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โครงการจัดท าแผนพฒันาเกษตรกรรมระดบัต าบล 

 
 การเกษตรยังมีความส าคัญอย่างยิ่งต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศไทย แม้สัดส่วนรายได้ภาค
เกษตรต่อรายได้ประชาชาติจะอยู่ในระดับไม่สูงนัก เนื่องจากรายได้ยังคงผันผวนไปตามกระแสเศรษฐกิจ
โลก แต่เป็นเพราะภาคเศรษฐกิจด้านอื่นๆโดยเฉพาะอุตสาหกรรมการส่งออก การบริการและการท่องเท่ียว
เติบโตเร็วกว่ามาก เมื่อมองตัวเลขในเชิงเปรียบเทียบจึงท าให้ภาคเกษตรไม่ค่อยมีความส าคัญในเชิง
เศรษฐกิจ และจ านวนเกษตรกรก็มีแนวโน้มลดลงเช่นเดียวกับประเทศท่ีพัฒนาแล้ว หากแนวโน้มการ
พัฒนาการเกษตรเป็นไปแบบท่ีเป็นอยู่ในปัจจุบันนี้ และไม่มีการแก้ไขปัญหาเกษตรกรอย่างจริงจัง เช่ือว่าอีก
ไม่เกิน ๓๐ ปี จ านวนเกษตรกรไทยจะเหลือต่ ากว่าร้อยละ ๑๐  

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

การเปิดเสรีของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ AEC ก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งท่ีต้องค านึงถึง 
เนื่องจากเป็นการเปิดเสรีทางการค้า กล่าวคือสินค้าเกษตรสามารถส่งออกเคล่ือนย้ายได้อย่างเสรี ส่งผลให้
ต้องให้ความส าคัญกับ คู่แข่งขันในตลาดภาคการเกษตร คุณภาพของสินค้าเกษตร ราคาสินค้าเกษตร เป็น
ต้น ท้ังนี้ประเทศไทยก็ยังพอมีข้อได้เปรียบอยู่บ้างในเรื่องของพื้นท่ีการเพาะปลูก และระบบการขนส่ง 
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ท่ีมา :  แผนท่ีเกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-Map) - กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ต าบลพะวอ มี 9 หมู่บ้าน 
(ท าเนียบท้องที่ พุทธศักราช 2555 กรมการปกครอง) 

ต าบลพะวอ 
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ส่วนที่ ๑ : บริบทพื้นที ่
๑.) ข้อมูลทั่วไป 
 ( ท่ีมา : ข้อมูลสภาพท่ัวไปและข้อมูลพื้นฐานองค์การบริหารส่วนต าบลพะวอ อ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก ) 

ประวัติความเป็นมา  
 ต าบลพะวอ ต้ังอยู่บนแนวเขาถนนธงชัยระหว่างทางตาก - แม่สอด เดิมพื้นท่ีบริเวณดังกล่าวชาวเขา
เผ่ากระเหรี่ยง เผ่าแม้ว เผ่ามูเซอ เผ่าลีซอ  ต้ังถิ่นฐานอยู่ตามแนวภูเขา ในสมัยสุโขทัยตอนปลายล่วงเข้ามา
ในสมัยกรุงศรีอยุธยาไทยรบกับพม่าตลอดเวลาพื้นท่ีดังกล่าวจึงเป็นทางผ่านของกองทัพ และในสมัยกรุงศรี
อยุธยาเป็นราชธานีได้ต้ังเป็นด่านหน้าขึ้น ช่ือว่า ด่านแม่ละเมา มีหลักฐานปรากฏอยู่ท่ี หมู่ท่ี 1  สถานท่ีนั้น
ตรงโรงเรียนบ้านแม่ละเมา ต่อมาพม่ายกทัพมาตีกรุงศรีอยุธยาชาวเขาท่ีอยู่ตรงด่านช่วยกันรบ โดยมีนักรบ
ชาวปกาเกอะญอ(กะเหรี่ยง) ช่ือ “พะวอ” เป็นนายด่านแม่ละเมา มีการเล่าขานถึงวีรกรรมของท่านท่ีคอย
ปักหลักต่อสู้กับชาวพม่า อย่างกล้าหาญและเสียสละชีพ เพื่อปกปูองผืนแผ่นดิน ในสมัยของสมเด็จพระเจ้า
ตากสินมหาราช จนท าให้ผู้คนในท้องถิ่นต่างยกย่อง เคารพบูชา ปัจจุบัน มีศาลเจ้าพะวอ ต้ังอยู่บริเวณถนน
แม่สอด - ตาก ต่อมาจึงได้เรียกช่ือต าบลว่า “ต าบลพะวอ”  ต้ังแต่นั้นเป็นต้นมา 

เนื้อที่ อาณาเขต 
ต าบลพะวอมีเนื้อที่ท้ังหมดประมาณ 668.91 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ  418,006.75  ไร่

แบ่งเขตการปกครองหมู่บ้านออกเป็น 9  หมู่บ้าน ประกอบด้วย 
หมู่ท่ี 1  บ้านพะวอ  ต้ังอยู่จุดพิกัด 732558    
หมู่ท่ี 2  บ้านแม่ละเมา  ต้ังอยู่จุดพิกัด 725578     
หมู่ท่ี 3  บ้านปูแปู  ต้ังอยู่จุดพิกัด    766616     
หมู่ท่ี 4  บ้านสามหมื่นทุ่ง  ต้ังอยู่จุดพิกัด 726745    
หมู่ท่ี 5  บ้านปางส่างค า  ต้ังอยู่จุดพิกัด 722707   
หมู่ท่ี 6  บ้านแม่ละเมาไหล่ท่า ต้ังอยู่จุดพิกัด 730581   
หมู่ท่ี 7  บ้านห้วยไคร้  ต้ังอยู่จุดพิกัด 745580   
หมู่ท่ี 8  บ้านห้วยระพริ้ง       ต้ังอยู่จุดพิกัด 779479   
หมู่ท่ี 9  บ้านแม่ละเมาสามัคคี ต้ังอยู่จุดพิกัด 734579 

 อาณาเขตติดต่อ 
ทิศเหนือ  ติดต่อกับ อ าเภอเมืองตาก จังหวัดตาก 
ทิศใต้   ติดต่อกับ อ าเภอพบพระ จังหวัดตาก 
ทิศตะวันออก  ติดต่อกับ ต าบลด่านแม่ละเมา อ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก 
ทิศตะวันตก  ติดต่อกับ ต าบลแม่กาษา อ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก 

 
ลักษณะภูมิประเทศ 

ต าบลพะวอ มีสภาพเป็นภูเขาเป็นส่วนมากพื้นท่ีปุาไม้อุดมสมบูรณ์ ประกอบไปด้วยหมู่บ้านท่ีเป็น
ชาวกระเหรี่ยง จ านวน 4  หมู่บ้าน ซึ่งอาศัยอยู่ในเขตปุาสงวนแห่งชาติ นอกจากนั้นประกอบไปด้วย แม่น้ า
จ านวน 1 สาย คือ แม่น้ า แม่ละเมาหรือล าห้วยแม่ละเมาเป็นล าห้วยท่ีไหลผ่านต าบลด่านแม่ละเมา ต าบล
พะวอ และต าบลแม่กาษา ไหลลงสู่แม่น้ าเมยในเขตท้องท่ีต าบลแม่กาษา ล าห้วยนี้ส่วนใหญ่ใช้เป็นเส้นแบ่ง
อาณาเขตระหว่างต าบลพะวอกับต าบลด่านแม่ละเมา 
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ลักษณะภูมิอากาศ 
 สภาพอากาศโดยท่ัวไปแบ่งออกเป็น 3 ฤดู คือ 
ฤดูร้อน จะเริ่มต้ังแต่เดือนมีนาคม - เมษายน อากาศร้อนอบอ้าว ลมแรง บางครั้งมีพายุรุนแรง

สถิติอุณหภูมิเคยสูงถึง 42  องศาเซลเซียส 
ฤดูฝน   โดยท่ัวไปจะเริ่มต้ังแต่เดือนพฤษภาคม - ตุลาคม มีฝนตกชุกมาก สถิติจ านวนฝนวัดได้ถึง 

200  มิลลิเมตร 
ฤดูหนาว จะเริ่มต้ังแต่เดือนพฤศจิกายน -  กุมภาพันธ์  อากาศหนาวเย็นและแห้งแล้ง สถิติอุณหภูมิ

ต่ ากว่า  10  องศาเซลเซียส  

ลักษณะของดิน 
  ลักษณะดินโดยท่ัวไปเป็นดินร่วนปนทราย ประมาณ ๗๕ % ดินลูกรังประมาณ ๑๕ % ลักษณะดิน
ในพื้นท่ีเป็นดินเหนียวประมาณ ๑๐ %   

ลักษณะของแหล่งน้ า 
• แหล่งน้ าธรรมชาติ 

- ล าน้ า / ล าห้วย  8 สาย 
- บึง / หนองและอื่นๆ - แห่ง 

• แหล่งน้ าท่ีสร้างขึ้น 
- ฝาย   10 แห่ง 
- บ่อน้ าต้ืน  30 แห่ง 
- ประปาภูเขา  4 แห่ง (หมู่ท่ี 3, 4, 5, 8) 
- ประปาหมู่บ้าน  5 แห่ง (หมู่ท่ี 1, 2, 6, 7, 9) 

ลักษณะของไม้และป่าไม้ 
ในเขตต าบลพะวอมีปุาไม้ ท่ีชาวบ้านปลูกลักษณะของไม้เป็นไม้ยนืต้น  และไม้ผลัดใบ   

ประชากร 
ต าบลพะวอมีจ านวนประชากรท้ังส้ิน 7,255 คน แยกเป็นชาย 3,694 คน หญิง 3,561 คน  

มีความหนาแน่นเฉล่ีย 10.84 คน/ตารางกิโลเมตร  
ตารางแสดงประชากรแยกรายหมู่บ้าน 

หมู่ท่ี ช่ือหมู่บ้าน ครัวเรือน 
จ านวนประชากร  (คน) 

ชาย หญิง รวม 
1 
2 
3 
4 
5 
6 

บ้านพะวอ 
บ้านแม่ละเมา 
บ้านปูแปู 
บ้านสามหมื่นทุ่ง 

บ้านปางส่างค า 
บ้านแม่ละเมาไหล่ท่า 

480 
288 
301 
163 
358 
331 

538 
337 
427 
283 
646 
416 

512 
346 
428 
289 
617 
371 

1,050 
683 
855 
572 

1,263 
787 
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หมู่ท่ี ช่ือหมู่บ้าน ครัวเรือน 
จ านวนประชากร  (คน) 

ชาย หญิง รวม 
7 
8 
9 

บ้านห้วยไคร้ 
บ้านห้วยระพริง้ 
บ้านแม่ละเมาสามัคคี 

134 
217 
210 

189 
571 
287 

171 
545 
282 

360 
1,116 
569 

รวม 2,482 3,694 3,561 7,255 
ท่ีมา : ท่ีท าการปกครองอ าเภอแม่สอด ข้อมูล ณ เดือน มีนาคม พ.ศ. 2559                                                                    

การศึกษา 
จากการส ารวจข้อมูลพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนต าบลพะวอ ระบุ ประชากรอายุ ๑๕ - ๖๐ ปีเต็ม 

ร้อยละ ๙๙ อ่าน เขียนภาษไทยและคิดเลขอย่างง่ายได้ เด็กอายุ ๖ - ๑๔ ปี ร้อยละ ๑๐๐ ได้รับการศึกษา
ภาคบังคับ ๙ ปี ได้เรียนต่อช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๔ หรือเทียบเท่า และท่ีไม่ได้เรียนต่อ มีงานท า ร้อยละ ๙๙  
ด้านการศึกษาอยู่ในเกณฑ์ท่ีดี ปัญหาคือ ยังไม่สามารถท่ีจะแข่งขันกับเมืองใหญ่ๆ ได้ การแก้ปัญหาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คือการจัดกิจกรรมให้กับเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก การสนับสนุนอาหารเสริม
นม อาหารกลางวัน กับทางโรงเรียนในเขตพื้นท่ี และร่วมกันจัดกิจกรรมต่างๆ กับทางโรงเรียน   

ตารางแสดงสถานศึกษาและบุคลากรต าบลพะวอ 

สังกัด สพฐ. กศน. อปท. (องค์การบริหารส่วนต าบลพะวอ) 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
1) ศพด.พะวอ   

จ านวนครูผู้ดูแลเด็ก (คศ.1) 
จ านวนผู้ดูแลเด็ก 
จ านวนนักเรียน 
จ านวนห้องเรียน 

๒) ศพด.ปูแปู 
จ านวนครูผู้ดูแลเด็ก 
จ านวนผู้ดูแลเด็ก 
จ านวนนักเรียน 
จ านวนห้องเรียน 

3) ศพด.ปางส่างค า 
จ านวนครูผู้ดูแลเด็ก 
จ านวนผู้ดูแลเด็ก(ท่ัวไป) 
จ านวนนักเรียน 
จ านวนห้องเรียน 

4) ศพด.ห้วยระพริ้ง 
จ านวนครูผู้ดูแลเด็ก 
จ านวนผู้ดูแลเด็ก(ท่ัวไป1 ภารกิจ 2) 
จ านวนนักเรียน 
จ านวนห้องเรียน 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
๑  แห่ง 
2 คน 
- 
3๔  คน 
1  ห้อง 
1  แห่ง 
๒  คน 
-  คน 
23  คน 
1  ห้อง 
๑  แห่ง 
 - คน 
2 คน 
25  คน 
1  ห้อง 
๑  แห่ง 
 - คน 
3 คน 
37 คน 
1  ห้อง 
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สังกัด สพฐ. กศน. 
อปท. (องค์การบริหาร 

ส่วนต าบลพะวอ) 
โรงเรียนสังกัด สพฐ. 
๑  โรงเรียนบ้านแม่ละเมา 
    ระดับประถมศึกษา 

จ านวนครู   
จ านวนห้องเรียน 
จ านวนนักเรียน   

๒  โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ 
    ระดับประถมศึกษา 
          -  จ านวนคร ู  
          -  จ านวนห้องเรียน 
          -  จ านวนนักเรียน  
    2.3 โรงเรียนบ้านปูแปู 
          ระดับประถมศึกษา 
          -  จ านวนคร ู  
          -  จ านวนห้องเรียน 
          -  จ านวนนักเรียน   
   ๒.4 โรงเรียนญาณวิศิษฎ ์
          ระดับประถมศึกษา 
          -  จ านวนคร ู  
          -  จ านวนห้องเรียน 
          -  จ านวนนักเรียน   
3.  โรงเรียนสังกัด กศน. (โรงเรียนห้วยผักกูด) 
          -  จ านวนครู   
          -  จ านวนห้องเรียน 
          -  จ านวนนักเรียน   

 
1  แห่ง 
     
 
9  ห้อง 
196  คน 
1  แห่ง 
 
 
9  ห้อง 
102  คน 
1 แห่ง 
 
 
9  ห้อง 
58  คน 
1 แห่ง 
 
 
9  ห้อง 
303  คน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 แห่ง 
 
7  ห้อง 
40  คน 

 

 

สาธารณสุข 
จากข้อมูลพื้นฐานองค์การบริหารส่วนต าบลพะวอ ประชาชนกรส่วนมากมีสุขภาพท่ีดี มีการคัด

กรองสุขภาพให้กับประชาชนกลุ่มเส่ียง  โรคท่ีมักเกิดแก่ประชากรในชุมชน เช่นกัน  ได้แก่ โรคความดัน 
เบาหวาน  โรคไข้เลือดออก  มือ-ปาก-เท้าในเด็ก และโรคอื่นๆ อีกมาก มีสถิติเข้ารับการรักษาพยาบาล  
ปัญหาคือประชาชนบางรายมีอายุมากไม่สามารถไปคัดกรองสุขภาพ การแก้ไขปัญหา คือ องค์การบริหาร
ส่วนต าบลพะวอและหน่วยงานสาธารณสุข โรงพยาบาล  ได้จัดกิจกรรมร่วมมือกันจัดท าโครงการเพื่อนช่วย
เพื่อน โดยจะมี อสม.ออกตรวจความดันแก่ผู้ปุวยและผู้สูงอายุติดเตียงซึ่งก็ได้ผลในระดับหนึ่ง  ประชาชนให้
ความร่วมมือเป็นอย่างดี  แต่ต้องเป็นการด าเนินการอย่างต่อเนื่องเปน็ประจ าทุกปี  ส าหรับเด็กแรกเกิด - ๖  ปี  
ผู้ปกครองสามารถเล้ียงดูตรงตามเกณฑ์มาตรฐาน จากการส ารวจข้อมูลพื้นฐาน บางครัวเรือ นไม่ได้กิน
อาหารที่ถูกสุขลักษณะ การใช้ยาเพื่อบ าบัดอาการเจ็บปุวยที่ไม่เหมาะสม  การออกก าลังกายยังไม่สม่ าเสมอ  



9 
 

ปัญหาเหล่านี้องค์การบริหารส่วนต าบลพะวอพยายามอย่างยิ่งท่ีจะแก้ไข โดยร่วมมือกับโรงพยาบาล  
สาธารณสุข จัดกิจกรรมเพื่อแก้ไขปัญหา   

• หน่วยงานด้านสาธารณสุข 
    โรงพยาบาลในเขตพื้นท่ีต าบลพะวอ  สังกัดกระทรวงสาธารณสุข จ านวน  2   แห่ง  คือ 

- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลพะวอ 
- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านปางส่างค า    

อาชญากรรม 
 ต าบลพะวอไม่มีเหตุอาชญากรรมร้ายแรงเกิดขึ้น ในพื้นท่ีด าเนินการปูองกันการเกิดเหตุอยู่เสมอ 
ส่วนมากครัวเรือนมีการปูองกันอุบัติภัยอย่างถูกวิธี มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ปัญหาคือ ไม่มี
การปูองกันอุบัติเหตุ อาชญากรรม วิธีการแก้ปัญหาขององค์การบริหารส่วนต าบลพะวอ คือได้ต้ังจุดตรวจ 
จุดสกัด จุดบริการ  ในช่วงเทศกาลท่ีมีวันหยุดหลายวันเพื่ออ านวยความสะดวกให้กับประชาชน แต่ปัญหาท่ี
พบเป็นประจ าคือการทะเลาะวิวาทของกลุ่มวัยรุ่นโดยเฉพาะในสถานท่ีจัดงานดนตรี  งานมหรสพ เป็น
ปัญหาท่ีชุมชนได้รับผลกระทบเป็นอย่างมาก การแก้ไขปัญหา คือการแจ้งเตือนให้ผู้ปกครองดูแลบุตรหลาน
ของตน ประชาสัมพันธ์ให้ทราบถึงผลกระทบ ผลเสียหาย และโทษท่ีได้รับจากการเกิดเหตุทะเลาะวิวาท  
การขอความร่วมมือไปยังผู้น า การขอก าลังจาก ต ารวจ ผู้น า อปพร. เพื่อระงับเหตุไม่ให้เกิดความรุ่นแรง  
แต่จะไม่ให้เกิดข้ึนเลยยังเป็นปัญหาท่ีปัจจุบันไม่สามารถท่ีจะแก้ไขได้ ท้ังท่ีมีการร่วมมือกันหลายฝุาย จึงเป็น
เรื่องท่ีทางองค์การบริหารส่วนต าบลพะวอจะต้องหาวิธีท่ีจะแก้ไขปัญหาตามอ านาจหน้าท่ีท่ีสามารถ
ด าเนินการได้ให้กับประชาชนต่อไป  

ยาเสพติด 
ปัญหายาเสพติดในชุมชนต าบลพะวอ  จากข้อมูลองค์การบริหารส่วนต าบลพะวอ พบว่าในเขต

องค์การบริหารส่วนต าบลพะวอมีผู้ท่ีติดยาเสพติดแต่เมื่อเทียบกับพื้นท่ีอื่นถือว่าน้อย และพบผู้ค้า ด้วยได้รับ
ความร่วมมือกับทางผู้น า ประชาชน หน่วยงานขององค์การบริหารส่วนต าบลพะวอท่ีช่วยสอดส่องดูแลอยู่
เป็นประจ า การแก้ไขปัญหาขององค์การบริหารส่วนต าบลพะวอสามารถท าไ ด้เฉพาะตามอ านาจหน้าท่ี
เท่านั้น เช่น การณรงค์ การประชาสัมพันธ์ การแจ้งเบาะแส การฝึกอบรมให้ความรู้ เหตุท่ีเหนือจากอ านาจ
หน้าท่ี อ าเภอหรือต ารวจเป็นผู้ด าเนินการ ซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลพะวอให้ความร่วมมือมาโดยตลอด  

การสังคมสังเคราะห์ 
พื้นท่ีต าบลพะวอ องค์การบริหารส่วนต าบลพะวอได้ด าเนินการด้านสังคมสงเคราะห์ ดังนี้ 

- ด าเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  และผู้ปุวยเอดส์   
- รับลงทะเบียนและประสานโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเล้ียงดูเด็กแรกเกิด 
- ประสานการท าบัตรผู้พิการ 
- ต้ังโครงการการจ้างนักเรียน/นักศึกษาท างานช่วงปิดภาคเรียน   
- ต้ังโครงการช่วยเหลือผู้ยากจน  ยากไร้  รายได้น้อย และผู้ด้อยโอกาสไร้ที่พึ่ง    
- ต้ังโครงการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านคนจน      
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ระบบบริการพื้นฐาน 

1) การไฟฟ้า 
การขยายเขตไฟฟูายังไม่ท่ัวถึงทุกหมู่บ้าน การขยายเขตไฟฟูาปัจจุบันมีไฟฟูาใช้ทุกครัวเรือนเฉพาะ

หมู่บ้านในเขตพื้นราบ คิดเป็น ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ ส่วนหมู่บ้านท่ีอยู่บนดอย คือ หมู่ 4,5,8 ยังขาดไฟฟูาใช้
ท้ังหมด ท้ังนี้หมู่บ้านในเขตพื้นราบยังคงมีปัญหา ไฟฟูาส่องสว่างทางหรือท่ีสาธารณะยังไม่สามารถ
ด าเนินการครอบคลุมพื้นท่ีได้ท้ังหมด เนื่องจากมีความต้องการให้ติดต้ังไฟฟูาส่องสว่างนั้นมีจ านวนหลายจุด  
จ านวนครัวเรือนท่ีใช้ไฟฟูา 2,363 หลังคาเรือน 

2) การประปา 
การประปา ต าบลพะวอแต่ละหมู่บ้านมีกิจการประปาเป็นของหมู่บ้านเอง สามารถให้บริการได้

ครอบคลุมทุกหลังคาเรือน คิดเป็น ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ และมีน้ าใช้ตลอดท้ังปี ปัญหาคือ มีข้อร้องเรียนเรื่อง
น้ าประปาขุ่นบ่อยครั้ง สาเหตุเนื่องจากเป็นท่อประปาเก่าเกิดการตกตะกอนของน้ า และไม่มีแหล่งน้ าดิบใน
การผลิตประปาต้องขอใช้จากพื้นท่ีอื่นท าให้มีค่าใช้จ่ายมาก ประปาของหมู่บ้านยังไม่สามารถท่ีจะผลิตเป็น
น้ าประปาส าหรับบริโภคได้ ต้องใช้งบประมาณสูงมากในการด าเนินการ ปัจจุบันหมู่บ้านยังไม่ประสบปัญหา
การขาดแคลนน้ าสามารถท่ีจะจัดหาน้ าดิบส าหรับผลิตประปาให้หมู่บ้านได้ ท้ังนี้ได้บรรจุโครงการพัฒนา
ระบบน้ าประปาในแผนพัฒนาสามปีเพื่อท่ีจะพิจารณาด าเนินการในปีต่อไป อาทิ โครงการก่อสร้างโรงสูบน้ า
ในหมู่บ้าน โครงการเปล่ียนเมนท่อประปาในหมู่บ้าน ปัจจุบันประชาชนมีอัตราการใช้ระบบประปา ดังนี้ 

- จ านวนครัวเรือนท่ีใช้น้ าประปา 9 หมู่บ้าน 
- หน่วยงานเจ้าของกิจการประปา ของหมู่บ้าน จ านวน 9 หมู่บ้าน 
- ปริมาณการใช้น้ าประปาเฉล่ีย ๕๐๐ - ๕๕๐ ลบ.ม./วัน 
- แหล่งน้ าดิบท่ีใช้ผลิตน้ าประปาได้จาก แม่น้ าแม่ละเมา สระน้ าหนองใหญ่ (แหล่งน้ าผิวดิน) 

         
3) ไปรษณีย์ การสื่อสาร การขนส่ง  
• ไปรษณีย์หรือการส่ือสารหรือการขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ์ 

- ท่ีท าการไปรษณีย์โทรเลข (เอกชน) 1 แห่ง  
• โทรศัพท์ 

- โทรศัพท์เคล่ือนท่ี เครือข่าย AIS, DTAC, TURE เป็นต้น 
- โทรศัพท์สาธารณะในเขต อบต. ไม่มี 

• หอกระจายข่าวในพื้นท่ีให้บริการได้ครอบคลุมร้อยละ 9  ของพื้นท่ีแต่ละหมู่บ้านในเขต
องค์การบริหารส่วนต าบลพะวอ 

 
4) เส้นทางคมนาคม 

ในเขตต าบลมีเส้นทางคมนาคมในพื้นท่ีท่ีเป็นถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ร้อยละ ๗๐ เปูาหมาย
คือต้องการให้ได้มากกว่านี้หรือร้อยละ ๑๐๐ โดยองค์การบริหารส่วนต าบลพะวอมีนโยบายท่ีจะด าเนินการ
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทุกสาย ปัญหาคือ ไม่สามารถด าเนินการได้เนื่องจากในบางหมู่บ้านพื้นท่ียัง
ไม่เป็นท่ีสาธารณะเป็นพื้นท่ีปุาไม้ เป็นพื้นท่ีบนภูเขา จะด าเนินการได้ก็ต่อเมื่อต้องเป็นท่ีสาธารณะ โดยมี
เส้นทางคมนาคมท่ีใช้ติดต่อในเขตต าบลพะวอและพื้นท่ีใกล้เคียงมีดังนี้ 

• ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 12 สายอ าเภอแม่สอด-ตาก 
• สะพาน จ านวน 11  สะพาน 
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• การจัดการขนส่งมวลชน   
รถโดยสารประจ าทาง สายจังหวัดตาก - อ าเภอแม่สอด 

- ระยะทางจากอ าเภอแม่สอด  ถึงต าบลพะวอ  32  กิโลเมตร  มีรถยนต์โดยสารสองแถววิ่ง ค่า
โดยสาร  ไป - กลับ คนละ  80  บาท 

- ระยะทางจากจังหวัดตาก   ถึงต าบลพะวอ   67  กิโลเมตร   มีรถยนต์โดยสารสองแถววิ่ง ไป 
- กลับ ค่าโดยสาร  คนละ  100  บาท 

• เส้นทางท่ีอยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนต าบลพะวอ 

หมู่ท่ี ช่ือหมู่บ้าน จ านวนสายทาง(สาย) รวม 
(สาย) คอนกรีต ลาดยาง ดิน 

1 บ้านพะวอ 6 1 - 7 
2 บ้านแม่ละเมา 9 - - 9 
3 บ้านปแูปู 4 - - 4 
4 บ้านสามหมื่นทุ่ง 7 - - 7 
5 บ้านปางส่างค า 9 - - 9 
6 บ้านแม่ละเมาไหล่ท่า 7 - - 7 
7 บ้านห้วยไคร้ 4 1 - 5 
8 บ้านห้วยระพริง้ 7 - - 7 
9 บ้านแม่ละเมาสามัคคี 7 - - 7 

รวมท้ังหมด 60 2 0 62 
 

ระบบเศรษฐกิจ 

1) การเกษตร  
ประชากรในต าบลพะวอประกอบอาชีพเกษตรกรรม (ร้อยละ 80) และ อาชีพรับจ้างท่ัวไป   
พืชท่ีนิยมปลูก ได้แก่ 

• พืชไร่ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์   ถ่ัวเขียวผิวมัน   ปลูกข้าวนาปี  ฯลฯ 
• พืชสวนมะม่วง  ล าไย   มะขามหวาน ฯลฯ 
• พืชผัก ผักกาดขาวปลี   ผักกาดหัว   กะหล่ าปลี  มะเขือเทศ   พริก   คะน้า  ถ่ัวฝักยาว   มะระ 

แตงกวา ฯลฯ 
• ผลผลิตทางการเกษตรที่ส าคัญ ได้แก่ ข้าวโพดเล้ียงสัตว์ ข้าว  
• ร้อยละการประกอบอาชีพ 

- อาชีพเกษตรกรรม ร้อยละ   8๐ ของจ านวนประชากรท้ังหมด         
- อาชีพเล้ียงสัตว์  ร้อยละ   ๑0 ของจ านวนประชากรท้ังหมด       
- อาชีพรับจ้าง  ร้อยละ     ๘ ของจ านวนประชากรท้ังหมด       
- อาชีพค้าขาย  ร้อยละ     2 ของจ านวนประชากรท้ังหมด       

2) การประมง 
  (ข้อมูลขององค์การบริหารส่วนต าบลพะวอไม่ระบกุารท าอาชีพประมงในพื้นท่ี) 
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3) การปศุสัตว์ 
พื้นท่ีต าบลพะวอการท าปศุสัตว์เป็นการประกอบการในลักษณะเล้ียงในครัวเรือน มีท้ังการท าเป็น

อาชีพหลักและอาชีพเสริม สัตว์ที่นิยมเล้ียง ได้แก่ ไก ่เป็ด โค สุกร กระบือ  
จ านวนสัตว์ในพื้นท่ีโดยประมาณ มีดังนี้ 

ต าบล 
พะวอ 

สัตว์ปีก สัตว์เล้ียงเศรษฐกิจ 
ไก ่

(ราย/ตัว) 
เป็ด 

(ราย/ตัว) 
โค 

(ราย/ตัว) 
กระบือ 

(ราย/ตัว) 
หม ู

(ราย/ตัว) 
อื่นๆ 

 
รวม 4,310 267 841 226 200 50 

 
4) การบริการ 

รีสอร์ท   2 แห่ง 
ร้านอาหาร  2 แห่ง 
โรงภาพยนตร ์  - แห่ง 
สถานีขนส่ง  - แห่ง  
ร้านเกมส์  1        แห่ง 

 
 

5) การท่องเที่ยว 
 ในต าบลพะวอไม่มีแหล่งท่องเท่ียว แต่ได้ส่งเสริมการท่องเท่ียวให้เกิดขึ้นในชุมชน เช่น การจัดงาน
ประเพณีต่างๆ การจัดสร้างสวนสาธารณะส าหรับใช้พักผ่อนหย่อนใจ 

• แหล่งท่องเท่ียวทางโบราณสถาน 
- ศาลเจ้าพ่อพะวอ ต้ังอยู่บนเนินเชิงเขาพะวอ บนทางขวาถนนสายตาก - แม่สอด (ทาง

หลวงหมายเลข 105) บริเวณกิโลเมตรที่ 62 - 63 ห่างจากตัวอ าเภอแม่สอดประมาณ  
17  กิโลเมตร ในศาลมีรูปหล่อเจ้าพ่อพะวอยืนถืออาวุธง้าว (พะวอ แปลว่า นายแดง) 
เป็นท่ีสักการะของชาวต าบลพะวอ ตลอดจนผู้มาท่องเท่ียวผ่านไปมาพบเห็นเป็นอย่างมาก 
ท่านเป็นชาวกระเหรี่ยง เป็นนายด่านแม่ละเมาคอยปูองกันข้าศึกมิให้เข้ามาในเมืองไทย   
เล่ากันว่าศักดิ์สิทธิ์มากถ้าใครไปล่าสัตว์บริเวณเขาพะวอมักเกิดเหตุต่างๆ เช่น รถเสีย  
เจ็บปุวย หรือหลงทาง เป็นต้น และเพราะเหตุท่ีเจ้าพ่อพะวอเป็นนักรบจึงชอบเสียงปืน  
ผู้คนท่ีไปกราบไหว้สักการะจึงนิยมยิงปืน และจุดประทัดถวาย หรือรถท่ีวิ่งผ่านไปมาก็จะ
บีบแตรรถถวาย ด้านขวามือเป็นท่ีชมทิวทัศน์ ภูเขา ปุาไม้ธรรมชาติสวยงามมาก และยัง
เป็นท่ีพักริมทางอีกด้วย 

• แหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติ 
- มีสถานท่ีท่องเท่ียวทางธรรมชาติ เช่น ล่องแก่งล าน้ าแม่ละเมา, น้ าตกผาแดง, ถ้ าผาขาว, 

น้ าตกปุาหมาก, น้ าตกบ้านเลโค๊ะ แต่เนื่องจากการคมนาคมไม่สะดวก เลยท าให้ไม่เป็นท่ี
รู้จักแพร่หลาย 

   
6) อุตสาหกรรม 

ต าบลมีกิจการอุตสาหกรรมขนาดเล็ก (โรงสีขนาดเล็ก)   จ านวน   ๑๓   แห่ง 
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7) การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ 
• การพาณิชย์ 

- รีสอร์ท                       1        แห่ง 
- ปั้มน้ ามันและก๊าซ 2 แห่ง 
- ปั้มหลอด  10 แห่ง 
- โรงสี (ขนาดกลาง) 7 แห่ง 
- โรงสี (ขนาดเล็ก)  3 แห่ง    

 
• กลุ่มอาชีพ 

มีกลุ่มอาชีพ  จ านวน  ๒  กลุ่ม 
- กลุ่มผลิตปุ๋ย 
- กลุ่มจักรสาน 

• กลุ่มมวลชวนจัดต้ัง 
- ลูกเสือชาวบ้าน     2 รุ่น 112 คน 
- ไทยอาสาปูองกันชาติ    2 รุ่น 150 คน 
- กองหนุนเพื่อความมั่นคงของชาติ   1 รุ่น 200 คน 
- อาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพลเรือน (อปพร.)  1 รุ่น 73 คน 
- สภาเด็กและเยาวชนต าบลพะวอ   1 กลุ่ม 
- กลุ่มแม่บ้าน     9 กลุ่ม 
- กลุ่มออมทรัพย์     9 กลุ่ม 
- กลุ่มอาชีพการท าปุ๋ยน้ าหมักชีวภาพ/ปุ๋ยอินทรีย์ 1 กลุ่ม 
- กลุ่มผู้เล้ียงโคต าบลพะวอ    4 กลุ่ม 

8) แรงงาน 
จากข้อมูลขององค์การบริหารส่วนต าบลพะวอ ประชากรท่ีมีอายุ ๑๕ - ๖๐ ปี อยู่ในก าลังแรงงาน 

ร้อยละ ๙๕ เมื่อเทียบกับอัตราส่วนกับจังหวัด ร้อยละ ๗๓.๙๙ ซึ่งสูงกว่ามาก แต่ค่าแรงในพื้นท่ีต่ ากว่าระดับ
จังหวัด โดยเฉพาะแรงงานด้านการเกษตร ประชากรอายุระหว่าง  ๒๕ - ๕๐ ปี บางส่วน ไปรับจ้างท างาน
นอกพื้นท่ี รวมท้ังแรงงานท่ีไปท างานต่างประเทศ ปัญหาท่ีพบคือ ประชากรต้องไปท างานนอกพื้นท่ีในเมือง
ท่ีมีโรงงานอุตสาหกรรม บริษัท ห้างร้านใหญ่ๆ เพราะในพื้นท่ีไม่มีโรงงานอุตสาหกรรมท่ีมีการจ้างแรงงาน
จ านวนมาก ด้วยพื้นท่ีส่วนมากเป็นท่ีอยู่อาศัย ปัญหานี้ยังไม่สามารถแก้ไขได้ 

ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 
• สถาบันและองค์กรทางศาสนา 

- วัด / ส านักสงฆ์    6 แห่ง 
- มัสยิด     - แห่ง 
- โบสถ์     4 แห่ง 
- ศาลเจ้า     1 แห่ง 
- ประชากรท่ีนับถือศาสนาพุทธ  ร้อยละ   97  
- ประชากรท่ีนับถือศาสนาคริสต์  ร้อยละ   3    

• ประเพณีและงานประจ าปี 
- ประเพณีวันขึ้นปีใหม่   ประมาณเดือน มกราคม 
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- ประเพณีเจ้าพ่อพระวอ  ประมาณเดือน  ธันวาคม 
- ประเพณีท าบุญกลางบ้าน  ประมาณเดือน พฤษภาคม 
- ประเพณีวันสงกรานต์   ประมาณเดือน เมษายน 
- ประเพณีลอยกระทง  ประมาณเดือน ตุลาคม  พฤศจิกายน 
- ประเพณีวันเข้าพรรษา - ออกพรรษา ประมาณเดือน  กรกฎาคม  ตุลาคม พฤศจิกายน 

• ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น ประชาชนในต าบลพะวอได้อนุลักษณ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น ได้แก่ วธิีการท าเครื่องจักสารใช้ 
ส าหรับในครัวเรือน และวิธีการจับปลาธรรมชาติ   
ภาษาถิ่น ส่วนมากร้อยละ ๙๐ % พูดภาษาเหนือ    

• สินค้าพื้นเมืองและของท่ีระลึก 
ประชาชนในต าบลพะวอได้ผลิตของใช้พื้นเมืองขึ้นใช้ในครัวเรือนและเหลือเอาไว้จ าหน่ ายบ้าง ได้แก่   
เครื่องจักรสานท่ีท าจากไม้ไผ่      

 
ทรัพยากรธรรมชาติ 

• น้ า   
น้ าท่ีใช่ในการอุปโภค-บริโภค  เป็นน้ าท่ีได้จากน้ าฝน และน้ าดิบจากแม่น้ าแม่ละเมา  ซึ่ง

จะต้องน ามาผ่านกระบวนการของระบบประปา ส าหรับน้ าใต้ดินมีปริมาณน้อย  ไม่สามารถน าขึ้นมาใช้ให้
พอเพียงได้ และบางแห่ง ไม่สามารถใช้ด่ืมและอุปโภคได้ 

• ปุาไม้   
ต าบลพะวอมีปุาไม้ และพื้นท่ีปุาชุมชนจ านวนมาก 

• ภูเขา   
ต าบลพะวอมีภูเขา เพราะลักษณะทางภูมิศาสตร์ประกอบด้วยภูเขาและปุาไม้ 
• คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ 

ต าบลพะวอ พื้นท่ีส่วนมากเป็นพื้นท่ีส าหรับเพาะปลูก ท่ีอยู่อาศัย ร้านค้า ตามล าดับ และมี
พื้นท่ีเพียงเล็กน้อยท่ีเป็นพื้นท่ีสาธารณะ ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นท่ี ได้แก่ ดิน น้ า ต้นไม้ อากาศท่ีไม่มี
มลพิษ ปัญหาคือ ในฤดูแล้งมีปัญหาขาดแคลนน้ า ไม่สามารถท่ีจะน าน้ าจากใต้ดินมาใช้ในการอุปโภค -
บริโภคได้ได้ ต้องอาศัยน้ าดิบจากแหล่งอื่น และน้ าฝนน้ าในการเกษตรก็ต้องรอฤดูฝน มีแหล่งน้ าใช้ใน
การเกษตรไม่เพียงพอ ปัญหาคือยังไม่สามารถหาแหล่งน้ าส าหรับการเกษตรได้เพิ่มขึ้น เพราะพื้นท่ีส่วนมาก
เป็นของประชาชน และภาคเอกชน   
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๒.) สถานการณ์ด้านการเกษตร ต าบลพะวอ 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

ท่ีมา :  แผนท่ีเกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก Agri-Map - กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
          * ข้อมูลการใช้ท่ีดิน กรมพัฒนาท่ีดิน (2558 - 2559) 
 
 
 

พื้นที่เกษตร 
53,435 ไร่ 
 15.47 % 

พื้นที่น้ า  
 824 ไร่ 
0.24 % 

พื้นที่อ่ืนๆ  
3,753 ไร่ 
1.09 % 

พื้นที่ป่า  
287,341 ไร่   
83.20 % 

การใช้ท่ีดิน พื้นท่ีเกษตร 

การใช้ท่ีดิน พื้นท่ีน้ า 

การใช้ท่ีดิน พื้นท่ีอื่นๆ 

การใช้ท่ีดิน พื้นท่ีปุา 

พ้ืนท่ีต าบลพะวอ  
345,353 ไร่ 

พื้นทีต่ าบลพะวอ 
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ท่ีมา :  แผนท่ีเกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก Agri-Map - กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
          * ข้อมูลการใช้ท่ีดิน กรมพัฒนาท่ีดิน (2558 - 2559) 

 
 
 

พื้นที่เพาะปลูก 
53,010ไร่ 
99.20% 

พื้นที่ปศสุัตว์ 
425 ไร่ 
0.80 % 

พื้นที่ประมง 
- ไร่ 
0 % 

พื้นท่ีการเกษตร พื้นท่ีเพาะปลูก 

พื้นท่ีการเกษตร พื้นท่ีปศุสัตว์ 

พื้นท่ีการเกษตร พื้นท่ีประมง 

พื้นที่การเกษตรต าบลพะวอ 

พ้ืนท่ีการเกษตร 
53,435 ไร่ 
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ท่ีมา :  แผนท่ีเกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก Agri-Map - กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
          * ข้อมูลการใช้ท่ีดิน กรมพัฒนาท่ีดิน (2557) พื้นท่ีปลูกนอกเขตปุาตามกฎหมาย 

 
 

 

ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 
9,794 ไร่ 

79 % ข้าว 
1,691 ไร่  
13.66 % 

ยางพารา 
151 ไร่  
1.22 % 

ล าไย 
54 ไร่ 

 0.44 % 

อ้อย  
540 ไร่ 

 4.36 % 

มันส าปะหลัง 
151 ไร่   
1.22 % 

พื้นท่ีเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ ข้าวโพดเล้ียงสัตว์ 

พื้นท่ีเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ ข้าว 

พื้นท่ีเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ ยางพารา 

พื้นท่ีเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ ล าไย 

พื้นท่ีเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ อ้อย  

พื้นท่ีเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ มันส าปะหลัง 

พื้นที่เพาะปลูกพืชเศรษฐกจิ 

 พ้ืนท่ีเพาะปลูก 
พืชเศรษฐกิจ   
12,381 ไร่ 
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สถานการณ์ด้านการเกษตร ต าบลพะวอ 
    ตารางแสดงจ านวนครัวเรือนเกษตรกร ต าบลพะวอ อ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก 

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

รวม ชาย หญิง 
ครัวเรือน
ทั้งหมด 

ครัวเรือน
เกษตรกร 

ร้อยละ 

1 บ้านพะวอ 1,050 538 512 480 197 41.04 
2 บ้านแม่ละเมา 683 337 346 288 182 63.19 
3 บ้านปูแปู 855 427 428 301 108 35.88 
4 บ้านสามหมื่นทุ่ง 572 283 289 163 46 28.22 
5 บ้านปางส่างค า 1,263 646 617 358 133 37.15 
6 บ้านแม่ละเมาไหล่ท่า 787 416 371 331 122 36.86 
7 บ้านห้วยไคร้ 360 189 171 134 55 41.04 
8 บ้านห้วยระพิ้ง 1,116 571 545 217 65 29.95 
9 แม่ละเมาสามัคคี 569 287 282 210 140 66.67 

รวม 9 หมู่ 7,255 3,694 3,561 2,482 1,048 42.22 
 

ท่ีมา :  ข้อมูลประชากร  - องค์การบริหารส่วนต าบลพะวอ 
 ข้อมูลครัวเรือนเกษตรกร - ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจ าต าบล 
* อ้างอิงข้อมูลระบบจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน ประจ าปี 2557 มีเฉพาะข้อมูลเกษตรกรที่ข้ึนทะเบียน 
หมายเหตุ : ร้อยละจ านวนครัวเรือนเกษตรกรเทียบกับครัวเรือนท้ังหมด ต่ ากว่าความเป็นจริงเนื่องจากข้อมูล
จ านวนครัวเรือนเกษตรกรเป็นฐานข้อมูลของกรมส่งเสริมการเกษตร ซึ่งเกษตรกรที่ไม่มีเอกสารสิทธิท่ีดินท ากิน
บางส่วนไม่ได้ขึ้นทะเบียนเกษตรกร 
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ข้อมูลก าหนดเขตความเหมาะสมการปลูกพืชเศรษฐกิจที่ส าคัญ ต าบลพะวอ อ าเภอแม่สอด 
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 ท่ีมา : ส านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดตาก 
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การใช้ที่ดินเพื่อการเกษตร ต าบลพะวอ 
1. ด้านเกษตรกรรม 

พื้นที่ท าการเกษตรต าบลพะวอ อ าเภอแม่สอด 

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

พื้นที่ท านา 

ข้าวเจ้า 
ครัวเรือน 52 48 59 32 96 35 28 25 4 379 

ไร่ 328.14 304.77 316.20 457.99 762.32 303.06 134.78 207.00 23.34     2,837.60  

ข้าวเหนียว 
ครัวเรือน 29 7 1     19 29   2 87 

ไร่ 141.28 35.91 5.00     115.75 133.56   8.77        440.27  

ข้าวไร ่
ครัวเรือน     9 48 101     71   229 

ไร่     48.23 818.07 1,128.44     613.00       2,607.74  
รวมพื้นที่(ไร่) 469.42 340.68 369.43 1,276.06 1,890.76 418.81 268.34 820.00 32.11 5,885.61 

พื้นที่ท าไร ่

ข้าวโพดเลี้ยงสัตว ์
ครัวเรือน 122 145 127 102 219 36 108 115 60 1,034 

ไร่ 2,423.89 2,988.32 1,783.30 4,933.64 5,907.06 419.31 1,798.73 3,278.00 886.08   24,418.33  

มันส าปะหลัง 
ครัวเรือน       11           11 

ไร่       171.76                  171.76  
รวมพื้นที่(ไร่) 2,423.89 2,988.32 1,783.30 5,105.40 5,907.06 419.31 1,798.73 3,278.00 886.08 24,590.09 

รวมพื้นที่ทั้งหมด(ไร่) 2,893.31 3,329.00 2,152.73 6,381.46 7,797.82 838.12 2,067.07 4,098.00 918.19 30,475.70 

 
   ท่ีมา : ส านักงานเกษตรอ าเภอแม่สอด *อ้างอิงข้อมูลจากทะเบียนเกษตรกรปี 2561 มีเฉพาะข้อมูลเกษตรกรที่ข้ึนทะเบียนเท่านั้น
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๒. ด้านปศุสัตว์ 

ข้อมูลด้านปศุสัตว์ ต าบลพะวอ อ าเภอแม่สอด 

หมู่ที ่ ชื่อหมู่บ้าน 
ชนิดสัตว์ที่ท าการปศุสัตว์ 

โคเนื้อ (ตัว) 
1 บ้านพะวอ 72 
2 บ้านแม่ละเมา 206 
3 บ้านปูแปู 96 
4 สามหมื่นทุ่ง 20 
5 บ้านปางส่างค า 122 
6 บ้านแม่ละเมาไหล่ท่า 187 
7 บ้านห้วยไคร้ 17 
8 บ้านห้วยระพริง้ 99 
9 บ้านแม่ละเมาสามัคคี 22 

รวม 841 

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

 
 
3. ด้านประมง 

 
ข้อมูลด้านการประมง ต าบลพะวอ อ าเภอแม่สอด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ท่ีมา : ส านักงานประมงจังหวัดตาก  
ไม่มีผู้ขึ้นทะเบียนฟาร์มเพาะเล้ียงสัตว์น้ าในพื้นท่ีดังกล่าว 
 
 

จ านวนเกษตรกรผู้เล้ียง 
- ราย 

พื้นท่ีด้านการประมง  
- ไร่ 

เล้ียงในบ่อ  - บ่อ  พื้นท่ี -  ไร ่
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ส่วนที่ ๒ : ภาวะเศรษฐกิจและสังคมครัวเรอืนเกษตรกร ปญัหาความต้องการ  
             และแนวทางการพฒันาภาคเกษตร 
 

๑.) สภาพเศรษฐกิจครัวเรือนเกษตรกร และปญัหาหนี้สนิ 

วิเคราะห์จากแบบส ารวจฯ จ านวน 106 ชุด อายุเฉล่ียเกษตรกร ต าบลพะวอ เฉล่ีย 43 ปี 

จากการวิเคราะห์แบบส ารวจฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาลักษณะท่ัวไปของครัวเรือนเกษตรกร รวมท้ัง
ศึกษาปัญหาความต้องการของครัวเรือนเกษตรกร และแนวทางการพัฒนาครัวเรือนเกษตรกร ต าบลพะวอ
อ าเภอแมส่อด จังหวัดตาก โดยใช้ข้อมูลจากแบบส ารวจฯ 
 
 
 

แผนภูมิที่ ๑ : ร้อยละของระดับการศึกษาเกษตรกร 
 

 

 
 
ท่ีมา : ข้อมูลอายุเฉล่ียเกษตรกร - ระดับการศึกษา วิเคราะห์และประมวลผลจากแบบส ารวจข้อมูลเกษตรกรฯ          
โดยสภาเกษตรกรจังหวัดตาก ปี ๒๕๕๘ 

 
 

 

ไม่ได้รับการศึกษา 
1 % 

ประถมศึกษา 
74 % 

ม.ต้นขึ้นไป 
25 % 
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หนี้สินเฉล่ีย  
ในระบบ 
96 % 

หนี้สินเฉล่ีย  
นอกระบบ 

4 % 

แผนภูมิที่ ๒ : รายได้ - รายจ่าย - หนี้สินเกษตรกร ต าบลพะวอ 

 

ท่ีมา  - ข้อมูล รายได้ - รายจ่าย - หนี้สินเกษตรกร ต าบลพะวอ/อ าเภอแม่สอด วิเคราะห์และประมวลผล 
   จากแบบส ารวจข้อมูลเกษตรกรฯ โดยสภาเกษตรกรจังหวัดตาก ปี ๒๕๕๘ และ ปี 2559 

          - ข้อมูล รายได้ - รายจ่าย - หนี้สินเกษตรกร จังหวัดตาก จากส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร เขต ๒ ปี๒๕๕๗ 
 

แผนภูมิที่ 3  ประเภทหนี้ของเกษตรกร ต าบลพะวอ 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายได้
เฉลี่ยภาค
เกษตร 

รายจ่าย
เฉลี่ยภาค
เกษตร 

รายได้
นอกภาค
เกษตร 

รายจ่าย
นอกภาค
เกษตร 

รวม
รายได้
เฉลี่ย  

รวม
รายจ่าย
เฉลี่ย 

หน้ีสิน 

ภาคเกษตร นอกภาคเกษตร รายรับ รายจ่าย หน้ีสิน 
ต.พะวอ 158,232 68,939. 31,724. 67,287. 189,956 136,226 102,536
อ.แม่สอด 143,13 77,685 38,258 82,692 181,39 160,37 127,69
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.พะวอ อ.แม่สอด จ.ตาก (สศก.) 

ระยะเวลาในการก่อหนีเ้ฉลี่ย 4  ปี 
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0.00

100.00

การเกษตร อื่นๆ 

วัตถุประสงค์ขอกู้ 

81 % 

19 % 

ร้อยละ วัตถุประสงค์การขอกู้ 

0.00 10.00 20.00 30.00 40.00 50.00

สร้างบ้าน 

ค้าขาย 

ช าระหน้ีสิน 

ใช้จ่ายในครัวเรือน 

ค่าเล่าเรียนบุตร 

วัต
ถุป

ระ
สง

ค์ข
อก

ู้ 

6.09 % 

5.22 % 
17.38 % 

46 .09 % 

25.22 % 

ร้อยละ วัตถุประสงค์การข้อกู้อื่นนอกภาคการเกษตร 

แผนภูมิที่ 4 ร้อยละลักษณะการเปลี่ยนแปลงหนี้ ต าบลพะวอ 
 

 
 

แผนภูมิที่ 5 ร้อยละวัตถุประสงค์การขอกู้ ต าบลพะวอ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลดลงเรื่อยๆ 
33 % 

ไม่เปลี่ยนแปลง 
52 % 

เพ่ิมข้ึนเรื่อยๆ 
15 % 

ท่ีมา : ข้อมูลลักษณะการเปล่ียนแปลงหนี้ - วัตถุประสงค์การขอกู้ วิเคราะห์และประมวลผลจากแบบส ารวจ     
        ข้อมูลเกษตรกรฯ โดยสภาเกษตรกรจังหวัดตาก ปี ๒๕๕๘ 
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การพิจารณาสภาพเศรษฐกิจของครัวเรือนเกษตรกร นอกจากจะพิจารณาจากรายได้สุทธิครัวเรือนท่ี
ได้รับ ท้ังกิจกรรมทางการเกษตรและกิจกรรมนอกการเกษตรแล้ว จ าเป็นต้องน าค่าใช้จ่ายในการบริโภคมาร่วม
พิจารณาด้วย เพื่อดูว่าในรอบปีท่ีผ่านมาเกษตรกรได้รับผลตอบแทนจากกิจรรมทางเศรษฐกิจของครัวเรือน
มากกว่าหรือน้อยกว่าการใช้จ่ายเพื่อบริโภคของครัวเรือน 
 จาก แผนภูมิท่ี 2 : รายได้ - รายจ่าย - หนี้สินเกษตรกร ต าบลพะวอ อ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก รายได้
และรายจ่ายในกิจกรรมการผลิตทางการเกษตรของครัวเรือน เป็นข้อมูลพื้นฐานในการน าไปค านวณหารายได้
สุทธิ เพื่อเป็นเครื่องช้ีวัดในรอบปีเกษตรกรที่ประกอบกิจกรรมการผลิตด้านการเกษตร มีผลตอบแทนจากการ
ผลิต อันน ามาซึ่งองค์ประกอบของรายได้ของครัวเรือน พบว่าครัวเรือนเกษตรกร ต าบลพะวอ มีรายได้สุทธิ
ภาคเกษตรก่อนหักช าระหนี้สินเฉล่ีย 89,293 บาท/ครัวเรือน (รายได้เฉล่ียภาคเกษตร 158,232 บาท/
ครัวเรือน หักรายจ่ายภาคเกษตร 68,939 บาท/ครัวเรือน) สูงกว่ารายได้สุทธิเกษตรของจังหวัดตาก ตาม
ข้อมูลแผนพัฒนาการเกษตร กลุ่มภาคเหนือตอนล่าง 1 ปี พ.ศ. 2558 - พ.ศ. 2560 จังหวัดตากมีรายได้สุทธิ
เกษตรเฉล่ีย 69,508 บาท/ครัวเรือน ท้ังนี้ เมื่อพิจารณาจากรายจ่ายของครัวเรือนเกษตรกรต าบลพะวอเฉล่ีย 
136,226 บาท/ครัวเรือน ในจ านวนนี้ ร้อยละ 51 เป็นรายจ่ายในภาคการเกษตร และ ร้อยละ 49 เป็น
รายจ่ายนอกภาคการเกษตร 
   ส าหรับการศึกษาภาวะหนี้สินของครัวเรือนต าบลพะวอ เนื่องด้วย ด้านภาวะเศรษฐกิจ ปัจจัยการผลิต
มีราคาสูง สินค้าเกษตรราคาตกต่ า ผลกระทบจากนโยบายภาครัฐ ด้านสังคม ปัจจัยด้านโครงสร้างประชากรท่ี
เปล่ียนแปลงไป ไม่ว่าจะเป็นขนาดครัวเรือน จ านวนเด็กและผู้สูงอายุในครัวเรือน อายุของหัวหน้าครัวเรือน 
และระดับการศึกษา ของสมาชิกในครัวเรือนล้วนมีผลต่อการใช้จ่ายอุปโภคบริโภคของครัวเรือนท้ังส้ิน  ความ
เปล่ียนแปลงดังกล่าวท าให้เกิดความผันผวนค่อนข้างมากส่งผลให้ค่าครองชีพในการด ารงชีวิตของครัวเรือน
เกษตรกรสูงขึ้น ในขณะเดียวกันครัวเรือนก็มีการเป็นหนี้สูงขึ้นตามไปด้วย จากแผนภูมิท่ี 2 พบว่า หนี้สิน
เกษตรกรในพื้นท่ีต าบลพะวอ มีขนาดหนี้สินเฉล่ีย 102,536 บาท/ครัวเรือน พิจารณาปัจจัยท่ีมีผลต่อการเป็น
หนี้ของครัวเรือนภาคเกษตร ต าบลพะวอ พบว่าสาเหตุหลักท่ีท าให้ ครัวเรือนเกษตรกรมีการเป็นหนี้เพิ่มขึ้น 
มาจากหลายปัจจัย ได้แก่ ครัวเรือนของเกษตรกรมีภาระค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นและรายได้ไม่เพียงพอ ครัวเรือน
เกษตรกรประสบปัญหาราคาผลผลิตตกต่ า ขายผลผลิตไม่ได้/ได้น้อย ซึ่งพืชเศรษฐกิจของพื้นท่ี ส่วนใหญ่เป็น 
พืชไร่ เกษตรกรมีค่าใช้จ่ายฉุกเฉินเกิดขึ้นในครัวเรือน และผลผลิตได้รับความเสียหายจากภัยธรรมชาติ 
ตามล าดับ ผลการสุ่มส ารวจข้อมูลหนี้สินของเกษตรกร ต าบลพะวอ ร้อยละ 81 เกิดจากการกู้ยืมเพื่อการ
ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ท่ีเหลือร้อยละ 19 เกษตรกรกู้เพื่อใช้จ่ายในครัวเรือน ค่าเล่าเรียนบุตร ช าระ
หนี้สิน สร้างบ้าน และประกอบอาชีพนอกภาคเกษตรกรรม อาทิ ค้าขาย (แผนภูมิท่ี 5) ระยะเวลาก่อหนี้เฉล่ีย 
4 ปี ลักษณะการเปล่ียนแปลงหนี้ สินของเกษตรกร เป็นหนี้ ท่ีมี ลักษณะลดลงเรื่อยๆ ร้อยละ 33 
ไม่เปล่ียนแปลง ร้อยละ 52 และเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ร้อยละ 15 (แผนภูมิท่ี 4) โดยเป็นหนี้ในระบบ ร้อยละ 96 
และนอกระบบ ร้อยละ 4 (แผนภูมิท่ี 3) 

หนี้สินของเกษตรกรของต าบลพะวอส่วนมาก เป็นหนี้กับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร ท้ังนี้ เกษตรกรมีหนี้สินหลายรายการ อาทิ หนี้เงินกู้กับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร ธนาคารพาณิชย์ต่างๆ  กองทุนหมู่บ้าน กลุ่มเกษตรกรต่างๆ หนี้กู้ยืมบุคคลธรรมดา เกษตรกรส่วน
ใหญ่ไม่สามารถผลักดันตนเองให้หลุดพ้นจากปัญหาหนี้สินได้ บางรายอยู่ในมาตรการช่วยเหลือในการพักช าระ
หนี้เงินต้น ช าระเฉพาะดอกเบ้ียกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร แต่ก็ไม่สามารถช าระหนี้ได้ 
ท้ังยังมีการกู้ยืมเงินจากแหล่งอื่นเพิ่มเติมด้วยไม่มีโอกาสในการปลดเปล้ืองหนี้สินได้ สภาเกษตรกรจังหวัดตาก
ได้มีข้อเสนอในการจัดการหนี้และการฟื้นฟูอาชีพเกษตรกรประสบปัญหาหนี้ สิน ภายใต้การประชุม
คณะกรรมการประสานการแก้ไขปัญหาหนี้สินเกษตรกร จังหวัดตาก ในประเด็นการพิจารณามอบหมาย
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ตนเอง เช่าท่ีดิน ท าฟรี/ท่ีสาธารณะ 

ร้อยละ ลักษณะการถือครองท่ีดิน 

73 % 

17 % 10 % 

หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง อาทิ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรจังหวัดตาก  สหกรณ์จังหวัดตาก 
ฯลฯ ตรวจสอบ กล่ันกรอง จัดกลุ่มตามความเร่งด่วนในการแก้ไขปัญหาหนี้ เป็นขั้นต่างๆ อาทิ ขั้นวิกฤต พอ
ช่วยเหลือตัวเองได้  หนี้สินของเกษตรกรเพื่อน าลูกหนี้ท่ีผ่านการกล่ันกรอง พิจารณาช่องทางกลไกท่ีมีอยู่ของ
ภาครัฐช่วยเหลือ และในส่วนของเกษตรกรที่ไม่สามารถร่วมมาตรการ/กลไก แก้ไขปัญหาหนี้ใดใดได้ ควรมีแนว
ทางการฟื้นฟูอาชีพแก่เกษตรกรเพื่อพัฒนาศักยภาพการหารายได้ให้เกษตรกร ต่อไป   

ท้ังนี้ในต าบลพะวอบางหมู่บ้าน (หมู่ท่ี 4 บ้านสามหมื่นทุ่ง หมู่ท่ี 5 บ้านปางส่างค า และหมู่ท่ี 8 
บ้านห้วยระพริ้ง) ต้ังอยู่ในพื้นท่ีอุทยานแห่งชาติตากสินมหาราช ท าให้ราษฎรไม่สามารถมีเอกสารสิทธิใน 
ท่ีดินได้ เกษตรกรท่ีต้องการแหล่งเงินทุนไม่สามารถกู้เงินจากสภาบันการเงิน อาทิธนาคาร สถาบันเกษตรกร 
แหล่งเงินกู้อื่นๆได้ เนื่องจากไม่มีหลักประกัน แหล่งเงินกู้ของเกษตรกรจึงมักกู้ยืมเงิน(บางส่วนได้รับเป็นปัจจัย
การผลิต) จากบริษัทส่งเสริมการปลูกพืช กลุ่มเกษตรกรต่างๆ กองทุนหมู่บ้าน เมื่อเจอภาวะวิกฤตภัยธรรมชาติ
และราคาสินค้าเกษตรตกต่ า ส่งผลให้สถานะทางเศรษฐกิจของเกษตรกรวิกฤต จากการสอบถามข้อมูล
เกษตรกรพบว่า เกษตรกรบางรายไม่มีปัญหาหนี้สินเนื่องจากพฤติกรรมการบริโภคเป็นแบบวิถีชนบท หากมี
ค่าใช้จ่ายฉุกเฉินมักหยิบยืมจากญาติ พี่น้อง เมื่อตรวจสอบจากข้อมูลผู้ลงทะเบียนหนี้สินกับกระทรวงมหาดไทย 
ข้อมูล ณ วันท่ี 7 กรกฎาคม 2558 มีผู้ลงทะเบียนหนี้สินพื้นท่ีต าบลแม่อุสุ 99 ราย เป็นหนี้ในระบบท้ังหมด
และลงทะเบียนเฉพาะประชาชนในหมู่ท่ี 1 , 2 ,  3 ,  6 ,  7 ,  9 เท่านั้น 
 
 
๒.) ปญัหาทีด่นิท ากนิ   

แผนภูมิที่ 6 : การถือครองที่ดินท ากินของเกษตรกร ต าบลพะวอ 
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แผนภูมิที่ 7 : เอกสารสิทธิ์ที่ดินท ากินของเกษตรกร ต าบลพะวอ 
 

 

   ท่ีมา : ข้อมูลการถือครองท่ีดินท ากินของเกษตรกร - เอกสารสิทธิ์ที่ดินท ากินของเกษตรกรวิเคราะห์และ    
        ประมวลผลจากแบบส ารวจข้อมูลเกษตรกรฯ โดยสภาเกษตรกรจังหวัดตาก ปี ๒๕๕๘ 
 

ผลการส ามะโนการเกษตร พ.ศ. 2556 จังหวัดตาก มีผู้ถือครองท าการเกษตรท้ังส้ิน ณ วันส ามะโน  
( 1 พ.ค. 2556 ) พบว่าจ านวนผู้ถือครองและพื้นท่ีถือครองท าการเกษตรมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น จากข้อมูลผู้ถือ
ครองและพื้นท่ีถือครองท าการเกษตร อ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก มีจ านวนผู้ถือครองเป็นล าดับท่ี 1 คือ 
9,266 คน คิดเป็นร้อยละ 16 ของผู้ถือครองรวมท้ังจังหวัด และมีพื้นท่ีถือครองเป็นล าดับท่ี 1 เช่นกัน คือมี 
287,103 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 21 ของพื้นท่ีถือครองรวมท้ังจังหวัด โดยเฉล่ียแล้วผู้ถือครอง 1 คน จะมีพื้นท่ี
ถือครอง 31 ไร่ ในขณะท่ีต าบลพะวอ อ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก จากข้อมูลการใช้ท่ีดินของกรมพัฒนาท่ีดิน    
ปี2557 จากแผนท่ีเกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก Agri-Map กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีพื้นท่ี
เกษตรกรรม จ านวน 54,435 ไร่ พื้นท่ีเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ จ านวน 12,381 ไร่ (เฉพาะพื้นท่ีปลูกนอกเขต
ปุาตามกฎหมาย) ส่วนข้อมูลจากส านักงานเกษตรอ าเภอแม่สอด ทะเบียนเกษตรกรปี 2561 เฉพาะข้อมูล
เกษตรกรที่ข้ึนทะเบียนของกรมส่งเสริมการเกษตร พื้นท่ีต าบลในขณะท่ีต าบลพะวอ อ าเภอแม่สอด มีเกษตรกร
ลงทะเบียนการปลูกพืชท่ีส าคัญ ได้แก่ ข้าวเจ้า ข้าวเหนียว ข้าวไร่ ข้าวโพดเล้ียงสัตว์ และ มันส าปะหลัง 
เป็นจ านวน 30,475.70 ไร่ และมีการท าปศุสัตว์ร่วมด้วย  สัตว์ท่ีนิยมเล้ียงกันมาก ได้แก่  โค กระบือ ไก่ 
สุกร เป็นต้น 
 ส าหรับลักษณะการถือครองท่ีดินของครัวเรือนเกษตรกรต าบลพะวอ จากแผนภูมิท่ี 6 ผู้ถือครองท า
การเกษตรส่วนใหญ่ในต าบลพะวอ ท าการเกษตรในเนื้อท่ีของตนเองร้อยละ 73 ผู้ถือครองท าการเกษตร 
โดยการเช่าท่ีดิน ร้อยละ 17 และผู้ถือครองท าการเกษตรท่ีท าการเกษตรโดยการท าฟรี/สาธารณะ/อื่นๆ 
ร้อยละ 10 การถือครองเอกสารสิทธิ์ประเภท โฉนด/น.ส.๓/น.ส.๓ ก ร้อยละ 38 การถือครองเอกสารสิทธิ์
ประเภท สปก./สทก. ร้อยละ 24 และเกษตรกรร้อยละ 38 ท่ีถือครองพื้นท่ีไม่มีเอกสารสิทธิ์ (แผนภูมิท่ี 7) 
เนื่องด้วยข้อจ ากัดของต าบลพะวอ พื้นท่ีส่วนใหญ่อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติตากสินมหาราช เขตปุาสงวน
แห่งชาติ และเขตอนุรักษ์สัตว์ปุาและพันธุ์พืช ท าให้ประชาชนไม่มีสิทธิเข้าท าประโยชน์และถือครองท่ีดินเป็น
ของตนเองได้ และพบว่าเกษตรกรส่วนหนึ่งมีความเข้าใจว่าท่ีดินดังกล่าวเป็นของตนเอง เนื่องจากท ากินในท่ีดิน
ดังกล่าวมาอย่างต่อเนื่อง และรับมรดกตกทอดการใช้ประโยชน์ท่ีดินมาจากรุ่นบิดา/มารดา ส่งผลให้การได้มา
ของท่ีดินมีปัญหา และเกษตรกรคาดหวังว่าจะได้รับเอกสารสิทธิ์ท่ีดิน อีกส่วนหนึ่ งมาจากแนวกันเขตท่ีดิน
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โฉนด/น.ส.๓/น.ส. ๓ ก สปก./สทก. ไม่มีเอกสารสิทธิ์ 

ร้อยละ การถือครองเอกสารสิทธิ์ที่ดิน 

38 % 
24 % 

38 % 
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ระหว่างพื้นท่ีปุาและพื้นท่ีท ากินเกษตรกร โดยกรณีดังกล่าวหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องได้เข้ามาด าเนินการแก้ไข
ปัญหาข้อพิพาทมีการเดินส ารวจและรังวัด จัดท าแผนท่ีแต่ยังไม่เป็นท่ียุติ เนื่องจากเกษตรกรบางส่วนเกรงว่าจะ
ถูกยึดพื้นท่ีท ากินคืน 

 ปัจจุบันประเภทปุาไม้ ๒ ประเภท คือ ปุาสงวนแห่งชาติ และปุาอนุรักษ์ตามกฎหมาย เช่น อุทยาน
แห่งชาติ, เขตรักษาพันธุ์สัตว์ปุา, ปุาอนุรักษ์ตามมติคณะรัฐมนตรี เป็นต้น ซึ่งจากประเด็นปัญหาเรื่องการบุกรุก
ปุาของจังหวัดตากจะพบได้ในปุาไม้ท้ัง ๒ ประเภท นโยบายท่ีผ่านมา กรมปุาไม้ได้ด าเนินนโยบายในลักษณะ
ผ่อนผันเป็นหลักดังจะเห็นได้จากการมอบพื้นท่ีปุาเส่ือมโทรมส่วนหนึ่งให้ สปก. น าไปปฏิรูปเพื่อจัดสรรเป็นท่ี
ท ากินให้กับราษฎร และอีกส่วนหนึ่งคือการออกเอกสารสิทธิ์ สทก. ให้กับราษฎร (ต้ังแต่ปี พ.ศ. ๒๕๒๕) ซึ่ง
ด าเนินการโดยกรมปุาไม้ ต่อมายังได้มีมติคณะรัฐมนตรี ๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๑ ผ่อนผันให้ราษฎรท่ีอยู่
อาศัยหรือถือครองท าประโยชน์ในพื้นท่ีปุาไม้ โดยให้งดเว้นการจับกุม อย่างไรก็ดี พื้นท่ีท่ีราษฎรอยู่อาศัย
ดังกล่าวไม่ได้มีการรับรองสิทธิเข้าครอบครองแบบถูกต้องตามกฎหมายเพียงแต่อนุโลมผ่อนผันให้ท ากินเพื่อ
แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของราษฎรเท่านั้น ส่วนการด าเนินการในปัจจุบันหน่วยงานสังกัดกรมปุาไม้ทุก
หน่วยไม่ต้องการท่ีจะจับกุมราษฎร ส่วนใหญ่จะเป็นการขอความร่วมมือจากชุมชนและราษฎรในพื้นท่ีไม่ให้มี
การบุกรุกพื้นท่ีปุา แต่พบว่ามีราษฎรบางคน/บางกลุ่ม ยังมีความพยายามในการบุกรุกพื้นท่ีปุาเพื่อแสวงหา
ประโยชน์ให้ตนเองอยู่อีกมาก จึงมีความจ าเป็นต้องมีการจับกุมด าเนินคดีและใช้กฎหมายบังคับอยู่ 
 

๓.) ปัญหาแหล่งน้ าเพื่อการเกษตร 
 

แผนภูมิที่ 8 : การรับน้ าเพื่อการเกษตร ต าบลพะวอ 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ท่ีมา : ข้อมูลการรับน้ าเพื่อการเกษตรของเกษตรกรวิเคราะห์และประมวลผลจากแบบส ารวจข้อมูล 
    เกษตรกรฯ โดยสภาเกษตรกรจังหวัดตาก ปี ๒๕๕๘ 

มีน้ าตลอดท้ัง
ปี 

7 % 

มีน้ าเฉพาะ
ฤดูฝน 
93 % 

ระบบ
ชลประทาน 

0 % 

สระน้ า/บ่อ
ขุด  

3 % 

แหล่งน้ า
ธรรมชาติ 
97 % 
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ข้อมูลเก่ียวกับพื้นที่ชลประทาน  

หมู่ที่ หมู่บ้าน ต าบล อ าเภอ 
ลุ่มน้ า (ระบุชือ่ลุ่มน้ า) 

พื้นที่
ชลประทาน 

พื้นที่
ชลประทานที่
มีศักยภาพ 

หลัก ย่อย 
ในปัจจุบนั 

(ไร่) 
ในการขยาย
เพิ่มขึ้น (ไร่) 

1 พะวอ พะวอ แม่สอด สาละวิน ห้วยแม่ละเมา - - 
2 แม่ละเมา พะวอ แม่สอด สาละวิน ห้วยแม่ละเมา - - 
3 ปูแป ู พะวอ แม่สอด สาละวิน ห้วยแม่ละเมา - - 
4 สามหมื่นทุ่ง พะวอ แม่สอด สาละวิน ห้วยแม่ละเมา - - 
5 บางส่างค า พะวอ แม่สอด สาละวิน ห้วยแม่ละเมา - - 
6 แม่ละเมาไหล่ท่า พะวอ แม่สอด สาละวิน ห้วยแม่ละเมา - - 
7 ห้วยไคร้ พะวอ แม่สอด สาละวิน ห้วยแม่ละเมา - - 
8 ห้วยระพิ้ง พะวอ แม่สอด สาละวิน ห้วยแม่ละเมา - - 
9 แม่ละเมาสามัคคี พะวอ แม่สอด สาละวิน ห้วยแม่ละเมา - - 

ท่ีมา : โครงการชลประทานตาก 
 
 จากข้อมูลแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนต าบลพะวอ มีสภาพเป็นท่ีราบบางส่วน และสภาพ
เป็นภูเขาเป็นส่วนมาก พื้นท่ีปุาไม้มีความอุดมสมบูรณ์ ประกอบไปด้วยหมู่บ้านท่ีเป็นชาวกระเหรี่ยง จ านวน 4  
หมู่บ้าน  ซึ่งอาศัยอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติตากสินมหาราช เขตปุาสงวนแห่งชาติ และเขตอนุรักษ์สัตว์ปุาและ
พันธุ์พืช ประกอบไปด้วย แม่น้ าจ านวน 1 สาย คือ แม่น้ าแม่ละเมาหรือล าห้วยแม่ละเมา เป็นล าห้วยท่ีไหลผ่าน
ต าบลด่านแม่ละเมา  ต าบลพะวอ  และต าบลแม่กาษา  ไหลลงสู่แม่น้ าเมย ต าบลพะวอ มีแหล่งน้ าท่ี แยกได้ 
คือ แหล่งน้ าธรรมชาติ ได้แก่ ล าน้ า / ล าห้วย 8 สาย แหล่งน้ าท่ีสร้างขึ้น ได้แก่ ฝาย 10 แห่ง บ่อน้ าต้ืน 30 
แห่ง ประปาภูเขา 4 แห่ง (หมู่ท่ี 3, 4, 5, 8) ประปาหมู่บ้าน 5 แห่ง (หมู่ท่ี 1, 2, 6, 7, 9) ในฤดูแล้งมีปัญหา
ขาดแคลนน้ า ไม่สามารถท่ีจะน าน้ าจากใต้ดินมาใช้ในการอุปโภค - บริโภคได้ได้ ต้องอาศัยน้ าดิบจากแหล่งอื่น 
บางส่วนของต าบลต้องอาศัยน้ าฝนในการท าการเกษตร เนื่องจากมีแหล่งน้ าใช้ในการเกษตรไม่เพียงพอ และ
องค์การบริหารส่วนต าบลมีงบประมาณไม่เพียงพอต่อการพัฒนาแหล่งน้ าส าหรับการเกษตร จากแผนภูมิท่ี 8 
จะเห็นว่า ต าบลพะวอมีน าใช้เพื่อการเกษตรกรเฉพาะฤดูฝน ร้อยละ 93 และมีเกษตรกรท่ีมีน้ าใช้ตลอดท้ังปี
เพียง ร้อยละ 7 การกักเก็บน้ าในพื้นท่ีเพื่อรับน้ าท าการเกษตร รับน้ าจากแหล่งน้ าธรรมชาติ ร้อยละ 97  จาก 
สระน้ า/บ่อขุดร้อยละ 3 ระบบชลประทานไม่มีระบุ และจากการระดมความต้องการแนวทางแก้ไขปัญหาและ
พัฒนาภาคเกษตรกรรม เกษตรกรในพื้นท่ีมีความประสงค์ให้ภาครัฐและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องให้การสนับสนุน
การสนับสนุน พัฒนาแหล่งกักเก็บน้ าและระบบกระจายน้ าในพื้นท่ีเพื่อเพิ่มแหล่งน้ าในการประกอบอาชีพ
เกษตรกรรม อย่างไรก็ตาม การพัฒนาแหล่งน้ า ต าบลพะวอ มักพบปัญหาเรื่องการใช้พื้นปุา จึงท าได้เพียง
พัฒนาแหล่งน้ าธรรมชาติ องค์การบริหารส่วนต าบลแม่อุสุได้มีแผนพัฒนาการจัดการแหล่งน้ าเพื่อการเกษตร 
ให้แก่ชุมชนต่าง ๆได้แก่ การสร้างฝายชะลอน้ า การสร้างอ่างเก็บน้ าให้เพียงพอต่อการเกษตร 
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๔.) ปญัหาความยากจน สวัสดิการ และสทิธิเกษตรกร 
 

แผนภูมิที่ 9 : ระบบการท าเกษตรกรรม ต าบลพะวอ 
 
 

 
 
 

 
 

 
ท่ีมา : ข้อมูลระบบการท าเกษตรกรรมของเกษตรกรวิเคราะห์และประมวลผลจากแบบส ารวจข้อมูล        
        เกษตรกรฯ โดยสภาเกษตรกรจังหวัดตาก ปี ๒๕๕๘ 

 
 
 
 
 
 
 

แผนภูมิที่ 10 : การท าเกษตรกรรม พื้นที่ต าบลพะวอ 

 

 

เกษตรเชิงเด่ียว 
0 % เกษตรผสมผสาน 

100 % 

ร้อยละการท าการเกษตรผสมผสาน 

เกษตรผสมผสาน 
40 % 

วนเกษตร 
20 % 

เกษตรปลอดภัย 
11 % 

เกษตรทฤษฎีใหม่  
2 % 

เกษตรอินทรีย์  
27 % 

ร้อยละเกษตรกรท่ีท าการเกษตรทางเลือก 
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แผนภูมิที่ 11 : การใช้ผลผลิตของเกษตรกร พื้นที่ต าบลพะวอ 
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ท่ีมา : ข้อมูลการใช้ผลผลิตของเกษตรกร - แหล่งจ าหน่ายผลผลิตของเกษตรกรวิเคราะห์และประมวลผล 
        จากแบบส ารวจข้อมูลเกษตรกรฯ โดยสภาเกษตรกรจังหวัดตาก ปี ๒๕๕๘ 

 
ผลการส ารวจฯ ของสภาเกษตรกรจังหวัดตาก เกษตรกรในพื้นท่ีต าบลพะวอ ท าเกษตรกรรมในระบบ

เกษตรผสมผสมผสาน 100 เปอร์เซ็นต์ (แผนภูมิท่ี 9) โดยเกษตรผสมผสานในท่ีนี้ไม่ได้เป็นการท าเกษตร
หลายชนิดในพื้นท่ีเดียวกันแต่ หมายถึง ครัวเรือนเกษตรกรมีการประกอบกิจกรรมการเกษตรหลายชนิด อาทิ 
ปลูกข้าว ปลูกข้าวโพดเล้ียงสัตว์ ถัว่ด า พืชผัก และเล้ียงโค นอกจากนี้ยังมีการท าการเกษตร ในรูปแบบเกษตร
อินทรีย์ เกษตรปลอดภัย เกษตรทฤษฎีใหม่ และวนเกษตร ร่วมด้วย โดยมีหน่วยงานสถาบันสารสนเทศ
ทรัพยากรน้ าและการเกษตรร่วมกับมูลนิธิอุทกพัฒน์ในพระบรมราชูปถัมภ์ ส่งเสริมและสนับสนุนในพื้นท่ีบ้าน
ห้วยปลาหลด ในการบริหารจัดการดิน น้ า ปุา ตามแนวพระราชด าริ “คนอยู่กับปุา” ด้านการผลิตพืชปลอดภัย
และพืชอินทรีย์ อย่างไรก็ตาม มีอุปสรรคปัญหาด้านการออกใบรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรเนื่องจากอยู่ใน
เขตท่ีดินท่ีไม่มีเอกสารสิทธิ์ สินค้าเกษตรท่ีส าคัญ ได้แก่ ข้าวโพดเล้ียงสัตว์ ข้าว ถั่วเขียว ถั่วด า และแตงกวา 
สัตว์ท่ีนิยมเล้ียงกันมาก ได้แก่  ไก่ โคเนื้อ และสุกร (แผนภูมิท่ี 10) ผลผลิตสินค้าเกษตร ร้อยละ 60 น าไป
จ าหน่าย ร้อยละ 21 เกษตรกรเก็บไว้รอจ าหน่าย ท่ีเหลือ จะเก็บไว้ ท าพันธุ์  และจ่ายค่าเช่า (แผนภูมิท่ี 11) 
มีแหล่งจ าหน่ายคือ พ่อค้าคนกลาง ร้อยละ 62 ขายเองท่ีตลาด ร้อยละ 31 และท่ีเหลือจะจ าหน่ายให้แก่ 
พ่อค้าส่งออก สถาบันเกษตรกร โรงสี/โรงแปรรูป และตลาดกลาง ตามล าดับ ครัวเรือนเกษตรกรต าบลพะวอ มี
รายได้เฉล่ีย 189,956 บาท/ครัวเรือน และมีรายจ่ายเฉล่ีย 136,226 บาท/ครัวเรือน (รายจ่ายภาคเกษตร 
68,939 บาท/ครัวเรือน และรายจ่ายนอกภาคเกษตร 67,287 บาท/ครัวเรือน) เมื่อเปรียบเทียบรายได้เฉล่ีย 
- รายจ่ายเฉล่ีย - หนี้สิน ต าบลพะวอ เกษตรกรมีรายได้และรายจ่ายเฉล่ียใกล้เคียงระดับอ าเภอและระดับ
จังหวัด ท้ังนี้เกษตรกรบางรายยังคงไม่ให้ข้อมูลด้านรายได้ รายจ่ายและหนี้สินตามข้อเท็จจริงเท่าท่ีควร ท้ังนี้ 
เนื่องด้วยมีพื้นท่ีการเกษตรเฉล่ียต่อครัวเรือนสูง (ท้ังพื้นท่ีของตนเองและพื้นท่ีเช่า) ส่วนใหญ่เป็นพืชไร่และเป็น
การท าการเกษตรที่เน้นปริมาณมากกว่าคุณภาพ จึงต้องอาศัยเงินลงทุนเพื่อท าการเกษตรในพื้นท่ีจ านวนมาก  
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๕.) แนวทางการพัฒนาอาชีพ และประเดน็ที่เกี่ยวข้องกบัเกษตรอุตสาหกรรม 

  สภาเกษตรกรจังหวัดตาก ได้จัดท า (ร่าง) ข้อเสนอโครงการด้านการส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรรม 
ซึ่งได้จากการรับฟังความเห็น ปัญหา และความต้องการของเกษตรกรผ่านการร่วมหารือวิเคราะห์ความเป็นไป
ได้ของโครงการฯกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อเสนอของบประมาณจากงบพัฒนาจังหวัดตาก ในปีงบประมาณ 
๒๕๖4 และด าเนินงานโครงการฯ โดยหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง รวมท้ังส้ิน 6 โครงการ ท้ังนี้โครงการฯ ซึ่งพื้นท่ี
ต าบลพะวอ อ าเภอแม่สอด เสนอให้น าไปปรับใช้ในการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมอาชีพให้แก่เกษตรกรได้ 
คือ (ร่าง) ข้อเสนอโครงการส่งเสริมเกษตรเชิงนิเวศน์และการปูองกันปัญหามลพิษหมอกควันอย่างยั่งยืน ผ่าน
คณะอนุกรรมการการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดตาก เสนอของบประมาณจากงบกลุ่มจังหวัด
ภาคเหนอืตอนล่าง 1 (ตาก สุโขทัย พิษณุโลก เพชรบูรณ์ อุตรดิตถ์) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลดพื้นท่ีการปลูกพืช
ไร่เชิงเด่ียว และส่งเสริมให้เกษตรกรการท าเกษตรผสมผสานอย่างยั่งยืน รวมถึงการปลูกไม้เศรษฐกิจ พืช
สมุนไพร ร่วมกับการปลูกปุาเพื่อฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม สร้างจิตส านึกในการดูแลรักษาปุา 
และลดจ านวนพื้นท่ีวิกฤตปัญหาหมอกควัน พร้อมท้ังสร้างรายได้ให้กับเกษตรกร ตามแนวทางสร้างปุาสร้าง
รายได้ 

ต าบลพะวอมีการปลูกพืชไร่อย่างแพร่หลาย พืชท่ีนิยมปลูก ได้แก่ ข้าวโพดเล้ียงสัตว์ ถั่วเขียวและถั่วด า 
เกษตรกรผู้ปลูกมีการรวมกลุ่มและจัดต้ังเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนพะวอเกษตรกรพึ่งตนเอง ต้ังอยู่เลขท่ี ๑๕๗ 
หมู่ ๑ ต าบลพระวอ อ าเภอแม่สอด เพื่อด าเนินการรวบรวมผลผลิตพืชไร่ในพื้นท่ี ในราคาประกัน มีการจัด
จ าหน่ายปัจจัยการผลิต เมล็ดพันธุ์ ปุ๋ย ยา ในราคาย่อมเยาแก่สมาชิก และมีการประสานหน่วยงานภาครัฐ 
บริษัทส่งเสริมการปลูกพืชไร่ เข้ามาให้ความรู้ และช่วยเหลือแก่สมาชิกกลุ่มฯ ในกรณีประสบปัญหา ท่ีผ่านมา
กลุ่มฯได้กู้เงินจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรเป็นจ านวนเงินสิบล้านบาท เพื่อเป็นเงินทุน
หมุนเวียนในการรวบรวมผลผลิตข้าวโพดเล้ียงสัตว์ ถั่วด า ถั่วเขียว จากสมาชิกในกลุ่มและน าไปจ าหน่ายให้กับ
ผู้ประกอบการ และหลังเสร็จส้ินการจ าหน่ายผลผลิตแต่ละฤดูกาล จะมีการแบ่งเงินปันผลให้แก่สมาชิก ราย
สินค้า ข้าวโพดเล้ียงสัตว์และถั่วด า จึงเป็นรายสินค้าท่ีมีศักยภาพของต าบลพะวอ สามารถพัฒนาต่อยอดสู่การ
เป็นเกษตรอุตสาหกรรมได้ ท้ังนี้ สภาเกษตรกรจังหวัดตากได้มีข้อเสนอแนวทางบริหารจัดการข้าวโพดเล้ียง
สัตว์ในจังหวัดตาก ควบคู่กับการปรับเปล่ียนการผลิตเพื่อส่งเสริมพืชทางเลือกเศรษฐกิจอื่น ตามแนวทางสร้าง
ปุาสร้างรายได้ ท้ังนี้ เพื่อกระจายความเส่ียงของเกษตรกรไม่ให้พึ่งพารายได้จาก “ข้าวโพดเล้ียงสัตว์” เพียงอย่าง
เดียว พื้นท่ีต าบลพะวอ อ าเภอแม่สอด สามารถน าไปปรับใช้ในการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมอาชีพให้แก่
เกษตรกรได้  

ข้อเสนอแนวทางบริหารจัดการข้าวโพดเล้ียงสัตว์ในจังหวัดตาก 
มาตรการระยะส้ัน 
1. ตลาดนัดข้าวโพดเล้ียงสัตว์ 
- ขอความร่วมมือสหกรณ์การเกษตร อนุเคราะห์สถานท่ี เครื่องมืออุปกรณ์ หรือ ปรับลดคิด

ค่าบริการการใช้พื้นท่ีจัดตลาดนัดข้าวโพดเล้ียงสัตว์  
- สนง.พาณิชย์จังหวัด ประสานขอความร่วมมือผู้ประกอบการรับซื้อข้าวโพดเล้ียงสัตว์ 
- ก าหนดช่วงระยะเวลาด าเนินการในช่วงท่ีมีปริมาณผลผลิตออกสู่ตลาดจ านวนมาก ก่อนอนุญาตน าเข้า 

2. อบรม/พัฒนาองค์ความรู้/สนับสนุนเครื่องมืออุปกรณ์ (ผลิตภัณฑ์จากข้าวโพดเล้ียงสัตว์) 
- ผลิตถ่านอัดแท่งจากซังข้าวโพดและเศษถ่าน 
- ผลิตอาหารสัตว์จากเปลือกและซังข้าวโพด 

3. ปรับเปล่ียนพื้นท่ีท่ีมีศักยภาพปลูกพืช-เล้ียงสัตว์ เศรษฐกิจ ทางเลือกใหม่ 
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4. ส่งเสริม สนับสนุนให้กลุ่มเกษตรกรรวบรวม-แปรรูปข้ันต้น 

มาตรการระยะกลาง 
1. สนับสนุนผลักดันการจัดต้ังโรงงานแปรรูปอาหารสัตว์ และเกษตรอุตสาหกรรม รองรับการรับเปล่ียน

การปลูกพืช - เล้ียงสัตว์ที่เหมาะสม (เขตเศรษฐกิจพิเศษ) 
2. ศึกษาความเหมาะสม ความคุ้มค่า การจัดต้ังโรงงานไฟฟูาชีวมวล 

มาตรการระยะยาวและข้อเสนอแนวทางการลดพื้นท่ีปลูกข้าวโพดเล้ียงสัตว์ในพื้นท่ีไม่มีเอกสารสิทธิ์  
๑. พัฒนาสู่พืชเศรษฐกิจเพื่อการส่งออก  
๒. ค้นหา/ศึกษา ตลาดล่วงหน้าสินค้าเกษตรท่ีมีความต้องการของตลาดส่งออก 
๓. ศึกษาความเหมาะสมชนิดสินค้าเกษตร การแปรรูปข้ันต้นสร้างมูลค่าเพิ่มส าหรับกลุ่มเกษตรกร /

นวัตกรรมแปรรูปข้ันอุตสาหกรรมเกษตร 
๔. ก าหนดพื้นท่ี/ปฏิทินการผลิตสินค้าเกษตร ร่วมกับชุมชน ให้เหมาะสมกับปริมาณความต้องการ 
๕. แนวทางการสร้างปุาสร้างรายได้ 
- ใหสิ้ทธิจัดการพื้นท่ีโดยชุมชน โฉนดชุมชน (ปุาสงวน)  ก าหนดแนวเขต/จัดท าบันทึกข้อตกลงการ

ใช้พื้นท่ี (พื้นท่ีผ่อนผันของปุาไม้อื่น เริ่มจากพื้นท่ี ครม.๔๑) 
- ค้นหากลุ่มสินค้าเกษตรที่มีศักยภาพทางการตลาด สร้างอัตลักษณ์สินค้าเกษตรก าหนดพื้นท่ีตาม

แนวทางสร้างปุาสร้างรายได้ เป็นแนวเขตเกษตรกรรม ภายใต้ระบบ “เกษตรอินทรีย์” 
 
 

ประเดน็ปญัหาและแนวทางพัฒนาภาคเกษตรกรรม ต าบลพะวอ 
(สรุปจากการจัดเวทีระดมความเห็นการจัดท าแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับต าบล) 

 
ประเด็นปัญหา/ความต้องการ แนวทางการพัฒนา 

1. แหล่งน้ าเพื่อการเกษตรไม่เพียงพอ 1. สร้างฝายชะลอน้ า/อ่างเก็บน้ าให้เพียงพอต่อ
การท าการเกษตร 

2. ต้นทุนการการผลิตสูง (ปุ๋ย,ยาฆ่าแมลง) 2. ภาครัฐก าหนดมาตรการควบคุมต้นทุนการผลิต
ภาคเกษตรกรรม/ส่งเสริมให้เกษตรกรใช้ปุ๋ยชีวภาพ
แทนปุ๋ยเคมีท่ีใช้อยู่เดิม 

3. ราคาผลผลิตทางการเกษตรตกต่ า 3. แปรรูปผลผลิตทางการเกษตรเพื่อเพื่อมูลค่า
สินค้า/รัฐบาลก าหนดนโยบายประกันราคาผลผลิต
ภาคเกษตรให้มีความเหมาะสม และเป็นธรรม  

4. ไม่มีเอกสารสิทธิ์ในท่ีดินท ากิน 4. ขอด าเนินการออกเอกสารสิทธิ์ที่ดินท ากิน 
5. ขาดแหล่งเงินทุนหมุนเวียน 5. ขอแหล่งเงินทุนจาก ธกส. เพื่อใช้ในการเกษตร 
6. ปัญหาแมลงศัตรูพืช โรคระบาดในพืชผลทาง
การเกษตร 

6. หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องอบรมให้ความรู้การแก้ไข
ปัญหาและวิธีการควบคุมกับเกษตรกรในพื้นท่ี 

7. ไม่มีเครือข่ายรับซื้อผลผลิตในพื้นท่ี/ขาดการ
ประชาสัมพันธ์ 

7. สร้างเครือข่ายให้กับเกษตรกร/หน่วยงานมีการ
ประชาสัมพันธ์ให้ท่ัวถึง 
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6.) ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาการเกษตร ต าบลพะวอ 
 

วิสัยทัศน์ 
ต าบลพะวอแหล่งปลูกพืชไร่ที่มีการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ เกษตรกรรวมกลุ่มเพิ่มศักยภาพ 
ธรรมชาติได้รับการอนุรักษ์ ฟื้นฟู รู้ลงมือตามวิถีเศรษฐกิจพอเพยีง  

พันธกิจ 
 
 

1. พัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกร ใหม้ั่นคง มั่งค่ัง อย่างยั่งยืน บนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
2. ส่งเสริมระบบการเกษตรแบบแปลงใหญ่ หรือนาแปลงใหญ่ เกษตรปลอดภัย เกษตรอินทรีย์ มาใช้ใน

การท าการเกษตรอย่างจริงจัง 
3. เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรในการเพิ่มรายได้ท่ีมั่นคงอย่างต่อเนื่อง 
4. พัฒนา ปรังปรุง และฟื้นฟูทรัพยากร ดิน น้ า ตลอดจนปัจจัยการผลิตทางการเกษตรให้สอดคล้องกับ

สภาพพื้นท่ีอย่างเหมาะสมและท่ัวถึง 
5. อนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม เพื่อสร้างสมดุลในระบบนิเวศน์และความอุดม

สมบูรณ์ของปัจจัยผลผลิตทางการเกษตรอย่างยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ เป้าประสงค์ 

1. พัฒนาคุณภาพชีวิต
เกษตรกรให้เกิดความมั่นคง 
ความมั่งคั่ง อย่างย่ังยืน บน
พื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 
2. พัฒนาขีดความสามารถ
ในการผลิต การจัดการสินค้า
เกษตร และความมั่งคงใน
อาชีพ 
3. บริหารจัดการทรัพยากร
การเกษตรอย่างมี
ประสิทธิภาพ และสร้าง
สมดุลในระบบนิเวศน์อย่าง
ย่ังยืน 

1. สร้างกระบวนการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน
ในการก าหนดนโยบายและวางแผนการ
พัฒนาเกษตรกรรมอย่างเป็นระบบ บน
พื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
2. พัฒนาประสิทธิภาพการผลิตสินค้าด้วย 
เกษตรปลอดภัย เกษตรอินทรีย์  
3. พัฒนาประสิทธิภาพการผลิตข้าวโพดเลี้ยง
สัตว์ตามแนวทางบริหารจัดการข้าวโพดเลี้ยง
สัตว์ในจังหวัดตาก (หน้า 35-36) 
4. สร้างความเข้มแข็งกลุ่ม องค์กร สถาบัน 
เกษตรกร ให้สามารถบริหารจัดการได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
5. สรา้งมลูคา่เพิ่มผลผลิตทางการเกษตร
สร้างเกษตรกรผู้ประกอบการ 
6. พัฒนาอัตลักษณ์ ผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตร
โดยใช้ภูมิปัญญาท้องถ่ิน  
7.  พัฒนาและปรั งปรุ ง  แหล่งน้ า ระบบ
ชลประทานเพื่อการเกษตรให้มีประสิทธิภาพ
และเป็นไปอย่างทั่วถึงเหมาะสมกับสภาพ
พื้นที่ 
8. ฟื้นฟูทรัพยากรการผลิตทางการเกษตร 
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและลดต้นทุน 

1. เกษตรกรต าบลพะวอ มีคุณภาพชีวิตที่ดี มี
ส่วนร่วมในการก าหนดนโยบายและวางแผน
พัฒนาเกษตรกรรมในพื้นที่ บนพื้นฐานปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
2. เกษตรกรต าบลพะวอมีขีดความสามารถใน
การผลิตและจัดการสินค้าเกษตร ด้วยระบบ
เกษตรปลอดภัย เกษตรอินทรีย์ 
3. เกษตรกรต าบลพะวอมีการรวมกลุ่ม ผลิต 
แปรรูป จ าหน่าย ผลผลิตทางการเกษตร 
สามารถเข้าถึงแหล่งทุน กลุ่มมีความเข้มแข็ง   
มีอ านาจต่อรองทางการค้า สร้างประโยชน์แก่
สมาชิก 
4. เกษตรกรต าบลพะวอได้รับการถ่ายทอดองค์
ความรู้ต่างๆในการสนับสนุนอาชีพ ผสมผสาน
การพัฒนาอัตลักษณ์ผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรโดย
ใช้ภูมิ ปัญญาท้อง ถ่ิน เพื่อเสริมสร้างความ
เข้มแข็งให้กับเกษตรกรในการเพิ่มรายได้ที่มั่งคง
อย่างต่อเนื่อง 
5. ระบบนิเวศน์มีความสมดุล โดยการอนุรักษ์ 
ฟื้นฟู ทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่าง
จริงจัง และปัจจัยการผลิตทางการเกษตรมี
ความสมบูรณ์อย่างยั่งยืน 
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ส่วนที่ ๓ : แผนงาน โครงการพัฒนาเกษตรกรรม  อ าเภอแม่สอด / ต าบลพะวอ พ.ศ. 2563 – พ.ศ. 2566 
 

แผนพัฒนา/แผนงาน/โครงการ 
วัตถุประสงค์ แนวทางการด าเนินงาน 

แหล่ง
งบประมาณ 

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

ยุทธศาสตร์จังหวัด 
: การส่งเสริมการ
ท่องเท่ียว สินค้า otop 
และการค้าชายแดน 
:  การพัฒนาด้านการ
ส่งเสริมเศรษฐกิจและ
อาชีพด้านส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิต 
: งาน ส่งเสริมอาชีพ 
:แผนงานการเกษตร 
:แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน 

โครงการส่งเสริม/ 
สนับสนุน 
การผลิตปุ๋ยอินทรีย์และ
ชีวภาพ 

เพื่อให้เกษตรกรสามารถได้รับ
ความรู้  เรียนรู้วิธีการท าและ 
ผลิตปุ๋ยอินทรีย์เพื่อใช้ในพื้นท่ี
การเกษตรของตนเอง 

ส่งเสริม/ สนับสนุน 
การผลิตปุ๋ยอินทรีย์และ
ชีวภาพ 
 

อบต.พะวอ     ส านักปลัด 

โครงการจัดซื้อเมล็ดพันธ์
พืชทดแทน 

เพื่อบรรเทาความเสียหายท่ีเกิด
ข้ึนกับพืชผลทางการเกษตรของ
เกษตรกรในต าบล 

จัดซื้อเมล็ดพันธ์พืช
ทดแทน 
 

อบต.พะวอ     ส านักปลัด 

โครงการส่งเสริมกลุ่ม
ผู้ผลิตพืชผักปลอดสารพษิ 

เพื่อส่งเสริมกลุ่มผู้ผลิตพืชผัก
ปลอดสารพิษร่วมกันวาง
แผนการผลิตก าหนดประเภทผัก
ท่ีจะปลูกแต่ละฤดูกาล 

ส่งเสริมกลุ่มผูผ้ลิต 
พืชผักปลอดสารพษิ 
 
 

อบต.พะวอ     ส านักปลัด 

โครงการแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของ
ประชาชนด้านการเกษตร 

เพื่อบรรเทาความเสียหายท่ีเกิด
ข้ึนกับพืชผลทางการเกษตรของ
เกษตรกรในต าบล 

แก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนของ
ประชาชนด้าน
การเกษตร 

อบต.พะวอ     ส านักปลัด 

โครงการสนับสนุนอาหาร
สัตว์กลุ่มผู้เลี้ยงโค 

เพื่อสนับสนุนอาหารสัตว์ 
กลุ่มผู้เลี้ยงโค 

สนับสนุนอาหารสัตว์
กลุ่มผู้เลี้ยงโค 

อบต.พะวอ     ส านักปลัด 

จัดต้ังโรงสีข้าวชุมชน เพื่อสนับสนุนการจัดต้ังโรงสีข้าว
ชุมชน 

จัดต้ังโรงสีข้าวชุมชน 
 

อบต.พะวอ     ส านักปลัด 

 ก่อสร้างแหล่งน้ าและระบบ 
เพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่ชลประทาน 

โครงการสร้างฝายชะลอน้ า 
 

-มีแหล่งน้ าเพ่ือการเกษตรในฤดู
แล้ง 
 

- ก่อสร้างแหล่งน้ าขนาด
ใหญ่ /กลาง /เล็ก และ
ระบบบรรเทาภัยทางน้ า 

กษ./อบต.
หน่วยงานที่
เก่ียวข้อง 

    ชป./อบต.
หน่วยงานที่
เก่ียวข้อง 
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แผนงาน โครงการพัฒนาเกษตรกรรม  อ าเภอแม่สอด / ต าบลพะวอ พ.ศ. 2563 – พ.ศ. 2566 

แผนพัฒนา/แผนงาน/โครงการ 
วัตถุประสงค์ แนวทางการด าเนินงาน 

แหล่ง
งบประมาณ 

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

ยุทธศาสตร์จังหวัด 
: การส่งเสริมการ
ท่องเท่ียว สินค้า otop 
และการค้าชายแดน 
:  การพัฒนาด้านการ
ส่งเสริมเศรษฐกิจและ
อาชีพด้านส่งเสริม
คุณภาพชีวิต   
: งาน ส่งเสริมอาชีพ 
:แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน 

โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ 
การเกษตร เครื่องสี
ข้าวโพด 

เพื่อสนับสนุนการด าเนินงานของ
กลุ่มเกษตรกรต าบลพะวอ 

จัดซื้อครุภัณฑ ์
การเกษตร เครื่องสี
ข้าวโพด 

อบต.พะวอ     ส านักปลัด 

โครงการสนับสนุนศูนย์
ถ่ายทอดเทคโนโลยีการ 
เกษตรประจ าต าบล 

เพื่อเป็นสถานท่ีให้บริการและ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการ
เกษตรท้ังทางด้านพืช ปศุสัตว์ 
ฯลฯรวมท้ังเป็นศูนย์กลางให้
ข้อมูลข่าวสารการเกษตรท่ีส าคัญ
แก่เกษตรกรในลักษณะบูรณาการ
ของหน่วยงาน เพื่อให้เกิดการ
บริการ ณ จุดเดียว 

สนับสนุนศูนย์ถ่ายทอด
เทคโนโลยีการ 
เกษตรประจ าต าบล 
 
 

อบต.พะวอ     ส านักปลัด 

จัดต้ังธนาคารชุมชน เพื่อสนับสนุนการจัดต้ังธนาคาร
ชุมชน 

จัดต้ังธนาคารชุมชน 
 

อบต.พะวอ     ส านักปลัด 

จัดซื้ออุปกรณ์เครื่องใช้
ให้กับอาคาร
เอนกประสงค์บ้านปูแปู 

จัดซื้ออุปกรณ์เครื่องใช้ให้กับ
อาคารเอนกประสงค์บ้านปูแปู 

จัดซื้ออุปกรณ์เครื่องใช้
ให้กับอาคาร
เอนกประสงค์บ้านปูแปู 

อบต.พะวอ     ส านักปลัด 

โครงการจัดซื้อด้ายทอ
ผ้ากลุ่มแม่บ้าน 

จัดซื้อด้ายทอผ้ากลุ่มแม่บ้าน จัดซื้อด้ายทอผ้ากลุ่ม
แม่บ้าน 

อบต.พะวอ     กองสวัสดิการ 

โครงการส่งเสริมอาชีพ
โครงการทอผ้า 
ปาเกอญอ 

เพื่อส่งเสริมอาชีพทอผ้าปาเกอญอ 
แก่ชาวบ้านปาเกอญอ 

ส่งเสริมอาชีพทอผ้า 
ปาเกอญอ 
 

อบต.พะวอ     กองสวัสดิการ 
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แผนงาน โครงการพัฒนาเกษตรกรรม  อ าเภอแม่สอด / ต าบลพะวอ พ.ศ. 2563 – พ.ศ. 2566 

แผนพัฒนา/แผนงาน/โครงการ 
วัตถุประสงค์ แนวทางการด าเนินงาน 

แหล่ง
งบประมาณ 

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

ยุทธศาสตร์จังหวัด 
: การส่งเสริมการ
ท่องเท่ียว สินค้า otop 
และการค้าชายแดน 
:  การพัฒนาด้านการ
ส่งเสริมเศรษฐกิจและ
อาชีพด้านส่งเสริม
คุณภาพชีวิต  
แนวทางส่งเสริมการ
จ าหน่ายสินค้าชุมชน  
: งาน ส่งเสริมอาชีพ 
:แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน 

โครงการส่งเสริมอาชีพ 
บ้านห้วยระพริ้ง หมู่ 8 

เพื่อส่งเสริมอาชีพให้กับชาว
กระเหร่ียงบนพื้นท่ีสูง 

ส่งเสริมอาชีพ บ้านห้วยระพริ้ง 
หมู่ 8 

อบต.พะวอ     ส านักปลัด 

โครงการส่งเสริมอาชีพ
ประชาชนในต าบลพะวอ 

เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนท่ี
ว่างงานและคนชรา มีงาน
เสริมเมื่อมีรายได้ 

ส่งเสริมอาชีพประชาชนใน
ต าบลพะวอ 
 

อบต.พะวอ     
กอง

สวัสดิการ 

โครงการตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงในภาค
การเกษตรและชนบทและ
ด้านความมั่นคง หมู่ 1- 
 9 ต าบลพะวอพัฒนา 
แหล่งน้ าเพื่อการเกษตร 

เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนใน
ต าบลพะวอ ใช้หลัก
เศรษฐกิจพอเพียงในการ
ด ารงชีวิต 

พัฒนาแหล่งน้ าเพื่อการเกษตร 
  
 
 

อบต.พะวอ     
กอง

สวัสดิการ 

โครงการส่งเสริมการจัดต้ัง
ร้านค้าชุมชน / ตลาดนัด 

เพื่อจัดให้มีร้านค้าจ าหน่าย
สินค้าชุมชน 

ส่งเสริมการจัดต้ังร้านค้า
ชุมชน / ตลาดนัดชุมชน 

อบต.พะวอ     กองช่าง 

เพ่ิมประสิทธิภาพการ 
แปรรูป และพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ บรรจภุัณฑ์ 

โครงการแปรรูปอาหารสัตว์
จากวัตถุดิบในท้องถ่ิน  
 

สร้างมูลค่าเพ่ิมผลผลิต
การเกษตร  
 

-พัฒนาบรรจุภัณฑ์ให้เหมาะสม 
ทั้งด้านความสวยงาม กะทัดรัด 
และสามารถยืดอายุสินค้า ตาม
ความต้องการของตลาด 
- ส่งเสริมการผลิตสินค้านอกฤดู
และการแปรรูปสินค้า 
- ส่งเสริมระบบการผลิตอาหาร 
ปลอดภัย และเกษตรอินทรีย์ 

กษ./อต./
อบต.

หน่วยงานที่
เก่ียวข้อง 

    

ปศจ./อต.จ./
อบต.

หน่วยงานที่
เก่ียวข้อง 

 

 

40 



41 
 

 แผนงาน โครงการพัฒนาเกษตรกรรม  อ าเภอแม่สอด / ต าบลพะวอ พ.ศ. 2563 – พ.ศ. 2566 

แผนพัฒนา/แผนงาน/โครงการ 
วัตถุประสงค์ แนวทางการด าเนินงาน 

แหล่ง
งบประมาณ 

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

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

-โครงการสง่เสริมการ
ปลูกพืชทางเลือกสู่
ผู้บริโภคแบบปลอดภัย
ได้มาตรฐาน GAP/
อินทรีย์ 
 
 

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

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

จังหวัดตาก     

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

 

- โครงการสง่เสริมการ
ผลิตพืชผักปลอดภัย
(ปลูกผักกางมุ้ง) เรือนจ า
จังหวัดตาก 

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

- ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ  
- จัดท าโรงเรือนปลุกผัก
กางมุ้ง 
 

จังหวัดตาก     

เรือนจ า จ.ตาก 
กษ. /กษจ. / 

พณ /สกจ. และ
หน่วยงานที่ 
เก่ียวข้อง 
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แผนงาน โครงการพัฒนาเกษตรกรรม  อ าเภอแม่สอด / ต าบลพะวอ พ.ศ. 2563 – พ.ศ. 2566 

แผนพัฒนา/แผนงาน/โครงการ 
วัตถุประสงค์ แนวทางการด าเนินงาน 

แหล่ง
งบประมาณ 

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

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

 โครงการพัฒนา
ศักยภาพการตลาดน า
การผลิต(ไก่พ้ืนเมือง)  
จังหวัดตาก  
 
 

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

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

จังหวัดตาก     
ปศุสัตว์ / 

สกจ. จ.ตาก 

-โครงการพัฒนา
ศักยภาพสมาชิกและ
คณะกรรมการสหกรณ์
การเกษตรแบบมีส่วน
ร่วม 

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

จัดกิจกรรมฝึกอบรม 
ความรู้ความเข้าใจด้าน
กฎหมาย ข้อบังคับ 
ระเบียบ การบริหาร
สหกรณ์ให้แก่สมาชิก
สหกรณ์สูส่หกรณ์
ต้นแบบ 4.0 
 
 

จังหวัดตาก     

สหกรณ์ จ.ตาก 
สหกรณ์ อ. 

กษ. /กษจ.  / 
สกจ. และ
หน่วยงานที่ 
เก่ียวข้อง 
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แผนงาน โครงการพัฒนาเกษตรกรรม  อ าเภอแม่สอด / ต าบลพะวอ พ.ศ. 2563 – พ.ศ. 2566 

แผนพัฒนา/แผนงาน/โครงการ 
วัตถุประสงค์ แนวทางการด าเนินงาน 

แหล่ง
งบประมาณ 

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

การพัฒนาคุณภาพชีวิต
ประชาชนและแก้ไขปัญหา
ความยากจน 
การลดความเหลื่อมล้ าของ
สังคม และการสร้างโอกาส
เข้าถึงบริการภาครัฐ 

โครงการเสริมสร้างการรับรู้
ด้านกฎหมายและการให้
ความช่วยเหลือประชาชนผู้
ด้วยโอกาส 
 
 

1 เพ่ือเสริมสร้างการรับรู้ด้าน
กฎหมายและการให้ความ
ช่วยเหลือประชาชนผู้ด้วยโอกาส
ให้เข้าถึงกระบวนการยุติธรรม
อย่างมีประสิทธิภาพ 
2 เพ่ือให้ประชาชนทราบถึงการ
คุ้มครองสิทธิด้านกฎหมาย การ
ปูองกันภัยจากปัญหาต่างๆที่
เกิดข้ึนในชีวิตประจ าวัน 
3 เพ่ือให้ประชาชนได้รับการ
อ านวยความยุติธรรมอย่างเท่า
เทียมกัน 

ฝึกอบรมให้ความรู้ด้าน
กฎหมายแก่ประชาชนให้
เข้าถึงกระบวนการ
ยุติธรรมอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 
 

จังหวัดตาก     

ยุติธรรม จ.ตาก/ 
สกจ. และ
หน่วยงานที่ 
เก่ียวข้อง 

 

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

โครงการสง่เสริมและเพ่ิม
ศักยภาพเกษตร
อุตสาหกรรมเพ่ือส่งออก
และเกษตรเชิงนิเวศน์ 

1 เพ่ือฟ้ืนฟูปุาต้นน้ าลดรายจ่าย
สร้างรายได้ให้กับเกษตรกรใน
พ้ืนที่ 
2 เพ่ือส่งเสริมการท าเกษตร
ผสมผสานอย่างย่ังยืน ลดการ
ปลูกพืชเชิงเด่ียว 
3 เพ่ือสร้างจิตส านึกในการดุแล
รักษาปุา และลดจ านวนพ้ืนที่
วิกฤตปัญหาหมอกควัน 
เพ่ือสร้างชุมชนเข้มแข็ง 

ฝึกอบรม ส่งเสริม 
สนับสนุนปัจจัยการผลิต 
ส่งเสริมการปลูกพืช
ทางเลือกที่มีศักยภาพด้าน
การตลาดเพ่ือทดแทนการ
ปลูกพืชเชิงเด่ียวบนพ้ืนที่
สูง 
 
 

กลุ่มจังหวัด
ภาคเหนือ
ตอนล่าง 1 

    จ.ตาก 
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ภาพกิจกรรม 
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ภาคผนวก 
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ข้อมูลชุดดนิ ต าบลพะวอ อ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก 

 
 
ต าบลพะวอ อ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก ประกอบไปด้วยชุดดิน 29 , 31 , 33 , 38 , 47 , 48 , 60 , 62 
ท่ีมา : LDD Soil Guide สารสนเทศดินและข้อมูล การใช้ปุ๋ยกรมพัฒนาท่ีดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

 

  



47 
 

ข้อมูลการใช้ประโยชนท์ี่ดนิ ต าบลพะวอ อ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก 
 

 
 
ท่ีมา : LDD Soil Guide สารสนเทศดินและข้อมูล การใช้ปุ๋ยกรมพัฒนาท่ีดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
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กลุ่มชุดดินในพื้นที่ดอน เขตดินแห้ง 

 กลุ่มชุดดินที่ 29 

     
    ชุดดิน : ชุดดินบ้านจ้อง (Bg) ชุดดินเชียงของ (Cg) ชุดดินโชคชัย  
     (Ci) ชุดดินแม่แตง (Mt)ชุดดินหนองมด (Nm) ชุดดินปาก 
     ช่อง (Pc) และชุดดินสูงเนิน (Sn) 
  
      ลักษณะเด่น :  
     กลุ่มดินเหนียวลึกถึงลึกมากท่ีเกิดจากวัตถุต้นก าเนิดดินเนื้อ 
     ละเอียดปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัด การระบายน้ าดีถึงดีปานกลาง 
     ความอุดมสมบูรณ์ต่ า 
   
     ปัญหา :  
    ความอุดมสมบูรณ์ต่ า ขาดแคลนน้ า และเกิดการชะล้างพังทลาย  
    สูญเสียหน้าดินในพื้นท่ีลาดชัน บางพื้นท่ีดินเป็นกรดจัดมาก 
   
แนวทางการจัดการ :  

 ปลูกพืชไร่หรือพืชผัก เลือกพื้นท่ีค่อนข้างราบเรียบ ปรับปรุงดินด้วยปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอก 1-2 ตัน/
ไร่ หรือไถกลบพืชปุ๋ยสด (หว่านเมล็ดถั่วพร้า 8-10 กิโลกรัม/ไร่ เมล็ดถั่วพุ่ม 6-8 กิโลกรัม/ไร่ หรือปอเทือง 
4-6 กิโลกรัม/ไร่ ไถกลบระยะออกดอก ปล่อยไว้ 1-2 สัปดาห์) ร่วมกับการใช้ปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ยอินทรีย์น้ า มี
ระบบอนุรักษ์ดินและน้ า เช่น ไถพรวนและปลูกพืชตามแนวระดับ มีวัสดุคลุมดิน ปลูกพืชหมุนเวียน หรือ
ปลูกพืชสลับเป็นแถบ พัฒนาแหล่งน้ าและจัดระบบการให้น้ าในแปลงปลูก พื้นท่ีท่ีเป็นกรดจัดมาก ควรใช้
วัสดุปูน 200-300 กิโลกรัม/ไร่ 
 ปลูกไม้ผล ขุดหลุมปลูกขนาด 50x50x50 ซม. ปรับปรุงหลุมปลูกด้วยปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอก 15-
25 กิโลกรัม/หลุม มีระบบอนุรักษ์ดินและน้ า เช่น ท าคันดิน ท าขั้นบันได ปลูกพืชคลุมดิน มีวัสดุคลุมดิน 
ปลูกพืชแซม ท าแนวรั้วหรือฐานหญ้าแฝกเฉพาะต้น ในช่วงเจริญเติบโต ก่อนเก็บผลผลิตและหลังเก็บ
ผลผลิต ใช้ปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอกร่วมกับปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ยอินทรีย์น้ าตามชนิดพืชท่ีปลูก พัฒนาแหล่งน้ าและ
จัดระบบการให้น้ าในแปลงปลูก พื้นท่ีท่ีเป็นกรดจัดมาก ควรใช้วัสดุปูน 0.5-1.0 กิโลกรัม/หลุม 
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กลุ่มชุดดินในพื้นที่ดอน เขตดินแห้ง 

กลุ่มชุดดินที่ 31 

 
    ชุดดิน :ชุดดินเชียงคาน (Ch) ชุดดินกบินทร์บุรี (Kb) ชุดดินโป่งตอง 
     (Po) และชุดดินสุรินทร์ (Su) 
 
    ลักษณะเด่น :  
     กลุ่มดินต้ืนถึงก้อนกรวด หรือเศษหินปนลูกรังหนามาก  
     ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดมาก การระบายน้ าดี ความอุดม 
     สมบูรณ์ต่ า 
  
    ปัญหา :  
     ดินต้ืนถึงช้ันก้อนกรวดหรือเศษหินปนลูกรังหนามาก ความอุดม
     สมบูรณ์ต่ า ขาดแคลนน้ า เกิดการชะล้างพังทลายสูญเสียหน้า 
     ดินในพื้นท่ีท่ีมีความลาดชัน และบางพื้นท่ีมีก้อนกรวดหรือเศษ
     หินกระจัดกระจายอยู่ท่ีผิวดิน 
แนวทางการจัดการ :  

 พื้นท่ีดินต้ืนมากหรือมีก้อนกรวดหรือลูกรังบริเวณหน้าดินมาก ไม่ควรน ามาใช้ประโยชน์ ปล่อยไว้
ให้เป็นปุา พื้นท่ีเล้ียงสัตว์หรือปลูกไม้ใช้สอยโตเร็ว 
 ปลูกพืชไร่หรือพืชผัก เลือกพื้นท่ีท่ีมีหน้าดินหนาและมีสภาพพื้นท่ีค่อนข้างราบเรียบ จัดระบบการ
ปลูกพืชหมุนเวียนตลอดท้ังปีและปลูกพืชบ ารุงดินร่วมอยู่ด้วย ปรับปรุงดินด้วยปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอก 3 -4 
ตัน/ไร่ หรือไถกลบพืชปุ๋ยสด (หว่านเมล็ดถั่วพร้า 10-12 กิโลกรัม/ไร่ เมล็ดถั่วพุ่ม 8-10 กิโลกรัม/ไร่ หรือ
ปอเทือง 6-8 กิโลกรัม/ไร่ ไถกลบระยะออกดอก ปล่อยไว้ 1 -2 สัปดาห์) ร่วมกับการใช้ปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ย
อินทรีย์น้ า มีมาตรการอนุรักษ์ดินและน้ า เช่น การไถพรวนตามแนวระดับ มีวัสดุคลุมดิน ท าแนวรั้วหรือท า
ฐานหญ้าแฝกเฉพาะต้น พัฒนาแหล่งน้ าและจัดระบบการให้น้ าในแปลงปลูก 
 ปลูกไม้ผล ขุดหลุมปลูกขนาด 75x75x75 ซม. ปรับปรุงหลุมปลูกด้วยหน้าดินร่วมกับปุ๋ยหมักหรือ
ปุ๋ยคอก 25-50 กิโลกรัม/หลุม มีระบบอนุรักษ์ดินและน้ า เช่น การสร้างคันดิน ท าขั้นบันได ปลูกพืชคลุม
ดิน ท าแนวรั้วหรือท าฐานหญ้าแฝกเฉพาะต้น ในช่วงเจริญเติบโต ก่อนเก็บผลผลิตและภายหลังเก็บผลผลิต 
ใช้ปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอกร่วมกับปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ยอินทรีย์น้ า ตามชนิดพืชท่ีปลูก พัฒนาแหล่งน้ าและจัดระบบ
การให้น้ าในแปลงปลูก 
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กลุ่มชุดดินในพื้นที่ดอน เขตดินแห้ง 

กลุ่มชุดดินที่ 33 

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

      ลักษณะเด่น :  
กลุ่มดินทรายแปูงละเอียดหรือดินร่วนละเอียดลึกมากท่ีเกิดจาก
ตะกอนแม่น้ าหรือตะกอนน้ าพารูปพัด ปฏิกิริยาดินเป็นกรด
เล็กน้อยถึงเป็นกลาง การระบายน้ าดีถึงดีปานกลาง ความอุดม
สมบูรณ์ปานกลาง 

   

ปัญหา :  
ขาดแคลนน้ าในระยะท่ีฝนท้ิงช่วงนาน บางพืน้ท่ีอาจพบช้ันดานแข็งท่ีเกิดจากการเกษตรกรรม 

   
แนวทางการจัดการ :  

ปลูกพืชไร่หรือพืชผัก ไถพรวนขณะท่ีดินมีความช้ืนท่ีเหมาะสมและท่ีความแตกต่างกันในแต่ละปี 
เพื่อท าลายช้ันดานและปูองกันการเกิดช้ันดาน จัดระบบการปลูกพืชหมุนเวียนให้มีการปลูกพืชบ ารุงดินอยู่
ด้วย ปรับปรุงดินด้วยปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอก 2-3 ตัน/ไร่ หรือไถกลบพืชปุ๋ยสด (หว่านเมล็ดถั่วพร้า 8-10 
กิโลกรัม/ไร่ เมล็ดถั่วพุ่ม 6-8 กิโลกรัม/ไร่ หรือปอเทือง 4-6 กิโลกรัม/ไร่ ไถกลบระยะออกดอก ปล่อยไว้ 
1-2 สัปดาห์) ร่วมกับปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ยอินทรีย์น้ า มีวัสดุคลุมดิน หรือท าแนวรั้วหญ้าแฝก มีการใช้ปุ๋ยเคมีหรือ
ปุ๋ยอินทรีย์น้ าตามชนิดพืชท่ีปลูก เพื่อรักษาความสามารถในการผลิตของดินไว้ไม่ให้เส่ือมโทรมลง พัฒนา
แหล่งน้ าและจัดระบบการให้น้ าในแปลงปลูก 
    
 ปลูกไม้ผล ขุดหลุมปลูกขนาด 50x50x50 ซม. ปรับปรุงหลุมปลูกด้วยปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอก 20-
35 กิโลกรัม/หลุม มีวัสดุคลุมดิน ปลูกพืชคลุมดิน ปลูกพืชแซม ท าแนวรั้วหรือฐานหญ้าแฝกเฉพาะต้น 
ในช่วงเจริญเติบโต ก่อนเก็บผลผลิตและภายหลังเก็บผลผลิต ใช้ปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอกร่วมกับปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ย
อินทรีย์น้ า ตามชนิดพืชท่ีปลูก เพื่อรักษาความสามารถในการผลิตของดินไว้ไม่ให้เส่ือมโทรมลงพัฒนาแหล่ง
น้ าและจัดระบบการให้น้ าในพื้นท่ีปลูก 
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กลุ่มชุดดินในพื้นที่ดอน เขตดินแห้ง 

กลุ่มชุดดินที่ 38 

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

   
ลักษณะเด่น :  
กลุ่มดินร่วนหยาบลึกมากท่ีเกิดจากตะกอนริมแม่น้ า มีปฏิกิริยา
ดินเป็นกรดเล็กน้อยถึงเป็นกลางการระบายน้ าดีถึงดีปานกลาง 
ความอุดมสมบูรณ์ปานกลาง 

   
ปัญหา : 
 เนื้อดินค่อนข้างเป็นทราย ขาดแคลนน้ าในระยะท่ีฝนท้ิงช่วงนาน บางพื้นท่ีอาจมีน้ าท่วมขัง หรือ
ไหลบ่าท่วมขังอย่างฉับพลันในระยะท่ีมีฝนตกหนัก 
   
แนวทางการจัดการ :  

ปลูกพืชไร่หรือพืชผัก จัดระบบการปลูกพืชหมุนเวียนให้มีการปลูกพืชบ ารุงดินอยู่ด้วย ปรับปรุงดิน
ด้วยปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอก 2-3 ตัน/ไร่ หรือไถกลบพืชปุ๋ยสด (หว่านเมล็ดถั่วพร้า 8-10 กิโลกรัม/ไร่ เมล็ดถั่ว
พุ่ม 6-8 กิโลกรัม/ไร่ หรือปอเทือง 4-6 กิโลกรัม/ไร่ ไถกลบระยะออกดอก ปล่อยไว้ 1-2 สัปดาห์) ร่วมกับ
ปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ยอินทรีย์น้ า มีวัสดุคลุมดิน ท าแนวรั้วหรือท าฐานหญ้าแฝกเฉพาะต้น มีการใช้ปุ๋ยเคมีตามชนิด
พืชท่ีปลูก เพื่อรักษาความสามารถในการผลิตของดินไว้ไม่ให้เส่ือมโทรมลง จัดระบบการให้น้ าในแปลงปลูก 
   ปลูกไม้ผล เลือกพื้นท่ีท่ีไม่เส่ียงต่อการท่วมขังของน้ า ขุดหลุมปลูกขนาด 50x50x50 ซม. 
ปรับปรุงหลุมปลูกด้วยปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอก 20-35 กิโลกรัม/หลุม มีวัสดุคลุมดิน ปลูกพืชคลุมดิน ปลูกพืช
แซม ท าแนวรั้วหรือท าฐานหญ้าแฝกเฉพาะต้น ในช่วงเจริญเติบโต ก่อนเก็บผลผลิตและภายหลังเก็บผลผลิต 
ใช้ปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอกร่วมกับปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ยอินทรีย์น้ า ตามชนิดพืชท่ีปลูก จัดระบบการให้น้ าในแปลงปลูก 
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กลุ่มชุดดินในพื้นที่ดอน เขตดินแห้ง 

กลุ่มชุดดินที่ 47 

 
 

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

   
ลักษณะเด่น :  
กลุ่มดินต้ืนถึงช้ันหินพื้น ปฏิกิริยาดินเป็นกรดถึงเป็นกลาง มีการระบาย
น้ าดี ความอุดมสมบูรณ์ต่ า 

   
 
ปัญหา :  

ดินต้ืนถึงช้ันหินพื้น ความอุดมสมบูรณ์ต่ า ขาดแคลนน้ าและเกิดการชะล้างพังทลายสูญเสียหน้าดิน
ในพื้นท่ีลาดชัน บางพื้นท่ีมีเศษหินหรือหินพื้นท่ีโผล่บริเวณหน้าดิน 
   
แนวทางการจัดการ :  

พื้นท่ีท่ีเป็นดินต้ืนมาก มีเศษหินหรือหินพื้นโผล่มาก ไม่เหมาะสมส าหรับการท าการเกษตร ควร
ปล่อยไว้ให้เป็นปุา หรือปลูกไม้ใช้สอยโตเร็ว 
   ปลูกพืชไร่หรือพืชผัก เลือกพื้นท่ีท่ีมีหน้าดินหนา จัดระบบการปลูกพืชหมุนเวียน ปรับปรุงดินด้วย
ปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอก 3 - 4 ตัน/ไร่ หรือไถกลบพืชปุ๋ยสด (หว่านเมล็ดถั่วพร้า 10-12 กิโลกรัม/ไร่ เมล็ดถั่ว
พุ่ม 8-10 กิโลกรัม/ไร่ หรือปอเทือง 6-8 กิโลกรัม/ไร่ ไถกลบระยะออกดอก ปล่อยไว้ 1-2 สัปดาห์) 
ร่วมกับปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ยอินทรีย์น้ า ไถพรวนและปลูกพืชตามแนวระดับ มีวัสดุคลุมดิน หรือปลูกพืชสลับเป็น
แถบ พัฒนาแหล่งน้ าและจัดระบบการให้น้ าในแปลงปลูก 
   ปลูกไม้ผล ขุดหลุมปลูกถึงช้ันหินพื้นหรือขุดหลุมขนาด 50x50x50 ซม. ปรับปรุงหลุมปลูกด้วย
หน้าดินท่ีไม่มีเศษหินหรือก้อนหินร่วมกับปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอก 25-50 กิโลกรัม/หลุม ควรมีไม้ค้ ายันและเอา
หน้าดินบริเวณใกล้เคียงมาผสมกับปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอกพูนโคนอยู่เป็นประจ า มีระบบอนุรักษ์ดินและน้ า 
เช่น ปลูกพืชคลุมดิน มีวัสดุคลุมดิน ปลูกพืชแซม ท าแนวรั้วหรือท าฐานหญ้าแฝกเฉพาะต้น ใช้ปุ๋ยหมักหรือ
ปุ๋ยคอกร่วมกับปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ยอินทรีย์น้ า ตามชนิดพืชท่ีปลูก พัฒนาแหล่งน้ าและจัดระบบการให้น้ าในแปลง
ปลูก 
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กลุ่มชุดดินในพื้นท่ีดอน เขตดินแห้ง 

กลุ่มชุดดินท่ี 48 
 
    ชุดดิน : ชุดดินแม่ริม (Mr) ชุดดินน้ าชุน (Ncu) ชุดดินพะเยา (Pao) 
     และชุดดินท่ายาง (Ty)  
   
     ลักษณะเด่น :  
     กลุ่มดินต้ืนถึงก้อนหินหรือเศษหิน และอาจพบช้ันหินพื้นภายใน
     ความลึก 150 ซม. จากผิวดิน ปฏิกิริยาดินเป็นกรดถึงเป็น 
     กลาง การระบายน้ าดี ความอุดมสมบูรณ์ต่ า 
        
    ปัญหา :  
     ดินต้ืนถึงช้ันก้อนกรวดหรือลูกรังหนามาก ความอุดมสมบูรณ์ต่ า 
     ขาดแคลนน้ า และเกิดการชะล้างพังทลายสูญเสียหน้าดิน  
     ในพื้นท่ีท่ีมีความลาดชัน 
   
 แนวทางการจัดการ :  
 พื้นท่ีดินต้ืนมากหรือมีก้อนกรวดหรือลูกรังบริเวณหน้าดินมาก ไม่ควรน ามาใช้ประโยชน์ ปล่อยไว้
ให้เป็นปุา พื้นท่ีเล้ียงสัตว์หรือปลูกไม้ใช้สอยโตเร็ว 
  ปลูกพืชไร่หรือพืชผัก เลือกพื้นท่ีท่ีมีหน้าดินหนาและมีสภาพพื้นท่ีค่อนข้างราบเรียบ จัดระบบการ
ปลูกพืชให้หมุนเวียนตลอดท้ังปีและปลูกพืชบ ารุงดินร่วมอยู่ด้วย ปรับปรุงดินด้วยปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอก 3-4 
ตัน/ไร่ หรือไถกลบพืชปุ๋ยสด (หว่านเมล็ดถั่วพร้า 10-12 กิโลกรัม/ไร่ เมล็ดถั่วพุ่ม 8-10 กิโลกรัม/ไร่ หรือ
ปอเทือง 6-8 กิโลกรัม/ไร่ ไถกลบระยะออกดอก ปล่อยไว้ 1 -2 สัปดาห์) ร่วมกับการใช้ปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ย
อินทรีย์น้ า ไถพรวนและปลูกพืชตามแนวระดับ มีวัสดุคลุมดิน หรือท าแนวรั้วหญ้าแฝก พัฒนาแหล่งน้ าและ
จัดระบบการให้น้ าในแปลงปลูก 
 ปลูกไม้ผล ขุดหลุมปลูกขนาด 75x75x75 ซม. ปรับปรุงหลุมปลูกด้วยหน้าดินร่วมกับปุ๋ยหมักหรือ
ปุ๋ยคอก 25-50 กิโลกรัม/หลุม มีระบบอนุรักษ์ดินและน้ า เช่น การสร้างคันดิน ท าขั้นบันได ท าฐานปลูก
เฉพาะต้น ปลูกพืชคลุมดิน ท าแนวรั้วหรือท าฐานเฉพาะต้นหญ้าแฝก ในช่วงเจริญเติบโต ก่อนเก็บผลผลิต
และภายหลังเก็บผลผลิต ใช้ปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอกร่วมกับปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ยอินทรีย์น้ า ตามชนิดพืชท่ีปลูก 
พัฒนาแหล่งน้ าและจัดระบบการให้น้ าในแปลงปลูก 
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กลุ่มชุดดินในพื้นที่ดอน เขตดินแห้ง 

กลุ่มชุดดินที่ 60 

 

ชุดดิน : ดินตะกอนล าน้ าเชิงซ้อนที่มีการระบายน้ าดี (AC-wd : 
Alluvial Complex, well drained) 

  
    ลักษณะเด่น :  

กลุ่มดินร่วนท่ีเกิดจากดินตะกอนน้ าพาเชิงซ้อน ปฏิกิริยาดิน
เป็นกรดจัดถึงเป็นกลาง การระบายน้ าดีถึงดีปานกลาง ความ
อุดมสมบูรณ์ต่ า 

  
    ปัญหา :  

ดินปนทราย ความอุดมสมบูรณ์ต่ า ขาดแคลนน้ า และในพื้นท่ีท่ี
มีความลาดชันดินง่ายต่อการถูกชะล้างพังทลายสูญเสียหน้าดิน 

  
แนวทางการจัดการ :  

 ปลูกพืชไร่หรือพืชผัก เลือกพื้นท่ีค่อนข้างราบเรียบ ปรับปรุงดินด้วยปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอก 2-3 ตัน/
ไร่ หรือไถกลบพืชปุ๋ยสด (หว่านเมล็ดถั่วพร้า 8-10 กิโลกรัม/ไร่ เมล็ดถั่วพุ่ม 6-8 กิโลกรัม/ไร่ หรือปอเทือง 
4-6 กิโลกรัม/ไร่ ไถกลบระยะออกดอก ปล่อยไว้ 1-2 สัปดาห์) ร่วมกับปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ยอินทรีย์น้ า มีวัสดุ
คลุมดิน หรือปลูกพืชหมุนเวียน พัฒนาแหล่งน้ าและจัดระบบการให้น้ าในแปลงปลูก 

 ปลูกไม้ผล ขุดหลุมปลูกขนาด 50x50x50 ซม. ปรับปรุงหลุมปลูกด้วยปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอก 20-
35 กิโลกรัม/หลุม ร่วมกับปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ยอินทรีย์น้ า มีระบบอนุรักษ์ดินและน้ า เช่น การสร้างคันดิน ปลูก
พืชคลุมดิน ปลูกพืชแซม วัสดุคลุมดิน ท าแนวรั้วหรือท าฐานหญ้าแฝกเฉพาะต้น ในช่วงเจริญเติบโต ก่อน
เก็บผลผลิตและภายหลังเก็บผลผลิต ใช้ปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอกร่วมกับปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ยอินทรีย์น้ า ตามชนิดพืชท่ี
ปลูก พัฒนาแหล่งน้ าและจัดระบบการให้น้ าในแปลงปลูก 

 
     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



55 
 

กลุ่มชุดดินในพื้นที่ดอน เขตดินชื้น 

กลุ่มชุดดินที่ 62 
 

ชุดดิน : พื้นที่ลาดชันเชิงซ้อน (SC : slope complex)   
  
ลักษณะเด่น :  
 พื้นท่ีลาดชันเชิงซ้อนท่ีมีความลาดชันมากกว่า 35 เปอร์เซ็นต์ พื้นท่ีบริเวณนี้ยังไม่มีการศึกษา 
ส ารวจและจ าแนกดิน เนื่องจากสภาพพื้นท่ีมีความลาดชันสูง ซึ่งถือว่ายากต่อการจัดการดูแลรักษาส าหรับ
การเกษตร   
 
ปัญหา :  
 มีความลาดชันสูงมาก ในพื้นท่ีท าการเกษตรจะเกิดการชะล้างพังทลายสูญเสียหน้าดินอย่างรุนแรง 
ขาดแคลนน้ าและบางพื้นท่ีอาจพบช้ันหินพื้นหรือเศษหินกระจัดกระจายอยู่บริเวณหน้าดิน   
 
แนวทางการจัดการ :  
ควรปล่อยไว้ให้เป็นปุาตามธรรมชาติ เป็นท่ีอยู่อาศัยของสัตว์ปุา แหล่งต้นน้ าล าธาร ในกรณีท่ีจ าเป็นต้อง
น ามาใช้ประโยชน์ทางการเกษตร จ าเป็นต้องมีการศึกษาดินก่อน เพื่ อให้ทราบถึงความเหมาะสมของดิน
ส าหรับการปลูกพืช โดยมีการใช้ประโยชน์ท่ีดินในเชิงอนุรักษ์หรือวนเกษตร ในบริเวณพื้นท่ีท่ีเป็นดินลึกและ
สามารถพัฒนาแหล่งน้ าได้ มีระบบอนุรักษ์ดินและน้ า เช่น ปลูกพืชคลุมดิน ท าแนวรั้วหญ้าแฝกและขุดหลุม
ปลูกเฉพาะต้น โดยไม่มีการท าลายไม้พื้นล่าง ส าหรับในพื้นท่ีท่ีไม่มีศักยภาพทางการเกษตร ควรรักษาไว้ให้
เป็นสวนปุา สร้างสวนปุาหรือใช้ปลูกไม้ใช้สอยโตเร็ว 
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แบบสรปุการส ารวจข้อมูลเกษตรกรระดบัจังหวัด 

จังหวัดตาก 

ข้อมูล ณ วันท่ี 7  กรกฎาคม 2558 

อ าเภอ 

ข้อมูลเกษตรกรผู้เป็นหนี้ในระบบ ข้อมูลเกษตรกรผู้เป็นหนี้นอกระบบ 

จ านวน 
(ราย) 

มูลหนี้ (บาท) 

ความจ าเป็นเดือดร้อน
การเป็นหนี้ 

การวิเคราะห์ความเดือดร้อนในการ
ประกอบอาชีพของเกษตรกร (ราย) จ านวน 

(ราย) 
มูลหนี้ 
(บาท) 

ความจ าเป็น
เดือดร้อนการเป็น

หนี้ 

การวิเคราะห์ความเดือดร้อนในการ
ประกอบอาชีพของเกษตรกร (ราย) 

มาก น้อย ปกต ิ มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
ไม่

เดือดร้อน 
มาก น้อย ปกต ิ มาก 

ปาน
กลาง 

น้อย 
ไม่

เดือดร้อน 

เมืองตาก 343 11,769,099 334 3 6 334 3 5 1 14 910,000 - 14 - - 14 - - 

บ้านตาก 911 206,113,878 - 911 - 181 27 703 - 54 6,384,237 - 53 - 13 6 39 - 

สามเงา 723 218,787,143 - 723 - - 723 - - 38 4,657,714 - 38 - - 38 - - 

แม่สอด 4,305 867,093,392 172 1,497 2,636 180 620 1,073 2,432 151 22,304,471  - 119 53 - 120 11 41 

พบพระ 491 157,968,524 491 - - 491 - - - 105 11,895,397 - 105 - - 105 - - 

แม่ระมาด 297 78,830,498 - 64 232 - 46 49 204 32 7,495,018 - 9 23 - 3 3 26 

ท่าสองยาง 56 139,799,576 - - 56 - - - 56 - - - - - - - - - 

อุ้มผาง 96 38,126,090 58 5 33 53 24 8 11 - -  -  -  -  -  -  -  - 

วังเจ้า 692 151,215,226 475 211 100 456 314 12 4 54 6,020,320 - 51 3 - 51 2 1 

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

                   

หมายเหตุ    อ าเภอวังเจ้าลดยอดลงจากเดิม 693 เหลือ 692 ราย              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


















































































































