
แปลงใหญ ่…ปลานลิ........ ต าบล…เมืองเพยี....... อ าเภอ...บา้นไผ.่..... จงัหวดัขอนแกน่ (แปลงป.ี..2560.......) 
 

1. พ้ืนที_่___240__________ไร่     

2. ความเหมาะสมพ้ืนที่  S1,S2  (ในเขตชลประทาน)    
3. พิกัดแปลง  X  252171   Y  1780864  
Zone 48     

4. สินค้า ปลานิล     

5. คุณภาพผลผลิตมาตรฐาน GAP  26  ราย    

6. สมาชิก 30 ราย   เป็น Smart Farmer 11 ราย       

7. ผลผลิตเฉลี่ย_____279__________(กิโลกรัม/ไร่)     

8. กลุ่ม (กลุ่มเกษตรกร,วิสาหกิจชุมชน,สหกรณ์) กลุ่มผู้เลี้ยงปลาบ้านหนองนางขวัญ   

9. ทีมผู้จัดการแปลง นายฉลอมชัย เปล่งชัย เบอร์โทรศัพท์ 081-5740209 ประมงอ าเภอบ้านไผ่ 

   นางสาวสุพัสตรา เหล็กจาน เบอร์โทรศัพท์ 091-8659451 นักวืชการประมงช านาญการ 

   นายสุริยา จงโยธา เบอร์โทรศัพท์ 091-0612452 ผอ.ศพจ. (เขต6) ขอนแก่น 

10. ประธานแปลงใหญ่ ร.ต.สมพงษ์ ไชยสง     

11. คณะกรรมการแปลงใหญ่ ประกอบด้วย    
ร.ต.สมพงษ์ ไชยสง ประธานกรรมการ   

นายจ าเริญ  เสริมผล 
รองประธาน
กรรมการ   

นายสถิตย์ ยุพิน กรรมการ   
นายทองสุข  อ่อนศรี กรรมการ   
นายหนูการ  หมีตี กรรมการ   
นายสนธิ สริมา กรรมการ   
นายจันทา สริมา กรรมการ   
นายจ้อย เฉยกลาง กรรมการ   
นายผดุง เทือกเพีย กรรมการ   
นายสายันต์ ปัญจนะ กรรมการ   
นางนาง เฉยกลาง กรรมการ   
นายบุญมี มานะกิตติ กรรมการ   



นายสันต์ชัย มอญขาม กรรมการ   
นางชูขวัญ  เสริมผล เหรัญญิก   
นางจันทร์ลา สริมา กรรมการ   
นางมยุรา จ าปางค์ กรรมการ   
นางทองใบ  ไชยสง กรรมการ   
นางม่วย  อ่อนศรี กรรมการ   
นางค าภา  พรศรี กรรมการ   
นายค าพอง  ค้อนดี กรรมการ   
นางหนูพิน เฉยกลาง กรรมการ   
นางโสภา เฉยกลาง กรรมการ   

     
เป้าหมายในการพฒันา 5 ด้าน   

ประเด็นพฒันา เป้าหมายการพฒันา   

1. ลดต้นทุนการผลิต ร้อยละ 
ลดต้นทุนการผลิตจาก____42__บาท/ก.ก.  
เป็น__38___บาท/ก.ก.  

 

2. เพ่ิมผลผลิต ร้อยละ  
เพ่ิมผลผลิตจาก_279_กิโลกรัม/ไร ่ 
เป็น_350__กิโลกรัม/ไร่  

 

3. เพ่ิมมูลค่าผลผลิต พัฒนามาตรฐาน GAP ส่งเสริมการแปปรูป   

4. การบริหารจัดการ 

การบริหารกลุ่มผ่านเครือข่าย และการขอ
สินเชื่อดอกเบี้ยถูกจากธนาคารหรือแหล่งทุน
ของรัฐ  

 

5. ตลาด 

เพ่ิมช่องทางการตลาดผ่านmodern trade และ
จุดจ าหน่ายสินค้า เพ่ือลดความเสี่ยงในเรื่อง
ราคา  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



แปลงใหญ ่…ปลาดุก..... หมู.่.3..... ต าบล…นาเพยีง.. อ าเภอ...ชมุแพ.... จงัหวดัขอนแกน่ (แปลงป.ี..2562..) 
ข้อมลูพื้นฐาน    
1.พ้ืนที่เลี้ยงปลา …104..... ไร่    
2.ความเหมาะสมพ้ืนที่ .....N..,....S2..................   
3. แปลงย่อย .....-......... แปลง    
4.สินค้า (ชนิดของสินค้า) .......ปลาดุก............   
5.คุณภาพผลผลิตมาตรฐาน GAP....30...... ราย   
6.สมาชิก …30.......ราย  เปน็ Smart Farmer .......3.......ราย  
7.ผลผลิตรวม …4,880............... (กิโลกรัม/ไร่) (เฉลี่ย)  
8.กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงปลาดุกอ าเภอชุมแพ    
9.ผู้จัดการแปลง ..นายวิษณุชูวงศ์   จันทรมาศ...  เบอร์โทรศัพท์ ...099-7839968.... 
ที่ปรึกษาแปลงใหญ่ ........นายวันที.....เนื่องชุมพล.................................  เกษตรอ าเภอชุมแพ โทร 0872159859 
ผู้ประสานงานแปลงใหญ่ .นางสาวสุพัสตรา เหล็กจาน. หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมงส านักงาน
ประมงจังหวัดขอนแก่น 
10.ประธานแปลงใหญ่ ....นายสุชาติ  เทียมทอง................................. เบอร์โทรศัพท์ 
......0854296770..................................... 
11.คณะกรรมการแปลงใหญ่ ประกอบด้วย  
  1. นายสชุาติ  เทียมทอง  ประธานกลุ่ม เบอร์โทรศัพท์   0854296770 

  2. นายสุรเวช  นาคนชม  รองประธาน เบอร์โทรศัพท์ 0862247041 
  3. นายอภิชาติ  พลสิงห์  เลขานุการ เบอร์โทรศัพท์   0933213505 
  4. นายสมลักษณ ์ จันทะดวง เหรัญญิก  เบอร์โทรศัพท์ 0827359136 
  5. นายเชิดชาย  ตาสูงโนน   ประชาสัมพันธ์ เบอร์โทรศัพท์ 0809859522 

  



เป้าหมายในการพฒันา 5 ด้าน       

ประเด็นพฒันา เป้าหมายการพฒันา 

1.ลดต้นทุนการผลิต ร้อยละ ..20...... 

• ลดต้นทุนการผลิตเฉลี่ยจาก 
....204,000...... บาท/ไร่ เป็น 
…156,000....... บาท/ไร่ 

2.เพ่ิมผลผลิต ร้อยละ ..20...... 
• เพ่ิมผลผลิตจาก 4,880.. กิโลกรัม/ไร่ เป็น 
5,856 กิโลกรัม/ไร่ 

3.เพ่ิมมูลค่าผลผลิต ........ 
• พัฒนามาตรฐาน GAP จาก...3........ราย 
เป็น…30...ราย 

4.การบริหารจัดการ • ให้ความรู้ในด้านการผลิต 

  
• รวบรวมผลผลิตของสมาชิกกลุ่มเพ่ือวางระบบ
การจัดส่งสินค้า 

  • มีตลาดรองรับสินค้าตลอดทั้งปี 
  • มีวิธีการแปรรูปผลิตผลของกลุ่ม 
  • ควบคุมผลผลิตให้เป็นไปตามระบบ GAP 
5.ตลาด • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และ

ภาคเหนือตอนล่าง 

  
ขยายตลาดปลาสดเป็นปลาหั่นชิ้น และเพ่ิมการ
แปรรูปเพื่อเพ่ิมมูลค่า 

    
 

  



 

 

 


