
โครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาและอนุรักษ์พันธุ์ปู ป่าทุ่งทะเลอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
 กิจกรรม ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า (การเลี้ยงปลาในกระชัง) 

ประจ าปีงบประมาณ 2563 
ชื่อโครงการ 

โครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาและอนุรักษ์พันธุ์ปู ป่าทุ่งทะเลอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
- กิจกรรม ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า (การเลี้ยงปลาในกระชัง) 

 
พระราชด าริของ 
 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 
 
พระราชด าริเมื่อ 
 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2550 
 
รายละเอียดพระราชด าริ 
 เมื่อเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2550 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี  
พันปีหลวง มีพระราชเสาวนีย์โปรดเกล้าฯ ให้ผู้ช่วยเลขาธิการพระราชวังฝ่ายกิจกรรมพิเศษ  (นายสหัส      
บุญญาวิวัฒน์) ได้ไปตรวจเยี่ยมและติดตามผลการด าเนินงาน โครงการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูป่าทุ่งทะเล              
อันเนื่องมาจากพระราชด าริ อ าเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ ตลอดจนเยี่ยมเยียนและสอบถามความเป็นอยู่ของ
ชาวบ้านในหมู่บ้านรอบๆ พ้ืนที่โครงการฯ ในโอกาสนี้ราษฎรในพ้ืนที่ได้ขอความช่วยเหลือด้านอาชีพในสาขา
ต่างๆ รวมถึงด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า ทางจังหวัดกระบี่จึงได้มอบหมายให้ส านักงานประมงจังหวัดกระบี่    
เข้าไปด าเนินการช่วยเหลือและส่งเสริมเกษตรกรกลุ่มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าให้สามารถด าเนินกิจกรรม และยึดเป็น
อาชีพต่อไป 
 
เริ่มด าเนินการเมื่อ  

ปีงบประมาณ 2551 ราษฎรในพื้นที่โครงการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูป่าทุ่งทะเลอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
อ าเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ ได้ขอความช่วยเหลือจากผู้ช่วยเลขาธิการพระราชวังฝ่ายกิจกรรมพิเศษ       
(นายสหัส บุญญาวิวัฒน์) ได้ไปตรวจเยี่ยมโครงการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูป่าทุ่ งทะเลอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
อ าเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ ตามพระราชเสาวนีย์ของ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  พระบรมราชินีนาถ          
พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และทางจังหวัดกระบี่ได้มอบหมายให้ส านักงานประมงจังหวัดกระบี่ ได้เข้าไปให้
การสนับสนุนการด าเนินงานกลุ่มเกษตรกรดังกล่าว โดยได้รับงบประมาณครั้งแรกจากส านักงานคณะกรรมการ
พิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ (กปร.) ตั้งแต่ปี 2551 จ านวน 3 กลุ่ม เกษตรกร 
35 รายในพ้ืนที่หมู่ที่ 2 บ้านร่าหมาด หมู่ที่ 3 บ้านปากคลอง และหมู่ที่ 10 บ้านขุนสมุทร ต าบลเกาะกลาง 
อ าเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ และต่อมากรมประมงได้สนับสนุนงบประมาณในการด าเนินกิจกรรมอย่าง
ต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน 

 
 
 
 
 



หลักการและเหตุผล 
องค์พระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิ เบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช            

บรนาถบพิตร ความว่า “....คนเราจะอยู่สุขสบายแต่คนเดียวไม่ได้ ถ้าคนที่อยู่รอบล้อมมีความทุกข์ยากควรต้อง
แบ่งเบาความทุกข์ยากของเขาบ้างตามก าลังและความสามารถที่ท าได้....” ดังนั้น ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา 
พระองค์ท่านทรงมีพระราชหฤทัยมุ่งมั่นทุ่มเทพระวรกายในการทรงงานอย่างหนักและต่อเนื่องในการช่วยเหลือ
ราษฎรไม่ว่าจะอยู่ในสถานะ ศาสนา หรือ อาชีพใด โดยทรงเน้นและให้ความส าคัญในการแก้ไขปัญหาขั้น
พ้ืนฐาน การพัฒนาตนเอง ครอบครัว และชุมชน โดยเฉพาะเกษตรกรยากจนและอยู่ห่างไกลที่มีอยู่จ านวนมาก
ทั่วทุกภาคของประเทศ ซึ่งจะเป็นการช่วยให้อยู่ในลักษณะ “พอมี พอกิน” จนกระทั่ง “มีกิน มีใช้” และ     
“เหลือกิน เหลือใช้” โดยจะพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น อย่างยั่งยืน อันจะน าไปสู่การสร้างความเข็มแข็ง 

กรมประมงในฐานะเป็นหน่วยงานหนึ่งที่ร่วมสนองแนวพระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระบรม       
ชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ      
พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และพระบรมวงศานุวงศ์ มาตั้งแต่อดีต
ตลอดจนปัจจุบันในการแก้ไขปัญหาความทุกข์ยากของเกษตรกร โดยมุ่งเน้นเพ่ือสร้างอาชีพด้านการประมง  
และสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกร รวมทั้งปลูกจิตส านึกให้มีการรักษาหวงแหนอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ าธรรมชาติ
กรมประมงจึงได้จัดท าโครงการส่งเสริมการด าเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชด าริขึ้น โดยได้ด าเนินกิจกรรม
ต่างๆ ได้แก่  กิจกรรมผลิตพันธุ์ สัตว์น้ า  กิจกรรมถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีด้ านการประมง                   
อันประกอบด้วย ส่ง เสริมพัฒนาอาชีพการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า (ส่ งเสริมฯ สนับสนุนปัจจัยการผลิต               
และให้ค าแนะน า) ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า (ส่งเสริมฯ สนับสนุนปัจจัยการผลิต     
และอบรม) ถ่ายทอดและพัฒนาความรู้ด้านเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าในโรงเรียน และถ่ายทอดและ
พัฒนาด้านความรู้การแปรรูปสัตว์น้ า กิจกรรมประมงโรงเรียน และกิจกรรมการสร้างจุดเรียนรู้และสาธิต              
การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า รวมจ านวน 4 กิจกรรมหลัก ซึ่งในปีงบประมาณ 2563 มีโครงการส่งเสริมการ
ด าเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชด าริในความรับผิดชอบภายใต้กลุ่มโครงการพระราชด าริในเขตพ้ืนที่เฉพาะ 
กองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริและกิจกรรมพิเศษ รวมจ านวนทั้งสิ้น 77 โครงการ 

ดังนั้น การส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าเป็นกิจกรรมที่ด าเนินการขึ้น เพ่ือแก้ไข
ปัญหาความยากจนให้แก่ราษฎร โดยส่งเสริมให้ราษฎรเลี้ยงสัตว์น้ าในรูปแบบต่างๆ เช่น การเลี้ยงปลาในบ่อดิน 
การเลี้ยงปลาในบ่อพลาสติก การเลี้ยงปลาในกระชัง เป็นต้น ผลผลิตที่ราษฎรเลี้ยงได้น าขึ้นมาเพ่ือการบริโภคใน
ครัวเรือน และจ าหน่ายให้แกเพ่ือนบ้านใกล้เคียง เพ่ือเป็นอาชีพหลักหรืออาชีพเสริมมีรายได้ส าหรับเลี้ยง
ครอบครัว และหากราษฎรสนใจน าไปประกอบเป็นอาชีพ ก็น าเทคโนโลยีที่เหมาะสมเข้ามาถ่ายทอดให้แก่
ราษฎรต่อไป 

วัตถุประสงค์  
1. เพ่ือถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีด้านการประมง 
2. เพ่ือส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงสัตว์น้ าให้แก่ราษฎรไว้บริโภคในครัวเรือน 
3. เพ่ือสร้างแหล่งอาหารโปรตีนประเภทปลาให้แก่ราษฎรในพ้ืนที่และบริเวณใกล้เคียง 
4. เพ่ือก่อให้เกิดผลผลิตสัตว์น้ า เพื่อการจ าหน่ายให้ท้องถิ่นและการแปรรูป เป็นรายได้เสริมแก่

ครัวเรือน 
 



พื้นที่ด าเนินการ       
 หมู่ 5  ต าบลคลองยาง อ าเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ 
 หมู่ 1 , 3 ต าบลเกาะลันตาน้อย  อ าเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่         
       หมู่ 6 , 7 , 10 ต าบลเกาะกลาง  อ าเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่    

งบประมาณ  

       งบประมาณ กรมประมง    177,400 บาท 

เป้าหมาย 
กลุ่มเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ าในเขตอ าเภอเกาะลันตา จ านวน  6 กลุ่ม เกษตรกร 60 ราย ดังนี้ 

-  กลุ่มเลี้ยงปลาในกระชังบ้านหลังสอด  ต าบลเกาะลันตาน้อย   จ านวน 11 ราย 
-  กลุ่มเลี้ยงปลาในกระชังบ้านทุ่ง  ต าบลเกาะลันตาน้อย   จ านวน 12 ราย                                    
-  กลุ่มเลี้ยงปลาในกระชังหลังโสด  ต าบลคลองยาง     จ านวน 8 ราย   

       -  กลุ่มเลี้ยงปลาในกระชังขุนสมุทร ต าบลเกาะกลาง  จ านวน 3 ราย 
       -  กลุ่มเลี้ยงปลาในกระชังนาทุ่งกลาง ต าบลเกาะกลาง   จ านวน 5 ราย 
       -  กลุ่มเลี้ยงปลาในกระชังอ่าวทองหลาง ต าบลเกาะกลาง   จ านวน 21 ราย 
   

หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
  ส านักงานประมงจังหวัดกระบี่   
  ส านักงานประมงอ าเภอเกาะลันตา  
 

ประโยชน์ที่ได้รับ 

- สร้างอาชีพหลัก/อาชีพเสริมในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าในกระชังให้กับเกษตรกร  
- เกษตรกรมีผลผลิตจากสัตว์น้ าต่อเนื่องและรายได้เพ่ิมขึ้น 
- เกษตรกรมีสัตว์น้ าไว้บริโภคในครัวเรือน 
- เกษตรกรมีความรู้ความเข้าใจเทคโนโลยีด้านการประมงและการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าเพ่ิมขึ้น 
- เกิดการจ าหน่ายและแปรรูปผลผลิตสัตว์น้ าในพื้นท่ีชุมชน 

 

 

 

 

 

 

 



แผนการด าเนินงาน 

 

วิธีด าเนินการ  

1. คัดเลือกเกษตรกรเข้าร่วมโครงการฯ และจัดตั้งกลุ่มผู้เลี้ยงสัตว์น้ า 

2. ประชุมกลุ่มชี้แจงวัตถุประสงค์โครงการฯ ให้เกษตรกรทราบ พร้อมสอบถามปัญหาอุปสรรคของแต่
ละพ้ืนทีเ่กษตรกรเพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนาการเลี้ยงสัตว์น้ าของเกษตรกร 

3. อบรมให้ความรู้ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ 
4. สนับสนุนปัจจัยการผลิตแก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ 
5. ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานและให้ค าแนะน าเกษตรกร โดยลงพ้ืนที่ให้ค าแนะน าในด้าน

การเลี้ยง  การจัดการฟาร์ม  และรับทราบปัญหาในการด าเนินงานของแต่ละกลุ่มเป็นรายเดือน 
 6. เก็บบันทึกข้อมูลผลผลิตสัตว์น้ าประจ าปี 
 7. รายงานผลการปฏิบัติงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรม แผนการด าเนินงาน 
 

ต.ค. 
62 

พ.ย. 
62 

ธ.ค.
62 

ม.ค. 
63 

ก.พ 
63 

มี.ค
63 

เม.ย
63 

พ.ค
63 

มิ.ย
63 

ก.ค 
63 

ส.ค
63 

ก.ย
63 

- ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการ   
  เพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 

            

1 ประชุมชี้แจงโครงการ             
2 ฝึกอบรมเกษตรกร             
3 สนับสนุนปัจจัยการผลิต             

4 เก็บข้อมลูผลผลิต             

5 ติดตามและแนะน าเกษตรกร             



ผลการด าเนินงาน 

1. คัดเลือกเกษตรกรเข้าร่วมโครงการฯ และจัดตั้งกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์น้ า 

 

ล าดับที่ ช่ือ - สกลุ เลขบัตรประชาชน ทีอ่ยู่ หมู่ที่ แขวง/ต าบล อ าเภอ จังหวัด หมายเหตุ

1 นายกริช  โสภณสุขสถิตย์ 3101801250174 111 5 คลองยาง เกาะลนัตา กระบ่ี ประธาน/091-7792139

2 นายวนัชัย  ข  าหิรัญ 3810300167960 25 5 คลองยาง เกาะลนัตา กระบ่ี

3 นายค ารณ  สิงหราช 3810300167960 100 5 คลองยาง เกาะลนัตา กระบ่ี

4 นายสมคัร  พลาสิน 3810300167960 43 5 คลองยาง เกาะลนัตา กระบ่ี

5 นายอุทยั กลุมาตย์ 3810300167960 46 5 คลองยาง เกาะลนัตา กระบ่ี

6 นายสอ้หลา้ กลุพ่อ 3810300167960 23 5 คลองยาง เกาะลนัตา กระบ่ี

7 นายไสว ข  าหิรัญ 3810300167960 45 5 คลองยาง เกาะลนัตา กระบ่ี

8 นายดลเลาะห์ เถาวก์ู 3810300167960 30 5 คลองยาง เกาะลนัตา กระบ่ี

9 นายประภาส หนูนวน 3810300167960 128 6 เกาะกลาง เกาะลนัตา กระบ่ี ประธาน/065-3571978

10 นายปัญญา บุตรเหม 3810300167960 73 6 เกาะกลาง เกาะลนัตา กระบ่ี

11 นายบูสมาน  สมนับุตร 3810300167960 33 6 เกาะกลาง เกาะลนัตา กระบ่ี

12 นายไพโรจน์  ฝ่ังฝา 3810300167960 155 6 เกาะกลาง เกาะลนัตา กระบ่ี

13 นายอิบเหม   สูน่าหู 3810300167960 305 6 เกาะกลาง เกาะลนัตา กระบ่ี

14 นายเหยด  สีหมาด 3810300167960 26 7 เกาะกลาง เกาะลนัตา กระบ่ี ประธาน/087-4726907

15 นายกอ้ดม็  ซ่ือตรง 3810300167960 18 7 เกาะกลาง เกาะลนัตา กระบ่ี

16 นายเหยด  ไร่ใหญ่ 3810300167960 29 7 เกาะกลาง เกาะลนัตา กระบ่ี

17 นายสวาสด์ิ  เลก็กลุ 3810300167960 73 7 เกาะกลาง เกาะลนัตา กระบ่ี

18 นายจรัญ  สหัสนฤภยัพงษ์ 3810300167960 47 7 เกาะกลาง เกาะลนัตา กระบ่ี

19 นายชูศกัด์ิ  ขาวแดง 3810300167960 30 7 เกาะกลาง เกาะลนัตา กระบ่ี

20 นายสมศกัด์ิ  ศรีหมาด 3810300167960 8 7 เกาะกลาง เกาะลนัตา กระบ่ี

21 นายหมาดเสด  ผิวดี 3810300167960 16 7 เกาะกลาง เกาะลนัตา กระบ่ี
22 นายอยา่ปา  หมีนหวงั 3810300167960 7 7 เกาะกลาง เกาะลนัตา กระบ่ี

23 นายเฉ็ม  ใจแน่ 3810300167960 57 7 เกาะกลาง เกาะลนัตา กระบ่ี

24 นายฮะหรน  เลก็กลุ 3810300167960 9 7 เกาะกลาง เกาะลนัตา กระบ่ี

25 นายทนง  ช่ือตรง 3810300167960 31 7 เกาะกลาง เกาะลนัตา กระบ่ี

26 นายไชยวฒัน์ สนัทดั 3810300167960 48 7 เกาะกลาง เกาะลนัตา กระบ่ี

27 นายมานะศกัด์ิ ชูแกว้ 3810300167960 126 6 บา้นล านาว บางขนั นครศรีฯ

28 นายประเสริฐ สนัทดั 3810300167960 19 7 เกาะกลาง เกาะลนัตา กระบ่ี

29 นางห้าหยา๊ ขาวแดง 3810300167960 44 7 เกาะกลาง เกาะลนัตา กระบ่ี

30 นางล ายอง ชายเขาทอง 3810300167960 28 7 เกาะกลาง เกาะลนัตา กระบ่ี

31 นายฐานะ สนัทดั 3810300167960 23 7 เกาะกลาง เกาะลนัตา กระบ่ี

32 นายอรุณ นายบา้นช่วย 3810300167960 41 7 เกาะกลาง เกาะลนัตา กระบ่ี

33 นายเกษมศกัด์ิ ผิวดี 3810300167960 54 7 เกาะกลาง เกาะลนัตา กระบ่ี

34 นายอนุสิทธ์ิ หมีนหวงั 3810300167960 12 7 เกาะกลาง เกาะลนัตา กระบ่ี  

35 นางสาวสิรินภทัร  แจ่มใส 3810300167960 193 10 เกาะกลาง เกาะลนัตา กระบ่ี ประธาน/088-1311528

36 นายสอ้ฝ้ี  ชาญน ้า 3810300167960 108 10 เกาะกลาง เกาะลนัตา กระบ่ี

37 นายเจะ๊สอราด  สตัยจิ์ตร 3810300167960 228 10 เกาะกลาง เกาะลนัตา กระบ่ี

ฐานข้อมูลเกษตรกรโครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริฯ (กจิกรรมเลี้ยงปลาในกระชัง) จ.กระบ่ี

เกษตรกร 6 กลุ่ม    จ านวน 60 ราย



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

38 นายยา่ฝาด  เวลาดี 3810300167960 33 3 เกาะลนัตาน้อย เกาะลนัตา กระบ่ี ประธาน/061-0899506

39 นางสาวพิกลุ  ระยา้ 3810300167960 33 3 เกาะลนัตาน้อย เกาะลนัตา กระบ่ี

40 นายกอเส็ม   หมินหลงั 3810300167960 158 3 เกาะลนัตาน้อย เกาะลนัตา กระบ่ี

41 นายพงษพ์ฒัน์   หมินหลงั 3810300167960 158 3 เกาะลนัตาน้อย เกาะลนัตา กระบ่ี

42 นายยา่หมนั  เชาวช่์าง 3810300167960 120 3 เกาะลนัตาน้อย เกาะลนัตา กระบ่ี

43 นายสมยศ   จิตร์เช้ือ 3810300167960 69 3 เกาะลนัตาน้อย เกาะลนัตา กระบ่ี

44 นายสามารถ   เวลาดี 3810300167960 153 3 เกาะลนัตาน้อย เกาะลนัตา กระบ่ี

45 นายสุวิทย ์  คงสมทุร 3810300167960 12/2 3 เกาะลนัตาน้อย เกาะลนัตา กระบ่ี

46 นายอบัดนร่อหมาน  ขจดัภยั 3810300167960 163 3 เกาะลนัตาน้อย เกาะลนัตา กระบ่ี

47 นายอบัดลร่อหีม    สีหมดู 3810300167960 24 3 เกาะลนัตาน้อย เกาะลนัตา กระบ่ี

48 นายร่อหมาน  หาญกลา้ 3810300167960 45 3 เกาะลนัตาน้อย เกาะลนัตา กระบ่ี

49 นายดน  ร่าหีม 3810300167960 42 3 เกาะลนัตาน้อย เกาะลนัตา กระบ่ี

50 นายอบัดลละ๊  เวลาดี 3810300167960 137 5 เกาะลนัตาน้อย เกาะลนัตา กระบ่ี ประธาน/062-7842382

51 นายวรพงษ ์   เวลาดี 3810300167960 211 5 เกาะลนัตาน้อย เกาะลนัตา กระบ่ี

52 นายอ านวย  ผลดี 3810300167960 138 5 เกาะลนัตาน้อย เกาะลนัตา กระบ่ี

53 นายพิชัย  เวลาดี 3810300167960 166 5 เกาะลนัตาน้อย เกาะลนัตา กระบ่ี

54 นายแกว้  เสาชะอม 3810300167960 10 5 เกาะลนัตาน้อย เกาะลนัตา กระบ่ี

55 นายสมหมาย  สร้างสม 3810300167960 172 2 เกาะลนัตาน้อย เกาะลนัตา กระบ่ี

56 นายมนัส เก้ือกลู 3810300167960 8 2 เกาะลนัตาน้อย เกาะลนัตา กระบ่ี

57 นายสุวติั กาเช้ือ 3810300167960 228 2 เกาะลนัตาน้อย เกาะลนัตา กระบ่ี

58 นางสาวซลัติมา กระมล 3810300167960 27 2 เกาะลนัตาน้อย เกาะลนัตา กระบ่ี

59 นายนที        ศรีทนัเดช 3810300167960 159 4 ศาลาด่าน เกาะลนัตา กระบ่ี

60 นางสาวอาภร   รักทรัพย์ 3810300167960 159 4 ศาลาด่าน เกาะลนัตา กระบ่ี



2. ประชุมกลุ่มชี้แจงวัตถุประสงค์โครงการฯ ให้เกษตรกรทราบ พร้อมสอบถามปัญหาอุปสรรค
ของแต่ละพื้นทีเ่กษตรกรเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาการเลี้ยงสัตว์น้ าของเกษตรกร 

 

 

 

 

 

 

 



 
3. อบรมให้ความรู้ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ 
ให้ความรู้เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ เกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติในการเลี้ยงปลาในกระชัง โรคสัตว์

น้ าและการป้องกันรักษาเพ่ือลดความเสี่ยงด้านการเลี้ยง 
 

 

 

 
 
 

 



4. สนับสนุนปัจจัยการผลิตแก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ 
 
 

ที ่ กลุ่มเกษตรกร 
จ านวนเกษตรกร

(ราย) 
จ านวนพันธุ์ปลา
ที่สนับสนุน (ตัว) ชนิดสัตว์น้ า 

1 
กลุ่มเลี้ยงปลาในกระชังบ้านหลังสอด 

 
11 1,540 ปลากะพงขาว 

2 
กลุ่มเลี้ยงปลาในกระชังบ้านทุ่ง 

 
12 1,680 ปลากะพงขาว 

3 
กลุ่มเลี้ยงปลาในกระชังหลังโสด 

 
8 1,120 ปลากะพงขาว 

5 
กลุ่มเลี้ยงปลาในกระชังขุนสมุทร 

 
3 420 ปลากะพงขาว 

6 
กลุ่มเลี้ยงปลาในกระชังนาทุ่งกลาง 

 
5 700 ปลากะพงขาว 

7 
กลุ่มเลี้ยงปลาในกระชังอ่าวทองหลาง 

 
21 2,940 ปลากะพงขาว 

รวม 
 

60 
 

8,400  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 



 
 



 
 



 
 
 
 



 
 

 



 
 
 

 



มอบปัจจัยการผลิตแก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

 



5. ติดตาม/ประเมินผลการด าเนินงานและให้ค าแนะน าเกษตรกร  
ลงพ้ืนที่ให้ค าแนะน าด้านการเลี้ยง  การจัดการฟาร์มเพ่ือป้องกันการเกิดโรค  และรับทราบปัญหาใน

การด าเนินงานของแต่ละกลุ่มเป็นรายเดือน โดยมีเป้าหมายเดือนละ 1 ครั้ง 

 
 

 

 
 
 
 
 



 6. เก็บบันทึกข้อมูลผลผลิตสัตว์น้ าประจ าปี    
 ลงพื้นที่ติดตามเก็บข้อมูลผลผลิตสัตว์น้ าประจ าปี โดยเก็บข้อมูลผลผลิตของปี 2562 ที่เกษตรกรได้รับ
การสนับสนุนจากโครงการฯ ซึ่งผลผลิตสัตว์น้ ารวมของปี 2562 ทั้งสิ้น 3,422 กิโลกรัม (ผลผลิตดังกล่าว     
คิดเป็น 75 % ของผลผลิตทั้งหมด) เนื่องจากผลผลิตบางส่วนยังไม่ได้มีการจับและยังเลี้ยงต่อเพ่ือรอจับต่อไป 
 

 

 

 
 
 
 



 7. รายงานผล/น าเสนอผลการปฏิบัติงาน   
รายงานผลการด าเนินงานให้กองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริและกิจกรรมพิเศษ กรมประมง 

ทราบทุกวันที่ 30 ของเดือน พร้อมบันทึกข้อมูลลงในระบบ e-farmer ของกองโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริและกิจกรรมพิเศษ และน าเสนอผลการด าเนินงานโครงการฯให้ทางจังหวัดกระบี่ทราบ โดยมี
ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่เป็นประธาน 
 

 

 

 
 
 



ปัญหา / อุปสรรค 
 - เนื่องจากเกิดการระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019 ท าให้ส่งผลกระทบต่อการประกอบอาชีพเลี้ยงปลา
ในกระชัง เกษตรกรไม่สามารถจ าหน่ายผลผลิตได้ ไม่มีตลาดรองรับการซื้อ เกษตรกรจึงจ าเป็นต้องเลี้ยงปลา
ต่อไป 
 - ในช่วงมรสุมฤดูฝนมีการเปลี่ยนแปลงคุณภาพน้ าอย่างฉับพลัน ท าให้ปลาปรับตัวไม่ทันกับสภาพ
ภูมิอากาศ 
 - บางช่วงฤดูกาลไม่สามารถหาปลาเหยื่อได้  

- ราคาปลาเหยื่อแพงในบางช่วงฤดูกาล เกษตรกรไม่สามารถหาซื้อในพ้ืนที่ได้ท าให้ต้องซื้อจากนอกเขต
พ้ืนที่ท าให้ต้นทุนค่าอาหารปลาเพิ่มข้ึน  
          - ปลาเป็นโรคในช่วงปลายฝนต้นหนาว ประมาณเดือนสิงหาคม - ธันวาคม โรคที่พบส่วนใหญ่เป็น
ปรสิต ปลิงใส และติดเชื้อแบคทีเรีย 

ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข  
- คัดแยกปลาในการเลี้ยงเพื่อลดความเสี่ยงและความหนาแน่นที่อาจส่งผลกระทบให้เกิดความเสียหาย 

 - น าปลาที่ได้ขนาดมาแบ่งขายในตลาดชุมชน 
- ทยอยปล่อยพันธุ์ปลาเพ่ือจะได้มีผลผลิตออกจ าหน่ายตลอดทั้งปีเพ่ือมีต้นทุนในการจัดซื้ออาหารปลา 
- หลีกเลี่ยงการปล่อยพันธุ์ปลาลงเลี้ยงในช่วงฤดูฝน  
- ปรับปรุงโครงสร้างกระชังและหมั่นท าความสะอาดกระชังให้มีการไหลเวียนของน้ าได้สะดวกมากข้ึน 
- ประสานงานผ่านกลุ่มโซเชี่ยลเน็ตเวิร์คแอปพลิเคชั่น Line เพ่ือติดตามสถานการณ์/เฝ้าระวัง/ด้านภัย

พิบัติ/พยากรณ์อาการณ์/ โรคระบาด เพ่ือลดความเสี่ยงในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ ารวมถึงใช้เป็นสื่อในการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้นวัตกรรมใหม่ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

เราจะสืบสาน รักษา และต่อยอด 

และครองแผน่ดินโดยธรรม 

เพื่อประโยชน์สุข 

แห่งอาณาราษฎรตลอดไป 

  

____________________________________________________ 

 

 

พระปฐมบรมราชโองการ 

พระบาทสมเด็จพระปารเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ 

พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 

วันที่ 4 พฤษภาคม พุทธศักราช 2562 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 

 
ผลการด าเนินงานโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาและอนุรักษ์พันธุ์ปู  

ป่าทุ่งทะเลอันเนือ่งมาจากพระราชด าร ิ
 กิจกรรม ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า (การเลี้ยงปลาในกระชัง) 

ประจ าปีงบประมาณ 2563 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลุ่มพฒันาและส่งเสรมิอาชีพการประมง 
ส านักงานประมงจังหวัดกระบี ่

กรมประมง  กระทรวงเกษตรและสหกรณ ์


