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บทที่ 1
ข้อมูลสภาพทั่วไป
1.1. ที่ตั้ง อาณาเขต ขอบเขตการปกครอง
อาเภอเมืองปานตั้งอยู่ หมู่ที่ 4 ตาบลเมืองปาน จังหวัดลาปาง พิกัด NA 542745 มีพื้นที่
ทั้งหมด 865,103 ตารางกิโลเมตร
ทิศเหนือ
ทิศใต้
ทิศตะวันออก
ทิศตะวันตก

ติดกับ
ติดกับ
ติดกับ
ติดกับ

อาเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ และอาเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย
อาเภอเมืองลาปาง จังหวัดลาปาง
อาเภอวังเหนือ และอาเภอแจ้ห่ม จังหวัดลาปาง
อาเภอแม่ออน อาเภอดอยสะเก็ดและอาเภอสันกาแพง จังหวัดเชียงใหม่

อาณาเขตของอาเภอเมืองปาน ที่ติดกับจังหวัดเชียงใหม่ เช่น อาเภอดอยสะเก็ด อาเภอแม่ออน และ
อาเภอสันกาแพง ส่งผลให้เกษตรกรสามารถเดินทางไปจังหวัดเชียงใหม่ได้สะดวกขึ้น และมีการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้
ด้านการผลิตพืช เช่น การปลูกกาแฟ พืชเมืองหนาว และเกษตรกรบนพื้นที่สูง ปลูกพืชผักเมืองหนาวส่งโครงการหลวง
ในจังหวัดเชียงใหม่ทาให้มีรายได้เพิ่มขึ้น

๒

ตารางแสดงการแบ่งเขตการปกครองของอาเภอเมืองปาน ประกอบด้วย
ชื่อตาบล
เมืองปาน
แจ้ซ้อน
บ้านขอ
ทุ่งกว๋าว
หัวเมือง
รวม 5 ตาบล

จานวนหมู่บ้าน
9
12
13
14
8
56

ชื่อผู้นา
นายพงศกร ต้อนรับ
นายวิจารณ์ คาธิ
นายจานง จารัสศรี
นายแสงเมือง คงสามารถ
นายเอกวิทย์ กามาด

หมายเหตุ

การแบ่งเขตการปกครองเป็น 5 ตาบล 56 หมู่บ้าน มีการแบ่งตามสภาพพื้นที่และประชาชนที่อาศัย
อยู่แต่ละตาบล สภาพด้านเหนือสุดเป็นพื้นที่แหล่งต้นน้าลาธาร ด้านทิศใต้เป็นเขาที่มีน้าน้อยทุ่งห้้าแห้งแล้ง อาศัย
น้าฝนในการทาการเกษตร
1.2. สภาพภูมิประเทศ (Topography)
สภาพพื้นที่ส่วนให้่ของอาเภอเมืองปาน เป็นภูเขาและพื้นที่ป่าไม้ พื้นที่เป็นที่ราบสลับเนินเขา มีพื้นที่ราบ
ลุ่มตามแม่น้าต่างๆ ที่ใช้ในทางการเกษตร ประมาณ 30 % ของพื้นที่ทาการเกษตรทั้งหมด นอกนั้นเป็นพื้นที่ราบเชิงเขา
สภาพดินโดยทั่วไปถ้าเป็นที่ราบเชิงเขาจะเป็นดินเหนียว กลุ่มชุดดิน สีหมวกเหล็ก ดินขาว ชุดดินท่ายาง ชุดดินแม่ริม
ซึ่งเป็นชุดดินที่หน้าดินตื้นความอุดมสมบูรณ์ต่า
ข้อมูลกลุ่มชุดดิน
กลุ่มชุดดินที่ 29

หน้าตัดดิน

ลักษณะโดยทั่วไป : เนื้อดินเป็นพวกดินเหนียว ดินมีสีน้าตาลเหลือง หรือแดง เกิดจากวัตถุต้นกาเนิด
ดินพวกตะกอนลาน้า หรือเกิดจากการสลายตัวผุพังของดินหลายชนิด ที่มีเนื้อละเอียด พบบริเวณที่ดอนที่เป็นลูกคลื่น
จนถึงเนินเขา มีความลาดชันประมาณ 3-25 %เป็นดินลึก มีการระบาย น้าดี มีความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติ
ค่อนข้างต่า pH ประมาณ 4.5-5.5 ได้แก่ชุดดินบ้านจ้อง เชียงของ หนอง-มด แม่แตง ปากช่อง ห้างฉัตร เขาให้่
และ โชคชัย สูงเนิน ปัจจุบันบริเวณดังกล่าวใช้ปลูกพืชไร่และไม้ผลต่างๆ มีส่วนน้อยที่ยังคงสภาพป่าธรรมชาติ
ปัญหาในการใช้ประโยชน์ที่ดิน : ดินมีความพรุนสูง น้าซึมผ่านชั้นดินได้ปานกลาง มีการอุ้มน้าต่าถึงปาน
กลาง น้าใต้ดินลึก พืชจะขาดน้าเมื่อฝนทิ้งช่วงนาน ดินมีการพังทลายในบริเวณที่มีความลาดชันสูง ความอุดม
สมบูรณ์ของดินปานกลางเหมาะสาหรับปลูกพืชไร่หรือไม้ผลต่าง ๆ
ความเหมาะสมสาหรับการปลูกพืช : กลุ่มชุดดินที่ 29 มีศักยภาพเหมาะสมในการปลูกพืชไร่และไม้ผล
มากกว่าที่จะนามาปลูกข้าวหรือทานา เนื่องจากสภาพพื้นที่เป็นลูกคลื่นลอนลาดถึงลอนชัน ยากในการที่จะเก็บกักน้า
ไว้ปลูกข้าว
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กลุ่มชุดดินที่ 47

หน้าตัดดิน

ลักษณะโดยทั่วไป : เนื้อดินเป็นพวกดินเหนียวหรือดินร่วน ที่มีเศษหินปะปนมาก และพบชั้นหิน พื้นลึก
50 - 80 ซม. ดินมีสีน้าตาล สีน้าตาลปนแดง เกิดจากการสลายตัวผุพังของหินเนื้อละเอียด มีสภาพพื้นที่เป็นลูกคลื่น
ลอนลาดถึงเนินเขา มีความลาดชันประมาณ 2 - 20 % เป็นดินตื้น มี การระบายน้าดี ระดับน้าใต้ดินอยู่ลึกกว่า 3
เมตรตลอดปี มีความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติต่าถึง ปานกลาง pH 5.0-7.5 ส่วนให้่เป็นป่าเบ้จพรรณและป่า
เต็งรัง บางแห่งทาไร่เลื่อนลอย หรือปลูกป่าทดแทน ได้แก่ ชุดดินลี้ มวกเหล็ก นครสวรรค์ ท่าลี่ สบปราบ และไพสาลี
หินซ้อน โคกปรืด โป่งน้าร้อนงาว ปัจจุบันบริเวณดังกล่าวเป็นป่าเบ้จพรรณ ป่าเต็งรัง หรือป่าละเมาะ บางแห่งใช้ทา
ไร่เลื่อนลอย หรือปลูกป่าทดแทน
ปัญหาในการใช้ประโยชน์ที่ดิน : ดินตื้นมากมีชั้นหินผุ และหินพื้น น้าซึมผ่านชั้นดินได้ปานกลาง ถึง
ค่อนข้างเร็ว มีการอุ้มน้าปานกลางถึงต่า ดินถูกกัดกร่อนได้ง่ายที่ความลาดชันสูง สภาพพื้นที่ เป็นลูกคลื่นถึงเนินเขา
ระดับน้าใต้ดินลึก
ความเหมาะสมสาหรับการปลูกพืช : กลุ่มชุดดินที่ 47 มีศักยภาพค่อนข้างไม่เหมาะสมและไม่เหมาะสม
ที่จะใช้ในการปลูกพืชทั่วไป เนื่องจากเป็นดินตื้นถึงตื้นมาก และสภาพพื้นที่มีความลาดเทสูงเป็นส่วนให้่

กลุ่มชุดดินที่ 48
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ลักษณะโดยทั่วไป : เนื้อดินบนส่วนให้่เป็นดินร่วนปนทราย ส่วนดินล่างเป็นดินร่วนเหนียวปนเศษหิน
หรือปนกรวด ก้อนกรวดขนาดให้่เป็นหินกลมมน ถ้าเป็นดินปนเศษหินมักพบชั้นหินพื้นตื้น กว่า 50 ซม. ดินเป็นสี
น้าตาล สีน้าตาลปนแดง สีแดงปนเหลือง พบบริเวณพื้นที่เป็นลูกคลื่นลอนลาดถึงเนินเขา มีความลาดชันประมาณ 3
- 25 % เป็นดินตื้นมาก มีความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติต่า ระดับน้าใต้ดินอยู่ลึกกว่า 2 เมตร ตลอดปี pH 5.07.0 ได้แก่ชุดดินท่ายาง แม่ริม นาเฉลียง พะเยา น้าขุน ปัจจุบันบริเวณดังกล่าวเป็นป่าเบ้จพรรณ ป่าเต็งรัง ป่า
ละเมาะ และทุ่งห้้าธรรมชาติ บางแห่งใช้ปลูกพืชไร่ หรือไม้โตเร็ว
ปัญหาในการใช้ประโยชน์ที่ดิน : ดินตื้นมีก้อนกรวดมาก ความอุดมสมบูรณ์ต่า มีการกัดกร่อนของดิน
ได้ง่ายที่ความลาดชันสูง สภาพพื้นที่เป็นลูกคลื่นถึงเนินเขา
ความเหมาะสมสาหรับพืช : โดยทั่วไปแล้วกลุ่มชุดดินที่ 48 มีศักยภาพไม่ค่อยเหมาะสมและไม่
เหมาะสมที่จะใช้ในการปลูกพืชไร่ พืชผัก และไม้ยืนต้น เนื่องจากเป็นดินตื้นถึงตื้นมากและมีก้อนหิน หรือเศษหินที่

๔

หน้าผิวดินไม่เหมาะสมที่จะนามาใช้ในการทานา เนื่องจากสภาพพื้นที่สูงและดินเก็บกักน้าไม่อยู่ แต่มีศักยภาพพอที่จะ
ใช้ปลูกห้้าเลี้ยงสัตว์และปลูกไม้โตเร็วบางชนิด
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ลักษณะโดยทั่วไป : ดินนี้ประกอบด้วยพื้นที่ภูเขา ซึ่งมีความลาดชันมากกว่า 35 % ดินที่พบในบริเวณ
ดังกล่าวนี้มีทั้งดินลึกและดินตื้น ลักษณะของเนื้อดินและความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติแตกต่างกันไปแล้วแต่ชนิด
ของหินต้นกาเนิดในบริเวณนั้น มักมีเศษหิน ก้อนหิน หรือหินพื้นโผล่ กระจัดกระจายทั่วไป ส่วนให้่ยังปกคลุมด้วย
ป่าไม้ประเภทต่าง ๆ เช่น ป่าเบ้จพรรณ ป่าเต็งรัง หรือป่าดิบชื้น หลายแห่งมีการทาไร่เลื่อนลอย โดยปราศจาก
มาตรการในการอนุรักษ์ดินและน้า ซึ่งเป็นผลทาให้เกิดการชะล้างพังทลายของดิน จนบางแห่งเหลือแต่หินพื้นโผล่
ได้แก่ชุดดินที่ล าดชัน เชิงซ้อน (Sc) กลุ่ มชุดดินนี้ไม่ควรนามาใช้ประโยชน์ทางการเกษตร เนื่องจากมีปั้ หาหลาย
ประการที่มีผลกระทบต่อระบบนิเวศน์ควรสงวนไว้เป็นป่าตามธรรมชาติ เพื่อรักษาแหล่งต้นน้าลาธาร
ปัญหาในการใช้ประโยชน์ที่ดิน : พื้นที่ภูเขาลาดชันมากกว่า 35 % มีการกัดกร่อนของดินได้ง่าย
ความเหมาะสมของดินสาหรับการปลูกพืช : ดินกลุ่มที่ 62 มีศักยภาพไม่เหมาะสมที่จะนามาใช้ในการ
เพาะปลูกพืช เนื่องจากเป็นดินตื้น มีหินโผล่ที่ผิวดินเป็นส่วนให้่ และพื้นที่เป็นภูเขาสูงชัน มีความลาดเทเฉลี่ยเกิน
35 % ง่ายต่อการชะล้างพังทลายของดิน จึงเหมาะสมที่จะรักษาไว้เป็นพื้นที่ป่าไม้ธรรมชาติเพื่อรักษาสภาพแวดล้อม
และเป็นพื้นที่ต้นน้าลาธาร

๕

แผนที่กลุ่มชุดดินอาเภอเมืองปาน

๖

แผนที่กลุ่มชุดดินตาบลหัวเมือง

๗

แผนที่กลุ่มชุดดินตาบลเมืองปาน

๘

แผนที่กลุ่มชุดดินตาบลแจ้ซ้อน

๙

แผนที่กลุ่มชุดดินตาบลบ้านขอ

๑๐

แผนที่กลุ่มชุดดินตาบลทุ่งกว๋าว

๑๑

- ลักษณะสภาพพื้นที่ของอาเภอ เป็นที่สูง ทาให้มีที่ราบลุ่มน้อย พื้นที่ทาการเกษตรน้อย เกษตรกรต้องไป
ทาการปลูกพืชแบบพื้นที่สูงแทน
- มีพื้นที่ลาดชั้น ทาให้ประสบปั้หาดินเคลื่อนตัวปิดทับเส้นทางคมนาคม เพราะเกษตรกรบุกรุกพื้นที่ป่า
มากเกินไป
- ลักษณะชุดดิน ส่วนมากไม่เหมาะกับการปลูกข้าว แต่เหมาะกับการปลูกพืชไร่และไม้ผลส่งผลกระทบ
ต่อสภาพการทานาของเกษตรกร จะต้องมีการปรับปรุงบารุงดินมากกว่าที่เดิม เพื่อให้สภาพพื้นที่นาเหมาะสมกับการ
ปลูกข้าว
1.3. สภาพภูมิอากาศ
ภูมิอากาศอาเภอเมืองปานเป็นเขตร้อนชื้น หน้าหนาวมีอุณหภูมิต่าบนที่สูง หน้าร้อนสภาพอากาศร้อนถึง
ร้อนจัด หน้าฝนมีฝนตกมากน้อยตามสภาพอากาศ
อาเภอเมืองปาน โดยทั่วไปแบ่งเป็น 3 ฤดู ดังนี้
ฤดูร้อน
ระหว่างเดือนมีนาคม – เดือนพฤษภาคม อากาศร้อนจัดเดือนเมษายน อุณหภูมิสูงสุด
ประมาณ 39 – 40 องศาเซลเซียส
ฤดูฝน
ระหว่างเดือนมิถุนายน – เดือนพฤษภาคม จะมีฝนตกชุกเดือนกรกฎาคม – เดือนสิงหาคม
ฤดูหนาว
ระหว่างเดือนพฤศจิกายน – เดือนกุมภาพันธ์ อากาศหนาวจัดเดือนมกราคม อุณหภูมิ
ต่าสุดประมาณ 10 องศาเซลเซียส
สถิติน้าฝนของอาเภอเมืองปาน ปี 2561 จังหวัดลาปาง
หน่วยวัด:มิลลิเมตร

๑๒

สถิติน้าฝนของอาเภอเมืองปาน ปี 2562 จังหวัดลาปาง
หน่วยวัด:มิลลิเมตร

- ลั กษณะภูมิอากาศ ถ้าร้อนก็ร้อนจัด ถ้าหนาวก็ห นาวจัด จะทาให้เกษตรกรไม่สารถบริห ารจัดการ
เพาะปลูกพืชได้ดี เนื่องจากเป็นปัจจัยภายนอกควบคุมไม่ได้
- ปริมาณน้าฝน ถ้าน้อยส่งผลต่อพื้นที่ทาการเกษตรตอนล่างเป็นตาบลทุ่งกว๋าว, ตาบลบ้านขอ
ขาดแคลนน้าเพื่อการเกษตรได้
1.4. เส้นทางคมนาคม
อาเภอเมืองปานมีถนนเชื่อมต่อหลายจังหวัด ได้แก่
สายที่ 1 ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 1287 ปงคอบ – อาเภอเมืองปาน ไปเชื่อมกับทางหลวง
หมายเลข 1035 วังเหนือ – แจ้ห่มลาปาง
สายที่ 2 ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 1157 ลาปาง – เมืองปาน
สายที่ 3 ถนนสายอุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อนเชื่อมบ้านแม่กาปอง อาเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่
สายที่ 4 ถนนสายบ้านแม่แจ๋มเชื่อมบ้านปางแฟน อาเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
ในอาเภอเมืองปาน มีถนนสายหลัก ได้แก่ ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 1157 และถนนสายรอง ได้แก่ ทาง
หลวงแผ่นดิน หมายเลข 1287 ส่งผลดีต่อเกษตรกรในพื้นที่ลาเลียงผลผลิตจากไร่นาสู่จุดรับซื้อผลผลิต ในชุมชนใน
ตัวจังหวัด ทาให้สินค้าด้านการเกษตรไปถึงมือผู้บริโภคได้เร็วขึ้น สินค้าสดกว่าใหม่กว่า และถนนยังเชื่อมไปยังแหล่ง
ท่องเที่ยวตามธรรมชาติทาให้ชุมชนมีรายได้เพิ่มขึ้นจากากรท่องเที่ยว
1.5. แหล่งน้าและระบบชลประทาน
แหล่งน้าตามธรรมชาติ
แหล่งน้าเพื่อการเกษตร จะมีแหล่งน้าตามธรรมชาติ ดังนี้
1. น้ าแม่ เต๊ า ะ ต้ น น้ าเกิ ด จากป่ า เขตพื้ น ที่ หมู่ ที่ 6 บ้ า นทุ่ งยาง ต าบลหั ว เมื อ ง ไหลผ่ า นหมู่ ที่
1,2,3,4,5 บรรจบน้าแม่สอย หมู่ที่ 4 ตาบลหัวเมือง
2. ลาน้าแม่สอย ต้นน้าเกิดจากป่าเขาในพื้นที่หมู่ที่ 1 ตาบลแจ้ซ้อน ไหลผ่านหมู่ที่ 4,8 ตาบลแจ้ซ้อน
ลงสู่อาเภอแจ้ห่ม

๑๓

3. น้ าแม่มอ้ ต้น น้ าอยู่ ที่ห มู่ที่ 7 ตาบลแจ้ซ้อน ไหลผ่ านหมู่ที่ 2,3,4,5,7 ตาบลแจ้ซ้อน และ
หมู่ที่ 7 ตาบลเมืองปาน
4. น้าแม่ปาน ต้นน้าเกิดจากป่าเขา พื้นที่หมู่ที่ 7 ตาบลแจ้ซ้อนไหลผ่าน หมู่ที่ 1,4,7 ตาบลเมืองปาน
5. น้าแม่ก๋วม ต้นน้าเกิดจากป่าเขาพื้นที่ หมู่ที่ 5 ตาบลเมืองปาน ไหลผ่านหมู่ที่ 1,2,3,4,7,8,9
ตาบลบ้านขอ
6. น้าแม่บอน ต้นน้าเกิดจากป่าเขาในพื้นที่ หมู่ที่ 3 ตาบลบ้านขอ ไหลผ่านหมู่ที่ 1,4,8,7 ตาบล
บ้านขอ
7. น้ าแม่ตุ๋ย ต้น น้ าเกิดจากแม่น้าก๋วม ไหลผ่ าน หมู่ที่ 1,5,6 ตาบลบ้ านขอ หมู่ที่ 1,2,10,11
ตาบลทุ่งกว๋าว
8. ลาน้าแม่นึง ต้นน้าเกิดจากป่า หมู่ที่ 3 ตาบลทุ่งกว๋าว ไหลผ่าน หมู่ที่ 3,7,9 ตาบลทุ่งกว๋าว ลงสู่
อาเภอเมืองลาปาง
ปริมาณน้าของแหล่งน้าในอาเภอเมืองปาน
- อ่างเก็บน้าแม่กาน้อย หมู่ที่ 4 ตาบลแจ้ซ้อน
- อ่างเก็บน้าแม่แวน หมู่ที่ 4 ตาบลแจ้ซ้อน
- อ่างเก็บน้าแม่แมะ หมู่ที่ 2 ตาบลเมืองปาน
- อ่างเก็บน้าห้วยแม่ก๋วม หมู่ที่ 5 ตาบลเมืองปาน
- อ่างเก็บน้าห้วยม่วง หมู่ที่ 4 ตาบลบ้านขอ
- อ่างเก็บน้าห้วยแม่กองปิน หมู่ที่ 6 ตาบลบ้านขอ
- อ่างเก็บน้าห้วยชมพู หมู่ที่ 1 ตาบลทุ่งกว๋าว
- อ่างเก็บน้าแพะทุ่งกว๋าว หมู่ที่ 5 ตาบลทุ่งกว๋าว

ขนาดบรรจุ
ขนาดบรรจุ
ขนาดบรรจุ
ขนาดบรรจุ
ขนาดบรรจุ
ขนาดบรรจุ
ขนาดบรรจุ
ขนาดบรรจุ

152,000 ดิว
54,000 ดิว
1,394,000 ดิว
1,064,200 ดิว
238,000 ดิว
89,900 ดิว
175,000 ดิว
146,000 ดิว

- อ่างเก็บน้าห้วยเกี๋ยง หมู่ที่ 8 ตาบลทุ่งกว๋าว
- อ่างเก็บน้าห้วยเป้ง หมู่ที่ 8 ตาบลทุ่งกว๋าว

ขนาดบรรจุ
ขนาดบรรจุ

637,700 ดิว
815,000 ดิว

1.6. สภาพเศรษฐกิจและสังคม
- โครงสร้างของเศรษฐกิจที่สาคั้ อาเภอเมืองปานประชาชนส่วนให้่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม
เป็นหลัก ร้อยละ 67.47 จากจานวนครัวเรือนทั้งหมด 11,649 ครัวเรือน ที่เหลือประกอบอาชีพอื่น ๆ เช่น รับจ้าง,
ค้าขาย เป็นต้น โครงสร้างทางเศรษฐกิจมีความสาคั้เกี่ยวโยงเป็นเครือ้าติกันเป็นส่วนให้่ ประชากรในวัยแรงงาน
นิยมไปทางานต่างจังหวัด ต่างจังหวัด และต่างประเทศ เกษตรกรที่ทาการเกษตรส่วนมากเป็นผู้สูงอายุทาให้การทา
การเกษตร แบบประณีตทาให้ยากต่อการจะเพิ่มผลผลิตต่อไร่ หรือการลงทุนด้านอาชีพเกษตรมีการลงทุนน้อย
ตารางแสดงข้อมูลประชากรของอาเภอเมืองปาน จังหวัดลาปาง
ตาบล
ตาบลเมืองปาน
ตาบลบ้านขอ
ตาบลทุ่งกว๋าว
ตาแจ้ซ้อน
ตาบลหัวเมือง
รวมทั้งหมด

ครัวเรือน
2,041
2,578
2,865
2,833
1,332
11,649

ชาย
2,582
3,847
4,236
3,859
2,092
16,616

หญิง
2,698
3,740
4,368
3,697
2,024
16,527

รวม
5,280
7,587
8,604
7,556
4,116
33,143
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ตารางแสดงข้อมูลประชากรของตาบลเมืองปาน อาเภอเมืองปาน จังหวัดลาปาง
หมู่บ้าน
หมู่ที่ 1 บ้านทุ่งโป่ง
หมู่ที่ 2 บ้านดอนแก้ว
หมู่ที่ 3 บ้านน้าจา
หมู่ที่ 4 บ้านแพะ
หมู่ที่ 5 บ้านปางอ่าย
หมู่ที่ 6 บ้านดอนไชย
หมู่ที่ 7 บ้านสบปาน
หมู่ที่ 8 บ้านน้าโจ้
หมู่ที่ 9 บ้านหลวงเมืองปาน
รวมทั้งหมด

ครัวเรือน
356
322
261
490
86
93
183
89
161
2,041

ชาย
500
472
297
519
141
116
211
98
228
2,582

หญิง
514
482
313
548
131
110
241
102
255
2,696

รวม
1,014
954
610
1,067
272
226
452
200
483
5,278

ตารางแสดงข้อมูลประชากรของตาบลหัวเมือง อาเภอเมืองปาน จังหวัดลาปาง
หมู่บ้าน
หมู่ที่ 1 บ้านขาม
หมู่ที่ 2 บ้านกล้วย
หมู่ที่ 3 บ้านต้นงุ้น
หมู่ที่ 4 บ้านไร่
หมู่ที่ 5 บ้านหัวเมือง
หมู่ที่ 6 บ้านทุ่งยาง
หมู่ที่ 7 บ้านท่าเดื่อ
หมู่ที่ 8 บ้านแม่ต๋อม
รวมทั้งหมด

ครัวเรือน
191
223
155
270
179
131
113
70
1,332

ชาย
308
358
207
445
276
227
158
112
2,091

หญิง

รวม

291
335
221
426
272
210
174
94
2,023

599
693
428
871
548
437
332
206
4,114

ตารางแสดงข้อมูลประชากรของตาบลบ้านขอ อาเภอเมืองปาน จังหวัดลาปาง
หมู่บ้าน
หมู่ที่ 1 บ้านทุ่งส้าน
หมู่ที่ 2 บ้านทุ่งสะแกง
หมู่ที่ 3 บ้านป่าเหว
หมู่ที่ 4 บ้านขอ
หมู่ที่ 5 บ้านหนอง
หมู่ที่ 6 บ้านแม่กองปิน
หมู่ที่ 7 บ้านปางดะ
หมู่ที่ 8 บ้านม่วง
หมู่ที่ 9 บ้านขอเหนือ
หมู่ที่ 10 บ้านทุ่งแล้ง
หมู่ที่ 11 บ้านทุ่งบอม
หมู่ที่ 12 บ้านกลาง
หมู่ที่ 13 บ้านวังฆ้อง
รวมทั้งหมด

ครัวเรือน
214
243
354
193
154
232
160
143
231
186
249
125
93
2,578

ชาย
282
358
526
335
245
387
240
208
321
264
355
171
158
3,850

หญิง
262
330
504
300
225
365
266
212
326
287
342
171
152
3,742

รวม
544
688
1,030
635
470
752
506
420
647
551
697
342
310
7,592

๑๕

ตารางแสดงข้อมูลประชากรของตาบลทุ่งกว๋าว อาเภอเมืองปาน จังหวัดลาปาง
หมู่บ้าน

ครัวเรือน

หมู่ที่ 1 บ้านถ้า
หมู่ที่ 2 บ้านทุ่งข่วง
หมู่ที่ 3 บ้านทุ่งแท่น
หมู่ที่ 4 บ้านจ๋ง
หมู่ที่ 5 บ้านทุ่งกว๋าว
หมู่ที่ 6 บ้านทุ่งปง
หมู่ที่ 7 บ้านปลายนา
หมู่ที่ 8 บ้านทุ่งจี้
หมู่ที่ 9 บ้านเฮี้ย
หมู่ที่ 10 บ้านหัวทุ่ง
หมู่ที่ 11 บ้านป่าเวียง
หมู่ที่ 12 บ้านแพะใหม่
หมู่ที่ 13 บ้านหลวง
หมู่ที่ 14 บ้านทุ่งจี้ศรีเจริ้
รวมทั้งหมด

ชาย

258
216
140
282
329
215
194
173
323
144
227
132
109
123
2,865

หญิง

357
335
194
402
539
332
273
236
476
219
360
189
145
176
4,233

รวม

351
346
181
442
524
387
256
268
482
224
371
210
126
197
4,364

708
681
375
844
1,063
719
529
504
958
442
731
399
271
373
8,597

ตารางแสดงข้อมูลประชากรของตาบลแจ้ซ้อน อาเภอเมืองปาน จังหวัดลาปาง
หมู่บ้าน
หมู่ที่ 1 บ้านแม่แจ๋ม
หมู่ที่ 2 บ้านศรีดอนมูล
หมู่ที่ 3 บ้านดินดา
หมู่ที่ 4 บ้านทุ่ง
หมู่ที่ 5 บ้านหลวง
หมู่ที่ 6 บ้านสบลี
หมู่ที่ 7 บ้านป่าเหมีย้ ง
หมู่ที่ 8 บ้านใหม่พัฒนา
หมู่ที่ 9 บ้านข่วงกอม
หมู่ที่ 10 บ้านปางต้นหนุน
หมู่ที่ 11 บ้านแจ้ซ้อนเหนือ
หมู่ที่ 12 บ้านแจ้ซ้อน
รวมทั้งหมด

ครัวเรือน

ชาย

243
184
138
221
271
243
199
263
150
224
446
252
2,834

หญิง

289
274
189
336
290
349
221
579
203
296
487
342
3,855

รวม

265
248
190
316
289
347
215
572
195
236
489
335
3,697

ตารางแสดงข้อมูลเกษตรกรในพื้นที่อาเภอเมืองปาน จังหวัดลาปาง
ตาบล
ตาบลเมืองปาน
ตาบลบ้านขอ
ตาบลทุ่งกว๋าว
ตาบลแจ้ซ้อน
ตาบลหัวเมือง
รวมทั้ง 5 ตาบล

ครัวเรือน
1,265
1,871
2,156
1,650
918
7,860

แปลง
2,348
4,598
5,505
2,602
1,371
16,424

เนื้อที่(ไร่)
4,854
10,204
7,445
10,321
4,150
36,974

554
522
379
652
579
696
436
1,151
398
532
976
677
7,552
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- ตารางแสดงรายได้ของประชากร รวมรายได้ต่อคน ปี 2562
ตาบล
ตาบลเมืองปาน
ตาบลบ้านขอ
ตาบลทุ่งกว๋าว
ตาบลแจ้ซ้อน
ตาบลหัวเมือง
เฉลี่ยทัง้ สิ้น

รายได้เฉลี่ยต่อคนต่อปี
58,656.35
55,762.07
59,756.69
69,005.67
52,872.85
59,977.21

- การศึกษา
โรงเรียนของกรมสามั้ศึกษา
โรงเรียนประถมศึกษา
ห้องสมุดประชาชน

5 แห่ง
35 แห่ง
1 แห่ง

- ศาสนา ประชาชนส่วนให้่ในเขตพื้นที่อาเภอเมืองปาน นับถือศาสนาพุทธ ประมาณร้อยละ 98
ที่เหลือนับถือศาสนาคริสต์ ศาสนาสถานในอาเภอเมืองปาน มีดังนี้
วัด, ที่พักสงฆ์ จานวน 46 แห่ง
โบสถ์คริสต์
จานวน 2 แห่ง
- การสาธารณสุข
โรงพยาบาลขนาด 30 เตียง จานวน 1 แห่ง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล/สถานีอนามัย จานวน 7 แห่ง
- ประเพณีและวัฒนธรรม
ประวัติความเป็นมาของสมาชิกในชุมชนแบบการตั้งถิ่นฐาน
อาเภอเมืองปาน เป็นชุมชนทางทิศเหนือของ “เขลางค์นคร” เป็นเมืองที่มีความอุดมสมบูรณ์ด้วยพืช
พันธ์ธั้้าหาร ที่ทุ่งนาเรียกกันว่า “ทุ่งสามหมวก” หรือ “ทุ่งสามโค้ง” ปัจจุบันโค้งที่หนึ่งตั้งอยู่บริเวณบ้านน้าจา
หมู่ที่ 3 ตาบลเมืองปาน โค้งที่สอง อยู่บริเวณภูเขาดวงตา บ้านแพะ หมู่ที่ 4 ตาบลเมืองปาน และโค้งที่สามอยู่บริเวณ
พระเจดีย์ม่อนเวียง บ้านทุ่งโป่ง หมู่ที่ 1 ตาบลเมืองปาน ความอุดมสมบูรณ์ดังกล่าวของทุ่งสามโค้งสามารถใช้เลี้ยง
ราษฎรได้อย่างเพียงพอ ด้วยเหตุนี้เมืองปานจึงเป็นที่หมายของเมืองอื่นๆ อาทิ เช่น พม่า และเงี้ยว ที่ต้องการยึดครอง
เพื่อเป็นแหล่งสะสมเสบียงอาหาร
เมืองปานมี น ายบ้ านหนึ่ งคนไม่ป รากฏชื่อเป็ น ผู้ มีค วามกล้ าหา้ เข้ มแข็ง อดทนเด็ดเดี่ยว และ
เสียสละ ได้รวบรวมสมัครพรรคพวกต่อต้านพวกข้าศึกที่บุกรุกเข้ามา ได้รับชัยชนะหลายครั้งจนข้าศึกศัตรูไม่กล้ามา
รบกวนอีกต่อไป นายบ้านผู้ นี้ ได้ส ร้างเครื่องส่ งสั ้ ้าณในการแจ้งเหตุแก่ห มู่บ้านและเป็นสั ้้าณนัดหมายเพื่ อ
ร่ว มมือ กัน ต่ อสู้ ข้าศึกศัต รูโดยใช้ท องคามาหลอมท าเป็ น “ปาน” (ลั ก ษณะคล้ ายคล้ องให้่ แต่โหนกที่ตี เล็ กกว่า)
ชาวบ้านเรียกว่า “ปานคา” นายบ้านผู้นี้เป็นผู้ทา “ปาน” เป็นสั้้าแจ้งเหตุต่างๆแก่ชาวบ้าน จนได้รับขนานนาม
จากชาวเมืองปานว่า “เจ้าพ่อขุนจเรปาน” และเมืองแห่งนี้ได้ชื่อว่า “เมืองจเรปาน” ต่อมาเรียกเพี้ยนไปเหลือเพียง
“เมืองปาน”
อาเภอเมืองปาน แต่เดิมรวมอยู่ในท้องที่อาเภอแจ้ห่ม จังหวัดลาปาง ต่อมาทางกระทรวงมหาดไทย
ได้พิจารณาเห็นว่าท้องที่อาเภอแจ้ห่ม จังหวัดลาปาง มีอาณาเขตกว้างขวางมีพลเมืองมาก ท้องที่บางตาบลอยู่ห่างไกล
จากอาเภอ เจ้าหน้าที่ออกตรวจตราดูแลทุกข์สุขของราษฎรไม่ทั่วถึง เพื่อประโยชน์ในด้านการปกครองและอานวย
ความสะดวกแก่ประชาชนในท้องที่ กระทรวงมหาดไทยจึงได้ประกาศแบ่งท้องที่อาเภอแจ้ห่ม จังหวัดลาปาง เป็น “กิ่ง
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อาเภอเมืองปาน” ขึ้นเมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2524 และยกฐานะเป็นอาเภอเมืองปานตามพระราชกฤษฎีกาเมื่อ
วันที่ 9 พฤษภาคม 2535
รูปแบบการตั้งถิ่นฐานของประชากรอาเภอเมืองปาน การตั้งบ้านเรือนตามลุ่มน้า ที่ราบเชิงภูเขา
ตั้งบ้านเรือนเป็นกลุ่มตามเครือ้าติ
ขนบธรรมเนียมประเพณี, พิธีกรรม อิทธิพลทางความคิด
ค่านิยม ความเชื่อถือของประชาชนโดยทั่วไป ยัง นับถือขนบธรรมเนียมประเพณีต่างๆและยังนับถือผี
มีการเซ่นไหว้เป็นประจาทุกปี
ประเพณีที่สาคั้ เช่นวันเข้า – ออกพรรษา, วันสงกรานต์, วันวิสาฃบูชา, ประเพณีสรงน้าพระธาตุ
- องค์กรสถาบันต่าง ๆ
องค์กรสถาบันของอาเภอเมืองปาน มีกลุ่มเกษตรกรที่เป็นกลุ่มธรรมชาติ เช่นกลุ่มผู้ปลูกผัก,
กลุ่มผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ เป็นต้น แต่มีกลุ่มที่จดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน ณ ที่สานักงานเกษตรอาเภอเมืองปาน
จานวน 138 กลุ่ม สมาชิกทั้งหมด 1,856 ราย เป็นกลุ่มวิ สาหกิจชุมชนทั้งด้านพืช สัตว์ ประมง และสิ่งประดิษฐ์
ผ้าทอ เป็นต้น
- กลุ่มแม่บ้าน
56 หมู่บ้าน
- กลุ่มยุวเกษตรกร
2 กลุ่ม
- กลุ่มศูนย์เรียนรู้
5 กลุ่ม
- กลุ่มสินค้าโอท๊อป
66 กลุ่ม
1.7. การใช้ประโยชน์ที่ดิน (Land Use)
อาเภอเมืองปาน การใช้ป ระโยชน์ที่ดินส่วนมากปลูกที่อยู่อาศัยตามแนวยาวของพื้นที่เหนือใต้ ตาม
ลาน้า ตามธรรมชาติ และการปลูกข้าวในที่สูงขึ้นไปตามลาดับ ที่เหลือเป็นพื้นที่ป่าไม้เป็นส่วนให้่
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สภาพเศรษฐกิจ/สังคม ประชากรมีทั้งหมด 11,649 ครัวเรือน เป็นครัวเรือนเกษตรกร 7,86 0
ครั ว เรื อน มี อาชี พ เกษตรกร จ านวนร้ อ ยละ 67.47 จากจ านวนครัว เรือ นทั้ งหมด รายได้ ส่ ว นให้่ ม าจากภาค
การเกษตร ส่งผลให้เกษตรกรจะต้องมีการปรับตัว ให้เข้ากับการเกษตรสมัยใหม่โดยมีหน่วยงานของกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์เป็นแกนหลักในการช่วยเหลือเกษตรกร

๒๐

บทที่ 2
การวิเคราะห์สถานการณ์การเกษตรของอาเภอ
2.1 ข้อมูลประกอบการวิเคราะห์
2.1.1 เกษตรกรและองค์กรเกษตรกร
1) เกษตรกร
(1) ครัวเรือนเกษตรกร
อาเภอเมืองปาน มีครัวเรือนเกษตรกร จานวน 7,945 ครัวเรือน โดยมีหัวหน้าครัวเรือนเกษตรกร
อายุระหว่าง 56-65 ปี จานวน 2,863 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 36.04 รองลงมา อายุระหว่าง 46-55 ปี จานวน
2,168 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 27.29 อายุระหว่าง 65 ปีขึ้นไป จานวน 1,984 คิดเป็นร้อยละ 24.97 อายุ
ระหว่าง 36-45 ปี จานวน 753 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 9.48 อายุ 26-35 ปี จานวน 160 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ
2.01 และอายุ 18-25 ปี จานวน 17 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 0.21 ตามลาดับ
ตารางที่ 1 แสดงหัวหน้าครัวเรือนจาแนกตามอายุ อาเภอเมืองปาน จังหวัดลาปาง
ช่วงอายุ (ปี)
ครัวเรือน
65 ปีขึ้นไป
1,984
56 - 65 ปี
2,863
46 - 55 ปี
2,168
36 - 45 ปี
753
26 - 35 ปี
160
18 - 25 ปี
17
รวม
7,945
ที่มา : ระบบทะเบียนเกษตรกร พ.ศ. 2562 (ตัดยอด ณ 30 เม.ย. 2563)

ร้อยละ
24.97
36.04
27.29
9.48
2.01
0.21
100

ภาพที่ 1 แสดงหัวหน้าครัวเรือนเกษตรกรจาแนกตามอายุ อาเภอเมืองปาน จังหวัดลาปาง
(ที่มา : ระบบทะเบียนเกษตรกร พ.ศ. 2562 (ตัดยอด ณ 30 เม.ย. 2563))
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(2) ลักษณะการประกอบอาชีพ
อาเภอเมืองปาน มีเกษตรกรที่ประกอบอาชีพหลักส่วนให้่เป็นการประกอบอาชีพเกษตรกรรม เป็น
หลัก จานวน 7,443 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 93.68 และประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นรอง จานวน 502
ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 6.32
ตารางที่ 2 แสดงลักษณะการประกอบอาชีพเกษตรกร อาเภอเมืองปาน จังหวัดลาปาง
ลักษณะการประกอบอาชีพ
ครัวเรือน
ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลัก
7,443
ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นรอง
502
ที่มา : ระบบทะเบียนเกษตรกร พ.ศ. 2562 (ตัดยอด ณ 30 เม.ย. 2563)

ร้อยละ
93.68
6.32

ภาพที่ 2 แสดงลักษณะการประกอบอาชีพ อาเภอเมืองปาน จังหวัดลาปาง
(ที่มา : ระบบทะเบียนเกษตรกร พ.ศ. 2562 (ตัดยอด ณ 30 เม.ย. 2563))
(3) ลักษณะการถือครองที่ดิน
ลักษณะการถือครองที่ดินของเกษตรกรอาเภอเมืองปาน ส่วนให้่เกษตรกรเป็นเจ้าของเอง จานวน
5,311 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 87.37 รองลงมาคือเช่า จานวน 449 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 7.39 และอื่นๆ
(ที่สาธารณะประโยชน์, ทาฟรี) จานวน 319 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 5.25 ตามลาดับ
ตารางที่ 3 แสดงลักษณะการถือครองที่ดินของเกษตรกร อาเภอเมืองปาน จังหวัดลาปาง
ลักษณะการถือครอง
ครัวเรือน
เกษตรกรเป็นเจ้าของเอง
5,311
เช่า
449
อื่นๆ (ที่สาธารณะประโยชน์, ทาฟรี)
319
ที่มา : ระบบทะเบียนเกษตรกร พ.ศ. 2562 (ตัดยอด ณ 30 เม.ย. 2563)

ร้อยละ
87.37
7.39
5.25

๒๒

ภาพที่ 3 แสดงลักษณะการถือครองที่ดิน อาเภอเมืองปาน จังหวัดลาปาง
(ที่มา : ระบบทะเบียนเกษตรกร พ.ศ. 2562 (ตัดยอด ณ 30 เม.ย. 2563))
(4) ประเภทเอกสารสิทธิ์ (เฉพาะเกษตรกรเป็นเจ้าของเอง)
เกษตรกรอาเภอเมืองปาน มีการถือครองที่ดินแบบโฉนด/น.ส.ทุกประเภท จานวน 3,818 ครัวเรือน
คิดเป็นร้อยละ 53.73 รองลงมาคือไม่มีเอกสารสิทธิ์ จานวน 2,615 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 36.80 และส.ป.ก.
ทุกประเภท จานวน 641 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 9.02 และหนังสือรับรองของหน่วยงาน จานวน 32 ครัวเรือน
คิดเป็นร้อยละ 0.45 ตามลาดับ
ตารางที่ 4 แสดงลักษณะประเภทเอกสารสิทธิ์ อาเภอเมืองปาน จังหวัดลาปาง
ประเภทเอกสารสิทธิ์ (ครัวเรือน)
โฉนด/น.ส.ทุกประเภท ส.ป.ก. ทุกประเภท
หนังสือรับรอง
ไม่มีเอกสารสิทธิ์
ของหน่วยงาน
3,818
641
32
2,615
ที่มา : ระบบทะเบียนเกษตรกร พ.ศ. 2562 (ตัดยอด ณ 30 เม.ย. 2563)

ภาพที่ 4 แสดงประเภทเอกสารสิทธิ์ อาเภอเมืองปาน จังหวัดลาปาง
(ที่มา : ระบบทะเบียนเกษตรกร พ.ศ. 2562 (ตัดยอด ณ 30 เม.ย. 2563))

รวม
5,311
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2) องค์กรและสถาบันเกษตรกร
(1) กลุ่มเกษตรกร/สถาบัน
อาเภอเมืองปาน มีกลุ่มส่งเสริมอาชีพ 4 กลุ่ม มีสมาชิก 65 ราย กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร 6 กลุ่ม สมาชิก
62 ราย กลุ่มยุวเกษตรกร 5 กลุ่ม สมาชิก 55 ราย วิสาหกิจชุมชน 1๕5 แห่ง สมาชิก ๒,๐4๗ ราย และกลุ่มเกษตรกร
8 กลุ่ม สมาชิก 94 ราย
ตารางที่ 5 แสดงจานวนและสมาชิกสถาบันเกษตรกรอาเภอเมืองปาน จังหวัดลาปาง
กลุ่มส่งเสริมอาชีพ
ตาบล

สมาชิก
(ราย)

กลุ่ม

1. ทุ่งกว๋าว
2. บ้านขอ

1

8

3. เมืองปาน

กลุ่มแม่บ้าน
เกษตรกร
สมาชิก

กลุ่ม

(ราย)

กลุ่มยุว
เกษตรกร
สมาชิก

กลุ่ม

(ราย)

วิสาหกิจชุมชน
แห่ง

สมาชิก
(ราย)

สหกรณ์

กลุ่มเกษตรกร

สมาชิก
(ราย)

แห่ง

กลุ่ม

สมาชิก
(ราย)

2

2๐

1

15

๓๐

3๖๑

2

26

1

7

1

10

1๖

1๕๗

2

15

1

10

1

10

๒๐

2๒๕

1

15

4. แจ้ซ้อน

1

3๐

1

10

1

10

๗๓

1,0๙๕

2

18

5. หัวเมือง

2

25

1

14

1

10

1๖

๒๐๙

1

20

รวม

4

65

6

62

5

55

1๕๕ ๒,๐๔๗

8

94

0

0

ที่มา : www. https://smce.doae.go.th/ พ.ศ. 2563
3) ศูนย์เรียนรู้และเครือข่าย
อาเภอเมืองปาน มีแหล่ง/ศูนย์เรียนรู้และบริการด้านการเกษตร มีศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการ
ผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) 1 ศูนย์ และศพก. เครือข่าย 12 ศูนย์ ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน 4 ศูนย์ ศูนย์จัดการดินและ
ปุ๋ย 1 ศูนย์ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจาตาบล 5 ศูนย์ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง 2 ศูนย์ และศูนย์
ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการพัฒนาที่ดิน ...-...ศูนย์
ตารางที่ 6 แสดงจานวนแหล่ง/ศูนย์เรียนรู้และบริการด้านการเกษตร อาเภอเมืองปาน จังหวัดลาปาง
ตาบล

ศพก.

เมืองปาน
บ้านขอ
ทุ่งกว๋าว
แจ้ซ้อน
หัวเมือง

1

รวม

1

ศพก.
เครือข่าย
4
1
3
2
2
12

ที่มา : ข้อมูลศูนย์เครือข่าย พ.ศ.2563

ศจช.

ศดปช.

ศบกต.

1

1

1
1
1
1
1
5

1
2
4

1

ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจ
กษ. พอเพี
ปศุสัตยว์ง ปฏิรูป

ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยี
ด้านการพัฒนาที่ดิน

1

1

1
1

-

-
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(1) อาสาสมัครเกษตร
อาเภอเมืองปาน มีอาสาสมัครเกษตร จานวน 67 คน โดยมีเกษตรหมู่บ้านจานวนมากที่สุด จานวน
56 ราย รองลงมาคือหมอดินอาสา 5 ราย และอาสาสมัครปศุสัตว์ 3 ราย ตามลาดับ อย่างไรก็ตาม อาสาเกษตรบาง
รายทาหน้าที่อาสามากกว่า ๑ หน้าที่
ตารางที่ 7 แสดงข้อมูลอาสาสมัครเกษตรอาเภอเมืองปาน จังหวัดลาปาง
หน่วยงาน /อาสาสมัครเกษตร (ราย)
ตาบล

1. ทุ่งกว๋าว
2. บ้านขอ
3. เมืองปาน
4. แจ้ซ้อน
5. หัวเมือง
รวม

อาสาสมัคร ครูบัญชี
ฝนหลวง
อาสา

ประมง
อาสา

1

อาสา หมอดิน เกษตร
สหกรณ์
ปศุสัตว์ อาสา หมู่บ้าน

1
2

1
2
1
1
0

14
13
9
12
8

3

5

56

1

1

0

1

เศรษฐกิจ อาสาสมัคร
การเกษตร ปฏิรูปที่ดนิ

1

0

1

0

ที่มา : https://asa-center.doae.go.th/ พ.ศ. 2563
(2) ปราช้์ชาวบ้าน
อาเภอเมืองปาน มีปราช้์ชาวบ้านภายใต้โครงการเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่ โดยยึดปรัช้าเศรษฐกิจ
พอเพียง ซึ่งการดาเนิ น การโครงการได้คัดเลื อกปราช้์ช าวบ้านเป็นผู้ดาเนินการถ่ายทอดองค์ความรู้ตามวิถีของ
ปราช้์แต่ละคน ซึ่งในอาเภอเมืองปาน มีปราช้์ชาวบ้านจานวน 2 คน
ตารางที่ 8 แสดงข้อมูลปราช้์ชาวบ้านอาเภอเมืองปาน จังหวัดลาปาง
ตาบล
จานวน (ราย)
ชื่อ – สกลุ
1. บ้านขอ
1
นางบุปผา หมดดี
2. เมืองปาน
1
นายอุทัย ต้อนรับ
รวม
2
ที่มา : อาเภอเมืองปาน จ.ลาปาง พ.ศ. 2563

ที่อยู่
167 ม.9 ต.บ้านขอ อ.เมืองปาน จ.ลาปาง
258 ม.2 ต.เมืองปาน อ.เมืองปาน จ.ลาปาง
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(3) ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
ชื่อ : ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรตาบลทุ่งกว๋าว อาเภอเมืองปาน จังหวัดลาปาง
ชื่อเกษตรกรต้นแบบ : นายสมบูรณ์ จังกา
บ้านเลขที่ : หมู่ที่ 11 ตาบลทุ่งกว๋าว อาเภอเมืองปาน จังหวัดลาปาง
สถานการณ์ของพื้นที่ : เกษตรกรปลูกข้าวพันธุ์สันป่าตองเป็นพืชหลักที่สาคั้และมีการประสบปั้หา ได้แก่
1. ต้นทุนการผลิตสูง
2. ผลผลิตยังไม่ได้คุณภาพ
3. มีโรคแมลงระบาด
4. น้ายังไม่เพียงพอต่อการทานาปรัง
แนวทางการพัฒนา : ช่วงแล้งจะส่งเสริมปลูกพืชอายุสั้น หลังจากนั้นปลูกพืชปุ๋ยสดเพื่อปรับปรุงบารุงดิน และการ
เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวที่มีคุณภาพ
จุดเด่นของศูนย์เรียนรู้ : เทคโนโลยีการลดต้นทุนข้าว และกระบวนการผลิตข้าวคุณภาพ ได้นาเทคโนโลยีใหม่ๆมา
ปรับ
ใช้ เน้นการลด ละ เลิก สารเคมี
หลักสูตรเรียนรู้ : 1. การลดต้นทุนการผลิตข้าว
2. การใช้ปยุ๋ อินทรีย์และชีวภาพในแปลงนา
3. การผลิตและการใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มา
หลักสูตรบังคับ : 1. วิชาเกษตรทฤษฎีใหม่
2. เศรษฐกิจพอเพียง
3. เกษตรผสมผสาน
หลักสูตรเสริม : 1. วิชาบั้ชีต้นทุนอาชีพ
2. วิชาการใช้น้าอย่างรู้คุณค่า
ศูนย์เครือข่าย จานวน 12 ศูนย์
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ตารางที่ 9 ศูนย์เครือข่ายของศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอาเภอเมืองปาน จังหวัดลาปาง
แบบสรุปข้อมูล
ศูนย์เครือข่ายของศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอาเภอเมืองปาน จังหวัดลาปาง
ที่ตั้งศูนย์
ประเภท/กิจกรรมหลัก
ชื่อ - นามสกุล
เบอร์โทรศัพท์
ที่
ชื่อศูนย์เครือข่าย
ประธานศู
นย์เครือข่าย
หมู่ ตาบล ประธานศูนย์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

ศูนย์ข้าวชุมชนบ้านดอนแก้ว

ศูนย์เรียนรู้ด้านข้าว / ศูนย์ข้าวชุมชน

ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนตาบลเมือง
ปาน
ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมขนตาบลเมือง
ปาน
ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมขนตาบล
ทุ่งกว๋าว
ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยี
การ เกษตรประจาตาบลทุ่งกว๋าว
ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านขอ
ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการ
ผลิต สินค้าเกษตร กิจกรรม
เศรษฐกิจพอเพียง
ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการ
ผลิต สินค้าเกษตร กิจกรรม
เศรษฐกิจพอเพียง
ศูนย์เรียนรู้วาดฝันปันอนาคตสู่
เศรษฐกิจ พอเพียง พลังปั้้า
ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการ
ผลิตสินค้าเกษตร กิจกรรม ปศุสัตว์
ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านไร่
ตาบลหัวเมือง
ศูนย์เรียนรู้ด้านการผลิตพืชปลอดภัย
ตาบลเมืองปาน

ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน (ศดปช.)

2
2

เมืองปาน
เมืองปาน

นายอุทยั ต้อนรับ
นายณรงค์ ตั้งตัว

0901350572
0613623277

ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.)

2

เมืองปาน

นางสุธรรม นีวันกูล

0823907122

ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.)

4

ทุ่งกว๋าว

นางธนั้้า ชัยนุวงค์

0931329248

ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตร
ทฤษฎีใหม่/เกษตรผสมผสาน
ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตร
ทฤษฎีใหม่/เกษตรผสมผสาน
ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตร
ทฤษฎีใหม่/เกษตรผสมผสาน

4

ทุ่งกว๋าว

นายสุคา อุ่นแอบ

0817141272

9

บ้านขอ

นางบุปผา หมดดี

0904657652

11

แจ้ซ้อน

นายธนวัฒน์ สุจริต

0881908952

ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตร
ทฤษฎีใหม่/เกษตรผสมผสาน

3

ทุ่งกว๋าว

นายห้าวหา้ บุ้
เพลิง

0636710691

ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตร
ทฤษฎีใหม่/เกษตรผสมผสาน
ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตร
ทฤษฎีใหม่/เกษตรผสมผสาน
ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตร
ทฤษฎีใหม่/เกษตรผสมผสาน
ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตร
ทฤษฎีใหม่/เกษตรผสมผสาน

6

แจ้ซ้อน

นายภาคภูมิ ติ๊บดี

0848940963

3

หัวเมือง

นายสรายุทธ ทาเล็ก

0849300021

4

หัวเมือง

นายเที่ยง ปันดี

0899514120

1

เมืองปาน

ว่าที่ ร.ต.ห้ิง
จุฬารัตน์ อยู่เย็น

0889233802

ภาพที่ 5 แสดงที่ตั้งศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
และเครือข่ายอาเภอเมืองปาน จังหวัดลาปาง
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(4) กลุ่มเกษตรกรแปลงให้่อาเภอเมืองปาน
อาเภอเมืองปาน มีกลุ่มเกษตรกรแปลงให้่ จานวน 2 กลุ่ม ได้แก่
1. กลุ่มแปลงให้่ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
แผนการผลิตรายกลุ่มของแปลงให้่ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
ที่อยู่ หมู่ที่ 2 ตาบลบ้านขอ อาเภอเมืองปาน จังหวัดลาปาง
กิจกรรม แปลงให้่ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
 เป้าหมายการดาเนินงานลดต้นทุนการผลิต จาก 4,020 บาท/ไร่ เป็น 3,216 บาท/ไร่ (20%)
 เป้าหมายผลผลิต จาก 850 กิโลกรัม/ไร่ เป็น 1,020 กิโลกรัม/ไร่ (20%)
 เป้าหมายรายได้ 5,610 บาท/ไร่
 ประมาณการรายจ่าย 4,020 บาท/ไร่
กิจกรรมทีต้องการพัฒนา
1. ลดต้นทุนการผลิต 20%
2. เพิ่มผลผลิต 20%
3. เพิ่มมูลค่าผลผลิตให้สูงขึ้น ใช้พันธุ์ดี มีคุณภาพ
4. การบริหารจัดการกลุ่ม วางแผนการผลิต การตลาด
5. การตลาด รวบรวมผลผลิตจากสมาชิกแล้วจาหน่ายให้กับสหกรณ์,พ่อค้า,บริษัท
ตารางที่ 10 แสดงปฏิทินการทางานแปลงให้่ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ จังหวัดลาปาง
กิจกรรม
1.เตรียมเมล็ดพันธุ์
2.การเตรียมดิน
3.การปลูก
4.การดูแลรักษา
5.การเก็บเกี่ยว
6.การขายผลผลิต

เดือน
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ประมาณ
การรายจ่าย

ประมาณการ
รายได้

600 บ.
600 บ.
200 บ.
2,220 บ.
400 บ.

2. กลุ่มแปลงให้่ยางพารา
แผนการผลิตรายกลุ่มของแปลงให้่ยางพารา
ที่อยู่ หมู่ที่ 2 ตาบลบ้านขอ อาเภอเมืองปาน จังหวัดลาปาง
กิจกรรม แปลงให้่ยางพารา
 เป้าหมายการดาเนินงานลดต้นทุนการผลิต จาก 7,652 บาท/ไร่ เป็น 6,886 บาท/ไร่ (10%)
 เป้าหมายผลผลิต จาก 200 กิโลกรัม/ไร่ เป็น 220 กิโลกรัม/ไร่ (10%)
 เป้าหมายรายได้ 7,920 บาท/ไร่
 ประมาณการรายจ่าย 7,652 บาท/ไร่

4,675 บ.
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กิจกรรมทีต้องการพัฒนา
6. ลดต้นทุนการผลิต 10%
7. เพิ่มผลผลิต 10%
8. เพิ่มมูลค่าผลผลิตให้สูงขึ้น
9. การบริหารจัดการกลุ่ม วางแผนการผลิต การตลาด
10. การตลาด รวบรวมผลผลิตจากสมาชิกแล้วจาหน่ายให้กับสหกรณ์,พ่อค้า,บริษัท
ตารางที่ 11 แสดงปฏิทินการทางานแปลงให้่ยางพารา จังหวัดลาปาง
กิจกรรม

เดือน
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

1.การดูแลรักษา
2.การเก็บเกี่ยว
3.การขายผลผลิต

ประมาณ
การรายจ่าย

ประมาณการ
รายได้

4,052 บ.
3,600 บ.
7,200 บ.

2.1.2 ศักยภาพพื้นที่/ทรัพยากรการเกษตร
1) ทรัพยากรดิน
ข้อมูลกลุ่มชุดดิน
กลุ่มชุดดินที่ 29

หน้าตัดดิน

ลักษณะโดยทั่วไป : เนื้อดินเป็นพวกดินเหนียว ดินมีสีน้าตาลเหลือง หรือแดง เกิดจากวัตถุต้นกาเนิด
ดินพวกตะกอนลาน้า หรือเกิดจากการสลายตัวผุพังของดินหลายชนิด ที่มีเนื้อละเอียด พบบริเวณที่ดอนที่เป็นลูกคลื่น
จนถึงเนินเขา มีความลาดชันประมาณ 3-25 %เป็นดินลึก มีการระบาย น้าดี มีความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติ
ค่อนข้างต่า pH ประมาณ 4.5-5.5 ได้แก่ชุดดินบ้านจ้อง เชียงของ หนอง-มด แม่แตง ปากช่อง ห้างฉัตร เขาให้่
และ โชคชัย สูงเนิน ปัจจุบันบริเวณดังกล่าวใช้ปลูกพืชไร่และไม้ผลต่างๆ มีส่วนน้อยที่ยังคงสภาพป่าธรรมชาติ
ปัญหาในการใช้ประโยชน์ที่ดิน : ดินมีความพรุนสูง น้าซึมผ่านชั้นดินได้ปานกลาง มีการอุ้มน้าต่าถึงปาน
กลาง น้าใต้ดินลึก พืชจะขาดน้าเมื่อฝนทิ้งช่วงนาน ดินมีการพังทลายในบริเวณที่มีความลาดชันสูง ความอุดม
สมบูรณ์ของดินปานกลางเหมาะสาหรับปลูกพืชไร่หรือไม้ผลต่าง ๆ
ความเหมาะสมสาหรับการปลูกพืช : กลุ่มชุดดินที่ 29 มีศักยภาพเหมาะสมในการปลูกพืชไร่และไม้ผล
มากกว่าที่จะนามาปลูกข้าวหรือทานา เนื่องจากสภาพพื้นที่เป็นลูกคลื่นลอนลาดถึงลอนชัน ยากในการที่จะเก็บกักน้า
ไว้ปลูกข้าว

๒๙

กลุ่มชุดดินที่ 47

หน้าตัดดิน

ลักษณะโดยทั่วไป : เนื้อดินเป็นพวกดินเหนียวหรือดินร่วน ที่มีเศษหินปะปนมาก และพบชั้นหิน พื้นลึก
50 - 80 ซม. ดินมีสีน้าตาล สีน้าตาลปนแดง เกิดจากการสลายตัวผุพังของหินเนื้อละเอียด มีสภาพพื้นที่เป็นลูกคลื่น
ลอนลาดถึงเนินเขา มีความลาดชันประมาณ 2 - 20 % เป็นดินตื้น มี การระบายน้าดี ระดับน้าใต้ดินอยู่ลึกกว่า 3
เมตรตลอดปี มีความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติต่าถึง ปานกลาง pH 5.0-7.5 ส่วนให้่เป็นป่าเบ้จพรรณและป่า
เต็งรัง บางแห่งทาไร่เลื่อนลอย หรือปลูกป่าทดแทน ได้แก่ ชุดดินลี้ มวกเหล็ก นครสวรรค์ ท่าลี่ สบปราบ และไพสาลี
หินซ้อน โคกปรืด โป่งน้าร้อนงาว ปัจจุบันบริเวณดังกล่าวเป็นป่าเบ้จพรรณ ป่าเต็งรัง หรือป่าละเมาะ บางแห่งใช้ทา
ไร่เลื่อนลอย หรือปลูกป่าทดแทน
ปัญหาในการใช้ประโยชน์ที่ดิน : ดินตื้นมากมีชั้นหินผุ และหินพื้น น้าซึมผ่านชั้นดินได้ปานกลาง ถึง
ค่อนข้างเร็ว มีการอุ้มน้าปานกลางถึงต่า ดินถูกกัดกร่อนได้ง่ายที่ความลาดชันสูง สภาพพื้นที่ เป็นลูกคลื่นถึงเนินเขา
ระดับน้าใต้ดินลึก
ความเหมาะสมสาหรับการปลูกพืช : กลุ่มชุดดินที่ 47 มีศักยภาพค่อนข้างไม่เหมาะสมและไม่เหมาะสม
ที่จะใช้ในการปลูกพืชทั่วไป เนื่องจากเป็นดินตื้นถึงตื้นมาก และสภาพพื้นที่มีความลาดเทสูงเป็นส่วนให้่

กลุ่มชุดดินที่ 48

หน้าตัดดิน

ลักษณะโดยทั่วไป : เนื้อดินบนส่วนให้่เป็นดินร่วนปนทราย ส่วนดินล่างเป็นดินร่วนเหนียวปนเศษหิน
หรือปนกรวด ก้อนกรวดขนาดให้่เป็นหินกลมมน ถ้าเป็นดินปนเศษหินมักพบชั้นหินพื้นตื้น กว่า 50 ซม. ดินเป็นสี
น้าตาล สีน้าตาลปนแดง สีแดงปนเหลือง พบบริเวณพื้นที่เป็นลูกคลื่นลอนลาดถึงเนินเขา มีความลาดชันประมาณ 3
- 25 % เป็นดินตื้นมาก มีความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติต่า ระดับน้าใต้ดินอยู่ลึกกว่า 2 เมตร ตลอดปี pH 5.07.0 ได้แก่ชุดดินท่ายาง แม่ริม นาเฉลียง พะเยา น้าขุน ปัจจุบันบริเวณดังกล่าวเป็นป่าเบ้จพรรณ ป่าเต็งรัง ป่า
ละเมาะ และทุ่งห้้าธรรมชาติ บางแห่งใช้ปลูกพืชไร่ หรือไม้โตเร็ว
ปัญหาในการใช้ประโยชน์ที่ดิน : ดินตื้นมีก้อนกรวดมาก ความอุดมสมบูรณ์ต่า มีการกัดกร่อนของดิน
ได้ง่ายที่ความลาดชันสูง สภาพพื้นที่เป็นลูกคลื่นถึงเนินเขา
ความเหมาะสมสาหรับพืช : โดยทั่วไปแล้วกลุ่มชุดดินที่ 48 มีศักยภาพไม่ค่อยเหมาะสมและไม่
เหมาะสมที่จะใช้ในการปลูกพืชไร่ พืชผัก และไม้ยืนต้น เนื่องจากเป็นดินตื้นถึงตื้นมากและมีก้อนหิน หรือเศษหินที่
หน้าผิวดินไม่เหมาะสมที่จะนามาใช้ในการทานา เนื่องจากสภาพพื้นที่สูงและดินเก็บกักน้าไม่อยู่ แต่มีศักยภาพพอที่จะ
ใช้ปลูกห้้าเลี้ยงสัตว์และปลูกไม้โตเร็วบางชนิด

๓๐

กลุ่มชุดดินที่ 62

หน้าตัดดิน

ลักษณะโดยทั่วไป : ดินนี้ประกอบด้วยพื้นที่ภูเขา ซึ่งมีความลาดชันมากกว่า 35 % ดินที่พบในบริเวณ
ดังกล่าวนี้มีทั้งดินลึกและดินตื้น ลักษณะของเนื้อดินและความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติแตกต่างกันไปแล้วแต่ชนิด
ของหินต้นกาเนิดในบริเวณนั้น มักมีเศษหิน ก้อนหิน หรือหินพื้นโผล่ กระจัดกระจายทั่วไป ส่วนให้่ยังปกคลุมด้วย
ป่าไม้ประเภทต่าง ๆ เช่น ป่าเบ้จพรรณ ป่าเต็งรัง หรือป่าดิบชื้น หลายแห่งมีการทาไร่เลื่อนลอย โดยปราศจาก
มาตรการในการอนุรักษ์ดินและน้า ซึ่งเป็นผลทาให้เกิดการชะล้างพังทลายของดิน จนบางแห่งเหลือแต่หินพื้นโผล่
ได้แก่ชุดดินที่ล าดชัน เชิงซ้อน (Sc) กลุ่ มชุดดินนี้ไม่ควรนามาใช้ประโยชน์ทางการเกษตร เนื่ องจากมีปั้ หาหลาย
ประการที่มีผลกระทบต่อระบบนิเวศน์ควรสงวนไว้เป็นป่าตามธรรมชาติ เพื่อรักษาแหล่งต้นน้าลาธาร
ปัญหาในการใช้ประโยชน์ที่ดิน : พื้นที่ภูเขาลาดชันมากกว่า 35 % มีการกัดกร่อนของดินได้ง่าย
ความเหมาะสมของดินสาหรับการปลูกพืช : ดินกลุ่มที่ 62 มีศักยภาพไม่เหมาะสมที่จะนามาใช้ในการ
เพาะปลูกพืช เนื่องจากเป็นดินตื้น มีหินโผล่ที่ผิวดินเป็นส่วนให้่ และพื้นที่เป็นภูเขาสูงชัน มีความลาดเทเฉลี่ยเกิน
35 % ง่ายต่อการชะล้างพังทลายของดิน จึงเหมาะสมที่จะรักษาไว้เป็นพื้นที่ป่าไม้ธรรมชาติเพื่อรักษาสภาพแวดล้อม
และเป็นพื้นทีต่ ้นน้าลาธาร

๓๑

แผนที่กลุ่มชุดดินอาเภอเมืองปาน

ภาพที่ 6 แสดงพื้นที่ทรัพยากรดินอาเภอเมืองปาน จังหวัดลาปาง
(ที่มา : กรมพัฒนาที่ดิน)

๓๒

แผนที่กลุ่มชุดดินตาบลหัวเมือง

ภาพที่ 7 แสดงพื้นที่ทรัพยากรดินอาเภอเมืองปาน จังหวัดลาปาง
(ที่มา : กรมพัฒนาที่ดิน)

๓๓

แผนที่กลุ่มชุดดินตาบลเมืองปาน

ภาพที่ 8 แสดงพื้นที่ทรัพยากรดินอาเภอเมืองปาน จังหวัดลาปาง
(ที่มา : กรมพัฒนาที่ดิน)

๓๔

แผนที่กลุ่มชุดดินตาบลแจ้ซ้อน

ภาพที่ 9 แสดงพื้นที่ทรัพยากรดินอาเภอเมืองปาน จังหวัดลาปาง
(ที่มา : กรมพัฒนาที่ดิน)

๓๕

แผนที่กลุ่มชุดดินตาบลบ้านขอ

ภาพที่ 10 แสดงพื้นที่ทรัพยากรดินอาเภอเมืองปาน จังหวัดลาปาง
(ที่มา : กรมพัฒนาที่ดิน)

๓๖

แผนที่กลุ่มชุดดินตาบลทุ่งกว๋าว

ภาพที่ 11 แสดงพื้นที่ทรัพยากรดินอาเภอเมืองปาน จังหวัดลาปาง
(ที่มา : กรมพัฒนาที่ดิน)

๓๗

- ลักษณะสภาพพื้นที่ของอาเภอ เป็นที่สูง ทาให้มีที่ราบลุ่มน้อย พื้นที่ทาการเกษตรน้อย เกษตรกรต้องไป
ทาการปลูกพืชแบบพื้นที่สูงแทน
- มีพื้นที่ลาดชั้น ทาให้ประสบปั้หาดินเคลื่อนตัวปิดทับเส้นทางคมนาคม เพราะเกษตรกรบุกรุกพื้นที่ป่า
มากเกินไป
- ลักษณะชุดดิน ส่วนมากไม่เหมาะกับการปลูกข้าว แต่เหมาะกับการปลูกพืชไร่และไม้ผลส่งผลกระทบ
ต่อสภาพการทานาของเกษตรกร จะต้องมีการปรับปรุงบารุงดินมากกว่าที่เดิม เพื่อให้สภาพพื้นที่นาเหมาะสมกับการ
ปลูกข้าว
2) ทรัพยากรน้า
อาเภอเมืองปาน เป็นพื้นที่อาศัยน้าฝนในการทาการเกษตรเป็นหลัก ประมาณ 80% ของพื้นที่
ทั้งหมดนอกจากนี้ยังแหล่งน้าอื่นๆ ที่ใช้ในการเกษตรดังนี้
- แหล่งน้าใต้ดิน บ่อบาดาลอาเภอเมืองปาน จังหวัดลาปาง รวมทั้งสิ้น 102 บ่อ แยกรายตาบลได้
ดังนี้
ตาบลทุ่งกว๋าว
จานวน 47 บ่อ
ตาบลบ้านขอ
จานวน 27 บ่อ
ตาบลเมืองปาน
จานวน 12 บ่อ
ประเภท
เนื้อที่ (ไร่)
ร้อยละ
ดินในพื้นที่ลาดชันสูง
453,848
74.34
ดินในพื้นที่ดอนในเขตดินแห้ง
134,973
22.10
พื้นที่เบ็ดเตล็ด
21,122
3.45
กลุ่มชุดดินผสม
268
0.04
ดินในพื้นที่ราบลุ่ม
254
0.04
ตาบลแจ้ซ้อน
จานวน 9 บ่อ
ตารางที่ 12 แสดงทรัพยากรดินอาเภอเมืองปาน จังหวัดลาปาง ที่มา: กรมพัฒนาที่ดิน

ภาพที่ 13 แสดงแหล่งน้าใต้ดินอาเภอเมืองปาน จังหวัดลาปาง
(ที่มา : ระบบAgri-Map พ.ศ.2561)

๓๘

- แหล่งน้าผิวดิน ได้แก่น้าในแม่น้าลาคลอง ทะเลสาบและในพื้นที่ชุ่มน้าที่เป็น น้าจืด ปกติน้าผิวดินจะ
ได้รับการเติมจากฝน อาเภอเมืองปาน มีแหล่งน้าผิวดินที่ใช้ทาการเกษตรดังนี้ แหล่งน้าจากกรมพัฒนาที่ดิน จานวน
18 แห่ง โครงการชลประทานขนาดเล็ก จานวน ...-.... แห่ง โครงการชลประทานขนาดกลาง จานวน ....-.... แห่ง
โครงการชลประทานให้่ จานวน ..-.... แห่ง และ แหล่งน้าจากสานักงานปฏิรูปที่ดิน จานวน ..-... แห่ง

ภาพที่ 14 แสดงแหล่งน้าผิวดินอาเภอเมืองปาน จังหวัดลาปาง
(ที่มา : ระบบAgri-Map พ.ศ.2561)
2.1.3 สินค้าเกษตรที่สาคัญ
ชนิดสินค้าข้าว
1) พื้นที่เหมาะสม/ไม่เหมาะสม
(1) เขตความเหมาะสม
อาเภอเมืองปาน มีพื้นที่ที่เหมาะสมสาหรับปลูกข้าวทั้งหมด จานวน 25,055 ไร่ แบ่งเป็นพื้นที่ที่มีความ
เหมาะสมมาก (S1) จานวน ....-.... ไร่ คิดเป็นร้อยละ ....-.... พื้นที่เหมาะปานกลาง (S2) จานวน 12,154 ไร่ คิดเป็น
ร้อยละ 48.50 พื้นที่เหมาะสมน้อ ย (S3) จานวน 9,986 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 39.85 และพื้นที่ไม่เหมาะสม (N)
จานวน 2,915 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 11.63

ภาพที่ 15 แสดงเขตความเหมาะสม (พื้นที่ศักยภาพ) สาหรับปลูกข้าว อาเภอเมืองปาน จังหวัดลาปาง
(ที่มา : ระบบAgri-Map พ.ศ.2561)
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ภาพที่ 16 แสดงร้อยละแต่ละระดับชั้นความเหมาะสมสาหรับการปลูกข้าว อาเภอเมืองปาน จังหวัดลาปาง
(ที่มา : ระบบAgri-Map พ.ศ.2561)
(2) พื้นที่ปลูกข้าว
อาเภอเมืองปาน จังหวัดลาปาง มีพื้นที่ ปลูกข้าว จานวน 23,129 ไร่ โดยปลูกมากที่สุดคือ ตาบลบ้าน
ขอจานวน 6,746 ไร่ รองลงมาคือตาบลทุ่งกว๋าว จานวน 5,889 ไร่ ตาบลแจ้ซ้อน จานวน 4,417 ไร่ ตาบลเมืองปาน
จานวน 3,396 ไร่ และตาบลหัวเมือง จานวน 2,681 ไร่

ภาพที่ 17 แสดงพื้นที่ปลูกข้าว (พื้นที่ปลูกจริง) อาเภอเมืองปาน
(ที่มา : ระบบทะเบียนเกษตรกร พ.ศ. 2561 (ตัดยอด ณ 30 เม.ย. 2562)

๔๐

(3) การซ้อนทับพื้นที่เขตความเหมาะสมสาหรับปลูกพืชกับพื้นที่ปลูกจริง

ภาพที่ 18 แสดงการซ้อนทับพื้นที่เขตความเหมาะสมกับพื้นที่ปลูกจริงของข้าว อาเภอเมืองปาน จังหวัดลาปาง
(ที่มา : กรมพัฒนาที่ดิน, พ.ศ.2561)

ภาพที่ 19 แสดงการเปรียบเทียบพื้นที่เขตความเหมาะสมกับพื้นที่ปลูกจริงในแต่ละระดับความเหมาะสม
ของข้าว อาเภอเมืองปาน จังหวัดลาปาง
(ที่มา : ระบบทะเบียนเกษตรกร พ.ศ. 2561 (ตัดยอด ณ 30 เม.ย. 2562)
(ที่มา : กรมพัฒนาที่ดิน, พ.ศ.2561)

๔๑

(4) พื้นที่ปลูกข้าว ตามระดับชั้นความเหมาะสม
อาเภอเมืองปาน มีพื้นที่ปลูกข้าว ตามระดับชั้นความเหมาะสม จานวน 23,129 ไร่ แบ่งเป็นพื้นที่ที่
มีความเหมาะสมมาก (S1) จานวน .....-.....ไร่ คิดเป็นร้อยละ ....-.....
พื้นที่เหมาะปานกลาง (S2) จานวน 9,112 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 40 พื้นที่เหมาะสมน้อย (S3) จานวน 10,253 ไร่
คิดเป็นร้อยละ 44. และพื้นที่ไม่เหมาะสม (N) จานวน 3,764 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 16

ภาพที่ 20 แผนที่แสดงพื้นที่ปลูกข้าว ตามระดับชั้นความเหมาะสม อาเภอเมืองปาน จังหวัดลาปาง
(ที่มา : กรมพัฒนาที่ดิน, พ.ศ.2561)

ภาพที่ 21 แสดงร้อยละพื้นที่ปลูกข้าว ตามระดับชั้นความเหมาะสม อาเภอเมืองปาน จังหวัดลาปาง
(ที่มา : กรมพัฒนาที่ดิน, พ.ศ.2561)

๔๒

2) ปริมาณการผลิต
อาเภอเมืองปาน มีพื้นที่ปลูกข้าว จานวน 23,129 ไร่ โดยปลูกมากที่สุดคือ ตาบลบ้านขอจานวน
6,746 ไร่ รองลงมาคือตาบลทุ่งกว๋าว จานวน 5,889 ไร่ ตาบลแจ้ซ้อน จานวน 4,417 ไร่ ตาบลเมืองปาน จานวน
3,396 ไร่ และตาบลหัวเมือง จานวน 2,681 ไร่
ตารางที่ 13 แสดงปริมาณการปลูกข้าว อาเภอเมืองปาน จังหวัดลาปาง
ครัวเรือน
พื้นที่เก็บเกี่ยว
พื้นที่ปลูก (ไร่)
เกษตรกร
(ไร่)
ตาบลบ้านขอ
1,299
6,746
6,746
ตาบลทุ่งกว๋าว
1,442
5,889
5,889
ตาบลแจ้ซ้อน
739
4,417
4,417
ตาบลเมืองปาน
627
3,396
3,396
ตาบลหัวเมือง
628
2,681
2,681
รวม
4,720
23,129
23,129
ที่มา : ระบบทะเบียนเกษตรกร พ.ศ. 2561 (ตัดยอด ณ 30 เม.ย. 2562)
ตาบล

ผลผลิต (ตัน)
4,047.60
3,533.40
2,650.20
2,037.60
1,608.60
13,877.40

ผลผลิตต่อไร่
(ตัน)
0.60
0.60
0.60
0.60
0.60
0.60

ภาพที่ 22 แสดงปริมาณการปลูกข้าว อาเภอเมืองปาน จังหวัดลาปาง
(ที่มา : ระบบทะเบียนเกษตรกร พ.ศ. 2561 (ตัดยอด ณ 30 เม.ย. 2562))

๔๓

3) สถานการณ์ใช้เทคโนโลยีการผลิต
(1) การใช้พันธุ์ดี....
(2) การเตรียมดิน ...
(3) การปลูก......
(4) ระบบการให้น้า...
(5) การดูแลรักษา ...
(6) การใส่ปุ๋ย ........
(7) การเก็บเกี่ยว .......
(8) การปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยว .....
(9) การป้องกันกาจัดโรคและแมลงศัตรู.....
4) ปฏิทินการเพาะปลูก
เกษตรกรในอาเภอเมืองปาน มีการปลูกข้าว ดังนี้
ชื่อสินค้า
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
ข้าว
สั้ลักษณ์

ช่วงฤดูปลูก
ปลูกสูงสุด
ช่วงฤดูเก็บเกี่ยว
เก็บเกี่ยวสูงสุด
ภาพที่ 23 แสดงปฏิทินการเพาะปลูกข้าวในอาเภอเมืองปาน จังหวัดลาปาง
(ที่มา : ระบบทะเบียนเกษตรกร พ.ศ. 2561 (ตัดยอด ณ 30 เม.ย. 2562))

5) ต้นทุนการผลิต
อาเภอเมืองปาน มีต้นทุนการผลิตข้าว เป็นเงิน 3,940 บาท/ไร่
ตารางที่ 14 แสดงต้นทุนการผลิตข้าวต่อไร่ ปี 2562 อาเภอเมืองปาน จังหวัดลาปาง
รายการ
ค่าเตรียมดิน
ค่าเมล็ดพันธุ์
ค่าปุ๋ย,สารเคมี
ค่าแรงงานปลูก
ค่าแรงงานดูแลรักษา
ค่าเก็บเกี่ยว
ค่าขนส่ง
รวม
ผลผลิตเฉลี่ย
ราคาปัจจุบันตันละ
เป็นเงิน
หักต้นทุน
กาไร

บาท
600
300
1,000
300
900
600
240
3,940
0.60 ตัน/ไร่
12,000 บาท
7,200 บาท
3,940 บาท
3,260 บาท

๔๔

(ที่มา : สานักงานเกษตรอาเภอเมืองปาน, พ.ศ.2562)
6) สถานการณ์การตลาด/วิถีการตลาด
การตลาดในประเทศได้แก่ (1) โครงการเชื่อมโยงตลาดข้าวอินทรีย์และข้าว GAP ครบวงจร (2)
โครงการรณรงค์บริโภคข้าวและผลิตภัณฑ์ข้าวของไทยทั้งตลาดในประเทศ และต่างประเทศ พ.ศ. 2563-2565 (3)
โครงการประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมและสร้างการรับรู้ถึงคุณประโยชน์ของการบริโภคผลผลิตภัณฑ์น้านมข้าว (4)
โครงการรณรงค์บริโภคข้าวสาร Q และข้าวพันธุ์ กข 43 ปีการผลิต 2561/62 (5) โครงการช่วยเหลือค่าเก็บเกี่ยว
และปรับปรุงคุณภาพข้าว (6) โครงการสินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าวและสร้างมูลค่าเพิ่มโดยสถาบันเกษตรกร (7) โครงการ
ชดเชยดอกเบี้ยให้ผู้ประกอบการในการเก็บสต็อก และ (8) โครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือก
การตลาดต่ า งประเทศได้ แ ก่ (1) การจั ด หาและเชื่ อ มโยงตลาดต่ างประเทศ (2) การส่ งเสริ ม
ภาพลักษณ์และประชาสัมพันธ์ข้าว ผลิตภัณฑ์ และนวัตกรรมข้าว (3) การส่งเสริมพัฒนาการค้าสินค้ามาตรฐานและ
ปกป้องคุ้มครองเครื่องหมายการค้า/เครื่องหมายรับรองข้าวหอมมะลิไทย และ (4) การประชาสัมพันธ์การบริโภคข้าว
และผลิตภัณฑ์ของไทยทั้งตลาดในประเทศและต่างประเทศ
โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2562/63 แสดงข้อมูลชนิดข้าว ราคา และปริมาณประกันรายได้
(ณ ราคาความชื้นไม่เกินร้อยละ 15) โดยชดเชยเป็นจานวนตันในแต่ละชนิดข้าว ดังนี้
ราคาประกันรายได้
ครัวเรือนละไม่เกิน
ชนิดข้าว
(บาท/ตัน)
(ตัน)
ข้าวเปลือกหอมมะลิ
15,000
14
ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่
14,000
16
ข้าวเปลือกเจ้า
10,000
30
ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี
11,000
25
ข้าวเปลือกเหนียว
12,000
16
กรณีเกษตรกรเพาะปลูกข้าวมากกว่า 1 ชนิด ได้สิทธิ์ไม่เกินจานวนขั้นสูงของข้าวแต่ละชนิด เมื่อรวมกันต้องไม่เกินขั้น
สูงของชนิดข้าวที่กาหนดไว้สูงสุดและได้สิทธิ์ตามลาดับระยะเวลาที่แจ้งเก็บเกี่ยวข้าวแต่ละชนิด
วิถีการตลาดสินค้าข้าว

ภาพที่ 24 แสดงวิถีการตลาดของอาเภอเมืองปาน จังหวัดลาปาง
(ที่มา : สานักงานเศรษฐกิจการเกษตร พ.ศ. 2563)

๔๕

7) เกษตรกรต้นแบบในพื้นที่
อาเภอเมืองปาน มีเกษตรกรที่เป็นต้นแบบในพื้นที่ โดยมีเกษตรกรที่เป็น Smart Farmer ต้นแบบด้าน
ข้าว จานวน ๑ ราย และมี Smart Farmer ซึ่งมีเกษตรกรที่เป็น Smart Farmer แปลงให้่ จานวน ๓๐ ราย
องค์ความรู้ทักษะความชานา้
เกษตรกรมีความรู้ ความชานา้ องค์ความรู้ในเทคโนโลยีการผลิต ที่มีความโดดเด่น ดังนี้
- การผลิตเมล็ดพันธุ์ดี มีคุณภาพ
- การใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน เพื่อลดต้นทุนการผลิต
-การตรวจวิเคราะห์ดินด้วยตนเอง
-การใช้สารชีวภัณฑ์ป้องกันกาจัดโรคและแมลงศัตรูพืช
ตารางที่ 15 แสดง Smart Farmer ต้นแบบ/ Smart Farmer อาเภอเมืองปาน จังหวัดลาปาง
ที่
ชื่อ – สกุล
หมู่
ตาบล
1 นายอุทัย ต้อนรับ
2
เมืองปาน
(ที่มา : สานักงานเกษตรอาเภอเมืองปาน, พ.ศ.2562)

อาเภอ
เมืองปาน

ปีที่เป็น
2561

สาขา
ข้าว

ชนิดสินค้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
1) พื้นที่เหมาะสม/ไม่เหมาะสม
(1) เขตความเหมาะสม
อาเภอเมืองปาน มีพื้นที่ ที่เหมาะสมสาหรับปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ จานวน 7,524 ไร่ แบ่งเป็นพื้นที่
มีความเหมาะสมมาก (S1) จานวน ..-... ไร่ คิดเป็นร้อยละ ..-.. พื้นที่เหมาะปานกลาง (S2) จานวน 1,231 ไร่ คิด
เป็นร้อยละ 16.36 พื้นที่เหมาะสมน้อย (S3) จานวน 5,018 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 66.69 และพื้นที่ไม่เหมาะสม (N)
จานวน 1,275 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 16.94

ภาพที่ 25 แสดงเขตความเหมาะสม (พื้นที่ศักยภาพ) สาหรับปลูกข้าว อาเภอเมืองปาน จังหวัดลาปาง
(ที่มา : ระบบAgri-Map พ.ศ.2561)

๔๖

ภาพที่ 26 แสดงร้อยละแต่ละระดับชั้นความเหมาะสมสาหรับข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ อาเภอเมืองปาน จังหวัดลาปาง
(ที่มา : ระบบAgri-Map พ.ศ.2561)
(2) พื้นที่ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
อาเภอเมืองปาน จังหวัดลาปาง มีพื้นที่ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ จานวน 6,781 ไร่ โดยมีพื้นที่ปลูกมาก
ที่สุดคือ ตาบลเมือปาน จานวน 3,143 ไร่ รองลงมาคือตาบลทุ่งกว๋าว จานวน 1,507 ไร่ ตาบลบ้านขอ จานวน 1,192
ไร่ ตาบลแจ้ซ้อน จานวน 897 ไร่ และตาบลหัวเมือง จานวน 42 ไร่

ภาพที่ 27 แสดงพื้นที่ปลูกข้าว (พื้นที่ปลูกจริง) อาเภอเมืองปาน
(ที่มา : ระบบทะเบียนเกษตรกร พ.ศ. 2561 (ตัดยอด ณ 30 เม.ย. 2562)

๔๗

(3) การซ้อนทับพื้นที่เขตความเหมาะสมสาหรับปลูกพืชกับพื้นที่ปลูกจริง

ภาพที่ 28 แผนที่แสดงการซ้อนทับพื้นที่เขตความเหมาะสมกับพื้นที่ปลูกจริงของข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ อาเภอเมืองปาน
(ที่มา : กรมพัฒนาที่ดิน, พ.ศ.2561)

ภาพที่ 29 แสดงการเปรียบเทียบพื้นที่เขตความเหมาะสมกับพื้นที่ปลูกจริงในแต่ละระดับความเหมาะสม
ของข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ อาเภอเมืองปาน จังหวัดลาปาง
(ที่มา : ระบบทะเบียนเกษตรกร พ.ศ. 2561 (ตัดยอด ณ 30 เม.ย. 2562)
(ที่มา : กรมพัฒนาที่ดิน, พ.ศ.2561)

๔๘

(4) พื้นที่ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ตามระดับชั้นความเหมาะสม
อาเภอเมืองปาน มีพื้นที่ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ตามระดับชั้นความเหมาะสม จานวน 6,781 ไร่ โดย
ไม่มีพื้ น ที่ที่ มีความเหมาะสมมาก (S1) มีพื้ นที่เหมาะปานกลาง (S2) จานวน 644 ไร่ คิดเป็น ร้อยละ ...... พื้น ที่
เหมาะสมน้อย (S3) จานวน 541 ไร่ คิดเป็นร้อยละ .... และพื้นที่ไม่เหมาะสม (N) จานวน 120 ไร่ คิดเป็นร้อยละ
......และพื้นที่ป่า จานวน 5,476 ไร่ คิดเป็นร้อยละ

ภาพที่ 30 แผนที่แสดงพื้นที่ปลูกข้าว ตามระดับชั้นความเหมาะสม อาเภอเมืองปาน จังหวัดลาปาง
(ที่มา : กรมพัฒนาที่ดิน, พ.ศ.2561)

ภาพที่ 31 แสดงร้อยละพื้นที่ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ตามระดับชั้นความเหมาะสม
อาเภอเมืองปาน จังหวัดลาปาง
(ที่มา : กรมพัฒนาที่ดิน, พ.ศ.2561)
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2) ปริมาณการผลิต
อาเภอเมืองปาน มีพื้น ที่ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ จานวน 6,781 ไร่ โดยมีพื้นที่ปลูกมากที่สุดคือ
ตาบลเมือปาน จานวน 3,143 ไร่ รองลงมาคือตาบลทุ่งกว๋าว จานวน 1,507 ไร่ ตาบลบ้านขอ จานวน 1,192 ไร่
ตาบลแจ้ซ้อน จานวน 897 ไร่ และตาบลหัวเมือง จานวน 42 ไร่
ตารางที่ 16 แสดงปริมาณการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ อาเภอเมืองปาน จังหวัดลาปาง
พื้นที่เก็บเกี่ยว
ผลผลิตต่อไร่
ตาบล
ครัวเรือน พื้นที่ปลูก (ไร่)
ผลผลิต (ตัน)
(ไร่)
(กิโลกรัม)
ตาบลบ้านขอ
157
1,192
1,192
0.80
ตาบลทุ่งกว๋าว
178
1,507
1,507
0.80
ตาบลแจ้ซ้อน
105
897
897
0.80
ตาบลเมืองปาน
477
3,143
3,143
0.80
ตาบลหัวเมือง
2
42
42
0.80
รวม
1,020
6,781
6,781
0.80
แสดงปริมาณการปลูกข้าว อาเภอเมืองปาน จังหวัดลาปาง
(ที่มา : ระบบทะเบียนเกษตรกร พ.ศ. 2561 (ตัดยอด ณ 30 เม.ย. 2562))

ภาพที่ 32 แสดงปริมาณการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ อาเภอเมืองปาน จังหวัดลาปาง
(ที่มา : ระบบทะเบียนเกษตรกร พ.ศ. 2561 (ตัดยอด ณ 30 เม.ย. 2562))
3) สถานการณ์ใช้เทคโนโลยีการผลิต
(1) การใช้พันธุ์ดี....
(2) การเตรียมดิน ...
(3) การปลูก......
(4) ระบบการให้น้า...
(5) การดูแลรักษา ...
(6) การใส่ปุ๋ย ........
(7) การเก็บเกี่ยว .......
(8) การปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยว .....
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(9) การป้องกันกาจัดโรคและแมลงศัตรู.....
4) ปฏิทินการเพาะปลูก
เกษตรกรในอาเภอเมืองปาน มีการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ดังนี้
ชื่อสินค้า
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
ข้าวโพดลี้ยงสัตว์
สั้ลักษณ์

ช่วงฤดูปลูก
ช่วงฤดูเก็บเกี่ยว

ปลูกสูงสุด
เก็บเกี่ยวสูงสุด

ภาพที่ 33 แสดงปฏิทินการเพาะปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ในอาเภอเมืองปาน จังหวัดลาปาง
(ที่มา : ระบบทะเบียนเกษตรกร พ.ศ. 2561 (ตัดยอด ณ 30 เม.ย. 2562))
5) ต้นทุนการผลิต
อาเภอเมืองปาน มีตน้ ทุนการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ เป็นเงิน 4,020 บาท ต่อไร่
ตารางที่ 17 แสดงต้นทุนการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ต่อไร่ ปี 2562 อาเภอเมืองปาน จังหวัดลาปาง
รายการ
บาท
ค่าเตรียมดิน
600
ค่าเมล็ดพันธุ์
400
ค่าปุ๋ย,สารเคมี
1,200
ค่าแรงงานปลูก
300
ค่าแรงงานดูแลรักษา
900
ค่าเก็บเกี่ยว
300
ค่าขนส่ง
320
รวม
4,020
ผลผลิตเฉลี่ย
ราคาผลผลิต กก.ละ
เป็นเงิน
หักต้นทุน
กาไร

800 กก./ไร่ ณ ความชื้น 17 %
6 บาท
4,800 บาท
4,020 บาท
780 บาท/ไร่

(ที่มา : สานักงานเกษตรอาเภอเมืองปาน, พ.ศ.2562)
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6) สถานการณ์การตลาด/วิถีการตลาด
ราคาข้าวโพดที่เกษตรกรขายได้ความชื้นไม่เกินร้อยละ 14.5 เฉลี่ยกิโลกรัมละ 7.76 บาทลดลงจาก
กิโลกรัมละ 7.81 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.64 และราคาข้าวโพดที่เกษตรกรขายได้ ความชื้นเกินร้อยละ 14.5 เฉลี่ย
กิโลกรัมละ 6.04 บาท ลดลงจากกิโลกรัมละ 6.24 บาท คิดเป็นร้อยละ 3.21
ราคาข้าวโพดขายส่งในตลาดกรุงเทพฯ ที่โรงงานอาหารสั ตว์รับซื้อเฉลี่ ยกิโลกรัมละ 8.49 บาท
ลดลงจากกิโลกรัมละ 8.53 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.47 และราคาขายส่งไซโลรับซื้อ เฉลี่ยกิโลกรัมละ 8.15 บาท
ลดลงจากกิโลกรัมละ 8.16 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.12
วิถีการตลาดสินค้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์

ภาพที่ 34 แสดงวิถีการตลาดของอาเภอเมืองปาน จังหวัดลาปาง
(ที่มา : สานักงานเศรษฐกิจการเกษตร พ.ศ. 2563)
๗) เกษตรกรต้นแบบในพื้นที่
อาเภอเมืองปาน มีเกษตรกรที่เป็นต้นแบบในพื้นที่ โดยมีเกษตรกรที่เป็น Smart Farmer ต้นแบบด้าน
พืชไร่ (ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์) จานวน ๑ ราย และมี Smart Farmer ซึ่งมีเกษตรกรที่เป็น Smart Farmer แปลงให้่
จานวน ๑๒๓ ราย
องค์ความรู้ทักษะความชานา้
เกษตรกรมีความรู้ ความชานา้ องค์ความรู้ในเทคโนโลยีการผลิต ที่มีความโดดเด่น ดังนี้
- การใช้เมล็ดพันธุ์ดี มีคุณภาพ
- การใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน เพื่อลดต้นทุนการผลิต
- การใช้สารชีวภัณฑ์ป้องกันกาจัดโรคและแมลงศัตรูพืช
ตารางที่ ๑8 แสดง Smart Farmer ต้นแบบ/ Smart Farmer อาเภอเมืองปาน จังหวัดลาปาง
ที่
ชื่อ – สกุล
หมู่
ตาบล
อาเภอ ปีที่เป็น
สาขา
1 นายสุเทพ กล้าหา้
2
บ้านขอ
เมืองปาน 2560 พืชไร่ (ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์)
(ที่มา : สานักงานเกษตรอาเภอเมืองปาน, พ.ศ.2562)
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ตารางแสดงประเด็นปัญหาสภาพของปัญหาแนวทางแก้ไข
ปัญหาและกลุ่มของปัญหา

สภาพปัญหา

ด้านการแปรรูปผลผลิตของ
ผลิตภัณฑ์
1. กลุ่มบางกลุ่มไม่มีความรู้ด้าน
- การแปรรู ป ผลผลิ ต ที่ ถู ก ต้ อ งและ
การแปรรูป และพัฒนาบรรจุภัณฑ์ มี ม า ต ร ฐ า น ร ว ม ถึ งก า ร พั ฒ น า
บรรจุภัณฑ์ให้น่าซื้อ
- ขาดมาตรฐานรองรับ เช่น อย. GMP
เป็นต้น

2. กลุ่มไม่มีโรงแปรรูปผลผลิต
ถูกต้องตามมาตรฐาน

แนวทางแก้ไข

- ให้ความรู้แก่กลุ่มโดยให้วิทยากร
จากมหาวิทยาลัยมาเป็นผู้อบรมให้
ความรู้ที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ
- อบรมด้านการพัฒนาบรรจุภัณฑ์
โดยวิทยากรจากมหาวิทยาลัยต่าง ๆ
- อบรมให้ความรู้ด้านมาตรฐาน
อาหาร โดยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข
และหน่วยงานที่รับผิดชอบ
- ทาการผลิตแบบพื้นบ้านไม่มีโรงแปร -เสนองบประมาณให้ทางจังหวัด เพื่อ
รูปผลผลิต ที่ได้ตามมาตรฐาน GMP
พิจารณางบพัฒนาจังหวัด
- ขาดเงินทุนที่จัดทาโรงแปรรูปผลผลิต - จัดหาแหล่งเงินทุนให้กลุ่ม

หมู่บ้านและตาบลเป้าหมาย
(พื้นที่/ชุมชนที่ประสบปัญหา)

ความสาคัญเร่งด่วน

- 5 ตาบล 56 หมู่บ้าน

- เร่งด่วนมาก

- เร่งด่วนปานกลาง
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2.2. การจัดทา TOWS MATRIX (ข้าว,ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์,มันสาปะหลัง)
โดยมีวิสัยทัศน์
1. เป็นแหลงผลิตข้าว,ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์,มันสาปะหลัง คุณภาพ/ปลอดภัย
2. ลดต้นทุนการผลิต
จุดแข็ง (S)
จุดอ่อน(W)
1.เป็นแหล่งต้นน้า,มีน้าต้นทุน
1.ดินบางพื้นที่ไม่เหมาะสมกับการ
2.เกษตรกรมีความชานา้ในพืชที่ ปลูก
ปลูก
2.ดินขาดการปรับปรุงบารุงดิน
3.มีแรงงานเพียงพอ
3.มีการใช้สารเคมีในการปลูก
4.เกษตรกรเข้าถึงแหล่งเมล็ดพันธุ์ที่มี 4.เกษตรกรเป็นผู้สูงอายุ
คุณภาพ(ศูนย์ข้าวลาปาง)
5.บางพื้นที่ขาดแหล่งน้า
5.มีศจช.,ศดปช. ครอบคลุมทุกพื้นที่ 6.ต้นทุนการผลิตสูง
6.มีการรวมกลุ่มเป็นแปลงให้่
7.การรวมกลุ่มผู้ผลิต
โอกาส(O)
SO
WO
1.มีแหล่งรับซื้อ
1.โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต 1.โครงการของศดปช.
2.มีแหล่งเงินทุน
ข้าวคุณภาพและปลอดภัย โดยมี
2.ใช้กระบวนการโรงเรือนเกษตรกร
3.มีหน่วยงานสนับสนุน
หน่วยงานรับสนับสนุน
,ศจช
4.มีความต้องการของตลาดสูง
2.การส่งเสริมขยายพื้นที่ปลูกในเขต 3.ส่งเสริมการปลูกตาม Zoning
5.เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรได้ เหมาะสม
4.ส่งเสริมการร่วมกลุ่มให้เข้มแข็ง
3.พัฒนาต่อยอดกลุ่มแปลงให้่เป็น เพิ่มอานาจต่อรอง
ศูนย์กลางรับซื้อผลผลิตสมาชิก
5.ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี/
4.จดทะเบียนเป็นวิสาหกิจชุมชน
เครื่องจักรกลการเกษตรเพื่อลด
ต้นทุน/เพิ่มผลผลิต
ภัยคุกคาม(T)
ST
WT
1.มีโรคแมลงระบาด
1. ศจช.ให้ความรู้ป้องกันกาจัด
1.ให้ความรู้เกษตรกรด้านการป้องกัน
2.มีภัยพิบัติ(น้าท่วม)
ศัตรูพืช
กาจัดศัตรูพืช ตามกระบวนการ
3.ราคาผลผลิตตาต่า
2.ส่งเสริมการใช้เมล็ดพันธุ์คุณภาพ โรงเรียนเกษตรกร
4.ผลผลิตต่อไร่ต่า
ผ่านศูนย์ข้าวชุมชน
2.ใช้เครื่องจักรกลทดแทนแรงงานคน
5.ไม่มีการรวมกลุ่มที่เข้มแข็ง ขาด
3.ส่งเสริมการร่วมกลุ่มให้เข้มแข็ง
3.ปรับเปลี่ยนการปลูกพืชตาม
อานาจการต่อรอง
เพิ่มอานาจการต่อรอง
Zoning
6.ทรัพยากรธรรมชาติและ
4.การตลาด ข้อตกลงราคาประกัน
สิ่งแวดล้อมเสื่อมมีผลกระทบต่อการ ราคากับแหล่งรับซื้อ(MOU)
ดาเนินชีวิต และการประกอบอาชีพ 5.จดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนแปลง
ของเกษตรกร
ให้่
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กาหนดเป็นกลยุทธ์ ดังนี้
1. กลยุทธ์เชิงรุก
1.1. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวคุณภาพและปลอดภัย
1.2. ส่งเสริมปลูกพืชตาม Zoning
1.3. โครงการส่งเสริมรูปแบบแปลงให้่ เช่น แปลงให้่ข้าว, ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์, มันสาปะหลัง เป็นต้น
1.4. จดทะเบียนกลุ่มแปลงให้่เป็นวิสาหกิจชุมชนเพื่อเข้าถึงแหล่งเงินทุน
2. กลยุทธ์เชิงแก้ไข
2.1. โครงการ ศดปช. ทุกตาบล
2.2. จัดตั้งศูนย์ ศจช. ทุกตาบล
2.3. ใช้กระบวนการโรงเรียนเกษตรกรในการปลูกพืช
2.4. ส่งเสริมปลูกพืช ตาม Zoning
2.5. ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี/เครื่องจักรกลเพื่อลดต้นทุน/เพิ่มผลผลิต
3. กลยุทธ์เชิงป้องกัน
3.1. ส่งเสริมการใช้เมล็ดพันธุ์คุณภาพผ่านศูนย์ข้าวชุมชน
3.2. จัดตั้งศูนย์ ศจช.ทุกตาบล
3.3. ส่งเสริมการรวมกลุ่มเป็นแปลงให้่เพิ่มอานาจการต่อรอง
3.4. ทา MOU กับแหล่งรับซื้อผลผลิต เช่น สกต.
3.5. จดทะเบียนกลุ่มเป็นวิสาหกิจชุมชนแปลงให้่
4. กลยุทธ์เชิงรับ
4.1. โครงการอบรมเกษตรกรด้านป้องกันกาจัดศัตรูพืชตามกระบวนการโครงเรียนเกษตรกร
4.2. โครงการใช้เครื่องจักรกลทดแทนแรงงาน
4.3. โครงการส่งเสริมการปลูกพืช ตาม Zoning

๕๕

บทที่ 3
ทิศทาง/แนวทางการพัฒนาการเกษตร ระดับอาเภอ/ตาบล
3.1. พัฒนาการผลิตสินค้า (พืช, ปศุสตั ว์, ประมง)
3.1.1. ข้าว
3.1.1.1. เป้าหมาย
1. ผลิตข้าวปลอดภัย
2. เพิ่มผลผลิตต่อไร่ให้สูงขึ้น
3. ลดต้นทุนการผลิตอย่างน้อย 20 %
3.1.1.2. กลยุทธ์/วิธีดาเนินการ
กลยุทธ์ที่ 1
ลดต้นทุนการผลิตอย่างน้อย 20 %
โครงการที่ 1 ใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน
โครงการที่ 2 โครงการผลิตสารชีวภัณฑ์ และปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ
กลยุทธ์ที่ 2
เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
โครงการที่ 1 โครงการส่งเสริมการผลิตข้าวแปลงให้่
โครงการที่ 2 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าว
3.1.2. ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
3.1.2.1. เป้าหมาย
1. เพิ่มผลผลิตต่อไร่ให้สูงขึ้น
2. ลดต้นทุนการผลิตอย่างน้อย 20 %
3. ลดการระบาดของศัตรูพืช
4. ผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ปลอดภัย
3.1.2.2. กลยุทธ์/วิธีดาเนินการ
กลยุทธ์ที่1
การควบคุมและป้องกันกาจัดศัตรูพืช
โครงการที่ 1 โครงการส่งเสริมการป้องกันกาจัดศัตรูพืชแบบผสมผสาน
โครงการที่ 2 โครงการผลิตสารชีวภัณฑ์เพื่อควบคุมศัตรูพืช
กลยุทธ์ที่ 2
การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
โครงการที่ 1 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
โครงการที่ 2 โครงการส่งเสริมการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์แปลงให้่
3.1.3. มันสาปะหลัง
3.1.3.1. เป้าหมาย
1. เพิ่มผลผลิตต่อไร่ให้สูงขึ้น
2. ลดต้นทุนการผลิตอย่างน้อย 20 %
3. ลดการระบาดของศัตรูพืช
4. ผลิตมันสาปะหลังปลอดภัย

๕๖

3.1.3.2. กลยุทธ์/วิธีดาเนินการ
กลยุทธ์ที่ 1
ลดต้นทุนการผลิต
โครงการที่ 1 การใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน
กลยุทธ์ที่ 2
เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
โครงการที่ 1 เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมันสาปะหลัง
โครงการที่ 2 โครงการส่งเสริมการผลิตมันสาปะหลังแปลงให้่
กลยุทธ์ที่ 3
การควบคุมและป้องกันกาจัดศัตรูพืช
โครงการที่ 1 โครงการสงเสริมการป่องกันกาจัดศัตรูพืชแบบผสมผสาน
โครงการที่ 2 โครงการผลิตสารชีวภัณฑ์เพื่อควบคุมศัตรูพืช
3.2. พัฒนาเกษตรกร/กลุ่ม/องค์กร
3.2.1. Young Smart Farmer (YSF)
3.2.1.1. เป้าหมาย
1. ส่งเสริมอาชีพของเกษตรกรรุ่นใหม่
2. พัฒนาศักยภาพของเกษตรกรรุ่นใหม่
3.2.1.2. กลยุทธ์/วิธีดาเนินการ
กลยุทธ์ที่ 1
ส่งเสริมอาชีพของเกษตรกรรุ่นใหม่
โครงการที่ 1 ส่งเสริมอาชีพของเกษตรกรรุ่นใหม่
โครงการที่ 2 สร้างจิตสานึกรักษ์อาชีพการเกษตรแก่เกษตรกรรุ่นใหม่
3.2.2. วิสาหกิจชุมชน
3.2.2.1. เป้าหมาย
1. พัฒนาศักยภาพของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน
2. ส่งเสริมการจัดตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเพื่อยกระดับสินค้าของชุมชน
3. สร้างรายได้เสริมให้แก่เกษตรกรที่เป็นสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชน
3.2.2.2. กลยุทธ์/วิธีดาเนินการ
กลยุทธ์ที่ 1
พัฒนาศักยภาพของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน
โครงการที่ 1 การอบรมเพื่อพัฒนาการดาเนินงานกลุ่มวิสาหกิจชุมชน
โครงการที่ 2 การวิเคราะห์และประเมินศักยภาพของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน
3.3. พัฒนาพื้นที่และทรัพยากร
3.3.1. ที่ดิน
3.3.1.1. เป้าหมาย
1. ปรับปรุงบารุงที่ดินเพื่อการเกษตร
2. ป้องกันการชะล้างของดินและเสื่อมโทรมของดินเพื่อการเกษตร
3. เพิ่มประสิทธิภาพของที่ดินด้านการเกษตรอย่างยั่งยืน
3.3.1.2. กลยุทธ์/วิธีดาเนินการ
กลยุทธ์ที่ 1
ปรับปรุงบารุงที่ดินเพื่อการเกษตร
โครงการที่ 1 ส่งเสริมการปลูกพืชปุ๋ยสด
โครงการที่ 2 ส่งเสริมการทาปุ๋ยหมักจากเศษซากพืช

๕๗

กลยุทธ์ที่ 2
กลยุทธ์ที่ 3

ป้องกันการชะล้างและเสื่อมโทรมของดินเพื่อการเกษตร
โครงการที่ 1 ส่งเสริมลดการเผาในพื้นที่การเกษตร
โครงการที่ 2 ส่งเสริมการปลูกพืชคลุมดินเพื่อลดการชะล้างของดิน
การจัดการใช้ที่ดินอย่างเหมาะสม
โครงการที่ 1 ส่งเสริมการปลูกพืชหมุนเวียน
โครงการที่ 2 ส่งเสริมการปลูกพืชแบบ Zoning
โครงการที่ 3 ส่งเสริมการทาเกษตรแบบพอเพียงตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง

3.3.2. แหล่งน้า
3.3.2.1. เป้าหมาย
1. เพื่อให้เกษตรกรมีการใช้น้าน้อย
2. เพื่อลดการใช้น้าในฤดูแล้ง
3. เพื่อชะลอการเสื่อมของแหล่งน้าและพังทลายของแหล่งน้า
3.3.2.2. กลยุทธ์/วิธีดาเนินการ
กลยุทธ์ที่ 1
ลดการใช้น้าในฤดูแล้ง
โครงการที่ 1 ส่งเสริมการปลูกพืชใช้น้าน้อย
โครงการที่ 2 ส่งเสริมระบบน้าหยดในไร่นา
กลยุทธ์ที่ 2
อนุรักษ์แหล่งทรัพยากรน้า
โครงการที่ 1 ส่งเสริมการปลูกห้้าแฝก เพื่อลดการชะล้างพังทลายของแหล่งน้า
โครงการที่ 2 ส่งเสริมการทาฝายชะลอน้า
โครงการที่ 3 ส่งเสริมการปลูกป่าในชุมชนเพื่อชุมชน

๕๘

ตารางสรุปโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาการเกษตรระดับอาเภอ
ประเภท/
ด้าน
พัฒนาการ
ผลิตสินค้า

โครงการ

วัตถุประสงค์

1. โครงการส่งเสริมการปลูก - ผลิตผักปลอดภัย
ผักปลอดภัยจากสารพิษตาม สาหรับผู้บริโภค
แนวเศรษฐกิจพอเพียง
- ลดค่าใช้จ่าย
- ลดการใช้สารเคมีที่
ทาให้ตกค้างในพืชผัก

2. โครงการส่งเสริมการใช้
สารชีวภัณฑ์ในการอารักขา
พืช

เป้าหมาย
- ถ่ายทอดเทคโนโลยี
การผลิตผักปลอดภัย
จานวน 75 ราย
- จัดทาแปลงเรียนรู้
จานวน 5 แปลง

- ส่งเสริมการใช้และ - ถ่ายทอดเทคโนโลยี
การผลิตสารชีวภัณฑ์ การผลิตสารชีวภัณฑ์
ในการป้องกันกาจัด จานวน 100 ราย
ศัตรูพืช
- ลดต้นทุนการผลิต
พืช
- ลดการใช้สารเคมีใน
การเกษตร

พื้นที่
ดาเนินการ
หมู่ที่
5 ตาบล
56 หมู่บ้าน

5 ตาบล
56 หมู่บ้าน

วิธีดาเนินงาน
- รับสมัคร
เกษตรกรเข้าร่วม
โครงการ
- ถ่ายทอด
เทคโนโลยีการ
ผลิตผักปลอดภัย
- ดาเนินการ
ปลูก- เก็บเกี่ยว
- จัดตั้งกลุ่มผู้
ปลูกผักปลอดภัย
- ติดตามและ
ประเมินผล
- รับสมัคร
เกษตรกรเข้าร่วม
โครงการ
- ถ่ายทอด
เทคโนโลยีการ
ผลิตสารชีวภัณฑ์
- จัดทาแปลง
เรียนรู้เพื่อสาธิต
การใช้สารชีว
ภัณฑ์
- ติดตามและ
ประเมินผล

ปี 2561
งาน งปม.

ปริมาณงาน/งบประมาณ
ปี 2562
ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565
งาน งปม. งาน งปม. งาน งปม. งาน งปม.

ผู้รับผิดชอบ

1

63,35
0

1

63,35
0

- อปท.
- ศบกต.
- ศพก.
- สนง.เกษตร
อ.เมืองปาน

1

39,57
9

1

39,57
9

- อปท.
- ศบกต.
- ศพก.
- สนง.เกษตร
อ.เมืองปาน

๕๙

ตารางสรุปโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาการเกษตรระดับอาเภอ
ประเภท/
ด้าน
พัฒนาการ
ผลิตสินค้า

โครงการ
3. โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตข้าว
เหนียว

วัตถุประสงค์
- ลดต้นทุนการผลิต
- เพื่อเพิ่มผลผลิตต่อ
ไร่ให้สูงขึ้น
- มีเมล็ดพันธุ์ดีไว้
แลกเปลี่ยนในชุมชน

เป้าหมาย
- เกษตรกร จานวน
100 ราย พื้นที่
500 ไร่

พื้นที่
ดาเนินการ
หมู่ที่
5 ตาบล
56 หมู่บ้าน

วิธีดาเนินงาน
- รับสมัคร
เกษตรกรเข้าร่วม
โครงการ
- ถ่ายทอด
เทคโนโลยีการ
ผลิตข้าวพันธุ์ดี
- ดาเนินการ
ปลูก- เก็บเกี่ยว
- จัดตั้งกลุ่มผู้
ปลูกข้าวพันธุ์ดี
- ติดตาม
ประเมินผล

ปี 2561
งาน งปม.

ปริมาณงาน/งบประมาณ
ปี 2562
ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565
งาน งปม. งาน งปม. งาน งปม. งาน งปม.
1

81,60
0

1

81,60
0

ผู้รับผิดชอบ
- อปท.
- ศบกต.
- ศพก.
- ศูนย์ข้าว
ชุมชน
- สนง.เกษตร
อ.เมืองปาน

๖๐

ตารางสรุปโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาการเกษตรระดับอาเภอ
ประเภท/
ด้าน

โครงการ

วัตถุประสงค์

พัฒนา
เกษตรกร/
กลุ่ม/องค์กร

1. โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาศักยภาพกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชน

- เพื่อพัฒนาการ
บริหารจัดการ
กระบวนการกลุ่ม
- พัฒนาการผลิต
สินค้า
- เพิ่มรายได้ให้แก่
กลุ่ม

พัฒนาพื้นที่
ทรัพยากร
การเกษตร

1 โครงการปรับปรุงบารุงดิน - เพื่อให้เกษตรกรมี
ความรู้ในการ
ปรับปรุงบารุงดินที่
ถูกต้อง
- ลดต้นทุนการผลิต
- เพิ่มผลผลิตต่อไร่ให้
สูงขึ้น

เป้าหมาย
- จานวน 1 กลุ่ม

- จานวนเกษตรกร
50 ราย
- จัดทาแปลงเรียนรู้
สมาชิก 1 แปล’

พื้นที่
ดาเนินการ
หมู่ที่
1 ตาบล
1 กลุ่ม

5 ตาบล
1 แปลง

วิธีดาเนินงาน
- คัดเลือกกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชน
- ให้ความรู้ดา้ น
การบริหารจัด
การกระบวน
การกลุ่ม
- การใช้ความรู้
ด้านการแปรรูป
กลุ่ม
- ติดตาม
ประเมินผล
- รับสมัคร
เกษตรกรเข้าร่วม
โครงการ
- ถ่ายทอด
เทคโนโลยีการ
ปรับปรุงบารุงดิน
-ติดตามและ
ประเมินผล

ปี 2561
งาน งปม.

ปริมาณงาน/งบประมาณ
ปี 2562
ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565
งาน งปม. งาน งปม. งาน งปม. งาน งปม.

ผู้รับผิดชอบ

1

50,00
0

1

50,00
0

- อปท.
- ศบกต.
- ศพก.
- สนง.เกษตร
อ.เมืองปาน

1

30,00
0

1

30,00
0

- อปท.
- ศบกต.
- ศพก.
- สนง.เกษตร
อ.เมืองปาน

61

ภาคผนวก

โครงการส่งเสริมการปลูกผักปลอดภัยจากสารพิษตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
1. หลักการและเหตุผล
จากสถานการณ์ปัจจุบันเกษตรและประชาชนโดยทั่วไม ประสบปั้หาด้านสุขภาพเป็นหลัก
โรงที่เป็นมากของคนทั่วไป และเป็นสาเหตุการเสียชีวิต ได้แก่ โรคมะเร็งต่าง ๆ สาเหตุหลักเกิดจากการบริโภค
พืช สัตว์ ประมง ปนเปื้อนสารพิศ เป็นเวลานาน ปัจจุบันการผลิตพืชของเกษตรกรเป็นแบบเชิงเดี่ยว เช่น ปลูก
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ,มันสาปะหลัง ,ข้าว เป็นต้น มีการใช้สารเคมีในปริมาณที่มาก การปลูกผักปลอดภัยไว้บริโภค
ภายในครัวเรือน ส่วนที่เหลือจาน่ายในชุมชนเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการแก้ปั้หาดังกล่าว
2. วัตถุประสงค์
1. ผลิตผักปลอดภัยสาหรับผู้บริโภค
2. ลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน
3. ลดการใช้สารเคมีที่ทาให้ตกค้างในพืชผัก
3. เป้าหมาย
จานวนเกษตรกร 75 ราย
4. ระยะเวลาดาเนินการ
เดือนตุลาคม 2564 – กันยายน 2565
5. พื้นที่ดาเนินการ
5 หมู่บ้าน 5 ตาบล
6. กิจกรรม
1. รับสมัครเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ
2. ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตผักปลอดภัย
3. ดาเนินการปลูก – เก็บเกี่ยว
4. จัดตั้งกลุ่มผู้ผลิตผักปลอดภัย
5. ติดตามและประเมินผลโครงการ
7. วิธีดาเนินการ
1. วางแผนการดาเนินงานโครงการ
2. จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์การถ่ายทอดเทคโนโลยี
3. ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตผักปลอดภัย
4. จัดตั้งกลุ่มผู้ปลูกผักปลอดภัย
5. ติดตามและประเมินผลโครงการ

8. งบประมาณ
กิจกรรม

รายละเอียด

จานวน

หน่วย

ราคาต่อ
หน่วย
(ราย)

- กิจกรรม

1. ค่าอาหารกลางวันเกษตรกร
ถ่ายทอด
75 ราย รายละ 50 บาท ต่อ
เทคโนโลยีการผลิต มื้อ
ผักปลอดภัย
2. ค่าอาหารว่างเกษตรกร 75
จานวน 75 ราย ราย รายละ 2 มื้อ ๆ ละ 25
บาท
3. ค่าเอกสารการถ่ายทอดฯ
เกษตรกร จานวน 75 ราย ราย
ละ 50 บาท
4. ค่าวิทยากร จานวน 5
ชั่วโมง ๆ ละ 600 บาท
5. ค่าป้ายโครงการ
6. ค่าสถานที่ อุปกรณ์เครื่อง
เขียน
- ค่าวัสดุการ
ถ่ายทอด
เทคโนโลยี

1. เมล็ดพันธุ์ผักกวางตุ้ง
2. เมล็ดพันธุ์ผักชี
3. เมล็ดพันธุ์พริก
4. เมล็ดพันธ์ผักบุ้ง
5. ปุ๋ยอินทรีย์

เป็นเงิน
(บาท)
3,750.00
3,750.00
3,750.00
3,000.00
600.00
500.00

75
75
75
75
75

ซอง
ซอง
ซอง
กิโลกรัม
กระสอบ

20
30
40
200
350

รวมทั้งหมด
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับและตัวชี้วัดความสาเร็จของการดาเนินงาน
1. เกษตรกรได้รับผักที่ปลอดภัยไว้บริโภคและจาหน่าย
2. ลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน
3. ลดการใช้สารเคมี ที่ทาให้ตกค้างในพืชผักอยู่ในเกณฑ์ที่ปลอดภัย
4. เกษตรกรสามารถนาความรู้ไปปฏิบัติไม่ต่ากว่าร้อยละ 60

15,350.00
1,500.00
2,250.00
3,000.00
15,000.00
26,250.00
48,000.00
63,350.00

โครงการส่งเสริมการใช้สารชีวภัณฑ์ในการอารักขาพืช
1. หลักการและเหตุผล
จากสภาพการเพาะปลูกปัจจุบันเกษตรกรมีการใช้สารเคมีในการป้องกันกาจัดศัตรูพืชหลาย
ชนิด ทาให้เกิดการปนเปื้อนในอาหารและพื้นดิน ทาให้สภาวะแวดล้อมทางธรรมชาติเสียหาย ผลตกค้างของ
สารเคมีทาให้เกษตรกรประสบปั้หาการเจ็บป่วยโดยเฉพาะโรคมะเร็ง ซึ่งเป็นกันมาก แนวทางการแก้ไขที่ดี
ที่สุด คือ ลด ละ เลิก การใช้สารเคมี หันมาใช้สารที่สามารถทดแทนสารเคมีได้ สารชีวภัณฑ์จึงสามารถตอบ
โจทย์ได้ ใช้กาจัดโรค – แมลง ได้ดี รวมถึงการควบคุมศัตรูพืช และขดความต้านทานสารเคมีของศัตรูพืช ทาให้
สภาพแวดล้อมปลอดภัย ต่อชีวิตมนุษย์อย่างยั่งยืน
2. วัตถุประสงค์
1. ส่งเสริมการใช้และการผลิตสารชีวภัณฑ์ในการป้องกันกาจัดศัตรูพืช
2. ลดต้นทุนการผลิตพืช
3. ลดการใช้สารเคมีในการเกษตร
3. เป้าหมาย
เกษตรกร จานวน 100 ราย
4. ระยะเวลาการดาเนินการ
เดือนตุลาคม 2564 – กันยายน 2565
5. พื้นที่ดาเนินการ
5 หมู่บ้านใน 5 ตาบล
6. กิจกรรม
1. รับสมัครเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ
2. ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตสารชีวภัณฑ์
3. จัดทาแปลงเรียนรู้เพื่อสาธิตการใช้สารชีวภัณฑ์
4. ติดตามและประเมินผล
7. วิธีการดาเนินการ
1. วางแผนการดาเนินงานโครงการ
2. จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์การถ่ายทอดเทคโนโลยี
5. ติดตามและประเมินผลโครงการ

8. งบประมาณ
กิจกรรม
- กิจกรรม
ถ่ายทอด
เทคโนโลยีการ
ผลิตสารชีวภัณฑ์

จานวน 100
ราย

รายละเอียด

จานวน

หน่วย

ราคาต่อหน่วย
(ราย)

1. ค่าอาหารกลางวันเกษตรกร
100 ราย รายละ 50 บาท
ต่อมื้อ
2. ค่าอาหารว่างเกษตรกร
100 ราย รายละ 2 มื้อ ๆ ละ
25 บาท
3. ค่าเอกสารการถ่ายทอดฯ
เกษตรกร จานวน 100 ราย
รายละ 50 บาท
4. ค่าวิทยากร จานวน 5
ชั่วโมง ๆ ละ 600 บาท
5. ค่าป้ายโครงการ
6. ค่าสถานที่ อุปกรณ์เครื่อง
เขียน

- ค่าวัสดุ อุปกรณ์ 1. ชุดเตาแก็สพร้อมขาตั้ง
สาหรับการผลิต 2. ซึ้งนึ่งขนาดให้่เส้นฝ่าศูนย์
สารชีวภัณฑ์
กลาง 50 ซม.
3. ฟ๊อกกี้ (Foggy) พ่นน้า
4. ตะเกียงแอลกอฮอล์
5. หัวเชื้อไตรโครเดอร์ม่า
6. ถุงร้อน ขนาด 8*12 นิ้ว
7. เข็มหมุด
8. ยางรัด
9. ข้าวสารเจ้า ชนิดแข็ง
10. แอลกอฮอล์ 95%
(100ml)
11. แอลกอฮอล์ 70%
(100ml)
12. เครื่องชั่ง 1 กิโลกรัม
รวมทั้งหมด

เป็นเงิน
(บาท)
5,000.00
5,000.00
5,000.00
3,000.00
600.00
500.00

1
1

ชุด
ชุด

5
1
60
10
5
1
100
2
2
1

ขวด
ชุด
ขวด
แพ็ค
แผง
ถุง
กิโลกรัม
ขวด
ขวด
เครื่อง

19,100.00
4,950.00 4,950.00
3,700.00 3,700.00
120.00
180.00
120.00
50.00
20.00
65.00
25.00
100.00
50.00
380.00

600.00
180.00
7,200.00
500.00
100.00
65.00
2,500.00
200.00
100.00
380.00
20,475.00
39,575.00

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับและตัวชี้วัดความสาเร็จของการดาเนินงาน
1. ลดต้นทุนการผลิตพืช 20%
2. ส่งเสริมการใช้และการผลิตสารชีวภัณฑ์ในการป้องกันกาจัดศัตรูพืช
3. ลดการใช้สารเคมีในการเกษตร
4. เกษตรกรสามารถนาความรู้ไปผลิตสารชีวภัณฑ์ได้เอง ไม่ต่ากว่าร้อยละ 60

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวเหนียว
1. หลักการและเหตุผล
อาเภอเมืองปาน เกษตรกรปลูกข้าวนาปีบนพื้นที่สู ง ปลูกข้าวไร่เป็นส่วนน้อย ข้าวนาปรัง 3
ตาบลพื้นที่ไม่เกิน 300 ไร่ ข้าวนาปี เกษตรกรนิยมปลูกพันธุ์ กข6,กข10,สันป่าตอง1 เป็นต้น เมล็ดพันธุ์
เกษตรกรซื้อมาจากศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลาปาง และสหกรณ์การเกษตรลาปาง ซึ่งมีราคาแพงทาให้ต้นทุนการ
ปลู ก ข้ า วเพิ่ ม ขึ้ น และประกอบกั บ ปั ้ หาด้ า นเศรษฐกิ จ เกษตรกรไม่ ส ามารถซื้ อ เมล็ ด พั น ธุ์ ได้ ทุ ก ปี การ
แลกเปลี่ยนเมล็ดพันธุ์ระหว่างเกษตรกร ทาให้ผลผลิตต่อไรของเกษตรกรลดลง ข้าวประสบปั้หาด้านโรค –
แมลงระบาด การแก้ปั้หาที่เกษตรกรประสบอยู่ จึงต้องทาโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวเหนียว
เพื่อให้เกษตรกรนาไปปลูกและเก็บเมล็ดพันธุ์ไว้ทาพันธุ์ปีต่อไป
2. วัตถุประสงค์
1. ลดต้นทุนการผลิต
2. เพื่อเพิ่มผลผลิตต่อไปให้สูงขึ้น
3. มีเมล็ดพันธุ์ดีไว้แลกเปลี่ยนในชุมชน
3. เป้าหมาย
เกษตรกร 100 ราย พื้นที่ 500 ไร่
4. ระยะเวลาดาเนินการ
เดือนตุลาคม 2564 – กันยายน 2565
5. พื้นที่ดาเนินการ
จานวน 10 หมู่บ้าน 5 ตาบล
6. กิจกรรม
1. รับสมัครเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ
2. ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวเหนียวพันธุ์ดี
3. ดาเนินการปลูก – เก็บเกี่ยว
4. จัดตั้งกลุ่มผู้ผลิตข้าวเหนียว
5. ติดตามและประเมินผล
7. วิธีดาเนินการ
1. วางแผนการดาเนินงานโครงการ
2. จัดซื้อเมล็ดพันธุ์และวัสดุโครงการ
3. ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวเหนียวพันธุ์ดี
4. จัดตั้งกลุ่มผู้ผลิตข้าวเหนียวพันธุ์ดี
5. ติดตามและประเมินผลโครงการ

8. งบประมาณ
กิจกรรม

รายละเอียด

จานวน

หน่วย

ราคาต่อ
หน่วย
(ราย)

- กิจกรรมโครงการ 1. ค่าอาหารกลางวันเกษตรกร
เพิ่มประสิทธิภาพ 100 ราย รายละ 50 บาท ต่อ
การผลิตข้าวเหนียว มื้อ
จานวน 100 ราย 2. ค่าอาหารว่างเกษตรกร
100 ราย รายละ 2 มื้อ ๆ ละ
25 บาท
3. ค่าเอกสารการถ่ายทอดฯ
เกษตรกร จานวน 100 ราย
รายละ 50 บาท
4. ค่าวิทยากร จานวน 5
ชั่วโมง ๆ ละ 600 บาท
5. ค่าป้ายโครงการ
6. ค่าสถานที่ อุปกรณ์เครื่อง
เขียน
- ค่าเมล็ดพันธุ์
ข้าว

1. เมล็ดพัน ธุ์ข้าว ขนาดบรรจุ
25 กิโลกรัม

เป็นเงิน
(บาท)
5,000.00
5,000.00
5,000.00
3,000.00
600.00
500.00

25

25

รวมทั้งหมด
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับและตัวชีวัดความสาเร็จของการดาเนินงาน
1. ลดต้นทุนการผลิตได้อย่างน้อย 10%
2. เพิ่มผลผลิตต่อไร่อย่างน้อย 10%
3. มีเมล็ดพันธุ์ดีไว้ใช้แลกเปลี่ยนในชุมชน
4. เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการนาความรู้ไปใช้ไม่ต่ากว่าร้อยละ 60

19,100.00
625.00 62,500.00
62,500.00
81,600.00

69

เอกสารอ้างอิง
1. รายงานแผนที่ความเหมาะสมของดินกับพืชเศรษฐกิจเบื้องต้น กรมพัฒนาที่ดินกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์
2. ข้อมูลพื้นฐาน (DATA BASE) จากอาเภอเมืองปาน จังหวัดลาปาง
3. แนวทางพัฒนาการเกษตรระดับอาเภอ โครงการปรับปรุงระบบแผนและพัฒนาเกษตรกร กรมส่งเสริม
การเกษตร 2562
4. ข้อมูลแผนพัฒนาการเกษตรขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น อาเภอเมืองปาน จังหวัดลาปาง
5. สานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอเมืองปาน จังหวัดลาปาง
6. อุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน อาเภอเมืองปาน จังหวัดลาปาง
7. สานักงานชลประทานลาปาง ที่ 1

