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โครงการจัดท าแผนพฒันาเกษตรกรรมระดบัต าบล 

 

 การเกษตรยังมีความส าคัญอย่างยิ่งต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศไทย แม้สัดส่วนรายได้ภาคเกษตร
ต่อรายได้ประชาชาติจะอยู่ในระดับไม่สูงนัก เนื่องจากรายได้ยังคงผันผวนไปตามกระแสเศรษฐกิจโลก แต่เป็น
เพราะภาคเศรษฐกิจด้านอื่นๆโดยเฉพาะอุตสาหกรรมการส่งออก การบริการและการท่องเท่ียวเติบโตเร็วกว่า
มาก เมื่อมองตัวเลขในเชิงเปรียบเทียบจึงท าให้ภาคเกษตรไม่ค่อยมีความส าคัญในเชิงเศรษฐกิจ และจ านวน
เกษตรกรก็มีแนวโน้มลดลงเช่นเดียวกับประเทศท่ีพัฒนาแล้ว หากแนวโน้มการพัฒนาการเกษตรเป็นไปแบบท่ี
เป็นอยู่ในปัจจุบันนี้ และไม่มีการแก้ไขปัญหาเกษตรกรอย่างจริงจัง เช่ือว่าอีกไม่เกิน ๓๐ ปี จ านวนเกษตรกร
ไทยจะเหลือต่ ากว่าร้อยละ ๑๐  

ส าหรับการท าการเกษตรของเกษตรกรไทยส่วนใหญ่ ยังประสบปัญหาท่ามกลางความเปล่ียนแปลง
ของสังคมภายใต้กระแสโลกาภิวัฒน์ ภาคเกษตรกรรมไทยก าลังเผชิญกับปัญหาความยากจนอันเกิดจาก
เกษตรกรไทยส่วนใหญ่ยังขาดความรู้ และการบริหารจัดการ ปัญหาเรื่องทุน และโครงสร้างพื้นฐานโดย
เฉพาะท่ีท ากิน การพัฒนาดิน และน้ า ซึ่งยังพบว่าไม่เพียงพอ  จึงเป็นส่ิงท่ีท าให้การพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่
ของเกษตรกรไทยยังล่าช้า 

การเปิดเสรีของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ AEC ก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งท่ีต้องค านึงถึง เนื่องจากเป็นการ
เปิดเสรีทางการค้า กล่าวคือสินค้าเกษตรสามารถส่งออกเคล่ือนย้ายได้อย่างเสรี ส่งผลให้ต้องให้ความส าคัญกับ 
คู่แข่งขันในตลาดภาคการเกษตร คุณภาพของสินค้าเกษตร ราคาสินค้าเกษตร เป็นต้น ท้ังนี้ประเทศไทยก็ยัง
พอมีข้อได้เปรียบอยู่บ้างในเรื่องของพื้นท่ีการเพาะปลูก และระบบการขนส่ง  
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ต าบลแม่จะเรา มี 9 หมู่บ้าน 
(ระบบสถทตททางการทะเบียน ส านักบรทหารการทะเบียน กรมการปกครอง) 

 

ต าบลแม่จะเรา 

ท่ีมา  :  แผนท่ีเกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-Map)   กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
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ส่วนที่ ๑ : บรทบทพืน้ที ่

๑. ข้อมูลทั่วไป 
( ที่มา : สภาพทั่วไปและข้อมูลพ้ืนฐานต าบลแม่จะเรา จาก เทศบาลต าบลแม่จะเรา และ เทศบาลต าบลทุ่งหลวง 
อ าเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก ) 

ประวัตทความเป็นมา  
ต าบลแม่จะเรา สันนิษฐานว่า เดิมเป็นหมู่บ้านท่ีอยู่อาศัยของชาวกะเหรี่ยงมานานกว่า 100 ปี 

ต่อมามีชาวไทยทางภาคเหนือจากจังหวัดล าปาง และจังหวัดล าพูน ได้พากันอพยพลงมาหาท่ีท ากินใหม่ 
ซึ่งเห็นว่าเป็นพื้นท่ีอุดมสมบูรณ์ และมีน้ าไหลตลอดปี เหมาะแก่การท าการเกษตร จึงต้ังรกรากกัน เป็น
ชุมชนขยายใหญ่ขึ้น โดยประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ และพูดภาษาเหนือเป็นภาษาท้องถิ่น 
ต้ังอยู่ในเขตการปกครองของอ าเภอแม่ระมาด  

สภาพทั่วไปของต าบล 
พื้นท่ีส่วนใหญ่ของต าบลแม่จะเราเป็นท่ีราบลุ่มเชิงเขา มีล าห้วยไหลผ่าน มีเขตการปกครองหมู่บ้าน

ท้ังส้ิน 9 หมู่บ้าน ได้แก่  
หมู่ท่ี 1 บานแมจะเราบานทุง 
หมู่ท่ี 2 บ้านแมจะเราสองแคว 
หมู่ท่ี 3 บ้านจะเราสองแคว 
หมู่ท่ี 4 บานวังผา 
หมู่ท่ี 5 บานทุงหลวง 

หมู่ท่ี 6 บานแมจะเราบานทุง 
หมู่ท่ี 7 บานหวยบงใหม่ 
หมู่ท่ี 8 บานหวยบง 
หมู่ท่ี 9 บานใหม 

เขตการปกครองส่วนท้องถิ่นแบ่งออกเป็น 2 เขต คือ  
1. เขตเทศบาลต าบลทุ่งหลวง ต้ังอยู่หมู่ท่ี 5 บ้านทุ่งหลวง อยู่บนถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 

105 (แม่สอด -แม่ระมาด) ส านักงานต้ังอยู่ห่างจากท่ีว่าการอ าเภอแม่ระมาด ประมาณ 9 
กิโลเมตร และห่างจากศาลากลางจังหวัดตากประมาณ 109 กิโลเมตร มีพื้นท่ี 88.47 ตาราง
กิโลเมตร (ประมาณ 53,702 ไร่) มีพื้นท่ีครอบคลุมท้ัง 9 หมู่บ้าน แบ่งออกเป็น 10 ชุมชน 
ได้แก่ ชุมชนเก้าหนึ่ง ชุมชนสันรวมใจ ชุมชนบ้านจกปก ชุมชนสันร่วมใจ ชุมชนทุ่งหลวง 
ชุมชน 6 1 ชุมชน 6 2 ชุมชนห้วยบงใหม่ ชุมชนห้วยบง และชุมชนบ้านวังผา 

2. เขตเทศบาลต าบลแม่จะเรา ต้ังอยู่ในท้องท่ีต าบลแม่จะเรา ประกอบด้วยพื้นท่ีบางส่วนของ หมู่ 
1, 2, 3, 5, 6 และ 9 ต้ังอยู่ทางทิศตะวันออกของอ าเภอแม่ระมาด ห่างจากตัวอ าเภอแม่
ระมาด ประมาณ 7 กิโลเมตร ห่างจากตัวจังหวัด 115 กิโลเมตร มีพื้นท่ี 2.55 ตาราง
กิโลเมตร หรือประมาณ 1,599 ไร่ มีพื้นท่ีครอบคลุมบางส่วนของ หมู่ท่ี 1 หมู่ท่ี 2 หมู่ท่ี 3
หมู่ท่ี 5 หมู่ท่ี 6 และหมู่ท่ี 9 แบ่งออกเป็น 6 ชุมชน ได้แก่ ชุมชนแม่จะเรา ชุมชนแม่จะเรา
สองแควสอง ชุมชนแม่จะเราสองแควสาม ชุมชนทุ่งหลวง ชุมชนแม่จะเราบ้านทุ่ง ชุมชนบ้านใหม่    

มีอาณาเขตติดต่อ ดังต่อไปนี้ 
ทิศเหนือ  ติดต่อกับ ต าบลแม่ระมาด และต าบลพระธาตุ อ าเภอแม่ระมาด 
ทิศใต้  ติดต่อกับ ต าบลแม่กาษา อ าเภอแม่สอด  
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ต าบลพระธาตุ อ าเภอแม่ระมาด  
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ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ต าบลแม่ระมาด อ าเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก และ   
    ประเทศพม่า 

สภาพภูมทประเทศ 
ต าบลแม่จะเรามีลักษณะภูมิประเทศเป็นท่ีราบสูงทางทิศตะวันตก มีความสูงโดยเฉล่ีย 200 

เมตร จากระดับน้ าทะเลปานกลาง ทางด้านตะวันออกของต าบล เป็นพื้นท่ีปุาสงวนแห่งชาติแม่ละเมา 
เป็นท่ีราบสูง อยู่ในช่วง 300 - 945 เมตรจากระดับน้ าทะเลปานกลาง ส่วนพื้นท่ีทางทิศตะวันตก
เฉียงใต้ของต าบลมีลักษณะภูมิประเทศเป็นท่ีราบลุ่มริมฝ่ังแม่น้ าเมย มีล าห้วยธรรมชาติไหลผ่านพื้นท่ี
ต าบลหลายสายท่ีส าคัญ ได้แก่ ห้วยแม่จะเรา ห้วยแม่ละเมา ห้วยมหาวัน ห้วยบง  
สภาพภูมทอากาศ 
 ฤดูร้อน   เริ่มต้ังแต่ เดือนมีนาคม - พฤษภาคม 

ฤดูฝน   เริ่มต้ังแต่ ปลายเดือนมิถุนายน - ตุลาคม 
ฤดูหนาว  เริ่มต้ังแต่ เดือนพฤศจิกายน - กุมภาพันธ์ 

ลักษณะของดทน 
ดินร่วน เป็นดินท่ีมีลักษณะซุยมีสีต่างๆ กัน บางชนิดมีสีค่อนข้างด ามีน้ าหนักเบาเนื่องจาก 

มีอินทรียวัตถุผสมอยู่มาก มีอาหารบริบูรณ์ การอุ้มน้ าของดินพอเหมาะแก่พืชอุ้มความร้อนไว้พอเพียง
อากาศถ่ายเทได้สะดวก การระบายน้ าดี เวลาฝนตกก็ไม่ช้ืน 
ลักษณะของแหล่งน้ า 

พื้นท่ีทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของต าบลมีลักษณะภูมิประเทศเป็นท่ีราบลุ่มริมฝ่ังแม่น้ าเมย มี
ล าห้วยธรรมชาติไหลผ่านพื้นท่ีต าบลหลายสายท่ีส าคัญ ได้แก่ ห้วยมหาวัน ห้วยแม่จะเรา ห้วยบง และ
ห้วยแม่ละเมา 

ลักษณะของไม่และป่าไม้ 
พื้นท่ีส่วนใหญ่ของต าบลแม่จะเราเป็นท่ีราบลุ่มเชิงเขา ปุาไม้ส่วนใหญ่จะเป็นไม้สัก ไม้แดง ไม้

ยืนต้นต่างๆ ส่วนพื้นท่ีเหลือราษฎรท าการเกษตร 

สภาพสังคม 
ประชาชนในพื้นท่ีต าบลแม่จะเรา มีการด ารงชีวิตแบบวิถีชาวพุทธ มีวัดเป็นศูนย์ รวมจิตใจให้

เกิดความรักใคร่  สามัคคีกลมเกลียวกัน นอกจากนี้ประชาชน ในต าบลทุกคน ก็ยังมีความ
เอื้อเฟื้อเผ่ือแผ่ พึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน ปฏิบัติตนตามแนวพระราชด าริ เศรษฐกิจพอเพียงของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

จ านวนประชากร  
ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนประชากรต าบลแม่จะเรา ต้องรวบรวมข้อมูลประชากรและครัวเรือนจาก

ท้ัง 2 เขตพื้นท่ีการปกครองส่วนท้องถิ่น คือ เทศบาลต าบลแม่จะเรา และ เทศบาลต าบลทุ่งหลวง จาก
ระบบรายงานสถิติจ านวนประชากรและบ้าน ประจ าปี พ.ศ. 2561 ของส านักบริหารทางการ
ทะเบียน กรมการปกครอง ผลรวมจ านวนประชากรของต าบลแม่จะเรา มีประชากรท้ังส้ิน 13,587 คน 
เป็นชาย 6,867 คน เป็นหญิง 6,727 คน จ านวน 4,878 ครัวเรือน  
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ตารางแสดงขอมูลจ านวนประชากรต าบลแม่จะเรา 

หมู่ท่ี ช่ือหมู่บ้าน ครัวเรือน 
จ านวนประชากร 

ชาย หญิง รวม 
1 บานแมจะเราบานทุง 341 419 417 836 
2 บ้านแมจะเราสองแคว 756 980 1,038 2,018 
3 บ้านจะเราสองแคว 817 991 1,003 1,994 
4 บานวังผา 680 1,085 1,025 2,110 
5 บานทุงหลวง 561 1,060 932 1,992 
6 บานแมจะเราบานทุง 712 1,164 1,127 2,291 
7 บานหวยบงใหม่ 292 315 343 658 
8 บานหวยบง 484 514 516 1,030 
9 บานใหม 233 323 312 635 

รวม 4,876 6,851 6,713 13,564 
 

สภาพทางสังคม 

1. การศึกษาในต าบล 
• สถานศึกษาในเขตเทศบาลต าบลทุ่งหลวง มีจ านวน 5 แห่ง ได้แก่   
- โรงเรียน จ านวน 3 แห่ง คือ 

1) โรงเรียนห้วยบง สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา/
มัธยมศึกษา สอนระดับช้ัน อนุบาล - มัธยมศึกษาปีท่ี 3 ต้ังอยู่ หมู่ท่ี 7 
บ้านห้วยบงใหม่ 

2) โรงเรียนบ้านวังผา  สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา/
มัธยมศึกษา สอนระดับช้ัน อนุบาล - ประถมศึกษาปีที 6 ต้ังอยู่ หมู่ท่ี 4 
บ้านวังผา 

3) โรงเรียนแม่จะเราวิทยาคม สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 38 สอนระดับช้ัน มัธยมศึกษาปีท่ี 1 - มัธยมศึกษาปีท่ี 6 ต้ังอยู่ หมู่ท่ี 
3 บ้านแม่จะเราสองแคว 

- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จ านวน 2 แห่ง 
1) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้นแบบบ้านห้วยบง สังกัด เทศบาลต าบลทุ่งหลวง 

สอนระดับช่วงอายุ 3 - 4 ขวบ ต้ังอยู่ หมู่ท่ี 7 บ้านห้วยบงใหม่ 
2) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังผา สังกัด เทศบาลต าบลทุ่งหลวง สอนระดับ

ช่วงอายุ 3 - 4 ขวบ ต้ังอยู่ หมู่ท่ี 4 บ้านวังผา 
• สถานศึกษาในเขตเทศบาลต าบลแม่จะเรา มีจ านวน 4 แห่ง ได้แก่ 
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1) โรงเรียนบ้านแม่จะเราสองแคว 
2) โรงเรียนชุมชนบ้านแม่จะเราบ้านทุ่ง 
3) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลแม่จะเรา 
4) โรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบลแม่จะเรา 
 

๒. การสาธารณสุข 
• สถานพยาบาลในเขตเทศบาลต าบลทุ่งหลวง 
- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านห้วยบง ต้ังอยู่ หมู่ท่ี 7 บ้านห้วยบงใหม่ 
- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านวังผา ต้ังอยู่ หมู่ท่ี 4 บ้านวังผา 
- มีสาธารณสุขมูลฐานประจ าหมู่บ้าน จ านวน 9 แห่ง (หมู่ท่ี 1 – 9)  

• สถานพยาบาลในเขตเทศบาลต าบลแม่จะเรา 
- สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติต าบลแม่จะเรา จ านวน 1 แห่ง 
- หน่วยควบคุมโรคติดต่อน าโดยแมลงท่ี 9 จ านวน 1 แห่ง 
- คลินิกเอกชน จ านวน 5 แห่ง 
- บุคลากรทางการแพทย์ท่ีปฏิบัติหน้าท่ีในสถานพยาบาลทุกแห่ง ทุกสังกัด ในเขต

พื้นท่ี 
แพทย์ จ านวน - คน  
พยาบาล จ านวน 2 คน 
ทันตภิบาล จ านวน 1 คน  
พนักงานอนามัย จ านวน - คน  
นักบริหารงานสาธารณสุข จ านวน - คน  
นักวิชาการสาธารณสุข จ านวน 2 คน  
เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน จ านวน 1 คน  
อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) จ านวน 276 คน 

 
๓. การสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการสังคม 

ต าบลแม่จะเราแบ่งพื้นท่ีการดูแลด้านการสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการสังคม ดังนี้ 
ในเขตเทศบาลต าบลทุงหลวง ใหการสงเคราะหประชาชนไมวาจะเปน ผูประสบอัคคีภัย วาต

ภัย อุทกภัย ตลอดจน สงเคราะหผูสูงอายุ ผูพิการ ผูปวยเอดส และคนยากจนท่ีไมมีผูดูแล โดย
การแจกของใชอุปโภค - บริโภค และการแจกเบี้ยยังชีพใหกับผูสูงอายุ จ านวน 809 ราย ผูพิการ 
จ านวน 95 ราย ในแต่ละเดือน ( จ านวนผู้ขึ้นทะเบียนรับการสงเคราะห์ ปีงบประมาณ 2560 )  

ส าหรับเขตเทศบาลต าบลแม่จะเรามีการสงเคราะห์ โดยการแจกของใชอุปโภค - บริโภค 
และการแจกเบ้ียยังชีพให้กับผู้สูงอายุ จ านวน 1,018 ราย ผู้พิการ จ านวน 282 ราย และ ผู้ปุวย
เอดส์ จ านวน 17 รายในแต่ละเดือน  

อัตราการจ่ายเบี้ย ผู้สูงอายุจ่ายแบบขั้นบันไดตามอายุ ผู้พิการอัตราเดือนละ 800 บาท 
และผู้ปุวยเอดส์อัตราเดือนละ 500 บาท 
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๔. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม                                               
• ศาสนา ประชาชนส่วนใหญ่ในต าบลแม่จะเรานับถือศาสนาพุทธ โดยมีวัดในพื้นท่ี 

จ านวน 6 แหง และส านักสงฆ จ านวน 1 แหง ดังนี้ 
- วัดอภัยคีรี  ต้ังอยู่ หมท่ีู 3 บานแมจะเราสองแคว 
- วัดบานวังผา  ต้ังอยู่ หมท่ีู 4 บานวังผา 
- วัดแมจะเรา  ต้ังอยู่ หมท่ีู 6 บานแมจะเราบานทุง 
- วัดอุดมสามัคคี ต้ังอยู่ หมู่ท่ี 7 บ้านห้วยบง 
- วัดศรีมณีวัน ต้ังอยู่ท่ีชุมชนแม่จะเรา 
- วัดสิทธาวาส ต้ังอยู่ท่ีชุมชนสองแควสองและสองแควสาม 
- ส านักสงฆปญญาโรจน ต้ังอยู่หมท่ีู 1 บานแมจะเราบานทุง 

• ประเพณีและวัฒนธรรมในท้องถิ่น ดังนี ้
- ประเพณีสงกรานต แหไม้ก้ าสะหลี ทรงน้ าพระพุทธรูปหินออน เดือนเมษายน 
- ประเพณีสืบชะตาสะเดาะเคราะห์หลวง เดือนเมษายน  
- ประเพณีแห่ผ้าเหลืองห่มพระธาตุ เดือนเมษายน 
- ประเพณีแห่เทียนจ าน าพรรษา เดือนกรกฎาคม 
- ประเพณีกวนข้าวทิพย์ เดือนตุลาคม 
- ประเพณีตานกวยสลาก เดือนตุลาคม 
- ประเพณีวันลอยกระทง เดือนพฤศจิกายน 

 ระบบบรทการพื้นฐาน 

๑. การไฟฟูา   
  ต าบลแม่จะเราแบ่งพื้นท่ีการดูแลระบบบริการพื้นฐานตามเขตเทศบาล เทศบาลต าบลทุ่ง
หลวง มีการขยายเขตบริการไฟฟาครอบคลุมทุกพื้นท่ีท าใหประชาชนมีไฟฟูาใชทุกครัวเรือน เทศบาล
ต าบลแม่จะเราจ านวนครัวเรือนท่ีใช้ไฟฟูา จ านวน 2,111 ครัวเรือน พื้นท่ีท่ีได้รับบริการไฟฟูาร้อยละ 
100 ของพื้นท่ีเขตเทศบาล จ านวนไฟฟูาสาธารณะ จ านวน 638 จุด (ใชไฟฟูาจากส านักงานการ
ไฟฟูาส่วนภูมิภาคอ าเภอแมระมาด) 
 

๒. การประปา 
ต าบลแม่จะเราแบ่งพื้นท่ีการดูแลระบบบริการพื้นฐานตามเขตเทศบาล  
• ส าหรับการประปาในเขตพื้นท่ีเทศบาลต าบลทุงหลวง ใชแหลงน้ าดิบจากหวยแมจะเรา

และหวยแมละเมาผลิตน้ าประปามีสถานท่ีผลิตน้ าประปา 6 แหง คือ 

- บ้านแม่จะเรา สองแคว หมู่ ท่ี 2 บ้านสันคอปัก-บ้านนางเพ็ญศรีต้นสุพรรณ การ
บริหารงาน รูปแบบคณะกรรมการหมู่บ้าน 

- บ้านวังผา หมู่ท่ี 4 วัดบ้านวังผา เทศบาลด าเนินการ (รับโอนวันท่ี 5 มถิุนายน 2553) 
- บ้านทุ่งหลวง  หมู่ท่ี 5 บ่อพักน้ าและถังตะกอน ขนาด 1,000 ลบ.ม. ต้ังอยู่วัดแม่จะเรา 

การบริหารงาน รูปแบบคณะกรรมการหมู่บ้าน 
- บ้านแม่จะเราบ้านทุ่ง หมู่ท่ี 6 ตรงฝุายปูปุูม  เทศบาลด าเนินการ (รับโอนวัน ท่ี 1 

มิถุนายน 2557) 
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- บ้านห้วยบงใหม่ หมู่ท่ี 7 โรงเรียนบ้านห้วยบง การบริหารงานรูปแบบคณะกรรมการ
หมู่บ้าน 

- บ้านห้วยบง หมู่ท่ี 8 ข้างสุสานห้วยบง การบริหารงานรูปแบบคณะกรรมการหมู่บ้าน 
โดยในบางพื้นท่ีใช้น้ าประปาร่วมกับเทศบาลต าบลแม่จะเรา  
• ส าหรับในเขตพื้นท่ีเทศบาลต าบลแม่จะเรา จ านวนครัวเรือนผู้ใช้น้ าประปา จ านวน  

1,294 ครัวเรือน และจ านวนครัวเรือนท่ีไม่ได้ใช้น้ าประปา จ านวน 817 ครัวเรือน แหล่งน้ าดิบ คือ 
ห้วยแม่จะเรา 

๓. โทรศัพท์  
 ประชาชนในเขตต าบลแม่จะเรา มีการใชโทรศัพท์จากองคการโทรศัพท์แหงประเทศไทยและ
บริษัท TT&T นอกจากนี้ยังมีโทรศัพท์เคล่ือนท่ี 

• ส าหรับการใช้โทรศัพท์ในเขตพื้นท่ีเทศบาลต าบลแม่จะเรามีสถิติ ดังนี้  
- การจ านวนโทรศัพท์ส่วนบุคคลในพื้นท่ีจ านวน 466   หมายเลข 
- จ านวนโทรศัพท์สาธารณะ จ านวน           -     หมายเลข 
- จ านวนชุมสายโทรศัพท์        3   หมายเลข 
- จ านวนหมายเลขท่ีสามารถให้บริการได้สูงสุด       1,120 หมายเลข 
- ท่ีท าการไปรษณีย์โทรเลข         -  แห่ง 
- สถานีวิทยุกระจายเสียงวิทยุชุมชน                           -  แห่ง   
- ส่ือสารมวลชนในพื้นท่ี         -  แห่ง 
- เครื่องกระจายข่าว ชนิดไร้สาย พร้อมหอกระจายข่าว จ านวน   18 จุด  

  สามารถให้บริการ ครอบคลุมพื้นท่ีร้อยละ 100 ของพื้นท่ีเขตเทศบาล  
 หน่วยงานท่ีมีข่ายวิทยุส่ือสารในพื้นท่ี ได้ 

เทศบาลต าบลแม่จะเรา ความถ่ี 162.550 เมกะเฮิรตซ์  
   สถานีต ารวจภูธรต าบลแม่จะเรา ความถ่ี 152.950 เมกะเฮิรตซ ์
   หน่วยควบคุมโรคติดต่อน าโดยแมลง ท่ี 9 ความถ่ี 154.970 
เมกะเฮิรตซ ์

๔. การไปรษณียหรือการส่ือสารหรือการขนสง และวัสดุ ครุภัณฑ                                          
ประชาชนในเขตต าบลแม่จะเราใชบริการส่ือสารทางไปรษณียอ าเภอแมระมาด 
 

๕. การคมนาคม 
• รถโดยสารประจ าทาง 
เส้นทางผ่านต าบลแม่จะเรา 

- รถโดยสารประจ าทางสายแม่ต้าน - แม่สอด 
- รถโดยสารประจ าทางสายแม่สะเรียง - แม่สอด 
- รถโดยสารประจ าทางสายแม่อุสุ - แม่สอด 
- รถโดยสารประจ าทางสายแม่ระมาด - แม่สอด 
- รถโดยสารประจ าทางสายแม่จะเรา - แม่สอด 
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- รถโดยสารประจ าทางสายแม่ปุาไร่ - แม่สอด 
- รถโดยสารประจ าทางสายทุ่งมะขามปูอม - แม่สอด 
- รถโดยสารประจ าทางสายสันปุาไร่ - แม่สอด 
- รถโดยสารประจ าทางสายแม่สลิด - แม่สอด 
- รถโดยสารประจ าทางสายท่าสองยาง - แม่สอด ** ผ่านทุก 30 นาที 

เส้นทางภายในหมู่บ้าน 
- สายแม่จะเรา - แม่สอด 
- สายบ้านวังผา - แม่สอด ** เริ่มเวลา 05.00 - 18.00 น. 

• ข้อมูลจากเทศบาลต าบลแม่จะเราสรุปเส้นทางการจราจร ประเภทถนน-สะพาน ดังนี้ 
  ถนน ลูกรัง  -  สาย 
   ลาดยาง  6 สาย 
   คอนกรีต 2 สาย 
  สะพาน คอนกรีต 6 แห่ง 

ระบบเศรษฐกทจ 
การประกอบอาชีพสวนใหญในเขตต าบลแม่จะเรา มีอาชีพหลัก คือ อาชีพเกษตรกรรม เชน 

ท าไร ท านา ท าสวน ปศุสัตว์ และมีอาชีพรับจาง / รับราชการ คาขาย ฯลฯ 
๑. การเกษตร  

          ผลผลิตทางการเกษตรที่ส าคัญ ได้แก่ ข้าว ข้าวโพดเล้ียงสัตว์ มันส าปะหลัง อ้อย ถั่วเขียวผิว
มัน กระเทียม หอมแดง ยางพารา ไม้สัก รายได้เฉล่ียของประชากร/คน/ปี  ประมาณ 80,000 บาท 
พืชเศรษฐกิจ ได้แก่ ข้าว ข้าวโพดเล้ียงสัตว์ อ้อย  มันส าปะหลัง ยางพารา ไม้สัก 
สัตว์เศรษฐกิจ ได้แก่ วัว กระบือ ไก่ หมู 
ผลิตภัณฑ์ในชุมชน ได้แก่ การผลิตหมอน ผ้าห่ม (สินค้า OTOP) และมีผลิตภัณฑ์อื่นๆ เช่น ไม้กวาด
ดอกหญ้า ตะกร้าสานด้วยไม้ไผ่ กระเป๋า 

ในป 2559 มีการเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจท่ีส าคัญ ดังนี ้

พืชเศรษฐกิจ จ านวนครัวเรือนท่ีปลูก พื้นท่ีปลูก (ไร่) 
ข้าวโพด 1,133 30,600 

ข้าว 
ข้าวเจ้า 9174 ไร่ 

1,127 10,193 
ข้าวเหนียว1019 

ข้าวโพดเมล็ดพันธุ์ 650 5,200 
มันส าปะหลัง 350 4,400 
อ้อย 180 2,590 

 

พืชเศรษฐกิจ จ านวนครัวเรือนท่ีปลูก พื้นท่ีปลูก (ไร่) 
ยางพารา 65 991 
ไม้สัก 21 135 
ท่ีมา : ส านักงานเกษตรอ าเภอแม่ระมาด (เกษตรอ าเภออ าเภอสรุปภาพรวมของต าบลแม่จะเรา) 
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๒. การบริการ 
• สถานประกอบการด้านพาณิชยกรรม 

สถานีบริการน้ ามัน 7   แห่ง  
ร้านค้าท่ัวไป    162   แห่ง 

• สถานประกอบการเทศพาณิชย์ 
ตลาดสด  2   แห่ง  
โรงฆ่าสัตว์  1   แห่ง 

ตารางแสดงจ านวนประชากร จ าแนกตามประเภทอาชีพ ป 60 (ขอมูลความจ าเปนพื้นฐานระดับต าบล) 

ประเภทอาชีพ 
เพศ รวม 

ชาย(คน) ร้อยละ หญิง(คน) ร้อยละ คน ร้อยละ 

1 เกษตรกรรม - ท านา 77 3.28 135 5.90 212 4.57 
2 เกษตรกรรม - ท าไร่ 865 36.84 340 32.36 1,605 34.63 
3 เกษตรกรรม - ท าสวน  6 0.26 4 0.17 10 0.22 
4 เกษตรกรรม - ท าประมง 1 0.04 - - 1 0.02 
5 เกษตรกรรม - ปศุสัตว์ 1 0.04 1 0.04 2 0.04 
6 รับราชการ เจ้าหน้าท่ีของรัฐ 52 2.21 57 2.49 109 2.35 
7 พนักงานรัฐวิสาหกิจ 8 0.34 8 0.35 16 0.35 
8 พนักงานบริษัท 5 0.21 8 0.34 13 0.27 
9 รับจ้างท่ัวไป 647 27.56 554 24.22 1,201 25.91 

10 ค้าขาย 77 3.28 142 6.21 219 4.27 
11 ธุรกิจส่วนตัว 33 1.41 24 1.05 57 1.23 
12 อาชีพอื่น (นอกเหนือท่ีก าหนด) 28 1.19 38 1.66 66 1.42 
13 ก าลังศึกษา 435 18.53 446 19.50 881 19.01 
14 ไม่มีอาชีพ 103 4.39 121 5.23 224 4.83 

รวม 2,348 100 2,287 100 4,635 100 

 
 

ทรัพยากรธรรมชาตท 
๑. แหล่งน้ า 

• แหลงน้ าธรรมชาติ 
- ล าน้ า, ล าหวย  จ านวน    4 สาย 
- บึง หนอง และอื่นๆ จ านวน     4  แหง 
• แหลงน้ าท่ีสรางขึ้น 
- ฝาย  จ านวน       8  แหง 
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- บอน้ าต้ืน จ านวน     32  แหง 
- บอบาดาล จ านวน     14  แหง 
- สระน้ า  จ านวน     98  แหง (เขตเทศบาลต าบลแม่จะเรา 5 แห่ง) 
- อางเก็บน้ า จ านวน       4  แหง 

๒. ปุาไม้ 
- ปาชุมชนในหมูท่ี 4  บานวังผา 
- ปาชุมชนในหมูท่ี 6  บานแมจะเราบ้านทุง 
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๒. สถานการณ์ด้านการเกษตร ต าบลแม่จะเรา 
 
 

 

 

 

 

 

ท่ีมา : แผนท่ีเกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก Agri-Map – กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

* ข้อมูลการใช้ท่ีดิน กรมพัฒนาท่ีดิน (2558 - 2559) 

พื้นที่เกษตร 
58,595 ไร่ 
87.84 % 

พื้นที่น้ า 
 1,103ไร่ 
1.65 % 

พื้นที่อ่ืนๆ 
5,312 ไร่ 
7.96 % 

พื้นที่ป่า 
1,697 ไร่ 
2.54 % 

การใช้ท่ีดิน พื้นท่ีเกษตร 
การใช้ท่ีดิน พื้นท่ีน้ า 
การใช้ท่ีดิน พื้นท่ีอื่นๆ 
การใช้ท่ีดิน พื้นท่ีปุา 

พื้นทีต่ าบลแม่จะเรา 
66,707 ไร ่

พื้นทีต่ าบลแม่จะเรา 
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ท่ีมา :  แผนท่ีเกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก Agri-Map - กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  

         * ข้อมูลการใช้ท่ีดิน กรมพัฒนาท่ีดิน (2558 - 2559) 

 

 พื้นที่เพาะปลูก 
58,465 ไร่ 
99.78 % 

พื้นที่ปศสุัตว์ 
130ไร่ 

0.22 % 

พื้นที่ประมง 
- ไร่ 
0 % 

พื้นท่ีการเกษตร พื้นท่ีเพาะปลูก 

พื้นท่ีการเกษตร พื้นท่ีปศุสัตว์ 

พื้นท่ีการเกษตร พื้นท่ีประมง 

พื้นที่การเกษตรต าบลแม่จะเรา 

พื้นทีก่ารเกษตร 
58,595 ไร ่
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ท่ีมา :  แผนท่ีเกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก Agri-Map - กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  

         * ข้อมูลการใช้ท่ีดิน กรมพัฒนาท่ีดิน (2557) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ท่ีมา :  แผนท่ีเกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก Agri-Map - กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  

         * ข้อมูลการใช้ท่ีดิน กรมพัฒนาท่ีดิน (2557) พื้นท่ีปลูกนอกเขตปุาตามกฎหมาย 

 

พื้นที่เพาะปลูกพืชเศรษฐกทจ 

พื้นที่เพาะปลกู 
พืชเศรษฐกทจ
45,590ไร่ 

ข้าว  
8,152 ไร่ 
 18 % 

มันส าปะหลัง 
759 ไร่  
1.6 % 

ข้าวโพด 
28,527 ไร่   
62.6 % 

อ้อย 
7,548 ไร่  
16.5 % 

ยางพารา 
464 ไร่  
1 % 

ล าไย 
140 ไร่  
0.3 % 

พื้นท่ีเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ ข้าว 
พื้นท่ีเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ มันส าปะหลัง 
พื้นท่ีเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ ข้าวโพด 
พื้นท่ีเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ อ้อย 
พื้นท่ีเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ ยางพารา 
พื้นท่ีเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ ล าไย 
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สถานการณ์ด้านการเกษตร ต าบลแม่จะเรา 

ตารางแสดงจ านวนครัวเรือนเกษตรกร ต าบลแม่จะเรา อ าเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก 

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

ท้ังหมด 
ครัวเรือน
เกษตรกร 

ร้อยละ 

1 แม่จะเราบ้านทุ่ง 836 419 417 341 282 82.70 
2 แม่จะเราสองแคว 2,018 980 1,038 756 605 80.03 
3 แม่จะเราสองแคว 1,994 991 1,003 817 665 81.40 
4 วังผา 2,110 1,085 1,025 680 312 45.88 
5 ทุ่งหลวง 1,992 1,060 932 561 437 77.90 
6 แม่จะเราบ้านทุ่ง 2,291 1,164 1,127 712 556 78.09 
7 ห้วยบงใหม่ 658 315 343 292 232 79.45 
8 ห้วยบง 1,030 514 516 484 363 75.00 
9 บ้านใหม่ 635 323 312 233 188 80.69 

รวม 9 หมู่ 13,564 6,851 6,713 4,876 3,640 74.65 

ท่ีมา : ข้อมูลประชากร สถิติจ านวนประชากรและบ้าน ส านักบริหารทางการทะเบียน พ.ศ. 2561 
  ข้อมูลครัวเรือนเกษตรกร ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจ าต าบล 
 * อ้างอิงข้อมูลระบบจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน ประจ าปี 2557 มีเฉพาะข้อมูลเกษตรกรท่ีขึ้นทะเบียน 
หมายเหตุ : ร้อยละจ านวนครัวเรือนเกษตรกรเทียบกับครัวเรือนท้ังหมด ต่ ากว่าความเป็นจริงเนื่องจาก
ข้อมูลจ านวนครัวเรือนเกษตรกรเป็นฐานข้อมูลของกรมส่งเสริมการเกษตร ซึ่งเกษตรกรที่ไม่มีเอกสาร
สิทธิที่ดินท ากินบางส่วนไม่ได้ขึ้นทะเบียนเกษตรกร 
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ข้อมูลก าหนดเขตความเหมาะสมการปลูกพืชเศรษฐกทจที่ส าคัญ ต าบลแม่จะเรา อ าเภอแม่ระมาด 
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 ท่ีมา : ส านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดตาก 
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การใช้ที่ดทนเพื่อการเกษตร ต าบลแม่จะเรา 

1. ด้านเกษตรกรรม 

การใช้ที่ดทนเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 1 หมู่ที่ 2 หมู่ที่ 3 หมู่ที่ 4 หมู่ที่ 5 หมู่ที่ 6 หมู่ที่ 7 หมู่ที่ 8 หมู่ที่ 9 รวม 

พื้นที่ท านา 

ข้าวเจ้า 
ครัวเรือน 45 54 115 153 35 87 28 39 28 584 

ไร่ 315.92 379.00 1,068.07 1,699.66 220.50 522.81 213.82 314.99 175.88 4,910.65 

ข้าวเหนียว 
ครัวเรือน 67 174 91 50 110 161 48 36 62 799.00 

ไร่ 423.78 1,227.95 505.56 388.28 616.33 858.56 327.00 262.48 306.49 4,916.43 
รวมพื้นที่(ไร่) 739.70 1,606.95 1,573.63 2,087.94 836.83 1,381.37 540.82 577.47 482.37 9,827.08 

พื้นที่ท าไร ่

ข้าวโพดเลี้ยง
สัตว์ 

ครัวเรือน 50 169 73 188 193 256 85 116 64 1194 
ไร่ 892.25 3,202.93 1,240.88 4,407.16 3,796.35 5,789.42 1,459.03 2,051.86 688.50 23,528.38 

ข้าวโพดเมล็ด
พันธ ์

ครัวเรือน 39 91 147 2 7 43 4 14   347 
ไร่ 268.35 726.12 1,344.00 15.00 38.00 222.40 53.00 83.00   2,749.87 

ถ่ัวเหลือง 
ครัวเรือน         1         1 

ไร่         1.00         1.00 

อ้อยโรงงาน 
ครัวเรือน 17 15 7 100 83 93 50 52 42 459 

ไร่ 218.52 191.50 148.50 2,236.15 1,437.25 1,759.15 851.02 860.41 501.12 8,203.62 

มันส าปะหลัง 
ครัวเรือน 1 19 7 17 7 3 6 11 1 72 

ไร่ 7.50 312.25 90.25 269.65 119.25 31.00 100.75 126.17 6.75 1,063.57 
รวมพื้นที่(ไร่) 1,386.62 4,432.80 2,823.63 6,927.96 5,391.85 7,801.97 2,463.80 3,121.44 1,196.37 35,546.44 

ไมผ้ล 
กล้วยหอม 

ครัวเรือน   1   2 1 1   1   6 
ไร่   15.50   19.00 1.00 5.25   8.00   48.75 

รวมพื้นที่(ไร่) 0.00 15.50 0.00 19.00 1.00 5.25 0.00 8.00 0.00 48.75 
รวมพื้นที่ทั้งหมด(ไร่) 2,126.32 6,055.25 4,397.26 9,034.90 6,229.68 9,188.59 3,004.62 3,706.91 1,678.74 45,422.27 

 ท่ีมา : ส านักงานเกษตรอ าเภอแม่ระมาด  
 *  อ้างอิงข้อมูลจากทะเบียนเกษตรกรปี 2561 มีเฉพาะข้อมูลเกษตรกรที่ข้ึนทะเบียนเท่านั้น 
 21 
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2. ด้านปศุสัตว์ 

ข้อมูลด้านปศุสัตว์ 

หมู่ที ่ ชื่อหมู่บ้าน 
ชนทดสัตว์ที่ท าการปศุสัตว์ 

โคเนื้อ 
1 แม่จะเราบ้านทุ่ง - 
2 แม่จะเราสองแคว - 
3 แม่จะเราสองแคว 97 
4 วังผา (ปชด.) - 
5 ทุ่งหลวง 61 
6 แม่จะเราบ้านทุ่ง 129 
7 ห้วยบงใหม่ 62 
8 ห้วยบง - 
9 ใหม่ 18 

รวม 367 

ท่ีมา : ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก  
( ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอ ประมวลผลข้อมูล ณ วันท่ี 17 พฤษภาคม 2558) 

 

3. ด้านประมง 

ข้อมูลด้านการประมง ต าบลแม่จะเรา อ าเภอแม่ระมาด 

 

 

 

 

 

 

 

ท่ีมา : ส านักงานประมงจังหวัดตาก (ประมวลผลข้อมูล ณ วันท่ี 28 กุมภาพันธ์ 2562)

จ านวนเกษตรกรผู้เล้ียง  

371 ราย 

พื้นท่ีด้านการประมง  

  ไม่มีข้อมูล  

เล้ียงในบ่อ 371 บ่อ  
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ข้อมูลด้านการประมง แยกรายหมู่บ้าน ต าบลแม่จะเรา อ าเภอแม่ระมาด 

หมู่ท่ี ช่ือหมู่บ้าน 
เกษตรกรผู้

เพาะเล้ียงสัตว์น้ า
(ราย) 

ประเภทการเล้ียง 
บ่อดิน/บ่อซีเมนต์ 

จ านวน(บ่อ) 
1 แม่จะเราบ้านทุ่ง 13 13 
2 แม่จะเราสองแคว 9 9 
3 แม่จะเราสองแคว 47 47 
4 วังผา 94 94 
5 ทุ่งหลวง 25 25 
6 แม่จะเราบ้านทุ่ง 74 74 
7 ห้วยบงใหม่ 46 46 
8 ห้วยบง 62 62 
9 ใหม่ 1 1 

รวม 371 371 

 ท่ีมา : ส านักงานประมงจังหวัดตาก  

 (ประมวลผลข้อมูล ณ วันท่ี 28 กุมภาพันธ์ 2562)
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ส่วนที่ ๒ : ภาวะเศรษฐกทจและสังคมครัวเรอืนเกษตรกร ปญัหาความต้องการ  
             และแนวทางการพฒันาภาคเกษตร 
 

๑.) สภาพเศรษฐกทจครัวเรือนเกษตรกร และปญัหาหนีส้ทน 
 วิเคราะห์จากแบบส ารวจฯ จ านวน 77 ชุด อายุเฉล่ียเกษตรกร ต าบลแม่จะเรา เฉล่ีย 48 ปี 

จากการวิเคราะห์แบบส ารวจฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาลักษณะท่ัวไปของครัวเรือนเกษตรกร รวมท้ัง
ศึกษาปัญหาความต้องการของครัวเรือนเกษตรกร และแนวทางการพัฒนาครัวเรือนเกษตรกร ต าบลแม่จะเรา 
อ าเภอแม่ระมาด จังหวัดตากโดยใช้ข้อมูลจากแบบส ารวจฯ  

 

แผนภูมทที่ 1 ร้อยละของระดับการศึกษาเกษตรกร ต าบลแม่จะเรา 

 

 

ท่ีมา : ข้อมูลอายุเฉล่ียเกษตรกร - ระดับการศึกษา วิเคราะห์และประมวลผลจากแบบส ารวจข้อมูลเกษตรกรฯ           
        โดยสภาเกษตรกรจังหวัดตาก ปี ๒๕๕๘ 

 

 

ไม่ได้รับการศึกษา 
10 % 

ประถมศึกษา 
80 % 

ม.ต้นขึ้นไป 
10 % 
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แผนภูมทที่ 2 : รายได้ - รายจ่าย - หนี้สทนเกษตรกร ต าบลแม่จะเรา 

 

ท่ีมา : ข้อมูล รายได้ - รายจ่าย - หน้ีสินเกษตรกร ต าบลแม่จะเรา/อ าเภอแม่ระมาด วิเคราะห์และ
ประมวลผลจากแบบส ารวจข้อมูลเกษตรกรฯ โดยสภาเกษตรกรจังหวัดตาก ปี ๒๕๕๘  

      : ข้อมูล รายได้ - รายจ่าย - หน้ีสินเกษตรกร จังหวัดตาก จากส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร เขต ๒ 
ปี ๒๕๕๗ 

แผนภูมทที่ 3 ประเภทหนี้ของเกษตรกร ต าบลแม่จะเรา 

 

 

รายได้
เฉลี่ยภาค
เกษตร 

รายจ่าย
เฉลี่ยภาค
เกษตร 

รายได้นอก
ภาคเกษตร 

รายจ่าย
นอกภาค
เกษตร 

รวมรายได้
เฉลี่ย  

รวม
รายจ่าย
เฉลี่ย 

หน้ีสิน 

ภาคเกษตร นอกภาคเกษตร รายรับ รายจ่าย หน้ีสิน 
ต.แม่จะเรา 183,208. 18,207.0 20,149.0 48,723.0 203,357. 66,930.0 32,922.0
อ.แม่ระมาด 94,903. 20,097. 23,044. 41,407. 117,948 61,505. 58,213.
จ.ตาก (สศก.) 144,944. 75,437.0 51,383.0 83,828.0 196,327. 159,265. 60,000.0
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ต.แม่จะเรา อ.แม่ระมาด จ.ตาก (สศก.) 

หนี้สินเฉล่ีย  
ในระบบ 
100 % 

หนี้สินเฉล่ีย  
นอกระบบ 

0 % 

ระยะเวลาในการก่อหนีเ้ฉลี่ย 5 ป ี
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ค่าเล่าเรียนบุตร 

วัต
ถุป

ระ
สง

ค์ข
อก

ู้ 

22 % 

33 % 

33 % 

12 % 

ร้อยละวัตถุประสงค์การขอกู้อื่นนอกภาคการเกษตร 

แผนภูมทที่ 4 ร้อยละ ลักษณะการเปลี่ยนแปลงหนี้ ต าบลแม่จะเรา 

 
 

แผนภูมทที่ 5 ร้อยละ วัตถุประสงค์การขอกู้ ต าบลแม่จะเรา 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

ท่ีมา : ข้อมูลประเภทหนี้สิน - ลักษณะการเปล่ียนแปลงหนี้สิน - วัตถุประสงค์การขอกู้ ของเกษตรกรวิเคราะห์
และประมวลผลจากแบบส ารวจข้อมูลเกษตรฯ โดยสภาเกษตรกรจังหวัดตาก ปี ๒๕๕๘  

ลดลงเรื่อยๆ 
33 % 

ไม่เปล่ียนแปลง 
34 % 

เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ 
33 % 

0.00

100.00

การเกษตร อื่นๆ 

วัตถุประสงค์ขอกู้ 

73.6 % 
26.4 % 

ร้อยละ วัตถุประสงค์การขอกู้ 
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 การพิจารณาสภาพเศรษฐกิจของครัวเรือนเกษตรกร นอกจากจะพิจารณาจากรายได้สุทธิครัวเรือนท่ี
ได้รับ ท้ังกิจกรรมทางการเกษตรและกิจกรรมนอกการเกษตรแล้ว จ าเป็นต้องน าค่าใช้จ่ายในการบริโภคมาร่วม
พิจารณาด้วย เพื่อดูว่าในรอบปีท่ีผ่านมาเกษตรกรได้รับผลตอบแทนจากกิจกรรมทางเศรษฐกิจของครัวเรือน
มากกว่าหรือน้อยกว่าการใช้จ่ายเพื่อบริโภคของครัวเรือน  

จาก แผนภูมิท่ี 2 : รายได้ - รายจ่าย - หนี้สินเกษตรกร ต าบลแม่จะเรา อ าเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก 
รายได้และรายจ่ายในกิจกรรมการผลิตทางการเกษตรของครัวเรือน เป็นข้อมูลพื้นฐานในการน าไปค านวณหา
รายไ ด้ สุทธิ  เพื่ อ เป็น เครื่ อง ช้ีวัดในรอบปี เกษตรกร ท่ีประกอบกิจกรรมการผลิตด้านการเกษตร  
มีผลตอบแทนจากการผลิต อันน ามาซึ่งองค์ประกอบของรายได้ของครัวเรือน พบว่าครัวเรือนเกษตรกร ต าบล
แม่จะเรา มีรายได้สุทธิภาคเกษตรก่อนหักช าระหนี้สินเฉล่ีย 165,001 บาท/ครัวเรือน (รายได้เฉล่ียภาค
เกษตร 183,208 บาท/ครัวเรือน หักรายจ่ายภาคเกษตร 18,207 บาท/ครัวเรือน ) สูงกว่ารายได้สุทธิ
เกษตรของจังหวัดตาก ตามข้อมูลแผนพัฒนาการเกษตร กลุ่มภาคเหนือตอนล่าง 1 ปี 2558 - 2560 จังหวัด
ตากมีรายได้สุทธิเกษตรเฉล่ีย 69,508 บาท/ครัวเรือน ท้ังนี้ ครัวเรือนเกษตรกรต าบลแม่จะเรา มีรายจ่าย
เฉล่ีย 66,930 บาท/ครัวเรือน ในจ านวนนี้ ร้อยละ 27.2 เป็นรายจ่ายภาคการเกษตร และ ร้อยละ 72.8 
เป็นรายจ่ายนอกภาคการเกษตร  
 จากการสุ่มส ารวจข้อมูลฯ เกษตรกรในพื้นท่ีต าบลแม่จะเรา มีขนาดหนี้สินเฉล่ีย 32,922 บาท/
ครัวเรือน เมื่อพิจารณาปัจจัยท่ีมีผลต่อการเป็นหนี้ของครัวเรือนภาคเกษตร ต าบลแม่จะเรา พบว่าสาเหตุหลักท่ี
ท าให้ ครัวเรือนเกษตรกรมีการเป็นหนี้มาจากหลายปัจจัย อาทิ มีภาระค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นและรายได้ไม่เพียงพอ 
มีค่าใช้จ่ายฉุกเฉินเกิดขึ้นในครัวเรือน ผลผลิตทางการเกษตรขายไม่ได้ ได้จ านวนน้อย และราคาตกต่ า และ
บางส่วนผลผลิตเกษตรได้รับความเสียหายจากภัยธรรมชาติ วัตถุประสงค์การเป็นหนี้ของครัวเรือนเกษตรกร 
พบว่าเป็นการกู้ยืมเพื่อการเกษตร ร้อยละ 73.6 และ เกษตรกรกู้เพื่อ ช าระหนี้สิน เป็นใช้จ่ายในครัวเรือน 
ร้อยละ 33 กู้เพื่อสร้างบ้าน ร้อยละ 22 และกู้เพื่อเป็นค่าเล่าเรียนบุตร ร้อยละ 12  (แผนภูมิท่ี 5) ระยะเวลา
ก่อหนี้เฉล่ีย 5 ปี ลักษณะการเปล่ียนแปลงหนี้ สินของเกษตรกร เป็นหนี้ ท่ีมี ลักษณะลดลงเรื่อยๆ ไม่
เปล่ียนแปลง และเพิ่มข้ึนเรื่อยๆ ร้อยละ 34 ร้อยละ 33 และร้อยละ 33 ตามล าดับ (แผนภูมิท่ี 4) โดยเป็น
หนี้ในระบบท้ังหมด (แผนภูมิท่ี 3) 
 ส าหรับการศึกษาภาวะหนี้สินของครัวเรือนต าบลแม่จะเรา หนี้สินของเกษตรกรของต าบลพระธาตุ
ส่วนมาก เป็นหนี้เงินกู้กับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรในพื้นท่ี สหกรณ์การเกษตร กองทุนใน
หมู่บ้าน และกู้ยืมเงินบุคคลธรรมดา (นายทุนเงินกู้ด้านการเกษตร เพื่อนบ้าน ญาติ) กรณีการกู้ยืมเงินจาก
สหกรณ์การเกษตร แม้ว่าเกษตรกรซึ่งกู้ยืมเงินจากสหกรณ์จะสามารถช าระหนี้ให้แก่สหกรณ์ได้ แต่พบว่าการ
ช าระหนี้เงินต้นท่ีมีสัญญาปีต่อปี เกษตรกรจะกู้ยืมเงินจากกลุ่มเกษตรกร, กองทุนหมู่บ้าน และเงินกู้นอกระบบ
อื่นๆ เพื่อช าหนี้เงินต้นพร้อมดอกเบ้ียกับสหกรณ์ และกู้ยืมเงินจากสหกรณ์ต่อไปอีก ส่งผลภาระหนี้ส้ินไม่ลดลง
และต้องรับภาระดอกเบี้ยเงินกู้หลายทาง กรณีเกษตรกรท่ีค้างช าระหนี้เป็นระยะเวลานาน สหกรณ์จะชะลอ
การฟูองร้องด าเนินคดีกับเกษตรกร โดยใช้วิธีการแจ้งให้เกษตรกรท าสัญญาเงินกู้ใหม่กับสหกรณ์ โดยการท า
สัญญาเงินกู้ใหม่ดังกล่าวจะเพิ่มดอกเบ้ียค้างจ่ายเป็นเงินต้นในสัญญาเงินกู้ เมื่อเงินต้นสูงขึ้นประกอบกับอัตรา
ดอกเบ้ียท่ีเพิ่มข้ึน เกษตรกรจึงไม่สามารถช าระหนี้ท้ังเงินต้นและดอกเบ้ียได้ตามก าหนดเช่นเดิม โดยสหกรณ์จะ
ติดตามทวงถามและเรียกให้ผ่อนช าระดอกเบี้ยให้แก่สหกรณ์อย่างต่อเนื่องและท าสัญญาเงินกู้ใหม่หลายครั้ง 
เกษตรกรจึงมีความสามารถเพียงผ่อนช าระแต่ดอกเบ้ียอย่างต่อเนื่องยาวนาน กลไกภาครัฐท่ีมีอยู่เพื่อการแก้ไข
ปัญหาหนี้สิน อาทิ “กองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ยากจน” ไม่สามารถช่วยเหลือได้ 
เนื่องจากหลักเกณฑ์กองทุนฯ ก าหนดให้ “กรณีเป็นหนี้นิติบุคคลหรือธนาคารพาณิชย์ หรือธนาคารอื่นๆ ตามท่ี
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ระเบียบก าหนด จะต้องถูกฟูอง และศาลมีค าพิพากษาถึงท่ีสุดให้ช าระหนี้แล้ว และหนี้นั้นเป็นภาระหนักท่ีผู้ขอ
ความช่วยเหลือไม่สามารถปลดเปล้ืองได้ด้วยตนเอง”  จึงยังมองไม่เห็นโอกาสท่ีเกษตรกรจะสามารถปลด
เปล้ืองหนี้สินเพื่อไถ่ถอนท่ีดินคืนจากสหกรณ์ได้ ท้ังนี้ จากการส ารวจข้อมูลจากเกษตรกร พบว่า ปัจจุบัน
เกษตรกรบางส่วนในพื้นท่ี อ าเภอแม่ระมาดถูกฟูองร้องจากสหกรณ์การเกษตร จากข้อกล่าวอ้างของตัวแทน
เกษตรกรให้ข้อมูลว่าสหกรณ์การเกษตรได้ฟูองร้องเกษตรกรมาหลายกลุ่ม ต้ังแต่ ปี 2553 ท้ังเกษตรกรใน
พื้นท่ีอ าเภอแม่ระมาด และอ าเภอท่าสองยาง เกษตรกรรายใดไม่สามารถช าระหนี้ได้ ต้องน าผลผลิตมาใช้หนี้ 
หรือถูกยึดท่ีดินในการค้ าประกัน เกษตรกรหลายกลุ่มพยายามใช้หนี้ของตนแต่ก็ยังติดในฐานะผู้ค้ าประกันอยู่ 
เมื่อถูกฟูองร้องแล้วเกษตรกรแพ้คดีทุกราย ถึงแม้มีการไกล่เกล่ีย แต่สภาพความเป็นจริงแล้ว เกษตรกรไม่มี
ศักยภาพในการช าระหนี้ เพราะรายได้ไม่เพียงพอต่อค่าใช้จ่าย เนื่องจากพืชผลทางการเกษตรกรเสียหายและมี
ราคาตกต่ า 

ส านักงานสภาเกษตรกรจังหวัดตาก แจ้งให้เกษตรกรเข้าพบยุติธรรมจังหวัดตาก สาขาแม่สอด เพื่อขอ
ความช่วยเหลือให้ค าปรึกษาแนะน าด้านข้อกฎหมายและคดีความแก่เกษตรกร จากการติดตามด้านคดีความ
ของเกษตรกร พบว่า ณ ปัจจุบัน ศาลมีค าพิพากษาตามยอมให้เกษตรกรท่ีถูกฟูองร้องด าเนินคดีบางรายช าระ
หนี้แก่สหกรณ์การเกษตรแม่ระมาด หากเกษตรกรไม่สามารถช าระหนี้ได้ตามค าพิพากษาต้องเข้าสู่กระบวนการ
ในช้ันบังคับคดี ต่อไป ส าหรับกรณีท่ีถูกฟูองร้องและศาลมีค าพิพากษาถึงท่ีสุดให้ช าระหนี้แล้ว บางรายได้ยื่นขอ
ความช่วยเหลือจากกองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ยากจน ผ่านส านักงานเกษตรและสหกรณ์
จังหวัดตาก เสนอให้คณะอนุกรรมการ และคณะกรรมการกองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้
ยากจน พิจารณาในล าดับ ต่อไป จากการติดตามทราบว่าเกษตรกรท่ีผ่านเงื่อนไขกองทุนฯ มีน้อยรายมาก 

๒.) ปญัหาทีด่ทนท ากทน   
 

แผนภูมทที่ 6 : การถือครองที่ดทนท ากทนของเกษตรกร ต าบลแม่จะเรา 

 

 

 

 -

 50.00

 100.00

ตนเอง เช่าท่ีดิน ท าฟรี/ท่ีสาธารณะ 

ร้อยละ ลักษณะการถือครองท่ีดิน 

90 % 

7.5 % 2.5% 
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แผนภูมทที่ 7 : เอกสารสททธท์ที่ดทนท ากทนของเกษตรกร ต าบลแม่จะเรา 

 
ท่ีมา :  ข้อมูลการถือครองท่ีดิน - ประเภทเอกสารสิทธิ์ท่ีดินท ากินของเกษตรกร วิเคราะห์และประมวลผล
 จากแบบส ารวจข้อมูลเกษตรฯ โดยสภาเกษตรกรจังหวัดตาก ปี ๒๕๕๘  

 ผลการส ามะโนการเกษตร พ.ศ.2556 จังหวัดตาก มีผู้ถือครองท าการเกษตรท้ังส้ิน ณ วันส ามะโน  
( 1 พ.ค. 2556 ) พบว่าจ านวนผู้ถือครองและพื้นท่ีถือครองท าการเกษตรมีแนวโน้มเพิ่มข้ึน จากข้อมูลผู้ถือครอง
และพื้นท่ีถือครองท าการเกษตร อ าเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก มีจ านวนผู้ถือครองเป็นล าดับท่ี 4 คือ 7,522 คน 
คิดเป็นร้อยละ 13 ของผู้ถือครองรวมท้ังจังหวัด และมีพื้นท่ีถือครองเป็นล าดับท่ี 3 คือมี 181,636 ไร่ คิดเป็น
ร้อยละ 13 ของพื้นท่ีถือครองรวมท้ังจังหวัด โดยเฉล่ียแล้วผู้ถือครอง 1 คนจะมีพื้นท่ีถือครอง 24 ไร่ ในขณะท่ี
ต าบลแม่จะเรา อ าเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก จากข้อมูลการใช้ท่ีดินของกรมพัฒนาท่ีดินปี2557 จากแผนท่ี
เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก Agri-Map กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีพื้นท่ีเกษตรกรรม จ านวน 
58,595 ไร่ พื้นท่ีเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ จ านวน 45,590 ไร่ (เฉพาะพื้นท่ีปลูกนอกเขตปุาตามกฎหมาย) 
ส่วนข้อมูลจากส านักงานเกษตรอ าเภอแม่ระมาด ทะเบียนเกษตรกรปี 2561 เฉพาะข้อมูลเกษตรกรท่ีขึ้น
ทะเบียนของกรมส่งเสริมการเกษตร พื้นท่ีต าบลแม่จะเรา อ าเภอแม่ระมาด มีเกษตรกรลงทะเบียนการปลูกพืชท่ี
ส าคัญ ได้แก่ ข้าวเจ้า ข้าวเหนียว ข้าวโพดเล้ียงสัตว์ ข้าวโพดเมล็ดพันธ์ ถั่วเหลือง อ้อย มันส าปะหลัง และกล้วยหอม 
ในพื้นท่ี เป็นจ านวน 45,422.27 ไร่ โดยมีการท าปศุสัตว์ร่วมด้วย สัตว์ที่นิยมเล้ียงกันมาก ได้แก่ วัว กระบือ ไก่ 
และหม ูส่วนการเล้ียงสัตว์น้ า ได้แก่ ปลา ส่วนใหญ่เล้ียงเพื่อการบริโภคในครัวเรือน และจ าหน่ายในชุมชน 
 ส าหรับลักษณะการถือครองท่ีดินของครัวเรือนเกษตรกรต าบลแม่จะเรา จากแผนภูมิท่ี 6 ผู้ถือครองท า
การเกษตรส่วนใหญ่ในต าบลแม่จะเรา ท าการเกษตรในเนื้อท่ีของตนเองสูงถึงร้อยละ 90 ผู้ถือครองท า
การเกษตร ร้อยละ 7.5 ท าการเกษตรโดยการเช่าท่ีดิน และ ร้อยละ 205 ท าการเกษตรในท่ีดินของญาติ(ท าฟรี)
และท่ีดินสาธารณะ การถือครองเอกสารสิทธิ์ประเภทโฉนด/น.ส.๓/น.ส. ๓ ก ในต าบลมีเพียงร้อยละ 7 
เกษตรกรส่วนใหญ่ถือครองเอกสารสิทธิ์ประเภท สปก./สทก. ร้อยละ 85 และร้อยละ 8 ไม่มีเอกสารสิทธิ์ท่ีดิน 
(แผนภูมิท่ี 7) ผลจากการส ารวจข้อมูลการถือครองพื้นท่ีการเกษตร เกษตรกรถือครองเอกสารสิทธิ์ประเภท 
สปก./สทก. และไม่มีเอกสารสิทธิ์ เนื่องด้วยสภาพพื้นท่ีจังหวัดตาก ซึ่งมีพื้นท่ีปุาไม้ คิดเป็นร้อยละ 77.46 ของ
พื้นท่ีท้ังจังหวัด ราษฎรส่วนหนึ่งมีท่ีอยู่อาศัยและท่ีดินท ากินอยู่ในพื้นท่ีปุาซึ่งส่วนหนึ่งอยู่ในพื้นท่ีท่ีได้รับการผ่อน

 -

 50.00

 100.00

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

ร้อยละ การถือครองเอกสารสิทธิ์ที่ดิน 

7% 

85 % 

8 % 
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ผันและอีกส่วนหนึ่งบุกรุกพื้นท่ีปุา นโยบายท่ีผ่านมา กรมปุาไม้ได้ด าเนินนโยบายในลักษณะผ่อนผันเป็นหลักดัง
จะเห็นได้จากการมอบพื้นท่ีปุาเส่ือมโทรมส่วนหนึ่งให้ สปก. น าไปปฏิรูปเพื่อจัดสรรเป็นท่ีท ากินให้กับราษฎร 
และอีกส่วนหนึ่งคือการออกเอกสารสิทธิ์ สทก. ให้กับราษฎร (ต้ังแต่ปี พ.ศ. ๒๕๒๕) ต าบลแม่จะเรามีราษฎรได้
เข้าไปครอบครองท าประโยชน์ในท่ีดิน โดยการปลูกบ้านพักอาศัยและท าไร่อย่างชัดเจนถาวรมาเป็นเวลานาน จึง
มีการจัดระเบียบการถือครองแก่ราษฎรท่ีครอบครองท าประโยชน์ 
 

๓.) ปัญหาแหล่งน้ าเพื่อการเกษตร 
 

แผนภูมทที่ 8 : การรับน้ าเพื่อการเกษตร ต าบลแม่จะเรา 

 

 

มีน้ าตลอดท้ังปี 
40% 

มีน้ าเฉพาะฤดูฝน 
60 % 

ระบบชลประทาน 
4 % 

สระน้ า/บ่อขุด 92 
% 

แหล่งน้ าธรรมชาติ 
4 % 

ท่ีมา :  ข้อมูลการรับน้ าเพื่อการเกษตร วิเคราะห์และประมวลผลจากแบบส ารวจข้อมูลเกษตรฯ โดยสภา
 เกษตรกรจังหวัดตาก ปี ๒๕๕๘  
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          จากข้อมูลเทศบาลต าบลแม่จะเราและต าบลทุ่งหลวง พบว่า ต าบลแม่จะเรามีแหล่งน้ าธรรมชาติหลาย
สาย และพื้นท่ีทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของต าบลมีลักษณะภูมิประเทศเป็นท่ีราบลุ้มริมฝ่ังแม่น้ าเมย มีล าห้วย
ธรรมชาติไหลผ่านท่ีส าคัญ ได้แก่ ห้วยมหาวัน ห้วยแม่จะเรา ห้วยบง และห้วยแม่ละเมา โดยแยกเป็น  
แหลงน้ าธรรมชาติ ได้แก่ ล าน้ า, ล าหวย 4 สาย บึง หนอง และอื่นๆ 4 แหง แหลงน้ าท่ีสรางขึ้น ได้แก่ ฝาย 8 แห่ง 
บอน้ าต้ืน 32 แหง บอบาดาล 14 แหง สระน้ า 98 แหง และอางเก็บน้ า 4 แหง 

ส าหรับผลการส ารวจข้อมูลฯ ตามแผนภูมิท่ี 8 เกษตรกรต าบลแม่จะเรามีน้ าใช้ตลอดท้ังปีร้อยละ 40 
และมีน้ าใช้เฉพาะฤดูฝน ร้อยละ 60 การรับน้ า เกษตรกรรับน้ าจากแหล่งน้ าธรรมชาติ ร้อยละ 4 ระบบชล
ประธานเพียงร้อยละ 4 ส่วนใหญ่แหล่งน้ าเพื่อการเกษตรมาจากสระน้ า/บ่อขุด ร้อยละ 91 จากการระดม
ความต้องการแนวทางแก้ไขปัญหาและพัฒนาภาคเกษตรกรรมพื้นท่ีต าบลแม่จะเรา และอ าเภอแม่ระมาด 
เกษตรกรในพื้นท่ีมีความประสงค์ให้ภาครัฐและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องให้การสนับสนุนการ การผันน้ าจากแหล่ง
น้ าธรรมชาติเข้าสู่แหล่งน้ าในพื้นท่ีเพื่อแก้ปัญหาการเดือดร้อนในเรื่องน้ าอุปโภคบริโภค และเพื่อการเกษตร 
ได้แก่ โครงการวางท่อส่งน้ าจากแหล่งน้ าต้นทุน โครงการก่อสร้างฝายเก็นน้ าในล าห้วยต่างๆ และฟื้นฟูปุา
ชุมชน ท้ังนี้ จากการติดตามการพัฒนาแหล่งน้ าในพื้นท่ีต าบลแม่จะเรา ทราบว่าองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น
ในต าบลแม่จะเรา ตลอดจนประชาชนในพื้นท่ี มีความพยายามร่วมกันผลักดันโครงการร่วมท้ังการก่อสร้าง 
ก่อสร้างฝาย คสล. และการพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งต้นน้ า เพื่อรักษาต้นน้ าและอณุรักษ์ปุาไม้ใหอุ้ดมสมบูรณ์  

 
ข้อมูลเก่ียวกับพื้นที่ชลประทาน  

หมู่ที่ 
 

หมู่บ้าน ต าบล อ าเภอ 
ลุ่มน้ า (ระบุชื่อลุ่มน้ า) 

พ้ืนที่
ชลประทาน 

พ้ืนที่
ชลประทาน
ที่มีศักยภาพ 

หลัก ย่อย 
ในปัจจุบัน 

(ไร่) 
ในการขยาย
เพ่ิมข้ึน (ไร่) 

1 แม่จะเราบ้านทุ่ง แม่จะเรา แม่ระมาด สาละวิน แม่น้ าเมยตอนล่าง 1,000 - 

2 แม่จะเราสองแคว แม่จะเรา แม่ระมาด สาละวิน แม่น้ าเมยตอนล่าง - 2,500 

3 แม่จะเราสองแคว แม่จะเรา แม่ระมาด สาละวิน แม่น้ าเมยตอนล่าง - 2,500 

4 วังผา (ปชด.) แม่จะเรา แม่ระมาด สาละวิน ห้วยแม่ละเมา 1,250 - 

5 ทุ่งหลวง แม่จะเรา แม่ระมาด สาละวิน แม่น้ าเมยตอนล่าง - - 

6 แม่จะเราบ้านทุ่ง แม่จะเรา แม่ระมาด สาละวิน แม่น้ าเมยตอนล่าง 1,000 1,000 

7 ห้วยบงใหม่ แม่จะเรา แม่ระมาด สาละวิน แม่น้ าเมยตอนล่าง - - 

8 ห้วยบง แม่จะเรา แม่ระมาด สาละวิน ห้วยแม่ละเมา - - 

9 ใหม่ แม่จะเรา แม่ระมาด สาละวิน แม่น้ าเมยตอนล่าง - 1,000 

 

ท่ีมา : โครงการชลประทานตาก 
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๔.) ปญัหาความยากจน สวัสดทการ และสททธทเกษตรกร 
 

แผนภูมทที่ 9 : ระบบการท าเกษตรกรรม ต าบลแม่จะเรา 

 

 
แผนภูมทที่ 10 : อาชีพเกษตรกรในแต่ละประเภท ต าบลแม่จะเรา 

การปลูกพืช 

 

เกษตรเชิงเด่ียว 
3 % 

เกษตรผสมผสาน 
97 % 

เกษตรผสมผสาน 
96 % 

วนเกษตร 
4 % 

ร้อยละเกษตรกรที่ท าการเกษตรทางเลือก 

0 10 20 30 40

ข้าว 

ถั่วเขียว 

ข้าวโพดเล้ียงสัตว์ 

ชน
ิดพ

ืชที่
ปลู

ก 

33 % 

29 % 

38 % 
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การเลี้ยงสัตว์ 

 

แผนภูมทที่ 11 : การใช้ผลผลทตของเกษตรกร ต าบลแม่จะเรา 

 

 

 

ท่ีมา :  ข้อมูลระบบการท าเกษตรกรรม - ประเภทพืช การเล้ียงสัตว์ ของเกษตรกร - การใช้ผลิตของเกษตรกร 
 วิเคราะห์และประมวลผล จากแบบส ารวจข้อมูลเกษตรฯ โดยสภาเกษตรกรจังหวัดตาก ปี ๒๕๕๘  

0.00 20.00 40.00 60.00 80.00

ไก่ 

โคเนื้อ 
ชน

ิดสั
ตว

์ที่เ
ลี้ย

ง 

67 % 

33 % 

0 10 20 30 40

ขาย 

บริโภค 

เก็บไว้รอจ าหน่าย 

กา
รใ

ช้ผ
ลผ

ลิต
ขอ

ง
เก

ษต
รก

ร 

40 % 

20 % 

40 % 

 -  20.00  40.00  60.00  80.00  100.00

พ่อค้าคนกลาง 

สถาบันเกษตรกร 

ขายเองท่ีตลาด 

พ่อค้าส่งออก 

87 % 

4 % 

8 % 

1 % 
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 ผลการส ารวจฯ ของสภาเกษตรกรจังหวัดตาก เกษตรกรท าการเกษตรในระบบเกษตรผสมผสาน ร้อย
ละ 97 และเกษตรกรเชิงเด่ียว ร้อยละ 3 (แผนภูมิท่ี 9)  โดยเกษตรผสมผสานในท่ีนี้เป็นท้ังการท าเกษตร
หลายชนิดในพื้นท่ีเดียวกัน และ หมายรวมถึง ครัวเรือนเกษตรกรมีการประกอบกิจกรรมการเกษตรหลายชนิด 
อาทิ ปลูกข้าว ข้าวโพดเล้ียงสัตว์ และเล้ียงสัตว์ อาทิ ไก่ โคเนื้อ นอกเหนือจากเกษตรแบบผสมผสานแล้ว
เกษตรกรบางรายมีการริเริ่มท าการเกษตรในรูปแบบอื่น คือ วนเกษตร สินค้าเกษตรที่ส าคัญในพื้นท่ี ได้แก่ ข้าว 
ข้าวโพดเล้ียงสัตว์ ถั่วเขียว มีการเล้ียงสัตว์ไว้เพื่อบริโภค และจ าหน่าย ได้แก่ ไก่ และโคเนื้อ (แผนภูมิท่ี 10) 
ผลผลิตสินค้าเกษตรท่ีได้ จะขา เก็บไว้จ าหน่าย ในร้อยละ 40 ท่ีเหลือน าไปบริโภค ร้อยละ 20 (แผนภูมิท่ี 11)  
มีแหล่งจ าหน่าย คือ พ่อค้าคนกลาง ขายเองท่ีตลาด สถาบันการเกษตร และ พ่อค้าส่งออก ร้อยละ 81 , 8 , 4 
1 ตามล าดับ ท้ังนี้เกษตรกรในพื้นท่ีต าบลแม่จะเรามีรายได้เฉล่ีย 203,357 บาท/ครัวเรือน และมีรายจ่าย
เฉล่ีย 66,930 บาท/ครัวเรือน (รายจ่ายภาคเกษตร 18,207 บาท/ครัวเรือน และรายจ่ายนอกภาคเกษตร 
48,723 บาท/ครัวเรือน) ภาระหนี้สินเฉล่ีย 32,922 บาท/ครัวเรือน รายได้จากพืชเศรษฐกิจหลักของต าบล
เฉล่ีย (ข้าวโพดเล้ียงสัตว์) 56,700 บาท/ครัวเรือน เมื่อเปรียบเทียบรายได้เฉล่ีย - รายจ่ายเฉล่ีย - หนี้สิน 
ต าบลแม่จะเรา เกษตรกรมีรายได้สูง รายจ่ายเฉล่ียและภาวะหนี้สินต่ า เป็นครัวเรือนเกษตรกรท่ีสมดุลรายรับ
รายจ่ายและหนี้สินท่ีดีมาก แต่ท้ังนี้เกษตรกรบางรายยังคงไม่ให้ข้อมูลด้านรายได้ รายจ่ายและหนี้สินตาม
ข้อเท็จจริงเท่าท่ีควร และ รายได้จะกระจุกตัวเฉพาะเกษตรกรบางรายท่ีมีความพร้อมทางด้านทุน ท่ีดิน แหล่ง
น้ าเพื่อการเกษตร และองค์ประกอบอื่นๆ   

๕.) แนวทางการพัฒนาอาชีพ และประเดน็ที่เกี่ยวข้องกบัเกษตรอุตสาหกรรม 
 จากบทบาทหน้าท่ีของสภาเกษตรกรจังหวัด ในการเป็นผู้แทนเกษตรกรในการเสนอปัญหาและความ
ต้องการพัฒนาด้านเกษตรกรรม และเพื่อให้การจัดท าแผนพัฒนาเกษตรกรรมต าบลเกิดผลในทางปฏิบัติอย่าง
เป็นรูปธรรมและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่เกษตรกร สภาเกษตรกรจังหวัดตาก จึงได้จัดท า (ร่าง) ข้อเสนอ
โครงการด้านการส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรรม ซึ่งได้จากการรับฟังความเห็น ปัญหา และความต้องการของ
เกษตรกรผ่านการร่วมหารือวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการฯกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อเสนอขอ
งบประมาณจากงบพัฒนาจังหวัดตาก ในปีงบประมาณ ๒๕๖4 และด าเนินงานโครงการฯ โดยหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง รวมท้ังส้ิน 6 โครงการ ท้ังนี้มี ๓ โครงการฯ ซึ่งพื้นท่ีต าบลแม่จะเรา อ าเภอแม่ระมาด เสนอให้น าไป
ปรับใช้ในการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมอาชีพให้แก่เกษตรกรได้ ประกอบด้วย  
  (๑) โครงการพัฒนาศักยภาพสมาชิกและคณะกรรมการสหกรณ์การเกษตรแบบมีส่วนร่วม มี
วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการปูองกันปัญหาและพัฒนาของสมาชิกสหกรณ์และคณะกรรมการสู่
การเป็นกลุ่มสมาชิกสหกรณ์ ต้นแบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเสนอผ่านส านักงานสหกรณ์จังหวัดตากพิจารณา 
  (๒) โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการตลาดน าการผลิตไก่พื้นเมืองจังหวัดตากมีวัตถุประสงค์
เพื่อส่งเสริมและพัฒนาด้านการตลาดน าการผลิตและปรับระบบการเล้ียงไก่พื้นเมืองจังหวัดตาก โดยเสนอผ่าน
ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดตากพิจารณา  และ 
  (๓) โครงการเสริมสร้างการรับรู้ ด้านกฎหมายและการให้ความช่วยเหลือประชาชน
ผู้ด้อยโอกาส โดยเสนอผ่านส านักงานยุติธรรมจังหวัดตากพิจารณา  
นอกจากนี้สภาเกษตรกรจังหวัดตากได้จัดท า (ร่าง) ข้อเสนอโครงการส่งเสริมเกษตรเชิงนิเวศน์และการปูองกัน
ปัญหามลพิษหมอกควันอย่างยั่งยืน ผ่านคณะอนุกรรมการการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดตาก 
เสนอของบประมาณจากงบกลุ่มจังหวัดภาคเหลือตอนล่าง 1 (ตาก สุโขทัย พิษณุโลก เพชรบูรณ์ อุตรดิตถ์) 
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลดพื้นท่ีการปลูกพืชไร่เชิงเด่ียว และส่งเสริมให้เกษตรกรการท าเกษตรผสมผสานอย่าง
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ยั่งยืน รวมถึงการปลูกไม้เศรษฐกิจ พืชสมุนไพร ร่วมกับการปลูกปุาเพื่อฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม สร้างจิตส านึกในการดูแลรักษาปุา และลดจ านวนพื้นท่ีวิกฤตปัญหาหมอกควัน พร้อมท้ังสร้าง
รายได้ให้กับเกษตรกร ตามแนวทางสร้างปุาสร้างรายได้  

ในปีงบประมาณ 2562 ท่ีผ่านมาสภาเกษตรกรจังหวัดตากได้ให้ค าแนะน าในการจัดต้ังกลุ่มและ  
วางแผนการผลิตและแปรรูปสินค้าข้าว ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรกรผู้ผลิตข้าวเมล็ดพันธุ์ต าบลแม่จะเรา 
อ าเภอแม่ระมาด ซึ่งกลุ่มมีความต้องการจัดต้ังเป็นศูนย์ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชน โดยเมล็ดพันธุ์ข้าวท่ี 
กลุ่มเกษตรกรผลิตได้จะจ าหน่ายให้แก่เกษตรกรในพื้นท่ีต าบลแม่จะเราและพื้นท่ีใกล้เคียง ให้สามารถเข้าถึง
และมีเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพด ีราคาย่อมเยา ใช้ส าหรับเพาะปลูก ท้ังนี้ต าบลแม่จะเรามีเกษตรกรมีการปลูกข้าว
หอมมะลิกันมาก แต่เกษตรกรประสบปัญหาขาดแคลนเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีส าหรับเพาะปลูก ส่งผลให้
คุณภาพผลผลิตลดลง ผลผลิตต่อไร่อยู่ในเกณฑ์ต่ า การใช้เมล็ดพันธุ์ข้าวท่ีเก็บไว้ใช้เองต่อเนื่องหลายปีส าหรับ
เพาะปลูก ท าให้คุณภาพของเมล็ดพันธุ์ข้าวลดลง พบปัญหาพันธุ์ปนส่งผลต่อราคาจ าหน่าย หน่วยงานท่ีผลิต
เมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีในพื้นท่ีมีไม่มาก และเนื่องด้วยพันธุ์ขาวดอกมะลิ 105 และ กข15 เป็นข้าวไวต่อช่วง
แสง สามารถปลูกได้เพียงปีละครั้ง ต้นทุนในการผลิตและเก็บรักษาเพื่อรอการจ าหน่ายค่อนข้างสูง ราคา
จ าหน่ายของเมล็ดพันธุ์ข้าวจึงสูงตาม หากกลุ่มเกษตรกรผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพได้ จะสามรถสร้างรายได้
ให้กับสมาชิกในกลุ่มเพิ่มข้ึน และลดต้นทุนในเพาะปลูก รวมถึงการต่อยอดเพื่อพัฒนาชุมชนให้ผลิตเมล็ดพันธุ์
ข้าวไว้ใช้เองได้ในฤดูกาลต่อๆ ไป 
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ประเดน็ปญัหาและแนวทางพัฒนาภาคเกษตรกรรม ต าบลแม่จะเรา 

(สรุปจากการจัดเวทีระดมความเห็นการจัดท าแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับต าบล) 
 

ประเด็นปัญหา/ความต้องการ แนวทางการพัฒนา 
1. แหล่งทรัพยากรน้ าไม่เพียงพอ 1. มีการขุดลอกคลองส่งน้ า 
2. ต้นทุนการผลิตสูง 2. ส่งเสริมเกษตรกรให้มีการรวมกลุ่มเพื่อท าปุ๋ยอินทรีย์และ

สารไล่แมลงจากธรรมชาติ 
3. ขาดตลาดรองรับผลผลิตทางการเกษตร 3. รวมกลุ่มเกษตรกรเพื่อให้มีอ านาจในการต่อรองราคาจาก

ผู้ประกอบการ 
4. สภาพดินเส่ือมโทรม 4. หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องให้ความรู้เกี่ยวกับการฟื้นฟูสภาพดิน

แก่เกษตรกรในชุมชน 
5. เมล็ดพันธุ์ที่ผลิตไม่ได้รับการยอมรับจาก
ชุมชน 

5. ให้หน่วยงานมีการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับเมล็ดพันธุ์พืช
เพื่อให้เกิดความน่าเช่ือถือและการยอมรับผลผลลิต 

6. ขาดแรงงานภาคเกษตรกรรม/ค่าแรงสูง 6. ภารัฐควรมีนโยบายเกี่ยวกับค่าแรงให้สอดคล้องกับรายได้
ของแต่ละพื้นท่ี 

7. ขาดการรวมกลุ่มของเกษตรกร 7. ภาครัฐส่งเสริมและให้ความรู้ข้อดีของการรวมกลุ่มเกษตรกร 
8. ผลผลิตคุณภาพต่ า 8. ให้ความรู้แก่เกษตรกรเกี่ยวกับการเกษตรเพื่อพัฒนาผลผลิต

ให้มีคุณภาพ 
9. ขาดเอกสารสิทธิ์ในท่ีดินท ากิน 9. ให้ภาครัฐช่วยเหลือในการออกเอกสารสิทธิ์ในท่ีดินท ากิน 
10. ราคาผลผลิตตกต่ า 10. รวมกลุ่มเกษตรกรให้เข้มแข็งเพื่อให้มีอ านาจต่อรองราคา

กับผู้ประกอบการ 
11. การขนส่งผลผลิต การคมนาคม ไม่สะดวก 11. ภาครัฐให้ความช่วยเหลือด้านงบประมาณในการสร้าง

ปรับปรุงเส้นทางคมนาคม 
 
  



37 
 

 6.) ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาการเกษตร ต าบลแม่จะเรา 

วทสัยทัศน์ 
ศูนย์ผลทตเมล็ดพันธุ์และแปรรูปข้าวชุมชนแม่จะเรามีมาตรฐาน ได้รับการพัฒนาต่อยอด 
ด้วยอัตลักษณ์ท้องถท่น เกษตรกรมีคุณภาพชีวทตม่ันคง ม่ังคั่ง อย่างยั่งยืน 

พันธกทจ 
 
 

1. พัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกร ใหม้ั่นคง มั่งค่ัง อย่างยั่งยืน 
2. ส่งเสริมการน าระบบเกษตรปลอดภัย เกษตรอินทรีย์ มาใช้ในการท าการเกษตรอย่างจริงจัง 
3. เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรในการเพิ่มรายได้ท่ีมั่นคงอย่างต่อเนื่อง 
4. พัฒนา ปรังปรุง และฟื้นฟูทรัพยากร ดิน น้ า ตลอดจนปัจจัยการผลิตทางการเกษตรให้สอดคล้อง

กับสภาพพื้นท่ีอย่างเหมาะสมและท่ัวถึง 
5. อนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม เพื่อสร้างสมดุลในระบบนิเวศน์และความอุดม

สมบูรณ์ของปัจจัยผลผลิตทางการเกษตรอย่างยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ เป้าประสงค ์

1. พัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกร
ให้เกิดความมั่นคง ความมั่งคั่ง 
อย่างยั่งยืน 
2. พัฒนาขีดความสามารถใน
การผลิต การจัดการสินค้าเกษตร 
และความมั่งคงในอาชีพ 
3. บริหารจัดการทรัพยากร
การเกษตรอย่างมีประสทิธิภาพ 
และสรา้งสมดุลในระบบนิเวศน์
อย่างยั่งยืน 

1. สร้างกระบวนการมีส่วนร่วมทุกภาค
ส่วนในการก าหนดนโยบายและวาง
แผนการพัฒนาเกษตรกรรมอย่างเป็น
ระบบ 
2. พัฒนาประสิทธิภาพการผลิตสินค้า
เกษตรปลอดภัย เกษตรอินทรีย์  
3. พัฒนาประสิทธิภาพการผลิตเมล็ด
พันธุ์ข้าว  
4. สร้างความเข้มแข็งกลุ่ม องค์กร 
สถาบัน เกษตรกร ให้สามารถบริหาร
จัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 
5. สรา้งมลูคา่เพิ่มผลผลิตทางการ 
เกษตรสร้างเกษตรกรผู้ประกอบการ 
6. พัฒนาอัตลักษณ์ ผลิตภัณฑ์สินค้า
เกษตรโดยใช้ภูมิปัญญาท้องถ่ิน  
7. พัฒนาและปรังปรุง แหล่งน้ าระบบ
ชล ปร ะท า น เ พื่ อ ก า ร เ ก ษต ร ใ ห้ มี
ประสิทธิภาพและเป็นไปอย่างทั่วถึง
เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ 
8.  ฟื้ น ฟู ท รั พ ย า กร ก า ร ผ ลิ ต ท า ง
การเกษตร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
ผลิตและลดต้นทุน 

1. เกษตรกรต าบลแม่จะเรา มีคุณภาพชีวิต
ที่ดี มีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบายและ
วางแผนพัฒนาเกษตรกรรมในพื้นที่ 
2.  เ ก ษ ต ร ก ร ต า บ ล แ ม่ จ ะ เ ร า มี ขี ด
ความสามารถในการผลิตและจัดการสินค้า
เกษตร โดยใช้ระบบ เกษตรปลอดภัย 
เกษตรอินทรีย์ 
3. ต าบลแม่จะเรามีศูนย์ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว
ชุมชนที่ได้รับการรับรองจากศูนย์วิจัยเมล็ด
พันธุ์ข้าว 
4. เกษตรกรต าบลแม่จะเรามีการรวมกลุ่ม 
ผลิ ต  แปรรูป  จ าหน่ าย  ผลผลิ ตทา ง
การเกษตร  สามารถเ ข้า ถึ งแหล่ งทุ น 
ตลอดจนได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้
ต่างๆในการสนับสนุนอาชีพ เพื่อเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรในการเพิ่ม
รายได้ที่มั่งคงอย่างต่อเนื่อง 
5. ระบบนิเวศน์มีความสมดุล โดยการ
อนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากร ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอย่างจริงจัง และปัจจัยการผลิต
ทางการเกษตรมีความสมบูรณ์อย่างยั่งยืน 
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ส่วนที่ ๓ : แผนงานโครงการพัฒนาเกษตรกรรม อ าเภอแม่ระมาด / ต าบลแม่จะเรา พ.ศ. 2563 – พ.ศ. 2566 

แผนพัฒนา/แผนงาน/โครงการ 
วัตถุประสงค์ แนวทางการด าเนินงาน 

แหล่ง
งบประมาณ 

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

ยุทธศาสตร์จังหวัด 
: การพัฒนาคุณภาพชีวิต
ประชาชนและแก้ไขปัญหา
ความยากจน 
ยุทธศาสตร์ อปท.  
:การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 
: แผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา 
 
 
 

โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมถนนเข้าพื้นท่ี
การเกษตรในพื้นท่ี
เทศบาลต าบลทุ่งหลวง 

เพื่อให้การ
โทรคมนาคมเข้าพื้นท่ี
การเกษตรสะดวก 
 

ปรับปรุงซ่อมแซมถนน 
เข้าพื้นท่ีการเกษตรใน
พื้น 
ท่ีเขตเทศบาลต าบล 
ทุ่งหลวง 

เทศบาลต าบล
ทุ่งหลวง 

 
   

กองช่าง
เทศบาลต าบล

ทุ่งหลวง 

โครงการวางท่อส่งน้ าเพื่อ
ใช้ในการอุปโภคบริโภค 
 

เพื่อแก้ปัญหาการ
เดือดร้อนในเรื่องน้ า
อุปโภคบริโภค 

วางท่อส่งน้ าจากโก๊กโก่ 
ต.แม่กาษา อ.แม่สอด 
จ.ตาก ถึง บ.จกปิ 
อ.แม่ระมาด จ.ตาก 

เทศบาลต าบล
ทุ่งหลวง 

 
   

กองช่าง
เทศบาลต าบล

ทุ่งหลวง 

โครงการก่อสร้างฝายเก็บ
น้ าล าห้วยแม่จะเรา(อยู่ใน
เขต อบต.พระธาตุ) 

เพื่อให้มีน้ าใช้อุปโภค
บริโภค และเพื่อ
การเกษตร  

ก่อสร้างฝุาย คสล.
  
  

เทศบาลต าบล
ทุ่งหลวง 

 
   

กองช่าง
เทศบาลต าบล

ทุ่งหลวง 
ยุทธศาสตร์จังหวัด 
: การส่งเสริมการท่องเท่ียว 
สินค้า OTOP และการค้า
ชายแดน 
ยุทธศาสตร์ อปท. 
: การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
และการท่องเท่ียว 
: แผนงานเคหะและชุมชน 

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์
บริเวณคลองส่งฝายปูุปูุม
   

เพื่อสร้างเป็นแหล่ง
ท่องเท่ียว เพื่อ
กระตุ้นเศรษฐกิจ 
  

ปรับปรุงภูมิทัศน์
โดยรอบ   
เช่น ท าซุ้ม ท าถนน
ทางเข้า ฯลฯ  เทศบาลต าบล

ทุ่งหลวง 

 
   

กองช่าง
เทศบาลต าบล

ทุ่งหลวง 
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แผนงานโครงการพัฒนาเกษตรกรรม อ าเภอแม่ระมาด / ต าบลแม่จะเรา พ.ศ. 2563 – พ.ศ. 2566 

แผนพัฒนา/แผนงาน/โครงการ 
วัตถุประสงค์ แนวทางการด าเนินงาน 

แหล่ง
งบประมาณ 

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

ยุทธศาสตร์จังหวัด 
: การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์ อปท. 
:  ด้านการบริหาร
จัดการและอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม 
: แผนงานด้าน
การเกษตร 
: แผนงานด้านการ
บริหารจัดการน้ า
บ ารุงรักษา อนุรักษ์
แหล่งน้ า และ
ทรัพยากรธรรมชาติ 

โครงการอนุรักษ์
พันธุ์กรรมพืชอัน
เนื่องมา จาก
พระราชด าริ 
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี
  

เพื่อศึกษาองค์ประกอบ และ
คุณค่าทางโภชนาการอาหาร
   
  

ก าหนดวิธีการด าเนินงาน   
8 กิจกรรม  
1 กิจกรรมปกปัก กรรมพันธุ์พืช  
2 กิจกรรมส ารวจเก็บรวบรวม
พันธุ์พืช  
3 กิจกรรมปลูกรักษาพันธ์  
กรรมพันธุ์  
4 กิจกรรมอนุรักษ ์  
และใช้ประโยชน์พันธุ์กรรมพืช 
5 กิจกรรมศูนย์ข้อมูลพันธุ์ 
6 กิจกรรมวางแผนพัฒนา  
พันธุ์พืช   

เทศบาล
ต าบลทุ่ง
หลวง 

 
   

ส านัก
ปลัดเทศบาล
ต าบลทุ่งหลวง 

โครงการรักน้ า รัก
ปุา รักแผ่นดิน 
  

เพื่อเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวฯลฯ   

จัดท ากิจกรรมบ ารุงรักษาฝาย
เก็บกักน้ าสาธารณะ ปลูกต้นไม้
   

เทศบาล
ต าบลทุ่ง
หลวง 

    
ส านัก

ปลัดเทศบาล
ต าบลทุ่งหลวง 

โครงการเทศบาล 
คาร์บอนต่ า 
 
 

1. เพื่อเพิ่มปริมาณพื้นท่ี 
สีเขียวภายในเขตเทศบาล 
2. เพื่อลดปริมาณขยะ 
และของเสียในเขตเทศบาล 
3. เพื่อลดการใช้พลังงาน 
ไฟฟูาของประชาชน 

จัดกิจกรรม จ านวน 1  
กิจกรรม   

เทศบาล
ต าบลแม่จะ

เรา 

 
   

กองสาธารณสุข 
และส่ิงแวดล้อม 
เทศบาลต าบล

แม่จะเรา 
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40 
แผนงานโครงการพัฒนาเกษตรกรรม อ าเภอแม่ระมาด / ต าบลแม่จะเรา พ.ศ. 2563 – พ.ศ. 2566 

แผนพัฒนา/แผนงาน/โครงการ 
วัตถุประสงค์ 

แนวทางการ
ด าเนินงาน 

แหล่ง
งบประมาณ 

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

ยุทธศาสตร์จังหวัด 
: การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์ อปท. 
:  ด้านการบริหารจัดการ
และอนุรักษ์ทรัพยากร 
ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
: แผนงานด้านการบริหาร
จัดการน้ าบ ารุงรักษา 
อนุรักษ์แหล่งน้ า และ
ทรัพยากรธรรมชาติ 

โครงการสภาเด็กและ
เยาวชนรู้รักษ์
พลังงาน 

รู้จักการใช้พลังงานอย่าง
ประหยัดและคุ้มค่า  
  

จัดกิจกรรมสภาเด็ก
และเยาวชน 
ในต าบลแม่จะเรา 

เทศบาลต าบล
แม่จะเรา 

    

กองสาธารณสุข 
และส่ิงแวดล้อม 
เทศบาลต าบล

แม่จะเรา 
โครงการปลูกปุา
ชุมชน 
 

เพื่อลดภาวะโลกร้อนเพิ่ม
พื้นท่ีสีเขียวสร้างอากาศท่ี
บริสุทธิ์ 

จัดกิจกรรมปลูกปุา
ชุมชนในเขตเทศบาล 
ต าบลแม่จะเรา 

เทศบาลต าบล
แม่จะเรา 

    

กองสาธารณสุข 
และส่ิงแวดล้อม 
เทศบาลต าบล

แม่จะเรา 
โครงการอนุรักษ์
ฟื้นฟูธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม 
 

เพื่อปลูกฝังให้เกิดความ
ตระหนักในเรื่องการ
อนุรักษ์พลังงานทรัพยากร 
ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม  

จัดกิจกรรม   
จ านวน  1  กิจกรรม
  

เทศบาลต าบล
แม่จะเรา 

    

กองสาธารณสุข 
และส่ิงแวดล้อม 
เทศบาลต าบล

แม่จะเรา 
ยุทธศาสตร์จังหวัด 
: การพัฒนาด้านคุณภาพ
ชีวิตประชาชน และแก้ไข
ปัญหาความยากจน 
ยุทธศาสตร์ อปท. 
: ด้านการส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิต 
: แผนงาน ด้านการส่งเสริม
การเกษตร 

โครงการส่งเสริมการ
ปลูกพืชผักปลอด
สารพิษ 

เพื่อส่งเสริมการปลูกผัก 
ปลอดสารพิษ ลดการใช้
สารเคมีซึ่งมีผลต่อสุขภาพ
ร่างกาย 

ประชาชนอบรมความรู้
จาก เทศบาลและ
สามารถปลูกผักท่ี
ปลอดสารพิษไว้ 
รับประทานเองได้ 

เทศบาลต าบล
แม่จะเรา 

    

กองสวัสดิการ 
สังคมเทศบาล
ต าบลแม่จะเรา 
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แผนงานโครงการพัฒนาเกษตรกรรม อ าเภอแม่ระมาด / ต าบลแม่จะเรา พ.ศ. 2563 – พ.ศ. 2566 

แผนพัฒนา/แผนงาน/โครงการ 
วัตถุประสงค์ แนวทางการด าเนินงาน 

แหล่ง
งบประมาณ 

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

ยุทธศาสตร์จังหวัด 
: การพัฒนาด้านคุณภาพ
ชีวิตประชาชน และแก้ไข
ปัญหาความยากจน 
ยุทธศาสตร์ อปท. 
: ด้านการส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิต 
: แผนงาน ด้านการ
ส่งเสริมการเกษตร 

โครงการส่งเสริม
อาชีพการปลูก
มะนาวในท่อ 

เพื่อเป็นการส่งเสริมอาชีพ 
ให้กับผู้ท่ีว่างงานในชุมชน 
(จากแผนชุมชน) 

จัดส่งเสริมอาชีพการ
ปลูกมะนาวในท่อให้
ประชาชนในเขตเทศบาล
ต าบลแม่จะเรา 

เทศบาลต าบล
แม่จะเรา 

    
กองสวัสดิการ 
สังคมเทศบาล
ต าบลแม่จะเรา 

โครงการเพาะเห็ด
ฟางสร้างงานสร้าง
ชีวิต สู่เศรษฐกิจ
พอเพียง 

เพื่อเป็นการส่งเสริมอาชีพ 
ให้กับผู้สนใจและว่างงาน 
ในชุมชน (จากแผนชุมชน) 

จัดกิจกรรมการเพาะเห็น
ฟางทุกชุมชนในเขต
เทศบาลต าบลแม่จะเรา 

เทศบาลต าบล
แม่จะเรา 

    
กองสวัสดิการ 
สังคมเทศบาล
ต าบลแม่จะเรา 

โครงการสง่เสริมอาชีพ
การปลูกกล้วยน้ าว้า 

เพื่อส่งเสริมอาชีพให้กับ 
ประชาชนในชุมชน 
(จากแผนชุมชน) 

ส่งเสริมการปลูกกล้วย
น้ าว้าให้ประชาชนในเขต
เทศบาลต าบลแม่จะเรา 

เทศบาลต าบล
แม่จะเรา 

    
กองสวัสดิการ 
สังคมเทศบาล
ต าบลแม่จะเรา 

โครงการฟ้ืนฟูเกษตร
ย่ังยืน 

เพื่อส่งเสริมด้าน
การเกษตร 
ให้มีความยั่งยืน เกษตรกร 
พึ่งพอตนเองได้ 

จัดกิจกรรมการฟื้นฟู
เกษตรยั่งยืนให้เกษตรกร 
ในเขตเทศบาล 
 

เทศบาลต าบล
แม่จะเรา 

    
กองสวัสดิการ 
สังคมเทศบาล
ต าบลแม่จะเรา 

โครงการสง่เสริมการท า
ปุ๋ยหมกัชีวภาพ 

เพื่อส่งเสริมให้ชุมชนท าปุ๋ย 
หมักไว้ใช้เองในชุมชนเพื่อ 
ประหยัดและรักษาส่ิง 
แวดล้อม 

ประชาชนอบรมท า 
ปุ๋ยหมักไว้ใช้และ 
จ าหน่ายได้ 

เทศบาลต าบล
แม่จะเรา 

    
กองสวัสดิการ 
สังคมเทศบาล
ต าบลแม่จะเรา 
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แผนงานโครงการพัฒนาเกษตรกรรม อ าเภอแม่ระมาด / ต าบลแม่จะเรา พ.ศ. 2563 – พ.ศ. 2566 

แผนพัฒนา/แผนงาน/โครงการ 
วัตถุประสงค์ 

แนวทางการ
ด าเนินงาน 

แหล่ง
งบประมาณ 

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

ยุทธศาสตร์จังหวัด 
: การพัฒนาด้านคุณภาพ
ชีวิตประชาชน และแก้ไข
ปัญหาความยากจน 
ยุทธศาสตร์ อปท. 
: ด้านการส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิต 
: แผนงาน ด้านการ
ส่งเสริมการเกษตร 

โครงการเกษตรแบบ
ผสมผสานตามแนว
พระราชด าริทฤษฎี 
พอเพียง ยุคเศรษฐกจิทรุด 
 

เพื่อส่งเสริมความรู้ด้าน 
การเกษตรแบบ
ผสมผสาน 

ประชาชนอบรมความรู้
เพื่อท าการเกษตรแบบ
ผสมผสาน 

เทศบาลต าบล
แม่จะเรา 

    
กองสวัสดิการ 
สังคมเทศบาล
ต าบลแม่จะเรา 

แก้ปัญหาผลผลิตทางการ
เกษตรที่มีราคาตกต่ า 

แก้ปัญหาผลผลิต
ทางการเกษตรมีราคา
ตกต่ า 

อบรมความรู้เพิ่มมูลค่า
ผลผลิตทาง 
การเกษตร 

เทศบาลต าบล
แม่จะเรา 

    
กองสวัสดิการ 
สังคมเทศบาล
ต าบลแม่จะเรา 

จัดหาข้าวพันธุ์ดีมา
จ าหน่าย 

จัดหาข้าวพันธุ์ดีมา
จ าหน่ายให้กับ
เกษตรกร 

จัดหาข้าวพันธุ์ดใีห้
เกษตรกรมาเพาะปลูก
เพื่อเพิ่มผลผลิต 

เทศบาลต าบล
แม่จะเรา 

    
กองสวัสดิการ 
สังคมเทศบาล
ต าบลแม่จะเรา 

เพิ่มความรู้ในการลด
ต้นทุนในการผลิต (เช่น 
ปุ๋ยหมัก) 
 

มีความรู้ในการลด
ต้นทุนในการท า
การเกษตร 

อบรมเพิ่มรู้วิธีในการ
ลดต้นทุนในการท า
เกษตรกรรม 

เทศบาลต าบล
แม่จะเรา 

    
กองสวัสดิการ 
สังคมเทศบาล
ต าบลแม่จะเรา 

โครงการจัดฝึกอบรมการ
ให้ความรู้การใช้สารเคมี
ในทางการเกษตร 

เพื่อให้ชุมชนท่ีท าการ 
เกษตรรู้จักการใช้
สารเคมีท่ีถูกต้องทาง
การเกษตร 

จัดฝึกอบรมการให้ 
ความรู้การใช้สารเคมี
ในทางการเกษตร 

เทศบาลต าบล
แม่จะเรา 

    
กองสวัสดิการ 
สังคมเทศบาล
ต าบลแม่จะเรา 

 

 
42 



43 
 

แผนงานโครงการพัฒนาเกษตรกรรม อ าเภอแม่ระมาด / ต าบลแม่จะเรา พ.ศ. 2563 – พ.ศ. 2566 

แผนพัฒนา/แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค์ แนวทางการด าเนินงาน แหล่ง
งบประมาณ 

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

- แนวทางการพัฒนา 
พัฒนาประสิทธิภาพ
การผลิตทาง
การเกษตร และ
สร้างมูลค่าเพ่ิม
ภายใต้แนวคิด
เกษตรปลอดภัย 
และเกษตรอินทรีย์ 
การพัฒนา
อุตสาหกรรมเกษตร
แปรรูปให้มีความ
หลากหลาย
สอดคล้องกับความ
ต้องการของตลาด 

-โครงการสง่เสริมการ
ปลูกพืชทางเลือกสู่
ผู้บริโภคแบบปลอดภัย
ได้มาตรฐาน GAP/
อินทรีย์ 
 
 

1 เพ่ือให้เกษตรกรผู้ปลูกพืชผักตระหนัก
และลดการใช้สารเคมี ซึ่งเป็นผลดีต่อสุขภาพ
ในระยะยาว 
2 เพ่ือให้เกษตรกรผู้ปลูกผักและชุมชนได้
บริโภคผักปลอดภัยจากสารเคมี เป็นการ
ช่วยลดรายจ่าย 
3 เพ่ือสร้างรายได้เสริม จากการจ าหน่ายผัก
ปลอดภัยจากสารพิษ 
4 เพ่ือให้เป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้แก่
เกษตรกรทั่วไปและประชาชนที่สนใจได้เข้า
มาศึกษาเรียนรู้และน าไปปฏิบัติ 

- ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ 
“กิจกรรมพัฒนาศักยภาพ
กลุ่มเกษตรกรและเพ่ิม
ประสิทธิภาพผลผลิต พิช
ผักเกษตรปลอดภัย” 
จ านวน 200 ราย 
- จัดท าแปลงสาธิตการ
ปลุกพืชผักปลอดภัย 
-จัดท าแปลงสาธิตการ
ปลุกพืชทางเลือก 
มะละกอGAP/เกษตร
อินทรีย์ 

จังหวัดตาก     

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

 

- โครงการสง่เสริมการ
ผลิตพืชผักปลอดภัย
(ปลูกผักกางมุ้ง) เรือนจ า
จังหวัดตาก 

1 เพ่ือให้ผู้ต้องขังตระหนักและลดการใช้
สารเคมี ซึ่งเปน็ผลดีต่อสุขภาพในระยะยาว 
2 เพ่ือให้ผู้ต้องขังและชุมชนได้บริโภคผัก
ปลอดภัยจากสารเคมี เป็นการช่วยลด
รายจ่าย 
3 เพ่ือสร้างรายได้เสริม จากการจ าหน่ายผัก
ปลอดภัยจากสารพิษ 
4 เพ่ือให้เป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้แก่
เกษตรกรทั่วไปและประชาชนที่สนใจได้เข้า
มาศึกษาเรียนรู้และน าไปปฏิบัติ 

- ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ 
- จัดท าโรงเรือนปลุกผัก
กางมุ้ง 
 

จังหวัดตาก     

เรือนจ า จ.ตาก 
กษ. /กษจ. / 

พณ /สกจ. และ
หน่วยงานที่ 
เก่ียวข้อง 
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44 
 

แผนงานโครงการพัฒนาเกษตรกรรม อ าเภอแม่ระมาด / ต าบลแม่จะเรา พ.ศ. 2563 – พ.ศ. 2566 

แผนพัฒนา/แผนงาน/โครงการ 
วัตถุประสงค์ แนวทางการด าเนินงาน 

แหล่ง
งบประมาณ 

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

- แนวทางการพัฒนา 
พัฒนาประสิทธิภาพ
การผลิตทางการเกษตร 
และสร้างมูลค่าเพ่ิม
ภายใต้แนวคิดเกษตร
ปลอดภัย และเกษตร
อินทรีย์  
การพัฒนาอุตสาหกรรม
เกษตรแปรรูปให้มีความ
หลากหลายสอดคล้อง
กับความต้องการของ
ตลาด 
-แนวทางการพัฒนา
ความเข็มแข็งของ
สหกรณ์ สร้างกลุ่ม
สมาชิกสหกรณส์ู่ความ
เข็มแข็งแบบมีส่วนร่วม 
กลุ่มสมาชิกสหกรณ์
ได้รับการพัฒนา
ศักยภาพ 
 

 โครงการพัฒนา
ศักยภาพการตลาดน า
การผลิต(ไก่พ้ืนเมือง)  
จังหวัดตาก  
 
 

1 เพ่ือพัฒนาศักยภาพการแข่งขันด้าน
การตลาดน าการผลิตและทักษะองค์ความรู้
ด้านเทคโนโลยีการขยายพันธ์ุและระบบการ
เลี้ยงไก่พ้ืนเมืองที่เหมาะสมกับบริบทพ้ืนที่ 
ให้เป็นอาชีพที่สร้างรายได้ที่ย่ังยืนให้กับ
ครอบครัวและชุมชน 
2 มีจุดเรียนรู้การผลิต/เพาะพันธ์ุไก่พ้ืนเมือง
ที่สอดคล้องกับบริบทพ้ืนที่และตรงตาม
ความต้องการของตลาด เกิดการช่วยเหลือ
เก้ือกูล แลกเปลี่ยนการเรียนรู้ในชุมชน ตาม
แนวทางเศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนา
รูปแบบเกษตรแปลงใหญ ่

- ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
ในประเด็น การตลาดน า
การผลิตและปรับระบบ
การเลี้ยงไก่พ้ืนเมือง
จังหวัดตาก การจัดท า
ข้อมูลฟาร์มให้แก่กลุ่ม
เกษตรกรผู้เลี้ยงไก่
พ้ืนเมืองที่มีศักยภาพ 
จ านวน 5 กลุ่มๆละ 30 
ราย 

จังหวัดตาก     
ปศุสัตว์ / 

สกจ. จ.ตาก 

-โครงการพัฒนา
ศักยภาพสมาชิกและ
คณะกรรมการสหกรณ์
การเกษตรแบบมีส่วน
ร่วม 

1 เพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วมของสมาชิก
สหกรณ์สู่การเป็นสมาชิกสหกรณ์ต้นแบบ 
2 เพ่ือให้สหกรณ์สร้างกลุ่มสมาชิกตนแบบ
เพ่ือยกระดับการพัฒนาสหกรณ์สู่ความเข็ม
แข็ง 
3 เพ่ือพัฒนาผู้น ากลุ่มสมาชิกสหกรณ์ให้เป็น
ผู้น าด้านการบริหารงานแบบมีส่วนร่วม 
4 เพ่ือสร้างความรูค้วามเข้าใจด้านกฎหมาย 
ข้อบังคับ ระเบียบ การบริหารสหกรณ ์
 

จัดกิจกรรมฝึกอบรม 
ความรู้ความเข้าใจด้าน
กฎหมาย ข้อบังคับ 
ระเบียบ การบริหาร
สหกรณ์ให้แก่สมาชิก
สหกรณ์สูส่หกรณ์
ต้นแบบ 4.0 
 
 

จังหวัดตาก     

สหกรณ์ จ.ตาก 
สหกรณ์ อ. 

กษ. /กษจ.  / 
สกจ. และ
หน่วยงานที่ 
เก่ียวข้อง 
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แผนงานโครงการพัฒนาเกษตรกรรม อ าเภอแม่ระมาด / ต าบลแม่จะเรา พ.ศ. 2563 – พ.ศ. 2566 

แผนพัฒนา/แผนงาน/โครงการ 
วัตถุประสงค์ แนวทางการด าเนินงาน 

แหล่ง
งบประมาณ 

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

- แนวทางการพัฒนา 
พัฒนาประสิทธิภาพ
การผลิตทางการเกษตร 
และสร้างมูลค่าเพ่ิม
ภายใต้แนวคิดเกษตร
ปลอดภัย และเกษตร
อินทรีย์  
การพัฒนาอุตสาหกรรม
เกษตรแปรรูปให้มีความ
หลากหลายสอดคล้อง
กับความต้องการของ
ตลาด 
-แนวทางการพัฒนา
ความเข็มแข็งของ
สหกรณ์ สร้างกลุ่ม
สมาชิกสหกรณส์ู่ความ
เข็มแข็งแบบมีส่วนร่วม 
กลุ่มสมาชิกสหกรณ์
ได้รับการพัฒนา
ศักยภาพ 
 

 โครงการพัฒนา
ศักยภาพการตลาดน า
การผลิต(ไก่พ้ืนเมือง)  
จังหวัดตาก  
 
 

1 เพ่ือพัฒนาศักยภาพการแข่งขันด้าน
การตลาดน าการผลิตและทักษะองค์ความรู้
ด้านเทคโนโลยีการขยายพันธ์ุและระบบการ
เลี้ยงไก่พ้ืนเมืองที่เหมาะสมกับบริบทพ้ืนที่ 
ให้เป็นอาชีพที่สร้างรายได้ที่ย่ังยืนให้กับ
ครอบครัวและชุมชน 
2 มีจุดเรียนรู้การผลิต/เพาะพันธ์ุไก่พ้ืนเมือง
ที่สอดคล้องกับบริบทพ้ืนที่และตรงตาม
ความต้องการของตลาด เกิดการช่วยเหลือ
เก้ือกูล แลกเปลี่ยนการเรียนรู้ในชุมชน ตาม
แนวทางเศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนา
รูปแบบเกษตรแปลงใหญ ่

- ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
ในประเด็น การตลาดน า
การผลิตและปรับระบบ
การเลี้ยงไก่พ้ืนเมือง
จังหวัดตาก การจัดท า
ข้อมูลฟาร์มให้แก่กลุ่ม
เกษตรกรผู้เลี้ยงไก่
พ้ืนเมืองที่มีศักยภาพ 
จ านวน 5 กลุ่มๆละ 30 
ราย 

จังหวัดตาก     
ปศุสัตว์ / 

สกจ. จ.ตาก 

-โครงการพัฒนา
ศักยภาพสมาชิกและ
คณะกรรมการสหกรณ์
การเกษตรแบบมีส่วน
ร่วม 

1 เพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วมของสมาชิก
สหกรณ์สู่การเป็นสมาชิกสหกรณ์ต้นแบบ 
2 เพ่ือให้สหกรณ์สร้างกลุ่มสมาชิกตนแบบ
เพ่ือยกระดับการพัฒนาสหกรณ์สู่ความเข็ม
แข็ง 
3 เพ่ือพัฒนาผู้น ากลุ่มสมาชิกสหกรณ์ให้เป็น
ผู้น าด้านการบริหารงานแบบมีส่วนร่วม 
4 เพ่ือสร้างความรูค้วามเข้าใจด้านกฎหมาย 
ข้อบังคับ ระเบียบ การบริหารสหกรณ ์
 

จัดกิจกรรมฝึกอบรม 
ความรู้ความเข้าใจด้าน
กฎหมาย ข้อบังคับ 
ระเบียบ การบริหาร
สหกรณ์ให้แก่สมาชิก
สหกรณ์สูส่หกรณ์
ต้นแบบ 4.0 
 
 

จังหวัดตาก     

สหกรณ์ จ.ตาก 
สหกรณ์ อ. 

กษ. /กษจ.  / 
สกจ. และ
หน่วยงานที่ 
เก่ียวข้อง 
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ภาพกทจกรรม 
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ภาคผนวก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แผนที่กลุ่มชุดดิน ต าบลแม่จะเรา อ าเภอแม่ระมาด จังหวดัตาก 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ต าบลแม่จะเรา อ าเภอแม่ระมาด 
จังหวัดตาก ประกอบไปด้วย 
ชุดดินที่ 31 
ชุดดินที่ 33 
ชุดดินที่ 35 
ชุดดินที่ 38 
ชุดดินที่ 40 
ชุดดินที่ 47 
ชุดดินที่ 48 
ชุดดินที่ 55 
ชุดดินที่ 56 
ชุดดินที่ 62 
ที่มา : LDD Soil Guide 
สารสนเทศดินและข้อมูลการใช้ปุ๋ย 
กรมพัฒนาที่ดิน  
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
 



 
แผนที่การใช้ประโยชน์ที่ดิน ต าบลแม่จะเรา อ าเภอแม่ระมาด จังหวดัตาก 

ที่มา : LDD Soil Guide สารสนเทศดินและข้อมูลการใช้ปุ๋ย กรมพัฒนาที่ดิน  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
 



 

กลุ่มชุดดินในพื้นที่ดอน เขตดินแห้ง 

กลุ่มชุดดินที่ 31 

 

    ชุดดิน :ชุดดินเลย (Lo) และชุดดินวังไห (Wi) 

     ลักษณะเด่น : 

กลุ่มดินเหนียวลึกถึงลึกมากที่เกิดจากวัตถุต้นก าเนิดดินเนื้อ
ละเอียด ปฏิกิริยาดินเป็นกลางหรือเป็นด่าง การระบายน้ าดี
ถึงดีปานกลาง ความอุดมสมบูรณ์ปานกลาง 

ปัญหา : ขาดแคลนน้ า ในพ้ืนที่ลาดชันสูงเกิดการชะล้างพังทลาย
สูญเสียหน้าดิน 

  

แนวทางการจัดการ : 

ปลูกพืชไร่หรือพืชผัก เลือกพ้ืนที่ค่อนข้างราบเรียบ ปรับปรุงดินด้วยปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอก 1-2 
ตัน/ไร่ หรือไถกลบพืชปุ๋ยสด (หว่านเมล็ดถั่วพร้า 8-10 กิโลกรัม/ไร่ เมล็ดถั่วพุ่ม 6-8 กิโลกรัม/ไร่ หรือ
ปอเทือง 4-6 กิโลกรัม/ไร่ ไถกลบระยะออกดอก ปล่อยไว้ 1-2 สัปดาห์) ร่วมกับการใช้ปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ย
อินทรีย์น้ า มีระบบอนุรักษ์ดินและน้ า เช่น ไถพรวนและปลูกพืชตามแนวระดับ มีวัสดุคลุมดิน ปลูกพืช
หมุนเวียน หรือปลูกพืชสลับเป็นแถบ พัฒนาแหล่งน้ าและจัดระบบการให้น้ าในแปลงปลูก 

  ปลูกไม้ผล ขุดหลุมปลูกขนาด 50x50x50 ซม. ปรับปรุงหลุมปลูกด้วยปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอก 15-
25 กิโลกรัม/หลุม มีระบบอนุรักษ์ดินและน้ า เช่น การสร้างคันดิน ท าขั้นบันได ปลูกพืชคลุมดิน มีวัสดุ
คลุมดิน ปลูกพืชแซม ท าแนวรั้วหรือฐานหญ้าแฝกเฉพาะต้น ในช่วงเจริญเติบโต ก่อนเก็บผลผลิตและ
ภายหลังเก็บผลผลิต ใช้ปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอกร่วมกับปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ยอินทรีย์น้ า ตามชนิดพืชที่ปลูก พัฒนา
แหล่งน้ าและจัดระบบการให้น้ าในแปลงปลูก 

 

 

 

 
 

 

 

 



กลุ่มชุดดินในพื้นที่ดอน เขตดินแห้ง 

กลุ่มชุดดินที่ 33 
 

ชุดดิน :ชุดดินดงยางเอน (Don) ชุดดินก าแพงเพชร (Kp) ชุดดิน
ก าแพงแสน (Ks) ชุดดินล าสนธิ (Ls) ชุดดินน้ าดุก (Nd) ชุดดินธาตุ
พนม (Tp) และชุดดินตะพานหิน (Tph) 

ลักษณะเด่น : 

กลุ่มดินทรายแป้งละเอียดหรือดินร่วนละเอียดลึกมากที่เกิด
จากตะกอนแม่น้ าหรือตะกอนน้ าพารูปพัด ปฏิกิริยาดินเป็น
กรดเล็กน้อยถึงเป็นกลาง การระบายน้ าดีถึงดีปานกลาง 
ความอุดมสมบูรณ์ปานกลาง 

ปัญหา :  

ขาดแคลนน้ าในระยะที่ฝนทิ้งช่วงนาน บางพ้ืนที่อาจพบชั้น
ดานแข็งที่เกิดจากการเกษตรกรรม 

แนวทางการจัดการ : 

ปลูกพืชไร่หรือพืชผัก ไถพรวนขณะที่ดินมีความชื้นที่เหมาะสมและที่ความแตกต่างกันในแต่ละปี 
เพ่ือท าลายชั้นดานและป้องกันการเกิดชั้นดาน จัดระบบการปลูกพืชหมุนเวียนให้มีการปลูกพืชบ ารุงดินอยู่
ด้วย ปรับปรุงดินด้วยปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอก 2-3 ตัน/ไร่ หรือไถกลบพืชปุ๋ยสด (หว่านเมล็ดถั่วพร้า 8-10 
กิโลกรัม/ไร่ เมล็ดถั่วพุ่ม 6-8 กิโลกรัม/ไร่ หรือปอเทือง 4-6 กิโลกรัม/ไร่ ไถกลบระยะออกดอก ปล่อยไว้ 
1-2 สัปดาห์) ร่วมกับปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ยอินทรีย์น้ า มีวัสดุคลุมดิน หรือท าแนวรั้วหญ้าแฝก มีการใช้ปุ๋ยเคมี
หรือปุ๋ยอินทรีย์น้ าตามชนิดพืชที่ปลูก เพ่ือรักษาความสามารถในการผลิตของดินไว้ไม่ให้เสื่อมโทรมลง 
พัฒนาแหล่งน้ าและจัดระบบการให้น้ าในแปลงปลูก 

  ปลูกไม้ผล ขุดหลุมปลูกขนาด 50x50x50 ซม. ปรับปรุงหลุมปลูกด้วยปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอก 20-
35 กิโลกรัม/หลุม มีวัสดุคลุมดิน ปลูกพืชคลุมดิน ปลูกพืชแซม ท าแนวรั้วหรือฐานหญ้าแฝกเฉพาะต้น 
ในช่วงเจริญเติบโต ก่อนเก็บผลผลิตและภายหลังเก็บผลผลิต ใช้ปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอกร่วมกับปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ย
อินทรีย์น้ า ตามชนิดพืชที่ปลูก เพ่ือรักษาความสามารถในการผลิตของดินไว้ไม่ให้เสื่อมโทรมลงพัฒนา
แหล่งน้ าและจัดระบบการให้น้ าในพ้ืนที่ปลูก 
 
     
 

 

 

 



กลุ่มชุดดินในพื้นที่ดอน เขตดินแห้ง 

กลุ่มชุดดินที่ 35 
 

ชุดดิน : ชุดดินดอนไร่ (Dr) ชุดดินด่านซ้าย (Ds) ชุดดินห้างฉัตร 
(Hc) ชุดดินโคราช (Kt) ชุดดินมาบบอน (Mb) ชุดดิน สตึก (Suk) 
ชุดดินวาริน (Wn) และชุดดินยโสธร (Yt) 

ลักษณะเด่น : 

กลุ่มดินร่วนละเอียดลึกถึงลึกมากที่เกิดจากตะกอนล าน้ าหรือวัตถุต้น
ก าเนิดดินเนื้อหยาบ ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดมาก การระบายน้ าดีถึงดี
ปานกลาง ความอุดมสมบูรณ์ต่ า 

ปัญหา : 

ดินปนทราย ความอุดมสมบูรณ์ต่ า ขาดแคลนน้ า และในพ้ืนที่ที่มีความ
ลาดชัน ดินง่ายต่อการถูกชะล้างพังทลายสูญเสียหน้าดิน บางพ้ืนที่ดิน
เป็นกรดจัดมาก 

แนวทางการจัดการ : 

ปลูกพืชไร่หรือพืชผัก เลือกพ้ืนที่ค่อนข้างราบเรียบ ปรับปรุงดินด้วยปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอก 2 -3 
ตัน/ไร่ หรือไถกลบพืชปุ๋ยสด (หว่านเมล็ดถั่วพร้า 8-10 กิโลกรัม/ไร่ เมล็ดถั่วพุ่ม 6-8 กิโลกรัม/ไร่ หรือ
ปอเทือง 4-6 กิโลกรัม/ไร่ ไถกลบระยะออกดอก ปล่อยไว้ 1-2 สัปดาห์) ร่วมกับปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ยอินทรีย์น้ า 
มีวัสดุคลุมดิน ปลูกพืชหมุนเวียน หรือปลูกพืชสลับเป็นแถบ พัฒนาแหล่งน้ าและระบบการให้น้ าในแปลง
ปลูก พ้ืนที่ที่เป็นกรดจัดมาก ควรใช้วัสดุปูน 200-300 กิโลกรัม/ไร่ 

   ปลูกไม้ผล ขุดหลุมปลูกขนาด 50x50x50 ซม. ปรับปรุงหลุมปลูกด้วยปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอก 
20-35 กิโลกรัม/หลุม ร่วมกับปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ยอินทรีย์น้ า มีระบบอนุรักษ์ดินและน้ า เช่น การท าขั้นบันได 
หรือการสร้างคันดิน ปลูกพืชคลุมดิน ปลูกพืชแซม วัสดุคลุมดิน ท าแนวรั้วหรือท าฐานหญ้าแฝกเฉพาะต้น 
ในช่วงเจริญเติบโต ก่อนเก็บผลผลิตและภายหลังเก็บผลผลิต ใช้ปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอกร่วมกับปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ย
อินทรีย์น้ า ตามชนิดพืชที่ปลูก พัฒนาแหล่งน้ าและมีระบบการให้น้ าในแปลงปลูก พ้ืนที่ที่เป็นกรดจัดมาก 
ควรใช้วัสดุปูน 0.5-1.0 กิโลกรัม/หลุม 

 
 
 

 

 

 

 



กลุ่มชุดดินในพื้นที่ดอน เขตดินแห้ง 

กลุ่มชุดดินที่ 38 
 

ชุดดิน :ชุดดินเชียงใหม่ (Cm) ชุดดินชุมพลบุรี (Chp)  
ชุดดินดอนเจดีย์ (Dc) ชุดดินไทรงาม (Sg) และชุดดินท่าม่วง (Tm) 

ลักษณะเด่น : 
กลุ่มดินร่วนหยาบลึกมากที่เกิดจากตะกอนริมแม่น้ า มีปฏิกิริยาดินเป็น
กรดเล็กน้อยถึงเป็นกลางการระบายน้ าดีถึงดีปานกลาง ความอุดม
สมบูรณ์ปานกลาง 

ปัญหา : 
เนื้อดินค่อนข้างเป็นทราย ขาดแคลนน้ าในระยะที่ฝนทิ้งช่วงนาน บาง
พ้ืนที่อาจมีน้ าท่วมขัง หรือไหลบ่าท่วมขังอย่างฉับพลันในระยะที่มีฝน
ตกหนัก 

แนวทางการจัดการ : 
ปลูกพืชไร่หรือพืชผัก จัดระบบการปลูกพืชหมุนเวียนให้มีการปลูกพืชบ ารุงดินอยู่ด้วย ปรับปรุง

ดินด้วยปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอก 2-3 ตัน/ไร่ หรือไถกลบพืชปุ๋ยสด (หว่านเมล็ดถั่วพร้า 8-10 กิโลกรัม/ไร่ 
เมล็ดถั่วพุ่ม 6-8 กิโลกรัม/ไร่ หรือปอเทือง 4-6 กิโลกรัม/ไร่ ไถกลบระยะออกดอก ปล่อยไว้ 1 -2 
สัปดาห์) ร่วมกับปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ยอินทรีย์น้ า มีวัสดุคลุมดิน ท าแนวรั้วหรือท าฐานหญ้าแฝกเฉพาะต้น มีการ
ใช้ปุ๋ยเคมีตามชนิดพืชที่ปลูก เพ่ือรักษาความสามารถในการผลิตของดินไว้ไม่ให้เสื่อมโทรมลง จัดระบบ
การให้น้ าในแปลงปลูก 
   ปลูกไม้ผล เลือกพ้ืนที่ที่ไม่เสี่ยงต่อการท่วมขังของน้ า ขุดหลุมปลูกขนาด 50x50x50 ซม. 
ปรับปรุงหลุมปลูกด้วยปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอก 20-35 กิโลกรัม/หลุม มีวัสดุคลุมดิน ปลูกพืชคลุมดิน ปลูก
พืชแซม ท าแนวรั้วหรือท าฐานหญ้าแฝกเฉพาะต้น ในช่วงเจริญเติบโต ก่อนเก็บผลผลิตและภายหลังเก็บ
ผลผลิต ใช้ปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอกร่วมกับปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ยอินทรีย์น้ า ตามชนิดพืชที่ปลูก จัดระบบการให้น้ าใน
แปลงปลูก 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



กลุ่มชุดดินในพื้นที่ดอน เขตดินแห้ง 

กลุ่มชุดดินที่ 40 

 
ชุดดิน : ชุดดินจักราช (Ckr) ชุดดินชุมพวง (Cpg) ชุดดินหุบ
กระพง(Hg)  ชุดดินห้วยแถลง (Ht) ชุดดินสันป่าตอง (Sp) และชุด
ดินยาง-ตลาด (Yl) 

  
    ลักษณะเด่น : 

กลุ่มดินร่วนหยาบลึกถึงลึกมากที่เกิดจากตะกอนล าน้ าหรือ
วัตถุต้นก าเนิดเนื้อหยาบ ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดหรือเป็น
กลาง การระบายน้ าดีถึงดีปานกลาง ความอุดมสมบูรณ์ต่ า 

  
    ปัญหา : 
     ดินปนทราย ความอุดมสมบูรณ์ต่ า ขาดแคลนน้ า ในพ้ืนที่ที่มี
ความลาดชัน ดินง่ายต่อการถูกชะล้างพังทลายสูญเสียหน้าดิน 
  
แนวทางการจัดการ : 

 ปลูกพืชไร่หรือพืชผัก เลือกพ้ืนที่ค่อนข้างราบเรียบ ปรับปรุงดินด้วยปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอก 2-3 
ตัน/ไร่ หรือไถกลบพืชปุ๋ยสด (หว่านเมล็ดถั่วพร้า 8-10 กิโลกรัม/ไร่ เมล็ดถั่วพุ่ม 6-8 กิโลกรัม/ไร่ หรือ
ปอเทือง 4-6 กิโลกรัม/ไร่ ไถกลบระยะออกดอก ปล่อยไว้ 1-2 สัปดาห์) ร่วมกับปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ยอินทรีย์น้ า 
มีวัสดุคลุมดิน ปลูกพืชหมุนเวียน หรือปลูกพืชสลับเป็นแถบ พัฒนาแหล่งน้ าและจัดระบบการให้น้ าใน
แปลงปลูก 
   ปลูกไม้ผล ขุดหลุมปลูกขนาด 50x50x50 ซม. ปรับปรุงหลุมปลูกด้วยปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอก 
20-35 กิโลกรัม/หลุม ร่วมกับปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ยอินทรีย์น้ า มีระบบอนุรักษ์ดินและน้ า เช่น ท าขั้นบันได คัน
ดิน ปลูกพืชคลุมดิน ปลูกพืชแซม วัสดุคลุมดิน ท าแนวรั้วหรือท าฐานหญ้าแฝกเฉพาะต้น ในช่วง
เจริญเติบโต ก่อนเก็บผลผลิตและภายหลังเก็บผลผลิต ใช้ปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอกร่วมกับปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ย
อินทรีย์น้ า ตามชนิดพืชที่ปลูก พัฒนาแหล่งน้ าและจัดระบบการให้น้ าในแปลงปลูก 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



กลุ่มชุดดินในพื้นที่ดอน เขตดินแห้ง 

กลุ่มชุดดินที่ 47 
 

ชุดดินลี้ (Li) ชุดดินมวกเหล็ก (Ml) ชุดดินนครสวรรค์ (Ns)  

ชุดดินโป่งน้ าร้อน (Pon) ชุดดินสบปราบ (So) และชุดดินท่าลี่ (Tl) 
  

ลักษณะเด่น : 
กลุ่มดินตื้นถึงชั้นหินพื้น ปฏิกิริยาดินเป็นกรดถึงเป็นกลาง มีการระบาย
น้ าดี ความอุดมสมบูรณ์ต่ า 

  
ปัญหา : 
ดินตื้นถึงชั้นหินพื้น ความอุดมสมบูรณ์ต่ า ขาดแคลนน้ าและเกิดการชะ
ล้างพังทลายสูญเสียหน้าดินในพ้ืนที่ลาดชัน บางพ้ืนที่มีเศษหินหรือหิน
พ้ืนที่โผล่บริเวณหน้าดิน 

  
แนวทางการจัดการ : 

พ้ืนที่ที่เป็นดินตื้นมาก มีเศษหินหรือหินพ้ืนโผล่มาก ไม่เหมาะสมส าหรับการท าการเกษตร ควร
ปล่อยไว้ให้เป็นป่า หรือปลูกไม้ใช้สอยโตเร็ว 
   ปลูกพืชไร่หรือพืชผัก เลือกพ้ืนที่ที่มีหน้าดินหนา จัดระบบการปลูกพืชหมุนเวียน ปรับปรุงดิน
ด้วยปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอก 3 - 4 ตัน/ไร่ หรือไถกลบพืชปุ๋ยสด (หว่านเมล็ดถั่วพร้า 10-12 กิโลกรัม/ไร่ 
เมล็ดถั่วพุ่ม 8-10 กิโลกรัม/ไร่ หรือปอเทือง 6-8 กิโลกรัม/ไร่ ไถกลบระยะออกดอก ปล่อยไว้ 1-2 
สัปดาห์) ร่วมกับปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ยอินทรีย์น้ า ไถพรวนและปลูกพืชตามแนวระดับ มีวัสดุคลุมดิน หรือปลูกพืช
สลับเป็นแถบ พัฒนาแหล่งน้ าและจัดระบบการให้น้ าในแปลงปลูก 
    
ปลูกไม้ผล ขุดหลุมปลูกถึงชั้นหินพื้นหรือขุดหลุมขนาด 50x50x50 ซม. ปรับปรุงหลุมปลูกด้วยหน้าดินที่
ไม่มีเศษหินหรือก้อนหินร่วมกับปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอก 25-50 กิโลกรัม/หลุม ควรมีไม้ค้ ายันและเอาหน้าดิน
บริเวณใกล้เคียงมาผสมกับปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอกพูนโคนอยู่เป็นประจ า มีระบบอนุรักษ์ดินและน้ า เช่น ปลูก
พืชคลุมดิน มีวัสดุคลุมดิน ปลูกพืชแซม ท าแนวรั้วหรือท าฐานหญ้าแฝกเฉพาะต้น ใช้ปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอก
ร่วมกับปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ยอินทรีย์น้ า ตามชนิดพืชที่ปลูก พัฒนาแหล่งน้ าและจัดระบบการให้น้ าในแปลงปลูก 
 
 
 
 
 
 
 

 



กลุ่มชุดดินในพื้นที่ดอน เขตดินแห้ง 

กลุ่มชุดดินที่ 48 

 
    ชุดดิน : ชุดดินแม่ริม (Mr) ชุดดินน้ าชุน (Ncu)  
     ชุดดินพะเยา (Pao) และชุดดินท่ายาง (Ty)  
   
     ลักษณะเด่น :  
     กลุ่มดินตื้นถึงก้อนหินหรือเศษหิน และอาจพบชั้นหินพ้ืน
     ภายในความลึก 150 ซม. จากผิวดิน ปฏิกิริยาดินเป็นกรดถึง
     เป็นกลาง การระบายน้ าดี ความอุดมสมบูรณ์ต่ า 
        
    ปัญหา :  
     ดินตื้นถึงชั้นก้อนกรวดหรือลูกรังหนามาก ความอุดมสมบูรณ์
ต่ า ขาดแคลนน้ า และเกิดการชะล้างพังทลายสูญเสียหน้าดิน ในพ้ืนที่ที่มีความลาดชัน 
   
  แนวทางการจัดการ :  
 พ้ืนที่ดินตื้นมากหรือมีก้อนกรวดหรือลูกรังบริเวณหน้าดินมาก ไม่ควรน ามาใช้ประโยชน์ ปล่อยไว้
ให้เป็นป่า พ้ืนที่เลี้ยงสัตว์หรือปลูกไม้ใช้สอยโตเร็ว 
  ปลูกพืชไร่หรือพืชผัก เลือกพ้ืนที่ที่มีหน้าดินหนาและมีสภาพพ้ืนที่ค่อนข้างราบเรียบ จัดระบบการ
ปลูกพืชให้หมุนเวียนตลอดทั้งปีและปลูกพืชบ ารุงดินร่วมอยู่ด้วย ปรับปรุงดินด้วยปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอก 3 -
4 ตัน/ไร่ หรือไถกลบพืชปุ๋ยสด (หว่านเมล็ดถั่วพร้า 10-12 กิโลกรัม/ไร่ เมล็ดถั่วพุ่ม 8-10 กิโลกรัม/ไร่ 
หรือปอเทือง 6-8 กิโลกรัม/ไร่ ไถกลบระยะออกดอก ปล่อยไว้ 1-2 สัปดาห์) ร่วมกับการใช้ปุ๋ยเคมีหรือ
ปุ๋ยอินทรีย์น้ า ไถพรวนและปลูกพืชตามแนวระดับ มีวัสดุคลุมดิน หรือท าแนวรั้วหญ้าแฝก พัฒนาแหล่งน้ า
และจัดระบบการให้น้ าในแปลงปลูก 
 ปลูกไม้ผล ขุดหลุมปลูกขนาด 75x75x75 ซม. ปรับปรุงหลุมปลูกด้วยหน้าดินร่วมกับปุ๋ยหมัก
หรือปุ๋ยคอก 25-50 กิโลกรัม/หลุม มีระบบอนุรักษ์ดินและน้ า เช่น การสร้างคันดิน ท าขั้นบันได ท าฐาน
ปลูกเฉพาะต้น ปลูกพืชคลุมดิน ท าแนวรั้วหรือท าฐานเฉพาะต้นหญ้าแฝก ในช่วงเจริญเติบโต ก่อนเก็บ
ผลผลิตและภายหลังเก็บผลผลิต ใช้ปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอกร่วมกับปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ยอินทรีย์น้ า ตามชนิดพืชที่
ปลูก พัฒนาแหล่งน้ าและจัดระบบการให้น้ าในแปลงปลูก 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



กลุ่มชุดดินในพื้นที่ดอน เขตดินแห้ง 

กลุ่มชุดดินที่ 55 

 
     
    ชุดดิน : ชุดดินจัตุรัส (Ct) และชุดดินวังสะพุง (Ws) 
 
    ลักษณะเด่น :  
     กลุ่มดินลึกปานกลางถึงชั้นหินพ้ืน เศษหิน ก้อนหินหรือลูกรัง 
     ปฏิกิริยาดินเป็นกลางหรือเป็นด่าง การระบายน้ าดีถึงดีปาน
     กลาง ความอุดมสมบูรณ์ปานกลาง 
   
    ปัญหา :  

     ดินลึกปานกลางถึงชั้นหินพ้ืน เศษหิน ก้อนกรวดหรือลูกรัง 
ขาดแคลนน้ าและเกิดการชะล้างพังทลายสูญเสียหน้าดินในพื้นที่ลาดชัน 
   
 แนวทางการจัดการ :  
 ปลูกพืชไร่หรือพืชผัก เลือกพ้ืนที่ค่อนข้างราบเรียบ จัดระบบการปลูกพืชให้หมุนเวียนตลอดทั้งปี 
ปรับปรุงดินด้วยปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอก 2-3 ตัน/ไร่ หรือไถกลบพืชปุ๋ยสด (หว่านเมล็ดถั่วพร้า 8 -10 
กิโลกรัม/ไร่ เมล็ดถั่วพุ่ม 6-8 กิโลกรัม/ไร่ หรือปอเทือง 4-6 กิโลกรัม/ไร่ ไถกลบระยะออกดอก ปล่อยไว้ 
1-2 สัปดาห์) ร่วมกับปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ยอินทรีย์น้ า ไถพรวนและปลูกพืชตามแนวระดับ มีวัสดุคลุมดิน ปลูก
พืชหมุนเวียน ปลูกพืชสลับเป็นแถบ หรือท าแนวรั้วหญ้าแฝก พัฒนาแหล่งน้ าและจัดระบบการให้น้ าใน
แปลงปลูก 
 ปลูกไม้ผล ขุดหลุมปลูกขนาด 50x50x50 ซม. ปรับปรุงหลุมปลูกด้วยปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอก 20-
35 กิโลกรัม/หลุม มีระบบอนุรักษ์ดินและน้ า เช่น ปลูกพืชคลุมดิน มีวัสดุคลุมดิน ปลูกพืชแซม สร้างคัน
ดิน ขั้นบันได ท าแนวรั้วหรือท าฐานหญ้าแฝกเฉพาะต้น ในช่วงเจริญเติบโต ก่อนเก็บผลผลิตและภายหลัง
เก็บผลผลิต ใช้ปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอกร่วมกับปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ยอินทรีย์น้ า ตามชนิดพืชที่ปลูก พัฒนาแหล่งน้ า
และจัดระบบการให้น้ าในแปลงปลูก 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 

 



กลุ่มชุดดินในพื้นที่ดอน เขตดินชื้น 

กลุ่มชุดดินที่ 62 
 

ชุดดิน : พื้นที่ลาดชันเชิงซ้อน (SC : slope complex)   
  
ลักษณะเด่น :  
 พ้ืนที่ลาดชันเชิงซ้อนที่มีความลาดชันมากกว่า 35 เปอร์เซ็นต์ พ้ืนที่บริเวณนี้ยังไม่มีการศึกษา 
ส ารวจและจ าแนกดิน เนื่องจากสภาพพ้ืนที่มีความลาดชันสูง ซึ่งถือว่ายากต่อการจัดการดูแลรักษาส าหรับ
การเกษตร   
ปัญหา :  
 มีความลาดชันสูงมาก ในพ้ืนที่ท าการเกษตรจะเกิดการชะล้างพังทลายสูญเสียหน้าดินอย่าง
รุนแรง ขาดแคลนน้ าและบางพ้ืนที่อาจพบชั้นหินพ้ืนหรือเศษหินกระจัดกระจายอยู่บริเวณหน้ าดิน
   
แนวทางการจัดการ :  

ควรปล่อยไว้ให้เป็นป่าตามธรรมชาติ เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่า แหล่งต้นน้ าล าธาร ในกรณีที่
จ าเป็นต้องน ามาใช้ประโยชน์ทางการเกษตร จ าเป็นต้องมีการศึกษาดินก่อน เพ่ือให้ทราบถึงความ
เหมาะสมของดินส าหรับการปลูกพืช โดยมีการใช้ประโยชน์ที่ดินในเชิงอนุรักษ์หรือวนเกษตร ในบริเวณ
พ้ืนที่ที่เป็นดินลึกและสามารถพัฒนาแหล่งน้ าได้ มีระบบอนุรักษ์ดินและน้ า เช่น ปลูกพืชคลุมดิน ท าแนว
รั้วหญ้าแฝกและขุดหลุมปลูกเฉพาะต้น โดยไม่มีการท าลายไม้พ้ืนล่าง ส าหรับในพ้ืนที่ที่ไม่มีศักยภาพทาง
การเกษตร ควรรักษาไว้ให้เป็นสวนป่า สร้างสวนป่าหรือใช้ปลูกไม้ใช้สอยโตเร็ว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบสรุปการส ารวจข้อมูลเกษตรกรระดับจังหวดั 
จังหวัดตาก 

ข้อมูล ณ วันที ่7  กรกฎาคม 2558 

อ าเภอ 

ข้อมูลเกษตรกรผู้เป็นหนี้ในระบบ ข้อมูลเกษตรกรผู้เป็นหนี้นอกระบบ 

จ านวน 
(ราย) 

มูลหนี้ (บาท) 

ความจ าเป็นเดือดร้อน
การเป็นหนี ้

การวิเคราะห์ความเดือดร้อนในการ
ประกอบอาชีพของเกษตรกร (ราย) จ านวน 

(ราย) 
มูลหนี้ 
(บาท) 

ความจ าเป็น
เดือดร้อนการเป็น

หนี ้

การวิเคราะห์ความเดือดร้อนในการ
ประกอบอาชีพของเกษตรกร (ราย) 

มาก น้อย ปกต ิ มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
ไม่

เดือดร้อน 
มาก น้อย ปกต ิ มาก 

ปาน
กลาง 

น้อย 
ไม่

เดือดร้อน 

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


















































































































