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โครงการจัดท าแผนพฒันาเกษตรกรรมระดบัต าบล 
 

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

ส าหรับการท าการเกษตรของเกษตรกรไทยส่วนใหญ่ ยังประสบปัญหาท่ามกลางความเปล่ียนแปลงของ
สังคมภายใต้กระแสโลกาภิวัฒน์ ภาคเกษตรกรรมไทยก าลังเผชิญกับปัญหาความยากจนอันเกิดจากเกษตรกร
ไทยส่วนใหญ่ยังขาดความรู้ และการบริหารจัดการ ปัญหาเรื่องทุน และโครงสร้างพื้นฐานโดยเฉพาะท่ีท ากิน 
การพัฒนาดิน และน้ า ซึ่งยังพบว่าไม่เพียงพอ  จึงเป็นส่ิงท่ีท าให้การพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของเกษตรกรไทย
ยังล่าช้า 

การเปิดเสรีของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ AEC ก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งท่ีต้องค านึงถึง เนื่องจาก
เป็นการเปิดเสรีทางการค้า กล่าวคือสินค้าเกษตรสามารถส่งออกเคล่ือนย้ายได้อย่างเสรี ส่งผลให้ต้องให้
ความส าคัญกับ คู่แข่งขันในตลาดภาคการเกษตร คุณภาพของสินค้าเกษตร ราคาสินค้าเกษตร เป็นต้น ท้ังนี้
ประเทศไทยก็ยังพอมีข้อได้เปรียบอยู่บ้างในเรื่องของพื้นท่ีการเพาะปลูก และระบบการขนส่ง 
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ต าบลวาเล่ย์ ม ี7 หมู่บ้าน 
(ท าเนียบท้องที่ พุทธศักราช ๒๕๕๕ กรมการปกครอง) 

ท่ีมา :  แผนท่ีเกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-Map) - กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  

 

 

ต าบลวาเล่ย ์
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ส่วนที่ ๑ : บริบทพืน้ที ่
๑.) ข้อมูลทั่วไป 
 ( ท่ีมา : สภาพท่ัวไปและข้อมูลพื้นฐานองค์การบริหารส่วนต าบลวาเล่ย์ อ าเภอพบพระ จังหวัดตาก ) 

สภาพทั่วไปและประวัติความเป็นมา  

 ต าบลวาเล่ย ์เดิมยังไม่เป็นหมู่บ้าน มีราษฎรอาศัยอยู่เพียง ๒ - ๓ ครัวเรือน ต่อมาชาวเขาเผ่ากระเหรี่
ยง เรียกว่าบ้าน “มอว์หว่อ” (ภาษาไทยเรียกว่า “โปร่งแดง”) น าโดย นายครอง ทินามวงค์ ราษฎรไทยได้พา
ครอบครัวมาอาศัยอยู่สร้างท่ีพักช่ัวคราวเก็บค่าบริหารจากพวกพ่อค้า ข้าราชการ และผู้คนท่ีเดินทางไปมา
ระหว่างอ าเภอแม่สอด - อ าเภออุ้มผาง ซึ่งจะต้องเดินทางมาพักแรมท่ีนี่ เพื่อรวมพล ลูกหาบ ม้า ต่างล้อเกวียน
และเดินทางไปพร้อมกันเป็นหมู่คณะ เพื่อปูองกันการดักจ้ี ปล้น ต่อมาในสมัยสงครามโลกครั้งท่ี ๒ รวมปี พ.ศ.
๒๔๘๐ มีชนชาติอังกฤษ เข้ามาสัมปทานไม้จากประเทศพม่า และได้เห็นภูเขาล้อมรอบจึงเรียกว่า “วาเล่ย์” 
แปลมาจากภาษาฝรั่งเศสว่า “อ้อมกอดแห่งขุนเขา” และผู้คนได้มองเห็นภูมิประเทศ เหมาะแก่การเพาะปลูกจึง
ได้แผ้วถางปุา พื้นท่ีท าไร่นา พร้อมต้ังบ้านเรือน อาศัยอย่างเป็นหลักแหล่งถาวร แต่ยังไม่เป็นหมู่บ้าน ขึ้นอยู่เขต
การปกครองของต าบลช่องแคบ อ าเภอแม่สอด ต่อมาจึงได้ยกระดับเป็นหมู่บ้าน มาเป็นต าบล และมีนาย
ประยูร พุทธา เป็นก านันคนแรก แบ่งเขตการปกครองหมู่บ้าน ท้ังหมด ๗ หมู่บ้าน ประกอบด้วย 

หมู่ท่ี ๑ บ้านมอเกอไทย  หมู่ท่ี 2 บ้านวาเล่ย์ใต้ 
 หมู่ท่ี 3 บ้านวาเล่ย์เหนือ  หมู่ท่ี 4 บ้านแม่ออกฮู 
 หมู่ท่ี 5 บ้านยะพอ  หมู่ท่ี 6 บ้านผ่านศึกพัฒนา 
 หมู่ท่ี 7 บ้านทรัพย์เจริญ  

 ท่ีต้ังและขนาด 
 ต าบลวาเล่ย์ อ าเภอพบพระ จังหวัดตาก มีเนื ้อที่โดยประมาณ ๖๙.๙๗ ตารางกิโลเมตร หรือ 
๔๓,๓๐๐ ไร่ อยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของจังหวัดตาก ท่ีท าการองค์การบริหารส่วนต าบลวาเล่ย์ อยู่ห่างจาก
จังหวัดตาก ประมาณ ๑๔๖ กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ ๓ ช่ัวโมง และต้ังอยู่ทางทิศใต้ของท่ีว่าการ
อ าเภอพบพระ เป็นระยะทางประมาณ ๑๓ กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ ๑๕ - ๓๐ นาที 

 อาณาเขตติดต่อ 
ทิศเหนือ  ติดต่อ  ต าบลพบพระ และ ต าบลรวมไทยพัฒนา 
ทิศใต้  ติดต่อ  สาธารณรัฐสังคมนิยมเมียนมา 
ทิศตะวันออก ติดต่อ  สาธารณรัฐสังคมนิยมเมียนมา 
ทิศตะวันตก ติดต่อ  สาธารณรัฐสังคมนิยมเมียนมา  

ลักษณะภูมิประเทศ 

ลักษณะภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นพื้นท่ีราบ สภาพพื้นท่ีโดยท่ัวไปของต าบลวาเล่ย์เป็นปุาเขาและปุาโปร่ง 
ทิศตะวันออกและทิศใต้ติดกับล าห้วยวาเล่ย์ไหลมาบรรจบกับแม่น้ ากาลารวมกันท่ีบ้านมอเกอร์ไทย หมู่ท่ี 1 กับ
สาธารณรัฐสังคมนิยมเมียนมาร์ ซึ่งเป็นต้นก าเนิดแม่น้ าเมย และใช้เป็นเส้นแบ่งเขตระหว่างประเทศไทย ไหลขึ้น
ทิศเหนือไปบรรจบแม่น้ าสาละวิน เข้าสู่ประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเมียนมาร์ต่อไป 
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ลักษณะภูมิอากาศ 

 ลักษณะอากาศมีลักษณะร้อนช่ืน อากาศเปล่ียนแปลงไปตามฤดู  ซึ่งมี ๓ ฤดู ดังนี้  
เนื่องจากต าบลวาเล่ย์ อยู่ในเทือกเขาและอยู่ร่องมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ จากทะเลอันดามันพัดผ่านท าให้  
ภูมิอากาศเป็นแบบมรสุมเขตร้อนฝนตกชุกเกือบท้ังปี คือตลอดช่วง ๘ - ๙ เดือน โดยเฉพาะในเดือนพฤษภาคม - 
ตุลาคม เป็นช่วงท่ีฝนตกชุกมาก ลักษณะภูมิอากาศ เช่นนี้ท าให้มีด้วยกัน ๓ ฤดู    

- ฤดูร้อน เริ่มต้ังแต่เดือนมีนาคม-เมษายน ร้อนมากท่ีสุดในเดือนเมษายน อุณหภูมิเฉล่ียต่ าสุดประมาณ  
๒๘ องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุดในเดือนเมษายนประมาณ ๓๓ องศาเซลเซียส 

- ฤดูฝน เริ่มต้ังแต่เดือนพฤษภาคม - ตุลาคม ปริมาณน้ าฝนตกมากในเดือนสิงหาคมอุณหภูมิเฉล่ีย
ต่ าสุดประมาณ ๑๙ องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุดในเดือนพฤษภาคม ประมาณ ๒๙ องศาเซลเซียส 

- ฤดูหนาว เริ่มต้ังแต่เดือนพฤศจิกายน - กุมภาพันธ์ อุณหภูมิต่ าสุดในเดือนธันวาคม อุณหภูมิสูงสุด         
ในเดือนกุมภาพันธ์ ประมาณ ๒๕ องศาเซลเซียส 

ลักษณะของดิน 

  พื้นท่ีส่วนใหญ่ของต าบลวาเล่ย์ บางส่วนอยู่ในเขตปุาสงวนแห่งชาติ ท าให้ราษฎรไม่สามารถมีเอกสาร
สิทธิในท่ีดินท ากินได้ และพื้นท่ีส่วนใหญ่เป็นท่ีราบสลับกับเนินเขาท่ีมีความลาดชันต่ า ซึ่งในบริเวณหุบเขา จะพบ 
ว่าเป็นดินลูกรังหรือหินก้อนใหญ ่

ลักษณะของแหล่งน้ า 
ต าบลวาเล่ย์มีแหล่งน้ าท่ีใช้ส าหรับอุปโภค – บริโภค แยกเป็น  

• แหล่งน้ าธรรมชาติ  ดังนี้ 
- ล าคลอง, ล าน้ า, ล าห้วย จ านวน    3 สาย 
- บึง, หนองอื่นๆ    -  

• แหล่งน้ าท่ีสร้างขึ้น 
- ฝาย    จ านวน     5 แห่ง  
- บ่อน้ าต้ืน   จ านวน    54 แห่ง  
- บ่อบาดาล/บาดาลน้ าลึก จ านวน    ๑4 แห่ง   
- อ่างเก็บน้ า   จ านวน     ๔ แห่ง 
- สระน้ าในหมู่บ้าน  จ านวน    23 แห่ง 
- ประปาหมู่บ้าน  จ านวน    11 แห่ง 
- ประปาภูเขา   จ านวน      5 แห่ง 

ลักษณะของไม้และป่าไม้ 
 ทรัพยากรปุาไม้  ต าบลวาเล่ย์ เป็นเขตพื้นท่ีปุาสงวนแห่งชาติปุาแม่สอด และในบางหมู่บ้านทางกองทัพบก 
ได้จัดท าเป็นพื้นท่ีโครงการ แบ่งเป็น ๒ โครงการ คือ โครงการพัฒนาเฉพะพื้นท่ีอ าเภอพบพระ (พพพ.) และ
โครงการจัดท่ีอยู่อาศัยและพื้นท่ีท ากินคีรีราษฎร์อ าเภอพบพระ (จคพ.) ลักษณะปุาเป็นปุาประเภทปุาแดง ปุาแพะ 
หรือปุาเต็งรัง ไม้ท่ีพบส่วนใหญ่เป็นพวกยาง ไม้แดง และไม้เต็งรัง 
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จ านวนประชากร ครัวเรือน 
 ต าบลวาเล่ย์  มีจ านวนครัวเรือนท้ังส้ิน ๒,๑๕๓ ครัวเรือน มีประชากร รวมจ านวนท้ังส้ิน ๑๑,๓๓4 คน 
แยกเป็นชาย ๕,๘๒๐ คน หญิง ๕,๕๑๔ คน โดยแยกจ านวน ชาย - หญิง แต่ละหมูบ่้าน ได้ดังนี้ 

ตารางแสดงจ านวนประชากรแต่ละหมู่บ้าน 

ท่ีมา : ข้อมูลฝุายทะเบียนอ าเภอพบพระ จังหวัดตาก ณ เดือนตุลาคม ๒๕๖๑ 

ตารางช่วงอายุและจ านวนประชากร 

จ านวนประชากรเยาวชน ชาย 1,309 หญิง 1,268 รวม 2,577 อายุต่ ากว่า 18 ปี 

จ านวนประชากร ชาย 1,932 หญิง 1,826 รวม 3,758 18 – 60 ปี 

จ านวนประชากรผู้สูงอายุ ชาย 230 หญิง 207 รวม 437 อายุมากกว่า 60 ปี 
 

การศึกษา 
จากการส ารวจข้อมูลพื้นฐานพบว่า ประชากรอายุ ๑๕ - ๖๐ ปีเต็ม ร้อยละ ๙๙ อ่าน เขียน ภาษาไทยและ

คิดเลขอย่างง่ายได้ เด็กอายุ ๖ - ๑๔ ปี ร้อยละ ๑๐๐ ได้รับการศึกษาภาคบังคับ ๙ ปี ได้เรียนต่อช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี ๔ หรือเทียบเท่า และท่ีไม่ได้เรียนต่อมีงานท า ร้อยละ ๙๙ ด้านการศึกษาอยู่ในเกณฑ์ท่ีดี 
ปัญหาคือ  ยังไม่สามารถท่ีจะแข่งขันกับเมืองใหญ่ๆ ได้ การแก้ปัญหาของ อบต. ได้จัดกิจกรรมให้กับ เด็กของ
ศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก การสนับสนุนอาหารเสริมนม อาหารกลางวัน ในหับทางโรงเรียนในเขตพื้นท่ี และร่วมกัน
จัดกิจกรรมต่างๆ กับทางโรงเรียน   

• โรงเรียนประถม   จ านวน    ๕    แห่ง   
• โรงเรียนประถม-มัธยมศึกษา จ านวน    ๓    แห่ง 
• โรงเรียนอนุบาล               จ านวน    ๑    แห่ง   
• ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  จ านวน    ๖    แห่ง  

 

 

หมูท่ี่ ช่ือบ้าน 
จ านวน

ครัวเรือน 
ประชากร (คน) 

ช่ือผู้น าหมู่บ้าน 
ชาย หญิง รวม 

๑ 
๒ 
๓ 
๔ 
๕ 
๖ 
๗ 

บ้านมอเกอไทย 
บ้านวาเล่ย์ใต้ 
บ้านวาเล่ย์เหนือ 
บ้านแม่ออกฮู 
บ้านยะพอ 
บ้านผ่านศึกพัฒนา 
บ้านทรัพย์เจริญ 

๒๔๙ 
๑๙๔ 
๓๒๐ 
๓3๗ 
๔๖๕ 
๑๒๒ 
๔๖๖ 

๕๕๙ 
๒๖๕ 
๔๒๑ 

๑,๕๑๕ 
๑,๓๘๑ 
๑6๖ 

๑,๕๑๓ 

๔๙๖ 
๒๔๖ 
๓59 

๑,๕๐๓ 
๑,๒๔๕ 
๑๖1 

๑,๕๐๔ 

๑,๐๕๕ 
๕๑๑ 
๗๘๐ 

๓,๐๑๘ 
๒,๖๒๖ 
๓2๗ 

๓,๐๑๗ 

นายธนะพัฒน์  พรรัตน์ภูรีนนท์  (ผญบ.)
นายเพชร  นามวงษ์  (ก านัน) 
นายชัชวาล  ศรีสุวรรณ์  (ผญบ.) 
นายธาดา   คีรีเกริกร้อง  (ผญบ.) 
ว่าท่ีร้อยตรีสุพจน์ อริยะรุ่งโรจน์  (ผญบ.) 
นายบุญธรรม  วงษ์พลู  (ผญบ.) 
นายโต้ง  อัศวบัญชร  (ผญบ.) 

รวม ๒,๑๕๓ ๕,๘๒๐ ๕,๕๑๔ ๑๑,๓๓๔  
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ระดับ/สังกัด อบต. (แห่ง) สพฐ. (แห่ง) กศน. (แห่ง) รวม (แห่ง) 
• ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก    6 

- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านมอเกอไทย 1    
          จ านวนนักเรียน 80    
          จ านวนครู 4    

- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวาเล่ย์ใต้ 1    
จ านวนนักเรียน 55    
จ านวนครู 3    

- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวาเล่ย์เหนือ 1    
จ านวนนักเรียน 58    
จ านวนครู 3    

- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่ออกฮู 1    
จ านวนนักเรียน 80    
จ านวนครู 4    

- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านยะพอ 1    
จ านวนนักเรียน 100    
จ านวนครู 4    

- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทรัพย์เจริญ 1    
           จ านวนนักเรียน 113    
           จ านวนครู 9    
• ระดับก่อนประถมศึกษา    1 

- โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนต าบลวาเล่ย์ 1    
          จ านวนนักเรียน 117    
          จ านวนครู 6    
• ระดับประถมศึกษา    5 

- โรงเรียนบ้านมอเกอไทย  1   
          จ านวนห้องเรียน  10   
          จ านวนนักเรียน  220   
          จ านวนครู  12   

- โรงเรียนบ้านวาเล่ย์  1   
          จ านวนห้องเรียน  8   
          จ านวนนักเรียน  172   
          จ านวนครู  19   

- โรงเรียนบ้านแม่ออกฮ ู  1   
          จ านวนห้องเรียน  21   
          จ านวนนักเรียน  437   
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จ านวนครู  31   
ระดับ/สังกัด อบต. (แห่ง) สพฐ. (แห่ง) กศน. (แห่ง) รวม (แห่ง) 

- โรงเรียนบ้านยะพอ  1   
จ านวนห้องเรียน  14   
จ านวนนักเรียน  385   
จ านวนครู  23   

- โรงเรียนบ้านรวมไทยพัฒนา 5  1   
จ านวนห้องเรียน  12   
จ านวนนักเรียน  330   
จ านวนครู  24   

• ระดับมัธยมศึกษา    3 
- โรงเรียนบ้านวาเล่ย์  1   

จ านวนห้องเรียน  3   
จ านวนนักเรียน  48   
จ านวนครู  19   

- โรงเรียนบ้านยะพอ  1   
จ านวนห้องเรียน  3   
จ านวนนักเรียน  92   
จ านวนครู  23   

- โรงเรียนบ้านรวมไทยพัฒนา 5  1   
จ านวนห้องเรียน  3   
จ านวนนักเรียน  113   
จ านวนครู  24   

ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 

• ศาสนสถาน 
- วัด   จ านวน     ๓  แห่ง  

(1) วัดวาเล่ย์ใต้ 
(2) วัดวาเล่ย์เหนือ 
(3) วัดราษฎร์สามัคคีธรรม 

- ส านักสงฆ์  จ านวน     ๔  แห่ง  
(1) ส านักสงฆ์บ้านมอเกอไทย 
(2) ส านักสงฆ์บ้านแม่ออกฮู  
(3) ส านักสงฆ์บ้านยะพอ  
(4) ส านักสงฆ์เขาแหลม 

- ศาลเจ้าพ่อพะวอ ๔  แห่ง ต้ังอยู่ บ้านมอเกอไทย บ้านวาเล่ย์ใต้ บ้านวาเล่ย์เหนือ บ้านยะพอ 
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- คริสตจักร จ านวน     3  แห่ง  

(1) คริสตจักรบ้านแม่ออกฮู 
(2) คริสตจักรบ้านยะพอ 
(3) คริสตจักรทรัพย์เจริญ 

• ร้อยละการนับถือศาสนาของประชากร 
- ประชากรท่ีนับถือศาสนาพุทธ คิดเป็นร้อยละ 87 
- ประชากรท่ีนับถือศาสนาคริสต์ คิดเป็นร้อยละ 10 
- ประชากรท่ีนับถือศาสนาอิสลาม คิดเป็นร้อยละ 3  

• ประเพณีและงานประจ าปี 
- ประเพณีวันขึ้นปีใหม่ม้ง  ประมาณเดือน ธันวาคม-มกราคม 
- วันทหารผ่านศึก   ประมาณเดือน กุมภาพันธ์ 
- ประเพณีวันสงกรานต์   ประมาณเดือน เมษายน 
- ประเพณีปีใหม่ปากะญอ  ประมาณเดือน เมษายน 
- ประเพณีวันเข้าพรรษา  ประมาณเดือน กรกฎาคม 
- โครงการวันแม่แห่งชาติ  ประมาณเดือน สิงหาคม 
- ประเพณีผูกข้อมือ  ประมาณเดือน สิงหาคม 
- ประเพณีวันออกพรรษา  ประมาณเดือน ตุลาคม 
- ประเพณีกินข้าวใหม ่  ประมาณเดือน ตุลาคม  
- ประเพณีลอยกระทง  ประมาณเดือน พฤศจิกายน 
- โครงการวันเด็กแห่งชาติ  ประมาณเดือน มกราคม 

• ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น 
ประชาชนในพื้นท่ีต าบลวาเล่ย์ ได้อนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น ได้แก่ การทอผ้าจากใยกัญชง การปักผ้าชาวเขา 
การปลูกม่อนเล้ียงไหม การทอผ้าปกาเกอญอ(กะเหรี่ยง) และอื่นๆ 

• ภาษาถิ่น   
- ภาษาปกาเกอญอ (กะเหรี่ยง)  ร้อยละ 40 
- ภาษาม้ง    ร้อยละ 30  
- ภาษาเหนือ   ร้อยละ 20 

• สินค้าพื้นเมืองและของท่ีระลึก 
- ผ้าทอชาวเขาเผ่ากระเหรี่ยง 
- ผ้าทอชาวเขาเผ่าม้ง 

การสาธารณสุข 
• หน่วยงานด้านสาธารณสุข 

- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ  จ านวน     3  แห่ง 
(1) บ้านวาเล่ย์เหนือ 
(2) บ้านยะพอ 
(3) บ้านทรัพย์เจริญ 

- หน่วยควบคุมโรคน าโดยแมลงท่ี 3.9.2 จ านวน  1  แห่ง ต้ังอยู่ บ้านวาเล่ย์เหนือ  
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ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
• หน่วยงานท่ีต้ังในต าบลวาเล่ย์ 

- สถานีต ารวจย่อย   จ านวน 1  แห่ง 
- ปูอมยามต ารวจ   จ านวน 1  แห่ง 
- ปูอมยาม นปพ.   จ านวน 1  แห่ง 
- ปูอมทหาร   จ านวน 2  แห่ง 
- ปูอมยาม ชรบ.   จ านวน 2  แห่ง 
- ปูอมยาม อปพร.   จ านวน 1  แห่ง 

• อาชญากรรม 
สถิติอาชญากรรมประเภทต่างๆ ในรอบปีท่ีผ่านมา  

(ข้อมูลจากสถานีต ารวจภูธรพบพระ อ าเภอพบพระ จังหวัดตาก ณ วันท่ี 15 ธันวาคม 2559) 

ประเภทความผิด เกิด/ราย 
จับได้ 

ราย คน 
1. ความผิดเกี่ยวกับชีวิต ร่างกาย และเพศ 17 15 24 
   1.1 ฆ่าผู้อื่น 5 4 7 
   1.2 ท าร้ายผู้อื่นถึงแก่ความตาย - - - 
   1.3 พยายามฆ่า 3 3 6 
   1.4 ท าร้ายร่างกาย 3 3 5 
   1.5 ข่มขืนกระท าช าเรา 3 2 3 
   1.6 อื่นๆ 3 3 6 
2. ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ 17 12 15 
   2.1 ปล้นทรัพย์ - - - 
   2.2 ชิงทรัพย์ - - - 
   2.3 วิ่งราวทรัพย ์ - - - 
   2.4 ลักทรัพย์ 16 11 14 
   2.5 กรรโชกทรัพย ์ - - - 
   2.6 ฉ้อโกง - - - 
   2.7 ยักยอกทรัพย์ 1 1 1 
   2.8 ท าให้เสียทรัพย์ - - - 
   2.9 รับของโจร - - - 
   2.10 ลักพาเรียกค่าไถ่ - - - 
   2.11 วางเพลิง - - - 
   2.12 อื่นๆ - - - 
         - การโจรกรรมรถยนต์ - - - 
         - การโจรกรรมรถจักรยานยนต์ 1 1 1 
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• ยาเสพติด 
สถิติคดียาเสพติดประเภทต่างๆ ในรอบปีท่ีผ่านมา  
(ข้อมูลจากสถานีต ารวจภูธรพบพระ อ าเภอพบพระ จังหวัดตาก ณ วันท่ี 15 ธันวาคม 2559) 

ประเภทความผิด เกิด/ราย 
จับได้ 

หมายเหตุ 
ราย คน 

1. ยาเสพติด 179 179 179  
   1.1 ผลิต - - -  
   1.2 น าเข้า - - -  
   1.3 ส่งออก - - -  
   1.4 จ าหน่าย 9 9 12  
   1.5 ครอบครองเพื่อจ าหน่าย 18 18 20  
   1.6 ครอบครอง 37 37 40  
   1.7 อื่นๆ (เสพ) 115 115 116  

การสังคมสังเคราะห์ 
(1) ต าบลวาเล่ย์ โดยองค์การบริหารส่วนต าบลวาเล่ย์ ได้ด าเนินงานด้านการสังคมสงเคราะห์ ดังนี้ 
(2) ด าเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ปุวยเอดส์   
(3) รับลงทะเบียนและประสานโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเล้ียงดูเด็กแรกเกิด 
(4) ประสานการท าบัตรผู้พิการ 
(5) ต้ังโครงการช่วยเหลือผู้ยากจน ยากไร้ รายได้น้อย และผู้ด้อยโอกาสไร้ที่พึ่ง    
(6) ต้ังโครงการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านผู้ยากไร้ 

ระบบบริการพื้นฐาน 
๑. การคมนาคมขนส่ง 

 ต าบลวาเล่ย์ มีถนนท่ีใช้ติดต่อระหว่างหมู่บ้านเป็นถนนลาดยาง ถนนลูกรัง  และถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ซึ่งเช่ือมระหว่างหมู่บ้านครบทุกหมู่บ้าน สภาพจราจรเป็นไปด้วยความสะดวก ระยะทางจากอ าเภอแม่
สอด ถึงต าบลวาเล่ย์ เป็นระยะทาง 63 กิโลเมตร มีรถยนต์โดยสารสองแถววิ่งตลอดสาย ค่าโดยสารคนละ 80 
บาท ระยะทางจากจังหวัดตาก ถึงต าบลวาเล่ย์ 146 กิโลเมตร มีรถตู้โดยสารประจ าทาง จากอ าเภอแม่สอดถึง
จังหวัดตากตลอดสาย ค่าโดยสารคนละ 78 บาท 

๒. การไฟฟ้า 
ปัจจุบันประชาชนต าบลวาเล่ย์ มีไฟฟูาใช้ทุกครัวเรือน คิดเป็น ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ แต่พบปัญหาคือไฟฟูา

ส่องสว่างหรือไฟฟูาสาธารณะยังไม่สามารถด าเนินการครอบคลุมพื้นท่ีได้ท้ังหมด เนื่องจากพื้นท่ีท่ีมี  ความ
ต้องการให้ติดต้ังไฟฟูาส่องสว่างนั้นไม่ใช่ท่ีสาธารณะ องค์การบริหารส่วนต าบลวาเล่ย์ จึงไม่สามารถด าเนินการ
ได้เช่นเดียวกับถนน การแก้ปัญหาคือ ประสานความร่วมมือกับหลายฝุาย เพื่อท าความเข้าใจ กับประชาชนใน
พื้นท่ี และวิธีการท่ีจะด าเนินการแก้ไข ท้ังนี้ องค์การบริหารส่วนต าบลวาเล่ย์ ได้ต้ังงบประมาณ ในส่วนนี้ไว้แล้ว 
และได้แจ้งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบถึงเหตุผลเพื่อจะได้ช่วยกันแก้ไขปัญหาให้กับชุมชนต่อไป  
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๓. การประปา 
ต าบลวาเล่ย์ ใช้ระบบประปาภูเขา สามารถให้บริการได้ครอบคลุม ทุกหลังคาเรือน คิดเป็น ๑๐๐ 

เปอร์เซ็นต์ แต่มีปัญหาเรื่องน้ าอุปโภค-บริโภค ในช่วงฤดูแล้ง น้ าประปาภูเขา ไม่เพียงพอตลอดท้ังปี ปัจจุบันมี
ข้อร้องเรียนเรื่องน้ าประปาบ่อยครั้ง ซึ่งปัญหานี้ องค์การบริหารส่วนต าบลวาเล่ย์ ได้น าบรรจุในแผนพัฒนา
ท้องถิ่นส่ีป ี(พ.ศ.2561 - 2564) เพื่อท่ีจะพิจารณาด าเนินการในปีต่อไป เมื่อมีงบประมาณและความจ าเป็นก็
สามารถด าเนินโครงการได้ต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนต่อไป ปัจจุบันประชาชนมี
ประปาใช้  ดังนี้ 

- จ านวนครัวเรือนท่ีใช้น้ าประปา 679 หลังคาเรือน 
- หน่วยงานเจ้าของกิจการประปา ของ อบต.วาเล่ย์ จ านวน  6  แห่ง 
- ปริมาณการใช้น้ าประปาเฉล่ีย ๕๐๐ - ๕๕๐ ลบ.ม. ต่อวัน 
- แหล่งน้ าดิบท่ีใช้ผลิตน้ าประปาได้จาก อ่างเก็บน้ า แหล่งน้ าผิวดิน และแหล่งน้ าใต้ดิน     

   
๔. โทรศัพท์ 

- จ านวนโทรศัพท์สาธารณะในเขตพื้นท่ี   จ านวน     -     หมายเลข 
- จ านวนโทรศัพท์ส่วนบุคคล   จ านวน     - หมายเลข 
- จ านวนชุมสายโทรศัพท์  จ านวน      - ชุมสาย 

 
๕. ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ์ 

- ท่ีท าการไปรษณีย์โทรเลข  จ านวน      1  แห่ง 
- หอกระจายข่าวในพื้นท่ี  จ านวน  7 แห่ง ให้บริการได้ 
- พื้นท่ีต าบลวาเล่ย์ ไม่มีท่ารถขนส่ง ต้องเดินทางไปใช้บริการ ท่ารถขนส่งอ าเภอพบพระ 

ระบบเศรษฐกิจ 

๑. การเกษตร 
ข้อมูลพืชเศรษฐกิจในต าบลวาเล่ย์ 

ล าดับท่ี พืชเศรษฐกิจ พื้นท่ีปลูก (ไร่) ผลผลิตเฉล่ีย (ตัน/ปี) จ านวนครัวเรือนท่ีปลูก 
1 ข้าวโพดเล้ียงสัตว์ 11,533.97 9,227,176 540 
2 ถั่วเขียว 1,977.17 237,260 94 
3 ข้าว 1,366.08 409,824 112 
4 มันส าปะหลัง 1,848.48 6,469,680 95 

รวม 16,725.70 16,343,940 841 
๒. การประมง ข้อมูลจากองค์การบริหารส่วนต าบลวาเล่ย์ไม่มีการท าประมงในพื้นท่ี ส่วนข้อมูลจาก

ส านักงานประมงจังหวัดตาก ต าบลวาเล่ย์มีเกษตรกรเล้ียงปลาในบ่อ จ านวน 101 ราย พื้นท่ีประมาณ 
52.382  ไร ่รายละเอียดในหน้า 26 (ประมวลผลข้อมูล ณ วันท่ี 28 กุมภาพันธ์ 2562)  
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๓. การปศุสัตว์ 
 

ล าดับท่ี สัตว์เล้ียง จ านวน (ตัว) 
1 โคเนื้อ 633 
2 กระบือ 62 
3 สุกร 785 

ล าดับท่ี สัตว์เล้ียง จ านวน (ตัว) 
4 ไก ่ 12,187 
5 เป็ด 267 
6 แพะ 20 

  รวม 13,954 
 

๔. การบริการ 
- โรงแรม    จ านวน      - แห่ง 
- ร้านอาหาร   จ านวน      - แห่ง 
- โรงภาพยนตร ์   จ านวน      - แห่ง 
- สถานีขนส่ง   จ านวน      - แห่ง  
- ร้านเกมส์   จ านวน      2     แห่ง (หมู่ 1, หมู่ 7) 

๕. แหล่งท่องเท่ียว 
- ห้วยน้ าด้ัน หมู่ท่ี ๖   จ านวน      ๑ แห่ง 
- อ่างเก็บน้ า หมู่ท่ี ๓   จ านวน      1 แห่ง 
- อาคารจัดกิจกรรมต้อนรับนักท่องเท่ียว  จ านวน      1 แห่ง 

(ศาลเจ้าพ่อพะวอ จุดผ่อนปรนบ้านวาเล่ย์)  
๖. อุตสาหกรรม จ านวนกิจการอุตสาหกรรมขนาดเล็ก ได้แก่ 

- ปั๊มน้ ามันและก๊าซ จ านวน     21 แห่ง  
- โรงสี (ขนาดเล็ก)  จ านวน     10 แห่ง  
- โรงขนมจีน  จ านวน      ๑ แห่ง  

๗. การพาณิชย์ แรงงาน และกลุ่มอาชีพ 
• แรงงาน 
ข้อมูลจากองค์การบริหารส่วนต าบลวาเล่ย์ ซึ่งส ารวจข้อมูลพื้นฐานพบว่า ประชากรท่ีมีอายุ ๑๕ - ๖๐ ปี อยู่

ในก าลังแรงงาน ร้อยละ  ๙4 เมื่อเทียบกับอัตราส่วนกับจังหวัด ร้อยละ ๗๓.๙๙ ซึ่งสูงกว่ามาก แต่ค่าแรงใน
พื้นท่ีต่ ากว่าระดับจังหวัด โดยเฉพาะแรงงานด้านการเกษตร ประชากรอายุระหว่าง ๒๕ - ๕๐ ปี บางส่วน ไปรับจ้าง
ท างานนอกพื้นท่ี  รวมท้ังแรงงานท่ีไปท างานต่างประเทศ ปัญหาท่ีพบคือ ประชากรต้องไปท างานนอกพื้นท่ีใน
เมืองท่ีมีโรงงานอุตสาหกรรม บริษัท ห้างร้านใหญ่ๆ เพราะในพื้นท่ีไม่มีโรงงานอุตสาหกรรมท่ีมีการจ้างแรงงาน 
เนื่องจากพื้นท่ีส่วนมากเป็นท่ีอยู่อาศัย ปัญหานี้ยังไม่สามารถแก้ไขได้ 

• กลุ่มอาชีพ มีกลุ่มอาชีพ  จ านวน  7  กลุ่ม 
- กองหนุนเพื่อความมั่นคงของชาติ ๑ รุ่น  
- กลุ่มทอผ้า  หมู่ท่ี 2, 5 และ 6  
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- กลุ่มแม่บ้าน  หมู่ท่ี ๑ - 7    
- กลุ่มเยาวชน  หมู่ท่ี ๑ - 7   
- กลุ่มหม่อนไหมบ้านผ่านศึกพัฒนา หมู่ท่ี 6 
- กลุ่มปักผ้าชาวเขา บ้านทรัพย์เจริญ หมู่ท่ี ๗ 
- อาสาปูองกันหมู่บ้าน หมู่ท่ี ๑ – 7 

 
ทรัพยากรธรรมชาติ 

• น้ า 
 ทรัพยากรน้ า ต าบลวาเล่ย์ มีล าห้วยกั้นพรมแดนระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐสังคมนิยมเมียนมา 
ไหลผ่านเป็นระยะทางยาวประมาณ ๖๕ กิโลเมตร 

- ล าคลอง , ล าน้ า , ล าห้วย  ๓ สาย 
- ฝาย    ๕  แห่ง 
- บ่อน้ าต้ืน   ๕๔   แห่ง 
- บ่อบาดาล/บาดาลน้ าลึก           ๑๔ แห่ง 
- สระน้ าขนาดใหญ่   ๑ แห่ง 
- สระในหมู่บ้าน        ๒๓ แห่ง 
- ประปาหมู่บ้าน   ๑๑ แห่ง 
- ประปาภูเขา   ๕ แห่ง 

• ปุาไม้ 
ทรัพยากรปุาไม้  ต าบลวาเล่ย์ มีการส่งเสริมการปลูกปุาไม้ อนุรักษ์ปุาไม้ ดูแลรักษาปุาชุมชน  ปุาสาธารณะ
อย่างต่อเนื่องและเร่งด่วน 

• ภูเขา 
พื้นท่ีส่วนใหญ่ของต าบลวาเล่ย์ อยู่ในเขต สปก. จ านวน 6,๓๓๙ ไร่ และโฉนดท่ีดิน จ านวน ๑,๗๐๓ ไร่ 

• คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ 
 ในพื้นท่ีขององค์การบริหารส่วนต าบลวาเล่ย์ โดยมากเป็นพื้นท่ีส าหรับเพาะปลูก ท่ีอยู่อาศัย ร้านค้า 

สถานประกอบการ ตามล าดับ และมีพื้นท่ีเพียงเล็กน้อยท่ีเป็นพื้นท่ีสาธารณะ ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นท่ี 
ได้แก่ ดิน น้ า ต้นไม้ อากาศท่ีไม่มีมลพิษ ปัญหาคือ ไม่สามารถน าน้ าจากใต้ดินมาใช้ในก ารอุปโภคบริโภคได้ 
ต้องอาศัยน้ าดิบจากแหล่งอื่น และน้ าฝน มีแหล่งน้ าใช้ในการเกษตรไม่เพียงพอ ปัญหาด้านขยะ การแก้ไข
ปัญหาขององค์การบริหารส่วนต าบลวาเล่ย์ ได้จัดท าโครงการเพื่อการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนและเป็นไป
ตาม ความต้องการของประชาชน เช่น โครงการจัดหาถังขยะเพื่อรองรับขยะให้ครอบคลุมท้ังพื้นท่ี โครงการ
ปลูกต้นไม้ในวันส าคัญต่างๆ ท้ังในพื้นท่ีของตนเองและพื้นท่ีสาธารณะ 
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เศรษฐกิจพอเพยีงท้องถ่ิน (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า) 
 
 

ประเภทของการท า
การเกษตร 

บ้านมอเกอไทย  
หมู่ท่ี 1 

บ้านวาเล่ย์ใต้หมู่
ท่ี 2 

บ้านวาเล่ย์เหนือหมู่
ท่ี 3 

บ้านแม่ออกฮู 
หมู่ท่ี 4 

บ้านยะพอ 
หมู่ท่ี 5 

บ้านผ่านศึกพัฒนา
หมู่ท่ี 6 

บ้านทรัพย์เจริญ 
หมู่ท่ี 7 

ท านา ในเขต
ชลประทาน 

ครัวเรือน 
ไร ่

ครัวเรือน 
ไร ่

ครัวเรือน 
ไร ่

ครัวเรือน 
ไร ่

ครัวเรือน 
ไร ่

ครัวเรือน 
ไร ่

ครัวเรือน 
ไร ่

นอกเขต
ชลประทาน 

2 ครัวเรือน 
13 ไร ่

63 ครัวเรือน 
58.9.43 ไร ่

15 ครัวเรือน 
262.6.04 ไร ่

12 ครัวเรือน
119.6.25 ไร ่

34 ครัวเรือน
469.8.61ไร ่

4 ครัวเรือน 
20 ไร ่

20 ครัวเรือน 
98.3.47 ไร ่

ท าสวน ยางพารา ครัวเรือน 
ไร ่

1 ครัวเรือน 
26 ไร ่

8 ครัวเรือน 
164.28 ไร่ 

1 ครัวเรือน 
13.88 ไร ่

ครัวเรือน 
ไร ่

10 ครัวเรือน 
162.50 ไร ่

2 ครัวเรือน 
57.30ไร ่

ปาล์ม / พริก ครัวเรือน 
ไร ่

ครัวเรือน 
ไร ่

ปาล์ม 1 ครัวเรือน 
7.2 ไร ่

ครัวเรือน 
ไร ่

ครัวเรือน 
ไร ่

พริก 8 ครัวเรือน 
65 ไร ่

พริก 58 ครัวเรือน 
488.3.21 ไร ่

ท าไร ่ ไร่อ้อย ครัวเรือน 
ไร ่

ครัวเรือน 
ไร ่

ครัวเรือน 
ไร ่

ครัวเรือน 
ไร ่

ครัวเรือน 
ไร ่

1 ครัวเรือน 
20 ไร ่

ครัวเรือน 
ไร ่

ไร่ข้าวโพด 68 ครัวเรือน 
1,569 ไร ่

110 ครัวเรือน 
2,978 ไร ่

48 ครัวเรือน 
1,131.48 ไร ่

17 ครัวเรือน 
241.19 ไร ่

116 ครัวเรือน 
2,407.2.76ไร ่

53 ครัวเรือน 
907.7 ไร ่

170 ครัวเรือน 
2,249.6.34 ไร ่

มันส าปะหลัง ครัวเรือน 
ไร ่

9 ครัวเรือน 
192.53 ไร ่

37 ครัวเรือน 
867.2.14 ไร ่

5 ครัวเรือน 
63.4.45 ไร ่

10 ครัวเรือน 
217.2 ไร ่

15 ครัวเรือน 
317 ไร ่

9 ครัวเรือน 
167.1.39 ไร ่

ไร่ถ่ัวเขียว 
ผิวมัน 

15 ครัวเรือน 
48.1.18 ไร ่

30 ครัวเรือน 
453 ไร่ 

16 ครัวเรือน 
197.4.15 ไร ่

2 ครัวเรือน 
42.3.89 ไร ่

40 ครัวเรือน 
669.9.73 ไร ่

11 ครัวเรือน 
151 ไร่ 

8 ครัวเรือน 
160 ไร่ 

อื่นๆ แตงกวา / 
ถ่ัวลิสง 

แตงกวา 3 ครัวเรือน 
31.2.25 ไร ่

ครัวเรือน 
ไร ่

ครัวเรือน 
ไร ่

ครัวเรือน 
ไร ่

ครัวเรือน 
ไร ่

ครัวเรือน 
ไร ่

ถ่ัวลิสง 1 ครัวเรือน 
5 ไร ่

 
 
 

ตารางแสดงข้อมูลด้านการเกษตรของหมู่ท่ี 1 - หมู่ท่ี 7 

 

16 



   17 
 

 
แหล่งน้ า 

ทางการเกษตร 
ความเพียงพอของปริมาณน้ าฝนที่ใช้ในการท าการเกษตร ปริมาณน้ าฝนที่ตกโดยเฉลี่ยในปีที่ผ่านมา 

(มิลลิเมตร) กรณีที่ทราบโปรดระบ ุเพียงพอ ไม่เพียงพอ 
1) ปริมาณน้ าฝน หมู่ที่ 1/2/3/4/5/6   

แหล่งน้ าทางการเกษตร ล าดับความส าคัญ ความเพียงพอของน้ าเพ่ือการเกษตรตลอดทั้งปี การเข้าถึงแหล่งน้ าการเกษตร 
เพียงพอ ไม่เพียงพอ ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง หมายเหตุ 

2) แหล่งน้ าธรรมชาติ 
 1. แม่น้ า  หมู่ที่ 1/4/5 หมู่ที่ 2/3  หมู่ที่ 1/2/3/4/5  
 2. ห้วย/ล าธาร   หมู่ที่ 1/2/3/4/5/6  หมู่ที่ 1/2/3/4/5/6  
 3. คลอง   หมู่ที่ 3/7  หมู่ที่ 3/7  
 4. หนองน้ า/บึง   หมู่ที่ 3  หมู่ที่ 3  
 5. น้ าตก       
 6. อื่นๆ(โปรดระบุ)       
3) แหล่งน้ าท่ีมนุษย์สร้างข้ึน 
1. แก้มลิง       
 2. อ่างเก็บน้ า   หมู่ที่ 3/4/5/6/7  หมู่ที่ 3/4/5/6/7  
 3. ฝาย   หมู่ที่ 2/3/4/5  หมู่ที่ 2/3/4/5  
 4. สระ   หมู่ที่ 2/3/5/6  หมู่ที่ 2/3/5/6  
 5. คลองชลประทาน       

 

ข้อมูลด้านแหล่งน้ ากิน น้ าใช้ หรือน้ าเพ่ือการอุปโภค - บริโภค 

แหล่งน้ า 
ม ี ทั่วถึงหรือไม่ ร้อยละของครัวเรือนที่เข้าถึง (หมู่ที่) 

เพียงพอ ไม่เพียงพอ ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 ม.7 
1)  บ่อบาดาลสาธารณะ  หมู่ที่ 1/2/3/4/6/7  หมู่ที่ 1/2/3/4/6/7 10 5 10 50  20 10 
2)  บ่อน้ าต่ืนสาธารณะ  หมู่ที่ 1/2/3/4/7  หมู่ที่ 1/2/3/4/7 5 5 5 50   10 
3)  ประปาหมู่บ้าน (อปท.)  หมู่ที่ 1/2/3/4/5/6 หมู่ที1/2/3/4/5/6  100 100 100 80 100 100  
4)  ระบบประปา (ประปาส่วนภูมิภาค)            
5)    แหล่งน้ าธรรมชาติ  หมู่ที่ 5  หมู่ที่ 5     50   

ตารางแสดงข้อมูลด้านแหล่งน้ าทางการเกษตรของหมู่ท่ี 1 - หมู่ท่ี 7 

 

17 
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2.) สถานการณ์ด้านการเกษตร ต าบลวาเล่ย ์

 

 

 

 

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

 

 

พื้นที่เกษตร 
34,736 ไร่ 
71.17 % 

พื้นที่น้ า 
368 ไร่ 
0.75 % 

พื้นที่อ่ืนๆ 
2,370ไร่ 
4.86 % 

พื้นที่ป่า 
1,130ไร่ 
23.22 % 

การใช้ท่ีดิน พื้นท่ีเกษตร 

การใช้ท่ีดิน พื้นท่ีน้ า 

การใช้ท่ีดิน พื้นท่ีอื่นๆ 

การใช้ท่ีดิน พื้นท่ีปุา 

พื้นทีต่ าบลวาเล่ย ์

พื้นที่ต าบลวาเล่ย์ 
48, 804 ไร ่
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ท่ีมา :  แผนท่ีเกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก Agri-Map - กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  

          * ข้อมูลการใช้ท่ีดิน กรมพัฒนาท่ีดิน (2558 - 2559) 

 

พื้นที่เพาะปลูก 
34,734 ไร่ 
99.99 % 

พื้นที่ประมง 
- ไร่ 
0 % 

พื้นที่ปศสุัตว์ 
2 ไร่ 

0.01 % 

พื้นท่ีการเกษตร พื้นท่ีเพาะปลูก 

พื้นท่ีการเกษตร พื้นท่ีประมง 

พื้นท่ีการเกษตร พื้นท่ีปศุสัตว์ 

พื้นที่การเกษตรต าบลวาเลย่์ 

พื้นที่การเกษตร  
34,736 ไร ่
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  ท่ีมา :  แผนท่ีเกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก Agri-Map - กระทรวงเกษตรและสหกรณ ์ 
          * ข้อมูลการใช้ท่ีดิน กรมพัฒนาท่ีดิน (2557) พื้นท่ีปลูกนอกเขตปุาตามกฎหมาย 
 

 

ข้าว 
1,879 ไร ่
12.44 % 

มันส าปะหลัง 
1,002 ไร่ 
6.63 % 

ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 
10,873 ไร่ 
71.97 % 

อ้อย 
1,300 ไร ่
8.61% 

ยางพารา 
53 ไร่ 

0.35 % 

พื้นท่ีเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ ข้าว 
พื้นท่ีเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ มันส าปะหลัง 
พื้นท่ีเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ ข้าวโพดเล้ียงสัตว์ 
พื้นท่ีเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ ยางพารา 
พื้นท่ีเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ อ้อย 

พื้นที่เพาะปลูกพืชเศรษฐกจิ 

พื้นที่เพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ  

15,107 ไร ่
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สถานการณ์ด้านการเกษตร ต าบลวาเล่ย ์

ตารางแสดงจ านวนครัวเรือนเกษตรกร ต าบลวาเล่ย์ อ าเภอพบพระ จังหวัดตาก 

 
หมู่ที ่

 
ชื่อหมู่บ้าน 

จ านวนประชากร (คน) 
จ านวนครัวเรือน 

(ครัวเรือน) 
 

รวม 
 

ชาย 
 

หญิง 
ครัวเรือน 
ทั้งหมด 

ครัวเรือน 
เกษตรกร 

 
ร้อยละ 

1 มอร์เกอร์ไทย 1,055 559 496 249 60 24 
2 วาเล่ย์ใต้ 511 265 246 194 112 58 
3 วาเล่ย์เหนือ 780 421 359 320 97 30 
4 บ้านแม่ออกฮู 3,018 1,515 1,503 337 180 53 
5 บ้านยะพอ 2,626 1,381 1,245 465 150 32 
6 บ้านผ่านศึกพัฒนา 327 166 161 122 80 66 
7 บ้านทรัพย์เจริญ 3,017 1,513 1,504 466 267 57 

รวม 7 หมู่ 11,334 5,820 5,514 2,153 946 44 

ท่ีมา :  ข้อมูลประชากร  - องค์การบริหารส่วนต าบลวาเล่ย์  
 ข้อมูลครัวเรือนเกษตรกร - ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจ าต าบล 
* อ้างอิงข้อมูลระบบจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน ประจ าปี 2557 มีเฉพาะข้อมูลเกษตรกรท่ีขึ้นทะเบียน 
หมายเหตุ : ร้อยละจ านวนครัวเรือนเกษตรกรเทียบกับครัวเรือนท้ังหมด ต่ ากว่าความเป็นจริงเนื่องจากข้อมูล
จ านวนครัวเรือนเกษตรกรเป็นฐานข้อมูลของกรมส่งเสริมการเกษตร ซึ่งเกษตรกรท่ีไม่มีเอกสารสิทธิท่ีดินท ากิน
บางส่วนไม่ได้ขึ้นทะเบียนเกษตรกร 
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ข้อมูลก าหนดเขตความเหมาะสมการปลูกพืชเศรษฐกิจที่ส าคัญ ต าบลวาเล่ย์ อ าเภอพบพระ 
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ท่ีมา : ส านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด 
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การใช้ที่ดินเพื่อการเกษตร ต าบลวาเล่ย์ 
1. ด้านเกษตรกรรม 

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

พื้นที่ท านา 

ข้าวเจ้า 
ครัวเรือน 1 51 13 21 23 3 8         120.00  

ไร่ 7.89 542.28 111.97 247.52 322.57 10.00 36.00      1,278.23  

ข้าวเหนียว 
ครัวเรือน   4 1                     5.00  

ไร่   40.80 10.00                   50.80  

ข้าวไร ่
ครัวเรือน 1   6 5 6 9 58           85.00  

ไร่ 13.00   43.44 41.55 92.49 77.77 402.43         670.68  
รวมพื้นที่(ไร่) 20.89 583.08 165.41 289.07 415.06 87.77 438.43      1,999.71  

พื้นที่ท าไร ่

ข้าวโพดเลี้ยง
สัตว์ 

ครัวเรือน 42 120 63 19 58 62 87         451.00  
ไร่ 904.76 4,156.71 1,733.84 419.18 1,557.68 1,068.25 1,261.95    11,102.37  

ข้าวโพดเมล็ด
พันธ์ 

ครัวเรือน   1       2 3             6.00  
ไร่   18.00       28.00 38.16           84.16  

ถ่ัวเขียวผิวมัน 
ครัวเรือน 2 33 7 1 13 4 6           66.00  

ไร่ 40.84 552.84 96.96 17.00 219.17 40.96 59.63      1,027.40  

อ้อยโรงงาน 
ครัวเรือน     1     1               2.00  

ไร่     8.00     5.00             13.00  

มันส าปะหลัง 
ครัวเรือน 9 3 26   5 12 15           70.00  

ไร่ 138.31 34.75 445.71   70.50 173.00 162.13      1,024.40  
รวมพื้นที่(ไร่) 1,083.91 4,762.30 2,284.51 436.18 1,847.35 1,315.21 1,521.87    13,251.33  

รวมพื้นที่ทั้งหมด(ไร่) 1,104.80 5,345.38 2,449.92 725.25 2,262.41 1,402.98 1,960.30 15,251.04 

ท่ีมา : ส านักงานเกษตรอ าเภอพบพระ  *อ้างอิงขอ้มูลจากทะเบียนเกษตรกรปี 2561 มีเฉพาะข้อมูลเกษตรกรที่ข้ึนทะเบียนเท่านั้น

 

25 
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2. ด้านปศุสัตว์ 
ข้อมูลด้านปศุสัตว์ 

หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน 
ชนิดสัตว์ที่ท าการปศุสัตว์ 

โคเนื้อ 
1 บ้านมอเกอร์ไทย (ปชด.) 30 
2 บ้านวาเล่ย์ใต้ 79 
3 บ้านวาเล่ย์เหนือ (ปชด.) 34 
4 บ้านแม่ออกฮู (ปชด.) 176 
5 บ้านยะพอ (ปชด.) 86 
6 บ้านผ่านศึกพัฒนา 39 
7 บ้านทรัพย์เจริญ 179 

รวม 623 
  ท่ีมา : ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก  

2. ด้านประมง 
ข้อมูลด้านการประมง ต าบลวาเล่ย์ อ าเภอพบพระ 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

หมู่ที ่ ชื่อหมู่บ้าน เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยง 
สัตว์น้ า(ราย) 

ประเภทการเลี้ยง 
บ่อดิน/บอ่ซีเมนต์ 

จ านวน(บอ่) พื้นที่(ไร่) 
1 บ้านมอเกอร์ไทย (ปชด.)                  10  10  4.75  
2 บ้านวาเล่ย์ใต้                  27  27  10.47  
3 บ้านวาเล่ย์เหนือ (ปชด.)                  27  27  20.18  
4 บ้านแม่ออกฮู (ปชด.)  -  -  -    
5 บ้านยะพอ (ปชด.)                  14  14  4.25  
6 บ้านผ่านศึกพัฒนา                  19  19  11.08  
7 บ้านทรัพย์เจริญ                    4  4  1.65  

รวม 101 101 52.382 

จ านวนเกษตรกรผู้เล้ียง  
พบผู้ขึ้นทะเบียน 101 

ราย 
 

พื้นท่ีด้านการประมง  
52.382 ไร ่

เล้ียงในบ่อ 101 บ่อ พื้นท่ี 52.382  ไร่ 

ท่ีมา : ส านักงานประมงจังหวัดตาก (ประมวลผลข้อมูล ณ วันท่ี 28 กุมภาพันธ์ 2562) 
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ส่วนที่ 2 : ภาวะเศรษฐกิจและสังคมครัวเรอืนเกษตรกร ปญัหาความต้องการและแนวทางการ
พัฒนาภาคเกษตร 

๑.) สภาพเศรษฐกิจครัวเรือนเกษตรกร และปญัหาหนี้สนิ 

 วิเคราะห์จากแบบส ารวจฯ จ านวน 58 ชุด อายุเฉล่ียเกษตรกร ต าบลวาเล่ย์ เฉล่ีย 46 ปี 

     จากการวิเคราะห์แบบส ารวจฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาลักษณะท่ัวไปของครัวเรือนเกษตรกร รวมท้ัง
ศึกษาปัญหาความต้องการของครัวเรือนเกษตรกร และแนวทางการพัฒนาครัวเรือนเกษตรกร ต าบล วาเล่ย์ 
อ าเภอพบพระ จังหวัดตาก โดยใช้ข้อมูลจากแบบส ารวจฯ  

 

แผนภูมิที่ 1 ร้อยละของระดับการศึกษาเกษตรกร ต าบลวาเล่ย์ 

 

ท่ีมา :  ข้อมูลอายุเฉล่ียเกษตรกร - ระดับการศึกษา วิเคราะห์และประมวลผลจากแบบส ารวจข้อมูล
 เกษตรกรฯ โดยสภาเกษตรกรจังหวัดตาก ปี ๒๕๕๘ 

 

ไม่ได้รับการศึกษา 
4 % 

ประถมศึกษา 
81 % 

ม.ต้นข้ึนไป 
16 % 
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หนี้สินเฉล่ีย  
ในระบบ 
97 % 

หนี้สินเฉล่ีย  
นอกระบบ 

3 % 

แผนภูมิที่ 2 : รายได้ – รายจ่าย – หนี้สินเกษตรกร ต าบลวาเล่ย์ 

 

ท่ีมา : ข้อมูล รายได้ - รายจ่าย - หนี้สินเกษตรกร ต าบลวาเล่ย์/อ าเภอพบพระ วิเคราะห์และประมวลผลจาก
แบบส ารวจข้อมูลเกษตรกรฯ โดยสภาเกษตรกรจังหวัดตาก ปี ๒๕๕๘ 
        ข้อมูล รายได้ - รายจ่าย - หนี้สินเกษตรกร จังหวัดตาก จากส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร เขต ๒ ปี ๒๕๕๗ 

แผนภูมิที่ 3 ประเภทหนี้ของเกษตรกร ต าบลวาเล่ย ์
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายได้
เฉลี่ยภาค
เกษตร 

รายจ่าย
เฉลี่ยภาค
เกษตร 

รายได้นอก
ภาคเกษตร 

รายจ่าย
นอกภาค
เกษตร 

รวมรายได้
เฉลี่ย  

รวม
รายจ่าย
เฉลี่ย 

หน้ีสิน 

ภาคเกษตร นอกภาคเกษตร รายรับ รายจ่าย หน้ีสิน 
ต.วาเล่ย์ 252,586. 55,264.0 21,991.0 76,450.0 274,577. 131,714. 269,551.
อ.พบพระ 175,392 67,277. 26,577. 87,251. 201,969 154,528 202,843
จ.ตาก (สศก.) 144,944. 75,437.0 51,383.0 83,828.0 196,327. 159,265. 60,000.0

0.00

50,000.00

100,000.00

150,000.00

200,000.00

250,000.00

300,000.00

ต.วาเล่ย์ อ.พบพระ จ.ตาก (สศก.) 

ระยะเวลาในการก่อหนีเ้ฉลี่ย 7 ป ี
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แผนภูมิที่ 4 ร้อยละ ลักษณะการเปลี่ยนแปลงหนี้ ต าบลวาเล่ย ์

 

แผนภูมิที่ 5 ร้อยละ วัตถุประสงค์การขอกู้ ต าบลวาเล่ย์ 

 

 
 

ลดลงเรื่อยๆ 
11 % 

ไม่เปล่ียนแปลง 
35 % 

เพิ่มข้ึนเรื่อยๆ 
54 % 

0.00

100.00

การเกษตร อื่นๆ 

วัตถุประสงค์ขอกู้ 

51.40 % 48.60 % 

ร้อยละวัตถุประสงค์การขอกู้ 

0.00 20.00 40.00 60.00

สร้างบ้าน 

ช าระหนี้สิน 

ใช้จ่ายในครัวเรือน 

ค่าเล่าเรียนบุตร 

วัต
ถุป

ระ
สง

ค์ข
อก

ู้ 

8.26 % 

42.98 % 

39.67 % 

9.09 % 

ร้อยละ วัตถุประสงค์ขอกู้อื่นนอกภาคการเกษตร 

ท่ีมา :   ข้อมูลประเภทหนี้ของเกษตรกร - ลักษณะการเปล่ียนแปลงหนี้ - วัตถุประสงค์การขอกู้  
วิเคราะห์และประมวลผลจากแบบส ารวจข้อมูลเกษตรฯ โดยสภาเกษตรกรจังหวัดตาก ปี ๒๕๕๘ 
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การพิจารณาสภาพเศรษฐกิจของครัวเรือนเกษตรกร นอกจากจะพิจารณาจากรายได้สุทธิครัวเรือนท่ี
ได้รับ ท้ังกิจกรรมทางการเกษตรและกิจกรรมนอกการเกษตรแล้ว จ าเป็นต้องน าค่าใช้จ่ายในการบริโภคมาร่วม
พิจารณาด้วย เพื่อดูว่าในรอบปีท่ีผ่านมาเกษตรกรได้รับผลตอบแทนจากกิจกรรมทางเศรษฐกิจของครัวเรือน
มากกว่าหรือน้อยกว่าการใช้จ่ายเพื่อบริโภคของครัวเรือน 

จาก แผนภูมิท่ี 2 : รายได้ - รายจ่าย - หนี้สินเกษตรกร ต าบลวาเล่ย์ อ าเภอพบพระ จังหวัดตาก รายได้
และรายจ่ายในกิจกรรมการผลิตทางการเกษตรของครัวเรือน เป็นข้อมูลพื้นฐานในการน าไปค านวณหารายได้
สุทธิ เพื่อเป็นเครื่องช้ีวัดในรอบปีเกษตรกรท่ีประกอบกิจกรรมการผลิตด้านการเกษตร มีผลตอบแทนจากการ
ผลิต อันน ามาซึ่งองค์ประกอบของรายได้ของครัวเรือน พบว่าครัวเรือนเกษตรกร ต าบลวาเล่ย์ มีรายได้สุทธิภาค
เกษตรก่อนหักช าระหนี้สินเฉล่ีย 197,322 บาท/ครัวเรือน (รายได้เฉล่ียภาคเกษตร 252,586 บาท/
ครัวเรือน หักรายจ่ายภาคเกษตร 55,264 บาท/ครัวเรือน) สูงกว่ารายได้สุทธิเกษตรของจังหวัดตาก ตาม
ข้อมูลแผนพัฒนาการเกษตร กลุ่มภาคเหนือตอนล่าง 1 ปี 2558 - 2560 จังหวัดตากมีรายได้สุทธิเกษตร
เฉล่ีย 69,508 บาท/ครัวเรือน ท้ังนี้ เมื่อพิจารณาจากรายจ่ายของครัวเรือนเกษตรกรต าบลวาเล่ย์เฉล่ีย  
131,714 บาท/ครัวเรือน ในจ านวนนี้ ร้อยละ 42 เป็นรายจ่ายภาคการเกษตร และ ร้อยละ 58 เป็นรายจ่าย
นอกภาคการเกษตร 

ส าหรับการศกึษาภาวะหนี้สินของครัวเรือน จากการสุ่มส ารวจข้อมูลฯ เกษตรกรในพื้นท่ีต าบล วาเล่ย์ 
มีขนาดหนี้สินเฉล่ีย 269,551 บาท/ครัวเรือน ซึ่งอยู่ในระดับสูงกว่าค่าเฉล่ียท้ังของอ าเภอและจังหวัด ปัจจัยท่ี
มีผลต่อการเป็นหนี้ของครัวเรือนภาคเกษตร มีสาเหตุหลัก คือ มีภาระค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นและรายได้ไม่เพียงพอ มี
ค่าใช้จ่ายฉุกเฉินเกิดขึ้นในครัวเรือน ปัญหาผลผลิตทางการเกษตรขายไม่ได้ มีผลผลิตน้อย ราคาตกต่ าไม่
แน่นอนและผลผลิตได้รับความเสียหายตาม ล าดับ ผลการสุ่มส ารวจข้อมูลวัตถุประสงค์การเป็นหนี้ของ
ครัวเรือนเกษตรกร พบว่าเป็นการกู้ยืมเพื่อการเกษตร ร้อยละ 51.40 ท่ีเหลือร้อยละ 48.60 เกษตรกรกู้เพื่อ
ช าระหนี้สิน เป็นค่าใช้จ่ายในครัวเรือน ค่าเล่าเรียนบุตร และกู้สินเช่ือเพื่อสร้างบ้าน (แผนภูมิท่ี 5) ระยะเวลาก่อ
หนี้เฉล่ีย 7 ปี ลักษณะการเปล่ียนแปลงหนี้สินของเกษตรกร เป็นหนี้ท่ีมีลักษณะลดลงเรื่อยๆ ร้อยละ 11 ไม่
เปล่ียนแปลง ร้อยละ 36 และเพิ่มข้ึนเรื่อยๆ ร้อยละ 53 (แผนภูมิท่ี 4) โดยเป็นหนี้ในระบบ ร้อยละ 97 และ
หนี้นอกระบบ ร้อยละ 3 (แผนภูมิท่ี3) 

หนี้สินของเกษตรกรของต าบลวาเล่ย ์พบว่า เกษตรกรมีหนี้สินหลายรายการ อาทิ หนี้เงินกู้กับธนาคาร
เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธนาคารพาณิชย์ต่างๆ  หนี้เงินกู้สหกรณ์การเกษตร และสหกรณ์อื่นๆ 
หนี้เงินกู้กับบริษัทไฟแนนซ์และบริษัทลิสซิ่ง หนี้กู้ยืมบุคคลธรรมดาโดยมีบุคคลหรือหลักทรัพย์ค้ าประกัน และ
ไม่สามารถผลักดันตนเองให้หลุดพ้นจากปัญหาหนี้สินได้  เกษตรกรบางรายอยู่ในมาตรการช่วยเหลือในการพัก
ช าระหนี้เงินต้น ช าระเฉพาะดอกเบี้ยกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร แต่ก็ไม่สามารถช าระ
หนี้ได้ ท้ังยังมีการกู้ยืมเงินจากแหล่งอื่นเพิ่มเติมด้วย อาทิ สหกรณ์การเกษตร กองทุนหมู่บ้าน บริษัทส่งเสริม
การปลูกพืชไร่  และนายทุนเงินกู้นอกระบบ ซึ่งจะต้องกู้เวียนเพื่อช าระหนี้ และไม่มีโอกาสในการปลดเปล้ือง
หนี้สินได้ สภาเกษตรกรจังหวัดตากได้มีข้อเสนอในการจัดการหนี้และการฟื้นฟูอาชีพเกษตรกรประสบปัญหา
หนี้สิน ภายใต้การประชุมคณะกรรมการประสานการแก้ไขปัญหาหนี้สินเกษตรกร จังหวัดตาก ในประเด็นการ
พิจารณามอบหมายหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง อาทิ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรจังหวัดตาก  
สหกรณ์จังหวัดตาก ฯลฯ ตรวจสอบ กล่ันกรอง หนี้สินของเกษตรกรเพื่อน าลูกหนี้ ท่ีผ่านการกล่ันกรอง 
พิจารณาช่องทางกลไกท่ีมีอยู่ของภาครัฐช่วยเหลือ และในส่วนของเกษตรกรท่ีไม่สามารถร่วมมาตรการ/กลไก 
แก้ไขปัญหาหนี้ใดใดได้ ควรมีแนวทางการฟื้นฟูอาชีพแก่เกษตรกร เพื่อพัฒนาศักยภาพการหารายได้ให้
เกษตรกร ต่อไป ท้ังนี้เนื่องด้วยพื้นท่ีการเกษตรของต าบลวาเล่ย์บางส่วนไม่มีกรรมสิทธิ์ แหล่งเงินกู้ต่างๆ เช่น 
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ธนาคาร สถาบันเกษตรกร แหล่งเงินกู้ไม่สามารถให้กู้ได้อย่างเต็มท่ี เนื่องจากไม่มีหลักประกัน เกษตรกรต้อง
พึ่งพา บริษัทส่งเสริมการปลูกพืชไร่  พ่อค้าคนกลาง - นายทุน ในการลงทุนท าการเกษตร การท าการเกษตร
แบบเกษตรพันธสัญญาจึงเป็นทางเลือกของเกษตรกรท่ีขาดแหล่งเงินทุน ตัวอย่างกรณีการท าการเกษตรแบบ
พันธสัญญาในพื้นท่ีอ าเภอพบพระ ซึ่งก่อให้เกิดปัญหาหนี้สินแก่เกษตรกร คือ กรณีเกษตรกรผู้ปลูกอ้อย อ าเภอ
พบพระ ซึ่งน าปัญหาหนี้สินร้องทุกข์ต่อสภาเกษตรกรจังหวัดตากพิจารณาให้การประสานงานหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้องบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่เกษตรกร รวม 123 ราย ท้ังนี้มีเกษตรกรต าบลวาเล่ย์ 28 ราย 
สภาเกษตรกรจังหวัดตาก ได้น าปัญหาความเดือดร้อนข้างต้นหารือร่วมกับคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการ 
ด้านการแก้ไขปัญหาหนี้สินระดับจังหวัด ๓ คณะ ประกอบด้วย 

คณะกรรมการประสานการแก้ไขปัญหาหนี้สินเกษตรกร จังหวัดตาก  
คณะอนุกรรมการไกล่เกล่ียประนอมหนี้นอกระบบประจ าจังหวัดตาก  
คณะอนุกรรมการฟื้นฟูและพัฒนาศักยภาพการหารายได้ของลูกหนี้นอกระบบประจ าจังหวัดตาก  ใน

การหารือพิจารณาร่วมกันให้ด าเนินการน าบัญชีเกษตรกรผู้ปลูกอ้อย 123 ราย เสนอต่อคณะคณะกรรมการ
ประสานการแก้ไขปัญหาหนี้สินเกษตรกร จังหวัดตาก เพื่อพิจารณาเห็นชอบส่งต่อให้คณะอนุกรรมการไกล่
เกล่ียประนอมหนี้นอกระบบประจ าจังหวัดตาก ด าเนินการเจรจาไกล่เกล่ียประนอมหนี้ให้แก่เกษตรกรตาม
กรอบอ านาจหน้าท่ี ผลการเจรจาไกล่เกล่ียหนี้สินได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากผู้ประกอบการ (เจ้าหนี้) 
อย่างไรก็ตาม พบมีเกษตรกรบางส่วนไม่ยินดีเข้าร่วมกระบวนการไกล่เกล่ียเนื่องจากขาดความเช่ือมั่นต่ อ
หน่วยงานภาครัฐ ท้ังนี้ การแก้ไขปัญหาหนี้สิน กรณีเกษตรกรผู้ปลูกอ้อย 123 ราย ได้ใช้เป็นแนวทางในการ
แก้ไขปัญหาหนี้สินผู้ปลูกอ้อยเอทานอลรายอื่นๆ ในจังหวัดตาก ต่อมา 
   
 
๒.) ปญัหาทีด่นิท ากนิ   

แผนภูมิที่ 6 : การถือครองที่ดินท ากินของเกษตรกร ต าบลวาเล่ย์ 
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ตนเอง เช่าท่ีดิน ท าฟรี/ท่ีสาธารณะ 

ร้อยละ ลักษณะการถือครองท่ีดิน 

87. % 

2 % 11 % 
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แผนภูมิที่ 7 : เอกสารสิทธิ์ที่ดินท ากินของเกษตรกร ต าบลวาเล่ย์ 

 

 
 
ผลการส ามะโนการเกษตร พ.ศ. 2556 จังหวัดตาก มีผู้ถือครองท าการเกษตรทั้งส้ิน ณ วันสรุปส ามะโน 

(1 พ.ค. 2556) พบว่าจ านวนผู้ถือครองและพื้นท่ีถือครองท าการเกษตรมีแนวโน้มเพิ่มข้ึน จากข้อมูลผู้ถือครอง
และพื้นท่ีถือครองท าการเกษตร พบว่าอ าเภอพบพระ จังหวัดตาก มีจ านวนผู้ถือครองเป็นล าดับท่ี 5 คือ 
6,953 คน คิดเป็นร้อยละ 12.3 ของผู้ถือครองรวมท้ังจังหวัด และมีพื้นท่ีถือครองเป็นล าดับท่ี 4 คือ  มี 
176,781 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 13 ของพื้นท่ีถือครองรวมท้ังจังหวัด โดยเฉล่ียแล้วผู้ถือครอง 1 คนจะมีพื้นท่ีถือ
ครอง 25.4 ไร่ ในขณะท่ีต าบลวาเล่ย์ อ าเภอพบพระ จังหวัดตาก จากข้อมูลการใช้ท่ีดินของกรมพัฒนาท่ีดิน    
ปี2557 ในแผนท่ีเกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก Agri-Map กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีพื้นท่ี
เกษตรกรรม จ านวน 34,734 ไร่ พื้นท่ีเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ จ านวน 15,107 ไร่ (เฉพาะพื้นท่ีปลูกนอกเขต
ปุาตามกฎหมาย) ส่วนข้อมูลจากส านักงานเกษตรอ าเภอพบพระ ทะเบียนเกษตรกรปี 2561 เฉพาะข้อมูล
เกษตรกรที่ข้ึนทะเบียนของกรมส่งเสริมการเกษตร พื้นท่ีต าบลวาเล่ย์ อ าเภอพบพระ จังหวัดตาก มีเกษตรกร
ลงทะเบียนการปลูกพืชท่ีส าคัญ ได้แก่ ข้าวเจ้า ข้าวเหนียว ข้าวไร่ ข้าวโพดเล้ียงสัตว์ ข้าวโพดเมล็ดพันธุ์ ถั่วเขียว
ผิวมัน อ้อยโรงงาน มันส าปะหลัง ในพื้นท่ี เป็นจ านวน 15,251.04 ไร่ โดยมีการท าปศุสัตว์ร่วมด้วย สัตว์ท่ี
นิยมเล้ียงกันมาก ได้แก่ ไก่ สุกร โคเนื้อ และ มีการเล้ียงเป็ด กระบือ แพะในพื้นท่ีด้วย ส่วนการเล้ียงสัตว์น้ า 
ได้แก่ ปลา ส่วนใหญ่เล้ียงเพื่อการบริโภคในครัวเรือน และจ าหน่ายในชุมชน 

ส าหรับลักษณะการถือครองท่ีดินของเกษตรกรต าบลวาเล่ย์ จากแผนภูมิท่ี 6 ผู้ถือครองท าการเกษตร
ส่วนใหญ่ในต าบลวาเล่ย์ ท าการเกษตรในเนื้อท่ีของตนเองร้อยละ 87 ผู้ถือครองท าการเกษตรร้อยละ 2 ท า
การเกษตรโดยการเช่าท่ีดิน  และ ร้อยละ 11 ท าการเกษตรในพื้นท่ีท่ีท าฟรี พื้นท่ีสาธารณะ ส่วนข้อมูลการถือ
ครองเอกสารสิทธิ์ที่ดิน พบว่า ถือครองในพื้นท่ีมีเอกสารสิทธิ์ประเภท โฉนด/น.ส.๓/น.ส. ๓ ก ร้อยละ 22 ถือ
ครองพื้นท่ี สปก./สทก. ร้อยละ 39 และถือครองพื้นท่ีไม่มีเอกสารสิทธิ์ ร้อยละ 39 (แผนภูมิท่ี 7) ท้ังนี้ด้วย
พื้นท่ีส่วนใหญ่ของต าบลวาเล่ย์ เป็นเขตพื้นท่ีปุาสงวนแห่งชาติปุาแม่สอด และในบางหมู่บ้านเป็นพื้นท่ีโครงการ 
ของกองทัพบก คือ โครงการพัฒนาเฉพะพื้นท่ีอ าเภอพบพระ(พพพ.) และโครงการจัดท่ีอยู่อาศัยและพื้นท่ีท ากิน
คีรีราษฎร์อ าเภอพบพระ (จคพ.) ท าใหพ้ื้นท่ีการเกษตรของเกษตรกรส่วนใหญ่มีเฉพาะเอกสารสิทธิ์ สปก./สทก. 
และไม่มีเอกสารสิทธิในท่ีดินท ากิน 
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โฉนด/น.ส.๓/น.ส. ๓ ก สปก./สทก. ไม่มีเอกสารสิทธิ์ 

ร้อยละ การถือครองเอกสารสิทธิ์ที่ดิน 

22 % 
39 % 39 % 

ท่ีมา :  การถือครอง - เอกสารสิทธิ์ที่ดินท ากินของเกษตรกร ต าบลวาเล่ย ์วิเคราะห์และประมวลผล
 จากแบบส ารวจข้อมูลเกษตรฯ โดยสภาเกษตรกรจังหวัดตาก ปี ๒๕๕๘ 
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๓.) ปัญหาแหล่งน้ าเพื่อการเกษตร 
 

แผนภูมิที่ 8 : การรับน้ าเพื่อการเกษตร ต าบลวาเล่ย ์

 

 

 
ท่ีมา :  การรับน้ าเพื่อการเกษตร วิเคราะห์และประมวลผลจากแบบส ารวจข้อมูลเกษตรฯ โดย 

สภาเกษตรกรจังหวัดตาก ปี ๒๕๕๘ 

 
 

มีน้ าตลอดท้ังปี 
0 % 

มีน้ าเฉพาะฤดูฝน 
100 % 

ระบบ
ชลประทาน 

0 % 

สระน้ า/บ่อขุด  
0 % แหล่งน้ า

ธรรมชาต ิ
100 % 

ร้อยละการรับน้ าเพื่อการเกษตร 
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ข้อมูลเก่ียวกับพื้นที่ชลประทาน 

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

พื้นท่ี
ชลประทาน 

พื้นท่ีชลประทาน
ท่ีมีศักยภาพ 

หลัก ย่อย ในปัจจุบัน (ไร่) 
ในการขยาย
เพิ่มข้ึน(ไร่) 

1 มอเกอร์ไทย (ปชด.) วาเล่ย์ พบพระ สาละวิน แม่น้ าเมยตอนบน - - 
2 วาเล่ย์ใต้ วาเล่ย์ พบพระ สาละวิน แม่น้ าเมยตอนบน - - 
3 วาเล่ย์เหนือ (ปชด.) วาเล่ย์ พบพระ สาละวิน แม่น้ าเมยตอนบน - - 
4 แม่ออกฮู (ปชด.) วาเล่ย์ พบพระ สาละวิน แม่น้ าเมยตอนบน - - 
5 ยะพอ (ปชด.) วาเล่ย์ พบพระ สาละวิน แม่น้ าเมยตอนบน - - 
6 ผ่านศึกพัฒนา วาเล่ย์ พบพระ สาละวิน แม่น้ าเมยตอนบน - - 
7 ทรัพย์เจริญ วาเล่ย์ พบพระ สาละวิน แม่น้ าเมยตอนบน - - 

ท่ีมา : โครงการชลประทานตาก 

 จากข้อมูลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลวาเล่ย์ อ าเภอพบพระ จังหวัดตาก พบว่าต าบลมีแหล่ง
น้ าท่ีใช้ส าหรับอุปโภค-บริโภค คือ แหล่งน้ าธรรมชาติ ล าคลอง, ล าน้ า, ล าห้วย 3 สาย แหล่งน้ าท่ีสร้างขึ้น ฝาย 
5 แห่ง บ่อน้ าต้ืน 54 แห่ง  บ่อบาดาล/บาดาลน้ าลึก ๑4 แห่ง อ่างเก็บน้ า ๔ แห่ง สระน้ าในหมู่บ้าน 23 แห่ง
ประปาหมู่บ้าน 11 แห่ง ประปาภูเขา 5 แห่ง น้ าท่ีใช้ในการอุปโภคในครัวเรือนของต าบลวาเล่ย์ ใช้ระบบ
ประปาภูเขาเป็นหลัก สามารถให้บริการได้ครอบคลุม ทุกหลังคาเรือน แต่มีปัญหาเรื่องขาดแคลนน้ าอุปโภค -
บริโภค ในช่วงฤดูแล้ง เนื่องจากน้ าประปาภูเขาไม่เพียงพอตลอดท้ังปี ท้ังนี้ประชาชนอาศัยน้ าประปาหมู่บ้าน
อุปโภคเท่านั้น ส่วนน้ าในการบริโภคนั้นประชาชนส่วนใหญ่ต้องซื้อน้ าจากตลาด เนื่องจากประปาท่ีมีอยู่ใน
ชุมชนไม่สามารถน ามาด่ืมได้ บางครั้งมีสีเหลืองขุ่นเป็นตะกอน ปัจจุบันมีข้อร้องเรียนเรื่องน้ าประปาบ่อยครั้ง ซึ่ง
ปัญหานี้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นได้จัดท าโครงการสร้างโรงผลิตน้ าด่ืม ผ่านเครื่องกรองน้ าท่ีมีคุณภาพ และ
มีหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องให้การรับรองคุณภาพ น าบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อท่ีจะพิจารณาด าเนินการต่อไป 
โดยแหล่งน้ าดิบในการผลิตน้ าประปาได้จาก แหล่งน้ าใต้ดิน แหล่งน้ าผิวดิน และอ่างเก็บน้ าบ้านวาเล่ย์ ในฤดู
แล้งจึงมักมีปัญหากระทบกับเกษตรกรผู้ใช้น้ าในการท าการเกษตรเสมอ  
 ท้ังนี้ จากข้อมูลโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น มีการระดมความต้องการแนวทางแก้ไขปัญหาและ
พัฒนาภาคเกษตรกรรมพื้นท่ีต าบลวาเล่ย์ และอ าเภอพบพระ ในรูปแบบของแผนชุมชน เกษตรกรในพื้นท่ีมี
ปัญหาขาดแคลนแหล่งน้ าส าหรับการท าการเกษตร มีความประสงค์ให้ภาครัฐและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องให้การ
สนับสนุนการด าเนินงาน ปรับปรุง และ พัฒนาแหล่งกักเก็บน้ า ระบบส่งน้ า ให้กระจายในพื้นท่ีการเกษตร  
ท้ังนี้ จากการข้อมูลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลวาเล่ย์มีการบรรจุโครงการด้านแหล่งน้ าเพื่อการเกษตร 
อาทิ โครงการ ปรับปรุง ซ่อมแซมสระน้ าท่ีอยู่ในไร่นา โครงการก่อสร้าง ปรับปรุงฝายกั้นน้ า คสล. ฝายน้ าล้น 
โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซม/ก่อสร้างวางท่อประปาส่งน้ า โครงการขุดสระเก็บน้ า โครงการขุดลอกคลอง สระ 
ล าห้วย เป็นต้น 
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0.00 10.00 20.00 30.00 40.00

ข้าว 

ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 

ถ่ัวเขียว 

ชนิ
ดพื

ชท
ี่ปล

ูก 

26 % 

37 % 

 37 % 

๔.) ปญัหาความยากจน สวัสดิการ และสทิธิเกษตรกร 
 

แผนภูมิที่ 9 : ระบบการท าเกษตรกรรม ต าบลวาเล่ย ์

 

แผนภูมิที่ 10 : ผลผลิตทางการเกษตรในพื้นที่ ต าบลวาเล่ย ์

ด้านพืช 

 

 

 

 

 

 

ด้านการเลี้ยงสัตว์ 

 

 

 

 

 

 

เกษตรเชิงเด่ียว 
0 % 

เกษตรผสมผสาน 
100 % 

0.00 10.00 20.00 30.00 40.00

ปลา 

ไก ่

โคเน้ือ 

สุกร 

ชนิ
ดส
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7 % 
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40 % 
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การใช้ผลผลิตของเกษตรกร 

0 10 20 30 40 50 60 70

พ่อค้าคนกลาง 

โรงสี/โรงแปรรูป 

สถาบันการเกษตร 

ขายเองท่ีตลาด 
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64 % 

9 % 

11 % 

16 % 

การใช้ผลผลิตของเกษตรกร 

แผนภูมิที่ 11 : การใช้ผลผลิตของเกษตรกร 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ท่ีมา :  ข้อมูลการท าการเกษตร วิเคราะห์และประมวลผลจากแบบส ารวจข้อมูลเกษตรฯ โดย สภาเกษตรกร
จังหวัดตาก ปี ๒๕๕๘ 
 
 ผลการส ารวจฯ ของสภาเกษตรกรจังหวัดตาก เกษตรกรในพื้นท่ีต าบลวาเล่ย์ ท าเกษตรกรรมในระบบ
เกษตรผสมผสานท้ังหมด (แผนภูมิท่ี 9) โดยเกษตรผสมผสานในท่ีนี้ไม่ได้เป็นการท าเกษตรหลายชนิดในพื้นท่ี
เดียวกันแต่ หมายถึง ครัวเรือนเกษตรกรมีการประกอบกิจกรรมการเกษตรหลายชนิด อาทิ ปลูกข้าว  ปลูก
ข้าวโพดเล้ียงสัตว์ และเล้ียงโค สินค้าเกษตรที่ส าคัญ ได้แก่ ข้าวโพดเล้ียงสัตว์ ข้าว ถั่วเขียวผิวมัน การเล้ียงสัตว์ 
ได้แก่ เป็ด โคเนื้อ ไก่ สุกร และปลา (แผนภูมิท่ี 10) ผลผลิตสินค้าเกษตร ร้อยละ 59 จะน าไปจ าหน่าย และ
ร้อยละ 41 จะเก็บไว้บริโภค (แผนภูมิท่ี 11) มีแหล่งจ าหน่ายคือ พ่อค้าคนกลาง ขายเองท่ีตลาด สถาบัน
การเกษตร โรงสี/โรงแปรรูป ตามล าดับ การท าการเกษตรของเกษตรกรสามารถแยกออกได้ตามการปลูกพืช 
คือเกษตรกรที่มีการปลูกข้าว ส่วนใหญ่ปลูกเพื่อบริโภคภายในครัวเรือน ส่วนการปลูกพืชไร่ เปูาหมายเป็นการ
ปลูกเพื่อการจ าหน่ายให้เกิดรายได้แก่ครอบครัว  ต าบลวาเล่ย์เกษตรกรมีรายได้หลักมาจากการปลูกพืชไร่
เชิงเด่ียว โดยมี ข้าวโพดเล้ียงสัตว์เป็นพืชเศรษฐกิจท่ีส าคัญอับดับ 1 ของต าบล และมันส าปะหลังโรงงาน 
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เกษตรกรใช้พื้นท่ีในการปลูกมาก ท าให้ประสบปัญหาต้นทุนสูง ราคาผลผลิตไม่คุ้มค่าการลงทุน ตลอดจนการ
ขาดทักษะและความรู้ในการผลิตสินค้าทางการเกษตร หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องท้ัง อปท.และหน่วยงานด้าน
การเกษตรได้เข้ามาช่วยเหลือในการอบรมให้ความรู้ด้านวิชาการในการท าการเกษตร เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจ
ในแนวทางต่างๆ ท่ีจะสามารถช่วยลดต้นทุนในการท าการเกษตร การท าการเกษตรทางเลือก แต่ด้วยข้อจ ากัด
ของพื้นท่ี ท่ีขาดแคลนน้ าในการเกษตร ท าให้ยังไม่ประสบผลส าเร็จเท่าท่ีควร จากข้อมูลผลส ารวจฯ ต าบลวาเล่ย์  
มีรายได้เฉล่ีย 274,577 บาท/ครัวเรือน และมีรายจ่ายเฉล่ีย 131,714 บาท/ครัวเรือน (รายจ่ายภาคเกษตร 
55,264 บาท/ครัวเรือน และรายจ่ายนอกภาคเกษตร 76,450 บาท/ครัวเรือน) เมื่อเปรียบเทียบรายได้ – 
รายจ่าย - หนี้สิน ของเกษตรกรระดับต าบลวาเล่ย์มีค่าเฉล่ียสูงกว่าค่าเฉล่ียระดับอ าเภอและจังหวัดท้ังหมด 
ท้ังนี้เกษตรกรบางรายยังคงไม่ให้ข้อมูลด้านรายได้ รายจ่ายและหนี้สินตามข้อเท็จจริงเท่าท่ีควร จากข้อมูล
เกษตรกรในต าบลวาเล่ย์ อ าเภอพบพระ รายได้จะกระจุกตัวเฉพาะเกษตรกรบางรายท่ีมีความพร้อมทาง 
ด้านทุน ท่ีดิน แหล่งน้ าเพื่อการเกษตร และองค์ประกอบอื่นๆ  

จากการท่ีเกษตรกรในพื้นท่ีมีรายได้หลักมาจากการปลูกพืชไร่ อันได้แก่  ข้าว ข้าวโพดเล้ียงสัตว์ 
มันส าปะหลัง ซึ่งต้ังแต่ ปี 2557 - ปี 2559 ราคาของผลผลิตพืชไร่ดังกล่าว มีราคารับซื้อลดลง โดยเฉพาะ
พื้นท่ี 5 อ าเภอฝ่ังตะวันตก ข้าวโพดเล้ียงสัตว์ต่ ากว่าพื้นท่ีอื่นๆ เนื่องจากผู้ประกอบการรับซื้อแจ้งต้องรับภาระ
ค่าส่งขน โดยค่าขนส่งดังกล่าวได้ผลักภาระมาให้เกษตรกร รวมท้ังปัญหาด้านคุณภาพ และเงื่อนไขการรับซื้อ
ผลผลิตท่ีปลูกในพื้นท่ีไม่มีเอกสารสิทธ์  และในปัจจุบันเกษตรกรพบปัญหา การระบาดของศัตรูพืชซึ่งสภา
เกษตรกรจังหวัดตาก ได้รับแจ้งข้อมูลจากผู้แทนเกษตรกรในพื้นท่ีอ าเภอพบพระ พบปัญหาความเสียหายจาก
หนอนเจาะต้นข้าวโพด ชนิดท่ีพบการระบาด คือ หนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด (Fall armyworm) และพบว่า
แนวโน้มว่าจะระบาดเพิ่มมากขึ้น ในเบ้ืองต้นส านักงานฯ ได้ประสานไปยังส านักงานเกษตรจังหวัดตากเพื่อของ
ความอนุเคราะห์จังหวัดตากพิจารณาตรวจสอบการระบาดของศัตรูพืช และประกาศภัยพิบั ติเพื่อช่วยเหลือ
เกษตรกรที่ประสบภัย ตลอดจนให้ค าแนะน าการแก้ไขปัญหาศัตรูพืชแก่เกษตรกร  
   

5.) แนวทางการพัฒนาอาชีพ และประเดน็ที่เกี่ยวข้องกบัเกษตรอุตสาหกรรม 
      อ าเภอพบพระ เป็นแหล่งเกษตรกรรมท่ีส าคัญของจังหวัดตาก ในพื้นท่ีมีการท าการเกษตรท่ี
หลากหลาย จากการส ารวจข้อมูลศักยภาพพื้นท่ีต าบลวาเล่ย์ของส านักงานสภาเกษตรกรจังหวัดตาก 
ในป ี2562 เกษตรกรพื้นท่ีต าบลวาเล่ย์ มีการปรับเปล่ียนจากการปลูกพืชไร่เชิงเด่ียวสู่การปลูกพืชผักท่ีมีช่วง
ระยะเก็บเกี่ยวส้ันเพื่อสร้างรายได้ ตลอดจนมีการรวมกลุ่มเกษตรกรเพื่อการผลิต รวบรวมผลผลิต และการท า
ผลผลิตมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ของตนเอง สร้างรายได้ เสริมให้ครัวเรือนเกษตรกร อย่างไรก็ตาม ยังมีพบ
อุปสรรคในการรณรงค์ให้เกษตรกรตระหนักถึงความส าคัญในการ ลด ละ เลิก การใช้สารเคมีและยาฆ่าแมลงใน
การผลิตสินค้าเกษตร ส่งผลให้ไม่สามารถยกระดับคุณภาพสินค้าเกษตรให้สามารถแข่งขันในระดับสากลได้ 
และเพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการผลิตสินค้าเกษตรให้ได้คุณภาพ สภาเกษตรกรจังหวัดตากจึงได้เสนอ
แผนงาน/โครงการ  ขอรับงบประมาณตามแผนพัฒนาจังหวัด จังหวัดตาก ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 ในการ
ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ ในโครงการส่งเสริมการปลูกพืชทางเลือกสู่ผู้บริโภคแบบ
ปลอดภัยได้มาตรฐานGAP/เกษตรอินทรีย์ กิจกรรมหลัก คือการพัฒนาศักยภาพกลุ่มเกษตรกรและเพิ่ม
ประสิทธิภาพผลผลิตพืชผักเกษตรปลอดภัย เสนอผ่านหน่วยงานหลักในการด าเนินการ คือ ส านักงานเกษตร
และสหกรณ์จังหวัดตาก โดยมีวัตถุประสงค์ให้เกษตรกรผู้ปลูกผักตระหนักและลดการใช้สารเคมี ซึ่งจะก่อให้เกิด
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ผลดีต่อสุขภาพในผู้ผลิตและผู้บริโภคในระยะยาว เปูาหมายส าคัญนอกจากการสร้างรายท่ียั่งยืนให้กับครอบครัว
และชุมชนแล้ว ยังเป็นการส่งเสริมนโยบายการลดพื้นท่ีการปลูกพืชเชิงเด่ียว สร้างมูลค่าเพิ่มพืชทางเลือกท่ีมี
ศักยภาพ มุ่งเน้นสินค้าเกษตรปลอดภัยต่อยอดไปสู่เกษตรอุตสาหกรรมด้านอาหารปลอดภัยได้มาตรฐานปลอด
สารปนเปื้อน นอกจากนี้สภาเกษตรกรจังหวัดตากได้จัดท า (ร่าง) ข้อเสนอโครงการส่งเสริมเกษตรเชิงนิเวศน์
และการปูองกันปัญหามลพิษหมอกควันอย่างยั่งยืน ผ่านคณะอนุกรรมการการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์
ของจังหวัดตาก เสนอของบประมาณจากงบกลุ่มจังหวัดภาคเหลือตอนล่าง 1 (ตาก สุโขทัย พิษณุโลก 
เพชรบูรณ์ อุตรดิตถ์) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลดพื้นท่ีการปลูกพืชไร่เชิงเด่ียว และส่งเสริมให้เกษตรกรการท า
เกษตรผสมผสานอย่างยั่งยืน รวมถึงการปลูกไม้เศรษฐกิจ พืชสมุนไพร ร่วมกับการปลูกปุาเพื่อฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม สร้างจิตส านึกในการดูแลรักษาปุา และลดจ านวนพื้นท่ีวิกฤตปัญหาหมอก
ควัน พร้อมท้ังสร้างรายได้ให้กับเกษตรกร ตามแนวทางสร้างปุาสร้างรายได้ 

 ข้อเสนอโครงการด้านการส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรรมดังท่ีกล่าวข้างต้น สอดคล้องกับบริบทพื้นท่ี 
ของของต าบลวาเล่ย์ เป็นแหล่งผลิตพืชผักหลากหลายชนิด เพื่อให้ผลผลิตพืชผักมี คุณภาพตอบสนองต่อความ
ต้องการของผู้บริโภคและตลาด ซึ่งปัจจุบันมีแนวโน้มการบริโภคสินค้าเกษตรท่ีมีความปลอดภัยเพิ่มมากขึ้น 
โดยเฉพาะพืชผัก ดังนั้น แนวทางพัฒนาจึงควรมุ่งประเด็นส่งเสริมให้เกษตรกรเห็นถึงความส าคัญและความ
จ าเป็นในการผลิตพืชผักปลอดภัย เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและขยายฐานการตลาดให้ครอบคลุมในทุกระดับ ท้ังนี้มี
ความเป็นไปได้ในการพัฒนาสู่การเป็นเกษตรอุตสาหกรรม เนื่องจากมีกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกผักปลอดสารพิษ
ด าเนินการอยู่ในพื้นท่ีอยู่แล้ว โดยกลุ่มดังกล่าว คือ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ปลูกผักปลอดสารพิษบ้านวาเล่ย์เหนือ 
จากข้อมูลกลุ่ม การรวมกลุ่มของเกษตรกรเกิดขึ้นจากการเล็งเห็นว่าผู้บริโภคในปัจจุบันหันมาใส่ใจสุขภาพและ
รับประทานผักกันมากขึ้น โดยเฉพาะอาหารสุขภาพ จึงได้ท าการศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมจากการไปสัมมนา 
และฝึกอบรมต่างๆ เพื่อให้เข้าใจถึงความหมายของ ผักเกษตรปลอดสารพิษอย่างแท้จริง โดยตัวสมาชิกในกลุ่ม
มีพื้นฐานความรู้ในการปลูกผักอยู่แต่เดิมแล้ว ท้ังนี้กลุ่มได้ตระหนักถึงแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวง
รัชกาลท่ี 9 ว่ามีประโยชน์อย่างมาก ต่อการใช้ชีวิตและสามารถน ามาปรับใช้กับธุรกิจได้ จึงได้น าแนวคิดท้ังหมด
มาประกอบกันจึงเกิดแนวคิดท่ีจะปลูกผักด้วยระบบเกษตรอินทรีย์แบบผสมผสานตาม รอยเศรษฐกิจพอเพียง 
สามารถท าให้สร้างรายได้ต่อฟาร์มได้อย่างต่อเนื่อง เนื่องจากมีการวางแผนการผลิต ท าให้มีผลผลิตอย่าง
ต่อเนื่องตลอดท้ังปี ท้ังยังเหลือกินเหลือแบ่งให้กับบุคลากรของทางฟาร์มด้วย นอกจากสร้างรายได้ ยังสามารถ
สร้างประโยชน์ต่อสังคมอีกด้วย  
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ประเดน็ปญัหาและแนวทางพัฒนาภาคเกษตรกรรม ต าบลวาเล่ย ์

(สรุปจากการจัดเวทีระดมความเห็นการจัดท าแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับต าบล) 
ประเด็นปัญหา/ความต้องการ และแนวทางการพัฒนา 

ด้านพืช 
1. สินค้าภาคการเกษตรตกต่ าตรงกันข้ามกับราคา
สินค้าท่ีผลิตจากวัตถุดิบของทางการเกษตร 
- ดินเส่ือมโทรม 
- ขาดแคลนทรัพยากรน้ า 
- ต้นทุนปัจจัยในการผลิตสูง (เมล็ดพันธุ์) 
- โรคพืช 
2. คุณภาพผลผลิตไม่ต้องตามเกรดความต้องการของ
ตลาด 
3. ขาดตลาดรับซื้อผลผลิตทางการเกษตรที่
หลากหลาย 
4. ให้ต าบลวาเล่ย์และต าบลพบพระ เป็นแหล่งผลิต
และรวบรวมพืชผัก  
5. การรวบกลุ่มของเกษตรกรที่เข้มแข็ง 
 

- หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องให้ความรู้เกี่ยวกับการรักษา 
  บ ารุง ฟื้นฟูสภาพดิน 
- จัดหาเมล็ดพันธุ์พืชมาปลูกเองในช่วงฤดูแล้ง 
- ปลูกปุาต้นน้ า/ขุดสร้างคลองชลประทานและ
ปรับปรุงแหล่งน้ าทางการเกษตรที่มีอยู่เดิมให้ดีขึ้น 
- ใช้สารชีวภัณฑ์ ในการก าจัดศัตรูพืช 
- หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องให้ความรู้เกี่ยวกับการควบคุม  
  คุณภาพผลผลิต 
- กลุ่มเกษตรกรรวบรวมข้อมูลการผลิต  
- หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องประสานผู้ประกอบการรับซื้อ  
  รายใหญ่ หลายราย 
- ใช้นโยบายตลาดน าการผลิต 
- เกษตรกรรวมกลุ่มเพื่อต่อรองทางการค้า 

ด้านปศุสัตว์ 
1. แหล่งผลิตวัตถุดิบไม่เพียงพอ 
2 ขาดวัสดุอุปกรณ์ในการผลิตอาหารสัตว์ 
3 ไม่มีการส่งเสริมการตลาดและช่องทางการจัด
จ าหน่าย 

- ปลูกหญ้าเนเปียในท่ีสาธารณะหรือท่ีส่วนบุคคล 
- จัดหาเครื่องตัดหญ้าและเครื่องผสมอาหารสัตว์ 
- ให้เกษตรกรรวมกลุ่มเพื่อให้มีอ านาจในการต่อรอง
การจ าหน่ายผลผลิต 
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6.) ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาการเกษตร ต าบลวาเล่ย์ 

วิสัยทัศน์ 
ต าบลวาเล่ย์ผลิตพืชผักปลอดภัย ได้รับมาตรฐาน มีการรวมกลุ่มผลิต - แปรรูป พัฒนาต่อยอดสู่
ตลาดระดับพรีเมียม (Premium) 

พันธกิจ 
 
 

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

กับสภาพพื้นท่ีอย่างเหมาะสมและท่ัวถึง 
5. อนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม เพื่อสร้างสมดุลในระบบนิเวศน์และความอุดม

สมบูรณ์ของปัจจัยผลผลิตทางการเกษตรอย่างยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ เป้าประสงค ์

1. พั ฒ น า คุ ณ ภ า พ ชี วิ ต
เกษตรกรให้ เกิดความมั่นคง 
ความมั่งค่ัง อย่างยั่งยืน 
2. พัฒนาขีดความสามารถใน
การผลิต  การ จัดการสิน ค้า
เกษตร และความมั่งคงในอาชีพ 
3. บริหารจัดการทรัพยากรการ 
เกษตรอย่างมีประสิทธิภาพ 
และสร้างสมดุลในระบบนิเวศน์
อย่างยั่งยืน 

1. สร้างกระบวนการมีส่วนร่วมทุกภาค
ส่วนในการก าหนดนโยบายและวาง
แผนการพัฒนาเกษตรกรรมอย่างเป็น
ระบบ 
2. พัฒนาประสิทธิภาพการผลิตพืชผัก
ปลอดภัย เกษตรอินทรีย์ ตอบสนอง
ความต้องการของตลาด บริหารจัดการ
ด้วยระบบเกษตร 4.0 
3. สร้างความเข้มแข็งกลุ่ม องค์กร 
สถาบัน เกษตรกร ให้สามารถบริหาร
จัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 
4. สรา้งมลูคา่เพิ่มผลผลิตทางการ 
เกษตรสร้างเกษตรกรผู้ประกอบการ 
5. พัฒนาอัตลักษณ์ ผลิตภัณฑ์สินค้า
เกษตรโดยใช้ภูมิปัญญาท้องถ่ิน  
6. พัฒนาและปรังปรุง แหล่งน้ าระบบ
ชล ปร ะท า น เ พื่ อ ก า ร เ ก ษต ร ใ ห้ มี
ประสิทธิภาพและเป็นไปอย่างทั่วถึง
เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ 
7 .  ฟื้ นฟู ท รั พ ยา กรก า รผลิ ตท า ง
การเกษตร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
ผลิตและลดต้นทุน 

1. เกษตรกรต าบลวาเล่ย์ มีคุณภาพชีวิตที่
ดี มีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบายและ
วางแผนพัฒนาเกษตรกรรมในพื้นที่ 
2.  เ ก ษ ต ร ก ร ต า บ ล ว า เ ล่ ย์ มี ขี ด
ความสามารถในการผลิตและจัดการ
พืชผัก โดยใช้ ระบบเกษตรปลอดภัย 
เกษตรอินทรีย์บริหารจัดการด้วยระบบ
เกษตร 4.0 
3. เกษตรกรต าบลวาเล่ย์มีการรวมกลุ่ม 
ผลิต แปรรูป พืชผักปลอดภัย อินทรีย์ 
สามารถเข้าถึงแหล่งทุน ตลอดจนได้รับ
การถ่ายทอดองค์ความรู้ ต่างๆในการ
สนับสนุนอาชีพ เพื่อเสริมสร้างความ
เข้มแข็งให้กับเกษตรกรในการเพิ่มรายได้
ที่มั่งคงอย่างต่อเนื่อง 
4 ผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรของต าบลวาเล่ย์ 
ได้รับมาตรฐาน มีการจัดจ าหน่ายในตลาด
ระดับพรีเมียม (Premium) 
5. ระบบนิเวศน์มีความสมดุล โดยการ
อนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากร ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอย่างจริงจัง และปัจจัยการ
ผลิตทางการเกษตรมีความสมบูรณ์อย่าง
ย่ังยืน 
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แผนพัฒนา/แผนงาน/โครงการ 
วัตถุประสงค์ แนวทางการด าเนินงาน 

แหล่ง
งบประมาณ 

ระยะเวลาในการด าเนินงาน 
หน่วยงานรับผิดชอบ 

แนวทางพัฒนา แผนงาน/โครงการ 2563 2564 2565 2566 
ยุทธศาสตร์จังหวัด 
: การพัฒนาคุณภาพชีวิต
ประชาชนและแก้ไข
ปัญหาความยากจน 
ยุทธศาสตร์ อปท. 
: การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 
: แผนงานเคหะและชุมชน 
 

โครงการปรับปรุง/
ซ่อมแซม/ถนนเพื่อ
การเกษตร 
(จากแผนชุมชน) 

เพื่อให้การคมนาคมและการ
ขนส่งสินค้าทางการเกษตร
สะดวกและขยายความเจริญ
ให้แก่ท้องถ่ิน 

ปรับปรุง/ซ่อมแซมถนน
เพื่อการเกษตร หมู่ ๑-๗ 
 

 

อบต.วาเล่ย์     
กองช่าง 
อบต.วาเล่ย์ 

โครงการก่อสร้างถนน
เพื่อการเกษตร 
(จากแผนชุมชน) 

เพื่อให้การคมนาคมและการ
ขนส่งสินค้าทางการเกษตร
สะดวกและขยายความเจริญ
ให้แก่ท้องถ่ิน 

ก่อสร้างถนนเพื่อ
การเกษตร หมู่ ๑-๗ 
 

 

อบต.วาเล่ย์     
กองช่าง 
อบต.วาเล่ย์ 

โครงการปรับปรุง/
ซ่อมแซมถนนลาดยาง
(จากแผนชุมชน) 
 

เพื่อให้การคมนาคมและการ
ขนส่งสินค้าทางการเกษตร
สะดวกและขยายความเจริญ
ให้แก่ท้องถ่ิน 

๑.ปรับปรุง/ซ่อมแซม
ถนนลาดยาง หมู่ ๑-๗ 
๒.ซ่อมแซมถนนลาดยาง  
หมู่ ๑-๗ 

อบต.วาเล่ย์     
กองช่าง 
อบต.วาเล่ย์ 

โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยาง 
(จากแผนชุมชน) 

เพื่อให้การคมนาคมและการ
ขนส่งสินค้าทางการเกษตร
สะดวกและขยายความเจริญ
ให้แก่ท้องถ่ิน 

ก่อสร้างถนนลาดยาง  
หมู่ ๑-๗ 
 
 

อบต.วาเล่ย์     
กองช่าง 
อบต.วาเล่ย์ 

โครงการปรับปรุง/
ซ่อมแซมถนนคอนกรีต   
เสริมเหล็ก  
(จากแผนชุมชน) 

เพื่อให้การคมนาคมและการ
ขนส่งสินค้าทางการเกษตร
สะดวกและขยายความเจริญ
ให้แก่ท้องถ่ิน 

ปรับปรุง/ซ่อมแซมถนน
คอนกรีต หมู่ ๑-๗ 
 

อบต.วาเล่ย์     
กองช่าง 
อบต.วาเล่ย์ 

ส่วนที่ 3 : แผนงาน โครงการพัฒนาเกษตรกรรมอ าเภอพบพระ / ต าบลวาเล่ย์ พ.ศ. 2563 – พ.ศ. 2566 
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แผนพัฒนา/แผนงาน/โครงการ 
วัตถุประสงค์ แนวทางการด าเนินงาน 

แหล่ง
งบประมาณ 

ระยะเวลาในการด าเนินงาน 
หน่วยงานรับผิดชอบ 

แนวทางพัฒนา แผนงาน/โครงการ 2563 2564 2565 2566 
ยุทธศาสตร์จังหวัด 
: การพัฒนาคุณภาพชีวิต
ประชาชนและแก้ไข
ปัญหาความยากจน 
ยุทธศาสตร์ อปท. 
: การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 
: แผนงานเคหะและชุมชน 
 

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
(จากแผนชุมชน) 

-เพื่อให้การคมนาคม
และการขนส่งสินค้า
ทางการเกษตรสะดวก
และขยายความเจริญ
ให้แก่ท้องถ่ิน 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ ๑-๗ 
 อบต.วาเล่ย์     

กองช่าง 
อบต.วาเล่ย์ 

โครงการปรับปรุง/
ซ่อมแซม/ก่อสร้างราง  
ส่งน้ าเพื่อการเกษตร 
(จากแผนชุมชน) 

-เพื่อปูองกันน้ าท่วมขัง
และการบริหารจัดการ
น้ า 

๑.ปรับปรุง/ซ่อมแซมรางน้ า
เพื่อการเกษตร หมู่ ๑-๗ 
๒.ก่อสร้างรางน้ าเพื่อ
การเกษตร หมู่ ๑-๗ 

อบต.วาเล่ย์     
กองช่าง 
อบต.วาเล่ย์ 

โครงการปรับปรุง/
ซ่อมแซม/ก่อสร้างวาง
ท่อประปาส่งน้ าเพื่อการ 
เกษตร(จากแผนชุมชน) 

-เพื่อปูองกันน้ าท่วมขัง
และการบริหารจัดการ
น้ า 

๑.ปรับปรุง/ซ่อมแซมวางท่อ
ส่งน้ าเพื่อการเกษตร หมู่ ๑-
๗ 
๒.ก่อสร้างวางท่อส่งน้ าเพื่อ
การเกษตร หมู่ ๑-๗ 

อบต.วาเล่ย์     
กองช่าง 
อบต.วาเล่ย์ 

โครงการขุดลอกคลอง 
ล าห้วยล าเหมือง บึง 
อ่างเก็บน้ า บ่อบาดาล 
(จากแผนชุมชน) 

 -เพื่อให้มีน้ าเพียงพอ   
ต่อการประกอบอาชีพ
เกษตรกรรม 

๑.ขุดลอกคลอง ล าห้วยล า
เหมือง หมู่ ๑-๗ 
2.ขุดบ่อบาดาล  

อบต.วาเล่ย์     
กองช่าง 
อบต.วาเล่ย์ 

โครงการขุดสระเก็บน้ า 
(จากแผนชุมชน) 

-เพื่อให้มีน้ าเพื่อการ  ท า
เกษตรกรรม 

๑.ขุดสระเก็บน้ า ขนาดเล็ก 
หมู่ ๑-๗ 
๒.ขุดสระเก็บน้ าขนาดกลาง
หมู่ ๑-๗ 

อบต.วาเล่ย์     
กองช่าง 
อบต.วาเล่ย์ 

แผนงาน โครงการพัฒนาเกษตรกรรมอ าเภอพบพระ / ต าบลวาเล่ย์ พ.ศ. 2563 – พ.ศ. 2566 
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แผนพัฒนา/แผนงาน/โครงการ 
วัตถุประสงค์ แนวทางการด าเนินงาน 

แหล่ง
งบประมา

ณ 

ระยะเวลาในการด าเนินงาน 
หน่วยงานรับผิดชอบ 

แนวทางพัฒนา แผนงาน/โครงการ 2563 2564 2565 2566 

ยุทธศาสตร์จังหวัด 
: การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตประชาชนและแก้ไข
ปัญหาความยากจน 
ยุทธศาสตร์ อปท. 
: การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 
: แผนงานเคหะและ
ชุมชน 
 

โครงการก่อสร้าง ฝาย
นํ้าล้น (จากแผนชุมชน) 

-เพื่อให้มีแหล่งนํ้าใช้  
เพื่อการทําการเกษตร 

๑.ก่อสร้างฝายนํ้าล้น หมู่ ๑-๗ 
๒.ก่อสร้างฝายแม้วหมู่ ๑-๗ 
๓.ก่อสร้างฝายชะลอนํ้า ม.๑-๗ 

อบต.วาเล่ย์     
กองช่าง 
อบต.วาเล่ย์ 

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก สาย
ท่าทรายไปริมเมย 
(จากแผนชุมชน) 

- เพื่อให้การคมนาคม
และกา รขนส่ งสิ น ค้ า
ทางการเกษตรภายใน
ต าบลวาเล่ย์ เกิดความ
ส ะ ด ว ก  แ ล ะ พั ฒ น า
เศรษฐกิจพิเศษชายแดน
ระหว่างไทย–เมียนมา 

๑. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายท่าทรายไปริมเมย 
 

อบต.วาเล่ย์     
กองช่าง 
อบต.วาเล่ย์ 

ยุทธศาสตร์จังหวัด 
: การส่งเสริมการ
ท่องเท่ียว สินค้า otop 
และการค้าชายแดน 
:  การพัฒนาด้านการ
วางแผน การส่งเสริม
การลงทุน พาณิชยกรรม 
และการท่องเท่ียว 
: แผนงานบริหารงาน
ท่ัวไป 

โครงการก่อสร้างศูนย์
กระจายและส่งสินค้า
และศูนย์บริการ
เบ็ดเสร็จ 

- เพื่ออ านวยความ
สะดวกในเร่ืองข้อมูล
ข้อเสนอแนะ 

๑.ก่อสร้างศูนย์กระจายและส่ง
สินค้าและศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ 
๒.อบรมให้ความรู้/ส่งเสริมการ
ผลิตอย่างจริงจัง 
๓.จัดหาตลาดเพื่อระบายสินค้า 

อบต.วาเล่ย์     
ส านักปลัด 
อบต.วาเล่ย์ 

โครงการตลาดนัดสอง
แผ่นดิน 
 
 

- เพื่อส่งเสริมการลงทุน ๑.ประชาชนต าบลวาเล่ย์มี
การค้าอย่างเสรีในเขตเศรษฐกิจ
พิเศษ 

อบต.วาเล่ย์     
ส านักปลัด 
อบต.วาเล่ย์ 

โครงการเข้าร่วมงานวัน
เกษตรอ าเภอพบพระ 
 

-เพื่อเข้าร่วมงานวัน
เกษตรประจ าอ าเภอ  

๑.จัดกิจกรรมปีละ ๑ ครั้ง 
อบต.วาเล่ย์     

ส านักปลัด 
อบต.วาเล่ย์ 

แผนงาน โครงการพัฒนาเกษตรกรรมอ าเภอพบพระ / ต าบลวาเล่ย์ พ.ศ. 2563 – พ.ศ. 2566 
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แผนพัฒนา/แผนงาน/โครงการ 
วัตถุประสงค์ แนวทางการด าเนินงาน 

แหล่ง
งบประมาณ 

ระยะเวลาในการด าเนินงาน 
หน่วยงานรับผิดชอบ 

แนวทางพัฒนา แผนงาน/โครงการ 2563 2564 2565 2566 

ยุทธศาสตร์จังหวัด 
: การส่งเสริมการ
ท่องเท่ียว สินค้า otop 
และการค้าชายแดน 
:  การพัฒนาด้านการ
วางแผน การส่งเสริม
การลงทุน พาณิชยกรรม 
และการท่องเท่ียว 
: แผนงานบริหารงาน
ท่ัวไป 

โครงการจัดต้ังกลุ่ม
เกษตรกร ๑ ต าบล  ๑
หมู่บ้าน 

-เพื่อร่วมกลุ่มเกษตรกร
ในต าบลให้ร่วมเป็นหน่ึง
เดียว 

๑.ต้ังกลุ่มเกษตรกรในต าบล
ให้เกิดความเป็นหน่ึงเดียว อบต.วาเล่ย์     

ส านักปลัด 
อบต.วาเล่ย์ 

โครงการอบรมด้าน
การเกษตร 

-เพื่อส่งเสริมความรู้ต่อ
เกษตรกร 

๑.อบรมประชาชนให้มี
ความรู้ความสามารถด้าน
การเกษตรในแต่ละสาขา
เพิ่มมากข้ึน 

อบต.วาเล่ย์     
ส านักปลัด 
อบต.วาเล่ย์ 

โครงการส่งเสริมการร่วม
กลุ่มผู้ประกอบการด้าน
เกษตรกรรม 

-ส่งเสริมและพัฒนาด้าน
การรวมกลุ่ม
ผู้ประกอบการ 

๑.จัดการพบปะเสวนา
ระหว่างผู้ประกอบการใน
พื้นท่ีเพื่อสร้างเครือข่าย
อุตสาหกรรมและ
เกษตรกรรม 
๒.จัดท าศูนย์ OTOP ต าบล 

อบต.วาเล่ย์     
ส านักปลัด 
อบต.วาเล่ย์ 

โครงการส่งเสริมอาชีพ
ต า ม ห ลั ก เ ศ ร ษ ฐ กิ จ
พอเพียง  
(จากแผนชุมชน) 

- เพื่อส่งเสริมกลุ่มอาชีพ
ต า ม ห ลั ก เ ศ ร ษ ฐ กิ จ
พอเพียง 

๑.จ านวน ๔ กลุ่ม (เช่น กลุ่ม
ทอผ้า,กลุ่มท าปุ๋ยอินทรี ,ท า
น้ าด่ืม, เพาะเห็ด,ปลูกผัก, 
เลี้ยงสัตว์ ฯลฯ) 

อบต.วาเล่ย์     

ส านักปลัด 
อบต.วาเล่ย์ 

โ ครงการส่ ง เส ริ ม ศูนย์
ถ่ า ย ท อ ด เ ท ค โ น โ ล ยี
ทางการเกษตร 

- เ พื่ อ ส่ ง เ ส ริ ม ก า ร
ด าเนินงานของศูนย์ 

๑.จัดกิจกรรมคลินิกเกษตร  
๒.จัดอบรม  
๓.จัดท าทะเบียนเกษตรกร  
๔.จัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์ 

อบต.วาเล่ย์     

ส านักปลัด 
อบต.วาเล่ย์ 

 

แผนงาน โครงการพัฒนาเกษตรกรรมอ าเภอพบพระ / ต าบลวาเล่ย์ พ.ศ. 2563 – พ.ศ. 2566 
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แผนพัฒนา/แผนงาน/โครงการ 
วัตถุประสงค์ แนวทางการด าเนินงาน 

แหล่ง
งบประมาณ 

ระยะเวลาในการด าเนินงาน 
หน่วยงานรับผิดชอบ 

แนวทางพัฒนา 
แผนงาน/
โครงการ 

2563 2564 2565 2566 

ยุทธศาสตร์จังหวัด 
: การส่งเสริมการท่องเท่ียว 
สินค้า otop และการค้า
ชายแดน 
:  การพัฒนาด้านการวางแผน 
การส่งเสริมการลงทุน พาณิช
ยกรรม และการท่องเท่ียว 
: แผนงานบริหารงานทั่วไป 

โครงการผลิต
อาหารสัตว์ (ใช้
เครื่องบด
ข้าวโพด/มัน)  
(ม.๒ ต.วาเล่ย์)  

- ผลิตอาหารโคใช้และจ าหน่ายใน
ชุมชน  
 

 กษ./อบต.
หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง     

ปศจ./พช./อบต.
หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 

โครงการแปลง
ปลูกหญ้าเลี้ยงโค  

- ปรับเปลี่ยนจากการปลูก
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 
- มีวัตถุดิบในการเลี้ยงโคในชุมชน  

- ให้ความรู้แลสนับสนุน
การจัดต้ังกลุ่มการผลิต
และองค์กรเกษตรกร 

กษ./อบต.
หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 

 
 
 
 

  
กจ./ปศจ./อบต.

หน่วยงานท่ี
เกีย่วข้อง 

- แนวทางการพัฒนา 
พัฒนาประสิทธิภาพการผลิต
ทางการเกษตร และสร้าง
มูลค่าเพ่ิมภายใต้แนวคิด
เกษตรปลอดภัย และเกษตร
อินทรีย์  
การพัฒนาอุตสาหกรรม
เกษตรแปรรูปให้มีความ
หลากหลายสอดคล้องกับ
ความต้องการของตลาด 

-โครงการสง่เสริม
การปลูกพืช
ทางเลือกสู่
ผู้บริโภคแบบ
ปลอดภัยได้
มาตรฐาน GAP/
อินทรีย์ 
 
 

1 เพ่ือให้เกษตรกรผู้ปลูกพืชผัก
ตระหนักและลดการใช้สารเคมี ซึง่
เป็นผลดีต่อสุขภาพในระยะยาว 
2 เพ่ือให้เกษตรกรผู้ปลูกผักและ
ชุมชนได้บริโภคผักปลอดภัยจาก
สารเคมี เป็นการช่วยลดรายจ่าย 
3 เพ่ือสร้างรายได้เสริม จากการ
จ าหน่ายผักปลอดภัยจากสารพิษ 
4 เพ่ือให้เป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้แก่
เกษตรกรทั่วไปและประชาชนที่
สนใจได้เข้ามาศึกษาเรียนรู้และ
น 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 
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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
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 

 

การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตประชาชนและ
แก้ไขปัญหาความ
ยากจน 
การลดความเหลื่อม
ล้ าของสังคม และ
การสร้างโอกาส
เข้าถึงบริการภาครัฐ 

โครงการเสริมสร้างการ
รับรู้ด้านกฎหมายและ
การให้ความช่วยเหลือ
ประชาชนผู้ด้วยโอกาส 
 
 

1 เพ่ือเสริมสร้างการรับรู้ด้านกฎหมายและ
การให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ด้วย
โอกาสให้เข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
2 เพ่ือให้ประชาชนทราบถึงการคุ้มครอง
สิทธิด้านกฎหมาย การปูองกันภัยจากปัญหา
ต่างๆที่เกิดข้ึนในชีวิตประจ าวัน 
3 เพ่ือให้ประชาชนได้รับการอ านวยความ
ยุติธรรมอย่างเท่าเทียมกัน 

ฝึกอบรมให้ความรู้ด้าน
กฎหมายแก่ประชาชนให้
เข้าถึงกระบวนการ
ยุติธรรมอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 
 

จังหวัดตาก     

ยุติธรรม จ.ตาก/ 
สกจ. และ
หน่วยงานที่ 
เก่ียวข้อง 
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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     

สหกรณ ์จ.ตาก 
สหกรณ์ อ. 

กษ. /กษจ.  / 
สกจ. และ
หน่วยงานที่ 
เก่ียวข้อง 
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แผนพัฒนา/แผนงาน/โครงการ 
วัตถุประสงค์ แนวทางการด าเนินงาน 

แหล่ง
งบประมาณ 

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

- 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 

แผนงาน โครงการพัฒนาเกษตรกรรมอ าเภอพบพระ / ต าบลวาเล่ย์ พ.ศ. 2563 – พ.ศ. 2566 
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ภาพกิจกรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   50 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 

 
 



แผนที่กลุ่มชุดดิน และ การใช้ประโยชน์ที่ดิน ต าบลวาเล่ย์ อ าเภอพบพระ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ต าบลวาเล่ย์ อ าเภอพบพระ
จังหวัดตาก ประกอบไปด้วย 
ชุดดินที่ 7 
ชุดดินที่ 31 
ชุดดินที่ 33 
ชุดดินที่ 36 
ชุดดินที่ 38 
ชุดดินที่ 47 
ชุดดินที่ 55 
ชุดดินที่ 59 
ชุดดินที่ 62 
ที่มา : LDD Soil Guide 
สารสนเทศดินและข้อมูลการใช้ปุ๋ย 
กรมพัฒนาที่ดิน  
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
 



 

 

 

แผนที่การใช้ประโยชน์ที่ดิน ต าบลวาเล่ย์ อ าเภอพบพระ จังหวัดตาก 



 
 
    ชุดดิน : ชุดดินเดิมบาง (Db) ชุดดินน่าน (Na) ชุดดินนครปฐม (Np)  
     ชุดดินผักกาด(Pat) ชุดดินสุโขทัย (Skt) ชุดดินท่าตูม (Tt)  
     ชุดดินอุตรดิตถ์ (Utt) และชุดดินระโนด (Ran) 
 
    ลักษณะเด่น :  
    กลุ่มดินเหนียวลึกมากที่เกิดจากตะกอนล้าน้้า ปฏิกิริยาดินเป็นกลางถึงเป็น
    ด่าง การระบายน้้าค่อนข้างเลว ความอุดมสมบูรณ์ปานกลาง 
   
    ปัญหา :  
    โครงสร้างแน่นทึบ ดินแห้งแข็ง ท้าให้ไถพรวนยาก ขาดแคลนน้้าและน้้า
    ท่วมขังในฤดูฝน ท้าความเสียหายกับพืชที่ไม่ชอบน้้า 
   
 แนวทางการจัดการ :  
 ปลูกข้าว ไถพรวนขณะที่ดินมีความชื้นที่เหมาะสม ไถกลบตอซัง ปล่อยไว้ 3-4 สัปดาห์ หรือไถกลบพืช
ปุ๋ยสด (หว่านโสนอัฟริกันหรือโสนอินเดีย 4-6 กิโลกรัม/ไร่ ไถกลบเมื่ออายุ 50-70 วัน ปล่อยทิ้งไว้ 1-2 
สัปดาห์) ร่วมกับการใช้ปุ๋ยอินทรีย์น้้าหรือปุ๋ยเคมีสูตร 16-20-0 ใส่ปุ๋ยแต่งหน้าหลังปักด้า 35-40 วัน พัฒนา
แหล่งน้้าไว้ใช้ในช่วงที่ข้าวขาดน้้าหรือท้านาครั้งที่ 2 หรือใช้ปลูกพืชไร่หรือพืชผักหลังเก็บเกี่ยวข้าว โดยท้าร่อง
แบบเตี้ย ปรับปรุงดินด้วยปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอก 1-2 ตัน/ไร่ ร่วมกับปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ยอินทรีย์น้้า 
 ปลูกพืชผักหรือไม้ผล ยกร่องกว้าง 6-8 เมตร คูน้้ากว้าง 1.0-1.5 เมตร ลึก 0.5-1.0 เมตร ร่องแปลง
ปลูกอยู่สูงจากระดับน้้าที่เคยท่วม ปรับปรุงดินด้วยปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอก 1-2 ตัน/ไร่ ร่วมกับปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ย
อินทรีย์น้้า หรือขุดหลุมปลูกขนาด 50x50x50 ซม. ปรับปรุงหลุมปลูกด้วยปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอก 15-25 
กิโลกรัม/หลุม ในช่วงเจริญเติบโต ก่อนเก็บผลผลิตและภายหลังเก็บผลผลิต ใช้ปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอกร่วมกับ
ปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ยอินทรีย์น้้าตามชนิดพืชที่ปลูก พัฒนาแหล่งน้้าและจัดระบบการให้น้้าในแปลงปลูก 
 

 

 

 

 

 

 

 

กลุ่มชุดดินที่ 7 

 



กลุ่มชุดดินในพื้นที่ดอน เขตดินแห้ง 

กลุ่มชุดดินที่ 31 

 
    ชุดดิน : ชุดดินเชียงคาน (Ch) ชุดดินกบินทร์บุรี (Kb) ชุดดินโป่งตอง 
     (Po) และชุดดินสุรินทร์ (Su) 
 
    ลักษณะเด่น :  
     กลุ่มดินตื้นถึงก้อนกรวด หรือเศษหินปนลูกรังหนามาก  
     ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดมาก การระบายน้้าดี ความอุดม 
     สมบูรณ์ต่้า 
   
      ปัญหา :  
     ดินตื้นถึงชั้นก้อนกรวดหรือเศษหินปนลูกรังหนามาก ความอุดม
     สมบูรณ์ต่้า ขาดแคลนน้้า เกิดการชะล้างพังทลายสูญเสียหน้า 
     ดินในพ้ืนที่ที่มีความลาดชัน และบางพ้ืนที่มีก้อนกรวดหรือเศษ
     หินกระจัดกระจายอยู่ที่ผิวดิน 
แนวทางการจัดการ :  

 พ้ืนที่ดินตื้นมากหรือมีก้อนกรวดหรือลูกรังบริเวณหน้าดินมาก ไม่ควรน้ามาใช้ประโยชน์ ปล่อยไว้ให้
เป็นป่า พ้ืนที่เลี้ยงสัตว์หรือปลูกไม้ใช้สอยโตเร็ว 
 ปลูกพืชไร่หรือพืชผัก เลือกพ้ืนที่ที่มีหน้าดินหนาและมีสภาพพ้ืนที่ค่อนข้างราบเรียบ จัดระบบการปลูก
พืชหมุนเวียนตลอดทั้งปีและปลูกพืชบ้ารุงดินร่วมอยู่ด้วย ปรับปรุงดินด้วยปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอก 3 -4 ตัน/ไร่ 
หรือไถกลบพืชปุ๋ยสด (หว่านเมล็ดถั่วพร้า 10-12 กิโลกรัม/ไร่ เมล็ดถั่วพุ่ม 8-10 กิโลกรัม/ไร่ หรือปอเทือง 6-
8 กิโลกรัม/ไร่ ไถกลบระยะออกดอก ปล่อยไว้ 1 -2 สัปดาห์) ร่วมกับการใช้ปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ยอินทรีย์น้้า มี
มาตรการอนุรักษ์ดินและน้้า เช่น การไถพรวนตามแนวระดับ มีวัสดุคลุมดิน ท้าแนวรั้วหรือท้าฐานหญ้าแฝก
เฉพาะต้น พัฒนาแหล่งน้้าและจัดระบบการให้น้้าในแปลงปลูก 
 ปลูกไม้ผล ขุดหลุมปลูกขนาด 75x75x75 ซม. ปรับปรุงหลุมปลูกด้วยหน้าดินร่วมกับปุ๋ยหมักหรือปุ๋ย
คอก 25-50 กิโลกรัม/หลุม มีระบบอนุรักษ์ดินและน้้า เช่น การสร้างคันดิน ท้าขั้นบันได ปลูกพืชคลุมดิน ท้า
แนวรั้วหรือท้าฐานหญ้าแฝกเฉพาะต้น ในช่วงเจริญเติบโต ก่อนเก็บผลผลิตและภายหลังเก็บผลผลิต ใช้ปุ๋ยหมัก
หรือปุ๋ยคอกร่วมกับปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ยอินทรีย์น้้า ตามชนิดพืชที่ปลูก พัฒนาแหล่งน้้าและจัดระบบการให้น้้าใน
แปลงปลูก 
 

 

 

 

 



กลุ่มชุดดินในพื้นที่ดอน เขตดินแห้ง 

กลุ่มชุดดินที่ 33 
 
    ชุดดิน : ชุดดินดงยางเอน (Don) ชุดดินก าแพงเพชร (Kp) ชุดดิน 
     ก าแพงแสน (Ks) ชุดดินล าสนธิ (Ls) ชุดดินน้ าดุก (Nd) ชุดดิน
     ธาตุพนม (Tp) และชุดดินตะพานหิน (Tph) 
     
    ลักษณะเด่น :  
     กลุ่มดินทรายแป้งละเอียดหรือดินร่วนละเอียดลึกมากที่เกิดจาก
     ตะกอนแม่น้้าหรือตะกอนน้้าพารูปพัด ปฏิกิริยาดินเป็นกรด 
     เล็กน้อยถึงเป็นกลางการระบายน้้าดีถึงดีปานกลาง ความอุดม 
     สมบูรณ์ปานกลาง 
         
    ปัญหา :  

ขาดแคลนน้้าในระยะท่ีฝนทิ้งช่วงนาน บางพ้ืนที่อาจพบชั้นดานแข็ง
ที่เกิดจากการเกษตรกรรม 

  
แนวทางการจัดการ :  
 ปลูกพืชไร่หรือพืชผัก ไถพรวนขณะที่ดินมีความชื้นที่เหมาะสมและที่ความแตกต่างกันในแต่ละปี เพ่ือ
ท้าลายชั้นดานและป้องกันการเกิดชั้นดาน จัดระบบการปลูกพืชหมุนเวียนให้มีการปลูกพืชบ้ารุงดินอยู่ด้วย 
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) 
ร่วมกับปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ยอินทรีย์น้้า มีวัสดุคลุมดิน หรือท้าแนวรั้วหญ้าแฝก มีการใช้ปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ยอินทรีย์น้้าตาม
ชนิดพืชที่ปลูก เพ่ือรักษาความสามารถในการผลิตของดินไว้ไม่ให้เสื่อมโทรมลง พัฒนาแหล่งน้้าและจัดระบบ
การให้น้้าในแปลงปลูก 
 ปลูกไม้ผล ขุดหลุมปลูกขนาด 50x50x50 ซม. ปรับปรุงหลุมปลูกด้วยปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอก 20-35 
กิโลกรัม/หลุม มีวัสดุคลุมดิน ปลูกพืชคลุมดิน ปลูกพืชแซม ท้าแนวรั้วหรือฐานหญ้าแฝกเฉพาะต้น ในช่วง
เจริญเติบโต ก่อนเก็บผลผลิตและภายหลังเก็บผลผลิต ใช้ปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอกร่วมกับปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ยอินทรีย์น้้า 
ตามชนิดพืชที่ปลูก เพ่ือรักษาความสามารถในการผลิตของดินไว้ไม่ให้เสื่อมโทรมลงพัฒนาแหล่งน้้าและ
จัดระบบการให้น้้าในพ้ืนที่ปลูก 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



กลุ่มชุดดินในพื้นที่ดอน เขตดินแห้ง 

กลุ่มชุดดินที่ 36 
 

ชุดดิน : ชุดดินเพชรบูรณ์ (Pe) ชุดดินปราณบุรี (Pr) 
 และชุดดินสีคิ้ว (Si) 

 
ลักษณะเด่น : 

กลุ่มดินร่วนละเอียดลึกถึงลึกมากที่เกิดจากตะกอนล้าน้้าหรือวัตถุ
ต้นก้าเนิดดินเนื้อหยาบ ปฏิกิริยาดินกลางหรือเป็นด่าง การระบาย
น้้าดีถึงดีปานกลาง ความอุดมสมบูรณ์ต่้าถึงปานกลาง 

  
ปัญหา : 

ดินปนทราย ความอุดมสมบูรณ์ต่้า ขาดแคลนน้้า และในพ้ืนที่ที่มี
ความลาดชัน ดินง่ายต่อการถูกชะล้างพังทลายสูญเสียหน้าดิน 

  
แนวทางการจัดการ : 

ปลูกพืชไร่หรือพืชผัก เลือกพ้ืนที่ค่อนข้างราบเรียบ 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) ร่วมกับปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ยอินทรีย์น้้า มีวัสดุคลุมดิน 
ปลูกพืชหมุนเวียน หรือปลูกพืชสลับเป็นแถบ พัฒนาแหล่งน้้าและจัดระบบการให้น้้าในแปลงปลูก 
   ปลูกไม้ผล ขุดหลุมปลูกขนาด 50x50x50 ซม. ปรับปรุงหลุมปลูกด้วยปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอก 20-35 
กิโลกรัม/หลุม ร่วมกับปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ยอินทรีย์น้้า มีระบบอนุรักษ์ดินและน้้า เช่น ท้าข้ันบันได คันดิน ปลูกพืช
คลุมดิน ปลูกพืชแซม วัสดุคลุมดิน ท้าแนวรั้วหรือท้าฐานหญ้าแฝกเฉพาะต้น ในช่วงเจริญเติบโต ก่อนเก็บ
ผลผลิตและภายหลังเก็บผลผลิต ใช้ปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอกร่วมกับปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ยอินทรีย์น้้า ตามชนิดพืชที่ปลูก 
พัฒนาแหล่งน้้าและจัดระบบการให้น้้าในแปลงปลูก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



กลุ่มชุดดินในพื้นที่ดอน เขตดินแห้ง 

กลุ่มชุดดินที่ 38 
 
 
     ชุดดิน : ชุดดินเชียงใหม่ (Cm) ชุดดินชุมพลบุรี (Chp) ชุดดินดอนเจดีย์(Dc) 
     ชุดดินไทรงาม (Sg) และชุดดินท่าม่วง ™ 
  
    ลักษณะเด่น :  
     กลุ่มดินร่วนหยาบลึกมากที่เกิดจากตะกอนริมแม่น้้า มีปฏิกิริยาดิน
     เป็นกรดเล็กน้อยถึงเป็นกลางการระบายน้้าดีถึงดีปานกลาง ความ
     อุดมปานกลาง 
   
    ปัญหา :  
     เนื้อดินค่อนข้างเป็นทราย ขาดแคลนน้้าในระยะที่ฝนทิ้งช่วงนาน 
     บางพ้ืนที่อาจมีน้้าท่วมขัง หรือไหลบ่าท่วมขังอย่างฉับพลันในระยะ
     ที่มีฝนตกหนัก 
  
แนวทางการจัดการ :  
 ปลูกพืชไร่หรือพืชผัก จัดระบบการปลูกพืชหมุนเวียนให้มีการปลูกพืชบ้ารุงดินอยู่ด้วย 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) ร่วมกับปุ๋ยเคมี
หรือปุ๋ยอินทรีย์น้้า มีวัสดุคลุมดิน ท้าแนวรั้วหรือท้าฐานหญ้าแฝกเฉพาะต้น มีการใช้ปุ๋ยเคมีตามชนิดพืชที่ปลูก 
เพ่ือรักษาความสามารถในการผลิตของดินไว้ไม่ให้เสื่อมโทรมลง จัดระบบการให้น้้าในแปลงปลูก 
 ปลูกไม้ผล เลือกพ้ืนที่ที่ไม่เสี่ยงต่อการท่วมขังของน้้า ขุดหลุมปลูกขนาด 50x50x50 ซม. ปรับปรุง
หลุมปลูกด้วยปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอก 20-35 กิโลกรัม/หลุม มีวัสดุคลุมดิน ปลูกพืชคลุมดิน ปลูกพืชแซม ท้าแนว
รั้วหรือท้าฐานหญ้าแฝกเฉพาะต้น ในช่วงเจริญเติบโต ก่อนเก็บผลผลิตและภายหลังเก็บผลผลิต ใช้ปุ๋ยหมักหรือ
ปุ๋ยคอกร่วมกับปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ยอินทรีย์น้้า ตามชนิดพืชที่ปลูก จัดระบบการให้น้้าในแปลงปลูก 
 
 

 

 

 

 

 

 



กลุ่มชุดดินในพื้นที่ดอน เขตดินแห้ง 

กลุ่มชุดดินที่ 47 

 

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

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

ลักษณะเด่น : 
กลุ่มดินตื้นถึงชั้นหินพ้ืน ปฏิกิริยาดินเป็นกรดถึงเป็นกลาง มีการระบายน้้าดี 
ความอุดมสมบูรณ์ต่้า 

  
ปัญหา : 
ดินตื้นถึงชั้นหินพ้ืน ความอุดมสมบูรณ์ต่้า ขาดแคลนน้้าและเกิดการชะล้าง
พังทลายสูญเสียหน้าดินในพ้ืนที่ลาดชัน บางพ้ืนที่มีเศษหินหรือหินพ้ืนที่โผล่
บริเวณหน้าดิน 

  
แนวทางการจัดการ : 

พ้ืนที่ที่เป็นดินตื้นมาก มีเศษหินหรือหินพ้ืนโผล่มาก ไม่เหมาะสมส้าหรับการท้าการเกษตร ควรปล่อย
ไว้ให้เป็นป่า หรือปลูกไม้ใช้สอยโตเร็ว 
   ปลูกพืชไร่หรือพืชผัก เลือกพ้ืนที่ที่มีหน้าดินหนา จัดระบบการปลูกพืชหมุนเวียน ปรับปรุงดินด้วยปุ๋ย
หมักหรือปุ๋ยคอก 3 – 4 ตัน/ไร่ หรือไถกลบพืชปุ๋ยสด (หว่านเมล็ดถั่วพร้า 10-12 กิโลกรัม/ไร่ เมล็ดถั่วพุ่ม 8-
10 กิโลกรัม/ไร่ หรือปอเทือง 6-8 กิโลกรัม/ไร่ ไถกลบระยะออกดอก ปล่อยไว้ 1-2 สัปดาห์) ร่วมกับปุ๋ยเคมี
หรือปุ๋ยอินทรีย์น้้า ไถพรวนและปลูกพืชตามแนวระดับ มีวัสดุคลุมดิน หรือปลูกพืชสลับเป็นแถบ พัฒนาแหล่ง
น้้าและจัดระบบการให้น้้าในแปลงปลูก 
   ปลูกไม้ผล ขุดหลุมปลูกถึงชั้นหินพื้นหรือขุดหลุมขนาด 50x50x50 ซม. ปรับปรุงหลุมปลูกด้วยหน้า
ดินที่ไม่มีเศษหินหรือก้อนหินร่วมกับปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอก 25-50 กิโลกรัม/หลุม ควรมีไม้ค้้ายันและเอาหน้าดิน
บริเวณใกล้เคียงมาผสมกับปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอกพูนโคนอยู่เป็นประจ้า มีระบบอนุรักษ์ดินและน้้า เช่น ปลูกพืช
คลุมดิน มีวัสดุคลุมดิน ปลูกพืชแซม ท้าแนวรั้วหรือท้าฐานหญ้าแฝกเฉพาะต้น ใช้ปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอกร่วมกับ
ปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ยอินทรีย์น้้า ตามชนิดพืชที่ปลูก พัฒนาแหล่งน้้าและจัดระบบการให้น้้าในแปลงปลูก 
 
 
 
 

 

 
 

 



กลุ่มชุดดินในพื้นที่ดอน เขตดินแห้ง 

กลุ่มชุดดินที่ 55 

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

ดินลึกปานกลางถึงชั้นหินพ้ืน เศษหิน ก้อนกรวดหรือลูกรัง ขาด
แคลนน้้าและเกิดการชะล้างพังทลายสูญเสียหน้าดินในพ้ืนที่ลาดชัน 

   
แนวทางการจัดการ :  
 ปลูกพืชไร่หรือพืชผัก เลือกพ้ืนที่ค่อนข้างราบเรียบ จัดระบบการปลูกพืชให้หมุนเวียนตลอดทั้งปี 
ปรับปรุงดินด้วยปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอก 2-3 ตัน/ไร่ หรือไถกลบพืชปุ๋ยสด (หว่านเมล็ดถั่วพร้า 8-10 กิโลกรัม/ไร่ 
เมล็ดถั่วพุ่ม 6-8 กิโลกรัม/ไร่ หรือปอเทือง 4-6 กิโลกรัม/ไร่ ไถกลบระยะออกดอก ปล่อยไว้ 1-2 สัปดาห์) 
ร่วมกับปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ยอินทรีย์น้้า ไถพรวนและปลูกพืชตามแนวระดับ มีวัสดุคลุมดิน ปลูกพืชหมุนเวียน ปลูกพืช
สลับเป็นแถบ หรือท้าแนวรั้วหญ้าแฝก พัฒนาแหล่งน้้าและจัดระบบการให้น้้าในแปลงปลูก 
 ปลูกไม้ผล ขุดหลุมปลูกขนาด 50x50x50 ซม. ปรับปรุงหลุมปลูกด้วยปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอก 20-35 
กิโลกรัม/หลุม มีระบบอนุรักษ์ดินและน้้า เช่น ปลูกพืชคลุมดิน มีวัสดุคลุมดิน ปลูกพืชแซม สร้างคันดิน 
ขั้นบันได ท้าแนวรั้วหรือท้าฐานหญ้าแฝกเฉพาะต้น ในช่วงเจริญเติบโต ก่อนเก็บผลผลิตและภายหลังเก็บ
ผลผลิต ใช้ปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอกร่วมกับปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ยอินทรีย์น้้า ตามชนิดพืชที่ปลูก พัฒนาแหล่งน้้าและ
จัดระบบการให้น้้าในแปลงปลูก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 



กลุ่มชุดดินในพื้นที่ลุ่ม 

กลุ่มชุดดินที่ 59 

 
ชุดดิน : ดินตะกอนน้ าพาเชิงซ้อนที่มีการระบายน้ าเลว 

(AC-pd : Alluvial Complex, poorly drained) 
 

ลักษณะเด่น : 
กลุ่มดินร่วนหยาบหรือดินร่วนละเอียดที่เกิดจากดินตะกอนน้้าพา
เชิงซ้อน ชั้นดินมีลักษณะเป็นชั้นสลับ เนื้อดินไม่แน่นอนขึ้นอยู่กับ
ตะกอนที่มาทับถม ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดถึงเป็นกลาง การระบาย
น้้าเลวถึงค่อนข้างเลว ความอุดมสมบูรณ์ต่้า 

  
ปัญหา : 

เนื้อดินค่อนข้างเป็นทราย ความอุดมสมบูรณ์ต่้า ขาดแคลนน้้านาน 
และบางปีอาจประสบปัญหาเรื่องการถูกน้้าท่วม 

  
แนวทางการจัดการ : 

ปลูกข้าว ไถกลบตอซัง ปล่อยทิ้งไว้ 3-4 สัปดาห์ หรือไถกลบพืชปุ๋ยสด (โสนอัฟริกัน หรือโสนอินเดีย 
4-6 กิโลกรัม/ไร่ ไถกลบเมื่ออายุ 50-70 วัน ปล่อยไว้ 1-2 สัปดาห์) ร่วมกับการใช้ปุ๋ยอินทรีย์น้้าหรือปุ๋ยเคมี
สูตร 16-16-8 ใส่ปุ๋ยแต่งหน้าหลังปักด้า 35-45 วัน พัฒนาแหล่งน้้าไว้ใช้ในช่วงที่ข้าวขาดน้้าหรือใช้ท้านาครั้ง
ที่ 2 หรือปลูกพืชไร่ พืชผักหรือพืชตระกูลถั่วหลังเก็บเกี่ยวข้าว โดยท้าร่องแบบเตี้ย ปรับปรุงดินด้วยปุ๋ยหมัก
หรือปุ๋ยคอก 2-3 ตัน/ไร่ ร่วมกับปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ยอินทรีย์น้้า 
    

ปลูกพืชไร่ พืชผักหรือไม้ผล ยกร่องกว้าง 6-8 เมตร คูน้้ากว้าง 1.0-1.5 เมตร ลึก 0.5-1.0 เมตร 
และมีคันดินอัดแน่นล้อมรอบ ปรับปรุงดินด้วยปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอก 2-3 ตัน/ไร่ ร่วมกับปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ยอินทรีย์
น้้า หรือขุดหลุมปลูกขนาด 50x50x50 ซม. ปรับปรุงหลุมปลูกด้วยปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอก 20-35 กิโลกรัม/
หลุม ในช่วงเจริญเติบโต ก่อนเก็บผลผลิตและภายหลังเก็บผลผลิต ใช้ปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอกร่วมกับปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ย
อินทรีย์น้้า ตามชนิดพืชที่ปลูก พัฒนาแหล่งน้้าและจัดระบบการให้น้้าในแปลงปลูก 
 

 

 

 

 

 

 

 



กลุ่มชุดดินในพื้นที่ดอน เขตดินชื้น 

กลุ่มชุดดินที่ 62 
 

ชุดดิน : พื้นที่ลาดชันเชิงซ้อน (SC : slope complex)   

ลักษณะเด่น :  
 พ้ืนที่ลาดชันเชิงซ้อนที่มีความลาดชันมากกว่า 35 เปอร์เซ็นต์ พ้ืนที่บริเวณนี้ยังไม่มีการศึกษา ส้ารวจ
และจ้าแนกดิน เนื่องจากสภาพพ้ืนที่มีความลาดชันสูง ซึ่งถือว่ายากต่อการจัดการดูแลรักษาส้าหรับการเกษตร 

ปัญหา :  

มีความลาดชันสูงมาก ในพ้ืนที่ท้าการเกษตรจะเกิดการชะล้างพังทลายสูญเสียหน้าดินอย่างรุนแรง 
ขาดแคลนน้้าและบางพ้ืนที่อาจพบชั้นหินพื้นหรือเศษหินกระจัดกระจายอยู่บริเวณหน้าดิน 

 แนวทางการจัดการ :  
ควรปล่อยไว้ให้เป็นป่าตามธรรมชาติ เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่า แหล่งต้นน้้าล้าธาร ในกรณีที่

จ้าเป็นต้องน้ามาใช้ประโยชน์ทางการเกษตร จ้าเป็นต้องมีการศึกษาดินก่อน เพ่ือให้ทราบถึงความ เหมาะสมของ
ดินส้าหรับการปลูกพืช โดยมีการใช้ประโยชน์ที่ดินในเชิงอนุรักษ์หรือวนเกษตร ในบริเวณพ้ืนที่ที่เป็นดินลึกและ
สามารถพัฒนาแหล่งน้้าได้ มีระบบอนุรักษ์ดินและน้้า เช่น ปลูกพืชคลุมดิน ท้าแนวรั้วหญ้าแฝกและขุดหลุมปลูก
เฉพาะต้น โดยไม่มีการท้าลายไม้พ้ืนล่าง ส้าหรับในพื้นที่ท่ีไม่มี ศักยภาพทางการเกษตร ควรรักษาไว้ให้เป็นสวน
ป่า สร้างสวนป่าหรือใช้ปลูกไม้ใช้สอยโตเร็ว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบสรุปการส ารวจข้อมูลเกษตรกรระดับจังหวดั 
จังหวัดตาก 

ข้อมูล ณ วันที ่7  กรกฎาคม 2558 

อ าเภอ 

ข้อมูลเกษตรกรผู้เป็นหนี้ในระบบ ข้อมูลเกษตรกรผู้เป็นหนี้นอกระบบ 

จ านวน 
(ราย) 

มูลหนี้ (บาท) 

ความจ าเป็นเดือดร้อน
การเป็นหนี ้

การวิเคราะห์ความเดือดร้อนในการ
ประกอบอาชีพของเกษตรกร (ราย) จ านวน 

(ราย) 
มูลหนี้ 
(บาท) 

ความจ าเป็น
เดือดร้อนการเป็น

หนี ้

การวิเคราะห์ความเดือดร้อนในการ
ประกอบอาชีพของเกษตรกร (ราย) 

มาก น้อย ปกต ิ มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
ไม่

เดือดร้อน 
มาก น้อย ปกต ิ มาก 

ปาน
กลาง 

น้อย 
ไม่

เดือดร้อน 

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

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

 

 


















































































































