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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
โดยเทศบาลตำบลนาขยาด  จังหวัดพัทลุง 

 
 
 
 
 

1.1  ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/ตำบล 
  ตำบลนาขยาด  เดิมชื่อ ตำบลสะพานข่อย ซึ่งมีพ้ืนที่อยู่ในบริเวณท่ีราบ มีประชากรไม่กี่ครัวเรือน มี
หมื่นผลาญ (ทองปาน) ได้ตั้งตัวเป็นกำนันคนแรก และมีหมื่นรงค์ น้องชายต่างมารดาของหมื่นผลาญได้มาเป็นกำนัน
ต่อจากหมื่นผลาญ ต่อมามีการขยายตัวของชุมชนตำบลสะพานข่อย ซึ่งเมื่อชุมชนได้ขยายตัวเติบโตขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 
2475  สมัยกำนันฉิม หกหนู ได้มีการยุบชุมชน และเปลี่ยนชื่อเป็นตำบลนาขยาด  จนมาถึงสมัยท่านขุนสานันท์  
ประทุมสุวรรณ เป็นกำนัน ได้แยกการปกครองออกเป็นหมู่บ้าน ได้ 8 หมู่บ้าน ปัจจุบันตำบลนาขยาดมีทั้งหมด 12 
หมู่บ้าน สะพานข่อยเป็นชื่อของหมู่บ้านหมู่ที่ 7 ตำบลนาขยาด จากการเล่าสืบต่อกันมาพบว่า สาเหตุที่เปลี่ยนจาก
ชื่อสะพานข่อยเป็นนาขยาด  เนื่องจากพ้ืนที่เป็นพ้ืนที่ราบเหมาะแก่การทำนาบางส่วน คำว่า “นาขยาด” ตามที่เล่า
สืบต่อกันมามีความหมายสองนัย นัยหนึ่งว่า “นาแคล้ว” เป็น “นาหยัด” ซึ่งเป็นภาษาถิ่นของภาคใต้ หมายถึง ทำนา
แล้วได้ผล คือ ไว้วางใจได้ อีกนัยหนึ่งทำนาแล้ว  “อย่าหยัด” หมายความว่าไว้ใจไม่ได้ ทำนาแล้วไม่ไดผล  คำว่า “นา
หยัด” ฟังดูแล้วไม่เพราะและไม่เป็นภาษาทางราชการ หรือภาษากลาง จึงเปลี่ยนเสียใหม่เป็น “นาขยาด” มาจนถึง
ทุกวันนี้  

ต่อมาเมื่อวันที่ 30 มกราคม 2539 ได้ยกฐานะขึ้นเป็นหน่วยการปกครองส่วนท้องถิ่นและมีฐานะ
เป็นนิติบุคคล ตามพระราชบัญญัติสภาตำบล และองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และได้เปลี่ยนแปลงฐานะ
จากองค์การบริหารส่วนตำบลนาขยาด เป็นเทศบาลตำบลนาขยาดตามประกาศกระทรวงมหาดไทยเมื่อวันที่  25  
กรกฎาคม 2551   

สำนักงานเทศบาลตำบลนาขยาดตั้งอยู่หมู่ที่ 10 ตำบลนาขยาด ในอำเภอควนขนุน  จังหวัดพัทลุง อยู่
ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของที่ว่าการอำเภอควนขนุน มีระยะห่างจากอำเภอประมาณ 11 กิโลเมตร ห่างจากจังหวัดพัทลุง
ประมาณ 24 กิโลเมตร อยู่ทางด้านทิศตะวันตกเฉียงเหนือของศูนย์กลางจังหวัดพัทลุง ระยะห่างจากตัวจังหวัดประมาณ 
18  กิโลเมตร อยู่ระหว่างค่าพิกัดที่  847000mN - 853000mN  และ  600000mE -610000mE    
           อาณาเขต  
  ทิศเหนือ ติดต่อกับตำบลดอนทราย  อำเภอควนขนุน  และตำบลเขาย่า   

อำเภอศรีบรรพต 
  ทิศใต้  ติดต่อกับตำบลแพรกหา  อำเภอควนขนุน และตำบลตะแพน 

อำเภอศรีบรรพต 
  ทิศตะวันออก ติดต่อกับตำบลพนมวังก์  ตำบลโตนดด้วน  อำเภอควนขนุน 
  ทิศตะวันตก ติดต่อกับตำบลตะแพน  อำเภอศรีบรรพต 

 
 
 
 

 

สภาพทั่วไปและข้อมลูพื้นฐาน 

๑.  ด้านกายภาพ 
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ภาพที ่1 แสดงที่ตั้งอาณาเขตตำบลนาขยาด 
 

    1.2 ลักษณะภูมิประเทศ 
  ตำบลนาขยาดมีเนื้อที่ประมาณ 49 ตารางกิโลเมตร  หรือ 30,625 ไร่  คิดเป็นร้อยละ 1.43  
ของพ้ืนที่จังหวัด   มีลักษณะพื้นที่เป็นที่ราบเรียบถึงพ้ืนที่ลาดชันมาก แบ่งออกเป็น 2 ลักษณะดังนี้ 1) ที่ราบอยู่
บริเวณตอนเหนือทอดตัวไปทางตะวันออกเฉียงใต้ของตำบล 2) พ้ืนที่ลูกคลื่นลอนลาดเล็กน้อยถึงลูกคลื่นลอนชันอยู่
บริเวณตะวันตกค่อนไปทางใต้ บางส่วนอยู่ทางทิศเหนือเพียงเล็กน้อยของตำบล  
    1.3 ลักษณะภูมิอากาศ 
  ตำบลนาขยาดมีสภาพภูมิอากาศแบบร้อนชื้น มี 2 ฤดูกาล คือ 
  1. ฤดูฝน ได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ เริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคม ถึงเดือนมกราคม 
  2. ฤดูร้อน  ได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ เริ่มตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ ถึงเดือน
กันยายน  
 

    1.4 ลักษณะของดิน 
 1. ลักษณะดินตำบลนาขยาด ลักษณะดิน กลุ่มชุดดิน (แสดงแผนที่กลุ่มชุดดิน)  
  จากการสำรวจดินพบว่าในพ้ืนที่ตำบลนาขยาด อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง สามารถจำแนกดิน
ออกเป็น 10 กลุ่มชุดดิน ดังนี้ (กรมพัฒนาที่ดิน, 2556)   



- 3 - 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
โดยเทศบาลตำบลนาขยาด  จังหวัดพัทลุง 

 
   1) กลุ่มชุดดินที่ 5  
  เป็นกลุ่มดินที่เกิดจากวัตถุต้นกำเนิดดินพวกตะกอนน้ำพา ในบริเวณท่ีราบเรียบ มี
ความลาดชันร้อยละ 0-2 มีน้ำแช่ขังในช่วงฤดูฝน เป็นกลุ่มดินลึกท่ีมีการระบายน้ำเลว มีเนื้อดินบนเป็นดินร่วนปน
ดินเหนียว หรือดินร่วนเหนียวปนทรายแป้ง สีเทาเข้มหรือสีเทา มีจุดประสีน้ำตาลแก่และสีน้ำตาลปนเหลือง ดินล่าง
เป็นดินเหนียวหรือดินเหนียวปนทรายแป้ง สีเทาหรือสีน้ำตาลอ่อน มีจุดประสีน้ำตาลปนเหลือง หรือสีเหลือง บาง
แห่งพบก้อนปูนปนในดินชั้นล่าง ดินมีความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติปานกลางถึงต่ำ ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดถึงเป็น
ด่างปานกลาง มีค่าความเป็นกรดเป็นด่างประมาณ 5.5.-8.5  
   2) กลุ่มชุดดินที่ 6  
       เป็นกลุ่มดินที่เกิดจากวัตถุต้นกำเนิดดินพวกตะกอนน้ำพา ในบริเวณท่ีราบเรียบ มี
ความลาดชันร้อยละ 0-2 มีน้ำแช่ขังในช่วงฤดูฝน เป็นกลุ่มดินลึกท่ีมีการระบายน้ำเลวถึงค่อนข้างเลว มีเนื้อดินบน
เป็นดินร่วนปนดินเหนียวหรือดินร่วนเหนียวปนทรายแป้ง สีดำหรือสีเทาเข้ม ดินล่างเป็นดินร่วนปนดินเหนียว ดิน
เหนียวปนทรายแป้งหรือดินเหนียว สีเทาหรือสีน้ำตาลอ่อน มีจุดประสีน้ำตาลปนเหลือง หรือสีแดงตลอดชั้นดิน บาง
แห่งมีศิลาแลงอ่อนหรือก้อนสารเคมีสะสมพวกเหล็กแมงกานีสปะปนอยู่ด้วย ดินมีความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติ
ต่ำหรือค่อนข้างต่ำ ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดมากถึงกรดจัด มีค่าความเป็นกรดเป็นด่างประมาณ 4.5 – 5.5  
   3) กลุ่มชุดดินที่ 17  
        เป็นกลุ่มดินที่เกิดจากวัตถุต้นกำเนิดดินพวกตะกอนลำน้ำ และ/หรือการสลายตัวผุพัง
อยู่กับที่แล้วถูกย้ายมาในระยะทางไม่ไกลนักของหินเนื้อหยาบ มีสภาพพ้ืนที่ราบเรียบถึงค่อนข้างราบเรียบ มีความ
ลาดชันร้อยละ 0-2 มีนำ้แช่ขังในช่วงฤดูฝน เป็นกลุ่มดินลึกที่มีการระบายน้ำค่อนขา้งเลว เนื้อดินบนเป็นพวกดินร่วน
ปนทราย ดินล่างเป็นดินร่วนเหนียวปนทราย มีสีน้ำตาลอ่อนถึงสีเทา พบจุดประพวกสีน้ำตาล สีเหลือง หรือสีแดง
ปะปน บางแห่งอาจพบศิลาแลงอ่อนหรือก้อนสารเคมีสะสมพวกเหล็กและแมงกานีสในดินชั้นล่าง ดินมีความอุดม
สมบูรณ์ตามธรรมชาติต่ำ ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดมากถึงเป็นกรดจัด มีค่าความเป็นกรดเป็นด่างประมาณ 4.5 – 
5.5  
   4) กลุ่มชุดดินที่ 25  
       เป็นกลุ่มดินที่เกิดจากวัตถุต้นกำเนิดดินพวกตะกอนน้ำพา มีสภาพพ้ืนที่ราบเรียบถึง
ค่อนข้างราบเรียบ มีความลาดชันร้อยละ 0-2 มีนำ้แช่ขังในช่วงฤดูฝน เป็นกลุ่มดินตื้น ที่มีการระบายน้ำค่อนข้างเลว
ถึงดีปานกลาง มีเนื้อดินบนเป็นพวกดินร่วนปนดินเหนียว หรือดินร่วนเหนียวปนกรวด ส่วนดินชั้นล่างเป็นดินเหนียว
หรือดินร่วนปนดินเหนียวที่มีกรวดหรือลูกรังปะปนเป็นปริมารมาก สีน้ำตาลปนเทา หรือสีเทา และพบจุดประสี
น้ำตาล นำ้ตาลปนเหลือง สีเหลือง หรือสีแดงปะปน พบก้อนสารเคมีสะสมพวกเหล็กและแมงกานีสในดินชั้นล่าง ใต้
ชั้นลูกรังอาจพบชั้นดินเหนียวที่มีศิลาแลงอ่อนปะปน และพบก้อนปูนปนในดินชั้นล่าง ดินมีความอุดมสมบูรณ์ตาม
ธรรมชาติต่ำ มีปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดถึงด่างปานกลาง มีค่าความเป็นกรดเป็นด่างประมาณ 5.5 – 8.5  
   5) กลุ่มดินชุดที่ 26  
       เป็นกลุ่มดินที่พบในเขตฝนตกชุก เกิดการสลายตัวผุพังอยู่กับที่ของหินต้นกำเนิดชนิด
ต่าง ๆ แล้วถูกเคลื่อนย้ายมาในระยะทางไม่ไกลนักของหินเนื้อละเอียด ซ่ึงมีทั้งหินอัคนี หินตะกอน หรือหินแปร หรือ
เกิดจากวัตถุต้นกำเนิดดินพวกตะกอนน้ำพา ในบริเวณพ้ืนที่ดอน มีลักษณะพ้ืนที่ตั้งแต่ค่อนข้างเรียบจนถึงลูกคลื่น
ลอนลาดเล็กน้อย ความลาดชันร้อยละ 0 – 5 เป็นดินลึกมาก ที่มีการระบายน้ำค่อนข้างเลวถึงดีปานกลาง ดีปาน
กลางหรือด ีเนื้อดินบนเป็นดินร่วนเหนียวปนทราย ดินร่วนปนดินเหนียว หรือดินเหนียว ส่วนดินล่างเป็นพวกดิน
เหนียว สีดินเป็นสีน้ำตาล หรอืสีน้ำตาลปนแดง สีแดงปนเหลือง สีแดง บางบริเวณอาจพบจุดประสีเหลือง สีแดง 
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หรือสีเทาเล็กน้อย ดินมีความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติค่อนข้างต่ำ ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดมากถึงกรดปานกลาง มี
ค่าความเป็นกรดเป็นด่างประมาณ 4.5 – 6.0  
   6) กลุ่มชุดดินที่ 32  
  เป็นกลุ่มดินที่เกิดจากการทับถมของตะกอนน้ำพาบริเวณสันดินริมน้ำ หรือตะพักลำน้ำ 
บนพื้นที่ดอนที่มีสภาพพ้ืนที่ค่อนข้างราบเรียบ มีความลาดชันร้อยละ 0 – 2 เป็นกลุ่มดินลึกมาก ที่มีการระบายน้ำ
ค่อนข้างเลวถึงดีปานกลาง ดีปานกลางหรือดี เนื้อดินเป็นดินร่วนปนทราย ดินร่วน ดินร่วนเหนียวปนทรายแป้ง ดิน
ร่วนปนดินเหนียว จนถึงดินเหนียว บางแห่งอาจมีชั้นดินทรายสลับชั้นอยู่ และมักมีแร่ไมก้าปะปนในเนื้อดิน สีดินเป็น
สีน้ำตาล หรือสีเหลืองปนน้ำตาล อาจพบจุดประสีเหลือง สีแดง หรือสีเทา และอาจพบศิลาแลงอ่อน หรือก้อน
สารเคมีสะสมพวกเหล็กแมงกานีสปะปนในดินเล็กน้อย บางบริเวณอาจพบก้อนปูนปนในดินชั้นล่างบ้างเล็กน้อย ดิน
มีความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติค่อนข้างต่ำ ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดมากถึงด่างปานกลาง มีค่าความเป็นกรดเป็น
ด่างประมาณ 4.5 – 8.0  
   7) กลุ่มชุดดินที่ 45  
       เป้นกลุ่มดินที่เกิดจากการสลายตัวผุพังอยู่กับที่ หรือถูกเคลื่อนย้ายมาในระยะทางไม่
ไกลนักของหินเนื้อละเอียด หรือจากวัตถุต้นกำเนิดพวกตะกอนน้ำพา บนพื้นที่ดอน ที่มีลักษณะพ้ืนที่ลูกคลื่นลอนชัน
ความลาดชันร้อยละ 12 – 20 เป็นกลุ่มดินเนื้อตื้น มีการระบายน้ำดี เนื้อดินเป็นพวกดินเหนียวหรือดินร่วนที่มี
กรวดหรือลูกรังปะปนเป็นปริมาณมาก กรวดส่วนใหญ่เป็นพวกหินกลมมน หรือเศษหินที่มีเหล็กเคลือบ สีดินเป็นสี
น้ำตาล สีน้ำตาลปนเหลืองเข้ม สีน้ำตาลปนแดง สีแดงปนเหลือง สีแดง ดินมีความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติต่ำ
ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดมากถึงกรดปานกลาง มีค่าความเป็นกรดเป็นด่างประมาณ 4.5 – 6.0  
   8) กลุ่มชุดดินที่ 51  
  เป็นกลุ่มดินทีเ่กิดจากการสลายตัวผุพังอยู่กับที่ หรือถูกเคลื่อนย้ายมาในระยะทางไม่
ไกลนักของวัตถุต้นกำเนิดดินที่มาจากหินเนื้อหยาบ บนพ้ืนที่ดอน บริเวณท่ีลาดเชิงเขาต่าง ๆ มีสภาพพ้ืนที่ลูกคลื่น
ลอนลาดเล็กน้อยจนถึงพ้ืนที่ลูกคลื่นลอนชัน ความลาดชันร้อยละ 2 – 20 เป็นกลุ่มดินตื้นหรือตื้นมาก มีการระบาย
น้ำดี เนื้อดินเปน็พวกดินร่วนปนเศษหิน เศษหินส่วนใหญ่เป็นพวกเศษหินทรายและควอร์ตซ์ หรือหินดินดาน สีดิน
เป็นสีน้ำตาล สีน้ำตาลปนเหลืองเข้ม สีน้ำตาลปนแดง สีแดงปนเหลือง สีแดง ดินมีความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติ
ต่ำ ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดมากถึงกรดปานกลาง มีค่าความเป็นกรดเป็นด่างประมาณ 4.5 – 6.0  
   9) กลุ่มชุดดินที่ 53  
       เป็นกลุ่มดินที่เกิดจากการสลายตัวผุพังอยู่กับที่ หรือถูกเคลื่อนย้ายมาในระยะทางไม่
ไกลนักของวัตถุต้นกำเนิดดินที่มาจากหินเนื้อละเอียด บนพ้ืนที่ดอน มีสภาพพ้ืนที่ค่อนข้างราบเรียบถึงลูกคลื่นลอน
ลาดเล็กน้อยจนความลาดชันร้อยละ 0 – 5 เป็นดินลึกปานกลาง มีการระบายน้ำดี เนื้อดินบนเป็นดินร่วนหรือดิน
ร่วนปนดินเหนียว ส่วนดินล่างในระดับความลึกระหว่าง 50 – 100 ซม. เป็นดินลูกรังหรือดินปนเสาหินผุซึ่งเป็น
พวกหินดินดาน สีน้ำตาล หรือสีน้ำตาลปนเหลือง สีน้ำตาลปนแดง สีแดงปนเหลือง อาจพบจุดประสีเล็กน้อย ดินมี
ความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติต่ำ ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดมากถึงกรดปานกลาง มีค่าความเป็นกรดเป็นด่าง
ประมาณ 4.5 – 6.0  
   10) กลุม่ชุดดินที่ 62  
       กลุ่มดินนี้ประกอบด้วยพื้นที่ภูเขาและเทือกเขาซึ่งมีความลาดชันมากกว่า 35 
เปอร์เซ็นต ์เป็นพ้ืนที่ลาดชันเชิงซ้อน (SC : Slope Complex) ดินที่พบบริเวณดังกล่าวมีทั้งดินลึกและดินตื้น 
ลักษณะของเนื้อดินและความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติแตกต่างกันไปแล้วแต่ชนิดของหินต้นกำเนิดในบริเวณนั้น 
มักมีเศษหินก้อนหินหรือพ้ืนโผล่กระจัดกระจายทั่วไป ส่วนใหญ่ยังปกคลุมด้วยป่าไม้ประเภทต่าง ๆ เช่น ป่าดิบแล้ง 
และป่าดิบชื้น หลายแห่งมีการบุกรุกพ้ืนที่เพ่ือปลูกยางพารา หรือปาล์มน้ามัน โดยปราศจากมาตรการในการอนุรักษ์
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
โดยเทศบาลตำบลนาขยาด  จังหวัดพัทลุง 

ดินและนำ้ ซึ่งเป็นผลทำให้เกิดการชะล้างพังทลายของหน้าดิน จนบางแห่งเหลือแต่หินโผล่ กลุ่มชุดดินนี้ไม่ควร
นำมาใช้ประโยชน์ทางการเกษตร เนื่องจากมีปัญหาหลายประการที่มีผลกระทบต่อระบบนิเวศน์ ควรสงวนไว้เป็นป่า
ตามธรรมชาติเพื่อรักษาแหล่งต้นน้าลำธาร (ภาพที ่2)  
 

ตารางแสดงหน่วยแผนที่ดินตำบลนาขยาด อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง 
 
หน่วยแผนที่ คำอธิบาย ไร ่ ร้อยละ 

5 กลุ่มท่ีดินที่ 5 ความลาดชัน 0 – 2 เปอร์เซ็นต์  361  1.41  
6 กลุ่มท่ีดินที่ 6 ความลาดชัน 0 – 2 เปอร์เซ็นต์  3,735  14.65  

17 กลุ่มท่ีดินที่ 17 ความลาดชัน 0 – 2 เปอร์เซ็นต์  2,287  8.97  
25 กลุ่มท่ีดินที่ 25 ความลาดชัน 0 – 2 เปอร์เซ็นต์  5,493  21.55  
26 กลุ่มท่ีดินที่ 26 ความลาดชัน 0 – 2 เปอร์เซ็นต์  2,977  11.68  
26B กลุ่มท่ีดินที่ 26 ความลาดชัน 2 – 5 เปอร์เซ็นต์  152  0.60  
32 กลุ่มท่ีดินที่ 32 ความลาดชัน 0 – 2 เปอร์เซ็นต์  653  2.56  

45B กลุ่มท่ีดินที่ 45 ความลาดชัน 2 – 5 เปอร์เซ็นต์  92  0.36  
51B กลุ่มท่ีดินที่ 51 ความลาดชัน 2 – 5 เปอร์เซ็นต์  523  2.05  
51C กลุ่มท่ีดินที่ 51 ความลาดชัน 5 – 12 เปอร์เซ็นต ์ 2,202  8.64  
51D กลุ่มท่ีดินที่ 51 ความลาดชัน 12 – 20 เปอร์เซ็นต ์ 127  0.50  
53 กลุ่มท่ีดินที่ 53 ความลาดชัน 0 – 2 เปอร์เซ็นต์  1,468  5.67  
53B กลุ่มท่ีดินที่ 53 ความลาดชัน 2 – 5 เปอร์เซ็นต์  2,569  10.08  
62 กลุ่มท่ีดินที่ 62 ความลาดชันมากกว่า 35 เปอร์เซ็นต์  1,546  6.06  
P บ่อดิน  9  0.04  
U พ้ืนที่อยู่อาศัย  1,097  4.30  
W แหล่งน้า  206  0.81  

 รวม  25,495  100.00  
 
ที่มา : เขตการใช้ที่ดินตำบลนาขยาด อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง กรมพัฒนาที่ดิน 2556 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
โดยเทศบาลตำบลนาขยาด  จังหวัดพัทลุง 

 
ภาพที ่2 แผนที่กลุ่มชุดดิน ตำบลนาขยาด อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง  
ที่มา : กรมพัฒนาที่ดิน สืบค้นเมื่อ 21 มิถุนายน 2562, http://gisinfo.ldd.go.th 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
โดยเทศบาลตำบลนาขยาด  จังหวัดพัทลุง 

    1.5 ลักษณะของแหล่งน้ำ 
  ตำบลนาขยาดอยู่ในเขตพ้ืนที่ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา มีคลองธรรมชาติที่น้ำไหลตลอดปี 4 สาย คือ 
คลองโงกน้ำ คลองวังยาว คลองพังโย และคลองแม่เตย  
 หนอง บึง แหล่งน้ำสาธารณะในพ้ืนที่ตำบลนาขยาด ประกอบด้วย มีพอยน้อย พอยใหญ่ ตั้งอยู่ที่
หมู่ที ่5, 6 มีพ้ืนที ่60 ไร่ มาบวังช้าง ตั้งอยู่ที่หมู่ที ่9 มีพ้ืนที่ 9 ไร่ หนองในวัง ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ 4 มีพ้ืนที ่6 ไร่ หนอง
หาร ตั้งอยู่ที่หมู่ที ่10 พ้ืนที่ 33 ไร่ (บัญชีรายชื่อแหล่งน้าจังหวัดพัทลุง สืบค้นเมื่อ 5 กรกฎาคม 2562, 
http://www.fisheries.go.th)  
 

 
 

 ภาพที ่3 แหล่งน้ำธรรมชาติตำบลนาขยาด  
ที่มา : ระบบแผนที่เกษตรเพ่ือการบริหารจัดการเชิงรุกออนไลน์. http://agri-map-online.moac.go.th 
 

    1.6 ลักษณะของไม้และป่าไม้ 
  ตำบลนาขยาด มีพ้ืนที่ป่าบริเวณเขาวังทองในเขตพ้ืนที่ หมู่ที ่9 และหมู่ท่ี 12 จำนวน 529 ไร่  
 

 
 

ภาพที ่4 พ้ืนที่ป่าตำบลนาขยาด  
ที่มา : ระบบแผนที่เกษตรเพ่ือการบริหารจัดการเชิงรุกออนไลน์. http://agri-map-online.moac.go.th 

http://www.fisheries.go.th/
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
โดยเทศบาลตำบลนาขยาด  จังหวัดพัทลุง 

 2.1 เขตการปกครอง 

ตำบลนาขยาด แบ่งเขตการปกครองเป็นหมู่บ้าน จำนวน 12 หมู่บ้าน ดังนี้ 
  หมู่ที่ 1 บ้านศาลาต้นรัก 
  หมู่ที่ 2 บ้านพังดาน 
  หมู่ที่ 3 บ้านเกาะยาง 
  หมู่ที่ 4 บ้านหนองในวัง 
  หมู่ที่ 5 บ้านนาท่อม 
  หมู่ที่ 6 บ้านขันหมู่ 
  หมู่ที่ 7 บ้านสะพานข่อย 
  หมู่ที่ 8 บ้านโงกน้ำ 
  หมู่ที่ 9 บ้านทุ่งสำโรง 
  หมู่ที่ 10 บ้านโรงรม 
  หมู่ที่ 11 บ้านไสควายฟัน 
  หมู่ที่ 12 บ้านเขาวังทอง 
 

 2.2 การเลือกตั้ง 
การแบ่งเขตการเลือกตั้งตามกฎหมายการเลือกตั้งท้องที่ตำบลนาขยาด การเลือกตั้งสมาชิกสภา

ท้องถิ่น แบ่งออกเป็น 2 เขตการเลือกตั้ง ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลนาขยาดและนายกเทศมนตรี
ตำบลนาขยาดครั้งล่าสุด เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 มีผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั้งสิ้น 6,410 คน มาใช้สิทธิ
เลือกตั้ง 5,411 คน  คิดเป็นร้อยละ  84.41                            

 
 
 
3.1 ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร 

    จำนวนหมู่บ้าน มี 12 หมู่บ้าน อยู่ในเขตเทศบาลตำบลนาขยาด เต็มหมู่บ้าน 12  หมู่บ้านโดยแยก
พ้ืนการปกครองออกเป็น 12  หมู่บ้าน จำนวนหลังคาเรือน 2,903 หลังคาเรือน ดังนี้ 

หมู่ที่ ชื่อบ้าน 
จำนวนประชากร จำนวน

ครัวเรือน 
พื้นที่/ไร่ ชื่อผู้นำ 

ชาย หญิง รวม 
1 บ้านศาลาต้นรัก 457 512 969 332 3,405 นายสุรศักดิ์  รักช่วย  
2 บ้านพังดาน 435 503 938 302 3,500 นายวิรัตน์  สุขทอง 
3 บ้านเกาะยาง 223 274 497 177 2,700 นายอำภร   ไข่แก้ว 
4 บ้านหนองในวัง 281 337 618 209 2,500 นายศักดิ์ดา  ปาละกุล  
5 บ้านนาท่อม 342 353 695 276 2,500 นายเฉลิม  พูลเพิ่ม 
6 บ้านขันหมู่ 501 488 989 326 3,500 นายบุญฤทธิ์ คงทองสังข์ 
7 บ้านสะพานข่อย 269 281 550 222 1,223 นายประยูญ  ยอดราช 
8 บ้านโงกน้ำ 272 303 575 206 2,500 นายวินิต  ขาวอินทร์ 
9 บ้านทุ่งสำโรง 293 322 615 221 3,000 นายประพิจณ์ ศรีชุมพวง 
10 บ้านโรงรม 272 299 571 271 1,709 นายสายันณ์   หมุกดี 

 

๓.  ประชากร 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
โดยเทศบาลตำบลนาขยาด  จังหวัดพัทลุง 

หมู่ที่ ชื่อบ้าน 
จำนวนประชากร จำนวน

ครัวเรือน 
พื้นที่/ไร่ ชื่อผู้นำ 

ชาย หญิง รวม 
11 บ้านไสควายฟัน 284 272 556 211 1,811 นายชำนาญ  เกตเก้ือ 
12 บ้านเขาวังทอง 299 338 637 205 2,277 นายวุฒิสรรค์  ทองสา 

รวม 3,928 4,282 8,210 2,958 30,625  
 

3.2 ช่วงอายุและจำนวนประชากร 
ช่วงอายุ ชาย หญิง รวม 

0-5 ปี 234 225 459 
6-12 ปี 309 295 604 
13-24 ปี 589 500 1,089 
25-59 ปี 2,040 2,267 4,307 
60 ปีขึ้นไป 789 1,024 1,813 

รวม 3,961 4,311 8,272 
 

 
 4.1  การศึกษา 

4.1  การศึกษา 
                     - โรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการศึกษาแห่งชาติจำนวน 6 แห่ง ดังนี้ 

ชื่อสถานศึกษา 

ระดับการศึกษา 

ก่อนประถมศึกษา ประถมศึกษา มัธยมศึกษา รวม 
นร. ห้อง นร. ห้อง นร. ห้อง นร. ห้อง คร ู

1.โรงเรียนวัดลานแซะ 60 2 172 6 - - 232 8 12 
2.โรงเรียนวัดโงกน้ำ 24 2 110 6 34 3 134 11 16 
3.โรงเรียนวัดพังดาน 20 2 61 6 - - 81 8 9 
4.โรงเรียนบ้านขันหมู่ 5 2 34 6 - - 39 8 5 
5.โรงเรียนวัดเกาะยาง 14 2 29 6 - - 43 8 4 
6.โรงเรียนนาขยาดวิทยาคาร - - - - 39 6 39 6 14 

 

-  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน จำนวน   3   แห่ง 
   1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านศาลาต้นรัก  
       มีครู 1 คน ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก 1 คน มีเด็กนักเรียน จำนวน 43 คน 
   2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโงกน้ำ  
       มีครู 1 คน ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กจำนวน 1 คน มีเด็กนักเรียน จำนวน 47 คน 
   3. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลนาขยาด   
       มีครู 2 คน มีเด็กนักเรียน   จำนวน 41 คน 

-  ที่อ่านหนังสือประจำหมู่บ้าน จำนวน   14  แห่ง 
-  อินเตอร์เน็ตตำบล จำนวน     1  แห่ง 

 

4.  สภาพทางสังคม 
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4.2 สาธารณสุข 
  -  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล  จำนวน  3 แห่ง  ได้แก่ 

1.  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านพังดาน ตั้งอยู่ในหมู่ที่ 2 มีเจ้าหน้าที่
สาธารณสุข จำนวน 3 คน ลกูจ้าง 3 คน พื้นที่รับผิดชอบ 3 หมู่บ้าน 

2.  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านเกาะยาง ตั้งอยู่ในหมู่ที่  3 มีเจ้าหน้าที่
สาธารณสุข จำนวน 5 คน ลกูจ้าง 3 คน พื้นที่รับผิดชอบ 4 หมู่บ้าน 

3. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านสะพานข่อย ตั้งอยู่ในหมู่ที่ 12 มีเจ้าหน้าที่
สาธารณสุข จำนวน 3 คน ลกูจ้าง 1 คน พนักงานกระทรวง 1 คน พ้ืนที่รับผิดชอบ 5 หมู่บ้าน 
  -  ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน (ศสมช.)(หมู่บ้านละ 1 แห่ง)จำนวน  12  แห่ง 

-  คลินิกเอกชน จำนวน  1  แห่ง 
  -  ร้านขายยาแผนปัจจุบัน จำนวน 2 ร้าน 
 

๔.๓ อาชญากรรม 
  ภายในเขตเทศบาลตำบลนาขยาด  อยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของสถานีตำรวจภูธรนาขยาด และมี
ป้อมอปพร. จำนวน  1  แห่ง ตำบลนาขยาดไม่มีคดีอาชญากรรมในคดีใหญ่ ๆ แต่มีเหตุการณ์ลักขโมยทรัพย์สิน
ประชาชน  และทำลายทรัพย์สินของราชการ  ซึ่งเทศบาลตำบลนาขยาดก็ได้ดำเนินการป้องกันการเกิดเหตุดังกล่าว 
จากการสำรวจข้อมูลพ้ืนฐานพบว่า  ส่วนมากครัวเรือนมีการป้องกันอุบัติภัยอย่างถูกวิธีมีความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน ปัญหาคือจากข้อมูลที่สำรวจพบว่ามีการป้องกันอุบัติเหตุ  อาชญากรรม  วิธีการแก้ปัญหาของ เทศบาล
ตำบลนาขยาดในปีงบประมาณ 2561 นั้นได้บรรจุโครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561-
2564 เรียบร้อยแล้ว รวมทั้งได้ตั้งจุดตรวจ จุดสกัด จุดบริการ  ในช่วงเทศกาลที่มีวันหยุดหลายวันเพ่ืออำนวยความ
สะดวกให้กับประชาชน  แต่ปัญหาที่พบเป็นประจำคือการทะเลาะวิวาทของกลุ่มวัยรุ่นโดยเฉพาะในสถานที่จัดง าน
ดนตรี งานมหรสพ เป็นปัญหาที่ชุมชนได้รับผลกระทบเป็นอย่างมาก  การแก้ไขปัญหา คือการแจ้งเตือนให้ผู้ปกครอง
ดูแลบุตรหลานของตน  ประชาสัมพันธ์ให้ทราบถึงผลกระทบ  ผลเสียหาย  และโทษที่ได้รับจากการเกิดเหตุทะเลาะ
วิวาท  การขอความร่วมมือไปยังผู้นำ การขอกำลังจาก ตำรวจ  ผู้นำ  อปพร.  เพ่ือระงับเหตุไม่ให้เกิดความรุ่นแรง  
แต่จะไม่ให้เกิดขึ้นเลยยังเป็นปัญหาที่ปัจจุบันไม่สามารถที่จะแก้ไขได้  ทั้งที่มีการร่วมมือกันหลายฝ่าย เป็นเรื่องที่ทาง
เทศบาลตำบลนาขยาดจะต้องหาวิธีที่จะแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนต่อไปตามอำนาจหน้าที่ที่สามารถดำเนินการได้           
    

๔.๔ ยาเสพติด 
ปัญหายาเสพติดในเทศบาลตำบลนาขยาด  มีปัญหาผู้เสพยาเสพติดเล็กน้อยแต่ได้รับการบำบัดจาก

หน่วยงานที่เก่ียวข้อง ปัญหายาเสพติดในหมู่บ้าน พบว่าในเขตตำบลนาขยาดมีผู้เสพยาเสพติดน้อยเมื่อเทียบกับพ้ืนที่
อ่ืน และยังไม่พบผู้ค้า เหตุผลก็เนื่องมาจากว่าได้รับความร่วมมือจากทางผู้นำ ประชาชน หน่วยงานราชการช่วย
สอดส่องดูแลอยู่เป็นประจำ การแก้ไขปัญหาของเทศบาลตำบลนาขยาด สามารถทำได้เฉพาะตามอำนาจหน้าที่
เท่านั้น เช่น การณรงค์  การประชาสัมพันธ์  การแจ้งเบาะแส  การฝึกอบรมให้ความรู้  ถ้านอกเหนือจากอำนาจ
หน้าที่ ก็เป็นเรื่องของอำเภอหรือตำรวจแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ เทศบาลตำบลนาขยาดได้ให้ความร่วมมือมาโดยตลอด   

 

 ๔.๕  การสังคมสังเคราะห์ 
  เทศบาลตำบลนาขยาดได้ดำเนินการด้านสงคมสังเคราะห์ ดังนี้ 

(๑) ดำเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  และผู้ป่วยเอดส์   
(๒) รับลงทะเบียนและประสานโครงการเงินอุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 
(๓) ประสานการทำบัตรผู้พิการ 
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(๔) ดำเนินโครงการการจ้างนักเรียน/นักศึกษาทำงานช่วงปิดภาคเรียน  
(๕) ดำเนินการโครงการฝึกอบรมทักษะอาชีพให้กับประชาชนทั่วไป 
(๖) ดำเนินโครงการสงเคราะห์ครอบครัวผู้ยากไร้ที่ตกเกณฑ์ จปฐ.   
(๗) ดำเนินโครงการสร้างและซ่อมที่อยู่อาศัยให้กับผู้ยากไร้ รายได้น้อย ผู้ด้อยโอกาสไร้ที่พ่ึง  
(๘) อุดหนุนกองทุนสวัสดิการชุมชน 
(๙) ประสานการให้ความช่วยเหลือของจังหวัด อำเภอ หน่วยงานต่างๆ ที่ให้การสนับสนุน  
(๑๐) จัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุ 

 

 
 
  5.1 การคมนาคมขนส่ง 
 การคมนาคมของเทศบาลตำบลนาขยาด เป็นการคมนาคมทางบก  สภาพการคมนาคมทางบกเป็น
ถนนลาดยางในความรับผิดชอบดูแลบำรุงรักษาของ สนง.แขวงทางหลวงชนบทพัทลุง จำนวน 3 สาย ถนนลาดยาง
ในความรับผิดชอบดูแลบำรุงรักษาของ อบจ.พัทลุง จำนวน 4 สาย ถนนลาดยางในความรับผิดชอบดูแลบำรุงรักษา
ของทต.นาขยาด จำนวน 7 สาย ถนนคสล.ในความรับผิดชอบดูแลบำรุงรักษาของ อบจ.พัทลุง จำนวน 4 สาย ถน
นคสล.ในความรับผิดชอบดูแลบำรุงรักษาของ ทต.นาขยาด จำนวน 35 สาย นอกจากนั้นเป็นถนนลูกรังในความ
รับผิดชอบดูแลรักษาของทต.นาขยาด รวมจำนวน 117 สาย  นอกจากที่กล่าวมาแล้วยังมีสายย่ อย ๆ ในพ้ืนที่อีก
หลายสาย ตำบลนาขยาดสามารถติดต่อเชื่อมโยงกับชุมชนโดยรอบ โดยเส้นทางสำคัญ  คือ 
 -  ทางรพช.พท.2006 แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 41  (กม. ที ่76.300) สายไสยวน- บ้านสำนัก
ปรางค์  เชื่อมโยงชุมชนต.นาขยาด  กับชุมชนต.เขาย่า ระยะทาง  8.576  กม. และทำหน้าที่เป็นถนนสายหลักของ
ชุมชนในขณะเดียวกัน 
 -  ทางรพช.พท.2007 สายลานแซะ - หัสคุณ เชื่อมโยงตำบลนาขยาดกับตำบลตะแพน ระยะทาง  4.5  
กม. 
 -  ทางพท.2076 สายศาลาต้นรัก - ทุ่งขึงหนัง เชื่อมโยงตำบลนาขยาดกับตำบลพนมวังก์ ระยะทาง  2.4 
กม. 
 -  ทางพท.3055 สายโรงรม- ไสหญ้าคา เชื่อมโยงตำบลนาขยาดกับตำตะแพน ระยะทาง  1.8 กม. 
 -  ทางสายต้นไทร - หัสคุณ เชื่อมโยงตำบลนาขยาดกับตำบลตะแพน ระยะทาง     1.7 กม. 
 -  ทางสายหนองในวัง - ควนดินแดง เชื่อมโยงตำบลนาขยาดกับตำบลดอนทราย ระยะทาง 2 กม. 
 -  ทางสายสะพานข่อย - ท่าข้าม เชื่อมโยงตำบลนาขยาดกับตำบลตะแพน ระยะทาง 1.3 กม. 
 -  ทางสายปากสระ - ดอนทราย เชื่อมโยงตำบลนาขยาดกับตำบลดอนทรายระยะทาง 0.135 กม. 

 

5.2 การไฟฟ้า 
การขยายเขตไฟฟ้า ปัจจุบันมีไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน คิดเป็น ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์  ปัญหาคือไฟฟ้าส่อง

สว่างทางหรือที่สาธารณะยังไม่สามารถดำเนินการครอบคลุมพ้ืนที่ได้ทั้งหมด  เนื่องจากพ้ืนที่ที่มีความต้องการให้
ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างนั้นยังไม่เป็นที่สาธารณะ  เทศบาลตำบลนาขยาดจึงไม่สามารถดำเนินการได้เช่นเดียวกับถนน 
การแก้ปัญหาคือประสานความร่วมมือกันในหลายๆ ฝ่าย เพื่อที่จะทำความเข้าใจกับประชาชนในพ้ืนที่  และวิธีการที่
จะดำเนินการแก้ไขอย่างไร  ทั้ งนี้   เทศบาลตำบลนาขยาดก็ได้ตั้งงบประมาณในส่วนนี้ ไว้แล้ว และได้แจ้ง
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบถึงเหตุผลเพื่อที่จะได้ช่วยกันแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน  

 
 
 

5. ระบบบริการพื้นฐาน 
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๕.๓ การประปา 
          ประปาในเขตเทศบาลตำบลนาขยาด เป็นกิจการประปาของเทศบาลตำบลนาขยาด จำนวน 11 

แห่ง  เป็นระบบประปาผิวดิน 7 แห่ง ระบบประปาบาดาล 4 แห่ง และเป็นประปาที่ยังไม่ได้โอนมาเป็นของเทศบาล
ตำบล จำนวน 5 แห่ง  โดยเทศบาลจ่ายน้ำให้แก่ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลนาขยาด  ปัจจุบันมีผู้ใช้น้ำประปา 
จำนวน 1,942  ครัวเรือน  

 
 ระบบประปาที่เทศบาลตำบลนาขยาด  เป็นผู้รับผิดชอบดูแล  จำนวน  11 แห่ง 
 

ลำดับ 

ระบุข้อมูลประปา พื้นที่จ่าย   
น้ำประปา   
(หมู่ที่) 

รูปแบบระบบประปา 
(ผิวดิน,บาดาล) ที่ตั้งระบบประปา

หมู่ที่ 
ชื่อหมู่บ้านที่ตั้ง
ระบบประปา 

1 2 บ้านพังดาน 1,2 ผิวดิน 
2 4 บ้านหนองในวัง 4 บาดาล 
3 6 บ้านขันหมู่ 1,6 ผิวดิน 
4 7 บ้านสะพานข่อย 7,12 ผิวดิน 
5 7 บ้านห้วยปาน 7 บาดาล 
6 8 บ้านโงกน้ำ 8,7 ผิวดิน 
7 10 บ้านโรงรม 10,11,5,6,4,3 ผิวดิน 
8 11 บ้านทุ่งอ้ายโต้ 10,11 ผิวดิน 
9 11 บ้านต้นไทร 11 บาดาล,ผิวดิน 

10 12 บ้านเขาวังทอง 12 ผิวดิน 
11 10 บ้านหน้าเขา 9,10,12 บาดาล 

แต่ในปีที่ผ่านมามีจะมีปัญหาที่เกิดจากปัญหาภัยแล้งซึ่งทางเทศบาลตำบลนาขยาดได้แก้ไขปัญหา
โดยการใช้ใช้รถบรรทุกน้ำจากแหล่งน้ำไปยังอีกแท๊งน้ำระบบประปา และสามารถแก้ไขปัญหาให้ประชาชนได้ 
เทศบาลตำบลนาขยาดก็ได้นำโครงการเกี่ยวกับพัฒนาแหล่งน้ำบรรจุในแผนพัฒนาสี่ปี เพ่ือที่จะพิจารณาดำเนินการ
ในปีต่อไปเมื่อมีงบประมาณและความจำเป็นก็สามารถดำเนินโครงการได้ต่อเนื่องเพ่ือตอบสนองต่อความต้องการของ
ประชาชนต่อไป แหล่งน้ำดิบท่ีใช้ผลิตน้ำประปาได้จากพอยใหญ่แหล่งน้ำผิวดิน   

   

 5.4 โทรศัพท์ 
ปัจจุบันในพ้ืนที่เทศบาลตำบลนาขยาด  ไม่มีโทรศัพท์สาธารณะ เนื่องจากประชาชนได้นิยมใช้

โทรศัพท์ส่วนบุคคลแทน ซึ่ งสามารถติดต่อสื่อสารได้รวดเร็ว และสามารถใช้ระบบอินเตอร์เน็ตได้ เช่น  
โทรศัพท์มือถือ  สำหรับสถานที่ราชการ  ยังคงใช้ระบบโทรศัพท์พ้ืนฐานในการติดต่อสื่อสาร  ใช้อยู่ 

 

5.5 ไปรษณีย์/การสื่อสาร/การขนส่ง  และวัสดุ  ครุภัณฑ์ 
  เทศบาลตำบลนาขยาด  ไม่มีทีท่ำการไปรษณีย์  แต่มีบริการไปรษณียจ์ากไปรษณีย์ประจำอำเภอ  
ซึ่งมี  จำนวน  1  แห่งให้บริการ เวลา  ๐๘.๐๐ –  ๑๖.๐๐ น.  ในวันจันทร์ – เสาร์ (วันเสาร์ครึ่งวัน)  หยุดวัน
อาทิตย์ 
  -  มีหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้านมีครบทั้ง 12 หมู่บ้าน 
  -  มีบริการให้ใช้อินเตอร์เน็ตฟรี  ที่สำนักงานเทศบาลตำบลนาขยาด 
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  -  เทศบาลตำบลนาขยาด  มีวัสดุ ครุภัณฑ์ในการปฏิบัติหน้าที่  แต่ก็มีบางรายการที่ยังขาดแคลน
เนื่องจากมีงบประมาณไม่เพียงพอ วัสดุ ครุภัณฑ์ต่างๆ นั้นมีไว้สำหรับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ เทศบาลตำบล
นาขยาดในการดำเนินภารกิจบริการสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนเท่านั้น  แต่หากประชาชนเดือดร้อน หรือ
หน่วยงานอื่นเดือนร้อน ก็สามารถมายืมใช้ได้ 
  
 
 6.1 การเกษตร 
  พ้ืนที่เทศบาลตำบลนาขยาด ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม  โดยมีกิจกรรม
การเกษตรที่สำคัญ  ได้แก่ ทำนา  รองลงมา คือ ทำไร่เลี้ยงสัตว์รับจ้าง นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมอ่ืนๆ ซึ่งไม่สามารถ
จำแนกเป็นรายหมู่บ้านได้  คือ ทำสวนผลไม้ ตามลำดับ (ข้อมูล จปฐ.ปี 25๖๒) 

 
ตำบลนาขยาด มีกองทุนหมู่บ้านและกลุ่มเกษตรกรที่ได้รวบรวมก่อตั้งขึ้น เพ่ือเป็นกองทุนให้แก่

เกษตรกร ใช้ประกอบอาชีพทางการเกษตร หรือช่วยเหลือในการประกอบอาชีพ โดยกระจัดกระจายอยู่ทุกหมู่บ้าน 
จำนวน 21 กลุ่ม/กองทุน มีสมาชิกทั้งหมด จำนวน 5,492 คน และมีเงินกองทุนทั้งหมด จำนวน 
169,073,185.34 บาท  

 
 
 
 

จำนวนประชากรจำแนกตามประเภทอาชีพ ปี 25๖๒ 
ข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน ระดับตำบล 

ประเภทอาชีพ เพศ รวม 
ชาย (คน) % หญิง (คน) % คน % 

เกษตรกรรม – ทำนา 31 4.17 39   5.25 70 9.42 
เกษตรกรรม – ทำไร่ - 0.00 2 0.27 2 0.27 
เกษตรกรรม – ทำสวน 126 16.96 147 19.78 273 36.74 
เกษตรกรรม – ปศุสัตว์ 14 1.88 7 0.94 21 2.83 
รับราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐ 18 2.42 22 2.96 40 5.38 
พนักงานรัฐวิสาหกิจ 1 0.13 3 0.40 4 0.54 
พนักงานบริษัท 5 0.67 8                                                              1.08 13 1.75 
รับจ้างทั่วไป 39 5.25 32 4.31 71 9.56 
ค้าขาย 7 0.94 12 1.62 19 2.56 
ธุรกิจส่วนตัว 9 1.21 9 1.21 18 2.42 
อาชีพอ่ืนฯ (นอกเหนือที่กล่าวแล้ว) 18 2.42 19 2.56 37 4.98 
กำลังศึกษา 49 6.59 63 8.48 112 15.07 
ไม่มีอาชีพ 24 3.23 39 5.25 63 8.48 

รวม 341 45.90 402 54.10 743 100.00 

6.  ระบบเศรษฐกิจ 
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ตารางแสดง กองทุน สมาชิก และผลการดำเนินการของตำบลนาขยาด 
 

หมู่ที่ ชื่อกองทุน 
จำนวน 

สมาชิก (คน) 
ผลดำเนินการ/จำนวน

เงินกองทุน (บาท) 
1 กลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิตบ้านศาลาต้นรัก  1,149 59,103,925.00  
 กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองบ้านศาลาต้นรัก 274 6,235,000.00  

2 กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองบ้านพังดาน  530 17,502,798.00  
 กองทุนแม่ของแผ่นดิน 35 84,471.00 

3 กองทุนสัจจะ ออมทรัพย์ บ้านเกาะยาง 545 20,765,212.52  
 กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองบ้านเกาะยาง 179 4,005,293.16  

4 กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองบ้านหนองในวัง  219 2,717,000.00  
 กองทุนแม่ของแผ่นดิน  85 20,623.00  

5 กองทุนเงินล้าน ม.5 ต.นาขยาด  295 2,855,205.55  
6 กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองบ้านขันหมู่ (กองทุนเงินล้าน)  340 2,500,000.00  
 ธนาคารหมู่บ้านบ้านขันหมู่  250 4,001,966.60  

7 กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองบ้านสะพานข่อย  342 2,616,400.00  
 กลุ่มออมทรัพย์  76 320,000.00  
 กลุ่มเลี้ยงโค  40 80,000.00  

8 กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองบ้านโงกน้า (กทบ.)  233 31,427,000.34  
9 กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองบ้านทุ่งสาโรง (กทบ.)  225 2,757,800.00  
 กองทุนแม่ของแผ่นดิน  36 2,660.00  

10 กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองบ้านโรงรม (กทบ.)  168 3,299,013.47  
11 กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองบ้านใสควายฟัน (กทบ.)  150 5,174,229.54  
12 กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองบ้านวัอง (กทบ.)  259 2,904,587.16  

 กองทุนสตรีเขาวังทอง  62 700,000.00  
 รวม 5,492 169,073,185.34  
 

6.2 การประมง 
  ในเขตเทศบาลตำบลนาขยาดไม่มีการประมง  เป็นการจับปลาตามธรรมชาติในบริโภคในครัวเรือน
ตามฤดูกาลเท่านั้น  
 

 6.3 การปศุสัตว์ 
          ข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์และปศุสัตว์  

เกษตรกรในพ้ืนที่ตำบลนาขยาดเลี้ยงสัตว์และปศุสัตว์ จำนวน 1,151 ราย ประกอบด้วย โคเนื้อ 
จำนวน 3,305 ตัว เลี้ยงมากที่หมู่ที่ 6 บ้านขันหมู่ จำนวน 618 ตัว โคนม จำนวน 164 ตัว เลี้ยงมากที่หมู่ที ่2 
บ้านพังดาน จำนวน 74 ตัว กระบือ จำนวน 2 ตัว เลี้ยงที่หมู่ท่ี 7 บ้านสะพานข่อย และหมู่ท่ี 10 บ้านโรงรม สุกร 
จำนวน 32,581 ตัว เลี้ยงมากท่ีหมู่ที่ 1 จำนวน 6,307 ตวั ไก ่จำนวน 164,163 ตัว เลี้ยงมากที่หมู่ที ่9 บ้านทุ่ง
สำโรง จำนวน 40,468 ตัว เป็ด จำนวน 17,909 ตัว เลี้ยงมากที่หมู่ที ่10 บ้านโรงรม จำนวน 12,395 ตัว และ
แพะ จำนวน 638 ตัว เลี้ยงมากที่หมู่ที่ 4 บ้านหนองในวัง จำนวน 151 ตัว (สานักงานปศุสัตว์อำเภอควนขนุน, 
2561)  
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ตารางแสดงข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์และปศุสัตว์ ตำบลนาขยาด ปี 2561 
  

หมู่บ้าน 
เกษตรกร 
ผู้เลี้ยงสัตว์ 

(ราย) 

จำนวนปศุสัตว์ 
โคเนื้อ 
(ตัว) 

โคนม 
(ตัว) 

กระบือ 
(ตัว) 

สุกร (ตัว) ไก่ (ตัว) เป็ด (ตัว) แพะ 
(ตัว) 

หมู่ที ่1  
บ้านศาลาต้นรัก  

125  
 

364  -  -  6,307  8,748  1,025  45 9 

หมู่ที ่2  
บ้านพังดาน  

90  236  74  -  1,858  21,091  55  -  

หมู่ที ่3  
บ้านเกาะยาง  

60  172  -  -  3,518  4,890  423  102  

หมู่ที ่4  
บ้านหนองในวัง  

97  240  -  -  1,973  24,539  1,552  151  

หมู่ที ่5  
บ้านนาท่อม  

75  223  46  -  1,482  1,835  378  7  

หมู่ที ่6  
บ้านขันหมู่  

180  618  40  -  4,774  21,505  794  116  

หมู่ที ่7  
บ้านสะพานข่อย  

110  344  -  1  1,872  5,099  169  -  

หมู่ที ่8  
บ้านโงกน้า  

80  244  -  -  2,207  1,658  225  40  

หมู่ที ่9  
บ้านทุ่งสาโรง  

129  332  4  -  3,135  40,468  396  16  

หมู่ที ่10  
บ้าน โรงรม  

59  203  -  1  1,450  18,335  12,395  20  

หมู่ที ่11  
บ้านไสควายฟัน  

64  158  -  -  1,855  13,851  277  141  

หมู่ที ่12  
บ้านเขาวังทอง  

82  171  -  -  2,150  2,144  220  -  

รวม 1,151  3,305  164  2  32,581  164,163  17,909  638  
 

ที่มา : สานักงานปศุสัตว์อำเภอควนขนุน, 2561 
 

 6.4 การบริการ 
รีสอร์ท/โฮมสเตย์   จำนวน  1 แห่ง 
ร้านอาหาร/คาราโอเกะ  จำนวน  ๒ แห่ง  
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 6.5 การท่องเที่ยว 
  ในเขตพ้ืนที่เทศบาลตำบลนาขยาด มีแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 1 แหล่ง และได้ส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวให้เกิดขึ้นในพ้ืนที่  เช่น  การจัดงานประเพณีต่างๆ  และส่งเสริมกิจกรรมของวัด  
 

 6.6 อุตสาหกรรม 
ในเขตเทศบาลตำบลนาขยาดไม่มีอุตสาหกรรม  แต่มีการประกอบโรงสีขนาดเล็ก   จำนวน ๓ แห่ง

และมีโรงฆ่าสัตว์  จำนวน   1  แห่ง 
 

 6.7 การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ 
การพาณิชย์ 
ธนาคาร   - แห่ง สถานีบริการน้ำมัน 2     แห่ง 
บริษัท   - แห่ง ศูนย์การค้า/ห้างสรรพสินค้า  - แห่ง 
ห้างหุ้นส่วนจำกัด  - แห่ง ตลาดสด  - แห่ง 
ร้านค้าต่างๆ  25 แห่ง โรงฆ่าสัตว์  1 แห่ง 
ซุปเปอร์มาเก็ต  -       แห่ง อู่ซ่อมรถ  ๔ แห่ง 
องค์กร/กลุ่มอาชีพ 

  ตำบลนาขยาด อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง มีองค์กร สถาบันต่าง ๆ ดังนี้  
1. วิสาหกิจชุมชน จำนวน 6 วิสาหกิจชุมชน ประกอบด้วย  

1) วิสาหกิจชุมชนกลุ่มสตรีบ้านเขาวังทอง รหัสทะเบียน 5-93-05-04/1-0001 ที่ตั้ง 
127 หมู่ที ่12 ตำบลนาขยาด อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง  

2) วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์นาขยาดพัทลุง รหัสทะเบียน 5-93-05-
04/1-0004 ผลิตอาหารสัตว์ ผลิตลูกสุกร ที่ตั้ง 16 หมู่ที ่7 ตำบลนาขยาด อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง  

3) วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านนาท่อมร่วมใจ รหัสทะเบียน 5-93-05-04/1-0015 
แปรรูปผลิตภัณฑ์อาหาร ที่ตั้ง 266 หมู่ที ่5 ตำบลนาขยาด อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง  

4) วิสาหกิจชุมชนกลุ่มอาชีพสหกรณ์บ้านพังดาน รหัสทะเบียน 5-93-05-04/1-0016 
แปรรูปยางพารา(ผลิตหมอนยางพาราเพ่ือจำหน่าย)ที่ตั้ง 306 หมู่ที ่2 ตำบลนาขยาด อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง  

5) วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตกล้วยหอมทองคุณภาพ ต.นาขยาด รหัสทะเบียน 5-93-05-
04/1-0017 ผลิตกล้วยหอมคุณภาพเพ่ือจำหน่าย ที่ตั้ง 226 หมู่ที ่6 ตำบลนาขยาด อำเภอควนขนุน จังหวัด
พัทลุง  

6) วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรกรพอเพียงตำบลนาขยาด รหัสทะเบียน 5-93-05-
04/0018 ผลิตอาหารสัตว์ ผลิตลูกสุกร จำหน่ายปัจจัยการผลิต ที่ตั้ง 273 หมู่ที ่1 ตำบลนาขยาด อำเภอควน
ขนุน จังหวัดพัทลุง  
  2. กลุ่มส่งเสริมอาชีพ จำนวน 9 กลุ่ม ประกอบด้วย  

1) กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านพังดาน แปรรูปกล้วยเป็นกล้วยฉาบเพ่ือจำหน่าย สมาชิก
จำนวน 25 คน ที่ตั้ง หมู่ที่ 2 ตำบลนาขยาด อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง  

2) กลุ่มเครื่องแกงตำมือหมู่ที่ 9 บ้านทุ่งสาโรง ผลิตเครื่องแกงตำมือเพ่ือจำหน่าย สมาชิก
จำนวน 25 คน ที่ตั้ง หมู่ที่ 9 ตำบลนาขยาด อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง  

3) กลุ่มข้าวสังข์หยดอินทรีย์บ้านพังดาน ผลิตข้าวสังข์หยดอินทรีย์เพื่อจำหน่าย สมาชิก
จำนวน 40 คน ที่ตั้ง หมู่ที่ 2 ตำบลนาขยาด อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง  
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4) กลุ่มเกษตรกรเพาะเห็ดบ้านขันหมู่ ผลิตเห็ดนางฟ้า เห็ดฮังการี เพ่ือจำหน่าย สมาชิก
จำนวน 25 คน ที่ตั้ง หมู่ที่ 6 ตำบลนาขยาด อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง  
    5) กลุ่มเกษตรกรเพาะเห็ดบ้านศาลาต้นรัก ผลิตเห็ดนางฟ้า เห็ดฮังการีเพ่ือจำหน่าย 
สมาชิกจำนวน 25 คน ที่ตั้ง 129 หมู่ที ่1 ตำบลนาขยาด อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง  

6) กลุ่มปลาดุกร้าผู้สูงอายุบ้านพังดาน ผลิตปลาดุกร้าเพ่ือจำหน่าย สมาชิกจำนวน 23 
คน ที่ตั้ง 207 หมู่ที ่2 ตำบลนาขยาด อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง  

7) กลุ่มผลิตผักบ้านขันหมู่ ผลิตผักเพ่ือจำหน่าย และผลิตสารชีวภัณฑ์ป้องกันกำจัด
ศัตรูพืช (เชื้อราไตรโคเดอร์ม่า เชื้อราบิวเวอร์เรีย) สมาชิกจำนวน 19 คน ที่ตั้ง หมู่ที ่6 ตำบลนาขยาด อำเภอควน
ขนุน จังหวัดพัทลุง  

8) กลุ่มเลี้ยงไก่คอล่อนบ้านขันหมู่ เลี้ยงไก่คอล่อนเพื่อจำหน่าย สมาชิกจำนวน 10 คน 
ที่ตั้ง หมู่ที ่6 ตำบลนาขยาด อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง  

9) กลุ่มเลี้ยงไก่คอล่อนบ้านหนองในวัง เลี้ยงไก่คอล่อน ไก่พ้ืนเมืองเพ่ือจำหน่าย สมาชิก
จำนวน 32 คน ที่ตั้ง หมู่ที่ 4 ตำบลนาขยาด อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง 

  
6.8 แรงงาน 

  จากการสำรวจข้อมูลพ้ืนฐานพบว่า ประชากรที่มีอายุ  ๑๕ – ๖๐  ปี อยู่ในกำลังแรงงาน ตำบลนา
ขยาด อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง เป็นแรงงานภาคเกษตร มีครัวเรือนเกษตรกร จำนวน 1,917 ครัวเรือน มี
แรงงานในภาคเกษตร จำนวน 4,174 คน โดยแบ่งช่วงอายุแรงงานออกเป็น 6 ช่วง คือ อายุ 18 – 25 ปี อายุ 26 
-35 ปี ช่วงอายุ 36 – 45 ปี ช่วงอายุ 46 – 55 ปี ช่วงอายุ 56 – 65 ปี และช่วงอายุ 65 ปี ขึ้นไป พบว่าตำบล
นาขยาดมีแรงงานในภาคการเกษตรอยู่ในช่วงอายุ 46 – 55 ปี มากที่สุดคือจำนวน 1,142 คน รองลงมาช่วงอายุ 
56 – 65 ปี จำนวน 1,027 คน (ตารางที ่10)  
ตารางแสดง ช่วงอายุเกษตรกรที่ใช้แรงงานในครัวเรือน  

หมู่ที่ 
จำนวนแรงงานใน

ครัวเรือน(คน) 
ช่วงอายุ (คน) 

18-25 ปี  26-35 ปี  36-45 ปี  46-55 ปี  56-65 ปี  65 ปีขึ้นไป  
1 542 2 24 105 149 133 129 
2 482 2 21 93 132 119 115 
3 247 1 10 48 67 61 60 
4 388 2 17 75 107 95 92 
5 276 1 12 53 76 68 66 
6 395 2 17 76 108 97 95 
7 358 3 17 70 94 89 85 
8 277 1 12 53 76 68 67 
9 297 1 13 57 82 73 71 

10 264 1 12 50 73 65 63 
11 314 1 14 61 86 77 75 
12 334 1 15 64 92 82 80 
รวม 4,174 18 184 805 1,142 1,027 998 
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6.9 เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ) 
     6.9.1 ข้อมูลพื้นฐานของหมู่บ้านหรือชุมชน 
          ตำบลนาขยาด ตั้งอยู่ในอำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง ประกอบไปด้วย หมู่บ้าน จำนวน             
12 หมู่บ้าน   

6.9.2 ข้อมูลด้านการเกษตร 
  แยกเป็นรายหมู่บ้าน ดังนี้  
หมู่ที่ 1  
 

ประเภทของการทำการเกษตร จำนวน 
ผลผลิตเฉลี่ย 

(กก./ไร่) 

ต้นทุนการผลิต
เฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 

ราคาขายโดยเฉลี่ย 
(บาท/ไร่) 

ทำนา นอกเขตชลประทาน 110 ครัวเรือน/363.73 ไร ่ 450 กก./ไร ่ 3,500 บาท/ไร ่ 3,600 บาท/ไร ่
ทำสวน สวนยางพารา 165 ครัวเรือน/657.85 ไร ่ 250 กก./ไร ่ 2,050 บาท/ไร ่ 7,500 บาท/ไร ่

สวนมังคุด 71 ครัวเรือน/95.55 ไร ่ 440 กก./ไร ่ 2,000 บาท/ไร ่ 35,200 บาท/ไร ่
สวนปาล์มน้ำมัน 24 ครัวเรือน/ 122.75 ไร ่ 3,000  กก./ไร ่ 3,200  บาท/ไร ่ 12,000 บาท/ไร ่
สวนลองกอง 56 ครัวเรือน/ 61.28 ไร ่ 400  กก./ไร ่ 2,000  บาท/ไร ่ 12,000 บาท/ไร ่

 
หมู่ที่ 2  
 

ประเภทของการทำการเกษตร จำนวน 
ผลผลิตเฉลี่ย 

(กก./ไร่) 

ต้นทุนการผลิต
เฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 

ราคาขายโดยเฉลี่ย 
(บาท/ไร่) 

ทำนา นอกเขตชลประทาน 120 ครัวเรือน/507 ไร ่ 450 กก./ไร ่ 3,500 บาท/ไร ่ 3,600 บาท/ไร ่
ทำสวน สวนยางพารา 199 ครัวเรือน/861.94 ไร ่ 250 กก./ไร ่ 2,050 บาท/ไร ่ 7,500 บาท/ไร ่

สวนมังคุด 56 ครัวเรือน/85.09 ไร ่ 440 กก./ไร ่ 2,000 บาท/ไร ่ 35,200 บาท/ไร ่
สวนปาล์มน้ำมัน 14 ครัวเรือน/ 112.45 ไร ่ 3,000  กก./ไร ่ 3,200  บาท/ไร ่ 12,000 บาท/ไร ่
สวนลองกอง 68 ครัวเรือน/ 83.66 ไร ่ 400  กก./ไร ่ 2,000  บาท/ไร ่ 12,000 บาท/ไร ่

 
หมู่ที่ 3  
 

ประเภทของการทำการเกษตร จำนวน 
ผลผลิตเฉลี่ย 

(กก./ไร่) 

ต้นทุนการผลิต
เฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 

ราคาขายโดยเฉลี่ย 
(บาท/ไร่) 

ทำนา นอกเขตชลประทาน 60 ครัวเรือน/156.66 ไร ่ 450 กก./ไร ่ 3,500 บาท/ไร ่ 3,600 บาท/ไร ่
ทำสวน สวนยางพารา 75 ครัวเรือน/299.77 ไร ่ 250 กก./ไร ่ 2,050 บาท/ไร ่ 7,500 บาท/ไร ่

สวนมังคุด 37 ครัวเรือน/47.31 ไร ่ 440 กก./ไร ่ 2,000 บาท/ไร ่ 35,200 บาท/ไร ่
สวนปาล์มน้ำมัน 3 ครัวเรือน/ 22.26 ไร ่ 3,000  กก./ไร ่ 3,200  บาท/ไร ่ 12,000 บาท/ไร ่
สวนลองกอง 30 ครัวเรือน/ 40.88 ไร ่ 400  กก./ไร ่ 2,000  บาท/ไร ่ 12,000 บาท/ไร ่
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หมู่ที่ 4  
 

ประเภทของการทำการเกษตร จำนวน 
ผลผลิตเฉลี่ย 

(กก./ไร่) 

ต้นทุนการผลิต
เฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 

ราคาขายโดยเฉลี่ย 
(บาท/ไร่) 

ทำนา นอกเขตชลประทาน 67 ครัวเรือน/218.53 ไร ่ 450 กก./ไร ่ 3,500 บาท/ไร ่ 3,600 บาท/ไร ่
ทำสวน สวนยางพารา 75 ครัวเรือน/299.77 ไร ่ 250 กก./ไร ่ 2,050 บาท/ไร ่ 7,500 บาท/ไร ่

สวนมังคุด 60 ครัวเรือน/78.80 ไร ่ 440 กก./ไร ่ 2,000 บาท/ไร ่ 35,200 บาท/ไร ่
สวนปาล์มน้ำมัน 21 ครัวเรือน/ 109.67 ไร ่ 3,000  กก./ไร ่ 3,200  บาท/ไร ่ 12,000 บาท/ไร ่
สวนลองกอง 63 ครัวเรือน/ 52.71 ไร ่ 400  กก./ไร ่ 2,000  บาท/ไร ่ 12,000 บาท/ไร ่

 
หมู่ที่ 5  
 

ประเภทของการทำการเกษตร จำนวน 
ผลผลิตเฉลี่ย 

(กก./ไร่) 

ต้นทุนการผลิต
เฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 

ราคาขายโดยเฉลี่ย 
(บาท/ไร่) 

ทำนา นอกเขตชลประทาน 119 ครัวเรือน/318.93 ไร ่ 450 กก./ไร ่ 3,500 บาท/ไร ่ 3,600 บาท/ไร ่
ทำสวน สวนยางพารา 123 ครัวเรือน/490 ไร ่ 250 กก./ไร ่ 2,050 บาท/ไร ่ 7,500 บาท/ไร ่

สวนมังคุด 38 ครัวเรือน/52.70 ไร ่ 440 กก./ไร ่ 2,000 บาท/ไร ่ 35,200 บาท/ไร ่
สวนปาล์มน้ำมัน 8 ครัวเรือน/ 34.06 ไร ่ 3,000  กก./ไร ่ 3,200  บาท/ไร ่ 12,000 บาท/ไร ่
สวนลองกอง 35 ครัวเรือน/ 44.15 ไร ่ 400  กก./ไร ่ 2,000  บาท/ไร ่ 12,000 บาท/ไร ่

 
หมู่ที่ 6  
 

ประเภทของการทำการเกษตร จำนวน 
ผลผลิตเฉลี่ย 

(กก./ไร่) 

ต้นทุนการผลิต
เฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 

ราคาขายโดยเฉลี่ย 
(บาท/ไร่) 

ทำนา นอกเขตชลประทาน 45 ครัวเรือน/144.12 ไร ่ 450 กก./ไร ่ 3,500 บาท/ไร ่ 3,600 บาท/ไร ่
ทำสวน สวนยางพารา 227 ครัวเรือน/1,871.20 ไร ่ 250 กก./ไร ่ 2,050 บาท/ไร ่ 7,500 บาท/ไร ่

สวนมังคุด 28 ครัวเรือน/49.84 ไร ่ 440 กก./ไร ่ 2,000 บาท/ไร ่ 35,200 บาท/ไร ่
สวนปาล์มน้ำมัน 16 ครัวเรือน/ 125.68 ไร ่ 3,000  กก./ไร ่ 3,200  บาท/ไร ่ 12,000 บาท/ไร ่
สวนลองกอง 29 ครัวเรือน/ 40.71 ไร ่ 400  กก./ไร ่ 2,000  บาท/ไร ่ 12,000 บาท/ไร ่

 
หมู่ที่ 7  
 

ประเภทของการทำการเกษตร จำนวน 
ผลผลิตเฉลี่ย 

(กก./ไร่) 

ต้นทุนการผลิต
เฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 

ราคาขายโดยเฉลี่ย 
(บาท/ไร่) 

ทำนา นอกเขตชลประทาน 31 ครัวเรือน/92.90 ไร ่ 450 กก./ไร ่ 3,500 บาท/ไร ่ 3,600 บาท/ไร ่
ทำสวน สวนยางพารา 102 ครัวเรือน/539.92 ไร ่ 250 กก./ไร ่ 2,050 บาท/ไร ่ 7,500 บาท/ไร ่

สวนมังคุด 23 ครัวเรือน/29.48 ไร ่ 440 กก./ไร ่ 2,000 บาท/ไร ่ 35,200 บาท/ไร ่
สวนปาล์มน้ำมัน 12 ครัวเรือน/ 186.96 ไร ่ 3,000  กก./ไร ่ 3,200  บาท/ไร ่ 12,000 บาท/ไร ่
สวนลองกอง 24 ครัวเรือน/ 23.18 ไร ่ 400  กก./ไร ่ 2,000  บาท/ไร ่ 12,000 บาท/ไร ่
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หมู่ที่ 8  
 

ประเภทของการทำการเกษตร จำนวน 
ผลผลิตเฉลี่ย 

(กก./ไร่) 

ต้นทุนการผลิต
เฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 

ราคาขายโดยเฉลี่ย 
(บาท/ไร่) 

ทำนา นอกเขตชลประทาน 134 ครัวเรือน/338.91 ไร ่ 450 กก./ไร ่ 3,500 บาท/ไร ่ 3,600 บาท/ไร ่
ทำสวน สวนยางพารา 115 ครัวเรือน/538.76 ไร ่ 250 กก./ไร ่ 2,050 บาท/ไร ่ 7,500 บาท/ไร ่

สวนมังคุด 44 ครัวเรือน/66.25 ไร ่ 440 กก./ไร ่ 2,000 บาท/ไร ่ 35,200 บาท/ไร ่
สวนปาล์มน้ำมัน 7 ครัวเรือน/ 30.87 ไร ่ 3,000  กก./ไร ่ 3,200  บาท/ไร ่ 12,000 บาท/ไร ่
สวนลองกอง 39 ครัวเรือน/ 47.76 ไร ่ 400  กก./ไร ่ 2,000  บาท/ไร ่ 12,000 บาท/ไร ่

 
หมู่ที่ 9  
 

ประเภทของการทำการเกษตร จำนวน 
ผลผลิตเฉลี่ย 

(กก./ไร่) 

ต้นทุนการผลิต
เฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 

ราคาขายโดยเฉลี่ย 
(บาท/ไร่) 

ทำนา นอกเขตชลประทาน 51 ครัวเรือน/128.80 ไร ่ 450 กก./ไร ่ 3,500 บาท/ไร ่ 3,600 บาท/ไร ่
ทำสวน สวนยางพารา 149 ครัวเรือน/725.96 ไร ่ 250 กก./ไร ่ 2,050 บาท/ไร ่ 7,500 บาท/ไร ่

สวนมังคุด 43 ครัวเรือน/57.49 ไร ่ 440 กก./ไร ่ 2,000 บาท/ไร ่ 35,200 บาท/ไร ่
สวนปาล์มน้ำมัน 21 ครัวเรือน/ 99.32 ไร ่ 3,000  กก./ไร ่ 3,200  บาท/ไร ่ 12,000 บาท/ไร ่
สวนลองกอง 29 ครัวเรือน/ 20.08 ไร ่ 400  กก./ไร ่ 2,000  บาท/ไร ่ 12,000 บาท/ไร ่

 
หมู่ที่ 10  
 

ประเภทของการทำการเกษตร จำนวน 
ผลผลิตเฉลี่ย 

(กก./ไร่) 

ต้นทุนการผลิต
เฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 

ราคาขายโดยเฉลี่ย 
(บาท/ไร่) 

ทำสวน สวนยางพารา 55 ครัวเรือน/250.97 ไร ่ 250 กก./ไร ่ 2,050 บาท/ไร ่ 7,500 บาท/ไร ่
สวนมังคุด 15 ครัวเรือน/33.90 ไร ่ 440 กก./ไร ่ 2,000 บาท/ไร ่ 35,200 บาท/ไร ่
สวนปาล์มน้ำมัน 6 ครัวเรือน/ 45.20 ไร ่ 3,000  กก./ไร ่ 3,200  บาท/ไร ่ 12,000 บาท/ไร ่
สวนลองกอง 19 ครัวเรือน/ 28.53 ไร ่ 400  กก./ไร ่ 2,000  บาท/ไร ่ 12,000 บาท/ไร ่

 
หมู่ที่ 11  
 

ประเภทของการทำการเกษตร จำนวน 
ผลผลิตเฉลี่ย 

(กก./ไร่) 

ต้นทุนการผลิต
เฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 

ราคาขายโดยเฉลี่ย 
(บาท/ไร่) 

ทำสวน สวนยางพารา 111 ครัวเรือน/668.07 ไร ่ 250 กก./ไร ่ 2,050 บาท/ไร ่ 7,500 บาท/ไร ่
สวนมังคุด 14 ครัวเรือน/21.72 ไร ่ 440 กก./ไร ่ 2,000 บาท/ไร ่ 35,200 บาท/ไร ่
สวนปาล์มน้ำมัน 6 ครัวเรือน/ 40.60 ไร ่ 3,000  กก./ไร ่ 3,200  บาท/ไร ่ 12,000 บาท/ไร ่
สวนลองกอง 17 ครัวเรือน/ 19.24 ไร ่ 400  กก./ไร ่ 2,000  บาท/ไร ่ 12,000 บาท/ไร ่
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หมู่ที่ 12  
 

ประเภทของการทำการเกษตร จำนวน 
ผลผลิตเฉลี่ย 

(กก./ไร่) 

ต้นทุนการผลิต
เฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 

ราคาขายโดยเฉลี่ย 
(บาท/ไร่) 

ทำนา นอกเขตชลประทาน 10 ครัวเรือน/31.98 ไร ่ 450 กก./ไร ่ 3,500 บาท/ไร ่ 3,600 บาท/ไร ่
ทำสวน สวนยางพารา 157 ครัวเรือน/818.41 ไร ่ 250 กก./ไร ่ 2,050 บาท/ไร ่ 7,500 บาท/ไร ่

สวนมังคุด 43 ครัวเรือน/57.49 ไร ่ 440 กก./ไร ่ 2,000 บาท/ไร ่ 35,200 บาท/ไร ่
สวนปาล์มน้ำมัน 4 ครัวเรือน/ 12.46 ไร ่ 3,000  กก./ไร ่ 3,200  บาท/ไร ่ 12,000 บาท/ไร ่
สวนลองกอง 28 ครัวเรือน/ 32.50 ไร ่ 400  กก./ไร ่ 2,000  บาท/ไร ่ 12,000 บาท/ไร ่

 
     6.9.3 ข้อมูลด้านแหล่งน้ำทางการเกษตร 
 
หมู่ที่ 1 
 

แหล่งน้ำ 
ทางการเกษตร 

ความเพียงพอของปริมาณน้ำฝนที่ใช้ในการทำ
การเกษตร 

ปริมาณน้ำฝนที่ตกโดยเฉลี่ยในปีที่ผ่านมา 
(มิลลิเมตร) กรณีที่ทราบโปรดระบุ 

เพียงพอ ไม่เพียงพอ 
ปริมาณน้ำฝน  ✓ 1,853.5 

แหล่งน้ำ 
ทางการเกษตร 

ลำดับ
ความ 
สำคัญ 

ความเพียงพอของน้ำเพื่อการเกษตร
ตลอดทั้งป ี

การเข้าถึงแหล่งน้ำการเกษตร 

เพียงพอ ไม่เพียงพอ ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง ร้อยละของ
ครัวเรือนท่ีเข้าถึง 

แหล่งน้ำธรรมชาติ 

   ห้วย/ลำธาร 1  ✓  ✓ 5.70 
แหล่งน้ำท่ีมนุษย์สร้างขึ้น 
   ฝาย 1  ✓  ✓ 3.80 
   สระ 2  ✓  ✓ 3.80 
 
หมู่ที่ 2 
 

แหล่งน้ำ 
ทางการเกษตร 

ความเพียงพอของปริมาณน้ำฝนที่ใช้ในการทำ
การเกษตร 

ปริมาณน้ำฝนที่ตกโดยเฉลี่ยในปีที่ผ่านมา 
(มิลลิเมตร) กรณีที่ทราบโปรดระบุ 

เพียงพอ ไม่เพียงพอ 
ปริมาณน้ำฝน  ✓ 1,853.5 

แหล่งน้ำ 
ทางการเกษตร 

ลำดับ
ความ 
สำคัญ 

ความเพียงพอของน้ำเพื่อการเกษตร
ตลอดทั้งป ี

การเข้าถึงแหล่งน้ำการเกษตร 

เพียงพอ ไม่เพียงพอ ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง ร้อยละของครัวเรือน
ที่เข้าถึง 

แหล่งน้ำธรรมชาติ 
   คลอง 1  ✓  ✓ 12.82 
แหล่งน้ำท่ีมนุษย์สร้างขึ้น 
   ฝาย  1  ✓  ✓ 9.61 
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หมู่ที่ 3 

แหล่งน้ำ 
ทางการเกษตร 

ความเพียงพอของปริมาณน้ำฝนที่ใช้ในการทำ
การเกษตร 

ปริมาณน้ำฝนที่ตกโดยเฉลี่ยในปีที่ผ่านมา 
(มิลลิเมตร) กรณีที่ทราบโปรดระบุ 

เพียงพอ ไม่เพียงพอ 
ปริมาณน้ำฝน  ✓ 1,853.5 

แหล่งน้ำ 
ทางการเกษตร 

ลำดับ
ความ 
สำคัญ 

ความเพียงพอของน้ำเพื่อการเกษตร
ตลอดทั้งป ี

การเข้าถึงแหล่งน้ำการเกษตร 

เพียงพอ ไม่เพียงพอ ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง ร้อยละของครัวเรือน
ที่เข้าถึง 

แหล่งน้ำธรรมชาติ 
 ห้วย/ลำธาร 1  ✓  ✓ 35 
 คลอง 2  ✓  ✓ 30 
 
หมู่ที่ 4 

แหล่งน้ำ 
ทางการเกษตร 

ความเพียงพอของปริมาณน้ำฝนที่ใช้ในการทำ
การเกษตร 

ปริมาณน้ำฝนที่ตกโดยเฉลี่ยในปีที่ผ่านมา 
(มิลลิเมตร) กรณีที่ทราบโปรดระบุ 

เพียงพอ ไม่เพียงพอ 
ปริมาณน้ำฝน  ✓ 1,853.5 

แหล่งน้ำ 
ทางการเกษตร 

ลำดับ
ความ 
สำคัญ 

ความเพียงพอของน้ำเพื่อการเกษตร
ตลอดทั้งป ี

การเข้าถึงแหล่งน้ำการเกษตร 

เพียงพอ ไม่เพียงพอ ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง ร้อยละของครัวเรือน
ที่เข้าถึง 

แหล่งน้ำธรรมชาติ 
   คลอง 1  ✓  ✓ 40 
   หนองน้ำ/บึง 2  ✓  ✓ 50 

 
หมู่ที่ 5 

แหล่งน้ำ 
ทางการเกษตร 

ความเพียงพอของปริมาณน้ำฝนที่ใช้ในการทำ
การเกษตร 

ปริมาณน้ำฝนที่ตกโดยเฉลี่ยในปีที่ผ่านมา 
(มิลลิเมตร) กรณีที่ทราบโปรดระบุ 

เพียงพอ ไม่เพียงพอ 
3.1) ปริมาณน้ำฝน  ✓ 1,853.5  มลิลเิมตร/ปี 

แหล่งน้ำ 
ทางการเกษตร 

ลำดับ
ความ 
สำคัญ 

ความเพียงพอของน้ำเพื่อการเกษตร
ตลอดทั้งป ี

การเข้าถึงแหล่งน้ำการเกษตร 

เพียงพอ ไม่เพียงพอ ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง ร้อยละของครัวเรือน
ที่เข้าถึง 

3.2) แหล่งน้ำธรรมชาติ 
  ห้วย/ลำธาร 1  ✓  ✓ 15 
  คลอง 2  ✓  ✓ 30 
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หมู่ที่ 6 

แหล่งน้ำ 
ทางการเกษตร 

ความเพียงพอของปริมาณน้ำฝนที่ใช้ในการทำ
การเกษตร 

ปริมาณน้ำฝนที่ตกโดยเฉลี่ยในปีที่ผ่านมา 
(มิลลิเมตร) กรณีที่ทราบโปรดระบุ 

เพียงพอ ไม่เพียงพอ 
3.1) ปริมาณน้ำฝน  ✓ 1,853.5 มลิลเิมตร/ป ี

แหล่งน้ำ 
ทางการเกษตร 

ลำดับ
ความ 
สำคัญ 

ความเพียงพอของน้ำเพื่อการเกษตร
ตลอดทั้งป ี

การเข้าถึงแหล่งน้ำการเกษตร 

เพียงพอ ไม่เพียงพอ ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง ร้อยละของครัวเรือน
ที่เข้าถึง 

3.2) แหล่งน้ำธรรมชาติ 
    ห้วย/ลำธาร 1  ✓  ✓ 15 
    หนองน้ำ/บึง 2  ✓  ✓ 30 
3.3) แหล่งน้ำท่ีมนุษย์สร้างขึ้น 
    สระ 1  ✓  ✓ 20 
 
หมู่ที่ 7 

แหล่งน้ำ 
ทางการเกษตร 

ความเพียงพอของปริมาณน้ำฝนที่ใช้ในการทำ
การเกษตร 

ปริมาณน้ำฝนที่ตกโดยเฉลี่ยในปีที่ผ่านมา 
(มิลลิเมตร) กรณีที่ทราบโปรดระบุ 

เพียงพอ ไม่เพียงพอ 
3.1) ปริมาณน้ำฝน  ✓ 1,853.5 มลิลเิมตร/ป ี

แหล่งน้ำ 
ทางการเกษตร 

ลำดับ
ความ 
สำคัญ 

ความเพียงพอของน้ำเพื่อการเกษตร
ตลอดทั้งป ี

การเข้าถึงแหล่งน้ำการเกษตร 

เพียงพอ ไม่เพียงพอ ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง ร้อยละของครัวเรือน
ที่เข้าถึง 

3.2) แหล่งน้ำธรรมชาติ 
    ห้วย/ลำธาร 2  ✓  ✓ 15 
    คลอง 1  ✓  ✓ 60 
3.3) แหล่งน้ำท่ีมนุษย์สร้างขึ้น 
    ฝาย 1  ✓  ✓ 60 
 
หมู่ที่ 8 

แหล่งน้ำ 
ทางการเกษตร 

ความเพียงพอของปริมาณน้ำฝนที่ใช้ในการทำ
การเกษตร 

ปริมาณน้ำฝนที่ตกโดยเฉลี่ยในปีที่ผ่านมา 
(มิลลิเมตร) กรณีที่ทราบโปรดระบุ 

เพียงพอ ไม่เพียงพอ 
3.1) ปริมาณน้ำฝน  ✓ 1,853.5 มลิลเิมตร/ป ี

แหล่งน้ำ 
ทางการเกษตร 

ลำดับ
ความ 
สำคัญ 

ความเพียงพอของน้ำเพื่อการเกษตร
ตลอดทั้งป ี

การเข้าถึงแหล่งน้ำการเกษตร 

เพียงพอ ไม่เพียงพอ ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง ร้อยละของครัวเรือน
ที่เข้าถึง 

3.2) แหล่งน้ำธรรมชาติ 
    แม่น้ำ 2  ✓  ✓ 30 
    คลอง 1  ✓  ✓ 50 
    ห้วย/ลำธาร 3  ✓  ✓ 50 
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    หนองน้ำ/บึง 4  ✓  ✓ 20 
3.3) แหล่งน้ำท่ีมนุษย์สร้างขึ้น    
    ฝาย 1  ✓  ✓ 50 
    คลองชลประทาน 2  ✓  ✓ 50 
 
หมู่ที่ 9 

แหล่งน้ำ 
ทางการเกษตร 

ความเพียงพอของปริมาณน้ำฝนที่ใช้ในการทำ
การเกษตร 

ปริมาณน้ำฝนที่ตกโดยเฉลี่ยในปีที่ผ่านมา 
(มิลลิเมตร) กรณีที่ทราบโปรดระบุ 

เพียงพอ ไม่เพียงพอ 
3.1) ปริมาณน้ำฝน  ✓ 1,853.5 มลิลเิมตร/ป ี

แหล่งน้ำ 
ทางการเกษตร 

ลำดับ
ความ 
สำคัญ 

ความเพียงพอของน้ำเพื่อการเกษตร
ตลอดทั้งป ี

การเข้าถึงแหล่งน้ำการเกษตร 

เพียงพอ ไม่เพียงพอ ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง ร้อยละของครัวเรือน
ที่เข้าถึง 

3.2) แหล่งน้ำธรรมชาติ 
    แม่น้ำ 3  ✓  ✓ 20 
    ห้วย/ลำธาร 1  ✓  ✓ 40 
    คลอง 2  ✓  ✓ 30 
    หนองน้ำ/บึง 4  ✓  ✓ 20 
3.3) แหล่งน้ำท่ีมนุษย์สร้างขึ้น    
    อ่างเก็บน้ำ 4  ✓  ✓ 10 
    ฝาย 3  ✓  ✓ 15 
    สระ 2  ✓  ✓ 20 
    คลองชลประทาน 1  ✓  ✓ 30 
 
หมู่ที่ 10 

แหล่งน้ำ 
ทางการเกษตร 

ความเพียงพอของปริมาณน้ำฝนที่ใช้ในการทำ
การเกษตร 

ปริมาณน้ำฝนที่ตกโดยเฉลี่ยในปีที่ผ่านมา 
(มิลลิเมตร) กรณีที่ทราบโปรดระบุ 

เพียงพอ ไม่เพียงพอ 
3.1) ปริมาณน้ำฝน  ✓ 1,853.5 มลิลเิมตร/ป ี

แหล่งน้ำ 
ทางการเกษตร 

ลำดับ
ความ 
สำคัญ 

ความเพียงพอของน้ำเพื่อการเกษตร
ตลอดทั้งป ี

การเข้าถึงแหล่งน้ำการเกษตร 

เพียงพอ ไม่เพียงพอ ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง ร้อยละของครัวเรือน
ที่เข้าถึง 

3.2) แหล่งน้ำธรรมชาติ 
    ห้วย/ลำธาร 3  ✓  ✓ 20 
    คลอง 1  ✓  ✓ 70 
    หนองน้ำ/บึง 2  ✓  ✓ 70 
3.3) แหล่งน้ำท่ีมนุษย์สร้างขึ้น    
    อ่างเก็บน้ำ 1  ✓  ✓ 70 
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หมู่ที่ 11 

แหล่งน้ำ 
ทางการเกษตร 

ความเพียงพอของปริมาณน้ำฝนที่ใช้ในการทำ
การเกษตร 

ปริมาณน้ำฝนที่ตกโดยเฉลี่ยในปีที่ผ่านมา 
(มิลลิเมตร) กรณีที่ทราบโปรดระบุ 

เพียงพอ ไม่เพียงพอ 
3.1) ปริมาณน้ำฝน  ✓ 1,853.5 มลิลเิมตร/ป ี

แหล่งน้ำ 
ทางการเกษตร 

ลำดับ
ความ 
สำคัญ 

ความเพียงพอของน้ำเพื่อการเกษตร
ตลอดทั้งป ี

การเข้าถึงแหล่งน้ำการเกษตร 

เพียงพอ ไม่เพียงพอ ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง ร้อยละของครัวเรือน
ที่เข้าถึง 

3.2) แหล่งน้ำธรรมชาติ 
    ห้วย/ลำธาร 1  ✓  ✓ 30 
3.3) แหล่งน้ำท่ีมนุษย์สร้างขึ้น    
    อ่างเก็บน้ำ 1  ✓  ✓ 40 
 
หมู่ที่ 12 

แหล่งน้ำ 
ทางการเกษตร 

ความเพียงพอของปริมาณน้ำฝนที่ใช้ในการทำ
การเกษตร 

ปริมาณน้ำฝนที่ตกโดยเฉลี่ยในปีที่ผ่านมา 
(มิลลิเมตร) กรณีที่ทราบโปรดระบุ 

เพียงพอ ไม่เพียงพอ 
3.1) ปริมาณน้ำฝน  ✓ 1,853.5 มลิลเิมตร/ป ี

แหล่งน้ำ 
ทางการเกษตร 

ลำดับ
ความ 
สำคัญ 

ความเพียงพอของน้ำเพื่อการเกษตร
ตลอดทั้งป ี

การเข้าถึงแหล่งน้ำการเกษตร 

เพียงพอ ไม่เพียงพอ ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง ร้อยละของครัวเรือน
ที่เข้าถึง 

3.2) แหล่งน้ำธรรมชาติ 
    ห้วย/ลำธาร 1  ✓  ✓ 40 
 
    6.9.4 ข้อมูลด้านแหล่งน้ำกิน น้ำใช้  (หรือน้ำเพ่ือการอุปโภค บริโภค) 
หมู่ที่ 1 

แหล่งน้ำ ไม่ม ี ม ี ทั่วถึงหรือไม ่
เพียงพอ ไม่

เพียงพอ 
ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง ร้อยละของครัวเรือนที่

เข้าถึง 
บ่อบาดาลสาธารณะ ✓      
บ่อน้ำตื้นสาธารณะ ✓      
ประปาหมู่บ้าน (ของ อปท.) ✓      
ระบบประปา(การประปาส่วนภูมิภาค) ✓      
แหล่งน้ำธรรมชาติ ✓      
ประปาหมู่บ้าน (บริหารจัดการเอง)    ✓  ✓ 85 
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หมู่ที่ 2 

แหล่งน้ำ ไม่ม ี ม ี ทั่วถึงหรือไม ่
เพียงพอ ไม่

เพียงพอ 
ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง ร้อยละของครัวเรือนที่เข้าถึง 

บ่อบาดาลสาธารณะ   ✓  ✓ 5 
บ่อน้ำตื้นสาธารณะ   ✓  ✓ 20 
ประปาหมู่บ้าน (ของ อปท.)   ✓ ✓  80 
ระบบประปา(การประปาส่วนภูมิภาค) ✓      
แหล่งน้ำธรรมชาติ   ✓  ✓ 20 
 
หมู่ที่ 3 

แหล่งน้ำ ไม่ม ี ม ี ทั่วถึงหรือไม ่
เพียงพอ ไม่

เพียงพอ 
ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง ร้อยละของครัวเรือนที่เข้าถึง 

บ่อบาดาลสาธารณะ   ✓  ✓ 10 
บ่อน้ำตื้นสาธารณะ   ✓  ✓ 10 
ประปาหมู่บ้าน (ของ อปท.)   ✓  ✓ 85 
ระบบประปา(การประปาส่วนภูมิภาค) ✓      
แหล่งน้ำธรรมชาติ   ✓  ✓ 65 
 
หมู่ที่ 4 

แหล่งน้ำ ไม่มี ม ี ทั่วถึงหรือไม ่
เพียงพอ ไม่

เพียงพอ 
ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง ร้อยละของครัวเรือนท่ีเข้าถึง 

บ่อบาดาลสาธารณะ   ✓  ✓ 70 
บ่อน้ำตื้นสาธารณะ   ✓  ✓ 10 
ประปาหมู่บ้าน (ของ อปท.)   ✓  ✓ 70 
ระบบประปา(การประปาส่วนภูมิภาค) ✓      
แหล่งน้ำธรรมชาติ   ✓  ✓ 70 
 
หมู่ที่ 5 

แหล่งน้ำ ไม่มี ม ี ทั่วถึงหรือไม ่
เพียงพอ ไม่

เพียงพอ 
ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง ร้อยละของครัวเรือนที่

เข้าถึง 
บ่อบาดาลสาธารณะ ✓      
บ่อน้ำตื้นสาธารณะ ✓      
ประปาหมู่บ้าน (ของ อปท.)  ✓  ✓  100 
ระบบประปา(การประปาส่วนภูมิภาค) ✓      
แหล่งน้ำธรรมชาติ   ✓  ✓ 70 
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หมู่ที่ 6 
แหล่งน้ำ ไม่มี ม ี ทั่วถึงหรือไม ่

เพียงพอ ไม่
เพียงพอ 

ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง ร้อยละของครัวเรือนที่
เข้าถึง 

บ่อบาดาลสาธารณะ ✓      
บ่อน้ำตื้นสาธารณะ  ✓  ✓  80 
ประปาหมู่บ้าน (ของ อปท.)   ✓  ✓ 90 
ระบบประปา(การประปาส่วนภูมิภาค) ✓      
แหล่งน้ำธรรมชาติ   ✓  ✓ 20 
 
หมู่ที่ 7 

แหล่งน้ำ ไม่มี ม ี ทั่วถึงหรือไม ่
เพียงพอ ไม่

เพียงพอ 
ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง ร้อยละของครัวเรือนที่

เข้าถึง 
บ่อบาดาลสาธารณะ ✓      
บ่อน้ำตื้นสาธารณะ  ✓  ✓  20 
ประปาหมู่บ้าน (ของ อปท.)   ✓  ✓ 30 
ระบบประปา(การประปาส่วนภูมิภาค) ✓      
แหล่งน้ำธรรมชาติ   ✓  ✓ 20 
 
หมู่ที่ 8 

แหล่งน้ำ ไม่มี ม ี ทั่วถึงหรือไม ่
เพียงพอ ไม่

เพียงพอ 
ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง ร้อยละของครัวเรือนที่

เข้าถึง 
บ่อบาดาลสาธารณะ   ✓  ✓ 10 
บ่อน้ำตื้นสาธารณะ   ✓  ✓ 10 
ประปาหมู่บ้าน (ของ อปท.)  ✓  ✓  100 
ระบบประปา(การประปาส่วนภูมิภาค) ✓      
แหล่งน้ำธรรมชาติ   ✓  ✓ 70 
 
หมู่ที่ 9 

แหล่งน้ำ ไม่มี ม ี ทั่วถึงหรือไม ่
เพียงพอ ไม่

เพียงพอ 
ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง ร้อยละของครัวเรือนที่

เข้าถึง 
4.1 บ่อบาดาลสาธารณะ   ✓  ✓ 10 
4.2 บ่อน้ำตื้นสาธารณะ   ✓  ✓ 5 
4.3 ประปาหมู่บ้าน (ของ อปท.) ✓      
4.4 ระบบประปา(การประปาส่วนภูมิภาค) ✓      
4.5 แหล่งน้ำธรรมชาติ ✓  ✓  ✓ 40 
4.6.1) ประปาหมู่บ้าน (บริหารจัดการเอง)  ✓ ✓  ✓  85 
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หมู่ที่ 10                                                                       

แหล่งน้ำ ไม่มี ม ี ทั่วถึงหรือไม ่
เพียงพอ ไม่

เพียงพอ 
ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง ร้อยละของครัวเรือนที่

เข้าถึง 
4.1 บ่อบาดาลสาธารณะ  ✓  ✓  70 
4.2 บ่อน้ำตื้นสาธารณะ  ✓  ✓  70 
4.3 ประปาหมู่บ้าน (ของ อปท.)  ✓  ✓  70 
4.4 ระบบประปา(การประปาส่วนภูมิภาค) ✓      
4.5 แหล่งน้ำธรรมชาติ ✓      
 
หมู่ที่ 11                                                                       

แหล่งน้ำ ไม่มี ม ี ทั่วถึงหรือไม ่
เพียงพอ ไม่

เพียงพอ 
ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง ร้อยละของครัวเรือนที่

เข้าถึง 
4.1 บ่อบาดาลสาธารณะ  ✓  ✓  40 
4.2 บ่อน้ำตื้นสาธารณะ ✓      
4.3 ประปาหมู่บ้าน (ของ อปท.)  ✓  ✓  40 
4.4 ระบบประปา(การประปาส่วนภูมิภาค) ✓      
4.5 แหล่งน้ำธรรมชาติ ✓      
 
หมู่ที่ 12                                                                       

แหล่งน้ำ ไม่มี ม ี ทั่วถึงหรือไม ่
เพียงพอ ไม่

เพียงพอ 
ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง ร้อยละของครัวเรือนที่

เข้าถึง 
4.1 บ่อบาดาลสาธารณะ  ✓  ✓  50 
4.2 บ่อน้ำตื้นสาธารณะ ✓      
4.3 ประปาหมู่บ้าน (ของ อปท.)  ✓  ✓  50 
4.4 ระบบประปา(การประปาส่วนภูมิภาค) ✓      
4.5 แหล่งน้ำธรรมชาติ ✓      
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๗.1 การนับถือศาสนา 
7.1 การนับถือศาสนา 

  ประชาชนในตำบลนาขยาดจะนับถือศาสนาพุทธโดยมีศาสนสถาน 5 แห่งดังนี้ 
 

ที ่ ชือ่ศาสนสถาน 
สถานที่ตั้ง 

บ้าน หมู่ที่ 
1 วัดลานแซะ บ้านศาลาต้นรัก 1 
2 วัดพังดาน บ้านพังดาน 2 
3 วัดเกาะยาง บ้านเกาะยาง 3 
4 วัดโงกน้ำ บ้านโงกน้ำ 8 
5 วัดเขาโพรกเพลง บ้านทุ่งสำโรง 5 

รวม 
 

7.2 ประเพณีและงานประจำปี 
ราษฎรทำตามขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนาธรรม สืบต่อกันมาจนปัจจุบัน เช่น งานบวช งาน

บุญ ประเพณีต่าง ๆ เช่น พิธีแต่งงาน เทศกาลประจำปี งานทำบุญขึ้นบ้านใหม ่เดือนสิบ ประเพณีชักพระ วัน
เข้าพรรษา กฐิน ผ้าป่า ลอยกระทง วันกตัญญู งานศพ เป็นต้น ราษฎร  

จะให้ความร่วมมือและช่วยเหลือกัน ส่วนความเชื่อที่ประชาชนนับถือ ได้แก่ ด้านไสยศาสตร์ สิ่ง
ศักดิ์สิทธิ์ โชคลาง และพิธีกรรมทางความเชื่อ เช่น พิธีกรรมไหว้ภูมิเจ้าที่ มโนราไหว้ครู หมอผี เคารพนับถือญาติ
ผู้ใหญ ่ 

-  ประเพณีวันขึ้นปีใหม่   ประมาณเดือน มกราคม 
-  ประเพณีทำบุญกลางบ้าน  ประมาณเดือน พฤษภาคม 
-  ประเพณีวันสงกรานต์    ประมาณเดือน เมษายน 
-  ประเพณีลอยกระทง   ประมาณเดือน พฤศจิกายน 
-  ประเพณีวันเข้าพรรษา  ออกพรรษา ประมาณเดือน  กรกฎาคม  ตุลาคม   

7.๓ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น 
  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ประชาชนในเขตพ้ืนที่ได้อนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ได้แก่  ปลาดุกร้า ข้าว
กล้องสังข์หยด  สานแห  
  ภาษาถิ่นประชาชนส่วนใหญ่พูดภาษาไทยภาคใต้ 
 

7.๔ สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก 
  (1) ข้าวสังข์หยด  

เป็นพันธุข้าวพ้ืนเมือง เป็นพันธุ์ข้าวเฉพาะถิ่นมีแหล่งปลูกดั้งเดิม อยู่ในจังหวัดพัทลุง ปลูก
กันมายาวนาน มีลักษณะพิเศษ คือ ข้าวกล้องมีสีแดงเข้ม นิยมบริโภคในรูปแบบข้าวซ้อมมือ จมูกข้าว เป็นข้าวที่มี
คุณค่าทางอาหารสูง ในปี 2549 ข้าวสังข์หยดพัทลุง ได้รับคำประกาศรับรองให้เป็นสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (ข้าว 
GI) ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองสิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตร์ พ.ศ. 2546 โดยใช้ชื่อว่า “ข้าวสังข์หยดเมืองพัทลุง” ตั้งแต่

๗. ศาสนา  ประเพณี วัฒนธรรม 
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วันที่ 23 มิถุนายน 2549 นับเป็นข้าว จ ีไอ พันธุ์แรกของประเทศไทย จากเหตุผลดังกล่าว จึงทำให้เกดิการแปรรูป
ข้าวสังขห์ยดในรูปแบบของการซ้อมมือเพ่ือจำหน่ายในชุมชน และจังหวัดใกล้เคียง จนเป็นที่ได้รับความนิยมอย่าง
มาก ปัจจุบันได้มีการรวมกลุ่มเกษตรกรเพ่ือผลิต และแปรรูปข้าวสังข์หยด เช่น กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านนา
ท่อมร่วมใจ ตั้งอยู่หมู่ที่ 5 ตำบลนาขยาด และกลุ่มผลิตข้าวสังข์หยดอินทรีย์บ้านพังดาน ตั้งอยู่หมู่ที่ 2 ตำบลนาขยาด  

(2) ปลาดุกร้า  
เป็นภูมิปัญญาในการถนอมอาหารของชาวบ้านในบริเวณรอบลุ่มทะเลสาบสงขลา 

โดยเฉพาะจังหวัดพัทลุง มีรสชาติเฉพาะตัวที่แตกต่างออกไป คือ มีรสเค็ม ปนหวาน และมีกลิ่นหมัก สีจะออกสีดำ
คล้ำ เมื่อนำไปทอดหรือย่างแล้ว ปลาดุกร้าจะมีกลิ่นหอมชวนกิน เมื่อบีบน้ำมะนาวลงไปกับเครื่องเคียงอย่างพริก 
หอมซอย จะยิ่งเพ่ิมรสชาติของปลาดุกร้าให้อร่อยยิ่งขึ้น แหล่งผลิตปลาดุกร้าที่สำคัญของตำบลนาขยาด อยู่ที่บ้าน
โงกน้า หมู่ที ่8 ตำบลนาขนาด ปัจจุบันปลาดุกร้าของตำบลนาขยาดมีการจำหน่ายทั้งตลาดท้องถิ่น ตลาด
ภายในประเทศ ตลอดถึงตลาดต่างประเทศ  
 

 
 

8.๑ น้ำ 
ตำบลนาขยาดอยู่ในเขตพ้ืนที่ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา มีคลองธรรมชาติที่น้ำไหลตลอดปี 4 สาย คือ 

คลองโงกน้ำ คลองวังยาว คลองพังโย และคลองแม่เตย  
หนอง บึง แหล่งน้ำสาธารณะในพ้ืนที่ตำบลนาขยาด ประกอบด้วย มีพอยน้อย พอยใหญ่ ตั้งอยู่ที่

หมู่ที ่5, 6 มีพ้ืนที ่60 ไร่ มาบวังช้าง ตั้งอยู่ที่หมู่ที ่9 มีพ้ืนที่ 9 ไร่ หนองในวัง ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ 4 มีพ้ืนที ่6 ไร่ หนองหาร 
ตั้งอยู่ที่หมู่ที ่10 พ้ืนที ่33 ไร่ (บัญชีรายชื่อแหล่งน้าจังหวัดพัทลุง สืบค้นเมื่อ 5 กรกฎาคม 2562, 
http://www.fisheries.go.th) (ภาพที ่6 

  

ภาพที ่6 แหล่งน้ำธรรมชาติตำบลนาขยาด  

8. ทรัพยากรธรรมชาติ 
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ที่มา : ระบบแผนที่เกษตรเพ่ือการบริหารจัดการเชิงรุกออนไลน์. http://agri-map-online.moac.go.th  
 

8.๒ ป่าไม้  ในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนตำบลวังโพธิ์ไม่มีป่าไม้ 
ตำบลนาขยาด มีพ้ืนที่ป่าบริเวณเขาวังทองในเขตพ้ืนที่ หมู่ที่ 9 และหมู่ท่ี 12 จำนวน 529 ไร่ (ภาพ

ที ่7)  
 

 
 

ภาพที ่7 พ้ืนที่ป่าตำบลนาขยาด  
ที่มา : ระบบแผนที่เกษตรเพ่ือการบริหารจัดการเชิงรุกออนไลน์. http://agri-map-online.moac.go.th 

8.๓ ภูเขา   
ตำบลนาขยาดมีแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของตำบล ทั้งที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ หรือได้

พัฒนาขึ้น ตลอดจนเป็นแหล่งศึกษาดูงานของประชาชนนอกพ้ืนที่ ดังนี้  
1) เขาวังทอง  

2) เขาโพรกเพลง  
 

8.๔ ทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ตำบลนาขยาด อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง มีเนื้อที่รวม 25,509 ไร่ (ค่าตัวเลขได้มาจากการ

คำนวณด้วยระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์) ประกอบพื้นท่ีไม้ยืนต้น จำนวน 15,807 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 61.96 พ้ืนที่
นา จำนวน 4,986 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 19.54 พ้ืนที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง จำนวน 3,238 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 12.69 
พ้ืนที่ไม้ผล จำนวน 591 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 2.31 พ้ืนที่ป่า จำนวน 529 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 2.07 พ้ืนที่น้ำ จำนวน 213 
ไร่ คิดเป็นร้อยละ 0.83 พ้ืนที่เบ็ดเตล็ด จำนวน 117 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 0.45 และพ้ืนที่ทุ่งหญ้าและโรงเรือนเลี้ยงสัตว์ 
จำนวน 27 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 0.1 (ภาพที่ 8) (ระบบแผนที่เกษตรเพ่ือการบริหารจัดการเชิงรุกออนไลน์ . สืบค้นเมื่อ 
21 มิถุนายน 2562, http://agri-map-online.moac.go.th )  

http://agri-map-online.moac.go.th/
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
โดยเทศบาลตำบลนาขยาด  จังหวัดพัทลุง 

 
 
ภาพที ่8 แผนที่การใช้ประโยชน์ที่ดินตำบลนาขยาด  
ที่มา : ระบบแผนที่เกษตรเพ่ือการบริหารจัดการเชิงรุกออนไลน์. http://agri-map-online.moac.go.th 
      
    

************************************ 
 
 


