
 
 

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 าบลหานโพธิ์ 

ต้าบลหานโพธิ์ เป็นต้าบลในเขตการปกครองท้องที่ของอ้าเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง ประกอบ 
ไปด้วย 12 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 1 บ้านวังหลาม หมู่ที่ 2 บ้านไทยรัฐ หมู่ที่ 3 บ้านต้นโดนหมู่ที่ 4 บ้านพลู  
หมู่ที่ 5 บ้านใหญ่ หมู่ที่ 6 บ้านแหลมดิน หมู่ที่ 7 บ้านม่วงงาม หมู่ที่ 8 บ้านคลองขุดหมู่ท่ี 9 บ้านทอนโดน 
หมู่ที่ 10 บ้านนาดอน หมู่ที่ 11 บ้านป่าแหลม และ หมู่ที่ 12 บ้านสะทัง 

 

ต้าบลหานโพธิ์ มีอาณาเขตติดต่อกับพ้ืนที่ใกล้เคียง ดังนี้ 

ทิศเหนือ  ติดต่อองค์การบริหารส่วนต้าบลควนมะพร้าว และองค์การบริหารส่วน
ต้าบลล้าป า 

ทิศใต้   ติดต่อองค์การบริหารส่วนต้าบลเขาชัยสน และเทศบาลต้าบลจองถนน  

ทิศตะวันตก  ติดต่อองค์การบริหารส่วนต้าบลควนขนุน และองค์การบริหารส่วน 
ต้าบลต้านาน 

ทิศตะวันออก  ติดทะเลสาบสงขลา  
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สภาพพ้ืนที่ เป็นที่ราบและท่ีราบลุ่มกระจายทั่วไปมีล้าคลองสายหลักไหลผ่านจ้านวน 5 สาย คือ 
คลองหานโพธิ์ คลองบางด้วน คลองสะทัง คลองปากเพนียด และคลองขุด พื้นที่จึงเหมาะแก่การประกอบ
อาชีพด้านการเกษตรเนื้อที่ โดยประมาณ 92 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 56,875 ไร่ แบ่งเป็น พ้ืนที่
เพาะปลูกทางการเกษตร ประมาณ 23,118 ไร่  

ประชากร ทั้งสิ้น 8,533 คน แยกเป็นชาย 4,203 คน หญิง 4,330 คน จ้านวน 2,921ครัวเรือน 
จ้าแนกได้ดังนี้ 

 

 

 

ลักษณะภูมิอากาศ  
      อ้าเภอเขาชัยสน อยู่ในเขตมรสุมตะวันตกเฉียงเหนือ และมรสุมตะวันออกเฉียงใต้ ท้าให้มีสภาพ
ภูมิอากาศแบบภาคใต้ อยู่ใต้อิทธิพลของมรสุมที่พัดปกคลุมประจ้าฤดูกาล ท้าให้ในปีหนึ่ง ๆ จะมีเพียง 2 
ฤดูกาล คือ 
   1) ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่ปลายเดือนมีนาคม – กลางเดือนกันยายน  
  2) ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่กลางเดือนกันยายน – กลางเดือนมีนาคม  
       

 

ชาย หญิง รวม
1 บ้านวงัหลาม 459 468 927 300
2 บ้านไทยรัฐ 550 601 1,151 354
3 บ้านต้นโดน 367 408 775 292
4 บ้านพลู 323 300 623 202
5 บ้านใหญ่ 159 157 316 119
6 บ้านแหลมดิน 360 340 700 257
7 บ้านมว่งงาม 334 370 704 241
8 บ้านคลองขุด 333 308 641 243
9 บ้านทอนโดน 503 409 993 351
10 บ้านนาดอน 295 319 614 193
11 บ้านป่าแหลม 253 285 538 173
12 บ้านสะทัง 267 284 551 196

4,203 4,249 8,533 2,921

จ านวนประชากร
หมูท่ี่ ชือ่บ้าน จ านวนครัวเรือน

รวม
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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 ปริมาณน้้าฝนมากที่สุดในเดือนพฤศจิกายน และน้อยที่สุดในเดือนกุมภาพันธ์ 

 

สภาพทางเศรษฐกิจ 

สภาพทางเศรษฐกิจโดยรวมของประชากรประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลัก รองลงมาคืออาชีพ
ค้าขาย และรับจ้างบริการทั่วไป เกษตรกรในต้าบลหานโพธิ์มีพ้ืนที่ถือครอง เฉลี่ย 5 - 15 ไร่ / ครัวเรือน
จ้านวนแรงงานภายในครัวเรือน เฉลี่ยครัวเรือนละ 3 คนรายได้เฉลี่ยทั้งต้าบลประมาณ 40,840 บาท / คน / 
ปีข้อมูลทรัพยากรด้านการเกษตร และลักษณะการใช้ที่ดินของต้าบลหานโพธิ์ อ้าเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง 

 

ข้อมูลทางด้านชีวภาพ 
 ข้อมูลพื้นที่ท้าการเกษตร และการใช้ที่ดินต้าบลหานโพธิ์ มีพื้นท่ีทั้งหมด 56,875 ไร่ มีพื้นท่ีท้า
การเกษตร จ้านวน 21,084 ไร่ ประกอบด้วยพื้นที่สวนยางพารา จ้านวน 21,084 ไร่ พ้ืนที่ปลูกปาล์มน้้ามัน 
3,051 ไร่ พ้ืนที่ปลูกข้าว จ้านวน 2,912 ไร่ และพ้ืนที่ไม้ผล-พืชผัก 60 ไร่ พันธุ์ข้าวที่นิยมปลูก คือข้าว 
เล็บนก, ข้าวชัยนาท ,ข้าวสังข์หยด และข้าวมาเลย์แดง ฯลฯ 

 
 ตาราง แสดงพื้นที่ท้าการเกษตรของอ้าเภอเขาชัยสน  
 

รายการ หานโพธิ์ 
(ไร่) 

พื้นที่ท้าการเกษตร 29,928 
   - ยางพารา 21,084 
   - ข้าว 2,912 
   - ปาล์มน้้ามัน 3,051 
   - มังคุด 19 
   - ลองกอง 12 
   - ทุเรียน 9 
   - พืชไร่ พืชผัก 20 
   - ปศุสัตว์ - 
   - ประมง - 
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แสดงขนาดถือครองที่ดินของเกษตรกร 

 
ต าบล 

พ้ืนที่ 
ท าการเกษตร 

(ไร่) 

ครัวเรือน 
เกษตรกร 
(ครัวเรือน) 

ขนาดการถือครอง 
1 – 5 ไร่ 6 – 10 ไร่ 11 – 15 ไร่ 16 – 20 ไร่ 21 ไร่ขึ้นไป 

หานโพธิ ์ 23,590 1,549 716 624 105 87 17 
 

สิทธิในที่ดินท้ากิน 
 เกษตรกรในอ้าเภอเขาชัยสน มีสิทธิในที่ดินท้ากินในลักษณะสิทธิต่าง ๆ โดยจ้าแนกออกเป็นราย
หมู่บ้าน ดังนี้ 
 แสดงสิทธิในที่ดินท้ากินของเกษตรกร 

ต้าบล โฉนด 
(ครัวเรือน) 

สปก. 
(ครัวเรือน) 

เอกสารอื่น ๆ 
(ครัวเรือน) 

เช่า 
(ครัวเรือน) 

ท้าฟรี 
(ครัวเรือน) 

ไม่มีเอกสาร
สิทธ์ิ 

หานโพธิ ์ 1,326 69 132 - - 22 
 
ผลผลิตเฉลี่ย ราคา ต้นทุนการผลิต 
 จากข้อมูล ปี 2559 เกษตรกรมีการผลิตพืชเศรษฐกิจ และสามารถจ้าหน่ายในราคา ตลอดจนมี
ต้นทุนการผลิตเฉลี่ย 
 แสดงผลผลิต พื้นที่ และต้นทุน  

พืชเศรษฐกิจ ผลผลิตเฉลี่ย 
(กก./ไร่) 

ราคาเฉลี่ย/กก. มูลค่าผลผลิต  
(บาท) 

ต้นทุนการผลิต 
เฉลี่ย/ไร่ 

ยางพารา 260 70 21,000 6,500 
ข้าวนาป ี 420 10 3,500 2,500 
ข้าวนาปรัง 464 10 3,200 2,500 
ปาล์มน้้ามัน 2,500 5 12,500 5,000 
มังคุด 860 30 25,800 2,000 
ทุเรียน 1,500 50 75,000 6,000 
ลองกอง 550 20 11,000 2,000 

 

ภาวะหนี้สินเกษตรกร 
เกษตรกรในต้าบล มีภาระหนี้สินจากแหล่งต่าง ๆ จ้าแนกออกเป็นรายหมู่บ้าน ดังนี้  

 แสดงระดับหนี้สินของเกษตรกร  
 

 
ต าบล 

จ านวน
ครัวเรือน
เกษตรกร 

ไม่มีหน้ีสิน 
(ครัวเรือน) 

มีหน้ีระหว่าง 

10,000 - 
50,000 บาท 

50,001 – 
100,000 บาท 

100,000 บาท
ขึ้นไป 

หานโพธิ ์ 2,383 417 350 1,400 184 
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ผู้น้าตามธรรมชาติ/ปราชญ์เกษตรกร 
 
ที่ ชื่อ – สกุล ต าบล เป็นผู้น าเรื่อง/ภูมิปัญญา 
1 นายค้านับ  อ่อนประชู หานโพธิ ์ ไร่นาสวนผสม 
2 นายอ้านวย  ด้าช่วย หานโพธิ ์ ปุ๋ยหมักชีวภาพ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

บทที่ 3 

การจัดเวทีประชาคม 

 ส้านักงานสภาเกษตรกรจังหวัดพัทลุง ได้เชิญกลุ่มเกษตรกร ผู้แทนเกษตรกรระดับหมู่บ้าน ผู้ใหญ่บ้าน 
ผู้แทนองค์การบริหารส่วนต้าบล และผู้แทนหน่วยงานในพื้นท่ี เพื่อท้าความเข้าในรายละเอียดวัตถุประสงค์ 
ความจ้าเป็น ความส้าคัญของการจัดท้าโครงการจัดท้าแผนพัฒนาเกษตรกรรมต้าบลและการพัฒนาเป็นเกษตร
อุตสาหกรรมและวิเคราะห์ข้อมูลสภาพการท้าการเกษตรในปัจจุบัน เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2560  
ณ ศาลาหมู่บ้านหมู่ที่ 10 ต้าบลหานโพธิ์ อ้าเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง 
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1. การวิเคราะห์สินค้าเกษตรที่จะมุ่งเน้นเป็นหลัก 

 โครงการจัดท้าแผนพัฒนาเกษตรกรรมต้าบลและการพัฒนาเป็นเกษตรอุตสาหกรรมเป็นการส่งเสริม 
สนับสนุนเกษตรกรหรือองค์กรเกษตรกรรายสินค้าเกษตร พัฒนาเป็นเกษตรอุตสาหกรรมหรือ SMAEs เกษตร 
ปรับปรุงระบบการผลิตและการตลาดสินค้าเกษตรของเกษตรกรในต้าบล  โดยอาศัยแผนพัฒนาเกษตรกรรม  
การบริหารจัดการ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เป็นเครื่องมือสร้างมูลค่าเพ่ิมผลผลิตทางการเกษตร
ตลอดห่วงโซ่คุณค่า ตั้งแต่ต้นน้้า กลางน้้า และปลายน้้า ในรูปแบบเกษตรอุตสาหกรรม SMAEs เกษตร 
เปลี่ยนแปลงจากเกษตรแบบดั้งเดิมเป็นเกษตรสมัยใหม่ เน้นบริหารจัดการและเทคโนโลยี สร้างเกษตรกรให้
เป็นผู้ประกอบการ ส้านักงานสภาเกษตรกรจังหวัดพัทลุงจึงจัดเวทีเสวนา เพื่อให้เกษตรกรในต้าบลช่วยกัน
แสดงความคิดเห็น และตัดสินใจเลือกสินค้าเกษตรที่จะมุ่งเน้นเป็นหลัก  

วิสาหกิจชุมชน ต้าบลหานโพธิ์ อ้าเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง 
 

ที ่ ชื่อ ที่ต้ัง ผู้รับมอบอ านาจ สมาชิก กิจการ 

1 วิสาหกิจชุมชนไทยรัฐสามัคคี 
(หมู่ที่ 2) 

195 ม.2 

ต.หานโพธิ ์

นางละเมียด  รุ่งทอง 40 เลี้ยงเป็ด หม ู

จ้าหน่ายปุ๋ย ออมทรัพย ์ 

2 วิสาหกิจชุมชนผลิตข้าวซ้อม
มือบ้านม่วงงาม ต.หานโพธิ ์

90 ม.7 

ต.หานโพธิ ์

นางละออง  ด้วงสุด 35 ข้าวซ้อมมือ 

3 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเลี้ยงปลา
แปรรูปบ้านแหลมดิน 

114 ม.6 

ต.หานโพธิ ์

นางหนูพันธ์  วิบูลย์พันธ์ 13 เลี้ยงปลา 

4 วิสาหกิจชุมชนแปรรูปขนม
จากแป้งนาดอน 

12 ม.10 

ต.หานโพธิ ์

นางยินดี  ยิ่งยง 15 ขนม 

5 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มส่งเสริม
ปรับปรุงพันธุ์วัวพ้ืนเมือง 

3/2 ม.10 

ต.หานโพธิ ์

นายค้านับ  อ่อนประชู 20 เลี้ยงโคพื้นเมือง 

6 วิสาหกิจชุมชนปลูกพริกและ
ผักบ้านคลองขุด 

81 ม.8 

ต.หานโพธิ ์

นางมะลิวัลย์ อ่อนเงิน 21 ผัก (พริกช้ีฟ้า) 

7 วิสาหกิจชุมชนไม้กฤษณา
อ้าเภอเขาชัยสน 

153 ม.9 

ต.หานโพธิ์ 

นายช้านาญ สงชู 

นางเฉลียว สุวรรณชวลิต 

12 ปลูกไม้กฤษณา 

 

 



 
 

-14- 

ที่ 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 ปาล์ม 6,951 
บาท/ไร่/ปี 

14,814 บาท/
ไร่/ปี 

ก้าไร 7,863 
บาท/ไร่/ปี  

-ราคาไม่แน่นอน 
-เป็นพืชเชิงเดี่ยว 

3 ข้าว 2,265 
บาท/ไร่/
รอบ 

6,800 บาท/
ไร่/รอบ 

ก้าไร 4,535 
บาท/ไร่/รอบ 

-ราคาไม่แน่นอน 
-ภัยแล้ง อุทกภัย 
-ราคาปุ๋ย และยามีราคาแพง 

4 ผัก 9,362
บาท/ไร่ 

30,000 บาท/
ไร ่

20,637 บาท/
ไร ่

-เป็นการปลูกแปลงขนาดเล็ก 
-ขายในตลาดชุมชน 
-โรคและแมลง 

5 ไม้ผล เงาะ มังคุด 
ลองกอง ส้มโอ 
กล้วย มะพร้าว 

5,335 
บาท/ไร่/ปี 

11,177 บาท/
ไร่/ปี 

ก้าไร 5,842 
บาท/ไร่/ปี 

-เป็นอาชีพเสริม 
-สภาพดินและอากาศเหมาะสม 
-ราคาผลผลิตไม่แน่นอน 
-โรคและแมลง 

6 โคพื้นเมือง 10,000 
บาท/ตัว 

15,000 บาท/
ตัว 

5,000 บาท/
ตัว 

-โรคปากเท้าเปื่อย 
-ต้นทุนค่าอาหารน้อย 

7 ไก่พ้ืนเมือง 25,500/
20ตัว/ปี 

39,280/20
ตัว/ปี 

13,780 บาท/
20 ตัว/ปี 

-เป็นอาชีพเสริม 
-เลี้ยงง่าย 
-ประหยัดต้นทุนด้านอาหาร 
-ลงทุนค่อนข้างสูง 
-ต้องดูแลเรื่องความสะอาดโรงเลี้ยงและ
น้้า 

 

 เนื่องจากพ้ืนที่ท้าการเกษตรส่วนใหญ่ของต้าบลเป็นพ้ืนที่ยางพารา ปาล์มน้้ามัน และนาข้าว 
ตามล้าดับ โดยลักษณะของพ้ืนที่เป็นพื้นที่ลุ่ม ช่วงฤดูฝนจะเกิดน้้าท่วมขังในพ้ืนที่ จึงมีการปรับเปลี่ยนพื้นที่นา
เป็นสวนปาล์มน้้ามัน ส่งผลต่อระบบนิเวศความสมบูรณ์ในพ้ืนที่นาและแหล่งน้้าธรรมชาติของต้าบล  

 

2. ข้อมูลปัญหาหนี้สินของเกษตรกร  

 ส้านักงานสภาเกษตรกรจังหวัดพัทลุงได้ประสานงานกับส้านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพัทลุงใน
ฐานะศูนย์ประสานการแก้ไขปัญหาหนี้สินเกษตรกรระดับจังหวัด พบว่าเกษตรกรในต้าบลหานโพธิ์ ร้อยละ 64  
มีภาวะหนี้สิน และส่วนใหญ่มีหนี้สินระหว่าง 50,001 – 100,000 บาท สาเหตุของการมีหนี้สิน ได้แก่ 

1) ลงทุนเพื่อการประกอบอาชีพ สวนยางพารา สวนผลไม้ สวนปาล์ม เลี้ยงสัตว์ การลงทุน 
ภาคเกษตรเป็นเหตุให้มีหนี้สินเพราะภัยธรรมชาติ และราคาผลผลิตตกต่้า  

2) เป็นการกู้เพ่ือการศึกษาของบุตรหลาน 
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3. ข้อมูลปัญหาที่ดินท ากิน 

 จากการท้าเวทีประชาคมต้าบลหานโพธิ์ มีการน้าเสนอปัญหาด้านที่ดินในการท้าการเกษตร  
หมู่ที่ 7,4,1 กรณีได้สิทธิ์รังวัดอยากได้เป็นโฉนดชุมชน และพ้ืนที่เดิมเป็น สกป. ให้เปลี่ยนเป็นโฉนดที่ดิน 

 

4. ปัญหาแหล่งน้ าเพื่อการเกษตร 

 จากการท้าเวทีประชาคมต้าบลหานโพธิ์ มีการน้าเสนอปัญหาด้านน้้าเพ่ือการเกษตร ทั้ง 12 หมู่บ้าน 
เป็นพื้นที่น้้าท่วมซ้้าซาก ให้มีการปรับปรุงระบบชลประทานตลอดสาย การขาดแคลนน้้าประปาช่วงหน้าแล้ง 
และมีต้นทุนเรื่องน้้าบริโภคสูง 

 

5. ปัญหาอื่นๆ 

 1. การจัดการขยะในต้าบล 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

บทที่ 4 

แผนพัฒนาเกษตรกรรมต าบลเป็นเกษตรอุตสาหกรรม  

(กลุ่มเลี้ยงผ้ึงหมู่ 12 ต าบลหานโพธิ์) 

ต าบลหานโพธิ์ อ าเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง 

1. วิสัยทัศน์ 

 ให้ราษฎร์ในชุมชนเพ่ิมรายได้ในครัวเรือน เพิ่มผลผลิตพืชสวน ชุมชนมีความสามัคคี 

 

2. พันธกิจ 

 1. เพ่ืออนุรักษ์พันธุ์ผึ้งไทย 

 2. เพ่ือเพ่ิมรายได้ให้แก่สมาชิก  

 3. เพ่ือรวมกลุ่มสร้างธุรกิจการเลี้ยงผึ้งครบวงจร  

 

3. ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต 

  กลยุทธ์  

   3.1.1 การผลิตรังเลี้ยงผึ้งโพรง  

   3.1.2 การเพ่ิมปริมาณการผลิต  

 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การยกระดับคุณภาพสินค้าเกษตร เพื่อเพ่ิมรายได้ 

  กลยุทธ์  

   3.2.1 พัฒนาสู่เกษตรปลอดภัย/เกษตรอินทรีย์  

   3.2.2 การสร้างผลิตภัณฑ์ชุมชนเพ่ือเพ่ิมมูลค่าผลผลิต  

   3.2.3 สร้างและเชื่อมโยงเครือข่ายเกษตรกร 
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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 การผลิตรังเลี้ยง
ผึ้งโพรง 

1.การลดต้นทุนการผลิต 
 

กลุ่ม -กลุ่ม  
-สนง.เกษตรอ้าเภอ
เขาชัยสน 

กลยุทธ์ที่ 2 การเพิ่มปริมาณ
การผลิต 

1.สนับสนุนองค์ความรู้และการ
จัดการ 

กลุ่ม 
 

-สนง.เกษตรอ้าเภอ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การยกระดับ
คุณภาพสินค้าเกษตร 

   

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาสู่เกษตร
ปลอดภัย/เกษตรอินทรีย์ 

1.ปรับปรุงคุณภาพแปลงผลผลิตให้
ได้มาตรฐาน 

กลุ่ม -กลุ่ม 
-สนง.พัฒนาชุมชน
อ้าเภอเขาชัยสน 

กลยุทธ์ที่ 2 การสร้าง
ผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อเพ่ิมมูลค่า
ผลผลิต 

1.แผนการแปรรูปผลผลิตเพื่อเพิ่ม
มูลค่า 

กลุ่ม -กลุ่ม 
-สนง.พัฒนาชุมชน
อ้าเภอเขาชัยสน 

กลยุทธ์ที3่ สร้างและเชื่อมโยง
เครือข่ายเกษตรกร 

1.การสร้างเครือข่ายผู้เลี้ยงผึ้งโพรง กลุ่ม -กลุ่ม 
-สนง.เกษตรจังหวัด
พัทลุง 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การแก้ไข
ปัญหาหลักด้านการเกษตรใน
พ้ืนที่ 

   

-ประสานงานกับส่วนราชการ
ที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหา
หลักด้านการเกษตรในพื้นที ่
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1.การแก้ไขปัญหาหนี้สินของ
เกษตรกร 

1.ประสานขอข้อมูล
เกษตรกรที่ข้ึนทะเบียน
หนี้สินจาก สนง.เกษตรและ
สหกรณ์จังหวัด  

12 หมู่บ้าน -สนง.เกษตรและสหกรณ์
จังหวัดพัทลุง 

2.การแก้ไขปัญหาที่ดินท้า
กิน 

1. พื้นที่ไม่มีเอกสาสิทธ์ิ หมู่ที่ 
7,4,1 กรณีได้สิทธ์ิรังวัด
อยากได้เป็นโฉนดชุมชน 
2.พื้นที่เดิมเป็น สกป. ให้
เปลี่ยนเป็นโฉนดที่ดิน 
 

12 หมู่บ้าน -ทสจ.พัทลุง  
-สนง.พัฒนาท่ีดินจังหวัด
พัทลุง 
-สนง.สปกจังหวัดพัทลุง 

3.การแก้ไขแหล่งน้้าเพื่อ
การเกษตร 

1.เป็นพื้นที่น้้าท่วมซ้้าซากท้ัง 
12 หมู่บ้าน  
2.มีต้นทุนเรื่องน้้าบริโภคสูง 
3.ปรับปรุงระบบชลประทาน
ตลอดสาย 
 

12 หมู่บ้าน -เทศบาลต้าบลต้านาน 
 
-สนง.ชลประทานจังหวัด
พัทลุง 

4.การแก้ไขปัญหาอื่นๆ 1.การจัดการขยะในต้าบล 
 
 

12หมู่บ้าน -เทศบาลต้าบลหานโพธิ ์
-สนง.ทสจ.พัทลุง 
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