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โครงการจัดท าแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับต าบล 
 

 การเกษตรยังมีความสําคัญอย่างยิ่งต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศไทย แม้สัดส่วนรายได้ภาคเกษตร
ต่อรายได้ประชาชาติจะอยู่ในระดับไม่สูงนัก เนื่องจากรายได้ยังคงผันผวนไปตามกระแสเศรษฐกิจโลก แต่เป็น
เพราะภาคเศรษฐกิจด้านอ่ืนๆโดยเฉพาะอุตสาหกรรมการส่งออก การบริการและการท่องเที่ยวเติบโตเร็วกว่า
มาก เมื่อมองตัวเลขในเชิงเปรียบเทียบจึงทําให้ภาคเกษตรไม่ค่อยมีความสําคัญในเชิงเศรษฐกิจ และจํานวน
เกษตรกรก็มีแนวโน้มลดลงเช่นเดียวกับประเทศที่พัฒนาแล้ว หากแนวโน้มการพัฒนาการเกษตรเป็นไปแบบที่
เป็นอยู่ในปัจจุบันนี้ และไม่มีการแก้ไขปัญหาเกษตรกรอย่างจริงจัง เชื่อว่าอีกไม่เกิน ๓๐ ปี จํานวนเกษตรกร
ไทยจะเหลือต่ํากว่าร้อยละ ๑๐  

สําหรับการทําการเกษตรของเกษตรกรไทยส่วนใหญ่ ยังประสบปัญหาท่ามกลางความเปลี่ ยนแปลง
ของสังคมภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์ ภาคเกษตรกรรมไทยกําลังเผชิญกับปัญหาความยากจนอันเกิดจาก
เกษตรกรไทยส่วนใหญ่ยังขาดความรู้ และการบริหารจัดการ ปัญหาเรื่องทุน และโครงสร้างพ้ืนฐานโดย
เฉพาะที่ทํากิน การพัฒนาดิน และน้ํา ซึ่งยังพบว่าไม่เพียงพอ  จึงเป็นสิ่งที่ทําให้การพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่
ของเกษตรกรไทยยังล่าช้า 

การเปิดเสรีของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ AEC ก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ต้องคํานึงถึง เนื่องจาก
เป็นการเปิดเสรีทางการค้า กล่าวคือสินค้าเกษตรสามารถส่งออกเคลื่อนย้ายได้อย่างเสรี ส่งผลให้ต้องให้
ความสําคัญกับ คู่แข่งขันในตลาดภาคการเกษตร คุณภาพของสินค้าเกษตร ราคาสินค้าเกษตร เป็นต้น ทั้งนี้
ประเทศไทยก็ยังพอมีข้อได้เปรียบอยู่บ้างในเรื่องของพ้ืนที่การเพาะปลูก และระบบการขนส่ง 
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ต าบลวังหิน ม ี13 หมู่บ้าน 
( ระบบสถติิทางการทะเบียน ส านักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง ) 

ต าบลวังหิน 

ที่มา :  แผนที่เกษตรเพ่ือการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-Map)  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์   
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ส่วนที่ ๑ : บริบทพื้นที่ 
๑.) ข้อมูลทั่วไป 

( ที่มา : องค์การบริหารส่วนตําบลวังหิน อําเภอเมืองตาก จังหวัดตาก ) 

ประวัติความเป็นมา ต าบลวังหิน 

 จากการบอกเล่าของชาวบ้านในอดีต เมื่อประมาณร้อยกว่าปีล่วงมา ในพ้ืนที่ตําบลวังหิน เคยเป็นที่
รกร้างว่างเปล่ามาก่อน และมีลําคลองเล็กๆ ไหลผ่านที่ราบลุ่มในฤดูฝนน้ําปุาจะไหลบ่าจากภูเขาแถบ  
ตําบลน้ํารึม ไหลลงสู่ตําบลวังหินและน้ําบางส่วนจะไหลเอ่อล้นไปที่ราบลุ่ม ต่อมาชาวบ้านเชียงเงินได้พากัน
มาจับจองที่ดินเพราะเห็นว่าที่ดินแถบนี้เป็นที่ราบลุ่มเหมาะสําหรับทําอาชีพเกษตรกรรม บริเวณบ้านร้าง
หรือนาเชียงเงินบริเวณนี้ตั้งอยู่หลังบ้านวังหิน หมู่ที่ 5 ห่างจากแม่น้ําปิง ประมาณ 900 เมตร ต่อมาเห็นว่า
ที่ดินดังกล่าวอยู่ไกลจากแม่น้ําปิง ไม่สะดวกในฤดูแล้งจึงได้พากันอพยพเข้ามาอยู่บริเวณริมแม่น้ําปิง เมื่อมี
ประชากรเข้ามาอยู่มากขึ้น ก็ได้ขยายที่ทํากินออกไปเรื่อยๆ จนเป็นหมู่บ้านใหญ่โตไปจนถึงเขตติดต่อจังหวัด
กําแพงเพชร 

 คําว่าวังหินมาจากชื่อ คลอง มีลําคลองอยู่ลําคลองหนึ่งอยู่ที่บ้านน้ําโจน ในท้องคลองบางแห่งจะมี
หินแผ่กว้างและน้ําจะลึก ชาวบ้านเรียกว่า คลองวังหิน เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ําต่างๆ ในฤดูแล้งชาวบ้าน
มักจะหาปลาในลําคลอง ชาวบ้านมักจะถามกันว่าไปลงปลาที่ไหน คําตอบที่ได้รับคือลงคลองวังหิน  
ปัจจุบันนี้เรียกว่า คลองน้ําโจน 

สภาพทั่วไปของต าบล  

 ตําบลวังหิน เป็นหนึ่งในตําบลของอําเภอเมืองตาก มีสภาพภูมิศาสตร์และการคมนาคม ตั้งอยู่ริมฝั่ง
แม่น้ําปิง ซึ่งไหลผ่านตั้งแต่ทิศเหนือจรดทิศใต้ มีถนนพหลโยธินผ่านกลางตําบล อยู่ห่างจากอําเภอเมืองตาก 
จังหวัดตาก ประมาณ 5 กิโลเมตร มีเขตการปกครองหมู่บ้านทั้งสิ้น 13 หมู่บ้าน มีพ้ืนที่ประมาณ 
124,453 ไร่ หรือประมาณ 199.12  ตารางกิโลเมตร แบ่งเขตการปกครองตามพระราชบัญญัติลักษณะ
ปกครองท้องที่ พุทธศักราช 2457 มีหมู่บ้านทั้งหมด 13  หมู่บ้าน  ดังนี้ 

หมู่ที่ 1 บ้านเกาะอ้ายด้วน  หมู่ที่ 2 บ้านไร่ 
หมู่ที่ 3 บ้านท่าไม้แดง   หมู่ที่ 4 บ้านวังหิน 
หมู่ที่ 5 บ้านวังหิน   หมู่ที่ 6 บ้านน้ําโจน 
หมู่ที่ 7 บ้านหนองบัว   หมู่ที่ 8 บ้านวังเจ้า 
หมู่ที่ 9 บ้านลานขวาง   หมู่ที่ 10 บ้านประจํารักษ์ 
หมู่ที่ 11 บ้านพุสะแก   หมู่ที่ 12 บ้านหนองตาเรือ  
หมู่ที่ 13 บ้านตลุกสัก  

มีอาณาเขตติดต่อกับพ้ืนที่ใกล้เคียง ดังนี้ 
ทิศเหนือ  ติดต่อกับ ตําบลเชียงเงิน เทศบาลเมืองตาก 
ทิศใต ้  ติดต่อกับ อําเภอวังเจ้า อําเภอโกสัมพี จังหวัดกําแพงเพชร 
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตําบลตลุกกลางทุ่ง ตําบลวังประจบ ตําบลน้ํารึม 
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตําบลเชียงทอง ตําบลประดาง ตําบลหนองบัวใต้               
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ภูมิประเทศ 
 ลักษณะภูมิประเทศในเขตตําบลวังหิน สภาพพ้ืนที่เป็นภูเขา พ้ืนที่สูง ต่ํา เป็นที่ราบอยู่บริเวณริมฝั่ง
แม่น้ําปิง สภาพดินทั่วไปริมชายเขาเป็นดินลูกรังและดินปนทราย ริมฝั่งแม่น้ําปิงเป็นดินร่วนเหมาะแก่การ
เพาะปลูก ภูเขาในตําบลวังหิน ได้แก่ เขาพระเมิน เขาแก้ว เขาหนองบัว เขาลวก แม่น้ําสายสําคัญ แม่น้ําปิง 

ลักษณะภูมิอากาศ 

ลักษณะอากาศมีลักษณะร้อนชื่น อากาศเปลี่ยนแปลงไปตามฤดู  ซึ่งมี ๓ ฤดู ดังนี้  
ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่กลางเดือนกุมภาพันธ์ไปจนถึงกลางเดือนพฤษภาคม อากาศร้อนและแห้งแล้ง แต่

บางครั้งอาจมีอากาศเย็น บ้างครั้งเกิดพายุฝนฟูาคะนองและลมกระโชกแรง หรืออาจมีลูกเห็บตก ก่อให้เกิด
ความเสียหายแก่ประชาชนทุกปี เรียกว่า “พายุฤดูร้อน” อากาศร้อน จะมีอุณหภูมิระหว่าง ๓๕ - ๓๙.๙              
องศาเซลเซียส ร้อนจัด มีอุณหภูมิประมาณ  ๔๐  องศาเซลเซียส ขึ้นไป 

ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคม ฝนตกมากในช่วงเดือน พฤษภาคม - ตุลาคม แต่อาจเกิด 
“ช่วงฝนทิ้ง” บางปีอาจเกิดข้ึนรุนแรงและมีฝนน้อยนานนับเดือน ในเดือนกรกฎาคม   

ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่กลางเดือนตุลาคมถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์  ในช่วงกลางเดือนตุลาคมนานราว ๑ - ๒ 
สัปดาห์ เป็นช่วงเปลี่ยนฤดูจากฤดูฝนเป็นฤดูหนาว อากาศแปรปรวนไม่แน่นอน อาจเริ่มมีอากาศเย็นหรือ
อาจยังมีฝนฟูาคะนอง อากาศหนาวอุณหภูมิต่ําสุด ประมาณ ๑๕ องศาเซลเซียส    

ลักษณะของดนิ 

สภาพดินโดยทั่วไปเป็นดินลูกรังและดินปนทราย บริเวณริมฝั่งแม่น้ําปิงเป็นดินร่วน ชุดดินที่พบใน
ตําบลวังหิน ประกอบไปด้วยชุดดินที่ 4 ชุดดินที่ 15 ชุดดินที่ 21 ชุดดินที่ 22 ชุดดินที่ 33 ชุดดินที่ 38 
ชุดดินที่ 40 ชุดดินที่ 46 ชุดดินที่ 48 ชุดดินที่ 56 และชุดดินที่ 62 รายละเอียดตามภาคผนวก  

การใช้ประโยชน์ที่ดิน 
 ที่ดินทํานา  จํานวน    13,080 ไร่   
 ที่ดินทําสวน  จํานวน      4,333 ไร่ 
 ที่ดินทําไร่  จํานวน        559  ไร่  
 ที่ดินสําหรับเลี้ยงสัตว์ จํานวน         530 ไร่ 
 ที่ดินสําหรับอยู่อาศัย จํานวน      2,471 ไร่ 
 ที่ดินสาธารณประโยชน์ จํานวน        468 ไร่ 
 ที่ดินว่างเปล่า  จํานวน        477 ไร่ 

แหล่งน้ า 
มีแหล่งน้ําที่ใช้สําหรับ อุปโภค - บริโภค 14 แห่ง แหล่งน้ําทั้ง 11 แห่ง เป็นแหล่งน้ําที่เกิดขึ้นตาม

ธรรมชาติและองค์การบริหารส่วนตําบลวังหินได้ดําเนินการปรับปรุงก่อสร้างขึ้นใหม่เพ่ือเพียงพอกับการ
อุปโภคและบริโภคของประชาชน  

ตําบลวังหินมีแหล่งน้ําธรรมชาติ ดังนี้ 
แม่น้ําปิง    จํานวน    1 สาย 
คลอง    จํานวน  10 แห่ง 
บึง  หนองน้ําธรรมชาติและอ่ืน ๆ จํานวน    3 แห่ง 



5 
 

แหล่งน้ําที่สร้างขึ้น     
 ฝาย    จํานวน    3 แห่ง 
 บ่อน้ําตื้น   จํานวน    20 แห่ง 
 บ่อโยก    จํานวน    34 แห่ง 
 อ่างเก็บน้ํา   จํานวน     7  แห่ง 
 สระน้ําสาธารณประโยชน์  จํานวน     5  แห่ง 
 สถานีสูบน้ํา   จํานวน     4  แห่ง  

ลักษณะของไม้และป่าไม้ 

 ในเขตตําบลวังหิน มีทรัพยากรปุาไม้ พื้นที่ส่วนหนึ่งอยู่เขตปุาสงวนแห่งชาติปุาประจํารักษ์ 

จ านวนประชากร 

 ตําบลวังหิน มีการแบ่งเขตการปกครองตามพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พ.ศ.2475  
จํานวน 13 หมู่บ้าน มีประชากรทั้งสิ้น 9,663 คน แยกเป็น ชาย  4,691 คน หญิง 4,972  คน จํานวน
ครัวเรือน 3,670 ครัวเรือน มีความหนาแน่นเฉลี่ย 48.53 คน/ตารางกิโลเมตร     

ตารางประชากรแยกรายหมู่บ้าน 

หมู่ที่ ชื่อบ้าน 
จํานวนประชากร จํานวน

ครัวเรือน 
ชื่อผู้นํา 

ชาย หญิง รวม 
1 เกาะอ้ายด้วน 337 324 661 232 นายประจวบ    สอนชัย 
2 ไร่ 346 401 747 265 นายวุฒิชัย       สุขเกษม 
3 ท่าไม้แดง 533 568 1,101 367 นายจรัญ         สอนแก้ว 
4 วังหิน 380 402 782 291 นายภานุพงศ์   ปานเนียม 
5 วังหิน 574 628 1,202 466 นางอธิษฐาน    พิลาฤทธิ์ 
6 น้ําโจน 804 881 1,685 758 นายเกียรติ       รอดคุ้ม 
7 หนองบัว 160 171 331 98 นายอํานาจ      เนื่องมี 
8 วังเจ้า 288 285 573 198 นายอุเทน      เพชรกําแหง 
9 ลานขวาง 487 543 1,030 483 นายปรีชา        คุ้มครอง 

10 ประจํารักษ์ 134 121 255 88 นายปรีชา        สายปาน 
11 พุสะแก 166 158 324 104 นายจรูญ         ตั้วมาก 
12 หนองตาเรือ 270 287 557 160 นายประทวน    คงนา 
13 ตลุกสัก 212 203 415 160 นายประกอบ    มั่นแก้ว 

รวม 4,691 4,972 9,663 3,670  
ข้อมูล ณ เดือน เมษายน พ.ศ.2562 (สํานักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย)        
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ตารางประชากรแยกตามช่วงอายุ 
จํานวนประชากรของตําบลที่อาศัยอยู่จริง * ณ  วันสํารวจ จําแนกตามช่วงอายุจากผลการผล

การจัดเก็บข้อมูลความจําเป็นขั้นพ้ืนฐานระดับตําบล (จปฐ) ประจําปี 2561   

ช่วงอายุประชากร จํานวนเพศชาย (คน) จํานวนเพศหญิง (คน) จํานวนรวม(คน) 
น้อยกว่า  1  ปีเต็ม 26 30 56 
1  เต็ม  - 2  ปี 25 27 52 
3  ปีเต็ม  -  5  ปี 83 56 139 
6  ปีเต็ม  -  11  ปี 202 179 381 
12  ปีเต็ม  -  14  ป ี 61 77 138 
15  ปีเต็ม  -  17  ปี 134 134 268 
18  ปีเต็ม  -  25  ปี 261 203 464 
26  ปีเต็ม  -  49  ปี 265 263 528 
50  ปีเต็ม  -  60  ปีเต็ม 1303 1514 2,817 
มากกว่า  60  ปีเต็มข้ึนไป 710 932 1,642 

รวมทั้งหมด 3,045 3,388 6,433 

สภาพทางสังคม 

สถาบันและองค์กรศาสนา 
 วัด / สํานักสงฆ์  จํานวน 8 แห่ง 

- วัดเขาน้ํา 
- วัดทุ่งพระชัย 
- วัดวังศิลาราม 
- วัดท่าไม้แดง 
- สํานักสงฆ์บ้านลานขวัญ 
- สํานักสงฆ์วังหินสิงห์เจริญธรรม 
- สํานักสงฆ์บ้านวังเจ้าพัฒนา 
- สํานักสงฆ์บ้านไร่ 

 
สถาบันการศึกษาในต าบลวังหิน 

 โรงเรียนมัธยมศึกษา จํานวน  1  แห่ง 
- โรงเรียนวังหินกิตติวิทยาคม  

 โรงเรียนประถมศึกษา      จํานวน  5  แห่ง 
- โรงเรียนบ้านเกาะอ้ายด้วน  
- โรงเรียนบ้านไร่  
- โรงเรียนบ้านท่าไม้แดง 
- โรงเรียนชุมชนบ้านวังหิน 
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- โรงเรียนบ้านน้ําด้วน  
 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตําบลวังหิน จํานวน  3  แห่ง 

- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเกาะอ้ายด้วน 
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าไม้แดง 
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านน้ําโจน 

 ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน  จํานวน  1  แห่ง 
 ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจําหมู่บ้าน จํานวน  6  แห่ง 
 

ตารางการจําแนกประชากรตามระดับการศึกษา 

การศึกษา จํานวนเพศชาย(คน) จํานวนเพศหญิง(คน) จํานวนรวม(คน) 
ไม่เคยศึกษา 85 80 165 
อนุบาล - ศูนย์เด็กเล็ก 95 79 174 
ต่ํากว่าประถมศึกษา 123 105 228 
ประถมศึกษา 1,309 1,712 3,021 
มัธยมศึกษาตอนต้น 414 373 787 
มัธยมศึกษาตอนปลาย 451 396 847 
อนุปริญญาหรือเทียบเท่า 208 131 339 
ปริญญาตรี 337 471 808 
สูงกว่าปริญญาตรี 23 41 64 

 
สาธารณสุข 
 สถานีอนามัยประจําตําบล   จํานวน    3    แห่ง 

- สถานีอนามัยบ้านเกาะอ้ายด้วน 
- สถานีอนามัยบ้านท่าไม้แดง 
- สถานีอนามัยบ้านน้ําโจน 
- บุคลากรด้านสาธารณสุข 

• พยาบาลวิชาชีพ   จํานวน 3 คน 
• เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน  จํานวน 1 คน 
• นักวิชาการสาธารสุข   จํานวน 2 คน 
• เจ้าหน้าที่บริหารงานสาธารณสุข  จํานวน 3 คน 
• อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.)  จํานวน 169 คน 

- อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ําร้อยละ 100 
 
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

- สถานีตํารวจชุมชนตําบลวังหิน  จํานวน    1 แห่ง 
- หน่วยบริการประชาชน  (จุดตรวจ)   จํานวน    1 แห่ง 
- ศูนย์ อปพร.อบต.วังหิน  จํานวน    1 แห่ง 
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ระบบบริการพื้นฐาน 
1. การคมนาคมขนส่ง 

การคมนาคมติดต่อระหว่างอําเภอและตําบล  รวมถึงการคมนาคมภายในตําบลและหมู่บ้าน
รายละเอียด  ดังนี้ 

- มีเส้นทางการคมนาคมติดต่อกับเทศบาลเมืองตาก ตําบลตลุกกลางทุ่ง ตําบลน้ํารึม  ตําบล
ประดาง และติดต่อกับตําบลโกสัมพี อําเภอโกสัมพี จังหวัดกําแพงเพชร 

- ทางหลวงแผ่นดิน ถนนพหลโยธิน หมายเลข 104 ผ่านกลางตําบล จํานวน 1 สาย 
- ทางหลวงชนบทเชื่อมต่อระหว่างหมู่บ้าน ตําบล และจังหวัด  จํานวน 1 สาย 
- ทางเชื่อมต่อระหว่างตําบล     จํานวน 6 สาย 
- สะพานข้ามแม่น้ําปิง     จํานวน   2  แห่ง     

         
2. การไฟฟูา  

 ตําบลวังหินมีไฟฟูาใช้ครบทุก 13 หมู่บ้าน  แต่ไม่ครอบคลุมทุกหลังคาเรือนต้องขยายเขต
ไฟฟูาเป็นบางส่วน 
 

3. การประปา 
 ตําบลวังหินมีประปาใช้ครบทุก 13 หมู่บ้าน  แต่ไม่ครอบคลุมทุกหลังคาเรือนต้องขยาย
เขตประปาเป็นบางส่วน 

ตารางแสดงข้อมูลแหล่งน้ําระบบประปาตําบลวังหิน 
 

ที่ตั้ง ชื่อระบบประปา แบบ แหล่งน้ํา 
หมู่ที่ 1 ระบบประปาผิวดิน กรมอนามัย ผิวดิน 
หมู่ที่ 2 ระบบประปาผิวดิน การประปานครหลวง ผิวดิน 
หมู่ที่ 3 ระบบประปาผิวดิน กรมอนามัย ผิวดิน 
หมู่ที่ 4 ระบบประปาส่วนภูมิภาคสาขาตาก   
หมู่ที่ 5 ระบบประปาส่วนภูมิภาคสาขาตาก   
หมู่ที่ 6 ระบบประปาส่วนภูมิภาคสาขาตาก   
หมู่ที่ 7 ระบบประปาบาดาล รพช. บาดาล 
หมู่ที่ 8 ระบบประปาผิวดิน กรมโยธา ผิวดิน 
หมู่ที่ 9 ระบบประปาส่วนภูมิภาคสาขาตาก   
หมู่ที่ 10 ระบบประปาบาดาล กรมโยธา บาดาล 
หมู่ที่ 11 ระบบประปาบาดาล กรมทรัพยากรธรณี บาดาล 
หมู่ที่ 12 ระบบประปาบาดาล กรมทรัพยากรน้ําและสิ่งแวดล้อม บาดาล 
หมู่ที่ 13 ระบบประปาบาดาล การประปานครหลวง บาดาล 
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ประชาชนในพื้นท่ีตําบลวังหิน มีน้ําประปาใช้ครบทุกหมู่บ้านคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ได้ 100 % 
(1) ใช้ระบบประปาผิวดิน   จํานวน    4 หมู่บ้าน 
(2) ใช้ระบบประปาบาดาล  จํานวน    5 หมู่บ้าน 
(3) ใช้ระบบประปาส่วนภูมิภาคจังหวัดตาก จํานวน    4 หมู่บ้าน 
 

4. โทรศัพท์ 
 พ้ืนที่ตําบลวังหิน  มีการใช้โทรศัพท์สาธารณะ และประชาชนได้นิยมใช้โทรศัพท์ส่วนบุคคล
แทน ซึ่งสามารถติดต่อสื่อสารได้รวดเร็ว และสามารถใช้ระบบอินเตอร์เน็ตได้ 
  

5. ไปรษณีย์/การสื่อสาร/การขนส่ง  และวัสดุ  ครุภัณฑ์ 
ตําบลวังหิน  ไม่มีไปรษณีย์  ใช้บริการไปรษณีย์จากไปรษณีย์เมืองตาก  
มีหอกระจายข่าวประจําหมู่บ้านมีครบทั้ง 13 หมู่บ้าน   

ระบบเศรษฐกิจ 
ตารางแสดงสภาพทางเศรษฐกิจอาชีพของประชากรในตําบลวังหิน 

อาชีพ จํานวนเพศชาย (คน) จํานวนเพศหญิง (คน) จํานวนรวม (คน) 
ไม่มีอาชีพ 275 443 718 
นักเรียน - นักศึกษา 571 551 1,122 
ทํานา 307 304 611 
ทําไร่ 141 133 274 
ทําสวน 48 73 121 
ประมง 3 0 3 
ปศุสัตว์ 17 9 26 
รับราชการ 269 307 576 
พนักงานรัฐวิสาหกิจ 27 19 46 
พนักงานบริษัท 12 10 22 
รับจ้างทั่วไป 1,189 1,111 2,300 
ค้าขาย 123 318 441 
ธุรกิจส่วนตัว 48 33 81 
อ่ืนๆไม่ระบุ 15 77 92 
รวม 3,045 3,388 6,433 

ข้อมูลจากแบบสํารวจข้อมูลความจําเป็นขั้นพ้ืนฐานของครัวเรือน (จปฐ) ประจําปี  2561 
 

1. การเกษตร 
 ในพ้ืนที่ตําบลวังหิน ประชาชนประกอบอาชีพทางการเกษตร ได้แก่ ทํานา ทําสวน ทําไร่ ประมง 
และปศุสัตว์  เมื่อว่างจากการทําการเกษตรแล้ว มักไปทํางานรับจ้างทั่วไป มีการร่วมกลุ่มของเกษตรกร 
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กลุ่มแม่บ้าน เพ่ือแปรรูปผลผลิตการเกษตรในชุมชน อาทิ การแปรรูปมะม่วงกวน ผลไม้กวน (ส้มลิ้ม) 
เครื่องจักรสาน ประดิษฐ์ดอกไม้แห้ง พรมเช็ดเท้า เพ่ือเป็นอาชีพเสริมเพ่ิมรายได้ 

 
ตารางแสดงข้อมูลพืชเศรษฐกิจในตําบลวังหิน 

หมู่ที่ 
ชนิดพืช (ไร่) รวมจํานวน 

(ไร่) ข้าว มันสําปะหลัง ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ อ้อยโรงงาน ลําไย 
1 540.09 547.41 259.99 634.01 134.03 2,115.53 
2 900.84 329.88 24.50 51.93 175.57 1,482.72 
3 1,028.65 2.50 - 2.50 38.57 1,072.01 
4 298.09 281.31 56.75 - 724.42 1,360.57 
5 489.96 187.82 - - 389.36 1,067.14 
6 751.05 23.00 - - 194.56 968.61 
7 304.73 297.19 35.75 19.25 170.68 827.60 
8 178.69 499.46 55.40 36.50 98.50 868.55 
9 45.04 15.00 19.00 - 14.50 93.54 

10 340.25 110.94 13.25 - 19.98 483.42 
11 968.84 506.21 - 92.70 9.75 1,577.50 
12 295.92 418.69 85.00 312.55 76.25 1,188.41 
13 266.10 150.57 16.50 79.91 627.26 1,140.34 
รวม 6,408.25 3,369.98 566.14 1,229.35  2,673.43 14,245.94 

 
2. การประมง 

  ข้อมูลจากองค์การบริหารส่วนตําบลวังหินในเขตตําบลไม่มีการประมง ส่วนข้อมูลจากสํานักงาน
ประมงจังหวัดตาก พ้ืนที่ตําบลวังหิน มีเกษตรกรเลี้ยงปลาในบ่อ กระชัง จํานวน 376 ราย พ้ืนที่ ประมาณ 
192.24 ไร่ รายละเอียดในหน้า 28  (ประมวลผลข้อมูล ณ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563)  

3. การปศุสัตว์ 

ลําดับที่ สัตว์ที่เลี้ยง จํานวน (ตัว) จํานวน (ผู้เลี้ยง) 
1 โค  2,697 90 
2 กระบือ 59 1 
3 สุกร 3,926 39 
4 ไก่บ้าน 13,924 345 
5 ไก่เนื้อ - ไก่ไข่ 8,118 10 
6 เป็ดเนื้อ - เป็ดเทศ 821 39 
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4. ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถ่ิน 
- การแปรรูปผลไม้ ขนมโบราณ  
- การทอผ้า   
- การทําเครื่องจักสาน ประดิษฐ์ ดอกไม้ ไม้มงคลจากกะลามะพร้าว   

 
5. ผลิตภัณฑ์ในชุมชน 

 ตําบลวังหินมีผลิตภัณฑ์ในชุมชนที่ได้รับเป็นสินค้า OTOP ประจําตําบล ได้แก่ ผักปลอด
สารพิษ ผลไม้แปรรูป ขนมกระยาสารท ขนมเปี๊ยะ ลูกอมท๊อฟฟ่ีกะทิสดรสขิง ไม้มงคลและ
กะลามะพร้าว ดอกไม้ประดิษฐ์ ผลิตภัณฑ์จักรสาน พรมเช็ดเท้า 
 

6. การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ 
การพาณิชย์  ปั้มน้ํามัน  จํานวน       1 แห่ง 
   ปั้มหลอด  จํานวน    13 แห่ง 
   ยุ้งฉาง   จํานวน    49 แห่ง 
   โรงสีขนาดเล็ก  จํานวน    12 แห่ง  
   โรงค้า (ค้าปลีก)  จํานวน  119 แห่ง 
   ร้านรับซ่อมยานยนต์ จํานวน      5 แห่ง 
องค์กร กลุ่มอาชีพ 
 

ที ่ ชื่อกลุ่มวิสาหกิจ 
สถานที่ดําเนินการ จํานวน 

สมาชิก 
(คน) 

ประเภท
กิจกรรม เลขที่ หมู่ที่ ตําบล 

1 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรทิพย์ศิลา 153 5 วังหิน 15 แปรรูป 
2 ศูนย์ส่งเสริมและผลิตข้าวพันธุ์ชุมชน หมู่ที่ 10 33 10 วังหิน 15 ผลิตพืช 
3 ศูนย์ส่งเสริมและผลิตข้าวชุมชน หมู่ที่ 7 10/4 7 วังหิน 30 ผลิตพืช 
4 บ้านหนองตาเรือโคเนื้อ 41/2 12 วังหิน 37 ปศุสัตว์ 
5 แปรรูปผลิตผลทางการเกษตรบ้านวังหิน 11/1 5 วังหิน 14 แปรรูป 
6 กลุ่มเกษตรกรทํานาบ้านท่าไม้แดง 49/1 3 วังหิน 15 ผลิตพืช 
7 กลุ่มดอกไม้ประดิษฐ์จากผ้า 43/1 3 วังหิน 22 แปรรูป 
8 กลุ่มผู้เลี้ยงโคบ้านไร่ 36/1 2 วังหิน 26 ปศุสัตว์ 
9 กลุ่มเกษตรก้าวหน้าบ้านวังเจ้า 62 8 วังหิน 16 ผลิตพืช 

10 กลุ่มผู้เลียงโคบ้านพุสะแก 23 11 วังหิน 50 ปศุสัตว์ 
11 กลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิตบ้านประจํารักษ์ 37 10 วังหิน 35 ออมทรัพย์ 
12 กลุ่มผลิตผลการเกษตรแบบผสมผสาน 41 8 วังหิน 38 ผลิตพืช 
13 กลุ่มเลี้ยงปลาทับทิมในกระชังลําน้ําปิงบ้านไร่ 53/1 2 วังหิน 11 ประมง 
14 กลุ่มชาวนาบ้านไร่ หมู่ 2 8/1 2 วังหิน 68 ผลิตพืช 
15 กลุ่มเลี้ยงปลาบ้านหนองบัว 55/3 7 วังหิน 22 ประมง 
16 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรตลุกสัก 18 13 วังหิน 15 แปรรูป 

18 
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ที ่ ชื่อกลุ่มวิสาหกิจ 
สถานที่ดําเนินการ จํานวน 

สมาชิก
(คน) 

ประเภท
กิจกรรม เลขที่ หมู่ที่ ตําบล 

17 กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโค หมู่ที่ 13 18 13 วังหิน 30 ปศุสัตว์ 
18 กลุ่มเลี้ยงหมูปุาบ้านวังเจ้า 54 8 วังหิน 7 ปศุสัตว์ 
19 กลุ่มทอผ้าเช็ดเท้าบ้านวังหิน 14/1 4 วังหิน 24 ทอผ้า 
20 กลุ่มปลูกข้าวบ้านวังหิน 14/1 4 วังหิน 47 ผลิตพืช 
21 กลุ่มชาวนาบ้านลานขวาง 2/3 9 วังหิน 16 ผลิตพืช 
22 กลุ่มแม่ปิงสาละวิน 136/1 6 วังหิน 10 แปรรูป 
23 กลุ่มศูนย์ข้าวชุมชนบ้านวังหิน 73 4 วังหิน 14 ผลิตพืช 
24 กลุ่มเกษตรกรบ้านเกาะอ้ายด้วน 4 1 วังหิน 90 ผลิตพืช 
25 กลุ่มแม่ค้าชาววัง 4 4 วังหิน 12 ผลิตพืช 
26 กลุ่มเกษตรกรบ้านวังหิน หมู่ 5 115 5 วังหิน 22 ผลิตพืช 

27 กลุ่มเกษตรกรพอเพียง หมู่ 5 8/2 5 วังหิน 18 ผลิตพืช 

28 กลุ่มปลูกผักปลอดสารพิษบ้านน้ําโจน 116 6 วังหิน 27 ผลิตพืช 
29 กลุ่มชาวนาผู้ปลูกข้าวบ้านน้ําโจน 25/4 6 วังหิน 43 ผลิตพืช 
30 กลุ่มข้าวอินทรีย์ปลอดสารพิษบ้านประจํารักษ์ 31 10 วังหิน 37 ผลิตพืช 
31 กลุ่มของฝากแม่รัตนา 6 5 วังหิน 8 แปรรูป 

32 กลุ่มดอกไม้จันทน์หมู่ที่ 5 บ้านวังหิน 115 5 วังหิน 7 ดอกไม้จันทน์ 

33 กลุ่มเลี้ยงโคบ้านประจํารักษ์ 18 10 วังหิน 22 ปศุสัตว์ 
34 กลุ่มชาวนาเพื่อการผลิต 29/5 13 วังหิน 16 ผลิตพืช 
35 กลุ่มทําน้ําพริกแกงแม่สง่า 119 5 วังหิน 7 แปรรูป 
36 กลุ่มเกษตรผสมผสานบ้านประจํารักษ์ 33/2 10 วังหิน 56 ผลิตพืช 
37 กลุ่มหัตถกรรมและจักรสานบ้านประจํารักษ์ 41 10 วังหิน 21 แปรรูป 

38 กลุ่มแปรรูปและถนอมอาหารบ้านประจํารักษ์ 32 10 วังหิน 46 แปรรูป 

39 กลุ่มปุ๋ยอินทรยี์ชีวภาพและยาสมนุไพรปราบศัตรูพืช 37 10 วังหิน 36 แปรรูป 
40 กลุ่มเลี้ยงโคบ้านโคก 89/1 6 วังหิน 7 ปศุสัตว์ 
41 กองทุนออมเพ่ิมทรัพย์ 14 2 วังหิน 56 ออมทรัพย์ 

42 กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคบ้านหนองบัว 46 7 วังหิน 36 ปศุสัตว์ 
43 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านวังหิน ม.5 119/2 5 วังหิน 12 แปรรูป 
44 กลุ่มน้ําพริกบ้านน้ําโจน 118/3 6 วังหิน 12 แปรรูป 

45 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร 67/3 7 วังหิน 8 แปรรูป 
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ที ่ ชื่อกลุ่มวิสาหกิจ 
สถานที่ดําเนินการ จํานวน 

สมาชิก
(คน) 

ประเภท
กิจกรรม เลขที่ หมู่ที่ ตําบล 

46 กลุ่มเลี้ยงหมูหลุมหมูอินทรีย์ 89 13 วังหิน 8 ปศุสัตว์ 

47 หัตถกรรมงานผ้า ม.5 วังหิน 62/1 5 วังหิน 8 แปรรูป 

48 กลุ่มเพาะเห็ดบ้านน้ําโจน 83 6 วังหิน 11 แปรรูป 

 
7. การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น 

  องค์การบริหารส่วนตําบลวังหิน ได้วิเคราะห์สภาวการณ์ในด้านการพัฒนาโดยใช้เทคนิค
SWOT Analysis ทําการวิเคราะห์หา จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค ของการพัฒนาตามนโยบาย
ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนตําบล ผลการวิเคราะห์ได้นําเสนอเป็นรายประเด็นนโยบาย รวม 6 ประเด็น 
ได้แก่ 

1.) ผลการวิเคราะห์ประเด็นหลักในการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน   

  จุดแข็ง (Strengths) 
 พ้ืนที่ในเขตรับผิดชอบของตําบลวังหิน มีทั้งหมด 199.12 ตารางกิโลเมตร พ้ืนที่
ในตําบลวังหิน มีเส้นทางการคมนาคมที่ครอบคลุมพ้ืนที่ มีถนนสายหลักถนนสายรอง มี
ถนนที่สามารถติดต่อกันได้ทั่วทุกหมู่บ้าน มีน้ําประปา และไฟฟูาใช้ครอบคลุมทุกหมู่บ้าน 
และสามารถขยายเพ่ือให้บริการแก่ราษฎรที่จะเพ่ิมขึ้นได้ในอนาคตอย่างเพียงพอ มีแม่น้ํา
ปิงไหลผ่านตามความยาวของพ้ืนที่เขตตําบลวังหิน และมีระบบส่งน้ําของชลประทานทําให้
มีน้ําใช้สําหรับการทําการเกษตร ในช่วงฤดูแล้ง 

  จุดอ่อน (Weaknesses) 
 เนื่องจากมีพ้ืนที่ในเขตรับผิดชอบจํานวนมาก ทําให้การพัฒนาในด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐานขององค์การบริหารส่วนตําบลวังหิน มีงบประมาณไม่เพียงพอต่อการพัฒนาได้
อย่างทั่วถึงได้เต็มพ้ืนที่ เช่น ถนน ซึ่งยังคงดําเนินการก่อสร้างได้มาตรฐานไม่ครบทุก
เส้นทาง ถนนบางแห่งยังคงเป็นถนนลูกรัง ยังไม่ได้มาตรฐาน และถนนแต่ละเส้นก็คงยังไม่
มีรางระบายน้ํา ผิวจราจรแคบติดเขตรั้วของบ้านเรือนราษฎร และไม่มีพ้ืนที่สําหรับขยาย
ถนน อีกทั้งริมสองฟากถนนส่วนใหญ่ไม่มีระบบระบายน้ํา ซึ่งทําให้เกิดปัญหาน้ําท่วมขัง
ในช่วงฤดูฝน มีการขยายแหล่งที่อยู่อาศัยเพ่ิมขึ้นแบบกระจายทําให้ระบบประปา และ
ไฟฟูายังส่งไปไม่ถึงครอบคลุมทุกหลังคาเรือน 

โอกาส (Opportunities) 
 นโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตร์จังหวัดยังคงให้ความสําคัญกับโครงสร้างพ้ืนฐาน อีก
ทั้งรัฐบาลกลาง ยังให้การสนับสนุนงบประมาณอย่างต่อเนื่องในการพัฒนาการพัฒนาด้าน
โครง สร้างพ้ืนฐาน 
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อุปสรรค (Threats) 
 โครงการก่อสร้างบางโครงการ ต้องใช้เทคโนโลยีสูง หรือความชํานาญพิเศษ ซึ่ง 
องค์การบริหารส่วนตําบลวังหิน ยังขาดความชํานาญและบุคลากร ในบางพ้ืนที่ยังประสบ 
ปัญหาแล้ง และในที่ลุ่มบางพ้ืนที่น้ําท่วมขังเป็นประจํา ขาดงบประมาณในการดําเนินการ 

2.) ผลการวิเคราะห์ประเด็นหลักในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
จุดแข็ง (Strengths) 
 ตําบลวังหินเป็นพ้ืนที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การทําการเกษตรและ 
การเพาะปลูก มีผลิตภัณฑ์แปรรูปจากผลผลิตทางการเกษตรหลายอย่างที่สามารถส่งเสริม
ให้ก้าวสู่ตลาดระดับประเทศได้ 

จุดอ่อน (Weaknesses) 
 มาตรฐานสินค้าและบริการ รวมถึงคุณภาพของสินค้าไม่คงที่ ประชาชนขาดส่วน
ร่วมในการแก้ไขปัญหาท้องถิ่นตนเองอย่างจริงจังและตั้งใจ เกิดความเคยชินในการรับการ
บริการจากรัฐมากว่าที่จะพ่ึงพาตนเอง อีกทั้งประชาชนยังขาดความรู้ กระบวนการคิดและ
ความกระตือรือร้นในการที่จะร่วมแสดงความคิดเห็นในการเสนอปัญหา กิจกรรม โครงการ
แผนงาน การพัฒนาท้องถิ่นตนเอง 

โอกาส (Opportunities) 
 รัฐบาลให้การสนับสนุนการมีส่วนร่วมของชุมชน ให้ชุมชนพ่ึงตนเอง โดยเฉพาะมี
ส่วนร่วมในการกลุ่มอาชีพ ยังมีการประชาสัมพันธ์ทางสื่ออย่างต่อเนื่องทําให้ประชาชนมี
โอกาสรับรู้และทําความเข้าใจเบื้องต้นได้หลายทาง  

อุปสรรค (Threats) 
 อาชีพหลักมาจากเรื่องการเกษตร ความไม่แน่นอน ความแปรปรวนของดินฟูา
อากาศทําให้ง่ายต่อการเกิดภัยต่างๆ ต่อประชาชนได้ง่าย และผันผวนทางเศรษฐกิจโลก
ส่งผลค่าครองชีพสูงขึ้น และกฎ ระเบียบไม่เอ้ืออํานวยต่อการปฏิบัติงาน 
 เนื่องจากสภาวะเศรษฐกิจตกต่ํา ค่าครองชีพสูงขึ้น รายได้ลดลง ประกอบกับ
สภาวะความไม่แน่นอนทางด้านการเมือง การกระจายของสื่ออย่างรวดเร็ว ทําให้
เหตุการณ์เหล่านี้ส่งผลกระทบต่อความรู้สึกของประชาชนเป็นอย่างมาก ก่อให้เกิดความตึง
เครียด สุขภาพกาย จิตย่ําแย่ และยังส่งผลให้เกิดการชะลอตัวในการลงทุน งบประมาณที่
สนับสนุนแผนงานภาคประชาชนยังมีน้อย และยังไม่มีหน่วยงานใดที่คอยประสาน 
ถ่ายทอดองค์ความรู้ และดําเนิน การในการปฏิบัติเรื่องนี้อย่างต่อเนื่อง  

3.) ผลการวิเคราะห์ประเด็นหลักในการพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต   

จุดแข็ง (Strengths) 
  องค์การบริหารส่วนตําบลวังหิน ได้ให้ความสําคัญกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต โดย
 ได้กําหนดไว้ในนโยบายอย่างชัดเจน ที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยเฉพาะ
 อย่างยิ่ง  เด็ก เยาวชน ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ นอกจากนั้นองค์การบริหารส่วน
 ตําบลวังหิน ยังมีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบในการดําเนินงานพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
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 ไม่ว่าจะเป็นงานสังคมสงเคราะห์ งานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และงาน
 สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  อีกทั้งหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องก็ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี   
  ในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลวังหิน มีสถาบันทางการศึกษาระดับขั้นพ้ืนฐานมี
 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประชาชนเห็นความสําคัญของการศึกษาและองค์การบริหารส่วนตําบลวัง
 หิน มีเครือข่ายอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน ในการเฝูาระวังโรคระบาดและ
 โรคติดต่อในพ้ืนที่ อีกท้ังยังมีการทํากิจกรรมร่วมกันอย่างสม่ําเสมอ  

จุดอ่อน (Weaknesses)  
  บุคลากรมีจํานวนไม่เพียงพอเมื่อเทียบกับปริมาณงานที่รับผิดชอบ อีกทั้งยังขาด
 แคลนผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน และประชาชนขาดการเข้ามามีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง 
 ประชาชนบางส่วนยังไม่ให้ความสําคัญกับสุขภาพ โดยเฉพาะการเลือกรับประทานอาหาร
 ที่มีคุณภาพได้มาตรฐานอีกท้ังการเข้าร่วมกิจกรรมด้านสุขภาพยังมีน้อยมาก 

โอกาส (Opportunities) 
  ปัจจุบันทุกภาคส่วนให้ความสําคัญกับการรักษ์สุขภาพกายสุขภาพใจ และส่งเสริม
 การออกกําลังกาย อีกทั้งสื่อแขนงต่างๆ มีการประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง และสม่ําเสมอ ทํา
 ให้ประชาชนสามารถรับรู้ได้หลายช่องทาง จึงทําให้ประชาชนเริ่มตื่นตัวอีกทั้งนโยบายรัฐ
 ส่งเสริมด้านสุขภาพและการรณรงค์เก่ียวกับการควบคุมโรคระบาดและโรคติดต่อ 
 การถ่ายโอนภารกิจต่างๆ และการกระจายอํานาจสู่ท้องถิ่น มีอิสระในการบริหารจัดการ
 งบประมาณของท้องถิ่นเอง และทําให้สามารถดูแลบริหารจัดการได้อย่างทั่วถึง และ
 ใกล้ชิดกลุ่มเปูาหมาย อีกทั้งรัฐบาลผลักดันนโยบายด้านคุณภาพชีวิตหลายประการ ทําให้มี
 ประชาชนได้รับประโยชน์ตรงจุดนี้ 

อุปสรรค (Threats)  
  ในสภาวการณ์ปัจจุบัน ความเจริญทางด้านเทคโนโลยี ส่งผลต่อพฤติกรรมด้าน
 สุขภาพมีแนวโน้มแย่ลง เนื่องจากวิถีชีวิตในการดํารงชีพของประชาชนที่เปลี่ยนไปตาม
 ภาวะเศรษฐกิจ ทําให้มีโรคที่เกิดจากพฤติกรรม เช่น โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง 
 โรคหลอดเลือด มะเร็ง มีแนวโน้มเพ่ิมสูงขึ้น อีกทั้งโรคใหม่ๆ ได้เกิดขึ้นและแพร่ระบาด
 อย่างรวดเร็ว ส่งผลให้การพัฒนาทางด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตต้องเพ่ิมขีดความสามารถ
 มากขึ้น 

4.) ผลการวิเคราะห์ประเด็นหลักในการพัฒนาด้าน ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น      

จุดแข็ง (Strengths) 
  มีการจัดกิจกรรมสนับสนุนการสืบสานประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น ให้ความ 
 สําคัญกับงานประเพณีและวันสําคัญอย่างต่อเนื่องทุกปี และสถานศึกษาให้ความสําคัญ
 รวมถึงการปลูกฝังนักเรียนใน การเรียนรู้และสืบทอดภูมิปัญญา วิถีชีวิต และวัฒนธรรม
 ท้องถิ่น  
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จุดอ่อน (Weaknesses)    
  ประชาชน ไม่ให้ความสําคัญกับศิลปวัฒนธรรม ประเพณี เท่าที่ควรมีความชื่น
 ชอบค่านิยมตะวันตก 

โอกาส (Opportunities)  
  การตื่นตัวของสังคมไทยในการร่วมรักษา อนุรักษ์วัฒนธรรมไทย อีกท้ังทุก 
 หน่วยงานเริ่มให้ความสําคัญและพยายามร่วมกันปลูกจิตสํานึกให้ร่วมกันสืบทอดนโยบาย 
 รัฐบาลด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรมที่จะฟ้ืนฟู และสืบสานคุณค่าความหลากหลายของ
 วัฒนธรรมไทย 

อุปสรรค (Threats)  
  กระแสวัตถุนิยม อิทธิพลของสื่อทําให้รับวัฒนธรรมภายนอกได้ง่ายอีกทั้งกระแส
 สังคมเก่ียวกับการอนุรักษ์ไม่ยั่งยืนถาวร มักจะให้ความสําคัญในช่วงระยะเวลาสั้นๆ 

5.)  ผลการวิเคราะห์ประเด็นหลักในการพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม         

จุดแข็ง (Strengths) 
  ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตําบลวังหิน ได้ให้ความสําคัญกับการพัฒนาทรัพยากร 
 ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีการส่งเสริมและจัดกิจกรรมการปลูกต้นไม้ในวันสําคัญต่างๆ 
 อย่างต่อเนื่อง ให้แก่ประชาชน เยาวชนในพื้นท่ี   

จุดอ่อน (Weaknesses)    
  องค์การบริหารส่วนตําบลวังหิน ยังไม่มีระบบบําบัดกําจัดขยะมูลฝอย อีกทั้งยังไม่
 มีเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ ความสามารถในเรื่องนี้โดยตรง มีประชากรในพ้ืนที่มาก ทําให้มี
 ปัญหาเรื่องการกําจัดขยะมากขึ้น 

โอกาส (Opportunities) 
  ประเด็นเรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประเด็นที่ได้รับ
 ความสนใจและเป็นกระแสโลกาภิวัตน์ ที่มีการรณรงค์กันตั้งแต่ระดับชุมชน ท้องถิ่ น 
 อําเภอ  จังหวัด ประเทศ และระดับโลก มีหน่วยดําเนินงานทั้งภาครัฐและเอกชน ตลอดทั้ง
 องค์กรที่ไม่แสวงหากําไร ดําเนินการสร้างจิตสํานึกของประชาชน ตลอดทั้งการรณรงค์ให้มี
 การนําเอาทรัพยากรธรรมชาติที่ใช้แล้วกลับมาใช้ซ้ําอีก   

อุปสรรค (Threats)  
  การบังคับใช้กฎหมายเกี่ ยวกับสิ่ งแวดล้อมของรัฐบาลไม่มีประสิทธิภาพ 
 โดยเฉพาะอย่างยิ่งไม่สามารถควบคุมขยะและมลพิษในหลายๆพ้ืนที่ อีกทั้งการก่อสร้าง
 โครงสร้างพ้ืนฐาน  เช่นบ่อฝังกลบ เตาเผาขยะ ระบบบําบัดน้ําเสีย จะต้องระวังมิให้กระทบ
 ต่อชุมชน ยิ่งส่งผลให้ประชาชน ผู้ประกอบการโดยภาพรวมของประเทศขาดจิตสํานึกในการ
 ควบคุมหรือคัดแยกขยะ 
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6.)  ผลการวิเคราะห์ประเด็นหลักในการพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร 

จุดแข็ง (Strengths) 
  มีการจัดบริหารจัดการท้องถิ่นแบบประชาชนมีส่วนร่วมประชาชนก็มีความตื่นตัว
 ทางการเมืองค่อนข้างสูง เช่นเดียวกันความร่วมมือทางการเมืองของประชาชนส่งผลให้เกิด
 ความไว้วางใจกันระหว่างประชาชนกับ องค์การบริหารส่วนตําบล ในด้านการบริหาร
 ผู้บริหารได้เน้นการทํางานแบบมีส่วนร่วมโดยยึดหลักคิด การทํางานเชิงยุทธศาสตร์ที่เน้น
 ผลงานเป็นหลัก การกําหนดแผนงาน โครงการ และเปูาหมาย การทํางาน เป็นการกําหนด
 ร่วมกันของทุกฝุาย ทั้งฝุายบริหาร สภา ข้าราชการ และประชาชน นอกจากนั้น ข้าราชการ
 และเจ้าหน้าที่  
 มีความพร้อมในการพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติ งานและเป็นผู้มี
 ประสบการณ์ และมีความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงานในส่วนที่รับผิดชอบ 
 มีอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ที่ทันสมัยและมีการนําเทคโนโลยีมาใช้ในการปฏิบัติงานอีกทั้ง
  มีการแบ่งโครงสร้างการบริหารงานขององค์กรที่ชัดเจนองค์กรมีการทํางานเป็น
 ระบบ อีกทั้งองค์การบริหารส่วนตําบลวังหิน ยังมีความหลากหลายของช่องทางในการให้
 ข่าวสารแก่ประชาชน ไม่ว่าจะเป็น เสียงตามสาย เว็บไซต์ และผู้ประสานงานหมู่บ้าน  

จุดอ่อน (Weaknesses)    
  ในด้านการเมืองท้องถิ่น ถึงแม้ประชาชนจะมีการตื่นตัวและเข้ามามีส่วนร่วม
 ในทางการเมืองท้องถิ่นสูง แต่เยาวชนยังขาดความเข้าใจในประเด็น ของการปกครอง
 ระบบประชาธิปไตย มีความเข้าใจในการเมืองการปกครองน้อยและการร่วมแสดงความ
 คิดเห็นหรือการมีส่วนร่วมทางการเมืองมีน้อยมาก ประชาชนในพ้ืนที่ส่วนใหญ่เริ่มมี
 พฤติกรรมที่เปลี่ยนไปในเรื่องของการพ่ึงพาตนเอง ลดการพ่ึงพาตนเองน้อยลง ขาดการใส่
 ใจในเรื่องของการมีส่วนร่วม การรวมกลุ่ม การร่วมมือประสานงานต่างๆ เห็นแก่ประโยชน์
 ส่วนตนมากกว่าส่วนรวม  เรียกร้องแต่สิทธิผลประโยชน์จากองค์การบริหารส่วนตําบลแทน  

โอกาส (Opportunities) 
  กฎหมายกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
 ท้องถิ่นได้ให้อํานาจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการดําเนินงานเพ่ือแก้ไขปัญหาและ
 ความต้องการของประชาชน  นอกจากนั้นกระแสความคิดเรื่องการทํางานแบบมีส่วนร่วม
 ของประชาชนและกระแสการปกครองในระบอบประชาธิปไตยที่ได้รับความนิยมไปทั่วโลก 
 ทําให้ประชาชนเริ่มมีแนวคิดในการเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นและมี
 ส่วนร่วมในการตัดสินหรือให้ข้อเสนอแนะแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการดําเนิน
 กิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระบบการติดต่อสื่อสาร มีความสะดวก รวดเร็ว ทํา
 ให้การ รับรู้  ข้อมูลข่าวสารมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่าง
 กว้างขวาง 
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อุปสรรค (Threats)  
  การจัดสรรงบประมาณให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยรัฐบาลกลางยังขาด
 ความแน่นอนไม่เพียงพอ ทําให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่สามารถวางแผนดําเนินงาน
 ระยะยาว นอกจากนั้น ความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับราชการ
 บริหารส่วนภูมิภาคและส่วนกลาง ยังเป็นลักษณะของการควบคุม ท้องถิ่นไม่ได้มีอิสระใน
 การดําเนินงานที่จะตอบสนองต่อปัญหาและความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง ยังมี
 ปัญหาความเหลื่อมล้ําของอํานาจหน้าที่ระหว่างหน่วยงาน โดยเฉพาะระเบียบราชการของ
 กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นยังมีหลายฉบับที่ต้องแก้ไข เพราะการยกเว้นระเบียบ
 ราชการเป็นอํานาจจากกรม หรือผู้ว่าราชการจังหวัด จึงมักมีการยกเว้นระเบียบเฉพาะบาง
 โครงการที่สั่งการมาจากส่วนกลางเท่านั้น แต่ไม่ใช่ความต้องการที่แท้จริงของประชาชน  
 หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพ้ืนที่
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๒.) สถานการณ์ด้านการเกษตร ต าบลวังหิน 

 
 
 
 
 
 
 

 

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

พื้นที่เกษตร 
39,105 ไร ่
37.63 % 

พื้นที่น้ า 
3,548 ไร ่
3.41 % พื้นที่อื่นๆ 

7,074 ไร ่
6.81 % 

พื้นที่ป่า 
54,188 ไร ่
52.15 % 

การใช้ที่ดิน พ้ืนที่เกษตร 

การใช้ที่ดิน พ้ืนที่น้ํา 

การใช้ที่ดิน พ้ืนที่อ่ืนๆ 

การใช้ที่ดิน พ้ืนที่ปุา 

พื้นทีต่ าบลวังหิน 

พื้นที่ต าบลวังหิน 
103,915 ไร ่



20 
 

 
 
 
 
 
 
 

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

 
 

 พื้นที่เพาะปลูก 
38,368 ไร ่

98 % 

พื้นที่ปศุสัตว์ 
680 ไร ่
2 % 

พื้นที่ประมง 
57 ไร ่
0 % 

พ้ืนที่การเกษตร พ้ืนที่เพาะปลูก 

พ้ืนที่การเกษตร พ้ืนที่ปศุสัตว์ 

พ้ืนที่การเกษตร พ้ืนที่ประมง 

พื้นที่การเกษตรต าบลวังหิน 

พื้นทีก่ารเกษตร 
39,105 ไร่ 



21 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 

ที่มา :  แผนที่เกษตรเพ่ือการบริหารจัดการเชิงรุก Agri-Map - กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
         * ข้อมูลการใช้ที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน (2557) พ้ืนที่ปลูกนอกเขตปุาตามกฎหมาย 
 

ข้าว 
10,038  ไร ่
44.76  % 

 

มันส าปะหลัง 
7,111  ไร่ 
31.71  % 

ข้าวโพด 
2,120 ไร ่
9.45  % 

ล าไย 
980  ไร ่
4.37  % 

อ้อย 
2,070 ไร ่
9.23 % 

 

ยางพารา 
107 ไร ่
0.48 % 

 

พ้ืนที่เพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ ข้าว 
พ้ืนที่เพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ มันสําปะหลัง 
พ้ืนที่เพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ ข้าวโพด 
พ้ืนที่เพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ อ้อย 
พ้ืนที่เพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ ลําไย 
พ้ืนที่เพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ ยางพารา 

พื้นที่เพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ 

พื้นที่เพาะปลูก 
พืชเศรษฐกิจ  
22,426 ไร ่
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สถานการณ์ด้านการเกษตร ต าบลวังหิน 

ตารางแสดงจํานวนครัวเรือนเกษตรกร ตําบลวังหิน อําเภอเมืองตาก จังหวัดตาก 

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

รวม ชาย หญิง 
ครัวเรือน
ทั้งหมด 

ครัวเรือน
เกษตรกร 

ร้อยละ 

1 เกาะอ้ายด้วน 661 337 324 232 112 48.28 
2 ไร่ 747 346 401 265 96 36.23 
3 ท่าไม้แดง 1,101 533 568 367 168 45.78 
4 วังหิน 782 380 402 291 104 35.74 
5 วังหิน 1,202 574 628 466 182 39.06 
6 น้ําโจน 1,685 804 881 758 109 14.38 
7 หนองบัว 331 160 171 98 71 72.45 
8 วังเจ้า 573 288 285 198 42 21.21 
9 ลานขวาง 1,030 487 543 483 53 10.97 

10 ประจํารักษ์ 255 134 121 88 56 63.64 
11 พุสะแก 324 166 158 104 83 79.81 
12 หนองตาเรือ 557 270 287 160 72 45.00 
13 ตลุกสัก 415 212 203 160 34 21.25 

รวม 13 หมู่ 9,663 4,691 4,972 3,670 1,182 41.06 
 
ที่มา :  ข้อมูลประชากร องค์การบริหารส่วนตําบลวังหิน  
 ข้อมูลครัวเรือนเกษตรกร ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบล 

 * อ้างอิงข้อมูลระบบจัดเก็บข้อมูลพ้ืนฐาน ประจําปี 2557 มีเฉพาะข้อมูลเกษตรกรที่ขึ้น
 ทะเบียน 
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ข้อมูลก าหนดเขตความเหมาะสมการปลูกพืชเศรษฐกิจที่ส าคัญ ต าบลวังหิน อ าเภอเมืองตาก 
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25 
 

 
 

 
 

ที่มา : สํานักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดตาก 
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การใช้ที่ดินเพื่อการเกษตร ต าบลวังหิน 

1. ด้านเกษตรกรรม   

การใช้ที่ดินเพ่ือการเกษตร หมู่ที่ 1 หมู่ที่ 2 หมู่ที่ 3 หมู่ที่ 4 หมู่ที่ 5 หมู่ที่ 6 หมู่ที่ 7 

ท านา 
ข้าวเจ้า 

ครัวเรือน 54 99 137 52 67 57 39 
ไร ่ 613.90 1,330.54 1,688.44 454.00 740.13 1,241.18 344.50 

                

ท าสวน 
พืชผัก 

ครัวเรือน 0 1 1 2 1 1 2 

ไร ่ 0.00 1.00 1.77 14.75 0.25 0.50 5.50 
                

ท าไร่ 

ข้าวโพด 
เลี้ยงสตัว ์

ครัวเรือน 36 14 1 12 1 1 5 

ไร ่ 362.00 82.00 1.00 123.25 1.50 10.00 44.48 

อ้อย
โรงงาน 

ครัวเรือน 9 3 1 0 0 0 2 

ไร ่ 125.61 20.00 3.00 0.00 0.00 0.00 40.00 

มัน
สําปะหลัง 

ครัวเรือน 51 36 1 18 6 0 35 

ไร ่ 513.14 408.56 2.00 150.62 54.50 0.00 316.05 

หญ้าเลี้ยง
สัตว ์

ครัวเรือน 0 0 0 0 0 0 0 
ไร ่ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

รวมพื้นท่ี(ไร่) 1,000.75 510.56 6.00 273.87 56.00 10.00 400.53 

ไม้ผล 

ลําไย 
ครัวเรือน 3 18 1 9 1 1 9 

ไร ่ 25.75 76.91 2.75 30.13 6.00 5.00 55.00 

มะม่วง 
ครัวเรือน 1 3 3 6 0 0 1 

ไร ่ 2.00 5.00 2.75 36.08 0.00 0.00 1.50 

กล้วย
น้ําว้า 

ครัวเรือน 1 44 14 4 1 0 0 
ไร ่ 2.00 183.15 19.46 12.87 0.25 0.00 0.00 

กล้วย
หอม 

ครัวเรือน 0 0 0 0 0 0 0 
ไร ่ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

รวมพื้นท่ี(ไร่) 29.75 265.06 24.96 79.08 6.25 5.00 56.50 

รวมพ้ืนที่ท้ังหมด(ไร่) 1,644.40 2,107.16 1,721.17 821.70 802.63 1,256.68 807.03 
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ด้านเกษตรกรรม  (ต่อ)  

การใช้ที่ดินเพ่ือการปลูกพชื หมู่ที่ 8 หมู่ที่ 9 หมู่ที่ 10 หมู่ที่ 11 หมู่ที่ 12 หมู่ที่ 13 รวม 

ท านา 
ข้าวเจ้า 

ครัวเรือน 21 6 34 147 39 44 796 

ไร ่ 180.69 46.70 385.42 1,028.73 323.33 373.09    8,750.65  

                

ท าสวน 
พืชผัก 

ครัวเรือน 0 0 0 0 0 7 15 

ไร ่ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 35.75          59.52  

                

ท าไร่ 

ข้าวโพด
เลี้ยงสตัว ์

ครัวเรือน 6 0 2 0 22 5 105 

ไร ่ 44.25 0.00 15.50 0.00 145.75 34.75       864.48  

อ้อยโรงงาน 
ครัวเรือน 3 0 1 2 6 3               30  

ไร ่ 35.25 0.00 2.75 12.00 74.75 15.50       328.86  

มัน
สําปะหลัง 

ครัวเรือน 35 1 15 58 41 11             308  

ไร ่ 461.57 2.50 87.19 475.54 365.26 102.72    2,939.65  

หญ้าเลี้ยง
สัตว ์

ครัวเรือน 2 0 0 0 0 0                 2  

ไร ่ 34.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00          34.25  

รวมพื้นท่ี(ไร่) 575.32 2.50 105.44 487.54 585.76 152.97    4,167.24  

ไม้ผล 

ลําไย 
ครัวเรือน 1 0 2 0 0 11               56  

ไร ่ 3.00 0.00 4.50 0.00 0.00 61.48       270.52  

มะม่วง 
ครัวเรือน 1 0 2 0 0 8               25  

ไร ่ 0.50 0.00 3.00 0.00 0.00 57.18       108.01  

กล้วยน้ําว้า 
ครัวเรือน 1 0 4 1 2 14               86  

ไร ่ 4.06 0.00 9.25 2.00 13.00 91.67       337.71  

กล้วยหอม 
ครัวเรือน 0 0 0 0 1 1 2 

ไร ่ 0.00 0.00 0.00 0.00 6.00 9.00          15.00  

รวมพื้นท่ี(ไร่) 7.56 0.00 16.75 2.00 19.00 219.33       731.24  

รวมพ้ืนที่ท้ังหมด(ไร่) 763.57 49.20 507.61 1,518.27 928.09 781.14 13,708.65 

ที่มา : สํานักงานเกษตรอําเภอเมืองตาก  
*อ้างอิงข้อมูลจากทะเบียนเกษตรกรปี 2562 มีเฉพาะข้อมูลเกษตรกรที่ข้ึนทะเบียน ตามรายการพืช 
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๒. ด้านปศุสัตว์ 
ข้อมูลด้านการปศุสัตว์ ตําบลวังหิน อําเภอเมืองตาก 

 

หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน 
ชนิดสัตว์ที่ทําการปศุสัตว์ 

โคเนื้อ (ตัว) 
1 บ้านเกาะอ้ายด้วน 220 
2 บ้านไร่ 184 
3 บ้านท่าไม้แดง 88 
4 บ้านวังหิน 130 
5 บ้านวังหิน 81 
6 บ้านน้ําโจน 135 
7 บ้านหนองบัว 138 
8 บ้านวังเจ้า 167 
9 บ้านลานขวาง - 

10 บ้านประจํารักษ์ 176 
11 บ้านพุสะแก - 
12 บ้านหนองตาเรือ 374 
13 บ้านตลุกสัก 187 

รวม 
 ที่มา : สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก  

( สํานักงานปศุสัตว์อําเภอ ประมวลผลข้อมูล ณ วันที่ 17 พฤษภาคม 2558) 
 

 
3. ด้านประมง 

 
ข้อมูลด้านการประมง ตําบลวังหิน อําเภอเมืองตาก 

 
 
 
 
 
 
  
 
 

พ้ืนที่ด้านการประมง  
192.24  ไร่ 

จํานวนเกษตรกรผู้เลี้ยง  
  376  ราย 

เลี้ยงในบ่อดิน/บ่อซีเมนต์ 378 บ่อ 191.01 ไร่ 

เลี้ยงในกระชัง 113 บ่อ 1.23 ไร่ 
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ข้อมูลด้านการประมง แยกรายหมู่บ้าน ตําบลวังหิน อําเภอเมืองตาก 

หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน 
เกษตรกร 

ผู้เพาะเลี้ยง 
สัตว์น้ํา(ราย) 

ประเภทการเลี้ยง 

บ่อดิน/บ่อซีเมนต์ กระชัง 
จํานวน
(บ่อ) 

พ้ืนที่ 
(ไร่) 

จํานวน 
(บ่อ) 

พ้ืนที่ 
(ไร่) 

1 บ้านเกาะอ้ายด้วน 32 32 14.13 
  

2 บ้านไร่ 46 45 18.47 41 0.39 
3 บ้านท่าไม้แดง 29 28 10.50 12 0.07 
4 บ้านวังหิน 28 28 16.13 

  
5 บ้านวังหิน 47 46 20.50 16 0.09 
6 บ้านน้ําโจน 37 42 29.75 

  
7 บ้านหนองบัว 34 31 21.33 44 0.68 
8 บ้านวังเจ้า 35 35 16.25 

  
9 บ้านลานขวาง 11 11 6.00 

  
10 บ้านประจํารักษ์ 15 16 6.88 

  
11 บ้านพุสะแก 31 31 13.93 

  
12 บ้านหนองตาเรือ 19 21 11.25 

  
13 บ้านตลุกสัก 12 12 5.91 

  
รวม 376 378 191.01 113 1.23 

  ทีม่า : สํานักงานประมงจังหวัดตาก (ประมวลผลข้อมูล ณ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563)
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ส่วนที่ ๒ : ภาวะเศรษฐกิจและสังคมครัวเรือนเกษตรกร ปัญหาความต้องการ  
             และแนวทางการพัฒนาภาคเกษตร 
 

1. ) สภาพเศรษฐกิจครัวเรือนเกษตรกร และปัญหาหนี้สิน 
วิเคราะห์จากแบบสํารวจฯ จํานวน 53 ชุด อายุเฉลี่ยเกษตรกร ตําบลวังหิน เฉลี่ย 56 ปี 
จากการวิเคราะห์แบบสํารวจฯ มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาลักษณะทั่วไปของครัวเรือนเกษตรกร รวมทั้ง

ศึกษาปัญหาความต้องการของครัวเรือนเกษตรกร และแนวทางการพัฒนาครัวเรือนเกษตรกร ตําบลวังหิน อําเภอ
เมืองตาก จังหวัดตากโดยใช้ข้อมูลจากแบบสํารวจฯ  
 

แผนภูมิที่ 1 ร้อยละของระดับการศึกษาเกษตรกร ต าบลวังหิน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ที่มา : ข้อมูลอายุเฉลี่ยเกษตรกร - ระดับการศึกษา วิเคราะห์และประมวลผลข้อมูลระดับการศึกษาของ
ประชากรจากข้อมูลการจําแนกประชากรตามระดับการศึกษา โดยองค์การบริหารส่วนตําบลวังหิน และแบบ
สํารวจข้อมูลเกษตรกรฯ โดยสภาเกษตรกรจังหวัดตาก ปี ๒๕๕๘ เพ่ิมเติม ปี 2562 

ไม่ได้รับการศึกษา 

อนุบาล - ศูนย์เด็กเล็ก 

ต่ํากว่าประถมศึกษา 

ประถมศึกษา 

มัธยมศึกษาตอนต้น 

มัธยมศึกษาตอนปลาย 

อนุปริญญาหรือเทียบเท่า 

ปริญญาตรี 

สูงกว่าปริญญาตรี 

0 10 20 30 40 50

3 % 
3 % 

4 % 

47 % 

12 % 

13 % 

5 % 

13 % 

1 % 

ระ
ดับ

กา
รศ

ึกษ
า 

ร้อยละ ระดับการศึกษาจําแนกตามประชากร ตําบลวังหิน 

ไม่ได้รับการศึกษา 

ประถมศึกษา 

ม.ต้นขึ้นไป 

0 20 40 60 80

2 % 

 
70 % 

28 % 

ระ
ดับ

กา
รศ

ึกษ
า ร้อยละ ระดับการศึกษาตามแบบสาํรวจฯ 
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แผนภูมิที่ 2 : รายได้ - รายจ่าย - หนี้สินเกษตรกร ต าบลวังหิน 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ที่มา : ข้อมูล รายได้ - รายจ่าย - หนี้สินเกษตรกร ตําบลวังหิน/อําเภอเมืองตาก วิเคราะห์ แลประมวลผลจาก
แบบสํารวจข้อมูลเกษตรกรฯ โดยสภาเกษตรกรจังหวัดตาก ปี ๒๕๕๘ เพ่ิมเติม ปี 2562 
ข้อมูล รายได้ - รายจ่าย - หนี้สินเกษตรกร จังหวัดตาก จากสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร เขต 2 ปี 2557 
 

แผนภูมิที่ 3 การก่อหนี้สิน – ประเภทหนี้สินของเกษตรกร ต าบลวังหิน 

 

หนี้สินเฉลี่ย  
ในระบบ 
100 % หนี้สินเฉลี่ย  

นอกระบบ 
0 % 

ร้อยละ ประเภทหนี้สินของเกษตรกร 

ระยะเวลาในการก่อหนี้เฉลี่ย 2 ปี 
 

รายได้เฉลี่ย
ภาคเกษตร 

รายจ่ายเฉลี่ย
ภาคเกษตร 

รายได้นอก
ภาคเกษตร 

รายจ่ายนอก
ภาคเกษตร 

รวมรายได้
เฉลี่ย  

รวมรายจ่าย
เฉลี่ย 

หน้ีสิน 

ภาคเกษตร นอกภาคเกษตร รายรับ รายจ่าย หน้ีสิน 
ต. วังหิน 68,242.85 34,278.57 27,428.57 22,337.32 95,671.42 56,615.89 87,851.22
อ.เมือง 76,751 49,595.91 48,345.96 64,537.20 125,096.4 114,133.1 69,151.93
จ.ตาก (สศก.) 144,944.00 75,437.00 51,383.00 83,828.00 196,327.00 159,265.00 60,000.00

 -

 50,000.00

 100,000.00

 150,000.00

 200,000.00

 250,000.00

ต. วังหิน อ.เมือง จ.ตาก (สศก.) 



32 
 

แผนภูมิที่ 4 ร้อยละ ลักษณะการเปลี่ยนแปลงหนี้ ต าบลวังหิน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภูมิที่ 5 ร้อยละ วัตถุประสงค์การขอกู้ ต าบลวังหิน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลดลงเรื่อยๆ 
44.83 % 

ไม่เปลี่ยนแปลง 
48.28 % 

เพ่ิมข้ึนเรื่อยๆ 
6.90 % 

ร้อยละ ลักษณะการเปลี่ยนแปลงหนี้ 

0.00

50.00

100.00

การเกษตร อ่ืนๆ 

วัตถุประสงค์ขอกู ้

46.43 % 
53.57 % 

ร้อยละ วัตถุประสงค์การขอกู้ 
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ที่มา : ข้อมูลประเภทหนี้สิน - ลักษณะการเปลี่ยนแปลงหนี้ - วัตถุประสงค์การขอกู้วิเคราะห์และประมวลผล
จากแบบสํารวจข้อมูลเกษตรฯ โดยสภาเกษตรกรจังหวัดตาก ปี ๒๕๕๘ เพ่ิมเติม ปี 2562 

 

 การพิจารณาสภาพเศรษฐกิจของครัวเรือนเกษตรกร นอกจากจะพิจารณาจากรายได้สุทธิครัวเรือนที่
ได้รับ ทั้งกิจกรรมทางการเกษตรและกิจกรรมนอกการเกษตรแล้ว จําเป็นต้องนําค่าใช้จ่ายในการบริโภคมาร่วม
พิจารณาด้วย เพ่ือดูว่าในรอบปีที่ผ่านมาเกษตรกรได้รับผลตอบแทนจากกิจรรมทางเศรษฐกิจของครัวเรือน
มากกว่าหรือน้อยกว่าการใช้จ่ายเพ่ือบริโภคของครัวเรือน  

จาก แผนภูมิที่ 2 : รายได้ - รายจ่าย - หนี้สินเกษตรกร ตําบลวังหิน อําเภอเมืองตาก จังหวัดตาก รายได้
และรายจ่ายในกิจกรรมการผลิตทางการเกษตรของครัวเรือน เป็นข้อมูลพ้ืนฐานในการนําไปคํานวณหารายได้สุทธิ 
เพ่ือเป็นเครื่องชี้วัดในรอบปีเกษตรกรที่ประกอบกิจกรรมการผลิตด้านการเกษตร มีผลตอบแทนจากการผลิต 
อันนํามาซึ่งองค์ประกอบของรายได้ของครัวเรือน พบว่าครัวเรือนเกษตรกร ตําบล วังหิน มีรายได้สุทธิภาค
เกษตรก่อนหักชําระหนี้สินเฉลี่ย 33,964.28 บาท/ครัวเรือน (รายได้เฉลี่ยภาคเกษตร 68,242.85  บาท/
ครัวเรือน หักรายจ่ายภาคเกษตร 34,278.57 บาท/ครัวเรือน ) ต่ํากว่ารายได้สุทธิเกษตรของจังหวัดตาก 
ตามข้อมูลแผนพัฒนาการเกษตร กลุ่มภาคเหนือตอนล่าง 1 ปี 2558 -2560 ซึ่งจังหวัดตากมีรายได้สุทธิ
เกษตรเฉลี่ย 69,508 บาท/ครัวเรือน จากข้อมูลผลการสํารวจฯ ของสภาเกษตรกรจังหวัดตาก ครัวเรือน
เกษตรกรตําบลวังหินมีรายจ่ายเฉลี่ย 56,615.89 บาท/ครัวเรือน ในจํานวนนี้ ร้อยละ 60.54 เป็นรายจ่ายภาค
การเกษตร และ ร้อยละ 39.46 เป็นรายจ่ายนอกภาคการเกษตร  

ภาวะหนี้สินของครัวเรือนตําบลวังหิน จากแผนภูมิที่ 2 พบว่าเกษตรกร มีขนาดหนี้สินเฉลี่ย  
87,851.22 บาท/ครัวเรือน ซึ่งอยู่ในระดับสูงกว่าค่าเฉลี่ยทั้งของอําเภอและจังหวัด โดยปัจจัยที่มีผลต่อการ
เป็นหนี้ของครัวเรือนภาคเกษตรตําบลวังหิน มีสาเหตุหลัก คือ มีภาระค่าใช้จ่ายเพ่ิมขึ้น แรงงานภาคเกษตรมี
อายุเฉลี่ยค่อนข้างสูง ประกอบกับการผลิตสินค้าเกษตรยังอาศัยวิถีดั่งเดิมไม่มีการนําเทคโนโลยีมาปรับใช้เพ่ือ
เพ่ิมปริมาณและคุณภาพ รวมถึงการพัฒนาแปรรูปเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิม ส่งผลให้มีรายได้จากภาคเกษตรกรรมใน
เกณฑ์ต่ํา และจากข้อมูลวัตถุประสงค์การเป็นหนี้ของครัวเรือนเกษตรกร พบว่าเป็นการกู้ยืมเพ่ือการเกษตร  
ร้อยละ 46.43 และ ร้อยละ 53.57 เกษตรกรกู้เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ในการดํารงชีพ ได้แก่ ค่าเล่าเรียน
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บุตร เพ่ือลงทุนในการประกอบอาชีพอ่ืนๆนอกจากการทําการเกษตร เป็นค่าใช้จ่ายในครัวเรือน สร้างบ้าน และ 
ชําระหนี้สิน (แผนภูมิที่ 5) ระยะเวลาก่อหนี้เฉลี่ย 2 ปี ลักษณะการเปลี่ยนแปลงหนี้สินของเกษตรกร ลดลง
เรื่อยๆ ร้อยละ 44.83 หนี้ไม่เปลี่ยนแปลง ร้อยละ 48.28 อีกร้อยละ 6.90 มีหนี้สินเพ่ิมขึ้นเรื่อยๆ 
ตามลําดับ (แผนภูมิที่ 4) โดยเป็นหนี้ในระบบทั้งหมด (แผนภูมิที่ 3) หนี้สินของเกษตรกรของตําบลวังหิน
ส่วนมาก เป็นหนี้เงินกู้ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร กองทุนหมู่บ้าน กองทุนกลุ่มเกษตรกรใน
พ้ืนที่ เป็นหลัก  

ปัญหาหนี้สินของเกษตรกรตําบลวังหิน อยู่ในรูปแบบการเป็นหนี้ค้างชําระ และมีเกษตรกรบางส่วนที่
ไม่ได้ก่อหนี้สินเนื่องจากพฤติกรรมการบริโภคเป็นแบบพอเพียง หากมีค่าใช้จ่ายฉุกเฉินมักหยิบยืมจากญาติ 
พ่ีน้องมากกว่าสถาบันทางการเงิน ทั้งนี ้เกษตรกรบางรายยังคงไม่ให้ข้อมูลด้านหนี้สินตามข้อเท็จจริงเท่าที่ควร 
เมื่อตรวจสอบจากข้อมูลผู้ลงทะเบียนหนี้สินกับกระทรวงมหาดไทย ข้อมูล ณ วันที่ 7 กรกฎาคม 2558 
มีผู้ลงทะเบียนหนี้สินที่พ้ืนที่ตําบลวังหิน จํานวน 100 ราย โดยเป็นหนี้ในระบบ 93 ราย (มีหนี้สินกับสถาบัน
การเงิน) หนี้นอกระบบ 7 ราย (มีหนี้สินกับบุคคลธรรมดา) จากการดําเนินงานที่ผ่านมา สภาเกษตรกรจังหวัด
ตากได้เสนอแนวทางการช่วยเหลือ ฟ้ืนฟูและพัฒนาอาชีพให้แก่เกษตรกรที่มีปัญหาหนี้สิน ผ่านคณะกรรมการ
ประสานการแก้ไขปัญหาหนี้สินเกษตรกรจังหวัดตาก 4 ประการ ประกอบด้วย 

1. ให้มีการบูรณาการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหาหนี้สิน โดยนําข้อมูลรายชื่อ
เกษตรกรที่ลงทะเบียนหนี้สินของกระทรวงมหาดไทย ในส่วนข้อมูลหนี้ในระบบจํานวน 7,914 ราย และหนี้
นอกระบบ จํานวน 448 ราย จําแนกกลุ่มรายชื่อเกษตรกร ตามตําบล ในแต่ละอําเภอของจังหวัดตาก  

2. หนี้ในระบบจัดกลุ่มตามความเร่งด่วนในการแก้ไขปัญหา หนี้นอกระบบเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ย
และผลักดันให้เป็นการก่อหนี้ในระบบแทน 

3. ใช้กลไก โครงการ ภายใต้งบพัฒนาจังหวัดตาก เพ่ือขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาหนี้สินเกษตรกร ใน
เบื้องต้นให้บูรณาการแก้ไขปัญหาหนี้สินเกษตรกรร่วมกับศูนย์ยุติธรรมชุมชน ในการคัดกรองข้อมูลลูกหนี้ที่
ลงทะเบียนไว้กับกระทรวงมหาดไทย โดยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสนับสนุนข้อมูลการประชาสัมพันธ์ความรู้
เรื่องท่ีเกี่ยวข้อง เช่น ข้อมูลช่องทางการให้ความช่วยเหลือแก้ไขปัญหาด้านหนี้สิน ข้อมูลมาตรการของภาครัฐที่
เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาฯ เช่น กองทุนยุติธรรม กองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ยากจน 

4. ให้ตรวจสอบข้อมูลว่าเกษตรกรที่ลงทะเบียนหนี้สินกับกระทรวงมหาดไทย ที่ได้ผ่านกระบวนการ
ช่วยเหลือจากมาตรการต่างๆของภาครัฐแล้วกี่ราย และพิจารณาให้ความช่วยเหลือแก่กลุ่มเกษตรกรที่คงค้าง
อยู่ต่อไป 
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2.) ปัญหาที่ดินท ากิน  
 

แผนภูมิที่ 6 ร้อยละ ลักษณะการถือครองที่ดิน ต าบลวังหิน 
 
  

 

 
แผนภูมิที่ 6 : การถือครองที่ดินท ากินของเกษตรกร ต าบลวังหิน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภูมิที่ 7 ร้อยละ การถือครองเอกสารสิทธิ์ที่ดิน ต าบลวังหิน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
ที่มา : ข้อมูลประเภทการถือครองที่ดินทํากินของเกษตรกร - เอกสารสิทธิ์ที่ดินทํากินของเกษตรกร วิเคราะห์
และประมวลผลจากแบบสํารวจข้อมูลเกษตรฯ โดยสภาเกษตรกรจังหวัดตาก ปี ๒๕๕๘ เพ่ิมเติม ปี 2562 

 
ผลการสํามะโนการเกษตร พ.ศ. 2556 จังหวัดตาก มีผู้ถือครองทําการเกษตรทั้งสิ้น ณ วันสํามะโน   

( 1 พ.ค. 2556 ) พบว่าจํานวนผู้ถือครองและพ้ืนที่ถือครองทําการเกษตรมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น จากข้อมูลผู้ถือ
ครองและพ้ืนที่ถือครองทําการเกษตร พบว่าอําเภอเมืองตาก จังหวัดตาก มีจํานวนผู้ถือครองเป็นลําดับที่ 2 คือ 
8,166 คน คิดเป็นร้อยละ 14 ของผู้ถือครองรวมทั้งจังหวัด และมีพ้ืนที่ถือครองเป็นลําดับที่ 2 เช่นกัน คือมี 
214,343 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 16 ของพ้ืนที่ถือครองรวมทั้งจังหวัด โดยเฉลี่ยแล้วผู้ถือครอง 1 คนจะมีพ้ืนที่ถือ
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ครอง 26 ไร่ จากข้อมูลแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก Agri-Map กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ใน
ส่วนการใช้ที่ดินของกรมพัฒนาที่ดิน ปี 2557 ตําบลวังหิน อําเภอเมือง จังหวัดตาก มีพ้ืนที่เกษตรกรรม 
จํานวน 39,105 ไร่ เป็นพ้ืนที่เพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ จํานวน 22,426 ไร่ (เฉพาะพ้ืนที่ปลูกนอกเขตปุาตาม
กฎหมาย) ส่วนข้อมูลจากสํานักงานเกษตรอําเภอเมืองตาก ทะเบียนเกษตรกรปี 2562 เฉพาะข้อมูลเกษตรกร
ที่ขึ้นทะเบียนของกรมส่งเสริมการเกษตร พ้ืนที่ตําบลวังหิน อําเภอเมืองตาก จังหวัดตาก มีเกษตรกร
ลงทะเบียนการปลูกพืชที่สําคัญ ได้แก่ ข้าวเจ้า พืชผัก ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ อ้อยโรงงาน มันสําปะหลัง หญ้าเลี้ยง
สัตว์ ลําไย มะม่วง กล้วยน้ําหว้า และกล้วยหอม ในพ้ืนที่ เป็นจํานวน 13,708.65 ไร่ โดยมีการทําปศุสัตว์
ร่วมด้วย สัตว์ที่นิยมเลี้ยงกันมาก ได้แก่ ไก่พ้ืนเมือง ไก่เนื้อ ไก่ไข่ สุกร และโคเนื้อ ส่วนการเลี้ยงสัตว์น้ํา ได้แก่ 
ปลา ในพ้ืนที่มีการเลี้ยงปลานิลในกระชังในบริเวณแม่น้ําปิงด้วย ที่ดินในการทําการเกษตรของตําบลวังหิน 
พบว่า มีปัญหาในเรื่องดินเสื่อมโทรม เนื่องจากการใช้สารเคมีในการทําการเกษตรสืบเนื่องกันมาเป็นระยะ
เวลานาน ประกอบกับบางพ้ืนที่มีลักษณะดินเป็น กลุ่มดินทราย ซึ่งเนื้อดินเป็นทรายจัด มีความสามารถในการ
อุ้มน้ําต่ํา พืชมักแสดงอาการขาดน้ําในช่วงฝนทิ้งช่วง และมีน้ําท่วมขังในฤดูฝน ทําความเสียหายกับพืชทีไม่ชอบ
น้ํา กลุ่มดินตื้น มีก้อนกรวด หรือเศษหิน ปนลูกรังหนามาก ขาดอินทรียวัตถุ ความอุดมสมบูรณ์ต่ํา จึงไม่เหมาะ
กับการทําพ้ืนที่การเกษตร  

ผลการสํารวจฯ ของสภาเกษตรกรจังหวัดตาก (แผนภูมิที่ 6) พบว่า ลักษณะการถือครองที่ดินของ
ครัวเรือนเกษตรกรตําบลวังหิน จากแผนภูมิที่ 6 ผู้ถือครองทําการเกษตรส่วนใหญ่ในตําบลวังหิน ทําการเกษตร
ในเนื้อที่ของตนเองร้อยละ 75 ผู้ถือครองทําการเกษตร ร้อยละ 16 ทําการเกษตรโดยการเช่าที่ดิน และร้อย
ละ 9 ทําการเกษตรในที่ดินฟรี/ที่สาธารณะ โดยมีการถือครองเอกสารสิทธิ์ประเภท โฉนด/น.ส.๓/น.ส. ๓ ก 
ร้อยละ 83 เอกสารสิทธิ์ประเภท สปก./สทก. ร้อยละ 10 และไม่มีเอกสารสิทธิ์ ร้อยละ 7 (แผนภูมิที่ 7) 
ผลจากการสํารวจข้อมูลการถือครองพ้ืนที่การเกษตรกรซึ่งไม่มีเอกสารสิทธิ์ พบว่าเกษตรกรส่วนหนึ่งมีความ
เข้าใจว่าที่ดินดังกล่าวเป็นของตนเอง เนื่องจากทํากินในที่ดินดังกล่าวมาอย่างต่อเนื่อง และรับมรดกตกทอด
การใช้ประโยชน์ที่ดินมาจากรุ่นบิดา/มารดา ส่งผลให้การได้มาของที่ดินมีปัญหา และเกษตรกรคาดหวังว่าจะ
ได้รับเอกสารสิทธิ์ที่ดิน อีกส่วนหนึ่งมาจากแนวกันเขตที่ดินระหว่างพื้นที่ปุาและพ้ืนที่ทํากินเกษตรกร ทั้งพ้ืนที่ที่
มีเอกสารสิทธิ ส.ป.ก. 4-01 และ พ้ืนที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์ ทับซ้อนเขตปุาสงวนแห่งชาติปุาประจํารักษ์โดยกรณี
ดังกล่าว หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้เข้ามาดําเนินการแก้ไขปัญหาโดยมีการเดินสํารวจ และรังวัด จัดทําแผนที่ 
ตามนโยบาย คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.) โดยได้มีการมอบสิทธิให้เกษตรกรสามารถอยู่อาศัย
และทํากินในที่ดินบางส่วนของเขตปุาสงวนแห่งชาติปุาประจํารักษ์แล้ว รวม ๑๙๘ ราย (ตําบลวังหิน 65 ราย) 
พ้ืนที ่377 ไร่ 2.52 งาน 52.02 ตารางวา (รายละเอียดตามเอกสารภาคผนวก) 
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3.) ปัญหาแหล่งน้ าเพ่ือการเกษตร 
 

แผนภูมิที่ 8 : การรับน้ าเพื่อการเกษตรต าบลวังหิน 
 

 
 

 
 

 

 

มีน้ําตลอดทั้งป ี
55 % 

มีน้ําเฉพาะฤดูฝน 
45 % 

ร้อยละ การรับน้ําเพื่อการเกษตร 

ระบบชลประทาน 
26 % 

สระน้ํา/บ่อขุด 
 33 % 

แหล่งน้ําธรรมชาติ 
41 % 

ร้อยละ แหล่งน้ําเพ่ือการเกษตร 

ที่มา : ข้อมูลการรับน้ําเพ่ือการเกษตรของเกษตรกร วิเคราะห์และประมวลผลจากแบบสํารวจข้อมูล
เกษตรฯ โดยสภาเกษตรกรจังหวัดตาก ปี ๒๕๕๘ เพ่ิมเติม ปี 2562 
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ข้อมูลเกี่ยวกับพื้นที่ชลประทาน 

ที่ หมู่บ้าน ตําบล อําเภอ 
ลุ่มน้ํา (ระบุชื่อลุ่มน้าํ) พื้นที่

ชลประทานใน
ปัจจุบนั (ไร่) 

พื้นที่ชลประทานที่
มีศักยภาพในการ 

หลัก ย่อย ขยายเพิ่มข้ึน (ไร่) 
1. เกาะอ้ายด้วน วังหิน เมืองตาก ปิง แม่น้ําปงิส่วนที ่4 1,200 700 
2. ไร ่ วังหิน เมืองตาก ปิง แม่น้ําปงิส่วนที ่4 2,000 1,000 
3. ท่าไม้แดง วังหิน เมืองตาก ปิง แม่น้ําปงิส่วนที ่4 1,200 1,000 
4. วังหิน วังหิน เมืองตาก ปิง แม่น้ําปงิส่วนที ่4 800 - 
5. วังหิน วังหิน เมืองตาก ปิง แม่น้ําปงิส่วนที ่4 2,000 - 
6. น้ําโจน วังหิน เมืองตาก ปิง แม่น้ําปงิส่วนที ่4 1,500 1,000 
7. หนองบัว วังหิน เมืองตาก ปิง แม่น้ําปงิส่วนที ่4 1,000 - 
8. วังเจ้า วังหิน เมืองตาก ปิง แม่น้ําปงิส่วนที ่4 - - 
9. ลานขวาง วังหิน เมืองตาก ปิง แม่น้ําปงิส่วนที ่4 - - 

10. ประจํารักษ ์ วังหิน เมืองตาก ปิง แม่น้ําปงิส่วนที ่4 - 1,000 
11. พุสะแก วังหิน เมืองตาก ปิง แม่น้ําปงิส่วนที ่4 1,000 - 
12. หนองตาเรือ วังหิน เมืองตาก ปิง แม่น้ําปงิส่วนที ่4 1,700 - 
13. ตลุกสัก วังหิน เมืองตาก ปิง แม่น้ําปงิส่วนที ่4 - - 

ที่มา : โครงการชลประทานตาก 

 ตําบลวังหิน มีแม่น้ําปิงไหล่ผ่านทางด้านทิศตะวันตกของตําบล และมีแหล่งน้ําธรรมชาติอ่ืนๆ อีก
หลายสาย แต่บางแห่งมีปัญหาการตื้นเขินและมีการทับถมของตะกอน บางแห่งน้ําเปลี่ยนทิศทางการไหลทํา
ความเสียหายให้กับพ้ืนที่ทางการเกษตร และการสูบน้ําจากสายหลักอย่าง แม่น้ําปิงมีช่วงระยะเวลาจํากัด 
ขึ้นอยู่กับการระบายน้ําของเขื่อนภูมิพลเป็นหลัก บางพ้ืนที่มีปัญหาขาดแคลนน้ํา ไม่เพียงพอในการอุปโภค
บริโภค และการเกษตร ผู้ใช้น้ําต้องใช้น้ําใต้ดิน ซึ่งระบบสูบน้ํา กระจายน้ํายังไม่ครอบคลุมพ้ืนที่เกษตรกรรรม  
เกษตรกรบางพ้ืนที่ของตําบลจึงต้องรอน้ําฝนเป็นหลัก  
 จากข้อมูลองค์การบริหารส่วนตําบลพ้ืนที่ตําบลวังหิน มีแหล่งน้ําธรรมชาติและแหล่งน้ําที่มีการ
ปรับปรุง ก่อสร้างขึ้นใหม่ เพ่ือให้เพียงพอกับการอุปโภคและบริโภคของประชาชน รวม 87 แห่ง แหล่งน้ํา
ธรรมชาติ ประกอบด้วย แม่น้ําปิง , คลองธรรมชาติ 10 สาย , บึง หนองน้ําธรรมชาติและอ่ืนๆ 3 แห่ง แหล่ง
น้ําที่สร้างข้ึน ประกอบด้วย ฝาย 3 แห่ง , บ่อน้ําตื้น 20 แห่ง , บ่อโยก 34 แห่ง , อ่างเก็บน้ํา 7 แห่ง , สระน้ํา
สาธารณประโยชน์ 5 แห่ง , สถานีสูบน้ํา 4 แห่ง  
 แม้ว่าจะมีแหล่งน้ําจํานวนมาก แต่จากผลการสํารวจฯ ของสภาเกษตรกรจังหวัดตาก (แผนภูมิที่ 7) 
จะเห็นได้ว่าเกษตรกรพ้ืนที่ตําบลวังหิน มีน้ําใช้ตลอดทั้งปีเพียงร้อยละ 55 และมีน้ําใช้เฉพาะฤดูฝน ร้อยละ 
45 โดยมีการรับน้ําจากแหล่งน้ําธรรมชาติ ร้อยละ 41 จากสระน้ํา/บ่อขุด ร้อยละ 33 และรับน้ําจากระบบ
ชลประทาน ร้อยละ 26 จากการระดมความคิดเห็น ปัญหาและความต้องการ ตลอดจนแนวทางแก้ไขปัญหา
และพัฒนาภาคเกษตรกรรมพ้ืนที่ตําบลวังหินร่วมกับกลุ่มเกษตรกรและผู้นําชุมชน เกษตรกรในพ้ืนที่มีความ
ประสงค ์ให้ภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การสนับสนุน การพัฒนาแหล่งน้ําธรรมชาติ การสนับสนุนการ
ขุดเจาะแหล่งน้ําใต้ดิน ระบบการกระจายน้ํา การสูบน้ํา ให้คลอบคลุมพ้ืนที่การเกษตร ในการประชุมจัดทํา
แผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตําบลได้หารือถึงแนวทาง การขุดสระ การก่อสร้างที่กักเก็บน้ําขนาดเล็กไว้สํารอง
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ใช้ในแต่ละกลุ่ม ชุมชน และการสูบน้ําจากบ่อบาดาลขึ้นมาใช้ด้วยระบบสูบน้ําพลังงานแสงอาทิตย์ ทดแทน
พลังงานจากน้ํามันเชื้อเพลิง ซึ่งจากข้อมูลการประชาสัมพันธ์ของสํานักงานพลังงานจังหวัดตาก ในการสํารวจ
ความต้องการของประชาชนในการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ในรูปแบบต่างๆ (ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์ เครื่องสูบ
น้ําพลังงานแสงอาทิตย์) สภาเกษตรกรจังหวัดตาก ได้รวบรวมประเด็นความต้องการและรายชื่อกลุ่มเกษตรกร/
ชุมชน ที่ได้แจ้งความต้องการขอรับการสนับสนุนการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ ทั้งหมดจํานวน 31 กลุ่ม เสนอให้
สํานักงานพลังงานจังหวัดตากพิจารณาให้การส่งเสริมและพัฒนาการใช้พลังงาน ซึ่งมีกลุ่มเกษตรกรบ้านตลุกสัก 
หมู่ที่ 13 ตําบลวังหิน เสนอขอระบบสูบน้ําพลังงานแสงอาทิตย์ร่วมอยู่ด้วย และได้ประสานงานและจัดส่ง
ข้อมูลแนวทางขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนเพ่ือส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน และรายชื่อกลุ่ม
เกษตรกรที่ประสงค์ขอรับการสนับสนุนฯไปยังองค์การบริหารส่วนตําบลวังหิน ในการพิจารณาขอรับการ
สนับสนุนเงินกองทุนเพ่ือส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน เพ่ือส่งเสริมการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ในการประกอบ
อาชีพเกษตรกรรมให้เกษตรกรในพ้ืนที่ นอกจากนี้การพัฒนาแหล่งน้ําในพ้ืนที่ตําบลวังหิน องค์การบริหารส่วน
ตําบลวังหินและประชาชนในพ้ืนที่ มีความพยายามร่วมกันผลักดันโครงการต่าง ๆ ภายในตําบล เพ่ือปรับปรุง
และพัฒนาแหล่งน้ําให้ประชาชนมีน้ําใช้อย่างเพียงพอ ได้แก่  โครงการขุดลอก แม่น้ําปิง คลองธรรมชาติ ลํา
เหมืองสาธารณะ โครงการขุดลอกและขยายอ่างเก็บน้ํา โครงการการก่อสร้างระบบส่งน้ํา วางท่อระบายน้ํา 
ก่อสร้างฝายน้ําล้น ฝายชะลอน้ํา โครงการเจาะบ่อบาดาล และโครงการติดตั้งเครื่องสูบน้ําพลังงานแสงอาทิตย์ 
เป็นต้น  
   

๔.) ปัญหาราคาสินค้าเกษตร คุณภาพชีวิต สวัสดิการ และสิทธิเกษตรกร 
   

แผนภูมิที่ 9 : ระบบการท าเกษตรกรรม ต าบลวังหิน 
 

 
ที่มา : ข้อมูลระบบการทําเกษตรกรรมของเกษตรกร วิเคราะห์และประมวลผลจากแบบสํารวจข้อมูลเกษตรฯ 
โดยสภาเกษตรกรจังหวัดตาก ปี ๒๕๕๘ เพ่ิมเติม ปี 2562 

เกษตรผสมผสาน 
81 % 

วนเกษตร 
6 % 

เกษตรทฤษฎีใหม่ 
10 % 

เกษตรปลอดภัย 
4 % 

เกษตรอินทรีย์ 
(ปรับเปลี่ยน) 

15 % 

ร้อยละ เกษตรกรที่ทําการเกษตร 
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แผนภูมิที่ 10 : อาชีพเกษตรกรในแต่ละประเภท ต าบลวังหิน 

ด้านพืช 

 

 

ด้านปศุสัตว์ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภูมิที่ 11 : การใช้ผลผลิตของเกษตรกรต าบลวังหิน 
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ร้อยละ อาชีพเกษตรกร ด้านการปลูกพืช 
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ร้อยละ การใช้ผลผลิตของเกษตรกร 
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ร้อยละ อาชีพเกษตรกร ด้านการเลี้ยงสัตว์ 
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แผนภูมิที่ 11 : การใช้ผลผลิตของเกษตรกรต าบลวังหิน (ต่อ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที่มา : ข้อมูลการใช้ผลผลิตของเกษตรกร วิเคราะห์และประมวลผลจากแบบสํารวจข้อมูลเกษตรฯ โดยสภา
เกษตรกรจังหวัดตาก ปี ๒๕๕๘ เพ่ิมเติม ปี 2562 
 

ผลการสํารวจฯ ของสภาเกษตรกรจังหวัดตาก เกษตรกรในพ้ืนที่ตําบลวังหินทําการเกษตรระบบ
เกษตรผสมผสานทั้งหมด  (แผนภูมิที่ 9) โดยเกษตรผสมผสานในที่นี้ หมายรวมทั้งเกษตรกรที่ทําการเกษตร
หลายชนิดในพื้นท่ีเดียวกัน และเกษตรกรที่มีการประกอบกิจกรรมการเกษตรหลายชนิด ในพ้ืนที่ต่างแปลงกัน 
หรือ หมุนเวียนการปลูกตามช่วงฤดูกาล นอกจากนี้เกษตรกรบางรายมีการปรับเปลี่ยนมาทําเกษตรปลอดภัย 
และเกษตรอินทรีย์ (ระยะปรับเปลี่ยน) มีสินค้าเกษตรที่สําคัญ ได้แก่ ข้าว พืชผัก มันสําปะหลัง อ้อย กล้วย 
และลําไย การเลี้ยงสัตว์ที่นิยม ได้แก่ โคเนื้อ ไก่ และปลา (แผนภูมิที่ 10) ผลผลิตสินค้าเกษตร เป็นการผลิต
เพ่ือจําหน่าย ในร้อยละ 68 ผลิตเพ่ือบริโภค ร้อยละ 29 และร้อยละ 3 จะเก็บไว้เพ่ือทําพันธุ์ (แผนภูมิที่ 11) 
มีแหล่งจําหน่ายที่สําคัญ คือ พ่อค้าคนกลาง ขายเองที่ตลาด เป็นหลัก ที่เหลือจะมีการส่งโรงสี/โรงแปรรูป  
 จากการระดมความคิดเห็น ปัญหาและความต้องการ ตลอดจนแนวทางแก้ไขปัญหาและพัฒนาภาค
เกษตรกรรมพ้ืนที่ตําบลวังหินร่วมกับกลุ่มเกษตรกรและผู้นําชุมชน พบว่า เกษตรกรประสบปัญหาต้นทุนในการ
ผลิตสินค้าเกษตร มีราคาสูง การขาดเมล็ด ท่อนพันธุ์ที่ได้คุณภาพ ตลาดรองรับสินค้าเกษตรมีน้อย และการถูก
เอารัดเอาเปรียบจากพ่อค้าคนกลาง โดยเกษตรกรมีความประสงค์ ให้ภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การ
สนับสนุน ในการให้ความรู้ ในการลดต้นทุนการเกษตร การคัดเลือก ลักษณะ และแหล่งจําหน่าย เมล็ดพันธุ์ 
ท่อนพันธุ์ที่มีคุณภาพ มีการตรวจสอบความถูกต้องของตราชั่งของพ่อค้าคนกลาง ลานรับซื้อ และการทํา
การตลาดเชิงรุก ตลอดจนสร้างเอกลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ชุมชนวังหิน นอกจากปัญหาและความต้องการในภาค
การเกษตร เกษตรกรบางรายได้สะท้อนปัญหาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานของตน ได้แก่ ปัญหาไฟฟูาส่องสว่าง 
ระบบประปา ไม่ทั่วถึง ปัญหาถนนลูกรัง เป็นต้น โดยแนวทางในการแก้ไขปัญหาในเบื้องต้น สภาเกษตรกร
จังหวัดตาก ได้แนะนําให้เกษตรกรร่วมกลุ่มกันแจ้งความต้องการไปยังองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

 เมื่อเปรียบเทียบรายได้เฉลี่ย - รายจ่ายเฉลี่ย - หนี้สิน ตําบลวังหิน เกษตรกรมีรายได้และรายจ่าย
เฉลี่ยต่ํากว่าระดับอําเภอและระดับจังหวัด แต่มีภาวะหนี้สินสูง ทั้งนี้เกษตรกรบางรายยังคงไม่ให้ข้อมูลด้าน
รายได้ รายจ่ายและหนี้สินตามข้อเท็จจริงเท่าที่ควร จากข้อมูลเกษตรกรในตําบลวังหิน รายได้จะกระจุกตัว
เฉพาะเกษตรกรบางรายที่มีความพร้อมทางด้านทุน ที่ดิน แหล่งน้ําเพ่ือการเกษตร และองค์ประกอบอ่ืนๆ 
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รายได้หลักของเกษตรกรยังพ่ึงพาการเพาะปลูกพืชในรูปแบบที่ผลิตอย่างเดียวเป็นส่วนมาก ได้แก่ ข้าว มัน
สําปะหลัง  เป็นหลัก  มีความผันผวนตามความต้องการของตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศโดยเฉพาะ
ประเทศจีน ราคาที่ไม่แน่นอน ประกอบกับ ปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ที่เกษตรต้องประสบ ไม่ว่าจะเป็น ปัญหา
สภาพอากาศที่แปรปรวน ปัญหาน้ําท่วมในฤดูฝน ภาวะฝนทิ้งช่วง ดินเสื่อมโทรม ปัญหาโรค แมลงศัตรูพืช
ระบาด การขาดองค์ความรู้ในการทําการเกษตร ร่วมถึงแรงงานภาคการเกษตรในพื้นที่เป็นผู้สูงอายุ ด้วยปัญหา 
ข้อจํากัดต่างๆ และโอกาสของพ้ืนที่ตําบลวังหิน เกษตรกรจึงต้องปรับเปลี่ยนกิจกรรมภาคเกษตรกรรมและ
พัฒนาศักยภาพการหารายได้ โดยเห็นว่าการเพาะปลูกพืชผักสวนครัว จะเป็นกิจกรรมที่สร้างรายได้ที่ยั่งยืน
ให้แก่เกษตรกรในพ้ืนที่ตําบลวังหินได้  เนื่องจากการเพาะปลูกพืชผักใช้พื้นที่น้อย ระยะเวลาสร้างรายได้สั้นกว่า
การเพาะปลูกข้าว หรือ มันสําปะหลัง ที่สําคัญได้ผลกําไรมากกว่า และเกษตรกรมีองค์ความรู้ในการปลูกพืชผัก
สวนครัวอยู่แต่เดิมแล้วอาทิ การปลูกพืชผักปลอดสารพิษ ผักสวนครัวอินทรีย์ ตลอดจนการแปรรูปผลผลิตทาง
การเกษตร (พืชสมุนไพร) เป็นยาบํารุงรักษาอาการแบบภูมิปัญญาชาวบ้านตามวิถีดั่งเดิม  
 

๕.) แนวทางการพัฒนาอาชีพ และประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเกษตรอุตสาหกรรม 

 สภาเกษตรกรจังหวัดตาก ร่วมกับกลุ่มเกษตรกรและผู้นําชุมชน ได้ร่วมกันวิเคราะห์ ปัญหา ข้อจํากัด
ต่างๆ และโอกาสของพ้ืนที่ตําบล เพ่ือปรับเปลี่ยนกิจกรรมภาคเกษตรกรรมและพัฒนาศักยภาพการหารายได้ 
โดยเห็นว่าการเพาะปลูกพืชผักสวนครัว จะเป็นกิจกรรมที่สร้างรายได้ที่ยั่งยืนให้แก่ เกษตรกรในพ้ืนที่ตําบลวัง
หินได้  เนื่องจากการเพาะปลูกพืชผักใช้พ้ืนที่น้อย ระยะเวลาสร้างรายได้สั้นกว่าการเพาะปลูกข้าว หรือ มัน
สําปะหลัง ที่สําคัญได้ผลกําไรมากกว่า และเกษตรกรมีองค์ความรู้ในการปลูกพืชผักสวนครัวอยู่แต่เดิมแล้ว 
ส่วนข้อจํากัดด้านแหล่งน้ําสามารถเพ่ิมเติมเรื่องการขุดสระ/ก่อสร้างที่กักเก็บน้ําขนาดเล็กไว้สํารองใช้ในแต่ละ
กลุ่ม/ชุมชน ระบบสูบน้ําเพ่ือมาใช้ในการทําการเกษตรเดิมต้องใช้พลังงานไฟฟูาหรือ น้ํามันเชื้อเพลิงทําให้
ต้นทุนสูงขึ้น สามารถพัฒนาเป็นระบบสูบน้ําด้วยพลังงานแสงอาทิตย์เพ่ิมเติม  

 ด้วยตําแหน่งที่ตั้งตําบลวังหินและเส้นทางคมนาคมที่สะดวก ใกล้ตัวเมืองตากที่มีแหล่งจําหน่ายสินค้า
ชุมชนหลายแห่ง เช่น ตลาดเทศบาล / ตลาดชุมชน ตลาดโมเดิร์นเทรด เช่น โลตัส บิ๊กซี เป็นจุดแข็งให้
เกษตรกรมีช่องทางในการจําหน่ายสินค้าหลายช่องทาง  ลดต้นทุนการขนส่ง สามารถสร้า งรายได้ให้แก่
ครอบครัวได้ตลอดทั้งปี นอกจากนี้กลุ่มเกษตรกรยังมีแนวคิดในการจําหน่ายพืชผักให้แก่ โรงเรียน โรงพยาบาล 
และเรือนจํากลางตาก ค่ายทหาร รวมถึงการสร้างมูลค่าเพ่ิมพืชผักอบแห้งจําหน่ายเป็นวัตถุดิบแปรรูปเป็น
ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมเพ่ือสุขภาพในระยะ ต่อไป ซึ่งสอดคล้องกับข้อมูลผลการวิเคราะห์จากโปรแกรม
วิเคราะห์ข้อมูลชุมชนในการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบูรณาการการวางแผนงาน/โครงการ เพ่ือยกระดับ
และพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชน (CIA) ของกรมพัฒนาชุมชน เพ่ือส่งเสริมรูปแบบการใช้ประโยชน์ข้อมูล
สารสนเทศที่สําคัญของชุมชนคือ คือ จปฐ. (ข้อมูลความจําเป็นพ้ืนฐาน) และ กชช2 ค. (ข้อมูลระดับหมู่บ้านที่
แสดงสภาพทั่วไปของหมู่บ้าน) และข้อมูลอ่ืนๆ ที่สําคัญในชุมชน ในการวางแผนพัฒนาแผนงานโครงการหรือ
กิจกรรมสอดคล้องกับปัญหาของพ้ืนที่ สามารถใช้ประโยชน์ในการวางแผนและพัฒนา โดยจะวิเคราะห์ข้อมูล
ออกมาเป็นกราฟและระบุค่าข้อมูล ใน 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการพัฒนาด้านอาชีพ ด้านการบริหารจัดการทุน 
ด้านการบริหารจัดการความเสี่ยงชุมชน และด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน จากข้อมูล กชช2 ค. กราฟ
ข้อมูลตําบลวังหิน  การพัฒนาด้านอาชีพ มีระดับคะแนนต่ําที่สุด (รายละเอียดตามรูปภาพประกอบ) จึงเป็น
ด้านที่ควรส่งเสริมและพัฒนาของตําบลวังหินเป็นอันดับแรก 
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ตารางแสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูล CIA ตําบลวังหิน 
 

 

 

 

 

 

 

 

   

 จากบทบาทหน้าที่ของสภาเกษตรกรจังหวัด ในการเป็นผู้แทนเกษตรกรในการเสนอปัญหาและความ
ต้องการพัฒนาด้านเกษตรกรรม และเพ่ือให้การจัดทําแผนพัฒนาเกษตรกรรมตําบลเกิดผลในทางปฏิบัติอย่าง
เป็นรูปธรรมและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่เกษตรกร สภาเกษตรกรจังหวัดตาก จึงได้จัดทํา (ร่าง) ข้อเสนอ
โครงการด้านการส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรรม ซึ่งได้จากการรับฟังความเห็น ปัญหา และความต้องการของ
เกษตรกรผ่านการร่วมหารือวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการฯกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือเสนอขอ
งบประมาณจากงบพัฒนาจังหวัดตาก ในปีงบประมาณ ๒๕๖4 และดําเนินงานโครงการฯ โดยหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง รวมทั้งสิ้น 4 โครงการ ในพ้ืนที่ตําบลวังหิน อําเภอเมืองตาก สภาเกษตรกรจังหวัดตากได้เสนอ
โครงการส่งเสริมการปลูกพืชทางเลือกสู่ผู้บริโภคแบบปลอดภัยได้มาตรฐานGAP/เกษตรอินทรีย์ กิจกรรมหลัก 
คือการพัฒนาศักยภาพกลุ่มเกษตรกรและเพ่ิมประสิทธิภาพผลผลิตพืชผักเกษตรปลอดภัย และ การส่งเสริมให้
มีการจัดทําแปลงสาธิตการปลูกมะละกอ GAP/เกษตรอินทรีย์ กิจกรรมหลัก พัฒนาศักยภาพกลุ่มเกษตรกร
และเพ่ิมประสิทธิภาพผลผลิตพืชผักเกษตรปลอดภัย เสนอผ่านหน่วยงานหลักในการดําเนินการ คือ สํานักงาน
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดตาก โดยมีวัตถุประสงค์ให้เกษตรกรผู้ปลูกผักตระหนักและลดการใช้สารเคมี ซึ่งจะ
ก่อให้เกิดผลดีต่อสุขภาพในผู้ผลิตและผู้บริโภคในระยะยาว เปูาหมายสําคัญนอกจากการสร้างรายที่ยั่งยืนให้กับ
ครอบครัวและชุมชนแล้ว ยังเป็นการส่งเสริมนโยบายการลดพ้ืนที่การปลูกพืชเชิงเดี่ยว สร้างมูลค่าเพ่ิมพืช
ทางเลือกที่มีศักยภาพ มุ่งเน้นสินค้าเกษตรปลอดภัยต่อยอดไปสู่เกษตรอุตสาหกรรมด้านอาหารปลอดภัยได้
มาตรฐานปลอดสารปนเปื้อน  
 จากการลงพ้ืนที่ ตําบลวังหิน กลุ่มวิสาหกิจชุมชนปลูกผักบ้านตลุกสัก เป็นกลุ่มเกษตรกรที่มีการพัฒนา
ศักยภาพสามารถมุ่งสู่การเป็นเกษตรอุตสาหกรรม กลุ่มฯ ตั้งอยู่ หมู่ที่ 13 ตําบลวังหิน แต่เดิมเกษตรกรบ้าน 
ตลุกสัก ทําการเกษตรแบบปลูกพืชเชิงเดี่ยว คือทํานาข้าว ทําไร่มันสําปะหลัง เป็นหลัก เมื่อประสบปัญหาน้ํา
ท่วมครั้งใหญ่ในปี พ.ศ. 2554 และปญัหาฝนทิ้งช่วง ทําให้ผลผลิตทางการเกษตร ของเกษตรกร ได้รับเสียหาย 
บางรายได้ผลผลิตน้อย ไม่คุ้มค่ากับการลงทุน ประกอบกับการขยายตัวของเมือง ทําให้มีพ้ืนที่ทําการเกษตร
ลดลง เกษตรกรในพ้ืนที่เองก็เข้าสู่วัยชราซึ่งทําให้ไม่มีเรี่ยวแรงพอที่จะปลูกข้าวหรือทําเกษตรที่ต้องใช้แรงงาน
หนักเหมือนแต่ก่อนได้ เกษตรกรบางส่วนจึงตัดสินใจขายที่นา หันมาทําอาชีพรับจ้าง ประชากรที่อยู่ในช่วงซึ่ง
เป็นกําลังแรงงาน (อายุ 25 - 50 ปี) ไปรับจ้างทํางานนอกพ้ืนที่ ทําให้ครัวเรือนเกษตรกรลดลง ด้วยความ
ตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงสภาพที่ดิน และแนวคิดการพ่ึงพาตนเองอย่างยั่งยืน คนปลูกได้ผลผลิตและรายได้
อย่างต่อเนื่องอย่างยั่งยืน เกษตรกร จึงริเริ่มมาปลูกผักสวนครัวในเชิงพาณิชย์กันมากขึ้น เนื่องด้วยเกษตรกรมี

     ค่าข้อมูล 
• การพัฒนาด้านอาชีพ   1.75 
• การจัดการทุนชุมชน   2.07   
• การบริหารจัดการความเสี่ยงชุมชน   2.25  
• การแก้ไขปัญหาความยากจน   2.44 
• การบริหารจัดการชุมชน   2.43 
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การปลูกพืชผักสวนครัว ตามบริเวณบ้าน ชุมชน และพ้ืนที่ว่างในไร่นาเพ่ือบริโภคอยู่แต่เดิมแล้ว สภาพพ้ืนที่ที่มี
ความอุดมสมบูรณ์ พืชผักสวนครัวจึงให้ผลผลิตที่ดี เป็นที่นิยมของผู้บริโภคและมีแม่ค้าเข้ามารับซื้อถึงใน
หมู่บ้าน เกษตรกรจึงปลูกผักสวนครัวกันเพ่ิมมากขึ้น และได้มีการรวมกลุ่ม เพ่ือรวบรวมผลผลิต เป็นจุด
จําหน่ายปัจจัยการผลิต อาทิ เมล็ดพันธุ์ ปุ๋ย มูลไส้เดือนดิน ยาปราบศัตรูพืชอินทรีย์ โดยพืชผักที่มีศักยภาพ
ของกลุ่มฯ และกลุ่มเครือข่ายโดยรอบ คือ ผักบุ้งจีน ผักสลัด ผักกาดกวางตุ้ง และถ่ัวฝักยาว นอกจากเป็นแหล่ง
รวบรวมผลผลิตแล้ว กลุ่มฯ ยังเป็นพื้นที่ศึกษาดูงานของเกษตรกร กลุ่มองค์กรที่สนใจ มีอาสาสมัครภายนอกมา
ฝึกประสบการณ์ ซึ่งถือว่าเป็นเวทีที่ผู้ผลิตในชุมชนและผู้เข้าร่วมอบรมได้มาเจอกันเพ่ือแลกเปลี่ยนความรู้ 
ประสบการณ์ และผลิตภัณฑ์ ทั้งนี้ยังเป็นการจ้างงานให้แก่คนในชุมชนอีกด้วย การดําเนินการที่ผ่านมาสภา
เกษตรกรจังหวัดตาก ได้ประสานงานในการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนเพ่ือส่งเสริมการอนุรักษ์
พลังงาน ในการจัดตั้งระบบสูบน้ําพลังงานแสงอาทิตย์ ผ่าน องค์การบริหารส่วนตําบลวังหิน และ สํานักงาน
พลังงานจังหวัดตาก ในการพิจารณาขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนฯ เพื่อส่งเสริมการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ใน
การประกอบอาชีพเกษตรกรรมให้แก่เกษตรกร 
 

6.) ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตร ต าบลวังหิน 

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางการเกษตร ต าบลวังหิน 

 จุดแข็ง (Strengths) 
- ตําบลวังหินตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ําปิง จึงเป็นที่มีความอุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การทําการเกษตรและการ

เพาะปลูก สามารถปลูกพืชผักได้หลายชนิด  
- มีเส้นทางคมนาคมท่ีสะดวก ใกล้ตัวเมืองตากที่มีแหล่งจําหน่ายสินค้าชุมชนหลายแห่ง เช่น ตลาด

เทศบาล / ตลาดชุมชน ตลาดโมเดิร์นเทรด เช่น โลตัส บิ๊กซี 
- เกษตรกรในพ้ืนที่มีองค์ความรู้ในการทําการเกษตรอยู่แต่เดิมและมีการเพ่ิมมูลค่าโดยการนํา

ผลผลิตทางการเกษตรมาแปรรูปอย่างหลากหลาย 

 จุดอ่อน (Weaknesses) 
- กําลังแรงงานภาคการเกษตรในตําบลวังหินส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุ ประชากรที่อยู่ในช่วงซึ่งเป็น

กําลังแรงงาน (อายุ 25 - 50 ปี) ไปรับจ้างทํางานนอกพ้ืนที่ (ต่างจังหวัด ต่างประเทศ) การ
พัฒนาในด้านต่างๆ จึงค่อนข้างมีข้อจํากัด  

- การขยายตัวของเมือง ทําให้มีพ้ืนที่ทําการเกษตรลดลง และมีปัญหาด้านมลภาวะ  

 โอกาส (Opportunities) 
- เกษตรกรมีช่องทางในการจําหน่ายสินค้าหลายช่องทาง ลดต้นทุนการขนส่ง สามารถสร้างรายได้

ให้แก่ครอบครัวได้ตลอดทั้งปี นอกจากนี้กลุ่มเกษตรกรยังมีแนวคิดในการจําหน่ายพืชผักให้แก่
หน่วยงานราชการในพ้ืนที่ ได้แก่  โรงเรียน โรงพยาบาล เรือนจํากลางตาก ค่ายทหาร รวมถึงการ
สร้างมูลค่าเพ่ิมพืชผักอบแห้งจําหน่ายเป็นวัตถุดิบแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์อาหารเสริมเพ่ือสุขภาพ 
และด้วยนโยบายของภาครัฐที่ให้การสนับสนุนการมีส่วนร่วมของชุมชน ให้ชุมชนพ่ึงตนเอง 
โดยเฉพาะมีส่วนร่วมในการกลุ่มอาชีพ ยังมีการประชาสัมพันธ์ทางสื่ออย่างต่อเนื่องทําให้
ประชาชนมีโอกาสรับรู้และทําความเข้าใจเบื้องต้นได้หลายช่องทาง  
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 อุปสรรค (Threats) 

- แหล่งน้ําเพ่ือการเกษตรไม่เพียงพอ การสูบน้ําจากแม่น้ําปิงมีช่วงระยะเวลาจํากัดและข้ึนอยู่กับ
การระบายน้ําของเขื่อนภูมิพลเป็นหลัก ระบบสูบน้ําและกระจายน้ํายังไม่ครอบคลุมพ้ืนที่
เกษตรกรรรม แหล่งน้ําธรรมชาติตื้นเขิน 

- ความแปรปรวนของดินฟูาอากาศทําให้ง่ายต่อการเกิดภัยต่างๆ อาทิ น้ําท่วม ฝนแล้ง โรค - แมลง
ศัตรูพืชระบาด  

- หน่วยงานที่เกี่ยวข้องขาดแคลนงบประมาณในการสนับสนุน ส่งเสริมเกษตรกร ข้อจํากัดด้าน
นโยบาย กฎ ระเบียบซึ่งไม่เอื้ออํานวยต่อการพัฒนาด้านการเกษตร 

- สภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทยปัจจุบันที่ชะลอตัว ความผันผวนทางเศรษฐกิจโลกส่งผลค่าครอง
ชีพสูงขึ้น   

 

ประเด็นปัญหาและแนวทางพัฒนาภาคเกษตรกรรม ต าบลวังหิน 
(สรุปจากการจัดเวทีระดมความเห็นการจัดทําแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตําบล) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประเด็นปัญหา/ความต้องการ และแนวทางการพัฒนา 
1. แหล่งน้ําไม่เพียงพอในบางหมู่บ้าน 1. ขุดลอกคลองธรรมชาติในหมู่ 2- หมู่ 11 และหมู่13 
2. ระบบส่งน้ําชลประทานไม่ทั่วถึง 2. ขุดลอกคลองบริเวณปากคลองน้ําโจน 
3. แหล่งน้ําตื้นเขิน 3. ซ่อมแซมคลองชลประทาน 
4. ไม่มีทํานบกั้นน้ําในพ้ืนที่น้ําล้น 4. ก่อสร้างทํานบกั้นน้ําในพ้ืนที่ ม.1 และ 12 
5. ระบบปะปาไม่ทั่วถึง 5. ขยายคลองชลประทาน 
6. ระบบไฟฟูาในครัวเรือนไม่ทั่วถึง 6. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดําเนินการให้ความช่วยเหลือติดตั้งระบบ

สาธารณูปโภคพ้ืนฐาน 
7. ถนนเพ่ือการเกษตรไม่ทั่วถึง 7. ท้องถิ่นสนับสนุนการแก้ไขปัญหาในเรื่องถนนเพ่ือการใช้

ประโยชน์ในชุมชน 
8. ต้นทุนทางการเกษตรสูง 8. ให้ความรู้แก่เกษตรกรในการลดต้นทุนการเกษตร 
9. ไม่มีตลาดรองรับผลผลิตทางการเกษตร 9. เสริมประสิทธิภาพสหกรณ์ตําบลวังหินเพื่อแก้ไขปัญหาต้นทุน

การเกษตร , ทําตลาดเชิงรุก , สร้างเอกลักษณ์ของผลิตภัณฑ์
ชุมชนวังหิน 

10. ดินเสื่อมสภาพจากการใช้สารเคมี 10. ปรับเปลี่ยนการทําการเกษตรจากการใช้ปุ๋ยเคมีเป็นการทํา
เกษตรอินทรีย์ยึดหลักแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 

11. ที่ดินบางแปลงไม่มีเอกสารสิทธิ์ 11. ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาดําเนินการออกโฉนด
ที่ดินให้กับเกษตรกร 

12. ปัญหาภัยธรรมชาติ 12. ภาครัฐให้ความรู้ แนวทางการปูองกันและเฝูาระวังเกี่ยวกับ
ภัยธรรมชาต ิ

13. ถูกเอารดเอาเปรียบจากพ่อค้าคนกลาง 13. ให้ภาครัฐเข้าตรวจสอบความถูกต้องของตราชั่ง 
14. พันธุ์ข้าวไม่ได้คุณภาพ 14. ให้หน่วยงานการเกษตรให้ความรู้เกี่ยวกับเมล็ดพันธุ์ที่มี

คุณภาพและกีดกันเมล็ดพันธุ์ที่ไม่มีคุณภาพวางจําหน่ายใน
ท้องตลาด 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตร ต าบลวังหิน 

วิสัยทัศน์ ต าบลวังหินจะเป็นแหล่งผลิตพืชผักสวนครัวแบบเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์ของจังหวัดตาก  

พันธกิจ 
 
 

1. พัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกร ให้มั่นคง มั่งคั่ง อย่างยั่งยืน 
2. ส่งเสริมการนําระบบเกษตรปลอดภัย เกษตรอินทรีย์ มาใช้ในการทําการเกษตรอย่างจริงจัง 
3. เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรในการเพ่ิมรายได้ที่มั่นคงอย่างต่อเนื่อง 
4. พัฒนา ปรังปรุง และฟ้ืนฟูทรัพยากร ดิน น้ํา ตลอดจนปัจจัยการผลิตทางการเกษตร ให้สอดคล้อง

กับสภาพพ้ืนที่อย่างเหมาะสมและทั่วถึง 
5. อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพ่ือสร้างสมดุลในระบบนิเวศน์และความอุดม

สมบูรณ์ของปัจจัยผลผลิตทางการเกษตรอย่างยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ เป้าประสงค์ 

1 .  พั ฒ น า คุ ณ ภ า พ ชี วิ ต
เกษตรกรให้ เกิดความมั่นคง 
ความมั่งค่ัง อย่างยั่งยืน 
2. พัฒนาขีดความสามารถใน
การผลิต  การจัดการสินค้ า
เกษตร และความม่ังคงในอาชีพ 
3. บริหารจัดการทรัพยากร
การเกษตรอย่างมีประสิทธิภาพ 
และสร้างสมดุลในระบบนิเวศน์
อย่างยั่งยืน 

1. สร้างกระบวนการมีส่วนร่วมทุกภาค
ส่วนในการกําหนดนโยบายและวาง
แผนการพัฒนาเกษตรกรรมอย่างเป็น
ระบบ 
2. พัฒนาประสิทธิภาพการผลิตสินค้า
เกษตร พืชผักสวนครัว ในรูปแบบ
เกษตรปลอดภั ย  เ กษตร อินทรี ย์ 
ตอบสนองความต้องการของตลาด 
3. สร้างความเข้มแข็งกลุ่ม องค์กร 
สถาบัน เกษตรกร ให้สามารถบริหาร
จัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 
4. สร้างมูลค่าเพ่ิมผลผลิตโดยการแปร
รูปสร้างเกษตรกรผู้ประกอบการ 
5. พัฒนาอัตลักษณ์ ผลิตภัณฑ์สินค้า
เกษตรโดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น  
6. พัฒนาและปรังปรุง แหล่งน้ําระบบ
ชลประทาน เ พ่ื อกา ร เกษตร ให้ มี
ประสิทธิภาพและเป็นไปอย่างทั่วถึง
เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่ 
7 .  ฟ้ื น ฟูทรัพยากรการผลิ ตทา ง
การเกษตร เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ผลิตและลดต้นทุน 

1. เกษตรกรตําบลวังหิน มีคุณภาพชีวิตที่ดี 
มีส่วนร่วมในการกําหนดนโยบายและ
วางแผนพัฒนาเกษตรกรรมในพ้ืนที่ 
2.  เ ก ษ ต ร ก ร ตํ า บ ล วั ง หิ น มี ขี ด
ความสามารถในการผลิตและจัดการสินค้า
เกษตร พืชผักสวนครัว  โดยใช้ ระบบ 
เกษตรปลอดภัย เกษตรอินทรีย ์
3 พืชผักสวนครัวของตําบลวังหินมีความ
ปลอดภัย ได้รับการรับรองมาตรฐาน มีการ
จัดจําหน่ายแพร่หลายในตลาดทั่วไปของ
จังหวัดตาก 
4. เกษตรกรตําบลวังหินมีการรวมกลุ่ม 
ผลิ ต  แปรรู ป  จํ าหน่ าย  ผลผลิ ตทาง
การเกษตร สามารถเข้ าถึ งแหล่ งทุน 
ตลอดจนได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้
ต่างๆในการสนับสนุนอาชีพ เพื่อเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรในการเพ่ิม
รายได้ที่ม่ังคงอย่างต่อเนื่อง 
5. ระบบนิเวศน์มีความสมดุล โดยการ
อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ทรัพยากร ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอย่างจริงจัง และปัจจัยการ
ผลิตทางการเกษตรมีความสมบูรณ์อย่าง
ยั่งยืน 
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ส่วนที่ 3 : แผนงาน โครงการพัฒนาเกษตรกรรม อ าเภอเมืองตาก / ต าบลวังหิน พ.ศ. 2563 – พ.ศ. 2566 
แผนพัฒนา/แผนงาน/โครงการ 

วัตถุประสงค ์ แนวทางการดําเนนิงาน 
แหล่ง

งบประมาณ 
ระยะเวลาในการดําเนนิงาน หน่วยงาน

รับผิดชอบ แนวทางพัฒนา แผนงาน/โครงการ 2563 2564 2565 2566 
การพัฒนาด้านโครงสรา้ง
พื้นฐาน  
- แหล่งน้ํา 
- ระบบบริการจัดการน้าํ
เพื่อการเกษตร 
 
 

โครงการเจาะบ่อ
บาดาลเพื่อการเกษตร 
หมู่ที่ 2 

เพื่อให้ประชาชนมี
น้ําเพียงพอในการทาํ
การเกษตร 

เจาะบ่อบาดาล จํานวน 10 จุด  
1.หนองปุาตอ 2.นานางจรัญ  
3.ท่าสูบบ้านนางพา  
4.นานางแฉล้ม 5.ท่าสูบดา้นใต ้ 
6.ข้างเหมืองนานางเสมอ 7.ข้าง
เหมืองนานางสมหวัง 8.นานายยม 
9.ติดคลองสาธารณะ 2 จุด 

อบต.วังหิน     กองช่าง 

โครงการเจาะบ่อ
บาดาลเพื่อการเกษตร 
หมู่ที่ 7 

เพื่อให้ประชาชนมี
น้ําเพียงพอในการทาํ
การเกษตร 

เจาะบ่อบาดาล จํานวน 10 จุด  
1.นานายจอม 2.ที่นายสมบูญ  
3.นานางอรัญญา 4.นานายอํานาจ 
5.นานาง ประเทือง 6.นานางอบเชย  
7.นานางน้าํอ้อย 8.นานางวนัเพ็ญ  
9.นานางนิพาพร 10.นายประทวน 

อบต.วังหิน     กองช่าง 

โครงการขุดลอกคลอง
ธรรมชาติ หมู่ที่ 1 
(คลองดงกลาง) 

เพื่อให้ประชาชนมี
น้ําเพียงพอในการทาํ
การเกษตร 

ขุดลอกคลอง ขนาดเดิมปากกวา้ง 6 
ม.ล่าง 2 ม. ลึก 3 ม. 
ขุดใหม่ ปากกว้าง 6 ม.ล่าง  
2.5 ม.ลึก 3.5 ม.ยาว 2,500 ม. 

อบต.วังหิน     กองช่าง 

โครงการก่อสร้างประตู 
ปิด  -  เปิดน้ํา 
ประตูเหล็ก หมู่ที่ 1 
(บริเวณคลองด่าน) 

เพื่อให้ประชาชนมี
น้ําเพียงพอในการทาํ
การเกษตร 

ก่อสร้างประตู ปดิ  -  เปิดน้ําขนาด 
1.20 ม. จํานวน 2 ช่อง 

อบต.วังหิน     กองช่าง 
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แผนงาน โครงการพัฒนาเกษตรกรรม อ าเภอเมืองตาก / ต าบลวังหิน พ.ศ. 2563 – พ.ศ. 2566  
แผนพัฒนา/แผนงาน/โครงการ 

วัตถุประสงค ์ แนวทางการดําเนนิงาน 
แหล่ง

งบประมาณ 
ระยะเวลาในการดําเนนิงาน หน่วยงาน

รับผิดชอบ แนวทางพัฒนา แผนงาน/โครงการ 2563 2564 2565 2566 
การพัฒนาด้านโครงสรา้ง
พื้นฐาน  
- แหล่งน้ํา 
- ระบบบริการจัดการน้าํ
เพื่อการเกษตร 
 

โครงการขุดลอกคลอง
ธรรมชาติ หมู่ที่ 1 
(คลองทุ่งพระชัย) 

เพื่อให้ประชาชนมี
น้ําเพียงพอในการทาํ
การเกษตร 

ขุดลอกคลอง ขนาดเดิม ปากกวา้ง 8 
ม.ล่าง 2 ม.ลึก 2.50 ม.  
ขุดใหม่ ปากกว้าง 8 ม.  
ล่าง 2 ม.ลึก 3.ม.ยาว 1,200 ม. 

อบต.วังหิน     กองช่าง 

โครงการวางท่อระบาย
น้ําพร้อม ประตปูิด- 
เปิดน้ําชนิดประตูเหล็ก 
หมู่ที่ 1(คลองลานยาง) 

เพื่อให้ประชาชนมี
น้ําเพียงพอในการทาํ
การเกษตร 

วางท่อระบายน้าํพร้อม ประตปูดิ- 
เปิดน้ําชนิดประตูเหล็ก ขนาดทอ่ 
1.00 ม.จํานวน 1 แถว 6 ท่อน 
ประตูน้าํขนาด 1.00 ม. 

อบต.วังหิน     กองช่าง 

โครงการขุดลอกคลอง
ธรรมชาติ หมู่ที่ 2 
(คลองตะโก) 

เพื่อให้ประชาชนมี
น้ําเพียงพอในการทาํ
การเกษตร 

ขุดลอกคลอง ขนาดเดิม ปากกวา้ง 4 
ม. ปากล่าง 2 ม.ลึก 1.00 ม.  
ขุดใหม่ ปากกว้าง 4 ม. ปากลา่ง 
2.50 ม. ลึก 2.00ม.ยาว 7,000 ม. 

อบต.วังหิน     กองช่าง 

โครงการก่อสร้างคลอง
ส่งน้าํ คสล. หมู่ที่ 2 
(ซอยวัดบ้านไร-่ประปา
หมู่บ้าน) 

เพื่อให้ประชาชนมี
น้ําเพียงพอในการทาํ
การเกษตร 

ก่อสร้าง คลองส่งน้าํขนาด ปากกว้าง 
0.60 ม.ปากลา่ง 0.30 ม.ยาว 
1,500 ม. 

อบต.วังหิน     กองช่าง 

โครงการขุดลอกคลอง
ธรรมชาติ หมู่ที่ 2 
(จาก ม.2 - ม.10) 

เพื่อให้ประชาชนมี
น้ําเพียงพอในการทาํ
การเกษตร 

ขุดลอกคลอง ขนาดเดิม ปากกวา้ง 8 
ม.ปากล่าง 4 ม.ลึก 3.00 ม. ขุดใหม่  
ปากกว้าง 8 ม. ปากลา่ง 3.00 ม. 
ลึก 4.00ม.ยาว 2,000 ม. 

อบต.วังหิน     กองช่าง 
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แผนงาน โครงการพัฒนาเกษตรกรรม อ าเภอเมืองตาก / ต าบลวังหิน พ.ศ. 2563 – พ.ศ. 2566  
แผนพัฒนา/แผนงาน/โครงการ 

วัตถุประสงค ์ แนวทางการดําเนนิงาน 
แหล่ง

งบประมาณ 
ระยะเวลาในการดําเนนิงาน หน่วยงาน

รับผิดชอบ แนวทางพัฒนา แผนงาน/โครงการ 2563 2564 2565 2566 
การพัฒนาด้านโครงสรา้ง
พื้นฐาน  
- แหล่งน้ํา 
- ระบบบริการจัดการน้าํ
เพื่อการเกษตร 
 

โครงการก่อสร้างประตู 
ปิด - เปิดน้ํา หมู่ที่ 4 
(บริเวณท่อลอดเหลี่ยม
นานางเทียนฉาย) 

เพื่อให้ประชาชนมี
น้ําเพียงพอในการ
ทําการเกษตร 

ก่อสร้างประตู เปิด – ปิด ขนาด 1.80 
ม.จํานวน 3 ช่อง 

อบต.วังหิน     กองช่าง 

โครงการขุดลอกคลอง
ธรรมชาติ หมู่ที่ 3 
(คลองกลางทุง่) 

เพื่อให้ประชาชนมี
น้ําเพียงพอในการ
ทําการเกษตร 

ขุดลอกคลอง ขนาดเดิม ปากกวา้ง 
3.50 ม.ปากลา่ง 1.50 ม.ลึก 2.00ม.  
ขุดใหม่ปากกว้าง 4 ม. ปากลา่ง  
2.00 ม.ลึก 2.00ม.ยาว 2,000 ม. 

อบต.วังหิน     กองช่าง 

ก่อสร้างประตู ปดิ - 
เปิดน้ํา หมู่ที่ 3 
(บริเวณท่อลอดเหลี่ยม
คลองธรรมชาติ) 

เพื่อให้ประชาชนมี
น้ําเพียงพอในการ
ทําการเกษตร 

ก่อสร้างประตู เปิด – ปิดน้าํ ขนาด 
1.20 ม. จํานวน 3 ช่อง 

อบต.วังหิน     กองช่าง 

โครงการเจาะบ่อ
บาดาลเพื่อการเกษตร 
หมู่ที่ 4 

เพื่อให้ประชาชนมี
น้ําเพียงพอในการ
ทําการเกษตร 

เจาะบ่อบาดาล จํานวน 8 จุด  
1.ที่นายไพโรจน์ 2.ที่นายโฉม  
3.ที่นายสมาน 4.ที่นายวิรัตน์  
5.ที่นางอมรรัตน์ 6.ที่นายชู  
7.ที่นางจรูญ 8.ที่นางสายัญ 

อบต.วังหิน     กองช่าง 

โครงการวางท่อระบาย
น้ํา คสล. พร้อมหูช้าง
หมู่ที่ 5 (ซอยบ้านครู
สุทัศน์) 

เพื่อให้ประชาชนมี
น้ําเพียงพอในการ
ทําการเกษตร 

วางท่อระบายน้าํ คสล. พร้อมหูช้าง
ขนาดท่อ 1.00 ม.จํานวน 8 ทอ่น 

อบต.วังหิน     กองช่าง 
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แผนงาน โครงการพัฒนาเกษตรกรรม อ าเภอเมืองตาก / ต าบลวังหิน พ.ศ. 2563 – พ.ศ. 2566 

แผนพัฒนา/แผนงาน/โครงการ 
วัตถุประสงค ์ แนวทางการดําเนนิงาน 

แหล่ง
งบประมาณ 

ระยะเวลาในการดําเนนิงาน หน่วยงาน
รับผิดชอบ แนวทางพัฒนา แผนงาน/โครงการ 2563 2564 2565 2566 

การพัฒนาด้าน
โครงสร้าง
พื้นฐาน  
- แหล่งน้ํา 
- ระบบบริการ
จัดการน้ําเพื่อ
การเกษตร 
 

โครงการก่อสร้างฝายน้ําล้น
กั้นแม่น้ําปิงหมู่ที่ 6 (บริเวณ
ปากคลองน้าํโจน) 

เพื่อให้ประชาชนมี
น้ําเพียงพอในการ
ทําการเกษตร 

ก่อสร้างฝายน้ําล้นกั้นแมน่้ําปิง 
อบต.วังหิน     กองช่าง 

โครงการติดตั้งเคร่ืองสูบน้าํ
พลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่ 6 
(ที่สาธารณะหมู่บา้น) 

เพื่อให้ประชาชนมี
น้ําเพียงพอในการ
ทําการเกษตร 

ติดตั้งปั๊มน้ําพลังงานแสงอาทิตย ์ 
วางท่อ pvc. 3 นิ้ว ยาว 100 ม. อบต.วังหิน     กองช่าง 

โครงการติดตั้งระบบสบูน้าํ
พลังงานแสงอาทิตย์  

เพื่อให้ประชาชนมี
น้ําเพียงพอในการ
ทําการเกษตร 

เสนอของบประมาณผ่าน อบต.วังหิน
เพื่อขอการสนับสนุนจากกองทนุเพื่อ
ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน 

กองทุนเพื่อ
ส่งเสริมการ

อนุรักษ์พลังงาน 
    

อบต.วังหิน 
กองช่าง 

โครงการวางท่อระบายน้ํา 
คสล.พร้อมบ่อพัก หมู่ที่7  

เพื่อให้ประชาชนมี
น้ําเพียงพอในการ
ทําการเกษตร 

วางท่อระบายน้าํ คสล.พร้อมบ่อพัก  
ขนาดท่อ 0.60 ม.ระยะทาง 500  ม. 
2 จุด บ้านนายประสบ- สระหนองบัว 
คลองชลประทาน - นานายพนั 

อบต.วังหิน     กองช่าง 

โครงการขุดลอกคลอง
ธรรมชาติ หมู่ที่ 8  

เพื่อให้ประชาชนมี
น้ําเพียงพอในการ
ทําการเกษตร 

ขุดลอกคลอง 2 จุด  
1 คลองการ้อง 2 คลองด่าน อบต.วังหิน     กองช่าง 

โครงการก่อสร้างฝายชะลอ
น้ํา(ฝายแก้มลิง) หมู่ที่ 12 
(บริเวณปุาชุมชนหุบปาุดาํ) 

เพื่อให้ประชาชนมี
น้ําเพียงพอในการ
ทําการเกษตร 

ก่อสร้างฝายชะลอกว้าง 20 ม. ยาว 
60 ม. อบต.วังหิน     กองช่าง 

โครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ํา
หนองตาเรือหมู่ที่ 12 

เพื่อให้ประชาชนมี
น้ําเพียงพอในการ
ทําการเกษตร 

ขุดลอกอ่างเก็บน้ําหนองตาเรือ ขนาด
กว้าง 100 ม.ยาว 1,000 ม. 
ลึกเฉลี่ย 1.50 ม. 

อบต.วังหิน     กองช่าง 
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แผนงาน โครงการพัฒนาเกษตรกรรม อ าเภอเมืองตาก / ต าบลวังหิน พ.ศ. 2563 – พ.ศ. 2566 

แผนพัฒนา/แผนงาน/โครงการ 
วัตถุประสงค ์ แนวทางการดําเนนิงาน 

แหล่ง
งบประมาณ 

ระยะเวลาในการดําเนนิงาน หน่วยงาน
รับผิดชอบ แนวทางพัฒนา แผนงาน/โครงการ 2563 2564 2565 2566 

การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพืน้ฐาน  
- แหล่งน้ํา 
- ระบบบริการ

จัดการน้ําเพื่อ
การเกษตร 

 

โครงการขุดลอกขยายอ่าง
เก็บน้ําหุบยายพ่วง หมู่ที่ 
13 

เพื่อให้ประชาชนมี
น้ําเพียงพอในการ
ทําการเกษตร 

ขุดลอกอ่างเก็บน้ํา 
อบต.วังหิน     กองช่าง 

โครงการขุดลอกอ่างเก็บ
น้ํา หมู่ที่ 8 

เพื่อให้ประชาชนมี
น้ําเพียงพอในการ
ทําการเกษตร 

ขุดลอกอ่างเก็บน้ํา เนื้อที่ 50 ไร่ ลึก 
1.50 ม. อบต.วังหิน     กองช่าง 

โครงการปรับปรุงคลองส่ง
น้ํา คสล. หมู่ที่ 2 (นานาย
นํา - นานายสมาน) 

เพื่อให้ประชาชนมี
น้ําเพียงพอในการ
ทําการเกษตร 

ปรับปรุงคลองส่งน้าํ คสล. ขนาด 
ปากกว้าง 1.00 ม.ปากล่าง  
0.30  ม.ลึก 0.40 ม.ยาว 422 ม. 

อบต.วังหิน     กองช่าง 

โครงการก่อสร้างประตปูิด 
- เปิดน้ําคลองการ้อง หมู่ที่ 
8 (ประตูเหล็ก) 

เพื่อให้ประชาชนมี
น้ําเพียงพอในการ
ทําการเกษตร 

ก่อสร้างประตูเปิด - ปิดขนาดกว้าง 
1.75 ม. สูง 2.00 ม. 
จํานวน 2 บาน 

อบต.วังหิน     กองช่าง 

โครงการก่อสร้างฝายน้ํา
ล้นคลองการ้อง หมู่ที่ 8 
(บริเวณนานายเพชร) 

เพื่อให้ประชาชนมี
น้ําเพียงพอในการ
ทําการเกษตร 

ก่อสร้างฝายน้ําล้นตน้ทางกว้าง 4.00 
ม.ยาว 10.00 ม. 
สูง 2.00 เมตร 

อบต.วังหิน     กองช่าง 

โครงการก่อสร้างคลองส่ง
น้ํา คสล. หมู่ที่ 3 (บริเวณ
ตรอกยายตาล) 

เพื่อให้ประชาชนมี
น้ําเพียงพอในการ
ทําการเกษตร 

ก่อสร้างคลองส่งน้าํขนาด ปากกว้าง 
1.00 ม.ล่าง 0.40 ม.ลึก 1.00 ม.ยาว 
250 ม. 

อบต.วังหิน     กองช่าง 

โครงการขุดลอกคลอง
ธรรมชาติ (เกษตรกรพื้นที่ 
ม.2-6และ ม.13)  

1 เพื่อให้การไหล
ผ่านของน้าํสะดวก  
2 เพื่อปูองกัน
ปัญหาน้าํท่วม 

- ก่อสร้างแหล่งน้ําและระบบบรรเทา
ภัยทางน้าํ 
- ฟื้นฟูการขุดลอกและแหล่งน้ํา
ธรรมชาติที่มีอยู่เดิม 

กษ./มท./
อบต. 

หน่วยงานที่
เก่ียวข้อง 

    

ชป./ปภ./
อบต. 

หน่วยงานที่
เก่ียวข้อง 
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แผนงาน โครงการพัฒนาเกษตรกรรม อ าเภอเมืองตาก / ต าบลวังหิน พ.ศ. 2563 – พ.ศ. 2566 

แผนพัฒนา/แผนงาน/โครงการ 
วัตถุประสงค ์ แนวทางการดําเนนิงาน 

แหล่ง
งบประมาณ 

ระยะเวลาในการดําเนนิงาน หน่วยงาน
รับผิดชอบ แนวทางพัฒนา แผนงาน/โครงการ 2563 2564 2565 2566 

การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
และแก้ไขปัญหาความ
ยากจน  
แผนงานการเกษตร 
- การผลิตพืช 
- การผลิตสัตว ์
- การตลาด 

โครงการส่งเสริมและ
สนับสนนุการปูองกันโรค
ระบาดในพืช  และสัตว์  

เพื่อส่งเสริมและ
สนับสนนุการปูองกันโรค
ระบาดในพืช  และสัตว์ 

-  จัดกิจกรรม  อบรม  ดูงาน 
-  สนับสนนุยา วัคซนีปูองกัน   
   โรค ฯลฯ 

อบต.วังหิน     
สํานักงานปลัดฯ 
กองสวัสดิการฯ 

โครงการส่งเสริมและ
สนับสนนุการทํา
การเกษตร/เกษตรอินทรีย์ 
/ เกษตรทฤษฎีใหม่/การ
ทํานา1ไร่ได้เงนิ1 แสน 

เพื่อส่งเสริมและ
สนับสนนุให้เกษตรกรมี
ความรู้และเข้าใจในการ
ทําการเกษตรแบบตา่ง ๆ 

-  จัดกิจกรรม  อบรม  ดูงาน 
-  สนับสนนุวัสดุ  อุปกรณ์  
   ครุภัณฑ์ ฯลฯ อบต.วังหิน     

สํานักงานปลัดฯ 
กองสวัสดิการฯ 

โครงการส่งเสริมและ
สนับสนนุการเพาะปลูกพชื 
    

เพื่อส่งเสริมและ
สนับสนนุการเพาะปลูก
ของเกษตรกรในตําบล 

- จัดกิจกรรม  อบรม   ดูงาน 
- สนับสนนุเมล็ดพันธุ์ ปุ๋ย  
ยาปราบศัตรูพืช ฯลฯ 

อบต.วังหิน     
สํานักงานปลัดฯ 
กองสวัสดิการฯ 

โครงการฝึกอบรมและ
ศึกษาดูงานเพื่อส่งเสริม
การดําเนินงานตาม
แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 

เพื่อขยายผลการ
ดําเนินงานตามแนว
เศรษฐกิจพอเพียง 

ฝึกอบรมและศึกษาดูงาน 

อบต.วังหิน     
สํานักงานปลัดฯ 
กองสวัสดิการฯ 

โครงการสนบัสนนุการ
พัฒนาภาคการเกษตร 
การปรับปรุงดนิ 
การพัฒนาเมล็ดพันธุ ์
การพัฒนาผลิตภัณฑ์และ
การตลาด 

เพื่อให้ประชาชนที่
ประกอบอาชีพในภาค
การเกษตรมีการพัฒนาที่
ต่อเนื่อง 

พัฒนาและส่งเสริมอาชีพ
การเกษตร 

อบต.วังหิน     
สํานักงานปลัดฯ 
กองสวัสดิการฯ 
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แผนงาน โครงการพัฒนาเกษตรกรรม อ าเภอเมืองตาก / ต าบลวังหิน พ.ศ. 2563 – พ.ศ. 2566 

แผนพัฒนา/แผนงาน/โครงการ 
วัตถุประสงค ์ แนวทางการดําเนนิงาน 

แหล่ง
งบประมาณ 

ระยะเวลาในการดําเนนิงาน หน่วยงาน
รับผิดชอบ แนวทางพัฒนา แผนงาน/โครงการ 2563 2564 2565 2566 

การพัฒนาด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
แผนงานการเกษตร 
- การผลิตพืช 
- การผลิตสัตว ์
- การตลาด 

โครงการตลาดสินคา้
เกษตรเชิงรุก (เกษตรกร
พื้นที่ ต.วังหิน ม.4)  

1 เพื่อเป็นการขยาย
ตลาดของพื้นที่ ตําบลวัง
หิน 
2 เพื่อประชาสัมพนัธ์ผัก
ปลอดสารพษิของชุมชน  

- การประชาสัมพนัธ์สนิค้า
เกษตรและข้อมูลด้าน
การตลาด 
- การสร้างเครือข่ายสินค้า
สินค้าเกษตรครบวงจร 

กษ./พณ./
อบต. 

หน่วยงานที่
เก่ียวข้อง 

    
กษ./พณ./อบต. 

หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 

โครงการผลิตพนัธุ์ข้าวหอม
นิล ข้าวไรท์เบอร่ี  

เพื่อจัดทําเมล็ดพันธุ์ข้าว
ที่มีคุณภาพและได้
มาตรฐาน  
 

- สนับสนนุให้เกษตรกรปรับ
ระบบการผลิตเข้าสู่มาตรฐาน
สินค้าเกษตรปลอดภัย 

กษ./อบต. 
หน่วยงานที่
เก่ียวข้อง 

    

กษ./กจ./ศวพ./
ศูนย์เมล็ดพันธ์ุ

ข้าว/อบต. 
และหน่วยงานท่ี

เกี่ยวข้อง 
การพัฒนาด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
การจัดการและอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม  

โครงการส่งเสริม การ
อนุรักษ์ ฟื้นฟู จิตสาํนึก
รักษ์ ทรัพยากร 
ธรรมชาติและ 
สิ่งแวดล้อม 

เพื่ออนุรักษ์  ฟื้นฟู
จิตสํานึกรักษ์ 
ทรัพยากรธรรมชาติและ 
สิ่งแวดล้อมให้ดีขึ้น 

จัดกิจกรรม  อบรม  ดูงาน 
สิ่งแวดล้อม ปรับปรุง 
ภูมิทัศน์ ,ปลูกปาุ 
การปูองกันปัญหาไฟปาุ 

อบต.วังหิน     กองสาธารณสุข 

โครงการส่งเสริมวิถีชีวิต
ตามโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริ 
อําเภอเมืองตาก 

เพื่อส่งเสริมและสนบั 
สนุนให้ประชาชนม ี
ความรู้เข้าใจและดํา 
เนินวิถีชีวิตตามแนว 
ทางพระราชดาํริ 

อุดหนุนที่ทําการอําเภอเมือง
ตากตามโครงการส่งเสริมวิถี
ชีวิตตามโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชดําร ิ

อบต.วังหิน     กองสวัสดิการฯ 
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แผนงาน โครงการพัฒนาเกษตรกรรม อ าเภอเมืองตาก / ต าบลวังหิน พ.ศ. 2563 – พ.ศ. 2566  
แผนพัฒนา/แผนงาน/โครงการ 

วัตถุประสงค ์ แนวทางการดําเนนิงาน 
แหล่ง

งบประมาณ 
ระยะเวลาในการดําเนนิงาน หน่วยงาน

รับผิดชอบ แนวทางพัฒนา แผนงาน/โครงการ 2563 2564 2565 2566 
- แนวทางการ
พัฒนา พัฒนา
ประสิทธิภาพการ
ผลิตทางการเกษตร 
และสร้างมลูค่าเพิ่ม
ภายใต้แนวคิด
เกษตรปลอดภัย 
และเกษตรอินทรีย์  
การพัฒนา
อุตสาหกรรม
เกษตรแปรรูปให้มี
ความหลากหลาย
สอดคล้องกับความ
ต้องการของตลาด 

-โครงการส่งเสริมการ
ปลูกพืชทางเลือกสู่
ผู้บริโภคแบบปลอดภัย
ได้มาตรฐาน GAP/
อินทรีย์ 
 
 

1 เพื่อให้เกษตรกรผู้ปลูกพืชผัก
ตระหนักและลดการใชส้ารเคมี ซึ่ง
เป็นผลดตี่อสุขภาพในระยะยาว 
2 เพื่อให้เกษตรกรผู้ปลูกผักและ
ชุมชนไดบ้ริโภคผักปลอดภัยจาก
สารเคม ีเป็นการช่วยลดรายจา่ย 
3 เพื่อสร้างรายได้เสริม จากการ
จําหน่ายผักปลอดภัยจากสารพษิ 
4 เพื่อให้เป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้แก่
เกษตรกรทั่วไปและประชาชนทีส่นใจ
ได้เข้ามาศึกษาเรียนรู้และนาํไปปฏิบัต ิ

- ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ 
“กิจกรรมพัฒนาศักยภาพ
กลุ่มเกษตรกรและเพิ่ม
ประสิทธิภาพผลผลิต พืชผัก
เกษตรปลอดภัย” จํานวน 
200 ราย 
- จัดทําแปลงสาธิตการปลุก
พืชผักปลอดภัย 
-จัดทําแปลงสาธิตการปลุก
พืชทางเลือก มะละกอGAP/
เกษตรอินทรีย์ 

จังหวัดตาก     

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

 

- โครงการส่งเสริมการ
ผลิตพืชผักปลอดภัย
(ปลูกผักกางมุง้) 
เรือนจําจังหวัดตาก 

1 เพื่อให้ผู้ต้องขังตระหนักและลด
การใช้สารเคมี ซึ่งเป็นผลดีต่อสขุภาพ
ในระยะยาว 
2 เพื่อให้ผู้ต้องขังและชุมชนได้
บริโภคผักปลอดภัยจากสารเคม ีเป็น
การช่วยลดรายจ่าย 
3 เพื่อสร้างรายได้เสริม จากการ
จําหน่ายผักปลอดภัยจากสารพษิ 
4 เพื่อให้เป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้แก่
เกษตรกรทั่วไปและประชาชนทีส่นใจ
ได้เข้ามาศึกษาเรียนรู้และนาํไปปฏิบัติ 

- ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ  
- จัดทําโรงเรือนปลุกผักกาง
มุ้ง 
 

จังหวัดตาก    

 

 

 

เรือนจํา จ.ตาก 
กษ. /กษจ. / 
พณ /สกจ. และ
หน่วยงานท่ี 
เกี่ยวข้อง 
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แผนงาน โครงการพัฒนาเกษตรกรรม อ าเภอเมืองตาก / ต าบลวังหิน พ.ศ. 2563 – พ.ศ. 2566 

แผนพัฒนา/แผนงาน/โครงการ 
วัตถุประสงค์ แนวทางการดําเนินงาน 

แหล่ง
งบประมาณ 

ระยะเวลาในการดําเนินงาน หน่วยงาน
รับผิดชอบ แนวทางพัฒนา แผนงาน/โครงการ 2563 2564 2565 2566 

- แนวทางการพัฒนา 
พัฒนาประสิทธิภาพ
การผลิตทางการเกษตร 
และสร้างมลูค่าเพิ่ม
ภายใต้แนวคิดเกษตร
ปลอดภัย และเกษตร
อินทรีย์  
การพัฒนาอุตสาหกรรม
เกษตรแปรรูปให้มีความ
หลากหลายสอดคล้อง
กับความต้องการของ
ตลาด 

โครงการส่งเสริมและ
เพิ่มศักยภาพเกษตร
อุตสาหกรรมเพื่อ
ส่งออกและเกษตรเชิง
นิเวศน ์
 
 
 
 
 
 
 

1 เพื่อฟ้ืนฟูปุาต้นน้ําลดรายจ่ายสร้างรายได้
ให้กับเกษตรกรในพื้นที ่
2 เพื่อส่งเสริมการทําเกษตรผสมผสานอย่าง
ยั่งยืน ลดการปลูกพืชเชิงเดี่ยว 
3 เพื่อสรา้งจิตสํานึกในการดุแลรกัษาปุา 
และลดจํานวนพ้ืนท่ีวิกฤตปัญหาหมอกควัน 
เพื่อสร้างชุมชนเข้มแข็ง 

ฝึกอบรม ส่งเสริม 
สนับสนุนปัจจัยการผลติ 
ส่งเสริมการปลูกพืช
ทางเลือกที่มีศักยภาพ
ด้านการตลาดเพื่อ
ทดแทนการปลูกพืช
เชิงเดี่ยวบนพ้ืนท่ีสูง 
 
 

กลุ่มจังหวัด
ภาคเหนือ
ตอนล่าง 1 

    จ.ตาก 

-แนวทางการพัฒนา
ความเข็มแข็งของ
สหกรณ์ สร้างกลุ่ม
สมาชิกสหกรณส์ู่ความ
เข็มแข็งแบบมีส่วนร่วม 
กลุ่มสมาชิกสหกรณ์
ได้รับการพัฒนา
ศักยภาพ 
 

-โครงการพัฒนา
ศักยภาพสมาชิกและ
คณะกรรมการสหกรณ์
การเกษตรแบบมสี่วน
ร่วม 

1 เพื่อส่งเสริมการมสี่วนร่วมของสมาชิก
สหกรณ์สู่การเป็นสมาชิกสหกรณต์้นแบบ 
2 เพื่อให้สหกรณส์ร้างกลุม่สมาชิกตนแบบ
เพื่อยกระดับการพัฒนาสหกรณ์สูค่วามเข็ม
แข็ง 
3 เพื่อพัฒนาผู้นํากลุ่มสมาชิกสหกรณ์ให้เป็น
ผู้นําด้านการบริหารงานแบบมสี่วนร่วม 
4 เพื่อสรา้งความรู้ความเข้าใจดา้นกฎหมาย 
ข้อบังคับ ระเบียบ การบริหารสหกรณ ์
 

จัดกิจกรรมฝึกอบรม 
ความรู้ความเข้าใจด้าน
กฎหมาย ข้อบังคับ 
ระเบียบ การบริหาร
สหกรณ์ให้แก่สมาชิก
สหกรณ์สูส่หกรณ์
ต้นแบบ 4.0 
 
 

จังหวัดตาก     

สหกรณ์ จ.ตาก 
สหกรณ์ อ. 

กษ. /กษจ.  / 
สกจ. และ
หน่วยงานท่ี 
เกี่ยวข้อง 
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ภาพกิจกรรม 
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ภาพกิจกรรม 
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ภาคผนวก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
ภาคผนวก 
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สารบัญภาคผนวก 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

กลุ่มชุดดินของตําบลวังหิน หน้า 1 - 12 

ข้อมูลรายชื่อผู้ครอบครองที่ดินตามโครงการจัดที่ดินทํากินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาลภายใต้
คณะกรรมการที่ดินแห่งชาติ (คทช.) ในพ้ืนที่ปุาสงวนแห่งชาติปุาประจํารักษ์ จังหวัดตาก 
ประจําปีงบประมาณ 2559 
 

หน้า 13 - 14 

ข้อมูลผู้ลงทะเบียนหนี้สินกับกระทรวงมหาดไทย ข้อมูล ณ วันที่ 7 กรกฎาคม 2558 หน้า 15 - 20 
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ที่มา :  ระบบสารสนเทศ กรมพัฒนาที่ดิน  
 ข้อมูลสารสนเทศทรัพยากรดินรายจังหวัด http://gisinfo.ldd.go.th/cd_search_land_map.html 
 ข้อมูลการจัดการดิน http://www.ldd.go.th/Web_Soil/clay.htm 
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 กลุ่มชุดดิน เป็นหน่วยของแผนที่ดินที่กรมพัฒนาที่ดินพัฒนาขึ้นมา โดยการรวมชุดดินที่มีลักษณะเด่น 
สมบัติของดิน และศักยภาพในการเพาะปลูก รวมถึงการจัดการดินที่คล้ายคลึงกัน มาไว้เป็นกลุ่มเดียวกัน เพ่ือ
ประโยชน์ในการให้คําแนะนํา การตรวจสอบลักษณะดิน การใช้ที่ดิน และการจัดการดินที่เหมาะสมให้แก่
เกษตรกร โดยได้จัดจําแนกเป็น 62 กลุ่มชุดดิน 

 กลุ่มชุดดินของตําบลวังหิน อําเภอเมืองตาก จังหวัดตาก ประกอบด้วย ชุดดินที่ 4 , 15 , 21 , 22 , 
33 , 38 , 40 , 46 , 48 , 56 และ 62  

 
    ลักษณะเด่น :  
     กลุ่มดินเหนียวลึกมากที่เกิดจากตะกอนลําน้ําที่มีอายุยังน้อย  
     ปฏิกิริยา ดินเป็นกลางถึงเป็นด่าง การระบายน้ําค่อนข้างเลว ความอุดม
     สมบูรณ์ปานกลาง 
    สมบัติของดิน :  
     เป็นกลุ่มชุดดินท่ีเกิดจากวัตถุต้นกําเนิดดินพวกตะกอนลําน้ําพบใน
     บริเวณท่ีราบตะกอนพัดพา มีสภาพพื้นที่เป็นท่ีราบลุ่มหรือท่ี 
     ราบเรียบ มีน้ําแช่ขังในช่วงฤดูฝนเป็นดินลึกท่ีมีการระบายน้ําเลวหรือ
     ค่อนข้างเลว มีเนื้อดินเป็นพวกดินเหนียวหรือดินเหนียวจัด หน้าดิน
อาจแตกระแหงเป็นร่องในฤดูแล้ง และอาจมีรอยถูไถลในดิน ดินบนมีสีดําหรือเทาเข้ม ดินล่างมีสีเทา น้ําตาลอ่อน
หรือเทาปนเขียวมะกอก มีจุดประสีน้ําตาลปนเหลือง สีเหลือง สีน้ําตาลแก่ หรือสีแดง อาจพบก้อนปูน หรือก้อน
สารเคมีสะสมพวกเหล็กและแมงกานีสในชันดินล่าง ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดถึงเป็นกรดเล็กน้อย แต่ถ้าดินมีก้อน
ปูนปะปนจะมีปฏิกิริยาเป็นกลางหรือด่างปานกลาง 

การใช้ประโยชน์ : ใช้ทํานา บางแห่งยกร่อง เพื่อปลูกพืชผักหรือผลไม้ ซึ่งมักจะให้ผลผลิตค่อนข้างสูง 

ปัญหา : โครงสร้างแน่นทึบ ดินแห้งแข็งและแตกระแหง ทําให้ไถพรวนยาก ขาดแคลนน้ํา และน้ําท่วมขังในฤดูฝน 
ทําความเสียหายกับพืชที่ไม่ชอบน้ํา 

แนวทางการจัดการ : 
 ปลูกข้าว ไถพรวนขณะท่ีดินมีความชื้นท่ีเหมาะสม ไถกลบตอซัง ปล่อยไว้ 3-4 สัปดาห์ หรือไถกลบพืช
ปุ๋ยสด (หว่านโสนอัฟริกันหรือโสนอินเดีย 4-6 กิโลกรัม/ไร่ ไถกลบเมื่ออายุ 50-70 วัน ปล่อยท้ิงไว้ 1-2 สัปดาห์) 
ร่วมกับการใช้ปุ๋ยอินทรีย์นํ้าหรือปุ๋ยเคมีสูตร 16-20-0 ใส่ปุ๋ยแต่งหน้าหลังปักดํา 35-40 วัน พัฒนาแหล่งน้ําไว้ใช้
ในช่วงท่ีข้าวขาดน้ําหรือทํานาครั้งท่ี 2 หรือใช้ปลูกพืชไร่หรือพืชผักหลังเก็บเกี่ยวข้าว โดยทําร่องแบบเต้ีย ปรับปรุง
ดินด้วยปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอก 1-2 ตัน/ไร่ ร่วมกับปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ยอินทรีย์นํ้า 
   ปลูกพืชผักหรือไม้ผล ยกร่องกว้าง 6-8 เมตร คูน้ํากว้าง 1.0-1.5 เมตร ลึก 0.5-1.0 เมตร ร่องแปลง
ปลูกอยู่สูงจากระดับนํ้าที่เคยท่วม ปรับปรุงดินด้วยปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอก 1-2 ตัน/ไร่ ร่วมกับปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ยอินทรีย์
น้ํา หรือขุดหลุมปลูกขนาด 50x50x50 ซม. ปรับปรุงหลุมปลูกด้วยปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอก 15-25 กิโลกรัม/หลุม 
ในช่วงเจริญเติบโต ก่อนเก็บผลผลิตและภายหลังเก็บผลผลิต ใช้ปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอกร่วมกับปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ยอินทรีย์ 
น้ําตามชนิดพืชท่ีปลูก พัฒนาแหล่งน้ําและจัดระบบการให้นํ้าในแปลงปลูก 

กลุ่มชุดดินในพื้นที่ลุ่ม 
กลุ่มชุดดินที่ 4 พื้นที่ จ านวน 4,787.60 ไร่ 
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    ลักษณะเด่น :  
     กลุ่มดินทรายแปูงลึกมากที่เกิดจากตะกอนลําน้ํา ปฏิกิริยาดินเป็น
     กลางหรือเป็นด่าง การระบายน้ําเลวถึงค่อนข้างเลว ความอุดม
     สมบูรณ์ต่ําถึงปานกลาง 
     
    สมบัติของดิน :  
     เป็นกลุ่มชุดดินที่เกิดจากวัตถุต้นกําเนิดดินพวกตะกอนลําน้ําพบ
     บริเวณท่ีราบตะกอนน้ําพา มีสภาพพ้ืนที่เป็นที่ราบเรียบหรือ 
     ค่อนข้างราบเรียบ มีน้ําแช่ขังในช่วงฤดูฝน เป็นดินลึกมากที่มีการ
     ระบายน้ําค่อนข้างเลวหรือเลว เนื้อดินเป็นพวกดินร่วนเหนียวหรือ
ดินร่วนเหนียวปนทรายแปูง ดินบนมีสีน้ําตาลปนเทา ดินล่างสีน้ําตาลหรือสีเทาปนชมพู พบจุดประสีเหลื อง
หรือสีน้ําตาลปนเหลืองตลอดชันดิน ในดินชันล่างมักพบก้อนสารเคมีสะสมพวกเหล็ก และแมงกานีส ปฏิกิริยา
ดินเป็นกรดจัดถึงเป็นด่างปานกลาง  
 
การใช้ประโยชน์ :  
 ใช้ทํานา ในฤดูแล้งบริเวณใกล้แหล่งน้ํา ใช้ปลูกยาสูบ พืชผักต่างๆ หรือพืชไร่บางชนิด ถ้ามีการ
ชลประทาน ใช้ทํานาได้ 2 ครั้งในรอบ 

ปัญหา :  
 หน้าดินแน่นทึบ ความอุดมสมบูรณ์ต่ํา บางพ้ืนที่ขาดแคลนน้ํา และน้ําท่วมขังในฤดูฝน ทําความ
เสียหายกับพืชที่ไม่ชอบน้ํา 

แนวทางการจัดการ : 
 ปลูกข้าว ไถกลบตอซัง ปล่อยทิ้งไว้ 3-4 สัปดาห์ หรือไถกลบพืชปุ๋ยสด (โสนอัฟริกันหรือโสนอินเดีย 
6-8 ตัน/ไร่ ไถกลบก่อนออกดอก 1-2 สัปดาห์) ร่วมกับการใช้ปุ๋ยอินทรีย์น้ําหรือปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 ใส่
ปุ๋ยแต่งหน้าหลังปักดํา 35-45 วัน การปักดําข้าวควรเพ่ิมจํานวนต้นต่อกอให้มากขึ้น พัฒนาแหล่งน้ําและ
จัดระบบการให้น้ําในช่วงที่ข้าวขาดน้ําหรือใช้ทํานาครั้งที่ 2 หรือปลูกพืชไร่ พืชผักหรือพืชตระกูลถั่วหลังเก็บ
เกี่ยวข้าว โดยทําร่องแบบเตี้ย ปรับปรุงดินด้วยปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอก 2-3 ตัน/ไร่ ร่วมกับปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ยอินทรีย์
น้ํา 
ปลูกพืชไร่ พืชผัก หรือไม้ผล ยกร่องกว้าง 6-8 เมตร คูน้ํากว้าง 1.0-1.5 เมตร ลึก 0.5-1.0 เมตร มีคันดินอัด
แน่นล้อมรอบ ปรับปรุงดินด้วยปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอก 2-3 ตัน/ไร่ ร่วมกับปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ยอินทรีย์น้ํา หรือขุดหลุม
ปลูกขนาด 50x50x50 ซม. พร้อมปรับปรุงหลุมปลูกด้วยอินทรียวัตถุ ปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอก 25-50 กิโลกรัม/
หลุม ในช่วงเจริญเติบโต ก่อนเก็บผลผลิตและภายหลังเก็บผลผลิต ใช้ปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอกร่วมกับปุ๋ยเคมี หรือ
ปุ๋ยอินทรีย์น้ําตามชนิดพืชที่ปลูก พัฒนาแหล่งน้ําและจัดระบบการให้น้ําในแปลงปลูก  

กลุ่มชุดดินในพื้นที่ลุ่ม 

กลุ่มชุดดินที่ 15 จ านวน 4,668.97 ไร่ 
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    ลักษณะเด่น :  

     กลุ่มดินร่วนหยาบลึกมากที่เกิดจากตะกอนลําน้ําในส่วนต่ําของ
     พ้ืนที่ริมแม่น้ํา ปฏิกิริยาดินเป็นกรดเล็กน้อยถึงเป็นกลาง การ 
     ระบายน้ําค่อนข้างเลวถึงดีปานกลาง ความอุดมสมบูรณ์ปานกลาง 

    สมบัติของดิน : 
     เป็นกลุ่มชุดดินที่เกิดจากวัตถุกําเนิดดินพวกตะกอนลําน้ําเนื้อ 
     หยาบ พบในบริเวณที่ลุ่มระหว่างสันทรายหรือระหว่างเนินทราย
     ชายฝั่งทะเล มีสภาพพ้ืนราบเรียบหรือค่อนข้างราบเรียบ มีน้ําแช่
ขังในช่วงฤดูฝน เป็นดินลึกท่ีมีการระบายน้าค่อนข้างเลวถึงเลว เนื้อดินเป็นพวกดินทราย สีดินเป็นสีเทา พบจุด
ประสีน้ําตาล หรือสีเหลือง บางแห่งมีเปลือกหอยปะปนอยู่ในเนื้อดินชันล่าง ปฏิกิริยาดินเป็นกรดปานกลางถึง
เป็นด่างปานกลาง แต่ถ้ามีเปลือกหอยปะปนอยู่ ปฏิกิริยาดินเป็นกลางถึงเป็นด่างจัด  

การใช้ประโยชน์ :  ส่วนใหญ่ใช้ทํานา บางแห่งทิ้งให้รกร้างว่างเปล่า มีวัชพืชต่างๆ ขึ้นอยู่ทั่วไป 

ปัญหา :  ดินค่อนข้างเป็นทราย ขาดแคลนน้ํานาน บางพ้ืนที่อาจได้รับอันตรายจากน้ําไหลบ่าท่วมขัง และน้ํา
ท่วมขังในฤดูฝน ทําความเสียหายกับพืชที่ไม่ชอบน้ํา 

แนวทางการจัดการ :  
 ปลูกข้าว เลือกระยะเวลาปลูกให้เหมาะสมกับฤดูกาล ปรับสภาพพ้ืนที่ให้ราบเรียบ และทําคันดินเพ่ือ
ช่วยกักเก็บน้ํา ไถกลบตอซัง ปล่อยไว้ 3-4 สัปดาห์ หรือไถกลบพืชปุ๋ยสด (หว่านโสนอัฟริกันหรือโสนอินเดีย 
6-8 กิโลกรัม/ไร่ ไถกลบเมื่ออายุ 50-70 วัน ปล่อยไว้ 1-2 สัปดาห์) ร่วมกับการใช้ปุ๋ยอินทรีย์น้ําหรือปุ๋ยเคมี
สูตร 16-16-8 ใส่ปุ๋ยแต่งหน้าหลังปักดํา 35-45 วัน มีระบบการให้น้ําในช่วงที่ข้าวขาดน้ํา หรือทํานาครั้งที่ 2 
หรือปลูกพืชไร่ พืชผักหรือพืชตระกูลถั่วหลังเก็บเกี่ยวข้าว ทําร่องแบบเตี้ย ปรับปรุงดินด้วยปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอก 
2-3 ตัน/ไร่ ร่วมกับปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ยอินทรีย์น้ํา 
 ปลูกพืชไร่ พืชผัก หรือไม้ผล ยกร่องกว้าง 6-8 เมตร คูน้ํากว้าง 1.0-1.5 เมตร ลึก 0.5-1.0 เมตร 
ทําคันดินอัดแน่นล้อมรอบ เพ่ือปูองกันน้ําท่วม ปรับปรุงดินด้วยปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอก 2 -3 ตัน/ไร่ ร่วมกับ
ปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ยอินทรีย์น้ํา หรือขุดหลุมปลูกขนาด 50x50x50 ซม. ปรับปรุงหลุมปลูกด้วยปุ๋ยหมักหรือปุ๋ย
คอก 20-35 กิโลกรัม/หลุม ในช่วงเจริญเติบโต ก่อนเก็บผลผลิตและภายหลังเก็บผลผลิต ใช้ปุ๋ยหมักหรือปุ๋ย
คอกร่วมกับปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ยอินทรีย์น้ํา ตามชนิดพืชที่ปลูก เพื่อรักษาความสามารถในการผลิตของดินไม่ให้เสื่อม
โทรมลง ในช่วงเจริญเติบโต ก่อนเก็บผลผลิตและภายหลังเก็บผลผลิต พัฒนาแหล่งน้ําชลประทานและจัดระบบ
การให้น้ําในแปลงปลูก 

กลุ่มชุดดินในพื้นที่ลุ่ม 

กลุ่มชุดดินที่ 21 จ านวน 1,398.17 ไร่ 
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   ลักษณะเด่น :  
    กลุ่มดินทรายลึกมากเกิดจากตะกอนลําน้ําที่มีเนื้อดินเป็นดินทราย 
    หนา ปฏิกิริยาดินเป็นกรด การระบายน้ําค่อนข้างเลวถึงดีปาน  
    กลาง ความอุดมสมบูรณ์ต่ํา 

   สมบัติของดิน :  
    เป็นกลุ่มชุดดินทีเกิดจากวัตถุต้นกําเนิดดินพวกตะกอนลําน้ํา หรือ 
    จากการสลายตัวผุพังอยู่กับที หรือจากการสลายตัวผุพังแล้วถูก 
    เคลื่อนย้ายมาทับถมของวัสดุเนื้อหยาบ พบในบริเวณทีราบเรียบหรือ
ค่อนข้างราบเรียบ มีน้ําแช่ขังในช่วงฤดูฝน เป็นดินลึกมากทีมีการระบายน้ําค่อนข้างเลวถึงดีปานกลาง เนื้อดิน
เป็นดินทรายปนดินร่วน หรือดินทราย สีดินเป็นสีน้ําตาลปนเทาหรือสีเทาปนชมพู พบจุดประสีน้ําตาลสีเหลือง
หรือสีเทา ในดินชันล่างบางแห่งจะพบชันทีมีการสะสมอินทรียวัตถุ เป็นชันบางๆ ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดมาก
ถึงกรดเล็กน้อย  

การใช้ประโยชน์ :  
 ใช้ทํานา หรือปลูกพืชไร่บางชนิด เช่น มันสําปะหลัง อ้อยและปอ บางแห่งเป็นทุ่งหญ้าธรรมชาติ  

ปัญหา :  
 เนื้อดินเป็นทรายจัด มีความสามารถในการอุ้มน้ําต่ํา พืชมักแสดงอาการขาดน้ําในช่วงฝนทิ้ง มีความ
อุดมสมบูรณ์น้ํา และมีน้ําท่วมขังในฤดูฝน ทําความเสียหายกับพืชทีไม่ชอบน้ํา 

แนวทางการจัดดินเพื่อการปลูกพืช : 
 ปลูกข้าว ไถกลบตอซัง ปล่อยไว้ 3-4 สัปดาห์ หรือไถกลบพืชปุ๋ยสดร่วมกับการใช้ปุ๋ยอินทรีย์น้ําหรือ
ปุ๋ยเคมีสูตร 16-16-8 (หว่านโสนอัฟริกันหรือโสนอินเดีย 6-8 กิโลกรัม/ไร่ ไถกลบเมืออายุ 50-70 วัน 
ปล่อยไว้ 1-2 สัปดาห์) พัฒนาแหล่งน้ําชลประทานไว้ใช้ในช่วงทีข้าวขาดน้ํา หรือใช้ปลูกพืชไร่ พืชผักหรือพืช
ตระกูลถัวหลังเก็บเกี่ยวข้าว โดยทําร่องแบบเตี้ย ปรับปรุงดินด้วยปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอก 3 -4 ตัน/ไร่ ร่วมกับ
ปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ยอินทรีย์น้ํา 
 ปลูกพืชผักหรือผลไม้ ยกร่องกว้าง 6-8 เมตร คูน้ํากว้าง 1.0-1.5 เมตร ลึก 0.5-1.0 เมตร และมีคัน
ดินอัดแน่นล้อมรอบ เพ่ือปูองกันน้ําท่วมขัง ปรับปรุงดินด้วยปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอก 3 -4 ตัน/ไร่ ร่วมกับปุ๋ยเคมี
หรือปุ๋ยอินทรีย์น้ําหรือขุดหลุมปลูกขนาด 75x75x75 ซม. พร้อมปรับปรุงหลุมปลูกด้วยอินทรียวัตถุ ปุ๋ยหมัก
หรือปุ๋ยคอกร่วมกับปุ๋ยเคมี 2550 กิโลกรัม/หลุม ในช่วงเจริญเติบโต ก่อนเก็บผลผลิตและภายหลังเก็บผลผลิต 
ใช้ปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอกร่วมกับปุ๋ยเคมีตามชนิดพืชทีปลูก พัฒนาแหล่งน้ําและจัดระบบการให้น้ําในแปลงปลูก 
 
 
 

กลุ่มชุดดินในพื้นที่ลุ่ม 

กลุ่มชุดดินที่ 22 จ านวน 9,882.86 ไร่ 
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กลุ่มชุดดินในพื้นที่ดอน เขตดินแห้ง 

กลุ่มชุดดินที่ 33 จ านวน 22.14 ไร่ 

    ลักษณะเด่น : 
กลุ่มดินทรายแปูงละเอียดหรือดินร่วนละเอียดลึกมากที่เกิดจาก
ตะกอนแม่น้ําหรือตะกอนน้ําพารูปพัด ปฏิกิริยาดินเป็นกรด
เล็กน้อยถึงเป็นกลาง การระบายน้ําดีถึงดีปานกลาง ความอุดม
สมบูรณ์ปานกลาง 

    สมบัติของดิน :   
     เป็นกลุ่มชุดดินที่เกิดจากวัตถุต้นกําเนิดดินพวกตะกอนลําน้ํา หรือ
     การสลายตัวผุพังอยู่กับที่ หรือการสลายตัวผุพังแล้วถูกเคลื่อนย้าย
     มาทับถม ของวัสดุเนื้อหยาบที่ส่วนใหญ่มาจากหินตะกอน พบ
บริเวณพ้ืนที่ดอน ทีมีสภาพพ้ืนที่เป็นลูกคลื่นจนถึงเนินเขา หรือเป็นพ้ืนที่ภูเขา เป็นดินลึก มีการระบายน้ําดีถึงดี
ปานกลาง เนื้อดินเป็นพวกดินร่วนละเอียดที่มีเนื้อดินบนเป็นดินร่วนปนทราย ส่วนดินล่างเป็นดินร่วนเหนียว
ปนทราย ดินมีสีน้ําตาล สีเหลืองหรือแดง และอาจพบจุดประสีต่างๆ ในชั้นดินล่าง ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดมาก
ถึงเป็นกรดปานกลาง  

การใช้ประโยชน์ :  ใช้ปลูกพืชไร่ต่างๆ เช่น มันสําปะหลัง ข้าวโพด ข้าวฟุาง อ้อย ปอ งา และถั่ว บางแห่งใช้
ปลูกไม้ผล และไม้ยืนต้น 

ปัญหา : ขาดแคลนน้ําในระยะท่ีฝนทิ้งช่วงนาน บางพ้ืนที่อาจพบชั้นดานแข็งที่เกิดจากการเกษตรกรรม 

แนวทางการจัดการ : 
ปลูกพืชไร่หรือพืชผัก ไถพรวนขณะที่ดินมีความชื้นที่เหมาะสมและที่ความแตกต่างกันในแต่ละปี เพ่ือ

ทําลายชั้นดานและปูองกันการเกิดชั้นดาน จัดระบบการปลูกพืชหมุนเวียนให้มีการปลูกพืชบํารุงดินอยู่ด้วย 
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) 
ร่วมกับปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ยอินทรีย์น้ํา มีวัสดุคลุมดิน หรือทําแนวรั้วหญ้าแฝก มีการใช้ปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ยอินทรีย์น้ําตาม
ชนิดพืชที่ปลูก เพ่ือรักษาความสามารถในการผลิตของดินไว้ไม่ให้เสื่อมโทรมลง พัฒนาแหล่งน้ําและจัดระบบ
การให้น้ําในแปลงปลูก 
   ปลูกไม้ผล ขุดหลุมปลูกขนาด 50x50x50 ซม. ปรับปรุงหลุมปลูกด้วยปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอก 20-35 
กิโลกรัม/หลุม มีวัสดุคลุมดิน ปลูกพืชคลุมดิน ปลูกพืชแซม ทําแนวรั้วหรือฐานหญ้าแฝกเฉพาะต้น ในช่วง
เจริญเติบโต ก่อนเก็บผลผลิตและภายหลังเก็บผลผลิต ใช้ปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอกร่วมกับปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ยอินทรีย์น้ํา 
ตามชนิดพืชที่ปลูก เพ่ือรักษาความสามารถในการผลิตของดินไว้ไม่ให้เสื่อมโทรมลงพัฒนาแหล่งน้ําและ
จัดระบบการให้น้ําในพ้ืนที่ปลูก 
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กลุ่มชุดดินในพื้นที่ดอน เขตดินแห้ง 

กลุ่มชุดดินที่ 38 จ านวน 1,778.06 ไร่ 

    ลักษณะเด่น : 
     กลุ่มดินร่วนหยาบลึกมากที่เกิดจากตะกอนริมแม่น้ํา มี 
     ปฏิกิริยาดินเป็นกรดเล็กน้อยถึงเป็นกลางการระบายน้ําดี 
     ถึงดีปานกลาง ความอุดมสมบูรณ์ปานกลาง 

     สมบัติของดิน :  
     เป็นกลุ่มชุดดินที่เกิดจากวัตถุต้นกําเนิดดินพวกตะกอนลําน้ํา หรือ
     จากการสลายตัวผุพังอยู่กับที่ หรือจากการสลายตัวผุพังแล้วถูก
     เคลื่อนย้ายมาทับถม ของพวกวัสดุเนื้อหยาบ เป็นพ้ืนทีดอน ทีมี
     สภาพพ้ืนทีเป็นลูกคลื่นจนถึงเนินเขา หรือเป็นพ้ืนทีภูเขา เป็นดิน
ลึก มีการระบายน้ําดี เนื้อดินเป็นพวกดินร่วนหยาบ ดินมีสีน้ําตาล สีเหลืองหรือแดง และอาจพบจุดประสีต่างๆ 
ในชันดินล่าง ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดมากถึงเป็นกรดปานกลาง  

การใช้ประโยชน์ : ใช้ปลูกพืชไร่ต่างๆ เช่น มันสําปะหลัง อ้อย ปอ ข้าวโพด และถัว บางแห่งมีสภาพเป็นปุา
ละเมาะหรือทุ่งหญ้าธรรมชาติ 

ปัญหา : 
 เนื้อดินค่อนข้างเป็นทราย ขาดแคลนน้ําในระยะที่ฝนทิ้งช่วงนาน บางพ้ืนที่อาจมีน้ําท่วมขัง หรือไหล
บ่าท่วมขังอย่างฉับพลันในระยะที่มีฝนตกหนัก 

แนวทางการจัดการ : 
 ปลูกพืชไร่หรือพืชผัก จัดระบบการปลูกพืชหมุนเวียนให้มีการปลูกพืชบํารุงดินอยู่ด้วย 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
หรือปุ๋ยอินทรีย์น้ํา มีวัสดุคลุมดิน ทําแนวรั้วหรือทําฐานหญ้าแฝกเฉพาะต้น มีการใช้ปุ๋ยเคมีตามชนิดพืชที่ปลูก 
เพ่ือรักษาความสามารถในการผลิตของดินไว้ไม่ให้เสื่อมโทรมลง จัดระบบการให้น้ําในแปลงปลูก 
   ปลูกไม้ผล เลือกพ้ืนที่ที่ไม่เสี่ยงต่อการท่วมขังของน้ํา ขุดหลุมปลูกขนาด 50x50x50 ซม. ปรับปรุง
หลุมปลูกด้วยปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอก 20-35 กิโลกรัม/หลุม มีวัสดุคลุมดิน ปลูกพืชคลุมดิน ปลูกพืชแซม ทําแนว
รั้วหรือทําฐานหญ้าแฝกเฉพาะต้น ในช่วงเจริญเติบโต ก่อนเก็บผลผลิตและภายหลังเก็บผลผลิต ใช้ปุ๋ยหมักหรือ
ปุ๋ยคอกร่วมกับปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ยอินทรีย์น้ํา ตามชนิดพืชที่ปลูก จัดระบบการให้น้ําในแปลงปลูก 
 

 

 

 

7 



67 
 

กลุ่มชุดดินในพื้นที่ดอน เขตดินแห้ง 

กลุ่มชุดดินที่ 40 จ านวน 1,205.49 ไร่ 

    ลักษณะเด่น : 
กลุ่มดินร่วนหยาบลึกถึงลึกมากท่ีเกิดจากตะกอนลําน้ํา 

  หรือวัตถุต้นกําเนิดเนื้อหยาบ ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดหรือ 
  เป็นกลาง การระบายน้ําดีปานกลางถึงค่อนข้างเลว ความอุดม
  สมบูรณ์ต่ํา 

  สมบัติของดิน :  
   เป็นกลุ่มชุดดินที่พบบริเวณหาดทรายเก่าหรือสันทรายชายทะเล 

     เกิดจากตะกอนทรายชายทะเล พบบนพ้ืนทีดอนทีมีสภาพพ้ืนที
ค่อนข้างราบเรียบถึงเป็นลูกคลื่นลอนลาดเล็กน้อย เป็นดินลึกปานกลางถึงชันดานอินทรีย์ มีการระบายน้ําดี
ปานกลาง เนื้อดินเป็นทรายจัด สีดินบนเป็นสีเทาแก่ ใต้ลงไปเป็นชันทรายสีขาว และดินล่าง ระหว่างความลึก 
50-100 ซม. เป็นชั้นทีมีการสะสมของพวกอินทรียวัตถุ เหล็กหรือฮิวมัส สีน้ําตาล สีแดง ชั้นเหล่านี้มีการเชื่อม
ตัวกันแน่นแข็งเป็นชันดานอินทรีย์ มีความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติต่ํา ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดมากถึงเป็น
กรดปานกลาง  

การใช้ประโยชน์ :  
 เป็นปุาเสม็ด ปุาชายหาดปุาละเมาะ บางแห่งใช้ปลูกมะพร้าว มะม่วงหิมพานต์ หรือพืชไร่บางชนิด 
เช่น มันสําปะหลัง อ้อย สับปะรด 

ปัญหา : 
 ดินปนทราย ความอุดมสมบูรณ์ต่ํา ขาดแคลนน้ํา ในพ้ืนที่ที่มีความลาดชัน ดินง่ายต่อการถูกชะล้าง
พังทลายสูญเสียหน้าดิน 

แนวทางการจัดการ : 
 ปลูกพืชไร่หรือพืชผัก เลือกพ้ืนที่ค่อนข้างราบเรียบ ปรับปรุงดินด้วยปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอก 2-3 ตัน/ไร่ 
หรือไถกลบพืชปุ๋ยสด (หว่านเมล็ดถั่วพร้า 8-10 กิโลกรัม/ไร่ เมล็ดถั่วพุ่ม 6-8 กิโลกรัม/ไร่ หรือปอเทือง4-6 
กิโลกรัม/ไร่ ไถกลบระยะออกดอก ปล่อยไว้ 1-2 สัปดาห์) ร่วมกับปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ยอินทรีย์น้ํา มีวัสดุคลุมดิน 
ปลูกพืชหมุนเวียน หรือปลูกพืชสลับเป็นแถบ พัฒนาแหล่งน้ําและจัดระบบการให้น้ําในแปลงปลูก 
 ปลูกไม้ผล ขุดหลุมปลูกขนาด 50x50x50 ซม. ปรับปรุงหลุมปลูกด้วยปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอก 20-35 
กิโลกรัม/หลุม ร่วมกับปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ยอินทรีย์น้ํา มีระบบอนุรักษ์ดินและน้ํา เช่น ทําขั้นบันได คันดิน ปลูกพืช
คลุมดิน ปลูกพืชแซม วัสดุคลุมดิน ทําแนวรั้วหรือทําฐานหญ้าแฝกเฉพาะต้น ในช่วงเจริญเติบโต ก่อนเก็บ
ผลผลิตและภายหลังเก็บผลผลิต ใช้ปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอกร่วมกับปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ยอินทรีย์น้ํา ตามชนิดพืชที่ปลูก 
พัฒนาแหล่งน้ําและจัดระบบการให้น้ําในแปลงปลูก 
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กลุ่มชุดดินในพื้นที่ดอน เขตดินแห้ง 

กลุ่มชุดดินที่ 46 จ านวน 12,035.50 ไร่ 

 
    ลักษณะเด่น : 
     กลุ่มดินตื้นถึงก้อนกรวด หรือเศษหินปนลูกรังหนามาก ปฏิกิริยา
     ดินเป็นกรดจัดมาก การระบายน้ําดี ความอุดมสมบูรณ์ต่ํา 

    สมบัติของดิน :  
     เป็นกลุ่มชุดดินที่เกิดจากวัตถุต้นกําเนิดดินพวกตะกอนลําน้ํา หรือ
     จากการสลายตัวผุพังอยู่กับที่ หรือจากการสลายตัวผุพังแล้วถูก
     เคลื่อนย้ายมาในระยะทางไม่ไกลนัก ของวัสดุเนื้อค่อนข้างหยาบ 
     ที่มาจากพวกหินตะกอน หรือหินแปร พบบริเวณพ้ืนที่ดอน ที่มี
สภาพพ้ืนที่เป็นลูกคลื่นลอนลาดจนถึงเนินเขา เป็นดินตื้น มีการระบายน้ําดี เนื้อดินบนส่วนใหญ่เป็นดินร่วนปน
ทราย ส่วนดินล่างเป็นดินปนเศษหินหรือปนกรวด ก้อนกรวดส่วนใหญ่เป็นหินกลมมน หรือเศษหินต่างๆ ถ้าเป็น
ดินปนเศษหินมักพบชันหินพ้ืนตื้นกว่า 50 ซม. สีดินเป็นสีน้ําตาล สีเหลืองหรือสีแดง ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัด
มากถึงกรดจัด  

การใช้ประโยชน์ :  
 เป็นปุาเบญจพรรณ ปุาเต็งรัง ปุาละเมาะ และทุ่งหญ้าธรรมชาติ บางแห่งใช้ปลูกพืชไร่หรือไม้โตเร็ว 

ปัญหา : 
 ดินตื้นถึงชั้นก้อนกรวดหรือเศษหินปนลูกรังหนามาก ความอุดมสมบูรณ์ต่ํา ขาดแคลนน้ํา เกิดการชะ
ล้างพังทลายสูญเสียหน้าดินในพื้นท่ีที่มีความลาดชัน และบางพ้ืนที่มีก้อนกรวดหรือเศษหินกระจัดกระจายอยู่ที่
ผิวดิน 

แนวทางการจัดการ : 
 พ้ืนที่ดินตื้นมากหรือมีก้อนกรวดหรือลูกรังบริเวณหน้าดินมาก ไม่ควรนํามาใช้ประโยชน์ ปล่อยไว้ให้
เป็นปุา พ้ืนที่เลี้ยงสัตว์หรือปลูกไม้ใช้สอยโตเร็ว ปลูกพืชไร่หรือพืชผัก เลือกพ้ืนที่ที่มีหน้าดินหนาและมีสภาพ
พ้ืนที่ค่อนข้างราบเรียบ จัดระบบการปลูกพืชหมุนเวียนตลอดทั้งปีและปลูกพืชบํารุงดินร่วมอยู่ด้วย ปรับปรุงดิน
ด้วยปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอก 3-4 ตัน/ไร่ หรือไถกลบพืชปุ๋ยสด (หว่านเมล็ดถั่วพร้า 10-12 กิโลกรัม/ไร่ เมล็ดถั่ว
พุ่ม 8-10 กิโลกรัม/ไร่ หรือปอเทือง 6-8 กิโลกรัม/ไร่ ไถกลบระยะออกดอก ปล่อยไว้ 1-2 สัปดาห์) ร่วมกับ
การใช้ปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ยอินทรีย์น้ํา มีมาตรการอนุรักษ์ดินและน้ํา เช่น การไถพรวนตามแนวระดับ มีวัสดุคลุมดิน 
ทําแนวรั้วหรือทําฐานหญ้าแฝกเฉพาะต้น พัฒนาแหล่งน้ําและจัดระบบการให้น้ําในแปลงปลูก 
 ปลูกไม้ผล ขุดหลุมปลูกขนาด 75x75x75 ซม. ปรับปรุงหลุมปลูกด้วยหน้าดินร่วมกับปุ๋ยหมักหรือปุ๋ย
คอก 25-50 กิโลกรัม/หลุม มีระบบอนุรักษ์ดินและน้ํา เช่น การสร้างคันดิน ทําขั้นบันได ปลูกพืชคลุมดิน ทํา
แนวรั้วหรือทําฐานหญ้าแฝกเฉพาะต้น ในช่วงเจริญเติบโต ก่อนเก็บผลผลิตและภายหลังเก็บผลผลิต ใช้ปุ๋ยหมัก
หรือปุ๋ยคอกร่วมกับปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ยอินทรีย์น้ํา ตามชนิดพืชที่ปลูก พัฒนาแหล่งน้ําและจัดระบบการให้น้ําใน
แปลงปลูก 

9 



69 
 

กลุ่มชุดดินในพื้นที่ดอน เขตดินแห้ง 

กลุ่มชุดดินที่ 48 จ านวน 28,384.98 ไร่ 

 
    ลักษณะเด่น :  
     กลุ่มดินตื้นถึงก้อนหินหรือเศษหิน และอาจพบชั้นหินพื้น 
     ภายใน ความลึก 150 ซม. จากผิวดิน ปฏิกิริยาดินเป็น 
     กรดถึงเป็นกลาง การระบายน้ําดี ความอุดมสมบูรณ์ต่ํา 

    สมบัติของดิน :  
     เป็นกลุ่มชุดดินทีเกิดจากวัตถุต้นกําเนิดดินพวกตะกอนลํานํา หรือ
     จากการสลายตัวผุพังอยู่กับที่ หรือจากการสลายตัวผุพังแล้วถูก
     เคลื่อนย้ายมาในระยะทางไม่ไกลนัก ของวัสดุเนื้อค่อนข้างหยาบ 
     ที่มาจากพวกหินตะกอน หรือหินแปร พบบริเวณพ้ืนที่ดอน ที่มี
สภาพพ้ืนทีเป็นลูกคลื่นลอนลาดจนถึงเนินเขา เป็นดินตื้น มีการระบายน้ําดี เนื้อดินบนส่วนใหญ่เป็นดินร่วนปน
ทราย ส่วนดินล่างเป็นดินปนเศษหินหรือปนกรวด ก้อนกรวดส่วนใหญ่เป็นหินกลมมน หรือเศษหินต่างๆ ถ้า
เป็นดินปนเศษหินมักพบชันหินพ้ืนตื้นกว่า 50 ซม. สีดินเป็นสีน้ําตาล สีเหลืองหรือสีแดง ปฏิกิริยาดินเป็นกรด
จัดมากถึงกรดจัด  

การใช้ประโยชน์ :   
 เป็นปุาเบญจพรรณ ปุาเต็งรัง ปุาละเมาะ และทุ่งหญ้าธรรมชาติ บางแห่งใช้ปลูกพืชไร่หรือไม้โตเร็ว 

ปัญหา :  

 ดินตื้นถึงชั้นก้อนกรวดหรือลูกรังหนามาก ความอุดมสมบูรณ์ต่ํา ขาดแคลนน้ํา และเกิดการชะล้าง
พังทลายสูญเสียหน้าดิน ในพ้ืนที่ที่มีความลาดชัน 

แนวทางการจัดการ :  
 พ้ืนที่ดินตื้นมากหรือมีก้อนกรวดหรือลูกรังบริเวณหน้าดินมาก ไม่ควรนํามาใช้ประโยชน์ ปล่อยไว้ให้
เป็นปุา พ้ืนที่เลี้ยงสัตว์หรือปลูกไม้ใช้สอยโตเร็ว 
 ปลูกพืชไร่หรือพืชผัก เลือกพ้ืนที่ที่มีหน้าดินหนาและมีสภาพพ้ืนที่ค่อนข้างราบเรียบ จัดระบบการปลูก
พืชให้หมุนเวียนตลอดทั้งปีและปลูกพืชบํารุงดินร่วมอยู่ด้วย ปรับปรุงดินด้วยปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอก 3-4 ตัน/ไร่ 
หรือไถกลบพืชปุ๋ยสด (หว่านเมล็ดถั่วพร้า 10-12 กิโลกรัม/ไร่ เมล็ดถั่วพุ่ม 8-10 กิโลกรัม/ไร่ หรือปอเทือง6-
8 กิโลกรัม/ไร่ ไถกลบระยะออกดอก ปล่อยไว้ 1-2 สัปดาห์) ร่วมกับการใช้ปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ยอินทรีย์น้ํา ไถพรวน
และปลูกพืชตามแนวระดับ มีวัสดุคลุมดิน หรือทําแนวรั้วหญ้าแฝก พัฒนาแหล่งน้ําและจัดระบบการให้น้ําใน
แปลงปลูก 
 ปลูกไม้ผล ขุดหลุมปลูกขนาด 75x75x75 ซม. ปรับปรุงหลุมปลูกด้วยหน้าดินร่วมกับปุ๋ยหมักหรือปุ๋ย
คอก 25-50 กิโลกรัม/หลุม มีระบบอนุรักษ์ดินและน้ํา เช่น การสร้างคันดิน ทําขั้นบันได ทําฐานปลูกเฉพาะ
ต้น ปลูกพืชคลุมดิน ทําแนวรั้วหรือทําฐานเฉพาะต้นหญ้าแฝก ในช่วงเจริญเติบโต ก่อนเก็บผลผลิตและ
ภายหลังเก็บผลผลิต ใช้ปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอกร่วมกับปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ยอินทรีย์น้ํา ตามชนิดพืชที่ปลูก พัฒนาแหล่ง
น้ําและจัดระบบการให้น้ําในแปลงปลูก 
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กลุ่มชุดดินในพื้นที่ดอน เขตดินแห้ง 

กลุ่มชุดดินที่ 56 จ านวน 3,136.96 ไร่ 

       
ลักษณะเด่น : 

กลุ่มดินลึกปานกลางถึงชั้นหินพ้ืน เศษหินหรือลูกรัง ปฏิกิริยาดิน
เป็นกรดจัด การระบายน้ําดีถึงดีปานกลาง ความอุดมสมบูรณ์ต่ํา 

    สมบัติของดิน :  
     เป็นกลุ่มชุดดินที่เกิดจากการสลายตัวผุพังอยู่กับที่ หรือจากการ
     สลายตัวผุพังแล้วถูกเคลื่อนย้ายมาทับถมในระยะทางไม่ไกลนัก 
     ของวัสดุเนื้อหยาบที่มาจากพวกหินตะกอนหรือหินอัคนี พบ 
     บริเวณพ้ืนที่ดอน มีสภาพพ้ืนที่เป็นลูกคลื่นลอนลาดจนถึงเนินเขา 
     เป็นดินลึกปานกลาง มีการระบายน้ําดี เนื้อดินตอนบนช่วง 50 ซม. 
เป็นดินร่วนหรือดินร่วนปนทราย ส่วนดินล่างเป็นดินปนเศษหิน มักพบชันพบหินพ้ืนลึกกว่า 100 ซม. สีดิน
เป็นสีน้ําตาล สีเหลืองหรือสีแดง ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดมากถึงกรดปานกลาง  

การใช้ประโยชน์ : ใช้ปลูกพืชไร่ เช่น อ้อย ข้าวโพด มันสําปะหลัง 

ปัญหา :  
 ดินลึกปานกลางถึงชั้นหินพ้ืน เศษหิน ก้อนกรวดหรือลูกรัง ขาดแคลนน้ํา และเกิดการชะล้างทลาย
สูญเสียหน้าดินในพื้นท่ีลาดชัน บางพ้ืนที่เป็นดินกรดจัดมาก 

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) 
ร่วมกับปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ยอินทรีย์น้ํา ไถพรวนและปลูกพืชตามแนวระดับ ปลูกพืชปุ๋ยสด มีวัสดุคลุมดิน ปลูกพืช
หมุนเวียน ปลูกพืชสลับเป็นแถบ ทําแนวรั้วหญ้าแฝก พัฒนาแหล่งน้ําและจัดระบบการให้น้ําในแปลงปลูก 
   ปลูกไม้ผล ขุดหลุมปลูกขนาด 50x50x50 ซม. ปรับปรุงหลุมปลูกด้วยปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอก 20-35 
กิโลกรัม/หลุม มีระบบอนุรักษ์ดินและน้ํา เช่น ปลูกพืชคลุมดิน มีวัสดุคลุมดิน ปลูกพืชแซม สร้างคันดิน ทํา
ขั้นบันได ทําแนวรั้วหรือทําฐานหญ้าแฝกเฉพาะต้น ในช่วงเจริญเติบโต ก่อนเก็บผลผลิตและภายหลังเก็บ
ผลผลิต ใช้ปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอกร่วมกับปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ยอินทรีย์น้ํา ตามชนิดพืชที่ปลูก พัฒนาแหล่งน้ําและ
จัดระบบการให้น้ําในแปลงปลูก 
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กลุ่มชุดดินในพื้นที่ดอน เขตดินชื้น 

กลุ่มชุดดินที่ 62 จ านวน 28,354.60 ไร่ 

 

ชุดดิน : พื้นที่ลาดชันเชิงซ้อน (SC : slope complex)   
  
ลักษณะเด่น :  
 พ้ืนที่ลาดชันเชิงซ้อนที่มีความลาดชันมากกว่า 35 เปอร์เซ็นต์ พ้ืนที่บริเวณนี้ยังไม่มีการศึกษา สํารวจ
และจําแนกดิน เนื่องจากสภาพพ้ืนที่มีความลาดชันสูง ซึ่งถือว่ายากต่อการจัดการดูแลรักษาสําหรับการเกษตร
   
สมบัติของดิน :  
 กลุ่มดินนี้ประกอบด้วยพ้ืนที่ภูเขาและเทือกเขาซึงมีความลาดชันมากกว่าร้อยละ 35 ลักษณะและ
สมบัติของดินที่พบไม่แน่นอน มีทั้งดินลึกและดินตื้น ลักษณะของเนื้อดินและความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติ
แตกต่างกันไปแล้วแต่ชนิดของหินต้นกําเนิดในบริเวณนั้น มักมีเศษหิน ก้อนหินหรือพ้ืนโผล่กระจัดกระจาย
ทั่วไป ส่วนใหญ่ยังปกคลุมด้วยปุาไม้ประเภทต่างๆ เช่น ปุาเบญจพรรณ ปุาเต็งรังหรือปุาดงดิบชื้น หลายแห่งมี
การทําไร่เลือนลอยโดยปราศจากมาตรการในการอนุรักษ์ดินและน้ํา ซึงเป็นผลทําให้ เกิดการชะล้างพังทลาย
ของหน้าดิน จนบางแห่งเหลือแต่หินโผล่  
 
การใช้ประโยชน์ :  
 กลุ่มดินนี้ไม่ควรนํามาใช้ประโยชน์ทางการเกษตร เนื่องจากมีปัญหาหลายประการที่มีผลกระทบต่อ
ระบบนิเวศน์ ควรสงวนไว้เป็นปุาตามธรรมชาติเพ่ือรักษาแหล่งต้นน้ําลําธาร 

 
ปัญหา :  
 มีความลาดชันสูงมาก ในพ้ืนที่ทําการเกษตรจะเกิดการชะล้างพังทลายสูญเสียหน้าดินอย่างรุนแรง 
ขาดแคลนน้ําและบางพ้ืนที่อาจพบชั้นหินพื้นหรือเศษหินกระจัดกระจายอยู่บริเวณหน้าดิน   
 
แนวทางการจัดการ :  
 ควรปล่อยไว้ให้เป็นปุาตามธรรมชาติ เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ปุา แหล่งต้นน้ําลําธาร ในกรณีที่
จําเป็นต้องนํามาใช้ประโยชน์ทางการเกษตร จําเป็นต้องมีการศึกษาดินก่อน เพ่ือให้ทราบถึงความเหมาะสม
ของดินสําหรับการปลูกพืช โดยมีการใช้ประโยชน์ที่ดินในเชิงอนุรักษ์หรือวนเกษตร ในบริเวณพ้ืนที่ที่เป็นดินลึก
และสามารถพัฒนาแหล่งน้ําได้ มีระบบอนุรักษ์ดินและน้ํา เช่น ปลูกพืชคลุมดิน ทําแนวรั้วหญ้าแฝกและขุด
หลุมปลูกเฉพาะต้น โดยไม่มีการทําลายไม้พ้ืนล่าง สําหรับในพ้ืนที่ที่ไม่มีศักยภาพทางการเกษตร ควรรักษาไว้ให้
เป็นสวนปุา สร้างสวนปุาหรือใช้ปลูกไม้ใช้สอยโตเร็ว 
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ข้อมูลรายชื่อผู้ครอบครองที่ดินตามโครงการจัดที่ดินท ากินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาลภายใต้คณะกรรมการที่ดินแห่งชาติ (คทช.) ต าบลวังหิน 

ในพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าประจ ารักษ์ จังหวัดตาก ประจ าปีบงบประมาณ 2559 

ข้อมูลราษฎรที่
ครอบครองอยู่
ตามบัญชีเดิม 

ผลการสํารวจ
ข้อมูลราษฎรที่
ครอบครองใน

ปัจจุบัน 

ข้อมูลราษฎรที่ครอบครองพื้นที่อยู่ในปจัจุบันที่ได้จากการสํารวจตรวจสอบข้อมุล ฯตามข้อ (2) เนื้อที่ 

ลําดับ 
ที่ 

เลขที่ 
แปลง 

สํารวจแลว้เป็น
ราษฎร 

ครอบครองราย
เดิม 

( / , X ) 

ชื่อ-สกุล ที่อยู ่ ไร่ งาน ตร.ว. 
เลขที่ หมู่ หมู่บ้าน ตําบล อําเภอ จังหวัด 

1 1 √ นางพีรจิต วุฒิภัทรวงษ ์ 142/3 13 ตลุกสัก วังหิน เมืองตาก ตาก 14 2 62.79 

2 2 √ นางพานิช จันทร์มั่น 72/2 12 หนองตาเรือ วังหิน เมืองตาก ตาก 4 1 83.88 

3 3 √ นางพรรณี ม่วงเอี่ยม 72 12 หนองตาเรือ วังหิน เมืองตาก ตาก 6 0 35.13 

4 4 √ นางรัตนา บวรเกษมสุข 41/2 12 หนองตาเรือ วังหิน เมืองตาก ตาก 16 0 83.63 

5 7 √ นายเหลียง พะยิ้ม 72/1 12 หนองตาเรือ วังหิน เมืองตาก ตาก 3 2 80.25 

6 8 √ นายชัยณรงค์ พะยิ้ม 72/1 12 หนองตาเรือ วังหิน เมืองตาก ตาก 0 2 39.38 

7 9 √ นางทิน ชื่นหมี ้ 41/3 12 หนองตาเรือ วังหิน เมืองตาก ตาก 7 3 96.88 

8 13 √ นายฉออ้น มะลิเทิน 55/3 1 เกาะอ้ายด้วน วังหิน เมืองตาก ตาก 7 2 7.13 

9 14 √ นางโกมล สําร ี 59/1 12 หนองตาเรือ วังหิน เมืองตาก ตาก 14 3 59.50 

10 15 √ นางสาวสวิน อินหมี 59/1 12 หนองตาเรือ วังหิน เมืองตาก ตาก 1 1 89.25 

11 16 √ นายเชือน มณฑา 36/2 1 เกาะอ้ายด้วน วังหิน เมืองตาก ตาก 7 2 82.00 

12 17 √ นางปรานี มาเนตร 7/2 7 หนองบัว วังหิน เมืองตาก ตาก 7 1 4.25 

13 18 √ นายชวนชม มณฑา 56 12 หนองตาเรือ วังหิน เมืองตาก ตาก 7 2 99.50 

14 19 √ นางสังวาล สุบิน 59/8 1 เกาะอ้ายด้วน วังหิน เมืองตาก ตาก 8 1 8.75 

15 20 √ นายสังเวียน มะลิเทิน 55/5 12 หนองตาเรือ วังหิน เมืองตาก ตาก 17 0 30.87 

16 21 √ นางเฉลียว กุนท ิ 53 12 หนองตาเรือ วังหิน เมืองตาก ตาก 14 3 10.78 

17 22 √ นายทวน มาเนตร 12/1 1 เกาะอ้ายด้วน วังหิน เมืองตาก ตาก 2 3 0.88 

18 23 √ นางเตือน ตั้วมาก 4/5 12 หนองตาเรือ วังหิน เมืองตาก ตาก 9 0 21.38 

19 24 √ นายชูศักดิ์ ตัว้มาก 93 12 หนองตาเรือ วังหิน เมืองตาก ตาก 4 2 58.50 

20 25 √ นางธัญญาภรณ์ ตั้วมาก 95/4 12 หนองตาเรือ วังหิน เมืองตาก ตาก 7 0 17.88 

21 26 √ นางเตือน ตั้วมาก 4/5 12 หนองตาเรือ วังหิน เมืองตาก ตาก 5 1 58.38 

22 27 √ นางเพ็ญ โทนสังข์อินทร ์ 96/1 12 หนองตาเรือ วังหิน เมืองตาก ตาก 4 0 70.50 

23 28 √ นางอังคณา สอนชัย 59/5 1 เกาะอ้ายด้วน วังหิน เมืองตาก ตาก 1 1 27.13 

24 30 √ นางสายทอง จิว๋สายแจ่ม 95/6 12 หนองตาเรือ วังหิน เมืองตาก ตาก 2 3 3.13 

25 31 √ นางประนอม พรมคํา 55/8 12 หนองตาเรือ วังหิน เมืองตาก ตาก 11 2 1.13 

26 32 √ นายสม พรมคํา 59/6 12 หนองตาเรือ วังหิน เมืองตาก ตาก 10 0 27.38 

27 33 √ นายสุชาติ พรมคํา 59/6 12 หนองตาเรือ วังหิน เมืองตาก ตาก 9 1 24.63 

28 34 √ นางวิภาวี ชาวศร ี 59/7 12 หนองตาเรือ วังหิน เมืองตาก ตาก 12 3 33.38 

29 35 √ นายทวิศ ชาวศร ี 59/7 12 หนองตาเรือ วังหิน เมืองตาก ตาก 4 0 50.25 

30 36 √ นางสาวจินดา ตั้วมาก 96/5 12 หนองตาเรือ วังหิน เมืองตาก ตาก 3 1 0.86 
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ข้อมูลรายชื่อผู้ครอบครองที่ดินตามโครงการจัดที่ดินท ากินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาลภายใต้คณะกรรมการที่ดินแห่งชาติ (คทช.) ต าบลวังหิน  

ในพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าประจ ารักษ์ จังหวัดตาก ประจ าปีบงบประมาณ 2559  

ข้อมูลราษฎรที่
ครอบครองอยู่
ตามบัญชีเดิม 

ผลการสํารวจ
ข้อมูลราษฎรที่
ครอบครองใน

ปัจจุบัน 

ข้อมูลราษฎรที่ครอบครองพื้นที่อยู่ในปจัจุบันที่ได้จากการสํารวจตรวจสอบข้อมุล ฯตามข้อ (2) เนื้อที่ 

ลําดับ
ที่ 

เลขที่
แปลง 

สํารวจแลว้เป็น
ราษฎรครอบครอง
รายเดิม( / , X ) 

ชื่อ-สกุล ที่อยู ่ ไร่ งาน ตร.ว. 
เลขที่ หมู่ หมู่บ้าน ตําบล อําเภอ จังหวัด 

31 37 √ นางสาวจินดา ตั้วมาก 96/5 12 หนองตาเรือ วังหิน เมืองตาก ตาก 3 1 81.72 
32 39 √ นายปี เนื่องม ี 10/3 7 หนองบัว วังหิน เมืองตาก ตาก 3 2 91.15 
33 40 √ นายสมชาย อยู่เลิศลบ 41 10 ประจํารักษ ์ วังหิน เมืองตาก ตาก 0 2 83.02 
34 44 √ นายอุทยั ต่อกร 8/3 7 หนองบัว วังหิน เมืองตาก ตาก 21 1 16.75 
35 45 √ นายพิชยั มว่งเอี่ยม 72 1 เกาะอ้ายด้วน วังหิน เมืองตาก ตาก 1 2 5.82 
36 46 √ นายเอกชยั ปานมาก 55/2 3 ท่าไม้แดง วังหิน เมืองตาก ตาก 1 3 89.50 
37 47 √ นายประชุม มากม ี 138 3 ท่าไม้แดง วังหิน เมืองตาก ตาก 4 0 42.88 
38 48 √ นางนิกูล ราชโยธิน 138 3 ท่าไม้แดง วังหิน เมืองตาก ตาก 3 2 87.90 
39 49 √ นายชัชชัย มากม ี 18 13 ตลุกสัก วังหิน เมืองตาก ตาก 2 2 25.08 
40 50 √ นายสุชาติ มากม ี 5 7 หนองบัว วังหิน เมืองตาก ตาก 2 0 26.28 
41 51 √ นายภกัดิราช ราชโยธิน 138 3 ท่าไม้แดง วังหิน เมืองตาก ตาก 5 1 70.80 
42 52 √ นายอนุชา มากม ี 18 13 ตลุกสัก วังหิน เมืองตาก ตาก 1 3 38.94 
43 53 √ นายกรวิทย์ มากมี 5 7 หนองบัว วังหิน เมืองตาก ตาก 2 2 84.28 
44 54 √ นายประชุม มากม ี 138 3 ท่าไม้แดง วังหิน เมืองตาก ตาก 1 2 37.02 
45 55 √ นางอุไร กําแพงแก้ว 61/3 3 ท่าไม้แดง วังหิน เมืองตาก ตาก 3 1 96.38 
46 56 √ นายสุทัศน์ อินทฉิม 64 3 ท่าไม้แดง วังหิน เมืองตาก ตาก 2 3 21.69 
47 57 √ นายอดิศักดิ์ อินทฉิม 64 3 ท่าไม้แดง วังหิน เมืองตาก ตาก 2 3 33.49 
48 58 √ นายสุนทร อินทฉิม 64 3 ท่าไม้แดง วังหิน เมืองตาก ตาก 2 1 55.99 
49 60 √ นายอนันต์ สขุเกษม 72 3 ตลุกสัก วังหิน เมืองตาก ตาก 1 2 79.29 
50 61 √ นายมนัส สุขเกษม 144/2 3 ท่าไม้แดง วังหิน เมืองตาก ตาก 1 3 33.82 
51 62 √ นายสนิท อินสขุ 72 3 ตลุกสัก วังหิน เมืองตาก ตาก 2 1 48.61 
52 63 √ นายสุทัศน์ อินทฉิม 64 3 ท่าไม้แดง วังหิน เมืองตาก ตาก 2 2 18.66 
53 64 √ นางจํานง สืบสายดี 29/4 3 ตลุกสัก วังหิน เมืองตาก ตาก 6 0 23.25 
54 66 √ นายคช รอดคุ้ม 70/1 4 วังหิน วังหิน เมืองตาก ตาก 24 0 98.25 
55 70 √ นายจิรยุทธ์ สงคุ้ม 112/1 3 ท่าไม้แดง วังหิน เมืองตาก ตาก 12 2 85.17 
56 106 √ นางสาวสุวนิต นิ่มทอง 48/1 5 วังหิน วังหิน เมืองตาก ตาก 4 3 42.13 
57 107 √ นายณรงค์ ร้อยแกว้ 48 5 วังหิน วังหิน เมืองตาก ตาก 6 2 69.74 
58 115 √ นางมนตรี พลับวังกล่ํา 83/1 5 วังหิน วังหิน เมืองตาก ตาก 1 1 97.75 
59 118 √ นางลําเพ็ญ บุญลือ 83/2 5 วังหิน วังหิน เมืองตาก ตาก 2 1 28.00 
60 119 √ นายพิชยั เปลี่ยนปาน 26/3 4 วังหิน วังหิน เมืองตาก ตาก 4 3 36.25 
61 127 √ นายมนัดชัย โกวิตร์ 89/1 5 วังหิน วังหิน เมืองตาก ตาก 0 1 97.50 
62 128 √ นายจรูญ เอีย่มสืบทับ 78/1 5 วังหิน วังหิน เมืองตาก ตาก 1 1 49.42 
63 129 √ นางแช่มช้อย โกวิตร์ 80/1 5 วังหิน วังหิน เมืองตาก ตาก 2 1 15.13 
64 207 √ นายภราดร ตั้วมาก 96 12 หนองตาเรือ วังหิน เมืองตาก ตาก 3 2 53.72 
65 209 √ นายสะอาด ต๊ะชมภ ู 23 13 ตลุกสัก วังหิน เมืองตาก ตาก 1 1 24.26 

 

14 



74 
 

แบบสรปุการส ารวจข้อมูลเกษตรกรระดบัจังหวดั 
จังหวดัตาก 

ข้อมูล ณ วันที ่7  กรกฎาคม 2558 

อ าเภอ 

ข้อมูลเกษตรกรผู้เป็นหนีใ้นระบบ ข้อมูลเกษตรกรผู้เป็นหนีน้อกระบบ 

จ านวน 
(ราย) มูลหนี ้(บาท) 

ความจ าเป็นเดือดร้อนการเป็น
หนี ้

การวิเคราะหค์วามเดือดร้อนในการประกอบ
อาชีพของเกษตรกร (ราย) จ านวน 

(ราย) มูลหนี ้(บาท) 

ความจ าเป็นเดือดร้อน
การเปน็หนี ้

การวิเคราะหค์วามเดือดร้อนในการ
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    อําเภอวังเจ้าลดยอดลงจากเดมิ 693 เหลือ 692 ราย              
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