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โครงการจัดท าแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับต าบล 

 

 การเกษตรยังมีความสําคัญอย่างยิ่งต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศไทย แม้สัดส่วนรายได้ภาค
เกษตรต่อรายได้ประชาชาติจะอยู่ในระดับไม่สูงนัก เนื่องจากรายได้ยังคงผันผวนไปตามกระแสเศรษฐกิจ
โลก แต่เป็นเพราะภาคเศรษฐกิจด้านอื่นๆโดยเฉพาะอุตสาหกรรมการส่งออก การบริการและการท่องเที่ยว
เติบโตเร็วกว่ามาก เมื่อมองตัวเลขในเชิงเปรียบเทียบจึงทําให้ภาคเกษตรไม่ค่อยมีความสําคัญในเชิง
เศรษฐกิจ และจํานวนเกษตรกรก็มีแนวโน้มลดลงเช่นเดียวกับประเทศที่พัฒนาแล้ว หากแนวโน้มการ
พัฒนาการเกษตรเป็นไปแบบที่เป็นอยู่ในปัจจุบันนี้ และไม่มีการแก้ไขปัญหาเกษตรกรอย่างจริงจัง เชื่อว่าอีก
ไม่เกิน ๓๐ ปี จํานวนเกษตรกรไทยจะเหลือต่ํากว่าร้อยละ ๑๐  

สําหรับการทําการเกษตรของเกษตรกรไทยส่วนใหญ่ ยังประสบปัญหาท่ามกลางความเปลี่ยนแปลง
ของสังคมภายใต้กระแสโลกาภิวัฒน์ ภาคเกษตรกรรมไทยกําลังเผชิญกับปัญหาความยากจนอันเกิดจาก
เกษตรกรไทยส่วนใหญ่ยังขาดความรู้ และการบริหารจัดการ ปัญหาเรื่องทุน และโครงสร้างพ้ืนฐาน โดย
เฉพาะที่ทํากิน การพัฒนาดิน และน้ํา ซึ่งยังพบว่าไม่เพียงพอ  จึงเป็นสิ่งที่ทําให้การพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่
ของเกษตรกรไทยยังล่าช้า 

การเปิดเสรีของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ AEC ก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ต้องคํานึงถึง 
เนื่องจากเป็นการเปิดเสรีทางการค้า กล่าวคือสินค้าเกษตรสามารถส่งออกเคลื่อนย้ายได้อย่างเสรี ส่งผลให้
ต้องให้ความสําคัญกับ คู่แข่งขันในตลาดภาคการเกษตร คุณภาพของสินค้าเกษตร ราคาสินค้าเกษตร เป็น
ต้น ทั้งนี้ประเทศไทยก็ยังพอมีข้อได้เปรียบอยู่บ้างในเรื่องของพ้ืนที่การเพาะปลูก และระบบการขนส่ง 
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ต าบลเกาะตะเภา ม ี10 หมู่บ้าน 
( ระบบสถติิทางการทะเบียน 2560 กรมการปกครอง ) 
 

ที่มา :  แผนที่เกษตรเพ่ือการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-Map) - กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
 

ต าบลเกาะตะเภา 
10 
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ส่วนที่ ๑ : บริบทพื้นที ่
 1.) ข้อมูลทั่วไป 
 ( ที่มา : สภาพทั่วไปและข้อมูลพ้ืนฐานองค์การบริหารส่วนตําบลเกาะตะเภา อําเภอบ้านตาก จังหวัดตาก ) 

ประวัติความเป็นมา ต าบลเกาะตะเภา 

            สันนิษฐานว่าตําบลเกาะตะเภา คือบริเวณเมืองตากในอดีต เป็นเมืองที่มีชาวมอญอยู่มาก่อน 
ดังมีหลักฐานศิลปะมอญปรากฏอยู่ เมืองตากเป็นหนึ่งในหัวเมืองที่มีอายุขัยเกินกว่าสองพันปีขึ้นไป เมื่อ
มีการอพยพของชนชาติไทยจากลุ่มแม่น้ําแยงซีเกียงตอนใต้ ลงมาตามแนวลําน้ําดง (ลําน้ําสาละวิน) 
มีพวกหนึ่ง ได้ข้ามลําน้ําสาละวินผ่านลุ่มน้ําเมยหรือแม่น้ําต่องยินเข้ามาทางช่องเขาด้านอําเภอแม่สอด 
และมาถึงบริเวณท่ีเรียกว่า “เมืองตาก” ผู้นํากลุ่มไทยได้อพยพมาตั้งถ่ินฐานที่เมืองตากในยุคนั้นได้ตั้งตน
เป็นกษัตริย์ปกครองสืบทอดต่อเนื่องกันมาจนถึงปี พ.ศ.560 รัชสมัยพระเจ้าสักดํา ซึ่งเป็นกษัตริย์เมือง
ตากท่ียิ่งใหญ่มาก มีอาณาเขตที่อยู่ในอํานาจแผ่ไปจนจรดทะเลอันดามัน ดังมีบันทึกในพงศาวดารเหนือ 
กล่าวว่าในรัชสมัยพระเจ้าสักดํา นั้น เมืองตากมีการค้าขายกับเมืองอินเดียด้วย เมืองตากคงจะเสื่อมลง
ในช่วงพุทธศตวรรษที่ 10 พระยากาฬวรรณดิส ผู้เป็นเชื้อสายกษัตริย์เมืองตากที่อพยพมาจากตอนใต้ 
ของลุ่มน้ําแยงซีเกียง ได้โยกย้ายไปสร้างราชธานีขึ้นใหม่ที่ เมืองละโว้ ทางตอนใต้ของเมืองตากลงไปอีก  
มีบางยุคเมืองตากถูกทอดทิ้งกลายเป็นเมืองร้างดังใน พงศาวดารเหนือ ได้กล่าวถึง การเสด็จทาง
ชลมารคของพระนางจามเทวี พระราชธิดากษัตริย์เมืองละโว้ เพ่ือไปปกครองแคว้นหริภุญไชย (ลําพูน)  
ในราว พ.ศ.1200 โดยทางลําน้ําปิง พระนางจามเทวีขึ้นไปสํารวจบนฝั่งแม่น้ําพบร่องรอยกําแพงเมือง
เก่าถูกทิ้งร้าง จึงโปรดให้สร้างเป็นบ้านเมืองใหม่ ชื่อว่า “เมืองตาก” ต่อมาเมื่อ พ.ศ.1805 ขุนสามชน
เมืองฉอดได้ยกทัพมาประชิดเมืองตากซึ่งเป็นเมืองชายแดนของกรุงสุโขทัย พ่อขุนศรีอินทราทิตย์ 
ทรงจัดกองทัพออกไปรบโดยมีพระราชโอรสองค์เล็กซึ่งมีพระชนมายุได้ 19 พรรษา ติดตามไปด้วย 
กองทัพทั้งสองฝุายปะทะกันที่บริเวณเชิงดอยนอกเมืองตากประมาณกิโลเมตรเศษ ราชโอรสองค์เล็กได้
ทรงชนช้างกับขุนสามชนกระทํายุทธหัตถีกัน ขุนสามชนสู้ไม่ได้แตกพ่ายไป ต่อมาภายหลังทรงพระนาม
ว่า  “พ่อขุนรามคําแหงมหาราช” และ ได้ทรงสร้างเจดีย์ขึ้นเป็นที่ระลึกถึงชัยชนะในการทํายุทธหัตถี 
ครั้งนั้น เป็นศิลปะแบบสุโขทัย ซึ่งเจดีย์ยุทธหัตถีนี้อยู่ที่ วัดพระบรมธาตุ ตําบลเกาะตะเภา อําเภอบ้าน
ตาก ห่างจากตัวเมืองไปทางฝั่งตะวันตกของแม่น้ําปิง ราว 31 กิโลเมตร ต่อมาในแผ่นดินมหาธรรม
ราชาได้ย้ายเมืองตากลงมาทาง ตอนใต้ตามล้ําน้ําปิง ไปตั้งอยู่ที่ปุามะม่วงฝั่งตะวันตกของแม่น้ําปิง ซึ่งอยู่
ในเขตตําบลปุามะม่วง อําเภอเมืองตากในปัจจุบัน  
  จากประวัติความเป็นมาจึงน่าจะเป็นข้อสันนิษฐานหนึ่งว่าเป็นที่มาของชื่อตําบลเกาะตะเภา   
ซึ่งเชื่อกันว่าพระนางจามเทวี  ได้ล่องเรือสําเภามาตามแม่น้ําปิงจนถึงบ้านแม่พะยวบ ตรงนั้นเป็นจุดรวม
ของแม่น้ําปิงกับแม่น้ําวังซึ่งไหลมาบรรจบกัน บริเวณบ้านปากวัง บริเวณดังกล่าวมีน้ําลึกมาก เป็นวังวน 
เรือสําเภาถูกกระแสน้ําพัดจนเรือแตก ไหลตามน้ํามาติดตรงเกาะบริเวณบ้านพระธาตุ จึงเรียกบริเวณนี้
ว่าเกาะตะเภา อีกข้อสันนิษฐานหนึ่งคือในสมัยก่อนจะมีบ้านเรือนกลุ่มหนึ่ งตั้งอยู่บนเกาะซึ่งโอบล้อม
ด้วย ลําน้ําปิงและลําน้ําแควสะเปา (ลําน้ําแควสะเปาได้ถูกถมให้เป็นถนนเพ่ือปูองกันน้ําท่วมในสมัย
หม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมช) ลําน้ําแควสะเปาไหลผ่านจากบ้านพระธาตุถึงบ้านศรีค้ํา คนเฒ่าคนแก่
เล่าว่า คนบ้านอ่ืนจะเรียกคนแถบนี้ว่า “คนบ้านเกาะ” ซึ่งน่าจะหมายถึง “คนบ้านเกาะแควสะเปา”  
และต่อมาจึงเพ้ียนเป็น “คนบ้านเกาะตะเภา” จงึน่าจะเป็นอีกหนึ่งที่มาของชื่อ ตําบลเกาะตะเภา     
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ที่ตั้งและอาณาเขต 

  ตําบลเกาะตะเภาที่อยู่ห่างจากที่ว่าการอําเภอบ้านตาก ประมาณ 7 กิโลเมตร มีเนื้อที่
ประมาณ 108.62 ตารางกิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อกับหน่วยการปกครองท้องถิ่นอ่ืนๆดังนี้ 

 ทิศเหนือ   ติดต่อตําบลย่านรี อําเภอสามเงา จังหวัดตาก 
 ทิศใต้               ติดต่อตําบลตากตกและตําบลทุ่งกระเชาะ อําเภอบ้านตาก จังหวัดตาก   
 ทิศตะวันออก     ติดต่อกับตําบลตากออกมีแม่น้ําปิงกั้นกลาง                                                    
 ทิศตะวันตก       ติดต่อตําบลท้องฟูาและตําบลทุ่งกระเชาะ อําเภอบ้านตาก จังหวัดตาก 

 ลักษณะภูมิประเทศ 

  ภูมิประเทศ พ้ืนที่ทางทิศตะวันตกส่วนใหญ่เป็นปุา และภูเขามีพ้ืนที่ทําการเกษตรได้เพียง
เล็กน้อย ปุาไม้ทั่วไปเป็นปุาไม้เบญจพรรณ และพ้ืนที่ทางทิศตะวันออกเป็นพ้ืนที่ราบชายฝั่งแม่น้ําปิง    
มีเส้นทางระหว่างอําเภอบา้นตากกับอําเภอสามเงาตัดผ่านเหนือ - ใต ้

ลักษณะภูมิอากาศ 

  ลักษณะอากาศมีลักษณะร้อนชื้น อากาศเปลี่ยนแปลงไปตามฤดู ซึ่งมี 3 ฤดู ดังนี้  
 ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่กลางเดือนกุมภาพันธ์ไปจนถึงกลางเดือนพฤษภาคม อากาศร้อนและแห้งแล้ง 
แต่บางครั้งอาจมีอากาศเย็น บ้างครั้งเกิดพายุฝนฟูาคะนองและลมกระโชกแรงหรืออาจมีลูกเห็บตก
ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ประชาชนทุกปี เรียกว่า “พายุฤดูร้อน” อากาศร้อน จะมีอุณหภูมิระหว่าง 35 - 
39 องศาเซลเซียส ร้อนจัด มีอุณหภูมิประมาณ 40 องศาเซลเซียสขึ้นไป 
 ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคม ฝนตกมากในช่วงเดือน พฤษภาคม - ตุลาคม แต่อาจ
เกิด “ฝนทิ้งช่วง” ซึ่งอาจนานประมาณ 1 - 2 สัปดาห์หรือบางปีอาจเกิดขึ้นรุนแรงและมีฝนน้อยนานนับ
เดือน อาจจะเกิดฝนตกในเดือนกรกฎาคม   
 ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่กลางเดือนตุลาคมถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์ ในช่วงกลางเดือนตุลาคม นาน
ราว 1 - 2 สัปดาห์ เป็นช่วงเปลี่ยนฤดูจากฤดูฝนเป็นฤดูหนาว อากาศแปรปรวนไม่แน่นอน อาจเริ่มมี
อากาศเย็นหรืออาจยังมีฝนฟูาคะนอง อากาศหนาวอุณหภูมิต่ําสุด โดยเฉลี่ย ประมาณ 17 องศาเซลเซียส    

เขตการปกครอง 
 ตําบลเกาะตะเภา ประกอบด้วยหมู่บ้าน 10 หมู่บ้าน อยู่ในเขตพ้ืนที่ดูแลขององค์การบริหารส่วน
ตําบลเกาะตะเภา องค์การบริหารส่วนตําบลเกาะตะเภา ยกฐานะจากสภาตําบลขึ้นเป็นองค์การบริหารส่วน
ตําบล เมื่อวันที่ 23 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2540  มีฐานะเป็นนิติบุคคลมีอํานาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติ 
สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552  และ
พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
ประกอบด้วย 1.  หมู่ที่ 1 บ้านปากล้องลี่  2.  หมู่ที่ 2 บ้านศรีค้ํา 
  3.  หมู่ที่ 3 บ้านพระธาตุ   4.  หมู่ที่ 4 บ้านวังหม้อ
  5.  หมู่ที่ 5 บ้านวังหม้อ   6.  หมู่ที่ 6 บ้านปูน 
  7.  หมู่ที่ 7 บ้านแม่ยะ   8.  หมู่ที่ 8 บ้านแม่พะยวบ 
  9.  หมู่ที่ 9 บ้านแม่ยะ   10. หมู่ที่ 10 บ้านแม่พะยวบ 
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ข้อมูลประชากร  

ประชากรทั้งสิ้น 6,257 คน แยกเป็นชาย 3,021 คน หญิง 3,236   คน    
มีความหนาแน่นเฉลี่ย 58.56 คน / ตารางกิโลเมตร รวมจํานวนครัวเรือนทั้งสิ้น 1,920 ครัวเรือน 

ตารางข้อมูลประชากรในพ้ืนที่เปรียบเทียบย้อนหลัง 3 ปี 
รายการ ปี 2559 ปี 2558 ปี 2557 

ประชากร (ชาย) 3,021   3,054 3,051 
ประชากร (หญิง) 3,236    3,273 3,260 
รวมประชากร (คน) 6,257   6,327 6,311 
บ้าน (หลังคาเรือน) 1,920   1,893 1,867 
ที่มา : องค์การบริหารส่วนตําบลเกาะตะเภา อําเภอบ้านตาก ข้อมูลจากงานทะเบียนราษฎร์ อําเภอบ้านตาก  

ตารางแสดงจํานวนประชากรชายหญิงและจํานวนครัวเรือน 

หมู่
ที ่

ช่ือหมู่บ้าน 
จุดพิกัด 
( GPS ) 

จํานวนประชากร จํานวน
ครัวเรือน ชาย หญิง รวม 

1 บ้านปากล้องลี ่ 47 Q 0506371, UTM 1884576 346 359 705 229 

2 บ้านศรีค้ํา 47 Q 0505875, UTM 1885379 277 322 599 180 

3 บ้านพระธาต ุ 47 Q 0505616, UTM 1886089 344 366 710 233 

4 บ้านวังหม้อ 47 Q 0505292, UTM 1886872 252 289 541 160 

5 บ้านวังหม้อ 47 Q 0504781, UTM 1887469 336 409 745 247 

6 บ้านปูน 47 Q 0504424, UTM 1884576 333 341 674 215 

7 บ้านแม่ยะ 47 Q 0504062, UTM 1889173 303 333 636 200 

8 บ้านแม่พะยวบ 47 Q 0506107, UTM 1892612 205 204 409 107 

9 บ้านแม่ยะ 47 Q 0504208, UTM 1890163 306 305 611 188 

10 บ้านแม่พะยวบ 47 Q 0505730, UTM 1891956 319 308 627 161 

รวม 3,021 3,236 6,257 1,920 

ที่มา : องค์การบริหารส่วนตําบลเกาะตะเภา อําเภอบ้านตาก ข้อมูลจากงานทะเบียนราษฎร์ อําเภอบ้านตาก  
ณ วันที่ 4 เดือนตุลาคม 2559 

ข้อมูลประชากรในพ้ืนที่ ตารางแสดงจํานวนประชากรที่อาศัยอยู่จริง 

 
รายการ 

 
ปีปัจจุบัน ( 2559 ) 

 
ปีที่แล้ว ( 2558 ) 

 
2 ปีที่แล้ว ( 2557 ) 

ประชากร (ชาย) 1,842 1,854 1,864 
ประชากร (หญิง) 2,185 2,212 2,260 
รวมประชากร (คน) 4,027 4,066 4,124 
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ตารางแสดงจํานวนประชากรที่อาศัยอยู่จริง  จําแนกตามช่วงอายุ 

ช่วงอายุประชากร จํานวนเพศชาย (คน) จํานวนเพศหญิง (คน) จํานวนรวม (คน) 
น้อยกว่า 1 ปีเต็ม 8 7 15 
1 ปีเต็ม – 2 ปี 39 33 72 
3 ปีเต็ม – 5 ปี 48 65 113 
6 ปีเต็ม – 11 ปี 150 130 280 
12 ปีเต็ม – 14 ปี 76 77 153 
15 ปีเต็ม – 17 ปี 74 82 156 
18 ปีเต็ม – 25 ปี 199 170 369 
26 ปีเต็ม – 49 ปีเต็ม 480 606 1,086 
50 ปีเต็ม – 60 ปีเต็ม 339 438 777 
มากกว่า 60 ปีเต็มขึ้นไป 429 577 1,006 

รวมทั้งหมด 1,842 2,185 4,027 
 ที่มา : องค์การบริหารส่วนตําบลเกาะตะเภา ข้อมูล จปฐ. สํารวจ ปี 2559 

 สรุปประชากรที่อาศัยอยู่จริง มีครัวเรือน ทั้งหมด 1,359 ครัวเรือน จํานวนประชากรที่อาศัยอยู่จริง  
ทั้งหมด 4,027 คน แบ่งเป็น เพศชาย 1,842 คน และ เพศหญิง 2,185 คน   

การศึกษา    

• โรงเรียนประถมศึกษา                                   จํานวน            4        แหง่ 
• ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตําบล        จํานวน            1        แหง่ 
• ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน                            จํานวน            1        แหง่ 
• ศูนย์การเรียนรู้                                           จํานวน            1        แหง่  
• ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจําหมู่บ้าน   จํานวน          10        แหง่ 
• ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการเกษตร   จํานวน            1        แหง่ 

ตารางแสดงจํานวนประชากรจําแนกตามระดับการศึกษา  

ลําดับ ระดับการศึกษา จํานวนเพศชาย (คน) จํานวนเพศหญิง (คน) จํานวนรวม (คน) 
1 ไม่เคยศึกษา 73 109 182 
2 อนุบาล/ศูนย์เด็กเล็ก 54 69 123 
3 ต่ํากว่าชั้นประถมศึกษา 50 62 112 
4 จบชั้นประถมศึกษา 998 1,211 2,209 
5 มัธยมศึกษาตอนต้น 234 236 470 
6 มัธยมศึกษาตอนปลาย 237 251 488 
7 อนุปริญญาหรือเทียบเท่า 97 75 172 
8 ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 93 158 251 
9 สูงกว่าปริญญาตรี 6 14 20 

รวมทั้งหมด 1,842 2,185 4,027 
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ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 
• สถาบันและองค์กรทางศาสนา     

   วัด / สํานักสงฆ์                                           จํานวน            8        แหง่ 
• การนับถือศาสนา 

              ตารางจํานวนประชากรที่นับถือศาสนา  

ลําดับ ศาสนา 
จํานวนเพศชาย 

(คน) 
จํานวนเพศหญิง 

(คน) 
จํานวนรวม 

(คน) 
1 พุทธ 1,842 2,184 4,026 
2 คริสต์ 5 5 10 
3 อิสลาม 0 1 1 
4 ซิกข์ 0 0 0 
5 ฮินดู 0 0 0 
6 อ่ืนๆ 0 1 1 
รวมทั้งหมด 1,842 2,185 4,027 

  ที่มา : องค์การบริหารส่วนตําบลเกาะตะเภา ข้อมูล จปฐ. สํารวจ ปี 2559 
• ประเพณีและงานประจําปี 

- ประเพณีวันขึ้นปีใหม่  ประมาณเดือน มกราคม 
- ประเพณีวันสงกรานต์   ประมาณเดือน เมษายน 
- ประเพณีกิ๋นฮ้าว   ประมาณเดือน เมษายน 
- ประเพณขึ้นธาตุเดือนเก้า  ประมาณเดือน มิถุนายน 
- ประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา   ประมาณเดือน กรกฎาคม  ตุลาคม   
- ประเพณีลอยกระทง  ประมาณเดือน ตุลาคม  พฤศจิกายน 

• ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น 
 ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ประชาชนในเขตตําบลได้อนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น ได้แก่ วิธีการทําเครื่อง 
จักสานใช้สําหรับในครัวเรือน การทําข้าวเกรียบงาดํา และวิธีการจับปลาธรรมชาติ   
 ภาษาถ่ิน ร้อยละ ๙๐ % พูดภาษาเหนือ  

• สินค้าพ้ืนเมืองและของที่ระลึก 
- เครื่องจักสานที่ทําจากไม้ไผ่      
- เมี่ยงเต้าเจี้ยว 
- ถั่วมะแฮะ 
- ข้าวเกรียบงาดํา 
- เห็ดโคน
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สาธารณสุข 

มี โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล / หมู่บ้าน  จํานวน        2        แห่ง 
อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ํา   ร้อยละ  100 

• ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
- จุดตรวจประจําตําบล                             จํานวน         1        แห่ง                   
- ตํารวจชุมชนประจําตําบล                        จํานวน         1        แห่ง 
- งานด้านบรรเทาสาธารณภัย 

 อุปกรณ์ 
                               รถน้ําอเนกประสงค์  จํานวน  1 คัน    
                               เครือ่งสูบน้ํา   จํานวน  3 เครื่อง 
                               เรือท้องแบน   จํานวน  4 ลํา       
                               วิทยุสื่อสาร   จํานวน  1 ชุด 
  บุคลากร 
                               อปพร.    จํานวน        195 คน 
                               OTOS    จํานวน  7 คน   
                               EMS    จํานวน  9 คน 

• งานด้านการสังคมสังเคราะห์ 
  องค์การบริหารส่วนตําบลเกาะตะเภา ได้ดําเนินการด้านสงคมสังเคราะห์ ดังนี้ 

1. ดําเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  และผู้ปุวยเอดส์   
2. รับลงทะเบียนผู้สูงอายุ  ผู้พิการ   
3. ประสานการทําบัตรผู้พิการ 
4. ตั้งโครงการการจ้างนักเรียน/นักศึกษาทํางานช่วงปิดภาคเรียน   
5. ตั้งโครงการช่วยเหลือผู้ยากจน  ยากไร้  รายได้น้อย และผู้ด้อยโอกาสไร้ที่พ่ึง  
6. ตั้งโครงการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านคนจน  
 

ระบบบริการพื้นฐาน 

• การคมนาคมขนส่ง 
เส้นทางสัญจรสายหลัก       

 1. ทางหลวงหมายเลข 1107  ตอนแยกทางหลวงหมายเลข 1 (เชิงสะพานกิตติขจร - เจดีย์ยุทธ
หัตถี) ช่วงระหว่าง กม. 28+850 ถึง กม. 30+715 อยู่ในพ้ืนที่เกาะตะเภา  
 2. ทางหลวงหมายเลข 1107 ตอนเจดีย์ยุทธหัตถี - บ้านท่าปุย ช่วง กม. 30+715 ถงึ กม.
35+000 อยู่ในพื้นท่ีตําบลเกาะตะเภา 
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เส้นทางสัญจรสายรองในหมู่บ้านและเส้นทางสัญจรเข้าสู่พ้ืนที่การเกษตร 

ประเภทถนน 
จํานวนเส้นทาง 

หมู่ที ่1 หมู่ที ่2 หมู่ที ่3 หมู่ที ่4 หมู่ที ่5 หมู่ที ่6 หมู่ที ่7 หมู่ที่ 8 หมู่ที ่9 หมู่ที ่10 รวม 

ถนนลาดยาง  - 1 1 1 - - 2 1 3 1 10 

ถนนคสล. 3 1 7 6 4 4 2 1 - 2 30 

ถนนลูกรังบดอัด - - - - - 1 - - - - 1 

ถนนลูกรัง 3 7 4 6 9 2 8 - 11 2 52 

 

ประเภทถนน 
จํานวนเส้นทาง 

หมู่ที ่1 หมู่ที ่2 หมู่ที ่3 หมู่ที ่4 หมู่ที ่5 หมู่ที ่6 หมู่ที ่7 หมู่ที่ 8 หมู่ที ่9 หมู่ที ่10 รวม 

ถนนยังไม่ได้ปรับปรุง 8 2 - 1 3 9 - 1 4 2 30 

ถนนลูกรัง+บางส่วน    
ไม่ได้ปรับปรุง 

1 
 
- 

2 - 2 1 - 2 1 1 10 

ถนน คสล. + บางส่วน - 1 - 2 2 - 2 2 2 1 12 
เป็นลูกรัง            
ถนนลาดยาง+บางส่วน - - - - - - 1 - - - 1 
เป็น คสล.            

รวมทั้งหมด 15 12 14 16 20 17 15 7 21 9 146 

            

• ระบบไฟฟูา 

ไฟฟูาใช้ทุกครัวเรือนในเขตหมู่บ้าน/ชุมชน คิดเป็น 100 เปอร์เซ็นต์ แต่ยังไม่ครอบคลุมพ้ืนที่การเกษตรซึ่ง
มีเกษตรกรขยายที่อยู่อาศัยเข้าไปในพ้ืนที่การเกษตร ส่วนไฟฟูาส่องสว่างทางหรือที่สาธารณะยังไม่สามารถ
ดําเนินการครอบคลุมพ้ืนที่ได้ทั้งหมด   

• การประปา 

กิจการประปาองค์การบริหารส่วนตําบล จํานวน 3 แห่ง ให้บริการประชาชน หมู่ที่ 1 บ้านปากร้องลี่  
หมู่ที่ 3 บ้านท่าพระธาตุ หมู่ที่ 7 และ หมู่ที่ 9 บ้านแม่ยะ  โดยปริมาณมีความเพียงพอต่อความต้องการ
ของประชาชนในหน่วยบริการ  
กิจการประปาหมู่บ้าน  มีจํานวน 7 แห่ง โดยปริมาณมีความเพียงพอต่อความต้องการของประชาชนของแต่
ละหมู่บ้าน และองค์การบริหารส่วนตําบลก็จะช่วยดูแลในการบํารุงรักษาซ่อมแซมตามท่ีหมู่บ้านร้องขอ 

• โทรศัพท์ 

ในพ้ืนที่ตําบล มีการใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ คิดเป็นร้อยละ 100 ของจํานวนครัวเรือน 
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ทรัพยากรธรรมชาติ 

• ดิน ลักษณะดินโดยส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ดินร่วนปนทราย รองลงมาเป็นพื้นที่ดินลูกรัง และพ้ืนที่  
ดินเหนียว ตามลําดับ 

• น้ํา น้ําที่ใช่ในการอุปโภค - บริโภค เป็นน้ําที่ได้จากน้ําฝน และน้ําดิบจากแม่ปิง ซึ่งจะต้อง
นํามาผ่านกระบวนการของระบบประปา  
แหล่งน้ํา ประกอบด้วย  
แม่น้ํา               จํานวน  1  สาย        
ฝาย   จํานวน  1   แห่ง  คลอง  จํานวน  8  แห่ง  
สระเก็บน้ํา   จํานวน  22 แห่ง  ลําเหมือง จํานวน  18 แห่ง 
อ่างเก็บน้ํา   จํานวน  2   แห่ง  ห้วย,หนอง จํานวน  30 แห่ง 
แบ่งเป็น  

- แหล่งน้ําทางธรรมชาติ 

หมู่ที ่ ช่ือหมู่บ้าน แหล่งน้ําตามธรรมชาต ิ หมายเหต ุ
หมู่ที่ 1 ปากล้องลี ่ 1. ล้องยายไว  2. ล้องย่าม่อง  

3. ปากล้องลี่  4. คลองทุ่งหลวง 
 

หมู่ที่ 2 บ้านศรีค้ํา 1. สระหนองปัญโญ 2. หนองกระทุ่ม 3. หนองคําดา  
หมู่ที่ 3 บ้านพระธาต ุ 1. ห้วยย่าม่อง 2. สระหนองโบสถ์ 3. คลองสายกลาง  
หมู่ที่ 4 บ้านวังหม้อใต้   1. ห้วยย่าม่อง 2. หนองเล่ม 3. สระปาุช้า 

  4. ห้วยลวก 
 

หมู่ที่ 5 บ้านวังหม้อเหนือ 1. สระห้วยลวก/ฮวก 
2. สระห้วยสันฮัก 
3. คลองล้องปูุหมา  4. ห้วยอ่างเรือ 

จํานวน   4   ไร ่
จํานวน   7   ไร ่
 

หมู่ที่ 6 บ้านปูน 1. ห้วยดงขวาง 2. ห้วยสารภ ี3. ห้วยหมูบุ่น  
หมู่ที่ 7 บ้านแม่ยะ 1. 1. ห้วยแม่ยะ 2. ห้วยดินสอ  

หมู่ที่ 8 บ้านแม่พะยวบ 1. ห้วยแม่พะยวบ 2. ห้วยหมากซาง  
3. ห้วยปูมแปูง 4. ห้วยแห้ง 

 

หมู่ที่ 9 บ้านแม่ยะ 1. 1. ห้วยแม่แจ้      2. ห้วยดินสอ 
3. ห้วยดงพะยอม 4. ห้วยตามะคา่ 

 

หมู่ที่ 10 บ้านแม่พะยวบ 1. 1. หนองคอกวัว 2. ห้วยแม่แจ้แลง้ 
2. 3. ห้วยดงสัก     4. ห้วยปุามะค่า 

 

 

- แหล่งน้ าที่สร้างขึ้น 

หมู่ที ่ ช่ือหมู่บ้าน แหล่งน้ําท่ีสรา้งขึ้น หมายเหต ุ

1 ปากล้องลี ่
1. เหมืองไส้ไกผ่่านนานายไส  มูลอุด   ยาว  5  กม. 
2. เหมืองไส้ไกผ่่านนานายธรรม  ตะเภา  ยาว  4  กม. 

 

  
3. เหมืองไส้ไกผ่่านนาผู้ใหญ่กติติ  ใจมูล  ยาว  5  กม. 
4. เหมืองไส้ไกผ่่านนานางคํา  คงเมือง  ยาว 2  กม. 
5. เหมืองไส้ไกผ่่านนานายเลิญ  ยาว 2  กม. 
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หมู่ที ่ ช่ือหมู่บ้าน แหล่งน้ําท่ีสรา้งขึ้น หมายเหต ุ

2 บ้านศรีค้ํา 

1. เหมืองไส้ไกผ่่านโขงพระโหมด  ยาว  1 กม. 
2. เหมืองไส้ไกผ่่านหลังโขงพระโหมด   ยาว  500  ม. 
3. เหมืองไส้ไกผ่่านไรลุ่งชู   ยาว  500  ม. 
4. เหมืองไส้ไกป่างปูุเย   ยาว  1.5 กม. 

 

3 บ้านพระธาต ุ
1. สระหัวเด่นน้อย 
2. คลองชลประทาน 

 

4 บ้านวังหม้อใต้ 

1. เหมืองไส้ไกส่ายใหญ่  ยาว  800 ม. 
2. เหมืองไส้ไกส่ายเล็ก  ยาว  1 กม. 
3. สระห้วยยา่ม่อง 
4. สระ  15  ไร ่

 

5 บ้านวังหม้อเหนือ 

1. เหมืองไส้ไกส่ายนายบุญเลิศ 
2. เหมืองไส้ไกส่ายกลาง 
3. สระหลวง 
4. สระหลังบ่อขยะ 
5. เหมืองไส้ไกส่ายเล็ก  ยาว 1,500 เมตร 

 

6 บ้านปูน 

1. อ่างเก็บน้ําห้วยอ่างเรือ 
2. สระ รพช. 
3. เหมืองไส้ไกเ่ส้นใหญ่     ยาว   8,000  ม.   
4. เหมืองไส้ไกเ่ส้นเล็กบ้านลุงนิตถึงบ้านลุงเลิศ 
5. คลองดินข้างบ้านผู้ใหญ่  ยาว   570   ม.    

 

7 บ้านแม่ยะ 

1. อ่างเก็บน้ําสันตองตึง 
2. สระเก็บนํ้า   ห้วยดินสอ 
3. สระดอยถํ้า 
4. สระ  รพช. 
5. สระปูมเปูง 
6. สระ  15  ไร ่
7. เหมืองชลประทาน 1  สาย 
8. สระหัวไร่ลุงช้ัน 

 

8 บ้านแม่พะยวบ 
1. สระปุาชุมชนบน 
2. สระปุาชุมชนล่าง 
3. เหมืองไส้ไก่   ยาว   900   ม. 

 

9 บ้านแม่ยะ 

1. สระเก็บนํ้าปาุชุมชน 
2. ฝายกิ่วสําโรง 
3. สระ  3  หลัง 
4. สระแม่แจ้ใหญ ่
5. สระ รพช. 
6. คลองชลประทานสายเหนือ  ยาว  4  กม. 

 

10 บ้านแม่พะยวบ 
1. คลองไส้ไกส่ายแม่แจ้  ยาว  1  กม. 
2. คลองไส้ไกส่ายดงสัก  ยาว 500 ม. 

หมู่ที่ 10 

ที่มา : องค์การบริหารส่วนตําบลเกาะตะเภา 
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• ปุาไม้ ปุาไม้ทั่วไปเป็นปุาไม้เบญจพรรณ  

• ภูเขา ในเขตตําบล มีภูเขาในเขตพ้ืนที่ปุาสงวนแม่ตื่น เป็นภูเขาแบบเตี้ยไม่สูงนัก 

• คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ 
ในพ้ืนที่ของตําบลส่วนมากเป็นพื้นที่สําหรับทําการเกษตร ในการเพาะปลูกผลิตผลทางการเกษตรก็จะพบ
การใช้สารเคมีในพืชผลทางการเกษตร และการเกิดขยะและสิ่งปฏิกูลในภาคครัวเรือน ซึ่งองค์การบริหาร
ส่วนตําบลมีการจัดเก็บขยะและสิ่งปฏิกูล โดยการขุดบ่อฝังกลบ และยังไม่มีระบบการจัดการที่เป็น
มาตรฐานของกรมอนามัย ซึ่งจะก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศและดินได้ น้ําในการเกษตรก็ต้องรอฤดูฝน   มี
แหล่งน้ําใช้ในการเกษตรไม่เพียงพอ  ปัญหาคือยังไม่สามารถหาแหล่งน้ําสําหรับการเกษตรได้เพ่ิมข้ึน 

ระบบเศรษฐกิจ 

 อาชีพประชาชนส่วนใหญ่ในเขตตําบลเกาะตะเภาประกอบอาชีพต่างๆ ต่อประชากรทั้งหมด ดังนี้ 
อาชีพรับจ้างคิดเป็นร้อยละ 42.02 กําลังศึกษาคิดเป็นร้อยละ 22.20 ไม่มีอาชีพคิดเป็นร้อยละ 12.79  
อาชีพทํานาคิดเป็นร้อยละ 9.04 และอาชีพค้าขายคิดเป็นร้อยละ  4.74  ตามลําดับ รายละเอียดตามตาราง  
ดังนี้    
 

ตารางแสดงอาชีพประชากรตําบลเกาะตะเภา อําเภอบ้านตาก 
 

ลําดับ อาชีพ 
จํานวนเพศชาย 

(คน) 
จํานวนเพศหญิง 

(คน) 
จํานวนรวม 

(คน) 
1 ไม่มีอาชีพ 174 341 515 
2 กําลังศึกษา 449 445 894 
3 เกษตรกรรม - ทํานา 171 193 364 
4 เกษตรกรรม - ทําไร่ 15 14 29 
5 เกษตรกรรม - ทําสวน 23 24 47 
6 เกษตรกรรม - ประมง 1 1 2 
7 เกษตรกรรม - ปศุสัตว์ 22 2 24 
8 รับราชการ 49 66 115 
9 พนักงานรัฐวิสาหกิจ 6 4 10 

10 พนักงานบริษัท 1 1 2 
11 รับจ้างทั่วไป 846 846 1,692 
12 ค้าขาย 53 138 191 
13 ธุรกิจส่วนตัว 12 20 32 
14 อ่ืน ๆ  หรือไม่ระบุ 20 90 110 

รวมทั้งหมด 1,842 2,185 4,027 

  ที่มา : องค์การบริหารส่วนตําบลเกาะตะเภา ข้อมูลประชากรที่อยู่จริงจาก จปฐ. ปี 2557 
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• การประมง 
การประมง เป็นการเลี้ยงปลาในกระชังริมแม่น้ําปิง ได้แก่ พันธุ์ปลาทับทิม 

• การบริการ แบ่งเป็น โรงแรม/รีสอร์ท 1 แห่ง จุดรับผู้โดยสาร ๑ แห่ง และรา้นเกมส์ 6 แห่ง 

• การท่องเที่ยว มีสถานที่ต้องเที่ยวที่สําคัญ ได้แก่
วัดพระบรมธาตุบ้านตาก เจดีย์ยุทธหัตถี เจดีย์เจ็ดยอด เจดีย์ท่าไชย เจดีย์โขงพระโหมด และ 
เจดีย์สันย่าปุาขาว 

• อุตสาหกรรม 
- ปั๊มน้ํามัน    จํานวน         3        แห่ง 
- ตลาดกลางการเกษตรและสหกรณ์  จํานวน         1  แห่ง 
- โรงสีข้าว    จํานวน         8         แห่ง                 

• การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ          
- กองทุนหมู่บ้านจํานวน   จํานวน        10        แห่ง 
- ธนาคารชุมชน    จํานวน         1  แห่ง         
- ร้านค้าต่างๆ    จํานวน      101 แห่ง 

• แรงงาน 
แรงงานส่วนใหญ่ไปรับจ้างทํางานนอกพื้นที่  รวมทั้งแรงงานที่ไปทํางานต่างประเทศ  ปัญหาที่พบ
คือ ประชากรต้องไปทํางานนอกพ้ืนที่ในเมืองที่มีโรงงานอุตสาหกรรม  บริษัท  ห้างร้านใหญ่ๆ  
เพราะในพ้ืนที่ไม่มีโรงงานอุตสาหกรรม  เพราะพ้ืนที่ส่วนมากเป็นพ้ืนที่ทางการเกษตรและที่อยู่อาศัย  
ปัญหานี้ยังไม่สามารถแก้ไขได้ 
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• ด้านการเกษตร 
 ผลผลิตทางการเกษตรที่สําคัญ  ได้แก่  ข้าว  ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ หญ้าสําหรับเลี้ยงสัตว์ และมันสําปะหลัง  

ตารางแสดงข้อมูลอาชีพการทํานา 

ลําดับ ชื่อหมู่บ้าน หมู่ที่ 
ครัวเรือนทํานา 

(ครัวเรือน) 
พ้ืนที่ทํานา 

(ไร่) 
ผลผลิตข้าวเปลือก 

ต่อไร่(ก.ก) 
ผลผลิตข้าวเปลือก 
ทั้งหมด (ก.ก./ปี) 

ขายได้ 
(บาท/ก.ก.) 

รายได้ทั้งหมด 
(บาท/ปี) 

1 บ้านปากล้องลี่ 1 21 1,400 600 840,000 8.00 6,720,000.00 

2 บ้านศรีค้ํา 2 43 180 800 144,000 11.00 1,584,000.00 

3 บ้านท่าพระธาตุ 3 32 58 800 46,400 10.00 464,000.00 

4 บ้านวังหม้อใต้ 4 30 300 700 210,000 10.50 2,205,000.00 

5 บ้านวังหม้อเหนือ 5 164 1,500 750 1,125,000 11.00 12,375,000.00 

6 บ้านปูน 6 55 650 700 455,000 6.00 2,730,000.00 

7 บ้านแม่ยะ 7 120 125 750 93,750 12.00 1,125,000.00 

8 บ้านแม่พะยวบ 8 90 250 500 125,000 10.00 1,250,000.00 

9 บ้านแม่ยะ 9 26 500 900 450,000 10.00 4,500,000.00 

10 บ้านแม่พะยวบ 10 68 368 650 239,200 11.00 2,631,200.00 

รวม 649 5,331 - 3,728,350 - 35,584,200.00 

ที่มา : องค์การบริหารส่วนตําบลเกาะตะเภา ข้อมูลจากการสํารวจ กชช 2 ค ปี 2558 
 
 
 
 
 

 

16 
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ตารางแสดงข้อมูลการคลอบครองที่ดิน พ้ืนที่ตําบลเกาะตะเภา 

ลําดับ ชื่อหมู่บ้าน หมู่ที่ 
พื้นที่รวม 

(ไร่) 
มีเอกสารสิทธิ์ 

(ไร่) 

ไม่มีเอกสาร
สิทธิ ์
(ไร่) 

มีที่ดินทาํกินของ
ตนเองและไม่ต้องเชา่ 

(ครัวเรือน) 

มีที่ดินทาํกินของ
ตนเองแต่เช่าเพิ่ม

บางส่วน 
(ครัวเรือน) 

ไม่มีที่ดิน ทํากิน
ต้องเช่าทั้งหมด 

(ครัวเรือน) 

1 บ้านปากล้องลี ่ 1 1,756.00 1,230.00 na 11 18 18 
2 บ้านศรีค้ํา 2 2,516.00 2,516.00 na 20 7 16 
3 บ้านท่าพระธาต ุ 3 1,500.00 1,200.00 300 111 na na 
4 บ้านวังหม้อใต้ 4 1,500.00 1,200.00 300 30 17 na 
5 บ้านวังหม้อเหนือ 5 2,500.00 2,500.00 na 150 14 na 
6 บ้านปูน 6 1,500.00 1,500.00 na 136 15 na 
7 บ้านแม่ยะ 7 2,400.00 1,500.00 900 112 19 na 
8 บ้านแม่พะยวบ 8 1,200.00 850.00 350 63 7 na 
9 บ้านแม่ยะ 9 3,000.00 3,000.00 - 127 5 30 

10 บ้านแม่พะยวบ 10 2,800.00 2,800.00 - 62 30 13 
รวม 20,672.00 18,296.00 - 822 - - 

ที่มา : องค์การบริหารส่วนตําบลเกาะตะเภา ข้อมูลจากการสํารวจ  กชช 2 ค ปี 2558 

• การปศุสัตว์ 

 การเลี้ยงสัตว์เป็นการประกอบการในลักษณะเลี้ยงในครัวเรือนเป็นอาชีพหลักและอาชีพเสริม เช่น การเลี้ยงไก่ เป็ด โค สุกร กระบือ 
ตารางแสดงจํานวนปศุสัตว์ตําบลเกาะตะเภา ประจําปี 2558 

ชื่อตําบล 
จํานวนสัตว์ (ตัว) พ้ืนที่ปลูกหญ้า 

(ไร่) 
จํานวนเกษตรกร  

(ราย) โค กระบือ สุกร ไก่ เป็ด สุนัข แมว อ่ืนๆ 
เกาะตะเภา 2,696 3 293 6,080 128 500 268 22 2,397.25 404 

 
17 
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ตารางแสดงจํานวนปศุสัตว์จําแนกตามรายหมู่บ้าน  ตําบลเกาะตะเภา  ประจําปี 2558 

ลําดับ ช่ือหมู่บ้าน จํานวนสัตว์ (ตัว) พื้นที ่
ปลูกหญ้า 

(ไร่) 

จํานวน 
เกษตรกร 

(ราย) 
โค กระบือ สุกร ไก ่ เป็ด สุนัข แมว อื่นๆ 

1 บ้านปากล้องลี ่ 59 0 0 140 0 1 1 0 35 5 
2 บ้านศรีค้ํา 109 0 2 1,107 405 115 55 0 0 74 
3 บ้านท่าพระธาต ุ 418 0 0 68 0 0 0 0 294 15 
4 บ้านวังหม้อใต้ 193 0 2 220 0 33 48 0 61 39 
5 บ้านวังหม้อเหนือ 165 0 87 892 20 106 55 0 103.25 58 
6 บ้านปูน 465 3 28 714 0 50 17 0 521 32 
7 บ้านแม่ยะ 668 0 25 373 0 46 7 0 1,149 45 
8 บ้านแม่พะยวบ 204 0 6 420 0 48 26 0 101 37 
9 บ้านแม่ยะ 698 0 163 1,148 78 103 25 0 832.25 77 

10 บ้านแม่พะยวบ 178 0 56 1,500 24 46 26 0 19.75 64 
รวม 10 หมู่บ้าน 2,696 0 369 6,582 507 548 260 0 3,116.25 446 

ที่มา องค์การบริหารส่วนตําบลเกาะตะเภา ข้อมูลจากสํานักงานปศุสัตว์อําเภอบ้านตาก ปี พ.ศ.2558
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2.) สถานการณ์ด้านการเกษตร ต าบลเกาะตะเภา 
 

 

 

 

 

 

 ที่มา :  แผนที่เกษตรเพ่ือการบริหารจัดการเชิงรุก Agri-Map - กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  

         * ข้อมูลการใช้ที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน (2558 - 2559) 
 

พื้นที่เกษตร 
 15,392 ไร ่

28.4 % 

พื้นที่น้ า 
1,465 ไร ่
 2.7 % 

พื้นที่อื่นๆ 
4,051 ไร ่
 7.5 % 

พื้นที่ป่า 
33,280 ไร ่
 61.4 % 

การใช้ที่ดิน พ้ืนที่เกษตร 
การใช้ที่ดิน พ้ืนที่น้ํา 
การใช้ที่ดิน พ้ืนที่อ่ืนๆ 
การใช้ที่ดิน พ้ืนที่ปุา 

พื้นที่ต าบลเกาะตะเภา
54,188 ไร ่

พื้นทีต่ าบลเกาะตะเภา 
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 ที่มา :  แผนที่เกษตรเพ่ือการบริหารจัดการเชิงรุก Agri-Map - กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  

         * ข้อมูลการใช้ที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน (2558 - 2559) 
 

พื้นที่เพาะปลูก 
12,555 ไร ่

82 % 

พื้นที่ปศุสัตว์ 
2,837 ไร ่

18 % 

พื้นที่ประมง 
- ไร ่
0 % 

พ้ืนที่การเกษตร พ้ืนที่เพาะปลูก 

พ้ืนที่การเกษตร พ้ืนที่ปศุสัตว์ 

พ้ืนที่การเกษตร พ้ืนที่ประมง 

พื้นที่การเกษตรต าบลเกาะตะเภา 

พื้นทีก่ารเกษตร 
15,392 ไร ่
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   ที่มา :  แผนที่เกษตรเพ่ือการบริหารจัดการเชิงรุก Agri-Map - กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  

          * ข้อมูลการใช้ที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน (2557) พ้ืนที่ปลูกนอกเขตปุาตามกฎหมาย 
 

ข้าว 
4,617 ไร ่
68.03 % 

มันส าปะหลัง 
1,293 ไร ่
19.05 % 

ข้าวโพดเลี้ยง
สัตว์ 

409 ไร ่
6.03 % 

ล าไย 
418ไร่ 

6.16 % 

ยางพารา 
50 ไร ่

0.74 % 

พ้ืนที่เพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ ข้าว 

พ้ืนที่เพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ มันสําปะหลัง 

พ้ืนที่เพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 

พ้ืนที่เพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ ยางพารา 

พ้ืนที่เพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ ลําไย 

พื้นที่เพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ 

พื้นที่เพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ  
6,787 ไร ่
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สถานการณ์ด้านการเกษตร ต าบลเกาะตะเภา 
ตารางแสดงจ านวนครัวเรือนเกษตรกร ต าบลเกาะตะเภา อ าเภอบ้านตาก จังหวัดตาก 

หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน 
จํานวนประชากร (คน) จํานวนครัวเรือน (ครัวเรือน) 

รวม ชาย หญิง 
ครัวเรือน
ทั้งหมด 

ครัวเรือน
เกษตรกร 

ร้อยละ 

1 บ้านปากร้องลี่ 705 346 359 229 90 39.30 
2 บ้านศรีค้ํา 599 277 322 180 80 44.44 
3 บ้านท่าพระธาตุ 710 344 366 233 75 32.18 
4 บ้านวังหม้อ 541 252 289 160 70 43.75 
5 บ้านวังหม้อ 745 336 409 247 125 50.60 
6 บ้านปูน 674 333 341 215 58 29.97 
7 บ้านแม่ยะ 636 303 333 200 73 36.50 
8 บ้านแม่พยวบ 409 205 204 107 83 77.57 
9 บ้านแม่ยะ 611 306 305 188 98 52.12 

10 บ้านแม่พยวบ 627 319 308 161 71 44.09 
รวม 10 หมู่ 6,257 3,021 3,236 1,920 823 44.75 

ที่มา :  ข้อมูลประชากร องค์การบริหารส่วนตําบลเกาะตะเภา 
 ข้อมูลครัวเรือนเกษตรกร ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบล 

 * อ้างอิงข้อมูลระบบจัดเก็บข้อมูลพ้ืนฐาน ประจําปี 2557 มีเฉพาะข้อมูลเกษตรกรที่ข้ึนทะเบียน 
หมายเหตุ : ร้อยละจํานวนครัวเรือนเกษตรกรเทียบกับครัวเรือนทั้งหมด ต่ํากว่าความเป็นจริงเนื่องจากข้อมูลจํานวนครัวเรือน
เกษตรกรเป็นฐานข้อมูลของกรมส่งเสริมการเกษตร ซึ่งเกษตรกรที่ไม่มีเอกสารสิทธิที่ดินทํากินบางส่วนไม่ได้ ขึ้นทะเบียน
เกษตรกร 
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ข้อมูลก าหนดเขตความเหมาะสมการปลูกพืชเศรษฐกิจที่ส าคัญ ต าบลเกาะตะเภา อ าเภอบ้านตาก 
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   ที่มา : สํานักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดตาก
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การใช้ที่ดินเพื่อการเกษตร ต าบลเกาะตะเภา 

1. ด้านเกษตรกรรม 

การใช้ที่ดินเพื่อการเกษตร 
หมู่ที ่1 หมู่ที ่2 หมู่ที ่3 หมู่ที ่4 หมู่ที ่5 หมู่ที ่6 หมู่ที ่7 หมู่ที ่8 หมู่ที ่9 หมู่ที ่10 รวม 
บ้านปา
กล้องลี ่

บ้านศรีค้ํา บ้านพระ
ธาตุ 

บ้านวัง
หม้อ 

บ้านวัง
หม้อ 

บ้านปูน บ้านแม่
ยะ 

บ้านแม่
พะยวบ 

บ้านแม่ยะ บ้านแม่
พะยวบ 

พื้นที่ทํานา 
ข้าวเจ้า ครัวเรือน 84 36 10 29 89 49 1 36 49 63 446 

ไร ่ 1,190.29 277.81 42.54 191.94 629.60 302.00 3.25 108.75 324.74 312.31 3,383.23 

พื้นที่ทําไร ่

ข้าวโพดเลีย้ง
สัตว ์

ครัวเรือน 7 4 0 9 8 11 1 15 13 32 100 
ไร ่ 91.74 12.25 0.00 51.13 49.98 186.35 11.00 64.00 85.14 283.66 835.25 

ถั่วเขียวผิว
มัน 

ครัวเรือน 0 0 0 0 0 3 0 1 12 0 16 
ไร ่ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.00 0.00 4.00 45.52 0.00 55.52 

ถั่วเหลือง ครัวเรือน 38 7 4 10 13 14 1 11 21 38 157 
ไร ่ 277.07 44.25 15.50 40.00 54.50 68.50 3.00 31.25 106.88 169.61 810.56 

หญ้าเลี้ยง
สัตว ์

ครัวเรือน 0 0 0 0 5 4 4 1 12 0 26 
ไร ่ 0.00 0.00 0.00 0.00 29.34 47.25 61.26 1.25 161.48 0.00 300.58 

มันสําปะหลัง ครัวเรือน 0 0 1 6 1 2 0 0 0 0 10 
ไร ่ 0.00 0.00 7.25 99.25 18.43 28.51 0.00 0.00 0.00 0.00 153.44 

รวมพื้นท่ี(ไร่) 368.81 56.50 22.75 190.38 152.25 336.61 75.26 100.50 399.02 453.27 2,155.35 

ไม้ผล 
กล้วยน้ําว้า ครัวเรือน 0 1 1 0 0 1 0 1 2 2 8 

ไร ่ 0.00 1.50 0.99 0.00 0.00 1.25 0.00 0.50 5.50 4.01 13.75 

ไม้ยืนต้น 
ยางพารา ครัวเรือน 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 3 

ไร ่ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 48.98 0.00 0.00 0.00 0.00 48.98 
รวมพื้นท่ีทั้งหมด(ไร่) 1,559.10 335.81 66.28 382.32 781.85 688.84 78.51 209.75 729.26 769.59 5,601.31 

ที่มา : สํานักงานเกษตรอําเภอบ้านตาก  *อ้างอิงข้อมูลจากทะเบียนเกษตรกรปี 2560 มีเฉพาะข้อมูลเกษตรกรที่ข้ึนทะเบียนเท่านั้น
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2. ด้านปศุสัตว์ 

ข้อมูลด้านปศุสัตว์ 

หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน 
ชนิดสัตว์ที่ทําการปศุสัตว์ 

โคเนื้อ (ตัว) 
1 บ้านปากล้องลี่ 105 
2 บ้านศรีค้ํา 273 
3 บ้านพระธาตุ 40 
4 บ้านวังหม้อ 31 
5 บ้านวังหม้อ 21 
6 บ้านปูน 67 
7 บ้านแม่ยะ 275 
8 บ้านแม่พะยวบ 163 
9 บ้านแม่ยะ 588 

10 บ้านแม่พะยวบ 155 
รวม 

 
 
 ที่มา : สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก 

 

3. ด้านประมง 

ข้อมูลด้านการประมง ต าบลเกาะตะเภา อ าเภอบ้านตาก 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

จํานวนเกษตรกรผู้เลี้ยง  

 111  ราย 

พ้ืนที่ด้านการประมง  

  77.16  ไร่ 

เลี้ยงในบ่อ  155  บ่อ  76.58  ไร่ 

เลี้ยงในกระชัง  95  กระชัง  0.58  ไร ่
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ข้อมูลด้านการประมง ต าบลเกาะตะเภา อ าเภอบ้านตาก 

หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน 
เกษตรกรผู้
เพาะเลี้ยง

สัตว์น้ํา(ราย) 

ประเภทการเลี้ยง 
บ่อดิน/บ่อซีเมนต์ กระชัง 

จํานวน(บ่อ) พ้ืนที่(ไร่) จํานวน(บ่อ) พ้ืนที่(ไร่) 

1 บ้านปากล้องลี่ 4 4 2.01 - - 
2 บ้านศรีค้ํา - - - - - 
3 บ้านพระธาตุ 4 6 4.00 - - 
4 บ้านวังหม้อ 12 19 12.20 28 0.16 
5 บ้านวังหม้อ 18 27 14.78 43 0.29 
6 บ้านปูน 28 36 13.39 24 0.13 
7 บ้านแม่ยะ 14 18 10.70 - - 
8 บ้านแม่พะยวบ 8 10 4.52 - - 
9 บ้านแม่ยะ 12 17 5.05 - - 

10 บ้านแม่พะยวบ 11 18 9.93 - - 

 
รวม 111 155 76.58 95 0.58 

 ที่มา : สํานักงานประมงจังหวัดตาก  
  หมายเหตุ : ผู้ขึ้นทะเบียนฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา ณ 16 กรกฎาคม 2561 
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ส่วนที่ ๒ : ภาวะเศรษฐกิจและสังคมครัวเรือนเกษตรกร ปัญหาความต้องการ  
             และแนวทางการพัฒนาภาคเกษตร 
 

๑.) สภาพเศรษฐกิจครัวเรือนเกษตรกร และปัญหาหนี้สิน 

 วิเคราะห์จากแบบสํารวจฯ จํานวน 30 ชุด อายุเฉลี่ยเกษตรกร ตําบลเกาะตะเภา เฉลี่ย 59 ปี 

 จากการวิเคราะห์แบบสํารวจฯ มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาลักษณะทั่วไปของครัวเรือนเกษตรกร รวมทั้ง
ศึกษาปัญหาความต้องการของครัวเรือนเกษตรกร และแนวทางการพัฒนาครัวเรือนเกษตรกร ตําบลเกาะตะเภา
อําเภอบ้านตาก จังหวัดตาก โดยใช้ข้อมูลจากแบบสํารวจฯ 

 

แผนภูมิที่ ๑ : ร้อยละของระดับการศึกษาเกษตรกร 

 

 

ที่มา : ข้อมูลอายุเฉลี่ยเกษตรกร - ระดับการศึกษา วิเคราะห์และประมวลผลจากแบบสํารวจข้อมูลเกษตรกรฯ          
โดยสภาเกษตรกรจังหวัดตาก ปี 2558 เพิ่มเติม ปี 2561 

 

 

ไม่ได้รับการศึกษา 
3 % 

ประถมศึกษา 
74 % 

ม.ต้นขึ้นไป 
23 % 
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หนี้สินเฉลี่ย  
ในระบบ 
97 % 

หนี้สินเฉลี่ย 
นอกระบบ 

3 % 

แผนภูมิที่ 2 : รายได้ - รายจ่าย - หนี้สินเกษตรกร ต าบลเกาะตะเภา 

 

ที่มา : ข้อมูล รายได้ - รายจ่าย - หนี้สินเกษตรกร ตําบลเกาะตะเภา/อําเภอบ้านตาก วิเคราะห์และ
ประมวลผลจากแบบสํารวจข้อมูลเกษตรกรฯ โดยสภาเกษตรกรจังหวัดตาก ปี ๒๕61 

       ข้อมูล รายได้ - รายจ่าย - หนี้สินเกษตรกร จังหวัดตาก จากสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
เขต ๒ ปี ๒๕๕๗ 

 

แผนภูมิที่ 3 ประเภทหนี้ของเกษตรกร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายได้เฉลี่ย
ภาคเกษตร 

รายจ่ายเฉลี่ย
ภาคเกษตร 

รายได้นอก
ภาคเกษตร 

รายจ่ายนอก
ภาคเกษตร 

รวมรายได้
เฉลี่ย  

รวมรายจ่าย
เฉลี่ย 

หน้ีสิน 

ภาคเกษตร นอกภาคเกษตร รายรับ รายจ่าย หน้ีสิน 

ต.เกาะตะเภา 85,906.00 38,966.00 24,206.00 30,580.00 110,112.0 69,546.00 255,000.0

อ.บ้านตาก 82,634.7 35,690.0 62,283.5 61,929.5 144,918. 97,619.5 119,750.

จ.ตาก (สศก.) 144,944.0 75,437.00 51,383.00 83,828.00 196,327.0 159,265.0 60,000.00

0.00

50,000.00

100,000.00

150,000.00

200,000.00

250,000.00

300,000.00

ระยะเวลาในการก่อหนี้เฉลี่ย 8 ปี 
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แผนภูมิที่ 4 ร้อยละ ลักษณะการเปลี่ยนแปลงหนี้ 

 

แผนภูมิที่ 5 ร้อยละ วัตถุประสงค์การขอกู้ 

 

ที่มา : ข้อมูลประเภทหนี้ - ลักษณะการเปลี่ยนแปลงหนี้ - วัตถุประสงค์การขอกู้ วิเคราะห์และประมวลผลจาก
แบบสํารวจข้อมลูเกษตรฯ โดยสภาเกษตรกรจังหวัดตาก ปี ๒๕๕๘ เพ่ิมเติม ปี 2561 
 

 สําหรับการพิจารณาสภาพเศรษฐกิจของครัวเรือนเกษตรกร นอกจากจะพิจารณาจากรายได้สุทธิ
ครัวเรือนที่ได้รับ ทั้งกิจกรรมทางการเกษตรและกิจกรรมนอกการเกษตรแล้ว จําเป็นต้องนําค่า ใช้จ่ายในการ
บริโภคมาร่วมพิจารณาด้วย เพ่ือดูว่าในรอบปีที่ผ่านมาเกษตรกรได้รับผลตอบแทนจากกิจรรมทางเศรษฐกิจ
ของครัวเรือนมากกว่าหรือน้อยกว่าการใช้จ่ายเพื่อบริโภคของครัวเรือน  

 

ลดลงเรื่อยๆ 
42 % 

ไม่เปลี่ยนแปลง 
46 % 

เพ่ิมข้ึนเรื่อยๆ 
12 % 

การเกษตร อ่ืนๆ 

วัตถุประสงค์ขอกู ้

80 % 

20 % 
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จาก แผนภูมิที่ 2 : รายได้ - รายจ่าย - หนี้สินเกษตรกร ตําบลเกาะตะเภา อําเภอบ้านตาก จังหวัด
ตาก รายได้และรายจ่ายในกิจกรรมการผลิตทางการเกษตรของครัวเรือน เป็นข้อมูลพ้ืนฐานในการนําไป
คํานวณหารายได้สุทธิ เพ่ือเป็นเครื่องชี้วัดในรอบปีเกษตรกรที่ประกอบกิจกรรมการผลิตด้านการเกษตรมี
ผลตอบแทนจากการผลิต อันนํามาซึ่งองค์ประกอบของรายได้ของครัวเรือน พบว่าครัวเรือนเกษตรกร ตําบล
เกาะตะเภา มีรายได้สุทธิภาคเกษตรก่อนหักชําระหนี้สินเฉลี่ย 46,940 บาท/ครัวเรือน (รายได้เฉลี่ยภาค
เกษตร 85,906 บาท/ครัวเรือน หักรายจ่ายภาคเกษตร 38,966 บาท/ครัวเรือน ) ต่ํากว่ารายได้สุทธิเกษตร
ของจังหวัดตาก ตามข้อมูลแผนพัฒนาการเกษตร กลุ่มภาคเหนือตอนล่าง 1 ปี 2558-2560 ซึ่งจังหวัดตากมี
รายได้สุทธิเกษตรเฉลี่ย 69,508 บาท/ครัวเรือน ทั้งนี้ ครัวเรือนเกษตรกรตําบลเกาะตะเภา มีรายจ่ายเฉลี่ย 
69,546 บาท/ครัวเรือน ในจํานวนนี้ ร้อยละ 56.03 เป็นรายจ่ายภาคการเกษตร และ ร้อยละ 43.97 เป็น
รายจ่ายนอกภาคการเกษตร  

สําหรับการศึกษาภาวะหนี้สินของครัวเรือน ตําบลเกาะตะเภา เนื่องด้วย ปัจจัยด้านโครงสร้าง
ประชากรที่เปลี่ยนแปลงไป ไม่ว่าจะเป็น จํานวนผู้สูงอายุในครัวเรือน อายุของหัวหน้าครัวเรือน ขนาดของ
ครัวเรือน และระดับการศึกษาของสมาชิกในครัวเรือนที่เปลี่ยนแปลง ล้วนมีผลต่อภาวะหนี้สินของครัวเรือน
ทั้งสิ้น จากการสุ่มสํารวจข้อมูลฯ พบว่าหนี้สินเกษตรกร ในพ้ืนที่ตําบลเกาะตะเภา มีขนาดหนี้สินเฉลี่ย 
255,000 บาท/ครัวเรือน เมื่อพิจารณาปัจจัยที่มีผลต่อการเป็นหนี้ของครัวเรือนภาคเกษตร ตําบล  
เกาะตะเภา พบว่าสาเหตุหลักท่ีทําให้ ครัวเรือนเกษตรมีกรการเป็นหนี้เพิ่มขึ้น มาจากสามปัจจัย ได้แก่  มีภาระ
ค่าใช้จ่ายเพ่ิมขึ้นและรายได้ไม่เพียงพอ ผลผลิตได้รับความเสียหาย และมีค่าใช้จ่ายฉุกเฉินในครัวเรือน 
วัตถุประสงค์การเป็นหนี้ของครัวเรือนเกษตรกร พบว่าเป็นการกู้ยืมเพ่ือการเกษตรสูงกว่าร้อยละ 80 ส่วนที่
เหลือร้อยละ 20 เกษตรกรกู้เพ่ือใช้จ่ายในครัวเรือน ชําระหนี้สิน จ่ายค่าเล่าเรียนบุตร และสร้างบ้าน 
ตามลําดับ (แผนภูมิที่ 5) ระยะเวลาก่อหนี้เฉลี่ย 8 ปี ลักษณะการเปลี่ยนแปลงหนี้สินของเกษตรกร เป็นหนี้ที่มี
ลักษณะลดลงเรื่อยๆ ร้อยละ 42 ไม่เปลี่ยนแปลง ร้อยละ 46 และเพ่ิมขึ้นเรื่อยๆ ร้อยละ 12 (แผนภูมิที่ 4) 
โดยเป็นหนี้ในระบบ ร้อยละ 97 และนอกระบบ ร้อยละ 3 (แผนภูมิที่ 3)  

จากการสอบถามข้อมูลจากเกษตรกรกลุ่มสํารวจ ตําบลเกาะตะเภา ภาวะหนี้สินของเกษตรกรเป็น
หนี้สินที่มีการกู้ยืมมาตั้งแต่อดีต ต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน โดยเกษตรกรตําบลเกาะตะเภาส่วนใหญ่กู้ยืมเงินจาก
สหกรณ์การเกษตรในพ้ืนที่ แม้ว่าเกษตรกรจะสามารถชําระหนี้ให้แก่สหกรณ์ได้ในแต่ละปี แต่พบว่าการชําระ
หนี้เงินต้นที่มีสัญญาปีต่อปีนั้น เกษตรกรจะกู้ยืมเงินจากกลุ่มเกษตรกร, กองทุนหมู่บ้าน และเงินกู้นอกระบบ
อ่ืนๆ เพื่อชําหนี้เงินต้นพร้อมดอกเบี้ยกับสหกรณ์ และกู้ยืมเงินจากสหกรณ์ต่อไปอีก ส่งผลภาระหนี้สิ้นไม่ลดลง
และต้องรับภาระดอกเบี้ยเงินกู้หลายทาง ซึ่งสหกรณ์เกษตร กําหนดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ ร้อยละ ๗ - ๑๒ ขึ้นอยู่
กับการจัดชั้นคุณภาพลูกหนี้เงินกู้ โดยมีหลักเกณฑ์ในการจัดชั้นคุณภาพลูกหนี้เงินกู้ ประกอบด้วย การชําหนี้เงิน
ต้นและดอกเบี้ยตามกําหนดเวลา, การเข้าร่วมการประชุมสหกรณ์ และ การร่วมกิจกรรม ซื้อ - ขาย ปัจจัยการ
ผลิตการเกษตรและผลผลิตสินค้าเกษตรกับสหกรณ์ อนึ่ง แม้เกษตรกรจะชําหนี้เงินต้นและดอกเบี้ยได้ตาม
กําหนดเวลา หากไม่เข้าร่วมการประชุมสหกรณ์ และหรือไม่ร่วมกิจกรรม ซื้อ - ขาย ปัจจัยการผลิตการเกษตร
และผลผลิตสินค้าเกษตรกับสหกรณ์ จะส่งผลให้อัตราดอกเบี้ยเพ่ิมขึ้น กรณีเกษตรกรที่ค้างชําระหนี้เป็นระยะ
เวลานาน สหกรณ์จะยังไม่ดําเนินการฟูองร้องดําเนินคดีกับเกษตรกร แต่ใช้วิ ธีการแจ้งให้เกษตรกรทําสัญญา
เงินกู้ใหม่กับสหกรณ์ โดยการทําสัญญาเงินกู้ใหม่ดังกล่าวจะเพ่ิมดอกเบี้ยค้างจ่ายเป็นเงินต้นในสัญญาเงินกู้ เมื่อ
เงินต้นสูงขึ้นประกอบกับอัตราดอกเบี้ยที่เพ่ิมข้ึน เกษตรกรจึงไม่สามารถชําระหนี้ทั้งเงินต้นและดอกเบี้ยได้ตาม
กําหนดเช่นเดิม โดยสหกรณ์จะติดตามทวงถามและเรียกให้ผ่อนชําระดอกเบี้ยให้แก่สหกรณ์อย่างต่อเนื่องและ



33 
  

ทําสัญญาเงินกู้ใหม่หลายครั้ง ประกอบกับที่ผ่านมารายได้จากการจําหน่ายผลผลิตโดยเฉพาะ “ข้าว” ซึ่งเป็น
พืชเศรษฐกิจหลักในพื้นที่มีราคาตกต่ํา เกษตรกรจึงมีความสามารถเพียงผ่อนชําระแต่ดอกเบี้ย จึงมีภาวะหนี้สิน
อย่างต่อ และมีระยะเวลาก่อหนี้ที่มีระยะเวลาค่อนข้างยาวนาน  

๒.) ปัญหาที่ดินท ากิน    
แผนภูมิที่ 6 : การถือครองที่ดินท ากินของเกษตรกร ต าบลเกาะตะเภา 

 

แผนภูมิที่ 7 : เอกสารสิทธิ์ที่ดินท ากินของเกษตรกร ต าบลเกาะตะเภา 

 

ที่มา : ข้อมูลการถือครองที่ดินทํากิน - ลักษณะเอกสารสิทธิ์ที่ดินทํากินของเกษตรกร วิเคราะห์และประมวลผล
จากแบบสํารวจข้อมูลเกษตรฯ โดยสภาเกษตรกรจังหวัดตาก ปี ๒๕๕๘ เพ่ิมเติม ปี 2561 
  

 

ตนเอง เช่าที่ดิน ทําฟรี/ที่สาธารณะ 

ร้อยละ ลักษณะการถือครองที่ดิน 

63 % 

30 % 

7 % 

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

ร้อยละ ประเภทเอกสารสิทธิ์ที่ดิน 

91 % 

3 % 6 % 
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 ผลการสํามะโนการเกษตร พ.ศ. 2556 จังหวัดตาก มีผู้ถือครองทําการเกษตรทั้งสิ้น ณ วันสํามะโน 
( 1 พ.ค. 2556 ) พบว่าจํานวนผู้ถือครองและพ้ืนที่ถือครองทําการเกษตรมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น จากข้อมูลผู้ถือ
ครองและพ้ืนที่ถือครองทําการเกษตร อําเภอบ้านตาก จังหวัดตาก มีจํานวนผู้ถือครองเป็นลําดับที่ 7 คือ 
4,376 คน คิดเป็นร้อยละ 7.8 ของผู้ถือครองรวมทั้งจังหวัด และมีพ้ืนที่ถือครองเป็นลําดับที่ 8 คือมีพ้ืนที ่
68,677 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 5.1 ของพ้ืนที่ถือครองรวมทั้งจังหวัด โดยเฉลี่ยแล้วผู้ถือครอง 1 คนจะมีพ้ืนที่ 
ถือครอง 15.7 ไร่ ในขณะที่ตําบลเกาะตะเภา อําเภอบ้านตาก จังหวัดตาก มีพ้ืนที่เกษตรกรรมจํานวน 15,392 ไร่ 
พ้ืนที่เพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ 6,787 (เฉพาะพ้ืนที่ปลูกนอกเขตปุาตามกฎหมาย) ซึ่งเป็นข้อมูลการใช้ที่ดินของ
กรมพัฒนาที่ดิน ปี 2557 จากแผนที่เกษตรเพ่ือการบริหารจัดการเชิงรุก Agri-Map กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ ส่วนจากข้อมูลสํานักงานเกษตรอําเภอบ้านตาก ทะเบียนเกษตรกรปี 2560 เฉพาะข้อมูลเกษตรกรที่
ขึ้นทะเบียน ของกรมส่งเสริมการเกษตร มีเกษตรกรลงทะเบียนการปลูกพืชต่างๆ ในพ้ืนที่ จํานวน 5,601.31 
ไร่ ครอบครัวผู้ถือครองส่วนใหญ่ทําการเพาะปลูกพืชที่สําคัญ ได้แก่ ข้าว ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ถั่วเหลือง หญ้า
เลี้ยงสัตว์ มันสําปะหลัง ถั่วเขียวผิวมัน ยางพารา และกล้วยน้ําว้า มีการทําปศุสัตว์และประมงร่วมด้วย สัตว์ที่
นิยมเลี้ยงกันมาก ได้แก่  โคเนื้อ สุกร ไก่ และเลี้ยงปลา 

   สําหรับลักษณะการถือครองที่ดินของครัวเรือนเกษตรกรตําบลเกาะตะเภา จากแผนภูมิที่ 6 
ผู้ถือครองทําการเกษตรส่วนใหญ่ในตําบลเกาะตะเภา ทําการเกษตรในเนื้อที่ของตนเอง ร้อยละ 63 ผู้ถือครอง
ทําการเกษตร ร้อยละ 30 ทําการเกษตรโดยการเช่าที่ดิน และผู้ถือครองทําการเกษตร ร้อยละ 7 ทํา
การเกษตรโดยการทําฟรี/ที่สาธารณะ เป็นพ้ืนที่มีเอกสารสิทธิ์ประเภท โฉนด/น.ส.๓/น.ส. ๓ ก ร้อยละ 91 
การถือครองเอกสารสิทธิ์ประเภท สปก./สทก. ร้อยละ 3 และมีเกษตรกร ร้อยละ 6 ที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์ 
(แผนภูมิที่ 7) ผลจากการสํารวจข้อมูลการถือครองพ้ืนที่การเกษตรกรซึ่งไม่มีเอกสารสิทธิ์ พบว่าเกษตรกรส่วน
หนึ่งมีความเข้าใจว่าที่ดินดังกล่าวเป็นของตนเอง เนื่องจากทํากินในที่ดินดังกล่าวมาอย่างต่อเนื่อง และรับมรดก
ตกทอดการใช้ประโยชน์ที่ดินมาจากรุ่นบิดา/มารดา ส่งผลให้การได้มาของที่ดินมีปัญหา และเกษตรกรคาดหวัง
ว่าจะได้รับเอกสารสิทธิ์ที่ดิน อีกส่วนหนึ่งมาจากแนวกันเขตที่ดินระหว่างพ้ืนที่ปุาและพ้ืนที่ทํากินของราษฎรใน
พ้ืนที่ที่ไม่ชัดเจน   
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๓.) ปัญหาแหล่งน้ าเพ่ือการเกษตร 

แผนภูมิที่ 8 : การรับน้ าเพื่อการเกษตร 

 

 

ที่มา : ข้อมูลการรับน้ําเพ่ือการเกษตร วิเคราะห์และประมวลผลจากแบบสํารวจข้อมูลเกษตรฯ โดยสภาเกษตรกร
จังหวัดตาก ปี ๒๕๕๘ เพ่ิมเติม ปี 2561 

 
 พ้ืนที่ทางทิศตะวันตกตําบลเกาะตะเภาส่วนใหญ่เป็นปุาและภูเขา พ้ืนที่ทางทิศตะวันออกเป็นพ้ืนที่ราบ
ชายฝั่งแม่น้ําปิง พ้ืนที่ทําการเกษตรได้เพียงเล็กน้อย มีแหล่งน้ําธรรมชาติ และ แหล่งน้ําที่สร้างขึ้น ได้แก่ ฝาย
จํานวน 1 แห่ง คลอง จํานวน 8 แห่ง สระเก็บน้ํา จํานวน 22 แห่ง เหมือง จํานวน 18 แห่ง อ่างเก็บน้ํา
จํานวน 2 แห่ง ห้วย,หนอง จํานวน 30 แห่ง และแม่น้ํา จํานวน 1 สาย และระบบประปา 2 ประเภท คือ
 - กิจการประปาององค์การบริหารส่วนตําบล จํานวน 3 แห่ง  ให้บริการประชาชน หมู่ที่ 1 บ้านปาก
ร้องลี่ หมู่ที่ 3 บ้านท่าพระธาตุ และหมู่ที่ 7 และ หมู่ที่ 9 บ้านแม่ยะ ปริมาณมีความเพียงพอต่อความต้องการ
ของประชาชนในหน่วยบริการ 

มีน้ําตลอดท้ังปี 
72 % 

มีน้ําเฉพาะฤดูฝน 
28 % 

ร้อยละการรับน้ําเพ่ือการเกษตร 

ระบบชลประทาน 
51 % 

สระน้ํา/บ่อขุด 
20 % 

แหล่งน้ําธรรมชาติ 
29 % 
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 - กิจการประปาหมู่บ้าน  มีจํานวน 7 แห่ง โดยปริมาณมีความเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน
ของแต่ละหมู่บ้าน ทั้งนีแ้หล่งน้ําที่ใช้ประโยชน์ในด้านการเกษตรดังกล่าวมานั้น ยังไม่เพียงพอและไม่คลองคลุม
พ้ืนที่การเกษตรของเกษตรกร  

จากการสํารวจข้อมูลการรับน้ําเพื่อการเกษตร จากแผนภูมิที่ 8 จะเห็นว่า ตําบลเกาะตะเภา มีเกษตรกรที่มีน้ํา
ใช้ตลอดทั้งปี ร้อยละ 72 และมีนําใช้เพ่ือการเกษตรกรเฉพาะฤดูฝน ร้อยละ 28 ในปัจจุบันพ้ืนที่ชลประทาน
ในพ้ืนที่ มีจํานวน 8,350 ไร่ พ้ืนที่บางส่วนที่ไม่ได้อยู่ในเขตชลประทานจึงมีความต้องการรับน้ําจากแหล่งอ่ืน 
ทั้งนี้ พบว่ามีการกักเก็บน้ําในพ้ืนที่เพ่ือรับน้ํา แบ่งเป็น สระน้ํา/บ่อขุด ร้อยละ 20 แหล่งน้ําธรรมชาติ ร้อยละ 
29 และระบบชลประทาน ร้อยละ 51  จากการระดมความต้องการแนวทางแก้ไขปัญหาและพัฒนาภาค
เกษตรกรรมพ้ืนที่ตําบลเกาะตะเภา อําเภอบ้านตาก เกษตรกรในพ้ืนที่มีความประสงค์ให้ภาครัฐและหน่วยงาน
ที่เก่ียวข้องให้การสนับสนุนการดําเนินงานโดยจัดให้มีและพัฒนาระบบกักเก็บน้ํา การกระจายน้ําให้ครอบคลุม
พ้ืนที่ทางการเกษตร และจัดหาแหล่งน้ําเพ่ิมเติมในพ้ืนที่นอกเขตชลประทาน อาทิ การขุดลอกแหล่งน้ํา
สาธารณะ การเจาะบ่อบาดาลเพ่ือการเกษตร สร้างถังเก็บน้ําฝนในที่สาธารณะ  การสร้างสถานีสูบน้ําด้วย
ไฟฟูา สร้างระบบท่อส่งน้ํา จากแหล่งน้ําต้นทุน คือ แม่น้ําปิง และระบบกระจายน้ําลงสู่คลองชลประทาน 
แหล่งเก็บน้ํา ให้ครอบคลุมพ้ืนที่การเกษตรและเลี้ยงสัตว์ ทั้งนี้ จากการติดตามการพัฒนาแหล่งน้ําในพ้ืนที่
ตําบลเกาะตะเภา ทราบว่าองค์การบริหารส่วนตําบลเกาะตะเภา ตลอดจนประชาชนในพ้ืนที่ มีความพยายาม
ร่วมกันผลักดันโครงการ/แผนงานที่ประชาชนต้องการเพ่ือส่งเสริมการทําการเกษตรโดยขอรับการสนับสนุน
จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ โครงการปรับปรุงคลองส่งน้ํา บ้านแม่พะยวบ 
หมู่ที่ 10  โครงการขุดสระกักเก็บน้ําเพ่ือการเกษตร บ้านท่าพระธาตุ หมู่ที่ 3 โครงการขุดลอกคลองขัวปูุบัว 
บ้านศรีค้ํา หมู่ที่ 2 โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลเพ่ือการอุปโภคบริโภคและการเกษตร เป็นต้น 

ข้อมูลเกี่ยวกับพ้ืนที่ชลประทาน 

หมู่บ้าน ตําบล อําเภอ 
ลุ่มน้ํา (ระบุชื่อลุ่มน้ํา) 

พ้ืนที่
ชลประทาน 

พ้ืนที่ชลประทาน
ที่มีศักยภาพ 

หลัก ย่อย 
ในปัจจุบัน 

(ไร่) 
ในการขยาย
เพ่ิมข้ึน (ไร่) 

ปากร้องลี่ เกาะตะเภา บ้านตาก ปิง แม่น้ําปิงส่วนที่ 4 600 1,000 
ศรีค้ํา เกาะตะเภา บ้านตาก ปิง แม่น้ําปิงส่วนที่ 4 700 - 
ท่าพระธาตุ เกาะตะเภา บ้านตาก ปิง แม่น้ําปิงส่วนที่ 4 1,100 - 
วังหม้อใต้ เกาะตะเภา บ้านตาก ปิง แม่น้ําปิงส่วนที่ 4 900 500 
วังหม้อเหนือ เกาะตะเภา บ้านตาก ปิง แม่น้ําปิงส่วนที่ 4 1,100 500 
ปูน เกาะตะเภา บ้านตาก ปิง แม่น้ําปิงส่วนที่ 4 500 - 
แม่ยะ เกาะตะเภา บ้านตาก ปิง แม่น้ําปิงส่วนที่ 4 850 - 
แม่พะยวบ เกาะตะเภา บ้านตาก ปิง แม่น้ําปิงส่วนที่ 4 1,000 - 
แม่ยะ เกาะตะเภา บ้านตาก ปิง แม่น้ําปิงส่วนที่ 4 1,200 - 
แม่พะยวบ เกาะตะเภา บ้านตาก ปิง แม่น้ําปิงส่วนที่ 4 400 - 

 
ที่มา : โครงการชลประทานตาก
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๔.) ปัญหาความยากจน สวัสดิการ และสิทธิเกษตรกร 
 

แผนภูมิที่ 9 : ระบบการท าเกษตรกรรม 

 

แผนภูมิที่ 10 : อาชีพเกษตรกรในแต่ละประเภท 

ด้านพืช  

 

 

เกษตรเชิงเดี่ยว 
23 % 

เกษตรผสมผสาน 
77 % 

ร้อยละเกษตรกรที่ทําการเกษตรผสมผสาน 
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ด้านการเลี้ยงสัตว์ 

 

 

แผนภูมิที่ 11 : การใช้ผลผลิตของเกษตรกร 
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ร้อยละอาชีพเกษตรกร 
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ร้อยละการใช้ผลผลิตทางการเกษตร 
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ที่มา : ข้อมูลระบบการทําเกษตรกรรม - อาชีพเกษตรกร - การใช้ผลผลิตทางการเกษตร วิเคราะห์และประมวลผล
จากแบบสํารวจข้อมูลเกษตรฯ โดยสภาเกษตรกรจังหวัดตาก ปี ๒๕๕๘ เพ่ิมเติม ปี 2561 
 
 ตําบลเกาะตะเภา มีการประกอบอาชีพที่หลากหลาย จากข้อมูลประชากรที่อยู่จริง (จปฐ.2557) 
ประชากร ร้อยละ 42.02 มีอาชีพรับจ้างทั่วไป ร้อยละ 12.79 ไม่มีอาชีพ ร้อยละ 22.20 กําลังศึกษา ร้อย
ละ 4.74 ค้าขาย และ ร้อยละ 9.04 มีอาชีพเกษตรกรรม โดยผลผลิตทางการเกษตรที่สําคัญ ได้แก่ ข้าว 
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ หญ้าสําหรับเลี้ยงสัตว์ และมันสําปะหลัง ในพ้ืนที่มีการทําประมงน้ําจืด เป็นการเลี้ยงปลาใน
กระชังริมแม่น้ําปิง ได้แก่ พันธุ์ปลาทับทิม การปศุสัตว์ เป็นการเลี้ยงในครัวเรือนเป็นอาชีพหลักและอาชีพเสริม 
เช่น การเลี้ยงไก่ เป็ด โค สุกร และกระบือ   

 ผลการสํารวจฯ ของสภาเกษตรกรจังหวัดตาก เกษตรกรส่วนใหญ่ตําบลเกาะตะเภา ประกอบอาชีพ
เกษตรกรรมซึ่งเป็นแหล่งรายได้หลัก เกษตรกรทําเกษตรกรรมในระบบเกษตรผสมผสานและเกษตรกรเชิงเดี่ยว
ร้อยละ 77 และร้อยละ 23 ตามลําดับ (แผนภูมิที่ 9)  โดยการทําเกษตรผสมผสาน หมายถึง การมีกิจกรรม
การผลิตสินค้าเกษตรหลายชนิด เช่น การปลูกข้าว ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปลูกหญ้า และเลี้ยงโคเนื้อ ทั้งนี้ในแต่ละ
กิจกรรมไม่ได้อยู่ในพ้ืนที่เดียวกัน สินค้าเกษตรที่สําคัญ ได้แก่ ข้าว ลําไย ถั่วเหลือง ถั่วเขียว ถั่วลิสง ข้าวโพด
เลี้ยงสัตว์ พืชผัก กล้วย และหญ้าสําหรับเลี้ยงโค ด้านปศุสัตว์ ได้แก่ โคเนื้อ ไก่ ปลา และสุกร ผลผลิตสินค้า
เกษตรที่ได้ ร้อยละ 43 จะนําไปจําหน่าย ร้อยละ 34 นําไปบริโภค ที่เหลือ จะใช้ทําพันธุ์ จ่ายค่าเช่า แปรรูป 
และเก็บไว้รอจําหน่าย ตามลําดับ (แผนภูมิที ่11) มีแหล่งจําหน่าย คือ พ่อค้าคนกลาง สถาบันการเกษตร ขาย
เองที่ตลาด และโรงสี/โรงแปรรูป มีรายได้เฉลี่ย 110,112 บาท/ครัวเรือน และมีรายจ่ายเฉลี่ย 69,546 
บาท/ครัวเรือน (รายจ่ายภาคเกษตร 38,966 บาท/ครัวเรือน และรายจ่ายนอกภาคเกษตร 30,580 บาท/
ครัวเรือน) สรุปในภาพรวม เกษตรกรยังมีรายได้สูงกว่าค่าใช้จ่าย อย่างไรก็ตาม รายได้หลักของเกษตรกรยัง
พ่ึงพาการเพาะปลูกข้าวนาปี การปลูกพืชตระกูลถั่วหลังการเก็บเกี่ยว เป็นหลัก ในระยะยาวจําเป็นต้องปรับลด
พ้ืนที่ปลูกไปประกอบกิจกรรมด้านการเกษตรอ่ืนๆ เพ่ือให้สอดคล้องกับสถานการณ์ความต้องการผลผลิตข้าว 
ปริมาณน้ํา และนโยบายลดพ้ืนที่ปลูกข้าวของภาครัฐ  
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๕.) แนวทางการพัฒนาอาชีพ และประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเกษตรอุตสาหกรรม 

เกษตรกรจังหวัดตากในปัจจุบันให้ความสนใจหันกลับมาประกอบอาชีพการเลี้ยงโคเนื้อจํานวนมาก 
โดยเฉพาะพ้ืนที่อําเภอบ้านตาก มีโครงการสร้างพ้ืนที่ฐานรองรับเรื่องเกษตรอุตสาหกรรมแปรรูปโคเนื้อที่ 
ครบวงจร อาทิ โครงการเกษตรผสมผสานตามแนวพระราชดําริ  ที่ตําบลตากตก อําเภอบ้านตาก ซึ่งเน้น
กิจกรรมเรื่องการเลี้ยงโคเนื้อเป็นหลัก แปลงปลูกหญ้า โรงเรือนเลี้ยงโคเนื้อ ผลิตแก็สชีวภาพจากมูลโค เป็นต้น 
เป็นปัจจัยสนับสนุน และต้นแบบในการเลี้ยงโคเนื้อของเกษตรกร ทั้งนี้ เกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อในพ้ืนที่ตําบล
เกาะตะเภาส่วนใหญ่เลี้ยงแบบปล่อยไล่ทุ่งและเก็บแม่โคไว้เพ่ือผลิตลูกโค ที่ผ่านมาเกษตรกรมีการปรับเปลี่ยน
พ้ืนที่ปลูกข้าวบางส่วนเป็นพ้ืนที่ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์ และปลูกหญ้า เพ่ือเป็นแหล่งอาหารให้แก่การเลี้ยงโค การ
เลี้ยงโคเนื้อ จึงเป็นอาชีพหลักและอาชีพเสริมของเกษตรกร จากการลงพ้ืนที่จัดประชุมการจัดทําแผนพัฒนา
เกษตรกรรมระดับตําบลพ้ืนที่ตําบลเกาะตะเภา ในปีงบประมาณ 2561 ได้รับทราบปัญหาจากเกษตรกรผู้
เลี้ยงโค ตําบลเกาะตะเภา ในประเด็น โรคระบาดชนิดโรคปากและเท้าเปื่อยใน โค - กระบือ ในเบื้องต้นสภา
เกษตรกรจังหวัดตากจึงได้ประสานผู้แทนจากสํานักงานปศุสัตว์ จังหวัดตาก ร่วมลงพ้ืนที่ได้ให้ความรู้ให้
คําปรึกษา แนะนํา การปูองกันโรคระบาดชนิดโรคปากและเท้าเปื่อยใน โค - กระบือ เพ่ือให้เกษตรกรได้มีองค์
ความรู้และมีการเตรียมการปูองกันโรค ต่อไป  

เมื่อพิจารณากิจกรรมภาคการเกษตร ของตําบลเกาะตะเภา จะเห็นได้ว่าครัวเรือนเกษตรกรมีการ
ประกอบกิจกรรมการเกษตรที่หลากหลาย การเพาะปลูกข้าว การปลูกพืชตระกูลถั่ว ลําไย และเลี้ยงโคเนื้อ 
จากนโยบายลดพ้ืนที่ปลูกข้าวของภาครัฐ ส่งเสริมการปลูกพืชหลังนาที่ใช้น้ําน้อย และลดพ้ืนที่การปลูกข้าวโพด
เลี้ยงสัตว์ สภาเกษตรกรจังหวัดตากเห็นว่าพืชที่ควรส่งเสริมและสนับสนุนให้เป็นแนวทางในการพัฒนาอาชีพ 
คือ ถั่วเหลือง โดยเป็นการผลิตถั่วเหลืองแบบครบวงจร ทั้งผลิต แปรรูป และการตลาด ในด้านการผลิต  การ
ส่งเสริมถ่ัวเหลืองหลังฤดูทํานาปี ถือเป็นเกษตรทางเลือกเพราะถั่วเหลืองเป็นพืชที่ใช้น้ําเพียง 1 ใน 4 ของการ
ปลูกข้าวนาปรัง เป็นพืชบํารุงดินให้อุดมสมบูรณ์เตรียมพร้อมปลูกข้าวนาปีในฤดูต่อไป การแปรรูปและ
การตลาด เกษตรกรสามารถนําถั่วเหลืองมาแปรรูปเป็นเต้าเจี้ยว โดยเฉพาะเต้าเจี้ยวเมืองตากซึ่งมีวิธีการหมัก
พิเศษ ในด้านของการตลาดตามที่จังหวัดตาก เป็นหนึ่งใน “เส้นทางสายกิน อาหารถิ่นในตํานาน” 
(Gastronomy Tourism) โครงการของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ซึ่งสนับสนุนนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจ
ในส่วนภูมิภาคของรัฐบาล ด้วยการใช้การท่องเที่ยวมาเป็นตัวขับเคลื่อนหลัก คือ การท่องเที่ยวในรูปแบบ การ
ไปทานอาหารถิ่นและไปดูวิธีการทําอาหาร วัตถุดิบ แหล่งผลิต ความเกี่ยวพันในด้านประวัติศาสตร์วัฒนธรรม 
เช่น พิพิธภัณฑ์ วัด วา อาราม ชุมชน ที่เกี่ยวข้อง ที่ผ่านมาจังหวัดตากในฐานะจังหวัดนําร่องของโครงการ มี
การนําเสนอแนวคิด “อาหารถิ่น แผ่นดินสี่มหาราช” มีจุดเด่นคือ “เมี่ยง” เป็นอาหารว่างพ้ืนถิ่นที่มีความ
เป็นมายาวนาน วัฒนธรรมด้านอาหาร ของชาวตากตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน นิยามทาน “เมี่ยง” จังหวัดตากมี
เมี่ยงทีร่ับประทานกันอย่างแพร่หลาย 3 ชนิดด้วยกัน ได้แก่ เมี่ยงมะพร้าว เมี่ยงแคบหมู และเม่ียงเต้าเจี้ยว 

เมี่ยงเต้าเจี้ยวหรือเมี่ยงจอมพล เมี่ยงชนิดนี้ เป็นเมี่ยงคําที่หาทานได้เฉพาะถิ่นของจังหวัดตาก การที่ 
จอมพลถนอม กิตติขจร อดีตนายกรัฐมนตรี พ้ืนเพเป็นคนเมืองตากแต่กําเนิด เมื่อครั้งใด ที่ท่านกลับมาเยี่ยม
บ้านก็จะเรียกหาเมีย่งเต้าเจี้ยวอันเป็นเมนูโปรดของทานทุกครั้งไป ดังนั้นชาวตากจึงมีการเรียกเมี่ยงเต้าเจี้ยวว่า 
“เมี่ยงจอมพล” อันเป็นการระลึกถึงท่านนั่นเอง เมี่ยงจอมพลนี้จะมีเครื่องเคียงท่ีประกอบไปด้วยสมุนไพรหลาย
อย่าง ได้แก่ มะนาวและขิงหั่นเต๋า ตะไคร้ซอย กระเทียม ถั่วลิสงคั่ว กุ้งแห้ง ข้าวพอง และ มะพร้าวทึนทึกขูด 
และที่ขาดไม่ได้ ซึ่งถือเป็นหัวใจของเมี่ยง ชนิดนี้ก็คือเต้าเจี้ยวเมืองตาก ซึ่งมีวิธีการหมักพิเศษเฉพาะเมืองตาก
เท่านั้น เต้าเจี้ยวเมืองตาก ได้จากการนําถั่วเหลืองคุณภาพดีไปหมัก ซึ่งการหมักของเต้าเจี้ยวเมืองตากนั้น
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แตกต่างจากการทําเต้าเจี้ยวทั่วไป ด้วยกรรมวิธีในการผลิตโดยเฉพาะนี้จึงทําให้ได้เต้าเจี้ยวที่มีรสเปรี้ยวอม
หวาน อันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะ สามารถนํามาเป็นวัตถุดิบในการประกอบอาหารที่หลากหลายได้อร่อย 
ปัจจุบันมีวางจําหน่ายเป็นของฝากที่สําคัญของจังหวัดตากอีกด้วย 

 

ประเด็นปัญหาและแนวทางพัฒนาภาคเกษตรกรรม ต าบลเกาะตะเภา 

(สรุปจากการจัดเวทีระดมความเห็นการจัดทําแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตําบล) 

ประเด็นปัญหา/ความต้องการ แนวทางการพัฒนา 
1. น้ําในโครงการชลประทานไม่เพียงพอการทํา
การเกษตร 

1. สร้างฝายกั้นแม่น้ําปิงที่หน่วยสูบน้ําที่ 3 (แม่ยะ) 

2. ไม่มีแหล่งเงินทุน 2. ภาครัฐเข้ามาช่วยเหลือด้านเงินทุนในการทํา
การเกษตรโดยคิดอัตราดอกเบี้ยต่ํา 

3. ต้นทุนการผลิตสูง 3. ส่งเสริมให้เกษตรกรใช้ปุ๋ยอินทรีย์ทดแทนปุ๋ยเคมี 
4. เมล็ดพันธุ์พืชไม่มีคุณภาพ 4. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ความรู้/ อบรมเพ่ือพัฒนา

เมล็ดพันธุ์ข้าวของท้องถิ่นโดยทําการวิจัยหมู่บ้าน 
5. ไม่มีพ้ืนที่ในการเลี้ยงสัตว์ 5. จัดระบบการเลี้ยงสัตว์ในฟาร์ม 
6. ถูกเอารัดเอาเปรียบ 6.  
7. เกษตรกรไม่มีความรู้/ไม่ได้รับข่าวสาร
ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับความเคลื่อนไหวของภาค
เกษตร 

7. ภาครัฐให้องค์กรท้องถิ่นประชาสัมพันธ์ความ
เคลื่อนไหวเกี่ยวกับการเกษตรให้กับเกษตรกรทราบ
อย่างต่อเนื่องและทั่วถึง 

8. เกษตรกรยังยึดติดกับการทําเกษตรแบบดั้งเดิมไม่
ยอมรับการเปลี่ยนแปลง/เทคโนโลยีและองค์ความรู้
ใหม่ 

8. เจ้าหน้าที่ภาครัฐให้ความรู้ถึงทฤษฎีเกษตรแนว
ใหม่ให้กับเกษตรกรทราบและส่งเสริมให้เกษตรกร
ยอมรับองค์ความรู้ใหม่ที่เกิดขึ้น 
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  ส่วนที่ ๓ : แผนงาน โครงการพัฒนาเกษตรกรรม อ าเภอบ้านตาก / ต าบลเกาะตะเภา พ.ศ. 2562 - พ.ศ. 2565 

แผนพัฒนา/แผนงาน/โครงการ 
วัตถุประสงค์ แนวทางการดําเนินงาน 

แหล่ง
งบประมาณ 

ระยะเวลาในการดําเนินงาน 
หน่วยงานทีรับผิดชอบ 

แนวทางพัฒนา แผนงาน/โครงการ 2562 2563 2564 2565 
แนวทางด้านการ
วางแผน การส่งเสริม
การลงทุน  
พาณิชยกรรม และ
การท่องเที่ยวการ
พัฒนาด้านเศรษฐกิจ
และการท่องเที่ยว 
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชนและ
แผนงานการเกษตร 

โครงการแปรรูปผลผิล 
ทางการเกษตร 
(ผลิตอาหารสัตว์) 
หมู่ที่ 8 บ้านแม่พะยวบ 
(แผนพัฒนาหมู่บ้าน) 

เพื่อแปรรูปผลิตผลทาง
การเกษตรใช้เป็นอาหาร
สัตว์ ในการลดต้นทุนการ
ผลิต 

1. กิจกรรมฝึกอบรมให้
ความรู ้
2. สนับสนุนครภุัณฑ์
ทําอาหารสตัว์ที่จําเป็น 

อบต.เกาะ
ตะเภา 

    กองสวัสดิการสังคม 
สํานักงานปลัด อบต. 
สนง.ปศุสัตว/์ 
สนง.พัฒนาชุมชน  
อ.บ้านตาก 

โครงการส่งเสริมอาชีพ
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง  
(แผนพัฒนาหมู่บ้าน) 
 
 

1. เพื่อให้ประชาชน
สามารถดําเนินชีวิตแบบ
พึ่งพาตนเอง 
2. เพื่อสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน 
3. เพื่อให้ความรู้ในการ
นําไปประกอบอาชีพเสรมิ 
สร้างรายได้ให้กับ
ครอบครัว 

1. กิจกรรมลดรายจ่าย
เพิ่มรายได้  
 - การทําน้ํายาล้างจาน 
 - การทําน้ํายาซักผ้า  
ฯลฯ 
2. กิจกรรมปลูกผักสวน
ครัวรั้วกินได ้
3. กิจกรรมฝึกอบรมเพาะ 
เห็ดฟางในตะกรา้  ฯลฯ 

อบต.เกาะ
ตะเภา 

    สํานักงานปลัด อบต. 
ธกส.บ้านตาก/ 
สนง.เกษตรอําเภอ 
บ้านตาก 

โครงการส่งเสริมการปลูก
พืชผักสวนครัว  
(แผนพัฒนาหมู่บ้าน) 

เพื่อให้ราษฎรทั่วไปและ
ครัวเรือน ได้มรีะบบการใช้
จ่ายในครัวเรือนลดลง 

1. กองทุนเมล็ดพันธ์ุผัก 
2. จัดซื้อเมลด็พันธ์ผัก
ให้กับประชาชน 

อบต.เกาะ
ตะเภา 

    สํานักงานปลัด อบต. 
สนง.เกษตรอําเภอ 
บ้านตาก 

โครงการสนับสนุนกลุ่ม
ผู้ใช้น้ําชาวนา  (หมู่ที่ 
8,10) 

เพื่อลดภาระคา่ใช้จ่ายใน
การประกอบอาชีพ ในการ
ใช้งานระบบสูบน้ําเพื่อ
การเกษตร              
ของชาวนา 

1. กลุ่มผู้ใช้น้ําชาวนาใน 
ตําบลเกาะตะเภา 
2. การบริหารจดัการ
สถาน ีสูบน้ํา ได้แก่ ไฟฟูา  
น้ํามันเชื้อเพลิง และอื่น ๆ  

อบต.เกาะ
ตะเภา 

    สํานักงานปลัด อบต. 
สถ. 
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ส่วนที่ ๓ : แผนงาน โครงการพัฒนาเกษตรกรรม อ าเภอบ้านตาก / ต าบลเกาะตะเภา พ.ศ. 2562 - พ.ศ. 2565 

แผนพัฒนา/แผนงาน/โครงการ 
วัตถุประสงค์ แนวทางการดําเนินงาน 

แหล่ง
งบประมาณ 

ระยะเวลาในการดําเนินงาน 
หน่วยงานรับผดิชอบ 

แนวทางพัฒนา แผนงาน/โครงการ 2562 2563 2564 2565 
แนวทางด้านการ
วางแผน การส่งเสริม
การลงทุน  
พาณิชยกรรม และ
การท่องเที่ยวการ
พัฒนาด้านเศรษฐกิจ
และการท่องเที่ยว 
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชนและ
แผนงานการเกษตร 

โครงการจดัการศูนย์เรยีนรู้
ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง(แผนพัฒนาหมู่บ้าน) 

เพื่อให้จัดการศูนยเ์รียนรู้
เศรษฐกิจพอเพียงให้เป็น
ศูนย์การศึกษาสู่ชุมชน 

การบริหารจัดการศูนย์
เรียนรูเ้ศรษฐกิจพอเพียง
และการยายผลสู่ชุมชน 

อบต.เกาะ
ตะเภา 

    สํานักงานปลัด อบต.
สนง.พัฒนาท่ีดิน
จังหวัด/สนง.เกษตร
อําเภอ 
บ้านตาก 

สนับสนุนพันธุ์ปลาในแหล่งน้ํา
สาธารณะทุกหมูบ่้าน
(แผนพัฒนาหมู่บ้าน) 

เพื่อให้ประชากรโดยทั่วไป
มีแหล่งอาหารโปรตีนไว้
รับประทานโดยไมต่้องซื้อ 

แหล่งน้ําสาธารณะ
ประจําหมู่บ้าน 
  

อบต.เกาะ
ตะเภา 

    สํานักงานปลัด อบต.
สนง.ประมงอําเภอ 
บ้านตาก 

โครงการรณรงค์ไมเ่ผาตอซัง
ข้าวหลังเก็บเกี่ยวพืชผลทาง
การเกษตร  
(แผนพัฒนาหมู่บ้าน) 

เพื่อเพ่ิมปริมาณคณุภาพ
ในดินและลดภาวะมลพิษ
ทางอากาศ 

จัดกิจกรรมรณรงค์ 
เผยแพร่ข้อมลู 

อบต.เกาะ
ตะเภา 

    สํานักงานปลัด อบต.
สนง.เกษตร/สนง.
พัฒนาท่ีดิน จ.ตาก 

แนวทางด้าน
โครงสร้างพื้นฐานการ
พัฒนาระบบโครงสรา้ง
พื้นฐาน และบริการ
สาธารณะอื่น ๆ 
แผนงานเคหะและ
ชุมชน 
น้ําอุปโภค บรโิภค 
และการเกษตร 

โครงการปรับปรุงคลองส่งน้ํา 
หมู่ที่ 10 บ้านแม่พะยวบ 
(แผนพัฒนาหมู่บ้าน) 
 

1.เพื่อให้การส่งน้ําไปยัง
พื้นที่การเกษตรได้อย่าง
ทั่วถึง 
2. เพื่อลดปริมาณการ
สูญเสียน้ําจากการรั่วไหล 

ปรับปรุงคลองส่งน้ํา 
ยาว 400 เมตร แบบ
รูปที่ อบต.กําหนด 

อบต.เกาะ
ตะเภา 

    กองช่าง 

โครงการขุดสระกักเก็บน้ําเพื่อ
การเกษตร หมู่ที่ 3 บ้านท่า
พระธาต(ุแผนพัฒนาหมู่บ้าน) 
 

1. เพื่อกักเก็บน้ําไว้
สําหรับทําการเกษตร 
2. เพื่อกักเก็บน้ําไว้
สําหรับการปศสุัตว ์

ขุดสระกักเก็บน้ําเพื่อ
การเกษตรขนาด กว้าง 
85 เมตร ยาว 85 เมตร 
แบบรูปที่ อบต.กําหนด 

อบต.เกาะ
ตะเภา 

    กองช่าง 
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ส่วนที่ ๓ : แผนงาน โครงการพัฒนาเกษตรกรรม อ าเภอบ้านตาก / ต าบลเกาะตะเภา พ.ศ. 2562 - พ.ศ. 2565 

แผนพัฒนา/แผนงาน/โครงการ 
วัตถุประสงค์ แนวทางการดําเนินงาน 

แหล่ง
งบประมาณ 

ระยะเวลาในการดําเนินงาน หน่วยงาน
รับผิดชอบ แนวทางพัฒนา แผนงาน/โครงการ 2562 2563 2564 2565 

แนวทางด้านโครงสร้าง
พื้นฐานการพัฒนา
ระบบโครงสร้าง
พื้นฐาน และบริการ
สาธารณะอื่น ๆ 
แผนงานเคหะและ
ชุมชน (น้ําอุปโภค 
บริโภค และ
การเกษตร) 

โครงการขุดลอกคลองขัวปูุ
บัว หมู่ที่ 2 บ้านศรีค้ํา 

1. เพื่อกักเก็บน้ําไว้สําหรับทํา
การเกษตร 
2. เพื่อกักเก็บน้ําไว้สําหรับการ
ปศุสัตว ์

ขุดลอกคลอง ยาว 600 
เมตร  

อบต.เกาะ
ตะเภา 

    กองช่าง 

โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล
เพื่อการอุปโภคบริโภคและ
การเกษตร หมู่ที่ 5 บ้านวัง
หม้อเหนือ (แผนพัฒนา
หมู่บ้าน ) 

เพื่อให้ประชาชนมีน้ําสําหรับ
อุปโภคบรโิภค และการเกษตร 
อย่างเพียงพอ 

ขุดเจาะบ่อบาดาล  
ลึก 70 เมตร จํานวน 5 บ่อ 

อบต.เกาะ
ตะเภา 

    กองช่าง 

โครงการวางท่อระบายน้ํา  
หมู่ที่ 4 บ้านวังหม้อใต้ 
(แผนพัฒนาหมู่บ้าน ) 

1. เพื่อปูองกันปัญหาน้ําท่วม
ขัง และเอ่อล้นเข้าบ้านเรือน 
2. เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน
ของประชาชน 

วางท่อระบายน้ํา  2 จุด 
พร้อมบ่อพักน้ํา ระยะทาง
รวม 300 เมตร   
 

อบต.เกาะ
ตะเภา 

    กองช่าง 

โครงการวางท่อระบายน้ํา  
หมู่ที่ 6 บ้านปูน 
(แผนพัฒนาหมู่บ้าน ) 

1. เพื่อปูองกันปัญหาน้ําท่วม
ขัง และเอ่อล้นเข้าบ้านเรือน 
2. เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน
ของประชาชน 

วางท่อระบายน้ํา  2 จุด 
ระยะทางรวม 200 เมตร 
-จุดบ้านนายเวียน โพตุ้ย 
-จุดบ้านนายจง ครุฑมั่น   

อบต.เกาะ
ตะเภา 

    กองช่าง 

โครงการพัฒนาแหล่งน้ํา
สาธารณะในพื้นที่ตําบล
เกาะตะเภา 
(แผนพัฒนาหมู่บ้าน) 

เพื่อพัฒนาแหล่งน้ําสาธารณะ
ให้สามารถกักเก็บนํ้าไวส้ําหรับ
อุปโภคบรโิภค การการทํา
การเกษตรอย่างเพียงพอตลอด
ทั้งปี 

1. ขุดลอกคลองและแหล่ง
น้ําทางธรรมชาต ิ
2. ขุดลอกสระกักเก็บน้ํา 
ในพื้นที่ 
3. ขุดลอกฝาย,อ่าง,แก้มลิง  

อบต.เกาะ
ตะเภา 

    กองช่าง 
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ส่วนที่ ๓ : แผนงาน โครงการพัฒนาเกษตรกรรม อ าเภอบ้านตาก / ต าบลเกาะตะเภา พ.ศ. 2562 - พ.ศ. 2565 

แผนพัฒนา/แผนงาน/โครงการ 
วัตถุประสงค์ แนวทางการดําเนินงาน 

แหล่ง
งบประมาณ 

ระยะเวลาในการดําเนินงาน 
หน่วยงานรับผดิชอบ 

แนวทางพัฒนา แผนงาน/โครงการ 2562 2563 2564 2565 
แนวทางด้าน
โครงสร้างพื้นฐานการ
พัฒนาระบบโครงสรา้ง
พื้นฐาน และบริการ
สาธารณะอื่น ๆ 
แผนงานเคหะและ
ชุมชน (น้ําอุปโภค 
บริโภค และ
การเกษตร) 

โครงการขุดลอกคลองขัวปูุ
บัว หมู่ที่ 2 บ้านศรีค้ํา 

1. เพื่อกักเก็บน้ําไว้
สําหรับทําการเกษตร 
2. เพื่อกักเก็บน้ําไว้
สําหรับการปศสุัตว ์

ขุดลอกคลองขัวปูุบัว ยาว 
600 เมตร  

หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง
สนับสนุน 

    กองช่าง อบต. 
สนง.ชลประทาน/อื่นๆ 

โครงการจดัหา แหล่งน้ํา
เพิ่ม  ในพื้นที่ตําบลเกาะ
ตะเภา 
(แผนพัฒนาหมู่บ้าน) 

เพื่อพัฒนาแหล่งน้ํา
สาธารณะใหส้ามารถกัก
เก็บน้ําไว้สาํหรับอุปโภค
บริโภค การการทํา
การเกษตรอย่างเพียงพอ
ตลอดทั้งป ี

1. ขุดเจาะบ่อบาดาล 
2. ขุดบ่อนํ้าตื้น 
3. ขุดสระกักเก็บนํ้า  
ฯลฯ 

หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง
สนับสนุน 

    กองช่าง อบต. 
สนง.ชลประทาน/อื่นๆ 

แนวทางการพัฒนา
คุณภาพชีวิต
ประชาชน  และการ
รักษาความมั่นคง 

ฝึกอบรมเสรมิทักษะ/
พัฒนากลุ่มอาชีพเสริม  
 

1. เพื่อให้ผู้รับการฝึกมี
แนวทางในการทําอาชีพ
เสรมิ 
2. เพื่อผู้เข้ารับการฝึกมี
รายได้เสริม 

1. กิจกรรมฝึกอบรมให้
ความรู ้
2. สนับสนุนครภุัณฑ์
ทําอาหารสตัว์ที่จําเป็น 

อบต.เกาะ
ตะเภา 

    กองสวัสดิการสังคม 
สนง.แรงงานจังหวัด/                  
ศูนย์พัฒนาฝีมือ
แรงงานจังหวัด/ 
สนง.พัฒนาชุมชน อ.
บ้านตาก 

โครงการส่งเสริม 
สนับสนุนและพัฒนากลุม่
อาชีพเสริมให้เป็น OTOP   
และสนบัสนุนการแปรรูป
ผลิตภณัฑ์ทางการเกษตร 
(แผนพัฒนาหมู่บ้าน) 
 

1. เพื่อพัฒนาผลิตภณัฑ์
ในชุมชนให้ได้มาตรฐาน 
2. เพื่อส่งเสริมผลติภณัฑ์
ชุมชนเป็นที่รู้จักโดยทั่วไป 
3. เพื่อส่งเสริมการแปรรูป
ผลิตภณัฑ์ทางการเกษตร 

1. กิจกรรมฝึกอบรมให้
ความรู ้
2. สนับสนุนครภุัณฑ์
ทําอาหารสตัว์ที่จําเป็น 

อบต.เกาะ
ตะเภา 

    กองสวัสดิการสังคม 
สนง.เกษตรอําเภอ 
บ้านตาก/ธกส./ 
สนง.พัฒนาชุมชน 
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แผนงาน โครงการพัฒนาเกษตรกรรม อ าเภอบ้านตาก / ต าบลเกาะตะเภา พ.ศ. 2562 - พ.ศ. 2565 
แผนพัฒนา/แผนงาน/โครงการ 

วัตถุประสงค์ แนวทางการดําเนินงาน 
แหล่ง

งบประมาณ 
ระยะเวลาในการดําเนินงาน หน่วยงาน

รับผิดชอบ แนวทางพัฒนา แผนงาน/โครงการ 2562 2563 2564 2565 
- บริหารจัดการทรัพยากร
น้ําอย่างเป็นระบบ 

๑. ฝายกั้นน้าํแม่น้ําปิง - เพิ่มผลผลติของเกษตรกร
ด้านการเพาะปลูก 

- - มีน้ําใช้ตลอดป ี

- ก่อสร้างแหล่งน้ําและระบบ 
เพื่อเพ่ิมพื้นท่ีชลประทาน 

กษ./อบต.
หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 

    ชป./อบต.
หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 

- วิจัย ส่งเสรมิ และพัฒนา
ศักยภาพการผลติสินคา้ 
ปศุสัตว ์

๒. โครงการเลี้ยงโคขุน - เพื่อสร้างอาชีพให้เกษตรกร/
รองรับอาเซียน น 

- เสริมสร้างความเข้มแข็งให้
เกษตรกรในเรื่องเงินทุน 
อาหารสตัว์ พันธุ์สัตว ์และ
ความรู้ในการจดัการฟาร์มละ
การเลีย้งสัตว ์

กษ./อบต.
หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 

    ปศจ./อบต.
หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 

- ส่งเสริมการวิจัยพัฒนา 
สินค้าเกษตร นวัตกรรม
และเทคโนโลยีที่เหมาะสม
ควบคู่กับภูมิปญัญาท้องถิ่น 

๓. โครงการผลิตเมลด็พันธ์ุ
ข้าวชุมชน 

- ยกระดับความสามารถของ
เกษตรกรในการผลิตเมลด็
พันธุ์ข้าว 
- - ลดต้นทุนการซื้อเมลด็

พันธุ/์แก้ไขปัญหาเมล็ด
พันธุ์ปลอมปน 

- ส่งเสริมกระบวนการเรยีนรู้
เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต 

กษ./อบต.
หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 

    กจ./สหกรณ/์
พด./ศูนย์
เมลด็พันธ์ุ
ข้าว/อบต.
หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 
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แผนงาน โครงการพัฒนาเกษตรกรรม อ าเภอบ้านตาก / ต าบลเกาะตะเภา พ.ศ. 2562 - พ.ศ. 2565 
แผนพัฒนา/แผนงาน/โครงการ 

วัตถุประสงค์ แนวทางการดําเนินงาน 
แหล่ง

งบประมาณ 
ระยะเวลาในการดําเนินงาน 

หน่วยงานรับผดิชอบ 
แนวทางพัฒนา แผนงาน/โครงการ 2562 2563 2564 2565 

แนวทางการพัฒนา
ผลิตภาพทาง
การเกษตร 
กลยุทธ์ส่งเสริมการ
ทําการเกษตร
ปลอดภัย เกษตร
ผสมผสานอย่าง
ยั่งยืน 

โครงการส่งเสริมการ
พัฒนาและปรับระบบ
การผลิตลาํไยให้มี
คุณภาพปลอดภัยและ
ได้มาตรฐาน 

เพื่อพัฒนาศักยภาพ
เกษตรกรในด้านการพัฒนา
ระบบการผลิตสนิค้าเกษตร
เกษตรปลอดภัยให้ได้
มาตรฐาน 
- เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร
ปลอดภัยให้ได้มาตรฐานตรง
ตามความต้องการของตลาด 
-เพื่อส่งเสริมการทําเกษตร
ผสมผสานอยา่งยังยนื ลด
การปลูกพืชเชงิเดี่ยว 

- การอบรมถ่ายทอดองค์
ความรู้ด้านการผลิต 
การตลาด กฎหมายพนัธ
สัญญา และการแปรรูป
ผลิตภัณฑ์เพื่อให้มี
คุณภาพปลอดภัยและได้
มาตรฐาน จํานวน 4 
อําเภอๆละ 50  ราย 
รวมทั้งสิ้นจาํนวน 200 
ราย 

จังหวัดตาก 

 

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

แนวทางการพัฒนา
ผลิตภาพทาง
การเกษตร 
กลยุทธ์ส่งเสริมการ
ทําการเกษตร
ปลอดภัย เกษตร
ผสมผสานอย่าง
ยั่งยืน 

โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาองค์กรเกษตรกร
และกลุม่วิสาหกิจชุมชน
สู่เกษตร 4.0  

1. เพื่อพัฒนาศักยภาพองค์กร
เกษตรกรและกลุ่มวสิาหกิจ
ชุมชนในการผลิตสินค้าเกษตร 
4.0 
2. เพื่อเพิ่มมลูค่าสินค้าเกษตร
ปลอดภัยใหไ้ดม้าตรฐานตรง
ตามความต้องการของตลาด 

ส่งเสริมและพัฒนา 
-องค์กรเกษตรกรและกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชนสู่เกษตร 
4.0 
-แปลงสาธิตและแปลงผลติ
พืช GAP /เกษตรอินทรยี ์

จังหวัดตาก     

กษ. /กษจ. / 
 ศวพ. /สกจ 

และหน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้อง 
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แผนงาน โครงการพัฒนาเกษตรกรรม อ าเภอบ้านตาก / ต าบลเกาะตะเภา พ.ศ. 2562 - พ.ศ. 2565 
แผนพัฒนา/แผนงาน/โครงการ 

วัตถุประสงค ์
แนวทางการ
ดําเนินงาน 

แหล่ง
งบประมาณ 

ระยะเวลาในการดําเนนิงาน 
หน่วยงานรับผิดชอบ 

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

 โครงการส่งเสริม
การเกษตรแบบบูรณาการ 
กิจกรรมการเพิ่มศักยภาพ
การแปรรูป นวัตกรรม
สินค้าเกษตรและปศุสัตว์
(ไก่พื้นเมือง) ในพืน้ที่
จังหวัดตาก  
 
 

- เพื่อถ่ายทอดองค์
ความรู้ด้านการเลี้ยงและ
การปูองกันโรคในสัตว์
ปีกให้กับเกษตรกร 
-เพื่อสร้างเกษตรกร
เครือข่ายเฝูาระวังโรค
ไข้หวัดนกและโรค
ระบาดอื่นในสัตวป์ีก 
- เพื่อลดรายจ่าย เพิ่ม
รายได้แก่เกษตรกรและ
เป็นอาชีพที่ยั่งยนื 
- เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์
จากสัตว์ปีก ให้มีความ
ปลอดภัย 

ปรับระบบการ
เลี้ยงไก่พื้นเมือง 
และส่งเสริมการ
เลี้ยงไก่พื้นเมือง 
คัดเลือกกลุ่ม
เกษตรกร และ
ฝึกอบรมพร้อม
สนับสนนุวัสดุ
ปัจจัยการผลิต 

จังหวัดตาก 

    

ปศุสัตว์ จ.ตาก /  
สกจ.ตาก 
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ภาพกิจกรรม 
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ภาคผนวก 
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ข้อมูลชุดดิน ต าบลเกาะตะเภา อ าเภอบ้านตาก จังหวัดตาก 

 

 
 

กลุ่มชุดดิน ตําบลเกาะตะเภา อําเภอบ้านตาก จังหวัดตาก ประกอบไปด้วยชุดดินที่ 21 , 29 , 40 , 46 , 48, 
60 , 62  

ที่มา : กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
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กลุ่มชุดดินในพื้นที่ลุ่ม 

กลุ่มชุดดินที่ 21 

 
     ชุดดิน :  ชุดดินเพชรบุรี (Pb) และชุดดินสรรพยา (Sa) 

    ลักษณะเด่น :  

     กลุ่มดินร่วนหยาบลึกมากที่เกิดจากตะกอนลําน้ําในส่วนต่ําของ
     พ้ืนที่ริมแม่น้ํา ปฏิกิริยาดินเป็นกรดเล็กน้อยถึงเป็นกลาง การ 
     ระบายน้ําค่อนข้างเลวถึงดีปานกลาง ความอุดมสมบูรณ์ปานกลาง 
    ปัญหา :  

     ดินค่อนข้างเป็นทราย ขาดแคลนน้ํานาน บางพ้ืนที่อาจได้รับ 
     อันตรายจากน้ําไหลบ่าท่วมขัง และน้ําท่วมขังในฤดูฝน ทําความ
     เสียหายกับพืชที่ไม่ชอบน้ํา 
 แนวทางการจัดการ :  

  ปลูกข้าว เลือกระยะเวลาปลูกให้เหมาะสมกับฤดูกาล ปรับสภาพพ้ืนที่ให้ราบเรียบ และทําคัน
ดินเพ่ือช่วยกักเก็บน้ํา ไถกลบตอซัง ปล่อยไว้ 3-4 สัปดาห์ หรือไถกลบพืชปุ๋ยสด (หว่านโสนอัฟริกันหรือโสน
อินเดีย 6-8 กิโลกรัม/ไร่ ไถกลบเมื่ออายุ 50-70 วัน ปล่อยไว้ 1-2 สัปดาห์) ร่วมกับการใช้ปุ๋ยอินทรีย์น้ําหรือ
ปุ๋ยเคมีสูตร 16-16-8 ใส่ปุ๋ยแต่งหน้าหลังปักดํา 35-45 วัน มีระบบการให้น้ําในช่วงที่ข้าวขาดน้ํา หรือทํานา
ครั้งที่ 2 หรือปลูกพืชไร่ พืชผักหรือพืชตระกูลถั่วหลังเก็บเกี่ยวข้าว ทําร่องแบบเตี้ย ปรับปรุงดินด้วยปุ๋ยหมัก
หรือปุ๋ยคอก 2-3 ตัน/ไร่ ร่วมกับปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ยอินทรีย์น้ํา 
  ปลูกพืชไร่ พืชผัก หรือไม้ผล ยกร่องกว้าง 6-8 เมตร คูน้ํากว้าง 1.0-1.5 เมตร ลึก 0.5-1.0 
เมตร ทําคันดินอัดแน่นล้อมรอบ เพ่ือปูองกันน้ําท่วม ปรับปรุงดินด้วยปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอก 2-3 ตัน/ไร่ ร่วมกับ
ปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ยอินทรีย์น้ํา หรือขุดหลุมปลูกขนาด 50x50x50 ซม. ปรับปรุงหลุมปลูกด้วยปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอก 
20-35 กิโลกรัม/หลุม ในช่วงเจริญเติบโต ก่อนเก็บผลผลิตและภายหลังเก็บผลผลิต ใช้ปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอก
ร่วมกับปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ยอินทรีย์น้ํา ตามชนิดพืชที่ปลูก เพ่ือรักษาความสามารถในการผลิตของดินไม่ให้เสื่อมโทรม
ลง ในช่วงเจริญเติบโต ก่อนเก็บผลผลิตและภายหลังเก็บผลผลิต พัฒนาแหล่งน้ําชลประทานและจัดระบบการ
ให้น้ําในแปลงปลูก 
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กลุ่มชุดดินในพื้นที่ดอน เขตดินแห้ง 

 กลุ่มชุดดินที่ 29 

     
    ชุดดิน : ชุดดินบ้านจ้อง (Bg) ชุดดินเชียงของ (Cg) ชุดดินโชคชัย (Ci) 
     ชุดดินแม่แตง (Mt)ชุดดินหนองมด (Nm) ชุดดินปากช่อง (Pc) 
     และชุดดินสูงเนิน (Sn) 
  
      ลักษณะเด่น :  
     กลุ่มดินเหนียวลึกถึงลึกมากท่ีเกิดจากวัตถุต้นกําเนิดดินเนื้อละเอียด 
     ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัด การระบายน้ําดีถึงดีปานกลาง ความอุดม
     สมบูรณ์ต่ํา 
   
     ปัญหา :  
     ความอุดมสมบูรณ์ต่ํา ขาดแคลนน้ํา และเกิดการชะล้างพังทลาย
     สูญเสียหน้าดินในพื้นท่ีลาดชัน บางพ้ืนที่ดินเป็นกรดจัดมาก 
   
 แนวทางการจัดการ :  

 ปลูกพืชไร่หรือพืชผัก เลือกพ้ืนที่ค่อนข้างราบเรียบ ปรับปรุงดินด้วยปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอก 1 -2 ตัน/ไร่ 
หรือไถกลบพืชปุ๋ยสด (หว่านเมล็ดถั่วพร้า 8-10 กิโลกรัม/ไร่ เมล็ดถั่วพุ่ม 6-8 กิโลกรัม/ไร่ หรือปอเทือง 4-6 
กิโลกรัม/ไร่ ไถกลบระยะออกดอก ปล่อยไว้ 1-2 สัปดาห์) ร่วมกับการใช้ปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ยอินทรีย์น้ํา มีระบบ
อนุรักษ์ดินและน้ํา เช่น ไถพรวนและปลูกพืชตามแนวระดับ มีวัสดุคลุมดิน ปลูกพืชหมุนเวียน หรือปลูกพืชสลับ
เป็นแถบ พัฒนาแหล่งน้ําและจัดระบบการให้น้ําในแปลงปลูก พ้ืนที่ที่เป็นกรดจัดมาก ควรใช้วัสดุปูน 200 -
300 กิโลกรัม/ไร่ 
 ปลูกไม้ผล ขุดหลุมปลูกขนาด 50x50x50 ซม. ปรับปรุงหลุมปลูกด้วยปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอก 15-25 
กิโลกรัม/หลุม มีระบบอนุรักษ์ดินและน้ํา เช่น ทําคันดิน ทําขั้นบันได ปลูกพืชคลุมดิน มีวัสดุคลุมดิน ปลูกพืช
แซม ทําแนวรั้วหรือฐานหญ้าแฝกเฉพาะต้น ในช่วงเจริญเติบโต ก่อนเก็บผลผลิตและหลังเก็บผลผลิต ใช้ปุ๋ยหมัก
หรือปุ๋ยคอกร่วมกับปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ยอินทรีย์น้ําตามชนิดพืชที่ปลูก พัฒนาแหล่งน้ําและจัดระบบการให้น้ําในแปลง
ปลูก พ้ืนที่ที่เป็นกรดจัดมาก ควรใช้วัสดุปูน 0.5-1.0 กิโลกรัม/หลุม 
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กลุ่มชุดดินในพื้นที่ดอน เขตดินแห้ง 

กลุ่มชุดดินที่ 40 

 
    ชุดดิน : ชุดดินจักราช (Ckr) ชุดดินชุมพวง (Cpg) ชุดดินหุบกระพง(Hg)  
     ชุดดินห้วยแถลง (Ht) ชุดดินสันป่าตอง (Sp) และชุดดินยาง-
     ตลาด (Yl) 
  
    ลักษณะเด่น : 
     กลุ่มดินร่วนหยาบลึกถึงลึกมากที่เกิดจากตะกอนลําน้ําหรือวัตถุต้น
     กําเนิดเนื้อหยาบ ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดหรือเป็นกลาง การระบาย
     น้ําดีถึงดีปานกลาง ความอุดมสมบูรณ์ต่ํา 
  
    ปัญหา : 
     ดินปนทราย ความอุดมสมบูรณ์ต่ํา ขาดแคลนน้ํา ในพ้ืนที่ที่มีความ
ลาดชัน ดินง่ายต่อการถูกชะล้างพังทลายสูญเสียหน้าดิน 
  
แนวทางการจัดการ : 

 ปลูกพืชไร่หรือพืชผัก เลือกพ้ืนที่ค่อนข้างราบเรียบ ปรับปรุงดินด้วยปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอก 2-3 ตัน/ไร่ 
หรือไถกลบพืชปุ๋ยสด (หว่านเมล็ดถั่วพร้า 8-10 กิโลกรัม/ไร่ เมล็ดถั่วพุ่ม 6-8 กิโลกรัม/ไร่ หรือปอเทือง 4-6 
กิโลกรัม/ไร่ ไถกลบระยะออกดอก ปล่อยไว้ 1-2 สัปดาห์) ร่วมกับปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ยอินทรีย์น้ํา มีวัสดุคลุมดิน 
ปลูกพืชหมุนเวียน หรือปลูกพืชสลับเป็นแถบ พัฒนาแหล่งน้ําและจัดระบบการให้น้ําในแปลงปลูก 
   ปลูกไม้ผล ขุดหลุมปลูกขนาด 50x50x50 ซม. ปรับปรุงหลุมปลูกด้วยปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอก 20-35 
กิโลกรัม/หลุม ร่วมกับปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ยอินทรีย์น้ํา มีระบบอนุรักษ์ดินและน้ํา เช่น ทําขั้นบันได คันดิน ปลูกพืช
คลุมดิน ปลูกพืชแซม วัสดุคลุมดิน ทําแนวรั้วหรือทําฐานหญ้าแฝกเฉพาะต้น ในช่วงเจริญเติบโต ก่อนเก็บ
ผลผลิตและภายหลังเก็บผลผลิต ใช้ปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอกร่วมกับปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ยอินทรีย์น้ํา ตามชนิดพืชที่ปลูก 
พัฒนาแหล่งน้ําและจัดระบบการให้น้ําในแปลงปลูก 
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กลุ่มชุดดินในพื้นที่ดอน เขตดินแห้ง 

กลุ่มชุดดินที่ 46 

 
    ชุดดิน : ชุดดินเชียงคาน (Ch) ชุดดินกบินทร์บุรี (Kb) ชุดดินโป่งตอง 
     (Po) และชุดดินสุรินทร์ (Su) 
 
    ลักษณะเด่น :  
     กลุ่มดินตื้นถึงก้อนกรวด หรือเศษหินปนลูกรังหนามาก ปฏิกิริยาดิน
     เป็นกรดจัดมาก การระบายน้ําดี ความอุดมสมบูรณ์ต่ํา 
   
      ปัญหา :  
     ดินตื้นถึงชั้นก้อนกรวดหรือเศษหินปนลูกรังหนามาก ความอุดม
     สมบูรณ์ต่ํา ขาดแคลนน้ํา เกิดการชะล้างพังทลายสูญเสียหน้าดินใน
     พ้ืนที่ที่มีความลาดชัน และบางพ้ืนที่มีก้อนกรวดหรือเศษหินกระจัด
     กระจายอยู่ที่ผิวดิน 
  
 แนวทางการจัดการ :  

 พ้ืนที่ดินตื้นมากหรือมีก้อนกรวดหรือลูกรังบริเวณหน้าดินมาก ไม่ควรนํามาใช้ประโยชน์ ปล่อยไว้ให้
เป็นปุา พ้ืนที่เลี้ยงสัตว์หรือปลูกไม้ใช้สอยโตเร็ว 
 ปลูกพืชไร่หรือพืชผัก เลือกพ้ืนที่ที่มีหน้าดินหนาและมีสภาพพ้ืนที่ค่อนข้างราบเรียบ จัดระบบการปลูก
พืชหมุนเวียนตลอดทั้งปีและปลูกพืชบํารุงดินร่วมอยู่ด้วย ปรับปรุงดินด้วยปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอก 3 -4 ตัน/ไร่ 
หรือไถกลบพืชปุ๋ยสด (หว่านเมล็ดถั่วพร้า 10-12 กิโลกรัม/ไร่ เมล็ดถั่วพุ่ม 8-10 กิโลกรัม/ไร่ หรือปอเทือง 6-
8 กิโลกรัม/ไร่ ไถกลบระยะออกดอก ปล่อยไว้  1-2 สัปดาห์) ร่วมกับการใช้ปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ยอินทรีย์น้ํา มี
มาตรการอนุรักษ์ดินและน้ํา เช่น การไถพรวนตามแนวระดับ มีวัสดุคลุมดิน ทําแนวรั้วหรือทําฐานหญ้าแฝก
เฉพาะต้น พัฒนาแหล่งน้ําและจัดระบบการให้น้ําในแปลงปลูก 
 ปลูกไม้ผล ขุดหลุมปลูกขนาด 75x75x75 ซม. ปรับปรุงหลุมปลูกด้วยหน้าดินร่วมกับปุ๋ยหมักหรือปุ๋ย
คอก 25-50 กิโลกรัม/หลุม มีระบบอนุรักษ์ดินและน้ํา เช่น การสร้างคันดิน ทําขั้นบันได ปลูกพืชคลุมดิน ทํา
แนวรั้วหรือทําฐานหญ้าแฝกเฉพาะต้น ในช่วงเจริญเติบโต ก่อนเก็บผลผลิตและภายหลังเก็บผลผลิต ใช้ปุ๋ยหมัก
หรือปุ๋ยคอกร่วมกับปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ยอินทรีย์น้ํา ตามชนิดพืชที่ปลูก พัฒนาแหล่งน้ําและจัดระบบการให้น้ําใน
แปลงปลูก 
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กลุ่มชุดดินในพื้นที่ดอน เขตดินแห้ง 

กลุ่มชุดดินที่ 48 
 
    ชุดดิน : ชุดดินแม่ริม (Mr) ชุดดินน้ าชุน (Ncu) ชุดดินพะเยา (Pao) และ
     ชุดดินท่ายาง (Ty) 
 
    ลักษณะเด่น :  
     กลุ่มดินตื้นถึงก้อนหินหรือเศษหิน และอาจพบชั้นหินพ้ืนภายใน
     ความลึก 150 ซม. จากผิวดิน ปฏิกิริยาดินเป็นกรดถึงเป็นกลาง 
     การระบายน้ําดี ความอุดมสมบูรณ์ต่ํา 
   
    ปัญหา :  
     ดินตื้นถึงชั้นก้อนกรวดหรือลูกรังหนามาก ความอุดมสมบูรณ์ต่ํา 
     ขาดแคลนน้ํา และเกิดการชะล้างพังทลายสูญเสียหน้าดิน ในพ้ืนที่
     ที่มีความลาดชัน 
   
 แนวทางการจัดการ :  

 พ้ืนที่ดินตื้นมากหรือมีก้อนกรวดหรือลูกรังบริเวณหน้าดินมาก ไม่ควรนํามาใช้ประโยชน์ ปล่อยไว้ให้
เป็นปุา พ้ืนที่เลี้ยงสัตว์หรือปลูกไม้ใช้สอยโตเร็ว 

  ปลูกพืชไร่หรือพืชผัก เลือกพ้ืนที่ที่มีหน้าดินหนาและมีสภาพพ้ืนที่ค่อนข้างราบเรียบ จัดระบบการปลูก
พืชให้หมุนเวียนตลอดทั้งปีและปลูกพืชบํารุงดินร่วมอยู่ด้วย ปรับปรุงดินด้วยปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอก 3-4 ตัน/ไร่ 
หรือไถกลบพืชปุ๋ยสด (หว่านเมล็ดถั่วพร้า 10-12 กิโลกรัม/ไร่ เมล็ดถั่วพุ่ม 8-10 กิโลกรัม/ไร่ หรือปอเทือง 6-
8 กิโลกรัม/ไร่ ไถกลบระยะออกดอก ปล่อยไว้ 1-2 สัปดาห์) ร่วมกับการใช้ปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ยอินทรีย์น้ํา ไถพรวน
และปลูกพืชตามแนวระดับ มีวัสดุคลุมดิน หรือทําแนวรั้วหญ้าแฝก พัฒนาแหล่งน้ําและจัดระบบการให้น้ําใน
แปลงปลูก 

 ปลูกไม้ผล ขุดหลุมปลูกขนาด 75x75x75 ซม. ปรับปรุงหลุมปลูกด้วยหน้าดินร่วมกับปุ๋ยหมักหรือปุ๋ย
คอก 25-50 กิโลกรัม/หลุม มีระบบอนุรักษ์ดินและน้ํา เช่น การสร้างคันดิน ทําขั้นบันได ทําฐานปลูกเฉพาะ
ต้น ปลูกพืชคลุมดิน ทําแนวรั้วหรือทําฐานเฉพาะต้นหญ้าแฝก ในช่วงเจริญเติบโต ก่อนเก็บผลผลิตและภายหลัง
เก็บผลผลิต ใช้ปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอกร่วมกับปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ยอินทรีย์น้ํา ตามชนิดพืชที่ปลูก พัฒนาแหล่งน้ําและ
จัดระบบการให้น้ําในแปลงปลูก 
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กลุ่มชุดดินในพื้นที่ดอน เขตดินแห้ง 

กลุ่มชุดดินที่ 60 

 

    ชุดดิน : ดินตะกอนล าน้ าเชิงซ้อนที่มีการระบายน้ าดี (AC-wd : Alluvial 
     Complex, well drained) 
   
    ลักษณะเด่น :  
     กลุ่มดินร่วนที่เกิดจากดินตะกอนน้ําพาเชิงซ้อน ปฏิกิริยาดินเป็น
     กรดจัดถึงเป็นกลาง การระบายน้ําดีถึงดีปานกลาง ความอุดม 
     สมบูรณ์ต่ํา 
   
    ปัญหา :  
     ดินปนทราย ความอุดมสมบูรณ์ต่ํา ขาดแคลนน้ํา และในพ้ืนที่ที่มี
     ความลาดชันดินง่ายต่อการถูกชะล้างพังทลายสูญเสียหน้าดิน 
   
 แนวทางการจัดการ :  

 ปลูกพืชไร่หรือพืชผัก เลือกพ้ืนที่ค่อนข้างราบเรียบ ปรับปรุงดินด้วยปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอก 2 -3 ตัน/ไร่ 
หรือไถกลบพืชปุ๋ยสด (หว่านเมล็ดถั่วพร้า 8-10 กิโลกรัม/ไร่ เมล็ดถั่วพุ่ม 6-8 กิโลกรัม/ไร่ หรือปอเทือง 4-6 
กิโลกรัม/ไร่ ไถกลบระยะออกดอก ปล่อยไว้ 1-2 สัปดาห์) ร่วมกับปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ยอินทรีย์น้ํา มีวัสดุคลุมดิน หรือ
ปลูกพืชหมุนเวียน พัฒนาแหล่งน้ําและจัดระบบการให้น้ําในแปลงปลูก 

 ปลูกไม้ผล ขุดหลุมปลูกขนาด 50x50x50 ซม. ปรับปรุงหลุมปลูกด้วยปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอก 20-35 
กิโลกรัม/หลุม ร่วมกับปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ยอินทรีย์น้ํา มีระบบอนุรักษ์ดินและน้ํา เช่น การสร้างคันดิน ปลูกพืชคลุม
ดิน ปลูกพืชแซม วัสดุคลุมดิน ทําแนวรั้วหรือทําฐานหญ้าแฝกเฉพาะต้น ในช่วงเจริญเติบโต ก่อนเก็บผลผลิต
และภายหลังเก็บผลผลิต ใช้ปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอกร่วมกับปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ยอินทรีย์น้ํา ตามชนิดพืชที่ปลูก พัฒนา
แหล่งน้ําและจัดระบบการให้น้ําในแปลงปลูก 
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กลุ่มชุดดินในพื้นที่ดอน เขตดินชื้น 

กลุ่มชุดดินที่ 62 
 

ชุดดิน : พื้นที่ลาดชันเชิงซ้อน (SC : slope complex)   
  
ลักษณะเด่น :  
 พ้ืนที่ลาดชันเชิงซ้อนที่มีความลาดชันมากกว่า 35 เปอร์เซ็นต์ พ้ืนที่บริเวณนี้ยังไม่มีการศึกษา สํารวจ
และจําแนกดิน เนื่องจากสภาพพ้ืนที่มีความลาดชันสูง ซึ่งถือว่ายากต่อการจัดการดูแลรักษาสําหรับการเกษตร
   
ปัญหา :  
 มีความลาดชันสูงมาก ในพ้ืนที่ทําการเกษตรจะเกิดการชะล้างพังทลายสูญเสียหน้าดินอย่างรุนแรง 
ขาดแคลนน้ําและบางพ้ืนที่อาจพบชั้นหินพื้นหรือเศษหินกระจัดกระจายอยู่บริเวณหน้าดิน   
 
แนวทางการจัดการ :  
ควรปล่อยไว้ให้เป็นปุาตามธรรมชาติ เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ปุา แหล่งต้นน้ําลําธาร ในกรณีที่จําเป็นต้อง
นํามาใช้ประโยชน์ทางการเกษตร จําเป็นต้องมีการศึกษาดินก่อน เพ่ือให้ทราบถึงความเหมาะสมของดินสําหรับ
การปลูกพืช โดยมีการใช้ประโยชน์ที่ดินในเชิงอนุรักษ์หรือวนเกษตร ในบริเวณพ้ืนที่ที่เป็นดินลึกและสามารถ
พัฒนาแหล่งน้ําได้ มีระบบอนุรักษ์ดินและน้ํา เช่น ปลูกพืชคลุมดิน ทําแนวรั้วหญ้าแฝกและขุดหลุมปลูกเฉพาะ
ต้น โดยไม่มีการทําลายไม้พ้ืนล่าง สําหรับในพ้ืนที่ที่ไม่มีศักยภาพทางการเกษตร ควรรักษาไว้ให้เป็นสวนปุา 
สร้างสวนปุาหรือใช้ปลูกไม้ใช้สอยโตเร็ว 
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แบบสรุปการส ารวจข้อมูลเกษตรกรระดับจังหวัด 

จังหวัดตาก 

ข้อมูล ณ วันท่ี 7  กรกฎาคม 2558 

อ าเภอ 

ข้อมูลเกษตรกรผู้เป็นหนี้ในระบบ ข้อมูลเกษตรกรผู้เป็นหนี้นอกระบบ 

จ านวน 
(ราย) 

มูลหนี้ (บาท) 

ความจ าเป็นเดือดร้อนการ
เป็นหนี ้

การวิเคราะห์ความเดือดร้อนในการ
ประกอบอาชีพของเกษตรกร (ราย) จ านวน 

(ราย) 
มูลหนี้ 
(บาท) 

ความจ าเป็น
เดือดร้อนการเป็นหนี้ 

การวิเคราะห์ความเดือดร้อนในการ
ประกอบอาชีพของเกษตรกร (ราย) 

มาก น้อย ปกต ิ มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
ไม่

เดือดร้อน 
มาก น้อย ปกต ิ มาก 

ปาน
กลาง 

น้อย 
ไม่

เดือดร้อน 

เมืองตาก 343 11,769,099 334 3 6 334 3 5 1 14 910,000 - 14 - - 14 - - 

บ้านตาก 911 206,113,878 - 911 - 181 27 703 - 54 6,384,237 - 53 - 13 6 39 - 

สามเงา 723 218,787,143 - 723 - - 723 - - 38 4,657,714 - 38 - - 38 - - 

แม่สอด 4,305 867,093,392 172 1,497 2,636 180 620 1,073 2,432 151 22,304,471  - 119 53 - 120 11 41 

พบพระ 491 157,968,524 491 - - 491 - - - 105 11,895,397 - 105 - - 105 - - 

แม่ระมาด 297 78,830,498 - 64 232 - 46 49 204 32 7,495,018 - 9 23 - 3 3 26 

ท่าสองยาง 56 139,799,576 - - 56 - - - 56 - - - - - - - - - 

อุ้มผาง 96 38,126,090 58 5 33 53 24 8 11 - -  -  -  -  -  -  -  - 

วังเจ้า 692 151,215,226 475 211 100 456 314 12 4 54 6,020,320 - 51 3 - 51 2 1 

9 อ าเภอ 7,914 1,869,703,426 1,530 3,414 3,063 1,695 1,757 1,850 2,708 448 59,667,157 - 389 79 13 337 55 68 

                   

หมายเหตุ    อ าเภอวังเจ้าลดยอดลงจากเดมิ 693 เหลือ 692 ราย              

 

 

 

 

 

 



ยุทธศาสตร์ชาติ 
การพัฒนาภาคเกษตรกรรม ภายใต้ประเด็น 

ยุทธศาสตร์ชาตดิา้นการสร้างความสามารถในการแขง่ขัน 

ต่อยอดอดีต 

ปรับปัจจบุัน 

สร้างคุณค่า
ในอนาคต 

เกษตรอุตสาหกรรม 
เกษตรอัจฉริยะ 

เกษตรผสมผสาน 
เกษตรปลอดภัย/ชวีภาพ 

นวัตกรรมเกษตร 
เกษตรอัตลักษณ์พ้ืนถิน่ 

 
-สร้างป่าสร้างรายได้ 
- เกษตรทฤษฎใีหม่ 
- เกษตรผสมผสาน 

- แปรรูปสมุนไพร (ประจ าถิ่น), บกุ – ยา    
   ผลติภัณฑ์เพื่อสุขภาพ 
- เกษตรพื้นที่สูง อโวคาโด ้แมคคาเดเมยี ฯลฯ 
- เกษตรปลอดภัย เกษตรอินทรีย์ พืชผัก,  
ไม้ผลยนืต้น 
- ปศุสัตว์ (โคเนื้อ, ไก่) 
- ประมง  

จัดท าโดยสภาเกษตรกรจงัหวัดตาก 



แนวทางพัฒนาการเลี้ยงไก่พื้นเมอืงเพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขัน 

ต่อยอดอดีต 

ปรับปัจจบุัน 

สร้างคุณค่า
ในอนาคต 

เกษตรอุตสาหกรรม 
เกษตรอัจฉริยะ 

เกษตรผสมผสาน 
เกษตรปลอดภัย/ชวีภาพ 

นวัตกรรมเกษตร 
เกษตรอัตลักษณ์พ้ืนถิน่ 

ระยะเวลาปรับเปลี่ยน 

ลดปลูกพืชเชงิเดี่ยว/บุกรุกพืน้ท่ีป่า 
พัฒนาการปลูกพืชอาหารสัตว์
ปลอดภัย - อนิทรีย์ 

ส่งเสริมการเลีย้งไก่พืน้เมอืงอยา่ง
มรีะบบ และพัฒนาใหไ้ด้มาตรฐาน
ปลอดภัย 

ต้นทาง 

เชื่อมโยงกลุ่มเครอืขา่ยองค์กร 
ผู้เลีย้งไก่พื้นเมอืงท่ีเข้มแขง็ และ
เครอืขา่ยเกษตรกรผู้ปลูกพืช
อาหารสัตวป์ลอดภัย-อนิทรีย์ 
เพื่อให้มแีหล่งอาหารที่ปลอดภัย 

- ปรับปรุงและพัฒนาระบบการ
เลีย้งไก่ของเครอืขา่ยเข้าสูร่ะบบ
การเลีย้งแบบอนิทรีย์ 

-  ศึกษา วิจัย พัฒนาพันธ์ุ 
ผลิตภัณฑ ์เพื่อสร้างมูลคา่เพ่ิม 

- กิจกรรมตรวจรับรองมาตรฐาน
แปลง/ฟาร์ม ผลิตผล ผลิตภัณฑ์ 
สินค้าเกษตรอนิทรีย์ (Organic) 

กลางทาง 

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถ่ายทอด
เทคโนโลยแีละภูมปิัญญาท้องถิน่ 
การผลิต การปอ้งกันโรค การลด
ตน้ทุนดา้นอาหาร 

ฐานขอ้มูลแหล่งอาหารปลอดภัย
ปริมาณและคุณภาพ ปฏทินิการ
ผลิต ศึกษาและจัดท าแผนการ
ตลาดไก่พื้นเมอืง เพิ่มเตมิจาก
ตลาดภายในจังหวัด) 

- ศูนยร์วบรวม แปรรูป บรรจุ 
และกระจายาผลผลิต (โรงเชอืด-
แปรรูปมาตรฐาน)  

เชื่อมโยงตลาดไก่อนิทรีย์รองรับ
ผลผลิต ให้สอดคลอ้งระหวา่ง 
Demand & Supply  
 - ภายในจังหวัด 
 - ระหว่างจงัหวัด 
 - การค้าชายแดน / ส่งออก 

ปลายทาง 

สร้างแบรนด์ 

-ฐานขอ้มูลแหลง่อาหารอนิทรีย์
ปริมาณและคุณภาพ ปฏทิินการ
ผลิต ศึกษาและจัดท าแผนการ
ตลาดไก่พืน้เมอืงอนิทรีย์ 

ศกึษาวเิคราะห์วิจัยและพัฒนา
ผลิตภัณฑ ์เพื่อเพิ่มช่องทาง
การตลาด 

ปทีี่ 1-5 ปี 
(2560 – 2564) 

5-10 ปี 
(2564 – 2568) 

ตั้งแต ่ปี 10 
(2568 – ........) 

จัดท าโดยสภาเกษตรกรจงัหวัดตาก 



จัดท าโดยสภาเกษตรกรจงัหวัดตาก 

กิจกรรมเลี้ยงไก่พื้นเมือง 

รายการ ขนาดการเลี้ยง 

เป้าหมายความตอ้งการ ภายในจังหวัด (ตัว/เดือน) 120,000  120,000  120,000  120,000  

ผลผลิตออกสู่ตลาด (ตัว/ 4 เดือน) 1,000 5,880 19,600 39,200 

จ านวนไก่เลีย้งต่อกลุ่มเกษตรกร (ตัว) 1,400 8,400 28,000 56,000 

จ านวนต่อกลุ่มเกษตรกร (กลุ่ม) 1 6 20 40 

มูลค่ารวม 1 ป ี(ล้านบาท) เลี้ยง 3 รุ่น 0.27 1.58 5.29 15.12 

รายได้เฉลี่ยหลังหักค่าใช้จ่าย (บาท/เดือน/กลุ่ม) 11,442 

ฐานข้อมูลการเลี้ยงไก่ พื้นที่จังหวัดตาก 
   - ปริมาณการผลิตไก่พื้นเมือง (ทั้งป)ี เฉล่ีย 500,000 ตัว  

โจทย์ “ไก่อนิทรีย์ (Organic)”  

1. ความพร้อมเกษตรกรผู้ผลิต 
     - ระบบการเลี้ยง 
     - แหล่งอาหาร 
     - รูปแบบผลติภัณฑ์ ไก่มชีีวติ-แปรรูป (โรงเชือด-แหล่ง
เชือดมาตรฐาน) 
     - หน่วยงานรับผิดชอบ การตรวจติดตาม 

2. คุณภาพ-ต้นทุน 
     - อาหารเลี้ยงไก่ Organic 
     - ปรมิาณความต้องการ และก าลังการผลิต (Demand&Supply) 
     - การก าหนดคุณภาพตามความต้องการของผู้ซื้อ 
     - การขนส่ง 

2. รูปแบบกลุ่ม/องค์กร ผู้รวบรวม- จ าหน่าย 
     - ศูนย์รวบรวม แปรรูป กระจายผลผลติ 
     - ข้อสัญญาความตกลง-การสร้างความเข้าใจระหว่างเครือข่ายผู้ผลิต-ผู้รับซื้อ 
และองค์กรผู้รวบรวม 
     - การบริหารจัดการองค์กร และความเสี่ยงในการด าเนินธรุกจิจดัจ าหน่ายสนิค้า
เกษตรกรที่มสีัญญาการตลาดล่วงหน้าที่ (การควบคุมปริมาณ-คุณภาพ-ราคา) 



พืชผัก/สมนุไพร 

 

โครงการเลี้ยงไก่พื้นเมืองและเกษตรผสมผสาน  
ลดพื้นที่และแก้ไขปัญหาการปลูกพืชเชิงเดี่ยว 

(เป็นโครงการขยายผลจากตากโมเดล) 
สภาพปัญหา : ยากจน/หนี้สิน, ท าการเกษตรพืชเชิงเดี่ยว, แผ้วถางบุกรุกท าลายาป่า 

ใช้ปุ๋ยเคมี/ยาฆ่าแมลง, ต้นทุนสูง, ผลผลิตไม่มีที่ขาย 

แนวทางพัฒนา: เกษตรผสมผสาน, ตลาดน าการผลิต, ท าน้อยได้มาก (เกษตรคุณภาพ/ปลอดภัย), 
แปรรูป/สร้างมูลค่าเพิ่ม 

รายได้หลังหักค่าใชจ้่าย  
500 บาท/ไร่ 

ระยะเวลา 4 เดอืน 

ลดต้นทนุ 
อาหารไก่ 

รายได้หลังหักค่าใชจ้่าย 
20,000 – 40,000 บาท/ไร่ 

ระยะเวลา 1 ปี – 5 ปี 

ลดปลูกพชืเชิงเดี่ยว/บุกรุกพื้นท่ีป่า 

ส่งเสริม พัฒนา การท าเกษตร
ผสมผสาน/ เขตพื้นท่ีผ่อนผันป่าไม้
ท าเกษตรตามแนวทางสร้างป่า
สร้างรายได ้

ต้นทาง 
เคร่ืองมอื เคร่ืองจักร อุปกรณ์ 
แปรรูปขัน้ต้น 

ศูนยร์วบรวมและกระจายผลผลติ 

 - กิจกรรมตรวจรับรองมาตรฐาน
แปลง/ฟารม์ ผลิตผล ผลิตภัณฑ์ 

เช่ือมโยงตลาดเครือขายชุมชน 
รองรับผลผลิต ให้สอดคลอ้ง
ระหว่าง Demand & Supply  
 - ภายในจังหวัด 
 - ระหว่างจงัหวัด 
 - การค้าชายแดน / ส่งออก 

- วจิัย พัฒนา ผลิตภัณฑ ์ให้เป็น
อาหาร 

กลางทาง ปลายทาง 

เกษตรกร/กลุ่มเกษตร 200 ราย 
 - สนับสนุนพันธ์ุ อุปกรณ ์
เครื่องมือ การผลิต 
 - องคค์วามรู้เกษตรอนิทรีย์แบบ
มสี่วนร่วม การจัดการผลผลิต 
การเชื่อมโยงการตลาด 

ศกึษาวเิคราะห์วิจัยและพัฒนาการ
ตลาด 

รายได้หลังหักค่าใชจ้่าย 
350 บาท/ไร่ 

ระยะเวลา 4 เดอืน 

รายได้หลังหักค่าใชจ้่าย 
(เลีย้ง 400 ตัว/ครัวเรือน) 

16,019 บาท 
ระยะเวลา ๔ เดอืน 

สร้างแบรนด์ 



จัดท าโดยสภาเกษตรกรจังหวดัตาก 

กิจกรรมเลี้ยงไก่พื้นเมือง 

ส่งเสริมเลีย้งไก่พื้นเมอืง/ไกไ่ข ่
ลดปลูกพชืเชงิเดี่ยว/บุกรุกพื้นท่ีป่า 
 - ใชว้ัตถุดบิท่ีมีอยู ่(ข้าว/ข้าวโพด
ลีย้งสัตว)์ ในพืน้ท่ี แปรูปอาหาร
เลีย้งไก่ลดต้นทุน  

ต้นทาง 
เครื่องมือ เคร่ืองจักร อุปกรณ์ 
ผลิตพันธ์ุไก่พื้นเมอืง  
 - ตูฟ้ัก/ตูอ้บ 

- กลุ่มรวบรวมและกระจาย
ผลผลิต 

- กิจกรรมตรวจรับรองมาตรฐาน
แปลง/ฟาร์ม ผลิตผล ผลิตภัณฑ์ 

เชื่อมโยงตลาดเครอืขายชุมชน 
รองรับผลผลิต ให้สอดคลอ้ง
ระหว่าง Demand & Supply  
 - ภายในจังหวัด 
 - ระหว่างจงัหวัด 
 - การค้าชายแดน / ส่งออก 

กิจกรรมตรวจรับรองมาตรฐาน
แปลง/ฟาร์ม ผลิตผล ผลิตภัณฑ์ 

กลางทาง ปลายทาง 

เกษตรกร/กลุ่มเกษตร 20 กลุ่ม 
 - สนับสนุนพันธ์ุ อุปกรณ ์
เคร่ืองมอื การผลิต แปรรูปอาหาร
สัตว์ 
 - องคค์วามรู้การเลีย้งไก่พื้นเมอืง 
การจัดการผลผลิต ปอ้งกันรักษา
โรค การขนย้ายสัตว ์การตลาด 

ศกึษาวเิคราะห์วิจัยและพัฒนาการ
ตลาด 

รายการ ขนาดการเลีย้ง 

เป้าหมายความตอ้งการ ภายในจังหวัด (ตัว/เดือน) 120,000  120,000  120,000  120,000  

ผลผลิตออกสู่ตลาด (ตัว/ 4 เดือน) 1,000 5,880 19,600 39,200 

จ านวนไก่เลีย้งต่อกลุ่มเกษตรกร (ตัว) 1,400 8,400 28,000 56,000 

จ านวนต่อกลุ่มเกษตรกร (กลุ่ม) 1 6 20 40 

มูลค่ารวม 1 ป ี(ล้านบาท) เลี้ยง 3 รุ่น 0.27 1.58 5.29 15.12 

รายได้เฉลี่ยหลังหักค่าใช้จ่าย (บาท/เดือน/กลุ่ม) 11,442 

หมายเหตุ : จ านวนไก่ท่ีเลีย้งคิดจากแม่พันธ์ุ 200 ตัวๆ อัตราไขฟ่ัก 7 ตัว/แมพ่ันธ์ุ ผลผลิตออกสู่ตลาด 70%  

สร้างแบรนด์ 



กิจกรรมเลี้ยงไก่พื้นเมือง 

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

เม่ือขยายพันธุ์ในรุ่นแรก – รุ่นสอง สนับสนุนพันธุ์ไก่ใหแ้กส่มาชกิ 
ในเครือเกษตรกร กลุม่ละ ๑๐ ราย จนครบ ๒๕๐ ตัว (ให้เปล่า) 

จัดท าต้นทุนเพ่ือเป็นราคากลางในการจ าหน่ายพันธุ์ไกใ่ห้แก่ผูท้ี่สนใจ 

จ าหน่ายพันธุ์ไก่และไกพ้ื่นเมืองรุน่ ภายใต้แบรนด ์“ไกย่ิ้ม” 
รวมกลุ่มเครือข่ายเพ่ือจ าหน่ายไก่พ้ืนเมือง ใหไ้ด้ปรมิาณตามจ านวนรอบ

การผลติที่ชัดเจน เพ่ือประโยชน์ในการวางแผนตลาดลว่งหน้า 

จัดท าโดยสภาเกษตรกรจังหวดัตาก 



จ านวน ก.ก./ไร่ 500 600 676 700 800 850 900 1,000 

ราคาฝักสด 
(บาท/ก.ก.) 

จ านวน ก าไร – ขาดทนุ (บาท) 

2.75 -1475.00 -1200.00 -991.00 -925.00 -650.00 -512.50 -375.00 -100.00 

3.00 -1350.00 -1050.00 -822.00 -750.00 -450.00 -300.00 -150.00 150.00 

3.25 -1225.00 -900.00 -653.00 -575.00 -250.00 -87.50 75.00 400.00 

3.50 -1100.00 -750.00 -484.00 -400.00 -50.00 125.00 300.00 650.00 

3.75 -975.00 -600.00 -315.00 -225.00 150.00 337.50 525.00 900.00 

4.00 -850.00 -450.00 -146.00 -50.00 350.00 550.00 750.00 1150.00 

4.25 -725.00 -300.00 23.00 125.00 550.00 762.50 975.00 1400.00 

4.40 -650.00 -210.00 124.40 230.00 670.00 890.00 1110.00 1550.00 

4.50 -600.00 -150.00 192.00 300.00 750.00 975.00 1200.00 1650.00 

4.75 -475.00 0.00 361.00 475.00 950.00 1187.50 1425.00 1900.00 

5.00 -350.00 150.00 530.00 650.00 1150.00 1400.00 1650.00 2150.00 

5.25 -225.00 300.00 699.00 825.00 1350.00 1612.50 1875.00 2400.00 

จุดมีก าไร ณ ราคาปีการผลิต 2560/61  
คิดต้นทุน 2,850 บาท/ไร่ 

ตารางค านวณ ก าไร – ขาดทุน การลงทุนปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 
 

 

 
วิธีค านวณ ก าไร – ขาดทุน คือ (ราคา (บาท/ก.ก.) x จ านวน ก.ก./ไร่)  - ค่าใช้จ่ายท้ังหมดของตน้ทุน
การผลิตและเก็บเกี่ยวข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 
            = ก าไร (ขาดทุน) 

 

ตอ้งท าข้าวโพด 7.63  ไร่ จะไดก้ าไร 1,442 บาท  
เท่ากับการเลีย้งไก่ 140 ตัว 

จัดท าโดยสภาเกษตรกรจังหวดัตาก 



จัดท าโดยสภาเกษตรกรจังหวดัตาก 

ชื่อพืช ผลผลติตอ่

ไร (กก.) 

ผลผลติตอ่ พื้นที่ปลูก (กก.) ระยะเก็บเกีย่ว/

คร้ัง/ปี 

ผลตอบแทนที่

เกษตรกรได้รับ 

มะกรูด 4,500 ใช้พท. 25 ตรว. ได้ผลผลติ = 282 กก. 3 ครั้ง/ปี 4,794 บาท/ครั้ง 

ข่า 3,500 ใช้พท. 25 ตรว. ได้ผลผลติ = 219 กก. 1 ครั้ง/ปี 657 บาท/ครั้ง 

พริก 1,300 ใช้พท. 25 ตรว. ได้ผลผลติ = 82   กก. 17 ครั้ง/ป ี

ขิง 3,500 ใช้พท. 25 ตรว. ได้ผลผลติ =  219  กก. 1 ครั้ง/ปี 3,942 บาท/ครั้ง 

ตะไคร้ 2,000 ใช้พท. 25 ตรว. ได้ผลผลติ = 125 กก. 11 ครั้ง/ปี 625 บาท/ครั้ง 

ขนุน 4,500 ใช้พท. 50 ตรว. ได้ผลผลติ = 563 กก. 1 ครั้ง/ปี 

มะละกอ 6,000 ใช้พท. 50 ตรว. ได้ผลผลติ = 750 กก. เก็บได้ตลอดปี 

ใบเตย 1,000 ใช้พท. 50 ตรว. ได้ผลผลติ = 125 กก. 6 ครั้ง/ปี 625 บาท/ครั้ง 

ไพล 13,000 ใช้พท. 50 ตรว. ได้ผลผลติ = 813 กก. 1 ครั้ง/ปี 13,821 บาท/ครั้ง 

กระเพรา 4,500 ใช้พท. 25 ตรว. ได้ผลผลติ = 282 กก. 16 ครั้ง/ป ี 5,796 บาท/ครั้ง 

กล้วย 7,000 ใช้พท. 50 ตรว. ได้ผลผลติ = 875 กก. เก็บได้ตลอดปี 2,625 บาท/ครั้ง 

รวมเงนิค่าใช่จ่าย ในการปลกู ดูแลรักษา และต้นพันธุ์ 35,000 บาท/ไร/่ป ี

รวมผลตอบแทนที่เกษตรกรจะได้รับต่อปี  103,788 บาท/ไร่/ป ี

กิจกรรมปลูกพชืผัก/สมุนไพร 
ผลผลติที่เกษตรกรปลูก  1  ราย/ 1 ไร ่


























































































