว้าง 3 เมตร 
ยาว 200 เมตร 
สถานที่ด าเนินการ 
หมู่ 1 ,2,4 
 

อบต. 
สามหมื่น 

    กองช่าง 

การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตประชาชน และ
แก้ไขปัญหาความ
ยากจน 
ยุทธศาสตร์ ด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน
แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา 

ปรับปรุงซ่อมแซม
เส้นทางคมนาคม 

1. เพ่ือปรับปรุง
ซ่อมแซมเส้นทาง
คมนาคมให้ดีข้ึน 
2. เพ่ืออ านวยความ
สะดวกในการสัญจร 
3.ประชาชนเดินทาง
สะดวกและปลอดภัย 
ผลผลิตทางการเกษตร
ขนส่งได้รวดเร็วขึ้น 

ปรับปรุงซ่อมแซมเส้นทาง
คมนาคม สถานที่
ด าเนินการ 
หมู่ที ่1 - หมูที่ 5 

อบต. 
สามหมื่น 

    กองช่าง 
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ส่วนที่ ๓ : แผนงานโครงการพัฒนาเกษตรกรรม อ าเภอแม่ระมาด / ต าบลสามหม่ืน พ.ศ. 2562 – พ.ศ. 2565 

แผนพัฒนา/แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค์ แนวทางการ
ด าเนินงาน 

แหล่ง
งบประมาณ 

ระยะเวลาในการด าเนินงาน หน่วยงาน
รับผิดชอบ แนวทางพัฒนา แผนงาน/โครงการ 2562 2563 2564 2565 

- ส่งเสริมการท าเกษตรตามแนว
ทฤษฎีใหม่ส าหรับเกษตรกรราย
ย่อยใช้ปราชญ์ชาวบ้านที่สร้างสม
ประสบการณ์ในการด าเนินชีวิต 
และการท าการเกษตรจนประสบ
ความส าเร็จ ถ่ายทอดประสบการณ์
และสร้างเครือข่ายให้กับเกษตรกร 

โครงการฝึกอบรมรมการ
ท าเกษตรผสมผสาน 
(๑๓๐ ราย) 

- ปรับเปลี่ยนการ
ท าเกษตรเป็นแบบ
ผสมผสาน 

 กษ./อบต.
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

 

   กษ.จ./กจ
../อบต.

หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

- ส่งเสริมและสร้างเครือข่ายการ
เรียนรู้ด้านเทคโนโลยีการเกษตร 
เพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้กับ
เกษตรกร สนับสนุนให้ผลิตสินค้า
ได้มาตรฐาน เพ่ือสร้างมูลค่าให้แก่
ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรของชุมชน 
ให้มีความสอดคล้องกับความ
ต้องการของตลาด  

โครงการฝึกอบรมให้
ความรู้การผลิตเมล็ด
พันธุ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์  
(๒๕๐ คน ๕ หมู่บ้าน) 

- เปลี่ยนการปลูก
เพ่ือขายผลผลิตเป็น
การปลูกเพ่ือผลิต
เมล็ดพันธุ์จ าหน่าย 

 กษ./พณ./
อบต.

หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

 

   กจ./พณ./
อบต.

หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

- การบริหารจัดการน้ าอย่างบูรณา
การ ขยายพ้ืนที่ชลประทาน 

โครงการก่อสร้าง 
อ่างเก็บน้ า 
(๕ หมู่บ้านๆ ละ ๑ แห่ง) 

- - มีแหล่งน้ า
ประกอบอาชีพ
เกษตรในฤดูแล้ง 

-  

 กษ./อต./
อบต.

หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

 

   ชป./อบต.
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 
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ส่วนที่ ๓ : แผนงานโครงการพัฒนาเกษตรกรรม อ าเภอแม่ระมาด / ต าบลสามหม่ืน พ.ศ. 2562 – พ.ศ. 2565 

แผนพัฒนา/แผนงาน/โครงการ 
วัตถุประสงค์ 

แนวทางการด าเนินงาน แหล่ง
งบประมาณ 

ระยะเวลาในการด าเนินงาน 
หน่วยงานรับผดิชอบ 

แนวทางพัฒนา แผนงาน/โครงการ 2562 2563 2564 2565 
- แนวทางการ
พัฒนาผลิตภาพทาง
การเกษตร 
กลยุทธ์ส่งเสริมการ
ท าการเกษตร
ปลอดภัย เกษตร
ผสมผสานอย่าง
ยั่งยืน 

โครงการส่งเสริมและพัฒนา
ระบบการผลิตสินค้าเกษตร
ปลอดภัยและไดม้าตรฐาน 
กิจกรรมหลัก ส่งเสรมิการปลูก
พืชทางเลือกเพื่อทดแทนการ
ปลูกพืชเชิงเดี่ยวบนพ้ืนท่ีสูง 
 
 

1 เพื่อพัฒนาศักยภาพ
เกษตรกรในด้านการพัฒนา
ระบบการผลิตสินค้าเกษตร
เกษตรปลอดภัยใหไ้ด้
มาตรฐาน 
2 เพื่อเพ่ิมมูลค่าสินค้าเกษตร
ปลอดภัยใหไ้ดม้าตรฐานตรง
ตามความต้องการของตลาด 
3 เพื่อส่งเสริมการท าเกษตร
ผสมผสานอย่างยังยืน ลดการ
ปลูกพืชเชิงเดี่ยว 

- ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ 
“การท าเกษตรผสมสาน
เชิงเศรษฐกิจ” จ านวน 
200 ราย  
- ปรับลดพื้นท่ีปลูกพืชไร่
เชิงเดี่ยว (ข้าวโพดเลี้ยง
สัตว,์ มันส าปะหลัง) ราย
ละ ๒ ไร่  
- ปลูกพืชยืนต้น 
พืชเก็บเกี่ยวระยะสั้น  
 
 
 

จังหวัดตาก     

เกษตรที่สูง/ กษ. / 
กษจ. /พณ / 

สกจ. และหน่วยงานที ่
เกี่ยวข้อง 

โครงการส่งเสริมและพัฒนา
องค์กรเกษตรกรและกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชนสู่เกษตร 4.0  

1. เพื่อพัฒนาศักยภาพองค์กร
เกษตรกรและกลุ่มวสิาหกิจ
ชุมชนในการผลิตสินค้าเกษตร 
4.0 
2. เพื่อเพิ่มมลูค่าสินค้าเกษตร
ปลอดภัยใหไ้ดม้าตรฐานตรง
ตามความต้องการของตลาด 

ส่งเสริมและพัฒนา
องค์กรเกษตรกรและ
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนสู่
เกษตร 4.0 
ส่งเสริมให้มีการจัดท า
แปลงสาธิตและแปลง
ผลิตพืช GAP / 
เกษตรอินทรีย ์

จังหวัดตาก     
กษ. /กษจ. /ศวพ. /

สกจ. และหน่วยงานที ่
เกี่ยวข้อง 
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ส่วนที่ ๓ : แผนงานโครงการพัฒนาเกษตรกรรม อ าเภอแม่ระมาด / ต าบลสามหม่ืน พ.ศ. 2562 – พ.ศ. 2565 

แผนพัฒนา/แผนงาน/โครงการ 
วัตถุประสงค์ 

แนวทางการด าเนินงาน แหล่ง
งบประมาณ 

ระยะเวลาในการด าเนินงาน 
หน่วยงานรับผดิชอบ 

แนวทางพัฒนา แผนงาน/โครงการ 2562 2563 2564 2565 
แนวทางการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 
กลยุทธ์ ปูองกัน 
อนุรักษ์ ฟื้นฟู และ
บริหารจดัการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

โครงการส่งเสริมการสร้าง
ปุาเพื่อพัฒนาอาชีพและ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืช 
 

1. เพื่อฟื้นฟูปุาต้นน้ า ลด
รายจ่ายสร้างรายได้ให้กับ
เกษตรกรในพ้ืนท่ี 
2. เพื่อส่งเสริมการท า
เกษตรผสมผสานอย่าง
ยั่งยืน ลดการปลูกพืช
เชิงเดี่ยว 
3. สรา้งจิตส านึกในการ
ดูแลรักษาปาุและการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืชถิ่น 

ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การ
ท าเกษตรผสมสานเชิง
เศรษฐกิจ” จ านวน 200 ราย 
/ 20 แห่ง 

จังหวัดตาก 

 

   

ทสจ. / สกจ. และ 
หน่วยงานท่ี 
เกี่ยวข้อง 
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ภาพกิจกรรม 
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ภาคผนวก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



47 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

ต าบลสามหมื่น อ าเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก ประกอบไปด้วยชุดดินที่ ๑ , ๑๘ , ๒๙ , ๓๑ , ๔๘, ๕๕ , ๖๒ 

ที่มา : กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
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. 

    ชุดดิน : บ้านหม่ี (Bm) ชุดดินบ้านโภชน์ (Bpo) ชุดดินบุรีรัมย์ (Br) 
    ชุดดินช่องแค (Ck) ชุดดินโคกกระเทียม (Kk) และชุดดินวัฒนา(Wa) 
  
    ลักษณะเด่น : 
     กลุ่มดินเหนียวสีด าลึกมาก มีรอยแตกระแหงกว้างและลึก 
      ปฏิกิริยาดินเป็นกรดเล็กน้อยถึงเป็นด่างเล็กน้อย 
       การระบายน้ าเลวถึงค่อนข้างเลว 
  
    ปัญหา : 
     ดินเหนียวจัด โครงสร้างแน่นทึบ ดินแห้งแข็ง แตกระแหง
กว้างและลึก ดินเปียกเหนียวมาก ท าให้การไถพรวนยาก บางพ้ืนที่อาจขาดแคลนน้ า และน้ าท่วมขังในฤดู
ฝน ท าความเสียหายกับพืชที่ไม่ชอบน้ า 
 
แนวทางการจัดการ : 
 ปลูกข้าว ไถพรวนเมื่อดินมีความชื้นเหมาะสม ไถกลบตอซัง ปล่อยทิ้งไว้ 3 -4 สัปดาห์ หรือไถ
กลบพืชปุ๋ยสด (หว่านโสนอัฟริกันหรือโสนอินเดีย 4-6 กิโลกรัม/ไร่ ไถกลบเมื่ออายุ 50-70 วัน ปล่อยทิ้ง
ไว้ 1 -2 สัปดาห์) ร่วมกับปุ๋ยเคมีสูตร 16-20-0 หรือปุ๋ยอินทรีย์น้ า ใส่ปุ๋ยแต่งหน้าหลังปักด า 35-40 วัน 
พัฒนาแหล่งน้ าไว้ใช้ในช่วงที่ข้าวขาดน้ าหรือท านาครั้งที่ 2 หรือใช้ปลูกพืชไร่หรือพืชผักหลังเก็บเกี่ยวข้าว 
ไถกลบตอซังและท าร่องแบบเตี้ย ปรับปรุงดินด้วยปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอก 2-3 ตัน/ไร่ ร่วมกับปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ย
อินทรีย์น้ า 
   ปลูกพืชผักหรือไม้ผล ยกร่องกว้าง 6-8 เมตร คูน้ ากว้าง 1.0-1.5 เมตร ลึก 0.5-1.0 เมตร มี
คันดินอัดแน่นล้อมรอบ ปรับปรุงดินด้วยปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอก 2-3 ตัน/ไร่ ร่วมกับปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ยอินทรีย์
น้ า หรือขุดหลุมปลูกขนาด 50x50x50 ซม. ปรับปรุงหลุมปลูกด้วยปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอก 20-35 
กิโลกรัม/หลุม ในช่วงเจริญเติบโต ก่อนเก็บผลผลิตและภายหลังเก็บผลผลิต ใช้ปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอก
ร่วมกับปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ยอินทรีย์น้ าตามชนิดพืชที่ปลูก พัฒนาแหล่งน้ าและจัดระบบการให้น้ าในแปลงปลูก 
 

 

 

 

กลุ่มชุดดินในพื้นที่ลุ่ม 

กลุ่มชุดดินที่ 1 
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. 

    ชุดดิน : ชุดดินชลบุรี (Cb) ชุดดินไชยา (Cya) ชุดดินโคกส าโรง 
     (Ksr) และ ชุดดินเขาย้อย (Kyo) 
 
    ลักษณะเด่น :  
     กลุ่มดินร่วนละเอียดลึกมากที่เกิดจากตะกอนล าน้ า ปฏิกิริยา
     ดินกลางหรือเป็นด่าง การระบายน้ าเลวถึงค่อนข้างเลว ความ
     อุดมสมบูรณ์ต่ าถึงปานกลาง 
  
    ปัญหา :  
     ความอุดมสมบูรณ์ต่ า บางพ้ืนที่ขาดแคลนน้ านาน และน้ า
ท่วมขังในฤดูฝน ท าความเสียหายกับพืชที่ไม่ชอบน้ า 
   
 แนวทางการจัดการ :  
 ปลูกข้าว ไถกลบตอซัง ปล่อยทิ้งไว้ 3-4 สัปดาห์ หรือไถกลบพืชปุ๋ยสด (หว่านโสนอัฟริกัน หรือ
โสนอินเดีย 4-6 กิโลกรัม/ไร่ ไถกลบเมื่ออายุ 50-70 วัน ปล่อยไว้ 1-2 สัปดาห์) ร่วมกับการใช้ปุ๋ย
อินทรีย์น้ าหรือปุ๋ยเคมีสูตร 16-16-8 ใส่ปุ๋ยแต่งหน้าหลังปักด า 35-45 วัน พัฒนาแหล่งน้ าไว้ใช้ในช่วงที่
ข้าวขาดน้ าหรือใช้ท านาครั้งที่ 2 หรือปลูกพืชไร่ พืชผักหรือพืชตระกูลถั่วหลังเก็บเกี่ยวข้าว โดยท าร่อง
แบบเตี้ย ปรับปรุงดินด้วยปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอก 2-3 ตัน/ไร่ ร่วมกับปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ยอินทรีย์น้ า 
 ปลูกพืชไร่ พืชผักหรือไม้ผล ยกร่องกว้าง 6-8 เมตร คูน้ ากว้าง 1.0-1.5 เมตร ลึก 0.5-1.0 
เมตร และมีคันดินอัดแน่นล้อมรอบ เพื่อปูองกันน้ าท่วมขัง ปรับปรุงดินด้วยปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอก 2-3 ตัน/
ไร่ ร่วมกับปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ยอินทรีย์น้ า หรือขุดหลุมปลูกขนาด 50x50x50 ซม. ปรับปรุงหลุมปลูกด้วยปุ๋ย
หมักหรือปุ๋ยคอก 20-35 กิโลกรัม/หลุม ในช่วงเจริญเติบโต ก่อนเก็บผลผลิตและภายหลังเก็บผลผลิต มี
การใช้ปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอกร่วมกับปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ยอินทรีย์น้ า พัฒนาแหล่งน้ าและจัดระบบการให้น้ าใน
แปลงปลูก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลุ่มชุดดินในพื้นที่ลุ่ม 

กลุ่มชุดดินที่ 18 
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กลุ่มชุดดินในพื้นที่ดอน เขตดินแห้ง 

 กลุ่มชุดดินที่ 29 

     
    ชุดดิน : ชุดดินบ้านจ้อง (Bg) ชุดดินเชียงของ (Cg) ชุดดินโชคชัย 
     (Ci) ชุดดินแม่แตง (Mt)ชุดดินหนองมด (Nm) ชุดดินปาก
     ช่อง (Pc) และชุดดินสูงเนิน (Sn) 
  
      ลักษณะเด่น :  
     กลุ่มดินเหนียวลึกถึงลึกมากที่เกิดจากวัตถุต้นก าเนิดดินเนื้อ
     ละเอียดปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัด การระบายน้ าดีถึงดีปาน
     กลางความอุดมสมบูรณ์ต่ า 
   
     ปัญหา :  
     ความอุดมสมบูรณ์ต่ า ขาดแคลนน้ า และเกิดการชะล้าง
พังทลาย สูญเสียหน้าดินในพื้นท่ีลาดชัน บางพ้ืนที่ดินเป็นกรดจัดมาก 
   
 แนวทางการจัดการ :  

 ปลูกพืชไร่หรือพืชผัก เลือกพ้ืนที่ค่อนข้างราบเรียบ ปรับปรุงดินด้วยปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอก 1 -2 
ตัน/ไร่ หรือไถกลบพืชปุ๋ยสด (หว่านเมล็ดถั่วพร้า 8-10 กิโลกรัม/ไร่ เมล็ดถั่วพุ่ม 6-8 กิโลกรัม/ไร่ หรือ
ปอเทือง 4-6 กิโลกรัม/ไร่ ไถกลบระยะออกดอก ปล่อยไว้ 1-2 สัปดาห์) ร่วมกับการใช้ปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ย
อินทรีย์น้ า มีระบบอนุรักษ์ดินและน้ า เช่น ไถพรวนและปลูกพืชตามแนวระดับ มีวัสดุคลุมดิน ปลูกพืช
หมุนเวียน หรือปลูกพืชสลับเป็นแถบ พัฒนาแหล่งน้ าและจัดระบบการให้น้ าในแปลงปลูก พ้ืนที่ที่เป็นกรด
จัดมาก ควรใช้วัสดุปูน 200-300 กิโลกรัม/ไร่ 
 ปลูกไม้ผล ขุดหลุมปลูกขนาด 50x50x50 ซม. ปรับปรุงหลุมปลูกด้วยปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอก 15-
25 กิโลกรัม/หลุม มีระบบอนุรักษ์ดินและน้ า เช่น ท าคันดิน ท าขั้นบันได ปลูกพืชคลุมดิน มีวัสดุคลุมดิน 
ปลูกพืชแซม ท าแนวรั้วหรือฐานหญ้าแฝกเฉพาะต้น ในช่วงเจริญเติบโต ก่อนเก็บผลผลิตและหลังเก็บ
ผลผลิต ใช้ปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอกร่วมกับปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ยอินทรีย์น้ าตามชนิดพืชที่ปลูก พัฒนาแหล่ งน้ าและ
จัดระบบการให้น้ าในแปลงปลูก พ้ืนที่ที่เป็นกรดจัดมาก ควรใช้วัสดุปูน 0.5-1.0 กิโลกรัม/หลุม 
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กลุ่มชุดดินในพื้นที่ดอน เขตดินแห้ง 

กลุ่มชุดดินที่ 31 

 
    ชุดดิน : ชุดดินเชียงคาน (Ch) ชุดดินกบินทร์บุรี (Kb)  
     ชุดดินโป่งตอง(Po) และชุดดินสุรินทร์ (Su) 
 
    ลักษณะเด่น :  
     กลุ่มดินตื้นถึงก้อนกรวด หรือเศษหินปนลูกรังหนามาก 
     ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดมาก การระบายน้ าดี ความอุดม
     สมบูรณ์ต่ า 
   
      ปัญหา :  
     ดินตื้นถึงชั้นก้อนกรวดหรือเศษหินปนลูกรังหนามาก ความ
     อุดมสมบูรณ์ต่ า ขาดแคลนน้ า เกิดการชะล้างพังทลายสูญเสีย
     หน้าดินในพ้ืนที่ที่มีความลาดชัน และบางพ้ืนที่มีก้อนกรวด
     หรือเศษหินกระจัดกระจายอยู่ที่ผิวดิน 
 แนวทางการจัดการ :  

 พ้ืนที่ดินตื้นมากหรือมีก้อนกรวดหรือลูกรังบริเวณหน้าดินมาก ไม่ควรน ามาใช้ประโยชน์ ปล่อยไว้
ให้เป็นปุา พ้ืนที่เลี้ยงสัตว์หรือปลูกไม้ใช้สอยโตเร็ว 
 ปลูกพืชไร่หรือพืชผัก เลือกพ้ืนที่ที่มีหน้าดินหนาและมีสภาพพ้ืนที่ค่อนข้างราบเรียบ จัดระบบการ
ปลูกพืชหมุนเวียนตลอดทั้งปีและปลูกพืชบ ารุงดินร่วมอยู่ด้วย ปรับปรุงดินด้วยปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอก 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) ร่วมกับการใช้ปุ๋ยเคมีหรือ
ปุ๋ยอินทรีย์น้ า มีมาตรการอนุรักษ์ดินและน้ า เช่น การไถพรวนตามแนวระดับ มีวัสดุคลุมดิน ท าแนวรั้ว
หรือท าฐานหญ้าแฝกเฉพาะต้น พัฒนาแหล่งน้ าและจัดระบบการให้น้ าในแปลงปลูก 
 ปลูกไม้ผล ขุดหลุมปลูกขนาด 75x75x75 ซม. ปรับปรุงหลุมปลูกด้วยหน้าดินร่วมกับปุ๋ยหมัก
หรือปุ๋ยคอก 25-50 กิโลกรัม/หลุม มีระบบอนุรักษ์ดินและน้ า เช่น การสร้างคันดิน ท าขั้นบันได ปลูกพืช
คลุมดิน ท าแนวรั้วหรือท าฐานหญ้าแฝกเฉพาะต้น ในช่วงเจริญเติบโต ก่อนเก็บผลผลิตและภายหลังเก็บ
ผลผลิต ใช้ปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอกร่วมกับปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ยอินทรีย์น้ า ตามชนิดพืชที่ปลูก พัฒนาแหล่งน้ าและ
จัดระบบการให้น้ าในแปลงปลูก 
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กลุ่มชุดดินในพื้นที่ดอน เขตดินแห้ง 

กลุ่มชุดดินที่ 48 

 
    ชุดดิน : ชุดดินแม่ริม (Mr) ชุดดินน้ าชุน (Ncu)  
     ชุดดินพะเยา (Pao) และชุดดินท่ายาง (Ty)  
   
     ลักษณะเด่น :  
     กลุ่มดินตื้นถึงก้อนหินหรือเศษหิน และอาจพบชั้นหินพ้ืน
     ภายในความลึก 150 ซม. จากผิวดิน ปฏิกิริยาดินเป็นกรดถึง
     เป็นกลาง การระบายน้ าดี ความอุดมสมบูรณ์ต่ า 
        
    ปัญหา :  
     ดินตื้นถึงชั้นก้อนกรวดหรือลูกรังหนามาก ความอุดมสมบูรณ์
ต่ า ขาดแคลนน้ า และเกิดการชะล้างพังทลายสูญเสียหน้าดิน ในพ้ืนที่ที่มีความลาดชัน 
   
  แนวทางการจัดการ :  
 พ้ืนที่ดินตื้นมากหรือมีก้อนกรวดหรือลูกรังบริเวณหน้าดินมาก ไม่ควรน ามาใช้ประโยชน์ ปล่อยไว้
ให้เป็นปุา พ้ืนที่เลี้ยงสัตว์หรือปลูกไม้ใช้สอยโตเร็ว 
  ปลูกพืชไร่หรือพืชผัก เลือกพ้ืนที่ที่มีหน้าดินหนาและมีสภาพพ้ืนที่ค่อนข้างราบเรียบ จัดระบบการ
ปลูกพืชให้หมุนเวียนตลอดทั้งปีและปลูกพืชบ ารุงดินร่วมอยู่ด้วย ปรับปรุงดินด้วยปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอก 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) ร่วมกับการใช้ปุ๋ยเคมีหรือ
ปุ๋ยอินทรีย์น้ า ไถพรวนและปลูกพืชตามแนวระดับ มีวัสดุคลุมดิน หรือท าแนวรั้วหญ้าแฝก พัฒนาแหล่งน้ า
และจัดระบบการให้น้ าในแปลงปลูก 
 ปลูกไม้ผล ขุดหลุมปลูกขนาด 75x75x75 ซม. ปรับปรุงหลุมปลูกด้วยหน้าดินร่วมกับปุ๋ยหมัก
หรือปุ๋ยคอก 25-50 กิโลกรัม/หลุม มีระบบอนุรักษ์ดินและน้ า เช่น การสร้างคันดิน ท าขั้นบันได ท าฐาน
ปลูกเฉพาะต้น ปลูกพืชคลุมดิน ท าแนวรั้วหรือท าฐานเฉพาะต้นหญ้าแฝก ในช่วงเจริญเติบโต ก่อนเก็บ
ผลผลิตและภายหลังเก็บผลผลิต ใช้ปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอกร่วมกับปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ยอินทรีย์น้ า ตามชนิดพืชที่
ปลูก พัฒนาแหล่งน้ าและจัดระบบการให้น้ าในแปลงปลูก 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



53 
 

กลุ่มชุดดินในพื้นที่ดอน เขตดินแห้ง 

กลุ่มชุดดินที่ 55 

 
     
    ชุดดิน : ชุดดินจัตุรัส (Ct) และชุดดินวังสะพุง (Ws) 
 
    ลักษณะเด่น :  
     กลุ่มดินลึกปานกลางถึงชั้นหินพ้ืน เศษหิน ก้อนหินหรือลูกรัง 
     ปฏิกิริยาดินเป็นกลางหรือเป็นด่าง การระบายน้ าดีถึงดีปาน
     กลาง ความอุดมสมบูรณ์ปานกลาง 
   
    ปัญหา :  

     ดินลึกปานกลางถึงชั้นหินพ้ืน เศษหิน ก้อนกรวดหรือลูกรัง 
ขาดแคลนน้ าและเกิดการชะล้างพังทลายสูญเสียหน้าดินในพื้นที่ลาดชัน 
   
 แนวทางการจัดการ :  
 ปลูกพืชไร่หรือพืชผัก เลือกพ้ืนที่ค่อนข้างราบเรียบ จัดระบบการปลูกพืชให้หมุนเวียนตลอดทั้งปี 
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) ร่วมกับปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ยอินทรีย์น้ า ไถพรวนและปลูกพืชตามแนวระดับ มีวัสดุคลุมดิน ปลูก
พืชหมุนเวียน ปลูกพืชสลับเป็นแถบ หรือท าแนวรั้วหญ้าแฝก พัฒนาแหล่งน้ าและจัดระบบการให้น้ าใน
แปลงปลูก 
 ปลูกไม้ผล ขุดหลุมปลูกขนาด 50x50x50 ซม. ปรับปรุงหลุมปลูกด้วยปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอก 20-
35 กิโลกรัม/หลุม มีระบบอนุรักษ์ดินและน้ า เช่น ปลูกพืชคลุมดิน มีวัสดุคลุมดิน ปลูกพืชแซม สร้างคัน
ดิน ขั้นบันได ท าแนวรั้วหรือท าฐานหญ้าแฝกเฉพาะต้น ในช่วงเจริญเติบโต ก่อนเก็บผลผลิตและภายหลัง
เก็บผลผลิต ใช้ปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอกร่วมกับปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ยอินทรีย์น้ า ตามชนิดพืชที่ปลูก พัฒนาแหล่งน้ า
และจัดระบบการให้น้ าในแปลงปลูก 
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กลุ่มชุดดินในพื้นที่ดอน เขตดินชื้น 

กลุ่มชุดดินที่ 62 

 

ชุดดิน : พื้นที่ลาดชันเชิงซ้อน (SC : slope complex)   
  
ลักษณะเด่น :  
 พ้ืนที่ลาดชันเชิงซ้อนที่มีความลาดชันมากกว่า 35 เปอร์เซ็นต์ พ้ืนที่บริเวณนี้ยังไม่มีการศึกษา 
ส ารวจและจ าแนกดิน เนื่องจากสภาพพ้ืนที่มีความลาดชันสูง ซึ่งถือว่ายากต่อการจัดการดูแลรักษาส าหรับ
การเกษตร   
ปัญหา :  
 มีความลาดชันสูงมาก ในพ้ืนที่ท าการเกษตรจะเกิดการชะล้ างพังทลายสูญเสียหน้าดินอย่าง
รุนแรง ขาดแคลนน้ าและบางพ้ืนที่อาจพบชั้นหินพ้ืนหรือเศษหินกระจัดกระจายอยู่บริเวณหน้าดิน
   
แนวทางการจัดการ :  
ควรปล่อยไว้ให้เป็นปุาตามธรรมชาติ เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ปุา แหล่งต้นน้ าล าธาร ในกรณีที่จ าเป็นต้อง
น ามาใช้ประโยชน์ทางการเกษตร จ าเป็นต้องมีการศึกษาดินก่อน เพ่ือให้ทราบถึงความเหมาะสมของดิน
ส าหรับการปลูกพืช โดยมีการใช้ประโยชน์ที่ดินในเชิงอนุรักษ์หรือวนเกษตร ในบริเวณพ้ืนที่ที่เป็นดินลึก
และสามารถพัฒนาแหล่งน้ าได้ มีระบบอนุรักษ์ดินและน้ า เช่น ปลูกพืชคลุมดิน ท าแนวรั้วหญ้าแฝกและ
ขุดหลุมปลูกเฉพาะต้น โดยไม่มีการท าลายไม้พ้ืนล่าง ส าหรับในพ้ืนที่ที่ไม่มีศักยภาพทางการเกษตร ควร
รักษาไว้ให้เป็นสวนปุา สร้างสวนปุาหรือใช้ปลูกไม้ใช้สอยโตเร็ว 
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แบบสรุปการส ารวจข้อมูลเกษตรกรระดับจังหวดั 
จังหวัดตาก 

ข้อมูล ณ วันที ่7  กรกฎาคม 2558 

อ าเภอ 

ข้อมูลเกษตรกรผู้เป็นหนี้ในระบบ ข้อมูลเกษตรกรผู้เป็นหนี้นอกระบบ 

จ านวน 
(ราย) 

มูลหนี้ (บาท) 

ความจ าเป็นเดือดร้อน
การเป็นหนี ้

การวิเคราะห์ความเดือดร้อนในการ
ประกอบอาชีพของเกษตรกร (ราย) จ านวน 

(ราย) 
มูลหนี้ 
(บาท) 

ความจ าเป็น
เดือดร้อนการเป็น

หนี ้

การวิเคราะห์ความเดือดร้อนในการ
ประกอบอาชีพของเกษตรกร (ราย) 

มาก น้อย ปกต ิ มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
ไม่

เดือดร้อน 
มาก น้อย ปกต ิ มาก 

ปาน
กลาง 

น้อย 
ไม่

เดือดร้อน 

เมืองตาก 343 11,769,099 334 3 6 334 3 5 1 14 910,000 - 14 - - 14 - - 
บ้านตาก 911 206,113,878 - 911 - 181 27 703 - 54 6,384,237 - 53 - 13 6 39 - 
สามเงา 723 218,787,143 - 723 - - 723 - - 38 4,657,714 - 38 - - 38 - - 
แม่สอด 4,305 867,093,392 172 1,497 2,636 180 620 1,073 2,432 151 22,304,471  - 119 53 - 120 11 41 
พบพระ 491 157,968,524 491 - - 491 - - - 105 11,895,397 - 105 - - 105 - - 
แม่ระมาด 297 78,830,498 - 64 232 - 46 49 204 32 7,495,018 - 9 23 - 3 3 26 
ท่าสองยาง 56 139,799,576 - - 56 - - - 56 - - - - - - - - - 
อุ้มผาง 96 38,126,090 58 5 33 53 24 8 11 - -  -  -  -  -  -  -  - 
วังเจ้า 692 151,215,226 475 211 100 456 314 12 4 54 6,020,320 - 51 3 - 51 2 1 

9 อ าเภอ 7,914 1,869,703,426 1,530 3,414 3,063 1,695 1,757 1,850 2,708 448 59,667,157 - 389 79 13 337 55 68 
                   
หมายเหตุ    อ าเภอวังเจ้าลดยอดลงจากเดิม 693 เหลือ 692 ราย              

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ยุทธศาสตร์ชาติ 
การพัฒนาภาคเกษตรกรรม ภายใต้ประเด็น 

ยุทธศาสตร์ชาตดิา้นการสร้างความสามารถในการแขง่ขัน 

ต่อยอดอดีต 

ปรับปัจจบุัน 

สร้างคุณค่า
ในอนาคต 

เกษตรอุตสาหกรรม 
เกษตรอัจฉริยะ 

เกษตรผสมผสาน 
เกษตรปลอดภัย/ชวีภาพ 

นวัตกรรมเกษตร 
เกษตรอัตลักษณ์พ้ืนถิน่ 

 
-สร้างป่าสร้างรายได้ 
- เกษตรทฤษฎใีหม่ 
- เกษตรผสมผสาน 

- แปรรูปสมุนไพร (ประจ าถิ่น), บกุ – ยา    
   ผลติภัณฑ์เพื่อสุขภาพ 
- เกษตรพื้นที่สูง อโวคาโด ้แมคคาเดเมยี ฯลฯ 
- เกษตรปลอดภัย เกษตรอินทรีย์ พืชผัก,  
ไม้ผลยนืต้น 
- ปศุสัตว์ (โคเนื้อ, ไก่) 
- ประมง  

จัดท าโดยสภาเกษตรกรจงัหวัดตาก 



แนวทางพัฒนาการเลี้ยงไก่พื้นเมอืงเพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขัน 

ต่อยอดอดีต 

ปรับปัจจบุัน 

สร้างคุณค่า
ในอนาคต 

เกษตรอุตสาหกรรม 
เกษตรอัจฉริยะ 

เกษตรผสมผสาน 
เกษตรปลอดภัย/ชวีภาพ 

นวัตกรรมเกษตร 
เกษตรอัตลักษณ์พ้ืนถิน่ 

ระยะเวลาปรับเปลี่ยน 

ลดปลูกพืชเชงิเดี่ยว/บุกรุกพืน้ท่ีป่า 
พัฒนาการปลูกพืชอาหารสัตว์
ปลอดภัย - อนิทรีย์ 

ส่งเสริมการเลีย้งไก่พืน้เมอืงอยา่ง
มรีะบบ และพัฒนาใหไ้ด้มาตรฐาน
ปลอดภัย 

ต้นทาง 

เชื่อมโยงกลุ่มเครอืขา่ยองค์กร 
ผู้เลีย้งไก่พื้นเมอืงท่ีเข้มแขง็ และ
เครอืขา่ยเกษตรกรผู้ปลูกพืช
อาหารสัตวป์ลอดภัย-อนิทรีย์ 
เพื่อให้มแีหล่งอาหารที่ปลอดภัย 

- ปรับปรุงและพัฒนาระบบการ
เลีย้งไก่ของเครอืขา่ยเข้าสูร่ะบบ
การเลีย้งแบบอนิทรีย์ 

-  ศึกษา วิจัย พัฒนาพันธ์ุ 
ผลิตภัณฑ ์เพื่อสร้างมูลคา่เพ่ิม 

- กิจกรรมตรวจรับรองมาตรฐาน
แปลง/ฟาร์ม ผลิตผล ผลิตภัณฑ์ 
สินค้าเกษตรอนิทรีย์ (Organic) 

กลางทาง 

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถ่ายทอด
เทคโนโลยแีละภูมปิัญญาท้องถิน่ 
การผลิต การปอ้งกันโรค การลด
ตน้ทุนดา้นอาหาร 

ฐานขอ้มูลแหล่งอาหารปลอดภัย
ปริมาณและคุณภาพ ปฏทินิการ
ผลิต ศึกษาและจัดท าแผนการ
ตลาดไก่พื้นเมอืง เพิ่มเตมิจาก
ตลาดภายในจังหวัด) 

- ศูนยร์วบรวม แปรรูป บรรจุ 
และกระจายาผลผลิต (โรงเชอืด-
แปรรูปมาตรฐาน)  

เชื่อมโยงตลาดไก่อนิทรีย์รองรับ
ผลผลิต ให้สอดคลอ้งระหวา่ง 
Demand & Supply  
 - ภายในจังหวัด 
 - ระหว่างจงัหวัด 
 - การค้าชายแดน / ส่งออก 

ปลายทาง 

สร้างแบรนด์ 

-ฐานขอ้มูลแหลง่อาหารอนิทรีย์
ปริมาณและคุณภาพ ปฏทิินการ
ผลิต ศึกษาและจัดท าแผนการ
ตลาดไก่พืน้เมอืงอนิทรีย์ 

ศกึษาวเิคราะห์วิจัยและพัฒนา
ผลิตภัณฑ ์เพื่อเพิ่มช่องทาง
การตลาด 

ปทีี่ 1-5 ปี 
(2560 – 2564) 

5-10 ปี 
(2564 – 2568) 

ตั้งแต ่ปี 10 
(2568 – ........) 

จัดท าโดยสภาเกษตรกรจงัหวัดตาก 



จัดท าโดยสภาเกษตรกรจงัหวัดตาก 

กิจกรรมเลี้ยงไก่พื้นเมือง 

รายการ ขนาดการเลี้ยง 

เป้าหมายความตอ้งการ ภายในจังหวัด (ตัว/เดือน) 120,000  120,000  120,000  120,000  

ผลผลิตออกสู่ตลาด (ตัว/ 4 เดือน) 1,000 5,880 19,600 39,200 

จ านวนไก่เลีย้งต่อกลุ่มเกษตรกร (ตัว) 1,400 8,400 28,000 56,000 

จ านวนต่อกลุ่มเกษตรกร (กลุ่ม) 1 6 20 40 

มูลค่ารวม 1 ป ี(ล้านบาท) เลี้ยง 3 รุ่น 0.27 1.58 5.29 15.12 

รายได้เฉลี่ยหลังหักค่าใช้จ่าย (บาท/เดือน/กลุ่ม) 11,442 

ฐานข้อมูลการเลี้ยงไก่ พื้นที่จังหวัดตาก 
   - ปริมาณการผลิตไก่พื้นเมือง (ทั้งป)ี เฉล่ีย 500,000 ตัว  

โจทย์ “ไก่อนิทรีย์ (Organic)”  

1. ความพร้อมเกษตรกรผู้ผลิต 
     - ระบบการเลี้ยง 
     - แหล่งอาหาร 
     - รูปแบบผลติภัณฑ์ ไก่มชีีวติ-แปรรูป (โรงเชือด-แหล่ง
เชือดมาตรฐาน) 
     - หน่วยงานรับผิดชอบ การตรวจติดตาม 

2. คุณภาพ-ต้นทุน 
     - อาหารเลี้ยงไก่ Organic 
     - ปรมิาณความต้องการ และก าลังการผลิต (Demand&Supply) 
     - การก าหนดคุณภาพตามความต้องการของผู้ซื้อ 
     - การขนส่ง 

2. รูปแบบกลุ่ม/องค์กร ผู้รวบรวม- จ าหน่าย 
     - ศูนย์รวบรวม แปรรูป กระจายผลผลติ 
     - ข้อสัญญาความตกลง-การสร้างความเข้าใจระหว่างเครือข่ายผู้ผลิต-ผู้รับซื้อ 
และองค์กรผู้รวบรวม 
     - การบริหารจัดการองค์กร และความเสี่ยงในการด าเนินธรุกจิจดัจ าหน่ายสนิค้า
เกษตรกรที่มสีัญญาการตลาดล่วงหน้าที่ (การควบคุมปริมาณ-คุณภาพ-ราคา) 



พืชผัก/สมนุไพร 

 

โครงการเลี้ยงไก่พื้นเมืองและเกษตรผสมผสาน  
ลดพื้นที่และแก้ไขปัญหาการปลูกพืชเชิงเดี่ยว 

(เป็นโครงการขยายผลจากตากโมเดล) 
สภาพปัญหา : ยากจน/หนี้สิน, ท าการเกษตรพืชเชิงเดี่ยว, แผ้วถางบุกรุกท าลายาป่า 

ใช้ปุ๋ยเคมี/ยาฆ่าแมลง, ต้นทุนสูง, ผลผลิตไม่มีที่ขาย 

แนวทางพัฒนา: เกษตรผสมผสาน, ตลาดน าการผลิต, ท าน้อยได้มาก (เกษตรคุณภาพ/ปลอดภัย), 
แปรรูป/สร้างมูลค่าเพิ่ม 

รายได้หลังหักค่าใชจ้่าย  
500 บาท/ไร่ 

ระยะเวลา 4 เดอืน 

ลดต้นทนุ 
อาหารไก่ 

รายได้หลังหักค่าใชจ้่าย 
20,000 – 40,000 บาท/ไร่ 

ระยะเวลา 1 ปี – 5 ปี 

ลดปลูกพชืเชิงเดี่ยว/บุกรุกพื้นท่ีป่า 

ส่งเสริม พัฒนา การท าเกษตร
ผสมผสาน/ เขตพื้นท่ีผ่อนผันป่าไม้
ท าเกษตรตามแนวทางสร้างป่า
สร้างรายได ้

ต้นทาง 
เคร่ืองมอื เคร่ืองจักร อุปกรณ์ 
แปรรูปขัน้ต้น 

ศูนยร์วบรวมและกระจายผลผลติ 

 - กิจกรรมตรวจรับรองมาตรฐาน
แปลง/ฟารม์ ผลิตผล ผลิตภัณฑ์ 

เช่ือมโยงตลาดเครือขายชุมชน 
รองรับผลผลิต ให้สอดคลอ้ง
ระหว่าง Demand & Supply  
 - ภายในจังหวัด 
 - ระหว่างจงัหวัด 
 - การค้าชายแดน / ส่งออก 

- วจิัย พัฒนา ผลิตภัณฑ ์ให้เป็น
อาหาร 

กลางทาง ปลายทาง 

เกษตรกร/กลุ่มเกษตร 200 ราย 
 - สนับสนุนพันธ์ุ อุปกรณ ์
เครื่องมือ การผลิต 
 - องคค์วามรู้เกษตรอนิทรีย์แบบ
มสี่วนร่วม การจัดการผลผลิต 
การเชื่อมโยงการตลาด 

ศกึษาวเิคราะห์วิจัยและพัฒนาการ
ตลาด 

รายได้หลังหักค่าใชจ้่าย 
350 บาท/ไร่ 

ระยะเวลา 4 เดอืน 

รายได้หลังหักค่าใชจ้่าย 
(เลีย้ง 400 ตัว/ครัวเรือน) 

16,019 บาท 
ระยะเวลา ๔ เดอืน 

สร้างแบรนด์ 



จัดท าโดยสภาเกษตรกรจังหวดัตาก 

กิจกรรมเลี้ยงไก่พื้นเมือง 

ส่งเสริมเลีย้งไก่พื้นเมอืง/ไกไ่ข ่
ลดปลูกพชืเชงิเดี่ยว/บุกรุกพื้นท่ีป่า 
 - ใชว้ัตถุดบิท่ีมีอยู ่(ข้าว/ข้าวโพด
ลีย้งสัตว)์ ในพืน้ท่ี แปรูปอาหาร
เลีย้งไก่ลดต้นทุน  

ต้นทาง 
เครื่องมือ เคร่ืองจักร อุปกรณ์ 
ผลิตพันธ์ุไก่พื้นเมอืง  
 - ตูฟ้ัก/ตูอ้บ 

- กลุ่มรวบรวมและกระจาย
ผลผลิต 

- กิจกรรมตรวจรับรองมาตรฐาน
แปลง/ฟาร์ม ผลิตผล ผลิตภัณฑ์ 

เชื่อมโยงตลาดเครอืขายชุมชน 
รองรับผลผลิต ให้สอดคลอ้ง
ระหว่าง Demand & Supply  
 - ภายในจังหวัด 
 - ระหว่างจงัหวัด 
 - การค้าชายแดน / ส่งออก 

กิจกรรมตรวจรับรองมาตรฐาน
แปลง/ฟาร์ม ผลิตผล ผลิตภัณฑ์ 

กลางทาง ปลายทาง 

เกษตรกร/กลุ่มเกษตร 20 กลุ่ม 
 - สนับสนุนพันธ์ุ อุปกรณ ์
เคร่ืองมอื การผลิต แปรรูปอาหาร
สัตว์ 
 - องคค์วามรู้การเลีย้งไก่พื้นเมอืง 
การจัดการผลผลิต ปอ้งกันรักษา
โรค การขนย้ายสัตว ์การตลาด 

ศกึษาวเิคราะห์วิจัยและพัฒนาการ
ตลาด 

รายการ ขนาดการเลีย้ง 

เป้าหมายความตอ้งการ ภายในจังหวัด (ตัว/เดือน) 120,000  120,000  120,000  120,000  

ผลผลิตออกสู่ตลาด (ตัว/ 4 เดือน) 1,000 5,880 19,600 39,200 

จ านวนไก่เลีย้งต่อกลุ่มเกษตรกร (ตัว) 1,400 8,400 28,000 56,000 

จ านวนต่อกลุ่มเกษตรกร (กลุ่ม) 1 6 20 40 

มูลค่ารวม 1 ป ี(ล้านบาท) เลี้ยง 3 รุ่น 0.27 1.58 5.29 15.12 

รายได้เฉลี่ยหลังหักค่าใช้จ่าย (บาท/เดือน/กลุ่ม) 11,442 

หมายเหตุ : จ านวนไก่ท่ีเลีย้งคิดจากแม่พันธ์ุ 200 ตัวๆ อัตราไขฟ่ัก 7 ตัว/แมพ่ันธ์ุ ผลผลิตออกสู่ตลาด 70%  

สร้างแบรนด์ 



กิจกรรมเลี้ยงไก่พื้นเมือง 

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

เม่ือขยายพันธุ์ในรุ่นแรก – รุ่นสอง สนับสนุนพันธุ์ไก่ใหแ้กส่มาชกิ 
ในเครือเกษตรกร กลุม่ละ ๑๐ ราย จนครบ ๒๕๐ ตัว (ให้เปล่า) 

จัดท าต้นทุนเพ่ือเป็นราคากลางในการจ าหน่ายพันธุ์ไกใ่ห้แก่ผูท้ี่สนใจ 

จ าหน่ายพันธุ์ไก่และไกพ้ื่นเมืองรุน่ ภายใต้แบรนด ์“ไกย่ิ้ม” 
รวมกลุ่มเครือข่ายเพ่ือจ าหน่ายไก่พ้ืนเมือง ใหไ้ด้ปรมิาณตามจ านวนรอบ

การผลติที่ชัดเจน เพ่ือประโยชน์ในการวางแผนตลาดลว่งหน้า 

จัดท าโดยสภาเกษตรกรจังหวดัตาก 



จ านวน ก.ก./ไร่ 500 600 676 700 800 850 900 1,000 

ราคาฝักสด 
(บาท/ก.ก.) 

จ านวน ก าไร – ขาดทนุ (บาท) 

2.75 -1475.00 -1200.00 -991.00 -925.00 -650.00 -512.50 -375.00 -100.00 

3.00 -1350.00 -1050.00 -822.00 -750.00 -450.00 -300.00 -150.00 150.00 

3.25 -1225.00 -900.00 -653.00 -575.00 -250.00 -87.50 75.00 400.00 

3.50 -1100.00 -750.00 -484.00 -400.00 -50.00 125.00 300.00 650.00 

3.75 -975.00 -600.00 -315.00 -225.00 150.00 337.50 525.00 900.00 

4.00 -850.00 -450.00 -146.00 -50.00 350.00 550.00 750.00 1150.00 

4.25 -725.00 -300.00 23.00 125.00 550.00 762.50 975.00 1400.00 

4.40 -650.00 -210.00 124.40 230.00 670.00 890.00 1110.00 1550.00 

4.50 -600.00 -150.00 192.00 300.00 750.00 975.00 1200.00 1650.00 

4.75 -475.00 0.00 361.00 475.00 950.00 1187.50 1425.00 1900.00 

5.00 -350.00 150.00 530.00 650.00 1150.00 1400.00 1650.00 2150.00 

5.25 -225.00 300.00 699.00 825.00 1350.00 1612.50 1875.00 2400.00 

จุดมีก าไร ณ ราคาปีการผลิต 2560/61  
คิดต้นทุน 2,850 บาท/ไร่ 

ตารางค านวณ ก าไร – ขาดทุน การลงทุนปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 
 

 

 
วิธีค านวณ ก าไร – ขาดทุน คือ (ราคา (บาท/ก.ก.) x จ านวน ก.ก./ไร่)  - ค่าใช้จ่ายท้ังหมดของตน้ทุน
การผลิตและเก็บเกี่ยวข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 
            = ก าไร (ขาดทุน) 

 

ตอ้งท าข้าวโพด 7.63  ไร่ จะไดก้ าไร 1,442 บาท  
เท่ากับการเลีย้งไก่ 140 ตัว 

จัดท าโดยสภาเกษตรกรจังหวดัตาก 



จัดท าโดยสภาเกษตรกรจังหวดัตาก 

ชื่อพืช ผลผลติตอ่

ไร (กก.) 

ผลผลติตอ่ พื้นที่ปลูก (กก.) ระยะเก็บเกีย่ว/

คร้ัง/ปี 

ผลตอบแทนที่

เกษตรกรได้รับ 

มะกรูด 4,500 ใช้พท. 25 ตรว. ได้ผลผลติ = 282 กก. 3 ครั้ง/ปี 4,794 บาท/ครั้ง 

ข่า 3,500 ใช้พท. 25 ตรว. ได้ผลผลติ = 219 กก. 1 ครั้ง/ปี 657 บาท/ครั้ง 

พริก 1,300 ใช้พท. 25 ตรว. ได้ผลผลติ = 82   กก. 17 ครั้ง/ป ี

ขิง 3,500 ใช้พท. 25 ตรว. ได้ผลผลติ =  219  กก. 1 ครั้ง/ปี 3,942 บาท/ครั้ง 

ตะไคร้ 2,000 ใช้พท. 25 ตรว. ได้ผลผลติ = 125 กก. 11 ครั้ง/ปี 625 บาท/ครั้ง 

ขนุน 4,500 ใช้พท. 50 ตรว. ได้ผลผลติ = 563 กก. 1 ครั้ง/ปี 

มะละกอ 6,000 ใช้พท. 50 ตรว. ได้ผลผลติ = 750 กก. เก็บได้ตลอดปี 

ใบเตย 1,000 ใช้พท. 50 ตรว. ได้ผลผลติ = 125 กก. 6 ครั้ง/ปี 625 บาท/ครั้ง 

ไพล 13,000 ใช้พท. 50 ตรว. ได้ผลผลติ = 813 กก. 1 ครั้ง/ปี 13,821 บาท/ครั้ง 

กระเพรา 4,500 ใช้พท. 25 ตรว. ได้ผลผลติ = 282 กก. 16 ครั้ง/ป ี 5,796 บาท/ครั้ง 

กล้วย 7,000 ใช้พท. 50 ตรว. ได้ผลผลติ = 875 กก. เก็บได้ตลอดปี 2,625 บาท/ครั้ง 

รวมเงนิค่าใช่จ่าย ในการปลกู ดูแลรักษา และต้นพันธุ์ 35,000 บาท/ไร/่ป ี

รวมผลตอบแทนที่เกษตรกรจะได้รับต่อปี  103,788 บาท/ไร่/ป ี

กิจกรรมปลูกพชืผัก/สมุนไพร 
ผลผลติที่เกษตรกรปลูก  1  ราย/ 1 ไร ่


























































































