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โครงการจัดทาแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตาบล
การเกษตรยังมีความสาคัญอย่างยิ่งต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศไทย แม้สัดส่วนรายได้ภาคเกษตร
ต่อรายได้ประชาชาติจะอยู่ในระดับไม่สูงนัก เนื่องจากรายได้ยังคงผันผวนไปตามกระแสเศรษฐกิจโลก แต่เป็น
เพราะภาคเศรษฐกิจด้านอื่นๆ โดยเฉพาะอุตสาหกรรมการส่งออก การบริการและการท่องเที่ ยวเติบโตเร็วกว่า
มาก เมื่อมองตัวเลขในเชิงเปรียบเทียบจึงทาให้ภาคเกษตรไม่ค่อยมีความสาคัญในเชิงเศรษฐกิจ 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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ตาบลย่านรี มี 5 หมู่บ้าน
(ทาเนียบท้องที่ พุทธศักราช 2555 กรมการปกครอง)

ตาบลย่านรี

ที่มา : แผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-Map) - กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
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ส่วนที่ ๑ : บริบทพื้นที่
๑. ข้อมูลทั่วไป
( ที่มา : ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานองค์การบริหารส่วนตาบลย่านรี อาเภอสามเงา จังหวัดตาก )
ประวัติความเป็นมา ตาบลย่านรี
มีตานานเล่ากันว่า ในอดีตกาลพระนางจามเทวีพระธิดาของเจ้าเมืองละโว้ ได้เสด็จทางชลมารคจาก
เมืองละโว้ (ลพบุรี) มาตามลาน้าปิง เพื่อไปครองเมืองหริภุญชัย (ลาพูน) พอเสด็จมาถึงหน้าผาแห่งหนึ่งได้เกิด
อัศจรรย์พายุกระหน่าอย่างหนักไม่สามารถเสด็จต่อไปได้ ต้องพาข้าราชบริพารหลบหนีภาวะวิปริตทางอากาศ
อยู่ ณ ที่นั้นถึงสามวันสามคืนยังไม่คลี่คลาย พระนางจึงได้เสด็จไปหน้าผาแห่งนั้น และทรงจุดธูปเทียนสักการะ
สิ่งศักดิ์สิทธิ์พร้อมได้ตั้งจิตอธิษฐานว่า หากพระนางมีบุญบารมี ที่จะได้ครองเมืองหริภุญชัยแล้ว ก็ขอให้ภาวะ
วิปริตของดินอากาศจงจางหายไป อย่าได้มีอุปสรรคแก่การเดินทางต่อไปเลย พออธิษฐานเสร็จ พายุฝนก็ได้จาง
หายไปดังปาฏิห าริ ย์ อากาศแจ่ มใส และได้ครองเมืองหริภุญชัยสมดังอธิษฐาน หลั งจากนั้นพระนางจึงได้
เดินทางกลับมาสร้างพระพุทธรูปสามองค์ไว้ ณ ที่ผาแห่งนี้ จึงได้ชื่อว่า “ผาสามเงา”
ปัจจุบันหน้าผาแห่งนี้ตั้งอยู่เชิงเขาในบริเวณหน้าวัดป่าพระสามเงา บ้านหนองโสน หมู่ที่ 4 ตาบลย่านรี
อาเภอสามเงา จังหวัดตาก เมื่อ พ.ศ. 2473 ทางราชการได้จัดตั้งกิ่งอาเภอ ซึ่งมีที่ว่าการฯ อยู่ที่บ้านท่าปุย จึง
ได้ชื่อว่า “กิ่งอาเภอท่าปุย” ขึ้นอยู่กับอาเภอบ้านตาก จังหวัดตาก ต่ อมาในปี พ.ศ. 2482 ทางราชการจึงได้
เปลี่ยนชื่อเป็น “กิ่งอาเภอสามเงา” เพื่อให้สอดคล้องกับปูชนียสถาน “ผาสามเงา” เมื่อประชาชนหนาแน่นขึ้น
มีความเจริญมากขึ้นทางราชการได้ยกฐานะขึ้นเป็น “อาเภอสามเงา” เมื่อ พ.ศ. 2501 มาจนถึงทุกวันนี้
สภาพทั่วไปของตาบล
ตาบลย่านรี เป็ นตาบลที่ตั้งอยู่ในเขตการปกครองของอาเภอสามเงา อยู่ห่างจากอาเภอเมืองตาก
ประมาณ 53 กิโลเมตร มีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ 96.91 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 60,568.10 ไร่
มีจานวนหมู่บ้านทั้งสิ้น 5 หมู่บ้าน ได้แก่
หมู่ 1 บ้านป่ายางตก
หมู่ 2 บ้านป่ายางเหนือ
หมู่ 3 บ้านสามเงาตก
หมู่ 4 บ้านหนองโสน
หมู่ 5 บ้านท่าปุยตก
มีอาณาเขตติดต่อกับพื้นที่ใกล้เคียง ดังนี้
ทิศเหนือ
ติดต่อกับ
ตาบลสามเงา อาเภอสามเงา จังหวัดตาก
ทิศใต้
ติดต่อกับ
ตาบลเกาะตะเภา อาเภอบ้านตาก จังหวัดตาก
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ
แม่น้าปิงและตาบลสามเงา อาเภอสามเงา จังหวัดตาก
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ
ตาบลบ้านนา อาเภอสามเงา จังหวัดตาก
ภูมิประเทศ
ตาบลย่านรีมีสภาพทางกายภาพ ที่เป็นที่ราบ และมีแม่น้าปิงไหลผ่านประกอบกับ มีพื้นที่ปลูกลาไย
ข้าวโพด ถั่วเหลือง ถั่วขาว ฯลฯ ซึ่งถือเป็นพืชที่ทารายได้ให้กับตาบล ในแต่ละปี เป็นจานวนมาก
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ภูมิอากาศ
ลักษณะภูมิอากาศของจังหวัดตาก ตามระบบการจาแนกภูมิอากาศของ Koppen เป็นแบบฝนเมือง
ร้อน 3 เฉพาะฤดู (Tropical Savana Climate : AW) มี 3 ฤดูกาล ได้แก่ ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถึง
เดือนตุลาคม โดยได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ที่พัดผ่านทะเล และมหาสมุทรนาไอน้าขึ้นมาทา
ให้มีอากาศชุ่มชื้น และฝนตกชุก ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนถึงเดือนกุมภาพันธ์ โดยได้รับอิทธิพลจาก
ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งพัดเอาความแห้งแล้งและความหนาวเย็นลงมา สาหรับฤดูร้อนเริ่มตั้งแต่เดือน
มีนาคมถึงเดือนเมษายน จะมีอากาศร้อนและอบอ้าว
อาชีพ
อาชีพส่วนใหญ่ของคนในตาบล คือ ทาไร่ ทาสวน ทานา รับจ้าง และเลี้ยงสัตว์
ประชากร
ประชากร จานวนประชากรทั้งหมด 3,349 คน แยกเป็น
ชาย จานวน 1,687 คน คิดเป็นร้อยละ
หญิง จานวน 1,662 คน คิดเป็นร้อยละ
จานวนครัวเรือนทั้งหมด 1,060 ครัวเรือน
ความหนาแน่นเฉลี่ย 34.56 คน/ตารางกิโลเมตร
การแบ่งเขตการปกครอง
จานวนประชากร
หมู่ที่
หมู่บ้าน
ชาย
หญิง
1 บ้านป่ายางตก
418
398
2 บ้านป่ายางเหนือ
396
372
3 บ้านสามเงาตก
382
355
4 บ้านหนองโสน
289
329
5 บ้านท่าปุยตก
202
208

รวม
816
768
737
618
410

จานวน
ครัวเรือน
242
235
223
223
137

สภาพสังคม
ชาวบ้านในตาบลย่านรี มีสภาพความเป็นอยู่แบบเรียบง่าย มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ซึ่งกันและกัน โดย
ชาวบ้านส่วนใหญ่ นับถือศาสนาพุทธ และมีวัดเป็นศูนย์รวมจิตใจ และเป็นศูนย์รวมของการทากิจกรรมทาง
ศาสนา ในวันสาคัญต่างๆ และเนื่องด้วยสภาพภูมิประเทศที่อยู่ใกล้แหล่งน้า ซึ่งเอื้อต่อการทาการเกษตร ทาให้
ประชาชนที่นี่ ส่ ว นใหญ่ ป ระกอบอาชี พ เกษตรกรรม และในการดาเนิ นชีวิต ชาวบ้า นก็ได้น าเอา ปรัช ญา
เศรษฐกิจพอเพียงของในหลวง มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวันด้วย
การศึกษา
- โรงเรียนระดับประถมศึกษา
- โรงเรียนระดับมัธยมศึกษา
- ทีอ่ ่านหนังสือพิมพ์ประจาหมู่บ้าน

จานวน 3
จานวน 1
จานวน 5

แห่ง
แห่ง( เป็นโรงเรียนขยายโอกาส )
แห่ง
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สาธารณสุข
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล
ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชนประจาหมู่บ้าน
อาสาสมัครสาธารณสุข
อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้า

ความปลอดภัย
- ตู้ยามสายตรวจ
- สถานีตารวจชุมชน

จานวน
จานวน
จานวน
ร้อยละ

6
แห่ง
5
แห่ง
90 คน
100

จานวน 1
จานวน 1

แห่ง
แห่ง

สถาบัน องค์กรทางศาสนา
ประชาชนนับถือศาสนาพุทธ ร้อยละ 99.5 และนับถือศาสนาอื่นๆ ร้อยละ 0.5
• วัด จานวน 6 แห่ง ได้แก่
- วัดป่าหนองยางตก
ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 1 บ้านป่ายางตก
- วัดพระธาตุจอมสะหรีหมอกแก้ว
ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 2 บ้านป่ายางเหนือ
- วัดป่ายางตก
ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 2 บ้านป่ายางเหนือ
- วัดสามเงา
ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 3 บ้านสามเงาตก
- วัดป่าพระสามเงา
ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 4 บ้านหนองโสน
- วันท่าปุยตก
ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 5 บ้านท่าปุยตก
• พระธาตุ จานวน 1 แห่ง
- พระธาตุดอยเจดีย์ ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 5 บ้านท่าปุยตก
ภูมิปัญญาท้องถิ่น ขนบธรรมเนียม ประเพณี
• ประชาชนในเขตตาบลย่านรี ได้อนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น ได้แก่ จักรสาน เผาถ่าน ปุ๋ยชีวภาพ ตอกเส้น
ภาษาถิ่น ส่วนมากร้อยละ 80 % พูดภาษาท้องถิ่น ร้อยละ 20 % พูดภาษากลาง
• ขนบธรรมเนียม ประเพณี
- ประเพณีวันขึ้นปีใหม่
ประมาณเดือน มกราคม
- ประเพณีวันสงกรานต์
ประมาณเดือน เมษายน
- ประเพณีทาบุญกลางบ้าน ประมาณเดือน พฤษภาคม
- ประเพณีไหว้พระธาตุ
ประมาณเดือน กรกฎาคม
- ประเพณีลอยกระทง
ประมาณเดือน ตุลาคม พฤศจิกายน
- ประเพณีวันเข้าพรรษา ออกพรรษา ประมาณเดือน กรกฎาคม ตุลาคม พฤศจิกายน
• โบราณสถาน จานวน 4 แห่ง ได้แก่
- เจดีย์พระธาตุจ๋อมสะหลีหมอกแก้ว
- หน้าผาพระสามเงา
- เจดีย์วัดสามเงาตก
- เจดีย์หมู่ที่ 5
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คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ
มีสภาพพื้นที่ราบเชิงเขา มีป่าไม้ธรรมชาติ และแม่น้าปิงไหลผ่านตลอดทั้งปี ซึ่งเหมาะแก่การประกอบอาชีพ
ทางด้านเกษตรกรรมเป็นหลัก
ลักษณะของดิน
พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นดินร่วนปนทราย ความเหมาะสมของดินสาหรับการปลูกพืชต่าง ๆ ของตาบลย่านรี
จาแนกได้ดังนี้
ก. เป็นดินที่เหมาะสมสาหรับการปลูกข้าว ทั้งข้าวนาปีและ ข้าวนาปรัง
ข. เป็นดินที่เหมาะสมสาหรับปลูกพืชอื่นๆ เช่น ลาไย ถั่วเหลือง ข้างโพด มะม่วง
ค. เป็นดินเหมาะสมสาหรับเป็นทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์
ลักษณะของไม้/ป่าไม้
ป่าไม้สาธารณะประโยชน์ เนื้อที่ประมาณ 4,000ไร่ ลักษณะเป็นป่าเบญจพรรณ (ป่าแล้ง) ซึ่งประชาชนใน
พื้นที่ใช้ประโยชน์ในการเลี้ยงสัตว์ และเก็บของป่าเพื่อประกอบอาหาร
แหล่งน้า
1) แหล่งน้าธรรมชาติ
• แม่นา้
จานวน
- แม่น้าปิง
• คลอง ลาห้วย
จานวน
- คลองไม้แดง
- ห้วยแม่จิก
- ห้วยสามเงาหลวง
- ห้วยหญ้าปล้อง
- ห้วยไม้ซาง
2) แหล่งน้าที่สร้างขึ้น
• อ่าง บึง
จานวน
- อ่างเก็บน้าปางปุย
- อ่างเก็บน้าห้วยดอยน้อย
- อ่างเก็บน้าห้วยสามเงา
• สระ
จานวน
• ฝาย
จานวน
• บ่อบาดาล
จานวน
• ประปาหมู่บ้าน

1

สาย

9

แห่ง
ห้วยบง
ห้วยโป่ง
ห้วยผาคัน
ห้วยวังหลวง

3

แห่ง

8 สระ
300 แห่ง
18 แห่ง

การบริการพื้นฐาน
1) การคมนาคมขนส่ง
- มีถนนลาดยางทางหลวงหมายเลข 1107 เป็นสายหลักที่ใช้ในการติดต่อระหว่างหมู่บ้าน และ
ตาบลใกล้เคียง จานวน 1 สายสามารถสัญจรสะดวกทั้งปี
- มีถนนคอนกรีต จานวน 40 สาย สามารถสัญจรสะดวกทั้งปี
- มีถนนลูกรัง จานวน 51 สาย สามารถสัญจรสะดวกทั้งปี
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2) ประปา
- มีประปาขนาดใหญ่
จานวน 6
แห่ง
- โรงสูบน้าพลังงานไฟฟ้า
จานวน 4
แห่ง
3) ไฟฟ้า
- มีไฟฟ้าใช้ครบทุกหลังคาเรือน แต่ต้องการขยายเขตไฟฟ้าเข้าสู่พื้นที่ทางการเกษตร
- มีไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ใช้ จานวน 32 ครัวเรือน
4) การสื่อสาร
มีตู้โทรศัพท์สาธารณะ
จานวน 11 แห่ง
การรวมกลุ่มของประชาชน
กลุ่มทุกประเภท 25 กลุ่ม แยกได้ดังนี้
- กลุ่มอาชีพ
จานวน 14
- กลุ่มออมทรัพย์
จานวน 5

กลุ่ม
กลุ่ม

ธุรกิจในตาบล
- ปั้มน้ามัน
- ฟาร์ม
- โรงสีข้าว
- ร้านค้าของชา

แห่ง
แห่ง
แห่ง
แห่ง

จานวน
จานวน
จานวน
จานวน

6
1
1
29

มวลชนจัดตั้ง
- ลูกเสือชาวบ้าน
จานวน
- อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) จานวน
- กลุ่มอาชีพ
จานวน
- กลุ่มออมทรัพย์
จานวน

2
3
14
6

รุ่น
รุ่น
กลุ่ม
กลุ่ม
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๒. สถานการณ์ด้านการเกษตร ตาบลย่านรี

พื้นทีต่ าบลย่านรี
พื้นที่เกษตร
10,712 ไร่
18.04 %

พื้นที่น้า
2,145 ไร่
3.61 %

พื้นที่ตาบลย่านรี
พื้นที่ป่า
43,462 ไร่
73.19 %

59,378 ไร่

พื้นที่อื่นๆ
3,059 ไร่
5.15 %

การใช้ที่ดิน พื้นที่เกษตร
การใช้ที่ดิน พื้นที่น้า
การใช้ที่ดิน พื้นที่อื่นๆ
การใช้ที่ดิน พื้นที่ป่า

ที่มา : แผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก Agri-Map - กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
* ข้อมูลการใช้ที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน (2558 - 2559)
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พื้นที่การเกษตรตาบลย่านรี
พื้นที่ประมง
8 ไร่
0.07 %

พื้นที่ปศุสัตว์
86 ไร่
0.80 %

พื้นทีก่ ารเกษตร
10,712 ไร่

พื้นที่เกษตร
10,618 ไร่
99.12 %

พื้นที่การเกษตร พื้นที่เกษตร
พื้นที่การเกษตร พื้นที่ปศุสัตว์
พื้นที่การเกษตร พื้นที่ประมง
ที่มา : แผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก Agri-Map - กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
* ข้อมูลการใช้ที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน (2558 - 2559)
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พื้นที่เพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
1,457 ไร่
20.46 %

ลาไย
3,466 ไร่
48.68 %

พื้นที่เพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ
7,120 ไร่

ยางพารา
9 ไร่
0.13 %

มันสาปะหลัง
411 ไร่
5.77 %

ข้าว
1,777 ไร่
24.96 %

พื้นที่เพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ ข้าวโพด
พื้นที่เพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ มันสาปะหลัง
พื้นที่เพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ ข้าว
พื้นที่เพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ ยางพารา
พื้นที่เพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ ลาไย
ที่มา : แผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก Agri-Map - กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
* ข้อมูลการใช้ที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน (2557) พื้นที่ปลูกนอกเขตป่าตามกฎหมาย

13
สถานการณ์ด้านการเกษตร ตาบลย่านรี
ครัวเรือนเกษตรกร ตาบลย่านรี อาเภอสามเงา จังหวัดตาก
จานวนประชากร (คน)
หมู่ที่

ชื่อหมู่บ้าน

รวม

ชาย

หญิง

จานวนครัวเรือน (ครัวเรือน)
ครัวเรือน
ครัวเรือน
ร้อยละ
ทั้งหมด
เกษตรกร
242
174
71.90

1

ป่ายางตก

816

418

398

2

ป่ายางเหนือ

768

396

372

235

208

88.51

3

สามเงาตก

737

382

355

223

147

65.91

4

หนองโสน

618

289

329

223

120

53.81

5

ท่าปุยตก

410

202

208

137

85

62.04

รวม 5 หมู่
3,349 1,687 1662 1,060
734
69.24
ที่มา : ข้อมูลประชากร องค์การบริหารส่วนตาบลย่านรี
ข้อมูลครัวเรือนเกษตรกร ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจาตาบล
* อ้างอิงข้อมูลระบบจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน ประจาปี 2557 มีเฉพาะข้อมูลเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียน
ข้อมูลกาหนดเขตความเหมาะสมการปลูกพืชเศรษฐกิจที่สาคัญ ตาบลย่านรี อาเภอสามเงา
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15

16

ที่มา : สานักงานเกษตรและสหกรณ์
จังหวัดตาก
การใช้ที่ดินเพื่อการเกษตร ตาบลย่านรี
1. ด้านเกษตรกรรม
การใช้ที่ดินเพื่อการเกษตร
พื้นที่ทานา

ข้าวเจ้า
ข้าวโพดเลีย้ ง
สัตว์

พื้นที่ทาไร่

มันสาปะหลัง
หญ้าเลี้ยงสัตว์

ครัวเรือน
ไร่
ครัวเรือน
ไร่
ครัวเรือน
ไร่
ครัวเรือน
ไร่

รวมพื้นที่(ไร่)

หมู่ที่ 1

หมู่ที่ 2

หมู่ที่ 3

หมู่ที่ 4

หมู่ที่ 5

บ้านป่า
ยางตก

บ้านป่า
ยางเหนือ

บ้านสาม บ้านหนอง
เงาตก
โสน

บ้านท่า
ปุยตก

รวม

77
393.53
12
120.44
1
10.46
2
2.75

81
465.49
7
59.18
0
0.00
0
0.00

16
56.25
9
102.18
0
0.00
0
0.00

8
40.24
7
53.20
0
0.00
1
13.00

0
0.00
2
54.00
1
10.00
0
0.00

182
955.51
37
389.00
2
20.46
3
15.75

133.65

59.18

102.18

66.20

64.00

425.21
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การใช้ที่ดินเพื่อการเกษตร ตาบลย่านรี
ด้านเกษตรกรรม (ต่อ)
การใช้ที่ดินเพื่อการเกษตร
ครัวเรือน
ไร่
ครัวเรือน
กล้วยน้าว้า
ไร่
ครัวเรือน
กล้วยไข่
ไร่
ครัวเรือน
ฝรั่ง
ไร่
ครัวเรือน
มะละกอ
ไร่
รวมพื้นที่(ไร่)
ลาไย

ไม้ผล

รวมพื้นที่ทั้งหมด(ไร่)

หมู่ที่ 1

หมู่ที่ 2

บ้านป่า
ยางตก

บ้านป่า
ยางเหนือ

42
251.82
4
12.25
0
0.00
0
0.00
5
61.00
325.07

หมู่ที่ 3

หมู่ที่ 4

บ้านสาม บ้านหนอง
เงาตก
โสน

บ้านท่า
ปุยตก

รวม

84
733.21
1
8.30
3
12.00
0
0.00
0
0.00
753.51

10
43.00
1
4.91
2
4.75
1
2.00
0
0.00
54.66

11
59.88
2
4.25
10
44.53
2
4.47
1
2.00
115.13

1
148
12.95 1,100.86
0
8
0.00
29.71
0
15
0.00
61.28
0
3
0.00
6.47
0
6
0.00
63.00
12.95 1,261.32

852.25 1,278.18

213.09

221.57

76.95 2,642.04

ที่มา : สานักงานเกษตรอาเภอสามเงา
*อ้างอิงข้อมูลจากทะเบียนเกษตรกรปี 2560 มีเฉพาะข้อมูลเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียน
2. ด้านปศุสัตว์
ข้อมูลด้านปศุสัตว์
หมู่ที่

หมู่ที่ 5

ชื่อหมู่บ้าน

ชนิดสัตว์ที่ทาการปศุสัตว์
โคเนื้อ (ตัว)
216

1

บ้านป่ายางตก

2

บ้านป่ายางเหนือ

147

3

บ้านสามเงาตก

279

4

บ้านหนองโสน

241

5

บ้านท่าปุยตก

60

รวม
ที่มา : สานักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก

943
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๓. ด้านประมง
ข้อมูลด้านการประมง ตาบลย่านรี อาเภอสามเงา
จานวนเกษตรกรผู้เลี้ยง
เลี้ยงในบ่อ 109 บ่อ 109.64 ไร่

75 ราย

พื้นที่ด้านการประมง
109.64 ไร่

หมู่ที่

ชื่อหมู่บ้าน

เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์
น้า(ราย)

ประเภทการเลี้ยง
บ่อดิน/บ่อซีเมนต์
จานวน(บ่อ)
พื้นที่(ไร่)
67
73.31

1

บ้านป่ายางตก

51

2

บ้านป่ายางเหนือ

10

15

16.45

3

บ้านสามเงาตก

1

5

5

4

บ้านหนองโสน

12

19

13.95

5

บ้านท่าปุยตก

1
75

3
109

0.93
109.64

รวม
ที่มา : สานักงานประมงจังหวัดตาก
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ส่วนที่ ๒ : ภาวะเศรษฐกิจและสังคมครัวเรือนเกษตรกร ปัญหาความต้องการ
และแนวทางการพัฒนาภาคเกษตร
๑.) สภาพเศรษฐกิจครัวเรือนเกษตรกร และปัญหาหนี้สิน
วิเคราะห์จากแบบสารวจฯจานวน 116 ชุด อายุเฉลี่ยเกษตรกร ตาบลย่านรี เฉลี่ย 50 ปี
จากการวิเคราะห์แบบสารวจฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาลักษณะทั่วไปของครัวเรือนเกษตรกร รวมทั้ง
ศึกษาปัญหาความต้องการของครัวเรือนเกษตรกร และแนวทางการพัฒนาครัวเรือนเกษตรกร ตาบลย่านรี
อาเภอสามเงา จังหวัดตากโดยใช้ข้อมูลจากแบบสารวจฯ
แผนภูมิที่ 1 ร้อยละของระดับการศึกษาเกษตรกร ตาบลย่านรี

ไม่ได้รับการศึกษา
8%
ม.ต้นขึ้นไป
36 %

ประถมศึกษา
56 %

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

รายได้
รายจ่าย
เฉลี่ยภาค เฉลี่ยภาค
เกษตร
เกษตร
ภาคเกษตร
ต.ย่านรี
124,596. 39,669.0
อ.สามเงา
120,212 31,611.
จ.ตาก (สศก.) 144,944. 75,437.0

รายจ่าย
นอกภาค
เกษตร
นอกภาคเกษตร
54,262.0 91,809.0
55,643. 70,382.
51,383.0 83,828.0
รายได้นอก
ภาคเกษตร

รวม
หนี้สิน
รายจ่าย
เฉลี่ย
รายรับ รายจ่าย หนี้สิน
178,858. 131,478. 172,366.
175,855 101,993 195,612
196,327. 159,265. 60,000.0
รวมรายได้
เฉลี่ย

ที่มา : ข้อมูล รายได้ - รายจ่าย - หนี้สินเกษตรกร ตาบลย่านรี/อาเภอสามเงา วิเคราะห์และประมวลผลจาก
แบบสารวจข้อมูลเกษตรกรฯ โดยสภาเกษตรกรจังหวัดตาก ปี ๒๕๕๘
ข้อมูล รายได้ - รายจ่าย - หนี้สินเกษตรกร จังหวัดตาก จากสานักงานเศรษฐกิจการเกษตร เขต ๒ ปี ๒๕๕๗
แผนภูมิที่ 3 ประเภทหนี้ของเกษตรกร ตาบลย่านรี
หนี้สินเฉลี่ย
นอกระบบ
17 %
หนี้สินเฉลี่ย
ในระบบ
83 %

ระยะเวลาในการก่อหนี้เฉลี่ย 6 ปี
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แผนภูมิที่ 4 ร้อยละ ลักษณะการเปลี่ยนแปลงหนี้ ตาบลย่านรี
เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ
11 %
ลดลงเรื่อยๆ
49 %
ไม่เปลี่ยนแปลง
39 %

แผนภูมิที่ 5 ร้อยละ วัตถุประสงค์การขอกู้

52 %

48 %

การเกษตร

อื่นๆ
วัตถุประสงค์ขอกู้

ที่มา : ข้อมูลประเภทหนี้ของเกษตรกร - ลักษณะการเปลี่ยนแปลงหนี้ - วัตถุประสงค์การกู้ยืมเงิน วิเคราะห์
และประมวลผลจากแบบสารวจข้อมูลเกษตรฯ โดยสภาเกษตรกรจังหวัดตาก ปี ๒๕๕๘
การพิจารณาสภาพเศรษฐกิจของครัวเรือนเกษตรกร นอกจากจะพิจารณาจากรายได้สุทธิครัวเรือนที่
ได้รับ ทั้งกิจกรรมทางการเกษตรและกิจกรรมนอกการเกษตรแล้ว จาเป็นต้องนาค่าใช้จ่ายในการบริโภคมาร่วม
พิจารณาด้วย เพื่อดูว่าในรอบปีที่ผ่านมาเกษตรกรได้รับผลตอบแทนจากกิจรรมทางเศรษฐกิจของครัวเรือน
มากกว่าหรือน้อยกว่าการใช้จ่ายเพื่อบริโภคของครัวเรือน
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จาก แผนภูมิที่ 2 : รายได้ - รายจ่าย - หนี้สินเกษตรกร ตาบลย่านรี อาเภอสามเงา จังหวัดตาก
รายได้และรายจ่ายในกิจกรรมการผลิตทางการเกษตรของครัวเรือน เป็นข้อมูลพื้นฐานในการนาไปคานวณหา
รายได้สุทธิ เพื่อเป็นเครื่องชี้วัดในรอบปีเกษตรกรที่ประกอบกิจกรรมการผลิตด้านการเกษตร มีผลตอบแทน
จากการผลิต อันนามาซึ่งองค์ประกอบของรายได้ของครัวเรือน พบว่าครัวเรือนเกษตรกร ตาบลย่านรี มีรายได้
สุทธิภาคเกษตรก่อนหักชาระหนี้สินเฉลี่ย 84,927 บาท/ครัวเรือน (รายได้เฉลี่ยภาคเกษตร 124,596 บาท/
ครัวเรือน หักรายจ่ายภาคเกษตร 39,669 บาท/ครัวเรือน) จากข้อมูลแผนพัฒนาการเกษตร กลุ่มภาคเหนือ
ตอนล่าง 1 ปี 2558-2560 จังหวัดตากมีรายได้สุทธิเกษตรเฉลี่ย 69,508 บาท/ครัวเรือน ทั้งนี้ เมื่อ
พิจารณาจากรายจ่ายของครัวเรือนเกษตรกรตาบลย่านรีเฉลี่ย 131,478 บาท/ครัวเรือน ในจานวนนี้ ร้อยละ
69.82 เป็นรายจ่ายนอกภาคการเกษตร และ ร้อยละ 30.17 เป็นรายจ่ายภาคการเกษตร
สาหรั บการศึกษาภาวะหนี้ สิน ของครัว เรือนตาบลย่านรี จากการสุ่มสารวจข้อมูลฯ พบว่า หนี้สิ น
เกษตรกรในพื้นที่ตาบลย่านรี มีขนาดหนี้สินเฉลี่ย 172,366 บาท/ครัวเรือน วัตถุประสงค์การเป็นหนี้ของ
ครัวเรือนเกษตรกร เกิดจากการกู้ยืมเพื่อเกษตรกรรม ร้อยละ 52 ที่เหลือ ร้อยละ 48 เกษตรกรกู้เพื่อ ใช้จ่าย
ในครัวเรือน ค่าเล่าเรียนบุตร ชาระหนี้สิน ประกอบอาชีพนอกภาคการเกษตรอื่นๆ และสร้างบ้าน (แผนภูมิที่ 5)
ระยะเวลาก่อหนี้เฉลี่ย 6 ปี ลักษณะการเปลี่ยนแปลงหนี้สินของเกษตรกร เป็นหนี้ที่มีลักษณะลดลงเรื่อยๆ ไม่
เปลี่ยนแปลง และเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ร้อยละ 49 ร้อยละ 39 และร้อยละ 11 ตามลาดับ (แผนภูมิที่ 4) โดยเป็น
หนี้ในระบบ ร้อยละ 83 และนอกระบบ ร้อยละ 17 (แผนภูมิที่ 3) หนี้สินเพื่อการเกษตรกรรมส่ว นมากเป็น
หนี้เงินกู้กับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร โดยมีที่ดินเป็นหลักทรัพย์ค้าประกัน
๒.) ปัญหาที่ดินทากิน
แผนภูมิที่ 6 : การถือครองที่ดินทากินของเกษตรกร ตาบลย่านรี

81 %

10 %
ตนเอง

เช่าที่ดิน
ร้อยละ ลักษณะการถือครองที่ดิน

8%
ทาฟรี/ที่สาธารณะ
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แผนภูมิที่ 7 : เอกสารสิทธิ์ที่ดินทากินของเกษตรกร ตาบลย่านรี

54 %
40 %
5%
โฉนด/น.ส.๓/น.ส. ๓ ก

สปก./สทก.

ไม่มีเอกสารสิทธิ์

ร้อยละ ประเภทเอกสารสิทธิ์ที่ดิน
ที่มา : ข้อมูลการถือครองที่ดินทากิน - เอกสารสิทธิ์ที่ดินทากินของเกษตรกร วิเคราะห์และประมวลผลจาก
แบบสารวจข้อมูลเกษตรฯ โดยสภาเกษตรกรจังหวัดตาก ปี ๒๕๕๘
ผลการสามะโนการเกษตร พ.ศ. 2556 จังหวัดตาก มีผู้ถือครองทาการเกษตรทั้งสิ้น ณ วันสามะโน
( 1 พ.ค. 2556 ) พบว่าจานวนผู้ถือครองและพื้นที่ถือครองทาการเกษตรมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น จากข้อมูลผู้ถือ
ครองและพื้นที่ถือครองทาการเกษตร พบว่าอาเภอสามเงา จังหวัดตาก มีจานวนผู้ถือครองเป็นลาดับที่ 9 คือ
3,855 คน คิดเป็นร้อยละ 6.8 ของผู้ถือครองรวมทั้งจังหวัด และมีพื้นที่ถือครองเป็นลาดับ ที่ 9 เช่นกัน คือ
มี 59,484 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 4.4 ของพื้นที่ถือครองรวมทั้งจังหวัด โดยเฉลี่ยแล้วผู้ถือครอง 1 คนจะมีพื้นที่
ถือครอง 15.4 ไร่ ในขณะที่ตาบลย่านรี อาเภอสามเงา จังหวัดตาก มีพื้นที่เกษตรกรรม จานวน 10,712 ไร่
พื้นที่เพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ 7,120 ไร่ (เฉพาะพื้นที่ปลูกนอกเขตป่าตามกฎหมาย) ซึ่งเป็นข้อมูลการใช้ที่ดิน
ของกรมพัฒนาที่ดิน ปี 2557 จากแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก Agri-Map กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ ส่วนจากข้อมูลสานักงานเกษตรอาเภอสามเงา ทะเบียนเกษตรกรปี 2560 เฉพาะข้อมูลเกษตรกรที่
ขึ้นทะเบียน ของกรมส่งเสริมการเกษตร มีเกษตรกรลงทะเบียนการปลูกพืชต่างๆ ในพื้นที่ จานวน 2,642.04
ไร่ ซึ่งครอบครัวผู้ถือครองส่วนใหญ่ทาการเพาะปลูกพืชที่สาคัญ ได้แก่ ลาไย ข้าวเจ้า ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ กล้วย
น้าว้า กล้วยไข่ มะละกอ และมันสาปะหลัง โดยมีการทาการเกษตรประเภทอื่นร่วมด้วย เช่น การปศุสัตว์และ
ประมง สัตว์ที่นิยมเลี้ยงกันมาก ได้แก่ ไก่ โคเนื้อ และปลา การเลี้ยงสัตว์ส่วนใหญ่เพื่อบริโภค การเลี้ยงสัตว์ใน
เชิงพาณิชย์ไม่แพร่หลายนัก
สาหรับลักษณะการถือครองที่ดินของครัวเรือนเกษตรกรตาบลย่านรี จากแผนภูมิที่ 6 ผู้ถือครองทา
การเกษตรส่วนใหญ่ในตาบลย่านรี ทาการเกษตรในเนื้อที่ของตนเองร้อยละ 81 ผู้ถือครองทาการเกษตรร้อย
ละ 10 ทาการเกษตรโดยการเช่าที่ดิน ส าหรับผู้ ถือครองทาการเกษตรที่ทาการเกษตรโดยการทาฟรี/
สาธารณะ/อื่นๆ ร้อยละ 8 เท่านั้น การถือครองเอกสารสิทธิ์ประเภท โฉนด/น.ส.๓/น.ส. ๓ ก ร้อยละ 54 การ
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ถือครองเอกสารสิ ทธิ์ป ระเภท สปก./สทก. ร้ อยละ 40 และมีเกษตรกรร้อยละ 5 ที่ไม่มีเอกสารสิ ท ธิ์
(แผนภูมิที่ 7) ด้วยตาบลย่านรีมีพื้นที่ด้านทิศตะวันตกตลอดแนวทั้งตาบลอยู่เขตพื้นที่รับผิดชอบของสานักงาน
การปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม(สปก.) ในเขตพื้นที่ป่าแม่ตื่น พื้นที่การเกษตรบางส่วนจึงเป็นพื้นที่ สปก. และ
สทก.
๓.) ปัญหาแหล่งน้าเพื่อการเกษตร
แผนภูมิที่ 8 : การรับน้าเพื่อการเกษตร ตาบลย่านรี
มีน้าเฉพาะ
ฤดูฝน
11 %

แหล่งน้าธรรมชาติ
17 %

มีน้าตลอด
ทั้งปี
89 %

ระบบชลประทาน
14 %

สระน้า/บ่อขุด 69 %

ที่มา : ข้อมูลการรับน้าเพื่อการเกษตร วิเคราะห์และประมวลผลจาก แบบสารวจข้อมูลเกษตรฯ
โดยสภาเกษตรกรจังหวัดตาก ปี ๒๕๕๘
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ข้อมูลเกี่ยวกับพื้นที่ชลประทาน
หมู่ที่

1
2
3
4
5

หมู่บ้าน

ป่ายางตก
ป่ายางเหนือ
สามเงา
หนองโสน
ท่าปุยตก

ตาบล อาเภอ

ย่านรี
ย่านรี
ย่านรี
ย่านรี
ย่านรี

สามเงา
สามเงา
สามเงา
สามเงา
สามเงา

ลุ่มน้า (ระบุชื่อลุ่มน้า)
หลัก

ย่อย

ปิง
ปิง
ปิง
ปิง
ปิง

แม่น้าปิงส่วนที่ 4
แม่น้าปิงส่วนที่ 4
แม่น้าปิงส่วนที่ 4
แม่น้าปิงส่วนที่ 4
แม่น้าปิงส่วนที่ 4

พื้นที่
พื้นที่ชลประทานที่
ชลประทาน
มีศักยภาพ
ในปัจจุบัน (ไร่)
ในการขยาย
เพิ่มขึ้น (ไร่)
1,500
2,500
1,000
-

ที่มา : โครงการชลประทานตาก
ด้วยสภาพพื้นที่ตาบลย่านรีที่มีภูมิประเทศเป็นที่ราบติดเชิงเขาถนนธงชัยตลอดทางด้านทิศตะวันตก
และด้านทิศตะวันออกติดกับแม่น้าปิงตลอดทั้งตาบล พื้นที่ส่วนมากจะเป็นที่ราบสาหรับทานา ทาไร่ ทาสวน
ส่วนที่ราบเชิงเขาเหมาะสาหรับปลูกพืชไร่ พืชสวน และเลี้ยงสัตย์อยู่ในเขตพื้นที่สปก. ตามแนวทิวเขาถนน
ธงชัยตลอดทั้งตาบล นอกจากแม่น้าปิงซึ่งเป็นแม่น้าสายหลักแล้ว ในพื้นที่มีแหล่งน้าธรรมชาติ คลอง ลาห้วย
จานวน 9 แห่ง ได้แก่คลองไม้แดง ห้วยแม่จิก ห้วยสามเงาหลวง ห้วยหญ้าปล้อง ห้วยไม้ซาง ห้วยบง ห้วยโป่ง
ห้วยผาคัน และห้วยวังหลวง และแหล่งน้าที่สร้างขึ้น ได้แก่ อ่าง, บึง จานวน 3 แห่ง คือ อ่างเก็บน้าปางปุย
อ่างเก็บน้าห้วยดอยน้อย อ่างเก็บน้าห้วยสามเงา สระ จานวน 8 สระ ฝาย จานวน 300 แห่ง บ่อบาดาล จานวน
18 แห่ง ระบบประปา หมู่บ้าน มีประปาขนาดใหญ่ จานวน 6 แห่ง และโรงสูบน้าพลังงานไฟฟ้า จานวน
4 แห่ง
ข้อมูลการสารวจการรับน้าเพื่อการเกษตร จากแผนภูมิที่ 8 ตาบลแม่ ย่านรี มีนาใช้เพื่อการเกษตรกร
ตลอดทั้งปี ร้อยละ 89 และมีน้าใช้เฉพาะฤดูฝน ร้อยละ 11 มีการกักเก็บน้าในพื้นที่เพื่อรับน้า แบ่งเป็น พื้นที่
ชลประทาน, สระน้า/บ่อขุด และแหล่งน้าธรรมชาติ ร้อยละ 14 69 และ 17 ตามลาดับ และจากการระดม
ความต้องการแนวทางแก้ไขปัญหาและพัฒนาภาคเกษตรกรรมพื้นที่ตาบลย่านรี และอาเภอสามเงา พบว่าใน
บางพื้นที่ของตาบลในช่วงฤดูฝนเป็นพื้นที่ที่ต้องประสบปัญหาน้าท่วม และมีพื้นที่ประสบปัญหาภัยแล้ง การ
กระจายตัวของฝนนั้นไม่แน่นอนบางปีฝนดีต้นฤดู บางปีก็มีการกระจายตัวปลายฤดู การขุดเจาะบ่อบาดาล
บ่อน้าตื้น ขึ้นอยู่กับระดับน้าใต้ดิน บางหมู่บ้านระดับน้าใต้ดินตื้น สาหรับหมู่บ้านหนองโสนบางส่วนและหมู่ที่
5 บ้านท่าปุย ระดับน้าลึกมากเพราะอยู่ในที่ดอนไม่สามารถขุดบ่อบาดาลและบ่อน้าตื้นได้ จึงเป็นปัญหาในการ
ตัด สิ น ใจของเกษตรกรที่จ ะท ากิ จ กรรมด้ านการเกษตร เกษตรกรในพื้น ที่มี ความประสงค์ ให้ ภ าครั ฐ และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การสนับสนุนการดาเนินงานในการพัฒนาระบบกระจายน้าและวางแผนการใช้น้าให้
เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ให้ครอบคลุมพื้นที่การเกษตร ทั้งนี้ จากการติดตามการพัฒนาแหล่งน้าในพื้นที่ตาบล
แม่ย่านรี ทราบว่าองค์การบริหารส่วนตาบลย่านรี อาเภอสามเงา มีแผนงาน/โครงการในการจัดการทั้งการขุ ด
ลอกสระน้า คลอง ซ่อมแซม ปรับปรุง คลองส่งน้า สถานีสูบน้า ก่อสร้างฝายชะลอน้า อ่างเก็บน้า สถานีสูบน้า
ด้วยระบบไฟฟ้าพร้อมคลองส่งน้า เพื่อให้มีน้าเพียงพอสาหรับอุปโภค และทาการเกษตร
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๔.) ปัญหาความยากจน สวัสดิการ และสิทธิเกษตรกร
แผนภูมิที่ 8 : ระบบการทาเกษตรกรรม ตาบลย่านรี

เกษตรผสมผสาน
91 %

เกษตรอินทรีย์
23 %

เกษตรเชิงเดี่ยว
9%

เกษตรผสมผสาน
31 %

วนเกษตร
5%
เกษตรปลอดภัย
39 %

เกษตรทฤษฎีใหม่
2%

ที่มา : ข้อมูลระบบการทาเกษตรกรรม วิเคราะห์และประมวลผลจาก แบบสารวจข้อมูลเกษตรฯ
โดยสภาเกษตรกรจังหวัดตาก ปี ๒๕๕8
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แผนภูมิที่ 9 : ชนิดการปลูกพืช และชนิดการเลี้ยงสัตว์ ในพื้นที่ตาบลย่านรี
การปลูกพืช

ชนิดพืชที่ปลูก

การปลูกพืช
ถั่วเหลือง / ถั่วเขียว

2.88 %

กล้วย

3.60 %

ลาไย

39.57 %
22.30 %

ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
ข้าว

27.34 %
0

10

20

30

40

การเลี้ยงสัตว์

50 %

การเลี้ยงสัตว์

อาชีพเกษตรกร

ไก่
สุกร

6.25 %

กระบือ

6.25 %

37.50 %

โคเนื้อ
0

20

40

60

การเลี้ยงสัตว์
ที่มา : ข้อมูลชนิดการปลูกพืช - ชนิดการเลี้ยงสัตว์ ในพื้นที่ตาบลย่านรี วิเคราะห์และประมวลผลจาก แบบ
สารวจข้อมูลเกษตรฯ โดยสภาเกษตรกรจังหวัดตาก ปี ๒๕๕๘
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แหล่งจาหน่ายผลผลิตของเกษตรกร

การใช้ผลผลิตของเกษตรกร

แผนภูมิที่ 10 : การใช้ผลผลิตของเกษตรกร ในพื้นที่ตาบลย่านรี

จ่ายค่าเช่า

2%

ทาพันธ์

2%
10 %

บริโภค
ขาย

87 %
0

20

พ่อค้าส่งออก

4%

40

60

80

100

2%

สภาบันเกษตรกร

4%

ตลาดกลาง

7%

โรงสี/โรงแปรรูป
พ่อค้าคนกลาง

67 %
17 %

ขายเองที่ตลาด
0

20

40

60

80

ที่มา : ข้อมูล การใช้ผลผลิตของเกษตรกร ในพื้นที่ตาบลย่านรี วิเคราะห์และประมวลผลจาก แบบสารวจข้อมูล
เกษตรฯ โดยสภาเกษตรกรจังหวัดตาก ปี ๒๕๕๘
การผลิตพืช พื้นที่ตาบลย่านรี อยู่ในรูปแบบที่ผลิตอย่างเดียวเป็นส่วนมาก มีเกษตรกรไม่กี่รายที่ผลิต
แบบครบวงจร คือ ผลิตแล้วนาไปจาหน่ายเอง หรือ พ่อค้าคนกลางในประเทศ พืชเศรษฐกิจที่สาคัญ ได้แก่ ข้าว
นาปี พันธุ์ข้าวดอกมะลิ 105 พันธุ์ปทุมธานี 1 พันธุ์พิษณุโลก พันธุ์ชัยนาท ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ถั่วเหลือง ลาไย
พันธุ์อีดอ มะม่วงพันธุ์โชคอนันต์ และมะละกอพันธุ์แขกดา

29
ผลการสารวจฯ ของสภาเกษตรกรจังหวัดตาก เนื่องจากประชาชนส่วนใหญ่ตาบลย่านรี ประกอบ
อาชี พ เกษตรกรรมซึ่ ง เป็ น แหล่ ง รายได้ ห ลั ก สิ น ค้ า เกษตรที่ ส าคั ญ ได้ แ ก่ ล าไย ข้ า ว ข้ า วโพดเลี้ ย งสั ต ว์
กล้วย ถั่วเหลือง ถั่วเขียว และมีการเลี้ยงสัตว์ อาทิ โคเนื้อ กระบือ โดยเป็น การเลี้ยงแบบปล่อย ในเขตป่าไม้ที่
สมบูรณ์เพียงพอสาหรับเลี้ยงสัตว์ได้ สาหรับ ไก่และสุกร มีการเลี้ยงภายในคอกหรือเล้าบริเวณบ้านเพื่อเป็น
รายได้เสริม มีรายได้เฉลี่ย 178,858 บาท/ครัวเรือน และมีรายจ่ายเฉลี่ย 131,478 บาท/ครัวเรือน
(รายจ่ายภาคเกษตร 39,669 บาท/ครัวเรือน และรายจ่ายนอกภาคเกษตร 91,809 บาท/ครัวเรือน) สรุปใน
ภาพรวม เกษตรกรยังมีรายได้สูงกว่าค่าใช้จ่าย อย่างไรก็ตาม รายได้หลักของเกษตรกรยังพึ่งพาการเพาะปลูก
พืชเศรษฐกิจหลักเพียงอย่างเดียวเป็นส่วนมาก ในระยะยาวจาเป็นต้องปรับลดพื้นที่ปลูกไปประกอบกิจกรรม
ด้านการเกษตรอื่นๆ เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ความต้องการของตลาด
๕.) แนวทางการพัฒนาอาชีพ และประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเกษตรอุตสาหกรรม
สภาเกษตรกรจังหวัดตาก ขับเคลื่อนแผนพัฒนาเกษตรกรรมจังหวัดตาก ตั้งแต่ปีงบประมาณ ๒๕๕๗
ซึ่งมีบริบทพื้นที่จังหวัดตากในฝั่งตะวันออก 3 อาเภอ ได้แก่ พื้นที่อาเภอเมืองตาก อาเภอวังเจ้า และอาเภอ
สามเงา เป็นแหล่งผลิตลาไยที่สาคัญของจังหวัดตาก พบว่า เกษตรกรผู้ปลูกลาไยประสบปัญหา ปริมาณผลผลิต
ออกมามากในช่วงเวลาเดียวกัน จึงเป็นผลให้ขาดแคลนแรงงานในการเก็บเกี่ยวผลผลิต และตัวเกษตรกรเองยัง
ขาดองค์ความรู้ในการเก็บเกี่ยวผลผลิตด้วย เพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนารูปแบบการผลิตให้เกิดผลในทางปฏิบัติ
อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่เกษตรกร สภาเกษตรกรจังหวัดตาก จึงได้จัดทา(ร่าง) ข้อเสนอ
โครงการ ในพื้นที่ตาบลย่านรี อาเภอสามเงา สภาเกษตรกรจังหวัดตากได้เสนอโครงการส่งเสริมและพัฒนา
ระบบการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยและได้มาตรฐาน กิจกรรมหลัก คือ เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตทาง
การเกษตรและเพิ่มมูลค่า สินค้าทางการเกษตรคุณภาพปลอดภัยและได้มาตรฐาน ลาไย และ ไผ่ ซึ่งได้จากการ
รั บ ฟัง ความเห็ น ปั ญ หา และความต้อ งการของเกษตรกรในการจั ดท าแผนพัฒ นาเกษตรกรรม เสนอขอ
งบประมาณจากงบพัฒนาจังหวัดตาก ในปีงบประมาณ ๒๕๖๒ เพื่อดาเนินงานโครงการฯ ผ่านหน่วยงานที่
เกี่ย วข้ อง ทั้ง นี้ ก ลุ่ ม เกษตรกรจ าเป็ น ต้อ งสร้ างอัต ลั กษณ์ใ ห้ แ ก่สิ น ค้า เกษตรของชุ มชนเพิ่ มเติม เพื่ อสร้า ง
มูลค่าเพิ่มให้แก่สินค้าเกษตรของชุมชนเพิ่มเติม
สภาเกษตรกรจั งหวัดตาก ได้ติดตามปัญหาล าไย ทาให้ทราบข้อมูล ว่า ผลกระทบจากการพัฒ นา
ประเทศไปสู่อุตสาหกรรมหนักและการพัฒนาการท่องเที่ยวทาให้เกิดการเคลื่อนย้ายของแรงงานจานวนมาก
ออกจากภาคการเกษตรเข้าสู่ในเมืองทาให้การเกษตรทั้งระบบขาดแคลนแรงงาน ส่งผลกระทบต่อการผลิต
ลาไยโดยเฉพาะแรงงานด้านเก็บเกี่ยว ซึ่งมี ขั้นตอนตั้งแต่เก็บเกี่ยวผลผลิตจากต้น การลาเลียงผลผลิต การคัด
เกรด การบรรจุตะกร้า ซึ่งแต่ละขั้นตอนต้องอาศัยแรงงานที่มีความชานาญจานวนมาก ปัญหาการขาดแคลน
แรงงานจะรุนแรงมากในช่วงการผลิตลาไยนอกฤดู ช่วงเวลาจาหน่ายผลผลิต ลาไยที่ได้ราคาดีที่สุด คือ ช่วง
เดือนพฤศจิกายน ถึง ต้นเดือนกุมภาพันธ์ เนื่องจากตรงกับเทศกาลสาคัญ อาทิ ตรุษจีน ขึ้นปีใหม่ จึงจาเป็น
อย่ า งยิ่ ง ที่ เ กษตรกรในพื้ น ที่ ต าบลต้ อ งร่ ว มมื อ กั น ในการวางปฏิ ทิ น การผลิ ต ในการบั ง คั บ ล าไยออกดอก
เพื่อกาหนดปริมาณผลผลิตลาไย ไม่ให้เกิดการล้นตลาดประกอบกับ แก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงานภาค
การเกษตรด้วย นอกจากนี้เกษตรกรมีการใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม คานึงถึงความปลอดภัยจากสารพิษ
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และรักษาสภาพแวดล้อมและสภาพอากาศ โดยใช้เทคนิคการผลิตสารชีวภาพเพื่อเพิ่มผลผลิต ได้แก่ เทคนิค
การผลิตเชื้อราสาหรับการเพิ่มผลผลิตลาไย เทคนิคการปรับปรุงสภาพดินให้เหมาะสมกั บการเพิ่มปริมาณ
ผลผลิต
ในเบื้องต้น ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ สภาเกษตรกรจังหวัดตากได้ประสานผู้แทนจากธนาคารเพื่อ
การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาสามเงา ร่วมลงพื้นที่ได้ให้ความรู้เรื่องการจัดการหลักเกณฑ์ในการ
ขอรับการสนับสนุนสินเชื่อ และโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ และประสานปัญหาไปยัง
สานักงานเกษตรจังหวัดตาก เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาให้ แก่เกษตรกรผู้ปลูกลาไย รวมทั้งประสานกลุ่มเพื่อ
เข้าอบรมในโครงการโครงการพัฒนาผู้ประกอบการรายใหม่ START UP เพื่อให้กลุ่มได้มีองค์ความรู้ในด้านการ
วางวางแผนธุรกิจการวิเคราะห์สถานการณ์ ตลอดจนมีการประเมินปัจจัยทั้งภายในและภายนอก วางแผนการ
ผลิต การตลาด การบริหารจัดการ และแผนการเงิน การลงทุนเพื่อจะได้พัฒนาต่อยอดขยายผลและเพิ่มมูลค่า
ให้กับสินค้าของเกษตรกรในอนาคต ต่อไป

ประเด็นปัญหาและแนวทางพัฒนาภาคเกษตรกรรม ตาบลย่านรี
(สรุปจากการจัดเวทีระดมความเห็นการจัดทาแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตาบล)
ประเด็นปัญหา/ความต้องการ
1. แหล่งน้าเพื่อการเกษตรไม่เพียงพอ
2. ขาดเอกสารสิทธิ์ในที่ดินทากิน/พื้นที่ทากินไม่
เพียงพอ
3. ราคาผลผลิตลาไยไม่เป็นไปตามกลไกตลาด

4. พันธุ์ข้าวปลอม/ด้อยคุณภาพ
5. ระบบส่งน้าทรุดโทรม

แนวทางการพัฒนา
1. ต่อท่อระบบส่งน้าจากเขื่อน
2. ขอทางการทารังวัดที่ดินออกเอกสารสิทธิ์เพิ่มจาก
ฐานข้อมูลเดิม
3. ทาหนังสือร้องขอความช่วยเหลือผ่านสภาเกษตร
จังหวัดโดยนาข้อมูลจากการทาเวทีประชาคมของ
ชุมชน/จัดตั้งรวมกลุ่มเกษตรกรทาเป็นวิสาหกิจชุมชน
4. ให้ภาครัฐจัดอบรมการคัดเมล็ดพันธุ์ข้าวและทาที่
จัดเก็บรักษาเมล็ดพันธ์ข้าว
5. พัฒนาปรับปรุงระบบส่งน้า
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ส่วนที่ ๓ : แผนงานโครงการพัฒนาเกษตรกรรม อาเภอสามเงา / ตาบลย่านรี พ.ศ. 2562 – พ.ศ. 2565
แผนพัฒนา/แผนงาน/โครงการ
แนวทางพัฒนา
แนวทางการพัฒนา
คุณภาพชีวิตประชาชน
และแก้ไขปัญหาความ
ยากจน
ยุทธศาสตร์ การพัฒนา
ด้านเศรษฐกิจ
แผนงานการเกษตร

วัตถุประสงค์

แผนงาน/โครงการ
โครงการส่งเสริมการทา
การเกษตร
ปลอดสารพิษ พื้นที่ ม. 1-5

เพื่อให้เกษตรกรลดต้นทุนการ
ผลิตและมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการ
ทาเกษตรปลอดสารพิษ

โครงการคลินิกเกษตรกรเคลื่อนที่ เพื่อเป็นการบูรณาการร่วมกับ
ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระ หน่วยงานราชการอื่น
บรมโอรสาธิราชสยาม
มกุฎราชกุมาร
โครงการพัฒนาศักยภาพ
เพื่อให้เกษตรกรมีความรู้เพิ่ม
อาสาสมัครเกษตร

มากขึ้น

โครงการส่งเสริมการหยุดเผาและ

เพื่อให้เกษตรกรมีความรู้เพิ่ม

การไถกลบตอซัง

มากขึ้น

โครงการส่งเสริมผลิตปุ๋ยอินทรีย์

เพื่อให้เกษตรกรมีความรู้เพิ่ม

จากเศษวัสดุเหลือใช้ทาง
การเกษตร
โครงการฟื้นฟูเกษตรกรผู้ปลูกพืช

มากขึ้นและมีรายได้เพิ่มขึ้น

สวนประสบภัยแล้ง

มากขึ้น

เพื่อให้เกษตรกรมีความรู้เพิ่ม

แนวทางการ
ดาเนินงาน
5 แห่ง

แหล่ง
งบประมาณ
อบต.ย่านรี

ระยะเวลาในการดาเนินงาน

หน่วยงาน

2562 2563 2564 2565

รับผิดชอบ
สานักงานปลัดฯ

1 แห่ง
อบต.ย่านรี

สานักงานปลัดฯ

ตาบลย่านรี

อบต.ย่านรี

สานักงานปลัดฯ

ตาบลย่านรี

อบต.ย่านรี

สานักงานปลัดฯ

ตาบลย่านรี

อบต.ย่านรี

สานักงานปลัดฯ

ตาบลย่านรี

อบต.ย่านรี

สานักงานปลัดฯ
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แผนงานโครงการพัฒนาเกษตรกรรม อาเภอสามเงา / ตาบลย่านรี พ.ศ. 2562 – พ.ศ. 2565
แผนพัฒนา/แผนงาน/โครงการ
แนวทางพัฒนา
แผนงาน/โครงการ
แนวทางการพัฒนา
โครงการจัดงานวันลาไยนอกฤดู
คุณภาพชีวิตประชาชน
และแก้ไขปัญหาความ
โครงการก่อสร้างลานตากพืชผล
ยากจน
และ
ยุทธศาสตร์ การพัฒนา โรงเก็บพืชผล หมู่ 1-5
ด้านเศรษฐกิจ
แผนงานการเกษตร
โครงการก่อสร้างโรงสีชุมชนบ้าน
หนองโสนหมู่ที่ 4
โครงการจัดซื้อพันธุ์ข้าวเพื่อการ
เกษตรในตาบลย่านรี
โครงการส่งเสริมขยายพันธุ์
กล้วยไม้
คืนสู่ป่า
โครงการปรับปรุงพื้นที่เพื่อ
ก่อสร้าง
ตลาดรับซื้อพืชผลทางการเกษตร
รองรับโครงการตลาดประชารัฐ
โครงการก่อสร้างอาคารพร้อม
ลานตากพืชผลทางการเกษตร
ตาบลย่านรี

วัตถุประสงค์
เพื่อให้เกษตรกรมีตลาดในการ
ส่งออกลาไยนอกฤดู

แนวทางการ
ดาเนินงาน
ตาบลย่านรี

ระยะเวลาในการดาเนินงาน
หน่วยงาน
แหล่ง
งบประมาณ 2562 2563 2564 2565
รับผิดชอบ
อบต.ย่านรี
สานักงานปลัดฯ
อบต.ย่านรี

เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและ
แก้ไขราคาพืชผลทาง
การเกษตรตกต่า
เพื่อให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น

จานวน 5 ลาน
1 แห่ง

อบต.ย่านรี

กองช่าง

เพื่อให้เกษตรกรที่ทานาข้าวมี
รายได้เพิ่มขึ้น

เกษตรกรทั้งตาบล
ย่านรี
เพาะกล้วยไม้เดือน
ละ
100ต้น

อบต.ย่านรี

สานักงานปลัดฯ

เพื่อเป็นการอนุรักษ์พันธุ์กล้วย
ไม้ไม่ให้ศูนย์หายไป
เพื่อก่อสร้างตลาดรับซื้อพืชผล
ทางการเกษตรรองรับ
โครงการตลาดประชารัฐ
เพื่อก่อสร้างอาคารพร้อมลาน
ตากพืชผลทางการเกษตร
ตาบลย่านรี

ตลาดรับซื้อพืชผล
อาคารพร้อมลาน
ตาก
พืชผลทาง
การเกษตร

อบต.ย่านรี
อบต.ย่านรี

อบต.ย่านรี

กองช่าง

สานักงานปลัดฯ
กองช่าง

กองช่าง
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แผนงานโครงการพัฒนาเกษตรกรรม อาเภอสามเงา / ตาบลย่านรี พ.ศ. 2562 – พ.ศ. 2565
แผนพัฒนา/แผนงาน/โครงการ
แนวทางพัฒนา
แผนงาน/โครงการ
แนวทางการพัฒนาด้าน โครงการอุดหนุนศูนย์ถ่ายทอด
เศรษฐกิจและโครงสร้าง เทคโนโลยีประจาตาบล
พื้นฐาน
โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกัน
ยุทธศาสตร์ด้าน
ตลิ่งบริเวรณ หน้า โรงเรียนบ้าน
โครงสร้างพื้นฐาน
ป่ายางถึงสะพานร่วมใจ
แผนงานเคหะและชุมชน โครงการก่อสร้างระบบประปา
หมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่
พร้อมเปลีย่ นระบบท่อส่งน้า ม.2
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมคลอง
ส่งน้าดาดคอนกรีต สถานีสูบน้า
ด้วยพลังงานไฟฟ้าบ้านป่ายางตก
ม.1
โครงการก่อสร้างระบบประปา
หมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่
พร้อมเปลีย่ นระบบท่อส่งน้า ม.1
โครงการก่อสร้างฝายชะลอน้าใน
ตาบลย่านรี
โครงการปรับปรุงระบบประปา
หมู่บ้านโดยดาเนินการก่อสร้างถัง
น้าใสเพิ่มจานวน 2 ถัง พร้อม
เปลี่ยนระบบท่อส่งน้า ม.5
โครงการก่อสร้างสถานีสูบน้าด้วย
ไฟฟ้าพร้อม คลองส่งน้า ม.3

วัตถุประสงค์
เพื่อจัดทาโครงการส่งเสริมการ
ผลิตเชื้อราโตรโคเดอม่า
เพื่อให้ประชาชนมีแหล่งน้าเพื่อ
การเกษตรอย่างเพียงพอ
เพื่อให้ประชาชนมีแหล่งน้าเพื่อ
การเกษตรอย่างเพียงพอ
เพื่อให้ประชาชนมีแหล่งน้าเพื่อ
การเกษตรอย่างเพียงพอ
เพื่อให้ประชาชนมีแหล่งน้าเพื่อ
การเกษตรอย่างเพียงพอ
เพื่อให้ประชาชนมีแหล่งน้าเพื่อ
การเกษตรอย่างเพียงพอ
เพื่อให้ประชาชนมีแหล่งน้าเพื่อ
การเกษตรอย่างเพียงพอ
เพื่อให้ประชาชนมีแหล่งน้าเพื่อ
การเกษตรอย่างเพียงพอ

แนวทางการ
ดาเนินงาน
เกษตรกรมีความรู้
ในการผลิตพืช

ระยะเวลาในการดาเนินงาน
หน่วยงาน
แหล่ง
งบประมาณ 2562 2563 2564 2565
รับผิดชอบ
อบต.ย่านรี
สานักงานปลัดฯ

1 แห่ง

อบจ.ตาก

อบต.ย่านรี

1 แห่ง

อบจ.ตาก

อบต.ย่านรี

1 แห่ง

อบจ.ตาก

อบต.ย่านรี

1 แห่ง

อบจ.ตาก

อบต.ย่านรี

ฝายชะลอน้าใน
ตาบลย่านรี

อบจ.ตาก

อบต.ย่านรี

1 แห่ง

อบจ.ตาก

อบต.ย่านรี

1 แห่ง

อบจ.ตาก

อบต.ย่านรี

33

34
แผนงานโครงการพัฒนาเกษตรกรรม อาเภอสามเงา / ตาบลย่านรี พ.ศ. 2562 – พ.ศ. 2565
แผนพัฒนา/แผนงาน/โครงการ
แนวทางพัฒนา
แผนงาน/โครงการ
แนวทางการพัฒนาด้าน โครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้าห้วย
เศรษฐกิจและโครงสร้าง สามเงาน้อย ม.4
พื้นฐาน
โครงการก่อสร้างสถานีสูบน้าด้วย
ยุทธศาสตร์ด้าน
ไฟฟ้า พร้อมคลองส่งน้า หมู่ 3
โครงสร้างพื้นฐาน
โครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้า
แผนงานเคหะและชุมชน สาธารณะชุมชน (หนองไข่เน่า)
หมู่ 1
โครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้า
สาธารณะชุมชน (ห้วยแห้ง)
หมู่ 2
โครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้า
ชุมชน (ที่เลี้ยงสัตว์ป่าบ่อคา
สาธารณะประโยชน์) หมู่ 4
โครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้า
สาธารณะชุมชน (ห้วยไม้ซาง)
หมู่ 5
โครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้าห้วย
สามเงา ม.3

วัตถุประสงค์

เพื่อให้เกษตรกรมีน้าใช้ในการทา
การเกษตร
เพื่อให้เกษตรกรมีน้าใช้ในการทา
การเกษตรหมู่ 3
เพื่อกักเก็บน้าสาหรับการเกษตร
และอุปโภคพร้อมแก้ปญ
ั หา
น้าท่วม
เพื่อกักเก็บน้าสาหรับการเกษตร
และอุปโภคพร้อมแก้ปญ
ั หา
น้าท่วม
เพื่อกักเก็บน้าสาหรับการเกษตร
และอุปโภคพร้อมแก้ปญ
ั หา
น้าท่วม
เพื่อให้เกษตรกรมีน้าใช้ในการ
ทาการเกษตรและแก้ปญ
ั หา
น้าท่วม
เพื่อกักเก็บน้าสาหรับการเกษตร
และอุปโภคพร้อมแก้ปญ
ั หา
น้าท่วม
โครงการวางท่อส่งน้าเพื่อ
เพื่อให้เกษตรกร ต.ย่านรี ต.
การเกษตรจากเขื่อนภูมิพล(ล่าง)สู่ เกาะตะเภา ต. ท้องฟ้า
พื้นที่ทางการเกษตรจานวน 5
ต.ทุ่งกระเชาะ ต.ตากตก มีนาใน
้
ตาบล
การทาการเกษตร

ระยะเวลาในการดาเนินงาน
แหล่ง
งบประมาณ 2562 2563 2564 2565
หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง
ขนาดตามมาตรฐาน หน่วยงาน
ของกรมชลประทาน ที่เกี่ยวข้อง
1 แห่ง
หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง
หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง
หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง

1 แห่ง

หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง

หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง

1 แห่ง

หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง

หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง

1 แห่ง

หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง

หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง

1 แห่ง

หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง

หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง

วางท่อน้าขนาด
Ø0.80ม. ยาว 35
ก.ม.พร้อมติดตั้งจุด
ส่งน้าเข้าพื้นที่

หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง

แนวทางการ
ดาเนินงาน
1 แห่ง

หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง
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แผนงานโครงการพัฒนาเกษตรกรรม อาเภอสามเงา / ตาบลย่านรี พ.ศ. 2562 – พ.ศ. 2565
แผนพัฒนา/แผนงาน/โครงการ
แนวทางพัฒนา
แผนงาน/โครงการ
แนวทางการพัฒนาด้าน โครงการขุดลอกอ่างเก็บน้า
เศรษฐกิจและโครงสร้าง สาธารณะม.1(สระลุงทัด)
พื้นฐาน
โครงการก่อสร้างฝายกันแม่น้าปิง
ยุทธศาสตร์ด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน
แผนงานเคหะและชุมชน โครงการขยายเขตระบบไฟฟ้า
เพื่อการเกษตรเข้าอ่างปางปุย
โครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้าห้วย
สามเงา(ห้วยผาคัน) หมู4่
โครงการขุดลอกอ่างเก็บน้า
สาธารณะม.4 (สระดาบวี)
โครงการก่อสร้างฝายกึ่งถาวร
บริเวณลาห้วยในเขตอบต.ย่านรี

การบริหารจัดการที่ดิน
ทากินเพื่อการ
เกษตรกรรม

โครงการขุดลอกอ่างเก็บน้าปาง
ปุย
จัดสรรพื้นที่ป่าเสื่อมโทรมให้
เกษตรกรทีไ่ ม่มีทดี่ ินทากิน และ
เร่งรัดการออกเอกสารสิทธิ์

วัตถุประสงค์
เพื่อกักเก็บน้าใช้เพื่อการเกษตร

แนวทางการ
ดาเนินงาน
1 แห่ง

เพื่อลดปัญหาตลิ่งพังและสามารถ 1 แห่ง
สูบน้าจากสถานีสูบน้าได้อย่าง
ต่อเนื่อง
เพื่อให้ประชาชนมีการคมนาคม ขยายเขตไฟฟ้าเป็น
ที่สะดวกรวดเร็วขึ้น
ระยะทางยาว 1
ก.ม.
เพื่อให้เกษตรกรมีน้าใช้ในการ
จานวน 1 แห่ง
เกษตรและแก้ปัญหาน้าท่วม
เพื่อกักเก็บน้าใช้เพื่อการเกษตร 1 แห่ง
เพื่อให้เกษตรกรมีน้าใช้ในการ
ทาการเกษตรและแก้ปญ
ั หาน้า
ท่วม
เพื่อให้เกษตรกรมีน้าใช้ในการทา
การเกษตรและแก้ปญ
ั หาน้าท่วม
- มีที่ดินประกอบอาชีพ
เกษตรกรรมเป็นของตนเองกร

1 แห่ง
1 แห่ง
- สารวจ รังวัด มอบ
เอกสารสิทธิ การถือ
ครองที่ดิน
- การจัดรูปที่ดินเพื่อ
การเกษตรกรรม

ระยะเวลาในการดาเนินงาน
แหล่ง
งบประมาณ 2562 2563 2564 2565
หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง
หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง
หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง

หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง

หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง

หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง
หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง
หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง

หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง
หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง
หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง

หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง
กษ./ทส/อบต.

หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง

หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง

ทสจ./สปก./ที่ดิน
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แผนงานโครงการพัฒนาเกษตรกรรม อาเภอสามเงา / ตาบลย่านรี พ.ศ. 2562 – พ.ศ. 2565
แผนพัฒนา/แผนงาน/โครงการ
แนวทางพัฒนา
แผนงาน/โครงการ
- ขุดสระน้าในไร่นาในพื้นที่
โครงการผันน้าจากเขื่อน
การเกษตรของเกษตรกร สนับสนุน ภูมิพลเข้าพื้นที่การเกษตร
การทาการเกษตรทฤษฎีใหม่ เกษตร ต.ย่านรี อ.สามเงา และ ต.
ผสมผสาน
เกาะตะเภา
- สนับสนุนการใช้น้าทางการเกษตร อ.บ้านตาก
อุปโภค บริโภค ภาคอุตสาหกรรม
และบริการอย่างเหมาะสม
ส่งเสริมการรวมกลุ่มเพื่อจัดตั้งเป็น โครงการรวมกลุม่ เกษตรกร
องค์กรเกษตรกร
ผู้ปลูกลาไย

วัตถุประสงค์

แนวทางการดาเนินงาน

แหล่ง
งบประมาณ

- เกษตรกรมีน้าใช้
ประกอบอาชีพ
เกษตรกรรมตลอดปี

- ก่อสร้างแหล่งน้าประจา
ไร่นาขนาดเล็กนอกเขต
ชลประทานหรือในเขต

กษ./อบต.
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง

ระยะเวลาในการดาเนินงาน
2562 2563 2564 2565

36
หน่วยงาน
รับผิดชอบ
ชป./อบต.
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง

- ต่อรองราคารับซื้อ - ให้ความรู้และสนับสนุน
กับผู้รับซื้อโดยตรงไม่ การจัดตั้งกลุ่มการผลิตและ
ผ่านพ่อค้าคนกลาง องค์กรเกษตรกร

กษ./อบต.
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง

ส่งเสริมการวิจยั พัฒนา สินค้า
โครงการผลิตเมล็ดพันธุ์
เกษตรและอาหาร เพื่อให้เกิด
ข้าวเพื่อใช้และจาหน่าย
ประสิทธิภาพการผลิต ทั้งด้านปัจจัย
การผลิต เครื่องจักร เครื่องมือทาง
การเกษตร การแปรรูปเป็น
ผลิตภัณฑ์ใหม่

- ป้องกันพันธุ์ข้าว
ปลอม/ลดต้นทุน
เมล็ดพันธุ์ข้าว/
ปรับเปลีย่ นจากการ
ขายผลผลิตเป็นการ
ขายเมล็ดพันธุ์

กษ./อต./
อบต.
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง

กจ./สกจ.ตก/
ศูนย์เมล็ดพันธุ์
ข้าว

เพิ่มประสิทธิภาพระบบส่งน้าเพื่อ
การเกษตร

- ส่งน้าเข้าพื้นที่
เกษตรได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

กษ./อบต.
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง

ชป./อบต.
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง

ปรับปรุง/ซ่อมแซมระบบ
ส่งน้าที่มีอยู่เดิมให้ใช้งาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

- สนับสนุนการวิจยั
เกี่ยวกับการแปรรูปพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ และบรรจุภณ
ั ฑ์
เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร
- ส่งเสริมการแปรรูปและ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ ให้
สอดคล้องกับความต้องการ
ของตลาด
- ซ่อมแซมและปรับปรุง
ระบบส่งน้าเพื่อการเกษตร

กจ./สกจ.ตก
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แผนงานโครงการพัฒนาเกษตรกรรม อาเภอสามเงา / ตาบลย่านรี พ.ศ. 2562 – พ.ศ. 2565
แผนพัฒนา/แผนงาน/โครงการ
แนวทางพัฒนา
แผนงาน/โครงการ
แนวทางการพัฒนา ๑. โครงการส่งเสริมการ
ผลิตภาพทาง
พัฒนาและปรับระบบการ
การเกษตร
ผลิตลาไยให้มีคณ
ุ ภาพ
กลยุทธ์ส่งเสริมการ ปลอดภัยและได้มาตรฐาน
ทาการเกษตร
ปลอดภัย เกษตร
ผสมผสานอย่าง
ยั่งยืน
2. โครงการส่งเสริมการ
พัฒนาระบบการผลิตไผ่
เศรษฐกิจและการ
ขยายพันธุ์เพื่อการค้าให้มี
คุณภาพและได้มาตรฐาน

วัตถุประสงค์
- เพื่อพัฒนาศักยภาพ
เกษตรกรในด้านการ
พัฒนาระบบการผลิต
สินค้าเกษตรเกษตร
ปลอดภัยให้ได้มาตรฐาน
- เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้า
เกษตรปลอดภัยให้ได้
มาตรฐานตรงตามความ
ต้องการของตลาด
-เพื่อส่งเสริมการทา
เกษตรผสมผสานอย่างยัง
ยืน ลดการปลูกพืช
เชิงเดี่ยว

แนวทางการดาเนินงาน
1. การอบรมถ่ายทอดองค์
ความรู้ด้านการผลิต การตลาด
กฎหมายพันธสัญญา และการ
แปรรูปผลิตภัณฑ์เพื่อให้มี
คุณภาพปลอดภัยและได้
มาตรฐาน จานวน 4 อาเภอๆ
ละ 50 ราย รวมทั้งสิ้นจานวน
200 ราย
2. การอบรมถ่ายทอดองค์
ความรู้ด้านการผลิต การตลาด
กฎหมายพันธสัญญา และการ
แปรรูปผลิตภัณฑ์จานวน 1
อาเภอ 200 รายรวมทั้งสิ้น
จานวน 200 ราย
- การพัฒนาคุณภาพไผ่ให้ได้
มาตรฐาน จานวน 3 ตาบล
- ประชาสัมพันธ์ส่งเสริมและ
พัฒนาไผ่ให้มีคณ
ุ ภาพปลอดภัย
และได้มาตรฐานแบบครบวงจร
จานวน 1 ครั้ง

แหล่ง
งบประมาณ

จังหวัดตาก

ระยะเวลาในการดาเนินงาน
2562 2563 2564 2565

หน่วยงานรับผิดชอบ

กษจ. /กษ. /ศวพ./
สกจ.และ
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง
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แผนงานโครงการพัฒนาเกษตรกรรม อาเภอสามเงา / ตาบลย่านรี พ.ศ. 2562 – พ.ศ. 2565
แผนพัฒนา/แผนงาน/โครงการ
แนวทางพัฒนา
แนวทางการพัฒนา
ผลิตภาพทาง
การเกษตร
กลยุทธ์ส่งเสริมการ
ทาการเกษตร
ปลอดภัย เกษตร
ผสมผสานอย่าง
ยั่งยืน

แผนงาน/โครงการ
โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาองค์กร
เกษตรกรและกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชนสู่
เกษตร 4.0

วัตถุประสงค์

แนวทางการดาเนินงาน

1. เพื่อพัฒนาศักยภาพ
องค์กรเกษตรกรและ
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนใน
การผลิตสินค้าเกษตร
4.0
2. เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้า
เกษตรปลอดภัยให้ได้
มาตรฐานตรงตามความ
ต้องการของตลาด

ส่งเสริมและพัฒนาองค์กร
เกษตรกรและกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชนสู่เกษตร
4.0
ส่งเสริมให้มีการจัดทา
แปลงสาธิตและแปลงผลิต
พืช GAP /
เกษตรอินทรีย์

แหล่ง
งบประมาณ

จังหวัดตาก

ระยะเวลาในการดาเนินงาน
2562

2563

2564

2565

หน่วยงานรับผิดชอบ

กษจ. /กษ. /ศวพ./
สกจ.และ
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง
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39

ภาพกิจกรรม

40

ภาคผนวก

41
ข้อมูลชุดดิน ตาบลย่านรี อาเภอสามเงา จังหวัดตาก

ตาบลย่านรี อาเภอสามเงา จังหวัดตาก ประกอบไปด้วยชุดที่ 21 , 33 , 40 , 46 , 48 , 62
ที่มา : กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

42
กลุ่มชุดดินในพื้นที่ลุ่ม
กลุ่มชุดดินที่ 21
ชุดดิน : ชุดดินเพชรบุรี (Pb) และชุดดินสรรพยา (Sa)
ลักษณะเด่น :
กลุ่ มดินร่วนหยาบลึ กมากที่เกิดจากตะกอนล าน้าในส่ว นต่าของ
พื้นที่ริมแม่น้า ปฏิกิริยาดินเป็นกรดเล็กน้อยถึงเป็นกลาง
การระบายน้าค่อนข้างเลวถึงดีปานกลาง ความอุดมสมบูรณ์
ปานกลาง
ปัญหา :
ดิ น ค่ อ นข้ า งเป็ น ทราย ขาดแคลนน้ านาน บางพื้ น ที่ อ าจได้ รั บ
อันตรายจากน้าไหลบ่าท่วมขังและน้าท่วมขังในฤดูฝน ทาความเสียหายกับพืชที่ไม่ชอบน้า
แนวทางการจัดการ :
ปลูกข้าว เลือกระยะเวลาปลูกให้เหมาะสมกับฤดูกาล ปรับสภาพพื้นที่ให้ราบเรียบ และทาคัน
ดินเพื่อช่วยกักเก็บน้า ไถกลบตอซัง ปล่อยไว้ 3-4 สัปดาห์ หรือไถกลบพืชปุ๋ยสด (หว่านโสนอัฟริกันหรือ
โสนอินเดีย 6-8 กิโลกรัม/ไร่ ไถกลบเมื่ออายุ 50-70 วัน ปล่อยไว้ 1-2 สัปดาห์) ร่วมกับการใช้ปุ๋ ยอินทรีย์
น้าหรือปุ๋ยเคมีสูตร 16-16-8 ใส่ปุ๋ยแต่งหน้าหลังปักดา 35-45 วัน มีระบบการให้น้าในช่วงที่ข้าวขาดน้า
หรือทานาครั้งที่ 2 หรือปลูกพืชไร่ พืชผักหรือพืชตระกูลถั่วหลังเก็บเกี่ยวข้าว ทาร่องแบบเตี้ย ปรับปรุงดิน
ด้วยปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอก 2-3 ตัน/ไร่ ร่วมกับปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ยอินทรีย์น้า
ปลูกพืชไร่ พืชผัก หรือไม้ผล ยกร่องกว้าง 6-8 เมตร คูน้ากว้าง 1.0-1.5 เมตร ลึก 0.5-1.0
เมตร ทาคันดินอัดแน่นล้อมรอบ เพื่อป้องกันน้าท่วม ปรับปรุงดินด้วยปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอก 2-3 ตัน/ไร่
ร่วมกับปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ยอินทรีย์น้า หรือขุดหลุมปลูกขนาด 50x50x50 ซม. ปรับปรุงหลุมปลูกด้วยปุ๋ยหมัก
หรือปุ๋ยคอก 20-35 กิโลกรัม/หลุม ในช่วงเจริญเติบโต ก่อนเก็บผลผลิตและภายหลังเก็บผลผลิต ใช้ปุ๋ย
หมักหรือปุ๋ยคอกร่วมกับปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ยอินทรีย์น้า ตามชนิดพืชที่ปลูก เพื่อรักษาความสามารถในการผลิต
ของดินไม่ให้เสื่อมโทรมลง ในช่วงเจริญเติบโต ก่อนเก็บผลผลิตและภายหลังเก็บผลผลิต พัฒนาแหล่งน้า
ชลประทานและจัดระบบการให้น้าในแปลงปลูก

43
กลุ่มชุดดินในพื้นที่ดอน เขตดินแห้ง
กลุ่มชุดดินที่ 33
ชุดดิน : ชุดดินดงยางเอน (Don) ชุดดินกาแพงเพชร (Kp)
ชุดดินกาแพงแสน (Ks) ชุดดินลาสนธิ (Ls) ชุดดินน้าดุก (Nd)
ชุดดินธาตุพนม (Tp) และชุดดินตะพานหิน (Tph)
ลักษณะเด่น :
กลุ่มดินทรายแป้งละเอียดหรือดินร่วนละเอียดลึกมากที่เกิดจาก
ตะกอนแม่น้าหรือตะกอนน้าพารูปพัด ปฏิกิริยาดินเป็นกรด
เล็กน้อยถึงเป็นกลาง การระบายน้าดีถึงดีปานกลาง ความอุดม
สมบูรณ์ปานกลาง
ปัญหา :
ขาดแคลนน้าในระยะที่ฝนทิ้งช่วงนาน บางพื้นที่อาจพบชั้นดานแข็งที่เกิดจากการเกษตรกรรม
แนวทางการจัดการ :
ปลูกพืชไร่หรือพืชผัก ไถพรวนขณะที่ดินมีความชื้นที่เหมาะสมและที่ความแตกต่างกันในแต่ละปี เพื่อ
ทาลายชั้นดานและป้องกันการเกิดชั้นดาน จัดระบบการปลูกพืชหมุนเวียนให้มีการปลูกพืชบารุงดินอยู่ด้วย
ปรั บ ปรุ ง ดิ น ด้ ว ยปุ๋ ย หมั ก หรื อ ปุ๋ ย คอก 2-3 ตั น /ไร่ หรื อ ไถกลบพื ช ปุ๋ ย สด (หว่ า นเมล็ ด ถั่ ว พร้ า 8-10
กิโลกรัม/ไร่ เมล็ดถั่วพุ่ม 6-8 กิโลกรัม/ไร่ หรือปอเทือง 4-6 กิโลกรัม/ไร่ ไถกลบระยะออกดอก ปล่อยไว้
1-2 สัปดาห์) ร่วมกับปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ยอินทรีย์น้า มีวัสดุคลุมดิน หรือทาแนวรั้วหญ้าแฝก มีการใช้ปุ๋ยเคมีหรือ
ปุ๋ยอินทรีย์น้าตามชนิดพืชที่ปลูก เพื่อรักษาความสามารถในการผลิตของดินไว้ไม่ให้เสื่อมโทรมลง พัฒนา
แหล่งน้าและจัดระบบการให้น้าในแปลงปลูก
ปลูกไม้ผล ขุดหลุมปลูกขนาด 50x50x50 ซม. ปรับปรุงหลุมปลูกด้วยปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอก 20-35
กิโลกรัม/หลุม มีวัสดุคลุมดิน ปลูกพืชคลุมดิน ปลูกพืชแซม ทาแนวรั้วหรือฐานหญ้าแฝกเฉพาะต้น ในช่วง
เจริญเติบโต ก่อนเก็บผลผลิตและภายหลังเก็บผลผลิต ใช้ปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอกร่วมกับปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ยอินทรีย์
น้า ตามชนิดพืชที่ปลูก เพื่อรักษาความสามารถในการผลิตของดินไว้ไม่ให้เสื่อมโทรมลงพัฒนาแหล่งน้าและ
จัดระบบการให้น้าในพื้นที่ปลูก

44
กลุ่มชุดดินในพื้นที่ดอน เขตดินแห้ง
กลุ่มชุดดินที่ 40
ชุดดิน : ชุดดินจักราช (Ckr) ชุดดินชุมพวง (Cpg) ชุดดินหุบกระพง
(Hg) ชุดดินห้วยแถลง (Ht) ชุดดินสันป่าตอง (Sp) และชุด
ดินยางตลาด (Yl)
ลักษณะเด่น :
กลุ่มดินร่วนหยาบลึกถึงลึกมากที่เกิดจากตะกอนลาน้าหรือวัตถุ
ต้นกาเนิดเนื้อหยาบ ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดหรือเป็นกลาง การ
ระบาย น้าดีถึงดีปานกลาง ความอุดมสมบูรณ์ต่า
ปัญหา :
ดินปนทราย ความอุดมสมบูรณ์ต่า ขาดแคลนน้า ในพื้นที่ที่มีความลาดชัน ดินง่ายต่อการถูกชะล้างพังทลาย
สูญเสียหน้าดิน
แนวทางการจัดการ :
ปลูกพืชไร่หรือพืชผัก เลือกพื้นที่ค่อนข้างราบเรียบ ปรับปรุงดินด้วยปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอก 2-3
ตัน/ไร่ หรือไถกลบพืชปุ๋ยสด (หว่านเมล็ดถั่วพร้า 8-10 กิโลกรัม/ไร่ เมล็ดถั่วพุ่ม 6-8 กิโลกรัม/ไร่ หรือปอ
เทือง 4-6 กิโลกรัม/ไร่ ไถกลบระยะออกดอก ปล่อยไว้ 1-2 สัปดาห์) ร่วมกับปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ยอินทรีย์น้า มี
วัสดุคลุมดิน ปลูกพืชหมุนเวียน หรือปลูกพืชสลับเป็นแถบ พัฒนาแหล่งน้าและจัดระบบการให้น้าในแปลง
ปลูก
ปลูกไม้ผล ขุดหลุมปลูกขนาด 50x50x50 ซม. ปรับปรุงหลุมปลูกด้วยปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอก
20-35 กิโลกรัม/หลุม ร่วมกับปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ยอินทรีย์น้า มีระบบอนุรักษ์ดินและน้า เช่น ทาขั้นบันได คัน
ดิน ปลูกพืชคลุมดิน ปลูกพืชแซม วัสดุคลุมดิน ทาแนวรั้วหรือทาฐานหญ้าแฝกเฉพาะต้น ในช่วงเจริญเติบโต
ก่อนเก็บผลผลิตและภายหลังเก็บผลผลิต ใช้ปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอกร่วมกับปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ยอินทรีย์น้า ตามชนิด
พืชที่ปลูก พัฒนาแหล่งน้าและจัดระบบการให้น้าในแปลงปลูก

45
กลุ่มชุดดินในพื้นที่ดอน เขตดินแห้ง
กลุ่มชุดดินที่ 46
ชุดดิน : ชุดดินเชียงคาน (Ch) ชุดดินกบินทร์บุรี (Kb) ชุดดินโป่งตอง
(Po) และชุดดินสุรินทร์ (Su)
ลักษณะเด่น :
กลุ่มดินตื้นถึงก้อนกรวด หรือเศษหินปนลูกรังหนามาก
ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดมาก การระบายน้าดี ความอุดมสมบูรณ์ต่า
ปัญหา :
ดินตื้นถึงชั้นก้อนกรวดหรือเศษหินปนลูกรังหนามาก ความอุดม
สมบูรณ์ต่า ขาดแคลนน้า เกิดการชะล้างพังทลายสูญเสียหน้า
ดินในพื้นที่ที่มีความลาดชัน และบางพื้นที่มีก้อนกรวดหรือเศษ
หินกระจัดกระจายอยู่ที่ผิวดิน
แนวทางการจัดการ :
พื้นที่ดินตื้นมากหรือมีก้อนกรวดหรือลูกรังบริเวณหน้าดินมาก ไม่ควรนามาใช้ประโยชน์ ปล่อยไว้ให้
เป็นป่า พื้นที่เลี้ยงสัตว์หรือปลูกไม้ใช้สอยโตเร็ว
ปลูกพืชไร่หรือพืชผัก เลือกพื้นที่ที่มีหน้าดินหนาและมีสภาพพื้นที่ค่อนข้างราบเรียบ จัดระบบการปลูก
พืชหมุนเวียนตลอดทั้งปีและปลูกพืชบารุงดินร่วมอยู่ด้วย ปรับปรุงดินด้วยปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอก 3-4 ตัน/ไร่
หรือไถกลบพืชปุ๋ยสด (หว่านเมล็ดถั่วพร้า 10-12 กิโลกรัม/ไร่ เมล็ดถั่วพุ่ม 8-10 กิโลกรัม/ไร่ หรือปอ
เทือง 6-8 กิโลกรัม/ไร่ ไถกลบระยะออกดอก ปล่อยไว้ 1-2 สัปดาห์) ร่วมกับการใช้ปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ยอินทรีย์
น้า มีมาตรการอนุรักษ์ดินและน้า เช่น การไถพรวนตามแนวระดับ มีวัสดุคลุมดิน ทาแนวรั้วหรือทาฐาน
หญ้าแฝกเฉพาะต้น พัฒนาแหล่งน้าและจัดระบบการให้น้าในแปลงปลูก
ปลูกไม้ผล ขุดหลุมปลูกขนาด 75x75x75 ซม. ปรับปรุงหลุมปลูกด้วยหน้าดินร่วมกับปุ๋ยหมักหรือปุ๋ย
คอก 25-50 กิโลกรัม/หลุม มีระบบอนุรักษ์ดินและน้า เช่น การสร้างคันดิน ทาขั้นบันได ปลูกพืชคลุมดิน
ทาแนวรั้วหรือทาฐานหญ้าแฝกเฉพาะต้น ในช่วงเจริญเติบโต ก่อนเก็บผลผลิตและภายหลังเก็บผลผลิต ใช้
ปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอกร่วมกับปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ยอินทรีย์น้า ตามชนิดพืชที่ปลูก พัฒนาแหล่งน้าและจัด ระบบการ
ให้น้าในแปลงปลูก

46
กลุ่มชุดดินในพื้นที่ดอน เขตดินแห้ง
กลุ่มชุดดินที่ 48
ชุดดิน : ชุดดินแม่ริม (Mr) ชุดดินน้าชุน (Ncu) ชุดดินพะเยา (Pao)
และชุดดินท่ายาง (Ty)
ลักษณะเด่น :
กลุ่มดินตื้นถึงก้อนหินหรือเศษหิน และอาจพบชั้นหินพื้นภายใน
ความลึก 150 ซม. จากผิวดิน ปฏิกิริยาดินเป็นกรดถึงเป็น
กลาง การระบายน้าดี ความอุดมสมบูรณ์ต่า
ปัญหา :
ดินตื้นถึงชั้นก้อนกรวดหรือลูกรังหนามาก ความอุดมสมบูรณ์ต่า
ขาดแคลนน้า และเกิดการชะล้างพังทลายสูญเสียหน้าดิน ใน
พื้นที่ที่มีความลาดชัน
แนวทางการจัดการ :
พื้นที่ดินตื้นมากหรือมีก้อนกรวดหรือลูกรังบริเวณหน้าดินมาก ไม่ควรนามาใช้ประโยชน์ ปล่อยไว้ให้
เป็นป่า พื้นที่เลี้ยงสัตว์หรือปลูกไม้ใช้สอยโตเร็ว
ปลูกพืชไร่หรือพืชผัก เลือกพื้นที่ที่มีหน้าดินหนาและมีสภาพพื้นที่ค่อนข้างราบเรียบ จัดระบบการปลูก
พืชให้หมุนเวียนตลอดทั้งปีและปลูกพืชบารุงดินร่วมอยู่ด้วย ปรับปรุงดินด้วยปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอก 3-4 ตัน/
ไร่ หรือไถกลบพืชปุ๋ยสด (หว่านเมล็ดถั่วพร้า 10-12 กิโลกรัม/ไร่ เมล็ดถั่วพุ่ม 8-10 กิโลกรัม/ไร่ หรือปอ
เทือง 6-8 กิโลกรัม/ไร่ ไถกลบระยะออกดอก ปล่อยไว้ 1-2 สัปดาห์) ร่วมกับการใช้ปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ยอินทรีย์
น้ า ไถพรวนและปลู กพื ช ตามแนวระดับ มีวัส ดุ คลุ มดิ น หรื อทาแนวรั้ว หญ้าแฝก พั ฒ นาแหล่ งน้ าและ
จัดระบบการให้น้าในแปลงปลูก
ปลูกไม้ผล ขุดหลุมปลูกขนาด 75x75x75 ซม. ปรับปรุงหลุมปลูกด้วยหน้าดินร่วมกับปุ๋ยหมักหรือปุ๋ย
คอก 25-50 กิโลกรัม/หลุม มีระบบอนุรักษ์ดินและน้า เช่น การสร้างคันดิน ทาขั้นบันได ทาฐานปลู ก
เฉพาะต้น ปลูกพืชคลุมดิน ทาแนวรั้วหรือทาฐานเฉพาะต้นหญ้าแฝก ในช่วงเจริญเติบโต ก่อนเก็บผลผลิต
และภายหลั งเก็บ ผลผลิ ต ใช้ปุ๋ ย หมักหรื อปุ๋ยคอกร่ว มกับปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ยอินทรีย์น้า ตามชนิดพืช ที่ปลู ก
พัฒนาแหล่งน้าและจัดระบบการให้น้าในแปลงปลูก

47
กลุ่มชุดดินในพื้นที่ดอน เขตดินชื้น
กลุ่มชุดดินที่ 62
ชุดดิน :

พื้นที่ลาดชันเชิงซ้อน (SC : slope complex)

ลักษณะเด่น :
พื้นที่ลาดชันเชิงซ้อนที่มีความลาดชันมากกว่า 35 เปอร์เซ็นต์ พื้นที่บริเวณนี้ยังไม่มีการศึกษา สารวจ
และจ าแนกดิ น เนื่ องจากสภาพพื้น ที่มี ความลาดชั นสู ง ซึ่ งถื อว่ ายากต่อ การจัด การดู แลรัก ษาส าหรั บ
การเกษตร
ปัญหา :
มีความลาดชันสูงมาก ในพื้นที่ทาการเกษตรจะเกิดการชะล้างพังทลายสูญเสียหน้าดินอย่างรุนแรง
ขาดแคลนน้าและบางพื้นที่อาจพบชั้นหินพื้นหรือเศษหินกระจัดกระจายอยู่บริเวณหน้าดิน
แนวทางการจัดการ :
ควรปล่ อ ยไว้ ใ ห้ เ ป็ น ป่ า ตามธรรมชาติ เป็ น ที่ อ ยู่ อ าศั ย ของสั ต ว์ ป่ า แหล่ ง ต้ น น้ าล าธาร ในกรณี ที่
จาเป็นต้องนามาใช้ประโยชน์ทางการเกษตร จาเป็นต้องมีการศึกษาดินก่อน เพื่อให้ทราบถึงความเหมาะสม
ของดินสาหรับการปลูกพืช โดยมีการใช้ประโยชน์ที่ดินในเชิงอนุรักษ์หรือวนเกษตร ในบริเวณพื้นที่ที่เป็นดิน
ลึกและสามารถพัฒนาแหล่งน้าได้ มีระบบอนุรักษ์ดินและน้า เช่น ปลูกพืชคลุ มดิน ทาแนวรั้วหญ้าแฝกและ
ขุดหลุมปลูกเฉพาะต้น โดยไม่มีการทาลายไม้พื้นล่าง

48
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

