
 
 

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 



 
 

-4- 

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 าบลทะเลน้อย 

ข้อมูลทางด้านภายภาพ 

 ต้าบลทะเลน้อย มีพื้นที่ท้ังหมด32,189ไร่ มีลักษณะพ้ืนที่เป็นที่ราบลุ่มเชิงเขาและป่าพรุตั้งอยู่ทางทิศ
ตะวันออก ของอ้าเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง ห่างจากท่ีว่าการอ้าเภอระยะทางประมาณ 15 กิโลเมตร มี
อาณาเขต ติดต่อกับต้าบลหรือพ้ืนที่ใกล้เคียง ดังนี้  

 

  ทิศเหนือ ติดต่อกับ อ้าเภอชะอวด จังหวัดนครศรธรรมราช  

  ทิศใต้  ติดต่อกับต้าบลพนางตุง อ้าเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง  

ทิศตะวันออก ทิศตะวันออก ติดต่อกับต้าบลควนชะลิก อ้าเภอหัวไทร จังหวัด
นครศรีธรรมราช และต้าบลบ้านขาว อ้าเภอระโนด จังหวัด
นครศรีธรรมราช 

  ทิศตะวันตก ติดต่อกับต้าบลแหลมโตนด อ้าเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง  
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ลักษณะภูมิอากาศ  

ต้าบลทะเลน้อย 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 

 

แหล่งน้้าเพ่ือการเกษตร 
 ต้าบลทะเลน้อย มีต้นทุนทางทรัพยากรด้านน้้า เพ่ือใช้ในการประกอบอาชีพทางการเกษตร
ประกอบด้วย  
 1 แหล่งน้้าจากคลองธรรมชาติ  
 2 แหล่งน้้าจากทะเลน้อย  
  
พ้ืนที่น้้าท่วมซ้้าซาก 
 ต้าบลทะเลน้อย มีพื้นที่ท่ีประสบปัญหาน้้าท่วม ซ้้าซากบริเวณพ้ืนที่ หมู่ที่ 7,8 ซึ่งเป็นแหล่งที่
เกษตรกรปลูก ข้าว และปาล์มน้้ามัน และยางพารา มีพื้นที่ จ้านวน5,000 ไร่ เกษตรกรได้รับผลกระทบ 
จ้านวน135 ครัวเรือน 
 
พ้ืนที่ที่ประสบปัญหาภัยแล้งซ้้าซาก 
 ต้าบลทะเลน้อย ไม่มีพ้ืนที่  ที่ประสบปัญหาภัยแล้งรุนแรงด้านการเกษตรไม่เคยได้รับผลกระทบ 
เพราะว่าต้าบลทะเลน้อยมีแหล่งน้้าธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ 
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ประวัติการเกิดภัยทางธรรมชาติ  
 ต้าบลทะเลน้อย มีประวัติการเกิดภัยย้อยหลัง 5 ปี (2556-2560) โดยได้จ้าแนกภัยและผลกระทบ 
ดังนี้ 
 อุทกภัย  

ปี พ.ศ. ช่วงที่เกิดภัย 
วันที่ – วันที่ 

พ้ืนที่ท่ีได้รับ
ผลกระทบ 

พืชผลทางการเกษตรที่ได้รับ
ผลกระทบ 

จ านวนครัวเรือนที่
ได้รับผลกระทบ 

2556 22พ.ย. 56 -  7 ธ.ค.
56 

654.75 ข้าว ,ปาล์มน้้ามัน,ยางพารา 39 

2557 19 พ.ย. 57  -7 ม.ค.
58 

218.5 ข้าว ,ปาล์มน้้ามัน,ยางพารา 21 

2558 - - ข้าว ,ปาล์มน้้ามัน,ยางพารา - 
2559 2 ธ.ค.59  –  31ธ.ค. 

59 
155.75 ข้าว ,ปาล์มน้้ามัน,ยางพารา 34 

2560 1 ม.ค. 60  - 10 
ม.ค.60 

152 ข้าว ,ปาล์มน้้ามัน,ยางพารา 29 

 

ภัยแล้งด้านภัยแล้ง เกษตรกรที่ปลูกพืชในช่วงฤดูแล้ง ส่วนใหญ่จะใช้น้้าจากแหล่งน้้าธรรมชาติหรือแหล่งน้้าที่
สร้างข้ึน โดยวางแผนไว้และคาดการณ์ล่วงหน้าว่าหากน้้าไม่เพียงพอจะสูบน้้าบริเวณใกล้เคียงท่ีไหนมาใช้ได้
ตลอดจนถึงฤดูเก็บเก่ียว  ปัญหาดังกล่าวจึงลดน้อยไปไม่ถึงกับวิกฤตท้าให้พืชผลเสียหาย แต่อาจเป็นความโชค
ดีของเกษตรกร เพราะบางปี พ.ศ. 2558 เคยแล้งหนักถึงกับท้าให้น้้าในแหล่งน้้าธรรมชาติแห้งเร็วเกินกว่า
ทุกๆปี แต่ยังมีฝนตกลงมาช่วยบรรเทาภาวะความเดือดร้อนเกษตรกรสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้เป็นปกติ 
  
ข้อมูลทางด้านชีวภาพ 
 ต้าบลทะเลน้อยมีพ้ืนที่ทั้งหมด จ้านวน73,200ไร่ มีพ้ืนที่ท้าการเกษตร จ้านวน  5,511 ไร่                         
ประกอบด้วยพื้นที่ปลูกยางพารา จ้านวน 1,199.64 ไร่ปลูกข้าว จ้านวน  2,066 ไร่ ปาล์มน้้ามัน จ้านวน 
983 ไร่ ได้ผลไม้ยืนต้น จ้านวน 170 ไร่ พืชไร่ พืชผัก/ปศุสัตว์/ประมง จ้านวน  1,093 ไร่ โดยสามารถแยก
เป็นรายหมู่บ้าน ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

-10- 
 

 ตาราง แสดงพ้ืนที่ท้าการเกษตรของต้าบลทะเลน้อย 
 

รายการ พื้นที่รวม 
(ไร)่ 

จ้าแนกรายหมู่บ้าน 
หมู่ที่ 1 หมู่ที่ 2 หมู่ที่ 3 หมู่ที่ 4 หมู่ที่  

5 
หมู่ที่  
6 

หมู่ที่ 
 7 

หมู่ที่ 
 8 

หมู่ที่ 9 หมู่ที่ 
10 

1 พื้นที่ทั้งหมด 73,200 12,530 3,540 1,540 1,970 4,320 4,800 32,500 7,250 2,800 1,950 
2.พื้นที่ป่าไม้ 
สาธารณะฯ 

67,689 12,507 3,531 1,540 1,622 3,876 4,441 29,388 6,401 2,488 1,941 

อื่นๆ  75    25      
3. พื้นที่ท้า
การเกษตร 

5,511                                                                                                22.25 9 0 348 443.75 358 3111 849 312 9 

   - ยางพารา 1,199 -   - - - 323 326 79 237 234 - 
   - ข้าว 2,066 - - - - 49 - 1,494 480 43 - 
   - ปาล์มน้้ามัน 983 20 1 - - 33 6 809 103 11 - 
   - มังคุด 1.50 - - - - - 1.50 0.14 - - - 
   - ลองกอง - - - - - - - - - - - 
   - ทุเรียน - - - - - - - - - - - 
   -  มะนาว 3.50 - - - - - - 1          1.50 - 1 
   -  มะม่วง 2       2    
   -  มะพร้าว 70           
   -  กฐินเทพา 11 - -  - 6 - - 5 - - 
   -  ยูคาลิปตัส 27 2 - - - 25 - - - - - 
   - สน
ประดิพัท 

19-.50 - - - - - - 19.50  - - - 

    -ไม้ยืนต้น
อื่นๆ 

36 - 6   2 10 5 6 7  

   - พืชไร่ 
พืชผัก 

49 0.25 - - - 2.50 6 24 9 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             - 

   - ทุงหญ้า/ปศุ
สัตว์ 

1,017 - - - 341 0.25 9 676 3.50 10 - 

   - ประมง 27 - 2  7 3 - 3 4 - 8 

 
การใช้พันธุ์พืช 
 การใช้พันธุ์พืชเศรษฐกิจ ของต้าบลทะเลน้อยมีการจ้าแนกพันธุ์ พื้นที่ท่ีปลูกครัวเรือนที่ปลูก ตลอดจน
พ้ืนที่ที่มีเกษตรกรปลูกมากไว้ดังนี้ 
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ตาราง จ้าแนกการใช้พันธุ์พืชเศรษฐกิจของต้าบล 
 

ชนิดพืชเศรษฐกิจ พ้ืนที่ปลูก
ทั้งหมด (ไร่) 

พันธุ์ที่ปลูก พ้ืนที่ปลูก จ านวน
ครัวเรือน 

ปลูกมาก 
ในหมู่ที่ 

ยางพารา  1166.06 1.RRIM 600 
2. อื่นๆไม่ระบุ) 
 
 

1,170.06                                                                                                                                             
29.58 
- 

331 
8 
 

5,6,8,9,7,9 
6,7,8,9 
- 

ข้าวนาป ี 1080 1เฉี้ยงพัทลุง 
2 สังข์หยดพัทลุง 
3 เล็บนก 
4.อื่นๆ, ประเภท กข. 

73 
80 
22 
905 
 

6 
19 
2 
69 

7,8 
5,9,8,7 
7 
7,8 

ข้าวนาปรัง   986 1กข.29 
2 กข. 41 
3กข.49 
4..หอมปทุม 
5.พันธ์กข.อื่นๆ 

331 
280 
156 
114 
105 

15 
12 
9 
6 
7 

7,8  
7,8 
7,8 
7,8 
7,8 

ปาล์มน้้ามัน  1ลูกผสมสุราษฎ์ 1 
2ลูกผสมสุราษฎ์ 2 
3.ลูกผสมเทเนอร่า 
4.ลูกผสมสุราษฎ์ 7 

45 
735 
172 
30 

7 
55 
17 
2 

7 
7,8, 1 
5,9 
7 

 

ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ 
 ต้าบลทะเลน้อย มีครัวเรือนเกษตรกร จ้านวน 716 ครัวเรือน มีพ้ืนที่ท้าการเกษตร 5,511ไร่  
 1) แรงงานและการใช้แรงงาน  
 ต้าบลทะเลน้อย ในภาคเกษตร ส่วนใหญ่เกษตรกรในพ้ืนที่ของต้าบลทะเลน้อยจะใช้แรงงานใน
ครัวเรือนจะจ้างเฉพาะเป็นค่าเตรียมดิน ค่าเก็บเกี่ยว โดยใช้รถไถใหญ่ 34-50แรงม้า  และรถเก่ียวข้าว 

2) อายุแรงงานในครัวเรือน 
 ต้าบลทะเลน้อยมีเกษตรกรที่ใช้แรงงานภาคเกษตรในครัวเรือน จ้านวน 968 คน โดยมีอายุเฉลี่ย ดังนี้  
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ตาราง แสดงช่วงอายุเกษตรกรที่ใช้แรงงานในครัวเรือน  
 

 
หมู่ที ่

จ านวนแรงงาน
ในครัวเรือน 

ช่วงอายุ 
20-30 ปี 31-40 ปี 41-50 ปี 51-60 ปี 61 ปีขึ้นไป 

1 96 8 15 25 32 16 
2 82 8 20 25 32 7 
3 138 17 30 37 45 9 
4 110 6 27 26 37 14 
5 196 23 36 45 61 31 
6 156 24 41 27 48 26 
7 198 20 32 49 48 23 
8 230 15 54 72 61 34 
9 150 20 35 42 38 15 

10 98 15 25 31 34 3 
รวม 1,432 192 340 421 447 246 

 ที่มา : ข้อมูล ทบก. ปี 2559 
    
ผลผลิตเฉลี่ย ราคา ต้นทุนการผลิต 
 จากข้อมูล ปี 2559 เกษตรกรมีการผลิตพืชเศรษฐกิจ และสามารถจ้าหน่ายในราคา ตลอดจนมี
ต้นทุนการผลิตเฉลี่ย ดังนี้  
 ตาราง  แสดงผลผลิตทางการเกษตรของต้าบล  

พืชเศรษฐกิจ ผลผลิตเฉลี่ย 
(กก./ไร่) 

ราคาเฉลี่ย/กก. มูลค่าผลผลิต  
(บาท) 

ยางพารา 240 40 11,478,144 
ข้าวนาป ี 400 6.40 2,809,543 
ข้าวนาปรัง 600 6.40 844,800 
ปาล์มน้้ามัน 2200 4.50 9,731,007 

 
แหล่งรับซื้อผลผลิตทางการเกษตร 
 ต้าบลทะเลน้อยจะมีข้อจ้ากัดในด้านการตลาดรับซื้อพืชผลด้านการเกษตร  เนื่องจากบางหมู่บ้านมี
เพียงที่อยู่อาศัย มีที่ดินว่างเปล่าเพียงเล็กน้อย พื้นที่ส่วนใหญ่ของต้าบลจะเป็นป่าไม้ ที่สาธารณะ ทะเลฯลฯ 
ศักยภาพในการประกอบอาชีพด้านการเกษตรจึงมีข้อจ้ากัดท้าให้การใช้ประโยชน์จากพ้ืนที่ดินด้านการเกษตรก็
ลดน้อยไปตามอัตราส่วน ท้าให้ตลาดรับซื้อในพื้นที่ของต้าบลเกษตรกรจึงน้าผลผลิตไปขายให้กับพ่อค้าในต้าบล
ใกล้เคียง 
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กองทุนหมู่บ้านและผลด้าเนินการ 
 ต้าบลทะเลน้อยมีกลุ่มเกษตรกรที่ได้รวบรวมก่อตั้งขึ้นเพ่ือเป็นกองทุนให้แก่เกษตรกรใช้ประกอบอาชีพ
ทางการเกษตรหรือช่วยเหลือในการประกอบอาชีพ โดยกระจายอยู่ทุกหมู่บ้าน ดังนี้   
 ตารางแสดงกองทุน สมาชิก และผลด้าเนินการ 

หมู่ที ่ ชื่อกองทุน จ านวน 
สมาชิก 

ผลด าเนินการ 

1 กองทุนหมู่บ้าน  115 ด้าเนินการ 
 กองทุน กขคจ. 99 ด้าเนินการ 

2 กองทุนหมู่บ้าน 150 ด้าเนินการ 
 กองทุน กขคจ. 56 ด้าเนินการ 
 กองทุนแม่ของแผ่นดิน 153 ด้าเนินการ 
 กองทุนสตรีแม่บ้าน 100 ด้าเนินการ 
 กองทุน  อพปร. 100 ด้าเนินการ 

3 กองทุนหมู่บ้าน 180 ด้าเนินการ 
4 กองทุนหมู่บ้าน 121 ด้าเนินการ 
 กองทุน กขคจ. 89  ด้าเนินการ 

5 กองทุนหมู่บ้าน 209 ด้าเนินการ 
 กองทุนแม่ของแผ่นดิน 80 ด้าเนินการ 

6 กองทุนหมู่บ้าน 189 ด้าเนินการ 
7 กองทุนหมู่บ้าน 134 ด้าเนินการ 
 กองทุน กขคจ. 88 ด้าเนินการ 

8 กองทุนหมู่บ้าน 150 ด้าเนินการ 
9 กองทุนหมู่บ้าน 252 ด้าเนินการ 
 กองทุนแม่ของแผ่นดิน 45 ด้าเนินการ 

10 กองทุนหมู่บ้าน 78 ด้าเนินการ 
รวม 19  กองทุน   

ในต้าบลทะเลน้อยยังมีกลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่มีกองทุนในการด้าเนินงานกิจกรรมกลุ่มอยู่ด้วยกัน 6กลุ่ม 
ดังนี้ 
องค์กรในชุมชน/การรวมกลุ่มเพื่อประกอบอาชีพ 
 

หมู่ที ่ ชื่อกลุ่ม จ านวน 
สมาชิก 

ลักษณะของกลุ่ม 

2 วิสาหกิจชุมชนบ้านต้นกระจูด 28 ด้าเนินการ  
5 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรพัฒนา 12 ด้าเนินการ 
 บ้านตีน   

5 วิสาหกิจชุมชนบายใจเลน้อย 15 ด้าเนินการ 
6 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรโคกศักดิ์น้องใหม ่ 35 ด้าเนินการ 
8 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านโคกเมา 30 ด้าเนินการ 
9 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแม่บ้านเกษตรกร 35 ด้าเนินการ 
 ปลายตรอกร่วมใจ   
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ประวัติความเป็นมาของสมาชิกในชุมชนและรูปแบบการตั้งถิ่นฐาน 

 - ประชากรในต้าบลทะเลน้อย พบว่ามีเชื้อชาติไทยทั้งหมด โดยมีราษฎรส่วนหนึ่งอพยพมาจากจังหวัด
ใกล้เคียง เช่น ต้าบลแหลมตีน อ้าเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช ต้าบลตะเครียะ ต้าบลบ้านขาว อ้าเภอ
ระโนด จังหวัดสงขลามาสมทบและตั้งถ่ินฐานในพื้นท่ี 

 - รูปแบบตั้งถิ่นฐานบ้านเรือน ส่วนใหญ่ราษฎรจะมีการตั้งถิ่นฐานบ้านเรือนแบบเป็นกลุ่มบ้านขนาด
ใหญ่ เช่น หมู่ที่ 1,2,3,4,5,9,10 ยกเว้นหมู่ที่ 6,7,8 มีการตั้งบ้านเรือนกระจายตามเส้นทางคมนาคมและ
พ้ืนที่เกษตรกรรม 

ขนบธรรมเนียมประเพณีและความเชื่อ 

 - ประชาชนต้าบลทะเลน้อย นับถือศาสนาพุทธทั้งหมด ท้าตามขนบธรรมเนียมและประเพณีนิยมสืบ
ต่อกันมาจนถึงปัจจุบัน เช่น งานบวช งานบุญประเพณีต่าง ๆ เช่น พิธีแต่งงาน เทศกาลประจ้าปี เช่น งาน
ท้าบุญ  วันขึ้นปีใหม่  เดือนสิบ งาประเพณีชักพระ เข้าพรรษา ออกพรรษา กฐิน ผ้าป่า ลอยกระทง วันกตัญญู  
งานศพ เป็นต้น  ราษฎรจะให้ความช่วยเหลือกัน โดยเฉพาะเครือญาติ และเพ่ือนฝูงใกล้ชิด ความเชื่อท่ี
ประชาชนเชื่อส่วนหนึ่งทางด้านไสยศาสตร์ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ โชคลาง และพิธีกรรมตามความเชื่อ เช่น พิธีกรรมไหว้
พระภูมิเจ้าที่ มโนราห์ไหว้ครู หมอผี หมอดู เคารพนับถือญาติผู้ใหญ่  

การศึกษา 

 ประชาชนในต้าบลทะเลน้อย ที่จบการศึกษาแล้วจบการศึกษาภาคบังคับ คิดเป็นร้อยละ 93.5 
มัธยมศึกษา คิดเป็นร้อยละ 4.8 อนุปริญญา คิดเป็นร้อยละ 0.87 และจบการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือสูง
กว่า คิดเป็นร้อยละ 0.77  ส่วนผู้ที่ก้าลังศึกษานั้น มีแนวโน้มศึกษาต่อในระดับสูงขึ้นเพ่ิมมากข้ึน 

ด้านศาสนา 

 ประชาชนในต้าบลทะเลน้อย นับถือศาสนาพุทธทั้งหมด วัดจึงเป็นสถานที่ทางศาสนาที่ส้าคัญในการ
ประกอบพิธีกรรมต่าง ๆ ของชุมชนในต้าบล มี 3 วัด คือ วัดทะเลน้อย วัดโคกศักดิ์ วัดประดู่หอม และส้านัก
สงฆ์ที่ประชาชนใช้ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาอีก 1 แห่ง คือ ส้านักสงฆ์เท่ียงธรรมวนาราม  หมู่ที่ 7 บ้านหัว
ป่าเขียว 
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ผู้น้าตามธรรมชาติ/ปราชญ์เกษตรกร 
 

ที ่ ชื่อ-สกุล ที่อยู่ เป็นผู้น าเรื่อง/ภูมิปัญญา 
เลขที ่ หมู่ที ่

1 นายสมบูณ์ อรัณรัตน ์ - 2 การเลี้ยงโคพื้นเมือง 
2 นายสุมิตร    ทองศร ี - 2 การเลี้ยงปลานิลในกระชัง 
3 นางวรรณเพ็ญ จันทระเสน - 2 การจักสานกระจูดเป็นผลิตภัณฑ์ต่าง  ๆ
4 นายจ้าเริญ   เหมือนสังข์ 123 3 ทางศาสนา 
5 นายนิรัตน์   คงม ี - 3 การเกษตรเลี้ยงไก ่
6 นายสวัสดิ์   แก้วเศษ - 6 ผลิตแก๊สหุงต้ม 
7 นายสมบูรณ์  ศิรินุพงศ ์ - 6 ผลิตปุ๋ยอินทรีย/์เครื่องสีข้าวกล้อง 
8 นางพิสมัย   มูสิกรักษ ์ 46/1 6 ผลิตปุ๋ยอินทรีย์ ,เกษตรผสมผสาน 
9 นายเขียว    เพชรศรีเปีย - 6 ทางศาสนา 

10 นายนอง   แก้วช่วย - 7 การเลี้ยงโคพื้นเมือง 
11 นางปราณี    บัวแก้ว - 9 การจักสานกระจูดเป็นผลิตภัณฑ์ต่าง  ๆ

 
ปัญหาความต้องการของเกษตรกร 
 จากการประชุมแบบมีส่วนร่วมของคณะกรรมการ ศบกต.กลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตพืชเศรษฐกิจ เพื่อ
ต้องการรับทราบปัญหา ตลอดจนปัญหาความต้องการเพื่อหาแนวทางพัฒนาหรือแก้ไขในการประกอบอาชีพ
ทางการเกษตร สามารถสรุปประเด็นส้าคัญได้ ดังนี้ 
 

1.ด้านยางพารา 

 
 
 
 
 
 

 

ปัญหา สาเหตุของปัญหา แนวทางการแกไ้ข/พฒันา

ราคาผลผลิตไมแ่น่นอน กลไกด้านการตลาด
1.ลดพืน้ทีป่ลูกยางลงในรายทีต้่องโค่นและ
ปลูกใหม่
2.ลดการปลูกพชืเชิงเด่ียว
3.มกีารปลูกพชืแซมยางในสวนยางเล็ก
4.ส่งเสริมการท าปศุสัตว์ขนาดเล็กในพืน้ที่
ปลูกยางแต่ต้องไมม่ผีลกระทบกบัยางพารา

ผลผลิตต่ า สภาพพืน้ทีไ่มเ่หมาะสม 1.ส่งเสริมการใช้ยางพนัธ์ุดี ทีใ่ห้น้ ายางสูง
2.ส่งเสริมการปรับปรุงบ ารุงดิน
3.ส่งเสริมการใช้ปุย๋อย่างถูกต้อง
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 2.ด้านข้าว  

 
 

3.ด้านปาล์มน้้ามัน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปัญหา สาเหตุของปัญหา แนวทางการแกไ้ข/พฒันา

ภัยธรรมชาติ เป็นพืน้ทีน่้ าท่วมซ้ าซาก
หลีกเล่ียงการปลูกในช่วงต้นฤดูฝน ปลูกข้าวนาปี
หลังน้ าลด

ปัจจัยการผลิตมรีาคาสูง -เกษตรกรใช้ปุย๋เคมสูีง ลดต้นทุนการผลิต
-ผลิตปุย๋อนิทรย์ใช้เอง
-ใช้ปุย๋อนิทรีย์ร่วมกบัเคมี
-การส่งเสริมการใช้ปุย๋ให้เหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพ

ดินขาดดวามอดุมสมบรณ์ ขาดการปรับปรุงบ ารุงดิน ปรับปรุงบ ารุงดิน
- การใช้ปุย๋ อนิทร์ทรีย์ร่วมกบัปุย๋เคมี
ไมเ่ผาฟางข้าวและตอซัง ใชปุย๋ชีวภาพ

   ดินเปร้ียว ส่งเสริมการใช้สารปรับปรุงบ ารุงดิน

ปัญหา สาเหตุของปัญหา แนวทางการแกไ้ข/พฒันา
ผลผลิตต่ า การใช้พนัธ์ุ -ส่งเสริมการใช้พนัธ์ุดีลูกผสม

ดินมคีวามอดุมสมบูรณ์ลดลง ปรับปรุงบ ารุงดิน
การดูแลรักษา - การใช้ปุย๋ อนิทร์ทรีย์ร่วมกบั

ปุย๋เคมทีีพ่ชืต้องการ
-ส่งเสริมการใช้สารปรับปรุงบ ารุง
ดิน



 
 

บทที่ 3 

การจัดเวทีประชาคม 

 ส้านักงานสภาเกษตรกรจังหวัดพัทลุง ได้เชิญกลุ่มเกษตรกร ผู้แทนเกษตรกรระดับหมู่บ้าน ผู้ใหญ่บ้าน 
ผู้แทนองค์การบริหารส่วนต้าบล และผู้แทนหน่วยงานในพื้นท่ี เพื่อท้าความเข้าในรายละเอียดวัตถุประสงค์ 
ความจ้าเป็น ความส้าคัญของการจัดท้าโครงการจัดท้าแผนพัฒนาเกษตรกรรมต้าบลและการพัฒนาเป็นเกษตร
อุตสาหกรรมและวิเคราะห์ข้อมูลสภาพการท้าการเกษตรในปัจจุบัน เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2561 ณ ที่ท้า
การสภาหลังเก่าต้าบลทะเลน้อย ต้าบลทะเลน้อย อ้าเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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  
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กลุ่มองค์กรเกษตรกรที่มีการด้าเนินงานและมีความเข้มแข็งในปัจจุบันได้แก่ 

1.วิสาหกิจชุมชนบ้านต้นกระจูด หมู่ที่ 2 ต้าบลทะเลน้อย อ้าเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง 

2.วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรพัฒนาบ้านตีน หมู่ 12 ต้าบลทะเลน้อย อ้าเภอควนขนุน 
จังหวัดพัทลุง 

3.วิสาหกิจชุมชนบายใจเลน้อย หมู่ 5 ต้าบลทะเลน้อย อ้าเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง 

4.กลุ่มแม่บ้านเกษตรโคกศักดิ์น้องใหม่ หมู่ 6 ต้าบลทะเลน้อย อ้าเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง 

5.กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านโคกเมา หมู่ 8 ต้าบลทะเลน้อย อ้าเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง 

6.กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแม่บ้านเกษตรกรปลายตรอกร่วมใจ หมู่ 9 ต้าบลควนขนุน จังหวัดพัทลุง 

 

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

บาท/ไร่/
รอบ 

6,800 บาท/
ไร่/รอบ 

ก้าไร 4,535 
บาท/ไร่/รอบ 

-ราคาไม่แน่นอน 
-ภัยแล้ง อุทกภัย 
-ราคาปุ๋ย และยามีราคาแพง 

1 ยางพารา 16,000 
บาท/ไร่/ปี 

12,575บาท/
ไร่/ปี 

ขาดทุน 3,425 
บาท/ไร่/ปี 

-ราคาไม่แน่นอน และตกต่้า 
-ต้นยางยืนต้นตาย 
-อุทกภัย 

3 ปาล์ม 6,951 
บาท/ไร่/ปี 

14,814 บาท/
ไร่/ปี 

ก้าไร 7,863 
บาท/ไร่/ปี  

-ราคาไม่แน่นอน 
-เป็นพืชเชิงเดี่ยว 

4 ผัก 9,362
บาท/ไร่ 

30,000 บาท/
ไร ่

20,637 บาท/
ไร ่

-เป็นการปลูกแปลงขนาดเล็ก 
-ขายในตลาดชุมชน 
-โรคและแมลง 

 

 เนื่องจากพ้ืนที่ท้าการเกษตรส่วนใหญ่ของต้าบลเป็นพ้ืนที่นา ยางพารา และปาล์มน้้ามัน ตามล้าดับ 
พ้ืนที่ส่วนหนึ่งเป็นพื้นที่เขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลน้อย มีต้นกระจูดข้ึนกระจายท้าให้เกิดอาชีพจักสารกระจูดเกิด
เป็นผลิตภัณฑ์หลากหลายรูปแบบ  

2. ข้อมูลปัญหาหนี้สินของเกษตรกร  

 ส้านักงานสภาเกษตรกรจังหวัดพัทลุงได้ประสานงานกับส้านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพัทลุงใน
ฐานะศูนย์ประสานการแก้ไขปัญหาหนี้สินเกษตรกรระดับจังหวัด พบว่าในต้าบลทะเลน้อยเกษตรกรมีภาวะ
หนี้สิน สาเหตุของการมีหนี้สิน ได้แก่ 

1) ลงทุนเพื่อการประกอบอาชีพ ท้านา สวนยางพารา สวนปาล์ม เลี้ยงสัตว์ การลงทุนภาคเกษตร
เป็นเหตุให้มีหนี้สินเพราะภัยธรรมชาติ และราคาผลผลิตตกต่้า  

2) เป็นการกู้เพ่ือการศึกษาของบุตรหลาน 
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ในที่ประชุมเสนอแนวทางการแก้ไข ได้แก่  

 -การลดค่าใช้จ่ายที่ฟุ่มเฟือย  

 -การท้าบัญชีครัวเรือน  

 -การท้าแผนชุมชนเพ่ือลดค่าใช้จ่าย  

 -การส่งเสริมอาชีพ   

 -การปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์ในครัวเรือนเพื่อการบริโภค  
 

3. ข้อมูลปัญหาที่ดินท ากิน 

 จากการท้าเวทีประชาคมต้าบลทะเลน้อย มีการน้าเสนอปัญหาด้านที่ดิน ในเรื่องสิทธิที่ท้ากินซ้อนทับ
กับเขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลน้อย 

 

4. ปัญหาแหล่งน้ าเพื่อการเกษตร 

 จากการท้าเวทีประชาคมต้าบลทะเลน้อย มีการน้าเสนอปัญหาด้านน้้าเพื่อการเกษตร ดังนี้ 

ที ่ ปัญหาแหล่งน้ าเพ่ือการเกษตร ข้อเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหา 
1 มีพื้นท่ีที่ประสบปัญหาน้้าท่วม ซ้้าซากบริเวณ

พื้นที่ หมู่ที่ 7,8 ซึ่งเป็นแหล่งที่เกษตรกรปลูก 
ข้าว และปาล์มน้้ามัน และยางพารา มีพื้นที่ 
จ้านวน5,000 ไร่ เกษตรกรได้รับผลกระทบ 
จ้านวน135 ครัวเรือน 

เสนอปัญหาต่อเทศบาลต้าบลทะเลน้อย 

 

5. ปัญหาอื่นๆ 

 1. กระจูดที่ใช้ในการจักรสาน ปัจจุบันน้ามาจากจังหวัดนครศรีธรรมราช ภูมิปัญญาการหากระจูดใน
ธรรมชาติในพ้ืนที่ลดลง  

2. ต้องการรวมกลุ่มกระจูดและต่อยอดนวัตกรรมของผลิตภัณฑ์ 

3. การเลี้ยงควายขาดเรื่องตลาดรับซื้อที่แน่นอน 

4. ส่งเสริมอาชีพ  

1.แปรรูปผลิตภัณฑ์กระจูด  

2.ส่งเสริมการเลี้ยงปลาในกระชัง 
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5. น้้าท่วมซ้้าซาก พ้ืนที่รับน้้าก่อนลงทะเลสาบน้้าในทะเลสาบไหลลงทะเลช้า 

 6. สนับสนุนหญ้าแห้งอาหารวัวช่วงหน้าฝนที่น้้าจะท่วมทุกปี  

 7. การส่งเสริมพันธุ์ข้าวที่เหมาะสมกับพ้ืนที่ และมีตลาดรองรับและราคาสูง 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

บทที่ 4 

แผนพัฒนาเกษตรกรรมต าบลเป็นเกษตรอุตสาหกรรม (เกษตรผสมผสาน) 

ต าบลทะเลน้อย อ าเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง 

1. วิสัยทัศน์ 

 ปลูกข้าวพ้ืนเมือง เสริมสร้างชุมชนเข้มแข็ง แนวทางสร้างอาชีพเสริม พึ่งตนเองได้ อย่างยั่งยืน 

 

2. พันธกิจ 

 1. เพ่ือให้สมาชิกภายในกลุ่มผลิตข้าวไว้บริโภคในครัวเรือน  

 2. เพ่ือผลิตอาหารที่ปลอดภัยแก่ชุมชน  

 3. เพ่ือให้เกิดความเข้มแข็ง สมาชิกสร้างความสามัคคีและท้ากิจกรรมร่วมกัน  

 4. เพ่ือเพ่ิมรายได้และลดรายจ่ายให้แก่สมาชิกในกลุ่ม  

 

3. ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต 

  กลยุทธ์  

   3.1.1 การลดต้นทุนการผลิต  

   3.1.2 การเพ่ิมปริมาณการผลิต  

 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การยกระดับคุณภาพสินค้าเกษตร เพื่อเพ่ิมรายได้ 

  กลยุทธ์  

   3.2.1 ปรับปรุงคุณภาพปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ  

   3.2.2 การหาตลาดและเชื่อมโยงตลาด  
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 การแก้ไขปัญหาหลักด้านการเกษตรในพื้นที่ 

  กลยุทธ์  

   3.3.1 ประสานงานกับส่วนราชการที่เก่ียวข้องในการแก้ไขปัญหาหลักด้าน
การเกษตรในพ้ืนที่ ดังนี้  

   1.การแก้ไขปัญหาหนี้สินของเกษตรกร  

   2.การแก้ไขปัญหาที่ดินท้ากิน  

   3.การแก้ไขแหล่งน้้าเพ่ือการเกษตร  

   4.การแก้ไขปัญหาอ่ืนๆ  

 

ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย แหล่งงบประมาณ 
ผู้ด าเนินงาน 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเพ่ิม
ประสิทธิภาพการผลิต 

   

กลยุทธ์ที่ 1 ลดต้นทุนการ
ผลิต 

1.การพัฒนาของสูตรปุ๋ยอินทรีย์
ชีวภาพ 

กลุ่ม -กลุ่ม  
-สนง.พัฒนาท่ีดิน
จังหวัดพัทลุง 

กลยุทธ์ที่ 2 การเพิ่มปริมาณ
การผลิต 

1.การส้ารวจปริมาณการผลิตเพื่อ
ผลิตให้เพียงพอกับความต้องการ 

กลุ่ม 
 

-กลุ่ม 

กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาคุณภาพ
การแปรรูปข้าวสาร 

1.ส่งเสริมเครื่องสีข้าวขนาดเล็กท่ีมี
ประสิทธิภาพ 

กลุ่ม -กลุ่ม 
-สนง.เกษตรและ
สหกรณ์จังหวัดพัทลุง 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การยกระดับ
คุณภาพสินค้าเกษตร 

   

กลยุทธ์ที่ 1 ปรับปรุงคุณภาพ
ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ 

1.ตั้งคณะกรรมการเพื่อติดตามและ
ปรับปรุงคุณภาพปุ๋ยชีวภาพ 

กลุ่ม -กลุ่ม 

กลยุทธ์ที่ 2 การหาตลาดและ
เชื่อมโยงตลาด 

1.แผนการประชาสัมพันธ์ให้
สอดคล้องกับปริมาณการผลิตทั้งป ี

กลุ่ม -กลุ่ม 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การแก้ไข
ปัญหาหลักด้านการเกษตรใน
พ้ืนที่ 

   

-ประสานงานกับส่วนราชการ
ที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหา
หลักด้านการเกษตรในพื้นที่ 

   

1.การแก้ไขปัญหาหนี้สินของ
เกษตรกร 

1.ประสานขอข้อมูลเกษตรกรที่ข้ึน
ทะเบียนหนี้สินจาก สนง.เกษตรและ
สหกรณ์จังหวัด  

10 หมู่บ้าน -สนง.เกษตรและ
สหกรณ์จังหวัดพัทลุง 
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2.การแก้ไขปัญหาที่ดินท้า
กิน 

1. ที่ดินทางการเกษตร
ซ้อนทับกับเขตห้ามล่าสัตว์
ป่าทะเลน้อย 

 -เขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลน้อย  

3.การแก้ไขแหล่งน้้าเพื่อ
การเกษตร 

มีพื้นท่ีที่ประสบปัญหาน้้า
ท่วม ซ้้าซากบริเวณพื้นท่ี หมู่
ที่ 7,8 ซึ่งเป็นแหล่งที่
เกษตรกรปลูก ข้าว และ
ปาล์มน้้ามัน และยางพารา มี
พื้นที่ จ้านวน5,000 ไร่ 
เกษตรกรได้รับผลกระทบ 
จ้านวน135 ครัวเรือน 

 -เทศบาลต้าบลทะเลน้อย  

4.การแก้ไขปัญหาอื่นๆ 1. กระจูดที่ใช้ในการจักร
สาน ปัจจุบันน้ามาจาก
จังหวัดนครศรีธรรมราช ภูมิ
ปัญญาการหากระจูดใน
ธรรมชาติในพื้นที่ลดลง  
 
2. ต้องการรวมกลุ่มกระจูด
และต่อยอดนวัตกรรมของ
ผลิตภัณฑ ์
 
3. การเลี้ยงควายขาดเรื่อง
ตลาดรับซื้อท่ีแน่นอน 
 
4. ส่งเสริมอาชีพ ส่งเสริม
การเลี้ยงปลาในกระชัง 
  
5. น้้าท่วมซ้้าซาก พ้ืนท่ีรับ
น้้าก่อนลงทะเลสาบน้้าใน
ทะเลสาบไหลลงทะเลช้า 
 
6. สนับสนุนหญ้าแห้งอาหาร
วัวช่วงหน้าฝนท่ีน้้าจะท่วม
ทุกปี 
  
7. การส่งเสริมพันธุ์ข้าวท่ี
เหมาะสมกับพื้นที่ และมี
ตลาดรองรับและราคาสูง 
 

 -กลุ่ม 
-สนง.เกษตรอ้าเภอควนขนุน 
-สนง.เกษตรอ้าเภอเมือง 
 
 
-สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัด
พัทลุง 
 
-สนง.ปศุสัตว์จังหวัดพัทลุง 
 
 
-สนง.ประมงจังหวัดพัทลุง 
 
 
-ชลประทานจังหวัดพัทลุง 
 
 
 
-สนง.ปศุสัตว์จังหวัดพัทลุง 
 
-ศูนย์วิจัยข้าวจังหวัดพัทลุง 
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