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บทที่ 1  

โครงการจัดท าแผนพัฒนาเกษตรกรรมต าบลเป็นเกษตรอุตสาหกรรม 

 พระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแห่งชาติ พ.ศ.2553 ก าหนดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ประการหนึ่ง 
คือ “เพ่ือสนับสนุนสิทธิและการมีส่วนร่วมของเกษตรกร ในการก าหนดนโยบายและวางแผนการพัฒนา
เกษตรกรรมอย่างเป็นระบบ เพ่ือให้รัฐรักษาเสถียรภาพด้านราคาและความมั่นคงในอาชีพเกษตรกร             
เพ่ิมศักยภาพและยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรให้ดีขึ้นทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมืองอย่างต่อเนื่อง
ให้เป็นไปเพ่ือเกษตรกรอย่างแท้จริง” ที่ผ่านมาในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 สภาเกษตรกรแห่งชาติได้
ด าเนินการจัดท าแผนแม่บทเพ่ือพัฒนาเกษตรกรรมผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียในพ้ืนที่ 
จากระดับล่างสู่ระดับบน มีการจัดท าแผนพัฒนาเกษตรกรรมตั้งแต่ในระดับต าบล อ าเภอ จังหวัดเป็นล าดับ 
จนเป็นแผนพัฒนาเกษตรกรรมในระดับประเทศ ในการจัดท าแผนพัฒนาเกษตรกรรมดังกล่าวครั้งนั้นมุ่งเน้นให้
ความส าคัญพ้ืนที่ในระดับหมู่บ้าน ต าบลอย่างมาก เพราะถือเป็นจุดเริ่มต้นของเป็นจุดเริ่มต้นของปัญหาและ
ความต้องการในการพัฒนาทุกเรื่องทุกสาขาทั้งในภาคเกษตรและนอกภาคเกษตร ข้อมูลปัญหาความต้องการ
ต่างๆ ที่ได้จากพ้ืนที่เหล่านั้น ถือเป็นข้อมูลจริงที่เกิดจากปัญหาความเดือดร้อนของเกษตรกรโดยตรงในเรื่องที่มี
ความเร่งด่วน  

 สภาเกษตรกรแห่งชาติได้ให้ความส าคัญเร่งน าเสนอรัฐบาลในลักษณะข้อเสนอเชิงนโยบาย และพบว่า
เมื่อเวลาผ่านไปปัญหาต่างๆ เหล่านั้นส่วนใหญ่ยังไม่ได้รับการแก้ไข ดังนั้นในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  
สภาเกษตรกรแห่งชาติ จึงได้หยิบยกเรื่องการจัดท าแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับต าบลขึ้นมาด าเนินการอีกครั้ง 
โดยมีวัตถุประสงค์ เพ่ือสนับสนุนชุมชนระดับต าบลร่วมมือกันแก้ปัญหาด้วยตนเอง  ส่งเสริมการจัดท า
แผนพัฒนาเกษตรกรรมในการพัฒนาแก้ไขปัญหาร่วมกันในรูปแบบของการจัดการตนเอง พัฒนาเกษตรกรให้มี
ความรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง สามารถจัดท าแผนพัฒนาร่วมกันน าไปสู่การเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้าง 
ทางการเกษตร และสร้างเครือข่ายองค์กรเกษตรกร เชื่อมโยงและพัฒนาความร่วมมือในด้านการผลิตทาง
เกษตรกรรม การแปรรูป การตลาด และการบริโภคเพ่ือการยังชีพระหว่างเครือข่ายองค์กรเกษตรกับภาครัฐ  
และภาคเอกชน  

 โดยมุ่งเน้นด าเนินการใน 5 เรื่องหลักให้บังเกิดผลแก้ปัญหาได้อย่างเป็นรูปธรรม ประกอบด้วย  
1) ปัญหาหนี้สินของเกษตรกร 2) ปัญหาแหล่งน้ าเพ่ือการเกษตร 3) ปัญหาที่ดินท ากิน 4)ปัญหาราคาสินค้า
เกษตร และ 5) ปัญหาสวัสดิการเกษตรกร สิทธิเกษตรกรและการไม่รับความเป็นธรรม พ้ืนที่ด าเนินการ 
อ าเภอละ 1 ต าบล  
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วัตถุประสงค์โครงการ 

 1) เพ่ือพัฒนาเกษตรกรให้มีความรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง สามารถจัดท าแผนพัฒนาร่วมกัน น าไปสู่
การเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างทางการเกษตร 

 2) จัดตั้งองค์กรเกษตรกรรายสินค้าเกษตรในพ้ืนที่ต าบลเป้าหมาย ซึ่งจะเป็นสินค้าเกษตรชนิดใหม่ใน
พ้ืนที ่หรอืพัฒนาแก้ไขปัญหาสินค้าเกษตรเดิมและเชื่อมโยงเครือข่าย 

 3) ปรับปรุงระบบการผลิตและการตลาดสินค้าเกษตรของเกษตรกรในต าบล โดยอาศัยแผนพัฒนา
เกษตรกรรม การบริหารจัดการ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เป็นเครื่องมือสร้างมูลค่าเพ่ิมผลผลิต
ทางการเกษตรตลอดห่วงโซ่คุณค่า ตั้งแต่ต้นน้ า กลางน้ า และปลายน้ า ในรูปแบบเกษตรอุตสาหกรรม SMAEs 
เกษตร เปลี่ยนแปลงจากเกษตรแบบดั้งเดิมเป็นเกษตรสมั ยใหม่เน้นบริหารจัดการและเทคโนโลยี   
สร้างเกษตรกรให้เป็นผู้ประกอบการ 

ระยะด าเนินการ 

 ปีงบประมาณ 2560  

เป้าหมายโครงการ 

 1) ส่งเสริมการจัดท าแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับต าบล และสร้างความเข้มแข็งเกษตรกรหรือองค์กร
เกษตรกรรายสินค้าเกษตรในพ้ืนที่ทุกอ าเภอๆละ 1 ต าบล ซึ่งได้ด าเนินการไปแล้วในปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2559 จ านวน 11 ต าบล ปีงบประมาณ 2560 เป้าหมายด าเนินการจ านวน 11 ต าบล คงเหลือ
ด าเนินการในปี 2561-2564 จ านวน  43  ต าบล 

 2) ส่งเสริม สนับสนุนเกษตรกรหรือองค์กรเกษตรกรรายสินค้าเกษตร พัฒนาเป็นเกษตรอุตสาหกรรม
หรือ SMAEs เกษตร จ านวน 1 กลุ่มองค์กรเกษตรกร 

วิธีการด าเนินโครงการ 

 เสนอขอความเห็นชอบโครงการต่อสภาเกษตรจังหวัด และจัดท ารายละเอียดการด าเนินโครงการขอ
อนุมัติต่อประธานสภาเกษตรกรจังหวัด ก่อนด าเนินงานตามข้ันตอน ดังนี้ 

 1) กิจกรรมจัดท าแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับต าบล 

 ส านักงานสภาเกษตรกรจังหวัด ประสานงาน แนะน า ช่วยเหลือเกษตรกรในต าบลจัดท าแผนพัฒนา
เกษตรกรรมระดับต าบล โดยผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย และต้องมีสาระส าคัญเพ่ือการ
แก้ปัญหาอย่างน้อย  5  เรื่องดังต่อไปนี้ 

  1) ระดมความคิดเห็น ปัญหาและก าหนดแนวทางการส่งเสริม และการแก้ไขปัญหาที่ดินโดย
ส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิในดินเพื่อประกอบเกษตรกรรมของเกษตรกร 

  2) การส่งเสริม การพัฒนา และแก้ไขปัญหาแหล่งน้ าและระบบชลประทานเพื่อเกษตรกรรม 
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  3) การส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิเกษตรกร และก าหนดสวัสดิการให้เกษตรกร 

  4) พัฒนาความร่วมมือในด้านการผลิต การแปรรูป และการตลาด สนับสนุนการรวมกลุ่ม
สร้างเครือข่ายรายอาชีพ รายสินค้า เพื่อการลดรายจ่าย และสร้างมูลค่า ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

  5) การแก้ไขปัญหาหนี้สินของเกษตรกร และการเข้าถึงแหล่งทุน 

 2) กิจกรรมสร้างความเข้มแข็งแก่เกษตรกรและองค์กรเกษตรกรรายอาชีพตามแนวทางเกษตร
อุตสาหกรรมเป็นการพัฒนาต่อยอด การแปรรูปสินค้าเกษตร ในการแก้ปัญหาราคาสินค้าเกษตร ตามกิจกรรม
จัดท าแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับต าบล เพ่ือให้มีการพัฒนาไปสู่เกษตรอุตสาหกรรม หรือ SMAEs เกษตร  

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 1) เกษตรกรสามารถร่วมกันแก้ปัญหาเพ่ือพัฒนาอาชีพมีรายได้เพ่ิมข้ึนมีความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิต
ที่ดีข้ึน 

 2) ชุมชนระดับมีศักยภาพและความสามารถในการบริหารจัดการบริหารจัดการงานสู่การบริหาร
จัดการตนเอง 

 3) ระบบการผลิตและการตลาดสินค้าเกษตรในต าบลมีการเปลี่ยนแปลงจากที่ขายวัตถุดิบแต่เดิม  
เป็นการขายผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพ่ิม 
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บทที่ 2  

สภาพทั่วไปของต าบลสมหวัง 
 

1. ประวัติความเป็นมา 

 พ้ืนที่ของต าบลสมหวัง ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของที่ว่าการอ าเภอกงหรา โดยห่างจากท่ีว่าการอ าเภอกง
หราประมาณ 20 กิโลกรัม มีพ้ืนที่ทั้งหมดประมาณ 19,981.25 ไร่ (37.97 ตารางกิโลเมตร) โดยได้แยก
การปกครองมาจากต าบลจากต าบลชะรัดตั้งแต่ปี 2525 ราษฎรนับถือสาสนาพุทธ  

2. อาณาเขตติดต่อ 

 มีอาณาเขตติดต่อกับต าบลต่างๆ ดังนี้ 

  ทิศเหนือ จด ต าบลร่มเมือง อ าเภอเมือง และต าบลอ่างทอง อ าเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง 

 ทิศใต้ จด ต าบลชะรัด อ าเภอกงหรา และต าบลนาโหนด อ าเภอเมือง จังหวัดพัทลุง 

 ทิศตะวันออก จด ต าบลท่าแค และต าบลนาโหนด อ าเภอเมือง จังหวัดพัทลุง 

 ทิศตะวันตก จด ต าบลคลองเฉลิม อ าเภอกงหรา และต าบลล าสินธุ์ อ าเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง 
 

แผนที่แสดงการเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจต าบลสมหวัง 

 
ที่มา : http://agri-map-online.moac.go.th/ ( 19 มิถุนายน 2560 ) 
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3. เขตการปกครอง 

 ต าบลสมหวัง แบ่งออกเป็น 7 หมู่บ้าน ดังนี้ 

 หมู่ที่ 1 บ้านคลองล าพัฒนา 

 หมู่ที่ 2 บ้านพังก่ิง 

 หมู่ที่ 3 บ้านหวังตก 

 หมู่ที่ 4 บ้านสมหวัง 

 หมู่ที่ 5 บ้านใสคุณเปลื่อย 

 หมู่ที่ 6 บ้านพรุนาแด้ 

 หมู่ที่ 7 บ้านทุ่งเลียบ 

4. ประชากร 

 ในเขตพ้ืนที่เทศบาลต าบลสมหวัง มีประชากรทั้งสิ้น 1,089 ครัวเรือน ประชากร 3,215 คน แยก
เป็นชาย 1,621 คน หญิง 1,594 คน จ าแนกได้ดังนี้ 

หมู่ที ่ จ านวนครัวเรือน จ านวนประชากร 
1 121 392 
2 222 661 
3 155 398 
4 220 627 
5 139 470 
6 148 400 
7 84 276 

รวม 1,089 ครัวเรือน 3,215 คน 
 

5. ผลิตภัณฑ์มวลรวมรายได้/สภาพทางเศรษฐกิจ 

 ประชากรในต าบลสมหวังสวนใหญ่ท าอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลัก ได้แก่ มีพ้ืนที่สวนยาง 8,992 ไร่ มี
พ้ืนที่นาข้าว 3,127 ไร่ มีพ้ืนที่ปลูกไม้ผล 847 ไร่ พืชไร่ พืชผัก มีการท าปศุสัตว์ ได้แก่ การเลี้ยงโคพ้ืนเมือง 
แพะ เป็ดและไก่ และมีการท าประมง มีการเลี้ยงปลาในบ่อ ในกระชัง ได้แก่ ปลาดุก ปลานิล ปลาตะเพียน 
ส าหรับอาชีพนอกภาคเกษตรกรรม มีการประกอบอุตสาหกรรมภายในครัวเรือน เช่น การแปรรูปไม้ยางพารา 
น้ ายางพารา มีอาชีพรับจ้างและค้าขาย  
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6. สถานศึกษา 

 โรงเรียนระดับประถมศึกษา จ านวน 2 แห่ง 

  1. โรงเรียนวัดสมหวัง ตั้งอยู่หมู่ที่ 4 

  2. โรงเรียนวัดพังก่ิง ตั้งอยู่หมู่ที่ 2 

 โรงเรียนระดับมัธยมศึกษา จ านวน 1 แห่ง  

  1. โรงเรียนชะรัดชนูปถัมภ์ ตั้งอยู่หมู่ที่ 4  

 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จ านวน 1 ศูนย์ 

  1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพรุนาแด้ ตั้งอยู่หมู่ที่ 6  

7. สถาบันส าคัญทางศาสนา มีวัดจ านวน 2 แห่ง  

 1. วัดพังก่ิง ตั้งอยู่หมู่ที่ 6 

 2. วัดสมหวัง ตั้งอยู่หมู่ที่ 4 

8. สถานบริการสาธารณสุข จ านวน 2 แห่ง 

 1. สถานีอนามัยบ้านพังก่ิง 

 2. สถานีอนามัยบ้านสมหวัง 

9. ข้อมูลเศรษฐกิจ  

 1. ปั๊มน้ ามัน   1 แห่ง  

 2. สหกรณ์การยาง  2 แห่ง  

 3. ร้านค้าปลีก    30 แห่ง  

 4. ร้านเสริมสวย   5 แห่ง 

 5. โรงสีข้าว   5 แห่ง  

 6. ฟาร์มสุกร   7 แห่ง 

 7. ฟาร์มเลี้ยงไก่   3 แห่ง  

 8. กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต 1 แห่ง 

 9. กลุ่มกองทุนหมู่บ้าน  1 แห่ง 

 10. สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน 1 แห่ง 
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10. แหล่งน้ าที่สร้างข้ึน  

 1. ฝาย    1 แห่ง 

 2. ฝายน้ าล้น   3 แห่ง 

 3. บ่อน้ าตื่น   929 แห่ง 

 4. บ่อบาดาล   3 แห่ง 

 5. ประปาหมู่บ้าน  5 แห่ง 

11. ศักยภาพของชุมชนและพื้นที่ 

 1. การรวมกลุ่มของประชาชน 

  - กลุ่มแม่บ้าน   7 แห่ง 

  - กลุ่มอาชีพ  5 แห่ง 

  - กลุ่มออมทรัพย์  5 กลุ่ม 

  - กลุ่มกองทุนหมู่บ้าน 7 กลุ่ม 

12. สภาพทั่วไป  

 ต าบลสมหวังมีความอุดมสมบูรณ์ในด้านทรัพยากร ดินดี แหล่งน้ าเหมาะสม ประชากรมีทักษะในการ
ประกอบอาชีพท าการเกษตร พ้ืนที่เหมาะส าหรับการปลูกยางพารา ปลูกข้าว ปลูกไม้ผลและมีผลผลิตออกมา
อย่างสม่ าเสมอ และมีการน้อมน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในชีวิตประจ าวัน  

13. ศักยภาพต าบลสมหวัง 

 จุดแข็ง/ปัจจัยภายใน 

 1. เป็นต าบลต้นแบบด้านพลังงาน 

 2. เป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ 

 3. มีลักษณะทางธรรมชาติเหมาะสมกับการประกอบอาชีพเกษตรกรรม 

 4. ไม่มีการอพยพของแรงงาน 

 5. มีแหล่งเงินทุนในชุมชนที่เข้มแข็ง ได้แก่ กลุ่มออมทรัพย์ กองทุนหมู่บ้าน 

 6. มีศูนย์เรียนรู้ทางด้านเศรษฐกิจพอเพียง 
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 จุดอ่อน/ปัจจัยภายใน 

 1. ประชาชนมีการออมเงินน้อย 

 2. ประชาชนไม่มีความรู้ในการประกอบอาชีพอ่ืน นอกจากการท าสวนยางพารา การท านา 

 3. บางหมู่บ้านประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนน้อย 

 4. ประชาชนในบางหมู่บ้าน ไม่หวงแหงนงบประมาณ กองทุนต่างๆในหมู่บ้าน 

 5. ประชาชนไม่สนใจในการประกอบอาชีพเสริมเพ่ิมรายได้ 

 6. ประชาชนบางส่วนลุ่มหลงในอบายมุข 
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บทที่ 3  

การจัดเวทีประชาคม 

 ส านักงานสภาเกษตรกรจังหวัดพัทลุง ได้เชิญกลุ่มเกษตรกร ผู้แทนเกษตรกรระดับหมู่บ้าน ผู้ใหญ่บ้าน 
ผู้แทนองค์การบริหารส่วนต าบล และผู้แทนหน่วยงานในพ้ืนที่ เพ่ือท าความเข้าในรายละเอียดวัตถุประสงค์ 
ความจ าเป็น ความส าคัญของการจัดท าแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับต าบล และวิเคราะห์ข้อมูลสภาพ  
การท าการเกษตรในปัจจุบัน และตัดสินใจเลือกชนิดสินค้าที่จะจัดท าแผนพัฒนาเกษตรกรรมต าบลเป็นเกษตร
อุตสาหกรรม เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ศาลาหมู่บ้านหมู่ที่ 7 ต าบลสมหวัง 

 

1. การวิเคราะห์สินค้าเกษตรที่จะมุ่งเน้นเป็นหลัก 

 โครงการจัดท าแผนพัฒนาเกษตรกรรมต าบลเป็นเกษตรอุตสาหกรรม เป็นการส่งเสริม สนับสนุน
เกษตรกรหรือองค์กรเกษตรกรรายสินค้าเกษตร พัฒนาเป็นเกษตรอุตสาหกรรมหรือ SMAEs เกษตร ปรับปรุง
ระบบการผลิตและการตลาดสินค้าเกษตรของเกษตรกรในต าบล  โดยอาศัยแผนพัฒนาเกษตรกรรม  
การบริหารจัดการ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เป็นเครื่องมือสร้างมูลค่าเพ่ิมผลผลิตทางการเกษตร
ตลอดห่วงโซ่คุณค่า ตั้งแต่ต้นน้ า กลางน้ า และปลายน้ า ในรูปแบบเกษตรอุตสาหกรรม SMAEs เกษตร 
เปลี่ยนแปลงจากเกษตรแบบดั้งเดิมเป็นเกษตรสมัยใหม่เน้นบริหารจัดการและเทคโนโลยี สร้างเกษตรกรให้เป็น
ผู้ประกอบการ ส านักงานสภาเกษตรกรจังหวัดพัทลุงจึงจัดเวทีเสวนา เพ่ือให้เกษตรกรในต าบลช่วยกันแสดง
ความคิดเห็น และตัดสินใจเลือกสินค้าเกษตรที่จะมุ่งเน้นเป็นหลัก  
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ที ่ ชนิดสินค้าเกษตร ต้นทุน ราคาขาย ก าไร/ขาดทุน ข้อดี ข้อเสีย ปัญหาและอุปสรรค 
1 ยางพารา 16,000 

บาท/ไร่/ปี 
12,575บาท/
ไร่/ปี 

ขาดทุน 3,425 
บาท/ไร่/ปี 

-ราคาไม่แน่นอน และตกต่ า 
-ต้นยางเป็นโรคยืนต้นตาย 
-อุทกภัย 

2 ข้าว 2 , 2 6 5 
บาท/ไร่ /
รอบ 

6,800 บาท/
ไร่/รอบ 

ก า ไ ร  4 ,535 
บาท/ไร่/รอบ 

-ราคาไม่แน่นอน 
-ภัยแล้ง อุทกภัย 
-ราคาปุ๋ย และยามีราคาแพง 

3 ปาล์ม 6 , 9 5 1 
บาท/ไร่/ปี 

14,814 บาท/
ไร่/ปี 

ก า ไ ร  7 ,863 
บาท/ไร่/ปี  

-ราคาไม่แน่นอน 
-เป็นพืชเชิงเดี่ยว 

4 กล้วย 11,000 
บาท/ไร่/ปี 

40,000 บาท/
ไร่/ปี 

39,000 บาท/
ไร่/ปี  

-ราคาไม่แน่นอน 
-ไม่มีตลาดรับซื้อท่ีแน่นอน 

  

 เกษตรกรต าบลสมหวังได้เลือกการแปรรูปกล้วย กลุ่มกล้วยกรอบแก้วทุ่งเลียบ เป็นสินค้าเกษตร  
ของต าบลที่มีการรวมกลุ่มแปรรูป เพ่ือสร้างงานและรายได้เสริมให้กับสมาชิกท่ีว่างเว้นหลังจากการท าสวนยาง
ในแต่ละวัน 

2. ข้อมูลปัญหาหนี้สินของเกษตรกร  

 ส านักงานสภาเกษตรกรจังหวัดพัทลุงได้ประสานงานกับส านักงาเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพัทลุงใน
ฐานะศูนย์ประสานการแก้ไขปัญหาหนี้สินเกษตรกรระดับจังหวัด พบว่าในต าบลนี้มีเกษตรกรขึ้นทะเบียน
ปัญหาหนี้สินกับกระทรวงมหาดไทยไว้ทั้งสิ้น 163 ราย ผลรวมของหนี้สิน 24,051,000 บาท และจากการ
ท าประชาคมพบว่าเกษตรกรส่วนใหญ่ในต าบลสมหวังมีภาวะหนี้สินแต่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนปัญหาหนี้สินกับ
กระทรวงมหาดไทย สาเหตุของการมีหนี้สิน ได้แก่  

 1) เป็นค่าเล่าเรียนบุตร 

 2) ค่าครองชีพในครัวเรือนสูง 

 3) รายได้ไม่เพียงพอกับรายจ่าย 

 ในที่ประชุมเสนอแนวทางการแก้ไข ได้แก่ การท าบัญชีครัวเรือนและการส่งเสริมการประกอบอาชีพ
เสริม 

3. ข้อมูลปัญหาที่ดินท ากิน 

 จากการท าเวทีประชาคมต าบลสมหวัง ได้มีการเสนอปัญหาเรื่องที่ดิน ดังนี้ 

ที ่ ปัญหาสิทธิท่ีดินท ากิน ข้อเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหา 
1 ที่ดินไม่มีเอกสารสิทธ์ิ ในหมู่ 3,5  รวบรวมข้อมูลจ านวนเกษตรกร จ านวนพื้นที ่
2 ขาดที่ดินท าการเกษตร รวมรวมจ านวนเกษตรกรที่ขาดแคลนท่ีดินเพื่อการเกษตร 
3 สภาพดินเสื่อมโทรม -การตรวจคุณภาพดิน 

-การปรับสภาพดิน 
-ลดการใช้ปุ๋ยเคมี 
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4. ปัญหาน้ าเพื่อการเกษตร 

 ต าบลสมหวังมีปัญหาการจัดการน้ าให้เพียงพอกับการท าเกษตรโดยเฉพาะการท านาข้าว ทั้งช่วงนาปี
และนาปรัง และแหล่งกักเก็บน้ าเพื่อการเกษตรในพ้ืนที่ไม่เพียงพอ 

ที ่ ปัญหาน้ าเพ่ือการเกษตร ข้อเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหา 
1 การบริหารจัดการน้ าไม่ตรงกับช่วงเวลาที่

ต้องการ 
ประสานจัดเวทีร่วมเพื่อรับฟังปัญหาร่วมกันเพื่อหาแนวทางการ
แก้ไขปัญหา (รวมทั้ง ต าบลชะรัด) 

 

5. ปัญหาอื่นๆ 

 1) ความต้องการพืชปุ๋ยสด ได้แก่ ปอเทืองเพ่ือปลูกและไถ่กลบบ ารุงดิน 

 2) ขาดหมอดินอาสาประจ าต าบล 

 3) ขาดเจ้าหน้าที่เกษตรประจ าต าบล 

 4) ขาดการรวมกลุ่ม 

 5) มีปัญหาการลักขโมย 
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บทที่ 4 

แผนพัฒนาเกษตรกรรมต าบลเป็นเกษตรอุตสาหกรรม (กล้วยกรอบแก้วทุ่งเลียบ) 

ต าบลสมหวัง อ าเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง 

 

1. วิ  สัยทัศน์ 

 สร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับผลิตภัณฑ์ชุมชน 
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 การท ากล้วยฉาบ กล้วยฉาบเป็นวิธีการถนอมอาหารพ้ืนบ้านที่มีมาตั้งแต่สมัยโบราณ อาศัยน้ าตาลเป็น
สารป้องกันไม่ให้อาหารเกิดการเปลี่ยนแปลง บูดเน่าเสียหาย และมีวัตถุประสงค์เพ่ือเก็บไว้กินนานๆ การท า
กล้วยฉาบของชาวบ้านโดยทั่วไปจะมีขั้นตอนและวิธีการที่คล้ายๆกัน คือ ขั้นตอนแรกเริ่มด้วยการคัดเลือก
กล้วยน้ าหว้ากล้วยหักมุก ที่แก่จัด น ามาปอกเปลือก แล้วน ามาหั่นเป็นแว่นๆแต่เดิมจะใช้มีดหั่นตามยาวหรือ
ขวางก็ได้ แต่ปัจจุบันนิยมน ามาไสกับกบไสน้ าแข็งเพราะจะท าให้ได้แว่นกล้วยฉาบที่มีความหนาเท่าๆ กัน อีก
ทั้งเป็นการประหยัดเวลาด้วยจากนั้นน ามาแกะแยกชิ้นออกเพ่ือให้ยางกล้วยแห้ง เอาไปทอดน้ ามันที่ร้อนจัดจน
กรอบแล้วตักใส่ที่พักให้สะเด็ดน้ ามัน เมื่อทอดกล้วยหมดแล้ว เอากระทะใส่น้ าตาลเนย น้ าเล็กน้อย พร้อมด้วย
เกลือพอมีรสเค็ม ตั้งไฟให้น้ าร้อนจัดเคี่ยวจนส่วนผสมเหนียวเป็นยางมะตูม เอากล้วยที่ทอดแล้วลงคลุกกับ
น้ าตาล ฉาบจนน้ าตาลเกาะติดกล้วยและแห้ง ทิ้งไว้ให้เย็นแล้วจึงบรรจุภาชนะเก็บได้ 

 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกล้วยกรอบแก้วทุ่งเลียบ ได้ท า กล้วยฉาบรสหวาน และกล้วยฉาบรสเค็ม กล้วย
ฉาบทั้ง ๒ ชนิดนี้ มีขั้นตอนและ วิธีการท าอย่างเดียวกันจะแตกต่างกันเล็กน้อย ตรงที่กล้วยฉาบรสเค็มไม่ต้อง
ใช้น้ าตาลเป็นส่วนผสมเท่านั้น 

 

มาตรฐานและรางวัลที่ได้รับ 

 1.อย.93-2-01247-2-0001 

 2.มผช. 1038/2554 

 3.เครื่องหมายการ ทะเบียนเลขท่ี ค.264272 

 4.ได้รับ สี่ดาว จากการคัดสรรผลิตภัณฑ์otop ปี 2547  

 5.ได้รับ สี่ดาว จากการคัดสรรผลิตภัณฑ์otop ปี 2552  

 6.วิสาหกิจชุมชนกล้วยกรอบแก้วทุ่งเลียบรหัสทะเบียน 5-93-02-05/10001 

 

ความสัมพันธ์กับชุมชน 

 1. สร้างรายได้ สร้างอาชีพ ให้กับสมาชิกในชุมชน 

 2. ให้ความรู้กับหมู่บ้าน / ชุมชน 

 3. สร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับผลิตภัณฑ์ชุมชน 
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กระบวนการผลิต 

วัตถุดิบและส่วนประกอบ 

 1 .กล้วยน้ าว้า 

 2. น าตาลทราย 

 3. น้ ามันพืช 

 4. เกลือ 

 5. น้ าเปล่า 

ขั้นตอนการผลิต 

 1. น ากล้วยน้ าว้าที่แก่จัดมาปลอกเปลือก ล้างน้ าให้สะอาด  

 2. สไลด์กล้วยเป็นแว่น ๆ ผึ่งลมพอหมาด ๆ  

 3. น ากล้วยลงทอดในน้ ามันที่ร้อนจัด พอสุก ตักพักให้สะเด็ดน้ ามัน 

 4. ต้มน้ าเชื่อมให้ร้อนจัด แล้วน้ ากล้วยที่ทอดแล้วพักเอาไว้แช่ในน้ าเชื่อม 3 นาที 

 5. ตักกล้วยที่แช่น้ าเชื่อม พักให้สะเด็ดน้ าลงทอดในน้ ามันอีกที 

 6. ตักข้ึนพักให้สะเด็ดน้ ามัน พักไว้พออุ่นซับด้วยกระดาษซับน้ ามัน 

 7. บรรจุถุง แบ่งตามขนาดให้สวยงาม 

เทคนิค/เคล็ดลับในการผลิต 

 1.สไลด์กล้วยให้แว่นเท่า ๆ กัน  

 2.ขณะทอดให้ไฟร้อนเท่าๆ กัน  

 3.แช่ในน้ าเชื่อมที่ร้อนจัด 

แหล่งจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ 

 1.ศูนย์ OTOP โลตัส พัทลุง 

 2.ศูนย์ OTOP องค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง 

 3.ร้านลูกหยีแม่หนูด า ตลาดพัทลุง  

 4.ร้านดอกแค ต าบลท่าแค อ าเภอเมืองพัทลุง 
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2. พันธกิจ 

 สร้างรายได้ สร้างอาชีพ ให้กับสมาชิกในชุมชน 

 

3. ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การยกระดับคุณภาพสินค้าเกษตร เพื่อเพ่ิมรายได้ 

  กลยุทธ์ 

   3.1.1 ปรับปรุงคุณภาพกล้วยกรอบแก้วเพื่อให้มีคุณภาพทุกรอบการผลิต 

   3.1.2 การหาตลาดและเชื่อมโยงตลาด 

    

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การแก้ไขปัญหาหลักด้านการเกษตรในพ้ืนที่ 

  กลยุทธ์ 

   3.2.1 ประสานงานกับส่วนราชการที่เก่ียวข้องในการแก้ไขปัญหาหลักด้าน
การเกษตรในพื้นที่ ดังนี้  

 

   1.การแก้ไขปัญหาหนี้สินของเกษตรกร 

   2.การแก้ไขปัญหาที่ดินท ากิน 

   3.การแก้ไขแหล่งน้ าเพ่ือการเกษตร 

   4.การแก้ไขปัญหาอ่ืนๆ 

 

 

 

 

 

 

 

 



-16- 
 

ยุทธศาสตร์/กลยุทธ ์ โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย แหล่งงบประมาณ 
ผู้ด าเนินงาน 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การยกระดับ
คุณภาพสินค้าเกษตร 

   

กลยุทธ์ที่ 1 ปรับปรุงคุณภาพ
กล้วยกรอบแก้วเพื่อให้มี
คุณภาพทุกรอบการผลิต 

1.ตั้งคณะกรรมการเพื่อตดิตามและ
ปรับปรุงคณุภาพกล้วยกรอบแก้ว 

กลุ่ม -กลุ่ม 

กลยุทธ์ที่ 2 การหาตลาดและ
เชื่อมโยงตลาด 

1.เชื่องโยงตลาดเพื่อกระจาย
ผลิตภณัฑ์และเพิ่มยอดขาย  

กลุ่ม -ส านักงานสภา
เกษตรกรจังหวัด
พัทลุง 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การแก้ไข
ปัญหาหลักด้านการเกษตรใน
พ้ืนที่ 

   

-ประสานงานกับส่วนราชการ
ที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหา
หลักด้านการเกษตรในพ้ืนท่ี 

   

1.การแก้ไขปัญหาหนี้สินของ
เกษตรกร 

1.ประสานขอข้อมลูเกษตรกรที่ข้ึน
ทะเบียนหนีส้ินจาก สนง.เกษตรและ
สหกรณ์จังหวัด  

7 หมู่บ้าน -สนง.เกษตรและ
สหกรณ์จังหวัดพัทลุง 

2.การแก้ไขปัญหาที่ดินท ากิน 1.ที่ดินไม่มเีอกสารสิทธ์ิ ในหมู่ 3,5 7 หมู่บ้าน -สนง.ที่ดินจังหวัด
พัทลุง 

 2.ขาดที่ดินท าการเกษตร 7 หมู่บ้าน -สนง.เกษตรอ าเภอกง
หรา 
-เทศบาลต าบล
สมหวัง 

 3.สภาพดินเสื่อมโทรม 7 หมู่บ้าน -สนง.พัฒนาท่ีดิน
จังหวัดพัทลุง 

3.การแก้ไขแหล่งน้ าเพื่อ
การเกษตร 

1.การบริหารจัดการน้ าไม่ตรงกับ
ช่วงเวลาที่ต้องการ 

7 หมู่บ้าน -สนง.ชลประทานใน
พื้นที่ ฝายคลองหลัก
สาม 
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ภาคผนวก 
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ต้นทุนการผลิตสินค้าเกษตรกรรมต าบลเป็นเกษตรอุตสาหกรรม 

  

ตาราง ตารางแสดงต้นทุนการผลิต และรายได้เฉลี่ย  

ที ่ รายการลงทุน ต่อ กล้วยกรอบแก้ว 1 กิโลกรัม จ านวนเงิน (บาท) หมายเหตุ 
1 กล้วยน้ าว้า 30  
2 น้ าตาลทราย 12  
3 น้ ามันพืช 35  
4 เกลือ 5  
5 ค่าบรรจภุัณฑ์และโลโก้กลุม่ 18  
6 ค่าบริหารจัดการ 25  
 รายได้จากการลงทุน   
 -ก าไร / 1 กิโลกรัม 71  
 -ก าไรสุทธิ /ปี 840 กิโลกรมั 59,640  
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เอกสารอ้างอิง 

ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพัทลุง. รายงานการพัฒนาต าบล ต าบลสมหวัง อ าเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง 

แผนที่ agrimap (online). (2560). สืบค้นจาก http://agri-map-online.moac.go.th/ 

 (19 มิถุนายน 2560) 

 

 

 

 

 

 
 


