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โครงการจัดท าแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับต าบล 
 

 การเกษตรยังมีความส าคัญอย่างยิ่งต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศไทย แม้สัดส่วนรายได้ภาคเกษตร
ต่อรายได้ประชาชาติจะอยู่ในระดับไม่สูงนัก เนื่องจากรายได้ยังคงผันผวนไปตามกระแสเศรษฐกิจโลก แต่เป็น
เพราะภาคเศรษฐกิจด้านอ่ืนๆโดยเฉพาะอุตสาหกรรมการส่งออก การบริการและการท่องเที่ยวเติบโตเร็วกว่า
มาก เมื่อมองตัวเลขในเชิงเปรียบเทียบจึงท าให้ภาคเกษตรไม่ค่อยมีความส าคัญในเชิงเศรษฐกิจ และจ านวน
เกษตรกรก็มีแนวโน้มลดลงเช่นเดียวกับประเทศที่พัฒนาแล้ว หากแนวโน้มการพัฒนาการเกษตรเป็นไปแบบที่
เป็นอยู่ในปัจจุบันนี้ และไม่มีการแก้ไขปัญหาเกษตรกรอย่างจริงจัง เชื่อว่าอีกไม่เกิน ๓๐ ปี จ านวนเกษตรกร
ไทยจะเหลือต่ ากว่าร้อยละ ๑๐  

ส าหรับการท าการเกษตรของเกษตรกรไทยส่วนใหญ่ ยังประสบปัญหาท่ามกลางความเปลี่ยนแปลง
ของสังคมภายใต้กระแสโลกาภิวัฒน์ ภาคเกษตรกรรมไทยก าลังเผชิญกับปัญหาความยากจนอันเกิดจาก
เกษตรกรไทยส่วนใหญ่ยังขาดความรู้ และการบริหารจัดการ ปัญหาเรื่องทุน และโครงสร้างพ้ืนฐานโดย
เฉพาะที่ท ากิน การพัฒนาดิน และน้ า ซึ่งยังพบว่าไม่เพียงพอ  จึงเป็นสิ่งที่ท าให้การพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่
ของเกษตรกรไทยยังล่าช้า 

การเปิดเสรีของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ AEC ก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ต้องค านึงถึง เนื่องจาก
เป็นการเปิดเสรีทางการค้า กล่าวคือสินค้าเกษตรสามารถส่งออกเคลื่อนย้ายได้อย่างเสรี ส่งผลให้ต้องให้
ความส าคัญกับ คู่แข่งขันในตลาดภาคการเกษตร คุณภาพของสินค้าเกษตร ราคาสินค้าเกษตร เป็นต้น ทั้งนี้
ประเทศไทยก็ยังพอมีข้อได้เปรียบอยู่บ้างในเรื่องของพ้ืนที่การเพาะปลูก และระบบการขนส่ง 
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ต าบลเชียงทอง มี 14 หมู่บ้าน 
(ท าเนียบท้องท่ี พุทธศักราช 2555 กรมการปกครอง) 

ที่มา :  แผนที่เกษตรเพ่ือการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-Map) - กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
 
 

ต าบลเชียงทอง 
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ส่วนที่ ๑ : บริบทพื้นที่ 
๑.) ข้อมูลทั่วไป 

ประวัติความเป็นมา 
ต าบลเชียงทองเป็นต าบลหนึ่งใน ๓ ต าบล ของอ าเภอวังเจ้า จังหวัดตาก ซึ่งเดิมเป็นเขตอ าเภอเมือง

ตาก ต าบลเชียงทอง ประชาชนในพื้นท่ีส่วนใหญ่อพยพมาจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคอ่ืน ๆ ท าให้มี
ความหลากหลายทางวัฒนธรรม  

 
สภาพทั่วไป 
ต าบลเชียงทองเป็นเขตการปกครองเป็น 2 ส่วน คือ เทศบาลต าบลวังเจ้า ตั้งอยู่ในหมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 

5 (บางส่วน) และ องค์การบริหารส่วนต าบลเชียงทองได้รับการยกฐานะจากสภาต าบล เมื่อวันที่ 23 เดือน 
กุมภาพันธ์ พ.ศ.2540 แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 13 หมู่บ้าน มีระยะห่างจากจังหวัดตากประมาณ 35 
กิโลเมตร นอกจากนี้ต าบลเชียงทองยังเป็นที่ตั้งของที่ว่าการอ าเภอวังเจ้า ซึ่งตั้งอยู่หมู่ที่ 2 บ้านสบยม  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
แผนที่ต าบลเชียงทอง 

 
ที่ตั้ง 
ทิศเหนือ ติดต่อกับต าบลนาโบสถ์ ต าบลประดาง  อ าเภอวังเจ้า  จังหวัดตาก 
ทิศใต ้  ติดต่อกับต าบลโกสัมพี    อ าเภอโกสัมพีนคร   จังหวัดก าแพงเพชร 
ทิศตะวันออก ติดต่อกับต าบลโกสัมพี    อ าเภอโกสัมพีนคร   จังหวัดก าแพงเพชร 
ทิศตะวันตก ติดต่อกับต าบลแม่ท้อ  อ าเภอเมืองตาก  และติดต่อต าบลคีรีราษฎร์   
            อ าเภอพบพระ จังหวัดตาก 
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เนื้อที ่
 ต าบลเชียงทองมีเนื้อที่ทั้งหมด ประมาณ 442 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 276,250 ไร่  
 
 ลักษณะภูมิประเทศ 
 ต าบลเชียงทองมีลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบ ที่ราบเชิงเขา และมีภูเขาล้อมรอบ 
 
 ภูมิอากาศ 
 ฤดูร้อน   ตั้งแต่เดือนมีนาคม  – พฤษภาคม  อุณหภูมิเฉลี่ย 36.30 องศาเซลเซียส 
 ฤดูฝน    ตั้งแต่เดือนมิถุนายน – กันยายน    อุณหภูมิเฉลี่ย 33.82 องศาเซลเซียส 
 ฤดูหนาว ตั้งแต่เดือนตุลาคม   – กุมภาพันธ์  อุณหภูมิเฉลี่ย 27.38 องศาเซลเซียส 

 
 จ านวนหมู่บ้าน 
 จ านวนหมู่บ้านทั้งหมด  14 หมู่บ้าน   
 หมู่บ้านในเขตเทศบาลต าบลวังเจ้า มีจ านวน 2 หมู่บ้าน คือ หมู่ที่ 1 และหมู่ท่ี 5 บางส่วน  
 หมู่บ้านในเขต อบต.เชียงทอง เต็มทั้งหมู่บ้าน มีจ านวน 12 หมู่บ้าน และหมู่ที่ 5 บางส่วน ได้แก่  

1) หมู่ที่ ๑   บ้านวังเจ้า 
๒) หมู่ที่ 2   บ้านสบยม  ผู้ใหญ่บ้าน  คือ  นายสุชาติ     เนื่องดัด  
๓) หมู่ที่ 3   บ้านดงซ่อม  ก านัน       คือ  นายสุนทร     กันหาค า 
๔) หมู่ที่ 4   บ้านเด่นวัว  ผู้ใหญ่บ้าน  คือ  นางประพิศ    รักยิ้ม 
๕) หมู่ที่ 5  บ้านเด่นคา  ผู้ใหญ่บ้าน  คือ  นายสุวรรณ    สิหิง 
๖) หมู่ที่ 6   บ้านผาผึ้ง  ผู้ใหญ่บ้าน  คือ  นายเด่นชัย    ทิศกุลสว่าง 
๗) หมู่ที่ 7   บ้านใหม่เสรีธรรม ผู้ใหญ่บ้าน  คือ  นายกวี         พุ่มพฤกษ์ 
๘) หมู่ที่ 8   บ้านหนองปลาไหล ผู้ใหญ่บ้าน  คือ  นายสายฝน    วิจิขจี 
๙) หมู่ที่ 9   บ้านครองราชย์  ผู้ใหญ่บ้าน  คือ  นายสมบัติ     วงศ์สูง 
๑๐) หมู่ที่ 10  บ้านใหม่ชัยมงคล ผู้ใหญ่บ้าน  คือ  นายมงคล     วงศาไพสิษฐ 
1๑) หมู่ที่ 11  บ้านศรีคีรีรักษ์  ผู้ใหญ่บ้าน  คือ  นายผ้า         แซ่ว่าง 
๑๒) หมู่ที่ 12  บ้านเด่นวัวน้ าทิพย์ ผู้ใหญ่บ้าน  คือ  นายสุทัศน์     ชาติใหญ่หลวง 
1๓) หมู่ที่ 13  บ้านชุมนุมกลาง ผู้ใหญ่บ้าน  คือ  นายสมชาย    ขวัญเกิด 
1๔) หมู่ที่ 14  บ้านสบยมใต้  ผู้ใหญ่บ้าน  คือ  นายชัยพร   ปุระรัตน์ 
 
จ านวนประชากรในต าบล 

จ านวนประชากรรายชุมชนในเขตเทศบาลต าบลวังเจ้า 
 ประชากร ทั้งสิ้น 1,468 ครัวเรือน จ านวน 4,306 คน ประกอบด้วย  
  ชาย 2,144 คน คิดเป็นร้อยละ 49.80 
  หญิง 2,162 คน คิดเป็นร้อยละ 50.20  
  มีความหนาแน่นเฉลี่ย 548 คน/ตารางกิโลเมตร 
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ชุมชนที่ ชื่อชุมชน 
จ านวนประชากร(คน) 

จ านวนครัวเรือน 
ชาย หญิง รวม 

1 ปากคลองเกาะฤษี 265 274 539 173 
2 ริมคลองวังเจ้า 271 300 571 178 
3 หน้าตลาดหลังวัดเชียงทอง 579 594 1,173 447 
4 รวมพลังวังเจ้า 487 424 911 280 
5 วังเจ้าหน้าฟาร์ม 330 346 676 257 
6 วังเจ้าพัฒนา 212 224 436 133 

รวม 2,144 2,162 4,306 1,468 
 ที่มา : เทศบาลต าบลวังเจ้า 
 

จ านวนประชากรรายหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลเชียงทอง 
  ประชากร ทั้งสิ้น  3,991 ครัวเรือน จ านวน 14,198 คน ประกอบด้วย 
   ชาย  จ านวน  7,061  คน 
   หญิง จ านวน  7,137  คน 

 
หมู่ที่ 

 
ชื่อหมู่บ้าน 

จ านวนประชากร จ านวน
ครัวเรือน 

ผู้สูงอายุ 
60  ขึ้นไป 

 
คนพิการ ชาย หญิง รวม 

2 บ้านสบยม 257 284 541 237 69 20 
3 บ้านดงซ่อม 435 447 882 289 104 21 
4 บ้านเด่นวัว 533 553 1,086 416 148 32 
5 บ้านเด่นคา 568 568 1,136 346 141 43 
6 บ้านผาผึ้ง 1,285 1,290 2,575 464 206 43 
7 บ้านใหม่เสรีธรรม 612 623 1,235 359 154 42 
8 บ้านหนองปลาไหล 579 624 1,203 387 175 34 
9 บ้านครองราชย์ 470 455 925 216 104 37 

10 บ้านใหม่ชัยมงคล 272 294 566 201 58 13 
11 บ้านศรีคีรีรักษ์ 486 504 990 177 93 11 
12 บ้านเด่นวัวน้ าทิพย์ 602 596 1,198 323 153 38 
13 บ้านชุมนุมกลาง 557 543 1,100 299 126 38 
14 บ้านสบยมใต้ 405 356 761 277 93 26 

รวมทั้งหมด 7,061 7,137 14,198 3,991 1,624 398 
ที่มา  :   ส านักงานทะเบียนอ าเภอวังเจ้า  (ข้อมูล ณ พฤษภาคม 2559)  
 ส่วนสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนต าบลเชียงทอง 
 
 
 



8 
 

จ านวนประชากรที่อาศัยอยู่จริง ณ วันส ารวจ จ าแนกตามช่วงอายุ 

ช่วงอายุประชากร จ านวนเพศชาย(คน) จ านวนเพศหญิง(คน) จ านวนรวม(คน) 
น้อยกว่า 1 ปีเต็ม 14 18 32 
1 ปีเต็ม - 2 ป ี 104 89 193 
3 ปีเต็ม - 5 ป ี 240 246 486 
6 ปีเต็ม - 11 ป ี 539 478 1017 
12 ปีเต็ม - 14 ป ี 277 281 558 
15 ปีเต็ม - 17 ป ี 286 262 548 
18 ปีเต็ม - 25 ป ี 619 668 1287 
26 ปีเต็ม - 49 ปีเต็ม 1794 1778 3572 
50 ปีเต็ม - 60 ปีเต็ม 702 694 1396 
มากกว่า 60 ปีเต็มขึ้นไป 635 639 1274 
รวมทั้งหมด 5210 5153 10363 
หมายเหตุ    
 *ข้อมูลจากผลการจัดเก็บข้อมูลความจ าเป็นพื้นฐานระดับต าบล (จปฐ.) 2559 
 *จ านวนประชากรที่อาศัยอยู่จริงจากการส ารวจนี้ อาจไม่เท่ากับจ านวนประชากรที่มีอยู่ในทะเบียนบ้านได้ 
จ านวนประชากรที่อาศัยอยู่จริง ณ วันส ารวจ จ าแนกตามอาชีพ 

อาชีพ จ านวนเพศชาย(คน) จ านวนเพศหญิง(คน) จ านวนรวม(คน) 
ไม่มีอาชีพ 323 420 743 
นักเรียน,นักศึกษา 1,338 1,303 2,641 
ท านา 151 148 299 
ท าไร่ 1,847 1,764 3,611 
ท าสวน 96 78 174 
ประมง 1 - 1 
ปศุสัตว์ 1 - 1 
รับราชการ 78 52 130 
พนักงานรัฐวิสาหกิจ 19 13 32 
พนักงานบริษัท 18 16 34 
รับจ้างทั่วไป 1,131 1,092 2,223 
ค้าขาย 121 170 291 
ธุรกิจส่วนตัว 39 34 73 
อ่ืนๆ หรือไม่ระบุ 47 63 110 
รวมทั้งหมด 5,210 5,153 10,363 

หมายเหตุ   
 * ข้อมูลจากผลการจัดเก็บข้อมูลความจ าเป็นพ้ืนฐานระดับต าบล (จปฐ.) ปี ๒๕๕๙ 
 * จ านวนประชากรที่อาศัยอยู่จริงจากการส ารวจนี้ อาจไม่เท่ากับจ านวนประชากรที่มีอยู่ในทะเบียนบ้านได้  
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 อาชีพในต าบล  
 ประชาชนส่วนใหญ่ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลเชียงทองประกอบอาชีพเกษตรกรรม  เช่น   
 ท านา ท าไร่ ท าสวน เลี้ยงสัตว์ และบางส่วนมีอาชีพรับจ้าง 
 -  พ้ืนที่ท านาปี       9,902  ไร ่    ผลผลิต   4,740   ตัน / ปี 
 -  พ้ืนที่ท านาปรัง   1,136  ไร่    ผลผลิต   901.73673.65   ตัน / ปี 
 -  พ้ืนที่ท าสวน  พืชที่ส าคัญ ได้แก่ 

ล าดับที่ ชนิดพืช พ้ืนที่ (ไร่) ผลผลิต  (ตัน/ปี) 

1. ล าไย 2,441 2,196 
2. มะนาว 1,361 1,905.40 
3. กล้วยไข่ 5,025.04 806 
4. มันส าปะหลัง 22,933 88,567.25 
5. ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 16,881 12,736.16 
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- จ านวนสัตว์ในพ้ืนที่โดยประมาณ 

ล าดับที ่  
ชื่อหมู่บ้าน 

จ านวนสัตว์ (ตัว) พ้ืนที่ปลูกหญ้า 
เลี้ยงสัตว์(ไร่) 

จ านวนเกษตรกร
(ราย) โค กระบือ สุกร ไก่ เป็ด สุนัข แมว นก 

1 ม.2 บ้านสบยม - - - 651 24 146 77 - - 30 
2 ม.3 บ้านดงซ่อม 67 - 78 2,751 38 133 59 - - 92 

3 ม.4 บ้านเด่นวัว 96 - 83 3,547 160 177 18 2 - 168 

4 ม.5 บ้านเด่นคา 36 - 10 1,082 17 220 71 - - 42 

5 ม.6 บ้านผาผึ้ง 272 - 498 1,740 248 60 - 45 - 57 

6 ม.7 บ้านใหม่เสรีธรรม 40 - 101 2,037 - 48 182 - - 101 

7 ม.8 บ้านหนองปลาไหล - - 3 1,059  303 81 - - 38 

8 ม.9 บ้านครองราชย ์ 15 - - 1,284 62 156 40 - - 66 

9 ม.10 บ้านใหม่ชัยมลคล - - 82 1,593 - 180 65 - - 60 

10 ม.11 บ้านศรีครีีรักษ์ - - 39 236 2 138 - - - 33 

11 ม.12 บ้านเด่นวัวน้ าทิพย ์ 5 - 3 761 8 176 75 - - 39 

12 ม.13 บ้านชุมนุมกลาง 38 - 30 1,548 57 188 44 - - 74 

13 ม.14 บ้านสบยมใต ้ 2 - 3 216 23 154 72 - - 40 

รวม 13 หมู่บ้าน 571  930 18,501 639 2,079 784 47  840 

 หมายเหตุ * ข้อมูลจากส านักงานปศุสัตว์อ าเภอวังเจ้า จังหวัดตาก (ปี 2558)

10 
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 การศึกษา 
 มีหน่วยงานให้บริการด้านการศึกษาในพ้ืนที่ ดังนี้ 

• สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   จ านวน    8      แห่ง  
- โรงเรียนบ้านสบยม  หมู่ที่ 2     จ านวนนักเรียน  20    คน 
- โรงเรียนดงซ่อมพิทยาคม หมู่ที่ 3,7 และหมู่ 10  จ านวนนักเรียน  272  คน 
- โรงเรียนเด่นวัวราษฎร์รังสรรค์ หมู่ที่ 4,8,9,5 และ 13  จ านวนนักเรียน  373  คน 
- โรงเรียนผาผึ้งพิทยาคม หมู่ที่ 6     จ านวนนักเรียน  514  คน 
- โรงเรียนบ้านใหม่เสรีธรรม  หมู่ที่ 7 และ 10  จ านวนนักเรียน  85    คน 
- โรงเรียนบ้านหนองปลาไหล  หมู่ที่ 8 และ 9   จ านวนนักเรียน  55    คน 
- โรงเรียนบ้านศรีคีรีรักษ์ หมู่ที่ 11   จ านวนนักเรียน  119  คน 
- โรงเรียนอนุบาลวังเจ้า 

• ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก                จ านวน   6  แห่ง   
• ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย(กศน.) จ านวน    3  แห่ง          
• ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจ าหมู่บ้าน/ห้องสมุดประชาชน จ านวน   4  แห่ง 
• โรงเรียนเอกชน   จ านวน 1  แห่ง  โรงเรียนอนุบาลเพ็ชระ  

   
 สถาบันและองค์กรทางศาสนา 

- วัดจ านวน   9  แห่ง 
- ส านักสงฆ์จ านวน   4  แห่ง 
- โบสถ์คริสต์จ านวน   6  แห่ง 

  
 สาธารณสุข 

- โรงพยาบาลวังเจ้า   จ านวน  1  แห่ง 
- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล จ านวน  3  แห่ง (เทศบาล 1 แห่ง อบต. 1 แห่ง) 
- คลินิก    จ านวน  2 แห่ง 
- คลินิกรักษาสัตว์   จ านวน  1 แห่ง 
- ร้านขายยาแผนปัจจุบัน   จ านวน  4 แห่ง 
- ศูนย์สงเคราะห์ราษฎรประจ าหมู่บ้าน  จ านวน  1 แห่ง 
- อัตราการมีน้ าและใช้ส้วมราดน้ า   ร้อยละ 99  

ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
- สถานีต ารวจ    จ านวน  1  แห่ง 
- การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จ านวน   1 แห่ง 
- ตู้ยามประจ าต าบล/จุดตรวจ  จ านวน   4 แห่ง(เทศบาล 2 แห่ง อบต. 2 แห่ง) 
- รถบรรทุกน้ าอเนกประสงค์     จ านวน   1  คัน  
- รถกู้ชีพ-กู้ภัยฉุกเฉิน   จ านวน   1  คัน 
- ศูนย์ อปพร.เทศบาล (ชั่วคราว) จ านวน 1 แห่ง 
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- สถานีดับเพลิงเทศบาล  จ านวน  1  แห่ง 
• รถดับเพลิง   จ านวน   1  คัน 
• รถยนต์บรรทุกน้ า  จ านวน  1  คัน 
• เครื่องดับเพลิงชนิดหาบหาม จ านวน  1  เครื่อง 
• ถังเคมีดับเพลิง  จ านวน 27 ถัง 

 
 การบริการพื้นฐาน 

1) การคมนาคม   
- ถนนคอนกรีต จ านวน    45  สาย   
- ถนนลาดยาง  จ านวน    76  สาย   
- ถนนลูกรัง  จ านวน    85  สาย   

สภาพของถนนลูกรัง ถนนลาดยาง และทางสัญจรไปมาไม่ดี  ฤดูร้อนจะเกิดฝุ่นละอองจ านวนมาก 
และฤดูฝนการสัญจรไปมาล าบาก 

 
2) การโทรคมนาคม 

 สถานีโทรคมนาคมอ่ืน ๆ จ านวน  13 แห่ง  (เสียงตามสายของหมู่บ้าน) 
 จ านวนครัวเรือนที่มีโทรศัพท์ประจ าบ้าน ประมาณ 400 หลังคาเรือน  
  บริการอินเตอร์เน็ตต าบลฟรี   จ านวน 1 แห่ง 
  ร้านให้บริการอินเตอร์เน็ต    จ านวน 1 แห่ง 
  ตู้โทรศัพท์สาธารณะแบบหยอดเหรียญ-ใช้บัตร  จ านวน 27 แห่ง 
  - มีที่ท าการไปรษณีย์อนุญาต   จ านวน 1 แห่ง 
 

3) การไฟฟ้า 
 มีหมู่บ้านที่ใช้ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จ านวน 11 หมู่บ้าน  ใช้ไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ จ านวน 2 หมู่บ้าน 
 เนื่องจาก อยู่ในพ้ืนที่สวนป่า (ชาวเขาเผ่าม้ง)  

- ครัวเรือนที่มีไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  จ านวน   2,552  ครัวเรือน (อบต.) 
- ครัวเรือนที่มีไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  จ านวน   1,209  ราย (เทศบาล)   
- ครัวเรือนที่มีไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ จ านวน     526   ครัวเรือน 
- ถนนในเขต อบต. ที่มีไฟฟ้าสาธารณะ จ านวน        6    สาย 

 
4) ประปา 
ประชาชนส่วนใหญ่มีน้ าประปาใช้เกือบทุกหลังคาเรือน ซึ่งเป็นของการประปาส่วนภูมิภาค และประปา
หมู่บ้าน  

- ครัวเรือนที่ใช้บริการน้ าประปา จ านวน       2,851  หลังคาเรือน 
- หน่วยงานเจ้าของกิจการประปา ของส่วนท้องถิ่น   4    แห่ง  
- ประปาภูมิภาค    1    แห่ง 
- ประปาหมู่บ้าน    9    แห่ง  

      มีแหล่งน้ าส าหรับผลิตน้ าประปาได้ คือ แม่น้ าปิง  
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5) การระบายน้ า 
- ถนนที่มีราง / ท่อระบายน้ า จ านวน 13 สาย  

 ระยะเฉลี่ยของน้ าท่วมขังนานที่สุด 2 วัน ประมาณช่วงเดือนกรกฎาคม – สิงหาคม สาเหตุของน้ าท่วม
 ขังเกิดจาก ฝนตกหนัก 
 

6) การก าจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล 
 องค์การบริหารส่วนต าบลเชียงทองมีการจัดเก็บและก าจัดขยะมูลฝอย  

- โดยมีปริมาณขยะมูลฝอย 2 ตัน/1 วัน  
- รถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย  1  คัน 
- ถังรองรับขยะมูลฝอย 1,200 ใบ 
- พนักงานเก็บ ขน และกวาดขยะมูลฝอย 5 คน 
- มีที่ดินส าหรับทิ้งขยะมูลฝอย   6    ไร่ (ใช้ร่วมกับเทศบาลต าบลวังเจ้า) 
- การเก็บค่าธรรมเนียม ก าจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล ถังละ  20  บาท / เดือน 

เทศบาลต าบลวังเจ้ามีเครื่องมือในการเก็บขยะ   
- รถยนต์บรรทุกขยะแบบเทข้าง จ านวน 1 คัน   
- รถยนต์บรรทุกขยะขนาด 1 ตัน จ านวน 1 คัน 

 
7) สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ 

- สนามกีฬาท้องถิ่น   1  แห่ง 
- สนามกีฬากลางของแต่ละหมู่บ้าน  13 แห่ง 

 
8) หน่วยธุรกิจในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล 
- ปั้มน้ ามันและก๊าช (ปั้มหลอด)  จ านวน   32 แห่ง 
- โรงสี (ขนาดเล็ก)   จ านวน   25 แห่ง 
- ร้านค้าปลีก    จ านวน   83 แห่ง 
- ร้านรับซ่อมเครื่องจักรกลทางการเกษตร   จ านวน   6 แห่ง 
- ร้านรับซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า     จ านวน   3 แห่ง 
- ร้านจ าหน่ายหรือซ่อมรถยนต์ รถจักรยานยนต์ รถจักรยาน จ านวน   14 แห่ง 
- ร้านอาหาร       จ านวน   1 แห่ง  

 
 ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ 

o ดิน  
ลักษณะของดินโดยทั้งไปเป็นดินร่วนเป็นส่วนใหญ่ และดินป่นทราย เหมาะแก่การท าการเกษตร 
o น้ า   
แหล่งน้ าธรรมชาติมีหลายสาย แต่บางแห่งตื้นเขินและมีการทับถมของตะกอนบางแห่งน้ าเปลี่ยนทิศ
ทางการไหลท าความเสียหายให้กับพ้ืนที่ทางการเกษตร ในฤดูแล้งไม่  เพียงพอในการอุปโภคบริโภค 
และการเกษตร ผู้ใช้น้ าต้องใช้น้ าใต้ดิน บางส่วนต้องรอ น้ าจากธรรมชาติ    
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แหล่งน้ า 
- แม่น้ า  1 สาย (แม่น้ าปิง) -   ล าห้วย             5   แห่ง 
- สระน้ า  670 แห่ง -   ล าคลอง            8   แห่ง 
- บ่อน้ าตื้น 310  แห่ง  -   บ่อบาดาล,บ่อตอก,บ่อเจาะ   1,405  แห่ง 
- ประปาหมู่บ้าน 13   แห่ง   -   หนองบึง  2   แห่ง 
- อ่างเก็บน้ า 1   แห่ง  -   รางน้ า ประปาภูเขา 5   แห่ง 
- เหมือง 1    แห่ง  -   คลองชลประทาน 1   แห่ง 
- คลองส่งน้ า 1    แห่ง 

o ป่าไม้    
ถูกตัดท าลายลงเพ่ือท าการเกษตรมากขึ้นแต่พ้ืนที่ป่าชุมชนมีสภาพอุดมสมบูรณ์มากขึ้น 

 
มวลชนจัดตั้ง 

- ลูกเสือชาวบ้าน จ านวน     2     รุ่น 100 คน 
- กลุ่มอาชีพ  จ านวน    12     กลุ่ม 288    คน 
- กลุ่มแม่บ้าน  จ านวน    13     กลุม่ 202 คน 
- กลุ่ม อสม.  จ านวน  256 คน 
- อปพร.  จ านวน     4     รุ่น 240    คน 

 
 ประเพณีท้องถิ่นที่ส าคัญ 

- งานประเพณีสงกรานต์ ช่วงเวลาจัดงานเดือนเมษายน 
- งานประเพณีลอยกระทง  ระหว่างเดือนตุลาคม – พฤศจิกายน 
- งานประเพณีปีใหม่ม้ง ระหว่างเดือนธันวาคม-มกราคม 
- งานประเพณีปีใหม่ลีซอ ระหว่างเดือนมกราคม 
- งานประเพณีกินก๋วยสลากเดือนตุลาคม 
- งานประเพณีบุญบั้งไฟ เดือนพฤษภาคม 

 
ศักยภาพของชุมชนและพื้นที่ 
o การรวมกลุ่มของประชาชน 

- กลุ่มอาชีพ  10 กลุ่ม 
- กลุ่มออมทรัพย์ 13 กลุ่ม  

o จุดเด่นของพ้ืนที่ (ที่เอ้ือต่อการพัฒนาต าบล) 
- มีถนนสายหลักผ่าน (ถนน 4 เลนสายเอเชีย) สะดวกในการคมนาคม ขนส่ง 
- มีแม่น้ าปิงไหลผ่านเป็นแหล่งน้ าเพื่อการเกษตร 

 
ที่มา :  ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพ้ืนฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนต าบลเชียงทอง 
 ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานของเทศบาลต าบลวังเจ้า 
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๒.) สถานการณ์ด้านการเกษตร ต าบลเชียงทอง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

ที่มา :  แผนที่เกษตรเพ่ือการบริหารจัดการเชิงรุก Agri-Map - กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
         * ข้อมูลการใช้ที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน (2558 - 2559) 

 
 

พื้นที่เกษตร 
105,310 ไร ่

35 % 

พื้นที่น้ า 
2,042 ไร ่
0.7 % 

พื้นที่อื่นๆ 
6,903 ไร ่
2.3 % 

พื้นที่ป่า 
189,293 ไร ่

62 % 

การใช้ที่ดิน พ้ืนที่เกษตร 

การใช้ที่ดิน พ้ืนที่น้ า 

การใช้ที่ดิน พ้ืนที่อ่ืนๆ 

การใช้ที่ดิน พ้ืนที่ป่า 

พื้นที่ต าบลเชียงทอง
303,548 ไร่ 

พื้นทีต่ าบลเชียงทอง 
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พื้นที่เพาะปลูก 
105,241 ไร ่

100 % 

 พื้นที่ปศุสัตว์ 
42 ไร ่
0 % 

 พื้นที่ประมง 
27 ไร ่
0 % 

พื้นท่ีการเกษตร พื้นท่ีเพาะปลูก 

พื้นท่ีการเกษตร พื้นท่ีปศุสัตว์ 

พื้นท่ีการเกษตร พื้นท่ีประมง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ที่มา :  แผนที่เกษตรเพ่ือการบริหารจัดการเชิงรุก Agri-Map - กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
          * ข้อมูลการใช้ที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน (2558 - 2559) 
 

 

พื้นที่การเกษตรต าบลเชียงทอง 

พื้นท่ีการเกษตร 

105,310 ไร่ 
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 ที่มา :  แผนที่เกษตรเพ่ือการบริหารจัดการเชิงรุก Agri-Map - กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
          * ข้อมูลการใช้ที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน (2557) พ้ืนที่ปลูกนอกเขตป่าตามกฎหมาย 
 

 

มันส าปะหลัง  
26,498 ไร ่
 63.66 % 

อ้อย  
5,577 ไร ่
 13.39 % 

ข้าว  
4,837 ไร่  
11.62 % 

ล าไย  
3,019 ไร ่
7.25 % 

ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์  
853 ไร ่

 2.04 % 

ยางพารา  
840 ไร่  
2.01 % 

พ้ืนที่เพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ มันส าปะหลัง 

พ้ืนที่เพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ อ้อย 

พ้ืนที่เพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ ข้าว 

พ้ืนที่เพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ ล าไย 

พ้ืนที่เพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 

พ้ืนที่เพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ ยางพารา 

พื้นที่เพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ 

พื้นที่เพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ  
41,624 ไร ่
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สถานการณ์ด้านการเกษตร ต าบลเชียงทอง 

ตารางแสดงจ านวนครัวเรือนเกษตรกร ต าบลเชียงทอง อ าเภอวังเจ้า จังหวัดตาก 

หมู่ที ่ ชื่อหมู่บ้าน จ านวนประชากร (คน) จ านวนครัวเรือน (ครัวเรือน) 
รวม ชาย หญิง ครัวเรือนทั้งหมด ครัวเรือนเกษตรกร ร้อยละ 

1 วังเจ้า 4,303 2,144 2,162 1,468 1,448 98.64 
2 สบยม 541 257 284 237 178 96.74 
3 ดงซ่อม 882 435 447 289 269 100.00 
4 เด่นวัว 1,086 533 553 416 402 100.00 
5 เด่นคา 1,136 568 568 346 258 95.91 
6 ผาผึ้ง 2,575 1,285 1,290 464 355 100.00 
7 ใหม่เสรีธรรม 1,235 612 623 359 301 96.78 
8 หนองปลาไหล 1,203 579 624 387 352 100.00 
9 ครองราชย ์ 925 470 455 216 210 100.00 

10 ใหม่ชัยมงคล 566 272 294 201 163 100.00 
11 ศรีคีรรีักษ์(ปางสังกะสี) 990 486 504 177 115 100.00 
12 เด่นวัวน้ าทิพย ์ 1,198 602 596 323 282 100.00 
13 ชุมชนกลาง 1,100 557 543 299 272 100.00 
14 สบยมใต ้ 761 405 356 277 203 95.31 

รวม 14 หมู ่ 18,501 9,205 9,299 5,459 4,808 98.8 

ที่มา :  ข้อมูลประชากร  - เทศบาลต าบลวังเจ้า หมู่ที่ 1  
      องค์การบริหารส่วนต าบลเชียงทอง หมู่ที่ 2-ถึง หมู่ที่ 14  
 ข้อมูลครัวเรือนเกษตรกร - ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจ าต าบล 
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ข้อมูลก าหนดเขตความเหมาะสมการปลูกพืชเศรษฐกิจที่ส าคัญ ต าบลเชียงทอง อ าเภอวังเจ้า 
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ที่มา : ส านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดตาก 
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การใช้ที่ดินเพื่อการเกษตร ต าบลเชียงทอง 

1. ด้านเกษตรกรรม  

หมู่ที ่ ชื่อหมู่บ้าน 

พ้ืนที่ท านา พ้ืนที่ท าไร่ 

ข้าว ข้าวโพด มันส าปะหลัง อ้อย 
รวมพ้ืนที ่

(ไร่) ไร่ ครัวเรือน ไร่ ครัวเรือน ไร่ ครัวเรือน ไร่ ครัวเรือน 

1 วังเจ้า 396 62 67.06 6 640.25 51 196 16 903.31 

2 สบยม 308 36 0 0 158.5 20 155 4 313.5 

3 ดงซ่อม 569 108 94.5 13 2114.75 119 23 3 2232.25 

4 เด่นวัว 518 124 53 8 2274 135 54 3 2381 

5 เด่นคา 434 81 27 5 1286.75 91 415.5 26 1729.25 

6 ผาผึ้ง 1692 172 12075 351 185 9 0 0 12260 

7 ใหม่เสรีธรรม 946 147 69.5 6 1731.5 166 91.5 7 1892.5 

8 หนองปลาไหล 172 41 301 34 1193.75 93 54 4 1548.75 

9 ครองราชย ์ 531 109 128.75 11 2289.25 123 82 10 2500 

10 ใหม่ชัยมงคล 69 14 132 16 2737.75 142 0 0 2869.75 

11 ศรีคีรรีักษ์(ปางสังกะสี) 179 17 3262 117 125 9 0 0 3387 

12 เด่นวัวน้ าทิพย ์ 321 55 21.5 2 2264.45 121 28 3 2313.95 

13 ชุมชนกลาง 369 63 32.75 4 2534.75 151 1059.75 63 3627.25 

14 สบยมใต ้ 415 51 10 1 360.25 37 195 11 565.25 

รวม 6919 1080 16274.06 574 19895.95 1267 2353.75 150 38523.76 

  
22 
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 ด้านเกษตรกรรม(ต่อ)  

หมู่ที ่ ชื่อหมู่บ้าน 

พ้ืนที่ปลูกผลไม ้
ยางพารา รวมพ้ืนที ่

ทั้งหมด 
(ไร่) 

ล าไย มะนาว 
รวมพ้ืนที ่

(ไร่) ไร่ ครัวเรือน ไร่ ครัวเรือน ไร่ ครัวเรือน 

1 วังเจ้า 413 44 2 1 415 20 1 1734.31 

2 สบยม 33 10 13 5 46 0 0 667.5 

3 ดงซ่อม 196 33 9 1 205 34.25 2 3040.5 

4 เด่นวัว 598 73 182 41 780 31.75 4 3710.75 

5 เด่นคา 268 41 28 12 296 264.75 8 2724 

6 ผาผึ้ง 0 0 0 0 0 0 0 13952 

7 ใหม่เสรีธรรม 574 72 11 3 585 113 4 3536.5 

8 หนองปลาไหล 1332 93 8 4 1340 210.5 10 3271.25 

9 ครองราชย ์ 336 56 179 39 515 741.25 46 4287.25 

10 ใหม่ชัยมงคล 1275 90 0 0 1275 192 4 4405.75 

11 ศรีคีรรีักษ์(ปางสังกะสี) 0 0 0 0 0 0 0 3566 

12 เด่นวัวน้ าทิพย ์ 513 46 9 2 522 118.75 5 3275.7 

13 ชุมชนกลาง 45 8 15 4 60 595 15 4651.25 

14 สบยมใต ้ 55 15 9 4 64 2.5 1 1046.75 

รวม 5638 581 465 116 6103 2323.75 100 53869.51 

 ที่มา : ส านักงานเกษตรอ าเภอวังเจ้า *อ้างอิงข้อมูลจากทะเบียนเกษตรกรปี 2559 มีเฉพาะข้อมูลเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเท่านั้น 

๑๗ 
23 
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2. ด้านปศุสัตว์ 
ข้อมูลด้านปศุสัตว์ 

 

หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน 
ชนิดสัตว์ที่ท าการปศุสัตว์ 

โคเนื้อ 
1 วังเจ้า 34 
2 สบยม 72 
3 ดงซ่อม 7 
4 เด่นวัว 53 
5 เด่นคา 40 
6 ผาผึ้ง 11 
7 ใหม่เสรีธรรม -  
8 หนองปลาไหล -  
9 ครองราชย์ -  

10 ใหม่ชัยมงคล 21 
11 ศรีคีรีรักษ์ 6 
12 เด่นวัวน้ าทิพย์ 13 
13 ชุมนุมกลาง 29 
14 สบยมใต้ 16 

รวม 302 
 ที่มา : ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก  
 หมายเหตุ : สภาเกษตรกรจังหวัดตากเก็บข้อมูลเพ่ิมเติม 2558 
 

3. ด้านประมง 
 

ข้อมูลด้านการประมง ต าบลเชียงทอง อ าเภอวังเจ้า 
 
 
 
 
 
 
 
 
ที่มา : ส านักงานประมงจังหวัดตาก  ตุลาคม  2559 

จ านวนเกษตรกรผู้เลี้ยง  
514 ราย 

พ้ืนที่ด้านการประมง  
    355.70 ไร่ 

เลี้ยงในบ่อ 611 บ่อ  355.70  ไร่ 
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ข้อมูลด้านการประมง ต าบลเชียงทอง อ าเภอวังเจ้า 
 

หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน 
เกษตรกรผู้

เพาะเลี้ยงสัตว์น้ า
(ราย) 

ประเภทการเลี้ยง 
บ่อดิน/บ่อซีเมนต์ 

จ านวน(บ่อ) พื้นที่(ไร่) 

1 วังเจ้า 11          15         7.70  
2 สบยม 6          11       11.45  
3 ดงซ่อม 46          51       43.65  
4 เด่นวัว 67        136       63.06  
5 เด่นคา 35          38       38.31  
6 ผาผึ้ง 0           -              -    
7 ใหม่เสรีธรรม 144          75       36.10  
8 หนองปลาไหล 40          59       19.29  
9 ครองราชย์ 45          80       26.34  

10 ใหม่ชัยมงคล 1            5         2.00  
11 ศรีคีรีรักษ์ 0           -              -    
12 เด่นวัวน้ าทิพย์ 43          60       39.30  
13 ชุมนุมกลาง 75          80       68.00  
14 สบยมใต้ 1            1         0.50  

รวม 514        611    355.70  
 

 ที่มา : ส านักงานประมงจังหวัดตาก  ตุลาคม  2559 
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ส่วนที่ ๒ : ภาวะเศรษฐกิจและสังคมครัวเรือนเกษตรกร ปัญหาความต้องการ  
             และแนวทางการพัฒนาภาคเกษตร 
๑.) สภาพเศรษฐกิจครัวเรือนเกษตรกร และปัญหาหนี้สิน 
 
 วิเคราะห์จากแบบส ารวจฯ จ านวน 270 ชุด อายุเฉลี่ยเกษตรกร ต าบลเชียงทอง เฉลี่ย 43 ปี 

 จากการวิเคราะห์แบบส ารวจฯ มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาลักษณะทั่วไปของครัวเรือนเกษตรกร รวมทั้ง
ศึกษาปัญหาความต้องการของครัวเรือนเกษตรกร และแนวทางการพัฒนาครัวเรือนเกษตรกร ต าบลเชียงทอง
อ าเภอวังเจ้า จังหวัดตาก โดยใช้ข้อมูลจากแบบส ารวจฯ 

 
 
 
 

แผนภูมิที่ ๑ : ร้อยละของระดับการศึกษาเกษตรกร ต าบลเชียงทอง 
 

 
ที่มา : ข้อมูลอายุเฉลี่ยเกษตรกร – ระดับการศึกษา วิเคราะห์และประมวลผลจากแบบส ารวจข้อมูลเกษตรกรฯ          

โดยสภาเกษตรกรจังหวัดตาก ปี ๒๕๕๘ 
 
 
 
 
 
 
 
 

ไม่ได้รับ
การศึกษา 

4% 

ประถมศึกษา 
74% 

ม.ต้นขึ้นไป 
22% 
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รายได้
เฉลี่ยภาค
เกษตร 

รายจ่าย
เฉลี่ยภาค
เกษตร 

รายได้
นอกภาค
เกษตร 

รายจ่าย
นอกภาค
เกษตร 

รวม
รายได้
เฉลี่ย  

รวม
รายจ่าย
เฉลี่ย 

หนี้สิน 

ภาคเกษตร นอกภาคเกษตร รายรับ รายจ่าย หนี้สิน 
ต.เชียงทอง 85,365 17,647 40,123 54,245 125,488 71,892. 92,062.
อ.วังเจ้า 125,77 53,962 38,058 70,245 163,83 124,20 122,04
จ.ตาก (สศก.) 144,944 75,437. 51,383. 83,828. 196,327 159,265 60,000.

 -

 50,000.00

 100,000.00

 150,000.00

 200,000.00

 250,000.00

 
แผนภูมิที่ ๒ : รายได้ – รายจ่าย – หนี้สินเกษตรกร ต าบลเชียงทอง 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ที่มา : ข้อมูล รายได้ – รายจ่าย – หนี้สินเกษตรกร ต าบลเชียงทอง/อ าเภอวังเจ้า วิเคราะห์และ

ประมวลผลจากแบบส ารวจข้อมูลเกษตรกรฯ โดยสภาเกษตรกรจังหวัดตาก ปี ๒๕๕๘ 
        ข้อมูล รายได้ – รายจ่าย – หนี้สินเกษตรกร จังหวัดตาก จากส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร 

เขต ๒ ปี ๒๕๕๗ 
 

แผนภูมิที่ 3  ประเภทหนี้ของเกษตรกร ต าบลเชียงทอง 
 

 

หนี้สินเฉลี่ย 
 ในระบบ  

95% 

หนี้สินเฉลี่ย 
 นอกระบบ  

5% 

ระยะเวลาในการก่อหนี้เฉลี่ย 10  ปี 
 



28 
 

0
20
40
60
80

การเกษตร อ่ืนๆ 

วัตถุประสงค์ขอกู้ 

64 % 

 36 %  

แผนภูมิที่ 4 ร้อยละ ลักษณะการเปลี่ยนแปลงหนี้ ต าบลเชียงทอง 
 

 
 

 

 

แผนภูมิที่ 5 ร้อยละ วัตถุประสงค์การขอกู้ ต าบลเชียงทอง 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ที่มา : ข้อมูลอายุเฉลี่ยเกษตรกร – ระดับการศึกษา วิเคราะห์และประมวลผลจากแบบส ารวจข้อมูลเกษตรฯ  
         โดยสภาเกษตรกรจังหวัดตาก ปี ๒๕๕๘ 

ลดลงเรื่อยๆ 
31% 

ไม่เปลี่ยนแปลง 
55% 

เพ่ิมข้ึนเรื่อยๆ 
14% 
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การพิจารณาสภาพเศรษฐกิจของครัวเรือนเกษตรกร นอกจากจะพิจารณาจากรายได้สุทธิครัวเรือนที่
ได้รับ ทั้งกิจกรรมทางการเกษตรและกิจกรรมนอกการเกษตรแล้ว จ าเป็นต้องน าค่าใช้จ่ายในการบริโภคมาร่วม
พิจารณาด้วย เพ่ือดูว่าในรอบปีที่ผ่านมาเกษตรกรได้รับผลตอบแทนจากกิจกรรมทางเศรษฐกิจของครัวเรือน
มากกว่าหรือน้อยกว่าการใช้จ่ายเพื่อบริโภคของครัวเรือน 
 จาก แผนภูมิที่ 2 : รายได้ – รายจ่าย – หนี้สินเกษตรกร ต าบลเชียงทอง อ าเภอวังเจ้า จังหวัดตาก 
รายได้และรายจ่ายในกิจกรรมการผลิตทางการเกษตรของครัวเรือน เป็นข้อมูลพ้ืนฐานในการน าไปค านวณหา
รายได้สุทธิ เพ่ือเป็นเครื่องชี้วัดในรอบปีเกษตรกรที่ประกอบกิจกรรมการผลิตด้านการเกษตร มีผลตอบแทน
จากการผลิต อันน ามาซึ่งองค์ประกอบของรายได้ของครัวเรือน พบว่าครัวเรือนเกษตรกร ต าบลเชียงทอง มี
รายได้สุทธิภาคเกษตรก่อนหักช าระหนี้สินเฉลี่ย 67,718 บาท/ครัวเรือน (รายได้เฉลี่ยภาคเกษตร 85,365 
บาท/ครัวเรือน หักรายจ่ายภาคเกษตร 17,647 บาท/ครัวเรือน) จากข้อมูลแผนพัฒนาการเกษตร กลุ่ม
ภาคเหนือตอนล่าง 1 ปี 2558 – 2560 จังหวัดตากมีรายได้สุทธิเกษตรเฉลี่ย 69,508 บาท/ครัวเรือน ทั้งนี้ 
เมื่อพิจารณาจากรายจ่ายของครัวเรือนเกษตรกรต าบลเชียงทองเฉลี่ย 71,892 บาท/ครัวเรือน ในจ านวนนี้ 
ร้อยละ 75.45 เป็นรายจ่ายนอกภาคการเกษตร 
 ส าหรับการศึกษาภาวะหนี้สินของครัวเรือน ต าบลเชียงทอง จากการสุ่มส ารวจข้อมูลฯ พบว่า มีหนี้สิน
เกษตรกร ในพ้ืนที่ต าบลเชียงทอง มีขนาดหนี้สินเฉลี่ย 92,062 บาท/ครัวเรือน วัตถุประสงค์การเป็นหนี้ของ
ครัวเรือนเกษตรกร พบว่าเป็นการกู้ยืมเพ่ือการเกษตรเป็นส่วนใหญ่ร้อยละ 64 ที่เหลือร้อยละ 36 เกษตรกรกู้
เพ่ือใช้จ่ายในครัวเรือน ช าระหนี้สิน สร้างบ้าน ค่าเล่าเรียนบุตร และค้าขาย/ประกอบอาชีพนอกภาคเกษตร 
(แผนภูมิที่ 5) ระยะเวลาก่อหนี้เฉลี่ย 10 ปี ลักษณะการเปลี่ยนแปลงหนี้สินของเกษตรกร เป็นหนี้ที่มีลักษณะ
ลดลงเรื่อยๆ ไม่เปลี่ยนแปลง และเพ่ิมข้ึนเรื่อยๆ ร้อยละ 31 ร้อยละ 55 และร้อยละ 14 ตามล าดับ (แผนภูมิ
ที่ 4) โดยเป็นหนี้ในระบบ ร้อยละ 95 นอกระบบ ร้อยละ 5 (แผนภูมิที ่3) 
 
 

2.) ปัญหาที่ดินท ากิน   
 

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

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ผลการส ามะโนการเกษตร พ.ศ. 2556 จังหวัดตาก มีผู้ถือครองท าการเกษตรทั้งสิ้น ณ วันส ามะโน 

( 1 พ.ค. 2556 ) พบว่าจ านวนผู้ถือครองและพ้ืนที่ถือครองท าการเกษตรมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น จากข้อมูลผู้ถือ
ครองและพ้ืนที่ถือครองท าการเกษตร พบว่าอ าเภอวังเจ้า จังหวัดตาก มีจ านวนผู้ถือครองเป็นล าดับที่ 8 คือ 
4,013 คน คิดเป็นร้อยละ 7.1 ของผู้ถือครองรวมทั้งจังหวัด และมีพ้ืนที่ถือครองเป็นล าดับที่  6 คือ 
มี 105,285 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 7.7 ของพ้ืนที่ถือครองรวมทั้งจังหวัด โดยเฉลี่ยแล้วผู้ถือครอง 1 คนจะมีพ้ืนที่
ถือครอง 26.2 ไร่ ในขณะที่ต าบลเชียงทอง อ าเภอวังเจ้า จังหวัดตาก มีพ้ืนที่เกษตรกรรมจ านวน 105,310 
ไร่ มีพ้ืนที่เพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ 41,624 ไร่ (เฉพาะพ้ืนที่ปลูกนอกเขตป่าตามกฎหมาย) ซึ่งเป็นข้อมูลการใช้
ที่ดินของกรมพัฒนาที่ดิน ปี 2557 (แผนที่เกษตรเพ่ือการบริหารจัดการเชิงรุก Agri-Map - กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์) และ จากข้อมูลส านักงานเกษตรอ าเภอวังเจ้า ทะเบียนเกษตรกรปี 2559 เฉพาะข้อมูล
เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนของกรมส่งเสริมการเกษตร มีเกษตรกรลงทะเบียนการปลูกพืชต่างๆ ในพ้ืนที่ จ านวน 
53,869.51 ไร่ ครอบครัวผู้ถือครองส่วนใหญ่ท าการเพาะปลูกพืชที่ส าคัญ ได้แก่ มันส าปะหลัง ข้าวโพด ข้าว 
อ้อย ล าไย มะนาว และยางพารา และมีการท าปศุสัตว์ร่วมด้วย สัตว์ที่นิยมเลี้ยงกันมาก ไก่ สุกร โคเนื้อ และ
เลี้ยงปลา   
 ส าหรับลักษณะการถือครองที่ดินของครัวเรือนเกษตรกรต าบลเชียงทอง จากแผนภูมิที่ 6 ผู้ถือครอง
ท าการเกษตรส่วนใหญ่ในต าบลเชียงทอง ท าการเกษตรในเนื้อที่ของตนเอง ร้อยละ 84 ผู้ถือครองท า
การเกษตร ร้อยละ 12 ท าการเกษตรโดยการเช่าที่ดิน ส าหรับผู้ถือครองท าการเกษตรที่ท าการเกษตรโดยการ
ท าฟรี/สาธารณะ/อื่นๆ ร้อยละ 4 ทั้งนี้ การถือครองเอกสารสิทธิ์ประเภท โฉนด/น.ส.๓/น.ส. ๓ ก ร้อยละ 37 
การถือครองเอกสารสิทธิ์ประเภท สปก./สทก. ร้อยละ 63 (แผนภูมิที่ 7) อนึ่ง ราษฎรที่ถือครองเอกสารสิทธิ์ 
ประเภท สทก. พ้ืนที่อ าเภอวังเจ้า ได้ยื่นหนังสือร้องขอต่อหน่วยงานภาครัฐให้ออกเอกสารสิทธิ์ประเภท โฉนด/
น.ส.๓/น.ส. ๓ ก ซึ่งบางส่วน ศูนย์เดินส ารวจออกโฉนดที่ดินจังหวัดก าแพงเพชร - ตาก – สุโขทัย ได้เริ่ม
ด าเนินการส ารวจรังวัดที่ดินแล้ว ในปีงบประมาณ ๒๕๕๙ 
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ร้อยละ ประเภทเอกสารสิทธิ์ที่ดิน 

37% 

63% 

0% 

ร้อยละ ประเภทเอกสารสิทธิ์ที่ดิน 



31 
 

 

๓.) ปัญหาแหล่งน้ าเพ่ือการเกษตร 
 

แผนภูมิที่ 8 : การรับน้ าเพื่อการเกษตร ต าบลเชียงทอง 
 

 
 

 

 
 

 

 จากข้อมูลเทศบาลต าบลวังเจ้า และแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเชียงทอง อ าเภอวังเจ้า 
จังหวัดตาก พบว่าต าบลเชียงทอง มีแหล่งน้ าธรรมชาติมีหลายสาย แต่บางแห่งตื้นเขินและมีการทับถมของ
ตะกอน บางแห่งน้ าเปลี่ยนทิศทางการไหลท าความเสียหายให้กับพ้ืนที่ทางการเกษตร ในฤดูแล้ง ไม่เพียงพอใน
การอุปโภคบริโภค และการเกษตร ผู้ใช้น้ าต้องใช้น้ าใต้ดิน บางส่วนต้องรอน้ าจากธรรมชาติ  โดยพ้ืนที่ต าบลมี
แหล่งน้ าธรรมชาติและแหล่งน้ าที่สร้างขึ้น ได้แก่ แม่น้ าปิง ล าห้วย 5 แห่ง สระน้ า 670 แห่ง ล าคลอง 8 แห่ง 

มีน้ าตลอดท้ังปี 
7% 

มีน้ าเฉพาะฤดูฝน 
93% 

ร้อยละ การรับน้ าเพื่อการเกษตร 

ระบบชลประทาน 
35% 

สระน้ า/บ่อขุด 
41% 

แหล่งน้ า
ธรรมชาติ 

24% 
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บ่อน้ าตืน้ 310 แห่งบ่อบาดาล,บ่อตอก,บ่อเจาะ 1,405 แห่ง ประปาหมู่บ้าน 13 แห่ง หนองบึง 2 แห่ง อ่าง
เก็บน้ า 1 แห่ง รางน้ า ประปาภูเขา 5 แห่ง เหมือง 1 แห่ง คลองชลประทาน 1 แห่ง คลองส่งน้ า 1 แห่ง 
แม้ว่าจะมีแหล่งน้ าจ านวนมาก แต่จากผลการส ารวจข้อมูลฯ ตามแผนภูมิที่ 8 จะเห็นไดว้่าเกษตรกรพ้ืนที่ต าบล
เชียงทอง มีน้ าใช้ตลอดทั้งปีเพียงร้อยละ 7 มีน้ าใช้เฉพาะฤดูฝน ร้อยละ 93 โดยมีการรับน้ าจากระบบ
ชลประทาน, สระน้ า/บ่อขุด, แหล่งน้ าธรรมชาติ ร้อยละ 35 41 และ 24 ตามล าดับ และจากการระดมความ
ต้องการแนวทางแก้ไขปัญหาและพัฒนาภาคเกษตรกรรมพ้ืนที่ต าบลเชียงทอง และอ าเภอวังเจ้า เกษตรกรใน
พ้ืนที่มีความประสงค์ให้ภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การสนับสนุนโดยจัดให้มี และพัฒนาแหล่งน้ า ใน
พ้ืนที่เพ่ือให้การบริหารจัดการน้ าที่มีอยู่เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ภาคเกษตรกรรม ต่อไป ทั้งนี้ จากการติดตาม
การพัฒนาแหล่งน้ าในพื้นที่ต าบลเชียงทอง ทราบว่าองค์การบริหารส่วนต าบลเชียงทอง ตลอดจนประชาชนใน
พ้ืนที่ มีความพยายามร่วมกันผลักดันโครงการต่างๆภายในต าบลเพ่ือขยายพ้ืนที่สระเก็บน้ า ให้ครอบคลุมมาก
ยิ่งขึ้น ได้แก่ โครงการก่อสร้างฝายน้ าล้นบ้านผาผึ้ง  โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ าคอนกรีตเสริมเหล็กเหมือง 
คลองไส้ไก่ หมู่ 3  โครงการลอกสระสาธารณะในต าบล โครงการลอกหน้าฝายในต าบล โครงการขุดสระเก็บน้ า 
โครงการก่อสร้างรางส่งน้ าเพื่อการเกษตรเขากระเปราะ เป็นต้น 

 
ข้อมูลเกี่ยวกับพื้นที่ชลประทาน 

 

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

พ้ืนที่
ชลประทาน 

พ้ืนที่ชลประทานที่มี
ศักยภาพ 

หลัก ย่อย ในปัจจุบัน (ไร่) ในการขยายเพ่ิมขึ้น (ไร่) 
1 วังเจ้า เชียงทอง วังเจ้า ปิง คลองวังเจ้า - - 
2 สบยม เชียงทอง วังเจ้า ปิง แม่น้ าปิงส่วนที่ 4 1,400 700 
3 ดงซ่อม เชียงทอง วังเจ้า ปิง คลองวังเจ้า 1,000 - 
4 เด่นวัว เชียงทอง วังเจ้า ปิง คลองวังเจ้า - - 
5 เด่นคา เชียงทอง วังเจ้า ปิง คลองวังเจ้า - 350 
6 ผาผึ้ง เชียงทอง วังเจ้า ปิง คลองวังเจ้า - - 
7 ใหม่เสรีธรรม เชียงทอง วังเจ้า ปิง คลองวังเจ้า - 600 
8 หนองปลาไหล เชียงทอง วังเจ้า ปิง แม่น้ าปิงส่วนที่ 4 - 4,000 
9 ครองราชย์ เชียงทอง วังเจ้า ปิง แม่น้ าปิงส่วนที่ 4 - - 

10 ใหม่ชัยมงคล เชียงทอง วังเจ้า ปิง คลองวังเจ้า - - 
11 ศรีคีรีรักษ์ เชียงทอง วังเจ้า ปิง คลองวังเจ้า - - 
12 เด่นวัวน้ าทิพย์ เชียงทอง วังเจ้า ปิง คลองวังเจ้า - 300 
13 ชุมนุมกลาง เชียงทอง วังเจ้า ปิง คลองวังเจ้า - 500 
14 สบยมใต้ เชียงทอง วังเจ้า ปิง คลองวังเจ้า 900 - 

รวม 3,300 6,450 

ที่มา : โครงการชลประทานตาก 
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4. ปัญหาความยากจน สวัสดิการ และสิทธิเกษตรกร 
 

แผนภูมิที่ 9 : ระบบการท าเกษตรกรรม ต าบลเชียงทอง 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

แผนภูมิที่ 10 : ชนิดพืชที่ปลูกในพื้นที่ต าบลเชียงทอง 
ด้านพืช 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ด้านการเลี้ยงสัตว์ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 เกษตรกร
เชิงเดี่ยว 
53% 

เกษตรกร
ผสมผสาน 

47% 

ร้อยละ เกษตรกรที่ท าเกษตรผสมผสาน 

57 % 

18 % 
26 % 

0

20

40

60

ข้าว มันสัมปะหลัง อ้อย,มะนาว,ล าไย 

ปลูกพืช 

ร้อยละ อาชีพเกษตรกรในแต่ละประเภท 

0

50

โคเนื้อ ปลา สุกร ไก ่
การเลี้ยงสัตว์ 

25 % 32 % 

14 % 
30 % 



34 
 

57% 

19% 

19% 

5% 

0 10 20 30 40 50 60

ขาย 

บริโภค 

ท าพันธุ์ 

เก็บไว้รอจ าหน่าย 

กา
รใ

ช้ผ
ลผ

ลิค
ขอ

งเก
ษต

รก
ร 

การใช้ผลผลิตของเกษตรกร 

 
 

แผนภูมิที่ 12 : การใช้ผลผลิตของเกษตรกร ต าบลเชียงทอง 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
ผลการส ารวจฯ ของสภาเกษตรกรจังหวัดตาก เนื่องจากประชาชนส่วนใหญ่ต าบลเชียงทอง ประกอบ 

อาชีพเกษตรกรรมซึ่งเป็นแหล่งรายได้หลัก เกษตรกรท าเกษตรกรรมในระบบเกษตรผสมผสานและ
เกษตรกรรมเชิงเดี่ยวร้อยละ 47 และร้อยละ 53 ตามล าดับ (แผนภูมิที่ 9) โดยเกษตรผสมผสานในที่นี้ไม่ได้
เป็นการท าเกษตรหลายชนิดในพ้ืนที่เดียวกันแต่ หมายถึง ครัวเรือนเกษตรกรมีการประกอบกิจกรร ม
การเกษตรหลายชนิด อาทิ ปลูกข้าว ปลูกมันส าปะหลัง และเลี้ยงไก่ โคเนื้อ สินค้าเกษตรที่ส าคัญ ได้แก่ 
ข้าว มันส าปะหลัง อ้อย มะนาว และล าไย การเลี้ยงสัตว์ ได้แก่ โคเนื้อ สุกร ไก่ และเลี้ยงปลา (แผนภูมิที่ 10) 
ผลผลิตเกษตรกรที่ได้ร้อยละ 57 จะน าไปขาย (แผนภูมิที่ 11) มีแหล่งจ าหน่าย คือ ขายเองที่ตลาด พ่อค้าคน
กลาง โรงสี/โรงแปรรูป และตลาดกลาง ตามล าดับ มีรายได้เฉลี่ย 125,488 บาท/ครัวเรือน และมีรายจ่าย
เฉลี่ย 71,892 บาท/ครัวเรือน(รายจ่ายภาคเกษตร 17,647 บาท/ครัวเรือน และรายจ่ายนอกภาคเกษตร 
54,245 บาท/ครัวเรือน) มีรายได้ต่ ากว่าค่าเฉลี่ยระดับอ าเภอ และจังหวัด  
 ในพ้ืนที่จังหวัดตาก เกษตรกรส่วนใหญ่ท าการเกษตรเน้นการปลูกพืชหลักเพียงชนิดเดียว โดยเฉพาะ
พืชไร่เศรษฐกิจอย่างข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และมันส าปะหลัง และประสบปัญหาราคาผลผลิตทางการเกษตรตกต่ า 
มาอย่างต่อเนื่อง ร่วมถึงปัญหาผลผลิตเสียหายจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ ปัจจัยเหล่านี้ท าให้รายได้ลดลง ทั้งที่
รายจ่ายยังคงท่ี หรือเพ่ิมมากข้ึน จึงเกิดปัญหาทางด้านหนี้สินตามมา 
   

5. แนวทางการพัฒนาอาชีพ และประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเกษตรอุตสาหกรรม 

 พ้ืนที่ดั้งเดิมในการปลูกล าไยของไทยคือเชียงใหม่และล าพูนซึ่งในภายหลังได้ขยายออกไปทั่วประเทศ
แต่ล าไยที่จะมีคุณภาพดีได้ยังจ าเป็นต้องปลูกอยู่ในสภาพอากาศและสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมด้วย เนื่องจาก
ล าไยได้รับคัดเลือกเป็นผลไม้ยอดเยี่ยมที่ได้รับการส่งเสริมและเอาใจใส่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการพัฒนา
ศักยภาพทั้งด้านการผลิตและการค้า จึงท าให้ปัจจุบันเกษตรกรได้ให้ความสนใจในการปลูกล าไยเป็นจ านวน
มาก โดยได้มีการปลูกล าไยกระจายอยู่ทั่วไปถึง 36 จังหวัดตามภูมิภาคต่าง ๆ ของประเทศ แม้ว่าการขยายตัว
ของพ้ืนที่เพาะปลูกดังกล่าว อาจท าให้ผลผลิตล าไย มีปัญหาในการติดดอกออกผลก็ตาม เนื่องจากมีการ
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ส่งเสริมการปลูกเพ่ือการผลิตและการค้าต่างประเทศมากขึ้น ท าให้มีการพัฒนาเทคโนโลยีการปลูกและการ
ผลิตอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้เพ่ือให้ได้มาซึ่งผลผลิตที่ดีมีคุณภาพอันเป็นที่ต้องการของตลาด ในขณะที่ปัจจุบันการ
ปลูกล าไยของไทยก็ยังคงมีปัญหาในการติดดอกออกผล ในแต่ละปีจึงท าให้เกษตรกรคิดค้นวิธีท าการปรับปรุง
การติดดอกออกผลของล าไย โดยเกษตรกรบางรายได้น าสารจ าพวกคลอเรต เช่น โพแทสเซียมคลอเรต หรือ
โซเดียมคลอเรตมาใช้ เพื่อเร่งให้เกิดการติดดอกออกผลเพื่อการพัฒนาการปลูกล าไยตามแนวทางที่ถูกต้อง โดย
ได้ก าหนดแนวทางไว้เป็นนโยบาย ดังนี้ 

1. นโยบายในการส่งเสริมการปลูกและผลิตล าไยอย่างถูกวิธี และเหมาะกับสภาพพ้ืนที่  
2. นโยบายในการสนับสนุนงานวิจัยเกี่ยวกับล าไยอย่างจริงจังและต่อเนื่อง  
3. นโยบายการตลาดล าไยสด/แปรรูป  
4. นโยบายการพัฒนาเกษตรกร ตลอดจนการจัดตั้งกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกล าไย  
5. นโยบายในการส่งเสริมอุตสาหกรรมล าไย  

 ทั้งนี้ต าบลเชียงทอง อ าเภอวังเจ้า จังหวัดตาก ได้มีเกษตรกรด าเนินการปลูกล าไยพันธุ์อีดอและมีการ
รวมตัวของเกษตรกรจัดตั้งกลุ่มหลายกลุ่มเพ่ือผลิตล าไยคุณภาพ ซึ่งการผลิตล าไยของเกษตรกรต าบลเชียงทอง
โดยมุ่งเน้นการผลิตล าไย (นอกฤดู) ที่มีคุณภาพดีและสามารถแข่งขันในตลาดโลกพร้อมทั้งต่อยอดไป 
สู่อุตสาหกรรมล าไย  

 
 

ประเด็นปัญหาและแนวทางพัฒนาภาคเกษตรกรรม ต าบลเชียงทอง 
(สรุปจากการจัดเวทีระดมความเห็นการจัดท าแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับต าบล) 

 
ประเด็นปัญหา/ความต้องการ แนวทางการพัฒนา 

1. แหล่งน้ าเพ่ือการเกษตรไม่เพียงพอ 1. สร้างฝาย/อ่างเก็บน้ าในชุมชน 
2. ปัญหาที่ดินท ากิน 2. ให้หน่วยงานที่รับผิดชอบออกเอกสารสิทธิ์ให้

เกษตรกรที่ไม่มีที่ดินท ากิน 
3. ถนนเพ่ือการเกษตร 3. ภาครัฐสนับสนุนงบประมาณในการก่อสร้างถนน

ให้ทั่วถึงทุกหมู่บ้าน 
4. ราคาผลผลิตตกต่ า 4. ภาครัฐเข้ามาช่วยเหลือในเรื่องการประกันราคา

ผลผลิตทางการเกษตร 
5. สาธารณูปโภค(ไฟฟ้า)ไม่ทั่วถึง 5. ขยายพ้ืนที่ติดตั้งไฟฟ้าให้ทั่วถึง 
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ส่วนที่ ๓ : แผนงาน โครงการพัฒนาเกษตรกรรม  อ าเภอวังเจ้า / ต าบลเชียงทอง พ.ศ. 2561 – พ.ศ. 2564 
 

 
 

แผนพัฒนา/แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค์ แนวทางการ
ด าเนินงาน 

แหล่ง
งบประมาณ 

ระยะเวลาในการด าเนินงาน หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

แนวทางพัฒนา แผนงาน/โครงการ 2561 2562 2563 2564  
-การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจในชุมชน 
แนวทางการพัฒนา
งานด้านการส่งเสริม
การเกษตร 

3. โครงการพัฒนา
ศูนย์บริการและ
ถ่ายทอดเทคโนโลยี
การ 
เกษตรประจ าต าบล
  

- เพ่ือส่งเสริมองค์ความรู้ 
และพัฒนาด้าน
การเกษตรของพ้ืนที่ให้มี
ศักยภาพและเพ่ือให้เกิด
ระบบสารสนเทศ ของ
ศูนย์ ที่มีคุณภาพ  

- การบริหารจัดการ
ศูนย์ถ่ายทอด
เทคโนโลยีต าบลเชียง
ทอง 1 แห่ง(จ านวน
คณะกรรมการ 19 
คน) 

อบต./ 
สนง.เกษตร
อ าเภอวังเจ้า 

    ส านักงานปลัด 
อบต.เชียงทอง/ 
สนง.เกษตร
อ าเภอวังเจ้า 

4. โครงการ
สนับสนุนการ
ด าเนินการคลินิก
เกษตรเคลื่อนที่ 

- เพ่ือให้เกษตรกรที่มี
ปัญหาเรื่องการเกษตร 
หรือต้องการความรู้ด้าน
การเกษตรได้เข้าถึงการ
บริการด้านการเกษตร
และวิชาการโดยด าเนิน
กิจกรรม อาท ิคลินิก
เกษตรเคลื่อนที่  การให้
ความรู้ในด้านการเกษตร
นวัตกรรมใหม่ 

- เกษตรกรในพ้ืนที่
ต าบลเชียงทอง และ
พ้ืนที่ข้างเคียง 
มีความรู้ในการท า
การเกษตรอย่าง
ถูกต้อง 

อบต./ 
สนง.เกษตร
อ าเภอวังเจ้า 

    ส านักงานปลัด 
อบต.เชียงทอง/ 
สนง.เกษตร
อ าเภอวังเจ้า 
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แผนงาน โครงการพัฒนาเกษตรกรรม  อ าเภอวังเจ้า / ต าบลเชียงทอง พ.ศ. 2561 – พ.ศ. 2564 

 

 

แผนพัฒนา/แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค์ แนวทางการ
ด าเนินงาน 

แหล่ง
งบประมาณ 

ระยะเวลาในการด าเนินงาน หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

แนวทางพัฒนา แผนงาน/โครงการ 2561 2562 2563 2564  

-การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจในชุมชน 
แนวทางการพัฒนา
งานด้านการส่งเสริม
การเกษตร 

5. โครงการช่วยเหลือ
เกษตรกรผู้ประสบภัย
ธรรมชาติ 
  

- เพ่ือช่วยเหลือ และ
บรรเทาปัญหาความ
เดือดร้อนให้กับ
เกษตรกรผู้ประสบภัย 

- อบต.และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องช่วยเหลือ 
และบรรเทาปัญหา
ความเดือดร้อนให้กับ
เกษตรกรผู้ประสบภัย 

อบต./ 
สนง.เกษตร
อ าเภอวังเจ้า 

    ส านักงาน
ปลัด อบต.
เชียงทอง/ 
สนง.เกษตร
อ าเภอวัง
เจ้า 

6. โครงการลดความ
เสี่ยงเกษตรกรจาก
การแพร่ระบาดของ
ศัตรูพืช 

 - เพ่ือควบคุมและ
ป้องกันการแพร่ระบาด
ของศัตรูพืช และ
ถ่ายทอดความรู้ในการ
ป้องกัน ก าจัดศัตรูพืช 

- การประชาสัมพันธ์ให้
ความรู้ และการ
ตรวจสอบพื้นท่ีในทุก
หมู่บ้าน เพ่ือควบคุม
การแพร่ระบาดของ
แมลงศัตรูพืช อาท ิ
แมลงศัตรูพืชในมัน
ส าปะหลัง และพืช
เศรษฐกิจอ่ืน  

อบต./ 
สนง.เกษตร
อ าเภอวังเจ้า 

    ส านักงาน
ปลัด อบต.
เชียงทอง/ 
สนง.เกษตร
อ าเภอวัง
เจ้า 
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แผนงาน โครงการพัฒนาเกษตรกรรม  อ าเภอวังเจ้า / ต าบลเชียงทอง พ.ศ. 2561 – พ.ศ. 2564 

 

 

แผนพัฒนา/แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค์ แนวทางการ
ด าเนินงาน 

แหล่ง
งบประมาณ 

ระยะเวลาในการด าเนินงาน หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

แนวทางพัฒนา แผนงาน/โครงการ 2561 2562 2563 2564  

-การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจในชุมชน 
แนวทางการพัฒนา
งานด้านการส่งเสริม
การเกษตร 

7. โครงการส่งเสริม
การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ 
ปุ๋ยชีวภาพ เพ่ือลด
ต้นทุนการผลิต 

 -เพ่ือส่งเสริม
การเกษตรแบบชีวภาพ
เพ่ือลดต้นทุนการผลิต
และส่งเสริมการ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
  

- เกษตรกรในพ้ืน 13 
หมู่บ้าน สามารถผลิต
ปุ๋ยอินทรีย ์ปุ๋ยชีวภาพ
ท าให้สามารถลดต้นทุน
การผลิตด้าน
การเกษตรลงได้ 

อบต./ 
สนง.เกษตร
อ าเภอวังเจ้า 

    ส านักงาน
ปลัด อบต.
เชียงทอง/ 
สนง.เกษตร
อ าเภอวัง
เจ้า 

8. โครงการส่งเสริม
ศูนย์สาธิต
การเกษตร/แปลง
สาธิต 

- เพ่ือส่งเสริมการจัดตั้ง
ศูนย์สาธิต ศูนย์เรียนรู้
การเกษตรแบบครบ
วงจร ศูนย์เศรษฐกิจ
พอเพียงต้นแบบ  ใน
ชุมชน  

- จัดตั้งศูนย์สาธิต,ศูนย์
เรียนรู้ จ านวน  1 
ศูนย ์เพ่ือส่งเสริมการ
เรียนรู้ของประชาชน  
ประชาชน มีแนวทาง
การท าการเกษตรที่
ถูกต้องเหมาะสมกับ
พ้ืนที ่แก้ปัญหาการบุก
รุกพ้ืนที่สาธารณะ 

อบต./ 
สนง.เกษตร
อ าเภอวังเจ้า 

    ส านักงาน
ปลัด อบต.
เชียงทอง/ 
สนง.เกษตร
อ าเภอวัง
เจ้า 

 

38 



39 
 

แผนงาน โครงการพัฒนาเกษตรกรรม  อ าเภอวังเจ้า / ต าบลเชียงทอง พ.ศ. 2561 – พ.ศ. 2564 

 

 

แผนพัฒนา/แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค์ แนวทางการ
ด าเนินงาน 

แหล่ง
งบประมาณ 

ระยะเวลาในการด าเนินงาน หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

แนวทางพัฒนา แผนงาน/โครงการ 2561 2562 2563 2564  

-การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจในชุมชน 
แนวทางการพัฒนา
ด้านการพาณิชยกรรม 

9. โครงการก่อสร้าง
ลานค้าชุมชน และ
ศูนย์จ าหน่ายสินค้า 

- เพ่ือเป็นการส่งเสริม
มูลค่าสินค้าต าบล และ
อ าเภอวัง 
เจ้าตลอดจนส่งเสริม
การท่องเที่ยวของ
อ าเภอวังเจ้า 

- ก่อสร้างลานค้าชุมชน 
และศูนย์จ าหน่าย
สินค้า 1 แห่ง ท าให้
สามารถเพ่ิมมูลค่าของ
สินค้าเกษตรและเกิด
การส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว รายได้ของ
ประชาชนเพิ่มมากข้ึน 

อบต./
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

    ส่วน
สวัสดิการ 
อบต.เชียง
ทอง/กรม
ส่งเสริมฯ 

-การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจในชุมชน 
แนวทางการพัฒนา
ด้านส่งเสริมอาชีพ 

10. โครงการอบรม
อาชีพ 

- เพ่ือส่งเสริมให้
ประชาชนในพื้นท่ีมี
ความรู้ในการประกอบ
อาชีพ และสามารถ
พัฒนาศักยภาพของ
ชุมชนให้เกิดความ
เข้มแข็ง 

- จัดกิจกรรม อบรม 
และให้ความรู้  ศึกษาดู
งาน แก่ประชาชน/
กลุ่มเกษตรกร กลุ่ม
สตรี ในพ้ืนที ่อาทิ การ
เพาะพันธุ์สัตว์น้ า การ
อบรมการผลิตปุ๋ย
ชีวภาพ ฯลฯ 

อบต.     ส านักงาน
ปลัด อบต.
เชียงทอง 
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แผนงาน โครงการพัฒนาเกษตรกรรม  อ าเภอวังเจ้า / ต าบลเชียงทอง พ.ศ. 2561 – พ.ศ. 2564 

 

แผนพัฒนา/แผนงาน/โครงการ 
วัตถุประสงค์ แนวทางการด าเนินงาน 

แหล่ง
งบประ
มาณ 

ระยะเวลาในการด าเนินงาน 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

แนวทางพัฒนา แผนงาน/โครงการ 2561 2562 2563 2564  
-การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจใน
ชุมชนแนวทาง 
การพัฒนาด้าน
ส่งเสริมอาชีพ 

11. โครงการ
ก่อสร้างลาน
คอนกรีต
อเนกประสงค์ 
 
 

-เพ่ือส่งเสริมการเกษตร
ให้กับประชาชน  และเป็น
การเพ่ิมมูลค่าทาง
การเกษตร มีที่ตากพืชผล
ทางการเกษตร และใช้เป็น
สถานที่ในการประกอบ
กิจกรรมอ่ืน 

- ก่อสร้างลานคอนกรีต
อเนกประสงค์ ตามแบบ  อบต.
ก าหนด 
บ้านสบยม หมู่ 2 เพ่ือเป็น
สถานที่ส าหรับการตากผลผลิต
ทางการเกษตรของเกษตรกร 

อบต.     กองช่าง
อบต.เชียง
ทอง 

12. โครงการ
ส่งเสริมวิถีชีวิตแบบ
พอเพียงตามแนว
พระราชด าริ 

- เพ่ือลดต้นทุนในการผลิต  
และเป็นการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
-เพ่ือสร้างวิถีชีวิตความ
เป็นอยู่ของประชาชนใน
พ้ืนที่ให้อยู่อย่างพอเพียง 
-เพ่ือส่งเสริมให้เกิดการ
เรียนรู้ในชุมชน โดยมี
เป้าหมาย คือเด็ก เยาวชน 
ประชาชนทั่วไป 

- ด าเนินการอบรมให้ความรู้ใน
ด้านการจัดท าปุ๋ยชีวภาพปุ๋ย
จากธรรมชาติ  และสารก าจัด
ศัตรูพืชจากธรรมชาติตลอดจน 
การจัดเก็บข้อมูลต่าง ๆ การ
ส่งเสริมและสนับสนุนการก่อตั้ง
กลุ่มการผลิตปุ๋ยชีวภาพ  การ
รณรงค์การประชาสัมพันธ์  
ตลอดจนการให้ความรู้ 
การศึกษาดูงานจากพ้ืนที่ที่
ประสบความส าเร็จ หรือพ้ืนที่ 

อบต.     ส านักงาน
ปลัด 
อบต.เชียง
ทอง 
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แผนงาน โครงการพัฒนาเกษตรกรรม  อ าเภอวังเจ้า / ต าบลเชียงทอง พ.ศ. 2561 – พ.ศ. 2564 

 

 

แผนพัฒนา/แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค์ แนวทางการ
ด าเนินงาน 

แหล่ง
งบประมาณ 

ระยะเวลาในการด าเนินงาน หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

แนวทางพัฒนา แผนงาน/โครงการ 2561 2562 2563 2564  
- การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 
แนวทางการพัฒนา
ด้านสาธารณูปโภค 
และสาธารณูปการ 
และการบริหารจัดการ
น้ าแบบบูรณาการ 

13. โครงการก่อสร้าง
คลองส่งน้ าคอนกรีต
เสริมเหล็กเหมือง คลอง
ไส้ไก่ หมู่ 3   
ต าบล** 
แผนชุมชน ม.3 

- เพ่ือช่วยเหลือ
เกษตรกรที่ประสบ
ปัญหาขาดแคลนน้ า
เพ่ือการเกษตร  
 

- ก่อสร้างคลองส่งน้ า
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
ยาว 1,000 เมตร 
(ตามแบบอบต.
ก าหนด) 

อบต.     กองช่าง 
อบต.เชียงทอง 

14. ก่อสร้างฝายน้ า
ล้นบ้านผาผึ้ง 

เพ่ือเพ่ิมแหล่งน้ าเพ่ือ
การเกษตรให้กับ
เกษตรกรในพ้ืนที่ได้มี
แหล่งน้ าอย่าง
เพียงพอ  
 

ก่อสร้างฝายน้ าล้น 
(ตามแบบอบต.
ก าหนด) 

อบต./ 
กรมทรัพย์/
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

    กองช่าง 
อบต.เชียงทอง/
กรมทรัพย์/
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

 15.โครงการก่อสร้าง
ฝายหินทิ้งจุดไร่นาง
ดอกไม้หมู ่9  
บ้านครองราชย์ 
 

- เพ่ือเพ่ิมแหล่งน้ า
เพ่ือการเกษตรให้กับ
เกษตรกรในพ้ืนที่ได้มี
แหล่ง 
น้ าอย่างพอเพียง 
  

- ก่อสร้างฝายหินทิ้ง 
(ตามแบบอบต.
ก าหนด)  

อบต.     กองช่าง 
อบต.เชียงทอง 
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แผนงาน โครงการพัฒนาเกษตรกรรม  อ าเภอวังเจ้า / ต าบลเชียงทอง พ.ศ. 2561 – พ.ศ. 2564 

 

 

 
 
 

แผนพัฒนา/แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค์ แนวทางการด าเนินงาน แหล่ง
งบประมาณ 

ระยะเวลาในการด าเนินงาน หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

แนวทางพัฒนา แผนงาน/โครงการ 2561 2562 2563 2564  
- การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 
แนวทางการพัฒนา
ด้านสาธารณูปโภค 
และสาธารณูปการ 
และการบริหารจัดการ
น้ าแบบบูรณาการ 

16. โครงการลอก
สระสาธารณะใน
ต าบล 

- เพ่ือพัฒนาแหล่งน้ า
ในชุมชนและหมู่บ้าน
ให้เพียงพอต่อการ
อุปโภคบริโภคและ
การท าการเกษตร 
  

- ขุดลอกสระสาธารณะ    
ในพ้ืนที่ต าบลเชียงทอง  
โดยใช้เครื่องจักรกลของ 
อบต. และหน่วยงานอื่นที่ 
อบต.ร้องขอให้มช่วยเหลือ 
ในการด าเนินการ จ านวน 
13 หมู่บ้าน 

อบต. 
 

    กองช่าง 
อบต.เชียง
ทอง 

17. โครงการลอก
หน้าฝายในต าบล 

เพ่ือพัฒนาแหล่งน้ า
ในชุมชนและหมู่บ้าน
ให้เพียงพอต่อการ
อุปโภคบริโภคและ
การท าการเกษตร
  
  

ลอกหน้าฝายที่ตื้นเขิน มี
การทับถมดินตะกอนทราย 
โดยใช้เครื่องจักร กลของ 
อบต. และหน่วยงานอื่นที่ 
อบต.ร้องขอให้มช่วยเหลือ 
ในการด าเนินการ หมู่ที ่
4,7,10,1  

อบต.     กองช่าง 
อบต.เชียง
ทอง 
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แผนพัฒนา/แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค์ แนวทางการด าเนินงาน แหล่ง
งบประมาณ 

ระยะเวลาในการด าเนินงาน หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

แนวทางพัฒนา แผนงาน/โครงการ 2561 2562 2563 2564  
- การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 
แนวทางการพัฒนา
ด้านสาธารณูปโภค 
และสาธารณูปการ 
และการบริหารจัดการ
น้ าแบบบูรณาการ 

18. โครงการ
ก่อสร้างฝายชะลอน้ า 

เพ่ือพัฒนาแหล่งน้ า
ในชุมชนและหมู่บ้าน
ให้เพียงพอต่อการ
อุปโภคบริโภคและ
การท าการเกษตร 

ก่อสร้างฝายชะลอน้ า  
โดยการก้ันกระสอบ
ทราย  เรียงหิน ฯลฯ ทุก
หมู่บ้าน 13 หมู่บ้าน 

อบต. 
 

    กองช่าง 
อบต.เชียง
ทอง 

19. โครงการก่อสร้าง
พนังกั้นน้ า/หลักรอ
ป้องกันน้ ากัดเซาะตลิ่ง 

- เพ่ือแก้ไขปัญหาน้ า
ที่เปลี่ยนทิศทางท าให้
พ้ืนที่ทางการเกษตร
และบ้านเรือนของ
ประชาชนได้รับความ
เสียหายได้รับการ
บรรเทา และแก้ไขให้
หมดไป  

- ด าเนินการก่อสร้างผนัง
กั้นน้ า/การท าหลักรอ 
หรือการด าเนินการอ่ืนๆ 
อันเป็นการแก้ไขปัญหา
บริเวณริมแม่น้ าปิง และ
ล าคลองท่ีเกิดปัญหาใน
พ้ืนที ่3 แห่ง หมู่ที ่ 2
หมู่ที ่ 3 หมู่ที ่ 14
  

อบต.     กองช่าง 
อบต.เชียง
ทอง 

 20. โครงการขดุสระ
เก็บน้ า 

- เพื่อพัฒนาแหล่งน้ าใน
ชุมชนและหมู่บ้านให้
เพียงพอต่อการอุปโภค
บริโภคและการท า
การเกษตร 

- ขุดสระเก็บเก็บน้ า ในพื้นที่
ที่ขาดแคลนน้ า 3 แห่ง
  

อบต. 
 

    กองช่าง 
อบต.เชียง
ทอง 

แผนงาน โครงการพัฒนาเกษตรกรรม  อ าเภอวังเจ้า / ต าบลเชียงทอง พ.ศ. 2561 – พ.ศ. 2564 
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แผนพัฒนา/แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค์ แนวทางการด าเนินงาน แหล่ง
งบประมาณ 

ระยะเวลาในการด าเนินงาน หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

แนวทางพัฒนา แผนงาน/โครงการ 2561 2562 2563 2564  

- การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 
แนวทางการพัฒนาด้าน
สาธารณูปโภค และ
สาธารณูปการ และการ
บริหารจดัการน้ าแบบ
บูรณาการ 

21. ก่อสร้างฝายหินทิ้ง
พร้อมขุดลอกคลองเข้าโรง
สูบน้ าด้วยพลังไฟฟ้าบ้าน
ดงซ่อม  
 

- เพื่อพัฒนาแหล่งน้ าให้
เพียงพอต้อการเกษตร
  
  

- ก่อสร้างฝายหินทิ้งพร้อม
ขุดลอกคลอง  
(ตามแบบ อบต.ก าหนด)
  

อบต.     กองช่าง 
อบต.เชียง
ทอง 

22. โครงการก่อสร้าง
รางส่งน้ าเพื่อการเกษตร  
เขากระเปราะ  

- เพื่อพัฒนาแหล่งน้ า 
ให้เพียงพอต่อการอุปโภค
บริโภคและการท า
การเกษตร  

- ก่อสร้างท่อส่งน้ าเพื่อ
การเกษตร 
(ตามแบบ อบต.ก าหนด) 

อบต. 
 

    กองช่าง 
อบต.เชียง
ทอง 

23. โครงการขดุลอก
เหมืองส่งน้ า 
  

- เพื่อพัฒนาแหล่งน้ าใน
ชุมชนและหมู่บ้านให้
เพียงพอต่อการท า
การเกษตร 

- ขุดลอกล าเหมือง  หมู่ที่  
2 และ หมู่ที ่ 14  

อบต.     กองช่าง 
อบต.เชียง
ทอง 

 26. โครงการซ่อมบ ารุง
ระบบส่งน้ าด้วยพลัง
ไฟฟ้า   

- เพื่อให้ระบบส่งน้ าอยู่ใน
สภาพที่พร้อมใช้งาน
เกษตรกรมีน้ าเพื่อ
การเกษตรอย่างเพียงพอ 

- ซ่อมบ ารุงระบบส่งน้ า
ด้วยพลังไฟฟ้า 

อบต. 
 

    กองช่าง 
อบต.เชียง
ทอง 

แผนงาน โครงการพัฒนาเกษตรกรรม  อ าเภอวังเจ้า / ต าบลเชียงทอง พ.ศ. 2561 – พ.ศ. 2564 
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ภาพกิจกรรม

๓๐ 
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ข้อมูลชุดดิน ต าบลเชียงทอง อ าเภอวังเจ้า จังหวดัตาก 
 

 

 
ชุดดินที่พบในต าบลเชียงทอง อ าเภอวังเจ้า จังหวัดตาก ประกอบไปด้วยชุดที่ 3 , 29 , 31 , 33 , 38 , 40 , 46 , 
48 , 55 , 62 
ที่มา : กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
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กลุ่มชุดดินในพื้นที่ลุ่ม 

กลุ่มชุดดินที่ 3 
 
 
    ชุดดิน : ชุดดินบางกอก (Bk) ชุดดินบางเลน (Bl) ชุดดินบางแพ (Bph) 
     ชุดดินฉะเชิงเทรา (Cc)และชุดดินสมุทรปราการ (Sm) 
 
    ลักษณะเด่น :  
     กลุ่มดินเหนียวลึกมากที่เกิดจากตะกอนน้ ากร่อย อาจพบชั้นดินเลนของ
     ตะกอนน้ าทะเลที่ไม่มีศักยภาพก่อให้เกิดเป็นดินกรดก ามะถันภายในความ
     ลึก 150 ซม. จากผิวดิน ปฏิกิริยาดินเป็นกลางถึงเป็นด่าง การระบายน้ า
     เลว ความอุดมสมบูรณ์ปานกลางถึงสูง 
 
    ปัญหา :  
  โครงสร้างแน่นทึบ ดินแห้งแข็งและแตกระแหง ท าให้ไถพรวนยาก บาง พ้ืนที่อาจพบชั้นดินเลนที่มี
เกลือสะสมอยู่ในดินล่าง และน้ าท่วมขังในฤดูฝน ท าความเสียหายกับพืชที่ไม่ชอบน้ า 
 
   แนวทางการจัดการ :  
  ปลูกข้าว ไถพรวนขณะที่ดินมีความชื้นที่เหมาะสม ไถกลบตอซัง ปล่อยไว้ 3-4 สัปดาห์ หรือไถกลบ
พืชปุ๋ยสด (หว่านโสนอัฟริกันหรือโสนอินเดีย 4-6 กิโลกรัม/ไร่ ไถกลบเมื่ออายุ 50-70 วัน ปล่อยทิ้งไว้ 1-2 สัปดาห์) 
ร่วมกับการใช้ปุ๋ยอินทรีย์น้ าหรือปุ๋ยเคมีสูตร 16-20-0 ใส่ปุ๋ยแต่งหน้าหลังปักด า 35-40 วัน พัฒนาแหล่งน้ าไว้ใช้
ในช่วงที่ข้าวขาดน้ าหรือท านาครั้งที่ 2 หรือใช้ปลูกพืชไร่หรือพืชผักหลังเก็บเกี่ยวข้าว โดยท าร่องแบบเตี้ย ปรับปรุงดิน
ด้วยปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอก 1-2 ตัน/ไร่ ร่วมกับปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ยอินทรีย์น้ า 
  ปลูกพืชผักหรือไม้ผล ยกร่องกว้าง 6-8 เมตร คูน้ ากว้าง 1.0-1.5 เมตร ลึก 0.5-1.0 เมตรหรือถึง
ชั้นดินเลน ร่องแปลงปลูกอยู่สูงจากระดับน้ าที่เคยท่วมหรือมีคันดินอัดแน่นล้อมรอบ ปรับปรุงดินด้วยปุ๋ยหมักหรือปุ๋ย
คอก 1-2 ตัน/ไร่ ร่วมกับปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ยอินทรีย์น้ า หรือขุดหลุมปลูกขนาด 50x50x50 ซม. ปรับปรุงหลุมปลูกด้วย
ปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอก 15-25 กิโลกรัม/หลุม ในช่วงเจริญเติบโต ก่อนเก็บผลผลิตและภายหลังเก็บผลผลิต ใช้ปุ๋ยหมัก
หรือปุ๋ยคอกร่วมกับปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ยอินทรีย์น้ าตามชนิดพืชที่ปลูก พัฒนาแหล่งน้ าและจัดระบบการให้น้ าในแปลงปลูก 
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กลุ่มชุดดินในพื้นที่ดอน เขตดินแห้ง 

กลุ่มชุดดินที่ 29 
 
 
    ชุดดิน : ชุดดินบ้านจ้อง (Bg) ชุดดินเชียงของ (Cg) ชุดดินโชคชัย (Ci)  
     ชุดดินแม่แตง (Mt)ชุดดินหนองมด (Nm) ชุดดินปากช่อง (Pc) และ
     ชุดดินสูงเนิน (Sn) 
     
    ลักษณะเด่น :  
     กลุ่มดินเหนียวลึกถึงลึกมากท่ีเกิดจากวัตถุต้นก าเนิดดินเนื้อ  
     ละเอียด ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัด การระบายน้ าดีถึงดีปานกลาง  
     ความอุดมสมบูรณ์ต่ า 
 
    ปัญหา :  
 ความอุดมสมบูรณ์ต่ า ขาดแคลนน้ า และเกิดการชะล้างพังทลายสูญเสียหน้าดินในพ้ืนที่ลาดชัน บางพ้ืนที่ดิน
เป็นกรดจัดมาก 
 
  แนวทางการจัดการ :  
 ปลูกพืชไร่หรือพืชผัก เลือกพ้ืนที่ค่อนข้างราบเรียบ ปรับปรุงดินด้วยปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอก 1 -2 ตัน/ไร่ หรือไถ
กลบพืชปุ๋ยสด (หว่านเมล็ดถั่วพร้า 8-10 กิโลกรัม/ไร่ เมล็ดถั่วพุ่ม 6-8 กิโลกรัม/ไร่ หรือปอเทือง 4-6 กิโลกรัม/ไร่ 
ไถกลบระยะออกดอก ปล่อยไว้ 1-2 สัปดาห์) ร่วมกับการใช้ปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ยอินทรีย์น้ า มีระบบอนุรักษ์ดินและน้ า เช่น 
ไถพรวนและปลูกพืชตามแนวระดับ มีวัสดุคลุมดิน ปลูกพืชหมุนเวียน หรือปลูกพืชสลับเป็นแถบ พัฒนาแหล่งน้ าและ
จัดระบบการให้น้ าในแปลงปลูก พ้ืนที่ที่เป็นกรดจัดมาก ควรใช้วัสดุปูน 200-300 กิโลกรัม/ไร่  
 ปลูกไม้ผล ขุดหลุมปลูกขนาด 50x50x50 ซม. ปรับปรุงหลุมปลูกด้วยปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอก 15 -25 
กิโลกรัม/หลุม มีระบบอนุรักษ์ดินและน้ า เช่น ท าคันดิน ท าขั้นบันได ปลูกพืชคลุมดิน มีวัสดุคลุมดิน ปลูกพืชแซม ท า
แนวรั้วหรือฐานหญ้าแฝกเฉพาะต้น ในช่วงเจริญเติบโต ก่อนเก็บผลผลิตและหลังเก็บผลผลิต ใช้ปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอก
ร่วมกับปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ยอินทรีย์น้ าตามชนิดพืชที่ปลูก พัฒนาแหล่งน้ าและจัดระบบการให้น้ าในแปลงปลูก พ้ืนที่ที่เป็น
กรดจัดมาก ควรใช้วัสดุปูน 0.5-1.0 กิโลกรัม/หลุม 
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กลุ่มชุดดินในพื้นที่ดอน เขตดินแห้ง 

กลุ่มชุดดินที่ 31 
 
 
    ชุดดิน : ชุดดินเลย (Lo) และชุดดินวังไห (Wi) 
     
    ลักษณะเด่น :  
     กลุ่มดินเหนียวลึกถึงลึกมากท่ีเกิดจากวัตถุต้นก าเนิดดินเนื้อ  
     ละเอียด ปฏิกิริยาดินเป็นกลางหรือเป็นด่าง การระบายน้ าดีถึงดี 
     ปานกลาง ความอุดมสมบูรณ์ปานกลาง 
   
    ปัญหา :   
     ขาดแคลนน้ า ในพ้ืนที่ลาดชันสูงเกิดการชะล้างพังทลายสูญเสีย 
     หน้าดิน 
   
 แนวทางการจัดการ :  
 ปลูกพืชไร่หรือพืชผัก เลือกพ้ืนที่ค่อนข้างราบเรียบ ปรับปรุงดินด้วยปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอก 1-2 ตัน/ไร่ หรือไถ
กลบพืชปุ๋ยสด (หว่านเมล็ดถั่วพร้า 8-10 กิโลกรัม/ไร่ เมล็ดถั่วพุ่ม 6-8 กิโลกรัม/ไร่ หรือปอเทือง 4-6 กิโลกรัม/ไร่ 
ไถกลบระยะออกดอก ปล่อยไว้ 1-2 สัปดาห์) ร่วมกับการใช้ปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ยอินทรีย์น้ า มีระบบอนุรักษ์ดินและน้ า เช่น 
ไถพรวนและปลูกพืชตามแนวระดับ มีวัสดุคลุมดิน ปลูกพืชหมุนเวียน หรือปลูกพืชสลับเป็นแถบ พัฒนาแหล่งน้ าและ
จัดระบบการให้น้ าในแปลงปลูก  
 ปลูกไม้ผล ขุดหลุมปลูกขนาด 50x50x50 ซม. ปรับปรุงหลุมปลูกด้วยปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอก 15 -25 
กิโลกรัม/หลุม มีระบบอนุรักษ์ดินและน้ า เช่น การสร้างคันดิน ท าขั้นบันได ปลูกพืชคลุมดิน มีวัสดุคลุมดิน ปลูกพืช
แซม ท าแนวรั้วหรือฐานหญ้าแฝกเฉพาะต้น ในช่วงเจริญเติบโต ก่อนเก็บผลผลิตและภายหลังเก็บผลผลิต ใช้ปุ๋ยหมัก
หรือปุ๋ยคอกร่วมกับปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ยอินทรีย์น้ า ตามชนิดพืชที่ปลูก พัฒนาแหล่งน้ าและจัดระบบการให้น้ 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) และ
     ชุดดินตะพานหิน (Tph) 
     
    ลักษณะเด่น :  
     กลุ่มดินทรายแป้งละเอียดหรือดินร่วนละเอียดลึกมากที่เกิดจากตะกอน
     แม่น้ าหรือตะกอนน้ าพารูปพัด ปฏิกิริยาดินเป็นกรดเล็กน้อยถึงเป็นกลาง 
     การระบายน้ าดีถึงดีปานกลาง ความอุดมสมบูรณ์ปานกลาง 
         
    ปัญหา :  
     ขาดแคลนน้ าในระยะที่ฝนทิ้งช่วงนาน บางพ้ืนที่อาจพบชั้นดานแข็งที่เกิด
     จากการเกษตรกรรม 
  
 แนวทางการจัดการ :  
 ปลูกพืชไร่หรือพืชผัก ไถพรวนขณะที่ดินมีความชื้นที่เหมาะสมและที่ความแตกต่างกันในแต่ละปี เพ่ือท าลาย
ชั้นดานและป้องกันการเกิดชั้นดาน จัดระบบการปลูกพืชหมุนเวียนให้มีการปลูกพืชบ ารุงดินอยู่ด้วย ปรับปรุงดินด้วย
ปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอก 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) ร่วมกับปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ย
อินทรีย์น้ า มีวัสดุคลุมดิน หรือท าแนวรั้วหญ้าแฝก มีการใช้ปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ยอินทรีย์น้ าตามชนิดพืชที่ปลูก เพ่ือรักษา
ความสามารถในการผลิตของดินไว้ไม่ให้เสื่อมโทรมลง พัฒนาแหล่งน้ าและจัดระบบการให้น้ าในแปลงปลูก 
 ปลูกไม้ผล ขุดหลุมปลูกขนาด 50x50x50 ซม. ปรับปรุงหลุมปลูกด้วยปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอก 20-35 
กิโลกรัม/หลุม มีวัสดุคลุมดิน ปลูกพืชคลุมดิน ปลูกพืชแซม ท าแนวรั้วหรือฐานหญ้าแฝกเฉพาะต้น ในช่วงเจริญเติบโต 
ก่อนเก็บผลผลิตและภายหลังเก็บผลผลิต ใช้ปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอกร่วมกับปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ยอินทรีย์น้ า ตามชนิดพืชที่ปลูก 
เพ่ือรักษาความสามารถในการผลิตของดินไว้ไม่ให้เสื่อมโทรมลงพัฒนาแหล่งน้ าและจัดระบบการให้น้ าในพ้ืนที่ปลูก 
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กลุ่มชุดดินในพื้นที่ดอน เขตดินแห้ง 

กลุ่มชุดดินที่ 38 
 
 
     ชุดดิน : ชุดดินเชียงใหม่ (Cm) ชุดดินชุมพลบุรี (Chp) ชุดดินดอนเจดีย์ (Dc) 
     ชุดดินไทรงาม (Sg) และชุดดินท่าม่วง (Tm) 
  
    ลักษณะเด่น :  
     กลุ่มดินร่วนหยาบลึกมากที่เกิดจากตะกอนริมแม่น้ า มีปฏิกิริยาดินเป็น 
     กรดเล็กน้อยถึงเป็นกลางการระบายน้ าดีถึงดีปานกลาง ความอุดม 
     สมบูรณ์ปานกลาง 
   
    ปัญหา :  
     เนื้อดินค่อนข้างเป็นทราย ขาดแคลนน้ าในระยะท่ีฝนทิ้งช่วงนาน บาง 
     พ้ืนที่อาจมีน้ าท่วมขัง หรือไหลบ่าท่วมขังอย่างฉับพลันในระยะที่มีฝนตก
     หนัก 
  
 แนวทางการจัดการ :  
 ปลูกพืชไร่หรือพืชผัก จัดระบบการปลูกพืชหมุนเวียนให้มีการปลูกพืชบ ารุงดินอยู่ด้วย ปรับปรุงดินด้วยปุ๋ย
หมักหรือปุ๋ยคอก 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) ร่วมกับปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ย
อินทรีย์น้ า มีวัสดุคลุมดิน ท าแนวรั้วหรือท าฐานหญ้าแฝกเฉพาะต้น มีการใช้ปุ๋ยเคมีตามชนิดพืชที่ปลูก เพ่ือรักษา
ความสามารถในการผลิตของดินไว้ไม่ให้เสื่อมโทรมลง จัดระบบการให้น้ าในแปลงปลูก 
 ปลูกไม้ผล เลือกพ้ืนที่ที่ไม่เสี่ยงต่อการท่วมขังของน้ า ขุดหลุมปลูกขนาด 50x50x50 ซม. ปรับปรุงหลุมปลูก
ด้วยปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอก 20-35 กิโลกรัม/หลุม มีวัสดุคลุมดิน ปลูกพืชคลุมดิน ปลูกพืชแซม ท าแนวรั้วหรือท าฐาน
หญ้าแฝกเฉพาะต้น ในช่วงเจริญเติบโต ก่อนเก็บผลผลิตและภายหลังเก็บผลผลิต ใช้ปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอกร่วมกับ
ปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ยอินทรีย์น้ า ตามชนิดพืชที่ปลูก จัดระบบการให้น้ าในแปลงปลูก 
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กลุ่มชุดดินในพื้นที่ดอน เขตดินแห้ง 

กลุ่มชุดดินที่ 40 
 
    ชุดดิน : ชุดดินจักราช (Ckr) ชุดดินชุมพวง (Cpg) ชุดดินหุบกระพง (Hg)  
     ชุดดินห้วยแถลง (Ht) ชุดดินสันป่าตอง (Sp) และชุดดิน  
     ยางตลาด (Yl) 
   
      ลักษณะเด่น :  
     กลุ่มดินร่วนหยาบลึกถึงลึกมากท่ีเกิดจากตะกอนล าน้ าหรือ  
     วัตถุต้นก าเนิดเนื้อหยาบ ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดหรือเป็นกลาง  
     การระบายน้ าดีถึงดีปานกลาง ความอุดมสมบูรณ์ต่ า 
        
      ปัญหา :  
     ดินปนทราย ความอุดมสมบูรณ์ต่ า ขาดแคลนน้ า ในพ้ืนที่ที่มี  
     ความลาดชัน ดินง่ายต่อการถูกชะล้างพังทลายสูญเสียหน้าดิน 
      
 แนวทางการจัดการ :  
 ปลูกพืชไร่หรือพืชผัก เลือกพ้ืนที่ค่อนข้างราบเรียบ ปรับปรุงดินด้วยปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอก 2 -3 ตัน/ไร่ หรือไถ
กลบพืชปุ๋ยสด (หว่านเมล็ดถั่วพร้า 8-10 กิโลกรัม/ไร่ เมล็ดถั่วพุ่ม 6-8 กิโลกรัม/ไร่ หรือปอเทือง 4-6 กิโลกรัม/ไร่ 
ไถกลบระยะออกดอก ปล่อยไว้ 1-2 สัปดาห์) ร่วมกับปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ยอินทรีย์น้ า มีวัสดุคลุมดิน ปลูกพืชหมุนเวียน หรือ
ปลูกพืชสลับเป็นแถบ พัฒนาแหล่งน้ าและจัดระบบการให้น้ าในแปลงปลูก 
 ปลูกไม้ผล ขุดหลุมปลูกขนาด 50x50x50 ซม. ปรับปรุงหลุมปลูกด้วยปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอก 20-35 
กิโลกรัม/หลุม ร่วมกับปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ยอินทรีย์น้ า มีระบบอนุรักษ์ดินและน้ า เช่น ท าขั้นบันได คันดิน ปลูกพืชคลุมดิน 
ปลูกพืชแซม วัสดุคลุมดิน ท าแนวรั้วหรือท าฐานหญ้าแฝกเฉพาะต้น ในช่วงเจริญเติบโต ก่อนเก็บผลผลิตและภายหลัง
เก็บผลผลิต ใช้ปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอกร่วมกับปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ยอินทรีย์น้ า ตามชนิดพืชที่ปลูก พัฒนาแหล่งน้ าและจัดระบบ
การให้น้ าในแปลงปลูก 
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กลุ่มชุดดินในพื้นที่ดอน เขตดินแห้ง 

กลุ่มชุดดินที่ 46 
 
      
    ชุดดิน :  ชุดดินเชียงคาน (Ch) ชุดดินกบินทร์บุรี (Kb) ชุดดินโป่งตอง 
      (Po) และชุดดินสุรินทร์ (Su) 
 
    ลักษณะเด่น : กลุ่มดินตื้นถึงก้อนกรวด หรือเศษหินปนลูกรังหนามาก  
      ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดมาก การระบายน้ าดี ความอุดม 
      สมบูรณ์ต่ า 
   
     ปัญหา : ดินตื้นถึงชั้นก้อนกรวดหรือเศษหินปนลูกรังหนามาก ความ 
      อุดมสมบูรณ์ต่ า ขาดแคลนน้ า เกิดการชะล้างพังทลายสูญเสีย 
      หน้าดินในพ้ืนที่ที่มีความลาดชัน และบางพ้ืนที่มีก้อนกรวด 
      หรือเศษหินกระจัดกระจายอยู่ที่ผิวดิน 
       
     
 แนวทางการจัดการ :  
 พ้ืนที่ดินตื้นมากหรือมีก้อนกรวดหรือลูกรังบริเวณหน้าดินมาก ไม่ควรน ามาใช้ประโยชน์ ปล่อยไว้ให้เป็นป่า 
พ้ืนที่เลี้ยงสัตว์หรือปลูกไม้ใช้สอยโตเร็ว ปลูกพืชไร่หรือพืชผัก เลือกพ้ืนที่ที่มีหน้าดินหนาและมีสภาพพ้ืนที่ค่อนข้าง
ราบเรียบ จัดระบบการปลูกพืชหมุนเวียนตลอดทั้งปีและปลูกพืชบ ารุงดินร่วมอยู่ด้วย ปรับปรุงดินด้วยปุ๋ยหมักหรือปุ๋ย
คอก 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) ร่วมกับการใช้ปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ยอินทรีย์น้ า มี
มาตรการอนุรักษ์ดินและน้ า เช่น การไถพรวนตามแนวระดับ มีวัสดุคลุมดิน ท าแนวรั้วหรือท าฐานหญ้าแฝกเฉพาะต้น 
พัฒนาแหล่งน้ าและจัดระบบการให้น้ าในแปลงปลูก  
 ปลูกไม้ผล ขุดหลุมปลูกขนาด 75x75x75 ซม. ปรับปรุงหลุมปลูกด้วยหน้าดินร่วมกับปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอก 
25-50 กิโลกรัม/หลุม มีระบบอนุรักษ์ดินและน้ า เช่น การสร้างคันดิน ท าขั้นบันได ปลูกพืชคลุมดิน ท าแนวรั้วหรือ
ท าฐานหญ้าแฝกเฉพาะต้น ในช่วงเจริญเติบโต ก่อนเก็บผลผลิตและภายหลังเก็บผลผลิต ใช้ปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอก
ร่วมกับปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ยอินทรีย์น้ า ตามชนิดพืชที่ปลูก พัฒนาแหล่งน้ าและจัดระบบการให้น้ าในแปลงปลูก 
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กลุ่มชุดดินในพื้นที่ดอน เขตดินแห้ง 

กลุ่มชุดดินที่ 48 
 
    ชุดดิน : ชุดดินแม่ริม (Mr) ชุดดินน้ าชุน (Ncu) ชุดดินพะเยา (Pao) และ 
     ชุดดินท่ายาง (Ty)  
   
     ลักษณะเด่น :  
     กลุ่มดินตื้นถึงก้อนหินหรือเศษหิน และอาจพบชั้นหินพ้ืนภายในความลึก 
     150 ซม. จากผิวดิน ปฏิกิริยาดินเป็นกรดถึงเป็นกลาง การระบายน้ าดี 
     ความอุดมสมบูรณ์ต่ า 
        
    ปัญหา :  
     ดินตื้นถึงชั้นก้อนกรวดหรือลูกรังหนามาก ความอุดมสมบูรณ์ต่ า ขาด 
     แคลนน้ า และเกิดการชะล้างพังทลายสูญเสียหน้าดิน ในพ้ืนที่ที่มีความ 
     ลาดชัน 
   
  แนวทางการจัดการ :  
 พ้ืนที่ดินตื้นมากหรือมีก้อนกรวดหรือลูกรังบริเวณหน้าดินมาก ไม่ควรน ามาใช้ประโยชน์ ปล่อยไว้ให้เป็นป่า 
พ้ืนที่เลี้ยงสัตว์หรือปลูกไม้ใช้สอยโตเร็ว 
  ปลูกพืชไร่หรือพืชผัก เลือกพ้ืนที่ที่มีหน้าดินหนาและมีสภาพพ้ืนที่ค่อนข้างราบเรียบ จัดระบบการปลูกพืชให้
หมุนเวียนตลอดทั้งปีและปลูกพืชบ ารุงดินร่วมอยู่ด้วย ปรับปรุงดินด้วยปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอก 3 -4 ตัน/ไร่ หรือไถกลบ
พืชปุ๋ยสด (หว่านเมล็ดถั่วพร้า 10-12 กิโลกรัม/ไร่ เมล็ดถั่วพุ่ม 8-10 กิโลกรัม/ไร่ หรือปอเทือง 6-8 กิโลกรัม/ไร่ ไถ
กลบระยะออกดอก ปล่อยไว้ 1-2 สัปดาห์) ร่วมกับการใช้ปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ยอินทรีย์น้ า ไถพรวนและปลูกพืชตามแนว
ระดับ มีวัสดุคลุมดิน หรือท าแนวรั้วหญ้าแฝก พัฒนาแหล่งน้ าและจัดระบบการให้น้ าในแปลงปลูก 
 ปลูกไม้ผล ขุดหลุมปลูกขนาด 75x75x75 ซม. ปรับปรุงหลุมปลูกด้วยหน้าดินร่วมกับปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอก 
25-50 กิโลกรัม/หลุม มีระบบอนุรักษ์ดินและน้ า เช่น การสร้างคันดิน ท าขั้นบันได ท าฐานปลูกเฉพาะต้น ปลูกพืช
คลุมดิน ท าแนวรั้วหรือท าฐานเฉพาะต้นหญ้าแฝก ในช่วงเจริญเติบโต ก่อนเก็บผลผลิตและภายหลังเก็บผลผลิต ใช้ปุ๋ย
หมักหรือปุ๋ยคอกร่วมกับปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ยอินทรีย์น้ า ตามชนิดพืชที่ปลูก พัฒนาแหล่งน้ าและจัดระบบการให้น้ าในแปลง
ปลูก 
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กลุ่มชุดดินในพื้นที่ดอน เขตดินแห้ง 

กลุ่มชุดดินที่ 55 
 
     
    ชุดดิน : ชุดดินจัตุรัส (Ct) และชุดดินวังสะพุง (Ws) 
 
    ลักษณะเด่น :  
     กลุ่มดินลึกปานกลางถึงชั้นหินพ้ืน เศษหิน ก้อนหินหรือลูกรัง ปฏิกิริยาดิน
     เป็นกลางหรือเป็นด่าง การระบายน้ าดีถึงดีปานกลาง ความอุดมสมบูรณ์
     ปานกลาง 
   
    ปัญหา :  
     ดินลึกปานกลางถึงชั้นหินพ้ืน เศษหิน ก้อนกรวดหรือลูกรัง ขาดแคลนน้ า 
     และเกิด การชะล้างพังทลายสูญเสียหน้าดินในพ้ืนที่ลาดชัน 
   
 แนวทางการจัดการ :  
 ปลูกพืชไร่หรือพืชผัก เลือกพ้ืนที่ค่อนข้างราบเรียบ จัดระบบการปลูกพืชให้หมุนเวียนตลอดทั้งปี ปรับปรุงดิน
ด้วยปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอก 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) ร่วมกับปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ย
อินทรีย์น้ า ไถพรวนและปลูกพืชตามแนวระดับ มีวัสดุคลุมดิน ปลูกพืชหมุนเวียน ปลูกพืชสลับเป็นแถบ หรือท าแนวรั้ว
หญ้าแฝก พัฒนาแหล่งน้ าและจัดระบบการให้น้ าในแปลงปลูก 
 ปลูกไม้ผล ขุดหลุมปลูกขนาด 50x50x50 ซม. ปรับปรุงหลุมปลูกด้วยปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอก 20 -35 
กิโลกรัม/หลุม มีระบบอนุรักษ์ดินและน้ า เช่น ปลูกพืชคลุมดิน มีวัสดุคลุมดิน ปลูกพืชแซม สร้างคันดิน ขั้นบันได ท า
แนวรั้วหรือท าฐานหญ้าแฝกเฉพาะต้น ในช่วงเจริญเติบโต ก่อนเก็บผลผลิตและภายหลังเก็บผลผลิต ใช้ปุ๋ยหมักหรือปุ๋ย
คอกร่วมกับปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ยอินทรีย์น้ า ตามชนิดพืชที่ปลูก พัฒนาแหล่งน้ าและจัดระบบการให้น้ าในแปลงปลูก 
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กลุ่มชุดดินในพื้นที่ดอน เขตดินชื้น 

กลุ่มชุดดินที่ 62 
 
ชุดดิน : พื้นที่ลาดชันเชิงซ้อน (SC : slope complex) 
   
ลักษณะเด่น :  
พ้ืนที่ลาดชันเชิงซ้อนที่มีความลาดชันมากกว่า 35 เปอร์เซ็นต์ พ้ืนที่บริเวณนี้ยังไม่มีการศึกษา ส ารวจและจ าแนกดิน 
เนื่องจากสภาพพ้ืนที่มีความลาดชันสูง ซึ่งถือว่ายากต่อการจัดการดูแลรักษาส าหรับการเกษตร 
   
 ปัญหา :  
มีความลาดชันสูงมาก ในพ้ืนที่ท าการเกษตรจะเกิดการชะล้างพังทลายสูญเสียหน้าดินอย่างรุนแรง ขาดแคลนน้ าและ
บางพ้ืนที่อาจพบชั้นหินพื้นหรือเศษหินกระจัดกระจายอยู่บริเวณหน้าดิน 
   
 แนวทางการจัดการ :  
ควรปล่อยไว้ให้เป็นป่าตามธรรมชาติ เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่า แหล่งต้นน้ าล าธาร ในกรณีที่จ าเป็นต้องน ามาใช้
ประโยชน์ทางการเกษตร จ าเป็นต้องมีการศึกษาดินก่อน เพ่ือให้ทราบถึงความเหมาะสมของดินส าหรับการปลูกพืช 
โดยมีการใช้ประโยชน์ที่ดินในเชิงอนุรักษ์หรือวนเกษตร ในบริเวณพ้ืนที่ที่เป็นดินลึกและสามารถพัฒนาแหล่งน้ าได้ มี
ระบบอนุรักษ์ดินและน้ า เช่น ปลูกพืชคลุมดิน ท าแนวรั้วหญ้าแฝกและขุดหลุมปลูกเฉพาะต้น โดยไม่มีการท าลายไม้
พ้ืนล่าง ส าหรับในพ้ืนที่ที่ไม่มีศักยภาพทางการเกษตร ควรรักษาไว้ให้เป็นสวนป่า สร้างสวนป่าหรือใช้ปลูกไม้ใช้สอยโต
เร็ว 
 
 
 
 

 


