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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 เชื่อว่ าอีกไม่เกิน 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 เนื่องจาก
เป็นการเปิดเสรีทางการค้า กล่าวคือสินค้าเกษตรสามารถส่งออกเคลื่อนย้ายได้อย่างเสรี ส่งผลให้ต้องให้
ความส าคัญกับ คู่แข่งขันในตลาดภาคการเกษตร คุณภาพของสินค้าเกษตร ราคาสินค้าเกษตร เป็นต้น ทั้งนี้
ประเทศไทยก็ยังพอมีข้อได้เปรียบอยู่บ้างในเรื่องของพ้ืนที่การเพาะปลูก และระบบการขนส่ง 
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ต าบลตลุกกลางทุ่ง มี 8 หมู่บ้าน 
(ระบบสถิติทางการทะเบียน ส านักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง) 

ต าบลตลุกกลางทุ่ง 

ที่มา :  แผนที่เกษตรเพ่ือการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-Map) - กระทรวงเกษตรและสหกรณ์   
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ส่วนที่ ๑ : บริบทพื้นที่ 
๑.) ข้อมูลทั่วไป 
( ที่มา : ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพ้ืนฐานองค์การบริหารส่วนต าบลตลุกกลางทุ่ง อ าเภอเมือง จังหวัดตาก ) 

ประวัติความเป็นมา ต าบลตลุกกลางทุ่ง 

เดิมต าบลตลุกกลางทุ่ง อยู่ในเขตต าบลน้ ารึม ต่อมาจึงได้แยกออกมาเมื่อ พ.ศ.๒๕๓๑ 
เนื่องจากจ านวนประชากรที่เพ่ิมมากข้ึน ซึ่งในอดีตกาลก่อนมาเคยมีหนองน้ า โดยมีน้ าขังอยู่กลางทุ่งนา 
หมู่ที่ ๕ บ้านตลุกกลางทุ่ง ต าบลตลุกกลางทุ่ง อ าเภอเมืองตาก จังหวัดตาก แต่ปัจจุบันเป็นล าคลอง 
และบ่อน้ าซึ่งตื้นเขินหมดแล้ว ชื่อ“คลองบุ่งข้างแล้ง” “ตลุก” อยู่กลางนา ชาวบ้านเรียกว่า“ตลุกโท่ง” 
แปลงว่าทุ่งนา ซึ่งภาษาท้องถิ่นเรียกว่า “โท่งนา” จึงได้เป็นที่มาของชื่อ ต าบลตลุกกลางทุ่งในปัจจุบัน 

สภาพทั่วไปของต าบล  

  ต าบลตลุกกลางทุ่ง ตั้งอยู่ในเขตอ าเภอเมืองตาก จังหวัดตาก มีพ้ืนที่ประมาณ ๕๙,๕๒๓ ไร่ 
 หรือมีเนื้อที่โดยประมาณ  ๙๕.๒๓  ตารางกิโลเมตร  โดยมีระยะห่างจากตัวจังหวัดประมาณระยะทาง          
 ๑๓ กิโลเมตร   

 เขตพื้นที ่

 ทิศเหนือ   ติดต่อกับต าบลน้ ารึม 
 ทิศตะวันออก   ติดต่อกับต าบลวังประจบ 
 ทิศใต้    ติดต่อกับต าบลวังหิน 
 ทิศตะวันตก   ติดต่อกับต าบลวังหิน และ ต าบลน้ ารึม 

ภูมิประเทศ 

ลักษณะภูมิประเทศในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลตลุกกลางทุ่ง โดยทั่วไป สภาพพ้ืนที่เป็น
พ้ืนที่ค่อนข้างลาดเอียง สูง ๆ ต่ า ๆ  มีลูกคลื่นลอนลาดถึงลาดชัน มีภูเขาสูงและต่ ากระจายอยู่ทั่วพ้ืนที่ 
สภาพดินทั่วไปเป็นดินลูกรังและดินปนทราย เหมาะแก่การเพาะปลูกพืชตามฤดูกาล โดยต าบลตลุก
กลางทุ่ง มีจ านวนหมู่บ้านในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบล จ านวน 8 หมู่บ้าน ได้แก่  

๑ หมู่ที่ 1 สระตลุง 
๒ หมู่ที่ 2 ชบา 
๓ หมู่ที่ 3 เนินมะลื่น 
๔ หมู่ที่ 4 ไผ่สีซอ 

๕ หมู่ที่ 5 ตลุกกลางทุ่ง 
๖ หมู่ที่ 6 หนองพม่า 
๗ หมู่ที ่7 มาบป่าแฝก 
๘ หมู่ที่ 8 เด่นมะขาม 

จ านวนประชากร 

มีประชากรทั้งสิ้น ๔,๕๐๙ คน แยกเป็น ชาย ๒,๒๓๒ คน หญิง ๒,๒๗๗ คน  
จ านวนครัวเรือน  ๑,๔๘๔  ครัวเรือน 
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ตารางประชากรแยกรายหมู่บ้าน 

หมู่ที่ ชื่อบ้าน 
จ านวนประชากร จ านวน

ครัวเรือน 
ชื่อผู้น า 

ชาย หญิง รวม 
๑ สระตลุง ๓๑๓ ๓๒๓ ๖๓๖ ๒๔๖ นายพอ  ท าสีนาค 
๒ ชบา ๓๗๒ ๓๕๔ ๗๒๖ ๒๒๘ นายทวี  บุญศรี 
๓ เนินมะลื่น ๒๐๓ ๒๓๕ ๔๓๘ ๑๒๗ นายนพดล  ศิริลักษณ์ 
๔ ไผ่สีซอ ๒๗๑ ๒๘๐ ๕๕๑ ๑๗๘ นายณรงค์  ม่วงมิตร 
๕ ตลุกกลางทุ่ง ๓๙๑ ๔๐๑ ๗๙๒ ๒๖๔ นายเชื้อ  พ่ึงวงษ์เขียน 
๖ หนองพม่า ๒๒๙ ๒๑๗ ๔๔๖ ๑๕๖ นายบุญธรรม  สายยิ้ม 
๗ มาบป่าแฝก ๓๔๔ ๓๔๘ ๖๙๒ ๒๑๓ นายประสิทธิ์  สายยิ้ม 
๘ เด่นมะขาม ๑๐๙ ๑๑๙ ๒๒๘ ๗๒ นายบุญเลิศ  สุขสายอ้น 

รวม ๒,๒๓๒ ๒,๒๗๘ ๔,๕๐๙ ๑,๔๘๔  
  

จ านวนประชากรแยกตามช่วงอายุ 

ช่วงอายุประชากร  จ านวนเพศชาย 
(คน) 

จ านวนเพศหญิง 
(คน) 

จ านวนรวม 
(คน) 

น้อยกว่า      ๑  ปีเต็ม ๒๐ ๒๑ ๔๑ 
๑  ปีเต็ม   -   ๒  ปี ๔๗ ๕๐ ๙๗ 
๓  ปีเต็ม   -   ๕  ปี ๘๓ ๗๒ ๑๕๕ 
๖  ปีเต็ม   -   ๑๑  ปี ๑๕๐ ๑๕๐ ๓๐๐ 
๑๒  ปีเต็ม   -   ๑๔  ปี ๗๘ ๘๓ ๑๖๑ 
๑๕  ปีเต็ม   -   ๑๗  ปี ๖๗ ๗๓ ๑๔๐ 
๑๘  ปีเต็ม   -   ๒๕  ปี ๒๓๘ ๒๑๒ ๔๕๐ 
๒๖  ปีเต็ม   -  ๔๙  ปีเตม็ ๙๐๖ ๙๑๖ ๑,๘๒๒ 
๕๐  ปีเต็ม   -  ๖๐  ปีเต็ม ๓๔๕ ๓๓๕ ๖๘๐ 
มากกว่า  ๖๐  ปีเต็มข้ึนไป ๒๙๘ ๓๖๕ ๖๖๓ 

รวมทั้งหมด ๒,๒๓๒ ๒,๒๗๗ ๔,๕๐๙ 
 
อาชีพ 

 อาชีพหลัก ประชากรในเขตต าบลตลุกกลางทุ่ง ส่วนใหญ่จะประกอบอาชีพท าเกษตรกรรม ได้แก่ 
ท านา ท าสวน ท าไร่ เลี้ยงสัตว์ เป็นต้น อาชีพรบัจ้างทั่วไป และรับราชการ  
 อาชีพเสริม ประชากรเกือบทุกหลังคาเรือนในต าบลตลุกกลางทุ่งจะใช้เวลาว่างหลังจากฤดูเก็บ
เกี่ยวผลผลิตทางการเกษตรมาประกอบอาชีพเสริม ประเภท งานจักสานไม้ไผ่  เพ่ือจ าหน่ายภายในต าบล 
ในพ้ืนที่จังหวัดต่าง ๆ  และมีการรวมกลุ่มแม่บ้านผลิตน้ าพริกแกงเผ็ด เพ่ือจ าหน่ายภายในต าบลในราคา
ย่อมเยาซึ่งเป็นการสร้างรายได้เสริมให้แก่ครอบครัวอีกทางหนึ่ง 
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ตารางแสดงสภาพทางเศรษฐกิจอาชีพของประชากรในต าบลตลุกกลางทุ่ง 

อาชีพ 
จ านวนเพศชาย 

(คน) 
จ านวนเพศหญิง 

(คน) 
จ านวนรวม 

(คน) 
ไม่มีอาชีพ ๑๑๒ ๑๕๕ ๒๖๗ 
นักเรียน – นักศึกษา ๓๒๕ ๓๓๒ ๖๕๗ 
ท านา ๗๘๘ ๙๒๘ ๑,๗๑๖ 
ท าไร่ ๑ ๒ ๓ 
ท าสวน - - - 
ประมง - - - 
ปศุสัตว์ ๖ - ๖ 
รับราชการ ๑๖ ๑๓ ๒๙ 
พนักงานรัฐวิสาหกิจ ๑ - ๑ 
พนักงานบริษัท ๑๓ ๖ ๑๙ 
รับจ้างทั่วไป ๒๔๐ ๒๓๑ ๕๗๑ 
ค้าขาย ๓๕ ๖๒ ๙๗ 
ธุรกิจส่วนตัว ๘ ๓ ๑๑ 
อ่ืน ๆ ไม่ระบุ ๓๐ ๕๘ ๘๘ 
ข้อมูล  จากแบบส ารวจข้อมูลความจ าเป็นขั้นพ้ืนฐานของครัวเรือน(จปฐ.) ประจ าปี ๒๕๕๙ 
ที่มา :  องค์การบริหารส่วนต าบลตลุกกลางทุ่ง 

ตารางแสดงรายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือน 

หมู่บ้าน ชื่อหมู่บ้าน จ านวนครัวเรือน รวม (คน) 
รายได้เฉลี่ย              
(บาท/ครัวเรือน) 

หมู่ที่ ๑ สระตลุง ๒๔๖ ๖๓๖ ๑๑๕,๗๙๙ 
หมู่ที่ ๒ ชบา ๒๒๘ ๗๒๖ ๙๙,๙๙๓ 
หมู่ที่ ๓ เนินมะลื่น ๑๒๗ ๔๓๘ ๑๔๒,๓๙๖ 
หมู่ที่ ๔ ไผ่สีซอ ๑๗๘ ๕๕๑ ๘๗,๓๑๙ 
หมู่ที่ ๕ ตลุกกลางทุ่ง ๒๖๔ ๗๙๒ ๕๖,๒๙๓ 
หมู่ที่ ๖ หนองพม่า ๑๕๖ ๔๔๖ ๙๑,๖๗๗ 
หมู่ที่ ๗ มาบป่าแฝก ๒๑๓ ๖๙๒ ๑๓๔,๓๓๐ 
หมู่ที่ ๘ เด่นมะขาม ๗๒ ๒๒๘ ๑๗๓,๒๑๐ 
 รวม ๑,๔๘๔ ๔,๕๐๙ ๑๐๖,๒๖๐ 

ข้อมูล  จากแบบส ารวจข้อมูลความจ าเป็นขั้นพ้ืนฐานของครัวเรือน(จปฐ.) ประจ าปี ๒๕๕๙ 
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การศึกษา 

1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  จ านวน  1  แห่ง 
2. โรงเรียนระดับประถมศึกษา จ านวน  2  แห่ง   
3. ศูนย์การเรียนชุมชน  จ านวน  ๑  แห่ง 
 
สถาบันและองค์กรทางศาสนา 

1. วัด    จ านวน  3  แห่ง 
2. ส านักสงฆ ์   จ านวน  4  แห่ง  
 
ด้านประเพณี วัฒนธรรม 
ประเพณีและกิจกรรมส าคัญ 

- วันสงกรานต์ กิจกรรมรดน้ าด าหัวผู้สูงอายุ 
- ประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา กิจกรรมถวายเทียนพรรษาแด่พระภิกษุสงฆ์ 
- วันออกพรรษา กิจกรรมเทศน์มหาชาติ 

 
สาธารณสุข 

1. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจ าต าบล จ านวน   ๑  แห่ง 
- บุคลากร 
- พยาบาลวิชาชีพ    จ านวน   ๑  คน 
- เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน  จ านวน   ๑  คน 
- นักวิชาการสาธารณสุข   จ านวน   ๒  คน 
- อาสาสมัครสาธารณสุข  (อสม.)  จ านวน  ๑๑๖  คน   

2. ประเภทการเจ็บป่วยที่เข้ารับการรักษาใน รพสต. ๕ อันดับแรก 
- โรคความดันโลหิตสูง 
- โรคเบาหวาน 
- ภาวะที่มีโคเลสเตอรอลในเลือดสูง 
- เยื่อจมูกและล าคออักเสบ 
- ไอ 

 
การบริการขั้นพื้นฐาน 

๑. การคมนาคม  
มีเส้นทางการคมนาคมเชื่อมระหว่างต าบลน้ ารึม ต าบลวังหิน และต าบลวังประจบ 

-  ถนนสายบ้านบ่อไม้หว้าถึงบ้านตลุกกลางทุ่ง  ระยะทาง  ๓.๕๓๐  กิโลเมตร 
-  ถนนสายบ้านคลองขยางโพรงถึงสายบ้านมาบป่าแฝก ระยะทาง  ๑๐       กิโลเมตร 
-  ถนนสายบ้านมาบป่าแฝกถึงบ้านท่าไม้แดง  ระยะทาง  ๑๐       กิโลเมตร 
-  ถนนสายบ้านตลุกกลางทุ่งถึงบ้านไผ่สีซอ   ระยะทาง  ๖.๙๒๕  กิโลเมตร 
-  ถนนสายบ้านไผ่สีซอถึงสนามบินใหม่   ระยะทาง  ๓.๘๘๐  กิโลเมตร 
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-  ถนนสายบ้านมาบป่าแฝก    ระยะทาง  ๑.๘๓๗  กิโลเมตร 
 -  ถนนสายบ้านสระตลุง     ระยะทาง  ๑.๘๗๕  กิโลเมตร 
 -  ถนนคอนกรีต ภายในหมู่บ้าน จ านวน ๘ หมู่บ้าน                           

๒. การไฟฟ้า  
มีไฟฟ้าใช้ครบทุก ๘ หมู่บ้าน  แต่ไม่ครอบคลุมทุกหลังคาเรือนต้องขยายเขตไฟฟ้าเป็นบางส่วน 

๓. การประปา  
 มีประปาใช้ครบทุก ๘ หมู่บ้าน  แต่ไม่ครอบคลุมทุกหลังคาเรือนต้องขยายเขตประปาเป็นบางส่วน 

๔. การโทรคมนาคม 
มีที่ท าการไปรษณีย์เอกชน     จ านวน   1   แห่ง 

๕. ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
 -  หน่วยบริการประชาชน  (จุดตรวจ)     จ านวน   ๑   แห่ง 
 -  รถบรรทุกน้ าดับเพลิงอเนกประสงค์ของ อบต.  จ านวน   ๑   คัน 
 -  รถ อปพร.        จ านวน   ๑   คัน 
 
สภาพทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

- แหล่งน้ าในต าบล แหล่งธรรมชาติ จ านวนล าน้ า ล าห้วย จ านวน  ๙  สาย 
- ป่าไม ้

• ป่าสงวนแห่งชาติป่าประจ ารักษ์ 
• ป่าชุมชน หมู่ที่ ๑ , ๒ , ๔, ๗ , ๘ 
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๒.) สถานการณ์ด้านการเกษตร ต าบลตลุกกลางทุ่ง 
 

 

 

 

 

 

 

 
  

 ที่มา :  แผนที่เกษตรเพ่ือการบริหารจัดการเชิงรุก Agri-Map - กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
          * ข้อมูลการใช้ที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน (2558 - 2559) 
 
 

พื้นที่เกษตร 
26,489 ไร ่
43.24 % 

พื้นที่น้ า 
611 ไร ่
0.99 % 

พื้นที่อื่นๆ 
5,352 ไร ่
8.73 % 

พื้นที่ป่า 
28,801 ไร ่
47.01 % 

การใช้ที่ดิน พ้ืนที่เกษตร 
การใช้ที่ดิน พ้ืนที่น้ า 
การใช้ที่ดิน พ้ืนที่อ่ืนๆ 
การใช้ที่ดิน พ้ืนที่ป่า 

พื้นทีต่ าบลตลุกกลาง
ทุ่ง 

พื้นที่ต าบลตลุกกลางทุ่ง 
61,253 ไร ่
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 ที่มา :  แผนที่เกษตรเพ่ือการบริหารจัดการเชิงรุก Agri-Map - กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
          * ข้อมูลการใช้ที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน (2558 - 2559) 

 
 
 

 พื้นที่เพาะปลูก 
22,008 ไร ่

83 % 

พื้นที่ปศุสัตว์ 
4,481 ไร ่

17 % 

พื้นที่ประมง 
- ไร่ 
0 % 

พ้ืนที่การเกษตร พ้ืนที่เพาะปลูก 

พ้ืนที่การเกษตร พ้ืนที่ปศุสัตว์ 

พ้ืนที่การเกษตร พ้ืนที่ประมง 

พื้นที่การเกษตรต าบลตลุกกลางทุ่ง 

พื้นทีก่ารเกษตร 
26,489 ไร่ 
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ที่มา :  แผนที่เกษตรเพ่ือการบริหารจัดการเชิงรุก Agri-Map - กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
         * ข้อมูลการใช้ที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน (2557) พ้ืนที่ปลูกนอกเขตป่าตามกฎหมาย 
 

 

ข้าว 
9,781  ไร ่

79  % 
 

มันส าปะหลัง 
2,198  ไร ่

18  % 

ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 
373  ไร ่
3  % 

ล าไย 
20  ไร ่
0  % 

พ้ืนที่เพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ ข้าว 

พ้ืนที่เพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ มันส าปะหลัง 

พ้ืนที่เพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 

พ้ืนที่เพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ ล าไย 

พื้นที่เพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ 

พื้นที่เพาะปลูก 
พืชเศรษฐกิจ  
12,372ไร ่
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สถานการณ์ด้านการเกษตร ต าบลตลุกกลางทุ่ง 

ตารางแสดงจ านวนครัวเรือนเกษตรกร ต าบลตลุกกลางทุ่ง อ าเภอเมืองตาก จังหวัดตาก 

หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน จ านวนประชากร (คน) จ านวนครัวเรือน (ครัวเรือน) 
รวม ชาย หญิง ครวัเรือน

ทั้งหมด 
ครัวเรือน
เกษตรกร 

ร้อยละ 

1 สระตลุง ๖๓๖ ๓๑๓ ๓๒๓ ๒๔๖ 195 79.26 
2 ชบา ๗๒๖ ๓๗๒ ๓๕๔ ๒๒๘ 201 88.15 
3 เนินมะลื่น ๔๓๘ ๒๐๓ ๒๓๕ ๑๒๗ 112 88.18 
4 ไผ่สีซอ ๕๕๑ ๒๗๑ ๒๘๐ ๑๗๘ 150 84.26 
5 ตลุกกลางทุ่ง ๗๙๒ ๓๙๑ ๔๐๑ ๒๖๔ 116 43.93 
6 หนองพม่า ๔๔๖ ๒๒๙ ๒๑๗ ๑๕๖ 107 68.58 
7 มาบป่าแฝก ๖๙๒ ๓๔๔ ๓๔๘ ๒๑๓ 153 71.83 
8 เด่นมะขาม ๒๒๘ ๑๐๙ ๑๑๙ ๗๒ 44 61.11 

รวม 8 หมู่ ๔,๕๐๙ 2,232 ๒,๒๗๘ ๑,๔๘๔ 1,078 73.17 
ที่มา :  ข้อมูลประชากร องค์การบริหารส่วนต าบลตลุกกลางทุ่ง  
 ข้อมูลครัวเรือนเกษตรกร ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจ าต าบล 

 * อ้างอิงข้อมูลระบบจัดเก็บข้อมูลพ้ืนฐาน ประจ าปี 2557 มีเฉพาะข้อมูลเกษตรกรที่ข้ึนทะเบียน 
 
ข้อมูลก าหนดเขตความเหมาะสมการปลูกพืชเศรษฐกิจที่ส าคัญ ต าบลตลุกกลางทุ่ง อ าเภอเมืองตาก 
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ที่มา : ส านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดตาก 
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การใช้ที่ดินเพื่อการเกษตร ต าบลตลุกกลางทุ่ง 

1. ด้านเกษตรกรรม   

หมู่ที่ ช่ือหมู่บ้าน 

พื้นที่ท านา พื้นที่ท าไร ่ ไม้ผล ไม้ยืนต้น 

รวมพื้นท่ี
ทั้งหมด(ไร่) 

ข้าวเจ้า มันส าปะหลัง ล าไย ไผ ่

ครัวเรือน ไร ่ ครัวเรือน ไร ่ ครัวเรือน ไร ่ ครัวเรือน ไร ่

1 สระตลุง 147 935.13 30 244.40 0 0.00 0 0.00 1,179.53 

2 ชบา 224 1,431.60 18 108.00 0 0.00 0 0.00 1,539.60 

3 เนินมะลื่น 175 1,337.09 10 51.29 0 0.00 0 0.00 1,388.38 

4 ไผส่ีซอ 225 1,841.66 17 189.50 1 3.00 0 0.00 2,034.16 

5 ตลุกกลางทุ่ง 171 986.12 17 143.70 0 0.00 1 2.57 1,132.39 

6 หนองพม่า 113 631.82 1 4.00 1 2.00 0 0.00 637.82 

7 มาบป่าแฝก 212 1,668.07 57 467.90 0 0.00 0 0.00 2,135.97 

8 เด่นมะขาม 42 272.76 12 93.50 0 0.00 0 0.00 366.26 

รวม 1,309 9,104.25 162 1,302.29 2 5.00 1 2.57 10,414.11 

ที่มา : ส านักงานเกษตรอ าเภอเมืองตาก  
*อ้างอิงข้อมูลจากทะเบียนเกษตรกรปี 2560 มีเฉพาะข้อมูลเกษตรกรที่ข้ึนทะเบียน 
 

๒. ด้านปศุสัตว์ 
 

หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน 
ชนิดสัตว์ที่ท าการปศุสัตว์ 

โคเนื้อ(ตัว) 
1 สระตลุง 169 
2 ชบา 362 
3 เนินมะลื่น 821 
4 ไผ่สีซอ 855 
5 ตลุกกลางทุ่ง 414 
6 หนองพม่า 398 
7 มาบป่าแฝก 1,405 
8 เด่นมะขาม 187 

รวม 4,611 

 ที่มา : ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก  
 

 

18 
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3. ด้านประมง 
 

ข้อมูลด้านการประมง ต าบลตลุกกลางทุ่ง อ าเภอเมืองตาก 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน 
เกษตรกรผู้

เพาะเลี้ยงสัตว์น้ า
(ราย) 

ประเภทการเลี้ยง 
บ่อดิน/บ่อซีเมนต์ 

จ านวน(บ่อ) พื้นที่(ไร่) 
1 สระตลุง 63 65 26.26 

2 ชบา 16 20 15.06 

3 เนินมะลื่น 50 52 30.50 

4 ไผ่สีซอ 26 29 19.75 

5 ตลุกกลางทุ่ง 4 4 2.00 

6 หนองพม่า 11 12 9.75 

7 มาบป่าแฝก 70 78 40.00 

8 เด่นมะขาม 19 23 17.20 

รวม 259 283 160.52 

 ทีม่า : ส านักงานประมงจังหวัดตาก 

พ้ืนที่ด้านการประมง  
160.52  ไร ่

จ านวนเกษตรกรผู้เลี้ยง  
  259  ราย เลี้ยงในบ่อ  283  บ่อ  160.52  ไร ่
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ส่วนที่ ๒ : ภาวะเศรษฐกิจและสังคมครัวเรือนเกษตรกร ปัญหาความต้องการ  
             และแนวทางการพัฒนาภาคเกษตร 
 

๑.) สภาพเศรษฐกิจครัวเรือนเกษตรกร และปัญหาหนี้สิน 

วิเคราะห์จากแบบส ารวจฯ จ านวน 79 ชุด อายุเฉลี่ยเกษตรกร ต าบลตลุกกลางทุ่ง เฉลี่ย 52 ปี 

จากการวิเคราะห์แบบส ารวจฯ มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาลักษณะทั่วไปของครัวเรือนเกษตรกร รวมทั้ง
ศึกษาปัญหาความต้องการของครัวเรือนเกษตรกร และแนวทางการพัฒนาครัวเรือนเกษตรกร ต าบลตลุกกลางทุ่ง 
อ าเภอเมืองตาก จังหวัดตากโดยใช้ข้อมูลจากแบบส ารวจฯ  
 
 

แผนภูมิที่ 1 ร้อยละของระดับการศึกษาเกษตรกร 
 

 
 

ที่มา : ข้อมูลอายุเฉลี่ยเกษตรกร - ระดับการศึกษา วิเคราะห์และประมวลผลจากแบบส ารวจข้อมูลเกษตรกรฯ           
        โดยสภาเกษตรกรจังหวัดตาก ปี ๒๕๕๘ 

 
 
 
 
 

ไม่ได้รับการศึกษา 
8 % 

ประถมศึกษา 
80 % 

ม.ต้นขึ้นไป 
13 % 
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หนี้สินเฉลี่ย  
ในระบบ 
98 % 

หนี้สินเฉลี่ย  
นอกระบบ 

2 % 

แผนภูมิที่ 2 : รายได้ – รายจ่าย – หนี้สินเกษตรกร ต าบลตลุกกลางทุ่ง 
 

 
ที่มา : ข้อมูล รายได้ - รายจ่าย - หนี้สินเกษตรกร ต าบลตลุกกลางทุ่ง/อ าเภอเมืองตาก วิเคราะห์ แล
ประมวลผลจากแบบส ารวจข้อมูลเกษตรกรฯ โดยสภาเกษตรกรจังหวัดตาก ปี ๒๕๕๘ 
ข้อมูล รายได้ - รายจ่าย - หนี้สินเกษตรกร จังหวัดตาก จากส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร เขต 2 ปี 2557 

 
แผนภูมิที่ 3 ประเภทหนี้สินของเกษตรกร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายได้
เฉลี่ยภาค
เกษตร 

รายจ่าย
เฉลี่ยภาค
เกษตร 

รายได้
นอกภาค
เกษตร 

รายจ่าย
นอกภาค
เกษตร 

รวมรายได้
เฉลี่ย  

รวม
รายจ่าย
เฉลี่ย 

หนี้สิน 

ภาคเกษตร นอกภาคเกษตร รายรับ รายจ่าย หนี้สิน 
ต. ตลุกกลางทุ่ง 93,074. 37,727. 21,301. 23,636. 114,375 61,363. 7,103.0
อ.เมือง 77,449 54,199. 53,263. 69,954. 130,712 124,153 63,589.
จ.ตาก (สศก.) 144,944. 75,437.0 51,383.0 83,828.0 196,327. 159,265. 60,000.0

 -

 50,000.00

 100,000.00

 150,000.00

 200,000.00

 250,000.00

ระยะเวลาในการก่อหนี้เฉลี่ย 1 ป ี
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แผนภูมิที่ 4 ร้อยละ ลักษณะการเปลี่ยนแปลงหนี้ 
 

 
 

แผนภูมิที่ 5 ร้อยละ วัตถุประสงค์การขอกู้ 
 

 
 
 

ที่มา : ข้อมูลประเภทหนี้สิน - ลักษณะการเปลี่ยนแปลงหนี้ - วัตถุประสงค์การขอกู้วิเคราะห์และประมวลผล
จากแบบส ารวจข้อมูลเกษตรฯ โดยสภาเกษตรกรจังหวัดตาก ปี ๒๕๕๘ 

ลดลงเรื่อยๆ 
36 % 

ไม่เปลี่ยนแปลง 
64 % 

เพ่ิมข้ึนเรื่อยๆ 
0 % 

0

20

40

60

80
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 การพิจารณาสภาพเศรษฐกิจของครัวเรือนเกษตรกร นอกจากจะพิจารณาจากรายได้สุทธิครัวเรือนที่
ได้รับ ทั้งกิจกรรมทางการเกษตรและกิจกรรมนอกการเกษตรแล้ว จ าเป็นต้องน าค่าใช้จ่ายในการบริโภคมาร่วม
พิจารณาด้วย เพ่ือดูว่าในรอบปีที่ผ่านมาเกษตรกรได้รับผลตอบแทนจากกิจรรมทางเศรษฐกิจของครัวเรือน
มากกว่าหรือน้อยกว่าการใช้จ่ายเพื่อบริโภคของครัวเรือน  

จาก แผนภูมิที่ 2 : รายได้ - รายจ่าย - หนี้สินเกษตรกร ต าบลตลุกกลางทุ่ง อ าเภอเมืองตาก จังหวัดตาก 
รายได้และรายจ่ายในกิจกรรมการผลิตทางการเกษตรของครัวเรือน เป็นข้อมูลพ้ืนฐานในการน าไปค านวณหา
รายได้สุทธิ เพ่ือเป็นเครื่องชี้วัดในรอบปีเกษตรกรที่ประกอบกิจกรรมการผลิตด้านการเกษตร มีผลตอบแทน
จากการผลิต อันน ามาซึ่งองค์ประกอบของรายได้ของครัวเรือน พบว่าครัวเรือนเกษตรกร ต าบล ตลุกกลางทุ่ง 
มีรายได้สุทธิภาคเกษตรก่อนหักช าระหนี้สินเฉลี่ย 55,347 บาท/ครัวเรือน (รายได้เฉลี่ยภาคเกษตร 93,074 
บาท/ครัวเรือน หักรายจ่ายภาคเกษตร 37,727 บาท/ครัวเรือน ) จากข้อมูลแผนพัฒนาการเกษตร กลุ่ม
ภาคเหนือตอนล่าง 1 ปี 2558-2560 จังหวัดตากมีรายได้สุทธิเกษตรเฉลี่ย 69,508 บาท/ครัวเรือน 
ครัวเรือนเกษตรกรต าบลตลุกกลางทุ่ง มีรายจ่ายเฉลี่ย 61,363 บาท/ครัวเรือน ในจ านวนนี้ ร้อยละ 6๑.48 
เป็นรายจ่ายภาคการเกษตร และ ร้อยละ 38.5 เป็นรายจ่ายนอกภาคการเกษตร  

ภาวะหนี้สินของครัวเรือนต าบลตลุกกลางทุ่ง จากแผนภูมิที่ 2 พบว่าหนี้สินเกษตรกรในพ้ืนที่ต าบล 
ตลุกกลางทุ่ง มีขนาดหนี้สินเฉลี่ย  7,103 บาท/ครัวเรือน ซึ่งอยู่ในระดับต่ ากว่าค่าเฉลี่ยทั้งของอ าเภอและ
จังหวัด เมื่อพิจารณาปัจจัยที่มีผลต่อการเป็นหนี้ของครัวเรือนภาคเกษตร ต าบลตลุกกลางทุ่ง พบว่าสาเหตุหลัก
ที่ท าให้ ครัวเรือนเกษตรกรมีหนี้สิน คือ มีภาระค่าใช้จ่ายเพ่ิมขึ้นและรายได้ไม่เพียงพอ และผลผลิตทางการ
เกษตรได้รับความเสียหาย โดยเฉพาะปัญหาภาวะภัยแล้งซ้ าซากในพ้ืนที่ เกษตรกรในพ้ืนที่จึงมีการปรับเปลี่ยน
การกิจกรรมภาคเกษตรจากการเพาะปลูกพืชเป็นปศุสัตว์ คือการเลี้ยงโคเนื้อ ทั้งเลี้ยงแบบปล่อยและแบบเลี้ยง
ในโรงเรือนเพ่ือขุน และหลังจากฤดูเก็บเกี่ยวเกษตรกรมีอาชีพเสริม คือ รับจ้างนอกภาคเกษตร งานจักสาน 
ไม้ไผ่ เพ่ือจ าหน่ายภายในต าบล ในพื้นที่จังหวัดต่าง ๆ และมีการรวมกลุ่มแม่บ้านผลิตน้ าพริกแกงเผ็ด ซึ่งรายได้
ที่เกิดขึ้นจึงเป็นเป็นการสร้างรายได้เสริมให้แก่ครอบครัวอีกทางหนึ่ง นอกจากการเพาะปลูกพืช เช่น ข้าว และ
มันส าปะหลัง จากผลการสุ่มส ารวจข้อมูลวัตถุประสงค์การเป็นหนี้ของครัวเรือนเกษตรกร พบว่าเป็นการกู้ยืม
เพ่ือการเกษตรเป็นส่วนใหญ่ร้อยละ 65 ที่เหลือร้อยละ 35 เกษตรกรกู้เพ่ือใช้จ่ายในครัวเรือน ค่าเล่าเรียนบุตร 
และ ช าระหนี้สิน (แผนภูมิที่ 5) ระยะเวลาก่อหนี้เฉลี่ย 5 ปี ลักษณะการเปลี่ยนแปลงหนี้สินของเกษตรกร 
ลดลงเรื่อยๆ ร้อยละ 36 อีกร้อยละ 64 หนี้ไม่เปลี่ยนแปลง ตามล าดับ (แผนภูมิที่ 4) โดยเป็นหนี้ในระบบ 
ร้อยละ 98 หนี้นอกระบบ ร้อยละ 2 (แผนภูมิที่ 3) หนี้สินของเกษตรกรของต าบลตลุกกลางทุ่งส่วนมาก เป็น
หนี้เงินกู้ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร กองทุนหมู่บ้าน กองทุนกลุ่มเกษตรกร ในพ้ืนที่ เป็น
หลัก จากการสอบถามข้อมูลเกษตรกรพบว่าส่วนใหญ่ไม่มีปัญหาหนี้สิน เนื่องจากพฤติกรรมการบริโภคเป็น
แบบพอเพียง ยังคงวิถีชีวิตแบบชนบท หากมีค่าใช้จ่ายฉุกเฉินมักหยิบยืมจากญาติ พ่ีน้อง มากกว่ า ทั้งนี้
เกษตรกรบางรายยังคงไม่ให้ข้อมูลด้านหนี้สินตามข้อเท็จจริงเท่าที่ควร เมื่อตรวจสอบจากข้อมูลผู้ลงทะเบียน
หนี้สินกับกระทรวงมหาดไทย ข้อมูล ณ วันที่ 7 กรกฎาคม 2558 มีผู้ลงทะเบียนหนี้สินที่พ้ืนที่ต าบล  
ตลุกกลางทุ่ง เพียง 9 ราย โดยเป็นหนี้ในระบบทั้งหมด  
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2.) ปัญหาที่ดินท ากิน   
 

แผนภูมิที่ 6 : การถือครองที่ดินท ากินของเกษตรกร ต าบลตลุกกลางทุ่ง 
 

 
 

 
แผนภูมิที่ 7 : เอกสารสิทธิ์ที่ดินท ากินของเกษตรกร ต าบลตลุกกลางทุ่ง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ที่มา : ข้อมูลประเภทการถือครองที่ดินท ากินของเกษตรกร - เอกสารสิทธิ์ที่ดินท ากินของเกษตรกร วิเคราะห์
และประมวลผลจากแบบส ารวจข้อมูลเกษตรฯ โดยสภาเกษตรกรจังหวัดตาก ปี ๒๕๕๘ 
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ผลการส ามะโนการเกษตร พ.ศ. 2556 จังหวัดตาก มีผู้ถือครองท าการเกษตรทั้งสิ้น ณ วันส ามะโน   
( 1 พ.ค. 2556 ) พบว่าจ านวนผู้ถือครองและพ้ืนที่ถือครองท าการเกษตรมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น จากข้อมูลผู้ถือ
ครองและพ้ืนที่ถือครองท าการเกษตร พบว่าอ าเภอเมืองตาก จังหวัดตาก มีจ านวนผู้ถือครองเป็นล าดับที่ 2 คือ 
8,166 คน คิดเป็นร้อยละ 14 ของผู้ถือครองรวมทั้งจังหวัด และมีพ้ืนที่ถือครองเป็นล าดับที่ 2 เช่นกัน คือมี 
214,343 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 16 ของพ้ืนที่ถือครองรวมทั้งจังหวัด โดยเฉลี่ยแล้วผู้ถือครอง 1 คนจะมีพ้ืนที่ถือ
ครอง 26 ไร่ ในขณะที่ต าบลตลุกกลางทุ่ง อ าเภอเมือง จังหวัดตาก จากข้อมูลการใช้ที่ดินของกรมพัฒนาที่ดิน    
ปี2557 จากแผนที่เกษตรเพ่ือการบริหารจัดการเชิงรุก Agri-Map กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีพ้ืนที่
เกษตรกรรม จ านวน 26,489 ไร่ พ้ืนที่เพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ จ านวน 12,372 ไร่ (เฉพาะพ้ืนที่ปลูกนอกเขต
ป่าตามกฎหมาย) ส่วนข้อมูลจากส านักงานเกษตรอ าเภอเมืองตาก ทะเบียนเกษตรกรปี 2560 เฉพาะข้อมูล
เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนของกรมส่งเสริมการเกษตร พ้ืนที่ต าบลตลุกกลางทุ่ง อ าเภอเมืองตาก จังหวัดตาก 
มีเกษตรกรลงทะเบียนการปลูกพืชต่างๆ ในพ้ืนที่ จ านวน 10,414.11 ไร่ ซึ่งครอบครัวผู้ถือครองส่วนใหญ่ท า
การเพาะปลูกพืช พืชที่ส าคัญ ได้แก่ ข้าว มันส าปะหลัง ล าไย ไผ่ มีการท าปศุสัตว์ร่วมด้วย สัตว์ที่นิยมเลี้ยงกัน
มาก ได้แก่ โคเนื้อ ส่วนการเลี้ยงสัตว์น้ า ได้แก่ ปลา ส่วนใหญ่เลี้ยงเพ่ือการบริโภค – จ าหน่ายในชุมชน 

ส าหรับลักษณะการถือครองที่ดินของครัวเรือนเกษตรกรต าบลตลุกกลางทุ่ง จากแผนภูมิที่ 6 ผู้ถือ
ครองท าการเกษตรส่วนใหญ่ในต าบลตลุกกลางทุ่ง ท าการเกษตรในเนื้อที่ของตนเองร้อยละ 96 ผู้ถือครองท า
การเกษตร ร้อยละ 4 ท าการเกษตรโดยการเช่าที่ดิน โดยมีการถือครองเอกสารสิทธิ์ประเภท โฉนด/น.ส.๓/
น.ส. ๓ ก (แผนภูมิที่ 7) 

 
 

๓.) ปัญหาแหล่งน้ าเพ่ือการเกษตร 
 

แผนภูมิที่ 8 : การรับน้ าเพื่อการเกษตร 
 

 
 

มีน้ าตลอดท้ังป ี
0 % 

มีน้ าเฉพาะฤดูฝน 
100 % 
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ที่มา : ข้อมูลการรับน้ าเพ่ือการเกษตรของเกษตรกร วิเคราะห์และประมวลผลจากแบบส ารวจข้อมูลเกษตรฯ 
โดยสภาเกษตรกรจังหวัดตาก ปี ๒๕๕๘ 
 

ข้อมูลเกี่ยวกับพื้นที่ชลประทาน 

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

พ้ืนที่
ชลประทาน 

พ้ืนที่
ชลประทานที่มี

ศักยภาพ 

หลัก ย่อย 
ในปัจจุบัน 

(ไร่) 
ในการขยาย
เพ่ิมข้ึน (ไร่) 

1 สระตลุง ตลุกกลางทุ่ง เมืองตาก ปิง แม่น้ าปิงส่วนที่ 4 - 200 
2 ชะบา ตลุกกลางทุ่ง เมืองตาก ปิง แม่น้ าปิงส่วนที่ 4 - 200 
3 เนินมะลื่น ตลุกกลางทุ่ง เมืองตาก ปิง แม่น้ าปิงส่วนที่ 4 - 200 
4 ไผ่สีซอ ตลุกกลางทุ่ง เมืองตาก ปิง แม่น้ าปิงส่วนที่ 4 - 200 
5 ตลุกกลางทุ่ง ตลุกกลางทุ่ง เมืองตาก ปิง แม่น้ าปิงส่วนที่ 4 - 200 
6 หนองพม่า ตลุกกลางทุ่ง เมืองตาก ปิง แม่น้ าปิงส่วนที่ 4 - 200 
7 มาบป่าแฝก ตลุกกลางทุ่ง เมืองตาก ปิง แม่น้ าปิงส่วนที่ 4 - 200 
8 เด่นมะขาม ตลุกกลางทุ่ง เมืองตาก ปิง แม่น้ าปิงส่วนที่ 4 - 200 

ที่มา : โครงการชลประทานตาก 

 

 

ระบบชลประทาน 
0 % 

สระน้ า/บ่อขุด  
28 % 

แหล่งน้ าธรรมชาติ 
72 % 
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 ต าบลตลุกกลางทุ่ง มีแหล่งน้ าธรรมชาติ ล าน้ า ล าห้วย จ านวน ๙ สาย ระบบประปาหมู่บ้าน มีประปา
ใช้ครบทุก ๘ หมู่บ้าน แต่ไม่ครอบคลุมทุกหลังคาเรือนต้องขยายเขตประปาเป็นบางส่วน ต าบลตลุกกลางทุ่ง
เป็นพ้ืนที่เกิดปัญหาภัยแล้งต่อเนื่อง แหล่งน้ าที่มีไม่เพียงพอต่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร และด้วย
ลักษณะสภาพดินทั่วไปเป็นดินลูกรังและดินปนทราย จึงมีปัญหาในการกักเก็บน้ า จากผลการส ารวจข้อมูลฯ 
ตามแผนภูมิที่ 8 จะเห็นไดว้่าเกษตรกรพ้ืนทีต่ าบลตลุกกลางทุ่ง ไมม่ีการรับน้ าจากระบบชลประทาน การรับน้ า
ส่วนใหญ่มาเป็น สระน้ า/บ่อขุดร้อยละ 28 และแหล่งน้ าธรรมชาติ ร้อยละ 72 เกษตรกรมีน้ าใช้เพียงพอ
เฉพาะฤดูฝนเท่านั้น ส าหรับการระดมความต้องการแนวทางแก้ไขปัญหาและพัฒนาภาคเกษตรกรรมพ้ืนที่
ต าบลตลุกกลางทุ่ง และอ าเภอเมืองตาก เกษตรกรในพ้ืนที่มีความประสงค์ให้ภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ให้การสนับสนุนการด าเนินงานก่อสร้างแหล่งกักเก็บน้ า ระบบกระจายน้ า พ้ืนที่ชลประทาน สู่พ้ืนที่การเกษตร 
อย่างครอบคลุม ทั้งนี้ จากการติดตามการแก้ไขปัญหา และพัฒนาด้านแหล่งน้ าในพ้ืนที่ต าบลตลุกกลางทุ่ง 
องค์การบริหารส่วนต าบลตลุกกลางทุ่ง ตลอดจนประชาชนในพ้ืนที่ มีความพยายามร่วมกันผลักดันโครงการ
เพ่ือ ก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซม แหล่งน้ าเพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภค ขยายเขตประปาให้ครอบคลุมและ
ทั่วถึง ขุดลอกแหล่งน้ าให้สามารถกักเก็บน้ าได้ ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน ขยายและปรับปรุงซ่อมแซมคลอง
ส่งน้ า เพ่ือลดปัญหาภัยแล้ง ขยายพ้ืนที่รับประโยชน์นอกเขตชลประทานให้มีน้ าท าการเกษตรในช่วงฤดูแล้งให้
ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น  
  
 

๔.) ปัญหาความยากจน สวัสดิการ และสิทธิเกษตรกร 
   

แผนภูมิที่ 9 : ระบบการท าเกษตรกรรม 

 
 

เกษตรเชิงเดี่ยว 
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เกษตรผสมผสาน 
99 % 
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ที่มา : ข้อมูลระบบการท าเกษตรกรรมของเกษตรกร วิเคราะห์และประมวลผลจากแบบส ารวจข้อมูลเกษตรฯ 
โดยสภาเกษตรกรจังหวัดตาก ปี ๒๕๕๘ 
 
 

แผนภูมิที่ 10 : อาชีพเกษตรกรในแต่ละประเภท 

ด้านพืช 
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ด้านปศุสัตว์ 

 

 

 

 

 

 

 

 
แผนภูมิที่ 11 : การใช้ผลผลิตของเกษตรกร 
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ที่มา : ข้อมูลการใช้ผลผลิตของเกษตรกร วิเคราะห์และประมวลผลจากแบบส ารวจข้อมูลเกษตรฯ โดยสภา
เกษตรกรจังหวัดตาก ปี ๒๕๕๘ 
 
 ผลการส ารวจฯ ของสภาเกษตรกรจังหวัดตาก เกษตรกรในพื้นที่ต าบลตลุกกลางทุ่ง ท าเกษตรกรรมใน
ระบบเกษตรผสมผสาน ร้อยละ 99 ระบบเกษตรเชิงเดี่ยว ร้อยละ 1 (แผนภูมิที่ 9) โดยเกษตรผสมผสานใน
ที่นี้ไม่ได้เป็นการท าเกษตรหลายชนิดในพ้ืนที่เดียวกันแต่ หมายถึง ครัวเรือนเกษตรกรมีการประกอบกิจกรรม
การเกษตรหลายชนิด อาทิ ปลูกมันส าปะหลัง ปลูกข้าว และเลี้ยงโค สินค้าเกษตรที่ส าคัญ ได้แก่ มันส าปะหลัง 
ข้าวและ โคเนื้อ (แผนภูมิที ่10) ผลผลิตสินค้าเกษตร จะน าไปขาย บริโภค และท าพันธุ์ ในร้อยละ 33 เท่ากัน 
อีก ร้อยละ 1 จะเก็บไว้เพ่ือรอจ าหน่าย (แผนภูมิที่ 11) มีแหล่งจ าหน่ายคือ สถาบันเกษตรกร โรงสี/โรงแปร
รูป และพ่อค้าคนกลาง ตามล าดับ ครัวเรือนเกษตรกรมีรายได้เฉลี่ย 114,375 บาท/ครัวเรือน และมีรายจ่าย
เฉลี่ย 61,363 บาท/ครัวเรือน (รายจ่ายภาคเกษตร 37,727 บาท/ครัวเรือน และรายจ่ายนอกภาคเกษตร 
23,636 บาท/ครัวเรือน) เมื่อเปรียบเทียบรายได้เฉลี่ย - รายจ่ายเฉลี่ย - หนี้สิน ต าบลตลุกกลางทุ่ง เกษตรกร
มีรายได้และรายจ่ายเฉลี่ยต่ ากว่าระดับอ าเภอและระดับจังหวัด แต่มีภาวะหนี้สินต่ า จากข้อมูลเกษตรกรใน
ต าบลตลุกกลางทุ่ง อ าเภอเมืองตาก รายได้จะกระจุกตัวเฉพาะเกษตรกรบางรายที่มีความพร้อมทางด้านทุน 
ที่ดิน แหล่งน้ าเพ่ือการเกษตร และองค์ประกอบอื่นๆ  
 ในพ้ืนที่จังหวัดตาก เกษตรกรส่วนใหญ่ท าการเกษตรเน้นการปลูกพืชหลักเพียงชนิดเดียว โดยเฉพาะ
พืชไร่เศรษฐกิจอย่างข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และมันส าปะหลัง ผลผลิตมันส าปะหลังของไทย ร้อยละ 80 ส่งออกไป
ต่างประเทศโดยเฉพาะประเทศจีนทั้งในรูปแบบมันเส้นและแป้งมัน ใช้ในประเทศเพียง ร้อยละ 20 ราคามัน
ส าปะหลังจึงผันผวนไปตามความต้องการในตลาดโลก ผลกระทบถึงเกษตรกรผู้ปลูก ด้วยข้อจ ากัดด้านแหล่งน้ า
และปัญหาภัยแล้งในพ้ืนที่ต าบลตลุกกลางทุ่ง เกษตรกรจึงต้องปลูกพืชไร่ที่ใช้น้ าน้อย เช่น มันส าปะหลัง ข้าว
เป็นหลัก  
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๕.) แนวทางการพัฒนาอาชีพ และประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเกษตรอุตสาหกรรม 

 เนื่องจากพ้ืนที่ต าบลตลุกกลางทุ่ง ประชาชนเกือบทุกหลังคาเรือน จะใช้เวลาว่างหลังจากฤดูเก็บเกี่ยว
มาประกอบอาชีพเสริม ประเภทงานจักสานไม้ไผ่ เพ่ือจ าหน่ายภายในต าบล และจังหวัดอ่ืนๆ แต่พบว่าไม้ไผ่ที่
น ามาจักรสานขาดแคลนหายากข้ึนเรื่อยๆ และต้องซื้อหามาจากจังหวัดข้างเคียง ประกอบกับการตัดไม้ไผ่ในป่า
ชุมชนใน ๒ – ๓ ปี ที่ผ่านมา มีการก าหนดช่วงระยะเวลาและจ านวน ที่อนุญาตให้ชุมชนตัดไม้ใช้งานด้วย  
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการผลิต และให้เกิดความสอดคล้องกับความต้องการ สภาเกษตรกรจังหวัดตากจึงมี
จัดท าข้อเสนอแนวทางการลดการปลูกพืชเชิงเดี่ยว (มันส าหลัง – ข้าว) โดยใช้การส่งเสริมการปลูกไม้ผล/ไม้ยืน
ต้นเศรษฐกิจ เป็นพืชทางเลือกให้แก่เกษตรกรในพ้ืนที่จังหวัดตาก เพ่ือให้เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่ซึ่งมีน้ าน้อย 
สภาเกษตรกรจังหวัดตาก จึงได้น าเสนอส่งเสริมการปลูกไผ่ซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจที่มีศักยภาพ โตเร็ว มีตลาด
รองรับ “โครงการส่งเสริมและพัฒนาระบบการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยและได้มาตรฐาน กิจกรรมหลัก คือ 
เพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตรและเพ่ิมมูลค่า สินค้าทางการเกษตรคุณภาพปลอดภัยและได้
มาตรฐาน (ไผ่)” ผ่านหน่วยงานภาคเกษตรที่เก่ียวข้องพิจารณา จัดท าแนวทาง แผนงาน/โครงการ การส่งเสริม
ปลูกไม้ยืนต้นเศรษฐกิจให้แก่เกษตรกรพ้ืนที่จังหวัดตาก เสนอของบประมาณจากงบพัฒนาจังหวัดตาก ใน
ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ เพ่ือด าเนินงานโครงการฯ ดังกล่าว ในพ้ืนที่ต าบลตลุกกลางทุ่ง ต าบลวังประจบ และ
ต าบลโป่งแดง อ าเภอเมืองตาก ต่อไป 

 ส าหรับการพัฒนาสู่เกษตรอุตสาหกรรม ต าบลตลุกกลางทุ่ง  มีการรวมกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกข้าวซึ่งมี
ความเข้มแข็งและสามารถแปรรูปข้าวสารจ าหน่ายได้เอง ที่ผ่านมา ได้กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกได้รับการสนับสนุน
การหาตลาดกระจายผลผลิต และส่งเสริมให้การผลิต ลด ละ เลิก การใช้สารเคมี เป็นการผลิตข้าวอินทรีย์ 
ด้วยศักยภาพของกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกข้าวต าบลตลุกกลางทุ่งทีม่ีศักยภาพในการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ และ
กระจายสินค้าไปสู่ตลาดภายนอกได้ ในเบื้องต้นสภาเกษตรกรจังหวัดตาก ได้เสนอ “กลุ่มวิสาหกิจชุมชน
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มชาวนารักษ์ป่าเมืองตาก” ต าบลตลุกกลางทุ่ง เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ 
ปี 2560 ของศูนย์เมล็ดพันธ์ข้าวก าแพงเพชร (หน่วยงานรับผิดชอบหลัก) พิจารณาส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่ม 
ทั้งนี้จากการติดตามทราบว่า กลุ่มได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการผลิตข้าวอินทรีย์ ประจ าปี 2560 เป็น
ที่เรียบร้อยแล้ว และนอกจาการส่งเสริมการปลูกพืชทางเลือกเศรษฐกิจ “ไผ่” แล้ว ส านักงานสภาเกษตรกร
จังหวัดตากเห็นว่าการเลี้ยงไก่พ้ืนเมืองจักเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่เหมาะสมกับศักยภาพเกษตรกรและบริบท
พ้ืนที่ จึงได้เสนอ“กลุ่มวิสาหกิจชุมชนวิสาหกิจชุมชนกลุ่มชาวนารักษ์ป่าเมืองตาก” เป็นกลุ่มน าร่องพ้ืนที่
ต าบลตลุกกลางทุ่ง เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการเกษตรแบบบูรณาการ ในการพัฒนาศักยภาพการเลี้ยงสัตว์ปีก
พ้ืนเมืองของส านักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก เพ่ือให้เป็นกลุ่มขยายผล/ฟาร์มต้นแบบ การขยายพันธุ์และการเลี้ยง
ไก่พ้ืนเมืองสนับสนุนและถ่ายทอดองค์ความรู้ต่อยอดให้แก่เกษตรกรรายอ่ืนๆ ในพ้ืนที่ ต่อไป อนึ่ง การเลี้ยงไก่
พ้ืนเมืองสามารถน าผลผลิตที่เหลือจากการแปรรูป อาทิ ร าข้าว จมูกข้าว แกลบ ผลิตเป็นอาหารสัตว์อินทรีย์
เป็นอาหารเลี้ยงไก่ลดต้นทุน และเพ่ือยกระดับกลุ่มเกษตรกรให้สามารถสร้างมูลค่าเพ่ิมให้แก่ผลผลิต จึงมี
แผนงานการสร้างตราสินค้าไก่พันธุ์พ้ืนเมือง ภายใต้แบรนด์ “ไก่ยิ้ม” เพ่ือจ าหน่ายพันธุ์ไก่และไก่พ้ืนเมืองรุ่น 
โดยรวมกลุ่มเครือข่ายเพ่ือจ าหน่ายไก่พ้ืนเมือง ให้ได้ปริมาณตามจ านวนรอบการผลิตที่ชัดเจน เพ่ือประโยชน์ใน
การวางแผนตลาดล่วงหน้า เป็นการท าการเกษตรอุตสาหกรรมเชื่ อมโยง ตั้งแต่การผลิต การแปรรูป 
ตลาดอย่างครบวงจร ทั้งนี้เพ่ือพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของกลุ่มเครือข่าย เพ่ือให้มีความพร้อมที่
จะเป็นผู้ประกอบการอุตสาหกรรมแปรรูป (SMEsเกษตร) ที่มีความรู้ในการด าเนินธุรกิจอย่างมีคุณภาพสร้าง
การบูรณาการความร่วมมือของหน่วยงานเครือข่ายภาครัฐ ภาคเอกชน และกลุ่มเกษตร ต่อไป 
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ประเด็นปัญหาและแนวทางพัฒนาภาคเกษตรกรรม ต าบลตลกุกลางทุง่ 

(สรุปจากการจัดเวทีระดมความเห็นการจัดท าแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับต าบล) 
 

ประเด็นปัญหา/ความต้องการ แนวทางการพัฒนา 
1. ไม่มีแหล่งน้ าขนาดใหญ่,ขนาดกลาง 1. สร้างอ่างเก็บน้ าขนาดใหญ่ในต าบลและวางท่อส่ง

น้ าเพื่อการเกษตรและเลี้ยงสัตว์ 
2. ไม่มีพ้ืนที่เลี้ยงสัตว์ 2. ให้มีการจัดท าทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์ 
3. พ้ืนที่การเกษตรแห้งแล้ง 3. สนับสนุนเมล็ดพันธุ์หญ้าอาหารสัตว์ 
4. ดินเสื่อมสภาพ 4. ส่งเสริมให้ความรู้เกี่ยวกับข้อแตกต่างของปุ๋ยเคมี

กับปุ๋ยชีวภาพ และการปรับปรุงหน้าดิน 
5. พันธุ์พืช,พันธุ์สัตว์ 5. ให้มีการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐ 
6. การคมนาคม 6. มีการสร้างถนนลาดยางเชื่อมต่อระหว่างต าบล  

(ตลุกกกลางทุ่ง-วังหิน-วังประจบ) 
7. ป่าเสื่อมโทรม 7. สร้างจิตส านึกในการรักษ์ป่าและปลูกป่าทดแทน

และให้มีการสนับสนุนงบประมาณในการดูแลป่า 
8. ขาดเอกสารสิทธิ์ในที่ดินท ากิน 8. ออกรางวัดเพ่ือออกเอกสารสิทธิ์ให้กับเกษตรกร 
9. ขาดแคลนวัสดุ อุปกรณ ์ในการจักสาน 9. ขอสนับสนุนกล้าไผ่บง,ไผ่ซาง 
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ส่วนที่ 3 : แผนงาน โครงการพัฒนาเกษตรกรรม อ าเภอเมืองตาก / ต าบลตลุกกลางทุ่ง พ.ศ. 2562 – พ.ศ. 2565 
 

แผนพัฒนา/แผนงาน/โครงการ 
วัตถุประสงค ์ แนวทางการด าเนนิงาน 

แหล่ง
งบประมาณ 

ระยะเวลาในการด าเนนิงาน 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ แนวทางพัฒนา แผนงาน/โครงการ 2562 

 
2563 

 
2564 

 
2565 

 
แนวทางการพัฒนา
คุณภาพชีวิตประชาชน
และแก้ไขปัญหาความ
ยากจน   ยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้านการ
ส่งเสริมและพฒันา
คุณภาพชีวิตให้กับ
ประชาชน  แผนงาน
การเกษตร 

โครงการศูนย์
เรียนรู้การเกษตร
พอเพียง 

เพื่อเป็นจุดเรียนรู้ด้าน
การเกษตรตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียงให้เกษตรกร
ได้รับความรู้และความสามารถ
น าไปปฏบิัติได ้

จัดท าศูนย์ถา่ยทอด
เทคโนโลยีการผลิต 

อบต.ตลุก
กลางทุ่ง 

 

   กอง
สวัสดิการ
สังคม 

โครงการ
ศูนย์บริการและ
ถ่ายทอดการเกษตร
ประจ าต าบล 

เพื่อเป็นจุดด าเนินงานศูนย์
ถ่ายทอดและให้บริการ 

ถ่ายทอดความรู้และ
ให้บริการแก่เกษตรกร 

อบต.ตลุก
กลางทุ่ง 

 

   กอง
สวัสดิการ
สังคม 

โครงการส่งเสริม
การเกษตร 

เพื่อส่งเสริมอาชีพเกษตรกรให้
มีรายได้เพิ่มข้ึน 

จัดกิจกรรมส่งเสริม
อาชีพเกษตรกร โดยจัด
กิจกรรมประกวด
ผลิตภัณฑ์พชืผลทาง
การเกษตร 

อบต.ตลุก
กลางทุ่ง 

 

   กอง
สวัสดิการ
สังคม 

โครงการส่งเสริม
อาชีพเกษตรตาม
หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

เพ่ือให้เกษตรกรมีรายได้
เพ่ิมข้ึน มีการออมและ
สามารถพ่ึงพาตนเองได้ 

กลุ่มเกษตกรในต าบล 
มีการปลูกผักสวนครัว 
การเลี้ยงปลาในบ่อ 
การเลี้ยงสัตว์ไว้
ส าหรับบริโภคภายใน
ครัวเรือน 

อบต.ตลุก
กลางทุ่ง 

 

  
 

กอง
สวัสดิการ
สังคม 
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แผนงาน โครงการพัฒนาเกษตรกรรม อ าเภอเมืองตาก / ต าบลตลุกกลางทุง่ พ.ศ. 2562 – พ.ศ. 2565 
 

แผนพัฒนา/แผนงาน/โครงการ 
วัตถุประสงค ์ แนวทางการด าเนนิงาน 

แหล่ง
งบประมาณ 

ระยะเวลาในการด าเนนิงาน หน่วยงานที่
รับผิดชอบ แนวทางพัฒนา แผนงาน/โครงการ 2562 2563 2564 2565 

แนวทางการพัฒนา
คุณภาพชีวิต
ประชาชนและแก้ไข
ปัญหาความยากจน   
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิต
ให้กับประชาชน  
แผนงานการเกษตร 

โครงการส่งเสริมวิธี
ชีวิตตามโครงการอัน
เนื่องมาจาก
พระราชด าริฯ 

เพ่ือให้ประชาชนได้รับ
ความรู้ความเข้าใจในวิถี
ตามแนวทางโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริ 
และแกนน าหมู่บ้านได้รับ
การอบรมและทัศนศึกษา
ดูงานของศูนย์เรียนรู้
โครงการพระราชด าริฯ 

จัดอบรมให้ผู้น า/
ประชาชน/เกษตรกร
ในหมู่บ้าน จ านวน 
๕๐ คน  อบต.ตลุก

กลางทุ่ง 

        

กอง
สวัสดิการ

สังคม 

โครงการจัดซื้อพันธ์
ข้าวมีคุณภาพ 

เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้
เกษตรกรมีพันธ์ข้าวที่ดีมี
คุณภาพ 

จัดซื้อพันธ์ข้าวให้
เกษตรกร จ านวน ๘ 
หมู่บ้าน 

อบต.ตลุก
กลางทุ่ง 

        กอง
สวัสดิการ

สังคม 

 

โครงการส่งเสริมการ
ผลิตสินค้าเกษตร
ปลอดภัยและได้
มาตรฐาน 

เพ่ือพัฒนาการผลิตสินค้า
เกษตรกรที่ปลอดภัยให้กับ
เกษตรกรให้สามารถปรับ
ระบบการผลิตจากเคมี
เป็นระบบการผลิตสินค้า
เกษตรที่ปลอดภัย 

จัดอบรมถ่ายทอดเทค
โนโลยี่การผลิต 

อบต.ตลุก
กลางทุ่ง 

        

กอง
สวัสดิการ

สังคม 
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แผนงาน โครงการพัฒนาเกษตรกรรม อ าเภอเมืองตาก / ต าบลตลุกกลางทุง่ พ.ศ. 2562 – พ.ศ. 2565 
 

แผนพัฒนา/แผนงาน/โครงการ 
วัตถุประสงค ์ แนวทางการด าเนนิงาน 

แหล่ง
งบประมาณ 

ระยะเวลาในการด าเนนิงาน 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ แนวทางพัฒนา แผนงาน/โครงการ 2562 

 
2563 

 
2564 

 
2565 

 
แนวทางการพัฒนา
คุณภาพชีวิต
ประชาชนและแก้ไข
ปัญหาความยากจน   
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิต
ให้กับประชาชน  
แผนงานการเกษตร 

โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิต
ข้าว 

เพ่ือให้มีรายได้เพ่ิมข้ึน
ลดต้นทุนการผลิต ผลิต
สินค้าท่ีมีคุณภาพ 

จัดอบรมถ่ายทอด
ความรู้ 

อบต.ตลุก
กลางทุ่ง 

        กอง
สวัสดิการ

สังคม 
โครงการส่งเสริมอาชีพ
การเกษตรตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง 

เพ่ือสร้างแหล่งผลิต
อาหาร ลดรายจ่าย เพ่ิม
รายได้ในครัวเรือน 

จัดอบรมถ่ายทอด
ความรู้และสนับสนุน
ปัจจัยการผลิต 

อบต.ตลุก
กลางทุ่ง 

        กอง
สวัสดิการ

สังคม 
โครงการผลิตปุ๋ย
ชีวภาพใช้ในครัวเรือน 

เกษตรกรมีความรู้ ลด
ต้นทุน รักษา
สิ่งแวดล้อม 

จัดอบรม สนับสนุน
อุปกรณ์การผลิตปุ๋ย 

อบต.ตลุก
กลางทุ่ง 

        กอง
สวัสดิการ

สังคม 
โครงการส่งเสริมการ
ปลูกไม้ผลยืนต้น 

ผลิตไม้ใช้สอย เพิ่ม
รายได้ ลดภาวะโลก
ร้อน 

สนับสนุนพันธุ์ไม้ผล 
ไม้ยืนต้น 

อบต.ตลุก
กลางทุ่ง  

      กอง
สวัสดิการ

สังคม 
ก่อสร้างแหล่งน้ าและ
ระบบ เพื่อเพ่ิมพื้นท่ี
ชลประทาน 

โครงการก่อสร้างอ่างเก็บ
น้ าขนาดใหญ่  
(ม.๔ และ ม.๗)  

แก้ไขปัญหาภัยแล้ง/ ลด
ต้นทุนการท าเกษตรกรรม 

ก่อสร้างแหล่งน้ าขนาด
ใหญ่ 

กษ./อบต./ 
หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 

    ชป./อบต./ 
หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 

เพิ่มประสิทธิภาพระบบ
การคมนาคม (ขนส่ง) 

โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยางเช่ือมต่อ
ระหว่าง ต. ตลุกกลางทุ่ง - 
ต.วังหิน - ต.วังประจบ  

คมนาคมขนส่งผลผลติ
เกษตรสะดวก/ลดต้นทุน
การขนส่ง 

ศึกษา ส ารวจ ออกแบบ 
ก่อสร้าง ปรับปรุง
ซ่อมแซมถนน 

คค./อบต./ 
หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 

    คค./อบต./ 
หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 

 

 

34 



35 
  

แผนงาน โครงการพัฒนาเกษตรกรรม อ าเภอเมืองตาก / ต าบลตลุกกลางทุง่ 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
พัฒนาผลิตภาพ
ทางการเกษตร 
กลยุทธ์ส่งเสริมการ
ท าการเกษตร
ปลอดภัย เกษตร
ผสมผสานอย่าง
ยั่งยืน 

โครงการส่งเสริมการ
พัฒนาระบบการผลติไผ่
เศรษฐกิจและการ
ขยายพันธุ์เพื่อการค้าให้
มีคุณภาพและได้
มาตรฐาน 
 

- เพื่อพัฒนาศักยภาพ
เกษตรกรในด้านการพัฒนา
ระบบการผลิตสินค้าเกษตร
เกษตรปลอดภัยใหไ้ด้
มาตรฐาน 
- เพื่อเพ่ิมมูลค่าสินค้า
เกษตรปลอดภัยใหไ้ด้
มาตรฐานตรงตามความ
ต้องการของตลาด 
-เพื่อส่งเสรมิการท าเกษตร
ผสมผสานอย่างยังยืน ลด
การปลูกพืชเชิงเดี่ยว 

การอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้
ด้านการผลติ การตลาด 
กฎหมายพันธสัญญา และการ
แปรรูปผลิตภณัฑ์จ านวน 1 
อ าเภอ 200 รายรวมทั้งสิ้น
จ านวน 200 ราย 
- การพัฒนาคุณภาพไผ่ใหไ้ด้
มาตรฐาน จ านวน 3 ต าบล 
- ประชาสัมพันธ์ส่งเสรมิและ
พัฒนาไผ่ให้มีคณุภาพปลอดภัย
และได้มาตรฐานแบบครบวงจร
จ านวน 1 ครั้ง 

จังหวัดตาก 

 

   

เกษตรที่สูง/ กษ. /
กษจ /พณ/ 
สกจ./และหน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้อง 

แนวทางการพัฒนา
ผลิตภาพทาง
การเกษตร 
กลยุทธ์ส่งเสริมการ
ท าการเกษตร
ปลอดภัย เกษตร
ผสมผสานอย่าง
ยั่งยืน 

โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาองค์กรเกษตรกร
และกลุม่วิสาหกิจชุมชน
สู่เกษตร 4.0  

1. เพื่อพัฒนาศักยภาพ
องค์กรเกษตรกรและกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชนในการผลิต
สินค้าเกษตร 4.0 
2. เพื่อเพิ่มมลูค่าสินค้า
เกษตรปลอดภัยใหไ้ด้
มาตรฐานตรงตามความ
ต้องการของตลาด 

ส่งเสริมและพัฒนา 
-องค์กรเกษตรกรและกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชนสู่เกษตร 4.0 
-แปลงสาธิตและแปลงผลติพืช 
GAP /เกษตรอินทรีย ์ จังหวัดตาก     

กษ. /กษจ. / 
 ศวพ. /สกจ 

และหน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้อง 
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แผนงาน โครงการพัฒนาเกษตรกรรม อ าเภอเมืองตาก / ต าบลตลุกกลางทุง่ พ.ศ. 2562 – พ.ศ. 2565 
 

แผนพัฒนา/แผนงาน/โครงการ 
วัตถุประสงค ์

แนวทางการ
ด าเนินงาน 

แหล่ง
งบประมาณ 

ระยะเวลาในการด าเนนิงาน 
หน่วยงานรับผิดชอบ 

แนวทางพัฒนา แผนงาน/โครงการ 2562 2563 2564 2565 
แนวทางเพื่อพัฒนา
ประสิทธิภาพการ
ผลิตทางการเกษตร
และเพิ่มมูลค่าสนิค้า
ทางการเกษตร 

 โครงการส่งเสริม
การเกษตรแบบบูรณาการ 
กิจกรรมการเพิ่มศักยภาพ
การแปรรูป นวัตกรรม
สินค้าเกษตรและปศุสัตว์
(ไก่พื้นเมือง) ในพืน้ที่
จังหวัดตาก  
 
 

- เพื่อถ่ายทอดองค์
ความรู้ด้านการเลี้ยง
และการป้องกันโรค
ในสัตว์ปีกให้กับ
เกษตรกร 
-เพื่อสร้างเกษตรกร
เครือข่ายเฝ้าระวังโรค
ไข้หวัดนกและโรค
ระบาดอื่นในสัตวป์ีก 
- เพื่อลดรายจ่าย 
เพิ่มรายได้แก่
เกษตรกรและเป็น
อาชีพที่ยั่งยนื 
- เพื่อพัฒนา
ผลิตภัณฑ์จากสัตวป์ีก 
ให้มีความปลอดภัย 

ปรับระบบการเลี้ยง
ไก่พื้นเมือง และ
ส่งเสริมการเลี้ยงไก่
พื้นเมือง คัดเลือก
กลุ่มเกษตรกร และ
ฝึกอบรมพร้อม
สนับสนนุวัสดปุัจจัย
การผลิต 

จังหวัดตาก 

    

ปศุสัตว์ จ.ตาก /  
สกจ.ตาก 
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ภาพกิจกรรม 
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ข้อมูลชุดดิน ต าบลตลกุกลางทุ่ง อ าเภอเมืองตาก จังหวัดตาก 
 

 

 
กลุ่มชุดดินที่พบในต าบลตลุกกลางทุ่ง อ าเภอเมืองตาก จังหวัดตาก ประกอบไปด้วย ชุดดินที่ 7 , 41 , 44 , 
46 , 47 , 48 , 49 , 59 , 62 

ที่มา : กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
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กลุ่มชุดดินในพื้นที่ลุ่ม 

กลุ่มชุดดินที่ 7 
 
    ชุดดิน : ชุดดินเดิมบาง (Db) ชุดดินน่าน (Na) ชุดดินนครปฐม (Np)  
     ชุดดินผักกาด(Pat) ชุดดินสุโขทัย (Skt) ชุดดินท่าตูม (Tt)  
     ชุดดินอุตรดิตถ์ (Utt) และชุดดินระโนด (Ran) 
 
    ลักษณะเด่น :  
    กลุ่มดินเหนียวลึกมากที่เกิดจากตะกอนล าน้ า ปฏิกิริยาดินเป็นกลางถึงเป็น
    ด่าง การระบายน้ าค่อนข้างเลว ความอุดมสมบูรณ์ปานกลาง 
   
    ปัญหา :  
    โครงสร้างแน่นทึบ ดินแห้งแข็ง ท าให้ไถพรวนยาก ขาดแคลนน้ าและน้ า
    ท่วมขังในฤดูฝน ท าความเสียหายกับพืชที่ไม่ชอบน้ า 
   
 แนวทางการจัดการ :  
 ปลูกข้าว ไถพรวนขณะที่ดินมีความชื้นที่เหมาะสม ไถกลบตอซัง ปล่อยไว้ 3-4 สัปดาห์ หรือไถกลบ
พืชปุ๋ยสด (หว่านโสนอัฟริกันหรือโสนอินเดีย 4-6 กิโลกรัม/ไร่ ไถกลบเมื่ออายุ 50-70 วัน ปล่อยทิ้งไว้ 1-2 
สัปดาห์) ร่วมกับการใช้ปุ๋ยอินทรีย์น้ าหรือปุ๋ยเคมีสูตร 16-20-0 ใส่ปุ๋ยแต่งหน้าหลังปักด า 35-40 วัน พัฒนา
แหล่งน้ าไว้ใช้ในช่วงที่ข้าวขาดน้ าหรือท านาครั้งที่ 2 หรือใช้ปลูกพืชไร่หรือพืชผักหลังเก็บเกี่ยวข้าว โดยท าร่อง
แบบเตี้ย ปรับปรุงดินด้วยปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอก 1-2 ตัน/ไร่ ร่วมกับปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ยอินทรีย์น้ า 
 ปลูกพืชผักหรือไม้ผล ยกร่องกว้าง 6-8 เมตร คูน้ ากว้าง 1.0-1.5 เมตร ลึก 0.5-1.0 เมตร ร่อง
แปลงปลูกอยู่สูงจากระดับน้ าที่เคยท่วม ปรับปรุงดินด้วยปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอก 1-2 ตัน/ไร่ ร่วมกับปุ๋ยเคมีหรือ
ปุ๋ยอินทรีย์น้ า หรือขุดหลุมปลูกขนาด 50x50x50 ซม. ปรับปรุงหลุมปลูกด้วยปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอก 15-25 
กิโลกรัม/หลุม ในช่วงเจริญเติบโต ก่อนเก็บผลผลิตและภายหลังเก็บผลผลิต ใช้ปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอกร่วมกับ
ปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ยอินทรีย์น้ าตามชนิดพืชที่ปลูก พัฒนาแหล่งน้ าและจัดระบบการให้น้ าในแปลงปลูก 
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กลุ่มชุดดินในพื้นที่ดอน เขตดินแห้ง 
กลุ่มชุดดินที่  41 

 
 
    ชุดดิน : ชุดดินบ้านไผ่ (Bpi) ชุดดินค าบง (Kg) และ 
     ชุดดินมหาสารคาม (Msk) 
  
    ลักษณะเด่น : 
     กลุ่มดินทรายหนาปานกลาง ที่เกิดจากตะกอนล าน้ าหรือตะกอน
     เนื้อหยาบ ทับอยู่บนชั้นดินที่มีเนื้อดินเป็นดินร่วนปนดินเหนียว 
     หรือดินร่วนเหนียวปนทรายแป้ง ปฏิกิริยาดินเป็นกรดเล็กน้อยถึง
     เป็นกลาง การระบายน้ าดี อยู่บนชั้นดินที่มีการระบายน้ าดีปาน
     กลาง ความอุดมสมบูรณ์ต่ า 
  
    ปัญหา : 
     ดินทรายหนาปานกลาง ความอุดมสมบูรณ์ต่ า ขาดแคลนน้ านาน 
ในระยะที่ฝนตกหนักจะมีน้ าขังหรือเกิดการชะล้างพังทลายสูญเสียหน้าดิน เกิดเป็นร่องทั่วไปในแปลงปลูก 
  
แนวทางการจัดการ : 
 ปลูกพืชไร่หรือพืชผัก จัดระบบการปลูกพืชหมุนเวียนตลอดทั้งปี 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) ร่วมกับการใช้ปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ย
อินทรีย์น้ า มีวัสดุคลุมดินหรือปลูกพืชสลับเป็นแถบ พัฒนาแหล่งน้ าและจัดระบบการให้น้ าในแปลงปลูก ใน
พ้ืนที่ต่ าควรท าร่องหรือทางระบายน้ า เพ่ือป้องกันน้ าขังบริเวณรากพืช 
   ปลูกไม้ผล ขุดหลุมปลูกขนาด 75x75x75 ซม. ปรับปรุงหลุมปลูกด้วยปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอก 25-50 
กิโลกรัม/หลุม ท าร่องระบายน้ าระหว่างแถวปลูก เพ่ือป้องกันน้ าขังบริเวณรากพืช ปลูกพืชคลุมดิน วัสดุคลุม
ดิน หรือปลูกพืชแซม ท าแนวรั้วหรือท าฐานหญ้าแฝกเฉพาะต้น พัฒนาแหล่งน้ าและระบบการให้น้ าในแปลง
ปลูก ในช่วงเจริญเติบโต ก่อนเก็บผลผลิตและภายหลังเก็บผลผลิต ใช้ปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอกร่วมกับปุ๋ยเคมีหรือ
ปุ๋ยอินทรีย์น้ า ตามชนิดพืชที่ปลูก พัฒนาแหล่งน้ าและจัดระบบการให้น้ าในแปลงปลูก 
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กลุ่มชุดดินในพื้นที่ดอน เขตดินแห้ง 
กลุ่มชุดดินที่  44 

 
    ชุดดิน : ชุดดินจันทึก (Cu) ชุดดินด่านขุดทด (Dk) และชุดดินน้ าพอง 
     (Ng) 
 
    ลักษณะเด่น :  
     กลุ่มดินทรายหนาที่เกิดจากตะกอนล าน้ าหรือตะกอนเนื้อหยาบ 
     ปฏิกิริยาดินเป็นกรดเล็กน้อยถึงเป็นกลาง การระบายน้ า 
     ค่อนข้างมาก ความอุดมสมบูรณ์ต่ า 
  
      ปัญหา :  
     ดินทรายหนา ความอุดมสมบูรณ์ต่ า ขาดแคลนน้ านาน หน้าดินง่ายต่อ
     การถูกชะล้างพังทลาย สูญเสียหน้าดิน เกิดเป็นร่องทั่วไปในแปลงปลูก 
   แนวทางการจัดการ :  

 ปลูกพืชไร่หรือพืชผัก จัดระบบการปลูกพืชให้หมุนเวียนตลอดทั้งปี ปรับปรุงดินด้วยปุ๋ยหมักหรือปุ๋ย
คอก 3-4 ตัน/ไร่ หรือไถกลบพืชปุ๋ยสด (หว่านเมล็ดถั่วพร้า 10-12 กิโลกรัม/ไร่ เมล็ดถั่วพุ่ม 8-10 กิโลกรัม/
ไร่ หรือปอเทือง 6-8 กิโลกรัม/ไร่ ไถกลบระยะออกดอก ปล่อยไว้ 1-2 สัปดาห์) ร่วมกับการใช้ปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ย
อินทรีย์น้ า มีวัสดุคลุมดินหรือปลูกพืชสลับเป็นแถบ พัฒนาแหล่งน้ าและจัดระบบการให้น้ าในแปลงปลูก 
 ปลูกไม้ผล ขุดหลุมปลูกขนาด 75x75x75 ซม. ปรับปรุงหลุมปลูก ด้วยปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอก 25-50 
กิโลกรัม/หลุม ปลูกพืชคลุมดิน วัสดุคลุมดิน ปลูกพืชแซม ท าแนวรั้วหรือท าฐานหญ้าแฝกเฉพาะต้น ในช่วง
เจริญเติบโต ก่อนเก็บผลผลิตและภายหลังเก็บผลผลิต มีการใช้ปุ๋ยเคมีร่วมกับการใช้ปุ๋ยหมัก หรือปุ๋ยคอก ตาม
ชนิดพืชที่ปลูก พัฒนาแหล่งน้ าและจัดระบบการให้น้ าในแปลงปลูก 
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กลุ่มชุดดินในพื้นที่ดอน เขตดินแห้ง 

กลุ่มชุดดินที่ 46 

 
    ชุดดิน : ชุดดินเชียงคาน (Ch) ชุดดินกบินทร์บุรี (Kb) ชุดดินโป่งตอง 
     (Po) และชุดดินสุรินทร์ (Su) 
 
    ลักษณะเด่น :  
     กลุ่มดินตื้นถึงก้อนกรวด หรือเศษหินปนลูกรังหนามาก ปฏิกิริยา
     ดินเป็นกรดจัดมาก การระบายน้ าดี ความอุดมสมบูรณ์ต่ า 
   
      ปัญหา :  
     ดินตื้นถึงชั้นก้อนกรวดหรือเศษหินปนลูกรังหนามาก ความอุดม
     สมบูรณ์ต่ า ขาดแคลนน้ า เกิดการชะล้างพังทลายสูญเสียหน้าดิน
     ในพ้ืนที่ที่มีความลาดชัน และบางพ้ืนที่มีก้อนกรวดหรือเศษหิน
     กระจัดกระจายอยู่ที่ผิวดิน 
  
 แนวทางการจัดการ :  

 พ้ืนที่ดินตื้นมากหรือมีก้อนกรวดหรือลูกรังบริเวณหน้าดินมาก ไม่ควรน ามาใช้ประโยชน์ ปล่อยไว้ให้
เป็นป่า พื้นที่เลี้ยงสัตว์หรือปลูกไม้ใช้สอยโตเร็ว 
 ปลูกพืชไร่หรือพืชผัก เลือกพ้ืนที่ที่มีหน้าดินหนาและมีสภาพพ้ืนที่ค่อนข้างราบเรียบ จัดระบบการปลูก
พืชหมุนเวียนตลอดทั้งปีและปลูกพืชบ 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) ร่วมกับการใช้ปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ยอินทรีย์น้ า มี
มาตรการอนุรักษ์ดินและน้ า เช่น การไถพรวนตามแนวระดับ มีวัสดุคลุมดิน ท าแนวรั้วหรือท าฐานหญ้าแฝก
เฉพาะต้น พัฒนาแหล่งน้ าและจัดระบบการให้น้ าในแปลงปลูก 
 ปลูกไม้ผล ขุดหลุมปลูกขนาด 75x75x75 ซม. ปรับปรุงหลุมปลูกด้วยหน้าดินร่วมกับปุ๋ยหมักหรือปุ๋ย
คอก 25-50 กิโลกรัม/หลุม มีระบบอนุรักษ์ดินและน้ า เช่น การสร้างคันดิน ท าขั้นบันได ปลูกพืชคลุมดิน ท า
แนวรั้วหรือท าฐานหญ้าแฝกเฉพาะต้น ในช่วงเจริญเติบโต ก่อนเก็บผลผลิตและภายหลังเก็บผลผลิต ใช้ปุ๋ยหมัก
หรือปุ๋ยคอกร่วมกับปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ยอินทรีย์น้ า ตามชนิดพืชที่ปลูก พัฒนาแหล่งน้ าและจัดระบบการให้น้ าใน
แปลงปลูก 
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กลุ่มชุดดินในพื้นที่ดอน เขตดินแห้ง 

กลุ่มชดุดินที่ 47 

       
    ชุดดิน : ชุดดินลี้ (Li) ชุดดินมวกเหล็ก (Ml) ชุดดินนครสวรรค์ (Ns)  
     ชุดดินโป่งน้ าร้อน (Pon)ชุดดินสบปราบ (So) และชุดดินท่าลี่ (Tl) 
 
     ลักษณะเด่น :  
     กลุ่มดินตื้นถึงชั้นหินพ้ืน ปฏิกิริยาดินเป็นกรดถึงเป็นกลาง มีการ
     ระบายน้ าดี ความอุดมสมบูรณ์ต่ า 
   
    ปัญหา :  
     ดินตื้นถึงชั้นหินพ้ืน ความอุดมสมบูรณ์ต่ า ขาดแคลนน้ าและเกิด
     การชะล้างพังทลายสูญเสียหน้าดินในพ้ืนที่ลาดชัน บางพ้ืนที่มีเศษ
     หินหรือหินพื้นท่ีโผล่บริเวณหน้าดิน 
  
 แนวทางการจัดการ :  

 พ้ืนที่ที่เป็นดินตื้นมาก มีเศษหินหรือหินพ้ืนโผล่มาก ไม่เหมาะสมส าหรับการท าการเกษตร ควรปล่อย
ไว้ให้เป็นป่า หรือปลูกไม้ใช้สอยโตเร็ว 
  ปลูกพืชไร่หรือพืชผัก เลือกพ้ืนที่ที่มีหน้าดินหนา จัดระบบการปลูกพืชหมุนเวียน ปรับปรุงดินด้วยปุ๋ย
หมักหรือปุ๋ยคอก 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) ร่วมกับปุ๋ยเคมี
หรือปุ๋ยอินทรีย์น้ า ไถพรวนและปลูกพืชตามแนวระดับ มีวัสดุคลุมดิน หรือปลูกพืชสลับเป็นแถบ พัฒนาแหล่ง
น้ าและจัดระบบการให้น้ าในแปลงปลูก 
 ปลูกไม้ผล ขุดหลุมปลูกถึงชั้นหินพ้ืนหรือขุดหลุมขนาด 50x50x50 ซม. ปรับปรุงหลุมปลูกด้วยหน้า
ดินที่ไม่มีเศษหินหรือก้อนหินร่วมกับปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอก 25-50 กิโลกรัม/หลุม ควรมีไม้ค้ ายันและเอาหน้าดิน
บริเวณใกล้เคียงมาผสมกับปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอกพูนโคนอยู่เป็นประจ า มีระบบอนุรักษ์ดินและน้ า เช่น ปลูกพืช
คลุมดิน มีวัสดุคลุมดิน ปลูกพืชแซม ท าแนวรั้วหรือท าฐานหญ้าแฝกเฉพาะต้น ใช้ปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอกร่วมกับ
ปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ยอินทรีย์น้ า ตามชนิดพืชที่ปลูก พัฒนาแหล่งน้ าและจัดระบบการให้น้ าในแปลงปลูก 
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กลุ่มชุดดินในพื้นที่ดอน เขตดินแห้ง 

กลุ่มชุดดินที่ 48 
 
    ชุดดิน : ชุดดินแม่ริม (Mr) ชุดดินน้ าชุน (Ncu) ชุดดินพะเยา (Pao) 
     และชุดดินท่ายาง (Ty) 
 
    ลักษณะเด่น :  
     กลุ่มดินตื้นถึงก้อนหินหรือเศษหิน และอาจพบชั้นหินพ้ืนภายใน
     ความลึก 150 ซม. จากผิวดิน ปฏิกิริยาดินเป็นกรดถึงเป็นกลาง 
     การระบายน้ าดี ความอุดมสมบูรณ์ต่ า 
   
    ปัญหา :  
     ดินตื้นถึงชั้นก้อนกรวดหรือลูกรังหนามาก ความอุดมสมบูรณ์ต่ า 
     ขาดแคลนน้ า และเกิดการชะล้างพังทลายสูญเสียหน้าดิน ในพ้ืนที่
     ที่มีความลาดชัน 
   
 แนวทางการจัดการ :  

 พ้ืนที่ดินตื้นมากหรือมีก้อนกรวดหรือลูกรังบริเวณหน้าดินมาก ไม่ควรน ามาใช้ประโยชน์ ปล่อยไว้ให้
เป็นป่า พ้ืนที่เลี้ยงสัตว์หรือปลูกไม้ใช้สอยโตเร็ว 

  ปลูกพืชไร่หรือพืชผัก เลือกพ้ืนที่ที่มีหน้าดินหนาและมีสภาพพ้ืนที่ค่อนข้างราบเรียบ จัดระบบการปลูก
พืชให้หมุนเวียนตลอดทั้งปีและปลูกพืชบ 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) ร่วมกับการใช้ปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ยอินทรีย์น้ า ไถ
พรวนและปลูกพืชตามแนวระดับ มีวัสดุคลุมดิน หรือท าแนวรั้วหญ้าแฝก พัฒนาแหล่งน้ าและจัดระบบการให้
น้ าในแปลงปลูก 

 ปลูกไม้ผล ขุดหลุมปลูกขนาด 75x75x75 ซม. ปรับปรุงหลุมปลูกด้วยหน้าดินร่วมกับปุ๋ยหมักหรือปุ๋ย
คอก 25-50 กิโลกรัม/หลุม มีระบบอนุรักษ์ดินและน้ า เช่น การสร้างคันดิน ท าขั้นบันได ท าฐานปลูกเฉพาะ
ต้น ปลูกพืชคลุมดิน ท าแนวรั้วหรือท าฐานเฉพาะต้นหญ้าแฝก ในช่วงเจริญเติบโต ก่อนเก็บผลผลิตและ
ภายหลังเก็บผลผลิต ใช้ปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอกร่วมกับปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ยอินทรีย์น้ า ตามชนิดพืชที่ปลูก พัฒนาแหล่ ง
น้ าและจัดระบบการให้น้ าในแปลงปลูก 
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กลุ่มชุดดินในพื้นที่ลุ่ม 

กลุ่มชุดดินที่ 59 

 
    ชุดดิน : ดินตะกอนน้ าพาเชิงซ้อนที่มีการระบายน้ าเลว (AC-pd :  
     Alluvial Complex, poorly drained) 
       
    ลักษณะเด่น :  
     กลุ่มดินร่วนหยาบหรือดินร่วนละเอียดที่เกิดจากดินตะกอนน้ าพา
     เชิงซ้อน ชั้นดินมีลักษณะเป็นชั้นสลับ เนื้อดินไม่แน่นอนขึ้นอยู่กับ
     ตะกอนที่มาทับถม ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดถึงเป็นกลาง การ 
     ระบายน้ าเลวถึงค่อนข้างเลว ความอุดมสมบูรณ์ต่ า 
      
    ปัญหา :  เนื้อดินค่อนข้างเป็นทราย ความอุดมสมบูรณ์ต่ า ขาดแคลนน้ า
     นาน และบางปีอาจประสบปัญหาเรื่องการถูกน้ าท่วม 
 
 แนวทางการจัดการ :  

 ปลูกข้าว ไถกลบตอซัง ปล่อยทิ้งไว้ 3-4 สัปดาห์ หรือไถกลบพืชปุ๋ยสด (โสนอัฟริกัน หรือโสนอินเดีย 
4-6 กิโลกรัม/ไร่ ไถกลบเมื่ออายุ 50-70 วัน ปล่อยไว้ 1-2 สัปดาห์) ร่วมกับการใช้ปุ๋ยอินทรีย์น้ าหรือปุ๋ยเคมี
สูตร 16-16-8 ใส่ปุ๋ยแต่งหน้าหลังปักด า 35-45 วัน พัฒนาแหล่งน้ าไว้ใช้ในช่วงที่ข้าวขาดน้ าหรือใช้ท านา
ครั้งที่ 2 หรือปลูกพืชไร่ พืชผักหรือพืชตระกูลถั่วหลังเก็บเกี่ยวข้าว โดยท าร่องแบบเตี้ย ปรับปรุงดินด้วยปุ๋ย
หมักหรือปุ๋ยคอก 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 ปรับปรุงดินด้วยปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอก 2-3 ตัน/ไร่ ร่วมกับปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ยอินทรีย์
น้ า หรือขุดหลุมปลูกขนาด 50x50x50 ซม. ปรับปรุงหลุมปลูกด้วยปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอก 20-35 กิโลกรัม/
หลุม ในช่วงเจริญเติบโต ก่อนเก็บผลผลิตและภายหลังเก็บผลผลิต ใช้ปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอกร่วมกับปุ๋ยเคมีหรือ
ปุ๋ยอินทรีย์น้ า ตามชนิดพืชที่ปลูก พัฒนาแหล่งน้ าและจัดระบบการให้น้ าในแปลงปลูก 
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กลุ่มชุดดินในพื้นที่ดอน เขตดินชื้น 

กลุ่มชุดดินที่ 62 
 

ชุดดิน : พื้นที่ลาดชันเชิงซ้อน (SC : slope complex)   
  
ลักษณะเด่น :  
 พ้ืนที่ลาดชันเชิงซ้อนที่มีความลาดชันมากกว่า 35 เปอร์เซ็นต์ พ้ืนที่บริเวณนี้ยังไม่มีการศึกษา ส ารวจ
และจ าแนกดิน เนื่องจากสภาพพ้ืนที่มีความลาดชันสูง ซึ่งถือว่ายากต่อการจัดการดูแลรักษาส าหรับการเกษตร
   
ปัญหา :  
 มีความลาดชันสูงมาก ในพ้ืนที่ท าการเกษตรจะเกิดการชะล้างพังทลายสูญเสียหน้าดินอย่างรุนแรง 
ขาดแคลนน้ าและบางพ้ืนที่อาจพบชั้นหินพื้นหรือเศษหินกระจัดกระจายอยู่บริเวณหน้าดิน   
 
แนวทางการจัดการ :  
ควรปล่อยไว้ให้เป็นป่าตามธรรมชาติ เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่า แหล่งต้นน้ าล าธาร ในกรณีที่จ าเป็นต้อง
น ามาใช้ประโยชน์ทางการเกษตร จ าเป็นต้องมีการศึกษาดินก่อน เพ่ือให้ทราบถึงความเหมาะสมของดินส าหรับ
การปลูกพืช โดยมีการใช้ประโยชน์ที่ดินในเชิงอนุรักษ์หรือวนเกษตร ในบริเวณพ้ืนที่ที่เป็นดินลึกและสามารถ
พัฒนาแหล่งน้ าได้ มีระบบอนุรักษ์ดินและน้ า เช่น ปลูกพืชคลุมดิน ท าแนวรั้วหญ้าแฝกและขุดหลุมปลูกเฉพาะ
ต้น โดยไม่มีการท าลายไม้พ้ืนล่าง ส าหรับในพ้ืนที่ที่ไม่มีศักยภาพทางการเกษตร ควรรักษาไว้ให้เป็นสวนป่า 
สร้างสวนป่าหรือใช้ปลูกไม้ใช้สอยโตเร็ว 
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แบบสรุปการส ารวจข้อมูลเกษตรกรระดับจังหวัด 

จังหวัดตาก 

ข้อมูล ณ วันท่ี 7  กรกฎาคม 2558 

อ าเภอ 

ข้อมูลเกษตรกรผู้เป็นหนี้ในระบบ ข้อมูลเกษตรกรผู้เป็นหนี้นอกระบบ 

จ านวน 
(ราย) 

มูลหนี้ (บาท) 

ความจ าเป็นเดือดร้อนการ
เป็นหนี ้

การวิเคราะห์ความเดอืดร้อนในการ
ประกอบอาชีพของเกษตรกร (ราย) จ านวน 

(ราย) 
มูลหนี้ 
(บาท) 

ความจ าเป็น
เดือดร้อนการเป็นหนี้ 

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    อําเภอวังเจ้าลดยอดลงจากเดมิ 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 ่


























































































