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โครงการจัดท าแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับต าบล 
 
 การเกษตรยังมีความสําคัญอย่างยิ่งต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศไทย แม้สัดส่วนรายได้ภาคเกษตร
ต่อรายได้ประชาชาติจะอยู่ในระดับไม่สูงนัก เนื่องจากรายได้ยังคงผันผวนไปตามกระแสเศรษฐกิจโลก แต่เป็น
เพราะภาคเศรษฐกิจด้านอ่ืนๆโดยเฉพาะอุตสาหกรรมการส่งออก การบริการและการท่องเที่ยวเติบโตเร็วกว่า
มาก เมื่อมองตัวเลขในเชิงเปรียบเทียบจึงทําให้ภาคเกษตรไม่ค่อยมีความสําคัญในเชิงเศรษฐกิจ และจํานวน
เกษตรกรก็มีแนวโน้มลดลงเช่นเดียวกับประเทศที่พัฒนาแล้ว หากแนวโน้มการพัฒนาการเกษตรเป็นไปแบบที่
เป็นอยู่ในปัจจุบันนี้ และไม่มีการแก้ไขปัญหาเกษตรกรอย่างจริงจัง เชื่อว่าอีกไม่เกิน ๓๐ ปี จํานวนเกษตรกร
ไทยจะเหลือต่ํากว่าร้อยละ ๑๐  

สําหรับการทําการเกษตรของเกษตรกรไทยส่วนใหญ่ ยังประสบปัญหาท่ามกลางความเปลี่ยนแปลง
ของสังคมภายใต้กระแสโลกาภิวัฒน์ ภาคเกษตรกรรมไทยกําลังเผชิญกับปัญหาความยากจนอันเกิดจาก
เกษตรกรไทยส่วนใหญ่ยังขาดความรู้ และการบริหารจัดการ ปัญหาเรื่องทุน และโครงสร้างพ้ืนฐานโดย
เฉพาะที่ทํากิน การพัฒนาดิน และน้ํา ซึ่งยังพบว่าไม่เพียงพอ  จึงเป็นสิ่งที่ทําให้การพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่
ของเกษตรกรไทยยังล่าช้า 

การเปิดเสรีของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ AEC ก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ต้องคํานึงถึง เนื่องจาก
เป็นการเปิดเสรีทางการค้า กล่าวคือสินค้าเกษตรสามารถส่งออกเคลื่อนย้ายได้อย่างเสรี ส่งผลให้ต้องให้
ความสําคัญกับ คู่แข่งขันในตลาดภาคการเกษตร คุณภาพของสินค้าเกษตร ราคาสินค้าเกษตร เป็นต้น ทั้งนี้
ประเทศไทยก็ยังพอมีข้อได้เปรียบอยู่บ้างในเรื่องของพ้ืนที่การเพาะปลูก และระบบการขนส่ง 
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ที่มา :  แผนที่เกษตรเพ่ือการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-Map) - กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  

ต าบลแม่กุ มี 12 หมู่บ้าน 
(ระบบสถิติทางการทะเบียน) 

ต าบลแม่กุ 
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ส่วนที่ ๑ : บริบทพื้นที่ 
๑.) ข้อมูลทั่วไป 

 ประวัติความเป็นมา  
 แต่เดิมมาราษฎรส่วนมาก อพยพย้ายมาจากอําเภอเถิน จังหวัดลําปาง เมื่อประมาณ ปี พ.ศ.
2409 ประมาณ 125 ปี โดยอพยพมาอยู่ประมาณ 12 ครัวเรือน สาเหตุเพราะได้รับความ
ยากลําบากขาดแคลนไม่มีที่ทํากินเป็นของตนเอง จึงอพยพมาหาที่ทํามาหากิน ส่วนพ้ืนที่ตรงจุดเริ่มตั้ง
หมู่บ้านนั้น มีลําห้วยไหลผ่านมีน้ําตลอดฤดูกาล ลําห้วยเล็กหนึ่งสาย ลําห้วยใหญ่หนึ่งสาย โดยมีผู้มา
ตั้งรกรากครั้งแรกเป็นผู้ตั้งชื่อลําห้วยสายใหญ่เรียกว่า "ห้วยแม่กุหลวง" ลําห้วยสายเล็กเรียกว่า 
"ห้วยแม่กุน้อย" เหตุผลที่ตั้งชื่อนี้คือขุนห้วยนี้หรือลําห้วยนี้มีชาวเขาเผ่ากระเหรี่ยงตั้งบ้านเรือนอยู่มา
ก่อนประมาณ 4-5 หลังคาเรือนมีหัวหน้าหมู่บ้านชื่อว่า นายพะกุโพ ดังนั้นจึงเรียกลําห้วยทั้งสองนี้ว่า 
"ห้วยแม่กุ" และต่อมามีราษฎรจากที่ต่างๆ พากันอพยพเข้าอยู่มากขึ้นเรื่อยๆ ตั้งบ้านเรือนอยู่เป็นกลุ่ม
จนเกิดเป็นหมู่บ้านและเป็นตําบลขึ้นมาตามลําดับ โดยใช้ชื่อว่าตําบลแม่กุตามชื่อลําห้วยจนถึงปัจจุบัน 
 ตําบลแม่กุ แบ่งเขตการปกครองส่วนท้องถิ่นเป็น 2 รูปแบบ คือ เทศบาลตําบลแม่กุ และ 
องค์การบริหารส่วนตําบลแม่กุ 
 เทศบาลตําบลแม่กุ เดิมมีฐานะเป็น สุขาภิบาลตําบลแม่กุ ตามพระราชบัญญัติสุขาภิบาล 
พ.ศ.2495  เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2527 ต่อมาได้มีการเปลี่ยนแปลงฐานะจากสุขาภิบาล
เป็นเทศบาลตําบล ตามพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาลเป็นเทศบาล พ.ศ.2542 
ตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2542 เป็นต้นมา มีพ้ืนที่ 8.32 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 
5,200 ไร่ ครอบคลุมพ้ืนที่บางส่วนของ รวมทั้งหมด 6 ชุมชน ประกอบด้วย  

1. ชุมชนศิลาลาด 
2. ชุมชนรักษ์ถิ่น 
3. ชุมชนบูรพา 

4. ชุมชนเกศแก้ว 
5. ชุมชนศรีวิชัย 
6. ชุมชนดอนชุมภู 

  องค์การบริหารส่วนตําบลแม่กุเดิมมีฐานะเป็นสภาตําบล เรียกว่า สภาตําบลแม่กุเป็นตําบล
หนึ่งในจํานวน ๙ ตําบล ในเขตอําเภอแม่สอด ต่อมาได้รับการยกฐานะเป็นองค์การบริหารส่วนตําบล
แม่กุ เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์  2540 โดยมีพ้ืนที่ทั้งหมดประมาณ 163.71 ตารางกิโลเมตร และมี
พ้ืนที่ติดกับเทศบาลตําบลแม่กุ และมีพ้ืนปกครองทั้งหมด 9 หมู่บ้าน ราษฎรเป็นชาวไทยภูเขาเผ่ากระ
เหรี่ยง จํานวน 3 หมู่บ้าน เป็นชาวไทยพ้ืนราบ จํานวน 6 หมู่บ้าน 
  จํานวนหมู่บ้านในเขต องค์การบริหารส่วนตําบล เต็มพ้ืนที่หมู่บ้านจํานวน ๖ หมู่บ้าน ได้แก่ 
หมู่ที่ ๑,๓,๔,๕,๙ และหมู่ท่ี ๑๐ 
 จํานวนหมู่บ้านในเขต องค์การบริหารส่วนตําบล บางสว่น ๓ หมูบ่้าน ได้แก่ หมู่ที่ ๒,๗ และหมู่ที ่๘ 

1. หมูที่ 1 แม่กุหลวง 
2. หมู่ที่ 2 ผาลาด 
3. หมู่ที่ 3 ห้วยผักหละ 
4. หมู่ที่ 4 ปูเตอร์ 
5. หมู่ที่ 5 หนองน้ําเขียว 

6. หมู่ที่ 7 แม่กุน้อย 
7. หมู่ที่ 8 แม่กุเหนือ 
8. หมู่ที่ 9 แม่กุใหม่ท่าซุง 
9. หมู่ที่ 10 โกช่วย 
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สภาพทั่วไป 

  ที่ตั้ง 
  ตําบลแม่กุตั้งอยู่ทางทิศใต้ของอําเภอแม่สอดโดยมีระยะทางห่างจากอําเภอประมาณ ๑๐ 
 กิโลเมตรและระยะทางจากตัวจังหวัดประมาณ ๙๖ กิโลเมตร มีอาณาเขตดังนี้ 
  ทิศเหนือ ติดต่อกับ   ตําบลแม่ตาว และตําบลพระธาตุผาแดง 
  ทิศใต ้  ติดต่อกับ   ตําบลมหาวัน 
  ทิศตะวันออก ติดต่อกับ   ตําบลพะวอ และตําบลด่านแม่ละเมา 
  ทิศตะวันตก ติดต่อกับ   แม่น้ําเมย และประเทศพม่า 

  เนื้อที ่
ตําบลแม่กุมีพ้ืนที่ทั้งหมดประมาณ 172.03 ตารางกิโลเมตร เป็นพ้ืนที่เทศบาล มีพ้ืนที่ 8.32 ตาราง

กิโลเมตร หรือประมาณ 5,200 ไร่ และพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนตําบลประมาณ พ้ืนที่ทั้งหมดประมาณ 
163.71 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 102318.75 ไร่  

ภูมิประเทศ 

 ลักษณะภูมิประเทศของตําบลแม่กุเป็นที่ราบเหมาะแก่การกสิกรรม ทางทิศตะวันออก และ
ทิศใต้เป็นเทือกเขาสูงติดต่อกัน ส่วนทิศตะวันตกติดต่อกับแม่น้ําเมย ภายในพ้ืนที่มีลําห้วย และเหมือง
สาธารณะ หลายสาย ทําให้มีที่ราบลุ่มแม่น้ําอยู่ทั่วไปซึ่งเหมาะแก่การกสิกรรม 

 ประชากร 

เขตพ้ืนที่เทศบาลมีประชากรทั้งสิ้น 6,304 คน โดยแยกเป็นประชากรชาย จํานวน 3,085 คน 

ประชากรหญิง จํานวน 3,219 คน และครัวเรือนทั้งสิ้น ๒,524 ครัวเรือน 

  

หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน 
ประชากร(คน) รวมจ านวน

ประชากร(คน) 
จ านวน

ครัวเรือน ชาย หญิง 
1 ชุมชนศิลาลาด  (บ้านห้วยผาลาด) ๕๒๓ ๕๖๒ ๑,๐๙๔ ๔๗๐ 
2 ชุมชนรักษ์ถิ่น   (บ้านแม่กุใต้) ๓๖๖ ๔๐๑ ๗๖๗ ๓๓๙ 
3 ชุมชนเกศแก้ว  (บ้านแม่กุน้อย) ๖๘๔ ๖๙๖ ๑,๓๘๐ ๕๓๘ 
4 ชุมชนศรีวิชัย   (บ้านแม่กุเหนือ) ๔๙๓ ๕๕๖ ๑,๐๔๙ ๔๓๒ 
5 ชุมชนบูรพา    (บ้านแม่กุบูรพา) ๖๖๗ ๖๖๗ ๑,๓๓๔ ๕๒๕ 
6 ชุมชนดอนชมพู (บ้านใหม่ดอนชมพู) ๓๔๓ ๓๓๗ ๖๘๐ ๒๒๐ 

รวม ๓,๐๘๕ ๓,๒๑๙ ๖,๓๐๔ ๒,๕๒๔ 
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เขตองค์การบริหารส่วนตําบลแม่กุมีประชากรทั้งสิ้นจํานวน  4,008  คน   แยกเป็นชายจํานวน  
2,016 คน หญิง จํานวน ๑,๙92 คน ความหนาแน่นเฉลี่ย ๒๔.๐๖ คน/ตารางกิโลเมตร 

 จํานวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง  ณ วันที่  ๓๐ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๗  จํานวน  ๒,๓๓๙  คน 
ประชากรสามารถแยกเป็นหมู่บ้านได้  ดังนี้ 

ตําบล/หมู่บ้าน ชาย หญิง รวม 
จํานวน/
ครัวเรือน 

ตําบล  แม่กุ 2,016 1,992 4,008 4,008 
หมู่ 1 
หมู่ 2 
หมู่ 3 
หมู่ 4 
หมู่ 5 
หมู่ 7 
หมู่ 8 
หมู่ 9 
หมู่ 10 

353 
30 
123 
615 
194 
43 
52 
382 
224 

365 
20 
103 
609 
171 
39 
56 
411 
218 

718 
50 
226 
1,224 
365 
82 
108 
793 
442 

718 
50 
226 
1,224 
365 
82 
108 
793 
442 

สภาพทางเศรษฐกิจ 

 อาชีพ 
ประชากรส่วนใหญ่ในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลแม่กุ  ประกอบอาชีพเกษตรกรรม 

รองลงมาคืออาชีพรับจ้าง 
เขตเทศบาลตําบลแม่กุ การเกษตรพ้ืนที่เพาะปลูกส่วนใหญ่อยู่รอบนอกเขตเทศบาล พืชที่

สําคัญ  ได้แก่ ข้าวโพด ข้าว  ถั่ว เหลือง ถั่วเขียว อ้อย กระเทียม หอมแดง มันสําปะหลัง เป็นต้น คิด
เป็นพื้นที่ประมาณ ๔,๕๐๐ ไร่ และจํานวน ครัวเรือนประมาณ ๑,๖๐๐ ครัวเรือน  

การปศุสัตว์ ประชากรบางส่วนประกอบอาชีพเลี้ยงสัตว์ ได้แก่  โค กระบือ เป็ด ไก่ สุกร แพะ 
ปลาคิด เป็นจํานวนครัวเรือนโดยประมาณ ๑,๔๐๐ ครัวเรือน มูลค่าผลผลิตทางการปศุสัตว์  
ประมาณ ๘,๐๐๐,๐๐๐ บาท / ปี 

 หน่วยธุรกิจ 

  เขตองค์การบริหารส่วนตําบล 
  - โรงส ี                                   ๒ แห่ง 
  - โรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่             ๔ แห่ง 
  - โรงงานอุตสาหกรรมในครัวเรือน    ๔ แห่ง 
  - โรงงานทําน้ําดื่ม     ๑ แห่ง 
  - ร้านค้าขนาดเล็ก              ๕๗ แห่ง 
  - อู่ซ่อมรถ        ๓ แห่ง 

- ห้องแถว        ๑    แห่ง 
- ปั๊มน้ํามัน        ๑ แห่ง 
- ปั๊มแก๊ส LPG        ๑ แห่ง 
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- ท่าทราย        ๑ แห่ง 
- โกดังสินค้า        ๒ แห่ง 
- ฟาร์มสุกร        ๒ แห่ง 

  เขตเทศบาล 
- โรงสีข้าวขนาดเล็ก   ๕ แห่ง  
- โรงสีข้าวขนาดกลาง   1  แห่ง 
- อู่ซ่อมเครื่องยนต์ขนาดเล็ก  ๑๐ แห่ง  
- โรงงานทําผลิตภัณฑ์คอนกรีต    ๓ แห่ง  
- โรงงานอุตสาหกรรม (บจก. ท๊อป ฟอร์ม บราเซีย (แม่สอด) 

  - สถานีบริการน้ํามัน       ๒  แห่ง  
- ตลาดสดในเขตเทศบาล        3  แห่ง 
- ร้านค้าย่อยในเขตเทศบาล              ๑๒5  แห่ง 
ศูนย์การค้า/ห้างสรรพสินค้า        1 แห่ง 

สภาพทางสังคม 

การศึกษา 

เขตองค์การบริหารส่วนตําบล 
- โรงเรียนประถมศึกษา   ๔ แห่ง 
- โรงเรียนมัธยมศึกษา   ๒ แห่ง 

  เขตเทศบาล ประชากรอายุ ๑๕ - ๖๐ ปีเต็ม ร้อยละ ๙๙ อ่าน เขียน ภาษาไทยและคิดเลข
 อย่างง่ายได้  เด็กอายุ ๖ - ๑๔  ปี ร้อยละ ๑๐๐ ได้รับการศึกษาภาคบังคับ ๙ ปี ได้ เรียนต่อชั้น
 มัธยมศึกษาปีที่ ๔ หรือเทียบเท่า และที่ไม่ได้เรียนต่อมีงานทํา ร้อยละ ๙๙ ด้านการศึกษาอยู่ในเกณฑ์
 ที่ดี ปัญหาคือยังไม่สามารถที่จะแข่งขันกับเมืองใหญ่ๆได้  การแก้ปัญหาของเทศบาล ได้จัดกิจกรรม
 ให้กับเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก การสนับสนุนอาหารเสริมนม อาหารกลางวัน ในหับทางโรงเรียนใน
 เขตพ้ืนที่ และร่วมกันจัดกิจกรรมต่างๆกับทางโรงเรียน สถาบันการศึกษาในพื้นที่ได้แก่ 

- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลแม่กุ ม. ๗ เทศบาล  
- โรงเรียนเทศบาลตําบลแม่กุ ม.  ๗ เทศบาล   
- โรงเรียนบ้านห้วยผาลาด ม.  ๒ สพป ตาก เขต ๒  
- โรงเรียนชุมชนบ้านแม่กุน้อย ม.  11 สพป ตาก เขต ๒  
- โรงเรียนบ้านแม่กุเหนือ ม.  ๘ สพป ตาก เขต ๒  

 สถาบันและองค์กรทางศาสนา 

  - วัด     8 แห่ง 
  - สํานักสงฆ์    ๓ แห่ง 

 สาธารณสุข 

ประชาชนกรส่วนมากมีสุขภาพที่ดี  มีการคัดกรอง สุขภาพให้กับประชาชนกลุ่มเสี่ยง  โรคที่มักเกิดแก่
ประชากรในชุมชน เช่นกัน  ได้แก่ โรคความดัน เบาหวาน  โรคเอดส์  โรคไข้เลือดออก  มือ-ปาก-เท้า
ในเด็ก และโรคอ่ืนๆ อีกมาก มีสถิติเข้ารับการรักษาพยาบาล  ปัญหา คือประชาชนบางรายไม่ยอมไป
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คัดกรองหรือตรวจสุขภาพประจําปี การแก้ไขปัญหา คือ เทศบาลและ หน่วยงานสาธารณสุข 
โรงพยาบาล  ได้จัดกิจกรรมร่วมมือกันรณรงค์ให้ชุมชนเห็นความสําคัญในเรื่องนี้ซึ่งก็ ได้ผลในระดับ
หนึ่ง  ประชาชนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี  แต่ต้องเป็นการดําเนินการอย่างต่อเนื่องเป็นประจํา ทุกปี    
โดยร่วมมือกับโรงพยาบาล  สาธารณสุขจัดกิจกรรมเพ่ือแก้ไขปัญหา     
หน่วยงานด้านสาธารณสุข        
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลแม่กุ  ตั้งอยู่ชุมชนบูรพา  หมู่ที่  11          
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลบ้านแม่กุเหนือ ตั้งอยู่ชุมชนศรีวิชัยหมู่ที่ ๘           
คลินิกเอกชนจํานวน     3   แห่ง       
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล  ๒ แห่ง  (เขตองค์การบริหารส่วนตําบล) 

 ความปลอดภัยในชีวิต  และทรัพย์สิน 

  - สถานีดับเพลิง    ๑ แห่ง 
  - อปพร.     ๕๐ นาย   

- รถดับเพลิงขนาดความจุ ๖,๐๐๐ ลิตร      ๑ คัน 
เทศบาลไม่มีเหตุอาชญากรรมเกิดขึ้น  แต่มีเหตุการณ์ลักขโมยทรัพย์สินประชาชน  และ 

ทําลายทรัพย์สินของราชการ  ซึ่งเทศบาลก็ได้ดําเนินการปูองกันการเกิดเหตุดังกล่าว จากการสํารวจ
ข้อมูล พ้ืนฐานพบว่า  ส่วนมากครัวเรือนมีการปูองกันอุบัติภัยอย่างถูกวิธี  มีความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน มี หน่วยบริการประชาชน  (ปูอมยามตํารวจ) ตําบลแม่กุ จํานวน ๑ แห่ง ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ 
๗ บริเวณริมทางหลวง หมายเลข ๑๐๙๐ (แม่สอด-อุ้มผาง) หมู่ที่ ๗ นอกจากนี้ ยังมีอาสาสมัครที่เป็น
ตํารวจชุมชน (ตํารวจบ้าน) กระจายอยู่ทั่วไปในเขตเทศบาลแต่ปัญหาที่พบเป็นประจําคือการทะเลาะ
วิวาทของกลุ่มวัยรุ่นโดยเฉพาะใน สถานที่จัดงานดนตรี งานมหรสพ เป็นปัญหาที่ชุมชนได้รับ
ผลกระทบเป็นอย่างมาก  การแก้ไขปัญหา คือการแจ้งเตือนให้ผู้ปกครองดูแลบุตรหลานของตน  
ประชาสัมพันธ์ให้ทราบถึงผลกระทบ  ผลเสียหาย  และโทษที่ ได้รับจากการเกิดเหตุทะเลาะวิ วาท  
การขอความร่วมมือไปยังผู้นํา การขอกําลังจาก ตํารวจ  ผู้นํา  อปพร.  เพ่ือระงับเหตุไม่ให้เกิดความ
รุ่นแรง  แต่จะไม่ให้เกิดขึ้นเลยยังเป็นปัญหาที่ปัจจุบันไม่สามารถที่จะแก้ไขได้  ทั้งที่ มีการร่วมมือกัน
หลายฝุาย เป็นเรื่องที่ทางเทศบาลจะต้องหาวิธีที่จะแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนต่อไปตาม อํานาจ
หน้าที่ที่สามารถดําเนินการได ้

การบริหารพื้นฐาน 

o การคมนาคม 
เขตองค์การบริหารส่วนตําบล 
  - ถนนลาดยางสายรอง   ๒ สาย 
  - ถนนคอนกรีตสายหลัก   ๑ สาย 
  - ถนนลูกรังทุกหมู่บ้าน   - สาย    
  - หอกระจายข่าว    ๖        หมู่บ้าน 
เขตเทศบาล 
  - ถนนลูกรัง  ประมาณ ๓,๕๐๐  เมตร      
  - ถนนลาดยาง ประมาณ ๑,๖๐๐ เมตร      
    - ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ประมาณ ๖,๐๐๐ เมตร     
  - สะพานคอนกรีต มีจํานวน ทั้งสิ้น ๑๐ แห่ง   
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o การไฟฟ้า 
เขตองค์การบริหารส่วนตําบล 
  - จํานวนหมู่บ้านที่มีไฟฟูา   ๙ หมู่บ้าน 
เขตเทศบาล 
  การให้บริการด้านไฟฟูาในเขตอําเภอแม่สอด ดําเนินการโดยการไฟฟูาส่วนภูมิภาค
จากแหล่ง ผลิต ซึ่งผลิตได้จากเขื่อนภูมิพล จังหวัดตาก ซึ่งมีพ้ืนที่ในเขตเทศบาลที่ได้รับบริการไฟฟูา
คิดเป็นร้อยละ ๙๐ ของพ้ืนที่ทั้งหมด    
 

o การประปา  
 การประปา  เทศบาลมีกิจการประปาเป็นของเทศบาลเอง สามารถให้บริการได้ครอบคลุมทุก 
หลังคาเรือน  คิดเป็น 99 เปอร์เซ็นต์  และมีน้ําใช้ตลอดทั้งปี  ปัญหาคือ  มีข้อร้องเรียนเรื่อง
น้ําประปาขุ่น บ่อยครั้ง สาเหตุเนื่องจากเป็นระบบประปาแบบผิวดิน และไม่มีแหล่งน้ําดิบในการผลิต
ประปาต้องขอใช้จาก พ้ืนที่อ่ืนที่ใกล้เคียง  ประปาของเทศบาลยังไม่สามารถที่จะผลิตเป็นน้ําประปา
สําหรับบริโภคได้  ต้องใช้ งบประมาณสูงมากในการดําเนินการ  ปัจจุบันเทศบาลยังประสบปัญหาการ
ขาดแคลนน้ําในช่วงฤดูแล้ง ไม่ สามารถที่จะจัดหาน้ําประปาเพ่ืออุปโภคได้ครอบคลุมทุกครัวเรือน 
การแก้ปัญหาคือ การลงพ้ืนที่ดําเนินการ แก้ไขโดยการสับเปลี่ยนการจ่ายน้ํา และขอความร่วมมือ
หน่วยงานอ่ืนร่วมแจกจ่ายน้ําให้กับแต่ละชุมชนเพ่ือ บรรเทาความเดือดร้อน  การพิจารณาโครงการ
ต่างๆ  ที่ไม่สามารถดําเนินการได้นั้น  เช่น  โครงการก่อสร้าง อ่างเก็บน้ํา แหล่งเก็บน้ํา ฯลฯ  เทศบาล
ก็ได้นําบรรจุในแผนพัฒนาสามปีเพ่ือที่จะพิจารณาดําเนินการ  ปัจจุบัน ประชาชนมีประปาใช้  ดังนี้ 
(๑)  จํานวนครัวเรือนที่ใช้น้ําประปา    2,176  หลังคาเรือน  
(๒)  หน่วยงานเจ้าของกิจการประปา  ของเทศบาลตําบลแม่กุ  3  แห่ง ได้แก่  ประปาบ้านปูเตอร์
และได้รับการถ่ายโอนมาจํานวน 2 แห่ง คือ ประปาบ้านแม่กุเหนือ และประปาบ้านผาลาด  
(๓)  ปริมาณการผลิตน้ําใช้เฉลี่ย    1,200  ลบ.ม.  ต่อวัน  
(๔)  แหล่งน้ําดิบที่ใช้ผลิตน้ําประปาได้จากตราน้ําบ้านหนองน้ําเขียว และบ้านปูเตอร์   
 

o ไปรษณีย์ การสื่อสารและการขนส่ง  
 ในเขตเทศบาลตําบลแม่กุ สามารถใช้บริการที่ทําการไปรษณีย์โทรเลขเอกชนซึ่งตั้งอยู่ใน
ชุมชน บูรพา หมู่ที่ 11 และประชาชนบางส่วนไปใช้บริการ ณ บริษัทไปรษณีย์ไทยแม่สอด ซึ่งตั้งอยู่
ในตัวอําเภอ   แม่สอด ห่างจากเทศบาลตําบลแม่กุประมาณ ๑๔ กิโลเมตร ซึ่งให้บริการรับ-ส่งข่าวสาร 
พัสดุไปรษณีย์ โทรเลข ทั้งในและต่างประเทศตลอดจนบริการรับฝากและนําจ่ายธนาณัติ และตั๋วแลก
เงิน 
ทางด้านโทรศัพท์ บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) และบริษัททีที แอนด์ ที จํากัด รับผิดชอบ ซึ่งจํานวน
โทรศัพท์ส่วนบุคคลในพ้ืนที่มี ๑,๑๕๐ หมายเลขจํานวนโทรศัพท์สาธารณะในเขตพ้ืนที่มี ๘ หมายเลข 
จํานวนชุมสาย โทรศัพท์ในเขตพ้ืนที่มี ๑ ชุมสาย และจํานวนเลขหมายที่สามารถให้บริการได้ ๓๘๔ 
เลขหมาย  
 

o แหล่งน้ าธรรมชาติ 
  - ลําห้วย    ๗ แห่ง 
  - หนองน้ํา    ๑ แห่ง 
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o แหล่งน้ าที่สร้างขึ้น 
  - ฝาย     ๓ แห่ง 
  - เหมือง     ๒ แห่ง 
 

o ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ 
  - พ้ืนที่ปุาสงวน    ๕๐ ตารางกิโลเมตร 
 
จุดเด่นของพ้ืนที่ (ที่เอื้อต่อการพัฒนาต าบล) 

 ลักษณะภูมิประเทศของตําบลแม่กุ ส่วนใหญ่เป็นที่ราบและมีเทือกเขาสูงติดต่อกันทางด้าน
ทิศตะวันออกและทิศใต้ทําให้เกิดลําห้วยที่มีน้ําไหลผ่านตลอดทั้งปีเหมาะที่จะทําการพัฒนา และ
ส่งเสริมให้เกษตรกรทําการเกษตรแบบยั่งยืน ส่วนทิศตะวันตกเป็นที่ราบ ติดกับแม่น้ําเมยเป็นแม่น้ํา
กั้นพรมแดนระหว่างประเทศไทยกับประเทศพม่าเหมาะที่จะทําการพัฒนาให้เป็นเส้นทางติดต่อค้าขาย
ระหว่างตําบลใกล้เคียง และเป็นเส้นทางติดต่อค้าขายแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างประเทศไทยกับ
ประเทศพม่า    

ศักยภาพของชุมชนและพื้นที่ 

o การรวมกลุ่มของประชาชน                               
-  จํานวนกลุ่มทุกประเภท              ๑๖  กลุ่ม 

o แยกประเภทกลุ่ม 
  -  กลุ่มอาชีพเกษตร               ๑๐  กลุ่ม 
  -  กลุ่มออมทรัพย์                       ๖  กลุ่ม 
  -  กลุ่มอ่ืนๆ                                    -  กลุ่ม 
 
ประเพณีและวัฒนธรรม   

 ความสัมพันธ์ของคนในสังคมเป็นแบบเครือญาติ ประชาชนในชุมชนมีความ สัมพันธ์ที่ดี มี
ประเพณีท้องถิ่นที่สําคัญ คือ ประเพณีลอยกระทง ประเพณีสงกรานต์ ประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา 
ประเพณีตานก๋วยสลาก ประเพณีบรรพชาสามเณรฤดูร้อน ประเพณีทอดกฐิน/ทอดผ้าปุา  
ประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะ ประเพณีสรงน้ําพระธาตุดอยเมืองแก้วประเพณีรดน้ําดําหัวท่านพระครู
กิตติธรรมคุณ ประเพณีหล่อเทียนเข้าพรรษา  
 ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น    
ประชาชนในเขตเทศบาลได้อนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น ได้แก่ วิธีการทําเครื่องจักสารใช้สําหรับใน
ครัวเรือน วิธีการทําเครื่องสืบชะตาตามภูมิปัญญาท้องถิ่น วิธีการทําดอกไม้จันทน์ของกลุ่มผู้สูงอายุ      
ภาษาถ่ิน ส่วนมากร้อยละ ๙๐ % พูดภาษาเหนือ     
 สินค้าพ้ืนเมืองและของที่ระลึก ประชาชนในเขตเทศบาลได้ผลิตของใช้พื้นเมืองขึ้นใช้ใน
ครัวเรือนและเหลือเอาไว้จําหน่ายบ้าง ได้แก่ เครื่องจักรสานที่ทําจากไม้ไผ่    
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ต าแหน่งจุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) ขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่กุ 

หมู่ที่ หมู่บ้าน/ชุมชน 
โรงงานและสถาน

ประกอบการ 
ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร แหล่งท่องเที่ยว ผลิตภัณฑ์พื้นบ้าน โครงสร้างพ้ืนฐาน การค้าชายแดน 

1 บ้านแม่กุหลวง โรงงานเย็บผ้าขนาดเล็ก ข้าว ข้าวโพด,ถั่วเขียว,อ้อย ท่าน้ําบ้านแม่กุหลวง แปรรูปอาหาร,           
งานจักรสาน 

ถนนลาดยาง,ถนน  
ค.ส.ล. ระบบประปา
มาตรฐาน 

สินค้าแปรรูปจาก
ไม้  พืชผลทา
การเกษตร 

2 บ้านผาลาด ไม่ระบุ ข้าว ข้าวโพด,ถั่วเขียว,อ้อย ไม่ระบุ ไม่ระบุ ถนน ค.ส.ล. ไม่ระบุ 
3 บ้านห้วยผักหละ สถานรับซื้อพืชไร่       

จํานวน ๒ แห่ง 
ข้าว ข้าวโพด,ถั่วเขียว,อ้อย ไม่ระบุ ไม่ระบุ ถนน ค.ส.ล. ไม่ระบุ 

4 บ้านปูเตอร์ ไม่ระบุ ข้าว ข้าวโพด,ถั่วเขียว,อ้อย งานช้างไทย ผ้าทอพ้ืนบ้านงาน
จักรสาน 

ถนน ค.ส.ล. ไม่ระบุ 

5 บ้านหนองน้ําเขียว ไม่ระบุ ข้าว ข้าวโพด,ถั่วเขียว,อ้อย ไม่ระบุ ผ้าทอพ้ืนบ้านงาน
จักรสาน 

ถนน ค.ส.ล. ไม่ระบุ 

7 บ้านแม่กุน้อย ไม่ระบุ ข้าว ข้าวโพด,ถั่วเขียว,อ้อย ไม่ระบุ ไม่ระบุ ถนน ค.ส.ล. ไม่ระบุ 

8 บ้านแม่กุเหนือ ไม่ระบุ ข้าว ข้าวโพด,ถั่วเขียว,อ้อย ไม่ระบุ ไม่ระบุ ถนน ค.ส.ล. ไม่ระบุ 

9 บ้านแม่กุใหม่ท่าซุง สถานรับซื้อพืชไร่ 
จํานวน ๑ แห่ง 

ข้าว ข้าวโพด,ถั่วเขียว,อ้อย ประเพณีสรงน้ําพระ
ธาตุ 

งานจักรสาน ถนนลาดยาง,ถนน  
ค.ส.ล. 

ไม่ระบุ 

10 บ้านโกช่วย ไม่ระบุ ข้าว ข้าวโพด,ถั่วเขียว,อ้อย
กระเทียม 

ไม่ระบุ ผ้าทอพ้ืนบ้านงาน
จักรสาน 

ไม่ระบุ ไม่ระบุ 
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พื้นท่ีเกษตร 
57,908 
 79 % 

พื้นที่น้ํา  
 1,967 

3 % 

พื้นท่ีอื่นๆ  
4,743 
6 % 

พื้นท่ีปุา  
8,692  
12 % 

การใช้ที่ดิน พ้ืนที่เกษตร 
การใช้ที่ดิน พ้ืนที่น้ํา 
การใช้ที่ดิน พ้ืนที่อ่ืนๆ 
การใช้ที่ดิน พ้ืนที่ปุา 

 

๒.) สถานการณ์ด้านการเกษตร ต าบลแม่ก ุ
 

 

 

 

 

 

 

 

  

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

 
 
 
 

 

พื้นที่ต าบลแม่ก ุ 
73,310 ไร ่

พื้นทีต่ าบลแม่กุ 
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พื้นที่เพาะปลูก 
57,666 ไร ่
99.6 % 

พื้นที่ปศุสัตว์ 
237 ไร ่
0.4 % 

พื้นที่ประมง 
5 ไร ่
0 % 

พ้ืนที่การเกษตร พ้ืนที่เพาะปลูก 
พ้ืนที่การเกษตร พ้ืนที่ปศุสัตว์ 
พ้ืนที่การเกษตร พ้ืนที่ประมง 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

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

 
 
 
 
 
 

พื้นที่การเกษตรต าบลแม่กุ 

พื้นทีก่ารเกษตร 
57,908 ไร ่
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ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์  
27,692 ไร่  
62.27 % 

ข้าว  
8,963 ไร่  
20.15 % 

อ้อย  
6,242 ไร่  
14.03 % 

มันส าปะหลัง  
834 ไร ่
1.87 % 

ยางพารา  
719 ไร ่

 1.61 % 
ล าไย  
14 ไร ่

 0.03 % 

พ้ืนที่เพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 
พ้ืนที่เพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ ข้าว 
พ้ืนที่เพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ อ้อย 
พ้ืนที่เพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ มันสําปะหลัง 
พ้ืนที่เพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ ยางพารา 
พ้ืนที่เพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ ลําไย 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

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

 
 
 
 
 

พื้นที่เพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ 

 พื้นท่ีเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ  
44,464 ไร่ 
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สถานการณ์ด้านการเกษตร ต าบลแม่ก ุ
    ตารางแสดงจ านวนครัวเรือนเกษตรกร ต าบลแม่ก ุอ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก 

หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน 
จ านวนประชากร (คน) จ านวนครัวเรือน (ครัวเรือน) 

รวม ชาย หญิง 
ครัวเรือน
ทั้งหมด 

ครัวเรือน
เกษตรกร 

ร้อยละ 

๑ แม่กุหลวง ๘๕๙ ๔๓๒ ๔๒๗ ๓๔๖ ๑๔๗ ๔๒.๕ 
๒ ผาลาด ๑,๑๔๑ ๕๖๓ ๕๗๘ ๕๐๙ ๑๐๙ ๒๑.๔ 
๓ ห้วยผักหละ ๒๒๔ ๑๑๗ ๑๐๗ ๑๑๐ ๕๔ ๔๙.๑ 
๔ ปูเตอร์ ๑,๖๑๐ ๗๙๗ ๘๑๓ ๔๑๑ ๑๐๑ ๒๔.๖ 
๕ หนองน้ําเขียว ๕๓๙ ๒๙๖ ๒๔๓ ๑๓๑ ๔๘ ๓๙.๙ 
๖ แม่กุใต้ ๗๖๔ ๓๖๖ ๓๙๘ ๓๔๒ ๑๘๐ ๕๒.๖ 
๗ แม่กุน้อย ๑,๕๐๗ ๗๕๐ ๗๕๗ ๖๓๔ ๒๖๘ ๔๒.๓ 
๘ แม่กุเหนือ ๑,๒๕๕ ๕๙๙ ๖๕๖ ๕๔๑ ๓๘๖ ๗๑.๓ 
๙ แม่กุใหม่ท่าซุง ๘๓๖ ๔๒๑ ๔๑๕ ๒๘๘ ๑๖๙ ๕๘.๗ 

๑๐ โกช่วย ๕๑๖ ๒๕๙ ๒๕๗ ๑๒๒ ๕๙ ๔๘.๔ 
รวม ๑๐ หมู่ ๙,๒๕๑ ๔,๖๐๐ ๔,๖๕๑ ๓,๔๓๔ ๑,๕๒๑ ๔๔.๓ 

 

ที่มา :  ข้อมูลประชากร  - ระบบสถิติทางการทะเบียน 
 ข้อมูลครัวเรือนเกษตรกร - ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบล 

 
ข้อมูลก าหนดเขตความเหมาะสมการปลูกพืชเศรษฐกิจที่ส าคัญ ต าบลแม่กุ อ าเภอแม่สอด 

 

๑๖ 
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ที่มา : สํานักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดตาก
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การใช้ที่ดินเพื่อการเกษตร ต าบลแม่กุ 
1. ด้านเกษตรกรรม 

หมู่
ที ่

ชื่อหมู่บ้าน 

พ้ืนที่ท านา พ้ืนที่ท าไร่ ไม้ผล ไม้ยืนต้น 

รวมพ้ืนที่
ทั้งหมด

(ไร่) 

ข้าว ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ อ้อย มันส าปะหลัง ถั่วเขียว 
รวมพ้ืนที่

(ไร่) 

มะนาว ยางพารา 

ไร่ 
ครัว 
เรือน 

ไร่ 
ครัว 
เรือน 

ไร่ 
ครัว 
เรือน 

ไร่ 
ครัว 
เรือน 

ไร่ 
ครัว 
เรือน 

ไร่ 
ครัว 
เรือน 

ไร่ 
ครัว 
เรือน 

1 แม่กุหลวง 674.4 66.0 1597..33 89.0 38.5 1.0 80.0 1.0 33.0 2.0 151.5 0.0 0.0 30.3 1.0 856.2 

2 ผาลาด 997.1 77.0 408.0 24.0 0.0 0.0 188.5 6.0 0.0 0.0 596.5 0.0 0.0 0.0 0.0 1,593.6 

3 ห้วยผักหละ 359.9 28.0 940.4 48.0 20.0 2.0 52.3 3.0 27.3 1.0 1,039.9 0.0 0.0 0.0 0.0 1,399.8 

4 ปูเตอร ์ 1,003.7 76.0 2,594.9 86.0 62.3 3.0 84.0 2.0 58.3 4.0 2,799.4 0.0 0.0 0.0 0.0 3,803.1 

5 หนองน้ําเขียว 329.3 31.0 6,360.9 167.0 0.0 0.0 256.1 7.0 22.0 1.0 6,639.0 0.0 0.0 141.9 4.0 7,110.1 

6 แม่กุใต้ 275.9 22.0 53.5 6.0 13.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 66.5 0.0 0.0 0.0 0.0 342.4 

7 แม่กุน้อย 640.5 53.0 298.3 16.0 39.5 1.0 14.0 1.0 0.0 0.0 351.8 0.0 0.0 0.0 0.0 992.3 

8 แม่กุเหนือ 934.4 91.0 4,007.0 150.0 116.3 6.0 227.4 9.0 0.0 0.0 4,350.7 2.0 1.0 13.8 2.0 5,300.8 

9 แม่กุใหม่ท่าซุง 836.0 59.0 1,518.6 62.0 0.0 0.0 30.0 2.0 0.0 0.0 1,548.6 0.0 0.0 23.0 1.0 2,407.6 

10 โกช่วย 428.8 45.0 3,402.1 101.0 0.0 0.0 61.0 2.0 0.0 0.0 3,463.1 0.0 0.0 0.0 0.0 3,891.9 

11 แม่กุบูรพา 138.9 14.0 59.5 4.0 21.0 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 80.5 0.0 0.0 0.0 0.0 219.4 

12 ใหม่ดอนชมภ ู 66.5 7.0 139.0 8.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 139.0 0.0 0.0 6.0 1.0 211.5 

รวม 6,685.4 569.0 19,782.1 761.0 310.5 16.0 993.2 33.0 140.5 8.0 21,226.4 2.0 1.0 214.9 9.0 28,128.6 
 

ที่มา : สํานักงานเกษตรอําเภอแม่สอด *อ้างอิงข้อมูลจากทะเบียนเกษตรกรปี 2559 มีเฉพาะข้อมูลเกษตรกรที่ข้ึนทะเบียนเท่านั้น 
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2. ด้านปศุสัตว์ 
 

ข้อมูลด้านปศุสัตว์ 

หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน 
ชนิดสัตว์ที่ท าการปศุสัตว์ 

โคเนื้อ 
1 แม่กุหลวง 55 
2 ผาลาด 124 
3 ห้วยผักหละ 20 
4 ปูเตอร์ 18 
5 หนองน้ําเขียว 3 
6 แม่กุใต้ - 
7 แม่กุน้อย 199 
8 แม่กุเหนือ 48 
9 แม่กุใหม่ท่าซุง 85 

10 โกช่วย 43 
รวม 595 

 
ที่มา : สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก  
หมายเหตุ : สภาเกษตรกรจังหวัดตากเก็บข้อมูลเพ่ิมเติม 2558 
 
 
3. ด้านประมง 

 
ข้อมูลด้านการประมง ต าบลแม่กุ อ าเภอแม่สอด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ที่มา : สํานักงานประมงจังหวัดตาก  ตุลาคม 2559 

จํานวนเกษตรกรผู้เลี้ยง 
205 ราย 

พ้ืนที่ด้านการประมง  
145.85 ไร ่

เลี้ยงในบ่อ  240 บ่อ  145.85  ไร่ 
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หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน 

เกษตรกรผู้
เพาะเลี้ยง
สัตว์น้ า
(ราย) 

ประเภทการเลี้ยง 
บ่อดิน/บ่อซีเมนต์ 

จ านวน
(บ่อ) 

พื้นที่(ไร่) 

1 แม่กุหลวง 19         21        9.53  
2 ผาลาด 40         43      30.91  
3 ห้วยผักหละ 7           8        4.25  
4 ปูเตอร์ 5           6        3.00  
5 หนองน้ําเขียว 6           6        4.00  
6 แม่กุใต้ 11         12        9.02  
7 แม่กุน้อย 34         56      21.43  
8 แม่กุเหนือ 39         40      23.50  
9 แม่กุใหม่ท่าซุง 39         42      25.50  

10 โกช่วย 0          -             -    
11 แม่กุบูรพา 5           6      14.71  
12 ใหม่ดอนชมภู 0          -             -    

รวม 205 240 145.85 
 
ที่มา : สํานักงานประมงจังหวัดตาก ตุลาคม 2559 
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ส่วนที่ ๒ : ภาวะเศรษฐกิจและสังคมครัวเรือนเกษตรกร ปัญหาความต้องการ  
             และแนวทางการพัฒนาภาคเกษตร 

 

๑.) สภาพเศรษฐกิจครัวเรือนเกษตรกร และปัญหาหนีส้ิน 

วิเคราะห์จากแบบสํารวจฯ จํานวน 33 ชุด อายุเฉลี่ยเกษตรกร ตําบลแม่กุ เฉลี่ย 47 ปี 

จากการวิเคราะห์แบบสํารวจฯ มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาลักษณะทั่วไปของครัวเรือนเกษตรกร รวมทั้ง
ศึกษาปัญหาความต้องการของครัวเรือนเกษตรกร และแนวทางการพัฒนาครัวเรือนเกษตรกร ตําบลแม่กุ
อําเภอแมส่อด จังหวัดตาก โดยใช้ข้อมูลจากแบบสํารวจฯ 
 

 

 
แผนภูมิที่ ๑ : ร้อยละของระดับการศึกษาเกษตรกร 

 

 
 
ที่มา : ข้อมูลอายุเฉลี่ยเกษตรกร – ระดับการศึกษา วิเคราะห์และประมวลผลจากแบบสํารวจข้อมูลเกษตรกรฯ          
โดยสภาเกษตรกรจังหวัดตาก ปี ๒๕๕๘ 

 
 
 
 
 

ไม่ได้รับการศึกษา  
0 % 

ประถมศึกษา  
78 % 

ม.ต้นขึ้นไป 
 22 % 
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หนี้สินเฉลี่ย 
ในระบบ  
60% 

หนี้สินเฉลี่ยนอก
ระบบ 40% 

แผนภูมิที่ ๒ : รายได้ – รายจ่าย – หนี้สินเกษตรกร ต าบลแม่กุ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที่มา : - ข้อมูล รายได้ – รายจ่าย – หนี้สินเกษตรกร ตําบลแม่กุ/อําเภอแม่สอด วิเคราะห์และประมวลผลจาก
แบบสํารวจข้อมูลเกษตรกรฯ โดยสภาเกษตรกรจังหวัดตาก ปี ๒๕๕๘ และ ปี 2559 
        - ข้อมูล รายได้ – รายจ่าย – หนี้สินเกษตรกร จังหวัดตาก จากสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร เขต ๒ 
ปี ๒๕๕๗ 
 

แผนภูมิที่ 3  ประเภทหนี้ของเกษตรกร 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ระยะเวลาในการก่อหนี้เฉลี่ย 5  ปี 
 

รายได้
เฉลี่ยภาค
เกษตร 

รายจ่าย
เฉลี่ยภาค
เกษตร 

รายได้นอก
ภาคเกษตร 

รายจ่าย
นอกภาค
เกษตร 

รวมรายได้
เฉลี่ย  

รวม
รายจ่าย
เฉลี่ย 

หนี้สิน 

ภาคเกษตร นอกภาคเกษตร รายรับ รายจ่าย หนี้สิน 
ต.แม่ก ุ 109,290. 83,500.0 52,625.0 50,474.0 161,915. 133,974. 298,533.
อ.แม่สอด 141,390 71,963. 40,206. 81,634. 181,596 153,597 134,580
จ.ตาก (สศก.) 144,944. 75,437.0 51,383.0 83,828.0 196,327. 159,265. 60,000.0

0.00

50,000.00

100,000.00

150,000.00

200,000.00

250,000.00

300,000.00
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ลดลงเรื่อยๆ 
6 % 

ไม่เปลี่ยนแปลง 
25 % 

เพ่ิมข้ึนเรื่อย 
69 % 

แผนภูมิที่ 4 ร้อยละลักษณะการเปลี่ยนแปลงหนี้ 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภูมิที่ 5 ร้อยละวัตถุประสงค์การขอกู้ 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที่มา : ข้อมูลอายุเฉลี่ยเกษตรกร – ระดับการศึกษา วิเคราะห์และประมวลผลจากแบบสํารวจข้อมูลเกษตรกรฯ           
โดยสภาเกษตรกรจังหวัดตาก ปี ๒๕๕๘ 
 

การเกษตร อ่ืนๆ 

วัตถุประสงค์ขอกู ้

93 % 

7 % 

ร้อยละวัตถุประสงค์ขอกู ้
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การพิจารณาสภาพเศรษฐกิจของครัวเรือนเกษตรกร นอกจากจะพิจารณาจากรายได้สุทธิครัวเรือนที่
ได้รับ ทั้งกิจกรรมทางการเกษตรและกิจกรรมนอกการเกษตรแล้ว จําเป็นต้องนําค่าใช้จ่ายในการบริโภคมาร่วม
พิจารณาด้วย เพ่ือดูว่าในรอบปีที่ผ่านมาเกษตรกรได้รับผลตอบแทนจากกิจรรมทางเศรษฐกิจของครัวเรือน
มากกว่าหรือน้อยกว่าการใช้จ่ายเพื่อบริโภคของครัวเรือน 
 จาก แผนภูมิที่ 2 : รายได้ – รายจ่าย – หนี้สินเกษตรกร ตําบลแม่กุ อําเภอแม่สอด จังหวัดตาก 
รายได้และรายจ่ายในกิจกรรมการผลิตทางการเกษตรของครัวเรือน เป็นข้อมูลพ้ืนฐานในการนําไปคํานวณหา
รายได้สุทธิ เพ่ือเป็นเครื่องชี้วัดในรอบปีเกษตรกรที่ประกอบกิจกรรมการผลิตด้านการเกษตร มีผลตอบแทน
จากการผลิต อันนํามาซึ่งองค์ประกอบของรายได้ของครัวเรือน พบว่าครัวเรือนเกษตรกร ตําบลแม่กุ มีรายได้
สุทธิภาคเกษตรก่อนหักชําระหนี้สินเฉลี่ย 25,790 บาท/ครัวเรือน (รายได้เฉลี่ยภาคเกษตร 109,290 บาท/
ครัวเรือน หักรายจ่ายภาคเกษตร 83,500 บาท/ครัวเรือน) จากข้อมูลแผนพัฒนาการเกษตร กลุ่มภาคเหนือ
ตอนล่าง 1 ปี พ.ศ. 2558 – พ.ศ. 2560 จังหวัดตากมีรายได้สุทธิเกษตรเฉลี่ย 69,508 บาท/ครัวเรือน 
ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาจากรายจ่ายของครัวเรือนเกษตรกรตําบลแม่กุเฉลี่ย 133,974 บาท/ครัวเรือน ในจํานวนนี้ 
ร้อยละ ๖2.32 เป็นรายจ่ายในภาคการเกษตร 
   สําหรับการศึกษาภาวะหนี้สินของครัวเรือนตําบลแม่กุ เนื่องด้วย ด้านภาวะเศรษฐกิจ สินค้าเกษตร
ราคาตกต่ํา ผลกระทบจากนโยบายภาครัฐ ด้านสังคม ปัจจัยด้านโครงสร้างประชากรที่เปลี่ยนแปลงไป ไม่ว่าจะ
เป็นขนาดครัวเรือน จํานวนเด็กและผู้สูงอายุในครัวเรือน อายุของหัวหน้าครัวเรือน และระดับการศึกษา ของ
สมาชิกในครัวเรือนล้วนมีผลต่อการใช้จ่ายอุปโภคบริโภคของครัวเรือนทั้งสิ้น  ความเปลี่ยนแปลงดังกล่าวทําให้
เกิดความผันผวนค่อนข้างมากส่งผลให้ค่าครองชีพในการดํารงชีวิตของครัวเรือนเกษตรกรสูงขึ้น ใน
ขณะเดียวกันครัวเรือนก็มีการเป็นหนี้สูงขึ้นตามไปด้วย จากแผนภูมิที่ 2 พบว่า หนี้สินเกษตรกรในพ้ืนที่ตําบลกุ 
มีขนาดหนี้สินเฉลี่ย 298,533 บาท/ครัวเรือน เมื่อพิจารณาปัจจัยที่มีผลต่อการเป็นหนี้ของครัวเรือนภาค
เกษตร ตําบลแม่กุ พบว่าสาเหตุหลักที่ทําให้ ครัวเรือนเกษตรกรมีการเป็นหนี้เพ่ิมขึ้น มาจากหลายปัจจัย อาทิ 
ครัวเรือนของเกษตรกรประสบปัญหาราคาผลผลิตตกต่ํา ขายผลผลิตไม่ได้/ได้น้อย โดยเฉพาะสินค้าการเกษตร 
อาทิ  ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ข้าว มันสําปะหลัง ซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจของพ้ืนที่ ภาระค่าใช้จ่ายเพ่ิมขึ้น รายได้ไม่
เพียงพอกับค่าใช้จ่าย และผลผลิตได้รับความเสียหายจากภัยธรรมชาติ ตามลําดับ หนี้สินของเกษตรกร ตําบล
แม่กุ ร้อยละ 93 เกิดจากการกู้ยืมเพ่ือการประกอบอาชีพเกษตรกรรม ที่เหลือร้อยละ 7 เกษตรกรกู้เพ่ือใช้จ่าย
ในครัวเรือน, ชําระหนี้สิน ค่าเล่าเรียนบุตร และสร้างบ้าน (แผนภูมิที่ 5) ระยะเวลาก่อหนี้เฉลี่ย 5 ปี ลักษณะ
การเปลี่ยนแปลงหนี้สินของเกษตรกร เป็นหนี้ที่มีลักษณะลดลงเรื่อยๆ ไม่เปลี่ยนแปลง และเพ่ิมขึ้นเรื่อยๆ ร้อย
ละ 6 ร้อยละ 25 และร้อยละ 69 ตามลําดับ (แผนภูมิที่ 4) โดยเป็นหนี้ในระบบ ร้อยละ 60 และนอกระบบ 
ร้อยละ 40 (แผนภูมิที่ 3) 
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ตนเอง เช่าที่ดิน ทําฟรี/ที่สาธารณะ 

ร้อยละ ลักษณะการถือครองที่ดิน 

50 % 50% 

0 % 

ร้อยละลักษณะการถือครองที่ดิน 

 

๒.) ปัญหาที่ดินท ากิน   
 

แผนภูมิที่ 6 : การถือครองที่ดินท ากินของเกษตรกร ต าบลแม่กุ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภูมิที่ 7 : เอกสารสิทธิ์ที่ดินท ากินของเกษตรกร ต าบลแม่กุ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

30 % 

10 % 

60 % 
ร้อยละประเภทเอกสารสิทธิ์ 

โฉนด/น.ส.๓/น.ส. ๓ ก สปก./สทก. ไม่มีเอกสารสิทธิ์ 
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ผลการสํามะโนการเกษตร พ.ศ. 2556 จังหวัดตาก มีผู้ถือครองทําการเกษตรทั้งสิ้น ณ วันสํามะโน 
( 1 พ.ค. 2556 ) พบว่าจํานวนผู้ถือครองและพ้ืนที่ถือครองทําการเกษตรมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น จากข้อมูลผู้ถือ
ครองและพ้ืนที่ถือครองทําการเกษตร อําเภอแม่สอด จังหวัดตาก มีจํานวนผู้ถือครองเป็นลําดับที่ 1 คือ 
9,266 คน คิดเป็นร้อยละ 16 ของผู้ถือครองรวมทั้งจังหวัด และมีพ้ืนที่ถือครองเป็นลําดับที่ 1 เช่นกัน คือมี 
287,103 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 21 ของพ้ืนที่ถือครองรวมทั้งจังหวัด โดยเฉลี่ยแล้วผู้ถือครอง 1 คนจะมีพ้ืนที่ถือ
ครอง 31 ไร่ ในขณะที่ตําบลแม่กุ อําเภอแม่สอด จังหวัดตาก มีพ้ืนที่เกษตรกรรมจํานวน 57,908ไร่ พ้ืนที่
เพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ 44,464 ไร่ (เฉพาะพ้ืนที่ปลูกนอกเขตปุาตามกฎหมาย) ซึ่งเป็นข้อมูลการใช้ที่ดินของ
กรมพัฒนาที่ดิน ปี 2557 (แผนที่เกษตรเพ่ือการบริหารจัดการเชิงรุก Agri-Map - กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ)์ และ จากข้อมูลสํานักงานเกษตรอําเภอแม่สอด ทะเบียนเกษตรกรปี 2559 เฉพาะข้อมูลเกษตรกรที่
ขึ้นทะเบียน ของกรมส่งเสริมการเกษตร มีเกษตรกรลงทะเบียนการปลูกพืชต่างๆ ในพ้ืนที่ จํานวน 28,129 ไร่ 
ซึ่งครอบครัวผู้ถือครองส่วนใหญ่ทําการเพาะปลูกพืชที่สําคัญ  ได้แก่ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ข้าวอ้อย มันสําปะหลัง 
ถั่วเขียว มะนาว ยางพารา และลําไย โดยมีการทําการเกษตรประเภทอ่ืนร่วมด้วย เช่น การปศุสัตว์และประมง 
สัตว์ที่นิยมเลี้ยงกันมาก ได้แก่  โคเนื้อ ไก ่และการเลี้ยงปลา (ปลาดุก)  
 สําหรับลักษณะการถือครองที่ดินของครัวเรือนเกษตรกรตําบลแม่กุ จากแผนภูมิที่ 6 ผู้ถือครองทํา
การเกษตรส่วนใหญ่ในตําบลแม่กุ ทําการเกษตรในเนื้อที่ของตนเองร้อยละ 50 ซึ่งมีปริมาณเท่ากัน กับผู้ถือ
ครองทําการเกษตร โดยการเช่าที่ดิน ร้อยละ 50  สําหรับผู้ถือครองทําการเกษตรที่ทําการเกษตรโดยการทํา
ฟรี/สาธารณะ/อื่นๆ ไม่พบในพื้นที่ แต่เมื่อพิจารณาจากการถือครองเอกสารสิทธิ์ประเภท โฉนด/น.ส.๓/น.ส.๓ ก 
มีเพียงร้อยละ 30 การถือครองเอกสารสิทธิ์ประเภท สปก./สทก. ร้อยละ 10 และมีเกษตรกรสูงถึงร้อยละ 60 
ที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์ (แผนภูมิที่ 7)  ปัจจุบันประเภทปุาไม้ ๒ ประเภท คือ ปุาสงวนแห่งชาติ และปุาอนุรักษ์
ตามกฎหมาย เช่น อุทยานแห่งชาติ, เขตรักษาพันธุ์สัตว์ปุา, ปุาอนุรักษ์ตามมติคณะรัฐมนตรี เป็นต้น ซึ่งจาก
ประเด็นปัญหาเรื่องการบุกรุกปุาของจังหวัดตากจะพบได้ในปุาไม้ทั้ง ๒ ประเภท นโยบายที่ผ่านมา กรมปุาไม้
ได้ดําเนินนโยบายในลักษณะผ่อนผันเป็นหลักดังจะเห็นได้จากการมอบพ้ืนที่ปุาเสื่อมโทรมส่วนหนึ่งให้ สปก. 
นําไปปฏิรูปเพ่ือจัดสรรเป็นที่ทํากินให้กับราษฎร และอีกส่วนหนึ่งคือการออกเอกสารสิทธิ์ สทก. ให้กับราษฎร 
(ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๒๕) ซึ่งดําเนินการโดยกรมปุาไม้ ต่อมายังได้มีมติคณะรัฐมนตรี ๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๑ 
ผ่อนผันให้ราษฎรที่อยู่อาศัยหรือถือครองทําประโยชน์ในพื้นท่ีปุาไม้ โดยให้งดเว้นการจับกุม อย่างไรก็ดี พ้ืนที่ที่
ราษฎรอยู่อาศัยดังกล่าวไม่ได้มีการรับรองสิทธิเข้าครอบครองแบบถูกต้องตามกฎหมายเพียงแต่อนุโลมผ่อนผัน
ให้ทํากินเพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของราษฎรเท่านั้น ส่วนการดําเนินการในปัจจุบันหน่วยงานสังกัดกรม
ปุาไม้ทุกหน่วยไม่ต้องการที่จะจับกุมราษฎร ส่วนใหญ่จะเป็นการขอความร่วมมือจากชุมชนและราษฎรในพ้ืนที่
ไม่ให้มีการบุกรุกพ้ืนที่ปุา แต่พบว่ามีราษฎรบางคน/บางกลุ่ม ยังมีความพยายามในการบุกรุกพ้ืนที่ปุาเพ่ือ
แสวงหาประโยชน์ให้ตนเองอยู่อีกมาก จึงมีความจําเป็นต้องมีการจับกุมดําเนินคดีและใช้กฎหมายบังคับอยู่ 
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มีน้ําตลอดท้ังปี 
29 % 

มีน้ําเฉพาะฤดูฝน 
71 % 

ร้อยละการรับน้ําเพ่ือการเกษตร 

 

 

๓.) ปัญหาแหล่งน้ าเพ่ือการเกษตร 
 

แผนภูมิที่ 8 : การรับน้ าเพื่อการเกษตร 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 

 จากข้อมูลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลแม่กุ อําเภอแม่สอด จังหวัดตาก ด้วยสภาพพ้ืนที่ของ
ตําบลทีเ่ป็นราบเหมาะแก่การกสิกรรม และติดแม่น้ําเมยในทิศตะวันตก ภายในพ้ืนที่มีลําห้วย 7 แห่ง หนองน้ํา 
1 แห่ง ฝาย 3 แห่ง และเหมืองสาธารณะ 2 แห่ง ทําให้มีที่ราบลุ่มแม่น้ําอยู่ทั่วไปซึ่งเหมาะแก่การกสิกรรม 
จากการสํารวจข้อมูลการรับน้ําเพื่อการเกษตร จากแผนภูมิที่ 8 จะเห็นว่า ตําบลแม่กุ มีนําใช้เพ่ือการเกษตรกร
เฉพาะฤดูฝน ร้อยละ 71 และมีเกษตรกรที่มีน้ําใช้ตลอดทั้งปีเพียง ร้อยละ 29 แม้จะมีพ้ืนที่ชลประทานจากลํา
น้ําเมย ถึง 2,300 ไร่ แต่เกษตรกรที่ได้รับประโยชน์มีแค่บางพ้ืนที่ จึงมีความต้องการรับน้ําจากแหล่งอ่ืน ทั้งนี้ 
พบว่ามีการกักเก็บน้ําในพ้ืนที่เพ่ือรับน้ํา แบ่งเป็น พ้ืนที่ชลประทาน, สระน้ํา/บ่อขุด และแหล่งน้ําธรรมชาติ 

ระบบ
ชลประทาน 

8 % 

สระน้ํา/บ่อขุด  
25 % 

แหล่งน้ํา
ธรรมชาติ 
67 % 

ร้อยละการรับน้ําเพ่ือการเกษตร 
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ร้อยละ 8 25 และ 67 ตามลําดับ และจากการระดมความต้องการแนวทางแก้ไขปัญหาและพัฒนาภาค
เกษตรกรรมพ้ืนที่ตําบลแม่กุ และอําเภอแม่สอด เกษตรกรในพ้ืนที่มีความประสงค์ให้ภาครัฐและหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องให้การสนับสนุนการดําเนินงานโดยจัดให้มีและพัฒนาระบบกักเก็บน้ํา โดยขอผันน้ําจากแหล่งน้ํา
ต้นทุน คือ ลําน้ําเมย และระบบกระจายน้ําลงสู่คลองชลประทาน แหล่งเก็บน้ํา ให้ครอบคลุมพ้ืนที่การเกษตร
และเพ่ือให้การบริหารจัดการน้ําที่มีอยู่เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ภาคเกษตรกรรม ทั้งนี้ จากการติดตามการพัฒนา
แหล่งน้ําในพ้ืนที่ตําบลแม่กุ ทราบว่าองค์การบริหารส่วนตําบล ตลอดจนประชาชนในพ้ืนที่ มีความพยายาม
ร่วมกันผลักดันการก่อสร้างบ่อกักเก็บน้ําในเขตพ้ืนที่ทางการเกษตรให้แก่เกษตรกร ในหมู่ที่ 1 - 10(ยกเว้นหมู่
ที่ 6) จํานวนหมู่บ้านละ 10 ลูก  โครงการขุดบ่อบาดาลเพ่ือการเกษตร ในหมู่ที่ 1 - 10(ยกเว้นหมู่ที่ 6) 
จํานวนหมู่บ้านละ 10 ลูก เป็นต้น 

 

 

ข้อมูลเกี่ยวกับพื้นที่ชลประทาน  

หมู่ที่ หมู่บ้าน ตําบล อําเภอ 
ลุ่มน้ํา (ระบุชื่อลุ่มน้ํา) 

พ้ืนที่
ชลประทาน 

พ้ืนที่
ชลประทานที่มี

ศักยภาพ 

หลัก ย่อย 
ในปัจจุบัน 

(ไร่) 
ในการขยาย
เพ่ิมข้ึน (ไร่) 

1 แม่กุหลวง แม่กุ แม่สอด สาละวิน แม่น้ําเมยตอนบน - 2,000 

2 ผาลาด แม่กุ แม่สอด สาละวิน แม่น้ําเมยตอนบน - - 

3 ห้วยผักหละ แม่กุ แม่สอด สาละวิน แม่น้ําเมยตอนบน - 2,200 

4 ปูเตอร์ แม่กุ แม่สอด สาละวิน แม่น้ําเมยตอนบน - 2,200 

5 หนองน้ําเขียว แม่กุ แม่สอด สาละวิน แม่น้ําเมยตอนบน - 2,700 

6 แม่กุใต้ แม่กุ แม่สอด สาละวิน แม่น้ําเมยตอนบน - - 

7 แม่กุน้อย แม่กุ แม่สอด สาละวิน แม่น้ําเมยตอนบน 1,000 - 

8 แม่กุเหนือ แม่กุ แม่สอด สาละวิน แม่น้ําเมยตอนบน - - 

9 แม่กุใหม่ท่าซุง แม่กุ แม่สอด สาละวิน แม่น้ําเมยตอนบน - - 

10 โกช่วย แม่กุ แม่สอด สาละวิน แม่น้ําเมยตอนบน 1,300 - 

รวม 2,300 9,100 

ที่มา : โครงการชลประทานตาก 
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๔.) ปัญหาความยากจน สวัสดิการ และสิทธิเกษตรกร 
 

แผนภูมิที่ 9 : ระบบการท าเกษตรกรรม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภูมิที่ 10 : ชนิดพืชที่ปลูกในพื้นที่ต าบลแม่กุ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เกษตรเชิงเดี่ยว 
41 % 

เกษตร
ผสมผสาน 

59 % 

ร้อยละการเกษตรที่ทําเกษตรผสมผสาน 

13 % 8 % 

54 % 

8 % 
17 % 

ข้า
ว 

มัน
สํา

ปะ
หล

ัง 

ข้า
วโ

พด
เล

ี้ยง
สัต

ว์ 

ถั่ว
เข

ียว
 

อ้อ
ย 

ปลูกพืช 

อาชีพเกษตรกร 
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58 % 

24 % 

6 % 

12 % 

0.00 20.00 40.00 60.00 80.00

ขาย 

บริโภค 

จ่ายค่าเช่า 

เก็บไว้รอจําหน่าย 

แผนภูมิที่ 11 : การใช้ผลผลิตของเกษตรกร 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ผลการสํารวจฯ ของสภาเกษตรกรจังหวัดตาก เกษตรกรในพ้ืนที่ตําบลแม่กุ ทําเกษตรกรรมในระบบ

เกษตรผสมผสาน และเกษตรกรเชิงเดี่ยวร้อยละ 59 และร้อยละ 41 ตามลําดับ (แผนภูมิที่ 9) โดยเกษตร
ผสมผสานในที่นี้ไม่ได้เป็นการทําเกษตรหลายชนิดในพ้ืนที่เดียวกันแต่ หมายถึง ครัวเรือนเกษตรกรมีการ
ประกอบกิจกรรมการเกษตรหลายชนิด อาทิ ปลูกข้าว, ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และเลี้ยงโค สินค้าเกษตรที่
สําคัญ ได้แก่ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ข้าว มันสําปะหลัง อ้อย ถั่วเขียว (แผนภูมิที่ 10) ผลผลิตสินค้าเกษตร ร้อยละ 
58 จะนําไปจําหน่าย (แผนภูมิที่ 11) มีแหล่งจําหน่ายคือ พ่อค้าคนกลาง โรงสี/โรงแปรรูป ขายเองที่ตลาด 
และตลาดกลาง ตามลําดับ มีรายได้เฉลี่ย 161,915 บาท/ครัวเรือน และมีรายจ่ายเฉลี่ย 133,974 บาท/
ครัวเรือน (รายจ่ายภาคเกษตร 83,500 บาท/ครัวเรือน และรายจ่ายนอกภาคเกษตร 50,474 บาท/
ครัวเรือน) ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในครัวเรือนเป็นค่าใช้จ่ายภาคเกษตรร้อยละ 62.32 เห็นได้ว่าเกษตรกรมี
ค่าใช้จ่ายภาคเกษตรสูงเมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยของอําเภอ และจังหวัดตาก เนื่องด้วยมีพ้ืนที่การเกษตรเฉลี่ยต่อ
ครัวเรือนสูง (ทั้งพ้ืนที่ของตนเองและพ้ืนที่เช่า) ส่วนใหญ่เป็นพืชไร่และเป็นการทําการเกษตรที่เน้นปริมาณ
มากกว่าคุณภาพ จึงต้องอาศัยเงินลงทุนเพ่ือให้ได้ผลผลิต  

ในพ้ืนที่จังหวัดตาก เกษตรกรส่วนใหญ่ทําการเกษตรเน้นการปลูกพืชหลักเพียงชนิดเดียว โดยเฉพาะ
พืชไร่เศรษฐกิจอย่างข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ซึ่งในปีการผลิตที่ผ่านมา 2559 - 2560เกษตรกรผู้ปลูกประสบกับ
ภาวะราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ตกต่ํา พ้ืนที่จังหวัดตาก มีราคารับซื้อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ฝักสด ความชื้นร้อยละ 30 
ราคากิโลกรัมละ 2.50 - 3.50 บาท โดยเฉพาะพ้ืนที่ 5 อําเภอ ฝั่งตะวันตก มีราคารับซื้อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ต่ํา
กว่าพื้นท่ีอ่ืนๆ ด้วยผู้ประกอบการรับซื้อแจ้งต้องรับภาระค่าขนส่ง โดยค่าขนส่งได้ผลักภาระมาให้เกษตรกร อีก
ทั้งปัญหาไซโลและลานรับซื้อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในพ้ืนที่จังหวัดตาก ปิดรับซื้อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เป็นระยะๆ 
ส่งผลให้เกษตรกรไม่มีสถานที่จําหน่ายผลผลิตของตนเอง ตลอดจนการประมาณการพ้ืนที่และปริมาณผลผลิต
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ เกิดความคาดเคลื่อนส่งผลให้ผู้ประกอบการผลิตอาหารสัตว์ มีการนําเข้าข้าวสาลีเพ่ือมา
ทดแทนในปริมาณมาก ทําให้เมื่อรวมกับปริมาณข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในประเทศซึ่งยังไม่มีการคาดการณ์ผลผลิต
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่ปลูกในพ้ืนที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์  พ้ืนที่หลังการทํานา เกินความต้องการใช้ในระบบ
อุตสาหกรรม ตลอดจนผลกระทบจากการนําเข้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์จากประเทศเพ่ือนบ้านทั้งที่ถูกต้องและ
ลักลอบนําเข้าตามชายแดนจนเกินความต้องการ สะท้อนให้เห็นถึงกระบวนการบริหารจัดการทางการเกษตรที่
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ยังไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร และในระยะยาวจําเป็นต้องปรับลดพ้ืนที่ปลูกข้าวโพดเลี่ยงสัตว์ไปประกอบ
กิจกรรมด้านการเกษตรอ่ืนๆ เพ่ือให้เกิดการพัฒนายั่งยืน เนื่องจากประชาชนส่วนใหญ่ตําบลแม่กุ ประกอบ
อาชีพเกษตรกรรมซึ่งเป็นแหล่งรายได้หลัก และประสบปัญหาราคาผลผลิตทางการเกษตรตกต่ํา ปัญหาผลผลิต
เสียหายจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ และปัญหาการว่างงานหลังเก็บเกี่ยวพืชผลทางการเกษตร ปัจจัยเหล่านี้ทํา
ให้เกิดปัญหาทางด้านหนี้สินตามมา  

 
๕.) แนวทางการพัฒนาอาชีพ และประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเกษตรอุตสาหกรรม 
  
 เพ่ือให้การพัฒนาอาชีพเกษตรกรรม ตําบลแม่กุ อําเภอแม่สอด จังหวัดตากสอดคล้องกับบริบทพ้ืนที่ 
ประกอบกับอยู่ในเขตพ้ืนที่พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษตากที่ภาครัฐมุ่งพัฒนาสู่ภาคอุตสาหกรรมและการค้า 
ดังนั้น การส่งเสริมการประกอบอาชีพเกษตรกรรมจึงมุ่งเปูาส่งเสริมการเกษตรที่ใช้พ้ืนที่น้อยและพัฒนาสู่ฟาร์ม
และแปลงเกษตรที่ได้มาตรฐานให้สามารถพัฒนาเป็นเกษตรอุตสาหกรรมต่อไปในระยะยาว ต่อไป ทั้งนี้ ก่อน
พัฒนาสู่เกษตรอุตสาหกรรมของเกษตรกร ในระยะเริ่มต้นจําเป็นต้องให้ความสําคัญกับแผนการพัฒนาเขต
เศรษฐกิจพิเศษตากที่มีเปูาหมายในการส่งเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรมแปรรูปสินค้าเกษตรในพ้ืนที่เขต
เศรษฐกิจพิเศษด้วย เพ่ือเตรียมการผลิตสินค้าเกษตรให้สอดคล้องกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรมแปร
รูปสินค้าเกษตรที่จะเข้ามาลงทุนตั้งในเขตเศรษฐกิจพิเศษตาก อย่างไรก็ตาม จากการติดตามข้อมูลการลงทุน
อุตสาหกรรมแปรรูปสินค้าเกษตรในพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษตากยังไม่มีความชัดเจน  

ตามที่สํานักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ กําหนดให้สภาเกษตรกรจังหวัด สํานักงานสภาเกษตรกร
จังหวัด ดําเนินงาน “โครงการจัดทําแผนพัฒนาเกษตรกรรมตําบลเป็นเกษตรอุตสาหกรรม” เป็นโครงการหลัก 
ภายใต้ยุทธศาสตร์สภาเกษตรกรแห่งชาติ โดยเห็นว่าสภาเกษตรกรจังหวัดควรมุ่งมีบทบาทในการจัดตั้งและ
สร้างความเข้มแข็งองค์กรเกษตรกรเอง เพ่ือให้สามารถช่วยเหลือเกษตรกรที่ด้อยโอกาส และยังไม่ได้รับการ
ส่งเสริมสนับสนุนให้สามารถรวมตัวสร้างความเข้มแข็งให้สภาเกษตรกรจังหวัดนําข้อมูลจํานวนเกษตรกรที่
ผลผลิตสินค้าเดียวกัน มีปัญหาด้านการผลิต การตลาด ส่งเสริมการจัดตั้งกลุ่มองค์กรเกษตรกรรายสินค้าเกษตร
เพ่ือร่วมมือกันแก้ไขปัญหาของตนเอง อย่างน้อยตําบลละ ๑ องค์กร รวมทั้งประสานหน่วยงานสนับสนุนด้าน
สินเชื่อ การออมเงิน การรวมซื้อปัจจัยการผลิต การแปรรูป แหล่งตลาด การถ่ายทอดองค์ความรู้ ตลอดจน
สนับสนุนให้เกิดการสร้างเครือข่ายเชื่อมโยงกับภาคีภาคส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในระดับจังหวัดสําหรับกลุ่ม
เกษตรกรที่สภาเกษตรกรจังหวัดตากส่งเสริมให้คําแนะนําฯ นั้น  
 เพ่ือให้การสร้างความเข้มแข็งองค์กรเกษตรกรเกิดความสมดุล และกลุ่มองค์กรแต่ละระดับได้รับการ
ส่งเสริมสนับสนุนอย่างเท่าเทียมตลอดจนกลุ่มองค์กรที่มีความเข้มแข็งสามารถเป็นเครือข่ายเกื้อกูลช่วยเหลือ
และถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่กลุ่มเกษตรกรอ่ืนๆ ต่อไป ดังนั้น พ้ืนที่ตําบลแม่กุ อําเภอแม่สอด สภาเกษตรกร
จังหวัดตากเห็นชอบให้ดําเนินการจัดประชุมเพ่ือส่งเสริมชี้แจง และให้คําแนะนําในการจัดตั้งองค์กรเกษตรกรราย
สินค้าเกษตรแก่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนอาชีพเลี้ยงสัตว์น้ําแม่สอด   หมู่ที่ ๗  ตําบลแม่กุ  อําเภอแม่สอด  จังหวัดตาก  
ณ ปัจจุบันการดําเนินกิจการของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนอาชีพเลี้ยงสัตว์น้ําแม่สอดสามารถผลิตปลาดุกจําหน่ายใน
พ้ืนที่ตําบลและอําเภอ สําหรับการพัฒนาต่อยอดสู่เกษตรอุตสาหกรรม (SMAEs) กลุ่มวิสาหกิจชุมชนอาชีพ
เลี้ยงสัตว์น้ําแม่สอด จําเป็นต้องศึกษาและพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิต เพ่ือให้ผ่านการ
รับรองตามมาตรฐานที่กําหนด ตลอดจนต้องวางแผนการผลิตและแผนการจัดจําหน่ายที่ชัดเจนคุ้มค่ากับเ งิน
ลงทุน ซึ่งเป็นแผนระยะยาว ในเบื้องต้น สภาเกษตรกรจังหวัดตากเห็นว่าเพ่ือให้เกิดความยั่งยืนจึงได้สนับสนุน
องค์ความรู้โดยประสานงานกับทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้ความรู้ด้านการลดต้นทุนอาหารเลี้ยงปลา การ
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แปรรูป การจัดทําแผนธุรกิจ แหล่งทุน แก่กลุ่มเกษตรกรเพ่ือพัฒนาต่อยอดไปสู่เกษตรอุตสาหกรรม สร้างความ
มั่งค่ังและยั่งยืนให้กับกลุ่มเกษตรกร ต่อไป 

 

ประเด็นปัญหาและแนวทางพัฒนาภาคเกษตรกรรม ต าบลแม่ก ุ
(สรุปจากการจัดเวทีระดมความเห็นการจัดทําแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตําบล) 

 
ประเด็นปัญหา/ความต้องการ แนวทางการพัฒนา 

1. แหล่งน้ําไม่เพียงพอต่อการทําการเกษตร 1. สร้างฝายกั้นน้ํา/อ่างเก็บน้ําไว้ใช้ในช่วงฤดูแล้ง 
2. ราคาผลผลิตทางการเกษตรตกต่ํา 2. รวมกลุ่มเกษตรกรให้เข้าแข็งเพ่ือต่อรองราคา

ผลผลิตกับผู้ประกอบการ 
3. เกษตรกรไม่มีเอกสารสิทธิ์ในที่ดินทํากิน 3. ภาครัฐให้ความช่วยเหลือแนะนําแนวทางการ

ติดต่อประสานงานในการขอออกเอกสารสิทธิที่ดินทํา
กิน 

4. สภาพดินในพื้นที่ทําการเกษตรเสื่อมโทรม 4. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาดูแลและส่งเสริมให้
เกษตรกรใช้ปุ๋ยชีวภาพทดแทนปุ๋ยเคมีที่ใช้อยู่เดิมเพ่ือ
ฟ้ืนฟูหน้าดิน 
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ส่วนที่ ๓ : แผนงาน โครงการพัฒนาเกษตรกรรม  อ าเภอแม่สอด / ต าบลแม่กุ พ.ศ. 2561 – พ.ศ. 2564 
 

แผนพัฒนา/แผนงาน/โครงการ 
วัตถุประสงค์ 

แนวทางการ
ดําเนินงาน 

แหล่ง
งบประมาณ 

ระยะเวลาในการดําเนินงาน หน่วยงาน
รับผิดชอบ แนวทางพัฒนา แผนงาน/โครงการ 2561 2562 2563 2564 

- ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แนวทางการพัฒนา งาน
ด้านการคมนาคมและการ
ขนส่ง 

- โครงการก่อสร้างถนน 
ค.ส.ล.ทางเข้าพ้ืนที่ทาง
การเกษตรบ้านโกช่วย 
หมู่ที่ 10 (สายไร่ธนพล) 
 

- เพ่ือให้การคมนาคม 
ทางเข้าพ้ืนที่ทางการ 
เกษตรสะดวกข้ึน 

- ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.
ระยะทาง ๒,๐๐๐ ม. 
กว้าง ๕ ม.  
หนา ๐.๑๕ ม. 

อบต.     
กองช่าง  

อบต .แม่กุ 
 

- โครงการปรับปรุงถนน 
ลูกรังเพื่อการ เกษตร
ภายในเขตพ้ืนที่ หมู่ที่ ๑ 
บ้านแม่กุหลวงด้วยลูกรัง
หินผุหรือหินคลุก 
 

- เพ่ือให้การคมนาคม
เข้าพ้ืนที่ทาง
การเกษตรสะดวกขึ้น 
 

- ก่อสร้างถนนลูกรัง
ภายในหมู่บ้าน 
 อบต.     

กองช่าง อบต .
แม่กุ 

 

- โครงการปรับปรุงถนน
ลูกรังเพื่อการเกษตร 
ภายในเขตพ้ืนที่ หมู่ที่ ๒ 
บ้านผาลาดด้วยลูกรังหิน
ผุหรือหินคลุก 
 

- เพ่ือให้การคมนาคม
เข้าพ้ืนที่ทาง
การเกษตรสะดวกขึ้น 
  
 

- ก่อสร้างถนนลูกรัง
ภายในหมู่บ้าน 
 

อบต.     
กองช่าง อบต .

แม่กุ 
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แผนงาน โครงการพัฒนาเกษตรกรรม  อ าเภอแม่สอด / ต าบลแม่กุ พ.ศ. 2561 – พ.ศ. 2564 

แผนพัฒนา/แผนงาน/โครงการ 
วัตถุประสงค์ 

แนวทางการ
ดําเนินงาน 

แหล่ง
งบประมาณ 

ระยะเวลาในการดําเนินงาน หน่วยงาน
รับผิดชอบ แนวทางพัฒนา แผนงาน/โครงการ 2561 2562 2563 2564 

- ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แนวทางการพัฒนา งาน
ด้านการคมนาคมและการ
ขนส่ง 

- โครงการปรับปรุงถนน
ลูกรังเพื่อการเกษตร 
ภายในเขตพ้ืนที่ หมู่ที่ ๓ 
บ้านห้วยผักหละ ด้วย
ลูกรังหินผุหรือหินคลุก 

- เพ่ือให้การคมนาคม
เข้าพ้ืนที่ทาง
การเกษตรสะดวกขึ้น 
  
 

- ก่อสร้างถนนลูกรัง
ภายในหมู่บ้าน 
 อบต.     

กองช่าง  
อบต .แม่กุ 

 

- โครงการปรับปรุงถนน
ลูกรังเพื่อการเกษตร 
ภายในเขตพ้ืนที่ หมู่ที่ ๔ 
บ้านปูเตอร ์ด้วยลูกรัง
หินผุหรือหินคลุก 

- เพ่ือให้การคมนาคม
เข้าพ้ืนที่ทาง
การเกษตรสะดวกขึ้น 
  
 

- ก่อสร้างถนนลูกรัง
ภายในหมู่บ้าน 
 อบต.     

กองช่าง อบต .
แม่กุ 

 

- โครงการปรับปรุงถนน
ลูกรังเพื่อการเกษตร 
ภายในเขตพ้ืนที่ หมู่ที่ ๕ 
บ้านหนองน้ําเขียวด้วย
ลูกรังหินผุหรือหินคลุก 

- เพ่ือให้การคมนาคม
เข้าพ้ืนที่ทาง
การเกษตรสะดวกขึ้น 
  
 

- ก่อสร้างถนนลูกรัง
ภายในหมู่บ้าน 
 อบต.     

กองช่าง อบต .
แม่กุ 
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แผนงาน โครงการพัฒนาเกษตรกรรม  อ าเภอแม่สอด / ต าบลแม่กุ พ.ศ. 2561 – พ.ศ. 2564 

แผนพัฒนา/แผนงาน/โครงการ 
วัตถุประสงค์ 

แนวทางการ
ดําเนินงาน 

แหล่ง
งบประมาณ 

ระยะเวลาในการดําเนินงาน หน่วยงาน
รับผิดชอบ แนวทางพัฒนา แผนงาน/โครงการ 2561 2562 2563 2564 

- ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แนวทางการพัฒนา งาน
ด้านการคมนาคมและ
การขนส่ง 

-โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง
เพ่ือการเกษตรภายในเขต
พ้ืนที่ หมู่ที่ ๗ บ้านแม่กุน้อย
ด้วยลูกรังหินผุหรือหินคลุก 

- เพ่ือให้การคมนาคม
เข้าพ้ืนที่ทาง
การเกษตรสะดวกขึ้น 
  

- ก่อสร้างถนนลูกรัง
ภายในหมู่บ้าน 
 

อบต.     
กองช่าง อบต .

แม่กุ 
 

- โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง
เพ่ือการเกษตรภายในเขต
พ้ืนที่ หมู่ที่ ๘ บ้านแม่กุน้อย
ด้วยลูกรังหินผุหรือหินคลุก 

- เพ่ือให้การคมนาคม
เข้าพ้ืนที่ทาง
การเกษตรสะดวกขึ้น 

- ก่อสร้างถนนลูกรัง
ภายในหมู่บ้าน 
 
 

อบต.     
กองช่าง  

อบต .แม่กุ 
 

- โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง
เพ่ือการเกษตรภายในเขต
พ้ืนที่ หมู่ที่ ๙ บ้านแม่กุใหม่
ท่าซุง ด้วยลูกรังหินผุหรือหิน
คลุก 

- เพ่ือให้การคมนาคม
เข้าพ้ืนที่ทาง
การเกษตรสะดวกขึ้น 

- ก่อสร้างถนนลูกรัง
ภายในหมู่บ้าน 
 
 

อบต.     
กองช่าง อบต .

แม่กุ 
 

- โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง
เพ่ือการเกษตรภายในเขต
พ้ืนที่ หมู่ที่ 10 บ้านโกช่วย 
ด้วยลูกรังหินผุหรือหินคลุก 

- เพ่ือให้การคมนาคม
เข้าพ้ืนที่ทาง
การเกษตรสะดวกขึ้น 
  
 

- ก่อสร้างถนนลูกรัง
ภายในหมู่บ้าน 
 อบต.     

กองช่าง อบต .
แม่กุ 
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แผนงาน โครงการพัฒนาเกษตรกรรม  อ าเภอแม่สอด / ต าบลแม่กุ พ.ศ. 2561 – พ.ศ. 2564 

แผนพัฒนา/แผนงาน/โครงการ 
วัตถุประสงค์ 

แนวทางการ
ดําเนินงาน 

แหล่ง
งบประมาณ 

ระยะเวลาในการดําเนินงาน หน่วยงาน
รับผิดชอบ แนวทางพัฒนา แผนงาน/โครงการ 2561 2562 2563 2564 

- ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แนวทางการพัฒนา งาน
ด้านสาธารณูปโภค และ
สาธารณูปการ และการ
บริหารจัดการน้ําแบบ
บูรณาการ 

- โครงการขุดบ่อกักเก็บ
น้ําในเขตพ้ืนที่ทางการ 
เกษตร หมู่ที่ ๑ บ้านแม่
กุหลวง 

- เพ่ือจัดหาแหล่งน้ํา
เพ่ือการเกษตร 
 

- ดําเนินการขุด 
สระเก็บน้ํา ๑๐ ลูก อบต.     

กองช่าง  
อบต .แม่กุ 

 

- โครงการขุดบ่อกักเก็บ
น้ําในเขตพ้ืนที่ทางการ 
เกษตร หมู่ที่ ๒ บ้านผา
ลาด 

- เพ่ือจัดหาแหล่งน้ํา
เพ่ือการเกษตร 
 

- ดําเนินการขุด 
สระเก็บน้ํา ๑๐ ลูก 

อบต.     
กองช่าง อบต .

แม่กุ 
 

- โครงการขุดบ่อกักเก็บ
น้ําในเขตพ้ืนที่ทางการ 
เกษตร หมู่ที่ ๓ บ้านห้วย
ผักหละ 

- เพ่ือจัดหาแหล่งน้ํา
เพ่ือการเกษตร 
 

- ดําเนินการขุด 
สระเก็บน้ํา ๑๐ ลูก 

อบต.     
กองช่าง อบต .

แม่กุ 
 

- โครงการขุดบ่อกักเก็บ
น้ําในเขตพ้ืนที่ทางการ 
เกษตร หมู่ที่ ๔ บ้านปู
เตอร์ 

- เพ่ือจัดหาแหล่งน้ํา
เพ่ือการเกษตร 
 

- ดําเนินการขุด 
สระเก็บน้ํา ๑๐ ลูก 

อบต.     
กองช่าง อบต .

แม่กุ 
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38 
 

แผนงาน โครงการพัฒนาเกษตรกรรม  อ าเภอแม่สอด / ต าบลแม่กุ พ.ศ. 2561 – พ.ศ. 2564 

แผนพัฒนา/แผนงาน/โครงการ 
วัตถุประสงค์ 

แนวทางการ
ดําเนินงาน 

แหล่ง
งบประมาณ 

ระยะเวลาในการดําเนินงาน หน่วยงาน
รับผิดชอบ แนวทางพัฒนา แผนงาน/โครงการ 2561 2562 2563 2564 

- ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
แนวทางการพัฒนา งาน
ด้านสาธารณูปโภค และ
สาธารณูปการ และการ
บริหารจัดการน้ําแบบ
บูรณาการ 

- โครงการขุดบ่อกักเก็บ
น้ําในเขตพ้ืนที่ทางการ 
เกษตร หมู่ที่ ๕ บ้าน
หนองน้ําเขียว 

- เพ่ือจัดหาแหล่งน้ํา
เพ่ือการเกษตร 
 

- ดําเนินการขุด 
สระเก็บน้ํา ๑๐ ลูก 

อบต.     
กองช่าง อบต .

แม่กุ 
 

- โครงการขุดบ่อกักเก็บ
น้ําในเขตพ้ืนที่ทางการ 
เกษตร หมู่ที่ ๗ บ้านแม่
กุน้อย 
 

- เพ่ือจัดหาแหล่งน้ํา
เพ่ือการเกษตร 
 

- ดําเนินการขุด 
สระเก็บน้ํา ๑๐ ลูก 

อบต.     
กองช่าง อบต .

แม่กุ 
 

- โครงการขุดบ่อกักเก็บ
น้ําในเขตพ้ืนที่ทางการ 
เกษตร หมู่ที่ ๘ บ้านแม่
กุเหนือ 

- เพ่ือจัดหาแหล่งน้ํา
เพ่ือการเกษตร 
 

- ดําเนินการขุด 
สระเก็บน้ํา ๑๐ ลูก 

อบต.     
กองช่าง อบต .

แม่กุ 
 

- โครงการขุดบ่อกักเก็บ
น้ําในเขตพ้ืนที่ทางการ 
เกษตร หมู่ที่ ๑๐ บ้านโก
ช่วย 

- เพ่ือจัดหาแหล่งน้ํา
เพ่ือการเกษตร 
 

- ดําเนินการขุด 
สระเก็บน้ํา ๑๐ ลูก 

อบต.     
กองช่าง อบต .

แม่กุ 
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39 
 

แผนงาน โครงการพัฒนาเกษตรกรรม  อ าเภอแม่สอด / ต าบลแม่กุ พ.ศ. 2561 – พ.ศ. 2564 

แผนพัฒนา/แผนงาน/โครงการ 
วัตถุประสงค์ 

แนวทางการ
ดําเนินงาน 

แหล่ง
งบประมาณ 

ระยะเวลาในการดําเนินงาน หน่วยงาน
รับผิดชอบ แนวทางพัฒนา แผนงาน/โครงการ 2561 2562 2563 2564 

- ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
แนวทางการพัฒนา งาน
ด้านสาธารณูปโภค และ
สาธารณูปการ และการ
บริหารจัดการน้ําแบบ
บูรณาการ 

- โครงการขุดบ่อบาดาล
เพ่ือการเกษตร 
หมู่ที่ ๑ บ้านแม่กุหลวง 

- เพ่ือจัดหาแหล่งน้ํา
เพ่ือการเกษตร 
 

- ดําเนินการขุดบ่อบาดาล
กักเก็บน้ํา ๑๐ ลูก 
 

อบต.     
กองช่าง อบต .

แม่กุ 
 

- โครงการขุดบ่อบาดาล
เพ่ือการเกษตร 
หมู่ที่ ๒ บ้านผาลาด 

- เพื่อจัดหาแหล่งน้ําเพื่อ
การเกษตร 

- ดําเนินการขุดบ่อบาดาล
กักเก็บน้ํา ๑๐ ลูก 
 

อบต.     
กองช่าง อบต .

แม่กุ 
 

- โครงการขุดบ่อบาดาล
เพ่ือการเกษตร 
หมู่ที่ ๓ บ้านห้วยผักหละ 

- เพื่อจัดหาแหล่งน้ําเพื่อ
การเกษตร 

- ดําเนินการขุดบ่อบาดาล
กักเก็บน้ํา ๑๐ ลูก 
  

อบต.     
กองช่าง อบต .

แม่กุ 
 

- โครงการขุดบ่อบาดาล
เพ่ือการเกษตร 
หมู่ที่ ๔ บ้านปูเตอร์ 

- เพื่อจัดหาแหล่งน้ําเพื่อ
การเกษตร 

- ดําเนินการขุดบ่อบาดาล
กักเก็บน้ํา ๑๐ ลูก 
  

อบต.     
กองช่าง อบต .

แม่กุ 
 

- โครงการขุดบ่อบาดาล
เพ่ือการเกษตร หมู่ที่ ๕ 
บ้านหนองน้ําเขียว 

- เพื่อจัดหาแหล่งน้ําเพื่อ
การเกษตร 

- ดําเนินการขุดบ่อบาดาล
กักเก็บน้ํา ๑๐ ลูก 
  

อบต.     
กองช่าง อบต .

แม่กุ 
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40 
 

แผนงาน โครงการพัฒนาเกษตรกรรม  อ าเภอแม่สอด / ต าบลแม่กุ พ.ศ. 2561 – พ.ศ. 2564 

แผนพัฒนา/แผนงาน/โครงการ 
วัตถุประสงค์ 

แนวทางการ
ดําเนินงาน 

แหล่ง
งบประมาณ 

ระยะเวลาในการดําเนินงาน หน่วยงาน
รับผิดชอบ แนวทางพัฒนา แผนงาน/โครงการ 2561 2562 2563 2564 

- ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
แนวทางการพัฒนา งาน
ด้านสาธารณูปโภค และ
สาธารณูปการ และการ
บริหารจัดการน้ําแบบ
บูรณาการ 

- โครงการขุดบ่อบาดาล
เพ่ือการเกษตร 
หมู่ที่ ๗ บ้านแม่กุน้อย 

- เพื่อจัดหาแหล่งน้ําเพื่อ
การเกษตร 

- ดําเนินการขุดบ่อบาดาล
กักเก็บน้ํา ๑๐ ลูก 
  

อบต.     
กองช่าง อบต .

แม่กุ 
 

- โครงการขุดบ่อบาดาล
เพ่ือการเกษตร 
หมู่ที่ ๘ บ้านแม่กุเหนือ 

- เพื่อจัดหาแหล่งน้ําเพื่อ
การเกษตร 

- ดําเนินการขุดบ่อบาดาล
กักเก็บน้ํา ๑๐ ลูก 
  

อบต.     
กองช่าง อบต .

แม่กุ 
 

- โครงการขุดบ่อบาดาล
เพ่ือการเกษตร หมู่ที่ ๙ 
บ้านแม่กุใหม่ท่าซุง 
 

- เพื่อจัดหาแหล่งน้ําเพื่อ
การเกษตร 

- ดําเนินการขุดบ่อบาดาล
กักเก็บน้ํา ๑๐ ลูก 
  อบต.     

กองช่าง อบต .
แม่กุ 

 

- โครงการขุดบ่อบาดาล
เพ่ือการเกษตร 
หมู่ที่ ๑๐ บ้านโกช่วย 
 

- เพื่อจัดหาแหล่งน้ําเพื่อ
การเกษตร 

- ดําเนินการขุดบ่อบาดาล
กักเก็บน้ํา ๑๐ ลูก 
  อบต.     

กองช่าง อบต .
แม่กุ 

 

- โครงการก่อสร้างดาด
ลําเหมือง หมู่ที่ 2 บ้าน
ผาลาด 

- เพื่อมีแหล่งน้ําเพื่อ
การเกษตรที่มีมาตรฐาน 

- ก่อสร้างดาดลํา
เหมือง หมู่ที่ 2 บ้านผา
ลาด 1 แห่ง 

อบต.     
กองช่าง อบต .

แม่กุ 
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41 
 

แผนงาน โครงการพัฒนาเกษตรกรรม  อ าเภอแม่สอด / ต าบลแม่กุ พ.ศ. 2561 – พ.ศ. 2564 

แผนพัฒนา/แผนงาน/โครงการ 
วัตถุประสงค์ 

แนวทางการ
ดําเนินงาน 

แหล่ง
งบประมาณ 

ระยะเวลาในการดําเนินงาน หน่วยงาน
รับผิดชอบ แนวทางพัฒนา แผนงาน/โครงการ 2561 2562 2563 2564 

- ด้านการส่งเสริมการ
ลงทุนพาณิชยกรรม และ
การท่องเที่ยว งานด้าน
การส่งเสริมการเกษตร 

- โครงการฝึกอบรมเกษตร
ขยายแนวความคิดตาม 
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

- เพื่อเพ่ิมพูนความรู้
ให้แก่เกษตรกร 

- อบรมเกษตรขยาย
แนวความคิดตาม ปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
  

อบต.     

กอง 
สวัสดิการฯ
อบต .แม่กุ 

 
- ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
งานด้านการสาธารณสุข 

- โครงการตรวจหา
สารเคมีตกค้างในกลุ่ม
เกษตรกรในเขต อบต.แม่กุ 

- เพื่อคัดกรองกลุ่มเสี่ยง 

เข้ารับการรักษาฯ 
- คัดกรองกลุ่มเสี่ยง 
เข้ารับการรักษาฯ  อบต.     

กอง 
สาธารณสุขฯ
อบต .แม่กุ 
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42 
 

แผนงาน โครงการพัฒนาเกษตรกรรม  อ าเภอแม่สอด / ต าบลแม่กุ พ.ศ. 2561 – พ.ศ. 2564 

แผนพัฒนา/แผนงาน/โครงการ 
วัตถุประสงค์ 

แนวทางการ
ดําเนินงาน 

แหล่ง
งบประมาณ 

ระยะเวลาในการดําเนินงาน หน่วยงาน
รับผิดชอบ แนวทางพัฒนา แผนงาน/โครงการ 2561 2562 2563 2564 

- ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
แผนงานเคหะชุมชน 

- โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมฝายน้ําล้นใน
เขตเทศบาล 

- มีการปรับปรุงและ
ซ่อมแซมฝายน้ําล้นใน
เขตเทศบาล 

- ดําเนินการ  
จํานวน 3 แห่ง 
  

เทศบาล     
กองช่าง 

เทศบาลตําบล
แม่กุ 

- โครงการก่อสร้างฝาย
แม้วลําห้วยแม่กุ 

- เพื่อกักเก็บนํ้าไวให้
ประชาชนได้ใช้ประโยชน ์

 
  เทศบาล     

กองช่าง 
เทศบาลตําบล

แม่กุ 
- โครงการก่อสร้างทํานบ
กั้นน้ําข้างศาลเจ้า 
 

- เพื่อให้ประชาชนมีน้ําใน
การอุปโภคอยา่งเพียงพอ 

 
เทศบาล     

กองช่าง 
เทศบาลตําบล

แม่กุ 
- โครงการขุดลอกลํา
ห้วยลําเหมืองภายในเขต
เทศบาลตําบลแม่กุ 
 

- เพื่อขุดลอกคลอง
ธรรมชาติใหส้ามารถกัก
เก็บน้ําและเพื่อพัฒนา
แหล่งน้ํา 

- ดําเนินการขุดลอกความ
ยาวไม่น้อยกว่า 83,000 
เมตร 
  

เทศบาล     
กองช่าง 

เทศบาลตําบล
แม่กุ 

- โครงการก่อสร้างแหล่ง
เก็บน้ําภายในเขต
เทศบาลตําบลแม่กุ 

- เพื่อมีแหล่งน้ําเพื่อใช้ใน
ฤดูแล้ง 

 
เทศบาล     

กองช่าง 
เทศบาลตําบล

แม่กุ 
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43 
 

แผนงาน โครงการพัฒนาเกษตรกรรม  อ าเภอแม่สอด / ต าบลแม่กุ พ.ศ. 2561 – พ.ศ. 2564 

แผนพัฒนา/แผนงาน/โครงการ 
วัตถุประสงค์ 

แนวทางการ
ดําเนินงาน 

แหล่ง
งบประมาณ 

ระยะเวลาในการดําเนินงาน หน่วยงาน
รับผิดชอบ แนวทางพัฒนา แผนงาน/โครงการ 2561 2562 2563 2564 

- ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งชุมชน 

- โครงการเศรษฐกิจ
พอเพียง(ผักสวนครัวรั้ว
กินได้) 

- เพื่อลดรายจ่ายและเพิ่ม
รายได้ให้ชุมชน 

  

เทศบาล     

กองสวัสดิการ
สังคม เทศบาล

ตําบลแม่กุ 
(แผนชุมชน) 

- โครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริ 

- เพื่อลดรายจ่ายและเพิ่ม
รายได้ให้ชุมชน 

 
  

เทศบาล     

กองสวัสดิการ
สังคม เทศบาล

ตําบลแม่กุ 
(แผนชุมชน) 

- โครงการอบรมความรู้
กสิกรรมขับเครื่อง
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 
 

- เพื่อให้คนในชุมชนมี
ความรู้ด้านกสิกรรมและ
ปรัชญาเศรษบกิจพอเพียง 

 

เทศบาล     

กองสวัสดิการ
สังคม เทศบาล

ตําบลแม่กุ 
(แผนชุมชน) 
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ภาพกิจกรรม 
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ภาคผนวก 
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ข้อมูลชุดดิน ต าบลแม่กุ อ าเภอแม่สอด จังหวดัตาก 

 

 
 
ตําบลแม่กุ อําเภอแม่สอด จังหวัดตาก ประกอบไปด้วยชุดดิน 1, 4, 6 , 7 , 28 , 29 , 31 , 38 , 40 , 
46 , 48 , 52 , 59 60 , 62 
ที่มา : กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
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กลุ่มชุดดินในพื้นที่ลุ่ม 

กลุ่มชุดดินที่ 1 
 
 
    ชุดดิน : บ้านหม่ี (Bm) ชุดดินบ้านโภชน์ (Bpo) ชุดดินบุรีรัมย์ (Br) 
     ชุดดินช่องแค (Ck) ชุดดินโคกกระเทียม (Kk) และชุดดิน 
     วัฒนา (Wa) 
 
    ลักษณะเด่น :  
     กลุ่มดินเหนียวสีดําลึกมาก มีรอยแตกระแหงกว้างและลึก  
     ปฏิกิริยาดินเป็นกรดเล็กน้อยถึงเป็นด่างเล็กน้อย การระบายน้ํา
     เลวถึงค่อนข้างเลว 
  
    ปัญหา : 
ดินเหนียวจัด โครงสร้างแน่นทึบ ดินแห้งแข็ง แตกระแหงกว้างและลึก ดินเปียกเหนียวมาก ทําให้การไถ
พรวนยาก บางพ้ืนที่อาจขาดแคลนน้ํา และน้ําท่วมขังในฤดูฝน ทําความเสียหายกับพืชที่ไม่ชอบน้ํา 
  
แนวทางการจัดการ :  

 ปลูกข้าว ไถพรวนเมื่อดินมีความชื้นเหมาะสม ไถกลบตอซัง ปล่อยทิ้งไว้ 3-4 สัปดาห์ หรือไถกลบ
พืชปุ๋ยสด (หว่านโสนอัฟริกันหรือโสนอินเดีย 4-6 กิโลกรัม/ไร่ ไถกลบเมื่ออายุ 50-70 วัน ปล่อยทิ้งไว้ 1-
2 สัปดาห์) ร่วมกับปุ๋ยเคมีสูตร 16-20-0 หรือปุ๋ยอินทรีย์น้ํา ใส่ปุ๋ยแต่งหน้าหลังปักดํา 35-40 วัน พัฒนา
แหล่งน้ําไว้ใช้ในช่วงที่ข้าวขาดน้ําหรือทํานาครั้งที่ 2 หรือใช้ปลูกพืชไร่หรือพืชผักหลังเก็บเกี่ยวข้าว ไถกลบ
ตอซังและทําร่องแบบเตี้ย ปรับปรุงดินด้วยปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอก 2-3 ตัน/ไร่ ร่วมกับปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ยอินทรีย์
น้ํา 
 ปลูกพืชผักหรือไม้ผล ยกร่องกว้าง 6-8 เมตร คูน้ํากว้าง 1.0-1.5 เมตร ลึก 0.5-1.0 เมตร มีคัน
ดินอัดแน่นล้อมรอบ ปรับปรุงดินด้วยปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอก 2 -3 ตัน/ไร่ ร่วมกับปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ยอินทรีย์น้ํา 
หรือขุดหลุมปลูกขนาด 50x50x50 ซม. ปรับปรุงหลุมปลูกด้วยปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอก 20-35 กิโลกรัม/
หลุม ในช่วงเจริญเติบโต ก่อนเก็บผลผลิตและภายหลังเก็บผลผลิต ใช้ปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอกร่วมกับปุ๋ยเคมี
หรือปุ๋ยอินทรีย์น้ําตามชนิดพืชที่ปลูก พัฒนาแหล่งน้ําและจัดระบบการให้น้ําในแปลงปลูก 
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กลุ่มชุดดินในพื้นที่ลุ่ม 
กลุ่มชุดดินที่ 4 

 

    ชุดดิน : ชุดดินบางมูลนาก (Ban) ชุดดินบางปะอิน (Bin)  
     ชุดดินชัยนาท(Cn)ชุดดินชุมแสง (Cs) ชุดดินพิมาย (Pm)  
     ชุดดินราชบุรี (Rb) ชุดดินสระบุรี (Sb) ชุดดินสิงห์บุรี (Sin) 
     ชุดดินศรีสงคราม (Ss) ชุดดินท่าพล (Tn) และชุดดินท่าเรือ
     (Tr)  
   
      ลักษณะเด่น :  
     กลุ่มดินเหนียวลึกมากที่เกิดจากตะกอนลําน้ําที่มีอายุยังน้อย  
     ปฏิกิริยาดินเป็นกลางถึงเป็นด่าง การระบายน้ําค่อนข้างเลว  
     ความอุดมสมบูรณ์ปานกลาง 
   
   ปัญหา :  
  โครงสร้างแน่นทึบ ดินแห้งแข็งและแตกระแหง ทําให้ไถพรวนยาก ขาดแคลนน้ํา และน้ํา
ท่วมขังในฤดูฝน ทําความเสียหายกับพืชที่ไม่ชอบน้ํา 
   
   แนวทางการจัดการ :  

 ปลูกข้าว ไถพรวนขณะที่ดินมีความชื้นที่เหมาะสม ไถกลบตอซัง ปล่อยไว้ 3 -4 สัปดาห์ หรือไถ
กลบพืชปุ๋ยสด (หว่านโสนอัฟริกันหรือโสนอินเดีย 4-6 กิโลกรัม/ไร่ ไถกลบเมื่ออายุ 50-70 วัน ปล่อยทิ้งไว้ 
1-2 สัปดาห์) ร่วมกับการใช้ปุ๋ยอินทรีย์น้ําหรือปุ๋ยเคมีสูตร 16-20-0 ใส่ปุ๋ยแต่งหน้าหลังปักดํา 35-40 วัน 
พัฒนาแหล่งน้ําไว้ใช้ในช่วงที่ข้าวขาดน้ําหรือทํานาครั้งที่ 2 หรือใช้ปลูกพืชไร่หรือพืชผักหลังเก็บเกี่ยวข้าว 
โดยทําร่องแบบเตี้ย ปรับปรุงดินด้วยปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอก 1-2 ตัน/ไร่ ร่วมกับปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ยอินทรีย์น้ํา 
 ปลูกพืชผักหรือไม้ผล ยกร่องกว้าง 6-8 เมตร คูน้ํากว้าง 1.0-1.5 เมตร ลึก 0.5-1.0 เมตร ร่อง
แปลงปลูกอยู่สูงจากระดับน้ําที่เคยท่วม ปรับปรุงดินด้วยปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอก 1 -2 ตัน/ไร่ ร่วมกับปุ๋ยเคมี
หรือปุ๋ยอินทรีย์น้ํา หรือขุดหลุมปลูกขนาด 50x50x50 ซม. ปรับปรุงหลุมปลูกด้วยปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอก 
15-25 กิโลกรัม/หลุม ในช่วงเจริญเติบโต ก่อนเก็บผลผลิตและภายหลังเก็บผลผลิต ใช้ปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอก
ร่วมกับปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ยอินทรีย์น้ําตามชนิดพืชที่ปลูก พัฒนาแหล่งน้ําและจัดระบบการให้น้ําในแปลงปลูก 
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กลุ่มชุดดินในพื้นที่ลุ่ม 

กลุ่มชุดดินที่ 6 
 
    ชุดดิน : ชุดดินบางนารา (Ba) ชุดดินเชียงราย (Cr) ชุดดินสุไหงโกลก 
     (Gk) ชุดดินแกลง (Kl)ชุดดินคลองขุด (Kut) ชุดดินมโนรมย์ 
     (Mn) ชุดดินนครพนม (Nn) ชุดดินปากท่อ (Pth) ชุดดิน 
     พะวง (Paw) ชุดดินพัทลุง (Ptl) ชุดดินสตูล (Stu) ชุดดินท่า
     ศาลา (Tsl)และชุดดินวังตง (Wat) 
 
    ลักษณะเด่น :  
     กลุ่มดินเหนียวลึกมากท่ีเกิดจากตะกอนลําน้ํา ปฏิกิริยาดินเป็น
     กรดจัดมากถึงเป็นกรดจัด การระบายน้ําเลวถึงค่อนข้างเลว  
     ความอุดมสมบูรณ์ต่ํา 
 ปัญหา :  
 ความอุดมสมบูรณ์ต่ํา บางพ้ืนที่ดินเป็นกรดจัดมาก ขาดแคลนน้ํา และน้ําท่วมขังในฤดูฝน ทําความ
เสียหายกับพืชที่ไม่ชอบน้ํา 
  
 แนวทางการจัดการ :  

 ปลูกข้าว ไถพรวนขณะที่ดินมีความชื้นที่เหมาะสม ไถกลบตอซัง ปล่อยไว้ 3 -4 สัปดาห์ หรือไถ
กลบพืชปุ๋ยสด (หว่านโสนอัฟริกันหรือโสนอินเดีย 4-6 กิโลกรัม/ไร่ ไถกลบเมื่ออายุ 50-70 วัน ปล่อยทิ้งไว้ 
1-2 สัปดาห์) ร่วมกับการใช้ปุ๋ยอินทรีย์น้ําหรือปุ๋ยเคมีสูตร 16-20-0 ใส่ปุ๋ยแต่งหน้าหลังปักดํา 35-40 วัน 
ในพ้ืนที่ที่เป็นกรดจัดมาก ใช้วัสดุปูน 200-300 กิโลกรัม/ไร่ เพ่ือเพ่ิมความเป็นประโยชน์ของธาตุอาหารใน
ดิน พัฒนาแหล่งน้ําไว้ใช้ในช่วงที่ข้าวขาดน้ําหรือทํานาครั้งที่ 2 หรือใช้ปลูกพืชไร่หรือพืชผักหลังเก็บเกี่ยว
ข้าว โดยทําร่องแบบเตี้ย ปรับปรุงดินด้วยปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอก 1-2 ตัน/ไร่ ร่วมกับปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ยอินทรีย์น้ํา 
 ปลูกพืชผักหรือไม้ผล ยกร่องกว้าง 6-8 เมตร คูน้ํากว้าง 1.0-1.5 เมตร ลึก 0.5-1.0 เมตร ร่อง
แปลงปลูกอยู่สูงจากระดับน้ําที่เคยท่วม ปรับปรุงดินด้วยปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอก 1 -2 ตัน/ไร่ ร่วมกับปุ๋ยเคมี
หรือปุ๋ยอินทรีย์น้ํา หรือขุดหลุมปลูกขนาด 50x50x50 ซม. ปรับปรุงหลุมปลูกด้วยปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอก 
15-25 กิโลกรัม/หลุม ในช่วงเจริญเติบโต ก่อนเก็บผลผลิตและภายหลังเก็บผลผลิต ใช้ปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอก
ร่วมกับปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ยอินทรีย์น้ําตามชนิดพืชที่ปลูก ในพ้ืนที่ที่ดินเป็นกรดจัดมาก ใช้วัสดุปูน 200 -300 
กิโลกรัม/ไร่ หรือ 0.5-1.0 กิโลกรัม/หลุม เพ่ือเพ่ิมความเป็นประโยชน์ของธาตุอาหารในดิน พัฒนาแหล่ง
น้ําและจัดระบบการให้น้ําในแปลงปลูก 
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กลุ่มชุดดินในพื้นที่ลุ่ม 

กลุ่มชุดดินที่ 7 
 
    ชุดดิน : ชุดดินเดิมบาง (Db) ชุดดินน่าน (Na) ชุดดินนครปฐม (Np)  
     ชุดดินผักกาด(Pat) ชุดดินสุโขทัย (Skt) ชุดดินท่าตูม (Tt)  
     ชุดดินอุตรดิตถ์ (Utt) และชุดดินระโนด (Ran) 
 
    ลักษณะเด่น :  
    กลุ่มดินเหนียวลึกมากที่เกิดจากตะกอนลําน้ํา ปฏิกิริยาดินเป็นกลางถึง 
    เป็นด่าง การระบายน้ําค่อนข้างเลว ความอุดมสมบูรณ์ปานกลาง 
   
    ปัญหา :  
    โครงสร้างแน่นทึบ ดินแห้งแข็ง ทําให้ไถพรวนยาก ขาดแคลนน้ําและน้ํา
    ท่วมขังในฤดูฝน ทําความเสียหายกับพืชที่ไม่ชอบน้ํา 
   
 แนวทางการจัดการ :  
 ปลูกข้าว ไถพรวนขณะที่ดินมีความชื้นที่เหมาะสม ไถกลบตอซัง ปล่อยไว้ 3-4 สัปดาห์ หรือไถ
กลบพืชปุ๋ยสด (หว่านโสนอัฟริกันหรือโสนอินเดีย 4-6 กิโลกรัม/ไร่ ไถกลบเมื่ออายุ 50-70 วัน ปล่อยทิ้งไว้ 
1-2 สัปดาห์) ร่วมกับการใช้ปุ๋ยอินทรีย์น้ําหรือปุ๋ยเคมีสูตร 16-20-0 ใส่ปุ๋ยแต่งหน้าหลังปักดํา 35-40 วัน 
พัฒนาแหล่งน้ําไว้ใช้ในช่วงที่ข้าวขาดน้ําหรือทํานาครั้งที่ 2 หรือใช้ปลูกพืชไร่หรือพืชผักหลังเก็บเกี่ยวข้าว 
โดยทําร่องแบบเตี้ย ปรับปรุงดินด้วยปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอก 1-2 ตัน/ไร่ ร่วมกับปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ยอินทรีย์น้ํา 
 ปลูกพืชผักหรือไม้ผล ยกร่องกว้าง 6-8 เมตร คูน้ํากว้าง 1.0-1.5 เมตร ลึก 0.5-1.0 เมตร ร่อง
แปลงปลูกอยู่สูงจากระดับน้ําที่เคยท่วม ปรับปรุงดินด้วยปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอก 1-2 ตัน/ไร่ ร่วมกับปุ๋ยเคมี
หรือปุ๋ยอินทรีย์น้ํา หรือขุดหลุมปลูกขนาด 50x50x50 ซม. ปรับปรุงหลุมปลูกด้วยปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอก 
15-25 กิโลกรัม/หลุม ในช่วงเจริญเติบโต ก่อนเก็บผลผลิตและภายหลังเก็บผลผลิต ใช้ปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอก
ร่วมกับปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ยอินทรีย์น้ําตามชนิดพืชที่ปลูก พัฒนาแหล่งน้ําและจัดระบบการให้น้ําในแปลงปลูก 
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กลุ่มชุดดินในพื้นที่ดอน เขตดินแห้ง 

กลุ่มชุดดินที่ 28 
 
 
    ชุดดิน : ชุดดินชัยบาดาล (Cd) ชุดดินดงลาน (Dl) ชุดดินลพบุรี  
     (Lb) ชุดดินน้ าเลน (Nal) และชุดดินวังชมภู (Wc) 
     
    ลักษณะเด่น :  
     กลุ่มดินเหนียวลึกมากสีดําที่มีรอยแตกระแหงกว้างและลึก  
     ปฏิกิริยาดินเป็นกลางถึงเป็นด่าง การระบายน้ําดีถึงดีปานกลาง 
     ความอุดมสมบูรณ์ปานกลางถึงสูง 
  
    ปัญหา : 
ดินเหนียวจัด แตกระแหงกว้างและลึก ดินแห้งแข็ง ดินเปียกเหนียวมาก ไถพรวนยาก และขาดแคลนน้ํา 
  
 แนวทางการจัดการ :  

 ปลูกพืชไร่ หรือพืชผัก ปรับปรุงดินด้วยอินทรียวัตถุ ปุ๋ยหมัก หรือปุ๋ยคอก 2-3 ตัน/ไร่ หรือไถกลบ
พืชปุ๋ยสด (หว่านพืชปุ๋ยสด ถั่วพร้า 8-10 กิโลกรัม/ไร่ ถั่วพุ่ม 6-8 กิโลกรัม/ไร่ หรือปอเทือง 4-6 กิโลกรัม/
ไร่ ไถกลบก่อนออกดอก) ร่วมกับการใช้ปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ยอินทรีย์น้ําตามชนิดพืชที่ปลูก พัฒนาแหล่งน้ําและ
จัดระบบการให้น้ําในแปลงปลูก 
 ปลูกไม้ผล ขุดหลุมปลูกขนาด 50x50x50 ซม. ปรับปรุงหลุมปลูกด้วยปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอก 20-
35 กิโลกรัม/หลุม ร่วมกับปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ยอินทรีย์น้ํา ในช่วงเจริญเติบโต ก่อนเก็บผลผลิตและภายหลังเก็บ
ผลผลิต ใช้ปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอกร่วมกับปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ยอินทรีย์น้ําตามชนิดพืชที่ปลูก พัฒนาแหล่งน้ําและ
จัดระบบการให้น้ําในแปลงปลูก 
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กลุ่มชุดดินในพื้นที่ดอน เขตดินแห้ง 

 กลุ่มชุดดินที่ 29 

     
    ชุดดิน : ชุดดินบ้านจ้อง (Bg) ชุดดินเชียงของ (Cg) ชุดดินโชคชัย  
     (Ci) ชุดดินแม่แตง (Mt)ชุดดินหนองมด (Nm) ชุดดินปาก 
     ช่อง (Pc) และชุดดินสูงเนิน (Sn) 
  
      ลักษณะเด่น :  
     กลุ่มดินเหนียวลึกถึงลึกมากท่ีเกิดจากวัตถุต้นกําเนิดดินเนื้อ 
     ละเอียดปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัด การระบายน้ําดีถึงดีปานกลาง 
     ความอุดมสมบูรณ์ต่ํา 
   
     ปัญหา :  
     ความอุดมสมบูรณ์ต่ํ า ขาดแคลนน้ํา และเกิดการชะล้าง
พังทลาย สูญเสียหน้าดินในพื้นท่ีลาดชัน บางพ้ืนที่ดินเป็นกรดจัดมาก 
   
 แนวทางการจัดการ :  

 ปลูกพืชไร่หรือพืชผัก เลือกพ้ืนที่ค่อนข้างราบเรียบ ปรับปรุงดินด้วยปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอก 1-2 ตัน/
ไร่ หรือไถกลบพืชปุ๋ยสด (หว่านเมล็ดถั่วพร้า 8-10 กิโลกรัม/ไร่ เมล็ดถั่วพุ่ม 6-8 กิโลกรัม/ไร่ หรือปอเทือง 
4-6 กิโลกรัม/ไร่ ไถกลบระยะออกดอก ปล่อยไว้ 1-2 สัปดาห์) ร่วมกับการใช้ปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ยอินทรีย์น้ํา มี
ระบบอนุรักษ์ดินและน้ํา เช่น ไถพรวนและปลูกพืชตามแนวระดับ มีวัสดุคลุมดิน ปลูกพืชหมุนเวียน หรือ
ปลูกพืชสลับเป็นแถบ พัฒนาแหล่งน้ําและจัดระบบการให้น้ําในแปลงปลูก พ้ืนที่ที่เป็นกรดจัดมาก ควรใช้
วัสดุปูน 200-300 กิโลกรัม/ไร่ 
 ปลูกไม้ผล ขุดหลุมปลูกขนาด 50x50x50 ซม. ปรับปรุงหลุมปลูกด้วยปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอก 15-
25 กิโลกรัม/หลุม มีระบบอนุรักษ์ดินและน้ํา เช่น ทําคันดิน ทําขั้นบันได ปลูกพืชคลุมดิน มีวัสดุคลุมดิน 
ปลูกพืชแซม ทําแนวรั้วหรือฐานหญ้าแฝกเฉพาะต้น ในช่วงเจริญเติบโต ก่อนเก็บผลผลิตและหลังเก็บ
ผลผลิต ใช้ปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอกร่วมกับปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ยอินทรีย์น้ําตามชนิดพืชที่ปลูก พัฒนาแหล่งน้ําและ
จัดระบบการให้น้ําในแปลงปลูก พ้ืนที่ที่เป็นกรดจัดมาก ควรใช้วัสดุปูน 0.5-1.0 กิโลกรัม/หลุม 
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กลุ่มชุดดินในพื้นที่ดอน เขตดินแห้ง 

กลุ่มชุดดินที่ 31 

    

    ชุดดิน : ชุดดินเลย (Lo) และชุดดินวังไห (Wi) 
 
    ลักษณะเด่น :  
     กลุ่มดินเหนียวลึกถึงลึกมากท่ีเกิดจากวัตถุต้นกําเนิดดินเนื้อ 
     ละเอียด ปฏิกิริยาดินเป็นกลางหรือเป็นด่าง การระบายน้ําดีถึง
     ดีปานกลาง ความอุดมสมบูรณ์ปานกลาง 
   
    ปัญหา : 
     ขาดแคลนน้ํา ในพ้ืนที่ลาดชันสูงเกิดการชะล้างพังทลายสูญเสีย
     หน้าดิน 
   
 แนวทางการจัดการ :  

 ปลูกพืชไร่หรือพืชผัก เลือกพ้ืนที่ค่อนข้างราบเรียบ ปรับปรุงดินด้วยปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอก 1-2 ตัน/
ไร่ หรือไถกลบพืชปุ๋ยสด (หว่านเมล็ดถั่วพร้า 8-10 กิโลกรัม/ไร่ เมล็ดถั่วพุ่ม 6-8 กิโลกรัม/ไร่ หรือปอเทือง 
4-6 กิโลกรัม/ไร่ ไถกลบระยะออกดอก ปล่อยไว้ 1-2 สัปดาห์) ร่วมกับการใช้ปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ยอินทรีย์น้ํา มี
ระบบอนุรักษ์ดินและน้ํา เช่น ไถพรวนและปลูกพืชตามแนวระดับ มีวัสดุคลุมดิน ปลูกพืชหมุนเวียน หรือ
ปลูกพืชสลับเป็นแถบ พัฒนาแหล่งน้ําและจัดระบบการให้น้ําในแปลงปลูก 
 ปลูกไม้ผล ขุดหลุมปลูกขนาด 50x50x50 ซม. ปรับปรุงหลุมปลูกด้วยปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอก 15-
25 กิโลกรัม/หลุม มีระบบอนุรักษ์ดินและน้ํา เช่น การสร้างคันดิน ทําขั้นบันได ปลูกพืชคลุมดิน มีวัสดุคลุม
ดิน ปลูกพืชแซม ทําแนวรั้วหรือฐานหญ้าแฝกเฉพาะต้น ในช่วงเจริญเติบโต ก่อนเก็บผลผลิตและภายหลัง
เก็บผลผลิต ใช้ปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอกร่วมกับปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ยอินทรีย์น้ํา ตามชนิดพืชที่ปลูก พัฒนาแหล่งน้ํา
และจัดระบบการให้น้ําในแปลงปลูก 
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กลุ่มชุดดินในพื้นที่ดอน เขตดินแห้ง 

กลุ่มชุดดินที่ 38 

 
    ชุดดิน : ชุดดินเชียงใหม่ (Cm) ชุดดินชุมพลบุรี (Chp) ชุดดินดอน 
     เจดีย ์(Dc) ชุดดินไทรงาม (Sg) และชุดดินท่าม่วง (Tm) 
 
    ลักษณะเด่น :  
     กลุ่มดินร่วนหยาบลึกมากท่ีเกิดจากตะกอนริมแม่น้ํา มีปฏิกิริยา
     ดินเป็นกรดเล็กน้อยถึงเป็นกลางการระบายน้ําดีถึงดีปานกลาง 
     ความสมบูรณ์ปานกลาง 
      
    ปัญหา : 
     เนื้อดินค่อนข้างเป็นทราย ขาดแคลนน้ําในระยะที่ฝนทิ้งช่วง
นาน บางพ้ืนที่อาจมีน้ําท่วมขัง หรือไหลบ่าท่วมขังอย่างฉับพลันในระยะที่มีฝนตกหนัก 
   
 แนวทางการจัดการ :  

 ปลูกพืชไร่หรือพืชผัก จัดระบบการปลูกพืชหมุนเวียนให้มีการปลูกพืชบํารุงดินอยู่ด้วย ปรับปรุงดิน
ด้วยปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอก 2-3 ตัน/ไร่ หรือไถกลบพืชปุ๋ยสด (หว่านเมล็ดถั่วพร้า 8-10 กิโลกรัม/ไร่ เมล็ดถั่ว
พุ่ม 6-8 กิโลกรัม/ไร่ หรือปอเทือง 4-6 กิโลกรัม/ไร่ ไถกลบระยะออกดอก ปล่อยไว้ 1-2 สัปดาห์) ร่วมกับ
ปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ยอินทรีย์น้ํา มีวัสดุคลุมดิน ทําแนวรั้วหรือทําฐานหญ้าแฝกเฉพาะต้น มีการใช้ปุ๋ยเคมีตามชนิด
พืชที่ปลูก เพื่อรักษาความสามารถในการผลิตของดินไว้ไม่ให้เสื่อมโทรมลง จัดระบบการให้น้ําในแปลงปลูก 
 ปลูกไม้ผล เลือกพ้ืนที่ที่ไม่เสี่ยงต่อการท่วมขังของน้ํา ขุดหลุมปลูกขนาด 50x50x50 ซม. 
ปรับปรุงหลุมปลูกด้วยปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอก 20-35 กิโลกรัม/หลุม มีวัสดุคลุมดิน ปลูกพืชคลุมดิน ปลูกพืช
แซม ทําแนวรั้วหรือทําฐานหญ้าแฝกเฉพาะต้น ในช่วงเจริญเติบโต ก่อนเก็บผลผลิตและภายหลังเก็บผลผลิต 
ใช้ปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอกร่วมกับปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ยอินทรีย์น้ํา ตามชนิดพืชที่ปลูก จัดระบบการให้น้ําในแปลงปลูก 
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กลุ่มชุดดินในพื้นที่ดอน เขตดินแห้ง 

กลุ่มชุดดินที่ 40 
 
    ชุดดิน : ชุดดินจักราช (Ckr) ชุดดินชุมพวง (Cpg) ชุดดินหุบกระพง 
     (Hg) ชุดดินห้วยแถลง (Ht) ชุดดินสันป่าตอง (Sp) และชุด 
     ดินยางตลาด (Yl) 
   
      ลักษณะเด่น :  
     กลุ่มดินร่วนหยาบลึกถึงลึกมากท่ีเกิดจากตะกอนลําน้ําหรือ 
     วัตถุต้นกําเนิดเนื้อหยาบ ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดหรือเป็นกลาง 
     การระบายน้ําดีถึงดีปานกลาง ความอุดมสมบูรณ์ต่ํา 
        
      ปัญหา :  
     ดินปนทราย ความอุดมสมบูรณ์ต่ํา ขาดแคลนน้ํา ในพ้ืนที่ที่มี 
    ความลาดชัน ดินง่ายต่อการถูกชะล้างพังทลายสูญเสียหน้าดิน 
      
 แนวทางการจัดการ :  
 ปลูกพืชไร่หรือพืชผัก เลือกพ้ืนที่ค่อนข้างราบเรียบ 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) ร่วมกับปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ยอินทรีย์น้ํา มีวัสดุ
คลุมดิน ปลูกพืชหมุนเวียน หรือปลูกพืชสลับเป็นแถบ พัฒนาแหล่งน้ําและจัดระบบการให้น้ําในแปลงปลูก 
 ปลูกไม้ผล ขุดหลุมปลูกขนาด 50x50x50 ซม. ปรับปรุงหลุมปลูกด้วยปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอก 20-
35 กิโลกรัม/หลุม ร่วมกับปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ยอินทรีย์น้ํา มีระบบอนุรักษ์ดินและน้ํา เช่น ทําขั้นบันได คันดิน 
ปลูกพืชคลุมดิน ปลูกพืชแซม วัสดุคลุมดิน ทําแนวรั้วหรือทําฐานหญ้าแฝกเฉพาะต้น ในช่วงเจริญเติบโต 
ก่อนเก็บผลผลิตและภายหลังเก็บผลผลิต ใช้ปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอกร่วมกับปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ยอินทรีย์น้ํา ตามชนิด
พืชที่ปลูก พัฒนาแหล่งน้ําและจัดระบบการให้น้ําในแปลงปลูก 
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กลุ่มชุดดินในพื้นที่ดอน เขตดินแห้ง 

กลุ่มชุดดินที่ 46 

 
    ชุดดิน : ชุดดินเชียงคาน (Ch) ชุดดินกบินทร์บุรี (Kb) ชุดดินโป่งตอง 
     (Po) และชุดดินสุรินทร์ (Su) 
 
    ลักษณะเด่น :  
     กลุ่มดินตื้นถึงก้อนกรวด หรือเศษหินปนลูกรังหนามาก  
     ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดมาก การระบายน้ําดี ความอุดม 
     สมบูรณ์ต่ํา 
   
      ปัญหา :  
     ดินตื้นถึงชั้นก้อนกรวดหรือเศษหินปนลูกรังหนามาก ความอุดม
     สมบูรณ์ต่ํา ขาดแคลนน้ํา เกิดการชะล้างพังทลายสูญเสียหน้า 
     ดินในพ้ืนที่ที่มีความลาดชัน และบางพ้ืนที่มีก้อนกรวดหรือเศษ
     หินกระจัดกระจายอยู่ที่ผิวดิน 
 แนวทางการจัดการ :  

 พ้ืนที่ดินตื้นมากหรือมีก้อนกรวดหรือลูกรังบริเวณหน้าดินมาก ไม่ควรนํามาใช้ประโยชน์ ปล่อยไว้
ให้เป็นปุา พ้ืนที่เลี้ยงสัตว์หรือปลูกไม้ใช้สอยโตเร็ว 
 ปลูกพืชไร่หรือพืชผัก เลือกพ้ืนที่ที่มีหน้าดินหนาและมีสภาพพ้ืนที่ค่อนข้างราบเรียบ จัดระบบการ
ปลูกพืชหมุนเวียนตลอดทั้งปีและปลูกพืชบํารุงดินร่วมอยู่ด้วย ปรับปรุงดินด้วยปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอก 3 -4 
ตัน/ไร่ หรือไถกลบพืชปุ๋ยสด (หว่านเมล็ดถั่วพร้า 10-12 กิโลกรัม/ไร่ เมล็ดถั่วพุ่ม 8-10 กิโลกรัม/ไร่ หรือ
ปอเทือง 6-8 กิโลกรัม/ไร่ ไถกลบระยะออกดอก ปล่อยไว้ 1-2 สัปดาห์) ร่วมกับการใช้ปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ย
อินทรีย์น้ํา มีมาตรการอนุรักษ์ดินและน้ํา เช่น การไถพรวนตามแนวระดับ มีวัสดุคลุมดิน ทําแนวรั้วหรือทํา
ฐานหญ้าแฝกเฉพาะต้น พัฒนาแหล่งน้ําและจัดระบบการให้น้ําในแปลงปลูก 
 ปลูกไม้ผล ขุดหลุมปลูกขนาด 75x75x75 ซม. ปรับปรุงหลุมปลูกด้วยหน้าดินร่วมกับปุ๋ยหมักหรือ
ปุ๋ยคอก 25-50 กิโลกรัม/หลุม มีระบบอนุรักษ์ดินและน้ํา เช่น การสร้างคันดิน ทําขั้นบันได ปลูกพืชคลุม
ดิน ทําแนวรั้วหรือทําฐานหญ้าแฝกเฉพาะต้น ในช่วงเจริญเติบโต ก่อนเก็บผลผลิตและภายหลังเก็บผลผลิต 
ใช้ปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอกร่วมกับปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ยอินทรีย์น้ํา ตามชนิดพืชที่ปลูก พัฒนาแหล่งน้ําและจัดระบบ
การให้น้ําในแปลงปลูก 
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กลุ่มชุดดินในพื้นที่ดอน เขตดินแห้ง 

กลุ่มชุดดินที่ 48 
 
    ชุดดิน : ชุดดินแม่ริม (Mr) ชุดดินน้ าชุน (Ncu) ชุดดินพะเยา (Pao) 
     และชุดดินท่ายาง (Ty)  
   
     ลักษณะเด่น :  
     กลุ่มดินตื้นถึงก้อนหินหรือเศษหิน และอาจพบชั้นหินพ้ืนภายใน
     ความลึก 150 ซม. จากผิวดิน ปฏิกิริยาดินเป็นกรดถึงเป็น 
     กลาง การระบายน้ําดี ความอุดมสมบูรณ์ต่ํา 
        
    ปัญหา :  
     ดินตื้นถึงชั้นก้อนกรวดหรือลูกรังหนามาก ความอุดมสมบูรณ์ต่ํา 
ขาดแคลนน้ํา และเกิดการชะล้างพังทลายสูญเสียหน้าดิน ในพ้ืนที่ที่มีความลาดชัน 
   
  แนวทางการจัดการ :  
 พ้ืนที่ดินตื้นมากหรือมีก้อนกรวดหรือลูกรังบริเวณหน้าดินมาก ไม่ควรนํามาใช้ประโยชน์ ปล่อยไว้
ให้เป็นปุา พ้ืนที่เลี้ยงสัตว์หรือปลูกไม้ใช้สอยโตเร็ว 
  ปลูกพืชไร่หรือพืชผัก เลือกพ้ืนที่ที่มีหน้าดินหนาและมีสภาพพ้ืนที่ค่อนข้างราบเรียบ จัดระบบการ
ปลูกพืชให้หมุนเวียนตลอดทั้งปีและปลูกพืชบํารุงดินร่วมอยู่ด้วย ปรับปรุงดินด้วยปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอก 3 -4 
ตัน/ไร่ หรือไถกลบพืชปุ๋ยสด (หว่านเมล็ดถั่วพร้า 10-12 กิโลกรัม/ไร่ เมล็ดถั่วพุ่ม 8-10 กิโลกรัม/ไร่ หรือ
ปอเทือง 6-8 กิโลกรัม/ไร่ ไถกลบระยะออกดอก ปล่อยไว้ 1-2 สัปดาห์) ร่วมกับการใช้ปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ย
อินทรีย์น้ํา ไถพรวนและปลูกพืชตามแนวระดับ มีวัสดุคลุมดิน หรือทําแนวรั้วหญ้าแฝก พัฒนาแหล่งน้ําและ
จัดระบบการให้น้ําในแปลงปลูก 
 ปลูกไม้ผล ขุดหลุมปลูกขนาด 75x75x75 ซม. ปรับปรุงหลุมปลูกด้วยหน้าดินร่วมกับปุ๋ยหมักหรือ
ปุ๋ยคอก 25-50 กิโลกรัม/หลุม มีระบบอนุรักษ์ดินและน้ํา เช่น การสร้างคันดิน ทําขั้นบันได ทําฐานปลูก
เฉพาะต้น ปลูกพืชคลุมดิน ทําแนวรั้วหรือทําฐานเฉพาะต้นหญ้าแฝก ในช่วงเจริญเติบโต ก่อนเก็บผลผลิต
และภายหลังเก็บผลผลิต ใช้ปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอกร่วมกับปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ยอินทรีย์น้ํา ตามชนิดพืชที่ปลูก 
พัฒนาแหล่งน้ําและจัดระบบการให้น้ําในแปลงปลูก 
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กลุ่มชุดดินในพื้นที่ดอน เขตดินแห้ง 

กลุ่มชุดดินที่ 52 
 
 
    ชุดดิน : ชุดดินบึงชะนัง (Bng) และชุดดินตาคลี (Tk) 
 
    ลักษณะเด่น :  
     กลุ่มดินตื้นถึงชั้นมาร์ลหรือก้อนปูน ปฏิกิริยาดินเป็นด่าง การ 
     ระบายน้ําดี ความอุดมสมบูรณ์ปานกลางถึงสูง 
  
    ปัญหา :  
     ดินตื้นถึงชั้นปูนมาร์ลหรือก้อนปูน ดินแห้งแข็ง ดินเปียกเหนียว 
     ทําให้ไถพรวนยาก ขาดแคลนน้ํา และดินเป็นด่างจัด 
  
 แนวทางการจัดการ :  

 ปลูกพืชไร่หรือพืชผัก เลือกชนิดพืชที่ชอบดินเป็นด่างมาปลูก ไถพรวนดินในขณะที่ดินมีความชื้นที่
เหมาะสม ปรับปรุงดินด้วยปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอก 1-2 ตัน/ไร่ หรือไถกลบพืชปุ๋ยสด (หว่านเมล็ดถั่วพร้า 8-
10 กิโลกรัม/ไร่ เมล็ดถั่วพุ่ม 6-8 กิโลกรัม/ไร่ หรือปอเทือง 4-6 กิโลกรัม/ไร่ ไถกลบระยะออกดอก ปล่อย
ไว้ 1-2 สัปดาห์) ร่วมกับการใช้ปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ยอินทรีย์น้ํา ไถพรวนและปลูกพืชขวางความลาดชัน ปลูกพืช
หมุนเวียน ปลูกสลับเป็นแถว ปลูกพืชคลุมดิน ทําคันดินร่วมกับปลูกหญ้าแฝก พัฒนาแหล่งน้ําและจัดระบบ
การให้น้ําในแปลงปลูก 
 ปลูกไม้ผล ขุดหลุมปลูกขนาด 50x50x50 ซม. หรือถึงชั้นมาร์ล ปรับปรุงหลุมปลูกด้วยปุ๋ยหมัก
หรือปุ๋ยคอก 15-25 กิโลกรัม/หลุม มีระบบอนุรักษ์ดินและน้ํา เช่น ปลูกพืชคลุมดิน วัสดุคลุมดิน ปลูกพืช
แซม ทําแนวรั้วหรือทําฐานหญ้าแฝกเฉพาะต้น มีการพูนโคนด้วยหน้าดิน เมื่อพบว่ามีรากลอย ในช่วง
เจริญเติบโต ก่อนเก็บผลผลิตและภายหลังเก็บผลผลิต ใช้ปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอกร่วมกับปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ยอินทรีย์
น้ํา ตามชนิดพืชที่ปลูก พัฒนาแหล่งน้ําและจัดระบบการให้น้ําในแปลงปลูก 
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กลุ่มชุดดินในพื้นที่ลุ่ม 

กลุ่มชุดดินที่ 59 

 
    ชุดดิน : ดินตะกอนน้ าพาเชิงซ้อนที่มีการระบายน้ าเลว (AC-pd :  
     Alluvial Complex, poorly drained) 
       
    ลักษณะเด่น :  
     กลุ่มดินร่วนหยาบหรือดินร่วนละเอียดที่เกิดจากดินตะกอนน้ํา 
     พาเชิงซ้อน ชั้นดินมีลักษณะเป็นชั้นสลับ เนื้อดินไม่แน่นอน 
     ขึ้นอยู่กับตะกอนที่มาทับถม ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดถึงเป็น 
     กลาง การระบายน้ําเลวถึงค่อนข้างเลว ความอุดมสมบูรณ์ต่ํา 
      
    ปัญหา :  เนื้อดินค่อนข้างเป็นทราย ความอุดมสมบูรณ์ต่ํา ขาดแคลนน้ํา
     นาน และบางปีอาจประสบปัญหาเรื่องการถูกน้ําท่วม 
 
 แนวทางการจัดการ :  

 ปลูกข้าว ไถกลบตอซัง ปล่อยทิ้งไว้ 3-4 สัปดาห์ หรือไถกลบพืชปุ๋ยสด (โสนอัฟริกัน หรือโสน
อินเดีย 4-6 กิโลกรัม/ไร่ ไถกลบเมื่ออายุ 50-70 วัน ปล่อยไว้ 1-2 สัปดาห์) ร่วมกับการใช้ปุ๋ยอินทรีย์น้ํา
หรือปุ๋ยเคมีสูตร 16-16-8 ใส่ปุ๋ยแต่งหน้าหลังปักดํา 35-45 วัน พัฒนาแหล่งน้ําไว้ใช้ในช่วงที่ข้าวขาดน้ํา
หรือใช้ทํานาครั้งที่ 2 หรือปลูกพืชไร่ พืชผักหรือพืชตระกูลถั่วหลังเก็บเกี่ยวข้าว โดยทําร่องแบบเตี้ย 
ปรับปรุงดินด้วยปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอก 2-3 ตัน/ไร่ ร่วมกับปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ยอินทรีย์น้ํา 

   ปลูกพืชไร่ พืชผักหรือไม้ผล ยกร่องกว้าง 6-8 เมตร คูน้ํากว้าง 1.0-1.5 เมตร ลึก 0.5-1.0 
เมตร และมีคันดินอัดแน่นล้อมรอบ ปรับปรุงดินด้วยปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอก 2 -3 ตัน/ไร่ ร่วมกับปุ๋ยเคมีหรือ
ปุ๋ยอินทรีย์น้ํา หรือขุดหลุมปลูกขนาด 50x50x50 ซม. ปรับปรุงหลุมปลูกด้วยปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอก 20-
35 กิโลกรัม/หลุม ในช่วงเจริญเติบโต ก่อนเก็บผลผลิตและภายหลังเก็บผลผลิต ใช้ปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอก
ร่วมกับปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ยอินทรีย์น้ํา ตามชนิดพืชที่ปลูก พัฒนาแหล่งน้ําและจัดระบบการให้น้ําในแปลงปลูก 
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กลุ่มชุดดินในพื้นที่ดอน เขตดินแห้ง 

กลุ่มชุดดินที่ 60 

 

    ชุดดิน : ดินตะกอนล าน้ าเชิงซ้อนที่มีการระบายน้ าดี (AC-wd :  
     Alluvial Complex, well drained) 
   
    ลักษณะเด่น :  
     กลุ่มดินร่วนที่เกิดจากดินตะกอนน้ําพาเชิงซ้อน ปฏิกิริยาดิน 
     เป็นกรดจัดถึงเป็นกลาง การระบายน้ําดีถึงดีปานกลาง ความ 
     อุดมสมบูรณ์ต่ํา 
   
    ปัญหา :  
     ดินปนทราย ความอุดมสมบูรณ์ต่ํา ขาดแคลนน้ํา และในพ้ืนที่ที่
     มีความลาดชันดินง่ายต่อการถูกชะล้างพังทลายสูญเสียหน้าดิน 
   
 แนวทางการจัดการ :  

 ปลูกพืชไร่หรือพืชผัก เลือกพ้ืนที่ค่อนข้างราบเรียบ 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) ร่วมกับปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ยอินทรีย์น้ํา มีวัสดุ
คลุมดิน หรือปลูกพืชหมุนเวียน พัฒนาแหล่งน้ําและจัดระบบการให้น้ําในแปลงปลูก 

 ปลูกไม้ผล ขุดหลุมปลูกขนาด 50x50x50 ซม. ปรับปรุงหลุมปลูกด้วยปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอก 20-
35 กิโลกรัม/หลุม ร่วมกับปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ยอินทรีย์น้ํา มีระบบอนุรักษ์ดินและน้ํา เช่น การสร้างคันดิน ปลูก
พืชคลุมดิน ปลูกพืชแซม วัสดุคลุมดิน ทําแนวรั้วหรือทําฐานหญ้าแฝกเฉพาะต้น ในช่วงเจริญเติบโต ก่อน
เก็บผลผลิตและภายหลังเก็บผลผลิต ใช้ปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอกร่วมกับปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ยอินทรีย์น้ํา ตามชนิดพืชที่
ปลูก พัฒนาแหล่งน้ําและจัดระบบการให้น้ําในแปลงปลูก 
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กลุ่มชุดดินในพื้นที่ดอน เขตดินชื้น 

กลุ่มชุดดินที่ 62 
 

ชุดดิน : พื้นที่ลาดชันเชิงซ้อน (SC : slope complex)   
  
ลักษณะเด่น :  
 พ้ืนที่ลาดชันเชิงซ้อนที่มีความลาดชันมากกว่า 35 เปอร์เซ็นต์ พ้ืนที่บริเวณนี้ยังไม่มีการศึกษา 
สํารวจและจําแนกดิน เนื่องจากสภาพพ้ืนที่มีความลาดชันสูง ซึ่งถือว่ายากต่อการจัดการดูแลรักษาสําหรับ
การเกษตร   
ปัญหา :  
 มีความลาดชันสูงมาก ในพื้นที่ทําการเกษตรจะเกิดการชะล้างพังทลายสูญเสียหน้าดินอย่างรุนแรง 
ขาดแคลนน้ําและบางพ้ืนที่อาจพบชั้นหินพื้นหรือเศษหินกระจัดกระจายอยู่บริเวณหน้าดิน   
 
แนวทางการจัดการ :  
ควรปล่อยไว้ให้เป็นปุาตามธรรมชาติ เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ปุา แหล่งต้นน้ําลําธาร ในกรณีที่จําเป็นต้อง
นํามาใช้ประโยชน์ทางการเกษตร จําเป็นต้องมีการศึกษาดินก่อน เพ่ือให้ทราบถึงความเหมาะสมของดิน
สําหรับการปลูกพืช โดยมีการใช้ประโยชน์ที่ดินในเชิงอนุรักษ์หรือวนเกษตร ในบริเวณพ้ืนที่ที่เป็นดินลึกและ
สามารถพัฒนาแหล่งน้ําได้ มีระบบอนุรักษ์ดินและน้ํา เช่น ปลูกพืชคลุมดิน ทําแนวรั้วหญ้าแฝกและขุดหลุม
ปลูกเฉพาะต้น โดยไม่มีการทําลายไม้พ้ืนล่าง สําหรับในพ้ืนที่ที่ไม่มีศักยภาพทางการเกษตร ควรรักษาไว้ให้
เป็นสวนปุา สร้างสวนปุาหรือใช้ปลูกไม้ใช้สอยโตเร็ว 

 
 

 

 

 

 


