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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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ต าบลแม่ท้อ มี 13 หมูบ่้าน 
( ระบบสถติิทางการทะเบียน ส านักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง ) 

ต าบลแม่ท้อ 

ที่มา :  แผนที่เกษตรเพ่ือการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-Map)  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์   
   
 

13 
13 
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ส่วนที่ ๑ : บริบทพื้นที่ 
๑.) ข้อมูลทั่วไป 

( ที่มา : องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ท้อ อ าเภอเมืองตาก จังหวัดตาก ) 

ประวัติความเป็นมา ต าบลแม่ท้อ 

 ต าบลแม่ท้อในอดีตดั้งเดิมมีชาวมอญอยู่มาก่อน มีประวัติความเป็นมาเก่าแก่ หลังจากนั้นได้มีกลุ่ม
ชนอพยพมาตั้งถ่ินฐานบริเวณปากล าห้วยที่ไหลลงมาบรรจบกับแม่น้ าปิง ซึ่งในสมัยก่อนในเวลาหน้าฝนจะมี
น้ าปุาไหลหลากอย่างแรงลงสู่แม่น้ าปิงจนแม่น้ าปิงท้อ จึงมีการเรียกชื่อต่อ ๆ มาว่า "แม่ท้อ" อันเป็นชื่อ
ต าบลสืบต่อมาจนถึงปัจจุบัน 

สภาพทั่วไปของต าบล  

 ต าบลแม่ท้อ  ตั้งอยู่ทางตะวันตกของอ าเภอเมืองตาก  อยู่ในเขตการปกครองของต าบลแม่ท้อ ห่าง
จากตัวอ าเภอระยะทาง 22.4 กิโลเมตร  ต าบลแม่ท้อ  มีพ้ืนที่ประมาณ  543.69 ตารางกิโลเมตร เนื้อที่ 
339,804  ไร่    โดยมีพ้ืนที่แยกเป็นรายหมู่บ้าน  ดังนี้ 

หมู่ที่ 1   บ้านปากห้วยแม่ท้อ  หมู่ที่ 2   บ้านปากห้วยแม่ท้อ 
หมู่ที่ 3   บ้านห้วยนึ่ง   หมู่ที่ 4   บ้านลานสาง 
หมู่ที่ 5   บ้านห้วยเหลือง   หมู่ที่ 6   บ้านมูเซอ 
หมู่ที่ 7   บ้านม้งใหม่   หมู่ที่ 8   บ้านหนองแขม 
หมู่ที่ 9   บ้านลานสาง   หมู่ที่ 10 บ้านลีซอ 
หมู่ที่ 11 บ้านลานสาง   หมู่ที่ 12 บ้านหนองแขมใหม ่ 
หมู่ที่ 13 บ้านต้นมะม่วง  

มีอาณาเขตติดต่อกับพ้ืนที่ใกล้เคียง ดังนี้ 
ทิศเหนือ ติดต่อกับ ต าบลทุ่งกระเชาะ ต าบลตากตก อ าเภอบ้านตาก 

   และต าบลสามหมื่น อ าเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก 
 ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ต าบลหนองบัวเหนือ ต าบลปุามะม่วง เทศบาลเมืองตาก 
     และต าบลหนองบัวใต้ อ าเภอเมืองตาก จังหวัดตาก      
 ทิศใต้  ติดต่อกับ ต าบลนาโบสถ์ ต าบลเชียง ทอง อ าเภอวังเจ้า จังหวัดตาก    
     และต าบลคีรีราษฎร์ อ าเภอพบพระ จังหวัดตาก 
 ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ต าบลด่านแม่ละเมา ต าบลพระวอ อ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก 

ภูมิประเทศ 
 สภาพพ้ืนที่ทั่วไปของต าบลแม่ท้อ มีสภาพทั่วไปเป็นปุาไม้และเทือกเขา มีที่ราบระหว่างหุบเขา
เพียงเล็กน้อย ความลาดชัน 0 - มากกว่า 35 เปอร์เซ็นต์ สูงจากระดับน้ าทะเลปานกลาง ประมาณ 261 - 
1,171 เมตร 

ลักษณะภูมิอากาศ 

สภาพอากาศทั่วไปของเขตพ้ืนที่ต าบลแม่ท้อแบ่งออกเป็น 3 ฤดู คือ   
ฤดูร้อน เริ่มต้นระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ - เมษายน อากาศร้อนจัดและแล้งจัดติดต่อเป็นระยะ 

เวลานานความชื้นในอากาศมีน้อย และมีพายุฤดูร้อนเป็นบางช่วงที่มีคลื่นความร้อนปกคลุม  
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อุณหภูมิสูงสุดประมาณ 35 - 40 องศาเซลเซียส           
 ฤดูฝน เริ่มต้นระหว่างเดือนพฤษภาคม - ตุลาคม อากาศร้อนและมีพายุลมฝนฟูาคะนองลมแรงกว่า
ปีที่แล้วและมีภาวะฝนทิ้งช่วงในบางช่วง ปริมาณน้ าฝนเกณฑ์เฉลี่ย 630.1 มิลลิเมตร ต่อปี  

ฤดูหนาว เริ่มต้นระหว่างเดือนพฤศจิกายน - มกราคม อุณหภูมิต่ าสุดประมาณ 15 องศาเซลเซียส    

ลักษณะของดิน 

สภาพดินเป็นพื้นที่ลุ่ม พื้นที่ดอน และพ้ืนที่ภูเขา ทั้งนี้ พบดินที่มีปัญหาต่อการใช้ประโยชน์ทางด้าน
การเกษตร คือ ปัญหาความอุดมสมบูรณ์ของดินต่ า ดินค่อนข้างเป็นทราย ดินตื้น และดินในพ้ืนที่ลาดชันสูง  

แหล่งน้ า 
พ้ืนที่ต าบลแมท่้อ มีแหล่งน้ าธรรมชาติเป็นคลองธรรมชาติ/ล าห้วยไหลผ่านหลายสาย ที่ส าคัญได้แก่ 

แม่น้ าปิง ห้วยเหลือง ห้วยแม่ท้อ ห้วยแม่สกาว ห้วยลานสาง ห้วยปางอ้า ห้วยลึก เป็นต้น ซึ่งบางแห่งมีสภาพ
ตื้นเขินและมีน้ าไม่ตลอดป ีประชากร/เกษตรกรในต าบลใช้น าจากแหล่งน้ าเหล่านี้เพ่ือประโยชน์ทาง 

ลักษณะของไม้และป่าไม้ 
 ลักษณะของไม้และปุาไม้ต าบลแม่ท้อเป็นปุาเบญจพรรณ และปุาเต็งรัง ซึ่งอยู่ในเขตปุาสงวนแห่งชาติ 
และเขตอุทยานแห่งชาติ 

(1) ปุาสงวนแห่งชาติ  
ทรัพยากรปุาไม้ที่ส าคัญของต าบลแม่ท้อ อยู่ในเขตปุาสงวนแห่งชาติปุาลานสาง ปุาแม่ท้อและปุา

ห้วยตากฝั่งขาว มีเนื้อที่ประมาณ 255 ,737 ไร่ ซึ่งตามมติคณะรัฐมนตรี ได้มีการจ าแนกเขตการใช้
ทรัพยากรและท่ีดินปุาไม้ในเขตปุาสงวนแห่งชาติ ออกเป็น 2 เขต ได้แก่ 

- เขตพ้ืนที่ปุาอนุรักษ์ (โซน C) เป็นพื้นที่ปุาคงสภาพไว้ไม่ให้มีการบุกรุกและใช้ประโยชน์เพ่ือเป็น
แหล่งต้นน้ าล าธาร มีเนื้อที่ประมาณ 215,175 ไร่ 

- เขตพ้ืนที่ปุาเศรษฐกิจ (โซน E) เป็นพ้ืนที่ที่มีมติคณะรัฐมนตรีเรื่องการจ าแนกเขตการใช้
ทรัพยากรและท่ีดินปุาไม้ในเขตปุาสงวนแห่งชาติให้เป็นพ้ืนที่เป็นปุาเศรษฐกิจ มีเนื้อที่ประมาณ 
40,562 ไร่ 

พ้ืนที่ปุาเศรษฐกิจบางส่วนอยู่ในเขตปฏิรูปที่ดินซึ่งได้มีการจัดสรรที่ดินและมอบ ส.ป.ก. 4-01 ไว้
แล้ว มีเนื้อท่ีประมาณ 1,127 ไร่ 

(2) เขตอุทยานแห่งชาติ  
 พ้ืนที่ต าบลแม่ท้อ อยู่ในเขต อุทยานแห่งชาติลานสาง อุทยานแห่งชาติตากสินมหาราช และอุทยาน
แห่งชาติน้ าตกพาเจริญ ซึ่งเดิมเป็นเขตปุาสงวนแห่งชาติ โดยได้รับการประกาศ 
ในราชกิจจานุเบกษาให้เป็นเขตอุทยานแห่งชาติลานสาง อุทยานแห่งชาติตากสินมหาราช และอุทยาน
แห่งชาติน้ าตกพาเจริญ เมื่อปี พ.ศ.2529 พ.ศ.2524 และ พ.ศ.2537 ตามล าดับ 

คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ 

 ในพื้นที่ของต าบลแม่ท้อที่เป็นบริเวณท่ีอยู่นอกเขตท่ีมีการประกาศเป็นเขตปุาไม้ตามกฎหมาย เขตนี้
เกษตรกรมีการใช้พ้ืนที่เพ่ือการเกษตรกรรม เช่น นาข้าว พืชไร่ ไม้ผล พืชผัก หรือไม้ยืนต้น แต่เมื่อพิจารณา
ถึงความเหมาะสมของที่ดินส าหรับการเกษตรกรรมและทิศทางการพัฒนาพ้ืนที่นี้ สามารถแบ่งพ้ืนที่
การเกษตรเป็น 2 เขต คือ เขตเกษตรก้าวหน้า และเขตเร่งรัดพัฒนาการเกษตร   
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- เขตเกษตรก้าวหน้า มีเนื้อที่ 4,185 ไร่ หรือร้อยละ 1.23 ของพ้ืนที่ต าบล พ้ืนที่เขตนี้ถูกก าหนดให้
เป็นเขตเกษตรก้าวหน้า เนื่องจากทรัพยากรดินและที่ดินมีความเหมาะสมปานกลางถึงสูงส าหรับ
ปลูกพืชแต่พ้ืนที่ยังไม่ได้รับพัฒนาระบบน้ าชลประทาน ต้องท าการเกษตร โดยอาศัยน้ าฝนเป็นหลัก  

- เขตเร่งรัดพัฒนาการเกษตร มีเนื้อที่ 3,948 ไร่ หรือร้อยละ 1.16 ของพ้ืนที่ต าบล พ้ืนที่เขตนี้ถูก
ก าหนดให้เป็นเขตเร่งรัดพัฒนาการเกษตร เนื่องจากการท าการเกษตรต้องอาศัยน้ าฝนเป็นหลัก 
รวมถึงทรัพยากรดินและท่ีดินมีความเหมาะสมเล็กน้อยหรือไม่เหมาะสมส าหรับการปลูกพืช การใช้
ประโยชน์ที่ดินจ าเป็นอย่างยิ่งต้องพัฒนาปรับปรุง และมีมาตรการเฉพาะเพ่ือเพ่ิมผลผลิตให้สูงขึ้น 
รวมถึงต้องมีมาตรการอนุรักษ์ดินและน้ าเพ่ือปูองกันไม่ให้เกิดความเสื่อมโทรมของระบบนิเวศซึ่ง
เกิดจากการใช้ที่ดิน 

จ านวนประชากร 

 ต าบลแม่ท้อ มีการแบ่งเขตการปกครองตามพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พ.ศ.2475  
จ านวน 13 หมู่บ้าน มีประชากรทั้งสิ้น 8,517 คน แยกเป็น ชาย  4,233 คน หญิง 4,284 คน จ านวน
ครัวเรือน 3,071 ครัวเรือน  

ตารางข้อมูลประชากรแยกรายหมู่บ้าน 

หมู่ที่ ชื่อบ้าน 
จ านวนประชากร จ านวน

ครัวเรือน 
ชื่อผู้น า 

ชาย หญิง รวม 
1 บ้านปากห้วยแม่ท้อ 245 282 527 274 นายสมบูรณ์  ปันค า 
2 บ้านปากห้วยแม่ท้อ 186 177 363 112 นายนเรศ  สันติพงษ์ 
3 บ้านห้วยน่ึง 268 295 563 207 นายด าเนิน  ข าศิร ิ
4 บ้านลานสาง 420 437 857 350 นายมานะ  บัวทอง 
5 บ้านห้วยเหลือง 342 310 652 187 นายบรรเทา  มั่นคงพิพัฒน ์
6 บ้านมูเซอ 308 278 586 211 นายตะวัน  แสงพัฒนา 
7 บ้านม้งใหม่ 485 460 945 255 นายศรัณญู  แสงท้าว 
8 บ้านหนองแขม 312 315 627 219 นายอนันต์  แสนคง 
9 บ้านลานสาง 275 321 596 213 นางสมพร  สุยะมหาชาติ 

10 บ้านลีซอ 290 303 593 226 นายไกรสร  สีมี่ 
11 บ้านลานสาง 499 453 952 433 นางพิรารัตน์  สุวรรณวงศ ์
12 บ้านหนองแขมใหม่ 389 457 846 297 นางวรรณภรณ์  ท าบุญ 
13 บ้านต้นมะม่วง 214 196 410 87 นายมงคล  กิจภูวานนท์ 

รวม 4,233 4,284 8,517 3,071  
ที่มา : ข้อมูล ณ เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2562 (ส านักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย)        
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ที่มา : ข้อมูล ณ เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2562 (ส านักทะเบียนอ าเภอเมืองตาก)

ที ่ หมู่บ้าน 

จ านวนประชากรของต าบลแม่ท้อ 
(เปรียบเทียบย้อนหลัง 5 ปี) 

พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 25๖๐ พ.ศ. 25๖๑ พ.ศ. 25๖๒ 
ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง 

1 บ้านปากห้วยแม่ท้อ 4,181 4,177 257 288 251 286 253 287 246 285 245 282 
2 บ้านปากห้วยแม่ท้อ 247 285 186 180 183 179 184 179 187 173 186 177 
3 บ้านห้วยนึ่ง 266 292 269 293 266 294 272 297 271 297 268 295 
4 บ้านลานสาง 428 431 432 435 440 434 427 439 417 441 420 437 
5 บ้านห้วยเหลือง 315 290 326 302 327 305 331 308 339 311 342 310 
6 บ้านมูเซอ 304 267 303 272 305 279 301 272 304 275 308 278 
7 บ้านม้งใหม่พัฒนา 465 424 477 439 481 434 488 446 488 467 485 460 
8 บ้านหนองแขม 310 312 312 316 310 317 315 317 315 313 312 315 
9 บ้านลานสาง 288 330 290 333 286 330 283 328 280 324 275 321 

10 บ้านลีซอ 276 294 279 298 285 299 284 302 289 303 290 303 
11 บ้านลานสาง 510 441 507 443 495 450 499 454 497 452 499 453 
12 บ้านหนองแขมใหม่ 396 464 394 468 392 468 391 464 391 453 389 457 
13 บ้านต้นมะม่วง 189 165 197 169 203 176 212 186 213 196 214 196 

รวม 
4,181 4,177 4,229 4,236 4,224 4,251 4,240 4,279 4,237 4,290 4,233 4,284 

8,358 8,465 8,475 8,519 8,527 8,517 

ตารางแสดงจ านวนประชากรต าบลแม่ท้อ ย้อนหลัง 5 ปี 

 

6 
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สภาพทางสังคม 

สถาบันและองค์กรศาสนา 
 ประชาชนในต าบลแม่ท้อนับถือศาสนาพุทธ ศาสนาคริสต์ โดยมีศาสนสถาน จ านวน 6 แห่ง ดังนี้ 

- วัดกลางสวนดอกไม้    
- วัดลานสาง 
- วัดหนองแขม 
- วัดสิงขรวนาราม 
- คริสตจักรคริสเตียนสัมพันธ์ดอยมูเซอ 
- คริสตจักรของพระคริสต์ (ดอยมูเซอ) 

 
สถาบันการศึกษาในต าบลแม่ท้อ 
 ด้านการศึกษาในเขตต าบลแม่ท้อ มีการจัดการด้านการศึกษา โดยมีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การ
บริหารส่วนต าบลแม่ท้อ จ านวน 5 แห่ง มีโรงเรียนสังกัด ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
(สพฐ.) จ านวน 5 แห่ง และกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ) ตามข้อมูล ดังนี้ 

- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน ประจ าปีการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ที ่ ชื่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
ที่ตั้ง จ านวนนักเรียน บุคลากรผู้ดูแลเด็ก 
หมู่ที ่ ชาย หญิง รวม คร ู ผู้ช่วยครู พนง.จ้างเหมา 

1 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยเหลือง 5 13 12 25  2  
2 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านมูเซอ 6 17 15 32 2   
3 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแขม 8 - - -  1  
4 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลานสาง 11 12 7 19  1 1 
5 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านต้นมะม่วง 13 12 7 19  2  

รวม 54 41 95 2 6 1 
   

- ที่อ่านหนังสือประจ าหมู่บ้าน    จ านวน  13    แห่ง  ดังนี้   
  หมู่ที่  1  บ้านปากห้วยแม่ท้อ    หมู่ที่  2  บ้านปากห้วยแม่ท้อ    
  หมู่ที่  3  บ้านห้วยนึ่ง  หมู่ที่  4  บ้านลานสาง 
  หมู่ที่  5  บ้านห้วยเหลือง  หมู่ที่  6  บ้านมูเซอ 
  หมู่ที่  7  บ้านม้งใหม่พัฒนา หมู่ที่  8  บ้านหนองแขม 
  หมู่ที่  9  บ้านลานสาง  หมู่ที่  10  บ้านลีซอ 
  หมู่ที ่ 11  บ้านลานสาง  หมู่ที่  12  บ้านหนองแขมใหม่ 
  หมู่ที่  13  บ้านต้นมะม่วง 

- สภาเด็กและเยาวชนต าบลแม่ท้อ 

 สภาเด็กและเยาวชนจัดตั้งโดยองค์การบริหารส่วนต าบลแม่ท้อเพ่ือเป็นองค์กรเครือข่ายเชื่อมโยง
กลุ่มเด็กและเยาวชนในองค์การบริหารส่วนต าบลแม่ท้อที่มีการด าเนินงานในด้านต่างๆ เข้าด้วยกันอย่างเป็น
ระบบ เพื่อแสวงหาแนวทางในการส่งเสริมและพัฒนาเด็กและเยาวชนภายในต าบลแม่ท้อภายใต้หลักการเด็ก
น าผู้ใหญ่หนุนซึ่งในปัจจุบันนี้สภาเด็กและเยาวชนเป็นองค์กรนิติบุคคล ภายใต้พระราชบัญญัติส่งเสริมการ
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พัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พุทธศักราช 2550 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560  โดยสภา
เด็กและเยาวชนมีส านักงานตั้งอยู่ที่ องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ท้อ อ าเภอเมืองจังหวัดตาก   

- ข้อมูลโรงเรียนสังกัด ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.) 

ชื่อสถานศึกษา จ านวนนักเรียน 
อนุบาล ประถมศึกษา รวม 
อนุบาล 1 ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6  

 ๑. โรงเรียนบ้านห้วยนึ่ง 2 1 - 4 2 - 2 11 
 2. โรงเรียนบ้านห้วยเหลือง 29 21 15 11 13 8 11 108 
 3. โรงเรียนบ้านมูเซอ 78 53 53 46 39 41 36 346 
 4 โรงเรียนบ้านหนองแขม 4 1 2 1 2 2 2 14 
 5. โรงเรียนบ้านลานสาง 17 10 4 15 14 11 7 78 
รวมทั้งสิ้น 130 86 74 77 70 62 58 557 

   ที่มา : ข้อมูลจากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ณ วันที่ 10 มิถุนายน ๒๕๖๒ 
 

- ข้อมูลโรงเรียนสังกัด กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) 

โรงเรียน 
ราชประชานุ

เคราะห์ 55 ตาก 

จ านวนนักเรียน 
อนุบาล ประถมศึกษา รวม 

ไม่แยกชั้น อนุบาล ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 
- - 21 22 34 29 33 36 175 

ที่มา  :  ข้อมูลจากส านักงานคณะกรรมการกระทรวงศึกษาธิการ ณ วันที่ 10 มิถุนายน ๒๕๖๒ 
 

สาธารณสุข 
- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลแม่ท้อ  จ านวน  5  แห่ง   
- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านปากห้วยแม่ท้อ  ตั้งอยู่หมู่ที่  1  บ้านปากห้วยแม่ท้อ 
- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านลานสาง   ตั้งอยู่หมู่ที่  4  บ้านลานสาง 
- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านห้วยเหลือง   ตั้งอยู่หมู่ที่  5  บ้านห้วยเหลอืง 
- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านมูเซอ  ตั้งอยู่หมู่ที่  6  บ้านมูเซอ 
- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านหนองแขม   ตั้งอยู่หมู่ที่  8  บ้านหนองแขม 
- ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน (ศสมช.) 13 แห่ง หมู่ที ่1 - 13 
- อัตราการใช้ส้วมราดน้ า ร้อยละ  100 

 
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

ต าบลแม่ท้อ ไม่มีเหตุอาชญากรรมเกิดขึ้น แต่มีเหตุการณ์ลักขโมยทรัพย์สินประชาชน และ
ท าลายทรัพย์สินของราชการ ซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลแม่ท้อ ก็ได้ด าเนินการปูองกันการเกิดเหตุดังกล่าว 
จากการส ารวจข้อมูลพ้ืนฐานพบว่า ส่วนมากครัวเรือนมีการปูองกันอุบัติภัยอย่างถูกวิธี มีความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน ปัญหาคือจากข้อมูลที่ส ารวจพบว่ามีการปูองกันอุบัติเหตุ อาชญากรรม วิธีการแก้ปัญหา
ขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่ท้อ ในปีงบประมาณ 2561 นั้นได้บรรจุโครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด ใน
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แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561-2564 เรียบร้อยแล้ว รวมทั้งได้ตั้งจุดตรวจ จุดสกัด จุดบริการ ในช่วง
เทศกาลที่มีวันหยุดหลายวันเพ่ืออ านวยความสะดวกให้กับประชาชน แต่ปัญหาที่พบเป็นประจ าคือการ
ทะเลาะวิวาทของกลุ่มวัยรุ่นโดยเฉพาะในสถานที่จัดงานดนตรี งานมหรสพ เป็นปัญหาที่ชุมชนได้รับ
ผลกระทบเป็นอย่างมาก การแก้ไขปัญหา คือการแจ้งเตือนให้ผู้ปกครองดูแลบุตรหลานของตน  
ประชาสัมพันธ์ให้ทราบถึงผลกระทบ ผลเสียหาย และโทษที่ได้รับจากการเกิดเหตุทะเลาะวิวาท การขอ
ความร่วมมือไปยังผู้น า การขอก าลังจาก ต ารวจ ผู้น า อปพร. เพ่ือระงับเหตุไม่ให้เกิดความรุ่นแรง แต่จะ
ไม่ให้เกิดขึ้นเลยยังเป็นปัญหาที่ปัจจุบันไม่สามารถที่จะแก้ไขได้ ทั้งที่มีการร่วมมือกันหลายฝุาย เป็นเรื่องที่
ทางองค์การบริหารส่วนต าบลจะต้องหาวิธีที่จะแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนต่อไปตามอ านาจหน้าที่ที่
สามารถด าเนินการได้              

ยาเสพติด 

 ปัญหายาเสพติดในต าบลแม่ท้อ จากการที่ทางสถานีต ารวจภูธรแม่ท้อ ได้แจ้งให้กับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในต าบลแม่ท้อทราบนั้นพบว่าในเขตพ้ืนที่มีผู้ที่ติดยาเสพติดแต่เมื่อเทียบกับพ้ืนที่อ่ืนถือว่าน้อย 
กรณีพบผู้ค้ายาเสพติดนั้นส่วนใหญ่เป็นคนนอกพ้ืนที่และเข้ามาขายให้กับคนให้พ้ืนที่และได้ท าด าเนินการ
จับกุมผู้ค้ารายย่อย เหตุผลก็เนื่องมาจากว่าได้รับความร่วมมือกับทางผู้น า ประชาชน หน่วยงานขององค์การ
บริหารส่วนต าบลแม่ท้อที่ช่วยสอดส่องดูแลอยู่เป็นประจ า การแก้ไขปัญหาขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่ท้อ 
สามารถท าได้เฉพาะตามอ านาจหน้าที่เท่านั้น เช่น การณรงค์ การประชาสัมพันธ์  การแจ้งเบาะแส  การ
ฝึกอบรมให้ความรู้ ถ้านอกเหนือจากอ านาจหน้าที่  ก็เป็นเรื่องของอ าเภอหรือต ารวจแล้วแต่กรณี  

การสังคมสงเคราะห์ 
 หน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต าบลแม่ท้อ ได้ด าเนินการด้านสงคมสังเคราะห์ ดังนี้ 

(1) ด าเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ปุวยเอดส์   
(2) รับลงทะเบียนและประสานโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 
(3) ประสานการท าบัตรผู้พิการ 
(4) ด าเนินการโครงการฝึกอบรมทักษะอาชีพให้กับประชาชนทั่วไป 
(5) ด าเนินโครงการสร้างและซ่อมที่อยู่อาศัยให้กับผู้ยากไร้รายได้น้อย ผู้ด้อยโอกาสไร้ที่พ่ึง  
(6) อุดหนุนกองทุนสวัสดิการชุมชน 
(7) ประสานการให้ความช่วยเหลือของจังหวัด อ าเภอ หน่วยงานต่างๆ ที่ให้การสนับสนุน  
(8) จัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุ 

 
ระบบบริการพื้นฐาน 

(1) การคมนาคมขนส่ง 
• ต าบลแม่ท้อ ไม่มีสถานีขนส่งผู้โดยสาร แต่จะเป็นเส้นทางที่รถประจ าทางวิ่งผ่านโดยวิ่งจาก

สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดตาก - สถานีขนส่งผู้โดยสารอ าเภอแม่สอด      
• การคมนาคมของต าบลแม่ท้อ  

มีเส้นทางท่ีสามารถเข้ามาสู่ตัวต าบลได้ 3 เส้นทางหลัก ดังนี้ 
- ถนนทางหลวงหมายเลข 12 สายตาก - แม่สอด 
- ถนนทางหลวงหมายเลข  1108   ตอน ค่ายพระเจ้าตาก-นาโบสถ์     
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- ถนนทางหลวงชนบทหมายเลข ตก 2012 แยกทางหลวงหมายเลขที่ 12 -บ้านหินโค๊ว 
 ถนนภายในต าบล 

- ถนน คสล.  จ านวน  14  สาย  สภาพใช้งานได้ดี 
- ถนนลาดยาง  จ านวน  1  สาย  สภาพใช้งานได้ดี 
- ถนนลูกรังในหมู่บ้านจ านวน 2๕ สาย สภาพใช้งานได้ดีแต่จะล าบากในฤดูฝน 
- ถนนดินเชื่อมระหว่างหมู่บ้านและต าบลใกล้เคียง  จ านวน  1  สาย  สภาพใช้งานได้ดี 

แต่จะล าบากในฤดูฝน 
• สะพาน    จ านวน   ๑6    สะพาน 
• การจัดการขนส่งมวลชน  ประกอบด้วย 

- รถโดยสารประจ าทาง  รถตู้สายตาก - แม่สอด  
- รถสองแถวสายตาก - บ้านส้มปุอย 
- รถสองแถวสายตาก - บ้านมูเซอ  
- รถสองแถวสายตาก - บ้านปางส้าน  
- รถตู้นครสวรรค์ - แม่สอด  
- รถตู้พิษณุโลก - แม่สอด  

      
(2) การไฟฟูา  

การขยายเขตไฟฟูา ปัจจุบันมีไฟฟูาใช้ทุกครัวเรือน คิดเป็น 80 เปอร์เซ็นต์  
ปัญหาคือพ้ืนที่ 5 หมู่บ้าน บนดอยเป็นพ้ืนที่ปุาสงวน ปุาอนุรักษ์ ปุาอุทยานแห่งชาติ จึงท าให้เกิด

ปัญหาในการขยายเขตไฟฟูา และไฟฟูาส่องสว่างทางหรือที่สาธารณะยังไม่สามารถด าเนิ นการครอบคลุม
พ้ืนที่ได้ทั้งหมด เนื่องจากพ้ืนที่ปุาสงวน ปุาอนุรักษ์ ปุาอุทยานแห่งชาติ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่
สามารถด าเนินการได้เช่นเดียวกับปัญหาการสร้างถนน การแก้ไขปัญหาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่ท้อ
ประสานความร่วมมือกันในหลายๆ ฝุาย เพ่ือที่จะท าความเข้าใจกับประชาชนในพ้ืนที่ และวิธีการที่จะ
ด าเนินการแก้ไขอย่างไร ทั้งนี้  องค์การบริหารส่วนต าบลก็ได้ตั้งงบประมาณในส่วนนี้ไว้แล้ว และได้แจ้ง
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบถึงเหตุผลเพื่อที่จะได้ช่วยกันแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน 

 
(3) การประปา 

การประปาของต าบลแม่ท้อ มีกิจการประปาแต่ละหมู่บ้านได้บริหารจัดการเอง และทุกหมู่บ้าน
สามารถให้บริการได้ครอบคลุมทุกหลังคาเรือน คิดเป็น ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ แต่จะมีปัญหาในปีที่ผ่านมามีบาง
หมู่บ้านที่เกิดปัญหาภัยแล้งซึ่งทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก้ไขปัญหาโดยการใช้เครื่องสูบน้ าจากสระ
หนึ่งไปยังอีกสระที่ใช้ระบบประปาและสามารถแก้ไขปัญหาให้ประชาชนได้ และได้น าโครงการเกี่ยวกับ
พัฒนาแหล่งน้ าบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือที่จะพิจารณาด าเนินการในปีต่อไป เมื่อมีงบประมาณและ
ความจ าเป็นก็สามารถด าเนินโครงการได้อย่างต่อเนื่อง เพ่ือตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนต่อไป 
แหล่งน้ าดิบที่ใช้ผลิตน้ าประปาได้จากอ่างเก็บน้ าห้วยแม่ท้อ และแหล่งน้ าผิวดินอ่ืนๆในพ้ืนที่แต่ละหมูบ้าน 
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(4) โทรศัพท ์
ในพ้ืนที่ต าบลแม่ท้อไม่มีโทรศัพท์สาธารณะ เนื่องจากประชาชนได้นิยมใช้โทรศัพท์ส่วนบุคคลแทน 

ซึ่งสามารถติดต่อสื่อสารได้รวดเร็ว และสามารถใช้ระบบอินเตอร์เน็ตได้ เช่น โทรศัพท์มือถือ ส าหรับสถานที่
ราชการยังคงใช้ระบบโทรศัพท์พ้ืนฐานในการติดต่อสื่อสารอยู่ 

(5) ไปรษณีย์/การสื่อสาร/การขนส่ง  และวัสดุ  ครุภัณฑ์ 
ในพ้ืนที่ต าบลแม่ท้อ ไม่มีไปรษณีย์ แต่มีบริการไปรษณีย์จากไปรษณีย์ประจ าอ าเภอเมืองตาก ซึ่งมี 

จ านวน 1 แห่ง ให้บริการ เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. ในวันจันทร์ - เสาร์ (วันเสาร์ครึ่งวัน) และหยุดวัน
อาทิตย์   

- มีหอกระจายข่าวประจ าหมู่บ้านมีครบทั้ง 13 หมู่บ้าน 
- มีบริการให้ใช้อินเตอร์เน็ตฟรี  ที่ส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลแม่ท้อ  

 
ระบบเศรษฐกิจ 

ตารางแสดงสภาพทางเศรษฐกิจอาชีพของประชากรในต าบลแม่ท้อ 

อาชีพ จ านวนเพศชาย (คน) จ านวนเพศหญิง (คน) จ านวนรวม (คน) 
เกษตรกรรม - ท านา 123 95 218 
เกษตรกรรม - ท าไร่ 592 529 1,121 
เกษตรกรรม - ท าสวน 20 19 39 
เกษตรกรรม - ปศุสัตว์ 3 0 3 
รับราชการ - เจ้าหน้าที่
ของรัฐ 

165 118 283 

พนักงานรัฐวิสาหกิจ 23 14 37 
พนักงานบริษัท 12 14 26 
รับจ้างทั่วไป 777 774 1,551 
ค้าขาย 94 241 335 
ธุรกิจส่วนตัว 21 13 34 
อาชีพอ่ืนฯ (นอกเหนือที่
กล่าวแล้ว) 

215 376 591 

ก าลังศึกษา 765 722 1,487 
ไม่มีอาชีพ 98 79 177 
รวม 2,908 95 5,902 

ที่มา : ข้อมูลจากแบบส ารวจข้อมูลความจ าเป็นขั้นพ้ืนฐานของครัวเรือน (จปฐ) ประจ าปี  2562 
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(1) การเกษตร 
 พ้ืนที่ต าบลแม่ท้อ ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม โดยมีกิจกรรมการเกษตรที่
ส าคัญ ได้แก่  ท านา ท าไร่ ท าสวน เลี้ยงสัตว์ เมื่อว่างจากการท าการเกษตรแล้ว มักไปท างานรับจ้าง
ทั่วไป (ที่มา ข้อมูล จปฐ. ปี 25๖๒) 
(2) การประมง 

  ข้อมูลจากองค์การบริหารส่วนต าบลแม่ท้อในเขตต าบลไม่มีการประมง เป็นการจับปลาตาม
 ธรรมชาติในบริโภคในครัวเรือนตามฤดูกาลเท่านั้น ส่วนข้อมูลจากส านักงานประมงจังหวัดตาก พ้ืนที่
 ต าบลแม่ท้อ มี เกษตรกรเลี้ยงปลาในบ่อ กระชัง จ านวน 13 ราย พ้ืนที่ประมาณ 5.15 ไร่
 รายละเอียดในหน้า 26  (ประมวลผลข้อมูล ณ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563)  
 

(3) การปศุสัตว์ 
  การปศุสัตว์ในเขตต าบลแม่ท้อ เป็นการประกอบการในลักษณะเลี้ยงในครัวเรือนเป็นอาชีพหลัก
 และอาชีพเสริม เช่น การเลี้ยงไก่ เป็ด โค สุกร เพ่ือจ าหน่ายและบริโภคเองในครัวเรือน 
 

(4) การบริการ 
- รีสอร์ท   จ านวน  2 แห่ง 
- ร้านอาหาร/คาราโอเกะ จ านวน  3 แห่ง 

 
(5) การท่องเที่ยว 

 ในเขตต าบลแม่ท้อ มีแหล่งท่องเที่ยวดังนี้ 
- โบราณสถานวัดดอยข่อยเขาแก้ว  ตั้งอยู่ หมู่ที่  1  บ้านปากห้วยแม่ท้อ 
- โบราณสถานวัดพระนารายณ์  ตั้งอยู่  หมู่ที่  2  บ้านปากห้วยแม่ท้อ 
- ศาลสี่มหาราช    ตั้งอยู่ หมู่ที่  2  บ้านปากห้วยแม่ท้อ 
- อุทยานแห่งชาติลานสาง   ตั้งอยู่ หมู่ที่  9  บ้านลานสาง 
- อุทยานแห่งชาติตากสินมหาราช  ตั้งอยู่ หมู่ที่  10  บ้านลีซอ 

 
(6) ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถ่ิน 

ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ประชาชนในเขตพ้ืนที่ได้อนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น ได้แก่ วิธีการทอเสื่อ
จากต้นกก การสานแห 

ภาษาถ่ิน  ประชาชนส่วนใหญ่พูดภาษาเหนือ และภาษากลาง 
 

(7) อุตสาหกรรม 
 ในเขตต าบลแม่ท้อมีอุตสาหกรรม โรงโม่หิน   จ านวน  1  แห่ง 
 

(8) ผลิตภัณฑ์ในชุมชน 
 ประชาชนในต าบลแม่ท้อ ได้มีสินค้าพ้ืนเมืองและของฝากส่วนใหญ่จะเป็น องุ่นปลอด
สารพิษ และไม้กวาดดอกหญ้า 
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(9) การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ 
การพาณิชย์ 

ธนาคาร   - แห่ง สถานีบริการน้ ามัน    2     แห่ง 
บริษัท   17 แห่ง ศูนย์การค้า/ห้างสรรพสินค้า  - แห่ง 
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด  - แห่ง ตลาดนัด      1 แห่ง 
ร้านค้าต่างๆ  155 แห่ง โรงฆ่าสัตว์      - แห่ง 
ซุปเปอร์มาเก็ต  -       แห่ง อู่ซ่อมรถ      2 แห่ง 

องค์กร/กลุ่มอาชีพ 
    

กลุ่ม ท่ีต้ัง 
(หมู่ที่) 

จ านวน
สมาชิก 
(ราย) 

กิจกรรม 

1. กลุ่มพืชผักเงินล้านบ้านห้วยนึ่ง   หมู่ที่ 3 16 การปลูกผักปลอดสารพิษเพื่อจ าหน่าย 
2. กลุ่มเลี้ยงโคขุนบ้านห้วยนึ่ง หมู่ที่ 3 7 เลี้ยงโคเพื่อจ าหน่าย 
3. กลุ่มผู้ปลูกผักบ้านห้วยนึ่ง หมู่ที่ 3 15 การปลูกผักปลอดสารพิษเพื่อจ าหน่าย 
4. กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านลานสาง หมู่ที่ 4 19 แปรรูปอาหารเพื่อจ าหน่าย 
5. กลุ่มผู้ปลูกข้าวบ้านลานสาง หมู่ที่ 4 22 ปลูกข้าวเพื่อบริโภคและจ าหน่าย 
6. กลุ่มเลี้ยงโคบ้านลานสาง หมู่ที่ 4 49 เลี้ยงโคเพื่อจ าหน่าย 
7. กลุ่มสุราชุมชนบ้านห้วยเหลือง หมู่ที่ 5 8 ผลิตสุรากลั่นเพื่อจ าหน่าย 
8. ศูนย์เรียนรู้การผลิตพืชและสัตว์ปลอดสารพิษ 
     บ้านอุมยอม 

หมู่ที่ 6 15 ศูนย์การเรียนรู้ผลิตพืชและสัตว์ 
ปลอดสารพิษ 

9. กลุ่มผลิตภัณฑ์ไม้กวาด หมู่ที่ 6 7 การท าไม้กวาดดอกหญ้าเพื่อจ าหน่าย 
10. กลุ่มเพาะกล้าแปรรูปกาแฟอาราบีก้า หมู่ที่ 6 8 เพาะกล้ากาแฟอาราบีก้าเพื่อจ าหน่าย 
11. กลุ่มเกษตรกรโคเนื้อบ้านแม้วใหม่พัฒนา หมู่ที่ 7 13 เลี้ยงโคเนื้อเพื่อจ าหน่าย 
12. กลุ่มสัมมาชีพบ้านหนองแขม หมู่ที่ 8 16 ท าน้ าพริกแกงเพื่อจ าหน่าย 
13. กลุ่มโคขุนคลองตะเคียน หมู่ที่ 8 10 เลี้ยงโคขุนเพื่อจ าหน่าย 
14. กลุ่มหนองแขมโคขุน หมู่ที่ 8 7 เลี้ยงโคขุนเพื่อจ าหน่าย 
15. กลุ่มผู้เล้ียงโคขุนยืนโรงบ้านหนองแขม หมู่ที่ 8 8 เลี้ยงโคขุนเพื่อจ าหน่าย 
16. กลุ่มผู้เล้ียงโคเนื้อพันธุ์ดี หมู่ที่ 8 18 เลี้ยงโคเนื้อเพื่อจ าหน่าย 
17. กลุ่มแม่บ้าน หมู่ท่ี 8  18 ท าน้ าพริกแกงเพื่อจ าหน่าย 
18. กลุ่มผู้เล้ียงโคเนื้อบ้านคลองตะเคียน หมู่ที่ 8 13 เลี้ยงโคเนื้อเพื่อจ าหน่าย 
19. กลุ่มข้าวโพดบ้านหนองแขม หมู่ที่ 8 21 ผลิตข้าวโพดเพื่อจ าหน่าย 
20. กลุ่มข้าวบ้านหนองแขม หมู่ที่ 8 19 ปลูกข้าวเพื่อบริโภคและจ าหน่าย 
21. กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านหนองแขม หมู่ที่ 8 21 แปรรูปอาหาร 
22. กลุ่มผู้เล้ียงโคบ้านหนองแขม หมู่ที่ 8 46 เลี้ยงโคเพื่อจ าหน่าย 
23. กลุ่มผู้เล้ียงไก่พันธ์ุพื้นเมือง 
(บ้านหนองแขม) 

หมู่ที่ 8 10 เลี้ยงไก่พันธุ์เพื่อจ าหน่าย 

24. กลุ่มพัฒนาแม่พันธุ์โคลานสาง หมู่ท่ี 9 15 เลี้ยงโคเพื่อจ าหน่าย 
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กลุ่ม ท่ีต้ัง 
(หมู่ที่) 

จ านวนสมาชิก 
(ราย) 

กิจกรรม 

25. กลุ่มเลี้ยงโคบ้านลานสาง ม.9 หมู่ที่ 9 28 เลี้ยงโคเพื่อจ าหน่าย 
26. กลุ่มท าไม้กวาดและจักสาร หมู่ที่ 9 11 ท าไม้กวาดและจักสารเพื่อจ าหน่าย 
27. กลุ่มแม่บ้านพัฒนา ม.11 หมู่ที ่9 28 แปรรูปผลผลิตการเกษตร 
28. กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรต าบลแม่ท้อ ม.9 หมู่ที่ 9 16 แปรรูปผลผลิตทางการเกษตร 
29. กลุ่มดอยมูเซอโฮมสเตย์ หมู่ที่ 10 12 บริการด้านท่ีพัก 
30. กลุ่มผู้ปลูกผักบ้านลีซอ หมู่ที่ 10 18 ปลูกผักเพื่อจ าหน่าย 
31. กลุ่มตัดเย็บหมอน เครื่องนอนฯ หมู่ที่ 11 10 ผลิตภัณฑ์ท่ีใช้ในครัวเรือน 
32. กลุ่มพัฒนาการผลิตมันส าปะหลังบ้าน 
ลานสาง 

หมู่ที่ 11 9 ปลูกเพื่อขยายท่อนพันธุ์จ าหน่าย 

33. กลุ่มเครือข่ายพัฒนาโคเนื้อ หมู่ที่ 11 41 เลี้ยงโคเนื้อเพื่อจ าหน่าย 
34. กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตชมรมก านัน
ผู้ใหญ่บ้านต าบลแม่ท้อ 

หมู่ที่ 11 52 รวมหุ้นสมาชิกเพื่อต้ังเงินทุนให้สมาชิกกู้
เงิน 

35. กลุ่มเกษตรกรโคเนื้อลานสางพัฒนา หมู่ที่ 11 11 ผลิตโคเนื้อเพื่อจ าหน่าย 
36. กลุ่มผู้เล้ียงโคบ้านลานสาง ม.11 หมู่ที่ 11 21 เลี้ยงโคเนื้อเพื่อจ าหน่าย 
37. กลุ่มชุมชนแม่บ้านพัฒนา ม.11 หมู่ท่ี 11 28 แปรรูปผลผลิตการเกษตร 
38. กลุ่มเกษตรผสมผสานบ้านหนอง 
แขมใหม ่

หมู่ที่ 12 7 ผลิตเพื่อจ าหน่าย 

39. กลุ่มเย็บผ้าด้วยจักรอุตสาหกรรม หมู่ที่ 12 27 เย็บผ้า 
40. กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรวาสนา หมู่ที่ 12 35 เพาะเห็ดฟาง/ท าเครื่องจักสาน 
41. กลุ่มเลี้ยงปลาต าบลแม่ท้อ หมู่ที่ 12 25 เลี้ยงปลาเพื่อจ าหน่าย 
42. กลุ่มข้าวโพดบ้านหนองแขม หมู่ที่ 12 14 ปลูกข้าวโพด 
43. กลุ่มผู้ปลูกข้าวบ้านหนองแขมใหม่ หมู่ที่ 12 15 ปลูกข้าว 
44. กลุ่มเลี้ยงหมูบ้านหนองแขม หมู่ที่ 12 15 เลี้ยงหมู 
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๒.) สถานการณ์ด้านการเกษตร ต าบลแม่ท้อ 

 
 
 
 
 
 
 

 

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

พื้นที่เกษตร 
36,590 ไร ่
10.76 % 

พื้นที่น้ า 
2,788 ไร ่
0.81 % 

พื้นที่อื่นๆ 
6,984ไร ่
2.05 % 

พื้นที่ป่า 
293,712 ไร่ 
86.36 % 

การใช้ท่ีดิน พื้นท่ีเกษตร 
การใช้ท่ีดิน พื้นท่ีน้ า 
การใช้ท่ีดิน พื้นท่ีอื่นๆ 
การใช้ท่ีดิน พื้นท่ีปุา 

พื้นทีต่ าบลแม่ท้อ 

พื้นท่ีต าบลแม่ท้อ 
340,074 ไร ่
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ที่มา :  แผนที่เกษตรเพ่ือการบริหารจัดการเชิงรุก Agri-Map - กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
         * ข้อมูลการใช้ที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน (2558 - 2559) 

 
 

 พื้นที่เพาะปลูก 
35,876 ไร ่

98 % 

พื้นที่ปศุสัตว์ 
714 ไร ่
2 % 

พื้นที่ประมง 
- ไร ่
0 % 

พื้นท่ีการเกษตร พื้นท่ีเพาะปลูก 

พื้นท่ีการเกษตร พื้นท่ีปศุสัตว์ 

พื้นท่ีการเกษตร พื้นท่ีประมง 

พื้นที่การเกษตรต าบลแม่ท้อ 

พื้นทีก่ารเกษตร 
36,590 ไร่ 



17 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 

ที่มา :  แผนที่เกษตรเพ่ือการบริหารจัดการเชิงรุก Agri-Map - กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
         * ข้อมูลการใช้ที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน (2557) พ้ืนที่ปลูกนอกเขตปุาตามกฎหมาย 
 

ข้าว 
2,081  ไร ่

35  % 
 

มันส าปะหลัง 
2,202  ไร ่

37  % 

ข้าวโพด 
1,426  ไร ่

24  % 

ล าไย 
257  ไร ่
4  % 

พ้ืนที่เพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ ข้าว 

พ้ืนที่เพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ มันส าปะหลัง 

พ้ืนที่เพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ ข้าวโพด 

พ้ืนที่เพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ ล าไย 

พื้นที่เพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ 

พื้นท่ีเพาะปลูก 
พืชเศรษฐกิจ  
5,966 ไร่ 
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สถานการณ์ด้านการเกษตร ต าบลแม่ท้อ 

ตารางแสดงจ านวนครัวเรือนเกษตรกร ต าบลแม่ท้อ อ าเภอเมืองตาก จังหวัดตาก 

หมู่ที ่ ชื่อหมูบ่้าน 
จ านวนประชากร (คน) จ านวนครัวเรือน (ครัวเรือน) 

รวม ชาย หญิง 
ครัวเรือน
ทั้งหมด 

ครัวเรือน
เกษตรกร 

ร้อยละ 

1 ปากห้วยแม่ท้อ 527 245 282 274 58 21.17 
2 ปากห้วยแม่ท้อ 363 186 177 112 42 37.50 
3 ห้วยนึ่ง 563 268 295 207 157 75.85 
4 ลานสาง 857 420 437 350 210 60.00 
5 ห้วยเหลือง 652 342 310 187 71 37.97 
6 มูเซอ 586 308 278 211 154 72.99 
7 ม้งใหม่ 945 485 460 255 185 72.55 
8 หนองแขม 627 312 315 219 160 73.06 
9 ลานสาง 596 275 321 213 165 77.46 

10 ลีซอ 593 290 303 226 145 64.16 
11 ลานสาง 952 499 453 433 158 36.49 
12 หนองแขมใหม่ 846 389 457 297 170 57.24 
13 ต้นมะม่วง 410 214 196 87 49 56.32 

รวม 13 หมู่ 8,517 4,233 4,284 3,071 1,724 56.14 

ที่มา :  ข้อมูลประชากร องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ท้อ  
 ข้อมูลครัวเรือนเกษตรกร ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจ าต าบล 

 * อ้างอิงข้อมูลระบบจัดเก็บข้อมูลพ้ืนฐาน ประจ าปี 2557 มีเฉพาะข้อมูลเกษตรกรที่ขึ้น
 ทะเบียน 
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ข้อมูลก าหนดเขตความเหมาะสมการปลูกพืชเศรษฐกิจที่ส าคัญ ต าบลแม่ท้อ อ าเภอเมืองตาก 
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ที่มา : ส านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดตาก 
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การใช้ที่ดินเพื่อการเกษตร ต าบลแม่ท้อ 

1. ด้านเกษตรกรรม   

การใช้ที่ดินเพ่ือการเกษตร หมู่ที่ 1 หมู่ที่ 2 หมู่ที่ 3 หมู่ที่ 4 หมู่ที่ 5 หมู่ที่ 6 หมู่ที่ 7 

ท านา 

ข้าวเจ้า 
ครัวเรือน 10 28 33 17 0 0 0 

ไร ่ 117.00 278.98 322.22 109.92 0.00 0.00 0.00 

ข้าวไร ่
ครัวเรือน 0 0 0 0 93 87 73 

ไร ่ 0.00 0.00 0.00 0.00 994.00 607.00 450.50 

รวมพื้นท่ี(ไร่) 117.00 278.98 322.22 109.92 994.00 607.00 450.50 

ท าสวน 

พืชผักสวน
ครัว 

ครัวเรือน 0 0 0 2 7 4 12 

ไร ่ 0.00 0.00 0.00 2.00 68.00 21.00 120.25 

กะหล่ าปล ี
ครัวเรือน 0 0 0 0 0 2 1 

ไร ่ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.00 5.00 

รวมพื้นท่ี(ไร่) 0.00 0.00 0.00 2.00 68.00 31.00 125.25 

ท าไร่ 

ข้าวโพด
เลี้ยงสตัว ์

ครัวเรือน 0 1 4 5 77 68 74 

ไร ่ 0.00 6.00 40.75 60.75 1,914.00 666.75 1,138.00 

มัน
ส าปะหลัง 

ครัวเรือน 0 0 0 13 8 0 3 

ไร ่ 0.00 0.00 0.00 208.00 125.00 0.00 18.00 

หญ้าเลี้ยง
สัตว ์

ครัวเรือน 0 0 0 0 0 0 0 

ไร ่ 0.00 0.00 
 

0.00 0.00 0.00 0.00 

รวมพื้นท่ี(ไร่) 0.00 6.00 40.75 268.75 2,039.00 666.75 1,156.00 

 กาแฟ 
ครัวเรือน 0 0 0 0 0 1 3 

 
ไร ่ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7.00 7.50 

ไม้ผล 

ล าไย 
ครัวเรือน 1 0 0 7 0 1 0 

ไร ่ 6.00 0.00 0.00 46.75 0.00 4.00 0.00 

อโวกาโด 
ครัวเรือน 0 0 0 0 2 2 3 

ไร ่ 0.00 0.00 0.00 0.00 40.00 10.50 28.50 

กล้วย
น้ าว้า 

ครัวเรือน 0 0 0 2 0 0 0 

ไร ่ 0.00 0.00 0.00 9.50 0.00 0.00 0.00 

รวมพื้นท่ี(ไร่) 6.00 0.00 0.00 56.25 40.00 21.50 36.00 

รวมพ้ืนที่ท้ังหมด(ไร่) 123.00 284.98 362.97 436.92 3,141.00 1,326.25 1,767.75 
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ด้านเกษตรกรรม  (ต่อ)  

การใช้ที่ดินเพ่ือการเกษตร หมู่ที่ 8 หมู่ที่ 9 หมู่ที่ 10 หมู่ที่ 11 หมู่ที่ 12 หมู่ที่ 13 รวม 

ท านา 

ข้าวเจ้า 
ครัวเรือน 50 14 1 2 0 0 155 

ไร ่ 523.12 91.39 3.00 13.45 0.00 0.00 1,459.08 

ข้าวไร ่
ครัวเรือน 0 0 72 0 0 51 376 

ไร ่ 0.00 0.00 410.75 0.00 0.00 261.00 2,723.25 
รวมพื้นท่ี(ไร่) 523.12 91.39 413.75 13.45 0.00 261.00 4,182.33 

ท าสวน 

พืชผัก
สวนครัว 

ครัวเรือน 0 0 2 10 0 6 43 
ไร ่ 0.00 0.00 5.00 14.00 0.00 43.00 273.25 

กะหล่ าปล ี
ครัวเรือน 0 0 0 0 0 0 3 

ไร ่ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15.00 
รวมพื้นท่ี(ไร่) 0.00 0.00 5.00 14.00 0.00 43.00 288.25 

ท าไร่ 

ข้าวโพด
เลี้ยงสตัว ์

ครัวเรือน 8 3 10 6 2 38 296 
ไร ่ 27.36 17.00 112.00 28.00 15.00 514.00 4,539.61 

มัน
ส าปะหลัง 

ครัวเรือน 28 1 0 4 7 0 64 
ไร ่ 139.00 10.00 0.00 55.00 83.50 0.00 638.50 

หญ้าเลี้ยง
สัตว ์

ครัวเรือน 11 1 0 3 0 0 15 

ไร ่ 76.57 5.00 0.00 43.00 0.00 0.00 124.57 
รวมพื้นท่ี(ไร่) 242.93 32.00 112.00 126.00 98.50 514.00 5,302.68 

 กาแฟ 
ครัวเรือน 0 0 16 0 0 1 21 

 
ไร ่ 0.00 0.00 72.50 0.00 0.00 7.00 94.00 

ไม้ผล 

ล าไย 
ครัวเรือน 7 1 0 15 4 0 36 

ไร ่ 19.68 2.00 0.00 121.50 10.50 0.00 210.43 

อโวกาโด 
ครัวเรือน 0 0 13 1 0 2 23 

ไร ่ 0.00 0.00 60.00 1.00 0.00 10.00 150.00 

กล้วย
น้ าว้า 

ครัวเรือน 3 4 1 9 0 0 19 

ไร ่ 4.00 4.50 1.00 10.75 0.00 0.00 29.75 
รวมพื้นท่ี(ไร่) 23.68 6.50 133.50 133.25 10.50 17.00 484.18 

รวมพ้ืนที่ท้ังหมด(ไร่) 789.73 129.89 664.25 286.70 109.00 835.00 10,257.44 

ที่มา : ส านักงานเกษตรอ าเภอเมืองตาก  
*อ้างอิงข้อมูลจากทะเบียนเกษตรกรปี 2562 มีเฉพาะข้อมูลเกษตรกรที่ข้ึนทะเบียน ตามรายการพืช 
 
 

18 
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๒. ด้านปศุสัตว์ 
ข้อมูลด้านการปศุสัตว์ ต าบลแม่ท้อ อ าเภอเมืองตาก 

 

หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน 
ชนิดสัตว์ที่ท าการปศุสัตว์ 

โคเนื้อ (ตัว) 
1 บ้านปากห้วยแม่ท้อ - 
2 บ้านปากห้วยแม่ท้อ - 
3 บ้านห้วยนึ่ง 789 
4 บ้านลานสาง 697 
5 บ้านห้วยเหลือง 26 
6 บ้านมูเซอ 270 
7 บ้านม้งใหม่ 16 
8 บ้านหนองแขม 383 
9 บ้านลานสาง 550 

10 บ้านลีซอ 5 
11 บ้านลานสาง 260 
12 บ้านหนองแขมใหม่ 355 
13 บ้านต้นมะม่วง 33 

รวม 3,384 

ที่มา : ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก  
( ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอ ประมวลผลข้อมูล ณ วันที่ 17 พฤษภาคม 2558) 
 

 
3. ด้านประมง 

 
ข้อมูลด้านการประมง ต าบลแม่ท้อ อ าเภอเมืองตาก 

 
 
 
 
 
 
  
 
 

พ้ืนที่ด้านการประมง  
5.15  ไร ่

จ านวนเกษตรกรผู้เลี้ยง  
13  ราย 

เลี้ยงในบ่อดิน/บ่อซีเมนต์ 13 บ่อ 5.15 ไร่ 
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ข้อมูลด้านการประมง แยกรายหมู่บ้าน ต าบลแม่ท้อ อ าเภอเมืองตาก 

หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน 
เกษตรกรผู้

เพาะเลี้ยงสัตว์น้ า
(ราย) 

ประเภทการเลี้ยง 
บ่อดิน/บ่อซีเมนต์ 

จ านวน(บ่อ) พ้ืนที่(ไร่) 
1 บ้านปากห้วยแม่ท้อ       
2 บ้านปากห้วยแม่ท้อ       
3 บ้านห้วยนึ่ง       
4 บ้านลานสาง 11 11 4.13 
5 บ้านห้วยเหลือง 

   
6 บ้านมูเซอ 

   
7 บ้านม้งใหม่ 

   
8 บ้านหนองแขม 

   
9 บ้านลานสาง 1 1 0.75 

10 บ้านลีซอ 
   

11 บ้านลานสาง 
   

12 บ้านหนองแขมใหม่ 1 1 0.27 
13 บ้านต้นมะม่วง 

   
รวม 13 13 5.15 

           ทีม่า : ส านักงานประมงจังหวัดตาก (ประมวลผลข้อมูล ณ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563)
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ส่วนที่ ๒ : ภาวะเศรษฐกิจและสังคมครัวเรือนเกษตรกร ปัญหาความต้องการ  
             และแนวทางการพัฒนาภาคเกษตร 
 

1. ) สภาพเศรษฐกิจครัวเรือนเกษตรกร และปัญหาหนี้สิน 

วิเคราะห์จากแบบส ารวจฯ จ านวน 87 ชุด อายุเฉลี่ยเกษตรกร ต าบลแม่ท้อ เฉลี่ย 43 ปี 

จากการวิเคราะห์แบบส ารวจฯ มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาลักษณะทั่วไปของครัวเรือนเกษตรกร รวมทั้ง
ศึกษาปัญหาความต้องการของครัวเรือนเกษตรกร และแนวทางการพัฒนาครัวเรือนเกษตรกร ต าบลแม่ท้อ อ าเภอ
เมืองตาก จังหวัดตากโดยใช้ข้อมูลจากแบบส ารวจฯ  
 

แผนภูมิที่ 1 ร้อยละของระดับการศึกษาเกษตรกร ต าบลแม่ท้อ 
 

 
 

 
 

ที่มา : ข้อมูลอายุเฉลี่ยเกษตรกร - ระดับการศึกษา วิเคราะห์และประมวลผลข้อมูลระดับการศึกษาของ
ประชากรจากข้อมูลแบบส ารวจข้อมูลเกษตรกรฯ โดยสภาเกษตรกรจังหวัดตาก ปี ๒๕๕๘ เพ่ิมเติม ปี 2563 

 

ไม่ได้รับการศึกษา 
19 % 

ประถมศึกษา 
45 % 

ม.ต้นขึ้นไป 
36 % 

• 87 ราย จ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม 

• 43 ปี อายุเฉลี่ยผู้ตอบแบบสอบถาม 
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แผนภูมิที่ 2 : รายได้ - รายจ่าย - หนี้สินเกษตรกร ต าบลแม่ท้อ 
 

 
 
 
 
 

 
แผนภูมิที่ 3 การก่อหนี้สิน - ประเภทหนี้สินของเกษตรกร ต าบลแม่ท้อ 

 

รายได้เฉลี่ย
ภาคเกษตร 

รายจ่ายเฉลี่ย
ภาคเกษตร 

รายได้นอก
ภาคเกษตร 

รายจ่ายนอก
ภาคเกษตร 

รวมรายได้
เฉลี่ย  

รวมรายจ่าย
เฉลี่ย 

หน้ีสิน 

ภาคเกษตร นอกภาคเกษตร รายรับ รายจ่าย หน้ีสิน 

ต. แม่ท้อ 80,624.00 39,429.00 29,636.00 66,282.00 110,260.0 105,711.0 49,084.00

อ.เมือง 76,750.50 49,595.91 48,345.96 64,537.20 125,096.4 114,133.1 69,151.93

จ.ตาก (สศก.) 144,944.00 75,437.00 51,383.00 83,828.00 196,327.00 159,265.00 60,000.00

 -

 50,000.00

 100,000.00

 150,000.00

 200,000.00

 250,000.00

ต. แม่ท้อ อ.เมือง จ.ตาก (สศก.) 

หนี้สินเฉลี่ย  
ในระบบ 
83 % 

หนี้สินเฉลี่ย  
นอกระบบ 

17 % 

ระยะเวลาในการก่อหนี้เฉลี่ย 1.5 ปี 
 

ที่มา : ข้อมูล รายได้ - รายจ่าย - หนี้สินเกษตรกร ต าบลแม่ท้อ/อ าเภอเมืองตาก วิเคราะห์ แลประมวลผลจากแบบ 
ส ารวจข้อมูลเกษตรกรฯ โดยสภาเกษตรกรจังหวัดตาก ปี ๒๕๕๘ เพ่ิมเติม ปี 2563 
ข้อมูล รายได้ - รายจ่าย - หนี้สินเกษตรกร จังหวัดตาก จากส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร เขต 2 ปี 2557 
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0.00

50.00

100.00

การเกษตร อ่ืนๆ 

วัตถุประสงค์ขอกู้ 

74.71 % 
25.29 % 

ร้อยละ วัตถุประสงค์การขอกู้  

ที่มา : ข้อมูลประเภทหนี้สิน - ลักษณะการเปลี่ยนแปลงหนี้ - วัตถุประสงค์การขอกู้วิเคราะห์และ
ประมวลผลจากแบบส ารวจข้อมูลเกษตรฯ โดยสภาเกษตรกรจังหวัดตาก ปี ๒๕๕๘ เพ่ิมเติม ปี 2563 

แผนภูมิที่ 4 ร้อยละ ลักษณะการเปลี่ยนแปลงหนี้ ต าบลแม่ท้อ 
 

 
 

แผนภูมิที่ 5 ร้อยละ วัตถุประสงค์การขอกู้ ต าบลแม่ท้อ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ลดลงเรื่อยๆ 
49.1 % 

ไม่เปลี่ยน 
แปลง 

42.1 % 

เพ่ิมข้ึนเรื่อยๆ 
8.8 % 

0.00 20.00 40.00 60.00

สร้างบ้าน 

ค้าขาย 

ช าระหนี้สิน 

ใช้จ่ายในครัวเรือน 

ค่าเล่าเรียนบุตร 

วัต
ถุป

ระ
สง

ค์ข
อก

ู้ (อื่
นๆ

) 

8.22 % 

 1.37 % 

12.33 % 

53.42 % 

24.66 % 

จ าแนกวัตถุประสงค์ขอกู้เงิน (อ่ืนๆ) 
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 การพิจารณาสภาพเศรษฐกิจของครัวเรือนเกษตรกร นอกจากจะพิจารณาจากรายได้สุทธิครัวเรือนที่
ได้รับ ทั้งกิจกรรมทางการเกษตรและกิจกรรมนอกการเกษตรแล้ว จ าเป็นต้องน าค่าใช้จ่ายในการบริโภคมาร่วม
พิจารณาด้วย เพ่ือดูว่าในรอบปีที่ผ่านมาเกษตรกรได้รับผลตอบแทนจากกิจรรมทางเศรษฐกิจของครัวเรือน
มากกว่าหรือน้อยกว่าการใช้จ่ายเพื่อบริโภคของครัวเรือน  

จาก แผนภูมิที่ 2 : รายได้ - รายจ่าย - หนี้สินเกษตรกร ต าบลแม่ท้อ อ าเภอเมืองตาก จังหวัดตาก รายได้
และรายจ่ายในกิจกรรมการผลิตทางการเกษตรของครัวเรือน เป็นข้อมูลพ้ืนฐานในการน าไปค านวณหารายได้สุทธิ 
เพ่ือเป็นเครื่องชี้วัดในรอบปีเกษตรกรที่ประกอบกิจกรรมการผลิตด้านการเกษตร มีผลตอบแทนจากการผลิต 
อันน ามาซึ่งองค์ประกอบของรายได้ของครัวเรือน พบว่าครัวเรือนเกษตรกร ต าบล แม่ท้อ มีรายได้สุทธิภาค
เกษตรก่อนหักช าระหนี้สินเฉลี่ย 41,195.00 บาท/ครัวเรือน (รายได้เฉลี่ยภาคเกษตร 80,624.00  บาท/
ครัวเรือน หักรายจ่ายภาคเกษตร 39,429.00 บาท/ครัวเรือน ) ต่ ากว่ารายได้สุทธิเกษตรของจังหวัดตาก 
ตามข้อมูลแผนพัฒนาการเกษตร กลุ่มภาคเหนือตอนล่าง 1 ปี 2558 -2560 ซึ่งจังหวัดตากมีรายได้สุทธิ
เกษตรเฉลี่ย 69,508 บาท/ครัวเรือน จากข้อมูลผลการส ารวจฯ ของสภาเกษตรกรจังหวัดตาก ครัวเรือน
เกษตรกรต าบลแม่ท้อมีรายจ่ายเฉลี่ย 105,711 บาท/ครัวเรือน ในจ านวนนี้ ร้อยละ 37.30 เป็นรายจ่ายภาค
การเกษตร และ ร้อยละ 62.70 เป็นรายจ่ายนอกภาคการเกษตร  

ภาวะหนี้สินของครัวเรือนต าบลแม่ท้อ จากแผนภูมิที่ 2 พบว่าเกษตรกร มีขนาดหนี้สินเฉลี่ย 41,195 
บาท/ครัวเรือน ซึ่งอยู่ในระดับต่ ากว่าค่าเฉลี่ยทั้งของอ าเภอและจังหวัด โดยปัจจัยที่มีผลต่อการเป็นหนี้ของ
ครัวเรือนภาคเกษตรต าบลแม่ท้อ มีสาเหตุหลัก คือ มีภาระค่าใช้จ่ายในครัวเรือนเพ่ิมขึ้น และผลผลิตทางการ
เกษตรได้รับความเสียหายจากภัยธรรมชาติ ประกอบกับการผลิตสินค้าเกษตรยังอาศัยวิถีดั่งเดิมไม่มีการน า
เทคโนโลยีมาปรับใช้เพ่ือเพ่ิมปริมาณและคุณภาพ รวมถึงการพัฒนาแปรรูปเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิม  ส่งผลให้มี
รายได้จากภาคเกษตรกรรมในเกณฑ์ต่ า และจากข้อมูลวัตถุประสงค์การเป็นหนี้ของครัวเรือนเกษตรกร พบว่า
เป็นการกู้ยืมเพ่ือการเกษตร ร้อยละ 74.71 และ ร้อยละ 25.29 เกษตรกรกู้เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการด ารงชีพ
ของครัวเรือน ได้แก่ ค่าอุปโภคบริโภคต่างๆ ค่าเล่าเรียนบุตร ช าระหนี้สิน สร้างบ้านและเพ่ือลงทุนในการ
ประกอบอาชีพอ่ืนๆนอกจากการท าการเกษตร (แผนภูมิที่ 5) ระยะเวลาก่อหนี้เฉลี่ย 1.5 ปี ลักษณะการ
เปลี่ยนแปลงหนี้สินของเกษตรกร ลดลงเรื่อยๆ ร้อยละ 49.12 หนี้ไม่เปลี่ยนแปลง ร้อยละ 42.11 อีกร้อยละ 
8.77 มีหนี้สินเพ่ิมขึ้นเรื่อยๆ ตามล าดับ (แผนภูมิที่ 4) โดยเป็นหนี้ในระบบ ร้อยละ 83 และเป็นหนี้นอก
ระบบ ร้อยละ 17 (แผนภูมิที่ 3) หนี้สินของเกษตรกรของต าบลแม่ท้อส่วนใหญ่ เป็นหนี้เงินกู้ธนาคารเพ่ือ
การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร กองทุนหมู่บ้าน กองทุนกลุ่มเกษตรกรในพ้ืนที่ เป็นหลัก  

ปัญหาหนี้สินของเกษตรกรต าบลแม่ท้อ อยู่ในรูปแบบการเป็นหนี้ค้างช าระ และมีเกษตรกรที่ไม่ได้ก่อ
หนี้ สินเนื่องจากพฤติกรรมการบริ โภคเป็นแบบพอเพียง หากมีค่ าใช้จ่ ายฉุกเฉินมักยืมจากญาติ  
พ่ีน้องมากกว่าสถาบันทางการเงิน ทั้งนี้ เกษตรกรบางรายยังคงไม่ให้ข้อมูลด้านหนี้สินตามข้อเท็จจริงเท่าที่ควร 
เมื่อตรวจสอบจากข้อมูลผู้ลงทะเบียนหนี้สินกับกระทรวงมหาดไทย ข้อมูล ณ วันที่  7 กรกฎาคม 2558 
มีผู้ลงทะเบียนหนี้สินที่พ้ืนที่ต าบลแม่ท้อ มีเพียง 2 ราย โดยหนี้ในระบบ (มีหนี้สินกับสถาบันการเงิน) จากการ
ด าเนินงานที่ผ่านมา สภาเกษตรกรจังหวัดตากได้เสนอแนวทางการช่วยเหลือ ฟ้ืนฟูและพัฒนาอาชีพให้แก่
เกษตรกรที่มีปัญหาหนี้สิน ผ่านคณะกรรมการประสานการแก้ไขปัญหาหนี้สินเกษตรกรจังหวัดตาก 4 ประการ 
ประกอบด้วย 
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1. ให้มีการบูรณาการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหาหนี้สิน โดยน าข้อมูลรายชื่อ
เกษตรกรที่ลงทะเบียนหนี้สินของกระทรวงมหาดไทย ในส่วนข้อมูลหนี้ในระบบจ านวน 7,914 ราย และหนี้
นอกระบบ จ านวน 448 ราย จ าแนกกลุ่มรายชื่อเกษตรกร ตามต าบล ในแต่ละอ าเภอของจังหวัดตาก  

2. หนี้ในระบบจัดกลุ่มตามความเร่งด่วนในการแก้ไขปัญหา หนี้นอกระบบเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ย
และผลักดันให้เป็นการก่อหนี้ในระบบแทน 

3. ใช้กลไก โครงการ ภายใต้งบพัฒนาจังหวัดตาก เพ่ือขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาหนี้สินเกษตรกร ใน
เบื้องต้นให้บูรณาการแก้ไขปัญหาหนี้สินเกษตรกรร่วมกับศูนย์ยุติธรรมชุมชน ในการคัดกรองข้อมูลลูกหนี้ที่
ลงทะเบียนไว้กับกระทรวงมหาดไทย โดยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสนับสนุนข้อมูลการประชาสัมพันธ์ความรู้
เรื่องท่ีเกี่ยวข้อง เช่น ข้อมูลช่องทางการให้ความช่วยเหลือแก้ไขปัญหาด้านหนี้สิน ข้อมูลมาตรการของภาครัฐที่
เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาฯ เช่น กองทุนยุติธรรม กองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ยากจน 

4. ให้ตรวจสอบข้อมูลว่าเกษตรกรที่ลงทะเบียนหนี้สินกับกระทรวงมหาดไทย ที่ได้ผ่านกระบวนการ
ช่วยเหลือจากมาตรการต่างๆของภาครัฐแล้วกี่ราย และพิจารณาให้ความช่วยเหลือแก่กลุ่มเกษตรกรที่คงค้าง
อยู่ต่อไป 

 
 

2.) ปัญหาที่ดินท ากิน  
 

แผนภูมิที่ 6 ร้อยละ ลักษณะการถือครองที่ดิน ต าบลแม่ท้อ 
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ร้อยละ ลักษณะการถือครองที่ดิน 

69 % 

16 % 16 % 
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แผนภูมิที่ 7 ร้อยละ การถือครองเอกสารสิทธิ์ที่ดิน ต าบลแม่ท้อ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
ที่มา : ข้อมูลประเภทการถือครองที่ดินท ากินของเกษตรกร - เอกสารสิทธิ์ที่ดินท ากินของเกษตรกร วิเคราะห์
และประมวลผลจากแบบส ารวจข้อมูลเกษตรฯ โดยสภาเกษตรกรจังหวัดตาก ปี ๒๕๕๘ เพ่ิมเติม ปี 2563 

 
ผลการส ามะโนการเกษตร พ.ศ. 2556 จังหวัดตาก มีผู้ถือครองท าการเกษตรทั้งสิ้น ณ วันส ามะโน   

( 1 พ.ค. 2556 ) พบว่าจ านวนผู้ถือครองและพ้ืนที่ถือครองท าการเกษตรมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น จากข้อมูลผู้ถือ
ครองและพ้ืนที่ถือครองท าการเกษตร พบว่าอ าเภอเมืองตาก จังหวัดตาก มีจ านวนผู้ถือครองเป็นล าดับที่ 2 คือ 
8,166 คน คิดเป็นร้อยละ 14 ของผู้ถือครองรวมทั้งจังหวัด และมีพ้ืนที่ถือครองเป็นล าดับที่ 2 เช่นกัน คือมี 
214,343 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 16 ของพ้ืนที่ถือครองรวมทั้งจังหวัด โดยเฉลี่ยแล้วผู้ถือครอง 1 คนจะมีพ้ืนที่ถือ
ครอง 26 ไร่ ส าหรับพื้นที่การเกษตรของต าบลแม่ท้อ อ าเภอเมืองตาก จากข้อมูลแผนที่เกษตรเพ่ือการบริหาร
จัดการเชิงรุก Agri-Map กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในส่วนการใช้ที่ดินของกรมพัฒนาที่ดิน ปี 2557 
มีพ้ืนที่เกษตรกรรม จ านวน 36,590 ไร่ เป็นพ้ืนที่เพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ จ านวน 5,966 ไร่ (เฉพาะพ้ืนที่
ปลูกนอกเขตปุาตามกฎหมาย) ส่วนข้อมูลจากส านักงานเกษตรอ าเภอเมืองตาก ทะเบียนเกษตรกรปี  2562 
เฉพาะข้อมูลเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนของกรมส่งเสริมการเกษตร มีเกษตรกรลงทะเบียนการปลูกพืชที่ส าคัญ 
ได้แก่ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ข้าวเจ้า ข้าวไร่ มันส าปะหลัง หญ้าเลี้ยงสัตว์ ล าไย กล้วยน้ าหว้า อโวคาโด กาแฟ และ
พืชผัก ในพ้ืนที่ เป็นจ านวน 10,257.44 ไร่ โดยมีการท าปศุสัตว์ร่วมด้วย สัตว์ที่นิยมเลี้ยงกันมาก ได้แก่ ไก่ 
เป็ด สุกร และโคเนื้อ ส่วนการเลี้ยงสัตว์น้ า ได้แก่ ปลา แต่ยังไม่เป็นที่แพร่หลาย ส่วนใหญ่เป็นการจับปลาตาม
แหล่งน้ าธรรมชาติเพ่ือบริโภคในครัวเรือน และจ าหน่ายในชุมชนตามฤดูกาลเท่านั้น  

ผลการส ารวจฯ ของสภาเกษตรกรจังหวัดตาก (แผนภูมิที่ 6) พบว่า ลักษณะการถือครองที่ดินของ
ครัวเรือนเกษตรกรต าบลแม่ท้อ จากแผนภูมิที่ 6 ผู้ถือครองท าการเกษตรส่วนใหญ่ในต าบลแม่ท้อ ท าการเกษตร
ในเนื้อที่ของตนเองร้อยละ 69 ผู้ถือครองท าการเกษตร ร้อยละ 16 ท าการเกษตรโดยการเช่าที่ดิน และร้อยละ 
16 ท าการเกษตรในที่ดินฟรี/ที่สาธารณะ โดยมีการถือครองเอกสารสิทธิ์ประเภท โฉนด/น.ส.๓/น.ส. ๓ ก ร้อยละ 
38 เอกสารสิทธิ์ประเภท สปก./สทก. ร้อยละ 16 และไม่มีเอกสารสิทธิ์  ร้อยละ 46 (แผนภูมิที่  7) 
ปัญหาเรื่องที่ดินท ากินของเกษตรกรต าบลแม่ท้อ คือการไม่มีเอกสารสิทธิ์ในที่ดิน และ พ้ืนที่ท าการเกษตรไม่
เพียงพอ ทั้งนี้เนื่องด้วยสภาพพ้ืนที่ของต าบลประกอบด้วยปุาไม้และเทือกเขาสูง พ้ืนที่ต าบลทั้งหมดประมาณ 
340,074 ไร่ เป็นพื้นที่ปุาไม้ รวมกว่า 293,712 ไร่ หรือประมาณร้อยละ 86 ของพ้ืนที่ต าบล ได้แก่ 
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(1) เขตปุาสงวนแห่งชาติปุาลานสาง ปุาแม่ท้อและปุาห้วยตากฝั่งขวา มีเนื้อที่ประมาณ 255,737 ไร่ 
ซึ่งตามมติคณะรัฐมนตรี ได้มีการจ าแนกเขตการใช้ทรัพยากรและที่ดินปุาไม้ในเขตปุาสงวน
แห่งชาติ ออกเป็น 2 เขต ได้แก่ 
- เขตพ้ืนที่ปุาอนุรักษ์ (โซน C) เป็นพ้ืนที่ปุาคงสภาพไว้ไม่ให้มีการบุกรุกและใช้ประโยชน์เพ่ือ

เป็นแหล่งต้นน้ าล าธาร มีเนื้อที่ประมาณ 215,175 ไร่ 
- เขตพ้ืนที่ปุาเศรษฐกิจ (โซน E) เป็นพ้ืนที่ที่มีมติคณะรัฐมนตรีเรื่องการจ าแนกเขตการใช้

ทรัพยากรและที่ดินปุาไม้ในเขตปุาสงวนแห่งชาติให้เป็นพ้ืนที่เป็นปุาเศรษฐกิจ มีเนื้อที่
ประมาณ 40,562 ไร่โดยพ้ืนที่ปุาเศรษฐกิจบางส่วนอยู่ในเขตปฏิรูปที่ดินซึ่งได้มีการจัดสรร
ที่ดินและมอบ ส.ป.ก. 4-01 ไว้แล้ว มีเนื้อท่ีประมาณ 1,127 ไร่ 

(2) เขตอุทยานแห่งชาติลานสาง อุทยานแห่งชาติตากสินมหาราช และอุทยานแห่งชาติน้ าตกพาเจริญ 
 ซึ่งเดิมเป็นเขตปุาสงวนแห่งชาติ โดยได้รับการประกาศในราชกิจจานุเบกษาให้เป็นเขตอุทยาน
 แห่งชาติลานสาง อุทยานแห่งชาติตากสินมหาราช และอุทยานแห่งชาติน้ าตกพาเจริญ เมื่อปี พ.ศ.
 2529 พ.ศ.2524 และ พ.ศ.2537 ตามล าดับ 

และด้วยข้อจ ากัดของต าบลแม่ท้อ ที่มีพ้ืนที่ส่วนใหญ่อยู่ในปุาสงวนแห่งชาติปุาลานสาง ปุาแม่ท้อและปุาห้วย
ตากฝั่งขวา เขตอุทยานแห่งชาติลานสาง อุทยานแห่งชาติตากสินมหาราช และอุทยานแห่งชาติน้ าตกพาเจริญ 
ท าให้ประชาชนไม่มีสิทธิเข้าท าประโยชน์และถือครองที่ดินเป็นของตนเองได้ และพบว่าเกษตรกรส่วนหนึ่งมี
ความเข้าใจว่าที่ดินดังกล่าวเป็นของตนเองเนื่องจากท ากินในที่ดินดังกล่าวมาอย่างต่อเนื่อง และรับมรดกตก
ทอดการใช้ประโยชน์ที่ดินมาจากรุ่นบิดา/มารดา ส่งผลให้การได้มาของที่ดินมีปัญหา และเกษตรกรคาดหวังว่า
จะได้รับเอกสารสิทธิ์ที่ดิน อีกส่วนหนึ่งมาจากแนวกันเขตที่ดินระหว่างพ้ืนที่ปุาและพ้ืนที่ท ากินเกษตรกร โดย
กรณีดังกล่าวหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เข้ามาด าเนินการแก้ไขปัญหาข้อพิพาทมีการเดินส ารวจและรังวัด จัดท า
แผนที่แต่ยังไม่เป็นที่ยุติ เนื่องจากเกษตรกรบางส่วนเกรงว่าจะถูกยึดพื้นที่ท ากินคืน 

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 ทั้งนี้ นโยบายภาครัฐตามพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 
๒๕๖๒ ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๒ (เริ่มบังคับใช้ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒) ได้ก าหนดให้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการส ารวจข้อมูลราษฎรที่อยู่อาศัยในเขตพ้ืนที่อุทยานแห่งชาติ เพ่ือน ามาพิจารณา
แก้ไขปัญหาเรื่องสิทธิที่ดินท ากินให้แก่ราษฎรที่อยู่ในพ้ืนที่ดังกล่าว ขณะนี้อยู่ระหว่างด าเนินการตาม
กระบวนการ ขั้นตอน ที่ภาครัฐก าหนด 

นอกจากปัญหาด้านเอกสารสิทธิ์แล้ว เกษตรกรยังประสบปัญหาการถูกชะล้างพังทลายของหน้าดิน
เนื่องจากพ้ืนที่ท าการเกษตรเป็นพ้ืนที่ราบระหว่างหุบเขา บางพ้ืนที่มีความลาดชันมากกว่า 35 เปอร์เซ็นต์ 
ปัญหาดินเสื่อมโทรมการใช้สารเคมีในการท าการเกษตรสืบเนื่องกันมาเป็นระยะเวลานาน ประกอบกับบาง



33 
 

พ้ืนที่มีลักษณะดินเป็น กลุ่มดินตื้น มีก้อนกรวด หรือเศษหิน ปนลูกรังหนามาก ดินค่อนข้างเป็นทราย ดินใน
พ้ืนที่ลาดชันสูง ขาดอินทรียวัตถุ ความอุดมสมบูรณ์ต่ า จึงไม่เหมาะกับการท าพ้ืนที่การเกษตร จากข้อมูลของ
องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ท้อ ได้มีการก าหนดพ้ืนที่เกษตรกรรมของต าบลที่เป็นบริเวณที่อยู่นอกเขต
ประกาศปุาไม้ตามกฎหมาย เพ่ือแบ่งพ้ืนที่การเกษตรตามความเหมาะสมของดินและทิศทางในการพัฒนา 
เป็น 2 เขต คือ เขตเกษตรก้าวหน้า และเขตเร่งรัดพัฒนาการเกษตร   

- เขตเกษตรก้าวหน้า  มีเนื้อที่ 4,185 ไร่ หรือร้อยละ 1.23 ของพ้ืนที่ต าบล พ้ืนที่เขตนี้ถูก
ก าหนดให้เป็นเขตเกษตรก้าวหน้า เนื่องจากทรัพยากรดินและที่ดินมีความเหมาะสมปาน
กลางถึงสูงส าหรับปลูกพืช แต่พ้ืนที่ต้องท าการเกษตร โดยอาศัยน้ าฝนเป็นหลัก ต้องอาศัย
การพัฒนาระบบน้ าชลประทาน 

- เขตเร่งรัดพัฒนาการเกษตร มีเนื้อที่ 3,948 ไร่ หรือร้อยละ 1.16 ของพ้ืนที่ต าบล พ้ืนที่เขต
นี้ถูกก าหนดให้เป็นเขตเร่งรัดพัฒนาการเกษตร เนื่องจากการท าการเกษตรต้องอาศัยน้ าฝน
เป็นหลัก รวมถึงทรัพยากรดินและท่ีดินมีความเหมาะสมเล็กน้อยหรือไม่เหมาะสมส าหรับการ
ปลูกพืช การใช้ประโยชน์ที่ดินจ าเป็นอย่างยิ่งต้องพัฒนาปรับปรุง และมีมาตรการเฉพาะเพ่ือ
เพ่ิมผลผลิตให้สูงขึ้น รวมถึงต้องมีมาตรการอนุรักษ์ดินและน้ าเพื่อปูองกันไม่ให้เกิดความเสื่อม
โทรมของระบบนิเวศซึ่งเกิดจากการใช้ที่ดิน 
 

3.) ปัญหาแหล่งน้ าเพ่ือการเกษตร 
 

แผนภูมิที่ 8 : การรับน้ าเพื่อการเกษตรต าบลแม่ท้อ 
 
 
 มีน้ าตลอดท้ังปี 

16 % 

มีน้ าเฉพาะฤดูฝน 
84 % 

ร้อยละ การรับน้ า 
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ข้อมูลเกี่ยวกับพื้นที่ชลประทาน 

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

พื้นที่
ชลประทาน 

พื้นที่
ชลประทานที่มี

ศักยภาพ 

หลัก ย่อย ในปัจจุบนั (ไร่) 
ในการขยาย
เพิ่มข้ึน (ไร่) 

1 ปากห้วยแม่ท้อ แม่ท้อ เมืองตาก ปิง แม่น้ าปงิส่วนที ่4 - 435 
2 ปากห้วยแม่ท้อ แม่ท้อ เมืองตาก ปิง แม่น้ าปงิส่วนที ่4 - 445 
3 ห้วยนึ่ง แม่ท้อ เมืองตาก ปิง ห้วยแม่ท้อ - 2,900 
4 ลานสาง แม่ท้อ เมืองตาก ปิง ห้วยแม่ท้อ - - 
5 ห้วยเหลือง แม่ท้อ เมืองตาก สาละวิน ห้วยแม่ละเมา - - 
6 อุมยอม แม่ท้อ เมืองตาก ปิง ห้วยแม่ท้อ - - 
7 ม้งใหม่ แม่ท้อ เมอืงตาก ปิง ห้วยแม่ท้อ - - 
8 หนองแขม แม่ท้อ เมืองตาก ปิง ห้วยแม่ท้อ - 3,450 
9 ลานสาง แม่ท้อ เมืองตาก ปิง ห้วยแม่ท้อ - - 

10 ลีซอ แม่ท้อ เมืองตาก ปิง ห้วยแม่ท้อ - - 
11 ลานสาง แม่ท้อ เมืองตาก ปิง ห้วยแม่ท้อ - 2,800 
12 หนองแขมใหม่ แม่ท้อ เมืองตาก ปิง ห้วยแมท่้อ - 3,350 
13 ต้นมะม่วง แม่ท้อ เมืองตาก สาละวิน ห้วยแม่ละเมา   

ระบบชลประทาน 
4 % 

สระน้ า/บ่อขุด  
6 % 

แหล่งน้ าธรรมชาติ 
94 % 

ร้อยละ แหล่งน้ าเพ่ือการเกษตร 

ที่มา : ข้อมูลการรับน้ าเพ่ือการเกษตรของเกษตรกร วิเคราะห์และประมวลผลจากแบบส ารวจข้อมูล
เกษตรฯ โดยสภาเกษตรกรจังหวัดตาก ปี ๒๕๕๘ เพ่ิมเติม ปี 2563 

ที่มา : โครงการชลประทานตาก 
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  จากข้อมูลองค์การบริหารส่วนต าบลพ้ืนที่ต าบลแม่ท้อ มีแหล่งน้ าธรรมชาติและแหล่งน้ าที่มีการปรับปรุง 
ก่อสร้างขึ้นใหม่ เพ่ือให้เพียงพอกับการอุปโภคและบริโภคของประชาชน ดังนี้ แหล่งน้ าธรรมชาติ ประกอบด้วย 
ห้วยแม่ท้อ ห้วยแม่ละเมา ห้วยอุมยอม ห้วยอุมยอมน้อย ห้วยแม่ค าปอง ห้วยเหลือง ห้วยน้ าเขียน ห้วยลานสาง 
แหล่งน้ าที่สร้างข้ึน ประกอบด้วย อ่างเก็บน้ าห้วยแม่ท้อ , อ่างหนองพนัง , ฝาย หมู่ที่ 3 และ หมู่ที่ 8 , สระน้ า
ประจ าหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 หมู่ที่ 3 หมู่ที่ 6 หมู่ที่ 11 , สระน้ ากสช. หมู่ที่ 5 , คลองชลประทาน หมู่ที่ 1 หมู่ที่ 2 
หมู่ที่ 3 หมู่ที่ 8 หมู่ที่ 12 และหมู่บ้านบนพ้ืนที่ภูเขาสูง ได้แก่ หมู่ที่ 5 หมู่ที่ 6 หมู่ที่ 7 หมู่ที่ 10 และหมู่ที่ 13 
มีแหล่งน้ าตามไร่นา และอาศัยแหล่งน้ าธรรมชาติ ล าห้วย น้ าฝน เป็นหลัก 
 แม้ว่าจะมีแหล่งน้ าธรรมชาติและแหล่งน้ าที่สร้างขึ้นหลายแห่ง แต่จากผลการส ารวจฯ ของสภาเกษตรกร
จังหวัดตาก (แผนภูมิที่ 8) จะเห็นได้ว่าเกษตรกรพ้ืนที่ต าบลแม่ท้อ มีน้ าใช้ตลอดทั้งปีเพียงร้อยละ 16 และมีน้ าใช้
เฉพาะฤดูฝน ร้อยละ 84 โดยมีการรับน้ าจากแหล่งน้ าธรรมชาติ ร้อยละ 94 จากสระน้ า/บ่อขุด ร้อยละ 6 และ
รับน้ าจากระบบชลประทาน ร้อยละ 4 แหล่งน้ าธรรมชาติในต าบลแม่ท้อสามารถใช้ประโยชน์ในการเกษตรได้
เฉพาะฤดูฝนเป็นหลักเท่านั้น ในฤดูแล้งแหล่งน้ าจะแห้งเป็นส่วนใหญ่ แม้ว่าจะมี “อ่างเก็บน้ าห้วยแม่ท้อ” ซึ่งเป็น
แหล่งน้ าต้นทุนขนาดใหญ่แต่พบว่าเกษตรกรต าบลแม่ท้อได้รับประโยชน์ค่อนข้างน้อยด้วยขาดระบบกระจายน้ า
อย่างทั่วถึง แหล่งน้ าบางแห่งมีปัญหาการตื้นเขินเนื่องจากมีการทับถมของตะกอน การพัฒนาแหล่งน้ าในพ้ืนที่ 5 
หมู่บ้าน พ้ืนที่ภูเขาสูง เนื่องด้วยเป็นเขตพ้ืนที่ปุาสงวนแห่งชาติ และเขตอุทยานแห่งชาติ การขุดลอก หรือ 
ปรับปรุงให้มีขนาดความจุน้ าเพ่ิมมากข้ึนไม่สามารถท าได้ ท าได้เพียงการสร้างฝายชะลอน้ าแบบชั่วคราว การใช้
ประโยชน์ในภาคการเกษตรจึงต้องพ่ึงพาความสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ ลม ฟูา อากาศ เป็นหลัก จากการ
ระดมความคิดเห็น ปัญหาและความต้องการ ตลอดจนแนวทางแก้ไขปัญหาและพัฒนาภาคเกษตรกรรมพ้ืนที่ต าบล
แม่ท้อร่วมกับกลุ่มเกษตรกรและผู้น าชุมชน เกษตรกรในพื้นที่มีความประสงค์ให้ภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ให้การสนับสนุน และพัฒนาแหล่งกักเก็บน้ าและระบบกระจายน้ าในพ้ืนที่เพ่ือเพ่ิมแหล่งน้ าในการประกอบอาชีพ
เกษตรกรรมให้ครอบคลุมพ้ืนที่เกษตรมากยิ่งขึ้น ในการประชุมจัดท าแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับต าบลได้หารือ
ถึงแนวทาง ส าหรับการพัฒนาแหล่งน้ าในพ้ืนที่นั้น ควรสนับสนุนให้มีการก่อสร้างระบบผันน้ าจากอ่างเก็บน้ าแม่
ท้อ รวมไปถึงการก่อสร้างแหล่งพักน้ าไว้ใช้ในฤดูแล้ง โดยให้สามารถผันน้ าด้วยระบบท่อหรือคลองส่งน้ าจากอ่าง
เก็บน้ าขนาดเล็กของแต่ละหมู่บ้านที่อยู่ พ้ืนที่สูงไปสู่ที่อยู่ต่ าเพ่ือให้สามารถกระจายน้ าให้ครอบคลุมพ้ืนที่
การเกษตร และน านวัตกรรมฝายแกนดินเหนียวใต้พ้ืนทรายแก้ไขปัญหาในการช่วยให้อ่างเก็บน้ าสามารถกักเก็บ
น้ าไว้ใช้ได้ระยะเวลาที่ยาวนานขึ้น อย่างไรก็ตาม การพัฒนาแหล่งน้ าในพ้ืนที่ 5 หมู่บ้านเขตภูเขาสูงของต าบลแม่
ท้อ มักพบปัญหาเรื่องการใช้พ้ืนปุา จึงได้เพียงแหล่งน้ าขนาดเล็ก เช่น การก่อสร้างฝายเก็บน้ า ระบบน้ าประปา
ภูเขา ซึ่งไม่ครอบคลุมพ้ืนที่การเกษตรส่วนใหญ่ของเกษตรกร  
 การด าเนินงานด้านการแก้ไขปัญหาด้านแหล่งน้ าเพ่ือการเกษตรนั้น สภาเกษตรกรจังหวัดตากได้
ด าเนินการเสนอข้อเสนอเพ่ือการแก้ไขและพัฒนาแหล่งน้ าแก้ไขปัญหาภัยแล้งไปยังหน่วยงานต่างๆ อาทิ เสนอ
ผ่านที่ประชุมจัดท าข้อมูลการบริหารจัดการน้ าในพื้นที่ฝั่งตะวันออก จังหวัดตาก เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2562 
ณ ห้องประชุมภูหลวงเขื่อนภูมิพล การท าหนังสือเสนอข้อมูลไปยังกองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายใน
ราชอาณาจักรตาก (กอ.รมน.ตาก) และเสนอข้อมูลต่อผู้ว่าราชการจังหวัดตากในที่ประชุมสภาเกษตรกรจังหวัด
ตาก ครั้งที่ 6/2562 ในวาระข้อเสนอเร่งด่วนเพ่ือการแก้ไขปัญหาและพัฒนาภาคเกษตรกรรม พ้ืนที่จังหวัดตาก 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  โดยมีประเด็นข้อเสนอที่เกี่ยวข้องกับพ้ืนที่ต าบลแม่ท้อ คือ ข้อเสนอเพ่ือปรับปรุงและ
พัฒนาแหล่งน้ าให้ประชาชนมีน้ าใช้อย่างเพียงพอ ได้แก่ โครงการปรับปรุงระบบส่งน้ า ก่อสร้างฝายน้ าล้น/ฝาย
ชะลอน้ า ขุดลอกแหล่งน้ าธรรมชาติ ล าเหมืองสาธารณะ เจาะบ่อบาดาล และโครงการติดตั้ง 
เครื่องสูบน้ าพลังงานแสงอาทิตย์  
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  ๔.) ปัญหาราคาสินค้าเกษตร คุณภาพชีวิต สวัสดิการ และสิทธิเกษตรกร 
  

แผนภูมิที่ 9 : ระบบการท าเกษตรกรรม ต าบลแม่ท้อ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
ที่มา : ข้อมูลระบบการท าเกษตรกรรมของเกษตรกร วิเคราะห์และประมวลผลจากแบบส ารวจข้อมูลเกษตรฯ 
โดยสภาเกษตรกรจังหวัดตาก ปี ๒๕๕๘ เพ่ิมเติม ปี 2563 

เกษตรผสมผสาน 
79 % 

วนเกษตร 
14 % 

เกษตรปลอดภัย
(GAP) 
2 % 

เกษตรอินทรีย์ (ระยะ
ปรับเปลี่ยน) 

4.71 % 

ร้อยละเกษตรกรที่ท าการเกษตรผสมผสาน 

เกษตรเชิงเดี่ยว 
2 % 

เกษตรผสมผสาน 
98 % 

ร้อยละการท าการเกษตร 



37 
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53.92 % 

22.55 % 

14.71 % 

8.82 % 

ร้อยละ การใช้ผลผลิตของเกษตรกร 

0.00 20.00 40.00 60.00

ปลา 

ไก่พ้ืนเมือง 

โคเนื้อ 

ชน
ิดส

ัตว
์ที่เ

ลี้ย
ง 

5 % 

50 % 

45 % 

ร้อยละ การเลี้ยงสัตว์ 

แผนภูมิที่ 10 : อาชีพเกษตรกรในแต่ละประเภท ต าบลแม่ท้อ 

ด้านพืช 
 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภูมิที่ 11 : การใช้ผลผลิตของเกษตรกรต าบลแม่ท้อ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ด้านปศุสัตว์ 

  

0.00 20.00 40.00 60.00

ข้าว 

มันส าปะหลัง 

ข้าวโพด 

ชน
ิดพื

ชท
ี่ปล

ูก 

53.57 % 

3.57 % 

42.86 % 

ร้อยละ การปลูกพืช 
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ผลการส ารวจฯ ของสภาเกษตรกรจังหวัดตาก เกษตรกรในพ้ืนที่ต าบลแม่ท้อท าการเกษตรระบบ

เกษตรผสมผสานร้อยละ 98 และระบบเกษตรเชิงเดี่ยวร้อยละ 2 (แผนภูมิที่ 9) โดยเกษตรผสมผสานในที่นี้ 
หมายรวมทั้งเกษตรกรที่ท าการเกษตรหลายชนิดในพ้ืนที่เดียวกัน และเกษตรกรที่มีการประกอบกิจกรรม
การเกษตรหลายชนิด ในพ้ืนที่ต่างแปลงกัน หรือ หมุนเวียนการปลูกตามช่วงฤดูกาล นอกจากนี้เกษตรกรบาง
รายมีการปรับเปลี่ยนมาท า เกษตรปลอดภัย เกษตรอินทรีย์ (ระยะปรับเปลี่ยน) และวนเกษตร มีสินค้าเกษตร
ที่ส าคัญ ได้แก่ ข้าว ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และ มันส าปะหลัง การเลี้ยงสัตว์ที่นิยม ได้แก่ ไก่พ้ืนเมือง โคเนื้อ และ
ปลา (แผนภูมิที่ 10) ผลผลิตสินค้าเกษตร เป็นการผลิตเพ่ือจ าหน่าย ในร้อยละ 53.92 ผลิตเพ่ือบริโภค ร้อย
ละ 22.55 ผลิตเพ่ือเก็บไว้ท าพันธุ์ ร้อยละ 14.71 และร้อยละ 8.82 จะไว้จ่ายค่าเช่า (แผนภูมิที่ 11) มี
แหล่งจ าหน่ายที่ส าคัญ คือ พ่อค้าคนกลาง ขายเองที่ตลาด ตลาดกลาง เป็นหลัก ที่เหลือจะมีการส่งโรงสี/โรง
แปรรูป พ่อค้าส่งออก สถาบันเกษตรกร และผู้แปรรูป ทั้งนี้ จากข้อมูลแบบส ารวจฯ ข้อมูลด้านผลผลิตในพ้ืนที่
อาจยังไม่ครอบคลุม ดังจะเห็นได้จากข้อมูลการขึ้นทะเบียนเกษตรกร ซึ่งทะเบียนเกษตรกรปี 2562 ของกรม
ส่งเสริมการเกษตร มีเกษตรกรลงทะเบียนการปลูกพืชที่ส าคัญ ได้แก่ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ข้าวเจ้า ข้าวไร่ มัน
ส าปะหลัง หญ้าเลี้ยงสัตว์ ล าไย กล้วยน้ าหว้า อโวคาโด กาแฟ และพืชผัก  

 จากการระดมความคิดเห็น ปัญหาและความต้องการ ตลอดจนแนวทางแก้ไขปัญหาและพัฒนาภาค
เกษตรกรรมพ้ืนที่ต าบลแม่ท้อร่วมกับกลุ่มเกษตรกรและผู้น าชุมชน พบว่า เกษตรกรประสบปัญหาเรื่องขาด
แหล่งเงินทุนหมุนเวียนในการท าการเกษตร แหล่งเรียนรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรไม่ครอบ คลุมกลุ่ม
อาชีพ ขาดการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตร โดยเกษตรกรมีความประสงค์ ให้ภาครัฐและหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง จัดหา สนับสนุนแหล่งเงินทุนให้กับกลุ่มเกษตรกร กลุ่มปศุสัตว์ ให้มีการสร้างแหล่งเรียนรู้และ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีในต าบลให้ครอบคลุมทุกกลุ่มอาชีพ หน่วยงานและภาคท้องถิ่น ส่งเสริม และพัฒนาพ้ืนที่
การเกษตร สร้างเอกลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ชุมชนแม่ท้อ พัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร  

ที่มา : ข้อมูลการใช้ผลผลิตของเกษตรกร วิเคราะห์และประมวลผลจากแบบส ารวจข้อมูลเกษตรฯ โดย
สภาเกษตรกรจังหวัดตาก ปี ๒๕๕๘ เพ่ิมเติม ปี 2563 
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23.23 % 

40.40 % 

7.07 % 

12.12 % 

6.06 % 

5.05 % 

6.06 % 

ร้อยละ แหล่งจ าหน่ายผลผลิตของเกษตรกร  
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นอกจากปัญหาและความต้องการในภาคการเกษตร เกษตรกรได้สะท้อนปัญหาความยากจนของอาชีพ
เกษตรกร ปัญหาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานของตน ได้แก่ ปัญหาไฟฟูาส่องสว่าง ระบบประปา ไม่ทั่วถึง ปัญหา
ถนนลูกรัง เป็นต้น โดยแนวทางในการแก้ไขปัญหาในเบื้องต้น สภาเกษตรกรจังหวัดตาก ได้แนะน าให้เกษตรกร
ร่วมกลุ่มกันแจ้งความต้องการไปยังองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

 เมื่อเปรียบเทียบรายได้เฉลี่ย - รายจ่ายเฉลี่ย - หนี้สิน ต าบลแม่ท้อ เกษตรกรมีรายได้เฉลี่ย - รายจ่าย
เฉลี่ย - หนี้สินเฉลี่ยต่ ากว่าระดับอ าเภอและระดับจังหวัด ทั้งนี้เกษตรกรบางรายยังคงไม่ให้ข้อมูลด้านรายได้ 
รายจ่ายและหนี้สินตามข้อเท็จจริงเท่าที่ควร จากข้อมูลเกษตรกรในต าบลแม่ท้อ  รายได้จะกระจุกตัวเฉพาะ
เกษตรกรบางรายที่มีความพร้อมทางด้านทุน ที่ดิน แหล่งน้ าเพ่ือการเกษตร และองค์ประกอบอ่ืนๆ รายได้หลัก
ของเกษตรกรยังพ่ึงพาการเพาะปลูกพืชในรูปแบบที่ผลิตอย่างเดียวเป็นส่วนมาก ได้แก่ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ มัน
ส าปะหลัง  เป็นหลัก ซึ่งมีความผันผวนตามความต้องการของตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ ราคา
ผลผลิตจึงไม่แน่นอน ประกอบกับ ปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ที่เกษตรต้องประสบ ไม่ว่าจะเป็น ข้อก าจัดของ
สภาพพ้ืนที่ต าบลที่มีพ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นเขตปุาไม้ พ้ืนที่เกษตรกรรมมีไม่เพียงพอ พ้ืนที่การเกษตรขาดความ
เหมาะสมของดิน ปัญหาสภาพอากาศที่แปรปรวน ปัญหาน้ าท่วมในฤดูฝน ภาวะฝนทิ้งช่วง ดินเสื่อมโทรม 
ปัญหาโรค แมลงศัตรูพืชระบาด การขาดองค์ความรู้ในการท าการเกษตร ปัญหาความยากจนของเกษตรกร 
ด้วยปัญหา ข้อจ ากัดต่างๆ เกษตรกรจึงต้องปรับเปลี่ยนกิจกรรมภาคเกษตรกรรม เพ่ือพัฒนาศักยภาพการหา
รายได้ โดยเห็นว่าการปรับเปลี่ยนการกิจกรรมภาคเกษตรจากการเพาะปลูกพืชเป็นปศุสัตว์ โดยเฉพาะการ
เลี้ยงโคเนื้อซึ่งเป็นกิจกรรมภาคเกษตรที่ใช้พ้ืนที่และน้ าน้อย สอดคล้องกับข้อจ ากัดด้านสภาพพ้ืนที่ แหล่งน้ า เป็น
กิจกรรมที่สร้างรายได้ที่ยั่งยืนให้แก่เกษตรกรในพ้ืนที่ต าบลแม่ท้อได้ และหากสามารถผลักดันการเลี้ยงโคเนื้อ
เป็นเกษตรอุตสาหกรรมโคเนื้อให้เกิดขึ้นได้อย่างเป็นรูปธรรมในพ้ืนที่ อุตสาหกรรมดังกล่าวจะเป็นกลไกส าคัญ
ส่วนหนึ่ง ในการช่วยรักษาเสถียรภาพราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และมันส าปะหลัง ซึ่งเป็นวัตถุดิบหลักในการผลิต
อาหารสัตว์ต่อไป  

 นอกจากนี้ด้วยต าบลแม่ท้อมีเขตพ้ืนที่สูง สามารถปลูกพืชผัก ไม้ผลเหมืองหนาวได้ ประกอบกับเป็น
ที่ตั้งของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรตาก (ดอยมูเซอ) ศูนย์วิจัยฯมีแปลงทดลองปลูกพืชผัก ไม้ผล ไม้ดอก 
พืชสมุนไพร งานวิจัยส าคัญของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรตาก (ดอยมูเซอ) ได้แก่ วิจัยการผลิตกาแฟอาราบิก้า
ให้ได้คุณภาพ การผลิตพืชผักปลอดภัยจากสารพิษ การปรับปรุงพันธุ์กล้วยไม้สกุลซิมบิเดียม เอ้ืองพร้าว และ
หน้าวัวในเชิงธุรกิจ การพัฒนาพันธุ์มะคาเดเมีย อะโวคาโด พลับ ชาโยเต้ และผักเมืองหนาว และการแปรรูป
ผลิตภัณฑ์การเกษตร ซึ่งเกษตรกรสามารถเข้าไปศึกษาเรียนรู้และขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานได้ 
เกษตรกรในพ้ืนที่มปีรับเปลี่ยนจากการปลูกพืชไร่เชิงเดี่ยวสู่การปลูกพืชเศรษฐกิจพ้ืนที่สูง อาทิ อโวคาโด กาแฟ 
ผสมผสานกับการปลูกพืชผัก ผลไม้ ที่มีช่วงระยะเก็บเกี่ยวสั้น อาทิ มะระหวาน(ชาโยเต้) ผักกาดกวางตุ้ง ผัก
บ๊วยเล้ง สตรอเบอรี่ เพ่ือสร้างรายได้ ตลอดจนมีการรวมกลุ่มเกษตรกรเพ่ือการผลิต รวบรวมผลผลิต และการ
ท าผลผลิตมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ของตนเอง ส่งผลให้ปัจจุบันเกษตรกรในพ้ืนที่มีศักยภาพในการสร้างรายได้
จากประกอบอาชีพเกษตรกรรมมากยิ่งขึ้น อย่างไรก็ตาม ยังมีพบอุปสรรคในการรณรงค์ให้เกษตรกรตระหนัก
ถึงความส าคัญในการ ลด ละ เลิก การใช้สารเคมีและยาฆ่าแมลงในการผลิตสินค้าเกษตร ส่งผลให้ไม่สามารถ
ยกระดับคุณภาพสินค้าเกษตรให้สามารถแข่งขันในระดับสากลได้ การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการผลิต
สินค้าเกษตรให้ได้คุณภาพ ได้รับการรับรองมาตรฐาน แนวทางพัฒนาจึงควรมุ่งประเด็นส่งเสริมให้เกษตรกร
เห็นถึงความส าคัญและความจ าเป็นในการผลิตสินค้าเกษตรปลิดภัย เกษตรอินทรีย์ เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมและ
ขยายฐานการตลาดให้ครอบคลุมในทุกระดับ ทั้งตลาดท้องถิ่น ตลาดสินค้าพรีเมี่ยม 
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๕.) แนวทางการพัฒนาอาชีพ และประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเกษตรอุตสาหกรรม 

 สภาเกษตรกรจังหวัดตาก ร่วมกับกลุ่มเกษตรกรและผู้น าชุมชน ได้ร่วมกันวิเคราะห์ ปัญหา ข้อจ ากัด
ต่างๆ และโอกาสของพ้ืนที่ต าบลแม่ท้อ เพ่ือปรับเปลี่ยนกิจกรรมภาคเกษตรกรรมและพัฒนาศักยภาพการหา
รายได้ โดยเห็นว่าการปรับเปลี่ยนการกิจกรรมภาคเกษตรจากการเพาะปลูกพืชเป็นปศุสัตว์ โดยเฉพาะการ
เลี้ยงโคเนื้อซึ่งเป็นกิจกรรมภาคเกษตรที่ใช้พ้ืนที่และน้ าน้อย สอดคล้องกับข้อจ ากัดด้าน พ้ืนที่ และแหล่งน้ าใน
ต าบล ทั้งนี้แต่เดิมเกษตรกรมีการเลี้ยงโคเนื้อแบบปล่อยไล่ทุ่งบางส่วนมีการปรับเปลี่ยนเป็นการเลี้ยงโคขุนและ
เลี้ยงโคแม่พันธุ์ โดยสินค้าโคเนื้อมีความต้องการของตลาดอย่างต่อเนื่องสร้างแรงจูงใจให้เกษตรกรหันไปเลี้ยง
โคเพ่ิมขึ้นจ านวนมาก อย่างไรก็ตามยังคงประสบปัญหาเสถียรภาพด้านราคาโคเนื้อที่เกษตรกรนิยมจ าหน่าย 
“โคเนื้อมีชีวิต” จึงเห็นว่าหากเพ่ิมปริมาณการเลี้ยงโคแม่พันธุ์เพ่ือผลิตลูกโครุ่นจ าหน่ายและยกระดับเป็นการ
แปรรูปเพ่ือจ าหน่ายเนื้อโค - ผลิตภัณฑ์จากเนื้อโคในชุมชนได้จะสร้างมูลค่าเพ่ิมและรักษาเสถียรภาพราคาโค
เนื้อในพ้ืนที่ได้ระดับหนึ่ง ประกอบกับสินค้าเกษตร “โคเนื้อ” เป็นสินค้าเกษตรที่มีศักยภาพของจังหวัดตาก 
หน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในจังหวัดตากที่เกี่ยวข้อง ได้มีการส่งเสริมและสนับสนุนปัจจัย
รองรับกิจกรรมการเลี้ยงโคและแปรรูปเนื้อโคในพ้ืนที่จังหวัดครบวงจร อาทิ  โรงฆ่าสัตว์มาตรฐาน, โรงแปรรูป
ตัดแต่งเนื้อโค, โรงงานแปรรูปเนื้อสัตว์เป็นอาหารส าเร็จรูป, ห้องเย็นเก็บผลผลิตเนื้อโค และศูนย์การเรียนรู้
เกษตรผสมผสาน (ตั้งอยู่เขตพ้ืนที่ต าบลตากตก) การส่งเสริมและพัฒนาโคเนื้อ เป็นโครงการหนึ่งในแผน
โครงการขับเคลื่อนชนิดสินค้าที่มีศักยภาพของจังหวัดตาก และด้วยที่ตั้งของต าบลแม่ท้อเป็นจุดเส้นทางผ่านไป
ยังพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษของจังหวัดตากและมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวก มีแหล่งจ าหน่ายสินค้าเกษตร
ดังเดิมท่ีเป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยว ได้แก่ ตลาดดอยมูเซอ จึงเป็นจุดแข็งให้เกษตรกรมีช่องทางในการจ าหน่าย
สินค้าของชุมชน ลดต้นทุนการขนส่ง สามารถสร้างรายได้ให้แก่ครอบครัวได้ตลอดทั้งปี รวมถึงขยายพ้ืนที่
จ าหน่ายสินค้าให้แก่เกษตรกรเพ่ิมเติมได้ในอนาคต โดยจากการประชุมคณะท างานจัดท าและขับเคลื่อน
แผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์จังหวัดตาก ได้มีการมอบหมายหน่วยงานเกี่ยวข้อง จัดท าข้อเสนอโครงการ
ส่งเสริมและพัฒนาโคเนื้อทั้งห่วงโซอุปทาน ตั้งแต่ต้นทาง (การผลิต) กลางทาง (การแปรรูป) และปลายทาง 
(การตลาด) เพ่ือเสนอของบประมาณพัฒนาภาคเหนือ กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 และจังหวัดตาก ต่อไป
จากการลงพ้ืนที่ต าบลแม่ท้อปัจจุบันกลุ่มผู้เลี่ยงโคต าบลแม่ท้อมีการจัดตั้งขึ้นหลายกลุ่ม และบางส่วนมีการพัฒนา
เป็นกลุ่มเครือข่ายพัฒนาโคเนื้อตาก เป็นกลุ่มที่มีศักยภาพสามารถพัฒนาการเลี้ยงโคเป็นอุตสาหกรรมการผลิตโค
เนื้อได้ ทั้งนี้ประธานและสมาชิกของกลุ่มเครือข่ายพัฒนาโคเนื้อตาก บางท่านเป็นสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดตาก 
ซึ่งได้ประสานการท างานและความร่วมมือระหว่างหน่วยงานกันมาโดยมาตลอด  

 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเครือข่ายพัฒนาโคเนื้อตาก เป็นการรวมกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคจากอ าเภอต่างๆ 
ทั้งในจังหวัดตาก และจังหวัดใกล้เคียง อาทิ อ าเภอเมืองตาก อ าเภอบ้านตาก อ าเภอสามเงา อ าเภอวังเจ้า 
กลุ่มมีวัตถุประสงค์ในการรวมกลุ่มเพ่ือร่วมกันพัฒนาอาชีพการเลี้ยงโคให้มีความมั่นคงและยั่งยืน โดยมีการ
ระดมทุนผู้ถือหุ้นเป็นเงินสดและตัววัวเพ่ือเลี้ยงรวมกันเป็นลักษณะปศุสัตว์ฟาร์มใหญ่เน้นการปรับปรุงพันธุ์โดย
มีเปูาหมายให้เกิดพันธุ์วัวที่มีลักษณะ เลี้ยงง่าย โตเร็ว ได้รับผลตอบแทนสูง มีการแบ่งกลุ่มผู้เลี้ยงเป็น 3 กลุ่ม
ได้แก่ กลุ่มผู้เลี้ยงโคต้นน้ า (แม่พันธุ์) กลุ่มผู้เลี้ยงโคกลางน้ า (ลูกโคหย่านม) กลุ่มเลี้ยงโคปลายน้ า (โคขุน)  
1.) แผนการพัฒนาโคเนื้อ 

- การพัฒนาโคต้นน้ า ได้แก่ การเพ่ิมปริมาณแม่พันธุ์โค การปรับปรุงพันธุ์โค การจดท าทะเบียน โค
แม่พันธุ์ ลูกโคและโคพร้อมขุนเพ่ือสะดวกในการวางแผนการผลิตและการตลาด การเลี้ยงโคแม่
พันธุ์แบบคอกรวม (ปศุสัตว์ฟาร์มใหญ่)  
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- การพัฒนาโคกลางน้ า เนื่องจากกลุ่มมีสมาชิกที่เลี้ยงโคต้นน้ าที่มีลูกโคเพศผู้ที่เกิดจากแม่โคใน
ฟาร์มจ านวนหนึ่ง จึงมีนโยบายให้สมาชิกกลุ่มแม่พันธุ์ขยายระยะเวลาการเลี้ยงอีก ๑ ปี ใน
รูปแบบวัวกลางน้ าเพ่ือเพ่ิมมูลค่าเสริมรายได้ 

- การพัฒนาการเลี้ยงโคปลายน้ า กลุ่มเครือข่ายพัฒนาโคเนื้อตากมีความพร้อมเรื่องสถานที่ ที่ขอ
อนุญาตให้ศูนย์เรียนรู้เกษตรผสมผสานภาคเหนือตอนล่าง ๑ ที่มีพ้ืนที่ ๑,๒๕๑ ไร่, ,แปลงหญ้า,
ระบบน้ า และอุปกรณ์เลี้ยงโคที่ทันสมัย ที่สามารถเลี้ยงโคได้จ านวนมาก ผลิตอาหารสัตว์ได้เอง
และใช้เครื่องมืออุปกรณ์ลดการใช้แรงงานคนได้ จึงมีแผนการเลี้ยงโคขุนระบบคอกรวมเป็นเกษตร
แปลงใหญ่ 

2.) แผนงานด้านการตลาดโคเนื้อ 
 จากการที่กลุ่มเครือข่ายพัฒนาโคเนื้อตาก มีสมาชิกเป็นจ านวนมาก ๓ กลุ่มผู้เลี้ยงโคมีปริมาณโคใน
ระบบเป็นจ านวนมาก จึงมีการจัดการระบบตลาดที่เป็นธรรม เชื่อมโยงการซื้อขาย ในกลุ่มจัดระบบการซื้อขาย
โดยการชั่งน้ าหนักเป็นการซื้อขายที่มีราคากลางอ้างอิงได้ มีแนวทางการด าเนินงานของกลุ่ม ดังนี้  

- การเชื่อมโยงการซื้อขายวัวผ่านกลุ่ม คือ การขายลูกวัวหย่านมส่งต่อให้กลุ่มผู้เลี้ยงวัวกลางน้ า 
- การตลาดระบบเชื่อมโยงเครือข่ายพันธมิตร โดยมีการตกลงซื้อขายโคร่วมกันกับกลุ่มวิสาหกิจ

ชุมชนในจังหวัดใกล้เคียงมีการแลกเปลี่ยนซื้อขายโคร่วมกันโดยระบบเชื่อมโยงกันในกลุ่มต่อกลุ่ม 
- การตลาดวัวพร้อมขุน มีการตกลงการท าตลาดโคเนื้อพร้อมขุนร่วมกับลุงเชาว์ฟาร์มที่เป็นผู้ส่งออก

โคมีชีวิตไปต่างประเทศ  คือ จีน และเวียดนาม รายใหญ่ของประเทศไทย โดยกลุ่มเครือข่าย
พัฒนาโคเนื้อตากเป็นผู้รวบรวมโคพร้อมขุนจากสมาชิกที่มีน้ าหนักตั้งแต่ ๓๕๐ – ๔๐๐ กก.โดยมี
การเข้มงวดในการสุ่มตรวจปัสสาวะวัวเพ่ือปูองกันการใช้สารเร่งเนื้อแดง วัวพร้อมขุนส่วนหนึ่งจะ
ถูกส่งให้สมาชิกผู้เลี้ยงโคขุนรายใหญ่ของกลุ่มท าการเลี้ยงรูปแบบอกวัวขุนขนาดกลางและขนาด
ใหญ่ที่มีความพร้อมเรื่องเงินทุนเรื่องมืออุปกรณ์ท่ีทันสมัย นอกจากนี้วัวพร้อมขุนจะเข้าสู่ระบบขุน
รวมแบบเกษตรกรแปลงใหญ่ของกลุ่มเครือข่ายพัฒนาโคเนื้อตาก 

- การตลาดโคขุน แบ่งเป็น โคขุนมีชีวิต และตลาดเนื้อโคและการแปรรูปอาหารส าเร็จรูป โดยกลุ่ม
เครือข่ายพัฒนาโคเนื้อตาก มีแผนงานที่จะขอใช้ประโยชน์จากศูนย์แปรรูปโคครบวงจร พร้อม
ระบบสาธารณูปโภค ซึ่งสร้างด้วยงบประมาณกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ๑ ภายในศูนย์วิจัย
และบ ารุงพันธุ์สัตว์ตากเพ่ือด าเนินการธุรกิจโคเนื้อให้ครบวงจรด้วยการผลิตจากเกษตรกรสู่
ผู้บริโภคด้วยอาหารปลอดภัย ตลาดเนื้อโค แบ่งเป็น ๓ ส่วน คือ เนื้อเกรดพรีเมียม เนื้อชิ้นส่วน
รอง น าไปตัดแต่ง บรรจุภัณฑ์ จัดจ าหน่ายในร้าน SK INTERFOOD และเขียงเนื้อในหมู่บ้าน 
ต าบล ในรูปแบบอาหารปลอดภัย บรรจุภัณฑ์ทันสมัย เนื้อแปรรูปเป็นอาหารส าเร็จรูป  
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6.) ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตร ต าบลแม่ท้อ 
 

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางการเกษตร ต าบลแมท่้อ 

 จุดแข็ง (S : Strength) 
- ต าบลแม่ท้อมีแหล่งน้ าต้นทุน คือ ห้วยแม่ท้อและอ่างเก็บน้ าห้วยแม่ท้อ ซึ่งสามารถพัฒนา

ศักยภาพในด้านชลประทานให้คลอบคลุมพ้ืนที่การเกษตร  
- มีเส้นทางคมนาคมสายหลัก คือ ทางหลวงหมายเลข 12 สายแม่สอด - มุกดาหาร เป็นทางหลวง

แผ่นดินสายรองประธานที่เป็นเส้นทางคมนาคมส าคัญที่เชื่อมระหว่างภาคเหนือและภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย สายทางเริ่มต้นที่สะพานมิตรภาพไทย-พม่า อ าเภอแม่สอด 
จังหวัดตาก และสิ้นสุดที่อ าเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร มีระยะทางตลอดทั้งสายรวม 
793.391 กิโลเมตร 

- ต าบลแม่ท้อเป็นเส้นทางผ่านในการเดินทางระหว่างอ าเภอเมืองตาก และ อ าเภอแม่สอด เป็น
จุดเชื่อมระหว่าง อ าเภอฝั่งตะวันออกและฝั่งตะวันตกของจังหวัดตาก เป็นเส้นทางการค้า การ
ขนส่ง โลจิสติกส์ และเป็นเส้นทางการท่องเที่ยว 

- เป็นที่ตั้งของตลาดดอยมูเซอเก่า - ใหม่ ตลาดดอยมูเซอ เป็นแหล่งจ าหน่ายสินค้าทางการเกษตรที่
หลากหลาย อาทิ พืชผัก ไม้ผลเมืองหนาว สินค้าชุมชน มีศูนย์สาธิตและแสดงสินค้าบริการ
นักท่องเที่ยว  

- ต าบลแม่ท้อมีผลผลิตทางการเกษตรที่หลายหลาย ตามความแตกต่างของสภาพพ้ืนที่ คือ  
• พ้ืนที่ราบริมแม่น้ า ผลผลิตทางการเกษตรจะเป็นพืชไร่ อาทิ  ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ข้าว มัน

ส าปะหลัง มีการปลูกไม้ผล ได้แก่ ล าไย  
• มีการเลี้ยงโคเนื้อกันอย่างแพร่หลาย มีกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อที่มีศักยภาพ 
• พ้ืนที่สูง ผลผลิตทางการเกษตรจะเป็นพืชผักเมืองหนาว ผลิตผลการเกษตรจากชาวมูเซอ 

ได้แก่ มะระหวาน ยอดมะระหวาน(Chayote) แครอทดอย กะหล่ าม่วง พริกกะเหรี่ยง บัว
หิมะ เผือกหอมดอย ข้าวกล้องดอย ลูกพลับ สตรอเบอรี่ น้ าผึ้งปุา เห็ดหลินจือ สมุนไพรต่างๆ 
และเนื้อหมูปุา(หมูด า) เป็นต้น 

- เกษตรกรมีการรวมกลุ่มอาชีพ อาทิ กลุ่มผู้เลี้ยงโต กลุ่มปลูกพืชไร่ กลุ่มปลูกพืชผัก-ไม้ผลเมือง
หนาว กลุ่มกาแฟ เป็นต้น 

จุดอ่อน (W : Weakness) 
- พ้ืนที่ท าการเกษตรไม่เพียงพอ ดินเสื่อมโทรม 
- พ้ืนที่การเกษตรของเกษตรกรบางรายอยู่ติดกับพ้ืนที่ปุาไม้ ท าให้เกิดความขัดแย้งระหว่าง

เจ้าหน้าที่และเกษตรกร 
- ไม่มีเอกสารสิทธิ์ในที่ดินท ากิน  
- ปัญหาแหล่งน้ าเพ่ือการเกษตรมีไม่เพียงพอ 
- เส้นทางคมนาคมในพ้ืนที่การเกษตรไม่สะดวก ถนนเป็นดินลูกรัง 
- ระบบสาธารณูปโภค และสาธารณูปการยังไม่ทั่วถึง 
- ทรัพยากรธรรมชาติเริ่มลดน้อยลง เพราะขาดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 
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โอกาส (O : Opportunity) 
- เกษตรกรมีการรวมกลุ่มและสร้างเครือข่าย มีอ านาจการต่อรองและสามารถหาช่องทางการตลาด

ได้ในหลายระดับ  
- เกษตรกรบนพ้ืนที่สูงมีช่องทางในการจ าหน่ายสินค้าเกษตร(ตลาดดอยมูเซอ) ลดต้นทุนการขนส่ง 

สามารถสร้างรายได้ให้แก่ครอบครัวได้ตลอดทั้งปี 
- มีการบูรณาการท างานกับหน่วยงานทั้งภาครัฐ/ภาคเอกชน และชุมชนให้ความร่วมมือพัฒนา

ท้องถิ่น 
- มีอ่างเก็บน้ าห้วยแม่ท้อ น้ าตกปางสา สามารถพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวและแหล่งท่องเที่ยวเชิง

เกษตรในชุมชนได้ 
- ที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ของต าบลบางส่วนติดกับริมฝั่งห้วยแม่ท้อเหมาะส าหรับการท าเกษตรกรรม 
- นโยบายภาครัฐสนับสนุนงบประมาณให้แก่เกษตรกรที่มีการรวมกลุ่ม 

 
อุปสรรค (T : Threat) 
- สภาพพ้ืนที่ต าบลแม่ท้อประกอบด้วยปุาไม้และเทือกเขาสูง พ้ืนที่ประมาณร้อยละ 86 ของพ้ืนที่

ต าบลทั้งหมด เป็นเขตพ้ืนที่ปุาอนุรักษ์ ได้แก่ อุทยานแห่งชาติ ปุาสงวนแห่งชาติ ท าให้พ้ืนที่ราบที่
เหมาะสมส าหรับการท าการเกษตรมีน้อย พ้ืนที่การเกษตรทับซ้อนกับพ้ืนที่ปุา การบุกรุกปุา การ
ขอสินเชื่อจากสถาบันการเงินมีข้อจ ากัดเนื่องจากขากหลักทรัพย์ค้ าประกัน 

- แหล่งน้ าเพ่ือการเกษตรไม่เพียงพอ แม้ว่าต าบลแม่ท้อจะมีแหล่งน้ าธรรมชาติหลายสาย แต่ก็
สามารถใช้ได้เฉพาะฤดูฝนและฤดูหนาวเป็นหลักเท่านั้น ในฤดูแล้งแหล่งน้ าจะแห้งเป็นส่วนใหญ่ 
แม้ว่าจะมีอ่างเก็บน้ าห้วยแม่ท้อซึ่งเป็นแหล่งน้ าต้นทุนขนาดใหญ่แต่เกษตรกรต าบลแม่ท้อได้รับ
ประโยชน์ค่อนข้างน้อยด้วยขาดระบบกระจายน้ าอย่างทั่วถึง 

- ความแปรปรวนของดินฟูาอากาศท าให้ง่ายต่อการเกิดภัยต่างๆ อาทิ น้ าท่วม ฝนแล้ง โรค - แมลง
ศัตรูพืชระบาด  

- หน่วยงานที่เกี่ยวข้องขาดแคลนงบประมาณในการสนับสนุน ส่งเสริมเกษตรกร ข้อจ ากัดด้าน
นโยบาย กฎหมาย ระเบียบข้อบังคับซ่ึงไม่เอ้ืออ านวยต่อการพัฒนาด้านการเกษตร 

- สภาพพ้ืนที่บางหมู่บ้านอยู่ห่างไกล ท าให้เป็นข้อจ ากัดในการพัฒนา 
- สภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทยปัจจุบันที่ชะลอตัว ความผันผวนทางเศรษฐกิจโลกส่งผลค่าครอง

ชีพสูงขึ้น   
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สรุปประเด็นปัญหาและแนวทางพัฒนาภาคเกษตรกรรม ต าบลแม่ท้อ 
(สรุปจากการจัดเวทีระดมความเห็นการจัดท าแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับต าบล) 

 

ประเด็นปัญหา/ความต้องการ แนวทางการพัฒนา 

1. ขาดแหล่งน้ าเพ่ือการเกษตร ระบบชลประทาน
ไม่ทั่วถึง 

1. สร้างอ่างเก็บน้ าขนาดเล็ก,ขุดลอกอ่างเก็บน้ าที่ตื้นเขิน
,วางท่อจากอ่างเก็บน้ าแม่ท้อส่งมาให้อ่างเก็บน้ าของแต่
ละหมู่บ้านในต าบลแม่ท้อ สร้างระบบชลประทานให้
คลองคลุมพ้ืนที่การเกษตร 

2. พ้ืนที่การเกษตรมีเขตติดต่อกับพ้ืนที่อุทยาน 
ไม่มีเอกสารสิทธิ์ในที่ดินท ากิน 

2. ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาสร้างความ
เข้าใจและให้ความช่วยเหลือแก่เกษตรกร 

3. พ้ืนที่ท าการเกษตรเสื่อมสภาพจากการใช้
สารเคมี 

3. ปรับเปลี่ยนการท าการเกษตรจากการใช้ปุ๋ยเคมีเป็น
ส่งเสริมการท าปุ๋ยชีวภาพ,ปุ๋ยพืชสด 

4. ความเสื่อมโทรมของหน้าดินจากการชะล้าง 
พังทลาย 

4. ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาให้ความรู้แก่
เกษตรกรในการ ดูแล บ ารุง รักษาหน้าดิน การปูองกัน 
การพังทลายของหน้าดิน 

5. พ้ืนที่ท าการเกษตรไม่เพียงพอ 5. ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดสรรพ้ืนที่ปุาไม้และพ้ืนที่
การเกษตรให้ชัดเจน 

6. ขาดแหล่งเรียนรู้และการถ่ายทอดเทคโนโลยี 
การเกษตร 

6. สร้างแหล่งเรียนรู้ในต าบลให้ครอบคลุมกลุ่มอาชีพ 

7. ขาดการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตร 7. ให้หน่วยงานและภาคท้องถิ่น พัฒนา ส่งเสริมให้มี
แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร 

8. ขาดแหล่งเงินทุนหมุนเวียน 8. ภาครัฐจัดหา สนับสนุนแหล่งเงินทุนให้กับกลุ่ม
การเกษตร-ปศุสัตว์ 

9. ถนนเพ่ือการเกษตรไม่ทั่วถึง 9. ท้องถิ่นสนับสนุนการแก้ไขปัญหาในเรื่องถนนเพ่ือการ
ใช้ประโยชน์ในชุมชน 

10. ปัญหาความยากจนของเกษตรกร 10. ท าโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่แบบผสมผสาน 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตร ต าบลแม่ท้อ 

วิสัยทัศน์ 
ต าบลแม่ท้อจะเป็นแหล่งผลิตพืชผลทางการเกษตรและปศุสัตว์ที่มีคุณภาพ สามารถสร้างรายได้ให้แก่
ครัวเรือนเกษตรกรได้อย่างยั่งยืน  

พันธกิจ 
 
 

1. พัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกรให้มีมั่นคง  
2. ยกฐานะทางเศรษฐกิจของเกษตรกรให้มั่งค่ัง อย่างยั่งยืน 
3. เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรในการเพ่ิมรายได้ที่มั่นคงอย่างต่อเนื่อง 
4. พัฒนา ปรังปรุง และฟ้ืนฟูทรัพยากร ดิน น้ า ตลอดจนปัจจัยการผลิตทางการเกษตร ให้สอดคล้อง

กับสภาพพ้ืนที่อย่างเหมาะสมและทั่วถึง 
5. อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพ่ือสร้างสมดุลในระบบนิเวศน์และความอุดม

สมบูรณ์ของปัจจัยผลผลิตทางการเกษตรอย่างยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ เป้าประสงค์ 

1 .  พัฒนาคุณภาพชี วิ ต
เกษตรกรให้เกิดความมั่นคง 
ความมัง่คั่ง อย่างยั่งยืน 
2. พัฒนาขีดความสามารถ 
ในการผลิต การจัดการ
สินค้าเกษตร และความมั่ง
คงในอาชีพ 
3. บริหารจัดการทรัพยากร
ก า ร เ ก ษ ต ร อ ย่ า ง มี
ประสิทธิภาพ และสร้าง
สมดุลในระบบนิเวศน์อย่าง
ยั่งยืน 

1. สร้างกระบวนการมีส่วนร่วมทุกภาค
ส่วนในการก าหนดนโยบายและวาง
แผนการพัฒนาเกษตรกรรมอย่างเป็น
ระบบ 
2. พัฒนาประสิทธิภาพการผลิตสินค้า
เกษตร ให้มีคุณภาพ ได้รับมาตรฐาน
การรับรอง 
3. สร้างความเข้มแข็งกลุ่ม องค์กร 
สถาบัน เกษตรกร ให้สามารถบริหาร
จัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 
4. สร้างมูลค่าเพ่ิมผลผลิตโดยการแปร
รูปสร้างเกษตรกรผู้ประกอบการ 
5. พัฒนาอัตลักษณ์ ผลิตภัณฑ์สินค้า
เกษตรโดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น  
6. พัฒนาและปรังปรุง แหล่งน้ าระบบ
ชลประทาน เ พ่ื อกา ร เกษตร ให้ มี
ประสิทธิภาพและเป็นไปอย่างทั่วถึง
เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่ 
7.  ฟ้ื น ฟูทรัพยากรการผลิ ตทา ง
การเกษตร เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ผลิตและลดต้นทุน 

1. เกษตรกรต าบลแม่ท้อ มีคุณภาพชีวิตที่ดี มี
ส่วนร่วมในการก าหนดนโยบายและวางแผน
พัฒนาเกษตรกรรมในพื้นท่ี 
2. เกษตรกรต าบลแม่ท้อมีศักยภาพ ในการ
ผลิตและจัดการสินค้าเกษตร ทั้งด้านพืชและ
ปศุสัตว์ สินค้าเป็นที่ยอมรับ มีตลาดจ าหน่ายที่
หลากหลาย 
3 ผลผลิตทางการเกษตรของต าบลแม่ท้อมี
ความปลอดภัย ได้รับการรับรองมาตรฐาน มี
การจัดจ าหน่ายแพร่หลายในตลาดทั่วไปของ
จังหวัดตาก 
4. เกษตรกรต าบลแม่ท้อมีการรวมกลุ่ม ผลิต 
แปรรูป จ าหน่าย ผลผลิตทางการเกษตร 
สามารถเข้าถึงแหล่งทุน ตลอดจนได้รับการ
ถ่ายทอดองค์ความรู้ต่างๆในการสนับสนุน
อาชีพ เพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับ
เกษตรกรในการเ พ่ิมรายได้ที่ มั่ งคงอย่าง
ต่อเนื่อง 
5. ระบบนิเวศน์มีความสมดุล โดยการอนุรักษ์ 
ฟ้ืนฟู ทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
อย่างจริงจัง และปัจจัยการผลิตทางการเกษตร
มีความสมบูรณ์อย่างยั่งยืน 
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ส่วนที่ 3 : แผนงาน โครงการพัฒนาเกษตรกรรม อ าเภอเมืองตาก / ต าบลแม่ท้อ พ.ศ. 2563 – พ.ศ. 2566 

แผนพัฒนา/แผนงาน/โครงการ 
วัตถุประสงค ์

แนวทางการ
ด าเนินงาน 

แหล่ง
งบประมาณ 

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

การพัฒนาแหล่งน้ าและ
ระบบบริการจัดการน้ าเพื่อ
การเกษตร 
 

- โครงการขุดลอกแหล่งน้ าเพื่อการ
เกษตรกร 
- โครงการก่อสร้าง ปรับปรุง 
ซ่อมแซม ฝายชะลอน้ า /ฝาย คสล. / 
ฝายน้ าลน้ /ฝายเก็บน้ า 
- โครงการขุดสระน้ าเพื่อการเกษตร 
- โครงการจัดซื้อท่อประปาเพื่อ
การเกษตร 
- โครงการวางท่อสง่น้ าจากอ่างเก็บ
น้ าแม่ท้อ 

เพื่อให้ประชาชนมี
น้ าเพียงพอในการ
อุปโภค บริโภค ท า
การเกษตร และ
เพื่อเก็บกักน้ าใน
ฤดูแล้ง 

 

อบต.แม่ท้อ 
 

 
 
 

   
กองช่าง 

 

โครงการ ปรับปรุง ก่อสร้างระบบ
ชลประทานแบบท่อจากอ่างเก็บน้ า
ห้วยแม่ท้อมายังพื้นที่การเกษตร 
(พื้นที่ ม.1,2,3,8และ ม.12)  

- ปริมาณน้ า
เพียงพอต่อ
การเกษตรตลอดปี  
-เพิ่มพื้นที่
ชลประทาน 

- ปรับปรุงระบบ
ชลประทานที่มีอยู่ใน
พื้นที่เดิม และก่อสร้าง
เพื่อขยายเขต
ชลประทานระบบท่อ
จากอ่างเก็บน้ าแม่ท้อ
เพิ่มเติม 

กษ./อบต. 
หน่วยงานที่
เก่ียวข้อง 

    
ชป./อบต. 
หน่วยงานที่
เก่ียวข้อง 

โครงการปรับปรุง ก่อสร้างระบบ
ประปาภูเขาเพื่อการเกษตร
(กลุ่มเปูาหมาย : เกษตรกรพื้นที่ ม.
5,6,7,9,10,11และ ม.13)  

- เกษตรกรมีน้ าใช้
ท าการเกษตร
ตลอดป ี 

- ปรับปรุงระบบ
ประปาภูเขาเดิมและ
ก่อสร้างเพิ่มเติม 

กษ./อบต. 
หน่วยงานที่
เก่ียวข้อง 

   

 
ชป./อบต. 
หน่วยงานที่
เก่ียวข้อง 
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แผนงาน โครงการพัฒนาเกษตรกรรม อ าเภอเมืองตาก / ต าบลแม่ท้อ พ.ศ. 2563 - พ.ศ. 2566 

แผนพัฒนา/แผนงาน/โครงการ 
วัตถุประสงค ์

แนวทางการ
ด าเนินงาน 

แหล่ง
งบประมาณ 

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

การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพืน้ฐาน  
- ถนนเพื่อการเกษตร 
- สถานที่ด าเนนิการแปร
รูปผลิตผลการเกษตร 

โครงการ ด้านการปรับปรุง ขยาย ถนนลูกรังเพื่อ
การเกษตร 
 

เพื่อให้ประชาชน
ได้มีถนนส าหรับ
การขนย้ายสิน้ค้า
ทางการเกษตร 

ปรับปรุง / 
ขยาย ถนน
ลูกรัง 

อบต.แม่ท้อ     กองช่าง 

โครงการซ่อมแซมโรงอัดปุ๋ย เพื่อให้เกษตรกรมี
สถานทีท่ างาน 

ซ่อมแซมโรงอัด
ปุ๋ย 

อบต.แม่ท้อ     กองช่าง 

โครงการซ่อมแซมโรงสีประจ าหมู่บ้าน  เพื่อให้มีโรงสีข้าว
ประจ าหมู่บา้น 

ซ่อมแซมโรงสี 
อบต.แม่ท้อ     กองช่าง 

การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจและแก้ไข
ปัญหาความยากจน  
แผนงานการเกษตร 
- การผลิตพืช 
- การผลิตสัตว ์
- การตลาด 
- การส่งเสริมกลุ่มอาชีพ 

- โครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพเลีย้งโค 
- โครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพปลูกผักปลอดสารพิษ 
- โครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพท าไม้กวาด 
- โครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพเกษตรกร  
- โครงการฝึกอบรมการจัดท าเตาชีวมูล+แก๊ส
ชีวภาพ 
- โครงการขุดบ่อเลี้ยงปลา 
- โครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพผูป้ลูกกาแฟ 
- โครงการส่งเสริมอาชีพกลุ่มแปรรูปผลผลติทาง
การเกษตร 
- โครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพเลีย้งหมู / หมูด า  
- โครงการสนบัสนนุเครื่องอัดฟาง 
- โครงการสนบัสนนุเครื่องสีข้าวโพด 
- โครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพทอผ้าใยกัญชง 

- เพื่อสร้างรายได้
ให้กับประชาชน 
- เพื่อเพิ่มพื้นที่
แหล่งอาหารแก่
ชุมชน 

กิจกรรมการ
อบรมตาม
โครงการที่
ก าหนด 

อบต.แม่ท้อ    

 

กอง
สวัสดิการฯ 
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แผนงาน โครงการพัฒนาเกษตรกรรม อ าเภอเมืองตาก / ต าบลแม่ท้อ พ.ศ. 2563 - พ.ศ. 2566 

แผนพัฒนา/แผนงาน/โครงการ 
วัตถุประสงค ์

แนวทางการ
ด าเนินงาน 

แหล่ง
งบประมาณ 

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

การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
และแก้ไขปัญหาความ
ยากจน  
แผนงานการเกษตร 
- การผลิตพืช 
- การผลิตสัตว ์
- การตลาด 
- การส่งเสริมกลุ่ม

อาชีพ 

โครงการอบรมแปรรูปวัตถุดิบสู่
ผลิตภัณฑช์ุมชน 
- โครงการส่งเสริมอาชีพกลว้ยฉาบ   
- โครงการส่งเสริมอาชีพตาม
เศรษฐกิจพอเพียง  
- โครงการพัฒนาอาชพีประมง 
- อุดหนุนโครงการส่งเสริมวิถีชีวติ
ตามโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ 

- เพื่อสร้างรายได้ให้กับ
ประชาชน 

- เพื่อเพิ่มพื้นที่แหล่งอาหาร
แก่ชุมชน 

กิจกรรมการ
อบรมตาม
โครงการที่
ก าหนด 

อบต.แม่ท้อ     
กอง

สวัสดิการฯ 

การพัฒนาด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
การจัดการและอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

- โครงการอบรมหลักสูตรเพิ่ม
ทักษะและมสี่วนร่วมในการ
ปูองกันไฟปุา 
- โครงการปูองกันและแก้ไขปัญหา
ไฟปาุและหมอกควัน 
- สนับสนนุการบริหารการจัดการ
ปุาชุมชน 
- โครงการเพาะช ากล้าไม ้
- โครงการปลูกปาุต้นน้ า 
- โครงการปลูกปาุชุมชน 
- โครงการปลูกหญ้าแฝก 
- โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ 

- เพื่อลดการปัญหาไฟปุาและ
หมอกควัน 
- เพื่อลดปัญหาการเผาปุา 
- เพื่อลดการท าลายปาุไม ้
- เพื่ออนุรักษ์และปกปูองฟื้นฟู
ปุาชุมชน 
เพ่ือลดการพังทลายของหน้า
ดิน 
- เพื่อให้ชุมชนเป็นแหล่ง
เรียนรู้ทางภูมิปัญญาท้องถิ่น 

- อุดหนุนอ าเภอ
เมืองตาก 
- ด าเนินกิจกรรม
ปลูกปาุ 
- บริหารจัดการ
ปุาชุมชน 
- ด าเนินกิจกรรม
ปลูกหญ้าแฝก 
- จัดตั้งศูนย์
อนุรักษ์ฯ 

อบต.แม่ท้อ     

ส านักปลัด, 
กอง

สาธารณสุข 
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แผนงาน โครงการพัฒนาเกษตรกรรม อ าเภอเมืองตาก / ต าบลแม่ท้อ พ.ศ. 2563 - พ.ศ. 2566 

แผนพัฒนา/แผนงาน/โครงการ 
วัตถุประสงค ์ แนวทางการด าเนนิงาน 

แหล่ง
งบประมาณ 

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

การส่งเสริมการ
ผลิตสนิค้าเกษตร
ในเขตที่เหมาะสม 

โครงการปรับเปลีย่นการ
ท าการเกษตรเปลี่ยนพชืไร่
เป็นพืชเมืองหนาวและ
ผลไม้ (กลุ่มเปูาหมาย : 
เกษตรกรพื้นที่ ม.
5,6,7,10 และ ม.13)  

- สร้างความมัน่คงทางอาชีพ
การเกษตรและลดการท าไร่
เลื่อนลอย  

- สนับสนนุให้เกษตรกรมีการ
วางแผนและปรับระบบการผลิต
ให้เหมาะสมกับศักยภาพของ
พื้นที ่

กษ./อบต.
หน่วยงานที่
เก่ียวข้อง 

    
กจ./ศวพ./อบต. 

หน่วยงานที่
เก่ียวข้อง 

การส่งเสริมและ
พัฒนา
กระบวนการผลิต
สินค้าเกษตรให้มี
ความประสทิธิภาพ 

โครงการอบรมพัฒนา
ศักยภาพทางดา้น
การเกษตร  (เกษตรกร ม.
1- ม.13)  

- เพิ่มทักษะความรู้ความสาม
รถในการประกอบอาชีพ  

- ให้ความรู้และวิธีการท าการ
เกษตรกรรมที่ถูกวิธีเพื่อให้ได้ผล
ผลิตสูง 

กษ./อบต. 
หน่วยงานที่
เก่ียวข้อง 

    
กษ./กจ./อบต. 
หน่วยงานที่
เก่ียวข้อง 

การพัฒนาระบบ
การขนส่ง เก็บ
รักษาและรวบรวม
ผลผลติหลังการ
เก็บเก่ียว 

โครงการก่อสร้างลานตาก
พืชผลทางการเกษตร ม.8 
ต.แม่ท้อ (เกษตรกรพื้นที่ 
ม.1,2,4,8,9,และ ม.12)  

- เพื่อเพิ่มผลผลิตทาง
การเกษตร  

- ก่อสร้างลานตากพชืผล
ทางการเกษตร 

กษ./พณ./
อบต. 

หน่วยงานที่
เก่ียวข้อง 

    

พณ./กจ./
สหกรณ์/อบต. 
หน่วยงานที่
เก่ียวข้อง 

การเพิ่มมูลค่า
สินค้าเกษตรและ
เพิ่มประสิทธิภาพ
การตลาด 

โครงการพัฒนาจุด
กระจายสินคา้ทางด้าน
การเกษตรเพื่อรองรับเขต
การค้าเสรีอาเซียน ม.10 
ต.แม่ท้อ (เกษตรกรพื้นที่ 
ม.5,6,7,10 และ ม.13)  

- เพิ่มมูลค่าผลผลิตทาง
การเกษตรและส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว  

- จัดท ามาตรฐานสินคา้ สร้าง
ตราสัญลักษณส์ินคา้ 
- พัฒนาระบบการขนสง่ เก็บ
รักษาและรวบรวมผลผลิตหลัง
การเก็บเก่ียว 

กษ./พณ./
อบต. 

หน่วยงานที่
เก่ียวข้อง 

    

กษ./กจ./พณ./
อบต. 

หน่วยงานที่
เก่ียวข้อง 
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แผนงาน โครงการพัฒนาเกษตรกรรม อ าเภอเมืองตาก / ต าบลแม่ท้อ พ.ศ. 2563 – พ.ศ. 2566 

แผนพัฒนา/แผนงาน/โครงการ 
วัตถุประสงค ์ แนวทางการด าเนนิงาน 

แหล่ง
งบประมาณ 

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

- แนวทางการ
พัฒนา พัฒนา
ประสิทธิภาพการ
ผลิตทางการเกษตร 
และสร้างมลูค่าเพิ่ม
ภายใต้แนวคิด
เกษตรปลอดภัย 
และเกษตรอินทรีย์  
การพัฒนา
อุตสาหกรรม
เกษตรแปรรูปให้มี
ความหลากหลาย
สอดคล้องกับความ
ต้องการของตลาด 

-โครงการส่งเสริมการ
ปลูกพืชทางเลือกสู่
ผู้บริโภคแบบปลอดภัย
ได้มาตรฐาน GAP/
อินทรีย์ 
 
 

1 เพื่อให้เกษตรกรผู้ปลูกพืชผัก
ตระหนักและลดการใชส้ารเคมี ซึ่ง
เป็นผลดตี่อสุขภาพในระยะยาว 
2 เพื่อให้เกษตรกรผู้ปลูกผักและ
ชุมชนไดบ้ริโภคผักปลอดภัยจาก
สารเคม ีเป็นการช่วยลดรายจา่ย 
3 เพื่อสร้างรายได้เสริม จากการ
จ าหน่ายผักปลอดภัยจากสารพษิ 
4 เพื่อให้เป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้แก่
เกษตรกรทั่วไปและประชาชนทีส่นใจ
ได้เข้ามาศึกษาเรียนรู้และน าไปปฏิบัติ 

- ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ 
“กิจกรรมพัฒนาศักยภาพ
กลุ่มเกษตรกรและเพิ่ม
ประสิทธิภาพผลผลิต พืชผัก
เกษตรปลอดภัย” จ านวน 
200 ราย 
- จัดท าแปลงสาธิตการปลุก
พืชผักปลอดภัย 
-จัดท าแปลงสาธิตการปลุก
พืชทางเลือก มะละกอGAP/
เกษตรอินทรีย์ 

จังหวัดตาก     

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

 

- โครงการส่งเสริมการ
ผลิตพืชผักปลอดภัย
(ปลูกผักกางมุง้) 
เรือนจ าจังหวัดตาก 

1 เพื่อให้ผู้ต้องขังตระหนักและลด
การใช้สารเคมี ซึ่งเป็นผลดีต่อสขุภาพ
ในระยะยาว 
2 เพื่อให้ผู้ต้องขังและชุมชนได้
บริโภคผักปลอดภัยจากสารเคม ีเป็น
การช่วยลดรายจ่าย 
3 เพื่อสร้างรายได้เสริม จากการ
จ าหน่ายผักปลอดภัยจากสารพษิ 
4 เพื่อให้เป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้แก่
เกษตรกรทั่วไปและประชาชนทีส่นใจ
ได้เข้ามาศึกษาเรียนรู้และน าไปปฏิบัติ 

- ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ  
- จัดท าโรงเรือนปลุกผักกาง
มุ้ง 
 

จังหวัดตาก    

 

เรือนจ า จ.ตาก 
กษ. /กษจ. / 

พณ /สกจ. และ
หน่วยงานที ่
เก่ียวข้อง 
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แผนงาน โครงการพัฒนาเกษตรกรรม อ าเภอเมืองตาก / ต าบลแม่ท้อ พ.ศ. 2563 – พ.ศ. 2566 

แผนพัฒนา/แผนงาน/โครงการ 
วัตถุประสงค ์ แนวทางการด าเนินงาน 

แหล่ง
งบประมาณ 

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

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

โครงการส่งเสริม
และเพิ่มศักยภาพ
เกษตร
อุตสาหกรรมเพื่อ
ส่งออกและเกษตร
เชิงนเิวศน ์
 
 
 
 

1 เพื่อฟื้นฟูปุาต้นน้ าลดรายจ่าย
สร้างรายได้ให้กับเกษตรกรในพื้นที่ 
2 เพื่อส่งเสริมการท าเกษตร
ผสมผสานอย่างยั่งยืน ลดการปลูก
พืชเชิงเดี่ยว 
3 เพื่อสร้างจิตส านึกในการดุแล
รักษาปุา และลดจ านวนพื้นทีว่ิกฤต
ปัญหาหมอกควนั 
เพื่อสร้างชุมชนเข้มแขง็ 

ฝึกอบรม ส่งเสริม สนับสนุน
ปัจจัยการผลิต ส่งเสริมการ
ปลูกพืชทางเลอืกที่มีศกัยภาพ
ด้านการตลาดเพื่อทดแทนการ
ปลูกพืชเชงิเดี่ยวบนพื้นที่สูง 
 
 

กลุ่มจังหวัด
ภาคเหนือ
ตอนล่าง 1 

    จ.ตาก 

-แนวทางการพัฒนา
ความเข็มแข็งของ
สหกรณ์ สร้างกลุ่ม
สมาชิกสหกรณ์สูค่วาม
เข็มแขง็แบบมีส่วนรว่ม 
กลุ่มสมาชิกสหกรณไ์ด้รับ
การพัฒนาศักยภาพ 
 

-โครงการพัฒนา
ศักยภาพสมาชิก
และคณะกรรมการ
สหกรณก์ารเกษตร
แบบมีส่วนรว่ม 

1 เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
สมาชิกสหกรณ์สู่การเป็นสมาชิก
สหกรณ์ต้นแบบ 
2 เพื่อให้สหกรณ์สร้างกลุ่มสมาชกิ
ตนแบบเพือ่ยกระดับการพัฒนา
สหกรณ์สูค่วามเข็มแข็ง 
3 เพื่อพัฒนาผู้น ากลุ่มสมาชิก
สหกรณ์ใหเ้ป็นผูน้ าด้านการ
บริหารงานแบบมีส่วนร่วม 
4 เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจด้าน
กฎหมาย ข้อบังคบั ระเบียบ การ
บริหารสหกรณ ์
 

จัดกิจกรรมฝึกอบรม ความรู้
ความเข้าใจด้านกฎหมาย 
ข้อบังคับ ระเบียบ การบรหิาร
สหกรณ์ใหแ้ก่สมาชิกสหกรณ์สู่
สหกรณ์ต้นแบบ 4.0 
 

จังหวัดตาก     

สหกรณ์ จ.ตาก 
สหกรณ์ อ. 

กษ. /กษจ.  / 
สกจ. และ
หน่วยงานที ่
เกี่ยวขอ้ง 
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แผนงาน โครงการพัฒนาเกษตรกรรม อ าเภอเมืองตาก / ต าบลแม่ท้อ พ.ศ. 2563 - พ.ศ. 2566 

แผนพัฒนา/แผนงาน/โครงการ 
วัตถุประสงค ์ แนวทางการด าเนินงาน 

แหล่ง
งบประมาณ 

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

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

โครงการพัฒนา
ศักยภาพการผลิต
และการตลาดโค
เนื้อรองรับ FTA 
(ระยะเวลาด าเนนิ
โครงการ 8 ปี 
2563 -2570) 
 
 
 

- เพื่อพัฒนาศักยภาพเพิ่มขีด
ความสามารถการผลิตโคเนื้อและ
เนื้อโคให้สามารถแข่งขันได ้
- เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพระบบ โลจิ
สติกสเ์พิ่มมลูค่า ลดต้นทุน 
- เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับ
เครือข่ายการผลิตตลอดห่วงโซ ่
- เพื่อเพ่ิมขีดความสามารถการตลาด 
สามารถแข่งขันรองรับผลกระทบที่
จะเกิดจาก FTA ได ้

- การถ่ายทอดเทคโนโลยเีพื่อ
เพิ่มขีดความสามารถการผลติโค
เนื้อคุณภาพ 
- การถ่ายทอดเทคโนโลยีการ
ผลิตโคเนื้อและเนื้อโคคุณภาพสูง 
-เสริมสรา้งความเข้มแข็ง
เครือข่ายผู้ผลิตเช่ือมโยงกับ
ตลาดและประสิทธิภาพระบบโล
จีสติกส ์
-เพิ่มประสิทธิภาพการผลติเนื้อ
โคขุนคุณภาพเพื่อเพ่ิมมลูค่า 
และทดแทนการน าเข้าเนื้อโค 

กองทุนปรับ
โครงสร้าง

การผลิตภาค
เกษตรเพื่อ

เพิ่มขีดความ 
สามารถการ
แข่งขันของ
ประเทศ
(FTA) 

    

กรมส่งเสริม
และพัฒนา 

ปศุสัตว ์
กรมปศุสัตว์/ 

ปศุสัตว์จังหวัด 
5 จังหวัด ได้แก่
ตาก/เชียงราย/

ราชบุรี/
นครสวรรค์ 

- การพัฒนาผลิตภาพ
ทางเกษตร ทางด้านพืช
และปศุสัตว ์

- การพัฒนา
ศักยภาพและ
คุณภาพผลผลิต 

- การส่งเสริมการผลิตโคเนื้อ
รูปแบบอุตสาหกรรม แบบครบ
วงจรของกลุ่มเครือข่ายวิสาหกิจ 
- การเพิ่มประสิทธิภาพและ
ยกระดับมาตรฐานดา้นปศุสัตวท์ี่มี
ศักยภาพและโอกาสทางการตลาด 
 

- ส่งเสริมการผลิตโคเนื้อ
รูปแบบอุตสาหกรรม แบบครบ
วงจรของกลุ่มเครือข่าย
วิสาหกิจ 
- เพิ่มประสิทธิภาพและ
ยกระดับมาตรฐานด้านปศุสัตว์
ที่มีศักยภาพและโอกาสทางการ
ตลาด 

จังหวัดตาก     
.สนง.ปศุสัตว ์
จังหวดัตาก 

 - การส่งเสริม
การตลาดและ
ประชาสัมพันธ ์

- เพื่อพัฒนาขีดความสามารถ
ทางการแขง่ขันด้านการตลาดของ
เกษตรกรผูเ้ลี้ยงโคเนือ้ 

- พัฒนาขีดความสามารถ
ทางการแขง่ขันด้านการตลาด
ของเกษตรกรผูเ้ลี้ยงโคเนือ้ 

จังหวัดตาก     
.สนง.ปศุสัตว ์
จังหวดัตาก 
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แผนงาน โครงการพัฒนาเกษตรกรรม อ าเภอเมืองตาก / ต าบลแม่ท้อ พ.ศ. 2563 - พ.ศ. 2566 

ยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม แหล่ง
งบประมาณ 

ระยะเวลาในการด าเนนิงาน 
หน่วยงานรับผิดชอบ ประเด็นยุทธศาสตร ์ กิจกรรมหลัก กิจกรรมย่อย 2563 2564 2565 2566 

การพัฒนาผลิตภาพทาง
เกษตร ทางด้านพืชและ
ปศุสัตว ์
โครงการส่งเสริม
การเกษตรแบบบูรณา
การ 

การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ปรับปรุงระบบส่งน้ าฝายแม่ท้อ แห่งที่ 2 งบ Function/ 
แผนภาค 

 
 

   กรมชลประทาน 

ปรับปรุงระบบส่งน้ าฝายแม่ท้อ แห่งที่ 3 งบ Function/ 
แผนภาค 

 
 

   กรมชลประทาน 

ซ่อมแซมหินทิ้งลาดดา้นหนา้อ่างเก็บน้ า
ห้วยแม่ท้อ 

งบ Function/ 
แผนภาค 

 
 

   กรมชลประทาน 

ซ่อมแซมอุปกรณ์ควบคุมการ ปิด-เปิด 
ประตูระบายน้ าแรงดันสูงอ่างเก็บน้ าห้วย
แม่ท้อ 

งบ Function/ 
แผนภาค 

 
 

   กรมชลประทาน 

ซ่อมแซมคันคลองพร้อมหินเรียงคลองห้วย
แม่ท้อ 

งบ Function/ 
แผนภาค 

 
 

   กรมชลประทาน 
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ภาพกิจกรรม 
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ภาพกิจกรรม 
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ภาคผนวก 
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สารบัญภาคผนวก 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

กลุ่มชุดดินของต าบลแม่ท้อ หน้า 1 - 9 

ข้อมูลผู้ลงทะเบียนหนี้สินกับกระทรวงมหาดไทย ข้อมูล ณ วันที่ 7 กรกฎาคม 2558 หน้า 10  
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ที่มา :  ระบบสารสนเทศ กรมพัฒนาที่ดิน  
 ข้อมูลสารสนเทศทรัพยากรดินรายจังหวัด http://gisinfo.ldd.go.th/cd_search_land_map.html 
 ข้อมูลการจัดการดิน http://www.ldd.go.th/Web_Soil/clay.htm 



59 
 

 กลุ่มชุดดิน เป็นหน่วยของแผนที่ดินที่กรมพัฒนาที่ดินพัฒนาขึ้นมา โดยการรวมชุดดินที่มีลักษณะเด่น 
สมบัติของดนิ และศักยภาพในการเพาะปลูก รวมถึงการจัดการดินที่คล้ายคลึงกัน มาไว้เป็นกลุ่มเดียวกัน เพ่ือ
ประโยชน์ในการให้ค าแนะน า การตรวจสอบลักษณะดิน การใช้ที่ดิน และการจัดการดินที่เหมาะสมให้แก่
เกษตรกร โดยได้จัดจ าแนกเป็น 62 กลุ่มชุดดิน 
 กลุ่มชุดดินของต าบลแม่ท้อ อ าเภอเมืองตาก จังหวัดตาก ประกอบด้วย ชุดดินที่ 15 , 33 , 40 , 46 , 
47 , 48 , 56 และ 62  

 

    ลักษณะเด่น :  
     กลุ่มดินทรายแปูงลึกมากที่เกิดจากตะกอนล าน้ า ปฏิกิริยาดินเป็น
     กลางหรือเป็นด่าง การระบายน้ าเลวถึงค่อนข้างเลว ความอุดม
     สมบูรณ์ต่ าถึงปานกลาง 
    สมบัติของดิน :  
     เป็นกลุ่มชุดดินที่เกิดจากวัตถุต้นก าเนิดดินพวกตะกอนล าน้ าพบ
     บริเวณท่ีราบตะกอนน้ าพา มีสภาพพ้ืนที่เป็นที่ราบเรียบหรือ 
     ค่อนข้างราบเรียบ มีน้ าแช่ขังในช่วงฤดูฝน เป็นดินลึกมากที่มีการ
     ระบายน้ าค่อนข้างเลวหรือเลว เนื้อดินเป็นพวกดินร่วนเหนียวหรือ
ดินร่วนเหนียวปนทรายแปูง ดินบนมีสีน้ าตาลปนเทา ดินล่างสีน้ าตาลหรือสีเทาปนชมพู พบจุดประสีเหลือง
หรือสีน้ าตาลปนเหลืองตลอดชันดิน ในดินชันล่างมักพบก้อนสารเคมีสะสมพวกเหล็ก และแมงกานีส ปฏิกิริยา
ดินเป็นกรดจัดถึงเป็นด่างปานกลาง  

การใช้ประโยชน์ : ใช้ท านา ในฤดูแล้งบริเวณใกล้แหล่งน้ า ใช้ปลูกยาสูบ พืชผักต่างๆ หรือพืชไร่บางชนิด ถ้ามี
การชลประทาน ใช้ท านาได้ 2 ครั้งในรอบ 

ปัญหา : หน้าดินแน่นทึบ ความอุดมสมบูรณ์ต่ า บางพ้ืนที่ขาดแคลนน้ า และน้ าท่วมขังในฤดูฝน ท าความ
เสียหายกับพืชที่ไม่ชอบน้ า 

แนวทางการจัดการ : 
 ปลูกข้าว ไถกลบตอซัง ปล่อยทิ้งไว้ 3-4 สัปดาห์ หรือไถกลบพืชปุ๋ยสด (โสนอัฟริกันหรือโสนอินเดีย 6-8 
ตัน/ไร่ ไถกลบก่อนออกดอก 1-2 สัปดาห์) ร่วมกับการใช้ปุ๋ยอินทรีย์น้ าหรือปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 ใส่ปุ๋ย
แต่งหน้าหลังปักด า 35-45 วัน การปักด าข้าวควรเพ่ิมจ านวนต้นต่อกอให้มากข้ึน พัฒนาแหล่งน้ าและจัดระบบ
การให้น้ าในช่วงที่ข้าวขาดน้ าหรือใช้ท านาครั้งที่ 2 หรือปลูกพืชไร่ พืชผักหรือพืชตระกูลถั่วหลังเก็บเกี่ยวข้าว โดย
ท าร่องแบบเตี้ย ปรับปรุงดินด้วยปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอก 2-3 ตัน/ไร่ ร่วมกับปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ยอินทรีย์น้ า 
ปลูกพืชไร่ พืชผัก หรือไม้ผล ยกร่องกว้าง 6-8 เมตร คูน้ ากว้าง 1.0-1.5 เมตร ลึก 0.5-1.0 เมตร มีคันดินอัด
แน่นล้อมรอบ ปรับปรุงดินด้วยปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอก 2-3 ตัน/ไร่ ร่วมกับปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ยอินทรีย์น้ า หรือขุดหลุม
ปลูกขนาด 50x50x50 ซม. พร้อมปรับปรุงหลุมปลูกด้วยอินทรียวัตถุ ปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอก 25-50 กิโลกรัม/
หลุม ในช่วงเจริญเติบโต ก่อนเก็บผลผลิตและภายหลังเก็บผลผลิต ใช้ปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอกร่วมกับปุ๋ยเคมี หรือปุ๋ย
อินทรีย์น้ าตามชนิดพืชที่ปลูก พัฒนาแหล่งน้ าและจัดระบบการให้น้ าในแปลงปลูก  

กลุ่มชุดดินในพื้นที่ลุ่ม 

กลุ่มชุดดินที่ 15 จ านวน 2,180.11 ไร่ 
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กลุ่มชุดดินในพื้นที่ดอน เขตดินแห้ง 

กลุ่มชุดดินที่ 33 จ านวน 2,857.26 ไร ่

    ลักษณะเด่น : 

     กลุ่มดินทรายแปูงละเอียดหรือดินร่วนละเอียดลึกมากที่เกิดจาก
     ตะกอนแม่น้ าหรือตะกอนน้ าพารูปพัด ปฏิกิริยาดินเป็นกรด 
     เล็กน้อยถึงเป็นกลาง การระบายน้ าดีถึงดีปานกลาง ความอุดม
     สมบูรณ์ปานกลาง     

    สมบัติของดิน :   
     เป็นกลุ่มชุดดินที่เกิดจากวัตถุต้นก าเนิดดินพวกตะกอนล าน้ า หรือ
     การสลายตัวผุพังอยู่กับที่ หรือการสลายตัวผุพังแล้วถูกเคลื่อนย้าย
     มาทับถม ของวัสดุเนื้อหยาบที่ส่วนใหญ่มาจากหินตะกอน พบ
บริเวณพ้ืนที่ดอน ทีมีสภาพพ้ืนที่เป็นลูกคลื่นจนถึงเนินเขา หรือเป็นพ้ืนที่ภูเขา เป็นดินลึก มีการระบายน้ าดีถึงดี
ปานกลาง เนื้อดินเป็นพวกดินร่วนละเอียดที่มีเนื้อดินบนเป็นดินร่วนปนทราย ส่วนดินล่างเป็นดินร่วนเหนียว
ปนทราย ดินมีสีน้ าตาล สีเหลืองหรือแดง และอาจพบจุดประสีต่างๆ ในชั้นดินล่าง ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดมาก
ถึงเป็นกรดปานกลาง  

การใช้ประโยชน์ :  ใช้ปลูกพืชไร่ต่างๆ เช่น มันส าปะหลัง ข้าวโพด ข้าวฟุาง อ้อย ปอ งา และถั่ว บางแห่งใช้
ปลูกไม้ผล และไม้ยืนต้น 

ปัญหา : ขาดแคลนน้ าในระยะท่ีฝนทิ้งช่วงนาน บางพ้ืนที่อาจพบชั้นดานแข็งที่เกิดจากการเกษตรกรรม 

แนวทางการจัดการ : 
ปลูกพืชไร่หรือพืชผัก ไถพรวนขณะที่ดินมีความชื้นที่เหมาะสมและที่ความแตกต่างกันในแต่ละปี เพ่ือ

ท าลายชั้นดานและปูองกันการเกิดชั้นดาน จัดระบบการปลูกพืชหมุนเวียนให้มีการปลูกพืชบ ารุงดินอยู่ด้วย 
ปรับปรุงดินด้วยปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอก 2-3 ตัน/ไร่ หรือไถกลบพืชปุ๋ยสด (หว่านเมล็ดถั่วพร้า 8-10 กิโลกรัม/ไร่ 
เมล็ดถั่วพุ่ม 6-8 กิโลกรัม/ไร่ หรือปอเทือง 4-6 กิโลกรัม/ไร่ ไถกลบระยะออกดอก ปล่อยไว้ 1-2 สัปดาห์) 
ร่วมกับปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ยอินทรีย์น้ า มีวัสดุคลุมดิน หรือท าแนวรั้วหญ้าแฝก มีการใช้ปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ยอินทรีย์น้ าตาม
ชนิดพืชที่ปลูก เพ่ือรักษาความสามารถในการผลิตของดินไว้ไม่ให้เสื่อมโทรมลง พัฒนาแหล่งน้ าและจัดระบบ
การให้น้ าในแปลงปลูก 
   ปลูกไม้ผล ขุดหลุมปลูกขนาด 50x50x50 ซม. ปรับปรุงหลุมปลูกด้วยปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอก 20-35 
กิโลกรัม/หลุม มีวัสดุคลุมดิน ปลูกพืชคลุมดิน ปลูกพืชแซม ท าแนวรั้วหรือฐานหญ้าแฝกเฉพาะต้น ในช่วง
เจริญเติบโต ก่อนเก็บผลผลิตและภายหลังเก็บผลผลิต ใช้ปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอกร่วมกับปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ยอินทรีย์น้ า 
ตามชนิดพืชที่ปลูก เพ่ือรักษาความสามารถในการผลิตของดินไว้ไม่ให้เสื่อมโทรมลงพัฒนาแหล่งน้ าและ
จัดระบบการให้น้ าในพื้นที่ปลูก 
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กลุ่มชุดดินในพื้นที่ดอน เขตดินแห้ง 

กลุ่มชุดดินที่ 40 จ านวน 1,926.76 ไร ่

    ลักษณะเด่น : 
กลุ่มดินร่วนหยาบลึกถึงลึกมากท่ีเกิดจากตะกอนล าน้ า 

  หรือวัตถุต้นก าเนิดเนื้อหยาบ ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดหรือ 
  เป็นกลาง การระบายน้ าดีปานกลางถึงค่อนข้างเลว ความอุดม
  สมบูรณ์ต่ า 

  สมบัติของดิน :  
   เป็นกลุ่มชุดดินที่พบบริเวณหาดทรายเก่าหรือสันทรายชายทะเล 

     เกิดจากตะกอนทรายชายทะเล พบบนพ้ืนทีดอนทีมีสภาพพ้ืนที
ค่อนข้างราบเรียบถึงเป็นลูกคลื่นลอนลาดเล็กน้อย เป็นดินลึกปานกลางถึงชันดานอินทรีย์ มี การระบายน้ าดี
ปานกลาง เนื้อดินเป็นทรายจัด สีดินบนเป็นสีเทาแก่ ใต้ลงไปเป็นชันทรายสีขาว และดินล่าง ระหว่างความลึก 
50-100 ซม. เป็นชันทีมีการสะสมของพวกอินทรียวัตถุ เหล็กหรือฮิวมัส สีน้ าตาล สีแดง ชั้นเหล่านี้มีการเชื่อม
ตัวกันแน่นแข็งเป็นชันดานอินทรีย์ มีความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติต่ า ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดมากถึงเป็น
กรดปานกลาง  

การใช้ประโยชน์ :  
 เป็นปุาเสม็ด ปุาชายหาดปุาละเมาะ บางแห่งใช้ปลูกมะพร้าว มะม่วงหิมพานต์ หรือพืชไร่บางชนิด 
เช่น มันส าปะหลัง อ้อย สับปะรด 

ปัญหา : 
 ดินปนทราย ความอุดมสมบูรณ์ต่ า ขาดแคลนน้ า ในพ้ืนที่ที่มีความลาดชัน ดินง่ายต่อการถูกชะล้าง
พังทลายสูญเสียหน้าดิน 

แนวทางการจัดการ : 
 ปลูกพืชไร่หรือพืชผัก เลือกพ้ืนที่ค่อนข้างราบเรียบ ปรับปรุงดินด้วยปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอก 2-3 ตัน/ไร่ 
หรือไถกลบพืชปุ๋ยสด (หว่านเมล็ดถั่วพร้า 8-10 กิโลกรัม/ไร่ เมล็ดถั่วพุ่ม 6-8 กิโลกรัม/ไร่ หรือปอเทือง4-6 
กิโลกรัม/ไร่ ไถกลบระยะออกดอก ปล่อยไว้ 1-2 สัปดาห์) ร่วมกับปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ยอินทรีย์น้ า มีวัสดุคลุมดิน 
ปลูกพืชหมุนเวียน หรือปลูกพืชสลับเป็นแถบ พัฒนาแหล่งน้ าและจัดระบบการให้น้ าในแปลงปลูก 
 ปลูกไม้ผล ขุดหลุมปลูกขนาด 50x50x50 ซม. ปรับปรุงหลุมปลูกด้วยปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอก 20-35 
กิโลกรัม/หลุม ร่วมกับปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ยอินทรีย์น้ า มีระบบอนุรักษ์ดินและน้ า เช่น ท าขั้นบันได คันดิน ปลูกพืช
คลุมดิน ปลูกพืชแซม วัสดุคลุมดิน ท าแนวรั้วหรือท าฐานหญ้าแฝกเฉพาะต้น ในช่วงเจริญเติบโต ก่อนเก็บ
ผลผลิตและภายหลังเก็บผลผลิต ใช้ปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอกร่วมกับปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ยอินทรีย์น้ า ตามชนิดพืชที่ปลูก 
พัฒนาแหล่งน้ าและจัดระบบการให้น้ าในแปลงปลูก 
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กลุ่มชุดดินในพื้นที่ดอน เขตดินแห้ง 

กลุ่มชุดดินที่ 46 จ านวน 1,230.16 ไร่ 

 
    ลักษณะเด่น : 
     กลุ่มดินตื้นถึงก้อนกรวด หรือเศษหินปนลูกรังหนามาก ปฏิกิริยา
     ดินเป็นกรดจัดมาก การระบายน้ าดี ความอุดมสมบูรณ์ต่ า 

    สมบัติของดิน :  
     เป็นกลุ่มชุดดินที่เกิดจากวัตถุต้นก าเนิดดินพวกตะกอนล าน้ า หรือ
     จากการสลายตัวผุพังอยู่กับที่ หรือจากการสลายตัวผุพังแล้วถูก
     เคลื่อนย้ายมาในระยะทางไม่ไกลนัก ของวัสดุเนื้อค่อนข้างหยาบ 
     ที่มาจากพวกหินตะกอน หรือหินแปร พบบริเวณพ้ืนที่ดอน ที่มี
สภาพพ้ืนที่เป็นลูกคลื่นลอนลาดจนถึงเนินเขา เป็นดินตื้น มีการระบายน้ าดี เนื้อดินบนส่วนใหญ่เป็นดินร่วนปน
ทราย ส่วนดินล่างเป็นดินปนเศษหินหรือปนกรวด ก้อนกรวดส่วนใหญ่เป็นหินกลมมน หรือเศษหินต่างๆ ถ้าเป็น
ดินปนเศษหินมักพบชันหินพ้ืนตื้นกว่า 50 ซม. สีดินเป็นสีน้ าตาล สีเหลืองหรือสีแดง ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัด
มากถึงกรดจัด  

การใช้ประโยชน์ :  
 เป็นปุาเบญจพรรณ ปุาเต็งรัง ปุาละเมาะ และทุ่งหญ้าธรรมชาติ บางแห่งใช้ปลูกพืชไร่หรือไม้โตเร็ว 

ปัญหา : 
 ดินตื้นถึงชั้นก้อนกรวดหรือเศษหินปนลูกรังหนามาก ความอุดมสมบูรณ์ต่ า ขาดแคลนน้ า เกิดการชะ
ล้างพังทลายสูญเสียหน้าดินในพื้นท่ีที่มีความลาดชัน และบางพ้ืนที่มีก้อนกรวดหรือเศษหินกระจัดกระจายอยู่ที่
ผิวดิน 

แนวทางการจัดการ : 
 พ้ืนที่ดินตื้นมากหรือมีก้อนกรวดหรือลูกรังบริเวณหน้าดินมาก ไม่ควรน ามาใช้ประโยชน์ ปล่อยไว้ให้
เป็นปุา พ้ืนที่เลี้ยงสัตว์หรือปลูกไม้ใช้สอยโตเร็ว ปลูกพืชไร่หรือพืชผัก เลือกพ้ืนที่ที่มีหน้าดินหนาและมีสภาพ
พ้ืนที่ค่อนข้างราบเรียบ จัดระบบการปลูกพืชหมุนเวียนตลอดทั้งปีและปลูกพืชบ ารุงดินร่วมอยู่ด้วย ปรับปรุงดิน
ด้วยปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอก 3-4 ตัน/ไร่ หรือไถกลบพืชปุ๋ยสด (หว่านเมล็ดถั่วพร้า 10-12 กิโลกรัม/ไร่ เมล็ดถั่ว
พุ่ม 8-10 กิโลกรัม/ไร่ หรือปอเทือง 6-8 กิโลกรัม/ไร่ ไถกลบระยะออกดอก ปล่อยไว้ 1-2 สัปดาห์) ร่วมกับ
การใช้ปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ยอินทรีย์น้ า มีมาตรการอนุรักษ์ดินและน้ า เช่น การไถพรวนตามแนวระดับ มีวัสดุคลุมดิน 
ท าแนวรั้วหรือท าฐานหญ้าแฝกเฉพาะต้น พัฒนาแหล่งน้ าและจัดระบบการให้น้ าในแปลงปลูก 
 ปลูกไม้ผล ขุดหลุมปลูกขนาด 75x75x75 ซม. ปรับปรุงหลุมปลูกด้วยหน้าดินร่วมกับปุ๋ยหมักหรือปุ๋ย
คอก 25-50 กิโลกรัม/หลุม มีระบบอนุรักษ์ดินและน้ า เช่น การสร้างคันดิน ท าขั้นบันได ปลูกพืชคลุมดิน ท า
แนวรั้วหรือท าฐานหญ้าแฝกเฉพาะต้น ในช่วงเจริญเติบโต ก่อนเก็บผลผลิตและภายหลังเก็บผลผลิต ใช้ปุ๋ยหมัก
หรือปุ๋ยคอกร่วมกับปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ยอินทรีย์น้ า ตามชนิดพืชที่ปลูก พัฒนาแหล่งน้ าและจัดระบบการให้น้ าใน
แปลงปลูก 
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กลุ่มชุดดินในพื้นที่ดอน เขตดินแห้ง 

กลุ่มชุดดินที่ 47 จ านวน 17,780.96 ไร ่
 
    ลักษณะเด่น :  
     กลุ่มดินตื้นถึงชั้นหินพ้ืน ปฏิกิริยาดินเป็นกรดถึงเป็นกลาง มีการ
     ระบายน้ าดี ความอุดมสมบูรณ์ต่ า 

    สมบัติของดิน : 
     เป็นกลุ่มชุดดินทีเกิดจากการสลายตัวผุพังอยู่กับที หรือจากการ
     สลายตัวผุพังแล้วถูกเคลื่อนย้ายมาในระยะทางไม่ไกลนัก ของ 
     วัสดุเนื้อละเอียดทีมาจากทังหินตะกอน หรือหินอัคนี พบบริเวณ 
     พ้ืนที่ดอน ที่มีสภาพพ้ืนทีเป็นลูกคลื้นลอนลาดจนถึงเนินเขา เป็น
ดินตื้น มีการระบายน้ าดี เนื้อดินเป็นพวกดินเหนียวหรือดินร่วนทีมีเศษหินปะปนมาก มักพบชันหินพ้ืนตื้นกว่า 
50 ซม. สีดินเป็นสีน้ าตาล สีเหลืองหรือสีแดง ดินมีปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดถึงเป็นกลาง  

การใช้ประโยชน์ : 
 เป็นปุาเบญจพรรณ ปุาเต็งรังหรือปุาละเมาะ บางแห่งใช้ท าไร่เลื่อยลอย หรือปลูกปุาทดแทน 

ปัญหา : 
 ดินตื้นถึงชั้นหินพื้น ความอุดมสมบูรณ์ต่ า ขาดแคลนน้ าและเกิดการชะล้างพังทลายสูญเสียหน้าดินใน
พ้ืนที่ลาดชัน บางพ้ืนที่มีเศษหินหรือหินพื้นที่โผล่บริเวณหน้าดิน 

แนวทางการจัดการ :  

พ้ืนที่ที่เป็นดินตื้นมาก มีเศษหินหรือหินพ้ืนโผล่มาก ไม่เหมาะสมส าหรับการท าการเกษตร ควรปล่อย
ไว้ให้เป็นปุา หรือปลูกไม้ใช้สอยโตเร็ว 

   ปลูกพืชไร่หรือพืชผัก เลือกพ้ืนที่ที่มีหน้าดินหนา จัดระบบการปลูกพืชหมุนเวียน ปรับปรุงดินด้วยปุ๋ย
หมักหรือปุ๋ยคอก 3 - 4 ตัน/ไร่ หรือไถกลบพืชปุ๋ยสด (หว่านเมล็ดถั่วพร้า 10-12 กิโลกรัม/ไร่ เมล็ดถั่วพุ่ม 8-
10 กิโลกรัม/ไร่ หรือปอเทือง 6-8 กิโลกรัม/ไร่ ไถกลบระยะออกดอก ปล่อยไว้ 1-2 สัปดาห์) ร่วมกับปุ๋ยเคมี
หรือปุ๋ยอินทรีย์น้ า ไถพรวนและปลูกพืชตามแนวระดับ มีวัสดุคลุมดิน หรือปลูกพืชสลับเป็นแถบ พัฒนาแหล่ง
น้ าและจัดระบบการให้น้ าในแปลงปลูก 

   ปลูกไม้ผล ขุดหลุมปลูกถึงชั้นหินพื้นหรือขุดหลุมขนาด 50x50x50 ซม. ปรับปรุงหลุมปลูกด้วยหน้า
ดินที่ไม่มีเศษหินหรือก้อนหินร่วมกับปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอก 25-50 กิโลกรัม/หลุม ควรมีไม้ค้ ายันและเอาหน้าดิน
บริเวณใกล้เคียงมาผสมกับปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอกพูนโคนอยู่เป็นประจ า มีระบบอนุรักษ์ดินและน้ า เช่น ปลูกพืช
คลุมดิน มีวัสดุคลุมดิน ปลูกพืชแซม ท าแนวรั้วหรือท าฐานหญ้าแฝกเฉพาะต้น ใช้ปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอกร่วมกับ
ปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ยอินทรีย์น้ า ตามชนิดพืชที่ปลูก พัฒนาแหล่งน้ าและจัดระบบการให้น้ าในแปลงปลูก 
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กลุ่มชุดดินในพื้นที่ดอน เขตดินแห้ง 

กลุ่มชุดดินที่ 48 จ านวน 1,686.43 ไร ่

 
    ลักษณะเด่น :  
     กลุ่มดินตื้นถึงก้อนหินหรือเศษหิน และอาจพบชั้นหินพื้น 
     ภายใน ความลึก 150 ซม. จากผิวดิน ปฏิกิริยาดินเป็น 
     กรดถึงเป็นกลาง การระบายน้ าดี ความอุดมสมบูรณ์ต่ า 

    สมบัติของดิน :  
     เป็นกลุ่มชุดดินทีเกิดจากวัตถุต้นก าเนิดดินพวกตะกอนล าน า หรือ
     จากการสลายตัวผุพังอยู่กับที่ หรือจากการสลายตัวผุพังแล้วถูก
     เคลื่อนย้ายมาในระยะทางไม่ไกลนัก ของวัสดุเนื้อค่อนข้างหยาบ 
     ที่มาจากพวกหินตะกอน หรือหินแปร พบบริเวณพ้ืนที่ดอน ที่มี
สภาพพ้ืนทีเ่ป็นลูกคลื่นลอนลาดจนถึงเนินเขา เป็นดินตื้น มีการระบายน้ าดี เนื้อดินบนส่วนใหญ่เป็นดินร่วนปน
ทราย ส่วนดินล่างเป็นดินปนเศษหินหรือปนกรวด ก้อนกรวดส่วนใหญ่เป็นหินกลมมน หรือเศษหินต่างๆ ถ้า
เป็นดินปนเศษหินมักพบชันหินพ้ืนตื้นกว่า 50 ซม. สีดินเป็นสีน้ าตาล สีเหลืองหรือสีแดง ปฏิกิริยาดินเป็นกรด
จัดมากถึงกรดจัด  

การใช้ประโยชน์ :   
 เป็นปุาเบญจพรรณ ปุาเต็งรัง ปุาละเมาะ และทุ่งหญ้าธรรมชาติ บางแห่งใช้ปลูกพืชไร่หรือไม้โตเร็ว 

ปัญหา :  

 ดินตื้นถึงชั้นก้อนกรวดหรือลูกรังหนามาก ความอุดมสมบูรณ์ต่ า ขาดแคลนน้ า และเกิดการชะล้าง
พังทลายสูญเสียหน้าดิน ในพ้ืนที่ที่มีความลาดชัน 

แนวทางการจัดการ :  
 พ้ืนที่ดินตื้นมากหรือมีก้อนกรวดหรือลูกรังบริเวณหน้าดินมาก ไม่ควรน ามาใช้ประโยชน์ ปล่อยไว้ให้
เป็นปุา พ้ืนที่เลี้ยงสัตว์หรือปลูกไม้ใช้สอยโตเร็ว 
 ปลูกพืชไร่หรือพืชผัก เลือกพ้ืนที่ที่มีหน้าดินหนาและมีสภาพพ้ืนที่ค่อนข้างราบเรียบ จัดระบบการปลูก
พืชให้หมุนเวียนตลอดทั้งปีและปลูกพืชบ ารุงดินร่วมอยู่ด้วย ปรับปรุงดินด้วยปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอก 3-4 ตัน/ไร่ 
หรือไถกลบพืชปุ๋ยสด (หว่านเมล็ดถั่วพร้า 10-12 กิโลกรัม/ไร่ เมล็ดถั่วพุ่ม 8-10 กิโลกรัม/ไร่ หรือปอเทือง6-
8 กิโลกรัม/ไร่ ไถกลบระยะออกดอก ปล่อยไว้ 1-2 สัปดาห์) ร่วมกับการใช้ปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ยอินทรีย์น้ า ไถพรวน
และปลูกพืชตามแนวระดับ มีวัสดุคลุมดิน หรือท าแนวรั้วหญ้าแฝก พัฒนาแหล่งน้ าและจัดระบบการให้น้ าใน
แปลงปลูก 
 ปลูกไม้ผล ขุดหลุมปลูกขนาด 75x75x75 ซม. ปรับปรุงหลุมปลูกด้วยหน้าดินร่วมกับปุ๋ยหมักหรือปุ๋ย
คอก 25-50 กิโลกรัม/หลุม มีระบบอนุรักษ์ดินและน้ า เช่น การสร้างคันดิน ท าขั้นบันได ท าฐานปลูกเฉพาะ
ต้น ปลูกพืชคลุมดิน ท าแนวรั้วหรือท าฐานเฉพาะต้นหญ้าแฝก ในช่วงเจริญเติบโต ก่อนเก็บผลผลิตและ
ภายหลังเก็บผลผลิต ใช้ปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอกร่วมกับปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ยอินทรีย์น้ า ตามชนิดพืชที่ปลูก พัฒนาแหล่ง
น้ าและจัดระบบการให้น้ าในแปลงปลูก  
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กลุ่มชุดดินในพื้นที่ดอน เขตดินแห้ง 

กลุ่มชุดดินที่ 56 จ านวน 2,605.07 ไร ่

       
ลักษณะเด่น : 

กลุ่มดินลึกปานกลางถึงชั้นหินพ้ืน เศษหินหรือลูกรัง ปฏิกิริยาดิน
เป็นกรดจัด การระบายน้ าดีถึงดีปานกลาง ความอุดมสมบูรณ์ต่ า 

    สมบัติของดิน :  
     เป็นกลุ่มชุดดินที่เกิดจากการสลายตัวผุพังอยู่กับที่ หรือจากการ
     สลายตัวผุพังแล้วถูกเคลื่อนย้ายมาทับถมในระยะทางไม่ไกลนัก 
     ของวัสดุเนื้อหยาบที่มาจากพวกหินตะกอนหรือหินอัคนี พบ 
     บริเวณพ้ืนทีด่อน มีสภาพพ้ืนทีเ่ป็นลูกคลื่นลอนลาดจนถึงเนินเขา 
     เป็นดินลึกปานกลาง มีการระบายน้ าดี เนื้อดินตอนบนช่วง 50 ซม. 
เป็นดินร่วนหรือดินร่วนปนทราย ส่วนดินล่างเป็นดินปนเศษหิน มักพบชันพบหินพ้ืนลึกกว่า 100 ซม. สีดิน
เป็นสีน้ าตาล สีเหลืองหรือสีแดง ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดมากถึงกรดปานกลาง  

การใช้ประโยชน์ : ใช้ปลูกพืชไร่ เช่น อ้อย ข้าวโพด มันส าปะหลัง 

ปัญหา :  
 ดินลึกปานกลางถึงชั้นหินพ้ืน เศษหิน ก้อนกรวดหรือลูกรัง ขาดแคลนน้ า และเกิดการชะล้างทลาย
สูญเสียหน้าดินในพื้นท่ีลาดชัน บางพ้ืนที่เป็นดินกรดจัดมาก 

แนวทางการจัดการ : 
ปลูกพืชไร่หรือพืชผัก เลือกพ้ืนที่ค่อนข้างราบเรียบ จัดระบบการปลูกพืชให้หมุนเวียนตลอดทั้งปี 

ปรับปรุงดินด้วยปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอก 2-3 ตัน/ไร่ หรือไถกลบพืชปุ๋ยสด (หว่านเมล็ดถั่วพร้า 8-10 กิโลกรัม/ไร่ 
เมล็ดถั่วพุ่ม 6-8 กิโลกรัม/ไร่ หรือปอเทือง 4-6 กิโลกรัม/ไร่ ไถกลบระยะออกดอก ปล่อยไว้ 1-2 สัปดาห์) 
ร่วมกับปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ยอินทรีย์น้ า ไถพรวนและปลูกพืชตามแนวระดับ ปลูกพืชปุ๋ยสด มีวัสดุคลุมดิน ปลูกพืช
หมุนเวียน ปลูกพืชสลับเป็นแถบ ท าแนวรั้วหญ้าแฝก พัฒนาแหล่งน้ าและจัดระบบการให้น้ าในแปลงปลูก 
   ปลูกไม้ผล ขุดหลุมปลูกขนาด 50x50x50 ซม. ปรับปรุงหลุมปลูกด้วยปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอก 20-35 
กิโลกรัม/หลุม มีระบบอนุรักษ์ดินและน้ า เช่น ปลูกพืชคลุมดิน มีวัสดุคลุมดิน ปลูกพืชแซม สร้างคันดิน ท า
ขั้นบันได ท าแนวรั้วหรือท าฐานหญ้าแฝกเฉพาะต้น ในช่วงเจริญเติบโต ก่อนเก็บผลผลิตและภายหลังเก็บ
ผลผลิต ใช้ปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอกร่วมกับปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ยอินทรีย์น้ า ตามชนิดพืชที่ปลูก พัฒนาแหล่งน้ าและ
จัดระบบการให้น้ าในแปลงปลูก 
 

 

 

 

8 



66 
 

กลุ่มชุดดินในพื้นที่ดอน เขตดินชื้น 

กลุ่มชุดดินที่ 62 จ านวน 165,624.16 ไร ่

 

ชุดดิน : พื้นที่ลาดชันเชิงซ้อนหรือพื้นที่ภูเขา(SC : slope complex)   
  
ลักษณะเด่น :  
 พ้ืนที่ลาดชันเชิงซ้อนที่มีความลาดชันมากกว่า 35 เปอร์เซ็นต์ พ้ืนที่บริเวณนี้ยังไม่มีการศึกษา ส ารวจ
และจ าแนกดิน เนื่องจากสภาพพ้ืนที่มีความลาดชันสูง ซึ่งถือว่ายากต่อการจัดการดูแลรักษาส าหรับการเกษตร
   
สมบัติของดิน :  
 กลุ่มดินนี้ประกอบด้วยพ้ืนที่ภูเขาและเทือกเขาซึงมีความลาดชันมากกว่าร้อยละ 35 ลักษณะและ
สมบัติของดินที่พบไม่แน่นอน มีทั้งดินลึกและดินตื้น ลักษณะของเนื้อดินและความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติ
แตกต่างกันไปแล้วแต่ชนิดของหินต้นก าเนิดในบริเวณนั้น มักมีเศษหิน ก้อนหินหรือพ้ืนโผล่กระจัดกระจาย
ทัว่ไป ส่วนใหญ่ยังปกคลุมด้วยปุาไม้ประเภทต่างๆ เช่น ปุาเบญจพรรณ ปุาเต็งรังหรือปุาดงดิบชื้น หลายแห่งมี
การท าไร่เลือนลอยโดยปราศจากมาตรการในการอนุรักษ์ดินและน้ า ซึงเป็นผลท าให้ เกิดการชะล้างพังทลาย
ของหน้าดิน จนบางแห่งเหลือแต่หินโผล่  
 
การใช้ประโยชน์ :  
 กลุ่มดินนี้ไม่ควรน ามาใช้ประโยชน์ทางการเกษตร เนื่องจากมีปัญหาหลายประการที่มีผลกระทบต่อ
ระบบนิเวศน์ ควรสงวนไว้เป็นปุาตามธรรมชาติเพ่ือรักษาแหล่งต้นน้ าล าธาร 

 
ปัญหา :  
 มีความลาดชันสูงมาก ในพ้ืนที่ท าการเกษตรจะเกิดการชะล้างพังทลายสูญเสียหน้าดินอย่างรุนแรง 
ขาดแคลนน้ าและบางพ้ืนที่อาจพบชั้นหินพ้ืนหรือเศษหินกระจัดกระจายอยู่บริเวณหน้าดิน   
 
แนวทางการจัดการ :  
 ควรปล่อยไว้ให้เป็นปุาตามธรรมชาติ เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ปุา แหล่งต้นน้ าล าธาร ในกรณีที่
จ าเป็นต้องน ามาใช้ประโยชน์ทางการเกษตร จ าเป็นต้องมีการศึกษาดินก่อน เพ่ือให้ทราบถึงความเหมาะสม
ของดินส าหรับการปลูกพืช โดยมีการใช้ประโยชน์ที่ดินในเชิงอนุรักษ์หรือวนเกษตร ในบริเวณพ้ืนที่ที่เป็นดินลึก
และสามารถพัฒนาแหล่งน้ าได้ มีระบบอนุรักษ์ดินและน้ า เช่น ปลูกพืชคลุมดิน ท าแนวรั้วหญ้าแฝกและขุด
หลุมปลูกเฉพาะต้น โดยไม่มีการท าลายไม้พ้ืนล่าง ส าหรับในพ้ืนที่ที่ไม่มีศักยภาพทางการเกษตร ควรรักษาไว้ให้
เป็นสวนปุา สร้างสวนปุาหรือใช้ปลูกไม้ใช้สอยโตเร็ว 
 
 
หมายเหตุ :   
พ้ืนที่อุทยานแห่งชาติ National Park (NP) จ านวน 142,388.00 ไร่ เป็นบริเวณพ้ืนที่ที่ไม่มีการศึกษา
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แบบสรปุการส ารวจข้อมูลเกษตรกรระดบัจังหวดั 
จังหวดัตาก 

ข้อมูล ณ วันที ่7  กรกฎาคม 2558 

อ าเภอ 

ข้อมูลเกษตรกรผู้เป็นหนีใ้นระบบ ข้อมูลเกษตรกรผู้เป็นหนีน้อกระบบ 

จ านวน 
(ราย) มูลหนี ้(บาท) 

ความจ าเป็นเดือดร้อนการเป็น
หนี ้

การวิเคราะหค์วามเดือดร้อนในการประกอบ
อาชีพของเกษตรกร (ราย) จ านวน 

(ราย) มูลหนี ้(บาท) 

ความจ าเป็นเดือดร้อน
การเปน็หนี ้

การวิเคราะหค์วามเดือดร้อนในการ
ประกอบอาชีพของเกษตรกร (ราย) 

มาก น้อย ปกต ิ มาก ปาน
กลาง น้อย ไม่

เดือดร้อน มาก น้อย ปกต ิ มาก ปาน
กลาง น้อย ไม่

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

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