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โครงการจัดทาแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตาบล
การเกษตรยังมีความสาคัญอย่างยิ่ง ต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศไทย แม้สัดส่วนรายได้ภาค
เกษตรต่อรายได้ประชาชาติจะอยู่ในระดับไม่สูงนัก เนื่องจากรายได้ยังคงผันผวนไปตามกระแสเศรษฐกิจ
โลก แต่เป็นเพราะภาคเศรษฐกิจด้านอื่นๆโดยเฉพาะอุตสาหกรรมการส่งออก การบริการและการท่องเที่ยว
เติ บโตเร็ ว กว่ า มาก เมื่อ มองตั วเลขในเชิ ง เปรีย บเที ยบจึ ง ท าให้ ภ าคเกษตรไม่ค่ อ ยมี ความส าคัญ ในเชิ ง
เศรษฐกิจ และจานวนเกษตรกรก็มีแนวโน้มลดลงเช่นเดียวกับ ประเทศที่พัฒ นาแล้ว หากแนวโน้มการ
พัฒนาการเกษตรเป็นไปแบบที่เป็นอยู่ในปัจจุบันนี้ และไม่มีการแก้ไขปัญหาเกษตรกรอย่างจริงจัง เชื่อว่าอีก
ไม่เกิน ๓๐ ปี จานวนเกษตรกรไทยจะเหลือต่ากว่าร้อยละ ๑๐
สาหรับการทาการเกษตรของเกษตรกรไทยส่วนใหญ่ ยังประสบปัญหาท่ามกลางความเปลี่ยนแปลง
ของสังคมภายใต้กระแสโลกาภิวัฒน์ ภาคเกษตรกรรมไทยกาลังเผชิญ กับปัญหาความยากจนอันเกิดจาก
เกษตรกรไทยส่วนใหญ่ยังขาดความรู้ และการบริหารจัดการ ปัญ หาเรื่องทุน และโครงสร้างพื้นฐาน โดย
เฉพาะที่ทากิน การพัฒนาดิน และน้า ซึ่งยังพบว่าไม่เพียงพอ จึงเป็นสิ่งที่ทาให้การพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่
ของเกษตรกรไทยยังล่าช้า
การเปิ ด เสรี ข องประชาคมเศรษฐกิ จ อาเซี ย น หรื อ AEC ก็ เ ป็ น อี ก ปั จ จั ย หนึ่ ง ที่ ต้ อ งค านึ ง ถึ ง
เนื่องจากเป็นการเปิดเสรีทางการค้า กล่าวคือสินค้ าเกษตรสามารถส่งออกเคลื่อนย้ายได้อย่างเสรี ส่งผลให้
ต้องให้ความสาคัญกับ คู่แข่งขันในตลาดภาคการเกษตร คุณภาพของสินค้าเกษตร ราคาสินค้าเกษตร เป็น
ต้น ทั้งนี้ประเทศไทยก็ยังพอมีข้อได้เปรียบอยู่บ้างในเรื่องของพื้นที่การเพาะปลูก และระบบการขนส่ง
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ตาบลแม่ละมุ้ง มี 4 หมู่บ้าน
(ทาเนียบท้องที่ พุทธศักราช 2555 กรมการปกครอง)

ตาบลแม่ละมุ้ง

ที่มา : แผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-Map) - กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
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ส่วนที่ ๑ : บริบทพืน้ ที่
1.) ข้อมูลทั่วไป
( ที่มา : สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน องค์การบริหารส่วนตาบลอุ้มผาง อาเภออุ้มผาง จังหวัดตาก )
สภาพทั่วไปของตาบล
ตาบลแม่ละมุ้งเดิมเป็นชาวไทยภูเขาเผ่ากะเหรี่ยง ก่อตั้ง มาประมาณ 130 ปี ต่อมาได้มีชาวไทย
ภูเขาเผ่าม้ง อพยพเข้ามาอาศัยอยู่เป็นจานวนมาก ในช่วงปี 2537 มี 19 หมู่บ้าน ทาให้เกิดปัญหาการตัด
ไม้ทาลายปุาและปัญหายาเสพติด การปลูกฝิ่น ทาให้ทางราชการต้องอพยพหมู่บ้านที่มีปัญ หา (บ้านม้ง
ทั้งหมด) ออกไปอยู่ในที่ที่ทางราชการจัดสรรให้ (ย้ายไปอยู่อาเภอพบพระ) ปัจจุบันเหลือบ้านกะเหรี่ยงอยู่
จานวน 4 หมู่บ้านประกอบด้วย หมู่ที่ 1 บ้านปะหละทะ หมู่ที่ 2 บ้านเซปะหละ หมู่ที่ 3 บ้านปุาพลู
หมู่ที่ 4 บ้านแม่ละมุ้งคี
อาณาเขตติดต่อ
ทิศเหนือ
ติดต่อตาบลอุ้มผาง อาเภออุ้มผาง จังหวัดตาก
ทิศใต้
ติดต่ออาเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี
ทิศตะวันออก ติดต่ออาเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ และอาเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี
ทิศตะวันตก ติดต่อตาบลแม่จัน อาเภออุ้มผาง จังหวัดตาก
ลักษณะภูมิประเทศ
ตาบลแม่ละมุ้งมีเ นื้อที่ ทั้งหมดประมาณ 1,282 ตารางกิ โลเมตร หรือประมาณ 803,814 ไร่
ลักษณะภูมิประเทศของตาบล เป็นเทือกเขาและหุบเขาภาคตะวันตก เป็นทิวยาวต่อเนื่องเรียงซ้อนกันเป็น
ทิว และมีหุ บเขาที่เกิด จากรอยเลื่ อนทรุ ดต่าที่ เป็น พื้นราบแคบระหว่ างหุบ เขาลึ กและก่อให้ เกิด น้าตก
ทิวทัศน์ และช่องวิว ที่มีคุณค่าทางการท่องเที่ยวในเชิง นิเวศน์ ที่เป็นที่ราบระหว่างหุบเขาแคบๆ แบบ
ลูกฟูก ที่สลับกับแม่น้าและลาน้าสายสั้น ดินมีความอุดมสมบูรณ์ เหมาะสาหรับการทานา พืชไร่ พืชสวน
และการปศุสัตว์ พื้นที่ส่วนใหญ่อยู่ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ปุาอุ้มผางและเขตรั กษาพันธุ์สัตว์ปุาทุ่งใหญ่นเรศวร
ด้านตะวันออก มีปุาไม้หนาแน่นร้อยละ 97 เป็นภูเขา มีพื้นที่ราบผ่านภูเขาและลุ่มน้าเพียงร้อยละ 3
ลักษณะภูมิอากาศ
เนื่องจากลักษณะภูมิประเทศส่วนใหญ่ ประกอบไปด้วยภูเขาสูงชัน สภาพปุาส่วนใหญ่เป็นปุาดงดิบ
และปุาเบญจพรรณ ที่ยังค่อนข้างสมบูรณ์ และมีอาณาเขตติดกับประเทศพม่า สู่ทะเลอันดามัน จึ ง ทาให้
พื้นที่โดยรวมมีฝนตกค่อนข้างชุกจนถึงชุกมาก ตั้งแต่เดือน มีนาคม จนถึงเดือนตุลาคม โดยสภาพอากาศ
ทั่วไป มีดังนี้
ฤดูร้อน จะเริ่มตั้งแต่เดือนมีนาคม ถึง เดือนพฤษภาคม
ฤดูฝน จะเริ่มตั้งแต่เดือนมิถุนายน ถึง เดือน ตุลาคมและมีฝนตกชุกเพราะว่ามีภูเขาสูงและปุาไม้หนาแน่น
ฤดูหนาว จะเริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ถึง เดือนกุมภาพันธ์
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ลักษณะของดิน
ลักษณะของดินในอาเภออุ้มผาง สามารถแบ่งออกได้เป็น 3 กลุ่ม คือ
• กลุ่มดินไร่ ครอบคลุมพื้นที่ประมาณร้อยละ 10 ของพื้นที่ทั้งหมดของจังหวัดตาก เป็นพื้นที่ที่มี
ความลาดชัน สภาพพื้นที่อาจเป็นที่ราบ ที่ลาดเชิงเขา หรือเป็นลูกคลื่น มีการระบายนาได้ดี โดยทั่วไปจะไม่
มีการขังน้าเมื่อฝนตก ส่วนใหญ่ใช้ประโยชน์ในการปลูกพืชไร่ ไม้ผล หรือไม้ยืนต้นอื่นๆ
• กลุ่มดินตื้น ครอบคลุมพื้นที่ประมาณร้อยละ 15 ของพื้นที่ทั้งหมดของจังหวัดตาก เป็นดินที่มีชั้น
ลูกรัง ก้อ นกรวด เศษหิน ปะปนอยู่ในเนื้อดินหรื อมีชั้นหินปู นมาร์ล หรือพบชั้นหิ นพื้น อยู่ตื้ นกว่า 50
เซนติเมตร จากผิวดิน เนื้อดินจะมีปริมาณชิ้นส่วนหยาบ กรวด หรือลูกรังปนอยู่ มากกว่าร้อยละ 35 ทาให้
มีปริมาตรของ ดิน น้อย ดิน จึงอุ้มน้าได้น้อ ย มักขาดแคลนน้าในฤดูฝนทิ้ ง ช่วง ส่ง ผลให้พืชไม่สามารถ
เจริญเติบโตได้ดี และให้ ผลผลิตต่า
• กลุ่มดินภูเขา ครอบคลุมพื้นที่ประมาณร้อยละ 70 ของพื้นที่ทั้งหมดของจังหวัดตากซึ่งอาเภออุ้ม
ผาง เป็นอาเภอที่มีลักษณะภูเขามากกว่าร้อยละ 50 มีลักษณะเป็นดินตื้นที่เกิดจากการสลายตัวของหิน
ภูเขาที่มีความ อุดมสมบูรณ์ต่า
ลักษณะของแหล่งน้า
ตาบลแม่ละมุ้งมีลาห้วยที่หล่อเลี้ยงประชาชนในพื้นที่ ได้แก่
ลาห้วยแม่กลอง พื้นที่ได้รับประโยชน์ ฤดูแล้ง จานวน 42 ไร่ เกษตรกรได้รับผลประโยชน์ 33 ครัวเรือน
ลาห้วยแม่ละมุ้ง พื้นที่ได้รับประโยชน์ ฤดูแล้ง จานวน 56 ไร่ เกษตรกรได้รับผลประโยชน์ 65 ครัวเรือน
ในพื้นที่ส่วนใหญ่ของตาบลแม่ละมุ้ง ใช้น้าฝนในการผลิตพืชตามฤดูกาล
ลักษณะของป่าไม้
ลักษณะของปุาไม้ในตาบลแม่ละมุ้ง ประกอบด้วยปุาที่สาคัญ 2 ชนิด คือ ปุาเต็งรัง และปุาเบญจ
พรรณ พื้นที่ส่วนที่เหลือเป็นสภาพปุาที่ถูกแผ้วถาง พื้นที่ตั้งบ้านเรือนและพื้นที่ที่มีหินโผล่ ลักษณะที่สาคัญ
ของทรัพยากรปุาไม้ มีดังนี้
• ปุาเต็งรัง เป็นสังคมพืชปุาผลัดใบ ปุาเต็งรังมักพบในบริเวณพื้นที่แห้งแล้ง ดินเก็บความชื้นได้ไม่
ดีนัก จึงปรากฏในที่ดินที่เป็นดินทรายจัด ดินตื้นและมีหิน ได้แก่ เต็ง รัง ยางกรวด ยางเหียง
นอกเหนือจากไม้ในวงศ์ยาง แล้วพรรณไม้ที่พบในปุาชนิดนี้ ได้แก่ พะยอม รกฟูา ตะแบกเลือด
สมอไทย ประดู่ เก็ดแดง เป็นต้น โดยพบปรงเหลี่ยม เป็นไม้พื้นล่างของปุา
• ปุาเบญจพรรณ เป็นปุาที่มีปัจจัยกาหนดที่สาคัญ ได้แก่ ความลึกของดิน ช่วงความแห้ง แล้ง
และระดับความสูงจากน้าทะเล สภาพพื้นที่มีทั้งที่ราบและที่ลาดชัน ไม้ที่สาคัญพบในชั้นเรือน
ยอดบนสุด ได้แก่ ก้านเหลือคุณ แสมสาร ปอสาโรง แสลงใจ มะเม้าสาย และมีไม้ไผ่ขึ้นผสมอยู่
หลายชนิด เช่น ไผ่หนาม ไผ่บง ไผ่ซางนวล ไผ่ไร่ ไผ่รวก
คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ
ทรัพยากรธรรมชาติในเขตพื้นที่ตาบลแม่ละมุ้ง ส่วนใหญ่เป็นปุาไม้ พื้นที่อยู่ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ปุา
อุ้มผางและเขตรักษาพันธุ์สัตว์ปุาทุ่งใหญ่นเรศวร ด้าน ซึ่งปัจจุบันพื้นที่ปุาคงเหลือประมาณ 349,129 ไร่
ของพื้นที่ทั้งหมดของตาบล เพราะเกษตรกรบุกรุกทาการเกษตร
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ข้อมูลเกี่ยวกับจานวนประชากร
ประชากรรวมทั้ ง สิ้ น จ านวน 1,986คน แยกเป็ น ชาย 1,064 คน หญิ ง 922 คน จ านวน
ครัวเรือนทั้งสิ้น 612 ครัวเรือน
ตารางจานวนประชากรตาบลแม่ละมุ้ง แยกเป็นหมู่บ้าน
ชื่อหมู่บ้าน
ชาย
หญิง
รวม
ครัวเรือน
บ้านปะหละทะ
397
345
742
287
บ้านเซปะหละ
337
315
652
146
บ้านปุาพลู
57
37
94
36
บ้านแม่ละมุ้งคี
273
225
498
143
รวม
1,064
922
1,986
612
ที่มา : ข้อมูลจาก สานักทะเบียนอาเภออุ้มผาง ณ วันที่ 9 กรกฎาคม 2561
ตารางจานวนประชากรตาบลแม่ละมุ้ง แยกเป็นช่วงอายุ
ช่วงอายุประชากร
เพศชาย (คน)
เพศหญิง(คน)
รวม (คน)
0 ปีเต็ม – 17 ปีเต็ม
411
348
759
18 ปีเต็ม – 60 ปี
547
498
1,045
61 ปีเต็ม - 70ปี
49
36
85
มากกว่า 71 ปีเต็มขึ้นไป
19
22
41
รวมข้อมูลทั้งหมด
1,026
904
1,930
ที่มา : ข้อมูลจาก สานักทะเบียนอาเภออุ้มผาง ณ วันที่ 9 กรกฎาคม 2561
ด้านการศึกษา
• โรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาตาก เขต 2 จานวน 1 แห่ง คือ
โรงเรียนแม่ละมุ้งวิทยา หมู่ที่ 1 ตาบลแม่ละมุ้ง อาเภออุ้มผาง จังหวัดตาก
• ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จานวน 4 แห่ง คือ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ชาย

หญิง

รวม

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปะหละทะ

18

16

34

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเซปะหละ

22

12

34

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่ละมุ้งคี

13

8

21

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเดลอปอบอ

9

8

17

62

44

106

รวม

ที่มา : ข้อมูลยอดเด็กนักเรียน ณ เดือน พฤษภาคม 2561
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ด้านการสาธารณสุข
ตาบลแม่ละมุ้งมีสถานพยาบาล จานวน 2 แห่ง คือ
• โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดับตาบล (รพ.สต.) หมู่ที่ 1 หมู่บ้านปะหละทะ ตาบลแม่ละมุ้ง
ทาหน้าที่ ในลักษณะให้บริการสาธารณสุขผสมผสาน ทั้งด้านการสร้างเสริมสุขภาพ การควบคุมและปูองกัน
โรค การรั ก ษาพยาบาล และกรฟื้ น ฟู สภาพ รวมทั้ ง การจั ด การปั จ จั ย เสี่ ย งต่ อ สุ ข ภาพในระดั บ บุ ค ค ล
ครอบครัว ชุมชนและสังคมในพื้นที่ที่รับผิดชอบ โดยมีจุดเน้นที่สาคัญ 3 ประการ ดังนี้
- ดาเนินการเชิงรุก โดยมุ่งเข้าหาประชาชนเพื่อการสร้างสุขภาพเป็นหลัก รวมทั้งมุ่งจัดการ
กับปัจจัยเสี่ยงที่เป็นต้นเหตุของปัญหาสุขภาพ
- บริการตลอด 24 ชั่วโมง โดยที่สามารถปรึกษาแพทย์ในโรงพยาบาลพี่เลี้ยง หรือส่งต่อ
ผู้ปุวยได้ตลอดเวลา ทั้งนี้อาจมีบริการเตียงนอนเพื่อสังเกตอาการโดยไม่รับผู้ปุวยไว้นอน
ค้างคืน และหากมีกรณีฉุกเฉินก็สามารถประสานระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินในการ
ออกไปรับผู้ปุวยและให้การปฐมพยาบาลก่อนส่งต่อ
- มีความเชื่อมโยงและมีส่วนร่วมโดยมีความเชื่อมโยงกับบริการสุขภาพในระดับอื่น ในการ
ดูแลผู้ปุวยเฉพาะรายอย่างมีประสิทธิภาพ และมีส่วนร่วมอย่างเข้มแข็งในการดาเนินงาน
ของประชาชน ชุมชน และองค์กรปกครองท้องถิ่น
• สุขศาลาบ้านแม่ละมุ้ง หมู่ที่ 4 บ้านแม่ละมุ้งคี ตาบลแม่ละมุ้ง
ทาหน้าที่ ดูแลรักษาเบื้องต้น ให้ความรู้ หรือส่งเสริมด้านสุขภาพ ตลอดจนกิจกรรมต่างๆด้านสุขภาพ ที่ต้อง
ปฏิบัติร่วมกับชาวบ้าน
ด้านยาเสพติด
ต าบลแม่ ละมุ้ ง อยู่ ใ นเขตพื้ น ที่ ดู แ ลขององค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลอุ้ ม ผาง จากข้ อ มู ล พบว่ า มี
ประชาชน และเยาวชนเข้าไปข้องเกี่ยวกับยาเสพติด เนื่องจากตาบลแม่ละมุ้ง มีพื้นที่ติดต่อกับประเทศ
เมียนม่าร์ ทาให้มียาเสพติดเข้ามาในพื้นที่ได้หลายช่องทาง หลากหลายรูปแบบและวิธี
การสังคมสงเคราะห์
ตาบลแม่ละมุ้งอยู่ ในเขตพื้นที่ดูแลขององค์การบริหารส่วนตาบลอุ้มผาง ซึ่ง มีกองสวัสดิการและ
สัง คม ซึ่งรับผิดชอบงานสังคมสงเคราะห์ การส่งเสริมสวัสดิการเด็กและเยาวชน การพัฒนาชุมชน โดย
สงเคราะห์ประชาชนผู้ทุกข์ยาก ขาดแคลน ไร้ที่พึ่งผู้ประสบภัยพิบัติต่างๆ ผู้สูง อายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส
ผู้ปุ วยเอดส์ การให้ คาปรึ ก ษา แนะน าในด้ า นสั ง คมสงเคราะห์แ ก่ผู้ ม าขอรั บ บริ การ การสอดส่อ งดู แ ล
ช่วยเหลือเด็กและเยาวชน ที่ประพฤติตนไม่เหมาะสมแก่วัยรวมถึงให้คาปรึกษา แนะนาแก่เด็กและเยาวชน
ซึ่งมีปัญหาในด้านต่างๆ รวมถึงการสงเคราะห์ผู้พิการทุพพลภาพ และการส่งเสริมอาชีพให้ทั้งผู้พิการทุพพล
ภาพและผู้ดูแลผู้ปุวยโดยเป็นตัวกลางในการประสานกับมูลนิธิต่างๆเพื่อเข้ามา ข้อมูลปีงบประมาณ 2561
ประเภท
ผู้สูงอายุ
ผู้พิการ

ช่วงอายุ
60 - 69
70 - 79
80 – ขึ้นไป

ตาบลแม่ละมุ้ง
83
28
11
รวมจานวนผู้สูงอายุ
18

รวม (ราย)
83
28
11
122
18
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ศาสนา ขนบธรรมเนียมประเพณี พิธีกรรม
• ศาสนา ประชากรส่วนใหญ่ในตาบลแม่ละมุ้ง นับถือศาสนาพุทธและนับถือผี
ในตาบลมีสานักสงฆ์ จานวน 4 แห่ง ได้แก่ สานักสงฆ์บ้านปะหละทะ สานักสงฆ์บ้านเซปะหละ สานักสงฆ์
บ้านปุาพลู และสานักสงฆ์บ้านเดลอปอบอ
ศาสนา
จานวนเพศชาย (คน)
จานวนเพศหญิง (คน)
จานวนรวม (คน)
พุทธ
695
649
1,344
คริสต์
2
0
2
อื่น ๆ
3
3
6
รวมทั้งหมด
700
652
1,352
ที่มา : พัฒนาชุมชนอุ้มผางหมายเหตุ * จานวนประชากรที่อาศัยอยู่จริงจากการสารวจนี้ อาจไม่เท่ากับจานวนประชากรที่มี
อยู่ในทะเบียนบ้านได้

• ขนบธรรมเนียมประเพณี พิธีกรรม
- ประเพณีสงกรานต์
- ประเพณีขึ้นปีใหม่
- ประเพณีแต่งงาน
- ประเพณีตักบาตรเทโวในวันสาคัญต่างๆ
- พิธีผูกข้อมือลาขุหรือบายศรีสู่ขวัญ ประจาปี
- พิธีกินข้าวใหม่
การบริการพื้นฐาน
1.) การคมนาคมขนส่ง
บ้านปะละทะ หมู่ที่ 1 ตาบลแม่ละมุ้ง มีระยะทางห่างจาก ที่ว่าการอาเภออุ้มผาง ประมาณ 25
กิโลเมตร การคมนาคมจากตาบลแม่ละมุ้งไปยัง ที่ว่าการอาเภออุ้มผาง มีเส้นทางคมนาคม เป็นถนนลาดยาง
ตลอดเส้นทาง ส่วนถนนระหว่างหมู่บ้าน และภายในหมู่บ้านเป็นถนนคอนกรี ต บางเส้นทางยังเป็นถนนดิน
ลูกรัง
• เส้นทางจากองค์การบริหารส่วนตาบลอุ้มผาง ไปหมู่ที่ 1 บ้านปะหละทะ ตาบลแม่ละมุ้ง เป็นถนน
ลาดยาง ของกรมทางหลวง หมายเลข 1090 รวมระยะทาง 27 กิโลเมตร
• เส้นทางจาก หมู่ที่ 1 บ้านปะหละทะ ไป หมู่ที่ 2 บ้านเซปะหละ ตาบลแม่ละมุ้ง เป็นถนน ลาดยาง
ของกรมทางหลวง หมายเลข 1090 รวมระยะทาง 5 กิโลเมตร
• เส้นทางจาก หมู่ที่ 2 บ้านเซปะหละ ไปหมู่ที่ 3 บ้านปุาพลู ตาบลและมุ้ง เป็นถนนลูกรัง ของ
องค์การบริหารส่วนตาบลอุ้มผาง รวมระยะทาง 11 กิโลเมตร
• เส้นทางจาก หมู่ที่ 3 บ้านปุาพลู ไป หมู่ที่ 4 บ้านเดลอปอบอ ตาบลแม่ละมุ้ง ถนนเป็นลูกรังของ
องค์การบริหารส่วนตาบลอุ้มผาง รวมระยะทาง 17 กิโลเมตร
• เส้นทางจาก หมู่ที่ 3 บ้านปุาพลู ไป หมู่ที่ 4 บ้านแม่ละมุ้งคี ตาบลแม่ละมุ้ง เป็นถนนลูกรังของ
องค์การบริหารส่วนตาบลอุ้มผาง รวมระยะทาง 19 กิโลเมตร
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การคมนาคมทางบก เพื่อเข้ าสู่ ตั วจั งหวั ด จะมี รถประจ าทางสายอุ้ มผาง - แม่ สอด และจากแม่ สอด - ตาก
ระยะทางรวมทั้งสิ้น 247 กิโลเมตร โดยใช้ทางหลวงแผ่นดิน ได้แก่ ทางหลวงหมายเลข 1090 (แม่สอด อุ้มผาง) และทางหลวงหมายเลข 105 (ตาก - แม่สอด) โดยสภาพเส้นทางจะเป็นเขาคดเคี้ยว ผู้ใช้เส้นทาง
ควรใช้ด้วยความระมัดระวัง
การคมนาคมทางอากาศ มีเครื่องบินทหาร ตารวจ ที่ใช้ส่งของพระราชทานให้แก่โรงเรียนตารวจ
ตะเวนชายแดนเท่านั้น ไม่มีท่าอากาศยาน ไม่มีเที่ยวบินและการให้บริการ
2.) ไฟฟูา
มีไฟฟูาใช้ทุกหมู่บ้าน ส่วนใหญ่จะเป็นไฟฟูาพลังงานแสงอาทิตย์ แต่จะไม่ทุกครัวเรือน
3.) ประปา
4.) โทรศัพท์

ประปา มีน้าประปาใช้ครบทุกหมู่บ้าน (เป็นน้าประปาภูเขา)
มีโทรศัพท์สาธารณะบางหมู่บ้าน แต่ส่วนใหญ่ประชาชนจะใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่

5.) ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ์
ที่ทาการไปรษณีย์ที่ใกล้ที่สุด ได้แก่ ไปรษณีย์อุ้มผาง ตั้งอยู่ ตาบลอุ้มผาง อาเภออุ้มผาง จังหวัดตาก
ระบบเศรษฐกิจ
1.) การเกษตร
อาชีพประชาชนส่วนใหญ่มีอาชีพทางด้านการเกษตร เช่น การทาสวนพืชไร่ ได้แก่ ถั่วเหลือง ถั่ว
เขียว ข้าวโพด โดยเกษตรกรส่วนใหญ่จะมุ่มผลิตเพื่อจาหน่ายผลผลิตโดยตรง ไม่มุ่งเน้นในด้านการแปรรูป
หรือแบบครบวงจร และเริ่มมีการปลูกยางพาราเป็นพืชไร่ เกษตรกรส่วนใหญ่มีการใช้แรงงานจากสัตว์
น้อยลง โดยหันมาใช้เครื่องจักรมากขึ้น เช่น รถไถเดินตาม,รถไถ่ขนาดใหญ่, เครื่องพ่นยาแบบแรงอั ดสูง ,
เครื่องสีผลผลิต ฯลฯ ส่วนเครื่องปลูกเก็บเกี่ยว,เครื่องเก็บเกี่ยวยังไม่มีการนาเข้ามาใช้เนื่องจากสภาพพื้นที่ที่
ไม่ใช่พื้นที่ราบจึงต้องอาศัยแรงงานคน
พืชเกษตรที่สาคัญ ได้แก่
• ข้าวโพดเลี้ยงสัต ว์ เป็นพื ชเศรษฐกิจที่สาคั ญ อันดับ 1 ของอ าเภออุ้ม ผาง แต่ ยัง ติดปัญ หาเรื่อ ง
การตลาดและการขนส่งที่ไกลและยังแพงมากอยู่
• ข้าว แต่เดิมเกษตรกรจะปลูกข้าวเพื่อการบริโภคภายในครัวเรือน ในปัจจุบันได้หันมาปลูกเพื่อการ
จาหน่ายเนื่องจากราคาข้าวสูงขึ้น
• ถั่วเหลือง เป็นพืชเศรษฐกิจที่รัฐบาลส่งเสริมการปลูกเพื่อลดการนาเข้าจากต่างประเทศ
• มะละกอ เป็นพืชเศรษฐกิจที่สาคัญอันดับ 1 ของอาเภออุ้มผาง แต่ยังติดปัญหาเรื่องการตลาดและ
การขนส่งที่ไกลและแพง
การถือครองที่ดิน ขนาดการถือครองที่ดินและสิทธิในที่ดินทากิน เกษตรกรมีที่ดินทากินเฉลี่ย 5 - 7
ไร่ / ครอบครัว โดยมีที่ดินเป็นของตนเองในรูปของโฉนด, น.ส.3 , สปก. , และใบจับจอง เกษตรกรบางส่วน
ยังไม่มีเอกสารสิทธิ์
2.) การประมง มีการทาประมง เป็นการขุดสระเลี้ยงปลา เพื่อบริโภคในครัวเรือนเท่านั้น
3.) การปศุสัตว์
การเลี้ยงสัตว์ส่วนใหญ่เลี้ยงไว้ใช้งานและเพื่อบริโภคภายในตาบล การเลี้ยงในเชิงพาณิชย์ยังน้อยไม่
แพร่หลายนัก สภาพการเลี้ยงสัตว์ทั่วไปมีทั้งแบบปล่อยและขังคอก ซึ่งจะเลี้ยงไว้เพื่อบริโภคและจาหน่าย
เป็นรายได้ หรือเลี้ยงไว้ใช้งาน ปัจจุบันนี้มีน้อยมาก สัตว์ที่เลี้ยงเช่น โค กระบือ ไก่ เป็ด สุกร เป็นต้น
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พันธุ์สัตว์ที่เลี้ยงส่วนใหญ่จะเป็นพันธุ์พื้นเมือง เช่น ไก่พื้นเมือง หมูพันธุ์พื้นเมือง (หรือที่เรียกกันว่าหมูดา) โค
กระบือ สัตว์เลี้ยงบางชนิด เป็นพันธุ์ผสม เช่น สุกร โค แต่มีจานวนน้อยมากซึ่งเป็นปัญหาในทางด้านการ
ขาดพ่อแม่พันธุ์ที่ดี
4.) การบริการและการท่องเที่ยว
ด้านการบริการและการท่องเที่ยวของอาเภออุ้มผางคาดว่าจะมีจานวนนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและ
ชาวต่ า งชาติ เ พิ่ ม ขึ้ น จากปี ก่ อ น เนื่อ งจากการตื่ น ตั ว ของภาครั ฐ และภาคเอกชนในเรื่ อ งของการเข้ า สู่
ประชาคมเศรษฐกิจ แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ที่อุดมสมบูรณ์ จึงทาให้ได้รับความสนใจในการมาเยือน
เพิ่มมากขึ้น สาหรับสถานที่ท่องเที่ยวในตาบลแม่ละมุ้ง ได้แก่
• เขตรักษาพันธุ์สัตว์ปุาทุ่งใหญ่นเรศวร ด้านตะวันออก ครอบคลุมพื้นที่ 2 จังหวัด ได้แก่ ตั้งอยู่
ในท้องที่ตาบลไล่โว่ อาเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี และตาบลแม่ละมุ้ง อาเภออุ้มผาง จัง หวัดตาก
พื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ปุาทุ่งใหญ่นเรศวร ได้ถูกประกาศ มีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ 3,200 ตารางกิโลเมตร
หรือประมาณ 2 ล้านไร่ ในส่วนของเขตรักษาพันธุ์สัตว์ปุา ทุ่งใหญ่นเรศวร ด้านตะวันออก ตั้งอยู่ในท้องที่
ตาบลแม่ละมุ้ง อาเภออุ้มผาง จังหวัดตาก มีพื้นที่ทั้งสิ้น 948,438 ไร่ ที่ทาการอุทยานแห่งชาติทุ่งใหญ่
นเรศวร (ด้านตะวั นออก) จากหมู่บ้านกะหรี่ยงมีเส้นทางลูกรังไปที่ทาการเขตฯ ระยะทางประมาณ 17
กิโลเมตร ภายในที่ทาการอุทยานแห่งชาติทุ่งใหญ่นเรศวร มีกิจกรรมเด่นคือ ศึกษาพรรณไม้ ชมนก ชมผีเสื้อ
และส่องสัตว์ปุาต่างๆ เช่น เก้ง กวาง เม่น เลียงผา ฯลฯ
• หมู่บ้านปะหละทะ เป็นหมู่บ้านกะเหรี่ยงเก่าแก่อีกแห่งหนึ่งของไทย และเป็นหมู่บ้านที่ได้รับการ
พัฒนามากที่สุดในอุ้มผาง ภายในหมู่บ้านจึงมีไฟฟูา และโทรศัพท์ใช้กันเหมือนกับบ้านเรือนในตัวเมืองอุ้ม
ผาง แต่ ช าวกะเหรี่ ย งส่ ว นใหญ่ ก็ ยั ง คงยึ ด ถื อ วิ ถี ชี วิ ต และวั ฒ นธรรมดั้ ง เดิ ม ไว้ อ ย่ า งดี ไ ม่ เ ปลี่ ย นแปลง
โดยเฉพาะอาชีพการเลี้ยงช้าง หมู่บ้านกะเหรี่ยงปะละทะได้ชื่อว่าเป็นหมู่บ้านที่เลี้ยงช้างกันมากที่สุดในอุ้ม
ผาง หมู่บ้านกะเหรี่ยงปะหละทะแห่งนี้จึง เป็นจุดเชื่อมต่อไปยัง ที่เที่ยวอื่นๆ ในอุ้มผางอีกหลายแห่ง เช่น
ล่องเรือยางไปน้าตกทีลอเล นั่งช้างดูน้าตกทีลอซู บ้านกะเหรี่ยงโขะทะ บ้านกะเหรี่ยงทิโพจิ และน้าตกปะ
หละทะ
• น้าตกปะหละทะ ตั้งอยู่ในเขตปุาสงวนแห่งชาติแม่กลอง-อุ้มผาง ของตาบลแม่ละมุ้ง ปัจจุบันรับการ
จัดตั้งเป็นวนอุทยานน้าตกปะหละทะ จากหมู่บ้านกะเหรี่ยงปะหละทะสามารถไปเที่ยวชมได้อย่างสะดวกมี
เส้นทางรถเข้าถึงเกือบถึงน้าตก เป็นเส้นทางดินหากมาช่วงฤดูฝนก็อาจจะต้องลุยกันหน่อย จากนั้นเดินตาม
เส้นทางเข้าไปอีกไม่ไกลก็จะพบน้าตกปะหละทะตั้งอยู่กลางปุาอย่างสวยงาม จุดเด่นของน้าตกปะหละทะ
คือความกว้างวางตัวเป็นแนวยาว และละหลั่นเป็นชั้นอย่างชัดเจนประมาณ 3 ชั้น ด้วยความเป็นน้าตก
หินปูนจึงมีความสวยงาม และสามารถเดินเล่นตามชั้นต่างๆ ได้อย่างดีเพราะไม่มีตะไคร่จับตัว โดยบริเวณ
เบื้องล่างน้าตกเป็นแอ่งน้าใหญ่ไหลเป็นลาธารออกไป หากมาเยือนในช่วงฤดูฝนน้าจะเยอะจนท่วมชั้นน้าตก
นับเป็นช่วงเวลาที่มีความสวยงามที่สุดของน้าตกปะหละทะแห่งนี้
• น้าตกทีลอเล ตั้งอยู่ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ปุาทุ่งใหญ่นเรศวรฝั่งตะวันออก ใช้เส้นทางอุ้มผาง-ปะละทะ
การเดินทางเริ่มจากบ้านกะเหรี่ยงปะละทะต้องการล่องเรือยางไปตามลาน้าแม่กลอง ใช้เวลาเดินทาง 2 วัน
พักค้างแรมระหว่างทาง 1 คืน ขากลับนั่งช้างชมธรรมชาติสองข้างทาง ลักษณะเป็นน้าตกที่อยู่บนโตรกผา
คล้ายถ้าริมน้าโดยมีลาน้าสายใหญ่ไหลผ่านหน้าผาสูงชันตกลงสู่ลาแม่น้าแม่กลอง สูงประมาณ 80 เมตร
ท่ามกลางธรรมชาติที่สวยงามและอุดมสมบูรณ์
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• แก่งคนมอง การล่องแก่งตามลาน้าแม่กลอง นอกจากจะมีความสวยงามอันเป็นที่สุดของธรรมชาติ
เมืองไทยแล้ว การล่องแก่งยังมี 2 ช่วง ให้นักท่องเที่ยวเลือก นั่นคือช่วงแรกจากอุ้มผางไปถึงท่าทรายแล้ว
ขึ้นฝั่งไปเที่ยวน้าตกทีลอซู สาหรับนักผจญภัยช่วงที่ 2 จากหมู่บ้านปะละทะถึงน้าตกทีลอเลนั้น มีแก่งสนุก
ๆ ให้ผจญตลอดทาง เช่น แก่งเลกะติ ซึ่งเป็นแก่งติดต่อกันยาว แก่งคนมอง ฯลฯ ไปสิ้นสุดที่น้าตกที ลอเล
จากนั้นเดินปุากลับหรือนั่งช้างกลับก็ได้
5.) การพาณิชย์ กลุ่มอาชีพ และกองทุน
ปัจจุบันได้เกิดกลุ่มอาชีพขึ้นในชุมชน ซึ่งเป็นกลุ่มกิจกรรมการเกษตรที่เกิดจากชุมชนโดยมีการ
บริหารจัดการภายในกลุ่ม เพื่อช่วยเหลือซึ่งกันและกันในการดาเนินกิจกรรมการเกษตรในด้านการผลิตการ
จาหน่าย โดยอาศัยกลไกของรัฐเป็นผู้ควบคุมดูแลในตาบลแม่ละมุ้ง มีกลุ่มต่างๆ อาทิ กลุ่มเลี้ยงโค กลุ่ม
เลี้ยงสุกรพื้นเมือง กลุ่มทอผ้าพื้นเมือง(ผ้าทอกะเหรี่ยง) กลุ่มผู้ปลุกมะละกอพันธุ์ฮอลแลนด์
กองทุนในตาบล ในแต่ละหมู่บ้านจะมีกองทุนของตน เพื่อใช้เป็นทุนในการดาเนินกิจกรรมของกลุ่ม
หรือสมาชิกในการกู้ยืม เช่น กองทุนเงินล้าน กองทุน กข.คจ. กองทุนกลุ่มออมทรัพย์หมู่บ้าน
กองทุนทางสังคม กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มอสม. กลุ่มอนุรักษ์ปุาชุมชน กลุ่ม ชรบ. และ กลุ่ม อปพร.
6.) แรงงาน
ตาบลแม่ละมุ้งประชากรที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นส่วนใหญ่ จะมีแรงงานในครัวเรือน 2 4 คน ในการทานา ทาไร่ ตลอดปี มีการจ้างแรงงานในภาคเกษตรกรรม เป็นแรงงานจากชาวพม่า อัตรา
ค่าจ้างวันละ 100 - 150 บาท จานวนแรงงานที่จ้างจะมากหรือน้อยจะขึ้นอยู่กับปริมาณงานของผู้ว่าจ้าง
เฉลี่ยแล้วประมาณ 5 คน ตลอดกิจกรรมในฤดูกาลนั้นๆ
เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้า)
ตารางแสดงข้อมูลด้านการเกษตร
1.) บ้านปะหละทะ หมู่ที่ 1 ตาบลแม่ละมุ้ง มีพื้นที่ทั้งหมด 11,716 ไร่ ที่ทาการเกษตร ดังนี้
ประเภทของการทาการเกษตร

จานวน

ผลผลิตเฉลี่ย
(กก./ไร่)

ต้นทุนการผลิต
เฉลี่ย
(บาท/ไร่)

ราคาขายโดยเฉลี่ย
(บาท/ไร่)

หมู่ที่ 1 บ้านปะหละทะ
ครัวเรือน
ไร่
1)
ทานา
25 ครัวเรือน
นอกเขตชลประทาน
1,371 ไร่
3 ครัวเรือน
สวน เงาะ
5 ไร่
2)
1ครัวเรือน
สวน กาแฟ
ทาสวน
1 ไร่
5 ครัวเรือน
สวน ยางพารา
150 ไร่
 ในเขตชลประทาน

กก./ไร่

บาท/ไร่

บาท/ไร่

700 กก./ไร่ 1,500 บาท/ไร่ 7,000 บาท/ไร่
800 กก./ไร่

3,000 บาท/ไร่

12,000บาท/ไร่

100 กก./ไร่

4,000 บาท/ไร่

12,000 บาท/ไร่

300 กก./ไร่

4,000 บาท/ไร่

4,500 บาท/ไร่
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ตารางแสดงข้อมูลด้านการเกษตร (ต่อ)
ประเภทของการทา
การเกษตร
หมู่ที่ 1 บ้านปะหละทะ

ผลผลิตเฉลี่ย
(กก./ไร่)

จานวน

ครัวเรือน
ไร่
119
3)
 ไร่ข้าวโพด
ครัวเรือน
ทาไร่
8,227 ไร่
1 ครัวเรือน
 ไร่มันสาปะหลัง
20 ไร่
 ไร่อ้อย

ต้นทุนการผลิต
เฉลี่ย
(บาท/ไร่)

ราคาขายโดย
เฉลี่ย
(บาท/ไร่)

กก./ไร่

บาท/ไร่

บาท/ไร่

700 กก./ไร่

200 บาท/ไร่

4,200 บาท/ไร่

3,000 กก./
ไร่

2,000 บาท/ไร่

6,000 บาท/ไร่

2.) บ้านเซปะหละ หมู่ที่ 2 ตาบลแม่ละมุ้ง มีพื้นที่ทั้งหมด 7,530 ไร่ ที่ทาการเกษตร ดังนี้
ประเภทของการทาการเกษตร

จานวน

หมู่ที่ 2 บ้านเซปะหละ
 ในเขต
ชลประทาน
1) ทานา
นอกเขต
ชลประทาน
2) ทาสวน สวน………….
3) ทาไร่

ครัวเรือน
ไร่
64 ครัวเรือน
1,324 ไร่
ครัวเรือน
ไร่
123 ครัวเรือน
 ไร่ข้าวโพด
6,202 ไร่

4 ) อื่นๆ

 อื่นๆ

ครัวเรือน
ไร่

ผลผลิตเฉลี่ย
(กก./ไร่)

ต้นทุนการผลิต
เฉลี่ย
(บาท/ไร่)

ราคาขายโดย
เฉลี่ย
(บาท/ไร่)

กก./ไร่

บาท/ไร่

บาท/ไร่

700
กก./ไร่

1,500 บาท/ไร่

700 บาท/ไร่

กก./ไร่

บาท/ไร่

บาทไร่

700กก./ไร่ 2,000 บาท/ไร่

4,200บาท/ไร่

กก./ไร่

บาท/ไร่

บาท/ไร่

3.) บ้านปุาพลู หมู่ที่ 3 ตาบลแม่ละมุ้ง มีพื้นที่ทั้งหมด 1,691 ไร่ ที่ทาการเกษตร ดังนี้
ประเภทของการทาการเกษตร
หมู่ที่ 3 บ้านปุาพลู
 ในเขต
ชลประทาน
1) ทานา
นอกเขต
ชลประทาน

จานวน
ครัวเรือน
ไร่
15 ครัวเรือน
250 ไร่

ผลผลิตเฉลี่ย
(กก./ไร่)
กก./ไร่

ต้นทุนการผลิต
เฉลี่ย
(บาท/ไร่)
บาท/ไร่

700 กก./ไร่ 1,500 บาท/ไร่

ราคาขายโดย
เฉลี่ย
(บาท/ไร่)
บาท/ไร่
7,000 บาท/ไร่
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ตารางแสดงข้อมูลด้านการเกษตร (ต่อ)
ประเภทของการทาการเกษตร
หมู่ที่ 3 บ้านปุาพลู
2) ทาสวน สวน………….
3) ทาไร่

 ไร่ข้าวโพด

4) อื่นๆ

 อื่นๆ

จานวน
ครัวเรือน
ไร่
23 ครัวเรือน
1,441 ไร่
ครัวเรือน
ไร่

ผลผลิตเฉลี่ย
(กก./ไร่)
กก./ไร่

ต้นทุนการผลิต
เฉลี่ย
(บาท/ไร่)
บาท/ไร่

ราคาขายโดย
เฉลี่ย
(บาท/ไร่)
บาท/ไร่

700 กก./ไร่ 2,000 บาท/ไร่

4,200บาท/ไร่

กก/ไร่

บาท/ไร่

บาท/ไร่

4.) บ้านแม่ละมุ้งคี หมู่ที่ 4 ตาบลแม่ละมุ้ง มีพื้นที่ทั้งหมด 10,047 ไร่ ที่ทาการเกษตร ดังนี้
ประเภทของการทาการเกษตร
หมู่ที่ 4 บ้านแม้ละมุ้งคี
1) ทานา  ในเขต
ชลประทาน
นอกเขต
ชลประทาน
2) ทาสวน
สวน………….
3) ทาไร่
4 ) อื่นๆ

 ไร่ข้าวโพด
 อื่นๆ

จานวน
ครัวเรือน
ไร่
55 ครัวเรือน
1,594 ไร่
ครัวเรือน
ไร่
108 ครัวเรือน
8,453 ไร่
ครัวเรือน
ไร่

ผลผลิตเฉลี่ย
(กก./ไร่)
กก./ไร่

ต้นทุนการผลิต
เฉลี่ย
(บาท/ไร่)
บาท/ไร่

ราคาขายโดย
เฉลี่ย
(บาท/ไร่)
บาท/ไร่

1,500 กก./ไร่ 3,500 บาท/ไร่

7,000 บาท/ไร่

กก./ไร่

บาท/ไร่

บาท/ไร่

700 กก./ไร่

2,000 บาท/ไร่

4,200 บาท/ไร่

กก./ไร่

บาท/ไร่

บาท/ไร่

หมายเหตุ : สภาเกษตรกรจังหวัดตากพบว่ามีพื้นที่ทาสวน อาทิ สวนมะละกอ แต่ไ ม่พบว่ามีปรากฏใน
ฐานข้อมูลการสารวจขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งนี้ อาจสืบเนื่องมาจากพื้นที่ส่วนใหญ่
ของการทาสวนดังกล่าวไม่อยู่ในพื้นที่ที่มีเอกสารสิทธิ์
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ตารางแสดงข้อมูลด้านแหล่งน้าทางการเกษตรตาบลแม่ละมุ้งหมู่ที่ 1 - หมู่ที่ 4
แหล่งน้า
ทางการเกษตร
1) ปริมาณน้าฝน
แหล่งน้า
ทางการเกษตร

ความเพียงพอของปริมาณน้าฝนที่ใช้ในการทาการเกษตร
เพียงพอ
ไม่เพียงพอ

ลาดับ
ความเพียงพอของน้าเพื่อการเกษตร
ความสาคัญ
ตลอดทั้งปี
เพียงพอ
ไม่เพียงพอ

ทั่วถึง

ไม่ทั่วถึง

หมู่ที่ 4
หมู่ที่ 4

หมู่ที่ 4
หมู่ที่ 4

หมู่ที่ 1/2/3

2) แหล่งน้าธรรมชาติ
 1. แม่น้า
 2. ห้วย/ลาธาร
 3. คลอง
 4. หนองน้า/บึง
 5. น้าตก
 6. อื่นๆ(โปรดระบุ)
6.1)
.
3) แหล่งน้าที่มนุษย์สร้างขึ้น
1. แก้มลิง
 2. อ่างเก็บน้า
 3. ฝาย
 4. สระ
 5. คลองชลประทาน

ปริมาณน้าฝนที่ตกโดยเฉลี่ยในปีที่ผ่านมา
(มิลลิเมตร) กรณีที่ทราบโปรดระบุ
การเข้าถึงแหล่งน้าการเกษตร

หมู่ที่ 1/2/3

ร้อยละของครัวเรือนที่เข้าถึงฯ

ข้อมูลด้านแหล่งน้ากิน น้าใช้ หรือน้าเพื่อการอุปโภค - บริโภค
แหล่งน้า

มี
เพียงพอ

1) บ่อน้าตื่นสาธารณะ
2) ประปาภูเขา
3) แหล่งน้าธรรมชาติ

หมู่ที่ 1/2/3/4
หมู่ที่ 4

ทั่วถึงหรือไม่
ไม่เพียงพอ
หมู่ที่ 3/4
หมู่ที่ 3

ทั่วถึง
หมู่ที่ 1/2/3/4
หมู่ที่ 4

ไม่ทั่วถึง
หมู่ที่ 3/4

ร้อยละของครัวเรือนที่เข้าถึง
หมู่ที่ 1 หมู่ที่ 2 หมู่ที่ 3 หมู่ที่ 4

หมู่ที่ 3
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2.) สถานการณ์ด้านการเกษตร ตาบลแม่ละมุง้

พื้นทีต่ าบลแม่ละมุ้ง
พื้นที่เกษตร
22,990 ไร่
1.80 %

พื้นที่น้า
1,642 ไร่
0.13 %

พื้นทีต่ าบลแม่ละมุ้ง
1,276,799 ไร่

พื้นที่อื่นๆ
1,824 ไร่
0.14 %

พื้นที่ป่า
1,250,343 ไร่
97.93%

การใช้ที่ดิน พื้นที่เกษตร
การใช้ที่ดิน พื้นที่น้า
การใช้ที่ดิน พื้นที่อื่นๆ
การใช้ที่ดิน พื้นที่ปุา
ที่มา : แผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก Agri-Map - กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
* ข้อมูลการใช้ที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน (2558 - 2559)
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พื้นที่การเกษตรตาบลแม่ละมุ้ง
พื้นที่ประมง
- ไร่
0%

พื้นที่ปศุสัตว์
0ไร่
0%

พื้นทีก่ ารเกษตร
22,990 ไร่

พื้นที่เกษตร
22,990 ไร่
100 %

พื้นที่การเกษตร พื้นที่เกษตร
พื้นที่การเกษตร พื้นที่ปศุสัตว์
พื้นที่การเกษตร พื้นที่ประมง
ที่มา : แผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก Agri-Map - กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
* ข้อมูลการใช้ที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน (2558 - 2559)
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พื้นที่เพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ
มันสาปะหลัง ยางพารา
150 ไร่
20 ไร่
0.5 %
0.1 %
ข้าว
4,539 ไร่
15.3 %

ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
24,755 ไร่
83.6 %

มะละกอ
134.5 ไร่
0.5 %

พื้นที่เพาะปลูก
พืชเศรษฐกิจ
29,598.5 ไร่

พื้นที่เพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
พื้นที่เพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ ข้าว
พื้นที่เพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ มันสาปะหลัง
พื้นที่เพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ ยางพารา
พื้นที่เพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ มะละกอ
ที่มา : ข้อมูลเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น ( ด้านการเกษตรและแหล่งน้า ) แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี
(พ.ศ. 2561-2564) องค์การบริหารส่วนตาบลอุ้มผาง อาเภออุ้มผาง จังหวัดตาก
: ข้อมูลทะเบียนเกษตรกร เฉพาะข้อมูลการปลูกมะละกอ กรมส่งเสริมการเกษตร 2561
สานักงานเกษตรอาเภออุ้มผาง
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สถานการณ์ด้านการเกษตร ตาบลแม่ละมุ้ง
ตารางแสดงจานวนครัวเรือนเกษตรกร ตาบลแม่ละมุ้ง อาเภออุ้มผาง จังหวัดตาก
หมู่ที่
1
2
3
4

ชื่อหมู่บ้าน

จานวนประชากร (คน)
จานวนครัวเรือน (ครัวเรือน)
รวม ชาย หญิง ครัวเรือนทั้งหมด ครัวเรือนเกษตรกร
บ้านปะหละทะ 742 397 345
287
154
บ้านเซปละ
652 337 315
146
125
บ้านปุาพูล
94 57 37
36
27
บ้านแม่ละมุ้งคี 498 273 225
143
109
รวม ๔ หมู่
1986 1,064 922
612
415

ร้อยละ
53.65
85.62
75.00
76.22
67.81

ที่มา : ข้อมูลประชากร องค์การบริหารส่วนตาบลอุ้มผาง อาเภออุ้มผาง จังหวัดตาก
ข้อมูลครัวเรือนเกษตรกร ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจาตาบล
* อ้างอิงข้อมูลระบบจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน ประจาปี 2557 มีเฉพาะข้อมูลเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียน
หมายเหตุ : ร้อยละจานวนครัวเรือนเกษตรกรเทียบกับครัวเรือนทั้งหมด ต่ากว่าความเป็นจริงเนื่องจาก
ข้อมูลจานวนครัวเรือนเกษตรกรเป็นฐานข้อมูลของกรมส่งเสริมการเกษตร ซึ่งเกษตรกรที่ไม่มีเอกสารสิทธิ
ที่ดินทากินบางส่วนไม่ได้ขึ้นทะเบียนเกษตรกร
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ข้อมูลกาหนดเขตความเหมาะสมการปลูกพืชเศรษฐกิจที่สาคัญ ตาบลแม่ละมุ้ง อาเภออุ้มผาง
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ที่มา : สานักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด
ตาก

23
การใช้ที่ดินเพื่อการเกษตร ตาบลแม่ละมุ้ง
1. ด้านเกษตรกรรม
พื้นที่ทาการเกษตรตาบลแม่ละมุ้ง อาเภออุ้มผาง
การใช้ที่ดินเพื่อการเกษตร
ครัวเรือน
ไร่
ครัวเรือน
ข้าวไร่
ไร่
รวมพื้นที่(ไร่)
ครัวเรือน
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
ไร่
รวมพื้นที่(ไร่)
ครัวเรือน
มะละกอ
ไร่
รวมพื้นที่(ไร่)
ข้าวเจ้า

พื้นที่ทา
นา

พื้นที่ทา
ไร่
ไม้ผล

รวมพื้นที่ทั้งหมด(ไร่)

หมู่ที่ 1

หมู่ที่ 2

หมู่ที่ 3

หมู่ที่ 4

รวม

85.00
155.41

70.00
705.90

11.00
112.00

155.41
11.00
248.75
248.75
3.00
99.50
99.50

705.90
4.00
86.75
86.75
1.00
20.00
20.00

112.00
3.00
62.00
62.00
1.00
15.00
15.00

51.00
217.00
719.25 1,692.56
7.00
7.00
142.00
142.00
861.25 1,834.56
7.00
25.00
202.50
600.00
202.50
600.00
5.00
134.50
0.00
134.50

503.66

812.65

189.00 1,063.75 2,569.06

ที่มา : สานักงานเกษตรอาเภออุ้มผาง *อ้างอิงข้อมูลจากทะเบียนเกษตรกรปี 2561 มีเฉพาะข้อมูลเกษตรกรที่
ขึ้นทะเบียนเท่านั้น
2. ด้านปศุสัตว์
ข้อมูลด้านปศุสัตว์
หมู่ที่
1
2
3
4

ชื่อหมู่บ้าน
บ้านปะหละทะ
บ้านเซปะหละ
บ้านปุาพลู
บ้านแม่ละมุ้งคี
รวม

ชนิดสัตว์ที่ทาการปศุสัตว์
โคเนื้อ
753
297
110
120
1,280

ที่มา : สานักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก
หมายเหตุ : ( สานักงานปศุสัตว์อาเภอ ประมวลผลข้อมูล ณ วันที่ 17 พฤษภาคม 2558)
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3. ด้านประมง
ข้อมูลด้านการประมง ตาบลแม่ละมุ้ง อาเภออุ้มผาง
จานวนเกษตรกรผู้เลี้ยง
ไม่พบผู้ขึ้นทะเบียน

เลี้ยงในบ่อ - บ่อ - ไร่

พื้นที่ด้านการประมง
- ไร่
หมายเหตุ : ไม่มีผู้ขึ้นทะเบียนฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้า
ที่มา : สานักงานประมงจังหวัดตาก ประมวลผลข้อมูล ณ วันที่ 28 กุมภาพันธุ์ 2562
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ส่วนที่ ๒ : ภาวะเศรษฐกิจและสังคมครัวเรือนเกษตรกร ปัญหาความต้องการ
และแนวทางการพัฒนาภาคเกษตร
๑.) สภาพเศรษฐกิจครัวเรือนเกษตรกร และปัญหาหนี้สิน
วิเคราะห์จากแบบสารวจฯ จานวน 117 ชุด อายุเฉลี่ยเกษตรกร ตาบลแม่ละมุ้ง เฉลี่ย 38 ปี
จากการวิเคราะห์แบบสารวจฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาลักษณะทั่วไปของครัวเรือนเกษตรกร รวมทั้ง
ศึกษาปัญหาความต้องการของครัวเรือนเกษตรกร และแนวทางการพัฒนาครัวเรือนเกษตรกร ตาบลแม่ละมุ้ง อาเภอ
อุ้มผาง จังหวัดตาก โดยใช้ข้อมูลจากแบบสารวจฯ
แผนภูมิที่ 1 ร้อยละของระดับการศึกษาเกษตรกร ตาบลแม่ละมุ้ง

ม.ต้นขึ้นไป
17 %

ประถมศึกษา
27 %

ไม่ได้รับการศึกษา
56%

ที่มา : ข้อมูลอายุเฉลี่ยเกษตรกร - ระดับการศึกษา วิเคราะห์และประมวลผลจากแบบสารวจข้อมูลเกษตรกรฯ
โดยสภาเกษตรกรจังหวัดตาก ปี ๒๕๕๘
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แผนภูมิที่ 2 : รายได้ – รายจ่าย – หนี้สินเกษตรกร ตาบลแม่ละมุ้ง
350,000.00
300,000.00
250,000.00
200,000.00
150,000.00
100,000.00
50,000.00
0.00

รายได้
รายจ่าย
รายจ่าย
รวม
รายได้นอก
รวมรายได้
หนี้สิน
เฉลี่ยภาค เฉลี่ยภาค
นอกภาค
รายจ่าย
ภาคเกษตร
เฉลี่ย
เกษตร
เกษตร
เกษตร
เฉลี่ย
ภาคเกษตร
นอกภาคเกษตร
รายรับ รายจ่าย หนี้สิน
ต.แม่ละมุ้ง 260,209. 89,790.0 59,000.0 64,579.0 319,209. 154,369. 125,072.
อ.อุ้มผาง
158,673 75,078. 33,638. 53,611. 192,312 128,690 63,621.
จ.ตาก (สศก.) 144,944. 75,437.0 51,383.0 83,828.0 196,327. 159,265. 60,000.0
ต.แม่ละมุ้ง
อ.อุ้มผาง
จ.ตาก (สศก.)

ที่มา : ข้อมูล รายได้ - รายจ่าย - หนี้สินเกษตรกร ตาบลแม่ละมุ้ง/อาเภออุ้มผาง วิเคราะห์และประมวลผล
จากแบบสารวจข้อมูลเกษตรกรฯ โดยสภาเกษตรกรจังหวัดตาก ปี ๒๕๕๘
: ข้อมูล รายได้ - รายจ่าย - หนี้สินเกษตรกร จังหวัดตาก จากสานักงานเศรษฐกิจการเกษตร เขต ๒ ปี ๒๕๕๗
แผนภูมิที่ 3 ประเภทหนี้ของเกษตรกร ตาบลแม่ละมุ้ง

หนี้สินเฉลี่ย
ในระบบ
99 %
หนี้สินเฉลี่ย
นอกระบบ
1%

ระยะเวลาในการก่อหนี้เฉลี่ย 2 ปี
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แผนภูมิที่ 4 ร้อยละ ลักษณะการเปลี่ยนแปลงหนี้ ตาบลแม่ละมุ้ง
ลดลงเรื่อยๆ
11%

เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ
6%

ไม่เปลี่ยน
แปลง
83 %

แผนภูมิที่ 5 ร้อยละ วัตถุประสงค์การขอกู้ ตาบลแม่ละมุ้ง
ร้อยละ วัตถุประสงค์การกู้เงิน
100.00

60.68 %

50.00

39.32 %

การเกษตร

อื่นๆ
วัตถุประสงค์ขอกู้

ร้อยละ วัตถุประสงค์การขอกู้อื่นนอกภาคการเกษตร

วัตถุประสงค์ขอกู้

ชาระหนี้สิน

33 %

ค่าเล่าเรียนบุตร

25 %
32 %

ใช้จ่ายในครัวเรือน

1%

ค้าขาย

9%

สร้างบ้าน

-

5.00 10.00 15.00 20.00 25.00 30.00 35.00

ที่มา : ข้อมูลอายุเฉลี่ยเกษตรกร - ระดับการศึกษา วิเคราะห์ และประมวลผลจากแบบสารวจข้อมูลเกษตรฯ
โดยสภาเกษตรกรจังหวัดตาก ปี ๒๕๕๘ เพิ่มเติม ปี 2562
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การพิจารณาสภาพเศรษฐกิจของครัวเรือนเกษตรกร นอกจากจะพิจารณาจากรายได้สุทธิครัวเรือนที่
ได้รับ ทั้งกิจกรรมทางการเกษตรและกิจกรรมนอกการเกษตรแล้ว จาเป็นต้องนาค่าใช้จ่ายในการบริโภคมาร่วม
พิจารณาด้วย เพื่อดูว่าในรอบปีที่ผ่านมาเกษตรกรได้รับผลตอบแทนจากกิจรรมทางเศรษฐกิจของครัวเรือน
มากกว่าหรือน้อยกว่าการใช้จ่ายเพื่อบริโภคของครัวเรือน
จาก แผนภูมิที่ 2 : รายได้ - รายจ่าย - หนี้สินเกษตรกร ตาบลแม่ละมุ้ง อาเภออุ้มผาง จังหวัดตาก
รายได้และรายจ่ายในกิจกรรมการผลิตทางการเกษตรของครัวเรือน เป็นข้อมูลพื้นฐานในการนาไปคานวณหา
รายได้สุทธิ เพื่อเป็นเครื่องชี้วัดในรอบปีเกษตรกรที่ประกอบกิจกรรมการผลิตด้านการเกษตร มีผลตอบแทน
จากการผลิต อันนามาซึ่งองค์ประกอบของรายได้ของครัว เรือน พบว่าครัวเรือนเกษตรกร ตาบลแม่ละมุ้ง
มีรายได้สุท ธิภาคเกษตรก่อนหักชาระหนี้ สินเฉลี่ย 170,419 บาท/ครั วเรือ น (รายได้ เฉลี่ย ภาคเกษตร
260,209 บาท/ครัวเรือน หักรายจ่ายภาคเกษตร 89,790 บาท/ครัวเรือน) สูงกว่ารายได้สุทธิเกษตรของ
จังหวัดตาก ตาม ข้อมูลแผนพัฒนาการเกษตร กลุ่มภาคเหนือตอนล่าง 1 ปี 2558 - 2560 จังหวัดตากมี
รายได้สุทธิเกษตรเฉลี่ย 69,508 บาท/ครัวเรือน ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาจากรายจ่ายของครัวเรือนเกษตรกรตาบล
แม่ละมุ้งเฉลี่ย 154,369 บาท/ครัวเรือน ร้อยละ 58.16 เป็นรายจ่ายภาคการเกษตร และร้อยละ 41.84
เป็นรายจ่ายนอกภาคการเกษตร
สาหรับการศึกษาภาวะหนี้ของครัวเรือนเกษตรกรตาบลแม่ละมุ้ง มีขนาดหนี้สินเฉลี่ย 125,072บาท/
ครัวเรือน ปัจจัยที่มีผลต่อการเป็นหนี้ของครัวเรือนภาคเกษตร ตาบลแม่ละมุ้ง พบว่าสาเหตุที่ทาให้ครัวเรือน
เกษตรกรมีการเป็นหนี้สูงส่วนหนึ่งเกิดจากการทาเกษตรที่ใช้พื้นที่ทาการเกษตรจานวนมาก เกษตรกรยังคงใช้
ปุ๋ยเคมี และสารจากัดศัตรูพืชจึงต้องลงทุนสูง หนี้สินของเกษตรกร ตาบลแม่ละมุ้ง ผลการสารวจข้อมูลฯ ของ
สภาเกษตรกรจังหวัดตาก ปัจจัยที่มีผลต่อการเป็นหนี้ของครัวเรือนภาคเกษตรตาบลแม่ละมุ้ง มีสาเหตุหลัก คือ
ปัญ หาผลผลิต ทางการเกษตรขายไม่ได้ มีผ ลผลิ ตน้อ ย ราคาตกต่ าไม่ แน่น อน ผลผลิตได้รับ ความเสี ยหาย
มีภาระค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นและรายได้ไม่เพียงพอ และมีค่าใช้จ่ายฉุกเฉินเกิดขึ้นในครัวเรือน ผลการสุ่มสารวจ
ข้อมูลวัตถุประสงค์การเป็นหนี้ของครัวเรือนเกษตรกร พบว่าเป็นการกู้ยืมเพื่อการเกษตรร้อยละ 60.68 และ
ร้อยละ 39.32 เกษตรกรกู้เพื่อชาระหนี้สิน เป็นค่าใช้จ่ายในครัวเรือน เป็นค่าเล่าเรียนบุตร สร้างบ้าน และ
เป็นทุนในการค้าขาย ตามลาดับ (แผนภูมิที่ 5) ระยะเวลาก่อหนี้เฉลี่ย 2 ปี ลักษณะการเปลี่ยนแปลงหนี้สิน
ของเกษตรกร ลดลงเรื่อยๆ ร้อยละ 11 หนี้ไม่เปลี่ยนแปลง ร้อยละ 83 อีกร้อยละ 6 หนี้สินเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ
ตามลาดับ (แผนภูมิที่ 4) โดยเป็นหนี้ในระบบเกือบทั้งหมด ร้อยละ 99 และหนี้สิ้นนอกระบบ ร้อยละ 1 ใน
จานวนนี้เป็นการยืมจากญาติพี่น้องหรือเพื่อนบ้าน (แผนภูมิที่ 3) สาหรับการศึกษาภาวะหนี้สินของครัวเรือน
ตาบลแม่ละมุ้ง ด้วยพื้นที่การเกษตรของตาบลตั้งอยู่ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ปุาอุ้มผางและเขตรักษาพันธุ์สัตว์ปุา
ทุ่งใหญ่นเรศวรด้านตะวันออก มีปุาไม้หนาแน่นร้อยละ 97 เป็นภูเขา มีพื้นที่ราบผ่านภูเขาและลุ่มน้าเพียง
ร้อยละ 3 เกษตรกรมีเอกสารสิทธิ์ที่ดินเพียงบางส่วน กลุ่มนี้จะกู้ยืมเงินจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร สาหรับเกษตรกรส่วนมากไม่มีเอกสารสิทธิ์ที่ดิน ไม่สามารถกู้เงินจากสภาบันการเงิน อาทิ ธนาคาร
สถาบันเกษตรกร แหล่งเงินกู้อื่นๆได้อย่างเต็มที่ เนื่องจากไม่มีหลักประกัน แหล่งเงินลงทุนในการทาการเกษตร
ไม่มี เกษตรกรจึงมักกู้ยืมจากพ่อค้าคนกลางเพื่อมาทาการเกษตร (ปลูกพืชไร่ กู้ยืมในรูปแบบการเชื่อปัจจัยการ
ผลิต อาทิ ปุ๋ย ยา สารกาจัดศัตรูพืช) และ กู้ยืมเงินจากกองทุนหมู่บ้าน อาทิ กองทุนเงินล้าน (โครงการกองทุน
หมู่บ้านละ 1,000,00 บาท) กองทุน กขคจ. (โครงการแก้ไขปัญหาความยากจน กรมการพัฒนาชุมชน)
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๒.) ปัญหาทีด่ นิ ทากิน
แผนภูมิที่ 6 : การถือครองที่ดินทากินของเกษตรกร ตาบลแม่ละมุ้ง
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แผนภูมิที่ 7 : เอกสารสิทธิ์ที่ดินทากินของเกษตรกร ตาบลแม่ละมุ้ง
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ผลการสามะโนการเกษตร พ.ศ. 2556 จังหวัดตาก มีผู้ถือครองทาการเกษตรทั้งสิ้น ณ วันสามะโน
(1 พ.ค. 2556) พบว่าจานวนผู้ถือครองและพื้นที่ถือครองทาการเกษตรมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น จากข้อมูลผู้ถือ
ครองและพื้นที่ถือครองทาการเกษตร พบว่าอาเภออุ้มผาง จังหวัดตาก มีจานวนผู้ถือครองเป็นลาดับที่ 6 คือ
4,699 คน คิดเป็นร้อยละ 8.3 ของผู้ถือครองรวมทั้ง จัง หวัด และมีพื้นที่ถือครองเป็นลาดับที่ 5 คื อ
มี 166,586 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 12.2 ของพื้นที่ถือครองรวมทั้งจังหวัด โดยเฉลี่ยแล้วผู้ถือครอง 1 คนจะมี
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พื้นที่ถือครอง 35.5 ไร่ ในขณะที่ตาบลแม่ละมุ้ง อาเภออุ้มผาง จังหวัดตาก มีจากข้อมูลการใช้ที่ดินของกรม
พัฒนาที่ดนิ ปี 2557 จากแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก Agri-Map กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มี
พื้นที่เกษตรกรรม จานวน 22,990 ไร่ พื้นที่เพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ จานวน 29,598.5 ไร่ โดยเป็นข้อมูลจาก
แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) องค์การบริหารส่วนตาบลอุ้มผาง อาเภออุ้มผาง จังหวัดตาก
ประกอบกับ ข้อมูลทะเบียนเกษตรกร (ข้อมูลการปลูกมะละกอ) กรมส่งเสริมการเกษตร 2561
ส่วนข้อมูลจากสานักงานเกษตรอาเภออุ้มผาง ทะเบียนเกษตรกรปี 2561 เฉพาะข้อมูลเกษตรกรที่ขึ้น
ทะเบียนของกรมส่งเสริมการเกษตร พื้นที่ตาบลแม่ละมุ้ง อาเภออุ้มผาง เกษตรกรลงทะเบียนการปลูกพืชที่สาคัญ
ได้แก่ ข้าวเจ้า ข้าวไร่ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และมะละกอ ในพื้นที่ เป็นจานวน 2,569.06 ไร่ สาหรับการเลี้ยงสัตว์
ส่วนใหญ่เลี้ยงไว้เพื่อบริโภคในครัวเรือนและจาหน่ายภายในตาบล การเลี้ยงในเชิงพาณิชย์ยังน้อยไม่แพร่หลายนัก
สภาพการเลี้ยงสัตว์ทั่วไป มีทั้งแบบปล่อยและขังคอก ซึ่งจะเลี้ยงไว้เพื่อบริโภคและจาหน่ายภายในชุมชน การ
เลี้ยงไว้ใช้งานปัจจุบันเลิกใช้แล้วเนื่องจากเกษตรกรหันมาใช้เครื่องจักรมากขึ้น เช่น รถไถเดินตาม รถไถขนาด
ใหญ่ เครื่องพ่นยาแบบแรงอัดแรงสูง เครื่องสีผลผลิต ส่วนเครื่องปลูกเก็บเกี่ยว เครื่องเก็บเกี่ยวยังไม่มีการ
นาเข้ามาใช้เนื่องจากสภาพพื้นที่ที่ไม่ใช่พื้นที่ราบจึงต้องอาศัยแรงงานคนเป็นหลัก สัตว์ที่เลี้ยง เช่น โค กระบือ
ไก่ เป็ด สุกร เป็นต้น พันธุ์สัตว์ที่เลี้ยงส่วนใหญ่จะเป็นพันธุ์พื้นเมือง เช่น ไก่พื้นเมือง หมูพัน ธุ์พื้นเมือง (หมูดา)
โค กระบือ สัตว์เลี้ยงบางชนิด เป็นพันธุ์ผสม เช่น สุกร โค แต่มีจานวนน้อยมากซึ่งเป็นปัญหาในด้านการขาด
พ่อแม่พันธุ์ที่ดี ข้อมูลด้านการประมงเกษตรกรมักเลี้ยง สัตว์น้า และสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้าไว้บริโภคในครัวเรือน
รวมทั้งไปหามาจากแหล่งน้าธรรมชาติ เหลือจึงจาหน่าย
สาหรั บลั กษณะการถือ ครองที่ ดิน ของเกษตรกรตาบลแม่ ล ะมุ้ ง จากแผนภู มิที่ 6 ผู้ ถือ ครองท า
การเกษตรส่วนใหญ่ในตาบลแม่ละมุ้ง ทาการเกษตรในเนื้อที่ของตนเอง ร้อยละ 93 ผู้ถือครองทาการเกษตร
ร้อยละ 2 ทาการเกษตรโดยการเช่าที่ดิน สาหรับผู้ถือครองทาการเกษตรที่ทาการเกษตรโดยการทาฟรี/
สาธารณะ/อื่นๆ ร้อยละ 2 การถือครองเอกสารสิทธิ์ประเภท โฉนด/น.ส.๓/น.ส. ๓ ก ในพื้นที่ ร้อยละ 35 การ
ถือครองเอกสารสิทธิ์ประเภท สปก./สทก. ร้อยละ 28 และมีเกษตรกรร้อยละ 37 ที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์ (แผนภูมิ
ที่ 7) ผลจากการสารวจข้อมูลการถือครองพื้นที่การเกษตรกรซึ่งไม่มีเอกสารสิทธิ์ พบว่า เนื่องด้วยข้อจากัดของ
เขตพื้นที่ตาบลแม่ละมุ้ง ส่วนใหญ่อยู่ในพื้นที่ปุาและเขตอนุรักษ์ คือ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ปุาอุ้มผางและเขตรักษา
พันธุ์สัตว์ปุาทุ่งใหญ่นเรศวรด้านตะวันออก ทาให้ประชาชนไม่มีสิทธิเข้าทาประโยชน์และถือครองที่ดินเป็นของ
ตนเองได้ และพบว่าเกษตรกรส่วนหนึ่งมีความเข้าใจว่าที่ดินดังกล่าวเป็นของตนเอง เนื่องจากทากินในที่ดิน
ดังกล่าวมาอย่างต่อเนื่อง และรับมรดกตกทอดการใช้ประโยชน์ที่ดินมาจากรุ่นบิดา/มารดา ส่งผลให้การได้มา
ของที่ดินมีปัญหา และเกษตรกรคาดหวังว่าจะได้รับเอกสารสิทธิ์ที่ดิน อีกส่วนหนึ่งมาจากแนวกันเขตที่ดิน
ระหว่างพื้นที่ปุาและพื้นที่ทากินเกษตรกร โดยกรณีดังกล่าวหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เข้า มาดาเนินการแก้ไ ข
ปัญหาข้อพิพาทมีการเดินสารวจและรังวัด จัดทาแผนที่แต่ยังไม่เป็นที่ยุติ เนื่องจากเกษตรกรบางส่วนเกรงว่าจะ
ถูกยึดพื้นที่ทากินคืน
ปัจจุบันประเภทปุาไม้ ๒ ประเภท คือ ปุาสงวนแห่งชาติ และปุาอนุรักษ์ตามกฎหมาย เช่น อุทยาน
แห่งชาติ, เขตรักษาพันธุ์สัตว์ปุา, ปุาอนุรักษ์ตามมติคณะรัฐมนตรี เป็นต้น ซึ่งจากประเด็นปัญหาเรื่องการบุกรุก
ปุาของจังหวัดตากจะพบได้ในปุาไม้ทั้ง ๒ ประเภท นโยบายที่ผ่านมา กรมปุาไม้ได้ดาเนินนโยบายในลักษณะ
ผ่อนผันเป็นหลักดังจะเห็นได้จากการมอบพื้นที่ปุาเสื่อมโทรมส่วนหนึ่งให้ สปก. นาไปปฏิรูปเพื่อ จัดสรรเป็นที่
ทากินให้กับราษฎร และอีกส่วนหนึ่ง คือการออกเอกสารสิทธิ์ สทก. ให้ กับราษฎร (ตั้ง แต่ปี พ.ศ. ๒๕๒๕)
ซึ่งดาเนินการโดยกรมปุาไม้ ต่อมายังได้มีมติคณะรัฐมนตรี ๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๑ ผ่อนผันให้ราษฎรที่อยู่
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อาศัยหรือถือครองทาประโยชน์ในพื้นที่ปุาไม้ โดยให้ง ดเว้ นการจับกุม อย่างไรก็ดี พื้นที่ที่ราษฎรอยู่อาศัย
ดังกล่าวไม่ได้มีการรับรองสิทธิเข้าครอบครองแบบถูกต้องตามกฎหมายเพียงแต่อนุโลมผ่อนผันให้ทากินเพื่อ
แก้ไ ขปัญหาความเดือดร้อนของราษฎรเท่านั้น ส่วนการดาเนินการในปัจจุบันหน่วยงานสัง กัดกรมปุาไม้ทุก
หน่วยไม่ต้องการที่จะจับกุมราษฎร ส่วนใหญ่จะเป็นการขอความร่วมมือจากชุมชนและราษฎรในพื้นที่ไม่ให้มี
การบุกรุกพื้นที่ปุา แต่พบว่ามีราษฎรบางคน/บางกลุ่ม ยังมีความพยายามในการบุกรุกพื้นที่ปุาเพื่อแสวงหา
ประโยชน์ให้ตนเองอยู่อีกมาก จึงมีความจาเป็นต้องมีการจับกุมดาเนินคดีและใช้กฎหมายบังคับอยู่

๓.) ปัญหาแหล่งน้าเพื่อการเกษตร
แผนภูมิที่ 8 : การรับน้าเพื่อการเกษตร ตาบลแม่ละมุ้ง
มีน้าเฉพาะฤดูฝน
14 %

มีน้าตลอดทั้งปี
86 %

ร้อยละ การรับน้าเพื่อการเกษตร

แหล่งน้าธรรมชาติ
100 %
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ด้วยสภาพพื้นที่ของอาเภออุ้มผาง ที่เป็นเทือกเขาสลับหุบเขายาวต่อเนื่องเรียงซ้อนกันเป็นทิว และหุบ
เขาที่เกิดจากรอยเลื่อนทรุดต่าที่เป็นพื้นราบแคบระหว่างหุบเขาลึกและก่อให้เกิด เป็นที่ราบระหว่างหุบเขา
แบบลูกฟูก ที่สลับกับแม่น้าและลาน้าสายสั้น ทาให้ดินมีความอุดมสมบูรณ์ เหมาะแก่การทานา ทาไร่ ทาสวน
และการปศุสัตว์ ประกอบกับมีทรัพย์กรแหล่งน้า มีลาห้วยอุ้มผาง ที่ทอดผ่านพื้นที่เปูาหมายที่มีน้าไหลตลอดปี
และมีน้ ามากในช่ วงฤดูฝน ไหลลงสู่แม่ น้าแม่ กลองและแม่น้ าสาขาขนาดเล็ก ทอดผ่ านชุ มสาย จากข้ อมู ล
องค์การบริหารส่วนตาบลอุ้มผาง พบว่าตาบลแม่ละมุ้ง มีแหล่งน้าสาคัญ คือ ลาห้วยแม่กลอง และ ลาห้วยแม่
ละมุ้ง แต่ด้วยความจากัดของพื้ นที่ราบทาให้เกษตรกรที่ได้รับประโยชน์ไม่ทั่วถึง โดยลาห้วยแม่กลอง มีพื้นที่
ได้รับประโยชน์ ฤดูแล้ง จานวน 42 ไร่ เกษตรกรได้รับผลประโยชน์ 33 ครัวเรือน ลาห้วยแม่ละมุ้ง พื้นที่ได้รับ
ประโยชน์ ฤดูแล้ง จานวน 56 ไร่ เกษตรกรได้รับผลประโยชน์ 65 ครัวเรือน พื้นที่ส่วนใหญ่ของตาบลแม่ละมุ้ง
จึง ใช้แหล่ง น้าธรรมชาติ น้าฝน ในการผลิตพืชตามฤดูกาลเป็นหลัก ข้อมูล แหล่ง กักเก็บน้าที่สร้างขึ้นเพื่อใช้
ประโยชน์ของประชาชนในพื้นที่จากองค์การบริหารส่วนตาบลอุ้มผาง อาทิ บ่อบาดาล บ่อน้าตื้น ระบบประปา
ไม่มีข้อมูลระบุ ประชากรในพื้นที่ใช้น้าอุปโภค บริโภค จากระบบประปาภูเขา
จากผลการสารวจข้อมูลฯ ของสภาเกษตรกรจังหวัดตาก ตามแผนภูมิที่ ๘ เกษตรกรพื้นที่ตาบลแม่ละ
มุ้ง มีน้าใช้ตลอดทั้งปี ร้อยละ 86 และมีน้าใช้เฉพาะฤดูฝน ร้อยละ 14 การรับน้าเพื่อการเกษตรมาจากแหล่ง
น้าธรรมชาติ 100 % ระบบกระจายน้าจากแหล่งน้าต้นทุน ที่ใช้ระบบท่อต่อในพื้นที่การเกษตรเกษตรกร
เจ้าของแปลงเป็นผู้ดาเนินการเอง จึงมีเฉพาะกลุ่มที่มีเงินทุนเท่านั้น จากการระดมความต้องการแนวทางแก้ไข
ปัญหาและพัฒนาภาคเกษตรกรรมพื้นที่ตาบลแม่ละมุ้ง และอาเภออุ้มผาง เกษตรกรในพื้นที่มีความประสงค์ให้
ภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การสนับสนุน ให้มีการสร้างฝายและแหล่งกักเก็บน้าเพื่อการเกษตร ให้
ครอบคลุมพื้นที่การเกษตร ทั้งนี้ จากข้อมูลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตาบลอุ้มผาง ทราบว่าใน
พื้นที่ตาบลแม่ละมุ้ง มีการสร้างฝายชะลอน้า ขุดลาเหมืองเข้าพื้นที่การเกษตร และปรับปรุงลาเหมืองสาธารณะ
เพื่อประชาชนได้ใช้น้าในการเกษตรอย่างทั่วถึง
ที่ผ่านมาสานักงานสภาเกษตรกรจัง หวัดตากได้บูรณาการการทางานร่วมกับมหาวิทยาลัยราช ภัฎ
เชียงราย ได้รับการสนับสนุน จุดสาธิต ระบบการจ่ายน้าอัจฉริยะ โดยจัดทาในแปลงสาธิตการตัดแต่ง ฟื้นฟู
สวนมะละกอพันธุ์ฮอลแลนด์ในพื้นที่ หมู่ที่ 2 ตาบลแม่ละมุ้ง ในเนื้อที่ 1 ไร่ 2 งาน โดยได้รับความอนุเคราะห์
จากทีมงานสถานีวิทยุกระขายเสียงแห่งประเทศไทย อาเภอแม่สอด ติดตั้งระบบสั่งการและควบคุมการให้น้าใน
สวนมะละกอ เพื่อลดเวลาและค่าแรงงาน ตลอดจนสามารถบริหารจัดการน้าและปุ๋ยทางท่อน้าด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์
ข้อมูลเกี่ยวกับพื้นที่ชลประทาน
พื้นที่
พื้นที่ชลประทาน
ชลประทาน ที่มีศักยภาพ
ในปัจจุบัน
ในการขยาย
ย่อย
(ไร่)
เพิม่ ขึ้น (ไร่)
แควใหญ่ตอนบน
แควใหญ่ตอนบน
ห้วยแม่ละมุ้ง
ห้วยแม่ละมุ้ง
-

ลุ่มน้า (ระบุชื่อลุ่มน้า)
หมู่ที่

หมู่บ้าน

ตาบล

อาเภอ
หลัก

1
2
3
4

ปะละทะ
เซปละ
ปุาพลู
แม่ละมุ้งคี

แม่ละมุ้ง
แม่ละมุ้ง
แม่ละมุ้ง
แม่ละมุ้ง

ที่มา : โครงการชลประทานตาก

อุ้มผาง
อุ้มผาง
อุ้มผาง
อุ้มผาง

แม่กลอง
แม่กลอง
แม่กลอง
แม่กลอง
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๔.) ปัญหาความยากจน สวัสดิการ และสิทธิเกษตรกร
แผนภูมิที่ 9 : ระบบการทาเกษตรกรรม ตาบลแม่ละมุ้ง
ร้อยละการทาการเกษตรผสมผสาน

เกษตรผสมผสาน
100 %

เกษตรเชิงเดี่ยว
0%

เกษตรปลอดภัย
1%
เกษตรผสมผสาน
44 %

วนเกษตร
55 %
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แผนภูมิที่ 10 : ชนิดพืชที่ปลูกในพื้นที่ ตาบลแม่ละมุ้ง
ด้านพืช

ชนิดพืชที่ปลูก

ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์

48.31 %
13.56 %

มะละกอ
ข้าว

38.14 %
-

10.00 20.00 30.00 40.00
50.00

ชนิดสัตว์ที่เลี้ยง

ด้านการเลี้ยงสัตว์
โคเนื้อ

40%

ไก่

30 %

สุกร

30 %
-

20.00

40.00

การใช้ผลผลิตของ
เกษตรกร

แผนภูมิที่ 10 : การใช้ผลผลิตทางการเกษตร
21 %

ทาพันธุ์

25%

บริโภค
ขาย

54 %
-

20.00

40.00

60.00
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18.00
16.00

17 %

17 %

17 %

17 %

17%

15%

14.00

ร้อยละ แสดงแหล่งจาหน่ายผลผลิตของเกาตรกร
ผลการสารวจฯ ของสภาเกษตรกรจังหวัดตาก เกษตรกรในพื้นที่ตาบลแม่ละมุ้งทาการเกษตรระบบ
เกษตรผสมผสานทั้งหมด (แผนภูมิที่ 9) โดยเกษตรผสมผสานในที่นี้ไม่ได้เป็นการทาเกษตรหลายชนิดในพื้นที่
เดียวกันแต่ หมายถึง ครัวเรือนเกษตรกรมีการประกอบกิจกรรมการเกษตรหลายชนิด อาทิ ปลูกมั นสาปะหลัง
ปลูกข้าว ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และเลี้ยงโค สินค้าเกษตรที่สาคัญ ได้แก่ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ข้าว และมะละกอ
การเลี้ยงสัตว์ที่นิยม ได้แก่ โคเนื้อ และไก่และสุกร (แผนภูมิที่ 10) ผลผลิตสินค้าเกษตร เป็นการผลิตเพื่อขาย
ในร้อยละ 54 ผลิตเพื่อบริโ ภค ร้อ ยละ 25 และร้อยละ 21 เก็บไว้ ท าพันธุ์ (แผนภู มิที่ 11) โดยมีแหล่ ง
จาหน่ายคือ พ่อค้าคนกลาง ขายเองที่ตลาด โรงสี/โรงแปรรูป และพ่อค้าส่งออก ในร้อยละที่ใกล้เคียงกัน ใน
ครัวเรือนเกษตรกรตาบลแม่ละมุ้งจากผลการสารวจฯ มีรายได้เฉลี่ย 319,209 บาท/ครัวเรือน และมีรายจ่าย
เฉลี่ย 154,369 บาท/ครัวเรือน (รายจ่ายภาคเกษตร 89,790 บาท/ครัวเรือน และรายจ่ายนอกภาคเกษตร
64,579 บาท/ครัวเรือน) และมีหนี้สินเฉลี่ย 125,072 บาท/ครัวเรือน รายได้จากพืชเศรษฐกิจหลักของ
ตาบลเฉลี่ย (ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์) 175,400 บาท/ครัวเรือน เมื่อเปรียบเทียบรายได้เฉลี่ย - รายจ่ายเฉลี่ย หนี้สิ น ตาบลแม่ละมุ้ ง เกษตรกรมีร ายได้แ ละหนี้ สิน สูง กว่า ระดับ อาเภอและระดับ จัง หวั ด รายข่า ยเฉลี่ ย
ใกล้เคียงกับค่าเฉลี่ยของอาเภอและจังหวัด ทั้งนี้เกษตรกรบางรายยัง คงไม่ให้ข้อมูลด้านรายได้ รายจ่ายและ
หนี้สินตามข้อเท็จจริงเท่าที่ควร จากข้อมูลเกษตรกรในตาบลแม่ละมุ้ง อาเภอเมืองตาก รายได้จะกระจุกตัว
เฉพาะเกษตรกรบางรายที่มีความพร้อมทางด้านทุน ที่ดิน แหล่งน้าเพื่อการเกษตร และองค์ประกอบอื่นๆ
จะเห็นได้ว่าแม้ตาบลแม่ละมุ้งมีข้อจากัดหลายๆ ด้านของพื้นที่ อาทิ เป็นพื้นที่ห่างไกล เส้นทางสัญจร
และขนส่งผลผลิตทางการเกษตรลาบาก อยู่ในเขตปุาพื้นที่ปุาอนุรักษ์ พื้นที่เป็นที่ดอนและต้องอาศัย แหล่งน้า
ธรรมชาติ น้าฝน เป็นหลัก แต่ด้วยพื้นที่การเกษตรที่มีความเหมาะสม ร่วมกับการเปลี่ยนแปลงแนวคิดของ
เกษตรกรมีการปลูกพืชที่หลายหลายมากขึ้น จากอดีตที่มีเฉพาะข้อมูลการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ข้าว และ
ปัจจุบันเกษตรกร มีการปลูกไม้ผล เพิ่มขึ้น ไม่ว่าจะเป็น มะละกอ ทุเรียน อาโวคาโด โกโก้ ซึ่งอาจเป็นผลมา
จากปัญ หาราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่ตกต่าลงและมีความผันผวนในแต่ละฤดูกาล ตั้ งแต่ ปี 2557 เป็นต้นมา
อีกทั้งหน่วยงานภาครัฐนโยบายการลดพื้นที่การปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และส่งเสริมการปลูกพืชทางเลือกอื่นๆ
มากขึ้น ปัจจุบันเกษตรกรได้มีการปรับเปลี่ยนมาปลูกพืชทางเลือกอย่างมะละกอพันธุ์ฮอลแลนด์ซึ่งด้วยสภาพ
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อากาศที่เย็นทั้งปี ดินดีและมีน้าอย่างเพียงพอทาให้ผลผลิตต่อไร่ต่อปีสูง และผลผลิตได้ราคาดีในช่วงเดือน
กรกฎาคมถึงกันยายนซึ่งในพื้นที่ปลูกแหล่งอื่นๆ ผลผลิตหมดรุ่นแล้ว

๕.) แนวทางการพัฒนาอาชีพ และประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเกษตรอุตสาหกรรม
เนื่องจากพื้นที่อาเภออุ้มผางเป็นพื้นที่ต้นน้าสาคัญอย่างแม่น้าแม่กลอง การส่งเสริมภาคการเกษตรจึง
ต้องให้ความสาคัญกับการอนุรักษ์และรักษาพื้นที่ปุาไปพร้อมๆ กัน ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องและสภาเกษตรกร
จังหวัดตากได้น้อมนากรอบแนวทางตามพระราชดาริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนาง
เจ้าพระบรมราชินีนาถในการดูแลพื้นที่ ดูแลคน และพัฒ นาอาชีพและคุณภาพชีวิต ให้คนสามารถอยู่กับปุาได้
อย่างยั่งยืน สู่การนาร่องพัฒนาอาชีพ เพื่อให้การจัดทาแผนพัฒนาเกษตรกรรมตาบลเกิดผลในทางปฏิบัติอย่าง
เป็นรูปธรรมและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ เกษตรกร จากบทบาทหน้าที่ของสภาเกษตรกรจัง หวัด ในการเป็น
ผู้แทนเกษตรกรในการเสนอปัญหาและความต้องการพัฒนาด้านเกษตรกรรม สภาเกษตรกรจังหวัดตาก ได้
จัดทา (ร่าง) ข้อเสนอโครงการด้านการส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรรม ซึ่งได้จากการรับฟังความเห็น ปัญหา
และความต้องการของเกษตรกร ผ่านการร่วมหารือวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการฯกับหน่วยงานที่
เกี่ ย วข้อ ง เพื่อ เสนอของบประมาณจากงบพั ฒ นาจั ง หวัด ตาก ในปี ง บประมาณ ๒๕๖4 และด าเนิ น งาน
โครงการฯ โดยหน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ ง รวมทั้ ง สิ้ น 6 โครงการ ในพื้ น ที่ ต าบลแม่ ล ะมุ้ ง อ าเภออุ้ ม ผาง
สภาเกษตรกรจังหวัดตากได้เสนอโครงการส่งเสริมการปลูกพืชทางเลือกสู่ผู้บริโภคแบบปลอดภัยได้มาตรฐาน
GAP/เกษตรอินทรีย์ กิจกรรมหลัก คือ การส่งเสริมให้มีการจัดทาแปลงสาธิตการปลูกมะละกอ GAP/เกษตร
อินทรีย์ เสนอผ่านหน่ วยงานหลัก ในการดาเนิน การ คื อ สานั กงานเกษตรและสหกรณ์ จัง หวัด ตาก โดยมี
วัตถุประสงค์ให้เกษตรกรผู้ปลูกผักตระหนักและลดการใช้สารเคมี ซึ่งจะก่อให้เกิดผลดีต่อสุขภาพในผู้ผลิตและ
ผู้บริโภคในระยะยาว เปูาหมายสาคัญนอกจากการสร้างรายที่ยั่งยืนให้กับครอบครัวและชุมชนแล้ว ยังเป็นการ
ส่งเสริมนโยบายการลดพื้นที่การปลูกพืชเชิงเดี่ยว สร้างมูลค่าเพิ่มพืชทางเลือกที่มีศักยภาพ มุ่งเน้นสินค้าเกษตร
ปลอดภัยต่อยอดไปสู่เกษตรอุตสาหกรรมด้านอาหารปลอดภัยได้มาตรฐานปลอดสารปนเปื้อน นอกจากนี้ สภา
เกษตรกรจังหวัดตากได้จัดทา (ร่าง) ข้อเสนอโครงการส่งเสริมเกษตรเชิงนิเวศน์และการปูองกันปัญหามลพิษ
หมอกควันอย่างยั่งยืน เพื่อเป็นการต่อยอดจากการดาเนินงานของโครงการหมู่บ้านพิทักษ์ปุารักษาสิ่งแวดล้อม
ร่วมกับเขตรักษาพันธุ์สัตว์ปุาอุ้มผาง ซึ่งสภาเกษตรกรจังหวัดตากได้มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนแนวทางการ
ส่ง เสริ มและการพั ฒนาด้า นการเกษตรในพื้ นที่ จั ดการปุ าต้ นน้าเสื่ อมสภาพพื้น ที่สู ง ชัน (เขาหัว โล้น ) ผ่า น
คณะอนุกรรมการการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด ตาก เสนอของบประมาณจากงบกลุ่มจังหวัด
ภาคเหลือตอนล่าง 1 (ตาก สุโขทัย พิษณุโลก เพชรบูรณ์ อุตรดิตถ์) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลดพื้นที่การปลูกพืช
ไร่เชิง เดี่ยว และส่งเสริมให้เกษตรกรการทาเกษตรผสมผสานอย่างยั่ง ยืน รวมถึง การปลูกไม้เศรษฐกิจ พื ช
สมุนไพร ร่วมกับการปลูกปุาเพื่อฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สร้างจิตสานึกในการดูแลรักษาปุา
และลดจานวนพื้นที่วิกฤตปัญหาหมอกควัน พร้อมทั้งสร้างรายได้ให้กับเกษตรกร ตามแนวทางสร้างปุาสร้าง
รายได้
การพัฒ นาสู่เ กษตรอุตสาหกรรม ในต าบลแม่ ละมุ้ง รายสินค้าที่ สามารถพัฒ นาต่อยอดได้ นั่นคื อ
มะละกอพันธุ์ฮอนแลนด์ เริ่มจากในปี พ.ศ. 2557 จังหวัดตากได้สนับสนุนงบประมาณโครงการส่งเสริมอาชีพ
เกษตร ลดการบุกรุกปุาอย่างยั่งยืน ภายใต้โครงการเตรียมความพร้อม มุ่งสู่เศรษฐกิจอาเซียน ( AEC) ผ่าน
สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อ มจังหวัดตาก ในการจัดหาเมล็ดพันธุ์ มะละกอฮอลแลนด์มอบ
ให้แก่เกษตรกรนาไปเพาะปลูก สภาเกษตรกรจังหวัดตากในฐานะหน่วยงานที่ผลักดันและประสานโครงการ
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นาโดย นายสวัสดิ์ โนนสูง สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดตากและผู้ทรงคุณวุฒิด้านพืช ผู้ปลูกและผลิตเมล็ดพันธุ์
มะละกอในจังหวัดตาก ร่วมเป็นวิทยากรในการฝึกอบรมโครงการฯ และผู้ดาเนินการหลักในการติดตามผล
จากการติดตามเครือข่ายผู้ปลูกมะละกอ ในปี พ.ศ.2562 เกษตรกรพื้นที่ตาบลแม่ ละมุ้ง รวมทั้งตาบลอื่นๆใน
อาเภออุ้มผาง ได้ปรับเปลี่ยนการทาการเกษตร มีการลดพื้นที่การปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ มาปลูกมะละกอพันธุ์
ฮอลแลนด์จากผลผลิตที่ได้คุณภาพ ทาให้มีราคาดี และสร้างรายได้ให้เกษตรกรผู้ปลูก ทาให้มีเกษตรกรราย
อื่นๆปลูกกันเพิ่มขึ้นมาก ภายในระยะเวลา 5 ปี เดิมที่มีเฉพาะไร่ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปัจจุบันอาเภออุ้มผางเต็ม
ไปด้วยไร่มะละกอ ด้วยพื้นที่มีแหล่งน้าธรรมชาติอุดมสมบูรณ์ อากาศค่อนข้างเย็น ค่อนข้างปลอดโรค ทาให้
เกษตรกรสามารถปลูกมะละกอฮอลแลนด์ในฤดูแล้งเพื่อให้ผลแก่พร้อมจาหน่ายในช่วงที่มะละกอทั่วไปหมดรุ่น
จึง ได้ราคาสูง กว่าปกติมาก เมื่อเปรียบเทียบกับพืชเศรษฐกิจชนิดอื่นของจัง หวัดตากแล้ว มะละกอเป็นพืช
ทางเลือกที่ให้ผลตอบแทนสูงเนื่องจากให้ผลแต่ละครั้งนานประมาณ ๓ เดือน เก็บผลผลิตได้ทุกสัปดาห์ รวม
การเก็บผลต่อรุ่น ๑๒ ครั้ง นอกจากนี้ตลาดผลไม้ไทยยังยอมรับว่ามะละกอฮอลแลนด์ที่ปลูกในพื้นที่จังหวัดตาก
และกาแพงเพชรมีรสชาติดีกว่ามะละกอจากแหล่งอื่น อย่างไรก็ตาม สวนมะละกอฮอลแลนด์ของเกษตรกรที่มี
อายุต้นเกินกว่า 3 ปี มีลักษณะต้นสูง ทาให้ยากต่อการดูแล และเก็บเกี่ยวผลผลิต เริ่มมีโรคระบาดและศัตรูพืช
รบกวน ส่งผลให้ต้นทุนการผลิตสูงขึน้ สภาเกษตรกรจังหวัดตาก จึงได้ลงพื้นที่ให้คาแนะนาแก่เกษตรกร จัดทา
แปลงสาธิตการตัดแต่ง ฟื้นฟูต้นมะละกอ และจัดการระบบการให้น้าอัจฉริยะ พื้นที่ 1 ไร่ 2 งาน ณ หมู่ที่ 2
ตาบลแม่ละมุ้ง เพื่อเป็นแปลงตัวอย่างในการดูแลสวนมะละกอเก่าให้กลับมาให้ผลผลิตสูงขึ้น ในส่วนของตลาด
กระจายผลผลิตมะละกอ แต่เดิมมีเพียงการรอจาหน่ายพ่อค้าคนกลางที่มารับซื้อในพื้นที่ ปัจจุบัน เกษตรกร
ตาบลแม่ละมุ้งมีการรวบรวมผลผลิตส่งขายเอง ณ ตลาดไท จังหวัดปทุมธานี และตลาดศรีเมือง จังหวัดราชบุรี

ประเด็นปัญหาและแนวทางพัฒนาภาคเกษตรกรรม ตาบลแม่ละมุง้
(สรุปจากการจัดเวทีระดมความเห็นการจัดทาแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตาบล)
ประเด็นปัญหา/ความต้องการ
1. แหล่งน้าเพื่อการเกษตรไม่เพียงพอ
2. ปัญหาที่ดินทากิน

แนวทางการพัฒนา
1. สร้างฝาย/อ่างเก็บน้าในชุมชน

2. ให้หน่วยงานที่รับผิดชอบออกเอกสารสิทธิ์ให้
เกษตรกรที่ไม่มีที่ดินทากิน
3. ถนนเพื่อการเกษตร
3. ภาครัฐสนับสนุนงบประมาณในการก่อสร้าง
ถนนให้ทั่วถึงทุกหมู่บ้าน
4. ราคาผลผลิตตกต่า
4. ภาครัฐเข้ามาช่วยเหลือในเรื่องการประกันราคา
ผลผลิตทางการเกษตร
5. สาธารณูปโภค(ไฟฟูา)ไม่ทั่วถึง 5. ขยายพื้นที่ติดตั้งไฟฟูาให้ทั่วถึง
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6.) ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตร ตาบลแม่ละมุ้ง
วิสัยทัศน์

พันธกิจ

ตาบลแม่ละมุ้งแห่งทุ่งใหญ่(นเรศวร) สร้างรายได้ด้วยผลผลิตมะละกอฮอลแลนด์มีคุณภาพ ได้รับมาตรฐาน
เกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิต แนวทางลิขิตตามรอยพระราชดาริ
1. พัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกร ให้มั่นคง มั่ง คั่ง อย่างยั่ง ยืน บนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และ
แนวทางสร้างปุาสร้างรายได้
2. ส่งเสริมการนาระบบเกษตรปลอดภัย เกษตรอินทรีย์ มาใช้ในการทาการเกษตรอย่างจริงจัง
3. เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรในการเพิ่มรายได้ที่มั่นคงอย่างต่อเนื่อง
4. พัฒนา ปรังปรุง และฟื้นฟูทรัพยากร ดิน น้า ตลอดจนปัจจัยการผลิตทางการเกษตร ให้สอดคล้องกับสภาพ
พื้นที่อย่างเหมาะสมและทั่วถึง
5. อนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างสมดุลในระบบนิเวศน์และความอุดมสมบูรณ์
ของปัจจัยผลผลิตทางการเกษตรอย่างยั่งยืน
ยุทธศาสตร์

กลยุทธ์

เป้าประสงค์

1. พัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกร
ให้ เ กิ ด ความมั่ น คง ความมั่ ง คั่ ง
อย่ า งยั่ ง ยื น บนพื้ น ฐานปรั ช ญา
เศรษฐกิ จ พอเพี ย งและแนวทาง
สร้างปุาสร้างรายได้
2. พัฒนาขีดความสามารถในการ
ผลิ ต การจั ด การสิ น ค้ า เกษตร
และความมั่งคงในอาชีพ
3. บริหารจัดการทรัพยากรการ
เกษตรอย่างมีประสิทธิภาพ และ
สร้างสมดุลในระบบนิเวศน์อย่าง
ยั่งยืน

1. สร้างกระบวนการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน
ในการก าหนดนโยบายและวางแผนการ
พั ฒ นาเกษตรกรรมอย่ า งเป็ น ระบบ บน
พื้ น ฐานปรั ช ญาเศรษฐกิ จ พอเพี ย งและ
แนวทางสร้างปุาสร้างรายได้
2. พั ฒ นาประสิ ท ธิ ภ าพการผลิ ต สิ น ค้ า
เกษตร มะละกอพั น ธุ์ ฮ อลแลนด์ ด้ ว ย วิ ถี
เกษตรปลอดภัย เกษตรอินทรีย์ ตอบสนอง
ความต้องการของตลาด
3. สร้างความเข้มแข็งกลุ่ม องค์กร สถาบัน
เกษตรกร ให้สามารถบริหารจัดการได้อย่าง
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
4. สร้ างมูลค่ าเพิ่ มผลผลิ ต ทางการเกษตร
สร้างเกษตรกรผู้ประกอบการ
5. พัฒนาอัตลักษณ์ ผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตร
โดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น
6. พั ฒ นาและปรั ง ปรุ ง แหล่ ง น้ าระบบ
ช ล ป ร ะ ท า น เ พื่ อ ก า ร เ ก ษ ต ร ใ ห้ มี
ประสิ ท ธิ ภ าพ และเป็ น ไปอย่ า งทั่ ว ถึ ง
เหมาะสมกับสภาพพื้นที่
7. ฟื้นฟูทรัพยากรการผลิตทางการเกษตร
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและลดต้นทุน

1. เกษตรกรตาบลแม่ละมุ้ง มีคุณภาพ
ชีวิตที่ดี มีส่วนร่วมในการกาหนดนโยบาย
และวางแผนพัฒนาเกษตรกรรมในพื้นที่
และน้อมนาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมา
ใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต
2. เ ก ษ ต ร ก ร ต า บ ล แ ม่ ล ะ มุ้ ง มี ขี ด
ความสามารถในการผลิ ต และจั ด การ
สินค้าเกษตร มะละกอฮอลแลนด์ โดยใช้
ระบบ เกษตรปลอดภัย เกษตรอินทรีย์
สามารถเก็บเมล็ดพันธุ์ใช้ได้เอง
3. เกษตรกรตาบลแม่ละมุ้งมีการรวมกลุ่ม
ผลิ ต แปรรู ป จ าหน่ า ย ผลผลิ ต ทาง
การเกษตร สามารถเข้ า ถึ ง แหล่ ง ทุ น
ตลอดจนได้ รั บการถ่า ยทอดองค์ ความรู้
ต่างๆในการสนับสนุนอาชีพ
4 มะละกอพันธุ์ฮอลแลนด์ตาบลแม่ละมุ้ง
มีคุณภาพ ได้รับมาตรฐาน สร้างรายได้ที่
มั่งคงอย่างต่อเนื่องให้แก่เกษตรกร
5. ระบบนิ เ วศน์ มี ค วามสมดุ ล โดยการ
อนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากร ธรรมชาติและ
สิ่ง แวดล้ อ มอย่า งจริ ง จั ง และปั จจั ยการ
ผลิตทางการเกษตรมีความสมบูรณ์อย่าง
ยั่งยืน
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ส่วนที่ 3 : แผนงาน โครงการพัฒนาเกษตรกรรมอาเภออุ้มผาง / ตาบลแม่ละมุ้ง พ.ศ. 2563 – พ.ศ. 2566
แผนพัฒนา/แผนงาน/โครงการ
แนวทางพัฒนา
ยุทธศาสตร์จังหวัด
: การส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว สินค้า OTOP
และการค้าชายแดน
ยุทธศาสตร์ อปท.
: ด้านการวางแผนการ
ส่งเสริมการลงทุนพาณิช
ยกรรม และการ
ท่องเที่ยว
: การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ
: แผนงานการเกษตร

วัตถุประสงค์

แผนงาน/โครงการ
โครงการลดความเสี่ยง
ส่งเสริมให้เกษตรกร
เกษตรกรจาก การระบาด ปรับพฤติกรรมการใช้
ศัตรูพืช
สารเคมี

แนวทางการ
ดาเนินงาน

ระยะเวลาในการดาเนินงาน
แหล่ง
งบประมาณ 2563 2564 2565 2566

เกษตรกร จานวน 50
คนเข้าร่วมโครงการ
อบรมความรู้
อบต.อุ้มผาง
และสามารถนาความรู้
ไปใช้ในการกาจัด
ศัตรูพืช
โครงการส่งเสริมการปลูก เพื่อส่งเสริมให้มีการ
เกษตรกรในพื้นที่ทั้ง 2
ผักสวนครัวรั้วกินได้ ตาม ปลูกผักปลอดสารพิษ ตาบล จานวน 100
หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
เพื่อไว้รับประทาน
ราย เข้าร่วมโครงการ อบต.อุม้ ผาง
พอเพียง
เสริมรายได้โดยยึดหลัก ได้รับปัจจัยการปลูกผัก
เศรษฐกิจพอเพียง
สวนครัว
โครงการส่งเสริมการปลูก เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ เกษตรกรในพื้นที่ทั้ง 2
ผลไม้ ไม้ยืนต้นเพื่อไว้
ปลูกไม้ผล ไม้ยืนต้น
ตาบลที่มีความสนใจ
รับประทาน และขายเสริม เพื่อไว้รับประทาน และ ปลูกไม้ผล ไม้
รายได้โดยยึดหลัก
ขายเสริมรายได้ โดย ยืนต้น เพื่อไว้
อบต.อุม้ ผาง
เศรษฐกิจพอเพียง
ยึดหลักเศรษฐกิจ
รับประทาน และ
พอเพียง
จาหน่ายสร้างรายได้
เสริมจานวน 100 ราย

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ส่วนสวัสดิการ
อบต.อุ้มผาง

ส่วนสวัสดิการ
อบต.อุ้มผาง
ส่วนสวัสดิการ
อบต.อุ้มผาง
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แผนงาน โครงการพัฒนาเกษตรกรรมอาเภออุ้มผาง / ตาบลแม่ละมุ้ง พ.ศ. 2563 – พ.ศ. 2566
แผนพัฒนา/แผนงาน/โครงการ
แนวทางพัฒนา
แผนงาน/โครงการ
ยุทธศาสตร์จังหวัด
โครงการคลินิคเกษตร
: การส่งเสริมการ
เคลื่อนที่ในพระบรมรา
ท่องเที่ยว สินค้า OTOP ชานุเคราะห์สมเด็จพระ
และการค้าชายแดน
บรมโอสาธิราชฯสยาม
ยุทธศาสตร์ อปท.
กุฏราชกุมาร
: ด้านการวางแผนการ
ส่งเสริมการลงทุ พาณิช โครงการพัฒนาคุณภาพ
ยกรรม และการ
สินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน
ท่องเที่ยว
(พืชผัก)
: การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ
โครงการขุดลาเหมือง
: แผนงานการเกษตร
เข้าพื้นที่ทากิน ในหมู่ที่
4 บ้านแม่ละมุ้งคี
โครงการปรับปรุงลา
เหมือง หมู่ที่2
บ้านเซปะหละ
โครงการก่อสร้างฝุาย
ชะลอน้าในพื้นที่ ม.1
บ้านปะหละทะ และ
ม. 2 บ้านเซปะหละ

วัตถุประสงค์

แนวทางการดาเนินงาน

เพื่อสร้างและพัฒนาความ
ร่วมมือระหว่างหน่วย
วิชาการ หน่วยงานส่งเสริม
และศูนย์บริการและ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการ
ประจาตาบล
เพื่อพัฒนาเกษตรกรให้
สามารถผลิตพืชผักที่ปลอด
สารพิษ

ประชาชนในเขตพื้นที่
อบต.อุ้มผางเข้าร่วม
โครงการคลินิคเกษตร
เคลื่อนที่ของสานักงาน
เกษตรอาเภอ

เกษตรกร จานวน 40
รายสามารถผลิตผัก
ปลอดสารพิษ
ไว้จาหน่าย
เพื่อให้เกษตรกรมีน้าเพื่อทา ขุดลาเหมืองเข้าพื้นที่
เกษตรอย่างเพียงพอ
ทากิน ในหมู่ที่ 4 บ้าน
แม่ละมุ้งคี
เพื่อให้เกษตรกรมีน้าเพื่อทา ปรับปรุงลาเหมืองเข้า
เกษตรอย่างเพียงพอ
ที่ดินทากิน หมู่ที่2
บ้านเซปะหละ
เพื่อให้เกษตรกรมีน้าเพื่อทา ก่อสร้างฝุายชะลอน้า
เกษตรอย่างเพียงพอ
หมู่ที่ 1 บ้านปะหละทะ
หมู่ที่ 2 บ้านเซปะหละ

ระยะเวลาในการดาเนินงาน
แหล่ง
งบประมาณ 2563 2564 2565 2566

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

อบต.อุ้มผาง

ส่วนสวัสดิการ
อบต.อุ้มผาง

อบต.อุ้มผาง

ส่วนสวัสดิการ
อบต.อุ้มผาง

อบต.อุ้มผาง

กองช่าง
อบต.อุ้มผาง

อบต.อุ้มผาง

กองช่าง
อบต.อุ้มผาง

อบต.อุ้มผาง

กองช่าง
อบต.อุ้มผาง
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แผนงาน โครงการพัฒนาเกษตรกรรมอาเภออุ้มผาง / ตาบลแม่ละมุ้ง พ.ศ. 2563 – พ.ศ. 2566
แผนพัฒนา/แผนงาน/โครงการ
แนวทางพัฒนา
แผนงาน/โครงการ
ยุทธศาสตร์จังหวัด
โครงการปลูกหญ้าแฝก
: การจัดการ
และสนับสนุนการปลูก
ทรัพยากรธรรมชาติและ หญ้าแฝกตามแนว
สิ่งแวดล้อม
พระราชดาริ
ยุทธศาสตร์ อปท.
: ด้านการบริหารจัดการ โครงการฟื้นฟู
และอนุรักษ์
ทรัพยากร ธรรมชาติ
ทรัพยากรธรรมชาติและ และสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน
สิ่งแวดล้อม
: การพัฒนาด้าน
โครงการปลูกปุาเฉลิม
สิ่งแวดล้อม
พระเกียรติฯ
: แผนงานการเกษตร

วัตถุประสงค์
เพื่อปูองกันการทรุดตัว
ของชายฝั่ง และส่งเสริม
การปลูกต้นไม้เพื่อ
อนุรักษ์ธรรมชาติ

แนวทางการดาเนินงาน
ปลูกหย้าแฝกในพื้นที่ที่
พังทลายให้ได้รับ
การฟื้นฟูให้มีสภาพที่ดี
พร้อมจะใช้ทาประโยชน์

เพื่อสร้างจิตสานึกในการ จัดกิจกรรมอาสาสมัคร
อนุรักษ์ปุา
สร้างจิตสานึก
และร่วมอนุรักษ์ปุาไม้
เพื่อให้ประชาชนได้
ตระหนักถึงการฟืน้ ฟู
และอนุรักษ์ทรัพยากรฯ

จัดกิจกรรมปลูกปุา
เฉลิมพระเกียรติฯ

แหล่ง
ระยะเวลาในการดาเนินงาน
งบประมาณ 2563 2564 2565 2566

อบต.อุ้มผาง

กอง
สาธารณสุขฯ
อบต.อุ้มผาง

อบต.อุ้มผาง

กอง
สาธารณสุขฯ
อบต.อุ้มผาง

อบต.อุ้มผาง

กอง
สาธารณสุขฯ
อบต.อุ้มผาง

โครงการปลูกปุาชุมชน เพื่อให้มีการกันแนวเขต
และอนุรักษ์ปุาต้นน้า ปุาอนุรักษ์ของหมู่บ้าน

จัดกิจกรรมปลูกปุาชุมชน
และอนุรักษ์ปุาต้นน้า

โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืช

พันธุกรรมพืชได้รับ
การอนุรักษ์ ดูแล รักษา และ อบต.อุ้มผาง
ไม่ถูกทาลาย

เพื่ออนุรักษ์พันธุกรรม
พืชในพื้นที่

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

อบต.อุ้มผาง

กอง
สาธารณสุขฯ
อบต.อุ้มผาง
กอง
สาธารณสุขฯ
อบต.อุ้มผาง
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แผนงาน โครงการพัฒนาเกษตรกรรมอาเภออุ้มผาง / ตาบลแม่ละมุ้ง พ.ศ. 2563 - พ.ศ. 2566
แผนพัฒนา/แผนงาน/โครงการ
แนวทางพัฒนา
แผนงาน/โครงการ
ยุทธศาสตร์จังหวัด
โครงการพัฒนาคลอง
: การจัดการ
น้า แอ่งน้า และแหล่ง
ทรัพยากรธรรมชาติและ น้าธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อม
โครงการกาจัดวัชพืชใน
ยุทธศาสตร์ อปท.
แม่น้าลาคลอง
: ด้านการบริหารจัดการ
และอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ โครงการโครงการปลูก
สิ่งแวดล้อม
และบารุงรักษาไม้ยืน
: การพัฒนาด้าน
ต้น ไม้ดอก ไม้ประดับ
สิ่งแวดล้อม
: แผนงานการเกษตร
โครงการส่งเสริมการ
ปลูกพืชสมุนไพร

ก่อสร้างอ่างเก็บน้า
(ขนาด ๒๐ ไร่) พื้นที่
หมู่ละ ๑ แห่ง

วัตถุประสงค์
เพื่อดูแลรักษา
ทรัพยากร ธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
เพื่อรักษา
สภาพแวดล้อม

แนวทางการดาเนินงาน

แหล่ง
ระยะเวลาในการดาเนินงาน
งบประมาณ 2563 2564 2565 2566
อบต.อุ้มผาง

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

จัดกิจกรรมพัฒนาคลองน้า
แอ่งน้า แหล่งน้าธรรมชาติ
สะอาดมีสภาพ แวดล้อมที่ดี
จัดกิจกรรมทาความสะอาด
อบต.อุ้มผาง
แม่น้าลาคลอง ให้สดใสสะอาด
ปราศจากขยะและวัชพืช

กอง
สาธารณสุขฯ
อบต.อุ้มผาง
กอง
สาธารณสุขฯ
อบต.อุ้มผาง

เพื่อความสวยงามและ จัดกิจกรรมปลูกและ
อบต.อุ้มผาง
เพิ่มพื้นที่
บารุงรักษาไม้ยืนต้นไม้ดอก ไม้
สีเขียวภายในตาบล
ประดับ ปีละ 1 ครั้ง ในพื้นที่

กอง
สาธารณสุขฯ
อบต.อุ้มผาง

เพื่อให้มีการปลูกพืช
และใช้สมุนไพร
พื้นบ้านให้มากขึ้น

กอง
สาธารณสุขฯ
อบต.อุ้มผาง

ประชาชนในตาบลอุ้มผาง และ อบต.อุ้มผาง
ตาบลแม่ละมุ้ง
จานวน 100 คน ร่วมกันปลูก
สมุนไพรในเขตพื้นที่ของตน

แก้ไขปัญหาขาดแคลน ประชาคนเสนอโครงการผ่าน
น้าในฤดูแล้ง
อบต.

กษ./อบต.
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง

ชป./พด./อบต.
และหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง
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แผนงาน โครงการพัฒนาเกษตรกรรมอาเภออุ้มผาง / ตาบลแม่ละมุ้ง พ.ศ. 2563 - พ.ศ. 2566
แผนพัฒนา/แผนงาน/โครงการ
แนวทางพัฒนา
แผนงาน/โครงการ
- แนวทางการพัฒนา
พัฒนาประสิทธิภาพ
การผลิตทาง
การเกษตร และ
สร้างมูลค่าเพิ่ม
ภายใต้แนวคิด
เกษตรปลอดภัย
และเกษตรอินทรีย์
การพัฒนา
อุตสาหกรรมเกษตร
แปรรูปให้มีความ
หลากหลาย
สอดคล้องกับความ
ต้องการของตลาด

-โครงการส่งเสริมการ
ปลูกพืชทางเลือกสู่
ผู้บริโภคแบบปลอดภัย
ได้มาตรฐาน GAP/
อินทรีย์

วัตถุประสงค์

1 เพื่อให้เกษตรกรผู้ปลูกพืชผักตระหนักและ
ลดการใช้สารเคมี ซึ่งเป็นผลดีต่อสุขภาพใน
ระยะยาว
2 เพื่อให้เกษตรกรผู้ปลูกผักและชุมชนได้
บริโภคผักปลอดภัยจากสารเคมี เป็นการช่วย
ลดรายจ่าย
3 เพื่อสร้างรายได้เสริม จากการจาหน่ายผัก
ปลอดภัยจากสารพิษ
4 เพื่อให้เป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้แก่เกษตรกร
ทั่วไปและประชาชนที่สนใจได้เข้ามาศึกษา
เรียนรู้และนาไปปฏิบัติ
- โครงการส่งเสริมการ 1 เพื่อให้ผู้ต้องขังตระหนักและลดการใช้
ผลิตพืชผักปลอดภัย สารเคมี ซึ่งเป็นผลดีต่อสุขภาพในระยะยาว
2 เพื่อให้ผู้ต้องขังและชุมชนได้บริโภคผัก
(ปลูกผักกางมุ้ง)
ปลอดภัยจากสารเคมี เป็นการช่วยลดรายจ่าย
เรือนจาจังหวัดตาก
3 เพื่อสร้างรายได้เสริม จากการจาหน่ายผัก
ปลอดภัยจากสารพิษ
4 เพื่อให้เป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้แก่เกษตรกร
ทั่วไปและประชาชนที่สนใจได้เข้ามาศึกษา
เรียนรู้และนาไปปฏิบัติ

แนวทางการดาเนินงาน
- ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
“กิจกรรมพัฒนาศักยภาพ
กลุ่มเกษตรกรและเพิ่ม
ประสิทธิภาพผลผลิต พิช
ผักเกษตรปลอดภัย”
จานวน 200 ราย
- จัดทาแปลงสาธิตการ
ปลุกพืชผักปลอดภัย
-จัดทาแปลงสาธิตการ
ปลุกพืชทางเลือก
มะละกอGAP/เกษตร
อินทรีย์

แหล่ง
งบประมาณ

จังหวัดตาก

- ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
- จัดทาโรงเรือนปลุกผัก
กางมุ้ง
จังหวัดตาก

ระยะเวลาในการดาเนินงาน
2563 2564 2565 2566

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

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

เรือนจา จ.ตาก
กษ. /กษจ. /
พณ /สกจ. และ
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง
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44
แผนงาน โครงการพัฒนาเกษตรกรรมอาเภออุ้มผาง / ตาบลแม่ละมุ้ง พ.ศ. 2563 - พ.ศ. 2566
แผนพัฒนา/แผนงาน/โครงการ
แนวทางพัฒนา
แผนงาน/โครงการ
- แนวทางการพัฒนา
พัฒนาประสิทธิภาพ
การผลิตทางการเกษตร
และสร้างมูลค่าเพิ่ม
ภายใต้แนวคิดเกษตร
ปลอดภัย และเกษตร
อินทรีย์
การพัฒนาอุตสาหกรรม
เกษตรแปรรูปให้มีความ
หลากหลายสอดคล้อง
กับความต้องการของ
ตลาด
-แนวทางการพัฒนา
ความเข็มแข็งของ
สหกรณ์ สร้างกลุ่ม
สมาชิกสหกรณ์สู่ความ
เข็มแข็งแบบมีส่วนร่วม
กลุ่มสมาชิกสหกรณ์
ได้รับการพัฒนา
ศักยภาพ

โครงการพัฒนา
ศักยภาพการตลาดนา
การผลิต(ไก่พื้นเมือง)
จังหวัดตาก

วัตถุประสงค์

1 เพื่อพัฒนาศักยภาพการแข่งขันด้าน
การตลาดนาการผลิตและทักษะองค์ความรู้
ด้านเทคโนโลยีการขยายพันธุ์และระบบการ
เลี้ยงไก่พื้นเมืองที่เหมาะสมกับบริบทพื้นที่
ให้เป็นอาชีพที่สร้างรายได้ที่ยั่งยืนให้กับ
ครอบครัวและชุมชน
2 มีจุดเรียนรู้การผลิต/เพาะพันธุ์ไก่พื้นเมือง
ที่สอดคล้องกับบริบทพื้นที่และตรงตาม
ความต้องการของตลาด เกิดการช่วยเหลือ
เกื้อกูล แลกเปลี่ยนการเรียนรู้ในชุมชน ตาม
แนวทางเศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนา
รูปแบบเกษตรแปลงใหญ่
-โครงการพัฒนา
1 เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของสมาชิก
ศักยภาพสมาชิกและ สหกรณ์สู่การเป็นสมาชิกสหกรณ์ต้นแบบ
คณะกรรมการสหกรณ์ 2 เพื่อให้สหกรณ์สร้างกลุ่มสมาชิกตนแบบ
การเกษตรแบบมีส่วน เพื่อยกระดับการพัฒนาสหกรณ์สู่ความเข็ม
ร่วม
แข็ง
3 เพื่อพัฒนาผู้นากลุ่มสมาชิกสหกรณ์ให้เป็น
ผู้นาด้านการบริหารงานแบบมีส่วนร่วม
4 เพื่อสร้างความรูค้ วามเข้าใจด้านกฎหมาย
ข้อบังคับ ระเบียบ การบริหารสหกรณ์

แนวทางการดาเนินงาน
- ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
ในประเด็น การตลาดนา
การผลิตและปรับระบบ
การเลี้ยงไก่พื้นเมือง
จังหวัดตาก การจัดทา
ข้อมูลฟาร์มให้แก่กลุ่ม
เกษตรกรผู้เลี้ยงไก่
พื้นเมืองที่มีศักยภาพ
จานวน 5 กลุ่มๆละ 30
ราย
จัดกิจกรรมฝึกอบรม
ความรู้ความเข้าใจด้าน
กฎหมาย ข้อบังคับ
ระเบียบ การบริหาร
สหกรณ์ให้แก่สมาชิก
สหกรณ์สสู่ หกรณ์
ต้นแบบ 4.0

แหล่ง
งบประมาณ

ระยะเวลาในการดาเนินงาน
2563 2564 2565 2566

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

จังหวัดตาก

ปศุสัตว์ /
สกจ. จ.ตาก

จังหวัดตาก

สหกรณ์ จ.ตาก
สหกรณ์ อ.
กษ. /กษจ. /
สกจ. และ
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง

44

45
แผนงาน โครงการพัฒนาเกษตรกรรมอาเภออุ้มผาง / ตาบลแม่ละมุ้ง พ.ศ. 2563 - พ.ศ. 2566
แผนพัฒนา/แผนงาน/โครงการ
แนวทางพัฒนา
แผนงาน/โครงการ
การพัฒนาคุณภาพชีวิต
ประชาชนและแก้ไขปัญหา
ความยากจน
การลดความเหลื่อมล้าของ
สังคม และการสร้างโอกาส
เข้าถึงบริการภาครัฐ

โครงการเสริมสร้างการรับรู้
ด้านกฎหมายและการให้
ความช่วยเหลือประชาชนผู้
ด้วยโอกาส

- แนวทางการพัฒนา
พัฒนาประสิทธิภาพการ
ผลิตทางการเกษตร และ
สร้างมูลค่าเพิ่มภายใต้
แนวคิดเกษตรปลอดภัย
และเกษตรอินทรีย์
การพัฒนาอุตสาหกรรม
เกษตรแปรรูปให้มีความ
หลากหลายสอดคล้องกับ
ความต้องการของตลาด

โครงการส่งเสริมและเพิ่ม
ศักยภาพเกษตร
อุตสาหกรรมเพื่อส่งออก
และเกษตรเชิงนิเวศน์

วัตถุประสงค์

แนวทางการดาเนินงาน

1 เพื่อเสริมสร้างการรับรู้ด้าน
กฎหมายและการให้ความ
ช่วยเหลือประชาชนผู้ด้วยโอกาส
ให้เข้าถึงกระบวนการยุติธรรม
อย่างมีประสิทธิภาพ
2 เพื่อให้ประชาชนทราบถึงการ
คุ้มครองสิทธิด้านกฎหมาย การ
ปูองกันภัยจากปัญหาต่างๆที่
เกิดขึ้นในชีวิตประจาวัน
3 เพื่อให้ประชาชนได้รับการ
อานวยความยุติธรรมอย่างเท่า
เทียมกัน
1 เพื่อฟื้นฟูปุาต้นน้าลดรายจ่าย
สร้างรายได้ให้กับเกษตรกรใน
พื้นที่
2 เพื่อส่งเสริมการทาเกษตร
ผสมผสานอย่างยั่งยืน ลดการ
ปลูกพืชเชิงเดี่ยว
3 เพื่อสร้างจิตสานึกในการดุแล
รักษาปุา และลดจานวนพื้นที่
วิกฤตปัญหาหมอกควัน
เพื่อสร้างชุมชนเข้มแข็ง

ฝึกอบรมให้ความรู้ด้าน
กฎหมายแก่ประชาชนให้
เข้าถึงกระบวนการ
ยุติธรรมอย่างมี
ประสิทธิภาพ

แหล่ง
งบประมาณ

จังหวัดตาก

ฝึกอบรม ส่งเสริม
สนับสนุนปัจจัยการผลิต
ส่งเสริมการปลูกพืช
ทางเลือกที่มีศักยภาพด้าน
การตลาดเพื่อทดแทนการ
ปลูกพืชเชิงเดี่ยวบนพื้นที่
สูง

กลุ่มจังหวัด
ภาคเหนือ
ตอนล่าง 1

ระยะเวลาในการดาเนินงาน
2563 2564 2565 2566

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ยุติธรรม จ.ตาก/
สกจ. และ
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง

จ.ตาก

45

46

ภาพกิจกรรม

47

ภาคผนวก

48

แผนทีก่ ลุ่มชุดดิน และ การใช้ประโยชน์ทดี่ นิ ตาบลแม่ละมุ้ง อาเภออุ้มผาง

ตาบลแม่ละมุ้ง อาเภออุ้มผาง จังหวัดตาก กลุ่มชุดดิน Forest (ปุา)
ที่มา : LDD Soil Guide สารสนเทศดินและข้อมูลการใช้ปุ๋ย กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์

49

แผนทีก่ ารใช้ประโยชน์ที่ดนิ ตาบลแม่ละมุง้ อาเภออุ้มผาง จังหวัดตาก

ที่มา : LDD Soil Guide สารสนเทศดินและข้อมูลการใช้ปุ๋ย กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์

50
แบบสรุปการสารวจข้อมูลเกษตรกรระดับจังหวัด
จังหวัดตาก
ข้อมูล ณ วันที่ 7 กรกฎาคม 2558
ข้อมูลเกษตรกรผู้เป็นหนี้ในระบบ
อาเภอ

เมืองตาก
บ้านตาก
สามเงา
แม่สอด
พบพระ
แม่ระมาด
ท่าสองยาง
อุ้มผาง
วังเจ้า
9 อาเภอ

จานวน
(ราย)
343
911
723
4,305
491
297
56
96
692
7,914

มูลหนี้ (บาท)

ความจาเป็นเดือดร้อน
การเป็นหนี้

การวิเคราะห์ความเดือดร้อนในการ
ประกอบอาชีพของเกษตรกร (ราย)

มาก

มาก

น้อย

ปกติ

11,769,099
334
3
6
334
206,113,878
911
181
218,787,143
723
867,093,392 172 1,497 2,636 180
157,968,524 491
491
78,830,498
64
232
139,799,576
56
38,126,090
58
5
33
53
151,215,226 475 211 100 456
1,869,703,426 1,530 3,414 3,063 1,695

หมายเหตุ 1. อาเภอวังเจ้าลดยอดลงจากเดิม 693 เหลือ 692 ราย
2. ตาบลแม่ละมุ้ง อาเภออุ้มผาง ไม่มีข้อมูลผู้มีหนี้สิน
ทั้งในระบบ และนอกระบบ

ปาน
กลาง
3
27
723
620
46
24
314
1,757

ไม่
เดือดร้อน
5
1
703
1,073 2,432
49
204
56
8
11
12
4
1,850 2,708

จานวน
(ราย)

ข้อมูลเกษตรกรผู้เป็นหนี้นอกระบบ
มูลหนี้
(บาท)

น้อย

ความจาเป็น
เดือดร้อนการเป็น
หนี้

การวิเคราะห์ความเดือดร้อนในการ
ประกอบอาชีพของเกษตรกร (ราย)

มาก น้อย ปกติ มาก
14
54
38
151
105
32
54
448

910,000
6,384,237
4,657,714
22,304,471
11,895,397
7,495,018
6,020,320
59,667,157

-

14
53
38
119
105
9
51
389

53
23
3
79

13
13

ปาน
กลาง
14
6
38
120
105
3
51
337

น้อย
39
11
3
2
55

ไม่
เดือดร้อน
41
26
1
68

