
 
 

บทที่ 1  

โครงการจัดท าแผนพัฒนาเกษตรกรรมต าบลและการพัฒนาเป็นเกษตรอุตสาหกรรม 

1.หลักการและเหตุผล 

 ปัจจุบันเกษตรกรที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมโดยสํวนใหญํยังเป็นเกษตรกรรายยํอยที่มีฐานะยากจน
และประสบปัญหาอุปสรรคนานับประการ อาทิขาดแคลนน้้าเพื่อท้าการเกษตร ไมํมีที่ดินท้ากิน หรือท้ากินใน
ที่ดินไมํมีเอกสารสิทธิ์ หรือมีท่ีดินท้ากินน๎อย ไมํเพียงพอตํอการประกอบอาชีพเลี้ยงครอบครัว ดินเสื่อมโทรม
ขาดความอุดมสมบูรณ์ ขาดพันธุ์ที่ดีมีคุณภาพ ขาดองค์ความรู๎ เทคโนโลยี นวัตกรรมทางการเกษตรใหมํๆ
รวมถึงเงินทุน เพื่อการเพ่ิมศักยภาพการผลิต และแปรรูปผลผลิตเพิ่มมูลคํา มีผลผลิตออกสูํตลาดพร๎อมกันหรือ
ใกล๎เคียงกันท้าให๎ผลผลิตล๎นตลาดเมื่อผนวกกับการขาดการรวมกลุํมที่เข๎มแข็ง และเกษตรกรสํวนใหญํยังผลิต
และขายผลผลิตในรูปวัตถุดิบ มีการแปรรูปน๎อย จึงท้าให๎ถูกกดราคารับซื้อผลผลิต บางฤดูกาลยังประสบภัย
ธรรมชาติ ฝนแล๎ง น้้าทํวม โรค แมลง ศัตรูพืชระบาด ผลผลิตเสียหาย ขาดรายได๎ มีหนี้สินเพิ่มพูน 

 ทั้งนี้การแก๎ปัญหาดังกลําวให๎เกษตรกร นอกจากหนํวยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
จ้าเป็นต๎องได๎รับการสนับสนุนชํวยเหลือจากหนํวยงานที่เกี่ยวข๎องด๎วย อาทิ กระทรวงวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงมหาดไทย และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล๎อม เป็นต๎น 

 นอกจากนี้ เพ่ือให๎เกิดการพัฒนาและแก๎ปัญหาของเกษตรกรอยํางยั่งยืน จะต๎องสํงเสริมให๎เกิด
กระบวนการรํวมคิด วิเคราะห์ และแสวงหาแนวทางการพัฒนาของเกษตรกร ด๎วยตัวของเกษตรกรเองด๎วยจะ
เป็นผู๎ที่เข๎าใจปัญหาความต๎องการของตนเองได๎ดีที่สุด  

 ในการนี้ สภาเกษตรกรแหํงชาติ จึงได๎ริเริ่มให๎สภาเกษตรกรจังหวัดตํางๆ จัดให๎มีเวทีส้าหรับเกษตรกร
ที่จะได๎รํวมคิด วิเคราะห์ ปัญหาความต๎องการของตนเอง พร๎อมคิดหาแนวทางการพัฒนาแก๎ปัญหาความ
ต๎องการดังกลําว ซึ่งอาจประกอบด๎วยปัญหาความเดือดร๎อนด๎านหนี้สิน ที่ดินท้ากิน แหลํงน้้า ราคาปัจจัยการ
ผลิต และผลิตผลการเกษตร สวัสดิการ สิทธิเกษตรกร และการไมํได๎รับความเป็นธรรม เป็นต๎น แล๎วสรุปรวม
จัดท้าเป็นแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับต้าบล พร๎อมกิจกรรม/โครงการที่จะด้าเนินการเพื่อการพัฒนา
แก๎ปัญหาในพื้นที่ต้าบลดังกลําว และสนับสนุนให๎เกษตรกรรวมกลุํมเพื่อด้าเนินการพัฒนาแก๎ปัญหาของตนเอง 
ด๎วยตัวของเกษตรกรเอง รวมทั้งประสานงานหนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง ให๎การชํวยเหลือในการพัฒนาแก๎ปัญหา
ดังกลําวของเกษตรกร ซึ่งได๎เริ่มด้าเนินการมาตั้งแตํปี งบประมาณ 2559 เป็นต๎นมา 

 โดยในการแก๎ปัญหาผลิตผลการเกษตรมีราคาตกต่้าและไมํมีเสถียรภาพ ได๎มุํงเน๎นให๎มีการพัฒนา
ยกระดับของเกษตรกร จากเกษตรกรที่ท้าการเกษตรทางการเกษตร และขายผลผลิตในรูปวัตถุดิบที่ได๎ราคาต่้า
ให๎ด้าเนินการแปรรูปผลผลิตเพ่ือเพ่ิมมูลคําและจ้าหนํายในราคาท่ีสูงขึ้น มีรายได๎มากขึ้น ยกระดับเป็น
ผู๎ประกอบการเกษตรอุสาหกรรม ด้าเนินการครอบคลุมเชื่อมโยงตั้งแตํการผลิต แปรรูป จนถึงตลาด เพื่อ
ผลประโยชน์สํวนใหญํตกแกํเกษตรกร ซึ่งเป็นแนวทางท่ีเห็นควรด้าเนินการตํอเนื่องในปีงบประมาณ 2561 
จนถึงอยํางน๎อยปี 2564 ซึ่งเป็นปีสิ้นสุดยุทธศาสตร์สภาเกษตรกรแหํงชาติ (ฉบับที่ 2) ปี 2560-2564  
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2.วัตถุประสงค์โครงการ 

 2.1 เพ่ือให๎มีการจัดท้าแผนพัฒนาเกษตรกรรมในระดับต้าบล เพ่ือการพัฒนาและแก๎ปัญหาด๎าน
การเกษตรในพ้ืนที่ จากการรํวมคิด วิเคราะห์ และค๎นหาแนวทางพัฒนาแก๎ปัญหาความต๎องการของเกษตรกร
ด๎วยตัวของเกษตรกรเอง 

 2.2เพ่ือยกระดับของเกษตรกร/องค์กรเกษตรกรรายสินค๎าเกษตร จากการท้าการผลิตและขาย
ผลผลิตในรูปแบบวัตถุดิบราคาต่้า เป็นผู๎ประกอบการเกษตรอุตสาหกรรม ด้าเนินการครอบคลุมเชื่องโยงตั้งแตํ
การผลิต แปรรูป จนถึงการตลาด 

3.เป้าหมาย 

 3.1จัดท้าแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับต้าบล อ้าเภอละ 1 ต้าบล รวม 11 ต้าบล  

 3.2สนับสนุนเกษตรกรหรือองค์กรเกษตรกรรายสินค๎าเกษตร ยกระดับการด้าเนินธุรกิจเป็นเกษตร
อุตสาหกรรม รวม 2 กลุํม (ประมาณร๎อยละ 17 ของต้าบลที่มีการจัดท้าแผนพัฒนาเกษตรกรรมต้าบลในปีที่
ผํานมา) 

4.พื้นที่ด าเนินการ 11 ต้าบลใน 11 อ้าเภอของจังหวัดพัทลุง 

5.งบประมาณโครงการ 

 งบประมาณด้าเนินการทั้งสิ้นรวม 100,478 บาท (หนึ่งแสนสี่ร๎อยเจ็ดสิบแปดบาทถ๎วน) จ้าแนกเป็น 

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

 5.2 งบประมาณสนับสนุนการพัฒนายกระดับเกษตรกร/องค์กรเกษตรกรเป็นผู๎ประกอบการเกษตร
อุตสาหกรรม 2 กลุํม รวม 8,408 บาท 

6.หน่วยงานรับผิดชอบ 

 หนํวยงานหลัก สภาเกษตรกรจังหวัดพัทลุง ส้านักงานสภาเกษตรกรจังหวัดพัทลุง และคณะ
ผู๎ปฏิบัติงานสภาเกษตรกรระดับต้าบล 

 หนํวยงานสนับสนุน องค์การบริหารสํวนต้าบล ส้านักงานเกษตรอ้าเภอ สถาบันการศึกษา และองค์กร
ที่เก่ียวข๎อง 

 

 

 



 
 

-3- 

7.กิจกรรมและวิธีการด าเนินงาน แบํงเป็น 2 กิจกรรมหลักได๎แกํ 

 7.1 การจัดท้าแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับต้าบล 

  ขั้นที่ 1 การรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ข๎อมูล และยกรํางแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับต้าบล  

  -รวบรวมข๎อมูลการท้าการเกษตรและที่เก่ียวข๎องในพ้ืนที่ต้าบล อาทิ ชนิดหรือประเภทของ
การท้าการเกษตร จ้านวนเกษตรกรที่ท้าการเกษตรในแตํละชนิด จ้านวนพื้นที่ทางการเกษตร ราคาปัจจัยการ
ผลิต ต๎นทุนการผลิต ราคาผลผลิต ลักษณะทางกายภาพของดิน น้้า ขนาดการถือครองที่ดินจ้านวนกลุํม
เกษตรกร โรงงานแปรรูป สถานประกอบการ และตลาดจ้าหนํายผลิตผลและผลิตภัณฑ์การเกษตรเป็นต๎น 

  -ส้ารวจข๎อมูลสภาพเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือนเกษตรกร อาทิ รายได๎ รายจําย 
ทรัพย์สิน หนี้สิน และปัญหาความต๎องการของเกษตรกรในพื้นที่ 

  -วิเคราะห์ สังเคราะห์ ข๎อมูลที่ได๎จากการรวบรวมและจัดท้า “รํางแผนพัฒนาเกษตรกรรม
ระดับต้าบล” มีรายละเอียดประกอบด๎วย วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ และกิจกรรม/
โครงการเพื่อพัฒนาแก๎ปัญหาด๎านการเกษตรของเกษตรกรในพื้นที่ โดยรํางแผนพัฒนาเกษตรกรรมดังกลําว 
จะต๎องมีความสอดคล๎องกับปัญหาความต๎องการของเกษตรกรในพื้นที่ รวมทั้งมีความสอดคล๎องกับยุทธศาสตร์
จังหวัด ยุทธศาสตร์ภาค ตลอดจนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ ฉบับที่ 12 
แผนพัฒนาจังหวัด/ภาค แผนแมํบทเพ่ือพัฒนาเกษตรกรรม พ.ศ.2560-2564 และนโยบายรัฐบาล  

  ขั้นที่ 2 การรับฟังความเห็นจากเกษตรกรและผู๎เกี่ยวข๎อง และปรับปรุง จัดท้าแผนพัฒนา
เกษตรกรรมระดับต้าบล 

  -จัดให๎มีเวทีเพ่ือการรับฟังข๎อมูล ข๎อคิดเห็น และข๎อเสนอแนะจากเกษตรกรในพื้นที่และ
ผู๎เกี่ยวข๎อง อยํางรอบด๎าน 

  -ปรับปรุงรํางแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับต้าบล ตามข๎อมูล ข๎อคิดเห็น และข๎อเสนอแนะ
ดังกลําวและจัดท้าแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับต้าบลฉบับสมบูรณ์ 

  ขั้นที่ 3 การประสานการพัฒนาและแก๎ปัญหาให๎แกํเกษตรกร  

  -เสนอแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับต้าบล ตํอผู๎วําราชการจังหวัด เพื่อบูรณาการเข๎าเป็นสํวน
หนึ่งของแผนพัฒนาของจังหวัด รวมทั้งจัดสํงส้านักงานสภาเกษตรกรแหํงชาติ เพื่อการด้าเนินการในสํวนที่
เกี่ยวข๎องตํอไป  

  -ประสานหนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง เพื่อขอรับการสนับสนุน ชํวยเหลือในการด้าเนินการ หรือรํวม
บูรณาการความรํวมมือในการด้าเนินกิจกรรม/โครงกร  

  -ประสานการด้าเนินการและติดตามผลความก๎าวหน๎าในการด้าเนินกิจกรรม/โครงการ และ
รายงานส้านักงานสภาเกษตรกรแหํงชาติ ตลอดจนหนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง 
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7.2 การพัฒนายกระดับกลุํมเกษตรกรเป็นผู๎ประกอบการเกษตรอุตสาหกรรม 

  -คัดเลือกพ้ืนที่ด้าเนินงานและรวบรวมเกษตรกรที่มีประเด็นปัญหาด๎านราคาผลิตผลและ
ผลิตภัณฑ์การเกษตร  

  -จัดประชุม เพื่อหารือในการวางแผนปฏิบัติงาน  เพ่ือยกระดับการพัฒนาเป็นเกษตร
อุตสาหกรรม 

  -ประสานงานหนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง เพื่อขอรับการสนับสนุนในสํวนที่กลุํมเกษตรกรขาดแคลน
จ้าเป็น เชํน เงินทุน เทคโนโลยี และนวัตกรรมในการผลิต แปรรูปเพิ่มมูลคํา เพื่อขับเคลื่อนการด้าเนินงานตาม
แผนปฏิบัติงานในการพัฒนาเป็นเกษตรอุตสาหกรรม 

  -ติดตาม ประสานการชํวยเหลือกลุํมเกษตรกร เพ่ือปรับปรุงการด้าเนินงานให๎เป็นไปตาม
แผนปฏิบัติงานในการพัฒนาเป็นเกษตรอุตสาหกรรมอยํางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
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8.แผนการปฏิบัติงาน 

 

 

9.ตัวช้ีวัด 

 9.1 จ้านวนต้าบลเป้าหมายที่สามารถจัดท้าแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับต้าบลได๎แล๎วเสร็จ 

 9.2 จ้านวนเกษตรกรที่มีปัญหาด๎านหนี้สิน ที่ดินท้ากิน แหลํงน้้าเพ่ือการเกษตร เงินทุน องค์ความรู๎ 
เทคโนโลยี นวัตกรรม สวัสดิการ สิทธิเกษตรกรและการไมํได๎รับความเป็นธรรม ที่ได๎มีการยื่นเรื่องให๎หนํวยงาน
ที่เก่ียวข๎อง พิจารณาให๎การสนับสนุนชํวยเหลือในการพัฒนาแก๎ปัญหาดังกลําวให๎แกํเกษตรกร 

 9.3จ้านวนกลุํมเกษตรกร 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 โดยเกษตรกรเข๎ามามีสํวน
รํวมในการคิด วิเคราะห์ ค๎นหาแนวทาง วางแผน และขับเคลื่อนการพัฒนาแก๎ปัญหาของเกษตรกร ภายใต๎การ
สนับสนุนของหนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง น้าไปสูํการพัฒนาแก๎ปัญหาในพื้นท่ีอยํางยั่งยืน 

 10.2 เกิดการถํายทอดขยายผลการด้าเนินงานตามโครงการไปสูํเกษตรกรในพ้ืนที่อ่ืนๆ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

บทที่ 2  

สภาพทั่วไปของต าบลหนองธง 

ต้าบลหนองธงกํอตั้งขึ้นเม่ือประมาณปี พ.ศ.2515 โดยแยกมาจากต้าบลป่าบอน มีผู๎น้าคนแรก คือ 
นายสุบหมีนปาน ซึ่งด้ารงต้าแหนํงก้านันต้าบลหนองธง เป็นต้าบลหนึ่งที่ตั้งอยูํในเขตอ้าเภอป่าบอน ซึ่งมีพ้ืนที่
มากที่สุดมีหมูํบ๎านทั้งหมด 9 หมูํบ๎าน ประกอบด๎วยหมูํบ๎าน หมูํ 1 บ๎านเหมืองตะกั่วหมูํ 2 บ๎านหนองธง หมูํ 3 
บ๎านทุํงคําย หมูํ 4 บ๎านทุํงลานช๎าง หมูํ 5 บ๎านหลักสิบ หมูํ 6 บ๎านเขาจันทร์ หมูํ 7 บ๎านหนองนก หมูํ 8  
บ๎านหอยโขํง หมูํ 9 บ๎านสายกลางประชากรสํวนใหญํ มีพ้ืนเพดั้งเดิมอยูํในพื้นท่ี ตํอมาภายหลังมีประชากร
อพยพเข๎ามาอาศัยและตั้งถิ่นฐานเพิ่มมากข้ึน ซึ่งปัจจุบันมีการพัฒนาต้าบลอยํางตํอเนื่อง 

 

สภาพภูมิประเทศ 

  สภาพภูมิประเทศของต้าบลหนองธง มีลักษณะเป็นที่ราบลูกคลื่น ซึ่งอยูํทางทิศตะวันตกและทิศใต๎ของ
เทือกเขาบรรทัด และท่ีราบลาดต่้าลงมาทางทิศตะวันออก  ที่ราบสูงจากระดับน้้าทะเล ตั่งแตํ 26-32 เมตร 
มีพ้ืนที่ประมาณร๎อยละ 60 ของพ้ืนที่ทั้งหมด เป็นพื้นที่อยูํทางทิศตะวันออกของหมูํที่ 1, 3 และทางทิศเหนือ
ของหมูํที่ 6 และหมูํท่ี 2,4,5,9,3,6,8 ที่ราบสูงจากระดับน้้าทะเล ตั่งแตํ 32-40 เมตร มีพ้ืนที่ประมาณ 
ร๎อยละ 40 ของพ้ืนที่ทั้งหมด สํวนใหญํจะอยูํบริเวณด๎านตะวันตกและด๎านใต๎ของหมูํที่ 5 ด๎านตะวันตกและ
ตะวันออกเฉียงใต๎ของหมูํ 3 สภาพพ้ืนที่มีหลายลักษณะ คือ เป็นที่ราบ ที่ราบลุํม ที่เนิน มีพ้ืนที่ทั้งหมด
ประมาณ 75,972 ตารางกิโลเมตร ราษฎรสร๎างบ๎านเรือนอยูํกระจายตามพ้ืนที่สวนบ๎าง เป็นกลุํมบ๎านติดกัน
บ๎างตามสภาพพ้ืนที่ 

 

ทิศเหนือ  ติดกับ อบต.ป่าบอน อ.ป่าบอน และ อบต.คลองใหญํ อ.ตะโหมด จ.พัทลุง  

ทิศใต๎   ติดกับ อบต.ทุํงนารี อ.ป่าบอน จ.พัทลุง  

ทิศตะวันออก  ติดกับ อบต.ป่าบอน อ.ป่าบอน จ.พัทลุง  

ทิศตะวันตก  ติดกับ เทือกเขาบรรทัด  
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สภาพภูมิอากาศ   

ต้าบลหนองธง อยูํในเขตมรสุมตะวันตกเฉียงเหนือ และมรสุมตะวันออกเฉียงใต๎ ท้าให๎มีสภาพ
ภูมิอากาศแบบภาคใต๎ อยูํใต๎อิทธิพลของมรสุมที่พัดปกคลุมประจ้าฤดูกาล ท้าให๎ในปีหนึ่ง ๆ จะมีเพียง 2 
ฤดูกาล คือ 

  1) ฤดูร๎อน เริ่มตั้งแตํปลายเดือนมีนาคม – กลางเดือนกันยายน 

  2) ฤดูฝน เริ่มตั้งแตํกลางเดือนกันยายน – กลางเดือนมีนาคม 

 ในรอบ 10 ปี (พ.ศ. 2549  – 2558) จังหวัดพัทลุง มีปริมาณน้้าฝนโดยเฉลี่ย ปีละ 2,272.58 
มิลลิเมตร หรือเฉลี่ยเดือนละ 189.38 มิลลิเมตร จ้านวนวันฝนตกเฉลี่ย 164 วันตํอปี หรือเฉลี่ย 14 วัน/
เดือน ปริมาณน้้าฝนมากที่สุดในเดือนพฤศจิกายน และน๎อยที่สุดในเดือนกุมภาพันธ์ 
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จ้านวนครัวเรือนทั้งหมด 2,910 ครัวเรือน จ้านวนครัวเรือนภาคการเกษตร 2,417 ครัวเรือนพ้ืนที่
ทางการเกษตรจ้านวน 51,167 ไรํ 

 

การใช๎ประโยชน์ที่ดินเพื่อการเกษตร 

ยางพารา เป็นพืชเศรษฐกิจหลัก พ้ืนที่ยางพารารวม 46,453 ไรํ พบมากบริเวณหมูํ 1 บ๎าน 
เหมืองตะกั่ว หมูํ 6 บ๎านเขาจันทร์ และ หมูํ  5 บ๎านหลักสิบ ตามล้าดับ 

 

แหลํงน้้าเพ่ือการเกษตร 

ต้าบลหนองธงมีต๎นทุนทางทรัพยากรด๎านน้้าเพื่อใช๎ในการประกอบอาชีพทางการเกษตร ประกอบด๎วย  

 แหลํงน้้าจากธรรมชาติ ได๎แกํ คลองเหมืองตะกั่ว คลองป่าบอน คลองตอ ห๎วยแมํปริง ห๎วยแมํพริก 
ห๎วยแมํนายลุก ห๎วยแมํไม๎มุก  

 สระน้้า ร.พ.ช. 1 แหํง หมูํที่ 6 บ๎านเขาจันทร์ ไมํมีแหลํงน้้าจากระบบชลประทาน  

ครัวเรือน ครัวเรือน

ทั้งหมด เกษตรกร ชาย หญงิ รวม ชาย หญงิ รวม ทั้งหมด ถือครองท าการเกษตร อื่น ๆ
1 เหมืองตะกัว่ 419               398                 973         1,116      2,089      680         781         1,461      15,242 14,758                             484                      
2 หนองธง 385               355                 1,035      1,054      2,089      724         737         1,461      5,633 5,475                               158                      
3 ทุง่คา่ย 292               242                 644         700         1,344      451         490         941         7,035 5,840                               1,195                   
4 ทุง่ลานชา้ง 194               158                 358         454         812         250         318         568         2,948 2,398                               550                      
5 หลกัสิบ 304               296                 520         667         1,187      364         467         831         7,070 6,390                               680                      
6 เขาจนัทร์ 164               150                 266         364         630         186         255         441         7,139 6,904                               235                      
7 หนองนก 632               405                 1,092      1,129      2,221      764         790         1,554      1,736 1,600                               136                      
8 หอยโข่ง 310               240                 909         684         1,593      636         479         1,115      5,200 4,189                               1,011                   
9 สายกลาง 210               173                 411         459         870         287         321         608         4,200 3,620                               580                      

2,910            2,417              6,208      6,627      12,835    4,342      4,638      8,980      56,203                51,174                             5,029                   

หมู่ที่
พื้นที่  (ไร่)

รวม

จ านวน จ านวน
ประชากรทั้งหมด   (คน) ประชากรในภาคเกษตร (คน)

จ านวนครัวเรือน

ช่ือหมู่บ้าน

เนื้อที่ถือครอง เนื้อที่ถือครอง

การเกษตรทั้งหมด ไม่ได้ใช้ประโยชน์

(ไร่)         (1) ข้าว ยางพารา ไม้ผล ไม้ยนืต้น พืชผัก พืชไร่ ประมง ปศุสัตว์ (1)  -( รวม1 +รวม2)

1 เหมืองตะกัว่ 14,758 - 14,121        210             113             37               221             14,702        20               24               44               12                            
2 หนองธง 5,475 - 4,805          140             87               110.25        110             5,252.25     120             20               140             82.75                       
3 ทุง่คา่ย 5,840 - 5,591          18               48               10               25               5,692          35               35               70               78                            
4 ทุง่ลานชา้ง 2,398 - 1,948          139             28               40.50          80               2,235.50     20               16               36               126.50                     
5 หลกัสิบ 6,390 - 5,588          218             276             20               85               6,187          50               65               115             88                            
6 เขาจนัทร์ 6,904 - 6,527          120             100             50               93               6,890          7                 7                 14               -
7 หนองนก 1,600 - 1,166          37               24               7                 48               1,282          20               27               47               271                          
8 หอยโข่ง 4,189 - 3,833          17               20               5                 60               3,935          35               150             185             69                            
9 สายกลาง 3,620 - 2,874          409             95               65               35               3,478          40               40               80               62                            

51,174 - 46,453 1,308 791 344.75 757 49,653.75 347 384 731 789.25 รวม

หมู่ที่ เนื้อที่ท าการปลูกพืช เนื้อที่ท ำกำรเกษตรอื่น  ๆช่ือหมู่บ้าน
รวม 2   รวม 1

เนื้อที่ท าการเกษตรจริง  (ไร่)



 
 

-10- 

สภาพทางเศรษฐกิจ 

อาชีพ ประชากรสํวนใหญํประกอบอาชีพ เกษตรกรรมเป็นหลัก รองลงมามีอาชีพรับจ๎างทางการ
เกษตร อาชีพค๎าขาย รับจ๎างทั่วไป อาชีพทางการเกษตรที่ส้าคัญคือการท้าสวนยาง ไม๎ผล ปาล์มน้้ามัน  

 

การนับถือศาสนา 

ประชากรสํวนใหญํนับถือศาสนาพุทธ ประมาณ 60 เปอร์เซ็นต์ รองลงมานับถือศาสนาอิสลาม
ประมาณ 40 เปอร์เซ็นต์ 

 

ทรัพยากรดิน 

ทรัพยากรดินโดยทั่วไปเป็นดินรํวน ดินรํวนปนทราย ดินรํวนปนดินเหนียว สามารถใช๎ประโยชน์จาก
ทรัพยากรดินได๎อยํางเต็มที่  

 

ศักยภาพของชุมชน การรวมกลุํมของประชาชน 

กลุํมออมทรัพย์ 11 กลุํม 

1.กลุํมสัจจะออมทรัพย์ หมูํที่ 1 

2.กลุํมสัจจะออมทรัพย์ หมูํที่ 2 

3.กลุํมออมทรัพย์ หมูํที่ 3 

4.กลุํมออมทรัพย์ หมูํที่ 4 

5.กลุํมออมทรัพย์บ๎านกอยออก หมูํที่ 4 

6.กลุํมออมทรัพย์ห๎วยไทร หมูํที่ 5 

7.กลุํมออมทรัพย์หลักสิบ หมูํที่ 5 

8.กลุํมออมทรัพย์เพื่อการผลิต หมูํที่ 5 

9.กลุํมออมทรัพย์แมํบ๎านเกษตร หมูํที่ 8 

10.กลุํมออมทรัพย์เพื่อการผลิตสายกลาง หมูํที่ 9 

11.กลุํมออมทรัพย์สหกรณ์การค๎าในกอย หมูํที่ 9 
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กลุํมอาชีพ 

1.กลุํมไม๎ผลต้าบลหนองธง 

2.กลุํมนวดแผนโบราณ สถานีอนามัยบ๎านหนองธง 

3.กลุํมแมํบ๎าน 

4.กลุํมเลี้ยงแพะ 

5.กลุํมจักสาน 

6.กลุํมเยาวชนเครื่องหนังและบาติก 

7.กลุํมประยุกต์ศิลป์ 

 

สหกรณ์กองทุนสวนยาง 1 แหํง 

1.สหกรณ์กองทุนสวนยางบ๎านในกอย หมูํที่ 9 

 

 

 

 

 

กลุ่ม สมาชิก กลุ่ม สมาชิก กลุ่ม สมาชิก กลุ่ม สมาชิก

1 เหมืองตะกัว่ - - - - - - 1 21

2 หนองธง - - 1 20 - - 2 47

3 ทุง่คา่ย - - - - - - - -

4 ทุง่ลานชา้ง - - - - 1 15 2 101

5 หลกัสิบ 1 20 - - - - - -

6 เขาจนัทร์ 1 15 - - - - 1 20

7 หนองนก - - - - - - 1 68

8 หอยโข่ง - - - - 1 10 - -

9 สายกลาง - - - - - - 3 47

 รวม 2 35 1 20 2 25 10 304

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรทั่วไป กลุ่มยุวเกษตรกร กลุ่มส่งเสริมอาชีพ กลุ่มวิสาหกจิชุมชน
หมู่ที่ ช่ือหมู่บ้าน
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องค์กรในชุมชน/การรวมกลุํมเพื่อประกอบอาชีพ 

หมูที่ ชื่อกลุ่ม ลักษณะของกลุ่ม 
9 วิสาหกิจชุมชนปลูกไม๎ผลบ๎านในกอย วิสาหกิจชุมชน 
9 วิสาหกิจชุมชนผลิตปุ๋ยอินทรีย์บ๎านในกอย วิสาหกิจชุมชน 
7 วิสาหกิจชุมชนออมทรัพย์บ๎านหนองนก วิสาหกิจชุมชน 
4 วิสาหกิจชุมชนออมทรัพย์บ๎านในกอยออก วิสาหกิจชุมชน 
1 วิสาหกิจชุมชนปลูกผักและไม๎ผลบ๎านเหมืองตะกั่ว วิสาหกิจชุมชน 
6 วิสาหกิจชุมชนเพาะเห็ดบ๎านเขาจันทร์ วิสาหกิจชุมชน 
9 วิสาหกิจชุมชนเลี้ยงปลาในบํอพลาสติกบ๎านในกอย วิสาหกิจชุมชน 
2 วิสาหกิจชุมชนประยุกต์ศิลป์บ๎านหนองธง วิสาหกิจชุมชน 
4 วิสาหกิจชุมชนออมทรัพย์บ๎านทุํงลานช๎าง วิสาหกิจชุมชน 
4 วิสาหกิจชุมชนกลุํมเกษตรไม๎ผลบ๎านกอยออก วิสาหกิจชุมชน 
2 วิสาหกิจชุมชนหนองธงพอเพียง วิสาหกิจชุมชน 
2 วิสาหกิจชุมชนวิสาหกิจชุมชนผู๎เลี้ยงแพะ แกะหนองธง วิสาหกิจชุมชน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

บทที่ 3 

การจัดเวทีประชาคม 

 ส้านักงานสภาเกษตรกรจังหวัดพัทลุง ได๎เชิญกลุํมเกษตรกร ผู๎แทนเกษตรกรระดับหมูํบ๎าน ผู๎ใหญํบ๎าน 
ผู๎แทนองค์การบริหารสํวนต้าบล และผู๎แทนหนํวยงานในพื้นท่ี เพื่อท้าความเข๎าในรายละเอียดวัตถุประสงค์ 
ความจ้าเป็น ความส้าคัญของการจัดท้าโครงการจัดท้าแผนพัฒนาเกษตรกรรมต้าบลและการพัฒนาเป็นเกษตร
อุตสาหกรรมและวิเคราะห์ข๎อมูลสภาพการท้าการเกษตรในปัจจุบัน เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2561  
ณ ที่ท้าการกลุํมวิสาหกิจชุมชนปลูกผักไม๎ผล บ๎านเหมืองตะกั่ว ต้าบลหนองธง อ้าเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

-17- 

1. การวิเคราะห์สินค้าเกษตรที่จะมุ่งเน้นเป็นหลัก 

 โครงการจัดท้าแผนพัฒนาเกษตรกรรมต้าบลและการพัฒนาเป็นเกษตรอุตสาหกรรมเป็นการสํงเสริม 
สนับสนุนเกษตรกรหรือองค์กรเกษตรกรรายสินค๎าเกษตร พัฒนาเป็นเกษตรอุตสาหกรรมหรือ SMAEs เกษตร 
ปรับปรุงระบบการผลิตและการตลาดสินค๎าเกษตรของเกษตรกรในต้าบล  โดยอาศัยแผนพัฒนาเกษตรกรรม  
การบริหารจัดการ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เป็นเครื่องมือสร๎างมูลคําเพ่ิมผลผลิตทางการเกษตร
ตลอดหํวงโซํคุณคํา ตั้งแตํต๎นน้้า กลางน้้า และปลายน้้า ในรูปแบบเกษตรอุตสาหกรรม SMAEs เกษตร 
เปลี่ยนแปลงจากเกษตรแบบดั้งเดิมเป็นเกษตรสมัยใหมํ เน๎นบริหารจัดการและเทคโนโลยี สร๎างเกษตรกรให๎
เป็นผู๎ประกอบการ ส้านักงานสภาเกษตรกรจังหวัดพัทลุงจึงจัดเวทีเสวนา เพื่อให๎เกษตรกรในต้าบลชํวยกัน
แสดงความคิดเห็น และตัดสินใจเลือกสินค๎าเกษตรที่จะมุํงเน๎นเป็นหลัก  

ปราชญ์ต้าบลหนองธง 

-ครูเสริฐ ม.7 เลี้ยงโคขุน 

-นายนัน  ชูเอียด ม.9 เกษตรผสมผสาน 

-นายระโหด หมัดหมาน ม.2 หมอดิน 

-น๎าประสิทธิ์ ม.4 ตีมีดเพ่ือการเกษตร 

-นางสุคนธ์ คงชํวย ม.7 บัญชีครัวเรือน 

-นายบูรณ์ เอียดพูน โคพ้ืนเมือง 

กลุํมองค์กรเกษตรกร 

-กลุํมเพาะเห็ดบ๎านเขาจันทร์ 

-กลุํมโคขุน ม.7 สมาชิก 30 คน ทั้งอ้าเภอ 

-กลุํมเกษตรแปลงใหญํ สละ สมาชิก 86 คน 

-กลุํมออมทรัพย์ ม.4, ม.5, ม.7, ม.3 

-วิสาหกิจไม๎ผล ม.1 สมาชิก 80 กวําคน 

-วิสาหกิจไม๎ผล ม.4 แปรรูปสละ สมาชิก 100 กวําคน 

พืชเศรษฐกิจอ่ืนที่เหมาะสม 

พลู หมาก กาแฟ 
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ที่ ชนิดสินค้าเกษตร ต้นทุน ราคาขาย ก าไร/ขาดทุน ข้อดี ข้อเสีย ปัญหาและอุปสรรค 
1 ยางพารา 16,000 

บาท/ไรํ/ปี 
12,575บาท/
ไรํ/ปี 

ขาดทุน 3,425 
บาท/ไรํ/ปี 

-ราคาไมํแนํนอน และตกต่้า 
-ต๎นยางยืนต๎นตาย 
-อุทกภัย 

2 ไม๎ผล ลองกอง,
ทุเรียน,มังคุด,เงาะ 

5,335 
บาท/ไรํ/ปี 

11,177 บาท/
ไรํ/ปี 

ก้าไร 5,842 
บาท/ไรํ/ปี 

-เป็นอาชีพเสริม 
-สภาพดินและอากาศเหมาะสม 
-ราคาผลผลิตไมํแนํนอน 
-โรคและแมลง 

3 ปาล์ม 6,951 
บาท/ไรํ/ปี 

14,814 บาท/
ไรํ/ปี 

ก้าไร 7,863 
บาท/ไรํ/ปี  

-ราคาไมํแนํนอน 
-เป็นพืชเชิงเดี่ยว 

4 ปุ๋ยอินทรีย์ 5,140 
บาท/ตัน 

6,000 บาท/
ตัน 

ก้าไร 860 
บาท/ตัน 

-ลดต๎นทุนการใช๎ปุ๋ยเคมี 
-สร๎างรายได๎เสริมให๎กับชุมชน 
-ใช๎วัสดุภายเหลือใช๎ทางการเกษตร 

5 เครื่องแกง 101 
บาท/
กิโลกรัม 

120 บาท/
กิโลกรัม 

ก้าไร 19 บาท/
กิโลกรัม 

-เกิดกระบวนการรวมกลุํมสร๎างอาชีพ 
-ต๎องซื้อวัตถุดิบจากภายนอก 

 

 เนื่องจากพ้ืนที่ท้าการเกษตรสํวนใหญํของต้าบลเป็นพ้ืนยางพารา ไม๎ผล และปาล์มน้้ามัน ตามล้าดับ 
โดยลักษณะของพ้ืนที่เป็นพื้นที่สูง ติดกับเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเทือกเขาบรรทัด ซึ่งเป็นแหลํงต๎นน้้าและเป็นเขต
ฝนตกชุกท้ังปี ปัจจุบันพ้ืนที่สวนยางพาราที่มีแหลํงน้้าได๎ปรับเปลี่ยนเป็นพื้นที่ปลูกไม๎ผล โดยเฉพาะต๎นสละ  
ที่เป็นพืชเศรษฐกิจชนิดใหมํของต้าบลหนองธง 

 

2. ข้อมูลปัญหาหนี้สินของเกษตรกร  

 ส้านักงานสภาเกษตรกรจังหวัดพัทลุงได๎ประสานงานกับส้านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพัทลุงใน
ฐานะศูนย์ประสานการแก๎ไขปัญหาหนี้สินเกษตรกรระดับจังหวัด พบวําในต้าบลหนองธง เกษตรกรมีภาวะ
หนี้สิน สาเหตุของการมีหนี้สิน ได๎แกํ 

1) ลงทุนเพื่อการประกอบอาชีพ สวนยางพารา สวนผลไม๎ สวนปาล์ม เลี้ยงสัตว์ การลงทุน 
ภาคเกษตรเป็นเหตุให๎มีหนี้สินเพราะภัยธรรมชาติ และราคาผลผลิตตกต่้า  

2) เป็นการกู๎เพ่ือการศึกษาของบุตรหลาน 

ในที่ประชุมเสนอแนวทางการแก๎ไข ได๎แกํ  

 -การลดคําใช๎จํายที่ฟุ่มเฟือย  

 -การท้าบัญชีครัวเรือน  
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-การท้าแผนชุมชนเพ่ือลดคําใช๎จําย  

 -การสํงเสริมอาชีพ  

   

3. ข้อมูลปัญหาที่ดินท ากิน 

 จากการท้าเวทีประชาคมต้าบลหนองธง มีการน้าเสนอปัญหาด๎านที่ดินในการท้าการเกษตร 
ไมํมีเอกสารสิทธิ โดยมีพ้ืนที่ที่ไมํมีเอกสารสิทธิและที่ท้ากินทับซ๎อน 

 

4. ปัญหาแหล่งน้ าเพื่อการเกษตร 

 จากการท้าเวทีประชาคมต้าบลหนองธง มีการน้าเสนอปัญหาด๎านน้้าเพื่อการเกษตร กรณีอํางเก็บน้้า
เหมืองตะกั่ว ซึ่งเป็นโครงการอํางเก็บน้้าที่สามารถเป็นแหลํงน้้าต๎นทุนในการวางระบบชลประทานของต้าบล
หนองธง 

   

5. ปัญหาอื่นๆ 

 1.ผลผลิตสละไมํพอกับความต๎องการ สํงผลตํอคุณภาพสละ โดยเฉพาะรสชาติจาการตัดสละขายกํอน
ก้าหนด 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

บทที่ 4 

แผนพัฒนาเกษตรกรรมต าบลเป็นเกษตรอุตสาหกรรม  

(กลุ่มวิสาหกิจชุมชนปลูกผัก-ไม้ผล บ้านเหมืองตะกั่ว) 

ต าบลหนองธง อ าเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง 

1. วิสัยทัศน์ 

 เป็นผู๎ผลิตสินค๎าเกษตรอินทรีย์ชั้นน้าของจังหวัดพัทลุงเพ่ือยกระดับสูํธุรกิจเพ่ือสังคม 

 

2. พันธกิจ 

 1. การผลิตพืชแบบครบวงจร (ผลิต แปรรูป จ้าหนําย)  

 2. การผลิตที่ไมํท้าลายสิ่งแวดล๎อม ให๎ความส้าคัญกับคุณภาพของผู๎ผลิตและผู๎บริโภค  

 3. การผลิตสินค๎าเชิงวัฒนธรรมและอนุรักษ์วิถีมุสลิม  

 4. การผลิต การแปรรูปและการจัดจ้าหนํายอยํางเป็นธรรม  

 

3. ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต 

  กลยุทธ์  

   3.1.1 การลดต๎นทุนการผลิต  

   3.1.2 การเพ่ิมปริมาณการผลิต  

 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การยกระดับคุณภาพสินค๎าเกษตร เพื่อเพ่ิมรายได๎ 

  กลยุทธ์  

   3.2.1 พัฒนาสูํเกษตรปลอดภัย/เกษตรอินทรีย์  

   3.2.2 การสร๎างผลิตภัณฑ์ชุมชนเพ่ือเพ่ิมมูลคําผลผลิต  

   3.2.3 สร๎างและเชื่อมโยงเครือขํายเกษตรกร 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 การแก๎ไขปัญหาหลักด๎านการเกษตรในพื้นที่ 

  กลยุทธ์  

   3.3.1 ประสานงานกับสํวนราชการที่เก่ียวข๎องในการแก๎ไขปัญหาหลักด๎าน
การเกษตรในพ้ืนที่ ดังนี้  

   1.การแก๎ไขปัญหาหนี้สินของเกษตรกร  

   2.การแก๎ไขปัญหาที่ดินท้ากิน  

   3.การแก๎ไขแหลํงน้้าเพ่ือการเกษตร  

   4.การแก๎ไขปัญหาอ่ืนๆ  

 

ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย แหล่งงบประมาณ 
ผู้ด าเนินงาน 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเพ่ิม
ประสิทธิภาพการผลิต 

   

กลยุทธ์ที่ 1 ลดต๎นทุนการ
ผลิต 

1.การลดต๎นทุนการผลิต 
 

กลุํม -กลุํม  
-สนง.พัฒนาชุมชน
จังหวัดพัทลุง 

กลยุทธ์ที่ 2 การเพิ่มปริมาณ
การผลิต 

1.สนับสนุนองค์ความรู๎และการ
จัดการ 

กลุํม 
 

-สนง.เกษตรและ
สหกรณ์จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การยกระดับ
คุณภาพสินค้าเกษตร 

   

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาสูํเกษตร
ปลอดภัย/เกษตรอินทรีย์ 

1.ปรับปรุงคุณภาพแปลงผลผลิตให๎
ได๎มาตรฐาน 

กลุํม -กลุํม 
-ศูนย์วิจัยและ
พัฒนาการเกษตร
จังหวัดพัทลุง 

กลยุทธ์ที่ 2 การสร๎าง
ผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อเพ่ิมมูลคํา
ผลผลิต 

1.แผนการแปรรูปผลผลิตเพื่อเพิ่ม
มูลคํา 

กลุํม -กลุํม 
-สนง.พัฒนาชุมชน
จังหวัดพัทลุง 

กลยุทธ์ที3่ สร๎างและเชื่อมโยง
เครือขํายเกษตรกร 

1.การสร๎างเครือขํายผู๎ปลูกไม๎ผลแตํ
ละชนิด 

กลุํม -กลุํม 
-สนง.เกษตรจังหวัด
พัทลุง 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การแก้ไข
ปัญหาหลักด้านการเกษตรใน
พ้ืนที่ 

   

-ประสานงานกับสํวนราชการ
ที่เกี่ยวข๎องในการแก๎ไขปัญหา
หลักด๎านการเกษตรในพื้นที่ 

   



 
 

-22- 

 

ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย แหล่งงบประมาณ 
ผู้ด าเนินงาน 

1.การแก๎ไขปัญหาหนี้สินของ
เกษตรกร 

1.ประสานขอข๎อมูล
เกษตรกรที่ข้ึนทะเบียน
หนี้สินจาก สนง.เกษตรและ
สหกรณ์จังหวัด  

9 หมูํบ๎าน -สนง.เกษตรและสหกรณ์
จังหวัดพัทลุง 

2.การแก๎ไขปัญหาที่ดินท้า
กิน 

1. พื้นที่ไมํมีเอกสารสิทธิและ
ที่ท้ากินทับซ๎อน 

9 หมูํบ๎าน -ทสจ.พัทลุง  
-สนง.พัฒนาท่ีดินจังหวัด
พัทลุง 

3.การแก๎ไขแหลํงน้้าเพื่อ
การเกษตร 

1.การสร๎างแหลํงน้้าต๎นทุน
เพื่อการเกษตร 

9 หมูํบ๎าน -สนง.ชลประทานจังหวัด
พัทลุง 

4.การแก๎ไขปัญหาอื่นๆ 1.ผลผลิตสละไมํพอกับความ
ต๎องการ สํงผลตํอคุณภาพ
สละ โดยเฉพาะรสชาติจา
การตัดสละขายกํอนก้าหนด 
 

กลุํม -กลุํม 
-สนง.เกษตรอ้าเภอป่าบอน 
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เอกสารอ้างอิง 

1. ส้านักงานเกษตรอ้าเภอป่าบอน ส้านักงานเกษตรจังหวัดพัทลุง. ( 2560) .แผนพัฒนาการเกษตร  
ต้าบลหนองธง ชํวงปี พ.ศ. 2561 – 2564 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


