
 
 

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 าบลตะโหมด 

ประวัติความเป็นมาของค้าว่า “ตะโหมด” จากข้อมูลค้าบอกเล่าสันนิษฐานได้ว่าตะโหมด มาจาก 2 
แนวทาง คือ 1.มาจากค้าว่า “ตระ” ตระเป็นชื่อของช่องเขา ซึ่งเป็นเส้นทางโบราณท่ีใช้เดินทางจากอ้าเภอ 
ปะเหลียน จังหวัดตรัง ข้ามเทือกเขาบรรทัดมาโดยผ่านช่องเขา เรียกว่า ช่องเขาตระ และออกสู่ช่องเขาหัวช้าง 
บ้านหัวช้าง ม.2 ต้าบลตะโหมด 2.มาจากค้าว่า “ โต๊ะหมูด” จากค้าบอกเล่าของผู้เฒ่าผู้แก่ว่าผู้ที่เข้ามาตั้งถ่ิน
ฐานครั้งแรกเป็นคนไทยมุสลิม และชื่อหมูดเพราะปรากฏหลักฐานหลายอย่างท่ีมีส่วนร่วมเก่ียวข้องกับชื่อของ
ชาวไทยมุสลิม เช่น นาปะเจ๊ะ (ที่ตั้งของโรงเรียนวัดตะโหมดในปัจจุบัน) นาโคกแขกเจ้ย หนองโต๊ะอ่อน หนอง
โต๊ะโล่ง หนองโต๊ะเล็ม โคกสุเหร่า ( ที่ตั้งวัดตะโหมดในปัจจุบัน) และห้วยทุ่งแขก เป็นต้น ค้าว่า ตะโหมดก็เรียก
เพ้ียนมาจากโต๊ะหมูดซึ่งเป็นผู้น้าชาวไทยมุสลิมคนแรกท่ีเข้ามาตั้งถ่ินฐานอยู่ในตะโหมด 

 

ข้อมูลทางด้านภายภาพ 

ต้าบลตะโหมดตั้งอยู่เชิงเขาบรรทัดทางทิศตะวันออก ลักษณะเป็นภูเขาสูงสลับซับซ้อน ลาดต่้าลงมา
ทางทิศตะวันออก เป็นพื้นที่ราบและเนิน เหมาะส้าหรับการท้านาและท้าสวน มีทั้งสวนยางพารา และสวน
ผลไม้ เช่น เงาะ  เรียน ลางสาด ลองกอง มีล้าคลองไหลผ่านหลายสาย การตั้งบ้านเรือนจะอยู่กันเป็นกลุ่มบ้าน   
มีพ้ืนที่ต้าบลตะโหมด 92 ตารางกิโลเมตร เนื้อท่ีประมาณ 110,505.25 คิดเป็นร้อยละ 66.85 ของพ้ืนที่
ทั้งหมดของอ้าเภอตะโหมด 

อาณาเขตต้าบลตะโหมด 

 ต้าบลตะโหมดอยู่ห่างจากศาลากลางจังหวัดพัทลุงไปทางทิศใต้ตามเส้นทางถนนสายเพชรเกษม ถนน
ทางหลวงหมายเลข 4 (หาดใหญ่ - พัทลุง) ระยะทาง 39 กิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อกับพ้ืนที่ต่างๆ ดังนี้ 

 

  ทิศเหนือ จดเขตอ้าเภอกงหรา และต้าบลแม่ขรี อ้าเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง  

  ทิศใต้  จดเขตต้าบลคลองใหญ่ อ้าเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง  

  ทิศตะวันออก จดเขตต้าบลแม่ขรี และต้าบลคลองใหญ่ อ้าเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง  

  ทิศตะวันตก จดเขตอ้าเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง อ้าเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง  

    อ้าเภอละงู  จังหวัดสตูล   
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ลักษณะภูมิอากาศ   

ต้าบลตะโหมด อยู่ในเขตมรสุมตะวันตกเฉียงเหนือ และมรสุมตะวันออกเฉียงใต้ ท้าให้มีสภาพ
ภูมิอากาศแบบภาคใต้ อยู่ใต้อิทธิพลของมรสุมที่พัดปกคลุมประจ้าฤดูกาล ท้าให้ในปีหนึ่ง ๆ จะมีเพียง 2 
ฤดูกาล คือ 

   1) ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่ปลายเดือนมีนาคม – กลางเดือนกันยายน  

  2) ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่กลางเดือนกันยายน – กลางเดือนมีนาคม  

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

 

พ้ืนที่น้้าท่วมซ้้าซาก 

 ต้าบลตะโหมด มีพ้ืนที่ที่ประสบปัญหาน้้าท่วมซ้้าซากบริเวณพื้นที่ หมู่ที่ 12 ซึ่งเป็นแหล่งที่เกษตรกร
ปลูกข้าว กินพื้นท่ี จ้านวน 200 ไร่ เกษตรกรได้รับผลกระทบ จ้านวน 20 ครัวเรือน   

พ้ืนที่ที่ประสบปัญหาภัยแล้งซ้้าซาก 

 ต้าบลตะโหมด ประสบปัญหาภัยแล้งซ้้าซาก บริเวณพ้ืนที่ หมู่ที่ 2,4,5,6,7,8,9,10,11 ซึ่งเป็นแหล่ง
ที่เกษตรกรปลูกพืชไร่ พืชผัก มีพื้นท่ี จ้านวน 250 ไร่ เกษตรกรได้รับผลกระทบ จ้านวน 250ครัวเรือน 
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แหล่งน้้าเพ่ือการเกษตร 

แหล่งน้้าจากระบบชลประทาน มีแหล่งน้้าที่สร้างขึ้นจากการขุดสระเพ่ือใช้ในการเกษตร แหล่งน้้าจาก
ธรรมชาติ มีสายน้้าที่ส้าคัญ ได้แก่ คลองตะโหมดและคลองกง  คลองส่วนใหญ่ในตะโหมด เป็นล้าน้้าสายสั้นๆ 
และแคบ ต้นน้้าเกิดจากแนวเทือกเขาบรรทัด ไหลลงสู่ทะเลสาบสงขลา ไหลผ่านหมู่บ้านใด ก็มีชื่อเรียก
แตกต่างไปตามพ้ืนที่นั้นๆ ท้าให้ล้าน้้าแต่ละสายมีชื่อเรียกหลายชื่อ สายน้้าเหล่านี้ใช้ประโยชน์ทางการ
เกษตรกรรมเป็นส่วนส้าคัญ ไม่สะดวกในการเดินเรือ บางสายในฤดูแล้งจะแห้งเป็นตอนๆ ล้าคลองสายส้าคัญมี
ดังต่อไปนี้ 

 คลองตะโหมด เกิดจากล้าห้วยต่างๆ ในแนวเทือกเขาบรรทัด ด้านทิศใต้ ของบ้านตะโหมด  หลั่งไหล
รวมกันเป็นล้าน้้าไหลมาตามแนวโขดหินและหุบเขาเป็นน้้าตกลานหม่อมจุ้ย ตกลงสู่แอ่งน้้าไหลลงมาสู่ล้าคลอง
ตะโหมด  เส้นทางท่ีล้าคลองตะโหมดไหลผ่าน ก็มีพ้ืนที่บ้านนาส้อง หมู่ที่ 11บ้านไร่ตก บ้านโพธิ์ บ้านใน หมู่ที่ 
4วัดตะโหมด บ้านออก หมู่ที่ 3 บ้านทุ่งโพธิ์ หมู่ที่ 1 ต้าบลตะโหมด นอกจากนั้นก็ไหลไปที่ต้าบล 
แม่ขรีรวมกับล้าคลองอ่ืนๆ 

 คลองกงเกิดจากล้าห้วยต่างๆ เช่น ห้วยยวน ห้วยล้ายอด ห้วยล้าตรนในแนวเทือกเขาบรรทัด ด้านทิศ
ตะวันตกไหลรวมกันเป็นคลองกง ตอนต้นของล้าน้้าเป็นน้้าตกท่าช้าง ไหลผ่านพื้นที่ท่าช้าง  
บ้านคลองกง หมู่ที่ 4 บานในโป๊ะ หมู่ที่ 12 บ้านป่าพงศ์ หมู่ที่ 9 บ้านนา บ้านคลองนุ้ยหมู่ที่ 5ต้าบลตะโหมด 
ไหลต่อไปรวมกับล้าคลองอ่ืนๆ   

 คลองหัวช้างเกิดจากล้าห้วยต่างๆ คือ ห้วยสุม ห้วยไทร ห้วยสม ห้วยพงศ์ ห้วยนาง ๒ในแนวเทือกเขา
บรรทัดด้านทิศเหนือ ไหลผ่านพื้นที่โหล๊ะหนุน ซึ่งเป็นที่ระหว่างเขาตีนป่ากับเขาหัวช้าง บ้านหัวช้าง  หมู่ที่ 2 
ต้าบลตะโหมด จากนั้นก็ไหลไปต้าบลแม่ขรี รวมกับล้าคลองอ่ืนๆ 

 คลองโหล๊ะจันกระ เกิดจากล้าห้วยต่างๆ ในป่าแถบโหล๊ะจันกระ ไหลผ่านบ้านโหล๊ะจันกระ   
โหล๊ะเหรียง ควนอินนอโม ควนล่อน บ้านด่านโลด แม่ขรี 

 

แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 12 หมู่บ้าน คือ หมู่ 1 บ้านทุ่งโพธิ์ หมู่ 2 บ้านหัวช้าง หมู่ 3 บ้านตะโหมด หมู่ 
4 บ้านโพธิ์ หมู่ 5 บ้านคลองนุ้ย หมู่ 6 บ้านโหล๊ะจันกระ หมู่ 7 บ้านควนอินนอโม หมู่ 8 บ้านโหล๊ะเหรียง หมู่
9 บ้านป่าพงศ์ หมู่ 10 บ้านทุ่งสบาย หมู่ 11 บ้านนาส้อง หมู่ 12 บ้านในโป๊ะ 

การปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วย เทศบาล จ้านวน 2แห่ง  

-เทศบาลต้าบลตะโหมด 

-เทศบาลต้าบลเขาหัวช้าง 
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การประกอบอาชีพ 

 ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทางการเกษตร ท้านา ท้าสวน และท้าไร่ เนื่องจากพ้ืนที่บริเวณนี้มี
ทั้งท่ีเป็นพื้นราบเชิงเขา และเนินควน มีการท้านาเพ่ือพอกินในครอบครัว ที่มีการท้านาเพ่ือขายก็มีบ้างก็เพียง
ส่วนน้อย มีการท้าสวนผลไม้เกือบทุกครัวเรือน ไม้ผลที่นิยมปลูก ได้แก่ ทุเรียน ลองกอง มังคุด สะตอฯลฯ 

 

ประชากร 

แยกเป็นเพศชาย 2,549 คน และเพศหญิง 2,531 คน รวม 5,080 คน 

ศาสนาสถานในต้าบลตะโหมด 

1. วัด ในต้าบลตะโหมดมี 2 แห่ง คือ 

 1.1 วัดตะโหมด ตั้งอยู่เลขที่ 94 บ้านตะโหมด หมู่ที่ 3 ต้าบลตะโหมด อ้าเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง 

 1.2 วัดโหล๊ะจันกระตั้งอยู่ที่ที่บ้านโหล๊ะจังกระ หมู่ที่ 6 ต้าบลตะโหมด อ้าเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง 

2. มัสยิดมัสยิดในต้าบลตะโหมด มี 5 แห่ง  

1. มัสยิดบ้านควนอินนอโม (นูรุ้ลอิสลาม) ตั้งอยู่ที่ บ้านควนอินนอโม หมู่ที่ 7 ต้าบลตะโหมด 

2. มัสยิดสมบูรณ์ศาสตร์ตั้งอยู่ที่ บ้านโหล๊ะเหรียง หมู่ที่ 8ต้าบลตะโหมด 

 3. มัสยิดบ้านหัวช้างตั้งอยู่ที่ บ้านหัวช้าง หมู่ที่ 2ต้าบลตะโหมด 

 4. มัสยิดนูรุลฮูดา ตั้งอยู่ที่ บ้านคลองนุ้ย หมู่ที่ 5ต้าบลตะโหมด 

 5. มัสยิดบ้านห้วยหาร ตั้งอยู่ที่ บ้านทุ่งสบาย หมู่ที่10ต้าบลตะโหมด 

  3. โรงเรียนในต้าบลตะโหมด สังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษาจังหวัดพัทลุง เขตที่ 2 มีดังนี้ 

  1. โรงเรียนบ้านควนอินนอโม       

  2. โรงเรียนวัดโหล๊ะจันกระ  

  3. โรงเรียนบ้านหัวช้าง 

  4. โรงเรียนวัดตะโหมด   

  5. โรงเรียนประชาบ้ารุง   

  6. โรงเรียนมุสลิมวิทยา (ประชาอุปถัมภ์) ระดับ ม.1 -ม.6 (สอนศาสนา) 
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สภาพทางเศรษฐกิจ 

 ประชาชนประกอบอาชีพด้านการเกษตร ท้าสวนยางพารา สวนผลไม้ /ค้าขาย / เลี้ยงสัตว์ / 
รับราชการรายได้เฉลี่ย 55,025 บาท/คน/ปี 

ข้อมูลพื้นที่ท าการเกษตร/การใช้ที่ดิน 

 ต้าบลตะโหมด มีพ้ืนที่ทั้งหมด จ้านวน 80,485 ไร่ มีพื้นท่ีท้าการเกษตร จ้านวน 44,917 ไร่ คิด
เป็นร้อยละ 55.8  ประกอบด้วยพื้นที่ปลูกยางพารา จ้านวน 40,329 ไร่ ปลูกข้าว จ้านวน 737 ไร่ ปาล์ม
น้้ามัน จ้านวน 417 ไร่ ไม้ผลไม้ยืนต้น จ้านวน1,191 ไร่ พืชไร่ พืชผัก/ปศุสัตว์/ประมง จ้านวน 528 ไร ่

พ้ืนที่ ต าบลตะโหมด 

1. พื้นที่ท้ังหมด 80,485 
2. พื้นที่ป่าไม้สาธารณะ 35,568 
3. พื้นที่ท้าการเกษตร 44,917 
 ยางพารา 40,329 
 ข้าว 737 
ปาล์มน้้ามัน 417 
 มังคุด 361 
 ลองกอง 468 
 ทุเรียน 219 
 เงาะ 143 
 พืชไร่  670 
 พืชผัก 87 
 ปศุสัตว์ 346 
 ประมง 149 

 

ผลิตภัณฑ์ชุมชน 

1.  ขนมโรตีกรอบ 

 ประวัติความเป็นมา ปี 2536สมาชิกกลุ่มแม่บ้านประชาบ้ารุง ได้ริเริ่มรวมกลุ่มจัดท้าน้้ายาล้างจาน
โดยมีสมาชิก 50 คน ระดมหุ้นคนละ 20 บาท ต่อมา นางสมจิตร  ปราบปรี ได้รวบรวมสมาชิก จ้านวน 8 คน  
ย้ายสถานที่มาด้าเนินการที่ศาลาหน้าโรงเรียนประชาบ้ารุง โดยท้าขนมโรตีกรอบ กล้วยฉาบ กะหรี่ปั๊บ ในปี 
2541 ได้เปลี่ยนการท้าขนมโรตีกรอบจากชิ้นใหญ่เป็นชิ้นเล็ก ปรากฏว่าเป็นที่ต้องการของลูกค้า จึงได้ท้าขนม
โรตีกรอบชิ้นเล็กเรื่อยมาถึงปัจจุบันสถานที่ผลิต 213 หมู่ที่ 9 ต้าบลตะโหมด อ้าเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง
ติดต่อ  นางสมจิตร  ปราบปรี   โทร. 084-6933967 
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2.ทุเรียนทอดอบกรอบ 

กลุ่มแปรรูปผลผลิตการเกษตรบ้านตะโหมดสถานที่ตั้งกลุ่ม  วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปผลผลิต
การเกษตรบ้านตะโหมด บ้านเลขท่ี 83 หมู่ที่ 4 ต. ตะโหมด อ. ตะโหมด จ. พัทลุง 93140 เริ่มก่อตั้งเมื่อ
วันที่ 1 กรกฎาคม 2550 โดยได้รับการสนับสนุนในการซื้ออุปกรณ์ในการผลิต จากโครงการอยู่ดีมีสุข ต่อมา
ได้รับเงินสนับสนุนจากเทศบาลต้าบลตะโหมด ผลผลิตเริ่มแรก คือ ท้าทุเรียนทอดอบกรอบ ต่อมาก็มีการท้า
กล้วยไข่ฉาบอบกรอบด้วย โดยมีวัตถุประสงค์หลัก คือ การเพิ่มมูลค่า ของวัตถุดิบทางการเกษตรที่มีอยู่ใน
ท้องถิ่น 

3. กลุ่มออมทรัพย์ ม. 3,5 ,6 ,7, 9, 10,11 และ ม.12 

4. กลุ่มท้าปุ๋ย ม. 3,4,9,12 

5. กลุ่มอาชีพ ผลิตภัณฑ์ชุมชน, กลุ่ม OTOP  ม.1 ,3 ,4,5,6,7,,9,10,11 ,12 

6. กลุ่มปลูกผัก   ม.1 – 12 

7. โรงสีชุมชน    ม. 9 

ปราชญ์เกษตรต้าบลตะโหมด 

 นายวรรณ ขุนจันทร์ หมู่ 3 ไม้ผล  

 นายสวาท ทองรักษ์ หมู่ 4 ไม้ผลพืชร่วมยาง  

 นายอุทัย ศักดิ์แสง หมู่ 12 พืชไร่  

 นายสมบูรณ์ หมู่ 9 กระบวนการคิด  

 นายวิทูร หนูเสน หมู่ 9 ธนาคารต้นไม้  

 นายแดง ชัยสงคราม หมู่ 5 ผึ้งโพรง  

 

 

 

 

 



 
 

บทที่ 3 

การจัดเวทีประชาคม 

 ส้านักงานสภาเกษตรกรจังหวัดพัทลุง ได้เชิญกลุ่มเกษตรกร ผู้แทนเกษตรกรระดับหมู่บ้าน ผู้ใหญ่บ้าน 
ผู้แทนองค์การบริหารส่วนต้าบล และผู้แทนหน่วยงานในพื้นท่ี เพื่อท้าความเข้าในรายละเอียดวัตถุประสงค์ 
ความจ้าเป็น ความส้าคัญของการจัดท้าโครงการจัดท้าแผนพัฒนาเกษตรกรรมต้าบลและการพัฒนาเป็นเกษตร
อุตสาหกรรมและวิเคราะห์ข้อมูลสภาพการท้าการเกษตรในปัจจุบัน เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2561  
ณ ที่ท้าการกลุ่มเกษตรกรท้านาตะโหมด หมู่ที่ 3 ต้าบลตะโหมด อ้าเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. การวิเคราะห์สินค้าเกษตรที่จะมุ่งเน้นเป็นหลัก 

 โครงการจัดท้าแผนพัฒนาเกษตรกรรมต้าบลและการพัฒนาเป็นเกษตรอุตสาหกรรมเป็นการส่งเสริม 
สนับสนุนเกษตรกรหรือองค์กรเกษตรกรรายสินค้าเกษตร พัฒนาเป็นเกษตรอุตสาหกรรมหรือ SMAEs เกษตร 
ปรับปรุงระบบการผลิตและการตลาดสินค้าเกษตรของเกษตรกรในต้าบล โดยอาศัยแผนพัฒนาเกษตรกรรม  
การบริหารจัดการ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เป็นเครื่องมือสร้างมูลค่าเพ่ิมผลผลิตทางการเกษตร
ตลอดห่วงโซ่คุณค่า ตั้งแต่ต้นน้้า กลางน้้า และปลายน้้า ในรูปแบบเกษตรอุตสาหกรรม SMAEs เกษตร 
เปลี่ยนแปลงจากเกษตรแบบดั้งเดิมเป็นเกษตรสมัยใหม่เน้นบริหารจัดการและเทคโนโลยี สร้างเกษตรกรให้เป็น 



 
 

-14- 

ผู้ประกอบการ ส้านักงานสภาเกษตรกรจังหวัดพัทลุงจึงจัดเวทีเสวนา เพื่อให้เกษตรกรในต้าบลช่วยกันแสดง
ความคิดเห็น และตัดสินใจเลือกสินค้าเกษตรที่จะมุ่งเน้นเป็นหลัก กลุ่มองค์กรเกษตรกรที่มีการด้าเนินงานและ
มีความเข้มแข็งในปัจจุบันได้แก่  

กลุ่มองค์กรเกษตรกร 

 กลุ่มอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน  

 กลุ่มท้านาอินทรีย์ตะโหมด 

 กลุ่มพืชไร่ ถั่วหรั่ง พริก 

 กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงบ้านตะโหมด, บ้านโป๊ะเลียบ  

 กลุ่มเครื่องแกง หมู่ 11  

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 ไม้ผล ลองกอง,
ทุเรียน,มังคุด,เงาะ 

5,335 
บาท/ไร่/ปี 

11,177 บาท/
ไร่/ปี 

ก้าไร 5,842 
บาท/ไร่/ปี 

-เป็นอาชีพเสริม 
-สภาพดินและอากาศเหมาะสม 
-ราคาผลผลิตไม่แน่นอน 
-โรคและแมลง 

3 ปาล์ม 6,951 
บาท/ไร่/ปี 

14,814 บาท/
ไร่/ปี 

ก้าไร 7,863 
บาท/ไร่/ปี  

-ราคาไม่แน่นอน 
-เป็นพืชเชิงเดี่ยว 

4 ข้าว 2,265 
บาท/ไร่/
รอบ 

6,800 บาท/
ไร่/รอบ 

ก้าไร 4,535 
บาท/ไร่/รอบ 

-ราคาไม่แน่นอน 
-ภัยแล้ง อุทกภัย 
-ราคาปุ๋ย และยามีราคาแพง 

5 เครื่องแกง 101 
บาท/
กิโลกรัม 

120 บาท/
กิโลกรัม 

ก้าไร 19 บาท/
กิโลกรัม 

-เกิดกระบวนการรวมกลุ่มสร้างอาชีพ 
-ต้องซื้อวัตถุดิบจากภายนอก 

 

 เนื่องจากพ้ืนที่ท้าการเกษตรส่วนใหญ่ของต้าบลเป็นพ้ืนที่สวนยางพารา นาข้าว และสวนผลไม้ ทาง
กลุ่มวิถีชีวิตคนโป๊ะเลียบนาแค ได้มีการพัฒนากลุ่มในการส่งเสริมการท้าการเกษตรวิถียั่งยืน มีการท้า
การเกษตรแบบผสมผสานและวนเกษตรในสวนยาง เพ่ือสามารถใช้ประโยชน์พื้นที่ในสวนยางพาราสร้างรายได้
เพ่ิม และเป็นการสร้างระบบนิเวศท่ีอนุรักษ์ดินและน้้า 
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2. ข้อมูลปัญหาหนี้สินของเกษตรกร  

 ส้านักงานสภาเกษตรกรจังหวัดพัทลุงได้ประสานงานกับส้านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพัทลุงใน
ฐานะศูนย์ประสานการแก้ไขปัญหาหนี้สินเกษตรกรระดับจังหวัด พบว่าในต้าบลตะโหมดเกษตรกรมีภาวะ
หนี้สิน สาเหตุของการมีหนี้สิน ได้แก่ 

1) ลงทุนเพื่อการประกอบอาชีพ ท้าสวน เลี้ยงสัตว์ สวนยางพารา สวนปาล์ม การลงทุนภาคเกษตร
เป็นเหตุให้มีหนี้สินเพราะภัยธรรมชาติ และราคาผลผลิตตกต่้า  

2) เป็นการกู้เพ่ือการศึกษาของบุตรหลาน 

ในที่ประชุมเสนอแนวทางการแก้ไข ได้แก่  

 -การลดค่าใช้จ่ายที่ฟุ่มเฟือย  

 -การท้าบัญชีครัวเรือน  

 -การท้าแผนชุมชนเพ่ือลดค่าใช้จ่าย  

 -การส่งเสริมอาชีพ   

 -การปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์ในครัวเรือนเพื่อการบริโภค  
 

3. ข้อมูลปัญหาที่ดินท ากิน 

 จากการท้าเวทีประชาคมต้าบลตะโหมด มีครัวเรือนเกษตรกรชาวสวนยางที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์ มีการ
น้าเสนอปัญหาด้านที่ดิน ดังนี้ 

ที ่ ปัญหาสิทธิท่ีดินท ากิน ข้อเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหา 
1 ที่ดินทางการเกษตรไม่มีเอกสารสิทธ์ิ เสนอต่อส้านักงานท่ีดินจังหวัดเพื่อรับทราบแนวทางการ

ปฏิบัติ 
 

4. ปัญหาแหล่งน้ าเพื่อการเกษตร 

 จากการท้าเวทีประชาคมต้าบลตะโหมด มีพ้ืนที่ที่ประสบปัญหาน้้าท่วมซ้้าซาก หมู่ที่ 12 ซึ่งเป็นแหล่ง
ที่เกษตรกรปลูกข้าว กินพื้นท่ี จ้านวน 200 ไร่ มีการน้าเสนอปัญหาด้านน้้าเพ่ือการเกษตร ดังนี้ 

ที ่ ปัญหาแหล่งน้ าเพ่ือการเกษตร ข้อเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหา 
1 พื้นที่น้้าท่วมซ้้าซาก หมู่ที่ 12   เสนอปัญหาต่อเทศบาลต้าบลตะโหมด 
2 พื้นที่ประสบภัยแล้งซ้้าซาก หมู่ที่ 

2,4,5,6,7,8,9,10,11 
เสนอปัญหาต่อเทศบาลต้าบลตะโหมด 
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5. ปัญหาอื่นๆ 

 1. การสร้างความเข้มแข็งให้กับสภาลานวัดตะโหมด เพื่อสร้างเครือข่ายให้กับกลุ่มองค์กรต่างๆใน
ต้าบลให้เข้มแข็ง 

 2. การพัฒนาถั่วหรั่งครบวงจร โดยเฉพาะการอนุรักษ์พันธุ์ถั่วหรั่ง  

 3. การบริหารจัดการน้้าเพื่อการเกษตรให้กับต้าบล 

 4. การส่งเสริมการปลูกพืชและอาชีพเสริมร่วมยางพารา 

 5.ส่งเสริมให้มีศูนย์เรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ในชุมชน  

 6.ปัญหาด้านการตลาดของผลผลิตทางการเกษตร ข้าว, ไม้ผล  

 7.การให้มีหนังสือเอกสารองค์ความรู้ด้านการเกษตรในชุมชน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

บทที่ 4 

แผนพัฒนาเกษตรกรรมต าบลเป็นเกษตรอุตสาหกรรม (กลุ่มวิถีชีวิตคนโป๊ะเลียบนาแค) 

ต าบลตะโหมด อ าเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง 

1. วิสัยทัศน์ 

 อนุรักษ์ พัฒนาและฟ้ืนฟูอาชีพการเกษตรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

2. พันธกิจ 

 1. เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเกษตรของสมาชิกเพ่ิมรายได้ ลดรายจ่าย 

 2. เพ่ือเป็นศูนย์ประสานความร่วมมือระหว่างสมาชิกกับหน่วยงานของรัฐ  

 3. เพ่ือเป็นศูนย์กลางแลกเปลี่ยน ความคิดเห็น องค์ความรู้และประสบการณ์  

 4.เพ่ือจัดหาทุนและปัจจัยการผลิตที่สมาชิกต้องการ  

 5.เพ่ือส่งเสริมให้มีผลิตภัณฑ์ใหม่ และพัฒนาผลิตภัณฑ์เดิม รวมถึงการเรียนรู้  

3. ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต 

  กลยุทธ์  

   3.1.1 การลดต้นทุนการผลิต  

   3.1.2 การเพ่ิมปริมาณการผลิต  

 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การยกระดับคุณภาพสินค้าเกษตร เพื่อเพ่ิมรายได้ 

  กลยุทธ์  

   3.2.1 ปรับปรุงคุณภาพเกษตรผสมผสาน  

   3.2.2 การหาตลาดและเชื่อมโยงตลาด  

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การแก้ไขปัญหาหลักด้านการเกษตรในพื้นที่ 

  กลยุทธ์  

   3.3.1 ประสานงานกับส่วนราชการที่เก่ียวข้องในการแก้ไขปัญหาหลักด้าน
การเกษตรในพ้ืนที่ ดังนี้  

 



 
 

-18- 

   1.การแก้ไขปัญหาหนี้สินของเกษตรกร  

   2.การแก้ไขปัญหาที่ดินท้ากิน  

   3.การแก้ไขแหล่งน้้าเพ่ือการเกษตร  

   4.การแก้ไขปัญหาอ่ืนๆ  

 

ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย แหล่งงบประมาณ 
ผู้ด าเนินงาน 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเพ่ิม
ประสิทธิภาพการผลิต 

   

กลยุทธ์ที่ 1 การสร้างระบบ
นิเวศในสวยยางพารา 

1.การปลูกพืชเสริมในสวนยางพารา สมาชิก -กลุ่ม  
-กยท 

กลยุทธ์ที่ 2 การเพิ่มปริมาณ
การผลิต 

1.ส่งเสริมปัจจัยการผลิตเกษตร
ผสมผสาน 

สมาชิก 
 
 

-กลุ่ม 
-กยท 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การยกระดับ
คุณภาพสินค้าเกษตร 

   

กลยุทธ์ที่ 1 ปรับปรุงคุณภาพ
เกษตรผสมผสาน 

1.การพัฒนากิจกรรมทางการเกษตร
ที่เหมาะสมกับพื้นที่ 

สมาชิก -กลุ่ม 
-หน่วยงานสนับสนุน 

กลยุทธ์ที่ 2 การปรับแนว
ทางการรับซื้อน้้ายางของผู้รับ
ซื้อยางรายย่อย 

1.แผนการประชาสัมพันธ์ให้
สอดคล้องกับปริมาณการผลิตทั้งป ี

สมาชิก -กลุ่ม 
-ผู้รับซื้อ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การแก้ไข
ปัญหาหลักด้านการเกษตรใน
พ้ืนที่ 

   

-ประสานงานกับส่วนราชการ
ที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหา
หลักด้านการเกษตรในพื้นที่ 

   

1.การแก้ไขปัญหาหนี้สินของ
เกษตรกร 

1.ประสานขอข้อมูลเกษตรกรที่ข้ึน
ทะเบียนหนี้สินจาก สนง.เกษตรและ
สหกรณ์จังหวัด  
 

12 หมู่บ้าน -สนง.เกษตรและ
สหกรณ์จังหวัดพัทลุง 

2.การแก้ไขปัญหาที่ดินท้ากิน 1.ที่ดินไม่มีเอกสารสิทธ์ิ 
 

12 หมู่บ้าน -สนง.ที่ดินจังหวัด
พัทลุง 
 

3.การแก้ไขแหล่งน้้าเพื่อ
การเกษตร 

1.พื้นที่น้้าท่วมซ้้าซาก หมู่ที่ 12 
2.พื้นที่ภัยแล้งซ้้าซาก บริเวณพื้นที่ 
หมู่ที่ 2,4,5,6,7,8,9,10,11   
 

1 หมู่บ้าน 
9 หมู่บ้าน 

-เทศบาลต้าบลชุมพล 
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4.การแก้ไขปัญหาอื่นๆ 1.การสร้างความเข้มแข็ง
ให้กับสภาลานวัดตะโหมด 
2.การพัฒนาถั่วหรั่งครบ
วงจร 
 
3.การบริหารจัดการน้้าเพื่อ
การเกษตรให้กับต้าบล 
 
4.การส่งเสริมการปลูกพืช
และอาชีพเสริมร่วมยางพารา 
 
5.ส่งเสริมให้มีศูนย์เรียนรู้
เกษตรทฤษฎีใหม่ในชุมชน 
และมีหนังสือเอกสารองค์
ความรู้ด้านการเกษตรใน
ชุมชน 

 -หน่วยงานสนับสนุน 
 
-สวพ.พัทลุง 
 
-ชลประทานจังหวัดพัทลุง 
 
-กยท, เกษตรจังหวัดพัทลุง 
 
-เกษตรจังหวัดพัทลุง, กศน. 
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