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คำนำ 

ตามที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดกาฬสินธุ์ ได้รับมอบหมายจากกรมประมงให้
ดำเนินงานโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ภายใต้แผนงานบูรณาการพัฒนาสักยภาพการผลิตภาค
เกษตร กับเกษตรกรผู้เลี้ยงปลานิลในกระชังและกุ้งก้ามกรามในจังหวัดกาฬสินธุ์ จำนวน 3 แปลง คือ แปลงปี 
2559 แปลงปี2560 และแปลงปี 2561 

  เพ่ือให้การปฏิบัติงานบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามนโยบายดังกล่าว ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์
น้ำจืดกาฬสินธุ์ จึงได้ปฏิบัติงานโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ (ปลานิล) เพ่ือดำเนินงานและ
ปฏิบัติงานในการขับเคลื่อนโครงการฯ ไปตามแผนที่กำหนดไว้ 
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โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ 

ปีงบประมาณ ๒๕๖1 

 
1. วัตถุประสงค์ 

- เพ่ิมผลผลิตการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำของเกษตรกร       
  - ลดต้นทุนการผลิตในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำของเกษตรกร     
   - ยกระดับมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเข้าสู่มาตรฐานการปฏิบัติทางการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ดี (GAP)   - พัฒนากลุ่ม วิสาหกิจชุมชนหรือสหกรณ์ผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเพ่ือ
เป็นตัวกลางในการบริหารจัดการระบบ 
   การผลิตและการเชื่อมโยงผลผลิตสู่ตลาดให้แก่สมาชิก       
   - มีตลาดจำหน่ายผลผลิตสัตว์น้ำ  
 

2. พื้นที่ดำเนินงานจังหวัดกาฬสินธุ์โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ (แปลงติดตามปี 
2559)  
จำนวน 222 ราย แบ่งเป็น 

อำเภอสหัสขันธ์   จำนวน       5   ราย            
อำเภอยางตลาด   จำนวน        7   ราย   
อำเภอเมือง   จำนวน      19  ราย           

 อำเภอห้วยเม็ก   จำนวน      23   ราย   
อำเภอหนองกุงศรี   จำนวน      96   ราย 
 

รายช่ือเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ (แปลงติดตามปี 2560) 
 

ลำดับ 
ชื่อ - สกุล 

ที่อยู่ 

ที ่ หมู่บ้าน หมู่ ตำบล อำเภอ จังหวัด 

1 นางทับทิม  มูลเจริญขจร หนองสามขา 5 หนองบัว หนองกุงศรี กาฬสินธุ์ 

2 นางประภักษร  สีหวงษ์ หนองสามขา 5 หนองบัว หนองกุงศรี กาฬสินธุ์ 

3 นางมณี  ภูรัตน์ หนองสามขา 5 หนองบัว หนองกุงศรี กาฬสินธุ์ 

4 นางวาด  รัตน์สุรีย์ หนองสามขา 5 หนองบัว หนองกุงศรี กาฬสินธุ์ 

5 นางหนูกัน  วรรณโสภา หนองสามขา 5 หนองบัว หนองกุงศรี กาฬสินธุ์ 

6 นายคำปุน  สีหวงษ์ หนองสามขา 5 หนองบัว หนองกุงศรี กาฬสินธุ์ 

7 นายจินดา  ภาภิรมย์ หนองสามขา 5 หนองบัว หนองกุงศรี กาฬสินธุ์ 

8 นายณรงค ์ มูลเจริญขจร หนองสามขา 5 หนองบัว หนองกุงศรี กาฬสินธุ์ 

9 นายทองอินทร์  คณะทิพย์ หนองสามขา 5 หนองบัว หนองกุงศรี กาฬสินธุ์ 
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ลำดับ 
ที ่

ชื่อ - สกุล 
ที่อยู่ 

หมู่บ้าน ที ่ ตำบล หมู่บ้าน ที ่

10 นายนรินทร์  คณะทิพย์ หนองสามขา 5 หนองบัว หนองกุงศรี กาฬสินธุ์ 

11 นายประดิษฐ์  ศรีโสภา หนองสามขา 5 หนองบัว หนองกุงศรี กาฬสินธุ์ 

12 นายปาว  เหล่าสนิท หนองสามขา 5 หนองบัว หนองกุงศรี กาฬสินธุ์ 

13 นายวัชรินทร์  วัฒโน หนองสามขา 5 หนองบัว หนองกุงศรี กาฬสินธุ์ 

14 นายวิชัย  ผลสง่า หนองสามขา 5 หนองบัว หนองกุงศรี กาฬสินธุ์ 

15 นายวิโรจน์  ทรีศรี หนองสามขา 5 หนองบัว หนองกุงศรี กาฬสินธุ์ 

16 นายวิษณุ  ต้นจาน หนองสามขา 5 หนองบัว หนองกุงศรี กาฬสินธุ์ 

17 นายวีระชาติ  ถิตย์แสน หนองสามขา 5 หนองบัว หนองกุงศรี กาฬสินธุ์ 

18 นายสมนึก  กางกรณ์ หนองสามขา 5 หนองบัว หนองกุงศรี กาฬสินธุ์ 

19 นายสมพงษ ์ ลาโพธิ์ หนองสามขา 5 หนองบัว หนองกุงศรี กาฬสินธุ์ 

20 นายสมรัตน์ ทรีศรี หนองสามขา 5 หนองบัว หนองกุงศรี กาฬสินธุ์ 

21 นายสวย  ภูพลบุตร หนองสามขา 5 หนองบัว หนองกุงศรี กาฬสินธุ์ 

22 นายสิทธิศักดิ ์ แก้วบุญ หนองสามขา 5 หนองบัว หนองกุงศรี กาฬสินธุ์ 

23 นายสินธุ์สมุทร  วัฒโน หนองสามขา 5 หนองบัว หนองกุงศรี กาฬสินธุ์ 

24 นายสุวรรณ  วันสาสืบ หนองสามขา 5 หนองบัว หนองกุงศรี กาฬสินธุ์ 

25 นายเสริมศักดิ์  ศรีบุตรโคตร หนองสามขา 5 หนองบัว หนองกุงศรี กาฬสินธุ์ 

26 นายโสดา  ศรีโสภา หนองสามขา 5 หนองบัว หนองกุงศรี กาฬสินธุ์ 

27 นายเอ็ม  บัวมา หนองสามขา 5 หนองบัว หนองกุงศรี กาฬสินธุ์ 

28 นางชัญธิกา  แก้วแสน หนองสามขา 5 หนองบัว หนองกุงศรี กาฬสินธุ์ 

29 นายศรีจันทร์  เฉิดเจือ หนองสามขา 5 หนองบัว หนองกุงศรี กาฬสินธุ์ 

30 นายสมหมาย  ดรเทพพล หนองสามขา 5 หนองบัว หนองกุงศรี กาฬสินธุ์ 

31 นายสมหวัง  วันสาสืบ หนองสามขา 5 หนองบัว หนองกุงศรี กาฬสินธุ์ 

32 นางไพบูลย์  พลเยี่ยม หนองสามขา 5 หนองบัว หนองกุงศรี กาฬสินธุ์ 

33 นางลำไพ  รัศพล หนองสามขา 5 หนองบัว หนองกุงศรี กาฬสินธุ์ 

34 นายถาวร  ภูต่างแดน หนองสามขา 5 หนองบัว หนองกุงศรี กาฬสินธุ์ 

35 นางสาวสุพัฒตรา  รัตน์สุรีย์ หนองสามขา 5 หนองบัว หนองกุงศรี กาฬสินธุ์ 
36 นายสุนทร  ธรรมเรือง หนองสามขา 5 หนองบัว หนองกุงศรี กาฬสินธุ์ 
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หมู่บ้าน ที ่ ตำบล หมู่บ้าน ที ่

37 นายบัณดิตถ ์ ยิ่งสม หนองสามขา 5 หนองบัว หนองกุงศรี กาฬสินธุ์ 

38 นายอริญชวิทย์  ราวินิต หนองสามขา 5 หนองบัว หนองกุงศรี กาฬสินธุ์ 

39 นางลอง  ศรีโสภา หนองสามขา 5 หนองบัว หนองกุงศรี กาฬสินธุ์ 

40 
น.ส.สหัสตรา  คณาปัญญา
ทรัพย์ หนองสามขา 5 หนองบัว หนองกุงศรี กาฬสินธุ์ 

41 นางปรินดา  นันทะชาด หนองสามขา 5 หนองบัว หนองกุงศรี กาฬสินธุ์ 

42 นางพรรณี  กำหัวเรือ หนองสามขา 5 หนองบัว หนองกุงศรี กาฬสินธุ์ 

43 นางลำไย  โพอะรัญ หนองสามขา 5 หนองบัว หนองกุงศรี กาฬสินธุ์ 

44 นางหวด  กำหัวเรือ หนองสามขา 5 หนองบัว หนองกุงศรี กาฬสินธุ์ 

45 นายทองพูล  ภูสิงห์ขร หนองสามขา 5 หนองบัว หนองกุงศรี กาฬสินธุ์ 

46 นายเพ็ง  ไชยเม็ง หนองสามขา 5 หนองบัว หนองกุงศรี กาฬสินธุ์ 

47 นายบรรจง  หัสวงศ์ หนองสามขา 5 หนองบัว หนองกุงศรี กาฬสินธุ์ 

48 นางสมศรี  สานติตะ ท่าเรือภูสิงห์ 9 ภูสิงห์ สหัสขันธ์ กาฬสินธุ์ 

49 นายควรินทร์  ทักษิโณ ท่าเรือภูสิงห์ 9 ภูสิงห์ สหัสขันธ์ กาฬสินธุ์ 

50 นายวัชรินทร์  ภูสีดิน ท่าเรือภูสิงห์ 9 ภูสิงห์ สหัสขันธ์ กาฬสินธุ์ 

51 นางวิไลลักษณ ์ ผลากุล ท่าเรือภูสิงห์ 9 ภูสิงห์ สหัสขันธ์ กาฬสินธุ์ 

52 นางสอน  ภูบรรทัด ท่าเรือภูสิงห์ 9 ภูสิงห์ สหัสขันธ์ กาฬสินธุ์ 

53 นายอัศวิน  อินทรปัญญา หนองไผ่ 14 เสาเล้า หนองกุงศรี กาฬสินธุ์ 

54 นายประทวน  สายสุริยา นาอวน 5 หนองสรวง หนองกุงศรี กาฬสินธุ์ 

55 นางสาวมยุลี  นาสมศรี นาอวน 5 หนองสรวง หนองกุงศรี กาฬสินธุ์ 

56 นายแดนชัย  ราชธาน ี นาอวน 5 หนองสรวง หนองกุงศรี กาฬสินธุ์ 

57 น.ส.จันทร์เพ็ญ  บัวใหญ่ นาอวน 5 หนองสรวง หนองกุงศรี กาฬสินธุ์ 

58 น.ส.ชื่นฤดี  ภูสีน้อย นาอวน 5 หนองสรวง หนองกุงศรี กาฬสินธุ์ 

59 น.ส.สุขี  ภูกิ่งผา นาอวน 5 หนองสรวง หนองกุงศรี กาฬสินธุ์ 

60 นางดวงใจ  ชัยพิลา นาอวน 5 หนองสรวง หนองกุงศรี กาฬสินธุ์ 

61 นายธวัชชัย  สายทองสุข นาอวน 5 หนองสรวง หนองกุงศรี กาฬสินธุ์ 
62 นายบรรลุ  ภูคงคา นาอวน 5 หนองสรวง หนองกุงศรี กาฬสินธุ์ 
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63 นายบุญรัตน์  ภูผิวเหลือง นาอวน 5 หนองสรวง หนองกุงศรี กาฬสินธุ์ 

64 นายบุญโฮม  มิตะราช นาอวน 5 หนองสรวง หนองกุงศรี กาฬสินธุ์ 

65 นายภาฬสินธุ์  ดวงตา นาอวน 5 หนองสรวง หนองกุงศรี กาฬสินธุ์ 

66 นายวิทวัส  ไชยสาร นาอวน 5 หนองสรวง หนองกุงศรี กาฬสินธุ์ 

67 นายวิทวัส  ราชธาน ี นาอวน 5 หนองสรวง หนองกุงศรี กาฬสินธุ์ 

68 นายสุขใจ  กินะรี นาอวน 5 หนองสรวง หนองกุงศรี กาฬสินธุ์ 

69 นายสุวัฒน์  ภูผวิเหลือง นาอวน 5 หนองสรวง หนองกุงศรี กาฬสินธุ์ 

70 นายอนันต์  จันทะนุ นาอวน 5 หนองสรวง หนองกุงศรี กาฬสินธุ์ 

71 นางประเสริฐ  แก้วเกต ทับปลา 7 หนองสรวง หนองกุงศรี กาฬสินธุ์ 

72 นายมนเตียง  กุลชะนะรง หนองสรวง 10 หนองสรวง หนองกุงศรี กาฬสินธุ์ 

73 นายวัชรินทร์  วงษ์สุวรรณ หนองสรวง 10 หนองสรวง หนองกุงศรี กาฬสินธุ์ 

74 นางสาวอ้อมใจ  เสดสีกาง สว่างศรีมงคล 3 หนองหิน หนองกุงศรี กาฬสินธุ์ 

75 นางนภสร  ไสยกิจ สว่างศรีมงคล 3 หนองหิน หนองกุงศรี กาฬสินธุ์ 

76 นางสาวอัมรา  ภูเพชร สว่างศรีมงคล 3 หนองหิน หนองกุงศรี กาฬสินธุ์ 

77 นางสุพรรณ  ทาลองสี สว่างศรีมงคล 3 หนองหิน หนองกุงศรี กาฬสินธุ์ 

78 นายคำบู่  ศรีคำมุล สว่างศรีมงคล 3 หนองหิน หนองกุงศรี กาฬสินธุ์ 

79 นายจำเนียร  พัฒคำตัน สว่างศรีมงคล 3 หนองหิน หนองกุงศรี กาฬสินธุ์ 

80 นายแดง  พานาวาล สว่างศรีมงคล 3 หนองหิน หนองกุงศรี กาฬสินธุ์ 

81 นายทอง  สุขสวัสดิ์ สว่างศรีมงคล 3 หนองหิน หนองกุงศรี กาฬสินธุ์ 

82 นายเสมียน  พัฒคำตัน สว่างศรีมงคล 3 หนองหิน หนองกุงศรี กาฬสินธุ์ 

83 นายรัศมี  สายสุริยา สว่างศรีมงคล 3 หนองหิน หนองกุงศรี กาฬสินธุ์ 

84 นายชวน  เปลาปาระโก สว่างศรีมงคล 3 หนองหิน หนองกุงศรี กาฬสินธุ์ 

85 นายสมรส  ฤทธิขันธ์ สว่างศรีมงคล 3 หนองหิน หนองกุงศรี กาฬสินธุ์ 

86 น.ส.บุหลัน  พานาวาล สว่างศรีมงคล 3 หนองหิน หนองกุงศรี กาฬสินธุ์ 

87 นางพิม  ริศรี สว่างศรีมงคล 3 หนองหิน หนองกุงศรี กาฬสินธุ์ 

88 นางไพรบุญ  คะสุวรรณ สว่างศรีมงคล 3 หนองหิน หนองกุงศรี กาฬสินธุ์ 
89 นางสมาน  ปรีสว่าง สว่างศรีมงคล 3 หนองหิน หนองกุงศรี กาฬสินธุ์ 
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90 นางสังวาลย์  ทองภูบาล สว่างศรีมงคล 3 หนองหิน หนองกุงศรี กาฬสินธุ์ 

91 นายนรงค ์ โคตรชาดา สว่างศรีมงคล 3 หนองหิน หนองกุงศรี กาฬสินธุ์ 

92 นายปรีชา  เมืองแสน สว่างศรีมงคล 3 หนองหิน หนองกุงศรี กาฬสินธุ์ 

93 นายวงเดือน  ทำคาม สว่างศรีมงคล 3 หนองหิน หนองกุงศรี กาฬสินธุ์ 

94 นายวีระศักดิ ์ วังพิมูล สว่างศรีมงคล 3 หนองหิน หนองกุงศรี กาฬสินธุ์ 

95 นายโอภาส  สิงละคร สว่างศรีมงคล 3 หนองหิน หนองกุงศรี กาฬสินธุ์ 

96 นางแดง  ปัดลาด หนองบัวชุม 9 หนองหิน หนองกุงศรี กาฬสินธุ์ 

97 นางทองสา  พวงสุวรรณ หนองบัวชุม 9 หนองหิน หนองกุงศรี กาฬสินธุ์ 

98 นางบุญยัง  ทองสุข หนองบัวชุม 9 หนองหิน หนองกุงศรี กาฬสินธุ์ 

99 นางสาวเกษร  นาสมภักดิ์ หนองบัวชุม 9 หนองหิน หนองกุงศรี กาฬสินธุ์ 

100 นายวรเชษฐ์  มาตนอก หนองบัวชุม 9 หนองหิน หนองกุงศรี กาฬสินธุ์ 

101 นายสุปัน  วรรณรัตน์ หนองบัวชุม 9 หนองหิน หนองกุงศรี กาฬสินธุ์ 

102 น.ส.ดวงจันทร์  ราชประทุม พักสุขใจ 7 ภูดิน เมือง กาฬสินธุ์ 

103 น.ส.เนาวรัตน์  ถาวรพร้อม พักสุขใจ 7 ภูดิน เมือง กาฬสินธุ์ 

104 นางจำเนียน  สุริยะขันธ์ พักสุขใจ 7 ภูดิน เมือง กาฬสินธุ์ 

105 นายวิทยา  นาสมไชย์ พักสุขใจ 7 ภูดิน เมือง กาฬสินธุ์ 

106 นายวีระ  พรมคำมูล พักสุขใจ 7 ภูดิน เมือง กาฬสินธุ์ 

107 นายเสาร์  สุขรมย์ พักสุขใจ 7 ภูดิน เมือง กาฬสินธุ์ 

108 นายวิโรจน์  ช่างการ พักสุขใจ 7 ภูดิน เมือง กาฬสินธุ์ 

109 นางเตือนใจ  คันธารถ พักสุขใจ 7 ภูดิน เมือง กาฬสินธุ์ 

110 นางสมพร  นาสมไชย์ พักสุขใจ 7 ภูดิน เมือง กาฬสินธุ์ 

111 นายอร่าม  สุริยะขันธ์ พักสุขใจ 7 ภูดิน เมือง กาฬสินธุ์ 

112 น.ส.มุกดา  ทายัง โนนศาลา 13 ภูดิน เมือง กาฬสินธุ์ 

113 น.ส.ละมูล  กงมหา โนนศาลา 13 ภูดิน เมือง กาฬสินธุ์ 

114 นางจันทา  ยานอาษา โนนศาลา 13 ภูดิน เมือง กาฬสินธุ์ 

115 นายคารม  อ่ิมจำรอง โนนศาลา 13 ภูดิน เมือง กาฬสินธุ์ 
116 นายเมธี  อำไพพิศ โนนศาลา 13 ภูดิน เมือง กาฬสินธุ์ 
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117 นายราชิตร์  แก่นทอง โนนศาลา 13 ภูดิน เมือง กาฬสินธุ์ 

118 นายสัญญาลักษณ์  ภูมิ่งคำ โนนศาลา 13 ภูดิน เมือง กาฬสินธุ์ 

119 นายสุริยันต์  ภูแสงสั้น โนนศาลา 13 ภูดิน เมือง กาฬสินธุ์ 

120 นายวีระชัย  เจริญศิลป์ โนนศาลา 13 ภูดิน เมือง กาฬสินธุ์ 

121 นางเพ็ญศรี  เทศสนั่น โคกกลางเหนือ 5 หัวหิน ห้วยเม็ก กาฬสินธุ์ 

122 นางมณี  ดาหลวงมาตร โคกกลางเหนือ 5 หัวหิน ห้วยเม็ก กาฬสินธุ์ 

123 นายนิกร  ประทุมวัน โคกกลางเหนือ 5 หัวหิน ห้วยเม็ก กาฬสินธุ์ 

124 นายบุญถม  วรรณจักร์ โคกกลางเหนือ 5 หัวหิน ห้วยเม็ก กาฬสินธุ์ 

125 นายบุญล้วน  บูรณะ โคกกลางเหนือ 5 หัวหิน ห้วยเม็ก กาฬสินธุ์ 

126 นายภานุพงษ ์ ภาพิรมย์ โคกกลางเหนือ 5 หัวหิน ห้วยเม็ก กาฬสินธุ์ 

127 นายม้วน  จรทะผา โคกกลางเหนือ 5 หัวหิน ห้วยเม็ก กาฬสินธุ์ 

128 นายสมด ี ภูสุดสูง โคกกลางเหนือ 5 หัวหิน ห้วยเม็ก กาฬสินธุ์ 

129 นายสุนทร  ภูนาเพชร โคกกลางเหนือ 5 หัวหิน ห้วยเม็ก กาฬสินธุ์ 

130 นายไกรสอน  ประโสตัง โคกกลางเหนือ 5 หัวหิน ห้วยเม็ก กาฬสินธุ์ 

131 นายจอม  พาภิรมย์ โคกกลางเหนือ 5 หัวหิน ห้วยเม็ก กาฬสินธุ์ 

132 นายทรงศักดิ์  ภูน้ำสี โคกกลางเหนือ 5 หัวหิน ห้วยเม็ก กาฬสินธุ์ 

133 นายทวีศักดิ์  วงษ์ตาแสง โคกกลางเหนือ 5 หัวหิน ห้วยเม็ก กาฬสินธุ์ 

134 นายบัวลอย  วันคำ โคกกลางเหนือ 5 หัวหิน ห้วยเม็ก กาฬสินธุ์ 

135 นายมนูญ  ภักดีจุ โคกกลางเหนือ 5 หัวหิน ห้วยเม็ก กาฬสินธุ์ 

136 น.ส.กชพร  นามรักษา  โคกกลางเหนือ 5 หัวหิน ห้วยเม็ก กาฬสินธุ์ 

137 น.ส.แสวง  ภูดวง โคกกลางเหนือ 5 หัวหิน ห้วยเม็ก กาฬสินธุ์ 

138 นางจันที  ภาพิรมย์ โคกกลางเหนือ 5 หัวหิน ห้วยเม็ก กาฬสินธุ์ 

139 นางจิราภา  ภาพิรมย์ โคกกลางเหนือ 5 หัวหิน ห้วยเม็ก กาฬสินธุ์ 

140 นางทองไส  กุลสวัสดิ์ โคกกลางเหนือ 5 หัวหิน ห้วยเม็ก กาฬสินธุ์ 

141 นางทัศนีย์  จันบุตราช โคกกลางเหนือ 5 หัวหิน ห้วยเม็ก กาฬสินธุ์ 

142 นางสุพา  กุลสวัสดิ์ โคกกลางเหนือ 5 หัวหิน ห้วยเม็ก กาฬสินธุ์ 
143 นายทองด ี อุดมรักษ์ โคกกลางเหนือ 5 หัวหิน ห้วยเม็ก กาฬสินธุ์ 
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144 น.ส.พูนศิลป์  นามะโส หนองแสง 7 เขาพระนอน ยางตลาด กาฬสินธุ์ 

145 นางคำผาย  ภูเด็น หนองแสง 7 เขาพระนอน ยางตลาด กาฬสินธุ์ 

146 นางพวงทอง  ภูครองพลอย หนองแสง 7 เขาพระนอน ยางตลาด กาฬสินธุ์ 

147 นายบุญศรี  นามะโส หนองแสง 7 เขาพระนอน ยางตลาด กาฬสินธุ์ 

148 นายประถม  ปะนัดตะเถ หนองแสง 7 เขาพระนอน ยางตลาด กาฬสินธุ์ 

149 นายประสิทธิ์  คำแหงพล หนองแสง 7 เขาพระนอน ยางตลาด กาฬสินธุ์ 

150 นายอำพล  ภูจอมเดือน หนองแสง 7 เขาพระนอน ยางตลาด กาฬสินธุ์ 
 

กิจกรรมที่ ๑. พัฒนากลุ่ม/ผู้จัดการแปลง          
 1.1 ส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรให้เป็นผู้จัดการแปลงแทนหน่วยงานภาคราชการ  
 การดำเนินงาน           
 ผู้จัดการแปลง (ภาคราชการ) นายจารึก นาชัยเพิ่ม ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยง
สัตว์น้ำจืดกาฬสินธุ์ และกลุ่มเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ (ปลานิลใน
กระชัง)ร่วมกันคัดเลือกตัวแทนเกษตรกรที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะสามารถพัฒนาเป็นผู้จัดการแปลงภาค
เกษตรกรได้ โดยมี คุณสมบัติ ดังนี้ 

 - มีความซื่อสัตย์สุจริต เสียสละเพ่ือประโยชน์ส่วนรวม      
  - มีความเป็นผู้นำสามารถบริหารจัดการโครงการให้บรรลุเป้าหมายของโครงการ  
  - มีความสามารถพัฒนาความร่วมมือกับภาคี กลุ่มและเครือข่าย เพื่อขยายความร่วมมือ 

รายช่ือผู้จัดการแปลงภาคเกษตรกรและคณะกรรมการแปลง ปี 2560 
1. นายราชิตร์ แก่นทอง   ผู้จักการแปลงภาคเกษตรกร 
2. นายสุริยันต์ ภูแสงสั้น   คณะกรรมการ 
3. นายสุนธร ภูนาเพชร   คณะกรรมการ 
4. นายจันทรา ยานอาษา  คณะกรรมการ 
5. นายวีระชัย เจริญศิลป์   คณะกรรมการและเลขา 
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ภาพกิจกรรมการดำเนินงานโครงการฯ 
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1.2 แนะนำ/ให้ความรู้ด้านการประเมินผลผลิตเพื่อจัดการตลาด 
การดำเนินงาน 
ผู้จัดการแปลง (ภาคราชการ) นายจารึก นาชัยเพ่ิม ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยง

สัตว์น้ำ จืดกาฬสินธุ์  ให้ความรู้ด้านประเมินผลผลิตสัตว์น้ำในแต่ละแปลงให้แก่ ผู้จัดการแปลง (ภาค
เกษตรกร) และเกษตรกร ให้เกษตรกรที่เข้าร่วมประชุมมีความรู้และความเข้าใจ และทราบถึงเทคโนโลยี
ใหม่ๆ ที่ทันสมัยในการประเมินผลผลิต 
สัตว์น้ำให้เกษตรกรที่เข้ารับการฝึกอบรมได้มีการรวมกลุ่มแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ ตลอดจน
ร่วมมือกันแก้ไขปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 
 

     
 

     
 

         
ภาพกิจกรรมการดำเนินงานโครงการฯ 
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1.3 ระดมความคิดเห็นแนวทางการลดต้นทุน/เพิ่มผลผลิต  
 

การดำเนินงาน 
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดกาฬสินธุ์ ได้จัดประชุมกิจกรรม พัฒนากลุ่ม/ผู้จัดการ

แปลง แนะนำ/ให้ความรู้ด้านการประเมินผลผลิตเพ่ือจัดการตลาดและ ระดมความคิดเห็นแนวทางการลด
ต้นทุน “โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่” ประจำปี 2561ระหว่างวันที่ 7-9 กุมภาพันธ์ 
2561 , 25-26  เมษายน  2561 และ 4  มิถุนายน  2561 
 โดยได้เชิญอาจารย์ ดร.เกษม เชตะวัน อาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยีการประมง มาร่วมเป็นวิทยากร            
ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดกาฬสินธุ์ อาจารย์ ดร.เกษม เชตะวัน ได้กล่าวว่า อาหารสัตว์
น้ำเป็นตัวชี้วัดหนึ่งที่สําคัญต่อผลสําเร็จของการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ โดยเฉพาะการเลี้ยงปลานิลในกระชังเป็น
อาชีพที่มีการ ให้อาหารสําเร็จรูปเป็นหลัก ซึ่งแน่นอนว่าอาหารปลาที่มีคุณภาพสูงย่อมส่งผลให้ปลามีการ
เจริญเติบโตดี แข็งแรง และมี อัตรารอดสูง แต่อาหารที่มีคุณภาพสูงก็ไม่ได้รับรองว่าการเลี้ยงปลานั้นจะได้รับ
ผลตอบแทนที่ดีหรือมีกําไรเสมอไป เพราะ อาหารปลาคุณภาพสูงย่อมผลิตจากวัตถุดิบที่มีคุณภาพดี ด้วย
เทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัย บวกกับกลยุทธ์ ด้านธุรกิจการตลาดของบริษัทอาหารสัตว์น้ำซึ่งในปัจจุบันมี
บริษัทอาหารสัตว์น้ำมากมายให้เลือกซื้อ แต่เกษตรกรผู้ เลี้ยงสัตว์น้ำที่เลี้ยงปลาในกระชังเป็นอาชีพ เช่น ปลา
นิล ปลานิลแดง มักประสบปัญหาต้นทุน การเลี้ยงที่เพ่ิมขึ้นโดยเฉพาะราคาอาหารปลาที่มีแนวโน้มเพ่ิมสูงขึ้น
ทุกปี ซึ่งต้นทุนการเลี้ยงปลาในกระชังส่วนใหญ่เป็นค่าอาหารมากกว่าร้อยละ 70 ของต้นทุนการเลี้ยงทั้งหมด
อีกทั้งทิศทางการพัฒนาการเลี้ยงสัตว์น้ำเป็น อุตสาหกรรมเพ่ือการส่งออกแล้ว จําเป็นต้องอยู่บนพ้ืนฐานของ
มาตรฐานสุขอนามัยที่ดีและความปลอดภัย ทางด้านอาหารด้วย 
 ดังนั้นความท้าทายของอาชีพการเลี้ยงปลานิลในกระชังในปัจจุบันนี้คือความพยายามลดต้นทุนการ
เลี้ยงให้ตํ่าลง โดยพิจารณาทบทวนหาแนวทางลดต้นทุนค่าอาหารปลาตลอดจนการจัดการให้อาหารปลา
อย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า โดยการประยุกต์หลักวิชาการให้เหมาะสมกับโอกาสในแต่ละสถานการณ์โดย
มุ่งหวังให้ การเพาะเลี้ยงปลานิลในประเทศไทยเป็นอาชีพที่เกษตรกรสามารถดํารงอยู่ได้อย่างมั่นคงและ
ยั่งยืนในระยะยาว 
   

 สรุปแนวทางการลดต้นทุนและเพ่ิมผลผลิตของสมาชิกเกษตรกรโครงการฯ 
 

1. ลูกพันธุ์ปลาต้องได้มาตรฐาน ลักษณะของลูกปลาต้องสมบูรณ์ สุขภาพแข๘งแรงโดยสังเกตได้
จากลักษณะภายนอก เช่น การว่ายน้ำต้องปราดเปรียว ไม่ว่ายน้ำควงสว่านหรือเสียการทรงตัว ไม่ลอยหัว
หรือนอนนิ่ง ลำตัวต้องสมบูรณ์ หางและครีบไม่กร่อนไม่มีบาดแผลตามบริเวณลำตัว ไม่พิการ สีของลูกปลา
ไม่ซีดเหลืองและขนาดของลูกปลาจะต้องสม่ำเสมอกัน เป็นต้น 

2. คุณภาพของอาหารสำเร็จรูปต้องได้มาตรฐาน การให้อาหารด้วยความพิถีพิถัน ใส่ใจการกิน
อาหารของปลา ให้แค่ปลากินอ่ิม ไม่ให้อาหารเหลือ และอยากให้หน่วยงานราชการมีการจัดประชุมให้ความรู้ 
แก่เกษตรกร ด้านการเสริมประสิทธิภาพอาหารสำเร็จรูป โดยการใช้วัสดุที่มีอยู่ในท้องถิ่น เช่นการ เสริม
อาหารด้วยหญ้าเนเปียหรือผักบุ้ ง  ให้ปลากิน ให้รำข้าวและมันสำปะหลังป่น ผสมกับอาหารเพ่ิม
ประสิทธิภาพอาหาร ให้น้ำหมักชีวภาพเสริมกับวิตามิน เป็นต้น 

3. การดูแลเอาใจใส่ในการเลี้ยง การสังเกตพฤติกรรมของปลา สังเกตการณ์กินอาหาร การว่ายน้ำ 
ลำตัวของปลามีบาดแผลหรือไม่ ถ้าอาการของปลาผิดปกติจะได้แก้ไขได้ทันที จะช่วยทำให้อัตรารอดเพ่ิมข้ึน  
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4. ลดระยะเวลาในการเลี้ยงลง ปกติเกษตรกรจะเลี้ยงปลาใช้เลวาเลี้ยงอยู่ที่ 150 -180 วัน แต่การจับของ
พ่อค้าคนกลางจะมาจับตอนที่เลี้ยงอยู่ที่ 180-200 วัน ทำให้สูญเสียอาหารในการการเลี้ยง เกษตรกรต้อง
รับพาละค่าใช่จ่ายค่าอาหารปลาเพ่ิมขึ้น ถ้าสามารถตกลงเรื่องการจับปลาให้ตรงเวลากับพ่อค้าได้ ก็จะ
สามารถลดต้นทุนค่าใช้จ่ายในเรื่องของอาหารปลาได้ 
   

ภาพกิจกรรมการดำเนินงานโครงการฯ 
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กิจกรรมที ่2. พัฒนาองค์ความรู้ 
2.1 ถ่ายทอดความรู้ให้เกษตรกรแนะนำ/ให้ความรู้ด้านความปลอดภัยทางชีวภาพ 
 
การดำเนินงาน 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจือดกาฬสินธุ์ ได้ดำเนินงานโครงการระบบส่งเสริมเกษตร
แบบแปลงใหญ่ ประจำปี 2561 โดยมีกิจกรรมพัฒนาองค์ความรู้ด้านระบบความปลอดภัยทางชีวะภาพ 
(Biosecurity) ให้แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่  จึงได้จัดประชุมจักทำ
แผนระบบความปลอดภัยทางชีวะภาพ (Biosecurity) เพ่ือให้เกษตรกรได้มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องระบบ
ความปลอดภัยทางชีวะภาพ (Biosecurity)เพ่ิมมากขึ้น จากการปรึกษาหาแนวทางปฏิบัติเรื่องระบบความ
ปลอดภัยทางชีวภาพ เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจ และแนวทางการปฏิบัติให้แก่ เกษตรกรที่เข้าร่วม
โครงการฯให้ได้ทราบถึงแนวทางการปฏิบัติของระบบความปลอดภัยทางชีวภาพและระดมความคิดเห็นจาก
เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ เพ่ือจัดทำแผนความปลอดภัยทางชีวภาพสำหรับฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด 
(Check list) ด้านความปลอดภัยทางชีวภาพ ในส่วนของการจัดประชุม ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยง
สัตว์น้ำจือดกาฬสินธุ์ ได้จัดประชุมทำแผนระบบความปลอดภัยทางชีวะภาพ (Biosecurity) จำนวน 3 ครั้ง  
โดยได้เชิญท่านอาจารย์ ดร.กีรวิชญ์  เพชรจุล อาจารย์จากสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตกาฬสินธุ์  มาเป็นวิทยากรในการให้ความรู้ระบบความปลอดภัยทาง
ชีวภาพให้แก่เกษตรกร 

ท่านอาจารย์ ดร.กีรวิชญ์  เพชรจุล อาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคล อีสาน วิทยาเขตกาฬสินธุ์ กล่าวว่าในปัจจุบันทั่วโลกได้ให้ความสำคัญและรับรองในหลักการทางด้าน
ความปลอดภัยทางชีวภาพ เพ่ือความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงานและสิ่งแวดล้อม ดังนั้นก็ต้องมีการปรับปรุง
มาตรฐานความปลอดภัยของฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ โดยอาศัยหลักการความปลอดภัยทางชีวภาพนี้เป็น
แนวทาง 

นายบุญโฮม  มิตะราช เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ สอบถามว่า ระบบความปลอดภัยทางชีวะภาพ 
(Biosecurity) คืออะไร 

ดร.กีรวิชญ์  เพชรจุล แจ้งว่า ระบบความปลอดภัยทางชีวะภาพ (Biosecurity) คือหลักการด้าน
ความปลอดภัยที่เน้นให้ความสำคัญต่อการลดอันตรายที่เกิดแก่ผู้ปฏิบัติงานภายในฟาร์มและสิ่งแวดล้อมอัน
เนื่องมาจากสิ่งมีชีวิตโดยจะเน้นหามาตรการเพ่ือป้องกันอันตรายที่จะเกิดกับมนุษย์ 

นายวิทวัส  ไชยสาร เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ สอบถามโดยทั่วไปแล้วสาเหตุของการเกิดโรคใน
สัตว์น้ำเกิดจากอะไร 

ดร.กีรวิชญ์  เพชรจุล แจ้งว่า หากมีการควบคุมปัจจัยสำคัญที่ก่อให้เกิดโรคในสัตว์น้ำแต่การที่จะเกิด
โรคขึ้นได้นั้นไม่เพียงแต่มีตัวเชื้อก่อโรคเท่านั้นจะต้องมีองค์ประกอบอ่ืนๆที่เรียกรวมกันว่า  “สาเหตุโน้มนำ” 
หรือ “ปัจจัยเสี่ยง” เข้ามาเกี่ยวข้องและเป็นปัจจัยโน้มนำให้เกิดโรคขึ้นได้ถ้านำหลักเกณฑ์ด้านระบาดวิทยา 
(Epidemiology) มาช่วยในการจำแนกองค์ประกอบที่จัดว่าเป็นความเสี่ยงในระดับฟาร์มหรือระดับบ่อเลี้ยง
โดยเฉพาะปัจจัยที่เอื้อต่อการมีอยู่หรือการนำพาเชื้อโรคเข้าสู่ฟาร์มเราจะสามรถสร้างมาตรการในการลดหรือ
จำกัดความเสี่ยงเหล่านั้นเพื่อลดความสูญเสียและการแพร่ระบาดของโรคท่ีอาจจะเกิดข้ึนได้ 

น.ส.ชื่นฤดี  ภูสีน้อย เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ สอบถามว่า การป้องกันโรคท่ีดีและถูกต้องมีผลดี
อย่างไรอย่างไร 
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ดร.กีรวิชญ์  เพชรจุล แจ้งว่า หากมีการควบคุมป้องกันโรคที่ดีและถูกต้อง เกษตรกรจะสามารถ
ควบคุมและป้องกันการระบาดของโรคได้โดยไม่ต้องใช้สารเคมีที่ อาจเป็นอันตราย ตกค้าง หรือปนเปื้อนไปสู่
ผู้บริโภค ทำให้ปลอดภัยทั้งผู้เลี้ยงและผู้บริโภค 

นายบรรลุ  ภูคงคา เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ สอบถามว่า น้ำในบ่อเลี้ยงสัตว์มีคุณภาพน้ำที่ไม่ดี 
เราสามารถท่ีจะแกไ้ขได้อย่างไร 

ดร.กีรวิชญ์  เพชรจุล แจ้งว่า เราสามารถติดตั้งเครื่องตีน้ำเพ่ือที่จะเพ่ิอ DO และใช้จุลินทรีย์ทำ
หน้าที่ ช่วยกิน( ดูดซึม )เศษอาหารหรือสิ่งปฎิกูลในบ่อเลี้ยงสัตว์น้ำของเกษตรกรทำให้คุณภาพน้ำดีขึ้น 

นายอนันต์  จันทะนุ เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ สอบถามว่า จุลินทรีย์ที่ใช้ในการบำบัดน้ำมีชื่อ
เรียกว่าอย่างไร และจุลินทรีย์ทำหน้าที่อย่างไร 

ดร.กีรวิชญ์  เพชรจุล แจ้งว่า จุลินทรีย์ที่ใช้ในการบำบัดน้ำเราสามารถใช้จุลินทรีย์พันธุ์ Bacillus 
spp.เป็นจุลินทรีย์สายพันธุ์ผ่านการคัดเลือกโดยนักวิชาการของกรมประมงและนักวิชาการของสภาบันวิจัย
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย จุลินทรีดังกล่าวมีประสิทธิภาพสูงในการย่อยสลายสารอินทรีย์
ที่ตกค้าง สะสมในบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ และมีประสิทธิภาพในการควบคุมเชื้อเพ่ือลดความเสี่ยงในการเกิด
โรคสัตว์น้ำ 

นายสุขใจ  กินะรี เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ สอบถามว่า การใช้จุลินทรีย์ขยายในระการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ใช้ได้หรือไม่ และใช้ในอัตราส่วนอย่างไร 
 ดร.กีรวิชญ์  เพชรจุล แจ้งว่า สามารถใช้จุลินทรีในระหว่าวการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำได้ อัตราส่วยในการ
ใช้นำจุลินทรีย์ที่ขยายแล้วมาในอัตรา 50-100 ลิตร/ไร่ สาดให้ทั่วในเวลากลางวัน เปิดเครื่องเติมอากาศ
เต็มที่ โดยใส่ทุกๆ 3-5 วันหรือตามความเหมาะสม 
 

           



รายงานประจำปี ๒๕๖๐ – ๒๕๖๑                                                                                         ๙๖ 
 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดกาฬสนิธุ์  กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจดื  กรมประมง 

ภาพกิจกรรมการดำเนินงานโครงการฯ 

      



รายงานประจำปี ๒๕๖๐ – ๒๕๖๑                                                                                         ๙๗ 
 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดกาฬสนิธุ์  กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจดื  กรมประมง 

ภาพกิจกรรมการดำเนินงานโครงการฯ 

กิจกรรมที ่3. เชื่อมโยงตลาดระดับชุมชน/ตลาดเกษตรกร/ส่งเสริมการตลาด 

การดำเนิน 

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดกาฬสินธุ์ร่วมกับสำนักงานประมงจังหวัดกาฬสินธุ์  ได้
เชิญตัวแทนจากห้างแมคโคร โลตัส บิ๊กชีกาฬสินธุ์ มาพบปะเกษตรกรสมาชิกกลุ่มแปลงใหญ่ปลานิลในกระชัง
และ         กุ้งก้ามกราม เพ่ือหารือเกี่ยวกับการเชื่อมโยงตลาด ในการนำสินค้าปลานิลในกระชังและกุ้ง
ก้ามกราม ไปขายในห้างดังกล่าว และได้จัดประชุม เสวนาเลี้ยงกุ้งเลี้ยงปลาอย่างไรดี ให้ได้ผลผลิตดีมี
มาตรฐาน เพ่ือการตลาด โดยมีอาจารย์จากมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ตัวแทนจาก บริษัท เทสโก้โลตัสขอนแก่น 
ผู้จัดการฝ่ายการตลาด และตัวแทนเกษตรกรที่ประสบความสำเร็จมาร่วมเสวนา เกษตรกรร่วมเสวนา 
จำนวน 372 ราย ณ ห้องประชุมโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว จังหวัดกาฬสินธุ์ 
 

      
 

      
 

      

ภาพกิจกรรมการดำเนินงานโครงการฯ 



รายงานประจำปี ๒๕๖๐ – ๒๕๖๑                                                                                         ๙๘ 
 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดกาฬสนิธุ์  กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจดื  กรมประมง 

สรุปข้อมูลสหกรณ์ผู้เลี้ยงปลานิลในกระชังเขื่อนลำปาว จำกัด 
 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดกาฬสินธุ์ร่วมกับสำนักงานสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์               
ได้ดำเนินงานร่วมกันพลักดันและให้คำแนะนำให้สมาชิกเกษตรโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่  
(แปลงตอดตามปี 60) เกิดการรวมกลุ่มกลายเป็นสหกรณ์ กลุ่มสหกรณ์ผู้เลี้ยงปลานิลในกระชังเขื่อนลำปาว 
จำกัด สหกรณ์จดทะเบียนเรียบร้อยเมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2560 เลขทะเบียนสหกรณ์ 460000012560 
ที่ตั้งสำนักงาน 121 ม.13 ต.ภูดิน อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์  มีสมาชิกแรกเข้า จำนวน 31 ราย เป็น
คณะกรรมการจำนวน 11 ราย โดยมีคณะกรรมการดำเนินงานมีดังนี้ 
1. นายราชิตร์ แก่นทอง  ประธานสหกรณ์ผู้เลี้ยงปลานิลในกระชังเขื่อนลำปาว จำกัด 
2. นายสุริยันต์ ภูแสงสั้น  รองประธานสหกรณ์ผู้เลี้ยงปลานิลในกระชังเขื่อนลำปาว จำกัด 
3. นายสุนภร ภูนาเพชร  เหรัญญิกสหกรณ์ผู้เลี้ยงปลานิลในกระชังเขื่อนลำปาว จำกัด 
4. นายทนงค์ศักดิ ์พลขันธ์  เลขานุการสหกรณ์ผู้เลี้ยงปลานิลในกระชังเขื่อนลำปาว จำกัด 
5. นายจันทรา ยานอาษา  กรรมการสหกรณ์ผู้เลี้ยงปลานิลในกระชังเขื่อนลำปาว จำกัด 
6. นายวีระชัย เจริญศิลป์  กรรมการสหกรณ์ผู้เลี้ยงปลานิลในกระชังเขื่อนลำปาว จำกัด 
7. นายทิพย์ชัย อินทะ  กรรมการสหกรณ์ผู้เลี้ยงปลานิลในกระชังเขื่อนลำปาว จำกัด 
8. นายวิทยา นาสมไชย์  กรรมการสหกรณ์ผู้เลี้ยงปลานิลในกระชังเขื่อนลำปาว จำกัด 
9. นางจำเพียร สุริยะขันธ์  กรรมการสหกรณ์ผู้เลี้ยงปลานิลในกระชังเขื่อนลำปาว จำกัด 
10. นางดวงจันทร์ ราชประทุม กรรมการสหกรณ์ผู้เลี้ยงปลานิลในกระชังเขื่อนลำปาว จำกัด 
11. นาย วิโรจน์ ช่างการ  กรรมการสหกรณ์ผู้เลี้ยงปลานิลในกระชังเขื่อนลำปาว จำกัด 
 

    
 

    
ภาพกิจกรรมการดำเนินงานโครงการฯ 

 



รายงานประจำปี ๒๕๖๐ – ๒๕๖๑                                                                                         ๙๙ 
 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดกาฬสนิธุ์  กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจดื  กรมประมง 

สรุปการดำเนินงานโครงการบริหารจัดการเขตเกษตรเศรษฐกิจสำหรับสินค้าเกษตรที่สำคัญ 
 

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดกาฬสินธุ์  ดำเนินงานโครงการระบบส่งเสริมเกษตร
แบบแปลงใหญ่ (ปลานิลในกระชังแปลงติดตาม ปี 2560)  ประจำปีงบประมาณ  2561 โดยจังหวัด
กาฬสินธุ์มีเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการจำนวน 150 ราย อำเภอสหัสขันธ์ จำนวน 5 ราย อำเภอยางตลาด 
จำนวน 7 ราย อำเภอเมือง    จำนวน 19 ราย อำเภอห้วยเม็กจำนวน 23 ราย อำเภอหนองกุงศรีจำนวน 
96 ราย ผลการปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ได้จัดประชุมให้ความรู้ส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรให้เป็นผู้จัดการแปลง 
(ภาคเกษตรกร) แทนผู้จัดการแปลง (ภาคราชการ) เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 จำนวน 1 ครั้ง แนะนำ/
ให้ความรู้ด้านการประเมินผลผลิตเพ่ือจัดการตลาดและระดมความคิดเห็นแนวทางการลดต้นทุน  ระหว่าง
วันที่ 7-9 กุมภาพันธ์ 2561 , 25-26  เมษายน  2561 และ            4  มิถุนายน  2561 จำนวน 3 
ครั้ง พัฒนาองค์ความรู้ ถ่ายทอดความรู้ให้เกษตรกรแนะนำ/ให้ความรู้ด้านความปลอดภัยทางชีวภาพ 
(Biosecurity) ให้แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่  ระหว่างวันที่ 19-2๓ 
มีนาคม 2561 ,21-25 พฤษภาคม 2561และ 16,17,20, 21 สิงหาคม 2561 โดยได้เชิญอาจารย์ ดร.
กีรวิชญ์  เพชรจุล อาจารย์ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ มาร่วมเป็นวิทยากร กิจกรรมเชื่อมโยงตลาดระดับ
ชุมชน 
/ตลาดเกษตรกร/ส่งเสริมการตลาด ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดกาฬสินธุ์ร่วมกับสำนักงาน
ประมงจังหวัดกาฬสินธุ์  ได้เชิญตัวแทนจากห้างแมคโคร โลตัส บิ๊กชีกาฬสินธุ์ มาพบปะเกษตรกรสมาชิกกลุ่ม
แปลงใหญ่    ปลานิลในกระชังและกุ้งก้ามกราม เพ่ือหารือเกี่ยวกับการเชื่อมโยงตลาด ในการนำสินค้าปลา
นิลในกระชัง            และกุ้งก้ามกราม ไปขายในห้างดังกล่าว ระหว่างวันที่ ๒1 กุมภาพันธ์ 2561  และได้
จัดประชุม เสวนาเลี้ยงกุ้ง    เลี้ยงปลาอย่างไรดี ให้ได้ผลผลิตดีมีมาตรฐาน เพ่ือการตลาด ระหว่างวันที่ 4 
มิถุนายน 2561  
 หลังจากการดำเนินงานโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ (ปลานิลในกระชังแปลง
ติดตาม           ปี 2560) เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ สามารถลดต้นทุนได้ 3.95 % จากเดิม ต้นทุน 
54.90 บาท/กิโกกรัม     หลังเข้าร่วมโครงการ ลดลงเหลือ 52.90 บาท/กิโลกรัม อัตรารอดเพ่ิมขึ้น 
10.63 %  ผลผลิตเฉลี่ย เพ่ิมข้ึน 15 % จากเดิมได้ 850 กิโลกรัม/กระชัง หลังเข้าร่วมโครงการเพ่ิมข้ึนเป็น 
1000 กิโลกรัม/กระชัง อัตราแลกเนื้อเฉลี่ย 1.32 ราคาผลผลิต 60 บาท/กิโลกรัม และเกษตรกรเกิดการ
รวมกลุ่มกลายเป็นสหกรณ์ กลุ่มสหกรณ์ผู้เลี้ยงปลานิล  ในกระชังเขื่อนลำปาว จำกัด สหกรณ์จดทะเบียน
เรียบร้อยเมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2560 เลขทะเบียนสหกรณ์ 460000012560 ที่ตั้งสำนักงาน 121 ม.
13 ต.ภูดิน อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์  มีสมาชิกแรกเข้า จำนวน 31 ราย   เป็นคณะกรรมการจำนวน 11 ราย
หลังจากสิ้นสุดโครงการฯ เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ สามารถนำความรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงปลานิลและ
วิธีการลดต้นทุนนำมาปรับใช้ภายในฟาร์มของตัวเองได้ในการเลี้ยงรอบต่อไป 
 ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน ในฤดูฝนมักจะเกิดปัญหาวาตภัย ทำให้กระชังปลาของ
เกษตรกรเกิดความเสียหาย และเขื่อนลำปาวจะมีน้ำไหลลงมาจำนวนมาก ทำให้คุณภาพน้ำไม่ดี น้ำยังพัดพา
ตะกอนที่อยู่ใต้ท้องน้ำขึ้นมาในบริเวณกระชังปลาของเกษตรกร ทำให้ออกซิเจนที่ละลายในน้ำต่ำมาก 
 แนวทางการแก้ไข เมื่อถึงฤดูฝนเกษตรจะมีการเฝ้าระวังอยู่ตลอดเวลา ถ้าปลามีอาการผิดปกติ จะ
เปิดเครื่องตีน้ำเพ่ือเพ่ิมออกซิเจนในบริเวณกระชัง และยังช่วยละบายน้ำที่มีตะกอนออกจากกระชังด้วย 
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รายงานประจำปี 

ระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่  

ปีงบประมาณ ๒๕๖1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  ศูนยว์ิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดกาฬสินธุ์ 
             กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด                                                                      

กรมประมง  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
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คำนำ 

ตามที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดกาฬสินธุ์ ได้รับมอบหมายจากกรมประมงให้
ดำเนินงานโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ภายใต้แผนงานบูรณาการพัฒนาสักยภาพการผลิตภาค
เกษตร กับเกษตรกรผู้เลี้ยงปลานิลในกระชังและกุ้งก้ามกรามในจังหวัดกาฬสินธุ์ จำนวน 3 แปลง คือ แปลงปี 
2559 แปลงปี2560 และแปลงปี 2561 

  เพ่ือให้การปฏิบัติงานบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามนโยบายดังกล่าว ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์
น้ำจืดกาฬสินธุ์ จึงได้ปฏิบัติงานโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ (ปลานิล) เพ่ือดำเนินงานตามแนว
ทางการดำเนินงานและปฏิบัติงานในการขับเคลื่อนโครงการไปตามแผนที่กำหนดไว้  
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โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ 

ปีงบประมาณ ๒๕๖1 
1. วัตถุประสงค์ 

- เพ่ิมผลผลิตการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำของเกษตรกร                
- ลดต้นทุนการผลิตในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำของเกษตรกร                  
- ยกระดับมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเข้าสู่มาตรฐานการปฏิบัติ 

            ทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ดี (GAP)    
          - พัฒนากลุ่ม วิสาหกิจชุมชนหรือสหกรณ์ผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเพ่ือเป็นตัวกลางในการบริหาร        
            จัดการระบบการผลิตและการเชื่อมโยงผลผลิตสู่ตลาดให้แก่สมาชิก      
          - มีตลาดจำหน่ายผลผลิตสัตว์น้ำ  

2. พื้นที่ดำเนินงานจังหวัดกาฬสินธุ์ โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปีงบประมาณ ๒๕๖1 
 จำนวน 50 ราย แบ่งเป็น            

อำเภอยางตลาด   จำนวน   50  ราย   
รายชื่อเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ (แปลงติดตามปี 2561) 
 

ลำดับ 
ชื่อ - สกุล 

ที่อยู่ 
ที ่ เลขที่ หมู่ ตำบล อำเภอ จังหวัด 
1 นางอมร  คำแสน 68 7 บัวบาน ยางตลาด กาฬสินธุ์ 
2 นายวรวุฒิ  ภูทองกลม 58 7 บัวบาน ยางตลาด กาฬสินธุ์ 
3 นายนิคม  ภูใบบัง 217 7 บัวบาน ยางตลาด กาฬสินธุ์ 
4 นางบานเย็น  ภูชะอุ่ม 13 7 บัวบาน ยางตลาด กาฬสินธุ์ 
5 นายณรงค ์ ปรัชญาวรวัตน์ 22 7 บัวบาน ยางตลาด กาฬสินธุ์ 
6 นายบุญทัน  นาแถมทอง 40 7 บัวบาน ยางตลาด กาฬสินธุ์ 
7 นายบุญสม  ศรีอ่อน 194 7 บัวบาน ยางตลาด กาฬสินธุ์ 
8 นายวิโรจน์  โยธาสิงห ์ 18 7 บัวบาน ยางตลาด กาฬสินธุ์ 
9 นางสมโภชน์  โภคาพานิชย์ 16 7 บัวบาน ยางตลาด กาฬสินธุ์ 

10 นายสมพร  ภูทองแหลม 153 7 บัวบาน ยางตลาด กาฬสินธุ์ 
11 นายวันชัย  อินลี 287 7 บัวบาน ยางตลาด กาฬสินธุ์ 
12 นายวีระชาติ  ภูโปร่ง 99 7 บัวบาน ยางตลาด กาฬสินธุ์ 
13 นายจันแดง  ปรือทอง 99 7 บัวบาน ยางตลาด กาฬสินธุ์ 
14 นายบุญเลิศ  ภูทองกรม 97 20 บัวบาน ยางตลาด กาฬสินธุ์ 
15 นายประยูร  ภูใบบัง 98 20 บัวบาน ยางตลาด กาฬสินธุ์ 
16 นางอนงค ์ ภูทองเป้ง 188 20 บัวบาน ยางตลาด กาฬสินธุ์ 
17 นางทองคำ  ภูอาพิษ 16 10 บัวบาน ยางตลาด กาฬสินธุ์ 
18 นางวันเพ็ญ  ผ่องแผ่ว 65 7 บัวบาน ยางตลาด กาฬสินธุ์ 
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19 นายอภิวัฒน์  ภูเป้ง 68 8 บัวบาน ยางตลาด กาฬสินธุ์ 
20 นายบุญเพ็ง  ญานประสงค์ 163 8 บัวบาน ยางตลาด กาฬสินธุ์ 
21 นายสมภพ  ปรัชญาวรวัฒน์ 278 7 บัวบาน ยางตลาด กาฬสินธุ์ 
22 นายบุญมา  ภูบุญเพ่ิม 168 7 บัวบาน ยางตลาด กาฬสินธุ์ 
23 นายบรรจง  ภูโปร่ง 149 7 บัวบาน ยางตลาด กาฬสินธุ์ 
24 นายก้าน  ถิ่นช่วง 108 8 บัวบาน ยางตลาด กาฬสินธุ์ 
25 นายสุวิทย์  แก้วใส 269 7 บัวบาน ยางตลาด กาฬสินธุ์ 
26 นายหนูกาย  ภูด่างัว 60 7 บัวบาน ยางตลาด กาฬสินธุ์ 
27 นางบุญม ี โคตรบุตร 55 7 บัวบาน ยางตลาด กาฬสินธุ์ 
28 นายสมเพศ  ภูโปร่ง 59 13 บัวบาน ยางตลาด กาฬสินธุ์ 
29 นายศิริโย  ภูแสงศรี 56 7 บัวบาน ยางตลาด กาฬสินธุ์ 
30 นายยุทธศักดิ์  บุตรราช 170 7 บัวบาน ยางตลาด กาฬสินธุ์ 
31 นายณรงค ์ ภูชะอุ่ม 46 7 บัวบาน ยางตลาด กาฬสินธุ์ 
32 นายสมาน  บุญสอน 155 7 บัวบาน ยางตลาด กาฬสินธุ์ 
33 นายชาญชัย  คำฤาเดช 129 21 บัวบาน ยางตลาด กาฬสินธุ์ 
34 นายบุญสิน  ภูทองพันธ์ 172 7 บัวบาน ยางตลาด กาฬสินธุ์ 
35 นางสาย  ภูทองหล่อ 145 7 บัวบาน ยางตลาด กาฬสินธุ์ 
36 นางมนัสชนก  ภูทองหล่อ 167 7 บัวบาน ยางตลาด กาฬสินธุ์ 
37 นางคำพอง  ภูปั้น 139 20 บัวบาน ยางตลาด กาฬสินธุ์ 
38 นางประกาย  ภูสง่า 30 20 บัวบาน ยางตลาด กาฬสินธุ์ 
39 นางสุภาพร  อุทัยพล 156 20 บัวบาน ยางตลาด กาฬสินธุ์ 
40 นางคำปอย  รินทะไชย 224 10 บัวบาน ยางตลาด กาฬสินธุ์ 
41 นายอลงกรณ ์ วนิชอาภาพรรณ 233 7 บัวบาน ยางตลาด กาฬสินธุ์ 
42 นายใจ  พิชัยเชิด 131 8 บัวบาน ยางตลาด กาฬสินธุ์ 
43 นายทวี  มีด้วง 16 8 บัวบาน ยางตลาด กาฬสินธุ์ 
44 นายชิงชัย  รักธรรม 1 8 บัวบาน ยางตลาด กาฬสินธุ์ 
45 นางจารุวัล  ภูสง่า 142 8 บัวบาน ยางตลาด กาฬสินธุ์ 
46 นายทองใบ  ภูทองเป้ง   8 บัวบาน ยางตลาด กาฬสินธุ์ 
47 นางปราณี  ฆารผุด 76 8 บัวบาน ยางตลาด กาฬสินธุ์ 
48 นางบุญมา  ภูเต้าสูง 89 8 บัวบาน ยางตลาด กาฬสินธุ์ 
49 นายปิยะพันธ์  ยานสิทธิ์ 38 8 บัวบาน ยางตลาด กาฬสินธุ์ 
50 นางพัชรี  ภูสง่า 95 7 บัวบาน ยางตลาด กาฬสินธุ์ 
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กิจกรรมที ่1. พัฒนาองค์ความรู้ 
2.1 ถ่ายทอดความรู้ให้เกษตรกรแนะนำ/ให้ความรู้ด้านความปลอดภัยทางชีวภาพ 
 การดำเนินงาน 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจือดกาฬสินธุ์ ได้ดำเนินงานโครงการระบบส่งเสริมเกษตร
แบบแปลงใหญ่ ประจำปี 2561 โดยมีกิจกรรมพัฒนาองค์ความรู้ด้านระบบความปลอดภัยทางชีวะภาพ 
(Biosecurity) ให้แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่  จึงได้จัดประชุมจักทำ
แผนระบบความปลอดภัยทางชีวะภาพ (Biosecurity) เพ่ือให้เกษตรกรได้มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องระบบ
ความปลอดภัยทางชีวะภาพ (Biosecurity)เพ่ิมมากขึ้น จากการปรึกษาหาแนวทางปฏิบัติเรื่องระบบความ
ปลอดภัยทางชีวภาพ เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจ และแนวทางการปฏิบัติให้แก่ เกษตรกรที่เข้าร่วม
โครงการฯให้ได้ทราบถึงแนวทางการปฏิบัติของระบบความปลอดภัยทางชีวภาพและระดมความคิดเห็นจาก
เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ เพ่ือจัดทำแผนความปลอดภัยทางชีวภาพสำหรับฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด 
(Check list) ด้านความปลอดภัยทางชีวภาพ ในส่วนของการจัดประชุม ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยง
สัตว์น้ำจือดกาฬสินธุ์ ได้จัดประชุมทำแผนระบบความปลอดภัยทางชีวะภาพ (Biosecurity) จำนวน 3 ครั้ง  
โดยได้เชิญท่านอาจารย์ ดร.กีรวิชญ์  เพชรจุล อาจารย์จากสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตกาฬสินธุ์  มาเป็นวิทยากรในการให้ความรู้ระบบความปลอดภัยทาง
ชีวภาพให้แก่เกษตรกร 

ท่านอาจาร์ ดร.กีรวิชญ์  เพชรจุล อาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคล อีสาน วิทยาเขตกาฬสินธุ์ กล่าวว่าในปัจจุบันทั่วโลกได้ให้ความสำคัญและรับรองในหลักการทางด้าน
ความปลอดภัยทางชีวภาพ เพ่ือความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงานและสิ่งแวดล้อม ดังนั้นก็ต้องมีการปรับปรุง
มาตรฐานความปลอดภัยของฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ โดยอาศัยหลักการความปลอดภัยทางชีวภาพนี้เป็น
แนวทาง 

นางคำผาย ภูเด็น เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ สอบถามว่า ระบบความปลอดภัยทางชีวะภาพ 
(Biosecurity) คืออะไร 

ดร.กีรวิชญ์  เพชรจุล แจ้งว่า ระบบความปลอดภัยทางชีวะภาพ (Biosecurity) คือหลักการด้าน
ความปลอดภัยที่เน้นให้ความสำคัญต่อการลดอันตรายที่เกิดแก่ผู้ปฏิบัติงานภายในฟาร์มและสิ่งแวดล้อมอัน
เนื่องมาจากสิ่งมีชีวิตโดยจะเน้นหามาตรการเพ่ือป้องกันอันตรายที่จะเกิดกับมนุษย์ 

นายประสิทธิ์ คำแหงพล เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ สอบถามว่าน้ำในบ่อเลี้ยงสัตว์มีคุณภาพน้ำที่
ไม่ดี เราสามารถท่ีจะแก่ไขได้อย่างไร 

ดร.กีรวิชญ์  เพชรจุล แจ้งว่า เราสามารถติดตั้งเครื่องตีน้ำเพ่ือที่จะเพ่ิอ DO และใช้จุลินทรีย์ทำ
หน้าที่ ช่วยกิน ( ดูดซึม )เศษอาหารหรือสิ่งปฎิกูลในบ่อเลี้ยงสัตว์น้ำของเกษตรกรทำให้คุณภาพน้ำดีขึ้น 

นายประถม ปะนัดตะเถ เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ สอบถามว่า จุลินทรีย์ที่ใช้ในการบำบัดน้ำมี
ชื่อเรียกว่าอย่างไร และจุลินทรีย์ทำหน้าที่อย่างไร 

ดร.กีรวิชญ์  เพชรจุล แจ้งว่า จุลินทรีย์ที่ใช้ในการบำบัดน้ำเราสามารถใช้จุลินทรีย์พันธุ์ Bacillus 
spp.เป็นจุลินทรีย์สายพันธุ์ผ่านการคัดเลือกโดยนักวิชาการของกรมประมงและนักวิชาการของสภาบันวิจัย
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย จุลินทรีดังกล่าวมีประสิทธิภาพสูงในการย่อยสลายสารอินทรีย์
ที่ตกค้าง สะสมในบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ และมีประสิทธิภาพในการควบคุมเชื้อเพ่ือลดความเสี่ยงในการเกิด
โรคสัตว์น้ำ 

นายบุญศรี นามะโส เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ สอบถามว่าการใช้จุลินทรีย์ขยายในระการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ใช้ได้หรือไม่ และใช้ในอัตราส่วยอย่างไร 
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ดร.กีรวิชญ์  เพชรจุล แจ้งว่า สามารถใช้จุลินทรีในระหว่าวการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำได้ อัตราส่วยในการใช้นำ
จุลินทรีย์ที่ขยายแล้วมาในอัตรา 50-100 ลิตร/ไร่ สาดใหท้ั้วในเวลากลางวัน เป็ดเครื่องเติมอากาศเต็มที่ 
โดยใส่ทุกๆ 3-5 วันหรือตามความเหมาะสม 

      

     

     ภาพกิจกรรมการดำเนินงานโครงการฯ 
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ภาพกิจกรรมการดำเนินงานโครงการฯ 
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กิจกรรมที ่2. สนับสนุนปัจจัยการผลิต 
2.1 สนับสนุนสัตว์น้ำพันธุ์ดี  
 การดำเนินงาน 
 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดกาฬสินธุ์  ได้นำปัจจัยการผลิต (ลูกพันธุ์กุ้งก้ามกราม) 
ไปมอบให้เกษตรกร จำนวน 50ราย  ตามโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ กิจกรรมสนับสนุน
สัตว์น้ำพันธุ์ดี รายละ 10,000 ตัว รวมทั้งสิ้น 500,000 ตัว ณ อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์  

ภาพกิจกรรมการดำเนินงานโครงการฯ 
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กิจกรรมที ่3. ยกระดับมาตรฐานสินค้า 
3.1ตรวจรับรองมาตรฐานฟาร์มและให้การรับรองมาตรฐานฟาร์ม 
การดำเนินงาน 
 การปฏิบัติทางการประมงท่ีดีสำหลับฟาร์มเลี้ยงสัตว์น้ำ (GAP) เป็นส่วนหนึ่งของมาตรฐานและ
หลักเกณฑ์สำหลับกระบวนการผลิต เพ่ือให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพดีตรงตามมาตรฐานที่กำหนด ได้ผลผลิตสูง
คุ้มค้าการลงทุนและขบวนการผลิตจะต้องปลอดภัยต่อเกษตรกรและผู้บริโภค มีการใช้ทรัพยากรที่เกิด
ประโยชน์สูงสุด เกิดความยั่งยืนทางการเกษตรและไม่ทำให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม โดยหลักการนี้ได้รับการ
กำหนดโดยองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) ผลผลิตและผลิตภัณฑ์ประมงท่ีได้ถูก
ประกาศไว้ในประกาศกรมประมงเรื่องมาตรฐานกระบวนการผลิต ผลผลิตและผลิตภัณฑ์ประมง ณ วันที่ 19 
ธันวาคม พ.ศ.2546 ซึ่งเป็นนโยบายของรัฐบาลที่ต้องควบคุมคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร 
เพ่ือให้กระบวนการผลิต ผลผลิตและผลิตภัณฑ์ประมง ของผู้ประกอบการประมงเป็นไปตามมาตรฐานสากน 

ดังนั้นสินค้าประมงท่ีผ่านการรับรองว่าได้รับมาตรฐาน GAP ก็เป็นที่เชื่อถือได้ว่าเป็นสินค้าท่ีมี
คุณภาพและปลอดภัยต่อการบริโภค เพราะสภานที่ผลิต วิธีการและขั้นตอนการผลิต ได้ผ่านการตรวจสอบ
มาแล้วจากทางราชการ เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปีงบประมาณ 
๒๕๖1 แปลงกุ้งก้ามกรามจังหวัดกาฬสินธุ์ มีเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 50 ราย ได้รับมาตรฐาน
ฟาร์ม GAP ทั้งหมด 50 ราย คิดเป็น 100% เต็ม   
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สรุปการดำเนินงานโครงการบริหารจัดการเขตเกษตรเศรษฐกิจสำหรับสินค้าเกษตรที่สำคัญ 
 

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดกาฬสินธุ์  ดำเนินงานโครงการระบบส่งเสริมเกษตร
แบบแปลงใหญ่ ประจำปีงบประมาณ  2561 โดยจังหวัดกาฬสินธุ์มีเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการจำนวน 50 
ราย อำเภอยางตลาด จำนวน 50 ราย ผลการปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ได้จัดประชุมให้ความรู้ พัฒนาองค์ความรู้ 
ถ่ายทอดความรู้ให้เกษตรกรแนะนำ/ให้ความรู้ด้านความปลอดภัยทางชีวภาพ (Biosecurity) ให้แก่เกษตรกร
ที่เข้าร่วมโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่  ระหว่างวันที่ 19-2๓ มีนาคม 2561 ,21-25 
พฤษภาคม 2561และ 16 ,17,20, 21 สิงหาคม 2561 โดยได้เชิญอาจารย์ ดร.กีรวิชญ์  เพชรจุล 
อาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ มาร่วมเป็นวิทยากร กิจกรรมสนับสนุน/ปัจจัยการผลิต ศูนย์วิจัยและ
พัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดกาฬสินธุ์  ได้นำปัจจัยการผลิต (ลูกพันธุ์กุ้งก้ามกราม) ไปมอบให้
เกษตรกร จำนวน 50ราย  ตามโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ กิจกรรมสนับสนุนสัตว์น้ำ
พันธุ์ดี รายละ 10,000 ตัว รวมทั้งสิ้น 500,000 ตัว ณ อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ กิจกรรมที่ 
ยกระดับมาตรฐานสินค้า ตรวจรับรองมาตรฐานฟาร์มและให้การรับรองมาตรฐานฟาร์ม เกษตรกรที่เข้าร่วม
โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปีงบประมาณ ๒๕๖1 แปลงกุ้งก้ามกรามจังหวัดกาฬสินธุ์ มี
เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 50 ราย ได้รับมาตรฐานฟาร์ม GAP ทั้งหมด 50 ราย คิดเป็น 100% 
เต็ม 
 ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน ขาดลูกพันธุ์ที่มีคุณภาพและแหล่งลูกพันธุ์ที่เชื่อถือได้ ระดับ
ความลึกของบ่อเกษตรกรบางรายไม่เหมาะสมต่อการเลี้ยงและส่วนใหญ่ไม่ใช้เครื่องตีน้ำเพ่ือเพ่ิมออกซิเจน 
ขาดแคลนน้ำ (ในช่วงที่ชลประทานงดส่งน้ำเดือน เม.ย.-พ.ค.) ส่งผลกระทบต่อเกษตรกรที่เลี้ยงกุ้งก้ามกราม 
เนื่องจากไม่มีน้ำเปลี่ยนถ่ายในการเลี้ยง 
 แนวทางการแก้ไข ได้นำประธานกลุ่มและตัวแทนเกษตรกรไปทัศนศึกษาดูงานการเพาะเลี้ยงกุ้ง
ก้ามกรามที่จังหวัดสุพรรณบุรี เพ่ือแลกเปลี่ยนประสบการณ์และวิธีการเลี้ยง ทำให้เกษตรกรมีทางเลือกที่จะ
ซื้อลูกกุ้งจากฟาร์มอ่ืนๆ ที่มีมาฐาน และราคาลูกกุ้งที่ถูกกว่า แนะนำเกษตรกรให้เลี้ยงกุ้งแบบพัฒนา ส่งเสริม
ให้เกษตรกรมีบ่อพักน้ำและแหล่งน้ำสำลอง เพ่ือลดปัญหาในการขาดแคลนน้ำ ในช่วงที่ชลประทานงดส่งน้ำ 
และได้นำเรื่องน้ำเข้าสู่การประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหาการเลี้ยงกุ้งก้ามกรามจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมี
ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์เป็นประธานฯ 
 
 


