
 
 

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 าบลต านาน 

สภาพทั่วไปของพ้ืนที่ 

ต้าบลต้านาน ห่างจากท่ีว่าการอ้าเภอเมืองพัทลุง เป็นระยะทางประมาณ 2.5 กิโลเมตร สภาพทั่วไป
ของต้าบลต้านานมีสภาพที่ราบลุ่มกระจายอยู่ทั่วไป และมีสภาพที่ราบสลับที่ดอนในบริเวณทางตอนใต้ของ
พ้ืนที่ ด้านทิศเหนือของต้าบลมีคลองต้านานและคลองชลประทาน ตอนกลางของต้าบลมีคลองม่วงเกลียว หรือ
นบปริง หรือท่าลาด หรือดอนเต้ (มีชื่อเรียกตามกลุ่มบ้านที่ล้าคลองไหลผ่าน) ด้านทิศใต้ของต้าบลมีคลองล้ามุด 
และคลองล้าเบ็ด ไหลผ่านประกอบด้วยหมู่บ้านทั้งสิ้น 15 หมู่บ้าน ได้แก่ 

 

1. บ้านชายคลอง 360 ไร ่  2. บ้านไสไฟ  563 ไร่ 

3. บ้านเจ็นตก  435 ไร ่  4. บ้านศาลาพระนาย 593 ไร่ 

5. บ้านต้านาน  407 ไร ่  6. บ้านป่าไส  477 ไร่ 

7. บ้านยางคันไถ  986 ไร ่  8. บ้านโตระ  2,732ไร่ 

9. บ้านขาคีม  1,298ไร่  10. บ้านชายคลองตีน 308 ไร่ 

11. บ้านต้านานใหญ่ 1,559ไร่  12. บ้านทุ่งลาน  2,897ไร่ 

13. บ้านคลองล้าหลิง 1,815ไร่  14. บ้านควนคง  1,112ไร่ 

15. บ้านห้วยล้าเบ็ด 1,345.50ไร่ 

รวม   16,887.50 ไร ่
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มีอาณาเขตติดต่อกับพ้ืนที่ต้าบลใกล้เคียง  ดังนี้   

ทิศเหนือ               ติดต่อกับต้าบลคูหาสวรรค์ อ้าเภอเมืองพัทลุง 

ทิศใต้                   ติดต่อกับต้าบลท่าแค อ้าเภอเมืองพัทลุง และต้าบลควนขนุน อ้าเภอเขาชัยสน 

ทิศตะวันออก        ติดต่อกับต้าบลควนมะพร้าว อ้าเภอเมืองพัทลุง 

ทิศตะวันตก           ติดต่อกับต้าบลท่าแคและต้าบลท่ามิหร้า อ้าเภอเมืองพัทลุง 

 

 

 

 

 

 

 

ลักษณะภูมิอากาศ  

สภาพอากาศเป็นแบบร้อนชื้น มีฤดู 2 ฤดู คือ ฤดูฝนและฤดูร้อน ฤดูฝนตั้งแต่เดือน สิงหาคม - 
มกราคม ฤดูร้อน ตั้งแต่เดือน กุมภาพันธ์ – กรกฎาคม 

 

ประชากร  

ประชากรที่อาศัยในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต้าบลต้านานจ้านวน 15 หมู่บ้าน  ตามข้อมูล
ทะเบียนราษฎร ณ วัน เดือน มิถุนายนพ.ศ.2559 มีจ้านวน ทั้งสิ้น 7,983 คนเป็นชาย  3,782 คน หญิง 
4,201 คนความหนาแน่นเฉลี่ย  291 คน/ตารางกิโลเมตร (7,865/27.02) และมีรายละเอียดครัวเรือน
จ้าแนกรายหมู่บ้าน  ดังนี้ 
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หมู่ที่ ชื่อบ้าน จ านวนครัวเรือน 
จ านวนประชากร 

รวม 
ชาย หญิง 

1 บ้านชายคลอง 61 100 106 206 

2 บ้านไสไฟ 97 153 165 318 

3 บ้านเจ็นตก 163 232 314 546 

4 บ้านศาลาพระนาย 104 104 139 243 

5 บ้านต้านาน 126 158 175 333 

6 บ้านป่าไส 118 194 237 431 

7 บ้านยางคันไถ 166 256 265 521 

8 บ้านโตระ 276 376 434 810 

9 บ้านขาคีม 212 339 359 698 

10 บ้านชายคลองตีน 167 163 194 357 

11 บ้านต้านานใหญ่ 568 515 582 1,097 

12 บ้านทุ่งลาน 294 443 455 898 

13 บ้านคลองล้าหลิง 195 322 351 673 

14 บ้านควนคง 99 167 164 331 

15 บ้านห้วยล้าเบ็ด 151 260 261 521 

รวม 2,797 3,782 4,201 7,983 

 

สภาพทางเศรษฐกิจ       

 อาชีพ จากสภาพภูมิประเทศและภูมิอากาศในพ้ืนที่ ท้าให้พ้ืนที่มีความเหมาะสมในการเพาะปลูก
ประชากรส่วนใหญ่ในพื้นท่ีจึงประกอบอาชีพด้านเกษตรกรรม โดยเพาะปลูกข้าวเป็นหลัก รองลงมาท้าสวน
ยางพารา และปลูกไม้ผล พืชไร่ และพืชผัก รองลงมาตามล้าดับ ข้าวที่นิยมปลูก คือ ข้าวพันธ์เล็บนก ,เฉี้ยง , 
ชัยนาทและด้านทิศเหนือของต้าบลต้านานติดต่อกับเขตเทศบาลเมืองพัทลุง  ท้าให้ความเติบโตของเมืองแผ่
ขยายเข้าสู่พ้ืนที่ ประชากรจึงเริ่มหันมาประกอบอาชีพแบบคนเมืองมากขึ้น อาทิ ค้าขาย รับจ้าง เป็นต้น 

 



 
 

-10- 

อาชีพหลัก  

- ท้านาข้าว   จ้านวน 1,150 ครัวเรือน 

- ค้าขาย   จ้านวน    350 ครัวเรือน 

- ท้าสวน  จ้านวน    520 ครัวเรือน 

- รับราชการ  จ้านวน    250 ครัวเรือน 

- รับจ้างทั่วไป              จ้านวน    580 ครัวเรือน 

อาชีพเสริม 

- ปลูกผักสวนครัว จ้านวน 1,205 ครัวเรือน 

- ท้าขนม  จ้านวน 1,410 ครัวเรือน 

รายได ้

- รายได้ภาคเกษตรเฉลี่ย 70,000 บาท/ครัวเรือน/ปี  

- รายได้นอกภาคเกษตรเฉลี่ย 45,000บาท/ครัวเรือน/ปี 

- รายได้เฉลี่ยของประชากร (ตามเกณฑ์ จปฐ. ปี 2556) 50,749 จ้านวน 60ครัวเรือน 

 

ข้อมูลทางด้านชีวภาพ 

ข้อมูลพื้นที่ท้าการเกษตร/การใช้ที่ดินต้าบลต้านานมีพ้ืนที่ทั้งหมด จ้านวน 16,887.5 ไร่ มีพื้นท่ีท้า
การเกษตร จ้านวน  8,569 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 50.75 ประกอบด้วยพื้นที่ปลูกข้าว จ้านวน 4,561ไร่ ปลูก
ยางพารา จ้านวน 2,534 ไร่ ปาล์มน้้ามัน จ้านวน 351 ไร่ ไม้ผลไม้ยืนต้น จ้านวน 542ไร่ 
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ครัวเรือน ครัวเรือน พืน้ท่ีท้ังหมด พืน้ท่ีท าการเกษตร นาข้าว ยางพารา ปาล์มน้ ามนั พชืไร่ พชืผัก ไมผ้ล ไมยื้นต้น ปศุสัตว์ ประมง
ท้ังหมด เกษตรกร (ไร่) (ไร่) (ไร่) (ไร่) (ไร่) (ไร่) (ไร่) (ไร่) (ไร่)

1 ชายคลอง 61 11 360 107 74 8 0 7 10 5 3
2 ไสไฟ 97 34 563 518 276 81 14 5 20 10 5
3 เจ็นตก 163 42 435 226 158 10 3 10 20 10 5
4 ศาลาพระนาย 104 29 593 337 229 55 10 5 30 5 3
5 ต านาน 126 14 407 116 73 12 8 5 10 5 3
6 ป่าไส 118 48 477 333 266 47 14 10 20 10 6
7 ยางคันไถ 166 76 986 637 315 220 8 13 50 21 10
8 โตระ 276 139 2,732 1,685 1,255 236 84 20 50 25 15
9 ขาคีม 212 130 1,298 487 354 33 28 10 30 22 10
10 ชายคลองตีน 167 24 308 99 76 - - 3 10 5 5
11 ต านานใหญ่ 568 36 1,559 55 31 2 - 4 10 5 3
12 ทุ่งลาน 294 146 2,897 2,238 546 1,367 157 15 100 33 20
13 คลองล าหลิง 195 91 1,815 449 194 165 - 10 50 15 15
14 ควนคง 99 49 1,112 527 193 239 5 15 50 10 15
15 ห้วยล าเบ็ด 151 98 1,345.50 755 521 59 20 20 82 31 22
รวม 2,797 967 16,887.50 8,569 4,561 2,534 351 152 542 212 140

ชื่อบ้านหมท่ีู

พืน้ท่ีท าการเกษตร ครัวเรือนเกษตรกร
(ไร่) (ครัวเรือน) 1 – 5 ไร่ 6 – 10 ไร่ 11 – 15 ไร่ 16 – 20 ไร่ 21 ไร่ขึ้นไป

1 107 15
2 518 43 12 10 10 2 2
3 226 44 24 13 3 2
4 337 33 16 10 3 0
5 116 16 10 3 0 0 1
6 333 48 25 17 3 2 1
7 637 97 32 19 14 7 4
8 1685 135 48 37 23 10 11
9 487 130 46 32 24 5 1

10 99 29 2 6 6 1 0
11 55 45 18 12 3 0 2
12 2238 192 73 37 18 11 7
13 449 136 52 16 15 4 4
14 527 76 21 15 8 4 1
15 755 103 35 23 17 8 15
รวม 8569 1142 414 250 147 56 49

ขนาดการถือครอง
หมูท่ี่
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การใช้พันธุ์พืชการใช้พันธุ์พืชเศรษฐกิจ ของต้าบลต้านาน มีการจ้าแนกพันธุ์ พื้นที่ท่ีปลูก ครัวเรือนที่
ปลูก ตลอดจนพื้นที่ท่ีมีเกษตรกรปลูกมาก ไว้ดังนี้ 

 ตาราง จ้าแนกการใช้พันธุ์พืชเศรษฐกิจของต้าบล 

ชนิดพืชเศรษฐกิจ พ้ืนที่ปลูก
ทั้งหมด (ไร่) 

พันธุ์ที่ปลูก พ้ืนที่ปลูก 
(ไร่) 

จ านวน
ครัวเรือน 

ปลูกมาก 
ในหมู่ที่ 

ยางพารา 2,534 1 อาร์อาร์ไอเอ็ม 600 2,534 540 12,14,8 
ข้าวนาปี 4,561 1 เล็บนก 

2 สังหยด 
3 เฉี้ยง 
4 อื่นๆ 

3,500 
280 
500 
281 

669 8,12,15,9,14,13 

ข้าวนาปรัง 1,500 1 มาเลแดง 
2 ปทุมธาน ี

1,100 
400 

 8,9,14,13 

ปาล์มน้้ามัน 351 1 พันธุ์ลูกผสม 351  12,8 
สภาพสังคม 

 โครงสร้างทางสังคมของต้าบลต้านาน ประกอบด้วยสถาบัน องค์กร กลุ่มผู้น้า กลุ่มอาชีพ และกลุ่มท่ี
ส้าคัญต่าง ๆ ที่ช่วยกันส่งเสริมให้สภาพความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นท่ีเป็นไปอย่าง มีคุณภาพอันจะส่งผล
ให้ครอบครัวและชุมชนเกิดความเข้มแข็งน้าไปสู่ความยั่งยืนในการพัฒนา สถาบันทาง สังคมในพ้ืนที่องค์กร
ต้าบลต้านานประกอบด้วย 

สถาบันการศึกษา   

5.1.1 ระดับเตรียมความพร้อมอนุบาล จ้านวน 3 แห่ง ประกอบด้วย ศูนย์เด็กก่อนวัยเรียนวัดโตระ 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งลาน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเจ็น 

5.1.2 ระดับประถมศึกษา ประกอบด้วย โรงเรียนประถมศึกษา 3 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนวัดประจิม 
ทิศาราม โรงเรียนวัดต้านาน (โตระ) โรงเรียนบ้านทุ่งลาน   

5.1.3 ระดับมัธยมศึกษา ประกอบด้วยโรงเรียนมัธยมศึกษา 1โรงเรียน ได้แก่โรงเรียนวชิรธรรมสถิต 

5.1.4 ระดับชุมชน ได้แก่ ที่อ่านหนังสือประจ้าหมู่บ้าน จ้านวน 15แห่ง 

 5.1.5 ศูนย์การเรียนชุมชน (ศรช.)  1 แห่ง (ตั้งอยู่หมู่ที่ 12 ในวัดทุ่งลาน) 

 5.1.6 ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรระดับต้าบล (ตั้งอยู่หมู่ที่ 4 ) 

 5.1.7 ศูนย์ ICT จ้านวน 1 แห่ง โรงเรียนวัดต้านาน (โตระ) 

 5.1.8 ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาอาชีพต้าบลต้านาน (หมู่ที่ 14) 

 5.1.9 ศูนย์บริการชุมชน (ศูนย์ อปพร.) หมู่ที่ 12 
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สถาบันทางศาสนา  

 วัด มีจ้านวนทั้งสิ้น 6 แห่ง ได้แก่ วัดประจิมทิศาราม (วัดเจ็นตก) วัดจินตาวาส (วัดเจ็นออก) ,  
วัดต้านาน,วัดสมสมัย ,วัดโพธิ์ต้านาน และวัดทุ่งลาน 

การสาธารณสุข 

สถานีอนามัยประจ้าต้าบลมีจ้านวน 2 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านโตระและ โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพบ้านทุ่งลานโดยมีเขตการให้บริการสถานีอนามัยละ 7 – 8หมู่บ้าน 

กลุ่มอาชีพ กลุ่มประชาชนในพื้นท่ีได้รวมตัวกันก่อตั้งกลุ่มอาชีพเพ่ือให้ประชาชนที่สนใจ หรือ
ประชาชนที่ว่างงาน ได้มีอาชีพหลักหรือมีอาชีพเสริมเพ่ือเพ่ิมรายได้ให้กับครอบครัว ปัจจุบันองค์การบริหาร
ส่วนต้าบลต้านานได้ประกาศจัดตั้งกลุ่มอาชีพต่าง ๆ จ้านวน 9 กลุ่ม ดังนี้ 

  5.4.1กลุ่มอาชีพเลี้ยงสัตว์       จ้านวน  4 กลุ่ม 

  5.4.2กลุ่มอาชีพท้าขนม    จ้านวน  4  กลุ่ม 

  5.4.3กลุ่มอนุรักษ์ภูมิปัญญาบ้านตาเย็น  จ้านวน  1 กลุ่ม 

  5.4.4ชมรมผู้สูงอายุต้าบลต้านาน    จ้านวน           1 กลุ่ม 

  5.4.5 กลุ่มกองทุนสวัสดิการชุมชน ต.ต้านาน จ้านวน  1  กลุ่ม  

 แหล่งน้้า เนื่องจากพ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่เกษตรกรรม จึงมีแหล่งน้้าตามธรรมชาติและแหล่งน้้าที่
ส้าคัญใช้ในการเกษตรกรรม ดังนี้ 

  -  ล้าน้้า, ล้าห้วย  13  สาย 

  -  บึง, หนอง  3 แห่ง 

-  ฝาย   1 แห่ง   

-  บ่อน้้าตื้นสาธารณะ 14 แห่ง 

  -  บ่อโยก  6 แห่ง 

ศักยภาพของชุมชน 

  1)  การรวมกลุ่มของประชาชน 

  -  กลุ่มอาชีพ     9      กลุ่ม 

  -  กลุ่มออมทรัพย์    15   กลุ่ม 

  -  กลุ่มกองทุนหมู่บ้าน    15  กลุ่ม 
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กลุ่มกองทุนสวัสดิการชุมชน     1   กลุ่ม 

                     -  กลุ่มสภาองค์กรชุมชน   1       กลุม่           

  - กลุ่มอนุรักษ์คลองต้านาน  1 กลุ่ม    

  - กลุ่มกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี   1       กลุม่ 

 - กลุ่มศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาอาชีพต้าบลต้านาน   1กลุ่ม                    

  จุดเด่นของพ้ืนที่ที่ราบลุ่มมีแม่น้้าล้าคลองหลายสาย ได้แก่ คลองต้านาน คลองล้าหลิง  คลอง
ชลประทาน ไหลผ่านท้าให้เหมาะแก่การประกอบอาชีพเกษตรกรรม 

  จุดเด่นด้านทรัพยากรธรรมชาติ ได้แก่ มีคลองล้ามุด เพื่อใช้ส้าหรับแหล่งเพาะพันธุ์ปลา และ
กักเก็บน้้าส้าหรับท้าการเกษตร และล้าเหมืองท่าชะมวง ซึ่งเป็นคลองส่งน้้าท้าการเกษตร 

  จุดเด่นด้านภูมิปัญญาชุมชน สินค้า OTOP โดยท้าเส้นหมี่ ขนมต่าง ๆ และมีการนวด 
แผนไทย เพื่อสร้างมูลค่าเพ่ิมแก่ผลิตภัณฑ์ และสร้างรายได้แก่ชุมชน 

  จุดเด่นด้านประเพณี/วัฒนธรรม/กฎ ระเบียบ /ค่านิยมและความสัมพันธ์ของชุมชน โดยเป็น
ลักษณะพ้ืนที่หล่อหลอมจากประสบการณ์ของรุ่นสู่รุ่น เป็นส้านึกร่วมของคนในชุมชนที่สร้างขึ้นมาเพ่ือก้ากับ
ดูแลชุมชนให้ด้าเนินชีวิตไปตามระบบคุณค่าแนวคิดของชุมชนนั้นๆได้แก่ การไหว้ครูหมอ การจัดขันหมาก  

 

บทวิเคราะห์สถานการณ์ของต้าบล และบริบทภายนอก 

โดยจ้าแนกออกเป็น 2 ชุดของข้อมูล คือ ด้านศักยภาพ ซึ่งเป็นชุดข้อมูลที่เป็นจุดเด่น หรือความ
เข้มแข็งของต้าบล และด้านข้อจ้ากัด ที่เป็นอุปสรรค หรือจุดอ่อนในการพัฒนาโดยวิเคราะห์เป็นรายพืช
เศรษฐกิจได้ ดังนี้ 

ข้าว 

 1) ศักยภาพของต้าบล  

  1) ข้าวเป็นพืชหลักของต้าบลต้านาน  

  2) สภาพพ้ืนที่ส่วนใหญ่มีความเหมาะสมในการปลูกข้าว  

  3) ต้าบลต้านานตั้งอยู่ใกล้ตัวเมือง ซึ่งเป็นทั้งตลาด และใกล้แหล่งข้อมูลข่าวสารวิชาการท้ัง 
จากภาครัฐ และเอกชน 

  4) มีองค์ความรู้และภูมิปัญญาในการท้านาที่สืบทอดมาจากบรรพบุรุษ  

  5) มีโรงสีอยู่ในพ้ืนที่ต้าบล ได้แก่ โรงสีทิพย์อัมพร , โรงสีธนาคารหมู่บ้าน, โรงสีกลุ่ม โรงสีแผ้ว 
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6) มีกลุ่มผลิตและจ้าหน่ายผลิตภัณฑ์ข้าว คือ วิสาหกิจชุมชนผลิตภัณฑ์ข้าวซ้อมมือ 

 2) ข้อจ้ากัดของต้าบล 

  1) ราคาข้าวตกต่้า 

  2) ค่าปัจจัยการผลิต และต้นทุนการผลิตสูง ได้แก่ ปุ๋ย, สารป้องกันก้าจัดศัตรูพืช, ค่าจ้างไถ, 

ค่าเก็บเกี่ยว 

  3) สภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสม เช่น น้้าท่วมในฤดูฝนช่วงท้านาปี และขาดแคลนน้้าใน 
หน้าแล้งช่วงท้านาปรัง 

 

ยางพารา 

 1) ศักยภาพของต้าบล  

  1) ต้าบลต้านานตั้งอยู่ใกล้ตัวเมือง ซึ่งเป็นทั้งตลาด และแหล่งข้อมูลข่าวสารวิชาการท้ังจาก
ภาครัฐ และเอกชน 

  2) เกษตรกรใช้ยางพันธุ์ส่งเสริม  

 2) ข้อจ้ากัดของต้าบล  

  1) ราคายางพาราตกต่้า  

  2) ปุ๋ยมีราคาแพง  

 

ปาล์มน้้ามัน 

 1) ศักยภาพของต้าบล 

  1) ต้าบลต้านานตั้งอยู่ใกล้ตัวเมือง ซึ่งเป็นทั้งตลาด และแหล่งข้อมูลข่าวสารวิชาการท้ังจาก
ภาครัฐ และเอกชน 

2) สภาพพ้ืนที่มีความเหมาะสมในการปลูกปาล์มน้้ามัน 

  3) เกษตรกรใช้ปาล์มน้้ามันพันธุ์ส่งเสริม 

 3) ข้อจ้ากัดของต้าบล 

  1) ปุ๋ยมีราคาแพง 
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2) ปัญหาน้้าท่วม 

สรุปแผนพัฒนาการเกษตรต้าบล 

พืชเศรษฐกิจ ประเด็นการพัฒนา 

ข้าว 1. ส่งเสริมการปลูกข้าวพ้ืนเมืองและข้าวสี 

2. ขยายเครือข่ายผลิตและจ้าหน่ายผลิตภัณฑ์ข้าว 

3. ส่งเสริมการผลิตข้าวให้ได้รับการรับรองมาตรฐาน 

4. เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าว 

5. รณรงค์ป้องกันก้าจัดหนูนา 

6. ส่งเสริมการรวมกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกข้าว 

7. ส่งเสริมการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ และสารชีวภัณฑ์ 

8. สนับสนุนพันธุ์ข้าวทนต่อสภาพน้้าท่วม 

9. ส่งเสริมการปลูกพืชใช้น้้าน้อยหลังนา 

10. ลดต้นทุนการผลิตข้าว 

11. ส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง 

12.ปรับเปลี่ยนพ้ืนท่ีปลูกข้าวเพื่อประกอบกิจกรรมอื่น 

ยางพารา 1. รวมกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกยางพารา 

2. เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตยางพารา 

3. ส่งเสริมการรวมกลุ่มแปรรูปยางพารา 

4. ส่งเสริมการประกอบกิจกรรมเสริมในสวนยางพารา 

5. ลดต้นทุนการผลิตยางพารา 

6. ส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง 

7. ปรับเปลี่ยนพ้ืนท่ีปลูกยางพาราที่ไม่เหมาะสมเพื่อประกอบ 

กิจกรรมอื่น 
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ปาล์มน้้ามัน 1. ส่งเสริมการปลูกปาล์มน้้ามัน 
2. รวมกลุ่มเกษตรกรปลูกปาล์มน้้ามัน 
3. สนับสนุนการการจัดตั้งจุดรับซื้อผลผลิตปาล์ม
น้้ามันในพ้ืนที่ 
4. รณรงค์ป้องกันก้าจัดหนู 
5. เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตปาล์มน้้ามัน 
6. ส่งเสริมการใช้พันธุ์ปาล์มน้้ามันที่ทนต่อสภาพน้้า
ท่วม 
7. ส่งเสริมการประกอบกิจกรรมเสริมในสวนปาล์ม
น้้ามัน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

บทที่ 3 

การจัดเวทีประชาคม 

 ส้านักงานสภาเกษตรกรจังหวัดพัทลุง ได้เชิญกลุ่มเกษตรกร ผู้แทนเกษตรกรระดับหมู่บ้าน ผู้ใหญ่บ้าน 
ผู้แทนองค์การบริหารส่วนต้าบล และผู้แทนหน่วยงานในพื้นท่ี เพื่อท้าความเข้าในรายละเอียดวัตถุประสงค์ 
ความจ้าเป็น ความส้าคัญของการจัดท้าโครงการจัดท้าแผนพัฒนาเกษตรกรรมต้าบลและการพัฒนาเป็นเกษตร
อุตสาหกรรมและวิเคราะห์ข้อมูลสภาพการท้าการเกษตรในปัจจุบัน เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 ณ 
ศาลาหมู่บ้านหมู่ที่ 6 ต้าบลต้านาน อ้าเภอเมือง จังหวัดพัทลุง 

 

 

 

 

 

 

 

1. การวิเคราะห์สินค้าเกษตรที่จะมุ่งเน้นเป็นหลัก 

 โครงการจัดท้าแผนพัฒนาเกษตรกรรมต้าบลและการพัฒนาเป็นเกษตรอุตสาหกรรมเป็นการส่งเสริม 
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  
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กลุ่มองค์กรเกษตรกรที่มีการด้าเนินงานและมีความเข้มแข็งในปัจจุบันได้แก่  

 1.วิสาหกิจชุมชน กลุ่มแม่บ้านศาลาพระนายสถานที่ตั้ง เลขท่ี 80 หมู่ที่ 4 ต้าบลต้านาน อ.เมือง  
จ.พัทลุง 93000นาง จุราพรรณ  เส้งสุ้น ประธานกลุ่มโทร. 0-7462-7002 ประเภทสินค้า เกี่ยวกับการ
แปรรูปอาหาร ขนมอบ ข้าวตังหมูหยอง ข้าวแต๋นน้้าแตงโม ขนมเปี๊ยะ 

2.กลุ่มทอผ้าสตรีบ้านโตระสถานที่ตั้ง  วัดต้านาน ม.8 ต้าบลต้านาน อ.เมือง จ.พัทลุง 93000 
นางสาว สุขสว่าง  สังคะหะ  ประธานกลุ่ม  ประเภทสินค้า ผ้าทอไหมไทยแบบคนใต้  ผ้าขาวม้า 

3. วิสาหากิจชุมชน กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรแปรรูปอาหาร(บ้านคอลงล้าหลิง)เลขที่ 51 ม.13 ต้าบล
ต้านาน อ.เมือง จ.พัทลุง 93000 นาง รมย์  เกื้อเส้ง ประธานกลุ่ม086-0994381 ประเภทสินค้า เกี่ยวกับ
การแปรรูปสินค้าเกษตรกร ข้าวพอง(ท้าจากเส้นขนมจีน) 

4.วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตข้าวอินทรีย์บ้านโตระ165 หมู่ 8 ต.ต้านาน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง  
ปลูกข้าวอินทรีย์ ผลิตปุ๋ยอินทรีย์ ออมทรัพย์ 

5.ศูนย์เรียนรู้ชุมชนบ้านตาเย็น ต้าบลต้านาน จ.พัทลุง พัฒนาคุณภาพชีวิตด้วยเศรษฐกิจพอเพียง
ชุมชนบ้านตาเย็น อยู่ในพ้ืนที่หมู่ 3ต้าบลต้านาน อ.เมือง จ.พัทลุง มีประชากร 119 ครัวเรือน เป็นสมาชิก
ศูนย์เรียนรู้ 63 ครัวเรือน ขนาดพ้ืนที่ 436 ไร่ เป็นที่นา 166 ไร่ ท้าผักสวนครัว 17 ไร่ ปลูกยางพารา 14 ไร่ 
ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม รับจ้าง รับราชการ  

6.วิสาหกิจชุมชนธนาคารหมู่บ้าน ต.ต้านาน 126 หมู่ 8 ต.ต้านาน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง โทรศัพท์ 
0913100599- รับฝากหุ้น รับฝากเงิน จ่ายเงินกู้ 

7.วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านป่าพ้อ 17/1 หมู่ 13 ต.ต้านาน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 
โทรศัพท์ 074603151 - ข้าวซ้อมมือ, ข้าวกล้อง 

 

ที่ ชนิดสินค้าเกษตร ต้นทุน ราคาขาย ก าไร/ขาดทุน ข้อดี ข้อเสีย ปัญหาและอุปสรรค 
 ข้าว 2,265 

บาท/ไร่/
รอบ 

6,800 บาท/
ไร่/รอบ 

ก้าไร 4,535 
บาท/ไร่/รอบ 

-ราคาไม่แน่นอน 
-ภัยแล้ง อุทกภัย 
-ราคาปุ๋ย และยามีราคาแพง 

1 ยางพารา 16,000 
บาท/ไร่/ปี 

12,575บาท/
ไร่/ปี 

ขาดทุน 3,425 
บาท/ไร่/ปี 

-ราคาไม่แน่นอน และตกต่้า 
-ต้นยางยืนต้นตาย 
-อุทกภัย 

3 ปาล์ม 6,951 
บาท/ไร่/ปี 

14,814 บาท/
ไร่/ปี 

ก้าไร 7,863 
บาท/ไร่/ปี  

-ราคาไม่แน่นอน 
-เป็นพืชเชิงเดี่ยว 

4 ผัก 9,362
บาท/ไร่ 

30,000 บาท/
ไร ่

20,637 บาท/
ไร ่

-เป็นการปลูกแปลงขนาดเล็ก 
-ขายในตลาดชุมชน 
-โรคและแมลง 
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เนื่องจากพ้ืนที่ท้าการเกษตรส่วนใหญ่ของต้าบลเป็นพ้ืนที่นา ในรอบปีจึงมีการท้านา 2 ฤดูกาล คือ 
ช่วงนาปี และช่วงนาปรัง มีการปรับเปลี่ยนการท้านาให้ได้คุณภาพและมีมาตรฐานรับรอง จึงมีการรวมกลุ่มท้า
นาหลายกลุ่มในต้าบล เพ่ือประโยชน์ในด้านต่างๆ  

2. ข้อมูลปัญหาหนี้สินของเกษตรกร  

 ส้านักงานสภาเกษตรกรจังหวัดพัทลุงได้ประสานงานกับส้านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพัทลุงใน
ฐานะศูนย์ประสานการแก้ไขปัญหาหนี้สินเกษตรกรระดับจังหวัด พบว่าในต้าบลต้านานเกษตรกรมีภาวะหนี้สิน  
สาเหตุของการมีหนี้สิน ได้แก่ 

1) ลงทุนเพื่อการประกอบอาชีพ ท้านา เลี้ยงสัตว์ สวนยางพารา สวนปาล์ม การลงทุนภาคเกษตร
เป็นเหตุให้มีหนี้สินเพราะภัยธรรมชาติ และราคาผลผลิตตกต่้า  

2) เป็นการกู้เพ่ือการศึกษาของบุตรหลาน 

ในที่ประชุมเสนอแนวทางการแก้ไข ได้แก่  

 -การลดค่าใช้จ่ายที่ฟุ่มเฟือย  

 -การท้าบัญชีครัวเรือน  

 -การท้าแผนชุมชนเพ่ือลดค่าใช้จ่าย  

 -การส่งเสริมอาชีพ   

 -การปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์ในครัวเรือนเพื่อการบริโภค  
 

3. ข้อมูลปัญหาที่ดินท ากิน 

 จากการท้าเวทีประชาคมต้าบลเขาปู่ มีการน้าเสนอปัญหาด้านที่ดิน ดังนี้  

ที ่ ปัญหาสิทธิท่ีดินท ากิน ข้อเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหา 
1 ที่ดินสวนยางพาราไม่มีเอกสารสิทธ์ิ  1 แปลง3 ไร่ 

บริเวณหมู่ที่ 8 มี สค.1  
เสนอส้านักงานท่ีดินจังหวัดพัทลุง 

 

4. ปัญหาแหล่งน้ าเพื่อการเกษตร 

 จากการท้าเวทีประชาคมต้าบลเขาปู่ มีการน้าเสนอปัญหาด้านน้้าเพื่อการเกษตร ดังนี้ 

ที ่ ปัญหาแหล่งน้ าเพ่ือการเกษตร ข้อเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหา 
1 หน้าแล้งขาดน้้า บริเวณหมู่ 12,15,8 เสนอปัญหาต่อเทศบาลต้าบลต้านาน 
2 คลองล้ามุด  หมู่ 14,7 หน้าแล้งขาดน้้า  เสนอปัญหาต่อชลประทาน 
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5. ปัญหาอื่นๆ 

 1. ต้นทุนในการผลิตข้าวสูงขึ้น 

 2. ต้าบลไม่มีแกนน้าชุมชนที่จะเป็นแกนหลักเพ่ือขับเคลื่อนและพัฒนาชุมชนอย่างต่อเนื่อง แต่ละกลุ่ม
เกษตรกรไม่มีการเชื่อมโยงประสานเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาไปด้วยกัน  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

บทที่ 4 

แผนพัฒนาเกษตรกรรมต าบลเป็นเกษตรอุตสาหกรรม(วิสาหกิจชุมชนแม่บ้านเกษตรกรบ้านป่าพ้อหมู่ 13) 

ต าบลต านาน อ าเภอเมือง จังหวัดพัทลุง 

1. วิสัยทัศน์ 

 ปลูกข้าวพ้ืนเมือง กิจกรรมแปรรูปข้าวเพื่อบริโภคในชุมชน สร้างมูลค่าและรายได้แก่สมาชิก  

 

2. พันธกิจ 

 1. เพ่ือให้สมาชิกภายในกลุ่มผลิตข้าวไว้บริโภคในครัวเรือน  

 2. เพ่ือให้สมาชิกในกลุ่มใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์  

 3. เพ่ือให้เกิดความเข้มแข็ง สมาชิกสร้างความสามัคคีและท้ากิจกรรมร่วมกัน  

 4. เพ่ือเพ่ิมมูลค่าข้าวเปลือกของสมาชิกในกลุ่ม  

 5. เพ่ือเพ่ิมรายได้และลดรายจ่ายให้แก่สมาชิกในกลุ่ม  

 

3. ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต 

  กลยุทธ์  

   3.1.1 การลดต้นทุนการผลิต  

   3.1.2 การเพ่ิมปริมาณการผลิต  

 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การยกระดับคุณภาพสินค้าเกษตร เพื่อเพ่ิมรายได้ 

  กลยุทธ์  

   3.2.1 ปรับปรุงคุณภาพปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ  

   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 ลดต้นทุนการ
ผลิต 

1.การพัฒนาของสูตรปุ๋ยอินทรีย์
ชีวภาพ 

32 คน -กลุ่ม  
-สนง.พัฒนาท่ีดิน
จังหวัดพัทลุง 

กลยุทธ์ที่ 2 การเพิ่มปริมาณ
การผลิต 

1.การส้ารวจปริมาณการผลิตเพื่อ
ผลิตให้เพียงพอกับความต้องการ 

32 คน 
 

-กลุ่ม 

กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาคุณภาพ
การแปรรูปข้าวสาร 

1.ส่งเสริมเครื่องสีข้าวขนาดเล็กท่ีมี
ประสิทธิภาพ 

32 คน -กลุ่ม 
-สนง.เกษตรและ
สหกรณ์จังหวัดพัทลุง 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การยกระดับ
คุณภาพสินค้าเกษตร 

   

กลยุทธ์ที่ 1 ปรับปรุงคุณภาพ
ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ 

1.ตั้งคณะกรรมการเพื่อติดตามและ
ปรับปรุงคุณภาพปุ๋ยชีวภาพ 

32 คน -กลุ่ม 

กลยุทธ์ที่ 2 การหาตลาดและ
เชื่อมโยงตลาด 

1.แผนการประชาสัมพันธ์ให้
สอดคล้องกับปริมาณการผลิตทั้งป ี

32 คน -กลุ่ม 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การแก้ไข
ปัญหาหลักด้านการเกษตรใน
พ้ืนที่ 

   

-ประสานงานกับส่วนราชการ
ที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหา
หลักด้านการเกษตรในพื้นที ่
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1.การแก้ไขปัญหาหนี้สินของ
เกษตรกร 

1.ประสานขอข้อมูล
เกษตรกรที่ข้ึนทะเบียน
หนี้สินจาก สนง.เกษตรและ
สหกรณ์จังหวัด  

15 หมู่บ้าน -สนง.เกษตรและสหกรณ์
จังหวัดพัทลุง 

2.การแก้ไขปัญหาที่ดินท้า
กิน 

1. 1 แปลง3 ไร่ บริเวณหมู่
ที่ 8 สิทธ์ิ 
 

 -สนง.ที่ดินจังหวัด  

3.การแก้ไขแหล่งน้้าเพื่อ
การเกษตร 

1.หน้าแล้งขาดน้้า บริเวณ
หมู่ 12,15,8 
2.คลองล้ามุด  หมู่ 14,7 
หน้าแล้งขาดน้้า  

 -เทศบาลต้าบลต้านาน 
 

4.การแก้ไขปัญหาอื่นๆ 1.ความต้องการเช่ือมโยง
ตลาด ของผลผลิตทาง
การเกษตรในพื้นที ่
 
2.การรวมกลุ่มนาแปลงใหญ่
ต้าบลต้านาน 

32 คน -กลุ่ม 
-สนง.เกษตรอ้าเภอศรี
บรรพต 
-สนง.เกษตรอ้าเภอเมือง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

-25- 

เอกสารอ้างอิง 

1. ส้านักงานเกษตรอ้าเภอเมือง ส้านักงานเกษตรจังหวัดพัทลุง. ( 2560) .แผนพัฒนาการเกษตร  
อ้าเภอเมืองช่วงปี พ.ศ. 2561 – 2564 

2. แผนที่ agrimap (online).(2561) สืบค้นจาก http://agri-map-online.moac.go.th/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


