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โครงการจัดท าแผนพฒันาเกษตรกรรมระดบัต าบล 

 

 การเกษตรยังมีความส าคัญอยํางยิ่งตํอระบบเศรษฐกิจของประเทศไทย แม๎สัดสํวนรายได๎ภาคเกษตร
ตํอรายได๎ประชาชาติจะอยูํในระดับไมํสูงนัก เนื่องจากรายได๎ยังคงผันผวนไปตามกระแสเศรษฐกิจโลก แตํเป็น
เพราะภาคเศรษฐกิจด๎านอื่นๆโดยเฉพาะอุตสาหกรรมการสํงออก การบริการและการทํองเท่ียวเติบโตเร็วกวํา
มาก เมื่อมองตัวเลขในเชิงเปรียบเทียบจึงท าให๎ภาคเกษตรไมํคํอยมีความส าคัญในเชิงเศรษฐกิจ และจ านวน
เกษตรกรก็มีแนวโน๎มลดลงเชํนเดียวกับประเทศท่ีพัฒนาแล๎ว หากแนวโน๎มการพัฒนาการเกษตรเป็นไปแบบท่ี
เป็นอยูํในปัจจุบันนี้ และไมํมีการแก๎ไขปัญหาเกษตรกรอยํางจริงจัง เช่ือวําอีกไมํเกิน ๓๐ ปี จ านวนเกษตรกร
ไทยจะเหลือต่ ากวําร๎อยละ ๑๐  

ส าหรับการท าการเกษตรของเกษตรกรไทยสํวนใหญํ ยังประสบปัญหาทํามกลางความเปล่ียนแปลง
ของสังคมภายใต๎กระแสโลกาภิวัฒน๑ภาคเกษตรกรรมไทยก าลังเผชิญกับปัญหาความยากจนอันเกิดจาก
เกษตรกรไทยสํวนใหญํยังขาดความรู๎ และการบริหารจัดการ ปัญหาเรื่องทุน และโครงสร๎างพื้นฐานโดย
เฉพาะท่ีท ากิน การพัฒนาดิน และน้ า ซึ่งยังพบวําไมํเพียงพอ  จึงเป็นส่ิงท่ีท าให๎การพัฒนาชีวิตความเป็นอยูํ
ของเกษตรกรไทยยังลําช๎า 

การเปิดเสรีของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ AEC ก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งท่ีต๎องค านึงถึง เนื่องจาก
เป็นการเปิดเสรีทางการค๎า กลําวคือสินค๎าเกษตรสามารถสํงออกเคล่ือนย๎ายได๎อยํางเสรี สํงผลให๎ต๎ องให๎
ความส าคัญกับ คํูแขํงขันในตลาดภาคการเกษตร คุณภาพของสินค๎าเกษตร ราคาสินค๎าเกษตร เป็นต๎น ท้ังนี้
ประเทศไทยก็ยังพอมีข๎อได๎เปรียบอยูํบ๎างในเรื่องของพื้นท่ีการเพาะปลูก และระบบการขนสํง 
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ต าบลแม่อุสุ มี ๑๐ หมู่บ้าน 
(ระบบสถิติทางการทะเบียน ส านักบรหิารการทะเบียน กรมการปกครอง) 

ต าบลแม่อุส ุ

ท่ีมา :  แผนท่ีเกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-Map) - กระทรวงเกษตรและสหกรณ๑  
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ส่วนที่ ๑ : บริบทพืน้ที ่
๑. ข้อมูลทั่วไป 

( ท่ีมา : สภาพท่ัวไปและข๎อมูลพื้นฐานองค๑การบริหารสํวนต าบลแมํอุสุอ าเภอทําสองยาง จังหวัดตาก ) 

สภาพทั่วไป 
 ต าบลแมํอุสุ ต้ังอยูํในเขตอุทยานแหํงชาติแมํเมย(ถ้ าแมํอุสุ) และปุาสงวนแหํงชาติปุาทําสองยาง มี
เนื้อที่ประมาณ 211.22  ตารางกิโลเมตร (132,012.50 ไรํ) โดยต้ังอยูํทางตะวันออกเฉียงเหนือของ
เขตอ าเภอทําสองยาง หํางจากท่ีวําการอ าเภอทําสองยาง ประมาณ 13 กิโลเมตร ตามถนนทางหลวง
แผํนดิน ทางหลวงหมายเลข ๑๐๕ สายทางแมํสอด - แมํสะเรียง ประชากรสํวนใหญํเป็นชาวไทยภูเขาเผํา
กะเหรี่ยงหรือปกาเกอะญอ สภาพพื้นท่ีทางภูมิศาสตร๑เป็นพื้นท่ีสูง มีพื้นท่ีราบเพียงเล็กน๎อย การตั้งถิ่นฐาน
ของประชาชน โดยต้ังอยูํตามพื้นท่ีราบเชิงเขา ท่ีราบระหวํางหุบเขา บริเวณสันเขา มีการท านาระบบนา
ขั้นบันไดตามไหลํเขาและบริเวณพื้นท่ีราบระหวํางหุบเขา ประชาชนโดยสํวนใหญํมีอาชีพเกษตรกรรม การ
คมนาคมคํอนข๎างไมํสะดวก มีเพียง 3 หมูํบ๎าน ท่ีต้ังอยูํใกล๎ทางหลวงแผํนดิน สํวนหมูํบ๎านท่ีเหลืออยูํบน
ภูเขาสูง ไมํสามารถตัดถนนผํานเข๎าไปได๎เพราะเป็นเขตปุาสงวนแหํงชาติ ปุาอนุรักษ๑ ปุาต๎นน้ าและเขต
อุทยานแหํงชาติ การเดินทางจึงเป็นการเดินเท๎าถึงร๎อยละ 60 โดยการเดินทางเข๎าหมูํบ๎านท่ีเหลือใช๎เวลา
ต้ังแตํ 2 ช่ัวโมง จนถึง 2 วัน โดยประชาชนจะใช๎รถจักรยานยนต๑ลัดเลาะตามไหลํเขาและล าห๎วย การ
ขนสํงตํางๆ จึงเป็นไปด๎วยความยากล าบาก สํงผลกับการพัฒนาด๎านการเมือง สภาพสังคมและเศรษฐกิจ 
ท้ังนี้ประชากรสํวนใหญํ อําน พูด เขียน ภาษาไทยไมํคํอยได๎ ซึ่งเป็นปัญหาท่ีสํวนราชการตํางๆ ต๎อง
ชํวยกันแก๎ไขเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตให๎ดีขึ้นตํอไป ต าบลแมํอุสุประกอบด๎วย 10 หมูํบ๎าน ได๎แกํ  

หมูํท่ี 1 บ๎านคะเนจื้อคี 
หมูํท่ี 2 บ๎านโม๎โกคี 
หมูํท่ี 3 บ๎านแมํอุสุ 
หมูํท่ี 4 บ๎านทีโน๏ะโค๏ะ 
หมูํท่ี 5 บ๎านเรกะติ 

หมูํท่ี 6 บ๎านหนองบัว 
หมูํท่ี 7 บ๎านต๏ะโก๏ะคี 
หมูํท่ี 8 บ๎านแมํสองน๎อย 
หมูํท่ี 9 บ๎านมอทีทะ 
หมูํท่ี 10 บ๎านดอกไม๎สด 

อาณาเขต  
ทิศเหนือ  ติดกับ   ต าบลแมํสอง อ าเภอทําสองยาง จังหวัดตาก 
ทิศใต๎   ติดกับ   ต าบลแมํต๎าน อ าเภอทําสองยาง จังหวัดตาก 
ทิศตะวันออก  ติดกับ   อ าเภออมก๐อย จังหวัดเชียงใหมํ  
ทิศตะวันตก  ติดกับ   ล าน้ าเมย กั้น พรมแดนกับประเทศเมียนมาร๑ 

ลักษณะภูมิประเทศ  
สภาพพื้นท่ีเป็นท่ีสูงบนยอดเขาและมีท่ีราบเชิงเขาบางสํวนท่ีราบสํวนใหญํอยูํติดถนนสายแมํสอด- 

แมํสะเรียง และท่ีราบระหวํางหุบเขาแคบๆแบบลูกฟูก ท่ีสลับกับล าน้ าสายส้ัน พื้นท่ีเกือบท้ังหมดเป็นพื้นท่ี
ปุาไม๎ โดยต้ังอยูํ เขตปุาสงวนแหํงชาติปุาทําสองยางและเขตอุทยานแหํงชาติแมํเมย ซึ่งเป็นปุาไม๎เทือกเขา
ถนนธงชัยทอดยาวต้ังแตํเหนือจรดใต๎ และมีแมํน้ าเมยกั้นพรมแดนระหวํางประเทศไทยกับประเทศเมียนมาร๑
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ลักษณะภูมิอากาศ  
เนื่องจากพื้นท่ีต้ังอยูํบนเทือกเขาถนนธงชัยและอยูํในรํองลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต๎และอยูํไมํ หําง

จากทะเลอันดามันท าให๎ฝนตกชุกเกือบตลอดท้ังปีต้ังแตํเดือนพฤษภาคมถึงเดือนพฤศจิกายน โดยสภาพ
อากาศท่ัวไป มีดังนี้  

ฤดูร๎อน  เริ่มต้ังแตํเดือนมีนาคม - เมษายนอุณหภูมิเฉล่ีย 28 - 35 องศาเซลเซียส  
ฤดูฝน เริ่มต้ังแตํเดือนพฤษภาคม - ตุลาคม  อุณหภูมิเฉล่ีย 10 - 30 องศาเซลเซียส  
ฤดูหนาว  เริ่มต้ังแตํเดือนพฤศจิกายน - กุมภาพันธ๑  อุณหภูมิเฉล่ีย 10 - 20 องศาเซลเซียส 

ลักษณะของดิน  
พื้นท่ีสํวนใหญํเป็นดินเหนียว ลักษณะของดินดอยหรือดินภูเขา อุ๎มน้ าได๎ดีและปลูกต๎นไม๎ได๎ดี

เหมาะส าหรับการเป็นแหลํงเกษตรกรรม นอกจากนั้นยังมีแรํดีบุกซึ่งไมํมีการส ารวจและท าประโยชน๑
ลักษณะดินของจังหวัดตากสามารถแบํงออกได๎เป็น 3 กลํุม คือ   

• กลํุมดินไรํ  ครอบคลุมพื้นท่ีประมาณร๎อยละ 10 ของพื้นท่ีท้ังหมดของจังหวัดตาก เป็นพื้นท่ี
ท่ีมีความลาดชัน สภาพพื้นท่ีอาจเป็นท่ีราบ ท่ีลาดเชิงเขา หรือเป็นลูกคล่ืน มีการระบายน าได๎
ดี โดยท่ัวไปจะไมํมีการขังน้ าเมื่อฝนตก สํวนใหญํใช๎ประโยชน๑ในการปลูกพืชไรํ ไม๎ผล หรือไม๎
ยืนต๎นอื่นๆ   

• กลํุมดินต้ืน  ครอบคลุมพื้นท่ีประมาณร๎อยละ 15 ของพื้นท่ีท้ังหมดของจังหวัดตาก เป็นดินท่ีมี
ช้ัน ลูกรัง ก๎อนกรวด เศษหิน ปะปนอยูํในเนื้อดินหรือมีช้ันหินปูนมาร๑ล หรือพบช้ันหินพื้น 
อยูํต้ืนกวํา 50 เซนติเมตร จากผิวดิน เนื้อดินจะมีปริมาณช้ินสํวนหยาบ กรวด หรือลูกรังปน
อยูํ มากกวําร๎อยละ 35 ท าให๎มีปริมาตรของ ดิน น๎อย  ดินจึงอุ๎มน้ าได๎น๎อย มักขาดแคลนน้ า
ในฤดูฝนท้ิงชํวง สํงผลให๎พืชไมํสามารถเจริญเติบโตได๎ดี และให๎ ผลผลิตต่ า  

• กลํุมดินภูเขา  ครอบคลุมพื้นท่ีประมาณร๎อยละ 70 ของพื้นท่ีท้ังหมดของจังหวัดตาก มี
ลักษณะเป็นดินต้ืนท่ีเกิดจากการสลายตัวของหินภูเขาท่ีมีความ อุดมสมบูรณ๑ต่ า 

 
ลักษณะของแหล่งน้ า  

มีแมํน้ าเมยเป็นแมํน้ ากั้นพรมแดนระหวํางประเทศไทยและประเทศสหภาพพมํา  ไหลผําน
ระยะทางยาวประมาณ 3๐ กิโลเมตร ไหลจากทิศใต๎ไปทางทิศเหนือลงสํูแมํน้ าสาละวิน ราษฎรริมฝ่ัง
แมํน้ าใช๎เป็นแหลํงท ามาหากิน และใช๎เป็นเส๎นทางคมนาคมท่ีส าคัญและยังคงเป็นต๎นธารหลํอเล้ียงชีวิตคน
ให๎ธ ารงชีวิตอยูํได๎ตํอไป และมีล าห๎วยส าคัญ 3 สาย คือ ล าห๎วยแมํสองน๎อย ล าห๎วยแมํอุสุน๎อย และล า
ห๎วยแมํอุสุ  

ลักษณะของป่าไม้  
โดยอยูํใน การดูแลของกรมปุาไม๎ 
ต าบลแมํอุสุ ต้ังอยูํเขตอุทยานแหํงชาติแมํเมย(ถ้ าแมํอุสุ) และปุาสงวนแหํงชาติปุาทําสองยาง โดย

พื้นท่ีประมาณร๎อยละ 80 ของต าบล เป็นพื้นท่ีปุา สวนปุา ปุาอนุรักษ๑ ปุาต๎นน้ า และปุาอุทยานแหํงชาติ 
จึงมีทรัพยากรปุาไม๎จ านวนมาก เป็นปุาประเภท ปุาเบญจพรรณ ปุาแดง  ไม๎ท่ีพบสํวนใหญํเป็นพวก ไม๎สัก 
ไม๎สัก  ไม๎แดง  ไม๎เต็ง  ไม๎กระยาเลย  เป็นต๎น  

สัตว๑ปุา ท่ีพบแตํไมํเป็นเขตอนุรักษ๑พันธุ๑สัตว๑ปุา เชํน ไกํปุา หมูปุา ฯลฯ 
ของปุา  เชํน น้ าผ้ึง หนํอไม๎ เห็ดตํางๆ พืชผัก กล๎วยไม๎ปุา ฯลฯ 
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น้ า เพื่อการอุปโภค – บริโภค  
แหลํงน้ าในการ อุปโภค - บริโภคของต าบลคือ แหลํงน้ าดิบในพื้นท่ี ได๎แกํ แมํน้ าเมยซึ่งกั้น

พรมแดนระยะทางประมาณ  30 กิโลเมตร และล าห๎วยแมํอุสุ  ล าห๎วย แมํสองน๎อย  ล าห๎วยแมํอุสุน๎อย  
ซึ่งราษฎรอาศัยอยูํสองข๎างล าห๎วยและใช๎เพื่อการบริโภคและอุปโภค  

ประชากร 
ประชากรสํวนใหญํเป็นชาวไทยภูเขาเผํากะเหรี่ยง (ชาวปกาเกอะญอ) มีจ านวนครัวเรือนรวม

ท้ังหมด 4,961 หลังคาเรือน แยกเป็นชาย 9,283 คน หญิง 8,431 คน รวมประชากรท้ังหมด 
17,714คน  

ตารางแสดงประชากรแยกเป็นรายหมูํบ๎าน 

หมูํท่ี หมูํบ๎าน ชาย(คน) หญิง(คน) รวม(คน) ครัวเรือน 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 

บ๎านคะเนจื้อคี 
บ๎านโม๎โกค ี
บ๎านแมํอุสุ 
บ๎านทีโน๏ะโค๏ะ 
บ๎านเรกะติ 
บ๎านหนองบัว 
บ๎านต๏ะโก๏ะคี 
บ๎านแมํสองน๎อย 
บ๎านมอทีทะ 
บ๎านดอกไม๎สด 

257 
529 

1077 
1618 
1215 
2512 
722 
397 
566 
390 

260 
417 

1018 
1410 
1090 
2317 
668 
381 
509 
361 

517 
946 

2095 
3028 
2305 
4829 
1390 
778 

1075 
751 

278 
299 
692 
651 
718 
969 
464 
233 
466 
191 

รวม 9,283 8,431 17,714 4,961 
  ท่ีมา ข๎อมูลจากฝุายทะเบียนอ าเภอทําสองยาง ณ เดือน มิถุนายน ประจ าปี 2559) 

สภาพสังคม 

1. การศึกษา 
- โรงเรียนประถมศึกษา   จ านวน  3  แหํง      
- โรงเรียนมัธยมศึกษา   จ านวน  3  แหํง      
- โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน จ านวน  2  แหํง      
- โรงเรียน กศน.      จ านวน  18  ศูนย๑      
- ศูนย๑พัฒนาเด็กเล็ก/ศูนย๑เด็กกํอนเกณฑ๑ จ านวน  4  แหํง 

2. ศาสนาและศิลปวัฒนธรรม  
• ศาสนา 
การนับถือศาสนาประชากรสํวนใหญํเป็นชาวปกาเกอะญอ (กะเหรี่ยง)  ซึ่งนับถือศาสนาพุทธและ

บางสํวนนับถือศาสนาคริสต๑ นับถือผี มีประเพณีและวัฒนธรรมพื้นบ๎านแบบชนเผํากะเหรี่ยงและล๎านนา
ท่ัวไป โดยมีสถาบันศาสนาดังนี้     

- ส านักสงฆ๑                    จ านวน   1  แหํง     
- ส านักปฏิบัติธรรม           จ านวน   1  แหํง     
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- อาศรมพระธรรมจาริก     จ านวน  12  แหํง     
- โบสถ๑                         จ านวน    2  แหํง 

• ประเพณีและงานประจ าปี 
- งานประเพณีกินข๎าวใหมํ  เดือน กุมภาพันธ๑ 
- งานประเพณีวันเท่ียวถ้ าแมํอุสุ  เดือน เมษายน 
- งานประเพณีรดน้ าด าหัวผ๎ูสูงอายุ เดือน เมษายน 
- งานประเพณีสงกรานต๑  เดือน เมษายน 
- งานประเพณีหลํอเทียนและแหํจ าน าพรรษา เดือน กรกฎาคม 
- งานประเพณีท าบุญเข๎าพรรษา  เดือน กรกฎาคม 
- งานประเพณีมัดมือ (งานกี๊จือ ลากุ) เดือน กรกฎาคม 
- งานประเพณีทอดกฐิน  เดือน ตุลาคม 
- งานประเพณีท าบุญออกพรรษา (ตักบาตรเทโว) เดือน ตุลาคม 
- ประเพณีทอดผ๎าปุาสามัคคี  เดือน ตุลาคม 
- งานประเพณีวันลอยกระทง  เดือน พฤศจิกายน 
- งานปีใหมํกระเหรี่ยง (นิซอโค๏ะ) เดือน ธันวาคม - มกราคม 
- งานประจ าปีโญํมะทาปอย (งานสวดมนต๑ข๎ามปี) เดือน ธันวาคม - มกราคม 

 
• ภูมิปัญญาท๎องถิ่น 

- ภาษาถิ่น  ประชากรสํวนใหญํเป็นชาวกระเหรี่ยงใช๎ภาษากระเหรี่ยงเป็นภาษาหลัก   
- หัตถกรรมของราษฎร คือ การทอผ๎ากระเหรี่ยงด๎วยมือซึ่งมีฝีมือท่ีประณีตสวยงาม 

3. สาธารณสุข  
จากสภาพพื้นท่ีสํวนใหญํเป็นปุา ท าให๎มีโรคติดตํอท่ีน าเช้ือโดยยุงอยูํหลายชนิด ได๎แกํ ไข๎มาลาเรีย 

ไข๎เลือดออก ฯลฯ นอกจากนี้สภาพพื้นท่ีท่ีเอื้อตํอการเพาะพันธุ๑ อีกท้ังยังมีการแพรํระบาดเข๎ามาทาง
ประเทศเพื่อนบ๎านอีกด๎วย สถานพยาบาลในต าบลแมํอุสุ 

-  สถานีอนามัยประจ าหมูํบ๎าน จ านวน  2  แหํง      
-  สถานีควบคุมโรคแมลง  จ านวน  1  แหํง      
-  อัตราการมีและใช๎ส๎วม    ร๎อยละ  40          

4. การสังคมสงเคราะห๑  
องค๑การบริหารสํวนต าบลแมํอุสุ มีผ๎ูสูงอายุในพื้นท่ีจ านวน 815  คน ผ๎ูพิการ จ านวน 136  คน  

(ข๎อมูลจากกองสวัสดิการสังคม ณ เดือน ตุลาคม 2559) 
 

โครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค 

1. การคมนาคมขนสํง   
มีถนนสายหลัก คือ ถนนสายแมํสอด - แมํสะเรียง (หมายเลข 105) เป็นถนนลาดยาง  

ภายในหมูํบ๎านมีถนนเพื่อใช๎สัญจร ดังนี้    
- หมูํท่ี 3 ถนนคอนกรีตระยะทางประมาณ 6 กิโลเมตร    



9 
 

- หมูํท่ี 4 ถนนคอนกรีตระยะทางประมาณ 3 กิโลเมตร ถนนลาดยางเข๎าหมูํบ๎านระยะทาง 
ประมาณ   2 กิโลเมตร    

- หมูํท่ี 5 ถนนคอนกรีตระยะทางประมาณ 5 กิโลเมตร    
- หมูํท่ี 6 ถนนคอนกรีตระยะทางประมาณ 50 เมตร ถนนลาดยางเข๎าหมูํบ๎านระยะทาง 

ประมาณ  8  กิโลเมตร    
สํวนใหญํการคมนาคมในต าบลแมํอุสุ เป็นการเดินเท๎าถึงร๎อยละ 60 เนื่องจากสภาพของต าบลแมํ

อุสุและหมูํบ๎านจะอยูํพื้นท่ีสูงบนยอดดอยจึงไมํสามารถตัดถนนผํานเข๎าไปได๎เพราะเป็นเขตปุาสงวนแหํงชาติ 
และเขตอุทยานแหํงชาติ 

2. การโทรคมนาคมและส่ือสาร  
มีการติดต้ังจุดสัญญาณโทรศัพท๑ในหมูํท่ี 3 - หมูํท่ี 6 กลํุมบ๎านท่ีมีไฟฟูา หมูํท่ี 1 2 5 (เฉพาะ

บางกลํุมบ๎าน) สํวนหมูท่ี 8 9 10 ไมํสามารถติดตํอได๎ด๎วยสัญญาณโทรศัพท๑  

3. ไฟฟูา  
หมูํบ๎านท่ีมีไฟฟูาใช๎ คือ หมูท่ีํ 3 หมูํท่ี 4 และหมูํท่ี 6 ซึ่งไมํครบทุกครัวเรือน สํวนหมูํท่ี 1 หมูํท่ี 2  

หมูํท่ี 5 และหมูํท่ี 7 - หมูํท่ี 10 ไมํมีไฟฟูาใช๎ เนื่องจากการขยายเขตไฟฟูาไมํถึงและเป็นพื้นท่ีสูง บาง
หมูํบ๎านใช๎เครื่องก าเนิดไฟฟูาพลังงานแสงอาทิตย๑ (แผงโซลําเซลล๑)  

4. ระบบประปา       
แยกตามจ านวนดังนี้  

- ระบบประปาหมูํบ๎าน จ านวน 2 แหํง      
- ระบบประปาภูเขา จ านวน 23 แหํง        

มวลชนจัดต้ัง 
ต าบลแมํอุสุมีการรวมกลํุมดังนี้ 
- กลํุมออมทรัพย๑         จ านวน  8  กลํุม      
- กลํุมทอผ๎า               จ านวน  1  กลํุม      
- กลํุมอาชีพตามกองทุนหมูํบ๎าน จ านวน  10  กลํุม      
- กลํุมเล้ียงปลา           จ านวน  1  กลํุม   

สภาพทางเศรษฐกิจ 

การประกอบอาชีพ 
1. การเกษตร 
ต าบลแมํอุสุมีพื้นท่ีการเกษตรท้ังส้ิน ประมาณ 8 ,148 ไรํ สํวนมากเป็นไรํหมุนเวียน จ านวน

ครัวเรือนท่ีท าการเกษตร ประมาณ 3,718 ครัวเรือน แหลํงน้ าท าการเกษตรมีน๎อย ต๎องอาศัยน้ าฝนเป็น
หลัก การท าการเกษตรในพื้นท่ี ประกอบด๎วย การท าไรํข๎าวโพดเล้ียงสัตว๑ การท านาข๎าว และ เล้ียงสัตว๑ 
พื้นท่ีเหมาะสมในการท าหารเกษตรมีน๎อย  

2. การประมง  
ในพื้นท่ีต าบลแมํอุสุไมํมีการประกอบการชีพการประมง มีการหาสัตว๑น้ าเพื่อการบริโภคตามตาม

แหลํงน้ าธรรมชาติ เชํน ล าห๎วยสายตํางๆ และแมํน้ าเมย 
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3. การปศุสัตว๑ 
ในพื้นท่ีต าบลแมํอุสุ ประชากรโดยสํวนใหญํของต าบลแมํอุสุ มักจะเล้ียงสัตว๑ท้ังส าหรับใช๎งาน 

และเพื่อบริโภค การเล้ียงเชิงพาณิชย๑มีน๎อย ได๎แกํ โคเนื้อ กระบือ สุกร ไกํ และมีการเล้ียงช๎างในบาง
ครัวเรือน 

ตารางแสดงปริมาณการเล้ียงสัตว๑ในแตํละประเภท 

สัตว๑เล้ียง จ านวน(ตัว) จ านวนครอบครัว ผลผลิตเฉล่ีย(ตัว/ปี) 
โค 1078 124 755 
กระบือ 724 94 362 
สุกร 709 950 495 
ไกํ 2022 506 1819 
เป็ด 96 54 28 
ช๎าง 34 27 7 
สุนัข 214 198 129 
แมว 124 104 79 

 
4. การบริการ ในพื้นท่ีไมํมีสถานบริการบันเทิงในพื้นท่ี 
๕. การทํองเท่ียว  
สถานท่ีทํองเท่ียวท่ีส าคัญของต าบล คือ ถ้ าแมํอุสุซึ่งเป็นธรรมชาติท่ีสวยงาม ภายในถ้ ามีหินงอก

หินย๎อยท่ีงดงาม เป็นสถานท่ีทํองเท่ียวและพักผํอนได๎ดี การสัญจรสะดวกสบายตามถนนทางหลวง
หมายเลข 105 แมํสอด - แมํสะเรียง ต้ังอยูํ ท่ีหมูํ 4 บ๎านทีโน๏ะโค๏ะ ต าบลแมํอุสุ อ าเภอทําสองยาง 
จังหวัดตาก 

๖. แรงงาน  
ประชาชนต าบลแมํอุสุวัยแรงงาน อายุระหวําง 20 - 30 ปี สํวนใหญํไปท างานรับจ๎างในเมือง

แรงงานในพื้นท่ีจึงอายุระหวําง 31 - 50 ปี 
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2. สถานการณ์ด้านการเกษตร ต าบลแม่อุสุ 
 

 

 

 

 

 

 

 

ท่ีมา : แผนท่ีเกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุกAgri-Map- กระทรวงเกษตรและสหกรณ๑ 

 * ข๎อมูลการใช๎ท่ีดิน กรมพัฒนาท่ีดิน (2558 - 2559) 
 
 

 

พื้นที่เกษตร 
67,600 ไร่ 
33.10 % 

พื้นที่น้ า 
1,187 ไร่ 
0.58 % 

พื้นที่อ่ืนๆ 
3,039 ไร่ 
1.49 % 

 พื้นที่ป่า 
132,355 ไร่ 
64.82 % 

การใช๎ท่ีดิน พื้นท่ีเกษตร 

การใช๎ท่ีดิน พื้นท่ีน้ า 

การใช๎ท่ีดิน พื้นท่ีอื่นๆ 

การใช๎ท่ีดิน พื้นท่ีปุา 

พ้ืนท่ีต าบลแม่อุสุ
204,181.00 ไร่ 

พื้นทีต่ าบลแม่อุส ุ
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 ท่ีมา :  แผนท่ีเกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุกAgri-Map- กระทรวงเกษตรและสหกรณ๑ 

  * ข๎อมูลการใช๎ท่ีดิน กรมพัฒนาท่ีดิน (2558 - 2559) 

 

พื้นที่เพาะปลูก 
67,587 ไร่ 
99.98 % 

พื้นที่ปศสุัตว์ 
13 ไร่ 

0.02 % 

พื้นที่ประมง 
0 ไร่ 
0 % 

พื้นท่ีการเกษตร พื้นท่ีเพาะปลูก 

พื้นท่ีการเกษตร พื้นท่ีปศุสัตว๑ 

พื้นท่ีการเกษตร พื้นท่ีประมง 

พื้นที่การเกษตรต าบลแม่อุส ุ

พ้ืนท่ีการเกษตร
67,600 ไร่ 
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ท่ีมา :  แผนท่ีเกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุกAgri-Map- กระทรวงเกษตรและสหกรณ๑ 

 * ข๎อมูลการใช๎ท่ีดิน กรมพัฒนาท่ีดิน (2557) พื้นท่ีปลูกนอกเขตปุาตามกฎหมาย 
 

 

ข้าว 
1,178 ไร่ 
62.23 % 

มันส าปะหลัง 
64 ไร่ 

3.38 % 

ข้าวโพด 
584 ไร่ 

30.85 % 

ยางพารา 
14 ไร่ 

0.74 % 

อ้อย 
53 ไร่ 

2.80 % 

พื้นท่ีเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ ข๎าว 
พื้นท่ีเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ มันส าปะหลัง 
พื้นท่ีเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ ข๎าวโพด 
พื้นท่ีเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ ยางพารา 
พื้นท่ีเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ อ๎อย 

พื้นที่เพาะปลูกพืชเศรษฐกจิ 

พื้นที่เพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ  
1,893 ไร ่
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๒. สถานการณ์ด้านการเกษตร ต าบลแม่อุสุ 
ตารางแสดงจ านวนครัวเรือนเกษตรกร ต าบลแม่อุสุ อ าเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก 

หมูํท่ี ช่ือหมูํบ๎าน 
จ านวนประชากร (คน) จ านวนครัวเรือน (ครัวเรือน) 

รวม ชาย หญิง 
ครัวเรือน
ท้ังหมด 

ครัวเรือน
เกษตรกร 

ร๎อยละ 

1 ขะเนจ้ือคี 517 257 260 278 226 81.29 
2 มอโก๎คี 946 529 417 299 195 65.22 
3 แมํอุสุ 2,095 1,077 1,018 692 469 67.77 
4 ทีโน๏ะโค๏ะ 3,028 1,618 1,410 651 529 81.25 
5 เรกะติ 2,305 1,215 1,090 718 560 78.00 
6 หนองบัว 4,829 2,512 2,317 969 697 71.92 
7 ตะโก๏ะคี 1,390 722 668 464 368 79.31 
8 แมํสองน๎อย 778 397 381 233 176 75.53 
9 มอทีทะ 1,075 566 509 466 350 75.10 

10 ดอกไม๎สด 751 390 361 191 148 77.48 
รวม 10 หมู ํ 17,714 9,283 8,431 4,361 3,718 74.94 

ท่ีมา :  ข๎อมูลประชากร  - องค๑การบริหารสํวนต าบลแมํอุสุ 
 ข๎อมูลครัวเรือนเกษตรกร - ศูนย๑บริการและถํายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจ าต าบล 
* อ๎างอิงข๎อมูลระบบจัดเก็บข๎อมูลพื้นฐาน ประจ าปี 2557 มีเฉพาะข๎อมูลเกษตรกรที่ข้ึนทะเบียน 
หมายเหตุ : ร๎อยละจ านวนครัวเรือนเกษตรกรเทียบกับครัวเรือนท้ังหมด ต่ ากวําความเป็นจริงเนื่องจาก
ข๎อมูลจ านวนครัวเรือนเกษตรกรเป็นฐานข๎อมูลของกรมสํงเสริมการเกษตร ซึ่งเกษตรกรท่ีไมํมีเอกสารสิทธิ
ท่ีดินท ากินบางสํวนไมํได๎ขึ้นทะเบียนเกษตรกร 
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ข้อมูลก าหนดเขตความเหมาะสมการปลูกพืชเศรษฐกิจที่ส าคัญ ต าบลแม่อุสุอ าเภอทา่สองยาง 
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ท่ีมา : ส านักงานเกษตรและสหกรณ๑จังหวัด
ตาก 
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การใช้ที่ดินเพื่อการเกษตร ต าบลแม่อุส ุ
ด้านเกษตรกรรม 

พื้นที่ท าการเกษตรต าบลแม่อุสุ อ าเภอท่าสองยาง 

การใช้ที่ดินเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 1 หมู่ที่ 2 หมู่ที่ 3 หมู่ที่ 4 หมู่ที่ 5 หมู่ที่ 6 หมู่ที่ 7 หมู่ที่ 8 หมู่ที่ 9 หมู่ที่ 10 รวม 

พื้นที่ท านา 

ข้าวเจ้า 
ครัวเรือน 44.00 93.00 111.00 114.00 185.00 137.00 35.00 41.00 42.00 35.00 837.00 

ไร่ 441.00 634.35 922.40 953.05 1,429.77 1,186.89 372.00 468.00 355.00 355.00 7,117.46 

ข้าวเหนียว 
ครัวเรือน   1.00        1.00 

ไร่   3.00        3.00 

ข้าวไร ่
ครัวเรือน 27.00 9.00 8.00 5.00 62.00 25.00 133.00 71.00 19.00 32.00 391.00 

ไร่ 296.50 72.00 101.00 41.00 475.00 186.00 1,603.00 710.00 164.00 284.00 3,932.50 

รวมพื้นที่(ไร่) 737.50 706.35 1,026.40 994.05 1,904.77 1,372.89 1,975.00 1,178.00 519.00 639.00 11,052.96 

พื้นที่ท าไร ่

ข้าวโพด 
เลี้ยงสัตว์ 

ครัวเรือน 20  55 22 105 13 92 7 80 20 414.00 

ไร่ 275.00  853.94 306.41 1,320.65 152.18 1,510.00 64.00 858.00 434.00 5,774.18 

ถ่ัวเขียว 
ผิวมัน 

ครัวเรือน     2 1     3.00 

ไร่     24.00 6.90     30.90 

มันส าปะหลัง 
ครัวเรือน   4 7 3 6 1 1   22.00 

ไร่   45.00 134.40 33.00 95.00 20.00 3.00   330.40 

รวมพื้นที่(ไร่) 275.00 0.00 898.94 440.81 1,377.65 254.08 1,530.00 67.00 858.00 434.00 6,135.48 

รวมพื้นที่ทั้งหมด(ไร่) 1,012.50 706.35 1,925.34 1,434.86 3,282.42 1,626.97 3,505.00 1,245.00 1,377.00 1,073.00 17,188.44 

ท่ีมา :  ส านักงานเกษตรอ าเภอทําสองยาง 
 *อ๎างอิงข๎อมูลจากทะเบียนเกษตรกรปี 2561 มีเฉพาะข๎อมูลเกษตรกรที่ข้ึนทะเบียนเทํานั้น 

18 
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ด้านปศุสัตว์ 
ข้อมูลด้านปศุสัตว์ 

หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน 
ชนิดสัตว์ที่ท าการปศุสัตว์ 

โคเนื้อ (ตัว) 
1 บ๎านขะเนจ้ือคี 83 
2 บ๎านมอโก๎คี 61 
3 บ๎านแมํอุสุ 81 
4 บ๎านทีโน๏ะโค๏ะ 127 
5 บ๎านเรกะดิ 92 
6 บ๎านหนองบัว 354 
7 บ๎านต๏ะโก๏ะคี 148 
8 บ๎านแมํสองน๎อย 131 
9 บ๎านมอทีทะ 52 

10 บ๎านดอกไม๎สด 27 
รวม 1,156 

ท่ีมา : ส านักงานปศุสัตว๑จังหวัดตาก     
(ส านักงานปศุสัตว๑อ าเภอ ประมวลผลข๎อมูล ณ วันท่ี 17 พฤษภาคม 2558) 

 
ด้านประมง 

ข้อมูลด้านการประมง ต าบลแม่อุสุ อ าเภอท่าสองยาง 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

ท่ีมา : ส านักงานประมงจังหวัดตาก  

ไมํมีผ๎ูขึ้นทะเบียนฟาร๑มเพาะเล้ียงสัตว๑น้ าในพื้นท่ีดังกลําว 
 

จ านวนเกษตรกรผ๎ูเล้ียง  

 -  ราย 

พื้นท่ีด๎านการประมง 

-  ไรํ 

เล้ียงในบํอ - บํอ - ไรํ 
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ส่วนที่ ๒ : ภาวะเศรษฐกิจและสังคมครัวเรอืนเกษตรกร ปญัหาความต้องการ 
และแนวทางการพัฒนาภาคเกษตร 
 

1.) สภาพเศรษฐกิจครัวเรือนเกษตรกร และปญัหาหนีส้นิ 
 วิเคราะห๑จากแบบส ารวจฯ จ านวน 297 ชุด อายุเฉล่ียเกษตรกร ต าบลแมํอุสุ เฉล่ีย 45ปี 

จากการวิเคราะห๑แบบส ารวจฯ มีวัตถุประสงค๑เพื่อศึกษาลักษณะท่ัวไปของครัวเรือนเกษตรกร รวมท้ังศึกษา
ปัญหาความต๎องการของครัวเรือนเกษตรกร และแนวทางการพัฒนาครัวเรือนเกษตรกร ต าบลแมํอุสุ 
อ าเภอทําสองยาง จังหวัดตากโดยใช๎ข๎อมูลจากแบบส ารวจฯ  
 

แผนภูมิที่ 1 ร้อยละของระดับการศึกษาเกษตรกร ต าบลแม่อุสุ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ท่ีมา :ข๎อมูลอายุเฉล่ียเกษตรกร - ระดับการศึกษา วิเคราะห๑และประมวลผลจากแบบส ารวจข๎อมูล
 เกษตรกรฯโดยสภาเกษตรกรจังหวัดตาก ปี ๒๕๕8  

 

 

 

 

ไมํได๎รับการศึกษา 
60 % 

ประถมศึกษา 
19 % 

ม.ต๎นข้ึนไป 
21 % 



21 
 

หนี้สินเฉล่ีย  
ในระบบ 
72 % 

หนี้สินเฉล่ีย 
 นอกระบบ 

28 % 

แผนภูมิที่ 2: รายได้ - รายจ่าย - หนี้สินเกษตรกร ต าบลแม่อุสุ 

 
ท่ีมา : ข๎อมูล รายได๎ - รายจําย - หนี้สินเกษตรกร ต าบลแมํอุสุ/อ าเภอทําสองยาง วิเคราะห๑และประมวลผล
จากแบบส ารวจข๎อมูลเกษตรกรฯ โดยสภาเกษตรกรจังหวัดตาก ปี ๒๕๕๘ 
ข๎อมูล รายได๎ - รายจําย - หนี้สินเกษตรกร จังหวัดตาก จากส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร เขต ๒ ปี ๒๕๕๗ 

 

แผนภูมิที่ 3 ประเภทหนี้ของเกษตรกร ต าบลแม่อุส ุ
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายได๎
เฉลี่ยภาค
เกษตร 

รายจําย
เฉลี่ยภาค
เกษตร 

รายได๎
นอกภาค
เกษตร 

รายจําย
นอกภาค
เกษตร 

รวม
รายได๎
เฉลี่ย  

รวม
รายจําย
เฉลี่ย 

หน้ีสิน 

ภาคเกษตร นอกภาคเกษตร รายรับ รายจําย หน้ีสิน 
ต.แมํอุสุ 26,006. 17,093. 28,060. 26,598. 54,066. 43,691. 4,831.0
อ.ทําสองยาง 58,477 24,222. 27,898. 41,910. 86,375. 66,132. 34,330.
จ.ตาก (สศก.) 144,944 75,437. 51,383. 83,828. 196,327 159,265 60,000.

0.00

50,000.00

100,000.00

150,000.00

200,000.00

250,000.00

ต.แมํอุสุ อ.ทําสองยาง จ.ตาก (สศก.) 

ระยะเวลาในการก่อหนีเ้ฉลี่ย 1 ปี 
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แผนภูมิที่ 4 ร้อยละ ลักษณะการเปลี่ยนแปลงหนี้ ต าบลแม่อุส ุ

 

 

แผนภูมิที่ 5 ร้อยละ วัตถุประสงค์การขอกู้ 

 

 

 

ลดลงเรื่อยๆ 
19 % 

ไมํเปล่ียนแปลง 
62 % 

เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ 
19 % 

การเกษตร อื่นๆ 

วัตถุประสงค๑ขอกู๎ 

68 % 
32 % 

ร๎อยละ วัตถุประสงค๑การขอกู๎ 

0.00 10.00 20.00 30.00 40.00 50.00

สร๎างบ๎าน 

ค๎าขาย 

ใช๎จํายในครัวเรือน 

คําเลําเรียนบุตร 

วัต
ถุป

ระ
สง

ค๑ข
อก

ู๎ 

13 % 

 13 % 

46 % 

29 % 

ร๎อยละ วัตถุประสงค๑การขอกู๎อื่นนอกภาคการเกษตร 

ท่ีมา :  ข๎อมูลประเภทหนี้สิน-ลักษณะการเปล่ียนแปลหนี้ - วัตถุประสงค๑การกู๎ยืมเงิน วิเคราะห๑และ
ประมวลผลจากแบบส ารวจข๎อมูลเกษตรฯโดยสภาเกษตรกรจังหวัดตาก ปี ๒๕๕๘ 
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การพิจารณาสภาพเศรษฐกิจของครัวเรือนเกษตรกร นอกจากจะพิจารณาจากรายได๎สุทธิครัวเรือน
ท่ีได๎รับ ท้ังกิจกรรมทางการเกษตรและกิจกรรมนอกการเกษตรแล๎ว จ าเป็นต๎องน าคําใช๎จํายในการบริโภค
มารํวมพิจารณาด๎วย เพื่อดูวําในรอบปีท่ีผํานมาเกษตรกรได๎รับผลตอบแทนจากกิจกรรมทางเศรษฐกิจของ
ครัวเรือนมากกวําหรือน๎อยกวําการใช๎จํายเพื่อบริโภคของครัวเรือน 

 จากแผนภูมิท่ี 2: รายได๎ - รายจําย - หนี้สินเกษตรกร ต าบลแมํอุสุ อ าเภอทําสองยาง จังหวัดตาก 
รายได๎และรายจํายในกิจกรรมการผลิตทางการเกษตรของครัวเรือน เป็นข๎อมูลพื้นฐานในการน าไป
ค านวณหารายได๎สุทธิ เพื่อเป็นเครื่องช้ีวัดในรอบปีเกษตรกรท่ีประกอบกิจกรรมการผลิตด๎านการเกษตร  
มีผลตอบแทนจากการผลิต อันน ามาซึ่งองค๑ประกอบของรายได๎ของครัวเรือน พบวําครัวเรือนเกษตรกร 
ต าบลแมํอุสุมีรายได๎สุทธิภาคเกษตรกํอนหักช าระหนี้สินเฉล่ีย 8,943 บาท/ครัวเรือน (รายได๎เฉล่ียภาค
เกษตร 26,006 บาท/ครัวเรือน หักรายจํายภาคเกษตร 17,063 บาท/ครัวเรือน) ต่ ากวํารายได๎สุทธิ
เกษตรของจังหวัดตาก ตามข๎อมูลแผนพัฒนาการเกษตร กลํุมภาคเหนือตอนลําง 1 ปี 2558-2560 
จังหวัดตากมีรายได๎สุทธิเกษตรเฉล่ีย 69,508 บาท/ครัวเรือนท้ังนี้ เมื่อพิจารณาจากรายจํายของครัวเรือน
เกษตรกรต าบลแมํอุสุเฉล่ีย 43,691 บาท/ครัวเรือน ในจ านวนนี้ ร๎อยละ 39 เป็นรายจํายภาคการเกษตร 
และ ร๎อยละ 61 เป็นรายจํายนอกภาคการเกษตร  

 ส าหรับการศึกษาภาวะหนี้สินของครัวเรือนต าบลแมํอุสุ เนื่องด๎วย สังคม ปัจจัยด๎านโครงสร๎าง
ประชากรท่ีเปล่ียนแปลงไป ไมํวําจะเป็นขนาดครัวเรือน จ านวนเด็ก ผ๎ูสูงอายุในครัวเรือน อายุของหัวหน๎า
ครัวเรือน และระดับการศึกษา ของสมาชิกในครัวเรือนล๎วนมีผลตํอการใช๎จํายอุปโภคบริโภคของครัวเรือน
ท้ังส้ิน  ความเปล่ียนแปลงดังกลําวท าให๎เกิดความผันผวนคํอนข๎างมากสํงผลให๎คําครองชีพในการด ารงชีวิต
ของครัวเรือนเกษตรกรสูงขึ้น ในขณะเดียวกันครัวเรือนก็มีการเป็นหนี้สูงขึ้นตามไปด๎วย พื้นท่ีต าบลแมํอุสุ 
มีขนาดหนี้สินเฉล่ีย 4,831 บาท/ครัวเรือน ซึ่งอยูํในระดับต่ ากวําคําเฉล่ียท้ังของอ าเภอและจังหวัด ปัจจัยท่ี
มีผลตํอการเป็นหนี้ของครัวเรือนภาคเกษตร มีสาเหตุหลัก คือ มีภาระคําใช๎จํายเพิ่มขึ้นและรายได๎ไมํ
เพียงพอ ปัญหาผลผลิตทางการเกษตรได๎รับความเสียหายตาม และ มีคําใช๎จํายฉุกเฉินเกิดขึ้นในครัวเรือน 
ตามล าดับ ผลการสํุมส ารวจข๎อมูลวัตถุประสงค๑การเป็นหนี้ของครัวเรือนเกษตรกร พบวําเป็นการกู๎ยืมเพื่อ
ท าการเกษตรเป็นสํวนใหญํร๎อยละ 68 และ ร๎อยละ 32 เป็นการกู๎ยืมนอกการเกษตร โดยเกษตรกรกู๎เพื่อ
ใช๎จํายในครัวเรือน เป็นคําเลําเรียนบุตร เพื่อการประกอบอาชีพนอกภาคการเกษตรและสร๎าง ระยะเวลากํอ
หนี้เฉล่ีย 1 ปี ลักษณะการเปล่ียนแปลงหนี้สินของเกษตรกร เป็นหนี้ท่ีมีลักษณะลดลงเรื่อยๆ ไมํเปล่ียนแปลง 
และเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ร๎อยละ 19 , 62 และ 19 ตามล าดับ (แผนภูมิท่ี 4) โดยเป็นหนี้ในระบบ ร๎อยละ 72 และ
หนี้นอกระบบ ร๎อยละ 28 (แผนภูมิท่ี 3) 

เนื่องจากต าบลแมํอุสุมีพื้นท่ีการเกษตร ต้ังอยูํในพื้นท่ีปุาไม๎เกือบท้ังหมดโดยแบํงเป็น 2 เขต คือ
เขตปุาอุทยานแหํงชาติแมํเมย (ถ้ าแมํอุสุ) เขตปุาสงวนแหํงชาติปุาทําสองยาง ท าให๎ราษฎรไมํสามารถมี
เอกสารสิทธิในท่ีดินได๎ เกษตรกรท่ีต๎องการแหลํงเงินทุนไมํสามารถกู๎เงินจากสภาบันการเงิน อาทิธนาคาร 
สถาบันเกษตรกร แหลํงเงินกู๎อื่นๆได๎ เนื่องจากไมํมีหลักประกัน แหลํงเงินกู๎ของเกษตรกรจึงมักกู๎ยืมเงินจาก
กองทุนหมูํบ๎าน อาทิ กองทุนเงินล๎าน(โครงการกองทุนหมูํบ๎านละ 1,000,00 บาท) กองทุน กขคจ.
(โครงการแก๎ไขปัญหาความยากจนกรมการพัฒนาชุมชน) ซึ่งมีวงเงินกู๎ต่ า จึงมักกู๎มาเพื่อเป็นคําใช๎จํายใน
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ครัวเรือนเป็นหลัก เมื่อเจอภาวะวิกฤตภัยธรรมชาติและราคาสินค๎าเกษตรตกต่ า สํงผลให๎สถานะทาง
เศรษฐกิจของเกษตรกรในพื้นท่ีต าบลแมํอุสุอยูํในสภาวะยากจน จากการสอบถามข๎อมูลเกษตรกรพบวําสํวน
ใหญํไมํมีปัญหาหนี้สิน เนื่องจากพฤติกรรมการบริโภคเป็นแบบวิถีชนบท หากมีคําใช๎จํายฉุกเฉินมักหยิบยืม
จากญาติ พี่น๎อง มากกวํา เมื่อตรวจสอบจากข๎อมูลผ๎ูลงทะเบียนหนี้สินกับกระทรวงมหาดไทย ข๎อมูล 
ณ วันท่ี 7 กรกฎาคม 2558 มีผ๎ูลงทะเบียนหนี้สินพื้นท่ีต าบลแมํอุสุ เพียง 7 ราย โดยเป็นหนี้ในระบบ
ท้ังหมด 
 
 

๒.) ปญัหาทีด่นิท ากนิ 
แผนภูมิที่ 6 : การถือครองที่ดินท ากินของเกษตรกร ต าบลแม่อุสุ 

 

แผนภูมิที่ 7 : เอกสารสิทธิ์ที่ดินท ากินของเกษตรกร ต าบลแม่อุสุ 

 

ท่ีมา :  ข๎อมูลการถือครองท่ีดินท ากินของเกษตรกร -เอกสารสิทธิ์ท่ีดินท ากินของเกษตรกร วิเคราะห๑และ
 ประมวลผลจากแบบส ารวจข๎อมูลเกษตรฯโดยสภาเกษตรกรจังหวัดตาก ปี ๒๕๕๘ 

ตนเอง เชําท่ีดิน ท าฟรี/ท่ีสาธารณะ 

ร๎อยละ ลักษณะการถือครองท่ีดิน 

96 % 

1 % 3 % 

ร๎อยละ ลักษณะการถือครองท่ีดิน 

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

ร๎อยละ ประเภทเอกสารสิทธิ์ท่ีดิน 

0.4 %  0.3 % 

98.3 % 

ร๎อยละ ประเภทเอกสารสิทธิ์ที่ดิน 
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 ผลการส ามะโนการเกษตร พ.ศ. 2556 จังหวัดตาก มีผ๎ูถือครองท าการเกษตรทั้งส้ิน ณ วันส ามะโน 
( 1 พ.ค.2556 ) พบวําจ านวนผ๎ูถือครองและพื้นท่ีถือครองท าการเกษตรมีแนวโน๎มเพิ่มขึ้น จากข๎อมูลผ๎ูถือ
ครองและพื้นท่ีถือครองท าการเกษตร อ าเภอทําสองยาง จังหวัดตาก มีจ านวนผ๎ูถือครองเป็นล าดับท่ี 3 คือ 
7,685คน คิดเป็นร๎อยละ 13 ของผ๎ูถือครองรวมท้ังจังหวัด และมีพื้นท่ีถือครองเป็นล าดับท่ี 7คือ 
มี 101,245ไรํ คิดเป็นร๎อยละ 7 ของพื้นท่ีถือครองรวมท้ังจังหวัด โดยเฉล่ียแล๎วผ๎ูถือครอง 1 คนจะมีพื้นท่ี
ถือครอง 13 ไรํ จากข๎อมูลการใช๎ท่ีดินของกรมพัฒนาท่ีดิน ปี2557 ในแผนท่ีเกษตรเพื่อการบริหารจัดการ
เชิงรุก Agri-Map กระทรวงเกษตรและสหกรณ๑ ต าบลแมํอุสุ มีพื้นท่ีเกษตรกรรม จ านวน 67,600 ไรํ พื้นท่ี
เพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ จ านวน 1,893 ไรํ (เฉพาะพื้นท่ีปลูกนอกเขตปุาตามกฎหมาย) สํวนข๎อมูลจาก
ส านักงานเกษตรอ าเภอทําสองยาง ทะเบียนเกษตรกรปี 2561 เฉพาะข๎อมูลเกษตรกรท่ีขึ้นทะเบียนของ
กรมสํงเสริมการเกษตร พื้นท่ีต าบลแมํอุสุ อ าเภอทําสองยาง จังหวัดตาก มีเกษตรกรลงทะเบียนการปลูกพืช
ท่ีส าคัญ ได๎แกํ ข๎าวเจ๎า ข๎าวเหนียว ข๎าวไรํ ข๎าวโพดเล้ียงสัตว๑ ถ่ัวเขียวผิวมัน และมันส าปะหลัง ในพื้นท่ี เป็น
จ านวน 17,188.44 ไรํ ส าหรับการปศุสัตว๑ในพื้นท่ี มักจะเล้ียงสัตว๑เพื่อบริโภคจ าหนําย และใช๎งาน การ
เล้ียงเชิงพาณิชย๑ยังคงมีไมํมากสัตว๑ท่ีเล้ียง ได๎แกํ ไกํ สุกร โคเนื้อ แพะ กระบือ และมีการเล้ียงช๎างในบาง
ครัวเรือน ต าบลแมํอุสุมีพื้นท่ีติดแมํน้ าเมยกั้นระหวํางประเทศไทย และประเทศเพื่อนบ๎าน ดังนั้น มีการหา
สัตว๑น้ าเพื่อการบริโภคตามตามแหลํงน้ าธรรมชาติ เชํน ล าห๎วยสายตํางๆ และแมํน้ าเมย  ด๎วยสภาพพื้นท่ี
ต าบลสํวนใหญํอยูํในเขตปุาสงวนและเขตอุทยานแหํงชาติ การเพิ่มขึ้นของประชากรท าให๎พบปัญหาการ 
บุกรุก เผาท าลายปุาเพื่อขยายพื้นท่ีเกษตรกรรม และสร๎างท่ีอยูํอาศัยของประชาชน จึงท าให๎พื้นท่ีปุาและ
สัตว๑ปุาลดน๎อยลง จนลดความสมบูรณ๑ลงไปมาก 

 ผลการส ารวจข๎อมูลฯ ของสภาเกษตรกรจังหวัดตาก ลักษณะการถือครองท่ีดินของครัวเรือน
เกษตรกรต าบลแมํอุสุจากแผนภูมิท่ี 6 ผ๎ูถือครองท าการเกษตรสํวนใหญํในต าบลแมํอุสุ ท าการเกษตรในเนื้อ
ท่ีของตนเองสูงถึงร๎อยละ 96 ผ๎ูถือครองท าการเกษตรท่ีท าการเกษตรโดยการท าฟรี/สาธารณะ/อื่นๆ และ 
ผ๎ูถือครองท าการเกษตรที่ท าการเกษตรโดยการเชําท่ีดิน อยูํท่ีร๎อยละ 3 และ ร๎อยละ 1 ตามล าดับ ส าหรับ
การถือครองสิทธิ์ในเอกสารที่ดิน พบวํา การถือครองเอกสารสิทธิ์ประเภทโฉนด/น.ส.๓/น.ส. ๓ ก อยูํท่ีร๎อย
ละ 1.40 การถือครองเอกสารสิทธิ์ประเภท สปก./สทก. ร๎อยละ 0.30 และเกษตรกรจากการส ารวจไมํมี
เอกสารสิทธิ์ใดๆในท่ีดิน ร๎อยละ 98.30 (แผนภูมิท่ี 7) ผลจากการส ารวจข๎อมูลการถือครองพื้นท่ีการ
เกษตรกรซึ่งไมํมีเอกสารสิทธิ์ เนื่องจากพื้นท่ีการเกษตรเกือบท้ังหมดของต าบลแมํอุสุ ต้ังอยูํบริเวณเขตปุา
อุทยานแหํงชาติแมํเมย(ถ้ าแมํอุสุ) และเขตปุาสงวนแหํงชาติปุาทําสองยาง ท าให๎ราษฎรไมํสามารถมีเอกสาร
สิทธิในท่ีดินได๎ ท้ังพบวําเกษตรกรสํวนใหญํมีความเข๎าใจวําท่ีดินดังกลําวเป็นของตนเอง เนื่องจากท ากิน 
ในท่ีดินดังกลําวมาอยํางตํอเนื่อง และรับมรดกตกทอดการใช๎ประโยชน๑ท่ีดินมาจากรุํนบิดา/มารดา สํงผลให๎
การได๎มาของท่ีดินมีปัญหา และเกษตรกรคาดหวังวําจะได๎รับเอกสารสิทธิ์ท่ีดิน อีกสํวนหนึ่งมาจากแนวกัน
เขตท่ีดินระหวํางพื้นท่ีปุาและพื้นท่ีท ากินเกษตรกร โดยกรณีดังกลําวหนํวยงานท่ีเกี่ยวข๎องได๎เข๎ามา
ด าเนินการแก๎ไขปัญหาข๎อพิพาทมีการเดินส ารวจและรังวัด จัดท าแผนท่ีแตํยังไมํเป็นท่ียุติ เนื่องจาก
เกษตรกรบางสํวนเกรงวําจะถูกยึดพื้นท่ีท ากินคืน 
 ปัจจุบันประเภทปุาไม๎ มี ๒ ประเภท คือ ปุาสงวนแหํงชาติ และปุาอนุรักษ๑ตามกฎหมาย เชํน 
อุทยานแหํงชาติ, เขตรักษาพันธุ๑สัตว๑ปุา, ปุาอนุรักษ๑ตามมติคณะรัฐมนตรี เป็นต๎น ซึ่งจากประเด็นปัญหา
เรื่องการบุกรุกปุาของจังหวัดตากจะพบได๎ในปุาไม๎ท้ัง ๒ ประเภท นโยบายท่ีผํานมา กรมปุาไม๎ได๎ด าเนิน
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นโยบายในลักษณะผํอนผันเป็นหลักดังจะเห็นได๎จากการมอบพื้นท่ีปุาเส่ือมโทรมสํวนหนึ่งให๎ สปก. น าไป
ปฏิรูปเพื่อจัดสรรเป็นท่ีท ากินให๎กับราษฎร และอีกสํวนหนึ่งคือการออกเอกสารสิทธิ์ สทก. ให๎กับราษฎร 
(ต้ังแตํปี พ.ศ. ๒๕๒๕) ซึ่งด าเนินการโดยกรมปุาไม๎ ตํอมายังได๎มีมติคณะรัฐมนตรี ๓๐ มิถุนายน พ.ศ. 
๒๕๔๑ ผํอนผันให๎ราษฎรที่อยูํอาศัยหรือถือครองท าประโยชน๑ในพื้นท่ีปุาไม๎ โดยให๎งดเว๎นการจับกุม อยํางไร
ก็ดี พื้นท่ีท่ีราษฎรอยูํอาศัยดังกลําวไมํได๎มีการรับรองสิทธิเข๎าครอบครองแบบถูกต๎องตามกฎหมายเพียงแตํ
อนุโลมผํอนผันให๎ท ากินเพื่อแก๎ไขปัญหาความเดือดร๎อนของราษฎรเทํานั้น สํวนการด าเนินการในปัจจุบัน
หนํวยงานสังกัดกรมปุาไม๎ทุกหนํวยไมํต๎องการท่ีจะจับกุมราษฎร สํวนใหญํจะเป็นการขอความรํวมมือจาก
ชุมชนและราษฎรในพื้นท่ีไมํให๎มีการบุกรุกพื้นท่ีปุา แตํพบวํามีราษฎรบางคน/บางกลํุม ยังมีความพยายาม
ในการบุกรุกพื้นท่ีปุาเพื่อแสวงหาประโยชน๑ให๎ตนเองอยูํอีกมาก จึงมีความจ าเป็นต๎องมีการจับกุมด าเนินคดีและ
ใช๎กฎหมายบังคับอยูํ 

๓.) ปัญหาแหล่งน้ าเพื่อการเกษตร 
 

แผนภูมิที่ 8 : การรับน้ าเพื่อการเกษตร 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
  

มีน้ าตลอดท้ังป ี
2 % 

มีน้ าเฉพาะฤดูฝน 
98 % 

ร๎อยละ การรับน้ าเพื่อการเกษตร 

ระบบชลประทาน 
0 % 

สระน้ า/บํอขุด 
0 % 

แหลํงน้ าธรรมชาติ 
100 % 

ท่ีมา :  ข๎อมูลการรับน้ าเพื่อการเกษตรวิเคราะห๑และประมวลผลจากแบบส ารวจข๎อมูลเกษตรฯ  
 โดยสภาเกษตรกรจังหวัดตาก ปี ๒๕๕๘ 
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จากข๎อมูลแผนพัฒนาท๎องถิน่องค๑การบริหารสํวนต าบลแมํอุสุ อ าเภอทําสองยาง พบวําต าบลแมํอุสุ 
มีสภาพพื้นท่ี เป็นท่ีสูงบนยอดเขาและมีท่ีราบเชิงเขาบางสํวนท่ีราบสํวนใหญํอยูํติดถนนสายแมํสอด - แมํสะ
เรียง และท่ีราบระหวํางหุบเขาแคบๆแบบลูกฟูก ท่ีสลับกับล าน้ าสายส้ัน พื้นท่ีเกือบท้ังหมดเป็นพื้นท่ีปุาไม๎
ในเทือกเขาถนนธงชัยซึ่งทอดยาวต้ังแตํเหนือจรดใต๎ และมีแมํน้ าเมยกั้นพรมแดนระหวํางประเทศไทยกับ
ประเทศเมียนมาร๑ ระยะทางยาวประมาณ 3๐ กิโลเมตร ไหลจากทิศใต๎ไปทางทิศเหนือลงสํูแมํน้ าสาละวิน 
ประชาชนริมฝ่ังแมํน้ าใช๎เป็นแหลํงท ามาหากินและใช๎เป็นเส๎นทางคมนาคมท่ีส าคัญ และมีล าห๎วยส าคัญ 
3 สาย คือ ล าห๎วยแมํสองน๎อย ล าห๎วยแมํอุสุน๎อย และล าห๎วยแมํอุสุ ไมํมีข๎อมูลแหลํงน้ าท่ีสร๎างขึ้นในพื้นท่ี 
สํวนระบบการประปา ในเขตองค๑การบริหารสํวนต าบลแมํอุสุ เป็นประปาภูเขาและประปาหมูํบ๎าน แยกเป็น
ระบบประปาหมูํบ๎าน จ านวน 2 แหํง และระบบประปาภูเขา จ านวน 23 แหํง แหลํงน้ าในการ อุปโภค- 
บริโภคของต าบลจึงมีเฉพาะจากแหลํงน้ าดิบในพื้นท่ี ซึ่งประชาชนมักอาศัยต้ังบ๎านเรือนอยูํสองข๎างล าห๎วย  

ส าหรับผลการส ารวจข๎อมูลฯ ตามแผนภูมิท่ี 8 การรับน้ าเพื่อการเกษตรของเกษตรกรพื้นท่ีต าบล
แมํอุสุ มีการรับน้ าจากแหลํงน้ าธรรมชาติท้ังหมด และมีน้ าใช๎ในการเกษตรเฉพาะฤดูฝน ร๎อยละ98 มีน้ าใช๎
ตลอดท้ังปี ร๎อยละ 2 จะเห็นได๎วําเกษตรกรพื้นท่ีต าบลแมํอุสุต๎องพึ่งพาน้ าจากแหลํงน้ าธรรมชาติเป็นหลัก 
และมีน้ าเพียงพอส าหรับการเกษตรเฉพาะชํวงฤดูฝน ร๎อยละ 97 มีเกษตรกรจากการส ารวจ ร๎อยละ 2 
เทํานั้นท่ีมีน้ าใช๎ตลอดท้ังปี  และจากการระดมความต๎องการแนวทางแก๎ไ ขปัญหาและพัฒนาภาค
เกษตรกรรมพื้นท่ีต าบลแมํอุสุ และอ าเภอทําสองยาง เกษตรกรในพื้นท่ีมีความประสงค๑ให๎ภาครัฐและ
หนํวยงานท่ีเกี่ยวข๎องให๎การสนับสนุนการพัฒนาแหลํงกักเก็บน้ าและระบบกระจายน้ าในพื้นท่ีเพื่อเพิ่มแหลํง
น้ าในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม อยํางไรก็ตาม การพัฒนาแหลํงน้ า ต าบลแมํอุสุ มักพบปัญหาเรื่องการ
ใช๎พื้นปุา จึงท าได๎เพียงพัฒนาแหลํงน้ าธรรมชาติ องค๑การบริหารสํวนต าบลแมํอุสุได๎มีแผนพัฒนาการจัดการ
แหลํงน้ าเพื่อการเกษตร ให๎แกํชุมชนตําง ๆ ได๎แกํ โครงการกํอสร๎างล าเหมือง คสล.เพื่อมีเส๎นทางสํงน้ า
ส าหรับท าการเกษตร โครงการกํอสร๎างฝายต๎นน้ าล าธาร ฝายกั้นน้ า จัดซื้อเครื่องสูบน้ า โครงการขุดลอกล า
ห๎วย โครงการขุดสระน้ าเพื่อการเกษตร เพื่อให๎ประชาชนกักเก็บน้ าไว๎ใช๎ส าหรับอุปโภคบริโภค  

ข๎อมูลเกี่ยวกับพื้นท่ีชลประทาน 

หมูํที่ หมูํบ๎าน ต าบล อ าเภอ 
ลุํมน้ า (ระบุชื่อลุํมน้ า) 

พ้ืนที่
ชลประทาน 

พ้ืนที่
ชลประทานที่มี

ศักยภาพ หลัก ยํอย 

1 ซอแขระกา แมํอุสุ ทําสองยาง สาละวิน แมํน้ าเมยตอนลําง - - 
2 ปางทอง แมํอุสุ ทําสองยาง สาละวิน แมํน้ ายวมตอนลําง - - 
3 แมํอุสุ แมํอุสุ ทําสองยาง สาละวิน น้ าแมํเงา - - 
4 แมํอมกิ แมํอุสุ ทําสองยาง สาละวิน แมํน้ ายวมตอนลําง - - 
5 บอมะ แมํอุสุ ทําสองยาง สาละวิน แมํน้ าเมยตอนลําง - - 
6 แมํหละยอคี แมํอุสุ ทําสองยาง สาละวิน น้ าแมํเงา - - 
7 อมกอทะ แมํอุสุ ทําสองยาง สาละวิน แมํน้ าเมยตอนลําง - - 
8 วะหยําโจ แมํอุสุ ทําสองยาง สาละวิน น้ าแมํเงา - - 
9 เกระโกร แมํอุสุ ทําสองยาง สาละวิน น้ าแมํเงา - - 

รวม 0 0 

ท่ีมา : โครงการชลประทานตาก 
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๔.) ปญัหาความยากจน สวัสดิการ และสทิธิเกษตรกร 
 

แผนภูมิที่ 9 : ระบบการท าเกษตรกรรม 

 

 
 

 

 

เกษตร 
เชิงเด่ียว  
10 % 

เกษตรผสมผสาน 
เกษตร อื่น 

90 % 

ร๎อยละ เกษตรที่ท าเกษตรผสมผสาน 

 เกษตร
ผสมผสาน 

10% 

วนเกษตร 
42% 

เกษตรปลอดภัย 
1 % 

เกษตรอินทรีย๑ 
47 % 

ร๎อยละการท าเกาตรทางเลือก 
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แผนภูมิที่ 10 : อาชีพเกษตรกรในแต่ละประเภท 

การปลูกพืช 

 

 

การเลี้ยงสัตว์ 

 

 

แผนภูมิที่ 11 : การใช้ผลผลิตทางการเกษตร 
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23 % 

70 % 
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การใช๎ผลผลิต 
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ท่ีมา :  ข๎อมูลระบบการท าเกษตรกรรม - อาชีพเกษตรกรในแตํละประเภท - การใช๎ผลผิตทางการเกษตร
 วิเคราะห๑และประมวลผลจากแบบส ารวจข๎อมูลเกษตรฯโดยสภาเกษตรกรจังหวัดตาก ปี ๒๕๕๘ 
 
 จากข๎อมูลแผนพัฒนาองค๑การบริหารสํวนต าบลแมํอุสุ อ าเภอทําสองยาง ต าบลแมํอุสุ มีพื้นท่ี
การเกษตรท้ังส้ิน ประมาณ 8,148 ไรํ สํวนมากเป็นแบบไรํหมุนเวียน จ านวนครัวเรือนท่ีท าการเกษตร 
ประมาณ 3,718 ครัวเรือน แหลํงน้ าท าการเกษตรมีน๎อย ต๎องอาศัยน้ าฝนเป็นหลัก การท าการเกษตรใน
พื้นท่ี ประกอบด๎วย การท าไรํข๎าวโพดเล้ียงสัตว๑ การท านาข๎าว และ เล้ียงสัตว๑  

 ผลการส ารวจฯ ของสภาเกษตรกรจังหวัดตากการประกอบอาชีพเกษตรกรรมซึ่งเป็นแหลํงรายได๎
หลัก ของเกษตรกรในพื้นท่ี เป็นการท าเกษตรกรรมในระบบเกษตรผสมผสาน ร๎อยละ 90 และเกษตร
เชิงเด่ียว ร๎อยละ 10 (แผนภูมิท่ี 9) โดยเกษตรผสมผสานในท่ีนี้ไมํได๎เป็นการท าเกษตรหลายชนิดในพื้นท่ี
เดียวกันเทํานั้น แตํหมายรวมถึง ครัวเรือนเกษตรกรมีการประกอบกิจกรรมการเกษตรหลายชนิด อาทิ ปลูก
ข๎าว ข๎าวโพดเล้ียงสัตว๑ และพืชผัก โดยเฉพาะการท าไรํหมุนเวียน ซึ่งเป็นระบบการเกษตรที่มีการปลูกพืชผัก
แบบผสมทุกชนิดในพื้นท่ีเกษตรพื้นท่ีเดียวกัน และการท านาตามไหลํเขา ตามพื้นท่ีราบระหวํางหุบเขา 
พื้นท่ีราบตามริมล าห๎วย พืชบางชนิดเป็นการปลูกเพื่อการยังชีพเป็นหลัก เชํน ข๎าว และมีบางสํวนท่ีมีการ
ปลูกพืชเพื่อจ าหนําย เชํน ข๎าวโพดเล้ียงสัตว๑ มันส าปะหลัง สินค๎าเกษตรท่ีส าคัญ ได๎แกํ ข๎าวโพดเล้ียงสัตว๑ 
ข๎าว ในพื้นท่ีมีการเล้ียงสัตว๑ ได๎แกํ สุกร ไกํ และโคเนื้อ โดยเป็นพันธุ๑พื้นเมืองและเล้ียงแบบปลํอย (แผนภูมิท่ี 
10) ผลผลิตเกษตรกรท่ีได๎ร๎อยละ 70 เพื่อการบริโภค ร๎อยละ 23 จะน าไปขาย และร๎อยละ 7 เก็บไว๎รอ
จ าหนําย (แผนภูมิท่ี 11) มีแหลํงจ าหนําย คือ ขายเองท่ีตลาด สถาบันเกษตรกรโรงสี/โรงแปรรูป เป็นหลัก 
ต าบลแมํอุสุ มีรายได๎เฉล่ีย 54,066 บาท/ครัวเรือน (รายได๎เฉล่ียภาคการเกษตร 26,006 บาท และ
รายได๎นอกภาคการเกษตรกร 28,060 บาท) เกษตรกรมีรายได๎นอกภาคเกษตรมากกวํา เนื่องจาก รายได๎
สํวนดังกลําวนี้มาจาก การทอผ๎าพื้นเมือง และ การเก็บของปุาขาย การท าการเกษตรในพื้นท่ีสํวนใหญํปลูก
เพื่อบริโภคเป็นหลักจึงไมํสามารถตีเป็นมูลคําได๎มาก และมีรายจํายเฉล่ีย 43,691 บาท/ครัวเรือน 
(รายจํายภาคเกษตร 17,093 บาท/ครัวเรือน และรายจํายนอกภาคเกษตร 26,598 บาท/ครัวเรือน) 
และหนี้สินเฉล่ีย 4,831 บาท/ครัวเรือน สรุปในภาพรวม เมื่อเปรียบเทียบกันในระดับต าบลในอ าเภอ 
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ทําสองยาง พบวําต าบลแมํอุสุมีรายได๎ - รายจําย - หนี้สิน เฉล่ียอยูํในระดับต าท่ีสุดในอ าเภอ และ อ าเภอ
ทําสองยาง มีรายได๎ - รายจําย - หนี้สิน เฉล่ียอยูํในระดับต าท่ีสุดในจังหวัดตาก แม๎ลักษณะของดินในพื้นท่ี
จะเหมาะส าหรับการเป็นแหลํงเกษตรกรรม แตํเกษตรกรยังขาดการใช๎ประโยชน๑ท่ีดินท่ีเหมาะสม ขาดองค๑
ความรู๎ในด๎านการเกษตร วิถีการท าการเกษตรแบบด้ังเดิม ปลูกพืชไรํเชิงเด่ียว ซึ่งใช๎พื้นท่ีปลูกมากและ
เพื่อให๎ได๎ผลผลิตเพียงพอตํอการสร๎างรายได๎ ต๎องหมุนเวียนพื้นท่ีปลูก เนื่องจากดินเส่ือมโทรม เกิดการบุก
รุกพื้นท่ีปุาเพิ่มมากขึ้น ประเด็นส าคัญ คือ ความหํางไกลของพื้นท่ี สภาพทางภูมิศาสตร๑ การขาดแคลน
สาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน การคมนาคมท่ียากล าบาก สํงผลกับการพัฒนาด๎านการเมือง สภาพสังคม และ
เศรษฐกิจ เป็นไปอยํางเช่ืองช๎า ประกอบกับประชาชนสํวนใหญํ อําน พูด เขียน ภาษาไทยไมํคํอยได๎ ซึ่งเป็น
ปัญหาท่ีสํวนราชการตํางๆ ต๎องชํวยกันแก๎ไขเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตให๎ดีขึ้นตํอไป ท้ังนี้หมูํบ๎านท่ีต้ังอยูํใกล๎
ทางหลวงแผํนดิน (ถนนสายแมํสอด - แมํสะเรียง) หมูํท่ี 3 หมูํท่ี 4 และหมูํท่ี 6 มีสถานะทางเศรษฐกิจ
ดีกวําหมูํบ๎านอื่น  

๕.) แนวทางการพัฒนาอาชีพและประเดน็ที่เกี่ยวข้องกบัเกษตรอุตสาหกรรม 
 ด๎วยสภาพพื้นท่ีของจังหวัดตากซึ่งมีเนื้อท่ีท้ังหมด 10,254,156 ไรํ ในจ านวนนี้ เป็นพื้นท่ีปุาไม๎ 
7,942,381 ไรํ คิดเป็นร๎อยละ 77.46 ของพื้นท่ีท้ังจังหวัด และ มีพื้นท่ีท าการเกษตรจ านวน 
1,525,767 ไรํ คิดเป็นร๎อยละ14.87 ของพื้นท่ีท้ังจังหวัด สํงผลให๎เกษตรกรจ านวนมากขาดท่ีดินท ากิน 
เกิดปัญหาการบุกรุกพื้นท่ีปุา และนิยมปลูกพืชเชิงเดียว โดยเฉพาะ ข๎าวโพดเล้ียงสัตว๑ และมันส าปะหลัง 
เพราะเป็นพืชไรํ อาศัยน้ าน๎อย และไมํต๎องดูแลมาก จึงมีการบุกรุกพื้นท่ีปุาเพื่อเพิ่มพื้นท่ีปลูกอยํางตํอเนื่อง 
เพื่อให๎ได๎ปริมาณผลผลิตจ านวนมาก จากสภาพสถานการณ๑ปัจจุบัน ราคาผลผลิตสินค๎าเกษตรโดยเฉพาะ
พืชไรํ มีราคาตกต่ าเกษตรกรขาดองค๑ความรู๎ในการผลิตสินค๎าให๎ได๎คุณภาพผลผลิตท่ีได๎ไมํสามารถสร๎าง
รายได๎ให๎แกํเกษตรกรอยํางเต็มเม็ดเต็มหนํวย รายจํายท่ีเพิ่มขึ้นแปรผกผันกับรายได๎ท่ีลดลงจึงท าให๎เกิด
ปัญหาหนี้สินตามมา ด๎วยบริบทดังกลําวของจังหวัดตาก โดยเฉพาะเขตพื้นท่ี ๕ อ าเภอฝ่ังตะวันตก (อ าเภอ
แมํระมาด,อ าเภอทําสองยาง, อ าเภอแมํสอด, อ าเภอพบพระ และอ าเภออุ๎มผาง) ดังนั้น สภาเกษตรกร
จังหวัดตากจึงได๎น าเสนอและผลักดัน กิจกรรมภาคเกษตรกรรม ตามแนวพระราชด าริ “สร๎างปุาสร๎าง
รายได๎” ของสมเด็จพระเทพฯ เพื่อให๎เกิดความยั่งยืนในการประกอบอาชีพเกษตรกรรมในพื้นท่ี และได๎น า
โมเดล “Cassava City” ตามแนวทางของสภาเกษตรกรแหํงชาติมาปรับใช๎ โดยจัดท าเป็นแนวทาง “Herb 
City” โดยก าหนดแนวทางพัฒนาและสํงเสริมอาชีพปลูกและแปรรูปพืชสมุนไพร”ให๎สอดคล๎องกับความ
ต๎องการของตลาด “สร๎างมูลคําเพิ่มสินค๎าเกษตรกร ขายพืชเป็นยา” และพัฒนาตํอยอดไปสํูการสํงเสริมการ
จัดต้ังโรงงานแปรรูปผลผลิตท้ังท่ีเกี่ยวข๎องกับพืชสมุนไพร บุก เพื่อสร๎างมูลคําเพิ่มให๎แกํผลผลิตสินค๎าเกษตร
ท้ังนี้ สภาเกษตรกรจังหวัดตากได๎จัดท า (รําง) ข๎อเสนอโครงการสํงเสริมเกษตรเชิงนิเวศน๑และการปูองกัน
ปัญหามลพิษหมอกควันอยํางยั่งยืน ผํานคณะอนุกรรมการการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ๑ของจังหวัด
ตาก เสนอของบประมาณจากงบกลํุมจังหวัดภาคเหลือตอนลําง 1 (ตาก สุโขทัย พิษณุโลก เพชรบูรณ๑ 
อุตรดิตถ๑) โดยมีวัตถุประสงค๑เพื่อลดพื้นท่ีการปลูกพืชไรํเชิงเด่ียว และสํงเสริมให๎เกษตรกรการท าเกษตร
ผสมผสานอยํางยั่ งยืน รวมถึงการปลูกไม๎ เศรษฐกิจ พืชสมุนไพร รํวมกับการปลูกปุาเพื่อฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล๎อม สร๎างจิตส านึกในการดูแลรักษาปุา และลดจ านวนพื้นท่ีวิกฤตปัญหา
หมอกควัน พร๎อมท้ังสร๎างรายได๎ให๎กับเกษตรกร ตามแนวทางสร๎างปุาสร๎างรายได๎ 
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 จากการลงพื้นท่ีของส านักงานสภาเกษตรกรจังหวัดตาก ในปี พ.ศ. 2562 ท่ีผํานมา ท าให๎ทราบ
ข๎อมูลวํา ในพื้นท่ีอ าเภอทําสองยาง มีโรงงานแปรรูปบุก กํอต้ังขึ้นเพิ่มหลายแหํง ท าการเปิดรับซื้อบุกจาก
เกษตรกร ในราคา กิโลกรัมละ 25 บาทขึ้นไป ขึ้นอยูํกับฤดูกาล ปัจจุบันมีเกษตรกรที่ได๎รับการสํงเสริมปลูก
บุกนับพันราย ซึ่งหัวบุกในพื้นท่ี 5 อ าเภอฝ่ังตะวันตกของจังหวัดตาก (อ าเภอทําสองยาง อ าเภอแมํระมาด 
อ าเภอแมํสอด อ าเภอพบพระ และอ าเภออุ๎มผาง) เป็นบุกไขํ ท่ีตลาดในประเทศและตํางประเทศต๎องการ
มากเพราะมีสารกลูโคแนนมาก ปลูกงําย โตไว เป็นอาหารเพื่อสุขภาพ เนื่องจากมีเส๎นใยมากจึงมีการ
สํวนประกอบหลักของผลิตภัณฑ๑ ชํวยลดน้ าหนัก ต๎านเบาหวาน มะเร็งล าไส๎ และโรคทางเดินอาหารอื่นๆ  
แนวทางการสํงเสริมเกษตรกรในพื้นท่ีต าบลแมํอุสุ การสํงเสริมการปลูกบุกในรูปแบบวนเกษตร อาจเป็นอีก
แนวทางหนึ่งท่ีสามารถสร๎างรายได๎ให๎กับเกษตรกรในพื้นท่ีและคนสามารถอยูํกับปุา อยํางยั่งยืน ลดพื้นท่ี
การปลูกข๎าวโพดเล้ียงสัตว๑ สร๎างมูลคําเพิ่มพืชทางเลือกท่ีมีศักยภาพ มุํงเน๎นสินค๎าเกษตรปลอดภัยตํอยอด
ไปสํูเกษตรอุตสาหกรรมด๎านผลิตภัณฑ๑เพื่อสุขภาพ  

 นอกจากนี้ ด๎วยสภาพภูมิประเทศ และ ภูมิอากาศของอ าเภอทําสองยางในหลายพื้นท่ี ท่ีสามารถ
ปลูกกาแฟพันธุ๑อาราบิก๎าได๎ และเกษตรกรบางสํวนมีการปลูกกาแฟพันธุ๑อาราบิก๎าอยูํแล๎ว แตํเป็นการปลูก
แบบธรรมชาติ ไมํได๎มีการจัดการท่ีดีเทําท่ีควร ผลผลิตท่ีได๎จึงอยูํในเกณฑ๑ต่ า ราคาขายไมํสร๎างแรงจูงใจ
ใหก๎ับเกษตรกร  และจากการติดตามขําวสารเกี่ยวกับตลาดผลผลิตเมล็ดกาแฟในปัจจุบัน ผ๎ูบริโภคมีความ
ใสํใจคุณภาพเมล็ดกาแฟ และแหลํงปลูกท่ีปลอดภัยมากขึ้น กระต๎ุนให๎เกษตรกรผ๎ูปลูกกาแฟหันมาสนใจท า
กาแฟคุณภาพสูง(Specialty Coffee) อีกท้ังอุตสาหกรรมกาแฟของไทย ผลผลิตยังไมํเพียงพอกับความ
ต๎องการ และเมล็ดกาแฟจาก อ าเภอทําสองยาง จังหวัดตาก เคยได๎รับรางวัล แชมป์สุดยอดกาแฟปี 2559 
จากการประกวด 10 สุดยอดกาแฟไทย ในงานเทศกาลกาแฟ "Thailand Coffee Fest 2016" ณ ศูนย๑
การประชุมแหํงชาติสิริกิต์ิ จากสมาคมกาแฟพิเศษ (Specialty Coffee Association of Thailand 
:SCATH) ซีพีรีเทลลิงก๑ และกาแฟมวลชน ซึ่งมีราคาประมูลท่ีสูงถึงกิโลกรัมละ 1 ,200 บาท จึงเห็นได๎วํา 
แนวทางท่ีจะสํงเสริมให๎เกษตรกรมีความสามารถในการผลิตเมล็ดกาแฟคุณภาพนั้น เกษตรกรจ าเป็นต๎องมี
องค๑ความรู๎ ต้ังแตํ วิธีการปลูก จนถึงเก็บเกี่ยวเมล็ดกาแฟ ในระดับคุณภาพ เพื่อให๎ผํานรับรองตาม
มาตรฐานท่ีก าหนด ตลอดจนการสร๎างอัตลักษณ๑ให๎สินค๎าการเกษตรจากชุมชน ซึ่งเป็นแผนระยะยาว ท้ังนี้ 
หนํวยงานท่ีเกี่ยวข๎อง ต๎องเข๎าไปสํงเสริม สนับสนุน องค๑ความรู๎ เครื่องมือและมีจุดสาธิตให๎แกํเกษตรกร 
เพื่อท่ีจะได๎มีผลผลิตท่ีมีคุณภาพ สร๎างรายได๎ และสามารถพัฒนาตํอยอดไปสํูการแปรรูป การสร๎าง
ผลิตภัณฑ๑ตํอไป จากข๎อมูลแผนพัฒนาองค๑การบริหารสํวนต าบลแมํอุสุ อ าเภอทําสองยาง ทราบวํา มีการ
บรรจุโครงการสํงเสริม สนับสนุนการแปรรูปและบรรจุภัณฑ๑ ผลิตภัณฑ๑กาแฟ ในแผนพัฒนาท๎องถิ่น สภา
เกษตรกรจังหวัดตากจึงเห็นวํา ผลผลิตกาแฟ เป็นแนวทางท่ีสามารถพัฒนาตํอยอดสํูเกษตรอุตสาหกรรมได๎ 
ท้ังนี้ เกษตรกรผ๎ูผลิตจ าเป็นต๎องศึกษาและเรียนรู๎การปลูก เก็บเกี่ยวเมล็ดกาแฟให๎ได๎คุณภาพ เพื่อให๎ผําน
รับรองตามมาตรฐานท่ีก าหนด ตลอดจนการสร๎างอัตลักษณ๑ให๎สินค๎าการเกษตรจากชุมชน เพื่อเป็นแนว
ทางการประชาสัมพันธ๑ให๎เผยแพรํถึงผ๎ูบริโภค ตํอไป 
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ประเดน็ปญัหาและแนวทางพัฒนาภาคเกษตรกรรม ต าบลแม่อุส ุ

(สรุปจากการจัดเวทีระดมความเห็นการจัดท าแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับต าบล) 

ประเด็นปัญหา/ความต้องการ แนวทางการพัฒนา 
1. ขาดเอกสารสิทธิ์ในท่ีดินท ากิน 1. ให๎ภาครัฐด าเนินการออกเอกสารสิทธิ์ให๎กับ

เกษตรกร 
2. การขนสํง คมนาคมไมํสะดวก ขาดการดูแลจาก
หนํวยงานภาครัฐ 

2. องค๑การบริหารสํวนต าบลเข๎ามาดูแลพัฒนา
เส๎นทางหลักในการขนสํง 

3. ไมํมีเขื่อนกักเก็บน้ าเพื่อการเกษตรในชํวงฤดูแล๎ง 3. ท าฝายกั้นน้ า/กรมชลประทานด าเนินการ
โครงการสร๎างเข่ือนเก็บน้ า 

4. ไมํมีระบบน้ าปะปา 4. หนํวยงานท่ีเกี่ยวข๎องให๎ความชํวยเหลือติดต้ัง
ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน 

5. ต๎นทุนการผลิตสูง (ปุ๋ย, เมล็ดพันธ๑พืช) 5. รวมกลํุมเกษตรกรผลิตเมล็ดพันธุ๑พืชและท าการ
ผลิตปุ๋ยชีวภาพใช๎เองในชุมชน 

6. ขาดแหลํงทุน 6. ธกส. ให๎ความชํวยเหลือกับกลํุมเกษตรกร 
7. ราคาผลผลิตทางการเกษตรตกต่ า 7. จัดต้ังสหกรณ๑ชุมชนและกองทุนชํวยเหลือ

เกษตรกร 
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6.) ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาการเกษตร ต าบลแม่อุส ุ

วิสัยทัศน์ 
ผลผลิตสินค้าเกษตรจากชุมชน มุ่งสู่ผลิตภัณฑ์สินค้าแปรรูป หัตถประดิษฐ์อัตลักษณ์ท้องถ่ิน 
ฟื้นฟู ป่า ดิน น้ า ด้วยเกษตรวิถีใหม่ สร้างป่าสร้างรายได้ รู้ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

พันธกิจ 
 
 

1. พัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกร ให๎มั่นคง มั่งค่ัง อยํางยั่งยืนบนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
และแนวทางสร๎างปุาสร๎างรายได๎ 

2. สํงเสริมการน าระบบเกษตรปลอดภัย เกษตรอินทรีย๑ มาใช๎ในการท าการเกษตรอยํางจริงจัง 
3. เสริมสร๎างความเข๎มแข็งให๎กับเกษตรกรในการเพิ่มรายได๎ท่ีมั่นคงอยํางตํอเนื่อง 
4. พัฒนา ปรังปรุง และฟื้นฟูทรัพยากร ดิน น้ า ตลอดจนปัจจัยการผลิตทางการเกษตร ให๎

สอดคล๎องกับสภาพพื้นท่ีอยํางเหมาะสมและท่ัวถึง 
5. อนุรักษ๑ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล๎อม เพื่อสร๎างสมดุลในระบบนิเวศน๑และความอุดม

สมบูรณ๑ของปัจจัยผลผลิตทางการเกษตรอยํางยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ เป้าประสงค ์

1. พั ฒ น า คุ ณ ภ า พ ชี วิ ต
เกษตรกรให๎เกิดความมั่นคง 
ความมั่ง ค่ัง  อยํางยั่ งยืน บน
พื้ น ฐ าน ป รั ชญ า เ ศ รษ ฐกิ จ
พอเพียง และแนวทางสร๎างปุา
สร๎างรายได๎ 
2. พัฒนาขีดความสามารถใน
การผลิต การ จัดการ สินค๎า
เกษตร  และความมั่ ง คง ใน
อาชีพ 
3. บริหารจัดการทรัพยากรการ 
เกษตรอยํางมีประสิทธิภาพ 
และสร๎างสมดุลในระบบนิเวศน๑
อยํางยั่งยืน 

1. สร๎างกระบวนการมีสํวนรํวมทุกภาค
สํวนในการก าหนดนโยบายและวาง
แผนการพัฒนาเกษตรกรรมอยํางเป็น
ระบบ บนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง และแนวทางสร๎างปุาสร๎าง
รายได๎ 
2. พัฒนาประสิทธิภาพการผลิตสินค๎า 
เกษตรอินทรีย๑ตอบสนองความต๎องการ
ของตลาด 
3. สร๎างความเข๎มแข็งกลํุม องค๑กร 
สถาบัน เกษตรกร ให๎สามารถบริหาร
จัดการได๎อยํางมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 
4. สร๎างมูลคําเพิ่มผลผลิตโดยการแปร
รูปสร๎างเกษตรกรผ๎ูประกอบการ 
5. พัฒนาอัตลักษณ๑ ผลิตภัณฑ๑สินค๎า
เกษตรโดยใช๎ภูมิปัญญาท๎องถิ่น  
6. พัฒนาและปรังปรุง แหลํงน้ าระบบ
ชลปร ะทาน เพื่ อ ก าร เกษต ร ให๎ มี
ประสิทธิภาพและเป็นไปอยํางท่ัวถึง
เหมาะสมกับสภาพพื้นท่ี 
7 .  ฟื้ นฟู ท รั พ ย ากรการผ ลิตทา ง
การเกษตร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
ผลิตและลดต๎นทุน 

1. เกษตรกรต าบลแมํอุสุ มีคุณภาพ
ชีวิต ท่ี ดี  มี สํวนรํ วมในการก าหนด
น โ ย บ า ย แ ล ะ ว า ง แ ผ น พั ฒ น า
เกษตรกรรมในพื้ น ท่ี  บนพื้ น ฐาน
ปรั ชญา เศรษฐกิ จพอ เพี ย ง  และ
แนวทางสร๎างปุาสร๎างรายได๎ 
2.  เ ก ษ ต ร ก ร ต า บ ล แ มํ อุ สุ มี ขี ด
ความสามารถในการผลิตและจัดการ
สินค๎าเกษตร โดยใช๎ระบบ เกษตร
ปลอดภัย เกษตรอินทรีย๑ วนเกษตร 
3 .  เ ก ษต รก รต าบ ลแ มํ อุ สุ มี ก า ร
รวมก ลํุม  ผ ลิต  แปรรูป  จ าหนํ าย 
ผลผลิตทางการเกษตร  ผลิตภัณฑ๑
ท๎องถิ่น(ผ๎ากระเหรี่ยงทอมือ) สามารถ
เข๎าถึงแหลํงทุน ตลอดจนได๎รับการ
ถํายทอดองค๑ความรู๎ ตํ า งๆ ในการ
สนับสนุนอาชีพ เพื่อเสริมสร๎างความ
เข๎มแข็งให๎กับเกษตรกรในการเพิ่ม
รายได๎ท่ีมั่งคงอยํางตํอเนื่อง 
4. ระบบนิเวศน๑มีความสมดุล โดยการ
อนุรักษ๑ ฟื้นฟู ทรัพยากร ธรรมชาติ
และส่ิงแวดล๎อมอยํางจริงจัง และปัจจัย
การผลิตทางการเกษตรมีความสมบูรณ๑
อยํางยั่งยืน 
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แผนพัฒนา/แผนงาน/โครงการ 
วัตถุประสงค๑ แนวทางการด าเนินงาน 

แหลํง
งบประมาณ 

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

ยุทธศาสตร๑จังหวัด 
: การพัฒนาคุณภาพชีวิต
ประชาชนและแก๎ไข
ปัญหาความยากจน 
ยุทธศาสตร๑ อปท. 
:การพัฒนาด๎าน
โครงสร๎างพื้นฐาน 
: แผนงานการเกษตร 
: แผนงานเคหะและ
ชุมชน 

สํงเสริมสนับสนุนการ
แปรรูปและบรรจุภัณฑ๑
กาแฟ 

เพื่อการสร๎างรายได๎เสริม
ให๎แกํชุมชน 

สํงเสริมสนับสนุนการ
แปรรูปและการออกแบบ
บรรจุภัณฑ๑กาแฟ 

อบต.แมํอุสุ     
กองสวัสดิการ

สังคม 

ปรับปรุงซํอมแซมถนน
เพื่อการเกษตร ในพื้นท่ี 
หมูํ 1 2 4 5 7 8 10 

เพื่อให๎ประชาชนได๎มี
เส๎นทางใช๎ขนสํงผลผลิต
ทางการเกษตร 

ปรับปรุงซํอมแซมถนน
เพื่อการเกษตร 
 

อบต.แมํอุสุ     กองชําง 

กํอสร๎างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก (เข๎าพื้นท่ี
การเกษตร) หมูํ 4 

เพื่อให๎ประชาชนได๎มี
เส๎นทางคมนาคมท่ี
สะดวกสบายในทุกฤดู 

กํอสร๎างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก 
 

อบต.แมํอุสุ     กองชําง 

กํอสร๎างล าเหมือง คสล. 
ในพื้นท่ี หมูํ 1 2 3 5 
7 9 

เพื่อเป็นทํอสํงน้ าใน
การเกษตรและเก็บกักน้ า
ใช๎ตลอดปี 

กํอสร๎างล าเหมือง คสล. 
 
 

อบต.แมํอุสุ     กองชําง 

กํอสร๎างฝายเพื่อ
การเกษตร ในพื้นท่ีหมูํ 
2 5 6 7 

เพื่อให๎สามารถเก็บกักน้ า
ใช๎ในตลอดปี 

กํอสร๎างฝายเพื่อ
การเกษตร 
 

อบต.แมํอุสุ     กองชําง 

 

 

ส่วนที่ ๓ : แผนงานโครงการพัฒนาเกษตรกรรม อ าเภอท่าสองยาง / ต าบลแม่อุสุ พ.ศ. 2563 – พ.ศ. 2566 
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แผนพัฒนา/แผนงาน/โครงการ 
วัตถุประสงค๑ แนวทางการด าเนินงาน 

แหลํง
งบประมาณ 

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

ยุทธศาสตร๑จังหวัด 
: การพัฒนาคุณภาพชีวิต
ประชาชนและแก๎ไขปัญหา
ความยากจน 
ยุทธศาสตร๑ อปท. 
:การพัฒนาด๎านโครงสร๎าง
พื้นฐาน 
: แผนงานเคหะและชุมชน 

กํอสร๎างอํางเก็บน้ าเพื่อ
การเกษตร ในพื้นท่ีหมูํ 3 
6 

เพื่อให๎สามารถเก็บกักน้ าไว๎
ใช๎ได๎ดี 

กํอสร๎างอํางเก็บน้ าเพื่อ
การเกษตร 

อบต.แมํอุสุ 
    กองชําง 

กํอสร๎างระบบชลประทาน
เพื่อการเกษตร ในพื้นท่ี
หมํู4 

เพื่อให๎ประชาชนได๎มีน้ าไว๎ใช๎
อุปโภคบริโภคตลอดปี 

กํอสร๎างระบบชลประทาน
เพื่อการเกษตร 

อบต.แมํอุสุ 
    กองชําง 

จัดซื้อเครื่องสูบน้ าในพื้นท่ี
หมูํ 4 

เพื่อเป็นทํอสํงน้ าใน
การเกษตรและเก็บกักน้ า
ใช๎ได๎ตลอดปี 

จัดซื้อเครื่องสูบน้ าในพื้นท่ี
หมํู 4  

อบต.แมํอุสุ 
    กองชําง 

-สํงเสริมการรวมกลุํมเพื่อ
จัด ต้ังเป็นองค๑กร
เกษตรกร 

โครงการสํงเสริมการ
รวมกลุํมเกษตรกร (ตาม
ชนิดสินค๎า)  

- สร๎างอ านาจตํอรองราคา
ผลผลิตทางการเกษตร 
 - ลดต๎นทุนจากการ
รวมกลุํมซื้อปัจจัยการ
ผลผลิต  

- ให๎ความรู๎และสนับสนุน
การจัดต้ังกลุํมการผลิตและ
องค๑กรเกษตรกร 

กษ./อบต.
หนํวยงานท่ี
เกี่ยวข๎อง 

    กจ./สหกรณ๑/
สกจ.อบต. และ

หนํวยงานท่ี
เกี่ยวข๎อง 

- สํงเสริมและพัฒนา
ศักยภาพการผลิตสินค๎า 
ปศุสัตว๑ 

โครงการเลี้ยงแพะ อาชีพเสริมจากการปลูกพืช/ - เสริมสร๎างความ เข๎มแข็ง
ให๎เกษตรกรในเร่ืองเงินทุน 
อาหารสัตว๑พันธุสัตว๑ 
ความรู๎ในการจัดการฟาร๑ม
และการเลี้ยงสัตว๑ 

กษ./อบต.
หนํวยงานท่ี
เกี่ยวข๎อง 

    ปศจ./สหกรณ๑/
สกจ.อบต. และ

หนํวยงานท่ี
เกี่ยวข๎อง 

 

แผนงานโครงการพัฒนาเกษตรกรรม อ าเภอท่าสองยาง / ต าบลแม่อุสุ พ.ศ. 2563 – พ.ศ. 2566 
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แผนพัฒนา/แผนงาน/โครงการ 
วัตถุประสงค๑ แนวทางการด าเนินงาน 

แหลํง
งบประมาณ 

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

- แนวทางการพัฒนา 
พัฒนาประสิทธิภาพ
การผลิตทาง
การเกษตร และ
สร๎างมูลคําเพ่ิม
ภายใต๎แนวคิด
เกษตรปลอดภัย 
และเกษตรอินทรีย๑  
การพัฒนา
อุตสาหกรรมเกษตร
แปรรูปให๎มีความ
หลากหลาย
สอดคล๎องกับความ
ต๎องการของตลาด 

-โครงการสงํเสริมการ
ปลูกพืชทางเลือกสูํ
ผู๎บริโภคแบบปลอดภัย
ได๎มาตรฐาน GAP/
อินทรีย๑ 
 
 

1 เพ่ือให๎เกษตรกรผู๎ปลูกพืชผักตระหนัก
และลดการใช๎สารเคมี ซึ่งเป็นผลดีตํอสุขภาพ
ในระยะยาว 
2 เพ่ือให๎เกษตรกรผู๎ปลูกผักและชุมชนได๎
บริโภคผักปลอดภัยจากสารเคมี เป็นการ
ชํวยลดรายจําย 
3 เพ่ือสร๎างรายได๎เสริม จากการจ าหนํายผัก
ปลอดภัยจากสารพิษ 
4 เพ่ือให๎เป็นแหลํงศึกษาเรียนรู๎แกํ
เกษตรกรทั่วไปและประชาชนที่สนใจได๎เข๎า
มาศึกษาเรียนรู๎และน าไปปฏิบัติ 

- ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ 
“กิจกรรมพัฒนาศักยภาพ
กลุํมเกษตรกรและเพ่ิม
ประสิทธิภาพผลผลิต พิช
ผักเกษตรปลอดภัย” 
จ านวน 200 ราย 
- จัดท าแปลงสาธิตการ
ปลุกพืชผักปลอดภัย 
-จัดท าแปลงสาธิตการ
ปลุกพืชทางเลือก 
มะละกอGAP/เกษตร
อินทรีย๑ 

จังหวัดตาก     

กษ. / 
กษจ. /พณ / 
สกจ. และ
หนํวยงานที่ 
เก่ียวข๎อง 

 

- โครงการสงํเสริมการ
ผลิตพืชผักปลอดภัย
(ปลูกผักกางมุ๎ง) เรือนจ า
จังหวัดตาก 

1 เพ่ือให๎ผู๎ต๎องขังตระหนักและลดการใช๎
สารเคมี ซึ่งเป็นผลดีตํอสุขภาพในระยะยาว 
2 เพ่ือให๎ผู๎ต๎องขังและชุมชนได๎บริโภคผัก
ปลอดภัยจากสารเคมี เป็นการชํวยลด
รายจําย 
3 เพ่ือสร๎างรายได๎เสริม จากการจ าหนํายผัก
ปลอดภัยจากสารพิษ 
4 เพ่ือให๎เป็นแหลํงศึกษาเรียนรู๎แกํ
เกษตรกรทั่วไปและประชาชนที่สนใจได๎เข๎า
มาศึกษาเรียนรู๎และน าไปปฏิบัติ 

- ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ  
- จัดท าโรงเรือนปลุกผัก
กางมุ๎ง 
 

จังหวัดตาก     

เรือนจ า จ.ตาก 
กษ. /กษจ. / 

พณ /สกจ. และ
หนํวยงานที่ 
เก่ียวข๎อง 

 

แผนงานโครงการพัฒนาเกษตรกรรม อ าเภอท่าสองยาง / ต าบลแม่อุสุ พ.ศ. 2563 – พ.ศ. 2566 
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แผนพัฒนา/แผนงาน/โครงการ 
วัตถุประสงค๑ แนวทางการด าเนินงาน 

แหลํง
งบประมาณ 

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

- แนวทางการพัฒนา 
พัฒนาประสิทธิภาพ
การผลิตทางการเกษตร 
และสร๎างมูลคําเพ่ิม
ภายใต๎แนวคิดเกษตร
ปลอดภัย และเกษตร
อินทรีย๑  
การพัฒนาอุตสาหกรรม
เกษตรแปรรูปให๎มีความ
หลากหลายสอดคล๎อง
กับความต๎องการของ
ตลาด 
-แนวทางการพัฒนา
ความเข็มแข็งของ
สหกรณ๑ สร๎างกลุํม
สมาชิกสหกรณ๑สูํความ
เข็มแข็งแบบมีสํวนรํวม 
กลุํมสมาชิกสหกรณ๑
ได๎รับการพัฒนา
ศักยภาพ 
 

 โครงการพัฒนา
ศักยภาพการตลาดน า
การผลิต(ไกํพ้ืนเมือง)  
จังหวัดตาก  
 
 

1 เพ่ือพัฒนาศักยภาพการแขํงขันด๎าน
การตลาดน าการผลิตและทักษะองค๑ความรู๎
ด๎านเทคโนโลยีการขยายพันธุ๑และระบบการ
เลี้ยงไกํพ้ืนเมืองที่เหมาะสมกับบริบทพ้ืนที่ 
ให๎เป็นอาชีพที่สร๎างรายได๎ที่ย่ังยืนให๎กับ
ครอบครัวและชุมชน 
2 มีจุดเรียนรู๎การผลิต/เพาะพันธุ๑ไกํพ้ืนเมือง
ที่สอดคล๎องกับบริบทพ้ืนที่และตรงตาม
ความต๎องการของตลาด เกิดการชํวยเหลือ
เก้ือกูล แลกเปลี่ยนการเรียนรู๎ในชุมชน ตาม
แนวทางเศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนา
รูปแบบเกษตรแปลงใหญ ํ

- ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
ในประเด็น การตลาดน า
การผลิตและปรับระบบ
การเลี้ยงไกํพ้ืนเมือง
จังหวัดตาก การจัดท า
ข๎อมูลฟาร๑มให๎แกํกลุํม
เกษตรกรผู๎เลี้ยงไกํ
พ้ืนเมอืงที่มีศักยภาพ 
จ านวน 5 กลุํมๆละ 30 
ราย 

จังหวัดตาก     
ปศุสัตว๑ / 

สกจ. จ.ตาก 

-โครงการพัฒนา
ศักยภาพสมาชิกและ
คณะกรรมการสหกรณ๑
การเกษตรแบบมีสํวน
รํวม 

1 เพ่ือสํงเสริมการมีสํวนรํวมของสมาชิก
สหกรณ๑สูํการเป็นสมาชิกสหกรณ๑ต๎นแบบ 
2 เพ่ือให๎สหกรณ๑สร๎างกลุํมสมาชิกตนแบบ
เพ่ือยกระดับการพัฒนาสหกรณ๑สูํความเข็ม
แข็ง 
3 เพ่ือพัฒนาผู๎น ากลุํมสมาชิกสหกรณ๑ให๎เป็น
ผู๎น าด๎านการบริหารงานแบบมีสํวนรํวม 
4 เพ่ือสร๎างความรูค๎วามเข๎าใจด๎านกฎหมาย 
ข๎อบังคับ ระเบียบ การบริหารสหกรณ๑ 
 

จัดกิจกรรมฝึกอบรม 
ความรู๎ความเข๎าใจด๎าน
กฎหมาย ข๎อบังคับ 
ระเบียบ การบริหาร
สหกรณ๑ให๎แกํสมาชิก
สหกรณ๑สูสํหกรณ๑
ต๎นแบบ 4.0 
 
 

จังหวัดตาก     

สหกรณ๑ จ.ตาก 
สหกรณ๑ อ. 

กษ. /กษจ.  / 
สกจ. และ
หนํวยงานที่ 
เก่ียวข๎อง 

 

 

แผนงานโครงการพัฒนาเกษตรกรรม อ าเภอท่าสองยาง / ต าบลแม่อุสุ พ.ศ. 2563 – พ.ศ. 2566 
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แผนพัฒนา/แผนงาน/โครงการ 
วัตถุประสงค๑ แนวทางการด าเนินงาน 

แหลํง
งบประมาณ 

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

การพัฒนาคุณภาพชีวิต
ประชาชนและแก๎ไขปัญหา
ความยากจน 
การลดความเหลื่อมล้ าของ
สังคม และการสร๎างโอกาส
เข๎าถึงบริการภาครัฐ 

โครงการเสริมสร๎างการรับรู๎
ด๎านกฎหมายและการให๎
ความชํวยเหลือประชาชนผู๎
ด๎วยโอกาส 
 
 

1 เพ่ือเสริมสร๎างการรับรู๎ด๎าน
กฎหมายและการให๎ความ
ชํวยเหลือประชาชนผู๎ด๎วยโอกาส
ให๎เข๎าถึงกระบวนการยุติธรรม
อยํางมีประสิทธิภาพ 
2 เพ่ือให๎ประชาชนทราบถึงการ
คุ๎มครองสิทธิด๎านกฎหมาย การ
ปูองกันภัยจากปัญหาตํางๆที่
เกิดข้ึนในชีวิตประจ าวัน 
3 เพ่ือให๎ประชาชนได๎รับการ
อ านวยความยุติธรรมอยํางเทํา
เทียมกัน 

ฝึกอบรมให๎ความรู๎ด๎าน
กฎหมายแกํประชาชนให๎
เข๎าถึงกระบวนการ
ยุติธรรมอยํางมี
ประสิทธิภาพ 
 
 

จังหวัดตาก     

ยุติธรรม จ.ตาก/ 
สกจ. และ
หนํวยงานที่ 
เก่ียวข๎อง 

 

- แนวทางการพัฒนา 
พัฒนาประสิทธิภาพการ
ผลิตทางการเกษตร และ
สร๎างมูลคําเพ่ิมภายใต๎
แนวคิดเกษตรปลอดภัย 
และเกษตรอินทรีย๑  
การพัฒนาอุตสาหกรรม
เกษตรแปรรูปให๎มีความ
หลากหลายสอดคล๎องกับ
ความต๎องการของตลาด 

โครงการสงํเสริมและเพ่ิม
ศักยภาพเกษตร
อุตสาหกรรมเพ่ือสํงออก
และเกษตรเชิงนิเวศน๑ 

1 เพ่ือฟ้ืนฟูปุาต๎นน้ าลดรายจําย
สร๎างรายได๎ให๎กับเกษตรกรใน
พ้ืนที่ 
2 เพ่ือสํงเสริมการท าเกษตร
ผสมผสานอยํางย่ังยืน ลดการ
ปลูกพืชเชิงเด่ียว 
3 เพ่ือสร๎างจิตส านึกในการดุแล
รักษาปุา และลดจ านวนพ้ืนที่
วิกฤตปัญหาหมอกควัน 
เพ่ือสร๎างชุมชนเข๎มแข็ง 

ฝึกอบรม สํงเสริม 
สนับสนุนปัจจัยการผลิต 
สํงเสริมการปลูกพืช
ทางเลือกที่มีศักยภาพด๎าน
การตลาดเพ่ือทดแทนการ
ปลูกพืชเชิงเด่ียวบนพ้ืนที่
สูง 
 
 

กลุํมจังหวัด
ภาคเหนือ
ตอนลําง 1 

    จ.ตาก 

แผนงานโครงการพัฒนาเกษตรกรรม อ าเภอท่าสองยาง / ต าบลแม่อุสุ พ.ศ. 2563 – พ.ศ. 2566 
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ภาพกิจกรรม 
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ภาคผนวก
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ข้อมูลชุดดนิ ต าบลแม่อุสุ อ าเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ต าบลแมํอุสุ อ าเภอทําสองยาง จังหวัดตาก ประกอบไป ด๎วยชุดดินท่ี  29 , 31 , ๓3  , ๔7 , ๕5 , ๕9 , ๖๒ 

ท่ีมา : LDD Soil Guide สารสนเทศดินและข๎อมูลการใช๎ปุ๋ย กรมพัฒนาท่ีดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ๑ 
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แผนทีก่ารใช้ประโยชนท์ี่ดนิ ต าบลแม่อุสุ อ าเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก 

ท่ีมา : LDD Soil Guide สารสนเทศดินและข๎อมูลการใช๎ปุ๋ย กรมพัฒนาท่ีดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ๑ 
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    ชุดดิน : ชุดดินบ้านจ้อง (Bg) ชุดดินเชียงของ (Cg) ชุดดินโชคชัย  
     (Ci) ชุดดินแม่แตง (Mt)ชุดดินหนองมด (Nm) ชุดดินปาก 
     ช่อง (Pc) และชุดดินสูงเนิน (Sn) 
 
    ลักษณะเด่น :  
     กลํุมดินเหนียวลึกถึงลึกมากท่ีเกิดจากวัตถุต๎นก าเนิดดินเนื้อ 
     ละเอียดปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัด การระบายน้ าดีถึงดีปานกลาง 
     ความอุดมสมบูรณ๑ต่ า 
  
    ปัญหา :  
     ความอุดมสมบูรณ๑ต่ า ขาดแคลนน้ า และเกิดการชะล๎าง 
     พังทลาย สูญเสียหน๎าดินในพื้นท่ีลาดชัน บางพื้นท่ีดินเป็นกรด 
     จัดมาก 
  
แนวทางการจัดการ :  

 ปลูกพืชไรํหรือพืชผัก เลือกพื้นท่ีคํอนข๎างราบเรียบ 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) รํวมกับการใช๎ปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ยอินทรีย๑น้ า มี
ระบบอนุรักษ๑ดินและน้ า เชํน ไถพรวนและปลูกพืชตามแนวระดับ มีวัสดุคลุมดิน ปลูกพืชหมุนเวียน หรือ
ปลูกพืชสลับเป็นแถบ พัฒนาแหลํงน้ าและจัดระบบการให๎น้ าในแปลงปลูก พื้นท่ีท่ีเป็นกรดจัดมาก ควรใช๎
วัสดุปูน 200-300 กิโลกรัม/ไรํ 
 ปลูกไม๎ผล ขุดหลุมปลูกขนาด 50x50x50 ซม. ปรับปรุงหลุมปลูกด๎วยปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอก 15-
25 กิโลกรัม/หลุม มีระบบอนุรักษ๑ดินและน้ า เชํน ท าคันดิน ท าขั้นบันได ปลูกพืชคลุมดิน มีวัสดุคลุมดิน 
ปลูกพืชแซม ท าแนวรั้วหรือฐานหญ๎าแฝกเฉพาะต๎น ในชํวงเจริญเติบโต กํอนเก็บผลผ ลิตและหลังเก็บ
ผลผลิต ใช๎ปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอกรํวมกับปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ยอินทรีย๑น้ าตามชนิดพืชท่ีปลูก พัฒนาแหลํงน้ าและ
จัดระบบการให๎น้ าในแปลงปลูก พื้นท่ีท่ีเป็นกรดจัดมาก ควรใช๎วัสดุปูน 0.5-1.0 กิโลกรัม/หลุม 

 

 

 

 

 

กลุ่มชุดดินในพื้นที่ดอน เขตดินแห้ง 

 กลุ่มชุดดินที่ 29 
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กลุ่มชุดดินในพื้นที่ดอน เขตดินแห้ง 

กลุ่มชุดดินที่ 31 

 
    ชุดดิน :ชุดดินเชียงคาน (Ch) ชุดดินกบินทร์บุรี (Kb) ชุดดินโป่งตอง 
     (Po) และชุดดินสุรินทร์ (Su) 
 
    ลักษณะเด่น :  
     กลํุมดินต้ืนถึงก๎อนกรวด หรือเศษหินปนลูกรังหนามาก  
     ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดมาก การระบายน้ าดี ความอุดม 
     สมบูรณ๑ต่ า 
  
    ปัญหา :  
     ดินต้ืนถึงช้ันก๎อนกรวดหรือเศษหินปนลูกรังหนามาก ความอุดม
     สมบูรณ๑ต่ า ขาดแคลนน้ า เกิดการชะล๎างพังทลายสูญเสียหน๎า 
     ดินในพื้นท่ีท่ีมีความลาดชัน และบางพื้นท่ีมีก๎อนกรวดหรือเศษ
     หินกระจัดกระจายอยูํท่ีผิวดิน 
แนวทางการจัดการ :  

 พื้นท่ีดินต้ืนมากหรือมีก๎อนกรวดหรือลูกรังบริเวณหน๎าดินมาก ไมํควรน ามาใช๎ประโยชน๑ ปลํอยไว๎
ให๎เป็นปุา พื้นท่ีเล้ียงสัตว๑หรือปลูกไม๎ใช๎สอยโตเร็ว 
 ปลูกพืชไรํหรือพืชผัก เลือกพื้นท่ีท่ีมีหน๎าดินหนาและมีสภาพพื้นท่ีคํอนข๎างราบเรียบ จัดระบบการ
ปลูกพืชหมุนเวียนตลอดท้ังปีและปลูกพืชบ ารุงดินรํวมอยูํด๎วย 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
อินทรีย๑น้ า มีมาตรการอนุรักษ๑ดินและน้ า เชํน การไถพรวนตามแนวระดับ มีวัสดุคลุมดิน ท าแนวรั้วหรือท า
ฐานหญ๎าแฝกเฉพาะต๎น พัฒนาแหลํงน้ าและจัดระบบการให๎น้ าในแปลงปลูก 
 ปลูกไม๎ผล ขุดหลุมปลูกขนาด 75x75x75 ซม. ปรับปรุงหลุมปลูกด๎วยหน๎าดินรํวมกับปุ๋ยหมักหรือ
ปุ๋ยคอก 25-50 กิโลกรัม/หลุม มีระบบอนุรักษ๑ดินและน้ า เชํน การสร๎างคันดิน ท าขั้นบันได ปลูกพืชคลุม
ดิน ท าแนวรั้วหรือท าฐานหญ๎าแฝกเฉพาะต๎น ในชํวงเจริญเติบโต กํอนเก็บผลผลิตและภายหลังเก็บผลผลิต 
ใช๎ปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอกรํวมกับปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ยอินทรีย๑น้ า ตามชนิดพืชท่ีปลูก พัฒนาแหลํงน้ าและจัดระบบ
การให๎น้ าในแปลงปลูก 
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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 :  
กลํุมดินทรายแปูงละเอียดหรือดินรํวนละเอียดลึกมากท่ีเกิดจากตะกอน
แมํน้ าหรือตะกอนน้ าพารูปพัด ปฏิกิริยาดินเป็นกรดเล็กน๎อยถึงเป็นกลาง 
การระบายน้ าดีถึงดีปานกลาง ความอุดมสมบูรณ๑ปานกลาง 

   
ปัญหา :  
ขาดแคลนน้ าในระยะท่ีฝนท้ิงชํวงนาน บางพื้นท่ีอาจพบช้ันดานแข็งท่ี
เกิดจากการเกษตรกรรม 

   
แนวทางการจัดการ :  

ปลูกพืชไรํหรือพืชผัก ไถพรวนขณะท่ีดินมีความช้ืนท่ีเหมาะสมและท่ีความแตกตํางกันในแตํละปี 
เพื่อท าลายช้ันดานและปูองกันการเกิดช้ันดาน จัดระบบการปลูกพืชหมุนเวียนให๎มีการปลูกพืชบ ารุงดินอยูํ
ด๎วย ปรับปรุงดินด๎วยปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอก 2-3 ตัน/ไรํ หรือไถกลบพืชปุ๋ยสด (หวํานเมล็ดถั่วพร๎า 8-10 
กิโลกรัม/ไรํ เมล็ดถั่วพุํม 6-8 กิโลกรัม/ไรํ หรือปอเทือง 4-6 กิโลกรัม/ไรํ ไถกลบระยะออกดอก ปลํอยไว๎ 
1-2 สัปดาห๑) รํวมกับปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ยอินทรีย๑น้ า มีวัสดุคลุมดิน หรือท าแนวรั้วหญ๎าแฝก มีการใช๎ปุ๋ยเคมีหรือ
ปุ๋ยอินทรีย๑น้ าตามชนิดพืชท่ีปลูก เพื่อรักษาความสามารถในการผลิตของดินไว๎ไมํให๎เส่ือมโทรมลง พัฒนา
แหลํงน้ าและจัดระบบการให๎น้ าในแปลงปลูก 

   ปลูกไม๎ผล ขุดหลุมปลูกขนาด 50x50x50 ซม. ปรับปรุงหลุมปลูกด๎วยปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอก 20-
35 กิโลกรัม/หลุม มีวัสดุคลุมดิน ปลูกพืชคลุมดิน ปลูกพืชแซม ท าแนวรั้วหรือฐานหญ๎าแฝกเฉพาะต๎น 
ในชํวงเจริญเติบโต กํอนเก็บผลผลิตและภายหลังเก็บผลผลิต ใช๎ปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอกรํวมกับปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ย
อินทรีย๑น้ า ตามชนิดพืชท่ีปลูก เพื่อรักษาความสามารถในการผลิตของดินไว๎ไมํให๎เส่ือมโทรมลงพัฒนาแหลํง
น้ าและจัดระบบการให๎น้ าในพื้นท่ีปลูก 
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กลุ่มชุดดินในพื้นที่ดอน เขตดินแห้ง 

กลุ่มชุดดินที่ 47 

 
ชุดดิน : ชุดดินลี้  (Li) ชุดดินมวกเหล็ก (Ml) ชุดดิน
นครสวรรค์ (Ns) ชุดดินโป่งน้ าร้อน (Pon) ชุดดินสบปราบ 
(So) และชุดดินท่าลี่ (Tl) 
 

   
ลักษณะเด่น :  
กลํุมดินต้ืนถึงช้ันหินพื้น ปฏิกิริยาดินเป็นกรดถึงเป็นกลาง มี
การระบายน้ าดี ความอุดมสมบูรณ๑ต่ า 

   
ปัญหา : 
ดินต้ืนถึงช้ันหินพื้น ความอุดมสมบูรณ๑ต่ า ขาดแคลนน้ าและเกิด
การชะล๎างพังทลายสูญเสียหน๎าดินในพื้นท่ีลาดชัน บางพื้นท่ีมี
เศษหินหรือหินพื้นท่ีโผลํบริเวณหน๎าดิน 

   
แนวทางการจัดการ : พื้นท่ีท่ีเป็นดินต้ืนมาก มีเศษหินหรือหินพื้นโผลํมาก ไมํเหมาะสมส าหรับการท า
การเกษตร ควรปลํอยไว๎ให๎เป็นปุา หรือปลูกไม๎ใช๎สอยโตเร็ว 
    
  ปลูกพืชไรํหรือพืชผัก เลือกพื้นท่ีท่ีมีหน๎าดินหนา จัดระบบการปลูกพืชหมุนเวียน ปรับปรุงดินด๎วย
ปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอก 3 - 4 ตัน/ไรํ หรือไถกลบพืชปุ๋ยสด (หวํานเมล็ดถั่วพร๎า 10-12 กิโลกรัม/ไรํ เมล็ดถั่ว
พุํม 8-10 กิโลกรัม/ไรํ หรือปอเทือง 6-8 กิโลกรัม/ไรํ ไถกลบระยะออกดอก ปลํอยไว๎ 1 -2 สัปดาห๑) 
รํวมกับปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ยอินทรีย๑น้ า ไถพรวนและปลูกพืชตามแนวระดับ มีวัสดุคลุมดิน หรือปลูกพืชสลับเป็น
แถบ พัฒนาแหลํงน้ าและจัดระบบการให๎น้ าในแปลงปลูก 
    
 ปลูกไม๎ผล ขุดหลุมปลูกถึงช้ันหินพื้นหรือขุดหลุมขนาด 50x50x50 ซม. ปรับปรุงหลุมปลูกด๎วย
หน๎าดินท่ีไมํมีเศษหินหรือก๎อนหินรํวมกับปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอก 25-50 กิโลกรัม/หลุม ควรมีไม๎ค้ ายันและเอา
หน๎าดินบริเวณใกล๎เคียงมาผสมกับปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอกพูนโคนอยูํเป็นประจ า มีระบบอนุรักษ๑ดินและน้ า 
เชํน ปลูกพืชคลุมดิน มีวัสดุคลุมดิน ปลูกพืชแซม ท าแนวรั้วหรือท าฐานหญ๎าแฝกเฉพาะต๎น ใช๎ปุ๋ยหมักหรือ
ปุ๋ยคอกรํวมกับปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ยอินทรีย๑น้ า ตามชนิดพืชท่ีปลูก พัฒนาแหลํงน้ าและจัดระบบการให๎น้ าในแปลง
ปลูก   
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กลุ่มชุดดินในพื้นที่ดอน เขตดินแห้ง 

กลุ่มชุดดินที่ 55 

 
    ชุดดิน : ชุดดินจัตุรัส (Ct) และชุดดินวังสะพุง (Ws) 
 
    ลักษณะเด่น :  
     กลํุมดินลึกปานกลางถึงช้ันหินพื้น เศษหิน ก๎อนหินหรือลูกรัง  
     ปฏิกิริยาดินเป็นกลางหรือเป็นดําง การระบายน้ าดีถึงดีปาน 
     กลาง ความอุดมสมบูรณ๑ปานกลาง 
  
    ปัญหา :  

ดินลึกปานกลางถึงช้ันหินพื้น เศษหิน ก๎อนกรวดหรือลูกรัง ขาด
แคลนน้ าและเกิด การชะล๎างพังทลายสูญเสียหน๎าดินในพื้นท่ี
ลาดชัน 

  
แนวทางการจัดการ :  
 ปลูกพืชไรํหรือพืชผัก เลือกพื้นท่ีคํอนข๎างราบเรียบ จัดระบบการปลูกพืชให๎หมุนเวียนตลอดท้ังปี 
ปรับปรุงดินด๎วยปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอก 2 -3 ตัน/ไรํ หรือไถกลบพืชปุ๋ยสด (หวํานเมล็ดถั่วพร๎า 8 -10 
กิโลกรัม/ไรํ เมล็ดถั่วพุํม 6-8 กิโลกรัม/ไรํ หรือปอเทือง 4-6 กิโลกรัม/ไรํ ไถกลบระยะออกดอก ปลํอยไว๎ 
1-2 สัปดาห๑) รํวมกับปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ยอินทรีย๑น้ า ไถพรวนและปลูกพืชตามแนวระดับ มีวัสดุคลุมดิน ปลูกพืช
หมุนเวียน ปลูกพืชสลับเป็นแถบ หรือท าแนวรั้วหญ๎าแฝก พัฒนาแหลํงน้ าและจัดระบบการให๎น้ าในแปลง
ปลูก 
 ปลูกไม๎ผล ขุดหลุมปลูกขนาด 50x50x50 ซม. ปรับปรุงหลุมปลูกด๎วยปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอก 20-
35 กิโลกรัม/หลุม มีระบบอนุรักษ๑ดินและน้ า เชํน ปลูกพืชคลุมดิน มีวัสดุคลุมดิน ปลูกพืชแซม สร๎างคันดิน 
ขั้นบันได ท าแนวรั้วหรือท าฐานหญ๎าแฝกเฉพาะต๎น ในชํวงเจริญเติบโต กํอนเก็บผลผลิตและภายหลังเก็บ
ผลผลิต ใช๎ปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอกรํวมกับปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ยอินทรีย๑น้ า ตามชนิดพืชท่ีปลูก พัฒนาแหลํงน้ าและ
จัดระบบการให๎น้ าในแปลงปลูก 
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กลุ่มชุดดินในพื้นที่ดอน เขตดินชื้น 

กลุ่มชุดดินที่ 62 

 

ชุดดิน : พื้นที่ลาดชันเชิงซ้อน (SC : slope complex)  
  
ลักษณะเด่น :  
 พื้นท่ีลาดชันเชิงซ๎อนท่ีมีความลาดชันมากกวํา 35 เปอร๑เซ็นต๑ พื้นท่ีบริเวณนี้ยังไมํมีการศึกษา 
ส ารวจและจ าแนกดิน เนื่องจากสภาพพื้นท่ีมีความลาดชันสูง ซึ่งถือวํายากตํอการจัดการดูแลรักษาส าหรับ
การเกษตร  
ปัญหา :  
 มีความลาดชันสูงมาก ในพื้นท่ีท าการเกษตรจะเกิดการชะล๎างพังทลายสูญเสียหน๎าดินอยํางรุนแรง 
ขาดแคลนน้ าและบางพื้นท่ีอาจพบช้ันหินพื้นหรือเศษหินกระจัดกระจายอยูํบริเวณหน๎าดิน  
 
แนวทางการจัดการ :  
ควรปลํอยไว๎ให๎เป็นปุาตามธรรมชาติ เป็นท่ีอยูํอาศัยของสัตว๑ปุา แหลํงต๎นน้ าล าธาร ในกรณีท่ีจ าเป็นต๎อง
น ามาใช๎ประโยชน๑ทางการเกษตร จ าเป็นต๎องมีการศึกษาดินกํอน เพื่อให๎ทราบถึงความเหมาะสมของดิน
ส าหรับการปลูกพืช โดยมีการใช๎ประโยชน๑ท่ีดินในเชิงอนุรักษ๑หรือวนเกษตร ในบริเวณพื้นท่ีท่ีเป็นดินลึกและ
สามารถพัฒนาแหลํงน้ าได๎ มีระบบอนุรักษ๑ดินและน้ า เชํน ปลูกพืชคลุมดิน ท าแนวรั้วหญ๎าแฝกและขุดหลุม
ปลูกเฉพาะต๎น โดยไมํมีการท าลายไม๎พื้นลําง ส าหรับในพื้นท่ีท่ีไมํมีศักยภาพทางการเกษตร ควรรักษาไว๎ให๎
เป็นสวนปุา สร๎างสวนปุาหรือใช๎ปลูกไม๎ใช๎สอยโตเร็ว 
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แบบสรปุการส ารวจข้อมูลเกษตรกรระดบัจังหวดั 
จังหวัดตาก 

ข้อมูล ณ วันที ่7  กรกฎาคม 2558 

อ าเภอ 

ข้อมูลเกษตรกรผู้เป็นหนี้ในระบบ ข้อมูลเกษตรกรผู้เป็นหนี้นอกระบบ 

จ านวน 
(ราย) 

มูลหนี้ (บาท) 

ความจ าเป็นเดือดร้อนการ
เป็นหนี ้

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 
                   
หมายเหตุอ าเภอวังเจ๎าลดยอดลงจากเดิม693 เหลือ692 ราย              

 

 

 

 

 

 


















































































































