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โครงการจัดท าแผนพฒันาเกษตรกรรมระดบัต าบล 

 

 การเกษตรยังมีความส าคัญอย่างยิ่งต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศไทย แม้สัดส่วนรายได้ภาค
เกษตรต่อรายได้ประชาชาติจะอยู่ในระดับไม่สูงนัก เนื่องจากรายได้ยังคงผันผวนไปตามกระแสเศรษฐกิจ
โลก แต่เป็นเพราะภาคเศรษฐกิจด้านอื่นๆโดยเฉพาะอุตสาหกรรมการส่งออก การบริการและการท่องเท่ียว
เติบโตเร็วกว่ามาก เมื่อมองตัวเลขในเชิงเปรียบเทียบจึงท าให้ภาคเกษตรไม่ค่อยมีความส าคัญในเชิง
เศรษฐกิจ และจ านวนเกษตรกรก็มีแนวโน้มลดลงเช่นเดียวกับประเทศท่ีพัฒนาแล้ว หากแนวโน้มการ
พัฒนาการเกษตรเป็นไปแบบท่ีเป็นอยู่ในปัจจุบันนี้ และไม่มีการแก้ไขปัญหาเกษตรกรอย่างจริงจัง เช่ือว่าอีก
ไม่เกิน ๓๐ ปี จ านวนเกษตรกรไทยจะเหลือต่ ากว่าร้อยละ ๑๐  

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

การเปิดเสรีของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ AEC ก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งท่ีต้องค านึงถึง 
เนื่องจากเป็นการเปิดเสรีทางการค้า กล่าวคือสินค้าเกษตรสามารถส่งออกเคล่ือนย้ายได้อย่างเสรี ส่งผลให้
ต้องให้ความส าคัญกับ คู่แข่งขันในตลาดภาคการเกษตร คุณภาพของสินค้าเกษตร ราคาสินค้าเกษตร เป็น
ต้น ท้ังนี้ประเทศไทยก็ยังพอมีข้อได้เปรียบอยู่บ้างในเรื่องของพื้นท่ีการเพาะปลูก และระบบการขนส่ง 
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ต าบลตากตก มี 11 หมู่บ้าน 
(ระบบสถิติทางการทะเบียน ส านักบรหิารการทะเบียน กรมการปกครอง) 
 

ต าบลตากตก 

ท่ีมา :  แผนท่ีเกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-Map) - กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
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ส่วนที่ ๑ : บริบทพืน้ที ่
 1.) ข้อมูลทั่วไป 
 ( ท่ีมา : สภาพท่ัวไปและข้อมูลพื้นฐานองค์การบริหารส่วนต าบลตากตก อ าเภอบ้านตาก จังหวัดตาก ) 

ประวัติความเป็นมาต าบลตากตก  
อ าเภอบ้านตาก จังหวัดตาก มีต านานเล่าสืบกันมาว่า สมัยก่อนเรือส าเภาล าหนึ่งได้เกิดล่มท่ีต าบล

เกาะตะเภา แต่สามารถกู้ได้ท่ี “บ้านตาก” หลังจากนั้นจึงได้ไปถอดสมอท่ีต าบล “สมอโคน” ส่ิงของต่างๆท่ี
อยูใ่นเรือได้น ามาตากแดดจนแห้งท่ีเมือง “ระแหง” อันเป็นท่ีต้ังของจังหวัดตากในปัจจุบัน ส าหรับต าบลตาก
ตกนั้น ต้ังอยู่ทางทิศตะวันตกของแม่น้ าปิง ซึ่งบริเวณนี้สามารถกู้เรือได้ จึงได้ช่ือว่า “ต าบลตากตก”  

ต าบลตากตก มีพื้นท่ี 67,565 ตารางกิโลเมตร แบ่งเขตการปกครองเป็น 11 หมู่บ้าน ได้แก่ 
หมู่ท่ี 1 บ้านหนองชะลาบ 
หมู่ท่ี 2 บ้านหินโค้ว 
หมู่ท่ี 3 บ้านหนองงิ้ว 
หมู่ท่ี 4 บ้านแพะ 
หมู่ท่ี 5 บ้านหนองน้ า 
หมู่ท่ี 6 บ้านน้ าปุ 

หมู่ท่ี 7 บ้านตากตก 
หมู่ท่ี 8 บ้านตากตก 
หมู่ท่ี 9 บ้านท านา 
หมู่ท่ี 10 บ้านตากตก 
หมู่ท่ี 1๑ บ้านใหม่หนองน้ าพัฒนา  

ที่ต้ังและอาณาเขต  
 ต าบลตากตก ต้ังอยู่บริเวณทิศตะวันตกของอ าเภอบ้านตาก โดยมีระยะห่างจากอ าเภอบ้านตาก

ประมาณ 3 กิโลเมตร และ มีระยะห่างจากตัวจังหวัดประมาณ 25 กิโลเมตร มีพื้นท่ีประมาณ 67.56 
ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 42,131 ไร่  

อาณาเขต 
 ทิศเหนือ         ติดต่อกับ  ต าบลเกาะตะเภา อ าเภอบ้านตาก จังหวัดตาก 
 ทิศใต้             ติดต่อกับ   ต าบลหนองบัวเหนือ อ าเภอเมือง จังหวัดตาก 
 ทิศตะวันออก    ติดต่อกับ   ต าบลตากออก และต าบลสมอโคน อ าเภอบ้านตาก จังหวัดตาก 
 ทิศตะวันตก      ติดต่อกับ    ต าบลทุ่งกระเซาะ อ าเภอบ้านตาก จังหวัดตาก 
 ต าบลตากตก   อยู่ห่างจากอ าเภอบ้านตาก 3 กิโลเมตร  

ลักษณะภูมิประเทศ  
ลักษณะรูปร่างของต าบลตากตก มีรูปร่างกว้างเป็นแนวยาว จากทิศตะวันออกเฉียงใต้ไปยังทิศ

ตะวันตก มีทางหลวงจังหวัดหมายเลข 1307 (ตาก - เข่ือนภูมิพล) ตัดผ่านทางด้านตะวันออกของต าบลใน
แนวใต้-เหนือ (ผ่านหมู่ท่ี 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 และ11) และทางหลวงจังหวัดสายทุ่งกระเซาะ – 
ท้องฟูาตัดผ่านทางตอนเหนือของต าบลในแนวตะวันออกตะวันตก (ผ่านหมู่ท่ี 11 ) มีแหล่งน้ าท่ีส าคัญคือ
แม่น้ าปิงไหลผ่านทางตะวันออกของต าบลในแนวเหนือ-ใต้และห้วยตาก ไหลผ่านทางตอนเหนือของต าบล
ในแนวตะวันตก - ตะวันออก  

ความลาดชัน ท่ีราบสูงและพื้นท่ีราบเชิงเขาอยู่ท่ีทิศใต้และทิศตะวันตกของต าบล บริเวณ หมู่ท่ี
1,2,3,4 และ11  

ท่ีราบ อยู่ห่างจากทิศเหนือและทิศตะวันตกของต าบล คือบริเวณ หมู่ท่ี 5,6,7,8,9 และ10  
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ด้านกายภาพการปลูกพืชทางการเกษตรในต าบล ส่วนใหญ่ร้อยละ 30 อาศัยน้ าฝน ร้อยละ 20 
อาศัยน้ าบาดาล และอีก 50 อาศัยน้ าจากแม่น้ า   

ลักษณะภูมิอากาศ  
ลักษณะภูมิอากาศภายในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลตากตกโดยท่ัวไปค่อนข้างร้อนอบอ้าว

อุณหภูมิเฉล่ียในฤดูร้อนประมาณ 40 องศาเซลเซียส สภาพภูมิอากาศประกอบไปด้วย3 ฤดู คือ ฤดูฝน 
โดยท่ัวไปเริ่มต้ังแต่เดือน พฤษภาคม-ตุลาคม ฤดูหนาวจะเริ่มต้ังแต่เดือนพฤศจิกายน ถึง เดือน กุมภาพันธ์ 
และฤดูร้อน เริ่มต้ังแต่เดือน มีนาคม ถึง เมษายน บริเวณน้ าฝนตกมากวัดสถิติสูงสุดได้ 200 มิลลิเมตร

ข้อมูลประชากร 

  ต าบลตากตก มีประชากรจ านวนท้ังส้ิน 5,227 คน แยกเป็นชาย 2,593 คน หญิง 2,634 คน 
จ านวนครัวเรือน 1,288 ครัวเรือน  แยกเป็น 11 หมู่บ้าน ดังนี้ 

ตารางท่ี 1 แสดงจ านวนประชากรแต่ละหมู่บ้าน 

หมู่ท่ี ช่ือหมู่บ้าน จ านวนครัวเรือน เพศชาย (คน) เพศหญิง(คน) รวม (คน) 

1 บ้านหนองชะลาบ 122 174 157 331 
2 บ้านหินโค้ว 96 136 115 251 
3 บ้านหนองงิ้ว 221 311 293 604 
4  บ้านแพะ 113 158 162 320 
5 บ้านหนองน้ า 57 86 96 182 
6 บ้านน้ าป ุ 17 32 35 67 
7 บ้านตากตก 115 197 188 385 
8 บ้านตากตก 142 81 81 162 
9 บ้านท านา 102 103 104 207 
10 บ้านตากตก 130 168 193 363 
11 บ้านใหม่หนองน้ าพัฒนา 173 238 236 474 
 รวม 1,288 1,684 1,660 3,344 

ท่ีมา : ข้อมูลจากส านักทะเบียนอ าเภอบ้านตาก ข้อมูล ณ เดือนมกราคม พ.ศ. 2559 

การศึกษา    
ต าบลตากตก มีโรงเรียนในเขตความรับผิดชอบสังกัดส านักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน 

(สพฐ.) จ านวน 4 โรงเรียน ให้การศึกษาในระดับก่อนวัยเรียน (อนุบาล) ระดับประถมศึกษา ระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น ประกอบด้วย โรงเรียนบ้านหนองชะลาบ โรงเรียนวัดพระธาตุ โรงเรียนสว่างวิทยา 
โรงเรียนบ้านตากประถมวิทยา 

ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 
• การนับถือศาสนา 

ต าบลตากตก มีศาสนสถานทางพุทธศาสนาให้บริการแก่ประชาชน จ านวน 7 วัด ดังนี้ 
- วัดเทพนิมิตมงคล  ต้ังอยู่ หมู่ท่ี 1   
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- วัดพระธาตุน้อย ต้ังอยู่ หมู่ท่ี 3   
- วัดสว่างอารมณ์ ต้ังอยู่ หมู่ท่ี 4 
- วัดน้ าป ุ  ต้ังอยู่ หมู่ท่ี 6 
- วัดท่านา  ต้ังอยู่ หมู่ท่ี 9 
- วัดทุ่งยั้ง  ต้ังอยู่ หมู่ท่ี 10 
- วัดโบสถ์  ต้ังอยู่ หมู่ท่ี 11 

 ประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ประมาณร้อยละ 96 ของจ านวนประชากรท้ังหมดในเขต
องค์การบริหารส่วนต าบลตากตก มีวัดเขตองค์การบริหารส่วนต าบลตากตก 7 แห่ง ส านักสงฆ์ 2 แห่ง 

• ประเพณีและงานประจ าปี 
- ประเพณีวันขึ้นปีใหม่ (ท าบุญตักบาตร)  ประมาณเดือน มกราคม 
- ประเพณีวันสงกรานต์ (ท าบุญตักบาตร/รดน้ าด าหัวของพรผู้สูงอายุ) ประมาณเดือน เมษายน 
- ประเพณีวันเข้าพรรษา/ออกพรรษา (ท าบุญตักบาตร) ประมาณเดือน กรกฎาคม-ตุลาคม 
- ประเพณีกฐิน ประมาณเดือน ตุลาคม 
- ประเพณีลอยกระทง ประมาณเดือน พฤศจิกายน 
- การอุปสมบท ประมาณเดือน มีนาคม – กรกฎาคม 
- การแต่งงาน ประมาณเดือน มีนาคม-พฤษภาคม,พฤศจิกายน-ธันวาคม 
• ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น 

ประชาชนในต าบลตากตกได้อนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น ได้แก่ วิธีการท าเครื่องจักสารใช้ส าหรับใน
ครัวเรือน และวิธีการจับปลาธรรมชาติ ภาษาถิ่น ส่วนมากร้อยละ 80% พูดภาษาท้องถิ่น 

 
• สินค้าพื้นเมืองและของท่ีระลึก 

ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลตากตกได้ผลิตของใช้พื้นเมืองขึ้นใช้ในครัวเรือนและ
เหลือเอาไว้จ าหน่ายบ้าง ได้แก่ เครื่องจักสานท่ีท าจากไม้ไผ่ น้ าพริก ผลไม้แปรรูป ตระกร้าสานปุาน ครกหิน ฯลฯ 

สาธารณสุข 
• สถานพยาบาลในต าบลตากตก มี 2 แห่ง คือ 
- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลตากตก 
- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชนบ้านหนองงิ้ว 

• บุคลากรด้านการแพทย์ ประกอบด้วย  
- นวก.สาธารณสุข  จ านวน  3  คน 
- ทันตสาธารณสุข จ านวน  1  คน 
- พยาบาล  จ านวน  2  คน 
- แพทย์แผนไทย จ านวน  1  คน 

 

ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

 ในเขตพื้นท่ีต าบลตากตกไม่มีเหตุอาชญากรรมเกิดขึ้น  แต่มีเหตุการณ์ลักขโมยทรัพย์สินประชาชน
บ้าง จากการส ารวจข้อมูลพื้นฐานพบว่าส่วนมากครัวเรือนมีการปูองกันอุบัติภัยอย่างถูกวิธี มีความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน มีเพียง 1 ครัวเรือนท่ีไม่มีการปูองกันอุบัติภัย วิธีการแก้ปัญหาขององค์การบริหารส่วน
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ต าบลคือ ประชาสัมพันธ์ให้หมู่บ้าน ครัวเรือนมีการปูองกันเฝูาระวังทรัพย์สินของตนเอง รวมท้ังได้ต้ังจุด
บริการในช่วงเทศกาลท่ีมีวันหยุดหลายวันเพื่ออ านวยความสะดวกให้กับประชาชน 

 
• งานด้านการสังคมสังเคราะห์ 

ในส่วนของการส่งเสริมคุณภาพชีวิต องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นได้ให้การสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ 
ให้แก่ประชาชนตามกฎหมาย จ านวนผู้รับเบี้ยยังชีพ ดังนี้ 

ตารางแสดงจ านวนผู้ท่ีได้รับการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพจากองค์การบริหารส่วนต าบลตากตก 

ปีงบประมาณ ผู้สูงอายุ (คน) ผู้พิการ (คน) ผู้ปุวยเอดส์ (คน) รวม 
พ.ศ. 2555 453 85 7 545 
พ.ศ. 2556 455 97 7 559 
พ.ศ. 2557 484 113 8 605 
พ.ศ. 2558 446 117 8 571 
พ.ศ. 2559 439 112 8 559 

    (แหล่งท่ีมา : ข้อมูลจากสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ ข้อมูล ณ เดือนตุลาคม พ.ศ. 2559) 

ระบบบริการพื้นฐาน 
1) การคมนาคมขนส่ง 

  การคมนาคมในต าบลตากตก 
- ถนนสายหลัก                   1 สาย (ถนนสายเจดีย์ยุทธหัตถี) 
- ถนนสายรองภายในหมู่บ้าน   14 สาย ระยะทาง 1,910 กม. 

แยกเป็น 
- ถนนคอนกรีต               จ านวน 29 สาย 
- ถนนลาดยาง                 จ านวน 11 สาย 
- ถนนลูกรัง                    จ านวน  19 สาย 

2) ระบบไฟฟูา 
ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลตากตกประชาชนได้รับการบริการจ่ายกระแสไฟฟูาจากการ

ไฟฟูาส่วนภูมิภาคอ าเภอบ้านตาก เพื่อการใช้กระแสไฟฟูาภายในครัวเรือน และการประกอบกิจการต่างๆ 
ครอบคลุมครัวเรือน แต่มีบางพื้นท่ีไฟฟูาแรงต่ ายังเข้าไม่ถึง 

3) การประปา 
การประปา มีระบบการประปาของหมู่บ้านบริการในพื้นท่ีต าบลตากตก สามารถให้บริการให้ 

ครอบคลุมทุกหลังคาเรือน คิดเป็น 100 % 
 

4) โทรศัพท์  
ในเขตพื้นท่ีต าบลตากตก ไม่มีโทรศัพท์สาธารณะ เนื่องจากประชากรส่วนใหญ่จะใช้โทรศัพท์เคล่ือนท่ี 

5) ไปรษณีย์  
ในเขตพื้นท่ีต าบลตากตก มีพนักงานไปรษณีย์บริการส่งหนังสือในวันจันทร-์ศุกร์ 
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ทรัพยากรธรรมชาติ 
• ลักษณะของดิน 

ในด้านสภาพดิน ในต าบลตากตกประกอบด้วย กลุ่มดินประเภทต่างๆ แยกตามหมู่บ้าน
และความเหมาะสมในการปลูกพืชดังนี้ 

- ลักษณะดินกลุ่มท่ี 38 ริมแม่น้ าปิง หมู่ท่ี 3-10 เป็นดินร่วนหรือดินร่วนปนทราย พื้นท่ีราบเรียบ
ระบายน้ าได้ดี ปัจจุบันปลูกพืชผักและผลไม้ 

- ลักษณะดินกลุ่มท่ี 21 ต้ังแต่หมู่ท่ี 4-10 เป็นดินร่วนมีสีน้ าตาลปนทรายระบายน้ าได้ดี ปัจจุบัน
ปลูกข้าวและถั่วเหลือง 

- ลักษณะดินกลุ่มท่ี 46b บริเวณหมู่ท่ี 3 ลักษณะเป็นดินเหนียวปนกรวดหรือลูกรัง ระบายน้ าได้ดี
ปัจจุบันปลูกปลูกพืชไร่ ข้าว ข้าวโพด และละหุ่ง 

- ลักษณะดินกลุ่มท่ี 48b  48cบริเวณหมู่ท่ี 1-3 ลักษณะเป็นดินร่วนปนทราย ปัจจุบันปลูกพืชไร่
และทุ่งหญ้าเล้ียงสัตว์ 

- ลักษณะดินกลุ่มท่ี 29 บริเวณหมู่ท่ี 1-3 ลักษณะเป็นดินเหนียวระบายน้ าได้ดี ปัจจุบันปลูกพืชไร่
และผลไม้ 

• น้ า น้ าท่ีใช่ในการอุปโภค - บริโภค  

- แหล่งน้ าทางธรรมชาติ 
ล าดับท่ี ช่ือคลอง ท่ีต้ัง สภาพการใช้งาน 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

10. 
11. 
12. 
13. 
14. 

หนองปากช้าง 
หนองบัวแดง 
หนองงิ้วเหนือ 
หนองงิ้วใต้ 
หนองน้ า 
ห้วยตาก 
คลองน้ าดิบ 
แม่น้ าปิง 
สระบัว 
สระหนองน้ า 
สระน้ าสาธารณะ 
สระบัวแฝก 
สระหนองกลางแพะ 
สระโฮ้งคู่ 

หมู่ท่ี 3 
หมู่ท่ี 3 
หมู่ท่ี 3 
หมู่ท่ี 3 
หมู่ท่ี 5 
หมู่ท่ี 5 
หมู่ท่ี 8 9 
หมู่ท่ี 8 - 10 
หมู่ท่ี 5 
หมู่ท่ี 5 
หมู่ท่ี 11 
หมู่ท่ี 11 
หมู่ท่ี 11 
หมู่ท่ี 11 

ใช้ได้ท้ังปี 
ใช้ได้ท้ังปี 
ใช้ได้ท้ังปี 
ใช้ได้ท้ังปี 
ใช้ได้ท้ังปี 
ใช้ได้ท้ังปี 
ใช้ได้ท้ังปี 
ใช้ได้ท้ังปี 
ใช้ได้เฉพาะฤดูฝน 
ใช้ได้เฉพาะฤดูฝน 
ใช้ได้เฉพาะฤดูฝน 
ใช้ได้เฉพาะฤดูฝน 
ใช้ได้เฉพาะฤดูฝน 
ใช้ได้เฉพาะฤดูฝน 

- แหล่งน้ าท่ีสร้างขึ้น 
ล าดับท่ี รายการ จ านวน (แห่ง) ท่ีต้ัง 

1. 
2. 
3. 

บ่อน้ าต้ืน (ส่วนตัว+สาธารณะ) ท่ีใช้การได้ 
บ่อบาดาล (ส่วนตัว+สาธารณะ) ท่ีใช้การได้ 
อ่างเก็บน้ า 

2 
9 
2 

หมู่ท่ี 10 11 
หมู่ท่ี 2 3 11 
หมู่ท่ี 8 

  (แหล่งท่ีมา : ข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช.2ค) ปี 2557) 
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• ปุาไม้  
พื้นท่ีปุาไม้ พื้นท่ีในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลตากตกเป็นแหล่งชุมชนจึงมีพื้นท่ีในการ

ปลูกต้นไม้ท่ีชาวบ้านปลูกลักษณะของไม้เป็นไม้ยืนต้น ผลัดใบ และใช้พื้นท่ีสาธารณะในการปลูกต้นไม้ 

• คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ 
ในพื้นท่ีต าบลตากตกส่วนมากเป็นพื้นท่ีส าหรับท าการเกษตร ปุาไม้ ท่ีอยู่อาศัย แหล่งน้ า 

และพื้นท่ีสาธารณประโยชน์ ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นท่ี ได้แก่ ดิน น้ า ต้นไม้ อากาศท่ีไม่มีมลพิษ จาก
ข้อมูลการจ าแนกกลุ่มดินตามแผนท่ี การใช้ดินมีพื้นท่ีเหมาะสมส าหรับปลุกข้าวมากท่ีสุด แต่ก็ควรมาการใช้
ปุ๋ยปูายเพื่อรักษาความอุดมสมบูรณ์ของดิน น้ าในการเกษตรก็ต้องรอในฤดูฝน มีแหล่งน้ าใช้ในการเกษตรไม่
เพียงพอ ส่วนพื้นท่ีปุาไม้ปัจจุบันเป็นปุาเส่ือมโทรม มีการตัดไม้ท าลายปุารวมท้ังการล่าสัตว์และเก็บของปุา
มาใช้หรือขาย ถ้าเพิ่มมากขึ้นในอนาคตจะท าให้ความสมดุลความเป็นธรรมชาติหมดไป 

ระบบเศรษฐกิจ 

1) การเกษตร 
ประชากรในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลตากตก ร้อยละ 52.31 ประกอบอาชีพเกษตรกรรม

ผลผลิตทางการเกษตร ท่ีส าคัญ ได้แก่ ข้าว มันส าปะหลัง เป็นต้น 

2) การปศุสัตว์ 
เป็นการประกอบการในลักษณะเล้ียงในครัวเรือนเป็นอาชีพหลักและอาชีพเสริม เช่น การเล้ียงไก่ 

สุกร เป็ด โค กระบือ 

3) การบริการ 
พื้นท่ีต าบลตากตก มีส่วนราชการบริการประชาชน ดังนี้ 
- องค์การบริหารส่วนต าบลตากตก 
- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลตากตก 
- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านหนองงิ้ว 

4) การท่องเท่ียว มีสถานท่ีต้องเท่ียวที่ส าคัญ ได้แก่ 
ในเขตพื้นท่ีต าบลตากตกยังไม่มีสถานท่ีท่องเท่ียว 

5) อุตสาหกรรม 
จ านวนกิจการอุตสาหกรรมขนาดเล็ก(โรงสีข้าวขนาดเล็ก) 

6) การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ 
• หน่วยธุรกิจในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล 

ล าดับ ประเภท 
จ านวน 
(แห่ง) 

ท่ีต้ัง 

1 ปั๊มน้ ามัน(ป๊ัมหลอด) 4 หมู่ท่ี 1 4 7 8 
2 ร้านค้าเบ็ดเตล็ด 55 หมู่ท่ี 1 11 
3 โรงสีข้าว 1 หมู่ท่ี 4 
4 ร้านซ่อมแซม 6 หมู่ท่ี 4 6 7 9 10 
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ล าดับ ประเภท 
จ านวน 
(แห่ง) 

ท่ีต้ัง 

5 ร้านอาหาร 10 หมู่ท่ี 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
6 ร้านเสริมสวย 2 หมู่ท่ี 5 8 
7 ร้านอินเตอร์เน็ต 3 หมู่ท่ี 1 2 9 
8 เสาสัญญาณโทรศัพท์ 4 หมู่ท่ี 2 4 6 8 
9 ลานคอนกรีต 1 หมู่ท่ี 4 
10 โรงเล้ียงไก ่ 3 หมู่ท่ี 1 4 
11 ฟาร์มเล้ียงสุกร 1 หมู่ท่ี 4 

(แหล่งท่ีมา ข้อมูลจากงานจัดเก็บรายได้ ส่วนการคลัง ข้อมูล ณ วันท่ี 13 มีนาคม 2559) 

• กลุ่มอาชีพ/การรวมกลุ่มของประชาชน 
- กลุ่มสวัสดิการชุมชน กลุ่มออมทรัพย์ กลุ่ม กขคจ 
- วิสาหกิจชุมชน กลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวบ้านหินโค้ว หมู่ท่ี 2 
- กลุ่มพัฒนาสตรีต าบลตากตก 
- กลุ่มแม่บ้านต าบลตากตก 

7) แรงงาน 
 จากการส ารวจข้อมูลความจ าเป็นพื้นฐานพบว่า ประชากรท่ีมีอายุ 15 -60 ปีเต็มอยู่ใน

ก าลังแรง ค่าแรงในพื้นท่ีต่ ากว่าระดับจังหวัด โดยเฉพาะแรงงานด้านการเกษตร ประชากรอายุระหว่าง 25-
50 ปี บางส่วนไปรับจ้างท างานนอกพื้นท่ี รวมท้ังแรงท่ีไปท างานต่างประเทศ ปัญหาท่ีพบคือ ประชากรต้อง
ไปท างานนอกพื้นท่ีในเมืองท่ีมีโรงงานอุตสาหกรรม บริษัท ห้างใหญ่ๆ เพราะในพื้นท่ีไม่มีโรงงา น
อุตสาหกรรมท่ีมีการจ้างแรงงานเยอะ เพราะพื้นท่ีส่วนมากเป็นท่ีอยู่อาศัย 
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2.) สถานการณด์้านการเกษตร ต าบลตากตก 
 

 

 

 

 

 

 

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

พื้นที่เกษตร 
 12,635 ไร ่
41.58 % 

พื้นที่น้ า 
2,172 ไร่ 
7.15 % 

พื้นที่อ่ืนๆ 
7,189 ไร่ 
23.65 % 

พื้นที่ป่า 
8,390ไร่ 

 27.61 % 

การใช้ท่ีดิน พื้นท่ีเกษตร 
การใช้ท่ีดิน พื้นท่ีน้ า 
การใช้ท่ีดิน พื้นท่ีอื่นๆ 
การใช้ท่ีดิน พื้นท่ีปุา 

พ้ืนท่ีต าบลตากตก
30,380ไร่ 

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

พื้นที่เพาะปลูก 
9,586 ไร่ 

76 % 
พื้นที่ปศสุัตว์ 
3,049 ไร่ 

24 % 

พื้นที่ประมง 
-  ไร่ 
0 % 

พื้นท่ีการเกษตร พื้นท่ีเพาะปลูก 

พื้นท่ีการเกษตร พื้นท่ีปศุสัตว ์

พื้นท่ีการเกษตร พื้นท่ีประมง 

พื้นที่การเกษตรต าบลตากตก 

พื้นทีก่ารเกษตร 
12,635 ไร ่
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ท่ีมา :  แผนท่ีเกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุกAgri-Map- กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
 * ข้อมูลการใช้ท่ีดิน กรมพัฒนาท่ีดิน (2557) พื้นท่ีปลูกนอกเขตปุาตามกฎหมาย 
 

ข้าว 
3,913 ไร่ 
56.07 % มันส าปะหลัง 

1,389 ไร่ 
19.90 % 

ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 
1,600 ไร่ 
22.93 % 

ล าไย 
77 ไร่ 

1.10 % 

พื้นท่ีเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ ข้าว 

พื้นท่ีเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ มันส าปะหลัง 

พื้นท่ีเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ ข้าวโพดเล้ียงสัตว์ 

พื้นท่ีเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ ล าไย 

พื้นที่เพาะปลูกพืชเศรษฐกจิ 

พื้นที่เพาะปลกูพืชเศรษฐกิจ  
6,979 ไร่ 
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สถานการณ์ด้านการเกษตร ต าบลตากตก 
ตารางแสดงจ านวนครัวเรือนเกษตรกรต าบลตากตก อ าเภอบ้านตาก จังหวัดตาก 

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

ทั้งหมด 
ครัวเรือน
เกษตรกร 

ร้อยละ 

1 หนองชะลาบ 340 173 167 123 76 61.78 
2 หินโค้ว 254 138 116 96 57 59.38 
3 หนองงิ้ว 613 318 295 223 144 64.57 
4 แพะ 330 162 168 113 85 75.22 
5 หนองน้ า 179 81 98 58 58 100 
6 น้ าป ุ 62 29 33 18 18 100 
7 ตากตก 394 201 193 119 106 89.07 
8 ตากตก 164 81 83 145 63 43.44 
9 ท่านา 211 107 104 105 105 100 
10 ตากตก 364 171 193 132 127 96.21 
11 ใหม่หนองน้ าพัฒนา 475 238 237 175 114 65.14 

รวม 11 หมู่ 3,386 1,699 1,687 1,307 953 72.91 

ท่ีมา/ปรับปรุง :  ข้อมูลประชากร องค์การบริหารส่วนต าบลตากตก 
  ข้อมูลครัวเรือนเกษตรกร ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจ าต าบล 

 * อ้างอิงข้อมูลระบบจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน ประจ าปี 2557 มีเฉพาะข้อมูลเกษตรกรที่ข้ึนทะเบียน 
หมายเหตุ : ร้อยละจ านวนครัวเรือนเกษตรกรเทียบกับครัวเรือนท้ังหมด ต่ ากว่าความเป็นจริงเนื่องจากข้อมูล
จ านวนครัวเรือนเกษตรกรเป็นฐานข้อมูลของกรมส่งเสริมการเกษตร ซึ่งเกษตรกรที่ไม่มีเอกสารสิทธิท่ีดินท ากิน
บางส่วนไม่ได้ขึ้นทะเบียนเกษตรกร 
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ข้อมูลก าหนดเขตความเหมาะสมการปลูกพืชเศรษฐกิจที่ส าคัญ ต าบลตากตก อ าเภอบ้านตาก 
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ท่ีมา : ส านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดตาก
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การใช้ที่ดินเพื่อการเกษตร ต าบลตากตก 

1. ด้านเกษตรกรรม 

การใช้ที่ดินเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 1 หมู่ที่ 2 หมู่ที่ 3 หมู่ที่ 4 หมู่ที่ 5 หมู่ที่ 6 หมู่ที่ 7 หมู่ที่ 8 หมู่ที่ 9 หมู่ที่ 10 หมู่ที่ 11 รวม 

พื้นที่
ท านา 

ข้าวเจ้า 
ครัวเรือน 75 19 6 5 135 53 47 137 3 1 101       582.00  

ไร่ 4,095.62 567.07 82.75 74.50 5,655.75 2,670.94 2,913.44 8,142.19 60.50 10.50 3,262.09  27,535.35  
รวมพื้นที่(ไร่) 4,095.62 567.07 82.75 74.50 5,655.75 2,670.94 2,913.44 8,142.19 60.50 10.50 3,262.09  27,535.35  

พื้นที่
ท าไร ่

ข้าวโพด
เลี้ยงสัตว์ 

ครัวเรือน 2 1 1 1 7 10 15 60 2   4       103.00  

ไร่ 18.50 2.25 17.25 6.50 65.75 171.50 224.50 864.00 20.50   32.25    1,423.00  

ถ่ัวเหลือง 
ครัวเรือน 2 2     31 6 16 19     28       104.00  

ไร่ 22.00 10.00     232.50 50.25 125.50 176.00     152.75       769.00  

หญ้าเลี้ยง
สัตว์ 

ครัวเรือน 2 17 3       1       4         27.00  

ไร่ 7.75 127.00 65.50       16.00       64.75       281.00  
รวมพื้นที่(ไร่) 48.25 139.25 82.75 6.50 298.25 221.75 366.00 1,040.00 20.50   249.75    2,473.00  

ไม้ผล 
ไม้ผล 

ครัวเรือน 9 15 2 1       1     2         30.00  
ไร่ 10.50 20.50 1.50 0.25       2.75     8.00         43.50  

รวมพื้นที่(ไร่) 10.50 20.50 1.50 0.25 0.00 0.00 0.00 2.75 0.00 0.00 8.00 43.50 

พืชผัก 
พืชผัก 

ครัวเรือน   2 1 1     2 6       12 
ไร่   0.50 5.00 0.25     4.25 15.00       25 

รวมพื้นที่(ไร่)   0.50 5.00 0.25 0.00 0.00 4.25 15.00 0.00 0.00 0.00 25.00 

รวมพื้นที่ทั้งหมด(ไร่) 4,154.37 727.32 172.00 81.50 5,954.00 2,892.69 3,283.69 9,199.94 81.00 10.50 3,519.84 30,076.85 

 

ท่ีมา : ส านักงานเกษตรอ าเภอบ้านตาก*อ้างอิงข้อมูลจากทะเบียนเกษตรกรปี 2561 มีเฉพาะข้อมูลเกษตรกรที่ข้ึนทะเบียนเท่านั้น 

19 
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2. ด้านปศุสัตว์ 

ข้อมูลด้านปศุสัตว์ 

หมู่ที ่ ชื่อหมู่บ้าน 
ชนิดสัตว์ที่ท าการปศุสัตว์ 

โคเนื้อ (ตัว) 
1 บ้านหนองชะลาบ 728 
2 บ้านหินโค้ว 393 
3 บ้านหนองงิ้ว 352 
4 บ้านแพะ 141 
5 บ้านหนองน้ า 237 
6 บ้านน้ าป ุ 212 
7 บ้านตากตก (หมู่ท่ี 7) 350 
8 บ้านตากตก (หมู่ท่ี 8) - 
9 บ้านท่านา - 

10 บ้านตากตก(หมู่ท่ี 10) 245 
11 บ้านใหม่หนองน้ าพัฒนา 70 

รวม 2,728 

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

   
3. ด้านประมง 

ข้อมูลด้านการประมง ต าบลตากตก อ าเภอบ้านตาก 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

จ านวนเกษตรกรผู้เล้ียง  

128  ราย 

พื้นท่ีด้านการประมง  

87.976  ไร ่

เล้ียงในบ่อ  128  บ่อ  87.976  ไร่ 
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ข้อมูลด้านการประมง ต าบลตากตก อ าเภอบ้านตาก 

หมู่ท่ี ช่ือหมู่บ้าน 
เกษตรกรผู้เพาะเล้ียง

สัตว์น้ า(ราย) 

ประเภทการเล้ียง 
บ่อดิน/บ่อซีเมนต์ 

จ านวน(บ่อ) พื้นท่ี(ไร่) 
1 บ้านหนองชะลาบ 21 21 8.60 
2 บ้านหินโค้ว 23 23 16.00 
3 บ้านหนองงิ้ว 27 27 16.10 
4 บ้านแพะ 7 7 6.20 
5 บ้านหนองน้ า 8 8 5.43 
6 บ้านน้ าป ุ - - - 
7 บ้านตากตก (หมู่ท่ี 7) 3 3 2.19 
8 บ้านตากตก (หมู่ท่ี 8) - - - 
9 บ้านท่านา - - - 

10 บ้านตากตก(หมู่ท่ี 10) - - - 
11 บ้านใหม่หนองน้ า

พัฒนา 
39 39 33.46 

รวม 128 128 87.976 

ท่ีมา : ส านักงานประมงจังหวัดตาก  
หมายเหตุ : ผู้ขึ้นทะเบียนฟาร์มเพาะเล้ียงสัตว์น้ า ณ 28 กุมภาพันธ์ 2562 
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ส่วนที่ ๒ : ภาวะเศรษฐกิจและสังคมครัวเรอืนเกษตรกร ปญัหาความต้องการ 
และแนวทางการพัฒนาภาคเกษตร 
 

๑.) สภาพเศรษฐกิจครัวเรือนเกษตรกร และปญัหาหนีส้นิ 

 วิเคราะห์จากแบบส ารวจฯ จ านวน 55 ชุด อายุเฉล่ียเกษตรกร ต าบลตากตก เฉล่ีย 58 ปี 

 จากการวิเคราะห์แบบส ารวจฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาลักษณะท่ัวไปของครัวเรือนเกษตรกร รวมท้ัง
ศึกษาปัญหาความต้องการของครัวเรือนเกษตรกร และแนวทางการพัฒนาครัวเรือนเกษตรกร ต าบลตากตกอ าเภอ
บ้านตาก จังหวัดตาก โดยใช้ข้อมูลจากแบบส ารวจฯ 

 

แผนภูมิที่ ๑ : ร้อยละของระดับการศึกษาเกษตรกร ต าบลตากตก 

 

 

ท่ีมา : ข้อมูลอายุเฉล่ียเกษตรกร - ระดับการศึกษา วิเคราะห์และประมวลผลจากแบบส ารวจข้อมูลเกษตรกรฯ          
โดยสภาเกษตรกรจังหวัดตาก ปี 2558 เพิ่มเติม ปี 2562 

 

 

ไม่ได้รับการศึกษา 
6 % 

ประถมศึกษา 
69% 

ม.ต้นขึ้นไป 
25 % 
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หนี้สินเฉล่ีย  
ในระบบ 
96 % 

หนี้สินเฉล่ีย 
นอกระบบ 

4 % 

แผนภูมิที่ 2: รายได้ - รายจ่าย - หนี้สินเกษตรกร ต าบลตากตก 

 

ท่ีมา : ข้อมูล รายได้ -รายจ่าย -หนี้สินเกษตรกร ต าบลตากตก/อ าเภอบ้านตาก วิเคราะห์และประมวลผลจาก
แบบส ารวจข้อมูลเกษตรกรฯ โดยสภาเกษตรกรจังหวัดตาก ปี 2558 เพิ่มเติม ปี 2562 
ข้อมูล รายได้ -รายจ่าย -หนี้สินเกษตรกร จังหวัดตาก จากส านักงานเศรษฐกิจการเกษตรเขต ๒ ปี ๒๕๕๗ 

 

แผนภูมิที่ 3 ประเภทหนี้ของเกษตรกร ต าบลตากตก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายได้เฉลี่ย
ภาคเกษตร 

รายจ่าย
เฉลี่ยภาค
เกษตร 

รายได้นอก
ภาคเกษตร 

รายจ่ายนอก
ภาคเกษตร 

รวมรายได้
เฉลี่ย  

รวมรายจ่าย
เฉลี่ย 

หน้ีสิน 

ภาคเกษตร นอกภาคเกษตร รายรับ รายจ่าย หน้ีสิน 
ต.ตากตก 64,234.50 29,549.50 34,179.50 38,986.00 98,414.00 68,535.50 180,444.0
อ.บ้านตาก 78,954.7 34,461.9 56,662.7 57,340.8 135,617. 91,802.7 131,853.
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

ต.ตากตก อ.บ้านตาก จ.ตาก (สศก.) 

ระยะเวลาในการก่อหนีเ้ฉลี่ย 7 ป ี

 



24 
  

 -  10.00  20.00  30.00  40.00  50.00

สร้างบ้าน 

ช าระหน้ีสิน 

ใช้จ่ายในครัวเรือน 

ค่าเล่าเรียนบุตร 

วัต
ถุป

ระ
สง

ค์ข
อก

ู้ 

12 % 

23 % 

44 % 

21 % 
ร้อยละ วัตถุประสงค์ขอกู้อื่นนอกภาคการเกษตร 

แผนภูมิที่ 4 ร้อยละ ลักษณะการเปลี่ยนแปลงหนี้ ต าบลตากตก 

 

แผนภูมิที่ 5 ร้อยละ วัตถุประสงค์การขอกู้ ต าบลตากตก 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ท่ีมา : ข้อมูลประเภทหนี้-ลักษณะการเปล่ียนแปลงหนี้ - วัตถุประสงค์การขอกู้ วิเคราะห์และประมวลผลจาก
แบบส ารวจข้อมูลเกษตรฯโดยสภาเกษตรกรจังหวัดตาก ปี ๒๕๕๘ เพิ่มเติม ปี 2562 

ลดลงเรื่อยๆ 
55 % ไม่เปล่ียนแปลง 

38 % 

เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ 
7 % 

 -

 50.00

 100.00

การเกษตร อื่นๆ 

ร้อยละ วัตถุประสงค์การกู้ 

73 % 
27 % 
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 ส าหรับการพิจารณาสภาพเศรษฐกิจของครัวเรือนเกษตรกร นอกจากจะพิจารณาจากรายได้สุทธิ
ครัวเรือนท่ีได้รับ ท้ังกิจกรรมทางการเกษตรและกิจกรรมนอกการเกษตรแล้ว จ าเป็นต้องน าค่าใช้ จ่ายในการ
บริโภคมาร่วมพิจารณาด้วย เพื่อดูว่าในรอบปีท่ีผ่านมาเกษตรกรได้รับผลตอบแทนจากกิจรรมทางเศรษฐกิจ
ของครัวเรือนมากกว่าหรือน้อยกว่าการใช้จ่ายเพื่อบริโภคของครัวเรือน 

จาก แผนภูมิท่ี 2 : รายได้ - รายจ่าย - หนี้สินเกษตรกร ต าบลตากตก อ าเภอบ้านตาก จังหวัดตาก 
รายได้และรายจ่ายในกิจกรรมการผลิตทางการเกษตรของครัวเรือน เป็นข้อมูลพื้นฐานในการน าไปค านวณหา
รายได้สุทธิ เพื่อเป็นเครื่องช้ีวัดในรอบปีเกษตรกรที่ประกอบกิจกรรมการผลิตด้านการเกษตรมีผลตอบแทนจาก
การผลิต อันน ามาซึ่งองค์ประกอบของรายได้ของครัวเรือน พบว่าครัวเรือนเกษตรกรต าบลตากตก มีรายได้
สุทธิภาคเกษตรก่อนหักช าระหนี้สินเฉล่ีย 34,685 บาท/ครัวเรือน (รายได้เฉล่ียภาคเกษตร 64,234.5  
บาท/ครัวเรือน หักรายจ่ายภาคเกษตร 29,550 บาท/ครัวเรือน ) ต่ ากว่ารายได้สุทธิเกษตรของจังหวัดตาก 
ตามข้อมูลแผนพัฒนาการเกษตร กลุ่มภาคเหนือตอนล่าง 1 ปี 2558-2560 ซึ่งจังหวัดตากมีรายได้สุทธิ
เกษตรเฉล่ีย 69,508 บาท/ครัวเรือน ท้ังนี้ จากข้อมูลผลการส ารวจฯ ของสภาเกษตรกรจังหวัดตาก ครัวเรือน
เกษตรกรต าบลตากตกมีรายจ่ายของครัวเรือนเกษตรกรต าบลตากตกเฉล่ีย 68,536 บาท/ครัวเรือน  ในจ านวนนี้ 
ร้อยละ 43.11 เป็นรายจ่ายภาคการเกษตร และ ร้อยละ 56.89 เป็นรายจ่ายนอกภาคการเกษตร 

ส าหรับการศึกษาภาวะหนี้สินของครัวเรือนต าบลตากตก จากแผนภูมิท่ี 2 พบว่าเกษตรกร มีขนาด
หนี้สินเฉล่ีย  180,444 บาท/ครัวเรือน ซึ่งอยู่ในระดับสูงกว่าค่าเฉล่ียของอ าเภอและจังหวัด โดยปัจจัยท่ีมีผล
ต่อการเป็นหนี้ของครัวเรือนภาคเกษตรต าบลตากตก มีสาเหตุหลัก คือ มีภาระค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นและรายได้ไม่
เพียงพอ ปัญหาผลผลิตทางการเกษตรขายไม่ได้ มีผลผลิตน้อย ราคาตกต่ าไม่แน่นอน ผลผลิตได้รับความ
เสียหาย และมีค่าใช้จ่ายฉุกเฉินเกิดขึ้นในครัวเรือน ผลการสุ่มส ารวจข้อมูลวัตถุประสงค์การก่อหนี้ของครัวเรือน
เกษตรกร พบว่าเป็นการกู้ยืมเพื่อการเกษตร ร้อยละ 73 และ ร้อยละ 27 เกษตรกรกู้เพื่อใช้จ่ายในครัวเรือน
ช าระหนี้สิน จ่ายค่าเล่าเรียนบุตร และสร้างบ้าน ตามล าดับ (แผนภูมิท่ี 5) โดยมีระยะเวลาก่อหนี้เฉล่ีย 7 ปี 
ลักษณะการเปล่ียนแปลงหนี้สินของเกษตรกร เป็นหนี้ท่ีมีลักษณะลดลงเรื่อยๆร้อยละ 55 ไม่เปล่ียนแปลง ร้อย
ละ 38 และเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ร้อยละ 7 (แผนภูมิท่ี 4) โดยเป็นหนี้ในระบบ ร้อยละ 96 และหนี้นอกระบบ ร้อยละ 
4 (แผนภูมิท่ี 3) 

หนี้สินของเกษตรกรของต าบลตากตก พบว่า เกษตรกรมีหนี้สินหลายรายการ อาทิ หนี้เงินกู้กับ
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธนาคารพาณิชย์ต่างๆ  หนี้เงินกู้สหกรณ์การเกษตร หนี้เงินกู้กับ
บริษัทไฟแนนซ์และบริษัทลิสซิ่ง หนี้กู้ยืมบุคคลธรรมดาโดยมีบุคคลหรือหลักทรัพย์ค้ าประกัน และไม่สามารถ
ผลักดันตนเองให้หลุดพ้นจากปัญหาหนี้สินได้  เกษตรกรบางรายอยู่ในมาตรการช่วยเหลือในการพักช าระหนี้
เงินต้น ช าระเฉพาะดอกเบ้ียกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร แต่ก็ไม่สามารถช าระหนี้ได้ ท้ัง
ยังมีการกู้ยืมเงินจากแหล่งอื่นเพิ่มเติมด้วย อาทิ สหกรณ์การเกษตร กองทุนหมู่บ้าน และนายทุนเงินกู้นอก
ระบบ ซึ่งจะต้องกู้เวียนเพื่อช าระหนี้ และไม่มีโอกาสในการปลดเปล้ืองหนี้สินได้ ในพื้นท่ีอ าเภอบ้านตาก พบว่า
กรณีการกู้ยืมเงินจากสหกรณ์การเกษตรในพื้นท่ี แม้ว่าเกษตรกรจะสามารถช าระหนี้ให้แก่สหกรณ์ได้ในแต่ละปี 
แต่พบว่าการช าระนั้น เกษตรกรจะกู้ยืมเงินจากกลุ่มเกษตรกร, กองทุนหมู่บ้านและเงินกู้นอกระบบอื่นๆ เพื่อ
ช าหนี้เงินต้นพร้อมดอกเบ้ียกับสหกรณ์ และกู้ยืมเงินจากสหกรณ์ต่อไปอีก ส่งผลภาระหนี้ส้ินไม่ลดลงและต้อง
รับภาระดอกเบ้ียเงินกู้หลายทาง ซึ่งสหกรณ์เกษตร ก าหนดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ ร้อยละ ๗ - ๑๒ ขึ้นอยู่กับการ
จัดช้ันคุณภาพลูกหนี้เงินกู้ โดยมีหลักเกณฑ์ในการจัดช้ันคุณภาพลูกหนี้เงินกู้ ประกอบด้วย การช าหนี้เงินต้น
และดอกเบี้ยตามก าหนดเวลา, การเข้าร่วมการประชุมสหกรณ์ และ การร่วมกิจกรรม ซื้อ - ขาย ปัจจัยการ
ผลิตการเกษตรและผลผลิตสินค้าเกษตรกับสหกรณ์ อนึ่ง แม้เกษตรกรจะช าหนี้เงินต้นและดอกเบี้ยได้ตาม
ก าหนดเวลา หากไม่เข้าร่วมการประชุมสหกรณ์ และหรือไม่ร่วมกิจกรรม ซื้อ - ขาย ปัจจัยการผลิตการเกษตร
และผลผลิตสินค้าเกษตรกับสหกรณ์ จะส่งผลให้อัตราดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นกรณีเกษตรกรท่ีค้างช าระหนี้ เป็นระยะ
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ตนเอง เช่าท่ีดิน ท าฟรี/ท่ีสาธารณะ 

ร้อยละ ลักษณะการถือครองท่ีดิน 

66 % 
30 % 

4 % 

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

ร้อยละ ประเภทเอกสารสิทธิ์ที่ดิน 

94 % 

2 % 4 % 

เวลานาน สหกรณ์จะยังไม่ด าเนินการฟูองร้องด าเนินคดีกับเกษตรกร แต่ใช้วิธีการแจ้งให้เกษตรกรท าสัญญา
เงินกู้ใหม่กับสหกรณ์ โดยการท าสัญญาเงินกู้ใหม่ดังกล่าวจะเพิ่มดอกเบ้ียค้างจ่ายเป็นเงินต้นในสัญญาเงินกู้ เมื่อ
เงินต้นสูงขึ้นประกอบกับอัตราดอกเบ้ียท่ีเพิ่มข้ึน เกษตรกรจึงไม่สามารถช าระหนี้ท้ังเงินต้นและดอกเบี้ยได้ตาม
ก าหนดเช่นเดิม โดยสหกรณ์จะติดตามทวงถามและเรียกให้ผ่อนช าระดอกเบี้ยให้แก่สหกรณ์อย่างต่อเนื่องและ
ท าสัญญาเงินกู้ใหม่หลายครั้ง สภาเกษตรกรจังหวัดตากได้มีข้อเสนอในการจัดการหนี้และการฟื้นฟูอาชีพ
เกษตรกรประสบปัญหาหนี้สิน ภายใต้การประชุมคณะกรรมการประสานการแก้ไขปัญหาหนี้สินเกษตรกร 
จังหวัดตาก ในประเด็นการพิจารณามอบหมายหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง อาทิ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตรจังหวัดตาก  สหกรณ์จังหวัดตาก ฯลฯ ตรวจสอบ กล่ันกรอง หนี้สินของเกษตรกรเพื่อน าลูกหนี้ท่ี
ผ่านการกล่ันกรอง พิจารณาช่องทางกลไกท่ีมีอยู่ของภาครัฐช่วยเหลือ และในส่วนของเกษตรกรท่ีไม่สามารถ
ร่วมมาตรการ/กลไก แก้ไขปัญหาหนี้ใดใดได้ ควรมีแนวทางการฟื้นฟูอาชีพแก่เกษตรกร เพื่อพัฒนาศักยภาพ
การหารายได้ให้เกษตรกรต่อไป ประกอบกับท่ีผ่านมารายได้หลักจากการจ าหน่ายผลผลิตทางการโดยเฉพาะ 
“ข้าว” ซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจหลักในพื้นท่ีมีราคาตกต่ า เกษตรกรจึงมีความสามารถเพียงผ่อนช าระแต่ดอกเบี้ย 
จึงมีภาวะหนี้สินอย่างต่อเนื่อง และมีระยะเวลาก่อหนี้ท่ีมีระยะเวลาค่อนข้างยาวนาน 
 

๒.) ปญัหาทีด่นิท ากนิ  
แผนภูมิที่ 6 : การถือครองที่ดินท ากินของเกษตรกร ต าบลตากตก 

 

 

 

 

 

 

แผนภูมิที่ 7 : เอกสารสิทธิ์ที่ดินท ากินของเกษตรกร ต าบลตากตก 

 

 

 

 

 

 

 

 ท่ีมา : ข้อมูลการถือครองท่ีดินท ากิน- ลักษณะเอกสารสิทธิ์ท่ีดินท ากินของเกษตรกรวิเคราะห์และ
ประมวลผลจากแบบส ารวจข้อมูลเกษตรฯ โดยสภาเกษตรกรจังหวัดตาก ปี ๒๕๕๘ เพิ่มเติม ปี 2562 
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ผลการส ามะโนการเกษตร พ.ศ. 2556 จังหวัดตาก มีผู้ถือครองท าการเกษตรท้ังส้ิน ณ วันส ามะโน 
( 1 พ.ค. 2556 ) พบว่าจ านวนผู้ถือครองและพื้นท่ีถือครองท าการเกษตรมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น จากข้อมูลผู้ถือ
ครองและพื้นท่ีถือครองท าการเกษตร อ าเภอบ้านตาก จังหวัดตาก มีจ านวนผู้ถือครองเป็นล าดับท่ี 7 คือ 
4,376 คน คิดเป็นร้อยละ 7.8 ของผู้ถือครองรวมท้ังจังหวัด และมีพื้นท่ีถือครองเป็นล าดับท่ี 8 คือมีพื้นท่ี
68,677 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 5.1 ของพื้นท่ีถือครองรวมท้ังจังหวัด โดยเฉล่ียแล้วผู้ถือครอง 1 คนจะมีพื้นท่ี 
ถือครอง 15.7 ไร่ ส าหรับ ต าบลตากตก อ าเภอบ้านตาก จังหวัดตาก ข้อมูลการใช้ท่ีดินของกรมพัฒนาท่ีดิน ปี 
2557 ในแผนท่ีเกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก Agri-Map กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พื้นท่ีต าบลตาก
ตก มีพื้นท่ีเกษตรกรรม จ านวน 12,635 ไร่ พื้นท่ีเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ จ านวน 6,979 ไร่ (เฉพาะพื้นท่ี
ปลูกนอกเขตปุาตามกฎหมาย) ส่วนข้อมูลจากส านักงานเกษตรอ าเภอบ้านตาก ทะเบียนเกษตรกร ปี 2561 
เฉพาะข้อมูลเกษตรกรที่ข้ึนทะเบียนของกรมส่งเสริมการเกษตร พื้นท่ีต าบลตากตก อ าเภอบ้านตาก มีเกษตรกร
ลงทะเบียนการปลูกพืชท่ีส าคัญ ได้แก่ ข้าวเจ้า ข้าวโพดเล้ียงสัตว์ ถั่วเหลือง หญ้าเล้ียงสัตว์ ไม้ผล และพืชผัก 
เป็นจ านวน 30,076.85 ไร่ โดยมีการท าปศุสัตว์ร่วมด้วย สัตว์ท่ีนิยมเล้ียงกันมาก ได้แก่ ไก่ สุกร เป็ด โค 
กระบือ โดยเกษตรกรประกอบเป็นอาชีพหลักและอาชีพเสริม โดยในพื้นท่ีมีการเล้ียงในเชิงพาณิชย์อย่าง
แพร่หลาย ส่วนการเล้ียงสัตว์น้ า ได้แก่ ปลา และมีการส่งเสริมการเล้ียงกุ้งก้ามกรานในกระชัง โดยส านักงาน
ประมงจังหวัดตาก  

 ส าหรับลักษณะการถือครองท่ีดินของครัวเรือนเกษตรกรต าบลตากตก จากแผนภูมิท่ี 6 ผู้ถือครองท า
การเกษตรส่วนใหญ่ในต าบลตากตก ท าการเกษตรในเนื้อท่ีของตนเองร้อยละ 66 ผู้ถือครองท าการเกษตร 
ร้อยละ 30 ท าการเกษตรโดยการเช่าท่ีดิน และผู้ถือครองท าการเกษตร ร้อยละ 4 ท าการเกษตรโดยการท าฟรี/
ท่ีสาธารณะ การถือครองเอกสารสิทธิ์ท่ีดิน เป็นพื้นท่ีมีเอกสารสิทธิ์ประเภท โฉนด/น.ส.๓/น.ส. ๓ ก ร้อยละ 
94 การถือครองเอกสารสิทธิ์ประเภท สปก./สทก. ร้อยละ 2 และมีเกษตรกร ร้อยละ 4 ท่ีไม่มีเอกสารสิทธิ์ 
(แผนภูมิท่ี 7) ผลจากการส ารวจข้อมูลการถือครองพื้นท่ีการเกษตรกรซึ่งไม่มีเอกสารสิทธิ์ พบว่าเกษตรกรบาง 
บางรายมีพื้นท่ีการเกษตร บนเกาะกลางแม่น้ าปิง แม่น้ าวัง บางรายรับมรดกตกทอดการใช้ประโยชน์ท่ีดินมา
จากรุ่นบิดา/มารดา เนื่องจากเป็นท่ีดินสาธารณะประโยชน์ริมน้ าปิง แม้จะมีราษฎรได้เข้าไปครอบครองท า
ประโยชน์ในท่ีดิน โดยการปลูกบ้านพักอาศัยและท าการเกษตรอย่างชัดเจนถาวรมาเป็นเวลานาน แต่ยังขาด
การจัดระเบียบการถือครอง และการออกหนังสืออนุญาตให้ราษฎรที่ครอบครองท าประโยชน์ พื้นท่ีดังกล่าวจึง
ไม่มีเอกสารสิทธิ์ ท้ังนี้จากการลงพื้นท่ีอ าเภอบ้านตาก จากหนังสือร้องทุกข์ของเกษตรกรท่ีได้รับผลกระทบจาก
บ้านพักอาศัยเข้ากรณีส่ิงปลูกสร้างล่วงล้ าล าแม่น้ า ตามค าส่ังหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ท่ี 
32/2560 เรื่อง การบรรเทาความเสียหายให้แก่ประชาชนในกรณีการปลูกสร้างอาคารหรือส่ิงอื่นใดล่วงล้ าล า
แม่น้ า (พระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ าไทย ฉบับท่ี 17 พ.ศ. 2560) กรณีสืบเนื่องมาจากเกษตรกร
ได้รับหนังสือแจ้งจากส านักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาพิษณุโลก เรื่อง แจ้งเพิกถอนหนังสือค าส่ังอนุญาตและให้
ช าระค่าธรรมเนียม โดยมีเหตุผลว่าบ้านพักอาศัยของเกษตรกรท่ีแจ้งไว้นั้น ตามแผนท่ีช่างส ารวจมีสภาพต้ังอยู่
กลางแม่น้ าท าให้กีดขวางทางน้ าไหลเปล่ียนสภาพอันมีลักษณะขัดหลักเกณฑ์ ตามกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง ต่างๆ 
ท้ังนี้ สภาเกษตรกรจังหวัดตากได้ท าหนังสือไปถึงองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น ในพื้นท่ีเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริง
และให้ความช่วยเหลือแก่เกษตรกรต่อไป   
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๓.) ปัญหาแหล่งน้ าเพื่อการเกษตร 

แผนภูมิที่ 8 : การรับน้ าเพื่อการเกษตร 

 

 

ท่ีมา : ข้อมูลการรับน้ าเพื่อการเกษตร วิเคราะห์และประมวลผลจากแบบส ารวจข้อมูลเกษตรฯ โดยสภาเกษตรกร
จังหวัดตาก ปี ๒๕๕๘ เพิ่มเติม ปี 2562 

 
จากข้อมูลองค์การบริหารส่วนต าบลตากตก ต าบลตากตกลักษณะภูมิประเทศ ต าบลตากตก มีรูปร่าง

กว้างเป็นแนวยาวจากทิศตะวันออกเฉียงใต้ไปยังทิศตะวันตก มีแม่น้ าปิงไหลผ่านทางตะวันออกของต าบลใน
แนวเหนือ - ใต้ และห้วยตากไหลผ่านทางตอนเหนือของต าบลในแนวตะวันตก - ตะวันออก การท าการเกษตร
ในต าบล เกษตรกรอาศัยแหล่งน้ าธรรมชาติเป็นหลัก แยกเป็น ร้อยละ 30 อาศัยน้ าฝน ร้อยละ 20 อาศัยน้ า
บาดาล และอีกร้อยละ 50 อาศัยน้ าจากแม่น้ าปิง แหล่งน้ าท่ีสร้างเป็นแหล่งน้ าขนาดเล็ก การรับ - ส่งน้ า ยังไม่
มีประสิทธิภาพ ท าให้น้ าส าหรับท าการเกษตรมีไม่พียงพอ/ไม่มีแหล่งกักเก็บน้ าไว้ใช้ในฤดูแล้ง และน้ าส าหรับ

มีน้ าตลอดท้ังปี 
69 % มีน้ าเฉพาะฤดูฝน 

31 % 

ร้อยละการรับน้ าเพื่อการเกษตร 

ระบบชลประทาน 
53 % 

สระน้ า/บ่อขุด 
18 % 

แหล่งน้ าธรรมชาติ 
29 % 
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การอุปโภคบริโภคยังมีไม่เพียงพอต่อความต้องการครอบคลุมทุกครัวเรือน ส าหรับระบบประปาหมู่บ้านพื้นท่ี
ต าบลตากตกสามารถให้บริการได้ครอบคลุมทุกหลังค่าเรือน คิดเป็น 100 เปอร์เซ็นต์ แหล่งน้ าในต าบลแยกได้ดังนี้ 
แหล่งน้ าธรรมชาติ 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 

หนองปากช้าง 
หนองบัวแดง 
หนองงิ้วเหนือ 
หนองงิ้วใต้ 
หนองน้ า 
ห้วยตาก 
คลองน้ าดิบ 
แม่น้ าปิง 
สระบัว 
สระหนองน้ า 
สระน้ าสาธารณะ 
สระบัวแฝก 
สระหนองกลางแพะ 
สระโอ่งดู่ 

ต้ังอยู่ 
ต้ังอยู่ 
ต้ังอยู่ 
ต้ังอยู่ 
ต้ังอยู่ 
ต้ังอยู่ 
ต้ังอยู่ 
ต้ังอยู่ 
ต้ังอยู่ 
ต้ังอยู่ 
ต้ังอยู่ 
ต้ังอยู่ 
ต้ังอยู่ 
ต้ังอยู่ 

หมู่ท่ี 1 
หมู่ท่ี 1 
หมู่ท่ี 3 
หมู่ท่ี 3 
หมู่ท่ี 5 
หมู่ท่ี 8,9,10 
หมู่ท่ี 8,9 
หมู่ท่ี 1 - 10 
หมู่ท่ี 5 
หมู่ท่ี 5 
หมู่ท่ี 11 
หมู่ท่ี 11 
หมู่ท่ี 11 
หมู่ท่ี 11 

สภาพการใช้งาน 
สภาพการใช้งาน 
สภาพการใช้งาน 
สภาพการใช้งาน 
สภาพการใช้งาน 
สภาพการใช้งาน 
สภาพการใช้งาน 
สภาพการใช้งาน 
สภาพการใช้งาน 
สภาพการใช้งาน 
สภาพการใช้งาน 
สภาพการใช้งาน 
สภาพการใช้งาน 
สภาพการใช้งาน 

ใช้ได้ท้ังปี 
ใช้ได้ท้ังปี 
ใช้ได้ท้ังปี 
ใช้ได้ท้ังปี 
ใช้ได้ท้ังปี 
ใช้ได้ท้ังปี 
ใช้ได้ท้ังปี 
ใช้ได้ท้ังปี 
ใช้ได้เฉพาะฤดูฝน 
ใช้ได้เฉพาะฤดูฝน 
ใช้ได้เฉพาะฤดูฝน 
ใช้ได้เฉพาะฤดูฝน 
ใช้ได้เฉพาะฤดูฝน 
ใช้ได้เฉพาะฤดูฝน 

แหล่งน้ าท่ีสร้างขึ้น 
1 
2 
3 

บ่อน้ าต่ืน (ส่วนตัว+สาธารณะ) ท่ีใช้การได้ 
บ่อบาดาล (ส่วนตัว+สาธารณะ) ท่ีใช้การได้ 
อ่างเก็บน้ า 

จ านวน 2 แห่ง 
จ านวน 9 แห่ง 
จ านวน 2 แห่ง 

ท่ีต้ัง หมู่ท่ี 10,11 
ท่ีต้ัง หมู่ท่ี 2,5,8,11 
ท่ีต้ัง หมู่ท่ี 8 

 
ข้อมูลพื้นท่ีชลประทานต าบลตากตก 

หมู่ที่ หมู่บ้าน ต าบล อ าเภอ 
ลุ่มน้ า (ระบุชื่อลุ่มน้ า) 

พ้ืนที่
ชลประทาน 

พ้ืนที่ชลประทาน
ที่มีศักยภาพ 

หลัก ย่อย ในปัจจุบัน (ไร่) 
ในการขยาย
เพ่ิมข้ึน (ไร่) 

1 หนองชะลาบ ตากตก บ้านตาก ปิง แม่น้ าปิงส่วนที่ 4 500 - 
2 หินโค้ง ตากตก บ้านตาก ปิง แม่น้ าปิงส่วนที่ 4 400 - 
3 หนองงิ้ว ตากตก บ้านตาก ปิง แม่น้ าปิงส่วนที่ 4 700 - 
4 แพะ ตากตก บ้านตาก ปิง แม่น้ าปิงส่วนที่ 4 1,400 - 
5 หนองน้ า ตากตก บ้านตาก ปิง แม่น้ าปิงส่วนที่ 4 - 900 
6 น้ าปุ ตากตก บ้านตาก ปิง แม่น้ าปิงส่วนที่ 4 - 750 
7 ตากตก ตากตก บ้านตาก ปิง แม่น้ าปิงส่วนที่ 4 - 900 
8 ตากตก ตากตก บ้านตาก ปิง แม่น้ าปิงส่วนที่ 4 - 1,100 
9 ท่านา ตากตก บ้านตาก ปิง แม่น้ าปิงส่วนที่ 4 - 1,200 
10 ตากตก ตากตก บ้านตาก ปิง แม่น้ าปิงส่วนที่ 4 900 - 
11 หนองน้ าพัฒนา ตากตก บ้านตาก ปิง แม่น้ าปิงส่วนที่ 4 - - 

ท่ีมา : โครงการชลประทานตาก 
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ผลการส ารวจข้อมูลฯ ของสภาเกษตรกรจังหวัดตาก การรับน้ าเพื่อการเกษตร จากแผนภูมิท่ี 8 ต าบล
ตากตก มีเกษตรกรที่มีน้ าใช้ตลอดท้ังปีร้อยละ 69 และมีน าใช้เพื่อการเกษตรกรเฉพาะฤดูฝน ร้อยละ 31 การ
กักเก็บน้ าในพื้นท่ีเพื่อรับน้ า แบ่งเป็น สระน้ า/บ่อขุด ร้อยละ 18 แหล่งน้ าธรรมชาติ ร้อยละ 29 และระบบ
ชลประทาน ร้อยละ 53 โดยจากข้อมูลพื้นท่ีการเกษตรและพื้นท่ีชลประทานโครงการตาก ต าบลตากตกมีพื้นท่ี
ชลประทานในปัจจุบัน 3,900 ไร่ จากการระดมความต้องการแนวทางแก้ไขปัญหาและพัฒนาภาค
เกษตรกรรมพื้นท่ีต าบลตากตก อ าเภอบ้านตาก เกษตรกรในพื้นท่ีมีความประสงค์ให้ภาครัฐและหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้องให้การสนับสนุนการด าเนินการขยายพื้นท่ีเขตชลประทาน และจัดหาแหล่งน้ าเพิ่มเติมในพื้นท่ีนอก
เขตชลประทาน และจัดหาแหล่งกักเก็บน้ าไว้ใช้ในฤดูแล้ง  

๔.) ปญัหาความยากจน สวัสดิการ และสทิธิเกษตรกร 
 

แผนภูมิที่ 9 : ระบบการท าเกษตรกรรม

เกษตรเชิงเด่ียว 
25 % เกษตรผสมผสาน 

75 % 

ร้อยละเกษตรกรที่ท าการเกษตรผสมผสาน 

เกษตรผสมผสาน 
83 % 

เกษตรอินทรีย์ 
17 % 

ร้อยละเกษตรกรที่ท าการเกษตรทางเลือก 
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38 % 

41 % 

14 % 

3 % 

2 % 

1 % 

1 % 

แผนภูมิที่ 10 : อาชีพเกษตรกรในแต่ละประเภท 

ด้านพืช 

 

ด้านปศุสัตว์ 

 

แผนภูมิที่ 11 : การใช้ผลผลิตของเกษตรกร 
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ท่ีมา : ข้อมูลระบบการท าเกษตรกรรม - อาชีพเกษตรกร - การใช้ผลผลิตทางการเกษตร วิเคราะห์และประมวลผล
จากแบบส ารวจข้อมูลเกษตรฯ โดยสภาเกษตรกรจังหวัดตาก ปี ๒๕๕๘ เพิ่มเติม ปี 2562 
 

จากข้อมูลองค์การบริหารส่วนต าบลตากตก พื้นท่ีต าบลตากตก อ าเภอบ้านตาก ส่วนมากเป็นพื้นท่ี
ส าหรับท าการเกษตร พื้นท่ีปุาไม้ พื้นท่ีท่ีอยู่อาศัย แหล่งน้ า และพื้นท่ีสาธารณประโยชน์ ทรัพยากรธรรมชาติใน
พื้นท่ี ได้แก่ ดิน น้ า ต้นไม้ อากาศท่ีไม่มีมลพิษ จากข้อมูลการจ าแนกกลุ่มชุดดิน การใช้ดินพื้นท่ีต าบลเหมาะสม
ส าหรับปลูกข้าวมากท่ีสุด ประชากรในต าบลตากตก ร้อยละ 52.31 ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ผลผลิตทาง
การเกษตร ท่ีส าคัญ ได้แก่ ข้าว มันส าปะหลัง เกษตรกรมีการท าปศุสัตว์ อย่างโคเนื้ออย่างแพร่หลาย โดยเป็น
การเล้ียงแบบปล่อยไล่ทุ่งและเก็บแม่โคไว้เพื่อผลิตลูกโค รวมถึงการเล้ียงโคขุนซึ่งเกษตรกรใช้ระยะเวลาน าโคมา
เล้ียงขุนเพียง ๓ - ๔ เดือน แล้วจ าหน่ายซึ่งสามารถสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรได้  

 ผลการส ารวจฯ ของสภาเกษตรกรจังหวัดตาก เกษตรกรส่วนใหญ่ต าบลตากตก ประกอบอาชีพ
เกษตรกรรมซึ่งเป็นแหล่งรายได้หลัก เกษตรกรท าเกษตรกรรมในระบบเกษตรผสมผสาน ร้อยละ 76 และ
เกษตรกรเชิงเด่ียว ร้อยละ 14 ตามล าดับ (แผนภูมิท่ี 9) โดยการท าเกษตรผสมผสาน หมายถึง การมีกิจกรรม
การผลิตสินค้าเกษตรหลายชนิด เช่น การปลูกข้าว ข้าวโพดเล้ียงสัตว์ ปลูกหญ้าเล้ียงสัตว์ และเล้ียงโคเนื้อ ท้ังนี้
ในการสินค้าเกษตรที่ส าคัญ ได้แก่ ข้าว ข้าวโพดเล้ียงสัตว์ มันส าปะหลัง ไม้ผล กล้วย และหญ้าเล้ียงสัตว์ ด้าน
ปศุสัตว์ ได้แก่ สุกร โคเนื้อ ไก่ ปลา ผลผลิตสินค้าเกษตรที่ได้ ร้อยละ 41 เพื่อบริโภค ร้อยละ 38 เพื่อจ าหน่าย 
ท่ีเหลือจะแบ่งเพื่อใช้ท าพันธุ์ จ่ายค่าเช่า แปรรูป และเก็บไว้รอจ าหน่าย ตามล าดับ (แผนภูมิท่ี 11) มีแหล่ง
จ าหน่าย คือ พ่อค้าคนกลาง สถาบันการเกษตร ขายเองท่ีตลาด ตลาดกลาง และโรงสี/โรงแปรรูป ตามล าดับ 
ครัวเรือนเกษตรกร มีรายได้เฉล่ีย 98,414 บาท/ครัวเรือน และมีรายจ่ายเฉล่ีย 68,535 บาท/ครัวเรือน 
(รายจ่ายภาคเกษตร 29,549 บาท/ครัวเรือน และรายจ่ายนอกภาคเกษตร 38,986 บาท/ครัวเรือน) เมื่อ
เปรียบเทียบรายได้เฉล่ีย - รายจ่ายเฉล่ีย - หนี้สิน ต าบลพบพระ เกษตรกรมีรายได้และรายจ่ายเฉล่ียต่ ากว่า
ระดับอ าเภอและระดับจังหวัด แต่มีภาวะหนี้สินสูง ท้ังนี้เกษตรกรบางรายยังคงไม่ให้ข้อมูลด้านรายได้ รายจ่าย
และหนี้สินตามข้อเท็จจริงเท่าท่ีควร ท้ังนี้ในภาพรวมเกษตรกรยังมีรายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายอย่างไรก็ตาม รายได้
หลักของเกษตรกรยังพึ่งพาการเพาะปลูกข้าว การปลูกพืชไร่ เช่น มันส าปะหลัง ข้าวโพดเล้ียงสัตว์ และพืช
ตระกูลถั่วหลังการเก็บเกี่ยวเป็นหลัก  
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ร้อยละผลผลิตทางเกษตรกรรม 
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๕.) แนวทางการพัฒนาอาชีพและประเดน็ที่เกี่ยวข้องกบัเกษตรอุตสาหกรรม 

ด้วยบริบทพื้นท่ี ข้อก าหนดเขตพื้นท่ีเหมาะสมด้านเกษตรกรรมของต าบลตากตก การปลูกข้าว เป็น
อาชีพหลักของเกษตรกร ท่ีผ่านมาเกษตรกรประสบปัญหาเรื่องต้นทุนการผลิตท่ีสูง ราคาเริ่มมีแนวโน้มลดลง 
องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ตลอดจนประชาชนในพื้นท่ี มีความพยายามร่วมกัน
ผลักดันโครงการต่างๆภายในต าบล โดยบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น อาทิ โครงการส่งเสริมการเกษตรและ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรจัดต้ังกองทุนเมล็ดพันธ์ข้าว /ถั่ว ประจ าต าบล โครงการก่อสร้างลาน
อเนกประสงค์เก็บเมล็ดพันธุ์พืชทางการเกษตร เพื่อสร้างองค์ความรู้ให้แก่เกษตรกรผู้ปลุกข้าว โดยมีการจัด
อบรมเรื่องการลดต้นทุน การท าปุ๋ยหมัก ปุ๋ยชีวภาพ ไตรโคเดอร์ม่า การเก็บเมล็ดพันธุ์เอง ตลอดจนการท านา
ข้าวปลอดภัยตามมาตรฐาน GAP และจากนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในโครงการส่งเสริมระบบ
การเกษตรแบบแปลงใหญ่ หรือนาแปลงใหญ่ ปัจจุบันมีชาวนาจากท่ัวประเทศให้ความสนใจเข้าร่วมโครงการ
ส่งเสริมระบบการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) จ านวน 175 ,647 ราย รวมพื้นท่ีนาท้ังส้ิน 
2,433,172 ไร่ โดยในปีงบประมาณ 2562 มีแผนท่ีจะขยายพื้นท่ีโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบ
แปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) เพื่อให้เป็นผลดีต่อชาวนาเพิ่มขึ้น โดยให้ความส าคัญกับศูนย์ข้าวชุมชนเป็นอันดับ
แรก เนื่องจากเป็นองค์กรชาวนาท่ีมีความเข้มแข็ง มั่นคง และเป็นศูนย์กลางในการพัฒนาข้าวและชาวนาในแต่
ละท้องถิ่น ท้ังนี้มีศูนย์ข้าวชุมชนท่ีได้ขึ้นทะเบียนกับกรมการข้าวทั้งส้ิน 1,786 ศูนย์ โดยได้เข้าร่วมโครงการนา
แปลงใหญ่แล้วจ านวน 368 ศูนย์ ถือเป็นโครงการท่ีส าคัญ ท่ีจะช่วยให้กลุ่มเครือข่ายเกษตรกรผู้ปลูกข้าวใน
ต าบลตากตก มีระบบการผลิตข้าวท่ีมีคุณภาพ ลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มคุณภาพผลผลิตให้สูงขึ้น มีอ านาจ
ต่อรองในการค้า สร้างรายได้ให้แก่ครัวเรือน และสามารถต่อยอดไปสู่เกษตรอุตสาหกรรมได้ ท้ังนี้ต้องอาศัย
ความเข็มแข็งของกลุ่มเกษตรกร ความช่วยเหลือจากหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง  

ท้ังนี้ เกษตรกรในต าบลตากตกยังมีการปลูกถั่วเหลืองเป็นพืชหลังนาอย่างแพร่หลาย จากนโยบายลด
พื้นท่ีปลูกข้าวของภาครัฐ ส่งเสริมการปลูกพืชหลังนาท่ีใช้น้ าน้อย และ ส่งเสริมการปลูกข้าวโพดเล้ียงสัตว์ 
หลังนา สภาเกษตรกรจังหวัดตากเห็นว่าพืชท่ีควรส่งเสริมและสนับสนุนให้เป็นแนวทางในการพัฒนาอาชีพ คือ
ถั่วเหลือง โดยเป็นการผลิตถั่วเหลืองแบบครบวงจร ท้ังผลิต แปรรูป และการตลาด ในด้านการผลิตการส่งเสริม
ถั่วเหลืองหลังฤดูท านาปี ถือเป็นเกษตรทางเลือกเพราะถั่วเหลืองเป็นพืชท่ีใช้น้ าเพียง 1 ใน 4 ของการปลูก 
ข้าวนาปรังเป็นพืชบ ารุงดินให้อุดมสมบูรณ์เตรียมพร้อมปลูกข้าวนาปีในฤดูต่อไปการแปรรูปและการตลาด 
เกษตรกรสามารถน าถั่วเหลืองมาแปรรูปเป็นเต้าเจ้ียว โดยเฉพาะเต้าเจ้ียวเมืองตากซึ่งมีวิธีการหมักพิเศษอร่อย
ซึ่งปัจจุบันมีวางจ าหน่ายเป็นของฝากท่ีส าคัญของจังหวัด และจังหวัดตากยังเป็นหนึ่งใน “เส้นทางสายกิน 
อาหารถิ่นในต านาน” (Gastronomy Tourism) โครงการของการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย ซึ่งสนับสนุน
นโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจในส่วนภูมิภาคของรัฐบาล ด้วยการใช้การท่องเท่ียวมาเป็นตัวขับเคล่ือนหลัก คือ การ
ท่องเท่ียวในรูปแบบ การไปทานอาหารถิ่นและไปดูวิธีการท าอาหาร วัตถุดิบ แหล่งผลิต ความเกี่ยวพันในด้าน
ประวัติศาสตร์วัฒนธรรม เช่น พิพิธภัณฑ์ วัด วา อาราม ชุมชน ท่ีเกี่ยวข้อง ดังนั้น พื้นท่ีต าบลตากตก อ าเภอ
บ้านตาก จึงเป็นพื้นท่ีท่ีมีศักยภาพในการพัฒนาต่อยอดด้านแหล่งท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม/วิถีชุมชนและ
ประเพณีดังเดิม ด้วยประชาชนในพื้นท่ียังคงรักษาธรรมเนียมประเพณีกันมาอย่างต่อเนื่อง  

กิจกรรมทางเลือกเกษตรกรรมอื่นๆ ส าหรับพื้นท่ีต าบลตากตก อ าเภอบ้านตาก เกษตรกรมีอาชีพเสริม
ในการเล้ียงโคเนื้อ โดยส่วนใหญ่เล้ียงแบบปล่อยไล่ทุ่งและเริ่มมีการปรับเปล่ียนมาเล้ียงโคขุนบางส่วนซึ่งเป็น
ทางเลือกหนึ่งในการประกอบอาชีพเพื่อสร้างรายได้ให้แก่ครอบครัว เนื่องจากในพื้นท่ีมีวัตถุดิบท่ีเป็นแหล่ง
อาหารในการเล้ียงโคเนื้อจ านวนมาก ประกอบกับสินค้าเกษตร “โคเนื้อ” เป็นสินค้าเกษตรท่ีมีศักยภาพของ
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จังหวัดตาก หน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในจังหวัดตากท่ีเกี่ยวข้อง ได้มีการส่งเสริมและ
สนับสนุนปัจจัยรองรับกิจกรรมการเล้ียงโคและแปรรูปเนื้อโคในพื้นท่ีจังหวัดครบวงจร อาทิ โรงฆ่าสัตว์
มาตรฐาน, โรงแปรรูปตัดแต่งเนื้อโค, โรงงานแปรรูปเนื้อสัตว์เป็นอาหารส าเร็จรูป, ห้องเย็นเก็บผลผลิตเนื้อโค 
และศูนย์การเรียนรู้เกษตรผสมผสาน (ต้ังอยู่เขตพื้นท่ีต าบลตากตก) การส่งเสริมและพัฒนาโคเนื้อ เป็น
โครงการหนึ่งในแผนโครงการขับเคล่ือนชนิดสินค้าท่ีมีศักยภาพของจังหวัดตาก โดยจากการประชุม
คณะท างานจัดท าและขับเคล่ือนแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์จังหวัดตาก ได้มีการมอบหมายหน่วยงาน
เกี่ยวข้อง จัดท าข้อเสนอโครงการส่งเสริมและพัฒนาโคเนื้อท้ังห่วงโซอุปทาน ต้ังแต่ต้นทาง (การผลิต) กลางทาง 
(การแปรรูป) และปลายทาง (การตลาด) เพื่อเสนอของบประมาณพัฒนาภาคเหนือ กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ
ตอนล่าง 1 และจังหวัดตาก ต่อไป  

 
ประเดน็ปญัหาและแนวทางพัฒนาภาคเกษตรกรรม ต าบลตากตก 

(สรุปจากการจัดเวทีระดมความเห็นการจัดท าแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับต าบล) 

ประเด็นปัญหา/ความต้องการ แนวทางการพัฒนา 
1. แหล่งน้ าเพื่อการเกษตรไม่เพียงพอ 1. หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องสนับสนุนให้เกษตรกรในพื้นท่ี

ก่อสร้างฝาย อ่างเก็บน้ า/วางท่อสูบน้ าจากแม่น้ าปิง 
ให้เพียงพอต่อการท าเกษตรกรรม 

2. ต้นทุนการผลิตภาคการเกษตรสูง 2. ให้เกษตรกรผลิตปุ๋ยชีวภาพไว้ใช้ในการเกษตร
ทดแทนปุ๋ยเคมี 

3. ขาดเมล็ดพันธุ์พืชท่ีดี 3. ให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องจัดหาตัวอย่างเมล็ดพันธุ์ที่
ดีเหมาะสมกับสภาพพื้นท่ีในการเพาะปลูกให้กับ
เกษตรกร 

4. พื้นท่ีท าการเกษตรมีปัญหาสภาพดินเส่ือมโทรม 4. ปลูกพืชหมุนเวียนและลดการใช้สารเคมีในการ
เพาะปลูกเพื่อรักษาหน้าดิน 

5. พื้นท่ีในการเล้ียงสัตว์มีจ ากัด 5. จัดระบบการเล้ียงสัตว์ในฟาร์ม 
6. หน่วยงานภาครัฐออกเอกสารสิทธิ์ท่ีดินท ากินล่าช้า 6. ให้ภาครัฐด าเนินการออกเอกสารสิทธิ์ให้กับ

เกษตรกรอย่างเป็นระบบขั้นตอนเพื่อลดระยะเวลาใน
การด าเนินการ 
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6.) ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาการเกษตร ต าบลตากตก 

วิสัยทัศน์ 
แหล่งผลิต ข้าว ถ่ัว โคเนื้อ คุณภาพ เกษตรกรต าบลตากตกรวมกลุ่มท าการเกษตรแบบแปลงใหญ่ 
ใช้อัตลักษณ์ท้องถ่ินพัฒนาต่อยอดผลิต คุณภาพชีวิตมันคง ม่ังคั่ง อย่างยั่งยืน 

พันธกิจ 
 
 

1. พัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกร ใหม้ั่นคง มั่งค่ัง อย่างยั่งยืน 
2. ส่งเสริมระบบการเกษตรแบบแปลงใหญ่ หรือนาแปลงใหญ่ เกษตรปลอดภัย เกษตรอินทรีย์ มาใช้ใน

การท าการเกษตรอย่างจริงจัง 
3. เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรในการเพิ่มรายได้ท่ีมั่นคงอย่างต่อเนื่อง 
4. พัฒนา ปรังปรุง และฟื้นฟูทรัพยากร ดิน น้ า ตลอดจนปัจจัยการผลิตทางการเกษตรให้สอดคล้องกับ

สภาพพื้นท่ีอย่างเหมาะสมและท่ัวถึง 
5. อนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม เพื่อสร้างสมดุลในระบบนิเวศน์และความอุดม

สมบูรณ์ของปัจจัยผลผลิตทางการเกษตรอย่างยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ เป้าประสงค์ 

1. พัฒนาคุณภาพชีวิต
เกษตรกรให้เกิดความมั่นคง 
ความมั่งคั่ง อย่างยั่งยืน 
2. พัฒนาขีดความสามารถ
ในการผลิต การจัดการสินค้า
เกษตร และความมั่งคงใน
อาชีพ 
3. บริหารจัดการทรัพยากร
การเกษตรอย่างมี
ประสิทธิภาพ และสร้าง
สมดุลในระบบนิเวศน์อย่าง
ย่ังยืน 

1. สร้างกระบวนการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน
ในการก าหนดนโยบายและวางแผนการ
พัฒนาเกษตรกรรมอย่างเป็นระบบ 
2. พัฒนาประสิทธิภาพการผลิตสินค้าด้วย
การส่งเสริมระบบการเกษตรแบบแปลงใหญ่ 
หรือนาแปลงใหญ่ เกษตรปลอดภัย เกษตร
อินทรีย์  
3. พัฒนาประสิทธิภาพการผลิตข้าว ถ่ัว โค
เนื้อ ให้มีคุณภาพ 
4. สร้างความเข้มแข็งกลุ่ม องค์กร สถาบัน 
เกษตรกร ให้สามารถบริหารจัดการได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
5. สรา้งมลูคา่เพิ่มผลผลิตทางการ เกษตร
สร้างเกษตรกรผู้ประกอบการ 
6. พัฒนาอัตลักษณ์ ผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตร
โดยใช้ภูมิปัญญาท้องถ่ิน  
7.  พัฒนาและปรั งปรุ ง  แหล่งน้ า ระบบ
ชลประทานเพื่อการเกษตรให้มีประสิทธิภาพ
และเป็นไปอย่างทั่วถึงเหมาะสมกับสภาพ
พื้นที่ 
8. ฟื้นฟูทรัพยากรการผลิตทางการเกษตร 
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและลดต้นทุน 

1. เกษตรกรต าบลตากตก มีคุณภาพชีวิตที่ดี มี
ส่วนร่วมในการก าหนดนโยบายและวางแผน
พัฒนาเกษตรกรรมในพื้นที่ 
2. เกษตรกรต าบลตากตกมีขีดความสามารถใน
การผลิตและจัดการสินค้าเกษตร โดยใช้ระบบ
นาแปลงใหญ่  เกษตรปลอดภัย เกษตรอินทรีย์ 
3. ต าบลตากตกมีศูนย์ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวถ่ัว ที่
มีคุณภาพเกษตรกรมี เมล็ดพันธุ์ ไว้ ใช้ ในใน
ฤดูกาลปลูกต่อไป สามารถลดต้นทุนปัจจัยการ
ผลิต โคเนื้ อต าบลตากตกมีคุณภาพเป็นที่
ยอมรับของผู้ประกอบการ ผู้บริโภค 
4. เกษตรกรต าบลตากตกมีการรวมกลุ่ม ผลิต 
แปรรูป จ าหน่าย ผลผลิตทางการเกษตร 
สามารถเข้าถึงแหล่งทุน ตลอดจนได้รับการ
ถ่ายทอดองค์ความรู้ต่างๆในการสนับสนุนอาชีพ 
ผสานการพัฒนาอัตลักษณ์ผลิตภัณฑ์สินค้า
เกษตรโดยใช้ภูมิปัญญาท้องถ่ิน เพื่อเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรในการเพิ่มรายได้ที่
มั่งคงอย่างต่อเนื่อง 
5. ระบบนิเวศน์มีความสมดุล โดยการอนุรักษ์ 
ฟื้นฟู ทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่าง
จริงจัง และปัจจัยการผลิตทางการเกษตรมี
ความสมบูรณ์อย่างยั่งยืน 
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  ส่วนที่ ๓ : แผนงาน โครงการพัฒนาเกษตรกรรมอ าเภอบ้านตาก / ต าบลตากตกพ.ศ. 2563 - พ.ศ. 2566 
แผนพัฒนา/แผนงาน/โครงการ 

วัตถุประสงค์ แนวทางการด าเนินงาน 
แหล่ง

งบประมาณ 
ระยะเวลาในการด าเนินงาน หน่วยงาน

รับผิดชอบ แนวทางพัฒนา แผนงาน/โครงการ 2563 2564 2565 2566 
- แนวทางการพัฒนา 
พัฒนาประสิทธิภาพ
การผลิตทาง
การเกษตร และ
สร้างมูลค่าเพ่ิม
ภายใต้แนวคิด
เกษตรปลอดภัย 
และเกษตรอินทรีย์  
การพัฒนา
อุตสาหกรรมเกษตร
แปรรูปให้มีความ
หลากหลาย
สอดคล้องกับความ
ต้องการของตลาด 

-โครงการสง่เสริมการ
ปลูกพืชทางเลือกสู่
ผู้บริโภคแบบปลอดภัย
ได้มาตรฐาน GAP/
อินทรีย์ 
 
 

1 เพ่ือให้เกษตรกรผู้ปลูกพืชผักตระหนัก
และลดการใช้สารเคมี ซึ่งเป็นผลดีต่อสุขภาพ
ในระยะยาว 
2 เพ่ือให้เกษตรกรผู้ปลูกผักและชุมชนได้
บริโภคผักปลอดภัยจากสารเคมี เป็นการ
ช่วยลดรายจ่าย 
3 เพ่ือสร้างรายได้เสริม จากการจ าหน่ายผัก
ปลอดภัยจากสารพิษ 
4 เพ่ือให้เป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้แก่
เกษตรกรทั่วไปและประชาชนที่สนใจได้เข้า
มาศึกษาเรียนรู้และน าไปปฏิบัติ 

- ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ 
“กิจกรรมพัฒนาศักยภาพ
กลุ่มเกษตรกรและเพ่ิม
ประสิทธิภาพผลผลิต พิช
ผักเกษตรปลอดภัย” 
จ านวน 200 ราย 
- จัดท าแปลงสาธิตการ
ปลุกพืชผักปลอดภัย 
-จัดท าแปลงสาธิตการ
ปลุกพืชทางเลือก 
มะละกอGAP/เกษตร
อินทรีย์ 

จังหวัดตาก     

กษ. / 
กษจ. /พณ / 
สกจ. และ
หน่วยงานที่ 
เก่ียวข้อง 

 

- โครงการสง่เสริมการ
ผลิตพืชผักปลอดภัย
(ปลูกผักกางมุ้ง) เรือนจ า
จังหวัดตาก 

1 เพ่ือให้ผู้ต้องขังตระหนักและลดการใช้
สารเคมี ซึ่งเป็นผลดีต่อสุขภาพในระยะยาว 
2 เพ่ือให้ผู้ต้องขังและชุมชนได้บริโภคผัก
ปลอดภัยจากสารเคมี เป็นการช่วยลด
รายจ่าย 
3 เพ่ือสร้างรายได้เสริม จากการจ าหน่ายผัก
ปลอดภัยจากสารพิษ 
4 เพ่ือให้เป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้แก่
เกษตรกรทั่วไปและประชาชนที่สนใจได้เข้า
มาศึกษาเรียนรู้และน าไปปฏิบัติ 

- ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ  
- จัดท าโรงเรือนปลุกผัก
กางมุ้ง 
 

จังหวัดตาก     

เรือนจ า จ.ตาก 
กษ. /กษจ. / 

พณ /สกจ. และ
หน่วยงานที่ 
เก่ียวข้อง 
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แผนงาน โครงการพัฒนาเกษตรกรรม อ าเภอบ้านตาก / ต าบลตากตก พ.ศ. 2563 - พ.ศ. 2566 

แผนพัฒนา/แผนงาน/โครงการ 
วัตถุประสงค์ แนวทางการด าเนินงาน 

แหล่ง
งบประมาณ 

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

- แนวทางการพัฒนา 
พัฒนาประสิทธิภาพ
การผลิตทางการเกษตร 
และสร้างมูลค่าเพ่ิม
ภายใต้แนวคิดเกษตร
ปลอดภัย และเกษตร
อินทรีย์  
การพัฒนาอุตสาหกรรม
เกษตรแปรรูปให้มีความ
หลากหลายสอดคล้อง
กับความต้องการของ
ตลาด 
-แนวทางการพัฒนา
ความเข็มแข็งของ
สหกรณ์ สร้างกลุ่ม
สมาชิกสหกรณส์ู่ความ
เข็มแข็งแบบมีส่วนร่วม 
กลุ่มสมาชิกสหกรณ์
ได้รับการพัฒนา
ศักยภาพ 
 

 โครงการพัฒนา
ศักยภาพการตลาดน า
การผลิต(ไก่พ้ืนเมือง)  
จังหวัดตาก  
 
 

1 เพ่ือพัฒนาศักยภาพการแข่งขันด้าน
การตลาดน าการผลิตและทักษะองค์ความรู้
ด้านเทคโนโลยีการขยายพันธ์ุและระบบการ
เลี้ยงไก่พ้ืนเมืองที่เหมาะสมกับบริบทพ้ืนที่ 
ให้เป็นอาชีพที่สร้างรายได้ที่ย่ังยืนให้กับ
ครอบครัวและชุมชน 
2 มีจุดเรียนรู้การผลิต/เพาะพันธ์ุไก่พ้ืนเมือง
ที่สอดคล้องกับบริบทพ้ืนที่และตรงตาม
ความต้องการของตลาด เกิดการช่วยเหลือ
เก้ือกูล แลกเปลี่ยนการเรียนรู้ในชุมชน ตาม
แนวทางเศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนา
รูปแบบเกษตรแปลงใหญ ่

- ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
ในประเด็น การตลาดน า
การผลิตและปรับระบบ
การเลี้ยงไก่พ้ืนเมือง
จังหวัดตาก การจัดท า
ข้อมูลฟาร์มให้แก่กลุ่ม
เกษตรกรผู้เลี้ยงไก่
พ้ืนเมืองที่มีศักยภาพ 
จ านวน 5 กลุ่มๆละ 30 
ราย 

จังหวัดตาก     
ปศุสัตว์ / 

สกจ. จ.ตาก 

-โครงการพัฒนา
ศักยภาพสมาชิกและ
คณะกรรมการสหกรณ์
การเกษตรแบบมีส่วน
ร่วม 

1 เพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วมของสมาชิก
สหกรณ์สู่การเป็นสมาชิกสหกรณ์ต้นแบบ 
2 เพ่ือให้สหกรณ์สร้างกลุ่มสมาชิกตนแบบ
เพ่ือยกระดับการพัฒนาสหกรณ์สู่ความเข็ม
แข็ง 
3 เพ่ือพัฒนาผู้น ากลุ่มสมาชิกสหกรณ์ให้เป็น
ผู้น าด้านการบริหารงานแบบมีส่วนร่วม 
4 เพ่ือสร้างความรูค้วามเข้าใจด้านกฎหมาย 
ข้อบังคับ ระเบียบ การบริหารสหกรณ ์
 

จัดกิจกรรมฝึกอบรม 
ความรู้ความเข้าใจด้าน
กฎหมาย ข้อบังคับ 
ระเบียบ การบริหาร
สหกรณ์ให้แก่สมาชิก
สหกรณ์สูส่หกรณ์
ต้นแบบ 4.0 
 
 

จังหวัดตาก     

สหกรณ์ จ.ตาก 
สหกรณ์ อ. 

กษ. /กษจ.  / 
สกจ. และ
หน่วยงานที่ 
เก่ียวข้อง 
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แผนพัฒนา/แผนงาน/โครงการ 
วัตถุประสงค์ แนวทางการด าเนินงาน 

แหล่ง
งบประมาณ 

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

การพัฒนาคุณภาพชีวิต
ประชาชนและแก้ไขปัญหา
ความยากจน 
การลดความเหลื่อมล้ าของ
สังคม และการสร้างโอกาส
เข้าถึงบริการภาครัฐ 

โครงการเสริมสร้างการรับรู้
ด้านกฎหมายและการให้
ความช่วยเหลือประชาชนผู้
ด้วยโอกาส 
 
 

1 เพ่ือเสริมสร้างการรับรู้ด้าน
กฎหมายและการให้ความ
ช่วยเหลือประชาชนผู้ด้วยโอกาส
ให้เข้าถึงกระบวนการยุติธรรม
อย่างมีประสิทธิภาพ 
2 เพ่ือให้ประชาชนทราบถึงการ
คุ้มครองสิทธิด้านกฎหมาย การ
ปูองกันภัยจากปัญหาต่างๆที่
เกิดข้ึนในชีวิตประจ าวัน 
3 เพ่ือให้ประชาชนได้รับการ
อ านวยความยุติธรรมอย่างเท่า
เทียมกัน 

ฝึกอบรมให้ความรู้ด้าน
กฎหมายแก่ประชาชนให้
เข้าถึงกระบวนการ
ยุติธรรมอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 
 

จังหวัดตาก     

ยุติธรรม จ.ตาก/ 
สกจ. และ
หน่วยงานที่ 
เก่ียวข้อง 

 

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

โครงการสง่เสริมและเพ่ิม
ศักยภาพเกษตร
อุตสาหกรรมเพ่ือส่งออก
และเกษตรเชิงนิเวศน์ 

1 เพ่ือฟ้ืนฟูปุาต้นน้ าลดรายจ่าย
สร้างรายได้ให้กับเกษตรกรใน
พ้ืนที่ 
2 เพ่ือส่งเสริมการท าเกษตร
ผสมผสานอย่างย่ังยืน ลดการ
ปลูกพืชเชิงเด่ียว 
3 เพ่ือสร้างจิตส านึกในการดุแล
รักษาปุา และลดจ านวนพ้ืนที่
วิกฤตปัญหาหมอกควัน 
เพ่ือสร้างชุมชนเข้มแข็ง 

ฝึกอบรม ส่งเสริม 
สนับสนุนปัจจัยการผลิต 
ส่งเสริมการปลูกพืช
ทางเลือกที่มีศักยภาพด้าน
การตลาดเพ่ือทดแทนการ
ปลูกพืชเชิงเด่ียวบนพ้ืนที่
สูง 
 
 

กลุ่มจังหวัด
ภาคเหนือ
ตอนล่าง 1 

    จ.ตาก 

 

 
 

แผนงาน โครงการพัฒนาเกษตรกรรม อ าเภอบ้านตาก / ต าบลตากตก พ.ศ. 2563 - พ.ศ. 2566 
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แผนพัฒนา/แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค์ แนวทางการด าเนินงาน แหล่ง
งบประมาณ 

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

- พัฒนาแหล่งน้ าและระบบ
บริการจัดการน้ าเพ่ือ
การเกษตร 

๑. โครงการวางท่อสง่น้ าจากเข่ือน
ตอนล่างถึง อ.บ้านตาก  

- เพ่ิมพ้ืนที่ชลประทาน
เพ่ือการเกษตรา 

- ก่อสร้างระบบส่งน้ าเพ่ือ
การเกษตร 

กษ./อบต.
หน่วยงานที่
เก่ียวข้อง 

    ชป./อบต.
หน่วยงานที่
เก่ียวข้อง 

- ส่งเสริมการวิจัยพัฒนา 
- ส่งเสริมการรวมกลุ่มเพ่ือ
จัดต้ังเป็นองค์กรเกษตรกร 

๒. โครงการฝึกอบรมถ่ายทอดความรู้
เรื่องการผลิตเมล็ดพันธ์ุข้าว/ถ่ัว
เหลือง และการรวมกลุ่มเกษตรกร 

- ปรับเปลี่ยนสู่การผลิต
เมล็ดพันธ์ุเพ่ือจ าหน่าย 

- วิจัย และพัฒนาด้านเมล็ดพันธ์ุ
พืชถ่ายทอดเทคโนโลยีสมัยใหม ่
- ให้ความรู้และสนับสนุนการ
จัดต้ังกลุ่มการผลิตและองค์กร
เกษตรกร 

กษ./อบต.
หน่วยงานที่
เก่ียวข้อง 

    กจ./ศูนย์เมล็ด
พันธ์ุข้าว/

ศูนย์วิจัยและ
พัฒนาการ

เกษตร/อบต.
หน่วยงานที่
เก่ียวข้อง 

- ขยายพ้ืนที่ท าเกษตรอินทรีย์ ๓. โครงการส่งเสริมการท าเกษตรกร
อินทรีย์ 

- - สินค้าเกษตรมีคุณภาพ/
ผู้บริโภคปลอดภัย 

- ส่งเสริมการใช้สารอินทรีย์
ทดแทนการใช้สารเคมีทาง
การเกษตร ขยายพ้ืนที่เกษตร
อินทรีย์ 

กษ./อบต.
หน่วยงานที่
เก่ียวข้อง 

    กจ./ปศจ./
ประมง

ศูนย์วิจัยและ
พัฒนาการ

เกษตร/อบต.
หน่วยงานที่
เก่ียวข้อง 

- จัดที่ดินท ากินเพ่ือ
เกษตรกรรม 

๔. เร่งรัดการออกเอกสารสิทธ์ิที่ดิน
ท ากิน 

-  - เกษตรกรมีที่ดินท ากินที่มี
เอกสารสิทธ์ิ 

- ส ารวจ รังวัด มอบเอกสารสิทธิ
การถือครองที่ดิน 
- กระจายสิทธ์ิและส่งเสริมการใช้
ประโยชน์ที่ดินท ากินที่เหมาะสม
กับอาชีพและขนาดของครอบครัว 

นร/ทส/กค/
มท./อบต.
หน่วยงานที่
เก่ียวข้อง 

    ทสจ/จัหวัด/
อบต.

หน่วยงานที่
เก่ียวข้อง 

แผนงาน โครงการพัฒนาเกษตรกรรม อ าเภอบ้านตาก / ต าบลตากตก พ.ศ. 2563 - พ.ศ. 2566 
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แผนงาน โครงการพัฒนาเกษตรกรรม อ าเภอบ้านตาก / ต าบลตากตก พ.ศ. 2563 - พ.ศ. 2566 

แผนพัฒนา/แผนงาน/โครงการ 
วัตถุประสงค์ แนวทางการด าเนินงาน 

แหล่ง
งบประมาณ 

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

ยุทธศาสตร์จังหวัด 
: การพัฒนาคุณภาพชีวิต
ประชาชน และแก้ไข
ปัญหาความยากจน
ยุทธศาสตร์ อปท. 
: ยุทธศาสตร์การส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 
: แผนงานการเกษตร 

โครงการฝึกอบรมสร้าง
จิตส านึกให้กับประชาชน 
เยาวชน ในการอนุรักษ์ 
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม  

เพื่อรณรงค์ให้ประชาชน 
ตระหนักถึงมลพิษต่างๆ 
 และอนุรักษ์ทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ฝึกอบรมสร้างจิตส านึก
ให้กับประชาชน เยาวชน 
ในการอนุรักษ์ 
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
 

อบต.ตากตก     
อบต.ตากตก/
เทศบาล/อบจ. 

โครงการส่งเสริมเขต
อนุรักษ์วังปลาฟื้นฟูสัตว์
น้ าหน้าบ้าน 

เพื่ออนุรักษ์ฟื้นฟู 
สัตว์น้ า 

ส่งเสริมเขตอนุรักษ์วังปลา
ฟื้นฟูสัตว์น้ าหน้าบ้าน อบต.ตากตก     

อบต.ตากตก/
เทศบาล/อบจ. 

ท าแนวปูองกันตลิ่งพัง 
เช่นก่อนสร้างผนัง 
คสล. ปลูกหญ้าแฝก และ
ท้ิงเศษหินเสริม 
แนวตลิ่ง ฯลฯ 

เพื่อปูองกันตลิ่งพัง ท าแนวปูองกันตลิ่งพัง เช่น
ก่อนสร้างผนัง 
คสล. ปลูกหญ้าแฝก และ
ท้ิงเศษหินเสริม 
แนวตลิ่ง ฯลฯ 

อบต.ตากตก     กองช่าง 

โครงการส่งเสริมการ
เรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอพียงการด าเนิน
ชีวิตประจ าวัน  

เพื่อส่งเสริมให้กับประชาชน
น้อมน าหลัก ปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้
ในการด าเนินชีวิตประจ าวัน 

ส่งเสริมการเรียนรู้ปรัชญา
เศรษฐกิจพอพียงการ
ด าเนินชีวิตประจ าวัน อบต.ตากตก     

อบต.ตากตก/
เทศบาล/อบจ. 
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แผนงาน โครงการพัฒนาเกษตรกรรม อ าเภอบ้านตาก / ต าบลตากตก พ.ศ. 2563 - พ.ศ. 2566 

แผนพัฒนา/แผนงาน/โครงการ 
วัตถุประสงค์ แนวทางการด าเนินงาน 

แหล่ง
งบประมาณ 

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

ยุทธศาสตร์จังหวัด 
: การพัฒนาคุณภาพชีวิต
ประชาชน และแก้ไข
ปัญหาความยากจน
ยุทธศาสตร์ อปท. 
: ยุทธศาสตร์การส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 
: แผนงานการเกษตร 

โครงการก่อสร้างลาน
เอนกประสงค์ 
เก็บเมล็ดพันธุ์พืชทางการ
เกษตร 

เพื่อให้เกษตรกรมีสถานท่ี
เก็บเมล็ดพันธุ์พืช 

ก่อสร้างลานเอนกประสงค์ 
เก็บเมล็ดพันธุ์พืชทางการ
เกษตร 

อบต.ตากตก     
อบต.ตากตก/
เทศบาล/อบจ. 

โครงการก่อสร้างลาน
เอนกประสงค์ 
เก็บเมล็ดพันธุ์พืชทางการ
เกษตรหมู่ท่ี 8 

เพื่อให้เกษตรกรมีสถานท่ี
เก็บเมล็ดพันธุ์พืช 

ก่อสร้างลานเอนกประสงค์ 
เก็บเมล็ดพันธุ์พืชทางการ
เกษตรหมู่ท่ี 8  อบต.ตากตก     

อบต.ตากตก/
เทศบาล/ 
อบจ 

โครงการฝึกอบรมและ
สนับสนุน 
การแปรรูปสินค้าเกษตร 

เพื่อส่งเสริมอาชีพให้
ประชาชนมีรายได้ 
เพิ่มข้ึน 

ฝึกอบรมและสนับสนุน 
การแปรรูปสินค้าเกษตร อบต.ตากตก     

ส านัก
สวัสดิการ
สังคม 

โครงการส่งเสริมการผลิต
ข้าวคุณภาพ  
(GAP) 

เพื่อส่งเสริมการเกษตรใน
พื้นท่ีต าบลตากตก 

ส่งเสริมการผลิตข้าว
คุณภาพ  
(GAP) 

อบต.ตากตก     
ส านัก
สวัสดิการ
สังคม 

โครงการส่งเสริมการผลิต
พืชไร่หลังนา 
แปลงใหญ่ 

1. เพื่อให้เกษตรกรผลิตพืช
ไร่หลังนา 
มีคุณภาพ 
2. ลดต้นทุนการผลิต 

ส่งเสริมการผลิตพืชไร่หลัง
นา 
แปลงใหญ่ 

อบต.ตากตก     
อบต.ตากตก/
เทศบาล/อบจ. 
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แผนงาน โครงการพัฒนาเกษตรกรรม อ าเภอบ้านตาก / ต าบลตากตก พ.ศ. 2563 - พ.ศ. 2566 

แผนพัฒนา/แผนงาน/โครงการ 
วัตถุประสงค์ แนวทางการด าเนินงาน 

แหล่ง
งบประมาณ 

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

ยุทธศาสตร์จังหวัด 
: การพัฒนาคุณภาพชีวิต
ประชาชน และแก้ไข
ปัญหาความยากจน
ยุทธศาสตร์ อปท. 
: ยุทธศาสตร์การส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 
: แผนงานการเกษตร 

โครงการส่งเสริมการใช้ปุ๋ย
สั่งตัดตามค่าวิเคราะห์ดิน 
 

เกษตรกรมีการใช้ปุ๋ยเคมี
ถูกต้องตามค่าวิเคราะห์ดิน 

ส่งเสริมการใช้ปุ๋ยสั่งตัด
ตามค่าวิเคราะห์ดิน 
 

อบต.ตากตก     
อบต.ตากตก/
เทศบาล/อบจ. 

โครงการกลุ่มข้าวแปรรูป
คุณภาพดี 

เพื่อส่งเสริมอาชีพ ส่งเสริมกลุ่มข้าวแปรรูปให้
มีคุณภาพดี 
 

อบต.ตากตก     
ส านัก
สวัสดิการ
สังคม 

โครงการส่งเสริมการผลิต
ข้าวแปลงใหญ่ 

เกษตรกรมีการรวมกลุ่มเพื่อ
จัดซื้อปัจจัย 
การผลิต 

ส่งเสริมการผลิตข้าวแปลง
ใหญ่ 
 

อบต.ตากตก     
ส านัก
สวัสดิการ
สังคม 

โครงการคลิกนิกเคลื่อนท่ี
ในพระราชานุเคราะห์
สมเด็จพระบรม 
โอรสาธิราชฯ สยาม
มงกุฏราชกุมาร 

เกษตรกรท่ีมีปัญหาเรื่อง
การเกษตรหรือ 
ต้องการความรู้ด้าน
การเกษตรได้เข้าถึง 
บริการด้านการเกษตรและ
วิชาการ 

จัดท าคลิกนิกเคลื่อนท่ีใน
พระราชานุเคราะห์สมเด็จ
พระบรม 
โอรสาธิราชฯ สยาม
มงกุฏราชกุมาร 

อบต.ตากตก     
อบต.ตากตก/
เทศบาล/อบจ. 

โครงการส่งเสริมการใช้
สารชีวภัณฑ์ในการ
ปูองกัน ก าจัดสัตรูพืช 

1. ส่งเสริมการผลิตสินค้า
การเกษตรท่ี 
ปลอดภัย จากสารเคมี  
2. ลดต้นทุนการผลิตด้าน
สารเคมี 

ส่งเสริมการใช้สาร 
ชีวภัณฑ์ในการปูองกัน 
ก าจัดสัตรูพืช อบต.ตากตก     

อบต.ตากตก/
เทศบาล/อบจ. 
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แผนงาน โครงการพัฒนาเกษตรกรรม อ าเภอบ้านตาก / ต าบลตากตก พ.ศ. 2563 - พ.ศ. 2566 

แผนพัฒนา/แผนงาน/โครงการ 
วัตถุประสงค์ แนวทางการด าเนินงาน 

แหล่ง
งบประมาณ 

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

ยุทธศาสตร์จังหวัด 
: การพัฒนาคุณภาพชีวิต
ประชาชน และแก้ไข
ปัญหาความยากจน
ยุทธศาสตร์ อปท. 
: ยุทธศาสตร์การส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 
: แผนงานการเกษตร 

โครงการส่งเสริมการใช้ปุ๋ย
หมักและปุ๋ยชีวภาพ 

ส่งเสริมการท าปุ๋ยหมักไว้ใช้
เองทดแทนการ 
ใช้ปุ๋ยเคมีและสารเคมีในการ
ผลิตพืช 

ส่งเสริมการใช้ปุ๋ยหมักและ
ปุ๋ยชีวภาพ 
 

อบต.ตากตก     
ส านัก
สวัสดิการ
สังคม 

โครงการจัดต้ังศูนย์การ
ถ่ายทอด 
เทคโนโลยีการเกษตร
ประจ าต าบล ณ ท่ีท าการ 
อบต.ตากตก 
 

1. เพื่อให้มีการต้ังศูนย์การ
เรียนรู้และ 
ถ่ายทอด เทคโนโลยีท่ีเป็น
ศูนย์กลางของ 
ชุมชน 
2. เพื่อเป็นศูนย์กลางในการ
ฝึกอบรม 
ด้านอาชีพเสริม 

จัดต้ังศูนย์การถ่ายทอด 
เทคโนโลยีการเกษตร
ประจ าต าบล ณ ท่ีท าการ 
อบต.ตากตก 
 
 
 

อบต.ตากตก     
ส านัก
สวัสดิการ
สังคม 

โครงการจัดต้ังศูนย์การ
เรียนรู้ชุมชน 
ตามแนวเศรษฐกิจ
พอเพียง 

เพื่อเสริมสร้างเศรษฐกิจ
พอเพียง 

จัดต้ังศูนย์การเรียนรู้ชุมชน 
ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 

อบต.ตากตก     
อบต.ตากตก/
เทศบาล/อบจ. 

โครงการส่งเสริมพัฒนา
องค์กรเกษตร 
และวิสาหกิจชุมชน 

เพื่อให้องค์กรท่ีท า 
หน้าท่ีพัฒนาด้านการ 
เกษตรและวิสาหกิจชุมชน 
ในพื้นท่ี 

ส่งเสริมพัฒนาองค์กร
เกษตร 
และวิสาหกิจชุมชน 
 

อบต.ตากตก     
อบต.ตากตก/
เทศบาล/อบจ. 
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44 
  

แผนงาน โครงการพัฒนาเกษตรกรรม อ าเภอบ้านตาก / ต าบลตากตก พ.ศ. 2563 - พ.ศ. 2566 

แผนพัฒนา/แผนงาน/โครงการ 
วัตถุประสงค์ แนวทางการด าเนินงาน 

แหล่ง
งบประมาณ 

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

ยุทธศาสตร์จังหวัด 
: การพัฒนาคุณภาพชีวิต
ประชาชน และแก้ไข
ปัญหาความยากจน
ยุทธศาสตร์ อปท. 
: ยุทธศาสตร์การส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 
: แผนงานการเกษตร 

โครงการสนับสนุนศูนย์
ถ่ายทอด 
เทคโนโลยีการเกษตร 

เพื่อฝึกอบรมถ่ายทอด 
ความรู้ต่างๆ 

สนับสนุนศูนย์ถ่ายทอด 
เทคโนโลยีการเกษตร 
 

อบต.ตากตก     
อบต.ตากตก/
เทศบาล/อบจ. 

โครงการจัดแผนเศรษฐกิจ
พอเพียง 

เพื่อให้ประชาชนถือ 
เป็นทางปฏิบัติ 

จัดแผนเศรษฐกิจพอเพียง 
 

อบต.ตากตก     
อบต.ตากตก/
เทศบาล/อบจ. 

โครงการส่งเสริม
การเกษตรและถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตร 
จัดต้ังกองทุนเมล็ดพันธุ์
ข้าว/ถ่ัว   

เพื่อให้เกษตรกรมีเมล็ด 
พันธุ์ข้าว/ถ่ัว ท่ีมีคุณภาพ 
และราคา 

ส่งเสริมการเกษตรและ
ถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตร 
จัดต้ังกองทุนเมล็ดพันธุ์
ข้าว/ถ่ัว   

อบต.ตากตก     
อบต.ตากตก/
เทศบาล/อบจ. 

โครงการส่งเสริมการท า
การเกษตรอินทรีย์  
ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยน้ าชีวภาพ ปุ๋ย
อินทรีย์ 

เพื่อส่งเสริมการเพิ่มพื้นท่ี 
เกษตรอินทรีย์ 

ส่งเสริมการท าการเกษตร
อินทรีย์  
ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยน้ าชีวภาพ ปุ๋ย
อินทรีย์ 
 

อบต.ตากตก     
อบต.ตากตก/
เทศบาล/อบจ. 

โครงการส่งเสริมสนับสนุน
การท าปุ๋ยเม็ด 

เพื่อลดการใช้
สารเคมีในการท า
การเกษตร 

 
 

ส่งเสริมสนับสนุนการท า
ปุ๋ยเม็ด 

อบต.ตากตก     
อบต.ตากตก/
เทศบาล/อบจ. 

 

 

 

44 



45 
  

แผนงาน โครงการพัฒนาเกษตรกรรม อ าเภอบ้านตาก / ต าบลตากตก พ.ศ. 2563 - พ.ศ. 2566 

แผนพัฒนา/แผนงาน/โครงการ 
วัตถุประสงค์ แนวทางการด าเนินงาน 

แหล่ง
งบประมาณ 

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

ยุทธศาสตร์จังหวัด 
: การพัฒนาคุณภาพชีวิต
ประชาชน และแก้ไข
ปัญหาความยากจน
ยุทธศาสตร์ อปท. 
: ยุทธศาสตร์การส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 
: แผนงานการเกษตร 

โครงการบริหารและ
พัฒนาการจัด 
กิจกรรมด้านการเกษตร 
ภายใต้การ 
ด าเนินงานศูนย์ถ่ายถอด 
เทคโนโลยีการเกษตร 

เพื่อให้ต าบลมีศูนย์กลาง 
ในการเรียนรู้และ 
ถ่ายทอดเทคโนโลยี 
การเกษตร 

บริหารและพัฒนาการจัด 
กิจกรรมด้านการเกษตร 
ภายใต้การ 
ด าเนินงานศูนย์ถ่ายถอด 
เทคโนโลยีการเกษตร 
 

อบต.ตากตก     
อบต.ตากตก/
เทศบาล/อบจ. 

โครงการส่งเสริมศูนย์การ
เรียนรู้ 
การเกษตรพอเพียง 

เพื่อให้ประชาชนมีศูนย์ 
การเรียนรู้การเกษตร 
พอเพียงในชุมชน 

ส่งเสริมศูนย์การเรียนรู้ 
การเกษตรพอเพียง 
 

อบต.ตากตก     
อบต.ตากตก/
เทศบาล/อบจ. 

โครงการส่งเสริมการปลูก
ผักสวนครัว  
ตามทฤษฎี เศรษฐกิจ
พอเพียง 

เพื่อส่งเสริมให้ 
ประชาชนหันมาปลูก 
ผักกินเอง 

ส่งเสริมการปลูกผักสวน
ครัว  
ตามทฤษฎี เศรษฐกิจ
พอเพียง 

อบต.ตากตก     
อบต.ตากตก/
เทศบาล/อบจ. 

โครงการปลูกไม้ผลพันธุ์ดี อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ 
การปลูกพืช เศรษฐกิจ 
พร้อมสนับสนุนพันธุ์พืช 
เศรษฐกิจ 

จัดโครงการปลูกไม้ผลพันธุ์
ดี 
 
 

อบต.ตากตก     
อบต.ตากตก/
เทศบาล/อบจ. 

โครงการส่งเสริมการ
ก าจัด 
ศัตรูพืชโดยไม่ใช่สารเคมี 

เพื่อลดการใช้สารเคมี 
ในการท าการเกษตร 

ส่งเสริมการก าจัด 
ศัตรูพืชโดยไม่ใช่สารเคมี 
 

อบต.ตากตก     
อบต.ตากตก/
เทศบาล/อบจ. 
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แผนงาน โครงการพัฒนาเกษตรกรรม อ าเภอบ้านตาก / ต าบลตากตก พ.ศ. 2563 - พ.ศ. 2566 

แผนพัฒนา/แผนงาน/โครงการ 
วัตถุประสงค์ แนวทางการด าเนินงาน 

แหล่ง
งบประมาณ 

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

ยุทธศาสตร์จังหวัด 
: การพัฒนาคุณภาพชีวิต
ประชาชน และแก้ไข
ปัญหาความยากจน
ยุทธศาสตร์ อปท. 
: ยุทธศาสตร์การส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 
: แผนงานการเกษตร 

โครงการจัดต้ังร้านค้า
จ าหน่ายผลิตภัณฑ ์
ชุมชน  

เพื่อให้สถานท่ีจ าหน่าย 
ผลิตภัณฑ์ชุมชน 

จัดต้ังร้านค้าจ าหน่าย
ผลิตภัณฑ์ชุมชน อบต.ตากตก     

อบต.ตากตก/
เทศบาล/อบจ. 

โครงการฝึกอบรมและให้
การสนับสนุน 
กลุ่มอาชีพ 

เพื่อส่งเสริมอาชีพและ 
เสริมรายได้ให้แก่ 
ประชาชน 

จัดฝึกอบรมและให้การ
สนับสนุนกลุ่มอาชีพ อบต.ตากตก     

อบต.ตากตก/
เทศบาล/อบจ. 

โครงการจัดต้ังกลุ่มอาชีพ
ให้ผู้สูงอาย ุ
ผู้พิการและเด็กเยาวชน 

เพื่อส่งเสริมรายได้ให้แก่ 
ผู้สูงอายุ ผูพ้ิการ และ 
เด็กเยาวชน 

จัดต้ังกลุ่มอาชีพให้ผู้สูงอาย ุ
ผู้พิการและเด็กเยาวชน อบต.ตากตก     

อบต.ตากตก/
เทศบาล/อบจ. 

โครงการฝึกอบรมและ
สนับสนุน 
การแปรรูปสินค้าเกษตร 

เพื่อส่งเสริมอาชีพให ้
ประชาชนมีรายได้เพิ่มข้ึน 

ฝึกอบรมและสนับสนุน 
การแปรรูปสินค้าเกษตร 
 

อบต.ตากตก     
อบต.ตากตก/
เทศบาล/อบจ. 

จัดต้ังธนาคารขยะใน
ชุมชน 
 

เพื่อให้ประชาชนทราบ 
และตระหนักถึงประโยชน์
ของการจัดต้ังธนาคารขยะ
ในชุมชน 

จัดต้ังธนาคารขยะในชุมชน 
 
 

อบต.ตากตก     
กอง

สาธารณสุข 

โครงการก่อสร้างถนน
เอนกประสงค์เก็บเมล็ด
พันธุ์พืชทางการเกษตร  
หมู่ท่ี 1 - 11 

เพื่อให้เกษตรกรมี 
สถานท่ีเก็บเมล็ดพันธุ์พืช 

ก่อสร้างถนนเอนกประสงค์ 
เก็บเมล็ดพันธุ์พืชทางการ
เกษตร หมู่ท่ี 1 - 11 

อบต.ตากตก     
อบต.ตากตก/
เทศบาล/อบจ. 
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แผนพัฒนา/แผนงาน/โครงการ 
วัตถุประสงค์ แนวทางการด าเนินงาน 

แหล่ง
งบประมาณ 

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

ยุทธศาสตร์จังหวัด 
: การพัฒนาคุณภาพชีวิต
ประชาชน และแก้ไขปัญหา
ความยากจนยุทธศาสตร์ 
อปท. 
: ยุทธศาสตร์การส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 
: แผนงานการเกษตร 

โครงการสง่เสริมอาชีพกลุ่มสตร ี
 

เพ่ือส่งเสริมอาชีพให้
ประชาชนมีรายได้เพ่ิมข้ึน 

ส่งเสริมอาชีพกลุ่มสตร ี
อบต.ตากตก     

อบต.ตากตก/
เทศบาล/อบจ. 

โครงการปูองกันและก าจัดหอย
เชอรี่และศัตรูพืช (ช่วงเดือน 
กรกฎาคม - สิงหาคม ) 

เพ่ือปูองกันและก าจัด 
ศตัรูพ้ืนในพ้ืนที่ 

ปูองกันและก าจัดหอยเชอรี่
และศัตรูพืช (ช่วงเดือน 
กรกฎาคม - สิงหาคม ) 

อบต.ตากตก     
อบต.ตากตก/
เทศบาล/อบจ. 

โครงการเลี้ยงปลา - กบ ในบ่อ
ซีเมนต์หมู่ที่ 1-11 

เพ่ือพัฒนาและส่งเสริม 
ให้ประชาชนหันมาเลี้ยง 
ปลา - กบ ในบ่อซีเมนต์ 

เลี้ยงปลา - กบ ในบ่อ
ซีเมนต์หมู่ที่ 1-11 อบต.ตากตก     

อบต.ตากตก/
เทศบาล/อบจ. 

โครงการพัฒนาส่งเสริมการ
ปลูกผักปลอดสารพิษ 

เพ่ือพัฒนาและส่งเสริม 
ให้ประชาชนหันมาปลูก 
ผัก ปลอดสารพิษ บรโิภค
เอง 

พัฒนาส่งเสริมการปลูกผัก 
ปลอดสารพิษ 

อบต.ตากตก     
อบต.ตากตก/
เทศบาล/อบจ. 

ปรับปรุงทรัพยากรธรรมชาติใน
ชุมชน เพ่ือพัฒนาสู่แหล่ง 
ท่องเท่ียว เชิงอนุรักษ์ อย่าง
ถาวร 

เพ่ือปรับปรุงทัพยากร 
ธรรมชาติ ท่ีมีอยู่พัฒนา   
สู่แหล่งท่องเท่ียว 

ปรับปรุง
ทรัพยากรธรรมชาติใน
ชุมชน เพ่ือพัฒนาสู่แหล่ง 
ท่องเท่ียว เชิงอนุรักษ์ 
อย่างถาวร 

อบต.ตากตก     
อบต.ตากตก/
เทศบาล/อบจ. 

โครงการก่อสร้างลาน
เอนกประสงค์ตากเมล็ดพันธ์ุพืช
ทางการเกษตร หมู่ที่ 8 

เพ่ือให้เกษตรกรมีสถานที่ 
เก็บเมล็ดพันธ์ุพืช 

ก่อสร้างลาเอนกประสงค์
ตากเมล็ดพันธ์ุพืชทางการ
เกษตร หมู่ที่ 8 

อบต.ตากตก     
อบต.ตากตก/
เทศบาล/อบจ. 

 

แผนงาน โครงการพัฒนาเกษตรกรรม อ าเภอบ้านตาก / ต าบลตากตก พ.ศ. 2563 - พ.ศ. 2566 
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ภาพกิจกรรม 
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ภาคผนวก
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ข้อมูลชุดดนิ ต าบลตากตก อ าเภอบ้านตาก จังหวัดตาก 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลุ่มชุดดิน ต าบลตากตก อ าเภอบ้านตาก จังหวัดตาก ประกอบไปด้วยชุดดินท่ี 4 , 33 , 38  , 48,  62 

ท่ีมา : LDD Soil Guide สารสนเทศดินและข้อมูล การใช้ปุ๋ยกรมพัฒนาท่ีดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
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ข้อมูลการใช้ประโยชนท์ี่ดนิ ต าบลตากตก อ าเภอบ้านตาก จังหวดัตาก 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ท่ีมา : LDD Soil Guide สารสนเทศดินและข้อมูล การใช้ปุ๋ยกรมพัฒนาท่ีดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ
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กลุ่มชุดดินในพื้นที่ลุ่ม 

กลุ่มชุดดินที่ 4 

 
ชุดดิน :   ชุดดินบางมูลนาก (Ban) ชุดดินบางปะอิน (Bin)  
ชุดดินชัยนาท (Cn) ชุดดินชุมแสง (Cs) ชุดดินพิมาย (Pm)  
ชุดดินราชบุรี (Rb) ชุดดินสระบุรี (Sb) ชุดดินสิงห์บุรี (Sin)  
ชุดดินศรีสงคราม (Ss) ชุดดินท่าพล (Tn) และชุดดินท่าเรือ 
(Tr)                                                
ลักษณะเด่น :   
กลุ่มดินเหนียวลึกมากท่ีเกิดจากตะกอนล าน้ าท่ีมีอายุยังน้อย 
ปฏิกิริยาดินเป็นกลางถึงเป็นด่าง การระบายน้ าค่อนข้างเลว ความ
อุดมสมบูรณ์ปานกลาง 

 
ปัญหา :  

ขาดแคลนน้ าในระยะท่ีฝนท้ิงช่วงนาน บางพื้นท่ีอาจพบช้ันดานแข็งท่ีเกิดจากการเกษตรกรรม 
 
แนวทางการจัดการ :  

ปลูกพืชไร่หรือพืชผัก ไถพรวนขณะท่ีดินมีความช้ืนท่ีเหมาะสมและท่ีความแตกต่างกันในแต่ละปี เพื่อ
ท าลายช้ันดานและปูองกันการเกิดช้ันดาน จัดระบบการปลูกพืชหมุนเวียนให้มีการปลูกพืชบ ารุงดินอยู่ด้วย 
ปรับปรุงดินด้วยปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอก 2-3 ตัน/ไร่ หรือไถกลบพืชปุ๋ยสด (หว่านเมล็ดถั่วพร้า 8-10 กิโลกรัม/ไร่ 
เมล็ดถั่วพุ่ม 6-8 กิโลกรัม/ไร่ หรือปอเทือง 4-6 กิโลกรัม/ไร่ ไถกลบระยะออกดอก ปล่อยไว้ 1-2 สัปดาห์) 
ร่วมกับปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ยอินทรีย์น้ า มีวัสดุคลุมดิน หรือท าแนวรั้วหญ้าแฝก มีการใช้ปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ยอินทรีย์น้ าตาม
ชนิดพืชท่ีปลูก เพื่อรักษาความสามารถในการผลิตของดินไว้ไม่ให้เส่ือมโทรมลง พัฒนาแหล่งน้ าและจัดระบบ
การให้น้ าในแปลงปลูก 
 ปลูกไม้ผล ขุดหลุมปลูกขนาด 50x50x50 ซม. ปรับปรุงหลุมปลูกด้วยปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอก 20-35 
กิโลกรัม/หลุม มีวัสดุคลุมดิน ปลูกพืชคลุมดิน ปลูกพืชแซม ท าแนวรั้วหรือฐานหญ้าแฝกเฉพาะต้น ในช่วง
เจริญเติบโต ก่อนเก็บผลผลิตและภายหลังเก็บผลผลิต ใช้ปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอกร่วมกับปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ยอินทรีย์น้ า 
ตามชนิดพืชท่ีปลูก เพื่อรักษาความสามารถในการผลิตของดินไว้ไม่ให้เส่ือมโทรมลงพัฒนาแหล่งน้ าและ
จัดระบบการให้น้ าในพื้นท่ีปลูก 
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กลุ่มชุดดินในพื้นที่ดอน เขตดินแห้ง 

 กลุ่มชุดดินที่ 33 

     
     ชุดดิน : ชุดดินดงยางเอน (Don) ชุดดินก าแพงเพชร (Kp)  

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

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

   
ปัญหา :  

ขาดแคลนน้ าในระยะท่ีฝนท้ิงช่วงนาน บางพื้นท่ีอาจพบช้ันดานแข็งท่ีเกิดจากการเกษตรกรรม 
   
แนวทางการจัดการ :  

ปลูกพืชไร่หรือพืชผัก ไถพรวนขณะท่ีดินมีความช้ืนท่ีเหมาะสมและท่ีความแตกต่างกันในแต่ละปี เพื่อ
ท าลายช้ันดานและปูองกันการเกิดช้ันดาน จัดระบบการปลูกพืชหมุนเวียนให้มีการปลูกพืชบ ารุงดินอยู่ด้วย  
ปรับปรุงดินด้วยปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอก 2-3 ตัน/ไร่ หรือไถกลบพืชปุ๋ยสด (หว่านเมล็ดถั่วพร้า 8-10 กิโลกรัม/ไร่ 
เมล็ดถั่วพุ่ม 6-8 กิโลกรัม/ไร่ หรือปอเทือง 4-6 กิโลกรัม/ไร่ ไถกลบระยะออกดอก ปล่อยไว้ 1-2 สัปดาห์) 
ร่วมกับปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ยอินทรีย์น้ า มีวัสดุคลุมดิน หรือท าแนวรั้วหญ้าแฝก มีการใช้ปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ยอินทรีย์น้ าตาม
ชนิดพืชท่ีปลูก เพื่อรักษาความสามารถในการผลิตของดินไว้ไม่ให้เส่ือมโทรมลง พัฒนาแหล่งน้ าและจัดระบบ
การให้น้ าในแปลงปลูก 
    
 ปลูกไม้ผล ขุดหลุมปลูกขนาด 50x50x50 ซม. ปรับปรุงหลุมปลูกด้วยปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอก 20-35 
กิโลกรัม/หลุม มีวัสดุคลุมดิน ปลูกพืชคลุมดิน ปลูกพืชแซม ท าแนวรั้วหรือฐานหญ้าแฝกเฉพาะต้น ในช่วง
เจริญเติบโต ก่อนเก็บผลผลิตและภายหลังเก็บผลผลิต ใช้ปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอกร่วมกับปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ยอินทรีย์น้ า 
ตามชนิดพืชท่ีปลูก เพื่อรักษาความสามารถในการผลิตของดินไ ว้ไม่ให้เส่ือมโทรมลงพัฒนาแหล่งน้ าและ
จัดระบบการให้น้ าในพื้นท่ีปลูก 
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กลุ่มชุดดินในพื้นที่ดอน เขตดินแห้ง 

กลุ่มชุดดินที่ 38 

 
     ชุดดิน : ชุดดินเชียงใหม่ (Cm) ชุดดินชุมพลบุรี (Chp)  

ชุดดินดอนเจดีย์ (Dc) ชุดดินไทรงาม (Sg)และ 
ชุดดินท่าม่วง (Tm) 

 
   

ลักษณะเด่น :  
กลุ่มดินร่วนหยาบลึกมากท่ีเกิดจากตะกอนริมแม่น้ า มีปฏิกิริยาดิน
เป็นกรดเล็กน้อยถึงเป็นกลางการระบายน้ าดีถึงดีปานกลาง ความ
อุดมสมบูรณ์ปานกลาง 

   

ปัญหา :  
เนื้อดินค่อนข้างเป็นทราย ขาดแคลนน้ าในระยะท่ีฝนท้ิงช่วงนาน บางพื้นท่ีอาจมีน้ าท่วมขัง หรือไหลบ่า

ท่วมขังอย่างฉับพลันในระยะท่ีมีฝนตกหนัก 
   
แนวทางการจัดการ :  

ปลูกพืชไร่หรือพืชผัก จัดระบบการปลูกพืชหมุนเวียนให้มีการปลูกพืชบ ารุงดินอยู่ด้วย ปรับปรุงดินด้วย
ปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอก 2-3 ตัน/ไร่ หรือไถกลบพืชปุ๋ยสด (หว่านเมล็ดถั่วพร้า 8-10 กิโลกรัม/ไร่ เมล็ดถั่วพุ่ม 6-
8 กิโลกรัม/ไร่ หรือปอเทือง 4-6 กิโลกรัม/ไร่ ไถกลบระยะออกดอก ปล่อยไว้ 1-2 สัปดาห์) ร่วมกับปุ๋ยเคมี
หรือปุ๋ยอินทรีย์น้ า มีวัสดุคลุมดิน ท าแนวรั้วหรือท าฐานหญ้าแฝกเฉพาะต้น มีการใช้ปุ๋ยเคมีตามชนิดพืชท่ีปลูก 
เพื่อรักษาความสามารถในการผลิตของดินไว้ไม่ให้เส่ือมโทรมลง จัดระบบการให้น้ าในแปลงปลูก 
    
 ปลูกไม้ผล เลือกพื้นท่ีท่ีไม่เส่ียงต่อการท่วมขังของน้ า ขุดหลุมปลูกขนาด 50x50x50 ซม. ปรับปรุง
หลุมปลูกด้วยปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอก 20-35 กิโลกรัม/หลุม มีวัสดุคลุมดิน ปลูกพืชคลุมดิน ปลูกพืชแซม ท าแนว
รั้วหรือท าฐานหญ้าแฝกเฉพาะต้น ในช่วงเจริญเติบโต ก่อนเก็บผลผลิตและภายหลังเก็บผลผลิต ใช้ปุ๋ยหมักหรือ
ปุ๋ยคอกร่วมกับปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ยอินทรีย์น้ า ตามชนิดพืชท่ีปลูก จัดระบบการให้น้ าในแปลงปลูก 
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กลุ่มชุดดินในพื้นที่ดอน เขตดินแห้ง 

กลุ่มชุดดินที่ 48 
 
    ชุดดิน : ชุดดินแม่ริม (Mr) ชุดดินน้ าชุน (Ncu) ชุดดินพะเยา (Pao) และ
     ชุดดินท่ายาง (Ty) 
 
    ลักษณะเด่น :  
     กลุ่มดินต้ืนถึงก้อนหินหรือเศษหิน และอาจพบช้ันหินพื้นภายใน
     ความลึก 150 ซม. จากผิวดิน ปฏิกิริยาดินเป็นกรดถึงเป็นกลาง 
     การระบายน้ าดี ความอุดมสมบูรณ์ต่ า 
  
    ปัญหา :  
     ดินต้ืนถึงช้ันก้อนกรวดหรือลูกรังหนามาก ความอุดมสมบูรณ์ต่ า 
     ขาดแคลนน้ า และเกิดการชะล้างพังทลายสูญเสียหน้าดิน ในพื้นท่ี
     ท่ีมีความลาดชัน 
  
แนวทางการจัดการ :  

 พื้นท่ีดินต้ืนมากหรือมีก้อนกรวดหรือลูกรังบริเวณหน้าดินมาก ไม่ควรน ามาใช้ประโยชน์ ปล่อยไว้ให้
เป็นปุา พื้นท่ีเล้ียงสัตว์หรือปลูกไม้ใช้สอยโตเร็ว 

 ปลูกพืชไร่หรือพืชผัก เลือกพื้นท่ีท่ีมีหน้าดินหนาและมีสภาพพื้นท่ีค่อนข้างราบเรียบ จัดระบบการปลูก
พืชให้หมุนเวียนตลอดท้ังปีและปลูกพืชบ ารุงดินร่วมอยู่ด้วย ปรับปรุงดินด้วยปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอก 3-4 ตัน/ไร่ 
หรือไถกลบพืชปุ๋ยสด (หว่านเมล็ดถั่วพร้า 10-12 กิโลกรัม/ไร่ เมล็ดถั่วพุ่ม 8-10 กิโลกรัม/ไร่ หรือปอเทือง6-
8 กิโลกรัม/ไร่ ไถกลบระยะออกดอก ปล่อยไว้ 1-2 สัปดาห์) ร่วมกับการใช้ปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ยอินทรีย์น้ า ไถพรวน
และปลูกพืชตามแนวระดับ มีวัสดุคลุมดิน หรือท าแนวรั้วหญ้าแฝก พัฒนาแหล่งน้ าและจัดระบบการให้น้ าใน
แปลงปลูก 

 ปลูกไม้ผล ขุดหลุมปลูกขนาด 75x75x75 ซม. ปรับปรุงหลุมปลูกด้วยหน้าดินร่วมกับปุ๋ยหมักหรือปุ๋ย
คอก 25-50 กิโลกรัม/หลุม มีระบบอนุรักษ์ดินและน้ า เช่น การสร้างคันดิน ท าขั้นบันได ท าฐานปลูกเฉพาะ
ต้น ปลูกพืชคลุมดิน ท าแนวรั้วหรือท าฐานเฉพาะต้นหญ้าแฝก ในช่วงเจริญเติบโต ก่อนเก็บผลผลิตและภายหลัง
เก็บผลผลิต ใช้ปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอกร่วมกับปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ยอินทรีย์น้ า ตามชนิดพืชท่ีปลูก พัฒนาแหล่งน้ าและ
จัดระบบการให้น้ าในแปลงปลูก 
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กลุ่มชุดดินในพื้นที่ดอน เขตดินชื้น 

กลุ่มชุดดินที่ 62 
 

ชุดดิน : พื้นที่ลาดชันเชิงซ้อน (SC : slope complex)  
  
ลักษณะเด่น :  
 พื้นท่ีลาดชันเชิงซ้อนท่ีมีความลาดชันมากกว่า 35 เปอร์เซ็นต์ พื้นท่ีบริเวณนี้ยังไม่มีการศึกษา ส ารวจ
และจ าแนกดิน เนื่องจากสภาพพื้นท่ีมีความลาดชันสูง ซึ่งถือว่ายากต่อการจัดการดูแลรักษาส าหรับการเกษตร
  
ปัญหา :  
 มีความลาดชันสูงมาก ในพื้นท่ีท าการเกษตรจะเกิดการชะล้างพังทลายสูญเสียหน้าดินอย่างรุนแรง 
ขาดแคลนน้ าและบางพื้นท่ีอาจพบช้ันหินพื้นหรือเศษหินกระจัดกระจายอยู่บริเวณหน้าดิน  
 
แนวทางการจัดการ :  
ควรปล่อยไว้ให้เป็นปุาตามธรรมชาติ เป็นท่ีอยู่อาศัยของสัตว์ปุา แหล่งต้นน้ าล าธาร ในกรณีท่ีจ าเป็นต้อง
น ามาใช้ประโยชน์ทางการเกษตร จ าเป็นต้องมีการศึกษาดินก่อน เพื่อให้ทราบถึงความเหมาะสมของดินส าหรับ
การปลูกพืช โดยมีการใช้ประโยชน์ท่ีดินในเชิงอนุรักษ์หรือวนเกษตร ในบริเวณพื้นท่ีท่ีเป็นดินลึกและสามารถ
พัฒนาแหล่งน้ าได้ มีระบบอนุรักษ์ดินและน้ า เช่น ปลูกพืชคลุมดิน ท าแนวรั้วหญ้าแฝกและขุดหลุมปลูกเฉพาะ
ต้น โดยไม่มีการท าลายไม้พื้นล่าง ส าหรับในพื้นท่ีท่ีไม่มีศักยภาพทางการเกษตร ควรรักษาไว้ให้เป็นสวนปุา 
สร้างสวนปุาหรือใช้ปลูกไม้ใช้สอยโตเร็ว 
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แบบสรุปการส ารวจข้อมูลเกษตรกรระดับจังหวัด 

จังหวัดตาก 

ข้อมูล ณ วันที่ 7  กรกฎาคม 2558 

อ าเภอ 

ข้อมูลเกษตรกรผู้เป็นหนี้ในระบบ ข้อมูลเกษตรกรผู้เป็นหนี้นอกระบบ 

จ านวน 
(ราย) 

มูลหนี้ (บาท) 

ความจ าเป็นเดือดร้อนการ
เป็นหนี้ 

การวิเคราะห์ความเดือดร้อนในการ
ประกอบอาชีพของเกษตรกร (ราย) จ านวน 

(ราย) 
มูลหนี้ 
(บาท) 

ความจ าเป็น
เดือดร้อนการเป็นหนี้ 

การวิเคราะห์ความเดือดร้อนในการ
ประกอบอาชีพของเกษตรกร (ราย) 

มาก น้อย ปกติ มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
ไม่

เดือดร้อน 
มาก น้อย ปกติ มาก 

ปาน
กลาง 

น้อย 
ไม่

เดือดร้อน 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

                   

หมายเหตุอ าเภอวังเจ้าลดยอดลงจากเดิม693 เหลือ692 ราย              

 

 

 

 

 

 


















































































































