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โครงการจัดทาแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตาบล
การเกษตรยังมีความสาคัญอยํางยิ่งตํอระบบเศรษฐกิจของประเทศไทย แม๎สัดสํวนรายได๎ภาคเกษตร
ตํอรายได๎ประชาชาติจะอยูํในระดับไมํสูงนัก เนื่องจากรายได๎ยังคงผันผวนไปตามกระแสเศรษฐกิจโลก แตํเป็น
เพราะภาคเศรษฐกิจด๎านอื่นๆโดยเฉพาะอุตสาหกรรมการสํงออก การบริการและการทํองเที่ยวเติบโตเร็วกวํา
มาก เมื่อมองตัวเลขในเชิงเปรียบเทียบจึงทาให๎ภาคเกษตรไมํคํอยมีความสาคัญในเชิ งเศรษฐกิจ และจานวน
เกษตรกรก็มีแนวโน๎มลดลงเชํนเดียวกับประเทศที่พัฒนาแล๎ว หากแนวโน๎มการพัฒนาการเกษตรเป็นไปแบบที่
เป็นอยูํในปัจจุบันนี้ และไมํมีการแก๎ไขปัญหาเกษตรกรอยํางจริงจัง เชื่อวําอีกไมํเกิน ๓๐ ปี จานวนเกษตรกร
ไทยจะเหลือต่ากวําร๎อยละ ๑๐
สาหรับการทาการเกษตรของเกษตรกรไทยสํวนใหญํ ยังประสบปัญหาทํามกลางความเปลี่ยนแปลง
ของสั งคมภายใต๎กระแสโลกาภิ วัฒ น๑ ภาคเกษตรกรรมไทยกาลั งเผชิญกับปัญหาความยากจนอันเกิดจาก
เกษตรกรไทยสํ ว นใหญํยั งขาดความรู๎ และการบริห ารจัดการ ปัญหาเรื่องทุน และโครงสร๎างพื้นฐานโดย
เฉพาะที่ทากิน การพัฒนาดิน และน้า ซึ่งยังพบวําไมํเพียงพอ จึงเป็นสิ่งที่ทาให๎การพัฒนาชีวิตความเป็นอยูํ
ของเกษตรกรไทยยังลําช๎า
การเปิดเสรีของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ AEC ก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ต๎องคานึงถึง เนื่องจาก
เป็ น การเปิ ดเสรี ทางการค๎า กลํ าวคือสิ นค๎าเกษตรสามารถสํ งออกเคลื่ อนย๎ายได๎อยํางเสรี สํงผลให๎ ต๎องให๎
ความสาคัญกับ คูํแขํงขันในตลาดภาคการเกษตร คุณภาพของสินค๎า เกษตร ราคาสินค๎าเกษตร เป็นต๎น ทั้งนี้
ประเทศไทยก็ยังพอมีข๎อได๎เปรียบอยูํบ๎างในเรื่องของพื้นที่การเพาะปลูก และระบบการขนสํง
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ตาบลแม่วะหลวง มี 9 หมู่บ้าน
(ทาเนียบท้องที่ พุทธศักราช 2555 กรมการปกครอง)

ตาบลแม่วะหลวง

ที่มา : แผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-Map) - กระทรวงเกษตรและสหกรณ๑
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ส่วนที่ ๑ : บริบทพื้นที่
๑. ข้อมูลทั่วไป
สภาพทั่วไป
ตาบลแมํวะหลวง ตั้งอยูํในเขตเขตป่าสงวนแหํงชาติป่าทําสองยาง มีเนื้อที่ประมาณ ๓๒๘.๙
ตารางกิโลเมตร) ๒๐๕,๕๖๒.๕๐ ไร (โดยตั้งอยูํทางทิศเหนือของอาเภอทําสองยาง หํางจากที่วําการอาเภอ
ทําสองยาง ประมาณ ๑๐๐ กิโลเมตร ตามถนนทางหลวงแผํนดิน ทางหลวงหมายเลข ๑๐๕ สายทางแมํ
สอด - แมํสะเรียง ประชากรสํวนใหญํเป็นชาวไทยภูเขาเผํากะเหรี่ยงหรือปกาเกอะญอ สภาพพื้นที่ทาง
ภูมิศาสตร๑เป็นพื้นที่สูง มีพื้นที่ราบเพียงเล็กน๎อย การตั้งถิ่นฐานของประชาชน โดยตั้งอยูํตามพื้นที่บริเวณสัน
เขา และบริเวณพื้นที่ราบระหวํางหุบเขา มีการทานาระบบนาขั้นบันไดตามไหลํเขาและบริเวณพื้นที่ราบ
ระหวํางหุบเขา ประชาชนโดยสํ วนใหญํมีอาชีพเกษตรกรรม การคมนาคมคํอนข๎างไมํส ะดวก มี เพียง 4
หมูํบ๎าน ที่รถยนต๑สามารถเข๎าถึง และมีหมูํบ๎านที่ต๎องเดินเท๎า จานวน 4 หมูํบ๎าน คือ หมูํที่ 5 บ๎านบอหมาก หมูํที่
6 บ๎านแมํหละยอคี(เค๏าะทีโค๏ะ ) หมูํที่ 8 บ๎านวะหยําโจ(ยกเว๎นฤดูฝน) และหมูํที่ 9 บ๎านเกร๎ะคี ประชากร
สํวนใหญํ อําน พูด เขียน ภาษาไทยไมํคํอยได๎ ซึ่งเป็นปัญหาที่สํวนราชการตํางๆ ต๎องชํวยกันแก๎ไขเพื่อ
ยกระดับคุณภาพชีวิตให๎ดีขึ้นตํอไป ตาบลแมํวะหลวงประกอบด๎วย ๙ หมูํบ๎าน
๑. บ๎านซอแขระกา
(บ๎านซอแขระกา,บ๎านแมํตะปู)
๒. บ๎านปางทอง
(บ๎านปางทอง,บ๎านแมํสะเปา,บ๎านคอโคโกร,บ๎านโหยํกะแตะ)
๓. บ๎านแมํวะหลวง
(บ๎านแมํวะหลวง,บ๎านแมํลาคี,บ๎านแมํโป,บ๎านแมํเงา)
๔. บ๎านแมํอมกิ
(บ๎านแมํอมกิ,บ๎านแมํเหวํยโพคี,บ๎านแมํแปงทะ,บ๎านแมํโน๏ะทะ)
๕. บ๎านบอหมาก
(บ๎านบอหมาก,บ๎านโท๏ะโกเล,บ๎านพะดิ๊สะคี,ปอเครอะเด)
๖. บ๎านแมํหละยอคี
(บ๎านแมํหละยอคี,บ๎านคอทีโค๏ะ,บ๎านเลอตอเต,บ๎านแมํตอคี)
๗. บ๎านอมกอทะ(ทีสะหนํอ)
(บ๎านทีสะหนํอ,บ๎านกอแปทะ)
๘. บ๎านวะหยําโจ
(บ๎านวะหยําโจ,บ๎านอิวุํยโจ)
๙. บ๎านเกร๎คี
(บ๎านเกร๎คี,บ๎านตะซูเด,เลโพเด,บ๎านโท๏ะโด๏ะวาเล,)
อาณาเขตตาบล
ทิศเหนือ
ทิศใต๎
ทิศตะวันออก
ทิศตะวันตก

ติดตํอกับ อาเภอสบเมย จังหวัดแมํฮํองสอน
ติดตํอกับ ตาบลแมํสอง อาเภอทําสองยาง จังหวัดตาก
ติดตํอกับ อาเภอสบเมย จังหวัดแมํฮํองสอน และ อาเภออมก๐อย จังหวัดเชียงใหมํ
ติดตํอกับ ตาบลทําสองยาง อาเภอทําสองยาง จังหวัดตาก

ภูมิประเทศ
ลักษณะภูมิประเทศมีสภาพเป็นพื้นที่สูง พื้นที่สูงสํวนใหญํเป็นภูเขาสูงสลับพื้นที่ราบระหวํางหุ บ
เขาโดยตั้งอยูํทางทิศเหนือของอาเภอทําสองยาง จังหวัดตาก มีรูปรํางทอดตัวแนวเฉียงไปทางทิศตะวันตก
เฉียงเหนือถึงตะวันออกเฉียงใต๎ พื้นที่การเกษตรมีน๎อยตามบริเวณที่ราบระหวํางหุบเขา ที่ราบบริเวณริม
ลาห๎วยสายตํางๆ แหลํงน้าทาการเกษตรมีน๎อย อาชีพสํวนใหญํของประชากรทาการเกษตรทั้งการทาไรํ

6
ข๎าว การทานา และ เลี้ยงสัตว๑ เนื้อที่ตาบลแมํวะหลวงมีประมาณประมาณ ๓๒๘.๙ ตารางกิโลเมตร
(๒๐๕,๕๖๒.๕๐ ไรํ) มีแมํน้าแมํเงากั้นพื้นที่รอยตํอระหวํางเขตจังหวัดตากและจังหวัดแมํฮํองสอน
ภูมิอากาศ
ที่ตั้งของตาบลแมํวะหลวงอยูํใกล๎เทือกเขาถนนธงชัย และอยูํในรํองมรสุมตะวันตกเฉียงใต๎ จาก
ทะเลอันดามัน พัดผํานทาให๎ภูมิอากาศเป็นแบบมรสุมเขตร๎อน ทาให๎มีปริมาณฝนตกชุกเกือบทั้งปี และมี
อากาศหนาวเย็น คือตลอดชํวง ๘ - ๙ เดือน โดยเฉพาะในเดือนพฤษภาคม ถึง เดือน ตุลาคม เป็นชํวงที่
ฝนตกชุกมาก ลักษณะภูมิอากาศเชํนนี้ทาให๎มีด๎วยกัน ๓ ฤดู คือ
• ฤดูร๎อน เริ่ม ตั้งแตํ เดือน มีนาคม - เมษายน ร๎อนมากในเดือน เมษายน อุณหภูมิโดยเฉลี่ยอยูํ
ระหวําง ๒๘ - ๓๓ องศาเซลเซียส
• ฤดูฝน เริ่มตั้งแตํ เดือนพฤษภาคม - ตุลาคม ตกมากในเดือนสิงหาคม อุณหภูมิโดยเฉลี่ยอยูํ
ระหวําง ๑๙ - ๒๘ องศาเซลเซียส
• ฤดูหนาว เริ่มตัง้ แตํ เดือน พฤศจิกายน - กุมภาพันธ๑ อุณหภูมิต่าสุดในเดือนธันวาคม เนื่องจากอยูํ
ในพื้นที่ป่าสมบูรณ๑และป่าต๎นน้า พื้นที่เป็นที่ราบสูงอากาศจึงหนาวเย็นมาก อุณหภูมิโดยเฉลี่ยอยูํ
ระหวําง ๑๐ - ๑๘ องศาเซลเซียส
จานวนประชากร
ประชากรสํวนใหญํเป็นชาวไทยภูเขา (เผํากะเหรี่ยงหรือปกาเกอะญอ) มีประชากรรวม ทั้งสิ้น
๖,๙๑๘ คน แยกเป็น ชาย ๓,๕๒๗ คน
หญิง ๓,๓๙๙ คน
มีความหนาแนํนเฉลี่ย ๒๑ คน/ตารางกิโลเมตร
หมูํที่
หมูํที่ ๑ บ๎านซอแขระกา
หมูํที่ ๒ บ๎านปางทอง
หมูํที่ ๓ บ๎านแมํวะหลวง
หมูํที่ ๔ บ๎านแมํอมกิ
หมูํที่ ๕ บ๎านบอมะ
หมูํที่ ๖ บ๎านแมํหละยอคี
หมูํที่ ๗ บ๎านอมกอทะ
หมูํที่ ๘ บ๎านวะหยําโจ
หมูํที่ ๙ บ๎านเกระโก
รวมทั้งสิ้น

ชาย
(คน)
๒๕๔
๔๖๘
๕๓๙
๔๒๓
๓๑๕
๒๘๒
๓๖๐
๓๙๗
๕๑๒
๓,๕๕๐

หญิง
(คน)
๒๓๓
๔๗๑
๕๔๔
๓๙๑
๒๖๕
๒๗๒
๓๓๐
๔๐๔
๕๑๕
๓,๔๒๕

รวมประชากร

จานวน(หลัง)

๔๘๗
๙๓๙
๑,๐๘๓
๘๑๔
๕๘๐
๕๕๔
๖๙๐
๘๐๑
๑,๐๒๗
๖,๙๗๕

๑๗๑
๒๘๐
๔๓๕
๓๑๒
๑๘๙
๑๗๙
๑๘๐
๑๘๒
๒๔๖
๒,๑๗๔

ที่มา : ข๎อมูลประชากร สานักทะเบียนอาเภอทําสองยาง เดือนตุลาคม ๒๕๕๙
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ชํวงอายุและจานวนประชากร
• ชํวงอายุระหวําง น๎อยกวํา ๑ – ๕ ปี มีจานวน
๙๑๒ ราย
• ชํวงอายุระวําง ๖ – ๑๕ ปี
มีจานวน
๑,๗๒๑ ราย
• ชํวงอายุระหวําง ๑๖ – ๒๕ ปี
มีจานวน
๑,๓๔๘ ราย
• ชํวงอายุระหวําง ๒๖ – ๕๙ ปี
มีจานวน
๒,๒๐๘ ราย
• ชํวงอายุระหวําง ๖๐ – ๙๙ ปี
มีจานวน
๔๔๕ ราย
(ข๎อมูลสถิติประชากร แยกรายละเอียด ตุลาคม ๒๕๕๙)
อาชีพ
การเกษตร
ตาบลแมํวะหลวง มีพื้นที่ทั้งหมด ๒๐๕,๕๖๒.๕๐ ไรํ พื้นที่ทาการเกษตรทั้งสิ้น ๖,๖๒๑ไรํ แยก
เป็น ทานา ๔,๐๑๗ ไรํ ทาสวน ๙ ไรํ ทาไรํ ๔๒๓ ไรํ ปลูกพืชผัก ๔๙ ไรํ และปลูกพืชอื่นๆ ๒๑๓ ไรํ
พื้นที่ที่เหลือเป็นพื้นที่ป่าและแหลํงน้า จานวน ๑๙๔,๓๒๐.๕๐ ไรํ
พืชที่สาคัญในพื้นที่
• ข๎าว โดยเฉพาะข๎าวพันธุ๑พื้นเมืองในระบบไรํข๎าว ที่เรารู๎จักในนามของ ระบบไรํหมุนเวียน
และการทานาตามขั้นบันได
• พริกกะเหรี่ยง เป็นพริกที่มีลักษณะคล๎ายพริกขี้หนู มีความเผ็ดมาก และมักจะมีการ
เพาะปลูก และเจริญเติบโตได๎ดีในพื้นที่สูงที่มีอากาศหนาวเย็น
• พืชผักในระบบไรํหมุนเวียน เชํน ฟักเขียว แตงดอย เผือก มัน ฟักทอง ต๎นหอม ผักชี ฯลฯ
• ข๎าวโพดเลี้ยงสัตว๑ เป็นพืชเศรษฐกิจที่มีการเพาะปลูกเพิ่มมากขึ้นในพื้นที่• ถั่วเหลือง เป็นพืชเศรษฐกิจที่มีการเพาะปลูกเพิ่มมากขึ้น
การประมง
ตาบลแมํวะหลวงมีลาน้าแมํเงาเป็นแมํน้าขนาดใหญํ ซึ่งเป็นเขตแบํงเขตของจังหวัดตาก และ
จังหวัดแมํฮํองสอน ซึ่งลาน้าดังกลําวนี้มีสัตว๑น้าซึ่งมีการแบํงพื้นที่ในความรับผิดชอบของแตํละหมูํบ๎าน
และในบางหมูํบ๎านได๎มีการกันพื้นที่เป็นพื้นที่อนุรักษ๑สัตว๑น้า เพื่อให๎เป็นการอนุรักษ๑และป้องกันการสูญ
พันธุ๑ของสัตว๑น้า ดังนั้น การประมงในพื้นที่ตาบลแมํวะหลวง จึงเป็นการประมงน้าจืดตามแหลํงน้า
ธรรมชาติ เชํน ลาห๎วยสายตํางๆ และแมํน้าแมํเงา
การปศุสัตว๑
การปศุสัตว๑ในพื้นที่ตาบลแมํวะหลวง ประชากรโดยสํวนใหญํของตาบลแมํวะหลวง มักจะเลี้ยง
สัตว๑ทั้งสาหรับใช๎งาน และเพื่อบริโภค การเลี้ยงเชิงพาณิชย๑มีน๎อย สัตว๑เลี้ยงที่ใช๎ในการบริโภคสํวนใหญํ
ต๎องนามาจากตัวอาเภอหรืออาเภอใกล๎เคียง ได๎แกํ โคเนื้อ กระบือ สุกร ไกํ และมีการเลี้ยงช๎างในบาง
ครัวเรือน
ประชาชนพื้นที่ตาบลแม่วะหลวงประกอบอาชีพทางด้านเกษตรกรรม ส่วนใหญ่เป็นการเกษตร
เพื่อการยังชีพเป็นหลัก และมีบางส่วนที่มีการปลูกพืชเพื่อจาหน่าย เช่น ข้าวโพด ถั่วเหลือง พริกกะเหรี่ยง
และพืชผักต่างๆ
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การศึกษา
o โรงเรียนประถมศึกษา - มัธยมศึกษาตอนต๎น
ชั้นอนุบาล - มัธยมศึกษาปีที่ 3 (สังกัด สพฐ.) 2 แหํง
• โรงเรียนบ๎านแมํวะหลวง หมูํที่ ๓
จัดการเรียนสอนระดับ อนุบาล – มัธยมศึกษาปีที่ ๓ มีห๎องเรียนสาขาจานวน
๑ ห๎องเรียน คือ ห๎องเรียนสาขาบ๎านแมํโปคี
• โรงเรียนบ๎านแมํอมกิ หมูํที่ ๔
จัดการเรียนสอนระดับ อนุบาล – มัธยมศึกษาปีที่ ๓ มีห๎องเรียนสาขาจานวน
๑๒ ห๎องเรียน ดังนี้
- ห๎องเรียนสาขาบ๎านซอแขระกา หมูํที่ ๑
- ห๎องเรียนสาขาบ๎านแมํตะปู
หมูํที่ ๑
- ห๎องเรียนสาขาบ๎านแมํสะเปา
หมูํที่ ๒
- ห๎องเรียนสาขาบ๎านปางทอง
หมูํที่ ๒
- ห๎องเรียนสาขาบ๎านแมํลาคี
หมูํที่ ๓
- ห๎องเรียนสาขาบ๎านแมํเป่งทะ
หมูํที่ ๔
- ห๎องเรียนสาขาบ๎านปอเคอะเด หมูํที่ ๕
- ห๎องเรียนสาขาบ๎านเคอะทีโค๏ะ หมูํที่ ๖
- ห๎องเรียนสาขาบ๎านกอแปทะ
หมูํที่ ๗
- ห๎องเรียนสาขาบ๎านวะหยําโจ
หมูํที่ ๘
- ห๎องเรียนสาขาบ๎านอิวิโจ
หมูํที่ ๘
- ห๎องเรียนสาขาบ๎านเกร๏ะคี
หมูํที่ ๙
o โรงเรียนสังกัดกองกากับการตารวจตะเวนชายแดน 1 แหํง
• ศกร.ตชด.บ๎านตาซูเด หมูํที่ ๙
o ศูนย๑การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขาแมํฟ้าหลวง จานวน ๓ แหํง
• ศศช.บ๎านบอหมาก หมูํที่ ๕
• ศศช.บ๎านทีสะหนํอ หมูํที่ 7
• ศศช.บ๎านตาซูเด หมูํที่ ๙
ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม
การนับถือศาสนา
ประชาชนสํวนใหญํในพื้นที่ตาบลแมํวะหลวง นับถือความเชื่อตามจารีตประเพณี หรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์
ตามกลุํมชาติพันธุ๑ และบางสํวนนับถือพุทธศาสนา และคริสต๑ศาสนา
o วัด/สานักสงฆ๑ ๗ แหํง คือ
• สานักสงฆ๑บ๎านซอแขระกา
หมูํที่ ๑
• สานักสงฆ๑บ๎านแมํปางทอง
หมูํที่ ๒
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•
•
•
•
•
o โบสถ๑คริสต๑
•
•
•
•
•
•

สานักสงฆ๑บ๎านแมํลาคี
สานักสงฆ๑บ๎านแมํอมกิ
สานักสงฆ๑บ๎านปอเคอะเด
สานักสงฆ๑บ๎านวะหยําโจ
สานักสงฆ๑บ๎านเกร๏ะคี
๗ แหํง คือ
โบสถ๑บ๎านแมํสะเปา
โบสถ๑บ๎านแมํโป
โบสถ๑บ๎านแมํอมกิ
โบสถ๑บ๎านทีสะหนํอ
โบสถ๑บ๎านกอแปทะ
โบสถ๑บ๎านอิวิโจ

หมูํที่
หมูํที่
หมูํที่
หมูํที่
หมูํที่

๓
๔
๕
๘
๙

หมูํที่
หมูํที่
หมูํที่
หมูํที่
หมูํที่
หมูํที่

๒
๓ (จานวน ๒ แหํง)
๔
๗
๗
๘

ประเพณีและงานประจาปี
ประเพณีสาคัญในรอบปีสังคมกะเหรี่ยงเป็นสังคมที่กลุํมคนนับถือความเชื่อแบบดั้งเดิม หรือความ
เชื่อเกี่ยวกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ สิ่งเหนือธรรมชาติ(ผี) การนับถือความเชื่อดังกลําวนาไปสูํการกาหนดรูปแบบของ
พิธีกรรม ระบบความเชื่อ โลกทัศน๑ คํานิยม วิธีการปฏิบัติตน การจัดระบบความสัมพันธ๑ของคนกลุํมตํางๆ
ทั้งนี้ในการศึกษาแบํงกลุํมพิธีกรรมที่สาคัญออกเป็นสามกลุํมกลําวคือ
• กลุํมพิธีกรรมในวงจรชีวิต แบํงออกเป็นสามพิธีกรรม คือ พิธีกรรมในการเกิด การ
แตํงงาน และพิธีกรรมในการเสียชีวิตหรือพิธีศพ
• กลุํมพิธีกรรมที่สาคัญในรอบปี ศึกษาเฉพาะ พิธีกรรมปีใหมํ และพิธีกรรมการเลี้ยงผี
หมูํบ๎าน
• กลุํมพิธีกรรมตามโอกาส ศึกษาเฉพาะ พิธีกรรมการเลี้ยงผีบรรพบุรุษ และพิธีกรรมการ
ขอขมา
ภูมิปัญญาท๎องถิ่น ภาษาถิ่น
ชาวกะเหรี่ยงตาบลแมํวะหลวง มีภูมิปัญญาท๎องถิ่นที่สาคัญ ไมํวําจะเป็นในด๎านสถาปัตยกรรม
สิ่งกํอสร๎าง ภาษา การแตํงกาย การละเลํน ดนตรี ศิลปะการแสดง อาหาร วรรณกรรม ตลอดจนภูมิ
ปัญญา โดยเฉพาะภูมิปัญญาในด๎านการอนุรักษ๑สิ่งแวดล๎อมและทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนพิธีกรรมที่
สาคัญเป็นเอกลักษณ๑ของตนเอง ซึ่งแสดงออกถึงความเป็นอัตลักษณ๑ทางชาติพันธุ๑ของตนเอง
สินค๎าพื้นเมืองและของที่ระลึก
สินค๎าพื้นเมืองที่สาคัญของตาบลแมํวะหลวง สามารถแบํงออกได๎ เป็นสินค๎าตามวัฒนธรรม ได๎แกํ
เครื่องจักสาน และผ๎าทอชาวกะเหรี่ยง ไมํวํา จะเป็นถุงยําม เสื้อ ผ๎าถุง ผ๎าโพกหัว และเครื่องประดับตํางๆ
นอกจากนั้นยังมีสินค๎าพื้นเมืองและของที่ระลึกที่เป็นของฝาก โดยเฉพาะผลผลิตทางด๎านการเกษตร และ
ของป่ า เชํน พื ช ผั กปลอดสารพิษ ที่มี ตามป่ า ล าห๎ ว ยตํา ง ๆ และพื ช ผั กที่ มีก ารเพาะปลู กในระบบไรํ
หมุนเวียน และของป่าประเภทตํางๆ เชํน สมุนไพร น้าผึ้ง เป็นต๎น
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สาธารณสุข
การสาธารณสุข และการรักษาพยาบาล ตลอดจนการสํงเสริมและการป้องกันโรคภายในพื้นที่
โดยมีหนํวยงานที่ทาหน๎าที่ในด๎านสาธารณสุขดังนี้ คือ
o โรงพยาบาลสํงเสริมสุขภาพตาบล จานวน ๑ แหํง
• โรงพยาบาลสํงเสริมสุขภาพตาบลแมํวะหลวง หมูํที่ ๓ บ๎านแมํวะหลวง
o สถานบริการสาธารณสุขชุมชนพื้นฐาน สสช 3 แหํง
• สสช.บ๎านซอแขระกา หมูํที่ ๑
• สสช.บ๎านแมํสะเปา
หมูํที่ ๒
• สสช.บ๎านเกร๏ะคี
หมูํที่ ๙
o สถานบริการสาธารณสุขชุมชนพื้นฐาน สสช. ที่อยูํระหวํางการกํอสร๎างมีจานวน ๔ แหํง
• บ๎านแมํเป่ง หมูํที่ ๔
• บ๎านกอแปทะ หมูํที่ ๗
• บ๎านทีสะหนํอ หมูํที่ ๗
• บ๎านอิวิโจ หมูํที่ ๘
o อัตราการมี และใช๎ส๎วมราดน้า ร๎อยละ ๗๐.๐๐
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
สถานีตารวจ
ป้อมตารวจแมํเงา
สถานีดับเพลิง
จุดเฝ้าตรวจชายแดน อส. ระวังภัย
กองร๎อย อส. อ. ทําสองยาง บ๎านแมํตะปู

๑
แหํง
๑

แหํง
แหํง
แหํง

การสังคมสงเคราะห์
การเกิดสาธารณภัยประเภทตํางๆ ไมํวําจะเป็นอุทกภัย น้าทํวม ดินโคลนถลํม ภัยหนาว ภัยแล๎ง
และในกรณีที่เกิดเหตุการณ๑ไมํปกติในพื้นที่ องค๑การบริหารสํวนตาบลแมํวะหลวงจะดาเนินการสังคม
สงเคราะห๑แกํผู๎ที่ประสบภัยดังกลําว ไมํวําจะเป็นการชํวยเหลือเกี่ยวกับเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อการยังชีพ
การสังคมสงเคราะห๑เกี่ยวกับเครื่องนุํงหํมกันหนาว เป็นต๎น
การบริการขั้นพื้นฐาน
การคมนาคมขนสํง
การคมนาคมขนสํงในพื้นที่ตาบลแมํวะหลวง มีเส๎นทางหลักที่เชื่อมตํอกับอาเภอทําสองยาง และเชื่อมตํอ
กับอาเภอสบเมย จังหวัดแมํฮํองสอน คือ เส๎นทางทางหลวงแผํนดินหมายเลข ๑๐๕ แมํสอด - แมํสะเรียง
นอกจากนั้นจะเป็นสายทางหรือถนนท๎องถิ่น ซึ่งอยูํในความรับผิดชอบขององค๑การบริหารสํวนตาบลแมํวะ
หลวง จานวน ๙ สายทางหลัก ระยะทาง ๙๐.๕๕ เมตร โดยแยกออกเป็นถนนคอนกรี ต จานวนทั้งสิ้น
๒๓.๙๕ กิโลเมตร และถนนดิน
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การไฟฟ้า
ตาบลแมํวะหลวงมี ๙ หมูํบ๎าน ในจานวน ๗ หมูํบ๎าน ใช๎ไฟฟ้าโซลําเซลล๑(พลังงานแสงอาทิตย๑) ในการให๎
แสงสวํางในชีวิตประจาวัน สาหรับอีกสองหมูํบ๎าน คือ หมูํที่ ๓ บ๎านแมํวะหลวง และหมูํที่ ๔ บ๎านแมํอมกิ
ได๎มีระบบการจานํายไฟฟ้าในพื้นที่ทั้งสองหมูํบ๎าน เมื่อเดือนเมษายน ๒๕๕๘
การประปา
ครัวเรือนทั้งหมดของตาบลแมํวะหลวง ใช๎ระบบประปาภูเขาที่ดาเนินการโดยองค๑การบริหารสํวนตาบลแมํ
วะหลวง และองค๑กรการกุศลที่มีการดาเนินการ เชํน องค๑กรทางศาสนาพุทธ และองค๑กรของศาสนาคริสต๑
โดยครัวเรือนทั้งหมดของตาบลแมํวะหลวง มีจานวน ๒,๑๗๒ ครัวเรือน มีน้าเพียงพอสาหรับการอุปโภค
บริโภค
โทรศัพท๑
ระบบการสื่อสารในพื้นที่ตาบลแมํวะหลวง มีระบบโทรศัพท๑เครือขํายสัญญาณมือถือ ระบบ AIS ในพื้นที่
หมูํที่ ๔ บ๎านแมํอมกิ และมีเครือขํายโทรศัพท๑ของระบบ TOT จานวน ๙ แหํง คือ
บ๎านซอแขระกา หมูํท๑ี่
๒
แหํง กลุํมบ๎านซอแขระกา กลุํมบ๎านแมํตะปู
บ๎านปางทอง หมูํที่ ๒
๑
แหํง กลุํมบ๎านปางทอง
บ๎านแมํวะหลวง หมูํที่ ๓
๔
แหํง กลุํมบ๎านแมํวะหลวง ๒ แหํง กลุํมบ๎านแมํเงา ๒ แหํง
บ๎านแมํอมกิ หมูํที่ ๔
๑
แหํง กลุํมบ๎านแมํอมกิ
บ๎านเกร๏ะคี หมูํที่ ๙
๑
แหํง กลุํมบ๎านเกร๏ะคี
ไปรษณีย๑หรือการสื่อสารหรือการขนสํง และวัสดุ ครุภัณฑ๑
ตาบลแมํวะหลวงมี ทาการไปรษณีย๑ได๎รับอนุญาต ๑ แหํง โดยตั้งอยูํ ณ บ๎านเลขที่ ๖๘ หมูํที่ ๔ บ๎านแมํ
อมกิ ตาบลแมํวะหลวง
หน่วยธุรกิจในเขต อบต.
ธนาคาร
แหํง
โรงแรม
แหํง
ปั๊มน้ามัน และก๏าซ(ขนาดเล็ก)
๒
แหํง
ปั๊มหลอดแก๎วมือหมุน * หมูํที่ ๓ บ๎านแมํวะหลวง และแมํเงา
โรงงานอุตสาหกรรม
แหํง
โรงสี (ขนาดเล็ก)
๔
แหํง
1) หมูํที่ ๒ บ๎านปางทอง
3) หมูํที่ ๓ บ๎านแมํลาคี
2) หมูํที่ ๓ บ๎านแมํวะหลวง
4) หมูํที่ ๔ บ๎านแมํอมกิ
สภาพทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แหลํงน้า
ตาบลแมํวะหลวงมีสภาพเป็นพื้นที่ภูเขาสูง เป็นต๎นน้าของลาห๎ วยสายตําง ๆ ในพื้นที่ตาบลแมํวะ
หลวง จานวน ๒๒ ลาห๎วย และไหลรวมไปยังแมํน้าเงา ลาห๎วยตําง ๆ ประชาชนใช๎ในการอุปโภคบริโภค
โดยเป็ น ต๎ น น้ าของระบบประปาภู เ ขาในแตํ ล ะหมูํ บ๎ า น นอกจากนั้ น เป็ น ล าน้ าที่ ใ ช๎ ใ นระบบเกษตร
โดยเฉพาะระบบการทานาตามขั้นบันได
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แหลํงน้าธรรมชาติ
- ลาน้า ลาห๎วย มี
- บึง หนอง และอื่นๆ
แหลํงน้าที่สร๎างขึ้น
- ฝาย
- บํอน้าตื้น
- สระน้า
- บํอบาดาล
การประปา
แยกตามจานวน ดังนี้
ตารางที่ ๒ จานวนประปาหมูํบ๎าน/ ประปาภูเขา
ลักษณะ
จานวน (หมูํบ๎าน)
ประปาท๎องถิ่น
ประปาหมูํบ๎าน
ประปาภูเขา
๙

๒๒
-

สาย
สาย

๓
๑
-

แหํง
แหํง
แหํง
แหํง

หลังคาที่ได๎รับประโยชน๑
๑,๙๒๘

(ที่มา: ข๎อมูลจากสํวนโยธา องค๑การบริหารสํวนตาบลแมํวะหลวง อาเภอทําสองยาง จังหวัดตาก)
ป่าไม๎
ที่ตั้งของตาบลตั้งอยูํในเขตป่าสงวนป่าทําสองยาง สภาพป่าไม๎มีลักษณะเป็นป่าเบญจพรรณ และ
สํวนหนึ่งเป็นป่าดงดิบ ชนิดของพันธุ๑ไม๎ที่พบมาก ได๎แกํ ไม๎สัก ไม๎แดง ไม๎เต็ง และไม๎กระยาเลย สัตว๑ป่าที่
พบในพื้นที่ ได๎แกํ เก๎ง กวาง หมูป่า ลิง เลียงผา แตํไมํเป็นเขตอนุรักษ๑พันธุ๑สัตว๑ป่า และของป่าที่พบใน
พื้นที่ ได๎แกํ ผักชนิดตํางๆ น้าผึ้ง หนํอไม๎ เปลือกไม๎
ภูเขา
ลักษณะที่ตั้งของตาบลเป็นพื้นที่สูงภูเขาสูง สลับกับที่ราบระหวํางหุบเขา และที่ราบริมน้าห๎วย
ประชาชนมีการตั้งถิ่นฐานอยูํตามสันเขา และที่ราบระหวํางหุบเขาตําง ๆ
คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ
ตาบลแมํวะหลวง เป็นพื้นที่ที่มีความหลากหลายทางชีวภาพ มีความหลากหลายของประเภทป่า
และพันธุ๑ไม๎ รวมทั้งสัตว๑ป่า แตํปัจจุบันพื้นที่ป่าและสัตว๑ป่าได๎ลดน๎อยลงเนื่องจากการบุกรุกพื้นที่ป่าเป็น
พื้นที่เกษตรกรรม ซึ่งสํงผลให๎ปริมาณน้าต๎นน้าเพื่อใช๎ในการอุปโภค และน้าเพื่อการเกษตรลดน๎อยลง
ตลอดจนภูมิอากาศเกิดการเปลี่ยนแปลง ฝนไมํตกต๎องตามฤดูกาล และอากาศคํอนข๎างร๎อน
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สถานการณ์ด้านการเกษตร ตาบลแม่วะหลวง

พื้นทีต่ าบลแม่วะหลวง
พื้นที่เกษตร
47,824 ไร่
19 %

พื้นที่ป่า
204,168 ไร่
80 %

พื้นที่ตาบลแม่วะหลวง
254,285ไร่

พื้นที่น้า
924 ไร่
0.4 %
พื้นที่อื่นๆ
1,369 ไร่
0.6 %

การใช๎ที่ดิน พื้นที่เกษตร
การใช๎ที่ดิน พื้นที่น้า
การใช๎ที่ดิน พื้นที่อื่นๆ
การใช๎ที่ดิน พื้นที่ป่า
ที่มา : แผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก Agri-Map - กระทรวงเกษตรและสหกรณ๑
* ข๎อมูลการใช๎ที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน (2558 - 2559)
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พื้นที่การเกษตรตาบลแม่วะหลวง
พื้นที่ปศุสัตว์
- ไร่
0%

พื้นที่ประมง
- ไร่
0%

พื้นทีก่ ารเกษตร
47,824 ไร่

พื้นที่เพาะปลูก
47,824 ไร่
100 %

พื้นที่การเกษตร พื้นที่เพาะปลูก
พื้นที่การเกษตร พื้นที่ปศุสัตว๑
พื้นที่การเกษตร พื้นที่ประมง

ที่มา : แผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก Agri-Map - กระทรวงเกษตรและสหกรณ๑
* ข๎อมูลการใช๎ที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน (2558 - 2559)
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พื้นที่เพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ
ถั่วเหลือง
177 ไร่
3%

ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
64 ไร่
1%

พริกขี้หนูเม็ดเล็ก
(พริกกะเหรี่ยง)
234 ไร่
4%

พื้นที่เพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ
5,372 ไร่

พื้นที่เพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ ข๎าว
พื้นที่เพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ พริกขี้หนูเม็ดเล็ก
พื้นที่เพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ ข๎าวโพดเลี้ยงสัตว๑
พื้นที่เพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ ถั่วเหลือง

ที่มา : สานักงานเกษตรอาเภอทําสองยาง
* ข๎อมูลทะเบียนเกษตรกร กรมสํงเสริมการเกษตร 2559

ข้าว
4,897 ไร่
91 %
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สถานการณ์ด้านการเกษตร ตาบลแม่วะหลวง
ตารางแสดงจานวนครัวเรือนเกษตรกร ตาบลแม่วะหลวง อาเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก
หมูํที่

ชื่อหมูํบ๎าน

1
ซอแขระกา
2
ปางทอง
3
แมํวะหลวง
4
แมํอมกิ
5
บอมะ
6
แมํหละยอคี
7
อมกอทะ
8
วะหยําโจ
9
เกระโก
รวม 9 หมูํ

จานวนประชากร (คน)
รวม
ชาย หญิง
๔๘๗
๙๓๙
๑,๐๘๓
๘๑๔
๕๘๐
๕๕๔
๖๙๐
๘๐๑
๑,๐๒๗
6,975

๒๕๔
๔๖๘
๕๓๙
๔๒๓
๓๑๕
๒๘๒
๓๖๐
๓๙๗
๕๑๒
3,550

๒๓๓
๔๗๑
๕๔๔
๓๙๑
๒๖๕
๒๗๒
๓๓๐
๔๐๔
๕๑๕
3,425

จานวนครัวเรือน (ครัวเรือน)
ครัวเรือน
ครัวเรือน ร๎อยละ
ทั้งหมด
เกษตรกร
๑๗๑
139
85.80
๒๘๐
195
81.93
๔๓๕
313
85.52
๓๑๒
224
86.15
๑๘๙
151
83.89
๑๗๙
158
90.80
๑๘๐
130
79.27
๑๘๒
124
77.50
๒๔๖
172
84.31
2,174
1,606
84.17

ที่มา : ข๎อมูลประชากร
- องค๑การบริหารสํวนตาบลคีรีราษฎร๑
ข๎อมูลครัวเรือนเกษตรกร - ศูนย๑บริการและถํายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจาตาบล
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ข้อมูลกาหนดเขตความเหมาะสมการปลูกพืชเศรษฐกิจที่สาคัญ ตาบลแม่วะหลวง อาเภอท่าสองยาง
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ที่มา : สานักงานเกษตรและสหกรณ๑จังหวัด
ตาก
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การใช้ที่ดินเพื่อการเกษตร ตาบลแม่วะหลวง
ด้านเกษตรกรรม
พื้นที่ทาการเกษตรตาบลแม่วะหลวง อาเภอท่าสองยาง
พื้นที่ทานา
หมู่
ชื่อหมู่บ้าน
ที่

ข้าวเจ้า

1 บ๎านซอแขระกา
2 บ๎านปางทอง

ข้าวไร่

ครัว
เรือน

ไร่

พื้นที่ทาไร่

ครัว
เรือน

ไร่

รวม
พื้นที่
(ไร่)

ข้าวโพดเลี้ยง
สัตว์
ครัว
เรือน

ไร่

ถั่วเหลือง
ไร่

ครัว
เรือน

รวม
พื้นที่
(ไร่)

กาแฟ

พริกกะเหรี่ยง

ครัว
เรือน

ไร่

ครัว
เรือน

ไร่

กล้วยน้าว้า

พืชอื่นๆ

ครัว
เรือน

ไร่

ครัว
เรือน

ไร่

รวม
พื้นที่
ทั้งหมด
(ไร่)

4

1

0

0

4

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

209

29

749

99

958

0

0

0

0

0

0

0

127

25

0

0

0

190

21

404

58

594

24

18 187

0

0

97

17

46

8

0

0 1,085
0 924

245

37

522

84

767

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

767

5 บ๎านบอมะ
30
6 บ๎านแมํหละยอคี
7
7 บ๎านอมกอทะ
132
8 บ๎านวะหยําโจ
773
9 บ๎านเกระโก
50
รวม
1,640

1

700

56

730

0

0

0

0

0

0

0

10

1

0

0

0

0

0
7
35 643
5 827
25 367
362 4,897

0
10
0
30
64

0
0
2 24
0
0
0 30
20 241

0
0
0
15
15

0
0
0
1
1

0
0
0
0
234

0
0
0
0
43

0
0
0
0
46

0
0
0
0
8

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

740
7
667
827
412
5,433

3 บ๎านแมํวะหลวง
4 บ๎านแมํอมกิ

1
0
12 511
66
54
3 317
171 3,257

3 163

0
0
1 14
0
0
3
0
7 177

4

ที่มา : สานักงานเกษตรอาเภอทําสองยาง *อ๎างอิงข๎อมูลจากทะเบียนเกษตรกรปี 2559 มีเฉพาะข๎อมูลเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเทํานั้น
19

20
ด้านปศุสัตว์
ข้อมูลด้านปศุสัตว์
หมู่ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9

ชื่อหมู่บ้าน
ซอแขระกา
ปางทอง
แมํวะหลวง
แมํอมกิ
บอมะ
แมํหละยอคี
อมกอทะ
วะหยําโจ
เกระโกร
รวม

ชนิดสัตว์ที่ทาการปศุสัตว์
โคเนื้อ
1919

ที่มา : สานักงานปศุสัตว๑จังหวัดตาก
หมายเหตุ : สภาเกษตรกรจังหวัดตากเก็บข๎อมูลเพิ่มเติม 2558
ด้านประมง
ข้อมูลด้านการประมง ตาบลแม่วะหลวง อาเภอท่าสองยาง
จานวนเกษตรกรผู๎เลี้ยง
4 ราย

พื้นที่ด๎านการประมง
3.50 ไรํ
ที่มา : สานักงานประมงจังหวัดตาก ตุลาตม 2559

เลี้ยงในบํอ 8 บํอ 3.50 ไรํ
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ข้อมูลด้านการประมง ตาบลแม่วะหลวง อาเภอท่าสองยาง

หมู่ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9

ชื่อหมู่บ้าน
ซอแขระกา
ปางทอง
แมํวะหลวง
แมํอมกิ
บอมะ
แมํหละยอคี
อมกอทะ
วะหยําโจ
เกระโกร
รวม

เกษตรกรผู้
เพาะเลี้ยงสัตว์น้า
(ราย)
2
1
0
0
0
1
0
0
0
4

ประเภทการเลี้ยง
บ่อดิน/บ่อซีเมนต์
จานวน
พื้นที่(ไร่)
(บ่อ)
2
1.00
1
0.50
5
2.00
8
3.50
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ส่วนที่ ๒ : ภาวะเศรษฐกิจและสังคมครัวเรือนเกษตรกร ปัญหาความต้องการ
และแนวทางการพัฒนาภาคเกษตร
1.) สภาพเศรษฐกิจครัวเรือนเกษตรกร และปัญหาหนี้สิน
วิเคราะห๑จากแบบสารวจฯ จานวน 16 ชุด อายุเฉลี่ยเกษตรกร ตาบลแมํวะหลวง เฉลี่ย 44 ปี
(เกษตรกรสํวนใหญํในพื้นที่ อําน พูด เขียนภาษาไทยไมํคํอยได๎ จึงมีผลตํอจานวนผู๎ที่สามารถให๎ข๎อมูลตาม
แบบสารวจฯ ได๎)
จากการวิเคราะห๑แบบสารวจฯ มีวัตถุประสงค๑เพื่อศึกษาลักษณะทั่วไปของครัวเรือนเกษตรกร รวมทั้งศึกษา
ปัญหาความต๎องการของครัวเรือนเกษตรกร และแนวทางการพัฒนาครัวเรือนเกษตรกร ตาบลแมํวะหลวง
อาเภอทําสองยาง จังหวัดตากโดยใช๎ข๎อมูลจากแบบสารวจฯ
แผนภูมิที่ 1 ร้อยละของระดับการศึกษาเกษตรกร

ม.ต้นขึ้นไป
27%

ไม่ได้รับ
การศึกษา
53%

ประถมศึกษา
20%

ที่มา : ข๎อมูลอายุเฉลี่ยเกษตรกร – ระดับการศึกษา วิเคราะห๑และประมวลผลจากแบบสารวจข๎อมูล
เกษตรกรฯ
โดยสภาเกษตรกรจังหวัดตาก ปี ๒๕๕8 เพิ่มเติม ปี 2559
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แผนภูมิที่ 2 : รายได้ – รายจ่าย – หนี้สินเกษตรกร ตาบลแม่วะหลวง
250,000.00

200,000.00
150,000.00
100,000.00

50,000.00
0.00

รายได๎
รายจําย
เฉลี่ยภาค เฉลี่ยภาค
เกษตร
เกษตร
ภาคเกษตร
แมํวะหลวง 36,375.0 17,937.0
อ.ทําสองยาง 58,477. 24,222.2
จ.ตาก (สศก.) 144,944. 75,437.0

รายจําย
นอกภาค
เกษตร
นอกภาคเกษตร
44,687.0 30,000.0
27,898.2 41,910.4
51,383.0 83,828.0
รายได๎นอก
ภาคเกษตร

รวม
รายจําย
หนี้สิน
เฉลี่ย
รายรับ รายจําย หนี้สิน
81,062.0 47,937.0 40,750.0
86,375.8 66,132.6 34,330.2
196,327. 159,265. 60,000.0
รวมรายได๎
เฉลี่ย

ที่มา : ข๎อมูล รายได๎ – รายจําย – หนี้สินเกษตรกร ตาบลแมํวะหลวง/อาเภอทําสองยาง วิเคราะห๑และ
ประมวลผลจากแบบสารวจข๎อมูลเกษตรกรฯ โดยสภาเกษตรกรจังหวัดตาก ปี ๒๕๕๘ เพิ่มเติม ปี 2559
ข๎อมูล รายได๎ – รายจําย – หนี้สินเกษตรกร จังหวัดตาก จากสานักงานเศรษฐกิจการเกษตร เขต ๒
ปี ๒๕๕๗
แผนภูมิที่ 3 ประเภทหนี้ของเกษตรกร
หนี้สินเฉลี่ย
ในระบบ
100%

หนี้สินเฉลี่ย
นอกระบบ
0%

ระยะเวลาในการก่อหนี้เฉลี่ย 7 ปี
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แผนภูมิที่ 4 ร้อยละ ลักษณะการเปลี่ยนแปลงหนี้
ลดลงเรื่อยๆ
100 %
เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ
0%
ไมํเปลี่ยนแปลง
0%

แผนภูมิที่ 5 ร้อยละ วัตถุประสงค์การขอกู้

63 %

38 %

การเกษตร

อื่นๆ
วัตถุประสงค๑ขอกู๎

ที่มา : ข๎อมูลอายุเฉลี่ยเกษตรกร – ระดับการศึกษา วิเคราะห๑และประมวลผลจากแบบสารวจข๎อมูลเกษตรฯ
โดยสภาเกษตรกรจังหวัดตาก ปี ๒๕๕๘ เพิ่มเติม ปี 2559
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การพิจารณาสภาพเศรษฐกิจของครัวเรือนเกษตรกร นอกจากจะพิจารณาจากรายได๎สุทธิครัวเรือนที่ได๎รับ
ทั้งกิจกรรมทางการเกษตรและกิจกรรมนอกการเกษตรแล๎ว จาเป็นต๎องนาคําใช๎จํายในการบริโภคมารํวม
พิจ ารณาด๎ ว ย เพื่ อ ดู วํา ในรอบปี ที่ ผํ านมาเกษตรกรได๎ รั บผลตอบแทนจากกิ จ กรรมทางเศรษฐกิ จ ของ
ครัวเรือนมากกวําหรือน๎อยกวําการใช๎จํายเพื่อบริโภคของครัวเรือน
จาก แผนภูมิที่ 2 : รายได๎ – รายจําย – หนี้สินเกษตรกร ตาบลแมํวะหลวง อาเภอทําสองยาง
จังหวัดตาก รายได๎และรายจํายในกิจกรรมการผลิตทางการเกษตรของครัวเรือน เป็นข๎อมูลพื้นฐานในการ
น าไปค านวณหารายได๎ สุ ท ธิ เพื่ อ เป็ น เครื่ อ งชี้ วั ด ในรอบปี เ กษตรกรที่ ป ระกอบกิ จ กรรมการผลิ ต ด๎ า น
การเกษตร มีผลตอบแทนจากการผลิต อันนามาซึ่งองค๑ประกอบของรายได๎ของครัวเรือน พบวําครัวเรือน
เกษตรกร ตาบลแมํวะหลวง มีรายได๎สุทธิภาคเกษตรกํอนหักชาระหนี้สินเฉลี่ย 18,438 บาท/ครัวเรือน
(รายได๎เฉลี่ยภาคเกษตร 36,375 บาท/ครัวเรือน หักรายจํายภาคเกษตร 44,687 บาท/ครัวเรือน) จาก
ข๎อมูลแผนพัฒนาการเกษตร กลุํมภาคเหนือตอนลําง 1 ปี 2558-2560 จังหวัดตากมีรายได๎สุทธิเกษตร
เฉลี่ย 69,508 บาท/ครัวเรือน ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาจากรายจํายของครัวเรือนเกษตรกรตาบลแมํวะหลวง
เฉลี่ย 47,937 บาท/ครัวเรือน ในจานวนนี้ ร๎อยละ 63 เป็นรายจํายนอกภาคการเกษตร
สาหรับการศึกษาภาวะหนี้สินของครัวเรือนตาบลแมํวะหลวง เนื่องด๎วย สังคม ปัจจัยด๎านโครงสร๎าง
ประชากรที่เปลี่ยนแปลงไป ไมํวําจะเป็นขนาด ครัวเรือน จานวนเด็ก ผู๎สูงอายุในครัวเรือน อายุของหัวหน๎า
ครัวเรือน และระดับการศึกษา ของสมาชิกในครัวเรือนล๎วนมีผลตํอการใช๎จํายอุปโภคบริโภคของครัวเรือน
ทั้งสิ้น ความเปลี่ยนแปลงดังกลําวทาให๎เกิดความผันผวนคํอนข๎างมากสํงผลให๎คําครองชีพในการดารงชีวิต
ของครัวเรือนเกษตรกรสูงขึ้น ในขณะเดียวกันครัวเรือนก็มีการเป็นหนี้สูงขึ้นตามไปด๎วย พื้นที่ตาบลแมํวะ
หลวง มีขนาดหนี้สินเฉลี่ย 40,750 บาท/ครัวเรือน วัตถุประสงค๑การเป็นหนี้ของครัวเรือนเกษตรกร พบวํา
เป็นการกู๎ยืมนอกภาคการเกษตรเป็นสํวนใหญํ ร๎อยละ 63 โดยเกษตรกรกู๎เพื่อคําเลําเรียนบุตร, ใช๎จํายใน
ครัวเรือน ชาระหนี้สิน ค๎าขาย และสร๎างบ๎าน สํวนการกู๎ยืมในภาคการเกษตรอยูํทรี่ ๎อยละ 18 (แผนภูมิที่ 5)
ระยะเวลากํอหนี้เฉลี่ย 7 ปี ลักษณะการเปลี่ยนแปลงหนี้สินของเกษตรกร เป็นหนี้ที่มีลักษณะลดลงเรื่อยๆ
ทั้งสิ้น (แผนภูมิที่ 4) โดยเป็นหนี้ในระบบ ร๎อยละ 100 และไมํมีข๎อมูลหนี้นอกระบบ (แผนภูมิที่ 3)
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๒.) ปัญหาที่ดินทากิน
แผนภูมิที่ 6 : การถือครองที่ดินทากินของเกษตรกร ตาบลแม่วะหลวง
ร๎อยละ ลักษณะการถือครองที่ดิน
94%

0%
ตนเอง

เชําที่ดิน

6%
ทาฟรี/ที่สาธารณะ

ร๎อยละ ลักษณะการถือครองที่ดิน

แผนภูมิที่ 7 : เอกสารสิทธิ์ที่ดินทากินของเกษตรกร ตาบลแม่วะหลวง

ร๎อยละ ประภทเอกสารสิทธิ์ที่ดิน
100 %

0%

0%

โฉนด/น.ส.๓/น.ส. ๓ ก

สปก./สทก.

ร๎อยละ ประเภทเอกสารสิทธิ์ที่ดิน

ไมํมีเอกสารสิทธิ์

27
ผลการสามะโนการเกษตร พ.ศ. 2556 จังหวัดตาก มีผู๎ถือครองทาการเกษตรทั้งสิ้น ณ วันสามะโน
( 1 พ.ค. 2556 ) พบวําจานวนผู๎ถือครองและพื้นที่ถือครองทาการเกษตรมีแนวโน๎มเพิ่มขึ้น จากข๎อมูลผู๎ถือ
ครองและพื้นที่ถือครองทาการเกษตร อาเภอทําสองยาง จังหวัดตาก มีจานวนผู๎ถือครองเป็นลาดับที่ 3 คือ
7,685 คน คิดเป็นร๎อยละ 13 ของผู๎ถือครองรวมทั้งจังหวัด และมีพื้นที่ถือครองเป็นลาดับที่ 7 คือ
มี 101,245 ไรํ คิดเป็นร๎อยละ 7 ของพื้นที่ถือครองรวมทั้งจังหวัด โดยเฉลี่ยแล๎วผู๎ถือครอง 1 คนจะมี
พื้นที่ถือครอง 13 ไรํ ในขณะที่ตาบลแมํวะหลวง อาเภอทําสองยาง จังหวัดตาก มีพื้นที่เกษตรกรรมจานวน
47,824 ไรํ ซึ่งเป็นข๎อมูลการใช๎ที่ดินของกรมพัฒนาที่ดิน ปี 2557 (แผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการ
เชิงรุก Agri-Map - กระทรวงเกษตรและสหกรณ๑) พื้นที่เพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ 5,372 ไรํ จากข๎อมูล
ทะเบียนเกษตรกรปี 2559 เฉพาะข๎อมูลเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียน ของกรมสํงเสริมการเกษตร ตาบลแมํวะหลวง
อาเภอทําสองยาง จังหวัดตาก มีเกษตรกรลงทะเบียนการปลูกพืชตํางๆ ในพื้นที่ จานวน 5,433 ไรํ ซึ่ง
ครอบครัวผู๎ถือครองสํวนใหญํทาการเพาะปลูก พืชที่สาคัญ ได๎แกํ ข๎าวเจ๎า ข๎าวไรํ ข๎าวโพดเลี้ยงสัตว๑ ถั่ว
เหลือง พริกขี้หนูเม็ดเล็ก(พริกกะเหรี่ยง) กล๎วยน้าหว๎า และกาแฟ สาหรับการปศุสัตว๑ในพื้นที่ มักจะเลี้ยง
สัตว๑ทั้งสาหรับใช๎งาน และเพื่อบริโภค การเลี้ยงเชิงพาณิชย๑มีน๎อย สัตว๑เลี้ยงที่ใช๎ในการบริโภคสํวนใหญํต๎อง
นามาจากตัวอาเภอหรืออาเภอใกล๎เคียง ได๎แกํ โคเนื้อ กระบือ สุกร ไกํ และมีการเลี้ยงบางครัวเรือน การ
ประมงตาบลแมํวะหลวงมีลาน้าแมํเงาเป็นแมํน้าขนาดใหญํ ซึ่งเป็นเขตแบํงเขตของจังหวัดตาก และจังหวัด
แมํฮํองสอน ซึ่งลาน้าดังกลําวนี้มีสัตว๑น้าซึ่งมีการแบํงพื้นที่ในความรับผิดชอบของแตํละหมูํบ๎าน และในบาง
หมูํบ๎านได๎มีการกันพื้นที่เป็นพื้นที่อนุรักษ๑สัตว๑น้า เพื่อให๎เป็นการอนุรักษ๑และป้องกันการสูญพันธุ๑ของสัตว๑น้า
ดังนั้น การประมงในพื้นที่ตาบลแมํวะหลวง จึงเป็นการประมงน้าจืดตามแหลํงน้าธรรมชาติ เชํน ลาห๎วยสาย
ตํางๆ และแมํน้าแมํเงา เนื่องด๎วยพื้นที่ของตาบลแมํวะหลวงตั้งอยูํในเขตป่าสงวนทําสองยาง จึงมีปัญหา
พื้นที่ป่าและสัตว๑ป่าลดน๎อยลง เนื่องจากการบุกรุกพื้นที่ป่าเป็นพื้นที่เกษตรกรรม ซึ่งสํงผลให๎ปริมาณน้าต๎น
น้าเพื่อใช๎ในการอุปโภค และน้าเพื่อการเกษตรลดน๎อยลง ตลอดจนภูมิอากาศเกิดการเปลี่ยนแปลง ฝนไมํตก
ต๎องตามฤดูกาล และอากาศคํอนข๎างร๎อน
สาหรับลักษณะการถือครองที่ดินของครัวเรือนเกษตรกรตาบลแมํวะหลวง จากแผนภูมิที่ 6 ผู๎ถือ
ครองทาการเกษตรสํวนใหญํในตาบลแมํวะหลวง ทาการเกษตรในเนื้อที่ของตนเองสูงถึงร๎อยละ 94 ผู๎ถือ
ครองทาการเกษตรที่ทาการเกษตรโดยการทาฟรี/สาธารณะ/อื่นๆ อยูํที่ร๎อยละ 6 สาหรับผู๎ถือครองทา
การเกษตรที่ทาการเกษตรโดยการเชําที่ดิน ไมํพบอยูํภายในพื้นที่ แตํเมื่อสารวจกลับพบวํา การถือครอง
เอกสารสิทธิ์ประเภทโฉนด/น.ส.๓/น.ส. ๓ ก และ การถือครองเอกสารสิทธิ์ประเภท สปก./สทก. ไมํพบอยูํ
ในพื้นที่ และเกษตรกรในพื้นที่ทั้งหมดจากการสารวจ ไมํมีการถือครองเอกสารสิทธิ์ใดๆในที่ดินเลย (แผนภูมิ
ที่ 7) ผลจากการสารวจข๎อมูลการถือครองพื้นที่การเกษตรกรซึ่งไมํมีเอกสารสิทธิ์ พบวําเนื่องด๎วยข๎อจากัด
ของตาบลแมํวะหลวงมี พื้นที่สํวนใหญํอยูํในเขตป่าสงวนแหํงชาติ ทาให๎ประชาชนไมํมีสิทธิเข๎าทาประโยชน๑
และถือครองที่ดินเป็นของตนเองได๎
ปัจจุบันประเภทป่าไม๎ ๒ ประเภท คือ ป่าสงวนแหํงชาติ และป่าอนุรักษ๑ตามกฎหมาย เชํน อุทยาน
แหํงชาติ, เขตรักษาพันธุ๑สัตว๑ป่า, ป่าอนุรักษ๑ตามมติคณะรัฐมนตรี เป็นต๎น ซึ่งจากประเด็นปัญหาเรื่องการ
บุกรุกป่าของจังหวัดตากจะพบได๎ในป่าไม๎ทั้ง ๒ ประเภท นโยบายที่ผํานมา กรมป่าไม๎ได๎ดาเนินนโยบายใน
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ลักษณะผํอนผันเป็นหลักดังจะเห็นได๎จากการมอบพื้นที่ป่าเสื่อมโทรมสํวนหนึ่งให๎ สปก. นาไปปฏิรูปเพื่อ
จัดสรรเป็นที่ทากินให๎กับราษฎร และอีกสํวนหนึ่งคือการออกเอกสารสิทธิ์ สทก. ให๎กับราษฎร (ตั้งแตํปี พ.ศ.
๒๕๒๕) ซึ่งดาเนินการโดยกรมป่าไม๎ ตํอมายังได๎มีมติคณะรัฐมนตรี ๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๑ ผํอนผันให๎
ราษฎรที่อยูํอาศัยหรือถือครองทาประโยชน๑ในพื้นที่ป่าไม๎ โดยให๎งดเว๎นการจับกุม อยํางไรก็ดี พื้นที่ที่ราษฎร
อยูํอาศัยดังกลําวไมํได๎มีการรับรองสิทธิเข๎าครอบครองแบบถูกต๎องตามกฎหมายเพียงแตํอนุโลมผํอนผันให๎
ทากินเพื่อแก๎ไขปัญหาความเดือดร๎อนของราษฎรเทํานั้น สํวนการดาเนินการในปัจจุบันหนํวยงานสังกัดกรม
ป่าไม๎ทุกหนํวยไมํต๎องการที่จะจับกุมราษฎร สํวนใหญํจะเป็นการขอความรํวมมือจากชุมชนและราษฎรใน
พื้นที่ไมํให๎มีการบุกรุกพื้นที่ป่า แตํพบวํามีราษฎรบางคน/บางกลุํม ยังมีความพยายามในการบุกรุกพื้นที่ป่า
เพื่อแสวงหาประโยชน๑ให๎ตนเองอยูํอีกมาก จึงมีความจาเป็นต๎องมีการจับกุมดาเนินคดีและใช๎กฎหมายบังคับอยูํ

๓.) ปัญหาแหล่งน้าเพื่อการเกษตร
แผนภูมิที่ 8 : การรับน้าเพื่อการเกษตร
ระบบ
ชลประทาน
0%

สระน้า/บํอขุด
0%

แหลํงน้า
ธรรมชาติ
100 %

จากข๎อมูลแผนพัฒนาองค๑การบริหารสํวนตาบลแมํวะหลวง อาเภอทําสองยาง จังหวัดตาก พบวํา
ตาบลแมํวะหลวง มีสภาพเป็นพื้นที่ภูเขาสูง เป็นต๎นน้าของลาห๎วยสายตําง ๆ ในพื้นที่ตาบลแมํแมํวะหลวง
จานวน ๒๒ ลาห๎วย และไหลรวมไปยังแมํน้าเงา มีแหลํงน้าที่สร๎างขึ้น ได๎แกํ ฝาย 3 แหํง สระน้า 1 แหํง
และประปาภูเขา 9 หมูํบ๎าน มีหลังคาเรือนที่ได๎รับประโยชน๑ จานวน 1,928 หลังคาเรือน เชํนเดียวกันกับ
ผลการสารวจข๎อมูลฯ ตามแผนภูมิที่ 8 การรับน้าจากระบบชลประธาน จากสระน้า/บํอขุด และจากแหลํง
น้าธรรมชาติ ที่จะเห็นได๎วําเกษตรกรพื้นที่ตาบลแมํวะหลวง ต๎องพึ่งพาน้าจากแหลํงน้าธรรมชาติเป็นหลัก
และมีน้าเพียงพอสาหรับการเกษตรเฉพาะชํวงฤดูฝน และจากการระดมความต๎องการแนวทางแก๎ไขปัญหา
และพัฒนาภาคเกษตรกรรมพื้นที่ตาบลแมํวะหลวง และอาเภอทําสองยาง เกษตรกรในพื้นที่มีความประสงค๑
ให๎ภาครัฐและหนํวยงานที่เกี่ยวข๎องให๎การสนับสนุนการพัฒนาแหลํงกักเก็บน้าและระบบกระจายน้าในพื้นที่
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เพื่อเพิ่มแหลํงน้าในการประกอบอาชีพเกษตรกรรมให๎ครอบคลุมพื้นที่เกษตรมากยิ่งขึ้น อยํางไรก็ตาม การ
พัฒนาแหลํงน้า ตาบลแมํวะหลวง มักพบปัญหาเรื่องการใช๎พื้นป่า จึงได๎เพียงแหลํงน้าขนาดเล็ก เชํน การ
กํอสร๎างฝายเก็บน้า, น้าประปาภูเขา ซึ่งไมํครอบคลุ มพื้นที่การเกษตรสํวนใหญํข องตาบล จากแผนพัฒนา
องค๑การบริหารสํวนตาบลแมํวะหลวง ได๎มีการจัดการแหลํงน้าเพื่อการเกษตร ชุมชนตําง ๆ ในพื้นที่ตาบล
แมํวะหลวงให๎มีระบบกักเก็บน้าในชํวงฤดูแล๎ง ได๎แกํ ฝายกักเก็บน้าตามลาห๎วยตํางๆ เพื่อให๎ประชาชนใช๎ใน
การอุปโภคบริโภค โดยเป็นต๎นน้าของระบบประปาภูเขาในแตํละหมูํบ๎าน นอกจากนั้นเป็นลาน้าที่ใช๎ใน
ระบบเกษตร โดยเฉพาะระบบการทานาตามขั้นบันได
ข้อมูลเกี่ยวกับพื้นที่ชลประทาน
ลุํมน้า (ระบุชื่อลุํมน้า)
หมูํที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9

หมูํบ๎าน

ซอแขระกา
ปางทอง
แมํวะหลวง
แมํอมกิ
บอมะ
แมํหละยอคี
อมกอทะ
วะหยําโจ
เกระโกร

ตาบล

แมํวะหลวง
แมํวะหลวง
แมํวะหลวง
แมํวะหลวง
แมํวะหลวง
แมํวะหลวง
แมํวะหลวง
แมํวะหลวง
แมํวะหลวง

ที่มา : โครงการชลประทานตาก

อาเภอ

ทําสองยาง
ทําสองยาง
ทําสองยาง
ทําสองยาง
ทําสองยาง
ทําสองยาง
ทําสองยาง
ทําสองยาง
ทําสองยาง
รวม

พื้นที่
ชลประทาน

หลัก

ยํอย

ในปัจจุบัน (ไรํ)

สาละวิน
สาละวิน
สาละวิน
สาละวิน
สาละวิน
สาละวิน
สาละวิน
สาละวิน
สาละวิน

แมํน้าเมยตอนลําง
แมํน้ายวมตอนลําง
น้าแมํเงา
แมํน้ายวมตอนลําง
แมํน้าเมยตอนลําง
น้าแมํเงา
แมํน้าเมยตอนลําง
น้าแมํเงา
น้าแมํเงา

0

พื้นที่
ชลประทานที่มี
ศักยภาพ
ในการขยาย
เพิ่มขึ้น (ไรํ)
0
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๔.) ปัญหาความยากจน สวัสดิการ และสิทธิเกษตรกร
แผนภูมิที่ 9 : ระบบการทาเกษตรกรรม

ร๎อยละ เกษตรที่ทาเกษตรผสมผสาน

เกษตร
เชิงเดี่ยว
0%

เกษตร
ผสมผสาน
100 %

แผนภูมิที่ 10 : อาชีพเกษตรกรในแต่ละประเภท

36 %

40
20

ร๎อยละ อาชีพเกษตรกร
18 %

14 %

18 %

9%

5%

ปลูกพืช
อาชีพเกษตรกร

กล๎วย

สมุนไพร

พริก

กาแฟ

ข๎าวโพดเลี้ยงสัตว๑

ข๎าว

0
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แผนภูมิที่ 11 : การใช้ผลผลิตทางการเกษตร
การใช๎ผลผลิตทางการเกษตร

การใช๎ผลผลิต

บริโภค

69 %

เก็บไว๎รอจาหนําย

6%

ขาย

25 %
0

20

40

60

80

จากข๎อมูลแผนพัฒนาองค๑การบริหารสํวนตาบลแมํวะหลวง อาเภอทําสองยาง จังหวัด ตาก ตาบล
แมํว ะหลวง มีพื้ น ที่ทั้งหมด ๒๐๕,๕๖๒.๕๐ ไรํ พื้นที่ท าการเกษตรทั้ง สิ้ น ๖,๖๒๑ไรํ แยกเป็ น ทานา
๔,๐๑๗ ไรํ ทาสวน ๙ ไรํ ทาไรํ ๔๒๓ ไรํ ปลูกพืชผัก ๔๙ ไรํ และปลูกพืชอื่น ๆ ๒๑๓ ไรํ พื้นที่ที่เหลือเป็น
พื้นที่ป่าและแหลํงน้า จานวน ๑๙๔,๓๒๐.๕๐ ไรํ
พืชที่สาคัญในพื้นที่
๑. ข๎ า ว โดยเฉพาะข๎ า วพั น ธุ๑ พื้ น เมื อ งในระบบไรํ ข๎ า ว ที่ เ รารู๎ จั ก ในนามของ ระบบไรํ
หมุนเวียน และการทานาตามขั้นบันได
๒. พริกกะเหรี่ยง เป็นพริกที่มี ลักษณะคล๎ายพริกขี้หนู มีความเผ็ดมาก และมักจะมีการ
เพาะปลูก และเจริญเติบโตได๎ดีในพื้นที่สูงที่มีอากาศหนาวเย็น
๓. พืชผักในระบบไรํหมุนเวียน เชํน ฟักเขียว แตงดอย เผือก มัน ฟักทอง ต๎นหอม ผักชี ฯลฯ
๔. ข๎าวโพดเลี้ยงสัตว๑ เป็นพืชเศรษฐกิจที่มีการเพาะปลูกเพิ่มมากขึ้นในพื้นที่
๕. ถั่วเหลือง เป็นพืชเศรษฐกิจที่มีการเพาะปลูกเพิ่มมากขึ้น
ผลการสารวจฯ ของสภาเกษตรกรจังหวัดตาก การประกอบอาชีพเกษตรกรรมซึ่งเป็นแหลํงรายได๎
หลัก ของเกษตรกรในพื้นที่ เป็นการทาเกษตรกรรมในระบบเกษตรผสมผสานร๎อยละ 100 (แผนภูมิที่ 9)
โดยเกษตรผสมผสานในที่นี้ไมํได๎เป็นการทาเกษตรหลายชนิดในพื้นที่เดียวกัน เทํานั้น แตํหมายรวมถึง
ครัวเรือนเกษตรกรมีการประกอบกิจกรรมการเกษตรหลายชนิด อาทิ ข๎าว ข๎าวโพดเลี้ยงสัตว๑ และพืชผัก
โดยเฉพาะการทาไรํหมุนเวียน ซึ่งเป็นระบบการเกษตรที่มีการปลูกพืชผักผสมผสานพืชผักทุกชนิดใน
พื้นที่เกษตรพื้นที่เดียวกัน และการทานาตามไหลํเขา ตามพื้นที่ราบระหวํางหุบเขา พื้นที่ราบตามริมลา
ห๎วย สํวนใหญํเป็นการเกษตรเพื่อการยังชีพเป็นหลัก และมีบางสํวนที่มีการปลูกพืชเพื่อจาหนําย เชํน
ข๎าวโพดเลี้ยงสัตว๑ ถั่วเหลือง พริกกะเหรี่ยง และพืชผักตํางๆ สินค๎าเกษตรที่สาคัญ ได๎แกํ ข๎าว ข๎าวโพด
เลี้ยงสัตว๑ กาแฟ พริกกะเหรี่ยง พืชสมุนไพร กล๎วย (แผนภูมิที่ 10) ผลผลิตเกษตรกรที่ได๎ร๎อยละ 69
เพื่อการบริโภค ร๎อยละ 25 จะนาไปขาย (แผนภูมิที่ 11) มีแหลํงจาหนําย คือ พํอค๎าคนกลาง และ
โรงงานแปรรูปในตํางอาเภอ และตํางจังหวัด มีรายได๎เฉลี่ย 81,062 บาท/ครัวเรือน (รายได๎เฉลี่ยภาค
การเกษตร 36,375 บาท และรายได๎นอกภาคการเกษตรกร 44,687 บาท) พบวํา เกษตรกรมีรายได๎
นอกภาคเกษตรมากกวํา จากการสอบถามข๎อมูล ในพื้นที่ รายได๎สํวนดังกลําวนี้ มาจากการเก็บของป่า
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ขาย เชํน น้าผึ้ง บุก หนํอไม๎ เห็ด และพืชผักในป่า อาทิ ไพลเหลือง กระชาย เครื่องเทศพื้นถิ่น (ผักอี
หลึ ง มะแขวํน ) ตะไคร๎ ต๎ น ชาวบ๎ านน าไปจ าหนํ า ยที่ ต ลาดแมํ ส ะเรีย ง จั งหวั ดแมํ ฮํอ งสอน การท า
การเกษตรในพื้นทีส่ ํวนใหญํปลูกเพื่อบริโภคเป็นหลักจึงไมํสามารถตีเป็นมูลคํา ได๎มาก ทั้งนี้พืชที่ปลูกเพื่อ
จาหนําย ได๎แกํ ขมิ้นเหลือง สาหรับเมล็ดกาแฟ มีพํอค๎ารายยํอยมารับซื้อในพื้นที่ และมีรายจํายเฉลี่ย
47,937 บาท/ครัวเรือน (รายจํายภาคเกษตร 17,937 บาท/ครัวเรือน และรายจํายนอกภาคเกษตร
30,000 บาท/ครัวเรือน) จะเห็นได๎วําเกษตรกรในตาบลแมํวะหลวง มีคําใช๎จํายนอกภาคเกษตรสูง ซึ่ง
คําใช๎จํายในสํวนนี้ไมํกํอให๎เกิดรายได๎ ทาให๎เกิดปัญหาทางด๎านหนี้สินตามมา สํวนการใช๎จํายภาคเกษตร
คํอนข๎างต่า เนื่องจากการปลูกพืชยังคงปลูกตามไหลํเขา ตามพื้นที่ราบระหวํางหุบเขา พื้นที่ราบตามริม
ลาห๎วย ซึ่งไมํได๎ลงทุนเรื่องเครื่องจักรกลการเกษตรในการเก็บเกี่ยว และใช๎แรงงานในครัวเรือนเป็นหลัก
หลังจากฤดูเก็บเกี่ยวแล๎วจะวํางงาน ซึ่งการจ๎างแรงงานในพื้นที่มีน๎อย ทาให๎มีประชากรในวัยแรงงาน
น๎อย และในปั จจุบัน ประชาชนวัยหนุํมสาว และวัยกลางคนได๎เดินทางออกไปรับจ๎างในตํางจังหวัด
โดยเฉพาะกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ทาให๎แรงงานในภาคเกษตรกรรมลดน๎อยลง เนื่องจากคําแรง
สูงกวําคําแรงในพื้นที่

๕.) แนวทางการพัฒนาอาชีพ และประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเกษตรอุตสาหกรรม
สภาเกษตรกรจั ง หวั ด ตาก ขั บ เคลื่ อ นแผนพั ฒ นาเกษตรกรรมจั ง หวั ด ตาก ตั้ ง แตํ
ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ซึ่งมีบ ริ บทพื้นที่จังหวัดกวําร๎อยละ ๗๐ เป็นพื้นที่ป่า โดยเฉพาะเขตพื้นที่ ๕
อาเภอฝั่งตะวันตก (อาเภอแมํระมาด,อาเภอทําสองยาง, อาเภอแมํสอด, อาเภอพบพระ และอาเภออุ๎ม
ผาง) ดังนั้น จึงได๎นาเสนอและผลักดัน กิจกรรมภาคเกษตรกรรม ตามแนวพระราชดาริ “สร๎างป่าสร๎าง
รายได๎” ของสมเด็จพระเทพฯ เพื่อให๎เกิดความยั่งยืนในการประกอบอาชีพเกษตรกรรมในพื้นที่ และได๎
นาโมเดล “Cassava City” ตามแนวทางของสภาเกษตรกรแหํงชาติมาปรับใช๎ โดยจัดทาเป็นแนวทาง
“Herb City” ทั้งนี้ พื้นที่อาเภอทําสองยาง จะได๎เชื่อมโยงกลุํมเกษตรกรผู๎ปลูกพืชสมุนไพร และกลุํม
วิสาหกิจแปรรูปสมุนไพร “ปลูกรัก”ตาบลพระธาตุ อาเภอแมํระมาด จังหวัดตาก ซึ่งสามารถรํวมพัฒนา
สูํเกษตรอุตสาหกรรมพืชสมุนไพรได๎ อีกทั้งเป็นการปลูกสมุนไพรแบบไมํมีสารเคมี และเป็นความรํวมมือ
ของสมาชิ ก กลุํ ม ในการลดพื้ น ที่ ก ารปลู ก พื ช เชิ ง เดี่ ย วในภาคการเกษตรให๎ เ ป็ น การปลู ก พื ช แบบ
ผสมผสาน ให๎เกษตรกรมีรายได๎ที่ยั่งยืน เกิดการสร๎างป่า สร๎างรายได๎ สร๎างความสุขให๎คนในชุมชน
เมื่อพิจารณาศักยภาพพื้นที่ของตาบลแมํวะหลวง ซึ่งมีสภาพภูมิประเทศ และ ภูมิอากาศที่
สามารถปลูกกาแฟพันธุ๑อาราบิก๎าได๎ และในพื้นที่ตาบล เกษตรกรบางสํวนมีการปลูกกาแฟพันธุ๑อารา
บิก๎าอยูํแล๎ว แตํเป็นการปลูกแบบธรรมชาติ ไมํได๎มีการจัดการที่ดีเทําที่ควร ผลผลิตที่ได๎จึงอยูํในเกณฑ๑ต่า
ราคาขายจึงต่า (เกษตรกรเก็บผลกาแฟโดยไมํได๎แยกมีทั้งลูกสีเขียวและลูกสีแดง โดยมีพํอค๎าคนกลาง
จากเชียงใหมํมารับซื้อ ราคาขายประมาณกิโลกรัมละ 25 บาท) และจากการติดตามขําวสารเกี่ยวกับ
ตลาดผลผลิตเมล็ดกาแฟในปัจจุบัน ผู๎บริโภคมีความใสํใจคุณภาพเมล็ดกาแฟ และแหลํงปลูกที่ปลอดภัย
มากขึ้น กระตุ๎นให๎เกษตรกรผู๎ปลูกกาแฟหันมาสนใจทากาแฟคุณภาพสูง(Specialty Coffee) อีกทั้ง
อุตสาหกรรมกาแฟของไทย ผลผลิตยังไมํเพียงพอกับความต๎องการ และเมล็ดกาแฟจาก อาเภอทําสอง
ยาง จังหวัดตาก เคยได๎รับรางวัล แชมป์สุดยอดกาแฟปี 2559 จากการประกวด 10 สุดยอดกาแฟไทย
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ในงานเทศกาลกาแฟ "Thailand Coffee Fest 2016" ณ ศูนย๑การประชุมแหํงชาติสิริกิติ์ จากสมาคม
กาแฟพิเศษ (Specialty Coffee Association of Thailand :SCATH) ซีพีรีเทลลิงก๑ และกาแฟมวลชน
ซึ่งมีราคาประมูลที่สูงถึงกิโลกรัมละ 1,200 บาท จากข๎อมูลแผนพัฒนาองค๑การบริหารสํวนตาบลแมํวะ
หลวง อาเภอทําสองยาง จั งหวัดตาก ทราบวําองค๑การบริห ารสํ ว นตาบลแมํว ะหลวง มีการดาเนิน
โครงการสํงเสริมการปลูกกาแฟ พันธุ๑อาราบิก๎า เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต เพื่อสํงเสริมให๎ประชาชนใน
พื้นที่ตาบลแมํวะหลวง สาหรับการพัฒนาตํอยอดสูํเกษตรอุตสาหกรรมนั้น กลุํมเกษตรกรจาเป็นต๎อง
ศึกษาและเรียนรู๎การปลูก เก็บ เกี่ยวเมล็ดกาแฟพันธุ๑อาราบิก๎าให๎ได๎คุณภาพ เพื่อให๎ ผํานรับรองตาม
มาตรฐานที่กาหนด ตลอดจนการสร๎างอัตลักษณ๑ให๎สินค๎า การเกษตรจากชุมชน เพื่อเป็นแนวทางการ
ประชาสัมพันธ๑ให๎เผยแพรํถึงผู๎บริโภค ซึ่งเป็นแผนระยะยาว ในเบื้องต๎น สภาเกษตรกรจังหวัดตากเห็นวํา
เพื่อให๎เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนจึงได๎ประสานศูนย๑วิจัยและพัฒนาการเกษตรตาก เพื่อถํายทอดองค๑ความรู๎
ด๎านการเพาะปลูก การป้องกันโรค วิธีการเก็บเกี่ยว และการเก็บรักษาเมล็ ดกาแฟที่เหมาะสม ให๎แกํ
เกษตรกรตาบลแมํวะหลวง อนึ่ง นอกจาก “กาแฟ” ตาบลแมํวะหลวง มีพืชทางเลือกอื่น เชํน ขมิ้น ไพล
ถั่วเหลือง ลูกเนียง ฯลฯ ที่พัฒนาตํอยอดสูํเกษตรอุตสาหกรรมพืชสมุนไพรได๎อีกทางหนึ่ง

ประเด็นปัญหาและแนวทางพัฒนาภาคเกษตรกรรม ตาบลแม่วะหลวง
(สรุปจากการจัดเวทีระดมความเห็นการจัดทาแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตาบล)
ประเด็นปัญหา/ความต้องการ
1. บุกรุกพื้นที่เผาป่าเพื่อทาไรํเลื่อนลอย

แนวทางการพัฒนา
1. หนํวยงานภาครัฐสํงเสริมให๎เกษตรกรมีอาชีพ
เชํน เลี้ยงสัตว๑,ทอผ๎า,จักสาน เป็นต๎น
2. ขาดเอกสารสิทธิ์ในที่ดินทากิน
2. ภาครัฐสํงเสริมและให๎ความรู๎กับเกษตรกรในการ
ทาการเกษตรแบบผสมผสาน
3. ดินสไลด๑
3. ปลูกพืชคลุมดิน หญ๎าแฝก
4. สภาพภูมิอากาศไมํเป็นไปตามฤดูกาล
4. ให๎หนํวยงานชํวยเหลือเกษตรกรโดยการสร๎าง
แหลํงกักเก็บน้าในพื้นที่
5. ไมํมีพื้นที่เลี้ยงสัตว๑
5. ปรับเปลี่ยนวิธีการเลี้ยงสัตว๑แบบปลํอยเป็นการ
เลี้ยงในฟาร๑มและปลูกหญ๎าที่ใช๎เป็นอาหารสัตว๑ไว๎ใช๎
เอง
6. เกษตรกรไมํมีความรู๎ในการทาเกษตรทฤษฎีใหมํ 6. หนํวยงานจัดฝึกอบรมถํายทอดความรู๎การทา
เกษตรทฤษฎีใหมํให๎กับเกษตรกรที่มีความสนใจและ
ศึกษาดูงานจากชุมชนต๎นแบบ
7. เกิดโรคระบาดในสัตว๑เลี้ยงเนื่องจากเกษตรกรไมํ 7. ปรับเปลี่ยนวิธีการเลี้ยงสัตว๑แบบปลํอยเป็นการ
มีระบบควบคุม
เลี้ยงในฟาร๑มเพื่อป้องกันและควบคุมโรคที่อาจ
เกิดขึ้น
8. ขาดแหลํงเงินทุน
8. จัดตั้งกลุํมขอรับการสนับสนุนจากหนํวยงาน
ธกส./อบต.
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ส่วนที่ ๓ : แผนงาน โครงการพัฒนาเกษตรกรรม อาเภอท่าสองยาง / ตาบลแม่วะหลวง พ.ศ. 2561 – พ.ศ. 2564
แผนพัฒนา/แผนงาน/โครงการ
แนวทางพัฒนา
- การพัฒนาด๎านโครงสร๎าง
พื้นฐาน แนวทางการ
พัฒนา กํอสร๎างปรับปรุง
บารุงรักษาถนน สะพาน
และทํอระบายน้า

แผนงาน/โครงการ
- โครงการปรับปรุง
ซํอมแซมถนนดินเข๎า
พื้นที่เกษตรกรรม
บ๎านซอแขระกา หมูํที่
๑

วัตถุประสงค๑

แนวทางการ
ดาเนินงาน

- เพื่อปรับปรุง/
- ปรับปรุง/ซํอมแซม
ซํอมแซมถนนดินเข๎า ถนนดินระยะทาง
พื้นที่เกษตรกรรมให๎ใช๎ ๒,๐๐๐ เมตร
การคมนาคมขนสํงได๎

- โครงการซํอมแซมถนน - เพื่อความสะดวกใน - ซํอมแซมถนน คสล.
คสล. บ๎านปางทอง หมูํที่ การคมนาคมและขนสํง ระยะทาง ๑๐๐ เมตร
๒
- โครงการปรับปรุง
ซํอมแซมถนนดินเข๎า
พื้นที่เกษตรกรรม
บ๎านแมํวะหลวง หมูํที่
๓

- เพื่อปรับปรุง/
- ปรับปรุง/ซํอมแซม
ซํอมแซมถนนดินเข๎า ถนนดินระยะทาง
พื้นที่เกษตรกรรมให๎ใช๎ ๒,๐๐๐ เมตร
การคมนาคมขนสํงได๎

แหลํง
งบประมาณ

ระยะเวลาในการดาเนินงาน
2561 2562 2563 2564

หนํวยงาน
รับผิดชอบ

อบต.

กองชําง อบต
แมํวะหลวง

อบต.

กองชําง อบต
แมํวะหลวง

อบต.

กองชําง อบต
แมํวะหลวง
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แผนงาน โครงการพัฒนาเกษตรกรรม อาเภอท่าสองยาง / ตาบลแม่วะหลวง พ.ศ. 2561 – พ.ศ. 2564
แผนพัฒนา/แผนงาน/โครงการ
แนวทางพัฒนา

แผนงาน/โครงการ

- - การพัฒนาด๎าน
- โครงการปรับปรุง
โครงสร๎างพื้นฐาน แนว
ซํอมแซมถนนดินเข๎า
ทางการพัฒนา กํอสร๎าง พื้นที่เกษตรกรรม
ปรับปรุงบารุงรักษาถนน
บ๎านแมํลาคี หมูํที่ ๓
สะพาน และทํอระบายน้า
- โครงการปรับปรุง
ซํอมแซมถนนดินเข๎า
พื้นที่เกษตรกรรม
บ๎านแมํโปคี หมูํที่ ๓
- โครงการปรับปรุง
ซํอมแซมถนนดินเข๎า
พื้นที่เกษตรกรรม
บ๎านเคาะทีโค๏ะ หมูํที่ ๖

วัตถุประสงค๑

แนวทางการ
ดาเนินงาน

แหลํง
งบประมาณ

ระยะเวลาในการดาเนินงาน
2561 2562 2563 2564

หนํวยงาน
รับผิดชอบ

- เพื่อปรับปรุง/
- ปรับปรุง/ซํอมแซม
ซํอมแซมถนนดินเข๎า ถนนดินระยะทาง
พื้นที่เกษตรกรรมให๎ใช๎ ๒,๐๐๐ เมตร
การคมนาคมขนสํงได๎

อบต.

กองชําง อบต
แมํวะหลวง

- เพื่อปรับปรุง/
- ปรับปรุง/ซํอมแซม
ซํอมแซมถนนดินเข๎า ถนนดินระยะทาง
พื้นที่เกษตรกรรมให๎ใช๎ ๒,๐๐๐ เมตร
การคมนาคมขนสํงได๎

อบต.

กองชําง อบต
แมํวะหลวง

อบต.

กองชําง อบต
แมํวะหลวง

- เพื่อปรับปรุง/
- ปรับปรุง/ซํอมแซม
ซํอมแซมถนนดินเข๎า ถนนดินระยะทาง
พื้นที่เกษตรกรรมให๎ใช๎ ๒,๐๐๐ เมตร
การคมนาคมขนสํงได๎
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แผนงาน โครงการพัฒนาเกษตรกรรม อาเภอท่าสองยาง / ตาบลแม่วะหลวง พ.ศ. 2561 – พ.ศ. 2564
แผนพัฒนา/แผนงาน/โครงการ
แนวทางพัฒนา

แผนงาน/โครงการ

วัตถุประสงค๑

แนวทางการ
ดาเนินงาน

- การพัฒนาด๎าน
- โครงการปรับปรุง
โครงสร๎างพื้นฐาน แนว
ซํอมแซมถนนดินเข๎า
ทางการพัฒนา กํอสร๎าง พื้นที่เกษตรกรรม
ปรับปรุงบารุงรักษาถนน
บ๎านแมํตะปู หมูํที่ ๑
สะพาน และทํอระบายน้า

- เพื่อปรับปรุง/
- ปรับปรุง/ซํอมแซม
ซํอมแซมถนนดินเข๎า ถนนดินระยะทาง
พื้นที่เกษตรกรรมให๎ใช๎ ๒,๐๐๐ เมตร
การคมนาคมขนสํงได๎

การพัฒนาด๎านโครงสร๎าง
พื้นฐานแนวทางการพัฒนา
จัดให๎มีและพัฒนาแหลํง
น้า

- โครงการกํอสร๎างถัง
เก็บน้า คสล. เพื่อ
การเกษตร จานวน ๑ ถัง
พร๎อมทํอลาเลียงน้าเข๎า
พื้นที่การเกษตร
บ๎านซอแขระกา หมูํที่ ๑

- เพื่อให๎มีถังเก็บน้า
คอนกรีตเสริมเหล็ก
สาหรับใช๎เพื่อ
การเกษตร

- ถังเก็บน้าคสล. ๑
แหํงและทํอสํงลาเลียง
น้าเพื่อการเกษตร

- โครงการกํอสร๎างราง
ลาเลียงน้า คสล. เพื่อ
การเกษตร บ๎านแมํตะปู
หมูํที่ ๑

- เพื่อให๎มีระบบ
ลาเลียงน้าเข๎าพื้นที่
การเกษตร

- ระบบลาเลียงน้าเข๎า
พื้นที่การเกษตร
ระยะทาง ๒๐๐ เมตร

แหลํง
งบประมาณ

ระยะเวลาในการดาเนินงาน
2561 2562 2563 2564

หนํวยงาน
รับผิดชอบ

อบต.

กองชําง อบต
แมํวะหลวง

อบต.

กองชําง อบต
แมํวะหลวง

อบต.

กองชําง อบต
แมํวะหลวง
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แผนงาน โครงการพัฒนาเกษตรกรรม อาเภอท่าสองยาง / ตาบลแม่วะหลวง พ.ศ. 2561 – พ.ศ. 2564
แผนพัฒนา/แผนงาน/โครงการ
แนวทางพัฒนา
- การพัฒนาด๎านโครงสร๎าง
พื้นฐานแนวทางการพัฒนา
จัดให๎มีและพัฒนาแหลํงน้า

แผนงาน/โครงการ

วัตถุประสงค๑

แนวทางการ
ดาเนินงาน

- โครงการจัดซื้อทํอ
ลาเลียงน้าเพื่อ
การเกษตร หมูํที่ ๒
บ๎านปางทอง

- เพื่อให๎มีทํอลาเลียง
น้าสาหรับการทา
เกษตรกรรมของ
ประชาชน

- ทํอลาเลียงน้าเพื่อ
การเกษตร

- โครงการจัดซื้อทํอ
ลาเลียงน้าเพื่อ
การเกษตร หมูํที่ ๒
บ๎านแมํสะเปา

- เพื่อให๎มีทํอลาเลียง
น้าสาหรับการทา
เกษตรกรรมของ
ประชาชน

- ทํอลาเลียงน้าเพื่อ
การเกษตร

- โครงการกํอสร๎างถัง
เก็บน้า คสล. เพื่อ
การเกษตร จานวน ๑
ถัง พร๎อมทํอลาเลียงน้า
เข๎าพื้นที่การเกษตร
บ๎านแมํวะหลวง (แมํ
ตํอโกร) หมูํที่ ๓

- เพื่อให๎มีถังเก็บน้า
คอนกรีตเสริมเหล็ก
สาหรับใช๎เพื่อ
การเกษตร

- ถังเก็บน้าคสล. ๑
แหํงและทํอสํงลาเลียง
น้าเพื่อการเกษตร

แหลํง
งบประมาณ

ระยะเวลาในการดาเนินงาน
2561 2562 2563 2564

หนํวยงาน
รับผิดชอบ

อบต.

กองชําง อบต
แมํวะหลวง

อบต.

กองชําง อบต
แมํวะหลวง

อบต.

กองชําง อบต
แมํวะหลวง
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แผนงาน โครงการพัฒนาเกษตรกรรม อาเภอท่าสองยาง / ตาบลแม่วะหลวง พ.ศ. 2561 – พ.ศ. 2564
แผนพัฒนา/แผนงาน/โครงการ
แนวทางพัฒนา

แผนงาน/โครงการ

- การพัฒนาด๎านโครงสร๎าง
พื้นฐานแนวทางการพัฒนา
จัดให๎มีและพัฒนาแหลํง
น้า

- โครงการกํอสร๎างถังเก็บ
น้า คสล. เพื่อการเกษตร
จานวน ๑ ถัง พร๎อมทํอ
ลาเลียงน้าเข๎าพื้นที่
การเกษตร บ๎านแมํวะ
หลวง (แมํวะโกร) หมูํที่ ๓
- โครงการกํอสร๎างราง
ลาเลียงน้า คสล. เพื่อ
การเกษตร บ๎านแมํอมกิ
หมูํที่ ๔
- โครงการกํอสร๎างฝายกั้น
น้าเพื่อการเกษตร บ๎านที
สะหนํอ หมูํที่ ๗
- โครงการกํอสร๎างฝายกั้น
น้าเพื่อการเกษตร บ๎านอิ
วิโจ หมูํที่ ๘

วัตถุประสงค๑
- เพื่อให๎มีถังเก็บน้า
คอนกรีตเสริมเหล็ก
สาหรับใช๎เพื่อ
การเกษตร

แนวทางการ
ดาเนินงาน
- ถังเก็บน้าคสล. ๑
แหํงและทํอสํง
ลาเลียงน้าเพื่อ
การเกษตร

- เพื่อให๎มีระบบ
ลาเลียงน้าเข๎าพื้นที่
การเกษตร

- ระบบลาเลียงน้า
เข๎าพื้นที่การเกษตร
ระยะทาง ๒๐๐
เมตร
- เพื่อให๎มีฝายสาหรับ - ฝายกั้นน้าสาหรับ
กั้นน้าใช๎ทาการเกษตร ทาการเกษตร
- เพื่อให๎มีฝายสาหรับ - ฝายกั้นน้าสาหรับ
กั้นน้าใช๎ทาการเกษตร ทาการเกษตร

แหลํง
งบประมาณ

ระยะเวลาในการดาเนินงาน
2561 2562 2563 2564

หนํวยงาน
รับผิดชอบ

อบต.

กองชําง อบต
แมํวะหลวง

อบต.

กองชําง อบต
แมํวะหลวง

อบต.

กองชําง อบต
แมํวะหลวง

อบต.

กองชําง อบต
แมํวะหลวง
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แผนงาน โครงการพัฒนาเกษตรกรรม อาเภอท่าสองยาง / ตาบลแม่วะหลวง พ.ศ. 2561 – พ.ศ. 2564
แผนพัฒนา/แผนงาน/โครงการ
แนวทางพัฒนา

แผนงาน/โครงการ

- การพัฒนาด๎านโครงสร๎าง - โครงการกํอสร๎างฝายกั้น
พื้นฐานแนวทางการพัฒนา น้าเพื่อการเกษตร บ๎านวะ
จัดให๎มีและพัฒนาแหลํง หยําโจ หมูํที่ ๘
น้า
- โครงการกํอสร๎างระบบ
ประปาเพื่อการเกษตร
พร๎อมถังเก็บน้าพลาสติก
บ๎านแมํวะหลวง หมูํที่ ๓
- โครงการกํอสร๎างคลอง
สํงน้าบ๎านแมํสะเปา หมูํที่
๒

วัตถุประสงค๑

แนวทางการ
ดาเนินงาน

- เพื่อให๎มีฝายสาหรับ - ฝายกั้นน้าสาหรับ
กั้นน้าใช๎ทาการเกษตร ทาการเกษตร
- เพื่อให๎มีระบบประปา
สาหรับใช๎ในการทา
การเกษตรของ
ประชาชน
- เพื่อให๎ประชาชนมีน้า - คลองสํงน้า ๑ แหํง
ใช๎สาหรับการอุปโภค
บริโภคอยํางพอเพียง

- โครงการซํอมแซมคลอง - เพื่อให๎คลองสํงน้า
สํงน้าเพื่อการเกษตร บ๎าน เพือ่ การเกษตรมีความ
แมํลาคี หมูํที่ ๓
สมบูรณ๑พร๎อมสาหรับ
การใช๎งาน

- คลองสํงน้าเพื่อ
การเกษตร ๑ แหํง

แหลํง
งบประมาณ

ระยะเวลาในการดาเนินงาน
2561 2562 2563 2564

หนํวยงาน
รับผิดชอบ

อบต.

กองชําง อบต
แมํวะหลวง

อบต.

กองชําง อบต
แมํวะหลวง

อบต.

กองชําง อบต
แมํวะหลวง

อบต.

กองชําง อบต
แมํวะหลวง
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แผนงาน โครงการพัฒนาเกษตรกรรม อาเภอท่าสองยาง / ตาบลแม่วะหลวง พ.ศ. 2561 – พ.ศ. 2564
แผนพัฒนา/แผนงาน/โครงการ
แนวทางพัฒนา

แผนงาน/โครงการ

- การพัฒนาด๎านโครงสร๎าง - โครงการกํอสร๎างระบบ
พื้นฐานแนวทางการพัฒนา ประปาเพื่อการเกษตร
จัดให๎มีและพัฒนาแหลํง บ๎านแมํเป่งทะ หมูํที่ ๔
น้า
- โครงการซํอมแซม
ทานบ/ฝายกั้นน้า/ฝายต๎น
น้าลาธาร บ๎านแมํตะปู หมูํ
ที่ ๑

วัตถุประสงค๑

แนวทางการ
ดาเนินงาน

ระยะเวลาในการดาเนินงาน
2561 2562 2563 2564

หนํวยงาน
รับผิดชอบ

- เพื่อให๎มีระบบประปา
ใช๎ในการเกษตร

อบต.

กองชําง อบต
แมํวะหลวง

- เพื่อซํอมแซมทานบ/ - ซํอมแซมทานบ/
ฝายกั้นน้า/ฝายต๎นน้า ฝายกั้นน้า/ฝายต๎นน้า
ลาธารให๎ใช๎งานได๎
ลาธาร

อบต.

กองชําง อบต
แมํวะหลวง

อบต.

กองชําง อบต
แมํวะหลวง

อบต.

กองชําง อบต
แมํวะหลวง

- โครงการซํอมแซม
- เพื่อซํอมแซมทานบ/ - ซํอมแซมทานบ/
ทานบ/ฝายกั้นน้า/ฝายต๎น ฝายกั้นน้า/ฝายต๎นน้า ฝายกั้นน้า/ฝายต๎นน้า
น้าลาธาร บ๎านซอแขระกา ลาธารให๎ใช๎งานได๎
ลาธาร
หมูํที่ ๑
- โครงการกํอสร๎างทานบ
กั้นน้า บ๎านแมํสะเปา หมูํ
ที่ ๒

แหลํง
งบประมาณ

- เพื่อให๎มีกันนบกันน้า - กํอสร๎างทานบกั้น
สาหรับกักเก็บน้าไว๎ใช๎ น้าจานวน ๑ แหํง
ในฤดูแล๎ง
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แผนงาน โครงการพัฒนาเกษตรกรรม อาเภอท่าสองยาง / ตาบลแม่วะหลวง พ.ศ. 2561 – พ.ศ. 2564
แผนพัฒนา/แผนงาน/โครงการ
แนวทางพัฒนา
- การพัฒนาด๎าน
โครงสร๎างพื้นฐานแนว
ทางการพัฒนา จัดให๎มี
และพัฒนาแหลํงน้า

แผนงาน/โครงการ

วัตถุประสงค๑

แนวทางการ
ดาเนินงาน

แหลํง
งบประมาณ

ระยะเวลาในการดาเนินงาน
2561 2562 2563 2564

หนํวยงาน
รับผิดชอบ

- โครงการกํอสร๎างทานบกั้น - เพื่อให๎มีกันนบกันน้า
น้า บ๎านกอแปทะ หมูํที่ ๗ สาหรับกักเก็บน้าไว๎ใช๎
ในฤดูแล๎ง

อบต.

กองชําง อบต
แมํวะหลวง

- โครงการกํอสร๎างทานบกั้น - เพื่อให๎มีกันนบกันน้า
น้า บ๎านเลโพเด หมูํที่ ๙
สาหรับกักเก็บน้าไว๎ใช๎
ในฤดูแล๎ง

อบต.

กองชําง อบต
แมํวะหลวง

อบต.

กองชําง อบต
แมํวะหลวง

อบต.

กองชําง อบต
.
แมํวะหลวง

อบต.

กองชําง อบต
แมํวะหลวง

- โครงการกํอสร๎างทานบกั้น - เพื่อให๎มีกันนบกันน้า
น้า บ๎านตาซูเด หมูํที่ ๙
สาหรับกักเก็บน้าไว๎ใช๎
ในฤดูแล๎ง
- โครงการกํอสร๎างคลองสํง
น้า บ๎านแมํสะเปา หมูํที่ ๒

- เพื่อให๎ประชาชนมีน้า
ใช๎อุปโภคบริโภค

-โครงการกํอสร๎างทานบกั้น
น้า บ๎านแมํโป หมูํที่ ๓

- เพื่อให๎มีกันนบกันน้า
สาหรับกักเก็บน้าไว๎ใช๎
ในฤดูแล๎ง
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แผนงาน โครงการพัฒนาเกษตรกรรม อาเภอท่าสองยาง / ตาบลแม่วะหลวง พ.ศ. 2561 – พ.ศ. 2564
แผนพัฒนา/แผนงาน/โครงการ
แนวทางพัฒนา

แผนงาน/โครงการ

- การพัฒนาด๎าน
โครงสร๎างพื้นฐานแนว
ทางการพัฒนา จัดให๎มี
และพัฒนาแหลํงน้า

- โครงการซํอมแซมทานบ
กั้นน้า บ๎านตาซูเด หมูํที่ ๙

วัตถุประสงค๑

แนวทางการ
ดาเนินงาน

- เพื่อให๎มีกันนบกันน้า - ซํอมแซมทานบกั้น
สาหรับกักเก็บน้าไว๎ใช๎ น้าจานวน ๑ แหํง
ในฤดูแล๎ง
- โครงการจัดซื้อทํอลาเลียง - เพื่อให๎มีทํอลาเลียง
น้าเพื่อการเกษตร
น้าสาหรับทา
บ๎านซอแขระกา หมูํที่ ๑
การเกษตรของ
ประชาชน
- โครงการจัดซื้อทํอลาเลียง - เพื่อให๎มีทํอลาเลียง
น้าเพื่อการเกษตร บ๎านแมํ น้าสาหรับทา
วะหลวง หมูํที่ ๓
การเกษตรของ
ประชาชน
- โครงการจัดซื้อทํอลาเลียง - เพื่อให๎มีทํอลาเลียง
น้าเพื่อการเกษตร
น้าสาหรับทา
บ๎านแมํอมกิ หมูํที่ ๔
การเกษตรของ
ประชาชน
-โครงการจัดซื้อทํอลาเลียง - เพื่อให๎มีทํอลาเลียง
น้าเพื่อการ เกษตร บ๎านปอ น้าสาหรับทา
เคอะเด หมูํที่ ๕
การเกษตรของ
ประชาชน

แหลํง
งบประมาณ

ระยะเวลาในการดาเนินงาน
2561 2562 2563 2564

หนํวยงาน
รับผิดชอบ

อบต.

กองชําง อบต
แมํวะหลวง

อบต.

กองชําง อบต
แมํวะหลวง

อบต.

กองชําง อบต
แมํวะหลวง

อบต.

กองชําง อบต
แมํวะหลวง

อบต.

กองชําง อบต
แมํวะหลวง
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แผนงาน โครงการพัฒนาเกษตรกรรม อาเภอท่าสองยาง / ตาบลแม่วะหลวง พ.ศ. 2561 – พ.ศ. 2564
แผนพัฒนา/แผนงาน/โครงการ
แนวทางพัฒนา
- การพัฒนาด๎าน
โครงสร๎างพื้นฐานแนว
ทางการพัฒนา จัดให๎มี
และพัฒนาแหลํงน้า

แผนงาน/โครงการ

แนวทางการ
ดาเนินงาน

วัตถุประสงค๑

- โครงการจัดซื้อทํอลาเลียง - เพื่อให๎มีทํอลาเลียง
น้าเพื่อการ เกษตร บ๎าน
น้าสาหรับทา
เคาะทีโค๏ะ หมูํที่ ๖
การเกษตรของ
ประชาชน
- โครงการจัดซื้อทํอลาเลียง - เพื่อให๎มีทํอลาเลียง
น้าเพื่อการเกษตร
น้าสาหรับทา
บ๎านทีสะหนํอ หมูํที่ ๗
การเกษตรของ
ประชาชน
- โครงการจัดซื้อทํอลาเลียง - เพื่อให๎มีทํอลาเลียง
น้าเพื่อการเกษตร
น้าสาหรับทา
บ๎านวะหยําโจ หมูํที่ ๘
การเกษตรของ
ประชาชน
- โครงการจัดซื้อทํอลาเลียง - เพื่อให๎มีทํอลาเลียง
น้าเพื่อการเกษตร
น้าสาหรับทา
บ๎านเกระโก หมูํที่ ๙
การเกษตรของ
ประชาชน
-โครงการขุดลอกลาเหมือง - เพื่อขุดลอกลาเหมือง
บ๎านแมํตะปู หมูํที่ ๑
เพื่อการเกษตร

แหลํง
งบประมาณ

ระยะเวลาในการดาเนินงาน
2561 2562 2563 2564

หนํวยงาน
รับผิดชอบ

อบต.

กองชําง อบต
แมํวะหลวง

อบต.

กองชําง อบต
แมํวะหลวง

อบต.

กองชําง อบต
แมํวะหลวง

อบต.

กองชําง อบต
แมํวะหลวง

อบต.

กองชําง อบต
แมํวะหลวง

-

-

-

-
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แผนงาน โครงการพัฒนาเกษตรกรรม อาเภอท่าสองยาง / ตาบลแม่วะหลวง พ.ศ. 2561 – พ.ศ. 2564
แผนพัฒนา/แผนงาน/โครงการ
แนวทางพัฒนา
- การพัฒนาด๎าน
โครงสร๎างพื้นฐานแนว
ทางการพัฒนา จัดให๎มี
และพัฒนาแหลํงน้า

แผนงาน/โครงการ

วัตถุประสงค๑

- โครงการขุดลอกลาเหมือง - เพื่อขุดลอกลาเหมือง
บ๎านปางทอง หมูํที่ ๒
เพือ่ การเกษตร
- โครงการกํอสร๎างถังเก็บน้า
คสล. เพื่อการเกษตร
จานวน ๑ ถัง พร๎อมทํอ
ลาเลียงน้าเข๎าพื้นที่การ
เกษตร บ๎านโหยํกะแตะ หมูํ
ที่ ๓๒
- โครงการกํอสร๎างถังเก็บน้า
คสล. เพื่อการเกษตร
จานวน ๑ ถัง พร๎อมทํอ
ลาเลียงน้าเข๎าพื้นที่
การเกษตร
บ๎านปางทอง หมูํที่ ๓๒
- โครงการขุดลอกลาเหมือง
บ๎านทีสะหนํอ หมูํที่ ๗

- เพื่อให๎มีถังเก็บน้า
คอนกรีตเสริมเหล็ก
สาหรับใช๎เพื่อ
การเกษตร
- เพื่อให๎มีถังเก็บน้า
คอนกรีตเสริมเหล็ก
สาหรับใช๎เพื่อ
การเกษตร
- เพื่อขุดลอกลาเหมือง
เพื่อการเกษตร

แนวทางการ
ดาเนินงาน

แหลํง
งบประมาณ

ระยะเวลาในการดาเนินงาน
2561 2562 2563 2564

หนํวยงาน
รับผิดชอบ

อบต.

กองชําง อบต
แมํวะหลวง

อบต.

กองชําง อบต
แมํวะหลวง

อบต.

กองชําง อบต
แมํวะหลวง

อบต.

กองชําง อบต
แมํวะหลวง
44
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แผนงาน โครงการพัฒนาเกษตรกรรม อาเภอท่าสองยาง / ตาบลแม่วะหลวง พ.ศ. 2561 – พ.ศ. 2564
แผนพัฒนา/แผนงาน/โครงการ
แนวทางพัฒนา

แผนงาน/โครงการ

วัตถุประสงค๑

- การพัฒนาด๎านการ
- โครงการสํงเสริมการทา
สํงเสริมคุณภาพชีวิตงาน การเกษตรตามแนว
สํงเสริมอาชีพ
เศรษฐกิจพอเพียง

- เพื่อให๎ประชาชนมี
ความรู๎ในการทา
การเกษตรตามแนว
เศรษฐกิจพอเพียง
- โครงการสํงเสริมการปลูก - เพื่อสํงเสริมให๎
กาแฟ อาราบิก๎า เพื่อพัฒนา ประชาชนในพื้นที่
คุณภาพชีวิต ตาบลแมํวะ
ตาบลแมํวะหลวง
หลวง
เพาะปลูกกาแฟพันธุ๑อา
ราบิก๎า
- โครงการสํงเสริมวิสาหกิจ - เพื่อให๎กลุํมองค๑กร
ชุมชน
เกษตรและวิสาหกิจ
ชุมชนมีความเข๎มแข็ง
- โครงการประกวดพืชผล
ทางการเกษตร

- เพื่อเป็นการสํงเสริม
อาชีพการปลูกพริก
กะเหรี่ยงของ
ประชาชนในพื้นที่

แนวทางการ
ดาเนินงาน
- จัดการอบรมความรู๎
การทาเกษตรตาม
แนวเศรษฐกิจ
พอเพียงแกํเกษตร
- จัดโครงการอบรม
สร๎างความรู๎ ความ
เข๎าใจในการปลูก
เพาะปลูกกาแฟ

แหลํง
งบประมาณ

อบต.

อบต.

อบต.

อบต.

ระยะเวลาในการดาเนินงาน
2561 2562 2563 2564

หนํวยงาน
รับผิดชอบ
สานัก
ปลัดฯ อบต .
แมํวะหลวง
สานักปลัด
อบต .
แมํวะหลวง,
หนํวยงานที่
เกี่ยวข๎อง
สานักปลัด
อบต .
แมํวะหลวง,
หนํวยงานที่
เกี่ยวข๎อง
สานัก
ปลัดอบต .
แมํวะหลวง
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แผนงาน โครงการพัฒนาเกษตรกรรม อาเภอท่าสองยาง / ตาบลแม่วะหลวง พ.ศ. 2561 – พ.ศ. 2564
แผนพัฒนา/แผนงาน/โครงการ
แนวทางพัฒนา

แผนงาน/โครงการ

- การพัฒนาด๎านการ - โครงการสํงเสริมการหยุด
สํงเสริมคุณภาพชีวิต เผาในพื้นที่เกษตร
งานสํงเสริมอาชีพ

วัตถุประสงค๑

แนวทางการ
ดาเนินงาน

- เพื่อลดปริมาณการเผา -จัดอบรมโครงการ
ในการเตรียมการ
ให๎ความรํวมมือ
เพาะปลูก
หยุดเผาพื้นที่
เกษตร
- โครงการสํงเสริมการแปร - เพื่อให๎เกษตรกรสามาร รูปสินค๎าเกษตร
บริหารจัดการสินค๎าและ
ผลิตภัณฑ๑ได๎อยํางมี
ประสิทธิภาพ
- สนับสนุนการดาเนินงาน - เพื่อสนับสนุนกิจกรรม
ของศูนย๑ถํายทอด
ของศูนย๑ถํายทอด
เทคโนโลยีการเกษตรประจา เทคโนโลยี การเกษตร
ตาบล
ประจาตาบล
- โครงการกํอสร๎างระบบ
- เพื่อกํอสร๎างระบบ
ประปาภูเขา และลาเลียงน้า ประปาภูเขาและลาเลียง
มายังสระน้าสาธารณะ หมูํที่ น้ามายังสระน้า
๒ บ๎านปางทอง
สาธารณะเพื่อใช๎
ประโยชน๑ในการทา
การเกษตร

แหลํง
งบประมาณ

อบต.

อบต.

อบต.

อบต.

ระยะเวลาในการดาเนินงาน
2561 2562 2563 2564

หนํวยงาน
รับผิดชอบ
สานักปลัดอบต .
แมํวะหลวง,
หนํวยงานที่
เกี่ยวข๎อง
สานักปลัดอบต .
แมํวะหลวง,
หนํวยงานที่
เกี่ยวข๎อง
สานักปลัดอบต .
แมํวะหลวง

กองชําง
อบต .
แมํวะหลวง
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ภาพกิจกรรม

48

ภาคผนวก

49

ข้อมูลชุดดิน ตาบลแม่วะหลวง อาเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก

ตาบลแมํวะหลวง อาเภอทําสองยาง จังหวัดตาก ประกอบไปด๎วยชุดดินที่ 18, 29 , 46 , 48, 55, 56 ,
62
ที่มา : กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ๑
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กลุ่มชุดดินในพื้นที่ลุ่ม
กลุ่มชุดดินที่ 18
.
ชุดดิน : ชุดดินชลบุรี (Cb) ชุดดินไชยา (Cya) ชุดดินโคกสาโรง
(Ksr) และ ชุดดินเขาย้อย (Kyo)
ลักษณะเด่น :
กลุํมดินรํวนละเอียดลึกมากที่เกิดจากตะกอนลาน้า ปฏิกิริยา
ดินกลางหรือเป็นดําง การระบายน้าเลวถึงคํอนข๎างเลว ความ
อุดมสมบูรณ๑ต่าถึงปานกลาง
ปัญหา :
ความอุดมสมบูรณ๑ต่า บางพื้นที่ขาดแคลนน้านาน และน้าทํวม
ขังในฤดูฝน ทาความเสียหายกับพืชที่ไมํชอบน้า
แนวทางการจัดการ :
ปลูกข๎าว ไถกลบตอซัง ปลํอยทิ้งไว๎ 3-4 สัปดาห๑ หรือไถกลบพืชปุ๋ยสด (หวํานโสนอัฟริกัน หรือ
โสนอินเดีย 4-6 กิโลกรัม/ไรํ ไถกลบเมื่ออายุ 50-70 วัน ปลํอยไว๎ 1-2 สัปดาห๑) รํวมกับการใช๎ปุ๋ยอินทรีย๑
น้าหรือปุ๋ยเคมีสูตร 16-16-8 ใสํปุ๋ยแตํงหน๎าหลังปักดา 35-45 วัน พัฒนาแหลํงน้าไว๎ใช๎ในชํวงที่ข๎าวขาด
น้าหรือใช๎ทานาครั้งที่ 2 หรือปลูกพืชไรํ พืชผักหรือพืชตระกูลถั่วหลังเก็บเกี่ยวข๎าว โดยทารํองแบบเตี้ย
ปรับปรุงดินด๎วยปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอก 2-3 ตัน/ไรํ รํวมกับปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ยอินทรีย๑น้า
ปลูกพืชไรํ พืชผักหรือไม๎ผล ยกรํองกว๎าง 6-8 เมตร คูน้ากว๎าง 1.0-1.5 เมตร ลึก 0.5-1.0 เมตร
และมีคัน ดินอัดแนํ นล๎อมรอบ เพื่อป้องกันน้าทํวมขัง ปรับปรุงดินด๎ว ยปุ๋ยหมั กหรือปุ๋ยคอก 2-3 ตัน/ไรํ
รํวมกับปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ยอินทรีย๑น้า หรือขุดหลุมปลูกขนาด 50x50x50 ซม. ปรับปรุงหลุมปลูกด๎วยปุ๋ยหมัก
หรือปุ๋ยคอก 20-35 กิโลกรัม/หลุม ในชํวงเจริญเติบโต กํอนเก็บผลผลิตและภายหลังเก็บผลผลิต มีการใช๎
ปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอกรํวมกับปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ยอินทรีย๑น้า พัฒนาแหลํงน้าและจัดระบบการให๎น้าในแปลงปลูก
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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 :
กลุํมดินเหนียวลึกถึงลึกมากที่เกิดจากวัตถุต๎นกาเนิดดินเนื้อ
ละเอียดปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัด การระบายน้าดีถึงดีปานกลาง
ความอุดมสมบูรณ๑ต่า
ปัญหา :
ความอุ ด มสมบู ร ณ๑ ต่ า ขาดแคลนน้ า และเกิ ด การชะล๎ า ง
พังทลายสูญเสียหน๎าดินในพื้นที่ลาดชัน บางพื้นที่ดินเป็นกรดจัดมาก
แนวทางการจัดการ :
ปลูกพืชไรํหรือพืชผัก เลือกพื้นที่คํอนข๎างราบเรียบ ปรับปรุงดินด๎วยปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอก 1-2 ตัน/
ไรํ หรือไถกลบพืชปุ๋ยสด (หวํานเมล็ดถั่วพร๎า 8-10 กิโลกรัม/ไรํ เมล็ดถั่วพุํม 6-8 กิโลกรัม/ไรํ หรือปอเทือง
4-6 กิโลกรัม/ไรํ ไถกลบระยะออกดอก ปลํอยไว๎ 1-2 สัปดาห๑) รํวมกับการใช๎ปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ยอินทรีย๑น้า มี
ระบบอนุรักษ๑ดินและน้า เชํน ไถพรวนและปลูกพืชตามแนวระดับ มีวัสดุคลุมดิน ปลูกพืชหมุนเวียน หรือ
ปลูกพืชสลับเป็นแถบ พัฒนาแหลํงน้าและจัดระบบการให๎น้าในแปลงปลูก พื้นที่ที่เป็นกรดจัดมาก ควรใช๎
วัสดุปูน 200-300 กิโลกรัม/ไรํ
ปลูกไม๎ผล ขุดหลุมปลูกขนาด 50x50x50 ซม. ปรับปรุงหลุมปลูกด๎วยปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอก 1525 กิโลกรัม/หลุม มีระบบอนุรักษ๑ดินและน้า เชํน ทาคันดิน ทาขั้น บันได ปลูกพืชคลุมดิน มีวัสดุคลุมดิน
ปลู กพืชแซม ทาแนวรั้ว หรื อฐานหญ๎าแฝกเฉพาะต๎น ในชํวงเจริญเติบโต กํอนเก็บผลผลิ ตและหลั งเก็บ
ผลผลิต ใช๎ปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอกรํวมกับปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ยอินทรีย๑น้าตามชนิดพืชที่ปลูก พัฒนาแหลํงน้าและ
จัดระบบการให๎น้าในแปลงปลูก พื้นที่ที่เป็นกรดจัดมาก ควรใช๎วัสดุปูน 0.5-1.0 กิโลกรัม/หลุม
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กลุ่มชุดดินในพื้นที่ดอน เขตดินแห้ง
กลุ่มชุดดินที่ 46
ชุดดิน : ชุดดินเชียงคาน (Ch) ชุดดินกบินทร์บุรี (Kb) ชุดดินโป่งตอง
(Po) และชุดดินสุรินทร์ (Su)
ลักษณะเด่น :
กลุํมดินตื้นถึงก๎อนกรวด หรือเศษหินปนลูกรังหนามาก
ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดมาก การระบายน้าดี ความอุดม
สมบูรณ๑ต่า
ปัญหา :
ดินตื้นถึงชั้นก๎อนกรวดหรือเศษหินปนลูกรังหนามาก ความอุดม
สมบูรณ๑ต่า ขาดแคลนน้า เกิดการชะล๎างพังทลายสูญเสียหน๎า
ดินในพื้นที่ที่มีความลาดชัน และบางพื้นที่มีก๎อนกรวดหรือเศษ
หินกระจัดกระจายอยูํที่ผิวดิน
แนวทางการจัดการ :
พื้นที่ดินตื้นมากหรือมีก๎อนกรวดหรือลูกรังบริเวณหน๎าดินมาก ไมํควรนามาใช๎ประโยชน๑ ปลํอยไว๎
ให๎เป็นป่า พื้นที่เลี้ยงสัตว๑หรือปลูกไม๎ใช๎สอยโตเร็ว
ปลูกพืชไรํหรือพืชผัก เลือกพื้นที่ที่มีหน๎าดินหนาและมีสภาพพื้นที่คํอนข๎างราบเรียบ จัดระบบการ
ปลูกพืชหมุนเวียนตลอดทั้งปีและปลูกพืชบารุงดินรํวมอยูํด๎วย ปรับปรุงดินด๎วยปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอก 3 -4
ตัน/ไรํ หรือไถกลบพืชปุ๋ยสด (หวํานเมล็ดถั่วพร๎า 10-12 กิโลกรัม/ไรํ เมล็ดถั่วพุํม 8-10 กิโลกรัม/ไรํ หรือ
ปอเทือง 6-8 กิโลกรัม/ไรํ ไถกลบระยะออกดอก ปลํอยไว๎ 1-2 สัปดาห๑) รํวมกับการใช๎ปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ย
อินทรีย๑น้า มีมาตรการอนุรักษ๑ดินและน้า เชํน การไถพรวนตามแนวระดับ มีวัสดุคลุมดิน ทาแนวรั้ วหรือทา
ฐานหญ๎าแฝกเฉพาะต๎น พัฒนาแหลํงน้าและจัดระบบการให๎น้าในแปลงปลูก
ปลูกไม๎ผล ขุดหลุมปลูกขนาด 75x75x75 ซม. ปรับปรุงหลุมปลูกด๎วยหน๎าดินรํวมกับปุ๋ยหมักหรือ
ปุ๋ยคอก 25-50 กิโลกรัม/หลุม มีระบบอนุรักษ๑ดินและน้า เชํน การสร๎างคันดิน ทาขั้นบันได ปลูกพืชคลุม
ดิน ทาแนวรั้วหรือทาฐานหญ๎าแฝกเฉพาะต๎น ในชํวงเจริญเติบโต กํอนเก็บผลผลิตและภายหลังเก็บผลผลิต
ใช๎ปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอกรํวมกับปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ยอินทรีย๑น้า ตามชนิดพืชที่ปลูก พัฒนาแหลํงน้าและจัดระบบ
การให๎น้าในแปลงปลูก

53
กลุ่มชุดดินในพื้นที่ดอน เขตดินแห้ง
กลุ่มชุดดินที่ 48
ชุดดิน : ชุดดินแม่ริม (Mr) ชุดดินน้าชุน (Ncu) ชุดดินพะเยา (Pao)
และชุดดินท่ายาง (Ty)
ลักษณะเด่น :
กลุํมดินตื้นถึงก๎อนหินหรือเศษหิน และอาจพบชั้นหินพื้นภายใน
ความลึก 150 ซม. จากผิวดิน ปฏิกิริยาดินเป็นกรดถึงเป็น
กลาง การระบายน้าดี ความอุดมสมบูรณ๑ต่า
ปัญหา :
ดินตื้นถึงชั้นก๎อนกรวดหรือลูกรังหนามาก ความอุดมสมบูรณ๑ต่า
ขาดแคลนน้า และเกิดการชะล๎างพังทลายสูญเสียหน๎าดิน ในพื้นที่ที่มีความลาดชัน
แนวทางการจัดการ :
พื้นที่ดินตื้นมากหรือมีก๎อนกรวดหรือลูกรังบริเวณหน๎าดินมาก ไมํควรนามาใช๎ประโยชน๑ ปลํอยไว๎
ให๎เป็นป่า พื้นที่เลี้ยงสัตว๑หรือปลูกไม๎ใช๎สอยโตเร็ว
ปลูกพืชไรํหรือพืชผัก เลือกพื้นที่ที่มีหน๎าดินหนาและมีสภาพพื้นที่คํอนข๎างราบเรียบ จัดระบบการ
ปลูกพืชให๎หมุนเวียนตลอดทั้งปีและปลูกพืชบารุงดินรํวมอยูํด๎วย ปรับปรุงดินด๎วยปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอก 3-4
ตัน/ไรํ หรือไถกลบพืชปุ๋ยสด (หวํานเมล็ดถั่วพร๎า 10-12 กิโลกรัม/ไรํ เมล็ดถั่วพุํม 8-10 กิโลกรัม/ไรํ หรือ
ปอเทือง 6-8 กิโลกรัม/ไรํ ไถกลบระยะออกดอก ปลํอยไว๎ 1-2 สัปดาห๑) รํวมกับการใช๎ปุ๋ ยเคมีหรือปุ๋ย
อินทรีย๑น้า ไถพรวนและปลูกพืชตามแนวระดับ มีวัสดุคลุมดิน หรือทาแนวรั้วหญ๎าแฝก พัฒนาแหลํงน้าและ
จัดระบบการให๎น้าในแปลงปลูก
ปลูกไม๎ผล ขุดหลุมปลูกขนาด 75x75x75 ซม. ปรับปรุงหลุมปลูกด๎วยหน๎าดินรํวมกับปุ๋ยหมักหรือ
ปุ๋ยคอก 25-50 กิโลกรัม/หลุม มีระบบอนุ รักษ๑ดินและน้า เชํน การสร๎างคันดิน ทาขั้นบันได ทาฐานปลูก
เฉพาะต๎น ปลูกพืชคลุมดิน ทาแนวรั้วหรือทาฐานเฉพาะต๎นหญ๎าแฝก ในชํวงเจริญเติบโต กํอนเก็บผลผลิต
และภายหลั งเก็บ ผลผลิ ต ใช๎ปุ๋ ย หมักหรือปุ๋ยคอกรํว มกับปุ๋ยเคมีห รือปุ๋ยอินทรีย๑น้า ตามชนิดพืช ที่ปลู ก
พัฒนาแหลํงน้าและจัดระบบการให๎น้าในแปลงปลูก
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กลุ่มชุดดินในพื้นที่ดอน เขตดินแห้ง
กลุ่มชุดดินที่ 55

ชุดดิน : ชุดดินจัตุรัส (Ct) และชุดดินวังสะพุง (Ws)
ลักษณะเด่น :
กลุํมดินลึกปานกลางถึงชั้นหินพื้น เศษหิน ก๎อนหินหรือลูกรัง
ปฏิกิริยาดินเป็นกลางหรือเป็นดําง การระบายน้าดีถึงดีปาน
กลาง ความอุดมสมบูรณ๑ปานกลาง
ปัญหา :
ดินลึกปานกลางถึงชั้นหินพื้น เศษหิน ก๎อนกรวดหรือลูกรัง ขาด
แคลนน้าและเกิด การชะล๎างพังทลายสูญเสียหน๎าดินในพื้นที่ลาดชัน
แนวทางการจัดการ :
ปลูกพืชไรํหรือพืชผัก เลือกพื้นที่คํอนข๎างราบเรียบ จัดระบบการปลูกพืชให๎หมุนเวียนตลอดทั้งปี
ปรั บ ปรุ ง ดิ น ด๎ ว ยปุ๋ ย หมั ก หรื อ ปุ๋ ย คอก 2-3 ตั น /ไรํ หรื อ ไถกลบพื ช ปุ๋ ย สด (หวํ า นเมล็ ด ถั่ ว พร๎ า 8-10
กิโลกรัม/ไรํ เมล็ดถั่วพุํม 6-8 กิโลกรัม/ไรํ หรือปอเทือง 4-6 กิโลกรัม/ไรํ ไถกลบระยะออกดอก ปลํอยไว๎
1-2 สัปดาห๑) รํวมกับปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ยอินทรีย๑น้า ไถพรวนและปลูกพืชตามแนวระดับ มีวัสดุคลุมดิน ปลูกพืช
หมุนเวียน ปลูกพืชสลับเป็นแถบ หรือทาแนวรั้วหญ๎าแฝก พัฒนาแหลํงน้าและจัดระบบการให๎น้าในแปลง
ปลูก
ปลูกไม๎ผล ขุดหลุมปลูกขนาด 50x50x50 ซม. ปรับปรุงหลุมปลูกด๎วยปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอก 2035 กิโลกรัม/หลุม มีระบบอนุรักษ๑ดินและน้า เชํน ปลูกพืชคลุมดิน มีวัสดุคลุมดิน ปลูกพืชแซม สร๎างคันดิน
ขั้นบันได ทาแนวรั้วหรือทาฐานหญ๎าแฝกเฉพาะต๎น ในชํวงเจริญเติบโต กํอนเก็บผลผลิตและภายหลังเก็บ
ผลผลิต ใช๎ปุ๋ยหมักหรือปุ๋ย คอกรํวมกับปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ยอินทรีย๑น้า ตามชนิดพืชที่ปลูก พัฒนาแหลํงน้าและ
จัดระบบการให๎น้าในแปลงปลูก

55
กลุ่มชุดดินในพื้นที่ดอน เขตดินแห้ง
กลุ่มชุดดินที่ 56
ชุดดิน : ชุดดินลาดหญ้า (Ly) ชุดดินภูสะนา (Ps) และชุดดินโพนงาม
(Png)
ลักษณะเด่น :
กลุํมดินลึกปานกลางถึงชั้นหินพื้น เศษหินหรือลูกรัง ปฏิกิริยา
ดินเป็นกรดจัด การระบายน้าดีถึงดีปานกลาง ความอุดม
สมบูรณ๑ต่า
ปัญหา :
ดินลึกปานกลางถึงชั้นหินพื้น เศษหิน ก๎อนกรวดหรือลูกรัง ขาด
แคลนน้า และเกิดการชะล๎างทลายสูญเสียหน๎าดินในพื้นที่ลาดชัน บางพื้นที่เป็นดินกรดจัดมาก
แนวทางการจัดการ :
ปลูกพืชไรํหรือพืชผัก เลือกพื้นที่คํอนข๎างราบเรียบ จัดระบบการปลูกพืชให๎หมุนเวียนตลอดทั้งปี
ปรั บ ปรุ ง ดิ น ด๎ ว ยปุ๋ ย หมั ก หรื อ ปุ๋ ย คอก 2-3 ตั น /ไรํ หรื อ ไถกลบพื ช ปุ๋ ย สด (หวํ า นเมล็ ด ถั่ ว พร๎ า 8-10
กิโลกรัม/ไรํ เมล็ดถั่วพุํม 6-8 กิโลกรัม/ไรํ หรือปอเทือง 4-6 กิโลกรัม/ไรํ ไถกลบระยะออกดอก ปลํอยไว๎
1-2 สัปดาห๑) รํวมกับปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ยอินทรีย๑น้า ไถพรวนและปลูกพืชตามแนวระดับ ปลูกพืชปุ๋ยสด มีวัสดุ
คลุมดิน ปลูกพืชหมุนเวียน ปลูกพืชสลับเป็นแถบ ทาแนวรั้วหญ๎าแฝก พัฒนาแหลํงน้าและจัดระบบการให๎
น้าในแปลงปลูก
ปลูกไม๎ผล ขุดหลุมปลูกขนาด 50x50x50 ซม. ปรับปรุงหลุมปลูกด๎วยปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอก 2035 กิโลกรัม/หลุม มีระบบอนุรักษ๑ดินและน้า เชํน ปลูกพืชคลุมดิน มีวัสดุคลุมดิน ปลูกพืชแซม สร๎างคันดิน
ทาขั้นบันได ทาแนวรั้วหรือทาฐานหญ๎าแฝกเฉพาะต๎น ในชํวงเจริญเติบโต กํอนเก็บผลผลิตและภายหลังเก็บ
ผลผลิต ใช๎ปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอกรํวมกับปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ยอินทรีย๑น้า ตามชนิดพืชที่ปลูก พัฒนาแหลํงน้าและ
จัดระบบการให๎น้าในแปลงปลูก

56
กลุ่มชุดดินในพื้นที่ดอน เขตดินชื้น
กลุ่มชุดดินที่ 62
ชุดดิน : พื้นที่ลาดชันเชิงซ้อน (SC : slope complex)
ลักษณะเด่น :
พื้นที่ลาดชันเชิงซ๎อนที่มีความลาดชันมากกวํา 35 เปอร๑เซ็นต๑ พื้นที่บริเวณนี้ยังไมํมีการศึกษา
สารวจและจาแนกดิน เนื่องจากสภาพพื้นที่มีความลาดชันสูง ซึ่งถือวํายากตํอการจัดการดูแลรักษาสาหรับ
การเกษตร
ปัญหา :
มีความลาดชันสูงมาก ในพื้นที่ทาการเกษตรจะเกิดการชะล๎างพังทลายสูญเสียหน๎าดินอยํางรุนแรง
ขาดแคลนน้าและบางพื้นที่อาจพบชั้นหินพื้นหรือเศษหินกระจัดกระจายอยูํบริเวณหน๎าดิน
แนวทางการจัดการ :
ควรปลํอยไว๎ให๎เป็นป่าตามธรรมชาติ เป็นที่อยูํอาศัยของสัตว๑ป่า แหลํงต๎นน้าลาธาร ในกรณีที่จาเป็นต๎อง
นามาใช๎ประโยชน๑ทางการเกษตร จาเป็นต๎องมีการศึกษาดินกํอน เพื่อให๎ทราบถึงความเหมาะสมของดิน
สาหรับการปลูกพืช โดยมีการใช๎ประโยชน๑ที่ดินในเชิงอนุรักษ๑หรือวนเกษตร ในบริเวณพื้น ที่ที่เป็นดินลึกและ
สามารถพัฒนาแหลํงน้าได๎ มีระบบอนุรักษ๑ดินและน้า เชํน ปลูกพืชคลุมดิน ทาแนวรั้วหญ๎าแฝกและขุดหลุม
ปลูกเฉพาะต๎น โดยไมํมีการทาลายไม๎พื้นลําง สาหรับในพื้นที่ที่ไมํมีศักยภาพทางการเกษตร ควรรักษาไว๎ให๎
เป็นสวนป่า สร๎างสวนป่าหรือใช๎ปลูกไม๎ใช๎สอยโตเร็ว

