
 
 

บทที่ 1  

โครงการจัดท าแผนพัฒนาเกษตรกรรมต าบลและการพัฒนาเป็นเกษตรอุตสาหกรรม 

1.หลักการและเหตุผล 

 ปัจจุบันเกษตรกรที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมโดยส่วนใหญ่ยังเป็นเกษตรกรรายย่อยที่มีฐานะยากจน
และประสบปัญหาอุปสรรคนานับประการ อาทิขาดแคลนน้้าเพื่อท้าการเกษตร ไม่มีที่ดินท้ากิน หรือท้ากินใน
ที่ดินไม่มีเอกสารสิทธิ์ หรือมีท่ีดินท้ากินน้อย ไม่เพียงพอต่อการประกอบอาชีพเลี้ยงครอบครัว ดินเสื่อมโทรม
ขาดความอุดมสมบูรณ์ ขาดพันธุ์ที่ดีมีคุณภาพ ขาดองค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรมทางการเกษตรใหม่ๆ
รวมถึงเงินทุน เพื่อการเพ่ิมศักยภาพการผลิต และแปรรูปผลผลิตเพิ่มมูลค่า มีผลผลิตออกสู่ตลาดพร้อมกันหรือ
ใกล้เคียงกันท้าให้ผลผลิตล้นตลาดเมื่อผนวกกับการขาดการรวมกลุ่มที่เข้มแข็ง และเกษตรกรส่วนใหญ่ยังผลิต
และขายผลผลิตในรูปวัตถุดิบ มีการแปรรูปน้อย จึงท้าให้ถูกกดราคารับซื้อผลผลิต บางฤดูกาลยังประสบภัย
ธรรมชาติ ฝนแล้ง น้้าท่วม โรค แมลง ศัตรูพืชระบาด ผลผลิตเสียหาย ขาดรายได้ มีหนี้สินเพิ่มพูน 

 ทั้งนี้การแก้ปัญหาดังกล่าวให้เกษตรกร นอกจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
จ้าเป็นต้องได้รับการสนับสนุนช่วยเหลือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วย อาทิ กระทรวงวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงมหาดไทย และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม เป็นต้น 

 นอกจากนี้ เพ่ือให้เกิดการพัฒนาและแก้ปัญหาของเกษตรกรอย่างยั่งยืน จะต้องส่งเสริมให้เกิด
กระบวนการร่วมคิด วิเคราะห์ และแสวงหาแนวทางการพัฒนาของเกษตรกร ด้วยตัวของเกษตรกรเองด้วยจะ
เป็นผู้ที่เข้าใจปัญหาความต้องการของตนเองได้ดีที่สุด  

 ในการนี้ สภาเกษตรกรแห่งชาติ จึงได้ริเริ่มให้สภาเกษตรกรจังหวัดต่างๆ จัดให้มีเวทีส้าหรับเกษตรกร
ที่จะได้ร่วมคิด วิเคราะห์ ปัญหาความต้องการของตนเอง พร้อมคิดหาแนวทางการพัฒนาแก้ปัญหาความ
ต้องการดังกล่าว ซึ่งอาจประกอบด้วยปัญหาความเดือดร้อนด้านหนี้สิน ที่ดินท้ากิน แหล่งน้้า ราคาปัจจัยการ
ผลิต และผลิตผลการเกษตร สวัสดิการ สิทธิเกษตรกร และการไม่ได้รับความเป็นธรรม เป็นต้น แล้วสรุปรวม
จัดท้าเป็นแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับต้าบล พร้อมกิจกรรม/โครงการที่จะด้าเนินการเพื่อการพัฒนา
แก้ปัญหาในพื้นที่ต้าบลดังกล่าว และสนับสนุนให้เกษตรกรรวมกลุ่มเพื่อด้าเนินการพัฒนาแก้ปัญหาของตนเอง 
ด้วยตัวของเกษตรกรเอง รวมทั้งประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้การช่วยเหลือในการพัฒนาแก้ปัญหา
ดังกล่าวของเกษตรกร ซึ่งได้เริ่มด้าเนินการมาตั้งแต่ปี งบประมาณ 2559 เป็นต้นมา 

 โดยในการแก้ปัญหาผลิตผลการเกษตรมีราคาตกต่้าและไม่มีเสถียรภาพ ได้มุ่งเน้นให้มีการพัฒนา
ยกระดับของเกษตรกร จากเกษตรกรที่ท้าการเกษตรทางการเกษตร และขายผลผลิตในรูปวัตถุดิบที่ได้ราคาต่้า
ให้ด้าเนินการแปรรูปผลผลิตเพ่ือเพ่ิมมูลค่าและจ้าหน่ายในราคาท่ีสูงขึ้น มีรายได้มากขึ้น ยกระดับเป็น
ผู้ประกอบการเกษตรอุสาหกรรม ด้าเนินการครอบคลุมเชื่อมโยงตั้งแต่การผลิต แปรรูป จนถึงตลาด เพื่อ
ผลประโยชน์ส่วนใหญ่ตกแก่เกษตรกร ซึ่งเป็นแนวทางท่ีเห็นควรด้าเนินการต่อเนื่องในปีงบประมาณ 2561 
จนถึงอย่างน้อยปี 2564 ซึ่งเป็นปีสิ้นสุดยุทธศาสตร์สภาเกษตรกรแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) ปี 2560-2564  
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2.วัตถุประสงค์โครงการ 

 2.1 เพ่ือให้มีการจัดท้าแผนพัฒนาเกษตรกรรมในระดับต้าบล เพ่ือการพัฒนาและแก้ปัญหาด้าน
การเกษตรในพ้ืนที่ จากการร่วมคิด วิเคราะห์ และค้นหาแนวทางพัฒนาแก้ปัญหาความต้องการของเกษตรกร
ด้วยตัวของเกษตรกรเอง 

 2.2เพ่ือยกระดับของเกษตรกร/องค์กรเกษตรกรรายสินค้าเกษตร จากการท้าการผลิตและขาย
ผลผลิตในรูปแบบวัตถุดิบราคาต่้า เป็นผู้ประกอบการเกษตรอุตสาหกรรม ด้าเนินการครอบคลุมเชื่องโยงตั้งแต่
การผลิต แปรรูป จนถึงการตลาด 

3.เป้าหมาย 

 3.1จัดท้าแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับต้าบล อ้าเภอละ 1 ต้าบล รวม 11 ต้าบล  

 3.2สนับสนุนเกษตรกรหรือองค์กรเกษตรกรรายสินค้าเกษตร ยกระดับการด้าเนินธุรกิจเป็นเกษตร
อุตสาหกรรม รวม 2 กลุ่ม (ประมาณร้อยละ 17 ของต้าบลที่มีการจัดท้าแผนพัฒนาเกษตรกรรมต้าบลในปีที่
ผ่านมา) 

4.พื้นที่ด าเนินการ 11 ต้าบลใน 11 อ้าเภอของจังหวัดพัทลุง 

5.งบประมาณโครงการ 

 งบประมาณด้าเนินการทั้งสิ้นรวม 100,478 บาท (หนึ่งแสนสี่ร้อยเจ็ดสิบแปดบาทถ้วน) จ้าแนกเป็น 

 5.1 งบประมาณสนับสนุนการจัดท้าแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับต้าบล 11 ต้าบล ต้าบลละ 8,370 
บาท รวม 92,070 บาท 

 5.2 งบประมาณสนับสนุนการพัฒนายกระดับเกษตรกร/องค์กรเกษตรกรเป็นผู้ประกอบการเกษตร
อุตสาหกรรม 2 กลุ่ม รวม 8,408 บาท 

6.หน่วยงานรับผิดชอบ 

 หน่วยงานหลัก สภาเกษตรกรจังหวัดพัทลุง ส้านักงานสภาเกษตรกรจังหวัดพัทลุง และคณะ
ผู้ปฏิบัติงานสภาเกษตรกรระดับต้าบล 

 หน่วยงานสนับสนุน องค์การบริหารส่วนต้าบล ส้านักงานเกษตรอ้าเภอ สถาบันการศึกษา และองค์กร
ที่เก่ียวข้อง 
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7.กิจกรรมและวิธีการด าเนินงาน แบ่งเป็น 2 กิจกรรมหลักได้แก่ 

 7.1 การจัดท้าแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับต้าบล 

  ขั้นที่ 1 การรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูล และยกร่างแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับต้าบล  

  -รวบรวมข้อมูลการท้าการเกษตรและที่เก่ียวข้องในพ้ืนที่ต้าบล อาทิ ชนิดหรือประเภทของ
การท้าการเกษตร จ้านวนเกษตรกรที่ท้าการเกษตรในแต่ละชนิด จ้านวนพื้นที่ทางการเกษตร ราคาปัจจัยการ
ผลิต ต้นทุนการผลิต ราคาผลผลิต ลักษณะทางกายภาพของดิน น้้า ขนาดการถือครองที่ดินจ้านวนกลุ่ม
เกษตรกร โรงงานแปรรูป สถานประกอบการ และตลาดจ้าหน่ายผลิตผลและผลิตภัณฑ์การเกษตรเป็นต้น 

  -ส้ารวจข้อมูลสภาพเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือนเกษตรกร อาทิ รายได้ รายจ่าย 
ทรัพย์สิน หนี้สิน และปัญหาความต้องการของเกษตรกรในพื้นที่ 

  -วิเคราะห์ สังเคราะห์ ข้อมูลที่ได้จากการรวบรวมและจัดท้า “ร่างแผนพัฒนาเกษตรกรรม
ระดับต้าบล” มีรายละเอียดประกอบด้วย วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ และกิจกรรม/
โครงการเพื่อพัฒนาแก้ปัญหาด้านการเกษตรของเกษตรกรในพื้นที่ โดยร่างแผนพัฒนาเกษตรกรรมดังกล่าว 
จะต้องมีความสอดคล้องกับปัญหาความต้องการของเกษตรกรในพื้นที่ รวมทั้งมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์
จังหวัด ยุทธศาสตร์ภาค ตลอดจนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 
แผนพัฒนาจังหวัด/ภาค แผนแม่บทเพ่ือพัฒนาเกษตรกรรม พ.ศ.2560-2564 และนโยบายรัฐบาล  

  ขั้นที่ 2 การรับฟังความเห็นจากเกษตรกรและผู้เกี่ยวข้อง และปรับปรุง จัดท้าแผนพัฒนา
เกษตรกรรมระดับต้าบล 

  -จัดให้มีเวทีเพ่ือการรับฟังข้อมูล ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะจากเกษตรกรในพื้นที่และ
ผู้เกี่ยวข้อง อย่างรอบด้าน 

  -ปรับปรุงร่างแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับต้าบล ตามข้อมูล ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะ
ดังกล่าวและจัดท้าแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับต้าบลฉบับสมบูรณ์ 

  ขั้นที่ 3 การประสานการพัฒนาและแก้ปัญหาให้แก่เกษตรกร  

  -เสนอแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับต้าบล ต่อผู้ว่าราชการจังหวัด เพื่อบูรณาการเข้าเป็นส่วน
หนึ่งของแผนพัฒนาของจังหวัด รวมทั้งจัดส่งส้านักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ เพื่อการด้าเนินการในส่วนที่
เกี่ยวข้องต่อไป  

  -ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อขอรับการสนับสนุน ช่วยเหลือในการด้าเนินการ หรือร่วม
บูรณาการความร่วมมือในการด้าเนินกิจกรรม/โครงกร  

  -ประสานการด้าเนินการและติดตามผลความก้าวหน้าในการด้าเนินกิจกรรม/โครงการ และ
รายงานส้านักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
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7.2 การพัฒนายกระดับกลุ่มเกษตรกรเป็นผู้ประกอบการเกษตรอุตสาหกรรม 

  -คัดเลือกพ้ืนที่ด้าเนินงานและรวบรวมเกษตรกรที่มีประเด็นปัญหาด้านราคาผลิตผลและ
ผลิตภัณฑ์การเกษตร  

  -จัดประชุม เพื่อหารือในการวางแผนปฏิบัติงาน  เพ่ือยกระดับการพัฒนาเป็นเกษตร
อุตสาหกรรม 

  -ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อขอรับการสนับสนุนในส่วนที่กลุ่มเกษตรกรขาดแคลน
จ้าเป็น เช่น เงินทุน เทคโนโลยี และนวัตกรรมในการผลิต แปรรูปเพิ่มมูลค่า เพื่อขับเคลื่อนการด้าเนินงานตาม
แผนปฏิบัติงานในการพัฒนาเป็นเกษตรอุตสาหกรรม 

  -ติดตาม ประสานการช่วยเหลือกลุ่มเกษตรกร เพ่ือปรับปรุงการด้าเนินงานให้เป็นไปตาม
แผนปฏิบัติงานในการพัฒนาเป็นเกษตรอุตสาหกรรมอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
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8.แผนการปฏิบัติงาน 

 

 

9.ตัวช้ีวัด 

 9.1 จ้านวนต้าบลเป้าหมายที่สามารถจัดท้าแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับต้าบลได้แล้วเสร็จ 

 9.2 จ้านวนเกษตรกรที่มีปัญหาด้านหนี้สิน ที่ดินท้ากิน แหล่งน้้าเพ่ือการเกษตร เงินทุน องค์ความรู้ 
เทคโนโลยี นวัตกรรม สวัสดิการ สิทธิเกษตรกรและการไม่ได้รับความเป็นธรรม ที่ได้มีการยื่นเรื่องให้หน่วยงาน
ที่เก่ียวข้อง พิจารณาให้การสนับสนุนช่วยเหลือในการพัฒนาแก้ปัญหาดังกล่าวให้แก่เกษตรกร 

 9.3จ้านวนกลุ่มเกษตรกร ที่สามารถยกระดับการด้าเนินธุรกิจเป็นเกษตรอุตสาหกรรม  

 

ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-มี.ค. เม.ย.-มิ.ย. ก.ค.-ก.ย.

1. การจัดท าแผนพฒันา

เกษตรกรรมระดับต าบล 11
92,070

     1.1 การรวบรวม ศึกษา 

วเิคราะห์ข้อมลู และยกร่าง

แผนพฒันาเกษตรกรรม

ระดับต าบล

11

     1.2 การรับฟงัความเห็น

จากเกษตรกรและผู้เกีย่วข้อง

 และปรับปรุง จัดท า

แผนพฒันาเกษตรกรรม

ระดับต าบล

11

     1.3 การประสานการ

พฒันาและแกป้ัญหาให้แก่

เกษตรกร

11

2 การพฒันายกระดับกลุ่ม

เกษตรกรเป็นผู้ประกอบการ

เกษตรอตุสาหกรรม

2 กลุ่ม 8,408

     2.1คัดเลือกพืน้ท่ี

ด าเนินงาน

     2.2จัดประชุม เพือ่หารือ

ในการวางแผนปฏิบัติงาน

     2.3ประสานงาน

หน่วยงานท่ีเกีย่วข้อง

     2.4ติดตาม ประสานการ

ช่วยเหลือกลุ่มเกษตรกร

ระยะเวลาการด าเนินการ 2561
กิจกรรม

เป้าหมาย 

(ต าบล)

งบประมาณ 

(บาท)
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10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 10.1 เกิดการจัดท้าแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับต้าบล ในพ้ืนที่เป้าหมาย โดยเกษตรกรเข้ามามีส่วน
ร่วมในการคิด วิเคราะห์ ค้นหาแนวทาง วางแผน และขับเคลื่อนการพัฒนาแก้ปัญหาของเกษตรกร ภายใต้การ
สนับสนุนของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง น้าไปสู่การพัฒนาแก้ปัญหาในพื้นท่ีอย่างยั่งยืน 

 10.2 เกิดการถ่ายทอดขยายผลการด้าเนินงานตามโครงการไปสู่เกษตรกรในพ้ืนที่อ่ืนๆ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

บทที่ 2  

สภาพทั่วไปของต าบลคลองเฉลิม 

ต้าบลคลองเฉลิมเป็นต้าบลหนึ่งของอ้าเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง อยู่ห่างจากที่ท้าการอ้าเภอกงหราไป
ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ระยะทาง 7 กิโลเมตร ห่างจากศาลากลางจังหวัดพัทลุง ประมาณ 45 กิโลเมตร  
เนื้อท่ีของต้าบลคลองเฉลิม ประมาณ 52,695 ไร่ หรือประมาณ 95 ตารางกิโลเมตร  

ลักษณะภูมิประเทศ 

 ต้าบลคลองเฉลิมมีลักษณะเป็นที่ราบเชิงเขาบรรทัดทางทิศตะวันตกของต้าบลคลองเฉลิม และเป็นลูก
คลื่นทอดลาดไปทางทิศตะวันออก โดยมีอาณาเขตดังนี้ 

ทิศเหนือ ติดต่อกับต้าบลชะรัดและต้าบลคลองทรายขาว อ้าเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง 

ทิศใต้ ติดต่อกับต้าบลตะโหมด อ้าเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง 

ทิศตะวันออก ติดต่อกับต้าบลโคกม่วง อ้าเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง 

ทิศตะวันตก ติดต่อกับจังหวัดตรัง โดยมีเทือกเขาบรรทัดเป็นแนวกั้น 
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ลักษณะภูมิอากาศ  

ต้าบลคลองเฉลิม อยู่ในเขตมรสุมตะวันตกเฉียงเหนือ และมรสุมตะวันออกเฉียงใต้ ท้าให้มีสภาพ
ภูมิอากาศแบบภาคใต้ อยู่ใต้อิทธิพลของมรสุมที่พัดปกคลุมประจ้าฤดูกาล ท้าให้ในปีหนึ่งๆ จะมีเพียง           
2 ฤดูกาล คือ 

  1) ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่ปลายเดือนมีนาคม – กลางเดือนกันยายน 

  2) ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่กลางเดือนกันยายน – กลางเดือนมีนาคม 

ในรอบ 10 ปี (พ.ศ. 2549 – 2558) จังหวัดพัทลุง มีปริมาณน้้าฝนโดยเฉลี่ย ปีละ 2 ,272.58 มิลลิเมตร 
หรือเฉลี่ยเดือนละ 189.38 มิลลิเมตร จ้านวนวันฝนตกเฉลี่ย 164 วันต่อปี หรือเฉลี่ย 14 วัน/เดือน ปริมาณ
น้้าฝนมากที่สุดในเดือนพฤศจิกายน และน้อยที่สุดในเดือนกุมภาพันธ์ 

ต้าบลคลองเฉลิม มีจ้านวน 14 หมู่บ้าน โดยมี จ้านวนครัวเรือนและประชากรดังนี้ 

จ้านวนครัวเรือนทั้งหมด 4,020ครัวเรือน 

จ้านวนครัวเรือนภาคเกษตร 2,159 ครัวเรือน 

ประชากร 6,251 คน  

ชาย 3,222 คน 

หญิง 3,029 คน 

ข้อมูลทางด้านชีวภาพ 

 1) ข้อมูลพื้นที่ท้าการเกษตร/การใช้ที่ดิน 

 ต้าบลคลองเฉลิม มีพ้ืนที่ทั้งหมด จ้านวน 55,394 ไร่ มีพ้ืนที่ท้าการเกษตรจ้านวน 33 ,877ไร่  
คิดเป็นร้อยละ 61 ประกอบด้วยพื้นที่ปลูกยางพาราจ้านวน  24,133 ไร่ไม้ผล จ้านวน 5,968 ไร่ปลูกข้าว 
จ้านวน 782 ไร่ พืชผัก จ้านวน 100 ไร่ พืชไร่ จ้านวน 528 ไร่ ปศุสัตว์ จ้านวน 14 ไร่ ประมง จ้านวน 
161 ไร่  
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ข้อมูลการใช้ที่ดิน 

ต าบล พ้ืนที่ถือ
ครอง

การเกษตร
(ไร่) 

เพ่ือที่ท าการปลูกพืชที่ส าคัญ(ไร่) 

ยางพารา มังคุด ลองกอง ทุเรียน เงาะ พืชไร ่ พืชผัก ประมง ปศุ
สัตว์ 

อื่นๆ 

คลอง
เฉลิม 

33,877 24,133 2,179 2,426 551 812 528 100 161 14 2,191 

 

ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ 

 ขนาดถือครองที่ดิน 

 

ต าบล 

พ้ืนที่ 

ท าการเกษตร 

(ไร่) 

ครัวเรือน 

เกษตรกร 

(ครัวเรือน) 

ขนาดการถือครอง 

1 – 5 ไร่ 
6 – 10 

ไร่ 
11 – 15 

ไร่ 
16 – 20 ไร่ 21 ไร่ขึ้นไป 

คลองเฉลิม 33,877 2,159 1,430 329 259 77 28 

 

แรงงานและการใช้แรงงาน 

 ต้าบลคลองเฉลิม  มีพื้นท่ีท้าการเกษตร 33,877  ไร่ มีครัวเรือนทั้งหมด 4,020  ครัวเรือน มี
ประชากร จ้านวน 13,504 คน  

 

 

ต าบล จ านวน
ครัวเรือน 

ประชากร จ านวนครัวเรือน 

เกษตรกร 

ประชากรภาคเกษตร 

ชาย หญิง ชาย หญิง 

คลองเฉลิม 4,020 6,792 6,712 2,159 3,222 3,029 
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มีครัวเรือนเกษตรกร จ้านวน 2,159 ครัวเรือน และมีประชากรที่ประกอบอาชีพทางการเกษตร จ้านวน 
6,251 คน และมีการจ้างแรงงานภายนอกครัวเรือน ทั้งที่ท้าตลอดปีหรือเป็นไปตามช่วงฤดูกาล ดังนี้ 

 

อายุแรงงานในครัวเรือน 

ต้าบลคลองเฉลิมมีเกษตรกรที่ใช้แรงงานภาคเกษตรในครัวเรือน จ้านวน 6,328 คน โดยมี อายุเฉลี่ย ดังนี้  

ต าบล จ านวนแรงงาน
ในครัวเรือน 

ช่วงอายุ 

20-30 ปี 31-40 ปี 41-50 ปี 51-60 ปี 61 ปีขึ้นไป 

คลองเฉลิม 6,328 145 1,142 1,260 3,535 311 

 

แหล่งรับซื้อผลผลิตทางการเกษตร 

 ต้าบลคลองเฉลิม มีแหล่งรับซื้อผลผลผิตทางการเกษตร ทั้งในรูปแบบเอกชนและกลุ่มองค์กรเกษตรกร
โดยจ้าแนกเป็นรายต้าบลได้ ดังนี้ 

 

พืชเศรษฐกิจ จ านวนสถานที่รับซื้อต าบลคลองเฉลิม 

ยางพารา 26 

ข้าว - 

ไม้ผล 4 

รวม 30 

 

 

ต าบล 
จ านวนครัวเรือน 

เกษตรกร 

จ านวนแรงงาน 

ในครัวเรือน (คน) 

จ านวนแรงงานที่จ้าง 

(คน) 

คลองเฉลิม 2,159 6,328 277 
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แสดงกองทุน สมาชิก และผลด้าเนินการ 

ต าบล จ านวนกองทุน จ านวนสมาชิก ผลด าเนินการ 

คลองเฉลิม 2 272 รวมกลุ่มออมทรัพย์ 

 

การใช้ทุนและการใช้เงินกู ้

เกษตรกรในต้าบล มีการใช้เงินทุนในการประกอบอาชีพทางการเกษตร จากหลายแหล่ง เช่น  
ใช้เงินทุนของตนเอง ตลอดจนกู้จากช่องทางต่าง ๆ ดังนี้ 

 

ต าบล 

จ านวน
ครัวเรือน
เกษตรกร 

ใช้ทุนของ
ตนเอง 

(ครัวเรือน) 

กู้จากญาติ 

(ครัวเรือน) 

กู้จาก
นายทุน 

กู้จากกลุ่ม 
องค์กรใน
หมู่บ้าน 

กู้จาก 
ธกส. 

กู้จากธนาคาร
พานิช 

คลองเฉลิม 2,159 2,159 301 68 1108 630 54 

 

ภาวะหนี้สินเกษตรกร 

 เกษตรกรในคลองเฉลิม มีภาระหนี้สินจากแหล่งต่างๆ จ้าแนกออก ดังนี้            

 

หมู่ที ่

จ านวน
ครัวเรือน
เกษตรกร 

ไม่มีหน้ีสิน 

(ครัวเรือน) 

มีหน้ีระหว่าง 

10,000 - 
50,000 บาท 

50,001 – 
100,000 บาท 

100,000 บาท
ขึ้นไป 

คลองเฉลิม 2,159 338 1,258 133 399 
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ผู้น้าตามธรรมชาติ/ปราชญ์เกษตรกร 

ที ่ ชื่อ-สกุล ที่อยู่ เป็นผู้น าเรื่อง/ภูมิปัญญา 

เลขที่ หมู่ที่ ต าบล 

1. นายบุญพา รัตนานุกูล  5 คลองเฉลิม การผลิตมังคุดคุณภาพ 

2. นายสมพร เอียดเกิด  6 คลองเฉลิม การผลิตเห็ดนางฟ้า 

3. นายสมจิตร ช่วยสงคราม  5 คลองเฉลิม การปลูกมะนาวในท่อซีเมนต ์

 

องค์กรในชุมชน/การรวมกลุ่มเพื่อประกอบอาชีพ 

หมูที่ ชื่อกลุ่ม 
จ านวน 

สมาชิก 
ลักษณะของกลุ่ม 

5 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านคลองเฉลิม 30 กลุ่มธรรมชาต ิ

6 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเพาะเห็ด 15 วิสาหกิจชุมชน 

8 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผลิตน้้ามันไม้กฤษณา 8 วิสาหกิจชุมชน 

9 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านโหล๊ะจังกระ 25 กลุ่มธรรมชาต ิ

9 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนสตรีแม่บ้านโหล๊ะจังกระ 25 วิสาหกิจชุมชน 

 

พื้นที่ประสบภัยธรรมชาติ 

  พ้ืนที่ประสบภัยธรรมชาติในแต่ละปี  

   -  บ้านคูเหนือ    หมู่ที่  14  ต้าบลคลองเฉลิม 

   -  บ้านควนประกอบ   หมู่ที่  3  ต้าบลคลองเฉลิม 

   -  บ้านคลองเฉลิม   หมู่ที่  5  ต้าบลคลองเฉลิม 
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ปัญหาความต้องการของเกษตรกร 

 จากการประชุมแบบมีส่วนร่วมของคณะกรรมการ ศบกต. กลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตพืชเศรษฐกิจ        
เพ่ือต้องการรับทราบปัญหา ตลอดจนปัญหาความต้องการเพื่อหาแนวทางพัฒนาหรือแก้ไขในการประกอบ
อาชีพทางการเกษตร สามารถสรุปประเด็นส้าคัญได้ ดังนี้ 

1) ด้านยางพารา 

ปัญหา สาเหตุของปัญหา แนวทางการแก้ไข/พัฒนา 

1.ราคาตกต่้า ด้านเศรษฐกิจ รวมกลุ่ม 

2.ปัจจัยการผลิตราคาสูง ด้านเศรษฐกิจ รวมกลุ่ม 

3.โรคของยางพารา การดูแลและสภาพแวดล้อม ให้ความรู้การดูแลรักษาโรค 

  

2) ด้านข้าว 

ปัญหา สาเหตุของปัญหา แนวทางการแก้ไข/พัฒนา 

1.ราคาตกต่้า ด้านเศรษฐกิจ รวมกลุ่ม 

2.ปัจจัยการผลิตราคาสูง ด้านเศรษฐกิจ รวมกลุ่ม 

3.ศัตรูข้าว วัชพืช โรค แมลง การดูแลและสภาพแวดล้อม ให้ความรู้การดูแลรักษาโรค 

สามารถรู้วิธีก้าจัดเบื้องต้นได ้

 

3) ด้านปาล์มน้้ามัน 

ปัญหา สาเหตุของปัญหา แนวทางการแก้ไข/พัฒนา 

1.ราคาตกต่้า ด้านเศรษฐกิจ รวมกลุ่ม 

2.ปัจจัยการผลิตราคาสูง ด้านเศรษฐกิจ รวมกลุ่ม 

3.โรคปาล์มน้้ามัน การดูแลและสภาพแวดล้อม ให้ความรู้การดูแลรักษาโรค 
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4) ด้านไม้ผล (มังคุด) 

ปัญหา สาเหตุของปัญหา แนวทางการแก้ไข/พัฒนา 

1.ราคาตกต่้า ด้านเศรษฐกิจ รวมกลุ่ม 

2.ผลผลิตไม่มีคุณภาพไม่ได้มาตรฐาน การดูแลและสภาพแวดล้อม เข้าร่วมโครงการ GAP 

3.การระบาดของศัตรูไม้ผล เช่นหนอน
ชอนเปลือกลองกอง หนอนเจาะผล
ทุเรียนโรครากเน่า – โคนเน่าของ
ทุเรียน 

การดูแลและสภาพแวดล้อม แนะน้าให้ความรู ้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

บทที่ 3 

การจัดเวทีประชาคม 

 ส้านักงานสภาเกษตรกรจังหวัดพัทลุง ได้เชิญกลุ่มเกษตรกร ผู้แทนเกษตรกรระดับหมู่บ้าน ผู้ใหญ่บ้าน 
ผู้แทนองค์การบริหารส่วนต้าบล และผู้แทนหน่วยงานในพื้นท่ี เพื่อท้าความเข้าในรายละเอียดวัตถุประสงค์ 
ความจ้าเป็น ความส้าคัญของการจัดท้าโครงการจัดท้าแผนพัฒนาเกษตรกรรมต้าบลและการพัฒนาเป็นเกษตร
อุตสาหกรรม และวิเคราะห์ข้อมูลสภาพการท้าการเกษตรในปัจจุบัน เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2560 ณ ศาลา
หมู่บ้านหมู่ที่ 4ต้าบลคลองเฉลิมอ้าเภอกงหราจังหวัดพัทลุง 
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1. การวิเคราะห์สินค้าเกษตรที่จะมุ่งเน้นเป็นหลัก 

 โครงการจัดท้าแผนพัฒนาเกษตรกรรมต้าบลและการพัฒนาเป็นเกษตรอุตสาหกรรม เป็นการส่งเสริม 
สนับสนุนเกษตรกรหรือองค์กรเกษตรกรรายสินค้าเกษตร พัฒนาเป็นเกษตรอุตสาหกรรมหรือ SMAEs เกษตร 
ปรับปรุงระบบการผลิตและการตลาดสินค้าเกษตรของเกษตรกรในต้าบล  โดยอาศัยแผนพัฒนาเกษตรกรรม  
การบริหารจัดการ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เป็นเครื่องมือสร้างมูลค่าเพ่ิมผลผลิตทางการเกษตร
ตลอดห่วงโซ่คุณค่า ตั้งแต่ต้นน้้า กลางน้้า และปลายน้้า ในรูปแบบเกษตรอุตสาหกรรม SMAEs เกษตร 
เปลี่ยนแปลงจากเกษตรแบบดั้งเดิมเป็นเกษตรสมัยใหม่เน้นบริหารจัดการและเทคโนโลยี สร้างเกษตรกรให้เป็น
ผู้ประกอบการ  ส้านักงานสภาเกษตรกรจังหวัดพัทลุงจึงจัดเวทีเสวนา เพื่อให้เกษตรกรในต้าบลช่วยกันแสดง
ความคิดเห็น และตัดสินใจเลือกสินค้าเกษตรที่จะมุ่งเน้นเป็นหลัก  

 กลุ่มองค์กรเกษตรกรที่มีการด้าเนินงานและมีความเข้มแข็งในปัจจุบันได้แก่  

 1. กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านคลองเฉลิม สมาชิก 30 คน 

2. กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเพาะเห็ด สมาชิก 15 คน 

 3. กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผลิตน้้ามันไม้กฤษณา  สมาชิก 8 คน  

4. กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านโหล๊ะจังกระ สมาชิก 25 คน  

5. กลุ่มวิสาหกิจชุมชนสตรีแม่บ้านโหล๊ะจังกระ สมาชิก 25 คน 

 

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 และตกต่้า 
-ต้นยางยืนต้นตาย 
-อุทกภัย 

2 ไม้ผล ลองกอง,
ทุเรียน,มังคุด,เงาะ 

5,335 
บาท/ไร่/ปี 

11,177 บาท/
ไร่/ปี 

ก้าไร 5,842 
บาท/ไร่/ปี 

-เป็นอาชีพเสริม 
-สภาพดินและอากาศเหมาะสม 
-ราคาผลผลิตไม่แน่นอน 
-โรคและแมลง 

3 ปุ๋ยอินทรีย์ 5,140 
บาท/ตัน 

6,000 บาท/
ตัน 

ก้าไร 860 
บาท/ตัน 

-ลดต้นทุนการใช้ปุ๋ยเคมี 
-สร้างรายได้เสริมให้กับชุมชน 
-ใช้วัสดุภายเหลือใช้ทางการเกษตร 

4 เครื่องแกง 98 บาท/
กิโลกรัม 

120 บาท/
กิโลกรัม 

ก้าไร 19 บาท/
กิโลกรัม 

-เกิดกระบวนการรวมกลุ่มสร้างอาชีพ 
-ต้องซื้อวัตถุดิบจากภายนอก 
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เนื่องจากพ้ืนที่ท้าการเกษตรส่วนใหญ่ของต้าบลเป็นพ้ืนที่สวนยาง เมื่อยางถึงอายุตัดโค่นเพ่ือปลูกใหม่
จึงมีการใช้พ้ืนที่ท้าการเพาะปลูกพืช ผัก ต่างๆ รวมทั้งตะไคร้ ขมิ้น เพื่อสร้างอาหารให้กับชุมชน และมีการ  
แปรรูปผลิตเครื่องแกงส้าเร็จรูปเพ่ือจัดจ้าหน่ายทั้งภายในและภายนอกชุมชน โดยเฉพาะ กลุ่มวิสาหกิจชุมชน
สตรีแม่บ้านโหล๊ะจังกระ  ซึ่งปัจจุบันมีสมาชิก จ้านวน 25 ราย มีกิจกรรมการแปรรูปกล้วยและลูกเดือยรวมทั้ง
ผลิตเครื่องแกงชนิดต่างๆ 

  

2. ข้อมูลปัญหาหนี้สินของเกษตรกร  

 ส้านักงานสภาเกษตรกรจังหวัดพัทลุงได้ประสานงานกับส้านักงา นเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพัทลุงใน
ฐานะศูนย์ประสานการแก้ไขปัญหาหนี้สินเกษตรกรระดับจังหวัด พบว่าในต้าบล คลองเฉลิม เกษตรกร มีภาวะ
หนี้สิน ส่วนมากระหว่าง 10,000 - 50,000 บาท โดยมีจ้านวน 1,258 ครัวเรือน รองลงมามากกว่า 
100,000 บาท ขึ้นไป จ้านวน 399 ครัวเรือน สาเหตุของการมีหนี้สิน ได้แก่ 

 1) ลงทุนเพื่อการประกอบอาชีพ ท้าสวน เลี้ยงสัตว์ สวนยางพารา สวนปาล์ม การลงทุนภาคเกษตร
เป็นเหตุให้มีหนี้สินเพราะภัยธรรมชาติ และราคาผลผลิตตกต่้า  

 ในที่ประชุมเสนอแนวทางการแก้ไข ได้แก่  

 -การลดค่าใช้จ่ายที่ฟุ่มเฟือย  

 -การท้าบัญชีครัวเรือน 

 -การท้าแผนชุมชนเพ่ือลดค่าใช้จ่าย  

 -การส่งเสริมอาชีพ   

 -การปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์ในครัวเรือนเพื่อการบริโภค 
 

3. ข้อมูลปัญหาที่ดินท ากิน 

 จากการท้าเวทีประชาคมต้าบล คลองเฉลิม มีการน้าเสนอปัญหาด้านที่ดิน ดังนี้ 

ที ่ ปัญหาสิทธิท่ีดินท ากิน ข้อเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหา 
1 ที่ดินสวนยางพาราไม่มีเอกสารสิทธ์ิ เสนอต่อ กยท. เพื่อหาแนวทางการได้รับสิทธิ์กรณีชดเชย

จากภาครัฐ 
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4. ปัญหาแหล่งน้ าเพื่อการเกษตร 

 จากการท้าเวทีประชาคมต้าบลคลองเฉลิม มีการน้าเสนอปัญหาด้านน้้าเพ่ือการเกษตร ดังนี้ 

ที ่ ปัญหาแหล่งน้ าเพ่ือการเกษตร ข้อเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหา 
1 พื้นที่น้้าท่วมซ้้าซาก หมู่ที3่,5,14 เสนอปัญหาต่อเทศบาลต้าบลคลองเฉลิม 
 

5. ปัญหาอื่นๆ 

 1. เสนอแนะให้หน่วยงานที่รับผิดชอบลดการน้าเข้าสารเคมีชนิดต่างๆ 

 2. ส่งเสริมพืชเสริมในสวนยางพารา เป็นโครงการสนับสนุนชนิดพืชต่างๆ 

 3. กลุ่มเพาะเห็ด หมู่ 6 เริ่มจัดตั้งกลุ่มปี 54 (ส่งเสริมการแปรรูปเพิ่มเติม)  

4. เครือข่ายสมุนไพรต้าบล หมู่ 4 (ส่งเสริมการแปรูปเพ่ิมเติม) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

บทที่ 4 

แผนพัฒนาเกษตรกรรมต าบลเป็นเกษตรอุตสาหกรรม(วิสาหกิจชุมชนสตรีแม่บ้านโหล๊ะจังกระ) 

ต าบลคลองเฉลิม อ าเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง 

1. วิสัยทัศน์ 

 เสริมสร้างชุมชนเข้มแข็ง เป็นการรวมกลุ่มของสมาชิกในหมู่บ้าน เพ่ือต้องการหารายได้เสริม  

 

2. พันธกิจ 

 1. เพ่ือพัฒนาและส่งเสริมอาชีพแก่สมาชิก 

 2. เพ่ือเพ่ิมรายได้และสวัสดิการแก่สมาชิก 

 3. เพ่ือให้สมาชิกรู้จักสามัคคีท้างานเป็นทีม 

  

3. ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต 

  กลยุทธ์  

   3.1.1 การลดต้นทุนการผลิต  

   3.1.2 การเพ่ิมปริมาณการผลิต  

 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การยกระดับคุณภาพสินค้าเกษตร เพื่อเพ่ิมรายได้ 

  กลยุทธ์  

   3.2.1 ปรับปรุงคุณภาพ วัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ 

   3.2.2 การหาตลาดและเชื่อมโยงตลาด  
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 การแก้ไขปัญหาหลักด้านการเกษตรในพื้นที่ 

  กลยุทธ์  

   3.3.1 ประสานงานกับส่วนราชการที่เก่ียวข้องในการแก้ไขปัญหาหลักด้าน
การเกษตรในพ้ืนที่ ดังนี้  

   1.การแก้ไขปัญหาหนี้สินของเกษตรกร  

   2.การแก้ไขปัญหาที่ดินท้ากิน  

   3.การแก้ไขแหล่งน้้าเพ่ือการเกษตร  

   4.การแก้ไขปัญหาอ่ืนๆ  

 

ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย แหล่งงบประมาณ 
ผู้ด าเนินงาน 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเพ่ิม
ประสิทธิภาพการผลิต 

   

กลยุทธ์ที่ 1 ลดต้นทุนการผลิต 1.การส่งเสริมการปลูกสมุนไพรที่
เป็นวัตถุดิบในการท าเครื่องแกงใน
ชุมชน 

25คน -กลุ่ม  
-สนง.ศูนย์วิจัยและ
พัฒนาการเกษตร
จังหวัดพัทลุง 

กลยุทธ์ที่ 2 การเพิ่มปริมาณ
การผลิต 

1.การส ารวจปริมาณวัตถุดิบเพื่อ
ผลิตให้เพียงพอกับความต้องการ 

25 คน 
 
 

-กลุ่ม 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การยกระดับ
คุณภาพสินค้าเกษตร 

   

กลยุทธ์ที่ 1 ปรับปรุงคุณภาพ
ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ 

1.ตั้งคณะกรรมการเพื่อติดตามและ
ปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑ ์

25 คน -กลุ่ม 

กลยุทธ์ที่ 2 การหาตลาดและ
เชื่อมโยงตลาด 

1.แผนการประชาสัมพันธ์ให้
สอดคล้องกับปริมาณการผลิตทั้งป ี

25 คน -กลุ่ม 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การแก้ไข
ปัญหาหลักด้านการเกษตรใน
พ้ืนที่ 

   

-ประสานงานกับส่วนราชการ
ที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหา
หลักด้านการเกษตรในพื้นที่ 

 
 
 
 

  

1.การแก้ไขปัญหาหนี้สินของ
เกษตรกร 

1.ประสานขอข้อมูลเกษตรกรที่ข้ึน
ทะเบียนหนี้สินจาก สนง.เกษตรและ
สหกรณ์จังหวัด  

14 หมู่บ้าน -สนง.เกษตรและ
สหกรณ์จังหวัดพัทลุง 
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2.การแก้ไขปัญหาที่ดินท ากิน 1.ที่ดินสวนยางพาราไม่มี
เอกสารสิทธ์ิ 

14 หมู่บ้าน -การยางแห่งประเทศไทย 
จังหวัดพัทลุง 

3.การแก้ไขแหล่งน้ าเพื่อ
การเกษตร 

1.พื้นที่น้ าท่วมซ้ าซาก หมู่ที่ 
3,5,14 

3 หมู่บ้าน -เทศบาลต าบลคลองเฉลิม 

4.การแก้ไขปัญหาอื่นๆ 1. เสนอแนะให้หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบลดการน าเข้า
สารเคมีชนิดต่างๆ  
2. ส่งเสริมพืชเสริมในสวน
ยางพารา เป็นโครงการ
สนับสนุนชนิดพืชต่างๆ 
3. กลุ่มเพาะเห็ด หมู่ 6 เริ่ม
จัดตั้งกลุ่มปี 54 (ส่งเสริมการ
แปรรูปเพิ่มเติม)  
4. เครือข่ายสมุนไพรต าบล 
หมู่ 4 (ส่งเสริมการแปรูป
เพิ่มเติม) 

 -สนง.เกษตรจังหวัดพัทลุง 
 
-การยางแห่งประเทศไทย
จังหวัดพัทลุง 
 
-สนง.เกษตรอ าเภอ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

ภาพ การพัฒนาผลิตภัณฑ์เป็นพริกแกงอบแห้งที่สามารถยืดอายุการเก็บรักษาได้นานขึ้น  

 



 
 

 

 

ภาพ ประวัติการจัดตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชนสตรีแม่บ้านโหล๊ะจังกระและการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
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