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ส่วนที่ 1  
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 

1. ด้านกายภาพ 
1.1 ที่ตั้งของหมู่บ้านหรือชุมชน หรือต าบล 

 
- ต ำบลวอแก้วประกอบด้วย 7  หมู่บ้ำน  ดังนี้ 

1.  บ้ำนทุ่งผำ หมู่ที่ 1    พิกัดหมู่บ้ำน E 0539317,N 2030990 
2.  บ้ำนทุ่งตุ่น-แม่ติว  หมู่ที่ 2    พิกัดหมู่บ้ำน  E 0538258,N 2032678 
3.  บ้ำนวอแก้ว  หมู่ที่ 3   พิกัดหมู่บ้ำน  E 0536795,N 2033420 
4.  บ้ำนหล่ำยทุ่ง  หมู่ที่ 4  พิกัดหมู่บ้ำน  E 0537291,N 2033901 
5.  บ้ำนทุ่งหก  หมู่ที่ 5   พิกัดหมู่บ้ำน  E 0538549,N 2035236 
6.  บ้ำนทุ่งงิ้ว  หมู่ที่ 6   พิกัดหมู่บ้ำน  E 0539702,N 2032044 
7.  บ้ำนน้ ำจ ำ  หมู่ที่ 7  พิกัดหมู่บ้ำน E 0538955,N 2034717 

1.2 ลักษณะภูมิประเทศ 
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ภูมิประเทศส่วนใหญ่ มีลักษณะเป็นพ้ืนที่ภูเขำและเนินเขำ โดยมีพ้ืนที่ป่ำสงวนบำงส่วนคือ           
ป่ำสงวนแห่งชำติแม่วังฝั่งขวำ อุทยำนขุนตำล อุทยำนแม่ไพร  และที่รำบเชิงเขำ ซึ่งเป็นพ้ืนที่ในกำรท ำ
กำรเกษตร  

1.3 ลักษณะภูมิอากาศ 
ลักษณะอำกำศมีลักษณะร้อนชื่น อำกำศเปลี่ยนแปลงไปตำมฤดู  ซึ่งมี ๓ ฤดู ดังนี้  
-ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่กลำงเดือนกุมภำพันธ์ไปจนถึงกลำงเดือนพฤษภำคม  อำกำศร้อนและแห้งแร้ง  

บ้ำงครั้งเกิดพำยุฝนฟ้ำคะนองและลมกระโชกแรงก่อให้เกิดควำมเสียหำยแก่ประชำชนทุกปี เรียกว่ำ “พำยุฤดู
ร้อน” อำกำศร้อน จะมีอุณหภูมิระหว่ำง ๓๕ – ๓๙.๙ องศำเซลเซียส  ร้อนจัด  มีอุณหภูมิประมำณ  ๔๐  
องศำเซลเซียสขึ้นไป 

-ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่ พฤษภำคม – ตุลำคม  แต่บำงปีเกิดภัยแล้งขึ้นในพ้ืนที่ ท ำให้ฝนไม่ตกตำม
ฤดูกำล เกษตรกรในพื้นที่ไม่มีน้ ำส ำหรับท ำกำรเกษตร  

-ฤดูหนำว เริ่มตั้งแต่กลำงเดือนตุลำคมถึงกลำงเดือนกุมภำพันธ์ อำกำศหนำวอุณภูมิต่ ำสุด  
ประมำณ  10 องศำ    

1.4 ลักษณะของดิน 
ลักษณะท่ัวไปของดินในพ้ืนที่ต ำบลวอแก้ว จะเป็นดินรวนปนทรำย 

1.5 ลักษณะของแหล่งน้ ำ 
ในพ้ืนที่ต ำบลวอแก้ว มีแหล่งน้ ำตำมธรรมชำติ  จ ำนวน  15  แห่ง  ดังนี้ 

1. ห้วยแม่ไพร  6. ห้วยแม่จรูญ  11. ห้วยล่องสิงห์   
2. ห้วยซ่อนข้ำว  7. ห้วยแม่เปิ๊บ  12. ห้วยนำไพร   
3. ห้วยทรำย  8. ห้วยบก       13. ห้วยแม่ติว        
4. ห้วยโป่ง  9. ห้วยดินแดง  14. ห้วยซ้อน     
5. ห้วยแม่เป็ด       10. ห้วยล่อง  15.ห้วยเงิน   

ในพ้ืนที่ต ำบลวอแก้ว มีแหล่งน้ ำที่มนุษย์สร้ำงขึ้น  ดังนี้ 
1. อ่ำงเก็บน้ ำ   จ ำนวน 4  แห่ง 
2. บ่อน้ ำตื้น   จ ำนวน 615  แห่ง   
3. บ่อบำดำล   จ ำนวน 11  แห่ง 
4. บ่อบำดำลใช้กับระบบประปำ จ ำนวน 8  แห่ง  
4. เหมือง   จ ำนวน 15  แห่ง 
5.  ฝำย    จ ำนวน 50  แห่ง 
6. สระน้ ำ   จ ำนวน 129  แห่ง  
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1.6 ลักษณะของไม้และป่ำไม้ 
ต ำบลวอแก้วมีสภำพป่ำเป็นป่ำผสมหลำยชนิด เป็นลักษณะป่ำเบญพรรณ และป่ำเต็งรัง อยู่ในเขต

อุทยำนแห่งชำติ ดอยขุนตำล  
2. ด้ำนกำรเมือง/กำรปกครอง 

2.1   เขตกำรปกครอง 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลวอแก้ว  ได้รับกำรจัดตั้งขึ้นตำมพระรำชบัญญัติสภำต ำบลและองค์กำร

บริหำรส่วนต ำบล  พ.ศ.2537 โดยประกำศกระทรวงมหำดไทย เรื่องกำรจัดตั้งองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล             
ลงวันที่  16  ธันวำคม  พ.ศ. 2539 โดยองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลวอแก้ว ตั้งอยู่ที่เลขที่  127 บ้ำนทุ่งตุ่น-แม่ติว  
หมู่ที่  2  ต ำบลวอแก้ว อ ำเภอห้ำงฉัตร จังหวัดล ำปำง  อยู่ห่ำงจำกที่ว่ำกำรอ ำเภอห้ำงฉัตร   ไปทำงทิศ
ตะวันออกเฉียงเหนือ ไปตำมเส้นทำงสำย รพช.หมำยเลข ลป 3130 (วอแก้ว - ห้ำงฉัตร) และทำงหลวงแผ่นดิน
หมำยเลข 11 เป็นระยะทำงประมำณ  19  กิโลเมตร  

แบ่งกำรปกครองออกเป็นหมู่บ้ำน  จ ำนวน 7 หมู่บ้ำน 
1.  บ้ำนทุ่งผำ หมู่ที่ 1    จ ำนวน 175 ครัวเรือน   
2.  บ้ำนทุ่งตุ่น-แม่ติว  หมู่ที่ 2    จ ำนวน 185 ครัวเรือน 
3.  บ้ำนวอแก้ว  หมู่ที่ 3   จ ำนวน 424 ครัวเรือน 
4.  บ้ำนหล่ำยทุ่ง  หมู่ที่ 4  จ ำนวน 243 ครัวเรือน 
5.  บ้ำนทุ่งหก  หมู่ที่ 5   จ ำนวน 373 ครัวเรือน 
6.  บ้ำนทุ่งงิ้ว  หมู่ที่ 6   จ ำนวน 107 ครัวเรือน 
7.  บ้ำนน้ ำจ ำ  หมู่ที่ 7  จ ำนวน 163 ครัวเรือน 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลวอแก้ว   มีอำณำเขตกำรติดต่อ 
-  ทิศเหนือ ติดต่อกับ ต ำบลบ้ำนเอื้อม  อ ำเภอเมืองล ำปำง 
-  ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ต ำบลหนองหล่ม  อ ำเภอห้ำงฉัตร 
-  ทิศใต้  ติดต่อกับ ต ำบลห้ำงฉัตร  อ ำเภอห้ำงฉัตร 
-  ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ต ำบลเวียงตำล  อ ำเภอห้ำงฉัตร 

2.2   กำรเลือกตั้ง 
  กำรเลือกตั้งในพ้ืนที่ต ำบลวอแก้ว  แบ่งตำมหมู่บ้ำน  หนึ่งหมู่บ้ำนจะมีหนึ่งหน่วยเลือกตั้ง ดังนี้ 

1.  หน่วยเลือกตั้ง บ้ำนทุ่งผำ หมู่ที่ 1      
2.  หน่วยเลือกตั้ง บ้ำนทุ่งตุ่น-แม่ติว  หมู่ที่ 2     
3.  หน่วยเลือกตั้ง บ้ำนวอแก้ว  หมู่ที่ 3    
4.  หน่วยเลือกตั้ง บ้ำนหล่ำยทุ่ง  หมู่ที่ 4   
5.  หน่วยเลือกตั้ง บ้ำนทุ่งหก  หมู่ที่ 5    
6.  หน่วยเลือกตั้ง บ้ำนทุ่งงิ้ว  หมู่ที่ 6    
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7.  หนว่ยเลือกตั้ง บ้ำนน้ ำจ ำ  หมู่ที่ 7   
3. ประชำกร 

3.1  ข้อมูล จ ำนวนประชำกร 

ต าบล/หมู่บ้าน 
ชาย (คน) หญิง(คน) รวม(คน) 

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 
ต าบลวอแก้ว 2,109 2,098 2,102 2,110 4,211 4,208 
หมู่ที่ 1 บ้ำนทุ่งผำ 224 227 227 227 451 454 
หมู่ที่ 2 บ้ำนทุ่งตุ่น-แม่ติว 221 217 217 221 438 438 
หมู่ที่ 3 บ้ำนวอแก้ว 500 495 484 484 984 979 
หมู่ที่ 4 บ้ำนหล่ำยทุ่ง 309 311 328 333 637 644 
หมู่ที่ 5 บ้ำนทุ่งหก 452 447 436 432 888 897 
หมู่ที่ 6 บ้ำนทุ่งงิ้ว 137 136 138 141 275 277 
หมู่ที่ 7 บ้ำนน้ ำจ ำ 266 265 272 272 538 537 
3.2  ช่วงอำยุและจ ำนวนประชำกร 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลวอแก้ว  มีประชำกรทั้งสิ้น   4,208  คน  แยกเป็น 
    ชำย  2,098  คน     หญิง  2,110  คน 
 มีควำมหนำแน่นเฉลี่ย 38.30   คน/ตำรำงกิโลเมตร      โดยสำมำรถแบ่งตำมช่วงอำยุได้ดังนี้ 

ชาย  2,109 คน หญิง  2,102 คน 
เด็ก (ทำรก – 6 ปี)          103  คน เด็ก (ทำรก – 6 ปี)         93  คน 
เด็กโต (7-12 ปี)  121  คน เด็กโต (7-12 ปี) 104  คน 
วัยรุ่น (13-17 ปี)   81  คน วัยรุ่น (13-17 ปี)  83  คน 
ผู้ใหญ่(18-60 ปี)  1,410  คน ผู้ใหญ่(18-60 ปี) 1,392  คน 
คนชรำ ( 61 ปีขึ้นไป)  383  คน คนชรำ ( 61 ปีขึ้นไป) 438  คน 
 

4. สภาพทางสังคม 
4.1  การศึกษา 

1. สถานศึกษา ต ำบลวอแก้วมีสถำนศึกษำดังนี้ 

1) โรงเรียนระดับมัธยม จ ำนวน 1 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนวอแก้ววิทยำ  อยู่ในสังกัดของ
องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดล ำปำง   

2) โรงเรียนในระดับประถมศึกษำ จ ำนวน 2 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนวอแก้ววิทยำ            
อยู่ในสังกัดขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดล ำปำง  และโรงเรียนบ้ำนทุ่งหก-ทุ่งผำ  อยู่ในสังกัดของส ำนักงำน
เขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำล ำปำงเขต 1 
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3) ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก จ ำนวน 1 แห่ง ได้แก่ ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล    
วอแก้ว 

2. ระดับกำรศึกษำประชำกรในพื้นที่ (สรุปผลจำกกำรเก็บข้อมูลควำมจ ำเป็นพื้นฐำน ปี 2559) 
 2.1 เด็กอำยุ 3-5 ปีเต็ม ได้รับกำรบริกำรเลี่ยงดูเตรียมควำมพร้อมก่อนวัยเรียน 77   คน 
 2.2 เด็กอำยุ 6-14 ปี ได้รับกำรศึกษำภำคบังคับ 9 ปี    259  คน 
 2.3 เด็กจบชั้น ม.3 ได้เรียนต่อชั้น ม. 4 หรือเทียบเท่ำ    10   คน 
 2.4 เด็กจบกำรศึกษำภำคบังคับ 9 ปี ที่ไม่ได้เรียนต่อและยังไม่มีงำนท ำ ได้รับกำร -      คน 
      ฝึกอบรมด้ำนอำชีพ 
 2.5 คนอำยุ 15-60 ปีเต็ม อ่ำน เขียนภำษำไทย และคิดเลขอย่ำงง่ำยได้         2,463  คน 

4.2  สาธารณสุข 
สถำนพยำบำลในพ้ืนที่ มีดังนี้ 

- โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบล  จ ำนวน 1  แห่ง 
- คลีนิคเอกชน       จ ำนวน 1  แห่ง 

บุคลำกรทำงกำรแพทย์ที่ปฏิบัติหน้ำที่ปฏิบัติหน้ำที่ในสถำนพยำบำลทุกแห่ง ทุกสังกัดในเขตพ้ืนที่ 
  - พยำบำล     จ ำนวน 2  คน 
  - เจ้ำพนักงำนสุขำภิบำล    จ ำนวน 1  คน 
  - เจ้ำพนักงำนสำธำรณสุขชุมชน    จ ำนวน 1  คน 
  - อสม.       จ ำนวน 118  คน 

ผู้เข้ำรับกำรรักษำในสถำนพยำบำลสังกัด (จ ำนวนต่อปี) 
  - รัฐบำล   16,196  คน  ผู้ป่วยใน    - คน        ผู้ปว่ยนอก  16,196  คน 

ประเภทกำรเจ็บป่วยที่เข้ำรับกำรรักษำในโรงพยำบำลและศูนย์บริกำร สำธำรณสุข ทุกแห่ง 5 
อันดับแรก 
  1.  โรคควำมดันโลหิตสูง    
  2.  โรคปวดกล้ำมเนื้อ    
  3.  โรคเบำหวำน     
  4.  โรคไขมันสูง     
  5.  โรคทำงเดินหำยใจ (ไข้หวัด)   

4.3  อาชญากรรม 
ต ำบลวอแก้วไม่มีเหตุอำชญำกรรมเกิดขึ้น ในพื้นที่ 
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4.4  ยาเสพติด 
ปัญหำยำเสพติดในในพ้ืนที่ต ำบลวอแก้ว  จำกที่อ ำเภอห้ำงฉัตรแจ้งกับองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 

วอแก้วทรำบจ ำนวนผู้ที่ติดยำเสพติดในพ้ืนที่แต่เมื่อเทียบกับพ้ืนที่อ่ืนถือว่ำน้อย และยังไม่พบผู้ค้ำ เนื่องจำกว่ำ
ได้รับควำมร่วมมือกับทำงผู้น ำหมู่บ้ำน  ประชำชนในพ้ืนที่ต ำบลวอแก้ว  ได้ช่วยสอดส่องดูแลอยู่เป็นประจ ำ 
และองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลวอแก้ว ได้ด ำเนินกำรในกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติดในพ้ืนที่  เช่น  กำร
ณรงค์  กำรประชำสัมพันธ์  กำรแจ้งเบำะแส  กำรฝึกอบรมให้ควำมรู้  เป็นต้น   

ตำมที่องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลวอแก้ว ได้ด ำเนินโครงกำรส ำรวจข้อมูลพ้ืนฐำนในเขตต ำบล           
วอแก้ว ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๕๙ เพ่ือน ำผลกำรส ำรวจมำพิจำรณำแก้ไขปัญหำที่เกิดขึ้นให้แก่หมู่บ้ำน
ผลกำรส ำรวจพบว่ำประชำชนในเขตต ำบลวอแก้วที่สูบบุหรี่ จ ำนวน  487  คน  ดื่มสุรำ 619  คน 

4.5  การสังคมส่งเคราะห์ 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลวอแก้ว ได้ด ำเนินกำรด้ำนสงคมสังเครำะห์ ดังนี้ 

1. ด ำเนินกำรจ่ำยเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอำยุ  ผู้พิกำร  และผู้ป่วยเอดส์   
2. รับลงทะเบียนและประสำนโครงกำรเงินอุดหนุนเพื่อกำรเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 
3. ประสำนกำรท ำบัตรผู้พิกำร 

5. ระบบบริการพื้นฐาน 
5.1  การคมนาคมและขนส่ง 

ในเขตต ำบลวอแก้วมีเส้นทำงคมนำคม และกำรจรำจร  ดังนี้ 
ถนนจ ำนวน        100       สำย  แยกเป็น 

   - ถนนลูกรัง  8 สำย 
   - ถนนลำดยำง  8 สำย 
   -ถนนคอนกรีต 84 สำย  (รวมซอยต่ำงๆ) 
  สะพำน 13 แห่ง 

5.2  การไฟฟ้า 
- จ ำนวนครัวเรือนที่ใช้ไฟฟ้ำ 1,652 ครัวเรือน 
- พ้ืนที่ที่ได้รับบริกำรไฟฟ้ำ    ร้อยละ 100 ของพื้นที่ทั้งหมด 
-ไฟฟ้ำสำธำรณะ(ไฟฟ้ำส่องสว่ำง)   จ ำนวน  185 จุด 

5.3  การประปา 
จ ำนวนครัวเรือนที่ใช้ประปำในพื้นที่ต ำบลวอแก้ว   1,300  หลังคำเรือน 

5.4  โทรศัพท์ 
 ในพ้ืนที่ต ำบลวอแก้วไม่มีโทรศัพท์สำธำรณะ และประชำชนส่วนใหญ่จะใช้โทรศัพท์มือถือเป็นหลัก 
5.5  ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ์ 
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กำรสื่อสำรหรือกำรขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ์  จะส่ง ณ ที่ท ำกำรไปรษณีย์ อ ำเภอห้ำงฉัตร                
ซ่ึงให้บริกำร ตั้งแต่เวลำเวลำ  ๐๘.๐๐ –  ๑๖.๐๐ น.  ในวันจันทร์ – เสำร์ (วันเสำร์ครึ่งวัน)   
6. ระบบเศรษฐกิจ 

6.1  กำรเกษตร 
  - ปลูกข้ำวเหนียวสันป่ำตอง,  ข้ำวเจ้ำหอมมะลิ,  ข้ำวเหนียว กข. 6 
  - ท ำไร่ข้ำวโพด,  ถั่วลิสง,  มันส ำปะหลัง,  ยำสูบ 
  - ท ำสวน พืชผักตำมฤดูกำล(ผักอำยุสั้น), ผักเมล็ดพันธ์(แต่งกวำฟักทอง) 
  - ท ำเกษตรอินทรีย์ผสมผสำน, ปลูกข้ำวอินทรีย์, ผักอินทรีย์ 
6.2  กำรประมง 
  - เลี้ยงปลำในบ่อที่ขุดเจำ เช่น ปลำหมอ  ปลำดุก  ปลำทับทิม  ปลำนิล 
  - เลี้ยงกบในกระชัง,  ในนำข้ำว 
6.3  กำรปศุสัตว์ 
  - ท ำฟำร์มโคนม  ประมำณ 35 ฟำร์ม มีโคนมประมำณ 1,200  ตัว 
  - โคเนื้อ  ไก่พันธ์พ้ืนเมือง 
  - หมูในระบบฟำร์มปิด  3  แห่ง 
6.4  กำรบริกำร 
  มีกำรบริกำรโฮมสเตย์ บ้ำนวอแก้ว    โดยมีนำยด ำริห์  สุวรรณสุระ  ต ำแหน่ง  ก ำนันต ำบล
วอแก้ว เป็นผู้รับผิดชอบ สำมำรถติดต่อได้ที่เบอร์โทรศัพท์  061-337-7347 และเดินทำงโดยรถประจ ำ
ทำง จำกสถำนีขนส่ง จ. ล ำปำง มีรถสองแถว รำคำ 200 บำท (รำคำเหมำ 10 คนขึ้นไป) ส่งถึง              
ตัวหมู่บ้ำน   
6.5  กำรท่องเที่ยว แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ธรรมชำติ และเกษตรอินทรีย์ 
  - วัดดอนเปียง 
  - น้ ำตกแม่ไพร, อ่ำงเก็บน้ ำแม่ไพร,  อ่ำงเก็บน้ ำแม่เปิ๊บ 
  - กำรท่องเที่ยวแหล่งเรียนรู้เกษตรอินทรีย์ 
6.6  อุตสำหกรรม   
  - โรงบ่มใบยำสูบ  จ ำนวน 1  แห่ง 
6.7  กำรพำณิชย์และกลุ่มอำชีพ   
  - สหกรณ์โคนม  นครล ำปำง มีแห่งเดียวของจังหวัดล ำปำง  ตั้งอยู่ที่บ้ำนหล่ำยทุ่ง หมู่ที่ 4 
  - วิสำหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์ต ำบลวอแก้ว 
  - กลุม่ผู้ใช้น้ ำบำดำลเพ่ือกำรเกษตร 
  - ร้ำนค้ำชุมชน  บ้ำนวอแก้ว  บ้ำนหล่ำยทุ่ง 
6.8  แรงงำน 
  - ท ำงำนรับจ้ำงทั่วไป เช่นก่อสร้ำง 
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  - รับจ้ำงในโรงงำนอุตสำหกรรม 
  - รับจ้ำงในภำคกำรเกษตร 

7. เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น(ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า) 
7.1 ข้อมูลพ้ืนฐำนของหมู่บ้ำน 

ข้อมลูด้ำนกำรเกษตร 
ต ำบลวอแก้วมีพ้ืนที่ท ำกำรเกษตรทั้งหมด ประมำณ 27,400  ไร่  แบ่งเป็น 

- นำข้ำว      ประมำณ  18,700 ไร่ 
- พืชไร่ เช่น ข้ำวโพด,มันส ำปะหลัง,ยำสูบ ประมำณ   5,000  ไร่ 
- ยำงพำรำ     ประมำณ   1,000  ไร่ 
- พืชอำยุสั้น เกษตรผสมผสำน   ประมำณ   1,200  ไร่ 
- ปศุสัตว์     ประมำณ   1,500  ไร่ 
- มีครัวเรือนเกษตรกร  900  ครัวเรือน หรือคิดเป็นร้อยละ 54.48 ของครัวเรือนทั้งหมด 

ข้อมูลด้ำนแหล่งน้ ำ 
ต ำบลวอแก้วมีล ำห้วยสำยหลัก จ ำนวน 5 สำย  ดังนี้ 

- ล ำห้วยแม่ไพร่  ผู้ได้รับผลประโยชน์จำกล ำห้วยแม่ไพร จ ำนวน 3 หมู่บ้ำน คือ บ้ำนทุ่งหก 
หมู่ 5 บ้ำนน้ ำจ ำ  หมู่ 7 บ้ำนทุ่งผำ  หมู่ 1 

- ล ำห้วยแม่เปิ๊บ ผู้ได้รับผลประโยชน์จำกล ำห้วยแม่เปิ๊บ จ ำนวน 4 หมู่บ้ำน คือ บ้ำน            
หล่ำยทุ่ง หมู่ 4 บ้ำนวอแก้ว  หมู่ 3 บ้ำนทุ่งตุ่น-แม่ติว  หมู่ 2 บ้ำนทุ่งผำ  หมู่ 1 

- ล ำห้วยแม่ติว ผู้ได้รับผลประโยชน์จำกล ำห้วยแม่ติ ว จ ำนวน 2 หมู่บ้ำน คือ บ้ำน            
หล่ำยทุ่ง หมู่ 4 บ้ำนทุ่งตุ่น-แม่ติว  หมู่ 2  

- ล ำห้วยนำไพร ผู้ได้รับผลประโยชน์จำกล ำห้วยนำไพร  คือ  บ้ำนทุ่งตุ่น-แม่ติว  หมู่ 2  
- ล ำห้วยแม่เป็ด ผู้ได้รับผลประโยชน์จำกล ำห้วยแม่เป็ด  คือ  บ้ำนหล่ำยทุ่ง หมู่ 4 

7.2  ข้อมูลด้ำนกำรเกษตร 
  - ปลูกข้ำวเหนียวสันป่ำตอง,  ข้ำวเจ้ำหอมมะลิ,  ข้ำวเหนียว กข. 6 
  - ท ำไร่ข้ำวโพด,  ถั่วลิสง,  มันส ำปะหลัง,  ยำสูบ 
  - ท ำสวน พืชผักตำมฤดูกำล(ผักอำยุสั้น), ผักเมล็ดพันธ์(แต่งกวำฟักทอง) 
  - ท ำเกษตรอินทรีย์ผสมผสำน, ปลูกข้ำวอินทรีย์, ผัดอินทรีย์ 
7.3  ข้อมูลด้ำนแหล่งน้ ำเพ่ือกำรเกษตร 

1. ห้วยแม่ไพร  6. ห้วยแม่จรูญ  11. ห้วยล่องสิงห์   
2. ห้วยซ่อนข้ำว  7. ห้วยแม่เปิ๊บ  12. ห้วยนำไพร   
3. ห้วยทรำย  8. ห้วยบก       13. ห้วยแม่ติว        
4. ห้วยโป่ง  9. ห้วยดินแดง  14. ห้วยซ้อน     
5. ห้วยแม่เป็ด       10. ห้วยล่อง  15.ห้วยเงิน   
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7.4  ข้อมูลด้ำนแหล่งน้ ำกิน น้ ำใช้ (หรือน้ ำกำรอุปโภค บริโภค) 
1. บ่อน้ ำตื้น   จ ำนวน 615  แห่ง   
2. บ่อบำดำลใช้กับระบบประปำ จ ำนวน 8  แห่ง  

8. ศาสนา ประเพณี  วัฒนธรรม 
8.1 การนับถือศาสนา 

พ้ืนที่ต ำบลวอแก้วนับถือศำสนำพุทธ  คิดเป็นร้อยละ   100  
วัดในพ้ืนที่ต ำบลวอแก้ว มีจ ำนวน 7    แห่ง         

8.2 ประเพณีและงานประจ าปี 
1. ประเพณีตำนก๋วยสลำก(สลำกภัตร) เดือน  กันยำยน – ตุลำคม 
กิจกรรมโดยสังเขป  กำรจัดเตรียมข้ำวของเครื่องใช้ในตะกร้ำเพื่อถวำยทำนให้กับผู้ที่ล่วงลับไป

แล้ว โดยต้องเขียนเส้นสลำกก่อนว่ำจะถวำยทำนไปให้ใครเพ่ือให้คนที่มำอ่ำนให้ภำยหลัง 
2. ประเพณีสรงน้ ำพระธำตุ    เดือน  มกรำคม – พฤษภำคม 
กิจกรรมโดยสังเขป เป็นกิจกรรมกำรสักกำระพระบรมธำตุ ซึ่งเป็นปูชนียสถำนอันเก่ำแก่ และ

นับเป็นโบรำณสถำนที่ส ำคัญของชำวพุทธทั่วไป 
3. ประเพณีลอยกระทง  เดือน พฤศจิกำยน  
กิจกรรมโดยสังเขป กำรจัดกิจกรรมกำรประกวดกระทง นำงนพมำศ เพ่ือให้คนในพ้ืนที่มีควำม

ส ำนึกท่ีดีต่อพระคุณของแม่น้ ำ และเป็นกำรขอขมำแม่น้ ำแหล่งน้ ำ   
4. ประเพณีปีใหม่เมือง (ประเพณีสงกรำนต์)  เดือน เมษำยน 
กิจกรรมโดยสังเขป รดน้ ำด ำหัวผู้สูงอำยุ  
6.ประเพณีสืบชะตำแม่น้ ำ เดือน เมษำยน – พฤษภำคม 
กิจกรรมโดยสังเขป  กำรบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เพื่อเป็นกำรขอขมำแม่น้ ำ 
7. ประเพณีเลี้ยงผีปู่ – ผีย่ำ  เดือน พฤษภำคม 
กิจกรรมโดยสังเขป กำรถวำยข้ำวปลำ อำหำร  แก่บรรพบุรุษผู้ล่วงลับไปแล้วเพ่ือให้ปกป้องรักษำ

ให้ลูกหลำนอยู่เย็นเป็นสุข 
8.3 ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น 

ภูมิปัญญำท้องถิ่น  ประชำชนในพ้ืนที่ต ำบลวอแก้วได้อนุรักษ์ภูมิปัญญำท้องถิ่น  ได้แก่  วิธีกำรท ำ
เครื่องจักสำรใช้ส ำหรับในครัวเรือน  อนุรักษ์ดนตรีพ้ืนเมือง (จ๊อย, ซอ) อนุรักษ์พิธีกรรมวัฒนธรรมท้องถิ่น  

8.4 สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก 
ประชำชนในพื้นท่ีต ำบลวอแก้วได้ผลิตของใช้พื้นเมืองขึ้นใช้ในครัวเรือนและเหลือเอำไว้จ ำหน่วย

เป็นของที่ระลึก  ได้แกเ่ครื่องจักรสำนที่ท ำจำกไม้ไผ่     
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9. ทรัพยากรธรรมธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
9.1  น้ า มีแหล่งน้ ำตำมธรรมชำติ  ดังนี้ 

1. ห้วยแม่ไพร  6. ห้วยแม่จรูญ  11. ห้วยล่องสิงห์   
2. ห้วยซ่อนข้ำว  7. ห้วยแม่เปิ๊บ  12. ห้วยนำไพร   
3. ห้วยทรำย  8. ห้วยบก       13. ห้วยแม่ติว        
4. ห้วยโป่ง  9. ห้วยดินแดง  14. ห้วยซ้อน     
5. ห้วยแม่เป็ด       10. ห้วยล่อง  15.ห้วยเงิน   

9.2  ป่าไม้ 
  เป็นลักษณะป่ำเบญจพรรณ  และป่ำเต็งรัง  ป่ำอยู่ในเขตอุทยำนแห่งชำติดอยขุนตำล 
9.3  ภูเขา 
  เป็นภูเขำสูงสลับซับซ้อนกันไปทำงด้ำนทิศเหนือทอดยำวไปทำงทิศตะวันออกเฉียงเนือ 
9.4  คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  ป่ำไม้ยังมีควำมอุดมสมบูรณ์  และมีควำมหลำกหลำยของระบบนิเวศน์ 
  - ดินเริ่มเสื่อมโทรมเนื่องจำกกำรใช้สำรเคมีทำงกำรเกษตรมำกเกินไป 
  - น้ ำขึ้นอยู่กับปริมำณน้ ำฝนที่ตกในแต่ละปี  ไม่มีอ่ำงเก็บน้ ำที่เพียงพอส ำหรับกักเก็บน้ ำไว้ใช้
ในฤดุแล้ง  น้ ำจึงขำดแคลนในฤดูแล้ง 


