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โครงการจัดท าแผนพฒันาเกษตรกรรมระดบัต าบล 

 

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

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

การเปิดเสรีของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ AEC ก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งท่ีต้องค านึงถึง 
เนื่องจากเป็นการเปิดเสรีทางการค้า กล่าวคือสินค้าเกษตรสามารถส่งออกเคล่ือนย้ายได้อย่างเสรี ส่งผลให้
ต้องให้ความส าคัญกับ คู่แข่งขันในตลาดภาคการเกษตร คุณภาพของสินค้าเกษตร ราคาสินค้าเกษตร เป็น
ต้น ท้ังนี้ประเทศไทยก็ยังพอมีข้อได้เปรียบอยู่บ้างในเรื่องของพื้นท่ีการเพาะปลูก และระบบการขนส่ง 
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ต าบลแม่ละมุ้ง 

ต าบลแม่ละมุ้ง มี 4 หมู่บ้าน 
(ท าเนียบท้องที่ พุทธศักราช 2555 กรมการปกครอง) 

ท่ีมา :  แผนท่ีเกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-Map) - กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
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ส่วนที่ ๑ : บริบทพืน้ที ่

1.)  ข้อมูลทั่วไป 
( ท่ีมา : สภาพท่ัวไปและข้อมูลพื้นฐาน องค์การบริหารส่วนต าบลอุ้มผาง อ าเภออุ้มผาง จังหวัดตาก ) 

สภาพทั่วไปของต าบล  

 ต าบลแม่ละมุ้งเดิมเป็นชาวไทยภูเขาเผ่ากะเหรี่ยง ก่อต้ังมาประมาณ 130 ปี ต่อมาได้มีชาวไทย
ภูเขาเผ่าม้ง อพยพเข้ามาอาศัยอยู่เป็นจ านวนมาก ในช่วงปี 2537 มี 19 หมู่บ้าน ท าให้เกิดปัญหาการตัด
ไม้ท าลายปุาและปัญหายาเสพติด การปลูกฝ่ิน ท าให้ทางราชการต้องอพยพหมู่บ้านท่ีมีปัญหา (บ้านม้ง
ท้ังหมด) ออกไปอยู่ในท่ีท่ีทางราชการจัดสรรให้ (ย้ายไปอยู่อ าเภอพบพระ) ปัจจุบันเหลือบ้านกะเหรี่ยงอยู่
จ านวน 4 หมู่บ้านประกอบด้วย หมู่ท่ี 1 บ้านปะหละทะ หมู่ท่ี 2 บ้านเซปะหละ หมู่ท่ี 3 บ้านปุาพลู  
หมู่ท่ี 4 บ้านแม่ละมุ้งคี 

 อาณาเขตติดต่อ  
ทิศเหนือ  ติดต่อต าบลอุ้มผาง อ าเภออุ้มผาง จังหวัดตาก 
ทิศใต้   ติดต่ออ าเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 
ทิศตะวันออก  ติดต่ออ าเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ และอ าเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี 
ทิศตะวันตก  ติดต่อต าบลแม่จัน อ าเภออุ้มผาง จังหวัดตาก  

ลักษณะภูมิประเทศ  
ต าบลแม่ละมุ้งมีเนื้อท่ีท้ังหมดประมาณ 1 ,282 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 803 ,814 ไร่ 

ลักษณะภูมิประเทศของต าบล เป็นเทือกเขาและหุบเขาภาคตะวันตก เป็นทิวยาวต่อเนื่องเรียงซ้อนกันเป็น
ทิว และมีหุบเขาท่ีเกิดจากรอยเล่ือนทรุดต่ าท่ีเป็นพื้นราบแคบระหว่างหุบเขาลึกและก่อให้เกิด น้ าตก 
ทิวทัศน์ และช่องวิว ท่ีมีคุณค่าทางการท่องเท่ียวในเชิงนิเวศน์  ท่ีเป็นท่ีราบระหว่างหุบเขาแคบๆ แบบ
ลูกฟูก ท่ีสลับกับแม่น้ าและล าน้ าสายส้ัน ดินมีความอุดมสมบูรณ์ เหมาะส าหรับการท านา พืชไร่ พืชสวน 
และการปศุสัตว์ พื้นท่ีส่วนใหญ่อยู่ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ปุาอุ้มผางและเขตรักษาพันธุ์สัตว์ปุาทุ่งใหญ่นเรศวร
ด้านตะวันออก มีปุาไม้หนาแน่นร้อยละ 97 เป็นภูเขา มีพื้นท่ีราบผ่านภูเขาและลุ่มน้ าเพียงร้อยละ 3  

ลักษณะภูมิอากาศ   
เนื่องจากลักษณะภูมิประเทศส่วนใหญ่ ประกอบไปด้วยภูเขาสูงชัน สภาพปุาส่วนใหญ่เป็นปุาดงดิบ 

และปุาเบญจพรรณ ท่ียังค่อนข้างสมบูรณ์ และมีอาณาเขตติดกับประเทศพม่า สู่ทะเลอันดามัน จึ งท าให้ 
พื้นท่ีโดยรวมมีฝนตกค่อนข้างชุกจนถึงชุกมาก ต้ังแต่เดือน มีนาคม จนถึงเดือนตุลาคม โดยสภาพอากาศ
ท่ัวไป มีดังนี้  
ฤดูร้อน จะเริ่มต้ังแต่เดือนมีนาคม ถึง เดือนพฤษภาคม   
ฤดูฝน จะเริ่มต้ังแต่เดือนมิถุนายน ถึง เดือน ตุลาคมและมีฝนตกชุกเพราะว่ามีภูเขาสูงและปุาไม้หนาแน่น   
ฤดูหนาว จะเริ่มต้ังแต่เดือนพฤศจิกายน ถึง เดือนกุมภาพันธ์   
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ลักษณะของดิน  
ลักษณะของดินในอ าเภออุ้มผาง สามารถแบ่งออกได้เป็น 3 กลุ่ม คือ   

• กลุ่มดินไร่  ครอบคลุมพื้นท่ีประมาณร้อยละ 10 ของพื้นท่ีท้ังหมดของจังหวัดตาก เป็นพื้นท่ีท่ีมี 
ความลาดชัน สภาพพื้นท่ีอาจเป็นท่ีราบ ท่ีลาดเชิงเขา หรือเป็นลูกคล่ืน มีการระบายน าได้ดี โดยท่ัวไปจะไม่
มีการขังน้ าเมื่อฝนตก ส่วนใหญ่ใช้ประโยชน์ในการปลูกพืชไร่ ไม้ผล หรือไม้ยืนต้นอื่นๆ   

• กลุ่มดินต้ืน  ครอบคลุมพื้นท่ีประมาณร้อยละ 15 ของพื้นท่ีท้ังหมดของจังหวัดตาก เป็นดินท่ีมีช้ัน  
ลูกรัง ก้อนกรวด เศษหิน ปะปนอยู่ในเนื้อดินหรือมีช้ันหินปูนมาร์ล หรือพบช้ันหินพื้น อยู่ต้ืนกว่า 50 
เซนติเมตร จากผิวดิน เนื้อดินจะมีปริมาณช้ินส่วนหยาบ กรวด หรือลูกรังปนอยู่ มากกว่าร้อยละ 35 ท าให้
มีปริมาตรของ ดิน น้อย  ดินจึงอุ้มน้ าได้น้อย มักขาดแคลนน้ าในฤดูฝนท้ิงช่วง ส่งผลให้พืชไม่สามารถ
เจริญเติบโตได้ดี และให้ ผลผลิตต่ า  

• กลุ่มดินภูเขา  ครอบคลุมพื้นท่ีประมาณร้อยละ 70 ของพื้นท่ีท้ังหมดของจังหวัดตากซึ่งอ าเภออุ้ม 
ผาง เป็นอ าเภอท่ีมีลักษณะภูเขามากกว่าร้อยละ 50 มีลักษณะเป็นดินต้ืนท่ีเกิดจากการสลาย ตัวของหิน
ภูเขาท่ีมีความ อุดมสมบูรณ์ต่ า 

ลักษณะของแหล่งน้ า  
ต าบลแม่ละมุ้งมีล าห้วยท่ีหล่อเล้ียงประชาชนในพื้นท่ี ได้แก่   

ล าห้วยแม่กลอง พื้นท่ีได้รับประโยชน์ ฤดูแล้ง จ านวน 42  ไร่ เกษตรกรได้รับผลประโยชน์  33 ครัวเรือน 
ล าห้วยแม่ละมุ้ง พื้นท่ีได้รับประโยชน์ ฤดูแล้ง จ านวน 56  ไร่ เกษตรกรได้รับผลประโยชน์ 65 ครัวเรือน 
ในพื้นท่ีส่วนใหญ่ของต าบลแม่ละมุ้ง  ใช้น้ าฝนในการผลิตพืชตามฤดูกาล 

ลักษณะของป่าไม้ 
 ลักษณะของปุาไม้ในต าบลแม่ละมุ้ง ประกอบด้วยปุาท่ีส าคัญ 2 ชนิด คือ ปุาเต็งรัง และปุาเบญจ
พรรณ พื้นท่ีส่วนท่ีเหลือเป็นสภาพปุาท่ีถูกแผ้วถาง พื้นท่ีต้ังบ้านเรือนและพื้นท่ีท่ีมีหินโผล่ ลักษณะท่ีส าคัญ
ของทรัพยากรปุาไม้ มีดังนี้  

• ปุาเต็งรัง เป็นสังคมพืชปุาผลัดใบ ปุาเต็งรังมักพบในบริเวณพื้นท่ีแห้งแล้ง ดินเก็บความช้ืนได้ไม่
ดีนัก จึงปรากฏในท่ีดินท่ีเป็นดินทรายจัด ดินต้ืนและมีหิน ได้แก่ เต็ง รัง ยางกรวด ยางเหียง 
นอกเหนือจากไม้ในวงศ์ยาง แล้วพรรณไม้ท่ีพบในปุาชนิดนี้ ได้แก่ พะยอม รกฟูา ตะแบกเลือด 
สมอไทย ประดู่ เก็ดแดง เป็นต้น โดยพบปรงเหล่ียม เป็นไม้พื้นล่างของปุา 

• ปุาเบญจพรรณ เป็นปุาท่ีมีปัจจัยก าหนดท่ีส าคัญ ได้แก่ ความลึกของดิน ช่วงความแห้งแล้ง
และระดับความสูงจากน้ าทะเล สภาพพื้นท่ีมีท้ังท่ีราบและท่ีลาดชัน ไม้ท่ีส าคัญพบในช้ันเรือน
ยอดบนสุด ได้แก่ ก้านเหลือคุณ แสมสาร ปอส าโรง แสลงใจ มะเม้าสาย และมีไม้ไผ่ขึ้นผสมอยู่
หลายชนิด เช่น ไผ่หนาม ไผ่บง ไผ่ซางนวล ไผ่ไร่ ไผ่รวก 

คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ 
  ทรัพยากรธรรมชาติในเขตพื้นท่ีต าบลแม่ละมุ้ง ส่วนใหญ่เป็นปุาไม้ พื้นท่ีอยู่ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ปุา 
อุ้มผางและเขตรักษาพันธุ์สัตว์ปุาทุ่งใหญ่นเรศวร ด้าน ซึ่งปัจจุบันพื้นท่ีปุาคงเหลือประมาณ 349,129 ไร่ 
ของพื้นท่ีท้ังหมดของต าบล เพราะเกษตรกรบุกรุกท าการเกษตร 
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ข้อมูลเก่ียวกับจ านวนประชากร 
 ประชากรรวมท้ังส้ินจ านวน 1,986คน แยกเป็น ชาย 1,064 คน หญิง 922 คน จ านวน
ครัวเรือนท้ังส้ิน 612 ครัวเรือน  

ตารางจ านวนประชากรต าบลแม่ละมุ้ง แยกเป็นหมู่บ้าน 

ช่ือหมู่บ้าน ชาย หญิง รวม ครัวเรือน 

บ้านปะหละทะ 397 345 742 287 

บ้านเซปะหละ 337 315 652 146 

บ้านปุาพลู 57 37 94 36 

บ้านแม่ละมุ้งคี 273 225 498 143 
รวม 1,064 922 1,986 612 

ท่ีมา  : ข้อมูลจาก ส านักทะเบียนอ าเภออุ้มผาง ณ วันท่ี 9 กรกฎาคม 2561 

ตารางจ านวนประชากรต าบลแม่ละมุ้ง แยกเป็นช่วงอายุ 

ช่วงอายุประชากร เพศชาย (คน) เพศหญิง(คน) รวม (คน) 

0 ปีเต็ม – 17 ปีเต็ม 411 348 759 

18 ปีเต็ม – 60 ปี 547 498 1,045 

61 ปีเต็ม - 70ปี 49 36 85 

มากกว่า 71 ปีเต็มขึ้นไป 19 22 41 

รวมข้อมูลท้ังหมด 1,026 904 1,930 

ท่ีมา : ข้อมูลจาก ส านักทะเบียนอ าเภออุ้มผาง ณ วันท่ี 9 กรกฎาคม  2561 
 
ด้านการศึกษา 

• โรงเรียนประถมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาตาก เขต 2 จ านวน 1 แห่ง คือ 
 โรงเรียนแม่ละมุ้งวิทยา หมู่ท่ี 1 ต าบลแม่ละมุ้ง อ าเภออุ้มผาง จังหวัดตาก 

• ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จ านวน 4 แห่ง คือ 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ชาย หญิง รวม 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปะหละทะ 18 16 34 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเซปะหละ 22 12 34 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่ละมุ้งคี 13 8 21 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเดลอปอบอ 9 8 17 

รวม 62 44 106 

ท่ีมา : ข้อมูลยอดเด็กนักเรียน ณ เดือน พฤษภาคม 2561  



8 
 

ด้านการสาธารณสุข 
ต าบลแม่ละมุ้งมีสถานพยาบาล จ านวน 2 แห่ง คือ 
• โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดับต าบล (รพ.สต.) หมู่ท่ี 1 หมู่บ้านปะหละทะ ต าบลแม่ละมุ้ง 

ท าหน้าท่ี ในลักษณะให้บริการสาธารณสุขผสมผสาน ท้ังด้านการสร้างเสริมสุขภาพ การควบคุมและปูองกัน
โรค การรักษาพยาบาล และกรฟื้นฟูสภาพ รวมท้ังการจัดการปัจจัยเส่ียงต่อสุขภาพในระดับบุคคล 
ครอบครัว ชุมชนและสังคมในพื้นท่ีท่ีรับผิดชอบ โดยมีจุดเน้นท่ีส าคัญ 3 ประการ ดังนี้ 

- ด าเนินการเชิงรุก โดยมุ่งเข้าหาประชาชนเพื่อการสร้างสุขภาพเป็นหลัก รวมท้ังมุ่งจัดการ
กับปัจจัยเส่ียงท่ีเป็นต้นเหตุของปัญหาสุขภาพ 

- บริการตลอด 24 ช่ัวโมง โดยท่ีสามารถปรึกษาแพทย์ในโรงพยาบาลพี่เล้ียง หรือส่งต่อ
ผู้ปุวยได้ตลอดเวลา ท้ังนี้อาจมีบริการเตียงนอนเพื่อสังเกตอาการโดยไม่รับผู้ปุวยไว้นอน
ค้างคืน และหากมีกรณีฉุกเฉินก็สามารถประสานระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินในการ
ออกไปรับผู้ปุวยและให้การปฐมพยาบาลก่อนส่งต่อ 

- มีความเช่ือมโยงและมีส่วนร่วมโดยมีความเช่ือมโยงกับบริการสุขภาพในระดับอื่น ในการ
ดูแลผู้ปุวยเฉพาะรายอย่างมีประสิทธิภาพ และมีส่วนร่วมอย่างเข้มแข็งในการด าเนินงาน 
ของประชาชน ชุมชน และองค์กรปกครองท้องถิ่น 

• สุขศาลาบ้านแม่ละมุ้ง  หมู่ท่ี 4 บ้านแม่ละมุ้งคี ต าบลแม่ละมุ้ง 
ท าหน้าท่ี ดูแลรักษาเบ้ืองต้น ให้ความรู้ หรือส่งเสริมด้านสุขภาพ ตลอดจนกิจกรรมต่างๆด้านสุขภาพ ท่ีต้อง
ปฏิบัติร่วมกับชาวบ้าน 

ด้านยาเสพติด 
ต าบลแม่ละมุ้งอยู่ในเขตพื้นท่ีดูแลขององค์การบริหารส่วนต าบลอุ้มผาง  จากข้อมูลพบว่ามี

ประชาชน และเยาวชนเข้าไปข้องเกี่ยวกับยาเสพติด เนื่องจากต าบลแม่ละมุ้ง มีพื้นท่ีติดต่อกับประเทศ
เมียนม่าร์ ท าให้มียาเสพติดเข้ามาในพื้นท่ีได้หลายช่องทาง หลากหลายรูปแบบและวิธี 

การสังคมสงเคราะห์ 
ต าบลแม่ละมุ้งอยู่ในเขตพื้นท่ีดูแลขององค์การบริหารส่วนต าบลอุ้มผาง ซึ่งมีกองสวัสดิการและ

สังคม ซึ่งรับผิดชอบงานสังคมสงเคราะห์ การส่งเสริมสวัสดิการเด็กและเยาวชน การพัฒนาชุมชน โดย
สงเคราะห์ประชาชนผู้ทุกข์ยาก ขาดแคลน ไร้ท่ีพึ่งผู้ประสบภัยพิบัติต่างๆ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส 
ผู้ปุวยเอดส์ การให้ค าปรึกษา แนะน าในด้านสังคมสงเคราะห์แก่ผู้มาขอรับบริการ  การสอดส่องดูแล 
ช่วยเหลือเด็กและเยาวชน ท่ีประพฤติตนไม่เหมาะสมแก่วัยรวมถึงให้ค าปรึกษา แนะน าแก่เด็กและเยาวชน
ซึ่งมีปัญหาในด้านต่างๆ รวมถึงการสงเคราะห์ผู้พิการทุพพลภาพ และการส่งเสริมอาชีพให้ท้ังผู้พิการทุพพล
ภาพและผู้ดูแลผู้ปุวยโดยเป็นตัวกลางในการประสานกับมูลนิธิต่างๆเพื่อเข้ามา ข้อมูลปีงบประมาณ  2561 

ประเภท ช่วงอายุ ต าบลแม่ละมุ้ง รวม (ราย) 

ผู้สูงอายุ 

60 - 69 83 83 
70 - 79 28 28 

80 – ขึ้นไป 11 11 
 รวมจ านวนผู้สูงอายุ 122 

ผู้พิการ  18 18 
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ศาสนา ขนบธรรมเนียมประเพณี พิธีกรรม 
• ศาสนา ประชากรส่วนใหญ่ในต าบลแม่ละมุ้ง นับถือศาสนาพุทธและนับถือผี   

ในต าบลมีส านักสงฆ์ จ านวน 4 แห่ง ได้แก่ ส านักสงฆ์บ้านปะหละทะ ส านักสงฆ์บ้านเซปะหละ ส านักสงฆ์
บ้านปุาพลู และส านักสงฆ์บ้านเดลอปอบอ  

ศาสนา จ านวนเพศชาย (คน) จ านวนเพศหญิง (คน) จ านวนรวม (คน) 

พุทธ 695 649 1,344 

คริสต์ 2 0 2 

อื่น ๆ 3 3 6 

รวมท้ังหมด 700 652 1,352 
ที่มา : พัฒนาชุมชนอุ้มผางหมายเหตุ * จ านวนประชากรที่อาศัยอยู่จริงจากการส ารวจน้ี อาจไม่เท่ากับจ านวนประชากรที่มี
อยู่ในทะเบียนบ้านได้                                                                                     

• ขนบธรรมเนียมประเพณี พิธีกรรม 
- ประเพณีสงกรานต์ 
- ประเพณีขึ้นปีใหม่ 
- ประเพณีแต่งงาน  
- ประเพณีตักบาตรเทโวในวันส าคัญต่างๆ 
- พิธีผูกข้อมือลาขุหรือบายศรีสู่ขวัญ ประจ าปี 
- พิธีกินข้าวใหม่ 

 
การบริการพื้นฐาน 

1.) การคมนาคมขนส่ง  
 บ้านปะละทะ หมู่ท่ี 1 ต าบลแม่ละมุ้ง มีระยะทางห่างจาก ท่ีว่าการอ าเภออุ้มผาง ประมาณ 25 
กิโลเมตร การคมนาคมจากต าบลแม่ละมุ้งไปยัง ท่ีว่าการอ าเภออุ้มผาง มีเส้นทางคมนาคม เป็นถนนลาดยาง
ตลอดเส้นทาง ส่วนถนนระหว่างหมู่บ้าน และภายในหมู่บ้านเป็นถนนคอนกรีต บางเส้นทางยังเป็นถนนดิน
ลูกรัง  

• เส้นทางจากองค์การบริหารส่วนต าบลอุ้มผาง ไปหมู่ท่ี 1 บ้านปะหละทะ ต าบลแม่ละมุ้ง เป็นถนน 
ลาดยาง ของกรมทางหลวง หมายเลข 1090 รวมระยะทาง 27 กิโลเมตร  

• เส้นทางจาก หมู่ท่ี 1 บ้านปะหละทะ ไป หมู่ท่ี 2 บ้านเซปะหละ ต าบลแม่ละมุ้ง เป็นถนน ลาดยาง 
ของกรมทางหลวง หมายเลข 1090 รวมระยะทาง 5 กิโลเมตร 

• เส้นทางจาก หมู่ท่ี 2 บ้านเซปะหละ ไปหมู่ท่ี 3 บ้านปุาพลู ต าบลและมุ้ง เป็นถนนลูกรัง ของ
องค์การบริหารส่วนต าบลอุ้มผาง รวมระยะทาง  11 กิโลเมตร  

• เส้นทางจาก หมู่ท่ี 3 บ้านปาุพลู ไป หมู่ท่ี 4 บ้านเดลอปอบอ  ต าบลแม่ละมุ้ง ถนนเป็นลูกรังของ
องค์การบริหารส่วนต าบลอุ้มผาง รวมระยะทาง  17  กิโลเมตร 

• เส้นทางจาก หมู่ท่ี 3 บ้านปุาพลู ไป หมู่ท่ี 4 บ้านแม่ละมุ้งคี ต าบลแม่ละมุ้ง เป็นถนนลูกรังของ
องค์การบริหารส่วนต าบลอุ้มผาง รวมระยะทาง 19 กิโลเมตร 
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การคมนาคมทางบก เพื่อเข้าสู่ตัวจังหวัด จะมีรถประจ าทางสายอุ้มผาง - แม่สอด และจากแม่สอด - ตาก 
ระยะทางรวมท้ังส้ิน 247 กิโลเมตร โดยใช้ทางหลวงแผ่นดิน ได้แก่ ทางหลวงหมายเลข 1090 (แม่สอด - 
อุ้มผาง) และทางหลวงหมายเลข 105 (ตาก - แม่สอด) โดยสภาพเส้นทางจะเป็นเขาคดเค้ียว ผู้ใช้เส้นทาง
ควรใช้ด้วยความระมัดระวัง 
 การคมนาคมทางอากาศ มีเครื่องบินทหาร ต ารวจ ท่ีใช้ส่งของพระราชทานให้แก่โรงเรียนต ารวจ
ตะเวนชายแดนเท่านั้น ไม่มีท่าอากาศยาน ไม่มีเท่ียวบินและการให้บริการ 

2.) ไฟฟูา มีไฟฟูาใช้ทุกหมู่บ้าน ส่วนใหญ่จะเป็นไฟฟูาพลังงานแสงอาทิตย์ แต่จะไม่ทุกครัวเรือน 

3.) ประปา ประปา มีน้ าประปาใช้ครบทุกหมู่บ้าน (เป็นน้ าประปาภูเขา) 

4.) โทรศัพท์ มีโทรศัพท์สาธารณะบางหมู่บ้าน แต่ส่วนใหญ่ประชาชนจะใช้โทรศัพท์เคล่ือนท่ี 

5.) ไปรษณีย์หรือการส่ือสารหรือการขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ์ 
 ท่ีท าการไปรษณีย์ท่ีใกล้ท่ีสุด ได้แก่ ไปรษณีย์อุ้มผาง ต้ังอยู่ ต าบลอุ้มผาง อ าเภออุ้มผาง จังหวัดตาก 

ระบบเศรษฐกิจ 

1.) การเกษตร    
 อาชีพประชาชนส่วนใหญ่มีอาชีพทางด้านการเกษตร เช่น การท าสวนพืชไร่ ได้แก่ ถั่วเหลือง ถั่ว
เขียว ข้าวโพด โดยเกษตรกรส่วนใหญ่จะมุ่มผลิตเพื่อจ าหน่ายผลผลิตโดยตรง ไม่มุ่งเน้นในด้านการแปรรูป 
หรือแบบครบวงจร และเริ่มมีการปลูกยางพาราเป็นพืชไร่  เกษตรกรส่วนใหญ่มีการใช้แรงงานจากสัตว์
น้อยลง โดยหันมาใช้เครื่องจักรมากขึ้น เช่น รถไถเดินตาม ,รถไถ่ขนาดใหญ่, เครื่องพ่นยาแบบแรงอัดสูง, 
เครื่องสีผลผลิต ฯลฯ ส่วนเครื่องปลูกเก็บเกี่ยว,เครื่องเก็บเกี่ยวยังไม่มีการน าเข้ามาใช้เนื่องจากสภาพพื้นท่ีท่ี
ไม่ใช่พื้นท่ีราบจึงต้องอาศัยแรงงานคน 
พืชเกษตรท่ีส าคัญ ได้แก่ 

• ข้าวโพดเล้ียงสัตว์ เป็นพืชเศรษฐกิจท่ีส าคัญอันดับ 1 ของอ าเภออุ้มผาง แต่ยังติดปัญหา เรื่อง
การตลาดและการขนส่งท่ีไกลและยังแพงมากอยู่ 

• ข้าว แต่เดิมเกษตรกรจะปลูกข้าวเพื่อการบริโภคภายในครัวเรือน ในปัจจุบันได้หันมาปลูกเพื่อการ
จ าหน่ายเนื่องจากราคาข้าวสูงขึ้น 

• ถั่วเหลือง เป็นพืชเศรษฐกิจท่ีรัฐบาลส่งเสริมการปลูกเพื่อลดการน าเข้าจากต่างประเทศ 
• มะละกอ เปน็พืชเศรษฐกิจท่ีส าคัญอันดับ 1 ของอ าเภออุ้มผาง แต่ยังติดปัญหาเรื่องการตลาดและ

การขนส่งท่ีไกลและแพง 
การถือครองท่ีดิน ขนาดการถือครองท่ีดินและสิทธิในท่ีดินท ากิน เกษตรกรมีท่ีดินท ากินเฉล่ีย 5 - 7 

ไร่ / ครอบครัว โดยมีท่ีดินเป็นของตนเองในรูปของโฉนด, น.ส.3 , สปก. , และใบจับจอง เกษตรกรบางส่วน
ยังไม่มีเอกสารสิทธิ์ 

2.) การประมง  มีการท าประมง เป็นการขุดสระเล้ียงปลา เพื่อบริโภคในครัวเรือนเท่านั้น 

3.) การปศุสัตว์  
การเล้ียงสัตว์ส่วนใหญ่เล้ียงไว้ใช้งานและเพื่อบริโภคภายในต าบล การเล้ียงในเชิงพาณิชย์ยังน้อยไม่

แพร่หลายนัก สภาพการเล้ียงสัตว์ท่ัวไปมีท้ังแบบปล่อยและขังคอก ซึ่งจะเล้ียงไว้เพื่อบริโภคและจ าหน่าย
เป็นรายได้ หรือเล้ียงไว้ใช้งาน ปัจจุบันนี้มีน้อยมาก สัตว์ที่เล้ียงเช่น โค กระบือ ไก่ เป็ด สุกร เป็นต้น 
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พันธุ์สัตว์ที่เล้ียงส่วนใหญ่จะเป็นพันธุ์พื้นเมือง เช่น ไก่พื้นเมือง หมูพันธุ์พื้นเมือง (หรือท่ีเรียกกันว่าหมูด า) โค
กระบือ สัตว์เล้ียงบางชนิด เป็นพันธุ์ผสม เช่น สุกร โค แต่มีจ านวนน้อยมากซึ่งเป็นปัญหาในทางด้านการ
ขาดพ่อแม่พันธุ์ที่ดี 

4.) การบริการและการท่องเท่ียว  
 ด้านการบริการและการท่องเท่ียวของอ าเภออุ้มผางคาดว่าจะมีจ านวนนักท่องเท่ียวท้ังชาวไทยและ
ชาวต่างชาติเพิ่มขึ้นจากปีก่อน เนื่องจากการต่ืนตัวของภาครัฐและภาคเอกชนในเรื่องของการเข้าสู่
ประชาคมเศรษฐกิจ แหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติ ท่ีอุดมสมบูรณ์ จึงท าให้ได้รับความสนใจในการมาเยือน
เพิ่มมากขึ้น ส าหรับสถานท่ีท่องเท่ียวในต าบลแม่ละมุ้ง ได้แก่  

• เขตรักษาพันธุ์สัตว์ปุาทุ่งใหญ่นเรศวร ด้านตะวันออก ครอบคลุมพื้นท่ี 2 จังหวัด ได้แก่ ต้ังอยู่ 
ในท้องท่ีต าบลไล่โว่ อ าเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี และต าบลแม่ละมุ้ง อ าเภออุ้มผาง จังหวัดตาก 
พื้นท่ีเขตรักษาพันธุ์สัตว์ปุาทุ่งใหญ่นเรศวร ได้ถูกประกาศ มีเนื้อที่ท้ังหมดประมาณ 3,200 ตารางกิโลเมตร 
หรือประมาณ 2 ล้านไร่ ในส่วนของเขตรักษาพันธุ์สัตว์ปุา ทุ่งใหญ่นเรศวร ด้านตะวันออก ต้ังอยู่ในท้องท่ี
ต าบลแม่ละมุ้ง อ าเภออุ้มผาง จังหวัดตาก มีพื้นท่ีท้ังส้ิน 948 ,438 ไร่ ท่ีท าการอุทยานแห่งชาติทุ่งใหญ่
นเรศวร (ด้านตะวันออก) จากหมู่บ้านกะหรี่ยงมีเส้นทางลูกรังไปท่ีท าการเขตฯ ระยะทางประมาณ 17 
กิโลเมตร ภายในท่ีท าการอุทยานแห่งชาติทุ่งใหญ่นเรศวร มีกิจกรรมเด่นคือ ศึกษาพรรณไม้ ชมนก ชมผีเส้ือ 
และส่องสัตว์ปุาต่างๆ เช่น เก้ง กวาง เม่น เลียงผา ฯลฯ 

• หมู่บ้านปะหละทะ เป็นหมู่บ้านกะเหรี่ยงเก่าแก่อีกแห่งหนึ่งของไทย และเป็นหมู่บ้านท่ีได้รับการ 
พัฒนามากท่ีสุดในอุ้มผาง ภายในหมู่บ้านจึงมีไฟฟูา และโทรศัพท์ใช้กันเหมือนกับบ้านเรือนในตัวเมืองอุ้ม
ผาง แต่ชาวกะเหรี่ยงส่วนใหญ่ก็ยังคงยึดถือวิถีชีวิต และวัฒนธรรมด้ังเดิมไว้อย่างดีไม่เปล่ียนแปลง 
โดยเฉพาะอาชีพการเล้ียงช้าง หมู่บ้านกะเหรี่ยงปะละทะได้ช่ือว่าเป็นหมู่บ้านท่ีเล้ียงช้างกันมากท่ีสุดในอุ้ม
ผาง หมู่บ้านกะเหรี่ยงปะหละทะแห่งนี้จึงเป็นจุดเช่ือมต่อไปยังท่ีเท่ียวอื่นๆ ในอุ้มผางอีกหลายแห่ง เช่น 
ล่องเรือยางไปน้ าตกทีลอเล นั่งช้างดูน้ าตกทีลอซู บ้านกะเหรี่ยงโขะทะ บ้านกะเหรี่ยงทิโพจิ และน้ าตกปะ
หละทะ 

• น้ าตกปะหละทะ ต้ังอยู่ในเขตปุาสงวนแห่งชาติแม่กลอง-อุ้มผาง ของต าบลแม่ละมุ้ง ปัจจุบันรับการ 
จัดต้ังเป็นวนอุทยานน้ าตกปะหละทะ จากหมู่บ้านกะเหรี่ยงปะหละทะสามารถไปเท่ียวชมได้อย่างสะดวกมี
เส้นทางรถเข้าถึงเกือบถึงน้ าตก เป็นเส้นทางดินหากมาช่วงฤดูฝนก็อาจจะต้องลุยกันหน่อย จากนั้นเดินตาม
เส้นทางเข้าไปอีกไม่ไกลก็จะพบน้ าตกปะหละทะต้ังอยู่กลางปุาอย่างสวยงาม จุดเด่นของน้ าตกปะหละทะ
คือความกว้างวางตัวเป็นแนวยาว และละหล่ันเป็นช้ันอย่างชัดเจนประมาณ 3 ช้ัน ด้วยความเป็นน้ าตก
หินปูนจึงมีความสวยงาม และสามารถเดินเล่นตามช้ันต่างๆ ได้อย่างดีเพราะไม่มีตะไคร่จับตัว โดยบริเวณ
เบ้ืองล่างน้ าตกเป็นแอ่งน้ าใหญ่ไหลเป็นล าธารออกไป หากมาเยือนในช่วงฤดูฝนน้ าจะเยอะจนท่วมช้ันน้ าตก 
นับเป็นช่วงเวลาท่ีมีความสวยงามท่ีสุดของน้ าตกปะหละทะแห่งนี้  

• น้ าตกทีลอเล ต้ังอยู่ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ปุาทุ่งใหญ่นเรศวรฝ่ังตะวันออก ใช้เส้นทางอุ้มผาง-ปะละทะ  
การเดินทางเริ่มจากบ้านกะเหรี่ยงปะละทะต้องการล่องเรือยางไปตามล าน้ าแม่กลอง ใช้เวลาเดินทาง 2 วัน 
พักค้างแรมระหว่างทาง 1 คืน ขากลับนั่งช้างชมธรรมชาติสองข้างทาง ลักษณะเป็นน้ าตกท่ีอยู่บนโตรกผา 
คล้ายถ้ าริมน้ าโดยมีล าน้ าสายใหญ่ไหลผ่านหน้าผาสูงชันตกลงสู่ล าแม่น้ าแม่กลอง สูงประมาณ 80 เมตร 
ท่ามกลางธรรมชาติท่ีสวยงามและอุดมสมบูรณ์ 
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• แก่งคนมอง การล่องแก่งตามล าน้ าแม่กลอง นอกจากจะมีความสวยงามอันเป็นท่ีสุดของธรรมชาติ 
เมืองไทยแล้ว การล่องแก่งยังมี 2 ช่วง ให้นักท่องเท่ียวเลือก นั่นคือช่วงแรกจากอุ้มผางไปถึงท่าทรายแล้ว
ขึ้นฝ่ังไปเท่ียวน้ าตกทีลอซู ส าหรับนักผจญภัยช่วงท่ี 2 จากหมู่บ้านปะละทะถึงน้ าตกทีลอเลนั้น มีแก่งสนุก 
ๆ ให้ผจญตลอดทาง เช่น แก่งเลกะติ ซึ่งเป็นแก่งติดต่อกันยาว แก่งคนมอง ฯลฯ ไปส้ินสุดท่ีน้ าตกทีลอเล 
จากนั้นเดินปุากลับหรือนั่งช้างกลับก็ได้ 

5.) การพาณิชย์ กลุ่มอาชีพ และกองทุน 
ปัจจุบันได้เกิดกลุ่มอาชีพขึ้นในชุมชน ซึ่งเป็นกลุ่มกิจกรรมการเกษตรท่ีเกิดจากชุมชนโดยมีการ

บริหารจัดการภายในกลุ่ม เพื่อช่วยเหลือซึ่งกันและกันในการด าเนินกิจกรรมการเกษตรในด้านการผลิตการ
จ าหน่าย โดยอาศัยกลไกของรัฐเป็นผู้ควบคุมดูแลในต าบลแม่ละมุ้ง มีกลุ่มต่างๆ  อาทิ กลุ่มเล้ียงโค กลุ่ม
เล้ียงสุกรพื้นเมือง กลุ่มทอผ้าพื้นเมือง(ผ้าทอกะเหรี่ยง) กลุ่มผู้ปลุกมะละกอพันธุ์ฮอลแลนด์ 

กองทุนในต าบล ในแต่ละหมู่บ้านจะมีกองทุนของตน เพื่อใช้เป็นทุนในการด าเนินกิจกรรมของกลุ่ม
หรือสมาชิกในการกู้ยืม เช่น กองทุนเงินล้าน กองทุน กข.คจ. กองทุนกลุ่มออมทรัพย์หมู่บ้าน 

กองทุนทางสังคม กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มอสม. กลุ่มอนุรักษ์ปุาชุมชน กลุ่ม ชรบ. และ กลุ่ม อปพร. 

6.) แรงงาน  
ต าบลแม่ละมุ้งประชากรท่ีประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นส่วนใหญ่ จะมีแรงงานในครัวเรือน 2 - 

4 คน ในการท านา ท าไร่ ตลอดปี มีการจ้างแรงงานในภาคเกษตรกรรม เป็นแรงงานจากชาวพม่า อัตรา
ค่าจ้างวันละ 100 - 150 บาท  จ านวนแรงงานท่ีจ้างจะมากหรือน้อยจะขึ้นอยู่กับปริมาณงานของผู้ว่าจ้าง 
เฉล่ียแล้วประมาณ 5 คน ตลอดกิจกรรมในฤดูกาลนั้นๆ 

เศรษฐกิจพอเพียงท้องถ่ิน (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า) 

ตารางแสดงข้อมูลด้านการเกษตร 
1.) บ้านปะหละทะ หมู่ท่ี 1 ต าบลแม่ละมุ้ง มีพื้นท่ีท้ังหมด 11,716 ไร่ ท่ีท าการเกษตร ดังนี้ 

ประเภทของการท าการเกษตร 
 

จ านวน 
ผลผลิตเฉล่ีย 

(กก./ไร่) 

ต้นทุนการผลิต
เฉล่ีย 

(บาท/ไร่) 

ราคาขายโดยเฉล่ีย 
(บาท/ไร่) 

หมู่ท่ี 1 บ้านปะหละทะ  

1) 
ท านา 

 ในเขตชลประทาน 
ครัวเรือน 
ไร ่

กก./ไร ่ บาท/ไร่ บาท/ไร่ 

นอกเขตชลประทาน 
25 ครัวเรือน 
1,371  ไร ่

700   กก./ไร ่ 1,500  บาท/ไร่ 7,000 บาท/ไร่ 

2 ) 

ท าสวน 

สวน เงาะ 
3 ครัวเรือน 
5    ไร่ 

800  กก./ไร ่ 3,000 บาท/ไร่ 12,000บาท/ไร ่

สวน กาแฟ 
1ครัวเรือน 
1  ไร่ 

100 กก./ไร ่ 4,000 บาท/ไร่ 12,000 บาท/ไร่ 

สวน ยางพารา 
5  ครัวเรือน 
150  ไร่ 

300  กก./ไร ่ 4,000 บาท/ไร่ 4,500  บาท/ไร่ 
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ตารางแสดงข้อมูลด้านการเกษตร (ต่อ) 

ประเภทของการท า
การเกษตร 

หมู่ท่ี 1 บ้านปะหละทะ 
จ านวน 

ผลผลิตเฉล่ีย 
(กก./ไร่) 

ต้นทุนการผลิต
เฉล่ีย 

(บาท/ไร่) 

ราคาขายโดย
เฉล่ีย 

(บาท/ไร่) 

3) 
ท าไร่ 

  ไร่อ้อย 
ครัวเรือน 
ไร ่

กก./ไร ่ บาท/ไร่ บาท/ไร่ 

  ไร่ข้าวโพด 
119 
ครัวเรือน 
8,227  ไร ่

700  กก./ไร ่ 200  บาท/ไร่ 4,200 บาท/ไร่ 

  ไร่มันส าปะหลัง 
1 ครัวเรือน 
20   ไร่ 

3,000  กก./
ไร ่

2,000 บาท/ไร่ 6,000 บาท/ไร่ 

2.) บ้านเซปะหละ หมู่ท่ี 2 ต าบลแม่ละมุ้ง มีพื้นท่ีท้ังหมด 7,530 ไร่ ท่ีท าการเกษตร ดังนี้ 

ประเภทของการท าการเกษตร 
 

จ านวน 
ผลผลิตเฉล่ีย 

(กก./ไร่) 

ต้นทุนการผลิต
เฉล่ีย 

(บาท/ไร่) 

ราคาขายโดย
เฉล่ีย 

(บาท/ไร่) 
หมู่ท่ี 2 บ้านเซปะหละ  

1) ท านา 

 ในเขต
ชลประทาน 

ครัวเรือน 
ไร ่

กก./ไร ่ บาท/ไร่ บาท/ไร่ 

นอกเขต
ชลประทาน 

64 ครัวเรือน 
1,324   ไร่ 

700    
กก./ไร ่

1,500 บาท/ไร่ 700   บาท/ไร ่

2) ท าสวน สวน…………. 
ครัวเรือน 
ไร ่

กก./ไร ่ บาท/ไร่ บาทไร่ 

3) ท าไร่   ไร่ข้าวโพด 
123 ครัวเรือน 
6,202   ไร่ 

700กก./ไร ่ 2,000 บาท/ไร่ 4,200บาท/ไร ่

4 ) อื่นๆ   อื่นๆ 
ครัวเรือน 
ไร ่

กก./ไร ่ บาท/ไร่ บาท/ไร่ 

3.) บ้านปุาพลู หมู่ท่ี 3 ต าบลแม่ละมุ้ง มีพื้นท่ีท้ังหมด 1,691 ไร่ ท่ีท าการเกษตร ดังนี้ 

ประเภทของการท าการเกษตร 
 

จ านวน 
ผลผลิตเฉล่ีย 

(กก./ไร่) 

ต้นทุนการผลิต
เฉล่ีย 

(บาท/ไร่) 

ราคาขายโดย
เฉล่ีย 

(บาท/ไร่) 
หมู่ท่ี 3 บ้านปุาพลู  

1) ท านา 

 ในเขต
ชลประทาน 

ครัวเรือน 
ไร ่

กก./ไร ่ บาท/ไร่ บาท/ไร่ 

นอกเขต
ชลประทาน 

15 ครัวเรือน 
250   ไร่ 

700 กก./ไร ่ 1,500 บาท/ไร่ 7,000 บาท/ไร่ 
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ตารางแสดงข้อมูลด้านการเกษตร (ต่อ) 

ประเภทของการท าการเกษตร 
หมู่ท่ี 3 บ้านปุาพลู 

จ านวน 
ผลผลิตเฉล่ีย 

(กก./ไร่) 

ต้นทุนการผลิต
เฉล่ีย 

(บาท/ไร่) 

ราคาขายโดย
เฉล่ีย 

(บาท/ไร่) 

2) ท าสวน สวน…………. 
ครัวเรือน 
ไร ่

กก./ไร ่ บาท/ไร่ บาท/ไร่ 

3) ท าไร่   ไร่ข้าวโพด 
23 ครัวเรือน 
1,441   ไร่ 

700 กก./ไร ่ 2,000 บาท/ไร่ 4,200บาท/ไร ่

4) อื่นๆ   อื่นๆ 
ครัวเรือน 
ไร ่

กก/ไร ่ บาท/ไร่ บาท/ไร่ 

4.) บ้านแม่ละมุ้งคี หมู่ท่ี 4 ต าบลแม่ละมุ้ง มีพื้นท่ีท้ังหมด 10,047 ไร่ ท่ีท าการเกษตร ดังนี้ 

ประเภทของการท าการเกษตร 
 

จ านวน 
ผลผลิตเฉล่ีย 

(กก./ไร่) 

ต้นทุนการผลิต
เฉล่ีย 

(บาท/ไร่) 

ราคาขายโดย
เฉล่ีย 

(บาท/ไร่) 
หมู่ท่ี 4 บ้านแม้ละมุ้งคี  

1) ท านา  ในเขต
ชลประทาน 

ครัวเรือน 
ไร ่

กก./ไร ่ บาท/ไร่ บาท/ไร่ 

นอกเขต
ชลประทาน 

55 ครัวเรือน 
1,594   ไร่ 

1,500  กก./ไร ่ 3,500 บาท/ไร่ 7,000 บาท/ไร่ 

2) ท าสวน 
สวน…………. 

ครัวเรือน 
ไร ่

กก./ไร ่ บาท/ไร่ บาท/ไร่ 

3) ท าไร่ 
  ไร่ข้าวโพด 108  ครัวเรือน 

8,453   ไร่ 
700 กก./ไร ่ 2,000 บาท/ไร่ 4,200 บาท/ไร่ 

4 ) อื่นๆ 
  อื่นๆ 

ครัวเรือน 
ไร ่

กก./ไร ่ บาท/ไร่ บาท/ไร่ 

หมายเหตุ : สภาเกษตรกรจังหวัดตากพบว่ามีพื้นท่ีท าสวน อาทิ สวนมะละกอ แต่ไม่พบว่ามีปรากฏใน  
        ฐานข้อมูลการส ารวจขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ท้ังนี้ อาจสืบเนื่องมาจากพื้นท่ีส่วนใหญ่ 
        ของการท าสวนดังกล่าวไม่อยู่ในพื้นท่ีท่ีมีเอกสารสิทธิ์ 
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แหล่งน้ า 
ทางการเกษตร 

ความเพียงพอของปริมาณน้ าฝนที่ใช้ในการท าการเกษตร ปริมาณน้ าฝนที่ตกโดยเฉลี่ยในปีที่ผ่านมา 
(มิลลิเมตร) กรณีที่ทราบโปรดระบ ุเพียงพอ ไม่เพียงพอ 

1) ปริมาณน้ าฝน    
แหล่งน้ า 

ทางการเกษตร 
ล าดับ 

ความส าคัญ 
ความเพียงพอของน้ าเพ่ือการเกษตร 

ตลอดทั้งปี 
การเข้าถึงแหล่งน้ าการเกษตร 

เพียงพอ ไม่เพียงพอ ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง ร้อยละของครัวเรือนที่เข้าถึงฯ 
2) แหล่งน้ าธรรมชาติ 
 1. แม่น้ า  หมู่ที่ 4  หมู่ที่ 4   
 2. ห้วย/ล าธาร  หมู่ที่ 4 หมู่ที่ 1/2/3 หมู่ที่ 4 หมู่ที ่1/2/3  
 3. คลอง       
 4. หนองน้ า/บึง       
 5. น้ าตก       
 6. อื่นๆ(โปรดระบุ) 
6.1)                . 

      

3) แหล่งน้ าท่ีมนุษย์สร้างข้ึน 
1. แก้มลิง       
 2. อ่างเก็บน้ า       
 3. ฝาย       
 4. สระ       
 5. คลองชลประทาน       

ข้อมูลด้านแหล่งน้ ากิน น้ าใช้ หรือน้ าเพื่อการอุปโภค - บริโภค 
แหล่งน้ า มี ทั่วถึงหรือไม่ ร้อยละของครัวเรือนที่เข้าถึง 

เพียงพอ ไม่เพียงพอ ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง หมู่ที่ 1 หมู่ที่ 2 หมู่ที่ 3 หมู่ที่ 4 
1)   บ่อน้ าต่ืนสาธารณะ  หมู่ที่ 3/4  หมู่ที่ 3/4     
2)   ประปาภูเขา หมู่ที่ 1/2/3/4  หมู่ที่ 1/2/3/4      
3)   แหล่งน้ าธรรมชาติ หมู่ที่ 4 หมู่ที่ 3 หมู่ที่ 4 หมู่ที่ 3     

ตารางแสดงข้อมูลด้านแหล่งน้ าทางการเกษตรต าบลแม่ละมุ้งหมู่ท่ี 1 - หมู่ท่ี 4 
 

17 
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2.)  สถานการณด์้านการเกษตร ต าบลแม่ละมุง้ 
 

 

 

 

 

 

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

พื้นที่เกษตร 
22,990 ไร ่
1.80 % 

พื้นที่น้ า 
1,642 ไร่ 
0.13 % 

พื้นที่อ่ืนๆ 
1,824  ไร่ 
0.14 % 

พื้นที่ป่า 
1,250,343 ไร่ 

97.93% 

การใช้ท่ีดิน พื้นท่ีเกษตร 

การใช้ท่ีดิน พื้นท่ีน้ า 

การใช้ท่ีดิน พื้นท่ีอื่นๆ 

การใช้ท่ีดิน พื้นท่ีปุา 

พื้นทีต่ าบลแม่ละมุ้ง 

พื้นทีต่ าบลแม่ละมุ้ง 

1,276,799 ไร่ 
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 ท่ีมา :  แผนท่ีเกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก Agri-Map - กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
          * ข้อมูลการใช้ท่ีดิน กรมพัฒนาท่ีดิน (2558 - 2559) 
 

พื้นที่เกษตร 
22,990  ไร่ 

100 % 

พื้นที่ปศสุัตว์ 
0ไร่ 
0 % 

พื้นที่ประมง 
- ไร่ 
0 % 

พื้นท่ีการเกษตร พื้นท่ีเกษตร 

พื้นท่ีการเกษตร พื้นท่ีปศุสัตว์ 

พื้นท่ีการเกษตร พื้นท่ีประมง 

พื้นที่การเกษตรต าบลแม่ละมุ้ง 

พื้นทีก่ารเกษตร 
22,990 ไร ่
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ท่ีมา :  ข้อมูลเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น ( ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า ) แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี 
(พ.ศ. 2561-2564) องค์การบริหารส่วนต าบลอุ้มผาง อ าเภออุ้มผาง จังหวัดตาก 

      :  ข้อมูลทะเบียนเกษตรกร เฉพาะข้อมูลการปลูกมะละกอ กรมส่งเสริมการเกษตร 2561 
  ส านักงานเกษตรอ าเภออุ้มผาง 

ข้าวโพดเล้ียงสัตว์ 
24,755 ไร่  

83.6 % 

ข้าว 
4,539 ไร่ 
 15.3 % 

มันส าปะหลัง  
20 ไร ่
0.1 % 

ยางพารา  
150 ไร่  
0.5 % 

มะละกอ  
134.5 ไร่  

0.5 % 

พื้นท่ีเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ ข้าวโพดเล้ียงสัตว์ 

พื้นท่ีเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ ข้าว 

พื้นท่ีเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ มันส าปะหลัง 

พื้นท่ีเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ ยางพารา 

พื้นท่ีเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ มะละกอ 

พื้นที่เพาะปลูกพืชเศรษฐกจิ 

พื้นที่เพาะปลูก 
พืชเศรษฐกิจ  
29,598.5 ไร่ 
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สถานการณ์ด้านการเกษตร ต าบลแม่ละมุ้ง  
ตารางแสดงจ านวนครัวเรือนเกษตรกร ต าบลแม่ละมุ้ง อ าเภออุ้มผาง จังหวัดตาก 

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

1 บ้านปะหละทะ 742 397 345 287 154 53.65 
2 บ้านเซปละ 652 337 315 146 125 85.62 
3 บ้านปุาพูล 94 57 37 36 27 75.00 
4 บ้านแม่ละมุ้งคี 498 273 225 143 109 76.22 

รวม ๔ หมู่ 1986 1,064 922 612 415 67.81 

ท่ีมา :  ข้อมูลประชากร องค์การบริหารส่วนต าบลอุ้มผาง อ าเภออุ้มผาง จังหวัดตาก 
  ข้อมูลครัวเรือนเกษตรกร ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจ าต าบล 
 * อ้างอิงข้อมูลระบบจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน ประจ าปี 2557 มีเฉพาะข้อมูลเกษตรกรที่ข้ึนทะเบียน 
หมายเหตุ : ร้อยละจ านวนครัวเรือนเกษตรกรเทียบกับครัวเรือนท้ังหมด ต่ ากว่าความเป็นจริงเนื่องจาก
ข้อมูลจ านวนครัวเรือนเกษตรกรเป็นฐานข้อมูลของกรมส่งเสริมการเกษตร ซึ่งเกษตรกรที่ไม่มีเอกสารสิทธิ
ท่ีดินท ากินบางส่วนไม่ได้ขึ้นทะเบียนเกษตรกร 
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ข้อมูลก าหนดเขตความเหมาะสมการปลูกพืชเศรษฐกิจที่ส าคัญ ต าบลแม่ละมุ้ง อ าเภออุ้มผาง 
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ท่ีมา : ส านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด
ตาก 
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การใช้ที่ดินเพื่อการเกษตร ต าบลแม่ละมุ้ง 

1. ด้านเกษตรกรรม 
พื้นที่ท าการเกษตรต าบลแม่ละมุ้ง อ าเภออุ้มผาง 

การใช้ที่ดินเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 1 หมู่ที่ 2 หมู่ที่ 3 หมู่ที่ 4 รวม 

พ้ืนที่ท า
นา 

ข้าวเจ้า 
ครัวเรือน 85.00 70.00 11.00 51.00 217.00 

ไร่ 155.41 705.90 112.00 719.25 1,692.56 

ข้าวไร่ 
ครัวเรือน       7.00 7.00 

ไร่       142.00 142.00 
รวมพ้ืนที่(ไร่) 155.41 705.90 112.00 861.25 1,834.56 

พ้ืนที่ท า
ไร่ 

ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 
ครัวเรือน 11.00 4.00 3.00 7.00 25.00 

ไร่ 248.75 86.75 62.00 202.50 600.00 
รวมพ้ืนที่(ไร่) 248.75 86.75 62.00 202.50 600.00 

ไม้ผล 
มะละกอ 

ครัวเรือน 3.00 1.00 1.00   5.00 
ไร่ 99.50 20.00 15.00   134.50 

รวมพ้ืนที่(ไร่) 99.50 20.00 15.00 0.00 134.50 

รวมพื้นที่ทั้งหมด(ไร่) 503.66 812.65 189.00 1,063.75 2,569.06 

ท่ีมา : ส านักงานเกษตรอ าเภออุ้มผาง *อ้างอิงข้อมูลจากทะเบียนเกษตรกรปี 2561 มีเฉพาะข้อมูลเกษตรกรที่
ขึ้นทะเบียนเท่านั้น 
 

2. ด้านปศุสัตว์ 

ข้อมูลด้านปศุสัตว์ 

หมู่ที ่ ชื่อหมู่บ้าน 
ชนิดสัตว์ที่ท าการปศุสัตว์ 

โคเนื้อ 
1 บ้านปะหละทะ 753 
2 บ้านเซปะหละ 297 
3 บ้านปุาพลู 110 
4 บ้านแม่ละมุ้งคี 120 

รวม 1,280 

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

 

๑๔ 
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3. ด้านประมง                  

ข้อมูลด้านการประมง ต าบลแม่ละมุ้ง อ าเภออุ้มผาง 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ : ไม่มีผู้ขึ้นทะเบียนฟาร์มเพาะเล้ียงสัตว์น้ า   
ท่ีมา : ส านักงานประมงจังหวัดตาก ประมวลผลข้อมูล ณ วันท่ี 28 กุมภาพันธุ์ 2562  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จ านวนเกษตรกรผู้เล้ียง 
ไม่พบผู้ขึ้นทะเบียน 

พื้นท่ีด้านการประมง   
- ไร่ 

เล้ียงในบ่อ - บ่อ - ไร่ 
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ส่วนที่ ๒ : ภาวะเศรษฐกิจและสังคมครัวเรือนเกษตรกร ปัญหาความต้องการ 
             และแนวทางการพัฒนาภาคเกษตร 

๑.) สภาพเศรษฐกิจครัวเรือนเกษตรกร และปัญหาหนี้สิน 

วิเคราะห์จากแบบส ารวจฯ จ านวน 117 ชุด อายุเฉล่ียเกษตรกร ต าบลแม่ละมุ้ง เฉล่ีย 38 ปี 

จากการวิเคราะห์แบบส ารวจฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาลักษณะท่ัวไปของครัวเรือนเกษตรกร รวมท้ัง
ศึกษาปัญหาความต้องการของครัวเรือนเกษตรกร และแนวทางการพัฒนาครัวเรือนเกษตรกร ต าบลแม่ละมุ้ง อ าเภอ
อุ้มผาง จังหวัดตาก โดยใช้ข้อมูลจากแบบส ารวจฯ  
 

แผนภูมิที่ 1 ร้อยละของระดับการศึกษาเกษตรกร ต าบลแม่ละมุ้ง 

 

 

 

ท่ีมา : ข้อมูลอายุเฉล่ียเกษตรกร - ระดับการศึกษา วิเคราะห์และประมวลผลจากแบบส ารวจข้อมูลเกษตรกรฯ           
        โดยสภาเกษตรกรจังหวัดตาก ปี ๒๕๕๘ 

 

 

ไม่ได้รับการศึกษา 
56% 

ประถมศึกษา 
27 % 

ม.ต้นขึ้นไป 
17 % 
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แผนภูมิที่ 2 : รายได้ – รายจ่าย – หนี้สินเกษตรกร ต าบลแม่ละมุ้ง 

 

ท่ีมา  : ข้อมูล รายได้ - รายจ่าย - หนี้สินเกษตรกร ต าบลแม่ละมุ้ง/อ าเภออุ้มผาง วิเคราะห์และประมวลผล
จากแบบส ารวจข้อมูลเกษตรกรฯ โดยสภาเกษตรกรจังหวัดตาก ปี ๒๕๕๘ 
 : ข้อมูล รายได้ - รายจ่าย - หนี้สินเกษตรกร จังหวัดตาก จากส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร เขต ๒ ปี ๒๕๕๗ 

 

แผนภูมิที่ 3 ประเภทหนี้ของเกษตรกร ต าบลแม่ละมุ้ง

 

รายได้
เฉลี่ยภาค
เกษตร 

รายจ่าย
เฉลี่ยภาค
เกษตร 

รายได้นอก
ภาคเกษตร 

รายจ่าย
นอกภาค
เกษตร 

รวมรายได้
เฉลี่ย  

รวม
รายจ่าย
เฉลี่ย 

หน้ีสิน 

ภาคเกษตร นอกภาคเกษตร รายรับ รายจ่าย หน้ีสิน 
ต.แม่ละมุ้ง 260,209. 89,790.0 59,000.0 64,579.0 319,209. 154,369. 125,072.
อ.อุ้มผาง 158,673 75,078. 33,638. 53,611. 192,312 128,690 63,621.
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

300,000.00

350,000.00

ต.แม่ละมุ้ง อ.อุ้มผาง จ.ตาก (สศก.) 

หนี้สินเฉล่ีย  
ในระบบ 
99 % 

หนี้สินเฉล่ีย  
นอกระบบ 

1 % 

ระยะเวลาในการก่อหนี้เฉลี่ย 2 ปี 

 



27 
 

แผนภูมิที่ 4 ร้อยละ ลักษณะการเปลี่ยนแปลงหนี้ ต าบลแม่ละมุ้ง 

 

แผนภูมิที่ 5 ร้อยละ วัตถุประสงค์การขอกู้ ต าบลแม่ละมุ้ง 

 

 

ท่ีมา : ข้อมูลอายุเฉล่ียเกษตรกร - ระดับการศึกษา วิเคราะห์ และประมวลผลจากแบบส ารวจข้อมูลเกษตรฯ   
        โดยสภาเกษตรกรจังหวัดตาก ปี ๒๕๕๘ เพิ่มเติม ปี 2562 
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การพิจารณาสภาพเศรษฐกิจของครัวเรือนเกษตรกร นอกจากจะพิจารณาจากรายได้สุทธิครัวเรือนท่ี
ได้รับ ท้ังกิจกรรมทางการเกษตรและกิจกรรมนอกการเกษตรแล้ว จ าเป็นต้องน าค่าใช้จ่ายในการบริโภคมาร่วม
พิจารณาด้วย เพื่อดูว่าในรอบปีท่ีผ่านมาเกษตรกรได้รับผลตอบแทนจากกิจรรมทางเศรษฐกิจของครัวเรือน
มากกว่าหรือน้อยกว่าการใช้จ่ายเพื่อบริโภคของครัวเรือน 
 จาก แผนภูมิท่ี 2 : รายได้ - รายจ่าย - หนี้สินเกษตรกร ต าบลแม่ละมุ้ง อ าเภออุ้มผาง จังหวัดตาก 
รายได้และรายจ่ายในกิจกรรมการผลิตทางการเกษตรของครัวเรือน เป็นข้อมูลพื้นฐานในการน าไปค านวณหา
รายได้สุทธิ เพื่อเป็นเครื่องช้ีวัดในรอบปีเกษตรกรท่ีประกอบกิจกรรมการผลิตด้านการเกษตร มีผลตอบแทน
จากการผลิต อันน ามาซึ่งองค์ประกอบของรายได้ของครัว เรือน พบว่าครัวเรือนเกษตรกร ต าบลแม่ละมุ้ง 
มีรายได้สุทธิภาคเกษตรก่อนหักช าระหนี้สินเฉล่ีย 170,419 บาท/ครัวเรือน (รายได้เฉล่ียภาคเกษตร 
260,209 บาท/ครัวเรือน หักรายจ่ายภาคเกษตร 89,790 บาท/ครัวเรือน) สูงกว่ารายได้สุทธิเกษตรของ
จังหวัดตาก ตาม ข้อมูลแผนพัฒนาการเกษตร กลุ่มภาคเหนือตอนล่าง 1 ปี 2558 - 2560 จังหวัดตากมี
รายได้สุทธิเกษตรเฉล่ีย 69,508 บาท/ครัวเรือน ท้ังนี้ เมื่อพิจารณาจากรายจ่ายของครัวเรือนเกษตรกรต าบล
แม่ละมุ้งเฉล่ีย  154,369 บาท/ครัวเรือน ร้อยละ 58.16 เป็นรายจ่ายภาคการเกษตร และร้อยละ 41.84 
เป็นรายจ่ายนอกภาคการเกษตร 

ส าหรับการศึกษาภาวะหนี้ของครัวเรือนเกษตรกรต าบลแม่ละมุ้ง มีขนาดหนี้สินเฉล่ีย 125,072บาท/
ครัวเรือน ปัจจัยท่ีมีผลต่อการเป็นหนี้ของครัวเรือนภาคเกษตร ต าบลแม่ละมุ้ง พบว่าสาเหตุท่ีท าให้ครัวเรือน
เกษตรกรมีการเป็นหนี้สูงส่วนหนึ่งเกิดจากการท าเกษตรท่ีใช้พื้นท่ีท าการเกษตรจ านวนมาก เกษตรกรยังคงใช้ 
ปุ๋ยเคมี และสารจ ากัดศัตรูพืชจึงต้องลงทุนสูง หนี้สินของเกษตรกร ต าบลแม่ละมุ้ง ผลการส ารวจข้อมูลฯ ของ
สภาเกษตรกรจังหวัดตาก ปัจจัยท่ีมีผลต่อการเป็นหนี้ของครัวเรือนภาคเกษตรต าบลแม่ละมุ้ง มีสาเหตุหลัก คือ 
ปัญหาผลผลิตทางการเกษตรขายไม่ได้ มีผลผลิตน้อย ราคาตกต่ าไม่แน่นอน  ผลผลิตได้รับความเสียหาย 
มีภาระค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นและรายได้ไม่เพียงพอ และมีค่าใช้จ่ายฉุกเฉินเกิดขึ้นในครัวเรือน ผลการสุ่มส ารวจ
ข้อมูลวัตถุประสงค์การเป็นหนี้ของครัวเรือนเกษตรกร พบว่าเป็นการกู้ยืมเพื่อการเกษตรร้อยละ 60.68 และ 
ร้อยละ 39.32 เกษตรกรกู้เพื่อช าระหนี้สิน เป็นค่าใช้จ่ายในครัวเรือน เป็นค่าเล่าเรียนบุตร สร้างบ้าน และ
เป็นทุนในการค้าขาย ตามล าดับ (แผนภูมิท่ี 5) ระยะเวลาก่อหนี้เฉล่ีย 2 ปี ลักษณะการเปล่ียนแปลงหนี้สิน
ของเกษตรกร ลดลงเรื่อยๆ ร้อยละ 11 หนี้ไม่เปล่ียนแปลง ร้อยละ 83 อีกร้อยละ 6 หนี้สินเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ
ตามล าดับ (แผนภูมิท่ี 4) โดยเป็นหนี้ในระบบเกือบท้ังหมด ร้อยละ 99 และหนี้ส้ินนอกระบบ ร้อยละ 1 ใน
จ านวนนี้เป็นการยืมจากญาติพี่น้องหรือเพื่อนบ้าน (แผนภูมิท่ี 3) ส าหรับการศึกษาภาวะหนี้สินของครัวเรือน
ต าบลแม่ละมุ้ง ด้วยพื้นท่ีการเกษตรของต าบลต้ังอยู่ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ปุาอุ้มผางและเขตรักษาพันธุ์สัตว์ปุา
ทุ่งใหญ่นเรศวรด้านตะวันออก มีปุาไม้หนาแน่นร้อยละ 97 เป็นภูเขา มีพื้นท่ีราบผ่านภูเขาและลุ่มน้ าเพียง  
ร้อยละ 3 เกษตรกรมีเอกสารสิทธิ์ที่ดินเพียงบางส่วน กลุ่มนี้จะกู้ยืมเงินจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร ส าหรับเกษตรกรส่วนมากไม่มีเอกสารสิทธิ์ที่ดิน ไม่สามารถกู้เงินจากสภาบันการเงิน อาทิ ธนาคาร 
สถาบันเกษตรกร แหล่งเงินกู้อื่นๆได้อย่างเต็มท่ี เนื่องจากไม่มีหลักประกัน แหล่งเงินลงทุนในการท าการเกษตร
ไม่มี เกษตรกรจึงมักกู้ยืมจากพ่อค้าคนกลางเพื่อมาท าการเกษตร (ปลูกพืชไร่ กู้ยืมในรูปแบบการเช่ือปัจจัยการ
ผลิต อาทิ ปุ๋ย ยา สารก าจัดศัตรูพืช) และ กู้ยืมเงินจากกองทุนหมู่บ้าน อาทิ กองทุนเงินล้าน (โครงการกองทุน
หมู่บ้านละ 1,000,00 บาท) กองทุน กขคจ. (โครงการแก้ไขปัญหาความยากจน กรมการพัฒนาชุมชน)  
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๒.) ปญัหาทีด่นิท ากนิ   
แผนภูมิที่ 6 : การถือครองที่ดินท ากินของเกษตรกร ต าบลแม่ละมุ้ง 

 

 

แผนภูมิที่ 7 : เอกสารสิทธิ์ที่ดินท ากินของเกษตรกร ต าบลแม่ละมุ้ง 

 

ผลการส ามะโนการเกษตร พ.ศ. 2556 จังหวัดตาก มีผู้ถือครองท าการเกษตรท้ังส้ิน ณ วันส ามะโน 
(1 พ.ค. 2556) พบว่าจ านวนผู้ถือครองและพื้นท่ีถือครองท าการเกษตรมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น จากข้อมูลผู้ถือ
ครองและพื้นท่ีถือครองท าการเกษตร พบว่าอ าเภออุ้มผาง จังหวัดตาก มีจ านวนผู้ถือครองเป็นล าดับท่ี 6 คือ 
4,699 คน คิดเป็นร้อยละ 8.3 ของผู้ถือครองรวมท้ังจังหวัด และมีพื้นท่ีถือครองเป็นล าดับท่ี 5 คือ 
มี 166,586 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 12.2 ของพื้นท่ีถือครองรวมท้ังจังหวัด โดยเฉล่ียแล้วผู้ถือครอง 1 คนจะมี
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พื้นท่ีถือครอง 35.5 ไร่  ในขณะท่ีต าบลแม่ละมุ้ง อ าเภออุ้มผาง จังหวัดตาก มีจากข้อมูลการใช้ท่ีดินของกรม
พัฒนาท่ีดิน ปี 2557 จากแผนท่ีเกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก Agri-Map กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มี
พื้นท่ีเกษตรกรรม จ านวน 22,990 ไร่ พื้นท่ีเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ จ านวน 29,598.5 ไร่ โดยเป็นข้อมูลจาก
แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) องค์การบริหารส่วนต าบลอุ้มผาง อ าเภออุ้มผาง จังหวัดตาก 
ประกอบกับ ข้อมูลทะเบียนเกษตรกร (ข้อมูลการปลูกมะละกอ) กรมส่งเสริมการเกษตร 2561  

ส่วนข้อมูลจากส านักงานเกษตรอ าเภออุ้มผาง ทะเบียนเกษตรกรปี 2561 เฉพาะข้อมูลเกษตรกรที่ขึ้น
ทะเบียนของกรมส่งเสริมการเกษตร พื้นท่ีต าบลแม่ละมุ้ง อ าเภออุ้มผาง เกษตรกรลงทะเบียนการปลูกพืชท่ีส าคัญ 
ได้แก่ ข้าวเจ้า ข้าวไร่ ข้าวโพดเล้ียงสัตว์ และมะละกอ ในพื้นท่ี เป็นจ านวน 2,569.06 ไร่ ส าหรับการเล้ียงสัตว์
ส่วนใหญ่เล้ียงไว้เพื่อบริโภคในครัวเรือนและจ าหน่ายภายในต าบล การเล้ียงในเชิงพาณิชย์ยังน้อยไม่แพร่หลายนัก 
สภาพการเล้ียงสัตว์ทั่วไป มีท้ังแบบปล่อยและขังคอก ซึ่งจะเล้ียงไว้เพื่อบริโภคและจ าหน่ายภายในชุมชน การ
เล้ียงไว้ใช้งานปัจจุบันเลิกใช้แล้วเนื่องจากเกษตรกรหันมาใช้เครื่องจักรมากขึ้น เช่น รถไถเดินตาม รถไถขนาด
ใหญ่ เครื่องพ่นยาแบบแรงอัดแรงสูง เครื่องสีผลผลิต ส่วนเครื่องปลูกเก็บเกี่ยว เครื่องเก็บเกี่ยวยังไม่มีการ
น าเข้ามาใช้เนื่องจากสภาพพื้นท่ีท่ีไม่ใช่พื้นท่ีราบจึงต้องอาศัยแรงงานคนเป็นหลัก สัตว์ท่ีเล้ียง เช่น โค กระบือ 
ไก่ เป็ด สุกร เป็นต้น พันธุ์สัตว์ที่เล้ียงส่วนใหญ่จะเป็นพันธุ์พื้นเมือง เช่น ไก่พื้นเมือง หมูพันธุ์พื้นเมือง (หมูด า) 
โค กระบือ สัตว์เล้ียงบางชนิด เป็นพันธุ์ผสม เช่น สุกร โค แต่มีจ านวนน้อยมากซึ่งเป็นปัญหาในด้านการขาด
พ่อแม่พันธุ์ท่ีดี ข้อมูลด้านการประมงเกษตรกรมักเล้ียง สัตว์น้ า และสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ าไว้บริโภคในครัวเรือน 
รวมท้ังไปหามาจากแหล่งน้ าธรรมชาติ เหลือจึงจ าหน่าย 
 ส าหรับลักษณะการถือครองท่ีดินของเกษตรกรต าบลแม่ละมุ้ง จากแผนภูมิท่ี 6 ผู้ถือครองท า
การเกษตรส่วนใหญ่ในต าบลแม่ละมุ้ง ท าการเกษตรในเนื้อท่ีของตนเอง ร้อยละ 93 ผู้ถือครองท าการเกษตร
ร้อยละ 2 ท าการเกษตรโดยการเช่าท่ีดิน ส าหรับผู้ถือครองท าการเกษตรท่ีท าการเกษตรโดยการท าฟรี/
สาธารณะ/อื่นๆ ร้อยละ 2 การถือครองเอกสารสิทธิ์ประเภท โฉนด/น.ส.๓/น.ส. ๓ ก ในพื้นท่ี ร้อยละ 35 การ
ถือครองเอกสารสิทธิ์ประเภท สปก./สทก. ร้อยละ 28 และมีเกษตรกรร้อยละ 37 ท่ีไม่มีเอกสารสิทธิ์ (แผนภูมิ
ท่ี 7) ผลจากการส ารวจข้อมูลการถือครองพื้นท่ีการเกษตรกรซึ่งไม่มีเอกสารสิทธิ์ พบว่า เนื่องด้วยข้อจ ากัดของ
เขตพื้นท่ีต าบลแม่ละมุ้ง ส่วนใหญ่อยู่ในพื้นท่ีปุาและเขตอนุรักษ์ คือ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ปุาอุ้มผางและเขตรักษา
พันธุ์สัตว์ปุาทุ่งใหญ่นเรศวรด้านตะวันออก ท าให้ประชาชนไม่มีสิทธิเข้าท าประโยชน์และถือครองท่ีดินเป็นของ
ตนเองได้ และพบว่าเกษตรกรส่วนหนึ่งมีความเข้าใจว่าท่ีดินดังกล่าวเป็นของตนเอง เนื่องจากท ากินในท่ีดิน
ดังกล่าวมาอย่างต่อเนื่อง และรับมรดกตกทอดการใช้ประโยชน์ท่ีดินมาจากรุ่นบิดา/มารดา ส่งผลให้การได้มา
ของท่ีดินมีปัญหา และเกษตรกรคาดหวังว่าจะได้รับเอกสารสิทธิ์ท่ีดิน อีกส่วนหนึ่งมาจากแนวกันเขตท่ีดิน
ระหว่างพื้นท่ีปุาและพื้นท่ีท ากินเกษตรกร โดยกรณีดังกล่าวหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องได้เข้ามาด าเนินการแก้ไข
ปัญหาข้อพิพาทมีการเดินส ารวจและรังวัด จัดท าแผนท่ีแต่ยังไม่เป็นท่ียุติ เนื่องจากเกษตรกรบางส่วนเกรงว่าจะ
ถูกยึดพื้นท่ีท ากินคืน 
 ปัจจุบันประเภทปุาไม้ ๒ ประเภท คือ ปุาสงวนแห่งชาติ และปุาอนุรักษ์ตามกฎหมาย เช่น อุทยาน
แห่งชาติ, เขตรักษาพันธุ์สัตว์ปุา, ปุาอนุรักษ์ตามมติคณะรัฐมนตรี เป็นต้น ซึ่งจากประเด็นปัญหาเรื่องการบุกรุก
ปุาของจังหวัดตากจะพบได้ในปุาไม้ท้ัง ๒ ประเภท นโยบายท่ีผ่านมา กรมปุาไม้ได้ด าเนินนโยบายในลักษณะ
ผ่อนผันเป็นหลักดังจะเห็นได้จากการมอบพื้นท่ีปุาเส่ือมโทรมส่วนหนึ่งให้ สปก. น าไปปฏิรูปเพื่อ จัดสรรเป็นท่ี
ท ากินให้กับราษฎร และอีกส่วนหนึ่งคือการออกเอกสารสิทธิ์ สทก. ให้กับราษฎร (ต้ังแต่ปี พ.ศ. ๒๕๒๕) 
ซึ่งด าเนินการโดยกรมปุาไม้ ต่อมายังได้มีมติคณะรัฐมนตรี ๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๑ ผ่อนผันให้ราษฎรท่ีอยู่
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อาศัยหรือถือครองท าประโยชน์ในพื้นท่ีปุาไม้ โดยให้งดเว้นการจับกุม อย่างไรก็ดี พื้นท่ีท่ีราษฎรอยู่อาศัย
ดังกล่าวไม่ได้มีการรับรองสิทธิเข้าครอบครองแบบถูกต้องตามกฎหมายเพียงแต่อนุโลมผ่อนผันให้ท ากินเพื่อ
แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของราษฎรเท่านั้น ส่วนการด าเนินการในปัจจุบันหน่วยงานสังกัดกรมปุาไม้ทุก
หน่วยไม่ต้องการท่ีจะจับกุมราษฎร ส่วนใหญ่จะเป็นการขอความร่วมมือจากชุมชนและราษฎรในพื้นท่ีไม่ให้มี
การบุกรุกพื้นท่ีปุา แต่พบว่ามีราษฎรบางคน/บางกลุ่ม ยังมีความพยายามในการบุกรุกพื้นท่ีปุาเพื่อแสวงหา
ประโยชน์ให้ตนเองอยู่อีกมาก จึงมีความจ าเป็นต้องมีการจับกุมด าเนินคดีและใช้กฎหมายบังคับอยู่  
 
๓.) ปัญหาแหล่งน้ าเพื่อการเกษตร 
 

แผนภูมิที่ 8 : การรับน้ าเพื่อการเกษตร ต าบลแม่ละมุ้ง 

 

 

มีน้ าตลอดท้ังปี 
86 % 

มีน้ าเฉพาะฤดูฝน 
14 % 

แหล่งน้ าธรรมชาติ 
100 % 

ร้อยละ การรับน้ าเพื่อการเกษตร 
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 ด้วยสภาพพื้นท่ีของอ าเภออุ้มผาง ท่ีเป็นเทือกเขาสลับหุบเขายาวต่อเนื่องเรียงซ้อนกันเป็นทิว และหุบ
เขาท่ีเกิดจากรอยเล่ือนทรุดต่ าท่ีเป็นพื้นราบแคบระหว่างหุบเขาลึกและก่อให้เกิด เป็นท่ีราบระหว่างหุบเขา 
แบบลูกฟูก ท่ีสลับกับแม่น้ าและล าน้ าสายส้ัน ท าให้ดินมีความอุดมสมบูรณ์ เหมาะแก่การท านา ท าไร่ ท าสวน 
และการปศุสัตว์ ประกอบกับมทีรัพย์กรแหล่งน้ า มีล าห้วยอุ้มผาง ท่ีทอดผ่านพื้นท่ีเปูาหมายท่ีมีน้ าไหลตลอดปี 
และมีน้ ามากในช่วงฤดูฝน ไหลลงสู่แม่น้ าแม่กลองและแม่น้ าสาขาขนาดเล็กทอดผ่านชุมสาย  จากข้อมูล
องค์การบริหารส่วนต าบลอุ้มผาง พบว่าต าบลแม่ละมุ้ง มีแหล่งน้ าส าคัญ คือ ล าห้วยแม่กลอง และ ล าห้วยแม่
ละมุ้ง แต่ด้วยความจ ากัดของพื้นท่ีราบท าให้เกษตรกรท่ีได้รับประโยชน์ไม่ท่ัวถึง โดยล าห้วยแม่กลอง มีพื้นท่ี
ได้รับประโยชน์ ฤดูแล้ง จ านวน 42 ไร่ เกษตรกรได้รับผลประโยชน์ 33 ครัวเรือน ล าห้วยแม่ละมุ้ง พื้นท่ีได้รับ
ประโยชน์ ฤดูแล้ง จ านวน 56 ไร่ เกษตรกรได้รับผลประโยชน์ 65 ครัวเรือน พื้นท่ีส่วนใหญ่ของต าบลแม่ละมุ้ง 
จึงใช้แหล่งน้ าธรรมชาติ น้ าฝน ในการผลิตพืชตามฤดูกาลเป็นหลัก ข้อมูลแหล่งกักเก็บน้ าท่ีสร้างขึ้นเพื่อใช้
ประโยชน์ของประชาชนในพื้นท่ีจากองค์การบริหารส่วนต าบลอุ้มผาง อาทิ บ่อบาดาล บ่อน้ าต้ืน ระบบประปา 
ไม่มีข้อมูลระบุ ประชากรในพื้นท่ีใช้น้ าอุปโภค บริโภค จากระบบประปาภูเขา  

จากผลการส ารวจข้อมูลฯ ของสภาเกษตรกรจังหวัดตาก ตามแผนภูมิท่ี ๘  เกษตรกรพื้นท่ีต าบลแม่ละ
มุ้ง มีน้ าใช้ตลอดท้ังปี ร้อยละ 86 และมีน้ าใช้เฉพาะฤดูฝน ร้อยละ 14 การรับน้ าเพื่อการเกษตรมาจากแหล่ง
น้ าธรรมชาติ 100 % ระบบกระจายน้ าจากแหล่งน้ าต้นทุนท่ีใช้ระบบท่อต่อในพื้นท่ีการเกษตรเกษตรกร
เจ้าของแปลงเป็นผู้ด าเนินการเอง จึงมีเฉพาะกลุ่มท่ีมีเงินทุนเท่านั้น จากการระดมความต้องการแนวทางแก้ไข
ปัญหาและพัฒนาภาคเกษตรกรรมพื้นท่ีต าบลแม่ละมุ้ง และอ าเภออุ้มผาง เกษตรกรในพื้นท่ีมีความประสงค์ให้
ภาครัฐและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องให้การสนับสนุน ให้มีการสร้างฝายและแหล่งกักเก็บน้ าเพื่อการเกษตร ให้
ครอบคลุมพื้นท่ีการเกษตร ท้ังนี้ จากข้อมูลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลอุ้มผาง ทราบว่าใน
พื้นท่ีต าบลแม่ละมุ้ง มีการสร้างฝายชะลอน้ า ขุดล าเหมืองเข้าพื้นท่ีการเกษตร และปรับปรุงล าเหมืองสาธารณะ 
เพื่อประชาชนได้ใช้น้ าในการเกษตรอย่างท่ัวถึง 

ท่ีผ่านมาส านักงานสภาเกษตรกรจังหวัดตากได้บูรณาการการท างานร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฎ
เชียงราย ได้รับการสนับสนุน จุดสาธิตระบบการจ่ายน้ าอัจฉริยะ โดยจัดท าในแปลงสาธิตการตัดแต่ง ฟื้นฟู 
สวนมะละกอพันธุ์ฮอลแลนด์ในพื้นท่ี หมู่ท่ี 2 ต าบลแม่ละมุ้ง ในเนื้อที่ 1 ไร่ 2 งาน โดยได้รับความอนุเคราะห์ 
จากทีมงานสถานีวิทยุกระขายเสียงแห่งประเทศไทย อ าเภอแม่สอด ติดต้ังระบบส่ังการและควบคุมการให้น้ าใน
สวนมะละกอ เพื่อลดเวลาและค่าแรงงาน ตลอดจนสามารถบริหารจัดการน้ าและปุ๋ยทางท่อน้ าด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ 

ข้อมูลเกี่ยวกับพื้นท่ีชลประทาน 

หมู่ท่ี หมู่บ้าน ต าบล อ าเภอ 
ลุ่มน้ า (ระบุช่ือลุ่มน้ า) 

พื้นท่ี
ชลประทาน 

พื้นท่ีชลประทาน
ท่ีมีศักยภาพ 

หลัก ย่อย 
ในปัจจุบัน 

(ไร่) 
ในการขยาย
เพิ่มข้ึน (ไร่) 

1 ปะละทะ แม่ละมุ้ง อุ้มผาง แม่กลอง แควใหญ่ตอนบน - - 
2 เซปละ แม่ละมุ้ง อุ้มผาง แม่กลอง แควใหญ่ตอนบน - - 
3 ปุาพลู แม่ละมุ้ง อุ้มผาง แม่กลอง ห้วยแม่ละมุ้ง - - 
4 แม่ละมุ้งคี แม่ละมุ้ง อุ้มผาง แม่กลอง ห้วยแม่ละมุ้ง - - 

ท่ีมา : โครงการชลประทานตาก 



33 
 

๔.) ปญัหาความยากจน สวัสดกิาร และสทิธิเกษตรกร 
 

 

แผนภูมิที่ 9 : ระบบการท าเกษตรกรรม ต าบลแม่ละมุ้ง 

 

 

 

 

เกษตรเชิงเด่ียว 
0 % 

เกษตรผสมผสาน 
100 % 

ร้อยละการท าการเกษตรผสมผสาน 

เกษตรผสมผสาน 
44 % 

วนเกษตร 
55 % 

เกษตรปลอดภัย 
1 % 
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แผนภูมิที่ 10 : ชนิดพืชที่ปลูกในพื้นที่ ต าบลแม่ละมุ้ง 

ด้านพืช 

 

ด้านการเลี้ยงสัตว์ 

 

 

แผนภูมิที่ 10 : การใช้ผลผลิตทางการเกษตร 

 

 -  10.00  20.00  30.00  40.00  50.00

ข้าว 

มะละกอ 

ข้าวโพดเล้ียงสัตว ์

ชน
ิดพ

ืชที่
ปลู

ก 

38.14 % 

13.56 % 

48.31 % 

 -  20.00  40.00

สุกร 

ไก่ 

โคเนื้อ 

ชน
ิดสั

ตว
์ที่เ

ลี้ย
ง 

30 % 

30 % 

40% 

 -  20.00  40.00  60.00

ขาย 

บริโภค 

ท าพันธุ์ 

กา
รใ

ช้ผ
ลผ

ลิต
ขอ

ง
เก

ษต
รก

ร 

54 % 

25% 

21 % 
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 ผลการส ารวจฯ ของสภาเกษตรกรจังหวัดตาก เกษตรกรในพื้นท่ีต าบลแม่ละมุ้งท าการเกษตรระบบ
เกษตรผสมผสานท้ังหมด (แผนภูมิท่ี 9) โดยเกษตรผสมผสานในท่ีนี้ไม่ได้เป็นการท าเกษตรหลายชนิดในพื้นท่ี
เดียวกันแต่ หมายถึง ครัวเรือนเกษตรกรมีการประกอบกิจกรรมการเกษตรหลายชนิด อาทิ ปลูกมันส าปะหลัง 
ปลูกข้าว ปลูกข้าวโพดเล้ียงสัตว์ และเล้ียงโค สินค้าเกษตรที่ส าคัญ ได้แก่ ข้าวโพดเล้ียงสัตว์ ข้าว และมะละกอ 
การเล้ียงสัตว์ที่นิยม ได้แก่ โคเนื้อ และไก่และสุกร (แผนภูมิท่ี 10) ผลผลิตสินค้าเกษตร เป็นการผลิตเพื่อขาย 
ในร้อยละ 54 ผลิตเพื่อบริโภค ร้อยละ 25 และร้อยละ 21 เก็บไว้ท าพันธุ์ (แผนภูมิท่ี 11) โดยมีแหล่ง
จ าหน่ายคือ พ่อค้าคนกลาง ขายเองท่ีตลาด โรงสี/โรงแปรรูป และพ่อค้าส่งออก ในร้อยละท่ีใกล้เคียงกัน ใน
ครัวเรือนเกษตรกรต าบลแม่ละมุ้งจากผลการส ารวจฯ มีรายได้เฉล่ีย 319,209 บาท/ครัวเรือน และมีรายจ่าย
เฉล่ีย 154,369 บาท/ครัวเรือน (รายจ่ายภาคเกษตร 89,790 บาท/ครัวเรือน และรายจ่ายนอกภาคเกษตร 
64,579 บาท/ครัวเรือน) และมีหนี้สินเฉล่ีย 125,072 บาท/ครัวเรือน รายได้จากพืชเศรษฐกิจหลักของ
ต าบลเฉล่ีย (ข้าวโพดเล้ียงสัตว์) 175,400 บาท/ครัวเรือน เมื่อเปรียบเทียบรายได้เฉล่ีย - รายจ่ายเฉล่ีย - 
หนี้สิน ต าบลแม่ละมุ้ง เกษตรกรมีรายได้และหนี้สินสูงกว่าระดับอ าเภอและระดับจังหวัด รายข่ายเฉล่ีย
ใกล้เคียงกับค่าเฉล่ียของอ าเภอและจังหวัด ท้ังนี้เกษตรกรบางรายยังคงไม่ให้ข้อมูลด้านรายได้ รายจ่ายและ
หนี้สินตามข้อเท็จจริงเท่าท่ีควร จากข้อมูลเกษตรกรในต าบลแม่ละมุ้ง อ าเภอเมืองตาก รายได้จะกระจุกตัว
เฉพาะเกษตรกรบางรายท่ีมีความพร้อมทางด้านทุน ท่ีดิน แหล่งน้ าเพื่อการเกษตร และองค์ประกอบอื่นๆ  
 จะเห็นได้ว่าแม้ต าบลแม่ละมุ้งมีข้อจ ากัดหลายๆ ด้านของพื้นท่ี อาทิ เป็นพื้นท่ีห่างไกล เส้นทางสัญจร
และขนส่งผลผลิตทางการเกษตรล าบาก อยู่ในเขตปุาพื้นท่ีปุาอนุรักษ์ พื้นท่ีเป็นท่ีดอนและต้องอาศัยแหล่งน้ า
ธรรมชาติ น้ าฝน เป็นหลัก แต่ด้วยพื้นท่ีการเกษตรท่ีมีความเหมาะสม ร่วมกับการเปล่ียนแปลงแนวคิดของ
เกษตรกรมีการปลูกพืชท่ีหลายหลายมากขึ้น จากอดีตท่ีมีเฉพาะข้อมูลการปลูกข้าวโพดเล้ียงสัตว์ ข้าว และ
ปัจจุบันเกษตรกร มีการปลูกไม้ผล เพิ่มขึ้น ไม่ว่าจะเป็น มะละกอ ทุเรียน อาโวคาโด โกโก้ ซึ่งอาจเป็นผลมา
จากปัญหาราคาข้าวโพดเล้ียงสัตว์ท่ีตกต่ าลงและมีความผันผวนในแต่ละฤดูกาล ต้ังแต่ ปี 2557 เป็นต้นมา 
อีกท้ังหน่วยงานภาครัฐนโยบายการลดพื้นท่ีการปลูกข้าวโพดเล้ียงสัตว์ และส่งเสริมการปลูกพืชทางเลือกอื่นๆ 
มากขึ้น ปัจจุบันเกษตรกรได้มีการปรับเปล่ียนมาปลูกพืชทางเลือกอย่างมะละกอพันธุ์ฮอลแลนด์ซึ่งด้วยสภาพ

 14.00

 16.00

 18.00 17 % 17 % 17 % 17 % 17% 
15% 

ร้อยละ แสดงแหล่งจ าหน่ายผลผลิตของเกาตรกร 
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อากาศท่ีเย็นท้ังปี ดินดีและมีน้ าอย่างเพียงพอท าให้ผลผลิตต่อไร่ต่อปีสูง และผลผลิตได้ราคาดีในช่วงเดือน
กรกฎาคมถึงกันยายนซึ่งในพื้นท่ีปลูกแหล่งอื่นๆ ผลผลิตหมดรุ่นแล้ว 

๕.) แนวทางการพัฒนาอาชีพ และประเดน็ที่เกี่ยวข้องกบัเกษตรอุตสาหกรรม 

 เนื่องจากพื้นท่ีอ าเภออุ้มผางเป็นพื้นท่ีต้นน้ าส าคัญอย่างแม่น้ าแม่กลอง การส่งเสริมภาคการเกษตรจึง
ต้องให้ความส าคัญกับการอนุรักษ์และรักษาพื้นท่ีปุาไปพร้อมๆ กัน ภาคส่วนท่ีเกี่ยวข้องและสภาเกษตรกร
จังหวัดตากได้น้อมน ากรอบแนวทางตามพระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนาง
เจ้าพระบรมราชินีนาถในการดูแลพื้นท่ี ดูแลคน และพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิต ให้คนสามารถอยู่กับปุาได้
อย่างยั่งยืน สู่การน าร่องพัฒนาอาชีพ เพื่อให้การจัดท าแผนพัฒนาเกษตรกรรมต าบลเกิดผลในทางปฏิบัติอย่าง
เป็นรูปธรรมและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ เกษตรกร จากบทบาทหน้าท่ีของสภาเกษตรกรจังหวัด ในการเป็น
ผู้แทนเกษตรกรในการเสนอปัญหาและความต้องการพัฒนาด้านเกษตรกรรม สภาเกษตรกรจังหวัดตาก ได้
จัดท า (ร่าง) ข้อเสนอโครงการด้านการส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรรม ซึ่งได้จากการรับฟังความเห็น ปัญหา 
และความต้องการของเกษตรกร ผ่านการร่วมหารือวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการฯกับหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง เพื่อเสนอของบประมาณจากงบพัฒนาจังหวัดตาก ในปีงบประมาณ ๒๕๖4 และด าเนินงาน
โครงการฯ โดยหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง รวมท้ังส้ิน 6 โครงการ  ในพื้นท่ีต าบลแม่ละมุ้ง อ าเภออุ้มผาง 
สภาเกษตรกรจังหวัดตากได้เสนอโครงการส่งเสริมการปลูกพืชทางเลือกสู่ผู้บริโภคแบบปลอดภัยได้มาตรฐาน
GAP/เกษตรอินทรีย์ กิจกรรมหลัก คือ การส่งเสริมให้มีการจัดท าแปลงสาธิตการปลูกมะละกอ GAP/เกษตร
อินทรีย์ เสนอผ่านหน่วยงานหลักในการด าเนินการ คือ ส านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดตาก โดยมี
วัตถุประสงค์ให้เกษตรกรผู้ปลูกผักตระหนักและลดการใช้สารเคมี ซึ่งจะก่อให้เกิดผลดีต่อสุขภาพในผู้ผลิตและ
ผู้บริโภคในระยะยาว เปูาหมายส าคัญนอกจากการสร้างรายท่ียั่งยืนให้กับครอบครัวและชุมชนแล้ว ยังเป็นการ
ส่งเสริมนโยบายการลดพื้นท่ีการปลูกพืชเชิงเด่ียว สร้างมูลค่าเพิ่มพืชทางเลือกท่ีมีศักยภาพ มุ่งเน้นสินค้าเกษตร
ปลอดภัยต่อยอดไปสู่เกษตรอุตสาหกรรมด้านอาหารปลอดภัยได้มาตรฐานปลอดสารปนเปื้อน นอกจากนี้สภา
เกษตรกรจังหวัดตากได้จัดท า (ร่าง) ข้อเสนอโครงการส่งเสริมเกษตรเชิงนิเวศน์และการปูองกันปัญหามลพิษ
หมอกควันอย่างยั่งยืน เพื่อเป็นการต่อยอดจากการด าเนินงานของโครงการหมู่บ้านพิทักษ์ปุารักษาส่ิงแวดล้อม
ร่วมกับเขตรักษาพันธุ์สัตว์ปุาอุ้มผาง ซึ่งสภาเกษตรกรจังหวัดตากได้มีส่วนร่วมในการขับเคล่ือนแนวทางการ
ส่งเสริมและการพัฒนาด้านการเกษตรในพื้นท่ีจัดการปุาต้นน้ าเส่ือมสภาพพื้นท่ีสูงชัน (เขาหัวโล้น) ผ่าน
คณะอนุกรรมการการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดตาก เสนอของบประมาณจากงบกลุ่มจังหวัด
ภาคเหลือตอนล่าง 1 (ตาก สุโขทัย พิษณุโลก เพชรบูรณ์ อุตรดิตถ์) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลดพื้นท่ีการปลูกพืช
ไร่เชิงเด่ียว และส่งเสริมให้เกษตรกรการท าเกษตรผสมผสานอย่างยั่งยืน รวมถึงการปลูกไม้เศรษฐกิจ พื ช
สมุนไพร ร่วมกับการปลูกปุาเพื่อฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม สร้างจิตส านึกในการดูแลรักษาปุา 
และลดจ านวนพื้นท่ีวิกฤตปัญหาหมอกควัน พร้อมท้ังสร้างรายได้ให้กับเกษตรกร ตามแนวทางสร้างปุาสร้าง
รายได้ 
 การพัฒนาสู่เกษตรอุตสาหกรรม ในต าบลแม่ละมุ้ง รายสินค้าท่ีสามารถพัฒนาต่อยอดได้ นั่นคือ 
มะละกอพันธุ์ฮอนแลนด์ เริ่มจากในปี พ.ศ. 2557 จังหวัดตากได้สนับสนุนงบประมาณโครงการส่งเสริมอาชีพ
เกษตร ลดการบุกรุกปุาอย่างยั่งยืน ภายใต้โครงการเตรียมความพร้อม มุ่งสู่เศรษฐกิจอาเซียน ( AEC) ผ่าน
ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมจังหวัดตาก ในการจัดหาเมล็ดพันธุ์ มะละกอฮอลแลนด์มอบ
ให้แก่เกษตรกรน าไปเพาะปลูก สภาเกษตรกรจังหวัดตากในฐานะหน่วยงานท่ีผลักดันและประสานโครงการ  
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น าโดย นายสวัสด์ิ โนนสูง สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดตากและผู้ทรงคุณวุฒิด้านพืช ผู้ปลูกและผลิตเมล็ดพันธุ์
มะละกอในจังหวัดตาก ร่วมเป็นวิทยากรในการฝึกอบรมโครงการฯ และผู้ด าเนินการหลักในการติดตามผล 
จากการติดตามเครือข่ายผู้ปลูกมะละกอ ในปี พ.ศ.2562 เกษตรกรพื้นท่ีต าบลแม่ละมุ้ง รวมท้ังต าบลอื่นๆใน
อ าเภออุ้มผาง ได้ปรับเปล่ียนการท าการเกษตร มีการลดพื้นท่ีการปลูกข้าวโพดเล้ียงสัตว์ มาปลูกมะละกอพันธุ์
ฮอลแลนด์จากผลผลิตท่ีได้คุณภาพ ท าให้มีราคาดี และสร้างรายได้ให้เกษตรกรผู้ปลูก  ท าให้มีเกษตรกรราย
อื่นๆปลูกกันเพิ่มข้ึนมาก ภายในระยะเวลา 5 ปี เดิมท่ีมีเฉพาะไร่ข้าวโพดเล้ียงสัตว์ ปัจจุบันอ าเภออุ้มผางเต็ม
ไปด้วยไร่มะละกอ ด้วยพื้นท่ีมีแหล่งน้ าธรรมชาติอุดมสมบูรณ์ อากาศค่อนข้างเย็น ค่อนข้างปลอดโรค ท าให้
เกษตรกรสามารถปลูกมะละกอฮอลแลนด์ในฤดูแล้งเพื่อให้ผลแก่พร้อมจ าหน่ายในช่วงท่ีมะละกอท่ัวไปหมดรุ่น 
จึงได้ราคาสูงกว่าปกติมาก เมื่อเปรียบเทียบกับพืชเศรษฐกิจชนิดอื่นของจังหวัดตากแล้ว มะละกอเป็นพืช
ทางเลือกท่ีให้ผลตอบแทนสูงเนื่องจากให้ผลแต่ละครั้งนานประมาณ ๓ เดือน เก็บผลผลิตได้ทุกสัปดาห์ รวม
การเก็บผลต่อรุ่น ๑๒ ครั้ง นอกจากนี้ตลาดผลไม้ไทยยังยอมรับว่ามะละกอฮอลแลนด์ท่ีปลูกในพื้นท่ีจังหวัดตาก
และก าแพงเพชรมีรสชาติดีกว่ามะละกอจากแหล่งอื่น อย่างไรก็ตาม สวนมะละกอฮอลแลนด์ของเกษตรกรท่ีมี
อายุต้นเกินกว่า 3 ปี มีลักษณะต้นสูง ท าให้ยากต่อการดูแล และเก็บเกี่ยวผลผลิต เริ่มมีโรคระบาดและศัตรูพืช
รบกวน ส่งผลให้ต้นทุนการผลิตสูงขึน้ สภาเกษตรกรจังหวัดตาก จึงได้ลงพื้นท่ีให้ค าแนะน าแก่เกษตรกร จัดท า
แปลงสาธิตการตัดแต่ง ฟื้นฟูต้นมะละกอ และจัดการระบบการให้น้ าอัจฉริยะ พื้นท่ี 1 ไร่ 2 งาน ณ หมู่ท่ี 2 
ต าบลแม่ละมุ้ง เพื่อเป็นแปลงตัวอย่างในการดูแลสวนมะละกอเก่าให้กลับมาให้ผลผลิตสูงขึ้น ในส่วนของตลาด
กระจายผลผลิตมะละกอ แต่เดิมมีเพียงการรอจ าหน่ายพ่อค้าคนกลางท่ีมารับซื้อในพื้นท่ี ปัจจุบัน เกษตรกร
ต าบลแม่ละมุ้งมีการรวบรวมผลผลิตส่งขายเอง ณ ตลาดไท จังหวัดปทุมธานี และตลาดศรีเมือง จังหวัดราชบุรี   
   
  

ประเดน็ปญัหาและแนวทางพัฒนาภาคเกษตรกรรม ต าบลแมล่ะมุง้ 
(สรุปจากการจัดเวทีระดมความเห็นการจัดท าแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับต าบล) 

 
ประเด็นปัญหา/ความต้องการ แนวทางการพัฒนา 

1. แหล่งน้ าเพื่อการเกษตรไม่เพียงพอ 1. สร้างฝาย/อ่างเก็บน้ าในชุมชน 

2. ปัญหาท่ีดินท ากิน 2. ให้หน่วยงานท่ีรับผิดชอบออกเอกสารสิทธิ์ให้
เกษตรกรที่ไม่มีท่ีดินท ากิน 

3. ถนนเพื่อการเกษตร 3. ภาครัฐสนับสนุนงบประมาณในการก่อสร้าง
ถนนให้ท่ัวถึงทุกหมู่บ้าน 

4. ราคาผลผลิตตกต่ า 4. ภาครัฐเข้ามาช่วยเหลือในเรื่องการประกันราคา
ผลผลิตทางการเกษตร 

5. สาธารณูปโภค(ไฟฟูา)ไม่ท่ัวถึง 5. ขยายพื้นท่ีติดต้ังไฟฟูาให้ท่ัวถึง 
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6.) ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาการเกษตร ต าบลแม่ละมุ้ง 

วิสัยทัศน์ 
ต าบลแม่ละมุ้งแห่งทุ่งใหญ่(นเรศวร) สร้างรายได้ด้วยผลผลิตมะละกอฮอลแลนด์มีคุณภาพ ได้รับมาตรฐาน 
เกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิต แนวทางลิขิตตามรอยพระราชด าริ  

พันธกิจ 
 
 

1. พัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกร ให้มั่นคง มั่งค่ัง อย่างยั่งยืน บนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และ
แนวทางสร้างปุาสร้างรายได้ 

2. ส่งเสริมการน าระบบเกษตรปลอดภัย เกษตรอินทรีย์ มาใช้ในการท าการเกษตรอย่างจริงจัง 
3. เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรในการเพิ่มรายได้ท่ีมั่นคงอย่างต่อเนื่อง 
4. พัฒนา ปรังปรุง และฟื้นฟูทรัพยากร ดิน น้ า ตลอดจนปัจจัยการผลิตทางการเกษตร ให้สอดคล้องกับสภาพ

พื้นท่ีอย่างเหมาะสมและท่ัวถึง 
5. อนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม เพื่อสร้างสมดุลในระบบนิเวศน์และความอุดมสมบูรณ์

ของปัจจัยผลผลิตทางการเกษตรอย่างยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ เป้าประสงค ์

1. พัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกร
ให้เกิดความมั่นคง ความมั่ง ค่ัง 
อย่างยั่งยืน บนพื้นฐานปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงและแนวทาง
สร้างปุาสร้างรายได้ 
2. พัฒนาขีดความสามารถในการ
ผลิต การจัดการสินค้าเกษตร 
และความมั่งคงในอาชีพ 
3. บริหารจัดการทรัพยากรการ 
เกษตรอย่างมีประสิทธิภาพ และ
สร้างสมดุลในระบบนิเวศน์อย่าง
ยั่งยืน 

1. สร้างกระบวนการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน
ในการก าหนดนโยบายและวางแผนการ
พัฒนาเกษตรกรรมอย่างเป็นระบบ บน
พื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและ
แนวทางสร้างปุาสร้างรายได้ 
2. พัฒนาประสิทธิภาพการผลิตสินค้า
เกษตร มะละกอพันธุ์ฮอลแลนด์ด้วย วิถี
เกษตรปลอดภัย เกษตรอินทรีย์ ตอบสนอง
ความต้องการของตลาด 
3. สร้างความเข้มแข็งกลุ่ม องค์กร สถาบัน 
เกษตรกร ให้สามารถบริหารจัดการได้อย่าง
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
4. สร้างมูลค่าเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร
สร้างเกษตรกรผู้ประกอบการ 
5. พัฒนาอัตลักษณ์ ผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตร
โดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น  
6. พัฒนาและปรังปรุง  แหล่งน้ าระบบ
ช ล ป ร ะ ท า น เ พื่ อ ก า ร เ ก ษ ต ร ใ ห้ มี
ประ สิทธิภาพ และ เป็นไปอย่ าง ท่ัวถึ ง
เหมาะสมกับสภาพพื้นท่ี 
7. ฟื้นฟูทรัพยากรการผลิตทางการเกษตร 
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและลดต้นทุน 

1. เกษตรกรต าบลแม่ละมุ้ง มีคุณภาพ
ชีวิตท่ีดี มีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบาย
และวางแผนพัฒนาเกษตรกรรมในพื้นท่ี
และน้อมน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมา
ใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
2.  เ ก ษ ต ร ก ร ต า บ ล แ ม่ ล ะ มุ้ ง มี ขี ด
ความสามารถในการผลิตและจัดการ
สินค้าเกษตร มะละกอฮอลแลนด์ โดยใช้
ระบบ เกษตรปลอดภัย เกษตรอินทรีย์ 
สามารถเก็บเมล็ดพันธุ์ใช้ได้เอง 
3. เกษตรกรต าบลแม่ละมุ้งมีการรวมกลุ่ม 
ผลิต  แปรรูป  จ าหน่าย  ผลผลิตทาง
การเกษตร สามารถเข้าถึ งแหล่ง ทุน 
ตลอดจนได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้
ต่างๆในการสนับสนุนอาชีพ  
4 มะละกอพันธุ์ฮอลแลนด์ต าบลแม่ละมุ้ง
มีคุณภาพ ได้รับมาตรฐาน สร้างรายได้ท่ี
มั่งคงอย่างต่อเนื่องให้แก่เกษตรกร 
5. ระบบนิเวศน์มีความสมดุล โดยการ
อนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากร ธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อมอย่างจริงจัง และปัจจัยการ
ผลิตทางการเกษตรมีความสมบูรณ์อย่าง
ยั่งยืน 
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ส่วนที่ 3 : แผนงาน โครงการพัฒนาเกษตรกรรมอ าเภออุ้มผาง / ต าบลแม่ละมุ้ง พ.ศ. 2563 – พ.ศ. 2566 

แผนพัฒนา/แผนงาน/โครงการ 
วัตถุประสงค์ 

แนวทางการ
ด าเนินงาน 

แหล่ง
งบประมาณ 

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

ยุทธศาสตร์จังหวัด 
: การส่งเสริมการ
ท่องเท่ียว สินค้า OTOP 
และการค้าชายแดน 
ยุทธศาสตร์ อปท. 
:  ด้านการวางแผนการ
ส่งเสริมการลงทุนพาณิช
ยกรรม และการ
ท่องเท่ียว 
: การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ 
: แผนงานการเกษตร 

โครงการลดความเส่ียง
เกษตรกรจาก การระบาด
ศัตรูพืช 

ส่งเสริมให้เกษตรกร
ปรับพฤติกรรมการใช้
สารเคมี 
 

เกษตรกร จ านวน 50 
คนเข้าร่วมโครงการ
อบรมความรู้ 
และสามารถน าความรู้
ไปใช้ในการก าจัด
ศัตรูพืช 

อบต.อุ้มผาง     
ส่วนสวัสดิการ
อบต.อุ้มผาง 

โครงการส่งเสริมการปลูก
ผักสวนครัวรั้วกินได้ ตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจ 
พอเพียง 

เพื่อส่งเสริมให้มีการ
ปลูกผักปลอดสารพิษ
เพื่อไว้รับประทาน 
เสริมรายได้โดยยึดหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง 

เกษตรกรในพื้นท่ีท้ัง 2
ต าบล จ านวน 100 
ราย เข้าร่วมโครงการ 
ได้รับปัจจัยการปลูกผัก
สวนครัว 

อบต.อุ้มผาง 
 

   
ส่วนสวัสดิการ
อบต.อุ้มผาง 

โครงการส่งเสริมการปลูก
ผลไม้ ไม้ยืนต้นเพื่อไว้
รับประทาน และขายเสริม
รายได้โดยยึดหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง 

เพื่อเป็นการส่งเสริมให้
ปลูกไม้ผล ไม้ยืนต้น 
เพื่อไว้รับประทาน และ
ขายเสริมรายได้ โดย
ยึดหลักเศรษฐกิจ 
พอเพียง 
 

เกษตรกรในพื้นท่ีท้ัง 2 
ต าบลท่ีมีความสนใจ 
ปลูกไม้ผล ไม้ 
ยืนต้น เพื่อไว้
รับประทาน และ 
จ าหน่ายสร้างรายได้
เสริมจ านวน 100 ราย 

อบต.อุ้มผาง 
 

   

ส่วนสวัสดิการ
อบต.อุ้มผาง 
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แผนงาน โครงการพัฒนาเกษตรกรรมอ าเภออุ้มผาง / ต าบลแม่ละมุ้ง พ.ศ. 2563 – พ.ศ. 2566 

แผนพัฒนา/แผนงาน/โครงการ 
วัตถุประสงค์ แนวทางการด าเนินงาน 

แหล่ง
งบประมาณ 

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

ยุทธศาสตร์จังหวัด 
: การส่งเสริมการ
ท่องเท่ียว สินค้า OTOP 
และการค้าชายแดน 
ยุทธศาสตร์ อปท. 
:  ด้านการวางแผนการ
ส่งเสริมการลงทุ พาณิช
ยกรรม และการ
ท่องเท่ียว 
: การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ 
: แผนงานการเกษตร 

โครงการคลินิคเกษตร
เคล่ือนท่ีในพระบรมรา
ชานุเคราะห์สมเด็จพระ
บรมโอสาธิราชฯสยาม
กุฏราชกุมาร 

เพื่อสร้างและพัฒนาความ
ร่วมมือระหว่างหน่วย
วิชาการ หน่วยงานส่งเสริม
และศูนย์บริการและ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการ
ประจ าต าบล 

ประชาชนในเขตพื้นท่ี 
อบต.อุ้มผางเข้าร่วม
โครงการคลินิคเกษตร
เคล่ือนท่ีของส านักงาน
เกษตรอ าเภอ 

อบต.อุ้มผาง 
 

   
ส่วนสวัสดิการ
อบต.อุ้มผาง 

โครงการพัฒนาคุณภาพ
สินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน 
(พืชผัก) 

เพื่อพัฒนาเกษตรกรให้
สามารถผลิตพืชผักท่ีปลอด
สารพิษ 

เกษตรกร จ านวน 40 
รายสามารถผลิตผัก
ปลอดสารพิษ 
ไว้จ าหน่าย 

อบต.อุ้มผาง 
 

   
ส่วนสวัสดิการ
อบต.อุ้มผาง 

โครงการขุดล าเหมือง
เข้าพื้นท่ีท ากิน ในหมู่ท่ี 
4 บ้านแม่ละมุ้งคี 

เพื่อให้เกษตรกรมีน้ าเพื่อท า
เกษตรอย่างเพียงพอ  

ขุดล าเหมืองเข้าพื้นท่ี
ท ากิน ในหมู่ท่ี 4 บ้าน
แม่ละมุ้งคี 

อบต.อุ้มผาง     
กองช่าง 

อบต.อุ้มผาง 

โครงการปรับปรุงล า
เหมือง หมู่ท่ี2  
บ้านเซปะหละ  

เพื่อให้เกษตรกรมีน้ าเพื่อท า
เกษตรอย่างเพียงพอ 
  

ปรับปรุงล าเหมืองเข้า
ท่ีดินท ากิน หมู่ท่ี2 
บ้านเซปะหละ  

อบต.อุ้มผาง     
กองช่าง 

อบต.อุ้มผาง 

โครงการก่อสร้างฝุาย
ชะลอน้ า ในพื้นท่ี ม.1 
บ้านปะหละทะ และ 
ม. 2 บ้านเซปะหละ 

เพื่อให้เกษตรกรมีน้ าเพื่อท า
เกษตรอย่างเพียงพอ  

ก่อสร้างฝุายชะลอน้ า 
หมู่ท่ี 1 บ้านปะหละทะ  
หมู่ท่ี 2 บ้านเซปะหละ
   

อบต.อุ้มผาง     
กองช่าง 

อบต.อุ้มผาง 
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แผนงาน โครงการพัฒนาเกษตรกรรมอ าเภออุ้มผาง / ต าบลแม่ละมุ้ง พ.ศ. 2563 – พ.ศ. 2566 

แผนพัฒนา/แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค์ แนวทางการด าเนินงาน แหล่ง
งบประมาณ 

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

ยุทธศาสตร์จังหวัด 
: การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์ อปท. 
:  ด้านการบริหารจัดการ
และอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม 
: การพัฒนาด้าน
ส่ิงแวดล้อม 
: แผนงานการเกษตร 

โครงการปลูกหญ้าแฝก
และสนับสนุนการปลูก
หญ้าแฝกตามแนว
พระราชด าริ 
  

เพื่อปูองกันการทรุดตัว
ของชายฝ่ัง และส่งเสริม
การปลูกต้นไม้เพื่อ
อนุรักษ์ธรรมชาติ  

ปลูกหย้าแฝกในพื้นท่ีท่ี
พังทลายให้ได้รับ  
การฟื้นฟูให้มีสภาพที่ดี  
พร้อมจะใช้ท าประโยชน์ 
  

อบต.อุ้มผาง     
กอง

สาธารณสุขฯ
อบต.อุ้มผาง 

โครงการฟื้นฟู
ทรัพยากร ธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อมท่ียั่งยืน
   

เพื่อสร้างจิตส านึกในการ
อนุรักษ์ปุา 
  

จัดกิจกรรมอาสาสมัคร 
สร้างจิตส านึก  
และร่วมอนุรักษ์ปุาไม ้  

อบต.อุ้มผาง     
กอง

สาธารณสุขฯ
อบต.อุ้มผาง 

โครงการปลูกปุาเฉลิม
พระเกียรติฯ 
  
 

เพื่อให้ประชาชนได้
ตระหนักถึงการฟืน้ฟู
และอนุรักษ์ทรัพยากรฯ
  

จัดกิจกรรมปลูกปุา  
เฉลิมพระเกียรติฯ 
  

อบต.อุ้มผาง     
กอง

สาธารณสุขฯ
อบต.อุ้มผาง 

โครงการปลูกปุาชุมชน
และอนุรักษ์ปุาต้นน้ า
   

เพื่อให้มีการกันแนวเขต
ปุาอนุรักษ์ของหมู่บ้าน
  

จัดกิจกรรมปลูกปุาชุมชน  
และอนุรักษ์ปุาต้นน้ า  อบต.อุ้มผาง     

กอง
สาธารณสุขฯ
อบต.อุ้มผาง 

โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืช 

เพื่ออนุรักษ์พันธุกรรม
พืชในพื้นท่ี  

พันธุกรรมพืชได้รับ  
การอนุรักษ์ ดูแล รักษา และ
ไม่ถูกท าลาย  

อบต.อุ้มผาง     
กอง

สาธารณสุขฯ
อบต.อุ้มผาง 
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แผนงาน โครงการพัฒนาเกษตรกรรมอ าเภออุ้มผาง / ต าบลแม่ละมุ้ง พ.ศ. 2563 - พ.ศ. 2566 

แผนพัฒนา/แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค์ แนวทางการด าเนินงาน แหล่ง
งบประมาณ 

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

ยุทธศาสตร์จังหวัด 
: การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์ อปท. 
:  ด้านการบริหารจัดการ
และอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม 
: การพัฒนาด้าน
ส่ิงแวดล้อม 
: แผนงานการเกษตร 

โครงการพัฒนาคลอง
น้ า แอ่งน้ า และแหล่ง
น้ าธรรมชาติ 

เพื่อดูแลรักษา
ทรัพยากร ธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม  

จัดกิจกรรมพัฒนาคลองน้ า 
แอ่งน้ า แหล่งน้ าธรรมชาติ 
สะอาดมีสภาพ แวดล้อมท่ีดี 

อบต.อุ้มผาง     กอง
สาธารณสุขฯ
อบต.อุ้มผาง 

โครงการก าจัดวัชพืชใน
แม่น้ าล าคลอง 
 
 

เพื่อรักษา
สภาพแวดล้อม  

จัดกิจกรรมท าความสะอาด
แม่น้ าล าคลอง ให้สดใสสะอาด 
ปราศจากขยะและวัชพืช  

อบต.อุ้มผาง     กอง
สาธารณสุขฯ
อบต.อุ้มผาง 

โครงการโครงการปลูก
และบ ารุงรักษาไม้ยืน
ต้น ไม้ดอก ไม้ประดับ
  

เพื่อความสวยงามและ
เพิ่มพื้นท่ี  
สีเขียวภายในต าบล
  

จัดกิจกรรมปลูกและ
บ ารุงรักษาไม้ยืนต้นไม้ดอก ไม้
ประดับ ปีละ 1 ครั้ง ในพื้นท่ี
  

อบต.อุ้มผาง     กอง
สาธารณสุขฯ
อบต.อุ้มผาง 

โครงการส่งเสริมการ
ปลูกพืชสมุนไพร 
 

เพื่อให้มีการปลูกพืช
และใช้สมุนไพร
พื้นบ้านให้มากขึ้น 

ประชาชนในต าบลอุ้มผาง และ
ต าบลแม่ละมุ้ง  
จ านวน 100 คน ร่วมกันปลูก
สมุนไพรในเขตพื้นท่ีของตน
  

อบต.อุ้มผาง     กอง
สาธารณสุขฯ
อบต.อุ้มผาง 

ก่อสร้างอ่างเก็บน้ า
(ขนาด ๒๐ ไร่) พื้นท่ี 
หมู่ละ ๑ แห่ง 

แก้ไขปัญหาขาดแคลน
น้ าในฤดูแล้ง 

ประชาคนเสนอโครงการผ่าน 
อบต. 

กษ./อบต.
หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 

    
ชป./พด./อบต. 
และหน่วยงาน
ท่ีเกี่ยวข้อง 

 

42 



43 
 

แผนงาน โครงการพัฒนาเกษตรกรรมอ าเภออุ้มผาง / ต าบลแม่ละมุ้ง พ.ศ. 2563 - พ.ศ. 2566 
 
แผนพัฒนา/แผนงาน/โครงการ 

วัตถุประสงค์ แนวทางการด าเนินงาน 
แหล่ง

งบประมาณ 

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

- แนวทางการพัฒนา 
พัฒนาประสิทธิภาพ
การผลิตทาง
การเกษตร และ
สร้างมูลค่าเพ่ิม
ภายใต้แนวคิด
เกษตรปลอดภัย 
และเกษตรอินทรีย์  
การพัฒนา
อุตสาหกรรมเกษตร
แปรรูปให้มีความ
หลากหลาย
สอดคล้องกับความ
ต้องการของตลาด 

-โครงการสง่เสริมการ
ปลูกพืชทางเลือกสู่
ผู้บริโภคแบบปลอดภัย
ได้มาตรฐาน GAP/
อินทรีย์ 
 
 

1 เพ่ือให้เกษตรกรผู้ปลูกพืชผักตระหนักและ
ลดการใช้สารเคมี ซึ่งเป็นผลดีต่อสุขภาพใน
ระยะยาว 
2 เพ่ือให้เกษตรกรผู้ปลูกผักและชุมชนได้
บริโภคผักปลอดภัยจากสารเคมี เป็นการช่วย
ลดรายจ่าย 
3 เพ่ือสร้างรายได้เสริม จากการจ าหน่ายผัก
ปลอดภัยจากสารพิษ 
4 เพ่ือให้เป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้แก่เกษตรกร
ทั่วไปและประชาชนที่สนใจได้เข้ามาศึกษา
เรียนรู้และน าไปปฏิบัติ 

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

จังหวัดตาก     

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

 

- โครงการสง่เสริมการ
ผลิตพืชผักปลอดภัย
(ปลูกผักกางมุ้ง) 
เรือนจ าจังหวัดตาก 

1 เพ่ือให้ผู้ต้องขังตระหนักและลดการใช้
สารเคมี ซึ่งเป็นผลดีต่อสุขภาพในระยะยาว 
2 เพ่ือให้ผู้ต้องขังและชุมชนได้บริโภคผัก
ปลอดภัยจากสารเคมี เป็นการช่วยลดรายจ่าย 
3 เพ่ือสร้างรายได้เสริม จากการจ าหน่ายผัก
ปลอดภัยจากสารพิษ 
4 เพ่ือให้เป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้แก่เกษตรกร
ทั่วไปและประชาชนที่สนใจได้เข้ามาศึกษา
เรียนรู้และน าไปปฏิบัติ 

- ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ  
- จัดท าโรงเรือนปลุกผัก
กางมุ้ง 
 

จังหวัดตาก     

เรือนจ า จ.ตาก 
กษ. /กษจ. / 

พณ /สกจ. และ
หน่วยงานที่ 
เก่ียวข้อง 

 

 

43 



44 
 

แผนงาน โครงการพัฒนาเกษตรกรรมอ าเภออุ้มผาง / ต าบลแม่ละมุ้ง พ.ศ. 2563 - พ.ศ. 2566 

แผนพัฒนา/แผนงาน/โครงการ 
วัตถุประสงค์ แนวทางการด าเนินงาน 

แหล่ง
งบประมาณ 

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

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

 โครงการพัฒนา
ศักยภาพการตลาดน า
การผลิต(ไก่พ้ืนเมือง)  
จังหวัดตาก  
 
 

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

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

จังหวัดตาก     
ปศุสัตว์ / 

สกจ. จ.ตาก 

-โครงการพัฒนา
ศักยภาพสมาชิกและ
คณะกรรมการสหกรณ์
การเกษตรแบบมีส่วน
ร่วม 

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

จัดกิจกรรมฝึกอบรม 
ความรู้ความเข้าใจด้าน
กฎหมาย ข้อบังคับ 
ระเบียบ การบริหาร
สหกรณ์ให้แก่สมาชิก
สหกรณ์สูส่หกรณ์
ต้นแบบ 4.0 
 
 

จังหวัดตาก     

สหกรณ์ จ.ตาก 
สหกรณ์ อ. 

กษ. /กษจ.  / 
สกจ. และ
หน่วยงานที่ 
เก่ียวข้อง 
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45 
 

แผนงาน โครงการพัฒนาเกษตรกรรมอ าเภออุ้มผาง / ต าบลแม่ละมุ้ง พ.ศ. 2563 - พ.ศ. 2566 

แผนพัฒนา/แผนงาน/โครงการ 
วัตถุประสงค์ แนวทางการด าเนินงาน 

แหล่ง
งบประมาณ 

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

การพัฒนาคุณภาพชีวิต
ประชาชนและแก้ไขปัญหา
ความยากจน 
การลดความเหลื่อมล้ าของ
สังคม และการสร้างโอกาส
เข้าถึงบริการภาครัฐ 

โครงการเสริมสร้างการรับรู้
ด้านกฎหมายและการให้
ความช่วยเหลือประชาชนผู้
ด้วยโอกาส 
 
 

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

ฝึกอบรมให้ความรู้ด้าน
กฎหมายแก่ประชาชนให้
เข้าถึงกระบวนการ
ยุติธรรมอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 
 

จังหวัดตาก     

ยุติธรรม จ.ตาก/ 
สกจ. และ
หน่วยงานที่ 
เก่ียวข้อง 

 

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

โครงการสง่เสริมและเพ่ิม
ศักยภาพเกษตร
อุตสาหกรรมเพ่ือส่งออก
และเกษตรเชิงนิเวศน์ 

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

ฝึกอบรม ส่งเสริม 
สนับสนุนปัจจัยการผลิต 
ส่งเสริมการปลูกพืช
ทางเลือกที่มีศักยภาพด้าน
การตลาดเพ่ือทดแทนการ
ปลูกพืชเชิงเด่ียวบนพ้ืนที่
สูง 
 
 

กลุ่มจังหวัด
ภาคเหนือ
ตอนล่าง 1 

    จ.ตาก 
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ภาพกิจกรรม 
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ภาคผนวก 
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แผนทีก่ลุ่มชุดดนิ และ การใช้ประโยชน์ทีด่นิ ต าบลแม่ละมุ้ง อ าเภออุ้มผาง   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ต าบลแม่ละมุ้ง อ าเภออุ้มผาง จังหวัดตาก กลุ่มชุดดิน  Forest (ปุา)  
ท่ีมา : LDD Soil Guide สารสนเทศดินและข้อมูลการใช้ปุ๋ย กรมพัฒนาท่ีดิน  กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ 
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แผนทีก่ารใช้ประโยชนท์ี่ดนิ ต าบลแม่ละมุง้ อ าเภออุ้มผาง จังหวดัตาก 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ท่ีมา : LDD Soil Guide สารสนเทศดินและข้อมูลการใช้ปุ๋ย กรมพัฒนาท่ีดิน  กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ 
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แบบสรปุการส ารวจข้อมูลเกษตรกรระดบัจังหวัด 
จังหวัดตาก 

ข้อมูล ณ วันท่ี 7  กรกฎาคม 2558 

อ าเภอ 

ข้อมูลเกษตรกรผู้เป็นหนี้ในระบบ ข้อมูลเกษตรกรผู้เป็นหนี้นอกระบบ 

จ านวน 
(ราย) 

มูลหนี้ (บาท) 

ความจ าเป็นเดือดร้อน
การเป็นหนี้ 

การวิเคราะห์ความเดือดร้อนในการ
ประกอบอาชีพของเกษตรกร (ราย) จ านวน 

(ราย) 
มูลหนี้ 
(บาท) 

ความจ าเป็น
เดือดร้อนการเป็น

หนี้ 

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    1. อ าเภอวังเจ้าลดยอดลงจากเดิม 693 เหลือ 692 ราย 
                2. ต าบลแม่ละมุ้ง อ าเภออุ้มผาง ไม่มีข้อมูลผู้มีหน้ีสิน 
                   ทั้งในระบบ และนอกระบบ 

             

 

 


















































































































