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โครงการจัดท าแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับต าบล 
 
 การเกษตรยังมีความส าคัญอย่างยิ่งต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศไทย แม้สัดส่วนรายได้ภาคเกษตร
ต่อรายได้ประชาชาติจะอยู่ในระดับไม่สูงนัก เนื่องจากรายได้ยังคงผันผวนไปตามกระแสเศรษฐกิจโลก แต่เป็น
เพราะภาคเศรษฐกิจด้านอ่ืนๆโดยเฉพาะอุตสาหกรรมการส่งออก การบริการและการท่องเที่ยวเติบโตเร็วกว่า
มาก เมื่อมองตัวเลขในเชิงเปรียบเทียบจึงท าให้ภาคเกษตรไม่ค่อยมีความส าคัญในเชิงเศรษฐกิจ และจ านวน
เกษตรกรก็มีแนวโน้มลดลงเช่นเดียวกับประเทศที่พัฒนาแล้ว หากแนวโน้มการพัฒนาการเกษตรเป็นไปแบบที่
เป็นอยู่ในปัจจุบันนี้ และไม่มีการแก้ไขปัญหาเกษตรกรอย่างจริงจัง เชื่อว่าอีกไม่เกิน ๓๐ ปี จ านวนเกษตรกร
ไทยจะเหลือต่ ากว่าร้อยละ ๑๐  

ส าหรับการท าการเกษตรของเกษตรกรไทยส่วนใหญ่ ยังประสบปัญหาท่ามกลางความเปลี่ยนแปลง
ของสังคมภายใต้กระแสโลกาภิวัฒน์ ภาคเกษตรกรรมไทยก าลังเผชิญกับปัญหาความยากจนอันเกิดจาก
เกษตรกรไทยส่วนใหญ่ยังขาดความรู้ และการบริหารจัดการ ปัญหาเรื่องทุน และโครงสร้างพ้ืนฐานโดย
เฉพาะที่ท ากิน การพัฒนาดิน และน้ า ซึ่งยังพบว่าไม่เพียงพอ  จึงเป็นสิ่งที่ท าให้การพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่
ของเกษตรกรไทยยังล่าช้า 

การเปิดเสรีของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ AEC ก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ต้องค านึงถึง เนื่องจาก
เป็นการเปิดเสรีทางการค้า กล่าวคือสินค้าเกษตรสามารถส่งออกเคลื่อนย้ายได้อย่างเสรี ส่งผลให้ต้องให้
ความส าคัญกับ คู่แข่งขันในตลาดภาคการเกษตร คุณภาพของสินค้าเกษตร ราคาสินค้าเกษตร เป็นต้น ทั้งนี้
ประเทศไทยก็ยังพอมีข้อได้เปรียบอยู่บ้างในเรื่องของพ้ืนที่การเพาะปลูก และระบบการขนส่ง 
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ที่มา :  แผนที่เกษตรเพ่ือการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-Map) - กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ต าบลด่านแม่ละเมา ม ี10 หมู่บ้าน 
(ท าเนียบท้องท่ี พุทธศักราช 2555 กรมการปกครอง) 

ต าบลด่านแม่ละเมา 
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ส่วนที่ ๑ : บริบทพื้นที่ 
๑.) ข้อมูลทั่วไป 

 ( ที่มา : ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานองค์การบริหารส่วนต าบลด่านแม่ละเมา อ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก ) 

 ประวัติความเป็นมา  
 พ้ืนที่ต าบลด่านแม่ละเมาปัจจุบันเป็นต าบลที่แยกพ้ืนที่การปกครองจากต าบลพะวอ ซึ่งเป็น
พ้ืนที่ ปรากฏชื่อในประวัติศาสตร์ไทยในสมัยแผ่นดินสมเด็จพระพุทธยอดฟูาจุฬาโลก (ร.1) เมื่อปี 
พ.ศ.2328 พม่ายกทัพโจมตีไทยครั้งใหญ่ โดยจัดก าลัง 9 ทัพ ทางด้านทิศตะวันตกพม่ายกทัพเข้ามา
ทางด่านเจดีย์สามองค์ จังหวัดกาญจนบุรี และทางด่านแม่ละเมา จังหวัดตาก ในสมัยสมเด็จพระเจ้า
ตากสินมหาราช โดยแต่งตั้งนายด่านชื่อ ขุนพะวอ ซึ่งเป็นชาวไทยภูเขาเผ่ากระเหรี่ยง ท าหน้าที่เป็น
นายด่านสกัดกั้นกองทัพพม่า จนเป็นที่กล่าวขาน ในความสามารถในการรบของขุนพะวอ จุดที่ตั้งของด่าน 
คือ แนวเนินดินตั้งแต่โรงเรียนบ้านแม่ละเมาถึง วัดเชตะวันคีรี ต าบลพะวอ การรบในครั้งนี้ขุนพะวอได้
ขอก าลังไปยังสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช แต่ทางเจ้าเมืองตากได้น าก าลังไปช่วยในเมืองหลวง
เสียก่อน ขุนพะวอนายด่านแม่ละเมาจึงตัดสินใจน าก าลังเท่าที่มีอยู่เข้าตีทัพพม่าที่ขุนเขาพะวอ ขุนพะวอ
ชูง้าวน าหน้าไพร่พลเข้าต่อสู้กับทัพพม่าด้วยใจอันห้าวหาญ ต่อสู้กันจนตายเกลื่อนทั้งสองฝุาย นาย
ด่านและทหารกล้าสู้จนเสียชีวิต ณ ยุทธภูมิด่านแม่ละเมาเชิงเขาพะวอแห่งนั้น ด่านแม่ละเมาจึงเป็น
หมู่บ้านร้างจนถึงปี พ.ศ. 2395 สมัยแผ่นดินสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว (ร.3) ได้มีชาวไทยภูเขาเผ่า
กระเหรี่ยง ชาวไทยล้านนาเข้ามาอาศัยอยู่อีกครั้งหนึ่ง เมื่อมีผู้คนเข้ามาอยู่อาศัยมากขึ้น จึงได้จัดตั้ง
เป็นต าบลพะวอ ในสมัยแผ่นดินพระพุทธเจ้าหลวง (ร.5) ประมาณ พ.ศ.2448 เป็นต้นมา 
  เมื่อมีการแยกต าบลใหม่ในพ้ืนที่เดิมของต าบลพะวอ เพ่ือไม่ให้ชื่อทางประวัติศาสตร์
ไทยสูญหายและถูกลืม จึงตั้งชื่อต าบลใหม่เป็นต าบลด่านแม่ละเมาในปัจจุบัน 

สภาพทั่วไป 

 ที่ตั้ง 
  ต าบลด่านแม่ละเมา มีลักษณะทางภูมิศาสตร์และที่ตั้งเป็นแนวภูเขาสูงสลับซับซ้อนบน
 เทือกเขาถนนธงชัยที่ทอดยาวกั้นพรมแดนไทย - พม่า หรือมีความสูงเหนือระดับน้ าทะเลโดยประมาณ 
 500 เมตรขึ้นไป ตั้งอยู่ทางด้านทิศตะวันออกของที่ว่าการอ าเภอแม่สอด โดยมีระยะทางห่างจากที่ว่าการ
 อ าเภอแม่สอด  โดยประมาณ 38 กิโลเมตร บนถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 12 (ตาก -             
 แม่สอด) ตรงบริเวณหลักกิโลเมตรที่ 43 + 700  

 อาณาเขตติดต่อ 
  ต าบลด่านแม่ละเมา มีอาณาเขตติดต่อหลายต าบล และหลายอ าเภอ ของจังหวัดตาก ซึ่งเมื่อ
 รวมแล้วมีพ้ืนที่ทั้งสิ้น 130 ตารางกิโลเมตร โดย 
 ทิศเหนือ ติดต่อกับ   ต าบลพะวอ     อ าเภอแม่สอด   จังหวัดตาก 
 ทิศใต ้  ติดต่อกับ   ต าบลคีรีราษฎร์  อ าเภอพบพระ    จังหวัดตาก 
 ทิศตะวันออก ติดต่อกับ   ต าบลแม่ท้อ    อ าเภอเมือง    จังหวัดตาก 
 ทิศตะวันตก ติดต่อกับ   ต าบลพะวอ    อ าเภอแม่สอด    จังหวัดตาก  
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ภูมิประเทศ 

 ลักษณะภูมิประเทศขององค์การบริหารส่วนต าบลด่านแม่ละเมา พ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบสูง
และเนินเตี้ยๆ พ้ืนดินมีความอุดมสมบูรณ์เหมาะสมแก่การปลูกพืชทุกชนิด มีล าห้วยหลายสาย มีปุาไม้  
ปุาชุมชนที่ยังอุดมสมบูรณ์ในบางหมู่บ้าน 

ภูมิอากาศ  

  ลักษณะอากาศมีลักษณะร้อนชื่น อากาศเปลี่ยนแปลงไปตามฤด ูซึ่งม ี๓ ฤดู ดังนี้  
  ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่กลางเดือนกุมภาพันธ์ไปจนถึงกลางเดือนพฤษภาคม อากาศร้อนและแห้ง
แล้ง แต่บางครั้งอาจมีอากาศเย็น บ้างครั้งเกิดพายุฝนฟูาคะนองและลมกระโชกแรงหรืออาจมีลูกเห็บ
ตกก่อให้เกิดความเสียหายแก่ประชาชนทุกปี เรียกว่า “พายุฤดูร้อน” อากาศร้อน จะมีอุณหภูมิ
ระหว่าง ๓๕ - ๓๙.๙ องศาเซลเซียส ร้อนจัด มีอุณหภูมิประมาณ ๔๐ องศาเซลเซียสขึ้นไป 
  ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคม ฝนตกมากในช่วงเดือน พฤษภาคม - ตุลาคม แต่อาจ
เกิด “ช่วงฝนทิ้ง” ซึ่งอาจนานประมาณ ๑ - ๒ สัปดาห์หรือบางปีอาจเกิดขึ้นรุนแรงและมีฝนน้อยนาน
นับเดือน ในเดือนกรกฎาคม แต่ในเขตเทศบาลไม่เคยเกิดอุทกภัยรุนแรง มีฝนตกเฉลี่ยประมาณ  
๙๐๐ มิลลิเมตร   
  ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่กลางเดือนตุลาคมถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์ ในช่วงกลางเดือนตุลาคมนาน
ราว ๑ - ๒ สัปดาห์ เป็นช่วงเปลี่ยนฤดูจากฤดูฝนเป็นฤดูหนาว อากาศแปรปรวนไม่แน่นอน อาจเริ่มมี
อากาศเย็นหรืออาจยังมีฝนฟูาคะนอง อากาศหนาวอุณภูมิต่ าสุด ประมาณ 5 องศา 

ลักษณะของดิน  
  ลักษณะดินของพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลด่านแม่ละเมา มีสภาพเป็นดินปนทราย  
บางส่วนเป็นดินร่วน  เหมาะแก่การเพราะปลูกและยังมีความอุดมสมบูรณ์ 

ลักษณะของแหล่งน้ า 
  แหล่งน้ าส าคัญ ได้แก่ 
   1)   ล าห้วยแม่ละเมา 
   2)   ล าห้วยพลูหลวง 
   3)   ล าห้วยพลูน้อย 
   4)   ล าห้วยยะอุ 
   5)   ล าห้วยปลาหลด 
   6)   ล าห้วยตะปูเคาะ 
   หมู่บ้านที่ใช้น้ าประปาภูเขา ประกอบด้วยหมู่ที่  2,3,5,6,7,8,9       
   หมู่บ้านที่ใช้น้ าประปาหมู่บ้าน ประกอบด้วยหมู่ที่  1,2,4,9,10  

ลักษณะของไม้และป่าไม้ 
  ปุาเบญจพรรณ ปุาดงดิบแล้ง  
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เขตการปกครอง 

  ต าบลด่านแม่ละเมา มีพ้ืนที่จ านวน 130 ตารางกิโลเมตร และพ้ืนที่ส่วนใหญ่อยู่ในเขต
อุทยานแห่งชาติตากสินมหาราช เขตปุาสงวนแห่งชาติ และเขตอนุรักษ์สัตว์ปุาและพันธุ์พืช พ้ืนที่
รับผิดชอบประกอบด้วย 10 หมู่บ้าน 

ชื่อหมู่บ้าน หมู่ที่ รายช่ือผู้น า ต าแหน่ง 
บ้านห้วยยะอุ 1 นางฉายพันธ์  ค าฟอง ผู้ใหญ่บ้าน 
บ้านปางส้าน 2 นายอรุณศักดิ์  หมื่นสิทธิแพร่ ผู้ใหญ่บ้าน 
บ้านห้วยพลู 3 นายบุญผัน   แสนตา ผู้ใหญ่บ้าน 
บ้านพะกา 4 นายสุอี  คีรีพงษ์พัฒน์ ผู้ใหญ่บ้าน 
บ้านมูเซอส้มปุอย 5 นายสมเกียรติ  อนุรักษ์กล้วยไม้ ผู้ใหญ่บ้าน 
บ้านขุนห้วยช้างไล่ 6 นายสมพร  ท้องฟูาธ ารง ผู้ใหญ่บ้าน 
บ้านธงชัย 7 นายวิรัตน์  ธงชัยธนากุล ผู้ใหญ่บ้าน 
บ้านห้วยปลาหลด 8 นายไพรัตน์  กีรติยุคคีรี ผู้ใหญ่บ้าน 
บ้านใหม่โพธิ์ทอง 9 นายณรงค์  ค าแก้ว ก านัน  
บ้านใหม่พัฒนา 10 นายถาวร  ตื้อเชียง ผู้ใหญ่บ้าน 

ประชากร 

 ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนประชากร ต าบลด่านแม่ละเมา มีจ านวนประชากรในปี 2560 รวม
ทั้งสิ้น 8,018 คน เป็นประชากรชาย 4,040 คน ประชากรหญิง 3,978 คน   โดยมีความหนาแน่น 
61.68 คน / ตางรางกิโลเมตร มีจ านวนครัวเรือน 2,584 ครัวเรือน  
ความหนาแน่น 19.88 ครัวเรือน / ตารางกิโลเมตร  

หมู่ที่ ชื่อบ้าน จ านวนครัวเรือน 
จ านวนประชากร 

ชาย หญิง รวม 
1 บ้านห้วยยะอุ 218 310 302 612 
2 บ้านปางส้าน 394 508 475 983 
3 บ้านห้วยพลู 134 201 183 384 
4 บ้านพะกา 164 281 287 568 
5 บ้านมูเซอส้มปุอย 247 420 418 838 
6 บ้านขุนห้วยช้างไล่ 241 495 446 941 
7 บ้านธงชัย 242 459 535 994 
8 บ้านห้วยปลาหลด 317 497 486 983 
9 บ้านใหม่โพธิ์ทอง 300 418 421 839 

10 บ้านใหม่พัฒนา 327 451 425 876 
รวม 2,584 4,041 3,978 8,018 

ที่มา : ข้อมูลจากฝุายทะเบียนและบัตร ที่ว่าการอ าเภอแม่สอด ณ วันเดือน ตุลาคม 2559 
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ช่วงอายุและจ านวนประชากร 

กลุ่มประชากร ชาย หญิง รวมทั้งสิ้น 
จ านวนประชากรเยาวชน อายุต่ ากว่า  18  ปี 1,012  คน 1,087  คน 2,099 
จ านวนประชากร อายุ  18  -60  ปี 2,577  คน 2,444  คน 5,021 
จ านวนประชากรผู้สูงอายุ อายุมากกว่า 60 ปี 454  คน 444  คน 898 

รวม 4,038 คน 3,973  คน 8,018  คน 
 
สภาพทางด้านสังคม 

การศึกษา 
โรงเรียน    จ านวน    8    แห่ง 
• โรงเรียนสังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา / มัธยมศึกษา จ านวน 4 แห่ง 

๑. โรงเรียนด่านแม่ละเมาวิทยาคม สอนระดับชั้น ม. 1 - 6 ตั้งอยู่หมู่ที่ 2 บ้านปางส้าน 
๒. โรงเรียนบ้านปางส้าน สอนระดับชั้นอนุบาล - ม. 3 ตั้งอยู่หมู่ที่ 2 บ้านปางส้าน 
๓. โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 61 (ห้วยยะอุ) สอนระดับชั้นอนุบาล - ม. 3 ตั้งอยู่ หมู่ที ่10 บ้านใหม่พัฒนา 
๔. โรงเรียนบ้านห้วยปลาหลด สอนระดับชั้นอนุบาล - ม. 3 ตั้งอยู่หมู่ที่ 8 บ้านห้วยปลาหลด  

และมีโรงเรียนบ้านห้วยจะกือ เป็นโรงเรียนสาขา สอนระดับชั้นอนุบาล - ป.6 ตั้งอยู่หมู่ที่ 6  
บ้านขุนห้วยช้างไล่ (ปฺอกบ้านจะกือ) 

• โรงเรียนสังกัด ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  
- โรงเรียน กศน. สอนระดับชั้นอนุบาล - ป. 6 ตั้งอยู่หมูท่ี่ 6 บ้านขุนห้วยช้างไล่ (ปฺอกบ้านช้างไล่) 

• โรงเรียนสังกัด อบต. จ านวน 3 แห่ง 
  1.  โรงเรียนส้มปุอยศึกษา สอนระดับชั้นอนุบาล - ป. 6 ตั้งอยู่หมู่ที ่5 บ้านมูเซอส้มปุอย 
  2.  โรงเรียนบ้านแดเครอะคี สอนระดับชั้นอนุบาล - ป. 6 ตั้งอยู่หมู่ที่ 6 บ้านขุนห้วยช้างไล่ 
         (ปฺอกบ้านไม้ห้าง) 

• ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จ านวน 4 แห่ง (สังกัด อบต.) 
 1.  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านธงชัย           ตั้งอยู่หมู่ที่  7   บ้านธงชัย  
 2.  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยปลาหลด   ตั้งอยู่หมู่ที่  8  บ้านห้วยปลาหลด 
 3.  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านใหม่โพธิ์ทอง    ตั้งอยู่หมู่ที่  9  บ้านใหม่โพธิ์ 
 4.  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยยะอุ         ตั้งอยู่หมู่ที่  10  บ้านห้วยยะอุ 

 
 สาธารณสุข 

  ต าบลด่านแม่ละเมามีสถานพยาบาล 2 แห่งคือ ให้บริการแก่ประชาชน ทั้ง 10 หมู่บ้าน การ
บริการด้านสาธารณสุขของต าบลด่านแม่ละเมามีอาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐานทุกหมู่บ้าน ทั้ง 10 หมู่บ้าน 
ท าหน้าที่ดูแล ปูองกันและแก้ไขปัญหาโรคติดต่อในชุมชนส่งเสริมและพัฒนาระบบสาธารณะสุขร่วมกับ
องค์การบริหารส่วนต าบลด่านแม่ละเมา   
 -  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลปางส้าน ตั้งอยู่ในหมู่ที่ 2 บ้านใหม่โพธิ์ทอง    
 -  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลห้วยยะอุ ต้ังอยู่ในหมู่ที่ 10 บ้านใหม่พัฒนา      
 -  รถกู้ชีพ 1669 (EMS)   จ านวน  1  คัน 
 -  ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน   จ านวน  10  แห่ง 
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  อาชญากรรม 
  ต าบลด่านแม่ละเมาไม่มีเหตุอาชญากรรมเกิดขึ้น ซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลด่านแม่ละเมาก็
ได้ด าเนินการปูองกันการเกิดเหตุดังกล่าว จากการส ารวจข้อมูลพ้ืนฐานพบว่า  ส่วนมากครัวเรือนมีการ
ปูองกันอุบัติภัยอย่างถูกวิธี มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน วิธีการแก้ปัญหาขององค์การบริหารส่วน
ต าบลด่านแม่ละเมา ที่สามารถด าเนินการได้ตามอ านาจหน้าที่และงบประมาณที่มีอยู่อย่างจ ากัด  คือการตั้ง
จุดตรวจ จุดสกัด จุดบริการ ในช่วงเทศกาลที่มีวันหยุดหลายวันเพื่ออ านวยความสะดวกให้กับประชาชน แต่
ปัญหาที่พบเป็นประจ าคือการทะเลาะวิวาทของกลุ่มวัยรุ่นโดยเฉพาะในสถานที่จัดงานดนตรี งานมหรสพ 
เป็นปัญหาที่ชุมชนได้รับผลกระทบเป็นอย่างมาก  การแก้ไขปัญหา คือการแจ้งเตือนให้ผู้ปกครองดูแลบุตร
หลานของตน ประชาสัมพันธ์ให้ทราบถึงผลกระทบ ผลเสียหาย และโทษที่ได้รับจากการเกิดเหตุทะเลาะ
วิวาท การขอความร่วมมือไปยังผู้น า การขอก าลังจาก ต ารวจ ผู้น า อปพร. เพ่ือระงับเหตุไม่ให้เกิดความรุ่น
แรง แต่จะไม่ให้เกิดขึ้นเลยยังเป็นปัญหาที่ปัจจุบันไม่สามารถที่จะแก้ไขได้ ทั้งที่มีการร่วมมือกันหลายฝุาย 
เป็นเรื่องที่ทางองค์การบริหารส่วนต าบลด่านแม่ละเมาจะต้องหาวิธีที่จะแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนต่อไป
ตามอ านาจหน้าที ่ที่สามารถด าเนินการได้           

  ยาเสพติด  
  ปัญหายาเสพติดในหมู่บ้านขององค์การบริหารส่วนต าบลด่านแม่ละเมา จากการที่ทางสถานี
ต ารวจภูธรพะวอได้แจ้งให้กับองค์การบริหารส่วนต าบลด่านแม่ละเมาทราบนั้นพบว่าในเขตองค์การบริหาร
ส่วนต าบลด่านแม่ละเมามีผู้ที่ติดยาเสพติดแต่เมื่อเทียบกับพ้ืนที่อ่ืนถือว่าน้อย เหตุผลก็เนื่องมาจากว่ าได้รับ
ความร่วมมือกับทางผู้น า ประชาชน หน่วยงานขององค์การบริหารส่วนต าบลด่านแม่ละเมาที่ช่วยสอดส่อง
ดูแลอยู่เป็นประจ า การแก้ไขปัญหาขององค์การบริหารส่วนต าบลด่านแม่ละเมาสามารถท าได้เฉพาะตาม
อ านาจหน้าที่เท่านั้น เช่น การณรงค์ การประชาสัมพันธ์ การประชาคมค้นหาผู้ค้าผู้เสพ การฝึกอบรมให้
ความรู้ ถ้านอกเหนือจากอ านาจหน้าที่ ก็เป็นเรื่องของอ าเภอหรือต ารวจแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ องค์การบริหาร
ส่วนต าบลด่านแม่ละเมาก็ได้ให้ความร่วมมือมาโดยตลอด   

 
 โครงสร้างพ้ืนฐาน 

  การคมนาคม ขนส่ง 
• ถนนสายหลัก 

- บนถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 12 (ตาก - แม่สอด) ตรงบริเวณหลักกิโลเมตรที่  43 + 
700 (ตาก – แม่สอด) ระยะทางจากตากถึงแม่สอด 82 กิโลเมตร   

- ถนนลาดยางในความรับผิดชอบของส านักงานเร่งรัดพัฒนาชนบท (ร.พ.ช.) 1 สาย 
เชื่อมต่อระหว่างต าบลด่านแม่ละเมาและต าบลพะวอ  

• ถนนสายรอง 
- ถนนลาดยางเชื่อมต่อบ้านปางส้าน,ห้วยพลู,ห้วยยะอุ ระยะทาง 12 กิโลเมตร 
- ถนนลูกรังเชื่อมต่อบ้านห้วยปลาหลด,บ้านขุนห้วยช้างไล่ ระยะทาง 18 กิโลเมตร 
- ถนนดินลูกรังบ้านธงชัย ระยะทาง 20 กิโลเมตร 

 
• รถโดยสารประจ าทาง (ในหมู่บ้าน) 

- สายบ้านปางส้าน  -  จังหวัดตาก     เริ่มเวลา   06.00  น.  
- สายบ้านห้วยยะอุ - จังหวัดตาก      เริ่มเวลา   06.00  น.    
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- สายบ้านพะกา -  จังหวัดตาก          เริ่มเวลา   06.00  น.           
- สายบ้านปางส้าน  -  อ าเภอแม่สอด  เริ่มเวลา   06.00  น. 
- สายบ้านห้วยยะอุ -  อ าเภอแม่สอด  เริ่มเวลา   06.00  น.    

  หมายเหตุ ทุกสายเดินรถวันละ 1 เที่ยว 

• รถโดยสารประจ าทาง (ที่ผ่าน) 
- รถตู้สายแม่สอด - ตาก 
- รถตู้สายแม่สอด - สุโขทัย - พิษณุโลก 
- รถทัวร์สายแม่สอด - กรุงเทพ, แม่สอด - เชียงราย, แม่สอด - มุกดาหาร,  
- แม่สอด - แหลมงอบ 

  ระบบไฟฟูา 
- หมู่บ้านที่ไฟฟูาส่วนภูมิภาค จ านวน 7 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 1,2,3,4,5,9 และหมู่ท่ี 10 
- หมู่บ้านทีใ่ช้ไฟฟูาระบบพลังงานแสงอาทิตย์ (โซล่าเซล) จ านวน 3 หมู่บ้าน ได้แก ่หมู่ที่ 6,7,8 

 ระบบประปา 
  แหล่งน้ าส าคัญที่ใช้ในการผลิต ได้แก่ 

- ล าห้วยแม่ละเมา 
- ล าห้วยพลูหลวง 
- ล าห้วยพลูน้อย 
- ล าห้วยยะอุ 
- ล าห้วยปลาหลด 
- ล าห้วยตะปูเคาะ 

• หมู่บ้านที่ใช้น้ าประปาภูเขา ประกอบด้วยหมู่ที่ 2,3,5,6,7,8,9       
• หมู่บ้านที่ใช้น้ าประปาหมู่บ้าน ประกอบด้วยหมู่ที่ 1,2,4,9,10  

 โทรศัพท์  
 ต าบลด่านแม่ละเมามีเสาโครงข่ายของเครือข่ายโทรศัพท์ จ านวน 3 เครือข่าย คือ เครือข่าย

  เอไอเอส เครือข่ายดีเทค และเครือข่ายทรู 

 ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ์ 
 ต าบลด่านแม่ละเมามีสถานีวิทยุชุมชน 3 สถานี 

- สถานีวิทยุเสียงสามยอด 88.80 MHz 
- สถานีวิทยุชุมชนอ าเภอน้ ายืน 94.25 MHz 
- สถานีวิทยุสามเหลี่ยมมรกต 103.75 MHz 
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ด้านเศรษฐกิจ 

 การเกษตร 
  ประชากรในต าบลด่านแม่ละเมา ร้อยละ 8๐ ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ผลผลิตทาง
 การเกษตรที่ส าคัญ ข้าวโพด ถั่วเขียว ข้าว พริก มะระหวาน กาแฟ หน่อไม้ไผ่  ดังนี้ 

-  อาชีพเกษตรกรรม ร้อยละ      8๐   ของจ านวนประชากรทั้งหมด         
-  อาชีพเลี้ยงสัตว์ ร้อยละ       5   ของจ านวนประชากรทั้งหมด       
-  อาชีพรับจ้าง  ร้อยละ       10   ของจ านวนประชากรทั้งหมด       
-  อาชีพค้าขาย  ร้อยละ       5     ของจ านวนประชากรทั้งหมด       

 การประมง  
  ต าบลด่านแม่ละเมาไม่มีการประมง 

 การปศุสัตว์  
  ประชาชนในต าบลด่านแม่ละเมามีการประกอบการปศุสัตว์ใน ลักษณะเลี้ยงในครัวเรือนเป็น
 อาชีพเสริม เช่น การเลี้ยงไก่ เป็ด โค สุกร กระบือ   

 การบริการ  
 ที่พัก(โฮมสเตย์)   1  แห่ง 
 ร้านเกมส์     ๓  แห่ง 

 การท่องเที่ยว   
 ในต าบลด่านแม่ละเมามีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติและได้ ส่งเสริมการท่องเที่ยวให้เกิดขึ้น
ในชุมชน เช่น จุดชมวิว ตลาดมูเซอ ล่องแพ (ล าห้วยแม่ละเมา) 

 อุตสาหกรรม  
 ในต าบลด่านแม่ละเมาไม่มีแหล่งอุตสาหกรรม 

 แรงงาน  
 จากการส ารวจข้อมูลพ้ืนฐานพบว่า ประชากรที่มีอายุ ๑๕ - ๖๐ ปี อยู่ในก าลัง แรงงาน   
ร้อยละ ๙๕ เมื่อเทียบกับอัตราส่วนกับจังหวัด ร้อยละ ๗๓.๙๙ ซึ่งสูงกว่ามาก แต่ค่าแรงในพ้ืนที่ต่ ากว่า
ระดับจังหวัด โดยเฉพาะแรงงานด้านการเกษตร ประชากรอายุ ระหว่าง ๒๕ - ๕๐ ปี บางส่วน ไป
รับจ้างท างานนอกพ้ืนที่ ปัญหาที่พบคือ ประชากรต้องไปท างานนอกพ้ืนที่ ในเมืองที่มีโรงงาน
อุตสาหกรรม บริษัท ห้างร้านใหญ่ๆ เพราะในพ้ืนที่ไม่มีโรงงานอุตสาหกรรมที่มีการจ้างแรงงานเยอะ 
เพราะพ้ืนที่ส่วนมากเป็นที่อยู่อาศัย  

ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม  

  การนับถือศาสนา  
 ศาสนาพุทธ      มีจ านวนร้อยละ 88  
 ศาสนาคริสต์    มีจ านวนร้อยละ 10 % 
 ศาสนาอื่นๆ      มีจ านวนร้อยละ 2 % 
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 สถาบัน / องค์กรทางศาสนา 
• วัด  จ านวน   7   แห่ง 

1.  วัดห้วยยะอุราษฎรบ ารุง  ตั้งอยู่หมู่ที่  1  บ้านห้วยยะอุ 
2.  วัดชัยมงคล        ตั้งอยู่หมู่ที่  2  บ้านปางส้าน 
3.  วัดห้วยพลู  ต้ังอยู่หมู่ที่  3  บ้านห้วยพลู 
4.  วัดปุาธรรมรังสี        ตั้งอยู่หมู่ที่  5  บ้านมูเซอส้มปุอย 
5.  วัดถ้ าจุนโท  ตั้งอยู่หมู่ที่  8  บ้านห้วยปลาหลด 
6.  วัดบ้านห้วยปลาหลด ตั้งอยู่หมู่ที่  8  บ้านห้วยปลาหลด 
7.  วัดฐิตราม  ตั้งอยู่หมู่ที่  10  บ้านใหม่พัฒนา 

• ส านักสงฆ์  จ านวน   6    แห่ง 
1.  ส านักสงฆ์บ้านส้มปุอย     ตั้งอยู่หมู่ที่  5  บ้านมูเซอส้มปุอย 
2.  ส านักสงฆ์ห้วยจะกือ       ตั้งอยู่หมู่ที่  6  บ้านขุนห้วยช้างไล่ (ปฺอกบ้านห้วยจะกือ) 
3.  ส านักสงฆ์บ้านปุาคา ตั้งอยู่หมู่ที่  6  บ้านขุนห้วยช้างไล่ (ปฺอกบ้านปุาคา)  
4.  ส านักสงฆ์ห้วยช้างไล่ ตั้งอยู่หมู่ที  6  บ้านขุนห้วยช้างไล่ (ปฺอกบ้านห้วยช้างไล่) 
5.  ส านักสงฆ์ห้วยไม้ห้าง ตั้งอยู่หมู่ที่  6  บ้านขุนห้วยช้างไล่ (ปฺอกบ้านห้วยไม้ห้าง) 
6.  ส านักสงฆ์พระพุทธบาท  ตั้งอยู่หมู่ที่  9  บ้านใหม่โพธิ์ทอง 

• โบสถ์ (คริสต์)  จ านวน  4  แห่ง 
 1.  ตั้งอยู่หมู่ที่  4  บ้านพะกา       จ านวน  1  แห่ง 
 2.  ตั้งอยู่หมู่ที่  6  บ้านขุนห้วยช้างไล่ (ปฺอกบ้านไม้ห้าง)   จ านวน  1  แห่ง 
 3.  ตั้งอยู่หมู่ที่  7  บ้านธงชัย      จ านวน  1  แห่ง 
 4.  ตั้งอยู่หมู่ที่  8  บ้านห้วยปลาหลด (ปฺอกบ้านใหม่)    จ านวน   1  แห่ง 

 ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถ่ิน 
• ขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรมในท้องถิ่น 

  ประเพณีฉลากภัตร (หมู่ท่ี 2,10) 
  ประเพณีเดือนยี่เป็ง (หมู่ท่ี 3) 
  ประเพณีผูกข้อมือ (หมู่ท่ี 4,6) 
  ประเพณีปีใหม ่(หมู่ท่ี 5,7,8) 
  ประเพณีงานฉลองพระพุทธบาทเดือนห้าเป็ง (หมู่ท่ี 9) 
  ประเพณีเพ็งเดือนสี่ จี่ข้าวหลาม สานสัมพันธ์ชุมชน (หมู่ท่ี 1 - 10) 
                   ประเพณีเข้าพรรษา / ออกพรรษา / ลอยกระทง / สงกรานต์ (หมู่ท่ี 1 - 10) 

• ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถ่ิน  
  ประชาชนในเขตขององค์การบริหารส่วนต าบลด่านแม่ละเมาได้อนุรักษ์ภูมิปัญญา
 ท้องถิ่น ได้แก่ วิธีการท าเครื่องจักสารใช้ส าหรับในครัวเรือน OTOP ที่มีชื่อเสียง คือ ผ้าทอ
 ด้วยมือย้อมสีธรรมชาติ (หมู่ท่ี 4 บ้านพะกา)   

• ภาษาถ่ิน ส่วนมากร้อยละ 100% พูดภาษาเหนือ    
• สินค้าพ้ืนเมืองและของที่ระลึก 

  สินค้าพ้ืนเมืองและของที่ระลึกขององค์การบริหารส่วนต าบลด่านแม่ละเมาคือผ้าทอ
 ด้วยมือย้อมสีธรรมชาติ (หมู่ท่ี 4 บ้านพะกา) และผลไม้ประจ าถิ่นของต าบลด่านแม่ละเมา 
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ทรัพยากรธรรมชาติ  

น้ า 
 น้ าที่ในต าบลด่านแม่ละเมาส่วนใหญ่ที่ใช่ในการอุปโภค - บริโภค  เป็นน้ าที่ได้จากน้ าฝน และ
น้ าใต้ผิวดินซึ่งจะต้องน ามาผ่านกระบวนการของระบบประปา ส าหรับน้ าใต้ดินมีปริมาณน้อย ไม่
สามารถน าขึ้นมาใช้ให้พอเพียงได้ และบางแห่งจะแห้งแล้งแล้วหมดไป จึงมีมาตรการขุดเจาะบ่อ
บาดาลเพื่อหาแหล่งน้ าผลิตน้ าประปาบริการพ่ีน้องประชาชน 

ปุาไม้  
 พ้ืนที่ปุาไม้ในเขตพ้ืนที่ต าบลด่านแม่ละเมา มีเขตปุาชุมชน ที่ชุมชนได้อนุรักษ์ไว้และบางแห่ง
ได้จัดตั้งวัด และพ้ืนที่วัดก็ได้ปลูกปุาและอนุรักษ์ปุาไม้ไว้ และพ้ืนที่บางส่วนที่เป็นพ้ืนที่สาธารณะ
องค์การบริหารส่วนต าบลด่านแม่ละเมาก็มีการเตรียมการปลูกต้นไม้เพื่ออนุรักษ์ปุาไม้ไว้คู่ชุมชน 

ภูเขา  
 ภูเขาในเขตพ้ืนที่ด่านแม่ละเมาเป็นพื้นที่สูงมีภูเขา และอยู่บนเทือกเขา 

คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ 
 ในพ้ืนที่ของต าบลด่านแม่ละเมาส่วนมากเป็นพ้ืนที่ส าหรับเพาะปลูก ที่อยู่อาศัย ตามล าดับ 
และมีพ้ืนที่เพียงเล็กน้อยที่เป็นพ้ืนที่สาธารณะ ทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนที่ ได้แก่ ดิน น้ า ต้นไม้ 
อากาศที่ไม่มีมลพิษ ปัญหาคือ เนื่องจากว่าพ้ืนที่บางส่วน ต้องอาศัยน้ าฝนในการท าการเกษตรก็ต้อง
รอฤดูฝน มีแหล่งน้ าใช้ในการเกษตรไม่เพียงพอ ปัญหาคือไม่มีงบประมาณมาพัฒนาแหล่งน้ าส าหรับ
การเกษตรได้ การแก้ไขปัญหา องค์การบริหารส่วนต าบลด่านแม่ละเมาได้จัดท าโครงการเพ่ือแก้ปัญหา
ให้กับประชาชนและเป็นไปตามความต้องการของประชาชน เช่น โครงการขุดลอกแหล่งน้ าทั้งพ้ืนที่ 
โครงการปลูกต้นไม้ในวันส าคัญต่างๆ ในพ้ืนที่ของตนเองและท่ีสาธารณะรวมทั้ง 
ปรับปรุง สภาพภูมิทัศน์ให้เป็นต าบลน่าอยู่ เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจของประชาชน   

 เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า 

 ข้อมูลด้านการเกษตร 
ตารางแสดงประเภทการท าการเกษตร 

ประเภทของการท าการเกษตร จ านวน 
ผลผลิตเฉลี่ย 

(กก./ไร)่ 

ต้นทุนการผลิต
เฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 

ราคาขายโดย
เฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 
2.1) ท านา  ในเขต

ชลประทาน 
       ครัวเรือน 
             ไร่ 

           กก./
ไร ่

             บาท/
ไร ่

            บาท/
ไร ่

 นอกเขต
ชลประทาน 

1,047   ครัวเรือน
89,592.79        ไร ่

16,600 
กก./ไร ่

 2,000   บาท/
ไร ่

  5,000   
บาท/ไร ่

2.2) ท าสวน สวน  ล าไย            
. 

  1    ครัวเรือน 
   6        ไร่ 

    250  
กก./ไร ่

   2,000   
บาท/ไร ่

   6,250  
บาท/ไร ่
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ตารางแสดงประเภทการท าการเกษตร (ต่อ) 

ประเภทของการท าการเกษตร จ านวน 
ผลผลิตเฉลี่ย 

(กก./ไร)่ 
ต้นทุนการผลิตเฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 
ราคาขายโดยเฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 
 สวน  มะระหวาน     .   40 ครัวเรือน 

    80       ไร่    500   กก./ไร ่    2,000   บาท/ไร ่  10,000  บาท/ไร ่
สวน                 .        ครัวเรือน 

             ไร่            กก./ไร่              บาท/ไร ่             บาท/ไร่ 
2.3) ท าไร ่    ไร่อ้อย      ครัวเรือน 

    ไร่     กก./ไร ่        บาท/ไร่       บาท/ไร่ 
  ไร่ข้าวโพด        ครัวเรือน 

             ไร่            กก./ไร่              บาท/ไร ่             บาท/ไร่ 
  ไร่มันส าปะหลัง        ครัวเรือน 

             ไร่            กก./ไร่              บาท/ไร ่             บาท/ไร่ 
  อื่นๆ โปรดระบุ  
                     . 

       ครัวเรือน 
             ไร่            กก./ไร่              บาท/ไร ่             บาท/ไร่ 

2.4) อื่นๆ   อื่นๆ โปรดระบุ  
                     . 

       ครัวเรือน 
             ไร่            กก./ไร่              บาท/ไร ่             บาท/ไร่ 

  
 ข้อมูลด้านแหล่งน้ าทางการเกษตร 

ตารางแสดงแหล่งน้ าทางการเกษตร 

แหล่งน้ า 
ทางการเกษตร 

ความเพียงพอของปริมาณน้ าฝนที่ใช้ในการท า
การเกษตร 

ปริมาณน้ าฝนที่ตกโดยเฉลี่ยในปีที่ผ่าน
มา 

(มิลลิเมตร) กรณีที่ทราบโปรดระบุ เพียงพอ ไม่เพียงพอ 
3.1) ปรมิาณน้ าฝน  / 20  % 

แหล่งน้ า 
ทางการเกษตร 

ล าดับ 
ความส าคัญ 

ความเพียงพอของน้ าเพ่ือ
การเกษตร 
ตลอดท้ังป ี

การเข้าถึงแหล่งน้ าการเกษตร 

เพียงพอ ไม่เพียงพอ ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง 
ร้อยละของ
ครัวเรือนที่
เข้าถึงฯ 

3.2) แหล่งน้ าธรรมชาติ 
 1. แม่น้ า       
  2. ห้วย/ล าธาร      30% 
  3. คลอง      5  % 
 4. หนองน้ า/บึง      20 % 
 5. น้ าตก       
 6. อื่นๆ(โปรดระบุ) 
6.1)                . 
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3.3) แหล่งน้ าท่ีมนุษย์สร้างขึ้น 
 1. แก้มลิง       
 2. อ่างเก็บน้ า       
 3. ฝาย      10 % 
  4. สระ      10 % 
 5. คลองชลประทาน       
 6. อ่ืนๆ(โปรดระบุ)       

 
 ข้อมูลด้านแหล่งน้ ากิน น้ าใช้ (หรือน้ าเพ่ือการอุปโภค บริโภค)  
 

แหล่งน้ า ไม่มี 
มี ทั่วถึงหรือไม ่

เพียงพอ 
ไม่

เพียงพอ 
ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง 

ร้อยละของ
ครัวเรือนที่เข้าถึง 

4.1 บ่อบาดาลสาธารณะ       
4.2 บ่อน้ าตื้นสาธารณะ       
4.3 ประปาหมู่บ้าน (ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น) 

      95 % 

4.4 ระบบประปา (การประปาส่วนภูมิภาค)       
4.5 แหล่งน้ าธรรมชาต ิ      20% 
4.6 อื่นๆ (โปรดระบุ)       

 สรุปครัวเรือนในต าบลด่านแม่ละเมานี้มีน้ าใช้ ไม่เพียงพอ และผลของการส ารวจข้อมูลเพ่ือจัดท า
แผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านเกษตรและแหล่งน้ า) ดังนี้ 

- สร้างฝายเก็บกักน้ าในฤดูแล้ง       หมู่ 1 
- สร้างอ่างเก็บน้ า        หมู่ 1 
- สร้างฝายชะลอน้ าในล าห้วยยะอุ และล าห้วยปลาหลด  หมู่ 1 
- สร้างอ่างเก็บน้ าขนาดกลาง ห้วยพลูน้อย     หมู่ 2 
- สร้างฝายชะลอน้ าจ านวน 5 จุด เขตห้วยพลูหลวง    หมู่ 2 
- ขุดลอกสระสาธารณะประโยชน์      หมู่ 2 
- ขุดสระใหม่ภายในหมู่บ้าน      หมู่ 2 
- ขุดลอกคลอง เหมือง ฝาย ในหมู่บ้าน     หมู่ 2 
- ขุดลอกอ่างเก็บน้ าห้วยพลู      หมู่ 3 
- ก่อสร้างฝายชะลอน้ าล าห้วยยะอุ      หมู่ 4 
- ก่อสร้างเขื่อนแก้มลิงล าห้วยแม่ละเมา    หมู่ 4 
- ก่อสร้างเขื่อนห้วยแม่ละเมา       หมู่ 6 
- สร้างฝายเก็บน้ าเพื่อการเกษตร       หมู่ 6 
- ก่อสร้างฝายน้ าล้น       หมู่ 7 
- ก่อสร้างเขื่อนห้วยแม่ละเมา      หมู่ 7 
- สร้างฝายเก็บน้ าเพื่อการเกษตร      หมู่ 7 
- โครงการท าสระแก้มลิง       หมู่ 8 
- ก่อสร้างฝายกั้นน้ าส าหรับการเกษตร และบริหารน้ าส าหรับการเกษตร    หมู่ 8 
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๒.) สถานการณ์ด้านการเกษตร ต าบลด่านแม่ละเมา 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 
 ที่มา :  แผนที่เกษตรเพ่ือการบริหารจัดการเชิงรุก Agri-Map - กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
          * ข้อมูลการใช้ที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน (2558 - 2559) 

 
 
 
 

พื้นที่เกษตร 
31,950 ไร ่
 20.51 % 

พื้นที่น้ า  
 218 ไร ่
0.14 % 

พื้นที่อื่นๆ  
2,405 ไร ่
1.54 % 

พื้นที่ป่า  
121,692 ไร ่  
77.81 % 

การใช้ที่ดิน พ้ืนที่เกษตร 

การใช้ที่ดิน พ้ืนที่น้ า 

การใช้ที่ดิน พ้ืนที่อ่ืนๆ 

การใช้ที่ดิน พ้ืนที่ปุา 

พื้นที่ต าบล 
ด่านแม่ละเมา  
155,796 ไร ่

พื้นทีต่ าบลด่านแม่ละเมา 
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ที่มา :  แผนที่เกษตรเพ่ือการบริหารจัดการเชิงรุก Agri-Map - กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
          * ข้อมูลการใช้ที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน (2558 - 2559) 

 
 
 
 

พื้นที่เพาะปลูก 
31,921 ไร ่
99.91 % 

พื้นที่ปศุสัตว์ 
29 ไร ่

0.09 % 

พื้นที่ประมง 
- ไร ่
0 % 

พ้ืนที่การเกษตร พ้ืนที่เพาะปลูก 

พ้ืนที่การเกษตร พ้ืนที่ปศุสัตว์ 

พ้ืนที่การเกษตร พ้ืนที่ประมง 

พื้นที่การเกษตรต าบลด่านแม่ละเมา 

พื้นทีก่ารเกษตร 
31,950 ไร ่
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 ที่มา :  แผนที่เกษตรเพ่ือการบริหารจัดการเชิงรุก Agri-Map - กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
          * ข้อมูลการใช้ที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน (2557) พ้ืนที่ปลูกนอกเขตปุาตามกฎหมาย 

 
 

 

ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์  
5,551 ไร ่

  81.33 % 

ข้าว  
1,159 ไร่  
16.98 % 

ยางพารา  
11 ไร่  

0.16 % 

ล าไย 
104 ไร่ 
1.52 % 

พ้ืนที่เพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 

พ้ืนที่เพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ ข้าว 

พ้ืนที่เพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ ยางพารา 

พ้ืนที่เพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ ล าไย 

พื้นที่เพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ 

 พื้นท่ีเพาะปลูก 
พืชเศรษฐกิจ   
6,825 ไร่ 
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สถานการณ์ด้านการเกษตร ต าบลด่านแม่ละเมา 
    ตารางแสดงจ านวนครัวเรือนเกษตรกร ต าบลด่านแม่ละเมา อ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก 

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

ทั้งหมด 
ครัวเรือน
เกษตรกร 

ร้อยละ 

1 บ้านห้วยยะอุ 612 310 302 218 72 33.02 
2 บ้านปางส้าน 983 508 475 394 214 54.31 
3 บ้านห้วยพลู 384 201 183 134 79 58.95 
4 บ้านพะกา 568 281 287 164 124 75.60 
5 บ้านมูเซอส้มปุอย 838 420 418 247 148 59.91 
6 บ้านขุนห้วยช้างไล่ 941 495 446 241 176 73.02 
7 บ้านธงชัย 994 459 535 242 156 64.46 
8 บ้านห้วยปลาหลด 983 497 486 317 205 64.66 
9 บ้านใหม่โพธิ์ทอง 839 418 421 300 151 50.33 

10 บ้านใหม่พัฒนา 876 451 425 327 139 42.50 
รวม 10 หมู่ 8,018 4,041 3,978 2,584 1,464 57.67 

 

ที่มา :  ข้อมูลประชากร  - องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ละเมา 
 ข้อมูลครัวเรือนเกษตรกร - ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจ าต าบล 
* อ้างอิงข้อมูลระบบจัดเก็บข้อมูลพ้ืนฐาน ประจ าปี 2557 มีเฉพาะข้อมูลเกษตรกรที่ข้ึนทะเบียน 
หมายเหตุ : ร้อยละจ านวนครัวเรือนเกษตรกรเทียบกับครัวเรือนทั้งหมด ต่ ากว่าความเป็นจริงเนื่องจากข้อมูล
จ านวนครัวเรือนเกษตรกรเป็นฐานข้อมูลของกรมส่งเสริมการเกษตร ซึ่งเกษตรกรที่ไม่มีเอกสารสิทธิที่ดินท ากิน
บางส่วนไม่ได้ขึ้นทะเบียนเกษตรกร 
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ข้อมูลก าหนดเขตความเหมาะสมการปลูกพืชเศรษฐกิจที่ส าคัญ ต าบลด่านแม่ละเมา อ าเภอแม่สอด 
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ที่มา : ส านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดตาก
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การใช้ที่ดินเพื่อการเกษตร ต าบลด่านแม่ละเมา 
1. ด้านเกษตรกรรม 

การใช้ที่ดินเพื่อการเกษตร 
หมู่ที่ 1 หมู่ที่ 2 หมู่ที่ 3 หมู่ที่ 4 หมู่ที่ 5 

บ้านห้วยยะอ ุ บ้านปางส้าน บ้านห้วยพล ู บ้านพะกา 
บ้านมูเซอ
ส้มปุอย 

พื้นที่ท านา 

ข้าวเจ้า 
ครัวเรือน 19 50 56 45 0 

ไร ่ 118.73 302.10 331.86 329.76 0.00 

ข้าวไร ่
ครัวเรือน 0 0 0 0 150 

ไร ่ 0.00 0.00 0.00 0.00 1,353.00 

ข้าวเหนียว 
ครัวเรือน 0 1 1 0 0 

ไร ่ 0.00 2.75 1.25 0.00 0.00 
รวมพื้นท่ี(ไร่) 118.73 304.85 333.11 329.76 1,353.00 

พื้นที่ท าไร ่
ข้าวโพดเลีย้งสัตว ์

ครัวเรือน 45 137 59 68 0 
ไร ่ 632.89 2,505.25 1,469.33 1,221.76 0.00 

ถั่วเขียวผิวมัน 
ครัวเรือน 0 0 0 1 0 

ไร ่ 0.00 0.00 0.00 5.50 0.00 
  รวมพื้นท่ี(ไร่) 632.89 2,505.25 1,469.33 1,227.26 0.00 

ไม้ยืนต้น 
ไผ ่

ครัวเรือน 0 0 1 0 0 
ไร ่ 0.00 0.00 3.50 0.00 0.00 

กาแฟ 
ครัวเรือน 0 0 0 2 0 

ไร ่ 0.00 0.00 0.00 9.00 0.00 
  รวมพื้นท่ี(ไร่) 0.00 0.00 3.50 9.00 0.00 

พืชผัก 

ซาโยเต้(ฟักแม้ว) 
ครัวเรือน 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

ไร ่ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

พริกข้ีหนูเม็ดเล็ก 
ครัวเรือน 0 0 0 0 0 

ไร ่ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

ผักคื่นฉ่าย 
ครัวเรือน 0 0 0 0 0 

ไร ่ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  รวมพื้นท่ี(ไร่) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

สมุนไพร
(อายุสั้น) 

บุก 
ครัวเรือน 0 0 0 0 0 

ไร ่ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

รวมพื้นท่ีทั้งหมด(ไร่) 751.62 2,810.10 1,805.94 1,566.02 1,353.00 
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ด้านเกษตรกรรม (ต่อ) 
 

การใช้ที่ดินเพื่อการเกษตร 
หมู่ที่ 6 หมู่ที่ 7 หมู่ที่ 8 หมู่ที่ 9 หมู่ที่ 10 

รวม บ้านขุน
ห้วยช้างไล ่

บ้านธงชัย 
บ้านห้วย
ปลาหลด 

บ้านใหม่
โพธิ์ทอง 

บ้านใหม่
พัฒนา 

พื้นที่ท า
นา 

ข้าวเจ้า 
ครัวเรือน 0 10 4 66 46 296 

ไร ่ 0.00 160.70 20.50 341.11 358.61 1,963.37 

ข้าวไร ่
ครัวเรือน 154 80 151 0 0 535 

ไร ่ 1,738.00 851.19 1,162.43 0.00 0.00 5,104.62 

ข้าวเหนียว 
ครัวเรือน 0 0 0 5 0 7 

ไร ่ 0.00 0.00 0.00 21.25 0.00 25.25 
รวมพื้นท่ี(ไร่) 1,738.00 1,011.89 1,182.93 362.36 358.61 7,093.24 

พื้นที่ท า
ไร ่

ข้าวโพดเลีย้ง
สัตว ์

ครัวเรือน 155 82 1 124 116 787 
ไร ่ 2,632.00 2,830.98 4.00 2,636.31 2,070.16 16,002.68 

ถั่วเขียวผิวมัน 
ครัวเรือน 0 0 0 0 0 1 

ไร ่ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.50 
  รวมพื้นท่ี(ไร่) 2,632.00 2,830.98 4.00 2,636.31 2,070.16 16,008.18 

ไม้ยืนต้น 
ไผ ่

ครัวเรือน 5 0 37 0 0 43 
ไร ่ 12.00 0.00 250.44 0.00 0.00 265.94 

กาแฟ 
ครัวเรือน 113 0 24 0 0 139 

ไร ่ 1,482.00 0.00 149.00 0.00 0.00 1,640.00 
  รวมพื้นท่ี(ไร่) 1,494.00 0.00 399.44 0.00 0.00 1,905.94 

พืชผัก 

ซาโยเต้(ฟักแม้ว) 
ครัวเรือน 0.00 0.00 26.00 0.00 0.00 0.00 

ไร ่ 0.00 0.00 91.50 0.00 0.00 0.00 

พริกข้ีหนูเม็ดเล็ก 
ครัวเรือน 0 1 4 1 0 6 

ไร ่ 0.00 5.00 7.50 5.00 0.00 17.50 

ผักคื่นฉ่าย 
ครัวเรือน 0 0 5 0 0 5 

ไร ่ 0.00 0.00 9.53 0.00 0.00 9.53 
  รวมพื้นท่ี(ไร่) 0.00 5.00 108.53 5.00 0.00 118.53 

สมุนไพร
(อายุสั้น) 

บุก 
ครัวเรือน 2 2 2 0 0 6 

ไร ่ 4.00 24.21 3.00 0.00 0.00 31.21 

รวมพื้นท่ีทั้งหมด(ไร่) 5,868.00 3,872.08 1,697.90 3,003.67 2,428.77 25,157.10 

 
ที่มา : ส านักงานเกษตรอ าเภอแม่สอด *อ้างอิงข้อมูลจากทะเบียนเกษตรกรปี 2560 มีเฉพาะข้อมูลเกษตรกร
ที่ข้ึนทะเบียนเท่านั้น 
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2. ด้านปศุสัตว์ 
 

ข้อมูลด้านปศุสัตว์ 

หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน 
ชนิดสัตว์ที่ท าการปศุสัตว์ 

โคเนื้อ (ตัว) 
1 บ้านห้วยยะอุ 98 
2 บ้านปางส้าน 67 
3 บ้านห้วยพลู 27 
4 บ้านพะกา 14 
5 บ้านมูเซอส้มปุอย - 
6 บ้านขุนห้วยช้างไล่ 250 
7 บ้านธงชัย 89 
8 บ้านห้วยปลาหลด 24 
9 บ้านใหม่โพธิ์ทอง 118 

10 บ้านใหม่พัฒนา 33 
รวม 720 

 
ที่มา : ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก  
 
 
 
3. ด้านประมง 

 
ข้อมูลด้านการประมง ต าบลด่านแม่ละเมา อ าเภอแม่สอด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จ านวนเกษตรกรผู้เลี้ยง 
35 ราย 

พ้ืนที่ด้านการประมง  
23.21 ไร ่

เลี้ยงในบ่อ  41 บ่อ  พ้ืนที่ 23.21  ไร ่
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ตารางข้อมูลด้านการประมง ต าบลด่านแม่ละเมา อ าเภอแม่สอด 

หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน 

เกษตรกรผู้
เพาะเลี้ยง
สัตว์น้ า
(ราย) 

ประเภทการเลี้ยง 
บ่อดิน/บ่อซีเมนต์ 

จ านวน
(บ่อ) 

พื้นที่(ไร่) 

1 บ้านห้วยยะอุ - - - 
2 บ้านปางส้าน 3 4 1.50 
3 บ้านห้วยพลู 1 1 0.25 
4 บ้านพะกา - - - 
5 บ้านมูเซอส้มปุอย - - - 
6 บ้านขุนห้วยช้างไล่ - - - 
7 บ้านธงชัย - - - 
8 บ้านห้วยปลาหลด - - - 
9 บ้านใหม่โพธิ์ทอง 31 36 21.46 

10 บ้านใหม่พัฒนา - - - 
รวม 35 41 23.21 

 
ที่มา : ส านักงานประมงจังหวัดตาก 
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ส่วนที่ ๒ : ภาวะเศรษฐกิจและสังคมครัวเรือนเกษตรกร ปัญหาความต้องการ  
             และแนวทางการพัฒนาภาคเกษตร 

 

๑.) สภาพเศรษฐกิจครัวเรือนเกษตรกร และปัญหาหนีส้ิน 

วิเคราะห์จากแบบส ารวจฯ จ านวน 222 ชุด อายุเฉลี่ยเกษตรกร ต าบลด่านแม่ละเมา เฉลี่ย 47 ปี 

จากการวิเคราะห์แบบส ารวจฯ มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาลักษณะทั่วไปของครัวเรือนเกษตรกร รวมทั้ง
ศึกษาปัญหาความต้องการของครัวเรือนเกษตรกร และแนวทางการพัฒนาครัวเรือนเกษตรกร ต าบลด่านแม่ละ
เมาอ าเภอแมส่อด จังหวัดตาก โดยใช้ข้อมูลจากแบบส ารวจฯ 
 
 
 

แผนภูมิที่ ๑ : ร้อยละของระดับการศึกษาเกษตรกร 
 

 

 
 
ที่มา : ข้อมูลอายุเฉลี่ยเกษตรกร – ระดับการศึกษา วิเคราะห์และประมวลผลจากแบบส ารวจข้อมูลเกษตรกรฯ          
โดยสภาเกษตรกรจังหวัดตาก ปี ๒๕๕๘ 

 
 
 
 
 

ไม่ได้รับการศึกษา  
1.52 % 

ประถมศึกษา  
25.38 % 

ม.ต้นขึ้นไป 
 73.10 % 
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หนี้สินเฉลี่ย 
ในระบบ  
95 % 

หนี้สินเฉลี่ย
นอกระบบ  

5 % 

แผนภูมิที่ ๒ : รายได้ - รายจ่าย - หนี้สินเกษตรกร ต าบลด่านแม่ละเมา 

ที่มา : - ข้อมูล รายได้ - รายจ่าย - หนี้สินเกษตรกร ต าบลด่านแม่ละเมา/อ าเภอแม่สอด วิเคราะห์และ
ประมวลผลจากแบบส ารวจข้อมูลเกษตรกรฯ โดยสภาเกษตรกรจังหวัดตาก ปี ๒๕๕๘ และ ปี 2559 

                 - ข้อมูล รายได้ - รายจ่าย - หนี้สินเกษตรกร จังหวัดตาก จากส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
  เขต ๒ ปี ๒๕๕๗ 

 
แผนภูมิที่ 3  ประเภทหนี้ของเกษตรกร 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

รายได้
เฉลี่ยภาค
เกษตร 

รายจ่าย
เฉลี่ยภาค
เกษตร 

รายได้นอก
ภาคเกษตร 

รายจ่าย
นอกภาค
เกษตร 

รวมรายได้
เฉลี่ย  

รวม
รายจ่าย
เฉลี่ย 

หนี้สิน 

ภาคเกษตร นอกภาคเกษตร รายรับ รายจ่าย หนี้สิน 
ต.ด่านแม่ละเมา 173,760. 106,666. 39,720.0 102,867. 213,480. 209,533. 122,029.
อ.แม่สอด 143,135 77,685. 38,258. 82,692. 181,394 160,377 127,692
จ.ตาก (สศก.) 144,944. 75,437.0 51,383.0 83,828.0 196,327. 159,265. 60,000.0

0.00

50,000.00

100,000.00

150,000.00

200,000.00

250,000.00

ระยะเวลาในการก่อหนี้เฉลี่ย 7  ป ี
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แผนภูมิที่ 4 ร้อยละลักษณะการเปลี่ยนแปลงหนี้ 
 

 
 
 

แผนภูมิที่ 5 ร้อยละวัตถุประสงค์การขอกู้ 
 

 
 

 

ที่มา : ข้อมูลลักษณะการเปลี่ยนแปลงหนี้ - วัตถุประสงค์การขอกู้ วิเคราะห์และประมวลผลจากแบบส ารวจ     
        ข้อมูลเกษตรกรฯ โดยสภาเกษตรกรจังหวัดตาก ปี ๒๕๕๘ 
 

ลดลงเรื่อยๆ 
17.55 % 

ไม่เปลี่ยนแปลง 
44.15 % 

เพ่ิมข้ึนเรื่อย 
38.30 % 

การเกษตร อ่ืนๆ 

วัตถุประสงค์ขอกู้ 

86 % 

14 % 
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การพิจารณาสภาพเศรษฐกิจของครัวเรือนเกษตรกร นอกจากจะพิจารณาจากรายได้สุทธิครัวเรือนที่
ได้รับ ทั้งกิจกรรมทางการเกษตรและกิจกรรมนอกการเกษตรแล้ว จ าเป็นต้องน าค่าใช้จ่ายในการบริโภคมาร่วม
พิจารณาด้วย เพ่ือดูว่าในรอบปีที่ผ่านมาเกษตรกรได้รับผลตอบแทนจากกิจรรมทางเศรษฐกิจของครัวเรือน
มากกว่าหรือน้อยกว่าการใช้จ่ายเพื่อบริโภคของครัวเรือน 
 จาก แผนภูมิที่ 2 : รายได้ - รายจ่าย - หนี้สินเกษตรกร ต าบลด่านแม่ละเมา อ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก 
รายได้และรายจ่ายในกิจกรรมการผลิตทางการเกษตรของครัวเรือน เป็นข้อมูลพ้ืนฐานในการน าไปค านวณหา
รายได้สุทธิ เพ่ือเป็นเครื่องชี้วัดในรอบปีเกษตรกรที่ประกอบกิจกรรมการผลิตด้านการเกษตร มีผลตอบแทน
จากการผลิต อันน ามาซึ่งองค์ประกอบของรายได้ของครัวเรือน พบว่าครัวเรือนเกษตรกร ต าบลด่านแม่ละเมา 
มีรายได้สุทธิภาคเกษตรก่อนหักช าระหนี้สินเฉลี่ย 67,094 บาท/ครัวเรือน (รายได้เฉลี่ยภาคเกษตร 
173,760 บาท/ครัวเรือน หักรายจ่ายภาคเกษตร 106,666 บาท/ครัวเรือน) จากข้อมูลแผนพัฒนา
การเกษตร กลุ่มภาคเหนือตอนล่าง 1 ปี พ.ศ. 2558 - พ.ศ. 2560 จังหวัดตากมีรายได้สุทธิเกษตรเฉลี่ย 
69,508 บาท/ครัวเรือน ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาจากรายจ่ายของครัวเรือนเกษตรกรต าบลด่านแม่ละเมาเฉลี่ย 
209,533 บาท/ครัวเรือน ในจ านวนนี้ ร้อยละ 50.90 เป็นรายจ่ายในภาคการเกษตร และ ร้อยละ 49.10 
เป็นรายจ่ายนอกภาคการเกษตร 
   ส าหรับการศึกษาภาวะหนี้สินของครัวเรือนต าบลด่านแม่ละเมา เนื่องด้วย ด้านภาวะเศรษฐกิจ ปัจจัย
การผลิตมีราคาสูง สินค้าเกษตรราคาตกต่ า ผลกระทบจากนโยบายภาครัฐ ด้านสังคม ปัจจัยด้านโครงสร้าง
ประชากรที่เปลี่ยนแปลงไป ไม่ว่าจะเป็นขนาดครัวเรือน จ านวนเด็กและผู้สูงอายุในครัวเรือน อายุของหัวหน้า
ครัวเรือน และระดับการศึกษา ของสมาชิกในครัวเรือนล้วนมีผลต่อการใช้จ่ายอุปโภคบริโภคของครัวเรือน
ทั้งสิ้น  ความเปลี่ยนแปลงดังกล่าวท าให้เกิดความผันผวนค่อนข้างมากส่งผลให้ค่าครองชีพในการด ารงชีวิตของ
ครัวเรือนเกษตรกรสูงขึ้น ในขณะเดียวกันครัวเรือนก็มีการเป็นหนี้สูงขึ้นตามไปด้วย จากแผนภูมิที่ 2 พบว่า 
หนี้สินเกษตรกรในพ้ืนที่ต าบลด่านแม่ละเมา มีขนาดหนี้สินเฉลี่ย 122,029 บาท/ครัวเรือน พิจารณาปัจจัยที่มี
ผลต่อการเป็นหนี้ของครัวเรือนภาคเกษตร ต าบลด่านแม่ละเมา พบว่าสาเหตุหลักที่ท าให้ ครัวเรือนเกษตรกรมี
การเป็นหนี้เพ่ิมขึ้น มาจากหลายปัจจัย ได้แก่ ครัวเรือนของเกษตรกรมีภาระค่าใช้จ่ายเพ่ิมขึ้นและรายได้ไม่
เพียงพอ ครัวเรือนเกษตรกรประสบปัญหาราคาผลผลิตตกต่ า ขายผลผลิตไม่ได้/ได้น้อย โดยเฉพาะสินค้า
การเกษตร ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจของพ้ืนที่ เกษตรกรมีค่าใช้จ่ายฉุกเฉินเกิดขึ้นในครัวเรือน 
และผลผลิตได้รับความเสียหายจากภัยธรรมชาติ ตามล าดับ หนี้สินของเกษตรกร ต าบลด่านแม่ละเมา ร้อยละ 
86 เกิดจากการกู้ยืมเพ่ือการประกอบอาชีพเกษตรกรรม ที่เหลือร้อยละ 14 เกษตรกรกู้เพ่ือใช้จ่ายใน
ครัวเรือน ค่าเล่าเรียนบุตร ช าระหนี้สิน และสร้างบ้าน (แผนภูมิที่ 5) ระยะเวลาก่อหนี้เฉลี่ย 8 ปี ลักษณะการ
เปลี่ยนแปลงหนี้สินของเกษตรกร เป็นหนี้ที่มีลักษณะลดลงเรื่อยๆ ไม่เปลี่ยนแปลง และเพ่ิมขึ้นเรื่อยๆ ร้อยละ 
17.55 ร้อยละ 44.15 และร้อยละ 38.30 ตามล าดับ (แผนภูมิที่ 4) โดยเป็นหนี้ในระบบ ร้อยละ 95 และ
นอกระบบ ร้อยละ 5 (แผนภูมิที่ 3) 
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๒.) ปัญหาที่ดินท ากิน   

แผนภูมิที่ 6 : การถือครองที่ดินท ากินของเกษตรกร ต าบลด่านแม่ละเมา 
 

 
 

แผนภูมิที่ 7 : เอกสารสิทธิ์ที่ดินท ากินของเกษตรกร ต าบลด่านแม่ละเมา 
 

 
 
 

ที่มา : ข้อมูลการถือครองที่ดินท ากินของเกษตรกร - เอกสารสิทธิ์ที่ดินท ากินของเกษตรกรวิเคราะห์และ    
        ประมวลผลจากแบบส ารวจข้อมูลเกษตรกรฯ โดยสภาเกษตรกรจังหวัดตาก ปี ๒๕๕๘ 
 

ตนเอง เช่าที่ดิน ท าฟรี/ที่สาธารณะ 

ร้อยละ ลักษณะการถือครองที่ดิน 

83 % 

14 % 3 % 

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

27 % 

38 % 35 % 

ร้อยละประเภทเอกสารสิทธิ์ 
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ผลการส ามะโนการเกษตร พ.ศ. 2556 จังหวัดตาก มีผู้ถือครองท าการเกษตรทั้งสิ้น ณ วันส ามะโน 
( 1 พ.ค. 2556 ) พบว่าจ านวนผู้ถือครองและพ้ืนที่ถือครองท าการเกษตรมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น จากข้อมูลผู้ถือ
ครองและพ้ืนที่ถือครองท าการเกษตร อ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก มีจ านวนผู้ถือครองเป็นล าดับที่ 1 คือ 
9,266 คน คิดเป็นร้อยละ 16 ของผู้ถือครองรวมทั้งจังหวัด และมีพ้ืนที่ถือครองเป็นล าดับที่ 1 เช่นกัน คือมี 
287,103 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 21 ของพ้ืนที่ถือครองรวมทั้งจังหวัด โดยเฉลี่ยแล้วผู้ถือครอง 1 คน จะมีพ้ืนที่
ถือครอง 31 ไร่ ในขณะที่ต าบลด่านแม่ละเมา อ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก มีพ้ืนที่เกษตรกรรมจ านวน 
31,950 ไร่ พ้ืนที่เพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ 6,825 ไร่ (เฉพาะพ้ืนที่ปลูกนอกเขตปุาตามกฎหมาย) ซึ่งเป็นข้อมูล
การใช้ที่ดินของกรมพัฒนาที่ดิน ปี 2557 (แผนที่เกษตรเพ่ือการบริหารจัดการเชิงรุก Agri-Map - กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์) และ จากข้อมูลส านักงานเกษตรอ าเภอแม่สอด ทะเบียนเกษตรกรปี 2560 เฉพาะข้อมูล
เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียน ของกรมส่งเสริมการเกษตร มีเกษตรกรลงทะเบียนการปลูกพืชต่างๆ ในพ้ืนที่ จ านวน 
25,157.10 ไร่ ซึ่งครอบครัวผู้ถือครองส่วนใหญ่ท าการเพาะปลูกพืชที่ส าคัญ อาทิ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ข้าวไร่ 
ข้าวเจ้า กาแฟ และพืชผัก โดยมีการท าการเกษตรประเภทอ่ืนร่วมด้วย อาทิ การเลี้ยงสัตว์ สัตว์ที่นิยมเลี้ยงกัน
มาก ได้แก่  โคเนื้อ ไก ่สุกร และการเลี้ยงปลา (ปลานิล) การท่องเที่ยวทางธรรมชาติและเชิงเกษตร เป็นต้น 

 ส าหรับลักษณะการถือครองที่ดินของครัวเรือนเกษตรกรต าบลด่านแม่ละเมา จากแผนภูมิที่ 6 ผู้ถือ
ครองท าการเกษตรส่วนใหญ่ในต าบลด่านแม่ละเมา ท าการเกษตรในเนื้อที่ของตนเองร้อยละ 83 ผู้ถือครองท า
การเกษตร โดยการเช่าที่ดิน ร้อยละ 14 และผู้ถือครองท าการเกษตรที่ท าการเกษตรโดยการท าฟรี/สาธารณะ/
อ่ืนๆ ร้อยละ 3 แต่เมื่อพิจารณาจากการถือครองเอกสารสิทธิ์ประเภท โฉนด/น.ส.๓/น.ส.๓ ก มีเพียงร้อยละ 27 
การถือครองเอกสารสิทธิ์ประเภท สปก./สทก. ร้อยละ 38 และเกษตรกรร้อยละ 35 ที่ถือครองพ้ืนที่ไม่มี
เอกสารสิทธิ์ (แผนภูมิที่ 7) เนื่องด้วยข้อจ ากัดของต าบลด่านแม่ละเมา พ้ืนที่ส่วนใหญ่อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติ
ตากสินมหาราช เขตปุาสงวนแห่งชาติ และเขตอนุรักษ์สัตว์ปุาและพันธุ์พืช ท าให้ประชาชนไม่มีสิทธิเข้าท า
ประโยชน์และถือครองที่ดินเป็นของตนเองได้ อนึ่ง ลักษณะการถือครองที่ดินที่ปรากฏข้อมูลตามแบบส ารวจสูง
ถึงร้อยละ ๙๖ ซึ่งขัดแย้งกับข้อมูลการถือครองเอกสารสิทธิ์ที่ดิน นั้น เนื่องจากเกษตรกรเชื่อและเข้าใจว่าที่ดิน
ท ากินของตนเองซึ่งบางส่วนไม่มีเอกสารสิทธิ์และอยู่ในเขตพ้ืนที่ปุาเป็นมรดกตกทอดมาตั้งแต่รุ่นปูุย่า -ตายาย 
และอยู่ท ากินมาก่อนการประกาศก าหนดเขตพ้ืนที่ปุาของภาครัฐ  

 ปัจจุบันประเภทปุาไม้ ๒ ประเภท คือ ปุาสงวนแห่งชาติ และปุาอนุรักษ์ตามกฎหมาย เช่น อุทยาน
แห่งชาติ, เขตรักษาพันธุ์สัตว์ปุา, ปุาอนุรักษ์ตามมติคณะรัฐมนตรี เป็นต้น ซึ่งจากประเด็นปัญหาเรื่องการบุกรุก
ปุาของจังหวัดตากจะพบได้ในปุาไม้ทั้ง ๒ ประเภท นโยบายที่ผ่านมา กรมปุาไม้ได้ด าเนินนโยบายในลักษณะ
ผ่อนผันเป็นหลักดังจะเห็นได้จากการมอบพ้ืนที่ปุาเสื่อมโทรมส่วนหนึ่งให้ สปก. น าไปปฏิรูปเพ่ือจัดสรรเป็นที่
ท ากินให้กับราษฎร และอีกส่วนหนึ่งคือการออกเอกสารสิทธิ์ สทก. ให้กับราษฎร (ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๒๕) ซึ่ง
ด าเนินการโดยกรมปุาไม้ ต่อมายังได้มีมติคณะรัฐมนตรี ๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๑ ผ่อนผันให้ราษฎรที่อยู่
อาศัยหรือถือครองท าประโยชน์ในพ้ืนที่ปุาไม้ โดยให้งดเว้นการจับกุม อย่างไรก็ดี พ้ืนที่ที่ราษฎรอยู่อาศัย
ดังกล่าวไม่ได้มีการรับรองสิทธิเข้าครอบครองแบบถูกต้องตามกฎหมายเพียงแต่อนุโลมผ่อนผันให้ท ากินเพ่ือ
แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของราษฎรเท่านั้น ส่วนการด าเนินการในปัจจุบันหน่วยงานสังกัดกรมปุาไม้ทุก
หน่วยไม่ต้องการที่จะจับกุมราษฎร ส่วนใหญ่จะเป็นการขอความร่วมมือจากชุมชนและราษฎรในพ้ืนที่ไม่ให้มี
การบุกรุกพ้ืนที่ปุา แต่พบว่ามีราษฎรบางคน/บางกลุ่ม ยังมีความพยายามในการบุกรุกพ้ืนที่ปุาเพ่ือแสวงหา
ประโยชน์ให้ตนเองอยู่อีกมาก จึงมีความจ าเป็นต้องมีการจับกุมด าเนินคดีและใช้กฎหมายบังคับอยู่ 
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๓.) ปัญหาแหล่งน้ าเพ่ือการเกษตร 
 

แผนภูมิที่ 8 : การรับน้ าเพื่อการเกษตร 

 

 
 
ที่มา : ข้อมูลการรับน้ าเพ่ือการเกษตรของเกษตรกรวิเคราะห์และประมวลผลจากแบบส ารวจข้อมูล        
        เกษตรกรฯ โดยสภาเกษตรกรจังหวัดตาก ปี ๒๕๕๘ 

 

มีน้ าตลอดท้ังปี 
2 % 

มีน้ าเฉพาะ 
ฤดูฝน 
98 % 

ร้อยละการรับน้ าเพ่ือการเกษตร 

ระบบชลประทาน 
1.68 % สระน้ า/บ่อขุด  

2.23 % 

แหล่งน้ า
ธรรมชาติ 
96.09 % 

ร้อยละการรับน้ าเพ่ือการเกษตร 
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 พ้ืนทีต่ าบลด่านแม่ละเมา อ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก มีล าห้วย 6 แห่ง ได้แก่ ล าห้วยแม่ละเมา ล าห้วย
พลูหลวง ล าห้วยพลูน้อย ล าห้วยยะอุ ล าห้วยปลาหลด และล าห้วยตะปูเคาะ บางส่วนของต าบลต้องอาศัย
น้ าฝนในการท าการเกษตร เนื่องจากมีแหล่งน้ าใช้ในการเกษตรไม่เพียงพอ และองค์การบริหารส่วนต าบล 
มีงบประมาณไม่เพียงพอต่อการพัฒนาแหล่งน้ าส าหรับการเกษตร จากแผนภูมิที่ 8 จะเห็นว่า ต าบลด่าน 
แม่ละเมา มีน าใช้เพ่ือการเกษตรกรเฉพาะฤดูฝน ร้อยละ 98 และมีเกษตรกรที่มีน้ าใช้ตลอดทั้งปีเพียง ร้อยละ 
2 การกักเก็บน้ าในพ้ืนที่เพ่ือรับน้ า แบ่งเป็น พ้ืนที่ชลประทาน สระน้ า/บ่อขุด และแหล่งน้ าธรรมชาติ ร้อยละ 
1.68 , 2.23 และ 96.09 ตามล าดับ จากการระดมความต้องการแนวทางแก้ไขปัญหาและพัฒนาภาค
เกษตรกรรมพ้ืนที่ต าบลด่านแม่ละเมา อ าเภอแม่สอด ผลของการส ารวจข้อมูลเพ่ือจัดท าแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
พอเพียงท้องถิ่น (ด้านเกษตรและแหล่งน้ า) ได้แก่ สร้างฝายเก็บกักน้ าในฤดูแล้ง หมู่ 1 ,อ่างเก็บน้ า หมู่ 1 ,
สร้างฝายชะลอน้ าในล าห้วยยะอุ และล าห้วยปลาหลด หมู่ 1 อ่างเก็บน้ าขนาดกลาง ห้วยพลูน้อย หมู่ 2 ,ขุด
ลอกคลอง เหมือง ฝาย ในหมู่บ้าน หมู่ 2 ,ลอกอ่างเก็บน้ าห้วยพลู หมู่ 3 ,ก่อสร้างฝายชะลอน้ าล าห้วยยะอุ หมู่ 
4 ,ก่อสร้างเขื่อนห้วยแม่ละเมา หมู่ 6 ,สร้างฝายเก็บน้ าเพ่ือการเกษตร หมู่ 7 ,โครงการท าสระแก้มลิง หมู่ 8 
เป็นต้น ซึ่งสอดคล้องกับการจัดท าแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับต าบลของสภาเกษตรกรจังหวัดตาก  
 

ข้อมูลเกี่ยวกับพื้นที่ชลประทาน  

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

พื้นที่
ชลประทาน 

พื้นที่ชลประทาน
ที่มีศักยภาพ 

หลัก ย่อย 
ในปัจจุบนั 

(ไร่) 
ในการขยาย
เพิ่มข้ึน (ไร่) 

1 ห้วยยะอ ุ ด่านแม่ละเมา แม่สอด สาละวิน ห้วยแม่ละเมา - - 
2 ปางส้าน ด่านแม่ละเมา แม่สอด สาละวิน ห้วยแม่ละเมา - 600 
3 ห้วยพลู ด่านแม่ละเมา แม่สอด สาละวิน ห้วยแม่ละเมา - - 
4 ยางห้วยยะอ ุ ด่านแม่ละเมา แม่สอด สาละวิน ห้วยแม่ละเมา - - 
5 ขุนห้วยส้มปุอย ด่านแม่ละเมา แม่สอด สาละวิน ห้วยแม่ละเมา - - 
6 ขุนห้วยช้างไล ่ ด่านแม่ละเมา แม่สอด สาละวิน ห้วยแม่ละเมา - - 
7 ธงชัย ด่านแม่ละเมา แม่สอด สาละวิน ห้วยแม่ละเมา - - 
8 ขุนห้วยปลาหลด ด่านแม่ละเมา แม่สอด สาละวิน ห้วยแม่ละเมา - - 
9 ใหม่โพธิ์ทอง ด่านแม่ละเมา แม่สอด สาละวิน ห้วยแม่ละเมา - - 

10 ใหม่พัฒนา ด่านแม่ละเมา แม่สอด สาละวิน ห้วยแม่ละเมา - - 

ที่มา : โครงการชลประทานตาก 
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๔.) ปัญหาความยากจน สวัสดิการ และสิทธิเกษตรกร 
 

แผนภูมิที่ 9 : ระบบการท าเกษตรกรรม 
 

 
 
 

 
ที่มา : ข้อมูลระบบการท าเกษตรกรรมของเกษตรกรวิเคราะห์และประมวลผลจากแบบส ารวจข้อมูล        
        เกษตรกรฯ โดยสภาเกษตรกรจังหวัดตาก ปี ๒๕๕๘ 

 
 

เกษตรเชิงเดี่ยว 
12 % 

เกษตรผสมผสาน 
88 % 

ร้อยละการเกษตรที่ท าเกษตรผสมผสาน 

วนเกษตร  
9 % 

เกษตรผสมผสาน   
75 % 

เกษตรทฤษฎีใหม่  
3 % 

เกษตรปลอดภัย  
1 % 

เกษตรอินทรีย์  
12 % 

ร้อยละระบบการท าการเกษตร 
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แผนภูมิที่ 10 : การท าเกษตรกรรม พื้นที่ต าบลด่านแม่ละเมา 

การปลูกพืช 

 
 
การเลี้ยงสัตว์ 

 
 
ที่มา : ข้อมูลการท าเกษตรกรรมของเกษตรกรวิเคราะห์และประมวลผลจากแบบส ารวจข้อมูล        
        เกษตรกรฯ โดยสภาเกษตรกรจังหวัดตาก ปี ๒๕๕๘ 
 

0.00
50.00

100.00

ข้าว 

ถั่วเขียว 

ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 

พริก 

8.65 % 

8.27 % 

82.33 % 

0.75 % 

ร้อยละการปลูกพืช 

0.00
20.00

40.00
60.00

โคเนื้อ 

สุกร 

ไก ่

ปลานิล 

41.03 % 

15.38 % 

25.64 % 

17.95 % 

ร้อยละการเลี้ยงสัตว์ 
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แผนภูมิที่ 11 : การใช้ผลผลิตของเกษตรกร พื้นที่ต าบลด่านแม่ละเมา 
 

 
 
 

 
 

ที่มา : ข้อมูลการใช้ผลผลิตของเกษตรกร - แหล่งจ าหน่ายผลผลิตของเกษตรกรวิเคราะห์และประมวลผล 
        จากแบบส ารวจข้อมูลเกษตรกรฯ โดยสภาเกษตรกรจังหวัดตาก ปี ๒๕๕๘ 

 
 
 
 
 

0.00 20.00 40.00 60.00

ขาย 

บริโภค 

ท าพันธุ์ 

จ่ายค่าเช่า 

เก็บไว้รอจ าหน่าย 

47.37 % 

6.58 % 

5.26 % 

3.95 % 

36.84 % 

ร้อยละการใช้ผลผลิต 

0 10 20 30 40

ขายเองที่ตลาด 

พ่อค้าคนกลาง 

โรงสี/โรงแปรรูป 

ตลาดกลาง 

สถาบันเกษตรกร 

พ่อค้าส่งออก 

20 % 

37 % 

10 % 

11 % 

11 % 

12 % 

ร้อยละแหล่งจ าหน่ายผลผลิต 
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ผลการส ารวจฯ ของสภาเกษตรกรจังหวัดตาก เกษตรกรในพ้ืนที่ต าบลด่านแม่ละเมา ท าเกษตรกรรม
ในระบบเกษตรผสมผสาน และเกษตรกรเชิงเดี่ยวร้อยละ 88 และร้อยละ 12 ตามล าดับ (แผนภูมิที่ 9) 
โดยเกษตรผสมผสานในที่นี้ไม่ได้เป็นการท าเกษตรหลายชนิดในพื้นท่ีเดียวกันแต่ หมายถึง ครัวเรือนเกษตรกรมี
การประกอบกิจกรรมการเกษตรหลายชนิด อาทิ ปลูกข้าว ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ถัวเขียว พืชผัก และเลี้ยงโค 
นอกจากนี้ยังมีการท าการเกษตร ในรูปแบบ เกษตรอินทรีย์ วนเกษตร เกษตรทฤษฎีใหม่ และเกษตรปลอดภัย 
ตามล าดับ สินค้าเกษตรที่ส าคัญ ได้แก่ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ข้าว ถั่วเขียว พริก (แผนภูมิที่ 10) ผลผลิตสินค้า
เกษตร ร้อยละ 47.37 น าไปจ าหน่าย ร้อยละ 36.84 เกษตรกรเก็บไว้รอจ าหน่าย ที่เหลือ จะเก็บไว้ บริโภค 
ท าพันธุ์  และจ่ายค่าเช่า (แผนภูมิที่ 11) มีแหล่งจ าหน่ายคือ พ่อค้าคนกลาง ขายเองที่ตลาด พ่อค้าส่งออก 
สถาบันเกษตรกร ตลาดกลาง และโรงสี/โรงแปรรูป ตามล าดับ มีรายได้เฉลี่ย 213,480 บาท/ครัวเรือน และ
มีรายจ่ายเฉลี่ย 209,533 บาท/ครัวเรือน (รายจ่ายภาคเกษตร 106,666 บาท/ครัวเรือน และรายจ่ายนอก
ภาคเกษตร 102,867 บาท/ครัวเรือน) เห็นได้ว่าเกษตรกรมีรายได้เฉลี่ย ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยสูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับ
อ าเภอ และระดับจังหวัด เนื่องด้วยมีพ้ืนที่การเกษตรเฉลี่ยต่อครัวเรือนสูง (ทั้งพ้ืนที่ของตนเองและพ้ืนที่เช่า) 
ส่วนใหญ่เป็นพืชไร่และเป็นการท าการเกษตรที่เน้นปริมาณมากกว่าคุณภาพ จึงต้องอาศัยเงินลงทุนเพ่ือท า
การเกษตรในพ้ืนที่จ านวนมาก  

ในพ้ืนที่จังหวัดตาก เกษตรกรส่วนใหญ่ท าการเกษตรเน้นการปลูกพืชหลักเพียงชนิดเดียว โดยเฉพาะ
พืชไร่เศรษฐกิจอย่างข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ซึ่งในปีการผลิตที่ผ่านมา 2559 - 2561 เกษตรกรผู้ปลูกประสบกับ
ภาวะราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ตกต่ า พ้ืนที่จังหวัดตาก มีราคารับซื้อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ฝักสด ความชื้นร้อยละ 30 
ราคากิโลกรัมละ 2.50 - 3.50 บาท โดยเฉพาะพ้ืนที่ 5 อ าเภอ ฝั่งตะวันตก มีราคารับซื้อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ต่ า
กว่าพื้นท่ีอ่ืนๆ ด้วยผู้ประกอบการรับซื้อแจ้งต้องรับภาระค่าขนส่ง โดยค่าขนส่งได้ผลักภาระมาให้เกษตรกร อีก
ทั้งปัญหาไซโลและลานรับซื้อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในพ้ืนที่จังหวัดตาก ปิดรับซื้อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เป็นระยะๆ 
ส่งผลให้เกษตรกรไม่มีสถานที่จ าหน่ายผลผลิตของตนเอง ตลอดจนการประมาณการพ้ืนที่และปริมาณผลผลิต
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ เกิดความคาดเคลื่อนส่งผลให้ผู้ประกอบการผลิตอาหารสัตว์ มีการน าเข้าข้าวสาลีเพ่ือมา
ทดแทนในปริมาณมาก ท าให้เมื่อรวมกับปริมาณข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในประเทศซึ่งยังไม่มีการคาดการณ์ผลผลิต
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่ปลูกในพ้ืนที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์  พ้ืนที่หลังการท านา เกินความต้องการใช้ในระบบ
อุตสาหกรรม ตลอดจนผลกระทบจากการน าเข้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์จากประเทศเพ่ือนบ้านทั้งที่ถูกต้องและ
ลักลอบน าเข้าตามชายแดนจนเกินความต้องการ สะท้อนให้เห็นถึงกระบวนการบริหารจัดการทางการเกษตรที่
ยังไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร และในระยะยาวจ าเป็นต้องปรับลดพ้ืนที่ปลูกข้าวโพดเลี่ยงสัตว์ไปประกอบ
กิจกรรมด้านการเกษตรอ่ืนๆ เพ่ือให้เกิดการพัฒนายั่งยืน เนื่องจากประชาชนส่วนใหญ่ต าบลด่านแม่ละเมา 
ประกอบอาชีพเกษตรกรรมซึ่งเป็นแหล่งรายได้หลัก และประสบปัญหาราคาผลผลิตทางการเกษตรตกต่ า 
ปัญหาผลผลิตเสียหายจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ และปัญหาการว่างงานหลังเก็บเกี่ยวพืชผลทางการเกษตร 
ปัจจัยเหล่านี้ท าให้เกิดปัญหาทางด้านหนี้สินตามมา  
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๕.) แนวทางการพัฒนาอาชีพ และประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเกษตรอุตสาหกรรม 
  
 เพ่ือให้การพัฒนาอาชีพเกษตรกรรม ต าบลด่านแม่ละเมา อ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก สอดคล้องกับ
บริบทพ้ืนที่ ที่อยู่ในเขตพ้ืนที่ปุาไม้และภาครัฐมีนโยบายมุ่งเน้นอนุรักษ์ปุาต้นน้ า ดังนั้น การส่งเสริมการ
ประกอบอาชีพเกษตรกรรมจึงมุ่งเปูาส่งเสริมการท าการเกษตรผสมผสานควบคู่ไปกับการอนุรักษ์ปุา จาก
ความส าเร็จในการแก้ปัญหาคนกับปุาของหมู่บ้านห้วยปลาหลด ต าบลด่านแม่ละเมา จนชุมชนกลายเป็นพ้ืนที่
ต้นแบบ ด้านการบริหารจัดการทรัพยากร ดิน น้ า ปุา นั้น  

 จากการลงพ้ืนที่ของสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดตากและเจ้าหน้าที่ส านักงานสภาเกษตรกรจังหวัด
ตาก ในการเข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตัวอย่างความส าเร็จการบริหารจัดการน้ าชุมชน ตามแนวพระราชด าริ 
เมื่อปี 2560 โดย สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ าและการเกษตร (องค์การมหาชน) ได้รับทราบข้อมูลการ
บริหารจัดการทรัพยากร ดิน น้ า ปุา ของชุมชนบ้านห้วยปลาหลด ซึ่งมีพ้ืนที่อยู่ในอาณาบริเวณของอุทยาน
แห่งชาติตากสินมหาราช ในอดีตชาวบ้านจ านวนมากปลูกฝิ่นเกือบทั้งหมู่บ้าน ฝิ่นจึงเป็นพืชเศรษฐกิจที่สร้าง
รายได้ให้กับพื้นท่ี การท าไร่ฝิ่นต้องถางพ้ืนที่จนโล่งเตียน ใช้ที่ดินจนหมดความสมบูรณ์แล้วก็เปลี่ยนไปท าที่ใหม่
ในลักษณะไร่เลื่อนลอย ชาวบ้านถางปุา ตัดต้นไม้เพ่ือท าไร่ฝิ่น ภายหลังภาครัฐมีกฎหมายห้ามปลูกฝิ่น จึงเริ่มมี
การปลูกพืชเชิงเดี่ยว อย่าง ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และรุกขยายพ้ืนที่เพาะปลูกไปเรื่อยๆ ผืนปุามหาศาลจึงถูก
ท าลายลงอย่างรวดเร็ว เนื่องจากการใช้พ้ืนที่ปุาโดยขาดความรู้ ส่งผลให้ผืนปุาแห่งนี้กลายเป็นพ้ืนที่เสื่อมโทรม 
เป็นเพียงปุาหญ้าคา แห้งแล้ง ด้วยเหตุที่ไม่มีใครชี้ให้เห็นถึงปัญหาของการตัดไม้ท าลายปุา และความที่ไม่เห็น
ความส าคัญของการอนุรักษ์ปุา ปุาจึงเสื่อมโทรม แหล่งน้ าในชุมชนเหือดแห้ง ชาวบ้านไม่มีน้ าใช้ เกิดปัญหาแย่ง
ชิงน้ าใช้ในหมู่บ้าน ในปี พ.ศ.2524 กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ปุาและพันธุ์พืชได้ขอพ้ืนที่คืนจากชุมชนบ้านห้วย
ปลาหลด เพ่ือด าเนินการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูปุาไม้ ชุมชนจึงขอตกลงกับกรมอุทยานฯ เพ่ือหยุดการท าไร่เลื่อน
ลอยและหันมาช่วยดูแลปุาต้นน้ าร่วมกับทางอุทยาน ฯ ซึ่งนับเป็นจุดเริ่มต้นที่ชุมชนตัดสินใจหันมาใ ห้
ความส าคัญกับปุา บริหารจัดการปุาชุมชนเพ่ือฟ้ืนฟูปุาเสื่อมโทรมให้กลับมาอุดมสมบูรณ์ด้วยหลักวนเกษตรใน
พ้ืนที่ปุา คือ การปลูกพืชเศรษฐกิจในพ้ืนที่ปุาธรรมชาติและเชิงเขา พืชในปุาจึงมีความหลากหลายและเกื้อกูล
กันทางระบบนิเวศน์ ไม่จ าเป็นต้องใช้สารเคมี พยายามสร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมให้น้อยที่สุด ซึ่งเป็นการ
รักษาคุณภาพของดินและน้ าเมื่อปุาอุดมสมบูรณ์ ผลผลิตก็เจริญงอกงาม กลายเป็นพืชเศรษฐกิจซึ่งสร้างรายได้
ที่ส าคัญให้กับชุมชน เช่น กาแฟอาราบิก้า หน่อไม้ มะขามปูอม ฟักแม้ว(ซาโยเต้) มีตลาดชุมชนมูเซอรองรับ
ผลผลิตทางการเกษตร โดยชาวบ้านเป็นผู้ขายเองไม่ผ่านพ่อค้าคนกลาง การท าเกษตรผสมผสานในรูปแบบวน
เกษตรควบคู่ไปกับการอนุรักษ์ปุาชุมชน ภายใต้กฎกติกาการอยู่ร่วมกันของคนและปุา ผสานแนวคิดภูมิปัญญา
ท้องถิ่นในการอนุรักษ์ดินน้ าปุา ท าให้ปุาชุมชนห้วยปลาหลดไม่ได้เป็นเพียงแหล่งต้นน้ าล าธาร แต่เปรียบเสมือน
ซุปเปอร์มาร์เก็ตของชุมชน ปุาให้ปัจจัยในการด ารงชีวิตครบถ้วน ชุมชนมีน้ าตลอดปี มีอาหารและผลผลิตจาก
ปุา มีไม้ใช้สอยสร้างบ้านเรือนและเป็นแหล่งเชื้อเพลิง มียารักษาโรค และมีอากาศเย็นตลอดทั้งปี ชาวบ้าน
ชุมชนบ้านห้วยปลาหลดจึงมีคุณภาพชีวิตที่ดี อยู่บนพ้ืนฐานของความสมดุลและพอเพียง สามารถพ่ึงพาตนเอง
ได้อย่างยั่งยืน ปัจจุบัน ปุาชุมชนบ้านห้วยปลาหลดขนาด 14,000 ไร่ เป็นปุาที่อุดมสมบูรณ์ที่สุดแห่งหนึ่งใน
จังหวัดตาก อันเกิดจากความมุ่งมั่นตั้งใจของชุมชนที่จะรักษาผืนปุาไว้ เพราะปุาเปรียบเสมือนสิ่งหล่อเลี้ยงชีวิต
ความเป็นอยู่ของชาวมูเซออย่างแท้จริง ชุมชนอาศัยอยู่กับปุาโดยไม่ท าลาย เมื่อมีปุาก็มีน้ า ยิ่งช่วยส่งเสริมให้ปุา
อุดมสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น เพ่ือการอนุรักษ์ปุาต้นน้ าอย่างยั่งยืน ชุมชนมีแนวคิดการบริหารจัดการปุาและน้ า ดังนี้ 
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๑.) แบ่งเขตพ้ืนที่การใช้ประโยชน์ปุา ได้แก่ ปุาใช้ประโยชน์ และปุาอนุรักษ ์
๒.) เพาะพันธุ์กล้าไม้ ปลูกปุาเสริมทุกปีร่วมกับอุทยานแห่งชาติตากสินมหาราช 
๓.) ก าหนดระยะเวลาเก็บผลผลิตในปุาใช้ประโยชน์เพื่อเว้นระยะเวลาให้ปุาฟื้นฟูตัวเอง 
๔.) บริหารจัดการน้ าให้เกิดประโยชน์สูงสุด ตั้งแต่ต้นน้ าถึงปลายน้ า 

- ต้นน้ า  ฝายชะลอและเก็บกักน้ า 
- กลางน้ า  น้ าเพื่อการอุปโภคบริโภค และการกระจายน้ าเพ่ือการเกษตร 
- ปลายน้ า น้ าเพื่อการผลิตไฟฟูาพลังงานน้ าขนาดเล็ก 

 ดังนั้น แนวทางการพัฒนาอาชีพการเกษตรในพ้ืนที่ต าบลด่านแม่ละเมา สภาเกษตรกรจังหวัดตากเห็น
ควรให้ส่งเสริมการท าการเกษตรผสมผสานควบคู่ไปกับการอนุรักษ์ปุา  หรือ วนเกษตรกร และประเด็นที่
เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเป็นเกษตรอุตสาหกรรม ควรเป็นแนวทางด้านการท่องเที่ยวเชิงเกษตร ที่มุ่งเน้น
ทางด้านการเรียนรู้วิถีเกษตรกรรมของชุมชน โดยเน้นการมีส่วนร่วมของนักท่องเที่ยวในการด าเนินกิจกรรมให้
เกิดการเรียนรู้ด้านการเกษตรและวิถีการด ารงชีวิต วัฒนธรรม ประเพณี บนพ้ืนฐานความรับผิดชอบ และ
จิตส านึกต่อการรักษาทรัพยากรธรรมชาติ เป็นการน าเอาทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ ให้เกิดการเรียนรู้ ท าให้
เกิดประโยชน์ และก่อให้เกิดรายได้ต่อตัวเกษตรกร ชุมชน เป็นการอนุรักษ์ปุาควบคู่ไปกับการท่องเที่ยวโดย
ไม่ให้เกิดผลกระทบต่อชุมชน ต่อสภาพสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ในพ้ืนที่มีการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์อยู่แล้ว อาทิ การ
ล่องแก่งล าน้ าแม่ละเมา โฮมสเตย์บ้านห้วยปลาหลด ตลาดมูเซอ จุดชมวิว เป็นต้น   

 
 

ประเด็นปัญหาและแนวทางพัฒนาภาคเกษตรกรรม ต าบลด่านแม่ละเมา 
(สรุปจากการจัดเวทีระดมความเห็นการจัดท าแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับต าบล) 

 
ประเด็นปัญหา/ความต้องการ แนวทางการพัฒนา 

1. ขาดการบริหารจัดการระบบแหล่งน้ า 1. ภาครัฐให้ความร่วมมือในการจัดสร้างโครงการผัน
น้ าสู่ภาคการเกษตร 

2. โรคระบาดในพืชผลทางการเกษตร 2. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาช่วยเหลือและอบรมให้
ความรู้กับเกษตรกรเกี่ยวกับแนวทางการปูองกันและ
ควบคุมโรคท่ีเกิดกับพืชผลทางการเกษตร 

3. เมล็ดพันธุ์พืชมีราคาสูงขึ้นทุกปี 3. ภาครัฐเข้ามาควบคุมราคา 
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ส่วนที่ ๓ : แผนงาน โครงการพัฒนาเกษตรกรรม  อ าเภอแม่สอด / ต าบลด่านแม่ละเมา พ.ศ. 2562 – พ.ศ. 2565 
 

แผนพัฒนา/แผนงาน/โครงการ 
วัตถุประสงค ์

แนวทางการ
ด าเนินงาน 

แหล่ง
งบประมาณ 

ระยะเวลาในการด าเนนิงาน 
หน่วยงานรับผิดชอบ 

แนวทางพัฒนา แผนงาน/โครงการ 2562 2563 2564 2565 

แนวทางการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตประชาชน และแก้ไข
ปัญหาความยากจน 
ยุทธศาสตร์การพฒันาด้าน
โครงสร้างพืน้ฐาน 
แผนงานเคหะและชุมชน 

ถนนการเกษตร 
หมู่ที่ 1 , 2 , 10 

เพื่อประชาชนสัญจรไปมา
ได้สะดวก 

ก่อสร้างถนน คสล. 
ตามแบบที่ก าหนด 

อบต.ด่านแม่
ละเมา 

 
    

กองช่าง 
หน่วยงานอื่น 

ขุดลอกคลองและล าห้วย 
หมู่ที่ 1 

เพื่อปูองกันน้ าท่วมขังและ
เก็บกักน้ าไว้ใชช้่วงฤดูร้อน 

ขุดลอกคลองและล า
ห้วยทุกแห่ง 

อบต.ด่านแม่
ละเมา 

 
    

กองช่าง 
หน่วยงานอื่น 

สร้างฝายเก็บกักน้ าในฤดู
แล้ง 

เพื่อกักเก็บน้ าไว้ใช้ในการ
อุปโภคบริโภคและใช้ใน
การเกษตร 

ก่อสร้างฝายน้ าล้นตาม
แบบที่ก าหนด 

อบต.ด่านแม่
ละเมา 

 
    

กองช่าง 
หน่วยงานอื่น 

สร้างตลาดทุ่งลุงทองส 
เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมี
รายได ้

ก่อสร้างตลาดตาม
แบบที่ก าหนด 

อบต.ด่านแม่
ละเมา 

 
    

กองช่าง 
หน่วยงานอื่น 

ขุดสระใหม่ภายใน
หมู่บ้าน หมู่ 2 

เพื่อกักเก็บน้ าไว้ใช้ในการ
อุปโภคบริโภคและใช้ใน
การเกษตร 

ขุดสระ
สาธารณประโยชนต์าม
แบบที่ก าหนด 

อบต.ด่านแม่
ละเมา 

 
    

กองช่าง 
หน่วยงานอื่น 
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แผนงาน โครงการพัฒนาเกษตรกรรม  อ าเภอแม่สอด / ต าบลด่านแม่ละเมา พ.ศ. 2562 – พ.ศ. 2565 

แผนพัฒนา/แผนงาน/โครงการ 
วัตถุประสงค ์

แนวทางการ
ด าเนินงาน 

แหล่ง
งบประมาณ 

ระยะเวลาในการด าเนนิงาน 
หน่วยงานรับผิดชอบ 

แนวทางพัฒนา แผนงาน/โครงการ 2562 2563 2564 2565 

แนวทางการพัฒนา
คุณภาพชีวิตประชาชน 
และแก้ไขปัญหาความ
ยากจน 
ยุทธศาสตร์การพฒันา
ด้านโครงสร้างพืน้ฐาน 
แผนงานเคหะและชุมชน 

ขุดลอกสระ
สาธารณประโยชน ์

เพื่อกักเก็บน้ าไว้ใช้ในการ
อุปโภคบริโภคและใช้ใน
การเกษตร 

ขุดสระ
สาธารณประโยชนต์าม
แบบที่ก าหนด 

 
อบต.ด่านแม่

ละเมา 
    

กองช่าง 
หน่วยงานอื่น 

ปรับปรุง ซ่อมแซมถนน
การเกษตร 
ในหมู่บ้านห้วยจะกือ - ขุน
ห้วยช้างไล่  บา้นปุาคา  
บ้านห้วยไม้ห้าง , 
หมู่ที่ 8 , บ้านดงขา้วสาร 
หมู่ 10 

เพื่อประชาชนสัญจรไปมา
สะดวก 

ปรับปรุง ซ่อมแซม 
ถนนเพื่อการเกษตร 
ตามแบบที่ก าหนด อบต.ด่านแม่

ละเมา 
 

    
กองช่าง 

หน่วยงานอื่น 

โครงการอุดหนุนน้ ามัน
เชื้อเพลิงหน่วยงานอื่นๆ 
เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมถนน
เข้าหมู่บ้านและถนนเพื่อ
การเกษตรหมู่ 7 

เพื่อประชาชนสัญจรไปมา
สะดวก 

อุดหนุนน้ ามนัเชื้อเพลิง
หน่วยงานอื่นๆ เพื่อ
ปรับปรุงซ่อมแซมถนน
เข้าหมู่บ้านและถนน
เพื่อการเกษตรหมู่7 

อบต.ด่านแม่
ละเมา 

 
    

กองช่าง 
หน่วยงานอื่น 

ก่อสร้างผ่ายน้ าล้น หมู่ 7 
เพื่อกักเก็บน้ าไว้ใช้ในการ
อุปโภคบริโภคและใช้ใน
การเกษตร 

ก่อสร้างฝุายน้ าล้นตาม
แบบที่ก าหนด 

อบต.ด่านแม่
ละเมา 

 
    

กองช่าง 
หน่วยงานอื่น 
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แผนงาน โครงการพัฒนาเกษตรกรรม  อ าเภอแม่สอด / ต าบลด่านแม่ละเมา พ.ศ. 2562 – พ.ศ. 2565 

แผนพัฒนา/แผนงาน/โครงการ 
วัตถุประสงค์ 

แนวทางการ
ด าเนินงาน 

แหล่ง
งบประมาณ 

ระยะเวลาในการด าเนินงาน หน่วยงาน
รับผิดชอบ แนวทางพัฒนา แผนงาน/โครงการ 2562 2563 2564 2565 

แนวทางการพัฒนา
คุณภาพชีวิตประชาชน 
และแก้ไขปัญหาความ
ยากจน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 
แผนงานเคหะและชุมชน 

โครงการวางท่อเพ่ือผัน
น้ าส าหรับการเกษตร 
 

เพ่ือประชาชนได้มีน้ าใช้
ในการเกษตรอย่างทั่วถึง 

โครงการวางท่อเพื่อผัน
น้ าส าหรับการเกษตร 

อบต.ด่านแม่
ละเมา 

 
    

กองช่าง 
หน่วยงานอื่น 

โครงการขยายถนน
การเกษตร หมู่ 8 
 

เพ่ือประชาชนสัญจรไป
มาสะดวก 

ขยายถนนการเกษตร
ตามแบบที่ก าหนด 

อบต.ด่านแม่
ละเมา 

 
    

กองช่าง 
หน่วยงานอื่น 

โครงการท าสระแก้มลิง 
หมู่ 4 หมู่ 8 
 

เพ่ือปูองกันน้ าท่วมขังกัก
เก็บน้ าไว้ใช้ในการ
อุปโภคบริโภค 

ก่อสร้างเข่ือน แก้มลิง
ล าห้วยแม่ละเมาตาม
แบบทีก าหนด 

อบต.ด่านแม่
ละเมา 

 
    

กองช่าง 
หน่วยงานอื่น 

โครงการสร้างแท๊งค์
เก็บน้ า หมู่ 5 หมู่ 8 
 

เพ่ือกักเก็บน้ าไว้ใช้ใน
การอุปโภคบริโภคและ
ใช้ในการเกษตร 

ก่อสร้างแท๊งค์เก็บน้ า
ตามแบบท่ีก าหนด 

อบต.ด่านแม่
ละเมา 

 
    

กองช่าง 
หน่วยงานอื่น 

ซ่อมแซม บ ารุง หัวฝาย 
หมู่ 4 

เพ่ือกักเก็บน้ าไว้ใช้ใน
การอุปโภคบริโภคและ
ใช้ในการเกษตร 

ซ่อมแซม บ ารุง หัว
ฝายตามแบบท่ี
ก าหนด 

อบต.ด่านแม่
ละเมา 

 
    

กองช่าง 
หน่วยงานอื่น 

ขุดบ่อกักเก็บน้ า หมู่ 
10 
 

เพ่ือกักเก็บน้ าไว้ใช้ใน
การอุปโภคบริโภคและ
ใช้ในการเกษตร 

ขุดบ่อกักเก็บน้ าตาม
แบบที่ก าหนด 

อบต.ด่านแม่
ละเมา 

 
    

กองช่าง 
หน่วยงานอื่น 
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44 
 

แผนงาน โครงการพัฒนาเกษตรกรรม  อ าเภอแม่สอด / ต าบลด่านแม่ละเมา พ.ศ. 2562 – พ.ศ. 2565 

แผนพัฒนา/แผนงาน/โครงการ 
วัตถุประสงค ์

แนวทางการ
ด าเนินงาน 

แหล่ง
งบประมาณ 

ระยะเวลาในการด าเนนิงาน 
หน่วยงานรับผิดชอบ 

แนวทางพัฒนา แผนงาน/โครงการ 2562 2563 2564 2565 

แนวทางการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตประชาชน และแก้ไข
ปัญหาความยากจน 
ยุทธศาสตร์การพฒันาด้าน
โครงสร้างพืน้ฐาน 
แผนงานเคหะและชุมชน 

ก่อสร้างฝายกั้นน้ า
ส าหรับการเกษตรและ
บริหารน้ าส าหรับ
การเกษตร หมู่ 8 
 

เพื่อกักเก็บน้ าไว้ใช้อุปโภค 
บริโภคและเพื่อการเกษตร 

ก่อสร้างฝายกันน้ า
ส าหรับการเกษตร อบต.ด่านแม่

ละเมา 
 

    
กองช่างหน่วยงาน

อื่น 

ผันน้ าจากห้วย 
แม่ละเมา หมู่ 1 หมู่ 2 
 

เพื่อประชาชนได้มีน้ าเพื่อ
อุปโภคบริโภคและใช้ใน
การเกษตรอย่างทั่วถึง 

โครงการท าฝาย
ชลประทานและผันน้ า
จากห้วยแม่ละเมา 

อบต.ด่านแม่
ละเมา 

 
    

กองช่างหน่วยงาน
อื่น 

สร้างอ่างเก็บน้ า หมู่ 1 
 

เพื่อกักเก็บน้ าไว้ใช้อุปโภค 
บริโภคและเพื่อการเกษตร 

ก่อสร้างอ่างเก็บน้ า
ตามแบบทีก าหนด 

อบต.ด่านแม่
ละเมา 

 
    

กองช่าง 
หน่วยงานอื่น 

สร้างฝายชะลอน้ า 
ห้วยยะอุ หมู่ 4 , 
เขตห้วยพลูหลวง หมู่ 2 
จ านวน 5 จุด , 
น้ าห้วยห้วยยะอุและล า
ห้วยปลาหลด หมู่ 1 
 

เพื่อกักเก็บน้ าไว้ใช้ในการ
อุปโภค บริโภค และใช้ใน
การเกษตร 

ก่อสร้างฝายชะลอน้ า 
ตามแบบที่ก าหนด 

อบต.ด่านแม่
ละเมา 

 
    

กองช่าง 
หน่วยงานอื่น 
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45 
 

แผนงาน โครงการพัฒนาเกษตรกรรม  อ าเภอแม่สอด / ต าบลด่านแม่ละเมา พ.ศ. 2562 – พ.ศ. 2565 

แผนพัฒนา/แผนงาน/โครงการ 
วัตถุประสงค์ 

แนวทางการ
ด าเนินงาน 

แหล่ง
งบประมาณ 

ระยะเวลาในการด าเนินงาน หน่วยงาน
รับผิดชอบ แนวทางพัฒนา แผนงาน/โครงการ 2562 2563 2564 2565 

แนวทางการพัฒนา
คุณภาพชีวิตประชาชน 
และแก้ไขปัญหาความ
ยากจน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 
แผนงานเคหะและชุมชน 

ขุดสระสาธารณะ
ประโยชน์ (บ้านไม้ห้าง) 
หมู่ 6 

เพ่ือกักเก็บน้ าไว้ใช้ใน
การอุปโภคบริโภคและ
ใช้ในการเกษตร 

ขุดสระ
สาธารณประโยชนต์าม
แบบที่ก าหนด 

อบต.ด่านแม่
ละเมา 

    
กองช่าง

หน่วยงานอื่น 

ผันน้ าจากห้วยแม่ละ
เมา (ท าฝาย
ชลประทาน) 
 

เพ่ือประชาชนได้มีน้ า
เพ่ืออุปโภคบริโภคและ
ใช้ในการเกษตรอย่าง
ทั่วถึง 

โครงการท าฝาย
ชลประทานและผันน้ า
จากห้วยแม่ละเมา 

อบต.ด่านแม่
ละเมา     

กองช่าง
หน่วยงานอื่น 

ก่อสร้างถนน
การเกษตรลงหินลูกรัง
บดอัด หมู่ 9 8 สาย 
1. สายห้วยโปุงนอก 
2. สายห้วยโปุงข้าง
ศาลา 3. สายสวน
มะนาว 4. สายทุ่ง
เหนือ 5.สายห้วยไร่ 6.
สายแพะน้อย 7.สาย
ปุาคา 8.สายทุ่งนอก 
 

เพ่ือประชาชนสัญจรไป
มาสะดวก 

ก่อสร้างถนนลูกรังตาม
แบบที่ก าหนด 

อบต.ด่านแม่
ละเมา 

 
    

กองช่างหน่วยงาน
อ่ืน 
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แผนงาน โครงการพัฒนาเกษตรกรรม  อ าเภอแม่สอด / ต าบลด่านแม่ละเมา พ.ศ. 2562 – พ.ศ. 2565 

แผนพัฒนา/แผนงาน/โครงการ 
วัตถุประสงค์ 

แนวทางการ
ด าเนินงาน 

แหล่ง
งบประมาณ 

ระยะเวลาในการด าเนินงาน หน่วยงาน
รับผิดชอบ แนวทางพัฒนา แผนงาน/โครงการ 2562 2563 2564 2565 

แนวทางการพัฒนา
คุณภาพชีวิตประชาชน 
และแก้ไขปัญหาความ
ยากจน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
ด้านเศรษฐกิจ 

ส่งเสริมอาชีพการ
เพาะปลูกและเลี้ยง
สัตว์ 

เพ่ือส่งเสริมความรู้แก่
เกษตรกร ด้าน
การเกษตร  การผลิตพืช
พันธุ์พืช  การบริหาร
จัดการต่างๆในด้าน
การเกษตร 
 

จัดท าโครงการ ให้
ประชาชนมีอาชีพ มี
รายได้เพียงพอในการ
ด ารงชีพในภาวะ
เศรษฐกิจปัจจุบัน 

อบต.ด่านแม่
ละเมา 

 
    

กองสวัสดิการ
สังคม 

แนวทางการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การบริหารจัดการและ
อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
แผนงานการรักษาความ
สงบภายใน 

การส่งเสริมการ
อนุรักษ์/ฟ้ืนฟูต้นน้ า
ห้วยยะอุ 
โครงการ ฝายมีชีวิต
รักษ์ปุารักษ์น้ า 

เพ่ือกระตุ้นและสร้าง
จิตส านึกในการรักษา
สิ่งแวดล้อม 
 

จัดท าโครงการการ
อนุรักษ์ต้นน้ าห้วยยะอุ 
โครงการ ฝายมชีีวิต
รักษ์ป่ารักษ์น้ า 3 แห่ง 

อบต.ด่านแม่
ละเมา 

 
    กองสาธารณสุข 

โครงการคืนไม้สู่ปุา คืน
ปลา สู่น้ า 

เพ่ือให้ธรรมชาติมีความ
อุดมสมบูรณ์ 

แจกพันธุ์ปลา  / ปลูก
ต้นไม ้

อบต.ด่านแม่
ละเมา 

 
    ส านักปลัด 

โครงการสร้างปุา  
สร้างรายได้ 

เพ่ือสร้างธรรมชาติให้คืน
สู่ปุา  และสร้างรายได้
ให้กับประชาชน 

ปลูกปุาไม้ที่สามารถ
เก็บผลผลิตมา
จ าหน่ายได้ 

อบต.ด่านแม่
ละเมา 

 
    ส านักปลัด 
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แผนงาน โครงการพัฒนาเกษตรกรรม  อ าเภอแม่สอด / ต าบลด่านแม่ละเมา พ.ศ. 2562 – พ.ศ. 2565 
 

แผนพัฒนา/แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค์ แนวทางการด าเนินงาน แหล่ง
งบประมาณ 

ระยะเวลาในการด าเนินงาน หน่วยงาน
รับผิดชอบ แนวทางพัฒนา แผนงาน/โครงการ 2562 2563 2564 2565 

เพิ่มพื้นท่ีชลประทาน โครงการสร้างฝายกักเก็บน้ าเพื่อ
การเกษตร (พื้นที่รับประโยชน์ ต.
ด่านแม่ละเมา ๖ หมู่ และ  
ต.พะวอ ๕ หมู่)  

- มีแหล่งน้ าเพื่อการอุปโภค/
บริโภค เพียงพอ 
 

- เพิ่มปริมาณน้ าในพ้ืนท่ี
เกษตรกรรมและพื้นท่ีแหล่งกัก
เก็บน้ า 

กษ./อบต. 
และหน่วยงาน

ที่เกี่ยวข้อง 

 

   ชป./อบต. และ
หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 

ส่งเสริมการตลาด โครงการตลาดกลางสินค้าเกษตร 
 

- มีแหล่งรวบรวมสินค้า
เกษตร/รวมกลุ่มเกษตรสร้าง
อ านาจต่อรอง 
 

- ส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตร
แบบตลาดข้อตกลง 
- ให้ความรู้และสนับสนุนการ
จัดตั้งกลุ่มการผลิตและองค์กร
เกษตรกร 

กษ./พณ./
อบต. และ
หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 

 

   กษ./พณ./อบต. 
และหน่วยงานท่ี

เกี่ยวข้อง 

แนวทางการพัฒนา
ผลิตภาพทาง
การเกษตร 
กลยุทธ์ส่งเสริมการ
ท าการเกษตร
ปลอดภัย เกษตร
ผสมผสานอย่าง
ยั่งยืน 

โครงการส่งเสริมและพัฒนาระบบ
การผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย
และได้มาตรฐาน 
กิจกรรมหลัก ส่งเสรมิการปลูกพืช
ทางเลือกเพื่อทดแทนการปลูกพืช
เชิงเดี่ยวบนพื้นที่สูง 
 
 

1 เพื่อพัฒนาศักยภาพ
เกษตรกรในด้านการพัฒนา
ระบบการผลิตสินค้าเกษตร
เกษตรปลอดภัยใหไ้ด้
มาตรฐาน 
2 เพื่อเพ่ิมมูลค่าสินค้าเกษตร
ปลอดภัยใหไ้ดม้าตรฐานตรง
ตามความต้องการของตลาด 
3 เพื่อส่งเสริมการท าเกษตร
ผสมผสานอย่างยังยืน ลดการ
ปลูกพืชเชิงเดี่ยว 

- ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การ
ท าเกษตรผสมสานเชิง
เศรษฐกิจ” จ านวน 200 ราย  
- ปรับลดพื้นท่ีปลูกพืชไร่
เชิงเดี่ยว (ข้าวโพดเลี้ยงสัตว,์ 
มันส าปะหลัง) รายละ ๒ ไร่  
- ปลูกพืชยืนต้น 
พืชเก็บเกี่ยวระยะสั้น  
 
 
 

จังหวัดตาก 

    เกษตรที่สูง/  
กษ. /กษจ /พณ/ 

สกจ./และ 
หน่วยงานท่ี 
เกี่ยวข้อง 
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แผนงาน โครงการพัฒนาเกษตรกรรม  อ าเภอแม่สอด / ต าบลด่านแม่ละเมา พ.ศ. 2562 – พ.ศ. 2565 
 

แผนพัฒนา/แผนงาน/โครงการ 
วัตถุประสงค์ 

แนวทางการด าเนินงาน แหล่ง
งบประมาณ 

ระยะเวลาในการด าเนินงาน 
หน่วยงานรับผดิชอบ 

แนวทางพัฒนา แผนงาน/โครงการ 2562 2563 2564 2565 
แนวทางการพัฒนา
ผลิตภาพทาง
การเกษตร 
กลยุทธ์ส่งเสริมการ
ท าการเกษตร
ปลอดภัย เกษตร
ผสมผสานอย่าง
ยั่งยืน 

โครงการส่งเสริมและพัฒนา
องค์กรเกษตรกรและกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชนสู่เกษตร 4.0  

1. เพื่อพัฒนาศักยภาพ
องค์กรเกษตรกรและกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชนในการผลิต
สินค้าเกษตร 4.0 
2. เพื่อเพิ่มมลูค่าสินค้า
เกษตรปลอดภัยใหไ้ด้
มาตรฐานตรงตามความ
ต้องการของตลาด 

ส่งเสริมและพัฒนาองค์กร
เกษตรกรและกลุ่มวสิาหกิจชุมชน
สู่เกษตร 4.0 
ส่งเสริมให้มีการจัดท าแปลงสาธิต
และแปลงผลติพืช GAP / 
เกษตรอินทรีย ์ จังหวัดตาก     

กษ. /กษจ /พณ/ 
ศวพ./สกจ./และ 

หน่วยงานท่ี 
 

แนวทางการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 
กลยุทธ์ ปูองกัน 
อนุรักษ์ ฟื้นฟู และ
บริหารจดัการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

โครงการส่งเสริมการสร้าง
ปุาเพื่อพัฒนาอาชีพและ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืช 
 

1. เพื่อฟื้นฟูปุาต้นน้ า ลด
รายจ่ายสร้างรายได้ให้กับ
เกษตรกรในพ้ืนท่ี 
2. เพื่อส่งเสริมการท า
เกษตรผสมผสานอย่าง
ยั่งยืน ลดการปลูกพืช
เชิงเดี่ยว 
3. สรา้งจิตส านึกในการ
ดูแลรักษาปาุและการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืชถิ่น 

ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การท า
เกษตรผสมสานเชิงเศรษฐกิจ” 
จ านวน 200 ราย / 20 แห่ง 

จังหวัดตาก 

 

   

ทสจ./สกจ/ 
และหน่วยงานท่ี 

เกี่ยวข้อง 

 

48 
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ภาพกิจกรรม 
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ภาคผนวก 
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ข้อมูลชุดดิน ต าบลด่านแม่ละเมา อ าเภอแม่สอด จงัหวัดตาก 
 

 

 

 
 
ต าบลด่านแม่ละเมา อ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก ประกอบไปด้วยชุดดิน 29 , 39 , 48 , 59 , 62 
ที่มา : กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
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กลุ่มชุดดินในพื้นที่ดอน เขตดินแห้ง 

 กลุ่มชุดดินที่ 29 

     
    ชุดดิน : ชุดดินบ้านจ้อง (Bg) ชุดดินเชียงของ (Cg) ชุดดินโชคชัย  
     (Ci) ชุดดินแม่แตง (Mt)ชุดดินหนองมด (Nm) ชุดดินปาก 
     ช่อง (Pc) และชุดดินสูงเนิน (Sn) 
  
      ลักษณะเด่น :  
     กลุ่มดินเหนียวลึกถึงลึกมากท่ีเกิดจากวัตถุต้นก าเนิดดินเนื้อ 
     ละเอียดปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัด การระบายน้ าดีถึงดีปานกลาง 
     ความอุดมสมบูรณ์ต่ า 
   
     ปัญหา :  
    ความอุดมสมบูรณ์ต่ า ขาดแคลนน้ า และเกิดการชะล้างพังทลาย  
    สูญเสียหน้าดินในพื้นท่ีลาดชัน บางพ้ืนที่ดินเป็นกรดจัดมาก 
   
 แนวทางการจัดการ :  

 ปลูกพืชไร่หรือพืชผัก เลือกพ้ืนที่ค่อนข้างราบเรียบ ปรับปรุงดินด้วยปุยหมักหรือปุยคอก 1-2 ตัน/
ไร่ หรือไถกลบพืชปุยสด (หว่านเมล็ดถั่วพร้า 8-10 กิโลกรัม/ไร่ เมล็ดถั่วพุ่ม 6-8 กิโลกรัม/ไร่ หรือปอเทือง 
4-6 กิโลกรัม/ไร่ ไถกลบระยะออกดอก ปล่อยไว้ 1-2 สัปดาห์) ร่วมกับการใช้ปุยเคมีหรือปุยอินทรีย์น้ า มี
ระบบอนุรักษ์ดินและน้ า เช่น ไถพรวนและปลูกพืชตามแนวระดับ มีวัสดุคลุมดิน ปลูกพืชหมุนเวียน หรือ
ปลูกพืชสลับเป็นแถบ พัฒนาแหล่งน้ าและจัดระบบการให้น้ าในแปลงปลูก พ้ืนที่ที่เป็นกรดจัดมาก ควรใช้
วัสดุปูน 200-300 กิโลกรัม/ไร่ 
 ปลูกไม้ผล ขุดหลุมปลูกขนาด 50x50x50 ซม. ปรับปรุงหลุมปลูกด้วยปุยหมักหรือปุยคอก 15-
25 กิโลกรัม/หลุม มีระบบอนุรักษ์ดินและน้ า เช่น ท าคันดิน ท าขั้นบันได ปลูกพืชคลุมดิน มีวัสดุคลุมดิน  
ปลูกพืชแซม ท าแนวรั้วหรือฐานหญ้าแฝกเฉพาะต้น ในช่วงเจริญเติบโต ก่อนเก็บผลผลิตและหลังเก็บ
ผลผลิต ใช้ปุยหมักหรือปุยคอกร่วมกับปุยเคมีหรือปุยอินทรีย์น้ าตามชนิดพืชที่ปลูก พัฒนาแหล่งน้ าและ
จัดระบบการให้น้ าในแปลงปลูก พ้ืนที่ที่เป็นกรดจัดมาก ควรใช้วัสดุปูน 0.5-1.0 กิโลกรัม/หลุม 
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กลุ่มชุดดินในพื้นที่ดอน เขตดินชื้น 

กลุ่มชุดดินที่ 39 
 
    ชุดดิน : ชุดดินคอหงษ์ (Kh) ชุดดินนาทวี (Nat) ชุดดินสะเดา (Sd) 
    และชุดดินทุ่งหว้า (Tg) 
  
    ลักษณะเด่น : 
     กลุ่มดินร่วนหยาบลึกถึงลึกมากที่เกิดจากตะกอนล าน้ าหรือวัตถุ
     ต้นก าเนิดดินเนื้อหยาบ ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัด การระบาย 
     น้ าดีถึงดีปานกลาง ความอุดมสมบูรณ์ต่ า 
  
    ปัญหา : 
     ดินปนทราย ความอุดมสมบูรณ์ต่ า ขาดแคลนน้ าในระยะท่ีฝน 
     ทิ้งช่วงนาน และในพื้นที่ท่ีมีความลาดชันดินง่ายต่อการถูกชะ 
     ล้างพังทลายสูญเสียหน้าดิน 
  
แนวทางการจัดการ : 

 ปลูกพืชไร่หรือพืชผัก เลือกพ้ืนที่ค่อนข้างราบเรียบ จัดระบบการปลูกพืชหมุนเวียนตลอดทั้งปี ให้มี
การปลูกพืชบ ารุงดินร่วมอยู่ด้วย ปรับปรุงดินด้วยปุยหมักหรือปุยคอก 2-3 ตัน/ไร่ หรือไถกลบพืชปุยสด 
(หว่านเมล็ดถั่วพร้า 8-10 กิโลกรัม/ไร่ เมล็ดถั่วพุ่ม 6-8 กิโลกรัม/ไร่ หรือปอเทือง 4-6 กิโลกรัม/ไร่ ไถ
กลบระยะออกดอก ปล่อยไว้ 1-2 สัปดาห์) ร่วมกับปุยเคมีหรือปุยอินทรีย์น้ า ไถพรวนและปลูกพืชตามแนว
ระดับ มีวัสดุคลุมดิน ปลูกพืชหมุนเวียน ปลูกพืชสลับเป็นแถบ หรือท าแนวรั้วหญ้าแฝก พัฒนาแหล่งน้ าและ
จัดระบบการให้น้ าในแปลงปลูก   

 ปลูกไม้ผล ขุดหลุมปลูกขนาด 50x50x50 ซม. ปรับปรุงหลุมปลูกด้วยปุยหมักหรือปุยคอก 20-
35 กิโลกรัม/หลุม มีระบบอนุรักษ์ดินและน้ า เช่น ปลูกพืชคลุมดิน มีวัสดุคลุมดิน ปลูกพืชแซม ขั้นบันได 
คันดิน ท าแนวรั้วหญ้าแฝกหรือท าฐานเฉพาะต้น ในช่วงการเจริญเติบโต ก่อนเก็บผลผลิตและภายหลังเก็บ
ผลผลิต ใช้ปุยหมักหรือปุยคอกร่วมกับปุยเคมีหรือปุยอินทรีย์น้ า ตามชนิดพืชที่ปลูก พัฒนาแหล่งน้ าและ
จัดระบบการให้น้ าในแปลงปลูก 
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กลุ่มชุดดินในพื้นที่ดอน เขตดินแห้ง 

กลุ่มชุดดินที่ 48 
 
    ชุดดิน : ชุดดินแม่ริม (Mr) ชุดดินน้ าชุน (Ncu) ชุดดินพะเยา (Pao) 
     และชุดดินท่ายาง (Ty)  
   
     ลักษณะเด่น :  
     กลุ่มดินตื้นถึงก้อนหินหรือเศษหิน และอาจพบชั้นหินพ้ืนภายใน
     ความลึก 150 ซม. จากผิวดิน ปฏิกิริยาดินเป็นกรดถึงเป็น 
     กลาง การระบายน้ าดี ความอุดมสมบูรณ์ต่ า 
        
    ปัญหา :  
     ดินตื้นถึงชั้นก้อนกรวดหรือลูกรังหนามาก ความอุดมสมบูรณ์ต่ า 
     ขาดแคลนน้ า และเกิดการชะล้างพังทลายสูญเสียหน้าดิน  
     ในพ้ืนที่ที่มีความลาดชัน 
   
  แนวทางการจัดการ :  
 พ้ืนที่ดินตื้นมากหรือมีก้อนกรวดหรือลูกรังบริเวณหน้าดินมาก ไม่ควรน ามาใช้ประโยชน์ ปล่อยไว้
ให้เป็นปุา พ้ืนที่เลี้ยงสัตว์หรือปลูกไม้ใช้สอยโตเร็ว 
  ปลูกพืชไร่หรือพืชผัก เลือกพ้ืนที่ที่มีหน้าดินหนาและมีสภาพพ้ืนที่ค่อนข้างราบเรียบ จัดระบบการ
ปลูกพืชให้หมุนเวียนตลอดทั้งปีและปลูกพืชบ ารุงดินร่วมอยู่ด้วย ปรับปรุงดินด้วยปุยหมักหรือปุยคอก 3 -4 
ตัน/ไร่ หรือไถกลบพืชปุยสด (หว่านเมล็ดถั่วพร้า 10-12 กิโลกรัม/ไร่ เมล็ดถั่วพุ่ม 8-10 กิโลกรัม/ไร่ หรือ
ปอเทือง 6-8 กิโลกรัม/ไร่ ไถกลบระยะออกดอก ปล่อยไว้ 1-2 สัปดาห์) ร่วมกับการใช้ปุยเคมีหรือปุย
อินทรีย์น้ า ไถพรวนและปลูกพืชตามแนวระดับ มีวัสดุคลุมดิน หรือท าแนวรั้วหญ้าแฝก พัฒนาแหล่งน้ าและ
จัดระบบการให้น้ าในแปลงปลูก 
 ปลูกไม้ผล ขุดหลุมปลูกขนาด 75x75x75 ซม. ปรับปรุงหลุมปลูกด้วยหน้าดินร่วมกับปุยหมักหรือ
ปุยคอก 25-50 กิโลกรัม/หลุม มีระบบอนุรักษ์ดินและน้ า เช่น การสร้างคันดิน ท าขั้นบันได ท าฐานปลูก
เฉพาะต้น ปลูกพืชคลุมดิน ท าแนวรั้วหรือท าฐานเฉพาะต้นหญ้าแฝก ในช่วงเจริญเติบโต ก่อนเก็บผลผลิต
และภายหลังเก็บผลผลิต ใช้ปุยหมักหรือปุยคอกร่วมกับปุยเคมีหรือปุยอินทรีย์น้ า  ตามชนิดพืชที่ปลูก 
พัฒนาแหล่งน้ าและจัดระบบการให้น้ าในแปลงปลูก 
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กลุ่มชุดดินในพื้นที่ลุ่ม 

กลุ่มชุดดินที่ 59 

 
    ชุดดิน : ดินตะกอนน้ าพาเชิงซ้อนที่มีการระบายน้ าเลว (AC-pd :  
     Alluvial Complex, poorly drained) 
       
    ลักษณะเด่น :  
     กลุ่มดินร่วนหยาบหรือดินร่วนละเอียดที่เกิดจากดินตะกอนน้ า 
     พาเชิงซ้อน ชั้นดินมีลักษณะเป็นชั้นสลับ เนื้อดินไม่แน่นอน 
     ขึ้นอยู่กับตะกอนที่มาทับถม ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดถึงเป็น 
     กลาง การระบายน้ าเลวถึงค่อนข้างเลว ความอุดมสมบูรณ์ต่ า 
      
    ปัญหา :  เนื้อดินค่อนข้างเป็นทราย ความอุดมสมบูรณ์ต่ า ขาดแคลนน้ า
     นาน และบางปีอาจประสบปัญหาเรื่องการถูกน้ าท่วม 
 
 แนวทางการจัดการ :  

 ปลูกข้าว ไถกลบตอซัง ปล่อยทิ้งไว้ 3-4 สัปดาห์ หรือไถกลบพืชปุยสด (โสนอัฟริกัน หรือโสน
อินเดีย 4-6 กิโลกรัม/ไร่ ไถกลบเมื่ออายุ 50-70 วัน ปล่อยไว้ 1-2 สัปดาห์) ร่วมกับการใช้ปุยอินทรีย์น้ า
หรือปุยเคมีสูตร 16-16-8 ใส่ปุยแต่งหน้าหลังปักด า 35-45 วัน พัฒนาแหล่งน้ าไว้ใช้ในช่วงที่ข้าวขาดน้ า
หรือใช้ท านาครั้งที่ 2 หรือปลูกพืชไร่ พืชผักหรือพืชตระกูลถั่วหลังเก็บเกี่ยวข้าว โดยท าร่องแบบเตี้ย 
ปรับปรุงดินด้วยปุยหมักหรือปุยคอก 2-3 ตัน/ไร่ ร่วมกับปุยเคมีหรือปุยอินทรีย์น้ า 

   ปลูกพืชไร่ พืชผักหรือไม้ผล ยกร่องกว้าง 6-8 เมตร คูน้ ากว้าง 1.0-1.5 เมตร ลึก 0.5-1.0 
เมตร และมีคันดินอัดแน่นล้อมรอบ ปรับปรุงดินด้วยปุยหมักหรือปุยคอก 2 -3 ตัน/ไร่ ร่วมกับปุยเคมีหรือ
ปุยอินทรีย์น้ า หรือขุดหลุมปลูกขนาด 50x50x50 ซม. ปรับปรุงหลุมปลูกด้วยปุยหมักหรือปุยคอก 20-
35 กิโลกรัม/หลุม ในช่วงเจริญเติบโต ก่อนเก็บผลผลิตและภายหลังเก็บผลผลิต ใช้ปุยหมักหรือปุยคอก
ร่วมกับปุยเคมีหรือปุยอินทรีย์น้ า ตามชนิดพืชที่ปลูก พัฒนาแหล่งน้ าและจัดระบบการให้น้ าในแปลงปลูก 
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กลุ่มชุดดินในพื้นที่ดอน เขตดินชื้น 

กลุ่มชุดดินที่ 62 
 

ชุดดิน : พื้นที่ลาดชันเชิงซ้อน (SC : slope complex)   
  
ลักษณะเด่น :  
 พ้ืนที่ลาดชันเชิงซ้อนที่มีความลาดชันมากกว่า 35 เปอร์เซ็นต์ พ้ืนที่บริเวณนี้ยังไม่มีการศึกษา 
ส ารวจและจ าแนกดิน เนื่องจากสภาพพ้ืนที่มีความลาดชันสูง ซึ่งถือว่ายากต่อการจัดการดูแลรักษาส าหรับ
การเกษตร   
 
ปัญหา :  
 มีความลาดชันสูงมาก ในพื้นที่ท าการเกษตรจะเกิดการชะล้างพังทลายสูญเสียหน้าดินอย่างรุนแรง 
ขาดแคลนน้ าและบางพ้ืนที่อาจพบชั้นหินพื้นหรือเศษหินกระจัดกระจายอยู่บริเวณหน้าดิน   
 
แนวทางการจัดการ :  
ควรปล่อยไว้ให้เป็นปุาตามธรรมชาติ เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ปุา แหล่งต้นน้ าล าธาร ในกรณีที่จ าเป็นต้อง
น ามาใช้ประโยชน์ทางการเกษตร จ าเป็นต้องมีการศึกษาดินก่อน เพ่ือให้ทราบถึงความเหมาะสมของดิน
ส าหรับการปลูกพืช โดยมีการใช้ประโยชน์ที่ดินในเชิงอนุรักษ์หรือวนเกษตร ในบริเวณพ้ืนที่ที่เป็นดินลึกและ
สามารถพัฒนาแหล่งน้ าได้ มีระบบอนุรักษ์ดินและน้ า เช่น ปลูกพืชคลุมดิน ท าแนวรั้วหญ้าแฝกและขุดหลุม
ปลูกเฉพาะต้น โดยไม่มีการท าลายไม้พ้ืนล่าง ส าหรับในพ้ืนที่ที่ ไม่มีศักยภาพทางการเกษตร ควรรักษาไว้ให้
เป็นสวนปุา สร้างสวนปุาหรือใช้ปลูกไม้ใช้สอยโตเร็ว 
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แบบสรุปการส ารวจข้อมูลเกษตรกรระดับจังหวดั 
จังหวัดตาก 

ข้อมูล ณ วันที ่7  กรกฎาคม 2558 

อ าเภอ 

ข้อมูลเกษตรกรผู้เป็นหนี้ในระบบ ข้อมูลเกษตรกรผู้เป็นหนี้นอกระบบ 

จ านวน 
(ราย) 

มูลหนี้ (บาท) 

ความจ าเป็นเดือดร้อน
การเป็นหนี ้

การวิเคราะห์ความเดือดร้อนในการ
ประกอบอาชีพของเกษตรกร (ราย) จ านวน 

(ราย) 
มูลหนี้ 
(บาท) 

ความจ าเป็น
เดือดร้อนการเป็น

หนี ้

การวิเคราะห์ความเดือดร้อนในการ
ประกอบอาชีพของเกษตรกร (ราย) 

มาก น้อย ปกต ิ มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
ไม่

เดือดร้อน 
มาก น้อย ปกต ิ มาก 

ปาน
กลาง 

น้อย 
ไม่

เดือดร้อน 

เมืองตาก 343 11,769,099 334 3 6 334 3 5 1 14 910,000 - 14 - - 14 - - 
บ้านตาก 911 206,113,878 - 911 - 181 27 703 - 54 6,384,237 - 53 - 13 6 39 - 
สามเงา 723 218,787,143 - 723 - - 723 - - 38 4,657,714 - 38 - - 38 - - 
แม่สอด 4,305 867,093,392 172 1,497 2,636 180 620 1,073 2,432 151 22,304,471  - 119 53 - 120 11 41 
พบพระ 491 157,968,524 491 - - 491 - - - 105 11,895,397 - 105 - - 105 - - 
แม่ระมาด 297 78,830,498 - 64 232 - 46 49 204 32 7,495,018 - 9 23 - 3 3 26 
ท่าสองยาง 56 139,799,576 - - 56 - - - 56 - - - - - - - - - 
อุ้มผาง 96 38,126,090 58 5 33 53 24 8 11 - -  -  -  -  -  -  -  - 
วังเจ้า 692 151,215,226 475 211 100 456 314 12 4 54 6,020,320 - 51 3 - 51 2 1 

9 อ าเภอ 7,914 1,869,703,426 1,530 3,414 3,063 1,695 1,757 1,850 2,708 448 59,667,157 - 389 79 13 337 55 68 
                   
หมายเหตุ    อ าเภอวังเจ้าลดยอดลงจากเดิม 693 เหลือ 692 ราย              

 

 

 

 

 

 

 



ยุทธศาสตร์ชาติ 
การพัฒนาภาคเกษตรกรรม ภายใต้ประเด็น 

ยุทธศาสตร์ชาตดิา้นการสร้างความสามารถในการแขง่ขัน 

ต่อยอดอดีต 

ปรับปัจจบุัน 

สร้างคุณค่า
ในอนาคต 

เกษตรอุตสาหกรรม 
เกษตรอัจฉริยะ 

เกษตรผสมผสาน 
เกษตรปลอดภัย/ชวีภาพ 

นวัตกรรมเกษตร 
เกษตรอัตลักษณ์พ้ืนถิน่ 

 
-สร้างป่าสร้างรายได้ 
- เกษตรทฤษฎใีหม่ 
- เกษตรผสมผสาน 

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

จัดท าโดยสภาเกษตรกรจงัหวัดตาก 



แนวทางพัฒนาการเลี้ยงไก่พื้นเมอืงเพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขัน 

ต่อยอดอดีต 

ปรับปัจจบุัน 

สร้างคุณค่า
ในอนาคต 

เกษตรอุตสาหกรรม 
เกษตรอัจฉริยะ 

เกษตรผสมผสาน 
เกษตรปลอดภัย/ชวีภาพ 

นวัตกรรมเกษตร 
เกษตรอัตลักษณ์พ้ืนถิน่ 

ระยะเวลาปรับเปลี่ยน 

ลดปลูกพืชเชงิเดี่ยว/บุกรุกพืน้ท่ีป่า 
พัฒนาการปลูกพืชอาหารสัตว์
ปลอดภัย - อนิทรีย์ 

ส่งเสริมการเลีย้งไก่พืน้เมอืงอยา่ง
มรีะบบ และพัฒนาใหไ้ด้มาตรฐาน
ปลอดภัย 

ต้นทาง 

เชื่อมโยงกลุ่มเครอืขา่ยองค์กร 
ผู้เลีย้งไก่พื้นเมอืงท่ีเข้มแขง็ และ
เครอืขา่ยเกษตรกรผู้ปลูกพืช
อาหารสัตวป์ลอดภัย-อนิทรีย์ 
เพื่อให้มแีหล่งอาหารที่ปลอดภัย 

- ปรับปรุงและพัฒนาระบบการ
เลีย้งไก่ของเครอืขา่ยเข้าสูร่ะบบ
การเลีย้งแบบอนิทรีย์ 

-  ศึกษา วิจัย พัฒนาพันธ์ุ 
ผลิตภัณฑ ์เพื่อสร้างมูลคา่เพ่ิม 

- กิจกรรมตรวจรับรองมาตรฐาน
แปลง/ฟาร์ม ผลิตผล ผลิตภัณฑ์ 
สินค้าเกษตรอนิทรีย์ (Organic) 

กลางทาง 

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถ่ายทอด
เทคโนโลยแีละภูมปิัญญาท้องถิน่ 
การผลิต การปอ้งกันโรค การลด
ตน้ทุนดา้นอาหาร 

ฐานขอ้มูลแหล่งอาหารปลอดภัย
ปริมาณและคุณภาพ ปฏทินิการ
ผลิต ศึกษาและจัดท าแผนการ
ตลาดไก่พื้นเมอืง เพิ่มเตมิจาก
ตลาดภายในจังหวัด) 

- ศูนยร์วบรวม แปรรูป บรรจุ 
และกระจายาผลผลิต (โรงเชอืด-
แปรรูปมาตรฐาน)  

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

ปลายทาง 

สร้างแบรนด์ 

-ฐานขอ้มูลแหลง่อาหารอนิทรีย์
ปริมาณและคุณภาพ ปฏทิินการ
ผลิต ศึกษาและจัดท าแผนการ
ตลาดไก่พืน้เมอืงอนิทรีย์ 

ศกึษาวเิคราะห์วิจัยและพัฒนา
ผลิตภัณฑ ์เพื่อเพิ่มช่องทาง
การตลาด 

ปทีี่ 1-5 ปี 
(2560 – 2564) 

5-10 ปี 
(2564 – 2568) 

ตั้งแต ่ปี 10 
(2568 – ........) 

จัดท าโดยสภาเกษตรกรจงัหวัดตาก 



จัดท าโดยสภาเกษตรกรจงัหวัดตาก 

กิจกรรมเลี้ยงไก่พื้นเมือง 

รายการ ขนาดการเลี้ยง 

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

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

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

จ านวนต่อกลุ่มเกษตรกร (กลุ่ม) 1 6 20 40 

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

รายได้เฉลี่ยหลังหักค่าใช้จ่าย (บาท/เดือน/กลุ่ม) 11,442 

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

โจทย์ “ไก่อนิทรีย์ (Organic)”  

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

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

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



พืชผัก/สมนุไพร 

 

โครงการเลี้ยงไก่พื้นเมืองและเกษตรผสมผสาน  
ลดพื้นที่และแก้ไขปัญหาการปลูกพืชเชิงเดี่ยว 

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

ใช้ปุ๋ยเคมี/ยาฆ่าแมลง, ต้นทุนสูง, ผลผลิตไม่มีที่ขาย 

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

รายได้หลังหักค่าใชจ้่าย  
500 บาท/ไร่ 

ระยะเวลา 4 เดอืน 

ลดต้นทนุ 
อาหารไก่ 

รายได้หลังหักค่าใชจ้่าย 
20,000 – 40,000 บาท/ไร่ 

ระยะเวลา 1 ปี – 5 ปี 

ลดปลูกพชืเชิงเดี่ยว/บุกรุกพื้นท่ีป่า 

ส่งเสริม พัฒนา การท าเกษตร
ผสมผสาน/ เขตพื้นท่ีผ่อนผันป่าไม้
ท าเกษตรตามแนวทางสร้างป่า
สร้างรายได ้

ต้นทาง 
เคร่ืองมอื เคร่ืองจักร อุปกรณ์ 
แปรรูปขัน้ต้น 

ศูนยร์วบรวมและกระจายผลผลติ 

 - กิจกรรมตรวจรับรองมาตรฐาน
แปลง/ฟารม์ ผลิตผล ผลิตภัณฑ์ 

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

- วจิัย พัฒนา ผลิตภัณฑ ์ให้เป็น
อาหาร 

กลางทาง ปลายทาง 

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

ศกึษาวเิคราะห์วิจัยและพัฒนาการ
ตลาด 

รายได้หลังหักค่าใชจ้่าย 
350 บาท/ไร่ 

ระยะเวลา 4 เดอืน 

รายได้หลังหักค่าใชจ้่าย 
(เลีย้ง 400 ตัว/ครัวเรือน) 

16,019 บาท 
ระยะเวลา ๔ เดอืน 

สร้างแบรนด์ 



จัดท าโดยสภาเกษตรกรจังหวดัตาก 

กิจกรรมเลี้ยงไก่พื้นเมือง 

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

ต้นทาง 
เครื่องมือ เคร่ืองจักร อุปกรณ์ 
ผลิตพันธ์ุไก่พื้นเมอืง  
 - ตูฟ้ัก/ตูอ้บ 

- กลุ่มรวบรวมและกระจาย
ผลผลิต 

- กิจกรรมตรวจรับรองมาตรฐาน
แปลง/ฟาร์ม ผลิตผล ผลิตภัณฑ์ 

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

กิจกรรมตรวจรับรองมาตรฐาน
แปลง/ฟาร์ม ผลิตผล ผลิตภัณฑ์ 

กลางทาง ปลายทาง 

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

ศกึษาวเิคราะห์วิจัยและพัฒนาการ
ตลาด 

รายการ ขนาดการเลีย้ง 

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

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

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

จ านวนต่อกลุ่มเกษตรกร (กลุ่ม) 1 6 20 40 

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

รายได้เฉลี่ยหลังหักค่าใช้จ่าย (บาท/เดือน/กลุ่ม) 11,442 

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

สร้างแบรนด์ 



กิจกรรมเลี้ยงไก่พื้นเมือง 

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

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

จัดท าต้นทุนเพ่ือเป็นราคากลางในการจ าหน่ายพันธุ์ไกใ่ห้แก่ผูท้ี่สนใจ 

จ าหน่ายพันธุ์ไก่และไกพ้ื่นเมืองรุน่ ภายใต้แบรนด ์“ไกย่ิ้ม” 
รวมกลุ่มเครือข่ายเพ่ือจ าหน่ายไก่พ้ืนเมือง ใหไ้ด้ปรมิาณตามจ านวนรอบ

การผลติที่ชัดเจน เพ่ือประโยชน์ในการวางแผนตลาดลว่งหน้า 

จัดท าโดยสภาเกษตรกรจังหวดัตาก 



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

ราคาฝักสด 
(บาท/ก.ก.) 

จ านวน ก าไร – ขาดทนุ (บาท) 

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

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

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

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

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

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

4.25 -725.00 -300.00 23.00 125.00 550.00 762.50 975.00 1400.00 

4.40 -650.00 -210.00 124.40 230.00 670.00 890.00 1110.00 1550.00 

4.50 -600.00 -150.00 192.00 300.00 750.00 975.00 1200.00 1650.00 

4.75 -475.00 0.00 361.00 475.00 950.00 1187.50 1425.00 1900.00 

5.00 -350.00 150.00 530.00 650.00 1150.00 1400.00 1650.00 2150.00 

5.25 -225.00 300.00 699.00 825.00 1350.00 1612.50 1875.00 2400.00 

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

ตารางค านวณ ก าไร – ขาดทุน การลงทุนปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 
 

 

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

 

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

จัดท าโดยสภาเกษตรกรจังหวดัตาก 



จัดท าโดยสภาเกษตรกรจังหวดัตาก 

ชื่อพืช ผลผลติตอ่

ไร (กก.) 

ผลผลติตอ่ พื้นที่ปลูก (กก.) ระยะเก็บเกีย่ว/

คร้ัง/ปี 

ผลตอบแทนที่

เกษตรกรได้รับ 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

รวมผลตอบแทนที่เกษตรกรจะได้รับต่อปี  103,788 บาท/ไร่/ป ี

กิจกรรมปลูกพชืผัก/สมุนไพร 
ผลผลติที่เกษตรกรปลูก  1  ราย/ 1 ไร ่


























































































