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โครงการจัดทาแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตาบล
การเกษตรยังมีความสาคัญอย่างยิ่งต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศไทย แม้สัดส่วนรายได้ภาคเกษตร
ต่อรายได้ประชาชาติจะอยู่ในระดับไม่สูงนัก เนื่องจากรายได้ยังคงผันผวนไปตามกระแสเศรษฐกิจโลก แต่เป็น
เพราะภาคเศรษฐกิจด้านอื่นๆโดยเฉพาะอุตสาหกรรมการส่งออก การบริการและการท่องเที่ย วเติบโตเร็วกว่า
มาก เมื่อมองตัวเลขในเชิงเปรียบเทียบจึงทาให้ภาคเกษตรไม่ค่อยมีความสาคัญในเชิ งเศรษฐกิจ และจานวน
เกษตรกรก็มีแนวโน้มลดลงเช่นเดียวกับประเทศที่พัฒนาแล้ว หากแนวโน้มการพัฒนาการเกษตรเป็นไปแบบที่
เป็นอยู่ในปัจจุบันนี้ และไม่มีการแก้ไขปัญหาเกษตรกรอย่างจริ งจัง เชื่อว่าอีกไม่เกิน ๓๐ ปี จานวนเกษตรกร
ไทยจะเหลือต่ากว่าร้อยละ ๑๐
สาหรับการทาการเกษตรของเกษตรกรไทยส่วนใหญ่ ยังประสบปัญหาท่ามกลางความเปลี่ยนแปลง
ของสั งคมภายใต้กระแสโลกาภิวัฒ น์ ภาคเกษตรกรรมไทยกาลั งเผชิญกับปัญหาความยากจนอันเกิดจาก
เกษตรกรไทยส่ ว นใหญ่ยั งขาดความรู้ และการบริห ารจัดการ ปัญหาเรื่องทุน และโครงสร้างพื้นฐานโดย
เฉพาะที่ทากิน การพัฒนาดิน และน้า ซึ่งยังพบว่าไม่เพียงพอ จึงเป็นสิ่งที่ทาให้การพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่
ของเกษตรกรไทยยังล่าช้า
การเปิดเสรีของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ AEC ก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ต้องคานึงถึง เนื่องจากเป็นการ
เปิดเสรีทางการค้า กล่าวคือสินค้าเกษตรสามารถส่งออกเคลื่อนย้ายได้อย่างเสรี ส่งผลให้ต้องให้ความสาคัญกับ
คู่แข่งขันในตลาดภาคการเกษตร คุณภาพของสินค้าเกษตร ราคาสินค้าเกษตร เป็นต้น ทั้งนี้ประเทศไทยก็ยัง
พอมีข้อได้เปรียบอยู่บ้างในเรื่องของพื้นที่การเพาะปลูก และระบบการขนส่ง
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ตาบลสามหมื่น มี ๕ หมู่บ้าน
(ทาเนียบท้องที่ พุทธศักราช ๒๕๕๕ กรมการปกครอง)

ตาบลสามหมื่น

ที่มา : แผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-Map) - กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
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ส่วนที่ ๑ : บริบทพื้นที่
๑.) ข้อมูลทั่วไป
( ที่มา : สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานองค์การบริหารส่วนตาบลสามหมื่น อาเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก )
ประวัติความเป็นมา
ตาบลสามหมื่น เป็นที่อยู่เดิมของชาวกะเหรี่ยง (ปกาเกอะญอ) โดยอาศัยบริเวณที่ราบลุ่มเชิงเขาที่มี
ลาห้วยไหลผ่านหลายสาย เหมาะสาหรับปลูกพืชและทาการเกษตร รับจ้าง เลี้ยงสัตว์ และหาของปุา
ชาวบ้านแต่เดิมยังยึดประเพณีวัฒนธรรมแบบเดิม ประชาชนส่วนใหญ่อยู่กันอย่างเรียบง่าย
สภาพทั่วไปของตาบล
ตาบลสามหมื่น มีพื้นที่โดยประมาณ ๔๑๗.๒๐ ตารางกิโลเมตร พื้นที่และที่ตั้งเป็นแนวภูเขาสูง
สลับซับซ้อน และมีความสูงกว่าระดับน้าทะเลประมาณ ๕๐๐ เมตรขึ้นไปตั้งอยู่ทางด้านทิศตะวันออกของ
ที่ว่าการอาเภอแม่ระมาด การคมนาคมใช้ ถนนทางหลวงหมายเลข ๑๑๗๕ (แม่ระมาด - บ้านตาก) พาด
ผ่าน ๑ สาย ระยะทางยาว ๘๕ กิโลเมตร อยู่ในเขตการปกครองขององค์การบริหารส่วนตาบลสามหมื่น
อาเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก สภาพพื้นที่ในตาบลสามหมื่นเป็นพื้นที่ที่ทับซ้อนกับเขตปุาสงวนแห่งชาติ เขต
อนุรักษ์สัตว์ ปุาและพันธุ์พืช จึงทาให้มีทรัพยากรทางธรรมชาติที่หลากหลาย เช่น ปุาไม้ ต้นน้า และสัตว์ปุา
ประกอบด้วย ๕ หมู่บ้าน คือ
หมู่ที่ ๑ บ้านแพ่แฮ
หมู่ที่ ๒ บ้านขุนห้วยแม่ท้อ
หมู่ที่ ๓ บ้านหนองหลวง
หมู่ที่ ๔ บ้านแสม
หมู่ที่ ๕ บ้านต้นผึ้ง
มีอาณาเขตติดต่อ ดังต่อไปนี้
ทิศเหนือ
ติดต่อกับ
ทิศใต้
ติดต่อกับ
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ

ตาบลแม่ตื่น อาเภอแม่ระมาด
ตาบลขะเนจื้อ อาเภอแม่ระมาด
ตาบลท้องฟูา อาเภอบ้านตาก
ตาบลพะวอ อาเภอแม่สอด

สภาพภูมิประเทศ
สภาพพื้นที่ในตาบลสามหมื่นเป็นพื้นที่ที่ทับซ้อนกับเขตปุาสงวนแห่งชาติ เขตอนุรักษ์สัตว์ ปุา
และพันธุ์พืช จึงทาให้มีทรัพยากรทางธรรมชาติที่หลากหลาย เช่น ปุาไม้ ต้นน้า และสัตว์ปุา
สภาพภูมิอากาศ
ฤดูฝน
ฤดูหนาว
ฤดูร้อน

เริ่มตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคม
เริ่มตั้งแต่กลางเดือนตุลาคม
เริ่มตั้งแต่กลางเดือนกุมภาพันธ์

ถึง
ถึง
ถึง

กลางเดือนตุลาคม
กลางเดือนกุมภาพันธ์
กลางเดือนพฤษภาคม

สภาพสังคม
ประชาชนในพื้นที่ตาบลสามหมื่น มีการดารงชีวิตแบบวิถีชาวพุทธ มีวัดเป็นศู นย์ รวมจิตใจให้
เกิ ด ความรั ก ใคร่ สามั ค คี ก ลมเกลี ย วกั น นอกจากนี้ ป ระชาชน ในต าบลทุ ก คน ก็ ยั ง มี ค วา ม
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เอื้อเฟื้อเผื่ อแผ่ พึ่งพาอาศัยซึ่ งกัน และกัน ปฏิบัติตนตามแนวพระราชดาริ เศรษฐกิจพอเพียงของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
จานวนประชากร
ข้อมูลเกี่ยวกับจานวนประชากร จานวนประชากรของตาบลสามหมื่น ณ เดือนกันยายน
2559 มีประชากรทั้งสิ้น 6,591 คน เป็นชาย 3,403 คน คิดเป็นร้อยละ 51.63 เป็นหญิง 3,188
คน คิดเป็นร้อยละ 48.37 และในช่วงปี 2556 – 2559 มีจานวนประชากรเพิ่มขึ้น ดังนี้
จานวนประชากร (คน)
ปี 2556
ปี 2557
ปี 2558
หมู่ที่
ชาย
หญิง หลังคา ชาย
หญิง หลังคา ชาย
หญิง
1
730 705 394 749 726 407 768 745
2
596 524 352 612 541 371 658 552
3
388 361 249 394 362 250 391 272
4
916 893 408 935 920 418 962 952
5
392 402 182 397 410 192 405 419
รวม 3,022 2,885
3,087 2,959
-3,154 3,042
5,907
1,585
6,046
1,638
6,196

ปี 2559
หลังคา ชาย
หญิง
420 807 771
399 718 602
252 420 395
442 1,026 987
203 432 433
3,403 3,188
1,716
6,591

หลังคา
432
409
254
455
210
1,760

ที่มา ที่ทาการปกครองอาเภอแม่ระมาด ตุลาคม 2559
ช่วงอายุและจานวนประชากร ช่วงอายุประชากรของตาบลสามหมื่นตามข้อมูล จปฐ.
ช่วงอายุ
น้อยกว่า 1 ปีเต็ม
1 ปีเต็ม – 2 ปี
3 ปีเต็ม – 5 ปี
6 ปีเต็ม – 11 ปี
12 ปีเต็ม – 14 ปี
ช่วงอายุ
15 ปีเต็ม – 17 ปี
18 ปีเต็ม – 25 ปี
26 ปีเต็ม – 49 ปี
50 ปีเต็ม – 60 ปีเต็ม
มากกว่า 60 ปีเต็มขึ้นไป
รวม

ชาย
6
33
72
206
100
ชาย
96
406
803
193
133
2,048

หญิง
5
32
58
182
112
หญิง
101
378
752
176
172
1,968

รวม
11
65
130
388
212
รวม
197
784
1,555
369
305
4,016

ชาย %
0.29
1.61
3.52
10.06
4.88
ชาย %
4.69
19.82
39.21
9.42
6.49
100

หญิง %
0.25
1.63
2.95
9.25
5.69
หญิง %
5.13
19.21
38.21
8.94
8.74
100

ที่มา สานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอแม่ระมาด เมษายน 2559
หมายเหตุ : จานวนประชากรที่ต่างกันเนื่องจากการสารวจข้อมูล จปฐ. เป็นการสารวจจานวนประชากรที่
อาศัยอยู่จริง จานวน 1,253 ครัวเรือน
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การศึกษาในตาบล
• โรงเรียน
จานวน ๖
แห่ง
- โรงเรียนบ้านสามหมื่น
หมู่ที่ ๑ บ้านแพ่แฮ
- โรงเรียนบ้านสามหมื่น สาขาบ้านห้วยขนุน หมู่ที่ ๑ บ้านห้วยขนุน
- โรงเรียนบ้านขุนห้วยแม่ท้อ
หมู่ที่ ๑ บ้านขุนห้วยแม่ท้อ
- โรงเรียนท่านผู้หญิงพรสม กุณฑลจินดา หมู่ที่ ๓ บ้านหนองหลวง
- โรงเรียนบ้านสามหมื่น สาขาห้องเรียนเคลื่อนที่ หมู่ที่ ๔ บ้านกูเตอร์โกล
- โรงเรียนตารวจตระเวนชายแดน (ตชด.) หมู่ที่ ๔ บ้านแสมใหญ่
• ศูนย์การศึกษาแม่ฟูาหลวง (กศน.) จานวน ๓
แห่ง
- ศูนย์การศึกษาแม่ฟูาหลวง (กศน.)
หมู่ที่ ๔ บ้านแสม
- ศูนย์การศึกษาแม่ฟูาหลวง (กศน.)
หมู่ที่ ๔ บ้านห้วยอีก้าง
- ศูนย์การศึกษาแม่ฟูาหลวง
หมู่ที่ ๔ บ้านห้วยมะพร้าว
• ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (อบต.)
จานวน ๖
แห่ง
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านละเผ่ใหม่
หมู่ที่ ๑ บ้านละเผ่ใหม่
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านขุนห้วยแม่ท้อ
หมู่ที่ ๒ บ้านกูเตอร์ทะ
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองหลวง
หมู่ที่ ๓ บ้านหนองหลวง
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแสม
หมู่ที่ ๔ บ้านกูเตอร์โกล
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านต้นผึ้ง
หมู่ที่ ๕ บ้านต้นผึ้ง
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยขนุน
หมู่ที่ ๑ บ้านห้วยขนุน
สถาบันและองค์กรศาสนา
• ศาสนาคริสต์
จานวน
โบลถ์คริสต์บ้านแพ่แฮ (โปรเตสแตนต์)
โบลถ์คริสต์บ้านละเผ่ใหม่ (โปรเตสแตนต์)
โบลถ์คริสต์บ้านกูเตอร์ทะ (คาทอลิก)
โบลถ์คริสต์บ้านเดจิคอ (โปรเตสแตนต์)
โบลถ์คริสต์บ้านพะวา (คาทอลิก)
• ศาสนาพุทธ
- วัดนาแฮ (กุเตอร์โกล)
- สานักสงฆ์บ้านขุนห้วยแม่ท้อ
- สานักสงฆ์บ้านหนองหลวง
- สานักสงฆ์บ้านห้วยยาว
- สานักสงฆ์บ้านแสมใหญ่
- สานักสงฆ์บ้านแสม (กองคอง)
- สานักสงฆ์บ้านต้นผึ้ง
- สานักสงฆ์บ้านห้วยขนุน
- สานักสงฆ์บ้านส้มปุอย
การสาธารณสุข
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หมู่
หมู่
หมู่
หมู่
หมู่
จานวน
หมู่
หมู่
หมู่
หมู่
หมู่
หมู่
หมู่
หมู่
หมู่

แห่ง
๑
๑
๒
๕
๑
9
๔
๒
๓
๓
๔
๓
๕
๑
๕

บ้านแพ่แฮ
บ้านละเผ่ใหม่
บ้านกูเตอร์ทะ
บ้านเดจิคอ
บ้านพะวา
แห่ง
บ้านกูเตอร์โกล
บ้านขุนห้วยแม่ท้อ
บ้านหนองหลวง
บ้านหนองหลวง
บ้านแสมใหญ่
บ้านแสม
บ้านต้นผึ้ง
บ้านห้วยขนุน
บ้านส้มปุอย
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• โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล
จานวน ๒
- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลหนองหลวง
- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลแสม
• ศูนย์อนามัย
จานวน ๒
- ศูนย์อนามัยบ้านหลวงแพ่แฮ
- ศูนย์อนามัยบ้านขุนห้วยแม่ท้อ
• ศูนย์มาลาเรีย
จานวน ๑
ศูนย์มาลาเรียบ้านละเพ่ใหม่
หมู่ที่ ๑
• ลานกีฬาชุมชน
จานวน ๑
ลานกีฬาชุมชนบ้านแสมใหญ่
หมู่ที่ ๑

แห่ง
หมู่ที่ ๓ บ้านหนองหลวง
หมู่ที่ 4 บ้านแสม
แห่ง
หมู่ที่ ๑ บ้านแพ่แฮ
หมู่ที่ ๒ บ้านขุนห้วยแม่ท้อ
แห่ง
บ้านละเพ่ใหม่
แห่ง
บ้านแสมใหญ่

ความปลอดภัยในตาบล
• ตู้ตารวจภูธร
จานวน ๑
แห่ง
ตู้ตารวจภูธรบ้านหนองหลวง หมู่ที่ ๓ บ้านหนองหลวง
หลักกิโลเมตรที่ ๖๔ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๑๗๕ (แม่ระมาด-บ้านตาก)
การคมนาคม
• ถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๑๗๕
จานวน ๑
สาย
• ถนนในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตาบลสามหมื่น สภาพถนนเป็นดินลูกรังสลับถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กเป็นบางช่วง ฤดูฝนถนนบางช่วงมีสภาพเป็นดินเลน การคมนาคม
เข้า - ออก ลาบาก แบ่งเป็น ถนนลูกรัง 12 สาย ระยะทาง 57 กิโลเมตร
ถนนคอนกรีต 12 สาย ระยะทาง 26 กิโลเมตร
ถนนบ้านแสม-บ้านขุนห้วยแม่ท้อ
ถนนบ้านละเพ่ใหม่-บ้านแพ่แฮ
ถนนบ้านหนองหลวง
ถนนบ้านห้วยยาว
ถนนบ้านต้นผึ้ง-เดจิคอ
ถนนบ้านห้วยหลวงน้อย
ถนนบ้านห้วยหลวงใหญ่
ถนนบ้านห้วยอีก้าง
ถนนบ้านห้วยมะพร้าว
ถนนบ้านเซ่อเซอคี-บาคี
ถนนบ้านกูเตอร์โกล
ถนนบ้านพะวา
หมายเหตุ : ข้อมูลจากส่วนโยธา ณ เดือนเมษายน ๒๕๕๓
• การจราจรในเขตตาบล
การคมนาคมใช้ถนนทางหลวงหมายเลข ๑๑๗๕ (แม่ระมาด - บ้านตาก) พาดผ่าน ๑ สาย
ระยะทางยาว ๘๕ กิโลเมตร
สะพานคอนกรีต 10 แห่ง
สะพานไม้
1 แห่ง
แหล่งน้า
• แหล่งน้าธรรมชาติ
น้าตกโปโลเล
ลาห้วยขุนห้วยแม่ท้อ

หมู่ที่ ๑
หมู่ที่ ๒

บ้านละเพ่ใหม่
บ้านขุนห้วยแม่ท้อ
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ลาห้วยไม้ซาง
ลาห้วยผาแดง
ลาห้วยแม่น
ลาห้วยแสม
น้าตกกูเตอร์เล
น้าตกเดจิคอ
น้าตกห้วยผึ้งหลวง

หมู่ที่
หมู่ที่
หมู่ที่
หมู่ที่
หมู่ที่
หมู่ที่
หมู่ที่

๒
๒
๒
๔
๔
๕
๕

บ้านกะแนเลทะ
บ้านกะแนเลทะ
บ้านบาคี
บ้านแสม
บ้านกูเตอร์โกล
บ้านเดจิคอ
บ้านห้วยหลวง

สาธารณูปโภค
การสื่อสารในตาบล
• โทรศัพท์สาธารณะ
จานวน ๕
สาย ดังนี้
- บ้านละเพ่ใหม่
หมู่ที่ ๑
จานวน ๑
- บ้านกะแนเลทะ
หมู่ที่ ๒
จานวน ๑
- บ้านหนองหลวง
หมู่ที่ ๓
จานวน ๑
- บ้านแสม
หมู่ที่ ๔
จานวน ๑
- บ้านต้นผึ้ง
หมู่ที่ ๕
จานวน ๑
• ตู้รับจดหมาย (ไปรษณีย์)
๓
ตู้
- บ้านละเพ่ใหม่
หมู่ที่ ๑
จานวน ๑
- บ้านหนองหลวง
หมู่ที่ ๓
จานวน ๑
- บ้านแสม
หมู่ที่ ๔
จานวน ๑
• หอกระจายข่าว
จานวน ๕
แห่ง ดังนี้
- หมู่ที่ ๑ บ้านแพ่แฮ
- หมู่ที่ ๒ บ้านขุนห้วยแม่ท้อ
- หมู่ที่ ๓ บ้านหนองหลวง
- หมู่ที่ ๔ บ้านแสม
- หมู่ที่ ๕ บ้านต้นผึ้ง
• อินเตอร์เน็ต มีบริการอินเตอร์เน็ตตาบล 1 แห่ง
• เครือข่ายสัญญาณมือถือระบบทรู จานวน 1 แห่ง

สาย
สาย
สาย
สาย
สาย
ตู้
ตู้
ตู้

การไฟฟูา
• ระบบไฟฟูาส่วนภูมิภาค ๓ หมู่บ้าน ดังนี้
- กลุ่มบ้านหนองหลวง หมู่ที่ ๓
- กลุ่มบ้านห้วยผักไผ่ หมู่ที่ ๓
- กลุ่มบ้านแสม (กองคอง)
หมู่ที่ ๔
• ระบบไฟฟูาส่วนใหญ่เป็นระบบพลังงานแสงอาทิตย์ (โซล่าเซลล์) ดังนี้
- บ้านแพ่แฮ
หมู่ที่ ๑
- บ้านขุนห้วยแม่ท้อ หมู่ที่ ๒
- บ้านหนองหลวง
หมู่ที่ ๓
- บ้านแสม
หมู่ที่ ๔
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- บ้านต้นผึ้ง
หมู่ที่ ๕
• จาแนกเป็นครัวเรือน ดังนี้
- จานวนครัวเรือนที่ใช้ไฟฟูาของการไฟฟูาส่วนภูมิภาค จานวน 230 ครัวเรือน
- จานวนครัวเรือนที่มีไฟฟูาโซล่าเซลล์
จานวน 604 ครัวเรือน
- จานวนครัวเรือนที่ไม่มีไฟฟูาใช้
จานวน 926 ครัวเรือน
การประปา
ระบบประปาภูเขา
๕
หมู่บ้าน
จานวน ๒๑ แห่ง
ระบบประปาเป็นระบบประปาภูเขา ในช่วงฤดูแล้งจะไม่เพียงพอต่อการผลิต
อาชีพประชากร
1. การเกษตร
พืชเศรษฐกิจที่สาคัญ
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เป็นพืชเศรษฐกิจที่สาคัญอับดับ 1 ของตาบลสามหมื่น
ข้าว ตาบลสามหมื่นไม่มี พื้นที่เอื้ออานวยต่อการเพาะปลูก เกษตรกรจะปลูกข้าวเพื่อการบริโภคใน
ครัวเรือน และมันสาปะหลังโรงงาน
ตารางแสดงผลผลิตทางการเกษตร
ลาดับที่
ชนิดพืช
1
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
2
ข้าวนาปี
3
มันสาปะหลังโรงงาน
รวมทั้งสิ้น

พื้นที่ปลูก (ไร่)
14,652.37
3,098.98
583
18,334.35

พื้นที่เก็บเกี่ยว (ไร่)
14,652.37
3,098.98
583
18,334.35

จานวนครัวเรือนที่ปลูก
491
263
33
787

ที่มา : สานักงานเกษตรอาเภอแม่ระมาด เมษายน 2559
ตารางแสดงเนื้อที่ถือครองทางการเกษตร ปี 2557
ตาบล

พื้นที่ (ไร่)

สามหมื่น

260,750

พ.ท.ถือครองทาง
การเกษตร (ไร่)
23,536

เนื้อที่นา
(ไร่)
3,257

เนื้อที่พืชไร่
(ไร่)
20,021

เนื้อที่ผลไม้
(ไร่)
236

เนื้อที่ไม้ยืนต้น
(ไร่)
20

ที่มา : สานักงานเกษตรอาเภอแม่ระมาด, เมษายน 2558
2. การประมงตาบลสามหมื่นไม่มีการทาอาชีพการประมง
3. การปศุสัตว์
ตารางข้อมูลด้านการเลี้ยงสัตว์
ตาบล

จานวน
เกษตรกร

โคเนื้อ
(ตัว)

กระบือ
(ตัว)

สุกร
(ตัว)

ไก่
(ตัว)

เป็ด
(ตัว)

แพะ
(ตัว)

สามหมื่น

224

923

547

573

2,689

164

21

ที่มา : สานักงานปศุสัตว์อาเภอแม่ระมาด, 2558

สัตว์เลี้ยง
อื่นๆ
(ตัว)
4

สุนัข
(ตัว)

แมว
(ตัว)

244

281
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การเกษตรและแหล่งน้าในท้องถิ่น
ตารางข้อมูลด้านการเกษตร
หมู่ที่

1

2

3

4

5

ทาการเกษตร

จานวน

ผลผลิต
เฉลี่ย (กก./
ไร่)

ต้นทุนการ
ผลิตเฉลีย่
(บาท/ไร่)

ราคาขายโดย
เฉลี่ย
(บาท/ไร่)

ทานานอกเขตชลประทาน

77 ครัวเรือน 918 ไร่

420

3,380

4,630

ทาไร่ข้าวโพด

188 ครัวเรือน 5,430 ไร่

620

2,500

3,900

ทาข้าวไร่

86 ครัวเรือน 1,208 ไร่

290

2,600

3,560

ทานานอกเขตชลประทาน

43 ครัวเรือน 308 ไร่

410

3,380

4,490

ทาไร่ข้าวโพด

116 ครัวเรือน 2,982 ไร่

620

2,500

3,950

ทาข้าวไร่

21 ครัวเรือน 153 ไร่

300

2,600

3,450

ทานานอกเขตชลประทาน

112 ครัวเรือน 2,006 ไร่

420

3,380

4,830

ทาไร่ข้าวโพด

102 ครัวเรือน 3,162 ไร่

620

2,800

4,030

ทาข้าวไร่

9 ครัวเรือน 144 ไร่

460

3,350

5,175

ทานานอกเขตชลประทาน

58 ครัวเรือน 589 ไร่

460

3,350

5,175

ทาไร่ข้าวโพด

118 ครัวเรือน 2,656 ไร่

620

350
2,500

3,965

ทาข้าวไร่

55 ครัวเรือน 656 ไร่

320

1,900

3,120

ทานานอกเขตชลประทาน

110 ครัวเรือน 3,213 ไร่

420

3,380

4,725

ทาไร่ข้าวโพด

102 ครัวเรือน 2,999 ไร่

620

2,480

3,960

ทาข้าวไร่

44 ครัวเรือน 781 ไร่

305

2,600

3,660

ที่มา : สานักงานเกษตรอาเภอแม่ระมาด กุมภาพันธ์, 2559
ตารางข้อมูลด้านแหล่งนาทางการเกษตร
หมู่ที่

แหล่งน้าทางการเกษตร

ลาดับ
ความ
สาคัญ

ปริมาณน้าฝน แหล่งน้าธรรมชาติ
1

ความเพียงพอของน้าเพื่อ
ทาการเกษตรตลอดทั้งปี
เพียงพอ

ทั่วถึง

ไม่
ทั่วถึง

ร้อยละของ
ครัวเรือนที่
เข้าถึงฯ

/

1. ห้วย/ลาธาร

1

/

/

20

2. น้าตก

2

/

/

18

3. หนองน้า/บึง
2

ไม่เพียงพอ

การเข้าถึงแหล่งน้าการเกษตร

ปริมาณน้าฝน แหล่งน้าธรรมชาติ

/
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1. ห้วย/ลาธาร

1

/

2. น้าตก

2

/

/

12

/

/

12

/

/

25

/

25

3. หนองน้า/บึง
ปริมาณน้าฝน แหล่งน้าธรรมชาติ
3

1. ห้วย/ลาธาร

/
1

2. น้าตก แหล่งน้าที่คนสร้าง
3. หนองน้า/บึง
ปริมาณน้าฝน แหล่งน้าธรรมชาติ

4

1. ห้วย/ลาธาร

/
1

2. น้าตก

/

3. หนองน้า/บึง
ปริมาณน้าฝน แหล่งน้าธรรมชาติ
5

/

1. ห้วย/ลาธาร

1

/

/

80

2. น้าตก

2

/

/

10

3. หนองน้า/บึง

3

/

/

1

ข้อมูล ณ เดือนกุมภาพันธ์, 2559
ข้อมูลด้านแหล่งนากิน นาใช้ (หรือนาเพื่อการอุปโภค บริโภค)
หมู่ที่

1

2

แหล่งน้า
บ่อน้าสาธารณะ
บ่อน้าตื้นสาธารณะ
ประปาหมู่บ้าน (ของ อปท.)
ระบบประปา
(การประปาส่วนภูมิภาค)
แหล่งน้าธรรมชาติ
สระเก็บน้า
บ่อน้าสาธารณะ
บ่อน้าตื้นสาธารณะ
ประปาหมู่บ้าน (ของ อปท.)
ระบบประปา
(การประปาส่วนภูมิภาค)
แหล่งน้าธรรมชาติ
สระเก็บน้า

ไม่มี

มี
เพียงพอ

ไม่เพียงพอ

ทั่วถึง

/
/
/

ทั่วถึงหรือไม่
ไม่
ร้อยละของ
ทั่วถึง
ครัวเรือนที่
เข้าถึงฯ

/
/

/

100

/
/
/
/
/

/

50
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3

4

5

บ่อน้าสาธารณะ
บ่อน้าตื้นสาธารณะ
ประปาหมู่บ้าน (ของ อปท.)
ระบบประปา
(การประปาส่วนภูมิภาค)
แหล่งน้าธรรมชาติ
สระเก็บน้า
บ่อน้าสาธารณะ
บ่อน้าตื้นสาธารณะ
ประปาหมู่บ้าน (ของ อปท.)
ระบบประปา
(การประปาส่วนภูมิภาค)
แหล่งน้าธรรมชาติ
สระเก็บน้า
บ่อน้าสาธารณะ
บ่อน้าตื้นสาธารณะ
ประปาหมู่บ้าน (ของ อปท.)
ระบบประปา
(การประปาส่วนภูมิภาค)
แหล่งน้าธรรมชาติ
สระเก็บน้า

/
/
/
/
/

/

70

/
/
/
/
/

/

100

/
/
/
/
/
/

/
/

25
25

ข้อมูล ณ เดือนกุมภาพันธ์, 2559

ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่
สภาพพื้นที่ตาบลสามหมื่น เป็นพื้นที่ที่ทับซ้อนกับเขตปุาสงวนแห่งชาติ เขตอนุรักษ์สัตว์ปุาและ
พันธุ์พืช จึงทาให้เขตพื้นที่ตาบลสามหมื่นมีทรัพยากรทางธรรมชาติที่หลากหลาย เช่น ปุาไม้ ต้นน้า และ
สัตว์ปุา
ลักษณะของดิน
ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรดินอยู่ในระดับปานกลางถึงต่า มีการใช้สารเคมี หรือสาร
อันตราย ส่งผลกระทบให้มีการปนเปื้อนของดิน พื้นที่ที่เป็นเนินสูงหรือภูเขาที่มีความลาดชันมาก เมื่อ
เกิดฝนตกหนักมากมีความเสี่ยงต่อการเกิดแผ่นดินถล่ม
ลักษณะของแหล่งน้า
ตาบลสามหมื่นมีแม่น้าสาคัญ
คือ
- ลาห้วยแสม ต้นน้าอยู่ที่บ้านแสมใหญ่ หมู่ที่ 4 ตาบลสามหมื่น ไหลลงสู่ลาห้วยแม่ตื่นที่
บ้านแสมใหญ่ หมู่ที่ 3 ตาบลแม่ตื่น
- ลาห้วยแม่ท้อ มีต้นน้าอยู่ที่บ้านขุนห้วย หมู่ที่ 2 ตาบลสามหมื่น ไหล่ผ่านตาบลแม่ท้อ
อาเภอเมือง จังหวัดตาก และไหลลงสู่แม่น้าปิง
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ลักษณะของไม้และปุาไม้
ตาบลสามหมื่นอยู่ในเขตพื้นที่ปุาไม้ คือ
- ปุาไม้สงวนแห่งชาติ ปุาสามหมื่น มีพื้นที่ทั้งหมดจานวน 170,468 ไร่
- เขตรักษาพันธุ์สัตว์ปุาแม่ตื่น มีพื้นที่ทั้งหมดจานวน 733,125 ไร่
- อุทยานแห่งชาติขุนพะวอ มีพื้นที่ทั้งหมดจานวน 137,500 ไร่
ปุาชุมชน
สานักงานจัดการทรัพยากรปุาไม้ที่ 4 (ตาก) ปุาไม้จังหวัดตาก ได้ส่งเสริมการจัดตั้งปุาชุมชน
ในพื้นที่ปุาสงวนแห่งชาติ ในตาบลสามหมื่นมี 2 แห่งคือ
- ปุาชุมชนบ้านกูเตอร์โกล หมู่ 4 แปลง 1-2 จัดตั้งในปี 2544 เนื้อที่จานวน 4,879 ไร่
1 งาน 47 ตารางวา
- ปุาชุมชนบ้านขุนห้วยแม่ท้อ หมู่ 2 จัดตั้งในปี 2544 เนื้อที่จานวน 160 ไร่
คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ
เนื่องจากพื้นที่ปุามีความอุดมสมบูรณ์และมีสภาพปุาหลายชนิดปะปนกันทั้งปุาดิบชื้น ปุาดิบ
แล้ง ปุาดิบเขา ปุาเบญจพรรณ และปุาเต็งรัง จึงมีพืชพรรณมากมายหลายชนิดและหายาก เช่น สัก
ยาง ยมหอม พลวง ก่อ ตะแบก สมอ มะค่าโมง แดง มะเกลือ ขะเจ๊าะ รกฟูา และสมุนไพรหายาก
หลายชนิด ฯลฯ โดยเฉพาะไม้สักและไม้ยางมีความหนาแน่นอุดมสมบูรณ์
สัตว์ปุาที่อาศัยอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติ ประกอบด้วย เลีย งผา เก้ง เสือไฟ หมู่ปุา หมี ลิง ชะนี บ่าง
กระรอก กระแต กระต่ายปุา ไก่ปุา งูเห่า งูจงอาง ฯลฯ
การท่องเที่ยว
มีแหล่งท่องเที่ยวที่สาคัญ ดังนี้
1. อุทยานแห่งชาติขุนพะวอ มีแหล่งท่องเที่ยว ดังนี้
- น้าตกขุนพะวอ หรือน้าตกห้วยโปุง เป็นน้าตกที่มีน้าไหลตลอดปี มีความสวยงามมาก สูง
ประมาณ 90 เมตร อยู่ห่างจากที่ทาการอุทยานแห่งชาติโดนการเดินเท้าประมาณ 1,800
เมตร
- น้าตกผึ้งหลวง เป็นน้าตกขนาดเล็กสูงประมาณ 15 เมตร อยู่ริมทางหลวงจังหวัดหมายเลข
1175 (แม่ระมาด-บ้านตาก) มีน้าไหลตลอดปี ห่างจากที่ทาการประมาณ 10 กิโลเมตร
- ผาชมปรงและจุดชมทัศน์ เป็นหน้าผาอยู่บริเวณเส้นทางไปน้าจกขุนพะวอ ห่างจากที่ทาการ
อุทยานประมาณ 1 กิโลเมตร มีต้นปรงดึกดาบรรพ์ขึ้นอยู่เป็นจานวนมากตามหน้าผา มี
ทิวทัศน์ที่สวยงาม มองเห็นทัศนียภาพของอาเภอแม่ระมาด อาเภอแม่สอด และสหภาพพม่า
จึงเหมาะที่จะชมความงามยามดวงอาทิตย์ตกในยามเย็น และชมทะเลหมอกในยามเช้า
2. น้าตกกูเตอร์ โกล ตั้งอยู่ ในเขตหมู่ 4 กลุ่ มบ้านกูเตอร์โ กล เป็นน้าตกที่มีน้าไหลตลอดปี มี
จานวน 12 ชั้น มีความสวยงามและธรรมชาติสมบูรณ์มาก
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ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก
ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่สาคัญคือ การทอผ้าพื้นเมือง และการรักษาโรคด้วยสมุนไพรของหมอยาบ้าน
ภาษาถิ่นคือ ภาษากระเหรี่ยง ภาษาม้ง
สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึกของตาบลสามหมื่น คือ สินค้าที่ประยุกต์จากผ้าทอพื้นเมืองซึ่งทอด้วย
มือ เช่น ย่าม เสื้อ ผ้าถุงโสร่ง เป็นต้น
การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ
การพาณิชย์ ดังนี้
- ร้านค้า 70 ร้าน
- ปั้มน้ามันหลอด 23 แห่ง
- ร้านซ่อมรถจักรยานยนต์ 7 แห่ง
- ร้านค้าของเก่า 1 แห่ง
- ร้านล้างอัดฉีด 1 แห่ง
กลุ่มอาชีพ ดังนี้
- กลุ่มทอผ้า
- กลุ่มเลี้ยงหมู
- กลุ่มต้มหน่อไม้
- กลุ่มเครื่องอัดอิฐบล็อก
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๒.) สถานการณ์ด้านการเกษตร ตาบลสามหมื่น

พื้นทีต่ าบลสามหมื่น
พื้นที่ป่า
188,293 ไร่
72.72 %

พื้นที่เกษตร
69,007 ไร่
26.65 %
พื้นที่น้า
182 ไร่
0.07 %

พื้นทีต่ าบลสามหมื่น
258,923 ไร่

พื้นที่อื่นๆ
1,444 ไร่
0.55 %

การใช้ที่ดิน พื้นที่เกษตร
การใช้ที่ดิน พื้นที่น้า
การใช้ที่ดิน พื้นที่อื่นๆ
การใช้ที่ดิน พื้นที่ปุา
ที่มา : แผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก Agri-Map - กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
* ข้อมูลการใช้ที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน (2558 - 2559)
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พื้นที่การเกษตรตาบลสามหมื่น
พื้นที่ปศุสัตว์
- ไร่
0%

พื้นที่ประมง
- ไร่
0%

พื้นที่การเกษตร
69,007 ไร่

พื้นที่เพาะปลูก
69,007 ไร่
100 %

พื้นที่การเกษตร พื้นที่เพาะปลูก
พื้นที่การเกษตร พื้นที่ปศุสัตว์
พื้นที่การเกษตร พื้นที่ประมง

ที่มา : แผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก Agri-Map - กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
* ข้อมูลการใช้ที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน (2558 - 2559)
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สถานการณ์ด้านการเกษตร ตาบลสามหมื่น
ตารางแสดงจานวนครัวเรือนเกษตรกร ตาบลสามหมื่น อาเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก
จานวนประชากร (คน)
หมู่ที่
1
2
3
4
5

ชื่อหมู่บ้าน
แพ่แฮ
ขุนห้วยแม่ท้อ
หนองหลวง
แสมใหญ่
ต้นผึ้ง
รวม 5 หมู่

รวม

ชาย

หญิง

1,562
1,310
802
1,999
857
6,530

798
716
414
1012
425
3,365

764
594
388
987
432
3,165

จานวนครัวเรือน (ครัวเรือน)
ครัวเรือน
ครัวเรือน
ร้อยละ
ทั้งหมด
เกษตรกร
426
152
35.68
403
113
28.04
253
82
32.41
447
128
28.64
204
110
53.92
1,733
585
35.74

ที่มา : ข้อมูลประชากร องค์การบริหารส่วนตาบลสามหมื่น ข้อมูล ปี 2559
ข้อมูลครัวเรือนเกษตรกร ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจาตาบล
* อ้างอิงข้อมูลระบบจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน ประจาปี 2557 มีเฉพาะข้อมูลเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียน
หมายเหตุ : ร้อยละจานวนครัวเรือนเกษตรกรเทียบกับครัวเรือนทั้งหมด ต่ากว่าความเป็นจริงเนื่องจาก
ข้อมูลจานวนครัวเรือนเกษตรกรเป็นฐานข้อมูลของกรมส่งเสริมการเกษตร ซึ่งเกษตรกรที่ไม่ มีเอกสาร
สิทธิที่ดินทากินบางส่วนไม่ได้ขึ้นทะเบียนเกษตรกร
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๑๙
ข้อมูลกาหนดเขตความเหมาะสมการปลูกพืชเศรษฐกิจที่สาคัญ ตาบลสามหมื่น อาเภอแม่ระมาด

20
๒๐

21
๒๑

ที่มา : สานักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดตาก

22
การใช้ที่ดินเพื่อการเกษตร ตาบลสามหมื่น
1. ด้านเกษตรกรรม
หมู่ที่ 1
การใช้ที่ดินเพื่อการเกษตร
ครัวเรือน
ไร่
พื้นที่ทานา
ครัวเรือน
ข้าวไร่
ไร่
รวมพื้นที่(ไร่)
ครัวเรือน
ข้าวโพดเลีย้ ง
สัตว์
ไร่
พื้นที่ทาไร่
ครัวเรือน
มันสาปะหลัง
ไร่
รวมพื้นที่(ไร่)
ครัวเรือน
ไม้ผล
กล้วยน้าว้า
ไร่
ครัวเรือน
อโวกาโด
ไร่
ไม้ยืนต้น
ครัวเรือน
ไผ่
ไร่
รวมพื้นที่(ไร่)
ครัวเรือน
สมุนไพร(อายุ
บุก
สั้น)
ไร่
ข้าวเจ้า

รวมพื้นที่ทั้งหมด(ไร่)

บ้านแพ่แฮ่
74
832.00
54
710.00
1,542.00
274
8,774.00
3
64.00
8,838.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0.00
0
0.00

หมู่ที่ 2
บ้านขุน
ห้วยแม่ท้อ
21
148.25
3
40.00
188.25
205
8,212.34
0
0.00
8,212.34
1
1.00
0
0.00
0
0.00
0.00
0
0.00

หมู่ที่ 3
หมู่ที่ 4
หมู่ที่ 5
รวม
บ้านหนอง
บ้านแสม บ้านต้นผึ้ง
หลวง
44
48
29
216
442.00 405.50 378.00 2,205.75
64
7
91
219
738.00
74.00 1,139.25 2,701.25
1,180.00 479.50 1,517.25 4,907.00
123
221
141
964
3,753.00 6,098.75 4,244.75 31,082.84
46
0
8
57
650.00
0.00
78.25
792.25
4,403.00 6,098.75 4,323.00 31,875.09
1
0
6
8
10.00
0.00
27.00
38.00
2
0
9
11
5.00
0.00
65.00
70.00
1
0
0
1
2.00
0.00
0.00
2.00
7.00
0.00
65.00
72.00
9
0
10
19
23.00
0.00
33.00
56.00

10,380.00 8,401.59 5,623.00 6,578.25 5,965.25 36,948.09

ที่มา : สานักงานเกษตรอาเภอแม่ระมาด
* อ้างอิงข้อมูลจากทะเบียนเกษตรกรปี 2560 มีเฉพาะข้อมูลเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเท่านั้น
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2. ด้านปศุสัตว์
ข้อมูลด้านปศุสัตว์
หมู่ที่

ชื่อหมู่บ้าน

ชนิดสัตว์ที่ทาการปศุสัตว์

1

แพ่แฮ

โคเนื้อ
145

2

ขุนห้วยแม่ท้อ

303

3

หนองหลวง

47

4

แสมใหญ่

376

5

ต้นผึ้ง

52

รวม

923

ที่มา : สานักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก

3. ด้านประมง
ข้อมูลด้านการประมง ตาบลสามหมื่น อาเภอแม่ระมาด
จานวนเกษตรกรผู้เลี้ยง
- ราย

เลี้ยงในบ่อ - บ่อ - ไร่

พื้นที่ด้านการประมง
- ไร่

หมายเหตุ: ไม่มีผู้ขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้า
ที่มา : สานักงานประมงจังหวัดตาก
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ส่วนที่ ๒ : ภาวะเศรษฐกิจและสังคมครัวเรือนเกษตรกร ปัญหาความต้องการ
และแนวทางการพัฒนาภาคเกษตร
๑.) สภาพเศรษฐกิจครัวเรือนเกษตรกร และปัญหาหนี้สิน
วิเคราะห์จากแบบสารวจฯ จานวน 224 ชุด อายุเฉลี่ยเกษตรกร ตาบลสามหมื่น เฉลี่ย 38 ปี
จากการวิเคราะห์แบบสารวจฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาลักษณะทั่วไปของครัวเรือนเกษตรกร รวมทั้ง
ศึกษาปัญหาความต้องการของครัวเรือนเกษตรกร และแนวทางการพัฒนาครัวเรือนเกษตรกร ตาบลสามหมื่น
อาเภอแม่ระมาด จังหวัดตากโดยใช้ข้อมูลจากแบบสารวจฯ
แผนภูมิที่ 1 ร้อยละของระดับการศึกษาเกษตรกร

ม.ต้นขึ้นไป
28 %

ประถมศึกษา
55 %

ไม่ได้รับ
การศึกษา
17 %

ที่มา : ข้อมูลอายุเฉลี่ยเกษตรกร - ระดับการศึกษา วิเคราะห์และประมวลผลจากแบบสารวจข้อมูลเกษตรกรฯ
โดยสภาเกษตรกรจังหวัดตาก ปี ๒๕๕๘
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แผนภูมิที่ 2 : รายได้ - รายจ่าย - หนี้สินเกษตรกร ตาบลสามหมื่น
250,000.00
200,000.00
150,000.00
100,000.00
50,000.00
0.00

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

ที่มา : ข้อมูล รายได้ - รายจ่าย - หนี้สินเกษตรกร ตาบลสามหมื่น/อาเภอแม่ระมาด วิเคราะห์และ
ประมวลผลจากแบบสารวจข้อมูลเกษตรกรฯ โดยสภาเกษตรกรจังหวัดตาก ปี ๒๕๕๘
: ข้อมูล รายได้ - รายจ่าย - หนี้สินเกษตรกร จังหวัดตาก จากสานักงานเศรษฐกิจการเกษตร
เขต ๒ ปี ๒๕๕๗
แผนภูมิที่ 3 ประเภทหนี้ของเกษตรกร
หนี้สินเฉลี่ย
นอกระบบ
4%

หนี้สินเฉลี่ย
ในระบบ
96 %

ระยะเวลาในการก่อหนี้เฉลี่ย 2 ปี
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แผนภูมิที่ 4 ร้อยละ ลักษณะการเปลี่ยนแปลงหนี้
เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ
8%

ลดลงเรื่อยๆ
39 %

ไม่เปลี่ยนแปลง
53 %

แผนภูมิที่ 5 ร้อยละ วัตถุประสงค์การขอกู้

56 %

44 %

การเกษตร

อื่นๆ
วัตถุประสงค์ขอกู้

ที่มา : ข้อมูลประเภทหนี้สิน - ลักษณะการเปลี่ยนแปลงหนี้สิน - วัตถุประสงค์การขอกู้ ของเกษตรกรวิเคราะห์
และประมวลผลจากแบบสารวจข้อมูลเกษตรฯ โดยสภาเกษตรกรจังหวัดตาก ปี ๒๕๕๘
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การพิจารณาสภาพเศรษฐกิจของครัวเรือนเกษตรกร นอกจากจะพิจารณาจากรายได้สุทธิครัวเรือนที่
ได้รับ ทั้งกิจกรรมทางการเกษตรและกิจกรรมนอกการเกษตรแล้ว จาเป็นต้องนาค่าใช้จ่ายในการบริโภคมาร่วม
พิจารณาด้วย เพื่อดูว่าในรอบปีที่ผ่านมาเกษตรกรได้รับผลตอบแทนจากกิจ กรรมทางเศรษฐกิจของครัวเรือน
มากกว่าหรือน้อยกว่าการใช้จ่ายเพื่อบริโภคของครัวเรือน
จาก แผนภูมิที่ 2 : รายได้ - รายจ่าย - หนี้สินเกษตรกร ตาบลสามหมื่น อาเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก
รายได้และรายจ่ายในกิจกรรมการผลิตทางการเกษตรของครัวเรือน เป็นข้อมูลพื้นฐานในการนาไปคานวณหา
รายได้ สุ ท ธิ เพื่ อ เป็ น เครื่ อ งชี้ วั ด ในรอบปี เ กษตรกรที่ ป ระกอบกิ จ กรรมการผลิ ต ด้ า นการเกษตร
มีผลตอบแทนจากการผลิต อันนามาซึ่งองค์ประกอบของรายได้ของครัวเรือน พบว่าครัวเรือนเกษตรกร ตาบล
สามหมื่น มีรายได้สุทธิภาคเกษตรก่อนหักชาระหนี้สินเฉลี่ย 90,394 บาท/ครัวเรือน (รายได้เฉลี่ยภาคเกษตร
114,926 บาท/ครัวเรือน หักรายจ่ายภาคเกษตร 24,532 บาท/ครัวเรือน ) จากข้อมูลแผนพัฒนา
การเกษตร กลุ่มภาคเหนือตอนล่าง 1 ปี 2558 - 2560 จังหวัดตากมีรายได้สุทธิเกษตรเฉลี่ย 69,508
บาท/ครัวเรือน ทัง้ นี้ ครัวเรือนเกษตรกรตาบลสามหมื่น มีรายจ่ายเฉลี่ย 70,568 บาท/ครัวเรือน ในจานวนนี้
ร้อยละ 35 เป็นรายจ่ายภาคการเกษตร และ ร้อยละ 65 เป็นรายจ่ายนอกภาคการเกษตร
จากการสุ่มสารวจข้อมูลฯ เกษตรกรในพื้นที่ตาบลสามหมื่น มีขนาดหนี้สินเฉลี่ย 23,603 บาท/
ครัวเรือน เมื่อพิจารณาปัจจัยที่มีผลต่อการเป็นหนี้ของครัวเรือนภาคเกษตร ตาบลแม่ระมาด พบว่าสาเหตุหลัก
ที่ทาให้ ครัวเรือนเกษตรกรมีการเป็นหนี้มาจากหลายปัจจัย อาทิ ราคาสินค้าอุปโภค-บริโภคที่สูงขึ้น ส่งผลให้มี
ภาระค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น ผลผลิตทางการเกษตรราคาตกต่า และบางส่วนผลผลิตเกษตรได้รับความเสียหายจาก
ภัยธรรมชาติ วัตถุประสงค์การเป็นหนี้ของครัวเรือนเกษตรกร พบว่าเป็นการกู้ยืมเพื่อการเกษตร ร้อยละ 56
และร้ อยละ 44 เกษตรกรกู้เพื่อ ชาระหนี้สิ น ใช้จ่ายในครัว เรือน และค่าเล่ าเรียนบุตร (แผนภูมิที่ 5)
ระยะเวลาก่อหนี้เฉลี่ย 2 ปี ลักษณะการเปลี่ยนแปลงหนี้สินของเกษตรกร เป็นหนี้ที่มีลักษณะลดลงเรื่อยๆ ไม่
เปลี่ยนแปลง และเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ร้อยละ 39 ร้อยละ 53 และร้อยละ 8 ตามลาดับ (แผนภูมิที่ 4) โดยเป็นหนี้
ในระบบ ร้อยละ 96 นอกระบบร้อยละ 4 (แผนภูมิที่ 3)
สาหรับการศึกษาภาวะหนี้สินของครั วเรือนตาบลสามหมื่น ด้วยพื้นที่การเกษตรของตาบลตั้งอยู่ ใน
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ปุาแม่ตื่น เขตอุท ยานแห่งชาติเขาพะวอ และปุาสงวนแห่งชาติ ปุาสามหมื่น จึงไม่มีเอกสาร
สิทธิ์ที่ดิน ทาให้เกษตรกรที่ต้องการแหล่งเงินทุนไม่สามารถกู้เงินจากสภาบันการเงิน อาทิ ธนาคาร สถาบัน
เกษตรกร แหล่งเงินกู้อื่น ๆได้อย่างเต็มที่ เนื่องจากไม่มีห ลักประกัน เกษตรกรจึงมักกู้ยืมเงินจาก สหกรณ์
การเกษตรในรูแบบการเชื่อปัจจัยการผลิต (ปุ๋ย ยา สารกาจัดศัตรูพืช ) และจากพ่อค้าคนกลางทาการเกษตร
(ปลูกพืชไร่) และ กู้ยืมเงินจากกองทุนหมู่บ้าน อาทิ กองทุนเงินล้าน (โครงการกองทุนหมู่บ้านละ 1,000,00 บาท)
กองทุน กขคจ. (โครงการแก้ไขปัญหาความยากจน กรมการพัฒ นาชุมชน) มาเป็นค่าใช้จ่ายในครัว เรือน
เนื่องจากรายได้จากการทาการเกษตรไม่เพียงพอ

28

๒.) ปัญหาที่ดินทากิน
แผนภูมิที่ 6 : การถือครองที่ดินทากินของเกษตรกร ตาบลสามหมื่น

100

88 %

50
4%

8%
0
ตนเอง

เช่าที่ดิน

ทาฟรี/ที่สาธารณะ

ร้อยละ ลักษณะการถือครองที่ดิน

แผนภูมิที่ 7 : เอกสารสิทธิ์ที่ดินทากินของเกษตรกร ตาบลสามหมื่น
100 %

100
0%

0%

0
โฉนด/น.ส.๓/น.ส. ๓ ก

สปก./สทก.

ไม่มีเอกสารสิทธิ์

ร้อยละ ประเภทเอกสารสิทธิ์ที่ดิน

ที่มา : ข้อมูลการถือครองที่ดิน - ประเภทเอกสารสิทธิ์ที่ดินทากินของเกษตรกร วิเคราะห์และประมวลผล
จากแบบสารวจข้อมูลเกษตรฯ โดยสภาเกษตรกรจังหวัดตาก ปี ๒๕๕๘
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ผลการส ามะโนการเกษตร พ.ศ.2556 จั ง หวั ด ตาก มี ผู้ ถื อ ครองท าการเกษตรทั้ ง สิ้ น ณ วั น ส ามะโน
( 1 พ.ค. 2556 ) พบว่าจานวนผู้ถือครองและพื้นที่ถือครองทาการเกษตรมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น จากข้อมูลผู้ถือครอง
และพื้นที่ถือครองทาการเกษตร อาเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก มีจานวนผู้ถือครองเป็นลาดับที่ 4 คือ 7,522 คน
คิดเป็นร้อยละ 13 ของผู้ถือครองรวมทั้งจังหวัด และมีพื้นที่ถือครองเป็นลาดับ ที่ 3 คือมี 181,636 ไร่ คิดเป็น
ร้อยละ 13 ของพื้นที่ถือครองรวมทั้งจังหวัด โดยเฉลี่ยแล้วผู้ถือครอง 1 คนจะมีพื้นที่ถือครอง 24 ไร่ ในขณะที่
ตาบลสามหมื่น อาเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก มีพื้นที่เกษตรกรรม จานวน 69,007 ไร่ ข้อมูลการใช้ที่ดินของ
กรมพัฒนาที่ดิน ปี 2557 (แผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก Agri-Map - กระทรวงเกษตรและสหกรณ์)
และ จากข้อมูล สานักงานเกษตรอาเภอแม่ระมาด ทะเบียนเกษตรกรปี 2559 เฉพาะข้อมูลเกษตรกรที่ขึ้น
ทะเบียน ของกรมส่งเสริมการเกษตร มีเกษตรกรลงทะเบียนการปลูกพืชต่างๆ ในพื้นที่ จานวน 36,946 ไร่ ซึ่ง
ครอบครัวผู้ถือครองส่วนใหญ่ทาการเพาะปลูกพืชที่สาคัญ ได้แก่ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ข้าว มันสาปะหลัง กล้วย พืช
สมุนไพร และบุก การเลี้ยงสัตว์ สัตว์ที่นิยมเลี้ยงกันมาก ได้แก่ สุกรพันธุ์พื้นเมือง ไก่ โค-กระบือพันธุ์พื้นเมือง
แบบปล่อยให้อยู่กับปุา ส่วนใหญ่เป็นการเลี้ยงไว้เพื่อการบริโภค ส่วนการประมงไม่มีในพื้นที่ สัตว์น้าจึงหามาจาก
แหล่งน้าธรรมชาติเป็นหลัก
สาหรับลักษณะการถือครองที่ดินของครัวเรือนเกษตรกรตาบลสามหมื่น จากแผนภูมิที่ 6 ผู้ถือครองทา
การเกษตรส่ ว นใหญ่ในตาบลสามหมื่น ทาการเกษตรในเนื้อที่ของตนเองสู งถึงร้อยละ 88 ผู้ถือครองทา
การเกษตร ร้อยละ 8 ทาการเกษตรโดยการเช่าที่ดิน แต่เมื่อสารวจกลับพบว่า การถือครองเอกสารสิทธิ์ประเภท
โฉนด/น.ส.๓/น.ส. ๓ ก และ การถือครองเอกสารสิทธิ์ประเภท สปก./สทก. ไม่พบอยู่ในพื้นที่ และเกษตรกรใน
พื้นที่ทงั้ หมดจากการสารวจ ไม่มีการถือครองเอกสารสิทธิ์ใดๆในที่ดิน (แผนภูมิที่ 7) ผลจากการสารวจข้อมูลการ
ถือครองพื้นที่การเกษตร เกษตรกรไม่มีเอกสารสิทธิ์ พบว่า เนื่องด้วยข้อจากัดของตาบลสามหมื่นมี พื้นที่ส่วน
ใหญ่อยู่ใน เขตรักษาพันธุ์สัตว์ปุาแม่ตื่น เขตอุทยานแห่งชาติเขาพะวอ และปุาสงวนแห่งชาติ ปุาสามหมื่น ทาให้
ประชาชนไม่ มี สิ ท ธิ เ ข้ า ท าประโยชน์ แ ละถื อ ครองที่ ดิ น เป็ น ของตนเองได้ อนึ่ ง ผลการส ารวจที่ พ บว่ า มี ท า
การเกษตรในเนื้อที่ของตนเองสูงถึงร้อยละ 88 นั้น เป็นผลมาจากความเข้าใจของเกษตรกรซึ่งอาศัยที่ดินทากิน
ในเขตพื้นที่ปุามายาวนาน จึงเข้าใจว่าพื้นที่ดังกล่าวเป็นมรดกตกทอดจากบรรพบุรุษและตนเองมีสิทธิครอบครอง
ที่ดินดังกล่าว
ปัจจุบันประเภทปุาไม้ ๒ ประเภท คือ ปุาสงวนแห่งชาติ และปุาอนุรักษ์ตามกฎหมาย เช่น อุทยาน
แห่งชาติ, เขตรักษาพันธุ์สัตว์ปุา, ปุาอนุรักษ์ตามมติคณะรัฐมนตรี เป็นต้น ซึ่งจากประเด็นปัญหาเรื่องการบุกรุก
ปุาของจังหวัดตากจะพบได้ในปุาไม้ทั้ง ๒ ประเภท นโยบายที่ผ่านมา กรมปุาไม้ได้ดาเนินนโยบายในลักษณะ
ผ่อนผันเป็นหลักดังจะเห็นได้จากการมอบพื้นที่ปุาเสื่อมโทรมส่ วนหนึ่งให้ สปก. นาไปปฏิรูปเพื่อจัดสรรเป็นที่
ทากินให้กับราษฎร และอีกส่วนหนึ่งคือการออกเอกสารสิทธิ์ สทก. ให้กับราษฎร (ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๒๕) ซึ่ง
ดาเนินการโดยกรมปุาไม้ ต่อมายังได้มีมติคณะรัฐมนตรี ๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๑ ผ่อนผันให้ราษฎรที่อยู่
อาศัยหรื อถือครองทาประโยชน์ในพื้นที่ปุาไม้ โดยให้ งดเว้นการจับกุม อย่างไรก็ดี พื้นที่ที่ราษฎรอยู่อาศัย
ดังกล่าวไม่ได้มีการรับรองสิทธิเข้าครอบครองแบบถูกต้องตามกฎหมายเพียงแต่อนุโลมผ่อนผันให้ทากินเพื่อ
แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของราษฎรเท่านั้น ส่วนการดาเนินการในปัจจุบันหน่วยงานสังกัดกรมปุาไม้ทุก
หน่วยไม่ต้องการที่จะจับกุมราษฎร ส่วนใหญ่จะเป็นการขอความร่วมมือจากชุมชนและราษฎรในพื้นที่ไม่ให้มี
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การบุกรุกพื้นที่ปุา แต่พบว่ามีราษฎรบางคน/บางกลุ่ม ยังมีความพยายามในการบุกรุกพื้นที่ปุาเพื่อแสวงหา
ประโยชน์ให้ตนเองอยู่อีกมาก จึงมีความจาเป็นต้องมีการจับกุมดาเนินคดีและใช้กฎหมายบังคับอยู่
จากการลงพื้นที่ของสานักงานสภาเกษตรกรจังหวัดตาก ในปีงบประมาณ 2561 ในการจัดประชุม
จั ดทาแผนพัฒ นาเกษตรกรรมระดับ ตาบล พื้นที่ตาบลสามหมื่น อาเภอแม่ระมาด ได้รับทราบข้อมูล จาก
เกษตรกรในพื้นที่ว่า เกษตรกรประสบปัญหาการเข้าใช้ประโยชน์ที่ดินทากิน โดยพื้นที่ทากินของเกษตรกร
โดยมากอยู่ในพื้นที่ปุาสงวนแห่งชาติ ณ ปัจจุบันภาคส่วนที่เกี่ยวข้องได้ผลักดันให้เกษตรกรปรับเปลี่ยนจากปลูก
พืชไร่เชิงเดียวเป็นการทาการเกษตรตามแนวทางสร้างปุาสร้างรายได้ และบางหมู่บ้าน/ชุมชนได้มีการจัดทา
แผนที่ขอบเขตที่ดินแสดงการใช้ประโยชน์ที่ดินรายแปลงไว้เบื้องต้น ดังเช่น บ้านต้นผึ้ง หมู่ที่ 5 ตาบลสามหมื่น
เพื่อแก้ไขปัญหาการไร้ที่ดินทากินของเกษตรกรและการรุกล้าเขตปุาสงวน โดยการกระจายสิทธิการถือครอง
ให้แก่ผู้ที่อยู่ในพื้นที่ที่ไม่ได้รุกล้า โดยไม่ต้องเป็ นกรรมสิทธิ์ แต่รับรองสิทธิร่วมในการจัดการที่ดินของชุมชน
ตามกรอบนโยบายการจัดที่ดินทากินให้ชุมชนของคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ สภาเกษตรกรจังหวัดตาก
ได้เสนอคณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัด จังหวัดตาก พิจารณา พื้นที่หมู่ที่ 5 บ้านต้นผึ้ง ตาบลสามหมื่น
อาเภอแม่ระมาด เป็นพื้นที่เปูาหมายตามแนวนโยบายการจัดการที่ดินทากินให้ชุมชน ต่อไป

๓.) ปัญหาแหล่งน้าเพื่อการเกษตร
แผนภูมิที่ 8 : การรับน้าเพื่อการเกษตร
มีน้าเฉพาะฤดูฝน
100 %
มีน้าตลอดทั้งปี
0%
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ระบบชลประทาน
1%

สระน้า/บ่อขุด
0%

แหล่งน้าธรรมชาติ
97 %

ที่มา : ข้อ มู ล การรั บ น้ าเพื่อ การเกษตร วิ เคราะห์ แ ละประมวลผลจากแบบส ารวจข้อ มู ล เกษตรฯ โดยสภา
เกษตรกรจังหวัดตาก ปี ๒๕๕๘
ตาบลสามหมื่น มีแหล่งน้าธรรมชาติทั้งหมด 3 สาย ได้แก่
1. ลาห้วยแม่จะเรา ต้นน้าอยู่ที่บ้านสามหมื่นต้นผึ้ง หมู่ที่ 5 ตาบลสามหมื่นไหลผ่านตาบลแม่จะเรา
แล้วไหลลงสู่แม่น้าเมย ที่หมู่ที่ 4 ตาบลแม่จะเรา
2. ลาห้วยแสม ต้นน้าอยู่ที่บ้านขุนห้วยแม่ท้อ หมู่ที่ 2 ตาบลสามหมื่น ไหลลงสู่ลาห้วยแม่ตื่นที่บ้าน
แสมใหญ่ หมู่ที่ 3 ตาบลแม่ตื่น
3. ลาห้วยแม่ท้อ ต้นน้าอยู่ที่บ้านขุนห้วยแม่ท้อ หมู่ที่ 2 ตาบลสามหมื่น ไหลผ่านตาบลแม่ท้อ อาเภอ
เมือง จังหวัดตากและไหลลงสู่แม่น้าปิง
สาหรับผลการสารวจข้อมูลฯ ตามแผนภูมิที่ 8 การรับน้าในพื้นที่ตาบลสามหมื่น เกษตรกรรับน้าจาก
แหล่งน้าธรรมชาติ ร้อยละ 99 ระบบชลประธานเพียงร้อยละ 1 จากสระน้า/บ่อขุด ไม่พบในพื้นที่ เห็นได้ว่า
เกษตรกรพื้นที่ตาบลแม่ต้าน ต้องพึ่งพาน้าจากแหล่งน้าธรรมชาติเป็นหลัก และมีน้าเพียงพอสาหรับการเกษตร
เฉพาะช่วงฤดูฝน จากการระดมความต้องการแนวทางแก้ไขปัญหาและพัฒนาภาคเกษตรกรรมพื้นที่ ตาบลสาม
หมื่น และอาเภอแม่ร ะมาด เกษตรกรในพื้นที่มีความประสงค์ ให้ ภ าครัฐ และหน่ว ยงานที่เกี่ยวข้องให้ การ
สนับสนุนการพัฒนาแหล่งกักเก็บน้าชุมชน การผันน้าเข้าสู่ระบบชลประทานในพื้นที่ ได้แก่ การขุดสระน้า
ภายในชุมชน สูบน้าจากอ่างเก็บน้าสาธารณะเช้าสู่ที่กักเก็บน้าที่ชลประทานมอบให้ เนื่องจากน้าไม่ไหลลงสู่อ่าง
เก็บน้าของชลประทานที่มีระบบระบายน้า แต่ไหลลงอ่างสาธารณะอื่นๆ ซ่อมแซมฝายที่เสียหาย และฟื้นฟูปุา
ชุมชน ทั้งนี้ จากการติดตามการพัฒนาแหล่งน้าในพื้นที่ตาบลสามหมื่น ทราบว่าองค์การบริหารส่วนตาบลสาม
หมื่น ตลอดจนประชาชนในพื้นที่ มีความพยายามร่วมกันผลักดันโครงการร่วมทั้งการก่อสร้าง ก่อสร้างฝาย
ชะลอน้า ฝายแม้ว การวางวงบ่อ คสล. และการพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งต้นน้า เพื่อรักษาต้นน้าและอณุรักษ์ปุาไม้
ให้อุดมสมบูรณ์
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ข้อมูลเกี่ยวกับพื้นที่ชลประทาน
ลุ่มน้า (ระบุชื่อลุ่มน้า)
หมู่ที่

หมู่บ้าน

ตาบล

อาเภอ

พื้นที่
ชลประทาน

พื้นที่
ชลประทานที่มี
ศักยภาพ
ในการขยาย
เพิ่มขึ้น (ไร่)
-

1

แพ่แฮ

สามหมื่น

แม่ระมาด

ปิง

ห้วยแม่ท้อ

ในปัจจุบนั
(ไร่)
-

2

ขุนห้วยแม่ท้อ

สามหมื่น

แม่ระมาด

ปิง

ห้วยแม่ท้อ

-

-

3

หนองหลวง

สามหมื่น

แม่ระมาด

สาละวิน

แม่น้าเมยตอนล่าง

-

-

4

แสม

สามหมื่น

แม่ระมาด

ปิง

น้าแม่ตื่น

-

-

5

สามหมื่นต้นผึ้ง

สามหมื่น

แม่ระมาด

ปิง

น้าแม่ตื่น

-

-

หลัก

ย่อย

ที่มา : โครงการชลประทานตาก

๔.) ปัญหาความยากจน สวัสดิการ และสิทธิเกษตรกร
แผนภูมิที่ 9 : ระบบการทาเกษตรกรรม
ร้อยละ เกษตรกรที่ทาเกษตรผสมผสาน
เกษตรผสมผสาน/
เกษตร อื่นๆ
86 %

เกษตรเชิงเดี่ยว
14 %
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เกษตรปลอดภัย
1%

เกษตรทฤษฎีใหม่
1%

วนเกษตร
11 %

เกษตรผสมผสาน
87 %

ร้อยละ ระบบการทาเกษตรกรรม

แผนภูมิที่ 10 : อาชีพเกษตรกรในแต่ละประเภท
การปลูกพืช

ปลูกพืช

มันสาปะหลัง

1%

ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์

33 %

ข้าว

38 %

พืชที่ปลูก
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การเลี้ยงสัตว์

2%

เลี้ยงสัตว์

อาชีพเกษตรกร

กระบือ
ไก่

45 %

สุกร

53 %
0

20

40

60

การใช้ผลผลิต

แผนภูมิที่ 11 : การใช้ผลผลิตของเกษตรกร

เก็บไว้รอจาหน่าย

2%

แปรรูป

1%
5%

ทาพันธุ์

20 %

บริโภค
ขาย
0

72 %
50

100

35

แหล่งจาหน่ายผลผลิต

สถาบันเกษตร

41

ตลาดกลาง

17 %

โรงสี/โรงแปรรูป

15 %

พ่อค้าคนกลาง

15 %

ขายเองที่ตลาด
พ่อค้าส่งออก

11 %
9%
0

20
แหล่งจาหน่ายผลผลิต

40

60

ที่มา : ข้อมูลระบบการทาเกษตรกรรม - ประเภทพืช การเลี้ยงสัตว์ ของเกษตรกร - การใช้ผลิตของเกษตรกร
วิเคราะห์และประมวลผล จากแบบสารวจข้อมูลเกษตรฯ โดยสภาเกษตรกรจังหวัดตาก ปี ๒๕๕๘
ตาบลสามหมื่น อาเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก มีการปลูกพืชเศรษฐกิจที่สาคัญ ได้แก่ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
ข้าว และมันสาปะหลังโรงงาน ผลการสารวจฯ ของสภาเกษตรกรจังหวัดตาก เนื่องจากประชาชนส่วนใหญ่ใน
ตาบลสามหมื่น ประกอบอาชีพเกษตรกรรมซึ่งเป็นแหล่งรายได้หลัก เกษตรกรทาการเกษตรในระบบเกษตร
ผสมผสานและเกษตรกรเชิงเดี่ยว ร้อยละ 86 และร้อยละ 14 ตามลาดับ (แผนภูมิที่ 9) โดยเกษตรผสมผสาน
ในที่นี้เป็นทั้งการทาเกษตรหลายชนิดในพื้นที่เดียวกัน และ หมายรวมถึง ครัวเรือนเกษตรกรมีการประกอบ
กิจกรรมการเกษตรหลายชนิด อาทิ ปลูกข้าว ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และเลี้ยงสุกร นอกเหนือจากเกษตรแบบ
ผสมผสานแล้วเกษตรกรบางรายมีการริเริ่มทาการเกษตรในรูปแบบอื่นๆ อาทิ วนเกษตร เกษตรทฤษฎีใหม่
สินค้าเกษตรที่สาคัญในพื้นที่ ได้แก่ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ข้าว มันสาปะหลัง มีการเลี้ยงสัตว์ไว้เพื่อบริโภค และ
จาหน่าย ได้แก่ สุกร ไก่ และกระบือ (แผนภูมิที่ 10) ผลผลิตสินค้าเกษตรที่ได้ ร้อยละ 72 จะนาไปจาหน่าย
(แผนภูมิที่ 11) มีแหล่งจาหน่าย คือ สถาบันการเกษตร ตลาดกลาง โรงสี/โรงแปรรูป และพ่อค้าคนกลาง
ตามลาดับ ส่วนผลผลิตทางการเกษตรที่ได้ร้อ ยละ 20 ใช้บริโภคในครัวเรือน ทั้งนี้เกษตรกรในพื้นที่ ตาบล
สามหมื่นมีรายได้เฉลี่ย 126,473 บาท/ครัวเรือน และมีรายจ่ายเฉลี่ย 70,568 บาท/ครัวเรือน (รายจ่าย
ภาคเกษตร 24,532 บาท/ครัวเรือน และรายจ่ายนอกภาคเกษตร 46,036 บาท/ครัวเรือน) ภาระหนี้สิน
เฉลี่ย 23,603 บาท/ครัวเรือน จากการขยายพื้นที่ปลูกพืชเศรษฐกิจหลัก คือ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ส่งผลให้เกิด
ปัญหาการบุกรุกพื้นที่ปุาเพิ่มสูงขึ้น ตลอดจนปริมาณการใช้สารเคมีการเกษตรต่างๆ ที่เพิ่มขึ้น สิ่งเหล่านี้ล้วน
ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ปุาอนุรักษ์ต้นน้า และเป็นสาเหตุสาคัญที่นาไปสู่การเกิดภัยธรรมชาติต่างๆ อย่างไรก็ตาม
ราคาผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในระยะ 5-6 ปีที่ผ่านมา มีราคาตกต่าลงอย่างมาก จากเดิมที่สร้างรายได้กลั บ
กลายเป็นก่อหนี้สินพอกพูน ด้วยความตระหนักถึงผลกระทบจากปัญหาที่เกิดขึ้นทาให้หลายภาคส่วนในอาเภอ
แม่ระมาด ทั้ง ภาคประชาชน หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน ร่วมมือกันในการหาแนวทางแก้ไขปัญหา โดย
ที่มีผลในทางปฏิบัติเป็นรูปธรรม คือ การดาเนินโครงการสร้างปุาสร้างรายได้ ตามพระราชดาริสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในจังหวัดตาก มีพื้นที่ดาเนินโครงการในพื้นที่อาเภอ 4 อาเภอ ฝั่งตะวันตก
ได้แก่ พื้นที่อาเภออุ้มผาง พื้นที่อาเภอท่าสองยาง พื้นที่อาเภอพบพระ และพื้นที่อาเภอแม่ระมาด ที่ทาการ
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ปกครองอาเภอแม่ระมาด ได้มีการจัดทาแผนแม่บทการบริหารจัดการดิน น้า ปุา ตามศาสตร์พระราชา และ
การสร้างชุมชนเข้มแข็ง ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอย่างยั่งยืน ภายใต้แผนงานโครงการสร้างปุาสร้าง
รายได้ ตามพระราชดาริ ระดับพื้นที่ดาเนินการ ตาบลสามหมื่น เป็นอีกพื้นที่หนึ่งที่มีการดาเนินการตามแผน
แม่บทดังกล่าวและเกิดผลเป็นที่ประจักษ์ โดยมีการลดพื้นที่ปลูกพืชไร่เชิงเดี่ยว (ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์) ทดแทน
ด้วยการปลูก “บุก” พืชเศรษฐกิจทางเลือกใหม่ ซึ่งจะปลูกผสมผสานไปกับไม้ยืนต้นอื่นๆ เช่น หมาก อโวคาโด้
ไผ่ เป็นต้น

๕.) แนวทางการพัฒนาอาชีพ และประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเกษตรอุตสาหกรรม
สภาเกษตรกรจังหวัดตาก ขับเคลื่อนแผนพัฒนาเกษตรกรรมจังหวัดตาก ตั้งแต่ปีงบประมาณ ๒๕๕๗
ซึ่งมีบ ริ บ ทพื้น ที่ จั งหวัดกว่าร้ อยละ ๗๐ เป็ นพื้น ที่ปุา โดยเฉพาะเขตพื้นที่ ๕ อ าเภอฝั่ ง ตะวั นตก (อ าเภอ
แม่ระมาด อาเภอท่าสองยาง อาเภอแม่สอด อาเภอพบพระ และอาเภออุ้มผาง) ดังนั้น สภาเกษตรกรจังหวัด
ตากจึงได้นาเสนอและผลักดัน กิจกรรมภาคเกษตรกรรม ตามแนวพระราชดาริ “สร้างปุาสร้างรายได้” ของ
สมเด็จพระเทพฯ เพื่อให้เกิดความยั่งยืนในการประกอบอาชีพเกษตรกรรมในพื้นที่ และได้นาโมเดล “Cassava
City” ตามแนวทางของสภาเกษตรกรแห่งชาติมาปรับใช้ โดยจัดทาเป็นแนวทาง “Herb City” เสนอต่อ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งพื้นที่อาเภอแม่ระมาด ซึ่ง ที่ทาการอาเภอแม่ระมาดได้ให้ความสาคัญ
ในการดาเนินการ “สร้างปุาสร้างรายได้” จนเกิดการเชื่อมโยงและสร้างเกษตรกรให้เป็นผู้ประกอบการ อาทิ
หมู่บ้านพะกอยวา(ห้วยกระทิง) ตาบลพระธาตุ อาเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก ได้รับการคัดเลือกเป็นหมู่บ้าน
เศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบจากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี โครงการสร้างปุาสร้างรายได้ ซึ่งส่ งเสริมการปลูกและแปรรูปบุก การปลูกพืชในหลุ มพอเพียง อาทิ
ถั่วมะแฮะ กล้วย ฟักทอง พริก และพืชผักอื่นๆ และมีการจัดจาหน่ายสินค้าการเกษตรในนาม “กลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชนบ้านพะกอยวา” มีสินค้าและบริการ คือ หน่อไม้ บุก ผลผลิตทางด้านการเกษตร การท่องเที่ยวเชิง
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จากต้นแบบหมู่บ้านพะกอยวาดังกล่าว ทาให้เกษตรกรในพื้นที่
ใกล้ เคียงมีความตื่นตัวและขอเข้าร่ วมดาเนินการตามโครงการเพิ่มขึ้น ในตาบลสามหมื่นด้ว ยเช่นกัน ได้มี
เกษตรกรในตาบลเข้าร่วมอบรมโครงการสร้างปุา สร้างรายได้ ตามแผนแม่บท การบริหารจัดการดิน น้า ปุา
ตามศาสตร์ พระราชา และการสร้างชุมชนเข้มแข็ง ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอย่างยั่งยืน ภายใต้
แผนงานโครงการสร้างปุาสร้างรายได้ ตามพระราชดาริ ซึ่งจัดโดยที่อาการปกครองอาเภอแม่ระมาด มีหลักคิด
6 ด้าน ประกอบด้วย การอนุรักษ์ฟื้นฟูปุาไม้ การฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การบริหารจัดการ
ที่ดินทากิน การสร้างรายได้ การพัฒนาคุณภาพชีวิต และสร้างชุมชนเข็มแข็ง ในระดับตาบลสามหมื่น อาเภอ
แม่ร ะมาด มี การจั ดทาแผนงานของชุมชนตามหลั กคิด “การฟื้นฟูท รัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้ อม”
มีแนวทางการดาเนินงาน คือ สร้างปุาชุมชน 1,000 ไร่ โดยขอความร่วมมือจากเกษตรกรกันพื้นที่ไร่ข้าวโพด
ไว้ครัวเรือนละ 1 - 6 ไร่ ทั้งนี้ขอให้ มีการสารวจ เก็บข้อมูล พื้นที่ที่ปลูกข้าวโพด และขึ้นทะเบียนไว้ เพื่อเป็น
หลักฐาน อีกทั้งกันไว้ เพื่อเข้าร่วมโครงการสร้างปุา สร้างรายได้ และจัดให้มีโครงการด้านการปศุสัตว์ การ
ประมง และให้มีการจัดตั้งกลุ่มด้านการเลี้ยงสัตว์ด้วย
ตั้งแต่ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ เพื่อให้การจัดทาแผนพัฒนาเกษตรกรรมตาบลเกิดผลในทางปฏิบัติอย่าง
เป็นรูปธรรมและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่เกษตรกร และเป็นไปตามเปูาหมายโครงการด้านการส่งเสริ มและ
พัฒนาเกษตรกรรม สภาเกษตรกรจังหวัดตาก จึงได้จัดทา (ร่าง) ข้อเสนอโครงการด้านการส่งเสริมและพัฒนา
เกษตรกรรม ซึ่งได้จากการรับฟังความเห็น ปัญหา และความต้องการของเกษตรกรในการจัดทาแผนพัฒนา

37
เกษตรกรรม และเรียนเชิญผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมหารือวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการฯ ในการ
ประชุมคณะทางานพัฒนาองค์กรเกษตรกรสภาเกษตรกรจังหวัดตาก เมื่อวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ ห้อง
ประชุมสานักงานสภาเกษตรกรจังหวัดตาก และมีหนังสือสภาเกษตรกรจังหวัดตาก เสนอของบประมาณจาก
งบพัฒนาจังหวัดตาก ในปีงบประมาณ ๒๕๖๒ เพื่อดาเนินงานโครงการฯ ผ่านหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งสิ้น
๔ โครงการ ในพื้นที่ตาบลสามหมื่น อาเภอแม่ระมาด สภาเกษตรกรจังหวัดตากได้เสนอโครงการส่งเสริมและ
พัฒนาระบบการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยและได้มาตรฐาน กิจกรรมหลัก ส่งเสริมและพัฒนาระบบการผลิต
พืชทางเลือกบนพื้นที่สูง ให้มีคุณภาพปลอดภัยและได้มาตรฐาน เสนอผ่านหน่วยงานหลักในการดาเนินการ คือ
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดตาก(เกษตรที่สูง) งบประมาณ 1,169,300 บาท การส่งเสริม
และพัฒนาระบบการผลิตพืชทางเลือกบนพื้นที่สูง ให้มีคุณภาพปลอดภัยและได้มาตรฐาน การปลูกไม้ยืนต้นที่
ตรงกับความต้องการของตลาด อาทิ อโวกาโด หมาก ลูกเนียง ทุเรียน ฯลฯ ผสมผสาน การปลูกพืชสมุนไพร
ต่างๆ อาทิ บุก ขมิ้น ไพล ในรูปแบบเกษตรอินทรีย์ วนเกษตร เปูาหมายสาคัญนอกจากการสร้างรายได้ให้กับ
เกษตรกรในพื้นที่แล้ว ยังเป็นการส่งเสริมนโยบายให้ประชาชนสามารถอยู่กับปุาได้อย่างยั่งยืน ลดพื้นที่การ
ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ สร้างมูลค่าเพิ่มพืชทางเลือกที่มีศักยภาพ มุ่งเน้นสินค้าเกษตรปลอดภัยต่อยอดไปสู่
เกษตรอุตสาหกรรมด้านผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ ในเบื้องต้นสานักงานสภาเกษตรกรจังหวัดตากได้มีบูรณาการ การ
ทางานร่วมกับศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดตาก(เกษตรที่สูง) ในการแจ้งกลุ่มเปูาหมายใน
พื้นที่ตาบลสามหมื่น อาเภอแม่ระมาด เพื่อเข้าร่วมอบรมโครงการส่งเสริมการเกษตรแบบบูรณาการ กิจกรรม
ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรพื้นที่สูงสู่การเป็นพืชเศรษฐกิจ ภายใต้โครงการสร้างปุาสร้างรายได้
ในตาบลสามหมื่น อาเภอแม่ระมาด เกษตรกรมีการร่วมกลุ่มและจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนบ้านต้นผึ้ง
ดาเนินกิจการ ผลิตสินค้า และแปรรูปขั้นต้น กลุ่มมีการปลูกบุก และแปรรูปบุกเป็นบุกตากแห้ง และสมุนไพร
อื่นๆ เช่น ขมิ้น ไพล พริก ส่งขายในอาเภอแม่สอด แม่ระมาด กลุ่มได้เชื่อมโยงกับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูป
สมุนไพร “ปลูกรัก” ตาบลพระธาตุ อาเภอแม่ระมาด ซึ่งมีผลิตภัณฑ์สมุนไพรแปรรูปจาหน่ายหลายชนิด เป็น
กลุ่มที่มีความเข้มแข็ง สามารถสร้างงานในชุมชน จึงเป็นต้นแบบกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปสมุนไพรที่เป็น
ต้นแบบให้อีกหลายๆ กลุ่มในพื้นที่อาเภอแม่ระมาด จึงสามารถร่วมพัฒนาสู่เกษตรอุตสาหกรรมพืชสมุนไพรได้
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ประเด็นปัญหาและแนวทางพัฒนาภาคเกษตรกรรม ตาบลสามหมื่น
(สรุปจากการจัดเวทีระดมความเห็นการจัดทาแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตาบล)
ประเด็นปัญหา/ความต้องการ
1. ขาดแคลนทรัพยากรน้า(ลาห้วยสามหมื่น ม.3 )

แนวทางการพัฒนา
1.1 ฟื้นฟูปุาชุมชน
1.2 ซ่อมแซมฝายที่เสียหาย
1.3 ขุดสระของชุมชน
2. น้าไม่ไหลลงสู่อ่างเก็บน้าของชลประทานที่มีระบบ 2. สูบน้าจากอ่างเก็บน้าสาธารณะเช้าสู่ที่กักเก็บน้าที่
ระบายน้า แต่ไหลลงอ่างสาธารณะอื่นๆ
ชลประทานมอบให้
3. ไม่มีอาชีพเสริม

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

5. เกิดโรคระบาดในช่วงฤดูฝน
6. ทรัพยากรปุาไม้ถูกทาลาย
7. ขาดเอกสารสิทธิ์ในที่ดินทากิน

3. ให้ภาครัฐเช้ามาช่วยเหลือสนับสนุนและส่งเสริม
การสร้างอาชีพ
- การทาไม้กวาด
- การเลี้ยงวัว
- การบรรจุ หีบห่อสินค้า
- แหล่งทุนสนับสนุนการสร้างกลุ่มอาชีพ
- ปรับเปลี่ยนวิธีทางการเกษตรแบบเชิงเดี่ยวมาสู่
การเกษตรผสมผสาน
4. จัดทาแผนแม่บทชุมชนและฐานข้อมูลเกษตรกร
4.1 จัดทาศูนย์ภูมิปัญญาท้องถิ่น
4.2 อนุรักษ์ภูมิปัญญา
4.3 ให้ภาครัฐสนับสนุนการศึกษาดูงานชุมชน
ต้นแบบ วิถีชีวิตชาวปกาเกอะญอกับกระแสอาเซียน
(AEC)
5. เฝูาระวังสถานการณ์และมีการประชาสัมพันธ์ให้
ชุมชนรับรู้ข้อมูลข่าวสาร
6. ปลูกปุาทดแทนและอนุรักษ์ฟื้นฟูปุาไม้ และปลูก
จิตสานึกให้ชุมชนรักปุารักน้า
7. ภาครัฐให้ความช่วยเหลือแก่เกษตรกร
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ส่วนที่ ๓ : แผนงานโครงการพัฒนาเกษตรกรรม อาเภอแม่ระมาด / ตาบลสามหมื่น พ.ศ. 2562 – พ.ศ. 2565
แผนพัฒนา/แผนงาน/โครงการ
แนวทางพัฒนา

แผนงาน/โครงการ

การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ ด้าน
การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
แผนงานบริหาร
ทั่วไป

สนับสนุนการ
ดาเนินงานตาม
โครงการอัน
เนื่องมาจาก
พระราชดาริ/พระ
ราชเสาวนีย์

ระยะเวลาในการดาเนินงาน

วัตถุประสงค์

แนวทางการ
ดาเนินงาน

แหล่งงบประมาณ

1. เพื่อให้ประชาชนใน
พื้นที่มีการประกอบ
อาชีพโดยอาศัย
ฐานความรู้จากโครงการ
หลวงที่มีการปรับใช้
อย่างเหมาะสมสภาพกับ
สังคมและภูมิปัญญาเดิม
ของท้องถิ่น
2. เพื่อให้ชุมชนในพื้นที่
มีความเข้มแข็งสามารถ
พึ่งพาตนเองได้
3. เพื่อฟื้นฟูและอนุรักษ์
ทรัพยากรรมชาติ

ดาเนินกิจกรรม
1. โครงการอันเนื่อง
มากจาก
พระราชดาริ/พระ
ราชเสาวนีย์ เช่น การ
พัฒนาแหล่งต้นน้า
การดาเนินชีวิตตาม
แนวทางปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง ฯ
2. รักษาต้นน้าและมี
ปุาไม้ที่อุดมสมบูรณ์
3. สร้างและรักษา
คุณภาพสิ่งแวดล้อม

อบต.
สามหมื่น

หน่วยงาน
2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบ

สานักงาน
ปลัด
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ส่วนที่ ๓ : แผนงานโครงการพัฒนาเกษตรกรรม อาเภอแม่ระมาด / ตาบลสามหมื่น พ.ศ. 2562 – พ.ศ. 2565
แผนพัฒนา/แผนงาน/โครงการ
แนวทางพัฒนา
แผนงาน/โครงการ
การพัฒนาผลิตภาพทาง ส่งเสริมการปลูกพืช
การเกษตรยุทธศาสตร์
ด้านการเกษตรและการ
ท่องเที่ยว
แผนงานการเกษตร

การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ ด้านการ
อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา

ก่อสร้างฝายชะลอน้า

วัตถุประสงค์

แนวทางการดาเนินงาน

1. เพื่อส่งเสริมความรู้
ทางวิชาการแก่
เกษตรกรในการ
ประกอบอาชีพ
2. เพิ่มรายได้
3. เพิ่มอาหารให้
พอเพียงแก่การบริโภค
4. ส่งเสริมการปลูก
พืชผักสวนครัว
1. เพื่อให้มีน้าใช้ในการ
บริโภค อุปโภค ทา
การเกษตรและเลี้ยง
สัตว์เพียงพอตลอดทั้งปี
2. เพื่อกระจายความ
ชุ่มชื้นในดิน ซึ่งจะเป็น
แนวกันไฟปุาตาม
ธรรมชาติในพื้นที่

การปลูกพืชผักสวนครัว
เช่น กาแฟ กล้วย บุก ไผ่
ฯลฯ

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

แหล่ง
งบประมาณและที่ผ่านมา
งบประมาณ 2562 2563 2564 2565

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

อบต.
สามหมื่น

สานักงานปลัด

อบต.
สามหมื่น

กองช่าง
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ส่วนที่ ๓ : แผนงานโครงการพัฒนาเกษตรกรรม อาเภอแม่ระมาด / ตาบลสามหมื่น พ.ศ. 2562 – พ.ศ. 2565
แผนพัฒนา/แผนงาน/โครงการ
แนวทางพัฒนา

แผนงาน/โครงการ

การพัฒนาคุณภาพ ก่อสร้างถนน คสล.
ชีวิตประชาชน และ
แก้ไขปัญหาความ
ยากจน
ยุทธศาสตร์ ด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน
แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา
การพัฒนาคุณภาพ ปรับปรุงซ่อมแซม
ชีวิตประชาชน และ เส้นทางคมนาคม
แก้ไขปัญหาความ
ยากจน
ยุทธศาสตร์ ด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน
แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

วัตถุประสงค์
1. เพื่ออานวยความ
สะดวกในการเดินทาง
ของประชาชน
2. เพื่อให้การขนส่ง
ผลผลิตทางการเกษตร
มีความสะดวกรวดเร็ว
3. พัฒนาเส้นทาง
คมนาคมให้ได้
มาตรฐาน
1. เพื่อปรับปรุง
ซ่อมแซมเส้นทาง
คมนาคมให้ดีขึ้น
2. เพื่ออานวยความ
สะดวกในการสัญจร
3.ประชาชนเดินทาง
สะดวกและปลอดภัย
ผลผลิตทางการเกษตร
ขนส่งได้รวดเร็วขึ้น

แนวทางการดาเนินงาน
1. กว้าง 4 เมตร
ยาว 200 เมตร
สถานที่ดาเนินการ
หมู่ที่ 1 - หมู่ที่ 5
2.กว้าง 3 เมตร
ยาว 200 เมตร
สถานที่ดาเนินการ
หมู่ 1 ,2,4

ระยะเวลาในการดาเนินงาน
แหล่ง
งบประมาณ 2562 2563 2564 2565

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

อบต.
สามหมื่น

กองช่าง

อบต.
สามหมื่น

กองช่าง

ปรับปรุงซ่อมแซมเส้นทาง
คมนาคม สถานที่
ดาเนินการ
หมู่ที่ 1 - หมูที่ 5
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ส่วนที่ ๓ : แผนงานโครงการพัฒนาเกษตรกรรม อาเภอแม่ระมาด / ตาบลสามหมื่น พ.ศ. 2562 – พ.ศ. 2565
แผนพัฒนา/แผนงาน/โครงการ
แนวทางพัฒนา
แผนงาน/โครงการ
- ส่งเสริมการทาเกษตรตามแนว
โครงการฝึกอบรมรมการ
ทฤษฎีใหม่สาหรับเกษตรกรราย
ทาเกษตรผสมผสาน
ย่อยใช้ปราชญ์ชาวบ้านที่สร้างสม (๑๓๐ ราย)
ประสบการณ์ในการดาเนินชีวิต
และการทาการเกษตรจนประสบ
ความสาเร็จ ถ่ายทอดประสบการณ์
และสร้างเครือข่ายให้กับเกษตรกร
- ส่งเสริมและสร้างเครือข่ายการ
โครงการฝึกอบรมให้
เรียนรู้ด้านเทคโนโลยีการเกษตร
ความรู้การผลิตเมล็ด
เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับ
พันธุ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
เกษตรกร สนับสนุนให้ผลิตสินค้า (๒๕๐ คน ๕ หมู่บ้าน)
ได้มาตรฐาน เพื่อสร้างมูลค่าให้แก่
ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรของชุมชน
ให้มีความสอดคล้องกับความ
ต้องการของตลาด
- การบริหารจัดการน้าอย่างบูรณา โครงการก่อสร้าง การ ขยายพื้นที่ชลประทาน
อ่างเก็บน้า
(๕ หมู่บ้านๆ ละ ๑ แห่ง)
-

วัตถุประสงค์

แนวทางการ
ดาเนินงาน

- ปรับเปลี่ยนการ
ทาเกษตรเป็นแบบ
ผสมผสาน

แหล่ง
ระยะเวลาในการดาเนินงาน
งบประมาณ 2562 2563 2564 2565
กษ./อบต.
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
กษ.จ./กจ
../อบต.
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง

- เปลี่ยนการปลูก
เพื่อขายผลผลิตเป็น
การปลูกเพื่อผลิต
เมล็ดพันธุ์จาหน่าย

กษ./พณ./
อบต.
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง

กจ./พณ./
อบต.
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง

- มีแหล่งน้า
ประกอบอาชีพ
เกษตรในฤดูแล้ง

กษ./อต./
อบต.
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง

ชป./อบต.
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง
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ส่วนที่ ๓ : แผนงานโครงการพัฒนาเกษตรกรรม อาเภอแม่ระมาด / ตาบลสามหมื่น พ.ศ. 2562 – พ.ศ. 2565
แผนพัฒนา/แผนงาน/โครงการ
แนวทางพัฒนา
แผนงาน/โครงการ
- แนวทางการ
โครงการส่งเสริมและพัฒนา
พัฒนาผลิตภาพทาง ระบบการผลิตสินค้าเกษตร
การเกษตร
ปลอดภัยและได้มาตรฐาน
กลยุทธ์ส่งเสริมการ กิจกรรมหลัก ส่งเสริมการปลูก
ทาการเกษตร
พืชทางเลือกเพื่อทดแทนการ
ปลอดภัย เกษตร
ปลูกพืชเชิงเดี่ยวบนพื้นที่สูง
ผสมผสานอย่าง
ยั่งยืน

โครงการส่งเสริมและพัฒนา
องค์กรเกษตรกรและกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชนสู่เกษตร 4.0

วัตถุประสงค์

แนวทางการดาเนินงาน

1 เพื่อพัฒนาศักยภาพ
เกษตรกรในด้านการพัฒนา
ระบบการผลิตสินค้าเกษตร
เกษตรปลอดภัยให้ได้
มาตรฐาน
2 เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร
ปลอดภัยให้ได้มาตรฐานตรง
ตามความต้องการของตลาด
3 เพื่อส่งเสริมการทาเกษตร
ผสมผสานอย่างยังยืน ลดการ
ปลูกพืชเชิงเดี่ยว

- ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
“การทาเกษตรผสมสาน
เชิงเศรษฐกิจ” จานวน
200 ราย
- ปรับลดพื้นที่ปลูกพืชไร่
เชิงเดี่ยว (ข้าวโพดเลี้ยง
สัตว์, มันสาปะหลัง) ราย
ละ ๒ ไร่
- ปลูกพืชยืนต้น
พืชเก็บเกี่ยวระยะสั้น

1. เพื่อพัฒนาศักยภาพองค์กร
เกษตรกรและกลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชนในการผลิตสินค้าเกษตร
4.0
2. เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร
ปลอดภัยให้ได้มาตรฐานตรง
ตามความต้องการของตลาด

ส่งเสริมและพัฒนา
องค์กรเกษตรกรและ
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนสู่
เกษตร 4.0
ส่งเสริมให้มีการจัดทา
แปลงสาธิตและแปลง
ผลิตพืช GAP /
เกษตรอินทรีย์

แหล่ง
งบประมาณ

ระยะเวลาในการดาเนินงาน
2562 2563 2564 2565

หน่วยงานรับผิดชอบ

จังหวัดตาก

เกษตรที่สูง/ กษ. /
กษจ. /พณ /
สกจ. และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง

จังหวัดตาก

กษ. /กษจ. /ศวพ. /
สกจ. และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง
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ส่วนที่ ๓ : แผนงานโครงการพัฒนาเกษตรกรรม อาเภอแม่ระมาด / ตาบลสามหมื่น พ.ศ. 2562 – พ.ศ. 2565
แผนพัฒนา/แผนงาน/โครงการ
แนวทางพัฒนา
แผนงาน/โครงการ
แนวทางการจัดการ โครงการส่งเสริมการสร้าง
ทรัพยากรธรรมชาติ ปุาเพื่อพัฒนาอาชีพและ
และสิ่งแวดล้อม
อนุรักษ์พันธุกรรมพืช
กลยุทธ์ ปูองกัน
อนุรักษ์ ฟื้นฟู และ
บริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

วัตถุประสงค์
1. เพื่อฟื้นฟูปุาต้นน้า ลด
รายจ่ายสร้างรายได้ให้กับ
เกษตรกรในพื้นที่
2. เพื่อส่งเสริมการทา
เกษตรผสมผสานอย่าง
ยั่งยืน ลดการปลูกพืช
เชิงเดี่ยว
3. สร้างจิตสานึกในการ
ดูแลรักษาปุาและการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืชถิ่น

แนวทางการดาเนินงาน

แหล่ง
ระยะเวลาในการดาเนินงาน
งบประมาณ 2562 2563 2564 2565

ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การ
ทาเกษตรผสมสานเชิง
เศรษฐกิจ” จานวน 200 ราย
/ 20 แห่ง
จังหวัดตาก

หน่วยงานรับผิดชอบ

ทสจ. / สกจ. และ
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง
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ภาพกิจกรรม

46

ภาคผนวก

47

ตาบลสามหมื่น อาเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก ประกอบไปด้วยชุดดินที่ ๑ , ๑๘ , ๒๙ , ๓๑ , ๔๘, ๕๕ , ๖๒
ที่มา : กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
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กลุ่มชุดดินในพื้นที่ลุ่ม
กลุ่มชุดดินที่ 1
.
ชุดดิน : บ้านหมี่ (Bm) ชุดดินบ้านโภชน์ (Bpo) ชุดดินบุรีรัมย์ (Br)
ชุดดินช่องแค (Ck) ชุดดินโคกกระเทียม (Kk) และชุดดินวัฒนา(Wa)
ลักษณะเด่น :
กลุ่ มดินเหนียวสี ดาลึ กมาก มี รอยแตกระแหงกว้างและลึ ก
ปฏิ กิ ริ ย าดิ น เป็ น กรดเล็ ก น้ อ ยถึ ง เป็ น ด่ า งเล็ ก น้ อ ย
การระบายน้าเลวถึงค่อนข้างเลว
ปัญหา :
ดินเหนียวจัด โครงสร้างแน่นทึบ ดินแห้ งแข็ง แตกระแหง
กว้างและลึก ดินเปียกเหนียวมาก ทาให้การไถพรวนยาก บางพื้นที่อาจขาดแคลนน้า และน้าท่วมขังในฤดู
ฝน ทาความเสียหายกับพืชที่ไม่ชอบน้า
แนวทางการจัดการ :
ปลูกข้าว ไถพรวนเมื่อดินมีความชื้นเหมาะสม ไถกลบตอซัง ปล่อยทิ้งไว้ 3-4 สัปดาห์ หรือไถ
กลบพืชปุ๋ยสด (หว่านโสนอัฟริกันหรือโสนอินเดีย 4-6 กิโลกรัม/ไร่ ไถกลบเมื่ออายุ 50-70 วัน ปล่อยทิ้ง
ไว้ 1 -2 สัปดาห์) ร่วมกับปุ๋ยเคมีสูตร 16-20-0 หรือปุ๋ยอินทรีย์น้า ใส่ปุ๋ยแต่งหน้าหลังปักดา 35-40 วัน
พัฒนาแหล่งน้าไว้ใช้ในช่วงที่ข้าวขาดน้าหรือทานาครั้งที่ 2 หรือใช้ปลูกพืชไร่หรือพืชผักหลังเก็บเกี่ยวข้าว
ไถกลบตอซังและทาร่องแบบเตี้ย ปรับปรุงดินด้วยปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอก 2-3 ตัน/ไร่ ร่วมกับปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ย
อินทรีย์น้า
ปลูกพืชผักหรือไม้ผล ยกร่องกว้าง 6-8 เมตร คูน้ากว้าง 1.0-1.5 เมตร ลึก 0.5-1.0 เมตร มี
คันดินอัดแน่นล้อมรอบ ปรับปรุงดินด้วยปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอก 2-3 ตัน/ไร่ ร่วมกับปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ยอินทรีย์
น้ า หรื อ ขุ ด หลุ ม ปลู ก ขนาด 50x50x50 ซม. ปรั บ ปรุ ง หลุ ม ปลู กด้ ว ยปุ๋ย หมั กหรื อ ปุ๋ย คอก 20-35
กิโ ลกรั ม/หลุ ม ในช่ว งเจริญเติบ โต ก่อนเก็บผลผลิ ตและภายหลั งเก็บผลผลิ ต ใช้ปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอก
ร่วมกับปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ยอินทรีย์น้าตามชนิดพืชที่ปลูก พัฒนาแหล่งน้าและจัดระบบการให้น้าในแปลงปลูก
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กลุ่มชุดดินในพื้นที่ลุ่ม
กลุ่มชุดดินที่ 18
.
ชุดดิน : ชุดดินชลบุรี (Cb) ชุดดินไชยา (Cya) ชุดดินโคกสาโรง
(Ksr) และ ชุดดินเขาย้อย (Kyo)
ลักษณะเด่น :
กลุ่มดินร่วนละเอียดลึกมากที่เกิดจากตะกอนลาน้า ปฏิกิริยา
ดินกลางหรือเป็นด่าง การระบายน้าเลวถึงค่อนข้างเลว ความ
อุดมสมบูรณ์ต่าถึงปานกลาง
ปัญหา :
ความอุดมสมบู รณ์ต่า บางพื้ นที่ขาดแคลนน้ านาน และน้ า
ท่วมขังในฤดูฝน ทาความเสียหายกับพืชที่ไม่ชอบน้า
แนวทางการจัดการ :
ปลูกข้าว ไถกลบตอซัง ปล่อยทิ้งไว้ 3-4 สัปดาห์ หรือไถกลบพืชปุ๋ยสด (หว่านโสนอัฟริกัน หรือ
โสนอินเดีย 4-6 กิโลกรัม/ไร่ ไถกลบเมื่ออายุ 50-70 วัน ปล่อยไว้ 1-2 สัปดาห์) ร่วมกับการใช้ปุ๋ย
อินทรีย์น้าหรือปุ๋ยเคมีสูตร 16-16-8 ใส่ปุ๋ยแต่งหน้าหลังปักดา 35-45 วัน พัฒนาแหล่งน้าไว้ใช้ในช่วงที่
ข้าวขาดน้าหรือใช้ทานาครั้งที่ 2 หรือปลูกพืชไร่ พืชผักหรือพืช ตระกูลถั่วหลังเก็บเกี่ยวข้าว โดยทาร่อง
แบบเตี้ย ปรับปรุงดินด้วยปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอก 2-3 ตัน/ไร่ ร่วมกับปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ยอินทรีย์น้า
ปลูกพืชไร่ พืชผักหรือไม้ผล ยกร่องกว้าง 6-8 เมตร คูน้ากว้าง 1.0-1.5 เมตร ลึก 0.5-1.0
เมตร และมีคันดินอัดแน่นล้อมรอบ เพื่อปูองกันน้าท่วมขัง ปรับปรุงดินด้วยปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอก 2-3 ตัน/
ไร่ ร่วมกับปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ยอินทรีย์น้า หรือขุดหลุมปลูกขนาด 50x50x50 ซม. ปรับปรุงหลุมปลูกด้วยปุ๋ย
หมักหรือปุ๋ยคอก 20-35 กิโลกรัม/หลุม ในช่วงเจริญเติบโต ก่อนเก็บผลผลิตและภายหลังเก็บผลผลิต มี
การใช้ปุ๋ยหมัก หรือปุ๋ยคอกร่วมกับปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ยอินทรีย์น้า พัฒนาแหล่งน้าและจัดระบบการให้น้าใน
แปลงปลูก
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กลุ่มชุดดินในพื้นที่ดอน เขตดินแห้ง
กลุ่มชุดดินที่ 29
ชุดดิน : ชุดดินบ้านจ้อง (Bg) ชุดดินเชียงของ (Cg) ชุดดินโชคชัย
(Ci) ชุดดินแม่แตง (Mt)ชุดดินหนองมด (Nm) ชุดดินปาก
ช่อง (Pc) และชุดดินสูงเนิน (Sn)
ลักษณะเด่น :
กลุ่มดินเหนียวลึกถึงลึกมากที่เกิดจากวัตถุต้นกาเนิดดินเนื้อ
ละเอียดปฏิกิ ริยาดิน เป็น กรดจัด การระบายน้าดี ถึงดี ปาน
กลางความอุดมสมบูรณ์ต่า
ปัญหา :
ความอุ ด มสมบู ร ณ์ ต่ า ขาดแคลนน้ า และเกิ ด การชะล้ า ง
พังทลายสูญเสียหน้าดินในพื้นที่ลาดชัน บางพื้นที่ดินเป็นกรดจัดมาก
แนวทางการจัดการ :
ปลูกพืชไร่หรือพืชผัก เลือกพื้นที่ค่อนข้างราบเรียบ ปรับปรุงดินด้วยปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอก 1-2
ตัน/ไร่ หรือไถกลบพืชปุ๋ยสด (หว่านเมล็ดถั่วพร้า 8-10 กิโลกรัม/ไร่ เมล็ดถั่วพุ่ม 6-8 กิโลกรัม/ไร่ หรือ
ปอเทือง 4-6 กิโลกรัม/ไร่ ไถกลบระยะออกดอก ปล่อยไว้ 1-2 สัปดาห์) ร่วมกับการใช้ปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ย
อินทรีย์น้า มีระบบอนุรักษ์ดินและน้า เช่น ไถพรวนและปลูกพืชตามแนวระดับ มีวัสดุคลุมดิน ปลูกพืช
หมุนเวียน หรือปลูกพืชสลับเป็นแถบ พัฒนาแหล่งน้าและจัดระบบการให้น้าในแปลงปลูก พื้นที่ที่เป็นกรด
จัดมาก ควรใช้วัสดุปูน 200-300 กิโลกรัม/ไร่
ปลูกไม้ผล ขุดหลุมปลูกขนาด 50x50x50 ซม. ปรับปรุงหลุมปลูกด้วยปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอก 1525 กิโลกรัม/หลุม มีระบบอนุรักษ์ดินและน้า เช่น ทาคันดิน ทาขั้นบันได ปลูกพืชคลุมดิน มีวัสดุคลุมดิน
ปลูกพืชแซม ทาแนวรั้วหรือฐานหญ้าแฝกเฉพาะต้น ในช่วงเจริญเติบโต ก่อนเก็บผลผลิตและหลังเก็บ
ผลผลิต ใช้ปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอกร่วมกับปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ยอินทรีย์น้าตามชนิดพืชที่ปลูก พัฒนาแหล่ งน้าและ
จัดระบบการให้น้าในแปลงปลูก พื้นที่ที่เป็นกรดจัดมาก ควรใช้วัสดุปูน 0.5-1.0 กิโลกรัม/หลุม
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กลุ่มชุดดินในพื้นที่ดอน เขตดินแห้ง
กลุ่มชุดดินที่ 31
ชุดดิน : ชุดดินเชียงคาน (Ch) ชุดดินกบินทร์บุรี (Kb)
ชุดดินโป่งตอง(Po) และชุดดินสุรินทร์ (Su)
ลักษณะเด่น :
กลุ่ ม ดิ น ตื้ น ถึ ง ก้ อ นกรวด หรื อ เศษหิ น ปนลู ก รั ง หนามาก
ปฏิ กิ ริ ย าดิ น เป็ น กรดจั ด มาก การระบายน้ าดี ความอุ ด ม
สมบูรณ์ต่า
ปัญหา :
ดินตื้นถึงชั้นก้อนกรวดหรือเศษหินปนลูกรังหนามาก ความ
อุดมสมบูรณ์ต่า ขาดแคลนน้า เกิดการชะล้างพังทลายสูญเสีย
หน้าดินในพื้นที่ที่มีความลาดชัน และบางพื้นที่มีก้อนกรวด
หรือเศษหินกระจัดกระจายอยู่ที่ผิวดิน
แนวทางการจัดการ :
พื้นที่ดินตื้นมากหรือมีก้อนกรวดหรือลูกรังบริเวณหน้าดินมาก ไม่ควรนามาใช้ประโยชน์ ปล่อยไว้
ให้เป็นปุา พื้นที่เลี้ยงสัตว์หรือปลูกไม้ใช้สอยโตเร็ว
ปลูกพืชไร่หรือพืชผัก เลือกพื้นที่ที่มีหน้าดินหนาและมีสภาพพื้นที่ค่อนข้างราบเรียบ จัดระบบการ
ปลูกพืชหมุนเวียนตลอดทั้งปีและปลูกพืชบารุงดินร่วมอยู่ด้วย ปรับปรุงดินด้วยปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอก 3-4
ตัน/ไร่ หรือไถกลบพืชปุ๋ยสด (หว่านเมล็ดถั่วพร้า 10-12 กิโลกรัม/ไร่ เมล็ดถั่วพุ่ม 8-10 กิโลกรัม/ไร่
หรือปอเทือง 6-8 กิโลกรัม/ไร่ ไถกลบระยะออกดอก ปล่อยไว้ 1-2 สัปดาห์) ร่วมกับการใช้ปุ๋ยเคมีหรือ
ปุ๋ยอินทรีย์น้า มีมาตรการอนุรักษ์ดินและน้า เช่น การไถพรวนตามแนวระดับ มีวัส ดุคลุมดิน ทาแนวรั้ว
หรือทาฐานหญ้าแฝกเฉพาะต้น พัฒนาแหล่งน้าและจัดระบบการให้น้าในแปลงปลูก
ปลูกไม้ผล ขุดหลุมปลูกขนาด 75x75x75 ซม. ปรับปรุงหลุมปลูกด้วยหน้าดินร่วมกับปุ๋ยหมัก
หรือปุ๋ยคอก 25-50 กิโลกรัม/หลุม มีระบบอนุรักษ์ดินและน้า เช่น การสร้างคันดิน ทาขั้นบันได ปลูกพืช
คลุมดิน ทาแนวรั้วหรือทาฐานหญ้าแฝกเฉพาะต้น ในช่วงเจริญเติบโต ก่อนเก็บผลผลิตและภายหลังเก็บ
ผลผลิต ใช้ปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอกร่วมกับปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ยอินทรีย์น้า ตามชนิดพืชที่ปลูก พัฒนาแหล่งน้าและ
จัดระบบการให้น้าในแปลงปลูก
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กลุ่มชุดดินในพื้นที่ดอน เขตดินแห้ง
กลุ่มชุดดินที่ 48
ชุดดิน : ชุดดินแม่ริม (Mr) ชุดดินน้าชุน (Ncu)
ชุดดินพะเยา (Pao) และชุดดินท่ายาง (Ty)
ลักษณะเด่น :
กลุ่ ม ดิ น ตื้ น ถึ ง ก้ อ นหิ น หรื อ เศษหิ น และอาจพบชั้ น หิ น พื้ น
ภายในความลึก 150 ซม. จากผิวดิน ปฏิกิริยาดินเป็นกรดถึง
เป็นกลาง การระบายน้าดี ความอุดมสมบูรณ์ต่า
ปัญหา :
ดินตื้นถึงชั้นก้อนกรวดหรือลูกรังหนามาก ความอุดมสมบูรณ์
ต่า ขาดแคลนน้า และเกิดการชะล้างพังทลายสูญเสียหน้าดิน ในพื้นที่ที่มีความลาดชัน
แนวทางการจัดการ :
พื้นที่ดินตื้นมากหรือมีก้อนกรวดหรือลูกรังบริเวณหน้าดินมาก ไม่ควรนามาใช้ประโยชน์ ปล่อยไว้
ให้เป็นปุา พื้นที่เลี้ยงสัตว์หรือปลูกไม้ใช้สอยโตเร็ว
ปลูกพืชไร่หรือพืชผัก เลือกพื้นที่ที่มีหน้าดินหนาและมีสภาพพื้นที่ค่อนข้างราบเรียบ จัดระบบการ
ปลูกพืชให้หมุนเวียนตลอดทั้งปีและปลูกพืชบารุงดินร่วมอยู่ด้วย ปรับปรุงดินด้วยปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอก 34 ตัน/ไร่ หรือไถกลบพืชปุ๋ยสด (หว่านเมล็ดถั่วพร้า 10-12 กิโลกรัม/ไร่ เมล็ดถั่วพุ่ม 8-10 กิโลกรัม/ไร่
หรือปอเทือง 6-8 กิโลกรัม/ไร่ ไถกลบระยะออกดอก ปล่อยไว้ 1-2 สัปดาห์) ร่วมกับการใช้ปุ๋ ยเคมีหรือ
ปุ๋ยอินทรีย์น้า ไถพรวนและปลูกพืชตามแนวระดับ มีวัสดุคลุมดิน หรือทาแนวรั้วหญ้าแฝก พัฒนาแหล่งน้า
และจัดระบบการให้น้าในแปลงปลูก
ปลูกไม้ผล ขุดหลุมปลูกขนาด 75x75x75 ซม. ปรับปรุงหลุมปลูกด้วยหน้าดินร่วมกับปุ๋ยหมัก
หรือปุ๋ยคอก 25-50 กิโลกรัม/หลุม มีระบบอนุรักษ์ดินและน้า เช่น การสร้างคันดิน ทาขั้นบันได ทาฐาน
ปลูกเฉพาะต้น ปลูกพืชคลุมดิน ทาแนวรั้วหรือทาฐานเฉพาะต้นหญ้าแฝก ในช่วงเจริญเติบโต ก่อนเก็บ
ผลผลิตและภายหลังเก็บผลผลิต ใช้ปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอกร่วมกับปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ยอินทรีย์น้า ตามชนิดพืชที่
ปลูก พัฒนาแหล่งน้าและจัดระบบการให้น้าในแปลงปลูก
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กลุ่มชุดดินในพื้นที่ดอน เขตดินแห้ง
กลุ่มชุดดินที่ 55

ชุดดิน : ชุดดินจัตุรัส (Ct) และชุดดินวังสะพุง (Ws)
ลักษณะเด่น :
กลุ่มดินลึกปานกลางถึงชั้นหินพื้น เศษหิน ก้อนหินหรือลูกรัง
ปฏิกิริยาดินเป็นกลางหรือเป็นด่าง การระบายน้าดีถึงดีปาน
กลาง ความอุดมสมบูรณ์ปานกลาง
ปัญหา :
ดินลึกปานกลางถึงชั้นหินพื้น เศษหิน ก้อนกรวดหรือลูกรัง
ขาดแคลนน้าและเกิดการชะล้างพังทลายสูญเสียหน้าดินในพื้นที่ลาดชัน
แนวทางการจัดการ :
ปลูกพืชไร่หรือพืชผัก เลือกพื้นที่ค่อนข้างราบเรียบ จัดระบบการปลูกพืชให้หมุนเวียนตลอดทั้งปี
ปรั บ ปรุ งดิน ด้ว ยปุ๋ ย หมัก หรื อปุ๋ ย คอก 2-3 ตัน/ไร่ หรือไถกลบพื ช ปุ๋ยสด (หว่านเมล็ ดถั่ ว พร้า 8-10
กิโลกรัม/ไร่ เมล็ดถั่วพุ่ม 6-8 กิโลกรัม/ไร่ หรือปอเทือง 4-6 กิโลกรัม/ไร่ ไถกลบระยะออกดอก ปล่อยไว้
1-2 สัปดาห์) ร่วมกับปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ยอินทรีย์น้า ไถพรวนและปลูกพืชตามแนวระดับ มีวัสดุคลุมดิน ปลูก
พืชหมุนเวียน ปลูกพืชสลับเป็นแถบ หรือทาแนวรั้วหญ้าแฝก พัฒนาแหล่งน้าและจัดระบบการให้น้าใน
แปลงปลูก
ปลูกไม้ผล ขุดหลุมปลูกขนาด 50x50x50 ซม. ปรับปรุงหลุมปลูกด้วยปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอก 2035 กิโลกรัม/หลุม มีระบบอนุรักษ์ดินและน้า เช่น ปลูกพืชคลุมดิน มีวัสดุคลุมดิน ปลูกพืชแซม สร้างคัน
ดิน ขั้นบันได ทาแนวรั้วหรือทาฐานหญ้าแฝกเฉพาะต้น ในช่วงเจริญเติบโต ก่อนเก็บผลผลิตและภายหลัง
เก็บผลผลิต ใช้ปุ๋ยหมักหรือปุ๋ ยคอกร่วมกับปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ยอินทรีย์น้า ตามชนิดพืชที่ปลูก พัฒนาแหล่งน้า
และจัดระบบการให้น้าในแปลงปลูก
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กลุ่มชุดดินในพื้นที่ดอน เขตดินชื้น
กลุ่มชุดดินที่ 62
ชุดดิน : พื้นที่ลาดชันเชิงซ้อน (SC : slope complex)
ลักษณะเด่น :
พื้นที่ลาดชันเชิงซ้อนที่มีความลาดชันมากกว่า 35 เปอร์เซ็นต์ พื้นที่บริเวณนี้ยังไม่มีการศึกษา
สารวจและจาแนกดิน เนื่องจากสภาพพื้นที่มีความลาดชันสูง ซึ่งถือว่ายากต่อการจัดการดูแลรักษาสาหรับ
การเกษตร
ปัญหา :
มีความลาดชัน สูงมาก ในพื้น ที่ทาการเกษตรจะเกิดการชะล้ างพังทลายสูญเสี ยหน้าดินอย่าง
รุ น แรง ขาดแคลนน้ าและบางพื้น ที่ อาจพบชั้ น หิ น พื้น หรือ เศษหิ น กระจั ด กระจายอยู่บ ริเ วณหน้า ดิ น
แนวทางการจัดการ :
ควรปล่อยไว้ให้เป็นปุาตามธรรมชาติ เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ปุา แหล่งต้นน้าลาธาร ในกรณีที่จาเป็นต้อง
นามาใช้ประโยชน์ทางการเกษตร จาเป็นต้องมีการศึกษาดินก่อน เพื่อให้ทราบถึงความเหมาะสมของดิน
สาหรับการปลูกพืช โดยมีการใช้ประโยชน์ที่ดินในเชิงอนุรักษ์หรือวนเกษตร ในบริเวณพื้นที่ที่เป็นดินลึก
และสามารถพัฒนาแหล่งน้าได้ มีระบบอนุรักษ์ดินและน้า เช่น ปลูกพืชคลุมดิน ทาแนวรั้วหญ้าแฝกและ
ขุดหลุมปลูกเฉพาะต้น โดยไม่มีการทาลายไม้พื้นล่าง สาหรับในพื้นที่ที่ไม่มีศักยภาพทางการเกษตร ควร
รักษาไว้ให้เป็นสวนปุา สร้างสวนปุาหรือใช้ปลูกไม้ใช้สอยโตเร็ว
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แบบสรุปการสารวจข้อมูลเกษตรกรระดับจังหวัด
จังหวัดตาก
ข้อมูล ณ วันที่ 7 กรกฎาคม 2558
ข้อมูลเกษตรกรผู้เป็นหนี้ในระบบ
อาเภอ

เมืองตาก
บ้านตาก
สามเงา
แม่สอด
พบพระ
แม่ระมาด
ท่าสองยาง
อุ้มผาง
วังเจ้า
9 อาเภอ

จานวน
(ราย)
343
911
723
4,305
491
297
56
96
692
7,914

มูลหนี้ (บาท)

ความจาเป็นเดือดร้อน
การเป็นหนี้

การวิเคราะห์ความเดือดร้อนในการ
ประกอบอาชีพของเกษตรกร (ราย)

มาก

มาก

น้อย

ปกติ

11,769,099
334
3
6
334
206,113,878
911
181
218,787,143
723
867,093,392 172 1,497 2,636 180
157,968,524 491
491
78,830,498
64
232
139,799,576
56
38,126,090
58
5
33
53
151,215,226 475 211 100 456
1,869,703,426 1,530 3,414 3,063 1,695

หมายเหตุ อาเภอวังเจ้าลดยอดลงจากเดิม 693 เหลือ 692 ราย

ปาน
กลาง
3
27
723
620
46
24
314
1,757

ไม่
เดือดร้อน
5
1
703
1,073 2,432
49
204
56
8
11
12
4
1,850 2,708

จานวน
(ราย)

ข้อมูลเกษตรกรผู้เป็นหนี้นอกระบบ

มูลหนี้
(บาท)

น้อย

ความจาเป็น
เดือดร้อนการเป็น
หนี้

การวิเคราะห์ความเดือดร้อนในการ
ประกอบอาชีพของเกษตรกร (ราย)

มาก น้อย ปกติ มาก
14
54
38
151
105
32
54
448

910,000
6,384,237
4,657,714
22,304,471
11,895,397
7,495,018
6,020,320
59,667,157

-

14
53
38
119
105
9
51
389

53
23
3
79

13
13

ปาน
กลาง
14
6
38
120
105
3
51
337

น้อย
39
11
3
2
55

ไม่
เดือดร้อน
41
26
1
68

ยุทธศาสตร์ชาติ
การพัฒนาภาคเกษตรกรรม ภายใต้ประเด็น
ยุทธศาสตร์ชาติดา้ นการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

นวัตกรรมเกษตร
เกษตรอัตลักษณ์พื้นถิน่

เกษตรผสมผสาน
เกษตรปลอดภัย/ชีวภาพ

ต่อยอดอดีต

-สร้างป่าสร้างรายได้
- เกษตรทฤษฎีใหม่
- เกษตรผสมผสาน

ปรับปัจจุบัน

เกษตรอุตสาหกรรม
เกษตรอัจฉริยะ

สร้างคุณค่า
ในอนาคต



- แปรรูปสมุนไพร (ประจาถิ่น), บุก – ยา
ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ
- เกษตรพื้นที่สูง อโวคาโด้ แมคคาเดเมีย ฯลฯ
- เกษตรปลอดภัย เกษตรอินทรีย์ พืชผัก,
ไม้ผลยืนต้น
- ปศุสัตว์ (โคเนื้อ, ไก่)
- ประมง

จัดทาโดยสภาเกษตรกรจังหวัดตาก

แนวทางพัฒนาการเลี้ยงไก่พ้นื เมืองเพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขัน

นวัตกรรมเกษตร
เกษตรอัตลักษณ์พื้นถิน่

ปรับปัจจุบัน

เกษตรอุตสาหกรรม
เกษตรอัจฉริยะ

สร้างคุณค่า
ในอนาคต

เกษตรผสมผสาน
เกษตรปลอดภัย/ชีวภาพ

ต่อยอดอดีต

ปีที่ 1-5 ปี
(2560 – 2564)

ระยะเวลาปรับเปลี่ยน
5-10 ปี
(2564 – 2568)

ลดปลูกพืชเชิงเดี่ยว/บุกรุกพืน้ ที่ป่า
พัฒนาการปลูกพืชอาหารสัตว์
ปลอดภัย - อินทรีย์

- ปรับปรุงและพัฒนาระบบการ
เลีย้ งไก่ของเครือข่ายเข้าสูร่ ะบบ
การเลีย้ งแบบอินทรีย์

ส่งเสริมการเลีย้ งไก่พืน้ เมืองอย่าง
มีระบบ และพัฒนาให้ได้มาตรฐาน
ปลอดภัย

- ศูนย์รวบรวม แปรรูป บรรจุ
และกระจายาผลผลิต (โรงเชือดแปรรูปมาตรฐาน)

เชื่อมโยงกลุ่มเครือข่ายองค์กร
ผู้เลีย้ งไก่พื้นเมืองที่เข้มแข็ง และ
เครือข่ายเกษตรกรผู้ปลูกพืช
อาหารสัตว์ปลอดภัย-อินทรีย์
เพื่อให้มแี หล่งอาหารที่ปลอดภัย

- กิจกรรมตรวจรับรองมาตรฐาน
แปลง/ฟาร์ม ผลิตผล ผลิตภัณฑ์
สินค้าเกษตรอินทรีย์ (Organic)

ต้นทาง

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถ่ายทอด
เทคโนโลยีและภูมปิ ัญญาท้องถิน่
การผลิต การป้องกันโรค การลด
ต้นทุนด้านอาหาร
ฐานข้อมูลแหล่งอาหารปลอดภัย
ปริมาณและคุณภาพ ปฏิทนิ การ
ผลิต ศึกษาและจัดทาแผนการ
ตลาดไก่พ้นื เมือง เพิ่มเติมจาก
ตลาดภายในจังหวัด)

กลางทาง

ตั้งแต่ ปี 10
(2568 – ........)

ปลายทาง

เชื่อมโยงตลาดไก่อนิ ทรีย์รองรับ
ผลผลิต ให้สอดคล้องระหว่าง
Demand & Supply
- ภายในจังหวัด
- ระหว่างจังหวัด
- การค้าชายแดน / ส่งออก
ศึกษาวิเคราะห์วิจัยและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ เพื่อเพิ่มช่องทาง
การตลาด

-ฐานข้อมูลแหล่งอาหารอินทรีย์
ปริมาณและคุณภาพ ปฏิทินการ
ผลิต ศึกษาและจัดทาแผนการ
ตลาดไก่พนื้ เมืองอินทรีย์

- ศึกษา วิจัย พัฒนาพันธุ์
ผลิตภัณฑ์ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม

สร้างแบรนด์

จัดทาโดยสภาเกษตรกรจังหวัดตาก

กิจกรรมเลี้ยงไก่พื้นเมือง
รายการ

ขนาดการเลี้ยง

เป้าหมายความต้องการ ภายในจังหวัด (ตัว/เดือน)

120,000

120,000

120,000

120,000

ผลผลิตออกสู่ตลาด (ตัว/ 4 เดือน)

1,000

5,880

19,600

39,200

จานวนไก่เลีย้ งต่อกลุ่มเกษตรกร (ตัว)

1,400

8,400

28,000

56,000

1

6

20

40

มูลค่ารวม 1 ปี (ล้านบาท) เลี้ยง 3 รุ่น

0.27

1.58

5.29

15.12

รายได้เฉลี่ยหลังหักค่าใช้จ่าย (บาท/เดือน/กลุ่ม)

11,442

จานวนต่อกลุ่มเกษตรกร (กลุ่ม)

จัดทาโดยสภาเกษตรกรจังหวัดตาก
ฐานข้อมูลการเลี้ยงไก่ พื้นที่จังหวัดตาก
- ปริมาณการผลิตไก่พื้นเมือง (ทั้งปี) เฉลี่ย 500,000 ตัว

โจทย์ “ไก่อนิ ทรีย์ (Organic)”
1. ความพร้อมเกษตรกรผู้ผลิต
- ระบบการเลี้ยง
- แหล่งอาหาร
- รูปแบบผลิตภัณฑ์ ไก่มชี ีวติ -แปรรูป (โรงเชือด-แหล่ง
เชือดมาตรฐาน)
- หน่วยงานรับผิดชอบ การตรวจติดตาม
2. คุณภาพ-ต้นทุน
- อาหารเลี้ยงไก่ Organic
- ปริมาณความต้องการ และกาลังการผลิต (Demand&Supply)
- การกาหนดคุณภาพตามความต้องการของผู้ซื้อ
- การขนส่ง
2. รูปแบบกลุ่ม/องค์กร ผู้รวบรวม- จาหน่าย
- ศูนย์รวบรวม แปรรูป กระจายผลผลิต
- ข้อสัญญาความตกลง-การสร้างความเข้าใจระหว่างเครือข่ายผู้ผลิต-ผู้รับซื้อ
และองค์กรผู้รวบรวม
- การบริหารจัดการองค์กร และความเสี่ยงในการดาเนินธุรกิจจัดจาหน่ายสินค้า
เกษตรกรที่มสี ัญญาการตลาดล่วงหน้าที่ (การควบคุมปริมาณ-คุณภาพ-ราคา)

โครงการเลี้ยงไก่พื้นเมืองและเกษตรผสมผสาน
ลดพื้นที่และแก้ไขปัญหาการปลูกพืชเชิงเดี่ยว
(เป็นโครงการขยายผลจากตากโมเดล)
สภาพปัญหา :

ยากจน/หนี้สิน, ทาการเกษตรพืชเชิงเดี่ยว, แผ้วถางบุกรุกทาลายาป่า
ใช้ปุ๋ยเคมี/ยาฆ่าแมลง, ต้นทุนสูง, ผลผลิตไม่มีที่ขาย

แนวทางพัฒนา: เกษตรผสมผสาน, ตลาดนาการผลิต, ทาน้อยได้มาก (เกษตรคุณภาพ/ปลอดภัย),
แปรรูป/สร้างมูลค่าเพิ่ม

รายได้หลังหักค่าใช้จ่าย
500 บาท/ไร่
ระยะเวลา 4 เดือน

รายได้หลังหักค่าใช้จ่าย
350 บาท/ไร่
ระยะเวลา 4 เดือน
ลดต้นทุน
อาหารไก่

พืชผัก/สมุนไพร

รายได้หลังหักค่าใช้จ่าย
(เลีย้ ง 400 ตัว/ครัวเรือน)
16,019 บาท
ระยะเวลา ๔ เดือน

รายได้หลังหักค่าใช้จ่าย
20,000 – 40,000 บาท/ไร่
ระยะเวลา 1 ปี – 5 ปี

ต้นทาง

กลางทาง

ลดปลูกพืชเชิงเดี่ยว/บุกรุกพื้นที่ป่า

เครื่องมือ เครื่องจักร อุปกรณ์
แปรรูปขัน้ ต้น

ส่งเสริม พัฒนา การทาเกษตร
ผสมผสาน/ เขตพื้นทีผ่ ่อนผันป่าไม้
ทาเกษตรตามแนวทางสร้างป่า
สร้างรายได้
เกษตรกร/กลุ่มเกษตร 200 ราย
- สนับสนุนพันธุ์ อุปกรณ์
เครื่องมือ การผลิต
- องค์ความรู้เกษตรอินทรีย์แบบ
มีส่วนร่วม การจัดการผลผลิต
การเชื่อมโยงการตลาด

ศูนย์รวบรวมและกระจายผลผลิต
- กิจกรรมตรวจรับรองมาตรฐาน
แปลง/ฟาร์ม ผลิตผล ผลิตภัณฑ์

สร้างแบรนด์

ปลายทาง
เชื่อมโยงตลาดเครือขายชุมชน
รองรับผลผลิต ให้สอดคล้อง
ระหว่าง Demand & Supply
- ภายในจังหวัด
- ระหว่างจังหวัด
- การค้าชายแดน / ส่งออก
- วิจัย พัฒนา ผลิตภัณฑ์ ให้เป็น
อาหาร
ศึกษาวิเคราะห์วิจัยและพัฒนาการ
ตลาด

กิจกรรมเลี้ยงไก่พื้นเมือง

รายการ

ขนาดการเลีย้ ง

เป้าหมายความต้องการ ภายในจังหวัด (ตัว/เดือน)

120,000

120,000

120,000

120,000

ผลผลิตออกสู่ตลาด (ตัว/ 4 เดือน)

1,000

5,880

19,600

39,200

จานวนไก่เลีย้ งต่อกลุ่มเกษตรกร (ตัว)

1,400

8,400

28,000

56,000

1

6

20

40

มูลค่ารวม 1 ปี (ล้านบาท) เลี้ยง 3 รุ่น

0.27

1.58

5.29

15.12

รายได้เฉลี่ยหลังหักค่าใช้จ่าย (บาท/เดือน/กลุ่ม)

11,442

จานวนต่อกลุ่มเกษตรกร (กลุ่ม)

หมายเหตุ : จานวนไก่ที่เลีย้ งคิดจากแม่พันธุ์ 200 ตัวๆ อัตราไข่ฟัก 7 ตัว/แม่พันธุ์ ผลผลิตออกสู่ตลาด 70%

ต้นทาง

กลางทาง

ส่งเสริมเลีย้ งไก่พ้ืนเมือง/ไก่ไข่
ลดปลูกพืชเชิงเดี่ยว/บุกรุกพื้นที่ป่า
- ใช้วัตถุดบิ ที่มีอยู่ (ข้าว/ข้าวโพด
ลีย้ งสัตว์) ในพืน้ ที่ แปรูปอาหาร
เลีย้ งไก่ลดต้นทุน

เครื่องมือ เครื่องจักร อุปกรณ์
ผลิตพันธุไ์ ก่พ้นื เมือง
- ตูฟ้ ัก/ตูอ้ บ

เกษตรกร/กลุ่มเกษตร 20 กลุ่ม
- สนับสนุนพันธุ์ อุปกรณ์
เครื่องมือ การผลิต แปรรูปอาหาร
สัตว์
- องค์ความรู้การเลีย้ งไก่พ้นื เมือง
การจัดการผลผลิต ป้องกันรักษา
โรค การขนย้ายสัตว์ การตลาด

ปลายทาง

- กลุ่มรวบรวมและกระจาย
ผลผลิต

เชื่อมโยงตลาดเครือขายชุมชน
รองรับผลผลิต ให้สอดคล้อง
ระหว่าง Demand & Supply
- ภายในจังหวัด
- ระหว่างจังหวัด
- การค้าชายแดน / ส่งออก

- กิจกรรมตรวจรับรองมาตรฐาน
แปลง/ฟาร์มสร้
ผลิาตงแบรนด์
ผล ผลิตภัณฑ์

กิจกรรมตรวจรับรองมาตรฐาน
แปลง/ฟาร์ม ผลิตผล ผลิตภัณฑ์
ศึกษาวิเคราะห์วิจัยและพัฒนาการ
ตลาด
จัดทาโดยสภาเกษตรกรจังหวัดตาก

กิจกรรมเลี้ยงไก่พื้นเมือง

จัดทาโดยสภาเกษตรกรจังหวัดตาก

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

เมื่อขยายพันธุ์ในรุ่นแรก – รุ่นสอง สนับสนุนพันธุ์ไก่ให้แก่สมาชิก
ในเครือเกษตรกร กลุม่ ละ ๑๐ ราย จนครบ ๒๕๐ ตัว (ให้เปล่า)

จัดทาต้นทุนเพื่อเป็นราคากลางในการจาหน่ายพันธุ์ไก่ให้แก่ผทู้ ี่สนใจ
จาหน่ายพันธุ์ไก่และไก่พื้นเมืองรุน่ ภายใต้แบรนด์ “ไก่ย้มิ ”
รวมกลุ่มเครือข่ายเพื่อจาหน่ายไก่พื้นเมือง ให้ได้ปริมาณตามจานวนรอบ
การผลิตที่ชัดเจน เพื่อประโยชน์ในการวางแผนตลาดล่วงหน้า

ตารางคานวณ กาไร – ขาดทุน การลงทุนปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
วิธีคานวณ กาไร – ขาดทุน คือ (ราคา (บาท/ก.ก.) x จานวน ก.ก./ไร่) - ค่าใช้จ่ายทั้งหมดของต้นทุน
การผลิตและเก็บเกี่ยวข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
= กาไร (ขาดทุน)
จานวน ก.ก./ไร่
ราคาฝักสด
(บาท/ก.ก.)
2.75

500

600

676

700

800

850

900

1,000

จานวน กาไร – ขาดทุน (บาท)
-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

-50.00

125.00

300.00

650.00

3.75

-975.00

-750.00 -484.00 -400.00
-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

ต้องทาข้าวโพด 7.63 ไร่ จะได้กาไร 1,442 บาท
เท่ากับการเลีย้ งไก่ 140 ตัว

จุดมีกาไร ณ ราคาปีการผลิต 2560/61
คิดต้นทุน 2,850 บาท/ไร่

จัดทาโดยสภาเกษตรกรจังหวัดตาก

กิจกรรมปลูกพืชผัก/สมุนไพร
ผลผลิตที่เกษตรกรปลูก 1 ราย/ 1 ไร่

ชื่อพืช

ผลผลิตต่อ พื้นที่ปลูก (กก.)

มะกรูด
ข่า
พริก
ขิง

ผลผลิตต่อ
ไร (กก.)
4,500
3,500
1,300
3,500

ระยะเก็บเกีย่ ว/
ครั้ง/ปี
ใช้พท. 25 ตรว. ได้ผลผลิต = 282 กก. 3 ครั้ง/ปี
ใช้พท. 25 ตรว. ได้ผลผลิต = 219 กก. 1 ครั้ง/ปี
ใช้พท. 25 ตรว. ได้ผลผลิต = 82 กก. 17 ครั้ง/ปี
ใช้พท. 25 ตรว. ได้ผลผลิต = 219 กก. 1 ครั้ง/ปี

ตะไคร้

2,000

ใช้พท. 25 ตรว. ได้ผลผลิต = 125 กก.

ขนุน

4,500

ใช้พท. 50 ตรว. ได้ผลผลิต = 563 กก. 1 ครั้ง/ปี

มะละกอ

6,000

ใช้พท. 50 ตรว. ได้ผลผลิต = 750 กก. เก็บได้ตลอดปี

ใบเตย

1,000

ใช้พท. 50 ตรว. ได้ผลผลิต = 125 กก.

6 ครั้ง/ปี

625 บาท/ครั้ง

ไพล

13,000

ใช้พท. 50 ตรว. ได้ผลผลิต = 813 กก.

1 ครั้ง/ปี

13,821 บาท/ครั้ง

กระเพรา

4,500

ใช้พท. 25 ตรว. ได้ผลผลิต = 282 กก. 16 ครั้ง/ปี

5,796 บาท/ครั้ง

กล้วย

7,000

ใช้พท. 50 ตรว. ได้ผลผลิต = 875 กก. เก็บได้ตลอดปี

2,625 บาท/ครั้ง

11 ครั้ง/ปี

รวมเงินค่าใช่จ่าย ในการปลูก ดูแลรักษา และต้นพันธุ์
รวมผลตอบแทนที่เกษตรกรจะได้รับต่อปี

ผลตอบแทนที่
เกษตรกรได้รับ
4,794 บาท/ครั้ง
657 บาท/ครั้ง
3,942 บาท/ครั้ง
625 บาท/ครั้ง

35,000 บาท/ไร่/ปี
103,788 บาท/ไร่/ปี

จัดทาโดยสภาเกษตรกรจังหวัดตาก

