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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 าบลรวมไทยพัฒนา มี 11 หมู่บ้าน 
(ระบบสถิติทางการทะเบียน ข้อมูล ณ กรกฎาคม 2559) 

ที่มา : แผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก - กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 2016 
         กรมการปกครอง Agi-Map 2559 

 

ต าบลรวมไทยพัฒนา 
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ส่วนที่ ๑ : บริบทพื้นที ่
๑.) ข้อมูลทั่วไป 

ประวัติความเป็นมา ต าบลรวมไทยพัฒนา 

เกิดจากโครงการของหลวง ที่ต้องการหาที่อยู่ให้กับชาวบ้านที่อยู่ในพ้ืนที่ราบ,ชาวไทยภูเขาจากทุ่งใหญ่
นเรศวร และทหารเก่า ร่วมกับผู้พัฒนาชาติไทย โดยเริ่มต้นให้ขึ้นมาอยู่และร่วมกันพัฒนาเมื่อปี พ.ศ.2531จึง
ตั้งชื่อว่า "รวมไทยพัฒนา" 

สภาพทั่วไปของต าบล 

 พ้ืนที่ทางตอนใต้ของจังหวัดตากในเขตอ าเภออุ้มผาง มีพ้ืนที่ป่าผืนใหญ่ที่กรมป่าไม้ได้ประกาศให้เป็น
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า จ านวน 3 แห่ง เป็นป่าที่อุดมสมบูรณ์ เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าและเป็นแหล่งต้นน้ าล า
ธารส าคัญท่ีไหลสู่ภาคกลาง เมื่อปี 2500 มีราษฎรชาวไทยภูเขา เข้าไปสร้างบ้านอยู่อาศัยและท ากินด้วยการ
แผ้วถางป่า เพื่อท าไร่เลื่อนลอยตามวิถีการด ารงชีวิตของชนเผ่า ท าให้สภาพป่าในบริเวณดังกล่าวเริ่มเสื่อมโทรม 
ก่อให้เกิดผลกระทบต่อระบบนิเวศวิทยา และความสมดุลทางธรรมชาติ เพ่ือเป็นการรักษาทรัพยากรป่าไม้ 
จึงได้จัดท าเป็นโครงการพัฒนาเพ่ือความมั่นคง ติดต่อกัน 2 โครงการ คือ โครงการพัฒนาเฉพาะพ้ืนที่อ าเภอ
พบพระ และโครงการจัดที่อยู่อาศัยและพ้ืนที่ท ากินคีรีราษฎร์อ าเภอพบพระ ด าเนินการ ตั้งแต่ปี 2530 ถึงปี 
2538 ท าการจัดที่อยู่อาศัยให้ราษฎรชาวไทยภูเขา จ านวน 1,423 ครอบครัว 9,283 คน โดยจัดตั้งขึ้นเป็น
หมู่บ้านจ านวน 11 หมู่บ้าน ใช้ชื่อว่าบ้านรวมไทยพัฒนาที่ 1 ถึง 11 ต าบลรวมไทยพัฒนา มีพ้ืนที่ ประมาณ 
82,959.81 ไร่ ห่างจากอ าเภอพบพระโดยประมาณ ๓๐ กิโลเมตร อยู่ทางทิศตะวันออกของอ าเภอพบพระ 
ซึ่งมีอาณาเขตติดต่อดังนี ้
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  ทิศเหนือ ติดต่อกับ ต าบลช่องแคบและต าบลคีรีราษฎร์  อ าเภอพบพระ 
  ทิศใต้  ติดต่อกับ สาธารณรัฐสังคมนิยมเมียนมาร์ 
  ทิดตะวันออก ติดต่อกับ ต าบลคีรีราษฎร์ อ าเภอพบพระ 
  ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ต าบลพบพระ   อ าเภอพบพระ 

 

ภูมิประเทศ 

 สภาพพ้ืนที่  สภาพทั่วไปของต าบลรวมไทยพัฒนา เป็นที่ราบสูงสลับกับเนินเขาพ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นป่า
สงวนแห่งชาติ แม่น้ า มีล าห้วยที่เป็นต้นก าเนิดแม่น้ าเมย เป็นแนวเขตกั้นพรมแดนระหว่างประเทศไทยกับ
สาธารณรัฐสังคมนิยมเมียนมาร์ 

 จ านวนหมู่บ้าน มี 11 หมู่บ้าน   ได้แก่    

 หมู่ 1 บ้านคีรีน้อย   หมู่ 7 บ้านห้วยน้ าเย็น ( บ้าน 3 ) 

 หมู่ 2 บ้านพะดี    หมู่ 8 บ้านเจริญมิตร  ( บ้าน 2, บ้าน 4 ) 

 หมู่ 3 บ้านรวมไทยพัฒนา 7 ( บ้าน 7 ) หมู่ 9 บ้านรวมไทยสามัคคี ( บ้าน 6 ) 

 หมู่ 4 บ้านทหารผ่านศึก ( บ้าน 14 ) หมู่ 10 บ้านรวมไทยพัฒนา 1 ( บ้าน 1 ) 

 หมู่ 5 บ้านเก้ารวมไทย ( บ้าน 9 )  หมู่ 11 บ้านเสริมสุข ( บ้าน 5, บ้าน 10 ) 

 หมู่ 6 บ้านรวมไทยพัฒนา 8  ( บ้าน 8 ) 

 

จ านวนประชากร   

- ชาวไทยเผ่าม้ง    ร้อยละ 84 
- ชาวไทยพ้ืนราบ    ร้อยละ 11 
- ชาวไทยเผ่าลีซอ    ร้อยละ 2 
- ชาวไทยกะเหรี่ยง    ร้อยละ 3 
- มีประชากรรวมทั้งสิ้น    13,233 คน 
- ชาย 6,722 คน    ร้อยละ 50.80 
- หญิง 6,511 คน    ร้อยละ 49.20 
- คิดเป็นจ านวนครัวเรือนทั้ง    2,474 ครัวเรือน 
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หมู่ที่ หมู่บ้าน 
จ านวนประชากร จ านวน

ครัวเรือน ชาย หญิง รวม 
1 บ้านคีรีน้อย 720 694 1,414 319 

2 บ้านพะดี 342 334 676 271 

3 บ้านรวมไทยพัฒนา7 179 147 326 125 

4 บ้านทหารผ่านศึก 181 169 350 118 
5 บ้านเก้ารวมไทย 873 773 1,646 253 
6 บ้านรวมไทยพัฒนา8 209 192 401 138 
7 บ้านห้วยน้ าเย็น 719 698 1,417 255 
8 บ้านเจริญมิตร 567 518 1,085 261 
9 บ้านรวมไทยสามัคคี 921 905 1,826 298 

10 บ้านรวมไทยพัฒนา1 782 816 1,598 284 
11 บ้านเสริมสุข 1,229 1,265 2,494 425 

รวม 6,722 6,511 13,233 2,747 

ที่มา : องค์การบริหารส่วนต าบลรวมไทยพัฒนา อ.พบพระ จ.ตาก 

อาชีพ 

ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทางการเกษตรกรรมเป็น ส่วนใหญ่ คือ ข้าว , พืชไร่,ไม้ผลพืชผัก 
ส่วนการปศุสัตว์มีอยู่บ้างเล็กน้อย 

การเกษตรกรรม 

อาชีพประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทางการเกษตรกรรมเป็นส่วนใหญ่  คือ  ข้าว , พืชไร่, ไม้ผล
พืชผัก  ส่วนการปศุสัตว์มีอยู่บ้างเล็กน้อย 

 การศึกษา 

- โรงเรียนประถมศึกษาและสาขา    จ านวน   4 แห่ง 
(หมู่ 2,10,9,4) โรงเรียนรวมไทยพัฒนา1,2,4, สาขาพะด ี

- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก      จ านวน    3 แห่ง 
(หมู่ 2,8,11) 

- ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวงบ้านคีรีน้อย  จ านวน   1 แห่ง 
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สถาบันและองค์กรทางศาสนา 

- วัด (หมู่ 6,7)     จ านวน   3 แห่ง  
- ส านักสงฆ ์ (หมู่ 3,4,5)    จ านวน    3 แห่ง  
- โบสถ/์คริสตจักร   (หมู่ 5,7,9,10)   จ านวน   5 แห่ง  

สาธารณสุข 

- สถานีอนามัยประจ าต าบล/หมู่บ้าน   จ านวน   2 แห่ง 
(หมู่ 9,10) 

- อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ า    ร้อยละ   100 
 

ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

- ชุดรักษาความปลอดภัยประจ าหมู่บ้าน ทุกหมู่ 
- ฐานปฏิบัติการทหาร (หมู่ 2,4)   จ านวน   3 แห่ง 
- รถบรรทุกน้ าอเนกประสงค์    จ านวน   1 คัน 

การบริการขั้นพื้นฐาน 

1) การคมนาคม ในพ้ืนที่ต าบลรวมไทยพัฒนา มีถนนที่ใช้ติดต่อระหว่างหมู่บ้านเป็น
ถนนลาดยาง ซึ่งเชื่อมต่อระหว่างหมู่บ้าน ทุกหมู่ 
 

2) การโทรคมนาคม  
บริการโทรศัพท์สาธารณะ   จ านวน   1 ตู้ 
วิทยุสื่อสาร      จ านวน   2 แห่ง 
(ลูกข่าย 30 เครื่อง แม่ข่าย 1 เครื่อง) 

 
3) การไฟฟ้า  ใช้ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ทุกหมู่บ้านในต าบลรวมไทยพัฒนา มีไฟฟ้าใช้ 

ใช้ไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ จ านวน 4 หมู่บ้าน ได้แก่ 
  หมู่ 4     จ านวน   5 หลังคาเรือน 
  หมู่ 5     จ านวน   5 หลังคาเรือน 
  หมู่ 8     จ านวน   2 หลังคาเรือน 
  หมู่ 10     จ านวน   2 หลังคาเรือน 

การใช้ระบบผลิตกระแสไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ส่วนใหญ่เป็นครัวเรือนที่ไปสร้างบ้าน ในที่
ท ากิน บนพื้นที่สูงและห่างไกลจากเส้นทางสายหลัก 
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4) การประปา   
  ประปาหมู่บ้าน    จ านวน   5 แห่ง 
  ประปาภูเขา    จ านวน   12 แห่ง 
 

5) หน่วยธุรกิจในต าบล 
บริการโทรศัพท์สาธารณะ   จ านวน   1 ตู้ 

  วิทยุสื่อสาร    จ านวน   2 แห่ง 
   (ลูกข่าย 30 เครื่อง แม่ข่าย 1 เครื่อง) 
 

6) มวลชนจัดตั้ง กองหนุนเพื่อความมั่นคงของชาติ  จ านวน 1 แห่ง 
  กลุ่มทอผ้า     หมู่ที่ 2,3,4,6,7,8 
  กลุ่มแม่บ้าน     หมู่ที่ 1-11 
  กลุ่มเยาวชน     หมู่ที่ 1-11 
  กลุ่มหม่อนไหมบ้านรวมไทยพัฒนา   หมู่ 3,4,5,6,7,10,11 
  กลุ่มเครื่องเงิน     หมู่ 1 
  กลุ่มปักผ้าชาวเขา บ้านรวมไทยพัฒนา  หมู่ 1,5,7,8,9,10,11 
  อาสาป้องกันหมู่บ้านพะดี (ปชด.) , (อพป.)  หมู่ 3,4,6 
 

สภาพทางสังคม 

สังคมประกอบไปด้วยกลุ่มชนที่หลากหลายเผ่าพันธุ์ ทั้งชาวไทยพ้ืนราบและชาวไทยภูเขาเผ่าต่าง ๆ 
โดยมีวิถีชีวิตที่เรียบง่ายในท่ามกลางความอุดมสมบูรณ์ไปด้วย แมกไม้นานาชนิด 

 

สภาพทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

1) แหล่งน้ าในต าบล 

แหล่งน้ าธรรมชาติ   

- ล าคลอง,ล าน้ า,ล าห้วย    จ านวน   17 สาย 

 แหล่งน้ าที่สร้างขึ้น   

- ฝาย       จ านวน    6 แห่ง 
- สระน้ าในหมู่บ้าน     จ านวน    14 แห่ง 
- บ่อน้ าตื้น      จ านวน   14 แห่ง 
- ประปาหมู่บ้าน     จ านวน    5 แห่ง 
- บ่อบาดาล/บาดาลน้ าลึก    จ านวน   11 แห่ง 
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- ประปาภูเขา      จ านวน   12 แห่ง 
- อ่างเก็บน้ า      จ านวน   4 แห่ง 

 

2) ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ 

 ทรัพยากรดิน พ้ืนที่ส่วนใหญ่ของต าบลรวมไทยพัฒนาอยู่ในเขตป่าสงวน แห่งชาติ ท าให้
ราษฎรไม่สามารถมีเอกสารสิทธิในที่ดินได้ และพ้ืนที่ส่วนใหญ่ เป็นที่ราบสลับกับเนินเขาที่มีความลาด
ชันต่ า ซึ่งในบริเวณหุบเขาจะพบว่า เป็นดินลูกรังหรือหินก้อนใหญ่ 

 ทรัพยากรป่าไม้ ต าบลรวมไทยพัฒนาเป็นเขตพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่สอด ทาง
กองทัพบกได้จัดท าเป็นพ้ืนที่โครงการ 2 โครงการ คือ โครงการพัฒนา เฉพาะพ้ืนที่อ าเภอพบพระ 
และโครงการจัดที่อยู่อาศัยและพ้ืนที่ท ากินคีรีราษฎร์ อ าเภอพบพระ เป็นป่าประเภท ป่าเต็ง ,รัง ป่า
เบญจพรรณ ป่าแดง ไม้ท่ีพบ ส่วนใหญ่เป็นพวก ไม้สัก ไม้แดง ไม้เต็ง และไม้กระยาเลย  
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๒.) สถานการณ์ด้านการเกษตร ต าบลรวมไทยพัฒนา 

 

 

 

 

 
( ที่มา : แผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก - กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 2016) 

ส านักงานเกษตรจังหวัดตาก 
 ส านักงานเกษตรอ าเภอพบพระ 

พื้นที่เกษตร 
55,431 ไร ่

67% 

พื้นที่น้ า 
7,071 ไร ่

9% 

พื้นที่อื่นๆ 
3,703 ไร่ 

4% 

พื้นที่ป่า 
16,754 ไร ่

20% 

การใช้ท่ีดิน พื้นท่ีเกษตร 
การใช้ท่ีดิน พื้นท่ีน้ า 
การใช้ท่ีดิน พื้นท่ีอื่นๆ 
การใช้ท่ีดิน พื้นท่ีป่า 

พื้นทีต่ าบลรวมไทยพัฒนา 

พื้นท่ีต าบลรวมไทยพัฒนา 
82,959.81 ไร่ 
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( ที่มา : แผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก - กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 2016) 

ส านักงานเกษตรจังหวัดตาก 
 ส านักงานเกษตรอ าเภอพบพระ 

พื้นที่เพาะปลูก 
55,373 ไร ่

100% 

พื้นที่ประมง 
- ไร ่
0% 

พื้นที่ปศุสัตว ์
59 ไร ่
0% 

พื้นท่ีการเกษตร พื้นท่ีเพาะปลูก 
พื้นท่ีการเกษตร พื้นท่ีประมง 
พื้นท่ีการเกษตร พื้นท่ีปศุสัตว์ 

พื้นที่การเกษตรต าบลรวมไทยพัฒนา 

พื้นทีก่ารเกษตร 
55,431.81 ไร ่
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( ที่มา : แผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก - กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 2016) 

ส านักงานเกษตรจังหวัดตาก 
 ส านักงานเกษตรอ าเภอพบพระ 

ข้าว 
3,074 ไร ่

6% มันส าปะหลัง 
1,651 ไร ่

3% 

ข้าวโพด 
37,938 ไร่ 

68% 

ล าไย 
3 ไร ่
0% 

ยางพารา 
181 ไร ่

0% 

พืชผัก 
12,525 ไร ่

23% 

พ้ืนที่เพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ ข้าว 
พ้ืนที่เพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ มันส าปะหลัง 
พ้ืนที่เพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ ข้าวโพด 
พ้ืนที่เพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ ล าไย 
พ้ืนที่เพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ ยางพารา 
พ้ืนที่เพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ พืชผัก 

พื้นที่เพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ 

พื้นที่เพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ  
55,373 ไร ่
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สถานการณ์ด้านการเกษตร ต าบลรวมไทยพัฒนา 

ตารางแสดงจ านวนครัวเรือนเกษตรกร ต าบลรวมไทยพัฒนา อ าเภอพบพระ จังหวัดตาก 

หมู่
ที ่

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

ทั้งหมด 
ครัวเรือน
เกษตรกร 

ร้อยละ 

1 บ้านคีรีน้อย 1,414 720 694 319 315 98.75 
2 บ้านพะดี 676 342 334 271 267 98.52 
3 บ้านรวมไทยพัฒนา7 326 179 147 125 120 96.00 
4 บ้านทหารผ่านศึก 350 181 169 118 115 97.46 
5 บ้านเก้ารวมไทย 1,646 873 773 253 240 94.86 
6 บ้านรวมไทยพัฒนา8 401 209 192 138 130 94.20 
7 บ้านห้วยน้ าเย็น 1,417 719 698 255 250 98.04 
8 บ้านเจริญมิตร 1,085 567 518 261 255 97.70 
9 บ้านรวมไทยสามัคคี 1,826 921 905 298 290 97.32 

10 บ้านรวมไทยพัฒนา1 1,598 782 816 284 280 98.59 
11 บ้านเสริมสุข 2,494 1,229 1,265 425 420 98.82 
รวม 11 หมู่ 13,233 6,722 6,511 2,747 2,682 97.63 

ที่มา : ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจ าต าบล 
 

ข้อมูลก าหนดเขตความเหมาะสมการปลูกพืชเศรษฐกิจที่ส าคัญ ต าบลรวมไทยพัฒนา อ าเภอพบพระ 
 

http://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0CCoQFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.atsc.doae.go.th%2Freport%2520publicize%2Fbook%2FBook%2520Atsc%2Fceser3.html&ei=kj8aVOb4NYO-uASEvIK4CA&usg=AFQjCNHqfJ9SK-j2KGo3XNsT-4wqvt7k-w&sig2=eEBJjj3PGmpQTeebpBqBuw&bvm=bv.75097201,d.c2E
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ที่มา : ส านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดตาก 
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การใช้ที่ดินเพื่อการเกษตร ต าบลรวมไทยพัฒนา 
1. ด้านเกษตรกรรม 

ที่มา : ส านักงานเกษตรอ าเภอพบพระ  กรกฎาคม 2559 

 

พื้นที่ท าการเกษตรต าบลรวมไทยพัฒนา อ าเภอพบพระ 
หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน พ้ืนที่ท านา 

(ไร่) 
พ้ืนที่ท าไร่ (ไร่) พ้ืนที่ไม้ผล (ไร่) ยางพารา พืชผัก อ่ืนๆ พ้ืนที่ทั้งหมด 

(ไร่) มันส าปะหลัง ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ อ้อย รวม ล าไย มะนาว รวม 
1 บ้านคีรีน้อย 464.50 46.00 4,180.25 - 4,226.25 - - 0.00 0.00 1,662.25 0.00 6,353.00 
2 บ้านพะดี 441.75 0.00 2,140.75 - 2,140.75 - - 0.00 0.00 85.00 0.00 2,667.50 
3 บ้านรวมไทยพัฒนา7 51.00 340.00 792.00 - 1,132.00 3.00 - 3.00 41.08 440.00 0.00 1,667.08 
4 บ้านทหารผ่านศึก 26.00 248.25 2,818.50 - 3,066.75 - - 0.00 0.00 561.00 0.00 3,653.75 
5 บ้านเก้ารวมไทย 333.00 102.50 5,478.64 - 5,581.14 - - 0.00 25.00 1,345.62 0.00 7,284.76 
6 บ้านรวมไทยพัฒนา8 5.00 413.00 3,128.00 - 3,541.00 - - 0.00 0.00 1,233.00 0.00 4,779.00 
7 บ้านห้วยน้ าเย็น 751.13 226.00 5,990.01 - 6,216.01 - - 0.00 0.00 2,016.43 0.00 8,983.57 
8 บ้านเจริญมิตร 73.00 38.00 2,465.33 - 2,503.33 - - 0.00 15.00 1,138.08 0.00 3,729.41 
9 บ้านรวมไทยสามัคคี 111.50 110.00 2,360.75 - 2,470.75 - - 0.00 0.00 819.00 0.00 3,401.25 

10 บ้านรวมไทยพัฒนา1 165.00 50.00 3,289.00 - 3,339.00 - - 0.00 10.00 998.00 0.00 4,512.00 
11 บ้านเสริมสุข 652.49 77.00 5,295.00 - 5,372.00 - - 0.00 90.00 2,227.00 0.00 8,341.49 

รวมทั้งหมด (ไร่) 3,074.37 1,650.75 37,938.23 0.00 39,588.98 3.00 0.00 3.00 181.08 12,525.38 0.00 55,372.81 

 
๑๗ 
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2. ด้านปศุสัตว์ 

ข้อมูลด้านปศุสัตว์ 

หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน 
ชนิดสัตว์ที่ท าการปศุสัตว์ 

โคเนื้อ 

1 บ้านคีรีราษฎร์ 15 

2 บ้านพะดี 16 

3 บ้านรวมไทยพัฒนา 7 0 

4 บ้านทหารผ่านศึก 97 

5 บ้านเก้ารวมไทย 96 

6 บ้านรวมไทยพัฒนาที่ 8 29 

7 บ้านห้วยน้ าเย็น 35 

8 บ้านรวมไทยพัฒนา 60 

9 บ้านรวมไทยสามัคคี 119 

10 บ้านรวมไทยพัฒนา 130 

11 บ้านเสริมสุข 397 

รวม 994 
ที่มา : ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก 3 มกราคม 2559 

 หมายเหตุ : สภาเกษตรกรจังหวัดตากเก็บข้อมูลเพ่ิมเติม 2558 

3. ด้านประมง 

ข้อมูลด้านการประมง ต าบลรวมไทยพัฒนา อ าเภอพบพระ 

 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ : ไม่มีผู้ขึ้นทะเบียนฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า ณ วันที่ 3 มิถุนายน 2559 
ที่มา : ส านักงานประมงจังหวัดตาก 3 มิถุนายน 2559 

จ านวนเกษตรกรผู้เลี้ยง  

ไม่พบผู้ขึ้นทะเบียน 

พ้ืนที่ด้านการประมง  
- ไร่ 

เลี้ยงในบ่อ - บ่อ -  ไร่ 
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ส่วนที่ 2 : ภาวะเศรษฐกิจและสังคมครัวเรือนเกษตรกร ปัญหาความต้องการ 
              และแนวทางการพัฒนาภาคเกษตร 

๑.) สภาพเศรษฐกิจครัวเรือนเกษตรกร และปัญหาหนีส้ิน 
 

 วิเคราะห์จากแบบส ารวจฯ จ านวน 80 ชุด อายุเฉลี่ยเกษตรกร ต าบลรวมไทยพัฒนา เฉลี่ย 42 ปี 
       จากการวิเคราะห์แบบส ารวจฯ มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาลักษณะทั่วไปของครัวเรือนเกษตรกร 
รวมทั้งศึกษาปัญหาความต้องการของครัวเรือนเกษตรกร และแนวทางการพัฒนาครัวเรือนเกษตรกร ต าบล
รวมไทยพัฒนา อ าเภอพบพระ จังหวัดตาก โดยใช้ข้อมูลจากแบบส ารวจฯ  

 

แผนภูมิที่ 1 ร้อยละของระดับการศึกษาเกษตรกร 

 

 

 

ที่มา : ข้อมูลอายุเฉลี่ยเกษตรกร – ระดับการศึกษา วิเคราะห์และประมวลผลจากแบบส ารวจข้อมูลเกษตรกรฯ           
        โดยสภาเกษตรกรจังหวัดตาก ปี ๒๕๕๘ 

 

 

 

 

 

ไม่ได้รับ
การศึกษา 

45% 

ประถมศึกษา 
32% 

ม.ต้นขึ้นไป 
23% 
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แผนภูมิที่ 2 : รายได้ – รายจ่าย – หนี้สินเกษตรกร ต าบลรวมไทยพัฒนา 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที่มา : ข้อมูล รายได้ – รายจ่าย – หนี้สินเกษตรกร ต าบลรวมไทยพัฒนา/อ าเภอพบพระ วิเคราะห์
และประมวลผลจากแบบส ารวจข้อมูลเกษตรกรฯ โดยสภาเกษตรกรจังหวัดตาก ปี ๒๕๕๘ 

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

 

แผนภูมิที่ 3 ประเภทหนี้ของเกษตรกร 

 

 

 

 

หนี้สินเฉลี่ย 
ในระบบ 
93% 

หนี้สินเฉลี่ย 
นอกระบบ 

7% 

ระยะเวลาในการก่อหนี้เฉลี่ย 4 ปี 

 

รายได้เฉลี่ย
ภาคเกษตร 

รายจ่ายเฉลี่ย
ภาคเกษตร 

รายได้นอกภาค
เกษตร 

รายจ่ายนอก
ภาคเกษตร 

รวมรายได้เฉลี่ย  
รวมรายจา่ย

เฉลี่ย 
หนี้สิน 

ภาคเกษตร นอกภาคเกษตร รายรับ รายจา่ย หนี้สิน 

ต.รวมไทยพัฒนา 159,729.00 53,813.00 33,475.00 71,780.00 193,204.00 125,593.00 108,641.00 

อ.พบพระ 175,392.00 67,277.00  26,577.00  87,251.00  201,969.00 154,528.00 202,843.00 

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

0.00 

50,000.00 

100,000.00 

150,000.00 

200,000.00 

250,000.00 
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แผนภูมิที่ 4 ร้อยละ ลักษณะการเปลี่ยนแปลงหนี้ 

 

 

 

แผนภูมิที่ 5 ร้อยละ วัตถุประสงค์การขอกู้ 

 

 

ที่มา : ข้อมูลอายุเฉลี่ยเกษตรกร – ระดับการศึกษา วิเคราะห์และประมวลผลจากแบบส ารวจข้อมูลเกษตรฯ   
        โดยสภาเกษตรกรจังหวัดตาก ปี ๒๕๕๘ 

 

 

ลดลงเรื่อยๆ  
25 % 

ไม่
เปลี่ยนแปลง  

27 % 

เพ่ิมข้ึนเรื่อยๆ  
48 % 

การเกษตร อ่ืนๆ 

วัตถุประสงค์ขอกู้ 

73 % 

27 % 
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การพิจารณาสภาพเศรษฐกิจของครัวเรือนเกษตรกร นอกจากจะพิจารณาจากรายได้สุทธิครัวเรือนที่
ได้รับ ทั้งกิจกรรมทางการเกษตรและกิจกรรมนอกการเกษตรแล้ว จ าเป็นต้องน าค่าใช้จ่ายในการบริโภคมาร่วม
พิจารณาด้วย เพ่ือดูว่าในรอบปีที่ผ่านมาเกษตรกรได้รับผลตอบแทนจากกิจกรรมทางเศรษฐกิจของครัวเรือน
มากกว่าหรือน้อยกว่าการใช้จ่ายเพื่อบริโภคของครัวเรือน 

 จาก แผนภูมิที่ 2 : รายได้ – รายจ่าย – หนี้สินเกษตรกร ต าบลรวมไทยพัฒนา อ าเภอพบพระ จังหวัดตาก 
รายได้และรายจ่ายในกิจกรรมการผลิตทางการเกษตรของครัวเรือน เป็นข้อมูลพ้ืนฐานในการน าไปค านวณหา
รายได้สุทธิ เพ่ือเป็นเครื่องชี้วัดในรอบปีเกษตรกรที่ประกอบกิจกรรมการผลิตด้านการเกษตร มี ผลตอบแทน
จากการผลิต อันน ามาซึ่งองค์ประกอบของรายได้ของครัวเรือน พบว่าครัวเรือนเกษตรกร ต าบลรวมไทยพัฒนา 
มีรายได้สุทธิภาคเกษตรก่อนหักช าระหนี้สินเฉลี่ย 105,916 บาท/ครัวเรือน (รายได้เฉลี่ยภาคเกษตร 
159,729 บาท/ครัวเรือน หักรายจ่ายภาคเกษตร 53,813 บาท/ครัวเรือน) จากข้อมูลแผนพัฒนา
การเกษตร กลุ่มภาคเหนือตอนล่าง 1 ปี 2558-2560 จังหวัดตากมีรายได้สุทธิเกษตรเฉลี่ย 69,508 บาท/
ครัวเรือน ทั้งนี ้เมื่อพิจารณาจากรายจ่ายของครัวเรือนเกษตรกรต าบลรวมไทยพัฒนาเฉลี่ย  125,593 บาท/
ครัวเรือน ในจ านวนนี้ ร้อยละ 57 เป็นรายจ่ายนอกภาคการเกษตร  

ส าหรับการศึกษาภาวะหนี้สินของครัวเรือน จากการสุ่มส ารวจข้อมูลฯ เกษตรกรในพ้ืนที่ต าบล 
รวมไทยพัฒนา มีขนาดหนี้สินเฉลี่ย 108,641 บาท/ครัวเรือน เมื่อพิจารณาปัจจัยที่มีผลต่อการเป็นหนี้ของ
ครัวเรือนภาคเกษตร วัตถุประสงค์การเป็นหนี้ของครัวเรือนเกษตรกร พบว่าเป็นการกู้ยืมเพ่ือการเกษตรเป็น
ส่วนใหญ่ ร้อยละ 73 เนื่องจากการท าการเกษตรส่วนใหญ่ใช้พ้ืนที่มากและให้ความส าคัญกับปริมาณผลผลิต
มากกว่าคุณภาพส่งผลให้การกู้ยืมเงินเน้นการลงทุนในพ้ืนที่ขนาดใหญ่ ที่เหลือร้อยละ 27 เกษตรกรกู้เพ่ือใช้
จ่ายในครัวเรือน, ค่าเล่าเรียนบุตร, ช าระหนี้สิน, ค้าขาย และสร้างบ้าน (แผนภูมิที่ 5) ระยะเวลาก่อหนี้เฉลี่ย 4 
ปี ลักษณะการเปลี่ยนแปลงหนี้สินของเกษตรกร เป็นหนี้ที่มีลักษณะลดลงเรื่อยๆ ไม่เปลี่ยนแปลง และเพ่ิมขึ้น
เรื่อยๆ ร้อยละ 25 ร้อยละ 27 และร้อยละ 48 ตามล าดับ (แผนภูมิที่ 4) โดยเป็นหนี้ในระบบ ร้อยละ 93 
นอกระบบ ร้อยละ 7 (แผนภูมิที3่) 

๒.) ปัญหาที่ดินท ากิน   

แผนภูมิที่ 6 : การถือครองที่ดินท ากินของเกษตรกร ต าบลรวมไทยพัฒนา 

 

 

 

 

 

 

 
ตนเอง เช่าที่ดิน ท าฟรี/ที่สาธารณะ 

ร้อยละ ลักษณะการถือครองที่ดิน 

86% 

13% 2% 

ร้อยละ ลักษณะการถือครองท่ีดิน 
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แผนภูมิที่ 7 : เอกสารสิทธิ์ที่ดินท ากินของเกษตรกร ต าบลรวมไทยพัฒนา 

 

 

 ผลการส ามะโนการเกษตร พ.ศ. 2556 จังหวัดตาก มีผู้ถือครองท าการเกษตรทั้งสิ้น ณ วันส ามะโน 
( 1 พ.ค. 2556 ) พบว่าจ านวนผู้ถือครองและพ้ืนที่ถือครองท าการเกษตรมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น จากข้อมูลผู้ถือ
ครองและพ้ืนที่ถือครองท าการเกษตร พบว่าอ าเภอพบพระ จังหวัดตาก มีจ านวนผู้ถือครองเป็นล าดับที่ 5 คือ 
6,953 คน คิดเป็นร้อยละ 12.3 ของผู้ถือครองรวมทั้งจังหวัด และมีพ้ืนที่ถือครองเป็นล าดับที่ 4 คือ 
มี 176,781 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 13 ของพ้ืนที่ถือครองรวมทั้งจังหวัด โดยเฉลี่ยแล้วผู้ถือครอง 1 คนจะมีพ้ืนที่
ถือครอง 25.4 ไร่ ในขณะที่ต าบลรวมไทยพัฒนา อ าเภอพบพระ จังหวัดตาก มีพ้ืนที่เกษตรกรรม จ านวน 
55,431.81 ไร่ ซึ่งผู้ถือครองส่วนใหญ่ท าการเพาะปลูกพืช พืชที่ส าคัญ ได้แก่ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ พืชผัก ข้าว 
มันส าปะหลัง และมีการท าปศุสัตว์ร่วมด้วย สัตว์ที่นิยมเลี้ยงกันมาก ได้แก่ โคเนื้อ ไก่ การเลี้ยงสัตว์ส่วนใหญ่
เพ่ือบริโภค  การเลี้ยงสัตว์ในเชิงพาณิชย์ไม่แพร่หลายนัก   

 ส าหรับลักษณะการถือครองที่ดินของเกษตรกรต าบลรวมไทยพัฒนา จากแผนภูมิที่ 6 ผู้ถือครองท า
การเกษตรส่วนใหญ่ในต าบลรวมไทยพัฒนา ท าการเกษตรในเนื้อที่ของตนเองสูงถึงร้อยละ 86 ผู้ถือครองท า
การเกษตรร้อยละ 13 ท าการเกษตรโดยการเช่าที่ดิน ส าหรับผู้ถือครองท าการเกษตรที่ท าการเกษตรโดยการ
ท าฟรี/สาธารณะ/อ่ืนๆ มีเพียงร้อยละ 2 แต่กลับพบว่า มีเอกสารสิทธิ์ประเภท โฉนด/น.ส.๓/น.ส. ๓ ก เพียง 
ร้อยละ 10  การถือครองเอกสารสิทธิ์ประเภท สปก./สทก. ร้อยละ 45 และมีเกษตรกร ร้อยละ 45 ที่ไม่มี
เอกสารสิทธิ์ (แผนภูมิที่ 7) ผลจากการส ารวจข้อมูลการถือครองพ้ืนที่การเกษตรกรซึ่งไม่มีเอกสารสิทธิ์ พบว่า
เกษตรกรส่วนหนึ่งมีความเข้าใจว่าที่ดินดังกล่าวเป็นของตนเอง เนื่องจากท ากินในที่ดินดังกล่าวมาอย่างต่อเนื่อง 
และรับมรดกตกทอดการใช้ประโยชน์ที่ดินมาจากรุ่นบิดา/มารดา ส่งผลให้การได้มาของที่ดินมีปัญหา และ
เกษตรกรคาดหวังว่าจะได้รับเอกสารสิทธิ์ที่ดิน อีกส่วนหนึ่งมาจากแนวกันเขตที่ดินระหว่างพ้ืนที่ป่าและพ้ืนที่ 
ท ากินของราษฎรในพ้ืนที่ที่ไม่ชัดเจน 

 

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

ร้อยละ ประเภทเอกสารสิทธิ์ที่ดิน 

10% 

45% 45% 

ร้อยละ ประเภทเอกสารสิทธ์ิที่ดิน 
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๓.) ปัญหาแหล่งน้ าเพ่ือการเกษตร 
 

แผนภูมิที่ 8 : การรับน้ าเพื่อการเกษตร 

 

 

 

 จากข้อมูลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลรวมไทยพัฒนา อ าเภอพบพระ จังหวัดตาก พบว่า
ต าบลรวมไทยพัฒนามีแหล่งน้ าธรรมชาติ (ล าคลอง,ล าน้ า,ล าห้วย) ทั้งหมด 17 สาย มีแหล่งน้ าที่สร้างขึ้น 
ได้แก่ ฝาย 6 แห่ง, สระน้ าในหมู่บ้าน 14 แห่ง, บ่อน้ าตื้น 14 แห่ง, ประปาหมู่บ้าน 5 แห่ง, บ่อบาดาล/
บาดาลน้ าลึก  11 แห่ง, ประปาภูเขา 12 แห่ง, อ่างเก็บน้ า 4 แห่ง อย่างไรก็ตาม แม้ว่าจะมีแหล่งน้ าธรรมชาติ
จ านวนมาก แต่จากผลการส ารวจข้อมูลฯ ตามแผนภูมิที่ 8 กลับพบว่าเกษตรกรพ้ืนที่ต าบลรวมไทยพัฒนา 
มีน้ าใช้ตลอดทั้งปีเพียงร้อยละ 13 และจากการระดมความต้องการแนวทางแก้ไขปัญหาและพัฒนาภาค
เกษตรกรรมพ้ืนที่ต าบลรวมไทยพัฒนา และอ าเภอพบพระ เกษตรกรในพ้ืนที่มีความประสงค์ให้ภาครัฐและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การสนับสนุนการด าเนินงานพัฒนาระบบกระจายในพ้ืนที่ เพ่ือให้การบริหารจัดการน้ า
ที่มีอยู่เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ภาคเกษตรกรรม ทั้งนี้ จากการติดตามการพัฒนาแหล่งน้ าในพ้ืนที่ต าบล 
รวมไทยพัฒนา องค์การบริหารส่วนต าบลรวมไทยพัฒนา ตลอดจนประชาชนในพ้ืนที่ มีความพยายามร่วมกัน

มีน้ าตลอด 
ทั้งปี 
13% 

มีน้ าเฉพาะ 
ฤดูฝน 
87% 

ร้อยละ การรับน้ าเพื่อการเกษตร 

ระบบ
ชลประทาน 

32% 

สระน้ า/
บ่อขุด 
12% 

แหล่งน้ า
ธรรมชาติ 

56% 
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ผลักดันพัฒนาระบบกระจายน้ าและปรับปรุงซ่อมแซมระบบส่งน้ าเพ่ือการเกษตร ต าบลรวมไทยพัฒนา อ าเภอ
พบพระ เพ่ือขยายรับประโยชน์ให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น อาทิ โครงการวางท่อประปาภูเขา, โครงการก่อสร้าง
พนังกั้นต้นน้ าและระบบส่งน้ า, โครงการก่อสร้างรางส่งน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก สะท้อนให้ว่าน้ าต้นทุนในพ้ืนที่มี
เพียงพอเพ่ือการเกษตร แต่ขาดการบริหารจัดการน้ าและระบบกระจายน้ าที่ประสิทธิภาพ 

 

ข้อมูลเกี่ยวกับพื้นที่ชลประทาน 

หมู่บ้าน ต าบล อ าเภอ 
ลุ่มน้ า (ระบุชื่อลุ่มน้ า) 

พ้ืนที่
ชลประทาน 

พ้ืนที่ชลประทานที่มี
ศักยภาพ 

หลัก ย่อย ในปัจจุบัน (ไร่) ในการขยายเพ่ิมขึ้น (ไร่) 

คีรีน้อย รวมไทยพัฒนา พบพระ สาละวิน แม่น้ าเมยตอนบน 500 - 

พะดี (ปชด.) รวมไทยพัฒนา พบพระ สาละวิน แม่น้ าเมยตอนบน - 1,000 

รวมไทยพัฒนาที่7 รวมไทยพัฒนา พบพระ สาละวิน แม่น้ าเมยตอนบน 300 100 

ทหารผ่านศึก รวมไทยพัฒนา พบพระ สาละวิน แม่น้ าเมยตอนบน - 2,000 

เก้ารวมไทย รวมไทยพัฒนา พบพระ สาละวิน แม่น้ าเมยตอนบน - - 

รวมไทยพัฒนาที่8 รวมไทยพัฒนา พบพระ สาละวิน แม่น้ าเมยตอนบน 2,400 400 

ห้วยน้ าเย็น รวมไทยพัฒนา พบพระ สาละวิน แม่น้ าเมยตอนบน 800 - 

เจริญมิตร รวมไทยพัฒนา พบพระ สาละวิน แม่น้ าเมยตอนบน 600 - 

รวมไทยสามัคคี รวมไทยพัฒนา พบพระ สาละวิน แม่น้ าเมยตอนบน 500 2,300 

รวมไทยพัฒนาที่1 รวมไทยพัฒนา พบพระ สาละวิน แม่น้ าเมยตอนบน 1,200 - 

เสริมสุข รวมไทยพัฒนา พบพระ สาละวิน แม่น้ าเมยตอนบน 400 - 

รวม 6,700 5,800 

ที่มา : โครงการชลประทานตาก 
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๔.) ปัญหาความยากจน สวัสดิการ และสิทธิเกษตรกร 
 

แผนภูมิที่ 9 : ระบบการท าเกษตรกรรม 

 

แผนภูมิที่ 10 : ชนิดพืชที่ปลูกในพื้นที่ต าบลรวมไทยพัฒนา 

 
 
 

แผนภูมิที่ 11 : การใช้ผลผลิตของเกษตรกร 
 

 

 

 

 

 

เกษตร
เชิงเดี่ยว 

9% 

เกษตร
ผสมผสาน 

91% 

ร้อยละ เกษตรกรที่ท าเกษตรผสมผสาน 

68.51% 

22.62% 

5.55% 2.98% 0.33% 0.01% 

ข้าวโพด พืชผัก ข้าว มันส าปะหลัง ยางพารา ล าไย 

73% 
11% 

8% 
3% 
3% 
3% 

0 20 40 60 80 

ขาย 
บริโภค 
ท าพันธุ์ 

จ่ายค่าเช่า 
แปรรูป 

เก็บไว้รอจ าหน่าย 

กา
รใ

ช้ผ
ลผ

ลิต
ขอ

งเก
ษต

รก
ร 

การใช้ผลผลิตของเกษตรกร 
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ผลการส ารวจฯ ของสภาเกษตรกรจังหวัดตาก เนื่องจากประชาชนส่วนใหญ่ต าบลรวมไทยพัฒนา 
ประกอบ อาชีพเกษตรกรรมซึ่งเป็นแหล่งรายได้หลัก เกษตรกรท าเกษตรกรรมในระบบเกษตรผสมผสาน และ
เกษตรกรรมเชิงเดี่ยว ร้อยละ 91 และร้อยละ 9 ตามล าดับ (แผนภูมิที่ 9) โดยเกษตรผสมผสานในที่นี้ไม่ได้
เป็นการท าเกษตรหลายชนิดในพ้ืนที่เดียวกันแต่ หมายถึง ครัวเรือนเกษตรกรมีการประกอบกิจกรรม
การเกษตรหลายชนิด อาทิ ปลูกข้าว, ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และเลี้ยงโค สินค้าเกษตรที่ส าคัญ ได้แก่ ข้าวโพด
เลี้ยงสัตว์ พืชผัก ข้าว มันส าปะหลัง โคเนื้อ  ไก่ (แผนภูมิที่ 10) ผลผลิตเกษตรกรที่ได้ ร้อยละ 73 จะน าไป
ขาย (แผนภูมิที่ 11) มีแหล่งจ าหน่าย คือ พ่อค้าคนกลาง ขายเองที่ตลาด พ่อค้าส่งออก โรงสี/โรงแปรรูป 
ตลาดกลาง และสถาบันเกษตรกร ตามล าดับ มีรายได้เฉลี่ย 193,204 บาท/ครัวเรือน และมีรายจ่ายเฉลี่ย 
125,593 บาท/ครัวเรือน (รายจ่ายภาคเกษตร 53,813 บาท/ครัวเรือน และรายจ่ายนอกภาคเกษตร 
71,780 บาท/ครัวเรือน) จะเห็นได้ว่าเกษตรกรในต าบลรวมไทยพัฒนา มีรายได้ค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับ
ค่าเฉลี่ยรายได้ระดับจังหวัด เนื่องจากเป็นแหล่งผลิตพืชผักที่ส าคัญของประเทศ และมีการเพาะปลูกพืชหลาก
หลายาชนิด จึงลดความเสี่ยงเรื่องภาวะราคาสินค้าเกษตรชนิดใดชนิดหนึ่งตกต่ า การเลี้ยงสัตว์ส่วนใหญ่ 
เพ่ือบริโภคในครัวเรือนและขายในชุมชน ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น ร้อยละ ๕๗.๑๕ เป็นค่าใช้จ่ายนอกภาคเกษตร  

๕.) แนวทางการพัฒนาอาชีพ และประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเกษตรอุตสาหกรรม 
 เพ่ือให้การพัฒนาอาชีพเกษตรกรรม ต าบลรวมไทยพัฒนา อ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก สอดคล้องกับ
บริบทพื้นที่ ซึ่งมีแหล่งน้ าต้นทุนและสภาพดินที่อุดมสมบูรณ์ และเป็นแหล่งผลิตพืชผักหลากหลายชนิดที่ส าคัญ
ของประเทศ เพ่ือให้ผลผลิตพืชผักมีคุณภาพตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภคและตลาด  ซึ่งปัจจุบันมี
แนวโน้มการบริโภคสินค้าเกษตรที่มีความปลอดภัยเพ่ิมมากขึ้น โดยเฉพาะพืชผัก ดังนั้น แนวทางพัฒนาจึงควร
มุ่งประเด็นส่งเสริมให้เกษตรกรเห็นถึงความส าคัญและความจ าเป็นในการผลิตพืชผักปลอดภัย เพ่ือสร้าง
มูลค่าเพ่ิมและขยายฐานการตลาดให้ครอบคลุมในทุกระดับ ทั้งตลาดโมเดิร์นเทรด ตลาดทั่วไป รวมถึงตลาด  
อีคอมเมร์ซ  
 ส าหรับการพัฒนาต่อยอดสู่เกษตรอุตสาหกรรม (SMAEs) นั้น สืบเนื่องจาก พ้ืนที่อ าเภอพบพระ 
เป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตรกรที่หลากหลาย ในช่วงฤดูกาลเก็บเกี่ยวมีผลผลิตออกสู่ตลาดจ านวนมากประสบ
ปัญหาผลผลิตมีราคาตกต่ าเป็นประจ าทุกช่วงฤดูกาลที่ผลผลิตออกสู่ตลาดมาก  เนื่องจากขาดสถานที่ขนถ่าย
สินค้าที่มีอุปกรณ์และสิ่งอ านวยความสะดวกเพียงพอเพ่ือให้เกิดความรวดเร็ว ขาดห้องเย็นส าหรับเก็บรักษา
ผลผลิต  ขาดเทคโนโลยีในการบรรจุและจัดเก็บในการรักษาคุณภาพและยืดอายุสินค้า ขาดข้อมูลข่าวสารทาง
การตลาดเพื่อใช้วางแผนความต้องการและปริมาณการผลิต ท าให้การบริหารจัดการไม่มีประสิทธิภาพมีต้นทุน
การตลาดสูง ไม่สามารถกระจายสินค้าได้ตรงความต้องการของตลาดภายในเวลาที่ก าหนด ท าให้ผลผลิต
เสียหาย  เกษตรกรต้องรีบขายผลผลิตภายในเวลาที่จ ากัด  ส่งผลให้เกษตรกรไม่มีอ านาจต่อรองในเรื่องราคาได้  
ท าให้ผลตอบแทนที่ได้รับไม่เป็นธรรม ดังนั้น แนวทางการแก้ไขปัญหาในระยะยาว โดยจัดตั้งตลาดกลางสินค้า
เกษตร เพ่ือเป็นกลไกหนึ่งที่จะช่วยเหลือและเพ่ิมช่องทางเลือกให้แก่เกษตรกร ท าหน้าที่เป็นศูนย์กลางการ
รวบรวมและกระจายสินค้าเกษตรไปยังตลาดภายในประเทศทั่วทุกภูมิภาคและประเทศเพ่ือนบ้าน ช่วยลด
ต้นทุนทางการตลาดและระบบ Logistic นอกจากนี้ยังเป็นเครื่องมือในการรักษาเสถียรภาพราคาผลผลิตทาง
การเกษตร โดยใช้การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ เพ่ือให้เกิดความสมดุลระหว่างอุปสงค์และอุปทาน 
ภายใต้กลไกตลาด เป็นการพัฒนาระบบตลาดสินค้าเกษตรให้เกิดประโยชน์ต่อทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง  
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การจัดตั้งตลาดกลางจะก่อให้เกิดประโยชน์ในหลาย ๆ ด้านทั้งในด้านการเพ่ิมขึ้นของรายได้ของเกษตรกรและ
คนในท้องถิ่น การเพ่ิมขึ้นของมูลค่าการส่งออก การลดลงของอัตราการสูญเสียของผลผลิต การลดลงของ
ต้นทุนในการด าเนินการจ าหน่ายและขนส่งผลผลิต รวมทั้งยังมีมูลค่าเพ่ิมจากภาคการท่องเที่ยวเกิดขึ้นทั้งใน
จังหวัดและจังหวัดใกล้เคียง มีปัจจัยสนับสนุนความเป็นไปได้ คือ พ้ืนที่อ าเภอพบพระเป็นส่วนหนึ่งของการ
พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษตากซึ่งภาครัฐสนับสนุนให้เป็นเขตพัฒนาการค้า-อุตสาหกรรม 

 

ประเด็นปัญหาและแนวทางพัฒนาภาคเกษตรกรรม ต าบลรวมไทยพัฒนา 

(สรุปจากการจัดเวทีระดมความเห็นการจัดท าแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับต าบล 

 ประเด็นปัญหา/ความต้องการ และแนวทางการพัฒนา 
1. ที่ดินท ากิน 1.1 ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องออกเอกสารสิทธิ์ที่ดินให้

เกษตรกร 
1.2 จัดสรรที่ดินให้กับเกษตรกรที่ยังไม่มีที่ดินท ากิน 

2. ระบบชลประทาน 2.1 สร้างอ่างเก็บน้ าขนาดใหญ่ครอบคลุมทั้งต าบล 
2.2 ผันน้ าจากแหล่งอื่นมาสมทบในอ่างเก็บน้ าที่มีอยู่เดิม 

3. ราคาสินค้าเกษตรตกต่ า 3.1 ภาครัฐจัดหาตลาดกลางส าหรับรับซื้อผลผลิตภาค
การเกษตรของเกษตรกรในพ้ืนที่ 
3.2 ภาครัฐสนับสนุน จัดหาพันธุ์พืชใหม่ปลูกทดแทน 

4. ขาดความรู้ด้านการเกษตรอินทรีย์ 4.1 จัดหาวิทยากรมาอบรมให้ความรู้กับเกษตรกร 
4.2 หาตลาดรองรับสินค้าเกษตรอินทรีย์ 

5. ปัญหาสารเคมี 5.1 ให้ภาครัฐจัดหาวิทยากรมาอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ
ปุ๋ยชีวภาพ ปุ๋ยหมัก และน้ าหมักชีวภาพ 
5.2 ลดการใช้สารเคมี 

6. ปัญหาที่ดินเสื่อมโทรม 6. ภาครัฐสนับสนุนเครื่องมือในการตรวจวัดคุณภาพดิน 
7. การผลิตสินค้าส่งออก 7. จัดหาพันธุ์พืชที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตในเขต

พ้ืนที่ต าบลรวมไทยพัฒนาเพื่อการส่งออก 
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ส่วนที่ ๓ : แผนงาน โครงการพัฒนาเกษตรกรรม  อ าเภอพบพระ / ต าบลรวมไทยพัฒนา พ.ศ. 2560 – พ.ศ. 2563 

แผนพัฒนา/แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค์ แนวทางการด าเนินงาน แหล่งงบประมาณ ระยะเวลาในการด าเนินงาน หน่วยงานรับผิดชอบ 
แนวทางพัฒนา แผนงาน/โครงการ 2560 2561 2562 2563 
 .๑. โครงการผลิต

น้ าหมักและปุ๋ย
ชีวภาพรงการ 

- ลดการใช้สารเคมี/ลด
ต้นทุนการผลิต 
- สนับสนุนเกษตรกร
ปลูกพืชปลอดสารพิษ  

 กษ./อบต.
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

    กจ./พด./อบต.
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

 ๒. โครงการเลี้ยงไก่
พ้ืนเมืองและไก่
กระดูกด า  

- ส่งเสริมเลี้ยงสัตว์ที
สอดคล้องกับสภาพ
พ้ืนที่  
- สร้างรายได้  

 กษ./อบต.
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

    ปศจ/อบต.หน่วยงาน
ที่เก่ียวข้อง 

- การบริหาร
จัดการที่ดินท า
กินเพ่ือ
เกษตรกรรม 

๓. โครงการจัดสรร
ที่ดินท ากิน  

- เกษตรกรได้ใช้
ประโยชน์จากพ้ืนที่ป่า
เสื่อมโทรม และที่รก
ร้างว่างเปล่าของรัฐ 

- ส ารวจ รังวัด มอบ
เอกสารสิทธิการถือครอง
ที่ดิน 
- การจัดรูปที่ดินเพื่อ
เกษตรกรรม 

นร./ทส./กษ./มท/
อบต.หน่วยงานที่

เกี่ยวข้อง 

    ทส./จังหวัด/กรม
ที่ดิน/สปก./อบต.

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

- พัฒนาด้าน
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ
และการบริหาร
จัดการน้ าแบบ
บูรณาการ 

4. โครงการขุด/
ปรับปรุงขยายสระ
เก็บน้ า 

- เพ่ือให้ประชาชนมี
น้ าใช้เพียงพอต่อการ
ประกอบอาชีพ
เกษตรกรรม 

 สวัสดิการสังคม/
อบต.หน่วยงานที่

เกี่ยวข้อง 

    หน่วยงานอื่นส่วน
โยธา อบต. รวมไทย

พัฒนา 

5. โครงการเจาะ/
ซ่อมแซม/ปรับปรุง
บ่อน้ าบาดาล 

- เพ่ือให้ประชาชนมี
น้ าใช้เพื่อการอุปโภค-
บริโภคท่ีเพียงพอ 

 อบต.หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

    หน่วยงานอื่นส่วน
โยธา อบต. รวมไทย

พัฒนา 

๒๙ 
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แผนงาน โครงการพัฒนาเกษตรกรรม  อ าเภอพบพระ / ต าบลรวมไทยพัฒนา พ.ศ. 2560 – พ.ศ. 2563 

 

แผนพัฒนา/แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค์ แนวทางการด าเนินงาน แหล่งงบประมาณ ระยะเวลาในการด าเนินงาน หน่วยงานรับผิดชอบ 
แนวทางพัฒนา แผนงาน/โครงการ 2560 2561 2562 2563 
 
 
 
 
 
 
 
- การบริหาร
จัดการน้ าแบบ
บูรณาการ 

6. โครงการขุดลอก
คลอง/ ล าห้วย/ ล า
เหมือง/บึงการ 

- เพ่ือให้มีน้ าเพียงพอ
ต่อการประกอบอาชีพ
เกษตรกรรม 

 อบต.หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

    หน่วยงานอื่นส่วน
โยธา อบต. รวมไทย

พัฒนา 

7.โครงการ
ก่อสร้าง/ขุดอ่าง
เก็บน้ า/ปรับปรุง
อ่างเก็บน้ า 

 

- เพ่ือกักเก็บน้ าไว้ใช้
เพ่ือการเกษตร 

 

 อบต.หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

    หน่วยงานอื่นส่วน
โยธา อบต. รวมไทย

พัฒนา 

8. โครงการ
บ ารุงรักษาแหล่ง
น้ า/ต้นน้ า 

 

- เพ่ือจัดท าแนวเขต
ต้นน้ าของหมู่ 7,9                             
- เพ่ือก่อสร้างหลังคา
ครอบแหล่งต้นน้ า
เพ่ือให้ประชาชนมีน้ า
ใช้ 

 อบต.หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

    ทส./จังหวัด/กรม
ที่ดิน/สปก./อบต.

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ส่วนโยธา 

9. โครงการ
ก่อสร้าง/ปรับปรุง
ซ่อมแซม/ขุดลอก
ฝายน้ าล้น 

- เพ่ือกักเก็บน้ าไว้ใช้
เพ่ือการอุปโภค-
บริโภคและเพ่ือ
การเกษตร 

 อบต.หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

    หน่วยงานอื่นส่วน
โยธา อบต. รวมไทย

พัฒนา 

๓๐ 
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แผนงาน โครงการพัฒนาเกษตรกรรม  อ าเภอพบพระ / ต าบลรวมไทยพัฒนา พ.ศ. 2560 – พ.ศ. 2563 

 

 

 

 

 

 

แผนพัฒนา/แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค์ แนวทางการด าเนินงาน แหล่งงบประมาณ ระยะเวลาในการด าเนินงาน หน่วยงานรับผิดชอบ 
แนวทางพัฒนา แผนงาน/โครงการ 2560 2561 2562 2563 
 
 
 
- การบริหาร
จัดการน้ าแบบ
บูรณาการ 

10. โครงการ
ก่อสร้าง/ ซ่อมแซม
ผนังก้ันน้ า 

 

- เพ่ือกักเก็บน้ าไว้ใช้
เพ่ือการอุปโภค-บริโภค
และเพ่ือการเกษตร 

  อบต.หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

    หน่วยงานอื่นส่วน
โยธา อบต. รวมไทย

พัฒนา 

11. โครงการ
ก่อสร้าง/ปรับปรุง/
ซ่อมแซมระบบส่ง
น้ าเพื่อการเกษตร
พร้อมวางท่อ 

- เพ่ือให้มีน้ าใช้
เพียงพอต่อการท า
การเกษตร 
 
 

 อบต.หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

    หน่วยงานอื่นส่วน
โยธา อบต. รวมไทย

พัฒนา 

๓๑ 
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ภาคผนวก 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


