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บทคดัย่อ 
 

กลุม่ผูเ้ลีย้งสตัวน์ ้ำต ำบลทำ่ซุง จงัหวดัอุทยัธำนี เป็นกลุ่มเกษตรกรจดทะเบยีนเป็นนิตบิุคคล ทีม่คีวำมโดดเด่น 
ประสบควำมส ำเรจ็ในกำรบรหิำรกลุ่ม คดัเลอืกมำศึกษำกำรจดัองคก์รชุมชนของเกษตรกร หำรปูแบบและปัจจยัทีท่ ำให้
ประสบควำมส ำเรจ็ ตลอดจนปัญหำอุปสรรคทีเ่กดิขึน้ เพื่อเสนอแนะแนวทำงกำรสรำ้งเสรมิควำมเขม้แขง็ของเกษตรกร
ผู้เพำะเลี้ยงสตัวน์ ้ำโดยกำรจดัองค์กรชุมชน ขอ้มูลที่ใช้ในกำรศกึษำจะใช้ขอ้มูลจำกกำรสงัเกตกำรณ์ สมัภำษณ์  และ
สอบถำมเกษตรกรทีเ่ป็นสมำชกิในกลุ่มผูเ้ลีย้งสตัวน์ ้ำต ำบลท่ำซุง จงัหวดัอุทยัธำนี ผูน้ ำชุมชน กรรมกำรบรหิำรองคก์ร
ชุมชน และเจำ้หน้ำที่ที่เกี่ยวขอ้งในพื้นที่ โดยก ำหนดขนำดตวัอย่ำง คอื สมัภำษณ์เชงิลกึกบัสมำชกิกลุ่มฯจ ำนวน 30 
รำย และเจำ้หน้ำทีจ่ ำนวน 10 รำย วธิกีำรศกึษำ ศกึษำพฒันำกำรของกำรจดัตัง้กลุ่มผูเ้ลีย้งสตัวน์ ้ำต ำบลท่ำซุง จงัหวดั
อุทัยธำนี ศึกษำสภำวะเศรษฐกิจและสงัคม และลกัษณะกำยภำพของกลุ่มฯ ศึกษำกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรผลิต 
กำรตลำด และรำคำ วเิครำะห์ปัจจยัที่ก ำหนดควำมส ำเรจ็ของกำรจดัตัง้กลุ่มฯ โดย กำรวเิครำะห์จุดเด่น -จุดด้อย-
โอกำส-อุปสรรค (SWOT) และกลยุทธกำรพฒันำกลุ่มฯ ประเมนิกำรด ำเนินงำนของกลุ่มฯด้วยกำรวเิครำะห์ โดยใช้
แบบจ ำลอง CIPP วเิครำะห์ปัจจยัที่มผีลต่อกำรมสีว่นร่วมของสมำชกิ และ ระบุประเดน็ที่เกี่ยวขอ้งกบันิเวศวธิสี ำหรบั
กำรเพำะเลีย้งสตัวน์ ้ำ (Ecosystem Approach to Aquaculture, EAA) 

ผลกำรศกึษำ พบว่ำ กำรพฒันำกำรของกำรจดัตัง้กลุ่มผูเ้ลีย้งสตัวน์ ้ำต ำบลท่ำซุง จงัหวดัอุทยัธำนี รวมกลุ่มมี
วตัถุประสงคเ์พื่อเพิม่อ ำนำจในกำรต่อรองรำคำอำหำรปลำกบัโรงงำนผลติอำหำรปลำ และมกีำรผลติอำหำรปลำเพื่อใช้
ภำยในกลุ่มสมำชิก ซึ่งสำมำรถลดต้นทุนค่ำอำหำรลงไปได้ประมำณ 60 % กลุ่มได้มกีำรสร้ำงเครอืข่ำยระหว่ำงกลุ่ม
เกษตรกรผู้เลี้ยงสตัว์น ้ำในพื้นที่อ ำเภอเมอืง จงัหวดัอุทยัธำนี เพื่อแลกเปลี่ยนควำมรู้ ข้อมูลข่ำวสำรกำรเลี้ยง และ
กำรตลำด มกีำรพฒันำกำรเพำะเลี้ยงปลำแรด และผลกัดนัให้ปลำแรดของลุ่มน ้ำสะแกกรงั เป็นสนิค้ำที่ได้รบักำรขึ้น
ทะเบยีน   สิง่บ่งชีท้ำงภูมศิำสตร ์ของไทย (Geographical Indication: GI) ไดก้ ำหนดใหม้กีำรออมทรพัยแ์ละระดมหุน้ 
มกีำรปล่อยกูใ้หแ้ก่สมำชกิ นอกจำกนี้ ยงัมกีำรจดัหำแหล่งเงนิทุนบรหิำรจดักำรภำยในกลุม่ 

รำยไดค้รวัเรอืนของสมำชกิกลุ่มผูเ้ลีย้งสตัว์น ้ำต ำบลท่ำซุง จำกกำรส ำรวจ พบวำ่ รำยไดเ้ฉลีย่ 393,235 บำท
ต่อครวัเรือนต่อปี ในขณะที่มีรำยจ่ำย 124,693 บำทต่อครวัเรือนต่อปี ครวัเรือนมีภำระหน้ีเฉลี่ย 75,455 บำทต่อ
ครวัเรอืน สมำชกิกลุ่มผูเ้ลีย้งสตัวน์ ้ำต ำบลท่ำซุงเลีย้งสตัวน์ ้ำหลำยระบบกำรเลีย้ง ทัง้มกีำรเลีย้งในกระชงั ลอยกระชงัใน
แม่น ้ำสะแกกรงั และเลี้ยงในบ่อดนิ ระบบกำรเลี้ยงมทีัง้เลี้ยงชนิดเดยีว และหลำยชนิดร่วมกนัในกระชงัเดยีวกนั กำร
วเิครำะหต์น้ทุน - รำยไดใ้นกำรเลีย้งสตัวน์ ้ำของตวัอยำ่งสมำชกิ พบว่ำ สมำชกิมปีระสบกำรณ์สำมำรถด ำเนินกำรเลีย้ง
มรีำยรบัเหนือตน้ทุนทุกระบบกำรเลีย้ง 

กำรวเิครำะห ์SWOT ของกลุ่มฯพบวำ่ จุดเด่น คอื ผูน้ ำกลุ่มทีม่คีวำมรู ้ควำมสำมำรถ และควำมเชีย่วชำญใน

กำรประกอบอำชพีเลีย้งปลำ มคีวำมมุ่งมัน่ในกำรท ำงำนเพื่อองค์กร  กำรบรหิำรจดักำรกลุ่มโดยกำรสรำ้งเครอืขำ่ยเพื่อ

แลกเปลี่ยนควำมรูใ้นเรื่องกำรเลี้ยงและกำรตลำด กำรพฒันำกำรเลี้ยงปลำแรดให้ได้รบักำรขึ้นทะเบียนสิง่บ่งชี้ทำง

ภมูศิำสตร ์กำรจดัหำปัจจยักำรผลติ ขอ้จ ำกดัหรอืจุดอ่อนของกลุ่มฯทีไ่มส่ำมำรถผลติใหพ้อกบัควำมตอ้งกำรของสมำชกิ 

เน่ืองจำกขอ้จ ำกดัของอตัรำก ำลงัผลติของเครื่องจกัร กำรตลำดยงัไม่สำมำรถต่อรองรำคำได้ แหล่งทุนแมจ้ะมอียู่แต่

จ ำนวนยงัไมพ่อกบัควำมตอ้งกำร ขำดแคลนแรงงำนในครวัเรอืนซึ่งจะสง่ผลใหก้ำรเลีย้งสตัวน์ ้ำไมย่ ัง่ยนื  กลุ่มฯมโีอกำส

คอื พื้นที่ตัง้องค์กร ตัง้อยู่พื้นที่ใกลต้ลำดทัง้ตลำดปัจจยัและตลำดผลผลติ และที่ตัง้ยงัเป็นแหล่งพนัธุ์ปลำธรรมชำต ิมี

หน่วยงำนภำครฐัและเอกชนให้กำรสนับสนุน กลุ่มฯมีอุปสรรคในเรื่องสิง่แวดล้อม น ้ำเสยี ปลำเป็นโรค ขำดแหล่ง

เพำะพนัธุ์ปลำ กลุ่มฯไดก้ ำหนดกลยุทธเ์ชงิรุก คอื กลยุทธก์ำรขยำยช่องทำงกำรตลำด ก ำหนดกลยุทธเ์ชงิป้องกนั  คอื 
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กำรเพิม่ศกัยภำพ/ประสทิธภิำพกลุ่มฯ และก ำหนดกลยุทธ์เชงิแก้ไข  คือ กำรสร้ำงเครอืข่ำยสนับสนุนกำรผลติ และ

ก ำหนดกลยทุธเ์ชงิรบั คอื กำรเขำ้ถงึแหลง่เงนิทุนและองคค์วำมรู ้

ปัจจยัที่ก ำหนดควำมส ำเรจ็ในกำรด ำเนินงำนของกลุ่มผูเ้ลี้ยงสตัวน์ ้ำต ำบลท่ำซุง  ปัจจยัภายใน ควำม
ผกูพนัของสมำชกิกลุ่ม มคีวำมรว่มมอืดกีบักลุ่ม เป็นกลุ่มขนำดเลก็ สมำชกิสว่นใหญ่เป็นญำต ิรูจ้กักนั มฐีำนะใกลเ้คยีง
กนั ไม่มคีวำมแตกต่ำงกนัมำกนัก ฉะนัน้ จงึเจรจำกนัง่ำย  ประธำนกลุ่มเป็นผู้มคีวำมเสยีสละเพื่อส่วนรวม มคีวำม
เขม้แขง็ มคีวำมคดิระเริม่ในเชงิสรำ้งสรรค์ ทีท่ ำกำรกลุ่มตัง้ใกลต้ลำดทัง้ตลำดปัจจยัและตลำดผลผลติ และทีต่ ัง้ยงัเป็น
แหล่งพนัธุป์ลำธรรมชำต ิกำรด ำเนินงำนของกลุ่มฯ ประธำนกลุ่มฯและสมำชกิมกีำรแลกเปลีย่นทกัษะกำรเลีย้งปลำกนั
อยำ่งใกลช้ดิ เมื่อมปัีญหำจะปรกึษำนักวชิำกำรในพืน้ที ่ซึง่ไดม้กีำรเขำ้เยีย่มฟำรม์กนัเป็นประจ ำ  มกีำรจดัหำปัจจยักำร
ผลติปัจจยักำรผลติที่ส ำคญัคอื อำหำรปลำ และพนัธุป์ลำ ไดม้กีำรรวบรวมผลผลติสมำชกิบำงสว่นไปเปิดแผงจ ำหน่ำย
เอง มกีำรน ำผลผลติมำเพิม่มลูค่ำดว้ยกำรแปรรปูปลำเป็นผลติภณัฑต์่ำงๆ ปัจจยัภายนอก เจำ้หน้ำทีห่ลำยหน่วยงำน
ทัง้จำกภำครฐั และเอกชน ให้กำรสนับสนุน พื้นที่ภำยนอกกลุ่มผู้เลี้ยงสตัว์น ้ำต ำบลท่ำซุง มแีม่น ้ำส ำคญั 2 สำย คอื
แม่น ้ำเจำ้พระยำ และแม่น ้ำสะแกกรงั ไหลมำบรรจบกนั บรเิวณทีต่ ัง้ของกลุ่ม ท ำใหม้คีวำมอุดมสมบูรณ์ทำงทรพัยำกร
สตัวน์ ้ำ ปัจจยัดำ้นทุนด ำเนินงำน กลุม่ฯสำมำรถเขำ้ถงึแหลง่ทุนหลำยแหล่ง  

แนวทำงกำรพฒันำสมรรถนะของกลุ่มผู้เลี้ยงสตัวน์ ้ำต ำบลท่ำซุง ด้านบุคลากร ผูน้ ำควรกระจำยงำนใหก้บั

ผูอ้ื่น เพื่อไมใ่หห้นกัอยูเ่พยีงคนเดยีว ซึง่งำนอำจสะดุดลงได้ ควรมกีำรจดัจำ้งพนกังำนประจ ำกลุ่มฯ ควรมนีโยบำยจงูใจ

คนรุ่นใหม่เขำ้ร่วมกจิกรรมของกลุ่มฯ ด้านท่ีตัง้กลุ่มฯ ควรจดัหำที่ดนิและส ำนักงำนเป็นสมบตัขิองกลุ่มฯ ด้านทุนใน

การด าเนินงาน ปัจจุบนัมแีหล่งเงนิทุนใหเ้กษตรกรและองคก์รเกษตรกรเขำ้ถงึไดห้ลำยแหล่ง ทัง้ทีเ่ป็นกองทุน สถำบนั

กำรเงนิของรฐั และเอกชน ที่ให้กำรสนับสนุนกำรพฒันำธุรกจิกำรเกษตร ในอตัรำดอกเบี้ยต ่ำ  ด้านการด าเนินงาน

ของกลุ่มฯ ควรวำงแผนกำรผลติโดยแบ่งกลุ่มผลติตำมควำมถนัด นับตัง้แต่กลุ่มเพำะฟัก กลุ่มอนุบำล และกลุ่มเลี้ยง

ปลำขนำดตลำด นอกจำกน้ี ควรมกีำรก ำหนดมำตรฐำนปลำแรด GI เช่นก ำหนดขำดตวั 800 กรมัต่อตวั เป็นต้น เพื่อ

ประโยชน์ในกำรประชำสมัพนัธด์ำ้นกำรตลำด ควรสัง่จำ้งบรษิทัผลติอำหำรสตัวผ์ลติอำหำรตำมสตูรที่สมำชกิต้องกำร 

ด้านการตลาด ควรมกีำรขยำยชอ่งทำงกำรตลำด ควรมกีำรวำงแผนกำรผลติและกำรตลำดทีส่อดคลอ้งกนั  
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Abstract 

Tambon Tasoong Aquaculturist Group in UthaiThani provinceare, a juristic entity group, is chosen for 
this study because of its outstanding in community management. The objectives are to study the factors that 
made them successful, obstaclesand the enhancement of the aquaculturist group network capacity strength 
are also included. Data were collected by observing and deeply interviewing 30 aquaculture community 
members and 10 officers. The research methods are socioeconomic analysis, physical aspects of the group, 
aquaculture production, market and price on the supply chain, factors for success of group establishment by 
Strength-Weakness-Opportunities-Threat (SWOT analysis). Furthermore, There are aquaculture co-
management development, the assessment of the group by the Context Input Process and Product (CIPP 
model), and Ecosystem Approach to Aquaculture (EAA). 

The results show that the establishment of Tasoong Aquaculturist Group in Uthai Thani has the 
objectives to enhance fish meal price negotiation against feed mill entrepreneurs. There has been fish meal 
production used within group members to reduce cost up to 60%. The group has generated the network to 
town district for culture knowledge and market information exchange. Giant Gourami of Sakae Krang River 
basin specie was successfully cultured and developed to be authorization registered according to Thai 
Geographical Indication (GI). There were saving, lending and fund raising activities among group members. 
Also sourcing activities for group management were settled. 

From the survey Household income of Tasoong Aquaculturist was averagely 393,235 baht per year. 
The average expenditure was 124,693 baht per year. The debt was 75,455 per year. Culture systems are 
varied which are cage, cage in the Sakae Krang River and pond. There were both monoculture and 
polyculture system. From the cost-revenue analysis, the group members with experiences gained profit in all 
systems of culture. 

From the SWOT analysis, the strength factors are proficiency of leaders, target orientation , 
networking, knowledge management among group members and the development of Giant Gourami culture 
according to Geographical indication. In terms of weaknesses, there are inadequate production capacities. 
Members have lack of negotiating power and capital. The household members are short handed for the 
sustainable production in the long run. In terms of opportunities, the location is near factor markets and 
product market. The location itself is the source of natural seeds and there are public and private sector to 
support the organization. On the other hand, the threat factors include obstacle from the environment, waste 
water, fish diseases, and lack of seed sources. SO strategy of the group is to expand distribution channel. ST 
strategy is to increase potential/efficiency of the group. WO strategy is to build networking to support 
production and WT strategy is to access capital and knowledge better. 

Internal factors affecting the operational success of Tasoong Aquaculturist Group are as follow. 
Members have commitment to the group and cooperate well. There are small group of members who are 
mostly familiar relatives. The social status is the same so they can understand each other well. The group 
leaders dedicate themselves with solid and initiative manners. The office locates near factors, product 
markets and source of wild seeds. The leader and group members share their skills and knowledge well. 
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When facing problem they will contact regional fishery biologists who visit their farms regularly. 
Members help each other to source important factor slike seeds and fish meals. Moreover, members have 
collected their produces themselves to sell at the sites without middle men and the produces are processed 
to be more value added varieties of products as well. 

 In terms of external factors, there are public and private organization to support the group. The 
location nearby are Chao Phraya River and Sakae Krang River estuary so it is abundant with fisheries 
resources. For the aspect of working capital, they can access to sources of fund providers. 

 The capacity building of Tasoong  Aquaculturist Group are composed of personnel, location, working 
capital, operational and marketing. In terms of personnel, leaders should share workloads to other members 
so there is not too much burden for one person and to avoid interruption of the work. There should be 
permanent officers and the incentives for new generations to join the group. In terms of location, the group 
may have their own land and office. In terms of working capital, there are many sources of fund for 
aquaculturists and the organization such as project fund providers and various financial institution that 
support agribusiness with soft loans. In terms of group operational, there should be production plan according 
to specialty of members from hatchery, juvenile rearing to market size rearing. Moreover, the standard of 
cultured Giant Gourami should be set up such as 800 g./fish for the marketing purpose. The feed production 
should be outsourced according to the requirements of members. In term of marketing, there should be more 
distribution channels and the production plan should be coherent with the marketing plan accordingly. 
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บทสรปุผูบ้ริหาร 
 

 กลุม่ผูเ้ลีย้งสตัวน์ ้ำต ำบลทำ่ซุง จงัหวดัอุทยัธำนี เป็นกลุ่มเกษตรกรจดทะเบยีนเป็นนิตบิุคคล ทีม่คีวำมโดดเด่น 
ประสบควำมส ำเรจ็ในกำรบรหิำรกลุ่ม คดัเลอืกมำศกึษำกำรจดัองคก์รชุมชนของเกษตรกร หำรปูแบบและปัจจยัที่ท ำให้
ประสบควำมส ำเรจ็ ตลอดจนปัญหำอุปสรรคทีเ่กดิขึน้ เพื่อเสนอแนะแนวทำงกำรสรำ้งเสรมิควำมเขม้แขง็ของเกษตรกร
ผู้เพำะเลี้ยงสตัวน์ ้ำโดยกำรจดัองค์กรชุมชน ขอ้มูลที่ใช้ในกำรศกึษำจะใช้ขอ้มูลจำกกำรสงัเกตกำรณ์ สมัภำษณ์ และ
สอบถำมเกษตรกรทีเ่ป็นสมำชกิในกลุ่มผูเ้ลีย้งสตัว์น ้ำต ำบลท่ำซุง จงัหวดัอุทยัธำนี ผูน้ ำชุมชน กรรมกำรบรหิำรองคก์ร
ชุมชน และเจำ้หน้ำที่ที่เกี่ยวขอ้งในพื้นที่ โดยก ำหนดขนำดตวัอย่ำง คอื สมัภำษณ์เชงิลกึกบัสมำชกิกลุ่มฯจ ำนวน 30 
รำย และเจำ้หน้ำทีจ่ ำนวน 10 รำย วธิกีำรศกึษำ ศกึษำพฒันำกำรของกำรจดัตัง้กลุ่มผูเ้ลีย้งสตัว์น ้ำต ำบลท่ำซุง จงัหวดั
อุทัยธำนี ศึกษำสภำวะเศรษฐกิจและสงัคม และลกัษณะกำยภำพของกลุ่มฯ ศึกษำกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรผลิต 
กำรตลำด และรำคำ วเิครำะห์ปัจจยัที่ก ำหนดควำมส ำเรจ็ของกำรจดัตัง้กลุ่มฯ โดย กำรวเิครำะห์จุดเด่น -จุดด้อย-
โอกำส-อุปสรรค (SWOT) และกลยุทธกำรพฒันำกลุ่มฯ ประเมนิกำรด ำเนินงำนของกลุ่มฯด้วยกำรวเิครำะห์ โดยใช้
แบบจ ำลอง CIPP วเิครำะห์ปัจจยัที่มผีลต่อกำรมสีว่นร่วมของสมำชกิ และ ระบุประเดน็ที่เกี่ยวขอ้งกบันิเวศวธิสี ำหรบั
กำรเพำะเลีย้งสตัวน์ ้ำ (Ecosystem Approach to Aquaculture, EAA) 

ผลกำรศกึษำ พบว่ำ กำรพฒันำกำรของกำรจดัตัง้กลุ่มผูเ้ลีย้งสตัวน์ ้ำต ำบลท่ำซุง จงัหวดัอุทยัธำนี รวมกลุ่มมี
วตัถุประสงคเ์พื่อเพิม่อ ำนำจในกำรต่อรองรำคำอำหำรปลำกบัโรงงำนผลติอำหำรปลำ และมกีำรผลติอำหำรปลำเพื่อใช้
ภำยในกลุ่มสมำชิก ซึ่งสำมำรถลดต้นทุนค่ำอำหำรลงไปได้ประมำณ 60 % กลุ่มได้มกีำรสร้ำงเครอืข่ำยระหว่ำงกลุ่ม
เกษตรกรผู้เลี้ยงสตัว์น ้ำในพื้นที่อ ำเภอเมอืง จงัหวดัอุทยัธำนี เพื่อแลกเปลี่ยนควำมรู้ ข้อมูลข่ำวสำรกำรเลี้ยง และ
กำรตลำด มกีำรพฒันำกำรเพำะเลี้ยงปลำแรด และผลกัดนัให้ปลำแรดของลุ่มน ้ำสะแกกรงั เป็นสนิค้ำที่ได้รบักำรขึ้น
ทะเบยีน   สิง่บ่งชีท้ำงภูมศิำสตร ์ของไทย (Geographical Indication: GI) ไดก้ ำหนดใหม้กีำรออมทรพัยแ์ละระดมหุน้ 
มกีำรปล่อยกูใ้หแ้ก่สมำชกิ นอกจำกน้ี ยงัมกีำรจดัหำแหล่งเงนิทุนบรหิำรจดักำรภำยในกลุม่ 

การศึกษาสภาวะเศรษฐกิจของครวัเรือนสมาชิกกลุ่มผู้เลี้ยงสตัวน์ ้าต าบลท่าซุง จงัหวดัอุทยัธำนี พบว่ำ 
รำยไดค้รวัเรอืนของสมำชกิกลุ่มฯเฉลีย่ 393,235 บำทต่อครวัเรอืนต่อปี ในขณะทีม่รีำยจ่ำย 124,693 บำทต่อครวัเรอืน
ต่อปี ครวัเรอืนมภีำระหน้ีเฉลีย่ 75,455 บำทต่อครวัเรอืน สมำชกิกลุ่มฯเลีย้งสตัวน์ ้ำหลำยระบบกำรเลีย้ง ทัง้มกีำรเลีย้ง
ในกระชงั ลอยกระชงัในแมน่ ้ำสะแกกรงั และเลีย้งในบ่อดนิ ระบบกำรเลีย้งมทีัง้เลีย้งชนิดเดยีว และหลำยชนิดรว่มกนัใน
กระชงัเดยีวกนั โดยสว่นใหญ่แลว้สมำชกิจะเลีย้งปลำแรดอยำ่งเดยีวในกระชงั รอ้ยละ 47 จ ำนวนตวัอยำ่งทีส่ ำรวจ เลีย้ง
ปลำสงักะวำดอยำ่งเดยีวในกระชงั รอ้ยละ 13 เลีย้งปลำสวำยอยำ่งเดยีวทัง้ในบ่อดินและในกระชงั รอ้ยละ 10  ทีเ่หลอืจะ
เป็นกำรเลีย้งปลำหลำยชนิดรว่มกนัในกระชงั และในบ่อดนิ เชน่ เลีย้งปลำนิลรว่มกบัปลำสวำย เลีย้งปลำนิลรว่มกบัปลำ
แรด เลีย้งปลำสวำยรว่มกบัปลำแรด เป็นตน้ 

การวิเคราะห์ต้นทุน - รายได้ในการเลี้ยงสตัวน์ ้าของตวัอย่ำงสมำชกิ พบว่ำ สมำชกิมีประสบกำรณ์กำร
เลีย้งและช่วยเหลอืใหข้อ้มลูซึง่กนัและกนั สำมำรถด ำเนินกำรเลีย้งมรีำยรบัเหนือตน้ทุนทุกระบบกำรเลีย้ง โดยสมำชกิที่
เลีย้งปลำแรดในกระชงัอยำ่งเดยีวมตีน้ทุนรวม 1,873.54 บำท/ตรม./รอบ เป็นตน้ทุนคงที ่195.47 บำท/ตรม./รอบ หรอื
รอ้ยละ 10.43 ของตน้ทุนรวม ต้นทุนผนัแปร เฉลีย่ 1,678.07 บำท/ตรม./รอบ หรอืรอ้ยละ 89.57 ของตน้ทุนรวม สว่น
ใหญ่เป็นต้นทุนค่ำอำหำรส ำเรจ็รปูซึ่งสงูถงึ 1.346.78 บำท/ตรม./รอบ หรอืรอ้ยละ 71.88 ของต้นทุนรวม ผลผลติโดย
เฉลี่ยเป็น 23.94 กก./ตรม./รอบ ขำยไดใ้นรำคำเฉลี่ย 84.73 บำท/กก. จงึมรีำยรบัเฉลี่ย 2,028.50 บำท/ตรม./รอบ มี
รำยรบัเหนือตน้ทุน154.96 บำท/ตรม./รอบ คดิเป็นรอ้ยละ 8.27 ของตน้ทุนรวม  
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สมำชิกที่เลี้ยงปลำสงักะวำดในกระชงัอย่ำงเดียวมีต้นทุนรวม 3,497.84 บำท/ตรม./รอบ เป็นต้นทุนคงที ่
157.98 บำท/ตรม./รอบ หรอืรอ้ยละ 4.52 ของต้นทุนรวม ต้นทุนผนัแปร เฉลี่ย 3,339.86บำท/ตรม./รอบ หรอืรอ้ยละ 
95.48 ของต้นทุนรวม ส่วนใหญ่เป็นต้นทุนค่ำอำหำรส ำเรจ็รูปซึ่งสูงถงึ 3,306.67 บำท/ตรม./รอบ หรอืรอ้ยละ 94.53 
ของต้นทุนรวม ผลผลติโดยเฉลี่ยเป็น 46.97 กก./ตรม./รอบ ขำยได้ในรำคำเฉลี่ย 85.00 บำท/กก. จงึมรีำยรบัเฉลี่ย 
3,992.17 บำท/ตรม./รอบ มรีำยรบัเหนือตน้ทุน 494.32 บำท/ตรม./รอบ คดิเป็นรอ้ยละ 14.13 ของตน้ทุนรวม 

สมำชิกที่เลี้ยงปลำดุกในกระชงัอย่ำงเดียวมีต้นทุนรวม 1,227.64 บำท/ตรม./รอบ เป็นต้นทุนคงที่ 191.25 
บำท/ตรม./รอบ หรอืรอ้ยละ 15.62 ของต้นทุนรวม ต้นทุนผนัแปร เฉลีย่ 1,033.33 บำท/ตรม./รอบ หรอืรอ้ยละ 84.38
ของตน้ทุนรวม สว่นใหญ่เป็นตน้ทุนค่ำอำหำรส ำเรจ็รปูซึ่งสงูถงึ 966.67 บำท/ตรม./รอบ หรอืรอ้ยละ 78.94 ของตน้ทุน
รวม ผลผลติโดยเฉลีย่เป็น 22.22กก./ตรม./รอบ ขำยไดใ้นรำคำเฉลีย่ 60.00 บำท/กก. จงึมรีำยรบัเฉลีย่ 1,333.33บำท/
ตรม./รอบ มรีำยรบัเหนือตน้ทุน 105.69 บำท/ตรม./รอบ คดิเป็นรอ้ยละ 8.88 ของตน้ทุนรวม 

สมำชกิที่เลี้ยงปลำสวำยในกระชงัอย่ำงเดยีวมตี้นทุนรวม 1,432.34 บำท/ตรม./รอบ เป็นต้นทุนคงที่ 176.55
บำท/ตรม./รอบ หรอืรอ้ยละ 12.33 ของต้นทุนรวม ต้นทุนผนัแปร เฉลีย่ 1,255.79 บำท/ตรม./รอบ หรอืรอ้ยละ 87.67
ของตน้ทุนรวม สว่นใหญ่เป็นตน้ทุนค่ำอำหำรส ำเรจ็รปูซึ่งสงูถงึ 861.08 บำท/ตรม./รอบ หรอืรอ้ยละ 60.12 ของตน้ทุน
รวม และค่ำอำหำรสมทบ โดยเฉลีย่เป็น 215.00 บำท/ตรม./รอบ หรอื รอ้ยละ 15.01 ของตน้ทุนรวม ผลผลติโดยเฉลีย่
เป็น 41.85 กก./ตรม./รอบ ขำยไดใ้นรำคำเฉลีย่ 41.67 บำท/กก. จงึมรีำยรบัเฉลีย่ 1,743.83 บำท/ตรม./รอบ มรีำยรบั
เหนือตน้ทุน 311.49 บำท/ตรม./รอบ คดิเป็นรอ้ยละ 21.75 ของตน้ทุนรวม 

สมำชกิทีเ่ลีย้งปลำทบัทมิในกระชงัอย่ำงเดยีวมตีน้ทุนรวม 1,731.66 บำท/ตรม./รอบ เป็นตน้ทุนคงที ่197.00 
บำท/ตรม./รอบ หรอืรอ้ยละ 11.38 ของต้นทุนรวม ต้นทุนผนัแปร เฉลีย่ 1,534.66 บำท/ตรม./รอบ หรอืรอ้ยละ 88.62 
ของต้นทุนรวม ส่วนใหญ่เป็นต้นทุนค่ำอำหำรส ำเรจ็รูปซึ่งสูงถึง 1,037.99 บำท/ตรม./รอบ หรอืร้อยละ 59.94 ของ
ต้นทุนรวม ผลผลิตโดยเฉลี่ยเป็น 24.27 กก./ตรม./รอบ ขำยได้ในรำคำเฉลี่ย 75.00 บำท/กก. จึงมีรำยรบัเฉลี่ย 
1,820.00 บำท/ตรม./รอบ มรีำยรบัเหนือตน้ทุน 88.34 บำท/ตรม./รอบ คดิเป็นรอ้ยละ 5.10 ของตน้ทุนรวม 

สมำชิกที่เลี้ยงปลำสวำยร่วมกบัปลำแรดในกระชงัมตี้นทุนรวม 981.67 บำท/ตรม./รอบ เฉลี่ยตำมสดัส่วน
รำยรบัแต่ละชนิดปลำ แยกเป็นต้นทุนส ำหรบัปลำสวำย 415.25 บำท/ตรม./รอบ ส ำหรบัปลำแรด 566.42 บำท/ตรม./
รอบ เป็นต้นทุนคงที่ 100.00 บำท/ตรม./รอบ หรอืร้อยละ 10.19 ของต้นทุนรวม แยกเป็นต้นทุนส ำหรบัปลำสวำย 
45.00 บำท/ตรม./รอบ ส ำหรบัปลำแรด 55.00 บำท/ตรม./รอบ ตน้ทุนผนัแปร เฉลีย่ 881.67บำท/ตรม./รอบ หรอืรอ้ยละ 
89.81 ของตน้ทุนรวม เฉลีย่เป็นตน้ทุนส ำหรบัปลำสวำย 370.25 บำท/ตรม./รอบ ส ำหรบัปลำแรด 511.42 บำท/ตรม./
รอบ ตน้ทุนผนัแปรสว่นใหญ่เป็นตน้ทุนค่ำอำหำรส ำเรจ็รปู 768.33 บำท/ตรม./รอบ หรอืรอ้ยละ 78.27 ของต้นทุนรวม 
ผลผลติโดยเฉลีย่เป็น 16.67กก./ตรม./รอบ แยกเป็นปลำสวำย 10.00 กก./ตรม./รอบ ขำยไดใ้นรำคำเฉลีย่ 50.00 บำท/
กก. ปลำแรด 6.67 กก./ตรม./รอบ ขำยไดใ้นรำคำเฉลีย่ 100.00 บำท/กก. มรีำยรบัรวมเฉลีย่ 1,166.67 บำท/ตรม./รอบ 
เป็นรำยรบัจำกปลำสวำย 500.00 บำท/ตรม./รอบ รำยรบัจำกปลำแรด 666.67 บำท/ตรม./รอบ มรีำยรบัเหนือต้นทุน
185.00 บำท/ตรม./รอบ คดิเป็นรอ้ยละ 18.85 ของตน้ทุนรวม  เป็นรำยรบัเหนือตน้ทุนของปลำสวำย 84.75 บำท/ตรม./
รอบ   รำยรบัเหนือตน้ทุนของปลำแรด 100.25 บำท/ตรม./รอบ  

สมำชิกที่เลี้ยงปลำนิลร่วมกบัปลำแรดในกระชงัมตี้นทุนรวม 1,906.69 บำท/ตรม./รอบ เฉลี่ยตำมสดัส่วน
รำยรบัแต่ละชนิดปลำ แยกเป็นต้นทุนส ำหรบัปลำนิล 706.68 บำท/ตรม./รอบ ส ำหรบัปลำแรด 1,200.02 บำท/ตรม./
รอบ เป็นต้นทุนคงที่ 198.03 บำท/ตรม./รอบ หรอืรอ้ยละ 10.39 ของตน้ทุนรวม แยกเป็นตน้ทุนส ำหรบัปลำนิล 74.26
บำท/ตรม./รอบ ส ำหรบัปลำแรด 123.77 บำท/ตรม./รอบ ต้นทุนผนัแปร เฉลี่ย 1,708.67 บำท/ตรม./รอบ หรอืรอ้ยละ 
89.61 ของต้นทุนรวม เฉลี่ยเป็นต้นทุนส ำหรบัปลำนิล 632.42 บำท/ตรม./รอบ ส ำหรบัปลำแรด 1,076.25 บำท/ตรม./
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รอบ ส่วนใหญ่เป็นต้นทุนค่ำอำหำรส ำเรจ็รปู1,552.00 บำท/ตรม./รอบ หรอืรอ้ยละ 81.40 ของต้นทุนรวม ผลผลติจำก
กำรเลีย้งปลำนิลรว่มกบัปลำแรดในกระชงัรวม 30.00 กก./ตรม./รอบ แยกเป็นปลำนิล 13.33 กก./ตรม./รอบ ขำยไดใ้น
รำคำเฉลีย่ 60.00 บำท/กก. ปลำแรด 16.67 กก./ตรม./รอบ ขำยไดใ้นรำคำเฉลีย่ 80.00 บำท/กก. มรีำยรบัจำกกำรเลีย้ง
ปลำนิลร่วมกบัปลำแรดในกระชงัรวมเฉลีย่ 2,133.33 บำท/ตรม./รอบ เป็นรำยรบัจำกปลำนิล 800.00 บำท/ตรม./รอบ 
รำยรบัจำกปลำแรด 1,333.33 บำท/ตรม./รอบ มรีำยรบัเหนือตน้ทุน 226.64 บำท/ตรม./รอบ คดิเป็นรอ้ยละ 11.89 ของ
ตน้ทุนรวม  เป็นรำยรบัเหนือตน้ทุนของปลำนิล 93.32 บำท/ตรม./รอบ   รำยรบัเหนือตน้ทุนของปลำแรด 133.32 บำท/
ตรม./รอบ 

สมำชกิที่เลี้ยงปลำเทโพร่วมกบัปลำสวำยและปลำแรดในกระชงัมตี้นทุนรวม 4,684.00 บำท/ตรม./รอบ เมื่อ
เฉลีย่ตำมสดัส่วนรำยรบัแต่ละชนิดปลำ แยกเป็นต้นทุนส ำหรบัปลำเทโพ 1,200.51 บำท/ตรม./รอบ ส ำหรบัปลำสวำย 
1,405.69 บำท/ตรม./รอบ ส ำหรบัปลำแรด 2,077.80 บำท/ตรม./รอบ ต้นทุนแยกเป็นต้นทุนคงที่ 176.33 บำท/ตรม./
รอบ หรอืรอ้ยละ 3.76 ของตน้ทุนรวม แยกเป็นตน้ทุนส ำหรบัปลำเทโพ 45.85 บำท/ตรม./รอบ ส ำหรบัปลำสวำย 51.14
บำท/ตรม./รอบ ส ำหรบัปลำแรด 79.35 บำท/ตรม./รอบ เป็นตน้ทุนผนัแปร เฉลีย่ 4,507.67 บำท/ตรม./รอบ หรอืรอ้ยละ 
96.24 ของต้นทุนรวม เฉลี่ยเป็นต้นทุนส ำหรบัปลำเทโพ 1,154.66 บำท/ตรม./รอบ ส ำหรบัปลำสวำย 1,354.56บำท/
ตรม./รอบ ส ำหรบัปลำแรด 1,998.45 บำท/ตรม./รอบ ตน้ทุนผนัแปรสว่นใหญ่เป็นตน้ทุนค่ำอำหำรส ำเรจ็รปู 4,441.00
บำท/ตรม./รอบ หรอืรอ้ยละ 94.81 ของตน้ทุนรวม ผลผลติโดยเฉลีย่เป็น 110.00 กก./ตรม./รอบ ผลผลติแยกเป็นปลำ
เทโพ 26.67 กก./ตรม./รอบ ขำยได้ในรำคำเฉลี่ย 50.00 บำท/กก. ปลำสวำย 50.00 กก./ตรม./รอบ ขำยได้ในรำคำ
เฉลี่ย 30.00 บำท/กก. ปลำแรด 33.33กก./ตรม./รอบ ขำยได้ในรำคำเฉลี่ย 70.00 บำท/กก. มีรำยรบัรวมเฉลี่ย 
5,166.67 บำท/ตรม./รอบ เป็นรำยรบัจำกปลำเทโพ 1,333.33 บำท/ตรม./รอบ รำยรบัจำกปลำสวำย 1,500.00บำท/
ตรม./รอบ รำยรบัจำกปลำแรด 2,333.33 บำท/ตรม./รอบ โดยเฉลี่ยมรีำยรบัเหนือต้นทุน 482.67 บำท/ตรม./รอบ คดิ
เป็นรอ้ยละ 10.30 ของตน้ทุนรวม  เป็นรำยรบัเหนือตน้ทุนของปลำเทโพ 132.83 บำท/ตรม./รอบ   รำยรบัเหนือตน้ทุน
ของปลำสวำย 94.31 บำท/ตรม./รอบ   รำยรบัเหนือตน้ทุนของปลำแรด 255.53 บำท/ตรม./รอบ 

การตลาดและโซ่อุปทาน ด้ำนกำรกระจำยผลผลิตจำกตัวอย่ำงสมำชิกไปสู่ตลำดปลำยทำงนัน้ พบว่ำ 
สมำชกิกลุ่มตวัอย่ำง ส่วนใหญ่หรอืรอ้ยละ 40 ของตวัอย่ำงสมำชกิน ำไปขำยปลกีเองที่ตลำดนัด รองลงมำ รอ้ยละ 24
ของตวัอยำ่งสมำชกิขำยใหก้บัผูร้วบรวมทอ้งถิน่ รอ้ยละ 20ของตวัอยำ่งสมำชกิขำยใหก้บักลุ่มผูเ้ลีย้งสตัวน์ ้ำต ำบลท่ำซุง 
รอ้ยละ 17ของตวัอยำ่งสมำชกิขำยใหก้บัแพปลำ รอ้ยละ 7 ของตวัอยำ่งสมำชกิขำยใหก้บัพอ่คำ้ในตลำดคำ้สง่ในพืน้ที ่

ในควำมเชื่อมโยงของโซ่อุปทำน พบว่ำ สมำชกิกลุ่มตวัอย่ำงรบัรูข้ำ่วสำรดำ้นรำคำลูกพนัธุส์ตัวน์ ้ำจำกผูข้ำย 
รอ้ยละ 70 รบัรูด้ว้ยตวัเองรอ้ยละ 20  และจำกกลุ่มฯรอ้ยละ 10 สมำชกิกลุ่มตวัอยำ่งรบัรูข้ำ่วสำรดำ้นรำคำอำหำรสตัวน์ ้ำ
จำกผูข้ำย รอ้ยละ 73 จำกกลุ่มฯรอ้ยละ 27  สมำชกิกลุ่มตวัอย่ำงรบัรูข้ำ่วสำรดำ้นรำคำผลผลติสตัวน์ ้ำจำกผูข้ำยรอ้ยละ 
57 จำกตลำดกลำงรอ้ยละ 23 จำกกลุ่มฯ รอ้ยละ 17 รบัรูด้ว้ยตนเอง รอ้ยละ 3 สว่นรำคำผลผลติของสมำชกิ รอ้ยละ 70 
ถูกก ำหนดโดยผูร้บัซื้อ (โดยสำมำรถต่อรองไดร้อ้ยละ 76 ไม่สำมำรถต่อรองได้รอ้ยละ 24) รอ้ยละ 13 ถูกก ำหนดโดย
สมำชกิ โดยสำมำรถต่อรองได ้รอ้ยละ 17 ถกูก ำหนดตำมรำคำตลำด 

ควำมสนบัสนุนทีไ่ดร้บัจำกหน่วยงำนของรฐั พบวำ่ สมำชกิกลุม่รอ้ยละ 97 ไดร้บัควำมสนบัสนุนจำกกรม
ประมง ในเรือ่งปัจจยักำรผลติ กำรอบรมใหค้วำมรูเ้ทคนิคกำรเลีย้ง กำรเขำ้เยีย่มฟำรม์ กำรเขำ้ตรวจรบัรองฟำรม์ กำร
จดัตัง้เครอืขำ่ย แหลง่เงนิทุน และกำรตลำด ตำมล ำดบั รอ้ยละ 67 ไดร้บัควำมสนบัสนุนจำกกรมสง่เสรมิสหกรณ์ ใน
เรือ่งแหล่งเงนิทุน กำรบรหิำรจดักำรกลุม่ กำรใหทุ้นและสนิเชื่อ กำรใหค้วำมรูเ้รือ่งกำรท ำบญัช ี และกำรตลำด 
ตำมล ำดบั รอ้ยละ 37 ไดร้บัควำมสนบัสนุนจำกองคก์ำรบรหิำรสว่นทอ้งถิน่ ในเรือ่งจดัหำปัจจยักำรผลติ แหลง่เงนิทุน 
กำรเพำะเลีย้งสตัวน์ ้ำ และกำรตลำด ตำมล ำดบั 
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ปัญหำและอุปสรรคทีส่มำชกิกลุ่มเกษตรกรพบ สว่นใหญ่ประสบปัญหำอุปสรรคดำ้นสภำวะแวดลอ้มและสงัคม
ในเรื่องน ้ำเสยี รอ้ยละ 60 รองลงมำเป็นปัญหำและอุปสรรคดำ้นกำรผลติ เรื่องปลำเป็นโรค รอ้ยละ 13 ปัญหำอุปสรรค
เรื่องน ้ ำท่วม ร้อยละ 10 เรื่องหน้ำร้อนอุณหภูมิน ้ ำสูงส่งผลให้ปลำตำย ร้อยละ 7 ที่เหลือเป็นปัญหำอุปสรรคเรื่อง
ตวัเงนิตวัทองมำกนิปลำ น ้ำพดักระชงัขำดในช่วงหน้ำฝน รำคำผนัผวน โดนกดรำคำ ขำดแคลนลกูพนัธุ ์กลุ่มพฒันำยงั
ไมม่ำก มขีอ้จ ำกดัเรือ่งแหลง่เพำะพนัธุป์ลำ เป็นตน้ 

การวิเคราะห์ปัจจยัท่ีก าหนดความส าเรจ็ของการจดัตัง้กลุ่มเกษตรกร พบว่ำ จุดเด่น คอืผู้น ำกลุ่มที่มี
ควำมรู ้ควำมสำมำรถ และควำมเชีย่วชำญในกำรประกอบอำชพีเลีย้งปลำ มคีวำมมุ่งมัน่ในกำรท ำงำนเพื่อองคก์ร  กำร
บรหิำรจดักำรกลุ่มโดยกำรสรำ้งเครอืขำ่ยเพือ่แลกเปลีย่นควำมรูใ้นเรือ่งกำรเลีย้งและกำรตลำด กำรพฒันำกำรเลีย้งปลำ
แรดใหไ้ดร้บักำรขึ้นทะเบยีนสิง่บ่งชี้ทำงภูมศิำสตร ์ขอ้จ ำกดัหรอืจุดอ่อนของกลุ่มในเรื่องกำรจดัหำปัจจยักำรผลติที่ไม่
สำมำรถผลติใหพ้อกบัควำมตอ้งกำรของสมำชกิ เน่ืองจำกขอ้จ ำกดัของอตัรำก ำลงัผลติของเครื่องจกัร กำรตลำดยงัไม่
สำมำรถต่อรองรำคำได ้แหล่งทุนแมจ้ะมอียู่แต่จ ำนวนยงัไม่พอกบัควำมต้องกำร ขำดแคลนแรงงำนในครวัเรอืนซึ่งจะ
ส่งผลให้กำรเลี้ยงสตัว์น ้ำไม่ยัง่ยนื  กลุ่มฯมโีอกำสคอื พื้นที่ตัง้องค์กร ตัง้อยู่พื้นที่ใกล้ตลำดทัง้ตลำดปัจจยัและตลำด
ผลผลติ และที่ตัง้ยงัเป็นแหล่งพนัธุ์ปลำธรรมชำต ิมหีน่วยงำนภำครฐัและเอกชนให้กำรสนับสนุน  กลุ่มฯมอุีปสรรคใน
เรือ่งสิง่แวดลอ้ม น ้ำเสยี ปลำเป็นโรค ขำดแหล่งเพำะพนัธุป์ลำ 

กำรวเิครำะหก์ลยุทธก์ำรพฒันำกลุ่มเกษตรกร มทีัง้หมด 4 ดำ้น ประกอบดว้ย 

1. กลยุทธ์เชงิรุก เป็นกลยุทธ์ที่ดงึศกัยภำพของกลุ่มฯร่วมกบัโอกำส ซึ่งมคีวำมพรอ้มหลำยอย่ำง เพื่อเพิม่
ประสทิธภิำพของกำรด ำเนินงำนของกลุ่ม ซึ่งกลุ่มผูเ้ลีย้งสตัวน์ ้ำต ำบลท่ำซุง จงัหวดัอุทยัธำนี ไดก้ ำหนดกลยุทธเ์ชงิรุก 
คอื กลยทุธก์ารขยายช่องทางการตลาด โดยก ำหนดโครงกำร ไว ้3 โครงกำร คอื 

1) โครงกำรจดัตัง้แพลอยน ้ำ(ตลำดลอยน ้ำ) เพื่อจ ำหน่ำยผลผลติของกลุ่มฯ บรหิำรจดักำรโดยกลุ่มฯ เป็น
กำรรองรบันกัทอ่งเทีย่ว 

2) โครงกำรสรำ้งเครอืขำ่ยรว่มกบักลุ่มกำรทอ่งเทีย่วเชงิอนุรกัษ์ เพือ่เชื่อมโยงลกูคำ้ซึง่กนัและกนั 
3) โครงกำรส่งเสริมกำรตลำดปลำแรดเชิงพำณิชย์ เพื่อเป็นกำรสนับสนุนโครงกำรฟำร์มใหญ่ของ

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

2. กลยุทธ์เชงิป้องกนั เป็นสถำนกำรณ์ที่กลุ่มผู้เลี้ยงสตัว์น ้ำต ำบลท่ำซุง จงัหวดัอุทยัธำนี มโีอกำสเป็นข้อ
ได้เปรยีบด้ำนกำรแข่งขนัหลำยประกำร แต่ขดัที่มีปัญหำเป็นจุดอ่อน ดงันัน้ทำงออกจึงก ำหนดกลยุทธ์การเพ่ิม
ศกัยภาพ/ประสิทธิภาพกลุ่มฯ โดยก ำหนดโครงกำรไว ้3 โครงกำร คอื 

1) โครงกำรเพิม่ศกัยภำพกำรผลติอำหำรสตัวน์ ้ำของกลุม่ฯ 

2) โครงกำรเพิม่ประสทิธภิำพในกำรแปรรปูสตัวน์ ้ำ 

3) โครงกำรเพิม่ศกัยภำพกำรผลติปลำแรดของสมำชกิกลุม่ฯ 

3. กลยุทธ์เชงิแก้ไข เป็นสถำนกำรณ์ที่สภำพแวดล้อมภำยนอกไม่อ ำนวยในกำรด ำเนินงำน แต่กลุ่มผู้เลี้ยง
สตัว์น ้ ำต ำบลท่ำซุง จังหวดัอุทัยธำนี มีข้อได้เปรียบที่เป็นจุดแข็งหลำยประกำร แทนที่จะรอให้สภำพแวดล้อม
เปลีย่นแปลง กส็ำมำรถเลอืกกลยทุธก์ารสร้างเครือข่ายสนับสนุนการผลิตโดยก ำหนดโครงกำรไว ้5 โครงกำร คอื 

1) โครงกำรจัดตัง้กลุ่มเครือข่ำยผลิตพันธุ์ปลำที่มีศักยภำพโดยกรรมกำรกลุ่มอุทัยใหม่จะเป็นผู้

เพำะพนัธุท์ีจ่งัหวดันครสวรรค ์ซึง่สำมำรถผลติสง่กลุ่มได ้พนัธุป์ลำทีเ่พำะ ไดแ้ก่ ปลำแรด ดุก สวำย ปลำนิล 



xi 

2) โครงกำรรว่มพฒันำกำรผลติพนัธุ์แรด โดยประสำนควำมร่วมมอืกบัสถำนีเพำะเลีย้งเพื่อพฒันำกำร

วำงแผนกำรผลติลกูพนัธุท์ีม่คีุณภำพ ในดำ้นกำรปรบัอุณหภมูทิีเ่หมำะสม ดดัแปลงสภำพแวดลอ้มเพือ่ใหป้ลำวำงไขไ่ด้ 

3) โครงกำรจดัท ำแผนกำรผลติ เพื่อเป็นขอ้มลูในกำรใชว้ำงแผนกำรขำย ดูทศิทำงของตลำด  และเพิม่

อ ำนำจกำรต่อรองในกำรขำย ขยบัรำคำ 5-10% แสวงหำพอ่คำ้คนกลำงรว่มกนัตกลงรำคำทีย่ตุธิรรม 

4) โครงกำรจดัตัง้มำตรฐำนปลำแรด โดยก ำหนดเป็นมำตรฐำนปลำแรดอุทยัธำนี เช่น น ้ำหนัก 800

กรมั/ตวั  

5) โครงกำรเฝ้ำระวงัและเตอืนภยั โดยกำรจดัตัง้กลุ่มเฝ้ำระวงั และรว่มแกไ้ขน ้ำเสยีดว้ยกำรเลีย้งปลำที่

หลำกหลำยเพือ่ปรบัสภำพน ้ำ มกีำรท ำน ้ำชวีภำพในกำรบ ำบดัน ้ำเสยี 

4. กลยุทธ์เชงิรบั เป็นสถำนกำรณ์ที่เลวรำ้ยที่สุด เน่ืองจำกกลุ่มผู้เลี้ยงสตัวน์ ้ำต ำบลท่ำซุง จงัหวดัอุทยัธำนี 
ก ำลงัเผชญิกบัอุปสรรคจำกภำยนอก และมปัีญหำจุดอ่อนภำยในองคก์รหลำยอยำ่ ทำงเลอืกทีด่ทีีส่ดุ คอื กำรก ำหนดกล
ยทุธก์ารเข้าถึงแหล่งเงินทนุและองคค์วามรู้โดยก ำหนดโครงกำร 3 โครงกำร คอื 

1) โครงกำรจดัหำแหล่งสนบัสนุนเงนิทุนดอกเบีย้ต ่ำ 

2) โครงกำรจดัสมัมนำเชงิปฏบิตักิำรเพิม่ทกัษะและองคค์วำมรูแ้ก่เกษตรกร โดยกำรจดัใหอ้งค์ควำมรู้

ในกำรบรหิำรจดักำรกำรเลีย้งสตัวน์ ้ำในภำวะปัญหำชว่งหน้ำรอ้น และชว่งน ้ำหลำก 

3) โครงกำรขดุลอกคลอง เพือ่แกไ้ขปัญหำน ้ำเสยีและขำดแคลนน ้ำ  

การวิเคราะห์ สภาวะทัว่ไป-ส่ิงท่ีกลุ่มเกษตรกรมี-กระบวนการ-ผลลพัธ์ (CIPP) ของกลุ่มผูเ้ลี้ยงสตัวน์ ้ำ
ต ำบลทำ่ซุง สรุปผลกำรประเมนิ ดงัน้ี 

1. ผลกำรประเมนิในดำ้นสิง่แวดลอ้มกลุ่ม (Context: C) พบวำ่ สภำพแวดลอ้มเอือ้ใหเ้ป็นประโยชน์ต่อกลุ่ม ใน
ด้ำนกำรพัฒนำกำรเพำะเลี้ยงปลำแรดเป็นสินค้ำที่ได้ร ับกำรขึ้นทะเบียน   สิ่งบ่งชี้ทำงภูมิศำสตร์ ของไทย 
(Geographical Indication : GI)  

2. กำรประเมนิสิง่ทีเ่กี่ยวขอ้งกบักลุ่ม (Input: I) กลุ่มฯมกีองทุนจำกค่ำสมำชกิแรกเขำ้ จำกเงนิออมทรพัยแ์ละ
กำรเพิม่หุน้ของสมำชกิ มกีำรปล่อยกูใ้หแ้ก่สมำชกิ และมกีำรจดัหำแหล่งเงนิทุนจำกภำยนอกมำใหบ้รกิำรสมำชกิแต่ยงั
ไม่เพยีงพอ  ส ำหรบัปัจจยักำรผลติ ลูกพนัธุ ์ยงัขำดแคลนลูกพนัธุค์ุณภำพ เน่ืองจำกขำดแหล่งเพำะพนัธุ์ปลำ กลุ่มได้
คดิแกปั้ญหำ โดยสนบัสนุนและสง่เสรมิใหม้สีมำชกิเครอืขำ่ยเป็นผูผ้ลติลกูพนัธุส์ง่ใหก้ลุม่ และสมำชกิ กรณีปัจจยัอำหำร 
กลุ่มมอี ำนำจในกำรต่อรองรำคำอำหำรปลำกบัโรงงำนผลติอำหำรปลำ และมกีำรท ำอำหำรปลำทัง้ชนิดเมด็และสดเพื่อ
ใชภ้ำยในกลุ่ม ดำ้นตลำด/แพปลำ ไดม้กีำรรวบรวมผลผลติ น ำผลผลติจำกกลุ่มไปเปิดแผงจ ำหน่ำยเองในตลำดสด มี
กำรน ำผลผลติมำเพิม่มลูคำ่ดว้ยกำรแปรรปูเพือ่เป็นผลติภณัฑข์องฝำกต่ำงๆ  

3. กำรประเมนิกระบวนกำรบรหิำรจดักำรของกลุ่ม (Process: P) กระบวนกำรบรหิำรจดักำรของกลุ่ม สำมำรถ
ด ำเนินไปได้อย่ำงเขม้แขง็ โดยที่กำรบรหิำรงำนกลุ่มเป็นไปตำมระเบยีบ มกีำรก ำหนดกติกำกลุ่ม ผู้น ำปฏบิตัหิน้ำที่
อยำ่งเตม็ที ่สมำชกิใหค้วำมรว่มมอืเป็นอยำ่งด ี 

4. กำรประเมนิผลลพัธ์ของกำรด ำเนินงำน (Product: P) สมำชกิได้รบัผลประโยชน์ในกำรเขำ้ร่วมกลุ่มโดย
ไดร้บัควำมรูด้ำ้นเทคนิคกำรเลีย้งสตัวน์ ้ำเพิม่ขึน้ สำมำรถเขำ้ถงึปัจจยักำรผลติและแหลง่ทุน มตีลำดรองรบัผลผลติ 
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การวิเคราะห์การมีส่วนร่วมของสมาชิกในกลุ่มผู้เลี้ยงสตัวน์ ้าท่าซุง จงัหวดัอุทยัธำนี ผลกำรพจิำรณำ
สรุปไดด้งัน้ี 

1. ลกัษณะของระบบทรพัยำกรทีเ่อือ้ต่อกำรบรหิำรจดักำรทรพัยำกรในพืน้ทีอ่ยำ่งมสีว่นรว่ม โดยทรพัยำกรใน
พืน้ทีก่ลุม่ผูเ้ลีย้งสตัวน์ ้ำต ำบลทำ่ซุงสำมำรถฟ้ืนฟูไดห้ำกมกีำรจดักำรทีถ่กูตอ้ง และมคีวำมรว่มมอืกนัของชุมชน  

2. มแีรงจูงใจที่ท ำใหค้นในชุมชนเขำ้ร่วมกำรบรหิำรจดักำรทรพัยำกรในพื้นที่อย่ำงมสี่วนร่วม  โดยสมำชกิได้
ประโยชน์จำกกำรเขำ้กลุ่มฯ ไดแ้ลกเปลีย่นประสบกำรณ์ ขอ้มลูกำรเพำะเลีย้งสตัวน์ ้ำ ไดร้บักำรอบรมใหอ้งคค์วำมรูจ้ำก
ภำครฐั และกลุ่มฯไดช้่วยเหลอืในเรื่องปัจจยักำรผลติ นอกจำกน้ีไดร้บักำรช่วยเหลอืในเรื่องกำรหำช่องทำงกำรตลำด  มี
ตลำดสดในพื้นที่และรำ้นอำหำรรองรบัผลผลติของสมำชกิกลุ่มฯ ผู้น ำกลุ่มฯมคีวำมน่ำเชื่อถือและเป็นที่ไวว้ำงใจแก่
สมำชกิ มคีวำมกระตอืรอืรน้ทีจ่ะท ำงำนเพือ่พฒันำองคก์รใหก้ำ้วหน้ำ  

3. กตกิำกลุ่มเกษตรกรผูเ้ลีย้งสตัวน์ ้ำต ำบลท่ำซุงทีจ่ดัท ำขึน้ ใหทุ้กคนสำมำรถเขำ้เป็นสมำชกิกลุ่มเกษตรกรผู้
เลีย้งสตัวน์ ้ำท่ำซุงได ้โดยเท่ำเทยีมกนั แต่ตอ้งเป็นไปตำมกฎระเบยีบของกลุ่ม มกีำรลงโทษสมำชกิผูล้ะเมดิกตกิำของ
กลุม่ฯ ตำมบทลงโทษทีก่ ำหนดไวใ้นกฎระเบยีบของกลุม่ฯ  

4. สิง่ที่ตอ้งมเีพื่อกำรบรหิำรจดักำรกลุ่มเกษตรกรอย่ำงมสีว่นรว่ม ประกอบดว้ย ขอ้มลูทีเ่ชื่อถอืได ้ซึ่งไดจ้ำก 
ประธำนกลุ่มฯ สมำชกิกลุ่มฯ หน่วยรำชกำรในจงัหวดั องคก์ำรบรหิำรสว่นต ำบล องคก์ำรบรหิำรสว่นจงัหวดั เทศบำล 
และอ ำเภอ มกีำรจดักำรแก้ไขปัญหำควำมขดัแยง้ร่วมกนั มกีำรจดัประชุมหำรอืในกำรปฏบิตัติำมระเบยีบของกลุ่มที่
ก ำหนด ผูบ้รหิำรกลุ่มและสมำชกิกลุ่มฯมกีำรปรบัตวัต่อกำรเปลี่ยนแปลง เช่น ลูกพนัธุ์ที่เริม่หำจำกธรรมชำตยิำกขึน้ 
และพนัธุไ์มม่กีำรพฒันำ กจ็ะชว่ยกนัพฒันำพนัธุ ์นอกจำกน้ีจะปรบัวธิกีำรเลีย้งเพือ่กำรรกัษำสภำพแวดลอ้มมำกขึน้ 

5. ปัจจัยด้ำนอื่นๆ ที่มีควำมส ำคัญต่อกำรบริหำรจัดกำรกลุ่มเกษตรกรอย่ำงมีส่วนร่วม ประกอบด้วย 
ทรพัยำกร โดยผูน้ ำกลุ่มเกษตรกรผูเ้ลี้ยงสตัวน์ ้ำท่ำซุง เป็นผูท้ีม่บีทบำทในทอ้งที่ สมำชกิกลุ่มเกษตรกรผูเ้ลีย้งปลำท่ำ
ซุงปัจจุบนัมจี ำนวน 179 รำย หำกมสีมำชกิกำรเลีย้งปลำในกระชงัเพิม่มำกขึน้ โดยไมม่กีำรประเมนิศกัยภำพพืน้ที ่จะมี
ผลกระทบต่อกำรเลีย้งในอนำคต กำรปฏสิมัพนัธท์ีเ่กดิขึน้ในชุมชน กำรมกีจิกรรมร่วมในกำรอนุรกัษ์ทรพัยำกรในพืน้ที่ 
รณรงคใ์หเ้กษตรกรใหอ้ำหำรในอตัรำทีเ่หมำะสม เพื่อไมใ่หน้ ้ำในแมน่ ้ำเน่ำเสยี  กเ็ป็นปัจจยัส ำคญัในกำรมสีว่นรว่มของ
สมำชกิในกลุม่ฯ 

การวิเคราะหร์ะบบนิเวศในการเพาะเลี้ยงสตัวน์ ้า ของกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสตัวน์ ้าท่าซุง (EAA) แยก
ประเดน็กำรวเิครำะห ์ดงัน้ี 

1. บรบิททำงเศรษฐกจิ สงัคมของกำรพฒันำกำรเพำะเลีย้ง โดยกำรวเิครำะห์มติทิำงเศรษฐกจิ พบว่ำ ต ำบล
ท่ำซุงได้ยกฐำนะเป็นองกำรบรหิำรส่วนต ำบลเมื่อปี 2540 โดยแบ่งเขตกำรปกครองเป็น 8 หมู่บ้ำน ครวัเรอืนในเขต
ต ำบลท่ำซุงม ี1,340 ครวัเรอืน ประชำกรทัง้สิน้ 3,888 คน อำชพีหลกั คอื กำรเกษตรกรรม รำยได้เฉลี่ยต่อครวัเรอืน 
391,220 บำทต่อปี รำยไดบุ้คคลเฉลี่ย 139,081 บำทต่อปี ส ำหรบักำรวเิครำะห์มติทิำงภูมศิำสตร์ พบว่ำ ต ำบลท่ำซุง 
ตัง้อยู่ในเขตพืน้ที่อ ำเภอเมอืง จงัหวดัอุทยัธำนี มพีืน้ทีท่ ัง้สิน้ประมำณ 11,313 ไร่ พืน้ทีส่ว่นใหญ่เป็นทีร่ำบลุ่มแม่น ้ำ มี
แมน่ ้ำไหลผ่ำนถงึสองสำยดว้ยกนั คอื แมน่ ้ำเจำ้พระยำ และแมน่ ้ำสะแกกรงั โดยแมน่ ้ำทัง้สองสำยไหลมำบรรจบกนัตรง
บรเิวณสดุพืน้ทีข่องหมูท่ี ่5 ตรงขำ้มกบัฝัง่อ ำเภอมโนรมย ์จงัหวดัชยันำท 

2. ระบบนิเวศและกำรเพำะเลี้ยง ระบบนิเวศส่งผลต่อกำรเลี้ยง ซึ่งปัจจุบนัปลำในกระชงัจงัหวดัอุทยัธำนีมี
ปัญหำเรื่องน ้ำอุณหภูมสิงูส่งผลให้ปลำตำย ประกอบกบัอำกำศรอ้น ท ำให้ปลำไม่ค่อยวำงไข่ อย่ำงไรกต็ำม กำรเลี้ยง
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ปลำในล ำน ้ำ ไม่สง่ผลต่อระบบนิเวศ ไมม่กีำรรอ้งเรยีน แต่จะมปัีญหำเรื่องของน ้ำเสยีจำกภำวะธรรมชำติ ช่วงน ้ำหลำก
น ้ำป่ำจะไหลลงบรเิวณเหนืออุทยั ซึง่ชะลำ้งสำรพษิจำกไรล่งแมน่ ้ำ  

3. กำรรว่มมอืระหว่ำงหน่วยงำน ในกำรดูแลรกัษำสิง่แวดลอ้ม ในสว่นของหน่วยงำนในพืน้ที่ของกรมประมง 
มกีำรดแูลเกษตรกรในเรื่องของกำรแจง้เตอืนน ้ำเสยี มกีำรตรวจสอบคุณภำพน ้ำทุกอำทติย์ มกีำรท ำควำมสะอำดแมน่ ้ำ
ล ำคลอง โดยกรมเจำ้ทำ่จะมำเกบ็ผกัตบชวำรว่มกบัชุมชนในทอ้งที่ 

ปัจจยัท่ีก าหนดความส าเรจ็ในการด าเนินงานของกลุ่มผู้เลี้ยงสตัวน์ ้าต าบลท่าซุง แยกพจิำรณำเป็น
ปัจจยัภำยใน และปัจจยัภำยนอก ดงัน้ี 

1. ปัจจยัภำยใน ปัจจยัภำยในทีก่ ำหนดควำมส ำเรจ็ประกอบดว้ย  

1) บุคคลในกลุ่มผู้เลี้ยงสตัว์น ้ ำต ำบลท่ำซุง ซึ่งประธำนกลุ่มมีคุณลกัษณะเป็นผู้มีควำมเสยีสละเพื่อ
ส่วนรวม มีควำมเข้มแข็ง มีควำมคิดระเริม่ในเชิงสร้ำงสรรค์ และมีควำมสำมำรถโน้มน้ำวให้สมำชิกด ำเนินตำม มี
ควำมสำมำรถในกำรติดต่อประสำนงำนขอควำมร่วมมอืกบัองค์กรต่ำงๆทัง้ภำครฐัและเอกชน สมำชกิกลุ่มให้ควำม
รว่มมอื มคีวำมผกูพนักนัด ีสมำชกิสว่นใหญ่เป็นญำต ิรูจ้กักนั มฐีำนะใกลเ้คยีงกนั ไมม่คีวำมแตกต่ำงกนัมำกนกั ฉะนัน้ 
จงึเจรจำกนังำ่ย แต่มขีอ้จ ำกดัที่กลุ่มผูเ้ลีย้งสตัวน์ ้ำต ำบลท่ำซุง ไมม่กีำรจำ้งพนกังำน เพื่อปฏบิตังิำนในกลุ่ม จงึอำจเป็น
ขอ้ดอ้ยทีไ่มส่ำมำรถขยำยกจิกรรมของกลุ่มได ้

2) ที่ตัง้กลุ่มฯ ที่ท ำกำรกลุ่มยงัใชบ้ำ้นของผูน้ ำ ท ำใหข้ำดควำมมัน่คงหำกผูน้ ำกลุ่มยุตบิทบำทหรอืต้อง
หมดวำระ  

3) ทุนด ำเนินงำนของกลุ่มฯ ทุนของกลุ่มผู้เลี้ยงสตัว์น ้ ำต ำบลท่ำซุงมำจำกกำรระดมหุ้นกันระหว่ำง
สมำชกิเอง กำรระดมหุน้ จะใหส้มำชกิลงหุน้ปีละ 1 ครัง้ และจะเปิดใหส้มำชกิออมทรพัยปี์ละ 1 ครัง้ แลว้แต่สมำชกิจะ
ออม และมกีำรปล่อยกูใ้หแ้ก่สมำชกิ  

4) กำรด ำเนินงำนของกลุ่มฯ ในเรือ่งกำรผลติมกีำรแลกเปลีย่นทกัษะกำรเลีย้งปลำกนัอยำ่งใกลช้ดิ มกีำร
จดัหำปัจจยักำรผลติที่ส ำคญัคอื อำหำรปลำ ซึ่งกลุ่มได้รบักำรสนับสนุนจำกองค์กำรบรหิำรส่วนจงัหวดัในกำรจดัตัง้
โรงงำนผลติอำหำรปลำ และใหก้ำรสนับสนุนกำรจำ้งแรงงำนผลติ โดยส ำนักงำนประมงจงัหวดัใหอ้งค์ควำมรูเ้รื่องสตูร 
และวตัถุดิบในกำรผลิต หำกแต่ปรมิำณกำรผลิตมีจ ำกัด ด้วยก ำลงัผลิต ไม่เพียงพอกบัควำมต้องกำรของสมำชิก 
กรรมกำรบรหิำรกลุ่มฯไดต้ดิต่อบรษิทัผูผ้ลติอำหำรสตัวร์ำยใหญ่สง่อำหำรสตัวใ์หก้ลุ่มในรำคำถูก และกลุ่มจ ำหน่ำยต่อ
สมำชกิโดยเพิม่รำคำกำรบรหิำรจดักำรอกีไม่มำกนัก ส ำหรบัพนัธุป์ลำ ทีผ่่ำนมำจนถงึปัจจุบนัสมำชกิสว่นใหญ่หำพนัธุ์
จำกธรรมชำต ิซึง่มคีวำมอุดมสมบรูณ์ในพืน้ที ่แต่มปัีญหำเรือ่งสำยพนัธุ ์ซึง่ไมม่กีำรพฒันำสำยพนัธุ ์นอกจำกน้ี สมำชกิ
บำงรำยจะซื้อพนัธุ์ปลำจำกพ่อคำ้เร่ ซึ่งกอ็ำจไม่มกีำรพฒันำสำยพนัธุ ์จงึท ำให้อตัรำรอดน้อย และอตัรำกำรเตบิโตชำ้ 
อย่ำงไรกต็ำม กลุ่มฯไดม้กีำรแก้ปัญหำ โดยสนับสนุนสมำชกิที่มทีกัษะในกำรเพำะพนัธุ์ปลำ เพิม่ทกัษะกำรเพำะพนัธุ์
ปลำน ำมำจ ำหน่ำยแก่สมำชกิ ผลผลติปลำมกีำรน ำผลผลติมำเพิม่มูลค่ำด้วยกำรแปรรูปปลำเป็นผลติภณัฑ์ต่ำงๆ แต่
เป็นกำรผลติตำมค ำสัง่ซื้อ ซึ่งเป็นข้อดีอย่ำงหน่ึง ไม่ต้องกงัวลเรื่องผลผลติค้ำงสต๊อกเพรำะเป็นกำรผลติตำมควำม
ตอ้งกำรของตลำด นอกจำกน้ีกลุม่ฯโดยประธำนกลุ่มฯไดม้กีำรเปิดแผงขำยปลำสดในตลำดมโนรมย ์จงัหวดัชยันำท ซึง่
เป็นตลำดหลกั ไมไ่กลจำกทีต่ ัง้กลุ่ม สำมำรถเดนิทำงทำงเรอืไดส้ะดวกและรวดเรว็ ซึง่ขำยดเีพรำะเป็นปลำสด สำมำรถ
กระจำยผลผลิตของสมำชิกได้เป็นอย่ำงดี กำรอำศยัตลำดในพื้นที่ มีขอ้สงัเกตว่ำจะมีผลดีกว่ำระบบกำรขำยให้กบั
โมเดริน์เทรดและหอ้งเยน็ เพรำะสำมำรถรบัเงนิสดทนัท ีในขณะที่ โมเดริน์เทรด และหอ้งเยน็ ใชร้ะบบเครดติ กว่ำจะ
ไดร้บัเงนิประมำณหนึ่งเดอืนเป็นอยำ่งเรว็  

2. ปัจจยัภำยนอก ปัจจยัภำยนอกทีก่ ำหนดควำมส ำเรจ็ประกอบดว้ย  
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1) บุคคลภำยนอกกลุม่ผูเ้ลีย้งสตัวน์ ้ำต ำบลทำ่ซุง โดยมเีจำ้หน้ำทีจ่ำกหน่วยงำนทัง้ภำครฐัและเอกชน 
ประกอบดว้ยกรมประมง กรมสง่เสรมิสหกรณ์ กรมเจำ้ทำ่ พฒันำชุมชน กำรศกึษำนอกโรงเรยีน องคก์ำรบรหิำรสว่น
ทอ้งถิน่ บรษิทัจ ำหน่ำยปัจจยักำรผลติ รว่มกนัใหค้วำมชว่ยเหลอืสนบัสนุนและตดิตำมกำรด ำเนินกจิกรรมของกลุม่ฯ
อยำ่งต่อเนื่องและตลอดเวลำ  

2) พืน้ที่ภำยนอกกลุ่มผูเ้ลีย้งสตัวน์ ้ำต ำบลท่ำซุง สภำวะแวดลอ้ม มแีม่น ้ำส ำคญั 2 สำยมแีม่น ้ำส ำคญั 2 
สำย คือแม่น ้ ำเจ้ำพระยำ และแม่น ้ ำสะแกกรงัไหลมำบรรจบกัน ท ำให้มีควำมอุดมสมบูรณ์ทำงทรพัยำกรสตัว์น ้ ำ 
สำมำรถหำลูกปลำได้เอง กำรคมนำคม สะดวกทัง้ทำงรถ และทำงเรอื ไม่ไกลจำกแหล่งจ ำหน่ำยปัจจยักำรผลติ และ
ตลำดผลผลติ 

3) ปัจจยัดำ้นทุนด ำเนินงำนจำกภำยนอกกลุ่มฯ กลุ่มผูเ้ลีย้งสตัวน์ ้ำต ำบลท่ำซุงสำมำรถเขำ้ถงึแหล่งทุน
หลำยแหล่ง อำทเิช่น กองทุนเพื่อกำรลงทุนทำงสงัคม (Social Investment Fund: SIF) กองทุนพฒันำสหกรณ์ของกรม
สง่เสรมิสหกรณ์ แมก้ลุ่มฯจะไม่ไดต้ัง้เป็นสหกรณ์ แต่กจ็ดทะเบยีนเป็นกลุ่มนิตบิุคคล ภำยใต้กำรดูแลของกรมส่งเสรมิ
สหกรณ์ สำมำรถรบักำรสนบัสนุนจำกกองทุนดงักล่ำวได ้

แนวทางการพฒันาสมรรถนะของกลุ่มผูเ้ลี้ยงสตัวน์ ้าต าบลท่าซุง มขีอ้เสนอดงัน้ี 

1. แนวทำงกำรพฒันำดำ้นบุคลำกร แบง่พจิำรณำแยกเป็น  

1) ผูน้ ำกลุ่ม กลุ่มผูเ้ลีย้งสตัวน์ ้ำต ำบลท่ำซุงมผีูน้ ำกลุ่มทีม่คีุณสมบตัทิีจ่ะน ำพำองคก์รใหเ้ขม้แขง็ ครบทุก

ด้ำนทัง้มีควำมซื่อสตัว์ เป็นธรรม มีเวลำท ำงำนให้องค์กร มีควำมรู้ ทัง้ในกำรเลี้ยง และ กำรขำยสตัว์น ้ำ มีมนุษย

สมัพนัธ์ สำมำรถท ำควำมเขำ้ใจกบัสมำชกิ และ สำมำรถประสำนงำนกบัหน่วยงำนที่เกี่ยวขอ้ง รวมทัง้ผูม้สีว่นไดส้่วน

เสยีในพืน้ทีไ่ด้ มคีวำมมุ่งมัน่ในกำรสรำ้งควำมเขม้แขง็ใหแ้ก่องคก์รชุมชน และเป็นทีย่อมรบัในหมู่สมำชกิ  แต่อยำ่งไรก็

ตำม กำรบรหิำรองคก์รจะตอ้งกระจำยงำนใหก้บัผูอ้ื่นดว้ย เพื่อไม่ใหเ้ป็นภำระหนักอยู่เพยีงคนเดยีว และอำจท ำใหง้ำน

ไมส่ ำเรจ็ตำมเป้ำหมำยทีต่ ัง้ไว ้ 

2) พนักงำนประจ ำกลุ่ม กลุ่มผู้เลี้ยงสตัวน์ ้ำต ำบลท่ำซุงควรมกีำรจดัจำ้งพนักงำนประจ ำกลุ่มฯ จ ำนวน

หน่ึง ในกำรด ำเนินงำนสำนต่อควำมคดิ และมตขิองทีป่ระชุมกลุ่มฯ ทัง้ในเรื่องกำรประสำนงำนทั ้งภำยในและภำยนอก

กลุ่ม กำรด ำเนินธุรกรรมต่ำงๆของกลุ่ม ซึ่งทมีงำนจะตอ้งเป็นมอือำชพี มกีำรแบ่งภำระงำนทีช่ดัเจน  ดำ้นกำรเลีย้งสตัว์

น ้ำ กำรประสำนงำน กำรตลำด และกำรบญัช ีซึง่พนกังำนจำ้งน้ีจะสำมำรถท ำงำนไดเ้ตม็ก ำลงั และต่อเน่ือง 

3) สมำชกิกลุ่ม กลุ่มผู้เลี้ยงสตัว์น ้ำต ำบลท่ำซุงควรมนีโยบำยจูงใจคนรุ่นใหม่เขำ้ร่วมกจิกรรมของกลุ่ม 

และพฒันำเป็นสมำชกิกลุ่ม และผูบ้รหิำรกลุ่ม ทัง้น้ีคนรุ่นใหม่ จะสำมำรถรบัเทคโนโลยใีหม่ๆเขำ้มำปรบัปรุงองคก์รได้

ดกีว่ำคนรุน่เก่ำ นอกจำกน้ีคนรุน่ใหม่มกัจะกลำ้แสดงออก มำกกว่ำคนรุน่เก่ำทีม่แีต่ควำมเกรงใจไม่กลำ้เสนอแนะ หรอื

คดัคำ้นในทีป่ระชุมขององคก์ร 

2. แนวทำงพฒันำดำ้นทีต่ ัง้กลุ่มฯ ทีต่ ัง้และส ำนกังำนเป็นของประธำนกลุ่ม ซึง่เป็นปัจจยัเสีย่งทีจ่ะไมเ่กดิควำม
ยัง่ยนื หำกประธำนเจ้ำของที่ตัง้ไม่สำมำรถท ำงำนต่อ และทำยำทไม่เหน็ด้วยในกำรเขำ้ใช้พื้นที่ ฉะนัน้ แนวทำงกำ ร
พฒันำดำ้นสถำนทีต่ ัง้กลุ่มผูเ้ลีย้งสตัวน์ ้ำต ำบลท่ำซุง ควรจดัหำทีด่นิและส ำนกังำนเป็นสมบตัขิองกลุ่มฯ  

3. แนวทำงกำรพฒันำเรื่องทุนในกำรด ำเนินงำน ปัจจุบนัมแีหล่งเงนิทุนให้เกษตรกรและองค์กรเกษตรกร
เขำ้ถงึไดห้ลำยแหล่ง ในอตัรำดอกเบี้ยต ่ำ อย่ำงไรกต็ำม กำรน ำเงนิทุนจำกแหล่งภำยนอก มำด ำเนินธุรกจิของกลุ่มฯ 
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จะต้องประเมินธุรกิจที่สำมำรถจะท ำได้ และวำงแผนท ำธุรกิจให้มีรำยได้มำกกว่ำรำยจ่ำย มีผู้บริหำรจดักำรที่มี
ประสบกำรณ์ เขำ้มำด ำเนินกำร 

4. แนวทำงกำรพฒันำกำรด ำเนินงำนขององคก์ร  

1) กำรบรกิำรสง่เสรมิกำรผลติ กลุ่มฯ สำมำรถผลกัดนัใหป้ลำแรดของลุ่มน ้ำสะแกกรงั เป็นสนิคำ้ทีไ่ดร้บั
กำรขึน้ทะเบยีน สิง่บ่งชี้ทำงภูมศิำสตร์ ของไทย (Geographical Indication: GI) แต่สมำชกิกลุ่มฯยงัไม่ไดใ้ชป้ระโยชน์
ในขอ้น้ีมำกนกั อำจเป็นเพรำะกำรเลีย้งปลำแรดตอ้งใชเ้วลำนำน ดงันัน้ แนวทำงกำรพฒันำจะตอ้งวำงแผนกำรผลติโดย
แบ่งกลุ่มผลติตำมควำมถนัด นับตัง้แต่กลุ่มเพำะฟัก กลุ่มอนุบำล และกลุ่มเลี้ยงปลำใหญ่ เป็นกำรกระจำยควำมเสีย่ง
ใหก้บัสมำชกิ นอกจำกน้ี ควรมกีำรก ำหนดมำตรฐำนปลำแรด GI เช่นก ำหนดขนำดปลำทีจ่ ำหน่ำยตอ้งมนี ้ำหนักไม่ต ่ำ
กวำ่ 800 กรมัต่อตวั เป็นตน้  

2) กำรบรกิำรปัจจยักำรผลติ กลุ่มฯให้บรกิำรอำหำรสตัว์น ้ำให้กบัสมำชกิ โดยได้รบักำรสนับสนุนจำก

องคก์ำรบรหิำรสว่นจงัหวดัผลติอำหำรสตัวน์ ้ำจ ำหน่ำยใหส้มำชกิในรำคำถูกเน่ืองจำกไมห่วงัผลก ำไรมำกนกั แต่ผลผลติ

ไม่เพยีงพอต่อควำมต้องกำรของสมำชกิ กลุ่มฯควรสัง่จำ้งบรษิทัผลติอำหำรสตัวผ์ลติอำหำรตำมสตูรทีส่มำชกิตอ้งกำร 

ส ำหรบัลกูพนัธุ ์ควรสรำ้งเครอืขำ่ยเพำะพนัธุป์ลำจดัสง่ใหก้ลุม่ฯ และกระจำยต่อใหส้มำชกิ 

3) กำรบรกิำรดำ้นกำรตลำด ควรมกีำรขยำยช่องทำงกำรตลำด ควรมกีำรวำงแผนกำรผลติและกำรตลำด
ทีส่อดคลอ้งกนั โดยกำร 

3.1) เพิม่เป้ำหมำยนักท่องเที่ยวในพื้นที่ ทัง้น้ี ที่ตัง้กลุ่มอยู่ใกลว้ดัท่ำซุงเป็นแหล่งท่องเที่ยวส ำคญั

ของจงัหวดัอุทยัธำนีมนีกัท่องเทีย่วเดนิทำงมำทอ่งเทีย่วตลอดปี ดงันัน้ กลุม่ฯควรประสำนงำนกบัหน่วยงำนรำชกำรและ

องคก์ำรบรหิำรสว่นทอ้งถิน่จดัตัง้แพลอยน ้ำหน้ำกลุ่มฯเพื่อจ ำหน่ำยสนิคำ้แก่นกัท่องเทีย่ว และประสำนกบักลุ่มน ำเทีย่ว

เชงิอนุรกัษ์ในกำรวำงแผนพำนกัทอ่งเทีย่วแวะซือ้สนิคำ้ 

3.2) เพิม่เป้ำหมำยลูกคำ้งำนประเพณีทอ้งถิน่ เช่น งำนบวช งำนแต่ง งำนตำย งำนเหล่ำน้ีต้องกำร

อำหำรส ำเรจ็รปู ซึ่งปกตกิลุ่มผูเ้ลีย้งสตัวน์ ้ำต ำบลท่ำซุงกไ็ดม้กีจิกรรมผลติอำหำรส ำเรจ็รปูกึ่ง/พรอ้มบรโิภค ตำมควำม

ต้องกำรอยู่แลว้ ซึ่งเป็นแนวคดิที่ดทีี่ไม่ต้องมภีำระเรื่องสนิคำ้ผลติแลว้คำ้งสต๊อก แต่ควรเพิม่กำรประชำสมัพนัธข์ยำย

กำรสัง่ซือ้ เพือ่ไดน้ ำผลผลติสมำชกิมำเพิม่มลูคำ่ไดด้ว้ย 
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บทท่ี 1  
บทน า 

 
1.1 ความน า 

ผลจำกกำรศกึษำในโครงกำร “กำรสรำ้งเสรมิควำมสำมำรถของเกษตรกรผูเ้พำะเลีย้งสตัวน์ ้ำไทยเพื่อกำ้วเขำ้สู่
กำรเป็นประชำคมเศรษฐกิจอำเซียน: สถำนภำพและกำรมองไปขำ้งหน้ำ” พบว่ำปัญหำที่ส ำคญัของกำรพฒันำกำร
เพำะเลี้ยงสตัว์น ้ำในประเทศไทยคือ กำรที่มเีกษตรกรรำยย่อยจ ำนวนมำกและมทีี่ตัง้กระจดักระจำย เกษตรกรขำด
อ ำนำจต่อรองทำงกำรค้ำ จำกกำรพึ่งพำกบัพ่อคำ้คนกลำงทัง้ระดบัคำ้ส่งและค้ำปลกี ปัญหำจะสำมำรถแก้ไขและเพิม่
สมรรถนะด้ำนกำรจดัหำปัจจยักำรผลิต กำรผลิต และกำรตลำดได้หำกเกษตรกรมีกำรด ำเนินกำรในลกัษณะเป็น
ผูป้ระกอบกำรแบบรวมกลุม่จดัองคก์รชุมชน (เรอืงไร โตกฤษณะ และคณะ 2556) 

กำรรวมกลุ่มเพื่อจดัองค์กรชุมชนของเกษตรกรผู้เพำะเลี้ยงสตัว์น ้ำที่ผ่ำนมำท ำกนัในหลำยรูปแบบ  มทีัง้ที่
รวมตวักนัในรปูกลุ่มผูเ้พำะเลีย้งสตัวน์ ้ำโดยไม่ไดจ้ดทะเบยีนเป็นนิตบิุคคล  กำรรวมกลุ่มโดยจดทะเบยีนเป็นนิตบิุคคล 
ซึง่มกัจะใชช้ื่อกลุม่ผูเ้พำะเลีย้งสตัวน์ ้ำ จดทะเบยีนเป็นวสิำหกจิชุมชน หรอืจดทะเบยีนเป็นสหกรณ์ กำรจดัองคก์รชุมชน
ในรูปแบบต่ำงๆเหล่ำน้ีมทีัง้ที่ประสบผลส ำเรจ็ช่วยพฒันำกำรเพำะเลี้ยงสตัว์น ้ำ สรำ้งควำมเขม้แขง็ให้แก่เกษตรกรผู้
เพำะเลีย้งสตัวน์ ้ำ และทีไ่มป่ระสบควำมส ำเรจ็ดว้ยปัญหำอุปสรรคทีเ่กดิขึน้หลำยประกำร ตอ้งเลกิด ำเนินกำรไปในทีสุ่ด 

กลุ่มผูเ้ลีย้งสตัวน์ ้ำต ำบลท่ำซุง จงัหวดัอุทยัธำนี เป็นกลุ่มเกษตรกรจดทะเบยีนเป็นนิตบิุคคล เป็นรปูแบบหน่ึง
จำกสีร่ปูแบบของโครงกำรวจิยั “กำรเสรมิสรำ้งสมรรถนะเกษตรกรผูเ้พำะเลีย้งสตัวน์ ้ำโดยกำรจดักำรองคก์รชุมชน” กำร
เลอืกกลุ่มผูเ้ลีย้งสตัวน์ ้ำต ำบลท่ำซุงท ำกำรศกึษำครัง้น้ี เน่ืองจำกเป็นกลุ่มที่มคีวำมโดดเด่น ประสบควำมส ำเรจ็ในกำร
บรหิำรกลุ่ม จนได้รบัคดัเลอืกให้เป็นสถำบนัเกษตรกรดเีด่น ประจ ำปี 2557 สำขำกลุ่มเกษตรกรท ำประมงหรอืกลุ่ม
เกษตรกรเพำะเลีย้งสตัวน์ ้ำ  

กำรศึกษำครัง้น้ีมุ่งที่จะศึกษำกำรจัดองค์กรชุมชนของเกษตรกร หำรูปแบบและปัจจัยที่ท ำให้ประสบ
ควำมส ำเรจ็ ตลอดจนปัญหำอุปสรรคที่เกดิขึน้และแนวทำงกำรแก้ไขจำกกำรรวมกลุ่มจดัองค์กรชุมชนที่ผ่ำนมำ เพื่อ
เสนอแนะแนวทำงกำรสร้ำงเสรมิควำมเข้มแขง็ของเกษตรกรผู้เพำะเลี้ยงสตัว์น ้ ำโดยกำรจดัองค์กรชุมชน ร่วมกนั
พฒันำกำรเพำะเลีย้งสตัวน์ ้ำอย่ำงยัง่ยนืใหเ้ขม้แขง็ ยกระดบัรำยไดแ้ละควำมเป็นอยู่ของเกษตรกรผูเ้พำะเลี้ยงสตัวน์ ้ำ 
เพิม่ผลผลติจำกกำรเพำะเลี้ยงมำทดแทนปรมิำณสตัวน์ ้ำที่ลดลงจำกกำรท ำประมงตำมแหล่งน ้ำธรรมชำต ิและรกัษำ
ควำมเป็นผูน้ ำในภำคกำรประมง 

 
1.2 แนวคิดทฤษฎีและการทบทวนเอกสารเชิงสงัเคราะห ์

1.2.1 การจดัองคก์รชมุชนของผูเ้พาะเลี้ยงสตัวน์ ้าในประเทศไทย 

กำรจดัองคก์รชุมชนของเกษตรกรในดำ้นประมงและดำ้นผูเ้ลีย้งสตัวน์ ้ำในประเทศไทยที่เกดิขึน้ในหลำยพืน้ที่
พบว่ำจุดเด่น จุดดอ้ย โอกำส อุปสรรค และปัญหำต่ำงๆ ของกำรจดัองคก์รใหป้ระสบควำมส ำเรจ็แตกต่ำงกนัไปขึน้อยู่
กบัลกัษณะของแต่ละองคก์รชุมชน  

แสงเทยีน อจัจมิำงกูร และคณะ (2551) รำยงำนไวว้่ำเหตุผลหลกัของกำรที่สมำชกิเขำ้ร่วมองค์กรชุมชนใน
รปูแบบสหกรณ์กำรเลีย้งกุง้ คอื กำรไดร้บักำรสนบัสนุนปัจจยักำรผลติ ตอ้งกำรควำมช่วยเหลอืจำกกลุ่มในดำ้น เทคนิค
กำรเลีย้งกุง้อยำ่งยัง่ยนื และกำรไดร้บักำรกูย้มืเงนิ  
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ส ำหรบักำรรวมกลุ่มของเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งกุลำด ำโดยกำรให้หน่วยงำนรำชกำรจดัตัง้ ธงชยั  นิตริฐัสุวรรณ 
และคณะ (2546) กล่ำวไวว้่ำ เกษตรกรไดร้บัประโยชน์ในดำ้นต่ำงๆ คอื กำรเลีย้งเป็นระบบมกีำรพฒันำท ำใหด้ขีึน้ มี
กำรแลกเปลีย่นควำมรูแ้ละขำ่วสำร มคีวำมเป็นกลำง ลดควำมเสีย่ง เพิม่อ ำนำจกำรต่อรอง อย่ำงไรกต็ำมกำรรวมกลุ่ม
โดยใหห้น่วยงำนรำชกำรจดัตัง้นัน้ มคีวำมยุ่งยำกมคีวำมซบัซ้อนของระบบรฐับำล หำกเกษตรกรร่วมกนัจดัตัง้องค์กร 
จะท ำใหม้อี ำนำจกำรต่อรองมำกขึน้ มรีะบบแนวทำงกำรเลีย้งกุง้ที่เหมอืนกนั สำมำรถแลกเปลีย่นขอ้มลูขำ่วสำรที่เป็น
ประโยชน์ในกำรเลีย้งกุง้    

แสงเทยีน อจัจมิำงกูร และคณะ (2551) ไดส้อบถำมควำมคดิเหน็จำกเกษตรกรทีเ่ป็นสมำชกิสหกรณ์ผูเ้ลีย้งกุง้
เกี่ยวกบักำรด ำเนินงำนของสหกรณ์ว่ำควรจะด ำเนินงำนอย่ำงไร พบว่ำ ปัจจยัส ำคญัของกำรด ำเนินงำนสหกรณ์ควร
เน้น ด้ำนกำรรบัรูข้่ำวสำรกำรประมง ข่ำวสำรในกำรเลี้ยงกุ้ง ควำมรูใ้นกำรเลี้ยงกุ้งขำวแวนนำไม กำรมปีฏิสมัพนัธ์
ระหว่ำงสมำชกิและผูน้ ำควรมปีฏสิมัพนัธท์ีด่ ีไม่ควรมผีลประโยชน์แอบแฝง ควรเสรมิสรำ้งควำมรูส้กึต่อกำรมสีว่นรว่ม
ในกำรเป็นเจำ้ของสหกรณ์ รวมทัง้ไมเ่น้นผลก ำไร  

เมื่อไดท้บทวนงำนวจิยัขำ้งตน้ในดำ้นกำรจดักำรเชงิชุมชน จะน ำปัจจยัทีม่ผีลต่อกำรจดัองคก์รมำประยุกต์กบั
กำรศกึษำในครัง้น้ี เช่น ในดำ้นประโยชน์ของกำรรวมกลุ่ม ปัจจยัที่ส่งเสรมิให้กลุ่มเขม้แขง็ กำรสรำ้งควำมมสี่วนร่วม
ของสมำชกิ กำรพฒันำระบบขำ่วสำรของหน่วยงำนทัง้ภำครฐัและเอกชน รวมทัง้กำรประสำนงำนกบัหน่วยงำนต่ำงๆ  

1.2.2 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการศึกษาการจดัองคก์รชมุชน 

เครื่องมอืที่จะน ำมำใช้ในกำรศกึษำครัง้น้ีประกอบด้วย กำรศกึษำสภำวะเศรษฐกจิและสงัคม กำรศกึษำกำร
ผลติกำรตลำดและรำคำ กำรวเิครำะห์ SWOT กำรใชแ้บบจ ำลอง CIPP กำรจดักำรทรพัยำกรในพื้นที่อย่ำงมสี่วนร่วม 
และระบบนิเวศวธิสี ำหรบักำรเพำะเลี้ยงสตัวน์ ้ำ (Ecosystem Approach to Aquaculture, EAA) น ำเครื่องมอืเหล่ำน้ีมำ
ใชป้ระกอบกำรระบุปัจจยัทีก่ ำหนดควำมส ำเรจ็ของกำรจดัองคก์รชุมชนของเกษตรกรผูเ้พำะลีย้งสตัวน์ ้ำในประเทศไทย 
และแนวทำงกำรพฒันำสมรรถนะของเกษตรกรดว้ยกำรจดัองคก์รชุมชน โดยพจิำรณำประเดน็ทีเ่กีย่วขอ้ง ดงัต่อไปนี้ 

1) การศึกษาสภาวะเศรษฐกิจสงัคมรวมทัง้สภาวะทางกายภาพและส่ิงแวดล้อมของชมุชน  

กำรศกึษำจะช่วยใหค้วำมเขำ้ใจเกี่ยวกบัสภำวะกำรพฒันำองค์กรชุมชน ไดข้อ้มูลพื้นฐำนเกี่ยวกบัชุมชนและ
กำรจดัองค์กรชุมชนที่ปฏิบัติอยู่ กำรศึกษำด้ำนกำรผลิตและกำรตลำดของชุมชนเกษตรกรผู้เพำะเลี้ยงสตัว์น ้ ำมี
กำรศกึษำไวบ้ำ้งแลว้ เช่นงำนของเรอืงไร โตกฤษณะและคณะ (2556) ซึ่งศกึษำตน้ทุนกำรผลติและกำรตลำดสตัวน์ ้ำที่
ส ำคัญสิบสองชนิดซึ่งได้จำกกำรเพำะเลี้ยง พบว่ำส่วนมำกเกษตรกรยงัสำมำรถท ำก ำไรได้  และต้นทุนหลกัเป็น
ค่ำอำหำรสตัวน์ ้ำ ซึ่งผูค้ำ้ปัจจยักำรผลติมกัจะเป็นผูก้ ำหนดรำคำ ในดำ้นกำรขำยผลผลติเกษตรกรยงัมทีำงเลอืกจ ำกดั
ในกำรกระจำยผลผลติ นอกจำกน้ียงัมงีำนวจิยัที่ด ำเนินกำรโดยส ำนักวจิยัเศรษฐกจิกำรเกษตร ส ำนักงำนเศรษฐกิจ
กำรเกษตร เช่น เศรษฐกจิกำรผลติและกำรตลำดหอยแครง (ส ำนักวจิยัเศรษฐกจิกำรเกษตร, 2552) เศรษฐกจิกำรผลติ
และกำรตลำดกุ้งก้ำมกรำม(ส ำนักวจิยัเศรษฐกจิกำรเกษตร, 2554) และ รปูแบบกำรผลติกุ้งทะเลทำงเลอืกกรณีศกึษำ
สหกรณ์ผูเ้ลี้ยงกุ้งลุ่มน ้ำบำงปะกง (ส ำนักวจิยัเศรษฐกจิกำรเกษตร, 2555) มขีอ้เสนอสนับสนุนกำรรวมกลุ่มเพื่อสรำ้ง
ควำมเข้มแขง็ให้แก่เกษตรกรผู้เพำะเลี้ยงสตัว์น ้ำ ในส่วนของกำรศึกษำโซ่อุปทำน วลยัลกัษณ์ อตัธรีวงศ์และคณะ 
(2549) ศกึษำกำรจดักำรโซ่อุปทำนอุตสำหกรรมกุง้ขำวของประเทศไทยและเสนอใหเ้กษตรกรรวมกลุ่มเพื่อสรำ้งควำม
เขม้แขง็ในกำรซือ้อำหำรกุง้และพนัธุกุ์ง้ทีม่ ีคุณภำพ รวมทัง้เพื่อพฒันำควำมสำมำรถทัง้ในกำรเทคโนโลยแีละตลำดของ
กลุม่เกษตรกร 
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2) แนวคิดด้านการบริหารโดยการวิเคราะหด้์วยจดุเด่น ข้อจ ากดั โอกาส และอปุสรรค (SWOT)  

กำรวิเครำะห์ SWOT เป็นกำรวิเครำะห์กำรบริหำรองค์กร ซึ่งสำมำรถน ำมำใช้ได้ทัง้หน่วยงำนภำครฐั 
ภำคเอกชน หรอืกลุ่มกำรท ำงำนในด้ำนต่ำงๆ กำรวเิครำะห์จะพจิำรณำถึง จุดเด่น (Strength) จุดด้อย (Weakness) 
โอกำส (Opportunity) และอุปสรรค (Threat) ของกำรบรหิำรองค์กำรนัน้ๆ กำรวเิครำะห์ SWOT เป็นแนวทำงส ำหรบั
กำรระบุจุดเดน่ จุดดอ้ย โอกำส และอุปสรรค เพือ่พจิำรณำใชใ้นกำรสนับสนุนกำรวำงแผนกลยทุธ ์

วธิกีำรของกำรวเิครำะห์ SWOT พฒันำมำจำกธุรกจิและอุตสำหกรรม ในกำรศกึษำครัง้น้ีได้น ำมำใช้ในกำร
วเิครำะห์กำรท ำงำนขององค์กรชุมชน เครื่องมอืน้ีมจีุดเด่นในด้ำนของกำรน ำไปใช้ได้อย่ำงง่ำยกบัทุกระดบัของกำร
ด ำเนินงำน แบ่งองค์ประกอบของ SWOT ไดท้ัง้หมดสองส่วน ส่วนแรกเรยีกว่ำปัจจยัภำยใน ที่มำจำกทรพัยำกรและ
ประสบกำรณ์ขององคก์รโดยตรง อนัประกอบดว้ย 

 ทรพัยำกรมนุษย ์ไดแ้ก่ พนกังำน อำสำสมคัร สมำชกิองคก์ร กลุม่ประชำกรเป้ำหมำย เป็นตน้  

 ทรพัยำกรทำงกำยภำพ ไดแ้ก่ สถำนทีต่ ัง้ สิง่ก่อสรำ้ง และอุปกรณ์ต่ำงๆ  

 ทรพัยำกรกำรเงนิ ไดแ้ก่ ทุนสนบัสนุนธุรกจิ แหล่งเงนิทุนจำกหน่วยงำนต่ำงๆ และแหล่งของกำรไดม้ำ
ของรำยได ้ 

 กจิกรรมและกระบวนกำรด ำเนินงำน ได้แก่ โครงกำรต่ำงๆ ในกำรด ำเนินงำนขององค์กร ระบบกำร
ท ำงำนในองคก์ำร 

 ประสบกำรณ์ทีผ่ำ่นมำ เชน่ กำรสรำ้งชื่อเสยีงทีผ่ำ่นมำขององคก์ำร กำรเรยีนรู้ควำมส ำเรจ็ 

 กำรพจิำรณำจุดเด่นและจุดดอ้ย สำมำรถพจิำรณำจำกปัจจยัดงัทีก่ล่ำวมำขำ้งตน้ และในกำรพจิำรณำวเิครำะห์
ตอ้งมองถงึคู่แขง่ทีเ่ผชญิอยูด่ว้ย เพือ่ใหท้รำบวำ่จุดเด่นและจุดดอ้ยนัน้แตกต่ำงจำกคูแ่ขง่อยำ่งไร โดยปกตอิำจพจิำรณำ
โดยใช ้Value chain (Porter, 1985) ทีป่ระกอบดว้ย กำรวเิครำะห์ ปัจจยัน ำเขำ้ กำรผลติ กำรส่งสนิคำ้ กำรตลำด และ
กำรบรหิำรเป็นกจิกรรมหลกั และกำรจดัหำวตัถุดบิ กำรจดักำรทรพัยำกรมนุษย ์กำรวจิยัและพฒันำโดยเทคโนโลย ีและ
กำรเงนิ ซึง่เป็นกจิกรรมเสรมิ มำวเิครำะหเ์พิม่เตมิเพือ่ใหม้องภำพชดัเจนขึน้ได ้ 

 ส ำหรบั ในสว่นของกำรวเิครำะหปั์จจยัภำยนอก หรอื โอกำสและอุปสรรค มำจำกสว่นสิง่แวดลอ้มภำยนอก ที่
อำจกระทบกบัองคก์รได ้ไดแ้ก่  

 แนวโน้มในอนำคตของอุตสำหกรรมทีศ่กึษำ  

 แนวโน้มดำ้นเศรษฐกจิ ซึง่อำจเป็นระดบัประเทศ หรอืระดบัต่ำงประเทศ  

 แหลง่เงนิทุนจำกหน่วยงำนภำยนอก  

 สภำพประชำกรศำสตร ์เชน่ กำรเปลีย่นแปลงอำย ุเชือ้ชำต ิเพศ วฒันธรรมต่ำงๆ ของพืน้ทีน่ัน้ๆ  

 สิง่แวดลอ้มทำงกำยภำยทีม่ผีลต่ออุตสำหกรรม  

 กฎหมำยหรอืกฎระเบยีบต่ำงๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัอุตสำหกรรม  

 สำมำรถน ำ SWOT มำสรำ้งกลยุทธ์ที่น ำไปพฒันำองคก์ร/ธุรกจิ ที่ไดว้เิครำะห์ ซึ่งสำมำรถสรำ้งไดท้ัง้หมด 4 
รปูแบบ  

(1) กลยทุธเ์ชิงรกุ พจิำรณำจำกจุดเดน่ และโอกำส เพือ่ดงึเอำจุดเด่นทีม่อียูม่ำเสรมิสรำ้งและปรบัใช ้  
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(2)กลยุทธ์ป้องกนั พิจำรณำจุดเด่นและอุปสรรค สถำนกำรณ์น้ีเกิดขึ้นจำกกำรที่สภำพแวดล้อมไม่
เอือ้อ ำนวยต่อกำรด ำเนินงำน แต่ตวัองคก์รมขีอ้ไดเ้ปรยีบ ใชป้ระโยชน์จำกจุดเด่นทีม่สีรำ้งโอกำสดำ้นอื่นๆแทน 

(3)กลยุทธ์แก้ไข พจิำรณำจำกจุดดอ้ยและโอกำส โดยน ำโอกำสขอ้ไดเ้ปรยีบดำ้นกำรแข่งขนัอยู่หลำย
ประกำร เพือ่แกไ้ขจุดอ่อนภำยในต่ำงๆ 

(4)กลยทุธต์ัง้รบั พจิำรณำจำกจุดอ่อนและอุปสรรค เพือ่ลดอุปสรรคและระวงัจุดอ่อน ทีค่ำดวำ่จะเกดิขึน้
ใหเ้กดิขึน้น้อยทีส่ดุ   

3) แนวคิดเก่ียวกบัการประเมินแบบซิปป์ (CIPP Model) 

กำรประเมนิแบบซปิป์ หรอืทีเ่รยีกว่ำ CIPP Model คดิคน้โดย Stufflebeam (1971) เพื่อประเมนิว่ำ โครงกำร
บรรลุวตัถุประสงค์ของโครงกำรหรอืไม่ อีกทัง้ยงัเป็นกำรประเมนิเพื่อให้รำยละเอียดต่ำงๆ เพื่อช่วยในกำรตดัสนิใจ
เกีย่วกบัโครงกำร และยงัเป็นแบบจ ำลองทีไ่ดร้บัควำมสนใจจำกนกัประเมนิผลเป็นอยำ่งมำกในปัจจุบนัค ำวำ่ CIPP เป็น
ค ำย่อของค ำวำ่ Context , Input , Process และ Product โดยรปูแบบของกำรประเมนิมจีุดมุง่หมำยเพื่อรวบรวมขอ้มลู
หรอืสำรสนเทศเพื่อกำรน ำไปใช้ในกำรตดัสนิใจหำทำงเลอืกที่เหมำะสมสิง่ที่ท ำกำรประเมนิภำยใต้แบบจ ำลองซิปป์
ประกอบดว้ย กำรประเมนิสภำวะแวดลอ้ม (Context Evaluation: C) เป็นกำรประเมนิเพื่อพจิำรณำหลกักำรและเหตุผล
ควำมจ ำเป็นทีต่อ้งด ำเนินโครงกำรประเดน็ปัญหำและควำมเหมำะสมของเป้ำหมำยโครงกำร กำรประเมนิปัจจยัน ำเขำ้ 
(Input Evaluation: I) เป็นกำรประเมนิเพื่อพจิำรณำควำมเหมำะสมของควำมพอเพยีงของทรพัยำกร อำทเิช่น จ ำนวน
คน งบประมำณ วสัดุอุปกรณ์รวมทัง้เทคโนโลยแีละแผนกำรของกำรด ำเนินกำรโครงกำร  กำรประเมนิกระบวนกำร 
(Process Evaluation: P) เป็นกำรประเมนิเพื่อหำขอ้บกพร่องของกำรด ำเนินกำรที่จะใชเ้ป็นขอ้มูลในกำรพฒันำแกไ้ข
ปรบัปรุงใหก้ำรด ำเนินกำรช่วงต่อไปมปีระสทิธภิำพมำกขึน้ กำรประเมนิผลผลติทีเ่กดิขึน้ (Product Evaluation:P) เป็น
กำรประเมนิเพื่อเปรยีบเทยีบผลผลติทีเ่กดิขึน้กบัจุดประสงคข์องโครงกำรรวมทัง้กำรพจิำรณำในประเดน็ของกำรยบุเลกิ
ขยำยหรอืปรบัเปลีย่นโครงกำร (อมรทพิย ์แทเ้ทีย่งธรรม, 2546)   

มกีำรใชก้ำรประเมนิแบบซปิป์ วเิครำะห์กำรด ำเนินงำนขององค์กรชุมชนหลำยรปูแบบ เช่น หน่ึงผลติภณัฑ์
หน่ึงต ำบล (OTOP) วิสำหกิจชุมชน และธุรกิจขนำดขนำดย่อม ตัวอย่ำงงำนวิจยัที่ใช้แบบจ ำลอง CIPP เช่น กำร
ประเมินผลกำรด ำเนินงำนของหมู่บ้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีประจ ำปี 2555 (สถำบนัวิจยัวิทยำศำสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งประเทศไทย 2556) เพื่อระบุหมู่บ้ำนที่สำมำรถพฒันำเป็นหมู่บ้ำนแม่ข่ำย กำรศึกษำศกัยภำพของ
เครอืขำ่ยอนิแปงในสำมจงัหวดัคอื กำฬสนิธุ ์สกลนคร และอุดรธำนี ในกำรสรำ้งคนรุน่ใหม่เพื่อกำรพฒันำทอ้งถิน่อยำ่ง
ยัง่ยนื (ชนินทร์ วะสนีนท์ และคณะ 2555) กำรประเมินผลกำรด ำเนินงำนของวสิำหกิจชุมชนสำยบวัในกำรพฒันำ
ผลติภณัฑเ์พือ่รองรบักำรเป็นประชำคมเศรษฐกจิอำเซยีน (สมุำล ีสนัตพิลวฒุ ิและคณะ 2556)  

ที่ผ่ำนมำพบว่ำกำรประเมนิผลกำรด ำเนินงำนจะมทีัง้กำรประเมนิกลุ่มเกษตรกร สหกรณ์ กลุ่ม  OTOP และ
โครงกำรต่ำงๆ ทีห่ลำกหลำยไมเ่ฉพำะดำ้นเกษตรเท่ำนัน้ เช่น ชนิดำ คุม้ภยั (2543) ศกึษำปัจจยัทีม่ผีลต่อควำมส ำเรจ็
ของกลุ่มสหกรณ์สตรใีนจงัหวดัลพบุร ีผลกำรศกึษำพบว่ำปัจจยัน ำเขำ้คอื ปัจจยัสว่นบุคคล ไดแ้ก่ กำรศกึษำ กำรไดร้บั
กำรฝึกอบรม ระยะเวลำกำรเป็นสมำชิกกลุ่ม มผีลต่อควำมส ำเรจ็ของกลุ่ม แต่ อำยุ อำชีพ รำยได้ และกำรเข้ำเป็น
สมำชิกกลุ่มอื่นไม่มีผลต่อควำมส ำเร็จของกลุ่ม ด้ำนกระบวนกำร กำรมีส่วนร่วมในกิจกรรมของกลุ่ม กำรติดต่อ
ประสำนงำนกบัหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง และกำรได้รบัผลประโยชน์ของสมำชิกกลุ่มมผีลต่อควำมส ำเรจ็ของกลุ่ม แต่
ควำมรูค้วำมเขำ้ใจในวตัถุประสงคข์องกลุ่มไมม่ผีลต่อควำมส ำเรจ็ของกลุม่ 

ปรชีำ พำชื่นใจ และคณะ (2556) ประเมนิผลโครงกำรสนับสนุนกำรเลีย้งปลำในกระชงัและบ่อดนิในกจิกรรม
เลีย้งปลำกะพงขำวในกระชงัจงัหวดันรำธวิำส พ.ศ. 2553 – 2554 พบวำ่โครงกำรประสบควำมส ำเรจ็ในกำรเพิม่รำยได้
แก่เกษตรกรโดยเกษตรกรรอ้ยละ 89.2 มรีำยไดม้ำกกวำ่ 120,000 บำทเมื่อสิน้สดุโครงกำรเกษตรกรมคีุณภำพชวีติใน
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ภำพรวมในระดบัดมีำกเฉลีย่ 78.76 คะแนนมคีวำมพงึพอใจเฉลีย่ต่อโครงกำรเท่ำกบั 4.72 คะแนนอยู่ในระดบัมำกกำร
ฝึกอบรมกิจกรรมกำรเลี้ยงปลำกะพงขำวในกระชงัตรงตำมควำมประสงค์ของเกษตรกรสอดคล้องกบัวถิีชีวติของ
ประชำชนในพื้นที่ผลกำรทดสอบกำรปฏิบตักิำรเลี้ยงปลำของเกษตรกรอยู่ในระดบัดมีำกแสดงว่ำเกษตรกรได้เรยีนรู้
เทคนิคกำรปฏบิตักิำรเลีย้งปลำกะพงขำวเพิม่ขึน้และประสงคจ์ะด ำเนินกำรประกอบอำชพีเลีย้งปลำกะพงขำวในกระชงั
ต่อไปจ ำนวน 63 รำยหรอืคดิเป็นรอ้ยละ 96.92 อยำ่งไรกต็ำมในดำ้นปรมิำณปลำทีไ่ดร้บัจำกกำรด ำเนินโครงกำรต ่ำกวำ่
เป้ำหมำยก ำหนดพบว่ำสำเหตุหลกัเกดิจำก 1) เกษตรกรต้องเพิม่ควำมตระหนักในเรื่องกำรเลี้ยงปลำเชงิพำณิชย์ 2) 
เกษตรกรน ำผลผลิตไปบริโภคในครวัเรือนและ 3) เกษตรกรน ำอำหำรปลำจำกโครงกำรส่วนหน่ึงไปเลี้ยงปลำที่
เกษตรกรซื้อมำเลีย้งเพิม่เตมิ ดงันัน้เจำ้หน้ำทีส่ง่เสรมิกำรเลีย้งปลำจะตอ้งเพิม่เทคนิคแนวทำงกำรถ่ำยทอดเทคโนโลยี
กำรเลีย้งและตอ้งพฒันำและกระตุน้ใหเ้กษตรกรตระหนักทีจ่ะเลีย้งปลำเชงิพำณิชยเ์พื่อน ำไปสูผ่ลผลติสตัวน์ ้ำทีเ่พิม่ขึน้
และรำยไดท้ีม่ำกขึน้ 

สว่นใหญ่กำรประเมนิแบบซปิป์จะใชม้กีำรสมัภำษณ์เชงิลกึกบักลุ่มเป้ำหมำยและน ำมำจ ำแนกวเิครำะห์ และมี
กำรสมัภำษณ์เพื่อวดัระดบัคะแนน กำรศกึษำครัง้น้ีจะใชก้ำรประเมนิแบบซปิป์  พจิำรณำสภำวะทัว่ไปของชุมชนและ
องค์กรชุมชน สิง่ที่เกี่ยวข้องกับองค์กรชุมชน กระบวนกำรบริหำรจดักำรขององค์กรชุมชน และผลลพัธ์ของกำร
ด ำเนินงำน โดยสมัภำษณ์ผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีและน ำมำจ ำแนกประเมนิวดัควำมส ำเรจ็โดยกำรอธบิำยเชงิพรรณนำ 

4) แนวคิดด้านการจดัการอย่างมีส่วนร่วม 

 กำรมสี่วนร่วมของสมำชิกองค์กรชุมชนเป็นปัจจยัส ำคญัปัจจยัหน่ึงของกำรจดัองค์กรที่ด ีองค์กรชุมชนจะ
สำมำรถด ำเนินงำนไดผ้ลดสีรำ้งควำมเขม้แขง็ใหแ้ก่สมำชกิไดห้ำกสมำชกิมสีว่นรว่มในกำรด ำเนินงำนตำมพระรำชด ำรสั
ที่ว่ำ “สหกรณ์แปลว่าการท างานร่วมกนั การท างานร่วมกนัน้ีลกึซึ้งมาก เพราะจะต้องร่วมมอืกนัในทุกด้าน ทัง้ในดา้น
งานการทีท่ าด้วยร่างกาย ทัง้ในดา้นงานการทีท่ าดว้ยสมอง และการงานทีท่ าดว้ยใจ ทุกอย่างน้ีขาดไม่ได ้ต้องพรอ้ม ” 
(พระรำชทำน ณ ศำลำดุสติำลยั 10 ก.ค. 2526)  

ในกำรถอดบทเรยีนจำกชุมชนทีส่ำมำรถจดัองคก์รชุมชนเพื่อกำรบรหิำรจดักำรทรพัยำกรในพื้นทีอ่ย่ำงมสีว่น
ร่วม เรอืงไร โตกฤษณะ และคณะ (2555) ใช้หลกักำรของ Ostrom (1999) ศึกษำกรณีของชุมชนในเขตเลเสบ้ำน 
จงัหวดัตรงั และ ชุมชนบ้ำนเปร็ดใน จงัหวดัตรำด พบว่ำกำรที่ชุมชนต้องพึ่งพิงทรพัยำกรที่เสื่อมโทรมลงเป็นแรง
ขบัเคลื่อนควำมร่วมมอืของชุมชนเพื่อควำมอยู่รอด หำกคนในชุมชนเหน็ประโยชน์ที่จะไดจ้ำกกำรใหค้วำมร่วมมอืจดั
องค์กรชุมชน มผีู้น ำองค์กรที่เขม้แขง็เป็นที่เชื่อถือของคนในชุมชน มกีติกำชุมชนที่ทุกคนมสี่วนร่วมในกำรจดัท ำ มี
ขอ้มลูทีเ่ชื่อถอืได ้จะชว่ยสง่เสรมิใหส้ำมำรถจดัองคก์รชุมชนไดด้ขีึน้ 

 ประเด็นที่จะน ำมำพิจำรณำปัจจยัที่มีผลคือกำรมสี่วนร่วมของสมำชิกองค์กรชุมชนตำมแนวคิดข้ำงต้น มี
ดงัต่อไปนี้ 

(1) ผลผลิตของสมาชิก ผลผลติทีไ่ดจ้ำกสมำชกิองคก์รชุมชน เป็นประเดน็หน่ึงทีท่ ำใหส้มำชกิเขำ้มำมี
สว่นรว่มในกจิกรรมขององคก์ร ทัง้ในดำ้นกำรซื้อปัจจยักำรผลติและขำยผลผลติผ่ำนองคก์ร ซึ่งท ำ ใหอ้งคก์รสำมำรถมี
รำยได้เพื่อใช้ด ำเนินงำน ปรมิำณผลผลติของสมำชกิควรมปีรมิำณมำกพอและท ำรำยได้ส ำคญัให้แก่สมำชิก กำรที่
สมำชกิสำมำรถมรีำยไดจ้ำกผลผลติจะเป็นแรงจงูใจใหส้มำชกิเขำ้รว่มกจิกรรมขององคก์รชุมชน 

(2) ประโยชน์ทีส่มาชิกได้รบั เป็นแรงจูงใจใหส้มำชกิเขำ้ร่วมกจิกรรมขององค์กรชุมชน ตำมลกัษณะ
กำรด ำเนินงำนขององคก์รชุมชนผูเ้ลีย้งสตัวน์ ้ำ โดยทัว่ไปแลว้ประโยชน์ทีส่มำชกิไดร้บัจะอยูใ่นรปูของกำรซือ้ปัจจยักำร
ผลติที่มคีุณภำพจำกองค์กรได้ในรำคำที่ยุติธรรม ต ่ำกว่ำรำคำที่ซื้อจำกเอกชนผู้ค้ำปัจจยักำรผลติอื่นๆ กำรมตีลำด
รองรบัผลผลติ ขำยผลผลิตให้องค์กรชุมชนซึ่งท ำหน้ำที่รวบรวมผลผลิตไปขำยให้ ซึ่งกำรรวมกนัขำยเช่นน้ีช่วยให้
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เกษตรกรไดร้บัรำคำทีด่ขี ึน้ ลดโอกำสทีจ่ะถกูกดรำคำจำกคนกลำงโดยทัว่ไป ทัง้สมำชกิยงัเหน็วำ่กำรรวมกนัเป็นองคก์ร
ชุมชนจะสำมำรถท ำใหไ้ดร้บัควำมรูต้ลอดจนขำ่วสำรเกีย่วกบักำรเพำะเลี้ยงสตัวน์ ้ำรวมทัง้กำรขำยผลผลติทีด่ขี ึน้ 

(3) ค่าใช้จ่ายของสมาชิกในการเข้าร่วมกิจกรรมขององค์กรชุมชน เช่น ค่ำหุ้น ค่ำธรรมเนียม 
ตลอดจนค่ำใชจ้่ำยและค่ำเสยีโอกำสในกำรสละเวลำมำเขำ้รว่มกจิกรรมขององคก์รชุมชน ค่ำใชจ้่ำยทีเ่กดิขึน้ตอ้งไมม่ำก
ไปกวำ่ประโยชน์ทีส่มำชกิไดร้บั จงึจะเป็นแรงจงูใจใหส้มำชกิเขำ้รว่มกจิกรรมขององคก์รชุมชน 

(4) บรรทัดฐานของสมาชิก ควำมมีพื้นฐำนที่ใกล้เคียงกัน มีวฒันธรรมควำมเชื่อ กำรด ำรงชีพที่
ใกลเ้คยีงกนั มจีรยิธรรมใกลเ้คยีงกนั จะชว่ยใหส้มำชกิองคก์รชุมชนมคีวำมเขำ้ใจไวว้ำงใจและรว่มมอืกนัไดด้ขีึน้ 

(5) ข้อมูลทีส่มาชิกมีทัง้ด้านการผลิตและการตลาด กำรไดท้รำบขอ้มลูดำ้นกำรผลติและกำรตลำดที่
เป็นอยู่ ช่วยให้สมำชกิเข้ำใจสถำนกำรณ์กำรเพำะเลี้ยงสตัว์น ้ำที่เป็นอยู่ ซึ่งน ำไปสู่ควำมตระหนักในควำมจ ำเป็นที่
จะตอ้งรวมกลุม่กนัเพือ่สรำ้งควำมเขม้แขง็ใหแ้ก่องคก์รของตน 

(6) การมีบทบาทร่วมตดัสินใจ หำกองค์กรชุมชนให้โอกำสสมำชกิได้มบีทบำทร่วมตดัสนิใจในกำร
ด ำเนินงำน ข้อน้ีจะช่วยให้สมำชิกสนใจมเีข้ำร่วมงำนขององค์กรมำกขึ้น เน่ืองจำกสมำชิกจะตระหนักในควำมเป็น
เจำ้ขององคก์ร ซึง่ตนสำมำรถรว่มคดิรว่มท ำรว่มตดัสนิใจในกำรด ำเนินงำนได้ 

(7) ทกัษะผูน้ าองคก์ร องคก์รชุมชนทีม่ผีูน้ ำทีม่ทีกัษะไมว่ำ่จะเป็นทกัษะในดำ้นกำรผลติ กำรตลำด หรอื
กำรบรหิำรจดักำรองค์กร สรำ้งควำมเชื่อถอืและเชื่อมัน่ในหมู่สมำชกิ จะสำมำรถจูงใจใหส้มำชกิสนใจเขำ้มสี่วนร่วมใน
กจิกรรมขององคก์รชุมชนได ้

(8) ระเบียบข้อบงัคบัขององค์กรชุมชน องค์กรชุมชนที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลจะต้องมรีะเบียบ
ขอ้บงัคบัขององค์กร ซึ่งมทีัง้ที่เป็นระเบยีบกลำงและระเบียบเฉพำะของชุมชน กำรมรีะเบยีบขอ้บงัคบัท ำให้สมำชิก
ทรำบสทิธแิละหน้ำทีข่องตน ซึง่มผีลต่อกำรเขำ้มสีว่นรว่มในองคก์รเพือ่รกัษำผลประโยชน์ทีต่นพงึจะได้ 

(9) บทลงโทษการละเมิดกฎ เพื่อใหส้มำชกิปฏบิตัติำมระเบยีบขอ้บงัคบัทีต่กลงกนัไว ้ในกรณีทีส่มำชกิ
ไมท่ ำตำมควำมตกลงควรมบีทลงโทษทีช่ดัเจน แต่ควรท ำในลกัษณะค่อยเป็นค่อยไป เช่น เตอืนเมื่อละเมดิเป็นครัง้แรก 
และเพิม่ระดบัโทษในครัง้ต่อๆไป ใหโ้อกำสในกำรปรบัพฤตกิรรมของสมำชกิ กำรละเมดิทีม่กัจะพบในกรณีขององคก์ร
ชุมชน คอื กำรไม่เขำ้ร่วมกจิกรรม ไม่ท ำธุรกจิกบัองคก์ร เช่น ไม่ซื้อปัจจยักำรผลติ ไม่ขำยผลผลติใหแ้ก่องคก์รทัง้ๆที่
ตกลงกนัไวแ้ลว้ ไมเ่ขำ้ประชุม ซึง่เป็นพฤตกิรรมกำรไมใ่หค้วำมรว่มมอืกบัองคก์รชุมชน 

(10) ปฏิสมัพนัธ์ของสมาชิกกบัองค์กรชุมชน เพื่อจูงใจให้สมำชกิเขำ้มำมสี่วนร่วมในองค์กรชุมชน 
ควรมกีำรตดิต่อสื่อสำรและควำมสมัพนัธร์ะหวำ่งกนัทีช่่วยใหส้มำชกิไดท้รำบกำรด ำเนินงำนขององคก์ร และมชี่องทำง
ใหส้มำชกิเขำ้รว่มกจิกรรมรว่มกนัคดิรว่มท ำงำนกบัองคก์ร 

 5) แนวคิดด้านระบบนิเวศวิธีส าหรบัการเพาะเลี้ยงสตัวน์ ้า (Ecosystem Approach to Aquaculture, EAA)  

องค์กำรอำหำรและเกษตรแห่งสหประชำชำติ (Food and Agriculture Organization of the United Nation, 
2010) นิยำมแนวคดิระบบนิเวศไวว้ำ่ “เป็นกลยทุธเ์พือ่การก าหนดนโยบายในระดบัสงูขึน้ไปทีส่ะทอ้นเป้าหมายความตก
ลงการพฒันาการเพาะเลี้ยงสตัวน์ ้ า ทัง้ในระดบั ประเทศ ภูมภิาค และสากล เพือ่ส่งเสรมิการพฒันาอย่างยัง่ยนื ความ
เป็นธรรม และการคนืสภาพของระบบนิเวศ-สงัคมทีส่มัพนัธก์นั”  และไดพ้ฒันำระบบนิเวศวธิสี ำหรบักำรเพำะเลีย้งสตัว์
น ้ำ (Ecosystem Approach to Aquaculture, EAA) เพื่อให้กำรพฒันำกำรเพำะเลี้ยงสตัว์น ้ำสำมำรถท ำได้อย่ำงบูรณำ
กำรโดยค ำนึงถงึ สภำวะสงัคม สภำวะเศรษฐกจิ และสภำวะกำยภำพสิง่แวดลอ้ม ใหเ้ป็นกำรพฒันำทีย่ ัง่ยนื มคีวำมเป็น
ธรรม โดยค ำนึงควำมสมัพนัธร์ะหวำ่งสงัคมและนิเวศ ดงัไดก้ล่ำวมำ บรูณำกำรประเดน็ควำมรูเ้กีย่วกบัสตัวน์ ้ำ นโยบำย
กำรพฒันำกำรเพำะเลีย้ง และกำรจดักำรกำรเพำะเลีย้ง กำรด ำเนินกำรใหค้วำมส ำคญัแก่บทบำทของผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี 
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ซึ่งต้องอำศยักำรจดัองค์กรที่เขม้แขง็ และกำรก ำหนดกลยุทธกำรพฒันำโดยยดึหลกัว่ำกำรพฒันำจะต้องไม่ท ำให้เกดิ
ควำมเสยีหำยแก่ระบบนิเวศ เอือ้ใหผู้ม้สีว่นไดส้ว่นเสยีมคีวำมเป็นอยูท่ีด่ขี ึน้อยำ่งเป็นธรรม และค ำนึงถงึควำมเกีย่วขอ้ง
กบัภำคสว่นอื่นๆ 

กำรศกึษำครัง้น้ีพจิำรณำแนวคิดที่เกี่ยวขอ้งกบัระบบนิเวศวธิใีนส่วนที่เกี่ยวกบัองค์กรชุมชนสี่ประเด็น คือ 
ควำมสมัพนัธร์ะหวำ่งกำรเพำะเลีย้งสตัวน์ ้ำกบัระบบนิเวศ ปัญหำของกำรเพำะเลีย้งสตัวน์ ้ำ ควำมสมัพนัธร์ะหวำ่งคนใน
ชุมชน และกำรท ำงำนขององค์กรชุมชนกบัภำคส่วนอื่น โดยให้ควำมส ำคญัแก่กำรด ำเนินงำนขององค์กรชุมชนในสี่
ประเดน็น้ี ทัง้น้ีอยู่บนสมมุตฐิำนว่ำกำรมคีวำมตระหนักในระบบนิเวศที่องค์กรชุมชนมอียู่ จะน ำไปสู่กำรพฒันำอย่ำง
ยัง่ยนื ควำมเป็นธรรม และกำรคนืสภำพของระบบนิเวศ-สงัคมในทีส่ดุ 

6) ปัจจยัท่ีมีผลต่อการจดัองคก์รชมุชน  

กำรศกึษำกำรจดัองคก์รชุมชนในครัง้น้ีจะใชเ้ครือ่งมอืทัง้หำ้ดงักล่ำวมำขำ้งตน้มำประมวลเพื่อระบุปัจจยัทีม่ผีล
ต่อกำรจดัองค์กรชุมชนของกลุ่มผู้เลี้ยงสตัว์น ้ำต ำบลท่ำซุง จงัหวดัอุทยัธำนี ปัจจยัที่ก ำหนดควำมส ำเรจ็ มทีัง้ปัจจยั
ภำยในกลุ่มฯ และ ปัจจยัภำยนอกกลุ่มฯ  ปัจจยัภำยในประกอบด้วย ปัจจยัด้ำนบุคคล ทัง้สมำชิก ผู้น ำกลุ่มฯ และ 
พนกังำน ปัจจยัดำ้นพืน้ที ่ไดแ้ก่ ทีต่ ัง้ของกลุ่มฯ ปัจจยัดำ้นทุนด ำเนินงำนของกลุ่มฯ และ ปัจจยัดำ้นกำรด ำเนินงำนของ
กลุ่มฯ ไดแ้ก่ บรกิำรกำรผลติ กำรจดัหำปัจจยักำรผลติ กำรรวบรวมผลผลติ กำรใหส้นิเชื่อ กำรออมทรพัย ์กำรแปรรปู 
กำรตลำด กำรประสำนงำนกบัหน่วยงำนที่เกี่ยวขอ้ง และกำรสื่อสำรท ำควำมเขำ้ใจกบัสมำชกิ ปัจจยัภำยนอกกลุ่มฯ 
ประกอบดว้ย ปัจจยัดำ้นบุคคลทีเ่กีย่วขอ้ง ไดแ้ก่ เจำ้หน้ำทีจ่ำกหน่วยงำนของกรมประมง เจำ้หน้ำทีจ่ำกสหกรณ์จงัหวดั
รวมทัง้กรมตรวจบญัชสีหกรณ์ ผูน้ ำทอ้งถิน่ ตลอดจนปรำชญ์ชำวบำ้น เจำ้หน้ำที่ที่เกี่ยวขอ้งอื่นๆ และ ผูม้สีว่นไดส้ว่น
เสยีอื่นๆ ปัจจยัด้ำนพื้นที่ ได้แก่ สภำวะแวดล้อม กำรคมนำคม กำรสื่อสำร ตลำดปัจจยักำรผลติ และตลำดผลผลติ 
ปัจจยัด้ำนทุนสนับสนุนกำรด ำเนินงำนของสหกรณ์ฯที่ได้รบัจำกหน่วยงำนอื่นๆ และปัจจยัด้ำนควำมสนับสนุน
ด ำเนินงำนของกลุ่มฯ ทีไ่ดจ้ำกหน่วยงำนภำครฐัและเอกชน 

กำรศกึษำกำรจดัองคก์รชุมชนในครัง้น้ีจะใชว้ธิกีำรศกึษำดงักลำ่วมำขำ้งตน้มำประมวลเพื่อระบุปัจจยัทีม่ผีลต่อ
กำรจดัองค์กรชุมชน เสนอแนวทำงกำรพฒันำควำมสำมำรถของผูเ้พำะเลีย้งสตัวน์ ้ำในประเทศไทยดว้ยกำรจดัองค์กร
ชุมชนในทีส่ดุ 

 
1.3 วตัถปุระสงคข์องการวิจยั  

1. ศกึษำตวัอยำ่งกำรจดัองคก์รชุมชนของกลุม่ผูเ้ลีย้งสตัวน์ ้ำต ำบลท่ำซุง จงัหวดัอุทยัธำนี 

2. ระบุปัจจยัทีก่ ำหนดควำมส ำเรจ็ในกำรจดัองคก์รชุมชนของกลุ่มผูเ้ลีย้งสตัวน์ ้ำต ำบลท่ำซุง จงัหวดัอุทยัธำนี 
3. เสนอแนวทำงกำรจดัองค์กรชุมชนของกลุ่มผู้เลี้ยงสตัว์น ้ำต ำบลท่ำซุง จงัหวดัอุทยัธำนี  เพื่อสร้ำงเสรมิ

สมรรถนะของเกษตรกร 
 

1.4 ระเบียบวิธีวิจยั  

 1.4.1 ขอบเขตการศึกษา  

ก ำหนดเลอืกกลุ่มผูเ้ลี้ยงสตัวน์ ้ำต ำบลท่ำซุง จงัหวดัอุทยัธำนี สมำชกิกลุ่มฯเลี้ยงสตัวน์ ้ำจดืหลำยชนิด ไดแ้ก่ 
ปลำนิล ปลำสวำย ปลำดุก ปลำแรด และปลำเทโพ ซึ่งก่อนหน้ำน้ีประสบปัญหำรำคำผลผลติตกต ่ำ จงึรวมตวักนัจดั
องคก์รชุมชนในรปูของกลุ่มผูเ้ลีย้งสตัวน์ ้ำเมื่อปี พ.ศ.2551 จดทะเบยีนเป็นนิตบิุคคล รวบรวมผลผลติจำกกลุ่มเปิดแผง
จ ำหน่ำยในตลำดสด ปัจจุบนัเป็นทีรู่จ้กักนัทัว่ไป สำมำรถขำยผลผลติไดเ้รว็ และยงัน ำผลผลติไปแปรรปูเป็นผลติภณัฑ์
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ของฝำกต่ำงๆ เช่น แหนมปลำ ปลำยอ ปลำเสน้ ปลำสม้ ปลำรำ้ กำรรวมกลุ่มช่วยให้เกษตรกรสำมำรถต่อรองรำคำ
อำหำรที่ใช้เลี้ยงปลำกบัผู้ขำยอำหำรปลำ และกลุ่มยงัรวมกนัท ำอำหำรปลำใช้เองทัง้ชนิดอำหำรเม็ดและอำหำรสด
สำมำรถลดต้นทุน่ำอำหำรได้กว่ำครึง่หน่ึง และยงัเป็นจุดสำธติกำรเลี้ยงปลำในกระชงัและจุดสำธติกำรลดต้นทุนกำร
เลีย้งสตัวน์ ้ำ กลุ่มฯ มแีผนขยำยงำนดำ้นกำรท่องเที่ยวโดยกำรสรำ้งแพจ ำหน่ำยสนิคำ้สตัวน์ ้ำแปรรปูและท ำโฮมสเตย์
รองรบักำรทอ่งเทีย่ว  

ในปี พ.ศ.2557 กลุ่มผูเ้ลีย้งสตัวน์ ้ำต ำบลท่ำซุง จงัหวดัอุทยัธำนี ไดร้บัคดัเลอืกใหเ้ป็นสถำบนัเกษตรกรดเีด่น 
โดยมขีอ้เดน่ในกำรมคีวำมคดิรเิริม่และมแีผนงำนในอนำคต มคีวำมสำมำรถในกำรบรหิำรจดักำร สมำชกิมสีว่นรว่มและ
มบีทบำทในกำรด ำเนินงำนของสถำบนั มคีวำมมัน่คงและฐำนะทำงเศรษฐกจิ มกีำรท ำกจิกรรมสำธำรณประโยชน์และ
อนุรกัษ์ทรพัยำกรธรรมชำตแิละสิง่แวดลอ้ม ซึ่งน่ำจะน ำไปเป็นตวัอย่ำงกำรด ำเนินงำนจดัตัง้องคก์รชุมชนในพืน้ทีอ่ื่นๆ
ได ้นอกจำกน้ีกลุ่มผูเ้ลีย้งสตัวน์ ้ำต ำบลท่ำซุงยงัไดส้รำ้งเครอืขำ่ยระหว่ำงกลุ่มเกษตรกรผูเ้ลีย้งสตัวน์ ้ำในอ ำเภอเดยีวกนั
เพื่อแลกเปลีย่นควำมรูข้ำ่วสำรกำรผลติและกำรตลำด เพือ่กำรต่อรองธุรกจิ  และยงัพฒันำกำรเลีย้งปลำแรดลุ่มน ้ำสะแก
กรงัผลกัดนัใหม้กีำรขึน้ทะเบยีนสิง่บ่งชี้ทำงภูมศิำสตร ์(Geographic indication, GI) เป็นตวัอย่ำงกจิกรรมที่ไดผ้ลทำง
กำรตลำด นอกจำกน้ีกลุ่มฯยงัมกีจิกรรมออมทรพัยแ์ละระดมหุ้นรวมทัง้ให้เงนิกู้จดัหำแหล่งทุนเพื่อกำรบรหิำรจดักำร
กลุ่มสำมำรถพึ่งตนเองไดไ้ม่ต้องรองบประมำณจำกรฐั เป็นกำรจดัองค์กรที่สมควรน ำมำเป็นกรณีศกึษำเพื่อถอดแบบ
กำรจดัองคก์รชุมชนส ำหรบักำรพฒันำกำรเพำะเลีย้งสตัวน์ ้ำต่อไป 

1.4.2 การเกบ็รวบรวมข้อมลู 

ขอ้มูลที่ใช้ในกำรศกึษำจะใช้ขอ้มูลจำกกำรสงัเกตกำรณ์ สมัภำษณ์ และสอบถำมเกษตรกรที่เป็นสมำชกิใน
กลุ่มผูเ้ลีย้งสตัวน์ ้ำต ำบลท่ำซุง จงัหวดัอุทยัธำนี ผูน้ ำชุมชน กรรมกำรบรหิำรองคก์รชุมชน และเจำ้หน้ำทีท่ีเ่กีย่วขอ้งใน
พื้นที่ โดยก ำหนดขนำดตัวอย่ำง คอื สมัภำษณ์เชงิลกึกบัสมำชกิกลุ่มฯจ ำนวน 30 รำย ทัง้น้ีในรูปแบบกำรเลี้ยงและ
ลกัษณะกำรเลีย้งของสมำชกิไมม่คีวำมแตกต่ำงกนัมำก จงึเกบ็แบบสมัภำษณ์ในจ ำนวน 30 รำย ซึง่สำมำรถเป็นตวัแทน
ของสมำชกิทัง้หมด รวมทัง้สมัภำษณ์ผู้น ำชุมชน และเจำ้หน้ำที่จ ำนวน 10 รำย โดยก ำหนดออกส ำรวจเพื่อรวบรวม
ขอ้มลูในพืน้ทีส่ำมครัง้ดงัน้ี 

 ครัง้ที่  1 กำรส ำรวจเบื้องต้น (Pre-survey) ท ำงำนในลักษณะ Participatory Action Research 
(PAR) รว่มกบัผูน้ ำชุมชน และจดัประชุม Focus group รวบรวมขอ้มลูกำรพฒันำกลุม่รวมทัง้สภำวะเศรษฐกจิและสงัคม
และลกัษณะกำยภำพของพืน้ที ่ 

 ครัง้ที ่2 กำรส ำรวจเพือ่รวบรวมขอ้มลูดำ้นกำรผลติ กำรตลำด และกำรตลำด 

 ครัง้ที่ 3 กำรส ำรวจเพื่อรวบรวมขอ้มูลกำรบรหิำรจดักำรองค์กรชุมชนอย่ำงมสี่วนร่วม และขอ้มูล
ส ำหรบักำรวเิครำะห ์CIPP SWOT และ EAA  

1.4.3 วิธีด าเนินการวิจยั  

กำรศกึษำกำรจดัองคก์รชุมชนของกลุ่มผูเ้ลีย้งสตัวน์ ้ำต ำบลทำ่ซุง จงัหวดัอุทยัธำนี ในครัง้น้ี เพื่อศกึษำปัจจยัที่
เสรมิสรำ้งควำมเขม้แขง็ของกลุ่ม และเสนอแนวทำงกำรเสรมิสรำ้งสมรรถนะของเกษตรกรดว้ยกำรจดัองคก์รชุมชน โดย 

 ศกึษำพฒันำกำรของกำรจดัตัง้กลุ่มผูเ้ลีย้งสตัวน์ ้ำต ำบลท่ำซุง จงัหวดัอุทยัธำนี และกำรศกึษำสภำวะ
เศรษฐกจิและสงัคม และลกัษณะกำยภำพของกลุ่มฯ เพือ่ใหท้รำบควำมเป็นมำและกำรพฒันำกลุ่มฯ 

 ศกึษำกำรด ำเนินงำนดำ้นกำรผลติ กำรตลำด และรำคำ เพื่อใหท้รำบสภำวะกำรเพำะเลีย้งสตัวน์ ้ำที่
สมำชกิกลุม่ผูเ้ลีย้งสตัวน์ ้ำต ำบลทำ่ซุง จงัหวดัอุทยัธำนี ด ำเนินงำนอยูใ่นปัจจุบนั 



1-9 

 วเิครำะห์ปัจจยัที่ก ำหนดควำมส ำเรจ็ของกำรจดัตัง้กลุ่มผูเ้ลี้ยงสตัวน์ ้ำต ำบลท่ำซุง จงัหวดัอุทยัธำนี 
โดย กำรวเิครำะหจ์ุดเด่น-จุดดอ้ย-โอกำส-อุปสรรค (SWOT) และกลยุทธกำรพฒันำกลุ่มฯ ประเมนิกำรด ำเนินงำนของ
กลุ่มฯด้วยกำรวิเครำะห์ สภำวะทัว่ไปของกลุ่มฯ สิ่งที่ มีอยู่ กระบวนกำร และผลลพัธ์  โดยใช้แบบจ ำลอง CIPP 
วเิครำะหปั์จจยัทีม่ผีลต่อกำรมสีว่นรว่มของสมำชกิ และ ระบุประเดน็ทีเ่กีย่วขอ้งกบันิเวศวธิสี ำหรบักำรเพำะเลีย้งสตัวน์ ้ำ 
(Ecosystem Approach to Aquaculture, EAA) 

 น ำผลที่ได้จำกกำรศกึษำมำประมวลเสนอปัจจยัที่ส่งเสริมและแนวทำงกำรส่งเสรมิให้มกีำรพฒันำ
องคก์รชุมชนทีเ่ขม้แขง็เพือ่สรำ้งเสรมิควำมสำมำรถของเกษตรกรกลุ่มผูเ้ลีย้งสตัวน์ ้ำต ำบลทำ่ซุง จงัหวดัอุทยัธำนี 

ผลกำรศึกษำได้แบ่งออกเป็น 4 ส่วนคือ กำรพฒันำกลุ่มผู้เลี้ยงสตัว์น ้ำต ำบลท่ำซุง จงัหวดัอุทยัธำนี กำร
เพำะเลี้ยงสตัว์น ้ำที่เกษตรกรด ำเนินงำนอยู่ในปัจจุบนั กำรวเิครำะห์ปัจจยัที่ก ำหนดควำมส ำเรจ็ของกำรจดัตัง้กลุ่ม
เกษตรกร และสรุปปัจจยัที่ก ำหนดควำมส ำเรจ็และแนวทำงกำรพฒันำสมรรถนะของเกษตรกรผูเ้พำะเลี้ยงสตัวน์ ้ำโดย
กำรจดัองคก์รชุมชนของกลุม่ผูเ้ลีย้งสตัวน์ ้ำต ำบลทำ่ซุง จงัหวดัอุทยัธำนี 

งำนวจิยัฉบบัน้ีเป็นฉบบัหน่ึงในทัง้หมด 5 ฉบบัของโครงกำร “กำรเสรมิสรำ้งสมรรถนะเกษตรกรผูเ้พำะเลีย้ง
สตัวน์ ้ำโดยกำรจดักำรองคก์รชุมชน” ซึง่คณะวจิยัจะมกีำรประชุมรว่มกนัทุกเดอืนๆ ละหน่ึงครัง้เพือ่ก ำหนดแผนงำนและ
ท ำงำนร่วมกนัในแต่ละเดือน หลงัจำกกำรส ำรวจแต่ละครัง้นักวิจยัจะประชุมกลุ่มนักวจิยัเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลและ
รว่มกนัวำงแผนกำรท ำงำนในขัน้ต่อไป 
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บทท่ี 2 
การพฒันากลุ่มผูเ้ลี้ยงสตัวน์ ้าต าบลท่าซุง 

 
2.1 การพฒันากลุ่มเกษตรกร 

 เริม่แรก ครอบครวัประธำนกลุ่มฯท ำไร่นำสวนผสม (ท ำนำ ปลูกผกั ท ำสวน เลี้ยงปลำในร่องสวน) มรีำยได้
จำกกำรปลูกผกั ผลไม ้ทีย่งัเกบ็ผลผลติไม่ได ้กจ็ะปลูกไมล้ม้ลุกแซม ผลผลติสว่นทีไ่ม่สวยแจกเพื่อนบำ้น ส ำหรบัปลำ
ในสระจบัไดเ้รื่อยๆ เลีย้งดว้ยผกัทีป่ลูก กำรท ำไร่นำสวนผสมหำกมใีครมทีี ่6 ไร ่2 งำน กเ็ขำ้มำท ำในแนวเดยีวกนัเริม่
จำกคนทีม่แีนวคดิคลำ้ยกนั มำรวมตวักนั 10 รำย ช่วยลงหุน้ 3,000-4,000 บำทไดร้บัค ำแนะน ำเรื่องไรน่ำสวนผสมกบั
เกษตรจงัหวดั ได้รบัเงนิ 130,000 บำท ขุดบ่อในร่องสวน โครงกำรไร่นำสวนผสมได้รบัควำมสนใจจำกหน่วยงำน
ต่ำงจงัหวดัเขำ้มำดงูำน เกษตรกรไดร้บักำรยกยอ่ง รำงวลัเกษตรกรคนเก่ง เกษตรกรตวัอยำ่ง เกดิควำมภำคภมูใิจ 

 ปี 2538 เกดิวกิฤตน ้ำท่วม ไร่นำสวนผสม เสยีหำยสิน้เชงิ (น ้ำท่วม 2 เดอืน) สมำชกิเกดิควำมท้อ ประธำน 
(ซึง่เป็นผูใ้หญ่บำ้นในชว่งนัน้) คดิหำอำชพีเป็นรำยได ้โดยท ำต่อเรือ่งสวน แต่คนอื่นไมม่ทีุน และในปี 2539 เกดิน ้ำทว่ม
อกี ไดห้ำรอืกบัผูเ้ฒ่ำผูใ้หญ่ในชุมชน ไดค้วำมคดิสมยัก่อนมกีำรเลี้ยงปลำในกระชงั สรำ้งแพ ใต้แพมกีำรเลีย้งปลำ ถ้ำ
น ้ำทว่มกระชงักล็อยน ้ำขึน้ หำแนวรว่มอกี 15 รำยรว่มท ำกระชงั ลงหุน้ต่อยอดหุน้เก่ำ ชว่งนัน้ยงัไมม่สีว่นรำชกำรเขำ้มำ
ช่วย แต่ได้รบักำรสนับสนุนจำกกองทุนเพื่อกำรลงทุนทำงสงัคม (Social Investment Fund: SIF) ให้กำรสนับสนุน
โครงกำร 200,000 บำท โดยโอนเงนิใหเ้ป็นงวดๆ ท ำกระชงัรุน่ใหมท่ีท่ ำดว้ยเหลก็ จ ำนวน 15 ลกู ขอประมงจงัหวดัเขำ้
มำช่วยเรื่ององค์ควำมรูใ้นกำรเลี้ยงปลำ แต่เมื่อเลี้ยงไป 1 ปี มปัีญหำเรื่องสำยพนัธุ์ปลำ กรณีสมำชกิหำซื้อลูกปลำมำ
เลีย้งร่วมกนั กำรซื้อเองไม่รูส้ำยพนัธุท์ ำใหบ้ำงกระชงัไดก้ ำไร บำงกระชงัขำดทุนโดยสรุปปัญหำที่พบในขณะนัน้คอื1) 
สำยพนัธุ ์มำคนละท ีดสูำยพนัธุไ์มเ่ป็น 2) กำรตลำด พอ่คำ้คนกลำงกดรำคำคดิรำคำเอง 3) อำหำรปลำแพงจงึมแีนวคดิ
น ำเงนิทีเ่หลอืจำกทีไ่ดร้บักำรสนบัสนุนจำกกองทุนSIF ทีใ่ชเ้งนิอยำ่งประหยดัเหลอืจ ำนวน 40,000 บำท เอำไปศกึษำดู
งำนเพำะพนัธุป์ลำทีส่ถำนีประมงน ้ำจดืจงัหวดัชยันำท ไดร้บัควำมรูใ้หส้มำชกิ 2 คน ใชบ้่อดนิเป็นบ่อเพำะพนัธุป์ลำขำย
สมำชกิรำคำถกู 

 ต่อมำเกษตรกรผูเ้ลีย้งสตัวน์ ้ำจดื เช่น ปลำแรด ปลำนิล ปลำสวำย ปลำดุก และปลำเทโพ ในพื้นทีอ่ ำเภอเมอืง 
จงัหวดัอุทยัธำนี ประสบปัญหำดำ้นกำรตลำดรำคำผลผลติตกต ่ำ จงึคดิรวมตวักนั 15 รำย เป็นแกนน ำชกัชวนเกษตรกร
ผู้เลี้ยงสตัว์น ้ำรำยอื่นๆอกี รวม 40 รำย ขอจดัตัง้กลุ่มเมื่อปี 2551 จดทะเบยีนเป็นนิติบุคคล เลขทะเบยีน อน1/2551
ทีต่ัง้กลุ่ม เลขที ่31 หมูท่ี ่5 บำ้นโรงน ้ำแขง็ ต ำบลท่ำซุง อ ำเภอเมอืง จงัหวดัอุทยัธำนี ปัจจุบนั กลุ่มมสีมำชกิ 179 รำย 
นำงวนัเพญ็ นำทอง เป็นประธำนกลุม่  

 วตัถุประสงคก์ำรจดัตัง้กลุ่ม เพื่อรวบรวมผลผลติ น ำผลผลติจำกกลุ่มเปิดแผงจ ำหน่ำยเองในตลำดสด ปัจจุบนั
เป็นทีรู่จ้กัไปทัว่ ผลผลติขำยดแีละหมดไวมกีำรน ำผลผลติมำเพิม่มลูค่ำดว้ยกำรแปรรปูปลำเพื่อเป็นผลติภณัฑข์องฝำก
ต่ำงๆ เชน่ แหนมปลำและปลำยอ(ผลติจำกปลำกรำย) ปลำเสน้(ผลติจำกปลำแรดและปลำนิล) ปลำสม้(ผลติจำกปลำนิล 
ปลำทบัทมิ) ปลำรำ้(ผลติจำกปลำสวำย ปลำดุก) เป็นตน้ 

 นอกจำกน้ีกำรรวมกลุ่มยงัมวีตัถุประสงคเ์พื่อเพิม่อ ำนำจในกำรต่อรองรำคำอำหำรปลำกบัโรงงำนผลติอำหำร
ปลำ และมีกำรท ำอำหำรปลำทัง้ชนิดเม็ดและสดเพื่อใช้ภำยในกลุ่มสมำชิก ซึ่งสำมำรถลดต้นทุนค่ำอำหำรลงไปได้
ประมำณ 60 %ปัจจุบนักลุ่มเป็นจุดสำธติในกำรเลีย้งปลำในกระชงัและจุดสำธติกำรลดตน้ทุนกำรเลีย้งสตัวน์ ้ำส ำหรบัใน
อนำคตมคีวำมคดิจดัท ำเป็นสถำนที่ท่องเที่ยว โดยสรำ้งเป็นแพจ ำหน่ำยสนิค้ำแปรรปูดำ้นประมงจดัท ำโฮมสเตย์เพื่อ
รองรบักำรทอ่งเทีย่ว 
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ควำมส ำเรจ็ของกลุม่จำกอดตีถงึปัจจุบนั สรปุไดด้งัน้ี 

1. กลุ่มไดม้กีำรสรำ้งเครอืขำ่ยระหวำ่งกลุ่มเกษตรกรผูเ้ลีย้งสตัวน์ ้ำเพือ่แลกเปลีย่นควำมรู้ และขอ้มลู
ขำ่วสำรกำรเลีย้ง และกำรตลำดในพืน้ทีอ่ ำเภอเมอืง จงัหวดัอุทยัธำนี ประกอบดว้ย 1) กลุ่มเกษตรกรผูเ้ลีย้งสตัวน์ ้ำบำ้น
น ้ำตกต ำบลสะแกกรงั 2) กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสตัว์น ้ำต ำบลสะแกกรงั 3) กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสตัว์น ้ำต ำบลน ้ำซึม     
4) กลุ่มเกษตรกรผูเ้ลีย้งสตัวน์ ้ำต ำบลอุทยัใหม่และ 5) กลุ่มเกษตรกรผูเ้ลีย้งสตัวน์ ้ำต ำบลเกำะเทโพเพื่อสรำ้งอ ำนำจใน
กำรต่อรองทำงธุรกจิดำ้นกำรผลติและกำรตลำด 

2. กลุ่มไดม้กีำรพฒันำกำรเพำะเลีย้งปลำแรด และประชำสมัพนัธใ์หผู้เ้กีย่วขอ้งทัง้ภำครฐัและเอกชน 
มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ จนผลักดันให้ปลำแรดของลุ่มน ้ ำสะแกกรงั เป็นสินค้ำที่ได้รบักำรขึ้นทะเบียน สิ่งบ่งชี้ทำง
ภูมศิำสตร์ ของไทย (Geographical Indication: GI) ซึ่งเป็นตวัส่งเสรมิกลุ่มให้มคีวำมเขม้แขง็ พร้อมส่งเสรมิให้เป็น
เอกลกัษณ์ของจงัหวดัอุทยัธำนี ซึ่งสำมำรถช่วยเพิม่มูลค่ำและพฒันำระบบตลำดปลำแรดในจังหวดัอุทยัธำนีใหเ้ป็นที่
รูจ้กั และมคีวำมตอ้งกำรของตลำดอยำ่งแพรห่ลำย 

3. กลุ่มได้ก ำหนดให้มกีำรออมทรพัยแ์ละกำรเพิม่หุ้น กำรระดมหุน้ จะให้สมำชกิลงหุ้นปีละ 1 ครัง้ 
หุ้นละ 10 บำท โดยสมำชกิต้องถือหุ้นไม่ต ่ำกว่ำ 20 หุ้น/คน/ปีกำรระดมทุน จะเปิดให้สมำชกิออมทรพัย์ปีละ 1 ครัง้ 
แล้วแต่สมำชกิจะออม และมกีำรปล่อยกู้ให้แก่สมำชกิในอตัรำรอ้ยละ 8 ต่อปี นอกจำกน้ี ยงัมกีำรจดัหำแหล่งเงนิทุน
บรหิำรจดักำรภำยในกลุม่ 
 
2.2 โครงสร้างการบริหารและจ านวนสมาชิกกลุ่มเกษตรกร 

 โครงสรำ้งคณะกรรมกำรบรหิำรกลุ่มผูเ้ลีย้งสตัวน์ ้ำต ำบลท่ำซุง ประกอบดว้ย ประธำน รองประธำน เหรญัญกิ 
เลขำนุกำร ผูต้รวจบญัช3ี คน และกรรมกำร 5 คน รวมจ ำนวน 12 คน ตำมระเบยีบบรหิำรกลุ่มคณะกรรมกำรมวีำระ 2 
ปี คณะกรรมกำรปัจจุบนัเป็นชุดที ่9 มรีำยชื่อ ดงัน้ี 

  1. นำงวนัเพญ็ นำทอง   ต ำแหน่ง ประธำน 

  2. นำยสมศกัดิ ์อมรรตันำภรณ์ ต ำแหน่ง รองประธำน 

  3. นำงเตอืนใจ กลิน่แยม้  ต ำแหน่ง เหรญัญกิ 

  4. นำงสำวนรศิรำ ทองทพิยร์ตัน์ ต ำแหน่ง เลขำ 

  5. นำงจุฑำมำศ วำร ี  ต ำแหน่ง ผูต้รวจบญัช ี

  6. นำงสำววรรณำรตัน์ เอื่ยมสะอำด ต ำแหน่ง ผูต้รวจบญัช ี

  7. นำยทวนชยั วำนิช  ต ำแหน่ง ผูต้รวจบญัช ี

  8. นำยสมศกัดิ ์สนูประหตั ิ  ต ำแหน่ง กรรมกำร 

  9. นำงรำตร ีสทิธ ิ   ต ำแหน่ง กรรมกำร 

 10. นำยสมควร กรตุเจยีม  ต ำแหน่ง กรรมกำร 

  11. นำยวสนัต ์พลูสนิทรพัย ์ ต ำแหน่ง กรรมกำร 

  12. นำยสมเกยีรต ิศริโิชต ิ  ต ำแหน่ง กรรมกำร 
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 กลุ่มฯได้ก ำหนดขอ้บงัคบักลุ่ม และระเบียบถือใช้ ประกอบด้วย ระเบียบว่ำด้วยกำรให้เงนิกู้แก่สมำชกิลุ่ม
เกษตรกร พ.ศ. 2553 ระเบยีบวำ่ดว้ยกำรรบัจ่ำยและเกบ็รกัษำเงนิสด ระเบยีบวำ่ดว้ยกำรรบัฝำกเงนิฝำกออมทรพัยแ์ละ
เงนิฝำกประจ ำจำกสมำชกิ และระเบยีบวำ่ดว้ยกำรรวบรวมผลติผลหรอืผลติภณัฑข์องสมำชกิ 
 กำรเป็นสมำชกิกลุ่มฯ ผูส้มคัรเขำ้เป็นสมำชกิจะต้องยื่นใบสมคัรตำมแบบที่ก ำหนด โดยมคี่ำธรรมเนียมแรก
เขำ้ คนละ 50 บำท ในวนัลงลำยมอืชื่อในทะเบยีนสมำชกิ ซึง่ค่ำธรรมเนียมน้ีถอืเป็นรำยไดอ้ยำ่งหนึ่งของกลุ่มเกษตรกร 
สมำชกิจะเรยีกคนืไมไ่ด ้จ ำนวนสมำชกิขอจดทะเบยีนเป็นกลุ่มเกษตรกรเลีย้งสตัว์น ้ำท่ำซุงครัง้แรกรวม 40 รำย ปัจจุบนั 
179 รำย 
 
2.3 ข้อมลูเก่ียวกบัสมาชิกกลุ่มเกษตรกร 

 จำกกำรส ำรวจสมำชกิกลุ่มผูเ้ลีย้งสตัวน์ ้ำต ำบลท่ำซุง จ ำนวน 30 รำย ผูใ้หส้มัภำษณ์เป็นเพศหญงิ รอ้ยละ 63 
ทีเ่หลอือกีรอ้ยละ 37 เป็นเพศชำย อำยเุฉลีย่ 58 ปี สถำนะสมรสมบีุตร รอ้ยละ 67 สถำนะโสด รอ้ยละ 17 ทีเ่หลอืรอ้ยละ 
13 และ 3 มสีถำนะม่ำย และสมรสไมม่บีุตร ตำมล ำดบั จ ำนวนสมำชกิในครวัเรอืนของสมำชกิกลุ่มผูเ้ลีย้งสตัวน์ ้ำต ำบล
ท่ำซุงเฉลี่ย 4 คน ครึ่งหน่ึงของจ ำนวนสมำชกิในครวัเรอืนเป็นคนในวยัท ำงำน ซึ่งนอกจำกจะเพำะเลี้ยงสตัว์น ้ำแล้ว 
สมำชกิยงัท ำนำ และบำงรำยท ำงำนนอกภำคเกษตร อำทเิชน่ คำ้ขำย รบัจำ้ง และรบัรำชกำร 

 ระดบักำรศึกษำขอผู้ให้สมัภำษณ์ส่วนใหญ่อยู่ในระดบัประถมศึกษำปีที่ 4 หรอืร้อยละ 60ของจ ำนวนผู้ให้
สมัภำษณ์ทัง้หมด อยู่ในระดับประถมศึกษำปีที่ 6 ร้อยละ 23 ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น ร้อยละ 10 และระดับ
มธัยมศกึษำตอนปลำย รอ้ยละ 7 (รำยละเอยีดตำมตำรำงที ่2-1) 
 จำกกำรส ำรวจสมำชกิกลุ่มผูเ้ลีย้งสตัวน์ ้ำต ำบลท่ำซุง จ ำนวน 30 รำย พบว่ำสมำชกิมปีระสบกำรณ์กำรเลี้ยง
สตัวน์ ้ำเฉลีย่ 19 ปี โดยเคยไดร้บักำรฝึกอบรมกำรเพำะเลีย้งและแปรรปูสตัวน์ ้ำรอ้ยละ 83 โดยไดร้บักำรฝึกอบรมจำก
ภำครฐัรอ้ยละ 63 จำกกลุ่มผู้เลี้ยงสตัว์น ้ำต ำบลท่ำซุงรอ้ยละ 47 และอกีรอ้ยละ 7 ได้รบักำรฝึกอบรมจำกภำคเอกชน 
(ตำรำงที ่2-2)  
 
2.4 สภาวะเศรษฐกิจของครวัเรือนสมาชิกกลุ่มเกษตรกร 
 รำยได้ครวัเรอืนของสมำชกิกลุ่มผู้เลี้ยงสตัว์น ้ำต ำบลท่ำซุง จำกกำรส ำรวจจ ำนวน 30 รำย เฉลี่ย 393,235 
บำทต่อครวัเรอืนต่อปี ในขณะที่มรีำยจ่ำย 124,693 บำทต่อครวัเรอืนต่อปี ครวัเรอืนมภีำระหน้ีเฉลี่ย 75,455 บำทต่อ
ครวัเรอืน สว่นใหญ่กูจ้ำกธนำคำรเพือ่กำรเกษตรและสหกรณ์ เฉลีย่ 91,000 บำทต่อครวัเรอืน ในอตัรำดอกเบีย้รอ้ยละ 6
กูจ้ำกกลุ่มผูเ้ลีย้งสตัวน์ ้ำต ำบลทำ่ซุง เฉลีย่ 15,294 บำทต่อครวัเรอืน ในอตัรำดอกเบีย้รอ้ยละ 8 และกูจ้ำกแหลง่อื่น อำทิ
เชน่ กองทุนหมูบ่ำ้น และสหกรณ์กำรเกษตร เฉลีย่ 35,000 บำทต่อครวัเรอืน ในอตัรำดอกเบีย้รอ้ยละ 7 (ตำรำงที ่2-3) 
 
ตำรำงที ่2-1 ขอ้มลูทัว่ไปของตวัอยำ่งสมำชกิกลุม่ผูเ้ลีย้งสตัวน์ ้ำต ำบลทำ่ซุงจงัหวดัอุทยัธำนี 

รำยกำร ขอ้มลูทัว่ไป 

จ ำนวนตวัอย่ำงสมำชกิรวม (รำย) 30      

เพศ จ ำนวน (รำย) 
รอ้ยละของ

ตวัอย่ำงสมำชกิ     

ชำย 11 36.67     

หญงิ 19 63.33     
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รำยกำร ขอ้มลูทัว่ไป 

 

อำย(ุปี) 

 

คำ่เฉลีย่ 

 

คำ่เบีย่งเบน
มำตรฐำน 

 

คำ่สงูสดุ 

 

คำ่ต ่ำสดุ 

รวมเฉลีย่   58.10 10.5 73 25 

สถำนะสมรส จ ำนวน (รำย) 
รอ้ยละของ

ตวัอย่ำงสมำชกิ     

โสด 5 16.67     

สมรสยงัไมม่บีุตร 1 3.33     

สมรสมบีุตร 20 66.67     

มำ่ย 4 13.33     

สมำชกิในครวัเรอืน(รำย)   คำ่เฉลีย่ 
คำ่เบีย่งเบน
มำตรฐำน คำ่สงูสดุ คำ่ต ่ำสดุ 

รวมเฉลีย่   4 2.0 10 1 

อยูใ่นวยัท ำงำน   2 1.0 5 1 

เพำะเลีย้ง/แปรรปูสตัวน์ ้ำ   1 0.4 2 1 

กำรเกษตร   1 0.6 2 1 

นอกกำรเกษตร   2 0.9 4 1 

กำรศกึษำ จ ำนวน (รำย) 
รอ้ยละของ

ตวัอย่ำงสมำชกิ     

ไมไ่ดเ้ขำ้เรยีนอ่ำนเขยีนไมไ่ด ้ 0 0.00     

ไมไ่ดเ้ขำ้เรยีนอ่ำนเขยีนได ้ 0 0.00     

ประถมศกึษำปีที ่4 18 60.00     

ประถมศกึษำปีที ่6 7 23.33     

มธัยมศกึษำตอนตน้ 3 10.00     

มธัยมศกึษำตอนปลำย 2 6.67     

ประกำศนียบตัรวชิำชพี 0 0.00     

อนุปรญิญำ 0 0.00     

ปรญิญำตร ี 0 0.00     

สงูกว่ำปรญิญำตร ี 0 0.00     

ทีม่ำจำกกำรส ำรวจ       
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ตำรำงที ่2-2 ประสบกำรณ์กำรเพำะเลีย้งสตัวน์ ้ำของตวัอยำ่งสมำชกิกลุม่ผูเ้ลีย้งสตัวน์ ้ำต ำบลท่ำซุง จงัหวดัอุทยัธำนี 

รำยกำร             

ประสบกำรณ์เลีย้งสตัวน์ ้ำ(ปี)   คำ่เฉลีย่ 
คำ่เบีย่งเบน
มำตรฐำน 

คำ่ 
สงูสดุ 

คำ่
ต ่ำสดุ 

รวมเฉลีย่   18.67 15.74 60 2 

กำรไดร้บักำรอมรมเพำะเลีย้ง/
แปรรปูสตัวน์ ้ำ 

จ ำนวน 

(รำย) 

รอ้ยละของ
ตวัอยำ่ง
สมำชกิ         

เคย 25 83.33     

ภำครฐั 19 63.33     

ภำคเอกชน 2 6.67     

กลุม่ผูเ้ลีย้งสตัวน์ ้ำต ำบลทำ่ซุง 14 46.67     

ไมเ่คย 5 16.67         
หมำยเหตุ  ตวัเลขรวมทีม่ำกกวำ่รอ้ยละ 100 ทีค่ ำนวณจำกจ ำนวนสมำชกิทีเ่คยไดร้บักำรอบรม ซึง่สมำชกิบำงรำย

ไดร้บักำรอบรมจำกมำกกวำ่ 1 แหลง่ 

ทีม่ำ จำกกำรส ำรวจ 

 

ตำรำงที ่2-3 รำยได-้รำยจำ่ย และหนี้สนิของครวัเรอืนตวัอยำ่งสมำชกิกลุม่ผูเ้ลีย้งสตัวน์ ้ำต ำบลทำ่ซุงจงัหวดัอุทยัธำนี 

รำยกำร 

คำ่ 

เฉลีย่ 
คำ่เบีย่งเบน
มำตรฐำน 

คำ่ 

สงูสดุ 

คำ่ 

ต ่ำสดุ 

รำยไดเ้ฉลีย่ของครวัเรอืน (บำท/ครวัเรอืน/ปี) 393,235 404,343.5 2,000,000 44,100 

รำยจำ่ยเฉลีย่ของครวัเรอืน (บำท/ครวัเรอืน/ปี) 124,693 101,257.5 360,000 18,000 

หนี้สนิเฉลีย่ของครวัเรอืนในปัจจุบนั (บำท/ครวัเรอืน) 75,455 59,978.4 210,000 10,000 

กูจ้ำกกลุ่มฯ (บำท) 15,294 5,987.1 30,000 10,000 

อตัรำดอกเบีย้ (รอ้ยละ) 8 1.2 12 6 

กูจ้ำกธนำคำรเพือ่กำรเกษตรและสหกรณ์ (บำท/ครวัเรอืน) 91,000 63,104.9 200,000 30,000 

อตัรำดอกเบีย้ (รอ้ยละ) 6 1.6 7 2 

กูจ้ำกธนำคำรพำณิชย ์(บำท/ครวัเรอืน) - - - - 

อตัรำดอกเบีย้ (รอ้ยละ) - - - - 
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รำยกำร 

คำ่ 

เฉลีย่ 
คำ่เบีย่งเบน
มำตรฐำน 

คำ่ 

สงูสดุ 

คำ่ 

ต ่ำสดุ 

กูจ้ำกแหล่งเงนิกูน้อกระบบ (บำท/ครวัเรอืน) - - - - 

อตัรำดอกเบีย้ (รอ้ยละ) - - - - 

กูจ้ำกแหลง่อื่นๆ (บำท/ครวัเรอืน) 35,000 36,794.6 150,000 15,000 

อตัรำดอกเบีย้ (รอ้ยละ) 7 2.0 12 5 

ทีม่ำจำกกำรส ำรวจ     
 
2.5 สภาพกายภาพของชมุชนในพืน้ท่ีท่ีศึกษา 

 จงัหวดัอทุยัธานี จงัหวดัอุทยัธำนีตัง้อยูใ่นระหวำ่งเขตภำคเหนือตอนล่ำง และภำคกลำงตอนบนของประเทศ
ไทย วดัตำมหลกัสำกลจะอยู่ระหว่ำงเส้นละติจูดที่ 15-16 องศำเหนือ และเส้นลองติจูดที่ 90-100 องศำตะวนัออก       
มพีืน้ทีป่ระมำณ 7,700 ตำรำงกโิลเมตร หรอืประมำณ 4,206,404 ไร ่อยู่ห่ำงจำกกรุงเทพมหำนครไปทำงตอนเหนือวดั
ตำมถนนสำยเอเชยี ประมำณ 222 กโิลเมตร มคีวำมอุตมสมบูรณ์ทำงทรพัยำกรธรรมชำต ิเป็นอู่ขำ้วอู่น ้ำของไทยมำ   
ชำ้นำน  

 อำณำเขตตดิต่อกบัจงัหวดัต่ำงๆของจงัหวดัอุทยัธำนีคอื ทศิเหนือตดิต่อกบัอ ำเภอพยุหะครี ีอ ำเภอโกรกพระ 
และอ ำเภอลำดยำว จงัหวดันครสวรรค ์ทศิไตต้ดิต่อกบัอ ำเภอวดัสงิห ์อ ำเภอหนัคำ จงัหวดัชยันำท และอ ำเภอเดมิบำง
นำงบวช จงัหวดัสุพรรณบุร ีทศิตะวนัออกติดต่อกบัอ ำเภอพยุหะครี ีจงัหวดันครสวรรค์ และอ ำเภอมโนรมย์ จงัหวดั
ชยันำท โดยมแีมน่ ้ำเจำ้พระยำเป็นเสน้แบ่งเขตแดน สว่นทศิตะวนัตก ตดิต่อกบัอ ำเภออุม้ผำง จงัหวดัตำก อ ำเภอสงัขละบุร ี
และอ ำเภอศรสีวสัติ ์จงัหวดักำญจนบุร ี 

 อ าเภอเมืองอทุยัธานี อ ำเภอเมอืงอุทยัธำนี ตัง้อยูท่ำงทศิตะวนัออกของจงัหวดัอุทยัธำนี ห่ำงจำกศำลำกลำง
จงัหวดัไปทำงทิศตะวนัตกประมำณ 3 กิโลเมตร มพีื้นที่ประมำณ 251 ตำรำงกิโลเมตร หรอืประมำณ 156,250 ไร ่
อำณำเขตตดิต่อ ทศิเหนือ ตดิต่อกบัอ ำเภอโกรกพระ อ ำเภอพยุหะครี ีจงัหวดันครสวรรค ์ทศิใต ้ตดิต่อกบัอ ำเภอหนองขำ
หย่ำง จงัหวดัอุทยัธำนี และอ ำเภอวดัสงิห์ จงัหวดัชยันำท ทศิตะวนัออก ตดิต่อกบัอ ำเภอพยุหะครี ีจงัหวดันครสวรรค ์
ทศิตะวนัตก ติดต่อกบัอ ำเภอหนองขำย่ำง อ ำเภอทพัทนั จงัหวดัอุทยัธำนี มแีม่น ้ำส ำคญัไหลผ่ำน 3 สำย คอื แม่น ้ำ
เจำ้พระยำ ไหลผ่ำนต ำบลหำดทะนง ต ำบลเกำะเทโพ และต ำบลท่ำซุง แมน่ ้ำสะแกกรงั ไหลผ่ำนต ำบลสะแกกรงั ต ำบล
อุทยัใหม่ ต ำบลน ้ำซมึ และไปสิน้สุด ต ำบลท่ำซุง และแม่น ้ำแควตำกแดด ไหลผ่ำนต ำบลทุ่งใหญ่ ต ำบลหนองไผ่แบบ 
ต ำบลเนินแจงไปสิน้สดุทีต่ ำบลสะแกกรงับรรจบกบัแมน่ ้ำสะแกกรงัมเีขตกำรปกครองแบ่งเป็น 14 ต ำบล 86 หมู่บำ้น มี
จ ำนวนครวัเรอืน 12,584 ครวัเรอืน มจี ำนวนประชำกรทัง้หมด 35,983 คน เป็นเพศชำย 16,693 คน เพศหญงิ 19,290 คน 

 ต าบลท่าซุง ต ำบลท่ำซุง ตัง้อยู่ในเขตพื้นที่อ ำเภอเมอืง จงัหวดัอุทยัธำนี อยู่ห่ำงจำกที่ว่ำกำรอ ำเภอเมอืง
อุทยัธำนี ออกไปทศิตะวนัออกเฉียงใต ้วดัระยะทำงตำมถนนสำยอุทยัธำนี -มโนรมย ์มรีะยะทำงประมำณ 13 กโิลเมตร 
มพีื้นที่ทัง้สิ้นประมำณ 11,313 ไร่ พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่รำบลุ่มแม่น ้ำ มแีม่น ้ำไหลผ่ำนถึงสองสำยด้วยกนั คอื แม่น ้ำ
เจำ้พระยำ ไหลผ่ำนพืน้ทีท่ำงดำ้นทศิตะวนัออก ไหลผ่ำนยำวตลอดแนว ผ่ำนพืน้ทีห่มูท่ี ่6,4,5,1 และหมูท่ี ่7 ของต ำบล
ท่ำซุง ตำมล ำดบั สำยทีส่อง แมน่ ้ำสะแกกรงั ไหลผ่ำนระหวำ่งกลำง ของพืน้ทีต่ ำบลท่ำซุง ผ่ำนพืน้ทีห่มูท่ี ่4, 5, 2, และ
หมู่ที่ 1 โดยแม่น ้ำทัง้สองสำยไหลมำบรรจบกนัตรงบรเิวณสุดพืน้ที่ของหมู่ที่ 5 ตรงขำ้มกบัฝัง่อ ำเภอมโนรมย ์จงัหวดั
ชยันำท ซึ่งชำวบ้ำนเรยีกบรเิวณน้ีว่ำ “คุ้งส ำเภำ” เพรำะมลีกัษณะเป็นคุ้งน ้ำที่มคีวำมกวำ้ง และมกีระแสน ้ำไหลเชี่ยว
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มำก ซึ่งชำวบ้ำนกล่ำวว่ำ มีเรอืส ำเภำของพ่อค้ำจีนล่องมำ แล้วมำล่มตรงบรเิวณดงักล่ำว ดงันัน้จึงท ำให้ชำวบ้ำน
เรยีกวำ่ คุง้ส ำเพำ มำจนถงึทุกวนัน้ี 

 ต ำบลท่ำซุงไดย้กฐำนะเป็นองกำรบรหิำรสว่นต ำบลเมื่อปี 2540 โดยแบ่งเขตกำรปกครองเป็น 8 หมู่บำ้น คอื 
หมูท่ี ่1 บำ้นหนองปลำมนั, หมูท่ี ่2 บำ้นท่ำซุง, หมูท่ี ่3 บำ้นดงยำง, หมูท่ี ่4 บำ้นตำลเอน, หมูท่ี ่5 บำ้นโรงน ้ำแขง็, หมู่
ที่ 6 บ้ำนวดัรำษฎร์, หมู่ที่ 7 บ้ำนท่ำตำโป้ย, และหมู่ที่ 8 บ้ำนบึงทบัแต้จ ำนวนครวัเรอืนในเขตต ำบลท่ำซุงมี 1,340 
ครวัเรอืน ประชำกรทัง้สิน้ 3,888 คน แยกเป็น ชำย 1,879 หญงิ 2,009 คน อำชพีหลกั คอื กำรเกษตรกรรม (เชน่ท ำนำ 
ท ำสวน ท ำไร)่ อำชพีรอง รบัจำ้ง ท ำประมง คำ้ขำย รบัรำชกำร และเลีย้งสตัว ์รำยไดเ้ฉลีย่ต่อครวัเรอืน 391,220 บำท
ต่อปี รำยไดบุ้คคลเฉลีย่ 139,081 บำทต่อปี 
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รปูภำพที ่2-1 แสดงทีต่ ัง้ต ำบลทำ่ซุง 
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รปูภำพที ่2-2 แผนทีชุ่มชนต ำบลทำ่ซุง 
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2.6 การเป็นสมาชิกกลุ่มเกษตรกร 
 เหตุผลการเข้าเป็นสมาชิกกลุ่มฯ สมำชกิกลุ่มผู้เลี้ยงสตัว์น ้ำต ำบลท่ำซุง จำกกำรส ำรวจจ ำนวน 30 รำย 
สว่นใหญ่เป็นสมำชกิกลุ่มมำแลว้มำกกวำ่ 1 ปี หรอืรอ้ยละ 90โดยเป็นสมำชกิมำแลว้เฉลีย่ 3.4 ปี อกีรอ้ยละ 10 เพิง่เป็น
สมำชกิกลุ่มไดเ้พยีงปีเดยีว ส ำหรบัเหตุผลกำรเขำ้รว่มเป็นสมำชกิกลุ่มผูเ้ลีย้งสตัวน์ ้ำต ำบลทำ่ซุง ตำมล ำดบัควำมส ำคญั 
คอื ตอ้งกำรแกปั้ญหำเกี่ยวกบัเรื่องโรคต่ำงๆทีเ่กดิจำกกำรเพำะเลีย้ง รอ้ยละ 83.33 เพื่อไดค้วำมรูใ้นเชงิลกึและเทคนิค
กำรเลีย้งทีท่นัสมยัอยูเ่สมอ รอ้ยละ 66.67 ตอ้งกำรสนิเชื่อซือ้ปัจจยักำรผลติรอ้ยละ 66.67 ตอ้งกำรกำรต่อรองซื้อปัจจยั
กำรผลติ รอ้ยละ 60.00 ตอ้งกำรกำรต่อรองขำยผลผลติ รอ้ยละ 56.67 ตอ้งกำรควำมรูพ้ืน้ฐำน รอ้ยละ 50.00 ตอ้งกำร
ให้กลุ่มฯรวบรวมและประสำนกำรตลำด ร้อยละ 46.67 ต้องกำรรบักำรถ่ำยทอดควำมรู้จำกกลุ่มฯ ร้อยละ 43.33 
ตอ้งกำรพฒันำกำรเป็นผูน้ ำ รอ้ยละ 40.00 ต้องกำรช่วยเหลอืชุมชน รอ้ยละ 30.00 ต้องกำรประสำนเครอืขำ่ยรำชกำร
และเอกชน รอ้ยละ 26.67 ตอ้งกำรชว่ยจดทะเบยีน/ท ำใบส ำคญั รอ้ยละ 16.67 (รำยละเอยีดตำมตำรำงที ่2-4) 

 การร่วมกิจกรรมของกลุ่ม สมำชกิกลุ่มฯจำกตวัอย่ำง 30 รำย พบว่ำ สมำชกิถอืหุน้กลุ่มฯมมีูลค่ำหุ้นเฉลี่ย 
1,118 บำทต่อรำย ซึง่สมำชกิสว่นใหญ่ไมค่่อยใหค้วำมสนใจในเรื่องกำรลงหุน้ และเงนิปันผลสกัเท่ำไหร ่สว่นใหญ่ลงเงนิ
ค่ำหุ้นให้เป็นไปตำมระเบียบข้อบงัคบักลุ่ม โดยจะให้ควำมส ำคญัต่อกำรได้ให้ควำมช่วยเหลือกนัในกำรเลี้ยงปลำ
มำกกวำ่ จำกผูใ้หส้มัภำษณ์ 30 รำย มผีูท้ี่เคยเป็นกรรมกำรกลุ่มฯ รอ้ยละ 36.67 ส ำหรบักำรเขำ้รว่มกจิกรรมกลุ่มฯ ใน
แต่ละกจิกรรม มดีงัน้ี 

 กจิกรรมกำรจ ำหน่ำยปัจจยักำรผลติของกลุ่มฯ สว่นใหญ่สมำชกิกลุ่มฯ จะหำพนัธุป์ลำเองจำกธรรมชำต ิหรอื
จำกพ่อคำ้ จะมสีมำชกิซื้อพนัธุป์ลำจำกกลุ่มฯจ ำนวนน้อยเพยีงรอ้ยละ 23.33 ซึ่ งผูซ้ื้อพนัธุป์ลำจำกกลุ่มกจ็ะใชแ้ต่พนัธุ์
ปลำของกลุ่มฯเป็นหลกั หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 60.00 ของจ ำนวนพนัธุป์ลำทีใ่ชท้ัง้หมด ส ำหรบัอำหำรปลำสมำชกิสว่นใหญ่
ซื้ออำหำรปลำจำกกลุ่มฯหรอืคดิเป็นรอ้ยละ 80.00 แต่อำหำรปลำที่จ ำหน่ำยใหส้มำชกิกลุ่มในรำคำถูกกว่ำทอ้งตลำดมี
จ ำนวนจ ำกดั ไดเ้พยีงรอ้ยละ 52.77 ของจ ำนวนอำหำรปลำที่ตอ้งใชท้ัง้หมด เน่ืองจำกก ำลงักำรผลติของเครื่องไม่มำก 
ท ำใหต้อ้งซื้ออำหำรนอกกลุ่มซึง่มรีำคำแพงกวำ่ เพรำะกลุ่มฯจ ำหน่ำยอำหำรทีผ่ลติเองโดยบวกค่ำบรหิำรจดักำรเฉพำะ
คำ่ขนสง่ สว่นคำ่แรงกำรผลติองคก์ำรบรหิำรสว่นจงัหวดัเป็นผู้รบัผดิชอบ จงึท ำใหต้น้ทุนต ่ำกวำ่ทอ้งตลำด 

 อำหำรเป็นสดัสว่นตน้ทุนมำกทีส่ดุ และเป็นปัจจยัหลกัในกำรเลีย้งปลำ สมำชกิหลำยรำยตอ้งอำศยัแหล่งเงนิกู ้
โดยรอ้ยละ 63.33 ของสมำชกิทีต่อบค ำถำมไดใ้ชบ้รกิำรเงนิกูข้องกลุ่มฯ จ ำนวนเงนิกูเ้ฉลีย่ 14,947 บำทต่อรำย รอ้ยละ 
53.33 ของจ ำนวนผูกู้ย้งัคงมหีนี้คำ้ง เฉลีย่ 14,687 บำทต่อรำย 

 กจิกรรมกำรซื้อขำยผลผลติ สว่นใหญ่สมำชกิกลุ่มฯจะน ำปลำไปขำยเองในตลำดทอ้งถิน่ เพรำะตลำดหลกัคอื
ตลำดมโนรมย ์จงัหวดัชยันำท ไม่ไกลจำกบ้ำน สำมำรถเดนิทำงทำงเรอืไดส้ะดวกและรวดเรว็ นอกจำกน้ีสมำชกิบำง
รำยน ำผลผลติมำแปรรปูขำยดว้ย เชน่ ปลำแดดเดยีว ปลำรำ้ เป็นตน้ มเีพยีงรอ้ยละ 20 ทีข่ำยผลผลติผำ่นกลุม่  

 ส ำหรบักิจกรรมกำรร่วมประชุมกลุ่มฯ สมำชกิที่เป็นตวัอย่ำงทัง้หมดให้ควำมร่วมมอืในกำรเขำ้ประชุมกลุ่ม 
โดยเข้ำประชุมทุกครัง้ที่มีกำรแจ้งจำกกลุ่มฯ ร้อยละ 96.67 อีกร้อยละ 3.33 เข้ำประชุมเฉพำะกำรประชุมประจ ำปี 
(ตำรำงที ่2-5) 

 ลกัษณะการด าเนินงานของกลุ่มฯทีส่มาชิกคาดหวงั สมำชกิกลุ่มผูเ้ลีย้งสตัวน์ ้ำต ำบลท่ำซุง 30 รำยทีเ่ป็น
ตวัอยำ่งมคีวำมคำดหวงัต่อลกัษณะกำรด ำเนินงำนของกลุ่มฯ ในแต่ละดำ้น สรุปไดด้งัน้ี (รำยละเอยีดตำมตำรำงที ่2-6) 

 ควำมคำดหวงัเกี่ยวกบัผู้น ำกลุ่ม สมำชกิมคีวำมคำดหวงัในระดบัควำมส ำคญัมำกที่สุด จะต้องเป็นผู้มคีวำม
เป็นธรรม มคีวำมซื่อสตัย ์สำมำรถน ำควำมรูใ้หม่ๆในดำ้นกำรเพำะเลีย้งสตัวน์ ้ำมำถ่ำยทอดใหส้มำชกิ และสำมำรถน ำ
ควำมรูใ้หม่ๆ ในดำ้นอำชพีอื่นมำเพิม่รำยได ้ส ำหรบัควำมคำดหวงัในระดบัควำมส ำคญัมำก คอืผูน้ ำจะตอ้งเป็นผูเ้สยีสละ
เพือ่กลุม่ และมลีกัษณะเป็นประธำนกลุม่ 
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ตำรำงที ่2-4 จ ำนวนปีและเหตุผลทีเ่ขำ้เป็นสมำชกิของตวัอยำ่งสมำชกิกลุ่มผูเ้ลีย้งสตัวน์ ้ำต ำบลทำ่ซุงจงัหวดัอุทยัธำนี 

รำยกำร     

จ ำนวนปีทีเ่ป็นสมำชกิ จ ำนวน (รำย) รอ้ยละของตวัอยำ่งสมำชกิ   

หน่ึงปี 3 10.00   

มำกกวำหน่ึงปี 27 90.00   

 คำ่เฉลีย่ คำ่เบีย่งเบนมำตรฐำน คำ่สงูสดุ คำ่ต ่ำสุด 

จ ำนวนปีเฉลีย่ 3 1.25 5 1 

เหตุผลทีเ่ขำ้เป็นสมำชกิกลุม่ฯ จ ำนวน (รำย) รอ้ยละของตวัอยำ่งสมำชกิ   

ควำมรูพ้ืน้ฐำน 15 50.00   

ควำมรูเ้ชงิลกึเทคนิคทีท่นัสมยั 20 66.67   

แกปั้ญหำโรคสตัวน์ ้ำ 25 83.33   

กำรต่อรองซือ้ปัจจยักำรผลติ 18 60.00   

สนิเชือ่ซือ้ปัจจยักำรผลติ 20 66.67   

ชว่ยจดทะเบยีน/ท ำใบส ำคญั 5 16.67   

กำรต่อรองขำยผลผลติ 17 56.67   

สหกรณ์รวบรวมและประสำนกำรตลำด 14 46.67   

ถ่ำยทอดควำมรูจ้ำกกลุม่ฯ 13 43.33   

พฒันำกำรเป็นผูน้ ำ 12 40.00   

ประสำนเครอืขำ่ยรำชกำรและเอกชน 8 26.67   

ชว่ยเหลอืชุมชน 9 30.00   

เหตุผลทีส่ ำคญัทีส่ดุ  0.00   

รว่มโครงกำรขำยรว่มกบัประธำนกลุ่มฯ 1 3.33   

ขอรบัควำมชว่ยเหลอืดำ้นปัจจยักำรผลติ 7 23.33   

ตอ้งกำรเงนิกูย้มื 1 3.33   

สรำ้งควำมเขม้แขง็ใหเ้กษตรกร 20 66.67   

อื่นๆ 1 3.33   

หมำยเหตุ  ตวัเลขรวมทีม่ำกกวำ่รอ้ยละ 100 ทีค่ ำนวณจำกเหตุผลกำรเขำ้เป็นสมำชกิกลุม่ฯมำกกวำ่ 1 เหตุผล 

ทีม่ำ จำกกำรส ำรวจ 

 



2-12 

ตำรำงที ่2-5 กำรรว่มกจิกรรมกบักลุม่ฯของตวัอยำ่งสมำชกิกลุ่มผูเ้ลีย้งสตัวน์ ้ำต ำบลทำ่ซุง จงัหวดัอุทยัธำนี 

รำยกำรกจิกรรม 
บำท/
รำย        

มลูคำ่หุน้กลุ่มเฉลีย่ 1,118        

 
จ ำนวน
(รำย) 

รอ้ยละของ
ตวัอย่ำง
สมำชกิ 

ปรมิำณซือ้ 
(รอ้ยละทีใ่ช)้ 

เงนิ
เชือ่ 
(รำย) 

รอ้ยละของ
ตวัอย่ำง
สมำชกิ 

ระยะเวลำ
เฉลีย่
(เดอืน) 

เงนิสด
(รำย) 

รอ้ยละของ
ตวัอย่ำง
สมำชกิ 

เคยเป็นกรรมกำรกลุ่ม 11 36.67       

กำรซือ้ปัจจยักำรผลติ 31 
103.33 
(>100?) 43.17      

ซือ้พนัธุป์ลำ 7 23.33 0.00 - - - 7 23.33 

ซือ้อำหำร 24 80.00 0.00 5 16.67 5 21 70.00 

 
จ ำนวน
(รำย) 

รอ้ยละของ
ตวัอย่ำง
สมำชกิ 

ปรมิำณที่
ขำย (รอ้ยละ
ของผลผลติ)      

ขำยผลผลติผำ่นกลุ่มฯ 6 20.00 78.33      

รว่มกจิกรรมแปรรปู 6 20.00 -      

 
จ ำนวน
(รำย) 

รอ้ยละของ
ตวัอย่ำง
สมำชกิ 

หน้ีคงคำ้ง
เฉลีย่(บำท/

รำย)      

กูเ้งนิกลุ่มฯ 19 63.33 14,947.37      

ยงัมหีน้ีคำ้งช ำระ 16 53.33 14,687.50      

ท ำธุรกรรมอื่นๆ - - -      

 
จ ำนวน
(รำย) 

รอ้ยละของ
ตวัอย่ำง
สมำชกิ 

เงนิปันผล
เฉลีย่(บำท/

รำย)      

ไดเ้งนิปันผลในปีน้ี 30 100.00 33.55      

กำรเขำ้ประชมุกลุ่มฯ 

 
จ ำนวน
(รำย) 

รอ้ยละของ
ตวัอย่ำง
สมำชกิ 

จ ำนวนครัง้
(ครัง้/ปี)      

เขำ้ประชมุ 30 100.00 -      

ประชมุประจ ำปี 1 3.33 -      

ตำมทีก่ลุ่มฯแจง้ 29 96.67 5.41      

ไมเ่ขำ้ - - -      

ทีม่ำ จำกกำรส ำรวจ 
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ตำรำงที ่2-6 ลกัษณะกำรด ำเนินงำนของกลุ่มฯทีต่วัอยำ่งสมำชกิกลุ่มผูเ้ลีย้งสตัวน์ ้ำต ำบลท่ำซุงจงัหวดัอุทยัธำนี คำดหวงั 

รำยกำร คะแนนเฉลีย่ 
คำ่เบีย่งเบน
มำตรฐำน คำ่สงูสดุ คำ่ต ่ำสดุ 

ระดบั
ควำมสำมำรถ 

ทีค่ำดหวงัเกีย่วกบัผูน้ ำ 

เสยีสละเพือ่กลุ่มฯ 4.17 0.91 5 1 สำมำรถมำก 

เป็นประธำนกลุ่มฯ 4.10 0.99 5 2 สำมำรถมำก 

ใหค้วำมรูเ้กีย่วกบักำรเพำะเลีย้ง 4.33 0.99 5 1 สำมำรถมำกทีส่ดุ 

ใหค้วำมรูเ้กีย่วกบัอำชพีอื่นๆเพือ่เพิม่รำยได้ 4.23 0.97 5 1 สำมำรถมำกทีส่ดุ 

มคีวำมซื่อสตัย ์ 4.60 0.72 5 2 สำมำรถมำกทีส่ดุ 

มคีวำมเป็นธรรม 4.70 0.65 5 2 สำมำรถมำกทีส่ดุ 

ทีค่ำดหวงัเกีย่วกบัเงนิทุนกูย้มืจำกกลุ่มฯ 

กลุ่มฯหกู้ใ้นอตัรำดอกเบีย้ต ่ำ 3.93 1.28 5 1 สำมำรถมำก 

ใหกู้ย้มืในลกัษณะรว่มทุนกบักลุ่มฯ 3.93 1.31 5 1 สำมำรถมำก 

กลุ่มฯใหกู้ย้มืโดยไมต่อ้งใชห้ลกัทรพัยค์ ้ำประกนั 2.50 1.63 5 1 สำมำรถน้อย 

ทีค่ำดหวงัเกีย่วกบัปัจจยักำรผลติ 

กลุ่มฯใหซ้ือ้ปัจจยักำรผลติโดยใชเ้งนิเชือ่ 3.50 1.43 5 1 สำมำรถมำก 

กลุ่มฯขำยปัจจยักำรผลติในรำคำต ่ำกวำ่
ทอ้งตลำด 4.20 0.89 5 2 สำมำรถมำก 

กลุ่มฯจดัหำปัจจยักำรผลติทีม่คีณุภำพ 4.27 0.74 5 2 สำมำรถมำกทีส่ดุ 

ทีค่ำดหวงัเกีย่วกบักำรเพำะเลีย้งสตัวน์ ้ำ 

กลุ่มฯใหค้วำมรูเ้ทคนิคกำรเพำะเลีย้ง 4.20 1.16 5 1 สำมำรถมำก 

สมำชกิรว่มกนัแกปั้ญหำเมือ่เกดิวกิฤต 4.10 1.12 5 1 สำมำรถมำก 

ทีค่ำดหวงัเกีย่วกบักำรขำยเลีย้งสตัวน์ ้ำ 

กลุ่มฯช่วยหำตลำดขำบผลผลติให ้ 3.97 1.38 5 1 สำมำรถมำก 

กลุ่มฯมมีำตรกำรรองรบักำรเปลีย่นแปลรำคำ
ขำย 4.20 1.13 5 1 สำมำรถมำก 

ทีม่ำ จำกกำรส ำรวจ 

 ควำมคำดหวงัเกี่ยวกบัเงนิทุนกูย้มื สมำชกิมคีวำมคำดหวงัในระดบัควำมส ำคญัมำกในเรื่องกำรใหกู้้ในอตัรำ
ดอกเบี้ยต ่ำ และกำรให้กู้ในลกัษณะร่วมทุนกบักลุ่ม ส่วนเรื่องกำรให้กู้โดยไม่ต้องใช้หลกัทรพัย์ค ้ำประกนั สมำชกิให้
ควำมส ำคญัในระดบัน้อย 

 ควำมคำดหวงัเกี่ยวกบัปัจจยักำรผลติในกำรเลี้ยงสตัว์น ้ำ อำทิเช่น พนัธุ์ อำหำร และยำ เป็นต้น สมำชกิมี
ควำมคำดหวงัในระดบัควำมส ำคญัมำกทีส่ดุในเรือ่งกลุ่มจะตอ้งจดัหำปัจจยักำรผลติที่มคีุณภำพและน่ำเชื่อถอื มคีวำม 
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คำดหวงัในระดบัควำมส ำคญัมำกในเรื่องกลุ่มควรขำยปัจจยักำรผลติในรำคำต ่ำกวำ่ทอ้งตลำด และเรื่องกลุ่มควรใหเ้ครดติ
สมำชกิในกำรซือ้ปัจจยักำรผลติ 

 ควำมคำดหวงัเกี่ยวกบักำรเพำะเลีย้งสตัวน์ ้ำ สมำชกิมคีวำมคำดหวงัในระดบัควำมส ำคญัมำกในเรื่องกลุ่ มจดั
ใหค้วำมรูด้ำ้นเทคนิคกำรเพำะเลีย้ง และเรือ่งกำรใหส้มำชกิรว่มกนัแกไ้ขปัญหำเมือ่เกดิวกิฤต 

 ควำมคำดหวงัเกี่ยวกบักำรขำยผลผลติ สมำชกิมคีวำมคำดหวงัในระดบัควำมส ำคญัมำกในเรื่อง กลุ่มฯตอ้งมี
มำตรกำรรองรบักำรเปลีย่นแปลงรำคำขำย และกลุม่ฯตอ้งชว่ยหำตลำดใหไ้ดใ้นรำคำทีเ่หมำะสม 

 ความเหน็ของสมาชิกทีมี่ต่อการด าเนินงานของกลุ่มฯ สมำชกิกลุ่มผูเ้ลี้ยงสตัวน์ ้ำต ำบลท่ำซุง 30 รำยที่
เป็นตวัอย่ำง มคีวำมเหน็ต่อกำรด ำเนินงำนของกลุ่มฯที่มกีำรท ำในระดบัมำกที่สุด ในเรื่องต่ำงๆเรยีงตำมล ำดบั ดงัน้ี 
กำรบรหิำรงำนโปรง่ใส บรสิทุธิ ์ยตุธิรรม กำรสนบัสนุนกำรรวมกลุ่มในชุมชนเพื่อสง่เสรมิอำชพีสมำชกิ กำรแจง้ขำ่วสำร
ทีเ่ป็นประโยชน์ใหส้มำชกิทรำบอยู่เสมอ กำรส่งเสรมิกำรพฒันำชุมชนและสงัคมในพืน้ที ่กำรแจง้ผลกำรด ำเนินงำนให้
สมำชกิทรำบสม ่ำเสมอ กำรที่สมำชกิมสี่วนร่วมในกำรตดัสนิใจด ำเนินงำนของกลุ่มฯ และกำรจดัประชุมสมำชกิอย่ำง
สม ่ำเสมอเพยีงพอ (ตำรำงที ่2-7) 

 ควำมเหน็ต่อกำรด ำเนินงำนของกลุ่มฯที่มกีำรท ำในระดบัมำกในเรื่องต่ำงๆ เรยีงตำมตำมล ำดบั ดงัน้ี กำรมุ่ง
พฒันำเพื่อเพิม่รำยไดย้กระดบัควำมเป็นอยู่สมำชกิ กำรที่สมำชกิมปัีญหำกำรเพำะเลีย้งสำมำรถขอรบัควำมช่วยเหลอื
ได ้กำรใหค้วำมรูเ้กีย่วกบักำรเพำะเลีย้ง/แปรรปูปลำ และกำรใหค้วำมรูเ้กีย่วกบัชอ่งทำงกำรขำยผลผลติ (ตำรำงที ่2-7) 

 ความเหน็ของสมาชิกทีมี่ต่อความสามารถในการด าเนินงานของกลุ่มฯ สมำชกิกลุม่ผูเ้ลีย้งสตัวน์ ้ำต ำบล
ท่ำซุง 30 รำยทีเ่ป็นตวัอย่ำง มคีวำมเหน็ต่อควำมสำมำรถในกำรด ำเนินงำนของกลุ่มฯในระดบัมำกที่สุด ในเรื่องต่ำงๆ 
เรยีงตำมล ำดบั ดงัน้ี กำรช่วยจดัหำแหล่งเงนิกู้เพื่อกำรเพำะเลี้ยงสตัวน์ ้ำกำรช่วยตดิต่อหน่วยรำชกำรเพื่อพฒันำกำร
เพำะเลีย้ง/แปรรปูสตัวน์ ้ำ กำรใหค้วำมรว่มมอืจดัตัง้เครอืขำ่ยกลุ่มฯ และกำรช่วยใหส้มำชกิซื้อปัจจยักำรผลติในรำคำที่
เป็นธรรม ลดตน้ทุนได ้(ตำรำงที ่2-8) 

 ควำมเหน็ต่อควำมสำมำรถในกำรด ำเนินงำนของกลุ่มฯในระดบัมำก ในเรื่องต่ำงๆ เรยีงตำมล ำดบั ดงัน้ีกำร
ช่วยใหส้มำชกิมรีำยไดด้ขีึน้ กำรช่วยใหส้มำชกิเลีย้งสตัวน์ ้ำไดคุ้ณภำพดขีึน้ กำรช่วยจดัหำปัจจยักำรผลติใหบ้รกิำรแก่
สมำชกิทีต่อ้งกำร กำรใหค้วำมรูเ้กี่ยวกบักำรเพำะเลีย้ง/แปรรปูสตัวน์ ้ำทีย่ ัง่ยนื กำรช่วยใหส้มำชกิขำยสตัวน์ ้ำไดร้ำคำดี
ขึน้ และกำรรวบรวมผลผลติสตัวน์ ้ำจำกสมำชกิไปขำยไดม้ำกขึน้ (ตำรำงที ่2-8) 

 ความเหน็ของสมาชิกทีมี่ต่อผลการด าเนินงานของกลุ่มฯ สมำชกิกลุ่มผูเ้ลีย้งสตัวน์ ้ำต ำบลท่ำซุง 30 รำย
ทีเ่ป็นตวัอย่ำง มคีวำมเหน็ต่อผลกำรด ำเนินงำนของกลุ่มฯในระดบัมำกทีสุ่ด คอื กำรเป็นผูน้ ำในกำรเพำะเลีย้งและแปร
รูปสตัว์น ้ำ และกำรด ำเนินงำนที่รบัฟังควำมคดิเห็นของสมำชกิ ส ำหรบัควำมเห็นต่อผลกำรด ำเนินงำนของกลุ่มฯใน
ระดบัมำก คอื กำรที่สมำชกิเพำะเลี้ยง/แปรรูปสตัว์น ้ำได้ดขีึ้น กำรที่สมำชกิมคีวำมเป็นอยู่ที่ดขี ึน้ และกำรแก้ปัญหำ
หนี้สนิใหแ้ก่สมำชกิไดอ้ยำ่งเป็นผล (ตำรำงที ่2-9) 

 การประเมินความสามารถตนเองของสมาชิกในการท างานร่วมกบักลุ่มฯ สมำชกิกลุ่มต ำบลท่ำซุง 30 
รำยทีเ่ป็นตวัอย่ำง ไดป้ระเมนิควำมสำมำรถตนเองในกำรท ำงำนร่วมกบักลุ่มฯในระดบัควำมสำมำรถมำกทีสุ่ด คอืเรื่อง 
กำรช ำระหน้ีทีกู่ย้มืจำกกลุ่มฯไดต้รงตำมเวลำกำรท ำงำนร่วมกบัผูอ้ื่นกำรตดิตำมผลกำรด ำเนินงำนของกลุ่มฯ และเรื่อง
กำรรบัฟังควำมคดิเหน็ของสมำชกิท่ำนอื่นๆ ส ำหรบักำรประเมนิควำมสำมำรถตนเองในกำรท ำงำนร่วมกบักลุ่มฯใน
ระดบัควำมสำมำรถมำก คอืเรื่อง กำรสรุปและวเิครำะห์ปัญหำที่เกดิขึน้กำรแสดงออกในที่ประชุมและกำรแลกเปลีย่น
ควำมคดิเหน็ และกำรตดัสนิใจเสนอ/เลอืกแนวทำงกำรท ำงำนของกลุ่มฯ (ตำรำงที ่2-10)  
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ตำรำงที ่2-7 ควำมเหน็ทีต่วัอยำ่งสมำชกิมตี่อกำรด ำเนินงำนของกลุ่มผูเ้ลีย้งสตัวน์ ้ำต ำบลทำ่ซุงจงัหวดัอุทยัธำนี 

รำยกำร 

 
คะแนน
เฉลีย่ 

คำ่เบีย่งเบน
มำตรฐำน คำ่สงูสดุ 

คำ่
ต ่ำสดุ ระดบัควำมสำมำรถ 

แจง้ผลกำรด ำเนินงำนใหส้มำชกิทรำบสม ่ำเสมอ 4.47 0.68 5 2 สำมำรถมำกทีส่ดุ 

มุง่พฒันำเพือ่เพิม่รำยไดย้กระดบัควำมเป็นอยูส่มำชกิ 4.20 0.85 5 2 สำมำรถมำก 

บรหิำรงำนโปร่งใสบรสิทุธิ ์ยตุธิรรม 4.70 0.70 5 2 สำมำรถมำกทีส่ดุ 

แจง้ขำ่วสำรทีเ่ป็นประโยชน์ใหส้มำชกิทรำบอยูเ่สมอ 4.50 0.68 5 3 สำมำรถมำกทีส่ดุ 

สมำชกิมสีว่นรว่มในกำรตดัสนิใจด ำเนินงำนของกลุ่มฯ 4.33 0.71 5 3 สำมำรถมำกทีส่ดุ 

สมำชกิทีม่ปัีญหำกำรเพำะเลีย้งสำมำรถขอรบัควำมชว่ยเหลอื
ได ้ 4.13 0.94 5 1 สำมำรถมำก 

จดัประชมุสมำชกิอยำ่งสม ่ำเสมอเพยีงพอ 4.33 0.80 5 2 สำมำรถมำกทีส่ดุ 

ใหค้วำมรูเ้กีย่วกบักำรเพำะเลีย้ง/แปรรปูปลำ 3.87 1.22 5 1 สำมำรถมำก 

ใหค้วำมรูเ้กีย่วกบัชอ่งทำงกำรขำยผลผลติ 3.73 1.28 5 1 สำมำรถมำก 

สนบัสนุนกำรรวมกลุ่มในชมุชนเพือ่สง่เสรมิอำชพีสมำชกิ 4.53 0.68 5 3 สำมำรถมำกทีส่ดุ 

สง่เสรมิกำรพฒันำชมุชนและสงัคมในพืน้ที ่ 4.50 0.68 5 2 สำมำรถมำกทีส่ดุ 

ทีม่ำจำกกำรส ำรวจ      
 

ตำรำงที ่2-8 ควำมเหน็ของตวัอยำ่งสมำชกิเกีย่วกบัควำมสำมำรถในกำรด ำเนินงำนของกลุ่มผูเ้ลีย้งสตัวน์ ้ำต ำบลทำ่ซุงจงัหวดั
อุทยัธำนี 

รำยกำร 
คะแนน
เฉลีย่ 

คำ่เบีย่งเบน
มำตรฐำน 

คำ่ 

สงูสดุ 

คำ่ 

ต ่ำสดุ ระดบัควำมสำมำรถ 

รวบรวมผลผลติสตัวน์ ้ำจำกสมำชกิไปขำยไดม้ำกขึน้ 3.70 1.26 5 1 สำมำรถมำก 

ชว่ยใหส้มำชกิเลีย้งสตัวน์ ้ำไดคุ้ณภำพดขีึน้ 4.00 1.08 5 1 สำมำรถมำก 

ชว่ยใหส้มำชกิขำยสตัวน์ ้ำไดร้ำคำดขีึน้ 3.80 1.10 5 1 สำมำรถมำก 

ชว่ยใหส้มำชกิซือ้ปัจจยักำรผลติในรำคำทีเ่ป็นธรรมลด
ตน้ทุนได ้ 4.27 1.05 5 1 สำมำรถมำกทีส่ดุ 

ชว่ยจดัหำปัจจยักำรผลติใหบ้รกิำรแก่สมำชกิทีต่อ้งกำร 4.00 0.87 5 2 สำมำรถมำก 

ชว่ยใหส้มำชกิมรีำยไดด้ขีึน้ 4.10 0.76 5 2 สำมำรถมำก 

ชว่ยตดิต่อหน่วยรำชกำรเพือ่พฒันำกำรเพำะเลีย้ง/แปร
รปูสตัวน์ ้ำ 4.43 0.68 5 3 สำมำรถมำกทีส่ดุ 

ใหค้วำมรูเ้กีย่วกบักำรเพำะเลีย้ง/แปรรปูสตัวน์ ้ำทีย่ ัง่ยนื 3.93 1.01 5 2 สำมำรถมำก 

ชว่ยจดัหำแหล่งเงนิกูเ้พือ่กำรเพำะเลีย้งสตัวน์ ้ำ 4.50 0.57 5 3 สำมำรถมำกทีส่ดุ 

ใหค้วำมรว่มมอืจดัตัง้เครอืขำ่ยกลุ่มฯ 4.37 0.85 5 2 สำมำรถมำกทีส่ดุ 

ทีม่ำ จำกกำรส ำรวจ      
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ตำรำงที ่2-9 ควำมเหน็ทีต่วัอยำ่งสมำชกิมตี่อผลกำรด ำเนินงำนของกลุม่ผูเ้ลีย้งสตัวน์ ้ำต ำบลทำ่ซุง จงัหวดัอุทยัธำนี 

รำยกำร 

คะแนน 

เฉลีย่ 
คำ่เบีย่งเบน
มำตรฐำน 

คำ่สงูสุ
ด 

คำ่
ต ่ำสุด 

ระดบั 

ควำมสำมำรถ 

เป็นผูน้ ำในกำรเพำะเลีย้งและแปรรปูสตัวน์ ้ำ 4.40 0.86 5 1 สำมำรถมำกทีส่ดุ 

สมำชกิเพำะเลีย้ง/แปรรปูสตัวน์ ้ำไดด้ขีึน้ 4.17 0.91 5 2 สำมำรถมำก 

สมำชกิมคีวำมเป็นอยูท่ีด่ขี ึน้ 4.17 0.79 5 2 สำมำรถมำก 

แกปั้ญหำหน้ีสนิใหแ้ก่สมำชกิไดอ้ยำ่งเป็นผล 3.93 0.91 5 2 สำมำรถมำก 

มกีำรด ำเนินงำนทีร่บัฟังควำมคดิเหน็ของ
สมำชกิ 4.37 0.61 5 3 สำมำรถมำกทีส่ดุ 

ทีม่ำ จำกกำรส ำรวจ      

 

ตำรำงที ่2-10 กำรประเมนิควำมสำมำรถของตนเองในกำรรว่มท ำงำนโดยตวัอยำ่งสมำชกิกลุ่มผูเ้ลีย้งสตัวน์ ้ำต ำบลทำ่ซุง จงัหวดั
อุทยัธำนี 

รำยกำร 
คะแนน
เฉลีย่ 

คำ่เบีย่งเบน
มำตรฐำน คำ่สงูสดุ คำ่ต ่ำสุด 

ระดบั 

ควำมสำมำรถ 

กำรรบัฟังควำมคดิเหน็ของสมำชกิทำ่นอื่นๆ 4.23 0.94 5 1 สำมำรถมำกทีส่ดุ 

กำรสรุปและวเิครำะหปั์ญหำทีเ่กดิขึน้ 4.07 1.11 5 1 สำมำรถมำก 

กำรแสดงออกในทีป่ระชุมและกำรแลกเปลีย่นควำม
คดิเหน็ 3.90 0.92 5 1 สำมำรถมำก 

กำรตดัสนิใจเสนอ/เลอืกแนวทำงกำรท ำงำนของกลุม่
ฯ 3.80 1.10 5 1 สำมำรถมำก 

กำรท ำงำนรว่มกบัผูอ้ื่น 4.40 0.81 5 3 สำมำรถมำกทีส่ดุ 

กำรตดิตำมผลกำรด ำเนินงำนของกลุม่ฯ 4.30 0.92 5 1 สำมำรถมำกทีส่ดุ 

กำรช ำระหน้ีทีกู่ย้มืจำกกลุ่มฯไดต้รงตำมเวลำ 4.70 0.53 5 3 สำมำรถมำกทีส่ดุ 

ทีม่ำ จำกกำรส ำรวจ      
 
 การประเมินความสามารถของผูน้ ากลุ่มฯ สมำชกิกลุ่มผู้เลี้ยงสตัวน์ ้ำต ำบลท่ำซุง 30 รำยที่เป็นตวัอย่ำง 
ได้ประเมนิควำมสำมำรถของผู้น ำกลุ่มฯในกำรท ำงำนอยู่ในระดบัควำมสำมำรถมำกที่สุด เรยีงตำมล ำดบั เรื่อง ดงัน้ี 
ควำมมุง่มัน่ในกำรท ำหน้ำทีค่วำมรูใ้นกำรขำย/กำรตลำดสตัวน์ ้ำควำมซื่อตรงในกำรท ำหน้ำทีค่วำมเสยีสละเพื่อสว่นรวม
ควำมพรอ้มดำ้นเวลำทีม่ใีหแ้ก่งำนของกลุ่มฯกำรมมีนุษยสมัพนัธ ์สำมำรถตดิต่อบุคคลทัง้ในชุมชน/ภำครฐัควำมเชื่อมัน่
ในตนเองกำรสื่อสำรท ำควำมเขำ้ใจกับผูอ้ื่นควำมเป็นที่ยอมรบัของสมำชกิโดยรวมควำมรูใ้นกำรเพำะเลี้ยงสตัวน์ ้ำกำร
ยดึถืออุดมกำรณ์ของกลุ่มฯควำมคดิรเิริม่สรำ้งสรรค์และกำรพฒันำกำรประกอบอำชพีและควำมเป็นอยู่ของสมำชิก 
(ตำรำงที ่2-11) 
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ตำรำงที ่2-11กำรประเมนิควำมสำมำรถของผูน้ ำกลุม่ฯโดยโดยตวัอยำ่งสมำชกิกลุ่มผูเ้ลีย้งสตัวน์ ้ำต ำบลทำ่ซุง จงัหวดัอุทยัธำนี 

รำยกำร 

 คะแนนเฉลีย่ 
คำ่เบีย่งเบน
มำตรฐำน 

คำ่ 
สงูสดุ 

คำ่ 
ต ่ำสุด 

ระดบั
ควำมสำมำรถ 

ควำมมุง่มัน่ในกำรท ำหน้ำที ่ 4.83 0.38 5 4 สำมำรถมำกทีส่ดุ 

ควำมซื่อตรงในกำรท ำหน้ำที ่ 4.80 0.48 5 3 สำมำรถมำกทีส่ดุ 

ควำมเชือ่มัน่ในตนเอง 4.70 0.53 5 3 สำมำรถมำกทีส่ดุ 

กำรยดึถอือุดมกำรณ์ของกลุ่มฯ 4.60 0.62 5 3 สำมำรถมำกทีส่ดุ 

ควำมรูใ้นกำรเพำะเลีย้งสตัวน์ ้ำ 4.63 0.56 5 3 สำมำรถมำกทีส่ดุ 

ควำมรูใ้นกำรขำย/กำรตลำดสตัวน์ ้ำ 4.83 0.38 5 4 สำมำรถมำกทีส่ดุ 

พฒันำกำรประกอบอำชพีและควำมเป็นอยูข่อง
สมำชกิ 4.53 0.73 5 2 สำมำรถมำกทีส่ดุ 

กำรสือ่สำรท ำควำมเขำ้ใจกบัผูอ้ื่น 4.67 0.55 5 3 สำมำรถมำกทีส่ดุ 

ควำมเป็นทีย่อมรบัของสมำชกิโดยรวม 4.67 0.55 5 3 สำมำรถมำกทีส่ดุ 

ควำมเสยีสละเพือ่สว่นรวม 4.80 0.41 5 4 สำมำรถมำกทีส่ดุ 

ควำมคดิรเิริม่สรำ้งสรรค ์ 4.60 0.62 5 3 สำมำรถมำกทีส่ดุ 

ควำมพรอ้มดำ้นเวลำทีม่ใีหแ้กง้ำนของกลุ่มฯ 4.80 0.41 5 4 สำมำรถมำกทีส่ดุ 

กำรมมีนุษยสมัพนัธส์ำมำรถตดิตอ่บุคคลทัง้ใน
ชุมชน/ภำครฐั 4.80 0.48 5 3 สำมำรถมำกทีส่ดุ 

ทีม่ำจำกกำรส ำรวจ      
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บทท่ี 3 

การเพาะเลี้ยงสตัวน์ ้าท่ีเกษตรกรด าเนินงานอยู่ในปัจจบุนั 
 
3.1 การเพาะเลี้ยงสตัวน์ ้าของสมาชิกกลุ่มเกษตรกร 

 3.1.1ระบบการเพาะเลี้ยงสตัวน์ ้า 

 สมำชกิกลุ่มผูเ้ลีย้งสตัวน์ ้ำต ำบลท่ำซุงเลีย้งสตัวน์ ้ำหลำยระบบกำรเลีย้ง ทัง้มกีำรเลีย้งในกระชงั ลอยกระชงัใน
แมน่ ้ำสะแกกรงั และเลีย้งในบ่อดนิ ระบบกำรเลี้ยงมทีัง้เลีย้งชนิดเดยีว และหลำยชนิดรว่มกนัในกระชงัเดยีวกนั สมำชกิ
ใน  1 รำย มกีำรเลีย้งมำกกว่ำ 1 ระบบ จำกกลุ่มตวัอย่ำงทีส่ ำรวจ พบผูเ้ลีย้งปลำในกระชงัรอ้ยละ 87 และเลีย้งปลำใน
บ่อดนิรอ้ยละ 13 พจิำรณำแต่ละระบบกำรเลี้ยง มดีงัน้ี 1) กำรเลี้ยงปลำแรดอย่ำงเดยีว ร้อยละ 47 ของกลุ่มตวัอย่ำง 
โดยเลี้ยงในกระชงัทัง้หมด2) กำรเลี้ยงปลำสวำยอย่ำงเดยีว รอ้ยละ 17 ของกลุ่มตวัอย่ำง โดยเลี้ยงในบ่อดนิรอ้ยละ 7 
เลีย้งในกระชงัรอ้ยละ 103) กำรเลีย้งปลำดุกอยำ่งเดยีว รอ้ยละ 3 ของกลุ่มตวัอยำ่ง โดยเลีย้งในกระชงัทัง้หมด  4) กำร
เลี้ยงปลำสงักะวำดอย่ำงเดยีว รอ้ยละ 13 ของกลุ่มตวัอย่ำง โดยเลี้ยงในกระชงัทัง้หมด 5) กำรเลี้ยงปลำทบัทมิอย่ำง
เดยีว รอ้ยละ 3 ของกลุ่มตวัอย่ำง โดยเลี้ยงในกระชงัทัง้หมด 6) กำรเลีย้งปลำนิลร่วมกบัปลำสวำย รอ้ยละ 3 ของกลุ่ม
ตวัอย่ำง โดยเลีย้งในบ่อดนิทัง้หมด 7) กำรเลีย้งปลำนิลรว่มกบัปลำแรด รอ้ยละ 7 ของกลุ่มตวัอยำ่ง โดยเลีย้งในบ่อดนิ
รอ้ยละ 3 เลีย้งในกระชงัรอ้ยละ 3 8) กำรเลีย้งปลำสวำยรว่มกบัปลำแรด รอ้ยละ 3 ของกลุ่มตวัอยำ่ง โดยเลีย้งในกระชงั
ทัง้หมด10) กำรเลี้ยงปลำเทโพร่วมกบัปลำสวำยและปลำแรดรอ้ยละ 3 ของกลุ่มตวัอย่ำง โดยเลี้ยงในกระชงัทัง้หมด 
(ตำรำงที ่3-1) 
 

ตำรำงที ่3-1 รปูแบบกำรเลีย้งสตัวน์ ้ำของตวัอยำ่งสมำชกิกลุ่มผูเ้ลีย้งสตัวน์ ้ำต ำบลทำ่ซุงจงัหวดัอุทยัธำนี 

รำยกำร รวม เลีย้งในบอ่ดนิ เลีย้งในกระชงั 

ระบบกำรเลีย้ง 

จ ำนวน 

(รำย) 

รอ้ยละ
ของ

ตวัอยำ่ง
สมำชกิ 

จ ำนวน 

(รำย) 

รอ้ยละ
ของ

ตวัอยำ่ง
สมำชกิ 

จ ำนวน 

(รำย) 

รอ้ยละ
ของ

ตวัอยำ่ง
สมำชกิ 

ปลำแรดอยำ่งเดยีว 14 46.67 - - 14 46.67 

ปลำสวำยอยำ่งเดยีว 5 16.67 2 6.67 3 10.00 

ปลำดุกอยำ่งเดยีว 1 3.33 - - 1 3.33 

ปลำสงักะวำดอยำ่งเดยีว 4 13.33 - - 4 13.33 

ปลำอื่นๆ (ปลำทบัทมิ) อยำ่งเดยีว 1 3.33 - - 1 3.33 

ปลำนิลรว่มกบัปลำสวำย 1 3.33 1 3.33 - - 

ปลำนิลรว่มกบัปลำแรด 2 6.67 1 3.33 1 3.33 

ปลำสวำยรว่มกบัปลำแรด 1 3.33 - - 1 3.33 

ปลำเทโพรว่มกบัปลำสวำยและปลำแรด 1 3.33 - - 1 3.33 

รวมทุกระบบการเลีย้ง 30 100.00 4 13.33 26 86.67 

ทีม่ำ จำกกำรส ำรวจ       
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 อตัราการปล่อยพนัธุส์ตัวน์ ้า อตัรำกำรปล่อยลกูปลำของสมำชกิกลุ่มตวัอยำ่ง ในแต่ละรปูแบบกำรเลีย้ง สรุป
ได้ ดงัน้ี 1) กำรเลี้ยงปลำแรดอย่ำงเดยีว กรณีเลี้ยงในกระชงั อตัรำปล่อยลูกปลำเฉลี่ย 14ตวัต่อตำรำงเมตร  2) กำร
เลีย้งปลำสวำยอย่ำงเดยีว กรณีเลีย้งในบ่อดนิอตัรำปล่อยลูกปลำเฉลีย่ 1,000 ตวัต่อไร่ กรณีเลีย้งในกระชงัอตัรำปล่อย
ลูกปลำเฉลีย่ 45ตวัต่อตำรำงเมตร  3) กำรเลี้ยงปลำดุกอย่ำงเดยีว กรณีเลีย้งในกระชงัอตัรำปล่อยลูกปลำเฉลีย่ 33ตวั
ต่อตำรำงเมตร  4) กำรเลี้ยงปลำสงักะวำดอย่ำงเดยีว กรณีเลี้ยงในกระชงัอตัรำปล่อยลูกปลำเฉลี่ย 266ตวัต่อตำรำง
เมตร  5) กำรเลี้ยงปลำทบัทมิอย่ำงเดยีว กรณีเลี้ยงในกระชงัอตัรำปล่อยลูกปลำเฉลี่ย 22 ตวัต่อตำรำงเมตร  6) กำร
เลีย้งปลำนิลรว่มกบัปลำสวำย กรณีเลีย้งในบ่อดนิอตัรำปล่อยลกูปลำเฉลีย่ 3,000 ตวัต่อไร่  7) กำรเลีย้งปลำนิลรว่มกบั
ปลำแรด กรณีเลีย้งในบ่อดนิอตัรำปล่อยลูกปลำเฉลีย่ 600 ตวัต่อไรก่รณีเลีย้งในกระชงัอตัรำปล่อยลกูปลำเฉลีย่ 17 ตวั
ต่อตำรำงเมตร  8) กำรเลี้ยงปลำสวำยร่วมกบัปลำแรด กรณีเลี้ยงในกระชงัอตัรำปล่อยลูกปลำเฉลี่ย 12ตวัต่อตำรำง
เมตร10) กำรเลีย้งปลำเทโพรว่มกบัปลำสวำยและปลำแรดกรณีเลีย้งในกระชงัอตัรำปล่อยลกูปลำเฉลีย่ 63 ตวัต่อตำรำง
เมตร(ตำรำงที ่3-2) 

 ระยะเวลาเลี้ยง  ระยะเวลำเลี้ยงสตัว์น ้ำในแต่ละรอบกำรเลี้ยง ส่วนใหญ่เลี้ยงมำกกว่ำ 1 ปี ยกเวน้ปลำดุก 
และปลำทบัทิม โดยชนิดสตัว์น ้ำที่ใช้เวลำเลี้ยงนำนที่สุดคือปลำแรด โดยระบบกำรเลี้ยงปลำนิลร่วมกบัปลำแรดใช้
ระยะเวลำเลีย้งถงึ 480 วนั รองลงมำเป็นระบบกำรเลี้ยงปลำแรดอย่ำงเดยีว ใชเ้วลำเลีย้ง 478 วนั สว่นระบบกำรเลี้ยง
ปลำนิลร่วมกบัปลำสวำย ระบบกำรเลีย้งปลำปลำสวำยร่วมกบัปลำแรด และระบบกำรเลีย้งปลำเทโพร่วมกบัปลำสวำย
และปลำแรด ใชร้ะยะเวลำเลีย้งเท่ำกนัคอื 365 วนั ส ำหรบัระบบกำรเลีย้งดุกอยำ่งเดยีวใชเ้วลำเลี้ยงน้อยทีส่ดุคอื 90 วนั 
(ตำรำงที ่3-3)  

 อตัรารอด  ระบบกำรเลีย้งทีม่อีตัรำรอดสงูสุดคอื ระบบกำรเลีย้งปลำนิลร่วมกบัปลำสวำย มอีตัรำรอดรอ้ยละ 
88 รองลงมำเป็นระบบกำรเลี้ยงปลำเทโพร่วมกบัปลำสวำยและปลำแรด มอีตัรำรอดรอ้ยละ 85 ระบบกำรเลี้ยงปลำ
สวำยอย่ำงเดยีว มอีตัรำรอดรอ้ยละ 75 ระบบกำรเลี้ยงปลำสงักะวำดอย่ำงเดยีวมอีตัรำรอดรอ้ยละ 74 ระบบกำรเลีย้ง
ปลำทบัทมิอยำ่งเดยีว มอีตัรำรอดรอ้ยละ 70 (ตำรำงที ่3-3) 

 แหล่งท่ีมาของพนัธุ์  รอ้ยละ 57 ของสมำชกิกลุ่มตวัอย่ำงซื้อพนัธุ์ปลำจำกเอกชนในจงัหวดั รอ้ยละ 17 ซื้อ
จำกกลุ่มฯ ทีเ่หลอืรอ้ยละ 5 ผูเ้ลีย้งหำเอง มเีพยีงรอ้ยละ 23 ของสมำชกิกลุม่ตวัอยำ่งซือ้เวชภณัฑเ์คมภีณัฑ ์โดยซือ้จำก
ภำคเอกชน ส ำหรบัอำหำรปลำสมำชกิสว่นใหญ่ซือ้จำกเอกชนรอ้ยละ 90 ซือ้จำกกลุ่มรอ้ยละ 73 (ตำรำงที ่3-4) 
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ตำรำงที ่3-2 อตัรำกำรปล่อยลกูพนัธุส์ตัวน์ ้ำและอตัรำสตัวน์ ้ำทีเ่ลีย้งรอดโดยตวัอยำ่งสมำชกิกลุม่ผูเ้ลีย้งสตัวน์ ้ำต ำบลทำ่ซุงจงัหวดัอุทยัธำนี 

รำยกำร 

ขนำดตวัอยำ่ง ในบอ่ดนิ(ตวั/ไร)่ ในกระชงั(ตวั/ตรม.) 

(รำย) คำ่เฉลีย่ 
คำ่เบีย่งเบน
มำตรฐำน คำ่สงูสดุ คำ่ต ่ำสดุ คำ่เฉลีย่ 

คำ่เบีย่งเบน
มำตรฐำน คำ่สงูสดุ คำ่ต ่ำสดุ 

ปลำแรดอยำ่งเดยีว 14 - - - - 14 5 22 6 

ปลำสวำยอยำ่งเดยีว 5 1,000 0 1,000 1,000 45 57 111 8 

ปลำดุกอยำ่งเดยีว 1 - - - - 33 0 33 33 

ปลำสงักะวำดอยำ่งเดยีว 4 - - - - 266 180 444 20 

ปลำอื่นๆ (ปลำทบัทมิ) อยำ่งเดยีว 1 - - - - 22 0 22 22 

ปลำนิลรว่มกบัปลำสวำย 1 3,000 0 3,000 3,000 - - - - 

ปลำนิลรว่มกบัปลำแรด 2 600 0 600 600 17 0 17 17 

ปลำสวำยรว่มกบัปลำแรด 1 - - - - 12 0 12 12 

ปลำเทโพรว่มกบัปลำสวำยและปลำแรด 1 - - - - 63 0 63 63 

ทีม่ำ จำกกำรส ำรวจ          
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ตำรำงที ่3-3 ระยะเวลำอตัรำรอดและจ ำนวนรอบทีเ่ลีย้งสตัวน์ ้ำโดยตวัอยำ่งสมำชกิกลุม่ผูเ้ลีย้งสตัวน์ ้ำต ำบลทำ่ซุงจงัหวดัอุทยัธำนี 

รำยกำร 

ระยะเวลำทีเ่ลีย้ง (วนั/รอบ) อตัรำรอด (รอ้ยละ) จ ำนวนรอบทีเ่ลีย้ง (รอบ/ปี) 

คำ่เฉลีย่ 

คำ่
เบีย่งเบน
มำตรฐำน คำ่สงูสดุ คำ่ต ่ำสดุ คำ่เฉลีย่ 

คำ่
เบีย่งเบน
มำตรฐำน คำ่สงูสดุ คำ่ต ่ำสดุ คำ่เฉลีย่ 

คำ่
เบีย่งเบน
มำตรฐำน คำ่สงูสดุ คำ่ต ่ำสดุ 

ปลำแรดอยำ่งเดยีว 478 104.47 720 330 65 23.65 90 12 0.7 0.16 1 0.50 

ปลำสวำยอยำ่งเดยีว 301 57.49 365 240 75 30.67 90 20 1.0 0.00 1 1.00 

ปลำดุกอยำ่งเดยีว 90 0.00 90 90 11 0.00 11 11 4.0 0.00 4 4.00 

ปลำสงักะวำดอยำ่งเดยีว 316 58.79 365 240 74 22.71 90 40 1.2 0.50 2 1.00 

ปลำอื่นๆ (ปลำทบัทมิ) อยำ่งเดยีว 180 0.00 180 180 70 0.00 70 70 2.0 0.00 2 2.00 

ปลำนิลรว่มกบัปลำสวำย 365 0.00 365 365 88 17.68 100 75 1.0 0.00 1 1.00 

ปลำนิลรว่มกบัปลำแรด 480 0.00 540 420 58 10.00 75 30 0.6 0.00 0.7 0.60 

ปลำสวำยรว่มกบัปลำแรด 365 0.00 365 365 45 7.07 50 40 1.0 0.00 1 1.00 

ปลำเทโพรว่มกบัปลำสวำยและปลำแรด 365 0.00 365 365 85 13.23 100 75 1.0 0.00 1 1.00 

ทีม่ำ จำกกำรส ำรวจ             
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ตำรำงที ่3-4 กำรไดม้ำซึง่พนัธุส์ตัวน์ ้ำทีต่วัอยำ่งสมำชกิกลุม่ผูเ้ลีย้งสตัวน์ ้ำต ำบลทำ่ซุงจงัหวดัอุทยัธำนี ใชใ้นกำรเพำะเลีย้ง 

รำยกำร พนัธุป์ลำ เวชภณัฑ/์เคมภีณัฑ ์ อำหำรส ำเรจ็รปู  

 
รอ้ยละของ

ตวัอยำ่งสมำชกิ 
รอ้ยละของ
ปรมิำณทีใ่ช ้

รอ้ยละของ
ตวัอยำ่งสมำชกิ 

รอ้ยละของ
ปรมิำณทีใ่ช ้

รอ้ยละของ
ตวัอยำ่งสมำชกิ 

รอ้ยละของ
ปรมิำณทีใ่ช ้  

กลุม่ฯ 16.67 76.00 - - 73.33 52.77  

เอกชน 56.67 89.41 23.33 100.00 90.00 68.11  

ในจงัหวดั 30.00 91.11 - - - -  

นอกจงัหวดั 26.67 87.50 - - - -  

กรมประมง (ระบุ) 5.00 95.00 - - - -  

ในจงัหวดั 5.00 95.00 - - - -  

อื่นๆ (ระบุ) 8.00 78.13 - - - -  

หำเอง 8.00 78.13 - - - -  

     ทีม่ำ จำกกำรส ำรวจ 
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3.1.2 ต้นทุน - รายได้ 

 1) การเลี้ยงปลาแรดในกระชงัอย่างเดียว 

 สมำชกิที่เลี้ยงปลำแรดในกระชงัอย่ำงเดยีวมตี้นทุนรวม 1,873.54 บำท/ตรม./รอบ เป็นต้นทุนคงที่ 195.47
บำท/ตรม./รอบ หรอืรอ้ยละ 10.43 ของต้นทุนรวม ส่วนใหญ่เป็นกำรประเมนิค่ำเสื่อม ประกอบด้วยต้นทุนค่ำพำหนะ 
รอ้ยละ 4.97 ซึง่ประเมนิเป็นค่ำเสือ่มต่อตรม.ต่อรอบกำรเลีย้ง  ค่ำกระชงัเลีย้งปลำแรด รอ้ยละ 4.28 และยงัม ีค่ำตดิตัง้
ระบบน ้ำประกอบดว้ยเครื่องสบูน ้ำ เครื่องตนี ้ำใหอ้ำกำศ ค่ำอุปกรณ์ใหอ้ำหำร ค่ำอุปกรณ์ระบบจบัปลำ รวมทัง้อุปกรณ์
บรรจุปลำทีจ่บั ประเมนิคำ่เสือ่มต่อตรม.ต่อรอบเชน่เดยีวกนั 

 ตน้ทุนผนัแปร เฉลีย่ 1,678.07 บำท/ตรม./รอบ หรอืรอ้ยละ 89.57 ของตน้ทุนรวม สว่นใหญ่เป็นตน้ทุนเงนิสด 
ต้นทุนผนัแปรที่ส ำคญัไดแ้ก่ค่ำอำหำรส ำเรจ็รปูซึ่งสงูถงึ 1,346.78 บำท/ตรม./รอบ หรอืรอ้ยละ 71.88 ของต้นทุนรวม 
ตำมมำดว้ยค่ำพนัธุ ์โดยเฉลี่ยเป็น 130.97 บำท/ตรม./รอบ หรอื รอ้ยละ 6.99ของต้นทุนรวม ค่ำอำหำรสมทบ 115.74
บำท/ตรม./รอบ หรอื รอ้ยละ 6.18ของตน้ทุนรวม ค่ำแรงงำน 27.26 บำท/ตรม./รอบ หรอืรอ้ยละ 1.46 ของต้นทุนรวม 
นอกจำกนัน้มคี่ำน ้ำมนัเชื้อเพลงิค่ำไฟฟ้ำค่ำขนสง่ และค่ำเวชภณัฑ์/เคมภีณัฑ์ อำหำรเสรมิ/วติำมนิ และค่ำน ้ำ รวมกนั
เป็นรอ้ยละ 1.84 ของตน้ทุนรวม 

 ผลผลติโดยเฉลีย่เป็น 23.94 กก./ตรม./รอบ ขำยไดใ้นรำคำเฉลีย่ 84.73 บำท/กก. จงึมรีำยรบัเฉลีย่ 2,028.50
บำท/ตรม./รอบ โดยเฉลีย่สมำชกิทีเ่ลีย้งปลำแรดในกระชงัอย่ำงเดยีวมรีำยรบัเหนือตน้ทุน 154.96 บำท/ตรม./รอบ คดิ
เป็นรอ้ยละ 8.27 ของตน้ทุนรวม  นบัไดว้ำ่กำรเลีย้งปลำแรดสำมำรถท ำรำยไดใ้หแ้ก่สมำชกิ 

 จำกตน้ทุนรวมทีค่ ำนวณมำและผลผลติเฉลีย่ทีส่มำชกิท ำได ้โดยเฉลีย่ตน้ทุนกำรเลีย้งแรดในกระชงัอยำ่งเดยีว
จะเป็น 78.26 บำท/กก. สมำชกิจะสำมำรถมกี ำไรหำกขำยปลำแรดไดใ้นรำคำสงูกวำ่ 78.26 บำท/กก. (ตำรำงที ่3-5) 

 2) การเลี้ยงปลาสงักะวาดในกระชงัอย่างเดียว 

 สมำชิกที่เลี้ยงปลำสงักะวำดในกระชงัอย่ำงเดียวมีต้นทุนรวม 3,497.84 บำท/ตรม./รอบ เป็นต้นทุนคงที ่
157.98 บำท/ตรม./รอบ หรอืรอ้ยละ 4.52 ของต้นทุนรวม ส่วนใหญ่เป็นกำรประเมนิค่ำเสื่อม ประกอบด้วยต้นทุนค่ำ
กระชงัเลีย้งปลำสงักะวำด รอ้ยละ 2.35ซึง่ประเมนิเป็นคำ่เสือ่มต่อตรม.ต่อรอบกำรเลีย้ง ค่ำพำหนะ รอ้ยละ 1.88 และยงั
ม ีคำ่อุปกรณ์ระบบอำหำร คำ่อุปกรณ์ระบบจบัปลำ ประเมนิคำ่เสือ่มต่อตรม.ต่อรอบเชน่เดยีวกนั 

 ตน้ทุนผนัแปร เฉลีย่ 3,339.86 บำท/ตรม./รอบ หรอืรอ้ยละ 95.48 ของตน้ทุนรวม สว่นใหญ่เป็นตน้ทุนเงนิสด 
ตน้ทุนผนัแปรเกอืบทัง้หมดคอืค่ำอำหำรส ำเรจ็รปูซึง่สงูถงึ 3,306.67 บำท/ตรม./รอบ หรอืรอ้ยละ 94.53 ของตน้ทุนรวม 
ที่เหลอืเป็นค่ำแรงงำน และค่ำขนส่ง รวมกนัเป็นรอ้ยละ 0.95 ของต้นทุนรวมส ำหรบัพนัธุ์ปลำสงักะวำดผู้เลี้ยงหำเอง
ตำมธรรมชำต ิ

 ผลผลติโดยเฉลีย่เป็น 46.97 กก./ตรม./รอบ ขำยไดใ้นรำคำเฉลีย่ 85.00 บำท/กก. จงึมรีำยรบัเฉลีย่ 3,992.17
บำท/ตรม./รอบ โดยเฉลีย่สมำชกิทีเ่ลีย้งปลำสงักะวำดในกระชงัอยำ่งเดยีวมรีำยรบัเหนือตน้ทุน 494.32 บำท/ตรม./รอบ 
คดิเป็นรอ้ยละ 14.13 ของตน้ทุนรวม  นบัไดว้ำ่กำรเลีย้งปลำสงักะวำดสำมำรถท ำรำยไดใ้หแ้ก่สมำชกิ 

 จำกตน้ทุนรวมทีค่ ำนวณมำและผลผลติเฉลีย่ทีส่มำชกิท ำได ้โดยเฉลีย่ตน้ทุนกำรเลีย้งปลำสงักะวำดในกระชงั
อย่ำงเดยีวจะเป็น 74.48 บำท/กก. สมำชกิจะสำมำรถมกี ำไรหำกขำยปลำสงักะวำดไดใ้นรำคำสงูกว่ำ 74.48 บำท/กก.
(ตำรำงที ่3-6) 
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ตำรำงที ่3-5 ตน้ทนุ-รำยไดก้ำรเลีย้งปลำแรดในกระชงัของตวัอยำ่งสมำชกิกลุม่ผูเ้ลีย้งสตัวน์ ้ำต ำบลท่ำซุงจงัหวดัอุทยัธำนี 

รายการ (บำท/ตรม./รอบ) รอ้ยละของตน้ทนุรวม 

ต้นทุนคงท่ี 195.47 10.43 

ทีว่ำงกระชงั 0.00 0.00 

กระชงั 80.10 4.28 

ระบบน ้ำ 6.30 0.34 

ระบบอำหำร 2.47 0.13 

ระบบจบัสตัวน์ ้ำ 13.53 0.72 

พำหนะ 93.06 4.97 

ต้นทุนผนัแปร 1,678.07 89.57 

คำ่พนัธุส์ตัวน์ ้ำ 130.97 6.99 

คำ่อำหำรส ำเรจ็รปู 1,346.78 71.88 

คำ่อำหำรสมทบ 115.74 6.18 

คำ่เวชภณัฑ/์เคมภีณัฑ ์ 1.32 0.07 

คำ่อำหำรเสรมิ/วติำมนิ 0.00 0.00 

คำ่แรงงำน 27.26 1.46 

คำ่น ้ำ 0.00 0.00 

คำ่น ้ำมนัเชือ้เพลงิ 22.86 1.22 

คำ่ไฟฟ้ำ 11.65 0.62 

คำ่ขนสง่ 21.50 1.15 

คำ่อืน่ๆ 0.00 0.00 

ต้นทุนรวม 1,873.54 100.00 

ผลผลิตเฉล่ีย (กก./ตรม./รอบ) 23.94  

ราคาขายเฉล่ีย (บาท/กก.) 84.73  

รายรบัเฉล่ีย (บาท/ตรม./รอบ) 2,028.50  

รายรบัเหนือต้นทนุต่อไร่ (บาท/กก./ตรม./รอบ) 154.96 8.27 

ต้นทนุต่อกิโลกรมั (บาท/กก.) 78.26  

รายรบัเหนือต้นทนุต่อกก. (บาท/กก.) 6.47 8.27 

ทีม่ำ จำกกำรส ำรวจ 
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ตำรำงที ่3-6ตน้ทุน-รำยไดก้ำรเลีย้งปลำสงักะวำดในกระชงัของตวัอยำ่งสมำชกิกลุม่ผูเ้ลีย้งสตัวน์ ้ำต ำบลท่ำซุง 

จงัหวดัอุทยัธำนี 

รายการ (บำท/ตรม./รอบ) รอ้ยละของตน้ทุนรวม 

ต้นทุนคงท่ี 157.98 4.52 

ทีว่ำงกระชงั 0.00 0.00 

กระชงั 82.21 2.35 

ระบบน ้ำ 0.00 0.00 

ระบบอำหำร 1.90 0.05 

ระบบจบัสตัวน์ ้ำ 7.95 0.23 

พำหนะ 65.93 1.88 

ต้นทุนผนัแปร 3,339.86 95.48 

คำ่พนัธุส์ตัวน์ ้ำ 0.00 0.00 

คำ่อำหำรส ำเรจ็รปู 3,306.67 94.53 

คำ่อำหำรสมทบ 0.00 0.00 

คำ่เวชภณัฑ/์เคมภีณัฑ ์ 0.00 0.00 

คำ่อำหำรเสรมิ/วติำมนิ 0.00 0.00 

คำ่แรงงำน 31.94 0.91 

คำ่น ้ำ 0.00 0.00 

คำ่น ้ำมนัเชือ้เพลงิ 0.00 0.00 

คำ่ไฟฟ้ำ 0.00 0.00 

คำ่ขนสง่ 1.25 0.04 

คำ่อื่นๆ 0.00 0.00 

ต้นทุนรวม 3,497.84 100.00 

ผลผลิตเฉล่ีย (กก./ตรม./รอบ) 46.97 1.34 

ราคาขายเฉล่ีย (บาท/กก.) 85.00  

รายรบัเฉล่ีย (บาท/ตรม./รอบ) 3,992.17  

รายรบัเหนือต้นทุนต่อไร ่(บาท/กก./ตรม./รอบ) 494.32 14.13 

ต้นทุนต่อกิโลกรมั (บาท/กก.) 74.48  

รายรบัเหนือต้นทุนต่อกก. (บาท/กก.) 10.52 14.13 

ทีม่ำจำกกำรส ำรวจ   
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3) การเลี้ยงปลาดกุในกระชงัอย่างเดียว 

 สมำชิกที่เลี้ยงปลำดุกในกระชงัอย่ำงเดียวมตี้นทุนรวม 1,227.64 บำท/ตรม./รอบ เป็นต้นทุนคงที่ 191.25 
บำท/ตรม./รอบ หรอืรอ้ยละ 15.62 ของต้นทุนรวม ส่วนใหญ่เป็นกำรประเมนิค่ำเสื่อม ประกอบดว้ยต้นทุนค่ำพำหนะ 
รอ้ยละ 10.32 ซึ่งประเมนิเป็นค่ำเสื่อมต่อตรม.ต่อรอบกำรเลีย้ง ค่ำกระชงัเลีย้งปลำดุก รอ้ยละ 3.18 และยงัม ีค่ำตดิตัง้
ระบบน ้ำประกอบดว้ยเครื่องตนี ้ำใหอ้ำกำศ ค่ำอุปกรณ์ระบบจบัปลำ รวมทัง้อุปกรณ์บรรจุปลำทีจ่บั ประเมนิค่ำเสือ่มต่อ
ตรม.ต่อรอบเชน่เดยีวกนั 

 ตน้ทุนผนัแปร เฉลีย่ 1,033.33 บำท/ตรม./รอบ หรอืรอ้ยละ 84.38 ของตน้ทุนรวม สว่นใหญ่เป็นตน้ทุนเงนิสด 
ตน้ทุนผนัแปรทีส่ ำคญัไดแ้ก่ค่ำอำหำรส ำเรจ็รปูซึง่สงูถงึ 966.67 บำท/ตรม./รอบ หรอืรอ้ยละ 78.94 ของตน้ทุนรวม และ
คำ่พนัธุ ์โดยเฉลีย่เป็น 66.67 บำท/ตรม./รอบ หรอื รอ้ยละ 5.44 ของตน้ทุนรวม  

 ผลผลติโดยเฉลีย่เป็น 22.22 กก./ตรม./รอบ ขำยไดใ้นรำคำเฉลีย่ 60.00 บำท/กก. จงึมรีำยรบัเฉลีย่ 1,333.33
บำท/ตรม./รอบ โดยเฉลีย่สมำชกิที่เลี้ยงปลำดุกในกระชงัอย่ำงเดยีวมรีำยรบัเหนือต้นทุน 105.69 บำท/ตรม./รอบ คดิ
เป็นรอ้ยละ 8.88 ของตน้ทุนรวม นบัไดว้ำ่กำรเลีย้งปลำดุกสำมำรถท ำรำยไดใ้หแ้ก่สมำชกิ 

 จำกต้นทุนรวมที่ค ำนวณมำและผลผลติเฉลีย่ที่สมำชกิท ำได ้โดยเฉลีย่ต้นทุนกำรเลี้ยงปลำดุกในกระชงัอย่ำง
เดยีวจะเป็น 55.24 บำท/กก. สมำชกิจะสำมำรถมกี ำไรหำกขำยปลำดุกไดใ้นรำคำสงูกวำ่ 55.24 บำท/กก. (ตำรำงที ่3-7) 

 4) การเลี้ยงปลาสวายในกระชงัอย่างเดียว 

 สมำชกิที่เลี้ยงปลำสวำยในกระชงัอย่ำงเดยีวมตี้นทุนรวม 1,432.34 บำท/ตรม./รอบ เป็นต้นทุนคงที่ 176.55
บำท/ตรม./รอบ หรอืรอ้ยละ 12.33 ของต้นทุนรวม ส่วนใหญ่เป็นกำรประเมนิค่ำเสื่อม ประกอบด้วยต้นทุนค่ำกระชงั
เลี้ยงปลำสวำย ร้อยละ 5.77 ค่ำพำหนะ ร้อยละ 3.95 ซึ่งประเมินเป็นค่ำเสื่อมต่อตรม.ต่อรอบกำรเลี้ยง และยงัมคี่ำ
อุปกรณ์ใหอ้ำหำร คำ่อุปกรณ์ระบบจบัปลำ รวมทัง้อุปกรณ์บรรจุปลำทีจ่บั  

 ตน้ทุนผนัแปร เฉลีย่ 1,255.79 บำท/ตรม./รอบ หรอืรอ้ยละ 87.67 ของตน้ทุนรวม สว่นใหญ่เป็นตน้ทุนเงนิสด 
ต้นทุนผนัแปรที่ส ำคญัได้แก่ค่ำอำหำรส ำเรจ็รูปซึ่งสูงถึง 861.08 บำท/ตรม./รอบ หรอืรอ้ยละ 60.12 ของต้นทุนรวม 
ตำมมำดว้ยค่ำอำหำรสมทบ โดยเฉลีย่เป็น 215.00 บำท/ตรม./รอบ หรอื รอ้ยละ 15.01 ของตน้ทุนรวม ค่ำพนัธุ ์91.85
บำท/ตรม./รอบ หรอื รอ้ยละ 6.41 ของต้นทุนรวม ค่ำแรงงำน 6.67 บำท/ตรม./รอบ หรอืรอ้ยละ 0.47 ของต้นทุนรวม 
นอกจำกนัน้มคีำ่น ้ำมนัเชือ้เพลงิคำ่ไฟฟ้ำคำ่ขนสง่ และคำ่เวชภณัฑ/์เคมภีณัฑ ์รวมกนัเป็นรอ้ยละ 5.67 ของตน้ทุนรวม 

 ผลผลติโดยเฉลีย่เป็น 41.85 กก./ตรม./รอบ ขำยไดใ้นรำคำเฉลีย่ 41.67 บำท/กก. จงึมรีำยรบัเฉลีย่ 1,743.83
บำท/ตรม./รอบ โดยเฉลีย่สมำชกิทีเ่ลีย้งปลำสวำยในกระชงัอยำ่งเดยีวมรีำยรบัเหนือตน้ทุน 311.49 บำท/ตรม./รอบ คดิ
เป็นรอ้ยละ 21.75 ของตน้ทุนรวม นับไดว้ำ่กำรเลีย้งปลำสวำยสำมำรถท ำรำยไดใ้หแ้ก่สมำชกิจำกตน้ทุนรวมทีค่ ำนวณ
มำและผลผลติเฉลี่ยที่สมำชกิท ำได้ โดยเฉลี่ยต้นทุนกำรเลี้ยงปลำสวำยในกระชงัอย่ำงเดยีวจะเป็น 34.22 บำท/กก. 
สมำชกิจะสำมำรถมกี ำไรหำกขำยปลำสวำยไดใ้นรำคำสงูกวำ่ 34.22 บำท/กก. (ตำรำงที ่3-8) 
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ตำรำงที ่3-7 ตน้ทุน-รำยไดก้ำรเลีย้งปลำดุกในกระชงัของตวัอยำ่งสมำชกิกลุ่มผูเ้ลีย้งสตัวน์ ้ำต ำบลทำ่ซุงอุทยัธำนี 

รายการ (บำท/ตรม./รอบ) รอ้ยละของตน้ทุนรวม 

ต้นทุนคงท่ี 191.25 15.62 

ทีว่ำงกระชงั 0.00 0.00 

กระชงั 38.89 3.18 

ระบบน ้ำ 15.00 1.22 

ระบบอำหำร 0.00 0.00 

ระบบจบัสตัวน์ ้ำ 10.97 0.90 

พำหนะ 126.39 10.32 

ต้นทุนผนัแปร 1,033.33 84.38 

คำ่พนัธุส์ตัวน์ ้ำ 66.67 5.44 

คำ่อำหำรส ำเรจ็รปู 966.67 78.94 

คำ่อำหำรสมทบ 0.00 0.00 

คำ่เวชภณัฑ/์เคมภีณัฑ ์ 0.00 0.00 

คำ่อำหำรเสรมิ/วติำมนิ 0.00 0.00 

คำ่แรงงำน 0.00 0.00 

คำ่น ้ำ 0.00 0.00 

คำ่น ้ำมนัเชือ้เพลงิ 0.00 0.00 

คำ่ไฟฟ้ำ 0.00 0.00 

คำ่ขนสง่ 0.00 0.00 

คำ่อื่นๆ 0.00 0.00 

ต้นทุนรวม 1,224.58 100.00 

ผลผลิตเฉล่ีย (กก./ตรม./รอบ) 22.22 1.81 

ราคาขายเฉล่ีย (บาท/กก.) 60.00 4.90 

รายรบัเฉล่ีย (บาท/ตรม./รอบ) 1,333.33  

รายรบัเหนือต้นทนุต่อไร่ (บาท/กก./ตรม./รอบ) 108.75 8.88 

ต้นทุนต่อกิโลกรมั (บาท/กก.) 55.11  

รายรบัเหนือต้นทนุต่อกก. (บาท/กก.) 4.89 8.88 

ทีม่ำ จำกกำรส ำรวจ 



3-11 

ตำรำงที ่3-8 ตน้ทุน-รำยไดก้ำรเลีย้งปลำสวำยในกระชงัของตวัอยำ่งสมำชกิกลุม่ผูเ้ลีย้งสตัวน์ ้ำต ำบลทำ่ซุงอุทยัธำนี 

รายการ (บำท/ตรม./รอบ) รอ้ยละของตน้ทุนรวม 

ต้นทุนคงท่ี 176.55 12.33 

ทีว่ำงกระชงั 0.00 0.00 

กระชงั 82.64 5.77 

ระบบน ้ำ 0.00 0.00 

ระบบอำหำร 2.75 0.19 

ระบบจบัสตัวน์ ้ำ 34.64 2.42 

พำหนะ 56.53 3.95 

ต้นทุนผนัแปร 1,255.79 87.67 

คำ่พนัธุส์ตัวน์ ้ำ 91.85 6.41 

คำ่อำหำรส ำเรจ็รปู 861.08 60.12 

คำ่อำหำรสมทบ 215.00 15.01 

คำ่เวชภณัฑ/์เคมภีณัฑ ์ 3.33 0.23 

คำ่อำหำรเสรมิ/วติำมนิ 0.00 0.00 

คำ่แรงงำน 6.67 0.47 

คำ่น ้ำ 0.00 0.00 

คำ่น ้ำมนัเชือ้เพลงิ 60.00 4.19 

คำ่ไฟฟ้ำ 10.00 0.70 

คำ่ขนสง่ 7.85 0.55 

คำ่อื่นๆ 0.00 0.00 

ต้นทุนรวม 1,432.34 100.00 

ผลผลิตเฉล่ีย (กก./ตรม./รอบ) 41.85  

ราคาขายเฉล่ีย (บาท/กก.) 41.67  

รายรบัเฉล่ีย (บาท/ตรม./รอบ) 1,743.83  

รายรบัเหนือต้นทนุต่อไร่ (บาท/กก./ตรม./รอบ) 311.49 21.75 

ต้นทุนต่อกิโลกรมั (บาท/กก.) 34.22  

รายรบัเหนือต้นทนุต่อกก. (บาท/กก.) 7.44 21.75 

ทีม่ำจำกกำรส ำรวจ   
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5) การเลี้ยงปลาทบัทิมในกระชงัอย่างเดียว 

 สมำชกิทีเ่ลีย้งปลำทบัทมิในกระชงัอย่ำงเดยีวมตีน้ทุนรวม 1,731.66 บำท/ตรม./รอบ เป็นตน้ทุนคงที ่197.00 
บำท/ตรม./รอบ หรอืรอ้ยละ 11.38 ของต้นทุนรวม ส่วนใหญ่เป็นกำรประเมนิค่ำเสื่อม ประกอบด้วยต้นทุนค่ำกระชงั
เลี้ยงปลำทบัทิม รอ้ยละ 5.00 ค่ำพำหนะ รอ้ยละ 3.58 ซึ่งประเมนิเป็นค่ำเสื่อมต่อตรม.ต่อรอบกำรเลี้ยง และยงัมคี่ำ
ตดิตัง้ระบบน ้ำประกอบดว้ยเครื่องสบูน ้ำ ค่ำอุปกรณ์ระบบอำหำร ค่ำอุปกรณ์ระบบจบัปลำ รวมทัง้อุปกรณ์บรรจุปลำที่
จบั ประเมนิคำ่เสือ่มต่อตรม.ต่อรอบเชน่เดยีวกนั 

 ตน้ทุนผนัแปร เฉลีย่ 1,534.66 บำท/ตรม./รอบ หรอืรอ้ยละ 88.62 ของตน้ทุนรวม สว่นใหญ่เป็นตน้ทุนเงนิสด 
ตน้ทุนผนัแปรที่ส ำคญัไดแ้ก่ ค่ำอำหำรส ำเรจ็รปูซึ่งสงูถงึ 1,037.99 บำท/ตรม./รอบ หรอืรอ้ยละ 59.94 ของต้นทุนรวม 
ตำมมำด้วยค่ำพนัธุ์ โดยเฉลี่ยเป็น 173.33 บำท/ตรม./รอบ หรอื ร้อยละ 10.01 ของต้นทุนรวม ค่ำแรงงำน 133.33 
บำท/ตรม./รอบ หรอืรอ้ยละ 7.70 ของตน้ทุนรวม นอกจำกนัน้มคี่ำน ้ำมนัเชือ้เพลงิค่ำไฟฟ้ำค่ำเวชภณัฑ/์เคมภีณัฑ ์และ
และคำ่อำหำรเสรมิ/วติำมนิ รวมกนัเป็นรอ้ยละ 10.96 ของตน้ทุนรวม 

 ผลผลติโดยเฉลีย่เป็น 24.27 กก./ตรม./รอบ ขำยไดใ้นรำคำเฉลีย่ 75.00 บำท/กก. จงึมรีำยรบัเฉลีย่ 1,820.00
บำท/ตรม./รอบ โดยเฉลีย่สมำชกิทีเ่ลีย้งปลำทบัทมิในกระชงัอยำ่งเดยีวมรีำยรบัเหนือตน้ทุน 88.34 บำท/ตรม./รอบ คดิ
เป็นรอ้ยละ 5.10 ของตน้ทุนรวม นับไดว้่ำกำรเลีย้งปลำทบัทมิสำมำรถท ำรำยไดใ้หแ้ก่สมำชกิจำกตน้ทุนรวมทีค่ ำนวณ
มำและผลผลติเฉลี่ยที่สมำชกิท ำได้ โดยเฉลี่ยต้นทุนกำรเลี้ยงปลำทบัทมิในกระชงัอย่ำงเดยีวจะเป็น 71.36 บำท/กก. 
สมำชกิจะสำมำรถมกี ำไรหำกขำยปลำทบัทมิไดใ้นรำคำสงูกวำ่ 71.36 บำท/กก.(ตำรำงที ่3-9) 

 6) การเลี้ยงปลาสวายร่วมกบัปลาแรดในกระชงั 

 สมำชิกที่เลี้ยงปลำสวำยร่วมกบัปลำแรดในกระชงัมีต้นทุนรวม 981.67 บำท/ตรม./รอบ เฉลี่ยตำมสดัส่วน
รำยรบัแต่ละชนิดปลำ แยกเป็นต้นทุนส ำหรบัปลำสวำย 415.25 บำท/ตรม./รอบ ส ำหรบัปลำแรด 566.42 บำท/ตรม./
รอบ ซึง่ต ่ำกวำ่สมำชกิทีเ่ลีย้งปลำสวำย หรอืปลำแรดในกระชงัอยำ่งเดยีว เป็นตน้ทุนคงที ่100.00 บำท/ตรม./รอบ หรอื
รอ้ยละ 10.19 ของต้นทุนรวม แยกเป็นต้นทุนส ำหรบัปลำสวำย 45.00 บำท/ตรม./รอบ ส ำหรบัปลำแรด 55.00 บำท/
ตรม./รอบ ต้นทุนคงที่สว่นใหญ่เป็นกำรประเมนิค่ำเสื่อม ประกอบดว้ยต้นทุนค่ำกระชงัเลีย้งปลำสวำยร่วมกบัปลำแรด 
รอ้ยละ 7.61 ค่ำพำหนะ รอ้ยละ 1.36 ซึ่งประเมนิเป็นค่ำเสื่อมต่อตรม.ต่อรอบกำรเลี้ยง และยงัมคี่ำอุปกรณ์กำรจบัปลำ 
รวมทัง้อุปกรณ์บรรจุปลำทีจ่บั อุปกรณ์กำรใหอ้ำหำรปลำ 

 ตน้ทุนผนัแปร เฉลีย่ 881.67 บำท/ตรม./รอบ หรอืรอ้ยละ 89.81 ของตน้ทุนรวม เฉลีย่เป็นต้นทุนส ำหรบัปลำ
สวำย 370.25 บำท/ตรม./รอบ ส ำหรบัปลำแรด 511.42 บำท/ตรม./รอบ ต้นทุนผนัแปรส่วนใหญ่เป็นต้นทุนเงนิสด ที่
ส ำคญัได้แก่ค่ำอำหำรส ำเรจ็รูป 768.33 บำท/ตรม./รอบ หรอืรอ้ยละ 78.27 ของต้นทุนรวม ตำมมำด้วยค่ำพนัธุ์ โดย
เฉลีย่เป็น 103.33 บำท/ตรม./รอบ หรอื รอ้ยละ 10.53 ของตน้ทุนรวม  

 ผลผลติโดยเฉลีย่เป็น 16.67 กก./ตรม./รอบ ต ่ำกวำ่สมำชกิทีเ่ลีย้งปลำสวำย หรอืปลำแรดในกระชงัอยำ่งเดยีว 
ผลผลติแยกเป็นปลำสวำย 10.00 กก./ตรม./รอบ ขำยไดใ้นรำคำเฉลีย่ 50.00 บำท/กก. ปลำแรด 6.67 กก./ตรม./รอบ 
ขำยไดใ้นรำคำเฉลีย่ 100.00 บำท/กก. มรีำยรบัรวมเฉลีย่ 1,166.67 บำท/ตรม./รอบ เป็นรำยรบัจำกปลำสวำย 500.00 
บำท/ตรม./รอบ รำยรบัจำกปลำแรด 666.67 บำท/ตรม./รอบ โดยเฉลี่ยสมำชิกที่เลี้ยงปลำสวำยร่วมกบัปลำแรดใน
กระชงัมรีำยรบัเหนือตน้ทุน 185.00 บำท/ตรม./รอบ คดิเป็นรอ้ยละ 18.85 ของตน้ทุนรวม  เป็นรำยรบัเหนือตน้ทุนของ
ปลำสวำย 84.75 บำท/ตรม./รอบ   รำยรบัเหนือตน้ทุนของปลำแรด 100.25 บำท/ตรม./รอบ จำกตน้ทุนรวมที่ค ำนวณ
มำและผลผลติเฉลี่ยที่สมำชกิท ำได้ โดยเฉลี่ยต้นทุนกำรเลี้ยงปลำสวำยร่วมกบัปลำแรดในกระชงัจะเป็น ต้นทุนปลำ
สวำย 41.53 บำท/กก. ตน้ทุนปลำแรด 84.96 บำท/กก. (ตำรำงที ่3-10) ซึง่ตน้ทุนปลำสวำยต่อกโิลกรมัต ่ำกวำ่สมำชกิที่
เลีย้งปลำสวำยในกระชงัอยำ่งเดยีว แต่ตน้ทุนปลำแรดต่อกโิลกรมัสงูกวำ่สมำชกิทีเ่ลีย้งปลำแรดในกระชงัอยำ่งเดยีว  
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ตำรำงที ่3-9 ตน้ทนุ-รำยไดก้ำรเลีย้งปลำทบัทมิในกระชงัของตวัอยำ่งสมำชกิกลุ่มผูเ้ลีย้งสตัวน์ ้ำต ำบลทำ่ซุงจงัหวดัอุทยัธำนี 

รายการ (บำท/ตรม./รอบ) รอ้ยละของตน้ทนุรวม 

ต้นทุนคงท่ี 197.00 11.38 

ทีว่ำงกระชงั 0.00 0.00 

กระชงั 86.67 5.00 

ระบบน ้ำ 15.00 0.87 

ระบบอำหำร 21.67 1.25 

ระบบจบัสตัวน์ ้ำ 11.67 0.67 

พำหนะ 62.00 3.58 

ต้นทุนผนัแปร 1,534.66 88.62 

คำ่พนัธุส์ตัวน์ ้ำ 173.33 10.01 

คำ่อำหำรส ำเรจ็รปู 1,037.99 59.94 

คำ่อำหำรสมทบ 0.00 0.00 

คำ่เวชภณัฑ/์เคมภีณัฑ ์ 16.67 0.96 

คำ่อำหำรเสรมิ/วติำมนิ 20.00 1.15 

คำ่แรงงำน 133.33 7.70 

คำ่น ้ำ 0.00 0.00 

คำ่น ้ำมนัเชือ้เพลงิ 120.00 6.93 

คำ่ไฟฟ้ำ 33.33 1.92 

คำ่ขนสง่ 0.00 0.00 

คำ่อืน่ๆ 0.00 0.00 

ต้นทุนรวม 1,731.66 100.00 

ผลผลิตเฉล่ีย (กก./ตรม./รอบ) 24.27  

ราคาขายเฉล่ีย (บาท/กก.) 75.00  

รายรบัเฉล่ีย (บาท/ตรม./รอบ) 1,820.00  

รายรบัเหนือต้นทนุต่อไร่ (บาท/กก./ตรม./รอบ) 88.34 5.10 

ต้นทนุต่อกิโลกรมั (บาท/กก.) 71.36  

รายรบัเหนือต้นทนุต่อกก. (บาท/กก.) 3.64 5.10 

ทีม่ำจำกกำรส ำรวจ   
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ตำรำงที ่ 3-10 ตน้ทุน-รำยไดก้ำรเลีย้งปลำสวำยรว่มกบัปลำแรดในกระชงัของตวัอยำ่งสมำชกิกลุม่ผูเ้ลีย้งสตัวน์ ้ำต ำบล
ทำ่ซุง จงัหวดัอุทยัธำนี 

รายการ 
รวม รอ้ยละ ปลำสวำย ปลำแรด 

(บำท/ตรม./รอบ) ของตน้ทุนรวม (บำท/ตรม./รอบ) (บำท/ตรม./รอบ) 

ต้นทุนคงท่ี 100.00 10.19 45.00 55.00 

ทีว่ำงกระชงั 0.00 0.00 0.00 0.00 

กระชงั 74.67 7.61 33.60 41.07 

ระบบน ้ำ 0.00 0.00 0.00 0.00 

ระบบอำหำร 0.56 0.06 0.25 0.31 

ระบบจบัสตัวน์ ้ำ 11.44 1.17 5.15 6.29 

พำหนะ 13.33 1.36 6.00 7.33 

ต้นทุนผนัแปร 881.67 89.81 370.25 511.42 

คำ่พนัธุส์ตัวน์ ้ำ 103.33 10.53 20.00 83.33 

คำ่อำหำรส ำเรจ็รปู 768.33 78.27 345.75 422.58 

คำ่อำหำรสมทบ 0.00 0.00 0.00 0.00 

คำ่เวชภณัฑ/์เคมภีณัฑ ์ 0.00 0.00 0.00 0.00 

คำ่อำหำรเสรมิ/วติำมนิ 0.00 0.00 0.00 0.00 

คำ่แรงงำน 0.00 0.00 0.00 0.00 

คำ่น ้ำ 0.00 0.00 0.00 0.00 

คำ่น ้ำมนัเชือ้เพลงิ 0.00 0.00 0.00 0.00 

คำ่ไฟฟ้ำ 0.00 0.00 0.00 0.00 

คำ่ขนสง่ 10.00 1.02 4.50 5.50 

คำ่อื่นๆ 0.00 0.00 0.00 0.00 

ต้นทุนรวม 981.67 100.00 415.25 566.42 

ผลผลิตเฉล่ีย (กก./ตรม./รอบ) 16.67    

ผลผลิตปลาสวาย(กก./ตรม./รอบ) 10.00    

ผลผลิตปลาแรด(กก./ตรม./รอบ) 6.67    

ราคาขายเฉล่ีย (บาท/กก.)     

ราคาขายปลาสวาย (บาท/กก.) 50.00    

ราคาขายปลาแรด (บาท/กก.) 100.00    

รายรบัเฉล่ีย (บาท/ตรม./รอบ) 1,166.67    
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รายการ 
รวม รอ้ยละ ปลำสวำย ปลำแรด 

(บำท/ตรม./รอบ) ของตน้ทุนรวม (บำท/ตรม./รอบ) (บำท/ตรม./รอบ) 

รายรบัจากปลาสวาย (บาท/ตรม./
รอบ) 500.00    

รายรบัจากปลาแรด(บาท/ตรม./
รอบ) 666.67    

รายรบัเหนือต้นทุนต่อไร ่(บาท/
ตรม./รอบ) 185.00 18.85   

รายรบัจากปลาสวายเหนือต้นทุน 
(บาท/ตรม./รอบ) 84.75 20.41   

รายรบัจากปลาแรดเหนือต้นทนุ 
(บาท/ตรม./รอบ) 100.25 17.70   

ต้นทุนต่อกิโลกรมั (บาท/กก.)     

ต้นทุนปลาสวาย (บาท/กก.) 41.53    

ต้นทุนปลาแรด (บาท/กก.) 84.96    

รายรบัเหนือต้นทุนต่อกก. (บาท/
กก.)     

รายรบัเหนือต้นทุนปลาสวายต่อ 
กก. (บาท/กก.) 8.48 20.41   

รายรบัเหนือต้นทุนปลาแรดต่อ 
กก. (บาท/กก.) 15.04 17.70     

ทีม่ำจำกกำรส ำรวจ     

 

 7) การเลี้ยงปลานิลร่วมกบัปลาแรดในกระชงั 

 สมำชิกที่เลี้ยงปลำนิลร่วมกบัปลำแรดในกระชงัมีต้นทุนรวม 1,906.69 บำท/ตรม./รอบ เฉลี่ยตำมสดัส่วน
รำยรบัแต่ละชนิดปลำ แยกเป็นต้นทุนส ำหรบัปลำนิล 706.68 บำท/ตรม./รอบ ส ำหรบัปลำแรด 1,200.02 บำท/ตรม./
รอบ ซึ่งต ่ำกว่ำสมำชกิที่เลีย้งปลำแรดในกระชงัอย่ำงเดยีว เป็นตน้ทุนคงที่ 198.03 บำท/ตรม./รอบ หรอืรอ้ยละ 10.39 
ของตน้ทุนรวม แยกเป็นตน้ทุนส ำหรบัปลำนิล 74.26 บำท/ตรม./รอบ ส ำหรบัปลำแรด 123.77 บำท/ตรม./รอบ ตน้ทุน
คงที่ส่วนใหญ่เป็นกำรประเมนิค่ำเสื่อม ประกอบด้วยต้นทุนค่ำกระชงัเลี้ยงปลำนิลร่วมกบัปลำแรด รอ้ยละ 6.71 ค่ำ
พำหนะ รอ้ยละ 2.96 ซึ่งประเมนิเป็นค่ำเสื่อมต่อตรม.ต่อรอบกำรเลีย้ง และยงัมคี่ำอุปกรณ์กำรจบัปลำ รวมทัง้อุปกรณ์
บรรจุปลำทีจ่บั อุปกรณ์กำรใหอ้ำหำรปลำ 

 ต้นทุนผนัแปร เฉลี่ย 1,708.67 บำท/ตรม./รอบ หรอืรอ้ยละ 89.61 ของต้นทุนรวม เฉลี่ยเป็นต้นทุนส ำหรบั
ปลำนิล 632.42 บำท/ตรม./รอบ ส ำหรบัปลำแรด 1,076.25 บำท/ตรม./รอบ ตน้ทุนผนัแปรสว่นใหญ่เป็นตน้ทุนเงนิสด ที่
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ส ำคญัได้แก่ค่ำอำหำรส ำเรจ็รูป 1,552.00 บำท/ตรม./รอบ หรอืรอ้ยละ 81.40 ของต้นทุนรวม ตำมมำด้วยค่ำแรงงำน 
90.00 บำท/ตรม./รอบ หรอืรอ้ยละ 4.72 ของตน้ทุนรวม คำ่พนัธุ ์66.67 บำท/ตรม./รอบ หรอืรอ้ยละ 3.50 ของตน้ทุนรวม 

 ผลผลติจำกกำรเลีย้งปลำนิลรว่มกบัปลำแรดในกระชงัรวม30.00กก./ตรม./รอบ ต ่ำกว่ำสมำชกิทีเ่ลีย้งปลำแรด
ในกระชงัอย่ำงเดียว ผลผลิตแยกเป็นปลำนิล 13.33กก./ตรม./รอบ ขำยได้ในรำคำเฉลี่ย 60.00 บำท/กก. ปลำแรด 
16.67 กก./ตรม./รอบ ขำยไดใ้นรำคำเฉลีย่ 80.00 บำท/กก. มรีำยรบัจำกกำรเลีย้งปลำนิลรว่มกบัปลำแรดในกระชงัรวม
เฉลีย่ 2,133.33 บำท/ตรม./รอบ เป็นรำยรบัจำกปลำนิล 800.00 บำท/ตรม./รอบ รำยรบัจำกปลำแรด 1,333.33 บำท/
ตรม./รอบ โดยเฉลี่ยสมำชกิที่เลีย้งปลำนิลร่วมกบัปลำแรดในกระชงัมรีำยรบัเหนือต้นทุน 226.64 บำท/ตรม./รอบ คดิ
เป็นรอ้ยละ 11.89 ของต้นทุนรวม เป็นรำยรบัเหนือต้นทุนของปลำนิล 93.32 บำท/ตรม./รอบ รำยรบัเหนือต้นทุนของ
ปลำแรด 133.32 บำท/ตรม./รอบ จำกตน้ทุนรวมทีค่ ำนวณมำและผลผลติเฉลีย่ทีส่มำชกิท ำได ้โดยเฉลีย่ตน้ทุนกำรเลีย้ง
ปลำนิลร่วมกบัปลำแรดในกระชงัจะเป็น ต้นทุนปลำนิล 53.00 บำท/กก. ตน้ทุนปลำแรด 72.00 บำท/กก. (ตำรำงที่ 3-11) 
ซึง่ตน้ทุนปลำแรดต่อกโิลกรมัต ่ำกวำ่สมำชกิทีเ่ลีย้งปลำแรดในกระชงัอยำ่งเดยีว  

 
ตำรำงที ่3-11ตน้ทุน-รำยไดก้ำรเลีย้งปลำนิลรว่มกบัปลำแรดในกระชงัของตวัอยำ่งสมำชกิกลุม่ผูเ้ลีย้งสตัวน์ ้ำ 
ต ำบลทำ่ซุงจงัหวดัอุทยัธำนี 

รายการ 

 

รวม รอ้ยละ ปลำนิล ปลำแรด 

(บำท/ตรม./
รอบ) 

ของตน้ทุน
รวม 

(บำท/ตรม./
รอบ) 

(บำท/ตรม./
รอบ) 

ต้นทุนคงท่ี 198.03 10.39 74.26 123.77 

ทีว่ำงกระชงั 0.00 0.00 0.00 0.00 

กระชงั 128.01 6.71 48.00 80.01 

ระบบน ้ำ 0.00 0.00 0.00 0.00 

ระบบอำหำร 10.45 0.55 3.92 6.53 

ระบบจบัสตัวน์ ้ำ 3.13 0.16 1.18 1.96 

พำหนะ 56.43 2.96 21.16 35.27 

ต้นทุนผนัแปร 1,708.67 89.61 632.42 1,076.25 

คำ่พนัธุส์ตัวน์ ้ำ 66.67 3.50 16.67 50.00 

คำ่อำหำรส ำเรจ็รปู 1,552.00 81.40 582.00 970.00 

คำ่อำหำรสมทบ 0.00 0.00 0.00 0.00 

คำ่เวชภณัฑ/์เคมภีณัฑ ์ 0.00 0.00 0.00 0.00 

คำ่อำหำรเสรมิ/วติำมนิ 0.00 0.00 0.00 0.00 

คำ่แรงงำน 90.00 4.72 33.75 56.25 

คำ่น ้ำ 0.00 0.00 0.00 0.00 



3-17 

รายการ 

 

รวม รอ้ยละ ปลำนิล ปลำแรด 

(บำท/ตรม./
รอบ) 

ของตน้ทุน
รวม 

(บำท/ตรม./
รอบ) 

(บำท/ตรม./
รอบ) 

คำ่น ้ำมนัเชือ้เพลงิ 0.00 0.00 0.00 0.00 

คำ่ไฟฟ้ำ 0.00 0.00 0.00 0.00 

คำ่ขนสง่ 0.00 0.00 0.00 0.00 

คำ่อืน่ๆ 0.00 0.00 0.00 0.00 

ต้นทุนรวม 1,906.69 100.00 706.68 1,200.02 

ผลผลิตเฉล่ีย (กก./ตรม./รอบ) 30.00    

ผลผลิตปลานิล(กก./ตรม./รอบ) 13.33    

ผลผลิตปลาแรด(กก./ตรม./รอบ) 16.67    

ราคาขายเฉล่ีย (บาท/กก.)     

ราคาขายปลานิล(บาท/กก.) 60.00    

ราคาขายปลาแรด (บาท/กก.) 80.00    

รายรบัเฉล่ีย (บาท/ตรม./รอบ) 2,133.33    

รายรบัจากปลานิล (กก./ตรม./รอบ) 800.00    

รายรบัจากปลาแรด(กก./ตรม./รอบ) 1,333.33    

รายรบัเหนือต้นทนุต่อไร่ (บาท/ตรม./รอบ) 226.64 11.89   

รายรบัจากปลานิลเหนือต้นทุน (บาท/ตรม./
รอบ) 93.32 13.21   

รายรบัจากปลาแรดเหนือต้นทุน (บาท/ตรม./
รอบ) 133.32 11.11   

ต้นทุนต่อกิโลกรมั (บาท/กก.) 63.56    

ต้นทนุปลานิล (บาท/กก.) 53.00    

ต้นทุนปลาแรด (บาท/กก.) 72.00    

รายรบัเหนือต้นทนุต่อกก. (บาท/กก.)     

รายรบัเหนือต้นทนุปลานิลต่อ กก. (บาท/กก.) 7.00 13.21   

รายรบัเหนือต้นทนุปลาแรดต่อ กก. (บาท/
กก.) 8.00 11.11     

ทีม่ำจำกกำรส ำรวจ     
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8) การเลี้ยงการเลี้ยงปลาเทโพร่วมกบัปลาสวายและปลาแรดในกระชงั 

 สมำชกิทีเ่ลีย้งปลำเทโพรว่มกบัปลำสวำยและปลำแรดในกระชงัมตีน้ทุนรวม 4,684.00 บำท/ตรม./รอบ ซึ่งสงู
กว่ำสมำชกิที่เลี้ยงปลำสวำย หรอืปลำแรดในกระชงัอย่ำงเดยีวเมื่อเฉลี่ยตำมสดัส่วนรำยรบัแต่ล ะชนิดปลำ แยกเป็น
ต้นทุนส ำหรบัปลำเทโพ 1,200.51 บำท/ตรม./รอบ ส ำหรบัปลำสวำย 1,405.69 บำท/ตรม./รอบ ส ำหรบัปลำแรด 
2,077.80 บำท/ตรม./รอบ ซึ่งต้นทุนปลำสวำยใกลเ้คยีงกบัสมำชกิที่เลี้ยงปลำสวำยในกระชงัอย่ำงเดยีวแต่ต้นทุนปลำ
แรดสงูกว่ำสมำชกิที่เลีย้งปลำแรดในกระชงัอย่ำงเดียว ตน้ทุนแยกเป็นตน้ทุนคงที ่176.33 บำท/ตรม./รอบ หรอืรอ้ยละ 
3.76 ของตน้ทุนรวม แยกเป็นตน้ทุนส ำหรบัปลำเทโพ 45.85 บำท/ตรม./รอบ ส ำหรบัปลำสวำย 51.14 บำท/ตรม./รอบ 
ส ำหรบัปลำแรด 79.35 บำท/ตรม./รอบ ต้นทุนคงที่ส่วนใหญ่เป็นกำรประเมนิค่ำเสื่อม ประกอบด้วยต้นทุนค่ำกระชัง
เลีย้งปลำเทโพร่วมกบัปลำสวำยและปลำแรดรอ้ยละ 1.78 ค่ำพำหนะ รอ้ยละ 1.60 ซึ่งประเมนิเป็นค่ำเสื่อมต่อตรม.ต่อ
รอบกำรเลีย้ง และยงัมคีำ่อุปกรณ์กำรจบัปลำ รวมทัง้อุปกรณ์บรรจุปลำทีจ่บั อุปกรณ์กำรใหอ้ำหำรปลำอกีรอ้ยละ 0.38 

 ต้นทุนผนัแปร เฉลี่ย 4,507.67 บำท/ตรม./รอบ หรือรอ้ยละ 96.24 ของต้นทุนรวม เฉลี่ยเป็นต้นทุนส ำหรบั
ปลำเทโพ 1,154.66 บำท/ตรม./รอบ ปลำสวำย 1,354.56 บำท/ตรม./รอบ ส ำหรบัปลำแรด 1,998.45 บำท/ตรม./รอบ 
ตน้ทุนผนัแปรส่วนใหญ่เป็นต้นทุนเงนิสด โดยเฉพำะค่ำอำหำรส ำเรจ็รปู 4,441.00 บำท/ตรม./รอบ หรอืรอ้ยละ 94.81
ของตน้ทุนรวม ทีเ่หลอืเป็นคำ่พนัธุ ์66.67 บำท/ตรม./รอบ หรอื รอ้ยละ 1.42 ของตน้ทุนรวม  
 ผลผลติโดยเฉลี่ยเป็น 110.00 กก./ตรม./รอบ สูงกว่ำสมำชกิที่เลี้ยงปลำสวำย หรอืปลำแรดในกระชงัอย่ำง
เดยีว ผลผลติแยกเป็นปลำเทโพ 26.67กก./ตรม./รอบ ขำยไดใ้นรำคำเฉลีย่ 50.00 บำท/กก.ปลำสวำย 50.00 กก./ตรม./
รอบ ขำยได้ในรำคำเฉลี่ย 30.00 บำท/กก. ปลำแรด 33.33กก./ตรม./รอบ ขำยได้ในรำคำเฉลี่ย 70.00 บำท/กก. มี
รำยรบัรวมเฉลีย่ 5,166.67 บำท/ตรม./รอบ เป็นรำยรบัจำกปลำเทโพ 1,333.33 บำท/ตรม./รอบ รำยรบัจำกปลำสวำย 
1,500.00 บำท/ตรม./รอบ รำยรบัจำกปลำแรด 2,333.33 บำท/ตรม./รอบ โดยเฉลีย่สมำชกิทีเ่ลีย้งปลำเทโพรว่มกบัปลำ
สวำยและปลำแรดในกระชงัมรีำยรบัเหนือต้นทุน 482.67 บำท/ตรม./รอบ คดิเป็นรอ้ยละ 10.30 ของต้นทุนรวม  เป็น
รำยรบัเหนือต้นทุนของปลำเทโพ 132.83 บำท/ตรม./รอบ   รำยรบัเหนือต้นทุนของปลำสวำย 94.31 บำท/ตรม./รอบ   
รำยรบัเหนือตน้ทุนของปลำแรด 255.53 บำท/ตรม./รอบ จำกต้นทุนรวมที่ค ำนวณมำและผลผลติเฉลีย่ที่สมำชกิท ำได ้
โดยเฉลี่ยต้นทุนกำรเลี้ยงปลำเทโพร่วมกบัปลำสวำยและปลำแรดในกระชงัจะเป็น ต้นทุนปลำเทโพ 45.02 บำท/กก. 
ตน้ทุนปลำสวำย 28.11 บำท/กก. ตน้ทุนปลำแรด 62.33 บำท/กก. (ตำรำงที ่3-12) ซึง่ตน้ทุนต่อกโิลกรมัของปลำสวำย
และปลำแรดต ่ำกวำ่สมำชกิทีเ่ลีย้งสวำยหรอืปลำแรดในกระชงัอยำ่งเดยีว  
 
ตำรำงที ่3-12 ตน้ทุน-รำยไดก้ำรเลีย้งปลำเทโพรว่มกบัปลำสวำยและปลำแรดในกระชงัของตวัอยำ่งสมำชกิ 
กลุม่ผูเ้ลีย้งสตัวน์ ้ำต ำบลทำ่ซุงจงัหวดัอุทยัธำนี 

รายการ 

รวม รอ้ยละ ปลำเทโพ ปลำสวำย ปลำแรด 

(บำท/ตรม./
รอบ) 

ของตน้ทุน
รวม 

(บำท/ตรม./
รอบ) 

(บำท/ตรม./
รอบ) 

(บำท/ตรม./
รอบ) 

ต้นทุนคงท่ี 176.33 3.76 45.85 51.14 79.35 

ทีว่ำงกระชงั 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

กระชงั 83.33 1.78 21.67 24.17 37.50 

ระบบน ้ำ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

ระบบอำหำร 2.50 0.05 0.65 0.73 1.13 
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รายการ 

รวม รอ้ยละ ปลำเทโพ ปลำสวำย ปลำแรด 

(บำท/ตรม./
รอบ) 

ของตน้ทุน
รวม 

(บำท/ตรม./
รอบ) 

(บำท/ตรม./
รอบ) 

(บำท/ตรม./
รอบ) 

ระบบจบัสตัวน์ ้ำ 15.50 0.33 4.03 4.50 6.98 

พำหนะ 75.00 1.60 19.50 21.75 33.75 

ต้นทุนผนัแปร 4,507.67 96.24 1,154.66 1,354.56 1,998.45 

คำ่พนัธุส์ตัวน์ ้ำ 66.67 1.42 0.00 66.67 0.00 

คำ่อำหำรส ำเรจ็รปู 4,441.00 94.81 1,154.66 1,287.89 1,998.45 

คำ่อำหำรสมทบ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

คำ่เวชภณัฑ/์เคมภีณัฑ ์ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

คำ่อำหำรเสรมิ/วติำมนิ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

คำ่แรงงำน 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

คำ่น ้ำ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

คำ่น ้ำมนัเชือ้เพลงิ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

คำ่ไฟฟ้ำ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

คำ่ขนสง่ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

คำ่อื่นๆ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

ต้นทุนรวม 4,684.00 100.00 1,200.51 1,405.69 2,077.80 

ผลผลิตเฉล่ีย (กก./ตรม./รอบ) 110.00     

ผลผลิตเฉล่ียปลาเทโพ (กก./ตรม./รอบ) 26.67     

ผลผลิตเฉล่ียปลาสวาย (กก./ตรม./รอบ) 50.00     

ผลผลิตเฉล่ียปลาแรด (กก./ตรม./รอบ) 33.33     

ราคาขายเฉล่ีย (บาท/กก.)      

ราคาขายปลาเทโพเฉล่ีย (บาท/กก.) 50.00     

ราคาขายปลาสวายเฉล่ีย (บาท/กก.) 30.00     

ราคาขายปลาแรดเฉล่ีย (บาท/กก.) 70.00     

รายรบัเฉล่ีย (บาท/ตรม./รอบ) 5,166.67     

รายรบัปลาเทโพเฉล่ีย (บาท/ตรม./รอบ) 1,333.33     

รายรบัปลาสวายเฉล่ีย (บาท/ตรม./รอบ) 1,500.00     
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รายการ 

รวม รอ้ยละ ปลำเทโพ ปลำสวำย ปลำแรด 

(บำท/ตรม./
รอบ) 

ของตน้ทุน
รวม 

(บำท/ตรม./
รอบ) 

(บำท/ตรม./
รอบ) 

(บำท/ตรม./
รอบ) 

รายรบัปลาแรดเฉล่ีย (บาท/ตรม./รอบ) 2,333.33     

รายรบัเหนือต้นทนุต่อไร่ (บาท/ตรม./
รอบ) 482.67 10.30    

รายรบัปลาเทโพเหนือต้นทนุ (บาท/
ตรม./รอบ) 

132.83 

 

11.06 

    

รายรบัปลาสวายเหนือต้นทุน (บาท/
ตรม./รอบ) 94.31 6.71    

รายรบัปลาแรดเหนือต้นทนุ (บาท/
ตรม./รอบ) 255.53 12.30    

ต้นทุนต่อกิโลกรมั (บาท/กก.) 42.58     

ต้นทุนปลาเทโพต่อกิโลกรมั (บาท/กก.) 45.02     

ต้นทุนปลาสวายต่อกิโลกรมั (บาท/กก.) 28.11     

ต้นทุนปลาแรดต่อกิโลกรมั (บาท/กก.) 62.33     

รายรบัเหนือต้นทนุต่อกก. (บาท/กก.)      

รายรบัเหนือต้นทนุปลาเทโพต่อ กก. 
(บาท/กก.) 4.98 11.06    

รายรบัเหนือต้นทนุปลาสวายต่อ กก. 
(บาท/กก.) 1.89 6.71    

รายรบัเหนือต้นทนุปลาแรดต่อ กก. 
(บาท/กก.) 7.67 12.30       

ทีม่ำจำกกำรส ำรวจ      
 

3.2 การตลาด 

 3.2.1 แหล่งขายผลผลิต 

 แหล่งขำยผลผลติของสมำชกิกลุ่มตวัอย่ำง 30 รำยจำกกลุ่มผู้เลี้ยงสตัว์น ้ำต ำบลท่ำซุง  โดยหน่ึงรำยอำจน ำ
ผลผลติไปจ ำหน่ำยมำกกว่ำหน่ึงแหล่ง ผลกำรศกึษำพบว่ำ สว่นใหญ่หรอืรอ้ยละ 40ของตวัอยำ่งสมำชกิน ำไปขำยปลกี
เองที่ตลำดนัด รองลงมำ รอ้ยละ 24 ของตวัอย่ำงสมำชกิขำยใหก้บัผู้รวบรวมท้องถิน่ รอ้ยละ 20 ของตวัอย่ำงสมำชกิ
ขำยใหก้บักลุ่มผูเ้ลีย้งสตัวน์ ้ำต ำบลท่ำซุง รอ้ยละ 17 ของตวัอยำ่งสมำชกิขำยใหก้บัแพปลำ (แพปลำในพืน้ที ่รอ้ยละ 10
แพปลำนอกพืน้ที ่รอ้ยละ 7) รอ้ยละ 7 ของตวัอยำ่งสมำชกิขำยใหก้บัพอ่คำ้ในตลำดคำ้สง่ในพืน้ที ่ 
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 เมื่อพจิำรณำพฤตกิรรมผูเ้ลีย้งในแต่ละระบบกำรเลีย้ง พบว่ำผูเ้ลี้ยงปลำแรดอย่ำงเดยีวตลำดส่วนใหญ่จะเป็น
ตลำดนัด และผู้รวบรวมในท้องถิ่น ผู้เลี้ยงปลำสวำยอย่ำงเดยีวตลำดส่วนใหญ่จะเป็นตลำดนัด ผู้ เลี้ยงปลำสงักะวำด
อย่ำงเดยีวตลำดจะเป็นแพปลำในพื้นที่ ส ำหรบัระบบกำรเลี้ยงแบบหลำยชนิดร่วมกนัในกระชงัหรอืบ่อเดยีวกนั ส่วน
ใหญ่จะขำยปลำรวมกนั ไม่แยกชนิดปลำ ยกเว้นหำกมีกำรเลี้ยงปลำนิลร่วมกบัปลำชนิดอื่นๆ จะแยกปลำนิลขำย
ต่ำงหำก โดยตลำดของผูเ้ลีย้งระบบกำรเลีย้งแบบหลำยชนิดร่วมกนัน้ี จะเป็น ตลำดนัด กลุ่มผูเ้ลีย้งสตัวน์ ้ำต ำบลท่ำซุง 
ผูร้วบรวมในทอ้งถิน่ และแพปลำนอกพืน้ที ่(ตำรำงที ่3-13และ 3-14) 

 3.2.2 ผูร้บัซ้ือผลผลิต 

 ผู้รบัซื้อผลผลติของสมำชกิกลุ่มตวัอย่ำง มจี ำนวนเฉลี่ย 28 รำย เป็นขำประจ ำ 16 รำย ขำจร 13 รำย แยก
ตำมระบบกำรเลีย้ง พบวำ่ ระบบกำรเลีย้งปลำแรดอยำ่งเดยีว มผีูร้บัซือ้ผลผลติเฉลีย่ 7 รำย เป็นขำประจ ำ 1 รำย ขำจร 
6 รำย ระบบกำรเลีย้งปลำสวำยอย่ำงเดยีว มผีูร้บัซื้อผลผลติเฉลี่ย 8 รำย เป็นขำประจ ำ 1 รำย ขำจร 7 รำยระบบกำร
เลีย้งปลำดุกอย่ำงเดยีว มผีูร้บัซื้อผลผลติเฉลีย่ 1 รำย เป็นขำประจ ำ ระบบกำรเลีย้งปลำสงักะวำดอยำ่งเดยีว มผีูร้บัซื้อ
ผลผลติเฉลีย่ 2 รำย เป็นขำประจ ำ ระบบกำรเลีย้งปลำนิลรว่มกบัปลำสวำย มผีูร้บัซือ้ผลผลติเฉลีย่ 1 รำย เป็นขำประจ ำ
ระบบกำรเลี้ยงปลำนิลร่วมกบัปลำแรด มผีู้รบัซื้อผลผลติเฉลี่ย 1 รำย เป็นขำประจ ำ ระบบกำรเลี้ยงปลำสวำยร่วมกบั
ปลำแรด มผีูร้บัซื้อผลผลติเฉลีย่ 5 รำย เป็นขำประจ ำระบบกำรเลีย้งปลำเทโพร่วมกบัปลำสวำยและปลำแรด มผีูร้บัซื้อ
ผลผลติเฉลีย่ 3 รำย เป็นขำประจ ำ (ตำรำงที ่3-15) 

 3.2.3 การรบัรู้ข่าวสารของสมาชิกกลุ่มฯ 

 สมำชกิกลุ่มตวัอย่ำง 21 รำยจำก30 รำย หรอืรอ้ยละ 70 ของจ ำนวนสมำชกิกลุ่มตวัอย่ำงรบัรูข้่ำวสำรด้ำน
รำคำลูกพนัธุ์สตัว์น ้ำจำกผู้ขำย โดยผู้ที่ได้รบัขอ้มูลข่ำวสำรจำกผู้ขำยส่วนใหญ่เป็นผู้เลี้ยงในระบบกำรเลี้ยงปลำแรด
อย่ำงเดยีว 10 รำย เลี้ยงปลำสวำยอย่ำงเดยีว 5 รำย ที่เหลอืเป็นระบบกำรเลี้ยงปลำดุกอย่ำงเดยีว ปลำทบัทมิอย่ำง
เดยีว ปลำนิลรว่มกบัปลำสวำย ปลำนิลรว่มกบัปลำแรดปลำสวำยร่วมกบัปลำแรด และปลำเทโพร่วมกบัปลำสวำยและ
ปลำแรด ระบบละ 1 รำย สมำชกิกลุ่มตวัอยำ่ง 6  รำยจำก 30 รำย หรอืรอ้ยละ 20 ของจ ำนวนสมำชกิกลุ่มตวัอยำ่งรบัรู้
ข่ำวสำรดำ้นรำคำลูกพนัธุ์สตัวน์ ้ำดว้ยตวัเอง โดยเป็นสมำชกิจำกระบบกำรเลี้ยงปลำสงักะวำดอย่ำงเดยีว 4 รำย และ
จำกระบบกำรเลี้ยงปลำแรดอย่ำงเดียว 2 รำยที่เหลืออีก 3 รำยหรอืร้อยละ 10ของจ ำนวนสมำชิกกลุ่มตวัอย่ำงรบัรู้
ข่ำวสำรด้ำนรำคำลูกพนัธุ์สตัว์น ้ำจำกกลุ่มฯ โดยเป็นสมำชิกจำกระบบกำรเลี้ยงปลำแรดอย่ำงเดยีว 2 รำย และจำก
ระบบกำรเลีย้งปลำนิลรว่มกบัปลำแรด (ตำรำงที ่3-16) 

 สมำชกิกลุ่มตวัอย่ำง 22 รำยจำก 30 รำย หรอืรอ้ยละ 73 ของจ ำนวนสมำชกิกลุ่มตวัอย่ำงรบัรูข้่ำวสำรด้ำน
รำคำอำหำรสตัวน์ ้ำจำกผูข้ำย โดยผูท้ีไ่ดร้บัขอ้มลูขำ่วสำรจำกผูข้ำยสว่นใหญ่เป็นผูเ้ลีย้งในระบบกำรเลีย้งปลำแรดอยำ่งเดยีว
9รำย เลี้ยงปลำสวำยอย่ำงเดยีว และปลำสงักะวำดอย่ำงเดยีว ระบบละ 4 รำย เลี้ยงปลำนิลร่วมกบัปลำแรด 2 รำย ที่
เหลอืเป็นระบบกำรเลี้ยงปลำนิลร่วมกบัปลำสวำย ปลำสวำยร่วมกบัปลำแรด และปลำเทโพร่วมกบัปลำสวำยและปลำ
แรด ระบบละ 1 รำย สมำชิกกลุ่มตวัอย่ำง 8 รำยจำก 30 รำย หรอืร้อยละ 27 ของจ ำนวนสมำชิกกลุ่มตวัอย่ำงรบัรู้
ข่ำวสำรดำ้นรำคำอำหำรสตัวน์ ้ำจำกกลุ่มฯ โดยเป็นสมำชกิจำกระบบกำรเลี้ยงปลำแรดอย่ำงเดยีว 5 รำย ที่เหลอืเป็น
ระบบกำรเลีย้งปลำสวำยอยำ่งเดยีว ปลำดุกอยำ่งเดยีว และปลำทบัทมิอยำ่งเดยีวระบบละ 1 รำย (ตำรำงที ่3-17) 

 สมำชกิกลุ่มตวัอย่ำง 17 รำยจำก 30 รำย หรอืรอ้ยละ 57 ของจ ำนวนสมำชกิกลุ่มตวัอย่ำงรบัรูข้่ำวสำรด้ำน
รำคำผลผลติสตัวน์ ้ำจำกผูข้ำย โดยผูท้ีไ่ดร้บัขอ้มลูขำ่วสำรจำกผูข้ำยสว่นใหญ่เป็นผูเ้ลีย้งในระบบกำรเลีย้งปลำแรดอยำ่ง
เดยีว 8 รำย เลี้ยงปลำสงักะวำดอย่ำงเดยีว 4 รำย ที่เหลอืเป็นระบบกำรเลี้ยงปลำสวำยอย่ำงเดยีว ปลำดุกอย่ำงเดยีว 
ปลำทบัทมิอยำ่งเดยีว ปลำนิลรว่มกบัปลำแรด และปลำเทโพรว่มกบัปลำสวำยและปลำแรด ระบบละ 1 รำย  
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ตำรำงที ่3-13 แหล่งขำยผลผลติสตัวน์ ้ำของตวัอยำ่งสมำชกิกลุ่มผูเ้ลีย้งสตัวน์ ้ำต ำบลทำ่ซุง จงัหวดัอุทยัธำนี 

หน่วย : รำย 

ระบบกำรเลีย้ง 
แรด
อยำ่ง
เดยีว 

สวำย
อยำ่ง
เดยีว 

ดุก
อยำ่ง
เดยีว 

เทโพ
อยำ่ง
เดยีว 

สงักะวำด
อยำ่งเดยีว 

ทบัทมิ
อยำ่ง
เดยีว 

นิลรว่มกบัสวำย นิลรว่มกบัแรด สวำยรว่มกบัแรด เทโพรว่มกบัสวำยและแรด 
รวมทุก
ระบบ 

ขำยรวม นิล สวำย ขำยรวม นิล แรด ขำยรวม สวำย แรด ขำยรวม เทโพ สวำย แรด  

แหล่งขำย                     

กลุ่มฯทำ่ซุง 2 1      1 1  1         6 

ขำยปลกีทีต่ลำดนดั 6 4        1   1       12 

ผูร้วบรวมทอ้งถิน่ 6  1             1    8 

แพปลำ     3 1     1         5 

ในพืน้ที ่     3 1              4 

นอกพืน้ที ่           1         1 

พอ่คำ้ในตลำดคำ้สง่ 1    1               2 

ในพืน้ที ่ 1    1               2 

นอกพืน้ที ่                     

หอ้งเยน็                     

ผูแ้ปรรปู                     

ผูส้ง่ออก                     

ผูร้บัซือ้อื่นๆ                     
ทีม่ำ จำกกำรส ำรวจ
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ตำรำงที ่3-14 รอ้ยละของตวัอยำ่งสมำชกิกลุ่มผูเ้ลีย้งสตัวน์ ้ำต ำบลทำ่ซุงจงัหวดัอุทยัธำนี ทีข่ำยผลผลติใหแ้หล่งรบัซือ้ต่ำงๆ 

(รอ้ยละของตวัอยำ่งสมำชกิทีข่ำยใหแ้หล่งรบัซือ้นัน้ๆ) 

ระบบกำรเลีย้ง 
แรด
อยำ่ง
เดยีว 

สวำย
อยำ่ง
เดยีว 

ดุก
อยำ่ง
เดยีว 

เทโพ
อยำ่ง
เดยีว 

สงักะวำด
อยำ่ง
เดยีว 

ทบัทมิ
อยำ่ง
เดยีว 

นิลรว่มกบัสวำย นิลรว่มกบัแรด สวำยรว่มกบัแรด เทโพรว่มกบัสวำยและแรด รวม
ทุก*
ระบบ 

ขำย
รวม นิล สวำย 

ขำย
รวม นิล แรด 

ขำย
รวม สวำย แรด 

ขำย
รวม เทโพ สวำย แรด 

ขำยใหใ้คร                     

กลุ่มฯทำ่ซุง 6.67 3.33      3.33 3.33  3.33         20.00 

ขำยปลกีทีต่ลำดนดั 20.00 13.33        3.33   3.33       40.00 

ผูร้วบรวมทอ้งถิน่ 20.00  3.33             1.00    24.33 

แพปลำ     10.00 3.33     3.33         16.67 

ในพืน้ที ่     10.00               10.00 

นอกพืน้ที ่      3.33     3.33         6.67 

พอ่คำ้ในตลำดคำ้สง่ 3.33    3.33               6.67 

ในพืน้ที ่ 3.33    3.33               6.67 

นอกพืน้ที ่                     

หอ้งเยน็ในพืน้ที ่                     

ผูแ้ปรรปู                     

ผูส้ง่ออก                     

ผูร้บัซือ้อื่นๆ                     

หมำยเหต ุ * ตวัเลขรวมทีม่ำกกวำ่รอ้ยละ 100 ทีค่ ำนวณจำกกำรกระจำยผลผลติของสมำชกิ ซึง่ 1 รำยอำจน ำผลผลติไปจ ำหน่ำยมำกกวำ่ 1 แหล่ง 

ทีม่ำ จำกกำรส ำรวจ 
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ตำรำงที ่3-15 จ ำนวนผูร้บัซือ้ผลผลติขำประจ ำและขำจรจำกตวัอยำ่งสมำชกิกลุ่มผูเ้ลีย้งสตัวน์ ้ำต ำบลทำ่ซุง จงัหวดัอุทยัธำนี 

      

จ ำนวยผูร้บัซือ้เฉลีย่ รวม (รำย) ขำประจ ำ (รำย) ขำจร (รำย) 

ระบบกำรเลีย้ง 
คำ่เฉลี่
ย 

คำ่เบีย่งเบน
มำตรฐำน 

คำ่สงูสุ
ด 

คำ่
ต ่ำสดุ 

คำ่เฉลี่
ย 

คำ่เบีย่งเบน
มำตรฐำน 

คำ่สงูสุ
ด 

คำ่ต ่ำสดุ คำ่เฉลี่
ย 

คำ่เบีย่งเบน
มำตรฐำน 

คำ่สงูสดุ คำ่
ต ่ำสดุ 

ปลำแรดอยำ่งเดยีว 7 4.97 12 4 1 0.7 3 1 6 4.2 9 3 

ปลำสวำยอยำ่งเดยีว 8 2.89 11 6 1 0 1 1 7 2.9 10 5 

ปลำดุกอยำ่งเดยีว 1 0.00 1 1 1 0 1 1     

ปลำเทโพอยำ่งเดยีว             

ปลำสงักะวำดอยำ่งเดยีว 2 0.50 2 1 2 0.5 2 1     

ปลำอื่นๆ (ปลำทบัทมิ) อยำ่งเดยีว             

ปลำนิลรว่มกบัปลำสวำย 1 0.00 1 1 1 0 1 1     

ปลำนิลรว่มกบัปลำแรด 1 0.58 2 1 1 0.6 2 1     

ปลำสวำยรว่มกบัปลำแรด 5 0.00 5 5 5 0 5 5     

ปลำเทโพรว่มกบัปลำสวำยและ
ปลำแรด 

3 
0.00 3 3 3 0 3 3     

รวมทกุรปูแบบการเพาะเล้ียง 28 8.93 37 22 16 2 18 14 13 7 19 8 

ทีม่ำ จำกกำรส ำรวจ             
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ตำรำงที ่3-16 กำรรบัรูข้ำ่วสำรรำคำลกูพนัธุส์ตัวน์ ้ำโดยตวัอยำ่งสมำชกิกลุม่ผูเ้ลีย้งสตัวน์ ้ำต ำบลท่ำซุง จงัหวดัอุทยัธำนี 

แหลง่ขำ่วรำคำ ผูข้ำย กลุม่ฯ Internet อื่นๆ 

ระบบกำรเลีย้ง 
จ ำนวน
รำย 

รอ้ยละของ
ตวัอยำ่ง
สมำชกิ 

จ ำนวน
รำย 

รอ้ยละของ
ตวัอยำ่ง
สมำชกิ 

จ ำนวน
รำย 

รอ้ยละของ
ตวัอยำ่ง
สมำชกิ 

จ ำนวน
รำย 

รอ้ยละของ
ตวัอยำ่ง
สมำชกิ 

ปลำนิลอยำ่งเดยีว         

ปลำแรดอยำ่งเดยีว 10 33.33 2 6.67   2 6.67 

ปลำสวำยอยำ่งเดยีว 5 16.67       

ปลำดุกอยำ่งเดยีว 1 3.33       

ปลำเทโพอยำ่งเดยีว         

ปลำสงักะวำดอยำ่งเดยีว       4 13.33 

ปลำอื่นๆ (ปลำทบัทมิ) อยำ่งเดยีว 1 3.33       

ปลำนิลรว่มกบัปลำสวำย 1 3.33       

ปลำนิลรว่มกบัปลำแรด 1 3.33 1 3.33     

ปลำสวำยรว่มกบัปลำแรด 1 3.33       

ปลำเทโพรว่มกบัปลำสวำยและปลำแรด 1 3.33       

รวมทุกรปูแบบการเพาะเลี้ยง 21 70.00 3 10.00 0 0.00 6 20.00 

ทีม่ำ จำกกำรส ำรวจ         
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ตำรำงที ่3-17กำรรบัรูข้ำ่วสำรรำคำอำหำรสตัวน์ ้ำโดยตวัอยำ่งสมำชกิกลุ่มผูเ้ลีย้งสตัวน์ ้ำต ำบลทำ่ซุงจงัหวดัอุทยัธำนี 

แหลง่ขำ่วรำคำ ผูข้ำย กลุม่ฯ Internet อื่นๆ 

ระบบกำรเลีย้ง จ ำนวนรำย 
รอ้ยละของตวัอยำ่ง

สมำชกิ จ ำนวนรำย 
รอ้ยละของตวัอยำ่ง

สมำชกิ จ ำนวนรำย 
รอ้ยละของตวัอยำ่ง

สมำชกิ จ ำนวนรำย 
รอ้ยละของตวัอยำ่ง

สมำชกิ 

ปลำนิลอยำ่งเดยีว         

ปลำแรดอยำ่งเดยีว 9 30.00 5 16.67     

ปลำสวำยอยำ่งเดยีว 4 13.33 1 3.33     

ปลำดุกอยำ่งเดยีว   1 3.33     

ปลำเทโพอยำ่งเดยีว         

ปลำสงักะวำดอยำ่งเดยีว 4 13.33       

ปลำอื่นๆ (ปลำทบัทมิ) อยำ่งเดยีว   1 3.33     

ปลำนิลรว่มกบัปลำสวำย 1 3.33       

ปลำนิลรว่มกบัปลำแรด 2 6.67       

ปลำสวำยรว่มกบัปลำแรด 1 3.33       

ปลำเทโพรว่มกบัปลำสวำยและปลำแรด 1 3.33       

รวมทุกรปูแบบการเพาะเลีย้ง 22 73.33 8 26.67     

ทีม่ำ จำกกำรส ำรวจ         
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สมำชกิกลุม่ตวัอยำ่ง 7 รำยจำก 30 รำย หรอืรอ้ยละ 23 ของจ ำนวนสมำชกิกลุ่มตวัอยำ่งรบัรูข้ำ่วสำรดำ้นรำคำ
ผลผลติสตัวน์ ้ำจำกตลำดกลำง โดยเป็นสมำชกิจำกระบบกำรเลี้ยงปลำแรดอย่ำงเดยีว 4 รำย และจำกระบบกำรเลี้ยง
ปลำสวำยอย่ำงเดยีว 3 รำย  สมำชกิกลุ่มตวัอย่ำง 5 รำยจำก 30 รำย หรอืรอ้ยละ 17 ของจ ำนวนสมำชกิกลุ่มตวัอย่ำง
รบัรูข้ำ่วสำรดำ้นรำคำผลผลติสตัวน์ ้ำจำกกลุ่มฯ โดยเป็นสมำชกิจำกระบบกำรเลี้ยงปลำแรดอย่ำงเดยีว 2 รำย ที่เหลอื
เป็นระบบกำรเลีย้งปลำสวำยอยำ่งเดยีว ปลำนิลรว่มกบัปลำสวำย  และปลำนิลรว่มกบัปลำแรด ระบบละ 1 รำย สมำชกิ
กลุ่มตวัอย่ำง 1 รำยจำก 30 รำย หรอืรอ้ยละ 3 ของจ ำนวนสมำชกิกลุ่มตวัอย่ำงรบัรูข้่ำวสำรดำ้นรำคำผลผลติสตัวน์ ้ำ
ดว้ยตนเอง โดยเป็นสมำชกิจำกระบบกำรเลีย้งปลำสวำยรว่มกบัปลำแรด(ตำรำงที ่3-18) 

 3.2.4 การก าหนดราคาผลผลิต 

 รำคำผลผลิตของสมำชิก 21 รำยจำกกลุ่มตัวอย่ำง 30 รำย หรือร้อยละ 70 ถูกก ำหนดโดยผู้รบัซื้อ โดย
สำมำรถต่อรองไดร้อ้ยละ 76 ไม่สำมำรถต่อรองไดร้อ้ยละ 24 ในกรณีรำคำก ำหนดโดยผู้รบัซื้อ เป็นผลผลติจำกระบบ
กำรเลี้ยงปลำแรดอย่ำงเดยีว ปลำสวำยอย่ำงเดยีว 5 รำย ปลำสงักะวำดอย่ำงเดยีว 4 รำย ปลำนิลร่วมกบัปลำแรด 2 
รำย ที่เหลอืเป็นระบบกำรเลี้ยงปลำดุกอย่ำงเดยีว ปลำทบัทมิอย่ำงเดยีว ปลำนิลร่วมกบัปลำสวำย ปลำสวำยร่วมกบั
ปลำแรด และปลำเทโพรว่มกบัปลำสวำยและปลำแรด ระบบละ 1 รำยรำคำผลผลติของสมำชกิ 4 รำยจำกกลุ่มตวัอยำ่ง 
30 รำย หรอืรอ้ยละ 13 ถูกก ำหนดโดยสมำชกิ โดยสำมำรถต่อรองได ้ในกรณีรำคำก ำหนดโดยสมำชกิ เป็นผลผลติจำก
ระบบกำรเลี้ยงปลำแรดอย่ำงเดยีว 1 รำย และปลำสวำยอย่ำงเดยีว 1 รำย รำคำผลผลติของสมำชกิ 5 รำยจำกกลุ่ม
ตวัอย่ำง 30 รำย หรอืรอ้ยละ 17 ถูกก ำหนดตำมรำคำตลำด ในกรณีน้ี เป็นผลผลติจำกระบบกำรเลี้ยงปลำสวำยอย่ำง
เดยีว 3 รำย ปลำแรดอยำ่งเดยีว และปลำสวำยรว่มกบัปลำแรด ระบบละ 1 รำย (ตำรำงที ่3-19) 

 3.2.5 แนวโน้มการเพาะเลี้ยงสตัวน์ ้า 

 สมำชกิกลุ่มตวัอย่ำง 14 รำยจำก 30 รำย หรอืรอ้ยละ 47 ของจ ำนวนสมำชกิกลุ่มตวัอย่ำง มแีนวโน้มจะเลีย้ง
สตัวน์ ้ำเพิม่ขึน้ โดยผูค้ดิว่ำจะเลีย้งเพิม่ ใหเ้หตุผลว่ำรำคำดรีอ้ยละ 57 ตลำดมคีวำมตอ้งกำรสงู รอ้ยละ 21 และอกีรอ้ย
ละ 22 เหน็วำ่สตัวน์ ้ำทีเ่ลีย้ง (ปลำแรด) เลีย้งงำ่ยและยงัมกี ำลงัทีจ่ะผลติ เมื่อพจิำรณำเป็นรำยระบบกำรเลีย้ง พบวำ่ ผูท้ี่
ตอบว่ำมแีนวโน้มเลี้ยงเพิ่มขึ้นมำกกว่ำผู้เลี้ยงระบบอื่น คือ ผู้เลี้ยงปลำแรดอย่ำงเดียวคิดว่ำมแีนวโน้มเลี้ยงเพิ่มขึ้น 
เพรำะ รำคำขำยสงู ตลำดยงัมคีวำมตอ้งกำรสงู และเลีย้งงำ่ย สว่นผูท้ีต่อบวำ่มแีนวโน้มเลีย้งเพิม่ขึน้ รองลงมำคอืผูเ้ลีย้ง
ปลำสวำยอย่ำงเดยีว โดยให้เหตุผลว่ำ รำคำขำยสงู และตลำดยงัมคีวำมต้องกำรสงู ส่วนผูเ้ลี้ยงระบบอื่นๆ ให้เหตุผล
กำรเลีย้งเพิม่ขึน้วำ่เป็นเพำะรำคำขำยสงู (ตำรำงที ่3-20-3-21) 

 สมำชกิกลุ่มตวัอย่ำง 14 รำยจำก 30 รำย หรอืรอ้ยละ 47 ของจ ำนวนสมำชกิกลุ่มตวัอย่ำง มแีนวโน้มจะเลีย้ง
สตัวน์ ้ำเทำ่เดมิ โดยผูค้ดิวำ่จะเลีย้งเท่ำเดมิ ใหเ้หตุผลวำ่กระชงัมจี ำกดัรอ้ยละ 17 พืน้ทีเ่ตม็ก ำลงัผลติ รอ้ยละ 13 ทีเ่หลอื
เป็นเหตุผลเรื่องกลวัน ้ำท่วม ไม่มลีูกพนัธุ์ ไม่มทีุน อำยุมำก เมื่อพจิำรณำเป็นรำยระบบกำรเลี้ยง พบว่ำ ผูท้ี่ตอบว่ำมี
แนวโน้มเลีย้งเท่ำเดมิ มำกกว่ำผูเ้ลีย้งระบบอื่น คอื ผูเ้ลีย้งปลำแรดอย่ำงเดยีว รองลงมำคอืผูเ้ลีย้งปลำสวำยอย่ำงเดยีว 
ปลำสงักระวำดอยำ่งเดยีว และปลำสวำยรว่มกบัปลำแรด (ตำรำงที ่3-20-3-21) 

 สมำชกิกลุ่มตวัอยำ่ง 2 รำยจำก 30 รำย หรอืรอ้ยละ 6 ของจ ำนวนสมำชกิกลุม่ตวัอยำ่ง มแีนวโน้มจะเลีย้งสตัว์
น ้ำลดลง โดยใหเ้หตุผลว่ำมปัีญหำเรื่องโรค และรำคำขำยลดต ่ำลง เมื่อพจิำรณำเป็นรำยระบบกำรเลีย้ง พบว่ำ ผูเ้ลี้ยง
ปลำแรดอย่ำงเดยีว คดิว่ำปัญหำเรื่องโรคจะท ำให้แนวโน้มกำรเลี้ยงสตัวน์ ้ำลดลง และผู้เลี้ยงปลำดุกอย่ำงเดยีวคดิว่ำ
เรือ่งรำคำขำยลดต ่ำลงจะท ำใหแ้นวโน้มกำรเลีย้งสตัวน์ ้ำลดลง (ตำรำงที ่3-20-3-21) 

 



3-28 

3-28 

ตำรำงที ่3-18 กำรรบัรูข้ำ่วสำรรำคำผลผลติสตัวน์ ้ำโดยตวัอยำ่งสมำชกิกลุ่มผูเ้ลีย้งสตัวน์ ้ำต ำบลทำ่ซุงจงัหวดัอุทยัธำนี 

แหลง่ขำ่วรำคำ ผูข้ำย กลุม่ฯ Internet ตลำดกลำง อื่นๆ 

ระบบกำรเลีย้ง จ ำนวนรำย 

รอ้ยละของ
ตวัอยำ่ง
สมำชกิ จ ำนวนรำย 

รอ้ยละของ
ตวัอยำ่ง
สมำชกิ จ ำนวนรำย 

รอ้ยละของ
ตวัอยำ่ง
สมำชกิ จ ำนวนรำย 

รอ้ยละของ
ตวัอยำ่ง
สมำชกิ จ ำนวนรำย 

รอ้ยละของ
ตวัอยำ่ง
สมำชกิ 

ปลำนิลอยำ่งเดยีว           

ปลำแรดอยำ่งเดยีว 8 26.67 2 6.67   4 13.33   

ปลำสวำยอยำ่งเดยีว 1 3.33 1 3.33   3 10.00   

ปลำดุกอยำ่งเดยีว 1 3.33         

ปลำเทโพอยำ่งเดยีว           

ปลำสงักะวำดอยำ่งเดยีว 4 13.33         

ปลำอื่นๆ (ปลำทบัทมิ) อยำ่งเดยีว 1 3.33         

ปลำนิลรว่มกบัปลำสวำย   1 3.33       

ปลำนิลรว่มกบัปลำแรด 1 3.33 1 3.33       

ปลำสวำยรว่มกบัปลำแรด         1 3.33 

ปลำเทโพรว่มกบัปลำสวำยและปลำแรด 1 3.33         

รวมทุกรปูแบบการเพาะเลีย้ง 17 56.67 5 16.67   7 23.33 1 3.33 

ทีม่ำ จำกกำรส ำรวจ           
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ตำรำงที ่3-19 กำรก ำหนดรำคำผลผลติทีข่ำยโดยตวัอยำ่งสมำชกิกลุม่ผูเ้ลีย้งสตัวน์ ้ำต ำบลท่ำซุงจงัหวดัอุทยัธำนี 

กำรก ำหนดรำคำผลผลติ ก ำหนดโดยผูร้บัซือ้ (รำย) ก ำหนดโดยเกษตรกร (รำย) 
ตำมรำคำตลำด ตำมสญัญำ อื่นๆ 

ระบบกำรเลีย้ง รวม ต่อรองได ้ ต่อรองไมไ่ด ้ รวม ต่อรองได ้ ต่อรองไมไ่ด ้

ปลำนิลอยำ่งเดยีว          

ปลำแรดอยำ่งเดยีว 14 7 3  3  1   

ปลำสวำยอยำ่งเดยีว 5 1   1  3   

ปลำดุกอยำ่งเดยีว 1 1        

ปลำเทโพอยำ่งเดยีว 0         

ปลำสงักะวำดอยำ่งเดยีว 4 3 1       

ปลำอื่นๆ (ปลำทบัทมิ) อยำ่งเดยีว 1 1        

ปลำนิลรว่มกบัปลำสวำย 1  1       

ปลำนิลรว่มกบัปลำแรด 2 2        

ปลำสวำยรว่มกบัปลำแรด 1      1   

ปลำเทโพรว่มกบัปลำสวำยและปลำแรด 1 1        

รวมทุกรปูแบบการเพาะเลี้ยง 30         

ทีม่ำ จำกกำรส ำรวจ          
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ตำรำงที ่3-20 แนวโน้มกำรเพำะเลีย้งสตัวน์ ้ำของตวัอยำ่งสมำชกิกลุม่ผูเ้ลีย้งสตัวน์ ้ำต ำบลท่ำซุงจงัหวดัอุทยัธำนี 

(จ ำนวนรำยสมำชกิกลุม่) 

 เลีย้งเพิม่ขึน้ เลีย้งลดลง เท่ำเดมิ 

ระบบกำรเลีย้ง รวม รำคำขำย รำคำปัจจยั ตลำด เงนิทุน อื่นๆ รวม รำคำขำย รำคำปัจจยั ตลำด เงนิทุน โรค อื่นๆ รวม 

ปลำนิลอยำ่งเดยีว               

ปลำแรดอยำ่งเดยีว 4 1  1  2 1     1  9 

ปลำสวำยอยำ่งเดยีว 3 1  2          2 

ปลำดุกอยำ่งเดยีว       1 1       

ปลำเทโพอยำ่งเดยีว               

ปลำสงักะวำดอยำ่งเดยีว 2 2            2 

ปลำอื่นๆ (ปลำทบัทมิ) อยำ่งเดยีว 1 1             

ปลำนิลรว่มกบัปลำสวำย 1 1             

ปลำนิลรว่มกบัปลำแรด 2 2             

ปลำสวำยรว่มกบัปลำแรด              1 

ปลำเทโพรว่มกบัปลำสวำยและปลำแรด 1     1         

รวมทุกรปูแบบการเพาะเลี้ยง 14 8  3  3 2 1    1  14 

ทีม่ำ จำกกำรส ำรวจ               
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ตำรำงที ่3-21แนวโน้มกำรเพำะเลีย้งสตัวน์ ้ำของตวัอยำ่งสมำชกิกลุม่ผูเ้ลีย้งสตัวน์ ้ำต ำบลท่ำซุงจงัหวดัอุทยัธำนี 

(รอ้ยละของจ ำนวนตวัอยำ่งสมำชกิกลุม่) 

ระบบกำรเลีย้ง 

เลีย้งเพิม่ขึน้ เลีย้งลดลง เท่ำเดมิ 

รวม 
รำคำ
ขำย 

รำคำ
ปัจจยั ตลำด เงนิทุน อื่นๆ รวม 

รำคำ
ขำย 

รำคำ
ปัจจยั ตลำด เงนิทุน โรค อื่นๆ รวม 

ปลำนิลอยำ่งเดยีว               

ปลำแรดอยำ่งเดยีว 13.33 3.33  3.33  6.67 3.33     3.33  30.00 

ปลำสวำยอยำ่งเดยีว 10.00 3.33  6.67   0.00       6.67 

ปลำดุกอยำ่งเดยีว 0.00      3.33 3.33      0.00 

ปลำเทโพอยำ่งเดยีว 0.00      0.00       0.00 

ปลำสงักะวำดอยำ่งเดยีว 6.67 6.67     0.00       6.67 

ปลำอื่นๆ (ปลำทบัทมิ) อยำ่งเดยีว 3.33 3.33     0.00       0.00 

ปลำนิลรว่มกบัปลำสวำย 3.33 3.33     0.00       0.00 

ปลำนิลรว่มกบัปลำแรด 6.67 6.67     0.00       0.00 

ปลำสวำยรว่มกบัปลำแรด 0.00      0.00       3.33 

ปลำเทโพรว่มกบัปลำสวำยและปลำแรด 3.33     3.33 0.00       0.00 

รวมทุกรปูแบบการเพาะเลี้ยง 46.67 26.67  10.00  10.00 6.66 3.33    3.33  46.67 

ทีม่ำ จำกกำรส ำรวจ               
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3.3 ความเหน็ท่ีสมาชิกกลุ่มเกษตรกรมีต่อการสนับสนุนโดยภาครฐั 

 3.3.1 ความสนับสนุนท่ีได้รบัจากหน่วยงานของรฐั 

 กำรวเิครำะหเ์รือ่งกำรใหค้วำมสนบัสนุนของหน่วยงำนของรฐัต่อกลุม่เกษตรกร พบวำ่ สมำชกิกลุม่ตวัอยำ่ง 29 
รำยจำก 30 รำย หรอืรอ้ยละ 97 ของจ ำนวนสมำชกิกลุ่มตวัอยำ่งไดร้บัควำมสนบัสนุนจำกกรมประมง ในเรือ่งปัจจยักำร
ผลติ กำรอบรมให้ควำมรูเ้ทคนิคกำรเลี้ยง กำรเขำ้เยี่ยมฟำร์ม กำรเขำ้ตรวจรบัรองฟำร์ม กำรจดัตัง้เครอืข่ำย แหล่ง
เงนิทุน และกำรตลำด ตำมล ำดบั  

 สมำชิกกลุ่มตัวอย่ำง 20 รำยจำก 30 รำย หรือร้อยละ 67 ของจ ำนวนสมำชิกกลุ่มตัวอย่ำงได้รบัควำม
สนบัสนุนจำกกรมสง่เสรมิสหกรณ์ ในเรือ่งแหล่งเงนิทุน กำรบรหิำรจดักำรกลุม่ กำรใหทุ้นและสนิเชื่อ กำรใหค้วำมรูเ้รือ่ง
กำรท ำบญัช ีและกำรตลำด ตำมล ำดบั 

 สมำชิกกลุ่มตัวอย่ำง 11 รำยจำก 30 รำย หรือร้อยละ 37 ของจ ำนวนสมำชิกกลุ่มตัวอย่ำงได้รบัควำม
สนับสนุนจำกองค์กำรบริหำรส่วนท้องถิ่น ในเรื่องจดัหำปัจจยักำรผลิต แหล่งเงนิทุน กำรเพำะเลี้ยงสตัว์น ้ ำ และ
กำรตลำด ตำมล ำดบั (ตำรำงที ่3-22) 

 3.3.2 ความคิดเหน็ท่ีมีต่อความสนับสนุนท่ีได้รบัจากหน่วยงานของรฐั 

 สมำชิกกลุ่มตวัอย่ำง 30 รำย มีควำมคิดเห็นต่อควำมสนับสนุนที่ได้รบัจำกกรมประมง และกรมส่งเสริม
สหกรณ์ อยู่ในระดบัควำมสำมำรถมำก เกณฑ์คะแนนเฉลีย่ 4.17 และ 3.53 ตำมล ำดบั ส ำหรบัควำมคดิเหน็ต่อควำม
สนบัสนุนทีไ่ดร้บัจำกองคก์ำรบรหิำรสว่นทอ้งถิน่อยูใ่นระดบัควำมสำมำรถปำนกลำง เกณฑค์ะแนนเฉลีย่ 2.43 (ตำรำงที ่
3-23) 

 3.3.3 ความสนับสนุนท่ีสมาชิกต้องการจากหน่วยงานของรฐั 

  1) ควำมตอ้งกำรควำมสนบัสนุนจำกกรมประมง 

สมำชกิกลุ่มตวัอยำ่ง 23 รำยจำก 30 รำย หรอืรอ้ยละ 77 ของจ ำนวนสมำชกิกลุม่ตวัอยำ่งมคีวำม
มีควำมต้องกำรควำมสนับสนุนจำกกรมประมง (อีกร้อยละ 23 ไม่ต้องกำร) ในเรื่องปัจจยักำรผลิต (ร้อยละ 67) 
กำรตลำด (รอ้ยละ 30) เรื่องเงนิทุน (รอ้ยละ 27) กำรอบรมใหค้วำมรูท้ำงวชิำกำร (รอ้ยละ 23) และกำรเขำ้เยีย่มฟำรม์ 
(รอ้ยละ 7) 

  2) ควำมตอ้งกำรควำมสนบัสนุนจำกกรมสง่เสรมิสหกรณ์ 

สมำชกิกลุ่มตวัอยำ่ง 16 รำยจำก 30 รำย หรอืรอ้ยละ 53 ของจ ำนวนสมำชกิกลุม่ตวัอยำ่งมคีวำม
มคีวำมตอ้งกำรควำมสนับสนุนจำกกรมสง่เสรมิสหกรณ์ (อกีรอ้ยละ 47 ไม่ตอ้งกำร) ในเรื่องแหล่งเงนิทุน (รอ้ยละ 50) 
กำรตลำด (รอ้ยละ 33) กำรอบรมใหค้วำมรูก้ำรท ำบญัช ี(รอ้ยละ 27) และกำรอบรมใหค้วำมรูก้ำรบรหิำรกลุ่ม (รอ้ยละ 10) 

  3) ควำมตอ้งกำรควำมสนบัสนุนจำกองคก์ำรบรหิำรสว่นทอ้งถิน่  

สมำชกิกลุม่ตวัอยำ่ง 14 รำยจำก 30 รำย หรอืรอ้ยละ 47 ของจ ำนวนสมำชกิกลุม่ตวัอยำ่งมคีวำม
มคีวำมตอ้งกำรควำมสนบัสนุนจำกองคก์ำรบรหิำรสว่นทอ้งถิน่ (อกีรอ้ยละ 53 ไมต่อ้งกำร) ในเรือ่งแหล่งเงนิทุน (รอ้ยละ 
33) สง่เสรมิอำชพีกำรเพำะเลีย้งสตัวน์ ้ำ (รอ้ยละ 17) และแหล่งเงนิทุน (รอ้ยละ 33) รำยละเอยีดตำมตำรำงที ่3-24 
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ตำรำงที ่3-22ควำมสนบัสนุนทีต่วัอยำ่งสมำชกิกลุ่มผูเ้ลีย้งสตัวน์ ้ำต ำบลทำ่ซุงจงัหวดัอุทยัธำนี ไดร้บัจำกหน่วยงำนของรฐั 

กรมประมง จ ำนวนรำย 

รอ้ยละของ
ตวัอยำ่ง
สมำชกิ กรมสง่เสรมิสหกรณ์ จ ำนวนรำย 

รอ้ยละของ
ตวัอยำ่ง
สมำชกิ อบต./อบจ. จ ำนวนรำย 

รอ้ยละของ
ตวัอยำ่ง
สมำชกิ หน่วยงำนอื่นๆของรฐั จ ำนวนรำย 

รอ้ยละของ
ตวัอยำ่ง
สมำชกิ 

ไมไ่ดร้บั 1 3.33 ไมไ่ดร้บั 10 33.33 ไมไ่ดร้บั 19 63.33 ไมไ่ดร้บั 30 100.00 

ไดร้บั 29 96.67 ไดร้บั 20 66.67 ไดร้บั 11 36.67 ไดร้บั - - 

อมรม 24 80.00 ควำมรูจ้ดัตัง้สหกรณ์ฯ - - กำรเพำะเลีย้ง 2 6.67    

เยีย่มฟำรม์ 20 66.67 บรหิำรจดักำร 8 26.67 จดัหำปัจจยัผลติ 9 30.00    

ตรวจรบัรอง 17 56.67 ท ำบญัช ี 3 10.00 ตลำด 1 3.33    

ปัจจยัผลติ 26 86.67 แหลง่เงนิทุน 10 33.33 แหลง่เงนิทุน 3 10.00    

เงนิทุน 4 13.33 ใหทุ้น/สนิเชือ่ 6 20.00 ธุรกจิสตัวน์ ้ำ -     

ตลำด 2 6.67 ธุรกจิสตัวน์ ้ำ - - อื่นๆ -     

เครอืขำ่ย 5 16.67 ตลำด 1 3.33       

อื่นๆ - - อื่นๆ         

ทีม่ำจำกกำรส ำรวจ           
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ตำรำงที ่3-23 ควำมเหน็ทีต่วัอยำ่งสมำชกิกลุม่ผูเ้ลีย้งสตัวน์ ้ำต ำบลทำ่ซุงจงัหวดัอุทยัธำนี มตี่อควำมสนบัสนุนทีไ่ดร้บัจำกหน่วยงำนของรฐั 

หน่วยงำน คะแนนเฉลีย่ คำ่เบีย่งเบนมำตรฐำน คำ่สงูสดุ คำ่ต ่ำสดุ ระดบัควำมสำมำรถ 

กรมประมง 4.17 0.95 5 1 สำมำรถมำก 

กรมสง่เสรมิสหกรณ์ 3.53 1.53 5 1 สำมำรถมำก 

อบต./อบจ. 2.43 1.55 5 1 สำมำรถปำนกลำง 

ทีม่ำจำกกำรส ำรวจ      
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ตำรำงที ่3-24ควำมสนบัสนุนทีต่วัอยำ่งสมำชกิกลุม่ผูเ้ลีย้งสตัวน์ ้ำต ำบลทำ่ซุงจงัหวดัอุทยัธำนี ตอ้งกำรจำกหน่วยงำนรฐั 

กรมประมง 
จ ำนวน
รำย 

รอ้ยละของ
ตวัอยำ่ง
สมำชกิ กรมสง่เสรมิสหกรณ์ 

จ ำนวน
รำย 

รอ้ยละของ
ตวัอยำ่ง
สมำชกิ 

อบต./
อบจ. 

จ ำนวน
รำย 

รอ้ยละของ
ตวัอยำ่ง
สมำชกิ อื่นๆ 

จ ำนวน
รำย 

รอ้ยละของ
ตวัอยำ่ง
สมำชกิ 

ไมต่อ้งกำร 7 23.33 ไมต่อ้งกำร 14 46.67 
ไม่
ตอ้งกำร 16 53.33 

ไม่
ตอ้งกำร 30 100 

ตอ้งกำร 23 76.67 ตอ้งกำร 16 53.33 ตอ้งกำร 14 46.67 ตอ้งกำร - - 

อมรม 7 23.33 อบรมบรหิำรกลุ่มฯ 3 10.00 
จดัหำ
ปัจจยัผลติ 3 10.00    

เยีย่มฟำรม์ 2 6.67 ท ำบญัช ี 8 26.67 
แหลง่
เงนิทุน 10 33.33    

ตรวจรบัรอง - - แหลง่เงนิทุน 15 50.00 อื่นๆ 5 16.67    

ปัจจยัผลติ 20 66.67 ตลำด 10 33.33       

เงนิทุน 8 26.67 ธุรกจิสตัวน์ ้ำ - -       

ตลำด 9 30.00 อื่นๆ - -       

กำรประกอบธุรกจิ - -          

อื่นๆ 1 3.33          

ทีม่ำจำกกำรส ำรวจ           
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3.4 ปัญหาและอปุสรรคท่ีสมาชิกกลุ่มเกษตรกรพบ  

 สมำชกิกลุ่มตวัอย่ำง 30 รำย ส่วนใหญ่ประสบปัญหำอุปสรรคด้ำนสภำวะแวดล้อมและสงัคมในเรื่องน ้ำเสยี 
รอ้ยละ 60 รองลงมำเป็นปัญหำและอุปสรรคด้ำนกำรผลติ เรื่องปลำเป็นโรค รอ้ยละ 13 ปัญหำอุปสรรคเรื่องน ้ำท่วม 
รอ้ยละ 10 เรื่องหน้ำรอ้นอุณหภูมนิ ้ำสงูสง่ผลใหป้ลำตำย รอ้ยละ 7 ทีเ่หลอืเป็นปัญหำอุปสรรคเรื่องตวัเงนิตวัทองมำกนิ
ปลำ น ้ำพดักระชงัขำดในชว่งหน้ำฝน รำคำผนัผวน โดนกดรำคำ ขำดแคลนลกูพนัธุ ์กลุม่พฒันำยงัไมม่ำก มขีอ้จ ำกดั  
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ตำรำงที ่3-25ปัญหำและอุปสรรคดำ้นกำรผลติและดำ้นกำรตลำดทีร่ำยงำนโดยตวัอยำ่งสมำชกิกลุม่ผูเ้ลีย้งสตัวน์ ้ำต ำบลทำ่ซุงจงัหวดัอุทยัธำนี 

(จ ำนวนรำยทีร่ำยงำนปัญหำและอุปสรรค, รอ้ยละของตวัอยำ่ง) 

ปัญหำและอุปสรรคดำ้นกำรผลติ จ ำนวน 
รอ้ยละของ

ตวัอยำ่งสมำชกิ ปัญหำและอุปสรรคดำ้นกำรตลำด จ ำนวน 
รอ้ยละของ

ตวัอยำ่งสมำชกิ 

ปลำเป็นโรค 4 13.33 รำคำผนัผวน 1 3.33 

มตีวัเงนิตวัทองมำกนิปลำ 1 3.33 โดนกดรำคำ 1 3.33 

      

ปัญหำและอุปสรรคดำ้นสภำวะ
แวดลอ้มและสงัคม   

ปัญหำและอุปสรรคดำ้นกำรจดัตัง้และกำร
ด ำเนินงำนของกลุม่ฯ   

น ้ำเสยี 18 60.00 อยำกใหช้ว่ยจดัหำลกูพนัธุ ์ 1 3.33 

น ้ำทว่ม 3 10.00 
ใหก้ลุม่พฒันำแขง็แรงขึน้กวำ่เดมิเตบิโต
กวำ่เดมิ 1 3.33 

หน้ำรอ้นอุณหภูมนิ ้ำสงู ปลำตำย 2 6.67 หำแหล่งเพำะพนัธุป์ลำ 1 3.33 

หน้ำฝนน ้ำพดักระชงัขำด 1 3.33 หำแหล่งขำยอำหำรรำคำถกู 1 3.33 

   สง่เสรมิกำรเลีย้งปลำเพิม่ขึน้ 1 3.33 

ทีม่ำจำกกำรส ำรวจ      
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บทท่ี 4 
การวิเคราะหปั์จจยัท่ีก าหนดความส าเรจ็ของการจดัตัง้กลุ่มเกษตรกร 

 
4.1 การวิเคราะห ์จดุเด่น-จดุด้อย-โอกาส-อปุสรรคของกลุ่มเกษตรกร 

 กำรวเิครำะห์ จุดเด่น-จุดด้อย-โอกำส-อุปสรรค (SWOT) กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสตัว์น ้ ำต ำบลท่ำซุงจงัหวดั
อุทยัธำนีส ำหรบักำรวเิครำะห ์จะแบ่งออกเป็นสองสว่นหลกัๆ คอื กำรวเิครำะหปั์จจยัภำยใน  (Internal Factors) ไดแ้ก่ 
จุดเด่น (strengths) และจุดด้อย (weaknesses) และกำรวเิครำะห์ปัจจยัภำยนอก (External Factors) ได้แก่ โอกำส 
(Opportunities) และอุปสรรค (Threats) 

 4.1.1 การวิเคราะหปั์จจยัภายใน 

 กำรวเิครำะห์ปัจจยัภำยใน จะพจิำรณำจำกปัจจยัในด้ำนต่ำงๆ ได้แก่ บุคลำกร ประกอบด้วย ประธำนกลุ่ม 
และสมำชกิกลุ่ม ควำมพรอ้มในสิง่ที่มอียู่ขององค์กรในเรื่องของท ำเลที่ตัง้ของกลุ่ม ควำมพรอ้มด้ำนเงนิทุนของกลุ่ม 
กระบวนกำรบรหิำรจดักำรของกลุม่ดงัมรีำยละเอยีดต่อไปน้ี 

จดุเด่น (S: Strengths) 

S1 ผูน้ ำมคีวำมมุง่มัน่ และมทีกัษะกำรตลำดเขม้แขง็  

S2 มกีำรสรำ้งเครอืขำ่ยระหวำ่งกลุ่มผูเ้ลีย้งสตัวน์ ้ำ เพือ่แลกเปลีย่นควำมรูเ้รือ่งกำรเลีย้ง กำรตลำด 

S3 พฒันำกำรเลีย้งปลำแรด ผลกัดนัไดร้บักำรขึน้ทะเบยีน สิง่บ่งชีท้ำงภูมศิำสตร:์ GI  

S4 มกีำรเพิม่มลูคำ่โดยกำรแปรรปู 

S5 กลุม่สำมำรถต่อรองรำคำกบัโรงผลติอำหำรปลำ ไดร้ำคำถกูกวำ่ทัว่ไป 

S6 กลุม่สำมำรถผลติอำหำรเองได ้เป็นกำรลดตน้ทุนคำ่อำหำรถงึ 60% 

S7 กลุม่ปล่อยเงนิกู ้ดอกเบีย้ 8% ต่อปี เปิดโอกำสสมำชกิเขำ้ถงึแหลง่เงนิทุน 

S8 กลุม่สำมำรถจดัหำแหล่งเงนิทุนบรหิำรจดักำรภำยในกลุม่ 

S9 สมำชกิใหค้วำมรว่มมอืในกำรเขำ้รว่มประชุมหำรอืแกปั้ญหำรว่มกนั 

S10 สมำชกิมคีวำมมุง่มัน่ สมำชกิมคีวำมซื่อสตัย ์ 

S11 สมำชกิสำมำรถเลีย้งปลำไดห้ลำกหลำยชนิด เชน่ ปลำนิล ปลำดุก ปลำสวำย ปลำสงัควำท ปลำเบญจพรรณ 

ข้อจ ากดั (W: Weaknesses) 

W1 ก ำลงักำรผลติอำหำรเองของกลุ่มมจี ำกดั ท ำใหบ้รกิำรสมำชิกไม่ครบถ้วน ต้องรอควิ และตอ้งซื้ออำหำร
จำกพอ่คำ้ทีม่รีำคำแพง 

W2 ไมส่ำมำรถต่อรองรำคำกบัผูซ้ือ้ 

W3 เงนิทุนส ำหรบัขยำยกจิกำรมจี ำกดั 

W4 แรงงำนครวัเรอืนในกำรชว่ยเหลอืดำ้นประมงมจี ำกดั 

W5 ผลผลติปลำแรดต ่ำเน่ืองจำกใชเ้วลำเลีย้งนำน 
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 4.1.2การวิเคราะหปั์จจยัภายนอก 

 กำรวเิครำะห์ปัจจยัภำยนอก จะพจิำรณำจำกปัจจยัภำยนอกที่มผีลกระทบต่อกำรบรหิำรจดักำรของกลุ่มฯ
ได้แก่ กำรสนับสนุนของเจำ้หน้ำที่องค์กรของรฐั เอกชน และองค์กรท้องถิน่ รวมทัง้ผู้มสี่วนไดส้่วนเสยีในท้องถิน่ สิง่
อ ำนวยควำมสะดวกขัน้พื้นฐำนของพื้นที่ สภำพแวดลอ้ม สภำพเศรษฐกจิและสงัคมกำรตลำดทัง้ตลำดปัจจยักำรผลติ 
และตลำดผลผลติ ตลอดจนแหลง่สนบัสนุนเงนิทุน โดยมรีำยละเอยีด ดงัต่อไปนี้ 

โอกาส (O: Opportunities) 

O1 มคีวำมไดเ้ปรยีบในเรือ่งจุดทีต่ ัง้ ไมไ่กลจำกตลำด และแหลง่ท่องเทีย่ว สำมำรถเดนิทำงโดยเรอืไดส้ะดวก 

O2 มแีมน่ ้ำส ำคญั 2 สำย ไหลมำบรรจบกนั มคีวำมอุดมสมบรูณ์ทำงทรพัยำกรสตัวน์ ้ำ (ลกูปลำหำไดเ้อง) 

O3 มหีน่วยงำน/องคก์ร ทัง้ภำครฐั และเอกชน ใหก้ำรสนบัสนุนกลุม่ 

O4 มคีณะกรรมกำรรว่มหลำยลุม่น ้ำช่วยสนบัสนุนและแกไ้ขปัญหำตัง้แต่ตน้น ้ำของสำยแมน่ ้ำสะแกกรงั  

O5 กรมประมงตรวจสอบคุณภำพน ้ำทุกอำทติย ์(เฝ้ำระวงั พจิำรณำคำ่ BOD) และแจง้กลุ่มศนูยเ์รยีนรู ้

อปุสรรค (T-Threats)   

T1 น ้ำเสยี 

T2 ปลำเป็นโรค 

T3 น ้ำทว่มในฤดนู ้ำหลำก น ้ำป่ำ และมสีิง่ปฏกิลูไหลลงมำ 

T4 ฤดรูอ้นอุณหภมูนิ ้ำสงู สง่ผลใหป้ลำตำย 

T5 ขำดแคลนลกูพนัธุค์ุณภำพ 

T6 ขำดแหลง่เพำะพนัธุป์ลำ 

T7 ขำดแหลง่เงนิทุนดอกเบีย้ต ่ำ 

T8 ขำดกำรตรวจสอบคุณภำพน ้ำดำ้นพวกสำรเคมจีำกหน่วยงำน 
T9 ปัญหำ น ้ำแลง้ น ้ำเสยี และพชืต่ำงๆ ทีข่วำงทำงน ้ำ 
 

4.2 การวิเคราะหก์ลยทุธการพฒันากลุ่มเกษตรกร (จำก TOWS) 

4.2.1 กลยทุธเ์ชิงรกุ  

เป็นกลยุทธท์ีด่งึศกัยภำพของกลุ่มฯรว่มกบัโอกำส ซึง่มคีวำมพรอ้มหลำยอยำ่ง เพื่อเพิม่ประสทิธภิำพของกำร
ด ำเนินงำนของกลุ่ม ซึ่งกลุ่มเกษตรกรผูเ้ลีย้งสตัวน์ ้ำต ำบลท่ำซุงจงัหวดัอุทยัธำนี ไดก้ ำหนดกลยุทธเ์ชงิรุก คอื กลยุทธ์
การขยายช่องทางการตลาด โดยก ำหนดโครงกำร ไว ้3 โครงกำร คอื 

1) โครงกำรจดัตัง้แพลอยน ้ำ(ตลำดลอยน ้ำ) เพื่อจ ำหน่ำยผลผลติของกลุ่มฯ บรหิำรจดักำรโดยกลุ่มฯ เป็น
กำรรองรบันกัทอ่งเทีย่ว 

2) โครงกำรสรำ้งเครอืขำ่ยรว่มกบักลุ่มกำรทอ่งเทีย่วเชงิอนุรกัษ์ เพือ่เชื่อมโยงลกูคำ้ซึง่กนัและกนั 

3) โครงกำรสง่เสรมิกำรตลำดปลำแรดเชงิพำณิชย ์เพื่อเป็นกำรสนับสนุนโครงกำรฟำรม์ใหญ่ของกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ 



4-3 

Strengthsจดุเด่นหรือจดุแขง็ Opportunities โอกาส 

S1 ผูน้ ำมคีวำมมุง่มัน่ และมทีกัษะกำรตลำดเขม้แขง็ 
ไดร้บัรำงวลัเกษตรกรดเีดน่แห่งชำต ิปี 2557 

S2 มกีำรสรำ้งเครอืขำ่ยระหวำ่งกลุ่มผูเ้ลีย้งสตัวน์ ้ำ เพือ่
แลกเปลีย่นควำมรูเ้รือ่งกำรเลีย้ง กำรตลำด 

S3 พฒันำกำรเลีย้งปลำแรด ผลกัดนัไดร้บักำรขึน้ทะเบยีน 
สิง่บ่งชีท้ำงภมูศิำสตร ์: GI  

S4 มกีำรเพิม่มลูคำ่โดยกำรแปรรปู 

S5 กลุม่สำมำรถต่อรองรำคำกบัโรงผลติอำหำรปลำ ได้
รำคำถกูกวำ่ทัว่ไป 

S6 กลุม่สำมำรถผลติอำหำรเองได ้เป็นกำรลดตน้ทุน
คำ่อำหำรถงึ 60% 

S7 กลุม่ปล่อยเงนิกู ้ดอกเบีย้ 8% ต่อปี เปิดโอกำสสมำชกิ
เขำ้ถงึแหล่งเงนิทุน 

S8 กลุม่สำมำรถจดัหำแหล่งเงนิทุนบรหิำรจดักำรภำยใน
กลุม่ 

S9 สมำชกิใหค้วำมรว่มมอืในกำรเขำ้รว่มประชุมหำรอื
แกปั้ญหำรว่มกนั  

S10 สมำชกิมคีวำมมุง่มัน่ สมำชกิมคีวำมซื่อสตัย ์ 

S11 สมำชกิสำมำรถเลีย้งปลำไดห้ลำกหลำยชนิด เชน่ 
ปลำนิล ปลำดุก ปลำสวำย ปลำสงัควำท ปลำเบญจ
พรรณ 

O1 มคีวำมไดเ้ปรยีบในเรือ่งจุดทีต่ ัง้ไมไ่กลจำกตลำด และ
แหลง่ท่องเทีย่ว สำมำรถเดนิทำงโดยเรอืไดส้ะดวก 

O2 มแีมน่ ้ำส ำคญั 2 สำย ไหลมำบรรจบกนั มคีวำมอุดม
สมบรูณ์ทำงทรพัยำกรสตัวน์ ้ำ(ลกูปลำหำไดเ้อง) 

O3 มหีน่วยงำน/องคก์ร ทัง้ภำครฐั และเอกชน ใหก้ำร
สนบัสนุนกลุ่ม 

O4 มคีณะกรรมกำรรว่มหลำยลุ่มน ้ำชว่ยสนบัสนุนและ
แกไ้ขปัญหำตัง้แต่ตน้น ้ำของสำยแมน่ ้ำสะแกกรงั  

 

TOWS 

 (จุดแขง็-โอกำส) S-O 

เป็นสถำนกำรณ์ทีพ่งึปรำรถนำ องคก์รมคีวำมพรอ้มหลำยอยำ่ง 

กลยุทธใ์นเชงิรุก: การขยายช่องทางการตลาด 

1. จดัตัง้แพลอยน ้ำ(ตลำดลอยน ้ำ) จ ำหน่ำยผลผลติ บรหิำรจดักำรโดยกลุม่รองรบันกัทอ่งเทีย่ว 

2. รว่มมอืเป็นเครอืขำ่ยกบักลุ่มกำรทอ่งเทีย่วเชงิอนุรกัษ์ เพือ่สง่ลกูคำ้ใหก้นัและกนั 

3. สง่เสรมิในเชงิพำณิชยใ์นกำรท ำตลำดปลำแรดส ำหรบัโครงกำรฟำรม์ใหญ่ 
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4.2.2 กลยทุธเ์ชิงป้องกนั  

เป็นสถำนกำรณ์ทีก่ลุม่เกษตรกรผูเ้ลีย้งสตัวน์ ้ำต ำบลทำ่ซุงจงัหวดัอุทยัธำนี มโีอกำสเป็นขอ้ไดเ้ปรยีบดำ้นกำร
แขง่ขนัหลำยประกำร แต่ขดัทีม่ปัีญหำเป็นจุดอ่อน ดงันัน้ทำงออกจงึก ำหนดกลยุทธก์ำรเพิม่ศกัยภำพ/ประสทิธภิำพ
กลุม่ฯ โดยก ำหนดโครงกำรไว ้3 โครงกำร คอื 

1. โครงกำรเพิม่ศกัยภำพกำรผลติอำหำรสตัวน์ ้ำของกลุ่มฯ 

2. โครงกำรเพิม่ประสทิธภิำพในกำรแปรรปูสตัวน์ ้ำ 

3. โครงกำรเพิม่ศกัยภำพกำรผลติปลำแรดของสมำชกิกลุม่ฯ 

 

Weaknesses  จดุด้อยหรือจดุอ่อน Opportunities โอกาส 

W1 ก ำลงักำรผลติอำหำรเองของกลุ่มมจี ำกดั ท ำใหบ้รกิำร
สมำชกิไมค่รบถว้น ตอ้งรอควิและตอ้งชือ้อำหำรจำก
พอ่คำ้ทีม่รีำคำแพง 

W2 ไมส่ำมำรถต่อรองรำคำกบัผูซ้ือ้ 

W3 เงนิทุนส ำหรบัขยำยกจิกำรจ ำกดั 

W4 แรงงำนครวัเรอืนในกำรชว่ยเหลอืดำ้นประมงจ ำกดั 

W5 ผลผลติปลำแรดต ่ำเน่ืองจำกใชเ้วลำเลีย้งนำน 

 

 

O1 มคีวำมไดเ้ปรยีบในเรือ่งจุดทีต่ ัง้ไมไ่กลจำกตลำด และ
แหลง่ท่องเทีย่ว สำมำรถเดนิทำงโดยเรอืไดส้ะดวก 

O2 มแีมน่ ้ำส ำคญั 2 สำย ไหลมำบรรจบกนั มคีวำมอุดม
สมบรูณ์ทำงทรพัยำกรสตัวน์ ้ำ(ลกูปลำหำไดเ้อง) 

O3 มหีน่วยงำน/องคก์ร ทัง้ภำครฐั และเอกชน ใหก้ำร
สนบัสนุนกลุ่ม 

O4  มคีณะกรรมกำรรว่มหลำยลุ่มน ้ำชว่ยสนบัสนุนและ
แกไ้ขปัญหำตัง้แต่ตน้น ้ำของสำยแมน่ ้ำสะแกกรงั  

O5 กรมประมงตรวจสอบคุณภำพน ้ำทุกอำทติย ์(เฝ้ำระวงั 
พจิำรณำคำ่ BOD)และแจง้กลุ่มศนูยเ์รยีนรู ้

 

TOWS 

 (จุดอ่อน-โอกำส) W-O 

เป็นสถำนกำรณ์ทีอ่งคก์รมโีอกำสเป็นขอ้ไดเ้ปรยีบดำ้นกำรแขง่ขนัหลำยประกำร แต่ขดัทีม่ปัีญหำเป็นจุดอ่อน ดงันัน้
ทำงออกคอื 

กลยุทธป้์องกนั หรอืกำรพลกิตวั : การเพ่ิมศกัยภาพ/ประสิทธิภาพกลุ่ม 

4. เพิม่ศกัยภำพกำรผลติอำหำรสตัวน์ ้ำของกลุ่ม 

5. เพิม่ประสทิธภิำพในกำรแปรรปูสตัวน์ ้ำ 

6. เพิม่ก ำลงักำรผลติปลำแรดของสมำชกิ 
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4.2.3 กลยทุธเ์ชิงแก้ไข 

เป็นสถำนกำรณ์ทีส่ภำพแวดลอ้มภำยนอกไม่อ ำนวยในกำรด ำเนินงำน แต่กลุ่ม เกษตรกรผูเ้ลีย้งสตัวน์ ้ำต ำบล
ท่ำซุงจงัหวดัอุทยัธำนี มขีอ้ไดเ้ปรยีบทีเ่ป็นจุดแขง็หลำยประกำร แทนทีจ่ะรอใหส้ภำพแวดลอ้มเปลีย่นแปลง กส็ำมำรถ
เลอืกกลยทุธก์ารสร้างเครือข่ายสนับสนุนการผลิตโดยก ำหนดโครงกำรไว ้5 โครงกำร คอื 

1. โครงกำรจดัตัง้กลุ่มเครอืข่ำยผลติพนัธุ์ปลำที่มศีกัยภำพโดยกรรมกำรกลุ่มอุทยัใหม่จะเป็นผูเ้พำะพนัธุ์ที่
จงัหวดันครสวรรค ์ซึง่สำมำรถผลติสง่กลุ่มได ้พนัธุป์ลำทีเ่พำะ ไดแ้ก่ ปลำแรด ดุก สวำย ปลำนิล 

2. โครงกำรร่วมพฒันำกำรผลติพนัธุ์แรด โดยประสำนควำมร่วมมอืกบัสถำนีเพำะเลี้ยงเพื่อพฒันำกำรวำง
แผนกำรผลติลกูพนัธุท์ีม่คีุณภำพ ในดำ้นกำรปรบัอุณหภมูทิีเ่หมำะสม ดดัแปลงสภำพแวดลอ้มเพือ่ใหป้ลำวำงไขไ่ด้ 

3. โครงกำรจดัท ำแผนกำรผลิต เพื่อเป็นข้อมูลในกำรใช้วำงแผนกำรขำย ดูทิศทำงของตลำด  และเพิ่ ม
อ ำนำจกำรต่อรองในกำรขำย ขยบัรำคำ 5-10% แสวงหำพอ่คำ้คนกลำงรว่มกนัตกลงรำคำทีย่ตุธิรรม 

4. โครงกำรจดัตัง้มำตรฐำนปลำแรด โดยก ำหนดเป็นมำตรฐำนปลำแรดอุทยัธำนี เชน่ น ้ำหนกั 800กรมั/ตวั  
5. โครงกำรเฝ้ำระวงัและเตือนภยั โดยกำรจดัตัง้กลุ่มเฝ้ำระวงั และร่วมแก้ไขน ้ำเสยีด้วยกำร เลี้ยงปลำที่

หลำกหลำยเพือ่ปรบัสภำพน ้ำ มกีำรท ำน ้ำชวีภำพในกำรบ ำบดัน ้ำเสยี 
 

Strengthsจดุเด่นหรือจดุแขง็ Threatsอปุสรรค 

S1 ผูน้ ำมคีวำมมุง่มัน่ และมทีกัษะกำรตลำดเขม้แขง็  

S2 มกีำรสรำ้งเครอืขำ่ยระหวำ่งกลุ่มผูเ้ลีย้งสตัวน์ ้ำ เพือ่
แลกเปลีย่นควำมรูเ้รือ่งกำรเลีย้ง กำรตลำด 

S3 พฒันำกำรเลีย้งปลำแรด ผลกัดนัไดร้บักำรขึน้ทะเบยีน สิง่
บ่งชีท้ำงภมูศิำสตร ์: GI  

S4 มกีำรเพิม่มลูคำ่โดยกำรแปรรปู 

S5 กลุม่สำมำรถต่อรองรำคำกบัโรงผลติอำหำรปลำ ไดร้ำคำ
ถกูกวำ่ทัว่ไป 

S6 กลุม่สำมำรถผลติอำหำรเองได ้เป็นกำรลดตน้ทุน
คำ่อำหำรถงึ 60% 

S7 กลุม่ปล่อยเงนิกู ้ดอกเบีย้ 8% ต่อปี เปิดโอกำสสมำชกิ
เขำ้ถงึแหล่งเงนิทุน 

S8 กลุม่สำมำรถจดัหำแหล่งเงนิทุนบรหิำรจดักำรภำยในกลุม่ 

S9 สมำชกิใหค้วำมรว่มมอืในกำรเขำ้รว่มประชุมหำรอื
แกปั้ญหำรว่มกนั 

S10 สมำชกิมคีวำมมุง่มัน่ สมำชกิมคีวำมซื่อสตัย ์

S11 สมำชกิสำมำรถเลีย้งปลำไดห้ลำกหลำยชนิด เชน่ ปลำ
นิล ปลำดุก ปลำสวำย ปลำสงัควำท ปลำเบญจพรรณ 

 

T1 น ้ำเสยี 

T2 ปลำเป็นโรค 

T3 น ้ำทว่มในฤดนู ้ำหลำกน ้ำป่ำ และมสีิง่ปฏกิลูไหลลง
มำ 

T4 ฤดรูอ้นอุณหภมูนิ ้ำสงู สง่ผลใหป้ลำตำย 

T5 ขำดแคลนลกูพนัธุค์ุณภำพ 

T6 ขำดแหลง่เพำะพนัธุป์ลำ 

T7 ขำดแหลง่เงนิทุนดอกเบีย้ต ่ำ 

T8 ขำดกำรตรวจสอบคุณภำพน ้ำดำ้นพวกสำรเคมจีำก
หน่วยงำน 

T9 ปัญหำ น ้ำแลง้ น ้ำเสยี และพชืต่ำงๆ ทีข่วำงทำงน ้ำ 

 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%9B%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%84
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Strengthsจดุเด่นหรือจดุแขง็ Threatsอปุสรรค 

TOWS 

 (จุดแขง็-อุปสรรค) S-T 

เป็นสถำนกำรณ์ทีส่ภำพแวดลอ้มภำยนอกไมอ่ ำนวยในกำรด ำเนินงำน แต่ตวัองคก์รมขีอ้ไดเ้ปรยีบทีเ่ป็นจุดแขง็หลำย
ประกำร แทนทีจ่ะรอใหส้ภำพแวดลอ้มเปลีย่นแปลง กส็ำมำรถเลอืกกลยทุธ์ 

กลยุทธก์ำรแตกตวัหรอืขยำยขอบขำ่ยกจิกำร: การสร้างเครือข่ายสนับสนุนการผลิต 

1. จดัตัง้กลุ่มเครอืขำ่ยทีม่ศีกัยภำพผลติพนัธุป์ลำซีง่กลุ่มอุทยัใหมจ่ะเป็นผูเ้พำะพนัธุท์ีน่ครสวรรค ์ซึง่สำมำรถน ำมำ
ผลติสง่กลุ่มได ้(ประสำนเบือ้งตน้) ไดแ้ก่ ปลำแรด ดุก สวำย ปลำนิล 

2. ประสำนควำมรว่มมอืกบัสถำนีเพำะเลีย้งเพือ่พฒันำกำรวำงแผนกำรผลติลกูพนัธุท์ีม่คีุณภำพ ในดำ้นกำรปรบั
อุณหภมูทิีเ่หมำะสม ดดัแปลงสภำพแวดลอ้มเพือ่ใหป้ลำวำงไขไ่ด ้

3. วำงแผนกำรผลติ ควรทรำบดว้ยวำ่จะออกในเดอืนใดบำ้งเพือ่เป็นขอ้มลูในกำรใชว้ำงแผนกำรขำย ดทูศิทำงของ
ตลำด  และเพิม่อ ำนำจกำรต่อรองในกำรขำย ขยบัรำคำ 5-10% หำพอ่คำ้คนกลำงรว่มกนัตกลงรำคำทีย่ตุธิรรม 

4. กำรตัง้มำตรฐำนปลำแรด เชน่ ขนำด 800 กรมั/ตวั 

5. แกไ้ขน ้ำเสยีดว้ยกำรเลีย้งปลำทีห่ลำกหลำยเพื่อปรบัสภำพน ้ำ ท ำกลุม่เฝ้ำระวงั ใชน้ ้ำชวีภำพในกำรบ ำบดัน ้ำเสยี 

 
 4.2.4 กลยทุธเ์ชิงรบั 

เป็นสถำนกำรณ์ทีเ่ลวรำ้ยทีส่ดุ เน่ืองจำกกลุ่มเกษตรกรผูเ้ลีย้งสตัวน์ ้ำต ำบลท่ำซุงจงัหวดัอุทยัธำนี ก ำลงัเผชญิ
กบัอุปสรรคจำกภำยนอก และมปัีญหำจุดอ่อนภำยในองคก์รหลำยอยำ่ ทำงเลอืกทีด่ทีีส่ดุ คอื กำรก ำหนดกลยทุธ์เข้าถึง
แหล่งเงินทนุและองคค์วามรู้โดยก ำหนดโครงกำร โครงกำร คอื 

1. โครงกำรจดัหำแหล่งสนบัสนุนเงนิทุนดอกเบีย้ต ่ำ 

2. โครงกำรจดัสมัมนำเชงิปฏบิตักิำรเพิม่ทกัษะและองคค์วำมรูแ้ก่เกษตรกร โดยกำรจดัใหอ้งคค์วำมรูใ้นกำร
บรหิำรจดักำรกำรเลีย้งสตัวน์ ้ำในภำวะปัญหำชว่งหน้ำรอ้น และชว่งน ้ำหลำก 

3. โครงกำรขดุลอกคลอง เพื่อแกไ้ขปัญหำน ้ำเสยีและขำดแคลนน ้ำ โดยกำรลอกคลองจำกน ้ำทรง แลว้น ้ำจะ
ไหลไปสะแกกรงัต่อได ้น ้ำกจ็ะไม่เสยีเพรำะมกีำรผ่ำนของน ้ำ ซึง่ปัจจุบนัมนีโยบำยขององคก์ำรบรหิำรสว่นต ำบลท่ำซุง 
ปี2559 ลอกคลองท ำแลว้แต่ยงัเดนิทอ่ไมเ่สรจ็ ซึง่จะใชน้ ้ำจำกดำ้นนอกแมน่ ้ำเจำ้พระยำได้  

 

Weaknesses  จดุด้อยหรือจดุอ่อน Threatsอปุสรรค 

W1 ก ำลงักำรผลติอำหำรสตัวน์ ้ำของกลุม่มจี ำกดั ท ำ
ใหบ้รกิำรสมำชกิไมค่รบถว้น ตอ้งรอควิและตอ้งชือ้
อำหำรจำกพอ่คำ้ทีม่รีำคำแพง 

W2 ไมส่ำมำรถต่อรองรำคำกบัผูซ้ือ้ 

W3 เงนิทุนส ำหรบัขยำยกจิกำรจ ำกดั 

W4 แรงงำนครวัเรอืนในกำรชว่ยเหลอืดำ้นประมงจ ำกดั 

T1 น ้ำเสยี 

T2 ปลำเป็นโรค 

T3 น ้ำทว่มในฤดนู ้ำหลำกน ้ำป่ำ และมสีิง่ปฏกิลูไหลลงมำ 

T4 ฤดรูอ้นอุณหภมูนิ ้ำสงู สง่ผลใหป้ลำตำย 

T5 ขำดแคลนลกูพนัธุค์ุณภำพ 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%9B%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%84
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%9B%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%84
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Weaknesses  จดุด้อยหรือจดุอ่อน Threatsอปุสรรค 

W5 ผลผลติปลำแรดต ่ำเน่ืองจำกใชเ้วลำเลีย้งนำน 

 

 

T6 ขำดแหลง่เพำะพนัธุป์ลำ 

T7 ขำดแหลง่เงนิทุนดอกเบีย้ต ่ำ 

T8 ขำดกำรตรวจสอบคุณภำพน ้ำดำ้นพวกสำรเคมจีำก
หน่วยงำน 

T9 ปัญหำ น ้ำแลง้ น ้ำเสยี และพชืต่ำงๆ ทีข่วำงทำงน ้ำ 

 

TOWS 

 (จดุอ่อน-ภยัอปุสรรค) W-T 

เป็นสถำนกำรณ์ทีเ่ลวรำ้ยทีส่ดุ เน่ืองจำกองคก์รก ำลงัเผชญิกบัอุปสรรคจำกภำยนอก และมปัีญหำจุดอ่อนภำยในองคก์ร
หลำยอยำ่ ทำงเลอืกทีด่ทีีส่ดุ คอื 

กลยุทธก์ำรตัง้รบัหรอืป้องกนัตวั : กำรเขำ้ถงึแหลง่เงนิทุนและองคค์วำมรู ้

1. จดัหำแหล่งสนบัสนุนเงนิทุนดอกเบีย้ต ่ำ 

2. จดัใหอ้งคค์วำมรูใ้นกำรบรหิำรจดักำรกำรเลีย้งสตัวน์ ้ำในภำวะปัญหำชว่งหน้ำรอ้น และชว่งน ้ำหลำก 

3. กำรแกไ้ขปัญหำน ้ำเสยีและขำดแคลนน ้ำ ลอกคลองจำกน ้ำทรง แลว้น ้ำจะไหลไปสะแกกรงัต่อได ้น ้ำกจ็ะไมเ่สยี
เพรำะมกีำรผำ่นของน ้ำ ส ำหรบัน ้ำขำดแทน ปัจจุบนัมนีโยบำยปี 59 ลอกคลองท ำแลว้แต่ยงัเดนิทอ่ไมเ่สรจ็ ซึง่
จะใชน้ ้ำจำกดำ้นนอกแมน่ ้ำเจำ้พระยำได ้ 

 

4.3 การวิเคราะห ์สภาวะทัว่ไป-ส่ิงท่ีกลุ่มเกษตรกรมี-กระบวนการ-ผลลพัธ ์ของกลุ่มเกษตรกร (CIPP) 

4.3.1 การประเมินส่ิงแวดล้อมกลุ่ม (Context: C) 

1) สภำวะทัว่ไปทำงดำ้นเศรษฐกจิของชุมชน 

 รำยได้เฉลี่ยของคนในต ำบลท่ำซุง อ.เมอืงอุทยัธำนีเท่ำกบั 391,220 บำท/ครวัเรอืน/ปี และ คดิเป็นรำยได้
เฉลี่ย 139,081 บำท/คน/ปี ซึ่งใกลเ้คยีงกบัรำยได้ครวัเรอืนของสมำชกิกลุ่มผูเ้ลี้ยงสตัวน์ ้ำต ำบลท่ำซุง จำกกำรส ำรวจ
จ ำนวน 30 รำย ซึ่งเฉลีย่เท่ำกบั 393,235 บำทต่อครวัเรอืนต่อปี อำจจะเป็นเพรำะสว่นใหญ่แลว้ประชำชนต ำบลท่ำซุง 
ส่วนใหญ่มีรำยได้จำกกำรเลี้ยงปลำ ในขณะที่มีรำยจ่ำย 124,693 บำทต่อครวัเรอืนต่อปี ครวัเรอืนมีภำระหน้ีเฉลี่ย 
75,455 บำทต่อครวัเรอืน สว่นใหญ่กูจ้ำกธนำคำรเพื่อกำรเกษตรและสหกรณ์ เฉลีย่ 91,000 บำทต่อครวัเรอืน ในอตัรำ
ดอกเบีย้รอ้ยละ 6 กูจ้ำกกลุ่มผูเ้ลีย้งสตัวน์ ้ำต ำบลท่ำซุง เฉลีย่ 15,294 บำทต่อครวัเรอืน ในอตัรำดอกเบีย้รอ้ยละ 8 และ
กูจ้ำกแหล่งอื่น อำทเิช่น กองทุนหมูบ่ำ้น และสหกรณ์กำรเกษตร เฉลีย่ 35,000 บำทต่อครวัเรอืน ในอตัรำดอกเบีย้รอ้ย
ละ 7 ถงึแมว้่ำอำชพีท ำนำจะเป็นอำชพีหลกัของคนในชุมชน แต่รำยไดส้ว่นใหญ่จะมำจำกกำรเลีย้งปลำ เน่ืองจำกพืน้ที่
ต ำบลท่ำซุงเป็นพืน้ทีท่ีน่ ้ำท่วมถงึทุกปี ผูน้ ำกลุ่มจงึตอ้งหำอำชพีใหม่มำเพื่อเพิม่รำยไดใ้หก้บัคนในชุมชน ไดห้ำรอืกบัผู้
เฒ่ำผูใ้หญ่ในชุมชน ไดค้วำมคดิวำ่สมยัก่อนมกีำรเลีย้งปลำในกระชงั สรำ้งแพ ใตแ้พมกีำรเลีย้งปลำ ถำ้น ้ำท่วมกระชงัก็
ลอยน ้ำขึน้ จงึพฒันำกำรเลีย้งปลำในกระชงัเป็นตน้มำ 

2) สภำวะควำมตอ้งกำรรวมกลุม่ 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%9B%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%84
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 เกษตรกรเคยมกีำรรวมกลุ่มกนัในอดตีมำก่อน แต่เป็นกำรรวมกลุ่มเกษตรกรที่เพำะปลูกพชื ไร่นำสวนผสม
ประมำณ 10 รำย ช่วยลงหุ้น 3,000-4,000 ได้รบัค ำแนะน ำเรื่องไร่นำสวนผสมกบัเกษตรจงัหวดั ได้รบัเงนิ 130,000 
บำท ขดุบ่อในรอ่งสวน โครงกำรไรน่ำสวนผสมไดร้บัควำมสนใจจำกหน่วยงำนต่ำงจงัหวดัเขำ้มำดูงำน เกษตรกรไดร้บั
กำรยกย่อง รำงวลัเกษตรกรคนเก่ง เกษตรกรตวัอย่ำง เกดิควำมภำคภูมใิจ แต่เน่ืองจำกปี 2538 เกดิวกิฤตน ้ำท่วม ไร่
นำสวนผสม เสยีหำยสิน้เชงิ สมำชกิเกดิควำมทอ้ ประธำน (ซึ่งเป็นผูใ้หญ่บำ้นในช่วงนัน้) คดิหำอำชพีใหม่เป็นรำยได้
ให้กบัชำวบ้ำน เลี้ยงปลำในกระชงั หำแนวร่วมอีก 15 รำยร่วมท ำกระชงั ลงหุ้นต่อยอดหุ้นเก่ำ ช่วงนัน้ยงัไม่มสี่วน
รำชกำรเขำ้มำชว่ย แต่ไดร้บักำรสนบัสนุนจำกกองทุนเพือ่กำรลงทุนทำงสงัคม (Social Investment Fund : SIF) ใหก้ำร
สนับสนุนโครงกำร 200,000 บำท โดยโอนเงนิให้เป็นงวดๆ ท ำกระชงัรุ่นใหม่ที่ท ำด้วยเหล็ก จ ำนวน 15 กระชงั ขอ
ประมงจงัหวดัเขำ้มำช่วยเรื่ององคค์วำมรูใ้นกำรเลีย้งปลำ ต่อมำเกษตรกรผูเ้ลีย้งสตัวน์ ้ำจดื เช่น ปลำแรด ปลำนิล ปลำ
สวำย ปลำดุก และปลำเทโพ ในพืน้ทีอ่ ำเภอเมอืง จงัหวดัอุทยัธำนี ประสบปัญหำดำ้นกำรตลำดรำคำผลผลติตกต ่ำ จงึ
คดิรวมตวักนั 15 รำย เป็นแกนน ำชกัชวนเกษตรกรผูเ้ลี้ยงสตัวน์ ้ำรำยอื่นๆอกี รวม 40 รำย ขอจดัตัง้กลุ่มเมื่อปี 2551 
จดทะเบยีนเป็นนิตบิุคคล เลขทะเบยีน อน1/2551 ทีต่ ัง้กลุ่ม เลขที ่31 หมูท่ี ่5 บำ้นโรงน ้ำแขง็ ต ำบลท่ำซุง อ ำเภอเมอืง 
จงัหวดัอุทยัธำนี ปัจจุบนั กลุม่มสีมำชกิ 179 รำย นำงวนัเพญ็ นำทอง เป็นประธำนกลุม่ 

 3) ควำมคุน้เคยรูจ้กักนัของสมำชกิ  

 สมำชกิมกีำรพบปะอยำ่งสม ่ำเสมอ เน่ืองจำกสมำชกิเป็นคนในหมูบ่ำ้นเดยีวกนัและจำกหมูบ่ำ้นใกลเ้คยีง ซึง่ที่
อยูอ่ำศยักป็ลกูใกล้ๆ กนั ใชแ้หล่งน ้ำแหล่งเดยีวกนัในกำรเลีย้งปลำ และจำกกำรส ำรวจพบวำ่สมำชกิสว่นใหญ่มำเข้ำรว่ม
ประชุมทุกครัง้ทีท่ำงกลุ่มไดแ้จง้เฉลีย่ประมำณ 5 ครัง้ต่อปี ซึง่ศนูยร์วมเวลำมกีำรประชุม กำรจดัอบรม จะอยูท่ีบ่ำ้นผูน้ ำ
กลุม่ เพรำะมทีำงไปมำสะดวก ทัง้ทำงน ้ำ และทำงบก  

4) กำรสรำ้งสิง่อ ำนวยควำมสะดวก 

 เสน้ทำงคมนำคมในต ำบลท่ำซุง มถีนนสำยหลกัทีต่ดัผ่ำนต ำบลคอื เสน้ทำงอุทยัธำนี – มโนรมย ์นอกนัน้เป็น
ถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็ และถนนลกูรงัภำยในหมู่บำ้น และยงัมกีำรใชเ้รอืในกำรเดนิทำง โดยใชแ้หล่งน ้ำธรรมชำตทิัง้
แม่น ้ำสะแกกรงัและแม่น ้ำเจำ้พระยำ นอกจำกนัน้ยงัมแีหล่งน ้ำทีส่รำ้งขึน้ ไดแ้ก่ บ่อบำดำล และสระน ้ำ ซึ่งสรำ้งขึน้เพื่อ
ประโยชน์ทำงดำ้นกำรเกษตร 

 5) ควำมสะดวกขัน้พืน้ฐำน 

 กำรเขำ้ถงึของ Internet WIFI หรอื 3G สำมำรถตดิต่อสื่อสำรผ่ำน Social Network ได ้แต่เน่ืองจำกสมำชกิมี
อำยุเฉลีย่ 58 ปี ซึ่งสว่นใหญ่ค่อนขำ้งสงูอำยุ และยงัมวีถิกีำรด ำเนินชวีติแบบเรยีบงำ่ย กำรใชโ้ซเชีย่ลมเีดยีจงึค่ อนขำ้ง
จ ำกดั   

 จำกขอ้มลูสภำพแวดลอ้มเบือ้งตน้ เอื้อใหเ้ป็นประโยชน์ต่อกลุ่ม ในดำ้นกำรพฒันำกำรเพำะเลีย้งปลำแรดเป็น
สนิค้ำที่ได้รบักำรขึ้นทะเบียน   สิง่บ่งชี้ทำงภูมศิำสตร์ ของไทย (Geographical Indication: GI) เน่ืองจำกได้รบักำร
สนับสนุนจำกกองทุนเพื่อกำรลงทุนทำงสังคม โดยมีผู้น ำกลุ่มที่พยำยำมช่วยเหลือสมำชิกในช่วงที่เกิดวิกฤต จน
สำมำรถประสบควำมส ำเรจ็ไดใ้นระดบัหน่ึง  

4.3.2การประเมินส่ิงท่ีเก่ียวข้องกบักลุ่ม (Input: I) 

 1) สมำชกิกลุม่ 

 กำรเป็นสมำชกิกลุ่มฯ ผูส้มคัรเขำ้เป็นสมำชกิจะต้องยื่นใบสมคัรตำมแบบที่ก ำหนด โดยมคี่ำธรรมเนียมแรก
เขำ้ คนละ 50 บำท ในวนัลงลำยมอืชื่อในทะเบยีนสมำชกิ ซึง่ค่ำธรรมเนียมน้ีถอืเป็นรำยไดอ้ยำ่งหนึ่งของกลุ่มเกษตรกร 
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สมำชิกจะเรยีกคืนไม่ได้ จ ำนวนสมำชิกขอจดทะเบียนเป็นกลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสตัว์น ้ ำท่ำซุงครัง้แรกรวม 40 รำย 
ปัจจุบนั 179 รำย 

 2) เงนิทุนด ำเนินงำนของกลุ่ม 

 ในสว่นเงนิทุนของกลุ่มเอง ไดก้ ำหนดใหม้กีำรออมทรพัยแ์ละกำรเพิม่หุน้ กำรระดมหุน้ จะใหส้มำชกิลงหุน้ปี
ละ 1 ครัง้ หุน้ละ 10 บำท โดยสมำชกิตอ้งถอืหุน้ไม่ต ่ำกวำ่ 20 หุน้/คน/ปีกำรระดมทุน จะเปิดใหส้มำชกิออมทรพัยปี์ละ 
1 ครัง้ แล้วแต่สมำชกิจะออม และมกีำรปล่อยกู้ให้แก่สมำชกิในอตัรำรอ้ยละ 8 ต่อปี นอกจำกน้ี ยงัมกีำรจดัหำแหล่ง
เงนิทุนบรหิำรจดักำรภำยในกลุ่ม ซึง่ควำมเพยีงพอของเงนิทุนในกำรใหส้มำชกิของกลุ่มไดกู้ย้งัไมเ่พยีงพอ ผูน้ ำกลุ่มได้
กล่ำวไวว้ำ่เงนิสนบัสนุนจำกกรมสง่เสรมิสหกรณ์ ทีไ่ดใ้หส้มำชกิไดกู้ไ้มเ่พยีงพอส ำหรบัจ ำนวนสมำชกิทีม่คีวำมตอ้งกำร
กูเ้งนิ แต่ทำงกลุ่มกไ็มไ่ดเ้น้น หรอืสนบัสนุนใหส้มำชกิกูเ้งนิเป็นจ ำนวนมำก อยำกใหกู้ไ้ดบ้ำ้งเป็นบำงสว่น แต่จะเน้นให้
สมำชกิชว่ยเหลอืตวัเอง พึง่พำตวัเองใหไ้ด ้จะไดไ้มม่หีนี้สนิมำก  

 3) ควำมรูแ้ละกำรอบรมของกลุม่ 

 สมำชกิเคยไดร้บักำรฝึกอบรมกำรเพำะเลีย้งและแปรรปูสตัวน์ ้ำถงึรอ้ยละ 83 สว่นใหญ่จะไดร้บัจำกกรมประมง 
ส ำหรบัภำคเอกชนกจ็ะเป็นพวกบรษิทัขำยอำหำรส ำเรจ็รูป เช่น ซพี ีเบทำโกร เป็นต้น สมำชกิมปีระสบกำรณ์ในกำร
เลี้ยงสตัว์น ้ำเฉลี่ย 19 ปี ซึ่งค่อนขำ้งมคีวำมช ำนำญในกำรเลี้ยง แต่เป็นกำรเลี้ยงแบบดัง้เดมิ เลี้ยงสตัวน์ ้ำหลำยชนิด
รวมกนั กำรเลีย้งปลำ โดยเฉพำะปลำแรด ไม่ไดเ้น้นกำรเลีย้งแบบเชงิพำณิชย ์เน่ืองจำกปลำแรดใชเ้วลำเลีย้งมำกกว่ำ
หนึ่งปีจงึจะจบัผลผลติ จงึตอ้งมกีำรเลีย้งปลำชนิดอื่นรว่มดว้ย เพือ่ใหม้รีำยไดร้ะหวำ่งกำรเลีย้งปลำแรด 

 4) ปัจจยักำรผลติ 

 4.1) ลกูพนัธุ ์ยงัขำดแคลนลกูพนัธุค์ุณภำพ เน่ืองจำกขำดแหล่งเพำะพนัธุป์ลำ ลกูปลำแรดทีใ่ชเ้ลีย้งในปัจจุบนั
สว่นหน่ึงซื้อมำจำกศูนยฯ์ประมงน ้ำจดื ซึ่งไม่เพยีงพอต่อควำมตอ้งกำร เน่ืองจำกสภำพอำกำศมกีำรเปลี่ยนแปลงบ่อย 
ปลำไม่วำงไข ่ท ำใหผ้ลติลกูพนัธุไ์ดน้้อย ทำงผูน้ ำจงึไดค้ิดแกปั้ญหำ โดยปรกึษำรว่มกบัเครอืขำ่ย ใหม้สีมำชกิเครอืขำ่ย
ทำ่นใดทำ่นหนึ่งเป็นผูผ้ลติลกูพนัธุส์ง่ใหก้ลุม่ และสมำชกิเครอืขำ่ยทีต่อ้งกำรลกูพนัธุ์ 

 4.2) อำหำร กลุ่มมอี ำนำจในกำรต่อรองรำคำอำหำรปลำกบัโรงงำนผลติอำหำรปลำ และมกีำรท ำอำหำรปลำทัง้
ชนิดเมด็และสดเพื่อใชภ้ำยในกลุ่มสมำชกิ ซึ่งสำมำรถลดต้นทุนค่ำอำหำรลงไปไดป้ระมำณ 60 % แต่ยงัมปีรมิำณจ ำกดั 
เน่ืองจำกมขีอ้จ ำกบัของศกัยภำพกำรผลติของเครื่องจกัร และแรงงำนในกำรผลติ ท ำใหบ้รกิำรสมำชกิไมค่รบถว้น ตอ้ง
รอควิ หรอืไปซือ้จำกรำ้นคำ้ ซึง่มรีำคำสงูกวำ่ 

 4.3) ตลำด/แพปลำ ไดม้รีวบรวมผลผลติ น ำผลผลติจำกกลุ่มไปเปิดแผงจ ำหน่ำยเองในตลำดสด ปัจจุบนัเป็นที่
รูจ้กัไปทัว่ ผลผลติขำยดแีละหมดเรว็ นอกจำกน้ี มกีำรน ำผลผลติมำเพิม่มูลค่ำดว้ยกำรแปรรปูเพื่อเป็นผลติภณัฑ์ของ
ฝำกต่ำงๆ เช่น แหนมปลำและปลำยอ (ผลติจำกปลำกรำย) ปลำเสน้ (ผลติจำกปลำแรดและปลำนิล) ปลำสม้ (ผลติจำก
ปลำนิล ปลำทบัทมิ) ปลำรำ้ (ผลติจำกปลำสวำย ปลำดุก) 

 จำกขอ้มลูสิง่ทีเ่กีย่วขอ้งกบักลุ่ม จะเหน็ไดว้ำ่ยงัมปัีญหำเรื่องแหล่งเงนิทุน และพนัธุป์ลำทีย่งัไมไ่ดคุ้ณภำพ จงึ
ตอ้งมกีำรรวมกลุม่กนั เพือ่ใหส้ำมำรถเขำ้ถงึแหลง่เงนิทุน และหำแหล่งเพำะพนัธุล์กูปลำทีม่คีุณภำพ  

4.3.3กระบวนการบริหารจดัการของกลุ่ม (Process: P) 

 1) กำรบรหิำรกลุม่ 

 มโีครงสรำ้งคณะกรรมกำรบรหิำรกลุ่มผูเ้ลีย้งสตัวน์ ้ำต ำบลท่ำซุงทีช่ดัเจน ประกอบดว้ย ประธำน รองประธำน 
เหรัญญิก เลขำนุกำร ผู้ตรวจบัญชี 3 คน และกรรมกำร 5 คน รวมจ ำนวน 12 คน ตำมระเบียบบริหำรกลุ่ม
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คณะกรรมกำรมวีำระ 2 ปี คณะกรรมกำร มกีำรชี้แจง ใหข้อ้มูล ขอ้เสนอแนะอยู่เสมอ มกีำรก ำหนดระเบยีบของกลุ่ม 
เชน่ก ำหนดใหม้กีำรออมทรพัยแ์ละกำรเพิม่หุน้ กำรระดมหุน้เป็นตน้ 

2) ควำมเป็นผูน้ ำของผูน้ ำกลุม่ 

 ประธำนกลุ่มเป็นผูท้ีม่คีวำมกลำ้หำญทีจ่ะเปลีย่นแปลงตลอดเวลำ เป็นผูร้เิริม่ในกำรพฒันำกำรเลีย้งปลำแรด มี
ควำมซื่อสตัยม์ุง่มัน่ และมทีกัษะกำรตลำดเขม้แขง็รว่มมอืกบัเครอืขำ่ย เพือ่แลกเปลีย่นควำมรูเ้รือ่งกำรเลีย้ง กำรตลำด  

 3) กำรมสีว่นรว่มของสมำชกิกลุม่ 

 สมำชกิใหค้วำมรว่มมอืในกำรเขำ้รว่มประชุม หำรอื แกไ้ขปัญหำรว่มกนั ในเรื่องของกำรช่วยหำตลำด สมำชกิ
สว่นใหญ่น ำผลผลติไปขำยเอง  

จำกขอ้มูลด้ำนกระบวนกำรบรหิำรจดักำรของกลุ่ม ท ำให้กลุ่มสำมำรถด ำเนินไปได้อย่ำงเขม้แขง็ โดยที่กำร
บรหิำรงำนกลุ่มเป็นไปตำมระเบยีบ มกีำรก ำหนดกตกิำกลุ่ม ผูน้ ำปฏบิตัหิน้ำทีอ่ย่ำงเตม็ที ่สมำชกิใหค้วำมร่วมมอืเป็น
อยำ่งด ี 

4.3.4 ผลลพัธข์องการด าเนินงาน (Product: P) 

 1) ผลประโยชน์ของสมำชกิกลุม่ 

 ควำมรู้ที่สมำชิกได้รบัเพิ่มขึ้น เน่ืองจำกมีผู้น ำมีกำรร่วมมือกับเครอืข่ำยระหว่ำงกลุ่มผู้เลี้ยงสตัว์น ้ ำ เพื่อ
แลกเปลีย่นควำมรูเ้รื่องกำรเลีย้งและกำรตลำด แลว้น ำมำถ่ำยทอดใหก้บัสมำชกิ อกีทัง้ยงัตดิต่อหน่วยงำนต่ำงเพื่อใหม้ำ
ใหค้วำมรู ้อบรมใหก้บัสมำชกิ เชน่ ตดิต่อใหอ้ำจำรยจ์ำก กศน. มำใหค้วำมรูเ้รือ่งกำรแปรรปูผลผลติปลำ เป็นตน้สว่นใน
เรื่องกำรลดต้นทุนกำรผลิต ทำงกลุ่มสำมำรถต่อรองรำคำกบัโรงงำนผลิตอำหำรปลำได้รำคำถูกกว่ำทัว่ไป และยงั
สำมำรถผลติอำหำรไดเ้องบำงสว่น เป็นกำรลดตน้ทุนคำ่อำหำรถงึ 60%  

 จำกขอ้มลูผลประโยชน์ของสมำชกิกลุ่ม พบวำ่ประโยชน์ทีไ่ดอ้ยำ่งแน่นอนคอืควำมรูท้ีส่มำชกิไดร้บั เน่ืองจำก
ผูน้ ำมกีำรรว่มมอืกบัเครอืขำ่ย และตดิต่อหน่วยงำนต่ำงๆมำใหค้วำมรูก้บัสมำชกิ และสำมำรถลดตน้ทุนกำรผลติในเรื่อง
คำ่อำหำรไดบ้ำ้งบำงสว่น  
 สรุปกำรประเมนิกลุ่มผูเ้ลี้ยงสตัวน์ ้ำต ำบลท่ำซุง พบว่ำ กลุ่มมคีวำมพรอ้มดำ้นเงนิทุนซึ่งสำมำรถจดัหำแหล่ง
เงนิทุนบรหิำรจดักำรภำยในกลุ่มได ้ดำ้นผลติภณัฑข์องกลุ่มทีผ่ลกัดนัจนไดเ้ป็นสนิคำ้ทีไ่ดร้บักำรขึน้ทะเบยีน   สิง่บ่งชี้
ทำงภูมศิำสตร ์ของไทย (Geographical Indication: GI) ซึง่เป็นตวัสง่เสรมิกลุ่มใหม้คีวำมเขม้แขง็ พรอ้มสง่เสรมิใหเ้ป็น
เอกลกัษณ์ของจงัหวดัอุทยัธำนี ซึ่งสำมำรถช่วยเพิม่มูลค่ำและพฒันำระบบตลำดปลำแรดในจงัหวดัอุทยัธำนีใหเ้ป็นที่
รูจ้กั และมคีวำมตอ้งกำรของตลำดอยำ่งแพร่หลำย แต่ผลผลติปลำแรดยงัต ่ำเน่ืองจำกใชร้ะยะเวลำในกำรเลีย้งนำน ยงั
ขำดแคลนลกูพนัธุท์ีม่คีุณภำพ  ตอ้งมกีำรวำงแผนกำรผลติ เพื่อใหม้ผีลผลติออกตลอดทัง้ปี และสง่เสรมิใหส้มำชกิเลีย้ง
เชงิพำณิชยม์ำกขึน้ ทำงดำ้นสมำชกิกม็กีำรร่วมมอืกบักลุ่มเป็นอย่ำงด ีหำกแต่ยงัขำดเงนิทุนในกำรเลีย้ง จ ำนวนเงนิที่
กลุม่ปล่อยกูม้ทีีจ่ ำกดั   
 
4.4 การวิเคราะหก์ารมีส่วนร่วมของสมาชิกในกลุ่มผูเ้ลี้ยงสตัวน์ ้าต าบลท่าซุง จงัหวดัอทุยัธานี 

4.4.1 ลกัษณะของระบบทรพัยากรท่ีเอ้ือต่อการบริหารจดัการทรพัยากรในพืน้ท่ีอย่างมีส่วนร่วม 

1) ระบบทรพัยำกรทีฟ้ื่นฟูไดโ้ดยทรพัยำกรในพืน้ทีก่ลุ่มผูเ้ลีย้งสตัวน์ ้ำต ำบลท่ำซุงสำมำรถฟ้ืนฟูไดห้ำกมกีำร
จดักำรทีถ่กูตอ้ง 

2) ปัญหำควำมเสื่อมโทรมของระบบทรพัยำกร โดยทรพัยำกรมคีวำมเสื่อมโทรมลงทัง้สำเหตุจำกธรรมชำต ิ
และจำกชุมชนเอง ซึ่งในอดตีทีร่มิแม่น ้ำสะแกกรงัมคีวำมอุดมสมบูรณ์ มสีภำพแวดลอ้มที่ด ีมนี ้ำที่สะอำดอุดมสมบู รณ์
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แต่ปัจจุบนัชุมชนรมิแม่น ้ำปล่อยน ้ำใชใ้นครวัเรอืนลงคลองสำธำรณะ นอกจำกน้ีมปัีญหำภยัแลง้สง่ผลกระทบน ้ำเสยีใน
แมน่ ้ำ ท ำใหส้ง่ผลกระทบโดยตรงต่อกลุ่มเกษตรกรทีเ่ลีย้งปลำในกระชงั 

3) ระบบทรพัยำกรในพืน้ทีต่ ัง้กลุ่มทีไ่มส่ง่ผลกระทบวงนอกในทำงลบ 

 4.4.2 แรงจงูใจท่ีท าให้คนในชุมชนเข้าร่วมการบริหารจดัการทรพัยากรในพืน้ท่ีอย่างมีส่วนร่วม 

1) ประโยชน์จำกกำรเขำ้รว่มกำรด ำเนินกำรบรหิำรจดักำร 

1.1) สมำชิกได้ประโยชน์จำกกำรเข้ำกลุ่มผู้เลี้ยงสตัว์น ้ำต ำบลท่ำซุงโดยสมำชิกกลุ่ม 179 รำยเข้ำร่วม
กจิกรรมของกลุ่มฯ ไดแ้ลกเปลีย่นประสบกำรณ์ ขอ้มูลกำรเพำะเลีย้งสตัวน์ ้ำ ไดร้บักำรอบรมใหอ้งคค์วำมรูจ้ำกภำครฐั 
และกลุ่มฯไดช้่วยเหลอืในเรื่องปัจจยักำรผลติ เป็นตน้วำ่ ลกูพนัธุ ์อำหำรปลำ เป็นตน้ นอกจำกน้ีไดร้บักำรช่วยเหลอืใน
เรือ่งกำรหำชอ่งทำงกำรตลำด 

2) ตลำดทีร่องรบัผลผลติทีไ่ดจ้ำกระบบทรพัยำกร โดยมตีลำดสดในพืน้ที่และรำ้นอำหำรรองรบัผลผลติของ
สมำชกิกลุ่มฯ นอกจำกน้ีกลุ่มฯได้เช่ำที่ตลำดสดในตลำดหลกัที่ตลำดมโนรมย์ จ.ชยันำท ซึ่งเป็นตลำดใหญ่ ปรมิำณ
ควำมตอ้งกำรซือ้มำก ท ำใหส้มำชกิสำมำรถกระจำยผลผลติได ้

3) ค่ำใชจ้่ำยที่ต้องเสยีไปเพื่อกำรเขำ้ร่วม ซึ่งกำรเขำ้ร่วมกจิกรรมของกลุ่มสมำชกิไม่ตอ้งเสยีค่ ำใชจ้่ำยใดๆ 
เพยีงอำจเสยีเวลำในกำรประกอบกจิกรรมสว่นตวับำ้ง 

4) กำรใชท้รพัยำกรทีเ่ป็นมำในอดตี โดยในอดตีมกีำรน ำลกูพนัธุป์ลำทีห่ำไดใ้นแมน่ ้ำมำปล่อยในกระชงั ซึ่ง
ปัจจุบนัยงัคงมอียู ่แต่เริม่ลดน้อยลง 

5) จ ำนวนผูร้ว่มตดัสนิใจ สมำชกิทัง้ 179 คน สำมำรถรว่มในกำรตดัสนิใจ 

6) ทกัษะผูน้ ำชุมชนประธำนกลุ่มฯมคีวำมน่ำเชื่อถอืและเป็นทีไ่วว้ำงใจแก่สมำชกิ มคีวำมกระตอืรอืรน้ทีจ่ะ
ท ำงำนเพือ่พฒันำองคก์รใหก้ำ้วหน้ำ 

7) กตกิำองคก์รทีจ่ดัท ำขึน้ โดยกลุ่มเกษตรกรผูเ้ลีย้งสตัวน์ ้ำต ำบลท่ำซุงได้ก ำหนดกฎระเบยีบของกลุ่มฯ ที่
สมำชกิทุกคนจะตอ้งถอืปฏบิตั ิ

8) อ ำนำจในกำรจดัท ำกตกิำของกลุ่มผู้เลี้ยงสตัว์น ้ำต ำบลท่ำซุง โดยกลุ่มได้มกีำรประชุมหำรอืในกำรร่ำง
กฎระเบยีบของกลุ่มฯ ก่อนที่จะด ำเนินกำรขอจดทะเบยีนเป็นนิตบิุคคล ซึ่งกฎระเบยีบกลุ่มฯ น้ีสำมำรถเปลี่ยนแปลง
แกไ้ขไดต้ลอดเวลำ โดยจะตอ้งแจง้เจำ้หน้ำดแูล (ในทีน้ี่หมำยถงึกรมสง่เสรมิสหกรณ์) ทีจ่ะออกประกำศเพิม่เตมิ 

9) คำ่ใชจ้ำ่ยในกำรจดัองคก์ร กลุม่เกษตรกรผูเ้ลีย้งสตัวน์ ้ำต ำบลทำ่ซุง ไดก้ ำหนดใหม้กีำรออมทรพัยแ์ละกำร
เพิม่หุน้ กำรระดมหุน้ จะใหส้มำชกิลงหุน้ปีละ 1 ครัง้ หุน้ละ 20 บำท โดยสมำชกิตอ้งถอืหุน้ไมต่ ่ำกวำ่ 20 หุน้/คน/ปีกำร
ระดมทุน จะเปิดใหส้มำชกิออมทรพัยปี์ละ 1 ครัง้ แลว้แต่สมำชกิจะออม และมกีำรปล่อยกูใ้หแ้ก่สมำชกิในอตัรำรอ้ยละ 
8 ต่อปี นอกจำกนี้ ยงัมกีำรจดัหำแหล่งเงนิทุนบรหิำรจดักำรภำยในกลุม่ 

10) ค่ำเสยีโอกำสในกำรรอให้ทรพัยำกรกลบัมำอุดมสมบูรณ์ จะต ่ำถ้ำสมำชกิยนิดทีี่จะรอรบัประโยชน์ที่จะ
เกดิขึน้จำกกำรฟ้ืนตวัของทรพัยำกรในวนัขำ้งหน้ำมำกกวำ่ทีจ่ะเรง่น ำทรพัยำกรมำใชใ้นวนัน้ี 

11) คนในชุมชนมบีรรทดัฐำนใกลเ้คยีงกนั โดยคนในชุมชนมวีฒันธรรมและบรรทดัฐำนเท่ำเทยีมกนั 
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 4.4.3 กติกากลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสตัวน์ ้าต าบลท่าซุงท่ีจดัท าขึน้ 

1) ผูเ้ลีย้งสตัวน์ ้ำในพืน้ทีทุ่กคนสำมำรถเขำ้เป็นสมำชกิกลุ่มเกษตรกรผูเ้ลี้ยงสตัวน์ ้ำต ำบลท่ำซุงได ้โดยเท่ำ
เทยีมกนั หำกแต่จะตอ้งเป็นไปตำมกฎระเบยีบของกลุม่ 

2) มกีำรลงโทษสมำชกิผูล้ะเมดิกตกิำของกลุม่ฯ ตำมบทลงโทษทีก่ ำหนดไวใ้นกฎระเบยีบของกลุ่ม 

 4.4.4 ส่ิงท่ีต้องมีเพ่ือการบริหารจดัการกลุ่มเกษตรกรอย่างมีส่วนร่วม 

1) กำรมขีอ้มลูทีเ่ชื่อถอืได ้มขีอ้มลูทีน่่ำเชื่อถอืไดจ้ำก ประธำนกลุ่มฯ สมำชกิกลุ่มฯ หน่วยรำชกำรในจงัหวดั 
องคก์ำรบรหิำรสว่นต ำบล องคก์ำรบรหิำรสว่นจงัหวดั เทศบำล และอ ำเภอ 

2) กำรจดักำรแกปั้ญหำควำมขดัแยง้ทีเ่กดิขึน้ มกีำรจดักำรแกไ้ขปัญหำควำมขดัแยง้รว่มกนั 

3) กำรท ำตำมกฎระเบยีบของกลุ่มฯ มกีำรจดัประชุมหำรอืในกำรปฏบิตัติำมระเบยีบของกลุ่มที่ก ำหนดไว้
หำกมกีำรละเมนิ จะมกีำรตกัเตอืนกนัก่อน หำกรำ้ยแรงกจ็ะด ำเนินกำรตำมระเบยีบทีก่ ำหนด 

4) กำรปรับตัวรบัควำมเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น  ผู้บริหำรกลุ่มและสมำชิกกลุ่มฯมีกำรปรับตัวต่อกำร
เปลี่ยนแปลง เช่น ลูกพนัธุ์ที่เริม่หำจำกธรรมชำติยำกขึ้น และพนัธุ์ไม่มีกำรพฒันำ ก็จะหนัมำช่วยกนัพฒันำพนัธุ ์
นอกจำกน้ีจะปรบัวธิกีำรเลีย้งเพือ่กำรรกัษำสภำพแวดลอ้มมำกขึน้ 

 4.4.5 ปัจจยัด้านอ่ืนๆ ท่ีมีความส าคญัต่อการบริหารจดัการกลุ่มเกษตรกรอย่างมีส่วนร่วม 

1) ทรพัยำกร 

1.1) ภำวะผูน้ ำ ผูน้ ำกลุ่มเกษตรกรผูเ้ลีย้งสตัวน์ ้ำต ำบลท่ำซุง เป็นผูท้ีม่บีทบำทในทอ้งที ่เป็นผูใ้หญ่บำ้น
ทีช่ำวบำ้นนบัถอืและใหค้วำมเชื่อถอื เกษตรกรในชุมชนจงึมคีวำมไวว้ำงใจผูน้ ำ 

1.2) ผู้ใช้ทรพัยำกร สมำชกิกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงปลำท่ำซุงปัจจุบนัมจี ำนวน 179 รำย หำกมสีมำชกิ
กำรเลีย้งปลำในกระชงัเพิม่มำกขึน้ โดยไม่มกีำรประเมนิศกัยภำพพืน้ที่ จะมผีลกระทบต่อกำรเลีย้งในอนำคต ประธำน
และกรรมกำรกลุ่มฯจงึตอ้งเป็นแกนน ำหลกัในกำรวำงแผนควบคุมกำรเลีย้งไมใ่หห้นำแน่นเกนิไป และสมำชกิจะตอ้งให้
ควำมรว่มมอืดว้ย 

1.3) กำรบรหิำรจดักำร กลุม่ใชก้ฎระเบยีบกตกิำกลุ่มเป็นตวัหลกัในกำรบรหิำรจดักำรกลุม่ฯ 

 2) ปฏสิมัพนัธท์ีเ่กดิขึน้ในชุมชน 

2.1) กำรมกีจิกรรมแนะน ำชกัชวนใหอ้นุรกัษ์ทรพัยำกรในพืน้ที่ รณรงคใ์หเ้กษตรกรใหอ้ำหำรในอตัรำ
ทีเ่หมำะสม เพือ่ไมใ่หน้ ้ำในแมน่ ้ำเน่ำเสยี 

2.2) กำรมกีระบวนกำรปรกึษำหำรอื โดยพบปะกนัเกอืบทุกวนั เมื่อยำมมำซื้ออำหำรปลำ ขำยปลำ 
หรอืปรกึษำเมือ่มปัีญหำกำรเลีย้ง หรอืรำคำผลผลติ 

2.3) กำรใชข้อ้มูลรว่มกนั ดำ้นรำคำปัจจยักำรผลติ เช่น รำคำอำหำรปลำ รำคำลูกพนัธุป์ลำ เป็นต้น 
นอกจำกน้ีมกีำรใชข้อ้มลูดำ้นกำรตลำดรว่มกนั ในเรือ่งของรำคำผลผลติ และแหลง่ขำยผลผลติ 

 
 
 
 
 



4-13 

4.5 การวิเคราะหร์ะบบนิเวศในการเพาะเลี้ยงสตัวน์ ้า ของกลุ่มเกษตรกรผูเ้ลี้ยงสตัวน์ ้าต าบลท่าซุง (EAA) 

4.5.1. บริบททางเศรษฐกิจ สงัคมของการพฒันาการเพาะเลี้ยง 

 1) มิติทางเศรษฐกิจ 

 รำยได้ครวัเรอืนของสมำชกิกลุ่มผู้เลี้ยงสตัว์น ้ำต ำบลท่ำซุง จำกกำรส ำรวจจ ำนวน 30 รำย เฉลี่ย 393,235 
บำทต่อครวัเรอืนต่อปี ในขณะที่มรีำยจ่ำย 124,693 บำทต่อครวัเรอืนต่อปี ครวัเรอืนมภีำระหน้ีเฉลี่ย 75,455 บำทต่อ
ครวัเรอืน สว่นใหญ่กูจ้ำกธนำคำรเพือ่กำรเกษตรและสหกรณ์ เฉลีย่ 91,000 บำทต่อครวัเรอืน ในอตัรำดอกเบีย้รอ้ยละ 6 
กูจ้ำกกลุ่มผูเ้ลีย้งสตัวน์ ้ำต ำบลทำ่ซุง เฉลีย่ 15,294 บำทต่อครวัเรอืน ในอตัรำดอกเบีย้รอ้ยละ 8 และกูจ้ำกแหลง่อื่น อำทิ
เชน่ กองทุนหมูบ่ำ้น และสหกรณ์กำรเกษตร เฉลีย่ 35,000 บำทต่อครวัเรอืน ในอตัรำดอกเบีย้รอ้ยละ 7 

 ต ำบลท่ำซุงไดย้กฐำนะเป็นองคก์ำรบรหิำรสว่นต ำบลเมื่อปี 2540 โดยแบ่งเขตกำรปกครองเป็น 8 หมูบ่ำ้น คอื 
หมูท่ี ่1 บำ้นหนองปลำมนั, หมูท่ี ่2 บำ้นท่ำซุง, หมูท่ี ่3 บำ้นดงยำง, หมูท่ี ่4 บำ้นตำลเอน, หมูท่ี ่5 บำ้นโรงน ้ำแขง็, หมู่
ที่ 6 บ้ำนวดัรำษฎร์, หมู่ที่ 7 บ้ำนท่ำตำโป้ย, และหมู่ที่ 8 บ้ำนบึงทบัแต้จ ำนวนครวัเรอืนในเขตต ำบลท่ำซุงมี 1,340 
ครวัเรอืน ประชำกรทัง้สิน้ 3,888 คน แยกเป็น ชำย 1,879 หญงิ 2,009 คน อำชพีหลกั คอื กำรเกษตรกรรม (เชน่ท ำนำ 
ท ำสวน ท ำไร)่ อำชพีรอง รบัจำ้ง ท ำประมง คำ้ขำย รบัรำชกำร และเลีย้งสตัว ์รำยไดเ้ฉลีย่ต่อครวัเรอืน 391,220 บำท
ต่อปี รำยไดบุ้คคลเฉลีย่ 139,081 บำทต่อปี 

 2) มิติทางภมิูศาสตร ์

 จงัหวดัอุทยัธำนี ตัง้อยูใ่นระหว่ำงเขตภำคเหนือตอนล่ำง และภำคกลำงตอนบนของประเทศไทย วดัตำมหลกั
สำกลจะอยูร่ะหวำ่งเสน้ละตจิดูที ่15-16 องศำเหนือ และเสน้ลองตจิดูที ่90-100 องศำตะวนัออก มพีืน้ทีป่ระมำณ 7,700 
ตำรำงกิโลเมตร หรอืประมำณ 4,206,404 ไร่ อยู่ห่ำงจำกกรุงเทพมหำนครไปทำงตอนเหนือวดัตำมถนนสำยเอเชยี 
ประมำณ 222 กโิลเมตร มคีวำมอุดมสมบรูณ์ทำงทรพัยำกรธรรมชำต ิเป็นอู่ขำ้งอู่น ้ำของไทยมำชำ้นำน 

 ต าบลท่าซุง ตัง้อยูใ่นเขตพืน้ทีอ่ ำเภอเมอืง จงัหวดัอุทยัธำนี อยูห่่ำงจำกทีว่ำ่กำรอ ำเภอเมอืงอุทยัธำนี ออกไป
ทศิตะวนัออกเฉียงใต้ วดัระยะทำงตำมถนนสำยอุทยัธำนี-มโนรมย์ มรีะยะทำงประมำณ 13 กโิลเมตร มพีื้นที่ทัง้สิ้น
ประมำณ 11,313 ไร่ พืน้ที่สว่นใหญ่เป็นที่รำบลุ่มแม่น ้ำ มแีม่น ้ำไหลผ่ำนถงึสองสำยดว้ยกนั คอื แม่น ้ำเจำ้พระยำ ไหล
ผ่ำนพื้นที่ทำงด้ำนทิศตะวนัออก ไหลผ่ำนยำวตลอดแนว ผ่ำนพื้นที่หมู่ที่ 6 ,4,5,1 และหมู่ที่ 7 ของต ำบลท่ำซุง 
ตำมล ำดบั สำยทีส่อง แมน่ ้ำสะแกกรงั ไหลผ่ำนระหวำ่งกลำง ของพืน้ทีต่ ำบลทำ่ซุง ผำ่นพืน้ทีห่มูท่ี ่4 , 5, 2, และหมูท่ี ่1 
โดยแมน่ ้ำทัง้สองสำยไหลมำบรรจบกนัตรงบรเิวณสดุพืน้ทีข่องหมูท่ี ่5 ตรงขำ้มกบัฝัง่อ ำเภอมโนรมย ์จงัหวดัชยันำท 

4.5.2. ระบบนิเวศและการเพาะเลี้ยง 

 1) ระบบนิเวศส่งผลต่อการเลี้ยง 

 ในปีน้ีมปัีญหำเรื่องของควำมแหง้แลง้ ปลำในกระชงัจงัหวดัอุทยัธำนีมปัีญหำเรื่องน ้ำอุณหภูมสิงูสง่ผลใหป้ลำ
ตำย ประกอบกบัอำกำศรอ้น (อุณหภูมนิ ้ำประมำณ 30-33 องศำเซลเซยีส) ท ำใหป้ลำไมค่่อยวำงไข ่ทัง้ทีพ่ยำยำมท ำที่
บงัแลว้ แต่กย็งัไมว่ำงไข ่ซึง่โดยปกตแิลว้ปลำแรดจะวำงไขช่ว่งหน้ำหนำว ทีก่ ำลงัเขำ้ฤดรูอ้น (อุณหภมูปิระมำณ 25-28 
องศำเซลเซยีส) จงึตัง้ขอ้สงสยัว่ำอยู่ในที่โล่งเกนิไป แลว้มนีกบนิผ่ำนหรอืเปล่ำ ยงัไม่แน่ใจ แต่ดูแลว้ผลผลติออกน้อย 
ถำ้เทยีบกบันครปฐม ดจูำกสภำพบ่อทีเ่พำะ เพำะในรอ่งสวน อำจจะเยน็กวำ่ เพรำะมรีม่เงำ ใชแ้ค่อ่ำงมำวำง ใสไ่ขป่ลำ
ลงไป อตัรำกำรฟักยงัสงูกวำ่ของนครนำยก แต่ปลำของแต่ละถิน่จะมคีวำมแตกต่ำงกนัไป  
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 2) การเลี้ยงส่งผลต่อระบบนิเวศ 

 ทีผ่่ำนมำกำรเลีย้งปลำในล ำน ้ำไมม่ปัีญหำ ไมม่กีำรรอ้งเรยีน แต่จะมปัีญหำเรื่องของน ้ำเสยี ผกัตบชวำ จงึไดม้ี
กำรจดัโซนตัง้แต่ ต ำบลน ้ำตก ถึง สะพำนเมอืง ขอรอ้งไม่ให้เลี้ยงปลำแรด ให้เลี้ยงปลำที่มอีำยุส ัน้ เช่นปลำสวำย 4 
เดอืน 

 เวลำฝนตกน ้ำจะไหลมำจำกลำนสกั บำ้นไร ่ชว่งนัน้น ้ำป่ำจะไหลลงบรเิวณเหนืออุทยั จะท ำใหน้ ้ำเสยี โดยปกติ
แลว้น ้ำไม่เสยี จะเสยีช่วงหน้ำน ้ำหลำก ช่วงทีม่ฝีนชุกทำงบำ้นไร ่ลำนสกั น ้ำป่ำจะมำ เป็นน ้ำเสยี แกปั้ญหำไมไ่ดเ้พรำะ
เป็นน ้ำป่ำซึง่ชะลำ้งสำรพษิจำกไรล่งมำ วธิป้ีองกนั กก็ำรหำ้มขำยยำทีใ่ชเ้ลีย้งปลำบำงตวัยำ 

 3) ปัญหาต่างๆ 

 รำคำผนัผวน โดนกดรำคำ ขำดแคลนลูกพนัธุ์ กลุ่มพฒันำยงัไม่มำก มขีอ้จ ำกดัเรื่องแหล่งเพำะพนัธุ์ปลำใน
เรื่องของปัญหำในกำรเพำะปลำ ถ้ำประสำนกบักลุ่มแต่ละกลุ่มที่ต้องกำรลูกปลำ ช่วงไหน เดอืนอะไร แลว้ผลผลติจะ
ออกช่วงไหน เดอืนอะไร ของสมำชกิแต่ละคน เพื่อเป็นขอ้มลูพืน้ฐำนใหแ้ก่กรมประมงไดด้ ีในกำรวำงแผนจดักำร กำร
ส่งเสรมิ กำรแปรรูป ภำพของคนที่มองจำกขำ้งนอก อำจจะมองว่ำของเหลอืจำกกำรเลี้ยงปลำเป็นส่วนที่ท ำใหน้ ้ำเสยี 
เพรำะฉะนัน้จงึตอ้งคดิวำ่ท ำอยำ่งไรทีจ่ะตอบโจทยว์ำ่กำรเลีย้งปลำไมไ่ดเ้ป็นสว่นหนึ่งของกำรท ำใหลุ้่มน ้ำสะแกกรงัเสยี 

4.5.3. การร่วมมือระหว่างหน่วยงาน ในการดแูลรกัษาส่ิงแวดล้อม 

 ในส่วนของส ำนักงำนประมงจงัหวดั มกีำรดูแลเกษตรกรในเรื่องของกำรแจ้งเตอืนน ้ำเสยี ทำงส ำนักงำนได้
ร่วมมือกบัศูนย์วจิยัฯประมงน ้ำจดือุทยัธำนี จะมกีำรตรวนสอบคุณภำพน ้ำทุกอำทิตย์ และแจ้งผลโดยผ่ำนกลุ่มทุก
สปัดำหเ์พือ่ใหส้มำชกิผูเ้ลีย้งปลำไดเ้ตรยีมกำรไดท้นัหำกมปัีญหำ 

 กำรวดัคุณภำพน ้ำ ทำงกรมประมงวดัน ้ำเบือ้งตน้ เช่น วดัค่ำ pH ค่ำ D.O. แต่เรื่องกำรตรวจวดัหำสำรเคมยีงั
ไมม่ผีูร้บัผดิชอบ ชว่งน ้ำน้อยมปัีญหำออกซเิจนต ่ำ และบำงจุดปลำเป็นโรค เพรำะน ้ำน่ิง ชว่งหนำวมวีชัพชืน ้ำขึน้จ ำนวน
มำก ปลำกนิพชืจะอพยพไปอยูแ่มน่ ้ำใหญ่ ท ำใหว้ชัพืชน ้ำ เช่น สำหรำ่ยหำงกระรอก ขยำยพนัธุไ์ดเ้รว็ ท ำใหน้ ้ำเสยี แต่
เมือ่ถงึเวลำน ้ำหลำกปลำตะเพยีนตวัใหญ่จะกลบัเขำ้มำ 

 กำรท ำควำมสะอำดแม่น ้ำล ำคลอง โดยกรมเจ้ำท่ำจะเก็บผกัตบชวำ และท ำควำมสะอำดแหล่งน ้ำร่วมกบั
ทอ้งถิน่และชุมชน โดยองคก์ำรบรหิำรสว่นต ำบลสนบัสนุนน ้ำมนัเรอืในกำรขบัลำกกอผกัตบชวำ บำงครัง้กจ็ะมอีงคก์ำร
บรหิำรสว่นจงัหวดัช่วยสนับสนุนในเรื่องน ้ำมนั ในขณะเดยีวกนัประธำนกลุ่มผูเ้ลีย้งสตัวน์ ้ำต ำบลท่ำซุง ซึ่งเป็นหน่ึงใน
กรรมกำรลุ่มน ้ำสะแกกรงั ร่วมกนัแก้ปัญหำในเรื่องของน ้ำเน่ำเสยี ในลุ่มน ้ำสะแกกรงั ร่วมกบัคณะกรรมกำรของลุ่ม
แมน่ ้ำสะแกกรงั ไดม้กีำรเสนอปัญหำของชุมชน แลว้หำแนวทำงแกปั้ญหำรว่มกนั  



 

บทท่ี 5 

สรปุปัจจยัท่ีก าหนดความส าเรจ็และแนวทางการพฒันาสมรรถนะของเกษตรกรผูเ้ลี้ยงสตัวน์ ้า 
โดยการจดัองคก์รชมุชนของกลุ่มผูเ้ลี้ยงสตัวน์ ้าต าบลท่าซุง 

 
5.1 ปัจจยัท่ีก าหนดความส าเรจ็ในการด าเนินงานของกลุ่มผูเ้ลี้ยงสตัวน์ ้าต าบลท่าซุง  

ปัจจยัทีม่ผีลต่อองคก์รชุมชน กลุ่มผูเ้ลีย้งสตัวน์ ้ำต ำบลทำ่ซุง ประกอบไปดว้ยปัจจยัภำยใน ซึง่เป็นปัจจยัทีอ่ยู่
ภำยในตวัองคก์ร ซึง่สำมำรถจดัหำ และปรบัปรงุเองได ้กบัอกีสว่นหนึ่งคอืปัจจยัภำยนอกองคก์ร ซึง่องคก์รตอ้งกำร
ควำมสนบัสนุนจำกภำยนอก  

 5.1.1 ปัจจยัภายในท่ีก าหนดความส าเรจ็ของกลุ่มผูเ้ลี้ยงสตัวน์ ้าต าบลท่าซุง 

1) บคุคลในกลุ่มผูเ้ลี้ยงสตัวน์ ้าต าบลท่าซุง  

1.1) ประธำนกลุ่มคุณลกัษณะของประธำนกลุ่มเป็นปัจจยัส ำคญัปัจจยัหน่ึงทีก่ ำหนดควำมส ำเรจ็ของกลุ่ม 
และสำมำรถพฒันำสมรรถนะของเกษตรกรได ้โดยประธำนวนัเพญ็ นำทอง ประธำนกลุ่มผูเ้ลี้ยงสตัวน์ ้ำต ำบลท่ำซุง มี
คุณลกัษณะดงัน้ี 

1.1.1) เป็นผูม้คีวำมเสยีสละเพื่อสว่นรวม โดยจะเหน็ไดจ้ำกกำรด ำเนินกจิกรรมต่ำงๆ คุณวนัเพญ็จะตอ้ง
เป็นผูต้ดิต่อประสำนงำนทัง้หน่วยงำนของภำครฐั และเอกชน ซึง่ตอ้งเสยีสละทัง้เวลำและทรพัยส์นิสว่นตวั 

1.1.2) มคีวำมเขม้แขง็ เหน็ไดจ้ำกกำรน ำพำกลุ่มฟันผ่ำวกิฤตต่ำงๆไปไดด้้วยด ีเช่น ในช่วงปี 2538-39 
เกดิวกิฤตน ้ำท่วม ไรน่ำสวนผสมเสยีหำยสิน้เชงิ ไดป้รบัเปลีย่นอำชพีมำเลีย้งปลำในกระชงั ร่วมกนัแกไ้ขปัญหำต่ำงๆ 
และไดร้วมตวักนัจดัตัง้กลุ่มผูเ้ลีย้งสตัวน์ ้ำมำจนถงึปัจจุบนั 

1.1.3) มีควำมคิดระเริม่ในเชิงสร้ำงสรรค์ และมีควำมสำมำรถโน้มน้ำวให้สมำชิกด ำเนินตำมผลของ
คุณลกัษณะนี้ทีเ่หน็ไดช้ดัคอื 

- กำรสรำ้งเครอืข่ำยระหว่ำงกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสตัวน์ ้ำเพื่อแลกเปลี่ยนควำมรู ้และขอ้มูล
ขำ่วสำรกำรเลีย้ง และกำรตลำดในพืน้ทีอ่ ำเภอเมอืง จงัหวดัอุทยัธำนี 

- กำรพฒันำกำรเพำะเลีย้งปลำแรด และประชำสมัพนัธใ์หผู้เ้กีย่วขอ้งทัง้ภำครฐัและเอกชน มี
ควำมรู ้ควำมเขำ้ใจ จนผลกัดนัใหป้ลำแรดของลุ่มน ้ำสะแกกรงั เป็นสนิคำ้ทีไ่ดร้บักำรขึน้ทะเบยีน สิง่บ่งชีท้ำงภูมศิำสตร ์
ของไทย (Geographical Indication: GI) 

- ก ำหนดใหม้กีำรออมทรพัยแ์ละกำรเพิม่หุน้ กำรระดมหุน้ 

1.1.4) มคีวำมสำมำรถในกำรตดิต่อประสำนงำนขอควำมรว่มมอืกบัองคก์รต่ำงๆทัง้ภำครฐัและเอกชน 

1.2) สมำชกิกลุ่ม กำรให้ควำมร่วมมอืขอสมำชกิกลุ่มเป็นปัจจยัส ำคญัอกีปัจจยัหน่ึงที่ท ำให้กลุ่มประสบ
ควำมส ำเรจ็ 

1.2.1) ควำมผูกพนัของสมำชกิกลุ่ม มคีวำมร่วมมอืดกีบักลุ่ม เป็นกลุ่มขนำดเลก็ สมำชกิส่วนใหญ่เป็น
ญำต ิรูจ้กักนั มฐีำนะใกลเ้คยีงกนั ไมม่คีวำมแตกต่ำงกนัมำกนกั ฉะนัน้ จงึเจรจำกนังำ่ย สมำชกิโดยสว่นใหญ่รอ้ยละ 90 
ของสมำชิกกลุ่มผู้เลี้ยงสตัว์น ้ ำต ำบลท่ำซุงเป็นสมำชิกมำนำน เฉลี่ย 3.4 ปีจึงมีควำมผูกพนัและพร้อมที่จะด ำเนิน
กจิกรรมตำมแนวทำงท ำก ำหนดเพือ่ใหก้ลุ่มประสบควำมส ำเรจ็ โดยจะใหค้วำมส ำคญัต่อกำรไดใ้หค้วำมชว่ยเหลอืกนัใน
กำรเลีย้งปลำ 
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1.2.2) ให้ควำมร่วมมอืในกำรเขำ้ประชุมกลุ่ม โดยเขำ้ประชุมทุกครัง้ที่มกีำรแจ้งจำกกลุ่มฯ ถึงรอ้ยละ 
96.67  

1.2.3) จำกกำรประเมนิควำมสำมำรถตนเองของสมำชกิกลุ่มในกำรท ำงำนร่วมกบักลุ่มฯ อยู่ในระดบั
ควำมสำมำรถมำกทีสุ่ด คอืเรื่อง กำรช ำระหน้ีทีกู่ย้มืจำกกลุ่มฯไดต้รงตำมเวลำ กำรท ำงำนร่วมกบัผูอ้ื่น กำรตดิตำมผล
กำรด ำเนินงำนของกลุ่มฯ และเรือ่งกำรรบัฟังควำมคดิเหน็ของสมำชกิทำ่นอื่นๆ  

1.2.4) จำกกำรประเมินควำมสำมำรถตนเองของสมำชิกกลุ่มในกำรท ำงำนร่วมกบักลุ่มฯ ในระดบั
ควำมสำมำรถมำก คอืเรื่อง กำรสรุปและวเิครำะหปั์ญหำที่เกดิขึน้ กำรแสดงออกในทีป่ระชุมและกำรแลกเปลี่ยนควำม
คดิเหน็ และกำรตดัสนิใจเสนอ/เลอืกแนวทำงกำรท ำงำนของกลุ่มฯ 

1.3) พนักงำน กลุ่มผู้เลี้ยงสตัวน์ ้ำต ำบลท่ำซุง ไม่มกีำรจำ้งพนักงำน เพื่อปฏบิตังิำนในกลุ่ม จงึอำจเป็น
ขอ้ดอ้ยทีไ่มส่ำมำรถขยำยกจิกรรมของกลุ่มได ้

2) ท่ีตัง้กลุ่มฯ 

ที่ท ำกำรกลุ่มยงัใช้บ้ำนของผู้น ำ ท ำให้ขำดควำมมัน่คงหำกผู้น ำกลุ่มยุตบิทบำทหรอืต้องหมดวำระ แต่
อย่ำงไรกต็ำม ที่ตัง้เป็นจุดที่ด ีเป็นปัจจยัที่เป็นบวกต่อกลุ่ม เน่ืองจำก จงัหวดัอุทยัธำนีตัง้อยู่ในระหว่ำงเขตภำคเหนือ
ตอนล่ำง และภำคกลำงตอนบนของประเทศไทย อยู่ห่ำงจำกกรุงเทพมหำนครไปทำงตอนเหนือวดัตำมถนนสำยเอเชยี 
ประมำณ 222 กิโลเมตร ที่ตัง้กลุ่มต ำบลท่ำซุง ตัง้อยู่ในเขตพื้นที่อ ำเภอเมอืง จงัหวดัอุทยัธำนี อยู่ห่ำงจำกที่ว่ำกำร
อ ำเภอเมอืงอุทยัธำนี วดัระยะทำงตำมถนนสำยอุทยัธำนี-มโนรมย ์มรีะยะทำงประมำณ 13 กโิลเมตร ฝัง่ตรงขำ้มที่ตัง้
กลุ่มคือ อ ำเภอมโนรมย์ จงัหวดัชยันำทจำกสภำพพื้นที่ตัง้น้ีจึงมีควำมได้เปรยีบไม่ไกลตลำดและแหล่งท่องเที่ยว 
สำมำรถเดนิทำงโดยเรอืและรถไดส้ะดวกในกำรขนสง่ผลผลติไปจ ำหน่ำย ทัง้ตลำดมโนรมย ์และตลำดในชุมชนเองซึ่งมี
อยูเ่ป็นจ ำนวนมำก  

3) ทนุด าเนินงานของกลุ่มฯ 

ทุนของกลุ่มผู้เลี้ยงสตัว์น ้ำต ำบลท่ำซุงมำจำกกำรระดมหุ้นกนัระหว่ำงสมำชิกเอง กำรระดมหุ้น จะให้
สมำชกิลงหุน้ปีละ 1 ครัง้ หุน้ละ 10 บำท โดยสมำชกิตอ้งถอืหุน้ไมต่ ่ำกวำ่ 20 หุน้/คน/ปี และจะเปิดใหส้มำชกิออมทรพัย์
ปีละ 1 ครัง้ แลว้แต่สมำชกิจะออม และมกีำรปล่อยกูใ้หแ้ก่สมำชกิในอตัรำรอ้ยละ 8 ต่อปี  

4) การด าเนินงานของกลุ่มฯ 

4.1) กำรผลติ ประธำนกลุ่มฯและสมำชิกมกีำรแลกเปลี่ยนทกัษะกำรเลี้ยงปลำกนัอย่ำงใกล้ชดิ เมื่อมี
ปัญหำจะปรกึษำนักวชิำกำรในพื้นที่ ซึ่งได้มกีำรเขำ้เยี่ยมฟำร์มกนัเป็นประจ ำ จงึไม่มปัีญหำในกำรเลี้ยง แม้ว่ำพนัธุ์
อำจจะมขีอ้จ ำกดัอยูบ่ำ้ง สมำชกิไดพ้ยำยำมช่วยกนัพฒันำเรื่องกำรเพำะพนัธุ ์โดยใหส้มำชกิผูท้ีม่ปีระสบกำรณ์มำก่อน
ไปรบักำรอบรมเพิม่และสนบัสนุนใหเ้พำะพนัธุส์ง่จ ำหน่ำยใหส้มำชกิในกลุม่ 

4.2) กำรจดัหำปัจจยักำรผลติ ปัจจยักำรผลติที่ส ำคญัคอื อำหำรปลำ และพนัธุป์ลำ ซึ่งทัง้ 2 อย่ำง กลุ่ม
ไดบ้รหิำรจดักำร ดงัน้ี  

4.2.1) อำหำรปลำ กลุ่มได้รบักำรสนับสนุนจำกองค์กำรบรหิำรส่วนจงัหวดัในกำรจดัตัง้โรงงำนผลิต
อำหำรปลำ และใหก้ำรสนับสนุนกำรจำ้งแรงงำนผลติ โดยส ำนักงำนประมงจงัหวดัใหอ้งคค์วำมรู้ เรื่องสตูร และวตัถุดบิ
ในกำรผลิต หำกแต่ปริมำณกำรผลิตมีจ ำกัด ด้วยก ำลังผลิต ไม่เพียงพอกับควำมต้องกำรของสมำชิกกลุ่มฯ 
คณะกรรมกำรบรหิำรกลุ่มจงึมมีตใิหจ้ดัสรรหมุนเวยีนไปตำมกลุ่มเครอืข่ำย แลว้ใหก้ลุ่มเครอืขำ่ยไปกระจำยอำหำรให้
สมำชกิในกลุม่อกีท ี
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ด้วยก ำลกักำรผลติอำหำรเองของกลุ่มไม่เพยีงพอ กรรมกำรบรหิำรกลุ่มฯได้ตดิต่อบรษิทัผู้ผลติอำหำร
สตัวร์ำยใหญ่สง่อำหำรสตัวใ์หก้ลุม่ในรำคำถกู และกลุม่จ ำหน่ำยต่อสมำชกิโดยเพิม่รำคำกำรบรหิำรจดักำรอกีไมม่ำกนกั 

4.2.2) พนัธุป์ลำ ทีผ่ำ่นมำจนถงึปัจจุบนัสมำชกิสว่นใหญ่หำพนัธุจ์ำกธรรมชำต ิซึง่มคีวำมอุดมสมบรูณ์ใน
พืน้ที ่แต่มปัีญหำเรื่องสำยพนัธุ ์ซึง่ไมม่กีำรพฒันำสำยพนัธุ ์นอกจำกน้ี สมำชกิบำงรำยจะซือ้พนัธุป์ลำจำกพอ่คำ้เร ่ซึง่ก็
อำจไม่มกีำรพฒันำสำยพนัธุ์ จงึท ำให้อตัรำรอดน้อย และอตัรำกำรเตบิโตช้ำ อย่ำงไรก็ตำม กลุ่มฯได้มกีำรแก้ปัญหำ 
โดยสนบัสนุนสมำชกิทีม่ทีกัษะในกำรเพำะพนัธุป์ลำ เพิม่ทกัษะกำรเพำะพนัธุป์ลำ โดยไดร้บักำรสนบัสนุนจำกเจำ้หน้ำที่
นักวชิำกำรจำกส ำนักงำนประมงจงัหวดั และจำกศูนย์วจิยัและพฒันำน ้ำจดื จงัหวดัอุทยัธำนี นอกจำกน้ี ส ำนักงำน
เกษตรและสหกรณ์จงัหวดัไดใ้หก้ำรสนบัสนุนงำนวจิยักำรเพำะพนัธุป์ลำแรด ซึ่งมปัีญหำไม่สำมำรถเพำะพนัธุไ์ดต้ลอด
ทัง้ปี 

4.3) กำรรวบรวมผลผลติ ประธำนกลุ่มได้รวบรวมผลผลติสมำชกิบำงส่วนไปเปิดแผงจ ำหน่ำยเอง ณ 
ตลำดมโนรมย์ จ.ชยันำท ซึ่งอยู่ตรงขำ้มฝัง่แม่น ้ำจำกที่ตัง้กลุ่มแต่สำมำรถรวบรวมได้ในปรมิำณจ ำกดั สมำชกิจะจบั
จ ำหน่ำยเองในตลำดทอ้งถิน่ และบำงสว่นจะมผีูร้วบรวมนอกพืน้ทีเ่ขำ้มำจบัปลำ 

4.4) กำรแปรรปู กลุ่มฯไดจ้ดัสถำนแปรรปูผลผลติปลำทีบ่ำ้นประธำนกลุ่ม มกีำรน ำผลผลติมำเพิม่มลูค่ำ
ดว้ยกำรแปรรปูปลำเป็นผลติภณัฑ์ต่ำงๆ เช่น แหนมปลำและปลำยอ (ผลติจำกปลำกรำย) ปลำเสน้ (ผลติจำกปลำแรด
และปลำนิล) ปลำสม้(ผลติจำกปลำนิล ปลำทบัทมิ) ปลำรำ้(ผลติจำกปลำสวำย ปลำดุก) เป็นต้นแต่เป็นกำรผลติตำม
ค ำสัง่ซือ้ ซึง่เป็นขอ้ดอียำ่งหน่ึง ไมต่อ้งกงัวลเรือ่งผลผลติคำ้งสต๊อกเพรำะเป็นกำรผลติตำมควำมตอ้งกำรของตลำด 

4.5) กำรตลำด กลุ่มฯโดยประธำนกลุ่มฯไดม้กีำรเปิดแผงขำยปลำสดในตลำดมโนรมย ์จงัหวดัชยันำท 
ซึง่เป็นตลำดหลกั ไม่ไกลจำกทีต่ ัง้กลุ่ม สำมำรถเดนิทำงทำงเรอืไดส้ะดวกและรวดเรว็ ซึง่ขำยดหีมดเรว็ เพรำะเป็นปลำ
สด สำมำรถกระจำยผลผลติของสมำชกิไดเ้ป็นอยำ่งด ีกำรอำศยัตลำดในพืน้ที ่มขีอ้สงัเกตวำ่จะมผีลดกีวำ่ระบบกำรขำย
ให้กบัโมเดริน์เทรดและห้องเยน็ เพรำะสำมำรถรบัเงนิสดทนัท ีในขณะที่ โมเดริน์เทรด และห้องเยน็ ใช้ระบบเครดติ 
กวำ่จะไดร้บัเงนิประมำณหนึ่งเดอืนเป็นอยำ่งเรว็ สว่นตลำดผลผลติมำแปรรปู จะผลติตำมสัง่เท่ำนัน้ 

4.6) กำรตดิต่อประสำนงำน กำรตดิต่อประสำนงำนของกลุ่มฯ จะตดิต่อผ่ำนประธำนกลุ่มฯเป็นตวัเชื่อม 
ทัง้ภำยในกลุ่มระหว่ำงสมำชกิและระหว่ำงภำครฐัและสมำชกิกลุ่มซึ่งเป็นขอ้จ ำกดัอย่ำงหน่ึงของกลุ่ม หำกประธำนตดิ
ภำรกจิอื่น จะท ำใหก้ำรตดิต่อประสำนงำนของกลุม่ทัง่ระหวำ่งภำยในและภำยนอกกลุ่มตอ้งหยดุชะงกัลง 

4.7) กำรท ำควำมเขำ้ใจกบัสมำชกิ กลุ่มฯไดม้กีำรประชุมสมำชกิเป็นประจ ำทุกเดอืน ถงึแมจ้ะยงัไม่ถงึ
ก ำหนดวำระกำรประชุม ก็จะมกีำรมำชุมนุมกนัที่บ้ำนประธำนกลุ่มเป็นประจ ำ มกีำรท ำควำมเขำ้ใจแลกเปลี่ยนควำม
คดิเหน็ ชว่ยเหลอืซึง่กนัและกนัเมือ่มปัีญหำ ซึง่กำรทีส่มำชกิสว่นใหญ่เป็นเครอืญำตกินั หรอืเป็นสมำชกิกนัมำตัง้แต่เริม่
ก่อตัง้ จะเป็นปัจจยัหนึ่งทีเ่อือ้ประโยชน์ในกำรท ำควำมเขำ้ใจกนังำ่ยขึน้ 

 

5.1.2 ปัจจยัภายนอกท่ีก าหนดความส าเรจ็ของกลุ่มผูเ้ลี้ยงสตัวน์ ้าต าบลท่าซุง 

1) บคุคลภายนอกกลุ่มผูเ้ลี้ยงสตัวน์ ้าต าบลท่าซุง  

1.1) เจำ้หน้ำทีภ่ำครฐั 

1.1.1) เจำ้หน้ำที่กรมประมง ถงึแมเ้จำ้หน้ำที่ในพืน้ทีจ่ะมจี ำนวนจ ำกดั แต่เมื่อมกีำรรวมตวักนัเป็นกลุ่ม 
ท ำใหเ้จำ้หน้ำที่สำมำรถให้กำรสนับสนุนได้สะดวกและทัว่ถงึ โดยสำมำรถเขำ้ไปที่ผูน้ ำกลุ่มในกำรประสำนกบัสมำชกิ
กลุ่ม สิง่ที่กรมประมงใหก้ำรสนับสนุนประกอบด้วย เรื่องปัจจยักำรผลติ กำรอบรมใหค้วำมรูท้ำงวชิำกำร และกำรเขำ้
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เยีย่มฟำรม์เพื่อใหค้ ำแนะน ำในกำรเลีย้งกำรลดตน้ทุนกำรผลติโดยกำรสนบัสนุนกำรผลติอำหำรเองในเรือ่งสตูรกำรผลติ 
กำรเพิม่มลูคำ่ผลผลติดว้ยกำรแปรรปูสตัวน์ ้ำ และกำรจดัหำตลำด 

1.1.2) เจำ้หน้ำที่กรมส่งเสรมิสหกรณ์ ให้กำรสนับสนุนในเรื่องกำรเขำ้ถงึแหล่งเงนิทุน กำรจดัหำตลำด 
กำรใหอ้งคค์วำมรูเ้รือ่งกำรท ำบญัช ีและกำรบรหิำรกลุ่ม 

1.1.3) เจำ้หน้ำที่พฒันำชุมชน ให้กำรสนับสนุนในเรื่อง กำรอบรมใหค้วำมรูก้ำรเพิม่มูลค่ำผลผลติดว้ย
กำรแปรรปูสตัวน์ ้ำ 

1.1.4) เจ้ำหน้ำที่กำรศกึษำนอกโรงเรยีน ให้กำรสนับสนุนในกำรฝึกอบรม ให้องค์ควำมรูด้้ำนกำรผลติ 
เพิม่มลูคำ่ผลติภณัฑ ์

1.1.5) เจำ้หน้ำทีก่รมเจำ้ทำ่ ใหก้ำรชว่ยเหลอืเรือ่งกำรก ำจดัผกัตบชวำทีม่ปัีญหำขวำงทำงกำรจรำจรทำงน ้ำ 

1.1.6) เจำ้หน้ำทีเ่กษตรและสหกรณ์จงัหวดั ใหก้ำรสนับสนุนในกำรพฒันำกจิกรรมขององคก์ร โดยในปี 
2559 จะสนบัสนุนงบประมำณในกำรพฒันำพนัธุป์ลำแรด 

1.2) องคก์ำรบรหิำรสว่นทอ้งถิน่ ใหก้ำรสนบัสนุนกำรลดตน้ทุนกำรผลติโดยกำรสนบัสนุนกำรผลติอำหำร
เองในเรือ่งอำคำรผลติ วตัถุดบิ และแรงงำนกำรผลติ 

1.3) ผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีอื่นๆ โดยประชำชนในชุมชนทุกอำชพีใหค้วำมรว่มมอืในกำรแกปั้ญหำผกัตบชวำ
ไมใ่หข้วำงทำงเดนิน ้ำในแมน่ ้ำทัง้สองสำย 

1.4) ปรำชญ์ชำวบ้ำน ในชุมชนต ำบลท่ำซุงไม่มรีะบุชดัเจนในเรื่องปรำชญ์ชำวบ้ำน แต่กม็คีนเก่งที่เป็น
สมำชกิกลุม่เลีย้งปลำกนัอยู ่

2) พืน้ท่ีภายนอกกลุ่มผูเ้ลี้ยงสตัวน์ ้าต าบลท่าซุง 

2.1) สภำวะแวดลอ้ม มแีม่น ้ำส ำคญั 2 สำยมแีม่น ้ำส ำคญั 2 สำย คอืแม่น ้ำเจำ้พระยำ และแม่น ้ำสะแก
กรงัไหลมำบรรจบกนั โดยแม่น ้ำทัง้สองสำยไหลมำบรรจบกนัตรงบรเิวณสุดพื้นที่ของหมู่ที่  5 ตรงขำ้มกบัฝัง่อ ำเภอ
มโนรมย ์จงัหวดัชยันำท ซึง่เป็นทีต่ ัง้ของกลุ่ม ท ำใหม้คีวำมอุดมสมบรูณ์ทำงทรพัยำกรสตัวน์ ้ำ สำมำรถหำลกูปลำไดเ้อง 

2.2) กำรคมนำคม สะดวกทัง้ทำงรถ และทำงเรอื ไม่ไกลจำกแหล่งจ ำหน่ำยปัจจยักำรผลติ และตลำด
ผลผลติ 

2.3) ตลำดปัจจยัผลติ กลุ่มไดร้บัสนับสนุนจำกองค์กำรบรหิำรสว่นจงัหวดัในเรื่องอำคำรและเครื่องจกัร
ในกำรผลติอำหำรสตัวแ์ละแรงงำนในกำรผลติ โดยมสี ำนกังำนประมงจงัหวดัใหอ้งคค์วำมรูใ้นกำรผลติอำหำรสตัวใ์นกำร
ผลติอำหำรสตัว ์เพือ่จ ำหน่ำยภำยในกลุ่มดว้ยรำคำต ่ำกวำ่ทอ้งตลำด นอกจำกนี้ กลุ่มฯ โดยประธำนกลุม่สำมำรถต่อรอง
รำคำปัจจยัจำกผูผ้ลติอำหำรสตัวไ์ดร้ำคำต ่ำกวำ่ทอ้งตลำดทัว่ไป 

2.4) ตลำดผลผลติ มจี ำนวนมำกให้กระจำยผลผลติไปจ ำหน่ำย โดยประธำนกลุ่มได้รวบรวมผลผลติ
สมำชกิไปเปิดแผงจ ำหน่ำยเอง ณ ตลำดมโนรมย ์จ.ชยันำท ซึ่งอยู่ตรงขำ้มฝัง่แม่น ้ำจำกที่ตัง้กลุ่ม สมำชกิบำงส่วนน ำ
ผลผลิตไปจ ำหน่ำยเองในตลำดชุมชน และตลำดในเมือง ซึ่งอยู่ไม่ไกล สำมำรถเดินทำงทำงเรอืได้สะดวกรวดเร็ว 
นอกจำกน้ี กลุ่มยงัได้มีกำรสร้ำงเครือข่ำยระหว่ำงกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสตัว์น ้ ำในพื้นที่อ ำเภอเมือง อีก 5 กลุ่ม 
ประกอบด้วย 1) กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสตัว์น ้ำบ้ำนน ้ำตก ต ำบลสะแกกรงั  เพื่อมอี ำนำจต่อรองในกำรขำย 2) กลุ่ม
เกษตรกรผูเ้ลี้ยงสตัวน์ ้ำต ำบลสะแกกรงั 3) กลุ่มเกษตรกรผูเ้ลี้ยงสตัวน์ ้ำต ำบลน ้ำซมึ  4) กลุ่มเกษตรกรผูเ้ลี้ยงสตัวน์ ้ำ
ต ำบลอุทยัใหม่ และ 5) กลุ่มเกษตรกรผูเ้ลี้ยงสตัวน์ ้ำต ำบลเกำะเทโพเพื่อสรำ้งอ ำนำจในกำรต่อรองทำงธุรกจิดำ้นกำร
ผลติและกำรตลำด 
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3) ปัจจยัด้านทุนด าเนินงานจากภายนอกกลุ่มฯ กลุ่มผูเ้ลีย้งสตัวน์ ้ำต ำบลท่ำซุงสำมำรถเขำ้ถงึแหล่ง
ทุนหลำยแหลง่ ดงัน้ี 

3.1) กองทุนเพื่อกำรลงทุนทำงสงัคม (Social Investment Fund: SIF) ให้กำรสนับสนุนโครงกำรเลี้ยง
ปลำในกระชงั 200,000 บำท จ ำนวน 15 ลูกซึ่งเป็นเงนิเริม่ต้นให้ แม้ไม่มำกนัก แต่เป็นกำรตัง้ต้นในกำรรวมกลุ่มได ้
และมเีจำ้หน้ำทีข่อง SIP มำดแูลสนบัสนุน แนะน ำ แนวทำงให ้สำมำรถพฒันำขึน้มำได ้

3.2) กรมส่งเสรมิสหกรณ์ แม้กลุ่มฯจะไม่ได้ตัง้เป็นสหกรณ์ แต่ก็จดทะเบยีนเป็นกลุ่มนิตบิุคคล ภำยใต้
กำรดูแลของกรมส่งเสรมิสหกรณ์ สำมำรถรบักำรสนับสนุนจำกกองทุนพฒันำสหกรณ์ ซึ่งกลุ่มฯเหน็ว่ำแหล่งทุนทีม่อียู่
พอเพยีงแลว้ 

4) ความสนับสนุนการด าเนินงานจากภาครฐัและเอกชน 

กลุ่มไดร้บักำรสนับสนุนจำกหน่วยงำนภำครฐัอย่ำงมำกมำยหลำยหน่วยงำน อำทเิช่น ส ำนักงำนประมง
จงัหวดั ส ำนกังำนสหกรณ์จงัหวดั ส ำนักงำนเกษตรและสหกรณ์จงัหวดั ส ำนกังำนตรวจบญัชสีหกรณ์จงัหวดั ส ำนกังำน
พฒันำชุมชนจงัหวดั และส ำนกังำนกำรศกึษำนอกโรงเรยีน เป็นตน้ ในกำรช่วยแนะน ำ และอ ำนวยควำมสะดวกในเรือ่ง
กำรบรหิำรจดักำรองค์กร ซึ่งเป็นปัจจยัส ำคญัปัจจยัหน่ึงที่น ำไปสู่ควำมส ำเรจ็ของกลุ่ม เพรำะกำรไดร้บักำรสนับสนุน
จำกภำครฐัหลำยหน่วยงำนเชน่น้ี จะชว่ยแกปั้ญหำต่ำงๆไดร้วดเรว็ และมปีระสทิธภิำพ 

นอกจำกน้ี กลุ่มฯไดร้บักำรสนบัจำกองคก์รเอกชน และบรษิทัจ ำหน่ำยปัจจยักำรผลติ ในกำรจดัหำปัจจยั
กำรผลติทีไ่ดร้ำคำต ่ำกวำ่ทอ้งตลำด และสนบัสนุนในกำรไปดงูำนในทีต่่ำงๆ เป็นกำรเพิม่ประสบกำรณ์และทกัษะในกำร
บรหิำรจดักำรกลุม่ใหม้ปีระสทิธภิำพไดใ้นอนำคต 
 
5.2 แนวทางการพฒันาสมรรถนะของกลุ่มผูเ้ลี้ยงสตัวน์ ้าต าบลท่าซุง 

 จำกกำรวเิครำะห์ปัจจยัที่ก ำหนดควำมส ำเรจ็ของกลุ่มผูเ้ลี้ยงสตัวน์ ้ำต ำบลท่ำซุง มสีีปั่จจยัหลกัซึ่งเป็นปัจจยั
ภำยในองคก์ร ปัจจยัแรกเป็นปัจจยัดำ้นบุคคล ไดแ้ก่ผูน้ ำกลุ่มฯ สมำชกิ และพนกังำนประจ ำกล่มฯ ปัจจยัต่อมำคอื ทีต่ ัง้
ทีท่ ำกำรกล่มฯ  ทุนในกำรด ำเนินงำนกลุ่มฯ และปัจจยัสดุทำ้ยคอื กำรด ำเนินงำนของกลุ่มฯ นอกจำกน้ีควำมรว่มมอืให้
กำรสนบัสนุนและโอกำสจำกภำยนอกกลุ่ม กเ็ป็นปัจจยัส ำคญัปัจจยัหน่ึงทีม่สีว่นเกือ้หนุนใหก้ำรด ำเนินงำนของกลุ่มฯได้
อย่ำงมีประสทิธภิำพ อย่ำงไรก็ตำม กลุ่มผู้เลี้ยงสตัว์น ้ำต ำบลท่ำซุง ยงัสำมำรถพฒันำสมรรถนะของเกษตรกรและ
องค์กรเพื่อให้ประสบควำมส ำเรจ็อย่ำงยัง่ยนืได้ และจะเป็นแนวทำงกำรพฒันำองค์กรอื่นอีกต่อไป ซึ่งแนวทำงกำร
พฒันำสมรรถนะของกลุ่มผูเ้ลีย้งสตัวน์ ้ำต ำบลทำ่ซุง มดีงัต่อไปนี้ 

 5.2.1 แนวทางการพฒันาปัจจยัด้านบคุคลากร  

 กลุ่มผูเ้ลีย้งสตัวน์ ้ำต ำบลท่ำซุง จงัหวดัอุทยัธำนี มคีวำมเขม้แขง้ในเรื่องคน ทัง้ประธำนกลุ่ม และสมำชกิกลุ่ม 
โดยประธำนกลุ่มมคีวำมเสยีสละ มคีวำมคดิรเิริม่ที่ด ีเขม้แขง็ อดทน และสำมำรถโน้มน้ำวทัง้สมำชกิและหน่วยงำน
ต่ำงๆใหก้ำรสนบัสนุนในโครงกำร/กจิกรรมต่ำงๆทีป่ระธำนเสนอควำมคดิ หำกแต่กลุ่มฯยงัมจีุดดอ้ยในเรือ่งคนทีบ่รหิำร
จดักำรทุกอย่ำงเป็นเพยีงประธำน กรรมกำร และสมำชกิบำงคน ซึ่งเขำ้มำดว้ยใจ และควำมเสยีสละ หำกแต่คนเหล่ำน้ี
ต้องมภีำรกจิส่วนตวัในบำงครัง้ อำจท ำให้กำรด ำเนินงำนอำจไม่ต่อเน่ือง นอกจำกน้ีสมำชกิกลุ่มส่วนใหญ่เป็นผูสู้งวยั 
อำยุเฉลีย่ 58 ปี ซึง่ทัง้สองประกำรอำจเป็นอุปสรรคหน่ึงทีท่ ำใหก้ำรพฒันำองคก์รไมไ่ดผ้ลเทำ่ทีค่วร แนวทำงกำรพฒันำ
ดำ้นบุคคลำกรของกลุ่มผูเ้ลีย้งสตัวน์ ้ำต ำบลท่ำซุง ควรมดีงัน้ี 

1) ผูน้ ำกลุม่ กลุม่ผูเ้ลีย้งสตัวน์ ้ำต ำบลทำ่ซุงมผีูน้ ำกลุม่ทีม่คีุณสมบตัทิีจ่ะน ำพำองคก์รใหเ้ขม้แขง็ ครบทุกดำ้น
ทัง้มคีวำมซื่อสตัว ์เป็นธรรม มเีวลำท ำงำนใหอ้งคก์ร มคีวำมรู ้ทัง้ในกำรเลีย้ง และ กำรขำยสตัวน์ ้ำ มมีนุษยสมัพนัธ ์
สำมำรถท ำควำมเขำ้ใจกบัสมำชกิ และ สำมำรถประสำนงำนกบัหน่วยงำนทีเ่กีย่วขอ้ง รวมทัง้ผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีในพืน้ที่
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ได ้มคีวำมมุง่มัน่ในกำรสรำ้งควำมเขม้แขง็ใหแ้ก่องคก์รชุมชน และเป็นทีย่อมรบัในหมูส่มำชกิ แต่อยำ่งไรกต็ำม กำร
บรหิำรองคก์รจะตอ้งกระจำยงำนใหก้บัผูอ้ื่นดว้ย เพือ่ไมใ่หห้นกัอยูเ่พยีงคนเดยีว ซึง่งำนอำจสะดุดลงได ้

2) พนกังำนประจ ำกลุ่ม กลุ่มผูเ้ลีย้งสตัวน์ ้ำต ำบลทำ่ซุงควรมกีำรจดัจำ้งพนกังำนประจ ำกลุ่มฯ จ ำนวนหน่ึง ใน
กำรด ำเนินงำนสำนต่อควำมคดิ และมตขิองทีป่ระชุมกลุ่มฯ ทัง้ในเรื่องกำรประสำนงำนทัง้ภำยในและภำยนอกกลุ่ม กำร
ด ำเนินธุรกรรมต่ำงๆของกลุ่ม ซึ่งทมีงำนจะต้องเป็นมอือำชพี มกีำรแบ่งภำระงำนที่ชดัเจน ดำ้นกำรเลี้ยงสตัวน์ ้ำ กำร
ประสำนงำน กำรตลำด และกำรบญัช ีซึง่พนกังำนจำ้งน้ีจะสำมำรถท ำงำนไดเ้ตม็ก ำลงั และต่อเน่ือง 

3) สมำชกิกลุ่ม กลุ่มผู้เลี้ยงสตัว์น ้ำต ำบลท่ำซุงควรมนีโยบำยจูงใจคนรุ่นใหม่เขำ้ร่วมกจิกรรมของกลุ่ม และ
พฒันำเป็นสมำชกิกลุ่ม และผูบ้รหิำรกลุ่ม ทัง้น้ีคนรุน่ใหม ่จะสำมำรถรบัเทคโนโลยใีหม่ๆ เขำ้มำปรบัปรุงองคก์รไดด้กีวำ่
คนรุน่เก่ำ นอกจำกน้ีคนรุน่ใหมม่กัจะกลำ้แสดงออก มำกกวำ่คนรุน่เก่ำทีม่แีต่ควำมเกรงใจไมก่ลำ้เสนอแนะ หรอืคดัคำ้น
ในทีป่ระชุมขององคก์ร 

 5.2.2 แนวทางการพฒันาเร่ืองสถานท่ีตัง้องคก์ร 

  กลุ่มผูเ้ลี้ยงสตัวน์ ้ำต ำบลท่ำซุง จงัหวดัอุทยัธำนี ตัง้อยู่ในพื้นที่ที่มคีวำมสะดวกในกำรเดนิทำง ขนส่งผลผลติ 
และปัจจยักำรผลติ แต่มขีอ้เสยีทีต่ ัง้และส ำนักงำนเป็นของประธำนกลุ่ม ซึ่งเป็นปัจจยัเสีย่งทีจ่ะไม่เกดิควำมยัง่ยนื หำก
ประธำนเจำ้ของทีต่ ัง้ไมส่ำมำรถท ำงำนต่อ และทำยำทไมเ่หน็ดว้ยในกำรเขำ้ใชพ้ืน้ที ่ซึง่หลำยๆองคก์รในประเทศไทยมี
ข้อจ ำกัดในเรื่องน้ี ฉะนัน้ แนวทำงกำรพัฒนำด้ำนสถำนที่ตัง้กลุ่มผู้เลี้ยงสตัว์น ้ ำต ำบลท่ำซุง ควรจดัหำที่ดินและ
ส ำนกังำนเป็นสมบตัขิองกลุ่ม  

 5.2.3 แนวทางการพฒันาเร่ืองทนุในการด าเนินงาน 

 กลุ่มผู้เลี้ยงสตัวน์ ้ำต ำบลท่ำซุง จงัหวดัอุทยัธำนี มเีงนิทุนจำกกำรระดมหุ้น และเงนิออม แต่ไม่มำกพอที่จะ
สนองต่อควำมตอ้งกำรของสมำชกิทีจ่ะขอกูไ้ปพฒันำกำรเลีย้งต่อไปได ้และอกีทัง้ยงัไมเ่พยีงพอทีก่ลุ่มฯจะขยำยกจิกำร
ของกลุ่มฯต่อไปได ้กำรจะอำศยัเงนิทุนจำกกำรระดมทุนเพยีงอยำ่งเดยีวอำจไมเ่พยีงพอ เพรำะสมำชกิอำจมขีอ้จ ำกดัใน
เรื่องกำรเงนิของครวัเรอืน และกำรจะเพิ่มจ ำนวนสมำชิก ก็มขี้อจ ำกดัในกำรกลัน่กรองรบัสมำชิก ซึ่งผู้ที่จะมำเป็น
สมำชกิจะตอ้งเป็นผูป้ระกอบอำชพีเพำะเลีย้งสตัวน์ ้ำ เหน็ประโยชน์ และเขำ้ใจในกำรรวมกลุ่มเป็นองคก์รเกษตรกร และ
พรอ้มทีจ่ะใหค้วำมร่วมมอืในกำรพฒันำองคก์ร ซึ่งอำจเพิม่จ ำนวนสมำชกิไม่ไดม้ำก ฉะนัน้ แนวทำงพฒันำเรื่องทุนใน
กำรด ำเนินงำนของกลุ่มผูเ้ลีย้งสตัวน์ ้ำต ำบลท่ำซุง จงึตอ้งหำแหลง่เงนิทุนจำกภำยนอก  

 ปัจจุบนั มีแหล่งเงนิทุนให้เกษตรกรและองค์กรเกษตรกรเข้ำถึงได้ หลำยแหล่ง ทัง้ที่เป็นกองทุน สถำบนั
กำรเงนิของรฐั และเอกชน ที่ให้กำรสนับสนุนกำรพฒันำธุรกิจกำรเกษตร ในอตัรำดอกเบี้ยต ่ำ เช่น กองทุนพฒันำ
สหกรณ์ (องค์กรที่จะเขำ้ถึงแหล่งทุนน้ีจะต้องเป็นองค์กรจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลกบักรมส่งเสรมิสหกรณ์ และเป็น
องค์กรที่เข้มแข็ง บริหำธุรกิจไม่ขำดทุน ซึ่งคุณสมบัติเหล่ำน้ี กลุ่มผู้เลี้ยงสตัว์น ้ ำต ำบลท่ำซุง มีอยู่แล้ว) กองทุน
สงเครำะหเ์กษตรกร ธนำคำรเพือ่กำรเกษตรและสหกรณ์กำรเกษตร SME Bank เป็นตน้  

 อย่ำงไรกต็ำม กำรน ำเงนิทุนจำกแหล่งภำยนอก มำด ำเนินธุรกจิของกลุ่มฯ จะตอ้งประเมนิธุรกจิทีส่ำมำรถจะ
ท ำได ้และวำงแผนท ำธุรกจิใหม้รีำยไดม้ำกกวำ่รำยจำ่ย มผีูบ้รหิำรจดักำรทีม่ปีระสบกำรณ์ เขำ้มำด ำเนินกำร 

 5.2.4 แนวทางการพฒันาการด าเนินงานขององคก์ร 

 กลุ่มผูเ้ลีย้งสตัวน์ ้ำต ำบลท่ำซุง จงัหวดัอุทยัธำนี ใหบ้รกิำรสมำชกิอยำ่งครบถว้น ไมว่ำ่กำรสง่เสริมใหส้มำชกิมี
ควำมสำมำรถในกำรผลติ โดยกำรใหอ้งคค์วำมรูก้ำรเพิม่ประสทิธภิำพกำรผลติ กำรจดัหำปัจจยักำรผลติ กำรรวบรวม
ผลิต เป็นต้น แต่อย่ำงไรก็ตำม ยงัสำมำรถพฒันำกำรด ำเนินงำนของกลุ่มผู้เลี้ยงสตัว์น ้ำต ำบลท่ำซุง เพื่อให้องค์กร
เขม้แขง็และยัง่ยนืไดอ้กี ดงัน้ี 
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 1) การบริการส่งเสริมการผลิต กลุ่มผูเ้ลีย้งสตัวน์ ้ำต ำบลท่ำซุง สำมำรถผลกัดนัใหป้ลำแรดของลุ่มน ้ำสะแก
กรงั เป็นสนิคำ้ทีไ่ดร้บักำรขึน้ทะเบยีน สิง่บ่งชีท้ำงภูมศิำสตร ์ของไทย (Geographical Indication : GI) แต่สมำชกิกลุ่ม
ฯยงัไม่ได้ใช้ประโยชน์ในขอ้น้ีมำกนัก อำจเป็นเพรำะกำรเลี้ยงปลำแรดต้องใช้เวลำนำน ปรมิำณผลผลติที่ได้ไม่มำก
พอที่จะบรหิำรให้เป็นธุรกิจ ขนำดปลำที่ออกสู่ท้องตลำดมหีลำยขนำดเกินไป ดงันัน้ แนวทำงกำรพฒันำจะต้องวำง
แผนกำรผลติโดยแบ่งกลุ่มผลติตำมควำมถนดั นบัตัง้แต่กลุ่มเพำะฟัก กลุ่มอนุบำล และกลุ่มเลีย้งปลำใหญ่ กำรวำงแผน
แบบน้ีเป็นกำรกระจำยควำมเสี่ยงให้กบัสมำชิก ที่ไม่ต้องใช้เวลำนำนกว่ำจะมรีำยได้ นอกจำกน้ี ควรมีกำรก ำหนด
มำตรฐำนปลำแรด GI เชน่ก ำหนดขำดตวั 8 ขดีต่อตวั เป็นตน้ เพือ่ประโยชน์ในกำรประชำสมัพนัธด์ำ้นกำรตลำด 

 2) การบริการปัจจยัการผลิต กลุ่มผู้เลี้ยงสตัว์น ้ำต ำบลท่ำซุงสำมำรถให้บรกิำรด้ำนปัจจยักำรผลติให้กบั
สมำชิก โดยได้รบักำรสนับสนุนจำกองค์กำรบรหิำรส่วนจงัหวดัผลิตอำหำรสตัว์น ้ ำจ ำหน่ำยให้สมำชิกในรำคำถูก
เน่ืองจำกไม่หวงัผลก ำไรมำกนัก แต่ผลผลติไม่เพยีงพอต่อควำมตอ้งกำรของสมำชกิ กลุ่มจงึประสำนจดัซื้ออำหำรจำก
บรษิทัผู้ผลติอำหำรสตัว์น ้ำในพื้นที่ จ ำหน่ำยให้สมำชกิในรำคำต ่ำกว่ำท้องตลำด เน่ืองจำกมกีำรสัง่ซื้อจ ำนวนมำกใน
จ ำนวนทีแ่น่นอน 

 กำรจดัหำปัจจยักำรผลติ โดยกำรสัง่จำ้งบรษิทัผลติอำหำรสตัวผ์ลติอำหำรตำมสตูรที่สมำชกิตอ้งกำร วธิน้ีีจะ
ดกีว่ำกลุ่มฯด ำเนินกำรผลติเอง เน่ืองจำกบรษิทัสำมำรถจดัหำวตัถุดิบและเกบ็ในสต๊อกในจ ำนวนมำกเพื่อกำรผลติรอบ
ต่อไป และใช้ต้นทุนกำรจดัหำวตัถุดบิได้ถูกว่ำกลุ่มจดัหำวตัถุดบิเพื่อผลติอำหำรใช้เอง นอกจำกน้ีกำรจำ้งผลติจะได้
รำคำถูกกวำ่สัง่ซือ้อำหำรของบรษิทั เพรำะไมต่อ้งเสยีค่ำแบรนดแ์ละค่ำกำรตลำดของบรษิทั ซึง่รำคำสว่นต่ำงน้ีสำมำรถ
สรำ้งรำยไดใ้หแ้ก่กลุม่  

 นอกจำกอำหำรสตัว์น ้ ำแล้ว ลูกพนัธุ์ก็เป็นปัจจยักำรผลิตที่ส ำคญัอีกปัจจยัหน่ึง ที่กลุ่มฯจะต้องให้บรกิำร
สมำชกิ และเป็นรำยไดใ้หก้บักลุ่มฯ โดยควรสรำ้งเครอืขำ่ยเพำะพนัธุป์ลำจดัสง่ใหก้ลุม่ฯ และกระจำยต่อใหส้มำชกิอกีที 

 3) การบริการรวบรวมผลผลิต เมื่อสมำชิกมีผลผลิตโดยรวมมำกพอ องค์กรชุมชนสำมำรถให้บริกำร
รวบรวมผลผลติได ้ซึง่กลุ่มผูเ้ลีย้งสตัวน์ ้ำต ำบลท่ำซุงไดร้วบรวมผลผลติสมำชกิบำงสว่นไปเปิดแผงจ ำหน่ำยเองในตลำด
สด แต่ยงัมขีอ้จ ำกดัในเรื่องปรมิำณควำมต้องกำรจ ำกดัเฉพำะกลุ่มแม่บ้ำน กลุ่มผู้เลี้ยงสตัว์น ้ำต ำบลท่ำซุงควรมกีำร
ขยำยชอ่งทำงกำรตลำด โดย 

- เพิม่เป้ำหมำยนักท่องเที่ยวในพืน้ที่ ทัง้น้ี ที่ตัง้กลุ่มอยู่ใกลว้ดัท่ำซุงเป็นแหล่งท่องเที่ยวส ำคญัของ
จงัหวดัอุทยัธำนีมนีักท่องเที่ยวเดนิทำงมำท่องเที่ยวตลอดปี ดงันัน้ กลุ่มฯควรประสำนงำนกบัหน่วยงำนรำชกำรและ
องคก์ำรบรหิำรสว่นทอ้งถิน่จดัตัง้แพลอยน ้ำหน้ำกลุ่มฯเพื่อจ ำหน่ำยสนิคำ้แก่นกัท่องเทีย่ว และประสำนกบักลุ่มน ำเทีย่ว
เชงิอนุรกัษ์ในกำรวำงแผนพำนกัทอ่งเทีย่วแวะซือ้สนิคำ้ 

- เพิ่มเป้ำหมำยลูกค้ำงำนประเพณีท้องถิ่น เช่น งำนบวช งำนแต่ง งำนตำย งำนเหล่ำน้ีต้องกำร
อำหำรส ำเรจ็รปู ซึ่งปกติกลุ่มผูเ้ลีย้งสตัวน์ ้ำต ำบลท่ำซุงกไ็ดม้กีจิกรรมผลติอำหำรส ำเรจ็รปูกึ่ง/พรอ้มบรโิภค ตำมควำม
ต้องกำรอยู่แลว้ ซึ่งเป็นแนวคดิที่ดทีี่ไม่ต้องมภีำระเรื่องสนิคำ้ผลติแลว้คำ้งสต๊อก แต่ควรเพิม่กำรประชำสมัพนัธข์ยำย
กำรสัง่ซือ้ เพือ่ไดน้ ำผลผลติสมำชกิมำเพิม่มลูคำ่ไดด้ว้ย 

 ทัง้น้ีกำรด ำเนินธุรกจิดงักล่ำว ควรมกีำรวำงแผนกำรผลติและกำรตลำดทีส่อดคลอ้งกนั ก ำหนดใหส้มำชกิทีจ่ะ
ขำยผลผลติผ่ำนกลุ่มฯ ตอ้งซื้อพนัธุป์ลำจำกกลุ่มเท่ำนัน้ และกลุ่มฯใหบ้รกิำรอำหำรสตัวน์ ้ำแก่สมำชกิ สำมำรถตดิตำม
ทรำบกำรปล่อยพนัธุ์ปลำ และก ำหนดวนัที่จะจบัปลำได้ น ำมำวำงแผนกำรรวบรวมผลผลิตให้สอดคล้องกบัควำม
ตอ้งกำรซือ้ของตลำด อน่ึงควรมบีทลงโทษส ำหรบัสมำชกิทีม่ผีลผลติแลว้ไมข่ำยผำ่นกลุม่ตำมทีต่กลงกนัไว้ 

4) บริการการให้ความรู้ข่าวสาร นอกจำกใหก้ำรควำมรูเ้กี่ยวกบักำรเพำะเลี้ยงสตัวน์ ้ำและกำรแก้ปัญหำที่
เกดิขึน้แลว้ กลุ่มควรท ำหน้ำทีป่ระมวลขำ่วสำรกำรผลติ กำรตลำด และรำคำสตัวน์ ้ำ และประชำสมัพนัธใ์หส้มำชกิทรำบ 
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ซึ่งท ำไดท้ัง้ในรปูของสิง่ตพีมิพ ์จดัท ำศูนยข์ำ่วสำรควำมรูท้ีท่ี่ท ำกำรของกลุ่มฯใหส้มำชกิเขำ้มำตดิตำมได ้ตลอดจนใช ้
Social media ประชำสมัพนัธข์ำ่วใหส้มำช ิ

5) การประสานงานกบัหน่วยงานของภาครฐัและภาคเอกชน กลุ่มผูเ้ลีย้งสตัวน์ ้ำต ำบลท่ำซุงมคีวำมสำมำรถใน
กำรประสำนงำนกบัหน่วยงำนภำครฐัและเอกชนเป็นอยำ่งด ีโดยไดร้บักำรสนบัสนุนกจิกรรมต่ำงๆจำกหน่วยงำนภำครฐั
และเอกชนในพื้นที่ อย่ำงไรก็ตำม เพื่อให้กำรพฒันำให้เกดิควำมยัง่ยนื ควรมกีำรร่วมจดัท ำแผนพฒันำองค์กร เพื่อ
จดัท ำแผนกำรด ำเนินงำนแบบบูรณำกำรระหว่ำงหน่วยงำนที่เกี่ยวขอ้งและผู้มสี่วนได้ส่วนเสยีในพื้นที่ อนัเป็นแนว
ทำงกำรสง่เสรมิเพือ่กำรเลีย้งสตัวน์ ้ำทีย่ ัง่ยนื 
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