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โครงการจัดท าแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับต าบล 

 

 การเกษตรยังมีความส าคัญอย่างยิ่งต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศไทย แม้สัดส่วนรายได้ภาคเกษตร
ต่อรายได้ประชาชาติจะอยู่ในระดับไม่สูงนัก เนื่องจากรายได้ยังคงผันผวนไปตามกระแสเศรษฐกิจโลก แต่เป็น
เพราะภาคเศรษฐกิจด้านอื่นๆโดยเฉพาะอุตสาหกรรมการส่งออก การบริการและการท่องเท่ียวเติบโตเร็วกว่า
มาก เมื่อมองตัวเลขในเชิงเปรียบเทียบจึงท าให้ภาคเกษตรไม่ค่อยมีความส าคัญในเชิงเศรษฐกิจ และจ านวน
เกษตรกรก็มีแนวโน้มลดลงเช่นเดียวกับประเทศท่ีพัฒนาแล้ว หากแนวโน้มการพัฒนาการเกษตรเป็นไปแบบท่ี
เป็นอยู่ในปัจจุบันนี้ และไม่มีการแก้ไขปัญหาเกษตรกรอย่างจริงจัง เช่ือว่าอีกไม่เกิน ๓๐ ปี จ านวนเกษตรกร
ไทยจะเหลือต่ ากว่าร้อยละ ๑๐  

ส าหรับการท าการเกษตรของเกษตรกรไทยส่วนใหญ่ ยังประสบปัญหาท่ามกลางความเปล่ียนแปลง
ของสังคมภายใต้กระแสโลกาภิวัฒน์ ภาคเกษตรกรรมไทยก าลังเผชิญกับปัญหาความยากจนอันเกิดจาก
เกษตรกรไทยส่วนใหญ่ยังขาดความรู้ และการบริหารจัดการ ปัญหาเรื่องทุน และโครงสร้างพื้นฐานโดย
เฉพาะท่ีท ากิน การพัฒนาดิน และน้ า ซึ่งยังพบว่าไม่เพียงพอ  จึงเป็นส่ิงท่ีท าให้การพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่
ของเกษตรกรไทยยังล่าช้า 

การเปิดเสรีของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ AEC ก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งท่ีต้องค านึงถึง เนื่องจาก
เป็นการเปิดเสรีทางการค้า กล่าวคือสินค้าเกษตรสามารถส่งออกเคล่ือนย้ายได้อย่างเสรี ส่งผลให้ต้องให้
ความส าคัญกับ คู่แข่งขันในตลาดภาคการเกษตร คุณภาพของสินค้าเกษตร ราคาสินค้าเกษตร เป็นต้น ท้ังนี้
ประเทศไทยก็ยังพอมีข้อได้เปรียบอยู่บ้างในเรื่องของพื้นท่ีการเพาะปลูก และระบบการขนส่ง 
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ต าบลสามเงา มี 7 หมู่บ้าน 
ระบบสถิติทางการทะเบียน ส านักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง 

ท่ีมา :  แผนท่ีเกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-Map) - กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
 
 

ต าบลสามเงา 
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ส่วนที่ ๑ : บริบทพื้นที่ 
๑.) ข้อมูลทั่วไป 

( ที่มา : สภาพทั่วไปและข้อมูลพ้ืนฐาน เทศบาลต าบลสามเงา องค์การบริหารส่วนต าบลสามเงา อ าเภอสามเงา และ  
แผนพัฒนาต าบลสามเงา อ าเภอสามเงา โดย ส านักงานเกษตรจังหวัดตาก ) 

ประวัติความเป็นมา  

ต านานท้องถิ่น เล่าสืบต่อกันว่า ในอดีตกาลครั้งกระโน้น พระนางจามเทวีได้เสด็จทางชลมารค ขึ้นมา 
ตามล าน้ าปิงจะไปครองเมืองหริภุญชัย (ล าพูน)พอถึงหน้าผาริมน้ าแห่งหนึ่งก็เกิดอัศจรรย์ปั่นปุวนอากาศวิปริต 
พายุฝนโหมกระหน่ าหนัก พระนางไม่สามารถท่ีจะเสด็จต่อไปได้ ต้องพาข้าราชบริพารขึ้นไปประทับหลบภาวะ
วิปริตของดินฟูาอยู่ ณ ท่ีนั้นถึง 3 วัน 3 คืน สภาพ ดิน ฟูา อากาศ ก็ยัง ไม่คล่ีคลายลง  พระนางจึงเสด็จขึ้นไป
บนหน้าผาและทรงจุดธูปเทียน สักการะส่ิงศักดิ์สิทธิ์พร้อมต้ังจิตอธิษฐานว่า ถ้าหากพระนางมีบุญญาบารมีท่ีจะ
ได้ครองเมืองหริภุญชัย (ล าพูน) จริงแล้ว ก็ขอให้อากาศวิปริตของดินฟูาอากาศจึงหายไป อย่าได้เป็นอุปสรรคใน
การเดินทางของพระนางต่อไปอีกเลย พอพระนางอธิษฐานเสร็จส้ินดังนั้น พายุฝนก็หายไปดังปาฏิหาริย์ อากาศ
ก็กลับแจ่มใสดังเดิม และด้วยบุญญาบารมีได้ปรากฏเงาพุทธรูปขึ้นท่ีหน้าผา 3 องค์ พระนางจามเทวีจึงออก
เดินทางต่อไป และได้ครองเมืองหริภุญชัย (ล าพูน) สมจริงดังค าอธิษฐาน หน้าผานี้ จึงเรียกว่า “ผาสามเงา” 
และบ้านสามเงาเขาสามเงานี้ ชาวบ้านเรียกกันอีกอย่างหนึ่งว่า “เขาหน้าพระ” กลายมาเป็นสถานท่ีศักด์ิสิทธิ์ 
ราษฎรไปนมัสการเป็นประจ า ต่อมาเมื่อ พ.ศ. 2472 ทางราชการได้ต้ังกิ่งอ าเภอขึ้นกับอ าเภอบ้านตาก ณ ท่ีต้ัง
อ าเภอปัจจุบัน คือ ท่ีหมู่บ้านท่าปุย ต าบลสามเงา เรียกช่ือตอนแรกว่า “กิ่งอ าเภอท่าปุย” ขึ้นกับอ าเภอบ้าน
ตาก จนถึง พ.ศ. 2481 ทางราชการได้เปล่ียนช่ือเป็น “กิ่งอ าเภอสามเงา” เพื่อให้ตรงกับปูชนียสถานผาสาม
เงา ต่อมา พ.ศ. 2501 จึงได้ประกาศยกฐานะเป็น “อ าเภอสามเงา” จนถึงปัจจุบันนี้ ต าบลสามเงา ต้ังอยู่บน
ฝ่ังตะวันออกของแม่น้ าปิง เดิมรวมกับต าบลย่านรี ต่อมามีประชากรเพิ่มมากขึ้น การปกครองไม่ท่ัวถึง จึงได้
แยกต าบลใหม่ข้ึนเมื่อ พ.ศ.2508 ท่ีเรียกว่า ต าบลสามเงานั้น เนื่องจากเป็นทีต้ังของผาสามเงา  

ที่ต้ัง เนื้อที่   
ต าบลสามเงา ต้ังอยู่ทางทิศเหนือของจังหวัดตาก อยู่ห่างจากตัวจังหวัดประมาณ 56 กิโลเมตร ตาม

ทางหลวงหมายเลข 1 (พหลโยธิน) โดยแยกเข้าตรงหลักกิโลเมตรที่ 463 จากกรุงเทพมหานคร มีเนื้อท่ีตาม
ข้อมูล องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนี้ 

• เขตเทศบาลต าบลสามเงา มีเนื้อที่ประมาณ 7.7 ตารางกิโลเมตร ประมาณ 6,812.5ไร ่
• เขตองค์การบริหารส่วนต าบลสามเงา มีเนื้อที่ประมาณ 239.26 ตารางกิโลเมตร ประมาณ 

18,218.625 ไร่ แบ่งเป็นพืน้ท่ีท าการเกษตร 4,926 ไร่ เป็นปุาไม้ 13,112 ไร่ และท่ีอยู่อาศัย 
180 ไร ่

อาณาเขต 
ทิศเหนือ ติดต่อกับ ต าบลบ้านนา, ต าบลยกกระบัตร อ าเภอสามเงา 
ทิศใต้  ติดต่อกับ อ าเภอบ้านตาก 
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ต าบลวังหมัน อ าเภอสามเงา และ ต าบลแม่สลิด อ าเภอบ้านตาก 
ทิศตะวันตก  ติดต่อกับ ต าบลย่านรี อ าเภอสามเงา และ แม่น้ าปิง 
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ลักษณะภูมิประเทศ      

ลักษณะพื้นท่ีเป็นท่ีราบสูงเชิงเขาและลาดเอียงลงสู่แม่น้ าปิงท าให้เกิดเป็นท่ีราบแคบๆ ยาวสองฝ่ัง
แม่น้ าตลอดพื้นท่ี สภาพพื้นท่ี ทิศเหนือและทิศตะวันตกเป็นภูเขา ทิศใต้และทิศตะวันออกเป็นท่ีราบเชิงเขาและ
เป็นท่ีราบสลับเนินต่างๆ พื้นท่ีส่วนใหญ่เป็นปุาเขาและพื้นน้ า มีแหล่งน้ าธรรมชาติหลายแห่ง โดยเฉพาะพื้นท่ี
อ่างเก็บน้ าและเข่ือนภูมิพล แยกเป็น ดังนี้ 

- พื้นท่ีราบสูง  ร้อยละ  64.94 
- พื้นท่ีราบ ร้อยละ  18.48 
- พื้นท่ีราบลุ่ม ร้อยละ  16.58 

ลักษณะภูมิอากาศ แบ่งเป็น 3 ฤดู 

ลักษณะทางภูมิอากาศเป็นแบบมรสุม มี 3 ฤดู เช่นเดียวกับสภาพอากาศท่ัวๆ ไปในภาคเหนือ คือ 
ฤดูร้อน เริ่มต้ังแต่กลางเดือนกุมภาพันธ์ไปจนถึงกลางเดือนพฤษภาคม อากาศค่อยๆ ทวีความร้อนขึ้น

ตามล าดับ โดยจะมีอุณหภูมิเฉล่ีย 39 – 40 องศา 
ฤดูฝน เริ่มต้ังแต่กลางเดือนพฤษภาคม เป็นต้นไป จนถึงกลางเดือนตุลาคม มีฝนตกชุกท่ีสุดในช่วงเดือน

กันยายนและตุลาคม (ปริมาณน้ าฝน 646.43 มิลลิเมตร) 
ฤดูหนาว เริ่มต้ังแต่กลางเดือนตุลาคมเป็นต้นไปจนถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์ อากาศจะหนาวจัดเดือน

ธันวาคมถึงเดือนมกราคม (อุณหภูมิเฉล่ีย 22 – 25 องศา) 

ลักษณะของดิน  

เป็นตะกอนปนทรายแถบริมแม่น้ า ส่วนเชิงเขาเป็นหินภูเขา ปนทรายขาว  

ลักษณะของแหล่งน้ า  

มีแหล่งน้ าท่ีส าคัญ คือ แม่น้ าปิง ซึ่งเป็นแหล่งน้ าธรรมชาติท่ีส าคัญระดับประเทศ (เขื่อนภูมิพล) โดย
แหล่งน้ าในเขตพื้นท่ีรับผิดชอบสามารถแบ่งออกได้เป็น 3 ประเภท ดังนี้ 

1) น้ าปุาหรือน้ าฝน จัดเป็นแหล่งน้ าธรรมชาติท่ีส าคัญ เพราะเป็นต้นก าเนิดของแหล่งน้ าอื่นๆ ซึ่ง
ปริมาณของน้ าจะมีมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับปริมาณน้ าฝนท่ีตกในบริเวณนั้นหรือในบริเวณท่ีเป็นภูเขาสูงโดยปกติ
น้ าผิวดินท่ีไหลลงมารวมกันเป็นแม่น้ าจะไม่สามารถน ามาใช้บริโภคได้อย่างปลอดภัย เนื่องจากการไหลของน้ า
ได้มีการชะล้างพัดพาเอาส่ิงต่างๆ ปะปนมาจ าพวกตะกอนสารเคมีจากการเกษตรเป็นต้น 

2) น้ าใต้ดินหรือน้ าบาดาล สภาพน้ าใต้ดินมีปริมาณน้อย (10 – 100 แกลลอน/นาที) โดยท่ัวไปนั้นมี
คุณภาพดี บริโภคได้ แต่เนื่องจากปัจจุบันปัญหาการขาดแคลนน้ าผิวดินเริ่มทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น ส่งผลให้
น้ าใต้ดินหรือผิวดินช้ันบนปริมาณน้ าลดลง 

3) น้ าชลประทาน คลองส่งน้ า เนื่องจากในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลสามเงามีแม่น้ าปิงซึ่งเป็น
แหล่งน้ าธรรมชาติท่ีส าคัญและมีน้ าไหลผ่านตลอดปี ดังนั้น น้ าชลประทานเพื่อการเกษตรกรรมจึงมีอยู่ท่ัวไป แต่
ก็ยังมีปัญหาการขาดแคลนน้ าอยู่เสมอ เนื่องจากการปล่อยน้ าจากเข่ือนภูมิพล จะปล่อยน้ าเป็นเวลา จึงเป็นเหตุ
ให้การใช้น้ าเพื่อการเกษตรไม่ต่อเนื่อง ประกอบกับระดับน้ าอยู่ต่ ากว่าพื้นท่ีการเกษตร ท าให้เกษตรกรต้องอาศัย
เครื่องสูบน้ า ตามอัตภาพและศักยภาพของเกษตรกรเอง 
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ลักษณะของไม้ และป่าไม้  

พื้นท่ีปุาไม้ในต าบลสามเงา มีพื้นท่ีปุาไม้เบญจพรรณปุาเต็งรัง ในอัตราร้อยละ 70 – 78 ของพื้นท่ี  
เป็นปุาติดต่อระหว่างต าบลวังหมัน ต าบลยกกระบัตร อ าเภอสามเงา มีปุาชุมชน ในหมู่ท่ี 3 หมู่ท่ี 4 และหมู่ท่ี 
5 รวมอยู่ในพื้นท่ีนี่ด้วย มีเนื้อที่ ประมาณ 2,000 ไร่ พรรณไม้จะมีไม้เต็ง ไม้รัง ไม้มะขามปูอม ไม้รกั และไม้
อื่นๆ ตามลักษณะปุาดิบแล้ง 

คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ 

• แม่น้ าปิง ไม่ค่อยมีปลา เพราะผลกระทบจากการปล่อยน้ า เป็นช่วงๆบางวันมีน้ าไหลเช่ียว บางวันไม่มี
น้ า ท าให้ไม่มีปลา 

• ปุาไม้เป็นท่ีอาศัยของอึ่งอ่าง แย้ ช่วงฤดูฝน เห็ดถอบ เห็ดไข่ห่านไข่เหลือง เห็ดโคน ปลายฝนจะมี
มะขามปูอม 

ภัยธรรมชาติ 

 ต าบลสามเงาได้รับผลกระทบจากภัยธรรมชาติทุกปี ท้ังอุทกภัย วาตภัย 
 ฤดูแล้ง  สภาพอากาศแห้งแล้งจัดทุกปี ท าให้อากาศอบอ้าวร้อนจัดเพราะปริมาณน้ าฝนน้อยมาก และ
บางปีฝนท้ิงช่วงจนท าให้พืชผลทางการเกษตรเสียหายและได้รายงานเพื่อขอความช่วยเหลือต่อไป 
 ฤดูฝน  ต าบลสามเงา เคยเกิดน้ าท่วมในพื้นท่ีหมู่ท่ี 1,2 ท าให้พืชผลทางด้านการเกษตรเสียหาย 
ในปี  2547 ได้มีการขุดลอกแม่น้ าวังท่ีต้ืนเขิน ท าให้ปัญหาน้ าท่วมลดลง 

แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ 
1. เข่ือนภูมิพล ต้ังอยู่หมู่ท่ี 6 ต าบลสามเงา เป็นเขื่อนคอนกรีตขนาดใหญ่ท่ีสุดในประเทศไทย 
2. พระธาตุลอย ต้ังอยู่หมู่ท่ี 3 ต าบลสามเงา 
3. วัดเขาหนาม ต้ังอยู่หมู่ท่ี 6 ต าบลสามเงา เดินทางโดยเรือรับจ้างเหนือเข่ือนภูมิพล 

การแบ่งการปกครอง 

ต าบลสามเงาแบ่งการปกครองหมู่บ้านเป็น 7 หมู่บ้าน ประกอบด้วย 
1. หมู่ท่ี  1  บ้านปุายาง          
2. หมู่ท่ี  2  บ้านสามเงา          
3. หมู่ท่ี  3  บ้านจัดสรร          
4. หมู่ท่ี  4  บ้านจัดสรร          

5. หมู่ท่ี  5  บ้านปุาปุย          
6. หมู่ท่ี  6  บ้านเข่ือนภูมิพล    
7. หมู่ท่ี  7  บ้านปุายางใต้      

แยกเขตการบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนี้ 
• เทศบาลต าบลสามเงา มีพื้นท่ีรับผิดชอบใน หมู่ท่ี 2 บ้านสามเงาบางส่วน หมู่ 3 บ้านจัดสรร  

หมู่ 4 บ้านจัดสรร และหมู่ 5 บ้านท่าปุยบางส่วน แบ่งพื้นท่ีท้ังหมดเป็น 10 ชุมชน  ได้แก่  
ชุมชนสามเงาสามัคคี ชุมชนใต้คลอง ชุมชนบ้านใต้ห้วย ชุมชนร่วมใจพัฒนา ชุมชนบ้านห้วย ชุมชนท่าพิมาน  
ชุมชนบ้านท่าโปูง ชุมชนร่วมใต้ร่วมใจสามัคคี ชุมชนบ้านเหนือพัฒนา และชุมชนสันประปา 

• องค์การบริหารส่วนต าบลสามเงา โดยแบ่งเขตการปกครองออกเป็น 5 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ท่ี 1 
บ้านปุายางใต้ หมู่ท่ี 2 บ้านสามเงา หมู่ ท่ี 5 บ้านท่าปุยบางส่วน หมู่ ท่ี 6 บ้านเขื่อนภูมิพล และ หมู่ ท่ี 7 
บ้านปุายางใหม่ 
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ประชากร 

• ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนประชากรเขตพื้นท่ีเทศบาลต าบลสามเงา แยกตามชุมชน 

ชุมชน ช่ือชุมชน ครัวเรือน เพศชาย (คน) เพศหญิง(คน) รวม(คน) 

1 บ้านเหนือพัฒนา 163 199 207 406 

2 บ้านใต้ร่วมใจสามัคคี 121 142 166 308 

3 สันประปา 79 126 131 257 

4 ท่าโปุง 140 164 182 346 

5 ท่าพิมาน 109 104 157 261 

6 บ้านห้วย 127 115 145 260 

7 ร่วมใจพัฒนา 157 167 222 389 

8 ใต้คลอง 68 65 81 146 

9 ใต้ห้วย 111 109 159 268 

10 สามเงาสามัคคี 56 77 68 145 

รวม 1,131 1,268 1,518 2,786 

 

• ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนประชากรเขตพื้นท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลสามเงา 

 องค์การบริหารส่วนต าบลสามเงามีประชากรอาศัยในพื้นท่ีรวมท้ังส้ิน 2,584 คน 1,069 ครัวเรือน 
แยกเป็นชาย 1,290 เป็นหญิง 1,294 ความหนาแน่นเฉล่ียต่อพื้นท่ีประมาณ 106 คนต่อตารางกิโลเมตร 
โดยประชากรสามารถแยกเป็นรายหมู่บ้านได้ ดังนี้ 

หมู่ท่ี ช่ือหมู่บ้าน ชาย (คน) หญิง (คน) รวม (คน) ครัวเรือน 
1 ปุายางใต้  396 367 763 225 
2 สามเงา  491 510 1,001 320 
5 บ้านท่าปุย  1 2 3 4 
6 เข่ือนภูมิพล  154 145 299 372 
7 ปุายางใหม่ 248 270 518 148 

รวม 1,290 1,294 2,584 1,069 
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สภาพสังคม  

เป็นสังคมท่ีมีความผูกพันฉันญาติพี่น้อง มีการช่วยเหลือเกื้อกูลกันมาโดยตลอด และเป็นสังคมชนบท
กึ่งเมือง ท่ีมีชีวิตเรียบง่าย  

การศึกษา  

สถานศึกษาในต าบลสามเงา ประกอบด้วย 
• ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลสามเงา  
• โรงเรียนประถมศึกษา    จ านวน  5  แห่ง  หมู่ท่ี  1,2,3,4,5,6 
• โรงเรียนมัธยมศึกษา    จ านวน  1  แห่ง  หมู่ท่ี  5 
• ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน   จ านวน  1  แห่ง  หมู่ท่ี  5 

สาธารณสุข 

สถานพยาบาลในต าบลสามเงา ประกอบด้วย 
• โรงพยาบาล   จ านวน  1  แห่ง  ต้ังอยู่ท่ี  หมู่  4 
• สถานีอนามัย   จ านวน  1  แห่ง  ต้ังอยู่ท่ี  หมู่  1 
• สถานพยาบาล   จ านวน  1  แห่ง  ต้ังอยู่ท่ี  หมู่  6 
• อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ า ร้อยละ 100 

ศาสนา ประเพณีและวัฒนธรรม  

• ประชากรในต าบลสามเงานับถือศาสนาพุทธเป็นหลัก 
• ศาสนสถาน 

- วัด    จ านวน  4  แห่ง   ต้ังอยู่หมู่ท่ี  1,2,3,4,5 
- ส านักสงฆ์   จ านวน  2  แห่ง   ต้ังอยู่หมู่ท่ี   4,5 

• ประเพณีและวัฒนธรรม 
- งานเดือนห้า เป็นงานประจ าปี เพื่อนมัสการพระเจ้าทันใจสามพี่น้อง จะจัดบริเวณงัด

ชลประทานรังสรรค์ช่วงเดือนมีนาคม 
- งานสงกรานต์ จะมีแห่หลวงพ่อทันใจ รดน้ าด าหัวผู้สูงอายุ และผู้ท่ีเคารพนับถือ ช่วงเดือน

เมษายน 
- งานกินฮ้าว หมู่ท่ี 5 เพื่อสืบทอดการพบปะสร้างความสามัคคีของคนในชุมชน จัดในช่วงหลัง

ประเพณีสงกรานต์ ส่วนหมู่ท่ี 3 และ 4 จัดช่วงเดือนพฤษภาคม 
- งานนมัสการพระธาตุลอย เป็นงานประจ าปี เพื่อนมัสการพระธาตุลอย และพระเจ้าทันใจสาม

พี่น้อง จะจัดบริเวณวัดชลประทานรังสรรค์ กิจกรรมจะมีการแห่พระแวง้(ผ้าท่ีจะห่มพระธาตุ) 
ตานก๋วยตีนช้าง (ในก๋วยจะมีอาหาร เครื่องใช้ประจ าวัน) เพื่อบูชาพระธาตุลอย จัดช่วงเดือน
พฤษภาคม  

• วัฒนธรรมพื้นบ้าน 
วัฒนธรรมพื้นถิน่ ได้แก่ เล่าค่าว จ้อย แทรกในงานนมัสการพระธาตุลอย การสะเดาะเคราะห์ช่วงท่ีมี
ผู้ปุวย เพื่อส่งไพร สะเดาะเคราะห์ จากการประสบเคราะห์กรรมให้ดีขึ้น 
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เส้นทางคมนาคม 

 ต าบลสามเงามีถนนตัดผ่านจาก หมู่ 1 - 5 เป็นถนนสายหลักในต าบล ซึ่งเช่ือมต่อและผ่านต้ังแต่หมู่ 
1 -5 ส่วนหมู่ท่ี 6 เข่ือนภูมิพลมีถนนผ่านตลอดการเดินทางระหว่างหมู่บ้านสะดวกพอสมควร เพราะถนนทุกสาย
ลาดยาง สวนถนนเข้าหมู่บ้านส่วนใหญ่เทคอนกรีต บางสายอยู่ระหว่างการปรับปรุงให้ดีขึ้น ต าบลสามเงาเป็น
ต าบลท่ีมีการปกครองของ 2 หน่วยงาน คือองค์การบริหารส่วนต าบลสามเงาและเทศบาลต าบลสามเงา ท าให้มี
การพัฒนาด้านคมนาคมท่ีเร็วขึ้น การคมนาคมจากหมู่ท่ี 1 - 3 ไม่มีรถประจ าทางผ่านต้องใช้รถยนต์หรือ
รถจักรยานยนต์ ในการเดินทาง ส่วนหมู่ 4 - 6 มีรถประจ าทางผ่านตลาดการเดินทางสะดวก สามารถใช้ได้ตลอดปี 
ท้ังระหว่างหมู่บ้านและติดต่อกับทางจังหวัด 

สาธารณูปโภค 

• ประปา  มีน้ าประปาใช้ทุกหมู่บ้าน 
• ไฟฟูา  มีไฟฟูาครบทุกหมู่บ้านทุกครัวเรือน มีหน่วยบริการผู้ใช้ไฟฟูา คือ การไฟฟูาส่วนภูมิภาค ให้บริการ

ร้อยละ 97 % ของพื้นท่ี 
• โทรศัพท์    

- มีบริการโทรศัพท์ครัวเรือนจ านวน  5  หมู่บ้าน  หมู่ท่ี  2 - 6   
- โทรศัพท์สาธารณะ  1  หมู่บ้าน  หมู่ท่ี  1 
- มีการให้บริการติดต่อส่ือสารทางโทรศัพท์ โดยมีจ านวนคู่สาย 293 คู่สาย โทรศัพท์สาธารณะในเขต

พื้นท่ี 15 เลขหมาย 
- ระบบเสียงตามสาย/หอกระจายข่าวในพื้นท่ี ให้บริการครอบคลุมร้อยละ 75% ของพื้นท่ี 

การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
เทศบาลต าบลสามเงามีบุคลากรพร้อมวัสดุอุปกรณ์ในการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย ประกอบด้วย 

- รถดับเพลิง                         1 คัน 
- รถบรรทุกน้ าเอนกประสงค์  2 คัน ขนาดความจุ 6,000 ลิตร/คัน 
- รถกระเช้า                          1 คัน 
- เรือท้องแบน    2 ล า 
- เรือพายไฟเบอร์    5 ล า 
- ถังดับเพลิง          55 ถัง    
- อัตราก าลังผู้ปฏิบัติงาน    4 คน  
- ในรอบปีท่ีผ่านมามีการปฏิบัติหน้าท่ี   74 ครั้ง 
- ความเสียหายในรอบปีท่ีเกิดขึ้น   0 ครั้ง 
- ในรอบปีท่ีผ่านมามีการฝึกซ้อม     1 ครั้ง 
- วิทยุส่ือสาร  

ชนิด ติดต้ังประจ าศูนย์วิทยุ (แม่ข่าย) จ านวน  1  เครื่อง 
ชนิด มือถือ (ลูกข่าย)    จ านวน 28 เครื่อง 

- อาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพลเรือน(อปพร.)   จ านวน 137 คน 
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การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ       
• การพาณิชย์ 

- ธนาคาร    2  แห่ง  ต้ังอยู่หมู่ท่ี  4,6 
- ตลาดสด   1 แห่ง 
- โรงสีข้าว ขนาดเล็ก  3  แห่ง  ต้ังอยู่หมู่ท่ี  1,2,4 
- ปั้มน้ ามัน    6  แห่ง  ต้ังอยู่ท่ี  1,2,4,5,6 
- ร้านขายวัสดุการเกษตร   3  แห่ง  ต้ังอยู่หมู่ท่ี  1,3,4 
- มีสถานรับซื้อผลผลิตการเกษตร  2  แห่ง  ต้ังอยู่หมู่ท่ี  1 

• กลุ่มอาชีพ 
- กลุ่มปลูกผักปลอดสารพิษ ชุมชนใต้ห้วย 
- กลุ่มท านา ชุมชนร่วมใจพัฒนา ชุมชนใต้คลอง 

ระบบเศรษฐกิจ  

• เขตเทศบาลต าบลสามเงา จัดล าดับอาชีพ  

ท่ี อาชีพ ชาย(คน) ร้อยละ หญิง(คน) ร้อยละ รวม (คน) ร้อยละ 

1 รับจ้างท่ัวไป 519 40.93 431 18.39 950 34.10 

2 ไม่มีอาชีพ 176 13.88 399 26.28 575 20.64 

3 ก าลังศึกษา 199 15.69 214 14.10 413 14.82 

4 ค้าขาย 112 8.83 251 16.53 363 13.03 

5 รับราชการ เจ้าหน้าท่ีรัฐ 85 6.70 110 7.25 195 7.00 

6 ธุรกิจส่วนตัว 45 3.47 33 2.17 77 2.76 

7 ท าสวน 39 3.08 27 1.78 66 2.37 

8 พนักงานรัฐวิสาหกิจ 47 3.71 11 0.72 58 2.08 

9 อาชีพอื่น(นอกจากท่ีกล่าวมา) 29 2.29 28 1.84 57 2.05 

10 ท าไร่ 13 1.03 3 0.20 16 0.57 

11 พนักงานบริษัท 1 0.08 7 0.46 8 0.29 

12 ท านา 0 0 4 0.26 4 0.14 

13 ปศุสัตว์ 3 0.24 0 0 3 0.11 

14 ประมง 1 0.08 0 0 1 0.04 
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• เขตองค์การบริหารส่วนต าบลสามเงา  
ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพการเกษตรกรรม รายได้/ประชากรรายได้เฉล่ียของประชากร 24,958 บาท/คน/
ปี  มีพื้นท่ีการเกษตรทั้งส้ิน 17,655.625 ไร่ ครอบครัวท าการเกษตรจ านวน 225 ครอบครัว 

แหล่งน้ าธรรมชาติและปริมาณน้ าเพื่อการเกษตร 

ท่ี ประเภท ช่ือแหล่งน้ า 
ท่ีต้ัง 

การใช้ประโยชน์ 
หมู่ท่ี ต าบล 

1. 
 
 
 
2. 

แหล่งน้ าธรรมชาติ 
แหล่งน้ ามีขนาดใหญ่ 
แม่น้ า,คลอง,ห้วย 
 
แหล่งน้ าท่ีมนุษย์สร้างขึ้น 
คลองล าน้ าชลประทาน 
หนองน้ า,สระน้ าในไร่นา 
บ่อบาดาล,บ่อตอก 
 

 
แม่น้ าปิง 
 
 
แม่น้ าปิง,คลองล า
น้ าชลประทาน 
 
บ่อตอก  465  บ่อ 

 
1 - 5 
 
 
1 - 4 
1 - 2 
 
1 - 5 
 

 
สามเงา 
 
 
สามเงา 
สามเงา 
 
สามเงา 

ท าไร่  ท านา  ท าสวนไม้ผล  พืชผัก  
พื้นท่ีประโยชน์  7,200  ไร ่
 
ท านาท าสวน  ท าไร่  ปลูกพืชผัก  
พื้นท่ีใช้ประโยชน์  6,500  ไร่ 
ใช้เล้ียงสัตว์  800 - 1,200  ตัว 
ใช้อุปโภค - บริโภคและพื้นท่ี
การเกษตรบางส่วน 
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๒.) สถานการณ์ด้านการเกษตร ต าบลสามเงา 
 

 

 

 

 
 

 ท่ีมา :  แผนท่ีเกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุกAgri-Map- กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
  * ข้อมูลการใช้ท่ีดิน กรมพัฒนาท่ีดิน (2558 - 2559) 
 

 

พื้นที่เกษตร 
9,532 ไร่ 
34.46 % 

พื้นที่น้ า 
1,420 ไร่ 
5.13 % 

พื้นที่อ่ืนๆ 
  3,316 ไร่ 
11.99 % 

พื้นที่ป่า 
13,391 ไร่ 
48.41 % 

การใช้ท่ีดิน พื้นท่ีเกษตร 

การใช้ท่ีดิน พื้นท่ีน้ า 

การใช้ท่ีดิน พื้นท่ีอื่นๆ 

การใช้ท่ีดิน พื้นท่ีปุา 

พ้ืนท่ีต าบลสามเงา 

27,659  ไร่ 

พื้นทีต่ าบลสามเงา 
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ท่ีมา :  แผนท่ีเกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุกAgri-Map- กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
 * ข้อมูลการใช้ท่ีดิน กรมพัฒนาท่ีดิน (2558 - 2559) 
 
 

 

พื้นที่เกษตร 
9,435  ไร่ 
98.98 % 

พื้นที่ปศสุัตว์ 
88 ไร่ 

0.92 % 

พื้นที่ประมง 
9 ไร่ 

0.09 % 

พื้นท่ีการเกษตร พื้นท่ีเกษตร 

พื้นท่ีการเกษตร พื้นท่ีปศุสัตว์ 

พื้นท่ีการเกษตร พื้นท่ีประมง 

พื้นที่การเกษตรต าบลสามเงา 

พ้ืนท่ีการเกษตร
9,532  ไร่ 
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ท่ีมา : แผนท่ีเกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุกAgri-Map- กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
 * ข้อมูลการใช้ท่ีดิน กรมพัฒนาท่ีดิน (2557) พื้นท่ีปลูกนอกเขตปุาตามกฎหมาย 
 
 
 

ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์  
2,843 ไร่  
35.88 % 

มันส าปะหลัง 
23 ไร่ 

 0.29 % 

ข้าว  
1,982 ไร่ 
25.02 % 

ล าไย  
3,075 ไร่ 
38.81% 

พื้นท่ีเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ ข้าวโพดเล้ียง
สัตว์ 
พื้นท่ีเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ มันส าปะหลัง 

พื้นท่ีเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ ข้าว 

พื้นท่ีเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ ล าไย 

พื้นที่เพาะปลูกพืชเศรษฐกจิ 

พื้นที่เพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ  
7,923 ไร ่
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สถานการณ์ด้านการเกษตร ต าบลสามเงา 

ครัวเรือนเกษตรกร ต าบลสามเงา อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก 

หมู่ที ่ ชื่อหมู่บ้าน จ านวนประชากร (คน) จ านวนครัวเรือน (ครัวเรือน) 
รวม ชาย หญิง ครัวเรือน

ทั้งหมด 
ครัวเรือน
เกษตรกร 

ร้อยละ 

1 ปุายางใต้ 758 393 365 240 240 100.00   
2 สามเงา 1,230 622 608 429 259 60.37 
3 จัดสรร 1,384 631 753 532 177 33.27 
4 จัดสรร 1,564 717 847 659 197 29.89 
5 ท่าปุย 1,551 785 766 758 140 18.47 
6 เข่ือนภูมิพล 245 121 124 372 8 2.15 
7 ปุายางใหม่ 500 228 272 162 162 100.00 

รวม 7 หมู่ 7,232 3,497 3,735 3,152 1,183 37.53 

ท่ีมา :  ข้อมูลประชากร ระบบสถิติทางการทะเบียน กรมการปกครอง 
 ข้อมูลครัวเรือนเกษตรกร ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจ าต าบล 
 * อ้างอิงข้อมูลระบบจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน ประจ าปี 2557 มีเฉพาะข้อมูลเกษตรกรที่ข้ึนทะเบียน 
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ข้อมูลก าหนดเขตความเหมาะสมการปลูกพืชเศรษฐกิจที่ส าคัญ ต าบลสามเงา อ าเภอสามเงา 
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ท่ีมา : ส านักงานเกษตรและสหกรณ์
จังหวัดตาก 
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การใช้ที่ดินเพื่อการเกษตร ต าบลสามเงา 

1. ด้านเกษตรกรรม 
 

การใช้ที่ดินเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 1 หมู่ที่ 2 หมู่ที่ 3 หมู่ที่ 4 หมู่ที่ 5 หมู่ที่ 6 หมู่ที่ 7 รวม 

พื้นที่ท านา 
ข้าวเจ้า 

ครัวเรือน 19 24 13 2 
  

11 69.00 

ไร่ 102.50 164.59 108.25 10.25 
  

51.00 436.59 
รวมพื้นที่(ไร่) 102.50 164.59 108.25 10.25 0.00 0.00 51.00 436.59 

พื้นที่ท าไร ่

ข้าวโพด
เลี้ยงสัตว์ 

ครัวเรือน 61 75 7 4 1 2 129 279.00 
ไร่ 1,006.03 1,116.88 51.00 60.75 15.25 19.00 2,504.05 4,772.96 

มัน
ส าปะหลัง 

ครัวเรือน 1 
   

1 
 

1 3.00 
ไร่ 1.00 

   
3.75 

 
6.00 10.75 

รวมพื้นที่(ไร่) 1,007.03 1,116.88 51.00 60.75 19.00 19.00 2,510.05 4,783.71 

ไม้ผล 

กล้วยไข่ 
ครัวเรือน 

 
15 

     
15.00 

ไร่ 
 

79.25 
     

79.25 

ฝรั่ง 
ครัวเรือน 

 
4 

 
1 

  
1 6.00 

ไร่ 
 

10.00 
 

8.00 
  

0.75 18.75 

ล าไย 
ครัวเรือน 10 63 12 2 

  
1 88.00 

ไร่ 48.00 366.69 33.00 10.50 
  

3.00 461.19 

กล้วยน้ าว้า 
ครัวเรือน 

 
8 

     
8.00 

ไร่ 
 

16.50 
     

16.50 
รวมพื้นที่(ไร่) 48.00 472.44 33.00 18.50 0.00 0.00 3.75 575.69 

รวมพื้นที่ทั้งหมด(ไร่) 1,157.53 1,753.91 192.25 89.50 19.00 19.00 2,564.80 5,795.99 

ท่ีมา : ส านักงานเกษตรอ าเภอสามเงา 
*อ้างอิงข้อมูลจากทะเบียนเกษตรกรปี 2561 มีเฉพาะข้อมูลเกษตรกรที่ข้ึนทะเบียน 
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๓.) ด้านปศุสัตว์ 
ข้อมูลด้านปศุสัตว์ ต าบลสามเงา 

หมู่ที ่ ชื่อหมู่บ้าน 
ชนิดสัตว์ที่ท าการปศุสัตว์ 

โคเนื้อ (ตัว) 
1 บ้านปุายางใต้ 61 
2 บ้านสามเงา 469 
3 บ้านจัดสรร 32 
4 บ้านจัดสรร 6 
5 บ้านท่าปุย 188 
6 บ้านเข่ือนภูมิพล - 
7 บ้านปุายางใหม่ - 

รวม 756 

ท่ีมา : ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก     
(ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอ ประมวลผลข้อมูล ณ วันท่ี 17 พฤษภาคม 2558)   

๓. ด้านประมง 

ข้อมูลด้านการประมง ต าบลสามเงา อ าเภอสามเงา 

 

 

 

 

 

 

 

หมู่ที ่ ชื่อหมู่บ้าน 
เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยง

สัตว์น้ า(ราย) 

ประเภทการเลี้ยง 
บ่อดิน/บอ่ซีเมนต์ 

จ านวน(บอ่) พื้นที่(ไร่) 
1 สามเงา 21 21 24.54 
2 ปุายางใต้ 25 25 35.29 
3 สามเงา 8 8 6.12 
4 ท่าปุย 4 4 4.08 
5 เข่ือนภูมิพล    
6 ปุายางใหม่    

รวม 58 58 70.036 

จ านวนเกษตรกรผู้เล้ียง  

 58 ราย 

พื้นท่ีด้านการประมง  

70.036 ไร ่

เล้ียงในบ่อ 58 บ่อ 70.036 ไร่ 

ท่ีมา : ส านักงานประมงจังหวัดตาก 
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ส่วนที่ ๒ : ภาวะเศรษฐกิจและสังคมครัวเรอืนเกษตรกร ปญัหาความต้องการ 
และแนวทางการพัฒนาภาคเกษตร 
 

๑.) สภาพเศรษฐกิจครัวเรือนเกษตรกร และปัญหาหนี้สิน 
 

วิเคราะห์จากแบบส ารวจฯจ านวน 78 ชุด อายุเฉล่ียเกษตรกร ต าบลสามเงา เฉล่ีย 42 ปี 

จากการวิเคราะห์แบบส ารวจฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาลักษณะท่ัวไปของครัวเรือนเกษตรกร รวมท้ัง
ศึกษาปัญหาความต้องการของครัวเรือนเกษตรกร และแนวทางการพัฒนาครัวเรือนเกษตรกร ต าบลสามเงา 
อ าเภอสามเงา จังหวัดตากโดยใช้ข้อมูลจากแบบส ารวจฯ  

 

แผนภูมิที่ 1 ร้อยละของระดับการศึกษาเกษตรกรต าบลสามเงา 

 

 
ท่ีมา : ข้อมูลอายุเฉล่ียเกษตรกร - ระดับการศึกษา วิเคราะห์และประมวลผลจากแบบส ารวจข้อมูลเกษตรกรฯ           
โดยสภาเกษตรกรจังหวัดตาก ปี ๒๕๕๘ 

 

 

ไม่ได้รับการศึกษา 
0 % 

ประถมศึกษา     
77 % 

ม.ต้นขึ้นไป 
23 % 
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รายได้
เฉลี่ยภาค
เกษตร 

รายจ่าย
เฉลี่ยภาค
เกษตร 

รายได้นอก
ภาคเกษตร 

รายจ่าย
นอกภาค
เกษตร 

รวมรายได้
เฉลี่ย  

รวม
รายจ่าย
เฉลี่ย 

หน้ีสิน 

ภาคเกษตร นอกภาคเกษตร รายรับ รายจ่าย หน้ีสิน 
ต.สามเงา 120,384. 9,494.00 57,386.0 72,927.0 177,770. 82,421.0 210,186.
อ.สามเงา 120,212 31,611. 55,642. 70,382. 175,855 101,993 195,611
จ.ตาก (สศก.) 144,944. 75,437.0 51,383.0 83,828.0 196,327. 159,265. 60,000.0

0.00

50,000.00

100,000.00

150,000.00

200,000.00

250,000.00

ต.สามเงา อ.สามเงา จ.ตาก (สศก.) 

แผนภูมิที่ 2: รายได้ - รายจ่าย - หนี้สินเกษตรกร ต าบลสามเงา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ท่ีมา : ข้อมูล รายได้ - รายจ่าย - หนี้สินเกษตรกร ต าบลสามเงา/อ าเภอสามเงา วิเคราะห์และประมวลผลจาก
แบบส ารวจข้อมูลเกษตรกรฯ โดยสภาเกษตรกรจังหวัดตาก ปี ๒๕๕๘ 
ข้อมูล รายได้ - รายจ่าย - หนี้สินเกษตรกร จังหวัดตาก จากส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร เขต ๒ ปี ๒๕๕๗ 

 

แผนภูมิที่ 3 ประเภทหนี้ของเกษตรกร ต าบลสามเงา 

 

หนี้สินเฉล่ีย  
ในระบบ 
100 % 

หนี้สินเฉล่ีย  
นอกระบบ 

0 % 

ระยะเวลาในการก่อหนีเ้ฉลี่ย 7 ป ี
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แผนภูมิที่ 4 ร้อยละ ลักษณะการเปลี่ยนแปลงหนี้ ต าบลสามเงา 

 
แผนภูมิที่ 5 ร้อยละ วัตถุประสงค์การขอกู้ 

 

 
 

 
ท่ีมา : ข้อมูลประเภทหนี้ของเกษตรกร - ลักษณะการเปล่ียนแปลงหนี้ - วัตถุประสงค์การกู้ยืมเงินวิเคราะห ์
และประมวลผลจากแบบส ารวจข้อมูลเกษตรฯโดยสภาเกษตรกรจังหวัดตาก ปี ๒๕๕๘ 

ลดลงเรื่อยๆ 
52 % 

ไม่เปล่ียนแปลง 
35 % 

เพิ่มข้ึนเรื่อยๆ  
13 % 

การเกษตร อื่นๆ 

วัตถุประสงค์ขอกู้ 

61.54 % 38.46 % 

ร้อยละ วัตถุประสงค์การขอกู้ 

 -  10.00  20.00  30.00  40.00  50.00  60.00

สร้างบ้าน 

ค้าขาย 

ใช้จ่ายในครัวเรือน 

ค่าเล่าเรียนบุตร 

ช าระหนี้ 

วัต
ถุป

ระ
สง

ค์ข
อก

ู้ 

13 % 

7 % 

57 % 

20 % 

3 % 

ร้อยละ วัตถุประสงค์การขอกู้อื่นนอกภาคการเกษตร 
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ตนเอง เช่าท่ีดิน ท าฟรี/ท่ีสาธารณะ 

ร้อยละ ลักษณะการถือครองท่ีดิน 

80 % 

18 % 
2 % 

 การพิจารณาสภาพเศรษฐกิจของครัวเรือนเกษตรกร นอกจากจะพิจารณาจากรายได้สุทธิครัวเรือนท่ี
ได้รับ ท้ังกิจกรรมทางการเกษตรและกิจกรรมนอกการเกษตรแล้ว จ าเป็นต้องน าค่าใช้จ่ายในการบริโภคมาร่วม
พิจารณาด้วย เพื่อดูว่าในรอบปีท่ีผ่านมาเกษตรกรได้รับผลตอบแทนจากกิจรรมทางเศรษฐกิจของครัวเรือน
มากกว่าหรือน้อยกว่าการใช้จ่ายเพื่อบริโภคของครัวเรือน 

จาก แผนภูมิท่ี 2 : รายได้ - รายจ่าย - หนี้สินเกษตรกร ต าบลสามเงา อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก 
รายได้และรายจ่ายในกิจกรรมการผลิตทางการเกษตรของครัวเรือน เป็นข้อมูลพื้นฐานในการน าไปค านวณหา
รายได้สุทธิ เพื่อเป็นเครื่องช้ีวัดในรอบปีเกษตรกรท่ีประกอบกิจกรรมการผลิตด้านการเกษตร มีผลตอบแทน
จากการผลิต อันน ามาซึ่งองค์ประกอบของรายได้ของครัวเรือน พบว่าครัวเรือนเกษตรกร ต าบลสามเงา 
มีรายได้สุทธิภาคเกษตรก่อนหักช าระหนี้สินเฉล่ีย 110,890 บาท/ครัวเรือน (รายได้เฉล่ียภาคเกษตร 
120,384 บาท/ครัวเรือน หักรายจ่ายภาคเกษตร 9,494 บาท/ครัวเรือน) ต่ ากว่ารายได้สุทธิเกษตรของ
จังหวัดตาก ตามข้อมูลแผนพัฒนาการเกษตร กลุ่มภาคเหนือตอนล่าง 1 ปี 2558 - 2560 จังหวัดตาก 
มีรายได้สุทธิเกษตรเฉล่ีย 69,508 บาท/ครัวเรือน ท้ังนี้ เมื่อพิจารณาจากรายจ่ายของครัวเรือนเกษตรกร
ต าบลสามเงาเฉล่ีย 131,478 บาท/ครัวเรือน ในจ านวนนี้ ร้อยละ 88.48 เป็นรายจ่ายนอกภาคการเกษตร 
และ ร้อยละ 11.52 เป็นรายจ่ายภาคการเกษตร 

ส าหรับการศึกษาภาวะหนี้สินของครัวเรือนต าบลสามเงาจากการสุ่มส ารวจข้อมูลฯ พบว่า หนี้สิน
เกษตรกรในพื้นท่ีต าบลสามเงา มีขนาดหนี้สินเฉล่ีย 210,186 บาท/ครัวเรือน ซึ่งอยู่ในระดับสูงกว่าค่าเฉล่ีย
ท้ังของอ าเภอและจังหวัด โดยปัจจัยท่ีมีผลต่อการเป็นหนี้ของครัวเรือนภาคเกษตรต าบลสามเงา มีสาเหตุหลัก 
คือ มีภาระค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นและรายได้ไม่เพียงพอ ปัญหาผลผลิตทางการเกษตรขายไม่ได้ มีผลผลิตน้อย ราคา
ตกต่ าไม่แน่นอน ผลผลิตได้รับความเสียหายจากภัยธรรมชาติ มีค่าใช้จ่ายฉุกเฉินเกิดขึ้นในครัวเรือน และไม่ได้
ใช้เงินกู้ตามวัตถุประสงค์ ผลการสุ่มส ารวจข้อมูลวัตถุประสงค์การเป็นหนี้ของครัวเรือนเกษตรกรเกิดจากการ
กู้ยืมเพื่อเกษตรกรรม ร้อยละ 62.54 ท่ีเหลือ ร้อยละ 38.46 เกษตรกรกู้เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายอื่นๆได้แก่ ใช้จ่าย
ในครัวเรือน ค่าเล่าเรียนบุตร เพื่อสร้างบ้าน ประกอยอาชีพอื่นๆนอกภาคการเกษตรและช าระหนี้สิน ตามล าดับ 
(แผนภูมิท่ี 5) ระยะเวลาก่อหนี้เฉล่ีย 7 ปี ลักษณะการเปล่ียนแปลงหนี้สินของเกษตรกร เป็นหนี้ท่ีมีลักษณะ
ลดลงเรื่อยๆ ไม่เปล่ียนแปลง และเพิ่มข้ึนเรื่อยๆ ร้อยละ 49 ร้อยละ 39 และร้อยละ 11 ตามล าดับ (แผนภูมิ
ท่ี 4) โดยเป็นหนี้ในระบบ ร้อยละ 83 และนอกระบบ ร้อยละ 17 (แผนภูมิท่ี 3) หนี้สินเพื่อการเกษตรกรรม
ส่วนมากเป็นหนี้เงินกู้กับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร โดยมีท่ีดินเป็นหลักทรัพย์ค้ าประกัน 

๒.) ปัญหาที่ดินท ากิน 

แผนภูมิที่ 6 : การถือครองที่ดินท ากินของเกษตรกร ต าบลสามเงา 
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แผนภูมิที่ 7 : เอกสารสิทธิ์ที่ดินท ากินของเกษตรกร ต าบลสามเงา 
 

 
ท่ีมา : ข้อมูลการถือครองท่ีดินท ากิน - เอกสารสิทธิ์ที่ดินท ากินของเกษตรกรวิเคราะห์และประมวลผลจาก 
แบบส ารวจข้อมูลเกษตรฯโดยสภาเกษตรกรจังหวัดตาก ปี ๒๕๕๘ 

 

ผลการส ามะโนการเกษตร พ.ศ. 2556 จังหวัดตาก มีผู้ถือครองท าการเกษตรท้ังส้ิน ณ วันส ามะโน 
( 1 พ.ค. 2556 ) พบว่าจ านวนผู้ถือครองและพื้นท่ีถือครองท าการเกษตรมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น จากข้อมูลผู้ถือ
ครองและพื้นท่ีถือครองท าการเกษตร พบว่าอ าเภอสามเงา จังหวัดตาก มีจ านวนผู้ถือครองเป็นล าดับท่ี 9 คือ 
3,855 คน คิดเป็นร้อยละ 6.8 ของผู้ถือครองรวมท้ังจังหวัด และมีพื้นท่ีถือครองเป็นล าดับท่ี 9 เช่นกัน คือ 
มี 59,484 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 4.4 ของพื้นท่ีถือครองรวมท้ังจังหวัด โดยเฉล่ียแล้วผู้ถือครอง 1 คนจะมีพื้นท่ี
ถือครอง 15.4 ไร่ ในขณะท่ีต าบลสามเงา อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก จากข้อมูลการใช้ท่ีดินของกรมพัฒนา
ท่ีดิน ปี2557 จากแผนท่ีเกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก Agri-Map กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีพื้นท่ี
เกษตรกรรม จ านวน 9,435 ไร่ พื้นท่ีเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ จ านวน 7,923 ไร่ (เฉพาะพื้นท่ีปลูกนอกเขตปุา
ตามกฎหมาย) ส่วนข้อมูลจากส านักงานเกษตรอ าเภอสามเงา ทะเบียนเกษตรกรปี 2561 เฉพาะข้อมูล
เกษตรกรท่ีขึ้นทะเบียนของกรมส่งเสริมการเกษตร พื้นท่ีต าบลหนองบัวใต้ อ าเภอเมืองตาก จังหวัดตาก  มี
เกษตรกรลงทะเบียนการปลูกพืชท่ีส าคัญ ได้แก่ ข้าวเจ้า ข้าวโพดเล้ียงสัตว์ มันส าปะหลัง กล้วยไข่ กล้วยน้ า
หว้า ฝรั่ง และล าไย ในพื้นท่ี เป็นจ านวน 5,795.99 ไร่ โดยมีการท าปศุสัตว์ร่วมด้วย สัตว์ท่ีนิยมเล้ียงกันมาก 
ได้แก่ ไก่ สุกร และโคเนื้อ ส่วนการเล้ียงสัตว์น้ า ได้แก่ ปลา มีการเล้ียงเพื่อการบริโภคในครัวเรือนและในเชิง
พาณิชย์ ท้ังอาชีพหลักและอาชีพเสริม  

ส าหรับลักษณะการถือครองท่ีดินของครัวเรือนเกษตรกรต าบลสามเงา จากแผนภูมิท่ี 6 ผู้ถือครองท า
การเกษตรส่วนใหญ่ในต าบลสามเงา ท าการเกษตรในเนื้อที่ของตนเองร้อยละ 80 ผู้ถือครองท าการเกษตรร้อย
ละ 18 ท าการเกษตรโดยการเช่าท่ีดิน ส าหรับผู้ถือครองท าการเกษตรท่ีท าการเกษตรโดยการท าฟรี/
สาธารณะ/อื่นๆ ร้อยละ 2 เท่านั้น การถือครองเอกสารสิทธิ์ประเภท โฉนด/น.ส.๓/น.ส. ๓ ก 100 เปอร์เซ็นต์ 
การถือครองเอกสารสิทธิ์ประเภท สปก./สทก. และ ท่ีไม่มีเอกสารสิทธิ์ ไม่พบในกลุ่มส ารวจ (แผนภูมิท่ี 7)   

 

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

ร้อยละ ประเภทเอกสารสิทธิ์ที่ดิน 

100 % 

0 % 0 % 
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๓.) ปัญหาแหล่งน้ าเพื่อการเกษตร 
 

แผนภูมิที่ 8 : การรับน้ าเพื่อการเกษตรต าบลสามเงา 
 

 
ท่ีมา : ข้อมูลการรับน้ าเพื่อการเกษตร วิเคราะห์และประมวลผลจากแบบส ารวจข้อมูลเกษตรฯ 
โดยสภาเกษตรกรจังหวัดตาก ปี ๒๕๕๘ 

ข้อมูลเก่ียวกับพื้นที่ชลประทาน 

ท่ี หมู่บ้าน ต าบล อ าเภอ 
ลุ่มน้ า (ระบุช่ือลุ่มน้ า) 

พื้นท่ี
ชลประทาน 

พื้นท่ีชลประทานท่ี
มีศักยภาพ 

หลัก ย่อย ในปัจจุบัน (ไร่) 
ในการขยาย
เพิ่มข้ึน (ไร่) 

1 ปุายางใต้ สามเงา สามเงา ปิง แม่น้ าปิงส่วนท่ี 4 2,398 - 
2 สามเงา สามเงา สามเงา ปิง แม่น้ าปิงส่วนท่ี 4 2,754 - 
3 จัดสรร สามเงา สามเงา ปิง แม่น้ าปิงส่วนท่ี 4 648 - 
4 จัดสรร สามเงา สามเงา ปิง แม่น้ าปิงส่วนท่ี 4 - - 
5 ท่าปุย สามเงา สามเงา ปิง แม่น้ าปิงส่วนท่ี 4 - - 
6 เข่ือนภูมิพล สามเงา สามเงา ปิง แม่น้ าปิงส่วนท่ี 4 - - 
7 ปุายางใหม่ สามเงา สามเงา ปิง แม่น้ าปิงส่วนท่ี 4 1,200 - 

ท่ีมา : โครงการชลประทานตาก 

 จากข้อมูลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต าบลสามเงา ด้วยลักษณะพื้นท่ีของต าบลสามเงาเป็นท่ีราบสูง
เชิงเขาและลาดเอียงลงสู่แม่น้ าปิงท าให้เกิดเป็นที่ราบแคบๆ ยาวสองฝ่ังแม่น้ าตลอดพื้นท่ี โดยทิศเหนือและทิศ
ตะวันตกต าบลสามเงาเป็นภูเขาเป็นเขตปุาไม้ติดต่อกับต าบลวังหมัน และต าบลยกกระบัตร อ าเภอสามเงา ทิศ
ใต้และทิศตะวันออกเป็นท่ีราบเชิงเขาและเป็นท่ีราบสลับเนินต่างๆ พื้นท่ีส่วนใหญ่เป็นปุาเขาและพื้นน้ า มีแหล่ง

ระบบชลประทาน   
4.05 % 

สระน้ า/บ่อขุด  
95.95 % 

แหล่งน้ าธรรมชาติ 
 0 % 
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น้ าธรรมชาติหลายแห่ง โดยเฉพาะพื้นท่ีอ่างเก็บน้ าและเขื่อนภูมิพล สามารถแยกร้อยละพื้นท่ีได้ คือ พื้นท่ีราบ
สูง ร้อยละ 64.94 พื้นท่ีราบ ร้อยละ 18.48 พื้นท่ีราบลุ่ม ร้อยละ 16.58 มีแหล่งน้ าท่ีส าคัญ คือ แม่น้ าปิง 
ซึ่งเป็นแหล่งน้ าธรรมชาติท่ีส าคัญระดับประเทศ (เขื่อนภูมิพล) แหล่งน้ าในต าบลสามเงา สามารถแบ่งออกได้
เป็น 3 ประเภท ดังนี้ 

(1) น้ าปุาหรือน้ าฝน จัดเป็นแหล่งน้ าธรรมชาติท่ีส าคัญ เพราะเป็นต้นก าเนิดของแหล่งน้ าอื่นๆ ซึ่ง
ปริมาณของน้ าจะมีมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับปริมาณน้ าฝนท่ีตกในบริเวณนั้นหรือในบริเวณท่ีเป็นภูเขาสูงโดยปกติ
น้ าผิวดินท่ีไหลลงมารวมกันเป็นแม่น้ าจะไม่สามารถน ามาใช้บริโภคได้อย่างปลอดภัย เนื่องจากการไหลของน้ า
ได้มีการชะล้างพัดพาเอาส่ิงต่างๆ ปะปนมาจ าพวกตะกอนสารเคมีจากการเกษตรเป็นต้น 

(2) น้ าใต้ดินหรือน้ าบาดาล สภาพน้ าใต้ดินมีปริมาณน้อย (10 - 100 แกลลอน/นาที) โดยท่ัวไปนั้นมี
คุณภาพดี บริโภคได้ แต่เนื่องจากปัจจุบันปัญหาการขาดแคลนน้ าผิวดินเริ่มทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น ส่งผลให้
น้ าใต้ดินหรือผิวดินช้ันบนปริมาณน้ าลดลง 

(3) น้ าชลประทาน คลองส่งน้ า เนื่องจากในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลสามเงามีแม่น้ าปิง ซึ่งเป็น
แหล่งน้ าธรรมชาติท่ีส าคัญและมีน้ าไหลผ่านตลอดปี ดังนั้น น้ าชลประทานเพื่อการเกษตรกรรมจึงมีอยู่ท่ัวไป 
แต่ก็ยังมีปัญหาการขาดแคลนน้ าอยู่เสมอ เนื่องจากการปล่อยน้ าจากเข่ือนภูมิพล จะปล่อยน้ าเป็นเวลา จึงเป็น
เหตุให้การใช้น้ าเพื่อการเกษตรไม่ต่อเนื่อง ประกอบกับระดับน้ าอยู่ต่ ากว่าพื้นท่ีการเกษตร ท าให้เกษตรกรต้อง
อาศัยเครื่องสูบน้ า ตามอัตภาพและศักยภาพของเกษตรกรเอง 

แหล่งน้ าธรรมชาติและปริมาณน้ าเพื่อการเกษตร 

ท่ี ประเภท ช่ือแหล่งน้ า 
ท่ีต้ัง 

การใช้ประโยชน์ 
หมู่ท่ี ต าบล 

1. 
 
 

แหล่งน้ าธรรมชาติ 
แหล่งน้ ามีขนาดใหญ่ 
แม่น้ า,คลอง,ห้วย 

 
แม่น้ าปิง 
 

 
1 - 5 
 

 
สามเงา 
 

ท าไร่ ท านา ท าสวนไม้ผล พืชผัก 
พื้นท่ีประโยชน์ 7,200 ไร่ 

2. แหล่งน้ าท่ีมนุษย์สร้างขึ้น 
คลองล าน้ าชลประทาน 
หนองน้ า,สระน้ าในไร่นา 
บ่อบาดาล,บ่อตอก 
 

แม่น้ าปิง,คลองล า
น้ าชลประทาน 
 
บ่อตอก 465 บ่อ 

1 - 4 
1 - 2 
 
1 - 5 
 

สามเงา 
สามเงา 
 
สามเงา 

ท านาท าสวน ท าไร่ ปลูกพืชผัก  
พื้นท่ีใช้ประโยชน์ 6,500 ไร่ 
ใช้เล้ียงสัตว์ 800 - 1,200 ตัว 
ใช้อุปโภค - บริโภคและพื้นท่ี
การเกษตรบางส่วน 

 ข้อมูลการส ารวจการรับน้ าเพื่อการเกษตร จากแผนภูมิท่ี 8 ต าบลแม่สามเงา มีการกักเก็บน้ าในพื้นท่ี
เพื่อรับน้ าใช้การเกษตรกร แบ่งเป็น สระน้ า/บ่อขุด ร้อยละ 96 และพื้นท่ีชลประทาน ร้อยละ 3 แหล่งน้ า
ธรรมชาติ ไม่ระบุ โดยจากการระดมความต้องการแนวทางแก้ไขปัญหาและพัฒนาภาคเกษตรกรรมพื้นท่ีต าบล
สามเงา และอ าเภอสามเงา พบว่า เกษตรกรพบ ปัญหาการขาดแคลนน้ าอยู่เสมอ เนื่องจากการปล่อยน้ าจาก
เข่ือนภูมิพล จะปล่อยน้ าเป็นเวลา จึงเป็นเหตุให้การใช้น้ าเพื่อการเกษตรไม่ต่อเนื่อง ประกอบกับระดับน้ าอยู่ต่ า
กว่าพื้นท่ีการเกษตร ท าให้เกษตรกรต้องอาศัยเครื่องสูบน้ า การเข้าถึงน้ าในการเกษตรจึงขึ้นอยู่ศักยภาพทาง
การเงินของตัวเกษตรกรเอง จากการระดมความต้องการแนวทางแก้ไขปัญหาและพัฒนาภาคเกษตรกรรมพื้นท่ี
ต าบลสามเงา เกษตรกรในพื้นท่ีมีความประสงค์ให้ภาครัฐและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องให้การสนับสนุนโดยจัดให้มี
พื้นท่ีกักเก็บน้ า ระบบกระจายน้ า รวมท้ังการบริหารจัดการแหล่งน้ าท่ีมีอยู่เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ภาค
เกษตรกรรม ท้ังนี้ จากการติดตามการพัฒนาแหล่งน้ าในพื้นท่ีต าบลแม่สามเงา ทราบว่าองค์กรปกครองส่วน
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ท้องถิ่นต าบลสามเงา มีแผนงาน/โครงการในการก่อสร้างฝายน้ าล้น สร้างกังหันน้ า(หลูป) โรงสูบน้ าพร้อมคลอง
ส่งน้ า โครงการวางท่อระบายน้ า โครงการขุดลอกล าน้ าปิง โครงการวางท่อระบายน้ า - ส่งน้ า รวมท้ังโครงการ
บ ารุงรักษาปุาและน้ า เพื่อให้เกษตรกรมีน้ าเพียงพอส าหรับอุปโภคและท าการเกษตรอย่างท่ัวถึง 

 
๔.) ปัญหาความยากจน สวัสดิการ และสิทธิเกษตรกร 
 

แผนภูมิที่ 8 : ระบบการท าเกษตรกรรมต าบลสามเงา 

 

 
 
ท่ีมา : ข้อมูลระบบการท าเกษตรกรรม วิเคราะห์และประมวลผลจากแบบส ารวจข้อมูลเกษตรฯ 
โดยสภาเกษตรกรจังหวัดตาก ปี ๒๕๕8 

 

 

เกษตรเชิงเด่ียว 
28 % 

 เกษตรผสมผสาน 
 72 % 

เกษตรผสมผสาน 
50 % 

เกษตรปลอดภัย 
30 % 

เกษตรอินทรีย์ 
20 % 

ร้อยละการท าเกษตรทางเลือก 
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แผนภูมิที่ 9 : ชนิดการปลูกพืช และชนิดการเลี้ยงสัตว์ ในพื้นที่ต าบลสามเงา 

การปลูกพืช 

 

การเลี้ยงสัตว์ 
 

 
แผนภูมิที่ 10 : การใช้ผลผลิตของเกษตรกร ในพื้นที่ต าบลสามเงา 
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ท่ีมา : ข้อมูลการผลิต - การใช้ผลผลิตของเกษตรกร ในพื้นท่ีต าบลสามเงาวิเคราะห์และประมวลผลจากแบบ
ส ารวจข้อมูลเกษตรฯโดยสภาเกษตรกรจังหวัดตาก ปี ๒๕๕๘ 
 
 ผลการส ารวจฯ ของสภาเกษตรกรจังหวัดตาก เกษตรกรในพื้นท่ีต าบลสามเงาท าการเกษตรระบบ
เกษตรผสมผสาน ร้อยละ 72 ระบบเกษตรเชิงเด่ียว ร้อยละ 28 (แผนภูมิท่ี 9) โดยเกษตรผสมผสานในท่ีนี้
ไม่ได้เป็นการท าเกษตรหลายชนิดในพื้นท่ีเดียวกันแต่ หมายถึง ครัวเรือนเกษตรกรมีการประกอบกิจกรรม
การเกษตรหลายชนิด อาทิ ปลูกข้าวโพดเล้ียงสัตว์ ปลูกข้าว ปลูกล าไย และเล้ียงโค สินค้าเกษตรท่ีส าคัญ ได้แก่ 
ข้าวโพดเล้ียงสัตว์ กล้วย และข้าว การเล้ียงสัตว์ท่ีนิยม ได้แก่ ไก่ โคเนื้อ กระบือ และสุกร (แผนภูมิท่ี 10) 
ผลผลิตสินค้าเกษตร เป็นการผลิตเพื่อขาย ในร้อยละ 76 ผลิตเพื่อบริโภค ร้อยละ 12 ท่ีเหลือจะเก็บไว้ท าพันธุ์
ร้อยละ 12 (แผนภูมิท่ี 11) มีแหล่งจ าหน่ายคือ พ่อค้าคนกลาง ร้อยละ 97 ขายเองท่ีตลาด ร้อยละ 3 
ครัวเรือนเกษตรกรต าบลสามเงาจากผลการส ารวจฯ มีรายได้เฉล่ีย 177,770 บาท/ครัวเรือน และมีรายจ่าย
เฉล่ีย 82,421 บาท/ครัวเรือน (รายจ่ายภาคเกษตร 9,494 บาท/ครัวเรือน และรายจ่ายนอกภาคเกษตร 
72,927 บาท/ครัวเรือน) เมื่อเปรียบเทียบรายได้เฉล่ีย - รายจ่ายเฉล่ีย - หนี้สิน ต าบลสามเงา เกษตรกรมี
รายได้และรายจ่ายเฉล่ียต่ ากว่าระดับอ าเภอและระดับจังหวัด แต่มีภาวะหนี้สินสูง ท้ังนี้เกษตรกรบางรายยังคง
ไม่ให้ข้อมูลด้านรายได้ รายจ่ายและหนี้สินตามข้อเท็จจริงเท่าท่ีควร จากข้อมูลเกษตรกรในต าบลสามเงา 
อ าเภอเมืองตาก รายได้จะกระจุกตัวเฉพาะเกษตรกรบางรายท่ีมีความพร้อมทางด้านทุน ท่ีดิน แหล่งน้ าเพื่อ
การเกษตร และองค์ประกอบอื่นๆ  

 รายได้หลักจากกิจกรรมการเกษตรของเกษตรกรต าบลสามเงา พึ่งพารายได้หลักจากการปลูกข้าวโพด 
ปลูกข้าว และยังมีรายได้จากการปลูกไม้ผล เช่น กล้วยไข่  กล้วยน้ าหว้า และล าไย จึงลดความเส่ียงด้านการ
ประสบปัญหาราคาสินค้าเกษตรชนิดใดชนิดหนึ่งตกต่ า อย่างไรก็ตาม ท่ีผ่านมาต าบลสามเงา ต้องประสบ
ปัญหาอุทกภัยและวาตภัยอย่างต่อเนื่องผลผลิตสินค้าเกษตรได้รับความเสียหาย โดยเฉพาะ กล้วย และ ล าไย 
ซึ่งส่งผลให้เกษตรกรลดพื้นท่ีการปลูกไม้ผลลงเนื่องจากการลงทุนปลูกไม้ผลต้องลงทุนมากกว่าการปลูกพืชไร่ 
และข้าว เมื่อได้รับผลกระทบจากภัยธรรมชาติจะได้รับผลกะทบด้านการเงินมากกว่าและภายหลังประสบภัย
แต่ละครั้งต้องใช้ระยะเวลาฟื้นฟูค่อนข้างนานก่อนกลับมาสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรอีกครั้งหนึ่ง อีกท้ังการ
ปลูกข้าวโพดเล้ียงสัตว์ ต้ังแต่ฤดูกาลท่ีผ่านมา เกษตรกรพบปัญหาการระบาดของศัตรูพืชซึ่งสภาเกษตรกร
จังหวัดตาก ได้รับแจ้งข้อมูลจากผู้แทนเกษตรกรในพื้นท่ีอ าเภอสามเงา พบปัญหาความเสียหายจากหนอนเจาะ
ต้นข้าวโพด ชนิดท่ีพบการระบาด คือ หนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด (Fall armyworm) พบการระบาดในพื้นท่ี 
ต าบลสามเงา ต าบลยกกระบัตร ต าบลวังหมัน ต าบลวังจันทร์ และต าบลย่านรี ในเบื้องต้นส านักงานฯ ได้
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ประสานไปยังส านักงานเกษตรจังหวัดตากเพื่อของความอนุเคราะห์จังหวัดตากพิจารณาตรวจสอบการระบาด
ของศัตรูพืช และประกาศภัยพิบัติเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรท่ีประสบภัย ตลอดจนให้ค าแนะน าการแก้ไขปัญหา
ศัตรูพืชแก่เกษตรกร 

 

๕.) แนวทางการพัฒนาอาชีพและประเด็นที่เก่ียวข้องกับเกษตรอุตสาหกรรม 

 สภาเกษตรกรจังหวัดตาก ขับเคล่ือนแผนพัฒนาเกษตรกรรมจังหวัดตาก ต้ังแต่ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ 
ซึ่งมีบริบทพื้นท่ีจังหวัดตากในฝ่ังตะวันออก 3 อ าเภอ ได้แก่ พื้นท่ีอ าเภอเมืองตาก อ าเภอวังเจ้า และอ าเภอ
สามเงา เป็นแหล่งผลิตล าไยท่ีส าคัญของจังหวัดตาก พบว่า เกษตรกรผู้ปลูกล าไยประสบปัญหา ปริมาณผลผลิต
ออกมามากในช่วงเวลาเดียวกัน จึงเป็นผลให้ขาดแคลนแรงงานในการเก็บเกีย่วผลผลิต และตัวเกษตรกรเองยัง
ขาดองค์ความรู้ในการเก็บเกี่ยวผลผลิตด้วย เพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนารูปแบบการผลิตให้เกิดผลในทางปฏิบัติ
อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่เกษตรกร สภาเกษตรกรจังหวัดตาก จึงได้จัดท า(ร่าง) ข้อเสนอ
โครงการเพื่อเสนอของบประมาณจากงบพัฒนาจังหวัดตากผ่านหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ในพื้นท่ี ต าบลสามเงา 
อ าเภอสามเงา เป็นพื้นท่ีเปูาหมายในโครงการ ดังนี้ 

 โครงการส่งเสริมและพัฒนาระบบการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยและได้มาตรฐาน กิจกรรมหลัก คือ 
เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตรและเพิ่มมูลค่า สินค้าทางการเกษตรคุณภาพปลอดภัยและได้
มาตรฐาน ล าไย และ ไผ่ ซึ่งได้จากการรับฟังความเห็น ปัญหา และความต้องการของเกษตรกรในการจัดท า
แผนพัฒนาเกษตรกรรม เสนอของบประมาณจากงบพัฒนาจังหวัดตาก เพื่อด าเนินงานโครงการฯ ผ่าน
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ท้ังนี้กลุ่มเกษตรกรจ าเป็นต้องสร้างอัตลักษณ์ให้แก่สินค้าเกษตรของชุมชนเพิ่มเติม เพื่อ
สร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่สินค้าเกษตรของชุมชนเพิ่มเติม ข้อเสนอโครงการด้านการส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรรม
ดังท่ีกล่าวข้างต้น สอดคล้องกับบริบทพื้นท่ี ของต าบลสามเงา ซึ่งมีแหล่งน้ าต้นทุนและสภาพดินริมฝ่ังแม่น้ าท่ี
อุดมสมบูรณ์(แม่น้ าปิง) เป็นทางผ่านของเส้นทางคมนาคมท่ีส าคัญของภาคเหนือ(ถนนสายเอเชีย) แนวทาง
พัฒนาจึงควรมุ่งประเด็นส่งเสริมให้เกษตรกรเห็นถึงความส าคัญและความจ าเป็นในการผลิตพืชปลอดภัย 
ปรับโครงสร้างการผลิตสินค้าเกษตรลดพื้นท่ีปลูกพืชไร่เป็นไม้ผลยืนต้น เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและขยายฐาน
การตลาดให้ครอบคลุมในทุกระดับ 

 ท้ังนี้จากการศึกษาบริบทพื้นท่ีต าบลสามเงาและพื้นท่ีอ าเภอสามเงา พบว่าเป็นแหล่งผลิตไม้ผลท่ี
ส าคัญของจังหวัด ต้ังแต่ กล้วยไข่ กล้วยน้ าหว้า ล าไย และ ฝรั่ง การจ าหน่ายผลผลิตของเกษตรกรยังขายผ่าน
พ่อค้าคนกลางซึ่งมาจากต่างพื้นท่ีมารับซื้อตามฤดูกาล ไม่มีลานรับซื้อและรวบรวมผลผลิตเป็นของกลุ่ม
เกษตรกรและหรือตลาดสินค้าเกษตรที่เป็นแหล่งกระจายผลผลิตให้แก่เกษตรกร ตลอดจนเกษตรกรยังขาดการ
รวมกลุ่มเพื่อเพิ่มศักยภาพในต่อรองด้านราคาผลผลิตสินค้าเกษตรกับพ่อค้าคนกลาง แนวทางในการพัฒนาภาค
เกษตรให้เกิดความยั่งยืน  โดยพัฒนาเกษตรกรให้ผลิตสินค้าเกษตรให้ได้คุณภาพ เพิ่มช่องทางการจ าหน่าย
สินค้า ซึ่งสามารถน ากลไกภาครัฐภายใต้โครงการพัฒนาและส่งเสริมศูนย์จ าหน่ายสินค้าเกษตรชุมชน (FARM 
OUTLET) กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ มาใช้ในการพัฒนาชุมชนได้ อันจะเป็นการเพิ่มมูลค่าผลผลิต
และเพิ่มรายได้ให้เกษตรกร นอกจากจะเป็นการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจแล้ว  ยังท าให้ประชากรมีรายได้
เพิ่มข้ึน และเกิดการหมุนเวียนในภาพรวมของเศรษฐกิจ จากการลงพื้นท่ีต าบลสามเงา ตัวอย่างกลุ่มเกษตรกรผู้
ปลูกกล้วยไข่ท่ีสภาเกษตรกรจังหวัดตากเข้าไปส่งเสริมการรวมกลุ่มฯ ได้มีผู้น ากลุ่มเกษตรกรรวบรวมผลผลิต
กล้วยไขแ่ละผลไม้ในพื้นท่ี โดยรับซื้อในราคาประกัน และน าผลผลิตมาตัดแต่ง บรรจุภัณฑ์ และส่งให้กับลูกค้า
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เพื่อจ าหน่ายสู่ท้องตลาด สมาชิกในกลุ่มมีการร่วมกันวางแผนการผลิต การตรวจดูแลแปลง ควบคุมคุณภาพ
ผลผลิต และพัฒนาด้านการตลาด จากการรวมกลุ่มของเกษตรท าให้สามารถลดต้นทุนการผลิตท่ีมีราคาสูง (ปุ๋ย
และยา)  สามารถต่อรองราคาท่ียุติธรรมกับพ่อค้าคนกลาง กล้วยไข่สามเงามีลักษณะเด่น คือ ผลกล้วยไข่
หลังจากการบ่มแล้วมีสีเหลืองทอง เนื้อเหนียวแน่น รสชาติหอมหวานก าลังดี เป็นท่ีนิยมบริโภค จึงเป็นรายสินค้า
ท่ีมีศักยภาพของต าบลสามเงา เป็นผลผลิตทางการเกษตรท่ีสามารถพัฒนาต่อยอดสู่การเป็นเกษตร
อุตสาหกรรมได้ 

 

 

ประเด็นปัญหาและแนวทางพัฒนาภาคเกษตรกรรม ต าบลสามเงา 
(สรุปจากการจัดเวทีระดมความเห็นการจัดท าแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับต าบล) 

ประเด็นปัญหา/ความต้องการ แนวทางการพัฒนา 

1. แหล่งน้ าเพื่อการเกษตรไม่เพียงพอ 1. ต่อท่อระบบส่งน้ าจากเข่ือน/ท าฝายกั้นแม่น้ า 

2. น้ าท่วมพื้นท่ีการเกษตร 2. สร้างโรงสูบน้ าเพิ่มขึ้น 

3. ราคาผลผลิตภาคการเกษตรตกต่ า 3. ภาครัฐประกันราคาผลผลิตทางการเกษตร/
เกษตรกรรวมกลุ่มในการจ าน่ายผลผลิตการเกษตร
เพื่อให้มีอ านาจต่อรองราคากับผู้ประกอบการ 

4. ต้นทุนการผลิตสูง 4. ให้ภาครัฐมีนโยบายควบคุมค่าแรงงาน,ราคาปุ๋ย,
ราคาน้ ามัน 

5. การจ่ายภาษีค่าบ่อน้ าให้กับทางกรม
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

5. ยกเลิกการเก็บภาษีบ่อน้ าจากเกษตรกร 
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6.) ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาการเกษตร ต าบลสามเงา 

วิสัยทัศน์ ต าบลสามเงาเราผลติ พืชผัก ไม้ผล ชุมชนเป็นศนูย์จ าหน่ายสินค้า FARM OUTLET สินค้าเกษตรมคีุณภาพ 
เกษตรกรรวมกลุ่มเพิม่ศกัยภาพดว้ยการแปรรปู พันผกูวถิีชุมชน ท ากินบนพืน้ฐานเศรษฐกิจพอเพยีง  

พันธกิจ 
 
 

1. พัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกร ใหม้ั่นคง มั่งคั่ง อย่างยั่งยืน บนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
2. ส่งเสริมระบบการเกษตรปลอดภัย เกษตรอินทรีย์ มาใช้ในการท าการเกษตร การปลูกพืชผัก ไม้ผล อย่าง

จริงจัง 
3. เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรในการเพิ่มรายได้ที่มั่นคงอย่างต่อเนื่อง 
4. พัฒนา ปรังปรุง และฟื้นฟูทรัพยากร ดิน น้ า ตลอดจนปัจจัยการผลิตทางการเกษตรให้สอดคล้องกับสภาพ

พื้นที่อย่างเหมาะสมและทั่วถึง 
5. อนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างสมดุลในระบบนิเวศน์และความอุดมสมบูรณ์

ของปัจจัยผลผลิตทางการเกษตรอย่างยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ เป้าประสงค์ 

1. พัฒนาคุณภาพชีวิต
เกษตรกรให้เกิดความมั่นคง 
ความมั่งคั่ง อย่างยั่งยืน บน
พื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 
2. พัฒนาขีดความสามารถ
ในการผลิต การจัดการ
สินค้าเกษตร และความมั่ง
คงในอาชีพ 
3. บริหารจัดการทรัพยากร
การเกษตรอย่างมี
ประสิทธิภาพ และสร้าง
สมดุลในระบบนิเวศน์อย่าง
ย่ังยืน 

1. สร้างกระบวนการมีส่วนร่วมทุกภาคสว่น
ในการก าหนดนโยบายและวางแผนการ
พัฒนาเกษตรกรรมอย่างเป็นระบบ บน
พื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
2. พัฒนาประสิทธิภาพการผลิตสินค้าด้วย 
เกษตรปลอดภัย เกษตรอินทรีย์  
3. พัฒนาและส่งเสริมเกษตรกร 4.0  
4. สร้างความเข้มแข็งกลุ่ม องค์กร สถาบัน 
เกษตรกร ให้สามารถบริหารจัดการได้อย่าง
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
5. สรา้งมลูคา่เพิ่มผลผลิตทางการเกษตร
สร้างเกษตรกรผู้ประกอบการ 
6.  พัฒนาอัตลักษณ์ ผลิตภัณฑ์สินค้ า
เกษตรโดยใช้ภูมิปัญญาท้องถ่ิน  
7. พัฒนาและปรังปรุง แหล่งน้ าระบบ
ช ล ป ร ะ ท า น เ พื่ อ ก า ร เ ก ษ ต ร ใ ห้ มี
ประสิทธิภาพและเ ป็นไปอ ย่างทั่ ว ถึ ง
เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ 
8. ฟื้นฟูทรัพยากรการผลิตทางการเกษตร 
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและลด
ต้นทุน 

1. เกษตรกรต าบลสามเงา มีคุณภาพชีวิตที่ดี มี
ส่วนร่วมในการก าหนดนโยบายและวางแผน
พัฒนาเกษตรกรรมในพื้นที่ บนพื้นฐานปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
2. เกษตรกรต าบลสามเงามีขีดความสามารถใน
การผลิตและจัดการสินค้าเกษตร ด้วยระบบ
เกษตรปลอดภัย เกษตรอินทรีย์ เป็นเกษตรกร 
4.0  
3. เกษตรกรต าบลสามเงามีการรวมกลุ่ม ผลิต 
แปรรูป  จ าหน่ าย  ผลผลิตทางการเกษตร 
สามารถเข้าถึงแหล่งทุน กลุ่มมีความเข้มแข็ง มี
อ านาจต่อรองทางการค้า สร้างประโยชน์แก่
สมาชิก 
4. เกษตรกรต าบลสามเงาได้รับการถ่ายทอดองค์
ความรู้ต่างๆในการสนับสนุนอาชีพ ผสมผสาน
การพัฒนาอัตลักษณ์ผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรโดย
ใช้ภูมิ ปัญญาท้อง ถ่ิน เพื่ อเสริมสร้ างความ
เข้มแข็งให้กับเกษตรกรในการเพิ่มรายได้ที่มั่งคง
อย่างต่อเนื่อง 
5. ต าบลสามเงาได้รับการส่งเสริม สนับสนุน 
และพัฒนาให้เป็นศูนย์จ าหน่ายสินค้าเกษตร 
FARM OUTLET  
6. ระบบนิเวศน์มีความสมดุล โดยการอนุรักษ์ 
ฟื้นฟู ทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่าง
จริงจัง และปัจจัยการผลิตทางการเกษตรมีความ
สมบูรณ์อย่างยั่งยืน 



35 
   

ส่วนที่ ๓ : แผนงานโครงการพัฒนาเกษตรกรรมอ าเภอสามเงา / ต าบลสามเงา พ.ศ. 2563 – พ.ศ. 2566 

แผนพัฒนา/แผนงาน/โครงการ 
วัตถุประสงค์ แนวทางการด าเนินงาน 

แหล่ง
งบประมาณ 

ระยะเวลาในการด าเนินงาน หน่วยงาน
รับผิดชอบ แนวทางพัฒนา แผนงาน/โครงการ 2563 2564 2565 2566 

ยุทธศาสตร์จังหวัด : 

การสร้างความเข็มแข็ง
ให้แก่ภาคการเกษตร
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ของอปท. : 

ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

ด้านการส่งเสริมและ
สนับสนุนในการ
ประกอบอาชีพ 
: แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา 

โครงการวางท่อระบาย
น้ า(บริเวณลานตาก
พืชผลทางการเกษตร) 
พร้อมบ่อพัก  หมู ่7 
ต าบลสามเงา 

เพื่อให้ประชาชนมีน้ าใช้ใน
การอุปโภคและใช้ส าหรับ
การเกษตร อย่างท่ัวถึง 

วางท่อระบายน้ า(บริเวณ
ลานตากพืชผลทางการ
เกษตร) พร้อมบ่อพัก  
หมู ่7 ต าบลสามเงา 

อบต.สามเงา     กองช่าง 

ขุดลอกล าน้ าปิงบริเวณ
ด้านหลังประปาหมู่บ้าน  
หมู ่ 7 ต าบลสามเงา 

เพื่อให้ประชาชนมีน้ าใช้ใน
การอุปโภคและใช้ส าหรับ
การเกษตร อย่างท่ัวถึง 

ขุดลอกล าน้ าปิง(บริเวณ
ด้านหลังประปาหมู่บ้าน ) 
หมู ่ 7   ต าบลสามเงา 

อบต.สามเงา     กองช่าง 

โครงการวางท่อระบาย
น้ า หมู ่ 7 (ซอยบ้านศรี
ไพร) 

เพื่อให้ประชาชนมีน้ าใช้ใน
การอุปโภคและใช้ส าหรับ
การเกษตร อย่างท่ัวถึง 

วางท่อระบายน้ า หมู ่ 7 
(ซอยบ้านศรีไพร) อบต.สามเงา     กองช่าง 

โครงการวางท่อส่งน้ า
เพื่อการเกษตร  หมู ่ 7 
(บริเวณท่ีลุงจง) 

เพื่อให้ประชาชนมีน้ าใช้ใน
การอุปโภคและใช้ส าหรับ
การเกษตร อย่างท่ัวถึง 

วางท่อส่งน้ าเพื่อ
การเกษตร  หมู ่ 7 
(บริเวณท่ีลุงจง) 

อบต.สามเงา     กองช่าง 

การพัฒนาแหล่งน้ าและ
ระบบบริหารจัดการน้ า
เพื่อการเกษตร 

โครงการก่อสร้างฝายน้ า
ล้นกั้นแม่น้ าปิง 
(กลุ่มเปูาหมาย : 
ประชาชนในพื้นท่ี) 

เพื่อเป็นแหล่งน้ าใช้ใน
การเกษตรและอุปโภค
ให้กับเกษตรกรในพื้นท่ี 

ก่อสร้างแหล่งน้ าขนาด
ใหญ่ ขนาดกลาง ขนาด
เล็ก และระบบบรรเทา
ภัยทางน้ า 

กษ./อต./
อบต.
หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 

    

ชป./อบต.
หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 
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แผนงานโครงการพัฒนาเกษตรกรรม  อ าเภอสามเงา / ต าบลสามเงา พ.ศ. 2563 – พ.ศ. 2565 

แผนพัฒนา/แผนงาน/โครงการ 
วัตถุประสงค์ แนวทางการด าเนินงาน 

แหล่ง
งบประมาณ 

ระยะเวลาในการด าเนินงาน หน่วยงาน
รับผิดชอบ แนวทางพัฒนา แผนงาน/โครงการ 2563 2564 2565 2566 

ยุทธศาสตร์จังหวัด : 
การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม(บริหาร
จัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม  ปุาไม้  
แหล่งน้ า) 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ของอปท. : 
ด้านการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ  
การคุ้มครองดูแลและ
บ ารุงรักษาปุาและน้ า 
: แผนงานการเกษตร 

โครงการรักน้ า  รักปุา  
รักษาแผ่นดิน  

เพื่อเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวเถลิงถวัลยราช
สมบัติ ครบ 70 ปี และ
สมเด็จพระนางเจ้า
พระบรมราชินีนาถ  ทรง
เจริญพระชนมพรรษา 7 
รอบ 84 พรรษา 

จัดกิจกรรมรักน้ า  รักปุา  
รักษาแผ่นดิน 
 

อบต.สามเงา     
ส านักงาน

ปลัด 

โครงการปล่อยพันธุ์ปลา
เฉลิมพระเกียรติ 

เพื่ออนุรักษ์ฟื้นฟู 
ทรัพยากรน้ า 

จัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์
ปลาเฉลิมพระเกียรติ 

อบต.สามเงา     
ส านักงาน
ปลัด อบต. 

โครงการเกษตรพอเพียง  
โรงเรียนบ้านสามเงา 

เพื่อให้นักเรียนมีความรู้
และความเข้าใจและ
สามารถปฏิบัติตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจ 

ใหค้วามรู้และความเข้าใจ
และสามารถปฏิบัติตาม
หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจแก่นักเรียน 

อบต.สามเงา     กองการศึกษา 

โครงการเกษตรพอเพียง
เล้ียงชีพด้วยตนเอง  
โรงเรียนบ้านปุายางใต้ 

เพื่อให้นักเรียนมีความรู้
และความเข้าใจและ
สามารถปฏิบัติตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจ 

ใหค้วามรู้และความเข้าใจ
และสามารถปฏิบัติตาม
หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจแก่นักเรียน 

อบต.สามเงา     กองการศึกษา 
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แผนงานโครงการพัฒนาเกษตรกรรม  อ าเภอสามเงา / ต าบลสามเงา พ.ศ. 2563 – พ.ศ. 2565 

แผนพัฒนา/แผนงาน/โครงการ 
วัตถุประสงค์ 

แนวทางการ
ด าเนินงาน 

แหล่ง
งบประมาณ 

ระยะเวลาในการด าเนินงาน หน่วยงาน
รับผิดชอบ แนวทางพัฒนา แผนงาน/โครงการ 2563 2564 2565 2566 

ยุทธศาสตร์จังหวัด : 

การพัฒนาคุณภาพชีวิต
ประชาชน  และแก้ไข
ปัญหาความยากจน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ของอปท. : 

ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

:แผนงานเคหะและ
ชุมชน 

โครงการติดต้ังไฟฟูาเพื่อ
การเกษตร(ถนนสาย
เหมืองลุงอู๊ด)  หมู ่7  

เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟูา
สว่างอย่างท่ัวถึง 

ติดต้ังไฟฟูาเพื่อ
การเกษตร(ถนนสาย
เหมืองลุงอู๊ด)  หมู ่7 

อบต.สามเงา     กองช่าง 

ก่อสร้างฝายน้ าล้น เพื่อกักเก็บน้ ามีน้ าเพื่อ
การเกษตรใช้ตลอดปี 

 หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 

    
เทศบาล
ต าบลสามเงา 

จัดสร้างกังหันน้ า(หลูป)
  

เพื่อฟื้นฟูภูมิปัญญาท้อง  
ถิ่นที่น าน้ ามาใช้ มีน้ าเพื่อ
การเกษตรใช้ตลอดปี 

 
หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 

    
เทศบาล
ต าบลสามเงา 

โรงสูบน้ าเพื่อการเกษตร 

โรงสูบน้ าใต้ห้วย 

มีน้ าเพื่อการเกษตรใช้
ตลอดปี 

 เทศบาลต าบล
สามเงา 

    กองช่าง 

แนวทางการพัฒนาผลิตภาพ
ทางการเกษตร 
กลยุทธ์ส่งเสริมการท า
การเกษตรปลอดภัย เกษตร
ผสมผสานอย่างย่ังยืน 

๑. โครงการส่งเสริมการ
พัฒนาและปรับระบบการ
ผลิตล าไยให้มีคุณภาพ
ปลอดภัยและได้มาตรฐาน  
 
 
 
 

- เพ่ือพัฒนาศักยภาพ
เกษตรกรในด้านการพัฒนา
ระบบการผลิตสินค้าเกษตร
เกษตรปลอดภัยให้ได้
มาตรฐานตรงตามความ
ต้องการของตลาด 
-เพ่ือส่งเสริมการท าเกษตร
ผสมผสานอย่างยังยืน ลดการ
ปลูกพืชเชิงเด่ียว 

1. การอบรมถ่ายทอดองค์
ความรู้ด้านการผลิต 
การตลาด กฎหมายพันธ
สัญญา และการแปรรูป
ผลิตภัณฑ์เพ่ือให้มีคุณภาพ
ปลอดภัยและได้มาตรฐาน  
 

จังหวัดตาก 

    

กษจ. /กษ. /
ศวพ./ 

สกจ.และ 
หน่วยงานที่ 
เก่ียวข้อง 
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แผนงานโครงการพัฒนาเกษตรกรรม  อ าเภอสามเงา / ต าบลสามเงา พ.ศ. 2563 – พ.ศ. 2565 

แผนพัฒนา/แผนงาน/โครงการ 
วัตถุประสงค์ แนวทางการด าเนินงาน 

แหล่ง
งบประมาณ 

ระยะเวลาในการด าเนินงาน หน่วยงาน
รับผิดชอบ แนวทางพัฒนา แผนงาน/โครงการ 2563 2564 2565 2566 

- แนวทางการ
พัฒนา พัฒนา
ประสิทธิภาพการ
ผลิตทางการเกษตร 
และสร้างมูลค่าเพิ่ม
ภายใต้แนวคิด
เกษตรปลอดภัย 
และเกษตรอินทรีย์  
การพัฒนา
อุตสาหกรรม
เกษตรแปรรูปให้มี
ความหลากหลาย
สอดคล้องกับความ
ต้องการของตลาด 

-โครงการส่งเสริมการ
ปลูกพืชทางเลือกสู่
ผู้บริโภคแบบปลอดภัย
ได้มาตรฐาน GAP/
อินทรีย์ 
 
 

1 เพื่อให้เกษตรกรผู้ปลูกพืชผัก
ตระหนักและลดการใช้สารเคมี ซึ่ง
เป็นผลดีต่อสุขภาพในระยะยาว 
2 เพื่อให้เกษตรกรผู้ปลูกผักและ
ชุมชนได้บริโภคผักปลอดภัยจาก
สารเคมี เป็นการช่วยลดรายจ่าย 
3 เพื่อสร้างรายได้เสริม จากการ
จ าหน่ายผักปลอดภัยจากสารพิษ 
4 เพื่อให้เป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้แก่
เกษตรกรท่ัวไปและประชาชนท่ีสนใจ
ได้เข้ามาศึกษาเรียนรู้และน าไปปฏิบัติ 

- ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ 
“กิจกรรมพัฒนาศักยภาพ
กลุ่มเกษตรกรและเพิ่ม
ประสิทธิภาพผลผลิต พิชผัก
เกษตรปลอดภัย” จ านวน 
200 ราย 
- จัดท าแปลงสาธิตการปลุก
พืชผักปลอดภัย 
-จัดท าแปลงสาธิตการปลุก
พืชทางเลือก มะละกอGAP/
เกษตรอินทรีย์ 

จังหวัดตาก     

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

 

- โครงการส่งเสริมการ
ผลิตพืชผักปลอดภัย
(ปลูกผักกางมุ้ง) 
เรือนจ าจังหวัดตาก 

1 เพื่อใหผู้้ต้องขังตระหนักและลด
การใช้สารเคมี ซึ่งเป็นผลดีต่อสุขภาพ
ในระยะยาว 
2 เพื่อใหผู้้ต้องขังและชุมชนได้
บริโภคผักปลอดภัยจากสารเคมี เป็น
การช่วยลดรายจ่าย 
3 เพื่อสร้างรายได้เสริม จากการ
จ าหน่ายผักปลอดภัยจากสารพิษ 
4 เพื่อให้เป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้แก่
เกษตรกรท่ัวไปและประชาชนท่ีสนใจ
ได้เข้ามาศึกษาเรียนรู้และน าไปปฏิบัติ 

- ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ  
- จัดท าโรงเรือนปลุกผักกาง
มุ้ง 
 

จังหวัดตาก     

เรือนจ า จ.ตาก 
กษ. /กษจ. / 

พณ /สกจ. และ
หน่วยงานท่ี 
เกี่ยวข้อง 
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แผนงานโครงการพัฒนาเกษตรกรรม  อ าเภอสามเงา / ต าบลสามเงา พ.ศ. 2563 – พ.ศ. 2565 

แผนพัฒนา/แผนงาน/โครงการ 
วัตถุประสงค์ แนวทางการด าเนินงาน 

แหล่ง
งบประมาณ 

ระยะเวลาในการด าเนินงาน หน่วยงาน
รับผิดชอบ แนวทางพัฒนา แผนงาน/โครงการ 2563 2564 2565 2566 

- แนวทางการพัฒนา 
พัฒนาประสิทธิภาพ
การผลิตทาง
การเกษตร และสร้าง
มูลค่าเพิ่มภายใต้
แนวคิดเกษตร
ปลอดภัย และเกษตร
อินทรีย์  
การพัฒนา
อุตสาหกรรมเกษตร
แปรรูปให้มีความ
หลากหลายสอดคล้อง
กับความต้องการของ
ตลาด 
-แนวทางการพัฒนา
ความเข็มแข็งของ
สหกรณ์ สร้างกลุ่ม
สมาชิกสหกรณ์สู่
ความเข็มแข็งแบบมี
ส่วนร่วม กลุ่มสมาชิก
สหกรณ์ได้รับการ
พัฒนาศักยภาพ 
 

 โครงการพัฒนา
ศักยภาพการตลาด
น าการผลิต(ไก่
พื้นเมือง)  
จังหวัดตาก  
 
 

1 เพื่อพัฒนาศักยภาพการแข่งขันด้าน
การตลาดน าการผลิตและทักษะองค์
ความรู้ด้านเทคโนโลยีการขยายพันธุ์และ
ระบบการเลี้ยงไก่พื้นเมืองท่ีเหมาะสมกับ
บริบทพื้นท่ี ให้เป็นอาชีพท่ีสร้างรายได้ท่ี
ยั่งยืนให้กับครอบครัวและชุมชน 
2 มีจุดเรียนรู้การผลิต/เพาะพันธุ์ไก่
พื้นเมืองท่ีสอดคล้องกับบริบทพื้นท่ีและ
ตรงตามความต้องการของตลาด เกิดการ
ช่วยเหลือเกื้อกูล แลกเปลี่ยนการเรียนรู้
ในชุมชน ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
และการพัฒนารูปแบบเกษตรแปลงใหญ่ 

- ฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการในประเด็น 
การตลาดน าการผลิต
และปรับระบบการ
เลี้ยงไก่พื้นเมืองจังหวัด
ตาก การจัดท าข้อมูล
ฟาร์มให้แก่กลุ่ม
เกษตรกรผู้เลี้ยงไก่
พื้นเมืองท่ีมีศักยภาพ 
จ านวน 5 กลุ่มๆละ 
30 ราย 

จังหวัดตาก     
ปศุสัตว ์/ 

สกจ. จ.ตาก 

-โครงการพัฒนา
ศักยภาพสมาชิกและ
คณะกรรมการ
สหกรณ์การเกษตร
แบบมีส่วนร่วม 

1 เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของสมาชิก
สหกรณ์สู่การเป็นสมาชิกสหกรณ์ต้นแบบ 
2 เพื่อให้สหกรณ์สร้างกลุ่มสมาชิกตน
แบบเพื่อยกระดับการพัฒนาสหกรณ์สู่
ความเข็มแข็ง 
3 เพื่อพัฒนาผู้น ากลุ่มสมาชิกสหกรณ์ให้
เป็นผู้น าด้านการบริหารงานแบบมีส่วน
ร่วม 
4 เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจด้าน
กฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ การบริหาร
สหกรณ ์

จัดกิจกรรมฝึกอบรม 
ความรู้ความเข้าใจด้าน
กฎหมาย ข้อบังคับ 
ระเบียบ การบริหาร
สหกรณ์ให้แก่สมาชิก
สหกรณ์สู่สหกรณ์
ต้นแบบ 4.0 
 
 

จังหวัดตาก     

สหกรณ์ จ.ตาก 
สหกรณ์ อ. 

กษ. /กษจ.  / 
สกจ. และ
หน่วยงานท่ี 
เกี่ยวข้อง 
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แผนงานโครงการพัฒนาเกษตรกรรม  อ าเภอสามเงา / ต าบลสามเงา พ.ศ. 2563 – พ.ศ. 2565 

แผนพัฒนา/แผนงาน/โครงการ 
วัตถุประสงค์ แนวทางการด าเนินงาน 

แหล่ง
งบประมาณ 

ระยะเวลาในการด าเนินงาน หน่วยงาน
รับผิดชอบ แนวทางพัฒนา แผนงาน/โครงการ 2563 2564 2565 2566 

การพัฒนาคุณภาพชีวิต
ประชาชนและแก้ไขปัญหา
ความยากจน 
การลดความเหลื่อมล้ าของ
สังคม และการสร้าง
โอกาสเข้าถึงบริการ
ภาครัฐ 

โครงการเสริมสร้างการ
รับรู้ด้านกฎหมายและการ
ให้ความช่วยเหลือ
ประชาชนผู้ด้วยโอกาส 
 
 

1 เพื่อเสริมสร้างการรับรู้ด้าน
กฎหมายและการให้ความ
ช่วยเหลือประชาชนผู้ด้วย
โอกาสให้เข้าถึงกระบวนการ
ยุติธรรมอย่างมีประสิทธิภาพ 
2 เพื่อให้ประชาชนทราบถึง
การคุ้มครองสิทธิด้านกฎหมาย 
การปูองกันภัยจากปัญหาต่างๆ
ท่ีเกิดข้ึนในชีวิตประจ าวัน 
3 เพื่อให้ประชาชนได้รับการ
อ านวยความยุติธรรมอย่างเท่า
เทียมกัน 

ฝึกอบรมให้ความรู้ด้าน
กฎหมายแก่ประชาชน
ให้เข้าถึงกระบวนการ
ยุติธรรมอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 
 

จังหวัดตาก     

ยุติธรรม จ.ตาก/ 
สกจ. และ
หน่วยงานท่ี 
เกี่ยวข้อง 

 

- แนวทางการพัฒนา 
พัฒนาประสิทธิภาพการ
ผลิตทางการเกษตร และ
สร้างมูลค่าเพิ่มภายใต้
แนวคิดเกษตรปลอดภัย 
และเกษตรอินทรีย์  
การพัฒนาอุตสาหกรรม
เกษตรแปรรูปให้มีความ
หลากหลายสอดคล้องกับ
ความต้องการของตลาด 

โครงการส่งเสริมและเพิ่ม
ศักยภาพเกษตร
อุตสาหกรรมเพื่อส่งออก
และเกษตรเชิงนิเวศน์ 

1 เพื่อฟื้นฟูปุาต้นน้ าลด
รายจ่ายสร้างรายได้ให้กับ
เกษตรกรในพื้นท่ี 
2 เพื่อส่งเสริมการท าเกษตร
ผสมผสานอย่างยั่งยืน ลดการ
ปลูกพืชเชิงเด่ียว 
3 เพื่อสร้างจิตส านึกในการดุ
แลรักษาปุา และลดจ านวน
พื้นท่ีวิกฤตปัญหาหมอกควัน 
เพื่อสร้างชุมชนเข้มแข็ง 

ฝึกอบรม ส่งเสริม 
สนับสนุนปัจจัยการผลิต 
ส่งเสริมการปลูกพืช
ทางเลือกท่ีมีศักยภาพ
ด้านการตลาดเพื่อ
ทดแทนการปลูกพืช
เชิงเด่ียวบนพื้นท่ีสูง 
 
 

กลุ่มจังหวัด
ภาคเหนือ
ตอนล่าง 1 

    จ.ตาก 
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ภาพกิจกรรม 
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ภาคผนวก 
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แผนที่กลุ่มชุดดิน และ การใช้ประโยชน์ที่ดิน ต าบลสามเงา อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ต าบลสามเงา อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก ประกอบไปด้วยชุดที่  4 , 21 , 33 , 38 , 48 , 56 , 62 
ที่มา : LDD Soil Guide สารสนเทศดินและข้อมูลการใช้ปุ๋ย กรมพัฒนาที่ดิน  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
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แผนที่การใช้ประโยชน์ที่ดิน ต าบลสามเงา อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก 

ที่มา : LDD Soil Guide สารสนเทศดินและข้อมูลการใช้ปุ๋ย กรมพัฒนาที่ดิน  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
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       ชุดดิน :   ชุดดินบางมูลนาก (Ban) ชุดดินบางปะอิน (Bin)  
ชุดดินชัยนาท (Cn) ชุดดินชุมแสง (Cs) ชุดดินพิมาย (Pm)  
ชุดดินราชบุรี (Rb) ชุดดินสระบุรี (Sb) ชุดดินสิงห์บุรี (Sin)  
ชุดดินศรีสงคราม (Ss) ชุดดินท่าพล (Tn) และชุดดินท่าเรือ (Tr)                                                

 
ลักษณะเด่น :   
กลุ่มดินเหนียวลึกมากท่ีเกิดจากตะกอนล าน้ าท่ีมีอายุยังน้อย 
ปฏิกิริยาดินเป็นกลางถึงเป็นด่าง การระบายน้ าค่อนข้างเลว ความ
อุดมสมบูรณ์ปานกลาง 

 

ปัญหา :  

ขาดแคลนน้ าในระยะท่ีฝนท้ิงช่วงนาน บางพื้นท่ีอาจพบช้ันดานแข็งท่ีเกิดจากการเกษตรกรรม 

 

แนวทางการจัดการ :  

ปลูกพืชไร่หรือพืชผัก ไถพรวนขณะท่ีดินมีความช้ืนท่ีเหมาะสมและท่ีความแตกต่างกันในแต่ละปี เพื่อ
ท าลายช้ันดานและปูองกันการเกิดช้ันดาน จัดระบบการปลูกพืชหมุนเวียนให้มีการปลูกพืชบ ารุงดินอยู่ด้วย 
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 มีวัสดุคลุมดิน หรือท าแนวรั้วหญ้าแฝก มีการใช้ปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ยอินทรีย์น้ าตาม
ชนิดพืชท่ีปลูก เพื่อรักษาความสามารถในการผลิตของดินไว้ไม่ให้เส่ือมโทรมลง พัฒนาแหล่งน้ าและจัดระบบ
การให้น้ าในแปลงปลูก 

ปลูกไม้ผล ขุดหลุมปลูกขนาด 50x50x50 ซม. ปรับปรุงหลุมปลูกด้วยปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอก 20-35 
กิโลกรัม/หลุม มีวัสดุคลุมดิน ปลูกพืชคลุมดิน ปลูกพืชแซม ท าแนวรั้วหรือฐานหญ้าแฝกเฉพาะต้น ในช่วง
เจริญเติบโต ก่อนเก็บผลผลิตและภายหลังเก็บผลผลิต ใช้ปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอกร่วมกับปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ยอินทรีย์น้ า 
ตามชนิดพืชท่ีปลูก เพื่อรักษาความสามารถในการผลิตของดินไว้ไม่ให้เส่ือมโทรมลงพัฒนาแหล่งน้ าและ
จัดระบบการให้น้ าในพื้นท่ีปลูก 

     
 

 

กลุ่มชุดดินในพื้นท่ีลุ่ม 

กลุ่มชุดดินท่ี 4 
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ชุดดิน : ชุดดินเพชรบุรี (Pb) และชุดดินสรรพยา (Sa)  

      
ลักษณะเด่น :  
กลุ่มดินร่วนหยาบลึกมากท่ีเกิดจากตะกอนล าน้ าในส่วนต่ าของ

 พื้นท่ีริมแม่น้ า ปฏิกิริยาดินเป็นกรดเล็กน้อยถึงเป็นกลาง  
     การระบายน้ าค่อนข้างเลวถึงดีปานกลาง ความอุดมสมบูรณ์ 
     ปานกลาง 
      

ปัญหา : 
ดินค่อนข้างเป็นทราย ขาดแคลนน้ านาน บางพื้นท่ีอาจได้รับอันตรายจากน้ าไหลบ่าท่วมขังและน้ าท่วม

ขังในฤดูฝน ท าความเสียหายกับพืชท่ีไม่ชอบน้ า 

 

แนวทางการจัดการ :  

 ปลูกข้าว เลือกระยะเวลาปลูกให้เหมาะสมกับฤดูกาล ปรับสภาพพื้นท่ีให้ราบเรียบ และท าคันดินเพื่อ
ช่วยกักเก็บน้ า ไถกลบตอซัง ปล่อยไว้ 3-4 สัปดาห์ หรือไถกลบพืชปุ๋ยสด (หว่านโสนอัฟริกันหรือโสน
อินเดีย 6-8 กิโลกรัม/ไร่ ไถกลบเมื่ออายุ 50-70 วัน ปล่อยไว้ 1-2 สัปดาห์) ร่วมกับการใช้ปุ๋ยอินทรีย์น้ า
หรือปุ๋ยเคมีสูตร 16-16-8 ใส่ปุ๋ยแต่งหน้าหลังปักด า 35-45 วัน มีระบบการให้น้ าในช่วงท่ีข้าวขาดน้ า 
หรือท านาครั้งท่ี 2 หรือปลูกพืชไร่ พืชผักหรือพืชตระกูลถั่วหลังเก็บเกี่ยวข้าว ท าร่องแบบเต้ีย ปรับปรุงดิน
ด้วยปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอก 2-3 ตัน/ไร่ ร่วมกับปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ยอินทรีย์น้ า 

 ปลูกพืชไร่ พืชผัก หรือไม้ผล ยกร่องกว้าง 6-8 เมตร คูน้ ากว้าง 1.0-1.5 เมตร ลึก 0.5-1.0 เมตร 
ท าคันดินอัดแน่นล้อมรอบ เพื่อปูองกันน้ าท่วม ปรับปรุงดินด้วยปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอก 2-3 ตัน/ไร่ ร่วมกับ
ปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ยอินทรีย์น้ า หรือขุดหลุมปลูกขนาด 50x50x50 ซม. ปรับปรุงหลุมปลูกด้วยปุ๋ยหมักหรือปุ๋ย
คอก 20-35 กิโลกรัม/หลุม ในช่วงเจริญเติบโต ก่อนเก็บผลผลิตและภายหลังเก็บผลผลิต ใช้ปุ๋ยหมักหรือ
ปุ๋ยคอกร่วมกับปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ยอินทรีย์น้ า ตามชนิดพืชท่ีปลูก เพื่อรักษาความสามารถในการผลิตของดิน
ไม่ให้เส่ือมโทรมลง ในช่วงเจริญเติบโต ก่อนเก็บผลผลิตและภายหลังเก็บผลผลิต พัฒนาแหล่งน้ า
ชลประทานและจัดระบบการให้น้ าในแปลงปลูก 

 

 

 

กลุ่มชุดดินในพื้นที่ลุ่ม 

กลุ่มชุดดินที่ 21 
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กลุ่มชุดดินในพื้นที่ดอน เขตดินแห้ง 

กลุ่มชุดดินที่ 33 

    ชุดดิน :ชุดดินดงยางเอน (Don) ชุดดินก าแพงเพชร (Kp)  

    ชุดดินก าแพงแสน (Ks) ชุดดินล าสนธิ (Ls) ชุดดินน้ าดุก (Nd)  
    ชุดดินธาตุพนม (Tp) และชุดดินตะพานหิน (Tph) 

    ลักษณะเด่น : 
     กลุ่มดินทรายแปูงละเอียดหรือดินร่วนละเอียดลึกมากท่ีเกิดจาก
     ตะกอนแม่น้ าหรือตะกอนน้ าพารูปพัด ปฏิกิริยาดินเป็นกรด 
     เล็กน้อยถึงเป็นกลาง การระบายน้ าดีถึงดีปานกลาง ความอุดม
     สมบูรณ์ปานกลาง 

ปัญหา : 
 ขาดแคลนน้ าในระยะท่ีฝนท้ิงช่วงนาน บางพื้นท่ีอาจพบช้ันดานแข็งท่ีเกิดจากการเกษตรกรรม 

แนวทางการจัดการ : 

 ปลูกพืชไร่หรือพืชผัก ไถพรวนขณะท่ีดินมีความช้ืนท่ีเหมาะสมและท่ีความแตกต่างกันในแต่ละปี เพื่อ
ท าลายช้ันดานและปูองกันการเกิดช้ันดาน จัดระบบการปลูกพืชหมุนเวียนให้มีการปลูกพืชบ ารุงดินอยู่ด้วย 
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 มีวัสดุคลุมดิน หรือท าแนวรั้วหญ้าแฝก มีการใช้ปุ๋ยเคมีหรือ
ปุ๋ยอินทรีย์น้ าตามชนิดพืชท่ีปลูก เพื่อรักษาความสามารถในการผลิตของดินไว้ไม่ให้เส่ือมโทรมลง พัฒนา
แหล่งน้ าและจัดระบบการให้น้ าในแปลงปลูก 
 ปลูกไม้ผล ขุดหลุมปลูกขนาด 50x50x50 ซม. ปรับปรุงหลุมปลูกด้วยปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอก 20-35 
กิโลกรัม/หลุม มีวัสดุคลุมดิน ปลูกพืชคลุมดิน ปลูกพืชแซม ท าแนวรั้วหรือฐานหญ้าแฝกเฉพาะต้น ในช่วง
เจริญเติบโต ก่อนเก็บผลผลิตและภายหลังเก็บผลผลิต ใช้ปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอกร่วมกับปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ยอินทรีย์
น้ า ตามชนิดพืชท่ีปลูก เพื่อรักษาความสามารถในการผลิตของดินไว้ไม่ให้เส่ือมโทรมลงพัฒนาแหล่งน้ าและ
จัดระบบการให้น้ าในพื้นท่ีปลูก 
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กลุ่มชุดดินในพื้นที่ดอน เขตดินแห้ง 

กลุ่มชุดดินที่ 38 

 

ชุดดิน : ชุดดินเชียงใหม่ (Cm) ชุดดินชุมพลบุรี (Chp)  

ชุดดินดอนเจดีย์ (Dc) ชุดดินไทรงาม (Sg)และชุดดินท่าม่วง (Tm) 
 

ลักษณะเด่น :  

กลุ่มดินร่วนหยาบลึกมากท่ีเกิดจากตะกอนริมแม่น้ า มีปฏิกิริยาดินเป็นกรด
เล็กน้อยถึงเป็นกลางการระบายน้ าดีถึงดีปานกลาง ความอุดมสมบูรณ์ปาน
กลาง 

   

ปัญหา : 

เนื้อดินค่อนข้างเป็นทราย ขาดแคลนน้ าในระยะท่ีฝนท้ิงช่วงนาน บางพื้นท่ีอาจมีน้ าท่วมขัง หรือไหล
บ่าท่วมขังอย่างฉับพลันในระยะท่ีมีฝนตกหนัก 

   

แนวทางการจัดการ :  

ปลูกพืชไร่หรือพืชผัก จัดระบบการปลูกพืชหมุนเวียนให้มีการปลูกพืชบ ารุงดินอยู่ด้วย ปรับปรุงดินด้วย
ปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอก 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) ร่วมกับปุ๋ยเคมี
หรือปุ๋ยอินทรีย์น้ า มีวัสดุคลุมดิน ท าแนวรั้วหรือท าฐานหญ้าแฝกเฉพาะต้น มีการใช้ปุ๋ยเคมีตามชนิดพืชท่ีปลูก 
เพื่อรักษาความสามารถในการผลิตของดินไว้ไม่ให้เส่ือมโทรมลง จัดระบบการให้น้ าในแปลงปลูก 

   ปลูกไม้ผล เลือกพื้นท่ีท่ีไม่เส่ียงต่อการท่วมขังของน้ า ขุดหลุมปลูกขนาด 50x50x50 ซม. ปรับปรุง
หลุมปลูกด้วยปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอก 20-35 กิโลกรัม/หลุม มีวัสดุคลุมดิน ปลูกพืชคลุมดิน ปลูกพืชแซม ท าแนว
รั้วหรือท าฐานหญ้าแฝกเฉพาะต้น ในช่วงเจริญเติบโต ก่อนเก็บผลผลิตและภายหลังเก็บผลผลิต ใช้ปุ๋ยหมักหรือ
ปุ๋ยคอกร่วมกับปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ยอินทรีย์น้ า ตามชนิดพืชท่ีปลูก จัดระบบการให้น้ าในแปลงปลูก 
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กลุ่มชุดดินในพื้นที่ดอน เขตดินแห้ง 

กลุ่มชุดดินที่ 48 
 
    ชุดดิน : ชุดดินแม่ริม (Mr) ชุดดินน้ าชุน (Ncu) ชุดดินพะเยา (Pao) 
     และชุดดินท่ายาง (Ty) 
 
    ลักษณะเด่น :  
     กลุ่มดินต้ืนถึงก้อนหินหรือเศษหิน และอาจพบช้ันหินพื้นภายใน
     ความลึก 150 ซม. จากผิวดิน ปฏิกิริยาดินเป็นกรดถึงเป็น 
     กลาง การระบายน้ าดี ความอุดมสมบูรณ์ต่ า 
  
    ปัญหา :  
     ดินต้ืนถึงช้ันก้อนกรวดหรือลูกรังหนามาก ความอุดมสมบูรณ์ต่ า 
     ขาดแคลนน้ า และเกิดการชะล้างพังทลายสูญเสียหน้าดิน ใน 
     พื้นท่ีท่ีมีความลาดชัน 
  
แนวทางการจัดการ :  

 พื้นท่ีดินต้ืนมากหรือมีก้อนกรวดหรือลูกรังบริเวณหน้าดินมาก ไม่ควรน ามาใช้ประโยชน์ ปล่อยไว้ให้
เป็นปุา พื้นท่ีเล้ียงสัตว์หรือปลูกไม้ใช้สอยโตเร็ว 

 ปลูกพืชไร่หรือพืชผัก เลือกพื้นท่ีท่ีมีหน้าดินหนาและมีสภาพพื้นท่ีค่อนข้างราบเรียบ จัดระบบการปลูก
พืชให้หมุนเวียนตลอดท้ังปีและปลูกพืชบ ารุงดินร่วมอยู่ด้วย ปรับปรุงดินด้วยปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอก 3-4 ตัน/
ไร่ หรือไถกลบพืชปุ๋ยสด (หว่านเมล็ดถั่วพร้า 10-12 กิโลกรัม/ไร่ เมล็ดถั่วพุ่ม 8-10 กิโลกรัม/ไร่ หรือปอ
เทือง 6-8 กิโลกรัม/ไร่ ไถกลบระยะออกดอก ปล่อยไว้ 1-2 สัปดาห์) ร่วมกับการใช้ปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ยอินทรีย์
น้ า ไถพรวนและปลูกพืชตามแนวระดับ มีวัสดุคลุมดิน หรือท าแนวรั้ว หญ้าแฝก พัฒนาแหล่งน้ าและ
จัดระบบการให้น้ าในแปลงปลูก 

 ปลูกไม้ผล ขุดหลุมปลูกขนาด 75x75x75 ซม. ปรับปรุงหลุมปลูกด้วยหน้าดินร่วมกับปุ๋ยหมักหรือปุ๋ย
คอก 25-50 กิโลกรัม/หลุม มีระบบอนุรักษ์ดินและน้ า เช่น การสร้างคันดิน ท าขั้นบันได ท าฐานปลูก
เฉพาะต้น ปลูกพืชคลุมดิน ท าแนวรั้วหรือท าฐานเฉพาะต้นหญ้าแฝก ในช่วงเจริญเติบโต ก่อนเก็บผลผลิต
และภายหลังเก็บผลผลิต ใช้ปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอกร่วมกับปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ยอินทรีย์น้ า ตามชนิดพืชท่ีปลูก 
พัฒนาแหล่งน้ าและจัดระบบการให้น้ าในแปลงปลูก 
 

 

 

 

 



50 
   

กลุ่มชุดดินในพื้นที่ดอน เขตดินแห้ง 

กลุ่มชุดดินที่ 56 
 

ชุดดิน : ชุดดินลาดหญ้า (Ly) ชุดดินภูสะนา (Ps)  
และชุดดินโพนงาม (Png) 
 

      ลักษณะเด่น :  
กลุ่มดินลึกปานกลางถึงช้ันหินพื้น เศษหินหรือลูกรัง ปฏิกิริยาดิน
เป็นกรดจัด การระบายน้ าดีถึงดีปานกลาง ความอุดมสมบูรณ์ต่ า 

   
ปัญหา : 
ดินลึกปานกลางถึงช้ันหินพื้น เศษหิน ก้อนกรวดหรือลูกรัง ขาด
แคลนน้ า และเกิดการชะล้างทลายสูญเสียหน้าดินในพื้นท่ีลาดชัน 
บางพื้นท่ีเป็นดินกรดจัดมาก 

   
แนวทางการจัดการ :  

ปลูกพืชไร่หรือพืชผัก เลือกพื้นท่ีค่อนข้างราบเรียบ จัดระบบการปลูกพืชให้หมุนเวียนตลอดท้ังปี 
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 ปลูกพืชปุ๋ยสด มีวัสดุคลุมดิน ปลูกพืช
หมุนเวียน ปลูกพืชสลับเป็นแถบ ท าแนวรั้วหญ้าแฝก พัฒนาแหล่งน้ าและจัดระบบการให้น้ าในแปลงปลูก 

   ปลูกไม้ผล ขุดหลุมปลูกขนาด 50x50x50 ซม. ปรับปรุงหลุมปลูกด้วยปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอก 20-35 
กิโลกรัม/หลุม มีระบบอนุรักษ์ดินและน้ า เช่น ปลูกพืชคลุมดิน มีวัสดุคลุมดิน ปลูกพืชแซม สร้างคันดิน ท า
ขั้นบันได ท าแนวรั้วหรือท าฐานหญ้าแฝกเฉพาะต้น ในช่วงเจริญเติบโต ก่อนเก็บผลผลิตและภายหลังเก็บ
ผลผลิต ใช้ปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอกร่วมกับปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ยอินทรีย์น้ า ตามชนิดพืชท่ีปลูก พัฒนาแหล่งน้ าและ
จัดระบบการให้น้ าในแปลงปลูก 
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กลุ่มชุดดินในพื้นที่ดอน เขตดินชื้น 

กลุ่มชุดดินที่ 62 

ชุดดิน : พื้นที่ลาดชันเชิงซ้อน (SC : slope complex)  

ลักษณะเด่น : 
 พื้นท่ีลาดชันเชิงซ้อนท่ีมีความลาดชันมากกว่า 35 เปอร์เซ็นต์ พื้นท่ีบริเวณนี้ยังไม่มีการศึกษา ส ารวจ
และจ าแนกดิน เนื่องจากสภาพพื้นท่ีมีความลาดชันสูง ซึ่งถือว่ายากต่อการจัดการดูแลรักษาส าหรับ
การเกษตร 

ปัญหา :  
 มีความลาดชันสูงมาก ในพื้นท่ีท าการเกษตรจะเกิดการชะล้างพังทลายสูญเสียหน้าดินอย่างรุนแรง 
ขาดแคลนน้ าและบางพื้นท่ีอาจพบช้ันหินพื้นหรือเศษหินกระจัดกระจายอยู่บริเวณหน้าดิน  

แนวทางการจัดการ :  
 ควรปล่อยไว้ให้เป็นปุาตามธรรมชาติ เป็นท่ีอยู่อาศัยของสัตว์ปุา แหล่งต้นน้ าล าธาร ในกรณีท่ี
จ าเป็นต้องน ามาใช้ประโยชน์ทางการเกษตร จ าเป็นต้องมีการศึกษาดินก่อน เพื่อให้ทราบถึงความเหมาะสม
ของดินส าหรับการปลูกพืช โดยมีการใช้ประโยชน์ท่ีดินในเชิงอนุรักษ์หรือวนเกษตร ในบริเวณพื้นท่ีท่ีเป็นดิน
ลึกและสามารถพัฒนาแหล่งน้ าได้ มีระบบอนุรักษ์ดินและน้ า เช่น ปลูกพืชคลุมดิน ท าแนวรั้วหญ้าแฝกและ
ขุดหลุมปลูกเฉพาะต้น โดยไม่มีการท าลายไม้พื้นล่าง  
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แบบสรุปการส ารวจข้อมูลเกษตรกรระดับจังหวัด 

จังหวัดตาก 

ข้อมูล ณ วันที่ 7  กรกฎาคม 2558 

อ าเภอ 

ข้อมูลเกษตรกรผู้เป็นหนี้ในระบบ ข้อมูลเกษตรกรผู้เป็นหนี้นอกระบบ 

จ านวน 
(ราย) 

มูลหนี้ (บาท) 

ความจ าเป็นเดือดร้อนการ
เป็นหนี้ 

การวิเคราะห์ความเดือดร้อนในการ
ประกอบอาชีพของเกษตรกร (ราย) จ านวน 

(ราย) 
มูลหนี้ 
(บาท) 

ความจ าเป็น
เดือดร้อนการเป็นหนี้ 

การวิเคราะห์ความเดือดร้อนในการ
ประกอบอาชีพของเกษตรกร (ราย) 

มาก น้อย ปกติ มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
ไม่

เดือดร้อน 
มาก น้อย ปกติ 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 

                   

หมายเหตุอ าเภอวังเจ้าลดยอดลงจากเดิม693 เหลือ692 ราย              

 

 

 

 

 

 

 


















































































































