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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 เนื่องจาก
เป็ น การเปิ ดเสรี ทางการค้า กล่ าวคือสิ นค้าเกษตรสามารถส่ งออกเคลื่ อนย้ายได้อย่างเสรี ส่งผลให้ ต้องให้
ความสาคัญกับ คู่แข่งขันในตลาดภาคการเกษตร คุณภาพของสินค้าเกษตร ราคาสินค้าเกษตร เป็นต้น ทั้งนี้
ประเทศไทยก็ยังพอมีข้อได้เปรียบอยู่บ้างในเรื่องของพื้นที่การเพาะปลูก และระบบการขนส่ง
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ตาบลประดาง มี 5 หมู่บ้าน
(ทาเนียบท้องที่ พุทธศักราช 2555 กรมการปกครอง)

ตาบลประดาง
14

ที่มา : แผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-Map) - กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
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ส่วนที่ ๑ : บริบทพื้นที่
๑.) ข้อมูลทั่วไป
( ที่มา : ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานองค์การบริหารส่วนตาบลประดาง อาเภอวังเจ้า จังหวัดตาก )
ประวัติความเป็นมา
ตาบลประดางเป็นตาบลหนึ่งใน ๓ ตาบล ของอาเภอวังเจ้า จังหวัดตาก ซึ่งเดิมเป็นเขตอาเภอเมืองตาก
จากการเล่าสื บ ต่อกันมาของผู้ สูงวัย ดั้งเดิมของตาบลประดาง กล่ าวว่า ที่มาของชื่อตาบล “ประดาง”
มาจากสภาพภูมิศาสตร์ตาบล ที่มีลาห้วยไหลมาจากบ้านนาโบสถ์และมาบรรจบกับแม่น้าปิง จึงเรียกว่ามีน้า
มาประดังกัน สมัยก่อนมีชาวต่างชาติเข้าไปตัดไม้แถวบ้านนาโบสถ์ เมื่อถึงฤดูฝนท่อนซุงจะไหลมากับน้า
ผ่านมากับลาห้วยและมาประดังกับแม่น้าปิง (ซึ่งปัจจุบันคือคลองประดาง) ชาวบ้านที่อาศัยอยู่บริเวณนี้ก็
จะคอยจนน้าลดจึงลากไม้ซุงไปทาประโยชน์ อีกเรื่องหนึ่งกล่าวว่าบริเวณตาบลประดางปัจจุบันนี้ มีปุาไม้ชุก
ชุมมาก จะมีสัตว์ปุามาอาศัยอยู่มากมาย โดยเฉพาะสัตว์ปุาชนิดหนึ่งที่มีลักษณะคล้ายกระรอก แต่ตัวจะ
ใหญ่กว่า มีลาตัวสีดา บริเวณอกมีมีขาว ท้องจะมีสีเหลือง ชาวบ้านเรียกว่า “ตัวดาง” เมื่อชาวบ้านเข้าปุา
เพื่อล่าสัตว์ ก็จะพูดกับครอบครัวว่าจะไป “ป่าดาง” คือจะไปล่าตัวดางนั้นเอง
สภาพทั่วไป
ตาบลประดางอยู่ในเขตการปกครององค์การบริหารส่วนตาบลประดาง ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของอาเภอ
วังเจ้า โดยมีระยะทางห่างจากอาเภอวังเจ้าประมาณ 10 กิโลเมตร ห่างจากจังหวัดตากระยะทางประมาณ
23 กิโลเมตร และห่างจากกรุงเทพมหานคร ประมาณ 426 กิโลเมตร พื้นที่ส่วนใหญ่อยู่ในเขตปุาสงวน
แห่งชาติ (ปุาประดางและปุาวังเจ้า) และปุาไม้ถาวรตามมติคณะรัฐมนตรี
อาณาเขตติดต่อ
ทิศเหนือ
ทิศใต้
ทิศตะวันออก
ทิศตะวันตก

จรดเขตตาบลหนองบัวใต้ อาเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
จรดเขตตาบลเชียงทอง
จรดเขตแม่น้าปิง และตาบลวังหิน อาเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
จรดเขตตาบลนาโบสถ์

(รูปภาพ แผนที่ ตาบลประดาง อาเภอวังเจ้า ที่มา http://www.pradang.go.th)

เนื้อที่
ตาบลประดางมีเนื้อที่ทั้งหมด ประมาณ 50.61 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 31,789 ไร่
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ลักษณะภูมิประเทศ
สภาพพื้นที่ตาบลประดางทางด้ านทิศตะวันตกเป็นภูเขาและปุาไม้ ลาดลงสู่แม่น้าปิงด้านตะวันออก
และมีพื้นที่ราบริมฝั่งแม่น้าปิงตลอดแนวจากหมู่ที่ 2 บ้านคลองเชียงทอง ผ่านบ้านท่าตะคร้อหมู่ที่ 5 บ้าน
โตงเตงหมู่ที่ 4 และบ้านประดางหมู่ที่ 3 ตามลาดับ แหล่งน้าที่สาคัญ คือ แม่น้าปิงและคลองประดาง
ลักษณะภูมิอากาศ
ลักษณะภูมิอากาศ เป็นแบบมรสุม มี 3 ฤดู คือ
ฤดูร้อน
มีอากาศร้อนจัด ลมแรง อบอ้าว ช่วงเดือนมีนาคม ถึงพฤษภาคม
ฤดูฝน
มีปริมาณน้าฝนตกน้อย เพราะแนวเขาถนนธงชัยกับมรสุมส่วนใหญ่ฝนตกชุก ตลอด
ปลายฤดูฝน มรสุมจากทะเลจีน ช่วงเดือนตุลาคม ถึง พฤศจิกายน
ฤดูหนาว อากาศจะหนาวและแห้งแล้ง ส่วนใหญ่จะหนาวเป็นระยะ ชั้นความกดอากาศจาก
ประเทศจีน
จานวนหมู่บ้าน
จานวนหมู่บ้านทั้งหมด 5 หมู่บ้าน ได้แก่
หมู่ที่ 1 บ้านทุ่งกง
หมู่ที่ 2 บ้านคลองเชียงทอง
หมู่ที่ 3 บ้านประดาง
หมู่ที่ 4 บ้านโตงเตง
หมู่ที่ 5 บ้านท่าตะคร้อ
จานวนประชากรในตาบล
จานวนประชากรทั้งหมด 3,840 คน แยกเป็น
ชาย จานวน 1,941 คน
คิดเป็นร้อยละ 50.55
หญิง จานวน 1,899 คน
คิดเป็นร้อยละ 49.45
จานวนครัวเรือนทั้งหมด 1,334 ครัวเรือน
ความหนาแน่นเฉลี่ย 76 คน/ตารางกิโลเมตร
จานวนประชากร
ชาย
หญิง
รวม
1
บ้านทุ่งกง
552
551
1,103
2
บ้านคลองเชียงทอง
326
302
628
3
บ้านประดาง
504
556
1,060
4
บ้านโตงเตง
304
237
541
5
บ้านท่าตะคร้อ
255
253
508
รวม
1,941
1,899
3,840
ที่มา ข้อมูล : (สานักงานทะเบียนและบัตรอาเภอวังเจ้า) ณ เดือน มกราคม 2557
หมู่ที่

ชื่อหมู่บ้าน

จานวน
ครัวเรือน
311
218
453
191
161
1,334
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อาชีพในตาบล
ราษฎรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทางด้านเกษตรกรรม ที่สาคัญได้แก่ การปลูกข้าวโพด ข้าว ถั่วเขียว
มันสาปะหลัง พืชสวน มีการปลูกมะม่วง ลาไย กล้วยน้าหว้า และมะพร้าว มีการปลูกพืชผักสวนครัวเมื่อว่าง
จากงานภาคเกษตรกรรม เกษตรกรบางกลุ่มเปลี่ยนอาชีพไปเป็นแรงงานรับจ้างทั่วไป ตามพื้นที่เกษตรกรรม
ตามโรงงานอุตสาหกรรมและแหล่งชุมชนต่างๆ ทั้งภายในและนอกตาบล อาชีพอื่น ๆ มีการค้าขาย รับ
ราชการ เป็นต้น
การศึกษา
มีหน่วยงานให้บริการด้านการศึกษาในพื้นที่ ดังนี้
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
จานวน
3
แห่ง
- โรงเรียนประถมศึกษา จานวน
3
แห่ง
- วิทยาลัยอาชีวศึกษา
จานวน
1
แห่ง
สถาบันและองค์กรทางศาสนา
- วัด (หมู่ที่ 1 , 3 ,4 , 5) จานวน 4
แห่ง
- ศูนย์ปฏิบัติธรรมฯ (หมู่ที่ 3)
จานวน 1
แห่ง
- ประชากรส่วนใหญ่ในพื้นที่นับถือศาสนาพุทธประมาณร้อยละ 99 นอกนั้นนับถือศาสนา
คริสต์
สาธารณสุข
- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล
จานวน
1
แห่ง
- กองทุนหลักประกันสุขภาพ
จานวน
1
แห่ง
- ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน
จานวน
5
แห่ง
- อาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้าน
จานวน
90 คน
- อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้า
ร้อยละ
100
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
- หน่วยบริการประชาชน(จุดตรวจ)บ้านประดาง
- อาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพลเรือน (อปพร.)
- อาสาสมัครตารวจบ้าน(อสตร.)

จานวน
จานวน
จานวน

1
80
42

แห่ง
คน
คน

การบริการพื้นฐาน
การคมนาคม
ปัจจุบันตาบลประดาง มีการคมนาคมภายในตาบลและระหว่างตาบล โดยมีถนนกรมโยธาธิ
การ (สายหนองปรือ -วังเจ้า) ระยะทาง 12.045 กิโลเมตร เชื่อมต่อจากตาบลเชียงทองผ่านตาบล
ประดาง หมู่ที่ 3 หมู่ที่ 4 หมู่ที่ 5 และหมู่ที่ 2 ไปยังตาบลหนองบัวใต้ อาเภอเมือง จังหวัดตาก เป็น
ถนนลาดยางผิว Cape Seal สภาพดี ส่วนการคมนาคมระหว่างหมู่บ้านและภายในหมู่บ้านสภาพยัง
เป็นลูกรัง
ทางหลวงแผ่นดิน ถนนพหลโยธินผ่านกลางตาบล จานวน 1
สาย
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
จานวน 15 สาย รวมระยะทาง 8 กิโลเมตร
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ถนนคอนกรีตเสริมไม้ไผ่
ถนนลูกรังเพื่อการเกษตร
ถนนลาดยางผิว Cape Seal
สะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก
สะพานไม้
การโทรคมนาคม
สถานีโทรคมนาคม

จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน

2
7
4
2
1
จานวน

สาย
สาย
สาย
สาย
สาย

รวมระยะทาง
รวมระยะทาง
รวมระยะทาง

8 แห่ง

การไฟฟูา
มีไฟฟูาใช้ทุกหมู่บ้าน แต่ต้องขยายเขตไฟฟูาเป็นบางส่วน
ประปา
ประปาภูมิภาค หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 3
ประปาหมู่บ้าน มีทุกหมู่บ้านแต่ต้องขยายเขตประปาเป็นบางส่วน
หน่วยธุรกิจในเขตองค์การบริหารส่วนตาบล
- ร้านขายของชา
จานวน
- ท่าทราย
จานวน
- ร้านค้าสุขภัณฑ์
จานวน
- โรงสีข้าว
จานวน
- ร้านเสริมสวย
จานวน
- ร้านเฟอร์นิเจอร์
จานวน
- หอพัก
จานวน
- ปั๊มน้ามัน/NGV
จานวน
- ร้านรับซื้อของเก่า
จานวน
- ฟาร์มหมู
จานวน
- ร้านบรรจุ/จาหน่ายแก๊ส
จานวน
- ปั๊มหลอด
จานวน
- ร้านอาหาร
จานวน
- ให้เช่าที่
จานวน
- รับซื้อพืชไร่
จานวน
- บริษัท/โรงงาน
จานวน
- รีสอร์ท
จานวน

35
2
1
3
2
12
5
1
1
1
2
4
5
2
3
13
1

ผลิตภัณฑ์ ในตาบล
ได้แก่ แปรรูปอาหารจากเนื้อสัตว์ พริกแกง ลูกประคบ
สถาบันกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรและกลุ่มส่งเสริมอาชีพของตาบล
- กลุ่มผลิตภัณฑ์สิ่งประดิษฐ์เฟอร์นิเจอร์ที่ทาจากไม้
- กลุ่มผู้ปลูกลาไยตาบลประดาง

แห่ง
แห่ง
แห่ง
แห่ง
แห่ง
แห่ง
แห่ง
แห่ง
แห่ง
แห่ง
แห่ง
แห่ง
แห่ง
แห่ง
แห่ง
แห่ง
แห่ง

1,900 เมตร
31 กิโลเมตร
27 กิโลเมตร
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-

กลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชนตาบลประดาง
กลุ่มเลี้ยงโคบ้านประดาง
กลุ่มผู้เลี้ยงโคบ้านประดาง
กลุ่มผู้สูงอายุบ้านทุ่งกง
กลุ่มทอผ้ารวมใจไทยตากบ้านทุ่งกง
กลุ่มผู้เลี้ยงโคบ้านคลองเชียงทอง หมู่ที่ 2
กลุ่มผู้เลี้ยงโคหมู่ที่ 4 ตาบลประดาง
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านทุ่งกง
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรประดางพัฒนา
กลุ่มผู้ปลูกมะนาวบ้านทุ่งกง1
กลุ่มผู้ปลูกมะนาวบ้านทุ่งกง2
กลุ่มผู้ปลูกมะนาวบ้านทุ่งกง-วังเจ้า
กลุ่มพิมเสนน้า-การบูรหอม
กลุ่มผ้าทอร่วมใจไทยตากกี่พื้นเมืองบ้านทุ่งกง
กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงเลี้ยงปลาบ้านประดาง
กลุ่มเลี้ยงปลาทับทิมในกระชังบ้านประดาง
กลุ่มผู้เลี้ยงสุกรบ้านประดาง
กลุ่มเลี้ยงปลาในกระชังบ้านประดาง กลุ่ม2

ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่
ดิน
สภาพดินของตาบลประดางบริเวณที่ราบริมฝั่งแม่น้าปิง มีลักษณะดินเป็นดินร่วนปนทราย และที่
บริเวณที่ลาดเชิงเขาจะเป็นดินร่วนมีกรวดหินปะปน
น้า
• แหล่งน้าธรรมชาติ
- แม่น้าปิงจะไหลผ่านหมู่ที่ 2 , หมู่ที่ 3, หมู่ที่ 4 และหมู่ที่ 5 ของตาบลประดาง ซึ่งเป็นแม่น้าสายหลัก
ที่ประชาชนใช้อุปโภค/บริโภค และใช้ในการทาการเกษตรตลอดทั้งปี
- คลองวังเจ้า เกิดจากเทือกเขาแม่ยะมา ในทิวเขาถนนธงชัย เขตตาบลเชียงทอง ยาวประมาณ 11 กิโลเมตร
- คลองประดาง จะไหลผ่าน หมู่ที่ 3 ตาบลประดาง
- คลองสบยม จะไหลผ่านหมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 3 ตาบลประดาง
สภาพปัญหาที่พบคือไม่สามารถใช้ประโยชน์จากแหล่งน้าอย่างเต็มที่แม่น้าปิงมีลักษณะตื้น
เขินใน ฤดูแล้งมีการขาดแคลนน้าเพราะไม่มีการปรับปรุงให้แหล่งน้ามีสมรรถภาพในการเก็บกั กน้า
ปัญหาความเสื่อมโทรมของคุณภาพน้าทิ้ง จากการทิ้งสิ่งปฏิกูลและสารเคมีลงสู่แม่น้าและปัญหาจาก
การชะล้างผิวดินลงสู่แม่น้าธรรมชาติ
• แหล่งน้าที่สร้างขึ้น
- บ่อน้าตื้น
จานวน 190 บ่อ
- ถังเก็บน้าฝน
จานวน
30 แห่ง
- บ่อน้าบาดาล
จานวน
18 บ่อ
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- ประปาหมู่บ้าน
จานวน
5 แห่ง
ปุาไม้
พืน้ ที่ปุา ส่วนใหญ่ของตาบลประดาง อยู่ในเขตปุาสงวนแห่งชาติ (ปุาประดาง ปุาวังเจ้า)
มีพันธุ์ไม้สัก ไม้ยาง และไม้เบญจพรรณต่าง ๆ และเป็นปุาไม้ถาวรตามมติคณะรัฐมนตรี
ศักยภาพของชุมชนและพื้นที่
ตาบลประดางเป็นแหล่งผลิตพืชผลทางการเกษตร เนื่องจากมีพื้นที่ราบลุ่มเป็นบริเวณกว้าง
สลับกับเนินเขา มีการดาเนินการจัดตั้งระบบเศรษฐกิจชุมชนครบวงจรได้แก่ การจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์
เพื่อการผลิตรวมทั้งกลุ่มอาชีพต่าง ๆ หากได้รับการพัฒนาแหล่งน้าให้เพียงพอต่อความต้องการ และ
ส่งเสริม สนับสนุนการให้ความรู้ด้านการเกษตรแก่เกษตรกรอย่างต่อเนื่อง จะส่งผลให้ผลผลิตทางการ
เกษตรมีคุณภาพมากขึ้น นอกจากนี้ตาบลประดางเป็นแหล่งแปรรูปแร่ที่มีความสาคัญในทางเศรษฐกิจ
ด้วยเพราะเป็นแร่เฟลดปาร์ สามารถนาไปแปรรูปเป็นอุปกรณ์ในการก่อสร้างได้ เช่น กระเบื้อง ถ้วยชาม
ท าให้ ป ระชาชนในพื้ น ที่ มี ง านท าและมี ร ายได้ เ พี ย งพ อและไม่ ก่ อ ให้ เ กิ ด ปั ญ หาการว่ า งงา น
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๒.) สถานการณ์ด้านการเกษตร ตาบลประดาง

พื้นทีต่ าบลประดาง

พื้นที่ตาบลประดาง
34,906 ไร่

พื้นที่ป่า
14,455 ไร่
41.41 %

พื้นที่อื่นๆ
3,187 ไร่
9.13 %

พื้นที่เกษตร
15,517 ไร่
44.45 %

พื้นที่น้า
1,747 ไร่
5.01 %

การใช้ที่ดิน พื้นที่เกษตร
การใช้ที่ดิน พื้นที่น้า
การใช้ที่ดิน พื้นที่อื่นๆ
การใช้ที่ดิน พื้นที่ปุา
ที่มา : แผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก Agri-Map - กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
* ข้อมูลการใช้ที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน (2558 - 2559)
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พื้นที่การเกษตรตาบลประดาง
พื้นที่ปศุสัตว์
68 ไร่
0..44 %

พื้นที่ประมง
55 ไร่
0.35 %

พื้นที่การเกษตร
15,517 ไร่

พื้นที่เพาะปลูก
15,394 ไร่
99.21 %

พื้นที่การเกษตร พื้นที่เพาะปลูก
พื้นที่การเกษตร พื้นที่ปศุสัตว์
พื้นที่การเกษตร พื้นที่ประมง

ที่มา : แผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก Agri-Map - กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
* ข้อมูลการใช้ที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน (2558 - 2559
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พื้นที่เพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ

อ้อย
657 ไร่
7%

ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
508 ไร่
5%

ลาไย
902 ไร่
10 %

ยางพารา
11 ไร่
0%

พื้นที่เพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ
9,451 ไร่

ข้าว
1,715 ไร่
18 %

มันสาปะหลัง
5,658 ไร่
60 %

พื้นที่เพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ ข้าว
พื้นที่เพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ มันสาปะหลัง
พื้นที่เพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
พื้นที่เพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ อ้อย
พื้นที่เพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ ลาไย
พื้นที่เพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ ยางพารา
พื้นที่เพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ อื่นๆ

ที่มา : แผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก Agri-Map - กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
* ข้อมูลการใช้ที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน (2557) พื้นที่ปลูกนอกเขตปุาตามกฎหมาย
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สถานการณ์ด้านการเกษตร ตาบลประดาง
ตารางแสดงจานวนครัวเรือนเกษตรกร ตาบลประดาง อาเภอวังเจ้า จังหวัดตาก
หมู่ที่
1
2
3
4
5

ชื่อหมู่บ้าน

จานวนประชากร (คน)
รวม
ชาย หญิง

จานวนครัวเรือน (ครัวเรือน)
ครัวเรือน
ครัวเรือน
ทั้งหมด
เกษตรกร
311
155
218
70
453
62
191
56
161
54
1,334
397

ร้อยละ

ทุ่งกง
1,103 552 551
49.83
คลองเชียงทอง
628 326 302
32.11
ประดาง
1,060 504 556
13.68
โตงเตง
541 304 237
29.31
ท่าตะคร้อ
508 255 253
33.54
รวม 5 หมู่
3,840 1,941 1,899
31.69
ที่มา : ข้อมูลประชากร องค์การบริหารส่วนตาบลประดาง
ข้อมูลครัวเรือนเกษตรกร ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจาตาบล
* อ้างอิงข้อมูลระบบจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน ประจาปี 2557 มีเฉพาะข้อมูลเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียน
หมายเหตุ : ร้อยละจานวนครัวเรือนเกษตรกรเทียบกับครัวเรือนทั้งหมด ต่ากว่าความเป็นจริงเนื่องจากข้อมูล
จานวนครัวเรือนเกษตรกรเป็นฐานข้อมูลของกรมส่งเสริมการเกษตร ซึ่งเกษตรกรที่ไม่มีเอกสารสิทธิที่ดินทากิน
บางส่วนไม่ได้ขึ้นทะเบียนเกษตรกร
ข้อมูลกาหนดเขตความเหมาะสมการปลูกพืชเศรษฐกิจที่สาคัญ ตาบลประดาง อาเภอวังเจ้า
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16

17

ที่มา : สานักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดตาก

การใช้ที่ดินเพื่อการเกษตร ตาบลประดาง
๑. ด้านเกษตรกรรม
หมู่ที่ 1
การใช้ที่ดินเพื่อการเกษตร
ครัวเรือน
ไร่
ครัวเรือน
ข้าวเหนียว
ไร่
ครัวเรือน
ข้าวไร่
ไร่
รวมพื้นที่(ไร่)
ข้าวเจ้า

พื้นที่
ทานา

บ้านทุ่งกง
52
159.25
131
627.50
0
0.00
786.75

หมู่ที่ 2
หมู่ที่ 3
บ้านคลอง
บ้านประดาง
เชียงทอง
42
36
203.51
259.00
0
0
0.00
0.00
0
1
0.00
5.00
203.51
264.00

หมู่ที่ 4
บ้าน
โตงเตง
22
118.50
0
0.00
0
0.00
118.50

หมู่ที่ 5
รวม
บ้านท่า
ตะคร้อ
55
207
330.97 1,071.23
0
131
0.00 627.50
0
1
0.00
5.00
330.97 1,703.73
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ด้านเกษตรกรรม(ต่อ)
การใช้ที่ดินเพื่อการเกษตร
ครัวเรือน
ไร่
ข้าวโพดเมล็ด ครัวเรือน
พันธ์
ไร่
ครัวเรือน
ถั่วเขียวผิวมัน
ไร่
ครัวเรือน
อ้อยโรงงาน
ไร่
ครัวเรือน
มันสาปะหลัง
ไร่
ครัวเรือน
สับปะรด
ไร่
รวมพื้นที่(ไร่)
ครัวเรือน
กล้วยน้าว้า
ไร่
ครัวเรือน
มะนาว
ไร่
ครัวเรือน
ลาไย
ไร่
ครัวเรือน
มะละกอ
ไร่
รวมพื้นที่(ไร่)
ครัวเรือน
ยางพารา
ไร่
ครัวเรือน
ไผ่
ไร่
รวมพื้นที่(ไร่)
ข้าวโพดเลีย้ ง
สัตว์

พื้นที่
ทาไร่

ไม้ผล

ไม้ยืน
ต้น

รวมพื้นที่ทั้งหมด(ไร่)

หมู่ที่ 1

หมู่ที่ 2
หมู่ที่ 3
บ้านคลอง
บ้านประดาง
เชียงทอง
22
39
233.56
447.43
0
1
0.00
3.46
1
1
7.00
5.00
0
10
0.00
98.65
27
18
269.47
235.50
0
0
0.00
0.00
510.03
790.04
4
3
10.15
16.75
1
4
1.75
8.25
46
40
330.08
205.89
1
0
3.00
0.00
344.98
230.89
0
0
0.00
0.00
0
0
0.00
0.00
0.00
0.00

หมู่ที่ 4
บ้าน
โตงเตง
36
272.01
0
0.00
1
1.00
2
12.75
24
259.41
0
0.00
545.17
3
5.25
1
1.75
22
67.87
0
0.00
74.87
0
0.00
1
7.00
7.00

4,580.27 1,058.52 1,284.93

745.54

บ้านทุ่งกง
63
642.61
0
0.00
0
0.00
96
1,243.91
113
1,443.50
0
0.00
3,330.02
3
5.00
54
236.75
53
211.75
0
0.00
453.50
1
10.00
0
0.00
10.00

หมู่ที่ 5
บ้านท่า
ตะคร้อ
28
225.69
1
1.59
27
128.75
1
4.25
31
307.80
2
7.65
675.73
3
12.28
10
32.99
23
128.99
1
4.00
178.26
0
0.00
0
0.00
0.00

รวม
188
1,821.30
2
5.05
30
141.75
109
1,359.56
213
2,515.68
2
7.65
5,850.99
16
49.43
70
281.49
184
944.58
2
7.00
1,282.50
1
10.00
1
7.00
17.00

1,184.96 8,854.22

ที่มา : สานักงานเกษตรอาเภอวังเจ้า *อ้างอิงข้อมูลจากทะเบียนเกษตรกรปี 2560 มีเฉพาะข้อมูลเกษตรกรที่
ขึ้นทะเบียนเท่านั้น
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๒. ด้านปศุสัตว์
ข้อมูลด้านปศุสัตว์
หมู่ที่
1
2
3
4
5

ชื่อหมู่บ้าน

ชนิดสัตว์ที่ทาการปศุสัตว์
โคเนื้อ

ทุ่งกง
คลองเชียงทอง
ประดาง
โตงเตง
ท่าตะคร้อ
รวม

ที่มา : สานักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก
๓. ด้านประมง
ข้อมูลด้านการประมง ตาบลประดาง อาเภอวังเจ้า
จานวนเกษตรกรผู้เลี้ยง
57 ราย

เลี้ยงในบ่อ 45 บ่อ 49.19 ไร่
เลี้ยงในกระชัง 192 กระชัง 2.16 ไร่

พื้นที่ด้านการประมง
51.35 ไร่

หมู่ที่
1
2
3
4
5

ประเภทการเลี้ยง
เกษตรกรผู้
ชื่อหมู่บ้าน เพาะเลี้ยงสัตว์น้า
บ่อดิน/บ่อซีเมนต์
กระชัง
(ราย)
จานวน(บ่อ) พื้นที่(ไร่) จานวน(กระชัง)
ทุ่งกง
16
21
14.50
คลองเชียงทอง
12
7
6.04
38
ประดาง
25
13
25.90
154
โตงเตง
1
1
0.25
ท่าตะคร้อ
3
3
2.50
รวม
57
45
49.19
192
ที่มา : สานักงานประมงจังหวัดตาก

พื้นที่(ไร่)
0.43
1.73
2.16
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ส่วนที่ ๒ : ภาวะเศรษฐกิจและสังคมครัวเรือนเกษตรกร ปัญหาความต้องการ
และแนวทางการพัฒนาภาคเกษตร
๑.) สภาพเศรษฐกิจครัวเรือนเกษตรกร และปัญหาหนี้สิน
วิเคราะห์จากแบบสารวจฯ จานวน 179 ชุด อายุเฉลี่ยเกษตรกร ตาบลประดาง เฉลี่ย 51 ปี
จากการวิเคราะห์แบบสารวจฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาลักษณะทั่วไปของครัวเรือนเกษตรกร รวมทั้ง
ศึกษาปัญหาความต้องการของครัวเรือนเกษตรกร และแนวทางการพัฒนาครัวเรือนเกษตรกร ตาบลประดาง
อาเภอวังเจ้า จังหวัดตาก โดยใช้ข้อมูลจากแบบสารวจฯ

แผนภูมิที่ ๑ : ร้อยละของระดับการศึกษาเกษตรกร ตาบลประดาง
ไม่ได้รับการศึกษา
3%
ม.ต้นขึ้นไป
23 %

ประถมศึกษา
74 %

ที่มา : ข้อมูลอายุเฉลี่ยเกษตรกร – ระดับการศึกษา วิเคราะห์และประมวลผลจากแบบสารวจข้อมูลเกษตรกรฯ
โดยสภาเกษตรกรจังหวัดตาก ปี ๒๕๕๘
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แผนภูมิที่ ๒ : รายได้ – รายจ่าย – หนี้สินเกษตรกร ตาบลประดาง
250,000.00
200,000.00
150,000.00
100,000.00
50,000.00
-

รายได้
รายจ่าย
เฉลี่ยภาค เฉลี่ยภาค
เกษตร
เกษตร
ภาคเกษตร
ต.ประดาง 145,369 67,393.
อ.วังเจ้า
125,777 53,962.
จ.ตาก (สศก.) 144,944. 75,437.0

รายได้
รายจ่าย
นอกภาค นอกภาค
เกษตร
เกษตร
นอกภาคเกษตร
15,723. 79,536.
38,058. 70,245.
51,383.0 83,828.0

รวม
หนี้สิน
รายจ่าย
เฉลี่ย
รายรับ รายจ่าย หนี้สิน
161,092. 146,929. 196,000.
163,835 124,207 122,044
196,327. 159,265. 60,000.0
รวมรายได้
เฉลี่ย

ที่ม า : ข้อ มูล รายได้ - รายจ่ าย - หนี้ สิ น เกษตรกร ต าบลประดาง/อ าเภอวั งเจ้า วิเ คราะห์ แ ละ
ประมวลผลจากแบบสารวจข้อมูลเกษตรกรฯ โดยสภาเกษตรกรจังหวัดตาก ปี ๒๕๕๘
ข้อมูล รายได้ - รายจ่าย - หนี้สินเกษตรกร จังหวัดตาก จากสานักงานเศรษฐกิจการเกษตร เขต
๒ ปี ๒๕๕๗
แผนภูมิที่ 3 ประเภทหนี้ของเกษตรกร ตาบลประดาง
หนี้สินเฉลี่ย
ในระบบ
94 %

หนี้สินเฉลี่ย
นอกระบบ
6%

ระยะเวลาในการก่อหนี้เฉลี่ย 11 ปี
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แผนภูมิที่ 4 ร้อยละ ลักษณะการเปลี่ยนแปลงหนี้ ตาบลประดาง

เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ
1%

ไม่เปลี่ยนแปลง
50 %

ลดลงเรื่อยๆ
49 %

แผนภูมิที่ 5 ร้อยละ วัตถุประสงค์การขอกู้ ตาบลประดาง

80
60

66 %
35 %

40
20
0
การเกษตร

อื่นๆ
วัตถุประสงค์ขอกู้

ที่มา : ข้อมูลประเภทหนี้ของเกษตรกร - ลักษณะการเปลี่ยนแปลงหนี้ - วัตถุประสงค์การขอกู้ วิเคราะห์
และประมวลผลจากแบบสารวจข้อมูลเกษตรฯ โดยสภาเกษตรกรจังหวัดตาก ปี ๒๕๕๘
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การพิจารณาสภาพเศรษฐกิจของครัวเรือนเกษตรกร นอกจากจะพิจารณาจากรายได้สุทธิครัวเรือนที่
ได้รับ ทั้งกิจกรรมทางการเกษตรและกิจกรรมนอกการเกษตรแล้ว จาเป็นต้องนาค่าใช้จ่ายในการบริโภคมาร่วม
พิจารณาด้วย เพื่อดูว่าในรอบปีที่ผ่านมาเกษตรกรได้รับผลตอบแทนจากกิจ กรรมทางเศรษฐกิจของครัวเรือน
มากกว่าหรือน้อยกว่าการใช้จ่ายเพื่อบริโภคของครัวเรือน
จากแผนภูมิที่ 2 : รายได้ - รายจ่าย - หนี้สินเกษตรกร ตาบลประดาง อาเภอวังเจ้า จังหวัดตาก
รายได้และรายจ่ายในกิจกรรมการผลิตทางการเกษตรของครัวเรือน เป็นข้อมูลพื้นฐานในการนาไปคานวณหา
รายได้สุทธิ เพื่อเป็นเครื่องชี้วัดในรอบปีเกษตรกรที่ประกอบกิจกรรมการผลิตด้านการเกษตร มีผลตอบแทน
จากการผลิต อันนามาซึ่งองค์ประกอบของรายได้ของครัว เรือน พบว่าครัวเรือนเกษตรกร ตาบลประดาง มี
รายได้สุทธิภาคเกษตรก่อนหักชาระหนี้สินเฉลี่ย 77,976 บาท/ครัวเรือน (รายได้เฉลี่ยภาคเกษตร 145,369
บาท/ครัวเรือน หักรายจ่ายภาคเกษตร 67,393 บาท/ครัวเรือน) จากข้อมูลแผนพัฒนาการเกษตร กลุ่ม
ภาคเหนือตอนล่าง 1 ปี 2558 - 2560 จังหวัดตากมีรายได้สุทธิเกษตรเฉลี่ย 69,508 บาท/ครัวเรือน ทั้งนี้
เมื่อพิจารณาจากรายจ่ายของครัวเรือนเกษตรกรตาบลประดางเฉลี่ย 146,929 บาท/ครัวเรือน ในจานวนนี้
ร้อยละ 54.13 เป็นรายจ่ายนอกภาคการเกษตร และ ร้อยละ 45.86 เป็นรายจ่ายภาคการเกษตร
สาหรับการศึกษาภาวะหนี้สินของครัวเรือนตาบลประดาง เนื่องด้วย สภาพเศรษฐกิจ สังคม ปัจจัย
ด้านโครงสร้างประชากรที่เปลี่ยนแปลงไป ไม่ว่าจะเป็นขนาดครัวเรือน จานวนเด็กและผู้สูงอายุในครัวเรือน
อายุของหัวหน้าครัวเรือน และระดับการศึกษา ของสมาชิกในครัวเรือนล้วนมีผลต่อการใช้จ่ายอุปโภคบริโภค
ของครัวเรือนทั้งสิ้น ความเปลี่ยนแปลงดังกล่าวทาให้เกิดความผันผวนค่อนข้างมากส่งผลให้ค่าครองชีพในการ
ดารงชีวิตของครัวเรือนเกษตรกรสูงขึ้น ในขณะเดียวกันครัวเรือนก็มีการเป็นหนี้สูงขึ้นตามไปด้วยจากการสุ่ม
สารวจข้อมูลฯ พบว่า หนี้สินเกษตรกร ในพื้นที่ตาบลประดาง มีขนาดหนี้สินเฉลี่ย 196,000 บาท/ครัวเรือน
เมื่อพิจารณาปัจจัยที่มีผลต่อการเป็นหนี้ของครัวเรือนภาคเกษตร ตาบลแม่ ประดาง พบว่าสาเหตุหลักที่ทาให้
ครัวเรือนเกษตรกรมีการเป็นหนี้เพิ่มขึ้น มาจากหลายปัจจัย อาทิ ภาระค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น รายได้ไม่เพียงพอกั บ
ค่าใช้จ่าย มีค่าใช้จ่ายฉุกเฉินเกิดขึ้นในครัวเรือน ประสบปัญหาผลผลิตได้รับความเสียหายจากภัยธรรมชาติ
และราคาผลผลิตตกต่า ขายผลผลิตไม่ได้/ได้น้อย โดยเฉพาะสินค้าการเกษตร อาทิ มันสาปะหลัง ข้าวโพด
เลี้ยงสัตว์ อ้อยโรงงาน ลาไย ซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจของพื้นที่ ตามลาดับ หนี้สินของครัวเรือนเกษตรกร ร้อยละ
66 เกิ ด จากการกู้ ยื มเพื่ อการประกอบอาชี พ เกษตรกรรม ที่ เหลื อร้ อ ยละ 35 เกษตรกรกู้ เ พื่ อ ใช้ จ่า ยใน
ครัวเรือน ชาระหนี้สิน สร้างบ้าน ค่าเล่าเรียนบุตร และค้าขาย/ประกอบอาชีพนอกภาคเกษตร (แผนภูมิที่ 5)
ระยะเวลาก่อหนี้เฉลี่ย 11 ปี ลักษณะการเปลี่ยนแปลงหนี้สินของเกษตรกร เป็นหนี้ที่มีลักษณะลดลงเรื่อยๆ ไม่
เปลี่ยนแปลง และเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ร้อยละ 49 ร้อยละ 50 และร้อยละ 1 ตามลาดับ (แผนภูมิที่ 4) โดยเป็นหนี้
ในระบบ ร้อยละ 94 นอกระบบ ร้อยละ 6 (แผนภูมิที่ 3)
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2.) ปัญหาที่ดินทากิน
แผนภูมิที่ 6 : การถือครองที่ดินทากินของเกษตรกร ตาบลประดาง

100
80
60
40
20
0

96 %

4%
ตนเอง

0%

เช่าที่ดิน

ทาฟรี/ที่สาธารณะ

ร้อยละ ลักษณะการถือครองที่ดิน

แผนภูมิที่ 7 : เอกสารสิทธิ์ที่ดินทากินของเกษตรกร ตาบลประดาง

80
60
40
20
0

71 %
22 %

7%
โฉนด/น.ส.๓/น.ส. ๓ ก

สปก./สทก.

ไม่มีเอกสารสิทธิ์

ร้อยละ ประเภทเอกสารสิทธิ์ที่ดิน
ที่มา : ข้อมูลการถือครองที่ดินทากิน - ประเภทเอกสารสิทธิ์ที่ดินทากินของเกษตรกร วิเคราะห์และ
ประมวลผลจากแบบสารวจข้อมูลเกษตรฯ โดยสภาเกษตรกรจังหวัดตาก ปี ๒๕๕๘
ผลการสามะโนการเกษตร พ.ศ. 2556 จังหวัดตาก มีผู้ถือครองทาการเกษตรทั้งสิ้น ณ วันสามะโน
( 1 พ.ค. 2556 ) พบว่าจานวนผู้ถือครองและพื้นที่ถือครองทาการเกษตรมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น จากข้อมูลผู้ถือ
ครองและพื้นที่ถือครองทาการเกษตร พบว่าอาเภอวังเจ้า จังหวัดตาก มีจานวนผู้ถือครองเป็นลาดับที่ 8 คือ
4,013 คน คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 7.1 ของผู้ ถื อ ครองรวมทั้ ง จั ง หวั ด และมี พื้ น ที่ ถื อ ครองเป็ น ล าดั บ ที่ 6 คื อ
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มี 105,285 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 7.7 ของพื้นที่ถือครองรวมทั้งจังหวัด โดยเฉลี่ยแล้วผู้ถือครอง 1 คนจะมีพื้นที่
ถือครอง 26.2 ไร่ ในขณะที่ตาบลประดาง อาเภอวังเจ้า จังหวัดตาก มีพื้นที่เกษตรกรรมจานวน 15,517 ไร่
มีพื้นที่เพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ 9,451 ไร่ (เฉพาะพื้นที่ปลูกนอกเขตปุาตามกฎหมาย) ซึ่งเป็นข้อมูลการใช้ที่ดิน
ของกรมพัฒนาที่ดิน ปี 2557 จากแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก Agri-Map กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ ส่วนจากข้อมูลสานักงานเกษตรอาเภอวังเจ้า ทะเบียนเกษตรกรปี 2560 เฉพาะข้อมูลเกษตรกรที่ขึ้น
ทะเบียนของกรมส่งเสริมการเกษตร มีเกษตรกรลงทะเบียนการปลู กพืชต่างๆ ในพื้นที่ จานวน 8,854.22 ไร่
ครอบครัวผู้ถือครองส่วนใหญ่ทาการเพาะปลูกพืชที่สาคัญ ได้แก่ มันสาปะหลัง อ้อยโรงงาน ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
ข้าว ลาไย ถั่วเขียวผิวมัน มะนาว กล้วยน้าว้า และมีการทาปศุสัตว์ร่วมด้วย สัตว์ที่นิยมเลี้ยงกันมาก ได้แก่ ไก่
โคเนื้อ และปลากระชัง
สาหรับลักษณะการถือครองที่ดินของครัวเรือนเกษตรกรตาบลประดาง จากแผนภูมิที่ 6 ผู้ถือครองทา
การเกษตรส่วนใหญ่ในตาบลประดาง ทาการเกษตรในเนื้อที่ของตนเอง ร้อยละ 96 ผู้ถือครองทาการเกษตร
ร้อยละ 4 ทาการเกษตรโดยการเช่าที่ดิน ทั้งนี้ การถือครองเอกสารสิทธิ์ประเภท โฉนด/น.ส.๓/น.ส. ๓ ก ร้อย
ละ 7 การถือครองเอกสารสิทธิ์ประเภท สปก./สทก. ร้อยละ 71 (แผนภูมิที่ 7) และการถือครองพื้นที่
การเกษตรที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์ ร้อยละ 22 ส่วนใหญ่ราษฎรจึงถือครองเอกสารสิทธิ์ ประเภท สทก. พื้นที่อาเภอ
วังเจ้ า ได้ยื่ น หนั งสือร้องขอต่อหน่ว ยงานภาครัฐ ให้ ออกเอกสารสิ ทธิ์ประเภท โฉนด/น.ส.๓/น.ส. ๓ ก ซึ่ง
บางส่วน ศูนย์เดินสารวจออกโฉนดที่ดินจังหวัดกาแพงเพชร - ตาก - สุโขทัย ได้เริ่มดาเนินการสารวจรังวัดที่ดิน
แล้ว ในปีงบประมาณ ๒๕๕๙ เนื่องด้วยข้อจากัดของตาบลประดางพื้นที่ส่วนใหญ่ยู่ในเขตปุาสงวนแห่งชาติ (ปุา
ประดางและปุาวังเจ้า) และปุ าไม้ถาวรตามมติคณะรัฐมนตรี ทาให้เกษตรกรส่ วนมากไม่สามารถเข้าทา
ประโยชน์และถือครองที่ดิน อนึ่ง ลักษณะการถือครองที่ดินที่ปรากฏข้อมูลตามแบบสารวจสูงถึงร้อยละ ๙๖ ซึ่ง
ขัดแย้งกับข้อมูลการถือครองเอกสารสิทธิ์ที่ดิน นั้น เนื่องจากเกษตรกรเชื่อและเข้าใจว่าที่ดินทากินของตนเอง
ซึ่งบางส่วนไม่มีเอกสารสิทธิ์และอยู่ในเขตพื้นที่ปุาเป็นมรดกตกทอดมาตั้งแต่รุ่นปูุย่า -ตายาย และอยู่ทากินมา
ก่อนการประกาศกาหนดเขตพื้นที่ปุาของภาครัฐ
ปัจจุบันประเภทปุาไม้ ๒ ประเภท คือ ปุาสงวนแห่งชาติ และปุาอนุรักษ์ตามกฎหมาย เช่น อุทยาน
แห่งชาติ, เขตรักษาพันธุ์สัตว์ปุา, ปุาอนุรักษ์ตามมติคณะรัฐมนตรี เป็นต้น ซึ่งจากประเด็นปัญหาเรื่องการบุกรุก
ปุาของจังหวัดตากจะพบได้ในปุาไม้ทั้ง ๒ ประเภท นโยบายที่ผ่านมา กรมปุาไม้ ได้ดาเนินนโยบายในลักษณะ
ผ่อนผันเป็นหลักดังจะเห็นได้จากการมอบพื้นที่ปุาเสื่อมโทรมส่วนหนึ่งให้ สปก. นาไปปฏิรูปเพื่อจัดสรรเป็นที่
ทากินให้กับราษฎร และอีกส่วนหนึ่งคือการออกเอกสารสิทธิ์ สทก. ให้กับราษฎร (ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๒๕) ซึ่ง
ดาเนินการโดยกรมปุาไม้ ต่อมายังได้มี มติคณะรัฐมนตรี ๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๑ ผ่อนผันให้ราษฎรที่อยู่
อาศัยหรื อถือครองทาประโยชน์ในพื้นที่ปุาไม้ โดยให้ งดเว้นการจับกุม อย่างไรก็ดี พื้นที่ที่ราษฎรอยู่อาศัย
ดังกล่าวไม่ได้มีการรับรองสิทธิเข้าครอบครองแบบถูกต้องตามกฎหมายเพียงแต่อนุโลมผ่อนผันให้ทากินเพื่อ
แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของราษฎรเท่านั้น ส่วนการดาเนินการในปัจจุบันหน่วยงานสังกัดกรมปุาไม้ทุก
หน่วยไม่ต้องการที่จะจับกุมราษฎร ส่วนใหญ่จะเป็นการขอความร่วมมือจากชุมชนและราษฎรในพื้นที่ไม่ให้มี
การบุกรุกพื้นที่ปุา
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๓.) ปัญหาแหล่งน้าเพื่อการเกษตร
แผนภูมิที่ 8 : การรับน้าเพื่อการเกษตร ตาบลประดาง
ร้อยละ การรับน้าเพื่อการเกษตร
มีน้าตลอดทั้งปี
100 %

มีน้าเฉพาะ
ฤดูฝน
0%

แหล่งน้า
ธรรมชาติ
9%

ระบบชลประทาน
3%

สระน้า/บ่อขุด
88 %
ที่มา : ข้อมูลการรับน้าเพื่อการเกษตรของเกษตรกร วิเคราะห์และประมวลผลจากแบบสารวจข้อมูลเกษตรฯ
โดยสภาเกษตรกรจังหวัดตาก ปี ๒๕๕๘
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ตาบลประดาง อาเภอวังเจ้า มีแหล่งน้าธรรมชาติ คือ แม่น้าปิงจะไหลผ่านหมู่ที่ 2 หมู่ที่ 3 หมู่ที่ 4
และหมู่ที่ 5 ของตาบลประดาง ซึ่งเป็นแม่น้าสายหลักที่ประชาชนใช้อุปโภคบริโภค และใช้ในการทาการเกษตร
ตลอดทั้งปี คลองวังเจ้าเกิดจากเทือกเขาแม่ยะมา ในทิวเขาถนนธงชัย เขตตาบลเชียงทอง ยาวประมาณ 11
กิโลเมตร คลองประดางจะไหลผ่าน หมู่ที่ 3 ตาบลประดาง และคลองสบยมจะไหลผ่านหมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 3
ตาบลประดาง สภาพปัญหาที่พบ คือ ไม่สามารถใช้ประโยชน์จากแหล่งน้าอย่างเต็มที่ แม่น้าปิงแต่บางแห่งตื้น
เขินและมีการทับถมของตะกอน บางแห่งน้าเปลี่ยนทิศทางการไหลทาความเสียหายให้กับพื้นที่ทางการเกษตร
ในฤดูแล้ง มีการขาดแคลนน้าเพราะไม่ มีการปรับปรุงให้แหล่งน้ามีสมรรถภาพในการเก็บกักน้า ปัญหาความ
เสื่อมโทรมของคุณภาพน้าทิ้ง จากการทิ้งสิ่ง ปฏิกูลและสารเคมีลงสู่แม่น้าและปัญหาจากการชะล้างผิวดินลงสู่
แม่น้า แหล่งน้าที่สร้างขึ้น ได้แก่ บ่อน้าตืน้ จานวน 190 บ่อ ถังเก็บน้าฝน จานวน 30 แห่ง น้าบาดาล จานวน
18 บ่อ และประปาหมู่บ้าน จานวน 5 แห่ง จากผลการสารวจข้อมูลฯ ตามแผนภูมิที่ 8 เกษตรกรพื้นที่ตาบล
ประดาง มีน้าใช้ตลอดทั้งปี โดยมีการรับน้าจากระบบชลประทาน สระน้า/บ่อขุด แหล่งน้าธรรมชาติ ร้อยละ 3
ร้อยละ 88 และร้อยละ 9 ตามลาดับ จากการระดมความต้องการแนวทางแก้ไขปัญหาและพัฒนาภาค
เกษตรกรรมพื้นที่ตาบลประดาง และอาเภอวังเจ้า เกษตรกรในพื้นที่มีความประสงค์ให้ภาครัฐและหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องให้การสนับสนุนโดยจัดให้มีแหล่งเก็บกักน้า และพัฒนาแหล่งน้าธรรมชาติในพื้นที่ เพื่อให้มีการบริหาร
จัดการน้าที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ภาคเกษตรกรรม ทั้งนี้ จากการติดตามการพัฒนาแหล่งน้าในพื้นที่
ตาบลประดาง ทราบว่าองค์การบริหารส่วนตาบลประดาง ตลอดจนประชาชนในพื้นที่ มีความพยายามร่วมกัน
ผลักดันโครงการต่างๆ ภายในตาบล ตามแผนชุมชน เพื่อปรับปรุง ดุแล แหล่งน้าธรรมชาติ กระจายระบบส่ง
น้า ให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น ได้แก่ ขุดลอกตะกอนแม่น้าปิงและคลองธรรมชาติ วางท่อระบายน้าพร้อมบ่อพัก
และท่อส่งน้า ขุดบ่อบาดาล เป็นต้น
ข้อมูลเกี่ยวกับพื้นที่ชลประทาน

ตาบล

อาเภอ

ประดาง

วังเจ้า

พื้นที่
พื้นที่
ลุ่มน้า (ระบุชื่อลุ่มน้า)
ชลประทานที่มี
ชลประทาน
ศักยภาพ
ในปัจจุบนั
ในการขยาย
หลัก
ย่อย
(ไร่)
เพิ่มขึ้น (ไร่)
ปิง
แม่น้าปิงส่วนที่ 4
1,000

หมู่ที่ 2 คลองเชียงทอง ประดาง
หมู่ที่ 3 ประดาง
ประดาง

วังเจ้า

ปิง

แม่น้าปิงส่วนที่ 4

200

-

วังเจ้า

ปิง

แม่น้าปิงส่วนที่ 4

1,100

-

หมู่ที่ 4 โตงเตง

ประดาง

วังเจ้า

ปิง

แม่น้าปิงส่วนที่ 4

600

-

หมู่ที่ 5 ท่าตะคร้อ

ประดาง

วังเจ้า

ปิง

แม่น้าปิงส่วนที่ 4

500

-

หมู่บ้าน

หมู่ที่ 1 ทุ่งกง

ที่มา : โครงการชลประทานตาก
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๔. ปัญหาความยากจน สวัสดิการ และสิทธิเกษตรกร
แผนภูมิที่ 9 : ระบบการทาเกษตรกรรม ตาบลประดาง
ร้อยละ เกษตรกรที่ทาเกษตรผสมผสาน
เกษตรกร
เชิงเดี่ยว
9%

เกษตรกร
ผสมผสาน
91 %

เกษตร เกษตรอินทรีย์
2%
เกษตรทฤษฎี ปลอดภัย
3%
ใหม่
1%
วนเกษตร
2%

เกษตร
ผสมผสาน
93 %

ที่มา : ข้อมูลการทาเกษตรกรรมของเกษตรกร วิเคราะห์และประมวลผลจากแบบสารวจข้อมูลเกษตรฯ โดย
สภาเกษตรกรจังหวัดตาก ปี ๒๕๕๘
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แผนภูมิที่ 10 : ชนิดพืชที่ปลูก การเลี้ยงสัตว์ ในพื้นที่ตาบลประดาง
ด้านพืช
17 %

ปลูกพืช

อาชีพเกษตรกร

อ้อย,มะนาว,ลาไย
มันสัมปะหลัง

45 %
38 %

ข้าว
0
20
ร้อยละ อาชีพเกษตรกร

40

60

ด้านการเลี้ยงสัตว์

การเลี้ยงสัตว์

ปลา

22.3 %

ไก่

55.5 %

โคเนื้อ

22.2 %
0

10

20

30

40

50

60

การใช้ผลผลิคของ
เกษตรกร

แผนภูมิที่ 11 : การใช้ผลผลิตของเกษตรกร ตาบลประดาง

3%

ทาพันธุ์

7%

บริโภค
ขาย

90 %

0

20

40

60

80

100

30

แหล่งจาหน่ายผลผลิคของเกษตรกร

การใช้ผลผลิตของเกษตรกร
16 %

พ่อค้าส่งออก

11 %

สถาบันเกษตรกร

14 %

ตลาดกลาง

11 %

โรงสี/โรงแปรรูป
พ่อค้าคนกลาง

31 %

17 %

ขายเองที่ตลาด
0

10

20

30

40

ที่มา : ข้อมูล ชนิดพืช ชนิดการเลี้ยงสัตว์ - การใช้ผลผลิตของเกษตรกรของเกษตรกร วิเคราะห์และประมวลผล
จากแบบสารวจข้อมูลเกษตรฯ โดยสภาเกษตรกรจังหวัดตาก ปี ๒๕๕๘
ผลการสารวจฯ ของสภาเกษตรกรจังหวัดตาก เนื่องจากประชาชนส่วนใหญ่ตาบลประดาง ประกอบ
อาชี พ เกษตรกรรมซึ่ ง เป็ น แหล่ ง รายได้ ห ลั ก เกษตรกรท าเกษตรกรรมในระบบเกษตรผสมผสานและ
เกษตรกรรมเชิงเดี่ยว ร้อยละ 91 และร้อยละ 9 ตามลาดับ (แผนภูมิที่ 9) โดยเกษตรผสมผสานในที่นี้ไม่ได้
เป็ น การท าเกษตรหลายชนิ ด ในพื้ น ที่ เ ดี ย วกั น แต่ หมายถึ ง ครั ว เรื อ นเกษตรกรมี ก ารประกอบกิ จ กรร ม
การเกษตรหลายชนิ ด อาทิ ปลู กข้าว ปลูกมันส าปะหลัง และเลี้ ยงไก่ โคเนื้อ สินค้าเกษตรที่ส าคัญ ได้แก่
มันสาปะหลัง ข้าว อ้อย มะนาว และลาไย การเลี้ยงสัตว์ ได้แก่ โคเนื้อ ไก่ และปลา (แผนภูมิที่ 10) ผลผลิต
เกษตรกรที่ได้ร้อยละ 90 จะนาไปขาย ร้อยละ 7 เพื่อบริโภค และทาพันธุ์ ร้อยละ 3 (แผนภูมิที่ 11) มีแหล่ง
จาหน่าย คือ พ่อค้าคนกลาง ขายเองที่ตลาด พ่อค้าส่งออก ตลาดกลาง สถาบันเกษตรกร และโรงสี/โรงแปรรูป
ตามลาดับ เกษตรกร มีร ายได้เฉลี่ย 161,092 บาท/ครัวเรือน และมีรายจ่ายเฉลี่ย 146,929 บาท/
ครั ว เรือน (รายจ่ายภาคเกษตร 67,393 บาท/ครัวเรือน และรายจ่ายนอกภาคเกษตร 79,536 บาท/
ครัวเรือน) เห็นได้ว่าเกษตรกรมีรายได้เฉลี่ย ต่ากว่าค่าเฉลี่ยระดับอาเภอ และระดับจังหวัด แต่ค่าใช้จ่ายเฉลี่ย
และหนี้สินเฉลี่ยสูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับอาเภอ และระดับจังหวัด ในพื้นที่อาเภอวังเจ้า เกษตรกรส่วนใหญ่ทา
การเกษตรเน้นการปลูกพืช เศรษฐกิจ หลักเพียงชนิดเดียว มันสาปะหลัง อ้อย และลาไย และประสบปัญหา
ราคาผลผลิตทางการเกษตรตกต่า ต้นทุนการผลิตสูง ขาดตลาดกระจายสินค้า ร่วมถึงปัญหาผลผลิตเสียหาย
จากภัยพิบัติทางธรรมชาติ โดยเฉพาะอย่ างยิ่งปัญหาภัยแล้ งซ้าซาก ปัจจัยเหล่านี้ทาให้ รายได้ลดลง ทั้งที่
รายจ่ายยังคงที่ หรือเพิ่มมากขึ้น จึงเกิดปัญหาทางด้านหนี้สินตามมา
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๕. แนวทางการพัฒนาอาชีพ และประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเกษตรอุตสาหกรรม
เมื่อพิจารณากิจกรรมภาคการเกษตร พื้นที่ตาบลประดาง อาเภอวังเจ้า จะเห็นได้ว่าครัวเรือน
เกษตรกรมีการประกอบกิจกรรมการเกษตรที่หลากหลาย แต่ยังคงพึ่งพารายได้หลักจากการเพาะปลูกพืช
เศรษฐกิจ อาทิ การปลูกมันสาปะหลัง อ้อย ลาไย โดยเฉพาะ ลาไย พื้นที่อาเภอวังเจ้าเป็นแหล่งผลิตลาไยนอก
ฤดูที่สาคัญของจังหวัดตาก สาหรับตลาดกระจายผลผลิตของเกษตรกรส่วนใหญ่ส่งออกไปยังต่างประเทศ ได้แก่
ประเทศจีน ประเทศอินโดนีเซีย ถือเป็นตลาดหลักของลาไยไทยอบแห้ง ของประเทศไทย จึงเกิดข้อจากัดทั้ง
ด้านราคา ปริมาณที่รับซื้อ ผู้รับซื้อ (ล้ง) จากประเทศปลายทางได้เข้ามามีบทบาทครอบคลุมกิจการของผู้รับซื้อ
ท้องถิ่น นอกจากปัจ จัยเรื่องตลาดกระจายสินค้า ยังพบปัญหาการเข้ามาควบคุม เป็นแหล่งทุนในการผลิ ต
ซึ่งเป็นปัจจัยภายนอกที่สาคัญตัวเกษตรกรเองไม่สามารถควบคุมได้
เพื่ อ ให้ ก ารจั ด ท าแผนพั ฒ นาเกษตรกรรมต าบลเกิ ด ผลในทางปฏิ บั ติ อ ย่ า งเป็ น รู ป ธรรมและเกิ ด
ประโยชน์สูงสุดแก่เกษตรกร และเป็นไปตามเปูาหมายโครงการด้านการส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรรม สภา
เกษตรกรจังหวัดตาก จึงได้จัดทา (ร่าง) ข้อเสนอโครงการด้านการส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรรม ซึ่งได้จาก
การรับฟังความเห็น ปัญหา และความต้องการของเกษตรกรในการจัดทาแผนพัฒนาเกษตรกรรม เสนอขอ
งบประมาณจากงบพัฒนาจังหวัดตาก ในปีงบประมาณ ๒๕๖๒ เพื่อดาเนินงานโครงการฯ ผ่านหน่วยงานที่
เกี่ย วข้อง รวมทั้งสิ้ น ๔ โครงการ ในพื้น ที่ตาบลประดาง อาเภอวังเจ้า สภาเกษตรกรจังหวัดตากได้เสนอ
โครงการส่งเสริมและพัฒนาระบบการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยและได้มาตรฐาน กิจกรรมหลัก เพื่อพัฒนา
ประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตรและเพิ่มมูลค่า สินค้าทางการเกษตรคุณภาพปลอดภัยและได้มาตรฐาน
ลาไย และ ไผ่ เสนอผ่ านหน่ว ยงานหลักในการดาเนินการ คือ สานักงานเกษตรจังหวัดตาก งบประมาณ
1,371,500 บาท นอกจากสภาเกษตรกรจังหวัดตากได้บูรณาการการดาเนินงานโครงการส่งเสริมการเกษตร
แบบบูรณาการ ในการพัฒนาศักยภาพการเลี้ยงสัตว์ปีกพื้นเมือง ร่วมกับสานักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก โดย
ได้รั บการสนั บสนุ นงบประมาณเหลื อจ่ าย โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีจังหวัดตาก ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.2561 โดยพื้นที่ตาบลประดาง อาเภอวังเจ้า ได้มีการส่งเสริมการเลี้ยงไก่พื้นเมืองอย่างมี
ระบบและพัฒนาให้ได้มาตรฐานปลอดภัย เพื่อลดการทาการเกษตรเชิงเดี่ยว การบุกรุกพื้นที่ปุา ตลอดจนสร้าง
อาชีพทางเลือกด้านการเกษตรอื่นๆ ให้แก่เกษตรกรในพื้นที่ ต่อไป
ทั้งนี้เพื่อยกระดับกลุ่มเกษตรกรให้สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผลผลิต จึงมีแผนงานการ
สร้างตราสินค้าไก่พันธุ์พื้นเมือง ภายใต้แบรนด์ “ไก่ยิ้ม” เพื่อจาหน่ายพันธุ์ไก่และไก่พื้นเมืองรุ่น โดยรวมกลุ่ม
เครือข่ายเพื่อจาหน่ายไก่พื้นเมือง ให้ได้ปริมาณตามจานวนรอบการผลิตที่ชัดเจน เพื่อประโยชน์ในการวางแผน
ตลาดล่วงหน้า เป็นการทาการเกษตรอุตสาหกรรมเชื่อมโยง ตั้งแต่การผลิต การแปรรูป ตลาดอย่างครบวงจร
ทั้งนี้เพื่อพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของกลุ่มเครือข่าย เพื่อให้มีความพร้อมที่จะเป็นผู้ประกอบการ
อุตสาหกรรมแปรรูป (SMEsเกษตร) ที่มีความรู้ในการดาเนินธุรกิจอย่างมีคุณภาพสร้างการบูรณาการความ
ร่วมมือของหน่วยงานเครือข่ายภาครัฐ ภาคเอกชน และกลุ่มเกษตร

32

ประเด็นปัญหาและแนวทางพัฒนาภาคเกษตรกรรม ตาบลประดาง
(สรุปจากการจัดเวทีระดมความเห็นการจัดทาแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตาบล)
ประเด็นปัญหา/ความต้องการ
1. ราคาผลผลิตทางการเกษตรตกต่า
(มันสาปะหลัง/ ข้าว/ข้าวโพด)
2. ปัญหาที่ดินทากิน
3. แหล่งน้าเพื่อการเกษตรไม่เพียงพอ
4. ต้นทุนการเกษตรสูง
5. ไม่มีลานรวบรวมพืชผลทางการเกษตร
6. ขาดตลาดรองรับผลผลิตทางการเกษตร
7. ปัญหาการว่างงาน
8. ระบบไฟฟูาเพื่อการเกษตร
9. ถนนในเขตพื้นที่ทาการเกษตร

แนวทางการพัฒนา
1. สนับสนุนให้มีลานรับซื้อผลผลิตทางการเกษตรใน
พื้นที่จุดศูนย์กลางของตาบลโดยผ่านการประชาคมของ
หมู่บ้านเสียก่อน
2. ให้หน่วยงานที่รับผิดชอบออกเอกสารสิทธิ์ให้
เกษตรกรที่ไม่มีที่ดินทากิน
3. สร้างอ่างเก็บน้าในแต่ละหมู่บ้าน/ให้มีบ่อน้าบาดาล
4. จัดตั้งองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการจาหน่ายผลผลิต
ทางการเกษตรให้มีราคายุติธรรม
5. ภาครัฐสนับสนุนงบประมาณก่อสร้างลานเก็บ
รวบรวมผลผลิตทางการเกษตร
6. ภาครัฐจัดหาตลาดกลางสาหรับรับซื้อผลผลิตทางการ
เกษตรของเกษตรกรในพื้นที่
7. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การส่งเสริมการสร้างอาชีพ
ให้กับชุมชน
8. ขยายเขตไฟฟูาให้ทั่วถึง
9. ภาครัฐสนับสนุนงบประมาณในการก่อสร้างถนนให้
ทั่วถึงทุกหมู่บ้าน
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ส่วนที่ ๓ : แผนงาน โครงการพัฒนาเกษตรกรรม อาเภอวังเจ้า / ตาบลประดาง พ.ศ. 2562 – พ.ศ. 2565
แผนพัฒนา/แผนงาน/โครงการ
แนวทางพัฒนา
แผนงาน/โครงการ
การพัฒนาคุณภาพชีวิต
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ประชาชน และการรักษา หมู่ 1 บ้านทุ่งกง ซ.บ้าน
ความมั่นคง
นายเฮียง วรสีหา
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพืน้ ฐาน
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
แนวทางการพัฒนา
หมู่ 1 บ้านทุ่งกง ซ.นายทองคา
ก่อสร้าง ปรับปรุง บารุง
มูลแก้ว
รักษาถนน สะพาน และ
ท่อระบายน้า
ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง
หมู่ 2 บ้านคลองเชียงทอง ซ.
บ้านใหม่พรสวรรค์
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
หมู่ 2 บ้านคลองเชียงทอง
(ซ.พร้อมใจ 1)
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
หมู่ 3 บ้านประดาง

วัตถุประสงค์

แนวทางการ
ดาเนินงาน

เพื่อให้ประชาชนใช้ถนนในการ ขนาดกว้าง 3.00 ม.
สัญจรและขนส่งพืชผลทางการ ยาวรวม 100 ม.
เกษตรได้รับความสะดวกและ

แหล่ง
งบประมาณ

ระยะเวลาในการดาเนินงาน
หน่วยงาน
2562 2563 2564 2565 ที่รับผิดชอบ

อบต.ประดาง

กองช่าง

ยาวรวม 300 เมตร

อบต.ประดาง

กองช่าง

ขนาดกว้าง 6.00 ม.
ยาวรวม 5 กม.

อบต.ประดาง

กองช่าง

ขนาดกว้าง 3.00 ม.
ยาวรวม 100 ม.

อบต.ประดาง

กองช่าง

ขนาดกว้าง 3.00 ม.
ยาวรวม 100 ม.

อบต.ประดาง

กองช่าง

รวดเร็ว
เพื่อให้ประชาชนใช้ถนนในการ ขนาดกว้าง 6.00 ม.
สัญจรและขนส่งพืชผลทางการ
เกษตรได้รับความสะดวกและ
รวดเร็ว
เพื่อให้ประชาชนใช้ถนนในการ
สัญจรและขนส่งพืชผลทางการ
เกษตรได้รับความสะดวก
เพื่อให้ประชาชนใช้ถนนในการ
สัญจรและขนส่งพืชผลทางการ
เกษตรได้รับความสะดวก
เพื่อให้ประชาชนใช้ถนนในการ
สัญจรและขนส่งพืชผลทางการ
เกษตรได้รับความสะดวก
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แผนงาน โครงการพัฒนาเกษตรกรรม อาเภอวังเจ้า / ตาบลประดาง พ.ศ. 2562 – พ.ศ. 2565
แผนพัฒนา/แผนงาน/โครงการ
แนวทางพัฒนา
แผนงาน/โครงการ
การพัฒนาคุณภาพชีวิต
ก่อสร้างถนนลอดสะพานคลอง
ประชาชน และการรักษา ประดาง หมู่ 3 บ้านประดาง
ความมั่นคง ยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน แนวทางการ
พัฒนาก่อสร้าง ปรับปรุง
บารุง รักษาถนน สะพาน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
หมู่ 4 บ้านโตงเตง
และท่อระบายน้า
ซ.ตากทรายทิพย์
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
หมู่ 5 บ้านท่าตะคร้อ
ซ.นางบังอร พึ่งทองคา
แนวทางการพัฒนาจัดให้ ก่อสร้างฝาย มข 2527
มีและพัฒนาแหล่งน้า หมู่ 1 บ้านทุ่งกง

วัตถุประสงค์

แนวทางการดาเนินงาน

เพื่อให้ประชาชนใช้ถนนในการ
สัญจรและขนส่งพืชผลทางการ
เกษตรได้รับความสะดวกและ
รวดเร็วและมีความปลอดภัย
เพิ่ม
เพื่อให้ประชาชนใช้ถนนในการ
สัญจรและขนส่งพืชผลทางการ
เกษตรได้รับความสะดวกและ
รวดเร็ว
เพื่อให้ประชาชนใช้ถนนในการ
สัญจรและขนส่งพืชผลทางการ
เกษตรได้รับความสะดวกและ
รวดเร็ว
เพื่อให้ราษฎรมีน้าใช้ในการ
เกษตรกรรม เลี้ยงสัตว์
การประมง และลดปัญหา
ภัยแล้ง

ขนาดกว้าง 3.00 ม.
ยาวรวม 200 ม.

ขนาดกว้าง 6.00 ม.
ยาวรวม 180 ม.

ขนาดกว้าง 4.00 ม.
ยาวรวม 100 ม.

ขนาดกว้าง 12 เมตร
ยาวรวม 8 เมตร

แหล่ง
งบประมาณ

ระยะเวลาในการดาเนินงาน
2562 2563 2564 2565

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

อบต.ประดาง

กองช่าง

อบต.ประดาง

กองช่าง

อบต.ประดาง

กองช่าง

อบต.ประดาง

กองช่าง
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แผนงาน โครงการพัฒนาเกษตรกรรม อาเภอวังเจ้า / ตาบลประดาง พ.ศ. 2562 – พ.ศ. 2565
แผนพัฒนา/แผนงาน/โครงการ
แนวทางพัฒนา
แผนงาน/โครงการ
การพัฒนาคุณภาพชีวิต
ขุดลอกตะกอนหน้าฝาย หมู่ 1
ประชาชน และการรักษา บ้านทุ่งกง บริเวณบ้านนายแสวง
ความมั่นคง ยุทธศาสตร์
ภูครองทอง
การพัฒนาด้านโครงสร้าง
ก่อสร้างรางระบายน้า หมู่ 1
พื้นฐาน แนวทางการ
พัฒนาจัดให้มีและพัฒนา
แหล่งน้า

วัตถุประสงค์
เพื่อแก้ปัญหาการระบายน้า
เปิดทางน้าให้ไหลได้สะดวก

แนวทางการดาเนินงาน
ขนาดกว้าง 15 เมตร
ยาวรวม 100 เมตร

เพื่อเป็นการระบายน้าภายใน
หมู่บ้าน

ก่อสร้างรางระบายน้า
ยาวรวม 150 เมตร

ปรับปรุงระบบประปาหมู่บา้ น
หมู่ 2 บ้านคลองเชียงทอง

เพื่อให้ประชาชนมีน้าอุปโภคบริโภค ใช้อย่างพอเพียง

ประปาหอถังสูง

ขุดลอกแม่น้าปิงริมตลิง่ หมู่ 3
บ้านประดาง
วางท่อระบายน้าพร้อมบ่อพัก
และท่อส่งน้า หมู่ 3 บ้านประดาง
(บริเวณหลังบ้านนางรุ่งนภา บัว
คา)

เพื่อเป็นการเปิดร่องน้าให้
ระบายได้สะดวก
เพื่อเป็นการเปิดร่องน้าให้
ระบายได้สะดวก

ขนาดกว้าง 5 เมตร
ยาวรวม 200 เมตร
ขนาดกว้าง 1.00 เมตร
ยาวรวม 280 เมตร

แหล่ง
งบประมาณ

ระยะเวลาในการดาเนินงาน
2562 2563 2564 2565

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

อบต.ประดาง

กองช่าง

อบต.ประดาง

กองช่าง

อบต.ประดาง

กองช่าง

อบต.ประดาง

กองช่าง

อบต.ประดาง

กองช่าง

ท่อขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง
60 ซม.
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แผนงาน โครงการพัฒนาเกษตรกรรม อาเภอวังเจ้า / ตาบลประดาง พ.ศ. 2562 – พ.ศ. 2565
แผนพัฒนา/แผนงาน/โครงการ
แนวทางพัฒนา
แผนงาน/โครงการ
การพัฒนาคุณภาพชีวิต
เจาะบ่อบาดาล หมู่ 4 บ้าน
ประชาชน และการรักษา โตงเตง
ความมั่นคง ยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน แนวทางการ
พัฒนาจัดให้มีและพัฒนา
เจาะบ่อบาดาล หมู่ 5
แหล่งน้า
บ้านท่าตะคร้อ

ขุดลอกคลองริมแม่น้าปิง หมู่ 4
บ้านโตงเตง บริเวณประปา
หมู่บ้าน
ขุดลอกคลอง หมู่ 4 บ้านโตงเตง
บริเวณบ้านนายช่อ ทองอ่า

วัตถุประสงค์

แนวทางการดาเนินงาน

เพื่อให้ประชาชนมีน้าใช้ในการ ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์
ทาการเกษตรกรรม เลี้ยงสัตว์ กลาง 6 นิ้ว
การประมง และลดปัญหา
จานวน 2 บ่อ
ภัยแล้ง
เพื่อให้ประชาชนมีน้าใช้ในการ
ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์
ทาการเกษตรกรรม เลี้ยงสัตว์
กลาง 6 นิ้ว
การประมง และลดปัญหา
จานวน 2 บ่อ
ภัยแล้ง
เพื่อให้ประชาชนมีน้าใช้ในการ
ขนาดกว้าง 5 เมตร
ทาการเกษตรกรรม
ยาวรวม 200 เมตร
เป็นที่ระบายน้า เปิดทางน้า
และลดปัญหาภัยแล้ง
เพื่อให้ประชาชนมีน้าใช้ในการ
ทาการเกษตรกรรม
ความยาวรวม
เป็นที่ระบายน้า เปิดทางน้า
200 เมตร
และลดปัญหาภัยแล้ง

แหล่ง
งบประมาณ

ระยะเวลาในการดาเนินงาน
2562 2563 2564 2565

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

อบต.ประดาง

กองช่าง

อบต.ประดาง

กองช่าง

อบต.ประดาง

กองช่าง

อบต.ประดาง

กองช่าง
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แผนงาน โครงการพัฒนาเกษตรกรรม อาเภอวังเจ้า / ตาบลประดาง พ.ศ. 2562 – พ.ศ. 2565
แผนพัฒนา/แผนงาน/โครงการ
แนวทางพัฒนา
การพัฒนาคุณภาพชีวิต
ประชาชน และการรักษา
ความมั่นคง ยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน แนวทางการ
พัฒนาจัดให้มีและพัฒนา
แหล่งน้า

แผนงาน/โครงการ
ก่อสร้างรางระบายน้าดาดคอน
กรีตทางลงแม่น้าปิง หมู่ 5
บ้านท่าตะคร้อ
ก่อสร้างคลองไส้ไก่ดาดคอนกรีต
หมู่ 5 บ้านท่าตะคร้อ

ขุดลอกคลองระบายน้าภายใน
ตาบล
ก่อสร้างฝายน้าล้นแก้มลิงภายใน
ตาบล
เจาะบ่อบาดาลภายในตาบล

แหล่ง
งบประมาณ

ระยะเวลาในการดาเนินงาน

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

วัตถุประสงค์

แนวทางการดาเนินงาน

เพื่อให้ประชาชนมีน้าใช้ในการ
ทาการเกษตรกรรม
เป็นที่ระบายน้า เปิดทางน้า
และลดปัญหาภัยแล้ง
เพื่อให้ประชาชนมีน้าใช้ในการ
ทาการเกษตรกรรม
เป็นที่ระบายน้า เปิดทางน้า
และลดปัญหาภัยแล้ง
เพื่อให้ประชาชนมีน้าทา
การเกษตรที่พอเพียง
เพื่อให้ประชาชนมีน้าทา
การเกษตรที่พอเพียง
เพื่อให้ประชาชนมีน้าทา
การเกษตรที่พอเพียง

ขนาดกว้าง 1.50 เมตร
ยาวรวม 100 เมตร

อบต.ประดาง

กองช่าง

ยาวรวม 500 เมตร

อบต.ประดาง

กองช่าง

ยาวรวม 2,000 เมตร

อบต.ประดาง

กองช่าง

กว้าง 10 เมตร
ยาว 8 เมตร
ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์
กลาง 6 นิ้ว
จานวน 2 บ่อ

อบต.ประดาง

กองช่าง

อบต.ประดาง

กองช่าง

2562 2563 2564 2565
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แผนงาน โครงการพัฒนาเกษตรกรรม อาเภอวังเจ้า / ตาบลประดาง พ.ศ. 2562 – พ.ศ. 2565
แผนพัฒนา/แผนงาน/โครงการ
แนวทางพัฒนา
แผนงาน/โครงการ
การสร้างความเข้มแข็ง
ช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัย
ให้แก่ภาคการเกษตร
ธรรมชาติ
ยุทธศาสตร์การวาง
แผนการส่งเสริมการลงทุน
พาณิชยกรรม และการ
ส่งเสริมความรู้ให้แก่เกษตรกร
ท่องเที่ยวแนวทางการ
ในการจัดทาปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ย
พัฒนางานด้านส่งเสริม
ชีวภาพ
การเกษตร
และสารปูองกันศัตรูพืชจาก
วัสดุธรรมชาติ
ฝึกอบรมด้านการเกษตรให้
เกษตรกร
ในตาบลประดาง

ก่อสร้างโรงผลิตปุ๋ย หมู่ 4
บ้านโตงเตง
จัดซื้อเครื่องผลิตปุ๋ยพร้อมวัตถุดิบ
หมู่ที่ 5 บ้านท่าตะคร้อ

วัตถุประสงค์

แนวทางการดาเนินงาน

เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน
ให้แก่เกษตรกรผู้ประสบภัย
ธรรมชาติ

เกษตรกร 5 หมู่บ้าน

เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรจัดทา

เกษตรกร 5 หมู่บ้าน
อบต.ประดาง

ปุ๋ยไว้ใช้เองและสารปราบ
ศัตรูพืช
เพื่อให้ความรู้แก่เกษตรกร
ด้าน
เทคโนโลยีการผลิตพืชและ
สัตว์

เพื่อให้เกษตรกรมีโรงเรือน
ไว้สาหรับการผลิตปุ๋ย
เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรจัดทา
ปุ๋ยไว้ใช้เอง

ระยะเวลาในการดาเนินงาน
แหล่ง
งบประมาณ 2562 2563 2564 2565
อบต.ประดาง

ฝึกอบรมให้เกษตรกรใน

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
สานักปลัด
เกษตรอ.
วังเจ้า
สานักปลัด
เกษตรอ.
วังเจ้า

สานักปลัด

ตาบลประดางปีละ 1 รุ่น

อบต.ประดาง

วษท.ตาก

จานวน 2 สาขาๆละ
50 คน รวม 100 คน
กว้าง 4 เมตร
ยาว 12 เมตร
เกษตรกร 5 หมู่บ้าน

อบต.ประดาง

กองช่าง

อบต.ประดาง

สานักปลัด
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แผนงาน โครงการพัฒนาเกษตรกรรม อาเภอวังเจ้า / ตาบลประดาง พ.ศ. 2562 – พ.ศ. 2565
แผนพัฒนา/แผนงาน/โครงการ
แนวทางพัฒนา
แผนงาน/โครงการ
แนวทางการพัฒนางาน
พัฒนาศูนย์บริการและถ่ายทอด
ด้านส่งเสริมการเกษตร
เทคโนโลยีการเกษตรประจา
ตาบล
คลีนิคเกษตรเคลื่อนที่ใน
พระราชานุเคราะห์ฯ

วัตถุประสงค์
เพื่อให้เกิดระบบสารสนเทศของ
ศบกต.คณะกรรมการ ศบกต.
บริหารจัดการถ่ายทอดความรู้
และบริการ
เพื่อสนับสนุนโครงการคลีนิค

เกษตรเคลื่อนที่ในพระราชา
นุเคราะห์ฯ
การสร้างความเข้มแข็ง
เศรษฐกิจชุมชน ตาบลประดาง เพื่อให้กลุ่มอาชีพมีทุนในการ
ให้แก่ภาคการเกษตร
ดาเนินงาน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน ก่อสร้างอาคารฝึกอาชีพพร้อมจา เพื่อให้กลุ่มแม่บ้าน ผู้สูงอายุ
งานส่งเสริมคุณภาพชีวิต หน่ายผลิตภัณฑ์ในตาบล (หน้าที่ ผู้พิการและประชาชนผู้ทสี่ นใจ
แนวทางการพัฒนาอาชีพ ทาการ อบต.ประดาง)
ในพื้นที่ตาบลใช้อาคารในการ
ฝึกอาชีพพร้อมจาหน่ายผลิต
ภัณฑ์ในตาบล
จัดตั้งตลาดชุมชน หมู่ 3
เพื่อส่งเสริมรายได้ให้กับ
บ้านประดาง
ประชาชนและมีอาชีพเสริม
จัดซื้อเครื่องจักตอกให้กลุ่มจัก
เพื่อให้กลุ่มอาชีพมีเครื่องมือ
สาน
ในการจักสาน

แนวทางการ
แหล่ง
ดาเนินงาน
งบประมาณ
ศบกต. 1 ศูนย์
คณะกรรมการ ศบกต. อบต.ประดาง
17 คน
จัดกิจกรรม 1 ครั้ง

ระยะเวลาในการดาเนินงาน
2562 2563 2564 2565

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
สานักปลัด
เกษตรอ.วังเจ้า
สานักปลัด

เกษตรกร 200 คน

อบต.ประดาง

เกษตรอ.วังเจ้า

กลุ่มอาชีพต่าง ๆ
ภายในตาบล
กว้าง 7 ม.
ยาว 10.50 ม.

อบต.ประดาง

ส่วนสวัสดิการ

อบต.ประดาง

ส่วนสวัสดิการ

ตลาดชุมชน

อบต.ประดาง

ส่วนสวัสดิการ

เครื่องจักรตอก
จานวน 1 ชุด

อบต.ประดาง

ส่วนสวัสดิการ
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แผนงาน โครงการพัฒนาเกษตรกรรม อาเภอวังเจ้า / ตาบลประดาง พ.ศ. 2562 – พ.ศ. 2565
แผนพัฒนา/แผนงาน/โครงการ
แนวทางพัฒนา
แผนงาน/โครงการ
การพัฒนาด้านบริหาร
การอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนือ่ ง
จัดการและการอนุรักษ์
จากพระราชดาริฯ
ทรัพยากรธรรมชาติและ ปลูกต้นไม้ในหัวใจคน
สิ่งแวดล้อมแนวทางการ
พัฒนางานด้านการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติการ
พัฒนาฟื้นฟู และอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
การพัฒนาคุณภาพชีวิต
ก่อสร้างฝายกั้นน้าขนาดใหญ่
ประชาชน และการรักษา ไร่นายบาน แก้วลี หมู่ที่ 1
ความมั่นคง ยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน แนวทางการ
ก่อสร้างเขื่อนปูองกันตลิ่ง
พัฒนาจัดให้มีและพัฒนา หมู่ที่ 2 บ้านคลองเชียงทอง
แหล่งน้า

ก่อสร้างฝายน้าล้นในปุาชุมชน
หมู่ที่ 2

วัตถุประสงค์
เพื่อเป็นการส่งเสริมอนุรักษ์
พันธุพืชต่างๆ
เพื่อส่งเสริมดูแลรักษา
พัฒนาการ
อนุรักษ์ต้นไม้และพื้นทีส่ ีเขียว
ให้คงอยู่ตลอดไป

เพื่อให้ประชาชนมีน้าทา
การเกษตรที่พอเพียง
เพื่อปูองกันตลิ่งผังและเป็น
การบรรเทาความเดือดร้อนให้
กับประชาชนที่อยู่ริมแม่น้าปิง
เพื่อให้ประชาชนมีน้าทาการ
เกษตรที่พอเพียง

แนวทางการ
ดาเนินงาน
พันธุพืช

ระยะเวลาในการดาเนินงาน
2562 2563 2564 2565

อบต.ประดาง

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
สานักปลัด

อบต.ประดาง

สานักปลัด

งบสนับสนุนจาก
หน่วยงานอื่นๆ

กรมทรัพยากร
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม

งบสนับสนุนจาก
หน่วยงานอื่นๆ

กรมทรัพยากร
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม

งบสนับสนุนจาก
หน่วยงานอื่นๆ

กรมทรัพยากร
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม

แหล่งงบประมาณ

ปลูกหญ้าแฝก จานวน
2,000 กล้า

ฝายขนาดใหญ่
จานวน 1 ฝาย
ยาวรวม 100 เมตร

ขนาดกว้าง 8.00
เมตร
ยาวรวม 25 เมตร
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แผนงาน โครงการพัฒนาเกษตรกรรม อาเภอวังเจ้า / ตาบลประดาง พ.ศ. 2562 – พ.ศ. 2565
แหล่ง
เปูาหมาย
งบประมาณและที่มา
หน่วยงาน
งบประมาณ
(ผลผลิตของโครงการ)
2562 2563 2564 2565 ที่รับผิดชอบ
การพัฒนาคุณภาพชีวิต
เพื่อแก้ไขปัญหาการขาด
เครื่องสูบน้าขนาด 10
ประชาชน และการรักษา จัดซื้อเครื่องสูบน้าพร้อมท่อส่งน้า แคลน
นิ้ว
ความมั่นคง ยุทธศาสตร์ (บริเวณคลองตะเคียนด้วน น้าของราษฎรในเขตตาบล (แบบตั้งบนแท่นสกีและ
งบสนับสนุนจาก
ชลประทาน
การพัฒนาด้านโครงสร้าง
เทรลเลอร์ลากจูง)
คลองสาริ
ก
า)
หมู
่
3
บ้
า
นประดาง
ให้
ส
ามารถมี
แ
หล่
ง
น้
าส
าหรั
บ
หน่วยงานอื่นๆ
ตาก
พื้นฐาน แนวทางการ
เครื
อ
่
งยนต์
ป
ระมาณ
พัฒนาจัดให้มีและพัฒนา
ทาการเกษตรกรรมและ
120
แหล่งน้า
แรงม้าพร้อมท่อส่งน้า
อุปโภคบริโภค
ฟื้นฟูแหล่งน้าภายในตาบล
งบสนับสนุนจาก
ประดาง
เพื่อให้ประชาชนมีน้าทาการ ขนาดกว้าง 8.00 เมตร หน่วยงานอื่นๆ
ชลประทาน
เกษตรที่พอเพียง
ยาวรวม 25 เมตร
ตาก
แนวทางพัฒนา

แผนงาน/โครงการ

ก่อสร้างตลาดกลางเพื่อ
การเกษตร
หมู่ที่ 3

วัตถุประสงค์

เพื่อให้ประชาชนมีที่รองรับ
ใน
การจาหน่ายพืชผลทางการ
เกษตร
ติดตั้งเครื่องสูบน้าระบบไฟฟูา
เพื่อให้ประชาชนมีน้าทาการ
จานวน 1 จุด (บริเวณเหมืองลอย เกษตรที่พอเพียง
ข้างศาลเจ้า) หมู่ที่ 4 บ้านโตงเตง

ขนาดกว้าง 50 เมตร
ยาวรวม 80 เมตร

งบสนับสนุนจาก
หน่วยงานอื่นๆ

อบจ.ตาก

เครื่องสูบน้าระบบไฟฟูา
จานวน 1 เครื่อง

งบสนับสนุนจาก
หน่วยงานอื่นๆ

ชลประทาน
ตาก

41

42

แผนงาน โครงการพัฒนาเกษตรกรรม อาเภอวังเจ้า / ตาบลประดาง พ.ศ. 2562 – พ.ศ. 2565
แหล่งงบประมาณ
เปูาหมาย
งบประมาณและที่มา
หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ)
2562 2563 2564 2565 ที่รับผิดชอบ
การพัฒนาคุณภาพชีวิต ขยายคลองตาเพ็ง
เพื่อให้ประชาชนมีน้าทาการ ก่อสร้างฝาย มข 2527 งบสนับสนุนจาก
อบต.ประดาง
ประชาชน และการ
หน่วยงานอื่นๆ
เกษตรที่พอเพียง
ข้างละ 1.5 เมตร
รักษาความมั่นคง
ก่อสร้างฝายคอนกรีตคลอง
เพื่อให้ประชาชนมีน้าทาการ ขนาดกว้าง 8 เมตร งบสนับสนุนจาก
กรมทรัพยากร
ยุทธศาสตร์การพัฒนา ตาพรม หมู่ที่ 5
หน่วยงานอืน่ ๆ
เกษตรที่พอเพียง
สูง 2.5 เมตร
ธรรมชาติและ
ด้านโครงสร้างพืน้ ฐาน
สิ่งแวดล้อม
แนวทางการพัฒนาจัด ขุดลอกแม่น้าปิงริมตลิง่
เพื่อปูองกันตลิ่งผัง
งบสนับสนุนจาก
กรมเจ้าท่า
ให้มีและพัฒนาแหล่งน้า หมู่ 3 บ้านประดาง
หน่วยงานอื่นๆ
ก่อสร้างฝายคอนกรีตแกนดิน
เพื่อให้ประชาชนมีน้าทา
ฝายใต้ทราย
งบสนับสนุนจาก
กรมทรัพยากร
หน่วยงานอื่นๆ
เหนียว(ฝายใต้ทราย)ภายในตาบล การเกษตรที่พอเพียง
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
ก่อสร้างอ่างเก็บน้าคลองอีเก้ง
เพื่อให้ประชาชนมีน้าทา
ยาวรวม 400 เมตร
กรมทรัพยากร
งบสนับสนุนจาก
หมู่ 2 บ้านคลองเชียงทอง
การเกษตรที่พอเพียง
ธรรมชาติและ
หน่วยงานอื่นๆ
สิ่งแวดล้อม
ก่อสร้างฝายกั้นน้าพร้อมประตู
เพื่อแก้ปัญหาการระบายน้า ขนาดกว้าง 20 เมตร
กรมทรัพยากร
ปิด-เปิด (บริเวณคลองประดาง) เปิดทางน้าให้ไหลได้สะดวก
ยาวรวม 8 เมตร
อบต.ประดาง
ธรรมชาติและ
หมู่ 3 บ้านประดาง
สิ่งแวดล้อม
ก่อสร้างฝายน้าล้นภายในหมู่บ้าน เพื่อให้ประชาชนมีน้าทาการ ขนาดกว้าง 8.00 เมตร งบสนับสนุนจาก
กรมทรัพยากร
หน่วยงานอื่นๆ
ธรรมชาติและ
หมู่ที่ 3
เกษตรที่พอเพียง
ยาวรวม 25 เมตร
สิ่งแวดล้อม
แนวทางการพัฒนา

แผนงาน/โครงการ

วัตถุประสงค์
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แผนงาน โครงการพัฒนาเกษตรกรรม อาเภอวังเจ้า / ตาบลประดาง พ.ศ. 2562 – พ.ศ. 2565
แผนพัฒนา/แผนงาน/โครงการ
แนวทางพัฒนา
แผนงาน/โครงการ
- ส่งเสริมเกษตรกรให้
ฝึกอบรมและสาธิตการ
สามารถผลิตอาหารโคขุน อาหาร
ไว้ใช้เอง
โคขุน

วัตถุประสงค์

แนวทางการดาเนินงาน

- ลดต้นทุนและผลิตอาหารโคขุน
เองได้

แหล่ง
งบประมาณ

ระยะเวลาในการดาเนินงาน
2562 2563 2564 2565

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

กษ./อบต.
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง

ปศจ./สภจ.
อบต. และ
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง

- สนับสนุนการทา
การเกษตรทฤษฎีใหม่
เกษตรผสมผสาน

ฝึกอบรม/ศึกษาดูงาน
- ลดรายจ่าย/เพิ่มรายได้
การปรับวิถีชีวิตและการ - ปรับเปลี่ยนจากการปลูกพืช
ทาเกษตรแบบ
เชิงเดีย่ วเป็นเกษตรผสมผสาน
ผสมผสาน (เกษตรกร
๕๐ ราย ม.๑ ต.นาโบสถ์

กษ./อบต.
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง

กษ./อบต.
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง

- ขุดสระน้าในไร่นาใน
พื้นที่การเกษตรของ
เกษตรกร/ ก่อสร้างแหล่ง
น้าและระบบ เพื่อเพิ่ม
พื้นที่ชลประทาน

โครงการพัฒนาแหล่งน้า - เพิ่มแหล่งน้าให้พอเพียงใน
เพื่อการเกษตร (ม.๙ ต. ฤดูแล้ง
นาโบสถ์)

กษ./อบต.
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง

ชป./พด./อบต.
และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง

แนวทางการพัฒนาผลิต
ภาพทางการเกษตร
กลยุทธ์ส่งเสริมการทา
การเกษตรปลอดภัย
เกษตรผสมผสานอย่าง
ยั่งยืน

โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาองค์กรเกษตรกร
และกลุม่ วิสาหกิจชุมชน
สู่เกษตร 4.0

จังหวัดตาก

กษ. /กษจ. /
ศวพ. /สกจ
และหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง

1. เพื่อพัฒนาศักยภาพองค์กร
เกษตรกรและกลุ่มวิสาหกิจชุมชนใน
การผลิตสินค้าเกษตร 4.0
2. เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร
ปลอดภัยให้ได้มาตรฐานตรงตาม
ความต้องการของตลาด

ส่งเสริมและพัฒนา
-องค์กรเกษตรกรและกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชนสู่เกษตร 4.0
-แปลงสาธิตและแปลงผลิตพืช
GAP /เกษตรอินทรีย์
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แผนงาน โครงการพัฒนาเกษตรกรรม อาเภอวังเจ้า / ตาบลประดาง พ.ศ. 2562 – พ.ศ. 2565
แผนพัฒนา/แผนงาน/โครงการ
แนวทางพัฒนา
แผนงาน/โครงการ

- แนวทางการ
พัฒนาผลิตภาพ
ทางการเกษตร
กลยุทธ์ส่งเสริม
การทาการเกษตร
ปลอดภัย เกษตร
ผสมผสานอย่าง
ยั่งยืน

โครงการส่งเสริมการ
พัฒนาและปรับระบบ
การผลิตลาไยให้มี
คุณภาพปลอดภัยและ
ได้มาตรฐาน

โครงการส่งเสริมการ
พัฒนาระบบการผลิต
ไผ่เศรษฐกิจและการ
ขยายพันธุ์เพื่อการค้า
ให้มีคุณภาพและได้
มาตรฐาน

วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาศักยภาพ
เกษตรกรในด้านการ
พัฒนาระบบการผลิต
สินค้าเกษตรเกษตร
ปลอดภัยให้ได้
มาตรฐาน
- เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้า
เกษตรปลอดภัยให้ได้
มาตรฐานตรงตาม
ความต้องการของ
ตลาด
-เพื่อส่งเสริมการทา
เกษตรผสมผสาน
อย่างยังยืน ลดการ
ปลูกพืชเชิงเดี่ยว

แนวทางการดาเนินงาน

แหล่ง
ระยะเวลาในการดาเนินงาน
งบประมาณ 2562 2563 2564 2565

หน่วยงานรับผิดชอบ

การอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้
ด้านการผลิต การตลาด
กฎหมายพันธสัญญา และการ
แปรรูปผลิตภัณฑ์เพื่อให้มี
คุณภาพปลอดภัยและได้
มาตรฐาน จานวน 4 อาเภอๆ
ละ 50 ราย รวมทั้งสิ้นจานวน
200 ราย
การอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้
ด้านการผลิต การตลาด
กฎหมายพันธสัญญา และการ
แปรรูปผลิตภัณฑ์จานวน 1
อาเภอ 200 รายรวมทั้งสิ้น
จานวน 200 ราย
- การพัฒนาคุณภาพไผ่ให้ได้
มาตรฐาน จานวน 3 ตาบล
- ประชาสัมพันธ์ส่งเสริมและ
พัฒนาไผ่ให้มีคุณภาพปลอดภัย
และได้มาตรฐานแบบครบวงจร
จานวน 1 ครั้ง

จังหวัดตาก

เกษตรที่สูง/ กษ. /
กษจ /พณ/
สกจ./และหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง
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แผนงาน โครงการพัฒนาเกษตรกรรม อาเภอวังเจ้า / ตาบลประดาง พ.ศ. 2562 – พ.ศ. 2565
แผนพัฒนา/แผนงาน/โครงการ
แนวทางพัฒนา
แนวทางเพื่อพัฒนา
ประสิทธิภาพการ
ผลิตทางการเกษตร
และเพิ่มมูลค่าสินค้า
ทางการเกษตร

แผนงาน/โครงการ
โครงการส่งเสริม
การเกษตรแบบบูรณาการ
กิจกรรมการเพิ่มศักยภาพ
การแปรรูป นวัตกรรม
สินค้าเกษตรและปศุสัตว์
(ไก่พื้นเมือง) ในพืน้ ที่
จังหวัดตาก

วัตถุประสงค์
- เพื่อถ่ายทอดองค์
ความรู้ด้านการเลี้ยง
และการปูองกันโรค
ในสัตว์ปีกให้กับ
เกษตรกร
-เพื่อสร้างเกษตรกร
เครือข่ายเฝูาระวังโรค
ไข้หวัดนกและโรค
ระบาดอื่นในสัตว์ปีก
- เพื่อลดรายจ่าย
เพิ่มรายได้แก่
เกษตรกรและเป็น
อาชีพที่ยั่งยืน
- เพื่อพัฒนา
ผลิตภัณฑ์จากสัตว์ปีก
ให้มีความปลอดภัย

แนวทางการ
ดาเนินงาน

แหล่ง
งบประมาณ

ระยะเวลาในการดาเนินงาน
2562

2563

2564

2565

หน่วยงานรับผิดชอบ

ปรับระบบการเลี้ยง
ไก่พื้นเมือง และ
ส่งเสริมการเลี้ยงไก่
พื้นเมือง คัดเลือก
กลุ่มเกษตรกร และ
ฝึกอบรมพร้อม
สนับสนุนวัสดุปัจจัย
การผลิต
จังหวัดตาก

ปศุสัตว์ จ.ตาก /
สกจ.ตาก
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ภาพกิจกรรม

47

ภาคผนวก

48

ข้อมูลชุดดิน ตาบลประดาง อาเภอวังเจ้า จังหวัดตาก

ชุดดินที่พบในตาบลประดาง อาเภอวังเจ้า จังหวัดตาก ประกอบไปด้วยชุดที่ 3 , 33 , 46 , 48 , 55 , 59 , 62
ที่มา : กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

49
กลุ่มชุดดินในพื้นที่ลุ่ม
กลุ่มชุดดินที่ 3
ชุดดิน : ชุดดินบางกอก (Bk) ชุดดินบางเลน (Bl) ชุดดินบางแพ (Bph)
ชุดดินฉะเชิงเทรา (Cc)และชุดดินสมุทรปราการ (Sm)
ลักษณะเด่น :
กลุ่มดินเหนียวลึกมากที่เกิดจากตะกอนน้ากร่อย อาจพบชั้นดินเลนของ
ตะกอนน้าทะเลที่ไม่มีศักยภาพก่อให้เกิดเป็นดินกรดกามะถันภายในความ
ลึก 150 ซม. จากผิวดิน ปฏิกิริยาดินเป็นกลางถึงเป็นด่าง การระบายน้า
เลว ความอุดมสมบูรณ์ปานกลางถึงสูง
ปัญหา :
โครงสร้างแน่นทึบ ดินแห้งแข็งและแตกระแหง ทาให้ไถพรวนยาก บาง พื้ น ที่ อ าจพบชั้ น ดิ น เลนที่ มี
เกลือสะสมอยู่ในดินล่าง และน้าท่วมขังในฤดูฝน ทาความเสียหายกับพืชที่ไม่ชอบน้า
แนวทางการจัดการ :
ปลูกข้าว ไถพรวนขณะที่ดินมีความชื้นที่เหมาะสม ไถกลบตอซัง ปล่อยไว้ 3-4 สัปดาห์ หรือไถกลบ
พืชปุ๋ยสด (หว่านโสนอัฟริกันหรือโสนอินเดีย 4-6 กิโลกรัม/ไร่ ไถกลบเมื่ออายุ 50-70 วัน ปล่อยทิ้งไว้ 1-2 สัปดาห์)
ร่วมกับการใช้ปุ๋ยอินทรีย์น้าหรือปุ๋ยเคมีสูตร 16-20-0 ใส่ปุ๋ยแต่งหน้าหลังปักดา 35-40 วัน พัฒนาแหล่งน้าไว้ใช้
ในช่วงที่ข้าวขาดน้าหรือทานาครั้งที่ 2 หรือใช้ปลูกพืชไร่หรือพืชผักหลังเก็บเกี่ยวข้าว โดยทาร่องแบบเตี้ย ปรับปรุงดิน
ด้วยปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอก 1-2 ตัน/ไร่ ร่วมกับปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ยอินทรีย์น้า
ปลูกพืชผักหรือไม้ผล ยกร่องกว้าง 6-8 เมตร คูน้ากว้าง 1.0-1.5 เมตร ลึก 0.5-1.0 เมตรหรือถึง
ชั้นดินเลน ร่องแปลงปลูกอยู่สูงจากระดับน้าที่เคยท่วมหรือมีคันดิน อัดแน่นล้อมรอบ ปรับปรุงดินด้วยปุ๋ยหมักหรือปุ๋ย
คอก 1-2 ตัน/ไร่ ร่วมกับปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ยอินทรีย์น้า หรือขุดหลุมปลูกขนาด 50x50x50 ซม. ปรับปรุงหลุมปลูกด้วย
ปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอก 15-25 กิโลกรัม/หลุม ในช่วงเจริญเติบโต ก่อนเก็บผลผลิตและภายหลังเก็บผลผลิต ใช้ปุ๋ยหมัก
หรือปุ๋ยคอกร่วมกับปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ยอินทรีย์น้าตามชนิดพืชที่ปลูก พัฒนาแหล่งน้าและจัดระบบการให้น้าในแปลงปลูก

50
กลุ่มชุดดินในพื้นที่ดอน เขตดินแห้ง
กลุ่มชุดดินที่ 33
ชุดดิน : ชุดดินดงยางเอน (Don) ชุดดินกาแพงเพชร (Kp) ชุดดินกาแพงแสน
(Ks) ชุดดินลาสนธิ (Ls) ชุดดินน้าดุก (Nd) ชุดดินธาตุพนม (Tp) และ
ชุดดินตะพานหิน (Tph)
ลักษณะเด่น :
กลุ่มดินทรายแปูงละเอียดหรือดินร่วนละเอียดลึกมากที่เกิดจากตะกอน
แม่น้าหรือตะกอนน้าพารูปพัด ปฏิกิริยาดินเป็นกรดเล็กน้อยถึงเป็นกลาง
การระบายน้าดีถึงดีปานกลาง ความอุดมสมบูรณ์ปานกลาง
ปัญหา :
ขาดแคลนน้าในระยะที่ฝนทิ้งช่วงนาน บางพื้นที่อาจพบชั้นดานแข็งที่เกิด
จากการเกษตรกรรม
แนวทางการจัดการ :
ปลูกพืชไร่หรือพืชผัก ไถพรวนขณะที่ดินมีความชื้นที่เหมาะสมและที่ความแตกต่างกันในแต่ละปี เพื่อทาลาย
ชั้นดานและปูองกันการเกิดชั้นดาน จัดระบบการปลูกพืชหมุนเวียนให้มีการปลูกพืชบารุงดินอยู่ด้วย ปรับปรุงดินด้วย
ปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอก 2-3 ตัน/ไร่ หรือไถกลบพืช ปุ๋ยสด (หว่ านเมล็ดถั่วพร้า 8-10 กิโลกรัม/ไร่ เมล็ดถั่วพุ่ม 6-8
กิโลกรัม/ไร่ หรือปอเทือง 4-6 กิโลกรัม/ไร่ ไถกลบระยะออกดอก ปล่อยไว้ 1-2 สัปดาห์) ร่วมกับปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ย
อินทรีย์น้า มีวัสดุคลุมดิน หรือทาแนวรั้วหญ้าแฝก มีการใช้ปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ยอินทรีย์น้าตามชนิดพืชที่ปลูก เพื่อรักษา
ความสามารถในการผลิตของดินไว้ไม่ให้เสื่อมโทรมลง พัฒนาแหล่งน้าและจัดระบบการให้น้าในแปลงปลูก
ปลู ก ไม้ ผ ล ขุ ด หลุ ม ปลู ก ขนาด 50x50x50 ซม. ปรั บ ปรุ ง หลุ ม ปลู ก ด้ ว ยปุ๋ ย หมั ก หรื อ ปุ๋ ย คอก 20-35
กิโลกรัม/หลุม มีวัสดุคลุมดิน ปลูกพืชคลุมดิน ปลูกพืชแซม ทาแนวรั้วหรือฐานหญ้าแฝกเฉพาะต้น ในช่วงเจริญเติบโต
ก่อนเก็บผลผลิตและภายหลังเก็บผลผลิต ใช้ปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอกร่วมกับปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ยอินทรีย์น้า ตามชนิดพืชที่ปลูก
เพื่อรักษาความสามารถในการผลิตของดินไว้ไม่ให้เสื่อมโทรมลงพัฒนาแหล่งน้าและจัดระบบการให้น้าในพื้นที่ปลูก

51
กลุ่มชุดดินในพื้นที่ดอน เขตดินแห้ง
กลุ่มชุดดินที่ 46
ชุดดิน :

ชุดดินเชียงคาน (Ch) ชุดดินกบินทร์บุรี (Kb) ชุดดินโป่งตอง
(Po) และชุดดินสุรินทร์ (Su)

ลักษณะเด่น : กลุ่มดินตื้นถึงก้อนกรวด หรือเศษหินปนลูกรังหนามาก
ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดมาก การระบายน้าดี ความอุดม
สมบูรณ์ต่า
ปัญหา :

ดินตื้นถึงชั้นก้อนกรวดหรือเศษหินปนลูกรังหนามาก ความ
อุดมสมบูรณ์ต่า ขาดแคลนน้า เกิดการชะล้างพังทลายสูญเสีย
หน้าดินในพื้นที่ที่มีความลาดชัน และบางพื้นที่มีก้อนกรวด
หรือเศษหินกระจัดกระจายอยู่ที่ผิวดิน

แนวทางการจัดการ :
พื้นที่ดินตื้นมากหรือมีก้อนกรวดหรือลูกรังบริเวณหน้าดินมาก ไม่ควรนามาใช้ประโยชน์ ปล่อยไว้ให้เป็นปุา
พื้นที่เลี้ยงสัตว์หรือปลูกไม้ใช้สอยโตเร็ว ปลูกพืชไร่หรือพืชผัก เลือกพื้นที่ที่มีหน้ าดินหนาและมีสภาพพื้นที่ค่อนข้าง
ราบเรียบ จัดระบบการปลูกพืชหมุนเวียนตลอดทั้งปีและปลูกพืชบารุงดินร่วมอยู่ด้วย ปรับปรุงดินด้วยปุ๋ยหมักหรือปุ๋ย
คอก 3-4 ตัน/ไร่ หรือไถกลบพืชปุ๋ยสด (หว่านเมล็ดถั่วพร้า 10-12 กิโลกรัม/ไร่ เมล็ดถั่วพุ่ม 8-10 กิโลกรัม/ไร่ หรือ
ปอเทือง 6-8 กิโลกรัม/ไร่ ไถกลบระยะออกดอก ปล่อยไว้ 1-2 สัปดาห์) ร่วมกับการใช้ปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ยอินทรีย์น้า มี
มาตรการอนุรักษ์ดินและน้า เช่น การไถพรวนตามแนวระดับ มีวัสดุคลุมดิน ทาแนวรั้วหรือทาฐานหญ้าแฝกเฉพาะต้น
พัฒนาแหล่งน้าและจัดระบบการให้น้าในแปลงปลูก
ปลูกไม้ผล ขุดหลุมปลูกขนาด 75x75x75 ซม. ปรับปรุงหลุมปลูกด้วยหน้าดินร่วมกับปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอก
25-50 กิโลกรัม/หลุม มีระบบอนุรักษ์ดินและน้า เช่น การสร้างคันดิน ทาขั้นบันได ปลูกพืชคลุมดิน ทาแนวรั้วหรือ
ทาฐานหญ้าแฝกเฉพาะต้น ในช่วงเจริญเติบโต ก่อนเก็บผลผลิ ตและภายหลังเก็บผลผลิ ต ใช้ปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอก
ร่วมกับปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ยอินทรีย์น้า ตามชนิดพืชที่ปลูก พัฒนาแหล่งน้าและจัดระบบการให้น้าในแปลงปลูก

52
กลุ่มชุดดินในพื้นที่ดอน เขตดินแห้ง
กลุ่มชุดดินที่ 48
ชุดดิน : ชุดดินแม่ริม (Mr) ชุดดินน้าชุน (Ncu) ชุดดินพะเยา (Pao) และ
ชุดดินท่ายาง (Ty)
ลักษณะเด่น :
กลุ่มดินตื้นถึงก้อนหินหรือเศษหิน และอาจพบชั้นหินพื้นภายในความลึก
150 ซม. จากผิวดิน ปฏิกิริยาดินเป็นกรดถึงเป็นกลาง การระบายน้าดี
ความอุดมสมบูรณ์ต่า
ปัญหา :
ดินตื้นถึงชั้นก้อนกรวดหรือลูกรังหนามาก ความอุดมสมบูรณ์ต่า ขาด
แคลนน้า และเกิดการชะล้างพังทลายสูญเสียหน้าดิน ในพื้นที่ที่มีความ
ลาดชัน
แนวทางการจัดการ :
พื้นที่ดินตื้นมากหรือมีก้อนกรวดหรือลูกรังบริเวณหน้าดินมาก ไม่ควรนามาใช้ประโยชน์ ปล่อยไว้ ให้เป็นปุา
พื้นที่เลี้ยงสัตว์หรือปลูกไม้ใช้สอยโตเร็ว
ปลูกพืชไร่หรือพืชผัก เลือกพื้นที่ที่มีหน้าดินหนาและมีสภาพพื้นที่ค่อนข้างราบเรียบ จัดระบบการปลูกพืชให้
หมุนเวียนตลอดทั้งปีและปลูกพืชบารุงดินร่วมอยู่ด้วย ปรับปรุงดินด้วยปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอก 3-4 ตัน/ไร่ หรือไถกลบ
พืชปุ๋ยสด (หว่านเมล็ดถั่วพร้า 10-12 กิโลกรัม/ไร่ เมล็ดถั่วพุ่ม 8-10 กิโลกรัม/ไร่ หรือปอเทือง 6-8 กิโลกรัม/ไร่ ไถ
กลบระยะออกดอก ปล่อยไว้ 1-2 สัปดาห์) ร่วมกับการใช้ปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ยอินทรีย์น้า ไถพรวนและปลูกพืชตามแนว
ระดับ มีวัสดุคลุมดิน หรือทาแนวรั้วหญ้าแฝก พัฒนาแหล่งน้าและจัดระบบการให้น้าในแปลงปลูก
ปลูกไม้ผล ขุดหลุมปลูกขนาด 75x75x75 ซม. ปรับปรุงหลุมปลูกด้วยหน้าดินร่วมกับปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอก
25-50 กิโลกรัม/หลุม มีระบบอนุรักษ์ดินและน้า เช่น การสร้างคันดิน ทาขั้นบันได ทาฐานปลูกเฉพาะต้น ปลูกพืช
คลุมดิน ทาแนวรั้วหรือทาฐานเฉพาะต้นหญ้าแฝก ในช่วงเจริญเติบโต ก่อนเก็บผลผลิตและภายหลังเก็บผลผลิต ใช้ปุ๋ย
หมักหรือปุ๋ยคอกร่วมกับปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ยอินทรีย์น้า ตามชนิดพืชที่ปลูก พัฒนาแหล่งน้าและจัดระบบการให้น้าในแปลง
ปลูก

53
กลุ่มชุดดินในพื้นที่ดอน เขตดินแห้ง
กลุ่มชุดดินที่ 55
ชุดดิน : ชุดดินจัตุรัส (Ct) และชุดดินวังสะพุง (Ws)
ลักษณะเด่น :
กลุ่มดินลึกปานกลางถึงชั้นหินพื้น เศษหิน ก้อนหินหรือลูกรัง ปฏิกิริยาดิน
เป็นกลางหรือเป็นด่าง การระบายน้าดีถึงดีปานกลาง ความอุดมสมบูรณ์
ปานกลาง
ปัญหา :
ดินลึกปานกลางถึงชั้นหินพื้น เศษหิน ก้อนกรวดหรือลูกรัง ขาดแคลนน้า
และเกิด การชะล้างพังทลายสูญเสียหน้าดินในพื้นที่ลาดชัน
แนวทางการจัดการ :
ปลูกพืชไร่หรือพืชผัก เลือกพื้นที่ค่อนข้างราบเรียบ จัดระบบการปลูกพืชให้หมุนเวียนตลอดทั้งปี ปรับปรุงดิน
ด้วยปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอก 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 หรือปุ๋ย
อินทรีย์น้า ไถพรวนและปลูกพืชตามแนวระดับ มีวัสดุคลุมดิน ปลูกพืชหมุนเวียน ปลูกพืชสลับเป็นแถบ หรือทาแนวรั้ว
หญ้าแฝก พัฒนาแหล่งน้าและจัดระบบการให้น้าในแปลงปลูก
ปลู ก ไม้ ผ ล ขุ ด หลุ ม ปลู ก ขนาด 50x50x50 ซม. ปรั บ ปรุ ง หลุ ม ปลู ก ด้ ว ยปุ๋ ย หมั ก หรื อ ปุ๋ ยคอก 20-35
กิโลกรัม/หลุม มีระบบอนุรักษ์ดินและน้า เช่น ปลูกพืชคลุมดิน มีวัสดุคลุมดิน ปลูกพืชแซม สร้างคันดิน ขั้นบันได ทา
แนวรั้วหรือทาฐานหญ้าแฝกเฉพาะต้น ในช่วงเจริญเติบโต ก่อนเก็บผลผลิตและภายหลังเก็บผลผลิต ใช้ปุ๋ยหมักหรือปุ๋ย
คอกร่วมกับปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ยอินทรีย์น้า ตามชนิดพืชที่ปลูก พัฒนาแหล่งน้าและจัดระบบการให้น้าในแปลงปลูก

54
กลุ่มชุดดินในพื้นที่ลุ่ม
กลุ่มชุดดินที่ 59
ชุดดิน : ดินตะกอนน้าพาเชิงซ้อนที่มีการระบายน้าเลว (AC-pd :
Alluvial Complex, poorly drained)
ลักษณะเด่น :
กลุ่มดินร่วนหยาบหรือดินร่วนละเอียดที่เกิดจากดินตะกอนน้า
พาเชิงซ้อน ชั้นดินมีลักษณะเป็นชั้นสลับ เนื้อดินไม่แน่นอน
ขึ้นอยู่กับตะกอนที่มาทับถม ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดถึงเป็น
กลาง การระบายน้าเลวถึงค่อนข้างเลว ความอุดมสมบูรณ์ต่า
ปัญหา :
เนื้อดินค่อนข้างเป็นทราย ความอุดมสมบูรณ์ต่า ขาดแคลนน้า
นาน และบางปีอาจประสบปัญหาเรื่องการถูกน้าท่วม
แนวทางการจัดการ :
ปลูกข้าว ไถกลบตอซัง ปล่อยทิ้งไว้ 3-4 สัปดาห์ หรือไถกลบพืชปุ๋ยสด (โสนอัฟริกัน หรือโสนอินเดีย 4-6
กิโลกรัม/ไร่ ไถกลบเมื่ออายุ 50-70 วัน ปล่อยไว้ 1-2 สัปดาห์) ร่วมกับการใช้ปุ๋ยอินทรีย์น้าหรือปุ๋ยเคมีสูตร 16-168 ใส่ปุ๋ยแต่งหน้าหลังปักดา 35-45 วัน พัฒนาแหล่งน้าไว้ใช้ในช่วงที่ข้าวขาดน้าหรือใช้ทานาครั้งที่ 2 หรือปลูกพืชไร่
พืชผักหรือพืชตระกูลถั่วหลังเก็บเกี่ยวข้าว โดยทาร่องแบบเตี้ย ปรับปรุงดินด้วยปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอก 2-3 ตัน/ไร่
ร่วมกับปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ยอินทรีย์น้า
ปลูกพืชไร่ พืชผักหรือไม้ผล ยกร่องกว้าง 6-8 เมตร คูน้ากว้าง 1.0-1.5 เมตร ลึก 0.5-1.0 เมตร และมีคัน
ดินอัดแน่นล้อมรอบ ปรับปรุงดินด้วยปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอก 2-3 ตัน/ไร่ ร่วมกับปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ยอินทรีย์น้า หรือขุดหลุม
ปลูกขนาด 50x50x50 ซม. ปรับปรุงหลุมปลูกด้วยปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอก 20-35 กิโลกรัม/หลุม ในช่วงเจริญเติบโต
ก่อนเก็บผลผลิตและภายหลังเก็บผลผลิต ใช้ปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอกร่วมกับปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ยอินทรีย์น้า ตามชนิดพืชที่ ปลูก
พัฒนาแหล่งน้าและจัดระบบการให้น้าในแปลงปลูก
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กลุ่มชุดดินในพื้นที่ดอน เขตดินชื้น
กลุ่มชุดดินที่ 62
ชุดดิน : พื้นที่ลาดชันเชิงซ้อน (SC : slope complex)
ลักษณะเด่น :
พื้นที่ลาดชันเชิงซ้อนที่มีความลาดชันมากกว่า 35 เปอร์เซ็นต์ พื้นที่บริเวณนี้ยังไม่มีการศึกษา สารวจและจาแนกดิน
เนื่องจากสภาพพื้นที่มีความลาดชันสูง ซึ่งถือว่ายากต่อการจัดการดูแลรักษาสาหรับการเกษตร
ปัญหา :
มีความลาดชันสูงมาก ในพื้นที่ทาการเกษตรจะเกิดการชะล้างพังทลายสูญเสียหน้าดินอย่างรุนแรง ขาดแคลนน้าและ
บางพื้นทีอ่ าจพบชั้นหินพื้นหรือเศษหินกระจัดกระจายอยู่บริเวณหน้าดิน
แนวทางการจัดการ :
ควรปล่อยไว้ให้เป็นปุาตามธรรมชาติ เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ปุา แหล่งต้นน้าลาธาร ในกรณีที่จาเป็นต้องนามาใช้
ประโยชน์ทางการเกษตร จาเป็นต้องมีการศึกษาดินก่อน เพื่อให้ทราบถึงความเหมาะสมของดินสาหรับการปลูกพืช
โดยมีการใช้ประโยชน์ที่ดินในเชิงอนุรักษ์หรือวนเกษตร ในบริเวณพื้นที่ที่เป็นดินลึกและสามารถพัฒนาแหล่งน้าได้ มี
ระบบอนุรักษ์ดินและน้า เช่น ปลูกพืชคลุมดิน ทาแนวรั้วหญ้าแฝกและขุดหลุมปลูกเฉพาะต้น โดยไม่มีการทาลายไม้
พื้นล่าง สาหรับในพื้นที่ที่ไม่มีศักยภาพทางการเกษตร ควรรักษาไว้ให้เป็นสวนปุา สร้างสวนปุาหรือใช้ปลูกไม้ใช้สอยโต
เร็ว
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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)

11,769,099
206,113,878
218,787,143
867,093,392
157,968,524
78,830,498
139,799,576
38,126,090
151,215,226
1,869,703,426

ความจาเป็นเดือดร้อนการ
เป็นหนี้

ข้อมูลเกษตรกรผู้เป็นหนี้นอกระบบ
การวิเคราะห์ความเดือดร้อนในการ
ประกอบอาชีพของเกษตรกร (ราย)

มาก

น้อย

ปกติ

มาก

334
172
491
58
475
1,530

3
911
723
1,497
64
5
211
3,414

6
2,636
232
56
33
100
3,063

334
181
180
491
53
456
1,695

หมายเหตุ อาเภอวังเจ้าลดยอดลงจากเดิม 693 เหลือ 692 ราย

ปาน
กลาง
3
27
723
620
46
24
314
1,757

น้อย
5
703
1,073
49
8
12
1,850

ไม่
เดือดร้อน
1
2,432
204
56
11
4
2,708

จานวน
(ราย)

14
54
38
151
105
32
54
448

มูลหนี้
(บาท)

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

ความจาเป็น
เดือดร้อนการเป็นหนี้

การวิเคราะห์ความเดือดร้อนในการ
ประกอบอาชีพของเกษตรกร (ราย)

มาก

น้อย

ปกติ

มาก

-

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

