
 
 
 

 
 
 
 

จ ำนวน แปลงใหญ่ (๒๕๖๐ – ๒๕๖๓)    
ส ำนักงำนประมงจังหวัดศรีสะเกษ 



 

 

โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ 2560 -๒๕๖๓ 
 
วัตถุประสงค ์ 

 ๑. เพ่ิมผลผลิตการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าของเกษตรกร 
 ๒. ลดต้นทุนการผลิตในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าของเกษตรกร  
 ๓. ยกระดับมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าเข้าสู่มาตรฐานการปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าที่ดี 
(GAP)  
 ๔. พัฒนากลุ่ม วิสาหกิจชุมชน หรือสหกรณ์ผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้้า เพื่อเป็นตัวกลางในการบริหาร
จัดการระบบการผลิตและการเชื่อมโยงผลผลิตสู่ตลาดให้แก่สมาชิก  
 ๕. มีตลาดจ้าหน่ายผลผลิตสัตว์น้้า 
 

โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ (สัตว์น ้าจืด) ปงีบประมาณ 2560 และ 2561  
 
กิจกรรมที่ ๑ เตรียมการ  
 ๑.๑   ส้ารวจสภาวะเศรษฐกิจและสังคมเกษตรกรหลังด้าเนินการ  
  ผู้รับผิดชอบ : ผู้จัดการแปลง (ภาคราชการ) การด้าเนินงาน :  

 1.1.1 กลุ่มเศรษฐกิจการประมง กองนโยบายและยุทธศาสตร์พัฒนาการประมง  ออก
แบบสอบถามส้ารวจสภาวะเศรษฐกิจและสังคมของเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการฯ หลังการด้าเนินงาน  
 1.1.2 ผู้จัดการแปลง (ภาคราชการ) ส้ารวจสภาวะเศรษฐกิจและสังคมของเกษตรกร 
ผู้เข้าร่วมโครงการฯ หลังการด้าเนินงาน โดยคิดแยกรายฟาร์มและรายแปลงตามแบบฟอร์มของกลุ่มเศรษฐกิจ
การ ประมง กองนโยบายและยุทธศาสตร์พัฒนาการประมง (ตามแบบฟอร์ม 1)  
 1.1.3 ผู้จัดการแปลง (ภาคราชการ) วิ เคราะห์ข้อมูลสภาวะเศรษฐกิจและสังคมของ 
เกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการฯ  
  1.1.4 ผู้จัดการแปลง (ภาคราชการ) ส่งข้อมูลในรูปแบบเอกสารและไฟล์ excel และผล 
การวิเคราะห์ให้กลุ่มวิจัยเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืด กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืด  
 1.1.5 กลุ่มเศรษฐกิจการประมง กองนโยบายและยุทธศาสตร์พัฒนาการประมง ตรวจสอบ 
ผลการวิเคราะห์ฯ และประมวลผลส้ารวจสภาวะเศรษฐกิจและสังคมของเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการฯ แต่ละ 
แปลง ทั่วประเทศให้กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืด 
  
ผลการด้าเนินโครงการ 

โครงการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (กบนา) จังหวดัศรีสะเกษ แปลงปี 61 
   ส้ารวจสภาวะเศรษฐกิจและสังคมเกษตรกรหลังการด้าเนินการ  
 

จ้านวนแปลงใหญป่ี 2560 - ๒๕๖๓ 
 



 
ตารางท่ี๑ แสดงข้อมูลทั่วไปของเจ้าของฟาร์มหลังเข้าร่วมโครงการ 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.1 จ ำนวนเกษตรกรทีเ่ข้ำร่วมโครงกำรทัง้หมด 51 รำย 1.5 จ ำนวนสมำชิกในครัวเรือนเฉลีย่ 4 คน
1.6 จ ำนวนสมำชิกในครัวเรือนทีเ่พำะเลีย้งสตัว์น้ ำเฉลีย่ 2 คน

1.2 อำยเุฉลีย่ 49 ปี
1.7 ควำมคำดหวังต่อกำรเข้ำร่วมเป็นสมำชิกในโครงกำร

1.3 เพศ จ ำนวน ร้อยละ
จ ำนวน ร้อยละ ร่วมกนัจัดซ้ือปัจจัยการผลิต 6 13.95

ชำย 33 63.46 ร่วมกนัวางแผนการผลิต 31 72.09
หญงิ 19 36.54 ร่วมกนัแปรรูปสัตว์น้้า 5 11.63

รวม 52 100.00 ร่วมกนัออมและปล่อยเงินกู้ แกส่มาชิก 1 2.33
อืน่ๆ (ระบุ) 0 0.00

43 100.00
1.4 วุฒิกำรศึกษำ

จ ำนวน ร้อยละ 1.8 รูปแบบกำรเลีย้ง
ประถมศึกษา 19 36.54 จ ำนวน ร้อยละ
มธัยมศึกษาตอนต้น 7 13.46 แบบเด่ียว 43 100.00
มธัยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. 11 21.15 แบบผสมผสาน 0 0.00
อนุปริญญา/ปวส. 1 1.92 รวม 43 100.00
ปริญญาตรีหรือสูงกว่า 7 13.46
อืน่ๆ (ระบุ) 7 13.46 หมายเหตุ เลิกเล้ียง จ้านวน 6

รวม 52 100.00 พกัเล้ียง  จ้านวน 3

หลงัเข้ำร่วมโครงกำร

รวม

สว่นที ่1 ข้อมูลทัว่ไปของเจ้ำของฟำร์ม



ตารางท่ี๒  แสดงข้อมูลการเลี้ยงและการผลิต 
 
 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.1 ประสบกำรณ์กำรเลีย้งสตัว์น้ ำ 4 ปี

2.2 พ้ืนทีก่ำรเพำะเลีย้ง
ค่ำเฉลีย่ (ไร่) ร้อยละ

พ้ืนทีฟ่ำร์มทัง้หมด 4.67 100.00
   พืน้ท่ีท้านา 3.84 82.20
   พืน้ท่ีท้าสวน 0.13 2.87
   พืน้ท่ีท้าไร่ 0.02 0.52
   พืน้ท่ีท้าปศุสัตว์ 0.10 2.22
   พืน้ท่ีท่ีอยู่อาศัย 0.00 0.00
   พืน้ท่ีเพาะเล้ียงสัตว์น้้า 0.57 12.19

2.3 วัตถุประสงค์กำรเลีย้งสตัว์น้ ำ
จ ำนวน ร้อยละ

แบบยังชีพ 36 83.72
แบบพาณิชย์ 7 16.28

รวม 43 100.00

2.4 กำรเป็นกรรมสทิธิใ์นทีดิ่น
ค่ำเฉลีย่ (ไร่) ร้อยละ

ท่ีดินของตนเอง 4 41.50

ท่ีดินเช่า 6 58.50
รวม 10 100.00

2.5 ค่ำเช่ำทีดิ่น
ค่าเช่าท่ีดินเฉล่ีย 1,000 บาท/ไร่
ค่าเช่าต่อรุ่น/บ่อ/แปลง/กระชัง 0 บาท/รุ่น

2.6 ภำพรวมรำยได้เฉลีย่ของฟำร์ม
เน้ือทีเ่พำะเลีย้งสตัว์น้ ำ  ก ำลงักำรผลติ ผลผลติเฉลีย่ รำคำเฉลีย่ รำยได้ 

(ไร่) (กก./ปี) (กก./ไร่) (บำท/กก.) (บำท/ปี)
0.09 329.63 3,652.21 52.05 17,158

จ้านวนรุ่นท่ีเล้ียงต่อปีเฉล่ีย 2 รุ่น
ระยะเวลาท่ีเล้ียงต่อรุ่นเฉล่ีย 3 เดือน
พืน้ท่ีเพาะเล้ียงสัตว์น้้าท่ีเข้าร่วมโครงการเฉล่ีย 0.11 ไร่

สว่นที ่2 ข้อมูลกำรเลีย้ง และผลผลติ



ตารางท่ี๓ แสดงข้อมูลต้นทุนการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.1 ข้อมูลต้นทนุกำรเพำะเลีย้งสตัว์น้ ำในบ่อดิน

จ้านวนบ่อเล้ียงเฉล่ียต่อราย (บ่อ) 4
 ขนาดบ่อ (ไร่) 0.04
ระยะเวลาการเล้ียง (เดือน) 3
อตัราการปล่อย (ตัวต่อรุ่น) 1,735 0 0 
ขนาดผลผลิตท่ีจับ (กก.ต่อตัว) 0.12 0 0 
อตัรารอด (ร้อยละ) 82.32 0 0 
อตัราแลกเนื้อ (FCR)* 1.50
ผลผลิตต่อรุ่น (กก.) 168.00 0 0 168.00
ราคาขายเฉล่ีย (บาทต่อกก.) 59.76 0 0 59.76
รายได้ต่อรุ่น (บาท) 10,039.21 0.00 0.00 10,039.21
ต้นทุนต่อรุ่น (บาท) 6,529.03
ก้าไรต่อรุ่น (บาท) 3,510.18
ผลผลิตต่อไร่ (กก.) 4,264.66 0.00 0.00 4,264.66
รายได้ต่อไร่ (บาท) 254,839.24
ต้นทุนต่อไร่ (บาท) 165,735.38
ก้าไรต่อไร่ (บาท) 89,103.85
ต้นทุนต่อกโิลกรัม (บาท) 38.86
ก้าไรต่อกโิลกรัม (บาท) 20.89

* กรณีทีเ่ลีย้งด้วยอำหำรเม็ดส ำเร็จรูปตลอดกำรเลีย้ง/ตลอดรุ่น

3.2 โครงสร้ำงต้นทนุกำรเพำะเลีย้งสตัว์น้ ำ
บำท/รุ่น บำท/ไร่ ร้อยละ

ค่าลูกพนัธ์ุ 1,735.37 44,051.22 23.50
ค่าอาหาร 4,398.90 111,663.50 59.58
ค่ายา ปุย๋ และสารเคมี 363.75 9,233.58 4.93
ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดอืน่ๆ 885.35 22,474.02 11.99

7,383.37 187,422.32 100.00

รำยกำร

รำยกำร

รวม

สว่นที ่3 ข้อมูลต้นทนุกำรเพำะเลีย้งสตัว์น้ ำจืดทีเ่ข้ำร่วมโครงกำร

ปลำน้ ำจืด กุ้งขำว กุ้งก้ำมกรำม รวม



     ตารางท่ี ๔ แสดงผลการด้าเนินงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ด้ำนกำรผลติ
   1) ลูกพนัธ์ุหรือพอ่แมพ่นัธ์ุสัตว์น้้าไมม่คุีณภาพ จ้านวน 39 2

ร้อยละ 95.12 4.88
   2) ต้นทุนการเล้ียงสัตว์น้้าสูง/ราคาอาหารสัตว์น้้าแพง จ้านวน 37 4

ร้อยละ 90.24 9.76
   3) การบริหารจัดการฟาร์มไมดี่/ฟาร์มไมไ่ด้มาตรฐาน จ้านวน 41 0

ร้อยละ 100.00 0.00
   4) สัตว์น้้าเป็นโรค จ้านวน 36 5

ร้อยละ 87.80 12.20
   5) ขาดแหล่งน้้าท่ีใช้เล้ียง/คุณภาพน้้าไมดี่ จ้านวน 40 1

ร้อยละ 97.56 2.44
ด้ำนกำรตลำด
   1) ราคาผลผลิตตกต้่า จ้านวน 40 1

ร้อยละ 97.56 2.44
   2) ตลาดหรือศูนย์ซ้ือขายสัตว์น้้าจืดในพืน้ท่ีมนี้อย จ้านวน 40 1

ร้อยละ 97.56 2.44
   3) ขนาดของผลผลิตไมต่รงกบัความต้องการของตลาด จ้านวน 41 0

ร้อยละ 100.00 0.00
   4) ขาดการประชาสัมพนัธ์การบริโภคสัตว์น้้าจืด จ้านวน 41 0

ร้อยละ 100.00 0.00

   5) ขาดเงินทุนหมนุเวียนในการเพาะเล้ียงสัตว์น้้า จ้านวน 39 2
ร้อยละ 95.12 4.88

ด้ำนอ่ืนๆ
   1) ประสบภัยธรรมชาติ (ภัยแล้ง/ น้้าท่วม/ ลมพายุ) จ้านวน 40 1

ร้อยละ 97.56 2.44
   2) ขาดการรวมกลุ่มหรือสร้างเครือข่าย จ้านวน 41 0

ร้อยละ 100.00 0.00
   3) การเข้าถึงข้อมลูข่าวสารด้านราคา ตลาด สภาพอากาศและน้้าจ้านวน 41 0

ร้อยละ 100.00 0.00

ปัญหำ และอุปสรรค

สว่นที ่4  ปัญหำ อุปสรรค และข้อเสนอแนะ

ไม่มีปัญหำ มีปัญหำรำยกำร หน่วย



กิจกรรมที่ ๒ จัดท้าแผนพัฒนารายแปลง  
2.1 จัดท้าแผนการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต เพิ่มมูลค่า และจ้าหน่ายผลผลิต  

  ผู้รับผิดชอบ : ผู้จัดการแปลง (ภาคราชการและภาคเกษตรกร)/ศูนย์วิจัยและพัฒนาการ  เพาะเลี้ยง
สัตว์น้้าจืด การด้าเนินงาน : 
 2.1.1 ส้านักงานประมงจังหวัดในพ้ืนที่ ทีมผู้จัดการแปลง และเกษตรกรในกลุ่มแปลงใหญ่ 
ร่วมประชุม เพื่อวิเคราะห์สถานการณ์รายแปลง ส้าหรับก้าหนดเป้าหมายการพัฒนาแปลงทั้ง 5 ด้าน คือ การ
เพ่ิม ผลผลิต การลดต้นทุนการผลิต การยกระดับมาตรฐานสินค้า การตลาด และการบริหารจัดการ  

 2.2.2 ผู้จัดการแปลงร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องน้าข้อมูลพ้ืนฐานของกลุ่มมาวิเคราะห์ เพ่ือ
จัดทาแผนขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น จัดหาแหล่งน้้า การจัดท้าระบบ logistic การหา 
วิธีการลดต้นทุน/การเพิ่มผลผลิต หรือเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัย เป็นต้น  
  2.2.3 ส้านักงานประมงจังหวัดในพ้ืนที่ ทีมผู้จัดการแปลง และเกษตรกรในกลุ่มแปลงใหญ่
ร่วมประชุมวางแผนการผลิตสัตว์น้้า เพื่อให้มีผลผลิตสัตว์น้้า ออกจ้าหน่ายตามความต้องการของตลาด  
 
ผลการด้าเนินงาน 

ด้าเนินการขับเคลื่อนกิจกรรม โดยการจัดประชุมสมาชิก จ้านวน 3 ครั้ง 
   - การจัดประชุมสมาชิกแปลง ครั้งที่ 1 กลุ่มอ้าเภอศรีรัตนะ เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2562 
   -  การจัดประชุมสมาชิกแปลง ครั้งที่ 1 กลุ่มอ้าเภอกันทรารมย์ เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2562 
   - การจัดประชุมสมาชิกแปลง ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2562  
   - การจัดประชุมสมาชิกแปลง ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ ๕ สิงหาคม 2562  

 
 
 

 
         

 
 
 
 
 

            
 
 
 
 
 

 
ภาพที ่๑ แสดงการประชุมสมาชิก 

 



กิจกรรมที่ ๓ พัฒนาองค์ความรู้  
 3.1 ถ่ายทอดความรู้ให้เกษตรกร  
  ผู้รับผิดชอบ : ผู้จัดการแปลง (ภาคราชการและภาคเกษตรกร) 6 การด้าเนินงาน :  

  3.1.1 ผู้จัดการแปลง (ภาคราชการและภาคเกษตรกร) เข้าไปส่งเสริม ให้ความรู้กลุ่ม 
เกษตรกรในแต่ละแปลง -ด้านการลดต้นทุนการผลิต เช่น ศึกษาจากศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต 
สินค้าเกษตร (ศพก.) /แปลงสาธิต ระดมความคิดเห็น แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ แนวทางการลดต้นทุนและเพ่ิม  
ผลผลิตของสมาชิกโครงการ - ด้านการรวมกลุ่ม เช่น ให้ความรู้ ส่งเสริม และสนับสนุนให้มีการตั้งกลุ่มผู้เลี้ยง
สัตว์น้้า/ วิสาหกิจชุมชน/สหกรณ์/แปรรูปสัตว์น้้า - ด้านการตลาด ประชุมและประสานงานกับแหล่งจ้าหน่าย
สินค้าเพ่ือเชื่อมโยงตลาด/ กระจายสินค้า  

  3.1.2 กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืดจัดประชุมให้ความรู้ด้านระบบความ 
ปลอดภัยทางชีวภาพ (Biosecurity) ให้แก่เจ้าหน้าที่ของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืดและ
ผู้จัดการ แปลง (ภาคราชการ) – เจ้าหน้าที่ของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืดให้ความรู้ด้าน
ระบบความ ปลอดภัยทางชีวภาพ (Biosecurity) ให้แก่เกษตรกร - เจ้าหน้าที่ของศูนย์วิจัยและพัฒนาการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืดให้ความรู้ในการใช้และ ขยายเชื้อจุลินทรีย์ ปม. 1  

 
   ผลการด้าเนินงาน 

 ร่วมกับศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืดศรีสะเกษ ถ่ายทอดความรู้และมอบคู่มือด้าน
ระบบความ ปลอดภัยทางชีวภาพ (Biosecurity) ให้แก่เกษตรกรกลุ่มแปลงใหญ่ ระดมความคิดเห็นในการ
ด้าเนินโครงการตามเป้าหมายของโครงการ 5 ด้าน ด้านการลดต้นทุนการผลิต ด้านการเพ่ิมผลผลิตของสมาชิก
โครงการ ด้านการรวมกลุ่ม ด้านการตลาด และการรักษามาตรฐานการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าของกลุ่ม 
   
            
 
 
 
            
 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ ๒ การฝึกอบรมเกษตรกรด้านระบบความปลอดภัยทางชีวภาพ 



กิจกรรมท่ี ๔ สนับสนุนปัจจัยการผลิต  
 4.1 สนับสนุนจุลินทรีย์ ปม.1  
  ผู้รับผิดชอบ : ผู้จัดการแปลง (ภาคราชการ) การด้าเนินงาน :  

   4.1.1 กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืด จัดหาจุลินทรีย์ปม.1 ให้แก่ผู้จัดการ 
แปลง (ภาคราชการ)  

   4.1.2 ผู้จัดการแปลง (ภาคราชการ) แจกปัจจัยการผลิต จุลินทรีย์ ปม.1 แก่เกษตรกร ราย 
ละ 2๐ ซอง เพ่ือใช้ในการปรับปรุงสภาพดินและน้้า และช่วยลดความเสี่ยงจากการเกิดโรคให้แก่เกษตรกรที่
เข้า ร่วมโครงการฯ  

 
 ผลการด้าเนินงาน 

 สนับสนุน วัสดุอุปกรณ์ ในการขยายเชื้อจุลินทรีย์ ปม. 1 จ้านวน 3 ชุด แก่กลุ่มเกษตรกรทั่ง 2 กลุ่ม 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ ๓ แสดงการสนับสนุน วัสดุอุปกรณ์ ในการขยายเชื้อจุลินทรีย์ 
           
กิจกรรมที่ ๕ ส่งเสริมการตลาด  
 5.1 ส่งเสริมการวางแผนการตลาด/เชื่อมโยงตลาด/กระจายสินค้า  
  ผู้รับผิดชอบ : ผู้จัดการแปลง (ภาคราชการและภาคเกษตรกร) การด้าเนินงาน :  

   5.1.1 ผู้จัดการแปลง (ภาคราชการและภาคเกษตรกร) ประชุมและประสานงานกับแหล่ง  
จ้าหน่ายสินค้าเพ่ือเชื่อมโยงตลาด/กระจายสินค้า  

   5.2 ผู้จัดการแปลง (ภาคราชการและภาคเกษตรกร) ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  เพ่ือ
พัฒนาด้านการตลาด หาช่องทางตลาดเพ่ิมให้แก่เกษตรกร และช่วยประชาสัมพันธ์ผลผลิตของเกษตรกรที่เข้า  
ร่วมโครงการฯ ตัวอย่างเช่น 
  - สนับสนุนการแปรรูปสินค้า เพ่ือเพ่ิมมูลค่าสินค้า โดยการจัดอบรมการแปรรูปสินค้า  
  - สนับสนุนให้เกษตรกรวางแผนการผลิตให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด 7  
  - การสนับสนุนจัดท้าแปลงเรียนรู้เพ่ือเป็นการทดสอบหรือสาธิตเทคโนโลยีในประเด็นที่
เกษตรกรต้องการทราบ ภายใต้ความเห็นชอบของสมาชิกในแปลง 



   - สนับสนุนให้รวมตัวกันขายสินค้า/ผลผลิตสัตว์น้้า โดยการหาคนกลางมารวบรวมสินค้า  
และพัฒนาเกษตรกรในกลุ่มให้สามารถวางแผนการผลิตและการจับผลผลิตจ้าหน่ายได้ จนกระทั่งเป็นผู้ติดต่อ 
ประสานงานกับผู้ซื้อได้โดยตรง  
  - สนับสนุนและผลักดันให้มีการผลิตสินค้าไปขายในตลาดชุมชน ตลาดเกษตรกร ตลาด  ต่าง 
ๆ หรือจ้าหน่ายในห้างโมเดิร์นเทรด 
  - เพ่ิมช่องทางการตลาด เช่น การขายสินค้าออนไลน์  
  - การประสานภาคเอกชน ราชการ รัฐวิสาหกิจ เพ่ือมารับซื้อสินค้าโดยตรงและมี  ปริมาณ 
การรับซื้อที่แน่นอน เพ่ือสะดวกในการวางแผนการผลิตสินค้าของเกษตรกร  

   
 ผลการด้าเนินงาน 

 ส่งเสริมการขับเคลื่อนด้านการตลาด เพ่ิมช่องทางการตลาด น้าเสนอสินค้า กบ ของสมาชิกกลุ่ม ใน
งานเทศกาลทุเรียนภูเขาไฟ จังหวัดศรีสะเกษ ปี 2562 ระหว่างวันที่ 20 - 30 มิถุนายน 2562 
  
   
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ ๔ แสดงการส่งเสริมการตลาด 
 
 



กิจกรรมที่ 6 ยกระดับมาตรฐานสินค้าและสร้างมูลค่าเพิ่ม  
 6.1 ส่งเสริมการยกระดับมาตรฐานสินค้า (GAPกรมประมง)  
  ผู้รับผิดชอบ : ส้านักงานประมงจังหวัด   

  6.1.1 ส้านักงานประมงจังหวัดในพ้ืนที่ ให้ความรู้ และส่งเสริมแนะน้าให้เกษตรกรรับรู้ 
เกี่ยวกับการยกระดับมาตรฐานสินค้า (GAPกรมประมง) เพ่ือเตรียมความพร้อมในการขอรับการรับรอง
มาตรฐาน GAP กรมประมง  

  6.1.2 ส้านักงานประมงจังหวัดในพ้ืนที่ รับใบค้าขอรับการรับรองมาตรฐาน GAP จาก 
เกษตรกรในโครงการฯ และส่งใบค้าขอขอรับการรับรองมาตรฐาน GAP ให้แล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคม 
2561 
 

 ผลการด้าเนินงาน 
  ส้านักงานประมงจังหวัดศรีสะเกษ ได้ด้าเนินการส่งค้าขอการรับรอง ของเกษตรกลุ่มแปลงใหญ่ 

ครบถ้วน จ้านวน 52 ราย และผ่านการให้การรับรองมาตรฐาน GAP เรียบร้อยแล้วทุกรายภายในเดือน
ธันวาคม 2561  

 
  โครงการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (ปลาตะเพียน) จังหวัดศรีสะเกษ แปลงปี 2562 

      1. เตรียมแปลง 

     1.1 ประชาสัมพันธ์/รับสมัคร คัดเลือกเกษตรกรที่มีคุณสมบัติ ดังนี้ 
  1.1.1 มีทะเบียนฟาร์มหรือมีความพร้อมในการขึ้นทะเบียนฟาร์ม 

  1.1.2 ได้รับการรับรองมาตรฐาน หรือมีความพร้อมในการขอรับการรับการมาตรฐาน (GAP) 
1.1.3 ไม่เคยเข้าร่วมโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการเพาะเลี้ยงปลานิลแบบครบวงจร/

โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ของกรมประมงปี 2558-2561  
 1.2 ท้าข้อมูลพื้นฐานรายบุคคล/รายแปลง (ผู้จัดการแปลง) 

ส้ารวจข้อมูลเกษตรกรในโครงการและกรอกข้อมูลลงระบบ bigfarm 60 ของกรมส่งเสริมการเกษตร 
   1.3 ส้ารวจสภาวะเศรษฐกิจสังคมของเกษตรกร 
  1.๓.1 ส้ารวจสภาวะเศรษฐกิจสังคมของเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการฯก่อน – หลังการ 
ด้าเนินงาน โดยคิดแยกรายแปลง 
  1.๓.2 ติดตามผลและวิเคราะห์ข้อมูลสภาวะและสังคมของเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการฯ 
  2. พัฒนากลุ่ม/พัฒนาผู้จัดการแปลง 
  2.1 ให้ความรู้แก่เกษตรกรด้านการรวมกลุ่ม วิสาหกิจชุมชน และการจัดตั้งสหกรณ์ (กลุ่มเลี้ยง/
กลุ่มแปรรูป) 
       2.2 ผู้จัดการแปลงทั้งฝ่ายราชการร่วมกับฝ่ายเกษตรกรในพ้ืนที่ประเมินผลผลิตของแปลงประสาน
แหล่งจ้าหน่ายสินค้าสัตว์น้้าจืด เพ่ือส่งจ้าหน่ายผลผลิตและเชื่อมโยงตลาด  
  2.3 ระดมความคิดเห็น แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ แนวทางการลดต้นทุนในแต่ละแปลง 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่๕ แสดงการฝึกอบรมเกษตรกรด้านการเลี้ยงสัตว์น้้าจืด 
  
 3.จัดท้าแผนพัฒนารายแปลง 
 ประชุมสมาชิกเพ่ือท้าแผนพัฒนาแปลง ด้านการเพ่ิมผลผลิต ลดต้นทุน เพ่ิมมูลค่าสินค้ายกระดับ
มาตรฐานฟาร์ม และบริหารการตลาด 
 4. พัฒนาองค์ความรู้ 
 4.1 ฝึกอบรม 
  4.1.1 ฝึกอบรมเกษตรกรด้านการเลี้ยงสัตว์น้้าจืด 
  4.1.2 ฝึกอบรมเกษตรกรด้านการแปรรูปสัตว์น้้าจืด 
   4.2 ถ่ายทอดความรู้ให้เกษตรกร 
  แนะน้า/ให้ความรู้ด้านระบบความปลอดภัยทางชีวภาพ (Biosecurity) 
 5. สนับสนุนสินเชื่อ/ปัจจัยการผลิต 
  5.1 ผลิตสัตว์น้้าพันธุ์ดีแจกจ่ายแก่เกษตรกรที่มีความพร้อม 
  5.2 สนับสนุนปัจจัยการผลิต จุลินทรีย์ ปม.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที ่๖  แสดงการสนับสนุนพันธุ์สัตว์น้้าแก่เกษตรกรที่มีความพร้อม 
 

 6. เชื่อมโยงตลาดระดับชุมชน/ตลาดเกษตรกร 
 ส่งเสริมวางแผนการตลาด/เชื่อมโยงตลาด/กระจายสินค้า 
 7. ยกระดับมาตรฐานสินค้า 
 7.1 ส่งเสริมการยกระดับมาตรฐานสินค้า 



 7.2 ตรวจรับรองมาตรฐานฟาร์ม 
   7.3 ให้การรับรองมาตรฐานฟาร์ม (ร้อยละ 60 ของฟาร์มทั้งหมด) 
 8. บริหารโครงการ/ติดตามและประเมินผล 
   8.1 บริหารโครงการและติดตามประเมินผลส่วนภูมิภาคส้านักงานประมงจังหวัด/ศูนย์วิจัยและ
พัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืดในพื้นที่ติดตามผลการด้าเนินงานในพื้นที่ เดือนละ 1 ครั้ง 
   8.2 บริหารโครงการและติดตามประเมินผลส่วนกลาง 

 
ผลการด้าเนินงาน 
 ส้านักงานประมงจังหวัดศรีสะเกษ ได้ด้าเนินการคัดเลือกเกษตรกรเข้าร่วมโครงการได้ทั้งสิ้น 50 ราย  
เป็นเกษตรกรในอ้าเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ 
 ส้านักงานประมงจังหวัดศรีสะเกษ ได้ด้าเนินการจัดฝึกอบรมเกษตรกรด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืด
และดา้นการแปรรูปสัตว์น้้าจืด ๑ ครั้ง และได้พาเกษตรกรทัศนศึกษาดูงานเพิ่มเติม ณ กลุ่มวิสาหกิจผู้เลี้ยงปลา
ในกระชังท่าเรือภูสิงห์ อ้าเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ และกลุ่มแปรรูปปลา บ้านห้วยบง ต้าบลโนนเมือง  
อ้าเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวล้าภู ในระหว่างวันที่ 30 - 31 สิงหาคม 2561 เพ่ือพัฒนาการเลี้ยง เชื่อมโยง
ตลาดระดับชุมชน และส่งเสริมการตลาด แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ แนวทางการลดต้นทุน เพ่ิมมูลค่าสินค้า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  ภาพที ่๗ แสดงภาพเกษตรกรทัศนศึกษาดูงานเพิ่มเติม 
 
 
 



  ตารางที่ ๖ แสดงผลการด้าเนินงานกิจกรรมระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ (ปลาตะเพียน) ปี 2562 
 

 

*หมายเหตุ  โครงการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ แปลงปี 256๓ ไม่มี 

ล้าดับที่ กิจกรรม หน่วย ผลการปฏิบัติงานปี  
2562 

   แผน ผล 

1 เตรียมแปลง (คัดเลือกเกษตรกร) แปลง/ราย 1/50 1/50 
2 พัฒนากลุ่ม  ครั้ง 3 3 
3 จัดท้าแผนพัฒนารายแปลง ครั้ง 3 3 
4 พัฒนาองค์ความรู้ (ฝึกอบรมเกษตรกร) ครั้ง/ราย 1/50 2/50 
5 สนับสนุนปัจจัยการผลิต ราย 50 50 
6 เชื่อมโยงตลาด/ส่งเสริมการตลาด ครั้ง 3 3 
7 ส่งเสริมการยกระดับมาตรฐานสินค้า ราย 50 50 
8 ติดตามและประเมินผล ครั้ง 12 12 
9 จัดท้ารายงานผลการด้าเนินงาน ครั้ง 1 1 


