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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 าบลแม่กลอง 

ต าบลแม่กลอง มี ๔ หมู่บา้น 
(ระบบสถิตทิางการทะเบียน ข้อมูล ณ กรกฎาคม 2559) 

ที่มา : แผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก - กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  2559 
         กรมการปกครอง Agi-Map 2559 
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ส่วนที่ ๑ : บริบทพื้นที ่
๑.) ข้อมูลทั่วไป 

ประวัติความเป็นมา ต าบลแม่กลอง 

เดิมต าบลแม่กลอง เป็นหมู่ที่ 2 ขึ้นอยู่กับต าบลอุ้มผาง อ าเภออุ้มผาง จังหวัดตาก มีทั้งหมด 
4 หมู่บ้าน ซึ่ งเป็นหมู่บ้านคนไทยทั้งหมด และได้แยกออกมาเป็นต าบลแม่กลอง เมื่อวันที่ 
4 กุมภาพันธ์ 2536  

 

สภาพทั่วไปของต าบล 

ต าบลแม่กลอง มีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ 238 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 148,252 ไร่ 
พ้ืนที่ส่วนใหญ่อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ปัจจุบันป่าไม้ถูกท าลายเป็นจ านวนมาก พ้ืนที่เป็นภูเขา 
95% เป็นที่ราบเชิงเขา 5% มีแม่น้ าแม่กลองไหลผ่านตลอดทั้งต าบล  

 
เขตพื้นที ่

ทิศเหนือ ติดกับ ต าบลโมโกร อ าเภออุ้มผาง จังหวัดตาก 

ทิศใต้ ติดกับ ต าบลอุ้มผาง อ าเภออุ้มผาง จังหวัดตาก 

ทิศตะวันออก ติดกับ ต าบลอุ้มผาง อ าเภออุ้มผาง จังหวัดตาก 

ทิศตะวันตก ติดกับ ต าบลหนองหลวง อ าเภออุ้มผาง จังหวัดตาก 

 
ภูมิประเทศ 

เขตต าบลอุ้มผาง พ้ืนที่ลาดเนินลงมาตามล าห้วยนา บ้านเรือนราษฎรปลูกกระจัดกระจาย
ตามที่ลาดเนิน แต่ส่วนใหญ่บ้านเรือนจะปลูกตามแนวถนนสุขุมวัฒนะเป็นแนวยาวตามล าห้วยนา  
ส่วนหนึ่ง ต าบลแม่กลอง มีจ านวน 4 หมู่บ้าน ครอบคลุมพ้ืนที่ต าบลแม่กลองทั้งหมด คือ 

1. หมู่ที่ 1 บ้านแม่กลองใหม่  ต าบลแม่กลอง 

2. หมู่ที่ 2 บ้านแม่กลองเก่า  ต าบลแม่กลอง 

3. หมู่ที่ 3 บ้านใหม่ป่าคา  ต าบลแม่กลอง 

4. หมู่ที่ 4 บ้านแม่กลอง  ต าบลแม่กลอง 
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จ านวนประชากร   

 ประชากรรวมทั้งสิ้นจ านวน  2,410 คน แยกเป็น ชาย 1,252 คน หญิง 1,158 คน
จ านวนครัวเรือน  ทั้งสิ้น 1,176 ครัวเรือน 

   ชื่อหมู่บ้าน ชาย หญิง รวม ครัวเรือน 
หมู่ที่ 1  บ้านแม่กลอง

ใหม่ 
589 558 1147 551 

หมู่ที่ 2  บ้านแม่กลอง
เก่า 

228 204 432 200 
หมู่ที่ 3  บ้านใหม่ป่า

คา 
136 114 250 110 

หมู่ที่ 4  บ้านแม่กลอง 299 282 581 315 

รวม 1,252 1,158 2,410 1,176 
ที่มา : ส านักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง ข้อมูล ณ เดือน พฤษภาคม 2557 
 

อาชีพ 

o อาชีพหลัก ท านา ท าสวน/ท าไร่ 
o อาชีพเสริม เลี้ยงสัตว์ ค้าขาย 

 

การศึกษา 

- มีโรงเรียน  สังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษาตาก เขต 2  จ านวน 2 แห่ง 
o โรงเรียนบ้านแม่กลองใหม่ 
o โรงเรียนบ้านแม่กลองเก่า 

- มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  สังกัดเทศบาลต าบลแม่กลอง  จ านวน 2 แห่ง  
o ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดมหาวันวิเวก 
o ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลแม่กลอง ศูนย์ที่ 1 บ้านเดลอคี 

 

สาธารณสุข 

 มีสถานพยาบาล  จ านวน 1 แห่ง 

1. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลแม่กลอง 
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การบริการขั้นพื้นฐาน 

1) การคมนาคม ต าบลแม่กลองอยู่ห่างจากที่ว่าการอ าเภอ ระยะทาง 3 กิโลเมตร การ
เดินทางสัญจรติดต่อระหว่างหมู่บ้านต่าง ๆ เข้าถึงอ าเภอ เป็นถนนลาดยางทุกหมู่บ้าน 
 

2) การโทรคมนาคม มีโทรศัพทจ์ากองค์การโทรศัพท์บริการเป็นบางจุด และส่วนใหญ่จะใช้
บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ 
 

3) การไฟฟ้า  จ านวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 872 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 
95.00 ของจ านวนหลังคาเรือน 
 

4) การประปา  ใช้ระบบประปาหมู่บ้านซึ่งมีอยู่ทั้งหมด 4 แห่งคือ ต าบลแม่กลอง ทั้ง 4 
หมู่บ้าน ใช้เพื่อการอุปโภคเท่านั้น ส่วนใหญ่น้ าบริโภคต้องซื้อจากแหล่งอื่น 
 

5) การก าจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล 

  วิธีการจัดเก็บและก าจัดขยะมูลฝอย  โดยจัดเก็บเอง   ปริมาณขยะมูลฝอย  1 ตัน/วัน 

  รถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย   ขนาดความจุ  4.5  ลูกบาศก์เมตร  จ านวน  1 คัน    

  มีพนักงานเก็บ  ขนขยะ 3  คน  ถังรองรับขยะมูลฝอย  จ านวน 700 ใบ  

  มีที่ดินส าหรับทิ้งขยะมูลฝอยประมาณ  4 ไร่  

การเก็บค่าธรรมเนียม ก าจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล  หลังคาเรือนละ  20  บาท/เดือน 

 

สภาพทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

แหล่งน้ าในต าบล 
- แหล่งน้ าตามธรรมขาติ 

o แม่น้ า 2 สาย 
o ล าห้วย 10 สาย 

 
- แหล่งน้ าที่สร้างขึ้น 

o ฝาย 3 แห่ง 
o อ่างเก็บน้ า 2 แห่ง 
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๒.) สถานการณ์ด้านการเกษตร ต าบลแม่กลอง 
 

 

 

 

 

 

 

( ที่มา : แผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก - กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 2016) 

ส านักงานเกษตรจังหวัดตาก 
 ส านักงานเกษตรอ าเภออุ้มผาง 

พื้นที่เกษตร 
18,932.41 

46% 

พื้นที่น้ า 
1,419 ไร ่

3% 

พื้นที่อื่นๆ 
1,466 ไร ่

3% 

พื้นที่ป่า 
19,764 ไร ่

48% 

การใช้ท่ีดิน พื้นท่ีเกษตร 

การใช้ท่ีดิน พื้นท่ีน้ า 

การใช้ท่ีดิน พื้นท่ีอื่นๆ 

การใช้ท่ีดิน พื้นท่ีป่า 

พื้นทีต่ าบลแม่กลอง 

พื้นท่ีต าบลแม่กลอง
41,581.41 ไร ่
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( ที่มา : แผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก - กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 2016) 

ส านักงานเกษตรจังหวัดตาก 
 ส านักงานเกษตรอ าเภออุ้มผาง 

พื้นที่เกษตร 
18,901.33  ไร ่

100% 

พื้นที่ปศุสัตว ์
18 ไร ่
0% 

พื้นที่ประมง 
13.08 ไร ่

0% 

พื้นท่ีการเกษตร พื้นท่ีเกษตร 

พื้นท่ีการเกษตร พื้นท่ีปศุสัตว์ 

พื้นท่ีการเกษตร พื้นท่ีประมง 

พื้นที่การเกษตรต าบลแม่กลอง 

พื้นท่ีการเกษตร
18,932.41 ไร่ 
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( ที่มา : แผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก - กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 2016) 

ส านักงานเกษตรจังหวัดตาก 
 ส านักงานเกษตรอ าเภออุ้มผาง 

ข้าว 
1,252.06 ไร ่

6.62% 

มันส าปะหลัง 
155 ไร่ 
0.82% 

ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 
17,384.27 ไร่ 

91.97% 

ยางพารา 
110 ไร่ 
0.58% 

พ้ืนที่เพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ ข้าว 
พ้ืนที่เพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ มันส าปะหลัง 
พ้ืนที่เพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 
พ้ืนที่เพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ ยางพารา 

พื้นที่เพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ 

พื้นที่เพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ  
18,901.33 ไร ่
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สถานการณ์ด้านการเกษตร ต าบลแม่กลอง  

ตารางแสดงจ านวนครัวเรือนเกษตรกร ต าบลแม่กลอง อ าเภออุ้มผาง จังหวัดตาก 

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

ทั้งหมด 
ครัวเรือน
เกษตรกร 

ร้อยละ 

1 บ้านแม่กลองใหม่ 1147 589 558 551 230 41.74 
2 บ้านแม่กลองเก่า 432 228 204 200 118 59.00 
3 บ้านใหม่ป่าคา 250 136 114 110 75 68.18 
4 บ้านแม่กลอง 581 299 282 315 125 39.68 

รวม ๔ หมู่ 2,410 1,252 1,158 1,176 548 46.60 
 
ที่มา :  ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจ าต าบล 
 ส านักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง ข้อมูล ณ เดือน พฤษภาคม 2557 

 

ข้อมูลก าหนดเขตความเหมาะสมการปลูกพืชเศรษฐกิจที่ส าคัญ ต าบลแม่กลอง อ าเภออุ้มผาง 
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ที่มา : ส านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด
ตาก 
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การใช้ที่ดินเพื่อการเกษตร ต าบลแม่กลอง 

1. ด้านเกษตรกรรม 

 
ที่มา : ส านักงานเกษตรอ าเภออุ้มผาง กรกฎาคม 2559

พื้นที่ท าการเกษตรต าบลแม่กลอง อ าเภออุ้มผาง 
 

หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน 
พื้นที่ท านา 

(ไร่) 
พื้นที่ท าไร่ (ไร่) พื้นที่ไม้ผล 

ยางพารา พืชผัก อ่ืนๆ พื้นที่ทั้งหมด 
มันส าปะหลัง ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ รวม ล าไย มะนาว รวม 

1 แม่กลองใหม่ 409.24 40.00 8,486.75 8,526.75 - - - 88.00 - - 9,023.99 

2 แม่กลองเก่า 395.40 115.00 5,094.36 5,209.36 - - - 2.00 - - 5,606.76 

3 ใหม่ป่าคา 150.32 - 2,096.86 2,096.86 - - - - - - 2,247.18 

4 แม่กลอง 297.10 - 1,706.30 1,706.30 - - - 20.00 - - 2,023.40 

รวม 1,252.06 155.00 17,384.27 17,539.27 - - - 110.00 - - 18,901.33 

 
๑๔ 
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2. ด้านปศุสัตว์ 

ข้อมูลด้านปศุสัตว์ 

หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน 
ชนิดสัตว์ที่ท าการปศุสัตว์ 

โคเนื้อ 

1 แม่กลองใหม่ 107 

2 แม่กลองเก่า  25 

3 ใหม่ป่าคา   14 

4 แม่กลอง 113 

รวม 259 
ที่มา : ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก  
หมายเหตุ : จ านวนกระบือ สุกร และไก่ สภาเกษตรกรจังหวัดตากเก็บข้อมูลเพ่ิมเติม 2558 

3. ด้านประมง                  

ข้อมูลด้านการประมง ต าบลแม่กลอง อ าเภออุ้มผาง 

 

 

 

 

 

ที่มา : ส านักงานประมงจังหวัดตาก 3 มกราคม 2559 

ห
มู่ที่ 

ชื่อหมู่บ้าน 
เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยง

สัตว์น้ า(ราย) 

ประเภทการเลี้ยง 
บ่อดิน/บ่อซีเมนต์ 

จ านวน(บ่อ) พื้นที่(ไร่) 
1 บ้านแม่กลองใหม่ 9 9 5.56 
2 บ้านแม่กลองเก่า 7 12 6.52 
3 บ้านใหม่ป่าคา - - - 
4 บ้านแม่กลอง 2 2 1.00 

รวม 18 23 13.08 
ที่มา : ส านักงานประมงจังหวัดตาก 3 มกราคม 2559 

จ านวนเกษตรกรผู้เลี้ยง 
18 ราย 

พ้ืนที่ด้านการประมง   
13.08 ไร ่

เลี้ยงในบ่อ 23 บ่อ 13.08 ไร่ 
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ส่วนที่ ๒ : ภาวะเศรษฐกิจและสังคมครัวเรือนเกษตรกร ปัญหาความต้องการ 
             และแนวทางการพัฒนาภาคเกษตร 

๑.) สภาพเศรษฐกิจครัวเรือนเกษตรกร และปัญหาหนี้สิน 
วิเคราะห์จากแบบส ารวจฯ จ านวน 202 ชุด อายุเฉลี่ยเกษตรกร ต าบลแม่กลอง เฉลี่ย 48 ปี 
จากการวิเคราะห์แบบส ารวจฯ มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาลักษณะทั่วไปของครัวเรือนเกษตรกร รวมทั้ง

ศึกษาปัญหาความต้องการของครัวเรือนเกษตรกร และแนวทางการพัฒนาครัวเรือนเกษตรกร ต าบลแม่กลอง 
อ าเภออุ้มผาง จังหวัดตาก โดยใช้ข้อมูลจากแบบส ารวจฯ  
 

แผนภูมิที่ 1 ร้อยละของระดับการศึกษาเกษตรกร 

 

 

ที่มา : ข้อมูลอายุเฉลี่ยเกษตรกร – ระดับการศึกษา วิเคราะห์และประมวลผลจากแบบส ารวจข้อมูลเกษตรกรฯ           
        โดยสภาเกษตรกรจังหวัดตาก ปี ๒๕๕๘ 

 

 

 

 

 

ไม่ได้รับ
การศึกษา 

10% 

ประถมศึกษา 
74% 

ม.ต้นขึ้นไป 
16% 
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แผนภูมิที่ 2 : รายได้ – รายจ่าย – หนี้สินเกษตรกร ต าบลแม่กลอง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที่มา : ข้อมูล รายได้ – รายจ่าย – หนี้สินเกษตรกร ต าบลแม่กลอง/อ าเภออุ้มผาง วิเคราะห์และ
ประมวลผลจากแบบส ารวจข้อมูลเกษตรกรฯ โดยสภาเกษตรกรจังหวัดตาก ปี ๒๕๕๘ 

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

 
แผนภูมิที่ 3 ประเภทหนี้ของเกษตรกร 

 

 

 

หนี้สินเฉลี่ย 
ในระบบ 
96% 

หนี้สินเฉลี่ย 
นอกระบบ 

4% 

รายได้เฉลี่ยภาค
เกษตร 

รายจ่ายเฉลี่ย
ภาคเกษตร 

รายได้นอกภาค
เกษตร 

รายจ่ายนอก
ภาคเกษตร 

รวมรายได้เฉลี่ย  
รวมรายจ่าย

เฉลี่ย 
หนี้สิน 

ภาคเกษตร นอกภาคเกษตร รายรับ รายจ่าย หนี้สิน 

ต.แม่กลอง 197,474.47 118,416.88 68,742.00 76,901.00 266,216.47 195,317.88 129,688.40 

อ.อุ้มผาง 158,673.69 75,078.98  33,638.40  53,611.80  192,312.09 128,690.78 63,621.32  

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 

50,000 

100,000 

150,000 

200,000 

250,000 

300,000 

ระยะเวลาในการก่อหนี้เฉลี่ย 3 ปี 

 

ระยะเวลาในการก่อหนี้เฉลี่ย 3 ปี 
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แผนภูมิที่ 4 ร้อยละ ลักษณะการเปลี่ยนแปลงหนี้ 

 

 

 

แผนภูมิที่ 5 ร้อยละ วัตถุประสงค์การขอกู้ 

 

 
 
ที่มา : ข้อมูลอายุเฉลี่ยเกษตรกร – ระดับการศึกษา วิเคราะห์ และประมวลผลจากแบบส ารวจข้อมูลเกษตรฯ   
        โดยสภาเกษตรกรจังหวัดตาก ปี ๒๕๕๘ 
 
 

ลดลงเรื่อยๆ 
13 % 

ไม่
เปลี่ยนแปลง 

58 % 

เพ่ิมข้ึนเรื่อยๆ 
29 % 

การเกษตร อ่ืนๆ 

วัตถุประสงค์ขอกู้ 

78 % 

22 % 
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การพิจารณาสภาพเศรษฐกิจของครัวเรือนเกษตรกร นอกจากจะพิจารณาจากรายได้สุทธิครัวเรือนที่
ได้รับ ทั้งกิจกรรมทางการเกษตรและกิจกรรมนอกการเกษตรแล้ว จ าเป็นต้องน าค่าใช้จ่ายในการบริโภคมาร่วม
พิจารณาด้วย เพ่ือดูว่าในรอบปีที่ผ่านมาเกษตรกรได้รับผลตอบแทนจากกิจรรมทางเศรษฐกิจของครัวเรือน
มากกว่าหรือน้อยกว่าการใช้จ่ายเพื่อบริโภคของครัวเรือน 

 จาก แผนภูมิที่ 2 : รายได้ – รายจ่าย – หนี้สินเกษตรกร ต าบลแม่กลอง อ าเภออุ้มผาง จังหวัดตาก 
รายได้และรายจ่ายในกิจกรรมการผลิตทางการเกษตรของครัวเรือน เป็นข้อมูลพ้ืนฐานในการน าไปค านวณหา
รายได้สุทธิ เพ่ือเป็นเครื่องชี้วัดในรอบปีเกษตรกรที่ประกอบกิจกรรมการผลิตด้านการเกษตร มี ผลตอบแทน
จากการผลิต อันน ามาซึ่งองค์ประกอบของรายได้ของครัวเรือน พบว่าครัวเรือนเกษตรกร ต าบลแม่กลอง 
มีรายได้สุทธิภาคเกษตรก่อนหักช าระหนี้สินเฉลี่ย ๗๙,๐5๘ บาท/ครัวเรือน (รายได้เฉลี่ยภาคเกษตร 
๑๙7,873 บาท/ครัวเรือน หักรายจ่ายภาคเกษตร 1๑๘,๔๑๖ บาท/ครัวเรือน) จากข้อมูลแผนพัฒนา
การเกษตร กลุ่มภาคเหนือตอนล่าง 1 ปี 2558-2560 จังหวัดตากมีรายได้สุทธิเกษตรเฉลี่ย 69,508 บาท/
ครัวเรือน ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาจากรายจ่ายของครัวเรือนเกษตรกรต าบลแม่กลองเฉลี่ย  ๑๙๕,3๑๗ บาท/
ครัวเรือน ร้อยละ 3๙.๓๗ เป็นรายจ่ายนอกภาคการเกษตร  

ส าหรับการศึกษาภาวะหนี้ของครัวเรือนเกษตรกรต าบลแม่กลอง มีขนาดหนี้สินเฉลี่ย 129,๖๘๘ 
บาท/ครัวเรือน เมื่อพิจารณาปัจจัยที่มีผลต่อการเป็นหนี้ของครัวเรือนภาคเกษตร ต าบลแม่กลอง พบว่าสาเหตุ
ที่ท าใหค้รัวเรือนเกษตรกรมีการเป็นหนี้สูงส่วนหนึ่งเกิดจากการท าเกษตรที่ใช้พ้ืนที่ท าการเกษตรจ านวนมากจึง
ต้องลงทุนสูง หนี้สินของเกษตรกร ต าบลแม่กลอง ร้อยละ 78 เกิดจากการกู้ยืมเพ่ือการประกอบอาชีพ
เกษตรกรรม ที่เหลือร้อยละ 22 เกษตรกรกู้เพ่ือใช้จ่ายในครัวเรือน, ประกอบอาชีพนอกภาคเกษตร, ค่าเล่า
เรียนบุตร, สร้างบ้าน และช าระหนีสิน (แผนภูมิที่ 5) ระยะเวลาก่อหนี้เฉลี่ย 3 ปี ลักษณะการเปลี่ยนแปลง
หนี้สินของเกษตรกร เป็นหนี้ที่มีลักษณะลดลงเรื่อยๆ ไม่เปลี่ยนแปลง และเพ่ิมขึ้นเรื่อยๆ ร้อยละ 13 ร้อยละ 
58 และร้อยละ 29 ตามล าดับ (แผนภูมิที่ 4) โดยเป็นหนี้ในระบบ ร้อยละ 96 นอกระบบ ร้อยละ 4 
(แผนภูมิที3่) 

๒.) ปัญหาที่ดินท ากิน   
แผนภูมิที่ 6 : การถือครองที่ดินท ากินของเกษตรกร ต าบลแม่กลอง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตนเอง เช่าที่ดิน ท าฟรี/ที่สาธารณะ 

ร้อยละ ลักษณะการถือครองที่ดิน 

85 % 

12 % 33 % 

ร้อยละ ลักษณะการถือครองท่ีดิน 
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แผนภูมิที่ 7 : เอกสารสิทธิ์ที่ดินท ากินของเกษตรกร ต าบลแม่กลอง 

 

ผลการส ามะโนการเกษตร พ.ศ. 2556 จังหวัดตาก มีผู้ถือครองท าการเกษตรทั้งสิ้น ณ วันส ามะโน 
(1 พ.ค. 2556) พบว่าจ านวนผู้ถือครองและพ้ืนที่ถือครองท าการเกษตรมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น จากข้อมูลผู้ถือ
ครองและพ้ืนที่ถือครองท าการเกษตร พบว่าอ าเภออุ้มผาง จังหวัดตาก มีจ านวนผู้ถือครองเป็นล าดับที่ 6 คือ 
4,699 คน คิดเป็นร้อยละ 8.3 ของผู้ถือครองรวมทั้งจังหวัด และมีพ้ืนที่ถือครองเป็นล าดับที่ 5 คือ 
มี 166,586 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 12.2 ของพ้ืนที่ถือครองรวมทั้งจังหวัด โดยเฉลี่ยแล้วผู้ถือครอง 1 คนจะมี
พ้ืนที่ถือครอง 35.5 ไร่ ในขณะที่ต าบลแม่กลอง อ าเภออุ้มผาง จังหวัดตาก มีพ้ืนที่เกษตรกรรมจ านวน
18,932.41 ไร่ ซึ่งผู้ถือครองส่วนใหญ่ท าการเพาะปลูกพืช พืชที่ส าคัญ ได้แก่ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ข้าวนาปี 
ข้าวไร่  มันส าปะหลัง มีการท าปศุสัตว์และประมงเพียงเล็กน้อยส่วนใหญ่ใช้บริโภคครัวเรือนและขายในชุมชน 

 ส าหรับลักษณะการถือครองที่ดินของเกษตรกรต าบลแม่กลอง จากแผนภูมิที่ 6 ผู้ถือครองท า
การเกษตรส่วนใหญ่ในต าบลแม่กลอง ท าการเกษตรในเนื้อที่ของตนเอง ร้อยละ 85 ผู้ถือครองท าการเกษตร
ร้อยละ 12 ท าการเกษตรโดยการเช่าที่ดิน ส าหรับผู้ถือครองท าการเกษตรที่ท าการเกษตรโดยการท าฟรี /
สาธารณะ/อ่ืนๆ ร้อยละ 3 โดยมีการถือครองเอกสารสิทธิ์ประเภท โฉนด/น.ส.๓/น.ส. ๓ ก ร้อยละ 11  การ
ถือครองเอกสารสิทธิ์ประเภท สปก./สทก. ร้อยละ 3 และมีเกษตรกรสูงถึงร้อยละ 86 ที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์ 
(แผนภูมิที่ 7) ผลจากการส ารวจข้อมูลการถือครองพ้ืนที่การเกษตรกรซึ่งไม่มีเอกสารสิทธิ์ พบว่าเกษตรกรส่วน
หนึ่งมีความเข้าใจว่าที่ดินดังกล่าวเป็นของตนเอง เนื่องจากท ากินในที่ดินดังกล่าวมาอย่างต่อเนื่อง และรับมรดก
ตกทอดการใช้ประโยชน์ที่ดินมาจากรุ่นบิดา/มารดา ส่งผลให้การได้มาของที่ดินมีปัญหาและเกษตรกรคาดหวัง
ว่าจะได้รับเอกสารสิทธิ์ที่ดิน อีกส่วนหนึ่งมาจากแนวกันเขตที่ดินระหว่างพ้ืนที่ป่าและพ้ืนที่ท ากินของราษฎร 
ในพ้ืนที่ทีไ่ม่ชัดเจน 

 

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

ร้อยละ ประเภทเอกสารสิทธิ์ที่ดิน 

11 % 33 % 

86 % 

ร้อยละ ประเภทเอกสารสิทธ์ิที่ดิน 
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 ปัจจุบันประเภทป่าไม้ ๒ ประเภท คือ ป่าสงวนแห่งชาติ และป่าอนุรักษ์ตามกฎหมาย เช่น อุทยาน
แห่งชาติ, เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า, ป่าอนุรักษ์ตามมติคณะรัฐมนตรี เป็นต้น ซึ่งจากประเด็นปัญหาเรื่องการบุกรุก
ป่าของจังหวัดตากจะพบได้ในป่าไม้ทั้ง ๒ ประเภท นโยบายที่ผ่านมา กรมป่าไม้ได้ด าเนินนโยบายในลักษณะ
ผ่อนผันเป็นหลักดังจะเห็นได้จากการมอบพ้ืนที่ป่าเสื่อมโทรมส่วนหนึ่งให้ สปก. น าไปปฏิรูปเพ่ือจัดสรรเป็นที่
ท ากินให้กับราษฎร และอีกส่วนหนึ่งคือการออกเอกสารสิทธิ์ สทก. ให้กับราษฎร (ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๒๕) 
ซึ่งด าเนินการโดยกรมป่าไม้ ต่อมายังได้มีมติคณะรัฐมนตรี ๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๑ ผ่อนผันให้ราษฎรที่อยู่
อาศัยหรือถือครองท าประโยชน์ในพ้ืนที่ป่าไม้ โดยให้งดเว้นการจับกุม อย่างไรก็ดี พ้ืนที่ที่ราษฎรอยู่อาศัย
ดังกล่าวไม่ได้มีการรับรองสิทธิเข้าครอบครองแบบถูกต้องตามกฎหมายเพียงแต่อนุโลมผ่อนผันให้ท ากินเพ่ือ
แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของราษฎรเท่านั้น ส่วนการด าเนินการในปัจจุบันหน่วยงานสังกัดกรมป่าไม้ทุก
หน่วยไม่ต้องการที่จะจับกุมราษฎร ส่วนใหญ่จะเป็นการขอความร่วมมือจากชุมชนและราษฎรในพ้ืนที่ไม่ให้มี
การบุกรุกพ้ืนที่ป่า แต่พบว่ามีราษฎรบางคน/บางกลุ่ม ยังมีความพยายามในการบุกรุกพ้ืนที่ป่าเพ่ือแสวงหา
ประโยชน์ให้ตนเองอยู่อีกมาก จึงมีความจ าเป็นต้องมีการจับกุมด าเนินคดีและใช้กฎหมายบังคับอยู่  
 

๓.) ปัญหาแหล่งน้ าเพ่ือการเกษตร 
 

แผนภูมิที่ 8 : การรับน้ าเพื่อการเกษตร 

 

 

 

 

 

 

 

 

มีน้ าตลอดทั้งปี 
4% 

น้ าเฉพาะ 
ฤดูฝน 
96% 

ร้อยละ การรับน้ าเพื่อการเกษตร 

ระบบ
ชลประทาน 

2% 

สระน้ า/บ่อขุด 
1% 

แหล่งน้ า
ธรรมชาติ 

97% 
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 จากข้อมูลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่กลอง อ าเภออุ้มผาง จังหวัดตาก พบว่าต าบล 
แม่กลอง มีแหล่งน้ าตามธรรมขาติ คือ แม่น้ า 2 สาย, ล าห้วย 10 สาย และเป็นแหล่งน้ าที่สร้างขึ้น คือ 
ฝาย 3 แห่ง, อ่างเก็บน้ า 2 แห่ง แม่น้ าแม่กลองไหลผ่านตลอดทั้งต าบล แม้ว่าจะมีแหล่งน้ าธรรมชาติจ านวน
มาก แต่จากผลการส ารวจข้อมูลฯ ตามแผนภูมิที่ 8 เกษตรกรพ้ืนที่ต าบลแม่กลองมีน้ าใช้ตลอดทั้งปีเพียง 
ร้อยละ 4 โดยมีการรับน้ าจากระบบชลประทาน, สระน้ า/บ่อขุด, แหล่งน้ าธรรมชาติ ร้อยละ 2 1 และ 97 
ตามล าดับ ส่วนหนึ่งเนื่องจากพ้ืนที่การเกษตรอยู่บนพ้ืนที่สูง ระบบกระจายน้ าจากแหล่งน้ าต้นทุนยังไม่
ครอบคลุมพ้ืนที่การเกษตร และจากการระดมความต้องการแนวทางแก้ไขปัญหาและพัฒนาภาคเกษตรกรรม
พ้ืนที่ต าบลแมก่ลอง และอ าเภออุ้มผาง เกษตรกรในพ้ืนที่มีความประสงค์ให้ภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้
การสนับสนุนการด าเนินงานโดยจัดให้มีและพัฒนาแหล่งน้ าและระบบกระจายน้ า เพ่ือให้การบริหารจัดการน้ า
ที่มีอยู่เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ภาคเกษตรกรรม ทั้งนี้ จากการติดตามการพัฒนาแหล่งน้ าในพ้ืนที่ต าบลแม่กลอง 
ทราบว่าองค์การบริหารส่วนต าบลแม่กลอง ตลอดจนประชาชนในพ้ืนที่ มีความพยายามร่วมกันผลักดันการ
ก่อสร้างฝาย คสล.ฝายกุยเลอดิ (ม. 4 ต.แม่กลอง), ก่อสร้างฝาย คสล. ห้วยยะแมะ, ขุดลอกสระภายในหมู่บ้าน 
ม. 3 บ้านใหม่ป่าคา, ขุดลอกคลองล าห้วยแม่กลอง หมู่ที่ 1 บ้านแม่กลองใหม่ และหมู่ที่ 3 บ้านใหม่ป่า 
เป็นต้น 
 

ข้อมูลเกี่ยวกับพื้นที่ชลประทาน 

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

พ้ืนที่ชลประทาน
ที่มีศักยภาพ 

หลัก ย่อย ในปัจจุบัน (ไร่) 
ในการขยาย
เพ่ิมข้ึน (ไร่) 

แม่กลองใหม่ แม่กลอง อุ้มผาง แม่กลอง แควใหญ่ตอนบน 1,200 - 

แม่กลองเก่า แม่กลอง อุ้มผาง แม่กลอง แควใหญ่ตอนบน - - 

ใหม่ป่าคา แม่กลอง อุ้มผาง แม่กลอง แควใหญ่ตอนบน - - 

แม่กลอง แม่กลอง อุ้มผาง แม่กลอง แควใหญ่ตอนบน - - 

รวม 1,200 0 
ที่มา : โครงการชลประทานตาก 
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๔.) ปัญหาความยากจน สวัสดิการ และสิทธิเกษตรกร 
 

แผนภูมิที่ 9 : ระบบการท าเกษตรกรรม 

 

 

แผนภูมิที่ 10 : ชนิดพืชที่ปลูกในพื้นที่ต าบลแม่กลอง 

 
 

แผนภูมิที่ 11 : การใช้ผลผลิตของเกษตรกร 

 

 

  

 

 

 

เกษตร
เชิงเดี่ยว 
30% 

 เกษตร
ผสมผสาน 

70% 

ร้อยละ เกษตรกรที่ท าเกษตรผสมผสาน 

6.62% 0.82% 

91.97% 

0.58% 

ข้าว มันส าปะหลัง ข้าวโพดเลีย้งสัตว ์ ยางพารา 

93 % 
3 % 

1 % 
1 % 
0% 
3 % 
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ขาย 
บริโภค 
ท าพันธุ์ 

จ่ายค่าเช่า 
แปรรูป 
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ช้ผ
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งเก
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ร 
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 ผลการส ารวจฯ ของสภาเกษตรกรจังหวัดตาก เกษตรกรต าบลแม่กลองส่วนมากมมีรายได้หลักจาก
การปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ แม้ว่าจะมีการท าเกษตรผสมผสาน ร้อยละ 70 (แผนภูมิที่ 9) แต่การท าเกษตร
ผสมผสาน กิจกรรมรอง เช่น การเลี้ยงไก่ เลี้ยงปลา ปลูกข้าว เป็นไปเพ่ือบริโภคในครัวเรือน และขายภายใน
ชุมชน จึงไม่อาจทดแทนรายได้หลักของครัวเรือนได้กรณีราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ตกต่ า สินค้าเกษตรที่ส าคัญ 
ได้แก่ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์, ข้าวนาปี, ข้าวไร,่  มันส าปะหลัง (แผนภูมิที่ 10) ผลผลิตสินค้าเกษตรที่ได้ร้อยละ 93 
จะน าไปจ าหน่าย (แผนภูมิที่ 11) มีแหล่งจ าหน่าย คือ พ่อค้าคนกลาง พ่อค้าส่งออก ขายเองที่ตลาด โรงสี/โรง
แปรรูป ตลาดกลาง และสถาบันเกษตรกร ตามล าดับ มีรายได้เฉลี่ย ๒๖๖,๒๑๖ บาท/ครัวเรือน รายจ่ายเฉลี่ย 
๑๙๕,3๑๗ บาท/ครัวเรือน (รายจ่ายภาคเกษตร 1๑๘,๔๑๖ บาท/ครัวเรือน และรายจ่ายนอกภาคเกษตร 
76,901 บาท/ครัวเรือน) จะเห็นได้ว่าเกษตรกรในต าบลแม่กลองมีรายได้ค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ย
รายได้ระดับจังหวัด เนื่องจากมีพ้ืนที่การเกษตรเฉลี่ยต่อครัวเรือนสูง (๓๕ – ๕๐ ไร่) ส่งผลให้ได้ผลผลิตปริมาณมาก 
หากพิจารณาจากค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในครัวเรือน พบว่ามีค่าใช้จ่ายภาคเกษตรสูงถึงร้อยละ ๖๐.๖๒ สะท้อนให้
เห็นถึงกระบวนการบริหารจัดการทางการเกษตรทีย่ังไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร อย่างไรก็ดี ครัวเรือนเกษตรมี
รายได้นอกภาคเกษตรมาช่วยเหลือครัวเรือนค่อนข้างมาก เนื่องจากพ้ืนที่อ าเภออุ้มผางเป็นพ้ืนที่แหล่ง
ท่องเที่ยวของจังหวัด เกษตรกรมีรายได้จากการรับจ้างตามแหล่งที่พัก/รีสอร์ท, การให้บริการรถน าเที่ยวใน
พ้ืนที่ ตลอดจนค้าขายของให้แก่นักท่องเที่ยว  

๕.) แนวทางการพัฒนาอาชีพ และประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเกษตรอุตสาหกรรม 
 เนื่องจากพ้ืนที่อ าเภออุ้มผางเป็นพ้ืนที่ต้นน้ าส าคัญอย่างแม่น้ าแม่กลอง การส่งเสริมภาคการเกษตรจึง
ต้องให้ความส าคัญกับการอนุรักษ์และรักษาพ้ืนที่ป่าไปพร้อมๆ กัน ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องและสภาเกษตรกร
จังหวัดตากได้น้อมน ากรอบแนวทางตามพระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนาง
เจ้าพระบรมราชินีนาถในการดูแลพ้ืนที่ ดูแลคน และพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิต ให้คนสามารถอยู่กับป่าได้
อย่างยั่งยืนสู่การน าร่องพัฒนาอาชีพ โดยน าเรื่อง “การปลูกบุก” ส่งเสริมราษฎรและเกษตรกร อ าเภออุ้มผาง 
โดยมี “แนวทางส่งเสริมและการจัดการบุกไข่อย่างยั่งยืน ในท้องที่อ าเภออุ้มผาง จังหวัดตาก” จากการ
ด าเนินงานของโครงการหมู่บ้านพิทักษ์ป่ารักษาสิ่งแวดล้อมร่วมกับเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผาง  ซึ่งได้จัด
ประชุมกลุ่มส่งเสริมการปลูกสมุนไพรพ้ืนบ้าน (บุก) โดยมีหัวหน้ารักษาพันธุ์สัตว์ป่า อุ้มผางเป็นประธาน 
เจ้าหน้าที่โครงการหมู่บ้านพิทักษ์ป่ารักษาสิ่งแวดล้อม คณะกรรมการกลุ่มส่งเสริมการปลูกสมุนไพรพ้ืนบ้าน 
(บุก) (บ้านกุยต๊ะ, บ้านกุยเลอตอ, บ้านมอทะ, บ้านไกบอทะ และบ้านหม่องกั๊วะ) ณ โรงเรียนต ารวจตระเวน
ชายแดนเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ พระชนมพรรษา บ้านหม่องกั๊วะ ร่วมกันก าหนด กฎ กติกา แนวทางส่งเสริม
และการจัดการบุกไข่อย่างยั่งยืน ในท้องที่อ าเภออุ้มผาง จังหวัดตาก จนกระทั้งได้แนวทางที่ชัดเจน               
ทั้งนี้ ล่าสุด เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๘ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดตาก ได้ประชุมการขับเคลื่อนแนว
ทางการส่งเสริมและการพัฒนาการแปรรูป “บุก” ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ร่วมกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง จังหวัดตาก 
เพ่ือขยายผลแนวทางการปลูก “บุก” และ “พืชสมุนไพรอ่ืนๆ” เชื่อมโยงกับแนวทางตาม “ยุทธศาสตร์ที่ ๕ 
พัฒนาและส่งเสริมอาชีพ” ในการจัดการป่าต้นน้ าเสื่อมสภาพพ้ืนที่สูงชัน (เขาหัวโล้น) อย่างไรก็ตาม 
การขับเคลื่อนเป็นการด าเนินงานในระดับพ้ืนที่ ชุมชนและเจ้าหน้าที่ป่าไม้ ร่วมกันก าหนดแนวทางฯ ซึ่งอาจมี
การเปลี่ยนแปลงภายหลังหากมีการสับเปลี่ยนหมุนเวียนเจ้าหน้าที่ฯ หรือ แนวทางในระดับจังหวัด จึงเสนอให้มี
การผลักดันในระดับนโยบาย ตลอดจนปรับปรุงกฎระเบียบให้สามารถรองรับการด าเนินงานดังกล่าวได้อย่าง
ยั่งยืน อาทิ การรับขึ้นทะเบียนเกษตรกรที่ปลูกพืชในพ้ืนที่ที่ก าหนดร่วมกับกระทรวงทรัพยากรฯ , กฎหมาย
เรื่องการเก็บหาของป่า ที่อนุญาตเฉพาะพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติ แต่ในพ้ืนที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่ายังไม่มี
กฎหมายดังกล่าวรองรับ เป็นต้น 
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“แนวทางส่งเสริมและการจัดการบุกไข่อย่างยั่งยืน ในท้องที่อ าเภออุ้มผาง จังหวัดตาก” มีดังนี้ 
๑. ผู้เข้าร่วมโครงการจะต้องลง ชื่อ – สกุล โดยให้ผู้น าครอบครัวเป็นผู้ลงชื่อ  
๒. ทุกหมู่บ้าน ต้องแต่งตั้งคณะกรรมการโครงการ หมู่บ้านละ ๑๕ คน ในจ านวนนี้เป็นประธาน ๑ คน 

และรองประธาน ๒ คน  
๓. ก่อนจะถึงฤดูกาลเก็บเกี่ยว จะต้องประชุมท าความเข้าใจผู้เข้าร่วมโครงการของหมู่บ้านก่อนทุกครั้ง  
๔. ห้ามจ้างหรือน าบุคคลภายนอกหมู่บ้านมาเก็บบุกในหมู่บ้าน และป่าหมู่บ้าน/ป่าชุมชน  
๕. ระหว่างที่เข้าไปเก็บบุก ห้ามน าอาวุธปืนหรืออุปกรณ์ล่าสัตว์ป่าติดตัวไป  
๖. บุกที่สามารถเก็บได้จะต้องมีขนาดตั้งแต่ ๕ ขีด (๐.๕ ก.ก.) ขึ้นไป ส่วนสืบพันธุ์ (ไข่บุก) ที่เกิดบนง่าม

ใบห้ามน าไปจ าหน่ายเด็ดขาด  
๗. ให้เก็บได้เฉพาะที่ปลูก (ในพ้ืนที่ที่ไม่ผิดกฎหมายหรือมติคณะรัฐมนตรี) และภายในขอบเขตหมู่บ้าน/

ป่าชุมชน เท่านั้น และหมู่บ้านจะต้องมีแปลงสาธิตส าหรับศึกษาข้อมูลทางวิชาการ อย่างน้อย ๑ 
แปลง/หมู่บ้าน  

๘. รายได้ส่วนหนึ่งจากการจ าหน่ายจะต้องแบ่งเข้ากองทุนอนุรักษ์ป่าหมู่บ้าน ในอัตรา ๑ บ้าน/กิโลกรัม 
เพ่ือใช้ในการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติในป่าหมู่บ้าน/ป่าชุมชน ต่อไป  

๙. บุกท้ังที่ปลูกเองและท่ีเก็บในป่าหมู่บ้าน/ป่าชุมชน ให้แบ่งรายได้จากการจ าหน่ายในอัตราเดียวกันเข้า
กองทุน  

๑๐. ให้แต่ละหมู่บ้านเป็นผู้คัดเลือกพ่อค้าเอง แล้วน าเสนอหน่วยราชการที่เกี่ยวข้อง เพ่ือจะได้ประสานการ
ปฏิบัติกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ด าเนินการในแนวทางเดียวกัน  

๑๑. การน าบุกออกในแต่ละครั้ง จะต้องมีคณะกรรมการหมู่บ้านอย่างน้อย ๕ คน ลงลายมือชื่อรับรอง โดย
จะต้องมีประธานและรองประธาน อย่างน้อย ๑ คน ลงชื่อร่วมด้วยทุกครั้ง 

๑๒.  ช่วงเวลากลางคืนห้าขนย้ายบุกผ่านด่านตรวจโดยเด็ดขาด  
๑๓. บริเวณป่าหมู่บ้าน/ป่าชุมชน จะต้องมีการจัดการพ้ืนที่เพ่ือการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติให้ยั่งยืน 

เช่น ท าแนวกันไฟ, สร้างฝายชะลอน้ า (ฝายกะเหรี่ยง), การลาดตระเวนร่วมกัน, การปลูกเสริม และ
อ่ืนๆ ฯลฯ โดยใช้งบฯ จากกองทุนฯ ทั้งนี้ เพ่ือความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติ  

๑๔. คณะกรรมหมู่บ้านจะต้องท าบัญชีรายรับ – รายจ่าย และบันทึกข้อมูลทางวิชาการ จากการจ าหน่าย
บุกไว้เป็นหลักฐาน และเป็นข้อมูลก าลังการผลิตทุกครั้ง และจะต้องสามารถแสดงต่อหน่วยงาที่
เกี่ยวข้องได้ทันทีท่ีต้องการตรวจสอบ  

๑๕. พ้ืนที่ไร่หมุนเวียนส่วนรวมของหมู่บ้าน ห้ามปลูกบุกเด็ดขา  
๑๖. หากมีบุคคลใดฝ่าฝืน กฎ กติกา ชุมชนที่ได้ตั้งไว้นี้ ตั้งแต่ ๑ – ๑๕ หน่วยที่เกี่ยวข้องจะต้องด าเนินคดี

ตามกฎหมายอย่างเด็ดขาด  
 
  ส าหรับแนวทางพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรม พื้นท่ีอ าเภออุ้มผาง นั้น สภาเกษตรกรจังหวัดตาก
มีแนวคิดต่อยอดเรื่องการปลูกบุกของเกษตรกรสู่การแปรรูปข้างต้น เช่น การตาก/อบแห้ง บุก เพ่ือสร้าง
มูลค่าเพ่ิม ขยายระยะเวลาในการเก็บรักษา และลดต้นทุนด้านการขนส่งผลผลิต โดยอาศัยภูมิปัญญาชาวบ้าน
เรื่องการย่างบุกมาปรับใช้ให้เหมาะสมกับพ้ืนที่ ต่อไป  
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ประเด็นปัญหาและแนวทางพัฒนาภาคเกษตรกรรม ต าบลแม่กลอง 

(สรุปจากการจัดเวทีระดมความเห็นการจัดท าแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับต าบล) 
 

ประเด็นปัญหา/ความต้องการ แนวทางการพัฒนา 
1. ขาดเอกสารสิทธิในที่ดินท ากิน (เปลี่ยนแปลงไม่ได้ /
สทก/สปก)  

1. แก้กฎหมายน าเสนอเพ่ือสามารถเปลี่ยนชื่อในการ
ครอบครองโดยใช้สิทธิของการเป็นเกษตรกร 

2. ทรัพยากรธรรมชาติถูกบุกรุกท าให้แหล่งน้ าไม่อุดม
สมบูรณ์  

2. ฟ้ืนฟูและปลูกป่าบริเวณต้นน้ า  

3. ยังไม่ได้รับเงินจากการขายผลผลิต(ข้าวโพด) 3. สภาเกษตรจังหวัดช่วยด าเนินการติดตาม  

4. แหล่งน้ าไม่เพียงพอต่อการท าการเกษตรในช่วงฤดู
แล้ง  

4. บริหารจัดการแหล่งน้ าโดยแบ่งโซนใช้น้ าในแต่ละ
พ้ืนที่เป็น  
3 ช่วง (เช้า กลางวัน เย็น)  

5. เกษตรกรมีปัญหาหนี้สินจากภาคการเกษตร  5. ส่งเสริมให้เกษตรกรท าการเกษตรแบบพอเพียงตาม
โครงการตามแนวพระราชด าริ และให้เกิดการรวมกลุ่ม
สร้างอาชีพเสริมให้สอดคล้องกับภูมิศาสตร์ของพ้ืนที่  

6. ขาดความรู้ในการบริหารจัดการและแนวทางแก้ไข
ปัญหาของภาคการเกษตรอย่างยั่งยืน  

6. มีการอบรมและพัฒนาแผนการด าเนินงานในการ
จัดการ(ทุน)  

7. เส้นทางคมนาคมในการขนส่งผลผลิตทางการเกษตร  7. จัดท าแผนแม่บทชุมชน/ทุกภาคส่วนแบบบูรณาการ  
8. ความคิดเห็นที่แตกต่างกันของกลุ่มเกษตรกรท าให้ไม่
สามารถหาข้อยุติได้  

8. มีการประชุม ปรึกษาหารือ โดยผ่านการท าประชามติ 
ของชุมชน  
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ส่วนที่ 3 : แผนงาน โครงการพัฒนาเกษตรกรรมอ าเภออุ้มผาง / ต าบลแม่กลอง พ.ศ. 2560 – พ.ศ. 2563 
 

 

 

แผนพัฒนา/แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค์ แนวทางการ
ด าเนินงาน 

แหล่ง
งบประมาณ 

ระยะเวลาในการด าเนินงาน หน่วยงาน 

รับผิดชอบ แนวทางพัฒนา แผนงาน/โครงการ 2560 2561 2562 2563 

- ผลิตสินค้าตรงตามความ
ต้องการของตลาดเฉพาะ
กลุ่มผู้บริโภค  

 - เพ่ิมประสิทธิภาพการ
แปรรูป และพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์  

๑. โครงการสร้างอาชีพ
ด้านการเกษตรให้
สอดคล้องกับความ
ต้องการของผู้บริโภค  

- เลี้ยงโคเนื้อพันธุ์ดี/สัตว์
ปีกพ้ืนเมือง/เลี้ยงปลา  

- ปลูกพืชสมุนไพรหายาก  

- แปรรูปผลผลิตตาม
ฤดูกาล  

- สร้างอาชีพด้าน
การเกษตรทางเลือก  

- ผลิตสินค้าเกษตรตาม
ความต้องการของตลาด  

- ลดพื้นที่ปลูกพืชไร่/
ป้องกันการบุกรุกแผ้วถาง
ป่า  

- สนับสนุนการผลิต
สินค้าเกษตรที่ตรง
ความต้องการเฉพาะ
กลุ่ม  

- ส่งเสริมการแปรรูป
พัฒนาผลิตภัณฑ์
และบรรจุภัณฑ์  

กษ./พณ./มท.
อบต.หน่วยงานที่

เกี่ยวข้อง 

    กจ../กษ../
สหกรณ์/

ปศจ./พณ./
พช./อบต. 

และ
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

- ก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุง 
รักษาเส้นทางคมนาคม 

2. โครงการก่อสร้างถนน
ลูกรังรอบอ่างเก็บน้ าร่ม
เกล้า 7 ม. 1 ต.แม่กลอง 

- เพ่ือให้ประชาชนได้ใช้
สัญจร และขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตรได้อย่าง
สะดวกสบายขึ้น 

      กองช่าง/ทต.
แม่กลอง 

 

๒๗ 
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แผนงาน โครงการพัฒนาเกษตรกรรมอ าเภออุ้มผาง / ต าบลแม่กลอง พ.ศ. 2560 – พ.ศ. 2563 

 

 

 

แผนพัฒนา/แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค์ แนวทางการ
ด าเนินงาน 

แหล่ง
งบประมาณ 

ระยะเวลาในการด าเนินงาน หน่วยงาน 

รับผิดชอบ แนวทางพัฒนา แผนงาน/โครงการ 2560 2561 2562 2563 

- ก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุง 
รักษาเส้นทางคมนาคม 

3. โครงการก่อสร้าง
สะพานคอนกรีตข้ามล า
ห้วยป่าไผ่ กว้าง 4 เมตร 
ยาว 20 เมตร หมู่ที่ 2    
บ้านใหม่ป่าคา ต าบลแม่
กลอง 

- เพ่ือให้ประชาชนได้ใช้
สัญจร และขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตรได้อย่าง
สะดวกสบายขึ้น 

 

 

 
    กองช่าง/ทต.

แม่กลอง 

 

 

 

- จัดให้มีและพัฒนาแหล่ง
น้ า 

4. โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ ารอบหมู่บ้าน 

เพ่ือป้องกันน้ าท่วมขังของ
น้ าไม่ให้ไหลเข้าบ้านเรือน
ของประชาชน 

      กองช่าง/ทต.
แม่กลอง 

5. โครงการก่อสร้างฝาย 
คสล.ฝายกุยเลอดิ ยาว 
40 เมตร สูง 2.50 เมตร 
(ม. 4 ต.แม่กลอง) 

- จัดการระบบ
ชลประทานเพื่อ
การเกษตรที่มีคุณภาพจะ
ได้ไม่ขยายพ้ืนที่ 

 

      กองช่าง/ทต.
แม่กลอง 

๒๘ 
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แผนงาน โครงการพัฒนาเกษตรกรรมอ าเภออุ้มผาง / ต าบลแม่กลอง พ.ศ. 2560 – พ.ศ. 2563 

 

แผนพัฒนา/แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค์ แนวทางการ
ด าเนินงาน 

แหล่ง
งบประมาณ 

ระยะเวลาในการด าเนินงาน หน่วยงาน 

รับผิดชอบ แนวทางพัฒนา แผนงาน/โครงการ 2560 2561 2562 2563 

 

 

 

 

 

- จัดให้มีและพัฒนาแหล่ง
น้ า 

6. โครงการก่อสร้างฝาย 
คสล. ห้วยยะแมะ ยาว 
25 เมตร สูง 3 เมตร 

- จัดการระบบ
ชลประทานเพื่อ
การเกษตรที่มีคุณภาพจะ
ได้ไม่ขยายพ้ืนที่ 

 

 

 
    กองช่าง/ทต.

แม่กลอง 

7. โครงการขุดลอกสระ
ภายในหมู่บ้าน ม. 3 บ้าน
ใหม่ป่าคา 

- ปรับปรุงแหล่งน้ า ทาง
น้ า และมีการบริหาร
จัดการน้ าระยะยาว 

      กองช่าง/ทต.
แม่กลอง 

8. โครงการขุดลอกคลอง
ล าห้วยแม่กลอง หมู่ที่ 1 
บ้านแม่กลองใหม่ และหมู่
ที่ 3 บ้านใหม่ป่าคา 

- ปรับปรุงแหล่งน้ า ทาง
น้ า และมีการบริหาร
จัดการน้ าระยะยาว 

      กองช่าง/ทต.
แม่กลอง 

9. โครงการจัดหาแหล่ง
น้ าแบบธรรมชาติเข้าสู่
พ้ืนที่การเกษตร ตาม
แนวทางพระราชด าริ
เศรษฐกิจพอเพียง 

- ปรับปรุงแหล่งน้ า ทาง
น้ า และมีการบริหาร
จัดการน้ าระยะยาว 

      กองช่าง/ทต.
แม่กลอง 

๒๙ 
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แผนงาน โครงการพัฒนาเกษตรกรรมอ าเภออุ้มผาง / ต าบลแม่กลอง พ.ศ. 2560 – พ.ศ. 2563 

แผนพัฒนา/แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค์ แนวทางการด าเนินงาน แหล่ง
งบประมาณ 

ระยะเวลาในการด าเนินงาน หน่วยงาน 

รับผิดชอบ แนวทางพัฒนา แผนงาน/โครงการ 2560 2561 2562 2563 

 

 

 

 

 

 

- จัดให้มีและพัฒนาแหล่ง
น้ า 

10. โครงการก่อสร้าง
ดาดล าเหมือง ส่งน้ าเข้าสู่
พ้ืนที่การเกษตร ยาว 
3,500 เมตร ฝายครูเจือ  
ม. 2 ต.แม่กลอง 

- ปรับปรุงแหล่งน้ า ทาง
น้ า และมีการบริหาร
จัดการน้ าระยะยาว 

 

 

 
    กองช่าง/ทต.

แม่กลอง 

11. โครงการขุดลอกสระ
ภายในหมู่บ้าน ม. 3 บ้าน
ใหม่ป่าคา 

- ปรับปรุงแหล่งน้ า ทาง
น้ า และมีการบริหาร
จัดการน้ าระยะยาว 

      กองช่าง/ทต.
แม่กลอง 

12. โครงการขุดลอก
คลองล าห้วยแม่กลอง หมู่
ที ่1 บ้านแม่กลองใหม่ 
และหมู่ท่ี3บ้านใหม่ป่าคา 

- ปรับปรุงแหล่งน้ า ทาง
น้ า และมีการบริหาร
จัดการน้ าระยะยาว 

      กองช่าง/ทต.
แม่กลอง 

13. โครงการจัดหาแหล่ง
น้ าแบบธรรมชาติเข้าสู่
พ้ืนที่การเกษตร ตาม
แนวทางพระราชด าริ
เศรษฐกิจพอเพียง 

- ปรับปรุงแหล่งน้ า ทาง
น้ า และมีการบริหาร
จัดการน้ าระยะยาว 

      กองช่าง/ทต.
แม่กลอง 

๓๐ 
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แผนงาน โครงการพัฒนาเกษตรกรรมอ าเภออุ้มผาง / ต าบลแม่กลอง พ.ศ. 2560 – พ.ศ. 2563 

แผนพัฒนา/แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค์ แนวทางการด าเนินงาน แหล่ง
งบประมาณ 

ระยะเวลาในการด าเนินงาน หน่วยงาน 

รับผิดชอบ แนวทางพัฒนา แผนงาน/โครงการ 2560 2561 2562 2563 

- จัดให้มีและพัฒนาแหล่ง
น้ า 

14. โครงการก่อสร้าง
ดาดล าเหมือง ส่งน้ าเข้าสู่
พ้ืนที่การเกษตร ยาว 
3,500 เมตร ฝายครูเจือ 
ม. 2 ต.แม่กลอง 

- ปรับปรุงแหล่งน้ า ทาง
น้ า และมีการบริหาร
จัดการน้ าระยะยาว 

 

 

 
    กองช่าง/ทต.

แม่กลอง 

 15. โครงการก่อสร้างล า
เหมืองคอนกรีต
ชลประทาน ต.แม่กลอง 

- จัดการระบบ
ชลประทานเพื่อ
การเกษตรที่มีคุณภาพจะ
ได้ไม่ขยายพ้ืนที่ด้วยการ
รุกป่า 

      กองช่าง/ทต.
แม่กลอง 

 

 

- งานด้านการส่งเสริม
การเกษตร 

16. โครงการฝึกอบรมให้
ความรู้เรื่องการปลูก
ยางพารา 

- ให้ความรู้ ส่งเสริม การ
ผลิตอย่างจริงจังและ
จัดการหาการตลาด 

      กอง
สวัสดิการ
และสังคม 

17. โครงการก่อสร้างโรง
เพาะหมู  ไก่ เพาะกล้าไม้  
ไว้บริการต่อยอดให้
ประชาชนบ้านแม่กลอง
ใหม่ ม. 1 ต.แม่กลอง 

- ปรับปรุงแหล่งน้ า ทาง
น้ า และมีการบริหาร
จัดการน้ าระยะยาว 

      กอง
สวัสดิการ
และสังคม 

๓๑ 
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แผนงาน โครงการพัฒนาเกษตรกรรมอ าเภออุ้มผาง / ต าบลแม่กลอง พ.ศ. 2560 – พ.ศ. 2563 

 

 

แผนพัฒนา/แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค์ แนวทางการด าเนินงาน แหล่ง
งบประมาณ 

ระยะเวลาในการด าเนินงาน หน่วยงาน 

รับผิดชอบ แนวทางพัฒนา แผนงาน/โครงการ 2560 2561 2562 2563 

 

 

 

 

 

- งานด้านการส่งเสริม
การเกษตร 

 

18. โครงการอบรมให้
ความรู้เรื่องการป้องกัน 

โรคพืช 

- ให้ความรู้ ส่งเสริม การ
ผลิตอย่างจริงจังและ
จัดการหาการตลาด 

 

 

 
    กอง

สวัสดิการ
และสังคม 

19. โครงการปลูกพืช
เสริมรายได้ชุมชน (ไม้ผล/
ไม้ยืนต้น/พืชสมุนไพร) 

- เพ่ือสร้างรายได้ให้ชุมชน       กอง
สวัสดิการ
และสังคม 

20. โครงการสนับสนุน
การผลิตและจ าหน่าย
สินค้าหนึ่งต าบลหนึ่ง
ผลิตภัณฑ์ OTOP 

- เพ่ือส่งเสริมการจ าหน่าย
สินค้า หนี่งต าบลหนึ่ง
ผลิตภัณฑ์ 

      กอง
สวัสดิการฯ/
ทต.แม่กลอง 

21. โครงการส่งเสริม
อาชีพภูมิปัญญาท้องถิ่น
ด้านสินค้า OTOP ต าบล
แม่กลอง  

- เพ่ือส่งเสริมสินค้า 
OTOP 

      ส านักปลัด/
ทต.แม่กลอง 

๓๒ 
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แผนงาน โครงการพัฒนาเกษตรกรรมอ าเภออุ้มผาง / ต าบลแม่กลอง พ.ศ. 2560 – พ.ศ. 2563 

 

แผนพัฒนา/แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค์ แนวทางการด าเนินงาน แหล่ง
งบประมาณ 

ระยะเวลาในการด าเนินงาน หน่วยงาน 

รับผิดชอบ แนวทางพัฒนา แผนงาน/โครงการ 2560 2561 2562 2563 

- งานด้านการส่งเสริม
การเกษตร 

 
 
 

22. โครงการส่งเสริม
อาชีพปศุสัตว์แบบครบ
วงจร 

- เพ่ือส่งเสริมอาชีพปศุ
สัตว์ 

 

 

 
    กอง

สวัสดิการ
และสังคม 

23. โครงการส่งเสริม
อาชีพศูนย์ผลิตเมล็ดพันธุ์
ข้าวโพด ถั่ว เพื่อ
ประชาชน ม. 3 บ้านใหม่
ป่าคา  ต.แม่กลอง 

- ให้ความรู้ ส่งเสริม การ
ผลิตอย่างจริงจังและ
จัดการหาการตลาด 

      กอง
สวัสดิการ
และสังคม 

- งานด้านการสาธารณสุข 24. โครงการตรวจ
สารพิษตกค้างใน
เกษตรกรกลุ่มเสี่ยง 

- เพ่ือตรวจหาสารพิษ
ให้กับเกษตรกรกลุ่มเสี่ยง 

      กอง
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดล้อม/ 
ทต.แม่กลอง 

๓๓ 
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ภาพกิจกรรม 
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ภาคผนวก 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


