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โครงการจัดท าแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับต าบล 

 

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

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

การเปิดเสรีของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ AEC ก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ต้องค านึงถึง เนื่องจาก
เป็นการเปิดเสรีทางการค้า กล่าวคือสินค้าเกษตรสามารถส่งออกเคลื่อนย้ายได้อย่างเสรี ส่งผลให้ต้องให้
ความส าคัญกับ คู่แข่งขันในตลาดภาคการเกษตร คุณภาพของสินค้าเกษตร ราคาสินค้าเกษตร เป็นต้น ทั้งนี้
ประเทศไทยก็ยังพอมีข้อได้เปรียบอยู่บ้างในเรื่องของพ้ืนที่การเพาะปลูก และระบบการขนส่ง 
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ต าบลโมโกร 

ต าบลโมโกร มี 7 หมู่บ้าน 
(ท าเนียบท้องท่ี พุทธศักราช 2555 กรมการปกครอง) 

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

 ประวัติความเป็นมา ต าบลโมโกร 

   ต าบลโมโกร ขึ้นอยู่กับอ าเภออุ้มผาง จังหวัดตาก ค าว่า โมโกร สมัยก่อนเรียกว่า มอโกร ซึ่ง
 แปลว่า ห้วยดินโป่ง ต าบลโมโกร ตั้งอยู่ทางเหนือสุดของอ าเภออุ้มผาง ห่างจากที่ท าการอ าเภออุ้มผาง 
 ประมาณ 20 กิโลเมตร ห่างจากจังหวัดตาก ประมาณ 225 กิโลเมตร มีพ้ืนที่ทั้งหมด 876.075 
 ตารางกิโลเมตร พ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นเทือกเขาและป่าไม้ซึ่งอยู่ในเขตป่าสงวนและเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า 
 จ านวนหมู่บ้านในเขตต าบลโมโกร มีทั้งหมดรวม 7 หมู่ ประชากรในพ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นชาวไทยเชื้อ
 สายกะเหรี่ยง ยกเว้นประชากรในหมู่ที่ 1 ซึ่งเป็นชาวไทยที่อพยพมาจากทางภาคเหนือ เช่น ล าปาง 
 ล าพูน เชียงราย และก าแพงเพชร เป็นต้น ส่วนหมู่ที่ 4 กับหมู่ท่ี 6 จะเป็นชาวไทยเชื้อสายม้ง 

  ที่ตั้ง 

              ต าบลโมโกร ตั้งอยู่ต าบลโมโกร อ าเภออุ้มผาง จังหวัดตาก ครอบคลุม พ้ื น ที่ ทั้ ง ห ม ด ข อ ง
 ต าบลโมโกร  ต าบลโมโกรตั้งอยู่ทางทิศเหนือสุดของอ าเภออุ้มผางห่างจากที่ว่าการอ าเภออุ้มผาง 
 ประมาณ 25 กิโลเมตร และอยู่ห่างจากจังหวัดตาก ประมาณ  246 กิโลเมตร โดยมีอาณาเขตดังนี้ 

    อาณาเขต    

   ทิศเหนือ ติดต่อต าบลคีรีราษฎร์  อ าเภอพบพระ จังหวัดตาก โดยมีแนวเขตเริ่มต้นจากเส้น
 แบ่งเขตแดนไทย – พม่า บริเวณพิกัด  MU 919112 ไปทางทิศตะวันออกตามแนวสันเขาหลวง ถึง
 บริเวณเขตติดต่อระหว่างอ าเภอพบพระ – อ าเภออุ้มผาง จังหวัดตากและอ าเภอคลองลาน จังหวัด
 ก าแพงเพชร บริเวณพิกัด NU 032110 และไปตามสันเขาเย็นสิ้นสุดท่ีบ้านห้วยป่าคา ต าบลโป่งน้ า
 ร้อน อ าเภอคลองลาน จังหวัดก าแพงเพชร บริเวณพิกัด NU 048100  รวมระยะทางด้านทิศเหนือ
 ประมาณ  17  กิโลเมตร 

   ทิศใต้ ติดต่อต าบลอุ้มผางและต าบลหนองหลวง อ าเภออุ้มผาง จังหวัดตาก โดยมีแนวเขต
 เริ่มต้นจากสัน-เขาใหญ่ แนวเส้นแบ่งเขต อ าเภอคลองลาน จังหวัดก าแพงเพชร 

  กับอ าเภออุ้มผาง จังหวัดตาก บริเวณพิกัด MT 057838 ไปทางทิศตะวันตกถึงเขาปู่เลา ห้วยยะแมะ 
 บริเวณพิกัด MT 888774 ไปทางทิศตะวันตก ตามแนวสัน-เขาปู่เลา สิ้นสุดที่เส้นแบ่งเขตไทย – 
 พม่า บริเวณพิกัด MT 820820 รวมระยะทางดา้นทิศใตป้ระมาณ 30 กิโลเมตร 

              ทิศตะวันออก ติดต่อต าบลโป่งน้ าร้อน อ าเภอคลองลาน จังหวัดก าแพงเพชรโดยมีแนวเขต
 เริ่มต้นจากสันเขาเย็น บ้านป่าคา ต าบลโป่งน้ าร้อน อ าเภอคลองลาน จังหวัดก าแพงเพชร บริเวณพิกัด 
 NU 048100 ไปทางทิศใต้ ตามแนวสันเขาเย็น บริเวณพิกัด NU 049061 ผ่านบ้านกะเหรี่ยง
 คลองผู้ใหญ่  บ้านกะเหรี่ยงคลองบัวใหญ่ บ้านกะเหรี่ยงน้ าเขียว และบ้านกะเหรี่ยง บริเวณพิกัด MT 
 092923 สิน้สุดทีส่ันเขาใหญบ่รเิวณพิกัด  MT 057838 รวมระยะทางด้านทิศตะวันออกประมาณ  
 34 กิโลเมตร 

 
              ทิศตะวันตก ติดต่อสหภาพพม่า โดยมีแนวเขตเริ่มต้นจากเส้นแบ่งเขตแดนไทย – พม่า 

 บริเวณพิกัด MT 820820 ไปทางทิศเหนือ ตามแนวเขตแดนไทย  - พม่า ถึงแนวเขตแดนไทย – 
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 พม่า และแนวเขตติดต่อต าบลคีรีราษฎร์ อ าเภอพบพระ จังหวัดตากถึงต าบลโมโกร อ าเภออุ้มผาง 
 บริเวณพิกัด  NU 919112 รวมระยะทางดา้นทิศตะวันตกประมาณ 45 กิโลเมตร 

  เนื้อที่ในความรับผิดชอบ 

              องค์การบริหารส่วนต าบลโมโกร   มีเนื้อที่ในความรับผิดชอบทั้งสิ้น  876.075  ตาราง
 กิโลเมตร 

  ลักษณะสภาพภูมิประเทศ 

             ต าบลโมโกร มีสภาพภูมิประเทศเป็นเทือกเขาและป่าไม้ซึ่งอยู่ในเขตป่า สงวน และเขตรักษา
 พันธุ์สัตว์ป่าทั้งหมด มีทรัพยากรป่าไม้ และสัตว์ป่าที่อุดมสมบูรณ์ ทั้งดิบชื้น ป่า แบบเขตร้อน ป่าโปร่ง 

   ประชากร 

            ประชากรในเขตต าบลโมโกรประกอบด้วย 3 เชื้อสายด้วยกัน ได้แก่ เชื้อสายกระเหรี่ยง ม้ง  และไทย  
มีประชากรทั้งสิ้น จ านวน 7,771 คน แยกเป็นเพศชาย จ านวน 4,104 คน เพศหญิง  3,667 คน  

หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน 
จ านวนประชากร 

ครัวเรือน 
ชาย หญิง รวม 

1 ปรอผาโด้ 554 509 1,063 364 
2 ตะเป่อพู 625 602 1,227 346 
3 แม่กลองคี 1,057 874 1,931 429 
4 แม่กลองใหญ่ 958 896 1,854 398 
5 วะเบยทะ 248 213 461 143 
6 แม่กลองน้อย 382 340 722 160 
7 ยะแมะคี 280 233 513 139 

ยอดรวม 4,104 3,667 7,771 1,979 

  ที่มา ระบบสถิติทางการทะเบียน รายงานสถิติจ านวนประชากรและบ้าน ประจ าปี พ.ศ. 2559   

  ด้านการศึกษา 

             สภาพการศึกษาในต าบลโมโกรยังคงต้องมีการพัฒนาเป็นอย่างมาก เนื่องจากว่าใน
ปัจจุบันนั้น ประชาชนส่วนใหญ่ยังขาดการศึกษา โดยเฉพาะประชากรที่มีอายุตั้งแต่ 35 ปีขึ้นไป ส่วน
ใหญ่อ่านและเขียนหนังสือไม่ได้และมีบางส่วนที่พูดและฟังภาษาไทยไม่ได้ท าให้เป็นอุปสรรคอย่างยิ่ง 
ในการพัฒนาคุณภาพด้านการศึกษา ปัจจุบันองค์การบริหารส่วนต าบลโมโกร มุ่งเน้นที่จะพัฒนา
คุณภาพชีวิตของประชาชนในช่วงของวัยเด็กเล็ก เด็กนักเรียนและกลุ่มเยาวชนให้มีการศึกษาที่สูง
ยิ่งขึ้นโดยได้ด าเนินการจัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขึ้นในแต่ละหมู่บ้าน จ านวน 7 แห่ง โรงเรียนอนุบาล
บ้านแม่กลองคี จ านวน 1 แห่ง   

  และรับโอนภารกิจด้านการศึกษาจากโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนบ้านแม่กลองใหญ่ อีกจ านวน 1 
 แห่ง ประกอบด้วย 

1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปรอผาโด้ หมู่ที่ 1   ครูผู้ดูแลเด็ก/พนักงานจ้าง  จ านวน  4  คน 
2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไม้กะพง หมู่ที่ 2  ครูผู้ดูแลเด็ก/พนักงานจ้าง  จ านวน  4  คน 
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3. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่กลองคี หมู่ที่ 3  ครูผู้ดูแลเด็ก/พนักงานจ้าง  จ านวน  3  คน 
4. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่กลองใหญ่ หมู่ที่ 4  ครูผู้ดูแลเด็ก/พนักงานจ้าง  จ านวน  4  คน 
5. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวะเบยทะ หมู่ที่ 5  ครูผู้ดูแลเด็ก/พนักงานจ้าง  จ านวน  5  คน 
6. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่กลองน้อย หมู่ที่ 6  ครูผู้ดูแลเด็ก/พนักงานจ้าง  จ านวน  3  คน 
7. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านยะแม๊ะคี หมู่ที่ 7  ครูผู้ดูแลเด็ก/พนักงานจ้าง  จ านวน  3  คน 
8. โรงเรียนอนุบาลบ้านแม่กลองคี  หมู่ที่ 3  ครูผู้ดูแลเด็ก/พนักงานจ้าง  จ านวน  5  คน 
9. โรงเรียนตชด.บ้านแม่กลองใหญ่   หมู่ที่ 4   

(รับโอนจาก ตชด.ที่ 347) ครู/ครูผู้ช่วย จ านวน 7 คน และพนักงานจ้างจ านวน 10 คน 
  
  นอกจากนี้ยังสนับสนุนกิจกรรมและการด าเนินงานของโรงเรียนที่อยู่ในพ้ืนที่อีกจ านวน 4 โรงเรียน  
  ซึ่งประกอบด้วย 

1. โรงเรียนบ้านปรอผาโด้  หมู่ที ่1 
2. โรงเรียนบ้านไม้กะพง   หมู่ที่ 2 
3. โรงเรียน ตชด.บ้านแม่กลองคี  หมู่ที่ 3 
4. โรงเรียนบ้านแม่กลองน้อย  หมู่ที่ 6 

             ส่วนเด็ก เยาวชนและประชาชนที่พลาดโอกาสทางการศึกษานั้น องค์การบริหารส่วนต าบล 
 โมโกร ร่วมกับศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอ าเภออุ้มผางได้จัดให้มีศูนย์การเรียนชุมชนต าบล 
 โมโกร (ศรช.ต าบลโมโกร) ขึ้นเพ่ือให้โอกาสทางการศึกษาและเปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไปได้เรียนรู้
 ได้ตามอัธยาศัย 
จ านวนนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาลบ้านแม่กลองคี  ประจ าปีการศึกษา  2558 

 (อบต.โมโกร ณ วันที่ 21 เดือน กันยายน  2558) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  
 
 
 

สถานศึกษา เพศชาย เพศหญิง รวมทั้งหมด 
ศพด.บ้านปรอผาโด้ 30 31 61 
ศพด.บ้านไม้กะพง 30 31 61 
ศพด.บ้านแม่กลองคี 47 28 75 
ศพด.บ้านแม่กลองใหญ่ 47 62 109 
ศพด.บ้านวะเบยทะ 16 25 41 
ศพด.บ้านแม่กลองน้อย 24 29 53 
ศพด.บ้านยะแม๊ะคี 14 9 23 
ร.ร อนุบาลบ้านแม่กลองคี   อนุบาล  1 21 17 38 
                                  อนุบาล  2 23 6 29 
                                  อนุบาล  3 19 16 35 

รวม 269 256 525 
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 จ านวนนักเรียนโรงเรียน ตชด.บ้านแม่กลองใหญ่ ประจ าปีการศึกษา  2558 
 (อบต.โมโกร ณ วันที่ 21 เดือน กันยายน  2558)   

 
ชั้น 

จ านวนนักเรียน 
รวมทั้งหมด 

ชาย หญิง 
อนุบาล  1 14 28 42 
อนุบาล  2 15 22 37 
ชั้นประถมศึกษาปีที่  1 23 19 42 
ชั้นประถมศึกษาปีที่  2 22 21 43 
ชั้นประถมศึกษาปีที่  3 14 8 22 
ชั้นประถมศึกษาปีที่  4 16 17 33 
ชั้นประถมศึกษาปีที่  5 13 10 23 
ชั้นประถมศึกษาปีที่  6 9 18 27 

รวม 126 143 269 
 จ านวนนักเรียนโรงเรียนบ้านปรอผาโด้ ประจ าปีการศึกษา  2558 
 (อบต.โมโกร ณ วันที่ 21 เดือน กันยายน  2558)   

  
ชั้น 

จ านวนนักเรียน รวมทั้งหมด 
ชาย หญิง 

อนุบาล  1 16 21 37 
อนุบาล  2 16 24 40 
ชั้นประถมศึกษาปีที ่ 1/1 19 10 29 
ชั้นประถมศึกษาปีที ่ 1/2 14 13 27 
ชั้นประถมศึกษาปีที ่ 2/1 14 12 26 
ชั้นประถมศึกษาปีที ่ 2/2 14 21 35 
ชั้นประถมศึกษาปีที ่ 3 15 21 36 
ชั้นประถมศึกษาปีที ่ 4 15 13 28 
ชั้นประถมศึกษาปีที ่ 5 23 22 45 
ชั้นประถมศึกษาปีที ่ 6 11 25 36 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 8 7 15 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2 8 8 18 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3 6 7 13 
รวม 179 199 378 
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 จ านวนนักเรียนโรงเรียนบ้านไม้กะพง ประจ าปีการศึกษา  2558 
 (อบต.โมโกร ณ วันที่ 21 เดือน กันยายน  2558)   

  
ชั้น 

จ านวนนักเรียน รวมทั้งหมด 
ชาย หญิง 

อนุบาล  1 13 14 27 
อนุบาล  2 15 14 29 
ชั้นประถมศึกษาปีที ่ 1/1 15 19 34 
ชั้นประถมศึกษาปีที ่ 1/2 24 9 33 
ชั้นประถมศึกษาปีที ่ 2/1 8 16 24 
ชั้นประถมศึกษาปีที ่ 2/2 18 3 21 
ชั้นประถมศึกษาปีที ่ 3/1 6 18 24 
ชั้นประถมศึกษาปีที ่ 3/2 9 15 24 
ชั้นประถมศึกษาปีที ่ 4/1 4 16 20 
ชั้นประถมศึกษาปีที ่ 4/2 12 8 20 
ชั้นประถมศึกษาปีที ่ 5/1 6 16 22 
ชั้นประถมศึกษาปีที ่ 5/2 13 8 21 
ชั้นประถมศึกษาปีที ่ 6 17 16 33 
รวม 160 172 332 

   
 จ านวนนักเรียนโรงเรียน ตชด.บ้านแม่กลองคี  ประจ าปีการศึกษา  2558 
 (อบต.โมโกร ณ วันที่ 21 เดือน กันยายน  2558)   

  
ชั้น 

จ านวนนักเรียน รวมทั้งหมด 
ชาย หญิง 

ชั้นประถมศึกษาปีที ่ 1/1 12 13 25 
ชั้นประถมศึกษาปีที ่ 1/2 15 13 28 
ชั้นประถมศึกษาปีที ่ 2/1 16 11 27 
ชั้นประถมศึกษาปีที ่ 2/2 24 9 33 
ชั้นประถมศึกษาปีที ่ 3/1 14 13 27 
ชั้นประถมศึกษาปีที ่ 3/2 22 15 37 
ชั้นประถมศึกษาปีที ่ 4/1 12 12 24 
ชั้นประถมศึกษาปีที ่ 4/2 22 9 31 
ชั้นประถมศึกษาปีที ่ 5/1 7 15 22 
ชั้นประถมศึกษาปีที ่ 5/2 23 13 36 
ชั้นประถมศึกษาปีที ่ 6/1 12 8 20 
ชั้นประถมศึกษาปีที ่ 6/2 11 10 21 
รวม 190 141 331 
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 จ านวนนักเรียนโรงเรียนบ้านแม่กลองน้อย ประจ าปีการศึกษา  2558  
 (อบต.โมโกร ณ วันที่ 21 เดือน กันยายน  2558)   

  
ชั้น 

จ านวนนักเรียน รวมทั้งหมด 
ชาย หญิง 

อนุบาล  1 13 7 20 
อนุบาล  2 14 6 20 
ชั้นประถมศึกษาปีที ่ 1 6 12 18 
ชั้นประถมศึกษาปีที ่ 2 4 6 10 
ชั้นประถมศึกษาปีที ่ 3 7 8 15 
ชั้นประถมศึกษาปีที ่ 4 5 7 12 
ชั้นประถมศึกษาปีที ่ 5 7 3 10 
ชั้นประถมศึกษาปีที ่ 6 2 3 5 
รวม 58 52 110 

   
  ด้านการศาสนา 
   ประชาชนในต าบลโมโกรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ และมีบางส่วนที่นับถือผีอยู่บ้าง ปัจจุบัน

 ต าบลโมโกร มีวัดจ านวน 1 แห่ง และส านักสงฆ์อีก 4 แห่ง  ได้แก่ 
                   1. วัดอเนกสิงขร    หมู่ที่ 1 
                   2. ส านักสงฆ์วัดผาคอก   หมู่ที่ 1 
                   3. ส านักสงฆ์บ้านวะครึโค๊ะ   หมู่ที่ 2 
                   4. ส านักสงฆ์บ้านแม่กลองคี  หมู่ที่ 3 
                   5. ส านักสงฆ์บ้านแม่กลองใหญ่  หมู่ที่ 4 
                   6. ส านักสงฆ์บ้านแม่กะแซ   หมู่ที่ 7 

  ด้านวัฒนธรรมประเพณี 

             เนื่องจากประชาชนในต าบลโมโกรประกอบด้วยชาวไทยเชื้อสายต่างๆอยู่รวมกัน ถึง 3  
  เชื้อสาย ประกอบด้วยเชื้อสายไทย เชื้อสายกะเหรี่ยงและเชื้อสายม้ง จึงมีวัฒนธรรมขนบธรรมเนียม

 ประเพณีท่ีหลากหลายผสมปะปนกันไป นอกจากนี้ยังได้รับอิทธิพลวัฒนธรรมประเพณีจากพม่าเพราะ
 ต าบลโมโกร  มีชายแดนติดกับประเทศพม่าและมีการติดต่อค้าขายอยู่เป็นประจ า 

  สภาพทางเศรษฐกิจ 

   อาชีพ 
             การประกอบอาชีพของประชากรในพ้ืนที่ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลโมโกร ส่วนใหญ่

 ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลัก เป็นการเพาะปลูกที่มุ่งเลี้ยงตนเองเป็นหลัก ใช้แรงงานใน
 ครัวเรือนเป็นส่วนใหญ่  การติดต่อค้าขายส่วนใหญ่มักจะติดต่อกับอ าเภอแม่สอด ซึ่งเป็นแหล่งสินค้าที่
 ประชาชนติดต่อค้าขายได้สะดวกที่สุด พืชเศรษฐกิจที่มีการเพาะปลูกและเป็นสินค้าส่งออกไปยัง
 อ าเภอและจังหวัดอ่ืนๆ ประกอบด้วยครัวเรือนเกษตรกรผู้ปลูกพืชชนิดต่างๆ ดังนี้       
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จ านวนครัวเรือน ชนิดพืช จ านวน (ไร่) หมายเหตุ 
858 ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 30,695.50 

 
8 มันส าปะหลัง 342 

 
16 ถั่วลิสง 830 

 
26 พริก 515 

 
400 ข้าวนาปี 4,576.50 

 
60 ข้าวไร่ 750 

 
22 พืชผัก 450 

 
2 ถั่งเหลือง 5 

 
25 ยางพารา 1,500 

 
14 หมาก 730 

 
1 เงาะ 20 

 
41 เลี้ยงสัตว์ 

 
  (ที่มา: ระบบฐานข้อมูลเกษตรกร กรมส่งเสริมการเกษตร ณ วันที่ 17/03/2558) 
  การคมนาคม 

             ในการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานขององค์การบริหารส่วนต าบลโมโกรที่ผ่านมา ได้เน้นการ
 พัฒนาด้านการก่อสร้างและปรับปรุงถนนที่ใช้ในการเดินทางคมนาคมสัญจร ถนนเข้าพ้ืนที่การเกษตร
 มาอย่างต่อเนื่อง โดยได้ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและการก่อสร้างสะพานข้ามล าห้วยต่างๆ 
 ทั้งนี้ตามแต่สภาพพ้ืนที่ให้กับทุกหมู่บ้านโดยเฉพาะจุดที่มีความส าคัญๆทุกหมู่บ้าน   และปรับปรุง
 ซ่อมแซมให้สามารถใช้สัญจรได้ อยู่ตลอดเวลา นอกจากนี้ยังมีถนนสายหลักของกรมทางหลวง 1 สาย 
 คือ ถนนแม่สอด–อุ้มผาง หมายเลข 1090 ผ่านบ้านแม่กลองน้อย  บ้านแม่กลองคี บ้านวะครึโค๊ะ 
 บ้านวะเบยทะและบ้านปรอผาโด้ 

  การไฟฟ้า 

             ปัจจุบันต าบลโมโกรได้รับการจ่ายกระแสไฟฟ้าจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค แต่หมู่บ้านที่ได้ใช้
 กระแสไฟฟ้าจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมีเพียง 4 หมู่บ้าน ได้แก่ 

1. บ้านปรอผาโด้   หมู่ที่ 1 
2. บ้านวะเบยทะ   หมู่ที่ 5 
3. บ้านวะครึโค๊ะ   หมู่ที่ 2 
4. บ้านแม่กลองคี  หมู่ที่ 3 

      และมีหมู่บ้านที่มีไฟฟ้าใช้โดยใช้ไฟฟ้าจากเครื่องก าเนิดไฟฟ้าพลังน้ าซึ่งใช้เฉพาะภายในหมู่บ้านอยู่ 2 
 แห่ง ได้แก่ 

1. บ้านแม่กลองใหญ่  หมู่ที่ 4 
2. บ้านแม่กลองน้อย  หมู่ที่ 6 

             ส่วนหมู่บ้านที่ไม่มีไฟฟ้าจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและไฟฟ้าจากพลังงานน้ าใช้นั้น มีจ านวน 
 1 หมู่บ้าน คือ หมู่ที่ 7 บ้านแม่กระแซและบ้านยะแม๊ะค ี แต่ในปัจจุบันทางหน่วยงานราชการได้ติดตั้ง
 เครื่องก าเนิดไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (แผงโซล่าเซลล์) ให้กับแต่ละครอบครัวไว้ใช้ 
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  ทรัพยากรน้ า 

             ต าบลโมโกรเป็นต้นก าเนิดแม่น้ าสายส าคัญท่ีหล่อเลี้ยงอ าเภออุ้มผาง และจังหวัดอ่ืนๆ 
 เนื่องจากเป็น ต้นน้ าแม่กลอง และล าห้วยน้อยใหญ่อีกหลายสายด้วยกัน ซึ่งถือได้ว่าเป็นจุดส าคัญใน 
 การท่องเที่ยวล่องแพของอ าเภออุ้มผางและการด ารงชีพของประชาชน นอกจากนี้ยังมีการก่อสร้าง
 แหล่งน้ าขึ้นเพ่ือใช้ประโยชน์ของประชาชนในพ้ืนที่ ซึ่งประกอบด้วย ฝายเก็บกักน้ า จ านวน 8 แห่ง
 สระน้ าขนาดเล็ก จ านวน 8 แห่ง เหมืองส่งน้ าเพ่ือการเกษตร จ านวน 2 แห่ง 

  การสาธารณสุข 

             ด้วยต าบลโมโกรมีพ้ืนที่ส่วนใหญ่ห้อมล้อมด้วยภูเขาน้อยใหญ่และมีป่าไม้ที่หนาทึบ จึงเป็น
 แหล่งแพร่ระบาดของโรคต่างๆ อยู่บ่อยครั้ง ประกอบกับมีชายแดนติดต่อกับประเทศพม่า จึงมีการ
 แพร่ระบาดจากประเทศเพ่ือนบ้านด้วยอีกทางหนึ่ง โรคที่พบบ่อยที่สุด ได้แก่ โรคท้องร่วง โรค
 ไข้เลือดออก โรคมาลาเรีย ฯลฯ และองค์การบริหารส่วนต าบลโมโกรได้ด าเนินการส่งเสริม สนับสนุน
 กิจกรรมการป้องกันและควบคุมโรคต่างๆจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ต าบลโมโกรมีหน่วยบริการด้าน
 สาธารณสุขให้กับประชาชน  ได้แก่  

- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล        จ านวน   2   แห่ง 
- สถานบริการสาธารณสุขชุมชน          จ านวน   2   แห่ง 
- ศูนย์ สปสช.                             จ านวน   1  แห่ง 
- ศูนย์ป้องกันมาลาเรีย                     จ านวน   1   แห่ง 
- อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.)          จ านวน   115   คน 
- อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ าร้อยละ  90 

  ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

- สถานีต ารวจ                             จ านวน   -    แห่ง 
- ด่าน ตชด.ที่ 347  บ้านตะเป่อพู       จ านวน   1    แห่ง 
- ด่าน ตชด.ที่ 347  บ้านแม่กลองน้อย           จ านวน   1    แห่ง 
- ฐานปฏิบัติการบ้านตะเป่อพู                     จ านวน   1    แห่ง 

  ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ 

             ทรัพยากรธรรมชาติในเขตพ้ืนที่ต าบลโมโกร ส่วนใหญ่เป็นป่าไม้ พ้ืนที่อยู่ในเขตรักษาพันธ์ สัตว์
ป่าทั้งหมด และมีหน่วยงานที่ดูแลรับผิดชอบในการรักษาป่า จ านวน 3 หน่วยงาน ซึ่ง ประกอบด้วยหน่วย
อนุรักษ์ป่าแม่กะแซ หน่วยอนุรักษ์ป่าแม่กลองใหญ่ หน่วยอนุรักษ์ป่าแม่กลองคี                     

  มวลชนจัดตั้ง 

1. ลูกเสือชาวบ้าน   2  รุ่น                            จ านวน           20    คน 
2. ไทยอาสาป้องกันชาติ   1  รุ่น                   จ านวน            8      คน 
3. กองหนุนเพื่อความมั่นคงของชาติ   1  รุ่น     จ านวน           5      คน 
4. อาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง   1  รุ่น         จ านวน  300  คน 
5. อาสาพัฒนาและป้องกันฝ่ายพลเรือน  2 รุ่น   จ านวน          150  คน     
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๒.) สถานการณ์ด้านการเกษตร ต าบลโมโกร 
 

 

 

 

 

 

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

พื้นที่เกษตร 
64,510 ไร ่

18 % 

พื้นที่น้ า 
933 ไร ่
0.2 % 

พื้นที่อื่นๆ 
2,946 ไร ่
0.8 % 

พื้นที่ป่า 
296,448 ไร ่

81 % 

การใช้ที่ดิน พ้ืนที่เกษตร 

การใช้ที่ดิน พ้ืนที่น้ า 

การใช้ที่ดิน พ้ืนที่อ่ืนๆ 

การใช้ที่ดิน พ้ืนที่ป่า 

พื้นทีต่ าบลโมโกร 

พื้นท่ีต าบลโมโกร 

364,837 ไร่ 
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 ที่มา :  แผนที่เกษตรเพ่ือการบริหารจัดการเชิงรุก Agri-Map - กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
          * ข้อมูลการใช้ที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน (2558 - 2559) 
 
 
 

พื้นที่เกษตร 
64,442  ไร ่

99.9 % 

พื้นที่ปศุสัตว์ 
68 ไร ่
0.1 % 

พื้นที่ประมง 
- ไร ่
0 % 

พ้ืนที่การเกษตร พ้ืนที่เกษตร 

พ้ืนที่การเกษตร พ้ืนที่ปศุสัตว์ 

พ้ืนที่การเกษตร พ้ืนที่ประมง 

พื้นที่การเกษตรต าบลโมโกร 

พื้นท่ีการเกษตร 
64,510 ไร่ 
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ที่มา :  แผนที่เกษตรเพ่ือการบริหารจัดการเชิงรุก Agri-Map - กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  

         * ข้อมูลการใช้ที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน (2557) พ้ืนที่ปลูกนอกเขตป่าตามกฎหมาย 
 
 

ข้าว 
1 ไร ่

0.02 % มันส าปะหลัง 
9 ไร ่

0.17 % 

ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 
5,107 ไร ่
96.61 % 

ยางพารา 
92 ไร ่

1.74 % 

ล าไย 
77 ไร ่

1.46 % 

พ้ืนที่เพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ ข้าว 

พ้ืนที่เพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ มันส าปะหลัง 

พ้ืนที่เพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 

พ้ืนที่เพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ ยางพารา 

พ้ืนที่เพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ ล าไย 

พื้นที่เพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ 

พื้นที่เพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ  
5,286 ไร ่
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สถานการณ์ด้านการเกษตร ต าบลโมโกร  

ตารางแสดงจ านวนครัวเรือนเกษตรกร ต าบลโมโกร อ าเภออุ้มผาง จังหวัดตาก 

หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน จ านวนประชากร (คน) จ านวนครัวเรือน (ครัวเรือน) 
รวม ชาย หญิง ครัวเรือน

ทั้งหมด 
ครัวเรือน
เกษตรกร 

ร้อยละ 

๑ ปรอผาโด้ ๑,๐๖๓ ๕๕๔ ๕๐๙ ๓๖๔ ๑๙๔ ๖๖.๔๔ 
๒ วะครึโค๊ะ ๑,๒๒๗ ๖๒๕ ๖๐๒ ๓๔๖ ๓๐๒ ๙๖.๑๐ 
๓ แม่กลองคี ๑,๙๓๑ ๑,๐๕๗ ๘๗๔ ๔๒๙ ๓๒๒ ๙๑.๒๒ 
๔ แม่กลองใหญ่ ๑,๘๕๔ ๙๕๘ ๘๙๖ ๓๙๘ ๒๒๖ ๗๐.๑๙ 
๕ วะเบยทะ ๔๖๑ ๒๔๘ ๒๑๓ ๑๔๓ ๘๑ ๖๖.๓๙ 
๖ แม่กลองน้อย ๗๒๒ ๓๘๒ ๓๔๐ ๑๖๐ ๖๗ ๕๑.๕๔ 
๗ ยะแม๊ะคี ๕๑๓ ๒๘๐ ๒๓๓ ๑๓๙ ๘๐ ๖๗.๘๐ 

รวม ๗ หมู่ ๗,๗๗๑ ๓,๑๐๔ ๓,๖๖๗ ๑,๙๗๙ ๑,๒๔๑ ๗๖.๘๗ 

ที่มา :  ข้อมูลประชากร - ระบบสถิติทางการทะเบียน ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๙   
 ข้อมูลครัวเรือนเกษตรกร - ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจ าต าบล 
 

ข้อมูลก าหนดเขตความเหมาะสมการปลูกพืชเศรษฐกิจที่ส าคัญ ต าบลโมโกร อ าเภออุ้มผาง 

 

๑๖ 
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ที่มา : ส านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด
ตาก 
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พื้นที่ท าการเกษตรต าบลโมโกร อ าเภออุ้มผาง 

การใช้ที่ดินเพื่อการเกษตร ต าบลโมโกร 

1. ด้านเกษตรกรรม 
 

หมู่ที่ ช่ือหมู่บ้าน 

พื้นที่ท านา พื้นที่ท าไร ่ ไม้ผล 

ข้าวเจ้า ข้าวไร ่

รวมพื้นท่ี(ไร่) 

ข้าวโพดเลีย้งสัตว ์ มันส าปะหลัง 

รวมพื้นท่ี(ไร่) 

ทุเรียน 

ไร ่ ครัวเรือน ไร ่ ครัวเรือน ไร ่ ครัวเรือน ไร ่ ครัวเรือน ไร ่ ครัว เรือน 

1 ปรอผาโด ้ 601.22 73 10.00 1 611.22 6,094.91 176 0.00 0 6,094.91 3 1 

2 วะครึโคะ๊ 1,019.75 68 106.00 9 1,125.75 7,676.77 184 0.00 0 7,676.77 0 0 

3 แม่กลองค ี 1,437.00 138 162.00 17 1,599.00 9,208.35 314 10.00 1 9,218.35 0 0 

4 แม่กลองใหญ ่ 1,364.00 198 188.00 22 1,552.00 152.00 21 0.00 0 152.00 0 0 

5 วะเบยทะ 255.87 32 35.00 4 290.87 3,428.00 83 0.00 0 3,428.00 0 0 

6 แม่กลองน้อย 210.00 34 290.00 40 500.00 313.00 33 0.00 0 313.00 0 0 

7 ยะแม๊ะค ี 576.00 51 5.00 1 581.00 2,905.00 87 0.00 0 2,905.00 0 0 

รวม 5,466.83 595 796.00 94 6,262.83 29,778.03 890 10.00 1 29,778.03 3 1 
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พื้นที่ท าการเกษตรต าบลโมโกร อ าเภออุ้มผาง 

 ด้านเกษตรกรรม (ต่อ) 

 

หมู่ที่ ช่ือหมู่บ้าน 

ไม้ยืนต้น 
พืชผัก 

รวมพื้นท่ีทั้งหมด(ไร่) ยางพารา หมาก กาแฟ 

ไร ่ ครัว เรือน ไร ่ ครัว เรือน ไร ่ ครัว เรือน ไร ่ ครัว เรือน 

1 ปรอผาโด ้ 187.50 7 9.00 3 85.00 6 117.50 10 7,108.13 
2 วะครึโคะ๊ 20.00 1 0.00 0 0.00 0 1.50 2 8,824.02 
3 แม่กลองค ี 40.00 2 0.00 0 0.00 0 89.00 20 10,946.35 
4 แม่กลองใหญ ่ 0.00 0 0.00 0 0.00 0 1.00 1 1,705.00 
5 วะเบยทะ 50.00 1 5.00 1 9.00 2 556.25 81 4,339.12 
6 แม่กลองน้อย 0.00 0 0.00 0 0.00 0 22.00 2 835.00 
7 ยะแม๊ะค ี 0.00 0 0.00 0 0.00 0 1.00 1 3,487.00 

รวม 297.50 11 14.00 4 94.00 8 788.25 117 37,247.61 
   
 ที่มา : ส านักงานเกษตรอ าเภออุ้มผาง *อ้างอิงข้อมูลจากทะเบียนเกษตรกรปี 2559 มีเฉพาะข้อมูลเกษตรกรที่ข้ึนทะเบียนเท่านั้น 
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2. ด้านปศุสัตว์ 

ข้อมูลด้านปศุสัตว์ 

หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน 
ชนิดสัตว์ที่ท าการปศุสัตว์ 

โคเนื้อ 

1 ปรอผาโด้ 40 

2 ตะเป่อพู 16 

3 แม่กลองคี 222 

4 แม่กลองใหญ่ 239 

5 วะเบยทะ 13 

6 แม่กลองน้อย 542 

7 ยะแมะคี 134 

รวม 1,206 
 ที่มา : ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก  
 หมายเหตุ : สภาเกษตรกรจังหวัดตากเก็บข้อมูลเพ่ิมเติม 2558 

 

3. ด้านประมง                  

ข้อมูลด้านการประมง ต าบลโมโกร อ าเภออุ้มผาง 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ : ไม่มีผู้ขึ้นทะเบียนฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า ณ วันที่ 20 ตุลาคม 2559 
ที่มา : ส านักงานประมงจังหวัดตาก 30 ตุลาคม 2559 
 
 
 

จ านวนเกษตรกรผู้เลี้ยง 
ไม่พบผู้ขึ้นทะเบียน 

พ้ืนที่ด้านการประมง   
- ไร่ 

เลี้ยงในบ่อ - บ่อ - ไร่ 
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ไม่ได้รับ
การศึกษา 

61% 

ประถมศึกษา 
33% 

ม.ต้นขึ้นไป 
6% 

ส่วนที่ ๒ : ภาวะเศรษฐกิจและสังคมครัวเรือนเกษตรกร ปัญหาความต้องการ 
             และแนวทางการพัฒนาภาคเกษตร 

๑.) สภาพเศรษฐกิจครัวเรือนเกษตรกร และปัญหาหนี้สิน 

วิเคราะห์จากแบบส ารวจฯ จ านวน 273 ชุด อายุเฉลี่ยเกษตรกร ต าบลโมโกร เฉลี่ย 42 ปี 

จากการวิเคราะห์แบบส ารวจฯ มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาลักษณะทั่วไปของครัวเรือนเกษตรกร รวมทั้ง
ศึกษาปัญหาความต้องการของครัวเรือนเกษตรกร และแนวทางการพัฒนาครัวเรือนเกษตรกร ต าบล โมโกร 
อ าเภออุ้มผาง จังหวัดตาก โดยใช้ข้อมูลจากแบบส ารวจฯ  
 

แผนภูมิที่ 1 ร้อยละของระดับการศึกษาเกษตรกร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที่มา : ข้อมูลอายุเฉลี่ยเกษตรกร – ระดับการศึกษา วิเคราะห์และประมวลผลจากแบบส ารวจข้อมูลเกษตรกรฯ           
        โดยสภาเกษตรกรจังหวัดตาก ปี ๒๕๕๘ 
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หนี้สินเฉลี่ย  
ในระบบ 
80% 

หนี้สินเฉลี่ย 
นอกระบบ 

20% 

แผนภูมิที่ 2 : รายได้ – รายจ่าย – หนี้สินเกษตรกร ต าบลโมโกร 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ที่มา : ข้อมูล รายได้ – รายจ่าย – หนี้สินเกษตรกร ต าบลโมโกร/อ าเภออุ้มผาง วิเคราะห์และ

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

เขต ๒ ปี ๒๕๕๗ 
 

แผนภูมิที่ 3 ประเภทหนี้ของเกษตรกร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ระยะเวลาในการก่อหนี้เฉลี่ย 3 ปี 

 

รายได้
เฉลี่ยภาค
เกษตร 

รายจ่าย
เฉลี่ยภาค
เกษตร 

รายได้นอก
ภาคเกษตร 

รายจ่าย
นอกภาค
เกษตร 

รวมรายได้
เฉลี่ย  

รวม
รายจ่าย
เฉลี่ย 

หนี้สิน 

ภาคเกษตร นอกภาคเกษตร รายรับ รายจ่าย หนี้สิน 
ต.โมโกร 87,367.0 47,496.0 7,671.00 23,083.0 95,038.0 70,579.0 83,886.0
อ.อุ้มผาง 158,673 75,078. 33,638. 53,611. 192,312 128,690 63,621.
จ.ตาก (สศก.) 144,944. 75,437.0 51,383.0 83,828.0 196,327. 159,265. 60,000.0

0.00

50,000.00

100,000.00

150,000.00

200,000.00

250,000.00
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แผนภูมิที่ 4 ร้อยละ ลักษณะการเปลี่ยนแปลงหนี้ 

 

 

แผนภูมิที่ 5 ร้อยละ วัตถุประสงค์การขอกู้ 

 

 
ที่มา : ข้อมูลอายุเฉลี่ยเกษตรกร – ระดับการศึกษา วิเคราะห์ และประมวลผลจากแบบส ารวจข้อมูลเกษตรฯ   
        โดยสภาเกษตรกรจังหวัดตาก ปี ๒๕๕๘ 
 
 

การพิจารณาสภาพเศรษฐกิจของครัวเรือนเกษตรกร นอกจากจะพิจารณาจากรายได้สุทธิครัวเรือนที่
ได้รับ ทั้งกิจกรรมทางการเกษตรและกิจกรรมนอกการเกษตรแล้ว จ าเป็นต้องน าค่าใช้จ่ายในการบริโภคมาร่วม

ลดลงเรื่อยๆ 
13 % 

ไม่
เปลี่ยนแปลง 

76 % 

เพ่ิมข้ึนเรื่อยๆ 
11 % 

0

50

100

การเกษตร อ่ืนๆ 

วัตถุประสงค์ขอกู ้

81 % 

19 % 



25 
 

พิจารณาด้วย เพ่ือดูว่าในรอบปีที่ผ่านมาเกษตรกรได้รับผลตอบแทนจากกิจรรมทางเศรษฐกิจของครัวเรือน
มากกว่าหรือน้อยกว่าการใช้จ่ายเพื่อบริโภคของครัวเรือน 

 จาก แผนภูมิที่ 2 : รายได้ – รายจ่าย – หนี้สินเกษตรกร ต าบลโมโกร อ าเภออุ้มผาง จังหวัดตาก 
รายได้และรายจ่ายในกิจกรรมการผลิตทางการเกษตรของครัวเรือน เป็นข้อมูลพ้ืนฐานในการน าไปค านวณหา
รายได้สุทธิ เพ่ือเป็นเครื่องชี้วัดในรอบปีเกษตรกรที่ประกอบกิจกรรมการผลิตด้านการเกษตร มีผลตอบแทน
จากการผลิต อันน ามาซึ่งองค์ประกอบของรายได้ของครัวเรือน พบว่าครัวเรือนเกษตรกร ต าบล โมโกร 
มีรายได้สุทธิภาคเกษตรก่อนหักช าระหนี้สินเฉลี่ย 39,871 บาท/ครัวเรือน (รายได้เฉลี่ยภาคเกษตร 
87,367 บาท/ครัวเรือน หักรายจ่ายภาคเกษตร 47,496 บาท/ครัวเรือน) จากข้อมูลแผนพัฒนาการเกษตร 
กลุ่มภาคเหนือตอนล่าง 1 ปี 2558-2560 จังหวัดตากมีรายได้สุทธิเกษตรเฉลี่ย 69,508 บาท/ครัวเรือน 
ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาจากรายจ่ายของครัวเรือนเกษตรกรต าบลโมโกรเฉลี่ย  70,579 บาท/ครัวเรือน ร้อยละ 19 
เป็นรายจ่ายนอกภาคการเกษตร  

ส าหรับการศึกษาภาวะหนี้ของครัวเรือนเกษตรกรต าบลโมโกร มีขนาดหนี้สินเฉลี่ย 83,886 บาท/
ครัวเรือน เมื่อพิจารณาปัจจัยที่มีผลต่อการเป็นหนี้ของครัวเรือนภาคเกษตร ต าบลโมโกร พบว่าสาเหตุที่ท าให้
ครัวเรือนเกษตรกรมีการเป็นหนี้สูงส่วนหนึ่งเกิดจากการท าเกษตรที่ใช้พ้ืนที่ท าการเกษตรจ านวนมากจึงต้อง
ลงทุนสูง หนี้สินของเกษตรกร ต าบลโมโกร ร้อยละ 81 เกิดจากการกู้ยืมเพ่ือการประกอบอาชีพเกษตรกรรม ที่
เหลือร้อยละ 19 เกษตรกรกู้เพ่ือใช้จ่ายในครัวเรือน, ค่าเล่าเรียนบุตร, ช าระหนีสิน ,สร้างบ้าน และประกอบ
อาชีพนอกภาคเกษตร (แผนภูมิที่ 5) ระยะเวลาก่อหนี้เฉลี่ย 3 ปี ลักษณะการเปลี่ยนแปลงหนี้สินของเกษตรกร 
เป็นหนี้ที่มีลักษณะลดลงเรื่อยๆ ไม่เปลี่ยนแปลง และเพ่ิมขึ้นเรื่อยๆ ร้อยละ 13 ร้อยละ 76 และร้อยละ 11 
ตามล าดับ (แผนภูมิที่ 4) โดยเป็นหนี้ในระบบ ร้อยละ 96 นอกระบบ ร้อยละ 4 (แผนภูมิที3่) 

๒.) ปัญหาที่ดินท ากิน   
แผนภูมิที่ 6 : การถือครองที่ดินท ากินของเกษตรกร ต าบลโมโกร 

 

 

ตนเอง เช่าที่ดิน ท าฟรี/ที่สาธารณะ 

ร้อยละ ลักษณะการถือครองที่ดิน 

98 % 

1 % 1 % 

ร้อยละ ลักษณะการถือครองที่ดิน 
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แผนภูมิที่ 7 : เอกสารสิทธิ์ที่ดินท ากินของเกษตรกร ต าบลโมโกร 

 

ผลการส ามะโนการเกษตร พ.ศ. 2556 จังหวัดตาก มีผู้ถือครองท าการเกษตรทั้งสิ้น ณ วันส ามะโน 
(1 พ.ค. 2556) พบว่าจ านวนผู้ถือครองและพ้ืนที่ถือครองท าการเกษตรมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น จากข้อมูลผู้ถือ
ครองและพ้ืนที่ถือครองท าการเกษตร พบว่าอ าเภออุ้มผาง จังหวัดตาก มีจ านวนผู้ถือครองเป็นล าดับที่ 6 คือ 
4,699 คน คิดเป็นร้อยละ 8.3 ของผู้ถือครองรวมทั้งจังหวัด และมีพ้ืนที่ถือครองเป็นล าดับที่ 5 คือ 
มี 166,586 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 12.2 ของพ้ืนที่ถือครองรวมทั้งจังหวัด โดยเฉลี่ยแล้วผู้ถือครอง 1 คนจะมี
พ้ืนที่ถือครอง 35.5 ไร่ ในขณะที่ต าบลโมโกร อ าเภออุ้มผาง จังหวัดตาก มีพ้ืนที่เกษตรกรรม จ านวน 64,510 ไร่ 
พ้ืนที่เพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ 5,286 ไร่  ไร่ (เฉพาะพ้ืนที่ปลูกนอกเขตป่าตามกฎหมาย) ซึ่งเป็นข้อมูลการใช้
ที่ดินของกรมพัฒนาที่ดิน ปี 2557 (แผนที่เกษตรเพ่ือการบริหารจัดการเชิงรุก Agri-Map - กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์) และ จากข้อมูลส านักงานเกษตรอ าเภออุ้มผาง ทะเบียนเกษตรกรปี 2559 เฉพาะข้อมูล
เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียน ของกรมส่งเสริมการเกษตร มีเกษตรกรลงทะเบียนการปลูกพืชต่างๆ ในพ้ืนที่ จ านวน 
37,248 ไร่ ซึ่งครอบครัวผู้ถือครองส่วนใหญ่ท าการเพาะปลูกพืชที่ส าคัญ  ได้แก่ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ข้าวเจ้า 
ข้าวไร่ มันส าปะหลัง ไม้ผล ยางพารา หมาก กาแฟ และพืชผัก และมีการท าปศุสัตว์ร่วมด้วย สัตว์ที่นิยมเลี้ยง 
ได้แก่  โคเนื้อ กระบือ ไก่ เป็ด และสุกร การประมงมีการเลี้ยง ปลานิล เพียงเล็กน้อย ส่วนใหญ่ในพ้ืนที่ต าบล
โมโกรเป็นการเลี้ยงไว้เพ่ือการบริโภคในครัวเรือนและขายในชุมชน  

 ส าหรับลักษณะการถือครองที่ดินของเกษตรกรต าบลโมโกร จากแผนภูมิที่ 6 ผู้ถือครองท าการเกษตร
ส่วนใหญ่ในต าบลโมโกร ท าการเกษตรในเนื้อที่ของตนเอง ร้อยละ 98 ผู้ถือครองท าการเกษตรร้อยละ 1 ท า
การเกษตรโดยการเช่าที่ดิน ส าหรับผู้ถือครองท าการเกษตรที่ท าการเกษตรโดยการท าฟรี/สาธารณะ/อื่นๆ ร้อย
ละ 1 ไมม่ีการถือครองเอกสารสิทธิ์ประเภท โฉนด/น.ส.๓/น.ส. ๓ ก ในพ้ืนที่ การถือครองเอกสารสิทธิ์ประเภท 
สปก./สทก. ร้อยละ 7 และมีเกษตรกรสูงถึงร้อยละ 93 ที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์ (แผนภูมิที่ 7) ผลจากการส ารวจ
ข้อมูลการถือครองพ้ืนที่การเกษตรกรซึ่งไม่มีเอกสารสิทธิ์ พบว่า เนื่องด้วยข้อจ ากัดของเขตพ้ืนที่ต าบลโมโกร 
ส่วนใหญ่เป็นป่าไม้ พ้ืนที่อยู่ในเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่า ท าให้ประชาชนไม่มีสิทธิเข้าท าประโยชน์และถือครอง
ที่ดินเป็นของตนเองได้ 

โฉนด/น.ส.๓/น.ส. ๓ 
ก 

สปก./สทก. ไม่มีเอกสารสิทธิ์ 

ร้อยละ ประเภทเอกสารสิทธิ์ที่ดิน 

0 % 7 % 

93  % 
ร้อยละ ประเภทเอกสารสิทธิ์ที่ดิน 
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อีกท้ังเกษตรกรส่วนหนึ่งมีความเข้าใจว่าที่ดินที่ตนเองใช้ประโยชน์นั้นเป็นของตนเอง เนื่องจากท ากินในที่ดิน
ดังกล่าวมาอย่างต่อเนื่อง และรับมรดกตกทอดการใช้ประโยชน์ที่ดินมาจากรุ่นบิดา/มารดา ส่งผลให้การได้มา
ของที่ดินมีปัญหา  

 ปัจจุบันประเภทป่าไม้ ๒ ประเภท คือ ป่าสงวนแห่งชาติ และป่าอนุรักษ์ตามกฎหมาย เช่น อุทยาน
แห่งชาติ, เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า, ป่าอนุรักษ์ตามมติคณะรัฐมนตรี เป็นต้น ซึ่งจากประเด็นปัญหาเรื่องการบุกรุก
ป่าของจังหวัดตากจะพบได้ในป่าไม้ทั้ง ๒ ประเภท นโยบายที่ผ่านมา กรมป่าไม้ได้ด าเนินนโยบายในลักษณะ
ผ่อนผันเป็นหลักดังจะเห็นได้จากการมอบพ้ืนที่ป่าเสื่อมโทรมส่วนหนึ่งให้ สปก. น าไปปฏิรูปเพ่ือจัดสรรเป็นที่
ท ากินให้กับราษฎร และอีกส่วนหนึ่งคือการออกเอกสารสิทธิ์ สทก. ให้กับราษฎร (ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๒๕) 
ซึ่งด าเนินการโดยกรมป่าไม้ ต่อมายังได้มีมติคณะรัฐมนตรี ๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๑ ผ่อนผันให้ราษฎรที่อยู่
อาศัยหรือถือครองท าประโยชน์ในพ้ืนที่ป่าไม้ โดยให้งดเว้นการจับกุม อย่างไรก็ดี พ้ืนที่ที่ราษฎรอยู่อาศัย
ดังกล่าวไม่ได้มีการรับรองสิทธิเข้าครอบครองแบบถูกต้องตามกฎหมายเพียงแต่อนุโลมผ่อนผันให้ท ากินเพ่ือ
แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของราษฎรเท่านั้น ส่วนการด าเนินการในปัจจุบันหน่วยงานสังกัดกรมป่าไม้ทุก
หน่วยไม่ต้องการที่จะจับกุมราษฎร ส่วนใหญ่จะเป็นการขอความร่วมมือจากชุมชนและราษฎรในพ้ืนที่ไม่ให้มี
การบุกรุกพ้ืนที่ป่า แต่พบว่ามีราษฎรบางคน/บางกลุ่ม ยังมีความพยายามในการบุกรุกพ้ืนที่ป่าเพ่ือแสวงหา
ประโยชน์ให้ตนเองอยู่อีกมาก จึงมีความจ าเป็นต้องมีการจับกุมด าเนินคดีและใช้กฎหมายบังคับอยู่  
 

๓.) ปัญหาแหล่งน้ าเพ่ือการเกษตร 
 

แผนภูมิที่ 8 : การรับน้ าเพื่อการเกษตร 

 

 

 

 

มีน้ าตลอดท้ังป ี
0 % 

มีน้ าเฉพาะฤดู
ฝน 

100 % 

ร้อยละ การรับน้ าเพื่อการเกษตร 
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 จากข้อมูลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลโมโกร อ าเภออุ้มผาง จังหวัดตาก พบว่าต าบลโมโกร
เป็นต้นก าเนิดแม่น้ าสายส าคัญท่ีหล่อเลี้ยงอ าเภออุ้มผางและจังหวัดอ่ืนๆ เนื่องจากเป็น ต้นน้ าแม่กลอง และล า
ห้วยน้อยใหญ่อีกหลายสายด้วยกัน ซึ่งถือได้ว่าเป็นจุดส าคัญใน การท่องเที่ยวล่องแพของอ าเภออุ้มผางและการ
ด ารงชีพของประชาชน นอกจากนี้ยังมีการก่อสร้างแหล่งน้ าขึ้นเพ่ือใช้ประโยชน์ของประชาชนในพ้ืนที่ ซึ่ง
ประกอบด้วย ฝายเก็บกักน้ า จ านวน 8 แห่ง สระน้ าขนาดเล็ก จ านวน 8 แห่ง เหมืองส่งน้ าเพ่ือการเกษตร              
จ านวน 2 แห่ง แม้ว่าจะมีแหล่งน้ าธรรมชาติจ านวนมาก แต่จากผลการส ารวจข้อมูลฯ ตามแผนภูมิที่ 8 
เกษตรกรพ้ืนที่ต าบลโมโกร มีน้ าใช้เฉพาะฤดูฝน โดยมีการรับน้ าจากระบบชลประทาน, สระน้ า/บ่อขุด, แหล่ง
น้ าธรรมชาติ ร้อยละ 1 , 1 และ 9 ตามล าดับ ส่วนหนึ่งเนื่องจากพ้ืนที่การเกษตรอยู่บนพ้ืนที่สูง ระบบกระจาย
น้ าจากแหล่งน้ าต้นทุนยังไม่ครอบคลุมพ้ืนที่การเกษตร และจากการระดมความต้องการแนวทางแก้ไขปัญหา
และพัฒนาภาคเกษตรกรรมพ้ืนที่ต าบลโมโกร และอ าเภออุ้มผาง เกษตรกรในพ้ืนที่มีความประสงค์ให้ภาครัฐ
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การสนับสนุนการด าเนินงานโดยจัดให้มีและพัฒนาระบบกักเก็บน้ า โดยขอผันน้ า
จากแหล่งน้ าต้นทุน คือ ล าน้ าแม่กลอง และระบบกระจายน้ าลงสู่คลองชลประทาน แหล่งเก็บน้ า ให้ครอบคลุม
พ้ืนที่การเกษตรและเพ่ือให้การบริหารจัดการน้ าที่มีอยู่เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ภาคเกษตรกรรม ทั้งนี้ จากการ
ติดตามการพัฒนาแหล่งน้ าในพ้ืนที่ต าบลโมโกร ทราบว่าองค์การบริหารส่วนต าบลโมโกร ตลอดจนประชาชน
ในพ้ืนที่ มีความพยายามร่วมกันผลักดันการขุดลอกล าห้วยแม่กลอง หมู่ที่ 3 บ้านแม่กลองคี การสร้างฝายแม้ว 
เป็นต้น 
 

 

 

 

 

 

 

 

ระบบชลประทาน 
1 % 

สระน้ า/บ่อขุด 
1 % แหล่งน้ าธรรมชาติ 

98 % 
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ข้อมูลเกี่ยวกับพื้นที่ชลประทาน 

หมู่บ้าน ต าบล อ าเภอ 

ลุ่มน้ า (ระบุชื่อลุ่มน้ า) 
 

พ้ืนที่
ชลประทาน 

พ้ืนทีช่ลประทาน 
ที่มีศักยภาพ 

หลัก ย่อย 
ในปัจจุบัน 

(ไร่) 
ในการขยาย
เพ่ิมข้ึน (ไร่) 

ปรอผาโด้ โมโกร อุ้มผาง แม่กลอง แควใหญ่ตอนบน 800 - 
วะครีโค๊ะ(ปชด.) โมโกร อุ้มผาง แม่กลอง แควใหญ่ตอนบน - - 
แม่กลองคี โมโกร อุ้มผาง แม่กลอง แควใหญ่ตอนบน - - 
แม่กลองใหญ่ โมโกร อุ้มผาง แม่กลอง แควใหญ่ตอนบน - - 
วะเบยท(ปชด.) โมโกร อุ้มผาง แม่กลอง แควใหญ่ตอนบน - - 
แม่กลองน้อย โมโกร อุ้มผาง แม่กลอง แควใหญ่ตอนบน - - 
แม่กะแซ โมโกร อุ้มผาง แม่กลอง แควใหญ่ตอนบน - - 

 800 0 
 

ที่มา : โครงการชลประทานตาก 

 

 

๔.) ปัญหาความยากจน สวัสดิการ และสิทธิเกษตรกร 
 

 

แผนภูมิที่ 9 : ระบบการท าเกษตรกรรม 

 

 

แผนภูมิที่ 10 : ชนิดพืชที่ปลูกในพื้นที่ต าบลโมโกร 

 

 

 

 

 

เกษตรเชิงเดี่ยว 
38 % 

เกษตร
ผสมผสาน 

62 % 

เกษตรกรที่ท าเกษตรผสมผสาน 
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86 % 

9 % 

1.6 % 

0.4 % 

0.4 % 

1.6 % 

ขาย 

บริโภค 

ท าพันธุ์ 

จ่ายค่าเช่า 

แปรรูป 

เก็บไว้รอจ าหน่าย 

กา
รใ

ช้ผ
ลผ

ลิค
ขอ

งเก
ษต

รก
ร 

การใช้ผลผลิตของเกษตรกร 

ด้านพืช 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ด้านปศุสัตว์ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภูมิที่ 10 : การใช้ผลผลิตทางการเกษตร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

75 % 

22 % 
2 % 

ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ข้าว ถั่วเขียว 

ปลูกพืช 

อาชีพเกษตรกร 

อาชีพเกษตรกร 

54 % 

38 % 

8 % 

สุกร ไก ่ โคเนื้อ 

อาชีพเกษตกร 
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 ผลการส ารวจฯ ของสภาเกษตรกรจังหวัดตาก เกษตรกรต าบลโมโกรส่วนมากมีรายได้หลักจากการ
ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ แม้ว่าจะมีการท าเกษตรผสมผสาน ร้อยละ 62 (แผนภูมิที่ 9) แต่การท าเกษตร
ผสมผสานในที่นี้ไม่ได้มีเฉพาะการท าเกษตรหลายชนิดในพ้ืนที่เดียวกันเท่านั้น แต่หมายรวมถึง ครัวเรือน
เกษตรกรมีการประกอบกิจกรรมการเกษตรหลายชนิด อาทิ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ข้าว และถั่วเขียว การปศุสัตว์
ในพ้ืนที่ เป็นการเกษตรเพ่ือมุ่งเลี้ยงตนเองเป็นหลัก และค้าขายในพ้ืนที่ใกล้เคียงการติดต่อค้าขายส่วนใหญ่
มักจะติดต่อกับอ าเภอแม่สอด เนื่องจากมีถนนสายแม่สอด - อุ้มผางพาดผ่านท าให้สามารถขนถ่ายสินค้า
ทางการเกษตรได้สะดวก ส่วนมากสัตว์ที่เลี้ยง ได้แก่ สุกร ไก่ เป็ด โค กระบือ และปลานิล พืชเศรษฐกิจที่
ส าคัญ ได้แก่ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ พริกขี้หนู(พริกกะเหรี่ยง) ถั่วลิสง ข้าว มะเขือเทศ และพืชผักต่างๆ ผลผลิต
สินค้าเกษตรที่ได้ร้อยละ 86 จะน าไปจ าหน่าย (แผนภูมิที่ 10) มีแหล่งจ าหน่าย คือ ขายเองที่ตลาด พ่อค้าคน
กลาง พ่อค้าส่งออก โรงสี/โรงแปรรูป ตลาดกลาง และสถาบันเกษตรกร ตามล าดับ มีรายได้เฉลี่ย 95,038 
บาท/ครัวเรือน รายจ่ายเฉลี่ย 70,579 บาท/ครัวเรือน (รายจ่ายภาคเกษตร 47,496 บาท/ครัวเรือน และ
รายจ่ายนอกภาคเกษตร 23,083 บาท/ครัวเรือน) จะเห็นได้ว่าเกษตรกรในต าบลโมโกรมีรายได้ค่อนข้างต่ า
เมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยรายได้ระดับจังหวัด เนื่องจากข้อจ ากัดของหลายๆด้านของพ้ืนที่ อาทิ เป็นพ้ืนที่ห่างไกล 
อยู่ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า พื้นที่การเกษตรจึงมีจ ากัดและมีปัญหาการบุกรุกป่า สาธารณูปโภคพ้ืนฐานต่างๆยัง
ไม่ได้รับการพัฒนาอย่างทั่วถึง ประกอบกับราคาพืชผลทางการเกษตรในปัจจุบันมีราคาตกต่ า โดยเฉพาะ 
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ข้าว ซึ่ง ผลผลิตดังกล่าวเป็นรายได้หลักของเกษตรกร  

๕.) แนวทางการพัฒนาอาชีพ และประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเกษตรอุตสาหกรรม 

 เนื่องจากพ้ืนที่อ าเภออุ้มผางเป็นพ้ืนที่ต้นน้ าส าคัญอย่างแม่น้ าแม่กลอง การส่งเสริมภาคการเกษตรจึง
ต้องให้ความส าคัญกับการอนุรักษ์และรักษาพ้ืนที่ป่าไปพร้อมๆ กัน ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องและสภาเกษตรกร
จังหวัดตากได้น้อมน ากรอบแนวทางตามพระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนาง
เจ้าพระบรมราชินีนาถในการดูแลพ้ืนที่ ดูแลคน และพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิต ให้คนสามารถอยู่กับป่าได้
อย่างยั่งยืนสู่การน าร่องพัฒนาอาชีพ โดยต่อยอดเรื่องการปลูกไม้ยืนต้นที่ผลผลิตมีความต้องการของตลาด 
อาทิ หมาก, ลูกเนียง, ทุเรียน ฯลฯ ผสมผสานกับพืชที่มีระยะเก็บระยะไม่เกิน ๑ ปี เช่น กาแฟ, บุก และการไก่
พ้ืนเมือง ทั้งนี้ส าหรับแนวทางพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรม ต าบลโมโกร อ าเภออุ้มผาง นั้น พืชทางเลือกที่มี
ศักยภาพด้านการตลาด เช่น บุก กาแฟ ทุเรียน สามารถพัฒนาสู่เกษตรอุตสาหกรรมได้ สภาเกษตรกรจังหวัด
ตาก จึงได้จัดท าโครงการส่งเสริมและพัฒนาระบบการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยและได้มาตรฐาน กิจกรรม
หลัก ส่งเสริมและพัฒนาระบบการผลิตพืชทางเลือกบนพ้ืนที่สูงให้มีคุณภาพปลอดภัยและได้มาตรฐาน เสนอขอ
งบประมาณตามแผนพัฒนาจังหวัดจังหวัดตาก ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ภายใต้ยุทธศาสตร์จังหวัด ผ่านศูนย์
ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดตาก (เกษตรที่สูง) โดยมีเป้าหมายสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรใน
พ้ืนทีแ่ละคนสามารถอยู่กับป่า อย่างยั่งยืน ลดพ้ืนที่การปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ สร้างมูลค่าเพ่ิมพืชทางเลือกที่มี
ศักยภาพ มุ่งเน้นสินค้าเกษตรปลอดภัยต่อยอดไปสู่เกษตรอุตสาหกรรมด้านผลิตภัณฑ์เพ่ือสุขภาพ  
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ประเด็นปัญหาและแนวทางพัฒนาภาคเกษตรกรรม ต าบลคีรีราษฎร์ 
(สรุปจากการจัดเวทีระดมความเห็นการจัดท าแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับต าบล) 

 
ประเด็นปัญหา/ความต้องการ แนวทางการพัฒนา 

1. ที่ดินท ากินไม่เพียงพอ 1. ภาครัฐจัดสรรที่ดินท ากินให้กับเกษตรกร 

2. แหล่งน้ าไม่เพียงพอต่อการเกษตร 2. ขอผันน้ าจากแม่กลองลงสู่อ่างกักเก็บน้ าและ
แหล่งจ่ายน้ าลงสู่คลองชลประทาน , สร้างอ่างเก็บ
น้ าขุดสระ 

3. พ้ืนที่ในการเลี้ยงสัตว์ไม่พียงพอ 3. จัดสรรพื้นที่ส่วนกลางส าหรับเลี้ยงสัตว์ 

4. ขาดเอกสารสิทธิ์ในที่ดินท ากิน 4. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ความช่วยเหลือในการ
ด าเนินการออกเอกสารสิทธิ์ให้กับเกษตรกร 
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ส่วนที่ 3 : แผนงาน โครงการพัฒนาเกษตรกรรมอ าเภออุ้มผาง / ต าบลโมโกร พ.ศ. 2561 – พ.ศ. 2564 
 

 

แผนพัฒนา/แผนงาน/โครงการ 
วัตถุประสงค์ 

แนวทางการ
ด าเนินงาน 

แหล่ง
งบประมาณ 

ระยะเวลาในการด าเนินงาน หน่วยงาน
รับผิดชอบ แนวทางพัฒนา แผนงาน/โครงการ 2561 2562 2563 2564 

- การพัฒนาด้านการส่งเสริม
คุณภาพชีวิต แนวทางการ
พัฒนางานส่งเสริมอาชีพ 

- โครงการส่งเสริม
การปลูกพืชเศรษฐกิจ 

- เพ่ือส่งเสริมอาชีพ
การปลูกพืชเศรษฐกิจ
ให้กับประชาชน 

- จัดอบรมและสาธิต
องค์ความรู้ในการปลูก
พืชเศรษฐกิจพร้อม 
แจกกล้าพันธุ์พืชในการ
ปลูกแปลงสาธิต 

อบต. 

    

ส านักปลัด อบต. 
โมโกร 
 

- โครงการส่งเสริม
สนับสนุนเศรษฐกิจ
พอเพียง 

- เพ่ือให้ประชาชนได้
น าองค์ความ 
รู้เศรษฐกิจพอเพียง
ไปเป็น 
แนวทางปฏิบัติ 

- จัดอบรมและสาธิต
องค์ความรู้ 
เศรษฐกิจพอเพียง   
ต าบลโมโกร 

อบต. 

    

ส านักปลัด อบต. 
โมโกร 
 

- โครงการส่งเสริม
อาชีพการท า 
ไม้กวาดดอกหญ้า 

- เพ่ือส่งเสริมอาชีพ
แก่ชาวบ้าน 
และเพ่ิมมูลค่าให้กับ
สินค้าต่างๆ 

- จัดอบรมเพ่ือส่งเสริม
อาชีพการท าไม้กวาด
ดอกหญ้า ต าบลโมโกร 

อบต. 

    

ส านักปลัด อบต. 
โมโกร 
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แผนงาน โครงการพัฒนาเกษตรกรรมอ าเภออุ้มผาง / ต าบลโมโกร พ.ศ. 2561 – พ.ศ. 2564 

 

แผนพัฒนา/แผนงาน/โครงการ 
วัตถุประสงค์ 

แนวทางการ
ด าเนินงาน 

แหล่งงบประมาณ 
ระยะเวลาในการด าเนินงาน หน่วยงาน

รับผิดชอบ แนวทางพัฒนา แผนงาน/โครงการ 2561 2562 2563 2564 

- การพัฒนาด้านการส่งเสริม
คุณภาพชีวิต แนวทางการ
พัฒนางานส่งเสริมอาชีพ 

- โครงการส่งเสริม
อาชีพผู้สูงอายุ 
ผู้พิการและ
ผู้ด้อยโอกาส 

- เพ่ือส่งเสริมอาชีพ
แก่ผู้สูงอายุ 
ผู้พิการและ
ผู้ด้อยโอกาสให้มี 
อาชีพดูแลตัวเองได้ 

- จัดอบรมเพ่ือ
ส่งเสริมอาชีพ 
ให้กับผู้สูงอายุ ผู้
พิการ ผู้ด้อย 
โอกาส  ต าบลโมโกร 

อบต. 

    

ส านักปลัด อบต. 
โมโกร 

- โครงการอบรม
ส่งเสริมอาชีพ 
แปรรูปผลิตภัณฑ์
อาหาร 

- เพ่ือแปรรูปอาหาร
ให้มีมูลค่าเพ่ิม 
มากขึ้นและการ
ถนอมอาหาร 

- จัดอบรมเพ่ือ
ส่งเสริมอาชีพ 
แปรรูปผลิตภัณฑ์
อาหารต าบลโมโกร 

อบต. 

    

ส านักปลัด อบต. 
โมโกร 

- การพัฒนา  ด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐานแนวทางการพัฒนา  
ก่อสร้างปรับปรุงบ ารุงรักษา
ถนน  สะพาน  ทางเท้า  ท่อ
ทางระบายน้ า  และ
สิ่งก่อสร้างอ่ืนๆ 

- โครงการก่อสร้าง
ศูนย์การเรียนรู้ 
ส่งเสริมอาชีพ  หมูที่  
6 บ้านแม่กลองน้อย 

- เพ่ือเป็นแหล่ง
เรียนรู้ในการ 
ส่งเสริมอาชีพต่างๆ 
ของประชาชน 

- ก่อสร้างศูนย์การ
เรียนรู้ 
ส่งเสริมอาชีพ 
ตามแบบมาตรฐานที่ 
อบต.ก าหนด 

อบต. 

    

กองช่าง อบต. 
โมโกร 
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แผนงาน โครงการพัฒนาเกษตรกรรมอ าเภออุ้มผาง / ต าบลโมโกร พ.ศ. 2561 – พ.ศ. 2564 

 

แผนพัฒนา/แผนงาน/โครงการ 
วัตถุประสงค์ 

แนวทางการ
ด าเนินงาน 

แหล่งงบประมาณ 
ระยะเวลาในการด าเนินงาน หน่วยงาน

รับผิดชอบ แนวทางพัฒนา แผนงาน/โครงการ 2561 2562 2563 2564 

- การพัฒนา  ด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐานแนวทางการพัฒนา  
ก่อสร้างปรับปรุง  บ ารุงรักษา
ถนน  สะพาน  ทางเท้า  ท่อ
ทางระบายน้ า  และ
สิ่งก่อสร้างอ่ืนๆ 

- โครงการปรับปรุง
ถนนลูกรัง 
เข้าพ้ืนที่การเกษตร 
หมู่ที่  7  แม่กะแซ 

- เพ่ือสะดวกแก่การ
สัญจรไปมา 
ในการคมนาคม 

- ปรับปรุงถนนลูกรัง 
ขนาดกว้าง 
4 เมตร ยาว 
1,900 เมตร 
หนา 0.20 เมตร 

อบต. 

    

กองช่าง อบต. 
โมโกร 

- โครงการขุดลอก
ล าห้วยแม่กลอง 
หมู่ที่  3  บ้านแม่
กลองคีต าบล 
โมโกร เชื่อมต่อ
ต าบลแม่กลอง 

- เพ่ือแก้ไขปัญหาน้ า
ท่วมขังและน้ าหลาก
ในหมู่บ้านและ 
พ้ืนที่การเกษตร 
 

- ขุดลอกล าห้วยแม่
กลอง 
ขนาดปากกว้างเฉลี่ย 
25 เมตร 
ก้นกว้างเฉลี่ย  
19 เมตร ลึกเฉลี่ย 
3 เมตร (ขุดลึกเฉลี่ย  
1.50 เมตร) ยาว 
900 เมตร 
 

อบต. 

    

กองช่าง อบต. 
โมโกร 
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ภาพกิจกรรม 
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ข้อมูลชุดดิน ต าบลโมโกร อ าเภออุ้มผาง จังหวัดตาก 
 

 

 

ต าบลโมโกร อ าเภออุ้มผาง จังหวัดตาก ประกอบไปด้วยชุดดินที่ 21 , 29 , 31, 38 , 59 , 62 

ที่มา : กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
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กลุ่มชุดดินในพื้นที่ลุ่ม 

กลุ่มชุดดินที่ 21 
 

    ชุดดิน : ชุดดินเพชรบุรี (Pb) และชุดดินสรรพยา (Sa) 
 
  
    ลักษณะเด่น :  
     กลุ่มดินร่วนหยาบลึกมากที่เกิดจากตะกอนล าน้ าในส่วนต่ า
     ของพ้ืนที่ริมแม่น้ า ปฏิกิริยาดินเป็นกรดเล็กน้อยถึงเป็นกลาง
     ระบายน้ าค่อนข้างเลวถึงดีปานกลาง ความอุดมสมบูรณ์ปาน
     กลาง 
  
    ปัญหา :  
ดินค่อนข้างเป็นทราย ขาดแคลนน้ านาน บางพ้ืนที่อาจได้รับอันตรายจากน้ าไหลบ่าท่วมขัง และน้ าท่วมขัง
ในฤดูฝน ท าความเสียหายกับพืชที่ไม่ชอบน้ า 
  
   แนวทางการจัดการ :  

 ปลูกข้าว เลือกระยะเวลาปลูกให้เหมาะสมกับฤดูกาล ปรับสภาพพ้ืนที่ให้ราบเรียบ และท าคันดิน
เพ่ือช่วยกักเกบ็น้ า ไถกลบตอซัง ปล่อยไว้ 3-4 สัปดาห์ หรือไถกลบพืชปุ๋ยสด (หว่านโสนอัฟริกันหรือโสน
อินเดีย 6-8 กิโลกรัม/ไร่ ไถกลบเมื่ออายุ 50-70 วัน ปล่อยไว้ 1-2 สัปดาห์) ร่วมกับการใช้ปุ๋ยอินทรีย์น้ า
หรือปุ๋ยเคมีสูตร 16-16-8 ใส่ปุ๋ยแต่งหน้าหลังปักด า 35-45 วัน มีระบบการให้น้ าในช่วงที่ข้าวขาดน้ า 
หรือท านาครั้งที่ 2 หรือปลูกพืชไร่ พืชผักหรือพืชตระกูลถั่วหลังเก็บเกี่ยวข้าว ท าร่องแบบเตี้ย ปรับปรุงดิน
ด้วยปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอก 2-3 ตัน/ไร่ ร่วมกับปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ยอินทรีย์น้ า 
 ปลูกพืชไร่ พืชผัก หรือไม้ผล ยกร่องกว้าง 6-8 เมตร คูน้ ากว้าง 1.0-1.5 เมตร ลึก 0.5-1.0 
เมตร ท าคันดินอัดแน่นล้อมรอบ เพ่ือป้องกันน้ าท่วม ปรับปรุงดินด้วยปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอก 2 -3 ตัน/ไร่ 
ร่วมกับปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ยอินทรีย์น้ า หรือขุดหลุมปลูกขนาด 50x50x50 ซม. ปรับปรุงหลุมปลูกด้วยปุ๋ย
หมักหรือปุ๋ยคอก 20-35 กิโลกรัม/หลุม ในช่วงเจริญเติบโต ก่อนเก็บผลผลิตและภายหลังเก็บผลผลิต ใช้
ปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอกร่วมกับปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ยอินทรีย์น้ า ตามชนิดพืชที่ปลูก เพ่ือรักษาความสามารถในการ
ผลิตของดินไม่ให้เสื่อมโทรมลง ในช่วงเจริญเติบโต ก่อนเก็บผลผลิตและภายหลังเก็บผลผลิต พัฒนาแหล่ง
น้ าชลประทานและจัดระบบการให้น้ าในแปลงปลูก 
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กลุ่มชุดดินในพื้นที่ดอน เขตดินแห้ง 

 กลุ่มชุดดินที่ 29 
     
    ชุดดิน : ชุดดินบ้านจ้อง (Bg) ชุดดินเชียงของ (Cg) ชุดดินโชคชัย 
     (Ci) ชุดดินแม่แตง (Mt)ชุดดินหนองมด (Nm) ชุดดินปาก
     ช่อง (Pc) และชุดดินสูงเนิน (Sn) 
  
      ลักษณะเด่น :  
     กลุ่มดินเหนียวลึกถึงลึกมากที่เกิดจากวัตถุต้นก าเนิดดินเนื้อ
     ละเอียดปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัด การระบายน้ าดีถึงดีปาน
     กลางความอุดมสมบูรณ์ต่ า 
   
     ปัญหา :  
     ความอุดมสมบูรณ์ต่ า ขาดแคลนน้ า และเกิดการชะล้าง
พังทลาย สูญเสียหน้าดินในพื้นท่ีลาดชัน บางพ้ืนที่ดินเป็นกรดจัดมาก 
   
 แนวทางการจัดการ :  

 ปลูกพืชไร่หรือพืชผัก เลือกพ้ืนที่ค่อนข้างราบเรียบ ปรับปรุงดินด้วยปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอก 1 -2 
ตัน/ไร่ หรือไถกลบพืชปุ๋ยสด (หว่านเมล็ดถั่วพร้า 8-10 กิโลกรัม/ไร่ เมล็ดถั่วพุ่ม 6-8 กิโลกรัม/ไร่ หรือ
ปอเทือง 4-6 กิโลกรัม/ไร่ ไถกลบระยะออกดอก ปล่อยไว้ 1-2 สัปดาห์) ร่วมกับการใช้ปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ย
อินทรีย์น้ า มีระบบอนุรักษ์ดินและน้ า เช่น ไถพรวนและปลูกพืชตามแนวระดับ มีวัสดุคลุมดิน ปลูกพืช
หมุนเวียน หรือปลูกพืชสลับเป็นแถบ พัฒนาแหล่งน้ าและจัดระบบการให้น้ าในแปลงปลูก พ้ืนที่ที่เป็นกรด
จัดมาก ควรใช้วัสดุปูน 200-300 กิโลกรัม/ไร่ 
 ปลูกไม้ผล ขุดหลุมปลูกขนาด 50x50x50 ซม. ปรับปรุงหลุมปลูกด้วยปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอก 15-
25 กิโลกรัม/หลุม มีระบบอนุรักษ์ดินและน้ า เช่น ท าคันดิน ท าขั้นบันได ปลูกพืชคลุมดิน มีวัสดุคลุมดิน 
ปลูกพืชแซม ท าแนวรั้วหรือฐานหญ้าแฝกเฉพาะต้น ในช่วงเจริญเติบโต ก่อนเก็บผลผลิตและหลังเก็บ
ผลผลิต ใช้ปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอกร่วมกับปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ยอินทรีย์น้ าตามชนิดพืชที่ปลูก พัฒนาแหล่งน้ าและ
จัดระบบการให้น้ าในแปลงปลูก พ้ืนที่ที่เป็นกรดจัดมาก ควรใช้วัสดุปูน 0.5-1.0 กิโลกรัม/หลุม 
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กลุ่มชุดดินในพื้นที่ดอน เขตดินแห้ง 

กลุ่มชุดดินที่ 31 

    

    ชุดดิน : ชุดดินเลย (Lo) และชุดดินวังไห (Wi) 
 
    ลักษณะเด่น :  
     กลุ่มดินเหนียวลึกถึงลึกมากที่เกิดจากวัตถุต้นก าเนิดดินเนื้อ
     ละเอียด ปฏิกิริยาดินเป็นกลางหรือเป็นด่าง การระบายน้ าดี
     ถึงดีปานกลาง ความอุดมสมบูรณ์ปานกลาง 
   
    ปัญหา : 
     ขาดแคลนน้ า ในพ้ืนที่ลาดชันสูงเกิดการชะล้างพังทลาย
     สูญเสียหน้าดิน 
   
 แนวทางการจัดการ :  

 ปลูกพืชไร่หรือพืชผัก เลือกพ้ืนที่ค่อนข้างราบเรียบ ปรับปรุงดินด้วยปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอก 1-2 
ตัน/ไร่ หรือไถกลบพืชปุ๋ยสด (หว่านเมล็ดถั่วพร้า 8-10 กิโลกรัม/ไร่ เมล็ดถั่วพุ่ม 6-8 กิโลกรัม/ไร่ หรือ
ปอเทือง 4-6 กิโลกรัม/ไร่ ไถกลบระยะออกดอก ปล่อยไว้ 1-2 สัปดาห์) ร่วมกับการใช้ปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ย
อินทรีย์น้ า มีระบบอนุรักษ์ดินและน้ า เช่น ไถพรวนและปลูกพืชตามแนวระดับ มีวัสดุคลุมดิน ปลูกพืช
หมุนเวียน หรือปลูกพืชสลับเป็นแถบ พัฒนาแหล่งน้ าและจัดระบบการให้น้ าในแปลงปลูก 
 ปลูกไม้ผล ขุดหลุมปลูกขนาด 50x50x50 ซม. ปรับปรุงหลุมปลูกด้วยปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอก 15-
25 กิโลกรัม/หลุม มีระบบอนุรักษ์ดินและน้ า เช่น การสร้างคันดิน ท าขั้นบันได ปลูกพืชคลุมดิน มีวัสดุ
คลุมดิน ปลูกพืชแซม ท าแนวรั้วหรือฐานหญ้าแฝกเฉพาะต้น ในช่วงเจริญเติบโต ก่อนเก็บผลผลิตและ
ภายหลังเก็บผลผลิต ใช้ปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอกร่วมกับปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ยอินทรีย์น้ า ตามชนิดพืชที่ปลูก พัฒนา
แหล่งน้ าและจัดระบบการให้น้ าในแปลงปลูก 
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กลุ่มชุดดินในพื้นที่ลุ่ม 

กลุ่มชุดดินที่ 59 

 
    ชุดดิน : ดินตะกอนน้ าพาเชิงซ้อนที่มีการระบายน้ าเลว (AC-pd : 
      Alluvial Complex, poorly drained) 
       
    ลักษณะเด่น :  
     กลุ่มดินร่วนหยาบหรือดินร่วนละเอียดที่เกิดจากดินตะกอนน้ า
     พาเชิงซ้อน ชั้นดินมีลักษณะเป็นชั้นสลับ เนื้อดินไม่แน่นอน
     ขึ้นอยู่กับตะกอนที่มาทับถม ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดถึงเป็น
     กลาง การระบายน้ าเลวถึงค่อนข้างเลว ความอุดมสมบูรณ์ต่ า 
      
    ปัญหา :  เนื้อดินค่อนข้างเป็นทราย ความอุดมสมบูรณ์ต่ า ขาดแคลน
 น้ านาน และบางปีอาจประสบปัญหาเรื่องการถูกน้ าท่วม 
 

 แนวทางการจัดการ :  

 ปลูกข้าว ไถกลบตอซัง ปล่อยทิ้งไว้ 3-4 สัปดาห์ หรือไถกลบพืชปุ๋ยสด (โสนอัฟริกัน หรือโสน
อินเดีย 4-6 กิโลกรัม/ไร่ ไถกลบเมื่ออายุ 50-70 วัน ปล่อยไว้ 1-2 สัปดาห์) ร่วมกับการใช้ปุ๋ย
อินทรีย์น้ าหรือปุ๋ยเคมีสูตร 16-16-8 ใส่ปุ๋ยแต่งหน้าหลังปักด า 35-45 วัน พัฒนาแหล่งน้ าไว้ใช้
ในช่วงที่ข้าวขาดน้ าหรือใช้ท านาครั้งที่ 2 หรือปลูกพืชไร่ พืชผักหรือพืชตระกูลถั่วหลังเก็บเกี่ยวข้าว 
โดยท าร่องแบบเตี้ย ปรับปรุงดินด้วยปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอก 2-3 ตัน/ไร่ ร่วมกับปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ยอินทรีย์
น้ า 

   ปลูกพืชไร่ พืชผักหรือไม้ผล ยกร่องกว้าง 6-8 เมตร คูน้ ากว้าง 1.0-1.5 เมตร ลึก 0.5-1.0 
เมตร และมีคันดินอัดแน่นล้อมรอบ ปรับปรุงดินด้วยปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอก 2 -3 ตัน/ไร่ ร่วมกับปุ๋ยเคมี
หรือปุ๋ยอินทรีย์น้ า หรือขุดหลุมปลูกขนาด 50x50x50 ซม. ปรับปรุงหลุมปลูกด้วยปุ๋ยหมักหรือปุ๋ย
คอก 20-35 กิโลกรัม/หลุม ในช่วงเจริญเติบโต ก่อนเก็บผลผลิตและภายหลังเก็บผลผลิต ใช้ปุ๋ยหมัก
หรือปุ๋ยคอกร่วมกับปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ยอินทรีย์น้ า ตามชนิดพืชที่ปลูก พัฒนาแหล่งน้ าและจัดระบบการให้
น้ าในแปลงปลูก 
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กลุ่มชุดดินในพื้นที่ดอน เขตดินแห้ง 

กลุ่มชุดดินที่ 38 

 
    ชุดดิน : ชุดดินเชียงใหม่ (Cm) ชุดดินชุมพลบุรี (Chp) ชุดดินดอน
     เจดีย ์(Dc) ชุดดินไทรงาม (Sg) และชุดดินท่าม่วง (Tm) 
 
    ลักษณะเด่น :  
     กลุ่มดินร่วนหยาบลึกมากที่ เกิดจากตะกอนริมแม่น้ า มี
     ปฏิกิริยาดินเป็นกรดเล็กน้อยถึงเป็นกลางการระบายน้ าดีถึงดี
     ปานกลาง ความสมบูรณ์ปานกลาง 
      
    ปัญหา : 

     เนื้อดินค่อนข้างเป็นทราย ขาดแคลนน้ าในระยะที่ฝนทิ้งช่วง
นาน บางพ้ืนที่อาจมีน้ าท่วมขัง หรือไหลบ่าท่วมขังอย่างฉับพลันในระยะที่มีฝนตกหนัก 
   
 แนวทางการจัดการ :  

 ปลูกพืชไร่หรือพืชผัก จัดระบบการปลูกพืชหมุนเวียนให้มีการปลูกพืชบ ารุงดินอยู่ด้วย ปรับปรุง
ดินด้วยปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอก 2-3 ตัน/ไร่ หรือไถกลบพืชปุ๋ยสด (หว่านเมล็ดถั่วพร้า 8-10 กิโลกรัม/ไร่ 
เมล็ดถั่วพุ่ม 6-8 กิโลกรัม/ไร่ หรือปอเทือง 4-6 กิโลกรัม/ไร่ ไถกลบระยะออกดอก ปล่อยไว้ 1 -2 
สัปดาห์) ร่วมกับปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ยอินทรีย์น้ า มีวัสดุคลุมดิน ท าแนวรั้วหรือท าฐานหญ้าแฝกเฉพาะต้น มี
การใช้ปุ๋ยเคมีตามชนิดพืชที่ปลูก เพ่ือรักษาความสามารถในการผลิตของดินไว้ไม่ ให้เสื่อมโทรมลง 
จัดระบบการให้น้ าในแปลงปลูก 
 ปลูกไม้ผล เลือกพ้ืนที่ที่ไม่เสี่ยงต่อการท่วมขังของน้ า ขุดหลุมปลูกขนาด 50x50x50 ซม. 
ปรับปรุงหลุมปลูกด้วยปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอก 20-35 กิโลกรัม/หลุม มีวัสดุคลุมดิน ปลูกพืชคลุมดิน 
ปลูกพืชแซม ท าแนวรั้วหรือท าฐานหญ้าแฝกเฉพาะต้น ในช่วงเจริญเติบโต ก่อนเก็บผลผลิตและ
ภายหลังเก็บผลผลิต ใช้ปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอกร่วมกับปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ยอินทรีย์น้ า ตามชนิดพืชที่ปลูก 
จัดระบบการให้น้ าในแปลงปลูก 
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กลุ่มชุดดินในพื้นที่ดอน เขตดินชื้น 

กลุ่มชุดดินที่ 62 
 

ชุดดิน : พื้นที่ลาดชันเชิงซ้อน (SC : slope complex)   
  
ลักษณะเด่น :  
 พ้ืนที่ลาดชันเชิงซ้อนที่มีความลาดชันมากกว่า 35 เปอร์เซ็นต์ พ้ืนที่บริเวณนี้ยังไม่มีการศึกษา 
ส ารวจและจ าแนกดิน เนื่องจากสภาพพ้ืนที่มีความลาดชันสูง ซึ่งถือว่ายากต่อการจัดการดูแลรักษาส าหรับ
การเกษตร   
ปัญหา :  
 มีความลาดชันสูงมาก ในพ้ืนที่ท าการเกษตรจะเกิดการชะล้างพังทลายสูญเสียหน้าดินอย่าง
รุนแรง ขาดแคลนน้ าและบางพ้ืนที่อาจพบชั้นหินพ้ืนหรือเศษหินกระจัดกระจายอยู่บริเวณหน้าดิน
   
 
แนวทางการจัดการ :  
ควรปล่อยไว้ให้เป็นป่าตามธรรมชาติ เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่า แหล่งต้นน้ าล าธาร ในกรณีที่จ าเป็นต้อง
น ามาใช้ประโยชน์ทางการเกษตร จ าเป็นต้องมีการศึกษาดินก่อน เพ่ือให้ทราบถึงความเหมาะสมของดิน
ส าหรับการปลูกพืช โดยมีการใช้ประโยชน์ที่ดินในเชิงอนุรักษ์หรือวนเกษตร ในบริเวณพ้ืนที่ที่เป็นดินลึก
และสามารถพัฒนาแหล่งน้ าได้ มีระบบอนุรักษ์ดินและน้ า เช่น ปลูกพืชคลุมดิน ท าแนวรั้วหญ้าแฝกและ
ขุดหลุมปลูกเฉพาะต้น โดยไม่มีการท าลายไม้พ้ืนล่าง ส าหรับในพ้ืนที่ที่ไม่มีศักยภาพทางการเกษตร ควร
รักษาไว้ให้เป็นสวนป่า สร้างสวนป่าหรือใช้ปลูกไม้ใช้สอยโตเร็ว 
 
 
 
 

 


