
 
 

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 าบลหารเทา 

 ชุมชนหารเทาเป็นชุมชนที่มีอายุมาราว 115 ปี เป็นชุมชนเก่าแก่เกิดขึ้นมาพร้อมกับอ้าเภอปากพะยูน 
และสถานีรถไฟหารเทา เมื่อก่อนเป็นต้าบลฝาละมี มาแยกเป็นต้าบลหารเทา เมื่อปี 2523 ค้าว่า  
"หารเทา" เชื่อกันว่ามาจากชื่อของแหล่งน้้าที่มีลักษณะเป็นหนองน้้า ซึ่งคนพื้นบ้านเรียกกันว่า "หาร" ส่วนค้าว่า 
"เทา" น่าจะมาจากต้นไม้ตระกูลหมาก ชาวบ้านเรียกว่า "หมกเทา" ซึ่งมีอยู่มากบริเวณใกล้ ๆ หารจึงได้เรียกชื่อ
สั้น ๆ ว่า "หารเทา" และเชื่อกันว่าชื่อนี้มีมาพร้อม ๆ กับสถานีรถไฟหารเทา ไม่ทราบว่าผู้ใดเป็นผู้ตั้งชื่อ 
แต่ปัจจุบันก็ได้ชื่อหารเทาตามที่เรียกขานตามสมัยก่อน  มีพ้ืนที่ทั้งหมด 32,202 ไร่ มีลักษณะพ้ืนที่เป็นที่ลุ่ม 
ทุ่งนา เกษตรกรส่วนใหญ่ในต้าบลประมาณ 80% มีอาชีพท้าการเกษตรเป็นอาชีพหลัก ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตก
เฉียงใต้ของอ้าเภอปากพะยูน ห่างจากที่ว่าการอ้าเภอ ระยะทางประมาณ 11 กิโลเมตร มีอาณาเขต ติดต่อกับ
ต้าบลหรือพ้ืนที่ใกล้เคียง ดังนี้   
 
  ทิศเหนือ ติดต่อกับ  ต้าบลฝาละมี อ้าเภอปากพะยูน  จังหวัดพัทลุง  

ทิศใต้  ติดต่อกับ  ต้าบลโคกทราย  อ้าเภอป่าบอน จังหวัดสงขลา  

  ทิศตะวันออก ติดต่อกับ  ต้าบลดอนประดู่  อ้าเภอปากพะยูน จังหวัดสงขลา  

  ทิศตะวันตก ติดต่อกับ  ต้าบลทุ่งนารีและต้าบลวังใหม่ อ้าเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง  
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ลักษณะภูมิอากาศ  

ต้าบลหารเทา 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 

 ต้าบลหารเทา มีต้นทุนทางทรัพยากรด้านน้้า เพื่อใช้ในการประกอบอาชีพทางการเกษตรประกอบด้วย  

- คลองช้าง  อยู่ในหมู่ที่ 3  

- คลองสะพานช้าง อยู่ในหมู่ท่ี 5  

-หนองคล้า  อยู่ในหมู่ที่ 1  

- ห้วยเรือ  อยู่ในหมู่ที่ 4  

- หานไม้แก่น  อยู่ในหมู่ที่ 3,11  

-หานน้้าด้า  อยู่ในหมู่ที่ 5,9  

 

พ้ืนที่น้้าท่วมซ้้าซาก 

 ต้าบลหารเทา มีพ้ืนที่ประสบปัญหาน้้าท่วม ซ้้าซากบริเวณพ้ืนที่ หมู่ที่ 3,6 ซึ่งเป็นแหล่งที่เกษตรกร
ปลูกข้าว รวมพ้ืนที่ ประมาณจ้านวน 100 ไร่ เกษตรกรได้รับผลกระทบ จ้านวน 20 ครัวเรือน 
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ข้อมูลทางด้านชีวภาพ 

ข้อมูลพื้นที่ท้าการเกษตร/การใช้ที่ดิน 

ต้าบลหารเทา มีพ้ืนที่ทั้งหมด จ้านวน 32,202 ไร่ มีพื้นท่ีท้าการเกษตร จ้านวน 18,575 ไร่ คิดเป็น
ร้อยละ 65 ประกอบด้วยพื้นที่ปลูกยางพารา จ้านวน 11,187 ไร่ ปลูกข้าว จ้านวน 4,345 ไร่ ปาล์มน้้ามัน 
จ้านวน 1,045 ไร่ ไม้ผลและไม้ยืนต้น จ้านวน 133 ไร่ พืชไร่ พืชผัก/ปศุสัตว์/ประมง จ้านวน 493 ไร่ โดย 
จ้านวนออกเป็นรายหมู่บ้าน ดังนี้ 

แสดงพื้นท่ีท้าการเกษตรของต้าบลหารเทา 

รายการ พ้ืนที่รวม 
(ไร่) 

จ าแนกรายหมู่บ้าน 
หมู่
ที่ 1 

หมู่
ที่ 2 

หมู่
ที่ 3 

หมู่ที่ 
4 

หมู่ที่ 
5 

หมู่ที่ 
6 

หมู่ที่ 
7 

หมู่ที่ 
8 

หมู่ที่ 
9 

หมู่ที่ 
10 

หมู่ที่ 
11 

1. พื้นที่ท้ังหมด 32,202            
2. พื้นที่ป่าไม้ 
สาธารณะฯ 

            

3. พื้นที่ท้า
การเกษตร 

18,575            

   - ยางพารา 11,187 729 513 687 2,991 1,117 148 414 437 499 3,239 408 
   - ข้าว 4,345 416 52 388 643 296 919 432 456 569.56 0 172 
   - ปาล์มน้้ามัน 1,045 36 18 9 255 130 12 80 58 141.61 286 14 
   - ปศุสัตว์ 63 15 0 16 5 6 8 0 6 5 0 2 
   - ประมง 116 5 7 18 28 12 4 5 3 4 22 8 

การใช้พันธุ์พืช 

 การใช้พันธุ์พืชเศรษฐกิจ ของต้าบลหารเทา มีการจ้าแนกพันธุ์ พื้นที่ท่ีปลูก ครัวเรือนที่ปลูก ตลอดจน
พ้ืนที่ที่มีเกษตรกรปลูกมาก ไว้ดังนี้ 

 จ้าแนกการใช้พันธุ์พืชเศรษฐกิจของต้าบล  

ชนิดพืชเศรษฐกิจ พ้ืนที่ปลูก
ทั้งหมด (ไร่) 

พันธุ์ที่ปลูก พ้ืนที่ปลูก จ านวน
ครัวเรือน 

ปลูกมาก 
ในหมู่ที่ 

ยางพารา 11,187.73 1 RRIM 600 
2 สถาบันวิจัยยาง 251 

8,950.19 
2,237.55 

847.2 
211 

 

ข้าวนาปี 4,345.55 1.ข้าวสังข์หยดพัทลุง 2,221 349 1-11 
  2.ข้าวเล็บนกปัตตานี 431.75 63 1-11 
  3.ข้าวเฉี้ยงพัทลุง 1,450.38 228 1-11 
  4.ข้าวพื้นเมืองอื่นๆ 242.42 42 1-11 
ปาล์มน้้ามัน 1,045.41 1. สุราษรฎ์ธานี 2 

2. ซีหราด 
3. อื่นๆ (คอมแพค,ทรัพย์ มอ.) 

800 
200 
45 

145 
10 
5 

4,5,9,10 
4,5,9,10 
4,5,9,10 
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ปริมาณผลผลิตปริมาณผลผลิตของพืชเศรษฐกิจที่เกษตรกรในต้าบลผลิตได้ในแต่ละปี ดังนี้  
 

  แสดงปริมาณผลผลิตที่เกษตรกรผลิตได้ 
พืชเศรษฐกิจ พ้ืนที่ผลิต ผลผลิต/ไร่ รวมผลผลิต(ตัน) 

ยางพารา 11,187 220 2,461 
ข้าวนาป ี 4,354 400 1,738 
ปาล์มน้้ามัน 1,303 2,000 2,000 

 
ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ 
 1.1 ยางพารา เกษตรกรในอ้าเภอ มีผลผลิตรวม จ้านวน 2,461 ตัน มีการบริหารจัดการผลผลิตเป็น
สองรูปแบบ คือ จ้าหน่ายน้้ายางสดให้กับพ่อค้าคนกลางประมาณ 80 % และจ้าหน่ายในรูปแบบยางแผ่น
ให้กับพ่อค้ากลาง 20% 
 1.2 ข้าว เกษตรกรในอ้าเภอ มีผลผลิตรวม จ้านวน 1,738 ตัน มีการบริหารจัดการผลผลิตเป็นหลาย
รูปแบบ ดังนี้  

1. เก็บผลผลิตไว้บริโภคในครัวเรือน 20%  
2. ขายให้กับโรงสี (พ่อค้าคนกลาง) ในพ้ืนที่ 50% 
3. แปรรูปเบื้องต้น เช่น ข้าวกล้อง ข้าวขาว และจ้าหน่ายเองโดยไม่ผ่านพ่อค้าคนกลาง 10% 
4. แปรรูปเบื้องต้น เช่น ข้าวกล้อง ข้าวขาว และจ้าหน่ายให้กับพ่อค้าคนกลาง 10% 
5. เก็บเมล็ดไว้ท้าพันธุ์ในฤดูกลางถัดไป 10% 

 1.3 ปาล์มน้้ามัน เกษตรกรในอ้าเภอ มีผลผลิตรวม จ้านวน  2,000 ตัน มีการบริหารจัดการผลผลิต 
คือ จ้าหน่ายผลสดให้กับพ่อค้าคนกลางในพ้ืนที่ประมาณ 80 % และจ้าหน่ายผลสดให้กับพ่อค้าคนกลางนอก
พ้ืนที่ประมาณ 20 % ในต้าบลฝาละมีการรวมกลุ่มในรูปแบบแปลงใหญ่ปาล์มน้้ามัน โดยมีการตั้งเป้าหมาย
การพัฒนาในเรื่องการรวบรวมผลผลิตจ้าหน่ายในรูปแบบกลุ่ม เพื่อต่อรองราคาจากพ่อค้าคนกลางในพ้ืนที่ได้ 
 
 ผลผลิตเฉลี่ย ราคา ต้นทุนการผลิต 
 จากข้อมูล ปี 2559 เกษตรกรมีการผลิตพืชเศรษฐกิจ และสามารถจ้าหน่ายในราคา ตลอดจนมี
ต้นทุนการผลิตเฉลี่ย ดังนี้  
 แสดงผลผลิต พื้นที่ และต้นทุน  

พืชเศรษฐกิจ ผลผลิตเฉลี่ย 
(กก./ไร่) 

ราคาเฉลี่ย/กก. มูลค่าผลผลิต  
(บาท) 

ต้นทุนการผลิต 
เฉลี่ย/ไร่ 

ยางพารา 250 45 11,250 4,225 
ข้าวนาปี 394 8.55 3,368 2,325 

ข้าวนาปรัง 465 8 3,720 2,300 
ปาล์มน้้ามัน 2,100 5 10,500 5,540 
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ข้อมูลด้านสังคม 
 จ้านวนประชากรและครัวเรือน 
 ต้าบลหารเทา มีครัวเรือนทั้งหมด  ครัวเรือน มีประชากร จ้านวน 2,395 คน มีครัวเรือนเกษตรกร 
จ้านวน 403 ครัวเรือน และมีประชากรที่ประกอบอาชีพทางการเกษตร จ้านวน 1,002 คน โดยจ้าแนก
ออกเป็นรายหมู่บ้านได้ ดังนี้  
 
 แสดงจ้านวนครัวเรือนและประชากรของต้าบล 

หมู่
ที ่

ชื่อหมู่บ้าน 

จ านวน จ านวน 
พ้ืนที่  (ไร่) 

ประชากรทั้งหมด   (คน) 
ประชากรในภาคเกษตร 

(คน) 

ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ทั้งหมด 
ถือครองท า
การเกษตร อื่น ๆ 

1 คอกช้าง 310 305 615 46 69 115 3,655 2,758 897 
2 หารเทาออก 334 383 717 41 59 100 3,452 2,319 1,133 
3 ม่วงทวน 834 800 1,634 101 129 230 7,234 5,140 2,094 
4 ห้วยเรือ 621 640 1,261 93 116 209 9,800 7,413 2,387 
5 ทะเลเหมียง 325 342 667 97 128 225 4,025 3,063 962 
6 ไทรพอน 449 474 923 103 115 218 7,600 5,092 2,508 
7 หารเทาตก 530 544 1,074 127 156 283 4,800 2,802 1,998 
8 คลองเรือ 491 518 1,009 107 165 272 6,100 3,591 2,509 
9 โหนดหมู ่ 350 367 717 87 98 185 3,755 2,226 1,529 

10 ควนกหว้า 314 320 634 98 112 210 5,951 4,182 1,769 
11 โคกเหล็ก 286 337 623 101 125 226 3,544 2,136 1,408 

รวม 4,844 5,030 9,874 1,001 1,272 2,273 59,916 40,722 19,194 

 
 ผู้น้าตามธรรมชาติ/ปราชญ์เกษตรกร  
 
ที ่ ชื่อ-สกุล ที่อยู่ เป็นผู้น าเรื่อง/ภูมิปัญญา 

เลขที่ หมู่ที่ 
1 นายวิชิต  สุมามาน 49 2 เศรษฐกิจพอเพียง 
2 นายบรรพต  สามารถ  10 การเพาะเห็ด 
3 นายกันตินันท์  กิมาคม  9 การเลี้ยงวัวหลุม 
4 นายสมุทร  จันทร์งาน  4 การผลิตสารชีวภัณฑ ์
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องค์กรในชุมชน/การรวมกลุ่มเพื่อประกอบอาชีพ 
 
หมู่ที ่ ชื่อกลุ่ม จ านวนสมาชิก ลักษณะของกลุ่ม 
10 วิสาหกิจชุมชนการเพาะเห็นบ้านควนนกหว้า 30 กลุ่มเกษตรกร 
9 กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกข้าวบ้านโหนดหมู ่ 50 กลุ่มเกษตรกร 

  
ปัญหาความต้องการของเกษตรกร 
 จากการประชุมแบบมีส่วนร่วมของคณะกรรมการ ศบกต. กลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตพืชเศรษฐกิจ  
เพ่ือต้องการรับทราบปัญหา ตลอดจนปัญหาความต้องการเพื่อหาแนวทางพัฒนาหรือแก้ไขในการประกอบ
อาชีพทางการเกษตร สามารถสรุปประเด็นส้าคัญได้ ดังนี้ 
 
 1) ด้านยางพารา 
ปัญหา สาเหตุของปัญหา แนวทางการแก้ไข/พัฒนา 
1. ราคาผลผลิตตกต่้า 1. โดนกดราคาจากพ่อค้าคนกลาง 1. ประกอบอาชีพเสริม 
 2. ผลผลิตล้นตลาด 2. ปลูกพืชร่วมยาง 
  3. รวมกลุ่มต่อรองราคาจากพ่อค้าคนกลาง 
  4. ท้าเกษตรผสมผสาน 
2. ต้นทุนการผลิตสูง 1. ปุ๋ยเคมีมีราคาสูง 1. ใช้ปุ๋ยหมักชีวภาพ 
 2. ปลูกในพ้ืนท่ีไม่เหมาะสม 2. ใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน 
  3. ปรับเปลี่ยนปลูกพืชที่เหมาะสม 

 
2) ด้านข้าว 

ปัญหา สาเหตุของปัญหา แนวทางการแก้ไข/พัฒนา 
1. ต้นทุนการผลิตสูง 1. ปุ๋ยเคมีมีราคาสูง 1. ปลูกพืชปุ๋ยพืชสด 
  2. การใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน,ปุ๋ยสั่งตัด 
  3. การท้าปุ๋ยหมักแห้ง-น้้า 
2. ผลผลิตต่้า 1. ใช้เมล็ดพันธ์ุไม่ได้คุณภาพ 1. ใช้เมล็ดพันธ์ุข้าวพันธุ์ด ี
 2. ปลูกในพ้ืนท่ีไม่เหมาะสม 2. ปรับเปลี่ยนปลูกพืชที่เหมาะสม 
3. ราคาผลผลิตตกต่้า 1. โดนกดราคาจากพ่อค้าคนกลาง (โรงสี) 1. รวมกลุ่มแปลงใหญ ่
  2. ท้าเกษตรผสมผสาน 
4. ขาดแคลนแหล่งน้้า 1. อยู่นอกเขตชลประทาน 1. ปลูกในฤดูกาลที่เหมาะสม 
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3) ด้านปาล์มน้้ามัน 
ปัญหา สาเหตุของปัญหา แนวทางการแก้ไข/พัฒนา 
1. ต้นทุนการผลิตสูง 1. ปุ๋ยเคมีมีราคาสูง 1. ท้าปุ๋ยหมักชีวภาพ 
  2. การใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน,ปุ๋ยสั่งตัด 
  3. ปลูกพืชร่วม (ปาล์มเล็ก) 
2. ผลผลิตต่้า 1. ใช้เมล็ดพันธ์ุไม่ได้คุณภาพ 1. ใช้เมล็ดพันธ์ุข้าวพันธุ์ดี 
 2. ปลูกในพ้ืนท่ีไม่เหมาะสม 2. ปรับเปลี่ยนปลูกพืชที่เหมาะสม 
3. ราคาผลผลิตตกต่้า 1. โดนกดราคาจากพ่อค้าคนกลาง  1. รวมกลุ่มแปลงใหญ่  
  2. ท้าเกษตรผสมผสาน 
4. ขาดแคลนแหล่งน้้า 1. อยู่นอกเขตชลประทาน 1. บริหารจัดการระบบน้้าภายในสวน 
  2. ขุดร่องเพื่อกักเก็บน้้า 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

บทที่ 3 

การจัดเวทีประชาคม 

 ส้านักงานสภาเกษตรกรจังหวัดพัทลุง ได้เชิญกลุ่มเกษตรกร ผู้แทนเกษตรกรระดับหมู่บ้าน ผู้ใหญ่บ้าน 
ผู้แทนองค์การบริหารส่วนต้าบล และผู้แทนหน่วยงานในพื้นท่ี เพื่อท้าความเข้าในรายละเอียดวัตถุประสงค์ 
ความจ้าเป็น ความส้าคัญของการจัดท้าโครงการจัดท้าแผนพัฒนาเกษตรกรรมต้าบลและการพัฒนาเป็นเกษตร
อุตสาหกรรมและวิเคราะห์ข้อมูลสภาพการท้าการเกษตรในปัจจุบัน เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2560  
ณ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีต้าบลหารเทา ต้าบลหารเทา อ้าเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง 
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1. การวิเคราะห์สินค้าเกษตรที่จะมุ่งเน้นเป็นหลัก 

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

กลุ่มองค์กรเกษตรกรที่เข้มแข็งในต้าบล 

 1.กลุ่มผลิตข้าวพันธุ์ดี บ้านเลขท่ี 441 หมู่ที่ 9 ต. หารเทา อ. ปากพะยูน จ. พัทลุง สมาชิก 30 คน 
ปรับปรุงคุณภาพการผลิต / ผลิตพันธุ์ดี / จ้าหน่ายพันธุ์ดี 

 2.วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเพาะเห็ดบ้านควนนกหว้า 15 หมู่ 10 ต.หารเทา อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง 
โทรศัพท์ 0900740596 การเพาะเห็ด 

 3.กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียง เกษตรผสมผสาน หมู่ 10  

 4.กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียง เกษตรผสมผสาน หมู่ 3  

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 ข้าว 2,265 
บาท/ไร่/
รอบ 

6,800 บาท/
ไร่/รอบ 

ก้าไร 4,535 
บาท/ไร่/รอบ 

-ราคาไม่แน่นอน 
-ภัยแล้ง อุทกภัย 
-ราคาปุ๋ย และยามีราคาแพง 

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 

5 ไม้ผล เงาะ มังคุด 
ลองกอง ส้มโอ 
กล้วย มะพร้าว 

5,335 
บาท/ไร่/ปี 

11,177 บาท/
ไร่/ปี 

ก้าไร 5,842 
บาท/ไร่/ปี 

-เป็นอาชีพเสริม 
-สภาพดินและอากาศเหมาะสม 
-ราคาผลผลิตไม่แน่นอน 
-โรคและแมลง 

6 โคพื้นเมือง 10,000 
บาท/ตัว 

15,000 บาท/
ตัว 

5,000 บาท/
ตัว 

-โรคปากเท้าเปื่อย 
-ต้นทุนค่าอาหารน้อย 
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7 ไก่พ้ืนเมือง 25,500/
20ตัว/ปี 

39,280/20
ตัว/ปี 

13,780 บาท/
20 ตัว/ปี 

-เป็นอาชีพเสริม 
-เลี้ยงง่าย 
-ประหยัดต้นทุนด้านอาหาร 
-ลงทุนค่อนข้างสูง 
-ต้องดูแลเรื่องความสะอาดโรงเลี้ยงและน้้า 

 

เนื่องจากพ้ืนที่ท้าการเกษตรส่วนใหญ่ของต้าบลเป็นพ้ืนที่ยางพารา และในส่วนที่เป็นพื้นที่ลุ่ม ได้มีการ
ท้านาข้าว และปาล์มน้้ามัน ตามล้าดับ โดยลักษณะของพ้ืนที่เป็นพื้นที่ลุ่ม ช่วงฤดูฝนจะเกิดน้้าท่วมขังในพ้ืนที่
รุนแรงมากข้ึน จึงมีการปรับเปลี่ยนพื้นที่นาเป็นสวนปาล์มน้้ามันเพ่ิมข้ึนในแต่ละปี ส่งผลต่อระบบนิเวศ 
ความสมบูรณ์ในพื้นท่ีนาและแหล่งน้้าธรรมชาติของต้าบล  

พืชและสัตว์ที่มีศักยภาพของต้าบล สับปะรด แตงโม พืชผัก ข้าวโพด มะพร้าวน้้าหอม กล้วยน้้าว้า 
กล้วยหิน โคพ้ืนเมือง โคขุนศรีวิชัย และเลี้ยงปลา 

 

2. ข้อมูลปัญหาหนี้สินของเกษตรกร  

 ส้านักงานสภาเกษตรกรจังหวัดพัทลุงได้ประสานงานกับส้านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพัทลุงใน
ฐานะศูนย์ประสานการแก้ไขปัญหาหนี้สินเกษตรกรระดับจังหวัด พบว่าเกษตรกรในต้าบลหารเทา มีภาวะ
หนี้สิน และส่วนใหญ่มีหนี้สินระหว่าง 50,001 – 100,000 บาท สาเหตุของการมีหนี้สิน ได้แก่ 

1) ลงทุนเพื่อการประกอบอาชีพ สวนยางพารา นาข้าว สวนปาล์มน้้ามัน เลี้ยงสัตว์ การลงทุน 
ภาคเกษตรเป็นเหตุให้มีหนี้สินเพราะภัยธรรมชาติ และราคาผลผลิตตกต่้า  

2) เป็นการกู้เพ่ือการศึกษาของบุตรหลาน 

 

3. ข้อมูลปัญหาที่ดินท ากิน 

จากการท้าเวทีประชาคมต้าบลหารเทา มีการน้าเสนอปัญหาด้านที่ดินในการท้าการเกษตร ดังนี้ 
1.การปรับเปลี่ยนที่นาเป็นพ้ืนเศรษฐกิจอ่ืน 

 2.ที่ดินไม่มีเอกสารสิทธิ์  

 3.การปลูกพืชไม่เหมาะสมกับพ้ืนที่  
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4. ปัญหาแหล่งน้ าเพื่อการเกษตร 

 จากการท้าเวทีประชาคมต้าบลหารเทา หมู่ 4 มีระบบชลประทาน แต่ขาดระบบการบริหารจัดการน้้า
ให้ตรงกับช่วงเวลาของความต้องการของเกษตรกร ซึ่งเป็นการปลูกพืชต่างชนิดกันในพ้ืนที่เดียวกันความ
ต้องการใช้น้้าจึงต่างกัน 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

บทที่ 4 

แผนพัฒนาเกษตรกรรมต าบลเป็นเกษตรอุตสาหกรรม  

(กลุ่มเพาะเห็ดบ้านควนนกหว้า) 

ต าบลหารเทา อ าเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง 

1. วิสัยทัศน์ 

 ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาการผลิตเห็ดครบวงจรสร้างความสามัคคีชุมชน 

 

2. พันธกิจ 

 1. ผลิตเห็ดเพื่อเป็นรายได้เสริมให้กับครัวเรือน 

 2. ส่งเสริมการรวมกลุ่มและความสามัคคีของคนในชุมชน  

 3. ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพของสมาชิกและชุมชน  

 

3. ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต 

  กลยุทธ์  

   3.1.1 การผลิตเห็ดเศรษฐกิจ  

   3.1.2 การเพ่ิมปริมาณการผลิต  

 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การยกระดับคุณภาพสินค้าเกษตร เพื่อเพ่ิมรายได้ 

  กลยุทธ์  

   3.2.1 พัฒนาสู่เกษตรปลอดภัย/เกษตรอินทรีย์  

   3.2.2 การสร้างผลิตภัณฑ์ชุมชนเพ่ือเพ่ิมมูลค่าผลผลิต  

   3.2.3 สร้างและเชื่อมโยงเครือข่ายเกษตรกร 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 การแก้ไขปัญหาหลักด้านการเกษตรในพื้นที่ 

  กลยุทธ์  

   3.3.1 ประสานงานกับส่วนราชการที่เก่ียวข้องในการแก้ไขปัญหาหลักด้าน
การเกษตรในพ้ืนที่ ดังนี้  

   1.การแก้ไขปัญหาหนี้สินของเกษตรกร  

   2.การแก้ไขปัญหาที่ดินท้ากิน  

   3.การแก้ไขแหล่งน้้าเพ่ือการเกษตร  

   4.การแก้ไขปัญหาอ่ืนๆ  

 

ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย แหล่งงบประมาณ 
ผู้ด าเนินงาน 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเพ่ิม
ประสิทธิภาพการผลิต 

   

กลยุทธ์ที่ 1 การผลิตเห็ด
เศรษฐกิจ 

1.การส่งเสริมการผลิตเห็ดครบวงจร 
 

กลุ่ม -กลุ่ม  
-สนง.เกษตรอ้าเภอ
ปากพะยูน 

กลยุทธ์ที่ 2 การเพิ่มปริมาณ
การผลิต 

1.สนับสนุนองค์ความรู้และการ
จัดการ 

กลุ่ม 
 

-สนง.เกษตรอ้าเภอ
ปากพะยูน 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การยกระดับ
คุณภาพสินค้าเกษตร 

   

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาสู่เกษตร
ปลอดภัย/เกษตรอินทรีย์ 

1.ปรับปรุงคุณภาพคุณภาพเห็ด กลุ่ม -กลุ่ม 
-สนง.พัฒนาชุมชน
อ้าเภอเขาชัยสน 

กลยุทธ์ที่ 2 การสร้าง
ผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อเพ่ิมมูลค่า
ผลผลิต 

1.แผนการแปรรูปผลผลิตเพื่อเพิ่ม
มูลค่า 

กลุ่ม -กลุ่ม 
-สนง.พัฒนาชุมชน
อ้าเภอปากพะยูน 

กลยุทธ์ที3่ สร้างและเชื่อมโยง
เครือข่ายเกษตรกร 

1.การสร้างเครือข่ายกลุ่มเพาะเห็ด กลุ่ม -กลุ่ม 
-สนง.เกษตรจังหวัด
พัทลุง 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การแก้ไข
ปัญหาหลักด้านการเกษตรใน
พ้ืนที่ 

   

-ประสานงานกับส่วนราชการ
ที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหา
หลักด้านการเกษตรในพื้นที ่
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1.การแก้ไขปัญหาหนี้สินของ
เกษตรกร 

1.ประสานขอข้อมูล
เกษตรกรที่ข้ึนทะเบียน
หนี้สินจาก สนง.เกษตรและ
สหกรณ์จังหวัด  

11 หมู่บ้าน -สนง.เกษตรและสหกรณ์
จังหวัดพัทลุง 

2.การแก้ไขปัญหาที่ดินท้า
กิน 

1. ที่ดินไม่มีเอกสารสิทธ์ิ 
2.การปรับเปลี่ยนที่นาเป็น
พื้นเศรษฐกิจอ่ืน 

11 หมู่บ้าน -ทสจ.พัทลุง  
-สวพ.จังหวัดพัทลุง 
 

3.การแก้ไขแหล่งน้้าเพื่อ
การเกษตร 

1.หมู่ 4 มีระบบชลประทาน 
แต่ขาดระบบการบริหาร
จัดการน้้า 
2.พื้นที่ประสบปัญหาน้้าท่วม 
ซ้้าซากบริเวณพื้นท่ี หมู่ที่ 
3,6 

 -สนง.ชลประทานจังหวัด
พัทลุง 
-สนง.เกษตรอ้าเภอปาก
พะยูน 
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