
1 

 

 

 

รายงานสรุปผลการดําเนินงาน 
โครงการระบบสงเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ ปงบประมาณ 2559 

(กลุมสัตวน้ําชายฝง)  

สํานักงานประมงจังหวัดนครศรีธรรมราช 

 

 

 

 

 

 

 

 

กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝง 
กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ

 



1 

 

โครงการระบบสงเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ 

1. หลักการและเหตุผล 
สืบเนื่องจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ ไดมีนโยบายมอบหมายใหกรมประมงจัดทําโครงการ

ระบบสงเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ เพ่ือสงเสริมใหมีการรวมกลุมของเกษตรกรรายยอยใหเกิดพลังในการผลิต 
มีศักยภาพในการแขงขันทางดานการตลาดและกลุมเกษตรกรมีการบริหารจัดการอยางมีประสิทธิภาพ  
ปงบประมาณ 2559 กรมประมงไดคัดเลือกพ้ืนท่ีท่ีมีศักยภาพเหมาะสมในการดําเนินโครงการ จํานวน 6 จังหวัด 
ไดแก จังหวัดสุราษฎรธานี จังหวัดประจวบคีรีขันธ จังหวัดตราด  จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดตรัง  และ 
จังหวัดจันทบุรี  รวมกับสหกรณผูเลี้ยงกุงท่ีมีความเขมแข็งและมีศักยภาพท่ีจะ เปนกลุมตนแบบในการขยายผล
ไปยังเกษตรกรกรกลุมอ่ืน ๆ  โดยกิจกรรมท่ีดําเนินการ มีความสอดคลองในการแกไขปญหาโรคระบาด เพ่ิม
ประสิทธิภาพและลดตนทุนการผลิตกุงทะเล มีการบริหา รจัดการแปลงในพ้ืนท่ี อาทิเชน การใชเทคโนโลยีการ
ผลิตท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม การผลิตกุงขนาดใหญท่ีมีมูลคาเพ่ิมข้ึน โดยเลี้ยงดวยระบบชีวภาพ มีการตรวจคัด
กรองโรคกุง ทะเลตั้งแตโรงเพาะฟก โรงอนุบาล และบอเลี้ยง เพ่ือลดความเสียหายจากโรคระบาด การใช
จุลินทรียเพ่ือปรับสภาพดินและน้ําในบอ การลดตนทุนการผลิตดานอาหารโดยการใช Feed Application  
เพ่ือลดการใชอาหารท่ีมากเกินความจําเปน ดานการตลาด มีการสรางมูลคาเพ่ิมและเชื่อมโยงถึงการตลาดอยาง
ครบวงจร โดยการยกระดับสินคาปอนเขาสูตลาด Modern Trade/สงออก การจัดทําเกษตรพันธะสัญญา  
(Contract Farming) การทํา Branding ของกลุมเกษตรกร/สหกรณ โดยมุงเนนกระบวนการผลิตท่ีเปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอมใหเกิดความยั่งยืนในการเลี้ยงกุงทะเล ใชระบบการผลิตแบบไรมลภาวะ (Zero Waste) ดวยการ
หมุนเวียนน้ําและการบําบัดคุณภาพน้ําตามธรรมชาติ เปนตน 

จังหวัดนครศรีธรรมราช  ไดรวมดําเนินโครงการ เปนปท่ี 3 ของโครงการ ฯ และมีเกษตรกรสนใจ
สมัครเขารวมโครงการฯ จํานวน 108 ราย นอกจากนี้ โครงการสามารถสรางประโยชนใหแกเกษตรกรโดยตรง 
และสงเสริมใหเกษตรกรพัฒนาศักยภาพการผลิตกุงทะเลใหมีคุณภาพ เพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการฟารม 
สามารถลดตนทุนในดานตาง ๆ ของระบบการเลี้ยง และพัฒนาการเพาะเลี้ยงกุงทะเลไดอยางยั่งยืน  

2. วัตถุประสงค 
 1. ลดความเสียหายของผลผลิตจากโรคระบาดในกุงทะเล 

 2. เพ่ือการลดตนทุนการผลิตกุง 

 3. สรางมูลคาเพ่ิมและเพ่ิมชองทางขายผลผลิตสูตลาด Modern Trade 

3. จํานวนผูเขารวมโครงการ 
 เกษตรกรผูเขารวมโครงการระบบสงเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ กุงทะเล จังหวัด นครศรีธรรมราช  
จํานวน 108 ราย  

4. พื้นที่ดําเนินโครงการ 
 ครอบคลุมพ้ืนท่ี 2 อําเภอของจังหวัดนครศรีธรรมราช ประกอบดวย อําเภอปากพนัง อําเภอหัวไทร 
โดยมีพ้ืนท่ีดําเนินการ จํานวน 1,397.6 ไร 
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5. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ปงบประมาณ 2559 ตั้งแตเดือนตุลาคม 2558 – เดือนกันยายน 2561  

6. เปาหมายโครงการ  
1. ผลผลิตกุงทะเลของเกษตรกรท่ีเขารวมโครงการฯ เพ่ิมข้ึน ไมนอยกวารอยละ 10 จากป 2559 
2. ตนทุนการเลี้ยงกุงทะเลของเกษตรกรท่ีเขารวมโครงการฯ ลดลง ไมนอยกวารอยละ 10 จากป 2559  
3. สรางมูลคาเพ่ิมและเพ่ิมชองทางการตลาดสูตลาด Modern Trade ท่ีสามารถเชื่อมโยงผลผลิต

กุงทะเลท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมและมีตลาดรองรับผลผลิตเพ่ิมข้ึน  
4. ผลผลิตกุงทะเลของเกษตรกรเปนท่ียอมรับท้ังจากตลาดภายในประเทศ และตลาดตางประเทศ 

อีกท้ังยังสรางความม่ันใจตอผูบริโภค 

7. หนวยงานรวมบูรณาการ 
1. สํานักงานประมงจังหวัดนครศรีธรรมราช 
2. ศูนยพัฒนาประมงพ้ืนท่ีลุมน้ําปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
3. กลุมเศรษฐกิจการประมง กองนโยบายและยุทธศาสตรพัฒนาการประมง 
4. กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝง 

8. ผลที่คาดวาจะไดรับ  
1. กลุมเกษตรกรมีความเขมแข็งและสามารถผลิตกุงทะเลไดอยางตอเนื่องและมีตลาดรองรับท่ี

แนนอน สงผลใหเกิดเสถึยรภาพในการประกอบอาชีพ 

2. เกษตรกรใหการยอมรับในวิธีการสงเสริมระบบใหมของกระทรวงเกษตรและสหกรณอยางไมมีขอ
ขัดแยงในกระบวนการสงเสริมตอไป 

3. อุตสาหกรรมการเพาะเลี้ยงกุงทะเลมีศักยภาพในการแขงขันไดอยางยั่งยืน 

4. ผูบริโภคไดรับการบริการเรื่องสินคาท่ีมีคุณภาพและเชื่อถือไดจากระบบก ารเลี้ยงท่ีมีการ
ควบคุมดูแล 
 

9. งบประมาณดําเนินโครงการ 

ตารางแสดงรายรับ – รายจายโครงการ ป 2559 - 2561  
จังหวัดนครศรีธรรมราช 

 
หนวยงาน ปงบประมาณ งบประมาณ 

(บาท) 
รายจาย 
(บาท) 

คงเหลือ 
(บาท) 

ยอดเงินสงคืน 
(บาท) 

สํานักงาน 
ประมงจังหวัด 

นครศรีธรรมราช 

2559 250,000 249,578.24 421.76 - 
2560 60,000 55,121.76 4,878.24 - 
2561 140,400 120,015.94 20,384.06 - 
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10. การดําเนินงาน 
ผลการดําเนินโครงการฯ  

การดําเนินโครงการ ระบบสงเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ ของสํานักงานประมงจังหวัด
นครศรีธรรมราช  กอนเขารวมโครงการฯ ป งบประมาณ 2559 กับหลังเขารวมโครงการฯ ในปงบประมาณ 
2561 มีผลการดําเนินการประสบความสําเร็จในดานตาง ๆ ดังนี้ 

1. อัตราการรอด 

กิจกรรม กอน (%) หลัง (%) ผลรอยละ 
-อัตราการรอดของกุง 76.48 74.92 ลดลง รอยละ 2.04 

 

2. ขนาดผลผลิตที่จําหนาย 

กิจกรรม กอน (ตัว/กก.) หลัง (ตัว/กก.) ผล รอยละ 
-ขนาดผลผลิตกุง 73 64 เพ่ิมข้ึน รอยละ 12.99 

 

3. การลดตนทุนการผลิต 

กิจกรรม กอน (บาท) หลัง (บาท) ผล รอยละ 
-การลดตนทุนการผลิต 112.03 102.85 ลดลง รอยละ 8.19 

 

4. การเพิ่มผลผลิต 

กิจกรรม กอน (กก./ไร) หลัง (กก./ไร) ผล รอยละ 
-การเพ่ิมผลผลิต 1,009.47 1,439.59 เพ่ิมข้ึน รอยละ 42.61 

 

5. การตลาด 

กิจกรรม กอน (บาท/กิโลกรัม) หลัง (บาท/กิโลกรัม) ผล รอยละ 
-ผลผลิตท่ีเกษตรกรขายได      158.82 169.52 เพ่ิมข้ึน รอยละ 6.74 
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สรุปผลการดําเนินโครงการฯ  

โครงการระบบสงเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ กุงทะเล จังหวัดนครศรีธรรมราช เริ่มดําเนิน
ปงบประมาณ 2559 และสิ้นสุดปงบประมาณ 2561 สามารถดําเนินกิจกรรมเปนไปตามเปาหมายการพัฒนา 
5 ดาน ตามลําดับดังนี้ ลดตนทุนการผลิต เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต พัฒนาคุณภาพ การตลาด การบริหาร
จัดการ ตามลําดับ ดังนี้ 

1. ลดตนทุนการผลิต เกษตรกรผูเขารวมโครงการสามารถลดตนทุนการผลิตจากเดิม ตนทุน  
112.03 บาทตอกิโลกรัม เหลือตนทุน 102.85 บาทตอกิโลกรัม หรือคิดเปนตนทุนท่ีลดลงรอยละ 8.19  
ท้ัง ๆ ท่ีปจจัยการผลิตโดยรวมมีราคาสูงข้ึน เชน ราคาลูกพันธุกุงขาวแวนนาไม ราคาอาหารกุงขาวแวนนาไม เปนตน 
       2. เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต เกษตรกรผูเขารวมโครงการ สามารถเพ่ิมผลผลิตจากเดิมซ่ึงอยูใน
ภาวการณเกิดโรคระบาดจากกลุมอาการตายดวน (EMS) ทําใหผลผลิตเฉลี่ยกอนรวมโครงการ 1,009.47 
กิโลกรัม/ไร เพ่ิมเปน 1,439.59 กิโลกรัม/ไร หรือคิดเปนผลผลิตเพ่ิมข้ึนรอยละ 42.61 เกิดจากการท่ีกรม
ประมงไดศึกษาวิจัยหาสาเหตุของโรคและถายทอดเทคโนโลยีการบิหารจัดการเลี้ยงกุงทะเลใหเกษตรกรจน
เกษตรกรยอมรับ นําไปปฏิบัติควบคูกับการใหบริการจุลินทรีย ปม .1 ใหเกษตรกรนําไปใชบําบัดของเ ลียในบอ 
ใชระหวางเลี้ยงและเปนโปรไบโอติก ทําใหเกษตรกรในโครงการสามารถเลี้ยงกุงครบรอบการผลิตมากข้ึน จึง
สงผลใหผลผลิตโดยรวมเพ่ิมมากข้ึน 
       3. พัฒนาคุณภาพ เกษตรกรผูเขารวมโครงการเดิมยังไมคอยตระหนักในระบบการผลิตดวยระบบ
คุณภาพมากนัก สํานักงานประมงจังห วัดนครศรีธรรมราช และศูนยพัฒนาประมงพ้ืนท่ีลุมน้ําปากพนังอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริ ไดพยายามชี้แจง สรางความเขาใจ และเขาตรวจประเมินฟารม ตามมาตรฐาน GAP 
กรมประมง จนทุกฟารมตระหนักและสามารถคงสภาพระบบการผลิตตามมาตรฐาน GAP กรมประมงไดทุก
ฟารม จากเดิมกอนเขารวมโครงการมีหลายฟารมใบรับอรองขาดอายุ นอกจากนี้ไดจัดฝกอบรม หลักสูตร   
“การเตรียมความพรอมแกเกษตรกรในการยกระดับมาตรฐานจาก GAP กรมประมง สูมาตรฐาน มกษ 7401 
-2557” แกเกษตรกรท่ีเขารวมโครงการ เพ่ือใหระบบการผลิตกุงทะเลในโครงการมีมาตรฐานท่ีสูงข้ึน แต
เกษตรกรสวนใหญยังขาดความพรอมท่ีจะพัฒนาฟารมเขาสูมาตรฐาน มกษ. 7401- 2557 
      4. การตลาด กอนเขารวมโครงการเกษตรกรสวนใหญจําหนายกุงท่ีฟารมผานผูรับซ้ือ (แพจับกุง ) 
เม่ือเขารวมโครงการไดมีความพยายามพัฒนาการตลาดกุงขาวในหลายมิติ มิติหนึ่ง คือ การลงนามความรวมมือ
กับบริษัทไทยยูเนี่ยน กรุป จํากัด แตกิจกรรมการตลาดก็ไมเปนไปตามท่ีตกลงความรวมมือ เกษตรกรยังประสบ
ปญหาการจําหนาย ปญหาราคากุงท่ีตกต่ํา ซ่ึงเกิดข้ีนเปนวิกฤติท่ัวไปท้ังประเทศไทย ดังนั้นจึงตองเปลี่ยนกล
ยุทธการตลาดเปนการสงเสริมการตลาดภาย ในประเทศ โดยสรางการรับรูใหผูบริโภคภายในประเทศเกิดการ
รับรูและบริโภคกุงขาวแวนนาไมคุณภาพเพ่ิมข้ึน จํานวน 2 ครั้ง ณ งานวลัยลักษณเกษตร แฟร และ งานพลัง
ชุมชนประชารัฐกระตุนเศรษฐกิจนครศรีธรรมราช 
 สําหรับการตลาดระดับตลาดโมเดิรนเทรด ไดสรางความรวมมือกับสหกร ณผูเลี้ยงกุงทะเล 4 จังหวัด 
คือ จังหวัดสุราษฎรธานี จังหวัดตรัง จังหวัดปตตานี และจังหวัดนครศรีธรรมราช รวม 5 สหกรณ จําหนายกุง
ขาวแวนนาไม ใหแก เทสโก โลตัส เดือนละ 100 ตัน จํานวน 4 เดือน (มิถุนายน - กันยายน 2561 ) เพ่ือให 
Demand Side ในประเทศเกิดมากข้ึน สงผลให Supply side ลดลง ราคากุงขาวแวนนาไม ในประเทศก็ขยับ
สูงข้ึนจนถึงปจจุบัน 
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  5. การบริหารจัดการ เปนโจทยสําคัญและยากมากเนื่องจากเกษตรกรผูรวมโครงการลวนเปน
เกษตรกรรายยอย และพ้ืนท่ีของโครงการกวางขวางรวม 2 อําเภอ 6 ตําบล ประกอบกับศักยภาพของ
เกษตรกรแตละรายมีไมมากนัก สมาชิก สวนใหญอยูในภาวะมีหนี้สิน ขาดเงินทุนมาใชหมุนเวียน สงผลใหการ
จัดการฟารมของสมาชิกทําไดยากขาดความตอเนื่องในการเลี้ยงกุงในระยะแรก จึงตองปรับกลยุทธการบริหาร
แบบกลุมยอย 6 กลุม สงผลใหการบริหารจัดการ ดีข้ึน มีการจัดองคกรผานผูนํากลุมยอย โดยมีสหกรณผูเลี้ยง
กุงลุมน้ําปากพนัง จํากัด ทําหนาท่ีเปนผูประสานงานกลาง ท้ังการรับทราบปญหาของสมาชิก การบริการปจจัย
การผลิต การบริการจับกุง การบริการวิเคราะหคุณภาพน้ํา การบริการจุลินทรีย ปม .1 ตลอดจนการ
ประสานงานก ารประชุม การฝกอบรม การจัดทําแผนการผลิต แผนการตลาด และมีหนวยงานภาครัฐเขา
มารวมบูรณาการ ไดแก สหกรณจังหวัดนครศรีธรรมราช ศูนยพัฒนาประมงพ้ืนท่ีลุมน้ําปากพนังอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ  สํานักงานประมงจังหวัดนครศรีธรรมราช เกษตรและสหกรณจังหวัดนครศรีธรรมราช สํานั กงาน
พาณิชยจังหวัดนครศรีธรรมราช สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณนครศรีธรรมราช และรัฐวิสาหกิจ ไดแก ธนาคาร
เพ่ือการเกษตรและสหกรณ 
 

ปญหาและอุปสรรคในการดําเนินโครงการ 

1. พ้ืนท่ีของโครงการฯ ครอบคลุม 2 อําเภอ เกษตรกรแตละรายอยูกระจัดกระจายกันมาก ระยะทาง

หางกันประมาณ 60 กิโลเมตร ทําใหการบริหารจัดการตาง ๆยุงยาก 

 2. เกษตรกรบางสวนขาดเงินทุน ทําใหไมสามารถปรับปรุงบอใหเหมาะสมตามท่ีกรมประมงแนะนํา 

เปนสาเหตุใหเกษตรกรหลายรายตองจับกุงกอนระยะเวลาท่ีกําหนดและขาดทุน ทําใหบางสวนหยุดเลี้ยงสงผล

ตอการรวมกิจกรรมในโครงการฯ 

3. ราคากุงขาวแวนนาไมตกต่ํา แตตนทุนการผลิตกุงสูง สงผลใหเกษตรกรขาดทุนและเปนหนี้ ไมมีเงิน

ท่ีจะนํามาลงทุนในรุนตอๆ ไป 

4. นโยบายภาครัฐมีหลากหลายกิจกรรม ลวนแตมีความเรงดวน ในขณะท่ีกําลังเจาหนาท่ีมีจํากัด ทํา

ใหไมอาจปฏิบัติงานไดอยางตอเนื่อง แมวาจะทุมเทจนไมมีวันหยุด 

5. ตัวชี้วัด การลดตนทุน เพ่ิมผลผลิต สําหรับสินคากุงมีความยากลําบากท่ีจะทําได เนื่องจากมีปจจัยท่ี

สงผลกระทบจํานวนมาก ท้ังโรคระบาด ตันทุนปจจัยการผลิต ตนทุนราคาพลังงาน 

6. เกษตรกรท่ีเขารวมโครงการฯ ตองการจุลินทรีย ปม.1 อยางตอเนื่อง ปริมาณการผลิตยังไมเพียงพอ

ตอความตองการของเกษตรกร 

 

 

 

 

ขอเสนอแนะ 
 



6 

 

1. พ้ืนท่ีโครงการควรอยูในบริเวณเดียวกัน ไมหางไกลมากนัก เกษตรกรตองเกิดการรวมตัวกันกอนให

เหนียวแนน ดังนั้นควรเริ่มตนโครงการจากระยะเตรียมการกอน 

 2. เกษตรกรสวนใหญมีหนี้สิน ขาดหลักทรัพย เนื่องจากหลักทรัพยอยูในมือของเจาหนี้ รัฐควรหาทาง

ผอนปรนใหเกษตรกรเขาถึงแหลงทุนไดงายข้ึน 

 3. จัดหาแหลงเงินทุนท่ีเหมาะสม 

4. รัฐควรคัดเลือกนโยบายหลัก ๆ และสนับสนุนเจาหนาท่ีใหเพียงพอ 

 5. ตัวชี้วัดควรพิจารณาตามชนิดสินคาใหเหมาะสม หากชนิดสินคาใด เกิด Capasity ควรพิจารณา

ตัวชี้วัดท่ีเหมาะสมมิควรใชตัวชี้วัดกลาง ท่ีเทากันทุกตัว




